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बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ 

 
स्वीकृत गरिएको मममत २०७९/०८/१८ 

प्रस्तावना: बालबामलका सम्बन्धी मनयमावली, २०७८ को मनयम ६२ को उपमनयम (४) बमोजिमको योग्यता 
पूिा गिेको ि मनयम  ६४  को उपमनयम (१) तथा अनसूुची -४ बमोजिमको न्यूतनम मापदण्ड पूिा गिेको बाल 
गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लामग मनयमावलीकै मनयम ६२ को उपमनयम (४), मनयम  ६४  को उपमनयम 
(१) तथा अनसूुची -४ (मापदण्ड १,१० ि १६) ि मनयम ६५ को उपमनयम (६)ले ददएको अमधकाि प्रयोग 
गिी िाष्ट्रिय बाल अमधकाि परिषद्ले अन्य आवश्यक मापदण्ड तोकी मनयमावलीमा उजललजित न्यूनतम मापदण्डहरु 
समेत एकीकृत रुपमा िािी यो मापदण्ड बनाएको छ ।  

 
 
 

परिच्छेद -१ 

प्रािजम्िक 

 

१. संजिप्त नाम ि प्रािम्िः (१) यी मापदण्डहरुको नाम “बाल  गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
मापदण्ड, २०७९” िहेको छ । 

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रािम्ि हनुेछ। 

२. परििाषा: ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस मापदण्डमा,-  

(क) “ऐन” िन्नाले बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झन ुपछथ ।  

(ि) “मनयमावली” िन्नाले बालबामलका सम्बन्धी मनयमावली, २०७८ सम्झन ुपछथ । 

(ग) æमन्रालय” िन्नाले नेपाल सिकाि, मष्ट्रहला, बालबामलका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्रालय सम्झन ु     
पछथ । 

(घ) "परिषद्” िन्नाले बालबामलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिमको िाष्ट्रिय बाल 
अमधकाि परिषद् सम्झन ुपछथ ।  

(ङ) æबाल गहृ” िन्नाले प्रचमलत कानून बमोजिम दताथ िै परिषदबाट अनमुमत मलएि ऐनको दफा ४८ 
बमोजिम ष्ट्रवशषे संििणको आवश्यकता िएका बालबामलकामध्ये ऐनको दफा ४९ बमोजिम 
वैकजलपक हेिचाहको आवश्यकता िएका बालबामलकालार्थ प्राथममकताको आधािमा बाल कलयाण 
अमधकािीले वैकजलपक हेिचाहको व्यवस्थाका लामग अजन्तम ष्ट्रवकलपका रुपमा पठार्एका ि ऐनकै 
दफा ६९ बमोजिम तत्काल उद्धाि तथा संििण गनथ आवश्यक देजिएका बालबामलकाको आवासीय 
संििण तथा अस्थायी संििण सेवा प्रदान गने संस्था सम्झन ुपछथ ।  

(च) “बाब ुवा आमा” िन्नाले बालबामलकालाई िन्म ददने बाब ुवा आमा सम्झन ुपछथ ि सो शब्दले 
सौतेनी बाब ुवा आमा वा धमथसन्तान मलने बाब ुवा आमासमेतलार्थ िनाउँछ ।  

(छ) “बाल कलयाण अमधकािी" िन्नाले ऐनको दफा ६१ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबामलकाको 
अमधकािको सम्मान, संििण ि सम्वधथन गनथ तथा बाल संििण कायथ समेत गनथका लामग मनयकु्त 
िएको वा तोष्ट्रकएको अमधकािी सम्झन ुपछथ ।  
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(ि) “परिवाि” िन्नाले बालबामलकाका बाब,ु आमा, एकासगोलका दाि,ु िार्, दददी, बष्ट्रहनी, हििुबबुा वा 
हििुआमा सम्झन ु पछथ ि सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने नजिकका अन्य  नातेदािलाई समेत 
िनाउँछ । 

 

परिच्छेद -२ 

बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डहरु 

 
3. बाल गहृले पूिा गनुथ पने न्यूनतम मापदण्डहरु: बालबामलका सम्बन्धी मनयमावली, २०७८ को मनयम  

६२ को उपमनयम (४) ि मनयम ६४  को उपमनयम (१) तथा अनसूुची -४  बमोजिम बाल गहृले पूिा 
गनुथ पने अठाि वटा न्यूनतम मापदण्डहरु देहाय बमोजिम िहेकाछन:्- 

  (१) प्रचमलत कानून बमोजिम नाफािष्ट्रहत सामाजिक संस्थाको रुपमा दताथ िएको, 
  (२) संस्थाको ष्ट्रवधानमा बाल गहृ सञ्चालन गने उद्दशे्य िएको, 
  (3) कम्तीमा बीस िना बालबामलका िाख्न सक्ने परिषद\ले तोके बमोजिमको बालमैरी िौमतक  
   पूवाथधाि तथा संिचना िएको,  
  (४) बालक, बामलका ि लैष्ट्रङ्गक तथा यौमनक अलपसङ्ख्यक बालबामलकालाई सिुजितसँग छुट्टा–छुटै्ट  
   िाख्न सक्ने िौमतक पूवाथधाि, मानवीय तथा आमथथक स्रोत िएको,  
  (५) बालबामलकालाई आश्रय ददन,े िानष्ट्रपन, पालन पोषण गने, स्वास््य उपचाि गने, उजचत जशिा  
   तथा व्यावसाष्ट्रयक तालीम प्रदान गने िमता िएको,  
  (६) बालबामलकाको शािीरिक, मानमसक ि बौष्ट्रद्धक ष्ट्रवकासका लामग मनयममत िेलकुद तथा  
   मनोिञ्जनको सषु्ट्रवधाहरू उपलब्ध गिाउन सक्ने स्रोत तथा साधनको व्यवस्था िएको,  
  (७) आजश्रत बालबामलकाको औपचारिक जशिाको प्रबन्ध गनुथका साथै आवश्यकता अनसुाि बाल  

 गहृमा पढाउन े जशिकको व्यवस्था गरिएको ि ष्ट्रवशेष प्रकृमतका ि ष्ट्रवद्यालय िान नसक्न े
बालबामलकालाई अनौपचारिक जशिा तथा सीप ष्ट्रवकासको अवसि ददलाउन सक्ने िमता िएको,  

    (८) आजश्रत बालबामलकाको सवोत्तम ष्ट्रहतको लामग ष्ट्रवमिन्न मसिथनात्मक साष्ट्रहजत्यक ि सांस्कृमतक 
बाल कायथक्रममा सहिागी हनुे अवसिको मसिथना गिी अमतरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापको व्यवस्थापन 
गनथ सक्ने िएको, 

  (९) बाल गहृमा बाल क्लबको स्थापना गिी बाल सहिामगतालाई प्रवधथन गिाएको वा गिाउने िमता  
   िएको, 
  (१०) बाल गहृमा बालमैरी वाताविण कायम गिी बाल संवेदनशीलतालाई अमिवृष्ट्रद्ध गनथ सक्न ेिएको,  
  (११) बाल गहृका पदामधकािी, कमथचािीहरूलाई बाल अमधकाि ि बाल संििणबािे तालीम तथा  
   अमिमूिीकिणको व्यवस्था गनथ सक्ने िएको, 
  (१२) परिषद्ले तोकेको वैयजक्तक ष्ट्रवविण फािाममा बालबामलकाको ष्ट्रवविण अमनवायथ रूपमा ििी  
   व्यवस्थापक वा सञ्चालकबाट प्रमाजणत गिी सिुजित िाख्न सक्ने व्यवस्था िएको,  
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  (१३) बालबामलकाको शैजिक तथा स्वास््य सम्बन्धी प्रगमत ष्ट्रवविण अद्यावमधक गदै सिुजित िाख्न  
   सक्ने व्यवस्था िएको,  
  (१४) बालबामलकाको शािीरिक ि मानमसक ष्ट्रवकासका लामग उमेि अनसुाि संििण, स्याहाि ससुाि,  
   सिुिा, उजचत हेिचाह तथा बालमैरी वाताविणमा हकुथ न पाउने व्यवस्था िएको,  
  (१५) असहाय, असक्त ि अपाङ्गता िएका बालबामलकाको लामग ष्ट्रवशषे व्यवस्था गरिनकुो साथै  
   उनीहरूको हेिचाह ि स्याहाि ससुाि गने उजचत व्यवस्था ममलाउन सक्ने िमता िएको,  
  (१६) बाल गहृमा आजश्रत बालबामलकाहरूको उच्चतम ष्ट्रहतको लामग परिवािको िोिी गिी पारिवारिक  
   पनुथममलन तथा पनुस्थाथपना सम्बन्धी कायथ गने िमता िएको,  
  (१७) संस्थाको बाल संििण मापदण्ड मनमाथण गिी लागू गिेको,  
  (१८) बाल गहृमा िहेका बालबामलकाले प्राप्त गने सेवा, सषु्ट्रवधा ि मनिहरूको संििण सम्बन्धमा  
   परिषद्ले तोकेको अन्य आवश्यक मापदण्ड ।  
 

 

परिच्छेद -३ 

बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य आवश्यक मापदण्डहरु 
 

4. बाल गहृले पूिा गनुथ पने अन्य आवश्यक मापदण्डहरु: बालबामलका सम्बन्धी मनयमावली, २०७८ को  

 मनयम  ६२ को उपमनयम (४) ि मनयम  ६४  को उपमनयम (१) तथा अनसूुची -४ बमोजिम बाल 

 गहृले पूिा गनुथपने अठाि वटा न्यूनतम मापदण्डहरुका अमतरिक्त बालबामलका सम्बन्धी मनयमावली,  

 २०७८ को मनयम  ६२ को उपमनयम (४), मनयम  ६४  को उपमनयम (१) तथा अनसूुची -४ ि 

 मनयम  ६५ को उपमनयम (६) बमोजिम परिषद्ले तोकेका तथा थप व्या्या गिी िलुाएका दफा ५ 

 देजि दफा १८ सम्मका अन्य मापदण्डहरु बाल गहृले पूिा गनुथ पनेछ ।  

५. बाल गहृमा बालमैरी िौमतक पूवाथधाि तथा संिचना हनु ुपने: कम्तीमा बीस िना बालबामलका िाख्न सक्न े
िमता िएको बाल गहृको बालमैरी िौमतक पूवाथधाि, संिचना तथा सषु्ट्रवधा देहाय बमोजिम हनु ुपनेछ:-   

 

(१) बाल गहृ िवन अनसुािको िलुा प्राङ्गण/आगन वा िग्गा िममनको िेरफल िएको, बास तथा सतु्न े
कोठाहरु, अध्ययन अध्यापन गने कोठाहरु ि पसु्तकालय कि, स्वास््य तथा प्राथममक उपचाि कि, 
मनोिञ्जन तथा िेलकुद कि वा प्राङ्गण, बैठक तथा आिाम कि ि शौचालय सष्ट्रहत सिसफार्(आवासीय 
गहृ ि परिमधको)को व्यवस्था िएको, आवासीय गहृमा बाह्य व्यजक्तको सहि आवत-िावत नहनुे, कुनै 
पमन िौमतक संिचना(घि, कोठा, झ्याल, ढोका, पिाथल, छाना लगायतको संिचना वा संिचनाको 
अंश)बाट बालबामलका सिुजित हनुे, बालबामलकाले प्रयोग गनुथ पने कुनै पमन संिचना वा सामान 
बालबामलकाको उमेि वा उचार् ि अवस्था अनकूुल हनु ेिौमतक पूवाथधाि िएको संिचना हनु ुपनेछ। 

(२) बाल गहृको िौमतक पूवाथधाि तथा संिचना संिजित बालबामलकाको िानाष्ट्रपन गनथ, बसोबास, जशिा, 
स्वास््य, सिसफार् व्यजक्तगत, आवास गहृको वरिपिी(शौचालय,  िेलकूद तथा मनोिञ्जनको लामग 
आवश्यक पने पयाथप्त स्थान िएको, उपयकु्त, पहुँचयोग्य एवम ्सषु्ट्रवधा िनक हनु ुपनेछ । 
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(३) कम्तीमा बीस िना बालबामलकालाई संििण ददनको लामग बाल गहृमा देहाय बमोजिमको न्यूनतम 
िौमतक पूवाथधाि तथा सषु्ट्रवधा हनु ुपनेछ:- 
 

क्र.सं. ष्ट्रवविण सं्या 
1.  बाल गहृ िवन परिसिमिर बगैचा ि िेलकूद मैदान 

सष्ट्रहतको िलुा िग्गा िममन वा प्राङ्गण िएको  

िवन अनसुािको 
िलुा िममन 

2.  प्रत्येक बालबामलकाको लामग कम्तीमा ३० वगथष्ट्रफटको 
स्थान/िेरफल िएको सफा सतु्न ेकोठा वा १२/१० 
ष्ट्रफटको कोठा  

५ वटा  

3.  बेड सं्या, सफा ओछ्यान ि ओढ्ने सामानहरु २०/२० वटा 
4.  सफा िान्सा ि िण्डाि कोठा १/१ वटा 
5.   कम्तीमा १२/१६ ष्ट्रफट िएको सफा िोिन कोठा   १ वटा 
6.  कम्तीमा १४/२४ ष्ट्रफट िएको सफा 

अध्ययन/मनोिञ्जन/पसु्तकालय कोठा  

१ वटा 

7.  सफा प्राथममक उपचाि तथा सामग्री/मनोष्ट्रवमशथ कोठा १ वटा 
8.  सफा कायाथलय कि/िेटघाट कि १/१ वटा 
9.  सफा शौचालय/स्नानघि ४/४ वटा 
10.  बाल गहृको नाम सष्ट्रहतको सार्न बोडथ (सबैले देख्न े

ठाउँ वा मित्तामा टाँसेको कम्तीमा एउटा) 
१ वटा 

 

(४) बाल गहृको िौमतक पूवाथधाि तथा संिचना घनािङ्गल, वन्यिन्तकुो आक्रमणको ितिा, औद्योमगक िेर, 

आणष्ट्रवक, िासायमनक पदाथथ ि ध्वमन प्रदूषणको ितिा, बाढी पष्ट्रहिोको ितिा, िस्ता िोजिमबाट सिुजित 
िएको हनु ुपनेछ । साथै वयस्कका लामग िोमलएका मनोिञ्जन स्थल, बस पाकथ , फोहोि थपुाने ठाउँ 
(डजम्पङ सार्ट), सैमनक ब्यािेक, मसनेमा घि, शमसानघाटबाट टाढा वा यस्ता स्थानबाट गरिन े
ष्ट्रक्रयाकलापको प्रत्यि असि नपने स्थानमा बाल गहृ हनु ुपनेछ । 

(५) बालबामलकाको बस्न,े सतु्न ेि पढ्ने कोठा/किमा हावा सजिलै आवतिावत गने ि पयाथप्त उज्यालो 
आउन ेहनु ुपनेछ । 

(६) प्रत्येक बालबामलकालार्थ अलग्गै सतु्न ेओछ्यानको व्यवस्था गनुथ पनेछ ि प्रत्येक बालबामलकाका लामग 
कम्तीमा तीस वगथ ष्ट्रफट सतह पने गिी सतु्न ेकोठाको व्यवस्था गनुथ पनेछ। 

(७) ष्ट्रवपद्को समयमा बालबामलकाको सिुिाका लामग सहि िौमतक संिचनाको व्यवस्था हनु ुपनेछ ।   
(८) अपाङ्गता िएका बालबामलकाका लामग उपयकु्त हनुे वा अपाङ्गमैरी संिचना हनु ु पनेछ । अपाङ्गता 

िएका बालबामलकाको संििण गने बाल गहृमा नेपाल सिकािले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड अनसुािको 
अपाङ्गतामैरी िौमतक संिचना हनु ुपनेछ । अपाङ्गता िएका बालबामलकाका लामग देहाय बमोजिमको 
संिचना हनु ुपनेछ:- 

(क) अपाङ्गता िएका बालबामलकाको पहुँच सहि हनुेगिी पूवाथधाि िएको, 
(ि) बाल गहृको िौमतक पूवाथधाि तथा संिचनामा नेपाल सिकािको सहि पहुँच 

सम्बन्धी मनदेजशका अनरुूप िएको, 
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(ग) अपाङ्गता िएका बालबामलकाका लामग आवश्यक सहायक सामग्री, फमनथचि, तथा 
उपकिण िएको, िसमा िेमलङ सष्ट्रहतको ियाथङ, एक हातले पमन चलाउन सष्ट्रकन े
िान्छामा प्रयोग हनु े सामग्री, नहुाउने कोठा/शौचालयमा प्रयोग हनुे सामग्री, 
पठनपाठनमा प्रयोग हनुे सामग्री, कोठाको चकुुल आदद िएको । 

(९) बाल गहृको िौमतक पूवाथधाि तथा संिचना बालक, बामलका ि लैष्ट्रङ्गक दृष्ट्रिकोणले बालबामलकालाई 
सिुजितसँग छुट्टाछुटै्ट िाख्न सक्ने हनु ुपनेछ । बालक, बामलका ि लैष्ट्रङ्गक तथा यौमनक अलपसं्यक 
बालबामलकाको सतु्न ेव्यवस्था छुट्टा-छुटै्ट िवनमा गनुथ पनेछ । छुट्टा-छुटै्ट िवनको व्यवस्था निएमा 
कम्तीमा छुटै्ट तललामा वा सिुजित हनुे गिी अलग्गै िण्डमा व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(१०) बालबामलकाको ओच्छ्यान िाटमा लगार्एको हनु ुपने, िाट बढीमा दईु तललाको मार हनु ुपने ि 
मौसम अनसुाि पयाथप्त ि सफा ओढ्ने ओच्छाउनकेो व्यवस्था िएको हनु ुपनेछ ।  

(११) बाल गहृमा दैमनक रूपमा िान्सामा प्रयोग हनु ेथाल, प्लेट, कचौिा, चम्चा, मगलास लगायत पकाउन े
िाडाकुडा आदद बालबामलकाको सं्या अनसुाि पयाथप्त हनुेगिी उपलब्ध िएको हनु ुपनेछ ।  

(१२) बालक ि बामलकाका लामग अलग्गै शौचालय ि स्नानघिको व्यवस्था िएको हनु ुपनेछ ि जचसो 
मौसममा नहुाउनको लामग तातो पानीको व्यवस्था हनु ुपनेछ ।  

(१३) बाल गहृको िौमतक पूवाथधाि तथा संिचना बाह्य व्यजक्तको सहिै आवत–िावत हनु नसक्ने िालको 
हनु ुपनेछ ।  

(१४) बाल गहृको िौमतक पूवाथधाि तथा संिचना (िवन, कोठा, झ्याल, ढोका, पिाथल, छाना, िेलकूद मैदान 
लगायत) बालबामलकाका लामग सिुजित हनु ु पनेछ ि बालबामलकाले प्रयोग गनुथपने संिचना वा 
सामान उनीहरूको उमेि, उचार् ि अवस्था अनकूुल िएको हनु ुपनेछ । 

(१५) बाल गहृको िौमतक पूवाथधाि तथा संिचना सावथिमनक ष्ट्रवद्यालय, सावथिमनक पाकथ , अस्पताल वा 
स्वास््य संस्था, प्रहिी कायाथलय, बिाि, बैंक तथा सञ्चािको सषु्ट्रवधाका लामग पायक पने ठाउँमा हनु ु
पनेछ । 

(१६) बाल गहृको िवन तथा परिसिमा कुनै दघुथटना वा आपत्कालीन अवस्था आएमा त्यसको िनाउ 
ददन ेघण्टी बिाउन ेव्यवस्था िएको तथा त्यस्तो जस्थमतमा िेला हनु तोष्ट्रकएको स्थानमा सहिै पगु्न 
सष्ट्रकने हनु ुपनेछ ।  

६. बाल गहृमा आवश्यक िनशजक्तको व्यवस्था हनु ुपने: कम्तीमा बीस िना बालबामलका िाख्न सक्ने बाल 
गहृ सञ्चालनको लामग देहाय बमोजिमको िनशजक्तको व्यवस्था हनु ुपनेछ:-  
(१) बाल गहृमा काम गने कुनै पमन व्यजक्त बाल अपिाध, बालबामलका ष्ट्रवरुद्धको ष्ट्रहंसा, बाल यौन 

दवु्यथवहाि तथा दवु्यथवहाि, शोषण, अपहेलना िस्ता कायथमा लाञ्छना तथा अमियोग नलागेको ि 
दोषी ठहि निएको हनु ुपनेछ।  

(२) बाल गहृको पदामधकािी, कमथचािी तथा त्यहाँ संलग्न हनुे कुनै पमन व्यजक्तको बोली, व्यवहाि ि 
कायथ बालमैरी िएको यकीन हनु ुपनेछ । 

(३) बाल गहृ सञ्चालन गने सञ्चालक तथा सोमा काम गने सबै पदामधकािी तथा कमथचािीहरुको 
बालबामलका ष्ट्रवरुद्धको ष्ट्रहंसा तथा बाल यौन दवु्यथवहािमा ष्ट्रवगतमा सिाय नपाएको ष्ट्रवषयमा प्रहिी 
प्रमतवेदनबाट प्रमाजणत गिेको हनु ुपनेछ ।  
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(४) कम्तीमा बीस िना बालबामलका िाख्न ेिमता िएको बाल गहृमा कम्तीमा देहाय बमोजिमका 
कमथचािीको (सेवा सषु्ट्रवधा तथा कायथ ष्ट्रवविण समेतको) व्यवस्था हनु ुपनेछ। 

 
  
 
 

(५) उपदफा (४) बमोजिमको िनशजक्त बीस िना बालबामलकाको हेिचाहको लामग तोष्ट्रकएको हनुाले 
बीस िनािन्दा बढी बालबामलका िएको बाल गहृले सोही अनपुातमा थप िनशजक्तको व्यवस्था 
गनुथ पनेछ । 

(६) बाल गहृको प्रमिु वा व्यवस्थापक नेपाली नागरिक हनु ुपनेछ ।  

क्र.सं. कमथचािी ष्ट्रवविण सं्या प्रकृमत ष्ट्रटप्पणी 
१ बाल गहृ प्रमिु/ 

व्यवस्थापक 

१ पूणथकालीन 
तथा 
आवासीय 
कमथचािीको 
रुपमा 

कम्तीमा प्रवीणता प्रमाण-पर तह वा १२ किा 
उत्तीणथ गिी बाल अमधकाि तथा बाल गहृ सञ्चालन 
सम्बन्धी तालीम मलएको ि दईु वषथको कायथअनिुव 
िएको । 

२ हेिचाहकताथ/स्याहाि 
कताथ  (केयि टेकि)  

२ पूणथकालीन 
तथा  
आवासीय 
कमथचािीको 
रुपमा 

सािि ि बालबामलकाको हेिचाह तथा स्याहािमा 
अनिुव िएको (बामलका िहने बाल गहृमा मष्ट्रहला 
मार हेिचाहकताथ अमनवायथ हनु ुपने) ।  

३ िान्से/सहयोगी १ पूणथकालीन 
तथा 
आवासीय 
कमथचािीको 
रुपमा 

सािि ि सजम्बन्धत कायथमा अनिुव िएको ।  

४ जशिक १ आंजशक कम्तीमा प्रवीणता प्रमाण-पर तह वा १२ किा 
उत्तीणथ गिी बाल गहृमा िहेका बालबामलकालाई 
अध्ययन अध्यापन गिाउन सक्ने योग्यता     
िएको । 

५ मनोष्ट्रवमशथकताथ 
 

१ आंजशक  कम्तीमा प्रवीणता प्रमाण-पर तह वा १२ किा 
उत्तीणथ गिी कम्तीमा तीन मष्ट्रहनाको 
मनोष्ट्रवमशथकताथको तालीम मलएको ि अनिुव िएको 
(बामलका मार िएकोमा मष्ट्रहला मार 
मनोष्ट्रवमशथकताथ हनु ुपने) ।  

६ स्वास््यकमी १ आंजशक नमसथङ्ग वा हेलथ अमसस्टेन्टको कोषथ पूिा गिी 
स्वास््य सम्बन्धी कायाथनिुव िएको वा कम्तीमा 
अहेव वा अनमी िर् पाँच वषथको  स्वास््य 
सम्बन्धी कायाथनिुव िएको ।  

७ िेल मनोिञ्जन सहयोगी १ आंजशक िेलकूद गिाउने कायथ सम्बन्धी कायाथनिुव 
िएको ।  
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(७) बाल गहृका कमथचािी, त्यहाँ सलग्न हनु ेकुनै पमन व्यजक्त तथा बाल गहृ सञ्चालन गने संस्थाका 
पदामधकािी एवम ्सदस्यहरूमा बालबामलकाका लामग बालमैरी एवम ्लैष्ट्रङ्गक-संवेदीमैरी बोली,  
व्यवहाि तथा कायथ गनथ सिम िएको हनु ुपनेछ ।  

(८) बाल गहृका कमथचािी, त्यहाँ सलग्न हनु ेकुनै पमन व्यजक्त तथा बाल गहृ सञ्चालन गने संस्थाका 
पदामधकािी एवम ्सदस्यहरूलाई बाल गहृको आधािितू मान्यता एवम ्मसद्धान्त, बालबामलकाको 
अमधकाि तथा बाल संििणको ष्ट्रवषयमा मनयममत रूपमा तालीम ददएि/मलएि सिमता अमिवृष्ट्रद्ध 
गिेको हनु ुपनेछ ।   

७. बाल गहृ सञ्चालन गनथ आवश्यक हनु ेआमथथक स्रोतको व्यवस्था हनु ुपने: कम्तीमा बीस िना बालबामलका 
िाख्न सक्ने बाल गहृ सञ्चालनको लामग देहाय बमोजिमको आमथथक स्रोतको व्यवस्था हनु ुपनेछ:-  

(१) बाल गहृमा िहेका बालबामलकाको सं्याको आधािमा कम्तीमा तीन वषथ बाल गहृ सञ्चालन 
गनथ लाग्न ेिचथ व्यहोने ष्ट्रवश्वामसलो स्रोतको व्यवस्था िएको दाता सँगको सम्झौता, स्वीकृमत पर वा अन्य 
ििपदो प्रमाण हनु ुपनेछ । 

(२) बाल गहृ सञ्चालन िचथ िटुाउने ििपदो प्रमाण निएको अवस्थामा बाल गहृ सञ्चालन गने 
संस्थाका सञ्चालक समममतका सदस्यहरूले कम्तीमा तीन वषथसम्म बाल गहृ सञ्चालन सम्बन्धी आमथथक 
दाष्ट्रयत्व व्यहोने मलजित प्रमतवद्धता गिेमा ििपदो प्रमाणको रुपमा मलन सष्ट्रकनछे । 

(३) बाल गहृ सञ्चालन गदाथ त्यहाँ संिजित बालबामलकाको देहायको अमधकाि समुनजित गनथको  

लामग आमथथक स्रोत साधन उपलब्ध िएको यकीन गनुथ पनेछ:- 
  (क) बालबामलकालाई आश्रय ददन,े िानष्ट्रपन, पालनपोषण गने स्वास््य उपचाि गने,  

   उजचत जशिा तथा व्यवसाष्ट्रयक तालीम प्रदान गनथ, 

   (ि) बालबामलकाको शािीरिक, मानमसक ि बौष्ट्रद्धक ष्ट्रवकासका लामग मनयममत िेलकूद  
   तथा मनोिञ्जनको सषु्ट्रवधा उपलब्ध गिाउन, 

  (ग) बालबामलकाको परिवािको जस्थमत सदुृढ िएको पार्एमा कुनै पमन बेलामा   
   उनीहरूलाई परिवािमा पनुममथलन गिाउन ि बालबामलका अठाि वषथ पूिा िएपमछ  
   समािमा पनु:स्थापना गनथ, गिाउन । 

(४)  बाल गहृले ष्ट्रवदेशी नागरिक, दात ृसंस्था एवम ्मनकायबाट नगद वा जिन्सी सहयोग 

मलँदा प्रचमलत कानून अनसुाि नेपाल सिकािको तोष्ट्रकएको मनकायबाट स्वीकृमत मलन ुपनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोजिमको अनमुमत मलर्एको कुिाको प्रमाण सिकािी मनकाय एवम ्बाल 
गहृ अनगुमन गने अज्तयािी पाएको मनकायले मागेको बित उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 
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(६) बाल गहृ सञ्चालनको लामग नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहले आमथथक, 
िौमतक तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गिाउन सक्नेछन ्।  

(७) कुनै कािणबस बाल गहृमा बीस िनािन्दा कम बालबामलका िएमा वा बाल गहृ 
सञ्चालनको लामग आमथथक स्रोत समुनजित गनथ नसष्ट्रकएको अवस्था लगायत अन्य मनामसब कािण देजिएमा 
परिषद्को अनमुमत मलई नजिकको स्थान ष्ट्रवशेषमा िहेका दईु वा दईुिन्दा बढी बाल गहृ एक आपसमा 
गाभ्न, गामिन सक्नेछन ्। 

(८) बाल गहृ सञ्चालन गने संस्थाले बाल गहृ सञ्चालनको लामग व्यवस्था गनुथ पने सिुिण 
िकम अमनवायथ रुपमा बाल गहृको िातामा िम्मा गिेको वा बाल गहृको कोषमा िम्मा िएको दाजिला 
िएको प्रमाण हनु ुपनेछ।  

८. बाल गहृमा बालबामलकाको िनाथ प्रष्ट्रक्रया: बाल गहृले बालक, बामलका ि लैष्ट्रङ्गक तथा यौमनक अलपसं्यक 
बालबामलकालार्थ देहाय बमोजिम िनाथ गनुथ पनेछ:- 

(१) बाल गहृले बालबामलका िनाथ गदाथ दीघथकालीन संििणका लामग ऐनको दफा ४९ बमोजिम 
वैकजलपक हेिचाहको व्यवस्था गनथ आवश्यक िएका ि अजन्तम ष्ट्रवकलपको रुपमा बाल कलयाण 
अमधकािीबाट मसफारिस िै आएका बालबामलका तथा ऐनकै दफा ६९ बमोजिम तत्काल उद्धाि ि 
संििण गनथ आवश्यक देजिएका बालबामलकाको अलपकालीन तथा अस्थायी संििण सेवा प्रबन्धका 
लामग मार िनाथ गनुथ पनेछ ।  

(२) बाल गहृले दीघथकालीन संििणका लामग बालबामलका िनाथ गदाथ सम्बद्ध स्थानीय तहको बाल 
कलयाण अमधकािीले ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) मा उजललजित प्राथममकताका आधाि ि प्रष्ट्रक्रया 
पूिा गिेको मसफारिस पर तथा मनयमावलीको मनयम ५५ मा उललेि िए बमोजिमका सम्बजन्धत 
कागिातको प्रमतमलष्ट्रप मलएि मार िनाथ गनुथ पनेछ। 

 (३) अस्थायी संििण सेवा प्रदान गने बाल गहृ वा संस्थाले सम्बद्ध बाल कलयाण अमधकािी, 
स्थानीय बाल अमधकािी समममत, स्थानीय तह वा प्रदेश बाल अमधकाि समममत, प्रदेशमा बालबामलकाको 
ष्ट्रवषय हेने मन्रालय वा परिषद्, मन्रालय, बालबामलका िोितलास समन्वय केन्र/प्रदेश समन्वय 
केन्र/जिलला समन्वय केन्र वा नेपाल प्रहिीको मष्ट्रहला, बालबामलका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्र, 
प्रहिी कायाथलय/एकार् वा एकद्वाि सङ्कट व्यवस्थापन केन्र वा एक मष्ट्रहनािमत बाल हेलपलार्न सेवामा 
संिजित बालबामलकालार्थ थप केही समयको लामग अस्थायी संििण सेवामा िाख्न ुपने आवश्यकता िएमा 
बाल हेलपलार्न सेवाको मसफारिस परको आधािमा मार बालबामलका िनाथ गनुथ पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम अस्थायी संििण सेवामा िहेका बालबामलकालाई परिवािमा पनुममथलन  
वा सामाजिक पनु:स्थापना गनथ सष्ट्रकएन ि दीघथकालीन संििणका लामग अन्य बाल गहृमा स्थानान्तिण 
तथा हस्तान्तिण गनुथ पिेमा सम्बजन्धत बाल कलयाण अमधकािीको मसफारिसमा मार गनुथ पनेछ ।  

(५) बालबामलका िनाथ गिेको समयमा बालबामलकाको तस्वीि सष्ट्रहत पूणथ व्यजक्तगत ष्ट्रवविण 

(जशिा, स्वास््य, मानमसक, शािीरिक जस्थमत समेत)को अमिलेि अनसूुची -१ बमोजिमको वैयजक्तक 
ष्ट्रवविण फािाम पूिा ििी व्यजक्तगत ष्ट्रवविण फार्लमै संलग्न गिी िाख्न ुपनेछ। 
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 (६) उपदफा (५) अनसुािको व्यजक्तगत ष्ट्रववविण फार्ल िडा गदाथ व्यजक्तगत प्रकृमतका सूचना 
िानकािी वा पारिवारिक ष्ट्रवविण,  बालबामलकाको हक पगु्ने सम्पजत्त सम्बन्धी कागिात समेत गोप्य 
रूपमा सिुजित िाख्न ुपनेछ । साथै, बालबामलकाको जशिा ि स्वास््य सम्बन्धी आवमधक प्रगमत प्रमतवेदन 
ष्ट्रवविण छुट्टाछुटै्ट फार्ल बनाएि सिुजित िाख्न ुपनेछ ।  

 (७) बाल गहृमा िनाथ गरिएका बालबामलकाको गोप्य प्रकृमतको ष्ट्रवविण तथा िानकािी अमधकाि 
प्राप्त मनकाय/संस्था वा अमधकािी वा व्यजक्त बाहेक अन्य कसैलार्थ ददन ुहुँदैन। 

 (८) बाल गहृले सम्बजन्धत बाल कलयाण अमधकािीसगँ समन्वय गिी बाल गहृमा संिजित 
बालबामलकाको सम्पजत्तको संििण गनुथ पनेछ ।  

 (९) उपदफा (१, २ ि ३) बमोजिम वैकजलपक हेिचाहका लामग बाल गहृमा िनाथ हनु मसफारिस 
िएका बालबामलकालार्थ सम्िव िएसम्म सम्बजन्धत प्रदेशमा िहने गिी आवासीय संििण सेवा प्रदान 
गनुथ पनेछ ।  

 (१०) बाल कलयाण अमधकािीले तयाि पािेको बालबामलकाको व्यजक्तगत ि पारिवारिक पष्ट्रहचानसँग 
सम्बजन्धत प्रमाण, थातथलो ि सम्पजत्तको ष्ट्रवविण सम्बन्धी कागिातको प्रमाणको प्रमतमलष्ट्रप समेत बाल 
गहृले िनाथकै समयमा प्राप्त गिी बाल गहृमा सिुजित िाख्न ुपनेछ। 

 (११) बाल गहृले प्रत्येक बालबामलकाको छुट्टा-छुटै्ट वैयजक्तक ष्ट्रवविण अनसूुची -१ बमोजिमको 
वैयजक्तक ष्ट्रवविण फािाम पूणथ रुपमा ििी बाल गहृको प्रमिु वा व्यवस्थापक वा सञ्चालकबाट प्रमाजणत 
गिी सिुजित िाख्न ुपनेछ ।  

 (१२) बाल गहृमा बालबामलका िनाथ िएको एक मष्ट्रहनामिर िनाथ िएका बालबामलकाको सवोत्तम 
ष्ट्रहतका लामग अनसूुची -२ बमोजिम प्रत्येक बालबामलकाको व्यजक्तगत योिना बनाउन ुपनेछ ।  

 (१३) बाल गहृमा िहेका सबै बालबामलकाको ष्ट्रवविण बाल गहृले अनसुचुी -३ बमोजिम िाख्न ु
पनेछ ि सोको ष्ट्रवविण वा अद्यावमधक ष्ट्रवविण सष्ट्रहतको िानकािी रैमामसक ि वाष्ट्रषथक रुपमा परिषद्, 
बाल कलयाण अमधकािी ि स्थानीय तहलार्थ मनयममत रुपमा उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।  

९॰ बालबामलकाको िोिन तथा पोषण सम्बन्धी व्यवस्था: बाल गहृले बालबामलकाका लामग सन्तमुलत तथा 
पोषणयकु्त िाना आत्मासम्मान हनुे गिी सिुिाको प्रत्यािमूत देहाय बमोजिम गनुथ पनेछ ।  

(१) बाल गहृले साप्ताष्ट्रहक िोिन तामलका बनाएि संिजित बालबामलकालार्थ पयाथप्त पगु्न ेपोषणयकु्त 
िाना तथा िोिन दैमनक चाि पटक(मबहानको िािा ि िाना तथा ददउँसोको िािा ि बेलकुाको िाना) 
पोषणष्ट्रवदको मसफारिस अनसुाि स्वच्छ तथा पोषणयकु्त िाना/िािाको प्रबन्ध गिी िवुाउन ुपनेछ। 
बालबामलकाको िानामा दूध, माछामास,ु फलफूल, गेडागडुी तथा पयाथप्त प्रोष्ट्रटन, कावोहार्डे्रड लगायतका 
पोषक तत्वको उजचत ममश्रण िएको हनु ुपनेछ । 

(२) बालबामलकाको उमेि, शािीरिक अवस्था एवम ्आवश्यकतानसुाि सफा, तािा सन्तमुलत तथा 
पौष्ट्रिक िाना/आहाि िवुाउने व्यवस्था गनुथ पनेछ।  

(३)  बाल गहृमा िवुार्ने िानाको पौष्ट्रिक तत्व ि गणुस्ति एवम ्ष्ट्रपउने पानीको स्वच्छताको 
छ/छ मष्ट्रहनामा पिीिण गनुथ पनेछ । साथै, बाल गहृले पानी ट्याङ्की मनयममत रूपमा सफा गने ि 
उपयकु्त प्रशोधन ष्ट्रवमध अपनाएि ष्ट्रपउन योग्य पानीको व्यवस्था गनुथ पनेछ ।  
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(४) बाल गहृमा िानकुेिा तयाि गने प्रष्ट्रक्रया, िाना िान ेठाउँ सफा हनु ुपनेछ ि उक्त स्थान 
सबै उमेि ि अवस्थाका बालबामलकाको लामग सहिै पहुँच हनुे सषु्ट्रवधा िएको हनु ुपनेछ । 

(५) बालबामलकालाई स्वास्थको कािणले बाहेक अरू कािणले िाना िान मनषेध गनथ वा कुनै 
िानेकुिा िबिथस्ती िान कि लगाउन ुहुँदैन । 

(६) बाल गहृले बाष्ट्रहि अरू नै प्रयोिनको लामग पाकेको वा पकार्एको िानेकुिा मागेि वा  
लयाएि बालबामलकालाई िवुाउन ुहुँदैन ।  

(७) कुनै व्यजक्तले कुनै अवसिमा बालबामलकालाई िान िवुाउन चाहेमा बाल गहृमा नै िचथ 
ददएि वा िानेकुिा बनाएि िवुाउन वा एकददन अगामड नै सबै बालबामलकालाई आमजन्रत गिी     
होटेल/िेिुिेन्टमा िानेकुिा िबुाउन सक्नछे । यसको लामग बाल गहृ प्रशासनसँग अमग्रम अनमुमत मलन ु
पनेछ ।  

(८) बाल गहृले बालबामलकालाई काँचोकजचलो वा अस्वस्थकि िाना िवुाउन ु हुँदैन ।
 (९) बाल गहृले संिजित बालबामलकाको पोषणस्तिको पोषणष्ट्रवद्/ स्वास्थकमीबाट देहाय 
बमोजिम मनयममत िाँच तथा अनगुमन गिाउन ुपनेछ ।  

  (क) िन्मदेजि तीन वषथसम्मका बालबामलकाको हकमा प्रत्येक दरु्थ मष्ट्रहनामा एक पटक, 

  (ि) तीन वषथमामथ ि छ वषथसम्मका बालबामलकाको हकमा प्रत्येक तीन मष्ट्रहनामा  

एक पटक, 

  (ग) छ वषथिन्दा मामथ उमेिका बालबामलकाको हकमा हिेक छ मष्ट्रहनामा एक पटक ।  

 (१०) उपदफा (९) अनसुाि पोषणस्ति िाँच वा अनगुमन गदाथ उमेि अनसुाि तौल ि उचार् 
निएका वा कुपोषण िएका बालबामलका पार्एमा जचष्ट्रकत्सक ि पोषणष्ट्रवद्ले मसफारिस गिे अनसुाि 
मनिलाई बाल गहृले पौष्ट्रिक आहाि िवुाउने व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(११) जचसो मौसममा बाल गहृमा ष्ट्रपउन तथा स्नानको लामग समेत तातो पानीको व्यवस्था गनुथ 
पनेछ । 

(१२) बाल गहृमा िन्मददन, ष्ट्रपतकृायथ लगायतका ष्ट्रवमिन्न अवसिहरुमा िाना िवुाउन ेकायथ गदाथ 
पूवथ सूचना ददर् बाल गहृमा नै िाना तयाि गिी िवुाउन ेबाहेक अन्य प्रयोिनका लामग तयाि गरिएको 
िाना लयाएि िवुाउन पार्न ेछैन। 

(१३) बालबामलकाको गोपनीयता ि आत्मासम्मानको ििाका लामग िाना िवुाउँदा तथा उपहाि 
ददँदाको तस्वीिहरु सामाजिक सञ्जालमा िाख्न वा प्रकाशन गनथ पार्ने छैन ।  

१०॰   बालबामलकाको स्वास््य ि सिसफार्मा ध्यान ददन ुपने: बाल गहृले बालबामलकाको स्वास््य ि 
सिसफार् सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम गनुथ पनेछ:- 
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(१) बाल गहृमा बालबामलका िनाथ हनुासाथ तरुून्त स्वास््य पिीिण गनुथ पनेछ ि प्रत्येक 
छ/छ मष्ट्रहनामा मनयममत स्वास््य पिीिण गिी सोको अमिलेि अद्यावमधक गिी िाख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वास््य पिीिण गदाथ कुनै स्वास््य समस्या पष्ट्रहचान िएमा 
आवश्यकता अनसुाि मनि बालबामलकाको उपचािको व्यवस्था गनुथ पनेछ । यसिी उपचाि गिेको 
िानकािी मनि बालबामलकाको परिवािलाई ददन ु पनेछ । यदद कुनै बालबामलकाको आमाबाब ु वा 
परिवािबािे थाहा निएको िण्डमा सम्बजन्धत बाल कलयाण अमधकािीलाई त्यस्तो िानकािी ददन ु    
पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम स्वास््य पिीिण गदाथ बालबामलका बाल गहृमा िनाथ िएको 
समयमा पेश गरिएको स्वास््य सम्बन्धी कुनै अमिलेि िए सो ष्ट्रवविण बाल गहृले सम्पूणथ स्वास््य 
पिीिण(फुल बडी टेस्ट) गरिँदा सम्बजन्धत जचष्ट्रकत्सकलाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।   

(४) बालबामलकालाई बाल गहृमा िनाथ गदाथ मनिलाई कुनै कुिाको एलिी छ ष्ट्रक छैन िने्न 
सूचना मलने वा पिीिण गिाउने ि त्यसबािे सम्बजन्धत बालबामलकालाई िानकािी ददन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोजिमको ष्ट्रवविण वा प्रमतवेदन सम्बजन्धत बालबामलकाको स्वास््य 
सम्बन्धी फार्लमा अद्यावमधक गिी िाख्न ुपनेछ । 

(६) प्राथममक स्वास््य उपचाि(First Aid Kit)को लामग आवश्यक औषधी सिुजित तविले िािी 
आवश्यक पिेका िण्डमा प्राथममक उपचािको व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

(७) संिजित कुनै बालबामलकालाई कुनै सरूवा िोग लागेकोमा तथा अलग्गै िािेि उपचाि 
गिाउन ुपने अवस्था आएमा मनिलाई छुटै्ट कोठामा िाख्न ेव्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(८) बालबामलकालाई उमेि अनसुाि नेपाल सिकािले उपलव्ध गिाएका सबै प्रमतिोधक िोपहरू 
ददन ुपनेछ। 

(९) बाल गहृले संिजित बालबामलकालाई आवश्यक पने स्वास्थोपचाि उपलब्ध गिाउने स्वास््य 
संस्थाको सूची तयाि गिी िाख्न ुपनेछ ि ष्ट्रवजशि उपचाि सेवाको आवश्यकता िएका बालबामलकाका 
लामग त्यस्तो सेवा ददने स्वास््य संस्था वा जचष्ट्रकत्सकसँग मनयममत िाँचको व्यवस्था गिी सोको अमिलेि 
िाख्न ुपनेछ ।  

(१०) बाल गहृले सबै बालबामलकालाई मौसम सहुाउँदो हनुेगिी कम्तीमा वषथको दरु्थ िोि 
लगुा(ष्ट्रवद्यालयको पोशाक बाहेक)को ितु्ता मोिा, नहुाउँदा प्रयोग हनुे ठूलो रूमाल, चप्पल आददको 
व्यवस्था गनुथ पनेछ ।   
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(११) बाल गहृले सबै बालबामलकाको स्वास््य बीमा गनुथ पनेछ ि यसिी सबै बालबामलकाको 
स्वास््य बीमा गदाथ मनयमानसुाि सिकािले सोमा सहयोग गने िएमा सोका लामग समन्वय ि सहयोग 
गनुथ पनेछ ।  

(१२) बाल गहृमा असह्य हलला, धवुाँ, धूलो ि दगुथन्ध नहनुे गिी मनयममत सिसफार्को व्यवस्था 
गनुथ पनेछ । साथै, बाल गहृको फोहोिलाई दूगथन्ध नफैलने ि बालबामलकाको स्वास््यमा हानी नपगु्ने 
गिी कुष्ट्रहने ि नकुष्ट्रहने फोहोि अलग्गै िािी व्यवस्थापन गनुथ पनेछ । 

(१३) आवश्यकता अनसुाि मानमसक स्वास््य उपचाि सेवाको प्रबन्ध ममलाउन ुपनेछ । 

(१४) उमेि अनसुाि बालबामलकालार्थ स्वास््य जशिा ि चेतना ददने व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(१५) बाल गहृले मनोिञ्जन तथा अन्य प्रयोिनका लामग ष्ट्रवद्यतुीय सामग्री प्रयोग गदाथ हनु सक्न े
शािीरिक, मानमसक, मनोवैज्ञामनक ि सामाजिक प्रिाव तथा िोजिम ि असिको सम्बन्धमा 
बालबामलकालार्थ िानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

११॰   जशिा, तालीम ि अमतरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापको व्यवस्था गनुथ पने: बाल गहृमा बालबामलकालार्थ जशिा,  

तालीम ि अमतरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम गनुथ पनेछ:- 

(१) ष्ट्रवद्यालय िाने उमेिका बालबामलकालाई अमनवायथ रूपमा औपचारिक जशिाको प्रबन्ध गनुथ  

पनेछ । यसिी जशिाको व्यवस्था गदाथ बाल गहृको स्रोत ि साधनले भ्याएसम्म उच्च गणुस्तिको जशिा 
उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।  

(२) कुनै कािणवश औपचारिक जशिा हामसल गनथ नसक्ने बालबामलकालाई मनिको रूजच, 

िमता ि आवश्यकता अनसुाि अनौपचारिक जशिा, ष्ट्रवशषे जशिा तथा व्यवसाष्ट्रयक तालीमको प्रबन्ध गनुथ 
पनेछ । 

 (३) बालबामलका ष्ट्रवद्यालय िाँदा आउँदा सिुजित आवतिावतको प्रबन्ध गनुथ पनेछ । 

 (४) मौसम अनसुािको ष्ट्रवद्यालय पोशाक (गमी ि जचसो मौसममा पोशाक, ितु्ता, मोिा) एउटा 
मौसमका लामग कम्तीमा वषथको दरु्थ िोि उपलब्ध गनुथ पनेछ । 

 (५) बाल गहृका कमथचािी वा पदामधकािीले ष्ट्रवद्यालयमा आयोजित कायथक्रममा अमििावकको 
िमूमका मनवाथह गनुथ पनेछ ।  

 (६) बाल गहृमा मबहान-बेलकुा बालबामलकालार्थ पठन-पाठन तथा अमतरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापमा 
सहयोग गनथ जशिकको व्यवस्था गनुथ पनेछ । 
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(७) बाल गहृमा िहेका बालबामलकाको रुची ि िमता अनसुािका मसिथनात्मक प्रमतिाको 
ष्ट्रवकास गनथ उपयकु्त वाताविण बनाउन सहयोगको व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(८) बालबामलका सोह्र वषथ पगेुपमछ अथाथत एस.र्.र्.को जशिा पूिा गिी अठाि वषथ उमेि पूिा 
िर् बाल गहृबाट ष्ट्रवदा हनु ुअगावै बाल गहृमा िहेका प्रत्येक बालबामलकालार्थ बाल गहृबाट मबदा िर् 
गएपमछ मनिको िीवनयापन सहि बनाउनका लामग आवश्यक सीपमूलक तालीम ि उच्च जशिा 
अध्ययनका लामग सहयोग गने तथा आवश्यक सहयोग प्रायोिनको व्यवस्था गनुथ पनेछ  

(९) बाल गहृमा संिजित बालबामलकालाई बाल गहृबाट ष्ट्रवदा गनुथअजघ उनीहरूको यवुा ष्ट्रवकास 
योिना बनाउन ुपनेछ । यसिी योिना बनाउँदा मनि बालबामलकाको रूजच, िमतालाई प्राथममकता ददन ु
पनेछ । योिना सही रूपमा कायाथन्वयन िए निएको हेनथ सम्बजन्धत बालबामलकासगँ वषथमा दईुपटक 
छलफल गिी परिमािथन गनुथ पनेछ । यस्तो छलफल तथा पनुिावलोकनको अमिलेि अनसूुची -२ 
बमोजिम िाख्न ुपनेछ । 

(१०) बाल गहृमा बालबामलकाको सवोत्तम ष्ट्रहतलाई ध्यानमा िािी उनीहरुको मलङ्ग, उमेि ि 
शािीरिक अवस्था अनसुाि घिमिर ि बाष्ट्रहि िेमलने एकल ि सामूष्ट्रहक िेल िेलने तथा साँस्कृमतक ि 
ष्ट्रवमिन्न िेलकूद प्रमतयोमगतामा सहिागी हनुे लगायत मसिथनात्मक सामग्री ि िेल सामग्रीको व्यवस्था 
गनुथ पनेछ । 

(११) बालबामलकाको उमेि ि अवस्था अनसुाि मनोिञ्जन, मसकार् ि ष्ट्रहतका लामग उपयकु्त 
हनुे मसनमेा वा मिमडयो ि टेमलमििन हेनथ, कम्यटुि, र्न्टिनेट ि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गने (अनलार्न 
सिुिाको समुनजित हनुेगिी) व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(१२) उपदफा (११) बमोजिम र्न्टिनेट ि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गदाथ अनलार्न सिुिाका 
उपायहरू अवलम्बन गरिएको हनु ुपनेछ ि टेमलमििन वा र्न्टिनेट प्रयोग गदाथ बाल गहृले तोकेको 
समय ि स्थानमा मार प्रयोग गनथ ददने व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(१३) बाल गहृले ष्ट्रकशोिावस्थाका बालबामलकालाई लजित गिी िीवनोपयोगी सीप (सफ्ट 
स्कील) सम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गनुथ पनेछ ।  

  स्पिीकिण: उपदफा (१३) को प्रयोिनका लामग िीवनोपयोगी सीप िन्नाले समस्या   
 समाधान गने सीप, सञ्चाि सम्बन्धी सीप, मनणथय गने सीप, अन्ति वैयजक्तक सम्बन्ध बनाउने   
 सीप, िीवनको लक्ष्य मनधाथिण गने सीप, सम्झौता (नेगोमसएसन) गने लगायतका सीपलार्थ मामननेछ ।  

(१४) बाल गहृले बालबामलकाको सवोत्तम ष्ट्रहतको लामग ष्ट्रवमिन्न मसिथनात्मक, साष्ट्रहजत्यक ि 
सांस्कृमतक कायथक्रममा सहिागी हनुे अवसि मसिथना गिी अमतरिक्त ष्ट्रक्रयाकलापको व्यवस्था तथा 
सञ्चालन गनुथ पनेछ ।  
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१२॰   बाल गहृमा बाल संििण, बालमैरी वाताविण ि आत्मासम्मानको समुनजितता गनुथ पने: बाल गहृले  

संिजित बालबामलकाको संििण, बालमैरी वाताविण ि आत्मासम्मान देहाय बमोजिम समुनजित गनुथ 
पनेछ:-  

(१) बाल गहृमा िहेका बालबामलकालार्थ बाबआुमा वा परिवािमा पनुममथलन गने गिाउने कायथ 
बाहेक वैकजलपक हेिचाहको कुनै पमन प्रबन्धमा बालबामलकालाई स्थानान्तिण तथा  पनु:स्थापना गनुथ 
गिाउनअुजघ आवश्यकता, उपयकु्तता ि मनि बालबामलकाको सवोत्तम ष्ट्रहतको मसद्धान्तको पालना गरिएको 
हनु ुपनेछ ।    

)२ ( बालबामलका सम्बन्धी कुनै पमन कायथ गदाथ उनीहरूको आवश्यकता, रूची ि सवोत्तम 
ष्ट्रहतलाई प्रथममकता ददन ुपनेछ । 

(३ (बालबामलका ष्ट्रवरूद्धको ष्ट्रहंसा, बाल यौन दवु्यथवहाि लगायत कुनै पमन अन्य दवु्यथवहाि, 

शोषण, ओसािपसाि, हेपार्, लाञ्छना तथा अमियोग, शािीरिक तथा मानमसक सिाय तथा पीडा ि तनाव, 

धाकधम्की ददने िस्ता कायथ गनुथ, गिाउन ुहुँदैन । 

(४) उपदफा (३) बमोजिमका घटना बाल गहृमा िएमा घटनाको प्रकृमत हेिी आवश्यकता 
अनसुाि सम्बजन्धत बालबामलकाको गोपनीयता कायम िाख्न,ु आवश्यकता अनसुाि मनोष्ट्रवमशथ, 
स्वास्थोपचाि ि कानूनी उपचाि गनुथ पनेछ । बाल गहृका कुनैपमन व्यजक्तबाट बालबामलका ष्ट्रवरुद्ध 
यस्ता घटना िएमा शून्य सहनशीलताको आधािमा प्रचमलत कानून बमोजिम कािवाही प्रष्ट्रक्रया अगामड 
बढाउन ुपनेछ ।  

(५) कानून ष्ट्रवपिीत कुनै पमन आधािमा बालबामलकाबीच िेदिाव हनुे व्यवहाि तथा ष्ट्रक्रयाकलाप 
बाल गहृसँग सम्बजन्धत िो कोही व्यजक्तले गनुथ हुँदैन। 

(६)  बालगहृले बालबामलकामामथ मलङ्ग, िातिामत, सम्प्रदाय, धमथ, वणथ, शािीरिक अवस्था, अपाङ्गता, 
स्वास््य सम्बन्धी समस्या, मनि बालबामलका बाल गहृमा आउन ुपनाथका िास कािण लगायत कुनै पमन 
आधािमा कुनै ष्ट्रकमसमको िेदिाब नगरिने कुिा समुनजित गनुथ पनेछ । 

(७) बाल गहृमिर उििुी/सझुाव पेष्ट्रटका वा बाकस िाख्न े ि प्रत्येक हप्ता बाल गहृका 
पदामधकािीहरु, बालबामलका तथा बाल क्लवका प्रमतमनमध सष्ट्रहतको उपजस्थमतमा िोलने एवम ्उििुी 
िएमा उक्त घटनाको उपयकु्त सम्बोधन गने संयन्र बनार् सोको मनिाकिण गनुथ पनेछ। यदद मनिाकिण 
हनु सकेन िने सम्बजन्धत स्थानीय तह वा न्याष्ट्रयक समममत ि बाल कलयाण अमधकािी समि पेश गनुथ 
पनेछ ।  

(८)  उपदफा )७(  बमोजिम उििुी/गनुासो पेष्ट्रटका िाख्न ि आएका गनुासोको सम्बोधनका 
लामग बाल गहृले त्यस सम्बन्धी कायथष्ट्रवमध तयाि गनुथ पनेछ ि त्यस्तो कायथष्ट्रवमधमा देहायका कुिाहरू 
समावेश िएको हनु ुपनेछ:- 

  (क) गनुासो सनुवुार् समममतको गठन, 

  (ि) आएका गनुासो/उििुीको अमिलेि िाख्न ेकायथष्ट्रवमध, 
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  (ग) आएका उििुीको गोपनीयता कायम गने कायथष्ट्रवमध, 

  (घ) गनुासो/उििुीकताथको गोपनीयता कायम गने ि मनिको संििणको प्रवन्ध, 

  (ङ) गनुासो/उििुीको छानबीन गने प्रष्ट्रक्रया, 

(च) गनुासो/उििुीको छानबीनमा दोषी देजिएमा गने कािबाही ि सो को िानकािी  
  उििुीकताथलाई ददने व्यवस्था आदद । 

(९) बाल गहृका कमथचािी ि अन्य सम्बद्ध सबै व्यजक्तलाई बालबामलकाको संििण तथा 
समस्यामा पिेका बालबामलकासँग बालमैरी व्यवहािबािे मनयममत रूपमा तालीम मलने/ददने व्यवस्था गनुथ 
पनेछ ।  

 (१०) बाल गहृले बामलकाको शौचालय वा शयन किमा बालक वा परुूषहरूको पहुँच ि 
बालकको शौचालय वा शयन किमा बामलका वा मष्ट्रहलाहरूको पहुँच मनषधे गनुथ पनेछ । 

(११) बामलकाहरूमार िहेको बाल गहृमा उनीहरूको हेिचाहका लामग मष्ट्रहला कमथचािी नै हनु ु
पनेछ ।   

(१२) बाल गहृले बालबामलकाका आमाबाब,ु नातेदाि वा आफन्तसँग बाल गहृमिर ि ष्ट्रवद्यालय 
मबदा िएको समयमा घिपरिवािमा नै गर् िेटघाट गने व्यवस्था गनुथ पनेछ । यसिी बालबामलकासगँ 
िेटघाट गनथ आउने तथा बालबामलका मलन आउन ेव्यजक्तको पष्ट्रहचान िलुने कागिात वा नागरिकता 
प्रमाण-परको प्रमतमलष्ट्रप बाल गहृमा िाख्न ुपनेछ ।   

(१३) बाल गहृमा िहेका बालबामलकाको सवोत्तम ष्ट्रहत ष्ट्रवपिीत हनुेगिी, उनीहरूको ससूुजचत 
सहममत नमलर् तस्वीि जिच्न ुि तस्वीि सावथिमनक गनुथ हुदैँन । 

(१४) कायाथलय प्रयोिनका लामग तस्वीि जिच्नपुदाथ प्रयोिन िलुाएि बालबामलकाको ससूुचीत 
सहममत मलन ुपनेछ । उक्त तस्वीिको प्रयोग तोष्ट्रकएको प्रयोिनका लामग मार हनु ुपनेछ । साथै, मनि 
बालबामलका अठाि वषथ पूिा गिेपमछ मनिको तस्वीि प्रयोग गनुथ पिेको िण्डमा मनिसँग पनुः सहममत 
मलन ुपनेछ ।  

(१५) बाल गहृले संिजित बालबामलकाको व्यजक्तगत मयाथदाको सिुिा गनुथ पनेछ । बाल 
गहृले बालबामलकाको व्यजक्तगत मयाथदा, आत्मासम्मानमा ठेस पिुय्ाउने िालका कुनै पमन श्रव्य, दृश्य 
वा पाठ्सामग्री उत्पादन गने, प्रचािप्रसाि गने तथा िण्डािण गने काम गनुथ, गिाउन ुहुदैँन ।  

(१६) बाल गहृले बालबामलकालाई मनयममत रूपमा उनीहरूमामथ हनुसक्न ेहानी, िाम्रो ि निाम्रो 
छुवार् तथा उपयकु्त एवम ्अनपुयकु्त व्यवहािबािे सामूष्ट्रहक रूपमा वा व्यजक्तगत तविले िानकािी ददन ु
पनेछ । 
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(१७) बाल गहृमा संिजित बालबामलकालाई कसैले उपहाि ददन चाहेमा बाल गहृ व्यवस्थापनको 
स्वीकृमत मलर् कोही कसैलाई ष्ट्रविेद नहनु ेगिी ि आत्मासम्मानमा आचँ नआउने गिी  तथा सबैलाई 
पगु्नेगिी उपहाि ददन ेव्यवस्था गनुथ पनेछ । यदद कुनै बालबामलकालाई मार उपहाि ददन ेिएमा त्यसो 
गनुथ पनाथको कािण िलुाई बाल गहृ व्यवस्थापनले अरू बालबामलकालाई िानकािी ददन ुपनेछ ।  

(१८) बाल गहृ िवन वा बाल गहृ परिसिमा िहेको आवास गहृमा दात ृमनकायका ष्ट्रवदेशी 
प्रमतमनमध वा स्वयम ्सेवक आवासीय रुपमा बस्न पार्न ेछैन ।  

१३॰   बाल गहृमा बाल क्लब गठन, सञ्चालन ि बाल सहिामगताको प्रवधथन: बाल गहृमा बाल अमधकाि  

संििण ि प्रवधथनका लामग बाल गहृले बाल क्लब गठन गिी गिार् बालबामलकालार्थ देहाय बमोजिम 
सहिामगता गिाउन ुपनेछ:- 

(१) बाल गहृमा िहेका बालबामलकाको सवोत्तमम ष्ट्रहतलाई ध्यानमा िािी उनीहरुको नेततृ्व 
ष्ट्रवकास, िमता अमिवषृ्ट्रद्ध, प्रमतिा प्रस्फूटन लगायत बाल अमधकािको संििण ि प्रवद्धथनका लामग बाल 
क्लब गठन गिार् सम्बजन्धत स्थानीय तहमा दताथ गिी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनुथ पनेछ । 

(२) बाल गहृको दीघथकालीन वा वाष्ट्रषथक योिना तथा कायथक्रम तथा पटके कायथक्रम तिुथमा 
गदाथ, साप्ताष्ट्रहक िोिन तामलका मनमाथण गदाथ तथा बालबामलका सम्बन्धी कुनै पमन कायथ गदाथ 
बालबामलकालाई सहिागी गिार् उनीहरुको ष्ट्रवचािलार्थ प्राथममकता ददन ुपनेछ । 

(३) बाल गहृमा िहेका बालबामलकालाई बाल संििण ि बाल अमधकािका ष्ट्रवषयमा आफ्नो 
सहिामगताका लामग बालबामलकासँगको छलफलका आधािमा प्रत्येक बालबामलकाको व्यजक्तगत योिना 
तयाि गिी उमेि ि िमता अनसुाि सिम बनाउन आवश्यक ष्ट्रक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनुथ पनेछ ि 
कम्तीमा प्रत्येक छ/छ मष्ट्रहनामा बालबामलकाको सहिामगताको आवमधक समीिा गिी सोमा आवश्यक 
सधुाि गनुथ पनेछ ।  

(४) बाल गहृमा बाल क्लब वा बाल संस्था दताथ तथा नवीकिण गिेको तीस ददनमिर परिषद्, 
स्थानीय तह ि बाल कलयाण अमधकािीलार्थ िानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(५) बाल गहृले बाल क्लब वा बाल संस्था दताथको लामग आवश्यक हनुे ष्ट्रवधान लगायतको ष्ट्रवमध 
ि प्रष्ट्रक्रयाबािे बालबामलकालार्थ सहयोग तथा सहिीकिण गनुथ पनेछ ।  

 
 

  परिच्छेद -४ 

पारिवारिक पनुममथलन तथा वैकजलपक व्यवस्थाको ढाचँा ि स्वरुप 
 

१४॰ बाल गहृबाट मबदार् गदाथ पारिवारिक पनुममथलन तथा अन्य वैकजलपक हेिचाहको व्यवस्था गनुथ पने: बाल 
गहृले बालबामलकालार्थ मबदार् गदाथ पारिवारिक पनुममथलन, सामाजिक पनु:स्थापना तथा अन्य वैकजलपक 
हेिचाहको व्यवस्था देहाय बमोजिम गनुथ पनेछ:- 
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(१) बाल गहृले बालबामलकालार्थ मबदार् गदाथ मनिको शैजिक, आमथथक, वैयजक्तक तथा पारिवारिक 
कागिात सम्बन्धी कागिात ि सिसामान, िष्ट्रवष्यमा गरिन ेसहयोग तथा सहयोग प्रायोिन ि सम्बन्धबािे 
सम्झार् बझुार् सौहादथपूणथ वाताविणमा मबदार् गनुथ पनेछ । 

(२) बाल गहृले बालबामलकालाई वैकजलपक हेिचाहको प्रबन्धमा लयाएको ददनदेजि नै मनिलाई 
परिवािमा पनुममथलन गनथ सष्ट्रकने सम्िावनाको िोिी गनुथ पनेछ ि परिवािको जस्थमतमा सधुाि आएको 
अवस्थामा मनि बालबामलकालाई परिवािमा पनुममथलन गनुथ पनेछ ।  

 (३) बालबामलकालाई परिवािमा पनुममथलनको प्रष्ट्रक्रयामा लैिाँदा पनुममथलन गिाउन ु अजघ, 

पनुममथलनको क्रममा ि पनुममथलन पमछको सबै चिणमा मनि बालबामलका ि उनको परिवािको पनुममथलन 
सम्बन्धी तयािी गिी आवश्यक िानकािी मलन ुपनेछ ि यी सबै प्रष्ट्रक्रयामा सम्बजन्धत स्थानीय तहमा 
िहेको बाल कलयाण अमधकािीलाई समेत संलग्न गिाउन ुपनेछ । 

(४) बाल गहृले बालबामलकालार्थ बाल गहृबाट पारिवारिक पनुममथलनको कायथ गदाथ मनयमावलीको 
मनयम ६५ बमोजिम समािसेवी तथा बाल मनोष्ट्रवज्ञले ददएको प्रमतवेदनको आधािको अमतरिक्त अनसूुची 
-४ बमोजिमको पारिवारिक लेिािोिा तथा मूलयाङ्कन गिी अनसूुची -५ बमोजिमको पारिवारिक पनुममथलन 
िपाथर्थ मलर्थ अन्य सान्दमिथक िानकािी सष्ट्रहत सम्बद्ध स्थानीय तह ि बाल कलयाण अमधकािीसँगको 
समन्वय तथा सहकायथमा पारिवारिक पनुममथलन गनुथ पनेछ ।पारिवारिक पनुममथलन हनु नसकेमा सामाजिक 
पनु:स्थापना वा सामूष्ट्रहक बसोबासको व्यवस्था गनुथ पिेमा सम्बजन्धत बालबामलकाको र्च्छा वा सहममत 
मलर्थ सोही बमोजिमको पनु:स्थापनाको व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ ।  

(५) परिवाि वा समदुायमा पनुममथलन तथा पनु:स्थापना िएका बालबामलकाको िीवनयापनमा 
आमथथक सहयोगका लामग सहि गिाउन आवश्यक िएमा बाल गहृले स्थानीय तह तथा बाल कलयाण 
अमधकािीसँगको समन्वय तथा सहकायथमा पिुक सहयोग गनुथ पने वा सहयोग प्रायोिनको व्यवस्था 
ममलाउन सहिीकिण गनुथ पनेछ । 

१५. सामाजिक पन:स्थाना तथा सामूष्ट्रहक बसोबासको ढाचँा ि स्वरुप: अठाि वषथ उमेि पूिा िएका ति बाल 
गहृले पारिवारिक पनुममथलन गनथ नसकेका वा माध्यममक तहसम्मको जशिा पूिा गिेका बालबामलकाका 
लामग सम्बद्ध स्थानीय तह वा बाल अमधकाि समममत ि बाल कलयाण अमधकािीसँगको समन्वय तथा 
सहकायथमा अन्य वैकजलपक व्यवस्था गनुथ पने वा योिना बनाउन ुपनेछ।बाल गहृले न्यूनतम देहाय 
बमोजिमको ढाँचा ि स्वरुपमा यस्ता बालबामलकाको सामाजिक पनु:स्थापना तथा सामूष्ट्रहक बसोबासको 
व्यवस्था गनुथ पनेछः- 

(क) माध्यममक तहसम्मको जशिा पूिा िएको वा बालबामलकाको उमेि सोह्र 
वषथ पूिा िएपमछ परिवािमा पनुममथलन हनु नसक्ने बालबामलकालाई 
प्राथममकतामा िािेि बाल गहृबाट मबदा िै गएपमछ आफ्नो िीवनयापन 
सहि बनाउनका लामग आवश्यक व्यवसायमूलक सीप तालीम ि 
उच्चजशिा अध्ययनमा समेत सहयोग प्रदान गनथ आवश्यक सहयोग तथा 
सहयोग प्रायोिनको व्यवस्था गनुथ पनेछ । 
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(ि) यस्ता बालबामलकामा अन्तिमनहीत कुनै ष्ट्रवशषे सीप, िमता वा प्रमतिाको 
ष्ट्रवकास गिाउन बालबामलकाको र्च्छा ि व्यजक्तगत योिनाको आधािमा 
आवश्यक वाताविण ि सहयोगको व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(ग) एकल वा समूहमा आयमूलक काम गनथका लामग ऋण वा सहयोगको 
व्यवस्था गनुथ पनेछ । यस्ता बालबामलका वा बाल समूहले कुनै सेवा 
वा वस्त ु उत्पादन गने अवस्थामा मबक्री ष्ट्रवतिणमा समेत आवश्यक 
सहिीकिणको व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ ।  

(घ) बाल गहृले मूलतः यस्ता बालबामलका वा बाल समूहलेका लामग बाल 
गहृलार्थ उनीहरुको आफ्नो घि सिहको िावना आउने वाताविण 
बनाउन ुपनेछ । 

(ङ) बाल गहृमा बसेका ि अठाि वषथ उमेि पूिा िर्सकेका व्यजक्तलार्थ 
आमंसक वा पूणथ िोिगािी ददएमा मनयमावलीको मनयम ६५ को उपमनयम 
(७) बमोजिम मनयजुक्तपर सष्ट्रहत पारिश्रममक ि अन्य सेवा तथा सषु्ट्रवधाको 
व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(च) स्थानीय तह वा बाल कलयाण अमधकािी वा बाल अमधकाि समममत वा 
परिषद् वा मन्रालय वा यवुा परिषद्को समन्वय ि सहयोग समेतमा 
सञ्चामलत यवुा स्विोिगाि कायथक्रममा सहिागी गिाउन सहिीकिण गनुथ 
पनेछ ।  

 

परिच्छेद -५ 

बाल संििण मापदण्ड तथा आचािसंष्ट्रहता 
 

१६॰ बाल संििण मापदण्ड मनमाथण गिी लागू गनुथ पने: बाल गहृले संस्थागत रुपमा ऐनको दफा ५७  

बमोजिम बाल संििण सम्बन्धी मापदण्ड मनमाथण गिी लागू गनुथ पनेछ ।बाल गहृलार्थ ऐनको दफा ५७ 
अनसुाि बाल संििण मापदण्ड बनार् लागू गनथ तथा संस्था वा संस्थासँग सम्बजन्धत कुनै पमन व्यजक्तले 
पालना गनथ गिाउन देहाय बमोजिम हनुे गिी बाल संििण मापदण्ड बनार् लागू गनुथ पनेछ:- 
(क) बालबामलकाको उमेि, िात, सम्प्रदाय, िौगोमलक अवजस्थमत, धमथ, मलङ्ग, िंग, शािीरिक, मानमसक 

तथा आमथथक अवस्था लगायतको आधािमा बोली ि व्यवहािमा िेदिाव गने, होच्याउन,े अपहेलना 
ि बेवास्ता गने, उपलव्ध सेवा-सषु्ट्रवधा उपिोगबाट ष्ट्रविेद ि बजञ्चत गने िस्ता कायथहरू गनुथ 
गिाउन ुहुँदैन। 

(ि) प्रचमलत कानून ष्ट्रवरुद्ध ि ऐनको दफा ६६ को उपदफा (२) बमोजिमको बालबामलका ष्ट्रवरुद्धको 
ष्ट्रहंसा ि दफा ६६ को उपदफा (३) बमोजिमको बाल यौन दवु्यथवहाि गनुथ गिाउन ुहुदैँन। 

(ग) बाल गहृमा िहेका बालबामलकाको धमथ परिवतथवन गनुथ गिाउन ुहुँदैन ।  
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(घ) बालबामलकालार्थ िाना, कपडा, सिुजित आवास, जशिा, स्वास््य, पोषण, सिसफार्, प्राथममक 
उपचािका साधनहरूमामथको पहुँच तथा िानकािी, पारिवारिक सम्पकथ , सहिामगता, फुसथदको 
समयमा िेलन पाउने अमधकािबाट बजञ्चत गनुथ गिाउन ुहुँदैन। 

(ङ) प्रचमलत कानून तथा ऐनको दफा ११ बमोजिम कुनै पमन बालबामलकाको व्यजक्तगत ि चरिर 
सम्बन्धी सूचना तथा प्रमाण गोप्य िाख्न ुपनेछ। बाल गहृमा िहेका बालबामलका सम्बन्धी कुनै 
पमन सूचना तथा िानकािी अमधकाि प्राप्त मनयका/संस्था वा व्यजक्त बाहेकलार्थ ददने वा सावथिमनक 
गनुथ गिाउन ुहुँदैन।    

(च) प्रचमलत कानून तथा सामाजिक मूलय ि मान्यताको ष्ट्रवरूद्धका कायथहरुमा लाग्न ि उक्साउन तथा 
सूचना प्रवाह गनथ हुदैँन। 

(छ)  बाल गहृमा काम गने सबै पदामधकािी तथा कमथचािीहरुले प्रहिीबाट िािी िएको चारिमरक    

 प्रमाणपरको आधािमा बालबामलका ष्ट्रवरुद्धको ष्ट्रहंसा तथा बाल यौन दवु्यथवहािमा ष्ट्रवगतमा सिाय 
नपाएको समुनजित गनुथ पनेछ । 

(ि) यो मापदण्डको पालना गनुथ बाल गहृसँग सम्बजन्धत कमथचािी तथा पदामधकािी लगायत सबैको 
कतथव्य हनुेछ।यसको पालनाको िवाफदेष्ट्रहता बाल गहृ प्रमिु वा व्यवस्थापकको हनुेछ ।   

१७॰ बाल गहृसगँ सम्बजन्धत व्यजक्त ि बालबामलकाको आचािसंष्ट्रहता सबैले देख्न ेगिी िाख्न ुपने: बाल गहृसगँ 
सम्बजन्धत व्यजक्त ि बालबामलकाका लामग छुट्टा-छुटै्ट आचािसंष्ट्रहता मनम्न बमोजिम तयाि गिी सबैले 
सजिलै बझु्ने गिी देजिने ठाउँमा िाख्न ुपनेछ। आचािसंष्ट्रहताका यी बुदँाहरु न्यूनतम हनु।्  बाल गहृले 
स्थान ि जस्थमत अनसुाि थप बुदँाहरु समावेश गनथ सक्नछे। 

(क) बाल गहृका पदामधकािी, कमथचािी, स्वयम ्सेवक तथा बाल गहृमा आउन ेिो कोहीले पालना गनुथ 
पने आचािसंष्ट्रहताः- 
1. बालबामलकालाई कुटष्ट्रपट, गाली, दवु्यथवहाि वा असहि हनुे कुनै पमन कायथ गनुथ हुँदैन। 

2. बालबामलकासँग यौनिन्य शव्दको प्रयोग, र्सािा, वाताथलाप वा ष्ट्रक्रयाकलाप गनुथ हुँदैन ।  
3. िामत, संस्कृमत, उमेि, मलङ्ग, शािीरिक अवस्था, धमथ, िेर, यौमनकता लगायत कुनै पमन आधािमा 

बालबामलकालाई िेदिाव हनु,े जिस्काउने, हेप्निेस्ता व्यवहाि गनुथ हुँदैन । 

4. बालबामलकाको र्च्छा ष्ट्रवपिीत हात ममलाउन,े उनीहरूलाई छुने लगायतका व्यवहाि वा कायथ 
गनुथ, गिाउन ुहुँदैन ।  

5. बालबामलकाप्रमतको आफ्नो व्यवहािको अरुले अपव्या्या गनथ सक्छ िने्न ्याल िाख्नपुछथ।  
6. आचािसंष्ट्रहताको उललंघन िएको ष्ट्रवश्वास वा हनु ेशंका िएमा समस्या समाधान गने दाष्ट्रयत्व 

ि अमधकाि िएको जिम्मेवाि मनकायलाई तत्काल िानकािी गिाउन ुपदथछ।  
7. प्रत्येक बालबामलकाको बाल अमधकाि तथा गोपनीयताको अमधकािको सम्मान तथा पालना 

गनुथ पदथछ। 

8. बालबामलकासँग तोष्ट्रकएको सिुजित स्थान बाहेक एक्ला-एक्लै िेटघाट गने तथा एकान्तमा 
बस्ने कायथ गनुथ हुँदैन ।  



 

20 

 

9. बाल गहृमा अनलार्न ि सञ्चाि लगायत प्रकाशन सामग्रीहरुमा यौनिन्य लगायत अन्य 
नकािात्मक सामग्रीहरु हेने, देिाउने तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा अपलोड गने कायथ गनुथ 
गिाउन ुहुँदैन ि बालबामलकाहरु बीच पमन यस्तो कायथहरु हनु नददन ्याल पयुाथउन ुपछथ । 

10. बालबामलकाको सवोत्तम ष्ट्रहतका मनममत्त सधैं तत्पि हनु ुपछथ। 

11. बालबामलकालाई िाम्रो वा स्विाष्ट्रवक छुवार्  ि निाम्रो छुवार्को बािेमा िानकािी ददन ु    
पदथछ ।  

12. बाल गहृका कमथचािी अथवा बाल गहृसँग सम्बद्ध अन्य कुनै पमन व्यजक्तले संिजित 
बालबामलका, उनीहरूका बाबआुमा ि नातागोताबाट कुनै पमन ष्ट्रकमसमको लाि मलन ुहुँदैन ।  

13. बाल गहृसँग सम्बजन्धत व्यजक्त, दाता वा भ्रमणकताथबाट बालबामलकामामथ ष्ट्रहंसा एवम ्दवु्यथवहाि 
िएको देिेमा वा सोको आशंका िएमा त्यस्तो कुिा थाहा पाउने बाल गहृको कमथचािीले बाल 
संििण केन्रष्ट्रवन्द ु व्यजक्त वा आफूिन्दा मामथललो सपुिीवेिकलाई तरुून्त िानकािी ददन ु
पदथछ । यसिी आएको सूचना तथा िानकािीको अमिलेि िाख्न ुपदथछ ।  

14. कुनै पमन परिजस्थमतमा बालबामलकाको सम्पजत्त, पारिवारिक अवस्था, चरिर, मनि बालबामलका 
बाल गहृमा आउन ुपनाथका कािण ि मनिलाई ष्ट्रहनताबोध वा ग्लानी हनुे िालका ष्ट्रवविण कुनै 
पमन अवलोकनकताथ वा अन्य कुनै अनमधकृत व्यजक्तलाई ददन ुहुँदैन ि कुनै पमन माध्यमबाट 
सावथिमनक गनथ, गिाउन हुँदैन ।   

15. कमथचािी, पदामधकािी, सदस्य, मिजिटिले बाल गहृको आचािसंष्ट्रहतामा सही गिी सोको पालना 
गनुथ पदथछ । यसिी सहीछाप गदाथ कमथचािीको हकमा अको एकिना सािीको सामनेु्नमा 
सहीछाप गिी उक्त प्रमत मनिको व्यजक्तगत फार्लमा िाख्न ेि अन्यको हकमा अलग्गै फार्ल 
िडा गिी िाख्न ुपदथछ । 

16. बाल गहृले मिजिटि लगबकु िाख्न ुपदथछ ि त्यसलाई मनयममत अद्यावमधक गनुथ पदथछ । 

 

(ि) बाल गहृमा िहेका बालबामलकाले पालना गनुथपने मनयम तथा अभ्यासः- 
1. बालबामलकाले बाल गहृमा व्यवस्था गरिएको िाना, आवास, जशिा, तालीम, मनोिञ्जन तथा 

अमतरिक्त ष्ट्रक्रयाकलाप, सिसफार्, मबहान-बेलकुी तथा मबदाको समयमा अध्ययन गने 
लगायतका मनयम तथा अभ्यासको पालना गनुथ पदथछ। 

2. कुनै पमन साथीलार्थ िथािावी गाली गने, हेप्ने, जिस्काउने, कुटष्ट्रपट गने लगायतका ष्ट्रहंसा ि 
यौन दवु्यथवहाि गने िस्ता काम गनुथ गिाउन ुहुदैँन। 

3. कसैको कुनै पमन सिसामान िानी िानी मबगाने, लकुाउने, चोने, फालने िस्ता काम गनुथ 
गिाउन ुहुँदैन। 

4. आफू ष्ट्रवरुद्धका ि मन नपने कुनै पमन गमतष्ट्रवमध वा व्यवहाि बाल गहृमिर वा बाष्ट्रहिका कुनै 
पमन व्यजक्तले वा साथीहरुले आफूलार्थ गिेको वा गने सम्िावना देजिएको अवस्थामा बाल गहृ 
प्रमिु वा व्यवस्थापक वा सञ्चालक ि कमथचािीलार्थ िनु्न पदथछ। प्रत्यि िन्न सक्न ेअवस्था 
निएमा आफूलार्थ लागेका कुिाहरु लेिी बाल गहृमिर िाजिएको उिूिी पेष्ट्रटका वा बाकसमा 
िाख्न ुपदथछ। 
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5. बाल गहृमिर वा बाष्ट्रहि तथा ष्ट्रवद्यालयमा आफूलार्थ कुनै समस्या वा कुनै कािणले पीि पिेको 
छ िने आफ्नो साथीलार्थ तथा बाल गहृका सञ्चालक तथा कमथचािीलार्थ बेलैमा िनु्न पदथछ। 
आफूलार्थ असि पाने तथा जचन्ता हनुे कुनै पमन समस्या गोप्य िाजििहन ुहुँदैन।  

6. अरुको कुिलो जचताउने िन्दा पमन िलो वा सहयोग गने िावना िाख्न ुपदथछ। 

7. बालबामलकाले बाल गहृमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गदाथ नकािात्मक सामग्रीहरु हेने तथा 
अरुलाई देिाउने गनुथ हुँदैन ।  

 
 

परिच्छेद -६ 

ष्ट्रवष्ट्रवध 

१८॰ वैयजक्तक ष्ट्रवविण फािाम लगायत ष्ट्रवविण सिुजित िाख्न ुपने: बाल गहृले वैयजक्तक ष्ट्रवविण फािाम, 
शैजिक प्रगमत प्रमतवेदन ष्ट्रवविण, स्वास््य उपचाि सम्बन्धी प्रगमत ष्ट्रवविण, सम्पजत्त ष्ट्रवविण ि पष्ट्रहचान 
लगायतका अमिलेि तथा सूचना ष्ट्रवविणहरु बाल गहृबाट बालबामलका मबदार् िएको पाँच वषथसम्म 
सिुजित िाख्न ुपनेछ । यस्तो ष्ट्रवविणको एक/एकप्रमत परिषद्, स्थानीय तह, बाल कलयाण अमधकािी, 
स्वयम ्बालबामलका वा बालबामलकाको परिवाि तथा नजिकको नातेदाि वा संििकलार्थ उपलब्ध गिाउन ु
पनेछ । 

१९. व्या्या गने वा वाधा अड्काउ फुकाउन ेअमधकािः मापदण्डको कायाथन्वयनको मसलमसलामा कुनै दद्वष्ट्रवधा 
हनु गएमा सोको व्या्या वा बाधा अड्काउ फुकाउने अमधकाि परिषद् कायाथलयलार्थ हनुेछ। 

२०. अनसूुची संशोधन गनथ सक्नःे  यस मापदण्डमा िहेका अनसूुचीलार्थ संशोधन तथा थपघट गनथ आवश्यक 
िएमा परिषद् कायाथलयले  संशोधन तथा थपघट गनथ सक्नेछ। 

२१. बचाउ: आवासीय बाल गहृको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बमोजिम िए 
गिेका काम कािबाही यसै मापदण्ड बमोजिम िए गिेको मामननेछ ।  
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अनसूुची -१ 

(दफा ८ को उपदफा (५ ि ११)सगँ सम्बजन्धत) 
बालबामलकाको वैयजक्तक ष्ट्रवविण फािाम 

१. बालबामलकाको पूिा नाम, थिः  

२. िन्म मममतः साल ...................... मष्ट्रहना .................... गते ........... वा थाहा निएको ............. 
३. िन्म िएको ठाउः जिलला ...............   गा.पा./न.पा. ................. वडा नं. ...... गाउँ/टोल: ............... 

अस्पतालमा िन्मेको िएः अस्पतालको नाम .............................  ठेगाना ....................... 
वा थाहा निएको ............. 

४. बालबामलकाको स्थायी ठेगानाः जिलला ...............  गा.पा./न.पा...................वडा नं. ...... गाउँ/टोल: 
............... 
वा थाहा निएको .............  

५. धमथ .................. वा थाहा निएको .............  

६. बालबामलकाको स्वास््य सम्बन्धी जस्थमतः तौल .......... उचार् .......... स्वास््य अवस्थाः .................. 
७. बालबामलकाको शैजिक जस्थमतः .................................... कुनै ष्ट्रवद्यालयमा पढेको िएः  

 ष्ट्रवद्यालयको नाम, ठेगानाः ................................. किा ........................  

८. बालबामलकाको बाबआुमा सम्बन्धी ष्ट्रवविणः 
(क) बाबकुो नामः ...............      उमेिः ...... वषथ,  शािीरिक अवस्था ....................  

(ि) आमाको नामः ...............     उमेिः ....... वषथ,  शािीरिक अवस्था .................... 
(ग) ठेगानाः जिललाः ............     गा.पा./न.पा. ..................   वडा नं. ...... गाउँ/टोल: .................. 
(घ) बाबकुो अवस्थाः िीष्ट्रवत/मतृ/थाहा निएको/वेपत्ता/दोस्रो ष्ट्रववाह ................ पेशाः ............ 
(ङ) आमाको अवस्थाः िीष्ट्रवत/मतृ/थाहा निएको/वेपत्ता/दोस्रो ष्ट्रववाह ............... पेशाः ............ 
(च) बाबआुमा दवैुको मतृ्यू िएकोः ........ 

९. पैतकृ सम्पजत्तको ष्ट्रवविणः (क) चल सम्पजत्त ............... (ि) अचल सम्पजत्त ......... (ग) थाहा निएको ........ 
१०. दाििुार्, दददी, बष्ट्रहनी लगायतका नातेदाि सम्बन्धी ष्ट्रवविणः  

क्र.सं. नाम थि उमेि नाता
  

ठेगाना व्यवसाय 

१      

२      

३      

११॰ बालबामलकालाई बाल गहृमा िनाथ गनुथ पने कािणहरु......................................................              

१२॰ बालबामलकालाई िनाथ गनथ लयाउने व्यजक्त वा संस्थाको ष्ट्रवविणः     

नाम थिः.............ठेगानाः जिलला.   गापा/न.पा. ............ वडा नं. ......सम्पकथ  नं॰............................... 
िनाथ गनथ लयाउने व्यजक्तको बालबामलकासँगको सम्बन्धः .................... 
बालबामलकालाई िनाथ गिेको मममतः  

बालबामलका िनाथ गने कमथचािीकोः  

                           

हस्ताििः                     पूिा नामः                        पदः 
सम्पकथ  नं॰  
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अनसूुची -२ 

(दफा ८ को उपदफा (१२) ि दफा ११ को उपदफा (९)सगँ सम्बजन्धत) 
प्रत्येक बालबामलकाको व्यजक्तगत योिना फािाम   

१. बालबामलकाको पूिा नाम, थिः  

२. ष्ट्रवशेष रुची ि प्रमतिा/िमताः यी ष्ट्रवषयहरुको ष्ट्रवकासका लामग सहयोग तथा सहिीकिण गनुथ पने कायथहरुको योिना 
बालबामलकाको सहिामगतामा मनमाथण ि कायाथन्वयन गने। 

क्र.सं. रुची ि 
प्रमतिा/िमता 

छ मष्ट्रहनामिर के के 
गने  

प्रगमत 
समीिा 

अको छ मष्ट्रहनामिर 
के के गने  

वाष्ट्रषथक समीिा 

१      

२      

३      

 

३. अरुचीका ष्ट्रवषयहरुः यी ष्ट्रवषयहरुको सम्बोधन गनथ बालबामलकाको सहिामगतामा योिना मनमाथण ि कायाथन्वयन गने। 

क्र.सं. अरुचीका ष्ट्रवषयहरु छ मष्ट्रहनामिर के के 
गने  

प्रगमत 
समीिा 

अको छ मष्ट्रहनामिर 
के के गने  

वाष्ट्रषथक समीिा 

१      

२      

३      

 

४. कमिोिी पिहरुः यी पिहरुको सम्बोधन गनथ बालबामलकाको सहिामगतामा योिना मनमाथण ि कायाथन्वयन गने। 

क्र.सं. कमिोिी पिहरु ट मष्ट्रहनामिर के के 
गने  

प्रगमत 
समीिा 

अको छ मष्ट्रहनामिर 
के के गने  

वाष्ट्रषथक समीिा 

१      

२      

३      

 
 

योिना बनाउने ि कायाथन्वयन गने व्यजक्तः 
नामः 
हस्ताििः 
मममतः 
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अनसूुची -३ 

(दफा ८ को उपदफा (१३)सगँ सम्बजन्धत) 
बाल गहृमा िहन ेसबै बालबामलकाको ष्ट्रवविण फािाम 

बाल गहृको नामः प्रदेशः  जिललाः  स्थानीय तहः   वडा नं. ...  स्थानः   
सम्पकथ  व्यजक्त ि नम्बिः ............................................................   ईमेलः .................................... 
िम्मा बालबामलका सं्याः ..... िना बालकः ..... िना बामलकाः ...... िना १८ वषथ उमेि पूिा िएकाः .....िना (परुुष ..... िना ि मष्ट्रहला..... िना) 
बाबआुमा दवैु निएकोः   ..... िना  बालकः ..... िना बामलकाः ...... िना  आमा मार िएकोः .... िना  बालकः ..... िना बामलकाः ...... िना 
बबुा मार िएकोः .... िना बालकः ..... िना बामलकाः ...... िना  बाबआुमा दवैु िएकोः ...... िना   बालकः ..... िना बामलकाः ...... िना 
किा १० सम्म अध्ययनितः .....िना बालकः .....िना   बामलकाः .....िना किा ११-१२ सम्म अध्ययनितः ....... िना  बालकः ..... िना बामलकाः ...... िना 
स्नातक अध्ययनितः ....... िना   बालकः ..... िना बामलकाः ...... िना 
सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालय/कलेिमा अध्ययनितः ....... िना   बालकः ..... िना बामलकाः ...... िना 
मनिी ष्ट्रवद्यालय/कलेिमा अध्ययनितः      ....... िना   बालकः ..... िना बामलकाः ...... िना 
ष्ट्रवद्यालयमा नगएकाः ....... िना   बालकः ..... िना बामलकाः ...... िना कािणः ............... 

क्र.सं
. 

बालबामलकाको 
नाम 

उमे
ि 
(व

षथ)
 

मल
ङ्ग 

बाबकुो नाम आमाको नाम 

बाबआु
मा  
दवैु 

निएको 

अमििावकको अवस्था (टीक लगाउने) स्थायी ठेगाना        
(जिलला, 

गा.पा.,न.पा., वडा,  
टोल) 

मसफारिस गने 

मनकाय 

अध्
यय

नि
त 

क
िा

 

अप
ाङ्ग
ता
क
ो ष्ट्र
क
मस
म 

िन्
मद

ता
थ ग
िे/
नग

िेक
ो 

परि
वा
िक

ो ध
मथ 

   

  आमाको अवस्था बाबकुो अवस्था                

  

िी
ष्ट्रवत

 

मतृ 
दोस्र

ो ष्ट्र
वव

ाह 

था
हा 

नि
एक

ो 

अप
ाङ्ग
ता

  

िी
ष्ट्रवत

 

मतृ 

दोस्र
ो ष्ट्र
वव

ाह 

था
हा 

नि
एक

ो 
अप

ाङ्ग
ता

 

  

             

!                                             

@                                             

#                                           
 

  

ष्ट्रवविण िने व्यजक्तको नामः   हस्ताििः   पदः   मममतः           
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अनसूुची -४ 

(दफा १४ को उपदफा (४)सगँ सम्बजन्धत) 
बालबामलकाको पारिवारिक लेिािोिा तथा मूलयाङ्कन फािाम 

बालक/बामलकाको नामः     उमेिः ..... वषथ   अध्ययनित किाः .....       शािीरिक/स्वास््य 
अवस्थाः 
स्थायी ठेगानाः                             हालको ठेगानाः    

आमाको नामः               सम्पकथ  नं.: ..................   मतृ/बेपत्ताः ...............    

बबुाको नामः                  सम्पकथ  नं.: ..................   मतृ/बेपत्ताः ...............    

पारिवारिक ष्ट्रवविणः हििुबवुा/हििुआमा/आमा/बवुा/काका/काकी/दददी/दार्/िार्/बष्ट्रहनी/अन्यः ................................ 
आमा/बवुाको शैजिक जस्थमतः (मनििि/सािि/एस.एल.सी/उच्च जशिा) ................................ 
स्वास््य ि शािीरिक जस्थमतः ........................... 
आमा/बवुाको मु् य व्यवसाय/पेशाः .........................  मामसक आम्दानीः  

पैतकृ सम्पजत्त ष्ट्रवविणः घि/िग्गाः ........................    

बाबआुमा दवैु निएमा अमििावकको नामः ...................... नाताः ............   पेशाः  ................ 
ठेगानाः प्रदेश ................ जिललाः ................. स्थानीय तह ............... वडाः ...... गाउँ/टोल ............... 
मामसक आम्दानीः .............. सम्पकथ  नं.: 
स्वास््य ि शािीरिक अवस्थाः 
बालबामलकाको संििण ि पठनपाठनमा के समस्या छ ? .............. 
बाल गहृमा िनाथ गनथ पठाउँदा शलुक, यातायात िचथ,  अन्य कुनै आमथथक वा जिन्सी लेनदेन के कमत गनुथ ियो? 

बालबामलकाको संििण जिम्मा मलन सक्न/ुचाहन ुहनु्छ ? ..........    

यदद, सक्न/ुचाहन ुहनु्न िने - कािणहरुः ............................. 
के कस्ता सहयोग पाएमा बालबामलका सँगै िाख्नहुनु्छ ? ..................... .............. 
बालबामलका जिम्मा मलएि के के गनुथ हनु्छ ? .................... ....................... 
 

लेिािोिा गने व्यजक्तको नामः                पद:     हस्ताििः  सम्पकथ  नं.:  

बाल गहृ/संस्थाको नामः 
मममतः .................. साल.............. मष्ट्रहना ......गते ............. । 
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अनसूुची -५ 

(दफा १४ को उपदफा (४)सगँ सम्बजन्धत) 

बालबामलकालार्थ पारिवारिक पनुममथलन गरिएको फािाम 

िपाथर्थ 
मलजितम ् ............ को नामत/नामतनी .............. को छोिा/छोिी म................ ले प्रदेश .............. जिलला........ 
गा.पा./न.पा. ...................... वडा नं. ...... गाउँ/टोलः ............. बस्ने म ......................... को सहोदि ................. 
नाता पने ........................ को नामत/नामतनी ...................... को छोिा/छोिी  जिलला ...... गा.पा./न.पा. ...............वडा 
नं. .... गाउँ/टोल ....................... ठेगाना िएको मममत................. देजि ................ सम्म ......................... बाल 
गहृमा बस्दै आएका वषथ ....... को ...................... लाई आिका मममत ................... मा मैले तपमसलका सािीहरुको 
िोहविमा बजुझ मलएको ठीक साँचो हो। पमछ मैले मनिलाई बझुी मलएको छैन िनी कुनै ष्ट्रकमसमको उिूिी गने छैन। गिेमा यसै 
कागिद्वािा बदि गिी कानून बमोजिम होस ् िनी मेिो िािीिसुीका साथ यो िपाथर्थ लेिी सहीछाप गिी यस 
............................................. बालगहृलाई ददए/ँमलए।ँ 

मनि बालक/बामलकालाई पारिवारिक पनुममथलन पिात ्अन्य कुनै बाल गहृमा पठाउने छैन, श्रममा प्रयोग गने/गिाउने छैन ि 
बालमैरी वाताविणमा मनयममत पठनपाठन तथा आवश्यक संििणको व्यवस्था गने/गिाउनेछु। अन्यथा कानून बमोजिम 
सहँूला/बझुौंला िनी सही छाप गरिददए ँ। 

 

बझुाउन े   बजुझमलन े 
       
हस्ताििः  हस्ताििः                

नाम थिः  नाम थिः                 
पद: 
बाल गहृ/संस्था:  ठेगाना                          
सम्पकथ  नं॰                               सम्पकथ  नं॰ 
बाल गहृ/ संस्थाको छाप                     औठंाको सहीछापः  दायाँ         बायाँ                                  

 

स्थानीय तहको िोहबिः 
हस्ताििः नाम थिः पदः   
कायाथलयः सम्पकथ  नं॰ 
अमिलेिकताथकोः  

नामः ............................   हस्तािि ................................ मममतः ................... 
 

र्मत सम्बत ्२० ...... साल .......... मष्ट्रहना ...... गते िोि ................. शिुम।् 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


