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बाल अधिकार संरक्षण, सम्विधन तथा प्रविधन सम्बन्िी एकीकृत कार्धववधि, 207९ 

(स्थानीर् तहको नमूनाका लाधि) 
 

 स्वीकृत िररएको  धमधत: २०७९/०८/१८ 

प्रस्तावनााः स्थानीर् तहमा बालबाधलकाको हक, वहत र अधिकारको संरक्षण, सम्मान, सम्विधन, प्रविधन, प्रचलन 
तथा पररपूधतधका लाधि नेपालको संवविान तथा बालबाधलका सम्बन्िी कानूनमा भएका व्र्वस्थाहरूको कार्ाधन्वर्न 
िनध िराउन, बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल ववकास र बाल सहभाधिताको अधिकार लिार्त सवोत्तम वहतको 
सधुनश्चितत िरी बालमैत्री स्थानीर् शासनको प्रविधन िनध एकीकृत कार्धववधि धनमाधण िनध वाञ्छनीर् भएकोले, 

नेपालको संवविानको िारा 226 को उपिारा (१), बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ६० को 
उपदफा (३) र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 102 ले ददएको अधिकार प्रर्ोि िरी 
.................... को िाउँ/निर सभाले र्ो कार्धववधि बनाएको छ। 

 

पररच्छेद -1 

प्रारश्चम्भक 

1. संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (1) र्स कार्धववधिको नाम "बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्द्धन  तथा प्रवर्द्धन 
सम्बन्िी एकीकृत कार्धववधि, 207९" रहेकोछ। 

(2) र्ो कार्धववधि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ।  

2. पररभाषााः ववषर् वा प्रसंिले अको अथध नलािेमा र्स कार्धववधिमा;- 

(क) "प्रमखु" वा "अध्र्क्ष" भन्नाले महानिरपाधलका, उप-महािनिरपाधलका, निरपाधलकाको प्रमखु 
वा िाउँपाधलकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपछध। 

(ख) "उपप्रमखु" वा "उपाध्र्क्ष" भन्नाले महानिरपाधलका, उप-महािनिरपाधलका, निरपाधलकाको 
उपप्रमखु वा िाउँपाधलकाको उपाध्र्क्ष सम्झन ुपछध। 

(ि) "ऐन" भन्नाले बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, 2075 भने्न सम्झन ुपछध। 

(घ) "धनर्मावली" भन्नाले बालबाधलका सम्बन्िी धनर्मावली, 207८ सम्झन ुपछध। 

(ङ) "पररषद" भन्नाले ऐनको दफा ५९ बमोश्चिमको राविर् बाल अधिकार पररषद् सम्झन ुपछध। 

(च)  "बाल िहृ" भन्नाले ऐनको दफा ५२ र धनर्मावलीको धनर्म ६२ बमोश्चिम स्थापना भएको वा 
सञ्चालनमा रहेको र प्रचधलत कानून बमोश्चिम दताध भै पररषदबाट अनमुधत धलएर ववशेष संरक्षणको 
आवश्र्कता भएका बालबाधलकामध्रे् ऐनको दफा ४९ बमोश्चिमको प्राथधमकताका आिारमा बाल 
कल्र्ाण अधिकारीले वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्थाका लाधि अश्चन्तम ववकल्पको रुपमा पठाइएका 
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बालबाधलकाको आवासीर् संरक्षण प्रदान िने र ऐनकै दफा ६९ बमोश्चिमको अस्थार्ी संरक्षण 
सेवा प्रदान िने संस्था सम्झन ुपछध ।  

(छ)  “बाल क्लब” वा “बाल संस्था” भन्नाले बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लाधि अठार 
वषधपूरा निरेका बालबाधलकाले ऐनको दफा १० तथा धनर्मावलीको धनर्म ३ मा व्र्वस्था भए 
अनसुार सम्बश्चन्ित स्थानीर् तहमा दताध भएको बालबाधलकाको संस्था सम्झन ुपछध । 

(ि) "बाल कोष" भन्नाले ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाधलकाको तत्काल उर्द्ार, राहत, 
पनुस्थाधपना िनध तथा क्षधतपूधतध प्रदान िने काम समेतका लाधि र्स कार्धववधिको दफा 2० 
बमोश्चिम स्थानीर् तहमा स्थापना िररएको स्थानीर् बाल कोष सम्झन ुपछध। 

(झ) "बाल बाधलका" भन्नाले अठार वषध उमेर पूरा निरेको व्र्श्चि सम्झन ुपछध। 

(ञ) “बाल सञ्जाल“ भन्नाले बाल क्लब वा बाल संस्थाहरुको सञ्जालको रुपमा स्थानीर् तहमा दताध 
भएको सञ्जाल सम्झन ुपछध । 

(ट) "मन्त्रालर्" भन्नाले नेपाल सरकार, मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नािररक मन्त्रालर् सम्झन ु
पछध। 

(ठ) "बाल कल्र्ाण अधिकारी" भन्नाले ऐनको दफा ६१ बमोश्चिम प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा 
बालबाधलकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्विधन िनध तथा बाल संरक्षण कार्ध समेत 
िनधका लाधि धनर्िु भएको वा तोवकएको अधिकारी सम्झन ुपछध । 

(ड) "ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाधलका" भन्नाले ऐनको दफा 48 बमोश्चिमका 
बालबाधलका सम्झन ुपछध ।  

(ढ)  “समािसेवी तथा बाल मनोववज्ञ” भन्नाले ऐनको दफा ६२ बमोश्चिम स्थानीर् तहमा सूचीकृत 
भएका वा सूचीकृत भइ धनर्िु भएका व्र्श्चि सम्झन ुपछध । 

(ण) "सधमधत" भन्नाले िाउँपाधलका, निरपाधलका वा उपमहानिरपाधलका वा महानिरपाधलकामा 
स्थावपत िाउँ बाल अधिकार सधमधत, निर बाल अधिकार सधमधत वा उममहानिर बाल अधिकार 
सधमधत वा महानिर बाल अधिकार सधमधत सम्झन ुपछध। 

(त) "संस्था" भन्नाले बाल अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा प्रविधनका लाधि प्रचधलत कानून बमोश्चिम 
दताध भई बालबाधलका सम्बन्िी कार्धक्रम सञ्चालन िरररहेका संघ/संस्था, संिठन, सञ्जाल तथा 
सामदुावर्क संस्था सम्झन ुपछध । 

(थ) "सेवा प्रदार्क धनकार्" भन्नाले स्थानीर् तहमा बालबाधलका सम्बन्िी सेवा प्रवाह िरररहेका 
सरकारी धनकार्, िैरसरकारी संघ संस्था, नीश्चि के्षत्र, ववद्यालर्, श्रोत केन्र, प्रहरी चौकी, अस्थार्ी 
संरक्षण सेवा केन्र, पनु:स्थापना केन्र, बाल िहृ, बाल सिुार िहृ, बालबाधलका खोितलास सेवा 
र बाल हेल्पलाइन सेवा िस्ता सेवा प्रदान िने धनकार् तथा संस्था सम्झन ुपछध ।  
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(द) "अनाथ बालबाधलका" भन्नाले प्रचधलत कानून बमोश्चिमका अनाथ बालबाधलका सम्झन ु  
पछध । 

 

पररच्छेद -2 

उद्दशे्र्  

3. उद्दशे्र्ाः र्स कार्धववधिको उद्देश्र् देहार् बमोश्चिम रहेको छाः- 

(क) स्थानीर् तहमा बालबाधलका सम्बन्िी कानून र नीधतमा भएका व्र्वस्थाहरु कार्ाधन्वर्न िरी 
बाल अधिकारको संरक्षण, सम्मान, सम्विधन, प्रविधन, प्रचलन तथा पररपूतध िनुध,  

(ख) बालबाधलकासँि सम्बश्चन्ित र्ोिना र कार्धक्रमको कार्ध सम्पादनमा सहिता ल्र्ाउन ु।  

 

पररच्छेद -3 

बाल अधिकारको संरक्षण, सम्मान, सम्विधन, प्रविधन, प्रचलन, पररपूधतध िने दावर्त्व धनवाधहको व्र्वस्था 
4. बाल अधिकारको संरक्षणाः स्थानीर् तह धभत्रका बालबाधलकाको अधिकारको संरक्षण, सम्मान, सम्विधन, 

प्रविधन, प्रचलन तथा पररपूधतध ऐनको दफा ६४ र ६५, बालबाधलकाप्रधतको दावर्त्व धनवाधह दफा १७, 
१८ र १९ एवम ्बालबाधलकाको कतधव्र् दफा ७७ बमोश्चिम पालना तथा कार्ाधन्वर्न िररनेछ ।  

5. बाल अधिकारको संरक्षण, सम्मान, सम्विधन, प्रविधनमा आवश्र्क सेवा प्रवाहको व्र्वस्थााः बाल 
अधिकारको संरक्षण, सम्मान, सम्विधन र प्रविधन िनधका लाधि देहार् बमोश्चिमको सेवा प्रवाहको व्र्वस्था 
िररनेछ:- 

(क) स्थानीर् तह धभत्रका बालबाधलकाको िन्मदताध तथा नािररकता प्रमाण-पत्र पाउने अधिकार 
सधुनश्चितताका लाधि सरल र उपर्िु उपार्हरू अपनाइनेछ ।  

(ख) नविात श्चशश,ु श्चशश ुर बालबाधलकाका लाधि आवश्र्क सबै वकधसमका खोपहरू, स्वास््र् सेवा, 
पोषणसँि सम्बश्चन्ित सेवा सवुविा र आवश्र्क बालमैत्री भौधतक पूवाधिारको व्र्वस्था, उपकरण 
र औषधिहरू उपलब्ि िराउने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी र बालमैत्री भए नभएको अनिुमन िने 
िराउने कार्धहरू िरी बालबाधलकाको स्वास््र्को अधिकार सधुनश्चित िने व्र्वस्था िररनेछ ।  

(ि) प्रत्रे्क ववद्यालर्मा बालमैत्री भौधतक संरचनाको व्र्वस्था (सरुश्चक्षत पखाधल वा घेराबार, बेन्च, 
डेस्क टेबलु, उज्र्ालो कोठा र हावा राम्ररी आवत िावत हनुे), कुनै पधन वकधसमका ववभेद, 
अवहेलना, हेपाइ, वहंसा, दवु्र्धवहार, अस्वस्थ खाना लिार्तका कार्धहरु धनषेि िने एवम ्
लैविकमैत्री र अपाितामैत्री शौचालर्, पर्ाधप्त खानेपानी र सरसफाइ, मवहनावारी सामग्री तथा 
प्रारश्चम्भक उपचार बाकस, धनर्धमत र अपािता भएका बालबाधलकाको पहुँचर्ोग्र् भौधतक संरचना 
सवहत बालमैत्री पठन पाठन, खेल मैदान र सबै अवस्थाका ववद्याथीमैत्री खेलकूद र सामानको 
व्र्वस्था िररनछे । 



 

4 

 

(घ) स्थानीर् तह धभत्रका सबै  बालबाधलकालाइध प्रारश्चम्भक बालववकास केन्र र ववद्यालर्मा भनाध िने 
व्र्वस्था िररनछे ।   

(ङ) प्रत्रे्क ववद्यालर्मा ववद्याथीलाइध प्रदान िररने छात्रवृश्चत्तहरूको अनिुमन तथा मूल्र्ाङ्क िरी समीक्षा 
िररनेछ ।   

(च) कम्तीमा प्रत्रे्क वडामा बाल पसु्तकालर्, बाल धसिधना केन्र र खेलकुदको व्र्वस्था िररनेछ। 

(छ) कुनै पधन ववद्यालर्को 200 धमटरको दरुीधभत्र मददरा, चरुोट तथा सूधतधिन्र् लिार्तका सामग्री 
धबक्री ववतरण र उपभोि िनध तथा चलश्चचत्र, मादक पदाथध, चरुोट, रक्सी तथा अश्लील सावहत्र्सँि 
सम्बश्चन्ित सामग्री प्रचारप्रसार िनध लिार्त 18 वषधभन्दा कम उमेरका बालबाधलकालाइध उि 
सामग्रीको ववतरण तथा प्रर्ोि िनध धनषेि िररनेछ। 

(ि) प्रत्रे्क ववद्यालर्मा ववद्याथी, श्चशक्षक लिार्त अन्र् सरोकारवालाका लाधि बाल संरक्षण मापदण्ड 
बनाइ सहि देश्चखन ेिरी राख्न ेर सो बमोश्चिमको व्र्वस्था लािू िररनेछ। 

(झ) बालबाधलका ववरूर्द् हनुे कुनै पधन वकधसमका शोषण, वहंसा, दवु्र्धवहार, हेपाइ, अपहेलना लिार्त 
बाल वववाह, बाल श्रम रोकथाम र अन्त्र् िनध, बाबआुमा ववहीन र ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता 
भएका बालबाधलकाको संरक्षण सधुनश्चित िनध र उिरुीको तत्काल कारबाहीको लाधि संस्थाित 
तहमा बाल संरक्षण मापदण्ड धनमाधण िरी लािू िनध सहिीकरण िररनेछ। 

(ञ) बालबाधलका ववरुर्द्को वहंसामा परेका र ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका बालबाधलकाको 
तत्काल उर्द्ार, संरक्षण, राहत व्र्वस्थापनका लाधि बाल हेल्पलाइन सेवा (धन:शलु्क टेधलफोन 
नं. सेवा १०९८-दश नौ आठ) लिार्त सम्बश्चन्ित सरोकारवाला धनकार् र संस्था तथा हराएका 
बालबाधलकाको खोितलास, वेवारीस फेला परेका बालबाधलकाको सकुशल उर्द्ार तथा 
व्र्वस्थापन, िोश्चखमपूणध श्रममा संलग्न, बेचववखन तथा ओसारपसारमा परेका तथा सडक 
बालबाधलकाको उर्द्ार तथा संरक्षण िनध बालबाधलका खोितलास सेवा (धन:शलु्क टेधलफोन नं. 
सेवा 104) सँि समन्वर्, सहिीकरण र सहकार्ध िररनछे। 

(ट) स्थानीर् तहधभत्रका सबै अवस्थाका बालबाधलकाको िनसांश्चयर्क, िातिाधत, लैविक, अपािता, 
शैश्चक्षक, छात्रवृश्चत्त, सामाश्चिक सरुक्षा सहर्ोि, बाबआुमा ववहीन, िोश्चखममा परेका, स्वास््र् र 
पोषण, एचआइभी प्रभाववत लिार्तको श्चस्थधतबारे खण्डीकृत सूचनाको व्र्वश्चस्थत त्र्ाङ्क संकलन 
र अधभलेखीकरण िरी आवधिक रुपमा स्थानीर् तहको वेबसाइटमाफध त समेत सावधिधनक 
िररनेछ। 

(ठ) स्थानीर् तहका िनप्रधतधनधि तथा कमधचारीहरूलाइध बाल अधिकार तथा बालमैत्री व्र्वहार, बाल 
संवेदनशीलता र बालमैत्री शासन अभ्र्ास सम्बन्िी प्रश्चशक्षण प्रदान िररनेछ। 

(ड) स्थानीर् तहको आवधिक तथा वावषधक र्ोिना तिुधमा प्रवक्रर्ामा अथधपूणध बाल सहभाधितालाइध 
प्रोत्साहन िरी उि र्ोिनामा बालबाधलकासँि सम्बश्चन्ित कार्धक्रमहरूलाइध प्राथधमकताका साथ 
समावेश िररनेछ। 
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(ढ) खण्ड (ट) बमोश्चिमको त्र्ाङ्कको आिारमा बालबाधलकाको अवस्थाको लेखािोखा िरी स्थानीर् 
तहधभतै्र बालबाधलकाको संरक्षण तथा व्र्वस्थापन िररनछे ।  

6. बालबाधलकाको सवोत्तम वहत कार्म िनुध पनेाः स्थानीर् तह, स्थानीर् तहका प्रत्रे्क धनकार्, बाल कल्र्ाण 
अधिकारी, समािसेवी तथा बाल मनोववज्ञ, सामाश्चिक संघ संस्था तथा सेवा प्रदार्क धनकार्हरुले 
बालबाधलकाको धनश्चम्त काम िदाध बालबाधलकाको सवोत्तम वहत तथा उच्चतम वहतलाइध प्राथधमकता ददन ु
पनेछ। 

7. बालमैत्री र अपाितामैत्री संरचना तथा अभ्र्ासको सधुनश्चिततााः (१) बालबाधलका रहने वा बालबाधलकालाइध 
सेवा प्रदान िने स्थानीर् तह धभत्रका सबै सावधिधनक धनकार्, सामाश्चिक संघ संस्था तथा धनिी संस्थाले 
भौधतक संरचना धनमाधण वा ममधत सम्भार िदाध बालमैत्री एवम ्अपाितामैत्री हनुे िरी धनमाधण िररन े
व्र्वस्था िररनछे।  

8. बालबाधलकाको वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्था: (१) स्थानीर् तहधभत्र फेला परेका तथा ववशेष संरक्षणका 
आवश्र्कता भएका बालबाधलकामध्रे् ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ि), 
(घ), (ङ), (च) र (छ) बमोश्चिमका बालबाधलकालाइध वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्था िदाध र्स्ता 
बालबाधलकालाइध सवोत्तम वहत हनुे िरी संरक्षण िने प्रर्ोिनका लाधि ऐनको दफा ४९ उपदफा (२) 
को खण्ड (क), (ख), (ि) र (घ) बमोश्चिमको प्राथधमकताको आिार एवम ्धनर्मावलीको धनर्म ५३ 
देश्चख ६७ सम्मको व्र्वस्था बमोश्चिम िररनेछ ।  

  

पररच्छेद -४ 

बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्शु्चि र समािसेवी तथा बाल मनोववज्ञ सूचीकरण सम्बन्िी व्र्वस्था 
9. बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्शु्चिाः (१) ऐनको दफा ६१ र धनर्मावलीको धनर्म ८१ बमोश्चिम हनु े

िरी एक िना बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्शु्चि िररनछे।   

(२) उपदफा (१) बमोश्चिम बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्शु्चि नभएसम्म धनर्मावलीको धनर्म 
८१ को उपधनर्म (४) बमोश्चिम बाल कल्र्ाण अधिकारी तोवकनेछ। 

10. बाल कल्र्ाण अधिकारीको काम, कतधव्र् र अधिकाराः (१) बाल कल्र्ाण अधिकारीको काम, कतधव्र् र 
अधिकार ऐनको दफा ६१को उपदफा (१), धनर्मावलीको धनर्म ८२, ऐन तथा धनर्मावलीमा अन्र्त्र 
उश्चल्लश्चखत काम, कतधव्र्का अधतररि प्रदेशले तोके बमोश्चिम हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखत काम, कतधव्र् र अधिकारको अधतररि बाल कल्र्ाण 

अधिकारीको काम, कतधव्र् र अधिकार देहार् बमोश्चिम हनुेछ(सम्बश्चन्ित स्थानीर् तहले थप काम, 
कतधव्र् र अधिकार तोक्न सक्नेछ):-  

(क) ....... 
(ख) ………… 
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(ि) …………….. 

11. समािसेवी तथा बाल मनोववज्ञको सूचीकरण तथा धनर्शु्चिाः समािसेवी तथा बाल मनोववज्ञको सूचीकरण 
र धनर्शु्चि ऐनको दफा ६२ तथा धनर्मावलीको धनर्म ८३ बमोश्चिम हनुेछ । 

 

पररच्छेद -५ 

वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्था  

12. वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्था: (१) ऐनको दफा ४९ बमोश्चिम ऐनकै दफा ४८ को उपदफा (१) को 
खण्ड (क), (ख), (ि), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोश्चिम ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा 
वैकश्चल्पक हेरचाहको आवश्र्कता भएका बालबाधलकालाई तत्काल उर्द्ार तथा संरक्षण िनध आवश्र्क 
देश्चखएमा र ऐनको दफा ६९ बमोश्चिमको अस्थार्ी संरक्षण सेवाको प्रबन्ि िनुधपने भएमा बाल कल्र्ाण 
अधिकारीले वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्था धमलाउन ुपनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोश्चिम बालबाधलकाको वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्था धमलाउदा बाल 
कल्र्ाण अधिकारीले धनर्मावलीको पररच्छेद -६ बमोश्चिम धमलाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद - ६ 

बाल सहभाधिता तथा बाल क्लब, बाल सञ्जाल र बाल संस्था सञ्चालन 

13. बाल सहभाधिताको अभ्र्ासाः (1) आफ्नो िारणा बनाउन सक्षम भएका बालबाधलकालाइध उनीहरूलाइध 
असर पाने ववषर्मा पररवार, समदुार्, ववद्यालर् तथा सावधिधनक धनकार्बाट सम्पादन िररने कार्धहरूको 
प्रवक्रर्ामा बाल सहभाधिताको अभ्र्ासलाइध प्रवर्द्धन िररनछे। आवधिक र वावषधक र्ोिना तिुधमा लिार्त 
बालबाधलकासँि सम्बश्चन्ित कार्धक्रमहरूमा सबै अवस्थाका बालबाधलका(बालक, बाधलका, सबै वकधसमका 
अपािता, लैविक तथा र्ौधनक अल्पसंयर्क आदद)को सहभाधिता सधुनश्चित िररनेछ। 

(2) बाल सहभाधिता प्रविधनका लाधि स्थानीर् तहबाट देहार्का उपार्हरू समेत अवलम्वन 
िररनछेाः 

(क) बालबाधलकासँि सम्बश्चन्ित सरोकारका ववषर्मा कानूनले धनषेि िरेको बाहेक उनीहरूले 
माि िरेको सूचना धनाःशलु्क प्रदान िररनछे। 

(ख) स्थानीर् तहधभत्र ववद्यालर्हरूबीच तथा वडा सधमधतहरूबीच अधतररि वक्रर्ाकलापहरू 
(खेलकूद, सावहत्र्, िीत, संिीत, विृत्वकला, वहज्िे, श्चचत्रकला, सांस्कृधतक कार्धक्रम 
आदद), ववववि वकधसमका अपािता भएका बालबाधलका समेतलाइध उपर्िु हनु े िरी 
प्रधतस्पिाधत्मक कार्धक्रमको आर्ोिना िरी बाल सहभाधितालाइध प्रोत्साहन िररनछे ।  

 (3) बाल सहभाधिता प्रविधनका नाममा व्र्श्चि, संस्था वा सावधिधनक धनकार्बाट हनु सक्ने देहार्का 
कार्धहरू िनधमा रोक लिाइनछेाः- 
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(क) बालबाधलकाको अध्र्र्नमा धनर्धमत रूपमा बािा तथा अवरोि पगु्ने िरी कार्धक्रम सञ्चालन 
िने वा सहभािी िराउन,  

(ख) बालबाधलकाको शारीररक, मानधसक, संवेिात्मक, आध्र्ाश्चत्मक, सामाश्चिक ववकासमा असर 
परु् र्ाउने  खालका कुनै पधन िधतववधि वा कार्धमा बालबाधलकालाई संलग्न िराउन,  

(ि) बालबाधलकालाई बाबआुमा, संरक्षक, ववद्यालर् लिार्त कुनै पधन सरकारी धनकार् वा 
िैरसरकारी संस्थाले बालबाधलकाको वहत ववपरीत र् र्ाली, िलुसु, सभा आददमा सहभािी 
िराउन,  

(घ) ववद्यालर् लिार्तका सरकारी धनकार् वा िैरसरकारी संस्थाले कानून वा वविान बमोश्चिम 
आफूले िनुधपने काम बालबाधलका वा बाल क्लब वा संस्था वा धतनको सञ्जाल माफध त 
िराउन,  

14. बाल क्लव वा संस्था दताध, सञ्चालन तथा नवीकरण, काम र कतधव्र् लिार्तका व्र्वस्थाहरुाः र्स 
सम्बन्िी कार्धहरु ऐनको दफा ८, ९ र १० तथा धनर्मावली को पररच्छेद -२ बमोश्चिम हनुेछ । 

 

पररच्छेद -७ 

स्थानीर् बाल अधिकार सधमधत सम्बन्िी व्र्वस्था 
15. स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतको िठनाः ऐनको दफा ६० को उपदफा (२) बमोश्चिम प्रत्रे्क स्थानीर् 

तहमा िाउँ कार्धपाधलका वा निर कार्धपाधलकाको उपाध्र्क्ष वा उपप्रमखुले तोकेको त्र्स्तो िाउँ 
कार्धपाधलका वा निर कार्धपाधलकाको सदस्र्को अध्र्क्षतामा स्थानीर् बाल अधिकार सधमधत रहनेछ। 
स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतमा रहने सदस्र् संयर्ा र त्र्स्तो सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकार तथा 
बैठक सम्बन्िी कार्धववधि देहार् बमोश्चिम धनिाधरण िररएको छ:- 

िाउँ/निर/उपमहानिर/महानिर बाल अधिकार सधमधत 

(क) उपाध्र्क्ष/ उपप्रमखुले तोकेको कार्धपाधलका सदस्र्  -अध्र्क्ष 

(ख) स्थानीर् तहले तोकेको मवहला वडा सदस्र् सवहत 2 िना वडा सदस्र्  -सदस्र्  

(ि) स्थानीर् तहले तोकेको माध्र्धमक ववद्यालर्का प्रिानाध्र्ापकमध्रे् १ िना  -सदस्र् 

(घ) स्थानीर् तहले तोकेको बाल अधिकार सम्पकध  श्चशक्षकमध्रे् 1 िना  -सदस्र् 

(ङ) स्थानीर् तहले तोकेको सूचीकृत समािसेवी वा सामाश्चिक कार्धकताध वा  

 बाल मनोववज्ञ वा बाल ववशषेज्ञमध्रे् 1 िना   -सदस्र्  

(च) स्थानीर् तहको बालबाधलका शाखा प्रमखु, श्चशक्षा शाखा प्रमखु र  

 िनस्वास््र् शाखा प्रमखु िरी 3 िना   -सदस्र् 

(छ)  स्थानीर् तह स्तरीर् बाल सञ्जालले तोकेको 1 िना बाधलका सवहत 2 िना  -सदस्र्  

(ि)  बाल अधिकार, बाल संरक्षण वा बाल न्र्ार्का क्षेत्रमा कार्ाधनभुव भएका  
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 व्र्श्चि वा संस्था मध्रे्बाट स्थानीर् तहले मनोनर्न िरेका कम्तीमा 1 िना   
 मवहला सवहत 2 िना      -सदस्र् 

(झ) स्थानीर् प्रहरी प्रमखु, नेपाल प्रहरी     -सदस्र् 

(ञ) स्थानीर् तहका धभत्रका अस्पताल वा स्वास्थ संस्थामध्रे् स्थानीर् तहले मनोनर्न  

 िरेका एकिना प्रधतधनधि     -सदस्र् 

(ट) बाल कल्र्ाण अधिकारी     -सदस्र्–सश्चचव  

स्पष्टीकरण: सम्बश्चन्ित स्थानीर् तहको नाम पछाधड िाउँपाधलका भए िाउँ बाल अधिकार सधमधत, 
निरपाधलका भए निर बाल अधिकार सधमधत, उपमहानिरपाधलका भए उपमहानिर बाल अधिकार 
सधमधत र महानिरपाधलका भए महानिर बाल अधिकार सधमधत नामाकरण िरी स्थानीर् बाल अधिकार 
सधमधत िठन िनध उपर्िु हनुे वा र्ोभन्दा अन्र् सहुाउँदो नाम ददएर प्रत्रे्क स्थानीर् तहले स्थानीर् 
बाल अधिकार धसधमत िठन तथा पररचालन िनध सक्नेछ । 

16. स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकाराः (१) स्थानीर् बाल अधिकारी सधमधतको 
काम, कतधव्र् र अधिकार ऐन तथा धनर्मावलीमा उश्चल्लश्चखत काम, कतधव्र् र अधिकारका अधतररि 
प्रदेशले तोके बमोश्चिम हनुछे ।  

(२) उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखत काम, कतधव्र् र अधिकारको अधतररि स्थानीर् बाल अधिकार 
अधिकारीको  काम, कतधव्र् र अधिकार देहार् बमोश्चिम हनुेछ(सम्बश्चन्ित स्थानीर् तहले थप काम, 
कतधव्र् र अधिकार तोक्न सक्नेछ):-   

(क) सधमधतको दीघधकालीन नीधत, र्ोिना र वावषधक कार्धक्रम तथा बिेट स्वीकृत िने,  

(ख) बाल अधिकार सम्बन्िी आवश्र्क स्थानीर् नीधत, कानून, र्ोिना, कार्धक्रम र  

संस्थाित संर्न्त्रको व्र्वस्था िनध स्थानीर् तहलाई सझुाव ददन,े  

(ि) स्थानीर् तहधभत्र सञ्चाधलत बालबाधलका सम्बन्िी कार्धक्रमको  

अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा समीक्षा िरी सझुाव ददन,े  

(घ) स्थानीर् तहधभत्र हनु सक्ने बाल वववाह, बाल श्रम, शारीररक तथा मानधसक पीडा वा  

तनाव, बालबाधलका ववरुर्द्को वहंसा र बाल र्ौन दवु्र्धवहारको रोकथाम, धनषेि र 
धनर्न्त्रण, सडक बालबाधलकाको उर्द्ार, संरक्षण, राहत, पनुाःस्थापना, र व्र्वस्थापन 
लिार्त ववशषे संरक्षणको आवश्र्कता भएका बालबाधलकाको हक, वहत र अधिकार 
संरक्षण र सम्विधन तथा वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्थापनमा समन्वर्, सहर्ोि, 
सहिीकरण र सहकार्ध िने,   

(ङ) स्थानीर् तहधभत्रका वडा, ववद्यालर्, टोल, समदुार्, घर तथा पररवारलाइध बालमैत्री 
बनाउने । नेपाल सरकारले तोकेको बालमैत्री स्थानीर् शासनका सूचकहरु लािू िरी 
बालमैत्री ववद्यालर्, बालमैत्री वडा, बालमैत्री स्थानीर् तह अवलम्बन िरी घोषणा        

िने ।    

(च) स्थानीर् तहधभत्रका भौधतक संरचनालाइध बालमैत्री र अपाितामैत्री बनाउन  
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आवश्र्क मापदण्ड तिुधमा िरी लािू िने, 

(छ) बाल अधिकार संरक्षण, सम्विधन तथा प्रवर्द्धन िने सम्बन्िमा सरोकारवालाको  

क्षमता अधभवृवर्द् िने िराउने,  

  (ि) िोश्चखममा परेका बालबाधलकाको उर्द्ार, राहत, संरक्षण तथा व्र्वस्थापन िने, 
(झ) बालबाधलका सम्बन्िी भए/िरेका कार्धहरू र बालबाधलका तथा बाल अधिकारको  

अवस्था समेट्ने िरी स्थानीर् तहको स्वीकृधतमा बालबाधलका सम्बन्िी वावषधक स्थानीर् 
प्रधतवेदन प्रत्रे्क आधथधक वषध समाप्त भएको एक मवहनाधभत्र सावधिधनक िने, वेवसाइटमा 
राख्न ेर सोको एक/एक प्रधत प्रदेश बाल अधिकार सधमधत, बालबाधलकाको ववषर् हेने 
प्रदेश मन्त्रालर्, पररषद् र मन्त्रालर्मा पठाउने,  

(ञ) बालबाधलका सम्बन्िी स्थानीर् त्र्ाङ्क वववरण सङ्कलन, अधभलेखीकरण, अद्यावधिक 
िरी सूचना प्रणालीको ववकास, सञ्चालन, व्र्वस्थापन र सदुृढीकरणमा स्थानीर् तहलाइध 
सहर्ोि िने,   

(ट) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा अनाथ बालबाधलकालाइध िमधपतु्र िमधपतु्री 
धलन ददन, संरक्षक र माथवर धनर्िु िनध स्थानीर् तह र श्चिल्ला अदालतलाइध सहर्ोि 
िने । 

(३) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका बालबाधलका भन्नाले ऐनको दफा ४८ बमोश्चिम र्स 

कार्धववधिको अनसूुची -७ मा रहेका बालबाधलका माधननछेन ्।  

17. सधमधतको बैठक: स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतको बैठक सम्बन्िी व्र्वस्था सधमधतले धनिाधरण िरे 
बमोश्चिम हनुेछ। 

18. उपसधमधत वा कार्धटोली िठन िनध सक्नाेः (१) सधमधतले आफूले िनुध पने कुनै काम सचुारु रुपले 
सञ्चालन िनधको धनधमत्त बाल ववशेषज्ञ वा बाल मनोववज्ञ, समाि सेवी, सामाश्चिक कार्धकताध, श्चशक्षक, 
श्चचवकत्सक, बाल सञ्जाल वा बाल क्लबका प्रधतधनधि, सामाश्चिक पररचालक तथा बाल अधिकारकमीहरु 
मध्रे् आवश्र्कता अनसुार समावेश हनुे िरी धनश्चित अवधिका लाधि बढीमा तीन सदस्र्ीर् उपसधमधत 
वा कार्धटोली िठन िरी पररचालन िनध सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चिम िठन हनुे उपसधमधत वा कार्ध टोलीको काम, कतधव्र् र अधिकार, 

सधमधतले धनिाधरण िरे बमोश्चिम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चिम िठन िररन े उपसधमधतलाइध बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल 
ववकास र बाल सहभाधिता सम्बन्िी कार्ध िनध िराउन दीघधकालीन श्चिम्मेवारी तोक्न सवकनछे ।   

19. वडा बाल अधिकार सधमधत िठन िनध सक्न:े स्थानीर् तहले प्रत्रे्क वडामा वडा बाल अधिकार सधमधत  
िठन िनध सक्नेछ ।र्सरी िठन िररने वडा बाल अधिकार सधमधतमा रहने सदस्र् संयर्ा, काम, कतधव्र् 
र अधिकार तथा बैठक सम्बन्िी कार्धववधि वडा सधमधतले धनिाधरण िरे बमोश्चि हनुेछ ।   
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पररच्छेद -८ 

स्थानीर् बाल कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 

20. स्थानीर् बाल कोषको स्थापना: (1) ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) र (४) बमोश्चिमको कार्ध 
प्रर्ोिनको लाधि एक स्थानीर् बाल कोष रहनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोश्चिमको बाल कोषमा देहार् बमोश्चिमका रकमहरू रहनेछन:्- 
(क) स्थानीर् तहबाट वावषधक रूपमा ववधनर्ोश्चित बिेट, 
(ख) संघ संस्थाबाट प्राप्त हनुे सहार्ता, 
(ि) धनिी व्र्वसार् तथा व्र्श्चिहरूबाट प्राप्त हनुे आधथधक सहार्ता, 
(घ) स्थानीर् न्र्ावर्क सधमधतबाट बालबाधलका ववरूर्द् वहंसाका घटनामा िररएको 

िररवानाबाट प्राप्त हनु सक्ने रकम, 
(ङ) बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधनका लाधि संघ तथा प्रदेश सरकारबाट 

प्राप्त रकम,  

(च) अन्र् स्रोत ।  

 

स्पष्टीकरण: वैदेश्चशक सहर्ोि रकम वा ववदेशी संस्थाबाट बाल कोषमा रकम िम्मा िदाध 
नेपाल सरकार अथध मन्त्रार् वा स्थानीर् कानून बमोश्चिमको धनकार्को स्वीकृधत धलन ु        

पनेछ ।  

21.  बाल कोष सञ्चालक सधमधताः (१) बाल कोष सञ्चालनका लाधि देहार् बमोश्चिमको संर्ोिक र सदस्र् 
रहेको एक स्थानीर् बाल कोष सञ्चालक सधमधत रहनेछ:- 

(क) उपाध्र्क्ष/उपप्रमखु       - संर्ोिक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत      -  सदस्र् 

(ि) लेखा प्रमखु        - सदस्र् 

(घ) स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतका सदस्र्मध्रे् सधमधतले तोकेको 1 िना– सदस्र् 

(ङ) बाल कल्र्ाण अधिकारी         - सदस्र्-सश्चचव 
(२) उपदफा (१) बमोश्चिमको सधमधतको बैठकमा आवश्र्कतानसुार सम्बश्चन्ित सरोकारवालालाई 

आमन्त्रण िनध सवकनछे । 

22. बाल कोष सञ्चालक सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकाराः बाल कोष सञ्चालक सधमधतको काम, कतधव्र् 
र अधिकार देहार् बमोश्चिमको हनुेछ- 
(क) तत्कालीन समर्मा स्थानीर् तहधभत्र आपत्कालीन अवस्थामा रहेका बालबाधलकाको उर्द्ार 

संरक्षणका लाधि स्थापना भै सञ्चालनमा रहेका स्थानीर् बाल संरक्षण सधमधत, िाउँ बाल संरक्षण 
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सधमधत र वडा बाल संरक्षण सधमधत लिार्तका नाममा रहेका बाल कोषहरुको रकम खोिी िरी 
र्स कार्धववधि बमोश्चिम बनकेो बाल कोषमा िम्मा िने िराउने, 

(ख) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका बालबाधलकाको उर्द्ार िने, स्वास््र्ोपचार िने, पनुस्थाधपन 
िने तथा त्र्स्ता बालबाधलकालाई राहत ददने सम्बन्िमा आवश्र्क कार्धक्रम तिुधमा िने, 

(ि) सहर्ोिको आवश्र्कता भएका बालबाधलकालाई दफा २४ बमोश्चिमको बाल कोषको प्रर्ोि र 
दफा २५ बमोश्चिमको खचधको सीमाको आिारमा सहर्ोि िनेाः- 

(घ) बाल कोष वृवर्द्को लाधि स्रोतको खोिी िने।  

23.  बाल कोष सञ्चालक सधमधतको बैठक: बाल कोष सञ्चालक सधमधतको बैठक सम्बन्िी व्र्वस्था सञ्चालक 
सधमधतले धनिाधरण िरे बमोश्चिम हनुेछ ।  

24. बाल कोषको प्रर्ोिाः बाल कोषको प्रर्ोि देहार् बमोश्चिमको प्रर्ोिनको लाधि िररनेछाः- 

(क)  ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा िोश्चखममा रहेका बालबाधलकाको उर्द्ार,  राहत, 
अस्थार्ी संरक्षण सेवा, पाररवाररक पनुधमधलन तथा पनुाःस्थापना, मनोसामाश्चिक ववमशध, 
स्वास््र् उपचार, कानूनी उपचार, र छात्रवृश्चत्त िस्ता सेवा प्रदान िनध,  

(ख)  अदालतको आदेशानसुार स्थानीर् तहधभत्रका बालबाधलकालाइध क्षधतपूधतध ददन र 
बालबाधलकाको हक वहत सम्बन्िमा कोष सञ्चालक सधमधतले तोके बमोश्चिमको अन्र् 
काम िनध िराउन । 

२५. बाल कोष रकमको खचध सीमााः (1) बाल कोषको रकम देहार्को अवस्था र सीमाधभत्र रही कोष 
सञ्चालक सधमधतको धनणधर्बाट खचध िनध सवकनछेाः- 

(क) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका बालबाधलकालाइध घर वफती तथा स्वास््र् उपचार 
सेवाका लाधि वावषधक एक पटक अधिकतम रू.1२ हिारसम्म,  

(ख) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका बालबाधलकाकोअस्थार्ी आवास, मनोववमशध, 
र्ातार्ात तथा कानूनी सहार्तामा लाग्ने खचध वावषधक अधिकतम रू. 2४ हिारसम्म, 

(ि) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका र तत्काल सहर्ोिको आवश्र्कता भएका 
बालबाधलकाका लाधि तत्काल राहत, शैश्चक्षक सहर्ोि, स्वास््र् सेवा एवम ्सामाश्चिक 
संरक्षण वापत वावषधक एक पटक अधिकतम प्रधत बालबाधलका रू. ९ हिारसम्म, 

(घ) अदालतले तोकेको क्षधतपूधतध पीडकबाट प्राप्त िनध सक्ने अवस्था नभएको खण्डमा  

अदालतको आदेशानसुार तोकेको क्षधतपूधतध रकम, 

(ङ) माधथ खण्ड (क) देश्चख खण्ड (घ) सम्म बाहेक ववशेष संरक्षणको  आवश्र्कता भएका 
तथा िोश्चखममा परेका बालबाधलकाको संरक्षणका लाधि सहर्ोि रकमको सीमा कोष 
सञ्चालक सधमधतले धनिाधरण िरे बमोश्चिम हनुेछ। 

(२) बाल कोषको रकम तालीम, िोष्ठी,, भ्रमण, अनिुमन, प्रशासधनक कार्ध, बैठक भत्ता र  

सचेतना मूलक िस्ता कार्धक्रममा खचध िनध पाइनेछैन। 
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26. बाल कोषको खाता सञ्चालनाः (1) बाल कोषको खाता सञ्चालक सधमधतको धनणधर्ले कोष तथा लेखा 
धनर्न्त्रक कार्ाधलर्को सहमधतमा नेपाल राि बैकबाट इिाित प्राप्त पार्क पने क विधको बैंकमा खाता 
खोली सञ्चालन िररनछे ।  

(2) उपदफा 1 बमोश्चिमको खाता सञ्चालन प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत वा प्रमखु प्रशासकीर्  

अधिकृतले तोकेको बाल कल्र्ाण अधिकारी वा अधिकृत र लेखा प्रमखुको संर्िु दस्तखतमा सञ्चालन 
िररनेछ। 

(3) प्रचधलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेश्चखएको भए तापधन बाल कोषको रकम खचध नभइ आधथधक  

वषधको अन्त्र्मा बाँकी रहेमा त्र्स्तो रकम विि हनुेछैन। 

27. बाल कोषको लेखा र लेखापरीक्षणाः (1) बाल कोषको आर् व्र्र्को लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको 
लेखा प्रणाली बमोश्चिम राश्चखनेछ। 

(2) बाल कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हनुेछ। 

 

 

पररच्छेद -९ 

ववववि 

२८. प्रोत्साहन परुस्कारको व्र्वस्थााः बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधन र प्रविधन कार्धमा उल्लेखनीर् 
र्ोिदान ददने व्र्श्चि, बाल क्लब, बाल सञ्जाल, बाल संस्था तथा संघ संस्थालाइध स्थानीर् तहले उश्चचत 
परुस्कार प्रदान िनध सक्नछे। 

२९. व्र्ायर्ा िने वा वािा अड्काउ फुकाउन ेअधिकाराः कार्धववधिको कार्ाधन्वर्नको धसलधसलामा कुनै दिवविा 
हनु िएमा सोको व्र्ायर्ा वा बािा अड्काउ फुकाउन ेअधिकार स्थानीर् तहको कार्धपाधलकालाइध हनुेछ। 

३०. संशोिन िनध सक्नाेः र्स कार्धववधिलाइध िाउँ/निर सभाले आवश्र्क संशोिन िनध सक्नेछ।  

३१. र्सै कार्धववधि बमोश्चिम भए िरेको माधननाेः स्थानीर् तहले र्ो कार्धववधि लािू हनुभुन्दा अश्चघ िरेका 
बालबाधलका सम्बन्िी कार्धहरू र्सै कार्धववधि बमोश्चिम भए िरेको माधननछे। र्स कार्धववधिमा उल्लेख 
नभएका प्रवक्रर्ाहरू अवलम्वन िदाध बालबाधलका सम्बन्िी प्रचधलत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको 
कानूनमा भएको बाल अधिकार संरक्षण, सम्बिधन र प्रविधनका प्रवक्रर्ाहरू अवलम्वन िनध कुनै बािा 
पने छैन। 

३२. खारेिी तथा बचाउाः बालबाधलका सम्बन्िी प्रचधलत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको कानूनसँि र्ो 
कार्धववधि बाश्चझन िएमा बाश्चझएको हदसम्म अमान्र् हनुछे । तर र्ो कार्धववधि लािू हनुभुन्दा अश्चघ 
सम्पन्न भइसकेका काम बारबाहीहरु र्सै कार्धववधि बमोश्चिम भएको माधननछे ।  
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cg';"rL –! 

afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yf btf{sf] lgj]bg 9fFrf 

 

 

 

 

 

 

 

          ldltM 

>L k|d'v k|zf;sLo clws[tHo", 

......kflnsf 

sfo{kflnsfsf] sfof{no 

======================================. 

 

ljifoM– afn Sna÷ afn ;~hfn÷afn ;|:yf btf{ u/L kfpm . 

 

dxf]bo, 

xfdLn] ============================================ gfdsf] ÷afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yf vf]Ng rfx]sf]n]  afnaflnsf ;DaGwL 

lgodfjnL, @)&* sf]  lgod # sf] pklgod -%_adf]lhd ÷afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yf btf{ ug{sf] nflu b]xfosf] ljj/0f 

vf]nL lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ . 

संलग्न िररएका काििातहरु 

१. प्रस्ताववत बाल क्लब, बाल सञ्चाल वा बाल संस्थाको वविान, 

२. प्रस्ताववत बाल क्लब, बाल सञ्चाल वा बाल संस्था खोल्ने सम्बन्िमा भएको छलफल एवम ्धनणधर्को प्रधतधलवप, 

३. बाल क्लबमा आवर्द् सदस्र् तथा पद सम्बन्िी वववरण,  

४.  बाल क्लब वा संस्था दताध िनध चाहने बालबाधलकाको नाम थर, उमेर, अध्र्र्न िरररहेको कक्षा, ठेिाना र िन्मदताधको 
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप वा अध्र्र्नरत ववद्यालर् वा आश्चश्रत बाल िहृको धसफाररस पत्र, 

५. बाल क्लब वा संस्थाको उदे्दश्र् तथा सो माफध त िनध चाहेका मयुर् कामको वववरण, 

६.    बाल क्लब वा संस्थाको सदस्र्ताको वकधसम, सदस्र्ता धलने प्रवक्रर्ा तथा कार्धसधमधतमा रहन े   

      पदहरूको वववरण  तथा धनवाधश्चचत हनुे प्रवक्रर्ा र अवधि सम्बन्िी वववरण। 

lgj]bs 

 

cWoIf 
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cg';"rL –@ 

afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yf btf{ k|df0fkq 

.....======== ufpF÷gu/÷pdxfgu/÷dxfgu/kflnsf 

..... lhNnf 

...... k|b]z 

 

btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+=          ldltM 

 

>L=======================================÷afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yf 

7]ufgf ========== . 

==================== lhNNff ===========================kflnsf ====== g+= j8fsf] ====================== ljb\ofno÷;d'bfodf u7g ul/Psf] 

=======================;+:yf÷afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yfnfO{ o; ========================== kflnsfdf btf{ u/L] afn clwsf/ 

;+/If0f, ;Djw{g tyf k|jw{gsf nflu afnaflnsf ;DaGwL lgodfjnL, @)&* sf]  lgod # sf] pklgod -^_cg';f/ of] btf{ 

k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 . 
afn clwsf/ ;+/If0f, ;Dj4{g tyf k|jw{g sfo{df g]kfnsf] ;+ljwfg, afn clwsf/ ;DaGwL cGt/f{li6«o dxf;lGw !(*(, 

afnaflnsf ;DaGwL P]g, @)&% tyf o;sf] lgodfjnL nufot afnaflnsf ;DaGwL ljBdfg sfg"gx?sf] cwLgdf /xL afn 

clwsf/ ;|+/If0f, ;Djw{g / k|jw{g{ ug]{ cleofgdf ;lqmo ;xeflutfsf] ck]Iff ul/Psf] 5 . 

b:tvtM 

gfd M 

kb M 
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cg';"rL –# 

afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yf gjLs/0fsf] lgj]bg 9fFrf 

 

 

  

         ldltM 

>L k|d'v k|zf;sLo clws[tHo", 

......kflnsf 

sfo{kflnsfsf] sfof{no 

=================================. 

ljifoM– afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yf gjLs/0f u/L kfpm . 

dxf]bo, 

================= lhNnf ==================gu/kflnsf ======= g+= j8f  ==========  l:yt  ==============================ljBfno÷;d'bfodf 

cfwfl/t xfd|f] =================================== gfdsf] ÷afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yf ============================== kflnsfdf  

afnaflnsf ;DaGwL lgodfjnL, @)&* sf]  lgod # sf] pklgod -^_ adf]lhd ldlt==================df btf{ e} lqmofzLn /xb} 

cfPsf] 5 . xfd|f] btf{ g+========/x]sf] 5 . o; l;nl;nfdf  afnaflnsf ;DaGwL lgodfjnL, @)&* sf]  lgod $ sf] pklgod -

!_ adf]lhof] ÷afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yf gjLs/0f ug{sf] nflu b]xfosf] ljj/0f vf]nL lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ . 

xfd|f] of]÷afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yfn] jif{e/L ;DkGg u/]sf d'Vo lqmofsnfkx?sf] ;+lIfKt ljj/0f, o;÷afn Sna÷afn 

;~hfn÷afn ;+:yfdf xfn sfo{/t /x]sf ;b:ox? tyf sfo{ ;ldltdf /x]sf kbflwsf/Lx?sf] ljj/0f o;};fy ;+nUg ul/Psf]  

5 . 
;+nUg sfuhftx?M 

!= cfly{s jif{df u/]sf] d'Vo sfd jf lqmofsnfksf] ;+lIfKt ljj/0f, 

@= sfo{ ;ldlt ;b:o x]/km]/ ePsf] ljj/0f -olb x]/km]/ ePsf] 5 eg] dfq_ 

 

lgj]bs 

cWoIf 
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cg';"rL –$  

afn Sna÷afn ;~hfn÷afn ;+:yffsf] btf{ lstfj 

 

......... ====ufpF÷gu/÷pkdxfgu/÷dxfgu/kflnsf  

........... lhNnf 

......... k|b]z 

 

 

 

qm=

;+= 

afn Sna÷afn 

;~hfn÷afn 

;|+:yfsf] gfd 

7]ufgf  ;b:o ;ª\Vof ;+/Ifssf] 

gfd 

:yfkg

f ldlt 

btf{ g+= 

/ ldlt 

;Dks{ 

g+= 

k|df0fkq 

j'em\g]sf] 

gfd 

k|dfl0ft 

ug]{ 

 

afns  aflns

f 
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cg';"rL –%  

afn Sna÷afn ;~hfn÷ afn ;+:yf gjLs/0fsf] btf{ lstfj 

 

......... ====ufpF÷gu/÷pkdxfgu/÷dxfgu/kflnsf  

........... lhNnf 

......... k|b]z 

 

 

qm=

;+= 

afn Sna÷afn 

;~hfn÷afn 

;|+:yfsf] gfd 

7]ufgf ;b:o ;ª\Vof ;+/Ifssf] 

gfd 

:yfkg

f ldlt 

btf{ g+= 

/ ldlt 

;Dks{ 

g+= 

gjLs/0f 

ldlt 

k|dfl0ft 

ug]{ 

 

afns  aflns

f 
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cg';'rL –^ 

:yfgLo afn clwsf/ ;ldlt tyf Goflos ;ldltdf ph'/L lbg] lgj]bgsf] 9fFrf 

 

ldlt ======================= 

 

>L ====== ufpF÷gu/÷pkdxfgu/÷dxfgu/ afn clwsf/ ;ldlt÷Goflos ;ldlt 

......... ====ufpF÷gu/÷pkdxfgu/÷dxfgu/kflnsf .  

 

 

ljifoM– ph'/L ;DaGwdf .  

 

!= ljBfyL{sf] gfd y/ ============================================-cfkm"nfO{ gfd y/ n]Vg dg gnfu]df gn]Vbf klg x'g]_ 

@= sIff===================  -cfkm"nfO{ sIff n]Vg dg gnfu]df gn]Vbf x'g]_ 

#= ljBfnosf] gfd =================================================================== 

$= pd]/ ========================== 

%= lnË ================= 

^= u'gf;f] tyf 36gfsf] ;+lIfKt ljj/0f ==============================+++++========================================= 

 ============================ ============================== =================================================== 

&= 36gf 36fpg] JolSt ================================================================== 

*= 36gfsf] k|s[lt =============================================================================== 

(= 36gf jf ;d:of gofF xf] jf bf]xf]l/Psf] xf] ================================= 

!)= 36gf jf ;d:of ;dfwfgsf ;Defljt pkfoxx¿ s] x'g ;Sb5g<  

============================================================================================================================= ===============================================

======================================================================================================================================================= 

lgj]bssf] b:tvt 

-b:tvt ug{ dg gnfu]df gubf{ klg x'g]_ 
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cg'"';"rL –& 

ljz]if ;+/If0fsf] cfjZostf ePsf afnaflnsf 

(१) अनाथ बालबाधलका, 
(२) अस्पतालमा बेवारीस अवस्थामा छोधडएका बालबाधलका, 
(३) कुनै सावधिधनक स्थानमा बेवारीस अवस्थामा छोधडएका बालबाधलका,  

(४ǃ बेवारीस फेला परेका बालबाधलका,  
(५) बाबआुमाबाट अलश्चग्िएका बालबाधलका,  

(६) बाबआुमा पत्ता नलािी बेवारीस भएका बालबाधलका, 
(७) बाबआुमालाई िम्भीर शारीररक वा मानधसक अपािता वा अशिता भएको कारण उश्चचत हेरचाह नपाएका  

बालबाधलका, 
(८) कानूनी वववादमा परेका बालबाधलकामध्रे् ददशान्तर प्रवक्रर्ा अन्तिधत वैकश्चल्पक हेरचाहको लाधि धसफाररस भएका 

बालबाधलका, 
(९) थनुामा रहेका वा बन्दी बाब ुवा आमासँि आश्चश्रत भई कारािारमा रहेका बालबाधलका, 
(१०) िबरिस्ती करणी वा कानून बमोश्चिम सिार् हनुे हाडनाताबाट िश्चन्मएको श्चशशलुाई आफूले पालनपोषण िनध  

नसक्ने भनी बाल कल्र्ाण अधिकारी समक्ष धनवेदन परेका बालबाधलका, 
(११) बाब,ु आमा वा अधभभावकबाट दवु्र्धवहार, वहंसा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबाधलकाको उच्चतम वहतको लाधि  

पररवारबाट अलि िररएका बालबाधलका, 
(१२) िबरिस्ती वा बँिवुा प्रकृधतका वा िोश्चखमपूणध वा धनकृष्ट प्रकृधतको वा प्रचधलत कानून ववपरीत श्रममा संलग्न भई  

   िीवनर्ापन िरररहेका बालबाधलका,  
(१३) िूमपान, मद्यपान एवं अन्र् लािूऔषिको कूलतमा फसेका, एच.आई.भी. सङ्क्क्रधमत बालबाधलका, 
(१४) िम्भीर शारीररक वा मानधसक स्वास््र् समस्र्ा वा िम्भीर अपािता भएको कारण िीवन िोश्चखममा रही बाबआुमा  

वा पररवारबाट उपचारको व्र्वस्था हनु नसकेको बालबाधलका,  

(१५) सामान्र् िीवनर्ापन िनध कदठनाइ भएका बालबाधलका, 
(१६) बालबाधलका ववरुर्द्को कसूरबाट पीधडत भएका वा त्र्स्तो िोश्चखममा रहेका बालबाधलका, 
(१७) ववपद् वा सशस्त्र िन्िका कारणले बाबआुमा दवैु वा आमा बाबमुध्रे् एक िमुाएका बालबाधलका,  
(१८) बाबआुमा दवैु वा आमा बाबमुध्रे् एक बेपत्ता भएका बालबाधलका, 
(१९) आफै शारीररक वा मानधसक रूपमा घाइते भएका बालबाधलका, 
(२०) अपािता भएका बालबाधलका, 
(२१) ववपन्न दधलत समदुार्का बालबाधलका, 
(२२) नेपाल सरकार, मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नािररक मन्त्रालर्ले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी ववशेष  

       संरक्षणको आवश्र्कता भएका बालबाधलका भनी तोकेका अन्र् बालबाधलका । 


