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सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत काययववलध, २०७६ 

 

प्रस्तावनााः सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, संरक्षण, पनुस्थायपना, मनोववमर्य, सामाजिकीकरण, 

पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुएयकीकरण, पालन पोषण, स्यािार ससुार, जर्क्षादीक्षा, सीप तथा क्षमता 
ववकास अलिववृद्ध स्वरोिगार तालीम, पाररवाररक आलथयक ववकास सियोग, सडकमा बस्न रोकथाम तथा 
सचेतना सम्बन्धी काययक्रम सम्बजन्धत स्थानीय ति, प्रदेर् र संघ तथा तीनै तिमा रिेका सम्बजन्धत 
सरोकारवाला लनकाय तथा संघ संस्था बीचको समन्वय, सियोग, सिकायय र सि-अजस्तत्वमा सञ्चालन 
गनय, कुनै पलन बालबाललकालाई सडकमा बस्न निनेु वातावरण लसियना गनय, सडक बालबाललकाको 
संरक्षण तथा अलधकार प्रवधयन काययलार्य समन्वयात्मक र एकीकृत रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
गनय वाञ्छनीय िएकोले,  

 

बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८६ को उपदफा (१) को अलधकार प्रयोग गरी मविला, 
बालबाललका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालयले सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
एकीकृत काययववलध, २०७६ स्वीकृत गरेकोछ । 

 

  

 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्िक 

 

 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस काययववलधको नाम “सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण 
 तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत काययववलध, २०७६” रिनेछ ।  

(२) यो काययववलध मविला, बालबाललका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालयबाट स्वीकृत िएको 
लमलतदेजि लागू िनेुछ । 

२. पररिाषााः  ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववलधमा,- 

  (क) “मन्रालय” िन्नाले मविला, बालबाललका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालय सम्झन ु
   पछय ।  

(ि) “पररषद्” िन्नाले बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम 
रिेको राविय बाल अलधकार पररषद् सम्झन ुपछय । 
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  (ग) “स्थानीय ति” िन्नाले मिानगरपाललका, उपमिानगरपाललका, नगरपाललका वा  
   गाउँपाललका सम्झन ुपछय ।  

(घ) “काययक्रम” िन्नाले सडक बालबाललका मकु्त सडक बनाउन सडक 
बालबाललकाको पविचान, उद्धार, संरक्षण, पनुस्थायपना, मनोववमर्य, 
सामाजिकीकरण, पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुएयकीकरण, सामाजिक 
पनुस्थायपना, पालन पोषण, स्यािार ससुार, जर्क्षादीक्षा, सीप तथा क्षमता ववकास 
अलिववृद्ध स्वरोिगार तालीम, पाररवाररक आलथयक ववकास सियोग, रोकथाम 
तथा सचेतना अलिववृद्ध सवित सडक बालबाललकाको िक वितका लनजम्त 
सम्बजन्धत तीनै तिका सरकार, सरोकारवाला लनकाय तथा संघ संस्थाको 
समन्वय, सियोग, सिकायय र सि-अजस्तत्वमा सञ्चालन गररने सडक 
बालबाललका सम्बन्धी काययक्रम सम्झन ुपछय । 

(ङ) “अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र” िन्नाले बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को 
दफा ६९ बमोजिमको अस्थायी संरक्षण सेवाको प्रबन्ध सम्झन ुपछय । 

(च) “सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र” िन्नाले अस्थायी संरक्षण 
सेवा केन्र सञ्चालन मापदण्ड बमोजिम सडक बालबाललकाको लालग सञ्चाललत 
सेवा केन्र सम्झन ुपछय ।  

(छ) “सडक बालबाललका सामाजिकीकरण केन्र” िन्नाले सडक बालबाललका 
अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रको सेवा अवलध पश्चात बालबाललकाको िीवनमा 
सधुार गरी थप सामान्य िीवनयापन गनय सक्ने अवस्थामा परु् याउन अस्थायी 
संरक्षण सेवा केन्र सञ्चालन मापदण्ड बमोजिम सञ्चाललत सामािीवककरण केन्र 
सम्झन ुपछय । 

(ि) "बालबाललका” िन्नाले अरार वषय उमेर पूरा नगरेको व्यजक्त सम्झन ुपछय । 

(झ) “राविय समन्वय सलमलत” िन्नाले दफा ८ बमोजिमको सडक बालबाललका 
उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन राविय समन्वय सलमलत सम्झन ुपछय ।  

(ञ) “प्रदेर् समन्वय सलमलत” िन्नाले दफा ११ बमोजिमको सडक बालबाललका 
उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेर् समन्वय सलमलत सम्झन ुपछय ।   

(ट) “स्थानीय समन्वय सलमलत” िन्नाले दफा १४ बमोजिमको सडक बालबाललका 
उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन स्थानीय समन्वय सलमलत सम्झन ुपछय ।  

(र) “सजचवालय” िन्नाले यस दफाको िण्ड (झ), (ञ) र (ट) बमोजिमको राविय, 
प्रदेर् र स्थानीय समन्वय सलमलतको सम्बजन्धत सजचवालय सम्झन ुपछय । 
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(ड)   “बाल कल्याण अलधकारी” िन्नाले बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा 
६१ (१) बमोजिम लनयकु्त वा तोवकएको अलधकारी सम्झन ुपछय ।  

(ढ) “नगर प्रिरी” िन्नाले सम्बजन्धत मिानगरपाललका, उपमिानगरपाललका तथा 
नगरपाललकाले लनयकु्त गरेका स्थानीय तिका नगर सरुक्षाकमी सम्झन ु  
पछय ।  

(ण) “सडक बालबाललका” िन्नाले ववलिन्न घटना तथा पररजस्थलतका कारण बाबआुमा, 
पररवारका अन्य सदस्य, अलििावक र संरक्षकको संरक्षकत्व लबना िीवन 
लनवायिका लालग पूणय वा आंजर्क रूपमा सडकमा आजित िएका बालबाललका 
सम्झन ुपछय ।   

(त) “सेवा प्रदायक संघ संस्था” िन्नाले प्रचललत कानून बमोजिम स्थापना िै सडक 
बालबाललकाको क्षेरमा काम गने गैर सरकारी संघ संस्था, बाल गिृ, अस्थायी 
संरक्षण सेवा केन्र, सामाजिकीकरण केन्र, पनुस्थायपना केन्र लगायत सम्झन ु
पछय ।  

 (थ) ×सरोकारवाला लनकाय तथा संघ संस्था” िन्नाले दफा १७ तथा   अनसूुची -
१ देजि -५सम्म उल्लेि गररएका जिम्मेवार तथा सियोगी लनकाय र सेवा 
प्रदायक संघ संस्था सम्झन ुपछय ।  

(द) ×जिम्मेवार लनकाय र संघ संस्था” िन्नाले दफा १८ मा उल्लेि गररएका र 
दफा १९, २०, २१, २२, २३, २४ तथा २५ बमोजिमको िलूमका िएका 
लनकायलार्य जिम्मेवार लनकाय र दफा २६ बमोजिमको िलूमका िएका सेवा 
प्रदायक संघ संस्थालार्य जिम्मेवार संघ संस्था सम्झन ुपछय ।  

 

 

पररच्छेद -२ 

उदे्दश्य, लक्ष्य, लसद्धान्त, रणनीलत, सञ्चालन तथा प्रवाि गररने कायय तथा सेवािरू 

 

३. उदे्दश्याः सडक बालबाललकाको िीवनमा सधुार ल्यार्य सामान्य िीवन लनवायि गनय सक्ने सक्षम, 
सबल नागररक बनाउन ुतथा िीवनयापनको लालग बालबाललका सडकमा बस्न नपने 
वातावरण लसियना गनुय ।  

४. लक्ष्य: सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन र रोकथाम िर्य सडक 
बालबाललका मकु्त सडक िनेु। 
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५. लसद्धान्ताः बालबाललका सडकमा बस्न ुिुँदैन, सडकमा बस्न ुपदैन िने्न मान्यताका साथ देिाय 
बमोजिमका लसद्धान्त रिेका छन:्- 

  (क) बाल संरक्षण,  

(ि)  बाल ववकास, 
(ग) बालबाललकाको सवोत्तम वित, 

  (घ) गोपनीयता, 
  (ङ) बालमैरी स्थानीय र्ासन अलिववृद्ध । 

६. रणनीलताः (१) तीनै तिका सरकारले सम्बजन्धत सरोकारवाला लनकाय तथा संघ संस्थासँगको 
समन्वय, सियोग, सिकायय र सि-अजस्तत्वमा सडक बालबाललकाको अलधकारको सम्मान, 

संरक्षण, प्रवधयन र पररपूलतय गररनेछ ।  

(२) सम्बजन्धत सरोकारवाला लनकाय तथा संघ संस्था बीच एक आपसमा एक 
अकायसँग पररपूरक िनेु गरी एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा काययक्रम कायायन्वयन   
गररनेछ । 

(३) अलधकारमा आधाररत िर्य काययक्रम कायायन्वयन गररनेछ ।  

(४) सम्बजन्धत सरोकारवाला लनकाय तथा संघ संस्थाको क्षमता अलिववृद्धको लालग 
आवश्यक तालीम तथा अलिमूिीकरण काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

७. सडक बालबाललका पविचान, उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लालग सञ्चालन गनुय पने 
काययक्रम, कायय तथा सेवा प्रवािको वगीकरणाः (१) सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, 

संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लालग देिाय बमोजिका काययक्रम, कायय तथा सेवािरू सञ्चालन 
तथा प्रवाि गनुय पनेछाः- 

(क) सडक बालबाललकाको क्षेरमा काययरत लनकाय तथा संघ संस्थाको 
नक्र्ाङ्कन(संघ, प्रदेर् र स्थानीय तिमा िएको क्षमता, िनर्जक्त, 
सेवा सवुवधा तथा उपलब्धताको प्रकार र आलथयक स्रोत साधन 
व्यवस्थापन आदद),  

(ि) सडक बालबाललका रिेको स्थान पविचान तथा संख्याको यवकन, 
(ग) सम्बजन्धत ति, लनकाय तथा सेवा प्रदायक संघ संस्था बीच 

समन्वयात्मक िानकारी, सििीकरण तथा अलिमूिीकरण,  

(घ) बालबाललका सडकमा बस्न नपने सम्बन्धी पूवय िानकारी, सन्देर् 
तथा सूचना प्रचार प्रसार, प्रसारण तथा प्रकार्न,  

(ङ) सडक बालबाललकाको उद्धार, नाम दताय, वैयजक्तक वववरण तयार, 
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(च) उद्धार गररएका सडक बालबाललकाको अवस्था तथा प्रकृलतको 
वगीकरण तथा प्रारजम्िक छनौट, स्वास््य परीक्षण तथा उपचार र 
अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र तथा पनुस्थायपना केन्र लसफाररस, 

(छ) सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र वा लागू औषध 
उपचार तथा पनुस्थायपना केन्र सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

(ि) अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र वा लागू औषध उपचार तथा 
पनुस्थायपना केन्रको सेवा र बालबाललकाको अवस्थामा िएको 
सधुारको मूल्याङ्कन, पाररवाररक पनुलमयलन, पनुस्थापयना वा 
सामाजिकीकरण केन्र लसफाररस,  

(झ) सडक बालबाललका सामाजिकीकरण केन्र सेवा सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन, 

(ञ) सडक बालबाललका सामाजिकीकरण केन्रको सेवा र 
बालबाललकाको अवस्थामा िएको सधुारको मूल्याङ्कन, पाररवाररक 
पनुलमयलन तथा पनुस्थापयनाका लालग लसफाररस वा तालीम तथा सीप 
मूलक क्षमता अलिववृद्धका लालग छनौट तथा लसफाररस,  

(ट) पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुएयकीकरण, 
(र) सामाजिक तथा संस्थागत दीघयकालीन पनुस्थायपना, 
(ड) रोिगार मूलक प्राववलधक तथा व्यवसावयक सीप र क्षमता अलिववृद्ध 

तालीम (स्वरोिगार बनाउनकुा लालग)मा सििालगता, 
(ढ) पाररवाररक आलथयक ववकास सियोग (आय-आियन अलिववृद्ध तथा स-

साना व्यवसाय सञ्चालनका लालग), 
(ण) रोिगारीका लालग सम्बजन्धत लनकाय तथा संघ संस्थामा समन्वय, 

सििीकरण तथा लसफाररस, 
(त) सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा रोकथामका लालग सचेतना 

अलिववृद्ध मूलक सन्देर् तथा सूचना प्रचार प्रसार, प्रसारण र 
प्रकार्न,  

(थ) लनयलमत, वावषयक तथा आवलधक अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा पषृ्ठपोषण, 
(द) समन्वय, सिकायय, सियोग, सििीकरण र सि-अजस्तत्व कायम, 
(ध) प्रलतवेदन तयार, प्रकार्न तथा ववतरण, 
(न) मन्रालयले लनधायरण गरेका आवश्यक अन्य कायय तथा सेवािरू  ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम चरण बद्ध रूपमा सञ्चालन गररने काययक्रम, कायय तथा सेवािरू 
आवश्यकताका आधारमा एकीकृत रूपमा सडक बालबाललकाको पविचान तथा उद्धार गरी आवश्यक 
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राित, उपचार, संरक्षण, मनोववमर्य, कूलत छुटकरा, सामाजिकीकरण, पाररवाररक पनुलमयलन, सामाजिक 
तथा संस्थागत दीघयकालीन पनुस्थायपना, पालन पोषण, जर्क्षादीक्षा, प्राववलधक तथा व्यवसावयक सीप र 
क्षमता अलिववृद्ध स्वरोिगार तालीम, आय-आियन अलिववृद्धका लालग पाररवाररक आलथयक ववकास सियोग, 
िीवनयापनमा सधुार, सचेतना अलिववृद्ध, एक आपसमा तिगत/लनकायगत/संस्थागत समन्वय, सिकायय, 
सियोग, सििीकरण र सि-अजस्तत्व कायम गरार्य सडक बालबाललका मकु्त सडक अलियानलार्य राविय 
रूपमा सफल िनेु गरी तीनै तिका सरकार, जिम्मेवार लनकाय तथा सेवा प्रदायक संघ संस्थाबाट 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गररनेछ ।  

 

पररच्छेद-३ 

राविय, प्रदेर् र स्थानीय समन्वय सलमलत तथा सजचवालय 

 

८. सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन राविय समन्वय सलमलताः (1) सडक 
बालबाललका सम्बन्धी कायय, सेवा र काययक्रम तिुयमा, सञ्चालन, कायायन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन 
एकीकृत रुपमा गनय गराउन देिाय बमोजिमको एक सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन राविय समन्वय सलमलत रिनेछाः- 

    (क)   सजचव, मविला बालबाललका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालय -संयोिक 

   (ि)   सि-सजचव, मविला, बालबाललका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालय   

(बालबाललका िेने)     -सदस्य 

(ग)   प्रिरी नायब मिालनरीक्षक, मविला, बालवाललका तथा ज्येष्ठ 

नागररक सेवा लनदेर्नालय, प्रिरी प्रधान कायायलय  -सदस्य 

(घ)   उप-सजचव, स्वास््य तथा िनसख्या मन्रालय  

(बाल स्वास््य िेने)     -सदस्य  

(ङ) उप-सजचव, िम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा मन्रालय 

(बाल िम िेने)      -सदस्य 

(च)   उप-सजचव, संघीय मालमला तथा सामान्य प्रर्ासन मन्रालय  

(स्थानीय ति िेने)     -सदस्य  

(छ)  उप-सजचव, जर्क्षा, ववज्ञान तथा प्रववलध मन्रालय  

(माध्यलमक जर्क्षा िेने)     -सदस्य 

(ि)   प्रमिु, बालबाललका िोितलास समन्वय केन्र  -सदस्य  

(झ) सामाजिक ववकास मिार्ािा प्रमिु कारमाडौं र  
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लललतपरु मिानगरपाललका    -सदस्य  

(ञ)  सलमलतले मनोनयन गरेका सडक बालबाललकाको क्षेरमा  

काययरत संघ संस्था तथा सञ्जालको एक िना मविला प्रलतलनलध  

सवित दईुिना      -सदस्य 

            (ट)  प्रर्ासकीय प्रमिु, राविय बाल अलधकार पररषद्    -सदस्य-सजचव 

 (2) राविय समन्वय सलमलतको बैरकमा प्रदेर् सामाजिक मन्रालयका सजचव, 
उपत्यकाका प्रमिु जिल्ला अलधकारी, मिानगरीय प्रिरी पररसर प्रमिु, अन्य स्थानीय तिका 
प्रमिु प्रर्ासकीय अलधकृत लगायतलाई आवश्यकता अनसुार आमजन्रत गनय सवकनेछ  ।   

  (३) राविय समन्वय सलमलतको वैरक कम्तीमा तीन मविनाको एक पटक बस्नेछ ।  

(४) राविय समन्वय सलमलतको बैरकको गणपरुक संख्या कुल सदस्य संख्याको ५१ 
प्रलतर्तलाई मालननेछ ।  

(५) सडक बालबाललकाको क्षेरमा काययरत संघ संस्था वा सञ्जालबाट मनोलनत िनेु 
प्रलतलनलधलाई राविय समन्वय सलमलतले िरेक तीन वषयमा मनोनयन गनुय पनेछ । 

(६) बैरकको लनणयय संयोिक र सदस्य-सजचवबाट प्रमाजणत गनुय पनेछ ।  

(७) बैरक सम्बन्धी अन्य काययववलध राविय समन्वय सलमलत आफैले लनधायरण गनय 
सक्नेछ ।  

(८) राविय समन्वय सलमलतको सजचवालय पररषद् मा रिनेछ  

९. राविय समन्वय सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकाराः राविय रूपमा सडक बालबाललका पविचान, 
उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनय गराउन राविय समन्वय सलमलतको काम, कतयव्य र 
अलधकार देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

(क) संघीय रािधानी कारमाडौं उपत्यकाको िकमा प्रदेर् नं. ३, प्रदेर् सामाजिक 
ववकास मन्रालय र सम्बजन्धत स्थानीय तिको समन्वय र सिकाययमा 
काययक्रमको नीलतगत व्यवस्था, विेट तिुयमा, कायायन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन 
गने, गराउने ।  

(ि) कारमाडौं उपत्यका बािेकको िकमा काययक्रमको नीलतगत व्यवस्था, 
कायायन्वयन, तिुयमा, अनगुमन र मूल्याङ्कनका लालग सम्बजन्धत स्थानीय ति र 
प्रदेर्सँग समन्वय तथा सििीकरण गने ।   

(ग)  काययक्रमको लक्ष्य प्रालप्तको लनजम्त स्वीकृत वावषयक काययक्रम बमोजिमको 
ववस्ततृ कायायन्वयन कायययोिना लनमायण गरी लागू गनय तथा गराउन सम्बजन्धत 
स्थानीय ति र प्रदेर्सँग समन्वय तथा सििीकरण गने ।   
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(घ) काययक्रम कायायन्वयनको अध्ययन गने, आवलधक योिना र प्रगलतको समीक्षा 
गने । 

(ङ) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लसललसलामा त्यस्ता 
बालबाललकालार्य आवश्यतानसुार जर्क्षा, स्वास््य, उपचार, दीघयकालीन 
संरक्षण, तालीम, रोिगारी, सीप तथा क्षमता अलिववृद्ध आददको व्यवस्था 
लमलाउने ।   

 (च) सजचवालय सञ्चालनको लालग आवश्यक िनेु स्रोत साधनको व्यवस्था गने र  
पररचालन गने ।  

१०. राविय समन्वय सलमलत सजचवालयको काम, कतयव्य र अलधकाराः राविय समन्वय सलमलत 
सजचवालयको काम, कतयव्य र अलधकार देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

(क) राविय समन्वय सलमलतको लनणयय र लनदेर्न काययन्वयन गने गराउने ।  

(ि) यस काययववलध (ववरे्ष गरी दफा ७) बमोजिम कारमाडौं उपत्यकाको सडक 
बालबाललका सम्बन्धी काययिरू सञ्चालन गने र अन्य प्रदेर् र स्थानीय तिमा 
काययक्रम सञ्चालन गनय समन्वय तथा सििीकरण गने । 

(ग) सडक बालबाललकाका लालग उपलब्ध सेवा, सवुवधा र क्षमताको मापन गरी 
सो बारेमा सम्बजन्धत लनकाय समेतलाई िानकारी गराउने ।   

(घ) ववरे्ष गरी राज्यबाट उपलब्ध िनु सक्ने स्रोत साधन पररचालन गरी सडक 
बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने ।  

(ङ)  सरोकारवाला मन्रालय, लनकाय, नेपाल प्रिरी, प्रदेर् प्रिरी,  स्थानीय ति र 
संघ संस्थाका बीच समन्वय तथा सििीकरण गने ।  

(च)  सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लालग संघ, प्रदेर् 
तथा स्थानीय तिलाई प्राववलधक सियोग तथा सििीकरण गने ।  

(छ) सडक बालबाललकाको क्षेरमा काययरत लनकाय तथा संघ संस्थाको क्षमता 
ववकासमा सियोग गरी गणुस्तरीय सेवा प्रवािमा एकरुपता कायम गने ।  

(ि) ववलिन्न लनकाय, संघ संस्था र राज्यका सम्बलधत सरोकारवालासँग समेत 
समन्वय गरी सडक बालबाललकासँग सम्बजन्धत गलतववलध थप प्रिावकारी 
बनाउने ।  

(झ) सडक बालबाललका एक संस्थाबाट अको संस्थामा सानय तथा िस्तान्तरण गनय 
वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रबाट सामाजिकीकरण केन्र वा सामाजिकीरण 
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केन्रबाट तालीममा पराउन वा पाररवाररक पनुलमयलन गनय वा दीघयकालीन 
संरक्षणका लालग बाल गिृमा पनुस्थायपना गनय लसफाररस गने । 

(ञ) सम्बजन्धत प्रदेर् र स्थानीय ति समेतको सिकाययमा सडक बालबाललका 
सम्बन्धी राविय त्याङ्क वववरण सङ्कलन गने, एकीकृत गरी  अद्यावलधक गने, 

ववश्लषेण गने, प्रलतवेदन तयार गने र मन्रालयमा पेर् गने ।  

(ट) सेवा प्रदायक संस्थाले मापदण्ड वा तोवकए बमोजिम कायय गरे नगरेको, एक 
आपसमा लसफाररस गदाय आर्परेका समस्या र सडक बालबाललकाको अवस्थामा 
सधुार िए निएको र समग्र लक्ष्य अनरुुपको उपलजब्ध तथा प्रिावको अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन गने । 

(र) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको राविय अलिलेि 
राख्न ेर अद्यावलधक गने ।  

(ड) सजचवालयमा प्राप्त स्रोत साधनलार्य प्रिावकारी रूपमा पररचालन गने । 

११. सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेर् समन्वय सलमलताः (1) प्रदेर्लिरका 
सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय, सेवा र 
काययक्रम सम्बजन्धत स्थानीय ति र संघीय लनकायसँगको समन्वय र सिकाययमा तिुयमा, सञ्चालन, 

कायायन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन गनय गराउन प्रत्येक प्रदेर्मा प्रदेर् सामाजिक ववकास 
मन्रालयको सजचवको संयोिकत्वमा एक सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन 
प्रदेर् समन्वय सलमलत रिनेछ ।  

  (२) प्रदेर् समन्वय सलमलतको सजचवालय प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालयमा    
रिनेछ र बालबाललका िेने मिार्ािा प्रमिु सजचवालय प्रमिु िनेुछ ।  

(३) प्रदेर् समन्वय सलमलतमा रिने सदस्य र बैरक सम्बन्धी काययववलध प्रदेर् सामाजिक 
ववकास मन्रालयले लनधायरण गरे बमोजिम िनेुछ ।  

१२. प्रदेर् समन्वय सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकाराः प्रदेर्स्तरमा सडक बालबाललका पविचान, 
उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनय गराउन प्रदेर् समन्वय सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार 
देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

(क) प्रदेर् रािधानीमा रिेका सडक बालबाललकाका िकमा सम्बजन्धत स्थानीय 
तिको समन्वय र सिकाययमा काययक्रमको नीलतगत व्यवस्था, विेट तिुयमा, 
कायायन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन गने, गराउने ।  
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(ि) प्रदेर् रािधानी बािेकको िकमा काययक्रमको नीलतगत व्यवस्था, कायायन्वयन, 

तिुयमा, अनगुमन र मूल्याङ्कनका लालग सम्बजन्धत स्थानीय ति र संघसँग 
समन्वय तथा सििीकरण गने ।   

(ग)  प्रदेर् स्तरमा सञ्चालन गररने काययक्रमको लक्ष्य प्रालप्तको लनजम्त स्वीकृत वावषयक 
काययक्रम बमोजिमको ववस्ततृ कायायन्वयन कायययोिना लनमायण गरी लागू गने 
र लागू गराउन सम्बजन्धत स्थानीय ति र संघसँग समन्वय, सििीकरण तथा 
सिकायय गने ।   

(घ) काययक्रम कायायन्वयन प्रलतवेदनको अध्ययन गने, आवलधक योिना र प्रगलतको 
समीक्षा गने । 

(ङ) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लसललसलामा त्यस्ता 
बालबाललकालार्य आवश्यतानसुार जर्क्षा, स्वास््य, उपचार, दीघयकालीन 
संरक्षण, तालीम, रोिगारी, सीप तथा क्षमता अलिववृद्ध आददको व्यवस्था 
लमलाउने ।   

 (च) सजचवालय सञ्चालनको लालग आवश्यक िनेु स्रोत साधनको व्यवस्था गने र  
पररचालन गने ।  

१३. प्रदेर् समन्वय सलमलत सजचवालयको काम, कतयव्य र अलधकाराः प्रदेर् समन्वय सलमलत 
सजचवालयको काम, कतयव्य र अलधकार देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

(क) प्रदेर् समन्वय सलमलतको लनणयय र लनदेर्न काययन्वयन गने गराउने ।  

(ि) यस काययववलध (ववरे्ष गरी दफा ७) बमोजिम प्रदेर् रािधानीको सडक 
बालबाललका सम्बन्धी काययिरू सञ्चालन गने र प्रदेर्का अन्य र्िर तथा 
स्थानीय तिमा काययक्रम सञ्चालन गनय समन्वय तथा सििीकरण गने । 

(ग) प्रदेर्स्तरमा सडक बालबाललकाका लालग उपलब्ध सेवा, सवुवधा र क्षमताको 
मापन गरी सोको अलिलेि राख्न ेर एकप्रलत पररषद् मा पराउने ।   

(घ) ववरे्ष गरी प्रदेर्स्तरमा राज्यबाट उपलब्ध िनु सक्ने स्रोत साधन पररचालन 
गरी सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने ।  

(ङ)  प्रदेर्स्तरमा सरोकारवाला मन्रालय, लनकाय, प्रदेर् प्रिरी,  स्थानीय ति र 
संघ संस्थाका बीच समन्वय तथा सििीकरण गने ।  

(च)  सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी संघ र 
स्थानीय तिसँग सिकायय तथा सििीकरण गने ।  



 

11 
 

(छ) सडक बालबाललकाको क्षेरमा काययरत लनकाय तथा संघ संस्थाको क्षमता 
ववकासमा सियोग गरी गणुस्तरीय सेवा प्रवािमा एकरुपता कायम गने ।  

(ि) ववलिन्न लनकाय, संघ संस्था र प्रदेर्स्तरमा राज्यका सम्बलधत सरोकारवालासँग 
समेत समन्वय गरी सडक बालबाललकासँग सम्बजन्धत गलतववलध थप प्रिावकारी 
बनाउने ।  

(झ) प्रदेर्स्तरमा सडक बालबाललका एक संस्थाबाट अको संस्थामा सानय तथा 
िस्तान्तरण गनय वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रबाट सामाजिकीकरण केन्र वा 
सामाजिकीरण केन्रबाट तालीममा पराउन वा पाररवाररक पनुलमयलन गनय वा 
दीघयकालीन बाल गिृमा पनुस्थायपना गनय लसफाररस गने । 

(ञ) सडक बालबाललका सम्बन्धी प्रादेजर्क त्याङ्क वववरण सङ्कलन गने, एकीकृत 
गरी  अद्यावलधक गने, ववश्लषेण गने, प्रलतवेदन तयार गने र मन्रालय तथा 
पररषद् मा पेर् गने ।  

(ट) सेवा प्रदायक संस्थाले मापदण्ड वा तोवकए बमोजिम कायय गरे नगरेको, एक 
आपसमा लसफाररस गदाय आर्परेका समस्या र सडक बालबाललकाको अवस्थामा 
सधुार िए निएको र समग्र प्रदेर्स्तरीय लक्ष्य अनरुुपको उपलजब्ध तथा 
प्रिावको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने । 

१४. सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन स्थानीय समन्वय सलमलताः (1) सडक 
बालबाललका रिेका सम्बजन्धत स्थानीय तिलिरका सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, 
संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय, सेवा तथा काययक्रम तिुयमा, सञ्चालन, कायायन्वयन, 

अनगुमन र मूल्याङ्कन सम्बजन्धत प्रदेर् र संघीय लनकायसँगको समन्वय र सिकाययमा गनय 
गराउन प्रमिु प्रर्ासकीय अलधकृतको संयोिकत्वमा सम्बजन्धत स्थानीय तिमा एक सडक 
बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन स्थानीय समन्वय सलमलत रिनेछ । 

(२) स्थानीय समन्वय सलमलतको सजचवालय सम्बजन्धत स्थानीय तिको सामाजिक 
ववकास मिार्ािा वा र्ािामा रिनेछ र प्रमिु प्रर्ासकीय अलधकृतले तोकेको बालबाललका 
िेने मिार्ािा/र्ािा प्रमिु वा बाल कल्याण अलधकारी सजचवालय प्रमिु िनेुछ ।  

(३) स्थानीय समन्वय सलमलतमा रिने अन्य सदस्य र बैरक सम्बन्धी काययववलध 
स्थानीय काययपाललकाले लनधायरण गरे बमोजिम िनेुछ ।   

१५. स्थानीय समन्वय सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकाराः सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण 
तथा व्यवस्थापन स्थानीय समन्वय सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार देिाय बमोजिम 
िनेुछाः- 
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(क) सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार र पनुस्थायपनाको लालग प्रत्येक वडाको 
लगत सङ्कलन गने, गराउने र सोको एकीकृत लगत राख्न े।  

(ि)   अनाथ, असिाय, अर्क्त र मानलसक असन्तलुन िएका सडक बालबाललका 
समेतका लालग अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, सामाजिकीकरण केन्र, पनुस्थायपना 
केन्र, बाल गिृको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनगुमन र लनयमन गने गराउने ।  

(ग) सडक बालबाललकाका लालग सञ्चालनमा रिेका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र,  
सामाजिकीकरण केन्र, पनुस्थायपना केन्रको उपलब्ध सेवा, सवुवधा र क्षमताको 
मापन गने, गराउने तथा सोको अद्यावलधक अलिलेि राख्न े।  

(घ) राज्यबाट स्थानीय तिमा उपलब्ध िनु सक्ने स्रोत साधन पररचालन गरी सडक 
  बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लालग आवश्यक स्रोत तथा 
  साधनको व्यवस्थापन गने ।  

(ङ)  सरोकारवाला लनकाय तथा संघ संस्थाका बीच समन्वय गरी सडक 
बालबाललकासँग सम्बजन्धत गलतववलध थप प्रिावकारी बनाउने ।  

(च) सडक बालबाललकाको क्षेरमा काययरत लनकाय तथा संघ संस्थाको क्षमता 
ववकास गरी गणुस्तरीय सेवा प्रवािमा एकरुपता कायम गने । 

(छ) सेवा प्रदायक संघ संस्थाले मापदण्ड वा तोवकए बमोजिम कायय गरे नगरेको, 
सडक बालबाललकाको अवस्थामा सधुार िए निएको र समग्र लक्ष्य अनरुुपको 
उपलजब्ध तथा प्रिावको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने ।  

(ि) मापदण्ड वा तोवकए बमोजिम कायय नगने सेवा प्रदायक संघ संस्थालार्य 
सधुारका लालग पषृ्ठपोषण गने वा समस्या समाधानको लालग समन्वय तथा 
सििीकरण गने ।  

(झ) सजचवालय सञ्चालनको लालग आवश्यक िनेु स्रोत साधनको व्यवस्था गने र  
पररचालन गने ।  

१६. स्थानीय समन्वय सलमलत सजचवालयको काम, कतयव्य र अलधकाराः स्थानीय समन्वय सलमलत 
सजचवालयको काम, कतयव्य र अलधकार देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

(क) स्थानीय समन्वय सलमलतको लनणयय र लनदेर्न काययन्वयन गने गराउने ।  

(ि) सडक बालबाललकाका लालग उपलब्ध सेवा, सवुवधा र क्षमताको मापन गरी 
वववरण अद्यावलधक गने ।  

(ग) राज्यबाट स्थानीय तिमा उपलब्ध िनु सक्ने स्रोत साधन पररचालन गरी सडक 
बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने ।  
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(घ)  सरोकारवाला लनकाय, स्थानीय तथा नगर प्रिरी र स्थानीय संघ संस्थाका बीच 
समन्वय तथा सििीकरण गने ।  

(ङ) सडक बालबाललकाको क्षेरमा स्थानीय स्तरमा काययरत लनकाय तथा संघ 
संस्थाको क्षमता ववकासमा सियोग गरी गणुस्तरीय सेवा प्रवािमा एकरुपता 
कायम गने ।  

(च) स्थानीय स्तरमा ववलिन्न लनकाय, संघ संस्था र सम्बलधत सरोकारवालासँग समेत 
समन्वय गरी सडक बालबाललकासँग सम्बजन्धत गलतववलध थप प्रिावकारी 
बनाउने ।  

(छ) स्थानीय स्तरमा सडक बालबाललका एक संस्थाबाट अको संस्थामा सानय तथा 
िस्तान्तरण गनय वा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रबाट सामाजिकीकरण केन्र वा 
सामाजिकीरण केन्रबाट तालीममा पराउन वा पाररवाररक पनुलमयलन गनय वा 
दीघयकालीन बाल गिृमा पनुस्थायपना गनय लसफाररस गने । 

(ि) सडक बालबाललका सम्बन्धी स्थानीय त्याङ्क वववरण सङ्कलन गने, एकीकृत 
गरी  अद्यावलधक गने, ववश्लषेण गने, प्रलतवेदन तयार गने र सम्बजन्धत प्रदेर् 
सामाजिक ववकास मन्रालय र पररषद् मा पेर् गने । 

(झ)  सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लालग संघ तथा 
प्रदेर्सँग सिकायय तथा सििीकरण गने ।  

(ञ) सेवा प्रदायक संस्थाले मापदण्ड वा तोवकए बमोजिम कायय गरे नगरेको, एक 
आपसमा लसफाररस गदाय आर्परेका समस्या र सडक बालबाललकाको अवस्थामा 
सधुार िए निएको र समग्र लक्ष्य अनरुुपको उपलजब्ध तथा प्रिावको अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन गने । 

 

 

पररच्छेद-४ 

जिम्मेवार तथा सियोगी लनकाय र संस्था तथा सेवा केन्रको िलूमका  

 

१७. जिम्मेवार तथा सियोगी लनकाय र संस्था मालननेाः सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, संरक्षण 
तथा व्यवस्थापनका लालग संघ, संघीय रािधानी, प्रदेर्, प्रदेर् रािधानी र सम्बजन्धत स्थानीय 
तिमा अनसूुची -१, २, ३, ४ र ५ बमोजिम रिेका लनकाय र संस्थालार्य जिम्मेवार तथा 
सियोगी लनकाय र संस्था मालननेछ ।   
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१८. जिम्मेवार लनकाय र संघ संस्थाले मखु्य िलूमका लनवायि गनुय पनेाः (१) दफा १७ बमोजिमका 
जिम्मेवार तथा सियोगी लनकाय र संस्थािरू मध्ये मन्रालय, पररषद्, नेपाल प्रिरी, प्रदेर् 
सामाजिक ववकास मन्रालय, प्रदेर् प्रिरी, प्रदेर् बाल अलधकार सलमलत, सम्बजन्धत स्थानीय 
ति, स्थानीय बाल अलधकार सलमलत, बालबाललका िोितलास नं. १०४ र बाल िेल्पलार्न नं. 
१०९८ नेपालले मखु्य जिम्मेवार लनकाय र सबै सेवा प्रदायक संघ संस्थाले मखु्य जिम्मेवार 
संघ संस्थाको िलूमका लनवायि गनुय पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिका जिम्मेवार लनकाय र संघ संस्थाले प्रचललत कानून र यस 
काययववलधमा अन्यर उजल्लजित दावयत्व बािेक दफा १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र 
२६ बमोजिमको मखु्य िलूमका लनवायि गनुय पनेछ । 

१९. मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयको िलूमकााः मन्रालयको िलूमका देिाय 
बमोजिम िनेुछाः- 

(क) सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका 
लालग नीलतगत लनणयय, स्रोत ववलनयोिन, सञ्चालनको व्यवस्था गनय तीनै 
ति, अन्तर मन्रालय तथा लनकाय र स्थानीय तिसँग राविय समन्वय, 
सियोग र सिकायय ववस्तार अलिववृद्ध गने ।  

(ि) संघीय रािधानी कारमाडौंको सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनको लालग प्रदेर् नं. ३ को सामाजिक ववकास मन्रालय र 
कारमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तििरूसँग समन्वय र सिकायय 
गरी विेट तिुयमा तथा कायायन्वयन गने।  

(ग) काययक्रमको लालग वावषयक विेट तथा काययक्रम तिुयमा गनय मागयदर्यन 
गने ।  

(घ) समय समयमा सेवा प्रवािको अनगुमन, मूल्याङ्कन गरी आवश्यक राविय 
नीलत र काययक्रम लनमायण गने ।  

(ङ) सडक बालबाललका सम्बन्धी काययिरूको राविय संयोिन गने। 

(च) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन समेतका लालग 
बाल कोषको प्रयोग गने । 

२०. राविय बाल अलधकार पररषद्को िलूमकााः पररषद्को िलूमका देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

(क) सडक बालबाललका सम्बन्धी राविय समन्वय सलमलतको सजचवालय 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने । 
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(ि) संघीय रािधानी कारमाडौंको सडक बालबाललका पविचान, उद्धार, 
संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र 
सम्बजन्धत स्थानीय तिको समन्वय तथा सिकाययमा गने र सोको 
लालग आवश्यक िनेु कमयचारी व्यवस्थापन लगायतका सम्पूणय काययिरु 
मन्रालय समेतको मागयदर्यनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने।  

(ग) सडक बालबाललका काययक्रमको मालसक, चौमालसक र वावषयक राविय 
प्रलतवेदन तयार गने। 

(घ) सडक बालबाललका सम्बन्धी राविय प्रलतवेदनले ददएका सझुाव तथा 
सडक बालबाललकाको अवस्थामा सधुार गनय सरोकारवालासँग 
समन्वय, सियोग तथा सििीकरण गने।  

(ङ) मन्रालयलार्य वावषयक विेट तथा काययक्रम तिुयमा गनय सियोग तथा 
सििीकरण गने ।  

(च) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई 
प्रिावकारी बनाउन तीनै तिका सम्बजन्धत सरोकारवाला लनकाय तथा 
संस्थाका कमयचारीिरुको क्षमता अलिववृद्ध तालीम सञ्चालन गने। 

(छ) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनका लालग 
सरोकारवाला लतनै तिका सरकारी लनकाय, राविय तथा अन्तरायविय 
गैरसरकारी संघ संस्था र नागररक समािसँगको समन्वय र सियोगमा 
समेत स्रोत साधन िटुाउने र पररचालन गने। 

(ि)  सडक बालबाललकालार्य प्रदान गररने सेवा प्रवाि तथा सञ्चाललत 
काययक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने र वावषयक तथा आवलधक 
समीक्षा गने। 

२१. नेपाल प्रिरीको िलूमकााः नेपाल प्रिरीको िलूमका देिाय बमोजिम िनेुछाः-  

(क) सडक बालबाललकाको उद्धार काययमा िनर्जक्त सवितको उद्धार भ्यान 
लागायतको स्रोत साधान पररचालन गने व्यवस्था लमलाउने।    

(ि) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा प्रदेर् तथा 
जिल्ला जस्थत रिेका मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा 
केन्रका कमयचारी तथा स्रोत साधनको सञ्चालन तथा पररचालन     
गने ।  
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(ग)  प्रदेर् तथा जिल्ला जस्थत सरोकारवाला लनकायिरुसँग समन्वय र 
सिकायय अलिववृद्ध गरी सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण, राित, 

पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना िस्ता काययिरुमा सियोग गने। 

२२. प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालयको िलूमकााः प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालयको िलूमका 
देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

(क) प्रदेर्लिरका सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनका लालग नीलतगत लनणयय, स्रोत ववलनयोिन, सञ्चालनको 
व्यवस्था गनय अन्तर मन्रालय तथा लनकाय र स्थानीय तिसँग 
समन्वय, सियोग र सिकायय ववस्तार अलिववृद्ध गने ।  

(ि) सम्बजन्धत प्रदेर् रािधानीको सडक बालबाललका पविचान, उद्धार, 
संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने र सोको लालग प्रदेर् रािधानीका सबै 
स्थानीय तििरूसँग समन्वय र सिकायय गरी विेट तिुयमा तथा 
कायायन्वयन गने।  

(ग) काययक्रमको लालग वावषयक विेट तथा काययक्रम तिुयमा गने ।  

(घ) समय समयमा सेवा प्रवािको अनगुमन, मूल्याङ्कन गरी प्रदेर्को 
आवश्यक नीलत तथा काययक्रम पररमाियन गने ।  

(ङ) सडक बालबाललका सम्बन्धी काययिरूको प्रादेजर्क संयोिन गने। 

(च) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन समेतका लालग 
प्रदेर् बाल कोषको प्रयोग गने । 

(छ) सडक बालबाललका सम्बन्धी प्रदेर् समन्वय सलमलतको सजचवालय 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने । 

२३. प्रदेर् प्रिरीको िलूमकााः प्रदेर् प्रिरीको िलूमका देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

(क) प्रदेर्स्तरमा सडक बालबाललकाको उद्धार काययमा िनर्जक्त सवितको 
उद्धार भ्यान लागायतको स्रोत साधान पररचालन गने व्यवस्था 
लमलाउने।    

(ि) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जिल्ला 
जस्थत रिेका मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्रका 
कमयचारी तथा स्रोत साधानको सञ्चालन तथा पररचालन गने ।  
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(ग)  जिल्ला जस्थत सरोकारवाला लनकायिरुसँग समन्वय र सिकायय 
अलिववृद्ध गरी सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण, राित, पनुलमयलन 
तथा पनुस्थायपना िस्ता काययिरुमा सियोग गने। 

२४. स्थानीय तिको िलूमका: आफ्नो क्षेरालधकारलिर रिेका स्थानमा सडक बालबाललका िएका 
सम्बजन्धत स्थानीय तिले देिाय बमोजिमको िलूमका लनवायि गनुय पनेछाः- 

(क) सडक बालबाललकाको उद्धार र संरक्षणको लालग लगत सङ्कलन गने, 
गराउने ।  

(ि)  सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा/सामाजिकीकरण/ 

पनुस्थायपना केन्रको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनगुमन र 
लनयमन गने ।  

(ग) सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गने र 
सो काययमा बाल कल्याण अलधकारी, बालबाललका मिार्ािा/र्ािाका 
कमयचारी, सरोकारवाला अन्य लनकाय तथा संस्थाका कमयचारीको 
क्षमता अलिववृद्ध गरी समन्वयात्मक रूपमा पररचालन गने ।  

(घ) सडक बालबाललकाको क्षेरमा काययरत संघ संस्था तथा बाल गिृसँग 
समन्वय, सिकायय तथा सियोग अलिववृद्ध गने ।  

(ङ) सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन 
समेतका लालग स्थानीय बाल कोषको प्रयोग गने । 

(च) सडक बालबाललका सम्बन्धी स्थानीय समन्वय सलमलतको सजचवालय 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने । 

२५. बालबाललका िोितलास नं. १०४ को िलूमका: संघीय तिमा बालबाललका िोितलास समन्वय 
केन्र, प्रादेजर्क तिमा बालबाललका िोितलास प्रदेर् समन्वय केन्र र स्थानीय तिमा 
बालबाललका जिल्ला समन्वय केन्रको िलूमका देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

(क) सम्बजन्धत सरोकारवाला लनकाय तथा संघ संस्थाको समन्वयमा सडक 
बालबाललकाको उद्धार काययमा सियोग गने ।    

(ि)  सम्बजन्धत सरोकारवाला लनकाय तथा संघ संस्थासँग समन्वय र 
सिकायय गरी सडक बालबाललकाको संरक्षण, राित, पनुलमयलन तथा 
पनुस्थायपना िस्ता काययिरुमा समेत सियोग गने। 
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२६. सेवा प्रदायक संघ संस्थाको िलूमका: सेवा प्रदायक संघ संस्थाको िलूमका देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

(क) अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र सञ्चालन मापदण्डमा तोवकए बमोजिम  
सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र र सडक बालबाललका 
सामाजिकीकरण केन्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने ।  

(ि) यस काययववलध बमोजिमको सेवा, सवुवधा र सधुारका लालग ववलिन्न 
उपायिरू अवलम्बन गरी प्राप्त स्रोत साधनको व्यवस्था तथा पररचालन 
गने ।  

(ग) सडकबाट उद्धार गरी अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र तथा पनुस्थायपना 
केन्र, संस्था वा बाल गिृमा रिेका बालबाललकाको वैयजक्तक वववरण 
पररषद्ले लनधायरण गरे बमोजिमको ढाँचामा राख्न े र अद्यावलधक           
गने ।  

(घ) संघ, प्रदेर्, स्थानीय ति, अन्तरायविय तथा राविय गैससबाट प्राप्त र 
स्वयम ् संस्थाबाट सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनमा िएको मालसक, चौमालसक र वावषयक िचय वववरण अलग 
अलग देजिने गरी लेिा राख्न,े सोको र वावषयक लेिा परीक्षण वववरण 
सम्बजन्धत स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र 
पररषद् मा पेर् गने ।  

(ङ) सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, संरक्षण, मनोववमर्य तथा 
पाररवाररक परामर्य सेवा, अस्थायी संरक्षण सेवा, सामाजिकीकरण 
केन्र सेवा, बाल गिृ आिय, पाररवाररक पनुलमयलन, सामाजिक वा 
संस्थागत पनुस्थायपना, क्षमता तथा सीप अलिववृद्ध तालीम, जर्क्षादीक्षा, 
आय-आियन अलिववृद्धका लालग पररवारलार्य गररएको सियोग, 
बालबाललकाले प्राप्त गरेको रोिगारी र संस्थाबाट गररएको लनयलमत 
अनगुमन तथा पषृ्ठपोषण सम्बन्धी मालसक, चौमालसक र वावषयक प्रगलत 
वववरण तोवकएको ढाँचामा सम्बजन्धत स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक 
ववकास मन्रालय र पररषद् मा प्रत्येक मविनाको २ गतेलिर पेर्    
गने ।   
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(च) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लालग 
सम्बजन्धत सरोकारवाला लनकाय तथा संस्थासँग समन्वय र सिकायय 
गने ।   

(छ) उद्धार गररएका सडक बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन िनु 
नसक्ने अवस्था िर्य सम्बजन्धत सजचवालयबाट वा बाल कल्याण 
अलधकारबाट दीघयकालीन संरक्षणका लालग लसफाररस िै आएमा बाल 
गिृमा रािी पालन पोषण, स्यािार ससुार, जर्क्षादीक्षा तथा संरक्षणको 
आवश्यक व्यवस्था लमलाउने। 

२७. सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रको िलूमकााः (१) सडक बालबाललका अस्थायी 
संरक्षण सेवा केन्रको िलूमका देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

  (क) उपयकु्त वातावरण प्रदान गरी सडकमा फकय नबाट रोक्ने । 

(ि) बालबाललकाको र्ारीररक र मानलसक अवस्था िेरी आवश्यकतानसुार 
आधारितू सेवा सवुवधा उपलब्ध गराउने । 

(ग) उद्धार गररएका बालबाललका तथा उनीिरुको पररवारको सूचना 
संकलन गने। 

(घ) र्ारीररक, मानलसक तथा रै्जक्षक अवस्थाको िानकारी ललई 
बालबाललकाको  अवस्थामा सकारात्मक सधुार ल्याउने । 

(ङ)  बालबाललकाको अवस्थामा सकारात्मक सधुारको आधारमा सडक 
बालबाललका सामाजिकीकरण केन्रमा लसफाररस गने । 

(च) प्रत्येक बालबाललकाको पूणय वववरण तथा फोटो सवितको घटना 
अध्ययन वववरण, लनयलमत सधुारका लालग गररएका दैलनक तथा 
साप्ताविक कायय तथा अभ्यासिरू सवितको वववरण तयार गने र 
सकेसम्म चाँडो सडक बालबाललका सामाजिककीरण केन्रमा 
स्थानान्तरण गने । 

(छ) बालबाललकालाई उजचत आवासको व्यवस्था गने तथा पोषण यकु्त 
िानाको व्यवस्था गने ।  

स्पष्टीकरणाः िाना बनाउने तथा सरसफाईमा सामाजिक काययकतायसँग बालबाललकालाई पलन 
उमेर अनसुार संलग्न गराई लबस्तारै जिम्मेवार बनाउदै ललगने, िानाको र मनोववमर्य ददने 
ताललका देजिने गरी राख्न ु पने, िाना ताललका र कामको बाँडफाँड सम्बन्धी लनणयय गदाय 
उनीिरुको सििालगतामा छलफलबाट गने िसले गदाय त्यसलाई लागू गनय र काम गनयमा 
बालबाललका जिम्मेवार बन्न मद्दत पगु्नेछ।  
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(ि) आवश्यकता िेरी बालबाललकामा प्रलतकूल असर नपने गरी उनीिरुको 
  सरसफाईमा ववरे्ष ध्यान ददनपुने । 

(झ) सामान्य घाउ चोटपटक लागेको वा लबरामी िएको वा औषलध उपचार 
गनुयपने अवस्था िएमा प्राथलमक उपचारको व्यवस्था गनुयपने । तर 
थप उपचारको आवश्यकता देजिएमा नजिकको सरकारी तथा 
सामदुावयक अस्पताल वा स्वास््य केन्रमा लगेर उपचार गराउन ु
पने। 

(ञ) बालबाललकाको उजचत स्वास््यको लालग लनम्न काययिरु अलनवायय 
रुपमा गनुयपने छाः- 

(१) सामान्य स्वास््य परीक्षण । 

(२) रगत समूि िाँच, एचआईिी, यौनिन्य सरुवा रोग, 

िेपाटार्वटस िाँच । 

(३) ददसा, वपसाबको िाँच । 

(४) क्षयरोग तथा अन्य सरुवा रोग परीक्षण । 

(५) गम्िीर तथा घातक रोगिरूको परीक्षण ।  

(ट) औपचाररक वा अनौपचाररक माध्यमबाट बालबाललकालाई जर्क्षा प्रदान 
गरी कम्तीमा साक्षर बनाउने तथा उमेर र रुची अनसुार औपचाररक 
जर्क्षाको लालग ववद्यालय िनाय गनय वातावरण तयार गने । 

(र)  र्ारीररक तथा मानलसक ववकास िनेु िालका लसियनात्मक गलतववलधिरु 
सञ्चालन गने व्यवस्था लमलाउने ।  

स्पष्टीकरणाः योग तथा ध्यान गराउने, जचर बनाउने, कथा लेख्न ेतथा कथा िने्न, नतृ्य,  गीत 

संगीत, कोरा लिर िेललने िेल, र्ब्दिाल, छलफल िस्ता चलजचर, वट.िी. काययक्रममा सििागी 
गराउने, रूजच अनसुारको िेलिरू फुटबल, तेक्वान्दो, करांते, वक्रकेट, टेबल टेलनस िस्ता िेल   
दैलनक ताललका बनार्य िेलाउन ुपने । तर त्यस्ता गलतववलधमा उनीिरुको र्च्छा अनसुारको 
िेलमा सििागी गराउन ुपदयछ र कुनै पलन गलतववलधका लालग िबरिस्ती गनुय िदैुन, बरु लबकल्प 
ददन ुराम्रो िनु्छ । साथै समय समयमा बाह्य भ्रमण गराउन ुउपयकु्त िनेु र उजल्लजित काययको 
दैलनक गलतववलधको ताललका समेत देजिने गरी राख्नपुने।   

(ड)  सडक बालबाललकाको लालग साधारण मनोववमर्य सेवा उपलब्ध 
गराउने तर ववरे्ष मनोववमर्य सेवा आवश्यक देजिएका 
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बालबाललकालाई ववरे्ष योग्यता प्राप्त मनोववमर्यकतायबाट सेवा 
उपलब्ध गराउने ।  

(ढ) आजित बालबाललका िागेको िण्डमा नेपाल प्रिरी (१००), 

बालबाललका िोितलास नं. (१०४), बाल िेल्पलार्न नं. (१०९८) 
तथा सम्बजन्धत स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र 
राविय बाल अलधकार पररषद् मा सम्वजन्धत संस्थाले तरुुन्त िानकारी 
ददने ।  

(ण) िागेका बालबाललकाको िोिी गने जिम्मेवारी सोिी संस्थाको     

िनेुछ ।  

(त) सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रमा रिेका 
बालबाललकाको व्यजक्तगत तथा पाररवाररक वववरण मालसक,   

चौमालसक र वावषयक रुपमा सेवा प्रदायक संस्थाले सम्बजन्धत स्थानीय 
ति, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र पररषद् मा बझुाउने ।  

(थ) बालबाललकाको वववरण तोवकएको अनलार्न ढाँचामा लनयलमत 
अद्यावलधक गने । 

(२) साना उमेरका र सडकमा आएका छोटो समय िएका बालबाललका पविचान 

गरी लामो समयसम्म सडकमा रिेका तथा ववलिन्न दवु्ययसनको लत िएका बालबाललका िन्दा 
अलग राख्न े। 

(३) उद्घार गररएका सडक बालबाललकाको लेिािोिा गरी आवश्यकता अनसुार लागू 

औषधमा अभ्यस्त तथा बानी परेकालार्य लागू औषध उपचार तथा पनुस्थायपना केन्रमा राख्न े।  

(४) उद्घार गररएका सडक बालबाललकाको धमुपान तथा मध्यपान सेवन, लागू औषधको 
लत तथा अन्य कुनै िालनकारक व्यविार छुटाउन आवश्यक थप व्यवस्था गने ।  

(५) सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रमा रिेका बालबाललकाको  

अवस्थामा सधुार आएपलछ सडक बालबाललका सामाजिकीकरण केन्रमा लसफाररस गने ।  

(६) सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र सञ्चालन गने संस्थाको आफ्नै 
सामाजिकीकरण केन्र निएमा पररषद् वा प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय वा सम्बजन्धत 
स्थानीय तिको समन्वयमा अन्य संस्थाबाट सञ्चाललत सडक बालबाललका सामाजिकीकरण 
केन्रमा लसफाररस गने ।  
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(७) सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रमा रिेका बालबाललकाको 
अवस्थामा सधुार आएपलछ सडक बालबाललका सामाजिकीकरण केन्रमा लसफाररस गनुय नपने 
देजिएका बालबाललकालार्य पररवारमा पनुलमयलन गने।  

(८) पररवार पत्ता नलागेमा दीघयकालीन संरक्षणका लालग पररषद् वा प्रदेर् सामाजिक 
ववकास मन्रालय वा सम्बजन्धत स्थानीय ति तथा बाल कल्याण अलधकारीको लसफाररसमा 
अजन्तम ववकल्पको रूपमा बाल गिृमा पनुस्थायपना गने ।   

२८. सडक बालबाललका सामाजिकीकरण केन्रको िलूमकााः  (१) सडक बालबाललका सामाजिकीकरण 
केन्रको िलूमका देिाय बमोजिम िनेुछाः- 

  (क)  सडकमा रिदा अपनाएका िराब लत पूणय रुपमा त्याग्ने अवस्था लसियना  
   गने ।  

   (ि) बालबाललकाको र्ारीररक तथा मानलसक अवस्थामा सधुार ल्याउने र सीप  
   तथा क्षमता ववकास गने ।  

(ग)  उमेर अनसुार साक्षर बनाउने वा ववद्यालय िनाय गनय तयारी गने ।   

(घ) प्राववलधक जर्क्षा तथा व्यावसावयक तालीमको सूजच र ववलिन्न कारणले ववद्यालय 
िनाय िनु नसक्ने बालबाललकाको रूजच अनसुारको तालीमको नक्सांङ्कन गने।  

(ङ) सामाजिकीकरण िर्य तालीममा पराउन योग्य िएका बालबाललकालार्य  
  सम्बजन्धत तालीम केन्रमा पराउने ।   

(च) पाररवाररक पनुलमयलन, समदुाय वा वैकजल्पक पररवारमा सामाजिक वा संस्थागत 
पनुस्थायपनको लालग तयारी गने । 

(छ) बालबाललकाको पररवारको िोिी, पविचान र लेिािोिा गने । 

(ि) पररवारको समस्या पविचान गरी समस्या समाधान गनय सक्षम बनाउने । 

(झ) सडक बालबाललकाको लनलमत्त उनीिरुको पररवारमा रिने उजचत वातावरण  
  बनाउन सियोग गने । 

(ञ) सडक बालबाललका र पररवारका सदस्यिरु बीच आर्पने समस्या आपसी  
  समन्वयमा समाधान गनय सियोग गने । 

(ट) आजित बालबाललका िागेको िण्डमा नेपाल प्रिरी (१००), बालबाललका 
िोितलास नं. (१०४), बाल िेल्पलार्न नं. (१०९८) तथा सम्बजन्धत 
स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र पररषद् मा तरुुन्त िानकारी 
ददने ।  

(र) िागेका बालबाललकाको िोिी गने ।  
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(ड) सडक बालबाललका सामाजिकीरण केन्रमा रिेका बालबाललकाको व्यजक्तगत 
तथा पाररवाररक वववरण सवित सधुारको अवस्था सम्बन्धी वववरण चौमालसक 
र वावषयक रुपमा सम्बजन्धत स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र 
पररषद् मा बझुाउने ।   

(ढ)  बालबाललकाको वववरण तोवकएको अनलार्न ढाँचामा लनयलमत अद्यावलधक   
गने । 

(२) सडक बालबाललका सामाजिकीकरण केन्रमा रिेका बालबालललकालार्य जर्क्षा, 
तालीम, मनोववमर्य, मनोसामाजिक उपचार र उनीिरुको क्षमता पविचान सवित िववष्य सलुनजश्चत 
गनय सम्बजन्धत संघ संस्थासगँ सियोगको लालग समन्वय गने । 

 
 

पररच्छेद-५ 

सडक बालबाललका पविचान, उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन काययववलध 

  

२९. सडक बालबाललकाको पविचान तथा लेिािोिा गरी पूवय िानकारी गनुय पनेाः (१) सम्बजन्धत 
सरोकारवाला लनकाय तथा संघ संस्थासँगको समन्वय तथा सिकाययमा पररषद्ले संघीय रािधानी 
कारमाडौं उपत्यकामा, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालयले प्रदेर् रािधानी र स्थानीय तिले 
सम्बजन्धत स्थानीय तिलिर रिेका सडक बालबाललकाको बस्ने वा बस्न सक्ने सम्िाववत स्थान 
तथा क्षेरिरूको संयकु्त वा एकल रूपमा पविचान तथा नक्र्ाङ्कन गनुय पनेछ ।  

(२) पविचान तथा नक्र्ाङ्कन गररएका सम्िाववत स्थानिरूको स्थलगत भ्रमण तथा 
अवलोकन गरी अनमुालनत सडक बालबाललकाको पविचान तथा संख्या यवकन गररनेछ । 

(३) बालबाललका सडकमा बस्न ुिुँदैन, सडकमा बस्न ुपदैन िन्ने मूल सन्देर् सवितको 
सूचना तथा िानकारी  आम सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार, प्रकासन तथा प्रसारण गररनेछ । 

(४) कसैले सडक बालबाललका फेला पारेमा वा देिेमा लनाःर्लु्क फोन नम्बरिरु 
नेपाल प्रिरीको १००, बालबाललका िोितलासको १०४ र  बाल िेल्पलार्नको १०९८ तथा 
तोवकएका लनकाय तथा संघ संस्थामा सूजचत गनय सम्पकय  गने टेललफोन नम्बर सवितको 
सावयिलनक सूचना सम्प्रषेण गरी सवयसाधारणको सििालगता र सियोगका लालग अनरुोध    
गररनेछ ।   

३०. सडक बालबाललकाको प्रारजम्िक तथा लनयलमत उद्धार र अनगुमन गनुय पनेाः  (१) सडक 
बालबाललका बस्ने तथा रिने स्थानिरूमा नेपाल प्रिरी, बालबाललका िोितलास समन्वय केन्र, 
प्रदेर् समन्वय केन्र र जिल्ला समन्वय केन्रद्वारा स्थानीय ति तथा सरकारी लनकाय र सेवा 
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प्रदायक संघ संस्थािरुको समन्वयमा दैलनक रुपमा सडक गल्लीको गजस्त गरी सडक 
बालबाललकालाई बालमैरी ढंगमा उद्घार गररनेछ । 

(२) नेपाल प्रिरी तथा प्रदेर् प्रिरीको प्रत्येक ईलाका प्रिरी कायायलय/प्रिाग/वतृ्त/वडा 
तथा सम्बजन्धत लनकायबाट र्िरका सडक, मजन्दर, सावयिलनक स्थान, िवन आदद क्षेरिरुमा 
लनयलमत गस्ती तथा अनगुमन गररने छ र सडक बालबाललका फेला परेमा तत्काल उद्धार 
गररनेछ । 

(३) उद्घार गरी  छनौट गररएका सडक बालबाललकालार्य सेवा प्रदायक संघ संस्थाका 
सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र वा लागू औषध उपचार पनुस्थायपनामा बस्ने 
व्यवस्था गररनेछ । 

(4) उद्धार गररएका बालबाललकालार्य पनुाः सडकमा नआउने वातावरण लसियना   
गररनेछ । 

(5) प्रिरी तथा सेवा प्रदायक संघ संस्थािरुको समन्वयमा लामो तथा मध्यम दूरीमा 
चल्ने यातायातका साधनिरुको समेत लनयलमत अनगुमन गरी सडकमा आउन सक्ने सम्िावना 
तथा पविचान िएका बेवाररस बालबाललकालाई रोकथाम तथा आवश्यकतानसुार व्यवस्थापन 
गररनेछ । 

(६) उपदपफा (३) बमोजिमका बालबाललकालाई पविलो चरणमा अलधकतम तीन 
मविनासम्मका लालग मार सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र वा लागू औषध 
उपचार पनुस्थायपना केन्रमा राजिनेछ । 

तर लागू औषध तथा दवु्ययसनको लत छुटकरा गनय अलधकतम छ मविनासम्म राख्न 
सवकनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोजिमिन्दा बढी अवलधका लालग राख्न ुपने िएमा पररषद् वा 
प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय वा सम्वजन्धत स्थानीय तिको सिमलत ललई मार थप अवलध 
राख्न सवकनेछ । 

(८) सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र वा लागू औषध दवु्ययसन उपचार 
पनुस्थायपना केन्रबाट लसफाररस िई आएका सडक बालबाललकालाई सामान्यतया बढीमा अरार 
मविनासम्म सडक बालबाललका सामाजिकीकरण केन्रमा राजिनेछ । 

३१. सडक बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन वा समदुाय तथा वैकजल्पक पररवारमा सामाजिक वा 
संस्थागत पनुस्थायपना गनुय पनेाः (१) सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र र सडक 
बालबाललका सामाजिकीकरण केन्रमा रिेका बालबाललका र पररवारको अवस्था लेिािोिा गरी 
उपयकु्त रिररएका बालबाललकालार्य पररवाररमा पनुलमयलन गररनेछ। 
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(२) पररवारमा पनुलमयलन िनु नसकेका बालबाललकालार्य समदुाय वा वैकजल्पक 
पररवारमा सामाजिक तथा संघ संस्थागत पनुस्थायपना गररनेछ। 

(३) सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र र सडक बालबाललका 
सामाजिकीकरण केन्र सञ्चालन गने संघ संस्थामा यस वकलसमको स्रोत-साधन तथा काययक्रम 
निएमा सम्बजन्धत स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय वा पररषद्को समन्वय, 
सियोग र सिकाययमा पाररवाररक पनुलमयलन, समदुाय वा वैकजल्पक पररवारमा सामाजिक तथा 
संघ संस्थागत पनुस्थायपना गररनेछ। 

(४) पाररवाररक पनुलमयलन, समदुाय वा वैकजल्पक पररवारमा सामाजिक तथा संस्थागत 
पनुस्थायपनामा काम गने संघ-संस्थािरूको सूची तथा सेवािरूको नक्र्ाङ्कन सम्बन्धी वववरण 
सम्बजन्धत स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र पररषद् मा लनयलमत अद्यावलधक 
गरी राजिनेछ। 

(५) पररवार निएका वा ववववध कारणले पनुलमयलन गराउन सवकने कुनै पलन सम्िावना 
निएका बालबाललकालाई मार सम्बजन्धत स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र  
पररषद्  वा बाल कल्याण अलधकारीको स्वीकृलत ललई दीघयकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका 
लालग बाल गिृमा पनुस्थायपना गररनेछ ।  

३२. पाररवाररक पनुलमयलन तथा संस्थागत पनुस्थायपना िएका बालबाललकाको दरु्य वषयसम्म अनगुमन 
गनुय पनेाः (१) सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, सडक बालबाललका 
सामाजिकीकरण केन्र र बाल गिृले पररवारमा पनुलमयलन, सामाजिक तथा संस्थागत पनुस्थायपना 
िएका बालबाललकाको कम्तीमा दरु्य वषयसम्म छ/छ मविनाको अन्तरमा लनयलमत आवलधक 
अनगुमन गरी सोको प्रलतवेदन सम्बजन्धत बाल कल्याण अलधकारी, स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक 
ववकास मन्रालय र पररषद् लार्य पेर् गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा पेर् िएको अनगुमन प्रलतवेदन वा जिम्मेवार लनकायको 
अनगुमनबाट बालबाललका र उनीिरुको पररवारमा आएको चेतना, ज्ञान र सक्षमता तथा 
आवश्यकताको आधारमा बाल कल्याण अलधकारीले अनगुमन अवलध बढीमा एक वषयका लालग 
थप गनय सक्नेछ । 

(३) सडक बालबाललका तथा उनीिरुको पररवारका लालग लनरन्तर लनगरानी राख्न 
सम्वजन्धत सेवा प्रदायक संघ संस्थामा नै सामाजिक काययकतायको व्यवस्था गररनेछ । 

(४) अनगुमनका क्रममा सडक बालबाललका वा उनीिरुको पररवारको आलथयक 
अवस्थामा सधुार गनय आवश्यक देिेर अनगुमनकतायबाट लसफाररस िर्य आएमा स्थानीय ति, 
प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र पररषद्ले सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, 
सडक बालबाललका सामाजिकीकरण केन्र र बाल गिृसँगको समन्वयमा पाररवाररक आलथयक 
ववकाससगँ सम्बजन्धत गलतववलध सञ्चालन गनय सक्नेछ ।  
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(५) उपदफा (४) बमोजिमको आलथयक गलतववलधलार्य आवश्यकतानसुार पररवारलाई 
आत्मलनियर िनु आलथयक ववकास सियोग गने र पररवारका सदस्यिरुको रै्जक्षक योग्यतानसुारको 
सीप तथा क्षमता ववकास गरी आय आियनको लालग देिाय बमोजिमको सेवा तथा आलथयक 
सियोग रकम प्रोत्सािन स्वरूप राविय समन्वय सलमलतको सजचवालयले लनधायरण गरे बमोजिम 
उपलब्ध गरार्नेछाः- 

(क) १६ वषय पूरा गरेका सडक बालबाललका र ५० वषय ननाघेका 
उनीिरुका पररवारका सदस्यलाई आवश्यकता अनसुार उनीिरुकै 
रै्जक्षक योग्यता, क्षमता, सीप तथा रूची अनसुार रोिगारको 
उपलब्धता िेरी स्वरोिगार मूलक तालीम ।   

(ि) व्यवसावयक तालीम प्राप्त िए पलछ नीजि क्षेर समेतको सियोगमा  
उनीिरुलाई स्वरोिगार बनाउ समन्वय तथा सियोग । 

   (ग)  लजक्षत समूि र समूिको पररवारलाई सोिी समूदायका अन्य  
    पररवारिरुको समूि गरन गरी दैलनक बचत गने व्यवस्था तथा  
    आय आियनमा ववृद्ध गनय सियोग । 

(घ)  पररवार, समूिका सदस्यिरु वा समूिमा नरिेका सडक बालबाललकाको 
पररवारको आय आियन बवृद्ध गनय  ववलिन्न पेर्ा व्यवसाय सञ्चालन गनय 
सियोग । 

३३. प्राववलधक तथा सीपमूलक जर्क्षामा सििागी गरार्य रोिगारीका लालग समन्वय गनुय पनेाः (१) 
सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरमा सञ्चाललत रोिगार मूलक प्राववलधक तथा सीपमूलक जर्क्षा,   

आय आियन तथा आलथयक ववकासका ववलिन्न काययक्रमिरुमा १६ वषय उमेर पगेुका 
बालबाललकालाई सििागी गराउन आवश्यक समन्वय, सििीकरण तथा लसफाररस गररनेछ। 

(२) उमेर, क्षमता र सम्िावना िएका बालबाललकालाई व्यवसावयक प्रलतष्ठानिरुमा 
समेत रोिगारीको अवसर लसियना गनय नेपाल उद्योग वाजणज्य मिासंघ, नेपाल चेम्बर्य अफ 
कमसय लगायतका व्यवसावयक संघ संस्था तथा संगरनिरुसँग मन्रालय, पररषद्, प्रदेर् 
सामाजिक ववकास मन्रालय तथा सम्बजन्धत स्थानीय तिले आवश्यक समन्वय तथा सििीकरण 
गनेछन।् 

३४. नया ँआगमन तत्काल सम्बोधन गनुय पनेाः (१) सडकमा बस्न नयाँ बालबाललका आउन नददन, 
सडकबाट पररवारमा पनुलमयलन तथा सामाजिक वा संस्थागत पनुस्थायपना िएका बालबाललका 
पनुाः सडकमा आउनबाट रोकथाम गनयका लालग बालबाललका आउने स्रोत तथा गन्तव्य स्थान 
दवैु राउँमा सतेचना मूलक काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  
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(२) सडक बालबाललकाको नयाँ आगमन रोकथाम तथा उनीिरुको व्यवस्थापनको 
लालग पविलो चरणमा गन्तव्य स्थान र दोस्रो चरणमा स्रोत स्थान केजन्रत िएर देिायका 
काययक्रम सञ्चालन गररनेछनाः– 

 (क) र्िर तथा जिल्लाका सबै नाकािरुमा प्रिरीबाट लनगरानी गने व्यवस्था  
   गररनेछ ।  

(ि) कुनै पलन बालबाललका एक्लै र्िर वा प्रदेर् रािधानी वा कारमाडौं 
उपत्यकामा प्रवेर् गदैछन ्िने बालमैरी ढंगले सोधपछु गरी उद्धार, पविचान 
समेतको ववश्लषेण गरी पाररवाररक पनुलमयलन गररने वा अस्थायी संरक्षण सेवा 
केन्र वा बाल गिृमा परार्नेछ । 

(ग) बाबआुमा वा अलििावक वा पररवार सवितै सडकमा बसेका बालबाललका ( 
िस्तै सकुुम्बासी र सडक पेटीमा अलििावक सवित िीवनयापन गने 
बालबाललका, िो सडक बालबाललकाका रुपमा आउने उच्च िोजिममा रिेका 
िनु्छन,् उनीिरुको) रोकथामका लालग त्यस्ता पररवार र बालबाललका बीच 
सचेतनामूलक काययक्रम सञ्चालन गरी बाबआुमा तथा अलििावकलार्य जिम्मेवार      

बनार्नेछ ।  

(घ) सडकमा बालबाललका एक्लै अवस्थामा रिेको िबर प्राप्त िनुासाथ तत्काल 
सम्बोधन िनेु गरी जिम्मेवार लनकाय तथा सेवा प्रदायक संघ संस्थाले सडक 
बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रमा लाने प्रबन्ध लमलाउनेछ । यसका 
लालग लनजश्चत संख्यामा सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रलाई 
तयारी िालतमा राजिनेछ। 

३५.  घटना व्यवस्थापन गनुय पनेाः (१) प्रत्येक बालबाललकाको घटनालाई उपयकु्त तवरले लनरन्तर 
सियोग  गरी उनीिरुको अवस्थामा सधुार ल्याउन तोवकएको ढाँचा, प्रवक्रया र उद्देश्यको साथ 
घटना व्यवस्थापन गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कायय गनयको लनलमत्त र्रुुवातदेजि अजन्तमसम्मका लनजश्चत 
ढाँचा र प्रवक्रयागत वववरण तयारी तथा अद्यावलधक गरी कायायन्वयनमा ल्यार्नेछ । 

३६.  लसफाररस वा समन्वय गरी सेवा प्रवाि गनुय पनेाः  (१) सडक बालबाललकाको उद्धार, संरक्षण, 
व्यवस्थापन सम्बन्धी काययक्रमको सेवा एउटै संस्थाबाट प्रदान गनय नसवकने िएमा सो काययलार्य 
अको संस्थालार्य लसफाररस गरी व्यवस्थापन गररनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजिम ववलिन्न चरणको काम एउटा संस्थाले सञ्चालन गने र  
सम्िव निएको अको चरणको कामका लालग अको संस्थामा लसफाररस गदै घटना व्यवस्थापन 
प्रवक्रयालार्य पूणयता ददर्नेछ ।  

(३) लसफाररस गनयका लालग आवश्यक पने न्यूनतम मापदण्ड लनमायण गरी काययक्रम 
कायायन्वयन गररनेछ ।  

(४) सेवा प्रदायक संघ संस्थािरुलाई समान प्रवक्रया अनरुुप समन्वयात्मक रुपमा 
काययक्रम सञ्चालन गनय प्रोत्सावित गरी एकीकृत रूपमा काययक्रम सञ्चालन गररनेछ ।   

३७. प्रलतवेदन पेर् गनुय पनेाः (१) सेवा प्रदायक संघ संस्थाले उद्घार गरी राजिएका बालबाललकाको 
फोटो सवितको पूणय वववरण िरी पररषद्ले तोकेको ढाँचामा अनलार्नमा राख्न ुपनेछ र सोको 
प्रलतवेदन तयार पारी सम्बजन्धत स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र पररषद् मा 
पराउन ुपनेछ ।  

(२) सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन स्थानीय समन्वय सलमलत 
सजचवालयले सो तिलिर सञ्चाललत काययक्रमको मालसक, चौमालसक र वावषयक िौलतक तथा 
ववत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन,  सडक बालबाललका सम्बन्धी त्याङ्क एवम ्सूचना सवितको प्रलतवेदन 
तयार गरी सम्बजन्धत स्थानीय ति माफय त प्रत्येक अको मविनाको २ गतेलिर प्रदेर् सामाजिक 
ववकास मन्रालय र पररषद् मा पेर् गनुय पनेछ ।  

(३) सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेर् समन्वय सलमलत  

सजचवालयले प्राप्त प्रगलत प्रलतवेदन, सङ्कललत त्याङ्क र सूचनालाई एकीकृत गरी जिल्लागत 
प्रलतवेदन सवितको प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय माफय त पररषद्  
र मन्रालयमा प्रत्येक अको मविनाको ४ गतेलिर पेर् गनुय पनेछ ।  

(४) सडक बालबाललका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन राविय समन्वय सलमलत  

सजचवालयले प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालयबाट प्राप्त प्रगलत प्रलतवेदन, सङ्कललत त्याङ्क र 
सूचनालाई प्रदेर्गत एकीकृत प्रलतवेदन सवितको प्रलतवेदन तयार गरी प्रत्येक अको मविनाको 
६ गतेलिर मन्रालयमा पेर् गनुय पनेछ । 

३८. चौमालसक र वावषयक प्रलतवेदनमा समावेर् गनुय पने थप ववषयाः दफा ३७ मा पेर् गररने चौमालसक 
र वावषयक प्रलतवेदमा देिायका ववषय समेत समावेर् गरी प्रलतवेदन तयार गनुय पनेछाः-   

(क) प्रलतवेदनमा काययक्रम कायायन्वयनमा आएका समस्या, समस्या समाधानका लालग िएका 
पिल र रचनात्मक सझुाव ।  

(ि) जिम्मेवार लनकाय तथा सेवा प्रदायक संघ संस्थाले काययक्रमको लनयलमत अनगुमन र 
सपुरीवेक्षण प्रत्येक मविनामा वा आवश्यकतानसुार गरी/गराई अनगुमन प्रलतवेदनमा 
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समस्या समाधानका लालग सम्बजन्धत ति वा समन्वय सलमलतको बैरकमा छलफल 
गरार्य बैरकको लनणययानसुार आवश्यक चाललएका कदम तथा प्रयासिरू। 

(ग)   सम्बजन्धत स्थानीय ति, प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र पररषद्ले चौमालसक र 
वावषयक प्रलतवेदन तयार गरी मन्रालयमा पेर् गदाय सम्बजन्धत सरोकारवाला लनकाय 
तथा संस्था वा तिसँग गररएको समन्वय, सियोग, सिकाययको काययन्वयन, सोबाट प्राप्त 
थप उपलजब्ध, समस्या तथा समस्या समाधानको उपाय सवितको सझुाव ।  

३९. समन्वय, सियोग, सिकायय तथा सि-अजस्तत्वाः (१) उद्घार गररएका सडक बालबाललकाको 
संरक्षण व्यवस्थापनका लालग नेपाल प्रिरी, प्रदेर् प्रिरी लगायत सेवा प्रदायक संघ संस्था बीच 
सेवा सवुवधा सवितको सूचना तथा िानकारी आदान प्रदान गररनेछ । 

(२) िनुसकैु अवस्था तथा समयमा उद्धार गरी ल्यार्एका सडक बालबाललका ग्रिण 
गनय सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रिन सेवा प्रदायक संघ संस्थािरुलार्य व्यवस्थापन गररनेछ ।  

(३) सेवा प्रदायक संघ संस्था र स्थानीय तिद्वारा उद्घार गररएका बालबाललकाको 
संरक्षणका लालग सम्बजन्धत स्थानीय ति र सेवा प्रदायक संघ संस्था बीच उपलब्ध सेवा सवुवधा 
तथा सडक बालबाललकाको ववषयमा िानकारी आदान प्रदान गररनेछ।  

(४) सेवा प्रदायक संघ संस्थाको समन्वय र सियोगमा स्थानीय तिले सडक 
बालबाललकाको त्याङ्क अलिलेि रािी सोको वववरण अद्यावलधक गने व्यवस्था लमलार्ने छ । 

(५) कुनै बालबाललका आफ्नो संस्थामा आउन ुपूवय अको संस्थामा रिेको िए सोको 
वववरण ललन वा एक संस्थाबाट ववववध कारणले अको संस्थामा लसफाररस गनुयपने अवस्था रिेमा 
वा स्रोत साधन आदान प्रदान गनुयपने िएमा पररषद् वा प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय वा 
सम्वजन्धत स्थानीय तिको समन्वयमा गररनेछ । 

(६) जिम्मेवार लनकाय र संघ संस्थाबाट प्रवाि गररने सेवा प्रवाि सधुार, काययक्रमको 
प्रिावकारी कायायन्वयन लगायतका गलतववलधको अनगुमन, मूल्याङ्कन, पषृ्ठपोषण, क्षमता अलिववृद्घ 
सियोगका लालग एक आपसमा िानकारी, समन्वय तथा सििीकरण गररनेछ ।  

 
 

पररच्छेद -६ 

सेवा प्रदायक संघ संस्था छनौट, सूचीकरण, रोकथाम तथा सचेतना अलिववृद्ध काययववलध 

 

४०. िौलतक पूवायधार, सेवा सवुवधा, क्षमता, स्रोत तथा साधानको लेिािोिााः (१) सडक बालबाललका 
उद्धार गरी अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, पनुस्थायपना केन्र वा सामाजिकीरण केन्र वा बाल 
गिृमा पराउने उदे्दश्यका लालग सडक बालबाललकाको क्षेरमा काम गरररिेका त्यस्ता गिृ वा 
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केन्र सञ्चालन गने संस्थािरुसँग ववद्यमान रिेको िौलतक पूवायधारको अवस्था, उपलब्ध सेवा 
तथा सवुवधा, क्षमता, स्रोत तथा साधनको वववरण पररषद्ले तोकेको ढाँचामा तयार गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वववरण तयार गनयका लालग कम्तीमा १५ ददनको 
सावयिलनक सूचना प्रकार्न गरी सम्बजन्धत सेवा प्रदायक संघ संस्थालार्य िानकारी गरार्ने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रकार्न िएको सावयिलनक सूचना तथा अन्य माध्यम 
समेतको िानकारीबाट सम्बजन्धत र्च्छुक सेवा प्रदायक संघ संस्थाले तोवकएको ढाँचामा समय 
सीमालिरै कारमाडौं उपत्यकाको िकमा पररषद्, प्रदेर् रािधानीको िकमा सम्बजन्धत प्रदेर् 
सामाजिक मन्रालय र स्थानीय तिको िकमा सम्बजन्धत स्थानीय काययपाललकाको कायायलयमा 
माग गररएको वववरण पेर् गनुय पनेछ । 

 (४) सेवा प्रदायक संघ संस्थाको राविय अलिलेि तथा सूचना वववरण एकीकृत रुपमा 
पररषद् मा रिनेछ ।  

(६) पररषद्ले सडक बालबाललकाको क्षेरमा वक्रयार्ील संस्थािरुको िौलतक पूवायधार, 
सेवा सवुवधाको अवस्था, उपलब्ध सेवा, क्षमता, स्रोत तथा साधनको वववरण र काययक्रम सवित 
सूजच तयार गरी त्यस्ता संस्थालार्य सूचीकृत गनेछ र सोको िानकारी सम्बजन्धत प्रदेर् र 
स्थानीय तिलार्य वावषयक रूपमा उपलब्ध गराउने छ। 

 तर प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय वा स्थानीय तिले छुटै्ट वकलसमले समेत 
सूचीकृत गरी अद्यावलधक गनय सक्नेछन ् र सोको एकप्रलत वववरण पररषद् मा समेत पराउन ु
पनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोजिम सूजचकृत िई सिकायय गनय र्च्छुक सेवा प्रदायक संघ 
संस्थाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी तोवकएको मापदण्डको आधारमा सम्बजन्धत सजचवालयको 
लसफाररसमा राविय समन्वय सलमलतले लनणयय गरी संस्था छनौट गररनेछ ।   

(८) उपदफा (७) बमोजिम छनौट िएका सेवा प्रदायक संघ संस्थासँगको समन्वय, 

सियोग र सिकाययमा सम्बजन्धत सजचवालय प्रमिुले कायय सम्पादन सम्झौता गरी सेवािरु 
सञ्चालन गररनेछ । 

४१. सचेतना मूलक काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेाः (१) सडकमा बालबाललका बस्न नसक्ने अवस्था 
ल्याउनका लालग बालबाललका आउने मूल गाउँ -राउँ लगायतका स्थान र सम्बजन्धत व्यजक्त, 

िोजिमपूणय अवस्थामा रिेका बालबाललका र उनीिरुको पररवारका लालग सम्बजन्धत स्थानीय 
ति समेतबाट बाल अलधकार सचेतना मूलक काययक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

(२) लामो तथा मध्यम दूरीका सावयिलनक यातायातमा बालबाललका एक्लैले यारा  
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गरररिेका छन ्िने बालमैरी बोली व्यविारमा सोधपछु गरी आवश्यकतानसुार प्रिरीलाई िबर 
गनय सम्बजन्धत सबैलाई अनरुोध गररनेछ ।   

(३) सडक बालबाललका देिेमा बालबाललकाको तत्काल उद्धार तथा संरक्षणको लालग 
लनाःर्लु्क टेललफोन नम्बरिरू बालबाललका िोितलास नं. १०४ वा बाल िेल्पलार्न नं. 
१०९८ वा नेपाल प्रिरीको १०० मा सम्पकय  गनय गराउन सबैलार्य आम सञ्चारका माध्यमबाट 
समेत िानकारी गरार्नेछ ।    

(४) सडक बालबाललकाको उद्धार गनुय अगालड सम्बजन्धत सेवा प्रदायक संघ संस्थाका 
सामाजिक काययकताय, स्थानीय ति, बाल कल्याण अलधकारी र नेपाल प्रिरीद्वारा संयकु्त वा 
छुट्टाछुटै्ट रुपमा सडकमा रिेका बालबाललकालाई सडकमा नबस्न तथा आफ्नै घर पररवारमा 
फकय न वा सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रमा िान उत्सावित गराउनकुा साथै 
सडक बालबाललका व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारको काययक्रमका बारेमा सबैलाई िानकारी 
गरार्नेछ । 

(५) तोवकएको लमलत पलछ सडकमा बालबाललका बस्न नपार्ने स्पष्ट िानकारी सवितको 
सूचना कम्तीमा १५ ददनसम्म लगातार सावयिलनक रूपमा राविय तथा स्थानीय आम सञ्चार 
माध्यम तथा पररपर माफय त िानकारी गरार्नेछ । 

४२. सम्बजन्धत समन्वय सलमलतको सजचवालयले सेवा प्रदायक संघ संस्थालाई िानकारी गनुय पनेाः  

(१) जिम्मेवार लनकायले सडक बालबाललकाका लालग समन्वयात्मक रुपमा कायय तथा 
काययक्रम सञ्चालन गनय यस काययववलध र उद्धार प्रवक्रयाका बारेमा सेवा प्रदायक संघ संस्थालाई 
समय समयमा िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(२) सडक बालबाललकाका लालग सञ्चालन गररने काययक्रमिरु यसै काययववलध अनरुुप 
कायायन्वयनका लालग आवश्यक समन्वय र सियोग गनय अवपल/आव्िान गररनेछ । 

(३) आफ्ना कुनै पलन गलतववलधबाट बालबाललकालाई सडकमा नै आजित रिन प्रोत्सािन 
गने िालका वक्रयाकलाप तथा काययक्रम सञ्चालन गनय लनषधे गररनेछ र सोको िानकारी 
सावयिलनक रूपमा आम सञ्चारका माध्यमबाट प्रसार प्रसार तथा प्रसारण र प्रकार्न गररनेछ वा 
आवश्यक समन्वय बैरक गररनेछ। 

(४) सडक बालबाललकालाई सियोग गनय चािने व्यजक्त वा संस्थाले सडक 
बालबाललकालाई उद्घार गरी सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र तथा सडक 
बालबाललका सामाजिकीकरण केन्र सञ्चालन गनय, पाररवाररक पनुलमयलन, सामाजिक तथा 
संस्थागत पनुस्थायपना गनय केजन्रत रिने काययक्रम सञ्चालन गनयमा प्रोत्सािन, समन्वय तथा 
सियोग गररनेछ ।  
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(५) सडक बालबाललकाको िक वितको नाममा बालबाललकालाई सडकमै रिन 
प्रोत्सािन गने िालका देिाय बमोजिमका काययिरु गनयबाट रोकथाम तथा लनयन्रण गनय आम 
सञ्चार माध्यमबाट िानकारी गरार्नेछाः-   

(क)  सडकमा नै िाना िवुाउने, कपडा बाँड्ने र स्वास््य उपचार गने, ववलिन्न  
  कक्षा सञ्चालन गने तथा कुनै पलन ववषयमा जर्ववर सञ्चालन गने र काययक्रम 
  समालप्त पश्चात बालबाललकालाई सडकमा नै छाड्ने प्रकृलतका काययिरु ।  

  (ि)  कुनै पलन अवसर, उपलक्ष्यको बिानामा बालबाललका िम्मा गरी सडकमै  
   अथवा अन्यर लगी काययक्रम गने र काययक्रम सवकए पश्चात ्पनुाः सडकमै  
   छोलडददने प्रकृलतका काययिरु । 

(ग)   सडकमा रिेका बालबाललकालाई पैसा वा िाने कुरा ददने वा पैसा ददएर  
  काममा लगाउने प्रकृलतका काययिरु । 

(घ) अन्य कुनै पलन प्रकारबाट सडकमा नै बलसरिेका कारण उपलब्ध गरार्ने  
  सेवा र लनजश्चत सियोग पश्चात पनुाः सडकमा नै बस्नपुने अवस्था लसियना िनेु 
  कुनै पलन सियोग वा यस्तै काययक्रमिरु । 

(ङ) सडक बालबाललका प्रयोग गरी गैर कानूनी आलथयक लाि ललने वा अपरालधक 
वक्रयाकलाप गराउने काययिरू । 

 

 

पररच्छेद-७ 

सञ्चालन गनुय पने काययक्रम, कायय तथा सेवाको वगीकरण, मापदणड र सीमा सम्बन्धी काययववलध 

 

४३. राविय, प्रदेर् र स्थानीय समन्वय सलमलत सजचवालयबाट सोझै सञ्चालन गनय सवकने कायय तथा 
सेवाको वगीकरण, मापदणड र सीमा: (१) दफा ७ को उपदफा (१) को िण्ड (क)देजि (च), 
िण्ड (ि), िण्ड (ञ) र िण्ड (ड)देजि (ध)सम्मका काययक्रम, कायय तथा सेवािरू सम्बजन्धत 
राविय, प्रदेर् र स्थानीय समन्वय सलमलत सजचवालयबाट सोझै सञ्चालन गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएका सजचवालयबाट काययक्रम तथा सेवा सञ्चालन 
गनय सम्िव निएको िने्न सम्बजन्धत समन्वय सलमलतले लनणयय गरेमा मार सेवा प्रदायक संघ 
संस्थाबाट अनदुान रकम उलब्ध गरार्य वा नगरार्य सञ्चालन गनय सवकनेछ । 

(३) दफा ७ को उपदफा (१) को िण्ड (ड) बमोजिमको रोिगारी मूलक प्राववलधक 
तथा व्यवसावयक सीप र क्षमता अलिववृद्ध तालीममा सििालगता गराउन सम्बजन्धत राविय, प्रदेर् 
र स्थानीय समन्वय सलमलत सजचवालयले सेवा प्रदायक संघ संस्था वा अन्य व्यवसावयक संघ 
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संस्थासँग समन्वय तथा सिकायय वा कायय सम्पादन सम्झौता गरी तालीम अवलधको लाग्ने 
आंजर्क वा पूरा तालीम र्लु्क िकु्तान गनय सक्नेछ ।  

(४) दफा ७ को उपदफा (१) को िण्ड (ढ) बमोजिमको पाररवाररक आलथयक ववकास 
सियोग गनय सम्बजन्धत राविय, प्रदेर् र स्थानीय समन्वय सलमलत सजचवालयले सोह्र (१६) वषय 
उमेर पगेुको सडक बालबाललका वा लनिको बाबआुमा वा बाब ुवा आमा वा संरक्षकसँग कायय 
सम्पादन सम्झौता गरी व्यवसायको प्रकृलत र आवश्यकताका आधारमा बढीमा ५० ििार 
रूपैयांसम्मको स्रोत साधन वा आलथयक सियोग रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

४४. सम्बजन्धत सेवा प्रदायक संघ संस्थालार्य सर्तय अनदुान ददर्य सञ्चालन गनय सवकने कायय तथा 
सेवाको वगीकरण, मापदण्ड र सीमााः (१) दफा ७ को उपदफा (१) को िण्ड (छ), (झ), 
(ट) र (र) मा उजल्लजित काययक्रम, कायय तथा सेवािरू यस काययववलधमा तोवकएको मापदण्ड 
र प्रचललत नेपाल आलथयक कानून बमोजिम सम्बजन्धत समन्वय सलमलत सजचवालयले सम्बजन्धत 
सेवा प्रदायक संघ संस्थासगँ कायय सम्पादन सम्झौता गरी आलथयक अनदुान रकम उपलब्ध 
गरार्य सञ्चालन गनय सक्नेछ ।     

तर सम्बजन्धत सेवा प्रदायक संघ संस्थाले आफ्नै विेट रकमबाट आवश्यक सेवा तथा 
काययक्रम सञ्चालन गनय सक्ने िएमा अनदुान रकम उपलब्ध गराउन ुआवश्यक िनेु छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनदुान रकम सेवा प्रदायक संघ संस्थाले उपदफा 
(३) मा तोवकएको सीमालिर रिी देिाय बमोजिमका कायय तथा सेवािरुमा मार िचय गनय 
सक्नेछ:-   

(क) पालन पोषणका लालगाः िाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, लत्ता कपडा ।   

(ि) स्वास््य उपचारका लालगाः सरकारी तथा सामदुावयक स्वास््य प्रलतष्ठान 
र अस्पतालमा लागेको चेक िांच र िररद गररएको बील अनसुारको 
औषलध उपचार िचय वा स्वास््य बीमा वापतको लनयमानसुारको बीमा 
रकम ।  

तर सरकारी स्वास््य संस्थामा उपचार सम्िव निनेु िनी 
प्रचललत कानून बमोजिम अलधकार प्राप्त जचवकत्सकको ललजित 
िानकारीका आधारमा सम्बजन्धत समन्वय सलमलतको पूवय स्वीकृलत 
समेतमा नीजि स्वास््य संस्थाबाट िएको उपचार िचय िकु्तानी गनय 
बाधा नपने ।   

(ग) मानलसक उपचार तथा मनोववमर्य सेवा र्लु्क, मनोबल अलिववृद्ध 
मूलक तालीम र्लु्क र लनयलमत मनो ववमर्यकताय र्लु्क ।  

(घ) १४ वषयमलुनका बालबाललका िेरचाि, स्यािार ससुार गने कमयचारी 
पाररिलमक िचय तथा कुल घरिाडा िचयको आधासम्म ।  
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(ङ) पाररवाररक लेिािोिा, परामर्य, पनुलमयलन र पनुस्थायपना िचय ।   

(च) सामदुावयक ववद्यालयमा अध्ययन गनय लाग्ने जर्क्षा सम्बन्धी िचय र 
सत्प्रवचन तथा सत्संग सम्बन्धी लागेको कक्षागत र्लु्क । 

(छ) मनोरञ्जन, िेलकुद तथा अलतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन िचय ।   

(३) सम्बजन्धत राविय, प्रदेर् र स्थानीय समन्वय सलमलत सजचवालयबाट दफा ४४ 
को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कायय तथा सेवा सञ्चालन गनय तोवकएको सेवा प्रदायक 
संघ संस्थाले देिाय बमोजिम लनधायरण गररएको विेट रकमको सीमालिर रिी िचयको लबल 
िरपार्य पेर् गनुय पनेछाः-  

(क) आजित बालबाललकाको प्रमाजणत िाजिरीको आधारमा आिय अवलध कायम 
गरी अनदुान रकम िकु्तान गररनेछ । 

(ि) सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र वा सडक बालबाललका 
सामाजिकीकरण केन्र वा बाल गिृ वा संस्थामा आजित लागू औषध तथा 
डेन्रार्डको लत नपरेका सडक बालबाललकाको लालग ववगत वषयमा मालसक 
प्रलत बालबाललका रू. ५,०००/-(पाँच ििार मार) का दरले उपलब्ध 
गराएको अनदुान रकमलार्य आधार मानी राविय समन्वय सलमलतले लनधायरण 
गरे बमोजिम उपलव्ध गरार्नेछ ।  

(ग) लागू औषध तथा डेन्रार्डको लत िर्य लागू औषध पनुस्थायपना केन्रमा आजित 
सडक बालबाललकाको लालग ववगत वषयमा मालसक प्रलत बालबाललका 
रू.८,०००/-(आर ििार मार) का दरले उपलब्ध गराएको अनदुान 
रकमलार्य आधार मानी राविय समन्वय सलमलतले लनधायरण गरे बमोजिम 
उपलव्ध गरार्नेछ ।  

(घ) िण्ढ (ि) र (ग) बमोजिम उपलब्ध गरार्ने मालसक विेट रकमबाट त्यस्ता 
बालबाललकालार्य उपलब्ध गराउन ु पने सेवा, सवुवधा तथा काययिरू राविय 
समन्वय सलमलतले लनधायरण गरे बमोजिम िनेुछ ।  

(ङ) एक मविनािन्दा घवटबढी ददनको िकमा िण्ड (ि) र (ग) मा तोवकएको 
मालसक अनदुान रकमको औसत ददनको विसाव गरी िकु्तानी गररनेछ । 

(च) बिार िाउ तथा मिंगी बढेको आधारमा सम्बजन्धत समन्वय सलमलतको लनणययले 
प्रत्येक अको आलथयक वषयमा िण्ड (ि) र (ग) बमोजिमको मालसक अनदुान 
रकममा बढीमा पाचँ प्रलतर्तसम्म ववृद्ध गनय सवकनेछ ।  
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पररच्छेद-८ 

लेिा, लेिा परीक्षण र ववववध 

  

४५. लेिा र लेिा परीक्षण (१) पररषद् वा मन्रालयबाट सोझै सञ्चालन िनेु संघीय काययक्रमको 
िकमा नेपाल सरकारले अपनाएको लेिा प्रणाली बमोजिम लेिा रािी आन्तररक र अजन्तम 
लेिा परीक्षण गररनेछ ।  

(२) सम्बजन्धत प्रदेर् र स्थानीय तिबाट सञ्चाललत काययक्रमको िकमा सम्बजन्धत प्रदेर् 
र स्थानीय तिको प्रचललत लेिा प्रणालीमा व्यवस्था िए बमोजिम िनेुछ ।  

(3) सम्बजन्धत सेवा प्रदायक संघ संस्थाले नै सडक बालबाललका सम्बन्धी काययक्रम 
सञ्चालन गरेको िकमा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त लेिा परीक्षकबाट लेिा परीक्षण गराई 
सियोग गररएको वववरण वावषयक प्रलतवेदनमा िलेुको प्रलतललवप वववरण सम्वजन्धत स्थानीय ति, 
प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय र पररषद् मा अको आलथयक वषयको असोि मसान्तसम्म पेर् 
गनुय पनेछ । 

(४) सेवा प्रदायक संघ संस्थाले िनु तिबाट वा लनकायबाट सर्तय अनदुान रकम 
सियोग प्राप्त गरी काययक्रम सञ्चालन गरेको िो सोको सक्कल से्रस्ता तथा समग्र प्रगलत वववरण 
सम्वजन्धत स्थानीय ति वा प्रदेर् सामाजिक मन्रालय वा पररषद् मा प्रत्येक आलथयक वषयको 
असार मसान्तसम्म पेर् गनुय पनेछ । 

४६. मापदण्ड लनधायरण गरी लागू गनय सक्नेाः बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६९ 
बमोजिमको अस्थायी संरक्षण सेवा प्रबन्ध गनय मन्रालयबाट अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड नतोवकएसम्म यस काययववलध बमोजिम सञ्चालन गररने   
सडक बालबाललका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र र सडक बालबाललका सामाजिकीकरण केन्रको 
मापदण्ड राविय समन्वय सलमलत सजचवालयले लनधायरण गरी लागू गनय सक्नेछ ।  

४७. व्याख्या गने अलधकाराः यस काययववलधमा िएको कुनै व्यवस्था अस्पष्ट िै व्याख्या गनुय पने  

िएमा राविय समन्वय सलमलत सजचवालयको लसफाररसमा अजन्तम व्याख्या गने अलधकार 
मन्रालयको िनेुछ ।  

४८. बाधा अड्काउ फुकाउनेाः यो काययववलधको कायायन्वयनमा कुनै बाधा अडकाउ परेमा  
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मन्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउनेछ । ।  

४९. लनदेर्न ददन सक्नेाः सडक बालबाललका पविचान, उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
काययक्रम तथा सेवा र यो काययववलध कायायन्वयनको लालग मन्रालयले आवश्यक लनदेर्न ददन 
सक्नेछ ।  

५०. संर्ोधन गनय सक्नेाः  यस काययववलधलाई आवश्यकतानसुार मन्रालयले संर्ोधन गनय सक्नेछ ।  

तर काययववलधको कुनै अनसूुची थप घट तथा संर्ोधन गनुय परेमा सजचवालयको 
परामर्यमा राविय समन्वय सलमलतले संर्ोधन गनय सक्नेछ । 

५१. सबैको कतयव्य िनेुाः सडक बालबाललकाको पविचान, उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन र रोकथाम 
काययमा आवश्यक सियोग गनुय सम्बजन्धत तीनै तिका सरकारी लनकाय तथा पदालधकारी, गैर 
सरकारी संघ संस्था, बाल गिृ, सञ्चार माध्यम, नागररक समाि, सामाजिक काययकताय, समाि 
सेवी उद्योग व्यवसायी तथा व्यापारी, अलििावक, जर्क्षक, जचवकत्सक, अलधवक्ता, राि सेवक 
कमयचारी लगायत सवयसाधारण नागररक सबैको कतयव्य िनेुछ ।  
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अनसूुची -१ 

(यस काययववलधको दफा १७ सँग सम्बजन्धत) 

 

 संघमा रिने जिम्मेवार तथा सियोगी लनकाय र संस्थााः  

  (१) मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय, 
(२)  राविय बाल अलधकार पररषद्,   

(३)  गिृ मन्रालय र नेपाल प्रिरी, 
(४)  सङ्घीय मालमला तथा सामान्य प्रर्ासन मन्रालय, 
(५) जर्क्षा, ववज्ञान तथा प्रववलध मन्रालय, 
(६) स्वास््य तथा िनसंख्या मन्रालय, 
(७) समाि कल्याण पररषद्,  

  (८) नेपाल पययटन बोडय, 
 (९)  राविय यवुा पररषद्, 
(१०) मविला तथा बालबाललका वविाग, 
(११) बालबाललका िोितलास नं. १०४(बालबाललका िोितलास समन्वय केन्र, 

बालबाललका िोितलास प्रदेर् समन्वय केन्र, बालबाललका िोितलास 
जिल्ला समन्वय केन्र एवम ्सम्बजन्धत मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक सेवा केन्र),   

(१२) बाल िेल्पलार्न नं. १०९८ नेपाल, 
(१३)  सडक बालबाललकाको क्षेरमा वक्रयार्ील सामाजिक संस्था वा सेवा प्रदायक 

संघ संस्था, 
(१४) नेपाल उद्योग वाजणज्य संघ, नेपाल चेम्बसय अफ कमर्य, अन्य व्यापाररक 

तथा व्यवसावयक संगरन तथा समाि सेवी व्यापारी र उद्योग व्यवसायी, 
(१५) सञ्चार माध्यम । 
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अनसूुची -२ 

(यस काययववलधको दफा १७ सँग सम्बजन्धत) 

 

 संघीय रािधानी कारमाडौंमा रिने जिम्मेवार तथा सियोगी लनकाय र संस्थााः 
(१) मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय, 
(२)  राविय बाल अलधकार पररषद्, 
(३)  गिृ मन्रालय र नेपाल/प्रदेर् प्रिरी, 
(४)  प्राववलधक जर्क्षा तथा व्यवसावयक तालीम पररषद्, 
(५) अस्पताल तथा स्वास््य प्रलतष्ठान  

(६) सामाजिक ववकास मन्रालय, प्रदेर् नं. ३ 

(७) कारमाडौं र लललतपरु मिानगरपाललका सवित कारमाडौं उपत्यकाका सबै 
स्थानीय तििरू,  

(८) समाि कल्याण पररषद्,  

(९) नेपाल पययटन बोडय, 
(१०) मविला तथा बालबाललका वविाग, 
(११) बालबाललका िोितलास नं. १०४ (बालबाललका िोितलास प्रदेर् समन्वय 

केन्र, बालबाललका िोितलास जिल्ला समन्वय केन्र एवम ्सम्बजन्धत 
मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्र),   

(१२) बाल िेल्पलार्न नं. १०९८ नेपाल, 
(१३)  राविय यवुा पररषद्,  

(१४)  सडक बालबाललकाको क्षेरमा वक्रयार्ील सामाजिक संस्था वा सेवा प्रदायक 
संघ संस्था, 

(१५) नेपाल उद्योग वाजणज्य संघ, नेपाल चेम्बसय अफ कमर्य, अन्य व्यापाररक 
तथा व्यवसावयक संगरन तथा समाि सेवी व्यापारी र उद्योग व्यवसायी, 

(१६) सञ्चार माध्यम ।  
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अनसूुची -३ 

(यस काययववलधको दफा १७ सँग सम्बजन्धत) 

 

 प्रदेर्मा रिने जिम्मेवार तथा सियोगी लनकाय र संस्थााः 
  (१) सम्बजन्धत प्रदेर् सामाजिक ववकास मन्रालय, 

(२)  सम्बजन्धत प्रदेर् आन्तररक मालमला तथा कानून मन्रालय र प्रदेर् प्रिरी, 
(३)  प्रदेर् बाल अलधकार सलमलत,  

(४) प्राववलधक जर्क्षा तथा व्यवसावयक तालीम पररषद् प्रदेर् कायायलय, 
(५) प्रादेजर्क अस्पताल तथा स्वास््य प्रलतष्ठान 

(६) बालबाललका िोितलास नं. १०४(बालबाललका िोितलास प्रदेर् समन्वय 
केन्र, बालबाललका िोितलास जिल्ला समन्वय केन्र एवम ्सम्बजन्धत 
मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्र),  

(७) बाल िेल्पलार्न नं. १०९८ नेपाल, 
(८)  सडक बालबाललकाको क्षेरमा वक्रयार्ील सामाजिक संस्था वा सेवा प्रदायक 

संघ संस्था, 
(९) नेपाल उद्योग वाजणज्य संघ, नेपाल चेम्बसय अफ कमर्य र सम्बजन्धत     

व्यापाररक संगरन तथा उद्योग व्यवसायीको प्रदेर् स्तरीय संगरन, 
(१०) सञ्चार माध्यम। 
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अनसूुची -४ 

(यस काययववलधको दफा १७ सँग सम्बजन्धत) 

 

 सम्बजन्धत प्रदेर् रािधानीमा रिने जिम्मेवार तथा सियोगी लनकाय र संस्थााः 
  (१) सामाजिक ववकास मन्रालय, 

(२)  आन्तररक मालमला तथा कानून मन्रालय र प्रदेर् प्रिरी, 
(३)  प्रदेर् बाल अलधकार सलमलत,  

(४) प्रदेर् रािधानीमा रिेका सबै स्थानीय तििरू, 
(५) प्राववलधक जर्क्षा तथा व्यवसावयक तालीम पररषद् प्रदेर् कायायलय, 
(६) प्रादेजर्क अस्पताल तथा स्वास््य प्रलतष्ठान 

(७) बालबाललका िोितलास नं. १०४(बालबाललका िोितलास प्रदेर् समन्वय 
केन्र, बालबाललका िोितलास जिल्ला समन्वय केन्र एवम ्सम्बजन्धत 
मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्र),  

(८) बाल िेल्पलार्न नं. १०९८ नेपाल, 
(९)  सडक बालबाललकाको क्षेरमा वक्रयार्ील सामाजिक संस्था वा सेवा प्रदायक 

संघ संस्था, 
(१०) नेपाल उद्योग वाजणज्य संघ, नेपाल चेम्बसय अफ कमर्य र अन्य व्यापाररक 

संगरन तथा उद्योग व्यवसायीको प्रदेर् स्तरीय संगरन, 
(११) सञ्चार माध्यम। 
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अनसूुची -५ 

(यस काययववलधको दफा १७ सँग सम्बजन्धत) 

 

 सम्बजन्धत स्थानीय तिमा रिने जिम्मेवार तथा सियोगी लनकाय र संस्थााः 
  (१) स्थानीय ति (काययपाललका, सिा र न्यावयक सलमलत), 

(२)  स्थानीय बाल अलधकार सलमलत,  

(३)  स्थानीय तथा नगर प्रिरी एवम ्मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक 
सेवा केन्र।   

(४) अस्पताल वा प्राथलमक स्वास््य केन्र वा स्वास््य चौकी,  

(५) बालबाललका िोितलास नं. १०४(बालबाललका िोितलास जिल्ला समन्वय 
केन्र र सम्बजन्धत मविला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्र),  

(६) बाल िेल्पलार्न नं. १०९८ नेपाल, 
(७) सडक बालबाललकाको क्षेरमा वक्रयार्ील सामाजिक संस्था वा सेवा प्रदायक 

संघ संस्था, 
(८) ववद्यालय,  

(९) बाल क्लब तथा बाल सञ्जाल,   

(१०) स्थानीय उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसावयक संगरन, 
(११) सञ्चार माध्यम। 


