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बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्वन्िी कार्धववधि, 207८ 

प्रस्तावनााः  

बालबाधलकाको हक, वहत र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, पररपूधतध, पालना र संवर्द्धनका लाधि नेपालको संवविान, 

बालबाधलका सम्वन्िी ऐन २०७५ लिार्त सङ्घीर् कानूनमा भएका प्राविानहरूको कार्ाधन्वर्न सवहत 
स्थानीर्तहले बालबाधलकाको अधिकारको प्रचलनद्वारा बालबाधलकालाई संरक्षण प्रदान िदै बालमैत्री स्थानीर् 
सशुासन प्रवर्द्धन िरी बालबाधलकाको सवोत्तम वहत र सवाधङ्गीण ववकास सधुनश्चितका लाधि  कार्धववधि बनाई लाि ु
िनध वाञ्चनीर् भएकोले, धसर्द्ाथधनिर निरपाधलकाको प्रशासकीर् कार्धववधि धनर्धमत िने ऐन, २०७४ को दफा 
४ र स्थानीर् सरकार संचालन ऐनको दफा १०२ ले ददएको अधिकार प्रर्ोि िरी निरपाधलकाले धमती 
२०७८।१०।१३ को कार्धपाधलकाको बैठकबाट श्चस्वकृत िरी कार्धववधि जारी िररएको छ ।   
 

 
 

पररच्छेद 1 
प्रारश्चम्भक 

1. संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (1) र्ो कार्धववधिको नाम "बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्वन्िी 
कार्धववधि, 207८" रहेको छ। 

      (2) र्ो कार्धववधि कार्धपाधलकाले स्वीकृत िरी राजपत्रमा प्रकाश्चशत िरे पधछ लाि ुहनुेछ । 
 

2. पररभाषााः ववषर् वा प्रसंिले अको अथध नलािेमा र्स कार्धववधिमााः 
(क) "उपप्रमखु" भन्नाले धसर्द्ाथधनिर निरपाधलकाको निर उपप्रमखु सम्झनपुछध। 
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(ख) "ऐन" भन्नाले बालबाधलकासम्बन्िी ऐन, 2075 सम्झनपुछध। 

(ि) कार्धववधि" भन्नाले बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्वन्िी कार्धववधि,207८ सम्झनपुछध। 

(घ) ''तोवकएको'' वा ''तोवकएबमोश्चजम'' भन्नाले सङ्घीर्, प्रदेश वा स्थानीर् कानूनमा तोवकएको 
वा तोवकएबमोश्चजम सम्झनपुछध ।सो पदावलीले कार्धववधिको कार्ाधन्वर्नको धसलधसलामा 
निरपाधलकाको कार्धपाधलकाले तोकेको वा तोवकए बमोश्चजम समेत जनाउँछ । 

(ङ) "पररवार" भन्नाले एकाघरका आमा, बाब,ु हजरुबबुा, हजरुआमा, दाज,ु भाइ, दददी     
बवहनीलाइ सम्झनपुदधछ।संरक्षक वा माथवरका संरक्षणमा रहने बालबाधलकाको हकमा 
सो शब्दले संरक्षक वा माथवरलाई समेत जनाउँछ ।  

(च) "बाल अधिकार सधमधत" भन्नाले ऐनको दफा ६० बमोश्चजम िदठत बाल अधिकार सधमधत 
सम्झनपुछध। 

(छ) “बाल कल्र्ाण अधिकारी” भन्नाले ऐनको दफा ६१ बमोश्चजमको अधिकारी सम्झनपुछध ।  

(ज) "बाल कोष" भन्नाले ऐनको दफा ६३ को उपदफा ४ अनसुार कार्धववधिको पररच्छेद ९ 
बमोश्चजमको निरपाधलकाको आपतकालीन बालकोष सम्झनपुछध ।  

(झ) æबालिहृ" भन्नाले ऐनको दफा ५२ अनसुारको बालिहृ सम्झनपुछध । 

(ञ) "बालिहृ मापदण्ड" भन्नाले ऐनको दफा ५२ बमोश्चजमको मापदण्ड सम्झनपुछध । 

(ट) "बालबाधलका" भन्नाले 18 वषध उमेर पूरा नभएका व्र्श्चि सम्झनपुछध। 

(ठ)  “बालसंस्था” भन्नाले कार्धववधि बमोश्चजम निरपाधलकामा दताध भै स्थानीर् क्षेत्रमा सञ्चालनमा 
रहेका वा सञ्चालन हनुे बाल क्लब वा संस्था सम्झनपुछध।सो पदावलीले त्र्स्ता क्लब वा 
संस्थाहरूको सञ्जाललाई समते जनाउँछ।  

(ड)  "मनोसामाश्चजक सेवा" भन्नाले बाल मनोवैज्ञाधनक, ववशेषज्ञ, मनोसामाश्चजक ववमशधकताधद्वारा 
िररने आकलन, लेखाजोखा, ववमशध, प्रषेण, धनदान र उपचारसम्बन्िी सेवा सम्झनपुछध । 

(ढ) "मन्त्रालर्" भन्नाले संघीर् सरकार, मवहला, बालबाधलका तथा ज्र्षे्ठ नािररक मन्त्रालर् 
सम्झनपुछध। 

(ण) "निरपाधलका" भन्नाले धसर्द्ाथधनिर निरपाधलका सम्झनपुछध। 

(त) "वडा अध्र्क्ष" भन्नाले निरपाधलकाका वडा अध्र्क्ष, वडा सधमधतको अध्र्क्ष वा सो 
हैधसर्तमा काम िने पदाधिकारी सम्झनपुछध।सो शब्दले वडाअध्र्क्षको कार्धवाहक भई 
काम िनध अश्चततर्ार पाएको सदस्र्लाई समते जनाउँछ।  

(थ) "ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाधलका" भन्नाले ऐनको दफा 48 बमोश्चजमका 
बालबाधलका सम्झनपुछध। 

(द)  “समाजसेवी वा बालमनोववज्ञ” भन्नाले ऐनको दफा ६२ बमोश्चजम सूचीकृत समाजेवी वा 
बालमनोववज्ञ व्र्श्चिलाई सम्झनपुछध । सो पदावलीले सम्बश्चन्ित ववषर्मा ववशेषज्ञता प्राप्त 
सूचीकृत संस्थालाई समते जनाउँछ । 

(ि) "सेवाप्रदार्क" भन्नाले निरपाधलकाको क्षते्रधभत्र सेवा प्रवाह िरररहेका वा प्रवाह िने 
दावर्त्व भएका सरकारी कार्ालधर्, स्वास््र् चौकी, ववद्यालर् स्रोत केन्र, प्रहरी चौकी तथा 
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र्स्ता अन्र् सावधजधनक धनकार्लाई सम्झनपुछध।सो पदावलीले सावधजधनक सेवा प्रदान िने 
धनजी क्षेत्रबाट सञ्चाधलत बैविङ वा सूचना-सञ्चारसम्बन्िी सेवाप्रदार्लाई समते जनाउँछ । 

(न) "स्वास््र्कमी" भन्नाले अनमुधतप्राप्त िने धनकार्बाट श्चचवकत्सक, स्वास्थ सहार्क वा 
स्वास््र्सेवा ददन इजाजतप्राप्त स्वास््र्कमी सम्झनपुछध। 

(व) "संस्था" भन्नाले निरपाधलका के्षत्रधभत्र बालिहृ वा बालसिुारिहृ सञ्चालन िने सङ्घसंस्था 
सम्झनपुछध। सो शब्दले बाल अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लाधि कानूनबमोश्चजम 
सञ्चाधलत िैरसरकारी र सामदुावर्क संस्थालाई समेत जनाउँछ । 

 
पररच्छेद–२ 

बाल अधिकार तथा संरक्षणसम्बन्िी आिारभतू धसर्द्ान्तहरू 

 

3. बाल अधिकार प्रचलनकारी आिारभतू धसर्द्ान्ताः बालबाधलकाका मूलभतू मानवअधिकार तथा मौधलक 
स्वतन्त्रताको सधुनिर्स्वरूप बालबाधलकासँि सम्बश्चन्ित कुनै पधन कार्ध िदाध बालअधिकारसम्बन्िी राविर् 
तथा अन्तराधविर् कानूनमा उल्लेख भएबमोश्चजम देहार्का धसर्द्ान्तहरूलाई अवलम्बन िररनेछाः- 
(क)  मर्ाधदापूणध जीवनको सम्मानाः बालबाधलकालाई स्वतन्त्र व्र्श्चिको हैधसर्तको प्रधतष्ठा मर्ाधदामा 

आघात नपने िरी व्र्वहार िने र धतनको स्वतन्त्र पवहचानलाई धतनका बाबआुमा, संरक्षक वा 
माथवर व्र्श्चिको व्र्श्चित्वसिँ अन्तरभतू ववषर्को रूपमा व्र्वहार निने,  

(ख)  सवाधङ्गीण ववकासको सधुनश्चिततााः मानव व्र्श्चिको रूपमा प्रत्र्ेक बालबाधलकामा रहेका प्रधतभा, 
क्षमता र सम्भाव्र्ताको पूणधप्रस्फुटन हनु पाउने अवसर उपलब्ि िराउँदै धतनको ववकासको 
अधिकारलाई प्रचलनमा ल्र्ाउन हरसम्भव प्रर्ास िने,  

(ि) सहभाधिता र अधभमतको सम्मानाः नािररक जीवनको तर्ारीको रूपमा सामाश्चजक र सावधजधनक 
जीवनमा धतनको सहभाधितालाई र्थासम्भव बढी स्थान ददन ेिरी अवसर धसजधना िररनेछ । 
बालबाधलकाकै ववषर्मा िररने कुनै पधन कार्धक्रम वा वक्रर्ाकलापमा धतनलाई अधिकाधिक 
सहभािी िराइने र धतनलाई प्रभाव पने ववषर्मा धनणधर् धलनपुदाध सो ववषर्मा सम्बश्चन्ित 
बालबाधलकालाई धतनको ववचार वा अधभमत प्रकट िने अवसर ददइनेछ र सोको सम्मान िने   

(घ)  संरक्षणको सधुनश्चिततााः प्रत्र्के बालबाधलकालाई कुन ै पधन प्रकारका वहंसा, आधथधक, सामाश्चजक, 

शारीररक तथा र्ौनशोषण, भेदभाव, शारीररक, मनोवैज्ञाधनक, बौवर्द्क तथा भावनात्मक दवु्र्धवहारबाट 
जोिाई संरक्षण सधुनश्चित िने ।  

4. बाल संरक्षणका आिारभतू धसर्द्ान्ताः निरपाधलकाको के्षत्रधभत्र बालबाधलकाको अधिकारको सम्मान र 

संरक्षण तथा पररपूधतध िने प्रर्ोजनमा बालअधिकारसम्बन्िी राविर् तथा अन्तराधविर् कानूनमा उल्लेख 
भए बमोश्चजम देहार्का धसर्द्ान्तहरूलाई अवलम्बन िने छाः-  

(क)  मर्ाधदापूणध व्र्वहार िने: प्रत्र्ेक बालबाधलकाको व्र्श्चिित सम्मान, मर्ाधदा  
तथा व्र्श्चिित िोप्र्ता (प्राइभेसी) खश्चण्डत हनु नददई व्र्वहार िने,  
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(ख)  धनववधभेदतााः  प्रत्र्के बालबाधलकालाई धनज वा धनजका आमाबाब ुवा संरक्षकको 
वणध, जात–जाधत, धलङ्ग, र्ौधनकता,  भाषा, िमध, उत्पश्चत्त, वैचाररक आस्था, क्षेत्र, 

सम्पश्चत्त, फरक क्षमता वा अपाङ्गता, जन्म वा र्स्ता अन्र् कुनै पधन आिारमा 
भेदभाव निने र भेदभावरवहत रूपमा धतनको उमेर सहुाउँदो व्र्वहार िने,   

(ि)  बालबाधलकाको सवोत्तम वहताः बालबाधलकासँि सम्बश्चन्ित कुनै धनणधर् िनुधप दाध 
उसको सवोत्तम वहतलाई प्राथधमकता ददने,  

(घ)  व्र्श्चिित वववरणको िोपनीर्ता पालन िररने: बालबाधलकाको नामसवहत 
व्र्श्चिित पवहचानसम्बन्िी वववरणमा सम्बश्चन्ित बालबाधलका, धनजका 
बाबआुमा, पररवारका सदस्र् वा संरक्षक र काननुबमोश्चजम अश्चततर्ारप्राप्त 
अधिकारी बाहेक अन्र्को पहुँचको ववषर् हनुेछैन । तर व्र्श्चिित पवहचान 
नखलु्ने बालबाधलकाको एकीकृत त्र्ािको रूपमा बालबाधलकासम्बन्िी 
वववविीकृत त्र्ाि सरोकारवालालाई निरपाधलकाबाट प्राप्त हनुेछ ।   

 

पररच्छेद 3 

बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रचलन 

 

5. बाल अधिकारको संरक्षण िनुधपनेाः (1) निरपाधलकाले आफ्नो के्षत्रधभत्रका बालबाधलकाका 
अधिकारहरूको संरक्षण र प्रचलन ऐनको दफा ६४ बमोश्चजम िनधिराउन सक्नछे । 

6. आवश्र्क सेवाप्रवाह सधुनश्चित िनेाः (१) बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रचलनको प्रर्ोजनका लाधि 
निरपाधलकाले आफ्ना के्षत्रधभत्रका सबै बालबाधलकाका लाधि धनम्नानसुारको सेवा सलुभ र सधुनश्चित 
रूपले प्रवाह िनेछाः  

(क) िभधवती मवहलाको स्वास््र् र श्चशशकुो स्वस्थ जन्मको लाधि आमा तथा श्चशश ु दवैुको 
धनर्धमत स्वास््र् परीक्षण, स्वास््र् स्र्ाहार तथा पोषणको बन्दोबस्त, 

(ख) राविर् खोपताधलका बमोश्चजमको खोप सेवा 
(ि) क्षेत्रधभत्रका स्वास््र् संस्थाहरूद्वारा धनाःशलु्क परीक्षण तथा औषधि सवुविा सवहतको दै्वमाधसक 

रूपमा ववद्यालर् स्वास््र् श्चशववर सञ्चालन, 

(घ) के्षत्रधभत्र बालबाधलकालाई सामाश्चजक सेवा तथा मनोवैज्ञाधनक सेवा ददने समाजसेवी र 
मनोववज्ञको सूचीकरण र उपलब्ि जनशश्चिको अद्यावधिक अधभलेख व्र्वस्थापन तथा सेवा 
प्रवाह, 

(ङ) वहंसा, पररत्र्ाि वा अन्र् दवु्र्धवहारबाट पीधडत बनेका बालबाधलकाको उर्द्ार, उपचार तथा 
अल्पकालीन स्र्ाहारको बन्दोबस्त, 

(च) ववपद् तथा प्रकोप (भकूम्प, बाढी, पवहरो, आिलािी, वन्र्जन्तकुो आक्रमण) प्रभाववत 
बालबाधलकाको उर्द्ार, उपचार तथा अल्पकालीन स्र्ाहार सहार्ता, 

(छ) स्थानीर् चाडपवध, वववाह भोज, मेला आददमा बालबाधलकाको सरुक्षाथध प्राथधमक सेवा, 
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(ज) क्षेत्रधभत्रका बालबाधलकाको धनबाधि जन्मदताध,  

(झ) ववश्चशष्टीकृत सेवा उपलब्ि हनुे धनकार् वा सेवाप्रदार्क समक्ष प्रषेण तथा धसफाररस,  

(ञ) आपदमा परेका, बेवाररस फेला परेका वा हराएका बालबाधलकाको तत्काल खोज उर्द्ार, 
संरक्षण तथा व्र्वस्थापनका लाधि बाल हेल्पलाइन तथा खोजतलास सेवा  

(ट) बालवहत तथा बालमैत्री वातावरणमा सेवा पाउने सधुनश्चितताका लाधि आवश्र्क अन्र् 
बन्दोबस्त । 

 

(२)  निरपाधलका के्षत्रधभत्र सेवा प्रवाह िरररहेका सावधजधनक, सामाश्चजक वा धनजी सेवाप्रदार्क धनकार्, 
संस्था, ववद्यालर्हरूमा बालमैत्री सेवाप्रवाह तथा बालबाधलकाववरुर्द्का कुनै पधन प्रकारका वहंसा वा 
दवु्र्धवहार रोकथाम तथा धनवारणका लाधि निरपाधलकाले बालअधिकार संरक्षण मापदण्ड धनमाधण 
िरी लािू िनध िराउनछे।  

 

(३) क्षेत्रधभत्रका बालबाधलकाको संरक्षणका लाधि निरपाधलकाले देहार्का उपार्हरू अवलम्बन िनेछाः- 
(क) ववद्यालर्मा राजनीधतक िधतववधि िनध र बालबाधलकालाई दलित राजनीधतक वक्रर्ाकलापमा 

सहभािी िराउने कार्धलाई धनषेि िने, 

(ख) ववद्यालर् उमेरका बालबाधलकालाइध ववद्यालर्मा भनाध हनुबाट रोक्न वा ववद्यालर्बाट 
धनष्कासन िने पररपाटीको अन्त्र्को प्रर्ास कार्म राख्न,े 

(ि) बालबाधलकाको उपश्चस्थधत रहने ववद्यालर् तथा अन्र् सेवाप्रवाह स्थानमा धतनका लाधि सफा 
खानेपानी, आरामकक्ष, शौचालर् तथा वकशोरीका लाधि माधसक श्रावकवच (प्र्ाड) सवहतका 
प्राथधमक स्वास््र् उपचार सामग्रीको बन्दोबस्त िने, 

(घ) ववद्यालर् र समदुार्मा बालबाधलकाववरुर्द् हनु सक्ने सबै प्रकारका हाधनको रोकथाम तथा 
तथा भर्रवहत श्चशक्षण तथा सामदुावर्क धसकाइका लाधि बालक्लब माफध त बालबाधलकाका  
रचनात्मक वक्रर्ाकलापलाई प्रोत्सावहत िने, 

(ङ) बालबाधलकाववरुर्द् हनु सक्न े वहंसा, दरु्धवहार तथा शोषणको अन्त्र्का लाधि समदुार्मा 
आिाररत संरक्षण प्रणाली वक्रर्ाशील बनाउने र प्रषेण प्रणालीलाइध प्रभावकारी पाने, 

(च) जनप्रधतधनधि तथा कमधचारी वडाका जनप्रधतधनधि तथा कमधचारीहरूलाइध बाल अधिकार तथा 
बालमैत्री व्र्वहार र बालमैत्री शासन सम्बन्िी प्रश्चशश्चक्षत िने, 

(छ) बाल संरक्षण तथा प्रषेण प्रणालीलाई वडा तथा निरपाधलकाको र्ोजना तथा वावषधक 
कार्धक्रममा समावेश िरी धनर्धमत चाल ुराख्न,े 

(ज) प्रत्र्ेक वडामा बाल उद्यान र खेलमैदान, पसु्तकालर् तथा वाचनालर्हरूको व्र्वस्था तथा 
सञ्चालन िने, 

(झ) क्षेत्रधभत्रका ४-5 वषध उमेरका बालबाधलकालाइध प्रारश्चम्भक बाल ववकास केन्र र ६ देश्चख 
1३ वषध उमेरका बालबाधलकालाइध अधनवार्ध ववद्यालर् भनाध िने र धनर्धमत ववद्यालर् पठाउन े
बन्दोबस्त,  
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(ञ) बालवववाह तथा बालश्रमको प्रर्ोि जस्ता काननुद्वारा धनषेि िररएका वक्रर्ाकलापको धनिरानी 
तथा काननुी कारबाईका लाधि प्रषेण प्रणाली, 

(ट) निर क्षेत्रधभत्र कसैले ऐनको पररच्छेद २ अनसुारका बालअधिकारको उल्लङ्घन िरेमा वा 
पररच्छेद ३ अनसुार दावर्त्व पूरा निरेमा ऐनको दफा ६४ बमोश्चजम पीधडत बालबाधलकाको 
तफध बाट धनवदेन परेमा न्र्ावर्क सधमधतले आवश्र्क कारबाही िरी बालअधिकार प्रचलन 
िराउनेछ। 

 

7. क्षते्रधभत्रका बालबाधलका सम्बन्िी अद्यावधिक त्र्ािीर् वववरण राख्नाेः (1) निरपाधलकाले आफ्ना 
के्षत्रधभत्रका १८ वषधको उमेर पूरा नभएका सबै बालबाधलकाको खण्डीर् एकीकृत (र्धुनफाइड 
धडसइश्चन्टग्रटेेड) त्र्ािीर् वववरण अद्यावधिक हालतमा राख्नछे  । 

      (२) निरपाधलकाले र्स्तो त्र्ािीर् अद्यावधिक वववरण वडाित रूपमा राख्न वडासधमधत, वडाअध्र्क्ष        

र वडा कार्ाधलर्हरूलाई धनददधष्ट िनध सक्नेछ । 

    (३) बालबाधलकाको खण्डीर् एकीकृत (र्धुनफाइड धडसइश्चन्टग्रटेेड) त्र्ािीर् वववरण अनसूुची १ 
बमोश्चजमको ढाँचमा राश्चखनेछ। 

 

8. बालमैत्री संरचना तथा अभ्र्ासको सधुनश्चिततााः (1) बालबाधलकाले प्रत्र्क्ष सहभािी हनुे र सेवा धलन े
धनकार्हरू वा सेवाप्रदार्कका संरचना र व्र्वहार बालमैत्री र बाल सरुश्चक्षत भएको सधुनित िनध 
निरपाधलकाले मन्त्रालर्ले जारी िरेको मापदण्ड बमोश्चजम बालमैत्री अवस्थाको भौधतक प्राववधिक तथा 
मानवीर् सहजताको लेखाजोखा िनेछ ।  

(2) लेखाजोखा प्रधतवदेनको आिारमा निरपाधलकाले आफ्नो क्षेत्रधभत्र बालबाधलका रहने वा 
बालबाधलकालाइध सेवा प्रदान िने धनकार् वा सेवाप्रदार्क संस्थाको भौधतक संरचनालाई बालमैत्री हनु े
िरी धनमाधण िनध वा ममधतसिुार िनध लिाउन सक्नछे । 

(3) बालबाधलकालाइध सेवा प्रदान िने धनकार् वा सेवाप्रदार्कलाई सेवाप्रवाह बालमैत्री बनाउन 
निरपाधलकाले धनदेशन ददन, क्षमता ववकास तथा सिुारका कार्धका लाधि सहार्ता प्रदान िनध वा 
आवश्र्क सहजीकरण िनध सक्नेछ। 

 

पररच्छेद 4 

बालबाधलकाको ववशेष संरक्षण तथा पनुाःस्थापना 
 

9. वैकश्चल्पक हेरचाहको प्रबन्िाः (१) निरपाधलकाले आफ्नो के्षत्रमा फेला परेका ववशेष संरक्षणका 
आवश्र्कता भएका बालबाधलकाको संरक्षणका लाधि ऐनको दफा ४९ बमोश्चजम वैकश्चल्पक हेरचाहको 
प्रबन्ि िनेछ । 

(२) ऐनको दफा ४८ (१) को खण्ड (क) देश्चख (ङ) सम्म उल्लेख भएका कुन ैपधन बालबाधलका 
निर क्षेत्रमा असंरश्चक्षत वा बेवाररस अवस्थामा रहेको सूचना प्राप्त हनुा साथ बालकल्र्ाण अधिकारीले 
वैकश्चल्पक हेरचारको प्रबन्ि र्थाशीघ्र धमलाउनपुनेछ ।  
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(३) वैकश्चल्पक हेरचाहको प्रबन्िको प्राथधमक ववचार िदाध बालकल्र्ाण अधिकारीले सवधप्रथम हेरचाह 
आवश्र्क भएको बाब ु वा आमातफध का नातेदारहरूमध्र्े सबैभन्दा नश्चजकको नातामा पनेको 
प्राथधमकताक्रमलाई प्रश्रर् ददनपुनेछ र मलुकुी देवानी संवहता २०७४ को भाि ३ पाररवाररक 
काननुसम्बन्िी पररच्छेद ६ को संरक्षक र पररच्छेद ७ को माथवर सम्बन्िी व्र्वस्थाले धनदेश िरे 
अनसुारका बालबाधलकाका अधिकार संरश्चक्षत हनुे िरी हेरचाहको प्रबन्ि धमलाउनपुनेछ । 

(४) नश्चजकको नातेदार माफध त वैकश्चल्पक हेरचाह सम्भव नभएमा त्र्स्तो बालबाधलकालाई हेरचाह िनध 
इच्छुक पररवार वा व्र्श्चिको संरक्षकत्वमा रहने िरी हेरचाहको प्रबन्ि धमलाउनपुनेछ। 

(५) ऐनको दफा ४८ (१) को खण्ड (च) र (छ) अनसुारका बालबाधलकाका लाधि वैकश्चल्पक 
हेरचाहका लाधि र्थासम्भव पररवारमा आिाररत हेरचाह िने संस्थालाई प्राथधमकता ददनपुनेछ। 

(६) पाररवाररक हेरचाह िने संस्था नभएमा बालिहृमा त्र्स्ता बालबाधलकाको वैकश्चल्पक हेरचाह िराउन े
प्रबन्ि धमलाउनपुनेछ ।  

(७) निर के्षत्रमा कसैले अनाथ, बेवाररस वा स्र्ाहार संरक्षण िने बाबआुमा वा अधभभावक नभएको 
बालबाधलका फेला पारेमा वा रहे, भएको जानकारी भएमा अनसूुची २ बमोश्चजमको ढाँचाको वववरणसवहत 
बालकल्र्ाण अधिकारी वा स्थानीर् प्रहरी कार्ाधलर्लाई सूचना उपलब्ि िराइददनपुछध ।  

 

10. बालिहृको स्थापना तथा सञ्चालनाः (१) निरपाधलकाले आफ्नो क्षते्रधभत्र फेला परेका ववशेष 
संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाधलकाको संरक्षण िने प्रर्ोजनका लाधि बालिहृ स्थापना र सञ्चालन 
िनध सक्नेछ ।  

(२) आफ्नो के्षत्रधभत्र परोपकारको उद्देश्र्ले काननुबमोश्चजम कुनै संस्थाले अनाथ बालआश्रम, अनाथालर् 
वा बालिहृ सञ्चालनमा ल्र्ाएको वा सञ्चालन िरेमा बालकल्र्ाण अधिकारीले ववशेष संरक्षणको 
आवश्र्कता भएका बालबाधलकालाई संरक्षणाथध पठाउन सक्नछे । र्सरी संरक्षणाथध पठाइएको 
बालबाधलकालाई त्र्स्तो बाल आश्रम, अनाथालर् वा बालिहृले उश्चचत हेरचाह तथा संरक्षणको व्र्वस्था 
धमलाउनपुनेछ । 

(३) अनाथ बाल आश्रम, अनाथालर् तथा बालिहृको भौधतक पूवाधिार, बन्दोबस्ती जनशश्चि तथा सञ्चालन 
बालिहृ मापदण्डबमोश्चजम हनुेछ ।   

 
 

पररच्छेद ५ 

बाल सहभाधिता तथा बाल क्लब सञ्चालन 

 
11. बाल सहभाधिताको अभ्र्ासाः (1) निरपाधलकाले बालबाधलकालाइध आफूलाइध असर पाने ववषर्मा आफ्नो 

िारणा बनाउन र व्र्ि िने सक्षम बनाउने प्रर्ोजनका लाधि पररवार, समदुार्, ववद्यालर्, सावधजधनक 
धनकार् वा संस्थाबाट िररने बालबाधलका सम्बन्िी धनणधर् प्रवक्रर्ामा बाल सहभाधिताको अभ्र्ासलाइध 
प्रवर्द्धन िनेछ। 

  (2) बाल सहभाधिता प्रवर्द्धनका लाधि निरपाधलकाबाट देहार्का उपार्हरू अवलम्बन िररनेछन ाः 
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(क) बालबाधलकासँि सम्बश्चन्ित नीधत धनमाधण, र्ोजना तजुधमा, कार्ाधन्वर्न, अनिुमन र 
मूल्र्ािनको सन्दभधमा बालबाधलकासँि वडास्तरीर् सहभाधितात्मक छलफल िने, 

(ख) बाल सरुक्षा, श्चशक्षा र खेलकुद लिार्त धतनको प्रधतभा ववकासका ठोस कार्धक्रम तजुधमा 
िरी लािू िने र त्र्समा बालबाधलकालाई स्वैधछक रूपमा व्र्वस्थापकीर् भधूमका खेल्न े
अवसर ददन,े 

(ि) बालबाधलकाको क्षमता तथा सीप ववकास, प्रधतभा प्रस्फुटनका लाधि उनीहरूकै पहलमा 
बालवहतकारी सूचना सामग्री, धभते्तपधत्रका प्रकाशन र रेधडर्ो कार्धक्रम सञ्चालन िनधमा 
आवश्र्क स्रोत सािन उपलब्ि िराउने, 

(घ) बालबाधलकाको पहलमा बाल संस्था तथा बाल क्लब दताधको लाधि धनवेदन पनध आएमा 
आिारमा बाल क्लव, बाल संस्था वा बाल क्लब सञ्जाल दताध िरी प्रमाणपत्र धनाःशलु्क 
उपलब्ि िराउने र सञ्चालनका लाधि सहजीकरण िने,  

(ङ) बाल क्लब तथा बाल क्लब सञ्जालको नवीकरण िररददने, 
(च) बाल सहभाधिता  र बालबाधलकाको िारणा व्र्ि िने र सनुवुाई हनुे वातावरण धसजधना 

िनध कार्धक्रम तर् िने र सञ्चालन िने । 

  

12. बाल क्लव वा संस्था दताध तथा नवीकरणाः (१) बालक्लब वा संस्था सञ्चालन िनध चाहने बालबाधलकाले   
दताधका निरपाधलकामा देहार्का वववरणसवहत अनसूुची ३ बमोश्चजम धनवदेन ददनपुनेछाः 

(क) बालक्लब वा संस्था दताध िनध चाहने बालबाधलकाको नाम थर, उमेर, अध्र्र्न िरररहेको 
कक्षा, ठेिाना र जन्मदताधको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप वा टोल ववकास संस्था वा सधमधत, 
अध्र्र्नरत ववद्यालर् वा आश्चश्रत बालिहृको धसफाररस पत्र, 

(ख) बालक्लब वा संस्थाको उद्दशे्र् तथा सो माफध त िनध चाहेका मतुर् कामको वववरण,  

(ि) बालक्लब वा संस्थाको सदस्र्ताको वकधसम, सदस्र्ता धलने प्रवक्रर्ा तथा कार्ध सधमधतमा 
रहने पदहरूको वववरण  तथा धनवाधश्चचत हनुे प्रवक्रर्ा र अवधि तथा सञ्चालन ववधि समते 
खलेुको प्रबन्िावली,  

(घ) तदथध कार्धसधमधतका पदाधिकारीको नामावली । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम धनवदेन आएमा निरपाधलकाले बालक्लब वा संस्था दताध िरी दताध 
अनसूुची ४ बमोश्चजमको प्रमाणपत्र ददनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम दताध भएको बालक्लब वा संस्थाले प्रत्र्ेक वषध निरपाधलकामा देहार्को 
वववरण खलुाई नवीकरणको लाधि अनसूुची ५ बमोश्चजम धनवदेन ददन सक्नेछन ाः 

(क) वषधभर आफूले िरेको मतुर् काम वा वक्रर्ाकलापको सङश्चक्षप्त वववरण, 

(ख) सदस्र्हरू तथा कार्ध सधमधतमा रहेका पदहरूको वववरण । 
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(४) उपदफा (३) बमोश्चजम धनवेदन आएमा निरपाधलकाले बालक्लब वा संस्थाको नवीकरण 
िररददनछे । 

(५)  निरपाधलकामा दताध वा आबर्द् भएका बाल क्लब वा संस्थाको अधभलेख अनसूुची ६ बमोश्चजम 
र नवीकरण अधभलेख अनसूुची ७ बमोश्चजम राश्चखनछे र दताध वा आबर्द्ता वा नवीकरण िरेबापत 
कुनै शलु्क धलइने छैन । 

(6) प्रत्र्ेक बाल क्लव तथा संस्थाले प्रत्र्ेक वषध सम्पादन िरेका कार्धहरूको संश्चक्षप्त जानकारी 
प्रत्र्ेक वषधको फािनु मवहनाको मसान्तसम्म निरपाधलकामा पठाउनपुनेछ। 

(७)  बाल क्लब वा संस्थाले वववरण नबझुाएमा वा नवीकरण निराएमा दताध भएको वा पधछल्लो 
नवीकरण िराएको धमधतले दईु वषधको अवधि नाघेपधछ  सो बाल क्लब वा संस्था स्वताः धनश्चष्क्रर् 
भई स्वववघवटत भएको माधननेछ र दताधअधभलेखबाट अपलेखन िररनेछ। 

13. बाल क्लब वा संस्थाको विीकरणाः  (१) निरपाधलकामा दताध हनुे बाल क्लब वा संस्थाको विीकरण 
देहार्बमोश्चजमको हनुेछाः 
(क) समदुार्मा आिाररत बाल क्लबाः 

(१) निरपाधलकाको धनश्चित भिूोल धभत्रको टोल, वस्ती, वडाधभत्र ववद्यालर् जाने र नजान े
दबैु वकधसमका बालबाधलकालाइध समेटेर वा धनश्चित भौिोधलक के्षत्रलाइध कार्धक्षेत्र 
बनाएर समदुार्मा आिाररत बाल क्लब िठन िनध सवकनछे। 

(२) उपदफा (1) बमोश्चजमका बाल क्लबले निरपाधलकामा समदुार्मा आिाररत बाल 
क्लबको नाममा दताध िनध सक्नेछन । 

(3) उपदफा (१) बमोश्चजमका बाल क्लबले सम्बश्चन्ित भिूोल धभत्रको सबै उमेर, धलंि, 

जाधत, आधथधक हैधसर्त कमजोर भएका तथा अपाङिता भएका बालबाधलकालाई 
समेट्न ेर उनीहरूको उश्चचत प्रधतधनधित्व तथा सहभाधिता हनुे सधुनश्चित िनुधपनेछ । 

(४)  समदुार्मा आिाररत बाल क्लबमा सदस्र् बन्नका लाधि उि क्षते्रधभत्र सामान्र्ताः 
६ मवहना वा सो भन्दा बढी स्थार्ी वा अस्थार्ी बसोबास भएको हनु ुपनेछ । 

(ख) ववद्यालर्मा आिाररत बाल क्लबाः 
(१) कुनै ववद्यालर्मा अध्र्र्नरत बालबाधलकालाइध समेटेर उि ववद्यालर्  धभत्र बाल 
अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन िनध ववद्यालर्मा आिाररत बाल क्लब िठन िनध 
सवकनछे ।   

 (2) उपदफा (1) बमोश्चजमका बाल क्लबले निरपाधलकामा ववद्यालर्मा आिाररत 
 बाल क्लबको नाममा दताध हनु सक्नेछन । 

(२) उपदफा (1) बमोश्चजमको बाल क्लबले सम्बश्चन्ित ववद्यालर्मा अध्र्र्नरत सबै 
जातजाधत, कक्षा, धलंि, आधथधक तथा शारीररक अवस्था कमजोर बालबाधलका तथा 
अपाङिता भएका बालबाधलकाको उश्चचत प्रधतधनधित्व र सहभाधिता सधुनश्चित िरेको हनु ु
पनेछ ।   
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 (३) ववद्यालर्मा आिाररत बाल क्लबको सञ्चालन, व्र्वस्थापन तथा 
 मािधदशधनका लाधि एकजना संरक्षक श्चशक्षक ववद्यालर् प्रशासनले तोक्न सक्नेछ । 
(ि) ववषर्ित बाल क्लबाः 

(१)  समदुार्मा लकेुर रहेको वा समदुार्मा पर्ाधप्त रुपमा सम्बोिन हनु नसकेको 
ववश्चशष्ट ववषर्हरू जस्तै बाधलकाको मात्र सवाल, बाल वववाह, स्वास््र् तथा सरसफाई, 

जलवार् ु पररवतनध, बालश्रम, एचआइभी तथा एड्स जस्ता ववषर्हरूमा कार्ध िनध 
समदुार्मा ववश्चशष्ट ढंिले ववषर्ित बाल क्लब िठन िनध सवकनछे ।  

 (२) ववषर्ित बाल क्लब ववद्यालर् तथा समदुार्मा आिाररत बाल क्लबको 
 उपसमूहको रूपमा समते िठन िनध सवकनेछ ।   
(घ) ववश्चशष्टीकृत बाल क्लबाः 
 (१) अन्तराधविर् रुपमा नै स्थावपत स्वरं्सेवा अधभर्ान तथा संिठनहरू, 

 निरपाधलकाको ववश्चशष्टीकृत धनकार्ले ववशेष प्रकृधतको आफ्नो संस्थाित बाल क्लब  
 िठन िनध सक्नेछन  ।   

(२) उपदफा (1) बमोश्चजमको बाल क्लबको िठन र व्र्वस्थापन ववधि स्वरं् र्सको 
महासघं,  सरंक्षक धनकार् तथा स्थावपत मान्र्ता र वविानहरूबाट सञ्चाधलत हनु 
सक्नेछन  । 

(ङ) बालिहृ वा बाल सिुार िहृमा आिाररत बाल क्लबाः  

(१) बालिहृ वा बाल सिुार िहृमा रहेका बालबाधलकाको अधिकार संरक्षण तथा 
सम्बिधनका लाधि बालिहृ वा बाल सिुार िहृमा आिाररत बाल क्लब िठन िनध 
सवकनछे ।  

(२) उपदफा (1) बमोश्चजमको बाल क्लबले सम्बश्चन्ित बालिहृ वा सिुार िहृमा 
रहेका सबै जातजाधत, कक्षा, धलंि,  आधथधक तथा शारीररक अवस्था कमजोर 
बालबाधलका तथा अपाङिता भएका बालबाधलकाको उश्चचत प्रधतधनधित्व र सहभाधिता 
सधुनश्चित िरेको  हनु ुपनेछ ।   

(३) बालिहृ वा सिुारिहृमा आिाररत बाल क्लबको सञ्चालन, व्र्वस्थापन तथा 
मािधदशधनका लाधि िहृ प्रमखुले एकजना संरक्षक श्चशक्षक वा सहजकताध तोक्न सक्नछे । 

14. बाल क्लब सञ्जाल दताध तथा नवीकरणाः (१) निरपाधलकामा दताध भएका बालक्लब वा संस्थाहरूले 
निरस्तरीर् बाल सञ्जाल दताध िनध चाहेमा देहार्का वववरणसवहत निरपाधलकामा धनवदेन ददनपुनेछाः 

(क) बालक्लब वा संस्थाहरूको दताध प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप, 

(ख)  बालक्लब वा संस्थाहरूले सञ्जालको रूपमा दताध िने सामूवहक धनणधर्को प्रधतधलवप, 

(ि)  बालक्लब वा संस्थाहरूको सञ्जालको उद्देश्र् र मतुर् वक्रर्ाकलाप, 

(घ) बालक्लब वा संस्थाको सञ्जालमा प्रत्र्के बालक्लब वा संस्थाबाट समानपुाधतक 
प्रधतधनधित्वको ववधि,  
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(ङ)  सञ्जालको सदस्र् तथा कार्ध सधमधतमा रहने पदाधिकारीको वववरण । 

(२)  निरपाधलकामा दताध भएका बालक्लब वा संस्थाहरूले उपदफा (१) बमोश्चजम बाल सञ्जाल 
स्थापना िनध धनवदेन ददएमा निरपाधलकाले सञ्जालको दताध िरी प्रमाणपत्र ददनेछ ।  

(३) निरपाधलकामा दताध भएका बाल सञ्जालले आफूले िरेको कामको सश्चषक्षप्त वववरण, सदस्र्हरूको 
वववरण समेत खलुाई प्रत्र्ेक दईु वषधमा निरपाधलकामा नवीकरणको लाधि धनवदेन ददनपुनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको धनवेदन आएमा निरपाधलकाले बाल सञ्जालको नवीकरण िररददनेछ। 

(५) निरपाधलकाले बाल सञ्जाललाई व्र्वश्चस्थत िनध निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको धसफाररसमा 
वडा वा निरपाधलका स्तरमा बाल सञ्जाल िठन िरी कार्ध िनध ददन सक्नेछ । 

(६)  बाल सञ्जाल दताध र नवीकरण िरे बापत कुनै शलु्क धलइने छैन । 

(७)  बाल सञ्जालले ५ वषधसम्म नवीकरण निराएमा स्वताः धनश्चष्क्रर् भई स्वववघवटत भएको माधननेछ 
र दताधअधभलेखबाट अपलेखन िररनेछ। 

15. बाल क्लब, संस्था वा सञ्जालको काम, कतधव्र् र अधिकार (1) बाल क्लबको काम, कतधव्र् र अधिकार 
देहार्बमोश्चजम हनुेछाः 

(क) क्लबमा आवर्द् सदस्र् सवहत अठार वषध मधुनका सबै बालबाधलकाहरुको क्षमता ववकास 
अधभवृवर्द् हनुे खालका हाश्चजरी जवाफ, विृत्वकला, धनबन्ि लेखन, सावहश्चत्र्क िधतववधि आदद 
सञ्चालन िने, 

(ख) बालबाधलका, उनीहरूका अधभभावक, र पररवारका अन्र् सदस्र्हरूलाई बाल अधिकारको 
बारेमा सचेत िराउने, 

(ि) धसकाई प्रवक्रर्ामा बाल सहभाधिता अधभबदृद्व िदै बालबाधलकामा अन्तरधनहीत प्रधतभाको 
प्रस्फुटन िने िराउने, 

(घ) बालबाधलकालाई जीवनपर्ोिी सीपको बारेमा जानकार िराउने, 
(ङ) बाल क्लबलाइ बालबाधलकामा रचनात्मकता र नवीन कौशल ववकास िने एक साझा 

स्थलको रूपमा स्थावपत िराउने, 
(च) बालबाधलकाको कक्षा कोठाको धसकाइलाई वास्तववक जीवनमा रूपान्तरण िनध सक्ने 

सािनको रूपमा बाल क्लबलाई पररश्चचत िराउने, 
(छ) स्वास््र्, सरसफाई र वातावरणका क्षेत्रमा सामदुावर्क सचेतनाका िधतववधिहरू सञ्चालन 

िने, 
(ज) बालबाधलकाको कल्र्ाण र अधिकार सधुनश्चित िनध निरपाधलकामा ववधभन्न कार्धक्रमहरू 

आर्ोजना िने, 
(झ) कला, सावहत्र्, सामाश्चजक सद्भाव, मातभृाषा, मात ृसंस्कृधत र श्चशक्षाको संरक्षणका लाधि आवाज 

उठाउन; र सामाश्चजक कुरीधत तथा बाल अधिकार उल्लंघनको घटनाहरूको धबरूर्द् 
रचनात्मक आवाज उठाउने,  
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(ञ) ववद्यालर् भनाध हनु ेउमेर समूहका बालबाधलकाहरु ववद्यालर् भनाधबाट वश्चञ्चत रहे नरहेको 
बारेमा धनरन्तर अनिुमन िने र ववद्यालर् निएका बालबाधलकालाई ववद्यालर् भनाध िनधका 
लाधि सम्बश्चन्ित वडा कार्ाधलर्सँि समन्वर् िरी ववद्यालर् भनाध िने व्र्वस्था धमलाउने, 

(ट) निरपाधलका तथा आफ्नो वडाधभत्रका टोल ववकास संस्थाहरुले सञ्चालन िने जनचेतनामलुक 
कार्धमा सकृर् सहभाधिता जनाउने, 

(ठ) बालमैत्री शासन प्रवर्द्धनका लाधि धनिाधररत सचुकहरु कार्ाधन्वर्नमा सदैव अग्रसर रही 
बालमैत्री वडा वा पाधलका अधभर्ानमा स्थानीर्तह तथा वडालाई धनरन्तर सहर्ोि िने,  

(ड) पूणध साक्षर, पूणध खोप, पूणध घटना दताध, पूणध सरसफाई जस्ता अधभर्ानमा निरपाधलका, वडा 
तथा टोल ववकास संस्थाहरुलाई सहर्ोि िने । 

(2) बाल क्लब सञ्जालको काम, कतधव्र् र अधिकार देहार्बमोश्चजम हनुछेाः 
क) आफ्नो क्षेत्रधभत्रका बालक्लबहरूको अधभलेख राख्न ेतथा बालबाधलकाका लाधि उपर्ोिी 

हनु ेपसु्तकालर् वा सूचना केन्र स्थापना र सञ्चालन िने, 

ख) आबर्द् बालक्लबहरूको िधतधबधि सञ्चालन िनध सञ्जाललाई वडा, निरपाधलका तथा अन्र् 
सहर्ोिी संस्थाहरूबाट प्राप्त आधथधक सहर्ोि उपलब्ि िराउने, 

ि) धबदा र फुसधदको समर् धमलाई बालक्लबहरूले सञ्चालन िरेका कार्धक्रमहरूमा अधतधथको 
रूपमा उपश्चस्थत भई बालक्लबका अन्र् साथीहरूलाई हौसला प्रदान िने, 

घ) बाल अधिकारसँि सम्बश्चन्ित ववशेष अधभर्ान तथा कार्धहरू बालक्लबहरूमाफध त  प्रभावकारी 
रूपले सम्पन्न िनध ववधभन्न उपसधमधतहरूको िठन िरी सञ्जालका पदाधिकारीहरूका बीचमा 
कार्धववभाजन िरी काम िनध सकारात्मक वातावरण बनाउने, 

ङ) निरपाधलकाले स्थानीर्स्तरमा बालबाधलकाको अधिकारसँि सम्बश्चन्ित र्ोजना तजुधमा 
कार्ाधन्वर्न र मूल्र्ांकनका सम्पूणध चरणहरूमा सञ्जालबाट प्रधतधनधित्वको माि िनुधका साथै 
अन्र् बालक्लबहरूको तफध बाट आएको र्ोजना तथा सझुावहरू समेतलाई तर्ाल िदै 
सञ्जालको तफबाधट सवक्रर् सहभाधिता जनाउने, 

च) स्थानीर् स्तरमा बालबाधलकामाधथ हनुे सबै वकधसमका दवु्र्धवहार, वहंसा, हेला, हेपाइ, सामाश्चजक 
कुरीधत र ववभेद जस्ता बालअधिकार हननका घटनाववरूर्द् बालक्लबको तफध बाट आवश्र्क 
पहल र पैरवी िने साथै र्स्ता वकधसमका घटनाका ववरूर्द् सम्बश्चन्ित सरोकारवाला 
पक्षहरूको ध्र्ान आकृष्ट िराउने, सहकार्ध र समन्वर् िने, 

छ) बालक्लबहरुले आर्ोजना िने कार्धक्रमका लाधि आवश्र्क स्रोतहरुको खोजी िरी सञ्जालले 
सहर्ोि माि िने तथा कार्धक्रम सम्पन्न िनध अन्र् धनकार्हरुसँि समन्वर् िने,  

ज) आफ्नो कार्धक्षेत्रमा सञ्चालन भएका ववद्यालर् भनाध, जन्मदताध, बालवववाह, बालमैत्री बातावरण, 

खलुा ददसामिु के्षत्र, बालमैत्री स्थानीर् शासन, ववद्यालर्मा भर्रवहत श्चशक्षण धसकाइको 
सम्बन्िमा बालबाधलका सिँसँिै िने अधभर्ानहरूमा बालसञ्जालको तफध बाट सवक्रर् 
सहभाधिता जनाउन,े 

झ) बालक्लब तथा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्धरत  अन्र् संघसस्था तथा सरोकारवालाहरूबीच 
आपसी समझदारी र समन्वर्को वातावरण तर्ार िने, 
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ञ) आफ्नो क्षेत्रधभत्र रहेका बालक्लबहरूले सम्पन्न िरेका वक्रर्ाकलापहरूको संश्चक्षप्त प्रधतवदेन 
माि िने तथा सो को अधभलेख राख्न ेतथा निरपाधलका बाल अधिकार सधमधतमा पेस िने,  

ट) बालक्लबहरू बीच आपसी समन्वर्, सहकार्ध बढाउने तथा सवालहरूको सामूवहकीकरण 
िने र एक आपसबाट धसकाइका अवसर धसजधना िने । 

 

(३) उपदफा (1) र (२) मा लेश्चखएको कुनै कुराले बाल क्लब, बाल संस्था तथा बाल सञ्जालले देहार् 
बमोश्चजमका कार्धहरूमा सहभािी हनु वा िनध िराउन पाउने छैनन ाः 
 (क) कुनै राजनीधतक दल वा त्र्सको भात ृसंिठनका पक्षपोषण वा ववरोि िनध, 
 (ख) समदुार्को सावधजधनक वा धनजी सम्पश्चत्त दरुुपर्ोि तथा कसैको जीउ ज्र्ानमाधथ क्षधत परु्रर्ाधउन, 
 (ि) समदुार्का धनश्चित जातजाधत, िमध, के्षत्र वा पेशाकमी प्रधत िलत भावना र दृवष्टकोण सम्प्रषेण िनध,  

 (घ) वहंसा र दवु्र्धवहार पीधडत तथा प्रभाववत बालबाधलकाको िोपनीर्ता भङ्ग हनुे र  पवहचान खलु्ने िधतववधिहरु 
िनध,  

 (ङ) सांस्कृधतक कारण बाहेक रातको समर्मा र आफ्नो ववद्यालर्, बालिहृ वा समदुार् भन्दा बावहर िएर 
िररने िधतववधि तथा कार्धक्रमहरूमा सहभािी हनु तर प्रधतस्पिाध, आवासीर् ताधलम वा आर्ोजकहरूले 
उश्चचत सरुक्षा प्रबन्ि िरेको अवस्थामा भने समदुार्, बालिहृ वा ववद्यालर् भन्दा बावहर िएर कार्धक्रम 
िनध सवकने छ,  

(च)  उश्चचत सरुक्षाको प्रबन्ि र आवश्र्क पूवध अनमुधत बेिर श्चजउज्र्ानमा खतरा पगु्न ेसाहधसक खेलहरू खेल्न 
खेलाउन, 

(छ)  बाल समूह कोष धनमाधण वा आर् आजधनका लाधि बालश्रम तथा कुनै पधन व्र्ापार वा व्र्वसार् िनध, 
(ज)  धसंिो पररर्ाजेना सञ्चालन िनध वा ठुला र लामो समर्का िधतववधिहरू सञ्चालन िनध, 
(झ)  आधथधक श्चजम्मवेारी धलई कार्ध िनध, 
(ञ)  सामाश्चजक रुपमा अस्वीकार्ध तथा नकारात्मक सामाश्चजक प्रभाव पाने कार्ध िनध िराउन,  

(ट)  सामाश्चजक शाश्चन्त, सवु्र्वस्था तथा सरुक्षामा नकारात्मक असर पने देश्चखएमा वा अन्र् उपर्िु कारण 
दसाधई निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको परामशधमा सरुक्षा धनकार् वा निरपाधलका वा ववद्यालर्ले रोक 
लिाएका कार्ध िनध िराउन।  

16. बाल क्लब, संस्था वा सञ्जालका थप सतध तथा श्चजम्मेवारीाः (१) बाल क्लब, बाल संस्था वा बाल 
सञ्जालमा पाँच वषधमाधथका सबै उमेर समूह, धलङ्ग, जातजाधत, फरक क्षमता भएका बालबाधलका लिार्त 
स्थानीर् समाज वा समदुार्को ववववितालाई प्रधतववश्चम्बत िने िरी समावेशी हनुपुनेछ ।  

 तर बाधलकाहरू वा दफा ११ बमोश्चजम विीकृत सदस्र् मात्र रहन सक्ने िरी बालक्लब वा संस्था 
 सञ्चालन िनध बािा पने छैन ।  

(२) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको सदस्र्ता वविानमा तोवकएको प्रवक्रर्ाबमोश्चजम र्ोग्र् 
 बालबाधलका वा धनजको संस्थाले सदस्र्ता धलन पाउने िरी खलु्ला िनुधपनेछ । 

(३) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको नेततृ्व वा र्सका वक्रर्ाकलापमा बढी भन्दा बढी बालबाधलकालाई 
अवसर पाउने िरी सञ्चालन िनुधपनेछ ।  
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(४) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालका पदाधिकारीहरुले दईु कार्धकाल भन्दा बढी पदमा धनरन्तर नबसी 
क्रमशाः अकाध बालबाधलकालाई नेततृ्वको अवसर प्रदान िनुधपदधछ ।  

(५) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको सदस्र्ता धलन वा सञ्जालमा प्रधतधनधित्व िनध कुनै बालक वा 
बाधलकालाई बाध्र् पानध हुँदैन । 

(६) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालले आफ्ना क्लब, संस्था वा सञ्जालका सदस्र्हरुको वहत हनुे र 
दीघधकालसम्म फाइदा पगु्न ेकार्धक्रम सञ्चालन िनुधपदधछ ।  

(७) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालले राजनीधतक दलका दलीर् कार्धक्रममा सहभािी हनुे वा त्र्सको 
समथधन र ववरोि िने कार्धक्रम सञ्चालन िनुध हुँदैन। तर, राजनीधतक ववचारिारा र दृवष्टकोणका ववषर्मा 
बौवर्द्क अन्तवक्रध र्ा, विृत्वकलात्मक बहस र छलफलजस्ता कार्धक्रम आर्ोजना वा सञ्चालन िनध वा 
सोमा सहभािी हनु र्स धनर्मले कुनै बािा पने छैन ।  

(८) बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालले आफ्नो संस्थाको आधथधक कारोबार बालक्लब वा संस्था र 
बाल सञ्जाल सञ्चालन िनध धसफाररस िने सम्बश्चन्ित टोलववकास संस्था, ववद्यालर्, बालिहृ, सामदुावर्क 
व्र्वश्चस्थत िररददनपुनेछ । बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जाल आफैले कुनै पधन वकधसमको आधथधक 
कारोबार िनुध हुँदैन र अन्र् कुन ैव्र्श्चि वा संस्थाले बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जाललाई आधथधक 
भार पने कुनै पधन दावर्त्व ददन वा कार्ध िराउन हुँदैन ।  

(९) बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालसँि सहकार्धमा कुनै कार्धक्रम सञ्चालन िदाध िराउँदा सहकार्ध 
िने सम्बश्चन्ित संस्थाले आधथधक दावर्त्व बेहोने िरी सञ्चालन िनुध िराउनपुनेछ ।  

(१०) बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालको आधथधक पक्षको श्चजम्मवेारी पाएको संस्थाले सोसँि सम्बश्चन्ित 
आधथधक कारोबारको नेपाल कानून बमोश्चजम संस्थाले राख्न े लेखाप्रणालीबमोश्चजम अलग्िै लेखा तथा 
अधभलेख राख्नपुनेछ ।  

 

17. बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको निरस्तरीर् भेलााः (१) सावधजधनक धनकार् वा संस्थाले बालबाधलकाको 
सरुक्षा र संरक्षणको सधुनश्चितता िरी बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालको वडा, निरपाधलकास्तरको 
भेला आर्ोजना िनध सक्नेछन  । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको भेलाका आर्ोजकले सहभािी हनुे प्रत्र्के बालबाधलका, बालबाधलकाको 
आमाबाब,ु संरक्षक वा माथवरसँि अनमुधत धलई धलश्चखत मञु्जरीनामामा हस्ताक्षर िराउनपुदधछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको भेला आर्ोजना िदाध बालबाधलकाले राती बास बस्ने िरी जानपुने 
भएमा बालबाधलकालाई पररवार वा संरक्षकको श्चजम्मा लिाई पठाउन ुपनेछ । तर बाधलकाको 
हकमा मवहलाको साथ लिाइ पठाउनपुनेछ । 

पररच्छेद ६ 

निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतसम्बन्िी व्र्वस्था 
18. निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको िठनाः (१) निरपाधलकामा देहार् बमोश्चजमको अध्र्क्ष र सदस्र् 

रहने निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधत िठन हनुेछ:- 
 (क) निर उपप्रमखु निर उपप्रमखु (बाल अधिकार सधमधतको संर्जेक)      – संर्ोजक 
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 (ख) निरपाधलकाले तोकेका मवहलासवहत कम्तीमा 2 जना कार्धपाधलका सदस्र्   -सदस्र् 

 (ि) क्षेत्रधभत्रका ववद्यालर्का प्रिानाध्र्ापकहरूमध्र्ेबाट कम्तीमा २ जना  -सदस्र् 

 (घ) निरपाधलकाले मनोनर्न िरेको समाजसेवी वा बाल मनोववज्ञ  १ जना   -सदस्र् 

 (ङ) निरपाधलकाले तोकेको श्चचवकत्सक र मनोश्चचवकत्सकहरूमध्र्ेबाट १ जना  -सदस्र् 

 (च) निरपाधलकाका बालबाधलका/श्चशक्षा/जनस्वास््र् शाखाप्रमखु ३ जना     -सदस्र् 

 (छ)  निरस्तरीर् बाल सञ्जालले तोकेका बाधलकासवहत 2 जना बालप्रधतधनधि –सदस्र्  

 (ङ)  स्थानीर् प्रहरी प्रमखु, नेपाल प्रहरी      १ जना                 –सदस्र् 

 (च) बाल अधिकार, संरक्षण, कल्र्ाण, बालन्र्ार्को कार्ाधनभुवी व्र्श्चि वा संस्था मध्र्ेबाट 
निरपाधलकाले मनोनर्न िरेका कम्तीमा 1 जना मवहलासवहत ३ जना      -सदस्र् 

 (छ) मवहला बालबाधलका तथा समाजकल्र्ाण शाखा प्रमखु –सदस्र्–सश्चचव  

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोश्चजम मनोधनत सदस्र्को पदावधि चार वषधको हनुेछ । 

19. निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकाराः (१) निरस्तरीर् बाल अधिकार 
सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकार देहार् बमोश्चजम हनुछे:– 

(क) सधमधतको दीघधकालीन नीधत, र्ोजना र वावषधक कार्धक्रम तथा वजेट स्वीकृत िने,  

(ख) बालबाधलकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र पररपूधतधको लाधि आवश्र्क 
नीधत, कानून, र्ोजना, कार्धक्रम र संस्थाित संर्न्त्रको व्र्वस्था िनध निरपाधलकालाई 
सझुाव ददन,े  

(ि) निरपाधलकाद्वारा सञ्चाधलत बालबाधलकासम्बन्िी कार्धक्रमको अनिुमन, मूल्र्ािन तथा 
समीक्षा िरी सझुाव ददने,  

(घ) निरपाधलकाधभत्र हनु सक्ने बाल वववाह, बाल श्रम, शारीररक तथा मानधसक पीडा तथा 
बाल र्ौन दवु्र्धवहार जस्ता सबै प्रकारका बाल वहंसाको रोकथाम, धनषेि र धनर्न्त्रण 
तथा सडक बालबाधलकाको उर्द्ार, पनुाःस्थापना, संरक्षण र व्र्वस्थापनमा समन्वर्, 
सहर्ोि र सहजीकरण िने,   

(ङ) निरपाधलका धभत्रका वडा, ववद्यालर्, संरचनालाइध बालमैत्री बनाउन आवश्र्क मापदण्ड 
तजुधमा िने िराउने, 

(च) बालमैत्री स्थानीर् शासनको अवलम्बनका साथै बालमैत्री वडा तथा पाधलका घोषणाको 
धसंिो नेततृ्व धलने, 

(छ) बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन िने सम्बन्िमा सरोकारवालाको क्षमता अधभवृवर्द् 
िने िराउने,  

(ज) निरपाधलकामा एक आधथधक वषधमा बालबाधलका सम्बन्िी भए िरेका कार्धहरू र 
बालबाधलका तथा बाल अधिकारको अवस्था समेट्ने िरी बालबाधलका सम्बन्िी निरको 
वावषधक प्रधतवदेन कार्धपाधलकाको स्वीकृधत धलइध प्रत्र्ेक आधथधक वषध समाप्त भएको दइुध 
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मवहनाधभत्र सावधजधनक िने, वेवसाइटमा राख्न,े सधमधत तथा निरपाधलकामा सरुश्चक्षत राख्न े
र सोको एक/एक प्रधत प्रदेश मन्त्रालर् र संघीर् मन्त्रालर्मा पठाउने,  

(झ) बालबाधलकासम्बन्िी निरको त्र्ाि वववरण सिलन, अधभलेखीकरण तथा सूचना 
प्रणालीको ववकास, सञ्चालन, व्र्वस्थापन र सदुृढीकरणमा सहर्ोि िने,   

(ञ) सधमधतको सश्चचवालर्, जनशश्चि र आधथधक स्रोत सािनको व्र्वस्था धमलाउने, पररचालन 
िने, ताधलम ददन तथा क्षमता अधभववृर्द् िनध समन्वर् र सहर्ोि िने,  

(ट) निरपाधलका माफध त नेपाल सरकार, अथध मन्त्रालर्को स्वीकृधत धलई बाल संरक्षण तथा 
बाल अधिकार प्रवर्द्धनका लाधि दद्वपक्षीर् तथा बहपुक्षीर् ववकास साझेदार एवम  
अन्तराधविर् संघ संस्थाबाट प्राप्त सहार्ताबाट आवश्र्कतानसुार कार्धक्रम सञ्चालन िने,   

(ठ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र निरपाधलकाको स्वीकृत र्ोजना, वावषधक नीधत तथा 
कार्धक्रम अनकूुल प्राथधमकता धनिाधरण िरी बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवर्द्धनका 
लाधि ववशेष राविर् अधभर्ान सञ्चालनमा सहर्ोि िने,  

(ड) निरपाधलकामा बालबाधलका खोजतलास केन्र तथा बाल हेल्पलाइन सेवा अधभववृर्द्मा 
समन्वर्, सहर्ोि र सहजीकरण िने, 

(ढ) िमधपतु्र िमधपतु्री धलन ददन चाहने दम्पश्चत्त तथा व्र्श्चिलाइध सधमधतमा सूचीकृत िरी 
आन्तररक िमधपतु्र िमधपतु्री धलने ददने व्र्वस्थालाइध सहजीकरण िने, 

(ण) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा अनाथ बालबाधलकालाइध िमधपतु्र िमधपतु्री 
धलन ददन, संरक्षक र माथवर धनर्िु िनध निरपाधलका र अदालतलाइध सहर्ोि िने, 

(त) ऐन, प्रचधलत कानून तथा मापदण्ड बमोश्चजम सञ्चालन हनु नसकेका बाल िहृ, बाल 
सिुार िहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्र, पनुाःस्थापना केन्र तथा सामाश्चजकीकरण केन्र 
बन्द तथा कारबाही िनध सझुाव तथा प्रधतवेदनसवहत मन्त्रालर्मा धसफाररस िने, 

(थ) निरपाधलकाधभत्र हनु सक्न े बाढी, पवहरो, हरुी बतास, शीत लहर र आिो जस्तो 
प्राकृधतक प्रकोप, मानवबाट धसश्चजधत संकट तथा कोरोना र इन्फ्लूञ्जा जस्तो महामारीबाट 
बालबाधलकाको तत्काल आकश्चस्मक उर्द्ार, संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा सहर्ोि िने,  

(द) निर क्षेत्रधभत्र सञ्चाधलत बाल िहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्र, पनुाःस्थापना केन्र 
लिार्तमा आश्चश्रत बालबाधलकाको समग्र श्चस्थधत र उपलब्ि सेवाको िणुस्तर तथा 
प्रभावकाररताका सम्बन्िमा अनिुमन तथा धनरीक्षण िदाध प्राप्त वववरण सवहत देहार्का 
कुराहरूको समेत जाँचबझु िरी सोको एक/एक प्रधत वावषधक प्रधतवदेन आधथधक वषध 
समाप्त भएको दइुध मवहनाधभत्र प्रदेश मन्त्रालर् र संघीर् मन्त्रालर्मा पठाउने,  

(१) बालबाधलकाको वैर्श्चिक वववरण अद्यावधिक िरी राखेको 
छ वा छैन, 

(२) बालबाधलकालाई धनर्धमत रुपमा श्चशक्षा तथा ताधलम प्रदान 
िररएको छ वा छैन,  
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(३) बाल क्लब िठन िरी बालबाधलकालाई खेलकूद, मनोरञ्जन 
तथा सांस्कृधतक कार्धक्रम लिार्तका बाल सहभाधिता जस्ता 
अन्र् वक्रर्ाकलापमा संलग्न िराइएको छ वा छैन, 

(४) बालबाधलकालाई ऐन, प्रचधलत कानून तथा मापदण्ड 
बमोश्चजमको सवुविा प्रदान िररएको छ वा छैन, 

(५) बाल िहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्र, पनुाःस्थापना केन्र 
तथा सामाश्चजकीकरण केन्रमा बालमैत्री व्र्वहार तथा 
वातावरण कार्म िररएको छ वा छैन, 

(6) बाल िहृमा आश्चश्रत बालबाधलका वैकश्चल्पक हेरचाहको 
व्र्वस्थाको प्राथधमकतानसुार अश्चन्तम ववकल्पको रूपमा बाल 
कल्र्ाण अधिकारबाट व्र्वस्था धमलाइ राश्चखएको छ वा छैन, 

(7) व्र्वस्थापन पक्ष तथा बालबाधलकाले ऐन, प्रचधलत कानून वा 
मापदण्डको पालन िनुध पने कुराहरु पालन िरेको छ वा 
छैन,  

(8) उपलब्ि स्रोत सािनलाइध मध्र् नजर िरी बालबाधलकाको 
सवोत्तम वहतलाइध ध्र्ान ददएको छ वा छैन, 

(9) बाल संरक्षण मापदण्ड धनमाणध िरी लािू िररएको छ वा छैन 
।   

 (२) सधमधतले उपदफा (१) बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्र्े केही अधिकार 
आवश्र्कताअनसुार वडास्तरीर् बाल अधिकार सधमधत वा बालकल्र्ाण अधिकारीलाई प्रत्र्ार्ोजन िनध 
सक्नेछ । 

 

20. निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको बैठक सम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको 
बैठक सम्बन्िी कार्धववधि देहार् बमोश्चजम धनिाधरण िररएको छ:– 

  (क)  सधमधतको बैठक कम्तीमा वषधको चार पटक अध्र्क्षले तोकेको धमधत, समर् र स्थानमा बस्नेछ    

  (ख)  अध्र्क्षको धनदेशनमा सधमधतको बैठक सदस्र्–सश्चचवले बोलाउनेछ, 

  (ि)  सदस्र्–सश्चचवले सधमधतको बैठक बस्ने सूचनासवहत बैठकमा छलफल हनुे ववषर्हरूको सूची 
तीन ददन अिावै सधमधतका सदस्र्हरूलाई उपलब्ि िराउनपुनेछ, 

  (घ)  सधमधतमा तत्काल कार्म रहेका सदस्र् सषतर्ाको पचास प्रधतशत भन्दा बढी सदस्र्हरू 
उपश्चस्थत भएमा सधमधतको बैठकको लाधि िणपूरक सषतर्ा पिेुको माधननेछ, 

  (ङ)  सधमधतको बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले िनेछ र धनजको अनपुश्चस्थधतमा उपश्चस्थत सदस्र्हरूले 
आफू मध्र्ेबाट छानेको सदस्र्ले बैठकको अध्र्क्षता िनेछ, 

  (च)  बैठकमा उपश्चस्थत सदस्र्हरुको बहमुतको धनणधर् मान्र् हनुेछ । मत बराबर भएमा बैठकको 
अध्र्क्षता िने व्र्श्चिले धनणाधर्क मत ददन सक्नेछ, 

  (छ)  सधमधतको बैठकको धनणधर् सधमधतको अध्र्क्ष र सदस्र्-सश्चचवद्वारा प्रमाश्चणत िररनेछ,  
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  (ज)  सधमधतको बैठक तथा सञ्चालन खचध निरपाधलकाको धनर्मानसुार हनुेछ,   

  (झ)  बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्धववधि सधमधत आफैले धनिाधरण िरे बमोश्चजम हनुेछ। 

 

21. उपसधमधत वा कार्धटोली िठन िनध सक्नाेः (१) सधमधतले आफूले िनुध पने कुनै काम सचुारु रुपले 
सञ्चालन िनधको धनधमत्त बाल ववशषेज्ञ वा ववज्ञ, बाल मनोववज्ञ, समाजसेवी, सामाश्चजक सेवाकताध, श्चशक्षक, 
श्चचवकत्सक, बाल क्लबका प्रधतधनधि, सामाश्चजक पररचालक तथा बाल अधिकारकमीहरु मध्र् े
आवश्र्कतानसुार समावेश हनुे िरी धनश्चित अवधिका लाधि बढीमा तीन सदस्र्ीर् उपसधमधत वा 
कार्धटोली िठन िरी पररचालन िनध सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोश्चजम िठन हनुे उपसधमधत वा कार्ध टोलीको काम, कतधव्र् र अधिकार, कार्ध 
प्रकृधत अनसुार काममा खवटए वा काम िरे वापत टोली वा सदस्र्ले पाउने भत्ता वा पाररश्रधमक 
वा सेवा सवुविा तथा अन्र् कार्धववधि निरपाधलकाको प्रचधलत धनर्मानसुार सधमधतले तोकी ददए 
बमोश्चजम हनुेछ । 

22. वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधमधताः (१) वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधमधतमा देहार् बमोश्चजमका 
अध्र्क्ष र सदस्र् रहनछेन :- 

 (क) सम्बश्चन्ित वडाको वडाअध्र्क्ष       – संर्ोजक
 (ख) वडाले तोकेको मवहला सदस्र्सवहत 2 जना वडा सदस्र्,        – सदस्र् 
 (ि) वडाधभत्रका ववद्यालर्का प्रिानाध्र्ापक वा धनजले तोकेको फोकल श्चशक्षकमध्र्ेबाट 

  बढीमा 3 जना        -सदस्र् 

 (घ)  वडा स्तरीर् बाल सञ्जालले तोकेको 1 जना बाधलका सवहत 2 जना        –सदस्र्  

 (ङ)  वडा हेने प्रहरी प्रमखु, नेपाल प्रहरी                      –सदस्र् 

 (च) समाजसेवी, बालमनोववज्ञ, बालअधिकार वा बालन्र्ार्का कार्ाधनभुवी व्र्श्चि मध्र्ेबाट 
अध्र्क्षले मनोनर्न िरेका बढीमा ४ जना           -सदस्र् 

 (छ) वडा सश्चचव      –सदस्र्–सश्चचव  

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोश्चजम मनोधनत सदस्र्को पदावधि चार वषधको हनुेछ । 

 

(3) सधमधतले आवश्र्कताअनसुार सधमधतको सदस्र् नरहेका वडा सदस्र्, वडाश्चस्थत ववद्यालर् 
व्र्वस्थापन सधमधत वा संघसंस्थाका प्रधतधनधिलाई बैठकमा आमश्चन्त्रत िनध सक्नेछ। 

23. वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकाराः (1) वडास्तरीर् बाल अधिकार 
सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकार देहार् बमोश्चजम हनुछेाः 

(क) वडाबाट प्रस्ताववत हनुे बालबाधलका र बाल अधिकार सम्बन्िी र्ोजना, नीधत र कार्धक्रमहरूको 
बाल अधिकारमा आिाररत सहभाधितामूलक ढंिबाट धनमाधण िने, 

(ख) वडा तहमा बाल अधिकारका सचेतना, प्रश्चशक्षण कार्धक्रमहरू सञ्चालन िने िराउने, 
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(ि) वडालाइध बालमैत्री बनाउन ेधसङ्गो प्रवक्रर्ाको नतेतृ्व धलने, 
(घ) वडा तहमा बाल अधिकारको अवस्था अनिुमन तथा अध्र्र्न अनसुन्िान िने िराउन,े 

(ङ) बालबाधलकाको सम्बन्िमा प्राप्त उजूरीहरूको सिलन िने र रार्सवहत न्र्ावर्क सधमधतमा 
पठाउने, 

(च) बालबाधलकासंि परामशध तथा छलफल कार्धक्रम िने िराउने, 
(छ) वडास्तरमा बालश्रम, बाल वववाह, बेचववखन, ओसारपसार, बालबाधलका ववरूद्द हनु े वहंसा, 

दवु्र्धवहार, शोषण अन्त्र्का लाधि बाल संरक्षण मापदण्ड तजुधमा िरी कार्ाधन्र्न िने, 

(ज) सावधजधनक सनुवुाइका समर्मा निरपाधलकाबाट सम्पन्न भएका बाल अधिकारका कार्धहरूको 
प्रिधत वववरण सावधजधनक िने, 

(झ) वडा तहमा बाल अधिकारका लाधि कार्धरत सरकारी धनकार्, संघसंस्था, पररर्ोजना तथा 
सेवाहरूको नक्सांकन िने, 

(ञ) बाल अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लाधि बहपुक्षीर् धनकार्हरूसंि समन्वर् तथा 
सहकार्ध िने, 

(ट) वडामा रहेका बालक्लब, सञ्जाल, समूहको सूची तर्ार िरी निरस्तरीर् बाल अधिकार 
सधमधतमा पेश िने, 

(ठ) वडामा सञ्चाधलत बालिहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्रहरूको अनिुमन िरी निरस्तरीर् बाल 
अधिकार सधमधतमा प्रधतवदेन पेश िने । 

 

24. वडा बाल अधिकार सधमधतको बैठकसम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) वडा बाल अधिकार सधमधतको बैठक 
सम्बन्िी व्र्वस्था देहार् बमोश्चजम धनिाधरण िररएको छ:– 

  (क)  सधमधतको बैठक कम्तीमा वषधको दइु पटक अध्र्क्षले तोकेको धमधत, समर् र स्थानमा बस्नछे    

  (ख)  अध्र्क्षको धनदेशनमा सधमधतको बैठक सदस्र्–सश्चचवले बोलाउनेछ, 

  (ि)  सदस्र्–सश्चचवले सधमधतको बैठक बस्ने सूचना सवहत बैठकमा छलफल हनुे ववषर्हरूको सूची 
तीन ददन अिावै सधमधतका सदस्र्हरूलाई उपलब्ि िराउन ुपनेछ, 

  (घ)  सधमधतमा तत्काल कार्म रहेका सदस्र् सषतर्ाको पचास प्रधतशत भन्दा बढी सदस्र्हरू 
उपश्चस्थत भएमा सधमधतको बैठकको लाधि िणपूरक सषतर्ा पिेुको माधननेछ, 

  (ङ)  सधमधतको बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले िनेछ र धनजको अनपुश्चस्थधतमा उपश्चस्थत सदस्र्हरूले 
आफू मध्र्ेबाट छानेको सदस्र्ले बैठकको अध्र्क्षता िनेछ, 

  (च)  बैठकमा उपश्चस्थत सदस्र्हरुको बहमुतको धनणधर् मान्र् हनुेछ । मत बराबर भएमा बैठकको 
अध्र्क्षता िने व्र्श्चिले धनणाधर्क मत ददन सक्नेछ,  

  (छ)  सधमधतको बैठकको धनणधर् सधमधतको अध्र्क्ष र सदस्र्-सश्चचवद्वारा प्रमाश्चणत िररनेछ,  

  (ज)  सधमधतको बैठक तथा सञ्चालन खचध निरपाधलकाको धनर्मानसुार हनुेछ,   

  (झ)  बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्धववधि सधमधतले धनिाधरण िरे बमोश्चजम हनुेछ। 
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पररच्छेद ७ 

बाल कल्र्ाण अधिकारी 
25. बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्शु्चिाः (१) निरपाधलकाले ऐनको दफा ६१ को उपदफा (१) बमोश्चजम 

बाल कल्र्ाण अधिकारी धनर्िु िनेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोश्चजम बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्िु नभएसम्म निरपाधलकाले मवहला 
तथा बालबाधलका शाखा प्रमखुलाई बाल कल्र्ाण अधिकारी तोक्न सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (१) अनसुार धनर्िु वा उपदफा (२) अन्तिधत तोवकएको  बाल कल्र्ाण अधिकारीले 
निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको सदस्र् सश्चचवको रूपमा काम िनेछ । 

26. बाल कल्र्ाण अधिकारीको काम, कतधव्र् र अधिकाराः (१) बाल कल्र्ाण अधिकारीको काम, कतधव्र् र 
अधिकार देहार्बमोश्चजम हनुछेाः 

(क) निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको धनणधर् एवं धनदेशनहरू कार्ाधन्वर्न िने वा िराउने, 
(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र निरपाधलकाबाट स्वीकृत नीधत र र्ोजना अनरुूप सधमधतको 

वावषधक कार्धक्रम र बजेट तजुधमा तथा कार्ाधन्वर्न िनध निरपाधलका र निरस्तरीर् बाल 
अधिकार सधमधतलाई आवश्र्क सहर्ोि िने एवं कार्ध सम्पादनको प्रिधत प्रधतवदेन सधमधतको 
बैठकमा पेश िने,  

(ि) निरपाधलकाधभत्र स्थार्ी तथा अस्थार्ी रूपमा बसोबास िने सबै बालबाधलकाले प्राप्त िनुधपने 
हेरचाह, स्वास््र्, श्चशक्षा, संरक्षण तथा सहभाधिताको अवस्था सम्बन्िी त्र्ाि सिलन, 

अध्र्ावधिक र ववश्लषेण िरी प्रधतवदेन तर्ार िने, 

(घ) निरपाधलकाका जोश्चखममा परेका, ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका, वैकश्चल्पक हेरचाहको 
आवश्र्कता भएका तथा कसूरबाट पीधडत बालबाधलकाको तत्काल उद्दार, मनोसामाश्चजक 
परामशध, उपचार, अस्थार्ी संरक्षण, आमाबाबलुाई पाररवाररक सहर्ोि, पाररवाररक पनुधमधलन तथा 
वैकश्चल्पक स्र्ाहार लिार्तका कार्ध िने,   

(ङ) खण्ड (घ) बमोश्चजमका कार्ध िनध कार्धर्ोजना तर्ार िरी निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधत 
समक्ष स्वीकृधतका लाधि पेश िने र स्वीकृत कार्धर्ोजना कार्ाधन्वर्न िने, 

(च) आन्तररक तथा अन्तरदेशीर् िमधपतु्र वा िमधपतु्रीका रूपमा जान र्ोग्र् आफ्नो भौिोधलक 
के्षत्रधभत्र स्थार्ी ठेिाना भएका बालबाधलकाको वववरण निरपाधलकाबाट स्वीकृत िराई राविर् 
बाल अधिकार पररषद् मा उपलब्ि िराउने, 

(छ) बालबाधलकाववरुर्द्को कसूरको अनसुन्िान प्रवक्रर्ामा पीधडत तथा कानूनको वववादमा परेका 
बालबाधलकाको अस्थार्ी तथा पाररवाररक संरक्षणका लाधि प्रहरी कार्ाधलर् तथा अदालतलाई 
आवश्र्क सहर्ोि उपलब्ि िराउने । 

(ज) ऐनको दफा ४९ बमोश्चजम निरपाधलकाधभत्र भएको वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्था,  पनुस्थाधपना 
केन्र, अस्थार्ी संरक्षण सेवा, धनिरानी कक्ष, तथा बालबाधलकालाई शैश्चक्षक प्रर्ोजनका लाधि 
राश्चखएका मठ, िरुूकूल, िमु्बा, मदरसा, चचध जस्ता आवासीर् िहृको धनर्धमत अनिुमन िरी 
सोको प्रधतवेदन निरस्तरीर् बालअधिकार सधमधत तथा अन्र् सम्बश्चन्ित धनकार्मा पेश िने,  
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(झ) निरपाधलकामा भएका बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा बालबाधलकाको तत्काल उद्दार, 

राहत, संरक्षण र घटना व्र्वस्थापनसम्बन्िी कार्ध िने,  

(ञ) मलुकुी देवानी संवहता, २०७४ बमोश्चजम बालबाधलकाको संरक्षक वा माथवर धनर्शु्चिका लाधि 
अदालतमा धनवदेन ददन,े 

(ट) बालबाधलकाको लाधि वैकश्चल्पक हेरचाहको उपलब्िताको प्रधतवदेन अदालतले माि िरेको 
अवस्थामा पेस िने,  

(ठ) वैकश्चल्पक हेरचाहमा राश्चखएका बालबाधलकाको जन्मदताध िनध, नािररकता बनाउन र धनजको 
चल अचल सम्पश्चत्तको अधभलेख राखी संरक्षण िनध सम्बश्चन्ित धनकार्मा सहजीकरण तथा 
धसफाररस िने, 

(ड) बालबाधलकाको िोपधनर्ताको हकको उल्लंघन नहनु ेिरी खण्ड (ि), (झ), (ञ) र प्रचधलत 
कानून बमोश्चजम प्रकाश्चशत िनुधपने सूचना समेतको प्रधतवदेन निरस्तरीर् बाल अधिकार 
सधमधतको स्वीकृधतमा प्रकाशन िने र सोको वववरण आधथधक वषध समाप्त भएको साठी ददनधभत्र 
प्रदेश बाल अधिकार सधमधत र राविर् बाल अधिकार पररषदमा पेश िने, 

(ढ) निरपाधलकाको र्ोजना तजुधमा प्रवक्रर्ामा बालबाधलकाका ववषर्लाई प्राथधमकता ददन पहल िने । 

(ण) सधमधतबाट प्रत्र्ार्ोश्चजत अन्र् काम िने िराउने । 

 

 

पररच्छेद ८ 

बाल मनोववज्ञ, समाजसेवी तथा सेवाप्रदार्कसम्बन्िी व्र्वस्था 
 

27. समाजसेवी तथा बाल मनोववज्ञको सूचीकरण तथा धनर्शु्चि (1) निरपाधलकाका क्षते्रधभत्र समाजसेवी 
तथा बालमनोववज्ञको रूपमा काम िनध चाहने व्र्श्चिले निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतसमक्ष आफ्नो 
नाम सूचीकृत िराउनपुनेछ। 

(2)  उपदफा (१) बमोश्चजम समाजसेवी तथा मनोववज्ञलाई सूचीकृत िनधका धनधमत्त निरस्तरीर् 
बाल अधिकार सधमधतले आवश्र्क कािजात तथा वववरण खलुाई सूचना जारी िनेछ। 

(3)  समाजसेवी तथा बाल मनोववज्ञको रूपमा काम िनध इच्छुक व्र्श्चिले सूचनामा तोवकए 
बमोश्चजमका कािजात तथा वववरणसवहत निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतमा धनवदेन    
ददनपुनेछ ।  

(4)  उप-दफा (3) बमोश्चजमको धनवदेन तथा कािजातको जाँचबझुबाट तोवकएको न्रू्नतम 
र्ोग्र्ता पिेुका धनवदेकहरूलाई समाजसेवी वा बालमनोववज्ञका रूपमा सूचीकृत िरी 
निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतले सोको सूचना प्रकाशन िनेछ । 

(5) सूचीकृत समाजसेवी र बाल मनोववदमध्र्ेबाट सम्बश्चन्ित के्षत्रमा काम िने समाजसेवी र 
बालमनोववको छनौट र धनर्शु्चिको प्रवक्रर्ा, धनजको काम, कतधव्र्, अधिकार, पाररश्रधमक तथा 
अन्र् सवुविा अन्र् धनकार्को हकमा सम्बश्चन्ित धनकार्का लाधि तोवकएको वा तोवकए 
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बमोश्चजम र निरपाधलका अन्तििधतको कामको हकमा निरस्तरीर् बालअधिकार सधमधतको 
धसफाररसमा निरपाधलकाले तोकेबमोश्चजम हनुछे । 

28. सेवाप्रदार्कको नक्सािन तथा सूचीकरणाः (1) निरपाधलकामा रही बालबाधलकाको हक, वहत र 
अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनमा काम िने संस्थाहरूलाई निरपाधलकाले सूचीकृत िनपुनेछ । 

(2) उपदफा (1) सूचीकृत हनु संस्थाहरूले निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतमा आवश्र्क 
कािजात तथा वववरणसाथ धनवदेन िनेछन  ।  

(3) उप-दफा (२) बमोश्चजमको धनवदेन तथा कािजातको जाँचबझु निरस्तरीर् बाल अधिकार 
सधमधतले तोकेको र्ोग्र्ता पिेुका धनवदेकहरूलाई सेवा प्रदार्क धनकार्को रूपमा निरस्तरीर् 
बाल अधिकार सधमधतले सूचीकृत िरेको सूचना प्रकाशन िनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम सूचीकृत भएका धनकार्लाइध सधमधतले आवश्र्क परेको बेलामा 
सम्झौता िरी सेवाप्रवाहको अवसर प्रदान िनेछ। 

 

 

पररच्छेद ९ 

बाल कोष सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 

 

29. बालकोषाः (1) ववशषे संरक्षणका आवश्र्कता भएका तथा जोश्चखममा परेका तथा वहंसापीधडत 
बालबाधलकाको सहर्ोिाथध निरपाधलकास्तरमा एक बाल उर्द्ार कोष रहनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोश्चजमको बालकोषमा देहार् बमोश्चजमका रकमहरू रहनेछन  
(क) निरपाधलकाबाट वावषधक रूपमा ववधनर्ोश्चजत बजेट 

(ख) संघसंस्थाबाट प्राप्त हनुे सहार्ता  

(ि) धनजी व्र्वसार् तथा व्र्श्चिहरूबाट प्राप्त हनुे आधथधक सहार्ता 
(घ) न्र्ावर्क सधमधतबाट बालअधिकार प्रचलन िराउने धसलधसलामा बालबाधलकाववरूर्द् 

भएको उल्लङ्घन वापत साबालक व्र्श्चिलाई िररएको जररवाना रकम 

(ङ) बाल अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लाधि संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम 

(च) अन्र् तोवकएका आम्दानी 
(३) कोषको संचालन निरपाधलकाको आपत्काधलन बाल उर्द्ार कोष सञ्चालन कावर्धवधि २०७८ 
बमोश्चजम हनुेछ ।  

30. बालकोषको खचधका सीमााः (1) बाल कोषको रकम देहार्का अवस्थामा कोष सञ्चालक सधमधतको 
धनणधर्बाट खचध िनध सवकने छाः 

  

(क) वहंसा पीधडत बालबाधलकालाइध अधिकतम रू.10 हजार सम्मको घर वफती 
तथा स्वास््र् उपचार सेवाका लाधि 

(ख) वहंसा पीधडत बालबाधलकाको न्र्ार्का लाधि अस्थार्ी आवास, मनोववमशध, 
र्ातार्ात तथा कानूनी सहार्तामा लाग्ने खचध अधिकतम रू. 25 हजार सम्म 
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(ि) जोश्चखममा रहेका बालबाधलकाका लाधि तत्काल राहत, शैश्चक्षक वृश्चत्त, स्वास््र् सेवा एवं 
सामाश्चजक संरक्षणवापत अधिकतम प्रधत बालबाधलका रू. 5 हजार सम्म 

(घ) ववशेष पररश्चस्थधतमा बालबाधलकाको संरक्षणका लाधि सहर्ोि रकमको सीमा कोष 
सञ्चालक सधमधतको धनिाधरण िरे बमोश्चजम हनुेछ। 

(2) बाल कोषको रकम ताधलम, िोष्ठी, बैठकभत्ता, भ्रमण तथा अनिुमन एवं प्रशासधनक कार्ध र 
सचेतनाका कार्धक्रममा खचध िनध पाइने छैन। 

 
 
 

   पररच्छेद-१० 

ववववि 

31. प्रोत्साहन परुस्कारको व्र्वस्थााः बाल अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्धमा उल्लेखनीर् र्ोिदान 
ददने व्र्श्चि, बालक्लब, सञ्जाल तथा संघसंस्थालाइध निरपाधलकाले परुस्कार ददन वा संघसंस्थालाई 
आधथधक सहर्ोि प्रदान िनध सक्नेछ । 

32. ववववि निरपाधलकाले र्ो कार्धववधि लािू हनु ुभन्दा अश्चघ िरेका बालबाधलका सम्बन्िी कार्धहरू र्सै 
कार्धववधि बमोश्चजम भए िरेको माधननेछ। र्स कार्धववधिमा उल्लेख नभएका प्रवक्रर्ाहरू अवलम्वन िदाध 
बालबाधलका सम्बन्िी प्रचधलत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको कानूनमा भएको बाल अधिकार 
संरक्षण र सम्बिधन प्रवक्रर्ाहरू अवलम्वन िनध कुन ैबािा पने छैन। कार्धपाधलकाले आवश्र्कता अनसुार 
र्ो कार्धववधि संशोिन तथा खारेज िनध सक्नछे । र्स कार्धववधि कार्ाधन्वर्नको क्रममा  कुनै वािा 
उत्पन्न भएमा कार्धपाधलकाले बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । र्स कार्धववधिमा उल्लेख भएका 
कुराहरु र्सै बमोश्चजम र अन्र् कुराहरु प्रचधलत कानून बमोश्चजम हनुेछ । र्स कार्धववधिमा उल्लेख 
भएका कुराहरु प्रचधलत काननुसँि बाँश्चझएमा बाँश्चझएको हदसम्म स्वताः अमान्र् हनुेछ । 
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अनसूुचीहरु 

 

अनसूुची १ 

र्ो संवविान र मौधलक हक कार्ाधन्वर्न िने सङ्घीर् ऐनहरूले धनिाधरण िरेका बालबाधलकाका हकमा आकवषधत हनु ेसारवान 
काननुद्वारा वकटान भएका बालअधिकारहरूको क्षेत्रित सूची हो । बाल अधिकारको प्रचलनका लाधि भए िरेका सबै 
सरकारी तथा िैरसरकारी सेवाप्रदार्कका सेवाप्रवाहबाट भएका वक्रर्ाकलापको सषतर्ात्मक र प्रकारित त्र्ािलाई 
वववविीकृत िरी एकीकृत रूपमा राख्न निरस्तरीर् बाल अधिकार सधमधतले र्सको अधभलेख व्र्वस्थापन िनध सक्नेछन  ।  

अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

बालववकास 
श्चशक्षा 
चार वष ेश्चशश ु

प्रदार्क संस्था     क्षमता 

सहभािी श्चशश/ुअसहभािी श्चशश ु     अनपुात 

जनशश्चि सक्षमता / र्ोग्र्ता     शैश्चक्षक र्ोग्र्ता 

ददवा खाजा     क्र्ालोरी 

आवास र ववद्यालर् दूरी      मीटर 

बालश्चशक्षामा घरिुरी खचध     रकम 

आिारभतू 
श्चशक्षा 

प्रधतकक्षा भनाध (नर्ाँ)      

उत्तीणधअनतु्तीणध       

ववद्यालर् छोडाइ      

ववद्यालर्बावहर बालबाधलका      

ददवा खाजा     क्र्ालोरी 

आवास र ववद्यालर् दूरी      धमटर 

सरुु भनाध र श्चशक्षा सम्पन्ता उत्तीणध      

माध्र्म भाषा (ववषर्ित रूपमा)      

धनाःशलु्क पाठ्यपसु्त आपूधतध      

धनाःशलु्क शैश्चक्षक सामग्री आपूधतध      

ववषर्ित जनशश्चि र ववद्याथी      
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

ववद्यतुीर् माध्र्मको प्रर्ोि      प्रकार 

श्चशक्षामा घरिरुी खचध     रकम 

माध्र्धमक 
श्चशक्षा 

प्रधतकक्षा भनाध (नर्ाँ)      

उत्तीणधअनतु्तीणध       

ववद्यालर् छोडाइ      

ववद्यालर्बावहर बालबाधलका      

आवास र ववद्यालर् दूरी      धमटर 

सरुु भनाध र श्चशक्षा सम्पन्ता उत्तीणध      

माध्र्म भाषा (ववषर्ित रूपमा)     प्रकार 

धनाःशलु्क पाठ्यपसु्त आपूधतध      

ववषर्ित जनशश्चि र ववद्याथी     ववषर् 

प्राववधिक श्चशक्षा ववषर् र ववद्याथी     ववषर् 

ववद्यतुीर् माध्र्मको प्रर्ोि      प्रकार 

श्चशक्षामा घरिरुी खचध     रकम 

वैकश्चल्पक 
श्चशक्षा/परम्प
राित श्चशक्षा 

प्रदार्क संस्था     प्रकार 

प्रधत कक्षा ववद्याथी     उमेर 

ववषर् र श्चशक्षण माध्र्म      प्रकार 

श्चशक्षण ववधि      प्रकार 

ववषर्ित जनशश्चि र ववद्याथी     अनपुात 

प्राववधिक श्चशक्षा ववषर् र ववद्याथी     अनपुात 

ववद्यतुीर् माध्र्मको प्रर्ोि      प्रकार 

श्चशक्षामा घरिरुी खचध     रकम 
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

 
खेलकुद 
 
 
 
 

बालबाधलकाको खेल रुची     प्रकार 

ववद्यालर्मा उपलब्ि खेलकुद 
सामग्री  

     

ववद्यालर्मा उपलब्ि खेल र ववश्राम 
समर् (घण्टामा) 

     

समदुार्मा खेलकुद सहभाधिता      

अपाङ्गतामैत्री 
सेवाप्रवाह 

अपाङ्गतामैत्री भौधतक संरचना     प्रकार 

अपाङ्गसहार् उपकरण      प्रकार 

अपाङ्गमैत्री श्चशक्षणववधि प्रर्ोि     प्रकार/अनपुात 

अपाङ्गमैत्री श्चशक्षामा ववद्याथी      

र्ौन तथा 
प्रजनन 

र्ौन तथा प्रजनन स्वास््र् श्चशक्षा     प्रकार 

स्वास््र् संस्थामा सतु्केरी भएको      

प्रसूतीकमीबाट िराएको सतु्केरी      

अन्र् असरुश्चक्षत सतु्केरी       

िभधवतीको स्वास््र्जाँच     पटक 

िभधवती मवहला      

श्चचवकत्सात्मक िभधपतन      

िैरश्चचवकत्सात्मक िभधपतन      

अधनश्चच्छत वा जबरजस्त िभधिारण      

पररवार धनर्ोजन सािनको आपूधतध     प्रकार 

धनर्ोजनसािन कमीबाट िभधिारण      

न्रू्न तौलमा जन्मेका नवजात      

जन्मपधछ नवजात मतृ्र् ु      
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

सतु्केरी हुँदा आमाको मतृ्र् ु      

श्चशशजुन्म अधभलेख      

िोप्र्ता कार्म सिेतको प्रर्ोि      

वास्तववक नामको खलुासा      

अन्र् पक्षबाट नामको खलुासा      

दईु वषध पूरा स्तनपान  िनध पाएका 
बालबाधलका 

     

स्वच्छ खानेपानी पिेुको घरिरुीका 
बालबाधलका 

     

स्वास््र् र पोषण श्चशक्षा/सूचना      

धनर्धमत बालबाधलका स्वास्थजाँच       

सरुु छ मवहना अटुट श्चशश ुस्तनपान      

बालबाधलकालाई पोषण आपूधतध      

खोप लिाएका बालबाधलका      

पाँच वषधमधुनका श्चशशकुो मतृ्र् ु      

कम तौल वा कुपोवषत पाँच 
वषधमधुनका श्चशश ु

     

रोकथाम 
उपचार र 
धनर्न्त्रण 

लाग्ने तथा सने रोिबारेको सचेतना 
प्रवर्द्धनमा जन सहभाधिता 

    प्रकार 

खोप लिाएका जनसािारण      प्रकार 

रोिको रोकथाममा सहभाधिता      

र्वकन िररएका रोि र उपचारबाट 

धनको भएका बालबाधलका 
     

दवु्र्धसनीमा सामेल बालबाधलका     प्रकार 
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

मानधसक स्वास््र् सेवा प्रवाह      

मानधसक स्वास््र् सेवालाभाश्चन्वत       

आपत्कालीन सेवाबाट लाभाश्चन्वत      

ववशेषज्ञ सेवा लाभाश्चन्वत     प्रकार 

सेवा प्रदार्क संस्था र क्षमता     प्रकार 

स्वास््र् जनशश्चि र सेवाग्राही      

स्वास््र् धबमामा बालसहभाधिता      

जन्म प्रमाण 
र दताध  

बालबाधलकाको जन्म अधभलेखन      

जन्म दताध पञ्जीकरण      

आमाको नामबाट मात्र जन्मदताध      

आमाबाब ुबेठेिान जन्मदताध      

संरक्षकत्व दवैु बाबआुमासाथ रहेका      

आमाको मात्र संरक्षकत्वमा रहेका      

स्वैश्चच्छक संरक्षकत्वमा रहेका       

माथवरको संरक्षकत्वमा रहेका      

क्षेत्रधभत्र िमधपतु्र/पतु्री रहेका      

िमधपतु्रपतु्री भै क्षेत्रबावहर िएका      

ववशेष संरक्षणमा रहेका      

बालश्रमववरुर्द्को कारबाई      

बालसंरक्षण मापदण्ड लािू संस्था      

मापदण्ड उल्लङ्घनववरुर्द् कारबाई      

सहभाधिता ववद्यालर्का धनणधर्मा       
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

न्र्ावर्क धनणधर्मा       

सावधजधनक संस्थाित धनणधर्मा      

बालक्लब दताध      

सावधजधनक समारोहमा सहभाधिता      

न्र्ावर्क 
अधिकार 
प्रचलन 

ववद्यालर्मा बालमैत्री वातावरण      

बालमैत्री संरचना धनमाधण र ममधत      

धनणधर्पूवध प्रभाववतको िारणा बझु्ने      

संरक्षकीर् अधभमतको अवसर      

उमेरसापेक्ष बोलीवचन र व्र्वहार      

मातभृावषक दोभासेको सेवा      

धनणधर्पूवध प्रभाववतको िारणा बझु्ने      

अनसुन्िान धनिरानी       

पररवार वा संरक्षकसँिै राखी 
अनसुन्िान िररएका मदु्दा 

     

पररवार वा संरक्षकलाई जनाउ      

धनर्न्त्रणमा धलइएका बालबाधलका      

धनर्न्त्रण धलन प्रर्िु तररका, बल 
तथा सरसािन 

     

 उपलब्ि बाल मनोववद्      

उपलब्ि सामाश्चजक सेवा      

अनसुन्िानाथध धनिरानीको अवधि      

धनिरानी कक्षको भौधतक प्रबन्ि      

अधभभावक भेटघाट (घण्टा)      
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

काननुव्र्वसार्ीको भेटघाट (घण्टा)      

सहर्ोिाथध अधभभावकको बसाइ      

धभन्दै अनसुन्िानएकाइ र जनशश्चि      

बालन्र्ार्मा प्रश्चशश्चक्षत जनशश्चि       

पीधडत बालबाधलका      

फौजदारी कसरु वा कसरुजन्र् 
कार्धबाट पीधडत बालबाधलका  

     

वारदातबाटै उर्द्ार िररएका 
बालबाधलका 

     

अनसुन्िानमा सहर्ोिी रहेका पीधडत 
बालबाधलका  

     

पीधडतको अधिकारबारे ससूुश्चचत 
िररएका बालबाधलका 

     

 उपलब्ि बाल मनोववद्      

उपलब्ि सामाश्चजक सेवा      

धनजी काननुव्र्वसार्ीको सेवा      

ददशान्तर       

ददशान्तर िररएका मदु्दा      

अवलश्चम्बत उपार्      

सफल ददशान्तर      

आरोवपत बालबाधलका      

पीधडत बालबाधलका      

पीधडत वर्स्क      

ददशान्तर उल्टी भएका मदु्दा      
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

अधभर्ोजन      

प्रधतर्ाचना सौदाबाजी (श्चप्ल बािेधनङ) 
समाववष्ट िरी अधभर्ोश्चजत मदु्दा र 
बालबाधलका 

     

सिुारिृहमा राख्न ेबाहेक अन्र् 
स्वरूपका सजार् प्रस्ताववत 
अधभर्ोजन िररएका मदु्दा र 
बालबाधलका 

    प्रकार 

सिुारिृहमै राखी पपुधक्ष तथा धनरूपण 
हनु अधभर्ोजन िररएका मदु्दा र 
बालबाधलका 

     

पपुधक्ष र धनरूपण      

पीधडत बालबाधलकासम्बन्िी      

बालबाधलकाववरुर्द् भएका कसरुका 
मदु्दा 

     

फौजदारी मदु्दा रहेका पीधडत 
बालबाधलका 

    मदु्दाका प्रकार 

कारबाईमा सहभािी रहेका पीधडत 
बालबाधलका 

     

पीधडतको अधिकारबारे ससूुश्चचत 
िररएका बालबाधलका 

     

प्रधतवादीकाेे प्रत्र्क्ष उपश्चस्थधतमा 
पीधडत कारबाईमा सररक भएका 
मदु्दा 

     

प्रधतवादीको उपश्चस्थधत अप्रत्र्क्ष 
तलु्र्ाइएका मदु्दा 
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

कसरुजन्र् कार्धका आरोवपत 
बालबाधलकासम्बन्िी 

     

अधभभावकको उपश्चस्थधतमा पपुधक्ष 
भएका मदु्दा र बालबाधलका 

     

अधभभावकको उपश्चस्थधत नरहेका 
मदु्दा र बालबाधलका 

     

आफै काननुव्र्वसार्ी राखेका 
बालबाधलका र मदु्दा 

     

बालइजलासको पूणधतामा पपुधक्ष 
भएका मदु्दा र बालबाधलका 

     

न्र्ार्ािीश मात्रको इजलासबाट 
पपुधक्ष भएका मदु्दा र बालबाधलका 

     

बन्द तथा खलुा इजलासबाट पपुधक्ष 
भएका मदु्दा र बालबाधलका 

     

पपुधक्षका लाधि ताररखमा रहने िरी 
अधभभावकको श्चजम्मा ददएका 
बालबाधलका 

     

ससतध अधभभावकको श्चजम्मा 
लिाइएका बालबाधलका 

     

अन्र् अधिकारी वा धनकार्को 
सपुररवेक्षणमा समदुार्मै रहन 
अनमुधत ददइएका बालबाधलका 

     

पपुधक्षाथध सिुारिृहमा रहन पठाइएका 
बालबाधलका 

     

सामाश्चजक अध्र्र्न प्रधतवेदन प्राप्त 
बालबाधलका र मदु्दा 
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

मनोवैज्ञाधनक अध्र्र्न प्रधतवेदन प्राप्त 
बालबाधलका र मदु्दा 

     

पीधडत प्रभाव प्रधतवेदन प्राप्त 
बालबाधलका र मदु्दा 

     

सजार्पूवधको प्रधतवेदन प्राप्त 
बालबाधलका र मदु्दा 

     

पपुधक्षबाट प्रधतवादीले पूणध सफाइ 
पाएका बालबाधलका र मदु्दा 

     

पपुधक्षबाट आंश्चशक बालबाधलकाले 
सफाइ पाएका बालबाधलका र मदु्दा 

     

१२० ददनधभत्र धनरूपण सम्पन्न मदु्दा      

सजार्स्वरूप ससतध अधभभावकको 
श्चजम्मा लिाइएका बालबाधलका र 
मदु्दा 

     

सेवा प्रदार्कबाट अधभमखुीकरण 
िराउन ेिरी सजार्स्थिन िररएका 
बालबाधलका र मदु्दा 

     

मनोसामाश्चजक परामशध िराउन ेिरी 
सजार्स्थिन भएका बालबाधलका र 
मदु्दा 

     

अधभभावक वा ववद्यालर् वा अन्र् 
संस्थाित धनिरानीमा तोवकएको सतध 
र अवधिका लाधि रहने िरी 
सजार्स्थित भएका बालबाधलका र 
मदु्दा 

     

सामदुावर्क सेवाको सजार् पाएका 
बालबाधलका र मदु्दा 
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

सिुारिृहमा रहने सजार् पाएका 
बालबाधलका र मदु्दा 

     

बािहृ/बाल सिुारसम्बन्िी       

िहृको भौधतक क्षमता 
बालबाधलकाको आवासक्षेत्र/ददवा 
समर्मा बालबाधलकाले घमुवफर िनध 
पाउन ेक्षेत्र/खेलकुद 
क्षेत्र/करेसाबारी/ व्र्वस्थापन र 
सरुक्षा क्षेत्र 

     

िहृको जनशश्चि     प्रकार/र्ोग्र्ता 

प्रश्चशश्चक्षत जनशश्चि       

िहृमा उपलब्ि सेवाहरू     प्रकार/प्रधतददन 
कार्धघण्टा 

पपुधक्षाथध सिुारिृहमा रहन पठाइएका 
बालबाधलका र मदु्दा 

     

सजार्स्वरूप सिुार िृहमा राश्चखएका 
बालबाधलका र मदु्दा 

    प्रकार 

अधभभावक भेटघाट (घण्टा)      

काननुव्र्वसार्ीको भेटघाट (घण्टा)      

सहर्ोिाथध अधभभावकको बसाइ      

सिुार कार्धक्रम      प्रकार 

बालबाधलकाको व्र्वहारमा आएको 
सिुार 

    मदु्दा र प्रकार 



 

35 
 

अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

व्र्वहारको सिुारका आिारमा 
अवधि घटाउन वा छुट ददन वा 
स्वरूप पररवतधका लाधि धसफाररस 
िररएका बालबाधलका र मदु्दा 

     

सजार्को स्वरूप पररवतधन भई 
समदुार्मा आएका बालबाधलका 

     

उपचाराथध आवासीर् पनुाःस्थापनामा 
पठाइएका बालबाधलका 

     

अदालतबाट बाँकी सिुारअवधि छुट 
भै छुटकारा पाएका बालबाधलका 

    प्रकार 

छुटकारा पूवधतर्ारी कार्ध र 
बालबाधलकाको सहभाधिता 

     

पाररवाररक पनुधमधलनमा पठाइएका 
बालबाधलका 

     

सप्ताहान्त बास िने बालबाधलका      

समदुार्मा पनुाःस्थावपत िररएका 
बालबाधलका 

     

ववशेष संरक्षण 
र पनुाःस्थापना 

ववशेष संरक्षणको खाँचोमा रहेका 
बालबाधलका 

     

उर्द्ार िररएका बालबाधलका      

अस्थार्ी संरक्षण उपलब्ि िराइएका 
बालबाधलका 

     

स्वास््र्ोपचार िररएका बालबाधलका      

पाररवाररक सहर्ोि       
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

वैकश्चल्पक हेरववचारको प्रबन्ि 
िररएका बालबाधलका 

     

नातेदारमाफध त वैकश्चल्पक हेरचाह      

इच्छुक पररवारद्वारा हेरचाह      

पररवारमा हेरचाह िराउन ेसंस्था      

पररवारमा हेरचाह िराउन े
संस्थामाफध त हेरचाहमा रहेका 
बालबाधलका 

     

सहर्ोि प्रार्ोजन      

बालिहृ      

बालिहृमा वैकश्चल्पक हेरचाह भएका 
बालबाधलका 

     

बालिहृबाट पाररवाररक पनुधमधलन 
िराइएका बालबाधलका 

     

सामाश्चजक पनुरेकीकरण िररएका 
बालबाधलका 

     

पनुाःस्थापना िररएका बालबाधलका      

अधिकार 
प्रचलन 

न्र्ावर्क सधमधतमा परेका धनवेदन     प्रकार 

अधिकार प्रचलन िराउन िररएको 
आदेश 

     

अधिकार प्रचलनका लाधि अन्र् 
निरपाधलकाको न्र्ावर्क सधमधतलाई 
लेश्चखपठाएको कार्ध 

     

अको निरपाधलकाबाट लेश्चखआएको 
अधिकार प्रचलन िराएको कार्ध  
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अधिकार/सेवा
प्रवाह क्षते्र 

 

पररसूचक 
 

मापन एकाइ 

सषतर्ा धलङ्ग अन्र् 

मवहला परुुष तेस्रो  

बालबाधलकाका लाधि िररएको 
वैकश्चल्पक बन्दोबस्त 

     

अधिकार प्रचलनका लाधि धनवेदन      

अधिकार प्रचलनाथध जारी आदेश      

खारेज भएका धनवेदन      

दावर्त्व पूरा निनेलाई भएको सजार्      

बालबाधलकालाई भराइएको क्षधतपूधतध       

बालबाधलकाका लाधि िररएको 
वैकश्चल्पक बन्दोबस्त 

     

पीधडत 
बालबाधलका
को 
पनुाःस्थापना 

स्वास््र्ोपचार िररएका बालबाधलका      

पाररवाररक सहर्ोि       

सहर्ोि प्रार्ोजन      

पनुाःस्थापना केन्र      

पनुस्थापना केन्र हेरचाह भएका 
बालबाधलका 

     

पनुाःस्थापना िृहबाट पाररवाररक 
पनुधमधलन िराइएका बालबाधलका 

     

पनुाः सामाश्चजक पनुरेकीकरण 
िररएका पीधडत बालबाधलका 
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अनसूुची २ 

अनाथ, बेवाररस वा स्र्ाहार संरक्षण िने बाबआुमा वा अधभभावक नभएको बालबाधलकासम्बन्िी सूचना 
 
 

श्री बालकल्र्ाण अधिकारी  

धसर्द्ाथधनिर निरपाधलका  

रुपन्देही 
वा  

श्चजल्ला प्रहरी कार्ाधलर् रुपन्देही 
 

ववषर्ाः बेवाररस अवस्थामा बालबाधलका फेला परेकोले उद्दार तथा संरक्षणाथध प्रस्ततु िरेको 
 

महोदर्,  

 

………. श्चजल्ला ……………. पाधलका वडा नं. … मा धमधत……………………….. बजेको समर्मा बेवाररस अवस्थामा रहेको 
देहार्बमोश्चजमको वववरणको बालबाधलका फेला परेको हनुाले धनजको तत्काल उर्द्ार तथा संरक्षणको व्र्वस्था 
हनु र्ो जानकारी धनवेदन िरेको छुाः 
 

फेला परेको बालबाधलकाको नाम थराः 
हधुलर्ााः 
उचाइाः 
उमेराः 
धलङ्गाः 
शारीररक अवस्थााः 
सक्षमतााः 
बालबाधलकासम्बन्िी थाहा हनु आएको अन्र् कुरााः 
 

फेला पाने व्र्श्चिको नाम थराः  

ठेिानााः    सम्पकध  नम्बराः 

हस्ताक्षराः  
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अनसूुची ३ 

संस्था÷बाल क्लव÷सञ्जाल आवर्द्ताको लाधि धनवेदनको ढाँचा 
धनवेदन पत्रको ढाँचा 

 
 

          धमधताः 
श्री प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतज्रू् 

निर कार्धपाधलकाको कार्ाधलर् 

धसर्द्ाथधनिर निरपाधलका रुपन्देही  
 

 

ववषर्ाः संस्था÷बाल क्लब÷सञ्जाल दताध÷आबर्द्ता िरी पाऊँ भन्न ेबारे । 

 

महोदर्, 

हामीले ............................................ नामको संस्था÷बाल क्लव÷सञ्जाल खोल्न चाहेकोले “बाल अधिकार संरक्षण 
तथा सम्वर्द्धन कार्धववधि २०७८ ले िरेको व्र्वस्था बमोश्चजम संस्था÷बाल क्लब÷सञ्जाल सूचीकृत÷आवर्द्ता िनधको लाधि 
देहार्को वववरण खोली धनवेदन पेस िरेका छौं । 

 

प्रस्ताववत संस्था÷बाल क्लब÷सञ्जालको ववद्यान  दईु प्रधत, धसफाररस, संस्था÷बाल क्लब÷सञ्जाल आवर्द्ता अधभलेख फारम 
सधमधत तथा समूहका पदाधिकारीहरूको नामावली, जन्म दताध प्रमाणपत्रको फोटोकपी र्सैसाथ संलग्न िररएको छ । 

 

भवदीर् 

अध्र्क्ष 
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अनसूुची ४ 

संस्था÷बाल क्लव÷सञ्जाल दताध सूचीकृत प्रमाणपत्रका नमनुा 
धसर्द्ाथधनिर 

                                      रुपन्देही श्चजल्ला 
                                      लशु्चम्बनी प्रदेश 

    नेपाल  

दताध÷आवर्द्ता प्रमाणपत्र 

 

 

आवर्द्ता नं.          धमधताः 
 

 

श्री  ......... संस्था/बाल क्लव/ संञ्जाल 

 

..........श्चजल्ला............................................... निरपाधलका...............वडा नं............को 

..........................................................................ववद्यालर्÷समदुार्÷बालिहृ÷बाल सिुार िहृमा 
िठन 
भएको...................................................................................................................संस्था÷
बाल क्लव÷सञ्जाललाई र्स धसर्द्ाथधनिर निरपाधलकामा आवर्द्ता िरी पाधलकाको बाल अधिकार संरक्षण 
कार्धववधि २०७८ को .दफा ... को व्र्वस्थाअनसुार दताध÷आवर्द्ताको प्रमाणपत्र प्रदान िररएको छ । 

 

बालअधिकारको संरक्षण र कार्धमा संवविान तथा काननुको अिीनमा रही र्स निरपाधलकाको बालमैत्री 
अधभर्ानमा र्हाँहरूको सवक्रर् सहभाधिताको अपेक्षा िदधछौ । 

       प्रमाश्चणत िने 

         नामाः 
          पदाः 

                        दस्तखताः 
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अनसूुची ५ 

संस्था÷बाल क्लव÷सञ्जाल नवीकरणको लाधि धनवेदनको ढाँचा 
धनवेदन पत्रको ढाँचा 

 

  

          धमधताः  
श्री प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतज्रू् 

धसर्द्ाथधनिर निरपाधलकाको कार्ाधलर्  
रुपन्देही  
 

              
             ववषर्ाः संस्था÷बाल क्लब÷सञ्जाल नवीकरण िरी पाऊँ भन्न ेबारे । 

महोदर्, 

 

..........ववद्यालर्÷समदुार्÷बालिहृ÷बाल सिुार िहृमा आिाररत हाम्रो ............................................ 
नामको संस्था÷बालक्लव÷सञ्जाल धमधत..................मा दताध नं .... साथ दताध÷आबर्द् भै वक्रर्ाशील रहँदै 
आएकोमा सोको समर्ावधि ....मा समाप्त हनुे÷भएको छ । बाल क्लब÷सञ्जाल नवीकरण िनधको लाधि 
देहार्को वववरण खोली धनवदेन पेश िरेका छौं । 

 

हाम्रो संस्था÷बाल क्लब÷सञ्जालले वषधभरी सम्पन्न िरेका मतुर् वक्रर्ाकलापको संश्चक्षप्त वववरण, संस्था÷बाल 
क्लब÷सञ्जालमा रहेका सदस्र्हरु तथा कार्धसधमधतमा रहेका पदाधिकारीको वववरण र्सैसाथ संलग्न िररएको 
छ । 

 

                                                                 भवदीर् 

                                                              अध्र्क्ष 
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अनसूुची ६ 

 

संस्था÷बाल क्लव÷सञ्जाल दताध÷आवर्द्ता वकताव 

 

 

क्र स संस्था÷बाल 
क्लव 

÷संञ्जालको नाम 

ठेिाना  संस्था÷बाल क्लव 
÷संञ्जालमा सदस्र् 

संतर्ा  

संरक्ष
कको 
नाम  

स्थाप
ना 
धमधत  

सूश्चचकृ
त नं. 

मिति  

सम्पकध  
नं. 

प्रमाण 
पत्र 
वझुनेको 
नाम  

प्रमाश्चणत 
िनेको 
नाम  

बालक  बाधलका  
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क्र स संस्था÷बाल क्लव 
÷संञ्जालको नाम 

ठेिाना  संस्था÷बाल क्लव 
÷संञ्जालमा सदस्र् 

संतर्ा  

संरक्ष
कको 
नाम  

स्थाप
ना 
धमधत  

सूश्चचकृत 
नं. मिति  

सम्पकध  
नं. 

प्रमाण पत्र 
वझुनेको 
नाम  

प्रमाश्चणत 
िनेको नाम  

बालक  बाधलका  
           

           

           

           

           

           

 

 

    आज्ञाले- 
  तलु्सीराम मराधसनी  

प्रमखु प्रशासवकर् अधिकृत   


