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ििता गरिएको ि अनुमति प्रतप्त गिेको  

पतरिवतरिक बच्चत हिेचतह गृहहरूलतई 

अनुमतिपत्र दिने तनयमतवलीहरू 

लतगू हुने तमति सेप्टेम्बि १, २०१६ 

बतल हिेचतह अनुमतिपत्र दिने तनयमतवलीहरूले भमोन्ट ितज्यमत बतलबच्चत हिेचतह सुतवधतहरू ि कतयाक्रमहरू 

मततथ लतगू हुन्छ  । यी तनयमतवलीहरू घि बततहिको हिेचतहमत िहकेत भमोन्टको बतलबततलकतहरूको स्वतस््य ि 

सुिक्षतलतई िक्षत गनाको लततग स्थतपनत गरिएकत न्यूनिम आवश्यकितहरू हुन ि तयनीहरूले भमोन्टमत 

बतलबततलकतहरूको हिेचतह कतयाक्रमहरूमत िहकेत बतलबततलकतहरूलतई स्वतस््यकि वृति ि शैतक्षक अनुभवहरू 

उपलब्ध गितइएको कुित तनतिि गछा ।  

यो िईु थतन तनयमतवलीहरू:  ‘पतरिवतरिक दिवत हिेचतह गृहहरूको तनयमतवलीहरू’  (अक्टोबि १९९६), ि 

‘पतरिवतरिक बतलबच्चत हिेचतह अनुमति प्रितन गने बतिेको तनयमतवलीहरू’ (फेब्रुअिी २००१)  को संशोतधि 

रूप हो, यस पतछ यसलतई ‘ििता गरिएको ि अनुमति प्रतप्त पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृहहरू’ भनेि संयुक्त 

पतरिएको भनेि जततनएको हुने  छ ।  अनुमति प्रतप्त पतरिवतरिक बतल हिेचतह गहृहरूल े अरू बढी 

बतलबच्चतहरूको लततग सेवतहरू उपलब्ध गितउन सके्नछन् ि ििता गरिएको पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृहहरूको 

लततग आवश्यक निहकेो केही थप आवश्यकितहरू पुित गना आवश्यक हुनेछ । संयुक्त तनयमतवलीले एउटत 

पतरिवतरिक बतल हिेचतह गहृको स्थतनको स्ििहरूको आधतिभूि मतनकहरूमत एकरूपित सृजनत गनेछ ि यदि 

एकजनत प्रितयकले त्यो परिविान गना चतहमेत एउटत प्रकति ितेि अको प्रकति सम्म पथलतई स्पष्ट बनतउने छ । 

भमोन्टको बतल हिेचतह सम्बन्धी तनयमतवलीहरूबतिे एउटत व्यतपक, बतल केतन्िि, परिवति मैत्री ि 

प्रितयकहरूको लततग न्यतयसङ्गि संशोधन तनमताण गनाको लततग िततिय तवशेषज्ञहरू, स्थतनीय 

सिोकतिवतलतहरू बतल हिेचतह ि तशक्षत प्रितयकहरू ि बतल तवकतस तवभतग (तसडीडी) कत अनुमतिपत्र दिने ि 

कतयाक्रमको गुण स्ििकत कमाचतिीहरू संलग्न िहकेो अढतई वषा सम्मको एउटत गहन प्रदक्रयतद्वतित संशोधनको 

तवकतस गरिएको तथयो । भमोन्ट स्वतस््य तवभतग, भमोन्ट तशक्षत तनकतय ि भमोन्ट मतनतसक स्वतस््य 

तवभतगको प्रतितनतधहरूले पतन सुझतव दिएकत तथए अतन सहभतगी भएकत तथए । स्पष्ट, सुसङ्गि, हिेचतह ि 

शैतक्षक स्थतनहरूमत बतलबच्चतहरूको स्वतस््य, सुिक्षत ि कल्यतणलतई सिुक्षत ि प्रविान गने भनेि जततनएको 

पतलनत गना योग्य कतयाक्रमको लक्षणहरूमत आधतरिि  तवकतसगि रूपमत उपयुक्त मतनकहरूको  ल्य तनधतािण 

गनामत सबै सहभतगीहरू  सहमि भएकत तथए ।  

तसडीडी उज्ज्वल भतवष्य तनमताण गि ैक्षेत्रीय परिषद्हरू ि ितज्य भिीकत  क्षेत्रहरूको मतनव सेवतहरूको प्रत्यके 

बतह्र (१२) वटत तनकतयहरूको स्थतनीय समुितय बतल हिेचतह सहतयित तनकतयहरू द्वतित संयुक्त रूपमत 
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आयोतजि सतमुिततयक सभत स्थलहरूमत फितदकलो भिणहरू सङ्कलन गिेि तवकतस प्रदक्रयत सुरु भएको तथयो । 

त्यसपतछ एक सय भन्ित बढी बतल हिेचतह प्रितयकहरू,  बतल हिेचतह अनुमति प्रितयकहरू ि अन्य सतमुिततयक 

सिोकतिवतलतहरू िहे्र मतहनतमत छ (६) पटक, भौगोतलक रूपमत छरिएको शतनवति तबहतन कतया समूहहरू 

एघति (११)  पटक सबै भन्ित असल चलन ि वतस्ितवकितहरूबतिे गरिएको अनसुन्धतनबतिे समीक्षत गना, 

हतलको प्रचलनहरूबतिे छलफल गना  को लततग ि संशोतधि अनुमतिपत्र दिने मतनकहरू तसफतरिस गनाको 

तनतमत्त तवकतस गनाको लततग एकै ठतउँमत आए । यी उच्च रूपमत वचनबि िहकेत, कठोि कतया गने स्वयम् 

सेवकहरू प्रति यस परिणतमको लततग  तिनीहरूको सु सूतचि योगितनको लततग भमोन्ट ितज्य ऋणी िहकेो छ ।  

कैयन् मतहनतहरू सम्म तसडीडी कमाचतिीहरूको एउटत टोलीले कतया समूहहरूको तसफतरिसहरूलतई समीक्षत गयो 

ि पुनितवृतत्तय मस्यौितहरूमत सङ्कलन गयो ि कमाचतिीहरूले मस्यौित संशोधनहरूबतिे छलफल ि समीक्षतहरू 

गनाको लततग भमोन्ट अतग्न सुिक्षत तवभतग, भमोन्ट प्रतकृतिक स्रोिहरूको तनकतय ि भमोन्ट स्वतस््य तवभतगको 

कमाचतिीहरू सँग  भेट गयो  ।  

तनयमहरूमत गरिएको संशोधनहरूल े बतलबच्चतहरूले कसिी तसक्छन् ि तवकतस गछान् भने्न बतिेको हतलको 

वैज्ञततनक प्रमतणहरू प्रतिको समझलतई प्रतितबतम्बि गछा । िी तनयमहरूले बतलबच्चतहरूको स्वतस््य, सिुक्षत ि 

कल्यतणमत असि पुयताउन े बतल हिेचतह ि प्रतितम्भक तशक्षत कतयाक्रमको चलनहरूलतई व्यवहतिमत लतगू गिता 

उद्योगको मतनक  वतस्ितवकितहरूलतई पतन प्रतितबतम्बि गछान् । तिनीहरूमत प्रमतणपत्र दिनमत ि सुपरिवेक्षण 

गनामत संलग्न िहकेो भमोन्ट ितज्यको तनकतयहरूको सङ्गठनमत भएको परिविानहरूलतई  अन्य सम्बतन्धि 

तनयतमक तनकतयहरूबतट लतगू हुने ऐन ि तनयमहरूमत गरिएको परिविान  सिकति ि कतयाक्रम प्रशतसनमत 

सूचनत प्रतवतधको प्रयोग; ि प्रतितम्भक बतलतपनको तवकतसको प्रणतली ि भमोन्टमत तवद्यतलय पितत् को सेवतहरू 

समतवेश गरिएको छ ।   

अनुमतिपत्र तलनको लततग आवश्यकितहरू स्पष्ट, मनततसब, न्यतयसङ्गि ि लतगू हुने ितलको  होस् ि 

बतलबच्चतहरू ि तिनीहरूको परिवतिलतई हतम्रो सिोकतिको केन्ि तबन्िमुत ितिोस् भने्न बतलबच्चत ि परिवति 

तवभतग मतनव सेवतहरूको भमोन्ट तनकतयको बतल तवकतस तवभतगको अतभप्रतय हो । जनितलतई सेवत गन े

चतसोमत तनयमहरूमत गरिने रटप्पणीहरूलतई कुनै पतन समयमत स्वतगि छ ि तिनीहरूलतई भतवष्यको 

संशोधनको लततग वत नयतँ आवश्यकितहरूको तवकतसको लततग सोच तवचति गरिने छ । रटप्पणीहरू हतम्रो वेभ 

सतईट http://dcf.vermont.gov/cdd/child_care_licensing  मत गना सदकने छ ।   

 

िीभत सुतलभतन मफी    केन स्सतज 

नतयब आयुक्त      आयुक्त 

बतल तवकतस तवभतग    बतलबच्चत िथत परिवति तवभतग 
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ल्य 

बतल तवकतस तवभतगको ल्य भमोन्टको बतल बततलकतहरूको कल्यतणमत सुधति ल्यतउनु हो । हतमी यसलतई उच्च 

गुणस्ििीय, दिगो बतल तवकतसकत सेवतहरूमत पहुचँ वृति गने परिवतिहरू, समुितयहरू, तवद्यतलयहरू, 

प्रितयकहरू ि ितज्य िथत संघीय तनकतयहरूसँगको सतझेितिी मतफा ि गन ेगछौ । 
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२.३ अनुमतिपत्र दिइने प्रदक्रयत ि कतयातवतधहरू……   ……   ………   …………..   …..   ……..…१४ 
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२.५ अनुमतिपत्र बितास्ि ितिेजी वत अस्वीकति  ……   ……   ………   …………..   …..   ………२६ 

२.६ तनयतमक कतयाहरू तवरुि अतपल गने अतधकति……   ……   ………   …………..   ………....  २७ 

२.७ तनयम असम्मति……   ……   ………   …………..   …..   ………………………………..२९ 

२.८ उल्लङ्घनको सतवाजतनक अतभलेि……   ……   ………   …………..   …..   ………….……३० 
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३.३ कतयाक्रम व्यवस्थतपन ि अतभलेिीकिण ……   ……   ………   …………..   …..   ………..…३३ 

३.४ तवभेि ितहि भनता ……   ……   ………   …………..   …..   ………………………………३८ 

३.५ बतलबच्चतहरूको सिुतक्षि छोडतइ……   ……   ………   …………..   ….. ………………….  ३८ 
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एफतसतसएच भतग १ - परिचय  

१.१  सवेतहरूलतई तनयमन गनाको लततग कतननुी प्रततधकिण 

आफ्नै बतहके िईु (२) भन्ित बढी परिवतिकत बतलबततलकतहरूलतई हिेचतह उपलब्ध गितउने एक जनत 

व्यतक्त यी तनयमहरू बमोतजमले अतनवतया रूपमत ििता गरिएको हुनु पने छ ।  कुनै पतन व्यतक्त तनकतय, 

कपोिेसन, सतझेितिी वत व्यतक्तले बतलबच्चत िथत परिवतिहरूको भमोन्ट तवभतग (तडसीएफ) को स्वीकृति 

तबनत ि बतल तवकतस तवभतग  (तसडीडी) द्वतित जतिी गरिएको म्यति गुतिएको अनमुतिपत्र तबनत  ििता 

गरिएको वत अनुमति प्रतप्त गरिएको पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृह सञ्चतलन वत िेिििे गनुा हुिँनै । यी 

तनयमहरूको लततग कतननुी प्रततधकिण भमोन्ट तवधतनको ३३ तभ.एस.ए. १०५ (बी)  ि ३५०२ िहकेो छ 

।  

 

१.२  उद्दशे्य 

यी तनयमहरूको उद्दशे्य पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृहहरूमत सेवतहरू प्रतप्त गने बतलबच्चतहरूको स्वतस््य, 

सुिक्षत, कल्यतण, सकतितत्मक वृति ि तवकतसको सुिक्षत ि प्रविानको लततग हो । यी तनयमहरूले भमोन्टमत 

तनयमन गरिएको  बतल हिेचतह कतयाक्रमहरूको लततग आधति िेित वत न्यूनिम गुणस्ििहरूलतई 

प्रतितबतम्बि गछा । तनयमन गरिएकत सबै कतयाक्रमहरूको बतलबततलकत िथत परिवतिहरूको तवभतगद्वतित 

तनधतािण गरिएको तनयमहरूको हि भन्ित बदढ जतने तवकल्प हुनु पछा  । 

 

१.३ लतग ूहुन ेतमतिहरू 

१.३.१ यी तनयमहरू ििता गरिएको पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृहको रूपमत वत अनुमति प्रतप्त पतरिवतरिक बतल 

हिेचतह गृहको रूपमत अनुमतिको लततग वत त्यस पतछ प्रतप्त भएको सबै प्रतितम्भक तनविेकहरूलतई लतग ू

हुनेछन् ।  

१.३.२ यी तनयमहरू सेप्टेम्बि १, २०१७ भन्ित दढलो नहुन ेगिे अनुपतलनत गना आवश्यक िहकेो तनम्नतलतिि 

ितस तनयमहरू बतहके हतल ििता गरिएको पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृहको रूपमत वत सेप्टेम्बि १, 

२०१६ मत अनुमति प्रतप्त पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृहको रूपमत सम्पूणा पतरिवतरिक बतल हिेचतह 

प्रितयकहरूलतई लतगू हुनेछ : 

 ३.६.१ यी तनयमहरूको (आकतस्मक योजनत िजुामत) ;  

 ३.६.३ यी तनयमहरूको (स्थतनमत आश्रय) ; 

 ४.७ यी तनयमहरूको (तलतिि नीति ि कतयातवतधहरू) ; 
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 ५.४.१.२ यी तनयमहरूको (तसतपएससी अनुविी दक्रब हरू ि पोटता दक्रब हरू) ; 

 ५.६.२ यी तनयमहरूको (औषतध िुवतउने िततलम) ;  

 ७.१.२.२ यी तनयमहरूको (सबै समयमत तसपीआि ि प्रतथतमक उपचति) ; 

 ७.१.३ यी तनयमहरूको (अतभमुिीकिण िततलम) ; 

 ७.३ यी तनयमहरूको (योग्यित ि अनुभव) ; ि 

 ७.४ यी तनयमहरूको (वतर्षाक पेसतगि तवकतस) 

 

१.३.३ पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृह सञ्चतलन गनाको लततग हतल अनुमतिपत्र प्रतप्त गिेकत वत  सेप्टेम्बि १, 

२०१६ मत अनुमति प्रतप्त पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृह सञ्चतलन गने एफतसएसएच प्रितयकहरूले यी 

अंगीकति गरिएकत तनयमहरू पढ्नु पछा ि यी तनयमहरूलतई सेप्टेम्बि १, २०१७ भन्ित पतहलत न ैबतल 

तवकतस तवभतग (तसडीडी) द्वतित स्वीकृि यी तनयमहरू बतिेको िततलममत सहभतगी भएि पुणा रूपमत 

बुझेको बतिे तनतिि हुन ुपछा ।  

१.३.४ पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृह सञ्चतलन गनाको लततग हतल अनुमतिपत्र प्रतप्त गिेकत वत  सेप्टेम्बि १, 

२०१६ मत अनुमति प्रतप्त पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृह सञ्चतलन गने एफतसएसएच प्रितयकहरूलतई 

यदि तिनीहरूले सेप्टेम्बि १, २०१७ सम्ममत यी तनयमहरू अनुपतलनत गना सक्षम नभएमत ि यदि भतग 

२३६३ को तनयमको आवश्यकितहरू पुित गिेको भएमत तवभतगको तववेकमत एउटत अस्थतयी 

अनुमतिपत्र जतिी गना पतन सदकने छ ।  

 

एफतसतसएच भतग २ - सतमतन्य प्रतवधतनहरू 

२.१ तनयमन गरिएको सवेतहरूको परिभतषत िथत सीमतहरू 

२.१.१ एउटत पतरिवतरिक बतल हिेचतह गहृले बतलबच्चतहरूलतई तिनीहरूको घि बततहि प्रति दिन चौबीस 

(२४) घण्टत भन्ित कम समय अवतधको लततग  स्वस््य वृति ि शैतक्षक अनुभव तनतिि गनेको लततग ढतँचत ियति 

गरिएको तवकतसगि रूपमत उपयुक्त हिेचतह, तशक्षत, सुिक्षत ि सुपरिवेक्षण उपलब्ध गितउँछ । एउटत पतरिवतरिक 

बतल हिेचतह गहृ पतरिवतरिक बतल हिेचतह प्रितयक (एफसीसीपी) ले ओगटेको आवतसमत सञ्चतलन गरिनु पछा । 

पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृह(एफसीसीएच) हरू िईु (२) प्रकतिकत छन् : 

 भतग २.६.१  को तनयममत िोदकए बमोतजमले बतलबच्चतहरूलतई सेवत गनाको लततग अनुमति दिइएको 

ििता गरिएको एफसीसीएच; वत 
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 भतग ६.२.२  को तनयममत िोदकए बमोतजमले बतलबच्चतहरूलतई सेवत गनाको लततग अनुमति दिइएको 

ििता गरिएको एफसीसीएच; वत 

 

२.१.२ यी तनयमतवलीकत तनयमहरू िवुै प्रकतिको एफसीसीएचलतई लतगू हुन ेभएको हुिँत एउटत कोष्ठ तभत्र फे्रम 

गरिएकत तनयमहरू अनुमति प्रतप्त एफसीसीएच प्रकतिहरूलतई मतत्र लतगू हुन्छ । यी िोदकएकत 

तनयमहरू ििता गरिएको एफसीसीएच प्रकतिलतई लतगू हुिँनै । 

२.१.३ एफसीसीएच सञ्चतलन गनाको लततग ििता गरिएको वत अनुमति प्रतप्त गिेको कुनै पतन व्यतक्त वत तनकतय 

एउटत केन्िमत आधतरिि बतल हिेचतह ि पूवा तवद्यतलय कतयाक्रम वत एउटत तवद्यतलय समय पतछको बतल 

हिेचतह कतयाक्रम  एकसतथ सञ्चतलन गना तनषेध गरिएको छ । 

२.१.४ एउटत स्वीकृि प्रतप्त एफसीसीपीलतई तवभतगको फेि बिल तबनत एउटत अनुमति प्रतप्त पतलन पोषण गन े

हिेचतह प्रितयकको एक सतथ स्वीकृिी दिइने छैन । तिनीहरूल े तवभतगको अनिुोधमत तिनीहरू द्वतित 

तनयमन गरिएको एफसीसीएचमत भनता भइसकेको बतल बततलकतलतई फुसािको वत अस्थतयी पतलन 

पोषणको हिेचतह उपलब्ध गितएको बतहके अनुमति प्रतप्त वत पेसतगि कुनै पतन पतलन पोषण गन े

बतलबच्चतलतई हिेचतह वत पतलन पोषणको हिेचतह उपलब्ध गितउन पतउने छैन । 

२.१.५ तनयमन गरिएको एफसीसीएचमत िहकेत बतलबच्चतहरूलतई िवु्यावहति, बेवतस्ित, गलि व्यवहति गरिन ु

हुिँनै वत अनैतिक वतितविणमत िततिनु हुिँनै ।    

 

२.२ तनयमहरूमत प्रयोग गरिएको पतरिभततषक शब्िहरूको परिभतषतहरू  

२.२.१ “वतर्षाक अनुमतिपत्रको आवश्यकितहरू” को अथा िीन (३) वषाको अनुमतिपत्र अवतध तभत्र प्रत्येक ३६५ 

दिनमत पुित हुनु पन ेअनुपतलनतकत दक्रयतकलतपहरू हुन ।   

२.२.२ “उज्ज्वल भतवष्यहरू सूचनत प्रणतली” यी तनयमहरूमत “तबएफआईएस” को अथा बतल हिेचतह ि तशक्षत 

प्रितयकहरू ि मतित तपितहरूसँग सञ्चतिण गनाको लततग  तवभतगद्वतित प्रयोग गरिएको वेभमत आधतरिि 

सूचनत िथत व्यवस्थतपन प्रणतली हो । यसलतई प्रदक्रयतहरू कतिबतहीहरू कतगजपत्रहरू ि बतल हिेचतह 

िथत प्रतितम्भक तशक्षत अनुमतिपत्र; प्रतितम्भक बतलतपन ि तवद्यतलय समय पितत् को पेसतकमीहरूको 

योग्यित ि पेसतगि तवकतस अनुभवहरू; ि बतलबच्चत हिेचतह आर्थाक सहयोग कतयाक्रम ि अन्य 

भुक्ततनीहरू सँग सम्बतन्धि जतनकतिीहरूलतई   व्यवस्थतपन गनाको लततग प्रयोग गरिन्छ  । 

२.२.३ “क्षमित” को अथा अनुमतिपत्रमत स्वीकृि गरिए बमोतजमले कुनै पतन एक (१) समयमत  उपतस्थि हुनको 

लततग अनुमति दिइएको बतलबच्चतहरूको कुल सङ््यत हो । 

२.२.४ तनयमहरूको उद्दशे्यको लततग “बच्चत” को अथा कम्िीमत पतन छ (६) हप्तत पुगेको ि िेह्र (१३) वषा नपुगेको 

एक व्यतक्त हो । 
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२.२.५ “तवशेष आवश्यकित भएको बच्चत” को अथा (क) बतलबततलकतको एकीकृि सवेत एक योजनत, व्यतक्तगि 

पतरिवतरिक सेवत योजनत (आईएफएसपी) वत एउटत तनजी कृि तशक्षत योजनत (आईईपी) वत एउटत 

एफसीसीएच मत सफल हुनको लततग तवशेष आवतस आवश्यक भएको हुन सके्न एउटत ५०४ योजनत    

बमोतजम तवशेष सेवतको लततग योग्य िहकेो  िहे्र (१३) वषा भन्ित कमको एक जनत व्यतक्त वत (ि) िहे्र 

(१३) वषा ितेि उन्नतइस (१९) वषाको एउटत आईईपी वत त्यस व्यतक्तलतई एक जनत तचदकत्सक अनुमति 

प्रतप्त मनोवैज्ञततनक वत अितलिको अतभलेिहरूको तलतिि अतभलेिद्वतित रुजू गरिएको आफ्नो हिेचतह 

आफै गनामत वत आफै सुपरिवेक्षण गनामत बतधत पुयताउने एउटत िस्ितवेतजकिण गरिएको शतिीरिक, 

भतवनतत्मक वत व्यवहतिगि अवस्थत   भएको एक व्यतक्त हो ।   

२.२.६“कक्षत कोठत सहयोगी ” को अथा कमाचतिी/बच्चतको अनुपतिमत गणनत हुन े कमाचतिीको अतिरिक्त ितस 

बच्चत वत बच्चतको समूहसँग कतम गनाको लततग िटतइएको व्यतक्त हो । 

२.२.७ “सफत गनुा ” को अथा तनमताितको तनिशेन बमोतजमले तडटजेन्ट घोलले धोएि  सबै फोहि ि कुड कका टहरू 

हटतउनु हो । 

२.२.८ “आयुक्त ” को अथा बतलबच्चत िथत परिवतिहरूको तवभतगको आयुक्त वत नतयब हो ।  

२.२.९ “अवस्थत ” को अथा अनुमति प्रतप्त गने व्यतक्त वत समूहले अनुमति प्रमतणपत्रमत सूतचि  पुित गनुा पन े

समय अगतवै अनुपतलनत हततसल गनुा पने समय सीतमि आवश्यकित हो । 

२.२.१० “गोपनीयित ” को अथा त्यसलतई हनेे वत सुने्न अतधकति प्रितन नगरिएको व्यतक्तहरूबतट स्वतस््य बतिेको 

जतनकतिी लगतयिको व्यतक्तगि जतनकतिीको सुिक्षत हो । 

२.२.११ “शतिीरिक िण्ड सजतय ” को अथा सजतय, सुधति, अनुशतसन, तनिशेन वत अरू कुन ै पतन कतिणको 

लततग  कुनै पतन उपतयद्वतित जतनतजतन शतिीरिक तपडत दिनु हो । 

२.२.१२ “पतठ्यक्रम ” को अथा बतलबततलकतहरूल ेप्रतप्त गरिनु पने ज्ञतन ि सीपको ल्यहरू ि त्यस्िो ज्ञतन ि 

सीप प्रतप्त गरिने दक्रयतकलतपहरू ि अनुभवहरू हो । 

२.२.१३ “तवभतग” को अथा मतनव सेवतको भमोन्ट तनकतय बतलबच्चत िथत परिवति तवभतग ि /अथवत यसको 

तनकतयहरू हो । 

२.२.१४ “तवकतसगि रूपमत उपयुक्त ” को अथा स सतनत बतलबततलकतहरूले कसिी तसक्छन् भने्नबतिे गरिन े

अनुसन्धतनमत आधतरिि चलनहरू हो । यसको अथा एउटत व्यतक्त वत समूहको रूपमत 

बतलबततलकतहरूको उमेि ि तवकतसगि अवस्थतसँग सुहतउँिो दक्रयतकलतप ि अन्ििदक्रयतहरू उपलब्ध 

गितउनु ि प्रत्येक बच्चतलतई उसको अनुपम चतलू तवकतस ि तसकतइमत योगितन पुयताउने चुनौिी पूणा 

िै पतन प्रतप्त गना सदकन े ल्य प्रतप्त गनामत सहयोग उपलब्ध गितउनु हो । यस्िो चलन 

बतलबततलकतहरू िहने गिेको सतमततजक ि सतंस्कृतिक परिपे्र्य प्रति उत्तिितयी िहेको हुन्छ । 
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२.२.१५ “कीटतणु ितहि बनतउनु ” को अथा वस्िुहरू वत सिहहरूमत िहकेो धेिैजसो कीटतणुहरूलतई नष्ट गनुा वत 

तनतष्क्रय बनतउन ु हो । ितद्य सतमग्रीको सम्पका मत नआउने वत बतलबच्चतहरूले मुिमत नहतल्ने गैह्र 

पेिोस सिहहरूको लततग कीटतणु ितहि बनतउनु उपयुक्त हुन्छ । 

२.२.१६ “तवभतग ” को अथा बतलबच्चत िथत परिवतिहरूको भमोन्ट तवभतग, बतल तवकतस तवभतग हो । 

२.२.१७ “अनुभव ” को अथा योग्यितहरूको सम्बन्धमत प्रयोग गरिए जस्िै िलव दिइएको पेसतकमी वत अनुकूल 

ि तनयतमि रूपमत िततलकत बि गरिने स्वयम् सेवक वत प्रतशक्षतथीको रूपमत तवद्यतलय जतने उमेिकत 

बतलबच्चतहरूको समूहसँग कतम गने अनुभव हो ।  

२.२.१८ “पतरिवतरिक बतल हिेचतह सहतयक ” को अथा एकजनत एफसीसीपीको सुपरिवेक्षण अन्िगाि कतम गन े

ि बतल हिेचतह सेवतहरू उपलब्ध गितउने एकजनत योग्य कमाचतिी सिस्य हो । 

२.२.१९ “पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृह ” यी तनयमतवलीहरूमत यसलतई “एफसीसीएच ” पतन भतनएको छ ि 

यसको  अथा प्रति दिन चौबीस (२४) घण्टत भन्ित कम समयको लततग तिनीहरूको आफ्नै घि बततहि 

बतलबततलकतहरूको लततग स्वस््यकि वृति ि शैतक्षक अनुभवहरू पतउन ेतनतिि गनाको लततग ढतँचत 

ियति पतरिएको  तवकतसगि रूपमत उपयुक्त हिेचतह, तशक्षत, सुिक्षत ि सुपरिवेक्षण उपलब्ध 

गितउनको लततग स्वीकृिी दिइएको व्यतक्तको आवतस हो । यो हिेचतह उपलब्ध  गितइने भौतिक 

स्थतन हो ।  

२.२.२० “पतरिवतरिक बतल हिेचतह प्रितयक ” यी तनयमतवलीहरूमत यसलतई “एफसीसीपी ” पतन भतनएको छ 

ि यसको अथा  त्यो व्यतक्त हो जसलतई एउटत ििता गरिएको वत अनुमति प्रतप्त एफसीसीएच सञ्चतलन 

गनाको लततग  स्वीकृति दिइएको छ ि उ त्यो एफसीसीएच सञ्चतलनको लततग उत्तिितयी िहकेो हुन्छ ि 

यी तनयमतवलीहरूलतई कतननुी रूपमत अनुपतलनत गनामत उत्तिितयी िहकेत मततनन्छ । एफसीसीपील े

एफसीसीएचको कतयाक्रम ि पतठ्यक्रमहरू स्वीकृि ि तवकतस गछा ि कमाचतिीहरूलतई सुपरिवेक्षण गछा 

।  

२.२.२१ “स्वतस््य हिेचतह प्रितयक ” को अथा सुपरिवेक्षणमत वत सुपरिवेक्षण तबनत औषतध उपचतिको अभ्यतस 

गने ि स्थततपि अनुमति प्रितन गन े तनकतयद्वतित अनुमति प्रितन गरिएको व्यतक्त हो ।  सब ै भन्ित 

सतमतन्य प्रकतिको स्वतस््य हिेचतह पेसतकमीहरूमत तचदकत्सकहरू, हिेचतह अभ्यतसकिताहरू, नसाहरू 

ि तचदकत्सकको सहतयकहरू लगतयिकत हुन्छन् । 

२.२.२२ “मतनव सेवत परिषि ् ” को अथा ३ तभ.एस.ए ३०९० ३०९१ मत परिभततषि गरिए बमोतजमको 

परिषि ्हो । 

२.२.२३ “व्यतक्तगि पेसतगि तवकतस योजनत ” यस तनयमतवलीमत यसलतई “आईपीतडपी” पतन भतनएको छ ि 

यसको अथा बतल हिेचतह ि तशक्षतको क्षेत्रमत ज्ञतन वृति गना ि सीपमत सुधति गनाको लततग  चतल ू

व्यक्तीकिण गरिएको योजनत हो  । यसमत सुधति, िणनीतिहरू, श्रोिहरू ि ल्य प्रतप्त हुने समय िेित 
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तवकतस गना  ितस क्षेत्रहरूलतई पतहचतन गरिएको ल्य युक्त चतलू ज्ञतन ि सीपमत पहुचँ प्रतप्त गनुा  

समतवेश िहकेो छ । 

२.२.२४ “नतबतलक ” को अथा कम्िीमत पतन छ (६) हप्तत पुगेको ि िेह्र (१३) मतहनत भन्ित कम उमेिको बच्चत हो   

२.२.२५ “दकण्डिगतटेन ” को अथा आउने तवद्यतलय वषामत पतहलो कक्षतमत भनता हुने बतलबततलकतहरूको 

आवश्यकित पुित गनाको लततग ढतँचत ियति गरिएको एक (१) वषे शैतक्षक कतयाक्रम हो । 

२.२.२६ “अनुमतिपत्र ” को अथा ितज्यद्वतित तवभतगको कतनुन ि तनयम बमोतजम  एउटत एफसीसीएच सञ्चतलन 

गनाको लततग एउटत एफसीसीपीलतई अनुमति प्रितन गरिएको प्रमततणि गने आतधकतरिक कतगजति 

हो । यो ििता गरिएको ि अनमुति प्रतप्त िवुै  एफसीसीएचहरूमत लतगू हुन्छ ।  

२.२.२७ “अनुमति प्रतप्त स्थतन ” को अथा तवभतगद्वतित बतलबततलकतहरू उपतस्थि हुनको लततग प्रयोग गना योग्य 

स्थतनको रूपमत स्वीकृि गरिएको अन्ििङ्ग ि बतहिङ्ग स्थतन हो । 

२.२.२८ “उत्तिी प्रकतश करियि तवकतस केन्ि ” यस तनयमतवलीमत यसलतई “एनएलतडसी ” भतनएको छ ि को 

अथा प्रतितम्भक बतलतपन ि तवद्यतलय समय पितत् को पेसत कमीहरूको लततग भमोन्टको पेसतगि 

तवकतस प्रणतली हो । 

२.२.२९ “आफ्नै बच्चत ” को अथा बच्चत, नतति नततिनी बच्चतहरू, पनतति पनततिनी बच्चतहरू, झड्केलो बच्चत वत 

अतभभतवकत्व, आफ्नो तजम्मतमत िहकेो वत एफसीसीपीको पतलन पोषणको हिेचतहमत िहकेो ि एकै 

घिमत बस्ने बच्चत  हो ।  

२.२.३० “मतित तपित ” को अथा जन्मको वत धमापुत्र वत पुत्री पतलेको मतित तपित, कतनुनी अतभभतवक, पतलन 

पोषण गने मतित तपित वत एक जनत बच्चतको कतनुनी तजम्मेवतिी तलएको वत उत्तििततयत्व भएको अरू 

कुनै पतन व्यतक्त  हो । 

२.२.३१ “मतित तपित सम्बन्धी सूचनत पत्र ” यस तनयमतवलीमत यसलतई “तपएनएल ” भतनएको छ ि यसको 

अथा तवभतगद्वतित पतहचतन गरिएको गम्भीि प्रकतिको कमाचतिी भनता वत  स्वतस््य वत सुिक्षतको 

तनयम उल्लङ्घन भएको जनतउँि ै ३३ तभ.एस.ए १५१ (७) आवश्यकित बमोतजम एफसीसीपीबतट 

भनता गरिएको बच्चतको मतित तपित(हरू)लतई दिइएको सुितक्षि िविले तवििण गरिएको तलतिि 

जतनकतिी हो ।  

२.२.३२ “सतझेिति कमाचतिी ” को अथा एफसीसीएच बतहके अको तनकतयद्वतित िोजगतिी दिइएको एक जनत 

व्यतक्त हो जसल ेएफसीसीएच तभत्र एकजनत बच्चत वत बच्चतहरूको समूहसँग कतम गछा । 

२.२.३३ “पूवा दकण्डिगतटेन ” को अथा छत्तीस (३६) मतहनत पुगेको ि तवद्यतलय जतने उमेि सम्मको बच्चत हो । 

२.२.३४ “पेसतगि तवकतस ” को अथा व्यतक्तहरूलतई बतलबच्चत ि तिनीहरूको परिवतिसँग तिनीहरूको कतयामत 

ियति गना ि उच्च बनतउन े ि अभ्यतसकिताको ज्ञतन सीप ि चलनहरूमत सुधति िफा  डोयताउन े

वयस्कहरूको तसके्न तसितन्ि बमोतजमले ढतँचत ियति गरिएको तसके्न ि सहतयित दक्रयतकलतपहरू हो । 
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२.२.३५ “कतयाक्रम ” को अथा एफसीसीएचमत बतल हिेचतह ि तशक्षत सेवतहरूको प्रतवधतनसँग सम्बतन्धि िहकेो 

सबै दक्रयतकलतपहरू हो ।  

२.२.३६ “कतयाक्रम सुधति योजनत ” को अथा तनयम उल्लङ्घन भएको ितेिएमत यी तनयमतवलीहरूलतई पूणा वत 

ठोस अनुपतलनतमत आउनको लततग एफसीसीएचद्वतित तलइने कतिबतहीहरूको समूह हो । 

२.२.३७ “अस्थतयी अनुमतिपत्र ” को अथा तवभतगद्वतित यी तनयमतवलीहरूलतई पुिै अनुपतलनत नगन े िि यी 

तनयमतवलीहरूलतई एक  (१) वषा भन्ित बदढ नहुने गरि तवभतगले तनधतािण गिेको पूवा तनधतारिि 

समय अवतध तभत्र पूणा अनुपतलनत गने सम्भतवनत िहकेो हतल अनुमति प्रतप्त एफसीसीएच वत हुन 

लतगेको एफसीसीएचलतई जतिी गरिएको नवीकिण गना नतमल्ने अनुमतिपत्र हो । 

२.२.३८ “ितिेजी ” को अथा गम्भीि प्रकतिको तनयमतवली उल्लङ्घन गिेको, यी तनयमतवलीहरू अनुपतलनत 

नगिेको एउटत ढतँचत ि/ अथवत ऐनहरूसँग सम्बतन्धि गैह्र अनुपतलनतहरूको  कतिणले एउटत 

एफसीसीएच सञ्चतलन गनाबतट अनुमति बन्ि गने औपचतरिक अनुमतिपत्रको कतिबतही हो । मतनव 

सेवत परिषद् मत गरिएको अतपल अतनणीि िहकेो अवस्थतमत एउटत एफसीसीएच तनिन्िि रूपमत 

सञ्चतलन हुन पतन सक्छ ।  

२.२.३९ “सुितक्षि सुितइको चलनहरू ” को अथा अचतनक अनपेतक्षि नतबतलकको मृत्यु (एसयुआईडी) को 

सम्भतवनतलतई न्युनीकिण गनाको लततग यसको ढतँचत ियति पतरिएको अवस्थतहरू ि कमाचतिीको 

व्यवहतिहरूको एउटत समूह  हो । 

२.२.४० “आिोग्यकिण” को अथा वस्ि ु वत सिहरूमत िहकेो कीटतणुहरूलतई सतवाजतनक स्वतस््य संतहितल े

सुितक्षि मततनएको स्ििसम्म घटतउनु हो । ितने कुितको सम्पका मत आएको सिहहरू वत बतलबच्चतल े

आफ्नो मुिमत हतल्न ेकुनै पतन कुितलतई आिोग्यकिण गनुा उपयुक्त हुन्छ ।   

२.२.४१ “तवद्यतलय जतने उमेि” को अथा पतँच (५) वषा पुगेको वत त्यो भन्ित बढी उमेि पुगेको  हतल 

दकण्डिगतटेन गइ िहकेो वत दकण्डिगतटेन वत त्यो भन्ित मततथको कक्षत  पुित गिेको  एक जनत बच्चत 

हो ।  

२.२.४२ “पिताको समय ” को अथा टेतलतभजन, तभतडयो टेपहरू, तडतभतडहरू, तभडीयो गेम िेल्न, कम्प्युटि 

प्रयोग गनामत (हतिमत तलने उपकिणहरू लगतयि) ि ईन्टिनेट चलतउनमत  व्यिीि गिेको समय हो ।  

२.२.४३ “ऐतन्िक ” को अथा प्रत्येक बच्चतको व्यतक्तगि तसकतइको शैलीलतई पतँच वटत इतन्ियहरू मतफा ि तसक्नको 

लततग अवसिहरू उपलब्ध गितएि सहयोग गनामत जतनतजतन गरिएको ि ठोस उपतय हो ।   

२.२.४४ “गम्भीि उल्लङ्घन ” को अथा एउटत समूहको आकति कमाचतिी भनताको आवश्यकितहरूको उल्लङ्घन 

वत बतलबच्चतहरूको स्वतस््य सुिक्षत वत कल्यतणलतई ित्कतल ििितमत पतन े उल्लङ्घनहरू हो । 

गम्भीि उल्लङ्घनहरूमत शतिीरिक सजतय, सुपरिवेक्षणको कमी वत अनुपयुक्त शतिीरिक वत यौन 

सम्पका  पतन समतवेश हुन पतन सक्छ । 
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२.२.४५ “एक व्यतक्तले मतत्र प्रयोग गने िौतलयत ” को अथा एक (१) जनत बच्चत वत वयस्कले एकल हति धुनको 

लततग मतत्र प्रयोग गन े कपडतको िौतलयत हो । त्यस िौतलयतलतई त्यसपतछ धुनको लततग एउटत 

टोकिी वत अन्य भतँडोमत िततिन्छ वत एकल प्रयोग कपडतको िौतलयत ितस बच्चत वत वयस्कलतई पटक 

पटको हति मुि धुवतइमत प्रयोग गनाको लततग िोकेि दिन सदकने छ । त्यसपतछ त्यस िौतलयतलतई 

धुनको लततग एउटत टोकिी वत अन्य भतँडोमत प्रत्येक दिनको अन्त्यमत िततिन्छ ।  

२.२.४६ “एक पटक मतत्र पतस्कने अििहरू” को अथा एक पटक मतत्र प्रयोग गरिने त्यसपतछ नष्ट गरिने ितने 

कुित ियति गना, पस्कन वत उपभोग गनाको लततग प्रयोग गरिन्छ ।  

२.२.४७ “कमाचतिी ” को अथा एफसीसीएच मत एफसीसीपी, पतरिवतरिक बच्चत हिेचतह सहतयक, कक्षत कोठतको 

सहयोगी वत प्रतशक्षतथीको रूपमत कतममत लगतइएको वत प्रतिस्थतपन गरिएको सबै व्यतक्तहरू बुतझन्छ 

।  

२.२.४८ “प्रतिस्थतपन ” को अथा एउटत एफसीसीएचमत तनयतमि रूपमत कतममत लगतइएको कमाचतिी सिस्यको 

अनुपतस्थति वत कमीको कतिणले अस्थतयी रूपमत एउटत पि भति ग्रहण गने एकजनत कमाचतिी सिस्य 

बुतझन्छ । 

२.२.४९ “सुपरिवेक्षण ” बच्चतको) को अथा हिेचतह गरिएको प्रत्येक बच्चतको दक्रयतकलतप ि कहतँ छ भने्नबतिेको 

ज्ञतन ि हततनबतट एउटत बच्चतलतई सुितक्षि ितख्नको लततग कमाचतिीको ित्कतलको हस्िक्षेपलतई 

तनतिि गि ै सबै समयमत बतलबच्चतसँग कमाचतिीको सतमीप्यितबतिे  लेित जोित ितख्नु हो ।  

२.२.५० “सुपरिवेक्षण ” (कमाचतिी, सतझेिति कमाचतिी ि स्वयम् सेवकहरूको)  को अथा कमाचतिी , सतझेिति 

कमाचतिी ि स्वयम् सेवकहरूको (आवश्यक भए) तनगितनी ि मूल्यतङ्कन सम्पतिन गनुा हो जसमत 

बतलबततलकतहरू सँगको अन्ििदक्रयतलतई अवलोकन गनुा एफसीसीएच को नीतिहरू, कतयातवतधहरू, 

पतठ्यक्रमलतई लतगू गनुा;  ि यस तनयमतवलीमत स्थतपनत गरिएको आवश्यकितहरूलतई पृष्ठपोषण 

गनुा    समतवेश छन् । 

२.२.५१ “बितास्ि ” को अथा त्यो एफसीसीएचमत जतने एक जनत बच्चतको वत बतलबततलकतहरूको स्वतस््य, 

सुिक्षत ि/ अथवत कल्यतण ित्कतल ििितमत पतनुाको कतिणले ित्कतल सञ्चतलन गन ेअनुमति हटतउन े

औपचतरिक कतया हो । मतनव सेवत परिषद् मत गरिएको अतपल अतनणीि भएको अवस्थतमत 

बितास्िको कतिबतही गरिएको एउटत एफसीसीएचले सो समय अवतधमत कतया सञ्चतलन गना पतउन े

छैन  

२.२.५२ “सिा ” को अथा आवश्यकितहरूलतई अनुमतिको प्रमतणपत्रमत सूचीकृि गरिएसम्म एफसीसीएचल े

अनुपतलनतलतई कतयम ितख्नु पने आवश्यकितहरू हो ।  

२.२.५३ “बतमे सने ” को अथा िेह्र (१३) ितेि पैिँीस (३५) मतहनत बीच उमेि पुगेको बच्चत हो ।  
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२.२.५४ “प्रतशक्षतथी ” को अथा प्रत्यक्ष तशक्षत ि बतल हिेचतह सेवतहरू उपलब्ध गितउन ेि पतठ्यक्रम लतगू गनामत 

सहयोग गना पतन सके्न कमाचतिी सिस्य हो । 

२.२.५५ “असंगति ” को अथा आयुक्त वत िोदकएको व्यतक्तद्वतित आफ्नो िजतवजमत एउटत तनयमको ित्कतल वत 

अक्षिशः  पतलनतको परिणतम एफसीसीपी वत एउटत बच्चत वत परिवतिको लततग अनतवश्यक करठनतइ 

हुने ठतनकेो अवस्थतमत ि तनयमको अतभप्रतय अन्य उपतयद्वतित पुित गना सदकने अवस्थतमत प्रितन 

गरिएको एउटत तनयमको लततग अस्थतयी अपवति हो । 

२.२.५६ “उल्लङ्घन ” को अथा अनुमति दिने कतननु वत तनयमको उल्लङ्घन वत िलल हो ।  

२.२.५७ “स्वयमसेवी ” को अथा कमाचतिीको उपतस्थतिमत बतलबततलकतहरूलतई सहयोग गने एकजनत िलव 

भुक्ततनी नदिइएको व्यतक्त हो । 

 

२.३ अनमुतिपत्र दिइन ेप्रदक्रयत ि कतयातवतधहरू 

२.३.१ तनिीक्षण गन ेअतधकति  

२.३.१.१ एफसीसीपी, एफसीसीपी वत एफसीसीएचको भतवी कमाचतिीले एफसीसीएचमत मनततसब समयमत 

तवभतग, अन्य ितज्य तनकतय वत कुनै पतन स्थतनीय भवन अतग्न वत स्वतस््य तनकतयको कुनै पतन अतधकति 

प्रतप्त प्रतितनतधलतई यी तनयमतवलीहरूको लतगू हुने प्रतवधतनहरूको अनुपतलन तनधतािण गने उद्दशे्यको 

लततग पहुचँ पतउन दिनु पछा । तवभतगको प्रतितनतधल े आफ्नो उपतस्थति घोषणत गनाको लततग एउटत 

मनततसब प्रयतस गनुा पनेछ ि एफसीसीएचमत प्रवेश गनुा भन्ित पतहलत आफ्नो पतहचतन िुलतउन ुपनेछ । 

भतवी एफसीसीपी, एफसीसीपी, वत एफसीसीएचको कमाचतिीले प्रतितनतधलतई वदै्य परिचयपत्र ििेतउन 

अनुिोध गना सके्नछ ।  

२.३.१.२ भतवी एफसीसीपी, एफसीसीपी, वत एफसीसीएचको कमाचतिीले एफसीसीएचमत भ्रमण गना, यसको 

अतभलेि उपकिणहरू ि यी तनयमतवलीहरूको लतगू हुने प्रतवधतनहरू अनुपतलनत गिेको तनतिि गन े

समुतचि सतमग्रीहरू तवभतगको प्रतितनतधहरूद्वतित मनततसब समयमत तनिीक्षण गना ि जतँच गनालतई 

अनुमति दिनु पने छ । तवभतगको प्रतितनतधले आफ्नो उपतस्थति घोषणत गनाको लततग मनततसब प्रयतस गनुा 

पने छ ि एफसीसीएचमत प्रवशे गनुा अगतवै आफ्नो परिचय दिनु पने छ । भतवी एफसीसीपी, एफसीसीपी, 

वत एफसीसीएचको कमाचतिीले तवभतगको प्रतितनतधलतई वैद्य परिचय पत्र ििेतउन अनुिोध गना सके्न छ । 

२.३.१.३ एफसीसीपील ेतवभतगको कमाचतिीहरूलतई यो तनयमतवलीहरू अनुपतलनत गरिएको तनतिि गने कुित 

सँग समुतचि भएको सम्बतन्धि जतनकतिीको सम्बन्धमत कुनै पतन कमाचतिी सिस्यसँग अन्िवतािता तलन े

अनुमति दिनु पनेछ । 

२.३.१.४ अनुिोध गरिएमत एफसीसीपीले तवभतगलतई पतहलतको बतह्र (१२) मतहनतको अवतधमत सेवत दिइएको 

परिवतिहरूको नतमहरू, ठेगतनत ि टेतलफोन नम्बिहरूको सूतच ि सेवत प्रितन गरिएको प्रत्येक बच्चतको 
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उपतस्थिको तमति ि उपतस्थि भएको समय उपलब्ध गितउनु पनेछ । तवभतगले यसको लततग भ्रमण को 

िौितनमत वत  अनिुोध गना सके्नछ वत यो अनुिोध गनाको लततग टेतलफोन मतफा ि वत तलतिि रूपमत 

एफसीसीएचलतई सम्पका  गना सके्नछ । 

२.३.१.५ एफसीसीपीले तवभतग वत यसको तनकतयहरूलतई एउटत जतँचबुझ वत तनिीक्षणमत कुनै प्रकतिको 

हस्िक्षेप गनुा ,बतधत पुयताउनु, गलि जतनकतिी उपलब्ध गितउनु वत अरूलतई मततथ भतनएको कुनै पतन 

कुित गना गितउन लगतउन ुवत कुनै पतन िविले बतधत पुयताउनु  हुिँनै ।   

२.३.२ अनुमतिपत्र जतिी गनुा 

२.३.२.१ एउटत अनुमतिपत्र पतउनको तनतमत्त वत नवीकिण गनाको तनतमत्त योग्य हुनको लततग एउटत भतवी 

एफसीसीपी वत एफसीसीपीले तवभतग सन्िुष्ट हुने गरि एफसीसीएच यो तनयमतवलीलतई पुित वत ठोस 

रूपमत अनुपतलनत गिेको  प्रिशान गनुा पने छ । 

२.३.२.२ एउटत अनुमतिपत्र एफसीसीपीलतई त्यसले तनवेिन दिइएको एफसीसीएचको लततग मतत्र ि 

एफसीसीपीको आवतसको लततग मतत्र जतिी गरिन ुपने छ । 

२.३.२.३ एउटत अनुमतिपत्र यसमत सूचीकृि गरिएको स्थतनको लततग मतत्र वैद्य हुनछे । 

२.३.२.४ एउटत अनुमतिपत्र स्थतनतन्ििण योग्य, सुम्पन योग्य वत तबक्रीको लततग हुन ेछैन । 

२.३.२.५ सञ्चतलन हुने समयमत एफसीसीएचलतई बतल हिेचतह ि शैतक्षक सेवतहरू वत िततलम उपलब्ध गितउन े

उद्दशे्यको लततग मतत्र प्रयोग  गरिनु पने छ ।  

२.३.३ अनुमतिपत्र िैनतथी  

एफसीसीपीले एउटत एफसीसीएच सञ्चतलन गनाको लततग  त्यस घिमत मतित तपितहरू, कमाचतिीहरू ि 

आगन्िुकहरूले स्पष्ट ितेिने गरि एउटत चतल ूिहकेो अनमुतिपत्र ि चतल ूएफसीसीएच अनुमतिपत्र प्रितन 

गने तनयमतवली िनैतथ गनुा पने छ । एउटत अमतन्य वत म्यति गुिेको अनुमतिपत्रलतई ित्कतल हटतइनु पछा 

। 

२.३.४ अनुमतिपत्र अमतन्यकिण 

२.३.४.१ एउटत एफसीसीएच तबक्री गिता, भतडतमत दििँत वत  सञ्चतलन बन्ि गिता; सञ्चतलन नयतँ स्थतनमत सिता; 

वत अनुमतिपत्र ितिेज गरिँित  चतलू अनुमतिपत्र स्विः अमतन्य हुने छ ।  

२.३.४.२ यदि एफसीसीएचले स्वेच्छतले एफसीसीएच बन्ि गने छनौट गिेमत तवभतगलतई अग्र सदक्रय भएि 

सम्पका  गनुा ि अनुमतिपत्र समपाण गनुा एफसीसीपी को उत्तििततयत्व हो । आतधकतरिक सूचनत 

तबएफआईएस मतफा ि तवभतगमत पेस न गरिए सम्म; वत तवभतगले अनुमतिपत्र स्थगन वत  ितिेज गने; वत 

अनुमतिपत्र नवीकिण गना अस्वीकति गना अतन्िम कतिबतही नगिे सम्म वत नवीकिणको लततग कुन ै

तनवेिन न दिइकन अनुमतिपत्रको समय नगुिीएसम्म त्यस एफसीसीपीलतई कतनुनी रूपमत अनुमतिपत्र 
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दिइएको मततनने छ ि जतिसकैु सङ््यतमत बच्चतहरू भनता भए पतन यी तनयमतवलीहरू अनुपतलनत गनाको 

लततग उत्तिितयी िहने छ । 

२.३.५ अतभयोगको कतयातवतध 

२.३.५.१ तवभतगले तनयमन गरिएको बतल हिेचतह प्रितयकहरूको सम्बन्धमत जनितबतट अतभयोगहरू प्रतप्त 

गिेि त्यस प्रति प्रतिदक्रयत जनतउने क्षमितलतई कतयम ितख्ने छ । तवभतगको कमाचतिीले प्रतप्त भएको प्रत्येक 

अतभयोगलतई यी तनयमतवलीहरूको योग्य िह ेनिहकेो तनक्योल गनाको लततग लेितजोित गनेछ । 

२.३.५.२ यदि यी तनयमतवलीहरू अनुपतलनतसँग सम्बतन्धि भएको एउटत अतभयोग प्रतप्त भएमत तवभतगद्वतित 

एउटत जतँचबुझ गरिनु पन े छ । तवभतगले एफसीसीपीलतई त्यस्िो जतनकतिील े चतलू वत समविी 

अपिततधक वत बतल यौन िवु्यावहतिबतिे जतँचबुझमत बतधत नपुग्ने भए एउटत अतभयोगबतिे जतँचबुझ 

भइिहकेो बतिे जतनकतिी गितउनु पन े छ । जतँचबुझको परिणतम एफसीसीपीलतई तलतिि रूपमत 

जतनकतिी गितउनु पने छ । यदि अतभयोग तसि भएमत वत यदि त्यस जतँचबुझको परिणतम स्वरूप अरू 

कुनै उल्लङ्घन फेलत पिेमत त्यस एफसीसीपीले ितज्यको कतनुन ि यस तनयमतवलीको पूणा वत ठोस 

अनुपतलनतको लततग सुधतितत्मक कतिबतही गनुा पछा । तसि भएको अतभयोगबतिे कतनुनद्वतित अन्यथत 

गोप्य नठतनेको जतनकतिीलतई अनुिोध गरिएमत जनितलतई उपलब्ध गितइने छ । 

२.३.५.३ कतनुनहरू तनयमहरू वत अन्य सिकतिी तनकतयहरूको तनयमसँग ितस गिेि सम्बतन्धि 

अतभयोगहरूलतई जतँचबुझको लततग उपयुक्त अतधकृिलतई रिफि गरिनु पने छ । रिफि गने समयमत 

तवभतगले जतँचबुझबतट पत्तत लतगेको कुितहरूबतिे एउटत रिपोटा पठतउन अनुिोध गनुा पने छ ।  

२.३.६ अनुमतिपत्रको प्रकतिहरू 

२.३.६.१ पूणा अनुमतिपत्र 

२.३.६.१.१ एफसीसीपीले यी तनयमतवलीहरूको लतगू हुने प्रतवधतनहरू पूणा रूपमत वत ठोस रूपमत अनुपतलन 

गिेको तवभतगले तनक्योल गिेमत एउटत पूणा अनुमतिपत्र जतिी गरिन ेछ ।  

२.३.६.१.२ तनम्न तलतिि अवस्थतमत बतहके एउटत पूणा अनुमतिपत्र जतिी भएको तमतिले िीन (३) वषाको 

लततग लतगू हुने छ: 

 एउटत अस्थतयी अनुमतिपत्रमत रूप परिविान भएमत 

 िद्द गरिएमत 

 म्यति समतप्त हुने तमति भन्ित पतहलत समपाण गिेमत; वत  

 बितास्ि गरिएमत 

२.३.६.२ अस्थतयी अनुमतिपत्र 

२.३.६.२.१ तवभतगले तनम्न तलतिि कुित तनक्योल गिेमत एउटत अस्थतयी अनुमतिपत्र जतिी गना सके्नछ 

बतलबच्चतहरूको स्वतस््य, सुिक्षत ि कल्यतणमत कुनै पतन गम्भीि ितलको चुनौिी नभएमत ि  

 एउटत एफसीसीपीको तनयमहरू ठोस अनुपतलन गने क्षमितमत असि पतने आपत्कततलन अवस्थत भएमत 
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 एफसीसीपीले तिनीहरूको अनुमतिपत्रमत असि पतने परिविानको लततग स्वीकृिी तलन तनवेिन दिएको 

भए; 

 एफसीसीपीले नवीकिणको लततग तनवेिन दिएको भए ि तनयमतवलीहरूको ठोस अनपुतलनमत निहकेो 

भए; वत  

 एकजनत व्यतक्तले अनुमतिपत्र वत ििताको लततग एउटत नयतँ तनवेिन पेस गिेको ि पूणा अनुपतलनत गिेको 

तनतिि नभएको भए 

२.३.६.२.२ एउटत अस्थतयी अनुमतिपत्र तवभतगले तनक्योल गिेको ि अनुमतिपत्रमत िोदकएको समय अवतधको 

लततग लतगू हुने छ जुन जतिी भएको तमतिल ेएक (१) वषा भन्ित बढी हुने छैन ि तनम्नतलतिि कुितहरू 

नभएको हुनु पने छ: 

 एउटत पूणा अनुमतिपत्रमत ढतँचत परिविान गरिएको  

 िद्द गरिएको 

 म्यति समतप्त हुने तमति भन्ित पतहलत समपाण गिेमत; वत  

 बितास्ि गरिएमत 

 

२.३.६.२.३ अस्थतयी समय अवतधको िौितनमत एफसीसीपीले अतनवतया रूपमत तवभतगमत पेस गरिएको ि 

तवभतगले स्वीकृिी दिएको एउटत तलतिि तनयतमक अनुपतलनत योजनत लतगू गनुा पने छ । 

२.३.६.२.४ एफसीसीपी यी तनयमतवलीहरूको लतगू हुन ेप्रतवधतनहरू अस्थतयी अनमुतिपत्र समतप्त हुने तमति 

भन्ित अगतवै पूणा रूपमत वत ठोस रूपमत अनुपतलनतमत आएको तवभतगले तनक्योल गिेको िण्डमत एउटत 

अस्थतयी अनुमतिपत्रलतई एउटत पूणा अनुमतिपत्रद्वतित प्रतिस्थतपन गरिन पतन सदकने छ । 

२.३.६.२.५ यदि त्यो एफसीसीपी अस्थतयी अनुमतिपत्र समतप्त हुने तमति भन्ित अगतवै यी तनयमतवलीहरूको 

लतगू हुने प्रतवधतनहरू पूणा वत ठोस अनुपतलनतमत आउन असक्षम छ भने अनुमतिपत्रको म्यति समतप्त 

हुनेछ ि एफसीसीपीले अतनवतया रूपमत पुन आवेिन दिनु पने छ ि आफ्नो बतहके िईु (२) भन्ित बढी 

परिवतिहरूमत बतल हिेचतह उपलब्ध गितउनको लततग पूणा अनुमतिपत्र जतिी गरिनको लततग सब ै

आवश्यकितहरू पुित गनुा पने छ ।  

२.३.७ प्रतितम्भक अनुमतिपत्रको लततग कतयातवतधहरू  

२.३.७.१ फतितमहरू एउटत भतवी एफसीसीपीले उपलब्ध गितइएको फतितममत तवभतगले िोकेको ढतँचतमत 

एउटत अनुमतिपत्रको लततग तनवेिन दिनु पने छ । 

२.३.७.२ भतवी एफसीसीपीले त्यस घिमत बस्ने सबै व्यतक्तहरूको सूतच उपलब्ध गितउनु पने छ त्यस सूतचमत 

कम्िीमत पतन नतम, तलङ्ग, जन्म तमति, सतमततजक सिुक्षत सङ््यत ि भतवी एफसीसीपी सँग प्रत्येक 

मततनसहरूको सम्बन्ध िुलतउनु पने छ ।  
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२.३.७.३ प्रतितम्भक अनुमतिपत्रमत पृष्ठभूतम जतँचबुझको आवश्यकितहरू  

२.३.७.३.१ भतवी एफसीसीपीले तवभतगलतई प्रतितम्भक तनवेिन सँगै एउटत अतभलेि जतँच अतधकति  फतितम 

पेस गनुा पने छ ि तवभतगद्वतित औठँतको छतप तलने अतधकति प्रमतणपत्र प्रतप्त गरि सके पतछ तवभतगल े

िोकेको एउटत स्थतनमत औठँत छतप तलने मत पेस गनुा पने छ । 

२.३.७.३.२ भतवी एफसीसीपीले  एफसीसीएचमत बस्ने सोह्र (१६) वषा वत त्यो भन्ित बढी उमेिको कुनै पतन 

व्यतक्तले अतभलेि जतँच  अतधकति फतितम तवभतगमत पेस गनुा पने कुित तनतिि गनुा पने छ । 

२.३.७.३.३ भतवी एफसीसीपीले यो तनतिि गनुा पछा दक त्यस घिमत बस्ने व्यतक्तहरू जसलतई बतलबच्चतहरूको 

हिेचतह ि तशक्षतमत सहयोग गिे बतपि िकम भुक्ततनी गरिने छ वत जसलतई बतलबच्चतहरूसँग एक्लै छोतडन े

छ तिनीहरूले पतन तवभतगबतट औठँतको छतप तलने अतधकति प्रमतणपत्र प्रतप्त गरि सके पतछ तवभतगल े

िोकेको एक स्थतनमत औठँतको छतप तलनेमत पेस गनुा पने छ ।  

२.३.७.३.४ तवभतगले आफ्नो तववेकमत तवभतगमत फतइलमत िहेको एउटत नयत ँपृष्ठभूतम जतँच आवश्यक हुनुको 

बिलत गि पतँच (५) वषा तभत्र पुित भएको  पृष्ठभूतम जतँचको परिणतमलतई प्रयोग गना सक्छ । 

२.३.७.३.५ तससत तवषतक्तित तनवतिण: यदि अनुमतिपत्र तलइने सुतवधत १९७८ भन्ित पतहलत नै तनमताण 

गरिएको तथयो भने ि भमोन्ट स्वतस््य तवभतगद्वतित अनमुतिपत्र दिइएको एक जनत तनिीक्षणद्वतित  तससत 

मुक्त भनेि तनतिि गरिएको छैन भने भतवी एफसीसीपीले अनुमतिपत्र पतउनु अगतवै भमोन्ट तससत ऐन 

महल १८ तभ.एस.ए.को आवश्यकितहरूलतई अनुपतलनत गनुा पन े छ ि अत्यतवश्यक संभिण प्रचलनहरू 

(ईएमपी) िततमल गरिएको बतिे तनतिि गनुा पने छ । अनुमतिपत्रको लततग दिइने प्रतितम्भक तनवेिनमत  

ईएमपीबतट प्रतप्त जतनकतिीलतई समतवेश गनुा पछा  । बतलबच्चतहरू सम्भततवि रूपमत तससतसँग अनतवतृ्त 

हुने स्वतस््य सम्बन्धी ििितको आधतिमत तनवेिनलतई अस्वीकति गरिन सदकने छ । 

२.३.७.६ तबमत व्यततप्त: एफसीसीपीले यसको आफ्नै सुिक्षत ि एफसीसीएचमत उपतस्थि हुन े बतलबच्चतको 

सुिक्षतको लततग एउटत मनततसब िकमको िततयत्व तबमत बोकु्न पने छ  । तबमत व्यततप्तको प्रमतण तवभतगलतई 

उपलब्ध गितइनु पने छ । यदि लतगू हुने भए, यतितयति तबमतले सम्पतत्त क्षति, शिीिको चोटपटक ि 

िततयत्वलतई ओगट्नु पने छ । 

२.३.७.७ िितउने प्रणतली तनिीक्षण: एफसीसीएचको िितउने प्रणतलीलतई एक जनत योग्य व्यतक्तद्वतित तनिीक्षण 

गरिनु पने छ ि उपयुक्त ढङ्गले स्थतपनत गरिएको ि सञ्चतलन योग्य भएको पतइनु पने छ । प्रतितम्भक 

तनवेिन दिनु भन्ित छ (६) मतहनत अगतवै  एउटत सन्िोष जनक तनिीक्षणको प्रमतण तवभतगलतई उपलब्ध 

गितइनु पने छ ।  

२.३.७.८ भतवी एफसीसीपीले भमोन्ट तवभतगको अतग्न सुिक्षत ि संयुक्त ितज्य अपतङ्गित भएकत अमेरिकी 

कतनुनको  लतगू सबै आवश्यकितहरू पुित गिेको हुनु पनछे । 
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२.३.७.९ यदि भमोन्ट पतनी आपूर्िा ि/ अथवत िेि गएको पतनी प्रणतली ि तपउन योग्य पतनी आपूर्िा 

तनयमहरूमत आवश्यक भएको भए भतवी अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी ले अनुमति प्रतप्त एफसीसीएच ल े

प्रयोग गने पतनी ि िेि गएको पतनी प्रणतली वतितविण सिंक्षण तवभतगले तनक्योल गिे बमोतजम भएको ि 

आवश्यक अनुमति प्रतप्त गिेको तनतिि गनुा पने छ ।   

२.३.७.१० भतवी एफसीसीपीले तपउने पतनी प्रणतली भमोन्ट पतनी आपूर्िा तनयमहरूको पिीक्षणको 

आवश्यकितहरूलतई अनुपतलनत गिेको ि भमोन्ट ितज्यद्वतित १८ तभ.एस.ए. §५०१बी बमोतजम 

प्रमतणीकिण गिेको तपउने पतनी प्रयोगशतलतद्वतित तवशे्लषण गरिएको तससतको लततग प्रथम तनष्कतसन 

पिीक्षण गरिएको तनतिि गनुा पने छ । 

 परिणतमले भमोन्टको आवश्यकितहरू पुित गिेको हुनु पनेछ । 

 यदि कुनै पतन पिीक्षण(हरू) उठेमत  तपउन योग्य भए नभएको तनतिि गनाको लततग पतनीलतई उपचति 

गरिने छ ि पुन जतँच गरिने छ ।   

 तपउने पतनीले भमोन्टको मतनक पुित गिेको छ भन े त्यस्िो बेलतसम्म तपउनको लततग बोिलमत 

िततिएको पतनी उपलब्ध गितइनु पने छ । 

 यस पतनी पिीक्षणबतिेको जतनकतिीलतई प्रतितम्भक तनवेिनमत समतवेश गरिनु पने छ । 

२.३.७.११ यदि  अनुमति प्रतप्त भतवी एफसीसीएचलतई तनयम २.३.७.९ बमोतजम भमोन्ट पतनी आपूर्िा 

ऐनहरूसँग सम्बतन्धि  तपउने पतनीको अनुमति तलन आवश्यक नभएमत त्यस भतवी एफसीसीपीले तपउन 

योग्य पतनीको प्रणतली कतयम िततिएको बतिे तनतिि हुनु पने छ । 

 तपउने पतनी पिीक्षणमत जीवतणु (सम्पूणा कोलीफमा उपतस्थति/अनुपतस्थति),  ि ितसतयतनक जतँच 

(आसेतनक, युिेतनयम, नतईट्रतइट, म्यतङगतनज, नतईटे्रट ि फ्लुओितईड) समतवेश हुनु पनेछ । यो पिीक्षण 

भमोन्ट ितज्यद्वतित १८ तभ.एस.ए. §५०१बी बमोतजम प्रमतणीकिण गरिएको तपउने पतनी 

प्रयोगशतलतद्वतित तवशे्लषण गरिनु पने छ ।  

 परिणतमहरूले भमोन्टको मतनक पुित गिेको हुनु पने छ । यदि कुनै पतन पिीक्षण(हरू) उठेमत  तपउन 

योग्य भए नभएको तनतिि गनाको लततग पतनीलतई उपचति गरिने छ ि पुन जतचँ गरिने छ ।  तपउन े

पतनीले भमोन्टको मतनक पुित गिेको छ भने त्यस्िो बलेतसम्म तपउनको लततग बोिलमत िततिएको 

पतनी उपलब्ध गितइनु पने छ । 

 नमुनत कुनै पतन उपचति (उितहिणको लततग पित बजैनी प्रकतश प्रणतली, एउटत पतनी निम बनतउने वत 

कोइलत दफल्टि)  गरिए पतछ तपउने पतनीको लततग सबै भन्ित धेिै प्रयोग गरिने धतितबतट तलइएको 

एउटत प्रतितनतध नमुनत हुन ुपने छ । 

 यस पतनी पिीक्षणबतिेको जतनकतिीलतई प्रतितम्भक तनवेिनमत समतवेश गरिनु पने छ । 

 



20 
 

२.३.७.१२ एउटत इनति वत धतितबतट तलइएको एउटत तपउने पतनी प्रणतलीले ितैनक पच्चीस (२५) जनत 

व्यतक्तलतई सेवत दिनेलतई तपउने पतनीको लततग तपउने पतनी प्रणतलीको रूपमत कतयम गरिएकोबतिे एउटत 

भतवी एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

 तपउने पतनी पिीक्षणमत जीवतणु (सम्पूणा कोलीफमा उपतस्थति/अनुपतस्थति),  ि ितसतयतनक जतँच 

(आसेतनक, युिेतनयम, नतईट्रतइट, म्यतङगतनज, नतईटे्रट ि फ्लुओितईड) समतवेश हुनु पनेछ । यो पिीक्षण 

भमोन्ट ितज्यद्वतित १८ तभ.एस.ए. §५०१बी बमोतजम प्रमतणीकिण गरिएको तपउने पतनी 

प्रयोगशतलतद्वतित तवशे्लषण गरिनु पने छ ।  

 परिणतमहरूले भमोन्टको मतनक पुित गिेको हुनु पने छ । यदि कुनै पतन पिीक्षण(हरू) उठेमत  तपउन 

योग्य भए नभएको तनतिि गनाको लततग पतनीलतई उपचति गरिने छ ि पुन जतचँ गरिने छ ।  तपउन े

पतनीले भमोन्टको मतनक पुित गिेको छ भने त्यस्िो बलेतसम्म तपउनको लततग बोिलमत िततिएको 

पतनी उपलब्ध गितइनु पने छ । 

 नमुनत कुनै पतन उपचति (उितहिणको लततग युभी प्रकतश प्रणतली, एउटत पतनी निम बनतउने वत 

कोइलत दफल्टि)  गरिए पतछ तपउने पतनीको लततग सबै भन्ित धेिै प्रयोग गरिने धतितबतट तलइएको 

एउटत प्रतितनतध नमुनत हुन ुपने छ । 

 यस पतनी पिीक्षणबतिेको जतनकतिीलतई प्रतितम्भक तनवेिनमत समतवेश गरिनु पने छ । 

 

२.३.७.१३ तनवेिन दिएको तमति बमोतजम भतवी एफसीसीपीले आफू ३२ तभ.एस.ए. §३११३ बमोतजम 

भमोन्ट ितज्यलतई भुक्ततन गना बतँकी िहकेो कुनै पतन वत सबै किहरू भुक्ततनी गनाको लततग किहरूको 

आयुक्त द्वतित स्वीकृि गरिएको योजनतको सम्बन्धमत ितम्रो तस्थतिमत िहकेो वत पूणा पतलनत गिेको  

प्रमततणि गनुा पने छ । 

२.३.७.१४ तनवेिन दिएको तमति बमोतजम भतवी एफसीसीपीले आफू १५ तभ.एस.ए. §७९५ बमोतजम भमोन्ट 

ितज्यलतई भुक्ततन गना बतकँी िहकेो कुनै पतन वत सबै बतल सहतयित भुक्ततनी गनाको लततग बतल सहतयितको 

लततग भमोन्ट कतयतालयद्वतित स्वीकृि गरिएको योजनतको सम्बन्धमत ितम्रो तस्थतिमत िहकेो वत पूणा पतलनत 

गिेको  प्रमततणि गनुा पने छ । 

२.३.७.१५ अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचको लततग क्षेत्रीकिण ि स्वीकृतिहरू  

२.३.७.१५.१ एउटत भतवी अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी ल ेलतगू हुने नगिपततलकत क्षत्रीकिणको कतनुनद्वतित लतग ू

हुने सबै आवश्यकितहरू पुित गनुा पने छ । 

२.३.७.१५.२ एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीएच को लततग क्षेत्रीकिण गन े स्वीकृिीलतई अनुमति प्रतप्त 

एफसीसीएच अवतस्थि िहकेो नगिपततलकत कतयतालयमत उपयुक्त ढङ्गले अतभलेिीकिण गनुा पने छ ि त्यसको 

एक प्रति प्रतितम्भक तनवेिनमत तवभतगलतई उपलब्ध गितइनु पनेछ ।  
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२.३.७.१५.३ भतवी अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले यो तनतिि गनुा पन ेछ दक अनुमति प्रतप्त एफसीसीएच संघीय, 

ितज्य, स्थतनीय ि नगिपततलकत तनयतमक तनकतयहरूद्वतित स्थतपनत गिेको सब ै लतगू हुने आवश्यकितहरू 

अनुपतलन गि ैतनमताण गरिएको, सजतवट गरिएको, िििितउ गरिएको, सुसतिि भएको हुन ुपने छ । 

२.३.७.१६ तवभतगको समीक्षत ि प्रतिदक्रयत: पुित गरिएको तनवेिन प्रतप्त भए पतछ एकजनत तवभतगको 

प्रतितनतधले तनम्नतलतिि कुितहरू गनुा पनेछ : 

 तनवेिनलतई समीक्षत गन,े भतवी एफसीसीपीसँग पितमशा गने, जतचँबुझ ि सोधपुछ गने ि भतवी 

एफसीसीपीले यी तनयमतवलीहरूको लतगू हुने प्रतवधतनहरूलतई पूणा रूपमत वत ठोस रूपमत अनुपतलनत 

गिेको तनतिि गनाको लततग परिसि भ्रमण गना सके्नछ;  

 अनुमतिपत्र जतिी गनेबतिे समयमत नै एउटत तनणाय गने; ि 

 तनणायबतिे भतवी एफसीसीपीलतई जतनकतिी दिने । 

२.३.७.१७ यदि सञ्चतलन गनाको लततग अनुमतिपत्र अस्वीकति गरियो भने भतवी एफसीसीपीलतई तवभतगले  

२.३.८ वतर्षाक अनुमतिपत्रको लततग आवश्यकितहरू 

२.३.८.१ एफसीसीएचको हतलको अनुमतिपत्रको वतर्षाकी भन्ित सतठी ६० दिन अगतवै तवभतगले अनुमतिपत्र 

पतउनेलतई वतर्षाक अनुमतिपत्रको लततग आवश्यकितहरू तवद्युतिय सचूनत पठतउनु पछा । 

२.३.८.२ एफसीसीएचको चतलू अनुमतिपत्र बमोतजमको वतर्षाकीको दिनसम्ममत एफसीसीपीले सम्पूणा 

अनुमतिपत्रको आवश्यकितहरू पुित गनुा पछा  । 

२.३.८.३ एफसीसीपी; त्यस घिमत बस्ने सब ैव्यतक्तहरू; कमाचतिी; ि बतलबच्चतहरूसगँ एक्लै छततडन कुन ैपतन 

व्यतक्तले चतलू पृष्ठभूतम जतचँको आवश्यकित पुित गिेको एफसीसीपीले तवभतगलतई कम्िीमत पतन 

प्रत्येक पतँच (५) वषामत एक पटक एउटत अतभलेि जतँच अतधकतिनतमत फतितम पेस गिेि तनतिि गनुा 

पछा  ि आवश्यकित बमोतजमले औठँतको छतप तलनेमत पेस गनुा पने छ । 

२.३.८.४ यस तनयमतवलीको तनयम ७.४ मत परिभततषि गरिए बमोतजमल ेएफसीसीपी ि सबै कमाचतिीहरूल े

चतलू पेसतगि तवकतसको आवश्यकितहरू पुित गिेको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ ।  

२.३.८.५ यदि अनुमतिपत्र तलइने सुतवधत १९७८ भन्ित पतहलत नै तनमताण गरिएको तथयो भन े ि भमोन्ट 

स्वतस््य तवभतगद्वतित अनुमतिपत्र दिइएको एक जनत तनिीक्षणद्वतित  तससत मुक्त भनिे तनतिि गरिएको 

छैन भने भतवी एफसीसीपीले अनुमतिपत्र पतउनु अगतवै भमोन्ट तससत ऐन महल १८ तभ.एस.ए.को 

आवश्यकितहरूलतई अनुपतलनत गनुा पने छ ि अत्यतवश्यक संभिण प्रचलनहरू (ईएमपी) िततमल गरिएको 

ि त्यसबतिे िस्ितवेतजकिण गरिएको बतिे तनतिि गनुा पने छ ।  

२.३.८.६ एफसीसीपीले यस तनयमतवलीको तनयम २.३.७.६ मत परिभततषि गरिए बमोतजम कतया स्थलमत 

तनिन्िि तबमत गरिएको प्रमतणलतई कतयम ितख्नु पने छ । 
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२.३.८.७ यदि प्रतितम्भक अनुमतिपत्र दिने क्रममत तपउने पतनीमत तससतको लततग पिीक्षणको परिणतम तस्वकति 

योग्य सीमत बितबि भयो वत त्यसलतई नतघ्यो भन े एफसीसीपीले प्रत्येक ३६५ दिनमत एक पटक भमोन्ट 

ितज्यद्वतित १८ तभ.एस.ए. §५०१बी बमोतजम प्रमतणीकिण गिेको तपउन ेपतनी प्रयोगशतलतद्वतित तवशे्लषण 

गरिएको तससतको लततग प्रथम तनष्कतसन पिीक्षण गरिएको तनतिि गनुा पन ेछ । यस पतनी पिीक्षणको 

लततग ियति गरिएको कतगजतिहरू कतया स्थलमत कतयम िततिनु पने छ ।    

 

२.३.९ अनुमतिपत्र नवीकिणको लततग कतयातवतधहरू 

२.३.९.१ एफसीसीएचको चतलू अनुमतिपत्रको म्यति समतप्त हुनु भन्ित सतठी (६०) दिन अगतवै तवभतगले   

एफसीसीपीलतई तबएफआईएस मतफा ि अनुमतिपत्र नवीकिण गने आवश्यकितबतिे तवद्युतिय सूचनत 

पठतउनु पने छ ।  

२.३.९.२ आफूले पतएको अनुमतिपत्रको म्यति समतप्त हुन े तमतिबतिे तनगितनी गने  समयमत न ै ि आफ्नो 

अनुमतिपत्रको अवस्थतलतई कतयम ितख्नको लततग यथषे्ट नवीकिण गने तनवेिन दिनु एफसीसीपीको 

उत्तििततयत्व हो । सबै आवश्यक िस्ितवेतजकिण ि प्रमतणीकिण म्यति सदकनु अगतवै पुित गरिएको तनतिि 

गनाको लततग अनुमतिपत्र नवीकिणको लततग  एफसीसीएचको चतलू अनुमति को म्यति समतप्त हुनु अगतव ै 

एफसीसीपीले तवभतगलतई कम्िीमत पतन पैिँतलीस (४५) पतत्रो दिन अगतवै  तनवेिन दिने तसफतरिस 

गरिन्छ । नवीकिणको लततग म्यति समतप्त हुन ुभन्ित  पन्र १५ दिन तभत्र प्रतप्त भएको तनवेिनको लततग 

नवीकिणको लततग समयमत ि यथेष्ट तनवेिन तनतिि गनाको लततग समयमत प्रदक्रयत सुरु न गरिन पतन 

सदकन्छ ।      

२.३.९.३ एउटत पुित तनवेिन ि आवश्यक सबै कतगजतिहरू ि प्रमतणीकिण चतलू अनुमतिपत्रको म्यति समतप्त 

हुने तमति अगतवै अतनवतया रूपमत पेस गरिनु पने छ ।  

२.३.९.४ प्रत्येक एफसीसीएचमत तवभतगले प्रत्येक नवीकिण गने समय अवतधमत कम्िीमत पतन एक पटक 

अनुमतिपत्र दिने भ्रमण सञ्चतलन गनुा पने छ । 

२.३.९.५ एउटत एफसीसीपीले उपलब्ध गितइएको फतितममत तवभतगले िोकेको व्यहोितको अनुमतिपत्र 

नवीकिणको लततग तनवेिन दिनु पनेछ । नवीकिण तनवेिनको आवश्यकितहरू कम्िीमत पतन तनम्न तलतिि 

कुितहरू समतवेश भएको हुनु पनेछ : 

२.३.९.५.१ सब ैवतर्षाक अनुमतिपत्रको आवश्यकितहरू, सम्बतन्धि पृष्ठभूतम जतँचहरू, कमाचतिीको योग्यितहरू 

ि वतर्षाक पेसतगि तवकतस, तससतबतट हुन े तवष िोकथतम, तबमत, ि यस तनयमतवलीको भतग २३८ को 

तनयमहरूमत िोदकए बमोतजम तपउने पतनी जतँच; अतन 



23 
 

२.३.९.५.२ एफसीसीपीले यो तनतिि गनुा पछा दक एफसीसीएचको िितउने प्रणतली एक जनत योग्य व्यतक्तद्वतित 

तनिीक्षण गरिएको ि उपयुक्त ढङ्गले स्थतपनत गरिएको पतइएको ि गि ७३० दिन तभत्र  सञ्चतलन योग्य 

भएको पतइनु पने छ । एउटत सन्िोष जनक तनिीक्षणको प्रमतण तवभतगलतई उपलब्ध गितइनु पने छ । 

२.३.९.५.३ यदि एउटत अनुमतिपत्र प्रतप्त एफसीसीएचलतई यस तनयमतवलीको तनयम २.३.७.९ बमोतजम 

भमोन्ट पतनी आपूर्िा तनयमसँग सम्बतन्धि तपउन े पतनीको अनुमति आवश्यक नभएको भए त्यस 

अनुमतिपत्र प्रतप्त एफसीसीपीले तपउने पतनी प्रणतलीलतई प्रत्येक छ (६) वषामत एक पटक  आसेतनक, 

युिेतनयम, नतइट्रतइट, म्यतङ्गतनज ि फ्लओुितईडको लततग ितसतयतनक रूपमत जतँच गरिएको तनतिि गनुा 

पनेछ । यो पिीक्षणलतई भमोन्ट ितज्यद्वतित १८ तभ.एस.ए. §५०१बी बमोतजम प्रमतणीकिण गिेको तपउन े

पतनी प्रयोगशतलतद्वतित तवशे्लषण गरिएको हुनु पने छ । 

 परिणतमले भमोन्टको मतनकलतई पुित गिेको हुनु पने छ । यदि कुनै पतन जतँच(हरू) उठेमत पतनीलतई 

उपचति गरिनु पने छ तपउन योग्य िहकेो तनतिि गनाको लततग पुन जतँच गरिनु पने छ । 

 तपउने पतनीले भमोन्टको मतनक पुित गिेको छ भन े त्यस्िो बेलतसम्म तपउनको लततग बोिलमत 

िततिएको पतनी उपलब्ध गितइनु पने छ । 

 नमुनत कुनै पतन उपचति (उितहिणको लततग युभी प्रकतश प्रणतली, एउटत पतनी निम बनतउने वत 

कोइलत दफल्टि)  गरिए पतछ तपउने पतनीको लततग सबै भन्ित धेिै प्रयोग गरिने धतितबतट तलइएको 

एउटत प्रतितनतध नमुनत हुन ुपने छ । 

 यस पतनी पिीक्षणबतिेको जतनकतिीलतई  अनुमतिपत्र नवीकिणमत समतवेश गरिनु पने छ । 

 

२.३.९.५.४ एउटत इनति वत धतितबतट तलइएको एउटत तपउने पतनी प्रणतलीले ितैनक पच्चीस (२५) जनत 

व्यतक्तलतई सेवत दिनेलतई तपउने पतनीको लततग तपउने पतनी प्रणतलीलतई प्रत्येक छ (६) वषामत एक पटक 

आसेतनक, युिेतनयम, नतईट्रतइट, म्यतङगतनज, नतईटे्रट ि फ्लुओितईडको लततग ितसतयतनक जतँच 

गरिएकोबतिे एउटत एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । यो पिीक्षण भमोन्ट ितज्यद्वतित १८ तभ.एस.ए. 

§५०१बी बमोतजम प्रमतणीकिण गरिएको तपउने पतनी प्रयोगशतलतद्वतित तवशे्लषण गरिनु पने छ ।  

 परिणतमले भमोन्टको मतनकलतई पुित गिेको हुनु पने छ । यदि कुनै पतन जतँच(हरू) उठेमत पतनीलतई 

उपचति गरिनु पने छ तपउन योग्य िहकेो तनतिि गनाको लततग पुन जतँच गरिनु पने छ । 

 तपउने पतनीले भमोन्टको मतनक पुित गिेको छ भन े त्यस्िो बेलतसम्म तपउनको लततग बोिलमत 

िततिएको पतनी उपलब्ध गितइनु पने छ । 

 नमुनत कुनै पतन उपचति (उितहिणको लततग युभी प्रकतश प्रणतली, एउटत पतनी निम बनतउने वत 

कोइलत दफल्टि)  गरिए पतछ तपउने पतनीको लततग सबै भन्ित धेिै प्रयोग गरिने धतितबतट तलइएको 

एउटत प्रतितनतध नमुनत हुन ुपने छ । 
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 यस पतनी पिीक्षणबतिेको जतनकतिीलतई  अनुमतिपत्र नवीकिणमत समतवेश गरिनु पने छ । 

२.३.९.५.५ यस तनयमतवलीको  तनयम २.३.७.१३ मत िोदकए बमोतजम भमोन्ट ितज्यलतई भुक्ततन गना बतँकी 

िहकेो किहरू भुक्ततनी गनाको लततग ितम्रो तस्थतिमत िहकेो हुनु पने छ ।   

२.३.९.५.६ यस तनयमतवलीको  तनयम २.३.७.१४ मत िोदकए बमोतजम बतल सहतयित िततयत्वहरू भुक्ततनी 

गनाको लततग ितम्रो तस्थतिमत िहकेो हुनु पन ेछ । 

२.३.९.६ नवीकिण गन ेसमयमत एफसीसीपीले तवभतग सन्िुष्ट हुने गरि एफसीसीएचले यी तनयमतवलीहरूलतई 

पूणा रूपमत वत ठोस रूपमत अनुपतलनत गिेको अतनवतया रूपमत प्रिशान गनुा पने छ  । 

२.३.९.७ एफसीसीपीले नवीकिणको लततग समयमत नै ि यथेष्ट तनवेिन दिएमत चतलू िहकेो अनुमतिपत्र 

नवीकिणको लततग दिइएको तनवेिन उपि तवभतगले तनणाय नगिेसम्म म्यति समतप्त हुने छैन । 

२.३.९.८ यदि एफसीसीपीले चतलू अनुमतिपत्रको म्यति समतप्त हुनु भन्ित अगतवै अनुपतलनत गिेको यथेष्ट 

तनवेिन सतमग्री ि कतगजपत्रहरू उपलब्ध न गितएमत अनुमतिपत्र समतप्त हुने छ ि  एफसीसीपीले अतनवतया 

रूपमत अनुमतिपत्रको लततग नयतँ तनवेिन पेस गनुा पनछे ि आफ्नो बतहके िईु भन्ित बदढ परिवतिहरूको 

लततग बतलबच्चतहरूको हिेचतह सेवत उपलब्ध गितउनको लततग एउटत पूणा अनुमतिपत्रवतरि गनाको लततग 

सबै आवश्यकितहरूलतई पुित गनुा पने छ  । 

२.३.९.९ तवभतगको समीक्षत ि प्रतिदक्रयत: नवीकिणको लततग पुित गरिएको तनवेिन प्रतप्त भए पतछ एकजनत 

तवभतगको प्रतितनतधले तनम्न तलतिि कुितहरू गनुा पनेछ: 

 तनवेिनलतई समीक्षत गने, एफसीसीपीलतई ितँज्न,े सोधपुछ  ि जतँचबुझ गने ि एफसीसीपीले यस 

तनयमतवलीको लतगू हुन े प्रतवधतनहरू पूणा रूपमत वत ठोस रूपमत अनुपतलनत गिे नगिेको तनतिि 

गनाको लततग परिसि तनिीक्षण गना पतन सके्न छ 

 अनुमतिपत्र नवीकिणको सम्बन्धमत समयमत नै तनणाय गने  

 त्यस तनणायबतिे एफसीसीपीलतई जतनकतिी गितउन े। 

  

२.३.९.१० यदि एउटत अनुमतिपत्र नवीकिण अस्वीकति गरिएमत तवभतगले एफसीसीपीलतई अस्वीकति गनुाको 

कतिण(हरू) तलतिि रूपमत यसको जतनकतिी गितउने छ अतपल गने एफसीसीपीको अतधकति तनधतािण गन े

छ । समयमत अतपल पेस गने एफसीसीपीले यी तनयमतवलीहरूको भतग २.५ को तनयममत िोदकए 

बमोतजम अतपलको समय अवतधमत एउटत अस्थतयी अनुमतिपत्र अन्िगाि सञ्चतलन कतयालतई तनिन्ििित 

दिन सके्न छ 

२.३.१० अनुमतिपत्र 

२.३.१०.१ आतधकतरिक रूपमत प्रितन  गरिएको अनुमतिपत्रमत तनम्न तलतिि कुितहरू िहकेो ि प्रिशान 

गरिएको हुनु पने छ 
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 अनुमतिपत्रको अवस्थत: पूणा वत अस्थतयी; 

 अनुमतिपत्र लतगू हुने तमति; 

 अनुमति पत्र समतप्त हुने तमति; 

 सञ्चतलन गना दिइएको तनयमन गरिएको सेवतको लतगू हुन ेप्रकति; 

 अनुमतिपत्रमत थप गरिएको सिाहरू ि /अथवत अवस्थतहरू; ि 

 यदि प्रितन गरिएको भए ितनत ियति गना ि उपलब्ध गितउनको लततग स्वीकृति । 

२.३.१०.१.१ अनुमति प्रतप्त कतयाक्रमहरूको आतधकतरिक अनुमतिपत्रमत तनम्नतलतिि कुितहरू पतन िहकेो हुन ु

पनेछ : 

 एक (१) पटकमत सेवत गरिने बच्चतहरूको अतधकिम सङ््यत; ि  

 सेवत गरिने बतलबच्चतहरूको उमेि 

२.३.१०.२ अनुपम परितस्थतिहरू उत्पन्न हुिँत तवभतगल ेअनुमति पत्रको स्वीकृतिमत  सिा ि तनयमहरू संलग्न 

गना पतन सके्न छ । एफसीसीपीले अनुमतिको प्रमतणपत्रमत िहकेो सब ैसिा ि तनयमहरूलतई अनुपतलनतलतई 

कतयम ितख्नु पने छ । 

२.३.१०.३ एफसीसीपील ेआतधकतरिक रूपमत प्रितन गरिएको अनुमतिपत्रलतई तभन्न बनतउन ुवत केिमेट गनुा 

हुिँनै वत आतधकतिीक रूपमत प्रितन गरिएको अनुमतिपत्रलतई अरूलतई तभन्न बनतउन वत केिमेट गना दिनु 

हुिँनै । 

२.३.१०.४ यी तनयमहरू अनुपतलनत गनाको लततग एफसीसीपी उत्तिितयी हुनेछ ि एफसीसीएचलतई सँध ै

अनुमतिपत्रको सिा ि तनयम तभत्र िहिे सञ्चतलन गरिएको हुनु पनेछ ।  

२.३.१०.५ एफसीसीएचको यी तनयमहरू भन्ित  बढी कठोि भए पतन  लतगू हुने ितज्य ि संघीय कतननु 

अनुपतलनत गनाको लततग एफसीसीपी उत्तिितयी हुने छ ।   

२.३.१०.६ एफसीसीपीले प्रतितनतधत्व गनुा वत एफसीसीएच ि यसको सेवतहरू अनमुतिपत्रमत िोदकए भन्ित 

अरू भएको ि यी तनयमहरूको सीमतहरूमत अन्यथत हुने भतन दिनु हुने छैन  । 

२.३.११ एउटत अनुमतिपत्रमत असि पतने परिविानहरू  

एफसीसीएचको सञ्चतलनमत तनम्नतलतिि मध्यकेो कुनै पतन परिविान गनुा अगतवै एफसीसीपील े

तवभतगलतई सूतचि गनुा पन े छ  । एउटत चतलू अनुमतिपत्रको ढतँचत परिविान गना, समय तसमत भएको 

तभन्नित स्वीकृि गना  सम्भव हुन ेनहुनेबतिे वत एफसीसीएचले अतनवतया रूपमत नयत ँअनुमतिपत्रको लततग 

तनवेिन दिनुपने भने्नबतिे तवभतगले तनक्योल गनुा पनेछ : 

 एफसीसीएचमत बतलबच्चतको हिेचतहमत उपयोग गरिएको स्थतनको अन्ििङ्ग वत बतहिङ्ग 

स्थतनहरूलतई घटतउन,े थपे्न वत ठोस परिविान गन;े 
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 एफसीसीएचको नतममत एउटत परिविान; 

 एफसीसीएचको किितित पतहचतन सङ््यतमत परिविान; 

 यस तनयमतवलीमत परिभततषि गरिए बमोतजम तनयमन गरिएको सेवतको अतधकृि अनुमतिपत्रको 

प्रकतिमत परिविान; 

 कुनै एक (१) समयमत एफसीसीएचले सेवत पुयताउने बतलबच्चतहरूको सङ््यतमत परिविान; 

 एफसीसीएचले सेवत पुयताउन ेबतलबच्चतहरूको उमेिमत परिविान; 

 यी तनयमतवलीहरूको तनयम ७.२.२ बमोतजमको घिेलु सिस्यितमत परिविान; वत 

 यदि एफसीसीपी िीघाकतलीन प्रतिस्थतपनलतई अत्यतवश्यक बनतउँि ैप्रत्यक्ष हिेचतह उपलब्ध गितउन 

असमथा भएमत । 

 

२.४ उल्लङ्घन िथत सधुतितत्मक कतया  

२.४.१ उल्लङ्घनहरू अतस्ित्वमत भएको फेलत पिेमत तवभतगले एफसीसीपीलतई एउटत कतयाक्रम सुधति योजनत 

तवकतस गन ेअवसि प्रितन गछा जहतँ उल्लङ्घनहरूलतई तवभतग ि  एफसीसीपीको आपसी समझितिीमत 

िोदकएको एउटत समय सीमत तभत्र सच्यतइने छ । 

  

२.४. उल्लङ्घनहरूले बतलबच्चतहरूलतई शतिीरिक, भतवनतत्मक वत तवकतसगि हततन पुयताउने आसन्न जोतिम  

प्रस्िुि गिेमत, पटक पटक िोहोयताएको पतलनत उल्लङ्घनको ढतँचत ििेतएमत वत एउटत  एफसीसीपी 

सुधतितत्मक कतयाको आवश्यकितहरू पुित गनामत असमथा भएमत तवभतगले थप तनयमनतत्मक कतिबतही 

गने छनौट गना पतन सके्नछ ।   

२.५ अनमुतिपत्र बितास्ि ितिेजी वत अस्वीकति   

२.५.१ यदि तवभतगले एफसीसीएचमत जतन े बतलबच्चतहरूको स्वतस््य सिुक्षत वत कल्यतण गम्भीि वत आसन्न 

ििितमत पिेको  तनक्योल गयो भने तवभतगले तलतिि बितास्िी पत्र जतिी गिेि ित्कतल अनुमति पत्र 

बितास्ि गना पतन सके्न छ । अनुमतिपत्र बितास्ि भइ सकेपतछ एफसीसीपीले आफ्नो बतहके िईु (२) 

भन्ित बदढ परिवतिहरूको बतलबच्चतहरूलतई हिेचतह सवेत उपलब्ध गितउनु हुिँनै । त्यस आिशेमत 

बितास्िीको लततग कतिण(हरू) ि ि्यगि आधति िुलतउनु पने छ । त्यस आिशेमत त्यस तनणाय तवरुि 

अतपल गने ि एउटत सुनुवतइको लततग अतपल गने  एफसीसीपीको अतधकति िहकेो हुनु पने छ । 

२.५.२ तवभतगले अनुमतिपत्र वत अनुमतिपत्र नवीकिणको लततग दिइएको एउटत तनवेिनलतई अस्वीकति गना वत 

एफसीसीएचको चतलू अनुमतिपत्रलतई तनम्न तलतिि लगतयि िि त्यसमत मतत्र सीतमि निहकेो एउटत 

असल कतिणको लततग िद्द गना सके्न छ : 
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२.५.२.१ प्रतितम्भक अनुमतिपत्रमत वत अनुमतिपत्रको म्यति समतप्त हुनु अगतवै एउटत अनुमतिपत्र दिने तनणाय 

गनाको लततग यथेष्ट जतनकतिी पेस गनामत असमथाित; 

२.५.२.२ ितज्य वत संघीय कतनुन वत यी तनयमतवलीहरूको लतगू हुने प्रतवधतनहरू अनपुतलनत गनामत असमथाित;  

२.५.२.३ अनुमतिपत्रको सिा ि तनयमहरू उल्लङ्घन भएको; 

२.५.२.४ एफसीसीएचमत उपतस्थि हुने बतलबच्चतहरूको स्वतस््य, सुिक्षत ि कल्यतणलतई गम्भीि वत आसन्न कुन ै

पतन दक्रयतकलतप, नीति, चलन वत कमाचतिीको आचिण ि तवभतगद्वतित बतलबच्चतहरूको चतल ू

स्वतस््य, सुिक्षत, तवकतस वत कल्यतणको लततग हततनकतिक  मतनेको; 

२.५.२.५ गलि जतनकतिी, अपूिो जतनकतिी  उपलब्ध गितएको वत अनुमति प्रतप्त गिता, अनुमति नवीकिण गिता 

वत एफसीसीएच सञ्चतलन गिता ि्यहरूको गलि प्रतितनतधत्व गिेको ; 

२.५.२.६ तवभतगलतई जतनकतिीहरू फतईलहरू प्रतिवेिनहरू वत अतभलेिहरू उपलब्ध गितउन अस्वीकति 

गिेको  

२.५.२.७ तवभतगको एकजनत अतधकति प्रितन गरिएको प्रतितनतधलतई मनततसब समयमत यी तनयमतवलीहरू 

बमोतजम दिन आवश्यक भएको एफसीसीएचमत प्रवेश दिन अस्वीकति गिेको   

२.५.२.८ तनयमहरूलतई तनिन्िि रूपले अनुपतलनत गनामत अित्पिित वत असक्षमितको ढतँचत प्रिशान गन े

आचिण  

२.५.३ अनुमतिपत्र िद्द गने तवभतगको एउटत मनसतय तलतिि रूपमत सञ्चतिण गरिनु पने छ ि कतिण(हरू) ि 

भतवी कतिबतहीको लततग ि्यगि आधति िुलतउन ुपने छ । त्यस सूचनतमत त्यस तनणाय तवरुि अतपल 

गने ि एउटत सुनुवतइको लततग अतपल गने  एफसीसीपीको अतधकति िहकेो हुनु पने छ । यी 

अतधकतिहरूलतई अभ्यतस गनाको तनतमत्त एफसीसीपीको लततग यथेष्ट सूचनत उपलब्ध गितइनु पने छ ।  

२.५.४ तवभतगले अनुमतिपत्र ितिेज गिेको अवस्थतमत वत भतवी ितिेजीको तवषय भएमत भनता भएको 

बतलबच्चतहरूको मतित तपित(हरू)लतई आफ्नो कतिबतही वत प्रस्िततवि कतिबतहीहरूबतिे जतनकतिी 

गितउनु पनेछ । 

२.६ तनयतमक कतिबतहीहरू तवरुि अतपल गन ेअतधकति 

२.६.१ यदि तवभतगले तनम्नतलतिि मध्ये कुनै पतन कतिबतही वत भतवी कतिबतही गिेमत: 

 पूणा वत अस्थतयी अनुमतिपत्रलतई सञ्चतलन गनाबतट िद्द गछा; 

 एउटत अस्थतयी अनुमतिपत्र स्वीकृिीलतई अस्वीकति गछा ; 

 एउटत पूणा अनुमतिपत्र स्वीकृिीलतई अस्वीकति गछा; 

 एउटत कतयास्थल भ्रमणको प्रतिवेिनमत तनयमतवलीहरू उल्लङ्घन भएको िषृ्टतन्ि दिएमत; 



28 
 

 तभन्नितको लततग गरिएको एउटत अनुिोधलतई अस्वीकति गछा ; 

 एउटत तभन्नितलतई अमतन्य मतन्छ ; 

तवभतगल ेएफसीसीपीलतई तवभतगले कतिबतही वत भतवी कतिबतही प्रतमततणक ठहितउने तवश्वतस गिेको ि्यगि 

प्रमतण लगतयि उपयुक्त सूचनतकत सतथ तलतिि रूपमत सूतचि गितउनु पछा ि त्यस तनणाय तवरुि अतपल गने ि 

एउटत सुनुवतइको लततग अनिुोध गने एफसीसीपीको अतधकतिलतई स्पष्ट रूपमत बितउनु पछा ।  

 

२.६.२ कतिबतही वत भतवी कतिबतहीबतट यदि एफसीसीपी असन्िुष्ट भयो भने आफूले चुनौिी दिन चतहकेो 

कतिबतही वत भतवी कतिबतहीलतई तिनीहरूले तवभतगको तलतिि सूचनत प्रतप्त भएको दिन ितेि िीस 

(३०) दिन तभत्र अतनवतया रूपमत तलतिि रूपमत त्यसको सङ्केि दिनु पछा । अतपलको तलतिि 

सूचनतमत एफसीसीपीले आफूले आयुक्तको समीक्षत सुनुवतइको लततग अनुिोध गिेको हो दक मतनव सेवत 

परिषि ्मत सोझै अतपल गना चतहकेो हो त्यो  जनतउनु पने छ । यदि एफसीसीपीले एउटत अतपलको 

लततग मतनव सेवत परिषद् मत सोझ ैअनुिोध गिेको भएमत एफसीसीपीको अनिुोधबतिे तवभतगले मतनव 

सेवत परिषद् लतई सूतचि गितउनु पने छ । 

 एउटत पूणा वत अस्थतयी अनुमतिपत्र सञ्चतलन गनाबतट गरिएको ितिेजी वत एउटत तभन्नित 

अस्वीकतिलतई चुनौिी दिन ेअतपलहरू एकजनत आयुक्तको समीक्षत सुनुवतइको तवषय वस्िु होइन िि 

सोझै मतनव सेवत परिषद् मत सोझै गरिनु पछा ।  

 अरू सबै अतपलहरू आयुक्तको समीक्षत सनुुवतइ मतफा ि वत मतनव सेवत परिषद् मत सोझै गरिनु पने छ । 

आयुक्तको समीक्षत सुनुवतइको परिणतमबतट गरिएको तनणायहरू मतनव सेवत परिषद् मत अरू अगततड अतपलको 

तवषय हुने छ । 

२.६.३ यदि तवभतगल े कतिबतही वत भतवी कतिबतहीको सूचनत जतिी भएको तमतिले िीस (३०) दिन तभत्र 

आयुक्तको समीक्षत सुनुवतइको लततग तलतिि अनुिोध प्रतप्त गिेमत तवभतगले आयुक्तको समीक्षत सुनुवतइ 

तलतिि अनुिोध गरिएको दिन ितेि िीस (३०) कतया दिन तभत्र सञ्चतलन भएको  तनतिि गनुा पने छ । 

२.६.४ अतपललतई उक्सतउने मततमलतमत पतहलत संलग्नित नभएको आयुक्तद्वतित िोकेको व्यतक्तले आयुक्तको 

समीक्षत सञ्चतलन गनुा पने छ ।   

२.६.५ आयुक्तको समीक्षत सुनुवतइले एफसीसीपीलतई कतिबतही वत भतवी कतिबतहीको सम्बन्धमत सुतनने एउटत 

अवसि उपलब्ध गितउन ुपन ेछ ।  एफसीसीपीले तवभतगको सूचनत प्रति एउटत तलतिि प्रतिदक्रयत पेस 

गना पतन सके्न छ, तवभतगमत आयुक्तले िोकेको व्यतक्त समक्ष आफ्नो अवस्थत आफै उपतस्थि भएि वत 

एकजनत वदकल वत एफसीसीपीले तलतिि रूपमत िोकेको अको प्रतितनतध मतफा ि   प्रस्िुि गना पतन 

सके्नछ  । एफसीसीपीले आफ्नो पक्षबतट सतक्षीहरू, कतगजतिहरू वत अरू प्रमतणहरू उपलब्ध गितउन 

पतन सके्नछ । 
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२.६.६ आयुक्तको समीक्षतको प्रदक्रयतमत तवभतगको अनुमतिपत्र प्रितन गने एकतइले उपलब्ध गितएको ि्यगि 

प्रमतणको समीक्षत समतवेश हुनु पने छ, अनुमतिपत्र दिने एकतइको कमाचतिीहरूसँग अन्िवतािता तलइनु 

पने छ ि कतयाक्रमको कमाचतिी ि मतित तपितहरू लगतयि िि त्यसमत मतत्र सीतमि निहकेो त्यस तवषय 

वस्िुको ि्यहरूसँग सतन्िर्भाक िहकेो जतनकतिी भएको कुनै पतन सतक्षीसँग अन्िवतािता तलन पतन सके्नछ 

। भतवी तनयतमक कतिबतहीको लततग आधतिको रूपमत अतभयोग लगतइएको ि्यहरू प्रमततणि गन े

अतभभतित तवभतगमततथ हुने छ  । 

२.६.७ तवभतगले आयुक्तको समीक्षतको परिणतम स्वरूपको आफ्नो अतन्िम तनणाय ि कतिबतही वत भतवी 

कतिबतही उठतउन ेवत पल्टतउने कतिणहरूबतिे एफसीसीपीलतई तलतिि रूपमत सूतचि गनुा पने छ । 

२.६.८ यदि एफसीसीपी आयुक्तको समीक्षतल े फेलत पतिेकत ि्यहरूसँग सहमि नभएमत उसले आफ्नो 

अतपललतई तनिन्ििित दिन सके्नछ ि मतनव सेवत परिषद्  समक्ष एउटत सुनुवतइको अतधकति अभ्यतस गना 

सके्न छ । यदि एफसीसीपील ेअतपललतई जतिी ितख्न चतहमेत उसले मतनव सेवत परिषद् लतई आयुक्तको 

समीक्षतले फेलत पतिेकत ि्यहरू सञ्चतिण गरिएको पत्रमत उल्लेतिि तमतिले  िीस (३०) दिन तभत्र  

जतनकतिी गितउन ुपनेछ । 

२.६.९ यदि एउटत एफसीसीपीले िोदकएको समयमत न ै एउटत अतपलको लततग अनुिोध गिेमत चतलू िहकेो 

अनुमति आयुक्तको समीक्षतको मततमलतमत तवभतगद्वतित वत यदि एफसीसीपीले परिषद् मत अतपल 

गनालतई तनिन्ििित दिएको अवस्थतमत मतनव सेवत परिषद् द्वतित एउटत आतधकतरिक तलतिि तनणाय 

नदिइएसम्म लतगू िहने छ । यद्यतप आफूलतई एफसीसीएचमत उपतस्थि हुने बतलबच्चतहरूको स्वतस््य, 

सुिक्षत वत कल्यतण गम्भीि वत आसन्न ििितमत पिेको भने्न लतगेमत अनुमतिपत्र ित्कतल बिितस्ि गन े

अतधकति तवभतगमत हुनेछ  । 

२.६.१० यदि एउटत एफसीसीपीले एउटत अतपलको लततग समयमत नै अनुिोध नगिेको िण्डमत कतिबतही वत 

भतवी कतिबतही मौतलक सचूनत जतिी भएको तमतिले िीस (३०) दिन तभत्र लतगू हुन ेछ ।  

 

२.७ तनयम असम्मति 

२.७.१ एउटत व्यतक्तगि मततमलतमत अनुिोध गरिएमत आयुक्त वत िोदकएको व्यतक्तले आफ्नो तववेकमत एउटत 

तनयममत असम्मति दिन सके्नछ । एउटत तनयमको अक्षिशः पतलनतको परिणतम  एफसीसीपी वत बच्चत ि 

परिवतिको लततग अनतवश्यक करठनतइ उत्पन्न हुन सके्न ि त्यस तनयमको अतभप्रतय अरू उपतयद्वतित पतन 

हततसल गना सदकने अनुपम ि असतधतिण परितस्थतिहरूमत एउटत असम्मति दिन पतन सदकने छ ।  

२.७.२ एउटत एफसीसीपीले यी तनयमतवलीहरूको पूणा वत ठोस अनुपतलनत तवपिीि हुने कुनै पतन दक्रयतकलतप, 

नीति वत चलन लतगू गनुा अगतवै एउटत असम्मतिको लततग अतनवतया रूपमत तवभतगमत तलतिि तनवेि 

दिनु पने छ । एफसीसीपीले अतनवतया रूपमत तनम्न कुितहरू पतहचतन गितउनु पनेछ: 
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 तिनीहरूले अन्िि गना चतहकेो ितस तनयम; 

 ितस समयको ितकत वत एकजनत बच्चत वत कमाचतिीको सम्बन्धमत त्यस अनुिोधको व्यहोित;  

 अक्षिशः लतगू गनताले सृजनत गिेको ितस करठनतइ; 

 तनयमको अतभप्रतय कसिी हततसल गरिन ेछ ि त्यसलतई कतयम िततिने छ भन्नेबतिेको योजनत । 

२.७.३ एउटत असम्मतिको लततग एउटत पुित गरिएको अनुिोध प्रतप्त भए पतछ तवभतगले तनम्ितलतिि कुितहरू 

गनुा पनेछ : 

 त्यस अनुिोधलतई समीक्षतलतई गने, एफसीसीपीसँग पितमशा गने, जतँचबुझ गन,े अनसुन्धतन गने ि पेस 

गरिएको योजनतले त्यस तनयमको अतभप्रतयलतई हततसल गने कुित तनतिि गनाको लततग त्यस कतयाक्रम 

ि /अथवत परिसिको तनिीक्षणको लततग अतधकति समेि दिन सके्नछ ;  

 त्यस अनुिोधको सम्बन्धमत समयमत नै तनणाय गने; ि 

 तनणाय बतिे एफसीसीपीलतई सूतचि गितउने । 

२.७.४ तवभतगको तनणाय तलतिि रूपमत हुनु पन ेछ, त्यस तनणायको लततग कतिणहरू बितउन ुपने छ ि त्यो 

सतवाजतनक अतभलेि हुनु पन ेछ । 

२.७.५ एफसीसीपीले यस तनयमतवलीहरूको तनयमहरू २.७.२ ि २.७.३ मत िोदकए बमोतजम तनयमको 

अतभप्रतयको लततग स्वीकृि योजनतलतई कतयम नगिेको अवस्थतमत तवभतगले त्यस असम्मतिलतई 

अमतन्य मतने्नछ । 

२.८ उल्लङ्घनको सतवाजतनक अतभलिे 

२.८.१ तनिशेन दिइए बमोतजम एफसीसीपीले कतया स्थल भ्रमण प्रतिवेिनहरू, उल्लङ्घनहरूको सूचनतहरू वत 

तनयमनको लततग गरिएको कतिबतहीको सचूनत एफसीसीपीले प्रतप्त गिेपतछ कम्िीमत पतन पन्र (१५) 

दिनको लततग त्यो जतनकतिी मतित तपितहरूल ेस्पष्ट िखे्ने स्थतनमत टतँस गनुा पन ेछ ।  

२.८.२ गम्भीि प्रकतिको उल्लङ्घनको कतिणले मतित तपित लतई सूचनत दिने पत्र लेख्न आवश्यक भएमत 

तवभतगको प्रतितनतधल े यस आवश्यकितबतिे एफसीसीपतलतई उल्लङ्घनको लततग ि एउटत गम्भीि 

उल्लङ्घनको लततग यसको प्रयोजनको कतिणहरू ि ि्यगि आधतिहरू सतहि तलतिि रूपमत 

जतनकतिी गितउन ुपने छ । एफसीसीपीले एमतपएल भनता भएको प्रत्येक बच्चतको मतित तपितलतई हुलतक 

मतफा ि पठतउनु पने छ । बच्चतको मतित तपितहरू अलग भएको वत पतिपतचुके गिेको अवस्थतमत यिी 

एफसीसीपीसँग िवुै परितचि भए प्रत्येक मतित तपितलतई एक प्रति हुलतक मतफा ि पठतउनु पने छ । 

गम्भीि प्रकतिको उल्लङ्घनहरू यस तनयमतवलीको तनयम २.२.४४ मत समूहको आकति वत कमाचतिी 

तनयुतक्त उल्लङ्घनको रूपमत वत बच्चतहरूको स्वतस््य, सुिक्षत ि कल्यतणलतई ित्कतल ििितमत पतना सके्न 

भनेि परिभततषि गरिएको छ । गम्भीि ितलको उल्लङ्घनहरूमत शतिीरिक सजतय, सुपरिवेक्षणको 

कमी वत अनुपयुक्त शतिीरिक वत यौनजन्य सम्पका   पतन समतवेश हुन सक्छ । 
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२.८.३ एफसीसीएच तनयतमक अवस्थत ि अनुपतलनतको इतिहतसबतिे मतित तपितहरूलतई जतनकतिी दिनको 

लततग उल्लङ्घनहरूलतई  तबएफआईएस वेभ सतइटमत सतवाजतनक रूपमत पोष्ट गरिनु पने छ । 

तबएफआईएस वेभ सतइटमत उल्लङ्घनहरूको सतवाजतनक पोतष्टङ कम्िीमत पतन पतँच (५) वषा सम्म 

िहन ुपने छ । यदि कुन ैितस तनयमको फेरि िोहोरिएको उल्लङ्घनहरू नभएको भए एफसीसीपील े

तवभतगलतई त्यो सतवाजतनक उल्लङ्घन अतभलेिलतई तबएफआईएस वेभ सतइटबतट त्यस समय पतछ 

हटतउनको लततग अनिुोध गना सके्न छ ।  

 

एफतसतसएच भतग ३ – प्रशतसन ि सञ्चतलन  

३.१ बतल हिेचतह अनमुतिपत्रको लततग सचूनतहरू 

३.१.१ एउटत बच्चतको गम्भीि चोटपटक वत मृत्यु: त्यसको परिणतम अन्ििङ्ग तबितमी वत बतहिङ्ग तबितमीको 

रूपमत मेतडकल वत ितँि सम्बन्धी उपचति गना आवश्यक भएको वत मृत्यु भएको  हिेचतहमत िहकेो बच्चत 

संलग्न िहकेो कुनै पतन चोटपटक वत िघुाटनतबतिे एफसीसीपीले तवभतगलतई समयमत नै प्रतिवेिन पठतउन ु

पने छ । मृत्यु भएको अवस्थतमत चौबीस (२४) घण्टत तभत्र  ित्कतल एउटत मौतिक जतनकतिी त्यस 

पिति् तलतिि प्रतिवेिन दिनु पने छ । त्यसको परिणतम अन्ििङ्ग तबितमी वत बतहिङ्ग तबितमीको 

रूपमत मेतडकल वत ितँि सम्बन्धी उपचति गना आवश्यक भएको चोटपटक वत िघुाटनत भएको अवस्थतमत 

अठचतलीस (४८) घण्टत तभत्र एउटत मौतिक प्रतिवेिन दिनु पने छ ि पतँच (५) कतया दिन तभत्र तलतिि 

प्रतिवेिन पेस गनुा पने छ ।  

३.१.२ एफसीसीएचमत उपतस्थि हुिँत बच्चतलतई एउटत जनतविले टोकेको कुनै पतन िघुाटनतबतिे एफसीसीपील े

ित्कतल रिपोटा गनुा पने छ । िघुाटनत भएको चौबीस (२४) घण्टत तभत्र तवभतग ि भमोन्ट स्वतस््य 

तवभतगको ितज्यको सतवाजतनक स्वतस््य पशु तचदकत्सकलतई एउटत तलतिि प्रतिवेिन पेस गनुा पनेछ ।  

३.१.३ एफसीसीपीले तवभतगलतई एफसीसीएचमत आगो तनभतउने उपकिण ि/ अथवत अतग्न तवभतगको सेवतहरू   

प्रयोग गना आवश्यक हुने गरि कुनै पतन आगलतगी भएको अठचतलीस (४८) घण्टत तभत्र तलतिि रूपमत 

सूतचि गितउनु पछा  । 

३.१.४ हितएको बच्चत: एफसीसीएचमत उपतस्थि हुने बच्चत कतयाक्रमबतट हितएको तनतिि भएमत एफसीसीपी ि 

/ अथवत कमाचतिीले अतनवतया रूपमत ित्कतल प्रहिी, बच्चतको मतित तपित ि तवभतगलतई सूतचि गनुा पन े

छ । चौबीस (२४) घण्टत तभत्र एउटत तलतिि प्रतिवेिन तवभतगमत पेस गनुा पनेछ ।  

३.१.४.१ भनता भएको एउटत बच्चत अको कतयाक्रम वत मतित तपित बतहकेको अको व्यतक्तबतट आइ पुग्ने अपेक्षत 

गरिएको िि िततलकत बमोतजम आइ न पुगेमत ि मतित तपितहरूल े बच्चतको अनुपतस्थतिबतिे 

एफसीसीपीलतई जतनकतिी नगितएको भए मतित तपित वत त्यस बच्चतको लततग अतधकति प्रधतन गरिएको 

व्यतक्तलतई ित्कतल सम्पका  गरिनु पने छ ।   
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३.१.५ आफै रिपोटा गरिएको उल्लङ्घनहरू: यदि बच्चतहरू उपतस्थि हुिँत एफसीसीएचमत यी तनयमतवलीहरूको 

तनयम २.२.४४ मत परिभततषि गरिए बमोतजम गम्भीि उल्लङ्घन मतन्न पतन सदकने एउटत घटनत वत 

अवस्थत भयो भन ेयसबतिे तवभतगलतई त्यस्िो घटनत भएको चौबीस (२४) घण्टत तभत्र आफै रिपोटा गन े

एफसीसीपीको उत्तििततयत्व हुन्छ । एउटत पूणा प्रतिवेिनमत घटनतबतिे एउटत वणान, जे भएको तथयो 

त्यसको ितस कुितलतई रुजू गनामत एफसीसीपीले के गिेको छ, ि बच्चतहरूको सुिक्षत ि कल्यतणलतई 

तनतिि गना ि भतवष्यमत हुने गम्भीि ितलको उल्लङ्घनलतई तनवतिण गनाको लततग एफसीसीपीले के 

सुधतितत्मक कतया गिेको छ समतवेश हुनेछ । यदि तनयमन अनुपतलनतको ससुंगि इतिहतस भएको एउटत 

एफसीसीपीबतट यस्िो प्रतिवेिन समयमत नै प्रतप्त भएमत, त्यस घटनत वत अवस्थतको परिणतम स्वरूप 

कुनै पतन बच्चतलतई गम्भीि घतइिे भएको वत हततन पुगेको छैन भने, ि एफसीसीपीले ित्कतल ि उपयुक्त 

सुधतितत्मक कतया गिेको छ भन;े तवभतगले मततमलत मततमलतको आधतिमत ि तवभतगको तववेकमत त्यस 

घटनत वत अवस्थतसँग सम्बतन्धि उल्लङ्घनको बिलत एउटत चेितवनी जतिी गना सके्नछ । 

 ३.१.६ एफसीसीपीले तवभतगबतट यी तनयमतवलीहरूको आवश्यकित बमोतजम पृष्ठभूतम जतँच प्रदक्रयत पुित 

गिेको एकजनत व्यतक्तद्वतित उसको पृष्ठभूतम जतँच फर्छ्योटलतई असि पतना पतन सके्न अवस्थतमत परिविान 

आएको छ भनेि सूतचि गितएको  एक (१) कतया दिन तभत्र एउटत नयतँ अतभलेि जतँच अतधकति पेस गनुा 

पने छ ।   त्यस व्यतक्तले तवभतगले तनक्योल गनुा भए बमोतजम आवश्यक सबै कतयाहरू पुित गिेको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ  ि व्यतक्तको अवस्थतमत परिविान भए अनसुति यस तनयमतवलीको  

भतग ७.२ को सबै तनयमहरूलतई अनुपतलनत गनुा पनेछ ।  

३.१.७ एफसीसीपीले यस तनयमतवलीको तनयम ७२२ को आवश्यकित बमोतजम एक (१) कतया दिन तभत्र 

एफसीसीएचमत बस्ने वत एफसीसीएच सञ्चतलन िहने समयमत ३६५ दिन तभत्र पतँच (५) पटक भन्ित 

बढी उपतस्थि हुने  कुनै पतन नयतँ व्यतक्तबतिे जतनकतिी पेस गनुा पने छ ।  

 

३.२ बतल िवु्यावहति ि उपके्षतको सम्बन्धमत कतननुी अतधकति पत्रहरू 

३.२.१ एफसीसीपी, कमाचतिी ि सतझेितिी कमाचतिीलतई तवभतगद्वतित कतयम गरिएको चौबीस २४ घण्टत 

सञ्चतलन हुन ेबतल िवु्यावहति हटलतईन बतिे जतनकतिी गितइनु पन ेछ ि त्यससम्म पहुचँ उपलब्ध गितउन ु

पनेछ ।    

३.२.२ ३३ तभ.एस.ए § ४९१९ बमोतजम बतलबच्चतसँग कतम गने एफसीसीपी, कमाचतिी ि सतझेितिी 

कमाचतिीको अतधकति प्रतप्त रिपोटािहरू हो ि तिनीहरूले एकजनत बतलक वत बततलकतलतई मनततसब 

रूपमत शङ्कत लतगेको िण्डमत बतल िवु्यावहति हटलतईनमत रिपोटा गनुा आवश्यक हुन्छ   । यो रिपोटा 
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बतल िवु्यावहति ि बेवतस्ित गरिएको घटनत भएको जतनकतिी पतहलो पटक प्रतप्त भएको वत अवलोकन 

गरिएको चौबीस (२४) घण्टत तभत्र गरिनु पछा । 

३.२.३ यस तनयमतवलीको तनयम ३.२.२ मत िोदकए बमोतजम बतलबच्चतसँग एफसीसीएचमत कतम गन े

कमाचतिी ि सतझेितिी कमाचतिीले एक जनत बच्चत प्रति गरिने  बतल िवु्यावहति ि/ अथवत बेवतस्ित कतननु 

तवपिीि हो ि बतल हिेचतह गन े सबै कमाचतिीहरूल े शङ्कत लतगेको बतल िवु्यावहति वत बेवतस्ितबतिे 

रिपोटा गना कतनुनी रूपमत आवश्यक छ  भने्न कुित बुझेको तनतिि गने एफसीसीपीको उत्तििततयत्व हो  

एफसीसीएच 

३.२.४ यस तनयमतवलीको तनयम ३.२.२ मत िोदकए बमोतजम अनुमति प्रतप्त एफसीसीएच कतयाक्रम तनिशेकल े

अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी, ि कमाचतिीले शङ्कत लतगेको  बतल िवु्यावहति वत बेवतस्ितबतिे तवभतगमत 

रिपोटा गना  आवश्यक हुने एउटत तलतिि नीति तवकतस गिेि त्यसलतई लतगू गनुा पनेछ  । 

३.२.५ अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी, ि कमाचतिीलतई बतल यौन िवु्यावहति वत बेवतस्ित तनवतिण पतहचतन ि 

अतधकति सम्पन्न रिपोटा गनामत िततलम दिनु पनेछ ।   

३.२.६ अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी, ि कमाचतिीलतई बतल यौन िवु्यावहति तनवतिण; यौन िवु्यावहतिको सङ्केि ि 

लक्षण, यौन हहसंत, अलंकिण प्रदक्रयतहरूमत;  घि तभत्र ि घि नतजक  बतल यौन िवु्यावहतिको ििितहरू 

ि यौन कृि अपितधीहरूको अन्य भक्षक व्यवहतिहरूमत िततलम दिइनु पने छ ।  

३.२.७ एक जनत बच्चत मततथ बतल िवु्यावहति वत बेवतस्ित भएको शङ्कत लतगेको सम्बन्धमत असल तनयिल े

तवभतगमत रिपोटा फतइल गिेको कतिणले अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले कुनै पतन व्यतक्तलतई तनष्कतसन, 

घटुवत, सरुवत, िलव, लतभ वत कतमको तवशेषततधकति  घटतउने, नकतितत्मक कतया सम्पतिन मूल्यतङ्कन 

ियति गन ेवत कुन ैपतन मततनसलतई हततन पुयताउने अरू कुनै पतन कतिबतही गनुा हुिँनै ।  

३.३ कतयाक्रम व्यवस्थतपन ि अतभलेिीकिण  

३.३.१ एफसीसीपीले एफसीसीएचलतई असल अवस्थतमत ि ितैनक पहुचँको लततग उपयुक्त स्थतनमत सञ्चतलन ि 

कतयम ितख्नमत प्रयोग गरिन ेसबै आवश्यक अतभलेिहरू, िततलकतहरू, सतमग्रीहरू, ि उपकिणहरू ितख्न ु

पछा ।   

३.३.२ सबै तलतिि नीतिहरू ि कतयातवतधहरू प्रत्येक ३६५ दिनमत एक पटक समीक्षत गरिन ुपने छ ि आवश्यक 

भएको िण्डमत संशोधन गनुा पने छ ।  

३.३.३ एफसीसीपीले प्रत्येक दिन प्रत्येक बच्चत एफसीसीएचमत उपतस्थि हुिँत उ कतहले आइपुग्यो ि कतहल े

प्रस्थतन गयो भने्नबतिे िस्ितवतेजकिण लगतयि उपतस्थति तलनको लततग एउटत प्रणतली स्थतपनत गनुा पछा  

। एफसीसीपीले हिेचतहको सेवत उपलब्ध गितएको तमतिबतट कम्िीमत पतन बतह्र (१२) मतहनतको लततग 

बतलबच्चतहरूको उपतस्थतिको समयलतई पतहचतन गि ै सबै ितैनक उपतस्थतिको अतभलेिलतई कतयम 

ितख्नु पछा । 
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३.३.४ बतलबततलकतहरूको फतईलहरू 

३.३.४.१ एफसीसीपीले एफसीसीएचमत भनता भएको प्रत्येक बच्चतको लततग कतया स्थलमत  एउटत पूणा 

अद्यतवतधक भनता फतईल िडत गनुा पने छ । एउटत पूणा फतईलमत कम्िीमत पतन तनम्नतलतिि 

जतनकतिीहरू िहकेो हुनु पने छ  

 एउटत पुित गरिएको मतित तपितद्वतित हस्ितक्षि गरिएको तमति िततिएको बच्चत भनता फतिम जसमत बच्चत 

एफसीसीएचमत उपतस्थि भएको पतहलो तमति ि बच्चत तनयतमि रूपमत  एफसीसीएचमत उपतस्थि हुन ु

पने समय िततलकत समतवेश हुनु पछा ; 

 बच्चतको नतम, हतलको घिको ठेगतनत ि हतलको घिको टेतलफोन नम्बि; 

 बच्चतको जन्म तमति; 

 मतित तपितहरूको नतम, ठेगतनत ि लतगू हुने सबै हतलको टेतलफोन नम्बिहरू;  

 मतित तपितहरूले आकतस्मक सम्पका  व्यतक्तको रूपमत िोकेको कम्िीमत पतन िईु (२) जनत अन्य 

मततनसहरूको नतम, ठेगतनत ि लतगू हुने सबै हतलको टेतलफोन नम्बिहरू; 

 एफसीसीएचमत बच्चत तलन आउने अनुमति प्रतप्त सबै व्यतक्तहरूको नतम ; 

 यस तनयमतवलीको तनयम सङ््यत ५.१.२ मत आवश्यक भए बमोतजम  एउटत वतर्षाक शतिीरिक ि 

स्वतस््यको इतिहतसको अतभलेि जसमत बच्चतको प्रतथतमक स्वतस््य हिेचतह ि ितिँ सम्बन्धी हिेचतह 

प्रितयकहरूको नतम ि टेतलफोन नम्बि समेि समतवेश भएको हुन्छ  (यदि त्यस बच्चतको ितँि सम्बन्धी 

हिेचतह प्रितयक छ भन)े ; 

 बच्चतको एलजीहरू हतलको िोग वत चोटपटकहरू, तवगिको गम्भीि प्रकतिको िोग वत चोटपटकहरू ि 

आकतस्मक अवस्थत लगतयि कुनै पतन तचदकत्सकद्वतित पुजता लेतिएको औषतध उपचति लगतयि कुनै पतन 

तवशेष मेतडकल, तवकतसतत्मक, भतवनतत्मक वत शैतक्षक आवश्यकितको तवविण; 

 एफसीसीपीको लततग आकतस्मक औषतध उपचतिको हिेचतह ि यतितयति प्रतप्त गनाको सक्षम हुनको 

लततग मतित तपितहरूबतट तलतिि अतधकतिनतमत ; 

 बच्चतको िोग प्रतििोधी सुई दिएको अतभलेि वत यस तनयमतवलीको  भतग ५.१.३ को तनयम बमोतजम 

आवश्यक  भमोन्ट स्वतस््य तवभतगद्वतित स्वीकृि गरिएको छुट कतगजपत्रहरू ; 

 यस तनयमतवलीको  भतग ५.१०.६.६.१ को तनयम बमोतजम आवश्यक यदि यतितयति उपलब्ध 

गितइएको भए एफसीसीपीको लततग बच्चतलतई ओसति पसति गनाको लततग मतित तपितहरूको तलतिि 

अनुमति ; 
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 यस तनयमतवलीको  भतग ५.१०.५.१ को तनयमको आवश्यकित बमोतजम यदि पौडीजन्य 

दक्रयतकलतपहरू कतयाक्रमको एक भतग भएको भए पौडीजन्य दक्रयतकलतपहरूमत सहभतगी हुनको लततग 

बच्चतको लततग मतित तपितहरूको तलतिि अनुमति ; 

 यस तनयमतवलीको  भतग ३.५.४ को तनयमको आवश्यकित बमोतजम यदि लतगू हुन ेभए बच्चत तजम्मत 

तलने ि भेट्न आउन ेव्यवस्थतबतिे अितलिी आिशेको एक प्रति 

 यस तनयमतवलीको  भतग ५.३.२ को तनयमको आवश्यकित बमोतजम यदि लतगू हुने भए ितैनक स्वतस््य 

जतँचमत पत्तत लतगेको ि िस्ितवेतजकिण गरिएको कुनै पतन  प्रत्यक्ष चोटपटकहरू । 

३.३.४.२ यस तनयमतवलीको  भतग ५. १.२ को तनयमको आवश्यकित बमोतजम प्रत्येक बच्चतको फतईलमत 

बच्चतले हिेचतहमत उपतस्थि हुनु सुरु गिेको पतहलो हप्तत तभत्र आवश्यक सबै जतनकतिीहरू पुित गरिएको हुन ु

पने छ । आवश्यक वतर्षाक शतिीरिक भनता भएको  पैिँतलीस (४५) दिन तभत्र प्रतप्त गरिनु पने छ । 

३.३.४.३ एफसीसीपीले मतित तपितहरूको लततग सबै आकतस्मक अवस्थतको सम्पका  जतनकतिीहरू अद्यतवतधक 

िहकेो ि मतित तपितहरूले दिएको अरू जतनकतिीहरू प्रत्येक ३६५ दिनमत कम्िीमत पतन एक पटक 

तनयतमि रूपमत अद्यतवतधक गरिएको बतिे  तनतिि गनुा पने छ । 

३.३.४.४ एउटत बच्चतको भनता फतईलबतट उपयुक्त जतनकतिी त्यस बच्चतको लततग उत्तिितयी िहको 

कमाचतिीहरूको लततग उपलब्ध िहकेो हुन ुपने छ  ।  

३.३.४.५ एउटत बच्चतले हिेचतहमत उपतस्थि हुन िोके गिेपतछ उपतस्थतिको अतन्िम तमति बच्चतको भनता 

फतइलमत अतभलेि िततिनु पने छ । बच्चतहरूको भिनत फतईलहरू त्यस बच्चतको भनता ि उपतस्थतिको अतन्िम 

दिनबतट कम्िीमत पतन ३६५ दिनसम्म सुितक्षि िततिनु पने छ । 

३.३.४.६ यी तनयमहरूद्वतित आवश्यक भएको ितस बच्चतसँग सम्बतन्धि सबै कतगजपत्रहरूलतई त्यस बच्चतको 

भनता ि उपतस्थतिको अतन्िम दिनबतट कम्िीमत पतन ३६५ दिनको लततग सुितक्षि िततिनु पने छ । यी 

तनयमहरूद्वतित आवश्यक भएको ितस बच्चतसँग सम्बतन्धि सबै कतगजपत्रहरू त्यस बच्चतको  मतित तपित 

(हरू)को लततग अनुिोध गिेको तमतिले पतँच (५) दिन तभत्र उपलब्ध गितइनु पने छ । 

३.३.५ व्यतक्तगि फतईलहरू 

३.३.५.१ एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचमत कतम गने कमाचतिीको लततग 

पूणा ि अद्यतवतधक व्यतक्तगि फतईल कतयम ितख्न ु पने छ  । एउटत पूित फतईलमत कम्िीमत पतन तनम्न 

जतनकतिीहरू िहकेो हुनु पने छ 

 नतम, जन्म तमति, घिको ठेगतनत ि टेलीफोन नम्बि; 

 हतलको प्रतथतमक उपचतिको ि तसतपआि प्रमतणीकिणको नक्कल प्रतिहरू; 

 शङ्कत लतगेको बतल िवु्यावहति वत बेवतस्ित बतिे रिपोटा गनाको लततग कतननुी आवश्यकित बुझेको रुज ू

गरिएको हस्ितक्षि गरिएको वक्तव्य ; 
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 हतलको अतभलेिहरू जतँच अतधकति प्रितन फतितमको िस्ितवेतजकिण 

 लतगू हुने बतल हिेचतह अनुमतिपत्रको तनयमतवलीहरू पढेको ि त्यसमत ियतिी अवस्थतमत पहुचँ भएको 

िस्ितवेतजकिण ; 

 औषतध िुवतउने िततलम प्रमतणीकिण (यदि लतगू हुने भए); 

 हतलको कतमको पि ि सुपरिवेक्षकको नतम रुजू गरिएको हस्ितक्षि गरिएको वक्तव्य; 

 सन्िभाहरू ि सन्िभा जतँच लगतयि िोजगतिीको लततग तनवेिन; 

 िोजगतिी सुरु भएको तमति; 

 पुित गिेको अतभमुिीकिण िततलमको िस्ितवेतजकिण; 

 िोजगतिी समतप्त भएको तमति ि छोड्नको कतिण, यदि लतगू हुने भए; 

 आईपीतडपी; ि 

 तलतिि वतर्षाक कतयासम्पतिन समीक्षतहरू 

 

३.३.५.२ एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचमत सबै सतझेितिी कमाचतिीको 

एउटत पुित ि अद्यतवतधक गरिएको सूतच कतयम ितख्नु पछा जसमत कम्िीमत पतन तनम्नतलतिि जतनकतिीहरू 

समतवेश हुनु पछा:  

 नतम, जन्म तमति, घिको ठेगतनत ि टेतलफोन नम्बि 

 शङ्कत लतगेको बतल िवु्यावहति वत बेवतस्ित बतिे रिपोटा गनाको लततग कतननुी आवश्यकित बुझेको रुज ू

गरिएको हस्ितक्षि गरिएको वक्तव्य ; 

 कतयाक्रममत तिनीहरूको भूतमकतबतिे एउटत तलतिि वणान 

३.३.६ अन्य प्रशतसतनक अतभलेिहरू 

३.३.६.१ यस तनयमतवलीको  भतग ३.६.२ को तनयमको आवश्यकित बमोतजम एफसीसीपीले प्रत्येक ितली गन े

अभ्यतस गरिएको तमतिको अतभलेि कतयम ितख्नु पने छ जसमत बतलबच्चतको सङ््यत, ितली गने कमाचतिी, 

बतलबच्चतहरू सुति िहकेो वत आितम गरि िहकेो अवस्थतमत ितली गना लतगेको समय ि सञ्चतलन गरिएको 

अभ्यतसको अङ्क समतवेश हुन्छ । ितली गने अतभलेिलतई िईु (२) वषा सम्म िततिनु पने छ । 

३.३.६.२ यस तनयमतवलीको  भतग ५.८.३ को तनयमको आवश्यकित बमोतजम एफसीसीपीले बच्चतहरू संलग्न 

िहकेो िघुाटनत ि चोटपटकको सम्बन्धमत अतभलेिहरू ितख्नु पछा । तयनीहरूलतई बतलबच्चतहरूको फतईलमत 

वत एउटत अलग लग बुकमत ितख्न सदकने छ । िघुाटनत ि चोटपटकहरूसँग सम्बतन्धि घटनतको रिपोटाहरू 

िघुाटनत भएको तमतिल े कम्िीमत पतन चौबीस (२४) मतहनतसम्म ितख्नु पने छ ।  
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३.३.६.३ यस तनयमतवलीको  भतग ५.६.८ को तनयमको आवश्यकित बमोतजम एफसीसीपीले बतलबच्चतहरूलतई 

िुवतइएको औषतधहरूको सम्बन्धमत अतभलेिहरू ितख्नु पछा । तयनीहरूलतई बतलबच्चतहरूको फतईलमत वत 

एउटत अलग औषतध िुवतइएको लग बुकमत ितख्न सदकने छ । औषतध िुवतइएको रिपोटाहरू औषतध 

िुवतएको तमतिले  कम्िीमत पतन ३६५ दिनसम्म ितख्नु पने छ । 

३.३.६.४ ३ यस तनयमतवलीको  भतग ५.१०.१.९.१ को तनयमको आवश्यकित बमोतजम एफसीसीपीले 

छरिएको कीटनतशक औषतधको तवविणलतई िस्ितवेतजकिण गनुा पछा  । अतभलेिमत तनम्न तलतिि कुितहरू 

समतवेश हुनु पने छ: कीटनतशक उत्पतिनको नतम, ईतपए ििता सङ््यत, प्रयोग गरिएको मतत्रत, औषतध 

छिेको तमतिहरू, छिेको स्थतन ि उपचति गरिएको पेष्टहरू । यी अतभलेिहरू औषतध छिेको तमतिले िईु 

(२) वषा सम्म िततिनु पछा ि तवभतगको प्रतितनतध ि मतनत तपितहरूको लततग तनिीक्षणको लततग उपलब्ध 

गितइनु पछा  । 

३.३.६.५  कमाचतिी िनैतथी िततलकत: एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले सब ैकमाचतिीहरूको कतम गिेको ठीक 

दिन ि घण्टत लगतयि ितैनक िततलकतको तलतिि अतभलिे कम्िीमत पतन ३६५ दिनको लततग कतयम ितख्न ु

पछा ।  

३.३.७ उज्ज्वल भतवष्यहरू सूचनत प्रणतली (तबएफआईएस) 

३.३.७.१ एफसीसीपीले यस तनयमतवलीको  भतग ३.१ को तनयमको तबएफआईएस तवद्युतिय रूपमत प्रयोग गने 

आवश्यकित बमोतजम तलतिि प्रतिवेिनहरू उपलब्ध गितउनु पछा । 

३.३.७.२ तवभतगले एफसीसीपीलतई तबएफआईएस प्रयोग गिेि तवद्युतिय रूपमत प्रयोग अनुमति पत्र दिने 

सूचनतहरू, िस्ितवेतजकिण ि जतनकतिी उपलब्ध गितउन ुपछा ।  

३.३.७.३ िोजगतिीको प्रतितम्भक तमतिल े छ (६) मतहनत तभत्र एफसीसीपी ि सबै कमाचतिीहरूले एउटत 

अद्यतवतधक तबएफआईएस गुणस्िि ि प्रमतण पत्र ितित कतयम ितख्नु पछा । यस तनयमतवलीको  भतग ७.३ 

ि ७.४ को तनयममत िोदकए बमोतजम िस्ितवेतजकिण, योग्यितहरू रुजू ि सबै वतर्षाक पेसतगि तवकतसको 

दक्रयतकलतपहरू रुजू गनाको लततग ि एफबीआईएसमत कतयम ितख्नको लततग एनएलतडसीमत पेस गरिनु पन े

छ ।  

३.३.७.४ एफसीसीपीले कतयाक्रमको तबएफआईएस ितितमत अद्यतवतधक कतयाक्रम जतनकतिी उपलब्ध गितउनु 

पछा ।  

३.३.७.५ एफसीसीपीले लतगू हुने भए  तबएफआईएसमत हतलको कमाचतिीहरू,  एफसीसीएचमत बस्ने व्यतक्तहरू 

ि गैह्र मतित तपित स्वयम् सेवकहरू को सूतच कतयम ितख्नु पने छ । कुनै पतन परिविान भएमत तबएफआईएस 

मतफा ि परिविान भएको पतँच (५) कतया दिन तभत्र सूतचि गरिनु पने छ ।  
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३.४ तवभिे ितहि भनता  

एफसीसीपीले नस्ल, सम्प्रितय, वणा, िततियितको मूल, धमा, अपतङ्गित, तलङ्ग वत मतित तपितको वैवततहक 

तस्थति वत तलङ्ग पतहचतनको कतिणले कतयाक्रममत बच्चतको प्रवेशलतई अस्वीकति गनुा हुिँनै । 

३.५ बतलबच्चतहरूको सिुतक्षि छोडतइ 

३.५.१ एफसीसीपी ि कमाचतिीले बच्चतलतई यस तनयमतवलीको तनयमहरू ३.३.४.१ ि ५.१०.६.६.१.२ 

बमोतजम मतित तपितहरूले अतधकति दिएको व्यतक्तलतई मतत्र छोडी दिनु पने छ ि बच्चत तलन आउनको 

लततग अतधकति प्रितन गरिएको एकजनत व्यतक्त  एफसीसीपी ि कमाचतिीको लततग अपरितचि भएमत 

बच्चतलतई लतन दिनु अगतवै  उसको परिचयलतई रुजू गरिनु पने छ । 

३.५.२ यस तनयमतवलीको तनयमहरू ५.१०.६.६.१.१ बमोतजम बच्चतलतई घिमत ओसति पसति गन े एफसीसीपी 

ि/ अथवत कमाचतिीले बच्चतहरूलतई मतित तपितहरूद्वतित उपलब्ध गितइएको ठेगतनमत ि /अथवत मतित 

तपितहरूले अतधकति दिएको व्यतक्तहरू लतई छोडी दिनु पने छ । 

३.५.३ मतित तपितहरूले अतग्रम अतधकति प्रितन गरिए तबनत एक जनत बच्चतलतई तलन आउने आकतस्मक 

अनुिोध गिेको घटनतमत  एफसीसीपीले बच्चत तलन आउनको लततग अतधकति प्रितन गरिएको त्यस 

व्यतक्तको परिचय पतहचतन गने एउटत प्रणतली थतहत भएको ि त्यसलतई उपयोग गरिएको तनतिि गनुा पन े

छ । एफसीसीपीले त्यस्िो आकतस्मकितको अवस्थतमत बच्चतलतई तलन आउने त्यस व्यतक्तको परिचय 

पतहचतनको सम्बन्धमत जतनकतिी समतवेश गनाको लततग त्यस्िो आकतस्मक फोनहरू तलतिि रूपमत 

िस्ितवेतजकिण गरिएको तनतिि गरिनु पने छ । 

 

३.५.४ एफसीसीपीले एकजनत बच्चतलतई त्यस बच्चतको भनता फतइलमत कुनै ितस मतित तपितलतई बच्चत छोड्न 

तनषेध गने अितलिी आिशे नभएको भएसम्म कुनै पतन मतित तपितलतई छोड्नु पछा ।  

 

३.६ आपत्कततलन ियतिीित  

३.६.१ आकतस्मक योजनत िजुामत 

३.६.१.१ एफसीसीपीले मतनव तनर्माि वत प्रतकृतिक आपिकतलहरूको पूणा शे्रणी प्रति प्रतिदक्रयत जनतउनको 

लततग एउटत तलतिि आपिकतल प्रतिदक्रयत योजनत तवकतस गिेि त्यसलतई कतयम ितख्नु पछा । एउटत पूणा 

योजनतमत  एफसीसीपीले तनम्नतलतिि अवस्थत ि उत्तििततयत्वहरूलतई कसिी सम्बोधन ि व्यवस्थतपन 

गछा भने्न कुित समतवेश हुनु पने छ: 

 ितली गनेहरू वत परिसि छतड्नु पने ि बन्ि गनुा पने अवस्थतहरू जस्ित अन्य आपिकतलहरू; 
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 कतयाक्रमको स्थतनसँग सम्बतन्धि ितस सिोकतिहरू जस्िै एउटत आणतवक रिएक्टि बतढी आउन सके्न वत 

तवद्युि आपूर्िा बन्ि हुन सके्न स्थतनसँग तनकटित ;  

 आपिकतलबतिे स्थतनीय अतधकतिीहरूलतई सूतचि गितउने; 

 आपिकतलबतिे मतित तपितहरूलतई सूतचि गितउन ेएउटत प्रणतली; 

 एफसीसीएचको स्थतनको सम्बन्धमत स्थतनीय आपिकतल योजनत िजुामत कतमटीलतई सूतचि गन े ि 

कतयाक्रमको लततग कतमटीलतई आपिकतल योजनत िजुामतमत एउटत स्रोिको रूपमत प्रयोग गने; 

 आपिकतलको समयमत बच्चत ि उपतस्थि कमाचतिीलतई पतहचतन गन े ि तिनीहरू िहकेो स्थतनलतई 

कतयम ितख्ने एउटत प्रणतली; 

 नतबतलक, बतमे सने ि तवशेष आवश्यकित भएको बतलबच्चतलतई समतल्ने एउटत प्रणतली ; 

 एफसीसीएचबतट हहडँिे पुग्न सदकने ििूीमत िहकेो एउटत स्थततपि ितली गने भेट्न ेस्थतन; 

 ितली गने भेट्ने स्थतनमत सबै बच्चतहरू ि  कमाचतिीलतई गन्न सदकने प्रणतली; 

 यदि आवश्यक भएमत एउटत सुितक्षि यतितयति लगतयिको पुनि् वतसको लततग एउटत प्रदक्रयत;  

 यदि उपतस्थि एफसीसीपी ि बतलबच्चतहरू अरू बढी समयको लततग एफसीसीएचमत िहन आवश्यक 

भएमत स्थतनमत सुितक्षि ितख्ने प्रणतली ; ि 

 आपिकतलमत कमाचतिी चेन अफ कमतण्ड ि प्रत्येक कमाचतिीको भूतमकत ि उत्तििततयत्व यदि लतगू हुन े

भएमत । 

 

३.६.१.२ सबै कमाचतिीहरूलतई आपिकततलन प्रतिदक्रयत योजनतमत िततलम दिइएको ि एफसीसीएचमत तलतिि 

योजनत कहतँ फेलत पतने भने्न बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पनेछ । 

 

३.६.१.३ आपिकतल प्रतिदक्रयत योजनलतई प्रत्येक ३६५ दिनमत कम्िीमत पतन एक पटक समीक्षत ि अद्यतवतधक 

गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पनेछ । 

 

३.६.१.४ मतित तपितहरू आपिकततलन प्रतिदक्रयत योजनतबतिे जतनकति िहकेो ितस गिेि यदि  

एफसीसीएचलतई ितली गरिएको अवस्थतमत बच्चतहरूलतई कहतँ लतगने छ भने्नबतिे जतनकति िहकेो 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पनेछ । 

 

३.६.२ भवन ितली गन े
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३.६.२.१ एफसीसीपीसँग बच्चतहरूले प्रयोग गने भवनको प्रत्येक स्ििमत टतँस गरिएको ितली गने मतगा सतहि 

तलतिि रूपमत ितली गने मतनतचत्र हुन ु पने छ । 

३.६.२.२ ितली गने अभ्यतसहरू कम्िीमत पतन मतहनतको एक पटक सञ्चतलन गरिएको ि बच्चतहरू ि 

कमाचतिीहरूलतई भवनबतट िीन (३) तमनेट  भन्ित कम समयमत ितली गरिएको बतिे एफसीसीपीले 

तनतिि गनुा पनेछ । 

३.६.२.३ बच्चतहरू सुति िहकेो वत आितम गरि िहकेो अवस्थतमत प्रत्येक ३६५ दिनमत कम्िीमत पतन एउटत (१) 

अभ्यतस गरिन ुपने छ ।    

३.६.३ आपिकतलीन ियतिीपन िततलम: एफसीसीएच िोतलएको ३६४ दिन तभत्र एफसीसीपीले आपिकतल 

ियतिीपन िततलममत सहभतगी हुनु पनेछ जसमत एउटत आपिकतलको अवस्थतमत सुितक्षि स्थतनमत िततिने 

कुित सँग ितस गरि सम्बतन्धि तवषय बस्ि ु  समतवेश भएको हुन ुपने छ जसमत उपतस्थि एफसीसीपी ि 

बतलबच्चतहरू एफसीसीएचमत अरू बढी समयसम्म िहन ुआवश्यक हुन्छ । 

 

३.७ गोपनीयित  

एफसीसीपी, कमाचतिी ि सतझेितिी कमाचतिीले एउटत जनत बच्चत वत परिवतिको सम्बन्धमत बच्चत ि 

परिवतिसँग एफसीसीएच अन्ििदक्रयत वत  एफसीसीएच अतभलेिहरू फतईलहरू तभतडयो टेप टेप रिकडा 

फोटोग्रतफ मूल्यतङ्कन वत कुनै पतन प्रकतिको िस्ितवेतजकिण मतफा ि प्रतप्त गिेको कुनै पतन जतनकतिीलतई 

मतित तपितको अनुमति तवशेष रूपमत प्रतप्त न गरिकन बच्चतहरूको स्वतस््य, सिुक्षत ि तहफतजिसँग 

सम्बतन्धि मुद्दतहरूको लततग   तवभतग वत कतनुनी अतधकति भएको अन्य तनकतयहरूलतई बतहके िुलतसत गनुा 

ि प्रयोग गने अनुमति दिन ुहुिँनै । 

 

३.८ वतर्षाक कतयाक्रम मलू्यतङ्कन 

अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले प्रत्येक ३६५ दिनमत कम्िीमत पतन एक पटक कतयाक्रमको एउटत तवस्िृि 

मूल्यतङ्कन सञ्चतलन गनुा पछा जसमत कमाचतिीहरू ि मतित तपितहरूबतट सहयोग समतवशे िहकेो हुन्छ । 

 

एफतसतसएच भतग ४ – आफ्नो बतलबच्चतको हिेचतहमत मतित तपित/परिवतिको सलंग्नित  

४.१ भनता पूवाको उपतस्थति ि अतभमिुीकिण 

४.१.१ आफ्नो बच्चतलतई भनता गने बतिे सोच तवचति गरि िहकेो मतित तपितहरूलतई एफसीसीएचमत भ्रमण गन े

ि अवलोकन गन ेअवसि दिइएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पछा ।  
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४.१.२ एफसीसीपीले बतलबततलकत ि मतित तपितहरूलतई मतित तपितहरूलतई कतयाक्रममत बतलबच्चतहरूलतई 

अतभमुिीकिण ि एउटत क्रमतगि रूपमत परिचय उपलब्ध गितउन े एफसीसीएचमत अतभमुिीकिण गन े

एउटत प्रदक्रयत स्थतपनत गनुा पने छ ।  

 

४.२  भ्रमण ि बतलबच्चतहरूसम्म पहुचँ 

मतित तपितहरूको कुन ै तवलम्ब तबनत बच्चतहरू उपतस्थि भएको कुन ैपतन समयमत ि कुन ैअतग्रम स्वीकृति 

तबनत एफसीसीएच ि तिनीहरूको बच्चतहरूसम्म पहुचँ भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ  । यसले 

एफसीसीपीलतई सुिक्षत उद्दशे्यको लततग वत आफ्नो ढोकतमत ितल्चत लगतउन वत मतित तपितको पतहचतन 

जतँच गना तनषेध गिनै । 

४.३ मतित तपितहरूको गोष्ठी 

४.३.१ एफसीसीपीले एफसीसीएचमत बतलबच्चतहरूको तसकतइ, तवकतस ि अन्ििदक्रयतहरूबतिे छलफल गनाको 

लततग  प्रत्येक ३६५ दिनमत कम्िीमत पतन िईु (२) पटक औपचतरिक वत अनौपचतरिक मतित तपितको गोष्ठी 

उपलब्ध गितउनु पछा ।  

४.३.२ मतित तपितहरूलतई आफ्नो घिको वतितविणमत बच्चतबतिे जतनकतिीहरू सतझेितिी गनाको लततग ि 

एफसीसीएच वतितविणमत सहयोग उपलब्ध गितउनको लततग एउटत अवसि दिइन े छ । ४.३.२ मतित 

तपितहरूल े आफ्नो बच्चतबतिे  एफसीसीपीसँग कुन ै पतन समयमत एउटत औपचतरिक वत अनौपचतरिक 

बैठकको लततग अनिुोध गना सके्नछन् ि त्यस्िो कुनै पतन अनुिोधलतई अनुिोध गिेको दिनितेि िस १० कतया 

दिन तभत्र तमलतउनु पने छ । 

 

४.४ मतित तपितहरूको सञ्चतिण 

४.४.१ एफसीसीपीले  तनयतमि रूपमत मतित तपितहरूसँग तिनीहरूको बच्चतको ितैनक दक्रयतकलतपहरू ि 

व्यवहतिको बतिेमत सञ्चतिण गनुा पने; छ चौबीस (२४) मतहनत भन्ित कम उमेिको बच्चतको सन्िभामत यसमत 

िुवतउने डतयपि फेने सिुतइ ि तवकतसगि उन्नति समतवेश भएको हुनु पने छ । 

४.४.२ एफसीसीपीले एफसीसीएच ि मतित तपितहरू बीच िईु िफी सञ्चतिणलतई प्रोत्सतहन दिनुपछा ि 

त्यसलतई सहजीकिण गनुा पछा  । एफसीसीपीले मतित तपितहरूलतई एफसीसीएचको दक्रयतकलतपहरू ि 

कतयाक्रमको नीतिहरू, सतमुिततयक स्रोिहरूको बतिेमत तनयतमि रूपमत सञ्चतिण गनुा पन े छ  ि मतित 

तपितहरूको लततग जतनकतिी उपलब्ध गितउन, प्रतथतमकितहरू पतहचतन गना प्रश्नहरू सोध्न ि सिोकतिहरू 

सतझेितिी गनाको लततग कैयन ्अवसिहरू उपलब्ध गितउनु पछा । 

४.४.३ एफसीसीपीले सम्पका  गनुा वत पेसतगि तनर्िाष्टहरू गनुा अगतवै तलतिि रूपमत मतित तपितको अनुमति 

प्रतप्त गनुा पछा । यो तलतिि अनुमतिलतई प्रत्येक बच्चतको फतईलमत िततिनु पछा । 
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४.५ पतरिवतरिक सहभततगितलतई प्रोत्सतहन दिनको लततग दक्रयतकलतपहरू 

एफसीसीपीले मतित तपितहरूको लततग एफसीसीएचको सहतयितमत ि मतित तपितहरू ि बतलबच्चतहरूको 

लततग  तसकतइ ि/ अथवत सतमततजक दक्रयतकलतपहरू स्वयम् सेवत गन े अवसि उपलब्ध गितउने जस्िो 

सहभतगी हुने अवसि उपलब्ध गितउनु पछा  । 

४.६ स्िनपतनलतई सहयोग गनुा 

एफसीसीपीले आफ्नो बच्चतलतई तिनीहरू एफसीसीएचमत उपतस्थि भएको समयमत स्िनपतन गितउन े

आमतहरूको लततग आितमितयी आवतसहरू उपलब्ध गितउनु पछा  । 

 

४.७ एफतसतसएचको नीति िथत कतयातवतधहरूबतिे सञ्चतिण गनुा  

एफसीसीपीले तलतिि नीति ि कतयातवतधहरू स्थतपनत गनुा पछा । एफसीसीएचमत भनता भएको सब ै

बच्चतहरूको  मतित तपितहरूलतई उपलब्ध गितइएको तलतिि जतनकतिीहरूमत कम्िीमत पतन तनम्नतलतिि 

कुितहरू समतवेश हुन ुपनेछ  

 यस तनयमतवलीको तनयम ३.३.४.६ मत आवश्यक भए बमोतजम अतग्रम सूचनत तबनत एफसीसीएच ि 

तिनीहरूको बच्चत(हरू) मत मतित तपितहरूको पहुचँ हुनछे ि तिनीहरूको  बच्चतहरूको अतभलेिहरूमत 

पहुचँ हुनेछ भने्न कुितको तवश्वतस दिलतउन ुपछा ; 

 यस तनयमतवलीको तनयम ३.३.४.१ मत आवश्यक भए बमोतजम बच्चतको भनता फतईलको लततग मतित 

तपितहरूबतट आवश्यक भएको जतनकतिीको वणान ; 

 दक्रयतकलतपहरूको एउटत ितस प्रकतिको एउटत ितैनक िततलकत; 

 शुल्क ि भुक्ततनी नीतिहरूबतिे जतनकतिी; 

 सञ्चतलन िुलत िहन ेि बन्ि िहनेबतिे जतनकतिी; 

 बच्चतहरूलतई बततहि लैजतने ि तभत्र ल्यतउने कतयातवतध; 

 यस तनयमतवलीको तनयम ३.६ मत आवश्यक भए बमोतजम आपिकतलको लततग कतयातवतधहरू; 

 एफसीसीएचमत पौतष्टकित, ितनत ि ितनत ियति गनेबतिे जतनकतिी; 

 सुितक्षि सिुतइको नीतिहरू, यदि लतगू हुने भए; 

 धूम्रपतन तनषेधको नीति; 

 तपउने पतनीमत तससतको पिीक्षणको परिणतमबतिे जतनकतिी ि उपचतिको लततग कुनै योजनत; 

 कतया स्थल भ्रमण अरू कतया स्थतन बततहिको दक्रयतकलतपहरू ि यतितयतिबतिे एफसीसीएचको नीति ; 
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 तबितमी अवस्थतमत अपवजान औषतध िुवतउने ि िोग प्रतििोधी सुई लगतउने बतिे एफसीसीएचको 

स्वतस््य बतिेको नीतिहरू; 

 सकतितत्मक मतगािशान ि व्यवहति व्यवस्थतपनको सम्बन्धमत एफसीसीएचको नीति ि चलनहरू; 

 बच्चत ि परिवतिको जतनकतिीको गोपनीयितलतई कतयम िततिने बतिे तवश्वतस; 

 यस तनयमतवलीको तनयम ३.२ मत आवश्यक भए बमोतजम शङ्कत लतगेको बतल िवु्यावहति ि/ अथवत 

बेवतस्ित बतिे रिपोटा गने आवश्यकितबतिे जतनकतिी ; 

 प्रत्येक बच्चतको परिवति ि ससं्कृतिलतई तवभेि नगरिन ेि आिि गरिन ेलतई कतयम िततिनेबतिे तवश्वतस 

दिलतइएको; 

 भनता भएको बच्चतहरूको लततग स्वस््य वृति ि सकतितत्मक तवकतसगि अनभुवहरू तनतिि गनाको लततग 

एफसीसीएच उपतगम ; 

 तवशेष आवश्यकित ि अपतङ्गित भएको बच्चतहरूलतई समतवेश गनेसँग सम्बतन्धि एफसीसीएच 

नीतिहरू; 

 धतर्माक दक्रयतकलतपहरूबतिे वणान, यदि कुनै भए; 

 यी एफसीसीएच तनयमतवली ि बतल तवकतसबतिे अन्य जतनकतिीहरू अनलतईनमत कसिी प्रवेश गने 

भने्नबतिे जतनकतिी ; 

 गुनतसोको कतयातवतधबतिे जतनकतिी; 

 टेलीफोन नम्बि (1-800-649-2642) लगतयि बतल हिेचतह उपभोक्तत लतईन बतिे जतनकतिी; ि 

  बतलबच्चत तनष्कतसन सँग सम्बतन्धि एफसीसीएच नीति ि कतयातवतधहरू ।  

 

एफतसतसएच भतग ५ – स्वतस््य, सिुक्षत ि पोषण  

 

५.१ बतल स्वतस््य प्रविान िथत सिुक्षत 

५.१.१ एफसीसीएचको वतितविण ि चलनहरूल े बतलबच्चतहरूको स्वतस््य ि सुिक्षतलतई सहयोग गने बतिे 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पछा  । 

५.१.२ सतमतन्य स्वतस््य पिीक्षणहरू: 

भनता भएको पैिँतलीस (४५) दिन तभत्र एफसीसीपील े मतित तपितहरूबतट बच्चतको उमेि सुहतउँिो असल 

हिेचतह पिीक्षत िस्ितवेतजकिण प्रतप्त गनुा पने छ । िस्ितवेतजकिणमत बच्चतको हिेचतहमत असि पुयताउन पतन 

सके्न कुनै पतन स्वतस््य अवस्थत ि औषतध उपचतिको सम्बन्धमत जतनकतिी समतवेश हुनु पनेछ । 
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५.१.३ िोग प्रतििोधी सुईहरू लगतउन:ु 

एफसीसीपीले प्रत्येक बच्चतको हतलको  िोग प्रतििोधी सुईहरू दिइएको अवस्थतबतिे बच्चतको फतईलमत 

िस्ितवेतजकिणलतई कतयम ितख्नु पने छ । 

 िोग प्रतििोधी सुईहरू लगतएको अतभलेिहरूमत लगतइएको सुई प्रत्येक सुई लगतएको तमति समतवेश 

हुनु पनेछ । िोग प्रतििोधी सुईहरू लगतएको अतभलेि प्रत्येक थप सुई लगतइ सके पतछ अद्यतवतधक 

गरिनु पने छ । 

 यदि भनता गरिएको बच्चत भमोन्टद्वतित तसफतरिस गरिएको िततलकत बमोतजम िोग प्रतििोधी सुईहरू 

लगतइनु पने आवश्यकितहरूलतई अनुपतलनत गन े प्रदक्रयतमत िहकेो छ भने बच्चतको फतईलको 

िस्ितवेतजकिणमत आवश्यक भमोन्ट स्वतस््य तवभतग फतितम समतवेश हुनु पने छ । 

  यदि भमोन्ट छुटको कतिणले बच्चतलतई लगतउनु पने आवश्यक िोग प्रतििोधी सुई नलगतइएको भए 

बच्चतको फतईलको िस्ितवेतजकिणमत आवश्यक भमोन्ट स्वतस््य तवभतग फतितम समतवेश हुनु पने छ । 

 

५.१.४ १८ तभएसए §§ ११२०-११२९ मत आवश्यक भए बमोतजम एफसीसीपीले प्रत्येक ३६५ दिनमत 

कम्िीमत पतन एक पटक भमोन्ट स्वतस््य तवभतग िोग प्रतििोधी सुई कतयतालय मत एउटत भमोन्ट बतल 

हिेचतह िोग प्रतििोधी सुई लगतएको प्रतिवेिन पेस गनुा पने छ । 

 

५.२ तनयतमि स्वतस््य प्रचलनहरू 

५.२.१ हति धुन े

५.२.१.१ वयस्क ि बच्चतहरूले आफ्नो हति धोएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ: 

 एफसीसीएचमत आइ पुगे पतछ ; 

 ितनत ितन, ियति गना वत चलतउन भन्ित पतहलत; 

 कतँचो मतसु चलतउन भन्ित पतहलत ि चलतई सके पतछ; 

 बतलबच्चतलतई िुवतउनु भन्ित पतहलत; 

 दिसत गितइसकेपतछ वत डतयपि बितल सकेपतछ ; 

 सफत गरि सके पतछ; 

 फोहि बततहि लतग सके पतछ; 

 जनतविहरूलतई चलतई सके पतछ; ि  

 घि बततहि िेतलसके पतछ । 

५.२.१.२ वयस्कहरू ले पतन आफ्नो हति धोएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पछा:  

 औषतधहरू दिनु भन्ित पतहलत ि औषतधहरू दिइ सकेपतछ; 
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 घतइिे भएको वत तबितमी भएको हुन सके्न बच्चतलतई हिेचतह गनुा अतघ ि गरि सके पतछ ; 

 डतयपि लगतइ दिनु वत तझकु्न भन्ित पतहलत; ि 

 िगि, दिसत जन्य कुित, तपसतब, बतन्ित, नतकबतट तनतस्कने पितथा वत अन्य शिीिको ििल पितथाको 

सम्पका मत आउनु भन्ित पतहलत । 

 

५.२.१.३ हति धुने कतयातवतधमत एफसीसीपीले तनम्न तलतिि चिणहरू क्रमतगि रूपमत समतवेश भएको तनतिि 

गनुा पछा : 

 मनितिो बतगिहकेो पतनी ि झोल सतबुनको प्रयोग; 

 पतनीले हति तभजतउन,े सतबुन लगतउने ि कम्िीमत पतन बीस (२)० सेकेन्ड सम्म हतिहरू धुन;े  

 बगी िहकेो पतनी िल हति पितल्ने; 

 एकल प्रयोग िौतलयत वत कतगजको िौतलयतले हति पुछ्ने; ि त्यसपतछ 

 िौतलयतलतई नष्ट गन े। 

५.२.१.४ घि बततहिको दक्रयतकलतपहरू वत कतया स्थल बततहि हुनु ि हतिमत मतटो लतगेको निहेिँइित  को 

कतिणले गिता हति धुन ु व्यवहतरिक नहुने अवस्थतमत एफसीसीपी, कमाचतिी, अन्य वयस्कहरू ि 

बतलबच्चतहरूले सतबुन ि न्यतनो पतनीले हति धुनकुो बिलतमत हति स्यततनटतईजि प्रयोग गना सदकने छ । 

कमाचतिीले एउटत हतिे स्यततनटतईजि प्रयोग गने बच्चतहरूले स्यततनटतईजि सुकेि न गए सम्म हति मतडकेो 

तनतिि गनुा पछा  । चौबीस (२४) मतहनत भन्ित कम उमेिको बच्चतहरूको लततग गैह्र मदिित हति े

स्यततनटतईजिहरू मतत्र प्रयोग गरिनु पने छ । 

५.२.१.५ हति धुनको लततग प्रयोग गरिने हसंकमत एकल तस्पगोटबतट आउने ितिो ि तचसो बतग िहन ेपतनी हुन ु

पने छ । ितिो पतनीको ितपक्रम १२० तडग्री फिेनहतईट भन्ित बढी हुनु हुिँनै । 

५.२.१.६ प्रत्येक हति धुन े हसंकमत सतबुन वत कतगजको िौतलयत वत व्यतक्तगि एकल प्रयोग कपडतको 

िौतलयतहरू बतलबच्चतहरूको लततग उपलब्ध ि पहुचँ योग्य हुनु पने छ । 

५.२.१.७ यदि हति धुने हसंकहरू बच्चतको शिीिको उचतल बमोतजम छैन भने एउटत हसँढीिति स्टुल उपलब्ध हुनु 

पछा । 

५.२.१.८ एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले आफै हति धुन नसके्न बच्चतहरूको हति धोइ दिनु पने छ ि 

बच्चतहरूलतई स्वस््य हति धनुेबतिे तसक्न ि अभ्यतस गनामत मद्दि गनाको लततग तवकतसगि रूपमत उपयुक्त 

मतगािशान ि सुपरिवेक्षण उपलब्ध गितउनु पने छ ।  

५.२.२ बतलबच्चतहरूको पतहिन  
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५.२.२.१ प्रत्येक बच्चतलतई यथेष्ट मतत्रतमत सोझै उपलब्ध गितएि वत मतित तपितहरूलतई पतहिनहरूको सफत 

जगेडत जोडतहरू उपलब्ध गितएि त्यसलतई कतयम ितख्न लगतएि  बच्चतहरूको लततग थप पतहिन उपलब्ध 

भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पनेछ । 

५.२.२.२ तभजे पतछ वत मतटो लतगे पतछ बच्चतहरूको पतहिन फेरि दिएकोबतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पछा ।  

५.२.२.३ तभजेको वत मतटो लतगेको पतहिनहरू बच्चतको नतमको लेबुल टतँतसएको एउटत तसलबन्िी प्लततस्टकको 

भतँडो वत झोलतमत िततिन ुपने छ ि दिनको अन्त्यमत बच्चतको मतित तपितलतई दफिता  गरि दिनु पनेछ । 

एउटत फसीसीपीले तभजेको वत मतटो लतगेको पतहिनलतई कतया स्थलमत धुने नधुन ेछनौट गना सके्नछ ।  

   बच्चतहरू मतझ सतझेितिी गरिनु हुन ेछैन ि बच्चतको व्यतक्तगि सिसतमतनसँग अलग रूपमत भण्डतिण गरिन ु

पने छ ।   

५.२.२.४ बच्चतहरूको कतँतगयो ि बुरुसहरू लगतयिकत  तनजी सि सतमतनहरू  बच्चतहरू मतझ सतझेितिी गरिन ु

हुने छैन ि बच्चतको व्यतक्तगि सिसतमतनसँग अलग रूपमत भण्डतिण गरिनु पने छ । 

५.२.३ डतयपि फेने 

५.२.३.१ तभजेको ि मतटो लतगेको अवस्थतमत बच्चतको डतयपि फेरि दिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.२.३.२  कम्िीमत पतन प्रत्येक िईु (२) घण्टतमत एक पटक बच्चतहरूको डतयपिलतई हिेेि तनिीक्षण गने लगतयि 

डतयपिहरूलतई तनयतमि रूपमत जतँच गनाको लततग एफसीसीपीको एउटत स्थततपि कतयातवतध हुनु पनेछ । 

५.२.३.३ प्रत्येक बच्चतको लततग डतयपिको आपूर्िालतई  एफसीसीपीले तनगितनी गनुा पने छ ि तिनीहरूलतई 

तनयतमि रूपमत पुित भरिएको तनतिि गनुा पछा । 

५.२.३.४ एफसीसीपीले सफत, धुन तमल्ने ि पतनी नसोस्न ेसिह भएको ितम्रो डतयपि फेने क्षेत्र भएको तनतिि 

गनुा पने छ  । डतयपि फेने क्षेत्र भतन्छत घि वत ितने कुित भण्डतिण गरिने, ियति गरिने वत पतस्कने कुनै पतन 

क्षेत्रमत अवतस्थि हुनु हुिँनै ।  

५.२.३.५ दिसत गना ि डतयपि फेनाको लततग प्रयोग गरिने हति धुने हसंकलतई ितनत ियति गना पतन प्रयोग 

गरिन्छ भने  नतलकत ि हसंकलतई ितनत ियति गनुा भन्ित पतहलत स्यततनटतईज गरिन ुपछा । 

५.२.३.६ प्रयोग गरिएको नष्ट गना योग्य डतयपिहरूलतई एउटत पतनी नतछने झोलतमत वत ितम्री तमल्ने तबको 

भएको धुन तमल्न ेभतँडोमत िततिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.२.३.७ डतयपिको लततग प्रयोग गरिने भतँडो बच्चतहरू पुग्ने स्थतन भन्ित टतढत हुनु पने छ । 

५.२.३.८ डतयपिको लततग प्रयोग गरिने भतँडो ितैनक रूपमत ितली गनुा पछा , सफत गनुा पछा ि कीटतणुितहि 

बनतउनु पछा ।  

५.२.३.९ यदि कपडतको डतयपि प्रयोग गरिएको भए तभजेको वत मतटो लतगकेो डतयपिहरूलतई एउटत 

प्लततस्टकको झोलतमत वत तसलबन्ि गना सदकन े ि बच्चतले नभेट्ने स्थतनमत व्यतक्तगि भतँडोमत िततिएको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 
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५.२.३.१० कपडतको डतयपिहरूलतई ितैनक रूपमत बच्चतसँगै घिमत पठतइ दिनु पछा । एफसीसीपीले कपडतको 

डतयपिलतई ितैनक रूपमत धुने छनौट गना सक्छ ।  

५.२.३.११ प्रत्येक डतयपि फेने कतयातवतधमत  तनम्नतलतिि कुितहरू समतवेश हुनु पछा: 

 ियतिी: सभत आपूर्िाहरू कमाचतिी सिस्यले हति धुन्छ, परिविान गने सिहलतई दक ि नष्ट गना तमल्न े

आविणले वत सिह हतल ै सफत गरिएको ि कीटतणुितहि बनतइएको बतिे तनतिि गछा ियति गछा ि 

बच्चतलतई डतयपि परिविान गने क्षेत्रमत ल्यतउँछ ।  

 फोहोि चिण: मतटो लतगेको डतयपिलतई हटतउने ि बच्चतको डतयपि क्षेत्र सफत गने । 

 सफत चिण: सफत डतयपि लगतइदिने, बच्चतलतई लुगत लगतइ दिने ि बच्चतको हतिहरू धोइ दिने । 

 धुलतई: डतयपि परिविान गन ेसिहलतई सफत गन ेि कीटतणुितहि बनतउने, डतयपि नष्ट गने ि कमाचतिी 

सिस्यले आफ्नै हति धुन्छ ।  

 डतयपि परिविानलतई अतभलेिीकिण गने । 

 

५.२.३.१२ एफसीसीपीको एउटत तलतिि डतयपि फेने कतयातवतध हुनु पछा  जुन कमाचतिीहरूको पहुचँमत हुन ु

पछा । 

५.२.३.१३ एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले डतयपि परिविान गन ेकतयातवतधलतई प्रत्येक डतयपि परिविान 

गने क्षेत्रमत टतँस गनुा पने छ ।  

५.२.३.१४ हति धुनुको अतिरिक्त डतयपि परिविान गिता तनम्न अवस्थतमत नष्ट गना तमल्ने नन पोिोस पञ्जतहरू 

लगतउनु पनेछ  

 कमाचतिी व्यतक्तको िुलत कतटेको, घतउ भएको वत चकेको छतलत छ;  

 एक जनत बच्चतको छतलमत कतटेको, घतउ भएको वत चकेको छ; वत 

 एक बच्चतमत दिसतबतट फैलने थतहत भएको सङ्क्रमण छ । 

५.२.४ दिसत तपसतब गितउन ेवत दिसत तपसतब गना तसके्न / िततलम 

५.२.४.१ बच्चतहरूलतई चपी प्रयोग गना आवश्यक हुिँत समयमत नै समतयोतजि गितउनु पछा ।  

५.२.४.२ एफसीसीपी ि कमाचतिीले सुितक्षि ि स्वस््य दिसत तपसतप गनामत सकतितत्मक मतगािशान उपलब्ध 

गितउनु पछा  । दिसत तपसतप गने सीपहरूको तवकतसमत बच्चतहरूलतई उनीहरूको उमेि ि क्षमित सुहतउँिो 

हुने गरि सहयोग गनुा पछा  

५.२.४.३ सब ै दिसत तपसतब गना तसकतइ िततलम मतित तपितहरूको जतनकतिी ि स्वीकृिीमत गरिएको बतिे 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ि दिसत तपसतब गने िततलमको तवतध तयनीहरू तवकतसगि रूपमत उपयुक्त 

हुिँत ि यी तनयमतवलीहरू उल्लङ्घन नहुन ेगरि मतित तपितहरूको दिसत तपसतब गितउने तवतध अनुरूप हुन ु
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पनेछ । दिसत तपसतब गनामत बच्चतको उन्नति ि सफलितबतिे तनयतमि रूपमत बच्चतको मतित तपितहरूलतई 

सञ्चतिण गरिनु पन ेछ ।   

५.२.४.४ बच्चतको आकतिको चपी हसँढी सहयोगी ढतँचत परिविान गरिएको बच्चतको आकतिको चपी आसनहरू  

चपी मततथ ठ्यतक्क तमल्ने पसतउन तमल्ने जस्िो दिसत गना तसकतउन/ िततलम दिनको लततग सुितक्षि ि सफत 

गना तमल्ने उपकिणहरू चपी प्रयोग गना तसदकिहकेत बच्चतहरूको लततग उपलब्ध गितउन ुपने छ । 

५.२.५ शिीिको ििल पितथासँग िुलत हुनको लततग मतनक चलनहरू 

िगि वत िगि भएको शिीिको ििल पितथाहरूसँग िुलत हुिँत कमाचतिीहरूले मतनक सतवधतनीहरू 

अपनतउनु पने छ । मतनक सतवधतनीहरूमत तनम्न तलतिि कुितहरू समतवेश छन्  

 िगि वत िगि भएको शिीिको ििल पितथाहरू सफत गनाको लततग त्यसलतई सफत गनाको लततग प्रयोग 

गरिएको पितथामत सहजै त्यो ििल िहन सहन नसके्न भएमत नन पोिोस नष्ट गना तमल्ने पन्जतहरू प्रयोग 

गने ; 

 मतटो लतगेको सिहलतई सफत गने ि कीटतणुितहि बनतउन;े 

 सङ्क्रतमि पितथाहरूलतई नष्ट गने ि धनु तमल्न े बस्िहुरूलतई सिुतक्षि सतथ तसलबन्ि गरिएको 

प्लततस्टकको झोलतमत भण्डतिण गन;े 

 यस तनयमतवलीको तनयम ५.२.१.३ को आवश्यकित बमोतजम हतिहरू ितम्रिी धनुे । 

५.२.६ सफत गन,े स्वस््य बनतउने ि कीटतणुितहि बनतउने (यी पितवलीहरूको परिभतषतको लततग यी 

तनयमतवलीहरूको भतग २२ हनेुाहोस ्) 

५.२.६.१ तनमताितको तसफतरिसहरूमत अन्यथत तनिशेन दिइएको अवस्थतमत बतहके स्वतस््यकि ि कीटतणुितहि 

बनतउनु भन्ित पतहलत सफत गनुा पछा ।  

५.२.६.२ स्वस््य बनतउने ि कीटतणुितहि बनतउने सबै घोलहरू ईतपए ििता गरिएको ि तनमताितको तनिशेन 

बमोतजम प्रयोग गरिएको हुन ुपने छ ।  

५.२.६.३ स्वस््य बनतउने ि कीटतणुितहि बनतउनको लततग घिेलु तब्लच प्रयोग गना पतन सदकने छ । यी 

उद्दशे्यहरूको लततग तब्लच प्रयोग गिता ितजत तब्लच घोलहरू ितैनक रूपमत तमसतउनु पछा । 

५.२.६.४ तनम्नतलतिि अििहरूको सफतइ तनम्नतलतिि िततलकतमत गरिनु पन ेछ : 

प्रत्यके प्रयोग पतछ: 

 प्लततष्टकको मुिमत हततलएको िेलौनतहरू 

 टेबलहरू परिविान गिता ि  

 यदि अकै बच्चतले प्रयोग गिेको भए बच्चतको तबर्छ्यौनतहरू, ितटहरू, डसनतहरू ि तबर्छ्यौनत  

जब यसल ेअको सिहलतई स्पशा गछा : 

 पेतसफतयिहरू 
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प्रत्यके हप्तत :  

 तबर्छ्यौनतहरू, ितटहरू, डसनतहरू ि तबर्छ्यौनत यदि एउटै बच्चतले प्रयोग गिेको भए 

प्रत्यके मतहनत: 

 मेतसनले धुन तमल्ने िेलौनतहरू; 

 टोपी लगतयिकत पतहिनकत कपडतहरू; 

 िेल दक्रयतकलतप केन्िहरू; ि  

 िेदफ्रजिेटि । 

 

५.२.६.५ तनम्नतलतिि अििहरूको स्वस््यकिण तनम्नतलतिि िततलकतमत गरिनु पने छ: 

प्रत्यके प्रयोग पतछ ि अगततड : 

 ितनत ियति गने सिहहरू ि   

 डतईतनङ टेबलहरू ि हतई चयेि टे्रहरू 

 

दिनको अन्त्यमत : 

 ितनत ियति गने उपकिणहरू  

 मुिमत हततलएको प्लततष्टकको िेलौनतहरू ि 

 पेतसफतयिहरू 

५.२.६.६ प्रत्येक दिनको अन्त्यमत तनम्नतलतिि अििहरूलतई कीटतणुितहि बनतउनु पनछे: 

 ढोकतको ह्यतण्डलहरू; 

 हति धनुे हसंक ि धतितको टुटीहरू; 

 कतउण्टिको मततथल्लो भतगहरू; 

 चपी ि चपी तसके्न औजतिहरू; 

 डतयपि पतत्रहरू; ि 

 पतनी तपउने फब्बतितहरू । 

 

५.३ सङ्क्रतमक िोगहरूको व्यवस्थतपन 

५.३.१ एफसीसीपीले एफसीएचमत तनम्नतलतिि लगतयि सरुवत िोगहरूको व्यवस्थतपनको लततग योजनत 

तवकतस गिेि लतगू गनुा पने छ  

 बच्चतलतई अलग िततिने वत  एफसीएच बतट घि पठतइने िोगको लक्षणहरूको नतम िोके्न ि पतहचतन गना 
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 बच्चतलतई स्वतस््य हिेचतह प्रितयकद्वतित कुन ै वक्तव्य तबनत एफसीसीएचमत भनता नगरिन े सरुवत 

िोगहरूको पतहचतन गन े

 एकजनत बच्चत रिपोटा गना योग्य सरुवत िोगसँग िुलत भएको हुन सके्न  हुिँत मतित तपितहरूलतई तलतिि 

सूचनत गन े। 

 

५.३.२ ितैनक स्वतस््य जतँच 

एफसीसीएचमत आइ पुगे पतछ कमाचतिीले प्रत्येक बच्चतलतई सरुवत िोगको लक्षणहरू ि चोटपटकको 

सङ्केिहरूको लततग अवलोकन गनुा पने छ । कुनै पतन स्पष्ट चोटपटकहरूलतई मतित तपितहरूको बच्चतको 

अवस्थतसँग सम्बतन्धि कुनै पतन रटप्पणीको सतथमत िस्ितवेतजकिण गरिनु पने छ । यस िस्ितवेजलतई 

बच्चतको फतईलमत कम्िीमत पतन ३६५ दिनको लततग कतयम िततिनु पने छ  । 

५.३.३ बतलबच्चतलतई हिेचतहबतट तनष्कतसन  

५३.३.१ एफसीसीपीले िोगको सङ्केि ि लक्षण िेिततचत्रमत िोदकएको  तनष्कतसनकत नीतिहरूलतई पतलनत 

गनुा  पनेछ (अनुच्छेि क हनेुाहोस् ) 

५३.३.२ िोगको सङ्केि ि लक्षण िेिततचत्रमत कतगजति पढ्नको लततग कमाचतिीहरू ि मतित तपितहरूको लततग 

उपलब्ध िहकेो हुनु पने छ । 

५.३.३.३ एउटत बच्चतलतई हिेचतहबतट तनष्कतसन गरिने छ यदि एफसीसीको तवचतिमत तनयतमि ितैनक 

दक्रयतकलतपहरूमत सहभतगी हुनको लततग उ तनकै तबितमी भएको छ ।  

५.३.४ तबितमी भएको बतलबच्चत प्रति प्रतिदक्रयत जनतउनु 

५.३.४.१ तिनीहरूको मतित तपितहरू तिनीहरूलतई तलन न आइ पुगे सम्मको लततग तबितमी भएको लक्षणहरू 

प्रिशान गने बच्चतहरूको लततग अरू बतलबच्चतहरूबतट अलग िहकेो एउटत आितमितयी स्थतन सृजनत गना 

सदकन ेछ भने्न एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । त्यो अलग क्षेत्र बच्चतलतई सतु्न वत आितम गना दिनको 

लततग उपयुक्त ढङ्गले सजतइएको हुनु पने छ  जुन भतन्छतघि वत शौचतलय क्षेत्रमत अवतस्थि भएको हुन ु

हुिँनै ।  

५.३.४.२ एकजनत तबितमी बच्चतले प्रयोग गिेको सब ैअििहरूलतई अरू बच्चतल ेप्रयोग गनुा भन्ित पतहलत नै सफत 

गिेि कीटतणुितहि बनतइनु पनेछ ।  

५.३.४.३ एक जनत तबितमी बच्चतलतई सुपरिवेक्षण गरिएको बतिे कमाचतिीहरूले तनतिि गनुा पने छ । 

 

५.४ तनन्ित ि आितमको प्रतवधतनहरू 

५.४.१ दक्रब को आवश्यकित लगतयि सतमतन्य तनन्ित ि आितमको प्रतवधतनहरू 
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५.४.१.१ तवद्यतलय जतने उमेिको बतलबच्चत बतहके प्रत्यके बच्चतको  उसको उमेि ि तवकतसको लतगी सुितक्षि 

असल ममाि गरिएको ि प्रत्येक दिन एउटत मतत्र बच्चतले प्रयोग गने एउटत व्यतक्तगि दक्रब, पोटा अ दक्रब, ितट 

वत डसनत वत ओर्छ्यतन भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । कुनै पतन बच्चत सुत्नको लततग ढतँचत ियति 

नपतरिएको भुइँमत वत टेबल कुसीमत सोझै सुत्नु हुिँनै । दक्रब वत पोटा अ दक्रबहरू बच्चतहरूको लततग प्रयोग 

गरिनु पछा बतह्र (१२) मतहनत भन्ित कम उमेिको बतलबच्चतहरूको लततग प्रयोग गनुा पछा । बच्चतहरू । यदि 

तिनीहरू अरूको सहतयित तबनत शतिीरिक रूपमत चढ्न सक्षम छन् भने दक्रब वत पोटा अ दक्रबहरूमत 

तनितउन दिनु हुिँनै । 

५.४.१.२ सबै दक्रब वत पोटा अ दक्रबहरू एफसीसीएच तमट उपभोक्तत उत्पतिन सुिक्षत कतमसन १६ तस.एफ.आि 

भतग १२२० मत बच्चतहरूको लततग प्रयोग गरिएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ (अनुच्छेि ि 

हनेुाहोस)्  

५.४.१.३ १६ तस.एफ.आि भतग १२२० को आवश्यकित पुित नगन ेकुनै पतन दक्रबलतई बतलबच्चतहरूको हिेचतह 

गरिएको गृहको क्षेत्रहरूबतट हटतइएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । 

५.४.१.४ ितट ि डसनतहरू नन् पोिोस हुनु पने छ वत नन् पिोसले ढतकेको हुनु पने छ । प्रत्येक बच्चतलतई दक ि 

एफसीसीपीले यत ि मतित तपितले तिनीहरूलतई सफत व्यतक्तगि च्यतिि िदकयतहरू उपलब्ध गितइनु पने छ 

।  कुनै पतन बच्चत  नन् पोिोस च्यतििहरूमत सोझै सतु्नु हुिँनै ।  

५.४.१.५ तनितएको बेलत वत आितम गिेको बेलत बतलबच्चतहरूलतई एफसीसीपी ि /अथवत कमाचतिील े

सुपरिवेक्षण गनुा पने छ । एफसीसीपी ि /अथवत कमाचतिीले एउटत तनितइ िहकेो बच्चतलतई बच्चतको मुि 

हनेाको लततग  बच्चतको छतलतको िङ हनेाको लततग ि बच्चतको श्वतस प्रश्वतसलतई जतँच गनाको लततग  कम्िीमत 

पतन प्रत्येक पन्र (१५) तमनेटमत एक पटक अवलोकन गनुा पने छ ।  

५.४.१.६ उपयुक्त सुपरिवेक्षणको लततग अनुमति दिनको लततग बच्चतहरू सुत्ने वत आितम गने क्षेत्रहरूमत प्रकतश 

उपलब्ध गितइनु पने छ । यसको अथा एफसीसीपी ि /अथवत कमाचतिीले बच्चतको अनुहति िखे्न सकोस ्

बच्चतको छतलतको िङ हनेा सकोस्  ि बच्चतको श्वतस प्रश्वतसलतई जतँच गना सकोस् ।  

५.४.१.७ तभजेको वत मतटो लतगेको ितट दक्रब डसनतहरू ि ओढ्ने ओर्छ्यतउनहेरू ित्कतल फेिेि त्यसलतई न धोए 

सम्मको लततग तसलबन्ि प्लततस्टक झोलत वत भतँडोमत मत भण्डतिण गरिनु पने छ ।  

५.४.१.८ एउटत बच्चतले प्रयोग गिेको ओढ्ने ओर्छ्यतउनेहरूलतई अरू बच्चतहरूले प्रयोग गिेको ओढ्न े

ओर्छ्यतउनेहरूको सम्पकामत नआउने िविले भण्डतिण गरिनु पने छ । 

५.४.२ बतह्र (१२) मतहनत भन्ित कम उमेिको नतबतलकहरूको लततग  सुितक्षि सिुतइको चलनहरू  

५.४.२.१ थतके पतछ नतबतलकहरूलतई सुत्न दिन ुपछा ।  

५.४.२.२ नतबतलकहरूलतई सुन्नको लततग जतहल ेपतन उितनो पतिेि ितख्नु पछा ।   
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५.४.२.३ नतबतलकहरू दक्रबमत वत पोटा अ दक्रबहरूमत सतु्ने गिेको बतिे एफसीसीपी ि कमाचतिीले तनतिि गनुा 

पने छ । नतबतलकहरूलतई कोच वत सोफत, तसितनी, तसिक, भेडतको छतलत वत कम्बल जस्िो निम सिहमत 

सुत्नको लततग छततड दिनु हुिँनै । नतबतलकहरूलतई कतिको आसनहरूमत तपङहरूमत अग्लो कुसीहरूमत 

उदफ्रने कुसीहरूमत वत त्यस्ि ैप्रकतिको औजतिमत सुत्नको लततग छततड दिनु हुिँनै । यस प्रकतिको औजतिमत 

तनितउने एउटत बच्चतलतई उपयुक्त हुनत सतथ तबस्ितिै गिेि एउटत दक्रब वत पोटा अ दक्रबमत सतनुा पछा  । 

५.४.२.४ प्रत्येक दक्रब वत पोटा अ दक्रबमत एउटत िढृ सतघँिुोसँग तमलेको सतँघिुो गिेि तमल्ने दक्रब िन्नतले ढतकेको 

डसनत हुनु पछा । 

५.४.२.५ निम ितले वस्िहुरू, िेलौनत वत िुकुलो ओढ्ने ओर्छ्यतउनहेरू नतबतलक सुत्न ेक्षेत्रमत प्रयोग गरिन ु

हुिँनै । निम वत िुकुलो  ओढ्ने ओर्छ्यतउनेहरूमत बम्पि प्यतडहरू, तसितनीहरू, तसिक, आितम दिन,े 

भेडतको छतलतहरू, कम्बलहरू, समिल िन्नतहरू, कपडतको डतयपि, र् यतल े लगतयिकत हुन । 

नतबतलकहरूलतई सुितउनको लततग कसेि बतँतधनु हुिँनै ।  

५.४.२.६ िुकुलो कपडत वत सुितक्षि िविले सुत्नको लततग त्यसको ढतँचत ियति गरिएको त्यस्ि ैप्रकतिको कपडत 

प्रयोग गना पतन सदकन्छ । र् यतलेहरू नकेलेसहरू  टतई वत हुड भएको कपडतहरू बच्चतलतई दक्रब वत पोटा अ 

दक्रबमत ितख्नु भन्ित पतहलत बच्चतबतट हटतउनु पछा । 

५.४.२.७ बच्चतको स्वतस््य हिेचतह प्रितयकद्वतित आवश्यक भएको अवस्थतमत बतहके कुन ै पतन तस्थति पत्तत 

लगतउने उपकिण प्रयोग गनुा हुिँनै । त्यस्िो कुन ै पतन उपकिण कसिी प्रयोग गने भने्नबतिेको 

तनिशेनहरूलतई बच्चतको फतईलमत बच्चतको स्वतस््य हिेचतह प्रितयकबतट  तलतिि रूपमत िततिनु पने छ ।  

५.४.२.८ नतबतलकहरूलतई बोिलहरू सँगै दक्रबहरू वत पोटा अ दक्रबहरूमत िततिनु हुिँनै । पेतसफतयिहरूलतई 

दक्रब वत पोटा अ दक्रबहरूमत मतित तपितको अनुतमति तलएि ितख्ने अनुमति दिइएको छ  । पेतसफतयिमत 

घतँटी तथतचएि तनसततसने जोतिम उत्पन्न गने ितलको िति वत तक्लपहरू हुनु हुिँनै । 

५.४.३ बतह्र (१२) मतहनत भन्ित बढी उमेिको बच्चतको तनतमत्त आितम गने अभ्यतसहरू 

५.४.३.१ एफसीसीपीले एफसीसीएचको लततग  तवद्यतलय जतन ेउमेि भन्ित कम उमेिको ि पतँच (५) घण्टत वत 

त्यो भन्ित बढी उपतस्थि िहकेो  प्रत्येक बच्चतको लततग सुत्ने वत आितम गने अवसि भएको िततलकतको ढतँचत 

ियति गनुा पने छ । बतह्र (१२) मतहनत भन्ित बढी उमेिको बच्चतहरू कम्बल, तसितनी ि निम ितलको 

िेलौनत सतथमत तलएि सतु्न वत आितम गना सके्न छन् ।  

 

५.४.३.२ बतलबच्चतहरूलतई सुितउनै पछा भने्न आवश्यक हुिँनै । छोटो समयको लततग न सुत्न ेबतलबच्चतहरूको 

लततग शतन्ि भएि िेल्नको लततग स्थतन ि उपकिण उपलब्ध गितउनु पछा । 
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५.५ मिुको स्वतस््य  

५.५.१ यदि बतलबच्चतहरूल ेआफ्नो ितँि एफसीसीएचमत मतझ्छ भने प्रत्येक बच्चतको त्यस बतलकले मतत्र प्रयोग 

गने एउटत तनजी बुरुस हुन ुपने छ  । 

५.५.२ ितँि मतझ्ने बुरुसहरू यस्िो िविले भण्डतिण गरिनु पने छ दक जसमत हतवतबतट सुक्न सकोस् ि त्यस 

बुरुसले ितँि मतझ्ने बुरुसहरू, सतबुनहरू, िौतलयतहरू वत तपउने कपहरू जस्ित अन्य वस्िुहरूलतई छुनमत 

बन्िजे लगतओस् । 

५.६ औषतध िवुतउन े

५.६.१ बच्चतहरूलतई औषतध िुवतउने सम्बन्धमत एफसीसीपीले एउटत तलतिि नीति ि योजनत तवकतस गिेि 

तनिन्िि रूपमत लतगू गनुा  पनेछ । 

५.६.२ एफसीसीएचमत तवभतगले स्वीकृि गिेको िततलमको पतठ्यक्रम पुित गिेको कमाचतिीले मतत्र औषतध 

िुवतउने गिेको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । 

५.६.३ दिइएको प्रत्येक औषतधको लततग बच्चतको मतित तपितहरूबतट एफसीसीएचले तलतिि अनुमति नपतएको 

अवस्थतमत औषतध वत जडीबुटी/ लोक उपतयहरू बच्चतलतई न िुवतइने बतिे  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन े

छ । 

५.६.४ यदि औषतध िुवतउनको लततग प्रतिस्थतपन स्वीकृि नभएको भए मतित तपितहरूलतई जतनकतिी 

दिइएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.६.५ औषतध िुवतउनको लततग मतित तपितहरूबतट तलइएको तलतिि अनुमतिमत बच्चतलतई िुवतइएको प्रत्येक 

पे्रस्कृप्सन भएको ि पे्रस्कृप्सन नभएको औषतधको लततग तनम्नतलतिि सबै जतनकतिीहरू अतनवतया रूपमत 

समतवेश भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ: 

 बच्चतको नतम; 

 बच्चतको जन्म तमति ; 

 कुनै औषतध उपचतिको एलजीहरू; 

 औषतधको नतम; 

 दिइनु पने मतत्रत; 

 औषतध दिइनु पने समय; 

 िुवतउने वत लगतउने मतगा (मुि, कतन, नतक, तवषय क्षेत्र सम्बन्धी, सुँघ्ने ) ; 

 औषतध िुवतउनु  पने कतिण; 

 औषतध िुवतउने सुरुको तमति ि अतन्िम तमति; ि 
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 कुनै तवशेष तनिशेनहरू । 

५.६.६ सबै तप्रस्कतईब गरिएको औषतधहरू यसको मौतलक भतँडोमत भएको, बच्चतको लततग सही ढङ्गले लेबुल 

गरिएको ि भतँडोमत लेतिएको औषतधको म्यति सदकनु भन्ित पतहलत नै िुवतइएको एफसीसीपीले तनतिि 

गनुा पने छ । 

५.६.७ सबै तप्रकृप्सन नभएको औषतधहरूमत बच्चतको नतमको लेबुल टतँसेको हुनु पने छ ि िुवतउने तनिशेनकत 

सतथ यसको मौतलक भतँडोमत भएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । यसलतई अतनवतया रूपमत 

भतँडोमत लेतिएको औषतधको म्यति सदकन ुभन्ित पतहलत नै िुवतइनु पने छ । लेबुलमत लेतिएको तनिशेनको 

कुनै पतन तभन्नित बच्चतको स्वतस््य हिेचतह प्रितयकबतट तलतिि रूपमत दिइएको हुन ुपनेछ । 

५.६.८ मतत्रत, िुवतइएको समय, िुवतउने कमाचतिीको नतम ि अवलोकन गरिएको कुनै पतन नकतितत्मक असि 

लगतयि िुवतइएको सब ैऔषतधहरूको बतिेमत अतभलेि िततिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । यी 

अतभलेिहरूलतई औषतध िुवतउन सुरु गरिएको तमति ितेि ३६५ दिन सम्म कतयम िततिनु पने छ ि 

बच्चतको फतइलमत वत औषतध िुवतइएको लगमत िततिन पतन सदकने छ । 

५.६.९ बच्चतलतई आवश्यक नभए पतछ प्रयोग नगरिएको औषतध मतित तपितहरूलतई दफिता दिइएको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.६.१० दकित फट्यतङ्ग्रो धपतउने, सन तस्क्रन ि पे्रतस्क्रप्सन नभएको डतयपि मलमहरूलतई औषतध मतहनँिनै । 

दकित फट्यतङ्ग्रो धपतउन,े सन तस्क्रन ि पे्रतस्क्रप्सन नभएको डतयपि मलमहरू प्रयोग गनुा भन्ित पतहलत 

मतित तपितको तलतिि अनमुति तलइएको बतिे  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । यस मतित तपितको 

अनुमतिमत उत्पतिनलतई नतम िुलतइएको हुनु पने छ िि समय गुिँि ै जतँित आवश्यक भए बमोतजम 

लगतउने अनुमि दिन पतन सदकन ेछ । यस्िो अनुमतिलतई कम्िीमत पतन प्रत्येक ३६५ दिनमत अद्यतवतधक 

गरिनु पने छ ि प्रत्येक बच्चतको फतइलमत कतयम िततिनु पना छ । तवद्यतलय जतने उमेि भन्ित कम उमेिको 

बच्चतहरूले यी कुनै पतन अििहरू आफै स्विन्त्र रूपमत  लगतउनु हुिँनै  । तवद्यतलय जतने उमेिको बच्चतहरूल े

यी कुनै पतन अििहरू सुपरिवेक्षणमत आफै स्विन्त्र रूपमत  लगतउनु सक्छ ।  

५.६.११ यस तनयमतवलीको तनयम ५.६.१० मत वणान गरिएको सबै औषतध ि गैह्र औषतधहरूलतई बच्चतहरू 

नपुग्ने ठतउँमत सुितक्षि रूपमत भण्डतिण गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.६.१२ उिति सुघँ्ने ईतपनेप्रतईन (ईपी) एन ि िौित औषतध जस्ित पे्रस्कृप्सन उिति औषतधहरूलतई 

आपिकतलीन प्रयोगको लततग अतनवतया रूपमत ित्कतल पहुचँ प्रतप्त गना सदकने स्थतनमत िततिनु पने छ ।   

५.७  प्रतथतमक उपचतिको सतधनहरू 

५.७.१ एफसीसीपीमत एफसीसीएचको वयस्कहरूको लततग िि बच्चतहरूको लततग होइन एउटत ियतिी 

अवस्थतमत पहुचँ योग्य प्रतथतमक उपचति दकट हुनु पने छ  । प्रतथतमक उपचति दकटमत तनम्नतलतिि कुितहरू 

हुनु पने छ: 

 प्रतथतमक उपचतिको हतिे पुतस्िकत;  
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 टतँतसने टेप; 

 ब्यतण्डजेहरू; 

 तनमाली किण गरिएको गेज प्यतडहरू; 

 गेजको िोलहरू; 

 आई ड्रतेसङ; 

 नष्ट गना तमल्ने नन् पोिोस पन्जतहरू; 

 कँैचीहरू ; 

 तचम्टतहरू; 

 तससत ितहि, पतिो ितहि थमोतमटि; 

 एउटत ईन्स्ट्यतन्ट तचसो प्यतक । 

५.७.२ प्रतथतमक उपचति दकटलतई आपूर्िाहरू प्रयोग हुिँ ैजतँित ि म्यति समतप्त हुिँ ैजतँित पुन भिण गरिनु पन े

छ । 

५.७.३ यस तनयमतवलीको तनयम ५७१ मत आवश्यक भए बमोतजम िईु (२) घण्टत वत त्यस भन्ित बढी समय 

लतग्ने कतया स्थल भ्रमणमत जतँित एउटत प्रतथतमक उपचति दकट पतन सतथमत तलएि गएको एफसीसीपीले 

तनतिि गनुा पने छ । मततथ सूचीकृि गरिएको अििहरूको अतिरिक्त त्यस दकटमत तनम्नतलतिि कुितहरू 

समतवेश हुनु पछा  

 पतनी ि झोल सतबनु वत एन्टीसेतप्टक पुछ्नेहरू; 

 एलजी भएको वत तवशेष स्वतस््य आवश्यकितहरू भएको बच्चतलतई आवश्यक हुने कुनै पतन 

आपिकतलीन औषतधहरू ; 

 यस तनयमतवलीको तनयम ५.१०.१.१३.२ मत आवश्यक भए बमोतजम आपिकतलीन फोन नम्बिहरूको 

सूतच ; 

 यस तनयमतवलीको तनयम ३.३.४.१ को आवश्यकित बमोतजम आपिकतलीन हिेचतहको लततग मतित 

तपितको अतधकतिनतमतको प्रति । 

५.८ िघुाटनत, चोटपटक ि मतेडकल आपिकतल प्रति प्रतिदक्रयत जनतउन ु

५.८.१ एफसीसीपीले िघुाटनत भएको वत चोटपटक लतगेको िण्डमत पतलनत गनाको लततग ि आकतस्मक 

सेवतहरूमत पहुचँ पतउन ेयोजनतहरूबतिे एउटत तलतिि कतयातवतध तवकतस गिेि त्यसलतई लतगू गनुा पने छ । 

त्यस योजनतमत तनम्नतलतिि कुितहरू समतवेश हुन ुपने छ : 

 यतितयतिको तवतध ि मतित तपितलतई सूतचि गने लगतयि िघुाटनत भएको वत चोटपटक लतगेको वत 

मेतडकल आपिकतलीन अवस्थत भएको िण्डमत पतलनत गनुा पने कतयातवतधहरू; ि 
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 िघुाटनत भएको वत चोटपटक लतगेको वत मेतडकल आपिकतलीन अवस्थत भएको िण्डमत मतित 

तपितलतई सूतचि गना असमथा हुिँत पतलनत गनुा पने कतयातवतधहरू ऽ 

 

५.८.२ यदि उपतस्थि हुिँत एकजनत बच्चतको एउटत िघुाटनत भयो वत चोट पटक लतग्यो भने बच्चतलतई अरू हतनी 

हुनबतट सुितक्षि ितख्न ि मतित तपितलतई जति सक्िो चतँडो सूतचि गनाको  लततग ित्कतल कतिबतही गरिएको 

बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.८.३ एफसीसीपीले ितेिने तचन्ह छोड्ने वत मेतडकल उपचति गना आवश्यक नभए पतन प्रतथतमक उपचति 

गरिएको प्रत्येक िघुाटनत, चोटपटक वत मेतडकल आपिकतलको लततग एउटत घटनतको प्रतिवेिन बनतएि 

त्यसलतई फतईलमत ितख्नु पनेछ ।  घटनतको प्रतिवेिनमत बच्चतको नतम, तमति, चोटपटक वत मेतडकल 

आपिकतलको वणान, त्यो कसिी भयो, वयस्क सतक्षी, उपलब्ध गितइएको प्रतथतमक उपचति, आवश्यक 

मेतडकल हिेचतह समतवेश हुनु पछा । बच्चतको मतित तपितलतई त्यस दिन बच्चत तलन आउँित एक प्रति 

प्रतिवेिन उपलब्ध गितइनु पने छ । यस तनयमतवलीको तनयम ३.१ मत उल्लेि भए बमोतजम गम्भीि 

ितलको चोटपटकहरू, जनतविले टोकेको ि मृत्युबतिे तवभतगलतई अतनवतया रूपमत रिपोटा गरिनु पने छ ।  

 

५.९ तवशषे स्वतस््य हिेचतिको आवश्यकित भएको ि अपतङ्गित भएको बतलबच्चतहरू 

५.९.१ कुनै ितस मेतडकल अन्िर्वािोध नभएको िण्डमत सबै बच्चतहरूलतई सम्भव भएको  सब ै

दक्रयतकलतपहरूमत समतवेश गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.९.२ एफसीसीपीले तवशेष स्वतस््य हिेचतह गना आवश्यक िहकेो ि अपतङ्गित भएको बतलबच्चतहरूको पूणा ि 

सफल समतवेशको लततग योजनत बनतउन ु पन े छ  एउटत व्यतक्तगि बच्चतको लततग योजनत बच्चतको मतित 

तपित ि कमाचतिी (यदि लतग ूहुने भए) सँगै बसेि तवकतस गरिनु पछा । त्यस योजनतले एउटत ितस बच्चतको 

कुनै पतन स्वतस््य वत अन्य ितस आवश्यकितहरूलतई सम्बोधन गनुा पछा । 

५.९.३ एउटत बच्चतको ितस आवश्यकित ि सकतितत्मक तवकतसलतई टेवत दिनको लततग आवश्यकित भए 

बमोतजम दक्रयतकलतपहरूमत, वयस्क बच्चत अन्ििदक्रयतहरूमत, तशक्षणको िणनीति ि सतमग्रीहरूमत 

समिुल्यित ि सतमञ्जस्य गरिएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

 

५.१०  भौतिक वतितविण ि सिुक्षत 

५.१०.१ भवन ि मैितनहरूको सतमतन्य सुिक्षत 

५.१०.१.१ सतमतन्य सुिक्षत: एफसीसीएच, मैितनहरू, उपकिणहरू ि िेलौनतको भौतिक सुतवधतहरूल े

बच्चतहरूको स्वतस््य सुिक्षत ि कल्यतणमत कुनै ििित उत्पन्न नगनेबतिे  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  
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५.१०.१.१.१ जस्िै सुिक्षतत्मक िोल प्रयोग गिेि छेडछतड गना नतमल्ने  तनगामद्वतिहरू ि यो उद्दशे्यको लततग 

तनमताण गरिएको अन्य उपकिणहरू प्रयोग गिेि तवद्युतिय तनगामद्वतिबतट बच्चतहरूलतई सुितक्षि िततिएको 

बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.१.२ बच्चतहरूलतई ितिहरू वत झ्यतलको िोलहरू तवद्यिु वत तवद्युतिय उपकिणहरू वत औजति ि 

टेतलफोनको ितिहरूले उत्पन्न गितउने तनस्सततसने  ििितबतट सिुतक्षि िततिएको बतिे एफसीसीपील े

तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.१.३ टेबल कुसी ि उपकिणहरू बतलयो भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । ठोदकने वत झन े

ििित उत्पन्न गने टेबल कुसी ि उपकिणहरूलतई सुितक्षि बनतइनु पने छ ।  

५.१०.१.१.४ आलमतिी वत स्नतन कोठतको बन्ि गना सदकने ढोकतहरूको िोल्ने उपकिण ियतिी अवस्थतमत 

उपलब्ध िहकेो एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । ढोकत बततहि कुन ैपतन बन्ि गने वत बतधँ्ने ि छुटकतित 

पतउनमत अविोध ल्यतउन सके्न उपकिणहरू प्रयोग गरिनु हुिँनै ।  

५.१०.१.१.५ िीन (३) वषा भन्ित कम उमेिको बच्चतहरूको तनस्सततसने ििित उत्पन्न गितउन सके्न, उपभोक्तत 

उत्पतिन सुिक्षत आयोग( तसतपएससी) द्वतित तिनीहरूको तनस्सतसीने जतँच तसतलण्डि भन्ित सतनो (गोलतइ 

१.२५ ईन्च ि लम्बतई २.२५ ईन्च)  मततनएको स सतनत िेलौनत ि वस्िुहरूमत सुपरिवेक्षण नगरिएको पहुचँ 

नभएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ 

 

५.१०.१.१.६ योजनतबि  दक्रयतकलतपको प्रयोगको लततग िततिएको ि एकजनत वयस्कद्वतित तनकट िहिे 

सुपरिवेक्षण गरिएको अवस्थतमत बतहके िीिो ि धतरिलो बस्िहुरू बच्चतहरू नपुग्ने ठतउँमत िततिएको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.२ अतग्नबतट सुिक्षत 

५.१०.१.२.१ अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचले अतग्नबतट सुिक्षतको भमोन्ट तवभतगको तनयमहरूलतई सध ै

अनुपतलन गिेको अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । यसमत तनम्न तलतिि लगतयिकत छन् िि 

यसमत मतत्र सीतमि िहकेो छैन  

 भमोन्ट तवभतगको अतग्न सुिक्षत तनिीक्षण प्रतिवेिनहरू अनुपतलनत गिेको 

 तनिीक्षणको िौितनमत पतहचतन गरिएको उल्लङ्घनहरूलतई सुधति गरिएको रूपमत  रटप्पणी उठतएि 

अतग्न प्रणतलीलतई तनयतमि रूपमत तनिीक्षण गितएको 

 अतग्न तनभतउन ेउपकिणलतई वैद्य तनिीक्षण ट्यतग लगतइएको  
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५.१०.१.२.२ एफसीसीपील े बतलबच्चतहरूको हिेचतहलतई प्रयोग गरिएको अको स्ििमत घि बततहि जतनको 

लततग  बततहि तनस्कने िईु (२) वटत अलग अलग उपतय नभएको अवस्थतमत घिको भुइँ िल्लतमत सीतमि 

पतनुा पछा  । यदि िोस्रो िल्लतलतई प्रयोग गरिएको छ भने बच्चतहरूलतई िोस्रो िल्वतबतट सुितक्षि िविल े

ितली गने योजनत हुन ुपछा । 

५.१०.१.२.३ हछँडी स्ििमत घिको बततहि सोझै तनस्कने कम्िीमत पतन एउटत (१) बततहि तनस्कने ठतउँ हुनु 

पनेछ । पिताल प्रकतिको ढोकतहरू बततहि तनस्कनको लततग प्रयोग गना तनषेध गरिएको छ । यदि हछँडीलतई 

प्रयोग गरिएको छ भने एउटत  झ्यतल झ्यतलको चौकोस मतन्िि िहन े ढुङ्गत वत कतठको फल्यतकबतट 

भुइँसम्म चवतलीस ४४ इन्च भन्ित बढी नभएको ि त्यो  एउटत (१) झ्यतल यदि बीस (२०) इन्च फितदकलो 

ि चौबीस (२४) इन्च अग्लो छ भन ेबततहि तनस्कन ेठतउँहरू मध्येको एउटत त्यो झ्यतल  हुन पतन सक्छ । त्यो 

झ्यतल बच्चत ि कमाचतिीहरूको पहुचँ तभत्र हुनु पने ि िोल्नको लततग सहज हुनु पन ेछ । 

५.१०.१.२.४ घिको प्रत्येक भुइँ ि एउटत एपतटामेन्ट भवनमत त्यस घिमत पुग्न ेबिन्डतमत एउटत कतम गन ेधुवत 

पत्तत लगतउने उपकिण भएको ि यसको सतथै बच्चतहरू सुत्ने स्थतनको ित्कतलको समीपमत एउटत धुवत पत्तत 

लगतउने उपकिण भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । बच्चतहरू सुत्न े कोठत बततहि कतबोन 

मोनोअक्सतइड तनगितनी गन ेउपकिणहरू िततिएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.२.४.१ त्यस घिको प्रत्येक िल्लत, ि एउटत अपतटामेन्ट भवनको घिमत जतन ेबिन्डतमत एउटत कतम गरि 

िहकेो धुवत पत्तत  लगतउने उपकिण िहकेो  ि यसको सतथै बच्चतहरू सतु्ने सबै कोठतहरूमत एउटत धुवत पत्तत 

लगतउने उपकिण भएको अनुमति प्रतप्त एफसीसीपील े तनतिि गनुा पन ेछ ।  बच्चतहरू सुत्न ेकोठत बततहि 

कतबोन मोनोअक्सतइड तनगितनी गने उपकिणहरू िततिएको अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन े

छ । 

५.१०.१.२.५ त्यहतँ कम्िीमत पतन एउटत (१) सहज पहुचँमत िहकेो  सुक्ित ितसतयतनक आगो तनभतउन ेउपकिण 

िहकेो हुन ु पने छ जसको वगीकिण कम्िीमत पतन २- ए :१० तबसी हुनु पनेछ । यस आगो तनभतउन े

उपकिणलतई चतलू हतलिमत कतयम िततिन ुपने छ । यसमत चतल ूअवस्थतमत िहकेो प्रमततणि गन ेएउटत 

आतधकतरिक ट्यतग हुनु पन ेछ सही ढङ्गले हस्ितक्षि गरिएको हुन ुपने छ  । 

५.१०.१.२.६ आगो तनभतउने उपकिणलतई एउटत बततहि तनतस्कने ढोकत छेउमत िखे्न ेस्थतनमत तभत्ततमत टतँगेि 

ितख्नु पने छ । 

५.१०.१.२.७ एफसीसीपी ि सब ै कमाचतिीहरू (यदि लतगू हुन े भए)  आगो तनभतउने उपकिणको प्रयोग ि 

सञ्चतलनमत सु परितचि हुनु पनेछ ।    

५.१०.१.२.८ आगो लतग्यो भने गृहमत एक (१) समयमत उपतस्थि सबै बच्चतहरूलतई बततहि तनस्कनको लततग 

सहयोग गनामत एफसीसीपी ि कमाचतिी  (यदि लतगू हुने भए) शतिीरिक रूपमत सक्षम हुनु पने छ । 

५.१०.१.३ पतइप लतइन, पतनी ि ढल 
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५.१०.१.३.१ एफसीसीएच पतइप लतइनलतई असल चतलू हतलिमत िततिएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन े

छ । 

५.१०.१.३.२ अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचले अतग्न सुिक्षतको लततग भमोन्ट तवभतगले स्थतपनत गिेको लतगू हुने 

जति सबै पतइप लतइनको आचति संतहित पुित गिेकोबतिे  अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.३.३ अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचले वतितविण संिक्षण तवभतगको लतगू हुने तनयमहरू सधै ँअनुपतलनत 

गिेको अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.३.४ तपउन ेपतनी सधै ँभमोन्ट मतनक बमोतजम िहिे तपउन योग्य िहकेो वत तपउनको लततग बोिलबन्ि 

गरिएको पतनी उपलब्ध गितएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.४  फोहि, पुनि् चक्रण ि कूडत िति  

५.१०.१.४.१ फोहि मैलतलतई सुितक्षि सतथ छोतपएको भतँडोहरूमत िततिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन े

छ । 

५.१०.१.४.२ बच्चतहरूले कमाचतिीको सुपरिवेक्षणमत मतत्र फोहि मैलतको भतँडोसम्म पहुचँ पतएको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.४.३ पुनि् चक्रण गरिने पितथाहरू पिततलएको ि कीित फट्यतङ्ग्रो, मूसो, छुचुन्िो, िितयो, लोिके वत 

बच्चतहरूको लततग सुिक्षत वत स्वतस््य सम्बन्धी ििित उत्पन्न गितउन सके्न अन्य अरू हततनकतिक 

जीवहरूलतई आकर्षाि नगने िविले भण्डतिण गरिएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.४.४ बच्चतहरूको लततग सुिक्षत वत स्वतस््य सम्बन्धी ििित उत्पन्न गितउन सके्न धतिकुो क्यतन जस्िो 

पुनि् च्रकण गरिन ेपितथाहरू बच्चतहरूको पहुचँ भन्ित टतढत िततिएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ 

। 

५.१०.१.४.५ फोहि, पुनि् चक्रण ि फोहि मैलतलतई यसको भतँडोको सीमत नतघ्न नदिने ि बच्चतहरूल ेप्रयोग 

गिेको कोठतबतट भतँडो भरिएपतछ, यदि त्यसबतट गन्ध आए पतछ वत अरू कुनै स्वतस््य वत सिुक्षत ििित 

उत्पन्न भएपतछ कम्िीमत पतन एक पटक हटतइएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.४.६ फोहि मैलत ि पुनि् चक्रणलतई तनयतमि रूपमत िि प्रत्येक चौध (१४) दिनमत  कम्िीमत पतन एक 

पटक परिसिबतट हटतइएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.४.७ फोहि मैलतलतई यदि फोहि मैलत लतई कम्पोष्ट बनतउने बततहि बनतइएको छ भने बच्चतहरू िेल्न े

स्थतन भन्ित टतढत एउटत तनयतमि आधतिमत िि  प्रत्येक सति (७) दिनमत  कम्िीमत पतन एक पटक 

परिसिबतट हटतइएको ि  बच्चतहरूको लततग सिुक्षत वत स्वतस््य सम्बन्धी ििित उत्पन्न नगितउन िविल े

कतयम िततिनु पने  कुित एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.५ संवतिन, िितउने ि तसिल बनतउने 
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५.१०.१.५.१ एफसीसीएचको बच्चतले प्रयोग गिेको कुनै पतन कोठतको ितपक्रम भुइँको स्ििबतट एक (१) दफट 

मततथ कम्िीमत पतन ६५ तडग्री फिेनहतइटमत बढीमत ८५ तडग्री फिेनहतइट कतयम िततिएको ि 

नतबतलकहरूले प्रयोग गने क्षेत्रहरू भुइँको स्ििमत कम्िीमत पतन ६८  तडग्री फिेनहतइट कतयम िततिएको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  

५.१०.१.५.२ गमी मौसममत घि तभत्र यथेष्ट मतत्रतमत हतवत आउन े जतने स्थतन उपलब्ध गितइनु पन े छ  । 

बच्चतहरूल ेओगटेको सबै कोठतहरूमत ठतडो  हतवत आउन ेजतन ेप्रयोग नगरिएको भए कम्िीमत पतन एउटत 

(१)  िोल्न तमल्ने ि उपयुक्त पिता लगतइएको झ्यतल हुनु पने छ । 

५.१०.१.५.३ िोल्न तमल्ने ि उपयुक्त पिता लगतइएको वत चतलू तवद्युतिय हतवत बततहि फ्यतँके्न पङ्ितले प्रत्येक 

स्नतन कोठतबतट हतवत बततहि फ्यतँकु्न पने छ । 

५.१०.१.५.४ हतवत आउने जतने नभएको मट्टीिेलको तहटिको प्रयोगलतई तनषेध गरिएको छ । 

५.१०.१.५.५ सबै िितउने ि शीिल पतन े उपकिणहरूलतई बच्चतहरूलतई चोटपटक पुयताउन नसके्न गनाको लततग 

सुितक्षि िविले तशलबन्ि गरिएको ि अतग्न सिुक्षतको भमोन्ट तवभतगद्वतित स्वीकृि गरिएको बतिे  

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.५.६ झ्यतलहरू ढोकतहरू वत अन्य बततहि िपा िुलत हने ठतउँमत प्रयोग गरिएको पिताहरूलतई ितम्री 

ममाि गरिएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । बततहि िफा  िुलत िहने ढोकतहरूमत पिता लगतइन ु

पछा ।  

५.१०.१.५.७ एयि कतण्डशनिहरू सबै भुइँ वत झ्यतलको लगतयि तवद्युतिय पङ्ित ि तहटिहरू तिनीहरूल े

स्वतस््य वत सुिक्षतको ििित उत्पन्न गितउँित बच्चतहरूको पहुचँ भन्ित टतढत िहकेो एफसीसीपीले तनतिि गनुा 

पने छ । यदि तिनीहरूलतई घि तभत्र वत बततहि िततिएको छ भन ेतिनीहरूलतई सिुतक्षि िविे टतँतसन ुपन े

छ । 

५.१०.१.६ प्रकतश 

५.१०.१.६.१ एफसीसीएचमत हिेचतह ि तशक्षत उपलब्ध गितइने सबै क्षेत्रहरूमत चोट पटकको जोतिमलतई 

घटतउनको लततग बच्चतहरूलतई प्रस्ट सँग िखे्न दिनको लततग ि एफसीसीपी ि कमाचतिीलतई हिेेि 

बच्चतहरूलतई सुपरिवेक्षण गना दिनको लततग यथेष्ट मतत्रतमत प्रतकृतिक ि कृतिम प्रकतश भएको एफसीसीपीले 

तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.६.२ गतडी कुितउन ेपतकीङ क्षेत्र पैिल यतत्री हहडँ्ने बतटो ि बच्चत, मतित तपित ि कमाचतिी सिस्यहरूल े

अँध्यतिो भए पतछ प्रयोग गने गिेको परिसिको अन्य बततहिी भतगहरूलतई उज्यतलो बनतइएकोबतिे 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.७ जोतिम पूणा परिष्कति ि  सिहहरू  

एफसीसीएच ि परिसिकत सबै परिष्कति ि सिहहरू सुितक्षि ि जोतिम ितहि भएको एफसीसीपीले 

तनतिि गनुा पने छ  । 
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५.१०.१.८ बतल्यकतलमत तससतको तवष पनुालतई िोगथतम गनुा 

एफसीसीपीले १८ तभएसए भतग ३८ भमोन्ट तससत ऐनको आवश्यकितलतई अनुपतलनत गनुा पने छ ि 

अन्यतवश्यक ममािको चलनहरू (ईएमपी) कतया सम्पतिन गिेको तनतिि गनुा पने छ । यसमत बच्चतहरूलतई 

तससत उदक्कएको पतप्रत ि टुक्रत तनस्कने िङबतट ि चल्ने चतलिहकेो झ्यतल वत ढोकतको िगडतइबतट जम्मत 

भएको धुलोबतट  सुितक्षि ितख्नु समतवेश छ िि यसमत मतत्र सीतमि िहकेो छैन ।  

५.१०.१.९  कीटनतशक औषतधको प्रयोग 

५.१०.१.९.१ अन्य कीित-फट्यतङ्ग्रत तनवतिण ि तनयन्त्रणको उपतय असफल भए मतत्र प्रयोग गरिनेबतिे 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । सौन्ियतानुभूति तवषयकको कतिणको लततग मतत्र कीित-फट्यतङ्ग्रतलतई 

तनयन्त्रण गनाको लततग  कीटनतशक औषतध प्रयोग गरिनु हुिँनै । सम्भव भएसम्म एफसीसीएचल े कम 

जोतिम भएको कीटनतशक औषतध प्रयोग गरिन ु पछा । भमोन्ट कृतष, ितद्य िथत बजति तवभतगमत ििता 

गरिएको कीटनतशक औषतधमतत्र प्रयोग गनुा पछा  ि यस तनयमतवलीको तनयम ३.३.६.४ मत आवश्यक भए 

बमोतजम प्रशतसतनक प्रतिवेिनमत अतभलेि िततिनु पछा । 

५.१०.१.९.२ सबै किति गरिएको कीटनतशक औषतधहरू भमोन्ट कृतष, ितद्य िथत बजति तवभतगद्वतित रुज ू

गरिएको व्यतपतरिक लतगू गनहेरू द्वतित मतत्र लतगू गरिएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.९.३ बच्चतहरूको मतित तपित ि कमाचतिीलतई कुनै पतन तनयोतजि कीटनतशक औषतध प्रयोगबतिे  पतँच 

(५) दिन अगतवै  तलतिि रूपमत सूतचि गितइएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । सचूनतमत औषतध 

छने स्थल उपचति गरिने कीित फट्यतङ्ग्रतहरू ि प्रयोग गरिने प्रस्िततवि कीटनतशक औषतध लगतयि हुनु पन े

छ ।  

५.१०१९४ बच्चतहरू उपतस्थि नभएको बेलतमत मतत्र कीटनतशक औषतध छर्का एको, कीटनतशक औषतध छकी 

सके पतछ घि तभत्रको क्षेत्रहरूमत हतवत आउन जतनको लततग यथेष्ट समय भएको ि हिेचतहमत िहकेत 

बच्चतहरूल ेछुने वत मुि लगतउने सिहहरू मत औषतध न छर्का एको वत औषतध छकी सके पतछ ितम्रिी सफत 

गरिएको ि स्वस््यकि बनतइएको   एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । यदि बच्चतहरू उपतस्थि िहकेो बिि 

घि बततहि कीटनतशक औषतध छका न े हो भन े तनमताितको तनिशेनमत वत यदि कीित तनयन्त्रण गन े पेसत 

कमीले छकेको हो भने  छका नकेो तनिशेनमत तसफतरिस गरिएको समयसम्म बच्चतहरूलतई िी क्षेत्रहरूमत जतन े

अनुमति दिइनु हुिँनै । 

५.१०.१.९.५ बच्चतले िोल्न नसके्न चतिो बतकसमत बतहके कीितहरूको चतिो प्रयोग नगरिने बतिे एफसीसीपील े

तनतिि गनुा पने छ । चतिो को बतकसहरू बच्चत नपुग्ने ठतउँमत िततिनु पने छ । 

५.१०.१.१.० तवषतलु पितथाहरूको व्यवस्थतपन  

५.१०.१.१०.१ एफसीसीएचमत भएको तवषहरू, तवषतलु पितथा वत जोतिमयुक्त सतमग्रीको भतँडोहरू सहज 

पतहचतनको लततग त्यसमत लबेुल टतँतसनु पने छ ि यस्िो िविले ि यस्िो अवस्थतमत मतत्र प्रयोग गरिनु पने 

छ जसले ितद्य पितथालतई प्रितूषि नबनतओस् वत बच्चतहरू वत कमाचतिीको लततग ििित उत्पन्न नगिोस् ।   
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५.१०.१.१०.२ प्रज्वलनशील ििल पितथा ि ग्यतसहरू एफसीसीएचमत भण्डतिणको लततग भमोन्ट अतग्न सुिक्षत 

तवभतगले अनुमति दिएको अवस्थतमत बतहके अनुमति दिइनु हुने छैन । 

५.१०.१.१०.३ सबै तवषतलु ि तवषतक्त सतमग्रीहरूमत बच्चतहरूले पहुचँ प्रतप्त गनुा हुिँनै । 

५.१०.१.१०.४ कीट तविोधी पट्टी ओजोन उत्पन्न गने तवद्युिसँग जोडने हतवत ितजत बनतउने नङ पततलस नङ 

पततलस हटतउने ि एिोसल छका नेहरू जस्िो वतयु वततहि िसतयनहरू तनष्कतसन गन ेवत हटतउने उपकिणहरू 

एफसीसीएचमत बच्चतहरू उपतस्थि हुिँत प्रयोग गनुा हुिँनै ।  

५.१०.१.१०.५ बच्चतहरूले पहुचँ पतउने तबरुवतहरू (अन्ििङ्ग वत बतहिङ्ग) तवषतल ुहुनु हुिँनै ।  

५.१०.१.१०.६ बच्चतहरूलतई एसबेसटोसबतट सुिक्षत गने : 

एफसीसीएचको कुनै पतन पुनरुिति वत ढतँचत परिविान गनुा भन्ित पतहलत वत यदि भत्कतइने, ममाि गने, 

संभिण गने हो भने वत एफसीसीएचमत एस्बेस्टोस युक्त तनमताण सतमग्रीलतई चलतईएको वत िुलत गरिएको 

अरू अवस्थत अवलोकन गरियो भने १८ तभ.एस.ए भतग २६ ि एस्बेस्टोस तनयन्त्रणको तनयमनको लततग 

भमोन्ट स्वतस््य तवभतगको कतनुनी ि तनयतमक आवश्यकित  भमोन्ट स्वतस््य तवभतगद्वतित प्रमतणीकिण 

गरिएको व्यतक्तबतट त्यसबतिे लेितजोित गितएि अनुपतलनत गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । 

त्यस लेितजोितको परिणतम स्वरूप गरिएको कुनै पतन ि सबै न्यूनीकिणको तसफतरिसहरू पतलनत गरिएको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । तसफतरिस ि प्रतप्त गरिएको अनुपतलनतको कथन सतहिको त्यस 

लेितजोितको एक प्रति तवभतगमत पेस गनुा पने छ । एउटत स्वतस््य जोतिमको रूपमत बतलबच्चतहरू 

सम्भततवि रूपमत एस्बेस्टोससँग िुलत भएको आधतिमत तनयतमक कतिबतही गना सदकने छ ।  

५.१०.१.११ सुिी, मदिित ि गैह्र कतननुी लतगू पितथाको प्रयोग  

५.१०.१.११.१ एफसीसीएचमत बच्चतहरू उपतस्थि हुिँत (बच्चतहरूल े प्रयोग गन े अन्ििङ्ग ि बतहिङ्ग िवु ै

वतितविणहरूमत) ि बच्चतहरूलतई कतयाक्रमको उद्दशे्यको लततग ओसति पसति गरिन े कुनै पतन वतहन तभत्र 

पतन सुिी ि सुिीको स्थतनतपन्न (ई तसगिेट लगतयि) मदिित, ि गैह्र कतनुनी लतगू पितथाको प्रयोग तनषधे 

गरिएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.११.२ बतलबततलकतहरू उपतस्थि नभएको बिि एफसीसीएचमत धूम्रपतन भयो एफसीसीले मतित 

तपितहरूले  एफसीसीएचमत आफ्नो बच्चत भनता गनुा भन्ित पतहलत नै मतित तपितहरूलतई तिनीहरूको बच्चत 

सुिी जन्य उत्पतिनहरू वत सुिीको स्थतनतपन्न वत िवुै प्रयोग भएको वतितविणमत िुलत हुने जतनकतिी 

गितउनु पनेछ  ।  

५.१०.१.११.३ एफसीसीएचमत कतम गने वत स्वयम् सेवत गने कुनै पतन व्यतक्तल े एफसीसीएचमत बच्चतहरू 

उपतस्थि हुिँत मदिित प्रयोग गनुा हुिँनै वत मदिित वत लतगू पितथाको प्रभतवमत हुनु हुिँनै । तचदकत्सकल े  

अतभित्त  गिेको औषतध वत एफसीसी ि कमाचतिीको बच्चतहरूलतई यथेष्ट मतत्रतमत सुपरिवेक्षण गन ेहिेचतह 

गने  क्षमितमत नपुयताउने कतउण्टिबतट दकन्न सदकन ेऔषतध सेवन गना सदकने छ ।   
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५.१०.१.१२ बन्िकु ि अन्य हतियतिहरू 

सबै ितले बन्िकु ि तसकतिी चकु्न लगतयि िि यसमत मतत्र सीतमि निहिे अन्य हतियतिहरू, िीिन्ितजको 

उपकिणहरू ि गोलीगट्ठत जस्िो हतियतिको उपकिण  एफसीसीएचमत ितलत बन्ि गरिएको बतिे 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । गोलीगट्ठतलतई ितलतबन्ि गरिनु पनेछ ि हतियतिहरूबतट अलग िहकेो 

कोठतमत भण्डतिण गरिनु पन ेछ ।  

५.१०.१.१३ टेतलफोनहरू 

५.१०.१.१३.१ एफसीसीएचमत बच्चतहरू उपतस्थि हुिँत सधै ँ उपलब्ध हुने ि सवेत दिने एउटत कतम गने 

टेलीफोन भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । टेतलफोन नम्बि तवभतगलतई ि भनता भएको 

बच्चतहरूको मतित तपितहरूलतई उपलब्ध गितइनु पने छ । यदि एन्सिीङ मेतसन प्रयोग गने हो भने मतित 

तपितहरूले दिउँसो एफसीसीपीसँग सञ्चतिण गना सक्षम भएको तनतिि गनाको लततग एफसीसीपील े

त्यसलतई प्रत्येक पन्र (१५) तमनेटमत जतँच गनुा पने छ ।   

५.१०.१.१३. २  ९११ ि एफसीसीएचलतई तनिशेन सतहि तनम्नतलतिि टेतलफोन नम्बिहरूको एउटत सूतच 

फोनको नतजक टतसँ गरिएको वत िततिएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ : 

 प्रहिी; 

 िमकल ; 

 एम्बुलेन्स / उिति गने टुकडत; 

 तवष केन्ि  (1-800-222-1222); 

 बतल तवकतस तवभतग; ि 

 बतल िवु्यावहति हटलतईन ८९९ नम्बि 

बच्चत तनर्िाष्ट जतनकतिी : 

 मतित तपितसँग सम्पका ; 

 आपिकतलीन सम्पका हरू; ि 

 तचदकत्सक सम्पका  जतनकतिी 

५.१०. १. १४ पतल्िु जनतविहरू 

५.१० .१.१४.१ एफसीसीएचमत उपतस्थि जनतविहरूल ेबच्चतहरू ि कमाचतिीलतई ििित वत स्वतस््य सम्बन्धी 

ििित प्रस्िुि नगने बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१० .१.१४.२ एफसीसीएचमत उपतस्थि वत ल्यतइएको कुन ैपतन जनतवि वत पतल्नु जनतविहरूलतई कतनुनमत 

िोदकए बमोतजम सुई लगतइएको ि त्यस बतिेको िस्िवेतजकिण एफसीसीएचमत कतयम िततिएको बतिे 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.१.१४.३ एफसीसीएचमत उपतस्थि जनतविहरूलतई बच्चतहरू ि कमाचतिीलतई स्वतस््य सम्बन्धी ििित 

उत्पन्न नगने  गरि सिुतक्षि ि स्वस््य िविले कतयम िततिनु पने ि हिेचतह गरिनु पनेछ ।  
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५.१०.१.१४.४ ितनत वत पेय पितथा ियतिी गन ेवत पतस्कने सिहहरूमत जनतविहरूलतई आउन दिन ुहुिँनै । 

स्विन्त्र घुमदफि गने जनतविहरूलतई ितनत ितइ िहकेो बच्चतहरूको नतजकमत आउन दिनु हुने छैन ।  

५.१०.१.१५ तवध्वंसक वत िििनतक व्यवहति 

उसको उपतस्थति वत व्यवहतिले कतयाक्रममत बतधत पुयताउने, कमाचतिीहरूलतई तिनीहरूको उत्तििततयत्वबतट 

अन्यत्र मोड्ने बच्चतहरू ि/ अथवत कमाचतिीहरू मतझ डि उत्पन्न गितउने वत त्यसलतई प्रविान गने वत उसको 

कतया वत व्यवहतिले हततनको जोतिम प्रस्िुि गने तवश्वतस गनाको लततग एउटत कतिण हुने एफसीसीएच ि 

जतयजेथतको घितयसी सिस्यहरू, मतित तपितहरू, कमाचतिी, सतझेितिी कमाचतिी वत स्वयम् सेवकहरू 

लगतयि िि त्यसमत मतत्र सीतमि निहकेो कुनै पतन व्यतक्तलतई एफसीसीपीले तनषेध गनुा पने छ ।  

५.१०.२ भतन्छत घि 

५.१०.२.१ सतमतन्य भतन्छत घिको प्रतवधतनहरू 

५.१०.२.१.१ सबै कतया स्थलमत ितित ियतिी गने कतयाको लततग तवभतगबतट अनुमति तलइएकोबतिे अनुमति 

प्रतप्त एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । कतया स्थलमत ितजत ियति गनाको लततग मतत्र तवभतगको स्वीकृति 

आवश्यक हुिँनै ।  

५.१०.२.१.२ ितन वत पेय पितथा ियतिी गरिँि ै गिता वत पस्कँि ै गिता ितनत ियति गरिने सिहलतई अरू 

दक्रयतकलतपहरूको लततग प्रयोग गरिनु हुिँनै ।  

५.१०.२.१.३ भतन्छत कोठत ि सबै ितने कुितको ियतिीहरू भण्डतिण ि पस्कने क्षेत्रहरू ि भतँडतकँुडतहरू सफत 

स्वस््य ि कीितहरू, मुसतहरू, धूलो ि अन्य प्रिषूणबतट मुक्त िततिनु पनेछ । 

५.१०.२.१.४ भतन्छत कोठतमत ितिो ि तचसो बग्न ेपतनी भएको एकल टुटी भएको कम्िीमत पतन एउटत (१) 

हसंक हुनु पनेछ । 

५.१०.२.२ उपकिण, भतँडत धुने ि सिहहरू 

५.१०.२.२.१ बच्चतहरूल ेप्रयोग गने सबै भतँडतकँुडतहरू कपहरू ि तगलतसहरू दकनतितमत नफुटेको, नचर्का एको 

वत अन्य िोषबतट मुक्त िहकेो कुित  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.२.२.२ भतन्छत कोठतमत बच्चतहरू ि वयस्कको लततग सबै ितन ेकुितहरू ियति गना, भण्डतिण गना, पस्कन 

ि सफत गना आवश्यक सञ्चतलन उपकिहरू िहकेो हुन ुपनेछ । भतन्छत कोठतको सबै मेतशन ि उपकिणहरू 

सतजलै सफत गना सदकने गरि तनमताण गिेि ि तमलतएि ितख्नु पने छ ि असल मिम्मि गरिएको हुनु पने छ । 

५.१०.२.२.३ यदि एफसीसीपीले एउटत तडसवतसि प्रयोग गछा भने तडसवतसिलतई तनमताितको तसफतरिस 

बमोतजम स्थतपनत ि सञ्चतलन गरिन ुपने छ । 

५.१०.२.२.४ भतँडत धुने उपलब्ध निहकेो अवस्थतमत ि ितने कुित पस्कित एकल सेवत अििहरू प्रयोग नगरिँित 

भतँडतहरू धुँित ढल भएको िीन (३) वटत उपिण्ड भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  एउटत चति 
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(४) चिणको प्रदक्रयतमत सबै थतल ि भतँडतकँुडतहरूलतई भतँडत धुने, पितल्ने, स्वस््यकि बनतउने ि हतवतमत 

सुकतउने समतवेश भएको हुनु पनेछ । 

 भतँडतहरूलतई ितिो सफत पतनीमत सतबुनले धनुु पने छ । 

 भतँडतहरूलतई ितिो सफत पतनीमत पितल्नु पनेछ । 

 भतँडतहरूलतई त्यसपतछ एउटत स्वस््यकि बनतउने पितल्नेमत कम्िीमत पतन िस (१०) सेकेण्ड सम्म 

डुबतउनु पने छ । स्वस््यकि बनतउने पितल्ने ईपीए िितावतल वत घोल तब्लच ि पतनीको तमश्रण हुनु पने 

छ । यदि तब्लच प्रयोग गरििहकेो भए यस उद्दशे्यको लततग तमश्रण गिता एफसीसीपीले तनमताितको 

तनिशेनहरू पतलनत गनुा पनछे । 

 भतँडतहरूलतई हतवतमत सकुतइनु पने छ । 

५.१०.२.२.५ ितन ेकुित ियति गनाको लततग प्रयोग गरिन ेसबै सिहहरू सतजल ैगिी सफत गना सदकने ितलको ि 

नन् पोिोस हुनु पनेछ । 

५.१०.२.२.६ कपहरू, प्लेटहरू, कतटत चम्चतहरू ि अन्य एकल सेवत भतँडत ि भतँडतकँुडतहरू लगतयि सबै एकल 

सेवत अििहरूलतई एक पटको लततग मतत्र प्रयोग गरिनु पने छ ।  

५.१०.२.३ भण्डतिण  

५.१०.२.३.१ चतँडो तबग्रीने ितने कुितहरूलतई ४० वत त्यो भन्ित तचसोमत ितख्नको लततग एफसीसीपीको एउटत 

िेदफ्रजिेटि ि जमेको ितन े कुितहरूलतई ०  तडग्री फिेनहतईट वत त्यो भन्ित तचसो ितख्नको लततग एउटत 

दफ्रजि हुनु पछा । लन्च बक्सहरू लगतयि मत भण्डतिण गरिएको ितने कुितहरूलतई तचसो हतवत स्विन्त्र 

रूपमत प्रवतह हुन सके्न िविले भण्डतिण गनुा पने छ । िेदफ्रजिेटि गरिएको सबै ितने कुितहरूलतई ढतदकएको 

हुनु पने छ । 

५.१०.२.३.२ सबै ितने कुितहरूलतई तमति लेतिएको भतँडतमत िततिनु पन ेछ । ितस बच्चतले प्रयोग गन ेवत 

उसको लततग िोदकएको ितन ेकुितलतई सिल रूपले लेबुल टतँतसएको हुनु पने छ । 

५.१०.२.३.३ सब ैभतँडतकँुडत, औजतिहरू ि ितन ेकुित कीितहरू, मुसतहरू, धूलो ि अन्य प्रिषूणबतट मुक्त िहकेो 

एउटत सफत सुक्ित स्थतनकत भण्डतिण गरिनु पने छ ि प्रिषूणलतई िोकथतम गने िविले  सञ्चतलन गरिनु पन े

छ । 

 यदि िुलत रूपमत भण्डतिण गरिएको भए सबै भतँडत ि भतँडतकँुडतहरूलतई भुइँबतट अठति (१८) इन्च 

मततथ िततिनु पने छ  

 भतँडतहरूलतई एउटत बन्ि गरिएको ठतउँमत भण्डतिण गरिनु पने छ; 

 प्रयोग नभएको अवस्थतमत भतँडतकँुडतहरूलतई छोपु्न पने छ वत उल्टतउनु पनेछ; ि 

 एक पटकमतत्र पतस्कने अििहरूलतई िरिि गिेि स्वस््यित कतटुानहरूमत भण्डतिण गरिनु पने छ । 

 

५.१०.२.३.४ ितने कुितहरूलतई सफत गने सतमग्रीहरूबतट अलग रूपमत भण्डतिण गरिनु पने छ । 
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५.१०.२.४ ितद्य पितथाको सुिक्षत 

५.१०.२.४.१ छोप्न नसदकन ेिुलत घतउ भएको व्यतक्तहरूले ितने कुित ियति वत सञ्चतलन नगिेको एफसीसीपी 

तनतिि गनुा पने छ  । 

५.१०.२.४.२ ितने कुितलतई उपयुक्त ितपक्रममत पकतइनु पने छ ि ियति गनतासतथ िुरुन्ि पस्केि दिनु पने छ ।  

पुन िितइको ितने कुितलतई कम्िीमत पतन १६५ तडग्री फिेनहतइटमत पकतइनु पने छ ।  ितिो ितन े

कुितहरूलतई कम्िीमत पतन १३५ तडग्री फिेनहतइटको ितपक्रममत कतयम िततिनु पने छ ि तचसो ितन े

कुितहरूलतई पतन ४१ तडग्री फिेनहतइट भन्ित बढी ितपक्रममत कतयम िततिनु हुिँनै । 

५.१०.२.४.३ सबै ियतिी रूपमत चतँडो नष्ट हुने ितने कुितहरूलतई ियतिी गिता वत पतस्कँित एक (१) घण्टत 

भन्ित बढी समयसम्म कोठतको ितपक्रममत िततिनु हुिँनै ।  ियतिी रूपमत िहकेो चतँडो नष्ट हुने ितन े

कुितहरूलतई िेदफ्रजिेटिमत एउटत ढतदकएको कम गतहिो कितइमत भण्डतिण गरिनु पनेछ । 

५.१०.२.४.४ जमेको ितने कुितहरूलतई िेदफ्रजिेटिमत तचसो बतगिहकेो पतनीमत पगततलनु पने छ वत मतइक्रोवेभ 

ओभनमत पगतल्नु पने छ । 

५.१०.२.४.५ सब ैअसुितक्षि ितूषि ितन ेकुितहरूलतई ित्कतल नष्ट गरिनु पन ेछ । फुतलएको, तियत लतगेको, 

िोतस्रएको वत प्वतल पिेको क्यतन बन्ि ितने वत तपउने कुितहरू लतई उपभोग गरिन ुहुिँनै ।  

५.१०.२.४.६ ितजत फलफूल ि ििकतिीहरूलतई ितनको लततग बतँड्नु भन्ित पतहलत ितम्रिी धुनु पने छ । 

५.१०.२.४.७ बच्चत वत वयस्कलतई पतस्कएको ितने कुित यदि नितइएको भए त्यसलतई नष्ट गनुा पछा । ितने 

कुितलतई  पतस्क सकेपतछ नष्ट गनुा बतहके त्यसलतई फेरि प्रयोग गनुा, अकै बच्चतलतई दिनको लततग पस्कनु वत 

भण्डतिण गनुा हुिँनै । 

५.१०.३ बतहिङ्ग िेल्ने क्षेत्र 

५.१०.३.१ बतहिङ्ग िेल्ने क्षेत्रको सतमतन्य प्रतवधतनहरू 

५.१०.३.१.१ तवभतगले स्वीकृि गिेको एफसीसीएचको परिसि वत एउटत हहडँिे पुग्न ेसुितक्षि ििूीमत फुर्िालो 

िेल ि ठूलो मतंसपेशीको दक्रयतकलतपको अवसि उपलब्ध गितउने यथेष्ट मतत्रतमत ठूलो एउटत सुितक्षि 

बतहिङ्ग िेल क्षेत्र हुन ुपनेछ । 

 ५.१०.३.१.१.१ तवभतगबतट स्वीकृि अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचको परिसि वत एउटत हहडँिे पुग्न े सुितक्षि 

ििूीमत फुर्िालो िेल ि ठूलो मतंसपेशीको दक्रयतकलतपको अवसि उपलब्ध गितउनको लततग प्रति बच्चत 

कम्िीमत पतन ७५ वगा दफट क्षेत्रफल भएको एउटत सिुतक्षि बतहिङ्ग िेल क्षेत्र  एउटत अनुमति प्रतप्त 

एफसीसीपी एफसीसीएचले कतयम गिेको वत पहुचँ भएको हुनु पन ेछ । 

५.१०.३. १.२ बतहिङ्ग िले क्षेत्रमत सूयाको ितपबतट जोतगने स्थलको प्रतवधतन समतवेश हुनु पने छ । 

५.१०.३.१.३ बतहिङ्ग िेल क्षेत्रमत जतली लगतइएको वत अन्यथत यतितयति ि अन्य ििितबतट सिुतक्षि हुन ुपन े

छ । जतली लगतउन ेवत कतँडत वत झतडीको पट्टी वत अन्य स्पष्ट तसमतनतहरू जस्िो प्रतकृतिक अविोधहरूल े
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बच्चतहरूलतई बततहि जतनबतट िोक थतम गना ि बतहिङ्ग िेलको लततग सुितक्षि िविले सुपरिवेक्षण गना 

सहज हुनु पने छ । 

५.१०.३.१.४ यदि जतली प्रयोग गरिएको भए त्यो बतलयो, सुितक्षि ि सहतित दिनको लततग सुिढृ बनतइएको, 

त्यस मततथ चढ्नलतई हिोत्सततहि पतनाको लततग तनमताण गरिएको ि एफसीसीपी  ि अथवत कमाचतिी द्वतित 

बच्चतहरूको िशृ्य सुपरिवेक्षणलतई बतधत नपुयताउने हुनु पन ेछ । 

५.१०.३.१.५ यी तनयमतवलीहरूको लतगू हुने तमति पतछ स्थतपनत गरिएको जतली तनम्न बमोतजमको हुनु पने 

छ: 

 प्वतलहरू ३.५ इन्च भन्ित ठूलो नभएको कम्िीमत पतन चति ४ दफट उचतइ भएको हुनु पने छ; 

 आफै बन्ि हुने ि आफै चुकुल लतग्ने प्रतवतध भएको प्रवेश द्वति भएको हुनु पने छ; ि 

 एउटत (१) ढोकतबतट एफसीसीएचमत नपुतगन ेगरि कम्िीमत पतन िईु (२) वटत बततहि तनस्कन ेढोकत 

समतवेश हुनु पने छ  । 

५.१०.३.१.६ बतहिङ्ग िेल क्षेत्र टोकिीहरू, नढतदकएको फोहि फतल्ने क्यतनहरू, उच्च रूपमत प्रज्ज्वलनशील 

पितथा, पतनी भरिएको पोििी ि अन्य ििितहरू  नभएको हुनु पने छ । जनतविको गोबि, कुडत कका ट, 

वयस्कको ज्यतवल वत बच्चतलतई चोटपटक लतग्न तसके्न अन्य वस्िुहरू जस्िो िि त्यसमत सीतमि निहकेो 

ििित नभएको तनतिि गनाको लततग बच्चतहरू िेल्न सुरु गनुा भन्ित पतहलत नै एफसीसीपीले बतहिङ्ग िेल 

क्षेत्रलतई तनिीक्षण गनुा पने छ । 

५.१०.३.२ िेल्ने उपकिण ि चढ्न तमल्ने िेलौनतहरू 

५.१०.३.२.१ सबै बतहिङ्ग िेल्ने उपकिणहरू बतलयो, सुितक्षि, सफत ि िस्रो दकनतितहरू, िीिो कुनतहरू, 

तचमोटने ि च्यतपे्न तबन्िहुरू, चर्का एको िुलत बोल्टहरू बतट मुक्त हुनु पछा । 

 अतड्कने बतट िोकथतम गनाको लततग उपकिणहरूमत कुनै पतन प्वतल ३.५ ितेि नौ (९) इन्च बीच हुनु 

हुिँनै । 

 तपङको जतन्जिहरूमत सुिक्षत कवचहरू हुनु पने छ ि तपङको आसनहरू कुिै पतन िीिो दकनतित 

नभएको निम सतमग्रीद्वतित बतनएको हुनु पनेछ ।    

५.१०.३.२.२ उपकिणरू यस्िो िविले तमलतएि ितख्न ुपने छ दक बहु कतया बतनबनतउ घितयसी िेल्न ेसंिचनत 

बतहके एउटत (१)  उपकिणसगँ िेल्ने बच्चतले अको उपकिण िेल्ने बच्चतलतई ििल पुयताउनु हुिँनै ।  

५.१०.३.२.३ ठूलो बतहिङ्ग िेल्ने उपकिणलतई तनमताितले िोके बमोतजमले बतलयोसँग अडतएि िततिएको 

ठोस वत अस्फतल्टले बनेको सिहमत निततिएको ि प्रयोग क्षेत्रहरूको लततग तनमताितले िोके बमोतजमले 

िततिएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  

५.१०.३.२.४ बतलुवतको बतसहरूलतई सुितक्षि ि स्वस््य िविले कतयम िततिएको हुनु पने छ । 
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५.१०.३.२.५ सतईकल िीन चके्क सतइकल स्कुटि ि अन्य चढ्न तमल्ने िेलौनतहरू चढ्न तमल्ने िेलौनत प्रयोग 

गने बच्चतको आकति बमोतजमले सही आकतिको हुनु पन ेछ ि चढ्न तमल्ने िेलौनतहरूलतई असल अवस्थतमत 

कतयम िततिनु पने छ । 

 िीन चके्क सतइकलमत स्पोकहरू हुनु हुिँनै, जतन्जि भएको सतइकल ि िीन चके्क सतइकलहरूमत जतन्जि 

िक्षकहरू हुनु पने छ ।  

 सबै बच्चतहरूले बततहि सतइकल चढ्ित ि स्कुटि प्रयोग गिता सही ढङ्गले तमल्ने हले्मेट लगतएको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.३.३ सुितक्षि प्रयोग क्षेत्र 

चढ्ने औजति लगतयि तचप्लटेीहरू, तपङहरू, अन्य त्यस्िै उपकिणहरू भुइँबतट मततथ िीस ३० इन्च वत त्यो 

भन्ित अग्लो सबै िेल्ने उपकिणहरूको लततग त्यस उपकिण िलको ि वरिपरिको सिह, तसफतरिस गरिएको 

प्रयोग गने क्षेत्र समेि, यदि बच्चतहरू लडमेत सुिक्षत गने अनुमति प्रतप्त  तस्थतिस्थतपक सतमग्रीबतट बनेको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

 प्रयोग क्षेत्रको सतमग्रीहरूमत कतठको तचपहरू केितउ ढुङ्गत पितल िचनत गरिएको कतठको फतइबि 

बतलुवत सुिक्षत जतचँ गरिएको धुसत पतरिएको  वत िबि जस्िो सतमग्री वत सिुक्षतत्मक कुशनको लततग 

ढतँचत ियति गरिएको िबिको चटतइ हुनु पछा ; 

 प्रयोग क्षेत्रमत प्रयोग गरिएको सतमग्री त्यस उपकिणको सबै भन्ित उच्च मततथ चढ्ने सिहद्वतित  तनक्योल 

गरिएको पिीक्षण गरिएको सतमग्रीहरूको नतजुक गतहितइ सबैभन्ित ितजत संयुक्त ितज्य उपभोक्तत 

उत्पतिन सुिक्षत आयोगको सतवाजतनक िेल मैितन सुिक्षत हतिे पुस्िकमत सूचीकृि गरिएको 

तसफतरिसहरूलतई पतलनत गिेको हुनु पनेछ ; 

 प्रयोग क्षेत्रमत प्रयोग गरिएको सतमग्रीलतई स्थतपनत गिेि तनमताितको तनिशेन बमोतजम त्यसलतई कतयम 

िततिनु पने छ ; 

 बतलुवत पितल वत धुजत पतरिएको िबि जस्ित िुकुलो सतमग्रीहरू प्रयोग क्षेत्रमत प्रयोग गरिएको छ भन े

त्यस सतमग्रीलतई तनयतमि रूपमत स्िि तनधतािण गरिएको अतन गतहितइ ि प्लवनशीलितलतई कतयम 

ितख्नको लततग पुन भिण गरिएकोबतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ; ि 

 यदि प्रयोग क्षेत्रको प्लवनशील सतमग्री जम्यो भने प्लवनशील सतमग्री न पतग्लएसम्म ि फेिी 

प्लवनशील नभएसम्म बच्चतहरू त्यस उपकिणमत निेल्नेबतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

 

५.१०.४ अन्ििङ्ग क्षेत्र 

५.१०.४.१ बच्चतहरूको प्रयोग योग्य स्थतनमत पहुचँ  
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  बच्चतहरूको प्रयोगको लततग ढतँचत ियति गरिएको अन्ििङ्ग क्षेत्र एफसीसीएच सञ्चतलनमत आएको बिि 

बच्चतहरूको लततग उपलब्ध िहकेो, स्विन्त्र हहडँडुलको ि सदक्रय िेलको लततग  यथेष्ट िहकेो प्रत्येक बच्चतको 

लततग यथेष्ट स्थतन हुने गरि तमलतइएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  

 

५.१०.४.१.१ एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचमत प्रति बच्चत कम्िीमत पतन पैिँीस (३५) बगा दफट सुितक्षि 

प्रयोग योग्य स्थतन  िहकेो हुनु पछा । स्विन्त्र हहडँडुलको ि सदक्रय िेलको लततग प्रत्येक बच्चतको लततग यथेष्ट 

स्थतन हुन ुपने छ । यसको नतप घि तभत्र पिताल ितेि पिताल सम्म हुनु पछा । वगा दफटलतई तनर् क्योल गिता 

बच्चतहरूको स्विन्त्र हहडँडुल ि सदक्रय िेलमत अविोध पुयताउने टेबुल कुसीहरूलतई घटतउन तमल्ने कतिक 

ित्व मततननु पने छ । स्नतन कोठत, भण्डतिण स्थतन, हलको बतटोहरू, फनेस कोठतहरू ि बच्चतहरूले तनयतमि 

रूपमत सुत्न वत िेल्नको लततग प्रयोग नगरिने अन्य क्षेत्रहरू प्रयोग योग्य स्थतनको आवश्यक  वगा दफटको 

तहसतब गनाको लततग गणनत गरिनु हुिँनै । 

५.१०.४.२  बततहि तनस्कनहेरू 

५.१०.४.३ बच्चतहरूले प्रयोग गने हसँढीहरू, हलवे झ्यतलहरू ि कोठतको ढोकतहरू सधै ँ स्पष्ट ि भण्डतिण 

गरिएको, अििहरू हटतउन नतमल्ने अविोधहरू, िेलौनत ि अन्य अििहरूबतट कुनै अविोध नभएको हुन ु

पने छ ।  

५.१०.४.३ हसँढी ि भयताङहरू  

५.१०.४.३.१  तभत्र ि बततहि िीन (३) वटत भन्ित बढी हसँढीहरू भएको भयताङहरूमत िेतलङ भएको ि ितम्रिी 

प्रकतश व्यवस्थत गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । 

५.१०.४.३.२ भयताङहरूमत सुितक्षि ि बतलयो प्रवेश द्वतिहरू प्रयोग गरिएको छत्तीस (३६) मतहनत भन्ित 

कमको बच्चतहरू उपतस्थि हुिँत सधै ँपहुचँ योग्य भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । 

 

५.१०.४.४ स्नतन कोठतहरू 

५.१०.४.४.१ एफसीसीएचमत एउटत (१) सही ढङ्गले कतम गने चपी ि हति धुने हसंक  भएको कम्िीमत पतन 

एउटत (१) स्नतन कोठत भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.४.४.२ स्नतन कोठतमत यस तनयमतवलीको तनयम ५.२.१.५ को आवश्यकित पुित गने सही ढङ्गले कतम 

गने हति धुने हसंक(हरू) भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.४.४.३ बच्चतहरूले प्रयोग गने स्नतन कोठतहरूमत ियतिी अवस्थतमत उपलब्ध िहकेो ि सही ढङ्गले नष्ट 

गरिने टोइलेट पेपि हुनु पने छ । प्रत्येक पटकको प्रयोग पतछ चपीहरूमत फ्लस गनुा पने छ । 

५.१०.४.५ सि सफतइ, ममाि सम्भति ि सिुक्षत  
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५.१०.४.५.१ एफसीसीएच यसको सजतवटहरू ि िलेौनतहरू सफत ि तमलतइएको अवस्थतमत िततिएको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.४.५.२ सबै तभत्री ि बततहिी पितालहरू, छिहरू, तचम्नीहरू, भुइँहरू, ढोकतहरू, तसतलङहरू, झ्यतलहरू, 

स्कतइलतईटहरू, भयताङहरू, र् यतम्पहरू, डबलीहरू असल ममाि सम्भतिमत िहकेो हुनु पने छ । 

५.१०.४.५.३ एफसीसीएचलतई कीित ि मुसतहरूबतट मुक्त िततिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ  । 

५.१०.४.५.४ हिेचतह ि तशक्षत उपलब्ध गितइने क्षेत्रहरूमत भुइँ सफत िततिन ुपने छ । 

 कतपेट नओर्छ्यतइएको भुइँहरू ितैनक रूपमत बढतनुा पछा, ि  

 कतपेट ओर्छ्यतइएको भुइँहरू हप्तै पतछ भ्यतक्युम गरिनु पछा । 

५.१०.४.५.५ बच्चतहरूको पहुचँ हुने कडत सिहहरू तचल्लो, नन पोिोस ि सफत गनाको लततग सतजलो हुनु पछा । 

ितस सिहहरू ि अििहरूलतई सफत गने कीटतणु ितहि बनतउने ि स्वस््य बनतउने  एउटत िततलकतको लततग 

यस तनयमतवलीको भतग ५.२.६ हनेुाहोस् । 

५.१०.४.५.६ बततहिी भयताङहरू हहडँ्न े स्थतनहरू र् यतम्प ि डबलीहरूबतट बिफ ि तहउँ वत बततहि तनस्कन े

बतटोमत अविोध पुयताउन सके्न अन्य वतितविणीय ििितहरूबतट सफत गनुा पछा । 

५.१०.४.५.७ बच्चतहरूल ेप्रयोग गने िेलौनत ि अन्य उपकिणहरू  बतलयो ि िस्रो दकनतितहरू तचमोट्न ेि चेपे्न 

तबन्िहुरू तचितहरू िुलत बोल्टहरू सतनो िुकुलो टुक्रत अतड्कने क्षेत्रहरू ि जस्िो िि यसमत मतत्र सीतमि 

निहकेो ििितबतट मुक्त भएको ि संयुक्त ितज्य उपभोक्तत उत्पतिन सुिक्षत आयोगको प्रत्यतवहतन बतट मुक्त 

िहकेो एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.४.५.८ एकजनत योग्य स्वतस््य अभ्यतस किताद्वतित मेतडकल रूपमत आवश्यक भएको मततनएको 

अवस्थतमत बतहके चलतयमतन बेबी वतकिहरू प्रयोग गरिन ुहुिँनै । 

५.१०.४.५.९ छत्तीस इन्च वत त्यो भन्ित सतनो आकतिको ट्रतम्पोलीनहरू प्रयोग गना सदकने छ । 

५.१०.४.५.१० सबै कलत ि िेल्ने सतमग्रीहरू तवषतल ुनभएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.५ पौडी पोििी ि पतनी पोििीहरूमत पहुचँ 

५.१०.५.१ बच्चत पौडी वत हुतलने दक्रयतकलतपहरू मत संलग्न हुनु भन्ित पतहलत नै  प्रत्येक बच्चतको मतित 

तपितहरूबतट तलतिि अनुमति तलइनु पने छ । यस तलतिि अनुमतिलतई प्रत्येक बच्चतको फतइलमत िततिन ु

पने छ । 

५.१०.५.२ पोििी/ पतनी मत जतली लगतउन े

५.१०.५.२.१ पतनी भरिएको हतेलने पोििीहरूको लततग एउटत जतली ितख्न आवश्यक हुिँनै ।   

५.१०.५.२.२ भुइ तभत्र ि भइँु मततथको पोििीहरू वत प्रतकृतिक वत बतहिङ्ग िेल क्षते्रबतट पहुचँ पतउन सदकन े

मतनव तनर्माि पतनीको तनकतयहरूको लततग एफसीसीपी ि /अथवत कमाचतिीको अनुमति 
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अवलोकन ि सुपरिवेक्षण तबनत बच्चतहरू पुग्न नसकोस् भनेि एउटत जतली िततिएको  

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । पोििी वरिपरिको िति जतली फेिमत अतधकिम ठतडो अन्िि 

३.५ इन्च भएको  कम्िीमत पतन चति (४) दफट अग्लो हुनु पने छ । पोििीको पतनी िफा  

फर्का एको पट्टी त्यस ढोकतको मततथल्लो भतगबतट कम्िीमत पतन िीन (३) इन्च िल स्विः िोतलने 

ि स्विः चुकुल लतग्ने प्रतवतध स्थतपनत गरिएको ढोकतहरू बततहि िफा  िोतलनु पने छ  । प्रयोग 

नभएको अवस्थतमत ढोकतहरूमत ितलत बन्ि गनुा पने छ । 

 

५.१०.५.३ पोििीको पतनी स्वस््यकि बनतउन ेचलनहरू 

५.१०.५.३.१ हतेलन े पोििीहरू प्रयोग भएको अवस्थतमत ितैनक रूपमत सफत गरिएको ि सङ्क्रमण ितहि 

बनतइएको ि कम्िीमत पतन ितैनक रूपमत ितजत पतनीले भरिएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा 

पने छ । हतेलन ेपोििीहरू ितली हुनुपने छ ि प्रयोग नभएको अवस्थतमत सुक्ित रूपमत भण्डतिण 

गरिनु पने छ । 

५.१०.५.३.२ भुइ तभत्रको ि भुइँ मततथको पोििीहरूको लततग पतनी दफल्टि गरिएको ि एफसीसीपीले तनतिि 

गनुा पने छ । 

५.१०.५.३.३ बतहिङ्ग िेल क्षेत्रबतट पुग्न सदकने प्रतकृतिक वत मतनव तनर्माि पतनीको तनकतयको लततग 

एफसीसीपीले यो तससत जनतविको गोबि ि अन्य स्वतस््य ि सिुक्षत जोतिमबतट मुक्त िहकेो 

तनतिि गनाको लततग  प्रयोग गनुा भन्ित पतहलत िशृ्य रूपमत त्यस क्षेत्रलतई तनगितनी गनुा पने छ । 

५.१०.५.४ पोििी/ पतनी सपुरिवेक्षण/ तनषेधहरू 

५.१०.५.४.१ बच्चतहरूले हतेलने पोििी प्रयोग गिता एफसीसीपी वत नतबतलक /बच्चत तसतपआि वैद्य प्रमतणीकिण 

भएको कमाचतिी उपतस्थि भएको ि शतिीरिक रूपमत ि िशृ्य रूपमत सबै बच्चतहरूलतई सधै ँ

सुपरिवेक्षण गरि िहकेो  तनतिि गनुा पने छ ।  

५.१०.५.४.२ बच्चतहरू भुइँ तभत्रको वत भुइँ मततथको पोििीमत वत प्रतकृतिक वत मतनव तनर्माि पतनीको 

तनकतयमत पौतड िहकेो वत िेतलिहकेो बेलत आत्मतवश्वतस भएको पौडी िेल्न सके्न ि नतबतलक 

बच्चत सीपीआि वैद्य प्रमतणीकिण वतहक  एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिी उपतस्थि िहकेो ि   

शतिीरिक रूपमत ि िशृ्य रूपमत सबै बच्चतहरूलतई सधै ँ सुपरिवेक्षण गरि िहकेो एफसीसीपीले 

तनतिि गनुा पने छ ।  

 

५.१०.५.४.३ हिेचतहमत िहकेो बच्चतहरू भुइँ तभत्रको वत भुइँ मततथको पोििीमत वत प्रतकृतिक वत मतनव 

तनर्माि पतनीको तनकतयमत पौडी िेतल िहकेो वत िेतल िहकेो अवस्थतमत एकजनत जीवन िक्षक 
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उपतस्थि िहकेो    एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ वत तनम्नतलतिि कमाचतिी/ बच्चतको 

अनुपतिलतई कतयम ितख्नु पन ेछ  

 एक (१) जनत वयस्क: िईु जनत (२) नतबतलक/ बतमे सने ि दकण्डिगतटेन जतन ु पूवाको  

बच्चतहरू 

 एक (१) जनत वयस्क: तवद्यतलय जतने उमेिको छ (५) जनत बच्चतहरू 

 

५.१०.५.४.४ जीवन िक्षकहरूसँग प्रतथतमक उपचति, तसपीआि ि वतईएमसीए, अमेरिकी िेड क्रस (एआिसी), 

अमेरिकतको केटत स्कतउट (तबएसए) , ईतलस एण्ड एशोतसएट्स वत समतन प्रमतणीकिण  उपलब्ध 

गितउने अको  िततिय रूपमत मतन्यित प्रतप्त सङ्गठनबतट जीवन िक्षक प्रमतणीकिण हुन ुपने छ ।  

 

५.१०.५.४.५ जीवन िक्षकहरू किाव्य पतलनमत िहको ि त्यस क्षेत्रलतई सुपरिवेक्षण गरि िहकेो अवस्थतमत 

तिनीहरूलतई तनम्नतलतिि कमाचतिी/ बच्चतको अनुपतिमत गणनत गरिन ु हुिँनै । प्रमतणीकिण 

गरिएको जीवन िक्षकद्वतित सुपरिवेक्षण गरिएको एउटत पौडीको दक्रयतकलतपमत सहभतगी 

बच्चतको लततग न्यूनिम   कमाचतिी/ बच्चतको अनुपतिमत तनम्न बमोतजम हुनु पने छ  

 

 एक (१) : आठ (८) वत त्यो भन्ित बढी उमेिको बच्चतको लततग िस( १०)   

 एक (१) : छ (६) ि सति (७) वषाको उमेिको बच्चतको लततग आठ ( ८) 

 एक (१) : िीन (३) ि पतँच (५) वषाको उमेिको बच्चतको लततग छ ( ६) 

 एक (१) : िीन (३) वषा भन्ित कम वषाको उमेिको बच्चतको लततग िीन ( ३) 

 

५.१०.५.४.६ पतनीको पोििी/ तनकतयहरूको पौडी /प्रयोग अँध्यतिो भएको सयमत तनषेध गरिएको छ ।  

५.१०.५.४.७ भनता भएको बच्चतको लततग डुब्की लगतउन तनषेध गरिएको छ । 

५.१०.६ परिवहन 

५.१०.६.१ वतहनको सुिक्षत 

५.१०.६.१.१ बच्चतलतई परिवहन गनाको लततग प्रयोग गरिएको वतहन ितज्यको कतनुन बमोतजमले ििता 

गरिएको, तनिीक्षण गरिएको ि तबमत गरिएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 
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५.१०.६.१.२ यस तनयमतवलीको तनयम ५.७.३ बमोतजम बच्चतलतई परिवहन गनाको लततग प्रयोग गरिएको कुन ै

पतन वतहनमत प्रतथतमक उपचति दकटको अतिरिक्त आपिकततलन अििहरू िहकेो  एफसीसीपील े

तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.६.१.३ एफसीसीएचको स्वततमत्वमत निहकेो कुनै पतन वतहनले यस तनयमतवलीको तनयम 

५.१०.६.१.१- ५.१०.६.१.२ को आवश्यकितलतई पुित गिेको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ 

। यस कतगजतिलतई ३६५ दिनसम्म एफसीसीएचमत फतइलमत िततिनु पने छ । 

५.१०.६.१.४ कुनै पतन चतलकले वतहनको क्षमित भन्ित बढी बतलबच्चत ि वयस्क लगतयि अरू बढी 

व्यतक्तहरूलतई परिवहन नगिेको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.६.२ कतिको आसन ि आिनको पेटीहरू  

५.१०.६.२.१ आठ (८) वषा भन्ित कम उमेिको सबै बच्चतहरूलतई बच्चतको मेतडकल अवस्थत अनुसति तवशेष 

आसनको प्रयोग गनुा नपन ेभएमत तिनीहरूको िौल ि आकतिसँग उपयुक्त हुने गरि एउटत संघीय 

रूपमत स्वीकृि बच्चतलतई वशमत ितख्ने प्रणतलीमत सिुतक्षि िततिन ु पन े छ । यी बच्चतहरूलतई 

वशमत ितख्ने प्रणतलीको आवश्यकित आसन पेटी नभएको बस प्रणतलीमत लतगू हुने छैन ।  

५.१०.६.२.२ आठ (८) वषा भन्ित बढी उमेिको सबै बच्चतहरूलतई, चतलक ि कुनै पतन वयस्क यतत्रुलतई बतल 

वशमत ितखे्न वत सधै ँितम्रिी कतम गने अवस्थतमत भएको सुिक्षत पेटी प्रणतली प्रयोग गिेि उपयुक्त 

ढङ्गले वशमत िततिनु पने छ ।  

५.१०.६.३ वतहनको अन्ििङ्ग ितपक्रम 

सबै वतहनहरूमत सञ्चतलन गना योग्य िितउन े ि वतितनुकूलन गने हुनु पने छ । बच्चतहरूलतई 

परिवहन गिता एउटत आितमितयी ितपक्रमलतई कतयम िततिनु पने छ । वतितनुकूलन नभएको 

बसलतई बसको अन्ििङ्ग ितपक्रम ८५ तडग्री फिेनहतइट भन्ित बढी नभएको अवस्थतमत प्रयोग 

गना पतन सदकने छ ।  

५.१०.६.४ वतहनको ममाि सम्भति  

बच्चतहरूलतई परिवहन गनाको लततग प्रयोग गरिने कुनै पतन वतहन सुितक्षि ि असल रूपमत ममाि 

सम्भति गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । 

५.१०.६.५ चतलकको योग्यित ि सुितक्षि चलन  

५.१०.६.५.१ बतलबच्चतहरूलतई परिवहन गने कुन ैपतन मोटि वतहनको चतलकसँग त्यस वतहनको लततग उपयुक्त 

वैद्य सवतिी चतलक अनुमति पत्र भएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन े छ । यदि चतलक 

लगतयि सोह्र (१६) वत त्यस भन्ित बढी व्यतक्तहरूलतई एक (१) समयमत परिवहन गरिएको छ 

भने चतलकसँग यतत्रुको ििपीठ युक्त एउटत वैद्य व्यवसततयक चतलकको अनुमति पत्र भएको हुन ु

पने छ ।  
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५.१०.६.५.२ चतलकले सबै यतितयतिको तनयमहरू पतलनत गिेको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.६.५.३ चतलकल ेसवतिी चलतउँित एउटत सेल फोन वत टेक्स्ट प्रयोग नगिेको एफसीसीपीले तनतिि गनुा 

पने छ । सञ्चतिण गना आवश्यक भएमत कुनै पतन हतिमत तलइने उपकिण प्रयोग गनुा भन्ित पतहलत 

चतलकले वतहनलतई सुितक्षि स्थतनमत पतका  गनुा पने छ । 

५.१०.६.६ परिवहन गरिएको बच्चतहरूको सिुक्षत ि सुपरिवेक्षण 

५.१०.६.६.१ बच्चतहरूको लततग परिवहन उपलब्ध गितउनु भन्ित पतहलत मतित तपितहरूबतट तलतिि अनुमति 

प्रतप्त गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । कतयाक्रमद्वतित िोजगतिी न दिइएको कसैल े

तिनीहरूको बच्चतलतई परिवहन गना आवश्यक भएमत मतित तपितहरूलतई पतन त्यसबतिे सूतचि 

गरिने छ । 

५.१०.६.६.१.१ बच्चतहरूलतई घिमत परिवहन गने एफसीसीएचलतई तलतिि अतधकतिमत बच्चतलतई छोतडन े

ठेगतनत िोदकएको हुन ुपने छ ि कुनै अतधकति प्रतप्त व्यतक्त उपतस्थि नभएको अवस्थतमत बच्चतलतई 

छोड्ने वत नछोड्नेबतिे उल्लिे गरिएको हुनु पने छ । 

५.१०.६.६.१.२ बच्चतहरूलतई एफसीसीएचको अतधकतिमत नभएको एउटत परिवहन सेवतमत छोडी दिन े

एफसीसीएचलतई दिएको तलतिि अतधकतिमत त्यस तलतिि अनुमतिमत रटप्पणी उठतइनु पने छ 

।   

५.१०.६.६.२ एक समयमत कुनै वतहनमत  कुनै पतन बच्चतलतई कतहले पतन हिेचतह किता तबनत एक्लै छोड्न 

पतइने वत सुपरिवेक्षण नगरिएको हुन ुहुन ेछैन । 

५.१०.६.६.३ बच्चतहरूलतई परिवहन गिता यस तनयमतवलीको भतग २ को तनयममत स्थतपनत गरिएको  

कमाचतिी/ बच्चतको अनुपति सधै ँकतयम िततिनु पन ेछ । 

५.१०.६.६.४ िीन (३) जनत वत त्यो भन्ित बढी डुलदफि नगने बच्चतहरू वतहन तभत्र हुिँत त्यहतँ कम्िीमत पतन 

िईु (२) जनत कमाचतिी सिस्य उपतस्थि भएको बएफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । 

५.१०.६.६.५ एफसीसीपील ेपरिवहन गरिएको सबै बच्चतहरूको लेित ितख्ने  कतयातवतध स्थतपनत गिेि लतगू गनुा 

पनेछ । त्यस कतयातवतधमत न्यूनिम पतन तनम्नतलतिि कुितहरू समतवेश हुनु पनेछ : 

 सबै िेपहरूमत तमति, समय, चतलक, वतहन ि परिवहन गरिएको बच्चतहरू लगतयिको 

जतनकतिीको अतभलेि ितख्ने ; 

 यदि एफसीसीपी होइन भने बच्चत कुन वयस्कलतई छोतडएको तथयो भने्नबतिे अतभलेि ितख्ने; 

 यदि अतधकति प्रतप्त व्यतक्त वत एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिी नभएको िण्डमत बच्चत 

छोतडएको ठेगतनको अतभलेि ितख्ने ; ि 

 प्रत्येक िेप पतछ प्रत्येक बच्चत वतहन बततहि तनतस्कएको तनतिि गने एउटत तवतध 
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५.१०.६.६.७ एफसीसीएचले परिवहन उपलब्ध गितउँित बच्चतलतई घि, एफसीसीएच वत तवद्यतलय िफा  ि बतट 

परिवहन गना लतग्ने अतधकिम एक (१) िफी   समय पैिँतलीस (४५) तमनेट भन्ित बढी नहुन े 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  

५.१०.७ कतयाक्षेत्र भ्रमण 

५.१०.७.१ सबै कतया क्षेत्र भ्रमण गनुा भन्ित पतहलत मतित तपितहरूको तलतिि अनुमति तलइएको एफसीसीपील े

तनतिि गनुा पने छ ि त्यसमत परिवहनको प्रकति ि यदि तवशेष कतया क्षेत्रको भ्रमणको लततग लतग्न े

अतधकिम एक (१) िफी   समय पैिँतलीस (४५) तमनेट भन्ित बढी नहुन ेहो दक होइन भने्न कुित  

समतवेश भएको हुनु पन ेछ । यस तलतिि अनुमतिलतई बच्चतको फतइलमत िततिनु पनछे । 

५.१०.७.२ यस तनयमतवलीको तनयम ५.१०.७.१ बमोतजम सबै हहडँिे जतने भ्रमण गनुा भन्ित पतहलत मतित 

तपितहरूको तलतिि अनुमति तलइएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.७.३ कतया क्षेत्र भ्रमण वत हहडँिे जतन ेभ्रमण ितकत बच्चतहरूको स्वतस््य ि सिुक्षतलतई सधै ँसिुतक्षि िततिन ु

पने छ । 

५.१०.७.४ कतया क्षेत्रको भ्रमण वत तहड्ने कतया क्षेत्रको भ्रमणमत िहकेत बच्चतहरूल ेप्रयोग गने िेल मैितनहरू ि 

िेल मैितनकत उपकिणहरूले यस तनयमतवलीको बतहिङ्ग िेल क्षेत्रसँग सम्बतन्धि तनयम ५.१०.३ 

को आवश्यकितहरूलतई पुित गिेको वत त्यस भन्ित बढी िहकेो  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.१०.७.५ यस तनयमतवलीको भतग ६.२ को तनयमहरूमत स्थततपि सबै कमाचतिी/ बच्चतको अनुपतिलतई कतया 

क्षेत्रको भ्रमण ि हहडँ्ने कतया क्षेत्रको िौितनमत अनुपतलनत गरिएकोबतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा 

पने छ । 

५.१०.७.६ कतया क्षेत्रको भ्रमण ि हहडँ्ने कतया क्षेत्र जतँित एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले बच्चतहरूलतई सधै ँ

शतिीरिक रूपमत  ि िशृ्य रूपमत सुपरिवेक्षण गरिनु पने छ । 

५.१०.७.७ एउटत कतया क्षते्रको भ्रमणमत पोििीहरू वत पतनीको प्रतकृतिक वत मतनव तनर्माि तनकतयहरूमत 

पहुचँ समतवेश भएमत  एफसीसीपी वत कमाचतिीहरूले तनम्न तलतिि बमोतजम गनुा पने छ 

 त्यो स्थतन फुटेको तससत, जनतविको दिसतहरू, बतलयो धतिहरू, वत टतँस गरिएको स्वतस््य सम्बन्धी 

चेितवनीहरू जस्िो स्वतस््य ि सुिक्षतको जोतिमबतट मुक्त िहकेो तनतिि गनाको लततग प्रयोग गनुा भन्ित 

पतहलत िशृ्य रूपमत त्यस क्षते्रलतई तनिीक्षण गने ; 

 यस तनयमतवलीको भतग ५.१०.५.४  बमोतजम पतनी सुपरिवेक्षण/ तनषेधहरूसँग सम्बतन्धि सब ै

तनयमहरूलतई कठोिितसतथ कतयम गरिएको तनतिि गने; ि 

 बच्चतको पौडन सके्न क्षमित बतिे थतहत नपतइकन पतनी कम्मि भन्ित कम गतहिो भएको क्षेत्रहरूमत 

बच्चतहरूलतई जतन तनषेध गरिएको तनतिि गने  । 



76 
 

 

५.११  ितद्य िथत पोषण 

५.११.१ ितनत ि ितजतहरू 

५.११.१.१ यस तनयमतवलीको तनयम ४.७ मत आवश्यक भए बमोतजम ितनत ि ितजतहरूको सम्बन्धमत 

एफसीसीपीले एउटत तलतिि नीति तवकतस गिेि लतगू गनुा पने छ । यस नीतिलतई सबै मतित 

तपितहरूलतई बच्चत भनता गन ेसमयमत उपलब्ध गितइनु पने छ । यसमत तनम्नतलतिि कुितहरू समतवेश 

हुनु पनेछ:  

 उपलब्ध गितइएको सबै ितन ेकुितको सेवतहरूबतिे वणान; 

 ितजत ि ितनत ितने सतमतन्य समय; 

 ितनतको एलजीहरू, धतर्माक ितनतको आवश्यकितहरू ि अन्य तवशेष आवश्यकितहरू; ि 

  सुितक्षि ितन ेबतनीहरूबतिे नीति ि कतयातवतधहरू । 

५.११.१.२ ितनत ियति गनाको लततग उत्तिितयी िहकेो व्यतक्तहरूमत पोषणजन्य आवश्यकितहरू, स्वस््य ितनत 

ियतिी, भण्डतिण ि सफतइ बतिे ज्ञतन भएको ि  ितद्य पितथाको सुिक्षत ि ितद्य पितथा ि पोषणसँग 

सम्बतन्धि एफसीसीएचको नीतिहरूलतई पतलनत गिेको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । 

५.११.१.३ तमनुहरूबतिे पतहलत नै योजनत बनतइएको, तमति िोदकएको ि मतित तपितहरूले स्पष्ट िखे्ने गरि टतँस 

गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ । टतँस गरिएको तमनुमत गरिने कुन ै पतन परिविानबतिे 

जतनकतिी गितइन ुपने छ । आउँिो छ (६) हप्ततको लततग ितनत ि ितजतको तमनुहरूलतई फतइलमत 

िततिनु पने छ  ।  

५.११.१.४ एफसीसीपीले तवतभन्न प्रकृतिहरू ितद्य, हतिले ितने ितद्य पितथाहरू ि आफै ितनको लततग कपको 

प्रयोग ि पोषण तशक्षत प्रवेश गितउनु पनेछ । बच्चतहरूलतई आफै पस्कन ि आफै ितनको लततग 

प्रोत्सतहन दिइनु पने छ । 

५.११.१.५ बच्चतहरूलतई ितने कुित दिइनु पन े छ ि ितने कुित कतयाक्रमद्वतित उपलब्ध गितइँित िोस्रोहरूको 

लततग अवसि उपलब्ध गितइनु पने छ िि ितनको लततग िबतब दिइनु हुिँनै । 

५.११.२ ितनत ि ितजतमत िहकेो पोषण ित्त्व   

५.११.२.१ बच्चतहरूलतई तिनीहरू उपतस्थि भएको समयमत आधतरिि भएि न्यूनिम पतन तनम्न तलतिि ितनत 

ि ितजतहरू दिइएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ 

 चति (४) घण्टत भन्ित कम:  एक  (१) ितजत 

 चति(४) ितेि छ (६) घण्टत : एक (१)  ितनत ि एक (१) ितजत 
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 छ (६) ितेि एघति (११) घण्टत : िईु (२)  ितनत ि एक (१) ितजत वत एक (१)  ितनत िईु (२) 

ितजतहरू  

 एघति (११) घण्टत भन्ित बढी : िीन (३)  ितनत ि िईु (२) ितजत 

 पुित दिनको लततग तवद्यतलय जतने तवद्यतलय जतने उमेिकत बतलबच्चतहरूलतई तिनीहरूको अपितन्हको 

आगमन पतछ एक (१) घण्टत तभत्र ितजत दिनु पने छ । 

५.११.२.२ प्रत्येक बच्चतको उमेि सुहतउँिो गरि तमलतइएको उपलब्ध गितइएको ितनत ि ितजतले चतल ू

युएसतडए/ बतल िथत वयस्क हिेचतह ितद्य कतयाक्रम ितनतको ढतँचतको आवश्यकितहरूलतई पुित 

गिेको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.११.२.३ १०० प्रतिशि फलफूलको िस दिन सदकने छ ।  अन्य िस वत तचनीद्वतित गुतलयो बनतइएको वत 

कृतिम रूपमत गुतलयो बनतइएको पेय पितथाहरू दिइनु हुिँनै । 

५.११.२.४ एफसीसीपीद्वतित िगु्ध पितथाहरूको उत्पतिनहरू दिइँित  यसल े तनम्नतलतिि न्युनिम 

आवश्यकितहरूलतई पुित गिेको हुनु पनेछ:  िईु (२) वषा मततथको सबै बच्चतहरूलतई ििल पतचाितइज 

गरिएको गतईको िधू, १ % वत िि तझदकएको िधू उपलब्ध गितउन ुपने छ;  एक (१)  वत िईु (२) 

वषाको बच्चतहरूलतई फमुालत वत स्िनको िधू नदिइएको अवस्थतमत पुिै पतिितइज गरिएको गतईको िधू 

दिनु पछा; ि तपउने उद्दशे्यको लततग ििल िधूको बिलतमत पतउडि िधू प्रयोग गनुा हुिँनै । 

५.११.३ सबै ितिो ितन े कुित ि ििल पितथालतई प्रत्यक्ष रूपमत सुपरिवेक्षण गरिएको ि बच्चतहरू पकतउन े

दक्रयतकलतपमत संलग्न िहकेो वत परिवति शैलीको ितनतहरू दिइएको अवस्थतमत बतहके बच्चत नपुग्न े

ठतउँमत िततिन ुपने छ । ितिो तपउन ेकुित तपइ िहकेो वत पकतइ िहकेो एक जनत वयस्कले बच्चत बोकु्न 

हुिँनै । 

५.११.४ बतलबच्चतहरूको लततग तपउने पतनी सधै ँियतिी अवस्थतमत उपलब्ध हुनु पनेछ । 

५.११.५ एफसीसीएलतई ितने कुित भमोन्ट स्वतस््य तवभतगद्वतित वैद्य ितद्य सेवत स्थतपनत अनुमति पत्र भएको 

एक जनत तबके्रितद्वतित उपलब्ध गितइएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.११.६ नतबतलकको तनतमत्त पौतष्टकित 

५.११.६.१ भनता भएको प्रत्येक नतबतलकको मतित तपितहरूल े पौतष्टकितको लततग बच्चतको प्रतथतमक स्रोि 

(स्िनको िधू, ईन्फ्यतन्ट फमुालत, वत िवुै) ि िुवतउने िततलकत िोकेि  तलतिि रूपमत िुवतउने 

तनिशेनहरू उपलब्ध गितएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । बच्चतको ितनत परिविान भए सँग ै

तनिशेनहरूलतई अद्यतवतधक गरिनु पने छ ।   

५.११.६. २ नतबतलकहरूलतई तिनीहरूको व्यतक्तगि िुवतउने िततलकत ि आवश्यकितहरू बमोतजमले िुवतइन ु

पने छ । 
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५.११.६.३ सबै नयतँ ितने कुितहरूको प्रवेश मतित तपितहरूको अनुमति तलए पतछ मतत्र गरिनु पने छ । 

५.११.६.४ तिनीहरू एउटत सहतित नदिइएको बोिल समतउन सके्न नभएसम्म बोिलबतट ितउनको लततग 

नतबतलकहरूलतई समततिनु पने छ । एउटत नतबतलकलतई िुवतउनको लततग कुनै पतन समयमत 

बोिललतई अडतए ितख्नु हुिँनै ।  

५.११.६.५ यदि हिेचतहमत िहकेो एक (१) जनत भन्ित बच्चतको बोिलहरू छ भने एफसीसीपी सब ैबोिलहरूमत 

एक एक गिेि बच्चतको नतम भएको लेबुल टतँतसनु पने छ ि एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीद्वतित 

ियति गिे पतछ ि यदि मतित तपितले ियति गिेको भए आगमन पिति् ित्कतल िेदफ्रजिेशन गरिन ु

पने छ । 

५.११.६.६ बच्चतहरूलतई अको बच्चतको फमुालत वत स्िनको िधू िुवतउनु हुिँनै । 

५.११.६.७ फमुालत वत स्िनको िधूलतई िितउन ुवत एउटत मतइक्रोवेभ ओभनमत पगतल्नु हुिँनै । यदि िितइएमत 

फमुालत, वत िधूलतई उपयुक्त िविले तमसतइ सके पतछ ि सुितक्षि ितपक्रममत भएको तनतिि भए 

पतछ मतत्र बच्चतलतई िुवतइनु पने छ ।  

५.११.६.८ िेदफ्रजिेशन नगिी नतबतलकलतई दिइएको फमुालत वत स्िनको िधूको प्रयोग नगरिएको भतगलतई 

प्रत्येक पटक िुवतइ सके पतछ वत एक (१) घण्टत पतछ नष्ट गरिन ुपने छ । िुवतउनको लततग ियतिी 

िहकेो वत गतढत बनतइएको फमुालतको िुलत भतँडतलतई छोपु्न पनेछ, िेदफ्रजिेशन गनुा पनेछ ि यदि 

प्रयोग नगरिएको भए अठचतलीस (४८) घण्टत पतछ नष्ट गनुा पनेछ । प्रयोग नगरिएको तनचोरिएको 

स्िनको िधूलतई यदि िेदफ्रजिेशन गरिएको भए अठचतलीस (४८) घण्टत पतछ, यदि जमेको भए िईु 

(२) हप्तत पतछ नष्ट गनुा पनेछ । 

५.११.६.९ फमुालत वत िधूलतई नतबतलकको स्वतस््य हिेचतह प्रितयकको तलतिि िस्िवेतजकिण तबनत बच्चतको 

बोिलमत अन्न, फलफूलको िस वत अरू कुनै पतन ितने कुितसँग तमसतउनु हुिँनै । व्यवसततयक रूपमत 

ियति गरिएको फमुालतलतई तनिशेन दिइए बमोतजमले ियति ि  भण्डतिण गरिन ुपनछे । 

५.११.६.१० नतबतलकको ितने कुित िन्िुको हुनु पने छ ि सुितक्षि उपभोगलतई प्रविान गने एकरूपित हुनु पन े

छ ि अतड्कने जोतिमलतई कम गनुा पने छ । 

५.११.६.११ प्रत्येक नतबतलकको लततग बच्चतको ितनत त्यस जतिमत भएको सम्पूणा कुित एक (१) पटमत दिनु 

तपने अवस्थतमत बतहके एउटत भतँडोबतट दिइनु पन ेछ । िोतलएको िि िुवतइ नसदकएको बच्चतको 

ितनतको भतँडतहरूलतई छोपेि ितख्न ु पने छ तमति ितख्नु पनेछ ि लेबुल टतँसीएको हुनु पनेछ । 

िोतलएको बच्चतको ितने कुितलतई प्रतितम्भक िोलेको समयबतट छत्तीस (३६) घण्टत तभत्र अतनवतया 

रूपमत प्रयोग गरिनु पनेछ नष्ट गरिनु पनेछ ।  



79 
 

५.११.६.१२ फमुालत, स्िनको िधू, बोिल ि तनपलहरू चलतउँित स्वस््य तवतधहरू प्रयोग गरिनु पने छ । फेरि 

प्रयोग गरिने बोिल ि तनपलहरूलतई प्रयोगहरूको बीचमत अतनवतया रूपमत ितम्रिी धुनु पनेछ । 

पतहलत भरिएको बोिलहरू वत एक (१) जनत बच्चतद्वतित एकल प्रयोग गरिने बोिललतई सफत गिेि 

घि पठतइ दिनु पनेछ । 

५.११.७ मतित तपितहरूले ितनत वत ितजत जुटतउँित मतित तपितहरूलतई एक प्रति तसएतसएफपी तनिशेनहरू 

उपलब्ध गितइ दिनु पने छ ि यथेष्ट ि पोषणयुक्त उपयुक्त भतग उपलब्ध गितउन प्रोत्सतहन दिन ु

पनेछ । 

५.११.८ तवशेष पोषणको लततग अनुिोध ि तनषेधहरू 

५.११.८.१ बच्चतको स्वतस््य हिेचतह प्रितयकको तलतिि तनिशेनमत मतत्र एफसीसीपी वत/ अथवत कमाचतिीद्वतित 

तवशेष वत स्वतस््य उपचतिजन्य ितनतहरू दिइएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  

५.११.८.२ यदि  ितने कुितको एलजी वत ितने कुित सहन नगने जस्िो बच्चतको मेतडकल आवश्यकितको 

कतिणले गिता मतित तपितहरूले आधतिभिू ितनतको ढतचँतमत कुनै परिविान गना अनिुोध गिेमत मतित 

तपितले   एफसीसीपीलतई परिविान गने अतधकति दििँ ैबच्चतको स्वतस््य हिेचतह प्रितयकद्वतित तलतिि 

कतगजपत्र उपलब्ध गितएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.११.८.३ यदि मतित तपितले परिवतिको ितनतको प्रतथतमकितहरूको कतिण वत धतर्माक तवश्वतसको कतिणल े

आधतिभूि ितनतको ढतँचत परिविान गना अनिुोध गिेमत मतित तपितले एफसीसीपीलतई कुन ितने कुित 

अस्वीकतया छ ि त्यही ितद्य समूहको कुन ितन े कुितको प्रतिस्थतपनको लततग अनुमति दिइएको छ 

भने्नबतिे तलतिि कतगजपत्र  उपलब्ध गितएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

५.११.८.४ उपयुक्त कतगजपत्रहरू उपलब्ध गितइए सम्म एफसीसीपीले लगतिति रूपमत मतित तपितको तवशेष 

पोषण जन्य अनुिोध/ तनषेधहरूलतई समतयोजन गनुा पन ेछ  । एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीहरूल े

बच्चतहरूको ितने कुितको एलजीबतिे थतहत पतउनु पछा ि त्यसलतई समतयोजन गनुा पछा । 

 

एफतसतसएच भतग ६ – तशक्षण ि तसकतइ 

  

६.१  तवकतसगि दक्रयतकलतपहरू (पतठ्यक्रम) को कतयाक्रम 

६.११ यस तनयमतवलीको यस भतगमत आवश्यक भए बमोतजमले पतठ्यक्रम तवकतसगि रूपमत उपयुक्त भएको 

तनतिि गनाको लतग एफसीसीपीले शैतक्षक ि तवकतसगि दक्रयतकलतपहरूको कतयाक्रमलतई व्यवस्थतपन 

गनुा पने छ । 

६.१.२ बतहिङ्ग िेलको अवसिहरू 
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६.१.२.१ बच्चतहरूलतई एफसीसीएच घि बततहि परिसिमत वत एउटत सुितक्षि हहडँिे पुतगने ििूीमत प्रत्येक दिन 

कम्िीमत पतन सतठी (६०) तमनेटसम्म संयमी ितेि जोतसलो िेलको ि स्थलू सञ्चतलन यन्त्र 

दक्रयतकलतपहरूको अवसि उपलब्ध गितइनु पने छ । प्रति दिन चति (४) घण्टत भन्ित कम समय सञ्चतलन 

हुने कतयाक्रमहरूको लततग प्रत्येक दिन बच्चतहरूलतई कम्िीमत पतन िीस (३०) तमनेट घि बततहिको 

शतिीरिक दक्रयतकलतपको लततग अवसि उपलब्ध गितइएकोबतिे फसीसीएचले तनतिि गनुा पने छ ।  

६.१.२.२  अत्यततधक ितप ि आिाित, लगतयि तचसो हतवत कतिक ित्त्वहरू लगतयि तचसो ितपक्रम, जस्िो 

घनघोि मौसमी अवस्थतहरू ि बच्चतको स्वतस््य ि कल्यतणमततथ असि पतना सके्न हतवतको न्यनू 

गुणस्ििबतिे एफसीसीपी जतनकति हुन ु पने छ । घनघोि मौसमी अवस्थतहरूमत बच्चतहरूलतई बततहि 

िेल्न दिनु हुने छैन । 

६.१.२.३ बच्चतहरू बततहि िेल्न सक्षम नभएको कुनै पतन दिनमत एफसीसीपीले बच्चतहरूलतई कम्िीमत पतन 

(३०) तमनेट घि तभत्रको सयंमी ितेि जोतसलो शतिीरिक दक्रयतकलतपको लततग अवसि एफसीसीपील े

उपलब्ध गितउनु पने छ । 

६.१.२.४ बततहिको िेलको िौितनमत एफसीसीपी ि /अथवत कमाचतिीले बच्चतहरूसगँ अन्ििदक्रयत गरि िहकेो 

हुनु पने छ । 

६.१.३ िततलकत ि तनयतमि कतयातवतधहरू  

६.१.३.१ एफसीसीपीले तनम्न कुितहरूको सन्िुलन िहकेो एउटत सुहतउँिो ितैनक कतयातवतध तवकति 

िस्ितवेतजकिण ि लतगू गनुा पने छ: 

 व्यतक्त, सतनो समूह ि पूित समूहलतई िेल्ने ि तसके्न अवसिहरू; 

 बच्चत तनितेशिकत सतथै प्रितयक तनितेशि दक्रयतकलतपहरूको अवसिहरू; 

 उपयुक्त भए बमोतजम आितम गने वत शतन्ि िहन ेसमय; ि  

 अन्ििङ्ग ि बतहिङ्ग िेलहरू । 

६.१.३.२ एउटत तलतिि िततलकत तवकतस गरिएको ि उपयुक्त भए बमोतजम मतित तपित, कमाचतिी ि बच्चतहरूल े

िखे्ने स्थतनमत टतँस गनुा पने छ अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । यस तनयमतवलीको 

तनयम ६.१.३.१ बमोतजम त्यस िततलकतल ेितैनक ि हप्ततको ितैनक तनयतमि दक्रयतकलतपहरूको तवतभन्न 

प्रकतिको दक्रयतकलतपहरूको लततग िोदकएको समयको झणु्डहरूलतई ििेतउनु पने छ 

६.१.४ तवकतस ि तसक्नको लततग अवसिहरू  

६.१.४.१ िेलौनत, उपकिण ि तसके्न सतमग्रीहरू (अन्ििङ्ग ि बतहिङ्ग) 
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६.१.४.१.१ िेलौनत, उपकिण ि तसके्न सतमग्रीहरू तवतभन्न ितलको ि बच्चतहरूलतई आफ्नो प्रयोगबतट लतभ 

तलनको लततग एउटत शृङ्िलतको छनौटहरू दिने ि बच्चतहरू बीच द्वन्द्वलतई घटतउने  प्रशस्ि 

मतत्रतमत उपलब्ध िहकेो हुन ुपनेछ । 

६.१.४.१.२ िेलौनत, उपकिण ि तसके्न सतमग्रीहरूले तवकतसगि रूपमत उपयुक्त ि अथा पूणा तसके्न अनुभवलतई 

टेवत पुयताउनु पने छ ि प्रत्येक बच्चतको रुची ि आवश्यकितहरूलतई पुित गनुा पछा ।  

६.१.४.१.३ िेलौनत, उपकिण ि तसके्न सतमग्रीहरूल ेबच्चतको संस्कृति ि  समुितयहरूलतई प्रतितबतम्बि गनुा पन े

छ ि अरू संस्कृति ि समुितयहरू बतिेको ज्ञतनलतई सम्बधान गनुा पने छ ।  

६.१.४.१.४ बच्चतहरूले िेल्न ि ितैनक तनयतमि दक्रयतकलतपको लततग प्रयोग गने फर्नाचि ि उपकिणहरू रटके्न 

ितलको ि बच्चतहरूको आकति क्षमित ि दक्रयतकलतपको लततग उपयुक्त हुनु पने छ । 

६.१.४.१.५ अन्ििङ्ग ि कमाचतिीको लततग आितमितयी वयस्क आकतिको आसनहरू उपलब्ध हुनु पने छ । 

६.१.४.२ तवकतसगि रूपमत उपयुक्त अनुभवहरू 

६.१.४.२.१ चौबीस (२४) मतहनत भन्ित कम उमेिको बच्चतको दक्रब, प्लेपेन, पोटा अ दक्रब, तपङ वत आसन जस्िो 

कुनै पतन जतकेि ितख्ने उपकिणमत तबितएको ब्यूँतझएको समयको मतत्रत कुनै पतन िईु (२) घण्टतको 

समय अवतधमत िीस  ३० तमनेट भन्ित कममत सीतमि िहकेो एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  

६.१.४.२.२ िीन (३) वषा भन्ित कम उमेिको बच्चतहरूलतई आफ्नो हिेचतह आफै गने सीप ि बतनी तवकतस 

गनाको लततग प्रोत्सतहन दिइएको ि सहयोग दिइएको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  िीन 

(३) वषा भन्ित कम उमेि ितेि तवद्यतलय जतने उमेिको बच्चतहरूलतई आफ्नो हिेचतह आफै गने सीप 

ि बतनीमत स्वतवलम्बी हुनको लततग सीपहरू तवकतस गना ि त्यसमत पतिङ्गि हुनको लततग 

प्रोत्सतहन दिइएको ि सहयोग गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

६.१.४.२.३ बच्चतहरू तनम्नतलतिि सबै क्षेत्रहरूमत तवकतसगि रूपले उपयुक्त िेल, इतन्िय दक्रयतकलतपहरू ि 

तसके्न अनुभवमत संलग्न भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ 

 सञ्चतिण ि अतभव्यतक्त: भतषत ि सतक्षिित तवकतस, ि सृजनतत्मक कलतहरू; 

 संसतिबतिे तसकु्न: सतमततजक अध्ययन, तवज्ञतन, ि गतणि; ि  

 आफ्नो तवकतस : तसकतइ सतमततजक ि भतवनतत्मक तवकतस वृति चलमल ि स्वस््य हुनमत उपतगम  

गछा 

६.१.४.३ तवतवधितको लततग सम्मतन  

६.१.४.३.१ वतितविण आििणीय हुनु पने छ ि फसीसीएचमत उपतस्थि हुने ि यस वरिपरिको समुितयको 

व्यतक्त ि परिवतिहरू, संस्कृतिहरू ि जततिहरूको तवतवधितबतिेको बुझतइलतई प्रतितबतम्बि गनुा पन े

छ । 
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६.१.४.३.२ बच्चतहरूलतई उपलब्ध गितइएको सतमग्री ि अनुभवहरूले तलङ्ग, परिवतिको बनौट, उमेि, भतषत ि 

क्षमितहरू लगतयि समतजमत पतइने तवतवधितलतई प्रतितबतम्बि गनुा पन ेछ । 

६.१.४.३.३ एफसीसीपीले तिनीहरूको बच्चतको संस्कृति ि समुितयसँग ितस िहकेो हिेचतह गने चलनहरूबतिे 

मतित तपितहरूसँग पितमशा गनुा पन े छ प्रत्येक बच्चतको लततग एफसीसीएचको चलन ि सम्भव 

भएसम्म अनुरूपित उपलब्ध गितउनु पने छ  । 

६.१.४.४ पिता समयको सीमतहरू 

६.१.४.४.१ पिताको समयलतई िईु (२) वषा भन्ित कम उमेिको बच्चतहरूको लततग तनयोतजि दक्रयतकलतपको 

रूपमत कतहले पतन प्रयोग गनुा हुिँनै । 

६.१.४.४.२ पिताको समय मतहनतको एउटत भन्ित बढी नहुने गरि प्रयोग गरिने मनोिञ्जनको रूपमत एउटत 

तवकतसगि रूपमत उपयुक्त चलतचत्रमत बतहके तवकतसगि रूपले उपयुक्त ि शैतक्षक कतयाक्रमहरू ि 

िेलहरूमत सीतमि हुन ुपने छ । 

६.१.४.४. ३ पिता समयले बच्चतहरूलतई यौन रूपत स्पष्ट, हहसंतत्मक वत अनुपयुक्त भतषत भएको  जस्िो अनुपयकु्त 

तवषय वस्िुसँग िुलतसत गरिनु हुिँनै । 

६.१.४.४. ४ पिताको समयलतई एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीद्वतित सुपरिवेक्षण गरिएको हुन ुपने छ ।  

६.१.४. ४.५ पिताको समय गृह कतया पुित गनाको लततग प्रतवतध प्रयोग गने ि प्रति मतहनत एउटत िईु (२) 

घण्टतको चलतचत्र हनेे तवद्यतलय जतने उमेिको बच्चत बतहके प्रति बच्चत, प्रति बच्चतको समूह ितैनक 

िीस (३०) तमनेट भन्ित बढी हुनु हुिँनै । 

६.१.४. ४. ६ उसको बतलबच्चतहरूको एकीकृि सेवतहरू (तसआईएस)एक योजनत, नीजी परिवति सेवत योजनत 

(आईएफएसपी)वत तनजी शैतक्षक योजनत (आईइपी) मत समतवेश भएको तवशेष आवश्यकितहरू 

भएको एउटत बच्चतद्वतित अत्यततधक प्रतवतधको प्रयोगलतई यस पिताको समयको परिभतषतमत 

समतवेश गरिनु हुिँनै ।  

६.१.४.४. ७ टेतलतभजन तभतडयो हनेे कतयाक्रम हुिँत तवकतसगि रूपमत उपयुक्त वैकतल्पक दक्रयतकलतपहरू 

उपलब्ध िहकेो हुनु पने छ । 

६.१.५ तसकतउने ि तसके्न अवसिहरू 

६.१.५ .१ नतबतलक ि सतनत बतमे सने बच्चतहरू (चौबीस (२४) मतहनत भन्ित कम उमेिको बच्चतहरू) 

६.१.५. १.१ बतह्र (१२) मतहनत भन्ित कम उमेिको प्रत्येक बच्चतको हिेचतहको लततग तनजी तवकतस ि तसके्न 

दक्रयतकलतपहरू तवकतस गिेि लतगू गरिनु पने छ । यी दक्रयतकलतपहरूमत लक्षहरूलतई सहयोग 

गनाको लततग कमाचतिीले उपलब्ध गितउनु पने ितस दक्रयतकलतप ि अनुभवहरूसँग तनजी 

तवकतसको लक्षहरू समतवेश िहकेो हुन ुपनेछ ।  बच्चतको प्रगतिलतई मतित तपितहरूसगँ सतझेितिी 

गरिनु पने छ । 
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६.१.५.१.२ अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले दिनको अन्त्यमत मतित तपितहरूसँग सतझेितिी 

गनाको लततग  चौबीस (२४) मतहनत भन्ित कम उमेिको बच्चतहरूको िुवतइ, सुितइ, डतयपि 

परिविान ि तवकतसगि प्रगतिको एउटत ितैनक तलतिि अतभलेि कतयम ितख्नु पनेछ ।  

६.१.५.१.३ चौबीस (२४) मतहनत भन्ित कम उमेिको बच्चतहरूले प्रत्येक बच्चतलतई दिनभिी न ै अवसिहरू 

उपलब्ध गितउने एउटत अनुरूप अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी ि /अथवत कमाचतिी सिस्यसँग पटक 

पटकको सकतितत्मक अन्ििदक्रयतहरूको अनुभव गनुा पन ेछ : 

 मुितमुिको अन्ििदक्रयत; 

 उचततलनु ि बोदकन;ु  

 तनजी ि समतनतन्िि िेल; 

 सहकतिी िेल ि सतनो समूहको दक्रयतकलतपहरू; 

 िेल िेल्ित, िुवतउँित ि तनयतमि हिेचतहको िौितनमत कुित गरिनु; 

 पुस्िकहरू पदढ दिनु ि पुस्िकहरूमत हनेुा; 

 वतितविणमत वस्िु ि अनुभवहरूलतई नतम दिनु; 

 बटतरिन,े बस्न,े स्कुट गने, घतस्रन,े उतभन,े चढ्ने ि िेल्ने जस्िो स्थूल मोटि सीपहरूको 

तवकतसमत टेवत दिनको लततग स्थतन ि उपकिणहरू; 

 ितने, औलतल ेितने ितने कुित, थतक लगतउन,े सन्िुलन गने, घसतिेि लेख्ने ि तचत्र कोने जस्िो 

सतनो मोटि सीपहरूको तवकतसमत टेवत दिनको लततग स्थतन ि उपकिणहरू; 

 तवकतसगि रूपमत उपयुक्त समस्यत समतधतन गनुा; 

 दक्रयतकलतपहरूलतई अन्वेषण, प्रयोग ि पहल गनाको लततग प्रोत्सतहनहरू; 

 िुलत अन्त्य भएको िेल ि दक्रयतकलतपहरू; ि  

 िेल ि गिेि तसके्नद्वतित तनपुणित हततसल गनाको लततग समय ि स्थतन । 

 

६.१.५.१.४ एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले बच्चतहरूको कतया आवतजहरू ि सुरुवतिको भतषतहरू प्रति रुतच ि 

प्रोत्सतहनकत सतथ प्रतिदक्रयत जनतउनु पन ेछ । 

६.१.५.२ ठूलो बतमे सने बच्चतहरू पूवा दकण्डिगतटेन जतनेहरू (िईु (२) वषा ितेि तवद्यतलय जतन े उमेिकत 

बच्चतहरू) 
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६.१.५.२.१ िईु (२) वषा ितेि तवद्यतलय जतन े उमेिकत बच्चतहरूले प्रत्येक बच्चतलतई दिनभिी न ै अवसिहरू 

उपलब्ध गितउने एउटत अनरुूप अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी ि /अथवत कमाचतिी सिस्यसँग पटक 

पटकको सकतितत्मक अन्ििदक्रयतहरूको अनुभव गनुा पन ेछ : 

 मुितमुिको अन्ििदक्रयत; 

 तनजी सतनो समूह ि ठूलो समूहको अनुभवहरूको संयोजन 

 िेल िेल्ित, िुवतउँित ि तनयतमि हिेचतहको िौितनमत वयस्क ि िौिँिीसँग कुित गरिन;ु 

 तनजी रूपमत ि समूहमत पुस्िकहरू पदढ दिनु ि पुस्िकहरूमत हनेुा; 

 समतउने ि फ्यतँके्न, सन्िुलन गने, उफ्रने, चढ्ने, िौडने ि डोिी नतघ्ने जस्िो स्थलू मोटि 

सीपहरूको तवकतसमत टेवत दिनको लततग स्थतन ि उपकिणहरू; 

 तमलतउने, घसेटेि लेख्न,े तचत्र कोने ि लेख्ने जस्िो सतनो मोटि सीपहरूको तवकतसमत टेवत 

दिनको लततग स्थतन ि उपकिणहरू; 

 तवकतसगि रूपमत उपयुक्त पूवा सतक्षि ि सतक्षिित सीपहरूलतई सहयोग गन े सतमग्री ि 

अनुभवहरू; 

 तवकतसगि रूपमत उपयुक्त गतणतिय ि वैज्ञततनक अवधतिणतहरूलतई सहयोग गने सतमग्री ि 

अनुभवहरू; 

 िुलत अन्त्य भएको िेल ि दक्रयतकलतपहरू; ि  

 परिणतमहरूलतई मतत्र होइन परिश्रमहरूलतई सकतितत्मक मतन्यित;  

 तवकतसगि रूपमत उपयुक्त समस्यत समतधतन गनुा; 

 तवस्ितरिि ि जरटल एक्लै िेल्ने ि िौिँिीहरूसँग िेल्ने सतमग्री समय ि प्रोत्सतहन; 

 अन्वेषण गना प्रयोग गना ि दक्रयतकलतपहरूको लततग पहल गना प्रोत्सतहन; 

 तवकतसगि रूपमत उपयुक्त स्विन्त्रित ि  

 िेल ि गिेि तसके्नद्वतित तनपुणित हततसल गनाको लततग समय ि स्थतन ि प्रोत्सतहन । 

 

६.१.५.२.२ एफसीसीपी ि अथवत कमाचतिील े बच्चतहरूको शब्ि ि कतयाहरू प्रति स्विन्त्रितको तवकतस ि 

तवकतसगि रूपमत उपयुक्त सीपहरूमत तनपुण हुनलतई टेवत पुयताउनको लततग रुतच ि प्रोत्सतहनसतथ 

प्रतिदक्रयत जनतउनु पनेछ ।  

६.१.५.३ तवद्यतलय जतने उमेिको बतलबच्चतहरू 
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प्रत्येक बच्चतलतई दिनभरि न ै तनम्नतलतिि अवसिहरू उपलब्ध गितउने एउटत योग्य अनुमति प्रतप्त 

एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिी सिस्यसँग तवद्यतलय जतने उमेिको बतलबच्चतहरूले सकतितत्मक 

अन्ििदक्रयतको अनुभव गनुा पने छ: 

 सदक्रय शतिीरिक िेल; 

 तनजी, सतनो समूह ि ठूलो समूह को सतमूतहक दक्रयतकलतपहरूको संयोजन; 

 वयस्क ि िौिँिीहरूसँग कुितकतनी; 

 िुलत अन्त्य भएको िेल ि दक्रयतकलतपहरू; 

 परिणतमहरूको मतत्र होइन परिश्रमलतई पतन सकतितत्मक मतन्यित; 

 तवकतसगि रूपमत उपयुक्त समस्यत समतधतन गने; 

 तवस्ितरिि ि जरटल एक्ल े ि िौिँिीहरूसँग िेतलने िेलहरूमत संलग्न गितउनको लततग 

सतमग्रीहरू, समय ि प्रोत्सतहन; 

 सतमततजक योग्यित ि सहकतिी िेललतई प्रवधान गने अनभुवहरू; 

 तवकतसगि रूपमत उपयुक्त स्विन्त्रित;  

 सतमततजदककिण  आितम ि शतन्ि दक्रयतकलतपहरूको लततग समय ि स्थतन; 

 आवश्यकित बमोतजम गृह कतया गनाको लततग समय ि सहयोग; ि 

 आफैले छनौट गिेको ि तनिशेन दिएको दक्रयतकलतपहरू योजनत गना ि त्यसलतई सम्पन्न गनाको 

लततग प्रोत्सतहन । 

६.१.६ अवलोकन, मूल्यतङ्कन ि िस्ितवेतजकिण 

६.१.६.१ प्रत्येक बच्चतको तसकतइ ि वृतिलतई अवलोकन, मूल्यतङ्कन ि िस्ितवेतजकिणको लततग तवकतसगि 

रूपमत उपयुक्त प्रणतलीलतई अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीद्वतित लतगू गरिन ुपनेछ । 

६.१.६.२ यस तनयमतवलीको तनयम ६.१.६.१ को आवश्यकित बमोतजम बच्चतको तसकतइ ि वृतिको को 

िस्ितवेतजकिणले यस तनयमतवलीको तनयम ४.३.१ बमोतजम वषाको िईु पटक आयोजनत गरिन े

मतित तपितहरूको गोष्ठीहरूलतई सूतचि गितउनु पने छ । 

६.२ स्वतस््य सम्बन्धहरू तनमताण गनुा 

क्षमित ि कमाचतिी तनयतुक्त:  क्षमित अनुमति पत्रको प्रकति, एफसीसीएचमत उपतस्थि वत त्यहत ँबस्न े

बच्चतहरूको उमेि, एक (१) वत एक भन्ित बढी बतल हिेचतह सहतयकहरूको उपतस्थि ि 

एफसीसीएचमत बतल हिेचतहको लततग प्रयोग गना तमल्ने स्थतनको मतत्रत बमोतजमले तनक्योल गरिन ु

पने छ । 
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*यस तनयमतवलीको भतग ६.२.१ एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीपको  क्षमित ि कमाचतिी तनयुतक्तसँग मतत्र 

सम्बतन्धि िहकेो छ । 

** यस तनयमतवलीको भतग ६.२.२ एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीपको  क्षमित ि कमाचतिी तनयुतक्तसँग मतत्र 

सम्बतन्धि िहकेो छ । 

 

*६.२.१ एउटत िितावतल एफसीसीएचको अतधकिम क्षमित ि कमाचतिी तनयुतक्त 

ििता गरिएको एफसीसीएचले तनम्न तलतिि िेित तचत्र लगतयि यस भतगमत वणान गरिएको सीमतलतई 

उल्लङ्घन नगरिएको बतिे ििता गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  

*६.२.१.१ ििता गरिएको एफसीसीएचमत मतित तपित सतथ नभएको उपतस्थि सबै बच्चतहरूलतई यस 

तनयमतवलीको भतग ६.२ अनुपतलनत गरिएको तनतिि गनामत समतवेश गरिनु पने छ । 

*६.२.१.२ कुनै पतन समयमत हिेचतहमत िहकेो बच्चतहरूको कुल सङ््यत तनम्न  बमोतजमको िौितनमत िस (१०) 

नतघ्नु हुिँनै   

तवकल्प एक (१): वषा भिीको हिेचतह वत तवकल्प िईु (२) को लततग तवकल्प िईु (२): वषता यतमको 

तबित 

 

*६.२.१.३ ििता गरिएको एफसीसीपीको चौबीस (२४) मतहनत भन्ित कम उमेिको घिमत बस्ने आफ्न ै

बच्चतहरूलतई सीमतबतिे सोच तवचति गिता चौबीस (२४) मतहनत भन्ित कम उमेिको बच्चतहरू गणनत 

गरिनु पने छ ि यस तनयमतवलीको तनयम ६.२.१.६ प्रयोग गिता बच्चतहरूको समग्र सीमतमत गणनत 

गरिने छैन 

*६.२.१.४ ििता गरिएको एफसीसीपी उपतस्थि हुनु पने छ ि कम्िीमत पतन ६०%  सञ्चतलन घण्टतहरूको 

अनुपतिमत  गणनत गरिने छ  । 

 

*६.२.१.५ उपतस्थि कमाचतिीको सङ््यतले बच्चतहरूको उमेिहरूको लततग, अतधकिम समूहको आकति, ि 

दिनको कुनै पतन समयमत कमाचतिी/ बच्चतको अनुपति िलको िेित तचत्रमत वणान गरिएको 

आवश्यकितलतई पुित गिेको ििता गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पनेछ ।  

*६.२.१.६ तवकल्प एक (१) मत: िलको िेित तचत्रमत वणान गरिएको वषा भरि न ैहिेचतह , गमीको तबितको 

िौितनमत एउटत ििता गरिएको एफसीसीपीले अतघल्लो तवद्यतलय वषाको िौितनमत मे मतहनतको १ 

ितरिक अगतवै तवद्यतलय जतने उमेिकत सबै बच्चतहरू वत  मत ििता गरिएको सतनत बच्चतहरूको सहोिि 

भतइ बतहनीहरू हिेचतहमत िहकेो िण्डमत एकजनत िोस्रो वयस्क तबनत कुल िस (१०) जनत सम्म 

बच्चतहरू हिेचतह गना सके्नछ । 
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*ििता गरिएको एफसीसीएच 

 

जम्मत कमाचतिी 

 

जम्मत बच्चत 

बच्चतको उमेि 

२४ मतहनत भन्ित 

कम* 

२- ५ वषा तवद्यतलय जतन े

उमेि 

२ ५-६ ५-६ ० ०- 

२ ६-१० ४ २ ०-४ 

२ ५-१० ४ १ ०-५ 

२ ४-१० ४ ० ०-६ 

२ ६-१० ३ ३ ०-४ 

२ ५-१० ३ २ ०-५ 

२ ४-१० ३ १ ०-६ 

२ ४-१० ३ ० १-७ 

१ ३ ३ ० ० 

१ ६-१० २ ४ ०-४ 

१ ५-१० २ ३ ०-५ 

१ ४-१० २ २ ०-६ 

१ ३-१० २ १ ०-७ 

१ २-१० २ ० ०-८ 

१ ६-१० १ ५ ०-४ 

१ ५-१० १ ४ ०-५ 

१ ४-१० १ ३ ०-६ 

१ ३-१० १ २ ०-७ 

१ २-१० १ १ ०-८ 

१ १-१० १ ० ०-९ 

१ ६-१० ० ६ ०-४ 

१ ५-१० ० ५ ०-५ 

१ ४-१० ० ४ ०-६ 

१ ३-१० ० ३ ०-७ 

१ २-१० ० २ ०-८ 

१ १-१० ० १ ०-९ 

१ १-१० १ ० १-१० 
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*६.२.१.७ तवकल्प िईु (२) मत:  िलको िेित तचत्रमत वणान गरिएको गमी मतहनतको तवितमत ििता गरिएको 

एफसीसीपीले आफ्नो मौतलक छ (६) जनत बच्चतहरूलतई ि (१०) जनत सम्म तवद्यतलय जतन ेउमेिको 

बच्चतहरूलतई हिेचति उपलब्ध गितउँित ि/ अथवत चतलू वषाको मे १ पतछ हिेचतह सुरु गिेको मौतलक 

छ (६) जनत बच्चतहरू मततथ  कुनै पतन तवद्यतलय जतने उमेिको बच्चतहरूलतई हिेचतह उपलब्ध 

गितउँित यस िेिततचत्रलतई प्रयोग गनुा पने छ । 

*६.२.१.८ यस तनयमतवलीको तनयम ६२१७ लतई प्रयोग गिता ििता गरिएको एफसीसीपीको तवद्यतलय जतन े

उमेि भन्ित कम उमेिको त्यस घिमत बस्ने बच्चतहरूलतई हिेचतह गनाको लततग अनुमति दिइएको 

बच्चतहरूको जम्मत सङ््यत तनधतािण गिता समतवेश गनुा पने छ ि  ििता गरिएको एफसीसीपीको 

तवद्यतलय जतन ेउमेिको  आफ्नै बच्चतहरूलतई गणनत गरिन ुहुिँनै ।  

 

*ििता गरिएको एफसीसीएच: तवकल्प २: गमा मतहनतको तवित 

 

जम्मत कमाचतिी 

 

जम्मत बच्चत 

बच्चतको उमेि 

२४ मतहनत भन्ित 

कम* 

२- ५ वषा तवद्यतलय जतन े

उमेि 

१ ५-६ २ २ १-२ 

१ ४-६ २ १ १-३ 

१ ३-६ २ ० १-४ 

१ ६ १ ४ १ 

१ ५-६ १ ३ १-२ 

१ ४-६ १ २ १-३ 

१ ३-६ १ १ १-४ 

१ २-६ १ ० १-५ 

१ ६ ० ५ १ 

१ ५-६ ० ४ १-२ 

१ ४-६ ० ३ १-३ 

१ ३-६ ० २ १-४ 

१ २-६ ० १ १-५ 

१ १-६ ० ० १-६ 

२ ७-१२ २ ४ १-६ 

२ ७-१२ २ ३ २-७ 
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२ ७-१२ २ २ ३-९ 

२ ७-१२ २ १ ४-९ 

२ ७-१२ २ ० ५-१० 

२ ७-१२ १ ५ १-६ 

२ ७-१२ १ ४ २-७ 

२ ७-१२ १ ३ ३-८ 

१ ७-१२ १ २ ४-९ 

२ ७-१२ १ १ ५-१० 

२ ७-१२ १ ० ६-११ 

२ ७-१२ ० ० ७-१२ 

२ ७-१२ ० ६ १-६ 

२ ७-१२ ० ५ २-७ 

२ ७-१२ ० ४ ३-८ 

२ ७-१२ ० ३ ४-९ 

२ ७-१२ ० २ ६-१० 

२ ७-१२ ० १ ५-११ 

 

 

*६.२.२ एउटत अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचको अअतधकिम क्षमित ि कमाचतिी तनयुतक्त  

अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचल ेिेित तचत्र लगतयि यस भतगमत वणान गरिएको सीमतलतई पतलनत गिेको 

अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले तनतिि गनुापछा । 

*६.२.२.१ अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीको घिमत बस्ने आफ्नै बच्चतहरू ि तवद्यतलय जतने उमेि भन्ित कम उमेिको 

पतरिवतरिक बतल हिेचतह सहतयकको बच्चतहरू लगतयि अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचमत उपतस्थि ि मतित 

तपित सतथमत निहकेो सबै बच्चतहरूलतई एउटत कुनै समयमत कतयाक्रमको क्षमित तनक्योल गनाको लततग 

समतवेश गरिनु पनेछ ।   

६.२.२.२ अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचले कुनै एक (१) समयमत सेवत गिेको बच्चतहरूको सङ््यत यस  अनुमति 

प्रमतणपत्रमत तलतिि अतधकिम क्षमित भन्ित बढी हुन ुहुिँनै । 

६.२.२.३ अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी अतनवतया रूपमत उपतस्थि भएको ि कम्िीमत पतन सञ्चतलनको ६०% 

समयको अनुपति गणनत गरिएको हुन ुपने छ । अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी कतयाक्रमको लततग उत्तिितयी 
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हुनु पनेछ ि बच्चत कमाचतिी अनुपतिमत गणनत गिता बतल हिेचतह ि तशक्षत सेवतहरूमत सदक्रयितसतथ 

संलग्न भएको हुन ुपनेछ । 

६.२.२.४ उपतस्थि कमाचतिीको सङ््यतले बच्चतहरूको उमेिहरू अतधकिम समूहको आकति ि दिनको कुन ैपतन 

समयमत कमाचतिी/ बच्चतको अनुपति को लततग िलको िेित तचत्रमत वणान गरिएको आवश्यकितलतई 

पुित गिेको अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

 

** अनुमति प्रतप्त एफसीएच: िीन (३) जनत कमाचतिी सँग क्षमित 

बच्चतको उमेिहरू जम्मत बच्चत 

२४ मतहनत भन्ित कम २ वषा ३ - १२ वषा 

६ ६ ० १२ 

६ ५ ०-१ ११-१२ 

६ ४ ०-२ १०-१२ 

६ ३ ०-३ ९-१२ 

६ २ ०-४ ८-१२ 

६ १ ०-५ ७-१२ 

५ ६ ०-१ ११-१२ 

५ ५ ०-२ १०-१२ 

५ ४ ०-३ ९-१२ 

५ ३ ०-४ ८-१२ 

५ २ ०-५ ७-१२ 

५ १ १-६ ७-१२ 

४ ८ ० १२ 

४ ७ ०-१ ११-१२ 

४ ६ ०-२ १०-१२ 

३ ९ ० १२ 

३ ८ ०-१ ११-१२ 

३ ७ ०-२ १०-१२ 

२ १० ० १२ 

२ ९ ०-१ ११-१२ 

२ ८ ०-२ १०-१२ 

१ ११ ० १२ 

१ १० ०-१ ११-१२ 

१ ९ ०-२ १०-१२ 

० १२ ० १२ 

० ११ ०-१ ११-१२ 

० १० ०-२ १०-१२ 
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** अनुमति प्रतप्त एफसीएच: िईु (२) जनत कमाचतिी सँग क्षमित 

बच्चतको उमेिहरू जम्मत बच्चत 

२४ मतहनत भन्ित कम २ वषा ३ - १२ वषा 
६ ० ० ६ 

५ १ ० ६ 

५ ० ० ५ 

४ ५ ०-३ ९-१२ 

४ ४ ०-४ ८-१२ 

४ ३ ०-५ ७-१२ 

४ २ ०-६ ६-१२ 

४ १ ०-७ ५-१२ 

४ ० ०-८ ४-१२ 

३ ६ ०-३ ९-१२ 

३ ५ ०-४ ८-१२ 

३ ४ ०-५ ७-१२ 

३ ३ ०-६ ६-१२ 

३ २ ०-७ ५-१२ 

३ १ १-८ ४-१२ 

२ ० ०-९ ४-१२ 

२ ७ ०-३ ९-१२ 

२ ६ ०-४ ८-१२ 

२ ५ १-५ ७-१२ 

२ ४ २-६ ७-१२ 

२ ३ ३-७ ७-१२ 

२ २ ४-८ ७-१२ 

२ १ ५-९ ७-१२ 

१ ० ०-१० ७-१२ 

१ ८ ०३ ९-१२ 

१ ७ ०-४ ८-१२ 

१ ६ ०-५ ७-१२ 

१ ५ १-६ ७-१२ 

१ ४ २-७ ७-१२ 

१ ३ ३-८ ७-१२ 
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** अनुमति प्रतप्त एफसीएच: एक (१) जनत कमाचतिी सँग क्षमित 

बच्चतको उमेिहरू जम्मत बच्चत 

२४ मतहनत भन्ित कम २ वषा ३ - १२ वषा 

३ ० ० ३ 

२ ४ ० ६ 

२ ३ ०-१ ५-६ 

२ २ ०-२ ४-६ 

२ १ ०-३ ३-६ 

२  ०-४ २-६ 

१ ५ ० ६ 

१ ४ ०-१ ५-६ 

१ ३ ०-२ ४-६ 

१ २ ०-३ ३-६ 

१ १ ०-४ २-६ 

१ ० ०-५ १-६ 

० ६ ० ६ 

० ५ ०-१ ५-६ 

० ४ ०-२ ४-६ 

० ३ ०-३ ३-६ 

० २ ०४ २-६ 

० १ ०-५ १-६ 

० ० १-८ १-८ 

 

 

६.२.२.५ एफसीसीएचमत बच्चतहरूसँग एक (१) वत एक भन्ित बढी प्रतशक्षतथीले कतम गिेको बिि बच्चतलतई 

सुितक्षि हिेचतह ि तशक्षत दिइएकोबतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

६.२.२.६ तिनीहरूले एउटत कक्षत कोठतको सहयोगीको कतमको उत्तििततयत्वहरू सम्पतिन गरि िहकेो बिि 

कमाचतिी/ बच्चतको अनुपतिमत कक्षत कोठतको सहयोगीलतई गणनत गनुा हुिँनै । उसलतई िटतइएको 

बच्चत वत बच्चतहरूसँग एक जनत कक्षत कोठतको सहयोगीलतई एक्लै छतड्न पतन सदकन ेछ । 

६.२.२.७ बच्चतहरूसँग सतझिेतिी कमाचतिीलतई एक्ल ैछततड दिन हुिँनै ि  एफसीसीएचमत कमाचतिी/ बच्चतको 

अनुपतिमत गणनत गनुा हुिँनै ।  
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६.२.२.८  एकजनत प्रतशक्षतथी उपतस्थि हुिँत एफसीसीएचमत एफसीसीपी, पतरिवतरिक बतल हिेचतह सहतयक 

वत एक जनत प्रतिस्थतपन उपतस्थि हुनु पन ेछ ि सदक्रय रूपमत बच्चतहरूसँग कतम गरि िहकेो हुन 

पनेछ । कमाचतिी/ बच्चतको अनुपतिहरूमत प्रतशक्षतथीलतई गणनत गरिनु हुिँनै । 

६.२.२.९ एफसीसीएचमत बच्चतहरूसँग एक जनत प्रतशक्षतथी सत्र (१७) वर्षायलतई कतहले पतन एक्ल ै

नछततडएको बतिे एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन े छ । एफसीसीपी, पतरिवतरिक बतल हिेचतह 

सहतयक वत एक जनत प्रतिस्थतपन एफसीसीएचमत उपतस्थि भएको िण्डमत एक जनत प्रतशक्षतथी 

अठति (१८) वर्षायलतई एफसीसीएचमत बच्चतहरूसँग एक्लै छतड्न सदकने छ । 

६.२.३ अन्िि दक्रयतहरूको गणु स्िि 

६.२.३.१ प्रत्येक बच्चतलतई तवकतसगि रूपमत उपयुक्त दक्रयतकलतपहरूमत सहभतगी हुनको लततग समतन 

अवसिकत सतथ महत्व ि आिि भतवले व्यवहति गरिनु पने छ । 

६.२.३.२ एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले बच्चतसँग उपयुक्त ढङ्गले बोल्ने, स्पशा गने, मुस्कुितउने ि कुित कतनी 

गरिनु पने छ ।  

६.२.३.३ एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले बच्चतहरूसँग तिनीहरूको आँितको स्ििमत  कुितकतनी गनुा पनेछ । 

६.२.३.४ एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिी तिनीहरूलतई अनुभव, तवचति ि अनुभूतिहरू सतझेितिी गना 

प्रोत्सतहन दििँ ैबच्चतहरूको लततग उपलब्ध ि प्रतिदक्रयतशील  हुन ुपने छ । 

६.२.३.५ एफसीसीपी अथवत  कम्िीमत पतन एक (१)जनत कमाचतिी सिस्य ितनत वत ितजत ितित सँगै बस्नु पने 

छ ।  

६.२.३.६ एफसीसीपी अथवत  कमाचतिील ेबच्चतहरूको कुित ध्यतन पूवाक आििकत सतथ सुनु्न पनेछ । 

६.२.३.७ बच्चतहरू रँुित तिनीहरूलतई हिेतवचति गनुा पछा ।  

 

६.२.३.८ एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले गिेको डतयपि परिविान गने, दिसत गितउन,े िुवतउने, लुगत 

लगतइदिने ि आितम गितउन ेलगतयिको दक्रयतकलतपहरूलतई तवकतस गि रूपले उपयुक्त ि बच्चतको 

तसकतइ स्वयम् सेवत ि सतमततजक सीपहरूलतई प्रविान गने एउटत आितमसतथ, आश्वतसन दिन े ि 

तनजी  िविले  गरिनु पनेछ । 

६.२.३.९ एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले सम्पतिन गिेको  लतलन पतलन तवकतसगि रूपमत उपयुक्त हुिँत ि 

यस तनयमतवली उल्लङ्घन नहुने गरि मतित तपितहरूले अतभव्यक्त गिेको प्रतथतमकितलतई 

मध्यनजिमत ितििे ि लतलन पतलन गने चलन बमोतजमले गरिनु पने छ । 

६.२.३.१० एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीको आवतजहरूले समूहको समग्र आवतजमततथ प्रभुत्व जमतउनु हुिँनै 

। 
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६.२.४ बतलबच्चतहरूको सुपरिवेक्षण 

यस तनयमतवलीको तनयम ६.२.४.१- ६.२.४.४ मत अनुमति दिइए बमोतजमको अवस्थतमत बतहके 

एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले बच्चतहरूको िशृ्य सुपरिवेक्षण गरिएको तनतिि गनुा पने छ । 

६.२.४.१ दिनभरि नै आधतिभूि हिेचतहको आवश्यकितलतई पुित गनाको लततग एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिी 

बच्चतहरूबतट टतढत जतन ुपने हुन सक्छ । यो समय सीतमि हुनु पछा; ि एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिी 

पूवा दकण्डिकतटेन उमेिको ि त्यो भन्ित सतनो सबै बच्चतहरूलतई सधै ँसुन्न सक्षम हुनु पछा; ि शतिीरिक 

रूपमत ित्कतल प्रतिदक्रयत दिन सक्षम हुनु पन ेछ । 

६.२.४.२ एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिी सबै तवद्यतलय जतने उमेिको बच्चतहरू को कहतँ छ भने्नबतिे  

तिनीहरूको  सबै दक्रयतकलतपहरू बतिे सधै ँजतनकति हुन ुपने छ; ि शतिीरिक रूपमत ित्कतल प्रतिदक्रयत 

दिन सक्षम हुनु पने छ । 

६.२.४.३ बच्चतहरू सुतििहकेो वत आितम गरि िहकेो अवस्थतमत  एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीलतई 

बच्चतहरूको सुपरिवेक्षण गनाको लततग िैनतथ गरिनु पने छ  । यदि तिनीहरू सबैलतई एकै (१)पटकमत 

िखे्न सदकँिनै भने  एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले सब ैबच्चतहरूलतई कम्िीमत पतन प्रत्येक पन्र (१५) 

तमनेटमत हिेेि अवलोकन गनुा पने छ । 

६.२.४.४ बच्चतहरू बततहि िेतल िहकेो बिि एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिी बच्चतहरूलतई सुपरिवेक्षण गि े

बततहि िहनु पन ेछ । यदि बच्चतहरूको तमतश्रि उमेिको कतिणल ेि बच्चतहरूको आधतिभूि हिेचतहको 

आवश्यकितलतई पुित गनाको लततग टतढत जतन आवश्यक भएको कतिण भएमत एफसीसीपी ि/ अथवत 

कमाचतिीले बच्चतहरूलतई तवद्यतलय जतने उमेिको बच्चतहरूलतई यदि तिनीहरूलतई घितभत्र बतट ितेिन्छ 

भने  ि बततहिको क्षेत्र बच्चतहरूलतई िेल क्षेत्र छतडिे जतनबतट िोकथतम गनाको लततग िति जतली 

लगतइएको छ भने घि तभत्रबतट सुपरिवेक्षण गना पतन सके्न छ । तवद्यतलय  जतन े उमेि भन्ित कम 

उमेिको बच्चतहरू कुनै पतन समयमत एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिी उपतस्थि नभइ बततहि िेल्नु हुिँनै 

। 

६.२.४.५ बच्चतहरूले ितइ िहकेो बिि एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीलतई सबै बच्चतहरूलतई हिेेि गरिन े

सुपरिवेक्षणको लततग िनैतथ गरिएको हुन ुपनेछ ि ितने कुित अतड्कएको कुनै पतन बच्चत प्रति ित्कतल 

प्रतिदक्रयत जनतउन सक्षम हुन ुपने छ । 

६.२.४.६ बच्चतहरूलतई अरू बच्चतको हततनकतिक कतयाबतट सुितक्षि िततिनु पने छ । 

६.२.४.७ उसको आफ्नै बच्चत(हरू)सँग एकजनत मतित वत तपितलतई एक्लै छतड्न सदकने अपवति बतहके औलँतको 

छतप लगतयि पृष्ठभूतम जतँचको परिणतमहरूमत आधतरिि तवभतगको स्वीकृति तबनत बच्चतहरूसँग कुन ै

पतन व्यतक्तलतई एक्लै न छततडएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पनेछ । 
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६.२.५ सकतितत्मक मतगािशान ि व्यवहति व्यवस्थतपन 

६.२.५.१ बच्चतहरूको सकतितत्मक मतगािशान ि व्यवहति व्यवस्थतपनको सम्बन्धमत एफसीसीपीले सिल भतषतमत 

एउटत नीति तवकतस गिेि लतगू गनुा पनेछ । नीतिहरू कमाचतिी ि मतित तपितलतई तनयतमि रूपमत 

उपलब्ध गितइनु पछा । 

६.२.५.२ बच्चतहरूको व्यवहतिबतिे एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीको अपेक्षतहरू ि तिनीहरूको व्यवहतिको 

प्रतिदक्रयतहरू प्रत्येक बच्चतको तवकतस ि बुझतइको स्िि उपयुक्त प्रकतिको हुन ुपने छ । प्रत्येक बच्चतको 

तनजी आवश्यकितलतई पुित गनाको लततग मतगािशानको ढतँचत ियति गरिन ुपने छ । 

६.२.५.३ एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले आत्म सयंम आत्म तनिशेन ि आत्म सम्मतन ि सहयोगलतई 

प्रोत्सतहन दिन े मतगा िशान ि व्यवहति व्यवस्थतपनको सकतितत्मक तवतधहरू प्रयोग गनुा पनेछ । 

६.२.५.४ बच्चतहरूसँग तनम्नतलतिि जस्िो िि यसमत मतत्र सीतमि निहकेो कुनै पतन प्रकतिको अनुपयुक्त 

अनुशतसन वत शतिीरिक सजतय प्रयोग गरिन हुन ेछैन  

६.२.५.४.१ तहकताउन,े हल्लतउने, टोके्न, तचमोट्न;े 

६.२.५.४.२ िोकेि बतँधेि वत अरु कुनै पतन प्रकतिको यततन्त्रक तनयन्त्रणको प्रयोग मतफा ि बच्चतको हहडँडुललतई 

तनषेध गनुा ; 

६.२.५.४.३ ितने कुित, पतनी ि शौचतलयको प्रयोग िोदक दिनु ; 

६.२.५.४.४ आलमतिी वत बन्ि कोठत जस्िो एउटत बन्ि गरिएको वत अँध्यतिो पतरिएको क्षेत्रमत बच्चतलतई कैि 

गनुा; 

६.२.५.४.५ एउटत बच्चतलतई अपमततनि गनुा, शमानतक बनतउन,ु िधम्की दिन ु वत डि त्रतस ििेतउन ु जस्िो  

मतनतसक वत भतवनतत्मक सजतय दिनु; वत 

६.२.५.४.६ एक जनत बच्चत वत उसको परिवतिको सम्बन्धमत अपमतनजनक टीकत रटप्पणी गनुा । 

६.२.५.५ न सुिेकोमत, चपी जतन ेिघुाटनतको लततग, सबै ितनत वत केही भतग ितनत ितन नसकु्न वत िोदकएको 

दक्रयतकलतप गना असफल हुिँत कुनै पतन प्रकतिको सजतयको न दिनु । 

६.२.५.६ एफसीसीएचमत बच्चतहरू उपतस्थि भएको बेलत गतली ि अश्लीलको भतषत प्रयोग गरिनु हुिँनै । 

६.२.५.७ एउटत प्रभतवकतिी व्यवहति व्यवस्थतपनको ढतचँत ियति गनाको लततग ि चनुौिी पूणा व्यवहतिको ढतँचत 

प्रिशान गने एकजनत बच्चतको लततग व्यवहति व्यवस्थतपनको चलनलतई संयोजन गनाको लततग 

एफसीसीपीले मतित तपित ि पेसतकमीहरूसँग पितमशा गनुा पने छ । 

६.२.६ सङ्क्रमणकतलहरू 

६.२.६.१ एफसीसीपीले हिेचतह ि तशक्षतको तनिन्ििितलतई सहयोग गनुा पने छ । एकजनत बच्चतको तनिन्ििको 

भनता जोतिममत भएको अवस्थतमत तनम्नतलतिि कुितहरू लतगू हुने छ : 
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६.२.६.१.१ बच्चतको भनतालतई तनिन्ििित दिने लक्षकत सतथ सिोकतिहरूलतई सम्बोधन गनाको लततग एउटत 

योजनत तवकति गिेि लतग ू गनाको लततग एफसीसीपील े बच्चतको मतित तपित (हरू) ि उपयुक्त 

पेसतकमीहरूसँग पितमशा गनुा पने छ  । 

६.२.६.१.२ सिोकतिहरूलतई समतधतन गना नसदकने अवस्थतमत तनष्कतसन गनुा भन्ित कम्िीमत पतन पतँच (५) 

दिन अगततड सूचनत दिएि बच्चतको मतित तपित (हरू) लतई एउटत तलतिि सूचनत दिनु आवश्यक 

हुन्छ । 

६.२.६.१.३ एकजनत बच्चतलतई एउटत कतयाक्रमबतट तनष्कतसन गरिँित कतयाक्रममत बच्चतको अतन्िम दिन वत त्यस 

भन्ित पतहलत  बच्चतको मतित तपित (हरू) लतई बच्चतको फतइलको एउटत पूणा प्रति अतनवतया रूपमत 

उपलब्ध गितइनु पने छ । एफसीसीपीले मतित तपितहरूलतई फतइल उपलब्ध गितइएको 

कतगजपत्रलतई आफूसँग ितख्नु पने छ । 

६.२.६.२   एफसीसीएचमत एकजनत नयतँ बच्चत भनता गिता एउटत सकतितत्मक सङ्क्रमण कतलको योजनत बनतएि 

त्यसलतई उपयोग गनाको लततग एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले मतित तपितहरूसँग सहकतया गनुा 

पनेछ  । 

६.२.६.३ नयतँ कमाचतिी सिस्य प्रवेश गितउँित अनुमति प्रतप्त एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले एउटत 

सकतितत्मक सङ्क्रमण कतलको योजनत बनतएि त्यसलतई उपयोग गनुा पने छ ि मतित तपितहरू 

यसबतिे सूतचि गरिएको तनतिि गनुा पनेछ । 

६.३ तवशषे आवश्यकितहरू भएको बतलबच्चतहरूलतई सहयोग गनुा 

६.३.१ तिनीहरूको उमेि ि तवकतससँग उपयुक्त िहकेो सबै दक्रयतकलतपहरूमत सहभतगी हुनको लततग सब ै

बच्चतहरूलतई अवसि उपलब्ध गितउनको लततग पतठ्यक्रमलतई अनुकूल बनतउनु पनेछ ।  

६.३.२ पतहचतन भएको अपतङ्गित भएको एकजनत बच्चतको लततग यदि मतित तपितल ेस्वेच्छतले बच्चतको तनजी 

शैतक्षक योजनत (आईइपी) बच्चतहरूको एकीकृि सेवतहरू (तसआईएस) एक योजनत वत समकक्ष को  

प्रतिहरू उपलब्ध गितएमत; एफसीसीपीले यस कतगजतिलतई बच्चतको फतइलमत कतयम ितख्नु पने छ ि 

बच्चतसँग कतम गने सबै कमाचतिीहरूसँग समीक्षत गनुा पने छ । 

६.३.३ बच्चतको आईइपी, तसआईएस, एक योजनत वत समकक्षको लक्षलतई हततसल गनाको लतग अपतङ्गित 

भएको बतलबच्चतहरूको लततग दक्रयतकलतपहरूलतई अनुकूल बनतइनु पने छ । 

६.३.४ एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिील े तनयतमि ि आपिकतलीन कतयातवतधहरू ि बच्चतको मतित तपित ि 

पेसतकमीहरू वत बच्चतको लततग सेवत उपलब्ध गितउन ेतनकतयहरूसँगको पितमशाबतट तवकतस गरिएको 

तवशेष आवश्यकित भएको बच्चतहरूसँग सम्बतन्धि िहकेो  डतयपि फेने, दिसत तपसतब गितउन,े िुवतउन,े 

लुगत लगतउने ि आितम गितउने लगतयिको  पतलन पोषणको दक्रयतकलतपहरूमत गरिएको ढतँचत 

परिविानहरूलतई पतलनत गनुा पने छ ।  
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एफतसतसएच भतग ७ – कतयाक्रम कमाचतिीगण/ कमाचतिी तनयतुक्त 

 

७.१ एफसीसीएच ि कमाचतिीको लततग सतमतन्य योग्यितहरू 

७.१.१ स्वतस््य सम्बन्धी आवश्यकित 

७.१.१.१ एफसीसीपी, कमाचतिी ि सतझेिति कमाचतिी स्वस््य ि शतिीरिक रूपमत आफ्नो हिेचतह सेवतको कतया 

सम्पतिन गनाको लततग सक्षम हुनु पने छ । तबितमी अत्यतधक थकतवट वत बच्चतहरूसँग सुितक्षि िविल े

कतम गने तिनीहरूको क्षमितलतई सीतमि बनतउने कुनै पतन अवस्थत ले ग्रस्ि भएको  एफसीसीपी, 

कमाचतिी ि सतझेिति कमाचतिीले तिनीहरूको अवस्थतमत सुधति न आएसम्म त्यसो गनुा हुिँनै । 

७.१.१.२ एफसीसीपी, कमाचतिी ि सतझेिति कमाचतिीले सरूवत िोगसँग सम्बतन्धि सङ्केि ि लक्षण तबितमी 

िेित तचत्रमत स्थतपनत गरिएको अप वजानको नीतिहरूलतई पतलनत गनुा पने छ । (अनुच्छेि क हनेुाहोस् 

) 

७.१.२ प्रतथतमक उपचति ि तसतपआि 

७.१.२.१ एफसीसीपीले अनुमति प्रतप्त गनुा भन्ित पतहलत न ै बतल तचदकत्सत प्रतथतमक उपचति ि तसतपआि 

सफलित पूवाक पुित गिेको हुनु पने छ ि अतनवतया रूपमत हतल प्रमतणीकिण भएको हुन ुपने छ  । 

७.१.२.२ बतल तचदकत्सत प्रतथतमक उपचति ि नतबतलक ि बच्चत तसतपआि सफलित पूवाक पुित गिेको हतल 

प्रमतणीकिण गरिएको ि कम्िीमत पतन एक (१) जनत उत्तिितयी वयस्क व्यतक्त बच्चतहरू उपतस्थि 

भएको बेलतमत परिसिमत  सधै ँिहकेो एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

७.१.२.३ कमाचतिी /बच्चत अनुपतिमत गणनत भएको कमाचतिीले अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचमत कतम गना थतलेको 

छ (६) मतहनत तभत्र  बतल तचदकत्सत प्रतथतमक उपचति ि नतबतलक ि बच्चत तसतपआि िततलम तलएको 

ि हतल प्रमतणीकिणमत िहकेो अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  

७.१.३ एफसीसीपी एफसीसीपी एफसीसीपी 

७.१.४ एफसीसीपी ि नयतँ कमाचतिीको अतभमुिीकिण   

एफसीसीपीले बच्चतहरूको हिेचतह सेवत सुरु गनुा भन्ित पतहलत तवभतगले स्वीकृि गिेको एउटत 

अतभमुिीकिण िततलम सत्र पुित गनुा पने छ । कमाचतिीले बच्चतहरूसँग एक्लै छोतडनु भन्ित पतहलत 

तवभतगले स्वीकृि गिेको एउटत अतभमुिीकिण िततलम सत्र पुित गिेको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन े

छ । प्रतशक्षतथीहरूले अतभमिुीकिण िततलमत बच्चतहरूसगँ तिनीहरूले कतम गना सुरु गिेको पतहलो दिन 
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ितेि एक (१) मतहनत तभत्र पुित गनुा पन ेछ । अतभमुिीकिण िततलम सत्रमत तनम्न तलतिि कुितहरू 

समतवेश हुनु पनेछ : 

 बच्चतको वृति ि तवकतसबतिे आधतिभूि जतनकतिी; 

 स्वतस्थसँग सम्बतन्धि अपवजान लगतयि बच्चतहरूको तनयतमि ि आपिकतलीन स्वतस््य सुिक्षत; 

 जोतिम पूणा सतमग्रीहरूको सञ्चतलन ि भण्डतिण ि जैतवक प्रिषूक कसिी नष्ट गने लगतयि सुिक्षत ि 

स्वस््यितको आवश्यकितहरू; 

 सकतितत्मक व्यवहति व्यवस्थतपन; 

 बच्चतहरूको सुपरिवेक्षण; 

 भवन ि भौतिक परिसि सुिक्षत लगतयि बच्चत िघुाटनत ि चोटपटकको कतयातवतधहरू; 

 सुितक्षि सिुतइको चलनहरू 

 औषतध िुवतउने आवश्यकितहरू 

 आपिकतल ि ितली गन ेआवश्यकितहरू 

 ितद्य ि एलर्जाको प्रतिदक्रयतको कतिणले उत्पन्न आपिकतल िोकथतम ि प्रतिदक्रयत लगतयि पोषण िथत 

ितद्य सुिक्षत 

 अतभलेिीकिण 

 यतितयति ि बच्चत यतत्रु सुिक्षत 

 बच्चत छोड्नु 

 परिवतिहरूको आििपूणा संलग्नित 

 यौन िवु्यावहति, यौन हहसंत, अलंकिणको प्रदक्रयतहरू बतल यौन िवु्यावहतिको ििितहरू ि यौन 

अपितधीहरूको पिभक्षी व्यवहतिहरूलतई  पतहचतन गनुा लगतयि  सङ्केि ि लक्षण बतिे जतनकतिी 

लगतयि बतल िवु्यावहति ि बवेतस्ित िोकथतम, पतहचतन ि रिपोर्टाङ 

 बतल्यकतलको सतमतन्य तबितमीहरूको लक्षण पतहचतन ि प्रतिदक्रयत 

 सरुवत िोक फैलनबतट िोकथतम गनुा 

 बच्चतहरूको लततग तवकतसगि रूपमत उपयुक्त दक्रयतकलतप ि अनुभवहरू उपलब्ध गितउनु  

 तवशेष आवश्यकितहरू भएको बच्चतहरूलतई समतवेश गितउनु 

 स्वयमसेवी प्रतशक्षतथी ि सतझेितिी कमाचतिीको लततग मतगा तनिशेनहरू 

 चतलू लतगू हुन ेअनुमति पत्रको तनयमहरू पतलनत गने उत्तििततयत्व 

 अवस्थतमत परिविान, तनषेध ि यस तनयमतवलीले तनषधे गिेकतहरूलतई अपवतिहरू समतवेश गनाको 

लततग पृष्ठभूतम जतँचको आवश्यकितहरू  

 िोल्ने ि बन्ि गने लगतयि कमाचतिी तनयुतक्तको आवश्यकितहरू 

 बच्चतहरूको अतिरिक्त कपडत ि डतयपिहरू उपलब्ध भएको तनतिि गन े
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७.१.४ एफसीसीले चतल ूलतगू हुने अनुमति पत्रको तनयमहरू पढेको हुनु पने छ ि त्यसमत ियतिी अवस्थतमत 

पहुचँ हुनु पने छ । सतथै कमाचतिीले चतलू लतगू हुने अनुमति पत्रको तनयमहरू पढेको ि  त्यसमत ियतिी 

अवस्थतमत पहुचँ भएको ि चतलू लतग ू हुन े अनुमति पत्रको तनयमहरूबतिे स्पष्ट हुने अवसि पतएको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

 

७.२ पृष्ठभतूम जतचँ ि उपयकु्त फर्छ्योट  

७.२.१ सबै नयतँ कमाचतिी ि एफसीसीएचमत भएको बच्चतहरू समक्ष सुपरिवेक्षण नगरिएको पहुचँ पतउन े कुन ै

पतन नयतँ व्यतक्तले तवभतगलतई अतभलेि जतँच अतधकतिपत्र फतितम पेस गिेको ि तवभतगबतट औलँतको 

छतप तलने अतधकति प्रतप्त गरिसकेपतछ तवभतगले िोकेको एउटत स्थतनमत औलँतको छतपको लततग पेस 

गिेको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

७.२.२ उस तनयमतवलीको तनयम २.३.७.२ को आवश्यकित बमोतजम एफसीसीपीले तवभतगलतई 

एफसीसीएचमत बस्ने वत ३६५ दिनमत एफसीसीएच िलुत िहिे सञ्चतलन  िहकेो समयमत पतँच (५) 

पटक भन्ित बढी उपतस्थि हुने सोह्र (१६) वषा वत त्यस भन्ित मततथको कुन ैपतन नयतँ व्यतक्तको लततग 

एउटत  अतभलेि जतँच अतधकतिपत्र फतितम पेस गनुा पने छ ।  

७.२.३ तवभतगले आफ्नो तववेकमत तवभतगको फतइलमत भएको पृष्ठभूतम जतँचको परिणतमहरूलतई गि पतँच ५ 

वषा तभत्र त्यसलतई पुित भएको िण्डमत ि एउटत नयतँ पृष्ठभूतम जतँच आवश्यक हुनुको बिलतमत  प्रयोग 

गना पतन सके्नछ । 

७.२.४ औलँतको छतप लगतयि पृष्ठभूतम जतँचको परिणतममत आधतरिि तवभतगको स्वीकृिी तबनत बच्चतहरूसँग 

कुनै पतन व्यतक्तलतई एक्लै नछततडएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

७.२.५ तवभतगले सबै पृष्ठभूतम जतँच फर्छ्योटहरूलतई सकेसम्म चतँडो िि भमोन्ट अपितध जतनकतिी केन्िले सबै 

कतगजतिहरू प्रतप्त गिेको  पैिँतलीस (४५) दिन भन्ित बढी नहुने गरि पुित गिेि प्रदक्रयत सुरु गनुा पने छ । 

७.२.६ यस भतगमत वणान गरिएको पृष्ठभूतम जतँचको परिणतममत आधतरिि भएि तनम्नतलतिि व्यतक्तहरूलतई 

तनषेध गरिएको छ ि तिनीहरूले एफसीसीएच सञ्चतलन गना, त्यहतँ बस्न, त्यहत ँ िोजगतिी पतउन वत 

सुपरिवेक्षण नगरिएको अवस्थतमत एफसीसीएचमत पहुचँ पतउने अनुमति पतउने छैन: 

 पृष्ठभूतम जतँच गना अस्वीकति गने वत  जतनतजतन त्यस्िो पृष्ठभूतम जतँचको सम्बन्धमत प्रतप्य 

सतधनहरूबतिे गलि वक्तव्य दिने पृष्ठभूतम जतँच पुित गना आवश्यक भएको एक व्यतक्त 

 जतलसतजी गिेको िढृ तनिय भएको एक व्यतक्त 

 तनम्नतलतिि कसिु गिेको व्यतक्त 

o हत्यत, 

o बतल िवु्यावहति वत बेवतस्ित, 
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o यौन दक्रयतकलतप वत बच्चतको अश्लील ितस्वि लगतयि बच्चतहरू तवरुि अपितध गिेको, 

o श्रीमतन् वत श्रीमिीलतई िवु्यावहति गिेको, 

o बलतत्कति वत यौन आक्रमण संलग्न िहकेो अपितध, 

o अपहिण, 

o आगजनी, 

o शतिीरिक आक्रमण वत मतितपट , 

o गि पतँच (५) वषामत गिेको लतगू पितथासँग सम्बतन्धि अपितध 

 बच्चत वत अको व्यतक्त तवरुि तनम्न बमोतजमको अपितधमत सजतय पतएको एक व्यतक्त 

o हहसंत, 

o बतल िवु्यावहति वत वेवतस्ित, 

o बतल ििित उत्पन्न, 

o यौन आक्रमण वत दक्रयतकलतप, 

o बतल अश्लील तचत्र, वत  

o अन्य शतिीरिक चोट पटक 

 अितलिले एउटत बच्चत, प्रौढ वत जनतविलतई िवु्यावहति गिेको, बेवतस्ित गिेको वत गलि व्यवहति गिेको 

फेलत पतिेको एक व्यतक्त वत 

 भमोन्ट ऐनमत शीषाक ३ को भतग ४९ ि ६९ मत   व्यत्यत गरिएको िवु्यावहति वत बवेतस्ितको रिपोटा 

पिेको एक वयस्क व्यतक्त वत 

 आिम वतल्स बतल सुिक्षत िथत िक्षत ऐन २००६ अन्िगाि स्थततपि ितज्यको यौन अपितधीको ििता 

दकितब वत सङ्ग्रहशतलत वत िततिय यौन अपितधीको ििता दकितब मत ििता भएको वत ििता हुन आवश्यक 

भएको एक व्यतक्त 

७.२.७ उसको कतया वत व्यवहतिले भनता भएको बच्चतहरूको लततग जोतिम वत हतनी पुग्न सके्न थतहत भएको 

जतनकतिी प्रतप्त भएको भए तवभतगले एक जनत व्यतक्तलतई तनषेतधि तनक्योल गना पतन सके्न छ । 

७.२.८ तनषेध गरिएको व्यतक्तको अपवजान 

७.२.८.१ पृष्ठभूतम जतँच पुित गरिएको त्यो व्यतक्तलतई यस तनयमतवलीको तनयम ७.२.६ वत ७.२.७ बमोतजम 

अपवजान गनुा पने हो दक होइन भने्नबतिे तवभतगले यस तनयमतवलीको तनयम ७.२.८.३ बमोतजम त्यस 

तनणायको आधति िुलतसत नगरिकन पृष्ठभूतम जतँचको परिणतम एफसीसीपीलतई उपलब्ध गितउनु पने छ 

ि तनषेतधि व्यतक्तले असंगतिको लततग अनुिोध गना योग्य िह ेनिहकेो पतहचतन गनुा पन ेछ । 
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७.२.८.२ यस तनयमतवलीको तनयम ७.२.६ वत ७.२.७ बमोतजमले एक जनत व्यतक्तलतई तनषेध गनुा पना व्यतक्त 

भनेि तवभतगले तनक्योल गिता तवभतगले पृष्ठभूतम जतँच पुित गरिएको त्यस व्यतक्तलतई पृष्ठभूतम 

जतँचको परिणतम, त्यस तनणायको आधति,  तनणायको आधतिमत िहकेो जतनकतिीको सत्यित ि 

पूणाितलतई चुनौिी दिने प्रदक्रयत ि    असंगतिको लततग अनुिोध गना योग्य िह ेनिहकेो जतनकतिी 

उपलब्ध गितउनु पने छ । 

७.२.८.३ तवभतगले कुन ै पृष्ठभूतम जतँचबतिेको  पतन जतनकतिीलतई यस तनयमतवलीको तनयम ७.२.८.१ वत 

७.२.८.२ मत उल्लेि गरिएको व्यतक्तसँग बतहके कससैँग पतन सतझेितिी गनुा हुिँनै  

७.२.८.४ तनिय प्रतप्त भए पतछ लतगू हुने गरि एफसीसीपीले पृष्ठभूतम जतँचले तनषेतधि गरिनु पने तनिय गिेको 

जसमत  एफसीसीएच मतिोजगतिी ि  एफसीसीएचमत तनयतमि रूपमत उपतस्थि हुनबतट समेि 

समतवेश भएको िि त्यसमत मतत्र सीतमि नभएको व्यतक्तहरूलतई अपवजान गनुा पने छ । 

७.२.८.५ यस तनयमतवलीको तनयम ७.२.६ वत तनयम  ७.२.७ बमोतजम तनम्नतलतिि कतिणहरूको लततग 

तनषेध गरिएको व्यतक्तहरू मतत्र अपवजानको लततग अनुिोध गना योग्य हुनेछन् : 

 जतलसतजीको अतभयोग लतगेको  

 गि पतँच (५) वषामत गरिएको लतगू पितथासँग सम्बतन्धि एउटत अपितध  

 अको व्यतक्त तवरुि तनम्न तलतिि अपितधको अतभयोग लतगेको  

o हहसंत; 

o अन्य शतिीरिक चोटपटक; वत 

एफसीसीपी ि संलग्न िहकेो व्यतक्तले आयुक्त वत िोदकएको व्यतक्तबतट एउटत तलतिि अपवजान पतएको भए मतत्र 

त्यो व्यतक्तले एउटत एफसीसीएचमत बस्न,े िोजगतिी पतउन वत तनयतमि रूपमत उपतस्थि हुन पतउन सक्छ । 

एफसीसीपी ि संलग्न िहकेो व्यतक्तले आयुक्त वत िोदकएको व्यतक्तलतई योग्यित वत पुनि् स्थतपनको प्रमतण पेस 

गिेि एउटत अपवजानको लततग अनुिोध गनुा पनेछ  । प्रमतणको अतभभतित एफसीसीपी ि संलग्न िहकेो व्यतक्तमत 

हुने छ ।  

 

७.३ योग्यित ि अनभुवहरू 

७.३.१ एउटत ििता गरिएको एफसीसीएच सञ्चतलन गन ेएउटत ििता गरिएको एफसीसीपीले आफू कम्िीमत पतन 

अठति (१८) वषा पुगेको उच्च मतध्यतमक तवद्यतलबतट स्नतिक गिेको वत एउटत तजईडी पुित गिेको ि 

अनुमति पत्र पतउनु भन्ित पतहलत न ैवत प्रतितम्भक अनुमति पतएको बतह्र (१२) मतहनत तभत्र तनम्नतलतिि 

मध्येको एक १ योग्यित पुित गिेको वत त्यसलतई नतघेको कतगजति तनतिि गिेि त्यसलतई कतयम ितख्न ु

पने छ: 
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 कम्िीमत पतन एउटत भमोन्ट प्रतितम्भक बतल्यकतल करियि हसँढी स्िि एक (१) प्रमतणपत्र वत त्यो भन्ित 

उच्च 

 कम्िीमत पतन प्रतितम्भक बतल्यकतल पेसतकमीको पतठ्यक्रमको आधतिभूि ज्ञतन सफलित पूवाक पुित 

गिेको 

 पेसतगि मतन्यितको लततग िततिय परिषद् बतट कम्िीमत पतन चतलू तसतडए  (बतल तवकतस एशोतसएसन 

प्रमतणीकिण)  

 भमोन्टको सतमुिततयक कलेजबतट कम्िीमत पतन एउटत बतल हिेचतह प्रमतणपत्र 

 एनएलतडसीले पतहचतन गिेको मु्य ज्ञतन क्षेत्र अनुकूल तवषय वस्िुमत कम्िीमत पतन बतह्र (१२) कलेज 

के्रतडट सफलित पूवाक पुित गिेको । 

७.३.२ एउटत ििता गरिएको एफसीसीएच सञ्चतलन गन ेएउटत ििता गरिएको एफसीसीपीले आफू कम्िीमत पतन 

अठति (१८) वषा पुगेको उच्च मतध्यतमक तवद्यतलबतट स्नतिक गिेको वत एउटत तजईडी पुित गिेको ि 

अनुमति पत्र पतउनु भन्ित पतहलत नै वत प्रतितम्भक अनुमति पतएको बतह्र (१२) मतहनत तभत्र 

तनम्नतलतिि मध्येको एक १ योग्यित पुित गिेको वत त्यसलतई नतघेको कतगजति तनतिि गिेि त्यसलतई 

कतयम ितख्नु पने छ: 

 कम्िीमत पतन एउटत भमोन्ट प्रतितम्भक बतल्यकतल करियि हसँढी स्िि िईु (२) वत स्िि िीन (३) 

प्रमतणपत्र; वत  

 कम्िीमत पतन पेसतगि मतन्यितको लततग िततिय परिषद् बतट कम्िीमत पतन चतलू तसतडए  (बतल तवकतस 

एशोतसएसन प्रमतणीकिण) ि वगा (३) वत त्यो भन्ित कम उमेिको बतलबच्चतको समूह मत कतम गिेको 

बतह्र (१२) मतहनतको अनुभव; वत   

 भमोन्टको ििता गरिएको बतल हिेचतह तसकतरु कतयाक्रमबतट कम्िीमत पतन िततलम पुित गिेको प्रमतणपत्र 

 निान लतईट करियि डभेलपमेन्ट सेन्टिद्वतित पतहचतन गिेको मु्य ज्ञतन क्षेत्र अनुकूल तवषय वस्िुमत 

कम्िीमत पतन बतह्र (१२) कलेज के्रतडट सफलित पूवाक पुित गिेको ि वगा (३) वत त्यो भन्ित कम उमेिको 

बतलबच्चतको समूह मत कतम गिेको बतह्र (१२) मतहनतको अनुभव 

७.३.३ पतरिवतरिक बतल हिेचतह सहतयक 

एफसीसीपीले प्रत्येक पतरिवतरिक बतल हिेचतह सहतयक अठति (१८) वषा पुगेको तनम्नतलतिि मध्येको 

एक (१) योग्यित पुित गिेको वत त्यस भन्ित बढी भएको  कतगजति तनतिि गिेि त्यसलतई कतयम ितख्न ु

पने छ : 

 कम्िीमत पतन उच्च मतध्यतमक तवद्यतलयबतट स्नतिक गिेको वत एउटत तजईडी पुित गिेको ि िोजगतिी 

पतएको बतह्र (१२) मतहनत तभत्र प्रतितम्भक बतल्यकतल पेसतकमीको पतठ्यक्रम पुित गिेको; वत  



103 
 

 कम्िीमत पतन उच्च मतध्यतमक तवद्यतलयबतट स्नतिक गिेको वत एउटत तजईडी पुित गिेको ि िोजगतिी 

पतएको बतह्र (१२) मतहनत तभत्र निान लतईट करियि डभेलपमेन्ट सेन्टिद्वतित पतहचतन गिेको मु्य ज्ञतन 

क्षेत्र अनुकूल तवषय वस्िुमत कम्िीमत पतन िीन (३) कलजे के्रतडट सफलित पूवाक पुित गिेको ि  

 कम्िीमत पतन उच्च मतध्यतमक तवद्यतलयबतट स्नतिकमत भनता भएको ि बतल तवकतसलतई वत प्रतितम्भक 

बतल्यकतल तशक्षतमत जोड्न दिने एउटत मतनव सेवत प्रमतणीकिण कतयाक्रमद्वतित स्वीकृि गरिएको 

तशक्षतको ितज्य परिषद् बतट स्नतिक गिेको 

७.३.४ कक्षत कोठत सहयोगी  

कक्षत कोठत सहयोगी कम्िीमत पतन अठति (१८) वषा पुगेको आधतिभूि तलतिि ढतचँतलतई बुझ्न सक्षम 

िहकेो ि तनम्न तलतिि मध्येको एक (१) योग्यित पुित गिेको हुनु पनेछ: 

 कम्िीमत पतन उच्च मतध्यतमक तवद्यतलयबतट स्नतिक गिेको वत एउटत तजईडी पुित गिेको ि िोजगतिी 

पतएको पतहलो बतह्र (१२) मतहनत तभत्र प्रतितम्भक बतल्यकतल पेसतकमीको पतठ्यक्रम वत भमोन्ट 

तवद्यतलय पतछको अत्यतवश्यक प्रमतणपत्र पुित गिेको; वत  

 कम्िीमत पतन उच्च मतध्यतमक तवद्यतलयबतट स्नतिक गिेको वत एउटत तजईडी पुित गिेको ि िोजगतिी 

पतएको पतहलो बतह्र (१२) मतहनत तभत्र निान लतईट करियि डभेलपमेन्ट सेन्टिद्वतित पतहचतन गिेको 

मु्य ज्ञतन क्षेत्र अनुकूल तवषय वस्िुमत कम्िीमत पतन िीन (३) कलेज के्रतडट सफलित पूवाक पुित गिेको  

 

७.३.५ प्रतशक्षतथी 

प्रतशक्षतथी कम्िीमत पतन अठति (१८) वषा पुगेको आधतिभूि तलतिि ढतँचतलतई बुझ्न सक्षम िहकेो ि 

तनम्न तलतिि मध्येको एक (१) योग्यित पुित गिेको हुनु पनेछ: 

 सत्र (१७) वषा पुगेको ि बतल तवकतस वत प्रतितम्भक बतल्यकतलको तशक्षतलतई जोड दिन ेतशक्षतको ितज्य 

परिषि ्बतट स्वीकृि प्रतप्त मतनव सेवत प्रमतणपत्र कतयाक्रममत भनता भएको  

 सत्र (१७) वषा पुगेको ि बतल तवकतस वत प्रतितम्भक बतल्यकतलको तशक्षतलतई जोड दिन ेतशक्षतको ितज्य 

परिषि ्बतट स्वीकृि प्रतप्त मतनव सेवत प्रमतणपत्र कतयाक्रमबतट स्नतिक गिेको  

 अठति (१८) वषा पुगेको ि बतल तवकतस वत प्रतितम्भक बतल्यकतलको तशक्षतलतई जोड दिने तशक्षतको 

ितज्य परिषि ्बतट स्वीकृि प्रतप्त मतनव सेवत प्रमतणपत्र कतयाक्रममत भनता भएको  

७.३.६ प्रतिस्थतपन  

एक प्रतिस्थतपन कम्िीमत पतन अठति (१८) वषा पुगेको आधतिभूि तलतिि ढतँचतलतई बुझ्न सक्षम िहकेो 

ि उच्च मतध्यतमक तवद्यतलयबतट स्नतिक गिेको वत तजईडी पुित गिेको हुनु पने छ । 
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७.४ वतर्षाक पसेतगि तवकतस 

७.४.१ एफसीसीएचमत कतम गना सुरु गिेको छ (६) मतहनत तभत्र एफसीसीपी  ि/ अथवत कमाचतिीको व्यतक्तगि 

पेसतगि तवकतस योजनत (आईतपतडपी) भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । यसलतई व्यतक्तको 

तबएफआईएस गुणस्िि ि प्रमतणीकिण ितितमत वत कतया स्थलमत कमाचतिीको फतईलमत िस्ितवेतजकिण 

गरिनु पने छ  । प्रत्येक ३६५ दिनमत एक पटक आईतपतडपीलतई अद्यतवतधक गरिन ुपनछे ।  

७.४.२ एफसीसीपीि कमाचतिीहरू आफ्नो आईतपतडपीमत िोदकए बमोतजमको पेसतगि तवकतस 

दक्रयतकलतपहरूमत सदक्रय रूपमत संलग्न हुन ुपने छ । 

७.४.३ सबै पेसतगि तवकतस दक्रयतकलतपहरूले एनएलतडसीले परिभततषि गिे बमोतजमको सबै न्यूनिम 

आवश्यकितहरूलतई पुित गनुा पने छ  ि यसलतई व्यतक्तको तबएफआईएस गुणस्िि ि प्रमतणीकिण 

ितितमत वत कतया स्थलमत कमाचतिीको फतईलमत िस्ितवेतजकिण गरिनु पने छ  । पेसतगि तवकतसको 

समयहरू व्यतक्तको आईतपतडपी पुित गनाको लततग लतगू गना सदकने छ  

७.४.४ यस तनयमतवलीको तनयम ७.४.२ को आवश्यकित बमोतजम प्रतिस्थतपनहरूलतई छतडिे सब ै

कमाचतिीहरूले वतर्षाक पेसतगि दक्रयतकलतप तवकतसको लततग पन्र १५ घडी घण्टतहरू पुित गनुा पने छ । 

७.४.५ प्रतितम्भक बतल्यकतल तशक्षत, प्रतितम्भक बतल्यकतल तवशेष तशक्षत वत प्रतथतमक तशक्षत ििपीठ गरिएको 

चतलू भमोन्ट तशक्षत तनकतयको तशक्षण अनुमतिपत्र वतहक एफसीसीपी ि/ अथवत कमाचतिीले आफ्नो 

चतलू तशक्षण अनुमति पत्रलतई यस तनयमतवलीको तनयम ७.४.३ को आवश्यकित बमोतजमको पेसतगि 

तवकतसको आवश्यकितहरंूलतई पुित गिेको िस्ितवेतजकिण गरिएको रुजूको रूपमत प्रयोग गनुा पने छ । 

यो चतलू तशक्षण अनुमति पत्रलतई रुजू गनुा पछा ि व्यतक्तको  तबएफआईएस गुणस्िि िथत प्रमतणीकिण 

ितितमत िस्ितवेतजकिण गरिनु पने छ ।  

७.४.६ प्रतितम्भक बतल्यकतल तशक्षत, प्रतितम्भक बतल्यकतल तवशेष तशक्षत वत प्रतथतमक तशक्षत ििपीठ गरिएको 

चतलू भमोन्ट तशक्षत तनकतयको तशक्षण अनुमतिपत्र वतहक कमाचतिीले आफ्नो चतलू तशक्षण अनुमति 

पत्रलतई यस तनयमतवलीको तनयम ७.४.१ को आवश्यकित बमोतजमको पेसतगि तवकतसको 

आवश्यकितहरंूलतई पुित गिेको िस्ितवेतजकिण गरिएको रूजुको रूपमत प्रयोग गनुा पने छ । यो चतल ू

तशक्षण अनुमति पत्रलतई रुजू गनुा पछा ि व्यतक्तको  तबएफआईएस गुणस्िि िथत प्रमतणीकिण ितितमत 

िस्ितवेतजकिण गरिन ुपने छ । 

७.४.७ तसतपआि ि प्रतथतमक उपचतिको िततलम यस तनयमतवलीको तनयम ७.४.४ को आवश्यकित बमोतजम 

वतर्षाक पेसतगि तवकतसको आवश्यकितको लततग गणनत हुिँनै ।  

 

७.५ कमाचतिी नीति ि कतयातवतधहरू 
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७.५.१ यस तनयमतवलीको तनयम ४.७ को आवश्यकित बमोतजम अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले कमाचतिीले प्रतप्त 

गिेको तलतिि कतगजति प्रतप्त गनुा पनेछ ि अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचको कतयाक्रमको िशानलतई ि सब ै

तलतिि अनुमति प्रतप्त एफसीसीएच नीति ि कतयातवतधहरूलतई पुिै बुझेको हुनु पन ेछ  ।  

७.५.२ कमाचतिीको व्यतक्तगि फतइलमत कतमको शीषाक, कतमको किाव्यहरू, तलतिि कतमको रूपिेित ियति 

गने वणान भएको सुपरिवेक्षणको लततग उत्तिितयी भएको कमाचतिी सिस्य पतहचतन गने तलतिि कतमको 

तवविण भएको अनुमति प्रतप्त एफसीसीपील े तनतिि गनुा पन ेछ । कमाचतिीको लततग कतमको वणानमत 

त्यस पिलतई मूल्यतङ्कन गने कमाचतिी सिस्यको पतहचतन पतन समतवेश भएको अनुमति प्रतप्त 

एफसीसीपी  तनतिि गनुा पन ेछ । 

७.५.३ अनुमति प्रतप्त एफसीसीएच कमाचतिीले आफ्नो सपुरिवेक्षकबतट तलतिि रूपमत वतर्षाक कतया सम्पतिन 

समीक्षत प्रतप्त गनुा पने छ । 

७.५.४ अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले बच्चत(हरू)सँग कतम गरि िहकेो कुनै पतन कमाचतिी सिस्य बच्चत(हरू)को 

हिेचतह ि तशक्षतसँग सम्बतन्धि ठोस जतनकतिीहरूबतिे सूतचि गरिएको तनतिि गनाको लततग 

कमाचतिीहरू मतझ सञ्चतिणको एउटत प्रणतली स्थतपनत गिेि त्यसलतई लतगू गनुा पनेछ । 

 

७.६ प्रतिस्थतपनहरूको प्रयोग 

७.६.१ यस तनयमतवलीको तनयम ३.१.७ भतग ७.२.१ भतग ७.२.२ मत आवश्यक भए बमोतजम सब ै

प्रतिस्थतपनहरूको लततग पृष्ठभूतम जतँच एफसीसीपी पतलनत गनुा पने छ । 

 ७.६.२ यस तनयमतवलीको भतग ३.२ को तनयमहरू बमोतजम बतल िवु्यावहति ि बेवतस्ितको सम्बन्धमत सब ै

प्रतिस्थतपनहरूले कतनुनी आिशेलतई पतलनत गिेको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

७.६.३ यस तनयमतवलीको तनयम ३.३.५.१ मत आवश्यक भए बमोतजम अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले सब ै

प्रतिस्थतपनहरूको लततग व्यतक्तगि फतइल कतयम ितख्नु पनेछ । 

७.६.४ यस तनयमतवलीको तनयम ३.७ मत आवश्यक भए बमोतजम प्रतिस्थतपनहरूले गोपनीयितलतई कतयम 

ितख्नु पने छ । 

७.६.५ हिेचतह गने उत्तिितयी पुित गनाको लततग  प्रतिस्थतपनहरू स्वस््य ि शतिीरिक रूपमत सक्षम हुनु पने छ । 

िोग, अत्यततधक थकतन वत बच्चतहरूसँग सुितक्षि िविले कतम गने तिनीहरूको क्षमितलतई सीतमि पतन े

कुनै पतन अवस्थत भएको प्रतिस्थतपनले आफ्नो अवस्थतमत सुधति न आए सम्म त्यसो गनुा हुिँनै ।  

७.६.६ प्रतिस्थतपनहरूले सरुवत िोगसँग सम्बतन्धि सङ्केि ि लक्षण िोग िेिततचत्रमत स्थतपनत गरिए बमोतजम 

अपवजानको नीतिहरूलतई पतलनत गनुा पने छ (परितशष्ट क हनेुाहोस)् 
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७.६.७ यस तनयमतवलीको तनयम ७.१.२.३ को आवश्यकित बमोतजम प्रतिस्थतपनहरूले बतल स्वतस््य उपचति 

प्रतथतमक उपचति ि नतबतलक ि बच्चत तसतपआि प्रतप्त गिेको अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले तनतिि गनुा 

पने छ 

७.६.८ कतयाक्रममत समय तबितउने प्रतिस्थतपनहरूलतई कतयाक्रम ि एफसीसीएचको चलनहरूबतिे 

अतभमुिीकिण गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पन ेछ  । प्रतिस्थतपनहरूलतई यस तनयमतवलीको 

तनयम ७.१.३ को तनयमको आवश्यकितलतई छुट दिइएको छ ।  

७.६.९ प्रतिस्थतपनहरूले लतगू हुने अनुमति पत्रको तनयमको चतलू प्रति पढेको ि त्यसमत ियतिी पहुचँ भएको 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

७.६.१० प्रतिस्थतपनहरूसँग आफ्नो फतइलमत कतमको शीषाक, कतमको किाव्यहरू, तलतिि कतमको रूपिेित 

ियति गने वणान भएको सपुरिवेक्षणको लततग उत्तिितयी भएको प्रतिस्थतपन पतहचतन गन े तलतिि 

कतमको तवविण भएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ तलतिि कतमको वणा भएको अनुमति प्रतप्त 

एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

७.६.११ यस तनयमतवलीको तनयम ७.५.४ को तनयमको आवश्यकित बमोतजम प्रतिस्थतपनहरूलतई 

कमाचतिीहरू मतझ सञ्चतिणको सूचनत प्रणतलीमत समतवेश गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ । 

७.६.१२ एकजनत प्रतिस्थतपनले ३६५ दिनको अवतधमत िीस (३०) दिन वत त्यो भन्ित बढी समय एउटत पथ 

भछा भने त्यो प्रतिस्थतपन उसले पुित गिेको पिको लततग पुिै योग्य हुने छ ि उसलतई अब उपितन्ि 

प्रतिस्थतपन मततनने छैन िि यस तनयमतवलीमत कमाचतिीको लततग आवश्यकितहरूको भतगीिति पूणा 

कमाचतिी व्यतक्त मततनने छ । 

 

७.७ स्वयम ्सवेकहरूको प्रयोग  

७.७.१ यस तनयमतवलीको तनयम ३.७. को आवश्यकित बमोतजम सबै स्वयम् सेवकहरूल े गोपनीयितलतई 

कतयम ितख्नु पने छ । 

  

७.७.२ सबै स्वयम् सेवकहरू कमाचतिी बच्चतको अनपुतिमत गणनत नगरिने ि मतित तपितलतई आफ्नो 

बच्चत(हरू)सँग एक्लै छोड्न सदकने अपवति बतहके एफसीसीएचमत कुन ै पतन बच्चत वत बच्चतहरूसँग 

कतहले पतन एक्लै नछोतडने  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ ।  

७.७.३ स्वयम् सेवीहरूले सरुवत िोगसँग सम्बतन्धि सङ्केि ि लक्षण िोग िेिततचत्रमत स्थतपनत गरिए बमोतजम 

अपवजानको नीतिहरूलतई पतलनत गनुा पने छ (परितशष्ट क हनेुाहोस)् 
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७.७.४ एफसीसीपीले स्वयम् सेवीहरूको तिनीहरूको नतम ि एफसीसीएचमत उपतस्थि भएको सही दिन ि 

समय सतहि  िततलकतको एउटत तलतिि अतभलेि कम्िीमत पतन ३६५ दिनसम्म कतयम गनुा पने छ । 

७.७.५ एफसीसीएचमत भनता भएको एकजनत बच्चतको मतित तपित नभएको ि ३६५ दिनमत पतँच ५ पटक भन्ित 

बढी उपतस्थि भएको स्वयम् सेवीहरूको लततग तनम्न तलतिि सिाहरू लतगू हुन ेएफसीसीपीले तनतिि 

गनुा पने छ  

 

७.७.५.१ यस तनयमतवलीको तनयम ७.२.२ मत व्यवस्थत भए बमोतजम यी स्वयम् सेवीहरूको लततग 

एफसीसीपीले पृष्ठभूतम जतँि पतलनत गनुा पने छ 

७.७.५.२ यस तनयमतवलीको भतग ३.२ को तनयमहरू बमोतजम यी स्वयम् सवेीहरूले बतल िवु्यावहति ि 

बेवतस्ितको सम्बन्धमत कतनुनी आिशेहरू पतलनत गिेको  एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ 

७.७.५.३ कतयाक्रममत समय व्यिीि गने स्वयम् सवेीहरू  एफसीसीएचको कतयाक्रम ि चलनहरूबतिे 

अतभमुिीकिण गरिएको एफसीसीपीले तनतिि गनुा पने छ  । 

७.७.५.४ अनुमति प्रतप्त एफसीसीपीले अनुमति प्रतप्त एफसीसीएचमत स्वयम् सवेीहरूको एउटत पुित ि 

अद्यतवतधक फतइल कतयम ितख्न ु पने छ । एउटत पुित फतइलमत कम्िीमत पतन तनम्नतलतिि 

जतनकतिीहरू हुनु पने छ: 

 नतम, जन्म तमति, घिको ठेगतनत ि टेलीफोन नम्बि 

 शङ्कत लतगेको बतल िवु्यावहति वत बेवतस्ित बतिे रिपोटा गने कतनुनी आवश्यकितहरू बुझेको रुज ू

गि ैहस्ितक्षि गरिएको कथन 

 यदि एउटत आवश्यक भएको भए चतलू अतभलेिहरू जतँच अतधकतिपत्र फतिम कतगजति ि 

 उसको पि ि पिको किाव्यहरूको रूपिेित ियति गने उसको भूतमकतबतिे एउटत तलतिि वणान  

 

 

 

 

 

अनचु्छेि क 

तबितमीको सङ्केि ि लक्षण तवविणपट 

तनम्नतलतिि तवविणपटले प्रत्येक बतल हिेचतह गरिन े स्थतन तिनीहरूलतई सरुवत िोग लतगेको अवस्थतमत 

तवकतस गना पतन सके्न  केही सबै भन्ित समतन सङ्केि ि लक्षणहरूलतई वणतानुक्रम अनुसति सूचीकृि गछा । 

स्वतस््य पेसतकमीहरूले यस तवविणपटलतई िोगलतई पतहचतन गनाको लततग तिनीहरूले के के कुित हनेुा पछा 
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भने्नबतिे ि व्यतक्तहरूलतई मेतडकल हिेचतह आवश्यक हुिँत एउटत तनणाय तलनमत सहयोग गनाको लततग हिेचतह 

प्रितयकहरू/ तशक्षकहरूसँग छलफल गनाको लततग प्रयोग गना पतन सके्नछन् । हिेचतहकिताहरू, तशक्षकहरू, 

कतयाक्रम प्रितयकहरूले तवतभन्न सङ्केि ि लक्षणहरूल े के हुन सक्छ, स्वतस््य पितमशाक ि/ अथवत मतित 

तपितहरूलतई मतहले जतनकतिी दिन उपयुक्त हुन्छ भने्नबतिे ि व्यतक्तहरूलतई कतहले अलग िततिनु पने छ ि उ 

कतहले समूहमत फका न सके्न छ भने्नबतिे तनक्योल गने मतनिण्डबतिे जतनकति हुनको लततग यस जतनकतिीलतई 

प्रयोग गनुा  पछा । एउटत उपयुक्त िोग पतहचतन ि उपचतिलतई तनतिि गनाको लततग सबै हिेचतहकिताहरू/ 

तशक्षकहरू ि प्रत्यक्ष कमाचतिीहरूले स्वतस््य पेसतकमीहरूसँग कतया गनुा पछा । 

स्वतस््य पेसतकमीकोमत जतनलतई कतहले आवश्यक हुनेछ भने्नबतिे तवविणपटले सङ्केि गने कुितलतई मनन गनुा 

पछा  । बतल हिेचतह गरिने स्थतनबतट अलग िततिएको सबै व्यतक्तहरूले फर्का नु भन्ित पतहलत एकजनत स्वतस््य 

सम्बन्धी पेसतकमीकोमत जतन आवश्यक हुिँनै । यद्यतप यदि िपतई ँ त्यस व्यतक्तको ितस िोगको प्रकृतिबतिे 

सिोकति ितख्नु भएको छ भने वत त्यस व्यतक्तलतई कसिी हिेचतह गने भन्नबतिे तनिशेनहरू आवश्यक छ भने, 

बच्चतको मतित तपित/अतभभतवकहरूले अरू बढी मूल्यतङ्कन गना आवश्यक छ दक छैन भने्नबतिे स्पष्ट हुनको लततग  

बच्चतको स्वतस््य पेसतकमीलतई फोन गना सके्नछ । तपित/अतभभतवकहरूको मन्जुिीमत  बच्चतको स्वतस््य 

पेसतकमीले हिेचतहकिताहरू/ तशक्षकहरूलतई तलतिि रूपमत वत फोनमत थप तनिशेनहरू दिन सक्छ । 

सङ्केि ि लक्षण तवविणपट बतल हिेचतह ि तवद्यतलयहरूमत सरुवत िोगहरू व्यवस्थतपन: एउटत ििु सन्िभा 

मतगािशाक , िोस्रो संस्किण, बतल तचदकत्सतबतिे अमेरिकी एकेडमेीको प्रकतशनबतट तलइएको छ । यसलतई 

भमोन्ट बतल हिेचतह तनयमतवलीमत समतवेश गनाको लततग अनुमति तलएि छततपएको छ । सन्िभा: बतल हिेचतह 

ि तवद्यतलयहरूमत सरुवत िोगहरू व्यवस्थतपन: एउटत ििु सन्िभा मतगािशाक, िोस्रो संस्किण,   बतल 

तचदकत्सतबतिे अमेरिकी एकेडमेी, सुसन एस आनासन, एमडी एफएएपी (सम्पतिक), रटमोथी आि सोपे एमडी 

एमतपएच एफएएपी (सम्पतिक) 

 

 

 

िोगको लक्षण ि सङ्केिहरूको िेिततचत्र (अनुकूतलि) 

  सङ्केि ि लक्षण तवविणपट 
लक्षण सतमतन्य कतिण गुनतसो वत के िेतिन 

सक्छ 

स्वतस््य 

पितमशाक 

लतई 

सूतचि गने 

मतित 

तपित 

लतई 

सूतचि 

गने 

अस्थतयी रूपमत अलग ितख्ने यदि 

अलग 

िततिएको 

भए 

कतहले 

फेरि भनता 

गने 
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तचसोको 

लक्षणहरू 

 

भतइिसहरू(कैयन् 

भतइिसहरूको प्रतितम्भक 

अवस्थत) 

 एतडनोभतइिस 

 कोक्सतदकईभतइिस 

 ईन्टेिोभतइिस 

 पतितइन्फ्लुएन्जत भतइिस 

 िेतस्पिेटिीतसन्सीटल 

भतइिस 

 रिनोभतइिस 

 कोिोनतभतइिस 

 ईन्फ्लुएन्जत 

 नतकबतट पतनी बगु्न 

नतक बन्ि हुनु 

 घतँटी िसिसतउनु 

 िोकी लतगु्न 

 हतरँु्छ्य आउनु 

 आँितबतट पतनी 

बगु्न 

 ज्विो आउनु 

आवश्यक 

छैन 

पछा  तनम्नतलतिि कुितहरू नभएको भए 

पिैन 

 व्यवहतिमत परिविासँगै आएको 

ज्विो  

 व्यतक्त तनकै तबितमी भएको 

िेतिन्छ वत त्यस्िो कतया गछा  

 व्यतक्तलतई श्वतस फेना गतह्रो 

हुन्छ  

 व्यतक्त चोटपटकसँग सम्बतन्धि 

निहकेो िगि जस्िो ितिो वत 

बैजनी ितनत हुन्छ 

 व्यतक्तले अरू भटे्छ 

 अलग 

ितख्ने 

मतन

िण्ड 

समत

धतन 

गरिए

को छ 

 

 

 

  सङ्केि ि लक्षण तवविणपट 
लक्षण सतमतन्य कतिणहरू गुनतसो वत के िेतिन 

सक्छ 

स्वतस््य 

पितमशाक 

लतई 

सूतचि गने 

मतित 

तपित 

लतई 

सूतचि 

गने 

अस्थतयी रूपमत अलग ितख्ने यदि अलग िततिएको 

भए कतहले फेरि भनता 

गने 

 व्यतक्टेरियत 

 

 मतईकोप्लतज्मत 

   अलग ितख्ने मतनिण्ड  

िोकी 

(कतन िेति 

फोक्सो सम्म 

कहहकँो पतन 

अतिप्रजनबतट 

आउन सक्छ। 

िोदक 

वतयुनलीको 

िन्िुहरूमत 

आएको 

अविोधप्रतिको 

शिीिको 

प्रतिदक्रयत नै 

िोकी हो ) 

 सतमतन्य रुघत िोकी 

 िल्लो श्वतस प्रस्वतस 

सङ्क्रमण (अथताि ्

न्युमोतनयत 

ब्रोङकतईरटस) 

 कण्ठिोग 

 िम 

 सतइनस सङ्क्रमण 

 रिनोभतइिस 

 ब्रोङकतईरटस 

 सुक्ित वत 

तभजेको िोकी 

 नतकबतट पतनी 

बगु्न (सफत, 

सेिो, वत पहेलँो 

हरियो) 

 घतटी िखु्न ु

 घतटी िसिस 

हुनु 

 िस्रो आवतज, 

भुकेको जस्िो 

िोकी 

  

आवश्यक 

छैन 

पछा  तनम्नतलतिि कुितहरू 

नभएको भए पिैन 

 धेिै िोकु्न 

 चतँडो चतडँो श्वतस फेनुा 

ि/ अथवत श्वतस फेनामत 

करठनतइ 

 मूल्यतङ्कन ि उपचति 

नगरिएको भए स्वत ँ

स्वतँ गनुा 

 स्यतनोतसस अथताि् 

छतलत ि श् लेष् मत जतली 

नीलो हुनु । 

 अलग ितख्ने 

मतनिण्ड 

समतधतन 

गरिएको छ 

पितलत  

 

सतमतन्यिः तवषतणुद्वतित 

उत् पत्र भएको  कम 

सतमतनय रूपत 

ब्यतक्टेरियल वत 

प्यतितसतईरटक 

 बच्चतको 

सतमतन्य 

ढतँचतसँग िुलनत 

गिता घिी घिी 

गीलो वत पतनी 

भएको दिसत 

गनुा (िष्टव्य 

अत्यतधक स्िन 

पतन गितइएको 

एक वत 

एक भन्ित 

बढी िगि 

भएको 

पितलतको 

लतगी वत  

एउटत 

समूहमत 

एक हप्तत 

हो यदि तनम्नतलतिि भए हो 

 डतयपि लगतएको 

बच्चतमत दिसत हुिँैन 

 शौचतलयको िततलम 

प्रतप्त बच्चतमत “िघुाटनत” 

गितउनु 

 त्यस बच्चतको लततग 

सतमतन्य िहकेो भन्ित 

िईु वत बढी पटक 

 िगियुक्न पितलत 

ि 

तसगेल्लत,सतल्मो

नेल्लत वत 

तजयतर्डायतद्वतित 

भएको 

पितलतको 

मततमलतको लततग 

स्वतस््य 
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बच्चतको 

सतमतन्यि घिी 

घिी नजमेको ि 

केही पतनीयुक्त 

दिसत हुन्छ वत 

कैयन् दिन सम्म 

दिसत नहुन पतन 

सक्छ  ) 

 पेट बतउँतडने 

 सतमतन्यि 

सन्चो नभएको 

अनुभव गने 

 कतहलेकतही ँ

बतन्ित सतथमत 

हुन्छ  

तभत्र 

पितलत 

लतगेको 

िईु भन्ित 

बढी 

बच्चतहरू 

दिसत हुनु दकनभने 

यसले हिेचतह प्रितयक 

तशक्षकलतई बढी कतम 

उत्पन्न गछा ि असल 

स्वस््यित बनतउको 

लततग तनकै करठन 

बनतउँछ  

 दिसतमत िगि वत 

हसँगतन 

 बच्चतको लततग दिसतको 

असतमतन्य िङ  (सबै 

कतलो वत तनकै पहेलँो) 

 ८ घण्टतमत तपसतब 

नहुनु 

पेसतकमीद्वतित 

फका नको लततग 

सफतइ दिएको 

 डतयपि प्रयोग 

गरिएको बच्चतमत 

दिसत डतयपिमत 

भएको (दिसत 

तगलो भए पतन) 

ि चतपीको 

िततलम प्रतप्त 

बच्चतको दिसत 

गनाि् िघुाटनत 

नहुन े

 सहभतगी हुन 

सक्षम 

 

 

  सङ्केि ि लक्षण तवविणपट 
लक्षण सतमतन्य कतिणहरू गुनतसो वत के िेतिन 

सक्छ 

स्वतस््य 

पितमशाक 

लतई सूतचि 

गने 

मतित 

तपित 

लतई 

सूतचि 

गने 

अस्थतयी रूपमत अलग ितख्ने यदि अलग 

िततिएको भए 

कतहले फेरि भनता 

गने 

      व्यवहतिगि परिविान सँग 

ज्विो 

 तनकै तबितमी भएको 

िेतिन्छ वत कतया गछा 

 

 

श्वतस 

फेनामत 

करठनतइ 

वत श्वतस 

फेिता 

आवतज 

आउन ु

 

१. सतमतन्य रुघत िोकी 

२. कण्ठिोग 

३. ईतपग्लोरटरटस 

४. ब्रोङकतईरटस 

५. िम 

६. तनमोतनयत 

७. श्वतस नतलमत कुनै 

वस्िु अतड्कएकको 

 

१. सतमतन्य रुघत 

िोकी: नतक बन्ि 

हुने, घतँटी िखु्न,े 

िोकी ि/ अथवत 

हल्कत ज्विो 

आउने 

२. कण्ठिोग:भुकेको 

जस्िो िोकी, 

िस्रोपन, ज्विो, 

सम्भतव्य छतिीमत 

असतजलो हुने 

(ितति लक्षण झन 

िितब हुन्छ) 

ि/अथवत श्वतस 

फेिता तवशेष गिेि 

श्वतस ितन्ित तनकै 

ठूलो घ्यति घ्यति 

आवतज आउँछ 

३. ईतपग्लोरटरटस: 

आवश्यक 

छैन 

पछा  तनम्नतलतिि कुितहरू भएको 

भए पछा 

 व्यवहति परिविान सँगै 

आएको ज्विो 

 व्यतक्त धेिै तवितमी भएको 

जस्िो िेतिन्छ कतया गछा 

 व्यतक्तलतई श्वतस फेना गतह्रो 

हुन्छ । 

 व्यतक्तको चोटपटकसँग 

सम्बतन्धि निहकेो िगि 

जस्िो ितिो वत बैजनी ितनत 

हुन्छ 

 व्यतक्तले अरू भटे्छ 

 अलग ितख्ने 

मतनिण्ड 

समतधतन 

गरिएको  
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मुि िोलेि 

तचउँडो, िल 

पतिेि, आवतज 

तनकतलेि श्वतस 

फेनुा, उच्च ज्विो 

आउनु ि/अथवत 

तनलो तनलो नङ ि 

छतलत, र् यतल 

तनकतल्ने, सुत्न 

नचतहन े

४. (ि ५) 

ब्रोङकतईरटस ि 

िम: व्यक्तले श्वतस 

फेनाको लततग कडत 

परिश्रम गनुा पछा; 

चतँडो  चतँडो श्वतस 

फेछा; किङहरू 

बीचको स्थतन 

प्रत्येक श्वतससँग 

चुतसएको जस्िो 

हुन्छ;घिघितट; 

श्वतस फेिता तसरट 

बजतएको जस्िो 

आवतज आउनु; 

तचसो/ 

िोकी;झकताउने ि 

तबितमी । श्वतस 

तभत्र ितन्न भन्ित 

बततहि फतल्न बदढ 

समय तलन्छ 

५. मततथ हनेुाहोस् 

६. तनमोतनयत: 

गतहिो िोकी िीव्र 

श्वतस किङहरू 

बीचको स्थतन 

प्रत्येक श्वतससँग 

चुतसएको जस्िो 

हुन्छ 

७. श्वतस नतलमत कुनै 

वस्िु अतड्कएकको 

मततथ समूह २ 

बमोतजमको 

लक्षण 

 

कतन िखु्न े

 
१.ब्यतक्टेिीयत वत 

भतइिस 

२.प्रतय जसो सतमतन्य 

१. ज्विो 

२. तपडत वत 

तचडतचडतपन 

आवश्यक 

छैन 

हो यदि तनम्नतलतिि भए 

आवश्यक छैन  

 सहभतगी हुन असमथा 

 हिेचतहले कमाचतिीको 

 अलग ितख्ने 

मतनिण्ड 

समतधतन 

गरिएको  
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रुघत िोदकको सन्िभामत 

हुन्छ 

 

 

३. सुन्नमत करठनतइ 

४. कतन बन्ि हुन ु

५. तनकतस 

६. कतन वरिपरि 

सुतन्ननु 

 
 सतमतन्यि सन्चो 

नभएको अनुभव 

गने 

 कतहलेकतही ँ

बतन्ित सतथमत 

हुन्छ  

अरू बच्चतलतई हिेचतह 

गने क्षमितसँग सम्झौित 

गछा 

 व्यवहति परिविान सँगै 

ज्विो आउने 

आिँत 

पोल्न,ु 

ितिो 

आिँत 

१. आँित छोपे्न िन्िु ि 

छोपे्न ढकनीमत 

व्यतक्टेरियत सङ्क्रमण 

(व्यतक्टेरियल 

कन्जतङ्टभतइरटस)  

२. आँित छोपे्न िन्िु ि 

छोपे्न ढकनीमत 

भतइिल सङ्क्रमण 

(भतइिल 

कन्जतङ्टभतइरटस)  

३. आँित छोपे्न िन्िु ि 

छोपे्न ढकनीमत एलजी 

भएि पोल्ने(एलर्जाक 

कन्जतङ्टभतइरटस) 

४. आँित छोपे्न िन्िु ि 

छोपे्न ढकनीमत  

पोल्ने(ईरिटेन्ट 

कन्जतङ्टभतइरटस) 

(अथताि् बढी 

क्लोरिनयुक्त पतनीमत 

पौतड िेल्नु; वतयु 

प्रिषुण) 

५.  

१. व्यतक्टेरियत 

सङ्क्रमण: आँितहरू 

सेिोको बिलत ितिो 

हुनु ि बतक्लो पहेलँो 

हरियो पीप आउनु । 

पोल्ने तबहतन 

सुतनएको, पतप्रो 

जमेको  हुन सक्छ ।  

२. भतइिल सङ्क्रमण: 

गुलतबी ितिो पोल्ने 

सुतनएको आँितहरू 

पतनी बगे्न संभततवि 

मततथल्लो श्वतस 

प्रश्वतस सङ्क्रमण । 

३. (ि ४) एलर्जाक ि 

ितसतयतनक पोलतइ: 

ितिो, आँसु बगे्न, 

तचलतउनु आँित; 

नतकबतट पतनी बगे्न, 

हतरँु्छ्य आउने; पतनी 

आउने 

 

पछा, यदि 

२ वत बढी 

बच्चतहरूमत 

पतनी बगे्न 

ितिो 

आँित 

भएको छ 

भने 

हो व्यतक्टेरियल 

कन्जतङ्टभतइरटसको लततग 

होइन । यस अवस्थतको लततग 

अलग छुट्यतएि ितख्नु पिैन । 

यसलतई एतन्टबतयोरटक 

औषतधले यसको उपचति गनुा 

पछा भने्न तवषयमत स्वतस््य 

कमीहरू बीच मिैक्यित छैन । 

उपचति ि फैलतवट 

िोकथतममत एतन्टबतयोंरटकको 

भूतमकत अस्पष्ट छ । गुलतबी 

आँित भएको धेिै जसो 

व्यतक्तहरू एतन्टबतयोरटक 

तबनत ५ वत ६ दिन पतछ ठीक 

हुने गछान् । 

 

अरू रूपहरू लततग 

तनम्न कुितहरू भए पिैन: 

व्यतक्तले अन्य अलग ितख्नु पने 

मतपिण्डहरू पुित गछा । 

 

िष्टव्य: एक प्रकतिको भतइिस 

कन्जतङ्टभतइरटस चतँडो 

फैलन्छ ि अलग ितख्न आवश्यक 

हुन्छ । यदि 

२ वत बढी बच्चतहरूमत थतहत 

भएको कुनै पतन ितसतयतनक  

तचलतउनेसँग िुलत भएको 

जतनकतिी तबनत पतनी बगे्न 

ितिो आँित भएको छ भने 

अलग ितख्न आवश्यक हुन पतन 

सक्छ ि स्वतस््य 

अतधकतिीहरूलतई सूतचि 

गरिनु पने छ ।  

 व्यतक्टेरियल 

कन्जतङ्टभतइरट

सको लततग 

मतिततपितहरूले 

स्वतस््य 

पेसतकमीसँग 

छलफल 

गरिसकेपतछ । 

एतन्टबतयोरटक्स 

पे्रस्क्रतइव गना 

पतन सदकन्छ 

नगना पतन 

सदकन्छ । 

 अलग ितख्ने 

मतनिण्ड 

समतधतन 

गरिएको  

ज्विो 

आउन ु
 कुनै पतन भतइिल, 

ब्यतक्टेरियल वत 

प्यतितसतईरटक 

सङ्क्रमण 

थदकि हुन,ु तचडतचडत 

हुनु, घटेको 

दक्रयतकलतप 

िष्टव्य: 

आवश्यक 

छैन 

हो तनम्न कुित नभए सम्म पिैन:  

 व्यवहतिमत परिविान 

 सहभतगी हुन असक्षम 

 हिेचतहले कमाचतिीको अरू 

 सहभतगी हुन 

सक्षम 

 अलग ितख्ने 

मतनिण्ड 

समतधतन 
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 बढी िततिनु  

 औषतधको प्रतिदक्रयत 

(अथताि् सुई मुिबतट 

ितने) 

 अन्य सङ्क्रमण नहुने 

िोग (अथताि् बतथ 

मेतलगे्नन्सी ) 

 ज्विो मतत्र 

हततनकतिक हुिँैन । 

एकजनत व्यतक्तमत 

सङ्क्रमण हिँत 

शिीिको ितपक्रम 

बढ्नु आक्रमण 

तवरुि शिीिको 

सतमतन्य सुिक्षतको 

एक भतग हो  

 शिीिको ितपक्रम 

ििु रूपले बढ्नतले 

कतहलेकतही ँ

बच्चतहरूमत 

ज्विोको मूछता हुन 

सक्छ यो 

सतमतन्यि ६ वषा 

पुगे पतछ उतब्जन्छ 

। ज्विोको मूच्छता 

पतहलो पटक हुिँत 

बच्चतलतई 

मूल्यतङ्कन गना 

आवश्यक हुन्छ । 

यी मूच्छताहरू 

डिलतग्िो हुन्छ िि 

बच्चतलतई कुनै पतन 

िीघाकतलीन हततन 

गिैन । प्रत्येक पटक 

मूच्छता पिता 

बच्चतलतई ज्विोको 

मूच्छता भएको 

थतहत भए पतन 

मतित तपितहरूले 

तिनीहरूको 

बच्चतको स्वतस््य 

कमीलतई सूतचि 

गनुा पछा  । 

चिेतवनी: एतस्प्रन न 

दिनुहोस् । यो िीयी 

तसण्ड्रोम हुने बढ्िो 

जोतिमसँग 

जोतडएको छ (दिमतग 

ि कलेजोलतई असि 

पतने एउटत िलुाभ ि 

गम्भीि िोग ) 

बच्चतलतई हिेचतह गने 

क्षमितसँग सम्झौित गछा 

िष्टव्य: 

४ मतहनत भन्ित मततथको 

व्यतक्तको लततग ितपक्रम 

अथापूणा रूपले सतमतन्य 

भन्ित मततथ बढ्ने सोतचने 

छ यद्यतप ठोस स्वतस््य 

समस्यत नै हो भने्न एउटत 

सङ्केि भने्न छैन  

 १००  

 १०१ तडग्रीफिेनहतईट  

(३८.३ सेतन्टगे्रट) मुि 

 १०२ तडग्रीफिेनहतईट 

(३८.९ सेतन्टगे्रट)मलतशय 

 कतनको ितपक्रम मुिको ि 

मलतशयको ितपक्रम बितबि 

 
 ित्कतल मतेडकल सतवधतनी 

पतउनहुोस् जब ४ मतहनत 

भन्ित कम उमेिको 

नतबतलकलतई व्यत्यत 

नभएको ितपक्रम १०१ 

तडग्रीफिेनहतईट (३८.३ 

सेतन्टगे्रट)मलतशय वत १०० 

तडग्रीफिेनहतईट(३७.८ 

सेतन्टगे्रट) कतिी । ज्विो 

आएको २ मतहनत भन्ित 

कम उमेिको कुनै पतन 

नतबतलकले एक घण्टत तभत्र 

मेतडकल सतवधतनी पतउनु 

पने छ । 

 

गरिएको  

टतउको 

िखु्न ु

  थदकि 

तचडतचडतहट 

 अरू लक्षणसँग वत 

अरू लक्षण तबनत 

हुन सक्छ 

आवश्यक 

छैन 

हो तनम्नतलतिि नभए सम्म पिैन 

 व्यतक्त सहभतगी हुन 

असक्षम 

 

िष्टव्य: 

तनम्न तलतिि कुित भए 

स्वतस््य पेसतकमीलतई 

सूतचि गने अचतनक कडत 

 सहभतगी हुन 

सक्षम 
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रूपमत टतउको ििुेमत 

बतन्ित गिेि कडत रूपमत 

टतउको ििुेमत वत 

मतनन्जतईरटसको सङ्केि 

हुन सके्न घतँटी अिअिो हुने  

। घतँटीको छेउमत घतउ 

भन्ित फिक सिोकतिको 

अिअिो घतँटी बच्चतलतई 

उसको बेली बटनमत 

(छतिीमत तचउँडो ितिेि) 

हनेा लगतउँित अतनच्छत ि 

असतमतन्य असतजलोपन  

तचलतउन े १. रिङवमा 

२. ठेउलत 

३. तपन वमा 

४. टतउकोको जुम्रत 

५. स्क्यततबज 

६. तचडतचडतक 

प्रतिदक्रयतको एलजी 

(तवष वृक्षलित) 

७. सुक्ित छतलत वत 

एतक्जमत 

८.चमािोग 

१. रिङवमा: छतलतमत 

तचलतउने गोलो 

धब्बतहरू वत ितलुमत 

िुइले धब्बतहरू  

२. ठेउलत: ितल,ु 

अनुहति ि शिीिमत 

ितिो परिवेशले घेिेको 

फोकत जस्िो 

थोप्लतहरू; ज्विो; 

तचडतचडतहट 

३. तपन वमा: मलद्वति 

तचलतउने 

४. टतउकोको जुम्रत: 

कपतलमत सतनो 

दकितहरू वत तलित 

५. स्क्यततबज: 

शिीिको न्यतनो 

क्षेत्रहरूमत तवशेष 

गिेि  औलँतको 

बीचमत  धेिै तचलतउने 

ितिो फोकतहरू 

६. तचडतचडत: 

प्रतिदक्रयतको एलजी 

(तवष वृक्षलित): 

उठेको गोलो 

चलतयमतन डतबि 

छतलत ितिो हुनु 

स्थतनीय 

तप्रतिदक्रयतसतथ 

ठेलतहरू उठ्छ 

७. सुक्ित छतलत वत 

एतक्जमत: शिीिमत 

सुक्ित क्षेत्रहरू । धेिै 

जसो गतलतहरू कुइनु  

अगततड ि घुँडत 

पछततड सबै भन्ित 

नितम्रो । 

नतबतलकहरूमत िुट्टत 

जुम्रत ि 

लुिो जस्िो 

सङ्क्रमणको 

लततग यदि 

समूहमत 

एक वत एक 

भन्ित बढी 

बच्चतमत 

चमािोग वत 

रिङवमा; 

ठेउलतको 

लततग 

 ठेउलत लुिो ि  छतलतिोगको लततग 

 
पछा । 

 

िीङवमा ि टतउकोको जुम्रतको 

लततग 

हो, दिनको अन्त्यमत 

 

 व्यतक्तलतई दिनको अन्त्यमत 

उपचतिको लततग स्वतस््य 

पेसतकमीलतई रिफि गनुा 

पने छ ।   

तपनवमा एलर्जाक वत 

तचडतचडतउने प्रतिदक्रयत ि 

एतक्जमतको लततग  

 

तनम्न बमोतजम नभए होइन  

पतनी आउन ेवत मतम्री पिेको 

घतउको कतिण सङ्क्रतमि भएको 

िेतिन्छ  

 

समूह बतट अलग ितख्न ुयदि पतहलत 

लेितजोित नगरिएको भए 

समूहहरूको लततग  उपचति ि 

हेिचतहको योजनत बनतउनको 

लततग मेतडकल सल्लतह प्रतप्त 

गनाको लततग मतत्र आवश्यक छ  

 अलग ितख्ने 

मतनिण्ड 

समतधतन 

गरिएको छ 

 एकजनत स्वतस््य 

पेसतकमी को 

तसफतरिस 

बमोतजमको 

औषतध ि 

उपचतिमत यदि 

अवस्थतको लततग 

हो भने पुन भनता 

हुनको लततग 

आवश्यक 

समयको लततग । 

घतउको लततग 

एतन्टबतयोरटक 

प्रयोग गनुा पने वत 

मुिबतट 

आवश्यक हुने 

अवस्थतको लततग 

अरूमत सना सके्न 

जोतिमलतई 

घटतउनको लततग 

उपचति गने 

समय अवतध 

सतमतन्यिः २४ 

घण्टत हो । कीित 

वत पिजीवी 

सङ्क्रमण भएको  

धेिै जसो 

व्यतक्तहरूको 

लततग उपचति 

गनतासतथ पुन 

भनता गनुा स्वीकतया 

छ । 
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अगततड वत शिीिमत 

जहतँ पतन िि 

सतमतन्उि डतयपि 

क्षेत्रमत होइन सुक्ित 

क्षेत्रहरू हुन्छ । यदि 

सुतनएको ितिो भएको 

वत स्रतव भइ िहकेो छ 

भने सङ्क्रमणबतिे 

सोच्नुहोस् ।  

८.चमािोग: मतम्री 

पिेको पहेलँो के्षत्रहरू 

स्रतव भइ िहकेो 

घतउनहरू । प्रतयजसो 

मुिमत ि नतकको 

प्वतल वरिवरि 

मिुको 

घतउ 
१.मुि ि घतँटीमत मोिी 

िंगको च्यतउ जस्िो उम्रने 

िोग (ितमि सङ्क्रमण) 

२.लूिो, िति, जन-ै

िरटित, सतकी-िरटित 

३.मुिको िोग 

१.मुि ि घतँटीमत 

मोिी िंगको च्यतउ 

जस्िो उम्रने िोग 

तजब्रो ि गतलतमत सेिो 

धब्बतहरू   

२.लूिो, िति, जन-ै

िरटित, सतकी-िरटित 

सुतन्नित िखु्ने; ज्विो; 

तपडतितयी;  मुिमत 

पहेलँे पहेलँो 

धब्बतहरू; घतँटीको 

ग्रन्थीहरू सुतनएको; 

ज्विो उस्रेको; तचसो 

घतउ; ितिो, सुतन्नएको 

तपडतितयी ओठहरू 

३.मुिको िोग गतलत 

वत तगजतमत 

तपडतितयी घतउहरू 

आवश्यक 

छैन 

हो  तनम्नतलतिि अवस्थतमत बतहके 

पिैन 
 

 मुिको घतउसँग सम्बतन्धि 

अतविल रूपमत र् यतल 

चुहतउने 

 सहभतगी हुन असक्षम 

 हिेचतहले कमाचतिीको अरू 

बच्चतलतई हिेचतह गने 

क्षमितसँग सम्झौित गछा 

 

 

 सहभतगी हुन 

सक्षम 

 अलग ितख्ने 

मतनिण्ड 

समतधतन 

गरिएको  
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डतबि तवतभन्न कतिणहरू 

१. भतइिल; िोतसओलत 

इन्फतन्टुम, पतँचौ िोग, 

ठेउलत, हप्सा भतइिस, 

मोलुस्कुम 

कन्टततजयोसुम, 

मुसतहरू, तचसो 

घतउहरू, तसङलेस 

(हप्सा जुस्टि) ि अन्य 

२. छतलतको िोग 

संचति ि सङ्क्रमण;  

रिङवमा (फङ्गस), 

लुिो (पिजीवी), 

चमा िोग, फोडत, 

ि सेल्युलतईरटस 

(ब्यतक्टेिीयत) 

३. 

मेतनङ्गोकोक्कस, 

स्थतफतईलोकोक्कस 

आउिीयोस 

(एमएसएसए, 

एमआिएस) 

 
 

छतलतले 

तवतभन्न कतिणले 

उस्िै प्रकतिकोलक्षण 

िेितउन सक्छ । 

डतबिको कतिण 

तनतिि गनाको लततग 

डतबि कस्िो िेतिन्छ 

भने्न मतत्र होइन अन्य 

जतनकतिीहरूबतिे पतन 

सोच तवचति गने 

एकजनत योग्य 

स्वतस््य पेसतकमीको 

मूल्यतङ्कन आवश्यक 

हुन्छ  । 

१.भतइिल; प्रतयजसो 

नतकबतट पतनी बगे्न, 

िोकी, ि ज्विो जस्िो 

सतमतन्य तबितमीको 

सङ्केिहरू (मुसत ि 

मोलुस्कममत बतहके) 

प्रत्येक भतइिल 

डतबिको ितस 

प्रकतिको रूप हुने गछा 

।  

२. सतमतन्य छतलतको 

िोग सञ्चति ि 

सङ्क्रमण; “तचलतउने” 

हनेुाहोस् अझ बढी 

गम्भीि ितलको 

छतलतको 

सङ्क्रमणहरू:ितिोपन, 

पीडत, ज्विो, पीप   

३. गम्भीि प्रकतिको 

ब्यतक्टेरियल 

सङ्क्रमण;िलुाभ । यी 

बच्चतहरूमत डतबिसँग 

ज्विो आउँछ ि तनकै 

तबितमी हुन पतन 

सक्छ । 

प्रकोपको 

लततग 

हो तनम्न तलतिि कुितहरूमत 

बतहेक पिैन : 

 व्यवहति परिविान वत 

ज्विोको सतथमत डतबि 

 स्रतव भइ िहकेो/ िुलत 

घतउ भएको 

 चोटपटकसँग सम्बतन्धि 

नभएको तनलडतम 

 जोनी िखु्ने ि डतबि 

आउने 

 सहभतगी हुन असमथा 

 निम, छतलतको ितिो 

के्षत्र, तवशेष गिेि यदि 

त्यसको आकति वत 

निमपन  बदढिहकेो छ 

भने  

 िैतनक 

दक्रयतकलतपहरू

मत सहभतगी हुन 

सक्षम 

 कम्िीमत पतन 

२४ घण्टत 

एतन्टबतयोछरटक 

औषतधमत 

 अलग ितख्ने 

मतनिण्ड 

समतधतन 

गरिएको  

घतटँीमत घतउ 

(फतरितन्जरटस) 

१.भतइिल मततथल्लो 

श्वतस प्रश्वतसको सङ 

क्रमण गितउने रुघत 

िोकीको भतइिसहरू 

२. स्टे्रप घतटँी 

१.भतइिल: शब्िरूप 

बच्चतहरूले घतँटीमत 

घतउ भएको गुनतसो 

गनेछ; सतनत बच्चतहरू 

भोक कम भएि ि 

ितने कुित तनल्न बढ्िो 

रूपमत अस्वीकति   

तचडतचडत हुन पतन 

सके्नछ । नतकबतट 

पतनी बगे्न, िोकी ि 

आवश्यक 

छैन 
पछा तनम्न तलतिि नभए पिैन 

 तनल्नमत असमथाित 

 श्वतस फेनामत गतह्रो 

हुनुको सतथै अत्यतधक 

र् यतल चुहतउने । 

 व्यवहति परिविासँग 

ज्विो 

 व्यतक्तले अन्य अलग 

ितख्नु पने मतन िण्ड पुित 

गछा 

 तनल्न सक्षम 

 सहभतगी हुन 

सक्षम 

 कम्िीमत पतन 

२४ घण्टत 

औषतधमत  

 अलग ितख्ने 

मतनिण्ड 

समतधतन 

गरिएको  
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िगि जम्ने जस्िो 

मततथल्लो श्वतस 

प्रश्वतस सम्बन्धी िोग 

िेतिन पतन सक्छ 

२. स्टे्रप घतटँी: स्टे्रप 

सङ्क्रमणको परिणतम 

सतमतन्यि िोकी ि 

नतकबतट पतनी बगे्न 

हुिँैन । सङ्क्रमणको 

तवरुि शिीिको 

प्रतििोधको सङ्केि 

घतँटीको छेउमत, तजब्रो 

पछततड ि घतँटी 

पछततडको पितालमत 

सेिो धब्बत भएको 

ितिो िन्िुहरू 

लगतयिकत छन् । 

टन्सीलहरू एक 

अकतालतई छुने समेि 

ठूलो हुन पतन सक्छ । 

शिीले सङ्क्रमण 

तवरुि लड्ित 

सुतन्नएको चमासति 

हुन्छ (कतहलेकतही ँ

भुलले “सुतन्नएको 

ग्रन्थीहरू” भतनन)े 

पटे िखु्न ु १.भतइिल 

ग्यतस्ट्रोइन्टिेरटस वत 

स्टे्रप घतँटी 

२. आन्ित, ठूलो आन्ित, 

कलेजो, मूत्रतशय जस्िो 

पेटको आन्िरिक 

अङ्गहरूमत समस्यत 

१.भतइिल 

ग्यतस्ट्रोइन्टिेरटस वत 

स्टे्रप घतँटी: बतन्ित गने 

ि पितलत ि/ अथवत 

कचमच हुनु पेट ि 

/अथवत आन्ितको 

एउटत भतइिल 

सङ्क्रमणको 

सङ्केिहरू हो । स्टे्रप 

घतँटीले घतँटी ििुतइ, 

टतउको ििुतइ ि 

सम्भततवि ज्विोको 

सतथै पेट िखु्ने गितउन 

सक्छ । यदि िोकी ि 

नतकबतट पतनी जतने 

उपतस्थि छ भने स्टे्रप 

हुन तनकै कम 

सम्भतवनत हुन्छ । 

२. पेटको आन्िरिक 

अङ्गहरूमत समस्यत: 

पेटमत लगतितिको 

अति पीडत  

एक हप्तत 

तभत्र उही 

समूहमत 

बहु 

मततमलत 

भएमत 

बतहके 

पिनै 

पछा तनम्न तलतिि कुित नभएमत 

पिैन 

 अति तपडतले बच्चतलतई 

झुके्न वत तचच्यतउने 

गितउँछ । 

 चोट पटक पतछ पेटमत 

तपडत  

 िगि भएको/ कतलो 

दिसत 

 ८ घण्टत सम्म तपसतब 

नहुनु 

 पितलत 

 बतन्ित 

 पहेलँो छतलत/ आँित  

 व्यवहति परिविान सँगै 

ज्विो 

 तनकै तबितमी िेतिन्छ 

वत त्यस्िो कतया गछा 

 तपडतको 

समतधतन हुन्छ 

 सहभतगी हुन 

सक्षम 

 अलग ितख्ने 

मतनिण्ड 

समतधतन 

गरिएको  
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परितशष्ट ि 

 

दक्रब (बच्चतको तबर्छ्यौनत) सम्बन्धी उपभोक्तत उत्पतिन सुिक्षत आयोग १६ सी.एफ.आि §१२२०  

तडसेम्बि २८, २०१२ ितेि सुरु भएि बतल हिेचतह सुतवधतहरू ि पतरिवतरिक बतल हिेचतह गृहहरूले उपलब्ध 

गितइएको कुन ै पतन तबर्छ्यौनतले अतनवतया रूपमत नयतँ ि सुधतरिएको सघीय सुिक्षत मतनकहरूलतई पुित गनुा 

पनेछ । नयतँ मतनकहरू अझ बढी िपे्न धतिु सतमग्री ि पूजताहरू आवश्यक हुिँ ैि अझ बढी कठोि पिीक्षणको लततग 

आिशे दििँ ै  पिम्पितगि ड्रप सतईड टे्रलहरूमत पतहलत ितेिएको सुिक्षत ििितहरूलतई सम्बोधन गि ैजनु २८, 

२०११ मत तनमताितहरू, िुित तवके्रितहरू, आयतिकिता ि तबििकहरूलतई लतगू हुनेछ ।  

िपतईलँ ेके जतन्न ुपछा ….. 

 यो एउटत ड्रप सतईडको मुद्दत भन्ित बढी हो । िपतईकँो हतलको दक्रबलतई तस्थि गनताले यसलतई 

अनुपतलनत गरिएको बनतउँिनै । 

 उत्पतिनमत हिेेि िपतईलँे अनुपतलनत गरिएको तनक्योल गना सकु्नहुन्न । 

 नयतँ मतनकहरू कतठको, धतिुको ि तमलतएि ितख्न तमल्ने सबै पूणा आकतिको ि गैह्र पूणा आकतिको 

दक्रबहरूमत लतगू हुने छ । 

 यदि िपतईलँे जुन  २८ २०११ लतगू हुने तमति भन्ित पतहलत नै एउटत दक्रब दकनु्न भयो ि त्यसले नयत ँ

संघीय मतनकहरूलतई पुित गिेको वत नगिेको बतिे तनतिि हुनुहुन्न भने प्रमतण मतगेि िपतईलँे दक्रबले 

मतनक पुित गिेको रुजू गनुा पने तसतपएससील ेतसफतरिस गछा । 

o तनमताितहरू, िुित तवके्रितहरू, आयतिकिता ि तबििकहरू अनुपतलनत गिेको प्रमतणपत्र ििेतउन 

भनु्नहोस् । कतगजतिहरू अतनवतया रूपले तनम्न बमोतजम हुनु पने छ 

 उत्पतिनको वणान 

 आयतिकिता वत घिेलु तनमताितको नतम, पुित जतनकतिी, हुलतक ठेगतनत ि टेतलफोन नम्बि दिनुहोस् 

 कुन तनयमको लततग यसले अनुपतलनत गिेको तनयमलतई पतहचतन गनुाहोस ्(१६ तसएफआि १२१९ 

वत १२२०) 

 अतभलेक किता ि पिीक्षण प्रयोगशतलतको नतम, पुित जतनकतिी, हुलतक ठेगतनत ि टेतलफोन नम्बि 

दिनुहोस ्

 तनमताण ि पिीक्षणको स्थतन ि तमति दिनहुोस् 

o दक्रबमत तनमताण भएको तमति भएको एउटत लेबुल पतन टततँसएको हुनु पने छ । 

िपतईलँ ेके गनुा पछा ….. 

 सब ैबतल हिेचतह सतुवधतहरू पतरिवतरिक बतल हिेचतह गहृहरू ि सतवाजतनक आवतसको क्षते्रहरू: 
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o तडसेम्बि २८, २०१२ भन्ित पतहलत नै अतनवतया रूपमत आफ्नो हतलको दक्रबहरूलतई नयत ँ

अनुपतलनत गने दक्रबहरूले प्रतिस्थतपन गने ियतिी गनुा पन ेछ । 

o नयतँ दक्रबको मतनकलतई पुित नगने  दक्रबलतई फेरि तबक्री ितन दिने त्यस ैदिने गनुा हुिँनै । 

 पिुतनो अनपुतलनत नगन ेदक्रबहरूलतई फेरि जोड्न प्रयोग गना नसदकन ेिविल ेनष्ट गन े

 अनपुतलनत नगन े दक्रबहरूलतई अनलतईन तललतम सतइटहरू मतफा ि फेरि तबक्री गनुा हुिँनै वत स्थतनीय 

दकफतयि पसलहरूलतई ितन दिन ु हुिँनै । त्यसलतई नष्ट गनुा भन्ित पतहलत त्यसलतई भत्कतउन े

तसतपएससी तसफतरिस गछा । 

 

 

 

 

 
 
 

बतल तवकतस तवभतग 
बतलबच्चत िथत परिवति तवभतग 

एनओबी १ नथा 
२८० स्टेट ड्रतईभ 
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