मानवसेवा आश्रम
(मानवता प्रवर्द्धन महाअभियान)
शाखा कायाधलय : िरतपुर, भितवन
प्रगभत प्रभतवेदन
आ.व. : २०७६/०७७
भवभिन्न कारणहरुबाट सडकपेटी एवं सावधजभनक स्थलहरुमा अत्यन्त कष्टपण
ू ध जीवनयापन गदैं आइरहेका सहयोगापेक्षी
सडकआभश्रत मानवहरुको उर्द्ार, उपिार, परामशध एवम् पाररवाररक पुनभमधलन गदै देशलाई सहयोगापेक्षी सडकआभश्रत मानवमुक्त
राष्ट्र भनमाधण गरर घोषणा गने उद्देश्यका साथ २०६९ साल िाद्र १३ गते बागमती प्रदेश मकवानपुर हेटौडामा स्थापना िएको यस
मानवसेवा आश्रम (मानवता प्रवर्द्धन महाअभियान) को पभहलो शाखाको रुपमा मानवसेवा आश्रम भितवन शाखा भव.स. २०७२
मभं सर ०७ गते िरतपरु १० बाईपास रोड (आँखा अस्पताल नभजक) घर िाडामा भलएर अनौपिाररक रुपमा सेवा सरुु वात गररएको
भथयो िने भव.स. २०७२ माघ २३ गते देभख मानवसेवा आश्रमको बागमती प्रदेश भितवन शाखाको सेवा औपिाररक रुपमा
शि
ु ारम्ि गररएको हो । मानवसेवा आश्रम शाखा कायाधलय भितवनको स्थापना िएको समयदेखीको सेवाको प्रगभत भववरण
भनम्नानस
ु ार रहेको छ ।
आजको दिनसम्म दितवन दजल्ला र दिमेकी दजल्लाहरुबाट सहयोगापेक्षी सडकआदित मानवहरुको उद्धार, पाररवाररक पुनःदमलन र
आदितको दववरण यस प्रकार रहेको ि ।
०७२ देखी ०७७ सम्म कुल उर्द्ार, पाररवारीक पुनभमधलन तथा सेवा तथयांक
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सम्पन्न िएका कायधक्रमहरु :
क्र.स कायधक्रमको
नाम
1. स्वास््य दिदवर
सञ्िालन

लभक्षत समुह

उद्देश्य

मानवसेवा आिममा
आदित सम्पूणण
लक्ष्मीनारायण तथा
बालगोपालहरु ।

आिममा आदित
आमाबुबाहरु तथा
बालगोपालहरुको
स्वास््य अवस्था पत्ता
लगाउने ।

सहिागीको उपलब्धी
सख्
ं या
८५
स्वास््य दिदवर
कायणक्रम सम्पन्न

कै भियत

2.

सामदु हक दटका
कायणक्रम

3.

सहयोगापेक्षी
सडक मानवमक्त
ु
भरतपुर
महानगरपादलका
घोषणा कायणक्रम

4.

आमा सेदमनार

5.

6.

मानवसेवा आिममा
रहेर गररमा
बढाईरहनुभएका
लक्ष्मीनारायण तथा
बालगोपाल, आिमका
सम्पूणण िुभेच्िुक तथा
अदभभावकज्य,ू
अदभयन्ताज्यूहरु ।
भरतपुर महानगरमा
रहेका सहयोगापेक्षी
अवस्थामा रहनुभएका
अदभभावकदवहीन
सडक मानवहरु

सामादजक तथा
पाररवाररक भावना
दवकास गनण ।

२००

भरतपरु महानगर प्रमुख,
माननीयहरु र आिमका
अदभभावकज्यूहरु

सडक मानवहरुको
५०००
उद्धार, उपिार र
पाररवाररक पुनदमणलनको
सेवालाई दतब्र गतीमा
अगाडी बढाउनु एवं
सम्पूणण भरतपुरवासी एवं
सरोकारवाला
दनकायहरुमा
सहयोगापेक्षी
मानवहरुको मानवोदित
व्यवस्थापनका दनदम्त
दजम्मेवार गराउनु
दितवन
दजल्ला जन्मदिने आमा र
५००
दभत्रका १८ िेदख ५० बबु ाको महत्त्व र उहााँहरु
वषणसम्मका व्यदक्तहरु प्रदतको िादय्व बोध
गराउन ।

नगर र दजल्लाको
सडकपेटी एवं
सावणजदनक स्थलहरुमा
कष्टकर अवस्थामा
जीवनयापन गनणपु ने
अवस्थाको अन््य
भएको ि ।

दनयदमत
सडकसेवा
कायणक्रम

भरतपुर
महानगरपादलका एवं
आसपासका स्थानीय
दनकायहरु
सदहत
दिमेकी दजल्लाहरु

सहयोगापेक्षी
२७५
सडकआदित
मानवहरुको अवस्था
अध्ययन, उद्धार, उपिार
एवं पाररवाररक
पुनदमणलन

सहयोगापेक्षी
सडकआदित
मानवहरुको अवस्था
अध्ययन, उद्धार,
उपिार एवं पाररवाररक
पुनदमणलन सेवा सम्पन्न

मानवता
प्रवद्धणनका
कायणक्रमहरु

मानवसेवा
आिम
(मानवता
प्रवद्धणन
महाअदभयान) साथै
बागमती प्रिेि, दितवन
दजल्ला र आसपासका
क्षेत्रबाट प्र्यक्ष र
अप्र्यक्ष
रुपमा

सहयोगापेक्षी
सडकआदित
मानवहरुको मानवोदित
व्यवस्थापनको
आवश्यकता एवं यस
प्रदतको िादय्वबोध
गराउन ।

सहयोगापेक्षी
सडकआदित
मानवहरुको मानवोदित
व्यवस्थापनमा दितवन
दजल्ला लगायत
दिमेकी दजल्लाहरुले
आवश्यकता एवं यस
प्रदतको आफ्नो

५०००

कायणक्रममा
सहभागीहरुले
आफूलाई जन्मदिने
आमा र बुबा प्रदतको
िादय्व बोध भएको ।

जोदडनहु ुने
सम्पणू ण
मानवताप्रेमी मनहरु ।

िादय्वबोध गिै
उहााँहरुको उद्धारको
कायणमा जुदटरहेको ।

अन्य उपलब्धीहरु
क) जग्गा उपलब्धता एवं िवन भनमाधण :
सहयोगापेक्षी सडकमानव रदहत भरतपुर महानगरपादलका घोषणा भईसके को र दितवन दजल्ला तथा दसङ्गो बागमती प्रिेि घोषणाको लादग
हाल घर भाडामा दलएर सञ्िालन गरररहेको आिमबाट मात्र असम्भव हुने तथा कदम्तमा पदन २०० जना सहयोगापेक्षी मानवहरुलाई सेवा दिन
सदकने गरर सहयोगापेक्षी मानव मैत्री भवन तथा खुला क्षेत्र हुन जरुरी भएकोले सोही बमोदजमको भवन दनमाणणको लादग भरतपुर महानगरपादलका
– ३, बेलिोकमा परोपकारी मानवताप्रेमी उिारमनाहरु आिरणीय स्व. भगवानिास िेष्ठ ज्युको पररवार र प्रेम कुमार िेष्ठज्युले आिमको सेवा
सहजताको लादग लादग भरतपुर महानगरपादलका वडा नं ३ बेलिोकमा आफ्नो जग्गा उपलब्ध गराउनु भए पश्चात उिारमना िाताको सहयोग
र आिमको के न्रीय कायाणलको योगिानमा प्रिासदनक भवनको संरिना दनमाणणको कायण अगाडी बदढरहेको ि । साथै लक्ष्मीनारायणको
व्यवस्थापनको लादग िुट्टा िुट्टै आवास गृह दनमाणण गनण बागमती प्रिेि सरकारले पुरुषहरुको सेवाको लादग भवन “नारायण भवन” दनमाणणको
लादग आ.व २०७७/०७८ मा रु. ५० लाख बजेट दवदनयोजन गरे को ि । ्यस्तै मदहलाहरुको सेवाको लादग भवन “लक्ष्मी भवन” को लादग
बजेट उपलब्ध गराई दिनु हुन भरतपुर महानगरपादलकालाई सािर अनुरोध गररएको ि।
ख) अन्य दनयदमत कायणक्रमहरुः
१. दनयदमत उद्धार तथा पाररवाररक पुनदमणलन:
भरतपरु महानगरपादलका , सामादजक दवकास मन्त्रालय, दजल्ला प्रहरी कायणलय, दजल्ला प्रिासन कायणलय र मानवसेवा आिमको सयं क्त
ु
प्रयासमा २०७६ कादतणक ९ गते सहयोगापेक्षी (बेसहारा, अिक्त, असहाय, अनाथ, अदभभावकदवहीन) सडकआदित मानवमक्त
ु भरतपरु
महानगरपादलका घोषणा भएसगं ै प्र्येक सोमबार दनयदमत रुपमा रादत्रकादलन सडकसेवा गने तथा सहयोगापेक्षी सडकमानवहरुको उद्धार गने
सेवा भइराखेको ि । स्थानको दसदमतताको कारण समस्यामा रहेका सम्पणु ण मानवहरुको उद्धार सम्भव नभएपदन हर सम्भव रुपमा भरतपरु
दितवन िाखाबाट मानवसेवा आिमको अन्य िाखाहरुमा स्थानान्तरण गराएर भए पदन उद्धार गने गररएको ि । हाल नेपाल लगाएत दवश्वमा
नै महामारीको रुपमा फै दलएको कोरोना भाईरस (COVID - 19) को कारणले गिाण िेिमा लकडाउन भएको समय दसजणना हुिा समेत सडक
पेटीमा कष्टकर जीवनयापन गनण दववि भएका सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुको उद्धार एवं पाररवाररक पुनदमणलनको सेवा भइरहेको ि ।
२. दनयदमत स्वास््य पररक्षण:
आिममा रहेर सेवा दलनुहुने सम्पूणण लक्ष्मीनारायण एवं बालगोपालज्यूहरुको आिममा रहेर सेवा प्रिान गनहुण नु े स्वास््यकमीहरुबाट दनयदमत
रुपमा आिममा हुन सक्ने परीक्षणहरु आिममा नै गने र जटील समस्या भएकाहरुलाई आवश्यक उपिारका दनदम्त अस्पताल लैजाने सेवाहरु
भइरहेको ि ।

३. लक्ष्मीनारायणहरुको मन बहलाउन दवदभन्न कायणक्रमहरु:
आिममा सेवा दलइरहेका लक्ष्मीनारायणहरुलाई पाररवारीक वातावरणको महिुस गराइराख्न संस्थाले दवदभन्न िाडपवणहरुलाई दविेष
तररकाबाट मनाउने गरे को ि । ्यसैगरी प्र्येक दिन दबहान र साझ एक १/१ घण्टा दवदभन्न भजनदकतणन कायणक्रमहरु, सामुदहक नृ्य एवं
सदं गतीक कायणक्रमहरु लगायत दवदभन्न स्थानहरुको भ्रमण गराउने कायणक्रमहरु आयोजना हुने गरे को ि भने हाल लक्ष्मी नारायणहरुलाई
धुप बाट्न,े टपरी बनाउने सेवामा समेत सहभागी गराएका िौ ।

४. मानवता प्रवणद्धन सम्बन्धी कायणक्रमहरु :
मानवसेवा आिमको साझा लक्ष्य दव.सं. २०८२ साल दभत्र नेपाललाई मानवीयताको िेिको रुपमा स्थादपत गनणका लादग दवदभन्न स्कुल,
कलेज, टोल तथा दवदभन्न सघं सस्ं थाहरुमा मानवता प्रवणद्धन सम्बन्धी कायणक्रमहरु सकारा्मक सोि दसजणनदिलता, रिना्मकता र
मानवीय भावना ओतप्रोत गराउने उद्देश्यले कायणक्रमहरु आयोजना गररएको ि यस सगं ै मानवसेवा आिमको भवन दनमाणण एंव मानवता
प्रवर्धनका दनदम्त दवदभन्न रिना्मक कायणक्रमहरु सम्पन्न भएको ि सोही क्रममा दितवन दजल्लाका दवदभन्न स्थानहरुमा मानवसेवा
आिमद्वारा तयार पाररएको सडक नाटक लौरो समेत प्रस्ततु गरी जनजनमा मानवता जगाउने सेवा भएको ि ।
समस्या र िुनौभतहरु :
१. कोरोना कहर :
दवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फै दलएको (कोदभड १९) कोरोना भाइरसका कारण िेिमा दसदजणत लकडाउनका कारण मानवसेवा आिममा ठूलो
समस्या/िनु ौती िेदखएको ि । दविेष गरी सम्पूणण परोपकारी मनहरुको मुठ्ठीमुठ्ठीको सहयोगबाट सञ्िादलत यस मानवसेवा आिममा कोरोना
भाइरसका कारण सहयोगीिाताहरु आगमन हुन नपाउिा सेवा सञ्िालनमा अ्यन्तै ठूलो कठीनाई भइरहेको ि साथै आिमको आफ्नै भवन
नहुिा भाडाको घरमा सञ्िालन गररएका िवु ै आिमको क्षेत्रफल कम भएका कारण आिमको आफ्नै क्वारे न्टाइन एवम् आइसोलेिन सेन्टर
नहुिा सडकपेटीमा भएका सडकमानवहरुको उद्धार गरी आिममा ल्याउन कदठन भएको एवम् उद्धार गरी ल्याइसके पश्चात पदन डरै डरको दविमा
सेवा जुट्नुपने भएकोले यस मानवीय सेवा थप िुनौतीपणू ण बन्िै गइरहेको ि ।
२. उद्धार एवम् पाररवाररक पुनदमणलनमा िनु ौती :
मानवसेवा आिमको आफ्नै उद्धार वाहान नहुिा रातीको समयमा उद्धारको लादग फोन आउिै गिाण उद्धार कायण कदठनाई भइरहेको र उद्धार
गरी आिममा ल्याइसके पश्चात पदन उहााँहरुको पररवार पत्ता लगाई पाररवारीक पुनणदमलन गराउने सेवामा उद्धार वाहान अभावका कारण
सवारी साधनहरु भाडामा दलएर जानुपने बाध्यता र ्यसको अदधकत्तमा आदथणक खिणका कारण आिम व्यवस्थापनमा समेत कदठनाइ
भइरहेको ि ।
३.स्वास््य
मानवसेवा आिममा रहेर सेवा दलनुहुने अदधकािं बुवाआमाहरुमा मानदसक स्वास््य समस्या ि भने धेरै िाररररक रुपमा अिक्त, अपाङ्ग
र दनकै कमजोर हुनुहुन्ि उहााँहरुले दलनुहुने दनयदमत औषधीहरु व्यवस्थापन आिमको लादग अको समस्या बन्िै गएको ि । परोपकारी
उिारमना व्यदक्त्व ज्यहू रु, औषधी व्यवसायी सघं का तफण बाट के ही हिसम्म औषधी उपिारमा सहयोग भएतापदन यसको दनयदमत
उपलब्धता नहुिा र कदतपय लक्ष्मीनारायणहरुको िल्यदक्रया समेत गनपुण ने अवस्थामा अस्पताल प्रिासनबाट उपलब्ध हुन सक्ने सहयोग
पाउिा पाउिै पदन धेरै आदथणक लगानी औषधी उपिारमा गनपुण ने भएकोले आिमको स्वास््य सेवामा समेत समस्या हुने गरे को ि ।
४. भवन दनमाणणमा िुनौती :
मानवसेवा आिमले परोपकारी मानवताप्रेमी मनहरुको सहयोगमा सेवा सञ्िालन गरररहेको अवस्थामा आमा बुबाको सेवाको लादग प्राप्त
सहयोगले घर भाडा बझु ाउनपु ने भएकोले सोिे अनरुु पको सेवा प्रिान गनण नसदकरहेको स्वयं अनभु दु त गरररहेका िौाँ । ्यसैले भाडाको
घरबाट के ही रकम खिण गरे र आफ्नै भौदतक संरिना दनमाणण गनण सदकयो भने भदवष्यमा भाडाबाट मुक्त भई सेवाको गुणस्तर बढाउन सदकन्ि
।
हाल भवन दनमाणणको लादग प्रिेि सरकारले रु. ५० लाख दवदनयोजन गरे को प्रदत आभार व्यक्त गिणिौाँ तर भवनको अनमु ादनत लागत धेरै
रहेकोले सोिे अनुरुपको सेवा हुन सदकरहेको िै न ।

िावी योजना :
१. दितवन दजल्ला लगायत दिमेकी दजल्लाका दवदभन्न स्थानमा रहेका सम्पुणण बेसहारा तथा सहयोगापेक्षी मानवहरुको उद्दार गरर सेवा
प्रिान गररने ि ।
२. उद्दार गररएकाहरु मध्येबाट पररवारको खोदज कायण गरी सम्भव भएसम्मलाई पाररवारीक पुनस्र्थापना गररने ि ।
३. दितवन दजल्ला लगायत अन्य क्षेत्रका सरोकारवाला दनकायहरुसाँगको अन्तरदक्रया तथा सहयोगापेक्षी सडकमानवहरुको यथाथण
अवस्थाको अवलोकन तथा जोदखममा रहेका सहयोगापेक्षी मानवहरुको उद्दार गररने ि ।
४. बागमती प्रिेिलाई नै सहयोगापेक्षी सडक आदित मानवमुक्त दनमाणणको लादग आवश्यक प्रदक्रया सुरु गरर सदकएकोले दितवन दजल्ला
घोषणा कायणक्रमलाई अगाडी बढाउन आवश्यक सयं न्त्र तयार गने ।
५. यथासक्य आिमको आफ्नै भौदतक संरिना दनमाणण गरी सेवा प्रिान गने ।
६. मानवता प्रवद्दणन का कायणक्रमहरु दजल्ला व्यापी रुपमा सिं ालन गने ।

अन्तमा:
असल उद्देश्यका साथ सुभारम्भ गररएका कायणक्रम त्क्षणको लादग असम्भव जस्तो िेदखने भएपदन सबैको साथ र सहयोग रहने हो भने यो कुनै
असम्भव कायण होला जस्तो लाग्िैन यसले कदत सफलता प्राप्त गलाण यो यस संस्थामा संलग्न व्यदक्त र उिारमना परोपकारी महानुभावहरुको
सदक्रयता र कायण कुिलतामा भर पने कुरा हो। राम्रो कायणको सुभारम्भ भएको ि भने ्यसलाई सफल पानण ईश्वरले अनेकलाई प्रेरणा दिनुहुन्ि
भन्ने भावनालाई दवश्वास गनुण नै अदहलेको लादग समायोदित हुने िेदखन्ि । आऔ सबै सिस् ंकल्पका साथ जुटौ, आफुपदन बााँिौ अरुलाई पदन
बिाऔाँ, मानवीयताको क्षेत्रमा हातेमालो गरौाँ।
हाम्रो िाहना : सबैको लादग खाना नाना िाना
हाम्रो प्रदतबद्दता : सहयोगापेक्षी ९वेसहारा, अिक्त, असाहय, अनाथ, अदभभावकदवदहन० सडक आदित मानवमुक्त राष्र नेपाल दनमाणण एवं
घोषणा
हाम्रो सपना : मानवीयताको राष्र नेपाल (The Country of Humanity, Nepal)
*** जय मानवसेवा *** जय मानवता ***

