सडक तथा बेवारिसे बालबाललका व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
प्रस्तावनााः सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको पहिचान गिी उनीिरुको उद्धाि, सं िक्षण, हवकास एवम् सवोत्तम
हित सुलनश्चत गन वाञ्छनीय एएकोले,
बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (१०) ले ददएको अलधकाि प्रयोग गिी
गण्डकी प्रदे श सिकािले यो मापदण्ड बनाएको छ।
1.

सं श्क्षप्त नाम ि प्रािम्एाः (१) यस मापदण्डको नाम “सडक तथा बेवारिसे बालबाललका व्यवस्थापन
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७” ििेको छ ।

(२) यो मापदण्ड तुरुन्त प्रािम्ए िुनेछ ।

2.

परिएाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथ नलागेमा यस मापदण्डमा,(क)

"उद्धाि सलमलत" एन्नाले दफा ९ बमोश्िमको सडक तथा बेवारिसे बालबाललका उद्धाि
सलमलत सम्झनु पछ।

(ख)

"कायकािी सलमलत" एन्नाले दफा ८ बमोश्िमको कायकािी सलमलत सम्झनु पछ ।

(ग)

“लनदे शक सलमलत” एन्नाले दफा ४ बमोश्िमको सलमलत सम्झनु पछ।

(घ)

“प्रदे श मन्रालय” एन्नाले प्रदे श सिकािको बालबाललका सम्बन्धी हवषय िेने मन्रालय
सम्झनु पछ।

(ङ)

“व्यवस्थापन केन्र” एन्नाले दफा १२ बमोश्िमको सडक तथा बेवारिसे बालबाललका

व्यवस्थापन केन्र सम्झनु पछ।
(च)

“सडक तथा बेवारिसे बालबाललका” एन्नाले हवलएन्न घटना तथा परिश्स्थलतले बावु
आमा, परिवािका सदस्य, अलएएावक ि सं िक्षकको सं िक्षकत्व गुमाई िीवन लनवािका
लालग सडक वा साविलनक स्थानमा आश्ित एएि बस्न बाध्य एएका वा अन्य यस्तै
िोश्खममा ििेका बालबाललकालाई सम्झनु पछ।

3.

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापनाः सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापनका
लालग प्रदे श मन्रालयले नेपाल सिकाि, स्थानीय ति, सिोकािवाला लनकाय तथा सं घ सं स्थासँगको
सिकाय ि समन्वयमा दे िाय बमोश्िमका काय गनेछाः(क)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको क्षेरमा काय गने सं घ/सं स्थािरुको नससांकन
तथा छनौट गने,

(ख)

बाल अलधकािसँग सम्बश्न्धत सूचनामूलक िानकािी साविलनक रुपमा प्रचाि प्रसाि
गने,

(ग)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललका ििने स्थानको पहिचान गने,
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(घ)
(ङ)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको उद्धाि, नाम दता, वैयश्िक हवविण तयािी गने,

उद्धाि गरिएका बालबाललकाको स्वास््य पिीक्षण, उपचाि, िेिचाि लगायतको व्यवस्था
गने,

(च)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको रुश्च तथा क्षमताको आधािमा श्शक्षा ि
िोिगािमूलक ताललम ददने,

(छ)
(ि)
(झ)
(ञ)

व्यवस्थापन केन्रमा ििेका बालबाललकालाई समुदायसँग साक्षात्काि गिाउने,
पारिवारिक आलथक हियाकलाप सं चालनमा सियोग गने,

पारिवारिक एवम् सामाश्िक पुनस्थापना ि सं स्थागत सं िक्षणको व्यवस्था गने,

िोिगािीका लालग सम्बश्न्धत लनकाय तथा सं घ सं स्थामा समन्वय, सििीकिण तथा
लसफारिस गने,

(ट)
(ठ)
4.

अनुगमन, मूल्याङ्कन एवम् प्रलतवेदन सम्बन्धी काय गने,
लनदे शक सलमलतले तोके बमोश्िमको अन्य काय गने।

लनदे शक सलमलताः (१) सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापनको लालग आवयक नीलतगत
हवषयमा समन्वय तथा सििीकिण गन दे िाय बमोश्िमका सदस्यिरु ििेको एक लनदे शक सलमलत
ििनेछाः-

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ि)
(झ)
(ञ)

मन्री, सामाश्िक हवकास मन्रालय

-सं योिक

सश्चव, सामाश्िक हवकास मन्रालय

-सदस्य

प्रमुख, पोखिा मिानगिपाललका

सश्चव, आन्तरिक मालमला तथा कानून मन्रालय

-सदस्य

प्रलतलनलध, नेपाल नगिपाललका सं घ, गण्डकी प्रदे श

-सदस्य

प्रमुख श्िल्ला अलधकािी, श्िल्ला प्रशासन कायालय, कास्की

-सदस्य

प्रलतलनलध, गाउँपाललका िाश््िय मिासं घ, गण्डकी प्रदे श

-सदस्य

प्रमुख, प्रदे श प्रििी कायालय, गण्डकी प्रदे श

-सदस्य

प्रमुख, पश्चमाञ्चल क्षेरीय अस्पताल, पोखिा

बालबाललका सम्बन्धी काय गने सं घसं स्था मध्येबाट कम्तीमा

एक िना महिला सहित प्रदे श मन्रालयले मनोनयन गिे को तीन िना
(ट)

-सदस्य

मिाशाखा प्रमुख, सामाश्िक हवकास मिाशाखा,
सामाश्िक हवकास मन्रालय

-सदस्य

-सदस्य
-सदस्य-सश्चव

(२) उपदफा (१) बमोश्िमको सलमलतको बैठकमा सम्बश्न्धत सिोकािवाला तथा हवज्ञलाई
आमन्रण गन सहकनेछ।
(३) सलमलतको सश्चवालय मन्रालयमा ििनेछ।सलमलतको बैठक वषमा कश्म्तमा तीन पटक
बस्नेछ।
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(४) सलमलतमा तत्काल कायम ििेका सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रलतशतएन्दा बढी सदस्य
उपश्स्थत एएमा बैठकका लालग गण पूिक सङ्ख्या पुगेको मालननेछ।
(५) बैठकमा बिुमतको लनणय मान्य िुनेछ ि मत बिाबि एएमा बैठकको सं योिकले

लनणायक मत ददनेछ।

(६) बैठकको लनणय सलमलतको सं योिकले प्रमाश्णत गनेछ ।

5.

लनदे शक सलमलतको काम, कतव्य ि अलधकािाः सलमलतको काम, कतव्य ि अलधकाि दे िाय बमोश्िम
िुनेछाः-

(क)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललका सम्बन्धी नीलतगत हवषयमा प्रदे श सिकािलाई
आवयक सुझाब ददने,

(ख)

प्रदे श समन्वय सलमलत, कायकािी सलमलत ि व्यवस्थापन केन्रलाई सडक तथा बेवारिसे
बालबाललकाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवयक लनदे शन ददने,

(ग)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललका व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत तथा कायिमको
कायान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने,

(घ)

व्यवस्थापन केन्रको समग्र कायको मूल्यांकन गिी अनुदान िकम लनिन्तिता ददने वा
नददने सम्बन्धमा आवयक लनणय गने,

(ङ)
6.

कायकािी सलमलतले पेश गिे को बिेट तथा कायिम स्वीकृत गने।

प्रदे श समन्वय सलमलताः सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमा सं घीय

लनकाय ि स्थानीय तिसँग सिकाय ि समन्वय गन दे िाय बमोश्िमको सदस्य ििेको एक प्रदे श
समन्वय सलमलत ििनेछाः(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

7.

सश्चव, प्रदे श मन्रालय

सश्चव, मु्यमन्री तथा मश्न्रपरिषद्को कायालय
सश्चव, आन्तरिक मालमला तथा कानून मन्रालय

प्रमुख श्िल्ला अलधकािी, श्िल्ला प्रशासन कायालय, कास्की
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत,पोखिा मिानगिपाललका
प्रमुख, प्रदे श प्रििी कायालय, गण्डकी प्रदे श

सम्बश्न्धत मिाशाखा प्रमुख, सामाश्िक हवकास मन्रालय

-सं योिक
-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य सश्चव

प्रदे श समन्वय सलमलतको काम, कतव्य ि अलधकािाः प्रदे श समन्वय सलमलतको काम, कतव्य ि
अलधकाि दे िाय बमोश्िम िुनछ
े :(क)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको अलधकाि तथा िकहितका सम्बन्धमा सम्बश्न्धत
सं घीय लनकाय ि स्थानीय तिसँग समन्वय गने,

(ख)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापनका लालग आवयक बिेट तथा
कायिम प्रस्ताव गने,
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(ग)
8.

प्रदे शस्तिमा सञ्चालन गरिने सडक तथा बेवारिसे बालबाललका व्यवस्थापन सम्बन्धी
कायिम कायान्वयन गन आवयक समन्वय एवम् सििीकिण गने।

कायकािी सलमलताः (१) सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिमको
कायान्वयन गन दे िाय बमोश्िमका सदस्यिरु ििेको एक कायकािी सलमलत ििनेछाः(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

प्रमुख, सामाश्िक हवकास मिाशाखा, प्रदे श मन्रालय

-सं योिक

प्रलतलनलध, आन्तरिक मालमला तथा कानून मन्रालय

-सदस्य

प्रमुख, सामाश्िक हवकास मिाशाखा, पोखिा मिानगिपाललका
प्रलतलनलध, व्यवस्थापन केन्र ििेको सम्बश्न्धत स्थानीय ति
प्रलतलनलध, श्िल्ला प्रििी कायालय, कास्की
प्रलतलनलध, व्यवस्थापन केन्र

प्रदे श मन्रालयको बाल अलधकाि सम्बन्धी हवषय िेने सम्बश्न्धत
शाखा प्रमुख

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य

-सदस्य-सश्चव

(२) सलमलतको काम, कतव्य ि अलधकाि दे िाय बमोश्िम िुनेछाः(क)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको पहिचान, उद्धाि, सं िक्षण, पुनस्थापना लगायतका
कायमा सिोकािवाला लनकायसँग समन्वय गने,

(ख)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललका व्यवस्थापन सम्बन्धमा एएका कायिरु ि प्रगलत
हवविण तयाि गिी लनदे शक सलमलत समक्ष पेश गने,

(ग)

लनदे शक सलमलतको लनणय कायान्वयन गने, गिाउने,

(घ)

लनदे शक सलमलत तथा प्रदे श समन्वय सलमलतबाट तोहकए बमोश्िमका अन्य कायिरु
गने।

9.

सडक तथा बेवारिसे बालबाललका उद्धाि सलमलताः (१) सडक तथा बेवारिसे बालबाललका ििेको

स्थानवाट उद्धाि गिी त्यस्ता बालबाललकालाई व्यवस्थापन केन्र सम्म पुर्याउन, आवयक व्यवस्था
लमलाउन ि कायकािी सलमलतलाई सियोग गन दे िाय बमोश्िमका सदस्य ििेको एक सडक तथा
बेवारिसे बालबाललका उद्धाि सलमलत ििनेछाः(क)
(ख)
(ग)

प्रमुख, सम्बश्न्धत स्थानीय तिको सामाश्िक हवकास मिाशाखा/शाखा

प्रलतलनलध, स्थानीय तिमा कायित इलाका प्रििी कायालय/प्रििी चौकी
प्रलतलनलध, सम्बश्न्धत व्यवस्थापन केन्र

-सदस्य

-सं योिक
-सदस्य

(२) सलमलतको काम, कतव्य ि अलधकाि दे िाय बमोश्िम िुनेछाः(क)
(ख)

बालबाललकाको उद्धाि काय गने वा गिाउने,

बालबाललकाको उद्धाि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा एए गिे का लनणय तथा लनदे शन
कायान्वयन गने वा गिाउने,

(ग)

सम्बश्न्धत स्थानीय तिको बालबाललका सम्बन्धी त्याङ्क सङ्कलन गने, अद्यावलधक गने
ि सम्बश्न्धत लनकायमा पठाउने।
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10.

मन्रालयको एूलमकााः सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा मन्रालयको एूलमका
दे िाय बमोश्िम िुनेछाः(क)

प्रदे श लएरका सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापनका लालग आवयक
नीलतगत लनणय गने,

(ख)

प्रदे श लएरका सडक तथा
लनकायसँग समन्वय गने,

(ग)

बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापनका लालग सम्बश्न्धत

स्थानीय तिसँग समन्वय गिी सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापन
सम्बन्धी कायिम तथा बिेटको व्यवस्था गने,

(घ)

समय-समयमा व्यवस्थापन केन्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लनयमन गिी आवयक
लनदे शन ददने,

(ङ)
11.

व्यवस्थापन केन्रको समय सापेक्ष थप व्यवस्थापनका लालग आवयक कायिरु गने।

स्थानीय तिको एूलमकााः सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय तिको
एूलमका दे िाय वमोश्िम िुनछ
े ाः(क)
(ख)
(ग)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको पहिचान गिी लगत सं कलन गने वा गिाउने,
उद्धाि सलमलतसँग समन्वय गिी बालबाललकाको उद्धाि गने वा गिाउने,

उद्धाि गरिएका बालबाललकालाई व्यवस्थापन केन्रसम्म पुर्याउने कायमा सियोग
गने,

(घ)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थान सम्बन्धी कायिम तथा बिेट
व्यवस्था गने,

(ङ)

व्यवस्थापन केन्रको लनयलमत अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लनयमन गिी आवयक लनदे शन
ददने,

(च)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको क्षेरमा कायित सं घ, प्रदे श वा स्थानीय तिका
सिोकािवाला लनकाय/सं घ सं स्थासँग समन्वय तथा सिकाय गने,

(छ)

आफ्नो क्षेरलएर ििेको व्यवस्थापन केन्रमा ििेका बालबाललकाको लनयलमत स्वास््य
पिीक्षणको व्यवस्था लमलाउने ।

12.

सडक तथा बेवारिसे बालबाललका व्यवस्थापन केन्राः
बालबाललकाको व्यवस्थापनका लालग

व्यवस्थापन केन्रको व्यवस्था गनेछ ।

(१) मन्रालयले सडक तथा बेवारिसे

यस मापदण्ड बमोश्िम सडक तथा बेवारिसे बालबाललका

(२) सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन केन्रको एूलमका
दे िाय बमोश्िम िुनेछाः(क)
(ख)

व्यवस्थापन केन्रमा ििेका बालबाललकाको वैयश्त्तक हवविण िाख्ने ि अद्यावलधक गने,
अनुसूचीमा तोहकएको मापदण्ड बमोश्िम व्यवस्थापन केन्र सञ्चालन गने,
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(ग)

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको पहिचान, उद्धाि, सं िक्षण, पुनस्थापना लगायत
व्यवस्थापनमा एएका कायिरुको एौलतक तथा हवत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन मालसक,
चौमालसक ि वाहषक रुपमा सम्बश्न्धत स्थानीय ति ि प्रदे श मन्रालयमा पेश गने,

(घ)
13.

सडक तथा बेवारिसे बालबाललकाको व्यवस्थापनका लालग सम्बश्न्धत स्थानीय ति ि
सिोकािवाला लनकायसँग समन्वय ि सिकाय गने।

व्यवस्थापन केन्रबाट सञ्चालन गरिने कायिरुाः (१) व्यवस्थापन केन्रले दे िाय बमोश्िमका कायिरु
गनेछाः-

(क)

बालबाललकाको लनयलमत शािीरिक तथा मानलसक स्वास््य अवस्थाको िाँच गिाई
आधािएूत सेवा सुहवधा उपलब्ध गिाउँदै सकािात्मक सुधाि ल्याउने,

(ख)

उद्धाि गरिएका बालबाललकाको तोहकएको ढाँचामा पारिवारिक हवविण तयाि पािी
हवश्लेषण गने,

(ग)
(घ)

पारिवारिक हवश्लेषणका आधािमा आवयक सियोग योिना बनाउने,

बालबाललकाको दै लनक तथा साप्ताहिक हियाकलाप ि अभ्यास सहितको काय हवविण
तयाि गने,

(ङ)
(च)

बालबाललकाको लनयलमत सिसफाई तथा पोषण योिना बनाउने,
बालबाललकाको स्वास््यको लालग लनम्न कायिरु गनु पनेछाः(1)

औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट बालबाललकालाई श्शक्षा प्रदान गिी
कम्तीमा साक्षि बनाउने तथा उमेि ि रुश्च अनुसाि औपचारिक श्शक्षाको
व्यवस्था लमलाउने,

(2)

शािीरिक तथा मानलसक हवकास िुने खालका लसिनात्मक गलतहवलधिरु सञ्चालन
गने व्यवस्था लमलाउने,

(3)
(4)

बालबाललकाको लालग मनोहवमश सेवा उपलब्ध गिाउने,

व्यवस्थापन केन्रवाट बालबाललका एागेमा सम्बश्न्धत स्थानीय ति, नेपाल प्रििी,

बालबाललका खोितलास केन्र तथा मन्रालयमा िानकािी ददने ि खोिीको
प्रबन्ध लमलाउने,

(5)

उद्घाि गरिएका बालबाललका लागू औषधको दुव्यसनी एएमा लागू औषध उपचाि
तथा पुनस्थापना केन्रमा िा्न लसफारिस गने,

(6)

व्यवस्थापन केन्रमा ििेका बालबाललकाको धू मपान तथा मद्यपान, लागू औषधको
कुलत तथा असामाश्िक व्यविाि छु टाउन आवयक व्यवस्था गने,

(7)

परिवाि पत्ता नलागेमा दीघकालीन सं िक्षणका लालग सम्बश्न्धत स्थानीय तिको
लसफारिसमा बाल गृिमा पठाउने,

(8)

पारिवारिक पुनलमलन, समुदाय वा वैकश्ल्पक परिवािमा सामाश्िक वा सं स्थागत
पुनस्थापन गने,

(9)

बालबाललकाको सवाङ्गीण हवकासका लालग आवयक पने अन्य कायिरु गने।
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(२) व्यवस्थापन केन्रमा बालबाललकालाई ल्याउनु पूव बेवारिसे वा सडकमा ििेको स्थानको
स्थानीय ति वा स्थानीय प्रििीको लसफारिस वा परका आधािमा मार प्रवेश गिाउनु पनेछ।
14.

व्यवस्थापन केन्र छनौटाः (१) प्रदे श मन्रालयले स्वीकृत कायिमको परिलधलएर ििेि व्यवस्थापन
केन्र सं चालन गने मापदण्ड पुगक
े ा सं स्थािरु मध्येबाट व्यवस्थापन केन्र सञ्चालन गने सम्बन्धी
प्रस्ताव आव्िान गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोश्िम प्राप्त एएका प्रस्तावको मूल्याङ्कन गिी लसफारिस गन मन्रालयमा
दे िाय बमोश्िमका सदस्य ििेको एक मूल्याङ्कन तथा लसफारिस सलमलत ििनेछाः(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(३)

प्रमुख, सामाश्िक हवकास मिाशाखा

अलधकृत प्रलतलनलध, आलथक मालमला तथा योिना मन्रालय
अलधकृत प्रलतलनलध, योिना तथा प्रशासन मिाशाखा
प्रमुख, आलथक प्रशासन शाखा

प्रमुख, बालअलधकाि सम्बन्धी क्षेर िेने सम्बश्न्धत शाखा

-सं योिक
-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य

-सदस्य-सश्चव

उपदफा (२) बमोश्िमको सलमलतले प्रस्ताविरु मूल्याङ्कन गदा अनुसूचीमा उश्ल्लश्खत

मापदण्डको अधीनमा ििी छनौटका आधाििरु लनधािण गन ससनेछ।
(४)

उपदफा (२) बमोश्िमको सलमलतले प्रस्ताविरुको मूल्याङ्कन गिी स्वीकृलतका लालग

मन्रालय समक्ष पेश गनु पनेछ।
15.

व्यवस्थापन केन्र सञ्चालन अनुदान ि सीमााः (१) दफा १४ बमोश्िम छनौट एएका व्यवस्थापन
केन्रसँग सम्झौता गिी मन्रालयले सम्बश्न्धत शीषकमा स्वीकृत बिेटको अधीनमा ििी अनुदान िकम
उपलब्ध गिाउन ससनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोश्िम अनुदान िकम उपलब्ध गिाउनु पूव सम्बश्न्धत स्थानीय ति ि
व्यवस्थापन केन्र सं चालन गने सं स्थाको लनश्चत आलथक दाहयत्व लनधािण गरिएको िुन ु पनेछ।
(३) उपदफा (१) ि (२) बमोश्िमको आलथक अनुदानको िकम लनधािण गनुपूव व्यवस्थापन
केन्र सं चालन गने सं स्थाले व्यवस्थापन केन्रमा ििेका बालबाललका ि उनीिरुको लालग सं चालन गनु
पने हियाकलापिरुको वाहषक लागत अनुमान अलनवाय पेश गनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोश्िम पेश एएको लागत अनुमान अनुसाि उपलब्ध गिाइएको अनुदान
िकम उल्ले श्खत हियाकलाप बािेक अन्य शीषकमा खच गन पाइने छै न।
(५) उपदफा (४) बमोश्िमको अनुदान िकम तोहकएको सीमालएर ििी दे िाय बमोश्िमका
काय तथा सेवािरुमा मार खच गनु पनेछाः(क)

बालबाललकाको पालनपोषणका लालग खाद्यान्न, तिकािी, फलफूल, लत्ताकपडा बापतको
खच,

(ख)

बालबाललकाको स्वास्थोपचािका लालग सिकािी तथा सामूदाहयक स्वास््य सं स्था ि
अस्पतालमा लागेको चेकिाँच अनुसाि लबल अनुसािको औषधी उपचािमा लाग्ने खच,
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ति सिकािी स्वास््य सं स्थामा उपचाि सम्एव निुने एनी प्रचललत कानून

बमोश्िम अलधकाि प्राप्त श्चहकत्सकको लसफारिसका आधािमा लनदे शक सलमलतको पूव

स्वीकृती ललई लनिी स्वास््य सं स्थाबाट उपचाि गदा एएको खच एुिानी गन बाधा
पने छै न।

(ग)
(घ)
(ङ)

पारिवारिक लेखािोखा, पिामश, पुनलमलन ि पुनस्थापना खच,
सामुदाहयक हवद्यालयमा अध्ययन गन लाग्ने शैश्क्षक खच,

मनोिञ्िन खेलकुद तथा अलतरिि हियाकलाप व्यवस्थापन खच।

(६) यस मापदण्ड बमोश्िम छनौट एएको व्यवस्थापन केन्रले दे िाय बमोश्िम लनधािण गरिएको
बिेट िकमको सीमा लएर ििी खचको लबल एपाई ि सम्बश्न्धत स्थानीय तिको लसफारिस साथ
अनुदान िकम प्राप्त गन प्रदे श मन्रालय समक्ष लनवेदन पेश गनु पनेछाः(क)

आश्ित बालबाललकाको प्रमाश्णत िाश्ििीको आधािमा आिय अवलध कायम गिी
अनुदान िकम एुिानी गरिनेछ,

(ख)

व्यवस्थापन केन्रमा आश्ित बालबाललकाको लालग मालसक रुपमा प्रलत बालबाललका
रु. ५,००० (पाँच ििाि) मा नबढ्ने गिी खच गन सहकनेछ;

(ग)

व्यवस्थापन केन्रमा आश्ित लागू औषध दुव्यसनमा पिे का बालबाललकाको लालग

ँ ासम्म प्रलत बालबाललका मालसक थप रु. ३,००० (तीन
दुव्यसनीबाट मुि निुद
ििाि) मा नबढ्ने गिी खच गन सहकनेछ।
16.

व्यवस्थापन केन्रको अनुगमन तथा लेखापिीक्षणाः (१) प्रदे श मन्रालय ि सम्बश्न्धत स्थानीय तिले
िुनसुकै वेला व्यवस्थापन केन्रको अनुगमन गिी आवयक लनदे शन ददन ससनेछन् ।
(२) व्यवस्थापन केन्रको लेखापिीक्षण प्रचललत कानून बमोश्िम िुनेछ ।

(३) व्यवस्थापन केन्रले आफ्नो लेखापिीक्षण प्रलतवेदन आलथक वष समाप्त एएको लमलतले
तीस ददनलएर प्रदे श मन्रालय ि सम्बश्न्धत स्थानीय तिमा पेश गनु पनेछ।
(४) व्यवस्थापन केन्रले प्रदे श ि स्थानीय तिबाट सशत अनुदान िकम प्राप्त गिी कायिम
सं चालन गिे कोमा सोको सक्कलै िे स्ता तथा समग्र प्रगलत हवविण आलथक वष समाप्त एएको एक
महिना लएर प्रदे श मन्रालय ि सम्बश्न्धत स्थानीय तिमा पेश गनु पनेछ।
17.

बाधा अड्काउ फुकाउनेाः यो कायहवलधको कायान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पिे मा प्रदे श मन्रालयले

18.

सं शोधनाः यस कायहवलधमा प्रदे श सिकािले आवयक सं शोधन गन ससनेछ।

त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन ससनेछ।
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अनुसूची
ँ सम्बश्न्धत)
(दफा १२ को खण्ड (ख) सग
व्यवस्थापन केन्र सञ्चालन मापदण्ड
१. कुनै सं घसं स्थाले प्रचललत कानूनको अधीनमा ििी व्यवस्थापन केन्र सञ्चालन गदा दे िायका
सं िचनागत ि व्यवस्थापकीय मापदण्डिरु पूिा गिे को िुन ु पछाः(क)
(ख)
(ग)

सं स्थाको हवधानमा नै बालबाललका सम्बन्धी काम गने उद्देय स्पष्ट उल्लेख एएको,
व्यवस्थापन केन्र प्रचललत कानून बमोश्िम दता एएको,

कम्तीमा दश िना बालबाललकालाई आिय ददन ससने क्षमता ि सुहवधा एएको
एौलतक सं िचना ििेको,

(घ)

व्यवस्थापन केन्रमा आवयक सेवा सुहवधाका लालग दे िायबमोश्िम व्यवस्था िुन ु
पछाः(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(ङ)

एान्सा ि एण्डाि कक्ष
एोिन कक्ष
शयन कक्ष
पुस्तकालय

अध्ययन/अध्यापन कक्ष

खेलकुद तथा मनोिञ्िन कक्ष
एेटघाट कक्ष

मनोहवमश कक्ष

प्राथलमक स्वास््य पिीक्षण/उपचाि कक्ष
कायालय कक्ष

शौचालय ि स्नानघि (बालक ि बाललकाको लालग अलग अलग)

व्यवस्थापन केन्रमा न्यूनतम रुपमा दे िाय बमोश्िम िनशश्िको व्यवस्था िुन ु पनेछ:ि.सं .
(क)
(ख)

पद

सं ्या (िना)

व्यवस्थापक

१

श्शक्षक/श्शश्क्षका

१

(ग)

आया

(Care

giver) २

(घ)

मनोहवमशकता

१

पाले/पििा/सुिक्षाकमी

१

(ङ)
(च)

स्वास््यकमी

१

२. व्यवस्थापन केन्र सञ्चालनका लालग आवयक अन्य पक्षिरुाः-
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कैहफयत
सम्एव एएसम्म शािीरिक श्शक्षा
पढे को

सम्बश्न्धत स्थानीय तिले तोसने

(क)

व्यवस्थापन केन्रमा ििेका बालबाललकाको पूण परिचय खुल्ने व्यश्िगत हवविण िुन ु
पनेछ,

(ख)

व्यवस्थापन केन्रमा बालबाललकालाई प्रवेश गिाउनु पूव अलनवाय रुपमा स्वास््य
पिीक्षण गिाएको िुन ु पनेछ,

(ग)

व्यवस्थापन केन्रले बालबाललकाको सेवा सुहवधा, उनीिरुप्रलतको दाहयत्व, गोपनीयता,
अनुशासन, हवदाई/पुनलमलन योिना लगायतका हवषय उल्ले ख एएको व्यश्िगत
हवविण फािाम अद्यावलधक गिी अलएलेख िा्नु पनेछ,

(घ)

व्यवस्थापन केन्रले आफूले सञ्चालन गने हियाकलापको सम्बन्धमा काययोिना
बनाई कायान्वयन गनु पनेछ,

(ङ)

बालबाललकाका

परिवािका

सदस्य

वा

अन्य

नश्िकका

उनीिरुलाई बालबाललकाका बािे मा सूचना ददनु पनेछ,
(च)

नातेदाि

पत्ता

लागेमा

व्यवस्थापन केन्र ििेको एवन बालबाललकाका लालग सुिश्क्षत, सुहवधािनक ि
पिुँचयुि िुन ु पनेछ,

(छ)

बालबाललकाका लालग उमेि ि अवस्था अनुसाि सुिश्क्षत, सिि ि सुहवधािनक शयन
कक्षको व्यवस्था लमलाउनु पनेछ,

(ि)
(झ)

व्यवस्थापन केन्रको परिसिमा बालबाललकाका लालग खेल्ने व्यवस्था िुन ु पनेछ,

व्यवस्थापन केन्र ििेको एवन एूकम्प, आगलागी वा अन्य प्राकृलतक प्रकोपबाट
सुिश्क्षत ििने ि आपतकालीन सुिक्षाको प्रबन्ध िुन ु पनेछ,

(ञ)

बालबाललकालाई तािा ि सन्तुललत तथा पौहष्टक तत्वयुि खाना उपलब्ध गिाउनु
पनेछ,

(ट)
(ठ)

व्यवस्थापन केन्रमा सिसफाईको उश्चत व्यवस्था एएको िुन ु पनेछ,

व्यवस्थापन केन्रका कमचािीले बालबाललकाको अलएएावकको एूलमका लनवाि गनु
पनेछ,

(ड)

व्यवस्थापन केन्रमा ििेका बालबाललकालाई कुनै आस्था वा धम ग्रिण गन
लोएलालचमा पान वा अवाश्ञ्छत दबाब ददन पाइने छै न।
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