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                   बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन सम्बन्िी कार्धववधि,२०७८ 

 

प्रमाणणकरण धमधतिः २०७८।११।१० 
 

प्रस्तावनािः स्थानीर् तहमा बालबाधलकाको हक, वहत र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, पररपूधतध, पालना र 
सम्विधनका लाधि नेपालको संवविान तथा कानूनमा भएका व्र्वस्थाहरूको कार्ाधन्वर्निनध तथा 
बालबाधलकाको बचावट, संरक्षण, ववकास तथा सहभाधिताको अधिकार लिार्त सवोत्तम वहतको 
सधुनणितताका साथै बालमैत्री स्थानीर् शासनको प्रविधन िनध स्थानीर् तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा 
सम्विधन िनध कार्धववधि धनमाधण िनध बाञ्छनीर् भएकोले,नेपालको संवविानको िारा 226 ले दिएको 
अधिकार तथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को िफा 102 ले दिएको अधिकार प्रर्ोि िरी र्ो 
कार्धववधि तर्ार िररएको छ। 

पररच्छेि 1 

१.संणक्षप्त नाम र प्रारम्भिः 
(1)र्ो कार्धववधिको नाम "बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन कार्धववधि207*रहेको छ। 

(2) र्ो नमनुा कार्धववधिलाई स्थानीर् तहले आफ्नो के्षत्रधभत्रको सान्िधभधकता अनरुूप हनुेिरी 
पररमार्धनसाथ स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा १०२ अनसुार स्थानीर् तहको 
कानून धनमाधणववधिबमोणर्म आफ्नो के्षत्रधभत्रको sfg"g रूपमा र्ारी िरेअनसुार लािू हनुेछ।  

@= पररभाषािः  ववषर् वा प्रसंिले अको अथध नलािेमा र्स कार्धववधिमा- 
(क) "प्रमखु" भन्नाले gu/पाधलकाको प्रमखु सम्झन ुपछध। 

(ख) "उप-प्रमखु" भन्नाले निरपाधलकाको उप-प्रमखु सम्झन ुपछध। 

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

(घ) "कार्धववधि"भन्नाले बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन कार्धववधि 207८ सम्झन ु
पछध। 

(ङ) "पररषि" भन्नाले ऐनको िफा 59 बमोणर्म िदित राविर् बाल अधिकार पररषद् 
भने्न सम्झन ुपछध। 

(च) "प्रिेश मन्त्रालर्" भन्नाले प्रिेश सामाणर्क ववकास मन्त्रालर् भने्न सम्झन ुपछध। 

(छ) "प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत" भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को 
िफा 84 बमोणर्म स्थानीर् तहको प्रशासकीर् प्रमखुको रूपमा कार्धरत अधिकृत 
कमधचारी भने्न सम्झन ुपछध। 

(र्) “बाल कल्र्ाण अधिकारी” भन्नाले ऐनको िफा ६१ बमोणर्मको अधिकारी सम्झन ु
पछध। 

(झ) "बालिहृ" भन्नाले ऐनको िफा ५२ बधमर्म स्थापना भएको बालिहृ सम्झन ुपछध 
। 

(ञ) “बालक्लब वा बाल संस्था” भन्नाले बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लाधि 
१८ वषधसम्मका बालबाधलकाले ऐनको िफा १० को आिारमा धनर्मावलीमा 
व्र्वस्था भए अनसुार वा र्स कार्धववधि बमोणर्म स्थानीर् तहमा िताध िरेको 
बालक्लब वा बाल संस्था सम्झन ुपछध । 
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(ट) "बाल कोष" भन्नाले र्ोणखममा परेका तथा ववशषे संरक्षणका आवश्र्कता भएका 
बालबाधलकाको तत्काल उर्द्ार, राहत, पनुस्थाधपना, क्षधतपूधतध प्रिान तथा छात्रवणृत्तका 
लाधि कार्धववधिको िफा 28 बमोणर्म स्थानीर् तहमा स्थापना िररएको बाल कोष 
भने्न सम्झन ुपछध। 

(ि) "बालबाधलका" भन्नाले 18 बषध उमेर ननाघेका व्र्णि भने्न सम्झन ुपछध। 

(ड) “बाल सञ्जाल“ भन्नाले बालक्लब वा संस्थाको सञ्जाल सम्झन ुपछध । 

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

(ण) "ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाधलका" भन्नाले ऐनको िफा ४८ 
बमोणर्मका बालबाधलका भने्न सम्झन ुपछध। 

(त) “समार्सेवी वा मनोववज्ञ” भन्नाले ऐनको िफा ६२ बमोणर्म स्थानीर् तहमा धनर्िु 
समार्सेवी, बाल मनोववज्ञ एवम ्सामाणर्क कार्ध तथा मनोववज्ञान सम्बन्िमा ताधलम 
प्राप्त िरी स्थानीर् तहमाबालबाधलकालाई सेवा दिने उद्देश्र्ले सूचीकृत व्र्णि एवम ्
सो सम्बन्िमा ववशेषज्ञता प्राप्त सूचीकृत संस्थालाई समेत सम्झन ुपछध । 

(थ) "बाल अधिकार सधमधत" भन्नाले ऐनको िफा ६० बमोणर्म स्थानीर् तहमा िदित 
बाल अधिकार सधमधतसम्झन ुपछध। 

(ि) "संस्था" भन्नाले बाल अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लाधि प्रचधलत कानून 
बमोणर्म िताध भई कार्धक्रम सञ्चालन िरररहेका संघ/संस्था, संििन तथा सामिुावर्क 
संस्थाहरुलाई सम्झन ुपछध । 

(ि) "सेवा प्रिार्क धनकार्" भन्नाले स्थानीर् तहमा तहमा सेवा प्रवाह िरररहेको सरकारी 
कार्ाधलर्,स्वास््र्चौकी,ववद्यालर् श्रोत केन्र, प्रहरी चौकी तथा र्स्ताअन्र् 
धनकार्हरूलाई सम्झनपुछध ।  

 
 

पररच्छेि 2 

उद्दशे्र् तथा धसर्द्ान्त 

३.उद्दशे्र्िः र्स कार्धववधिको उद्दशे्र् िेहार् बमोणर्म रहेका छन-् 
(क) नेपालको संवविानमा उल्लेणखत बालबाधलकाको अधिकार तथा बालबाधलका सम्बन्िी 

संघीर् ऐन, प्रिेश ऐन एवम ् स्थानीर् तहमा भएका कानूनी र नीधतित 
व्र्वस्थाहरूलार्ध बाल अधिकारको संरक्षण र प्रविधनको क्रममा स्थानीर् तहलार्ध 
सहर्ीकरण िने। 

(ख) स्थानीर् तहमा बालमैत्री शासन, बालमैत्री संरचना, बालमैत्री प्रवक्रर्ाको अवलम्वन 
तथा प्रविधन िने। 

(ि) बालबाधलमाधथ हनु े सबै प्रकारका वहंसा, िवु्र्धवहार, शोषण, अवहेलना, वेवास्ताको 
अन्त्र्का लाधि बहपुक्षीर् समन्वर् तथा सहकार्ध स्थावपत िने। 

 $=आिारभतू धसर्द्ान्तिःबालबाधलकाका मूलभतू मानवअधिकार तथा संरक्षणका लाधििेहार्का 
धसर्द्ान्तहरूलाई अवलम्बन िररनेछ –  
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(क) मर्ाधिापूणध णर्वनकोसम्मानिः बालबाधलकालाई स्वतन्त्र व्र्णिको हैधसर्तकोप्रधतष्ठा मर्ाधिामा 
आघात नपने िरी व्र्वहार िने र धतनको स्वतन्त्र पवहचानलाई धतनका बाबआुमा, संरक्षक 
वा माथवर व्र्णिको व्र्णित्वसँि अन्तरभतू ववषर्को रूपमा व्र्वहार निने । 

(ख) सवाधङ्गीण ववकासको सधुनणिततािः प्रत्रे्क बालबाधलकामा रहेका प्रधतभा, क्षमता र 
सम्भाव्र्ताको पूणध प्रस्फुटन हनु पाउने अवसर उपलब्ि िराउँिै धतनको ववकासको 
अधिकारलाई प्रचलनमा ल्र्ाउन हरसम्भव प्रर्ास िने । 

(ि) सहभाधिता र अधभमतको सम्मानिः बालबाधलकासिँ सम्बणन्ित ववषर्हरूमा िररने कुनै पधन 
कार्धक्रम वा वक्रर्ाकलापमा मूलतिः आवश्र्कताको पवहचान, र्ोर्ना तथा कार्धक्रम तर्ुधमा, 
अनिुमन, मूल्र्ाङ्कन लिार्तका कार्धक्रममा बालबाधलकाको सहभाधितालार्ध प्रोत्साहन िरी 
उनीहरूका भावना, अधभमत र ववचार प्रकट िने अवसरदिर्धसोको सम्मान िने । 

(घ)  संरक्षणको सधुनणिततािःप्रत्रे्क बालबाधलकालाई कुनै पधन प्रकारका वहंसा, आधथधक, सामाणर्क, 

शारीररक तथा र्ौनशोषण, भेिभाव, शारीररक, मनोवैज्ञाधनक, बौवर्द्क तथा भावनात्मक 
िवु्र्धवहारबाट र्ोिाई संरक्षण सधुनणितिने ।  

(ङ) धनववधभेितािः प्रत्रे्क बालबाधलकालाई धनर् वा धनर्का आमाबाब ुवा संरक्षकको वणध, र्ात–

र्ाधत, धलङ्ग, र्ौधनकता,  भाषा, िमध, उत्पणत्त, वैचाररक आस्था,क्षेत्र, सम्पणत्त, फरक क्षमता वा 
अपाङ्गता, र्न्मवा र्स्ता अन्र् कुनै पधन आिारमा भेिभाव निने र भेिभावरवहत रूपमा 
धतनको उमेरसहुाउँिो व्र्वहार िने । 

(ि)  बालबाधलकाको सवोत्तम वहतिः बालबाधलकासँि सम्बणन्ित कुनै धनणधर् िनुधपिाध उसको 
सवोत्तम वहतलाईप्राथधमकता दिने । 

(घ)  िोपनीर्ताकार्म िररन:ेबालबाधलकाको भावी र्ीवनमा असर पने कुनै पधन घटनामा 
बालबाधलकाको नामसवहत व्र्णिित पवहचानसम्बन्िी वववरणमा सम्बणन्ित बालबाधलका, 
धनर्का बाबआुमा, पररवारका सिस्र् वा संरक्षक र काननुबमोणर्म अणततर्ारप्राप्त 
अधिकारीबाहेक अन्र्को पहुँचमा िोपनीर्ता कार्म िररनेछ।तर व्र्णिित पवहचान नखलु्न े
बालबाधलकाको एकीकृत त्र्ाङ्कको रूपमा बालबाधलकासम्बन्िी वववविीकृत त्र्ाङ्क 
सरोकारवालालाई स्थानीर् तहबाट प्राप्त हनुेछ ।  

 

पररच्छेि 3 

बाल अधिकारको संरक्षण, प्रचलन तथा सम्विधन िने र िावर्त्व ;DjlGw व्र्वस्था 

%.बाल अधिकारको संरक्षण िनुधपनेिःस्थानीर् तहले आफ्नो के्षत्रधभत्रका बालबाधलकाका अधिकारहरूको 
संरक्षण, प्रचलन तथा सम्विधनका लाधि ऐनको िफा ६४ र ६५बालबाधलकाप्रधतको िावर्त्व 
धनवाधह िनध िफा १७, १८ र १९ एवम ्बालबाधलकाको कतधव्र् पररपालनाका लाधि िफा ७७ 
बमोणर्म िनध िराउन सक्नछे । 

^.बालअधिकारको संरक्षण र सम्विधनमा आवश्र्क सेवाप्रवाहको व्र्वस्था िनुधपनेिः 
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(क) आफ्नो स्थानीर् तहधभत्रका सबै वकधसमका बालबाधलकाको र्न्मिताध तथा नािररकता 
प्रमाणपत्र पाउने अधिकार सधुनणितताका लाधि सरल र उपर्िु उपार्हरू अपनार्नछे ।  

(ख) िभवधती, सतु्केरी, नवर्ात णशश,ु णशश ुर बालबाधलकाका लाधि आवश्र्क सबै वकधसमका 
खोपहरू, स्वास््र् सेवा, पोषणसँि सम्बणन्ित सबै वकधसमका सेवासवुविा र आवश्र्क 
भौधतक पूवाधिारको व्र्वस्था, उपकरण र औषधिहरू उपलब्ि िराउने, सेवा प्रवाह 
प्रभावकारी र बालमैत्री भएनभएको पटके वा आवधिक अनिुमन िने िराउन ेकार्धहरू 
िरी कानून र नीधत बमोणर्म बालबाधलकाको स्वास््र् पाउने अधिकार सधुनणित िने 
व्र्वस्था िनेछ ।  

(ि) स्थानीर् तहधभत्र सञ्चालनमा रहेका धनर्ी स्वास््र् संस्थाहरूलार्ध बालबाधलकाको स्वास््र् 
उपचारमा सहधुलर्तको व्र्वस्थाका लाधि पहल िनेछ ।  

(घ) प्रत्रे्क ववद्यालर्मा बालमैत्री भौधतक संरचनाको व्र्वस्था (सरुणक्षत पखाधल वा घेराबार 
सवहत), कुनै पधन वकधसमका बालबाधलकाववरूर्द् ववभेि, अवहेलना, हेपार्, वहंसा, 
िवु्र्धवहारर्स्ता कार्धहरू धनषेि, पत्रखुानाधनषेि, शैणक्षक िधतववधि बाहेकका वक्रर्ाकलाप 
िनध धनषेि लिार्त लैवङ्गकमैत्री सौचालर्, पर्ाधप्त खानेपानी र सरसफार्ध, मवहनावारी प्र्ाड 
तथा प्रारणम्भक उपचार बाकस, धनर्धमत र बालमैत्री पिनपािन, खेल मैिान र सबै 
वकधसमका ववद्याथीहरूमैत्री खेलकुि र सामानको व्र्वस्था िने िराउनेछ । 

(ङ) स्थानीर् तहधभत्रका सबै वकधसमका बालबाधलकालार्ध प्रारणम्भक बालववकास केन्र र 
ववद्यालर्मा भनाध िने व्र्वस्था िने, िरार्नेछ ।  

(च) प्रत्रे्क ववद्यालर्मा ववद्याथीलार्ध प्रिान िररने ववववि वकधसमका छात्रवृत्तीहरूको र्थोणचत 
ववतरण र सोको अनिुमन िररनेछ ।   

(छ) प्रत्रे्क निरपाधलका र वडामा एक बाल पसु्तकालर्, बाल सरृ्ना केन्र र खेलकुि स्थान 
वा मैिानको व्र्वस्था  िररनछे। 

(र्) कुनैपधन ववद्यालर्को 200 धमटरको िरुीधभत्र मदिरा, चरुोट तथा सधुतधर्न्र् लिार्तका 
सामग्री धबक्री ववतरण र उपभोि िनध तथा चलणचत्र, मािक पिाथध, चरुोट, रक्सी तथा 
अश्लील सावहत्र्सँिसम्बणन्ित सामग्री प्रचारप्रसार िनध लिार्त 18 वषधभन्िा कम उमेरका 
बालबाधलकालार्ध उि सामग्रीको ववतरण तथा प्रर्ोि िनध धनषेि िनेछ। 

(झ) प्रत्रे्क ववद्यालर्मा ववद्याथी, णशक्षक लिार्त अन्र् सरोकारवालाका लाधि आचारसंवहता 
बनार्ध सहर् िेणखन ेिरी राख्न ेर सोबमोणर्म लािू िररनछे। 

(ञ) बालबाधलकाववरूर्द् हनु े कुनै पधन वकधसमका शोषण, वहंसा, िवु्र्धवहार, हेपार्, अपहेलना 
लिार्त बालवववाह, बालश्रमका घटनाहरू रोकथाम र अन्त्र् िनध, बाबआुमाववहीन र 
र्ोणखम अवस्थामा परेका (आिारभतू अधिकारबाट बणञ्चत, एचआर्भी एड्सबाट संक्रधमत र 
प्रभाववत आदि) बालबाधलकाको संरक्षण सधुनणित िनध र उर्रुीको तत्काल कावाधवहको 
लाधि संस्थाित तहमा बाल संरक्षण मापिण्ड धनमाधण िरी लािू िने अधनवार्ध व्र्वस्थाको 
लाधि निरपाधलकाले सहर्ीकरण िनेछ। 

(ट) निरपाधलकाका र्नप्रधतधनधि तथा कमधचारीहरूलार्ध अधनवार्ध रूपमा बाल अधिकार तथा 
बालमैत्री व्र्वहार र बालमैत्री शासन अभ्र्ास सम्बन्िी प्रणशक्षण प्रिान िररनछे। 
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(ि) स्थानीर् तहको आवधिक तथा वावषधक र्ोर्ना तर्ुधमा प्रकृर्ामा बाल सहभाधितालार्ध 
प्रोत्साहन िरी उि र्ोर्नामा बालबाधलकासँि सम्बणन्ित कार्धक्रमहरूलार्ध प्राथधमकताका 
साथ समावेश िररनछे। 

(ड) र्ोणखममा रहेका बालबाधलकाको तत्काल उद्दार, संरक्षण तथा व्र्वस्थापनका लाधि बाल 
हेल्पलार्धन नं.1098 तथा हराएका, वेवाररस फेला परेका बालबाधलकाको सकुशल उद्दार 
तथा व्र्वस्थापनका लाधि बालबाधलका खोर्तलास समन्वर् केन्रनं.104 सँि समन्वर् 
तथा सहकार्ध िररनेछ। 

(ढ) बालबाधलकालार्ध धलङ्ग, र्ातर्ाधत, रङ्ग, पाररवाररक हैधसर्त तथा शारीररक र र्ौधनक 
अवस्थाका आिारमा हनुे भेिभावको अन्त्र् िररनेछ। 

(ण) आफ्नो निरपाधलका धभत्रका सबै वकधसमका बालबाधलकाको र्नसांणतर्क, र्ातर्ाधत, 
लैवङ्गक, अपाङ्गता, शैणक्षक, छात्रवृत्ती, सामाणर्क सरुक्षा सहर्ोि, बाबआुमाववहीन, र्ोणखम 
अवस्थामा परेका, स्वास्थ र पोषण, एचआर्भी प्रभाववत लिार्तकोणस्थधतबारे खण्डीकृत 
सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली ववकास िररनेछ।  

(त) बालमैत्री स्थानीर् शासन राविर् रणानीधत तथा कार्ाधन्वर्न कार्धववधि,२०६८बमोणर्म 
बालमैत्री स्थानीर् तह घोषणा िनध प्रर्ास िररनेछ ।  

&. बालबाधलकाको सवोत्तम वहत कार्म िनुधपनेिःनिरपाधलकाका प्रत्रे्क धनकार्, बाल कल्र्ाण अधिकारी, 
समार्सेवी, सामाणर्क संघ संस्था तथा सेवा प्रिार्क धनकार्हरुले बालबाधलकाको धनणम्त काम 
ििाध बालबाधलकाको सवोत्तम वहतलार्ध प्राथधमकता दिनपुनेछ। 

*=बालमैत्रीसंरचनातथाअभ्र्ासकोसधुनणिततािःबालबाधलका रहने वा बालबाधलकालार्ध सेवा प्रिान िनेपाधलका 
धभत्रका सबै सावधर्धनक धनकार्, सामाणर्क संघसंस्था तथा धनर्ी संस्थाले भौधतक संरचना धनमाधण 
वा ममधत सम्भार ििाध बालमैत्री हनुे िरी निरपाधलकाले आवश्र्क व्र्वस्था धमलाउन ु र 
आवधिक अनिुमन िनुध पनेछ। 

(.बालबाधलकाको वैकणल्पक हेरचाहको प्रबन्ििः(१) निरपाधलकाले आफ्नो भौिोधलक के्षत्रमा फेला परेका 
ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाधलकामध्रे्ऐनको िफा ४८ को उपिफा (१) को 
खण्ड (क), (ख), (ि), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोणर्मका बालबाधलकालार्ध वैकणल्पक 
हेरचाहको आवश्र्कता भएमा उि बालबाधलकालार्ध संरक्षण िने प्रर्ोर्नका लाधि ऐनको िफा 
४९ (२) को खण्ड (क), (ख) र (ि) बमोणर्म वैकणल्पक हेरचाहको स्थापना तथा प्रविधनलाई 
प्राथधमकता दिनछे।तर, र्स बमोणर्म वैकणल्पक हेरचाहको व्र्वस्था हनु नसकेमा खण्ड (घ) को 
प्रर्ोर्नका लाधि ऐनको िफा ५२ बमोणर्म निरपाधलकाले बालिहृ स्थापना तथा सञ्चालन िनध 
सक्नेछ । तर, र्स्तो व्र्वस्था समेत हनु नसक्ने अवस्था भएमा हाल आफ्नो निरपाधलकाधभत्र 
वा नणर्कको निरपाधलका वा प्रिेशमा सञ्चालनमा रहेका बालिहृमा अल्पकालीन संरक्षणका 
लाधि धसफाररस िनध सक्नछे ।   

(२) हाल सञ्चालनमा रहेका र ऐनको िफा ५२ बमोणर्म सञ्चालन िररने बालिहृको अनिुमन 
निरपाधलकाले िनुध पिधछ । बालिहृले पालना िनुधपने न्रू्नतम मापिण्ड अनसूुची १ मा दिर्एको 
छ ।  
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पररच्छेि 4 

बाल सहभाधिता तथा बालक्लब सञ्चालन 

!).बाल सहभाधिताको अभ्र्ासिः (1) निरपाधलकाले आफ्नो िारणा बनाउन सक्षम भएका 
बालबाधलकालार्ध आफूलार्ध असर पाने ववषर्मा पररवार, समिुार्, ववद्यालर्, सावधर्धनक धनकार् वा 
संस्था लिार्तबाटcfˆgfकार्धहरू सम्पािनको प्रवक्रर्ामा बाल सहभाधिताको अभ्र्ासलार्ध प्रविधन िने 
व्र्वस्था िनेछ। र्सैिरी, निरपाधलकाको आवधिक र वावषधक र्ोर्ना तर्ुधमा, बालबाधलकासिँ 
सम्बणन्ित कार्धक्रमहरूमा र बालबाधलका संलग्न हनुे ववद्यालर् लिार्त सावधणर्क धनमाधण कार्धहरूमा 
सबै वकधसमका बालबाधलकाको (बालक, बाधलका, सबै वकधसमका अपाङ्गता, र्ौधनक अल्पसंतर्क 
आदि) सहभाधितालार्ध प्रविधन िनेछ । 

!!.बालसहभाधिताप्रविधनकालाधिनिरपाधलकाले िेहार्का उपार्हरू समेत अवलम्वन िनेछिः 
(क) बालबाधलकासँि सम्बणन्ित सरोकारका ववषर्मा कानूनले धनषेि िरेको बाहेक 

उनीहरूले माि िरेको सूचना धनिःशलु्क प्रिान िररनछे। 

(ख) निरपाधलकाधभत्र ववद्यालर्हरूबीच तथा वडाहरूबीच अधतररि वक्रर्ाकलापहरू 
(खेलकुि, सावहत्र्, िीत, संिीत, विृत्वकला, णचत्रकला, आदि) ववववि वकधसमका 
अपाङ्गता भएका बालबाधलका समेतलार्ध उपर्िु हनुेिरी निरपाधलका स्तरमा 
प्रधतस्पिाधत्मक कार्धक्रमको आर्ोर्ना िरी बाल सहभाधितालार्ध प्रोत्साहन िररनछे ।  

(ि) बालक्लब, बाल संस्था तथा बालक्लब  सञ्जाल िताध वा नवीकरणको लाधि 
रीतपूवधक परेका धनवेिनका आिारमा िताध िरी िताधको प्रमाणपत्र धनिःशलु्क उपलब्ि 
िराउनेछ। 

(घ) आवधिक रूपमा अद्यावधिक िररएको बालक्लब  सम्बन्िी त्र्ांक तथा सूचना 
र्ानकारी स्थानीर् बाल अधिकार सधमधत, प्रिेश बाल अधिकार सधमधत, राविर् बाल 
अधिकार पररषिमा पिाउनछे। 

!@=निरपाधलकाले बाल सहभाधिता प्रविधनका नाममा व्र्णि, संस्था वा सावधर्धनक धनकार् िेहार्का 
कार्धहरू िनधमा रोक लिाउनछेिः- 

(क) बालबाधलकाको अध्र्र्नमा धनर्धमत रूपमा बािा तथा अवरोि पगु्ने िरी कार्धक्रम 
सञ्चालन िने वा सहभािी िरार्नेछैन। 

(ख) बालबाधलकाको शारीररक, मानधसक, संवेिात्मक, आध्र्ाणत्मक, सामाणर्क ववकासमा 
असर परु्ाधउन े खालका कुनै पधन िधतववधि वा कार्धमा बालबाधलकालाई संलग्न 
िराउने कार्धमा रोक लिाउनेछ। 

(ि) बालबाधलकालाई आमाबाब,ु संरक्षक, ववद्यालर् लिार्त कुनै पधन सरकारी धनकार् वा 
िैरसरकारी संस्थाले बालबाधलकाको वहत ववपररत र्ाधली, र्लुसु, सभा आदिमा 
सहभािी िराउने कार्धलार्ध धनरूत्सावहत िररनेछ। 

(घ) ववद्यालर् लिार्तका सरकारी धनकार् वा िैरसरकारी संस्थाले कानून वा वविान 
बमोणर्म आफूले िनुधपने काम बालबाधलका वा बालक्लब वा संस्था वा धतनको 
सञ्जाल माफध त िराउने कार्धलार्ध धनरूत्सावहत िररनछे। 

(ङ) परम्पराित हाधनकारक अभ्र्ास िनध वा सो अभ्र्ासमा सहभािी िराउने कार्धलार्ध 
धनषेि िररनछे। 
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!#.बालक्लव वा संस्था िताध तथा नवीकरणिः(१) ऐनको िफा १० को उपिफा (१) अनसुार प्रत्रे्क 
बालबाधलकालार्ध आफ्नो हक, वहत र अधिकारको संरक्षण तथा प्रविधनका लाधि बालक्लब 
वा संस्था खोल्ने अधिकार सधुनणित िररएको छ । उपिफा (२) मा बालक्लब वा संस्था 
खोल्न े सम्बन्िी व्र्वस्था तोवकए बमोणर्म हनुछे । र्स सन्िभधमा बालबाधलकाले बाल 
अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लाधि बालक्लब वा संस्था िताध िनध चाहेमा निरपाधलकामा 
िेहार्का वववरण सवहत अनसूुची २ बमोणर्म धनवेिन दिन ुपनेछ । 

(क) बालक्लब वा संस्था िताध िनध चाहने बालबाधलकाको नाम थर, उमेर, अध्र्र्न 
िरररहेको कक्षा,िेिाना र र्न्मिताधको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप वा अध्र्र्नरत 
ववद्यालर् वा आणश्रत बाल िहृको धसफाररस पत्र, 

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

(ि) बालक्लब वा संस्थाको सिस्र्ताको वकधसम, सिस्र्ता धलने प्रवक्रर्ा तथा 
कार्धसधमधतमा रहने पिहरूको वववरण तथा धनवाधणचत हनु ेप्रवक्रर्ा र अवधि। 

(२) उपिफा (१) बमोणर्म धनवेिन आएमा निरपाधलकाले बालक्लब वा संस्थािताध िरी िताध 
अनसूुची ३ बमोणर्मको प्रमाणपत्र दिनछे । 

(३) उपिफा (२) बमोणर्मिताध भएको बालक्लब वा संस्थाले प्रत्रे्क वषध निरपाधलकामा 
िेहार्को वववरण खलुाई नवीकरणको लाधि धनवेिन दिन सक्नेछनि्ः 
(क) वषधभरी आफूले िरेको मतुर् काम वा वक्रर्ाकलापको सङणक्षप्त वववरण, 

(ख) सिस्र्हरू तथा कार्ध सधमधतमा रहेका पिहरूको वववरण । 

(४) उपिफा (३) बमोणर्म धनवेिन आएमा निरपाधलकाले बालक्लब वा संस्थाको नवीकरण 
िररदिनछे । 

(५)  बालक्लब वा संस्थािताध र नवीकरण िरे बापत कुनै शलु्क धलर्ने छैन । 

(6) प्रत्रे्क बाल क्लव तथा संस्थाले प्रत्रे्क वषध सम्पािन िरेका कार्धहरूको संणक्षप्त र्ानकारी 
प्रत्रे्क वषधको फािनु मवहनाको मसान्तसम्म निरपाधलका तथा निर बाल अधिकार 
सधमधतमा पिाउन ुपनेछ। 

(७)  निर बाल अधिकार सधमधतले बालक्लव एवम ् संस्थाको वावषधक र्ानकारीको संणक्षप्त 
वववरण प्रत्रे्क वषधको बैशाख मवहनाको मसान्तसम्म प्रिेश बाल अधिकार सधमधतमा 
 पिाउन ुपनेछ। 

(8)  बालक्लब  वा संस्थाले तीन वषधसम्म निरपाधलकामा नवीकरण निरेमा उि बालक्लब  
वा संस्था स्वतिः खारेर् हनुछे । 

!$.बालक्लब  सञ्जाल िताध तथा नवीकरणिः(१) पाधलकामा िताध भएका बालक्लब वा संस्थाहरूले 
निर स्तरीर् बाल सञ्जाल िताध िनध चाहेमा िेहार्का वववरण सवहत निरपाधलकामा 
धनवेिन दिन ुपिधछिः 
(क) बालक्लब वा संस्थाहरूको िताध प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप, 

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

(ि)  बालक्लब वा संस्थाहरूको सञ्जालको उद्देश्र् र मतुर् वक्रर्ाकलापहरू, 
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(घ) बालक्लबवा संस्थाको सञ्जालमा प्रत्रे्क बालक्लब वा संस्थाबाट समानपुाधतक 
प्रधतधनधित्वको ववधि, 

(ङ)  सञ्जालको सिस्र् तथा कार्ध सधमधतमा रहने पिाधिकारीको वववरण । 

(२)  निरपाधलकामा िताध भएका बालक्लब वा संस्थाहरूले उपिफा (१) बमोणर्म बाल 
सञ्जाल स्थापना िनध धनवेिन दिएमा निरपाधलकाले सञ्जालको िताध िरी प्रमाणपत्र दिनछे 
।  

(३) निरपाधलकामा िताध भएका बाल सञ्जालले आफूले िरेको कामको सणषक्षप्त वववरण, 

सिस्र्हरूको वववरण समेत खलुाई प्रत्रे्क िईु वषधमा निरपाधलकामा नववकरणको लाधि 
धनवेिन दिनपुिधछ । 

(४) उपिफा (३) बमोणर्मको धनवेिन आएमा निरपाधलकाले बाल सञ्जालको नववकरण 
िररदिनछे। 

(५) निरपाधलकाले बालसञ्जाललाई व्र्वणस्थत िनध निर बालअधिकार सधमधतको धसफाररशमा 
वडा वा निरपाधलकास्तरमा बाल सञ्जाल धनमाधण िरी व्र्वस्थापन िनध सक्नेछ । 

(६)  बालसञ्जालिताध र नववकरण िरे बापतकुनै शलु्क धलर्ने छैन । 

(७)  बालसञ्जालले ५ वषधसम्म उि सञ्जालको नववकरण निरेमा स्वतिः खारेर् हनुेछ । 

!%.बालक्लबको काम, कतधव्र् र अधिकार(1) बालक्लब को काम, कतधव्र् र अधिकार िेहार् 
बमोणर्म हनुेछिः 

(क) क्लबमा आवर्द् सिस्र् सवहत अिार वषधमधुनका सबै बालबाधलकाहरुको क्षमता 
ववकास अधभवृवर्द् हनु ेखालकाहाणर्री र्वाफ, विृत्वकला, धनबन्ि लेखन, सावहणत्र्क 
िधतववधि आदि सञ्चालन िने, 

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

(ि) धसकाई प्रवक्रर्ामा बाल सहभाधिता अधभबदृि ििै बालबाधलकामा अन्तरधनहीत 
प्रधतभाको प्रस्फुटन िने िराउने । 

(घ) बालबाधलकाnfO{र्ीवनपर्ोिी सीपको बारेमा र्ानकार िराउने, 
(ङ) बालक्लब nfO{ बालबाधलकामा रचनात्मकता र नवीन कौशल ववकास िने एक साझा 

स्थलको रूपमा स्थावपत िराउने, 
(च) बालबाधलकाको कक्षा कोिाको धसकार्लाई वास्तववक र्ीवनमा रूपान्तरण िनध सक्न े

सािनको रूपमा बालक्लब लार् पररणचत िराउने, 
(छ) स्वास््र्, सरसफाई र वातावरणका क्षेत्रमा सामिुावर्क सचेतनाका िधतववधिहरू 

सञ्चालन िने, 
(र्) बालबाधलकाको कल्र्ाण र अधिकार सधुनणित िनध स्थानीर् तहमा ववधभन्न 

कार्धक्रमहरू आर्ोर्ना िने, 
(झ) कला, सावहत्र्, सामाणर्क सद्भाव, मातभृाषा, मात ृसंस्कृधत र णशक्षाको संरक्षणका लाधि 

आवार् उिाउन; र सामाणर्क कुरीधत तथा बाल अधिकार उल्लंघनको घटनाहरूको 
धबरूर्द् रचनात्मक आवार् उिाउने, 
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(ञ) ववद्यालर् भनाध हनुे उमेर समहुका बालबाधलकाहरु ववद्यालर् भनाधबाट वणञ्चत रहे 
नरहेको बारेमा धनरन्तरअनिुमन िने र ववद्यालर् निएका बालबाधलकालाई ववद्यालर् 
भनाध िनधका लाधि सम्बणन्ित वडा कार्ाधलर्सँिसमन्वर् िरी ववद्यालर् भनाध िने 
व्र्वस्था धमलाउन,े 

(ट) निरपाधलका तथा आफ्नो वडाधभत्रका टोल ववकास संस्थाहरुले सञ्चालन िने 
र्नचेतनामलुक कार्धमा सकृर्सहभाधिता र्नाउन,े 

(ि) बालमैत्री शासन प्रविधनका लाधि धनिाधररत सचुकहरु कार्ाधन्वर्नमा सिैव अग्रसर रही 
बालमैत्री वडा वा निरपाधलका अधभर्ानमा निरपाधलका तथा वडालाई धनरन्तर 
सहर्ोि िने, 

(ड) पूणध साक्षर, पूणध खोप, पूणध घटना िताध, पूणध सरसफाई आदि अधभर्ानमा निरपाधलका, 
वडा तथा टोल ववकाससंस्थाहरुलाई सहर्ोि िने, 

(2)उपिफा (1) मा रे् सकैु लेखेको भए तापधन बालक्लब , बाल संस्था तथा बाल सञ्जालले 
िेहार् बमोणर्मका कार्धहरू िनध िराउन धनषेि िररएको छिः- 

(क)  कुनै रार्नीधतक िल वा त्र्सको भात ृसंििनका पक्षपोषण वा ववरोि िनध, 
(ख)  समिुार्को सावधर्धनक वा धनर्ी सम्पणत्त िरुुपर्ोि तथा कसैको र्ीउज्र्ानमाधथ 

क्षधत परु्रर्ाधउन, 
(ि)  समिुार्का धनणित र्ातर्ाधत, िमध, क्षेत्र वा पेशाकमी प्रधत िलत भावना रदृविकोण 

सम्प्रषेण िनध, 
(घ)  वहंसा र िवु्र्धवहार पीधडत तथा प्रभाववत बालबाधलकाको िोपनीर्ता भंिहनुे र 

  पवहचान खलु्ने िधतववधिहरू िनध, 
(ङ)  सांस्कृधतक कारण बाहेक रातको समर्मा र आफ्नो ववद्यालर्, बालिहृ वा 
समिुार्भन्िा बावहर िएर िररने िधतववधि तथा कार्धक्रमहरूमा सहभािी हनु तर 

प्रधतस्पिाध,आवासीर् ताधलम वा आर्ोर्कहरूले उणचत सरुक्षा प्रबन्ि िरेको 
अवस्थामा भनेसमिुार्, बालिहृ वा ववद्यालर् भन्िा बावहर िएर कार्धक्रम िनध 
सवकने छ । 

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

(छ)  बाल समूह कोष धनमाधण वा आर् आर्धनका लाधि बालश्रम तथा कुनै पधन 
  व्र्ापार, व्र्वसार् िनध, 

(र्)  धसंिो पररर्ारे्ना सञ्चालन िनध वा िुला र लामो समर्का िधतववधिहरूसञ्चालन 
िनध, 

(झ)  आधथधक णर्म्मेवारी धलई कार्धहरू िनध, 
 (ञ)  सामाणर्क रुपमा अस्वीकार्ध तथा नकारात्मक सामाणर्क प्रभाव पानेकार्धहरु िनध 
  िराउन, 

(ट)  सामाणर्क शाणन्त, सवु्र्वस्था तथा सरुक्षामा नकारात्मक असर पनेिेणखएमा वा 
अन्र् उपर्िु कारण िेखाई निरबाल अधिकार सधमधतको परामशधमा सरुक्षा 
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धनकार् वा निरपाधलका वा ववद्यालर्ले रोक लिाएका कार्धहरु िनध िराउन।
  

!^.बाल सञ्जालको काम, कतधव्र् र अधिकारिः(१) बालक्लब  सञ्जालको काम, कतधव्र् र 
अधिकार िेहार् बमोणर्म हनुछेिः 

(क)  आफ्नो के्षत्रधभत्रकाबालक्लबहरूकोअधभलेख राख्न ेतथा बालबाधलकाकालाधि उपर्ोिी 
हनुेपसु्तकालर् वा सूचनाकेन्र स्थापना र सञ्चालनिने । 

(ख)  आबर्द्बालक्लबहरूकोिधतधबधिसञ्चालनिनधसञ्जाललाई वडा, निरपाधलका तथा अन्र् 
सहर्ोिी संस्थाहरूबाट प्राप्तआधथधक सहर्ोि उपलब्ि िराउने । 

(ि)बालक्लबहरूलेसञ्चालनिरेकाकार्धक्रमहरूमाअधतधथकोरूपमा उपणस्थत भई 
बालक्लबकाअन्र् साथीहरूलाई हौसला प्रिान िने ।तर, र्स्ता वकधसमका 
िधतववधिहरू सञ्चालन ििाध आफ्ना तथाअन्र् साथीहरूको पढार्लाई असर नपने 
िरर वविा तथा फुसधिकोदिनमा कार्धक्रम िनध उत्प्ररेरत िने । 

(घ)  बालअधिकारसँिसम्बणन्ितववशेषअधभर्ान तथा कार्धहरू बालक्लबहरूमाफध त ्
प्रभावकारी रूपले सम्पन्न िनधववधभन्न उपसधमधतहरूको ििन िरी सञ्जालका 
पिाधिकारीहरूकाबीचमा कार्धववभार्न िरी काम िनध सकारात्मक वातावरण 
बनाउने । 

(ङ)  निरपाधलकालेस्थानीर्स्तरमा बालबाधलकाकोअधिकारसँिसम्बणन्ित र्ोर्ना तर्ुधमा 
कार्ाधन्वर्न र मूल्र्ांकनका सम्पूणध चरणहरूमासञ्जालबाट प्रधतधनधित्वको माि 
िनुधका साथै अन्र्बालक्लबहरूकोतफध बाट आएकोर्ोर्ना तथा सझुावहरू 
समेतलाईतर्ाल ििैसञ्जालको सवक्रर् सहभाधिता र्नाउने । 

(च)  स्थानीर्स्तरमाबालबाधलकामाधथहनुेसबैवकधसमकािवु्र्धवहार,वहंसा, हेला, हेपार्, सामाणर्क 
कुरीधत र ववभेि र्स्ता बालअधिकारहननका घटनाववरूर्द् बालक्लबको तफध बाट 
आवश्र्क पहल र पैरबीिने साथै र्स्ता वकधसमका घटनाका ववरूर्द् सम्बणन्ित 
सरोकारवालापक्षहरूको ध्र्ान आकृि िराउन,े सहकार्ध र समन्वर् िने । 

(छ)  बालक्लबहरुलेआर्ोर्नािनेकार्धक्रमकालाधिआवश्र्क स्रोतहरुको खोर्ी िरी 
सञ्जालले सहर्ोि माि िने तथा कार्धक्रमसम्पन्न िनध अन्र् धनकार्हरुसँि समन्वर् 
िने। 

(र्)  आफ्नोकार्धक्षेत्रमासञ्चालनभएकाववद्यालर्भनाध, र्न्मिताध,बालवववाह, बालमैत्री 
वातावरण, खलुा दिसामिु के्षत्र, बालमैत्री स्थानीर् शासन, ववद्यालर्माभर्रवहत 
णशक्षण धसकार्को सम्बन्िमा बालबाधलका सँिसँिै िनेअधभर्ानहरूमा बालसञ्जालको 
तफध बाट सवक्रर् सहभाधिता र्नाउने । 

(झ)  बालक्लबतथाबाल अधिकारकोके्षत्रमाकार्धरतअ्न्र्संघसस्थातथा सरोकारवालाहरूबीच 
आपसी समझिारी र समन्वर्को वातावरणतर्ार िने । 

(ञ)  आफ्नोके्षत्रधभत्ररहेकाबालक्लबहरूलेसम्पन्निरेका वक्रर्ाकलापहरूको संणक्षप्त प्रधतवेिन 
माि िने तथा सो को अधभलेखराख्न े तथा निरपाधलका र निर बाल अधिकार 
सधमधतमा पेश िने । 

(ट)  बालक्लबहरू बीच आपसी समन्वर्, सहकार्ध बढाउनेतथा सवालहरूको 
सामूवहकीकरण िने र एक आपसबाट धसकाईका अवसर सर्नृा िने । 
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!&.बालबाधलकाको संस्था वा सञ्जालको कतधव्र् तथा िावर्त्विः(१) बालक्लब , बाल संस्था वा 
बाल सञ्जालका सबै उमेर, धलंि, र्ातर्ाधत, अपांिता लिार्त स्थानीर् समार्को ववववितालाई 
प्रधतववम्व िने िरी समावेशी हनुपुनेछ ।  

 तर, र्स व्र्वस्थाले बाधलकाहरु मात्र सिस्र् रहन सक्ने िरी ववणशिीकृत बालक्लब वा 
संस्था  सञ्चालन िनध रोक लिाएको माधननेछैन ।  

 (२)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको सिस्र्ता वविानमा तोवकएको प्रवक्रर्ा बमोणर्म र्ोग्र्  
  बालबाधलका वा धनर्को संस्थाले सिस्र्ता धलन पाउने िरी खलु्ला िनुधपनेछ । 

 (३)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको नेततृ्व वा र्सका वक्रर्ाकलापहरुमा बवढ भन्िा बवढ 
  बालबाधलकालाई अवसर पाउने िरी सञ्चालन िनुधपनेछ ।  

 (४)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालका पिाधिकारीहरुले िईु कार्धकाल भन्िा बवढ पिमा  
  धनरन्तर नबसी क्रमशिः अकाध बालबाधलकालाई नेततृ्वको अवसर प्रिान िनुधपिधछ । 

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

 (६)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालले आफ्ना क्लब, संस्था वा सञ्जालका सिस्र्हरुको वहत  
  हनुे र िीघधकालसम्म फार्िा पगु्ने कार्धक्रम सञ्चालन िनुधपिधछ ।  

(७)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालले िधलर् रार्नैधतक कार्धक्रममा सहभािी हनु े वा 
त्र्सकोसमथधन र ववरोि िने कार्धक्रम सञ्चालन िनुधहिैुन। तर, रार्नैधतक ववचारिारा 
रदृविकोणका ववषर्मा वहस र छलफल सञ्चालन िनध र्स धनर्मले बािा परु्ाधएको 
माधननेछैन ।  

!*.बालक्लब  तथा बाल सञ्जालको स्थानीर् स्तरको भेलािः(१)सावधर्धनक धनकार् वासंस्थाले 
बालबाधलकाको सरुक्षा र संरक्षणको सधुनणितता िरी बालक्लबवा संस्था र बाल सञ्जालको 
वडा, निरपाधलकास्तरको भेला आर्ोर्ना िनध सक्नेछन ्। 

(२) उपिफा (१) बमोणर्मको भेलाका आर्ोर्कले सहभािी हनुे प्रत्रे्क बालबाधलका, 
बालबाधलकाको आमाबाब,ु संरक्षक वा माथवरसँि अनमुधतधलई धलणखत मञु्जरीनामामा 
हस्ताक्षर िराउनपुिधछ ।  

(३) उपिफा(१) बमोणर्मको भेला आर्ोर्ना ििाध बालबाधलकाले राती बास बस्ने िरी 
र्ानपुने भएमा बालबाधलकालाई पररवार वा संरक्षकको णर्म्मा लिाई पिाउन ुपनेछ । 
तर बाधलकाको हकमा मवहलाको साथ लिार् पिाउनपुनेछ । 

१(.बालक्लबवा संस्था र बाल सञ्जालकोआधथधक िावर्त्व:(१) बालक्लबवा संस्था र बाल सञ्जालले 
कुनै पधन वकधसमको आधथधक कारोबार िनुध हुँिैन र अन्र् कुनै व्र्णिवा संस्थालेबालक्लबवा 
संस्था र बाल सञ्जाललार् आधथधक िावर्त्व दिन हुिैँन ।  

(२) बालक्लबवा संस्था र बाल सञ्जालसँि सहकार्ध ििाध सहकार्ध िने सँस्थाले आधथधक 
िावर्त्व व्र्होने िरी सञ्चालन िनुधपनेछ ।  

(३)  बालक्लबवा संस्था र बाल सञ्जाललेआफ्नो संस्थाको आधथधक िावर्त्व सञ्चालन िनधकुनै 
व्र्णि वा संस्था लाई णर्म्मेवारी दिन सक्नछेन ्। 
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(४)  र्सरी णर्म्मेवारी पाएको संस्थाले प्रचधलत कानून बमोणर्म सामाणर्क संस्थाले राख्न ेलेखा 
प्रणाली बमोणर्म संस्थाको लेखा राख्नपुनेछ ।  

@).बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जाललाई व्र्वणस्थत िनुधपनेिः(१)स्थानीर्तहले आफ्नो  
निरपाधलकामा िताध भएका बालक्लब, संस्था वा बाल सञ्जालको वववरण अद्यावधिक िरी 
राख्नपुनेछ । 

(२) स्थानीर् बालअधिकार सधमधतले बालक्लबवा संस्था र बाल सञ्जालका उपलब्िीहरुको 
प्रकाशन र प्रसारण िने व्र्वस्था धमलाउनपुनेछ ।  

 
 

पररच्छेि 5 

स्थानीर्बाल अधिकार सधमधत सम्बन्िी व्र्वस्था 

@!.निर बाल अधिकार सधमधतको ििनिः(१) निरपाधलकामा िेहार् बमोणर्मको अध्र्क्ष र सिस्र् 
रहनेस्थानीर् बाल अधिकार सधमधत ििन हनुेछ:- 

 (क) निर उपप्रमखु  –अध्र्क्ष 

 (ख) निरपाधलकाले तोकेको मवहला वडा सिस्र् सवहत 2 र्ना  

 माध्र्धमक ववद्यालर्का प्रिानाध्र्ापकमध्रे् १ र्ना 
  फोकल णशक्षक मध्रे् 1 र्ना 
  सूचीकृत समार्सेवी वा सामाणर्क कार्धकताध, बाल मनोववज्ञ, णचवकत्सक वा स्टाफ 
  नसधमध्रे् 1 र्ना िरी र्म्मा 5 र्ना   –सिस्र्
  

(ि) निरपाधलको बालबाधलका शाखा प्रमखु, णशक्षा शाखा प्रमखु र र्नस्वास््र् शाखा 
प्रमखु िरी 3 र्ना   -सिस्र् 

 (घ)  निर बाल सञ्जालले तोकेको 1 र्ना बाधलका सवहत 2 र्ना  –सिस्र्  

 (ङ)  स्थानीर् प्रहरी प्रमखु, नेपाल प्रहरी –सिस्र् 

 (च) बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्र्ाण, णशक्षा, स्वास््र् तथा  

  बाल न्र्ार्काक्षेत्रमा कार्ाधनभुव भएका व्र्णि वा संस्थामध्रे्बाटपाधलकाले 

  मनोनर्न िरेका कम्तीमा 1 र्ना मवहला सवहत 2 र्ना       -सिस्र् 

 (छ) बाल कल्र्ाण अधिकारी     –सिस्र्–सणचव 

(२) उपिफा (१) को खण्ड (ख), (च) बमोणर्म मनोधनत सिस्र्को पिावधि चार वषधको हनुेछ 
।  

@@.स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकारिः(१) स्थानीर् बाल अधिकार 
सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकार िेहार् बमोणर्म हनुेछ:– 

(क) सधमधतको िीघधकालीन नीधत, र्ोर्ना र वावषधक कार्धक्रम तथा वरे्टस्वीकृत िने, 
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(ख) बालबाधलकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रविधन र पररपूधतधको लाधि 
आवश्र्क स्थानीर् नीधत, कानून, र्ोर्ना, कार्धक्रम र संस्थाित संर्न्त्रको 
व्र्वस्था िनध स्थानीर् तहलाई सझुावदिन,े 

(ि) स्थानीर् तहिारा सञ्चाधलत बालबाधलका सम्बन्िी कार्धक्रमको अनिुमन, 

मूल्र्ाङ्कनतथा समीक्षा िरी सझुाव दिन,े 

(घ) स्थानीर् तहधभत्र हनु सक्न ेबालवववाह, बालश्रम, शारीररक तथा मानधसक पीडा 
तथा बाल र्ौन िवु्र्धवहार र्स्ता सबै प्रकारका बाल वहंसाको रोकथाम, धनषेि र 
धनर्न्त्रण तथा सडक बालबाधलकाको उर्द्ार, पनुिःस्थापना, संरक्षण र 
व्र्वस्थापनमा समन्वर्, सहर्ोि र सहर्ीकरण िने,   

(ङ) आफ्नो निरपाधलकाधभत्रका वडा, ववद्यालर्, संरचनालार्ध बालमैत्री बनाउन 
आवश्र्क मापिण्ड तर्ुधमा िने िराउने, 

(च) बालमैत्री स्थानीर् शासनको अवलम्वनका साथै बालमैत्री वडा तथा निरपाधलका 
घोषणाको नेततृ्व धलने, 

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

(र्) स्थानीर् तहमा एक आधथधक वषधमा बालबाधलका सम्बन्िी भए/िरेका कार्धहरू र 
बालबाधलका तथा बाल अधिकारको अवस्था समेट्ने िरी बालबाधलका सम्बन्िी 
स्थानीर् वावषधक प्रधतवेिन स्थानीर् कार्धपाधलकाको स्वीकृधत धलर्ध प्रत्रे्क आधथधक 
वषध समाप्त भएको िरु्ध मवहनाधभत्र सावधर्धनक िने, वेवसार्टमा राख्न,े सधमधत तथा 
स्थानीर् तहमा सरुणक्षत राख्न े र सोको एक/एक प्रधत प्रिेश सधमधत, प्रिेश 
मन्त्रालर्, पररषद् र मन्त्रालर्मा पिाउने,  

(झ) बालबाधलका सम्बन्िी स्थानीर् त्र्ाङ्क वववरण संकलन, अधभलेखीकरण तथा 
सूचना प्रणालीको ववकास, सञ्चालन, व्र्वस्थापन र सदुृढीकरणमा सहर्ोि िने, 

(ञ) सधमधतको सणचवालर्, र्नशणि र आधथधक स्रोत सािनको व्र्वस्था धमलाउन,े 
पररचालन िने, तालीम दिन तथा क्षमता अधभवृवर्द् िनध समन्वर् र सहर्ोि िने, 

(ट) स्थानीर् तह माफध त नेपाल सरकार, अथध मन्त्रालर्को स्वीकृधत धलई बाल संरक्षण 
तथा बाल अधिकार प्रविधनका लाधि दिपक्षीर् तथा बहपुक्षीर् ववकास साझेिार 
एवम ् अन्तराविर् संघ संस्थाबाट प्राप्त सहार्ताबाट आवश्र्कतानसुार कार्धक्रम 
सञ्चालन िने, 

(ि) नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार र स्थानीर् तहको स्वीकृत र्ोर्ना, वावषधक नीधत 
तथा कार्धक्रम अनकूुल प्राथधमकता धनिाधरण िरी बाल संरक्षण तथा बाल 
अधिकार प्रविधनका लाधि ववशेष राविर् अधभर्ान सञ्चालनमा सहर्ोि िने,  

(ड) स्थानीर् तहमा बालबाधलका खोर्तलास नं. १०४ तथा बाल हेल्पलार्न नं. 
१०९८ (िश,नौ, आि) नपेाल सञ्चालन सेवा अधभवृवर्द्मा समन्वर्, सहर्ोि र 
सहर्ीकरण िने, 

(ढ) िमधपतु्र िमधपतु्री धलन दिन चाहने िम्पणत्त तथा व्र्णिलार्ध सधमधतमा सूणचकृत िरी 
आन्तररक िमधपतु्र िमधपतु्री धलने दिने व्र्वस्थालार्ध सहर्ीकरण िने, 
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(ण) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा अनाथ बालबाधलकालार्ध िमधपतु्र 
िमधपतु्री धलन दिन, संरक्षक र माथवर धनर्िु िनध स्थानीर् तह र अिालतलार्ध 
सहर्ोि िने, 

(त) ऐन,प्रचधलत कानून तथा मापिण्ड बमोणर्म सञ्चालन हनु नसकेका बाल िहृ, बाल 
सिुार िहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्र, पनुिःस्थापना केन्र तथा सामाणर्कीकरण 
केन्र बन्ि तथा कारबाही िनध सझुाव तथा प्रधतवेिन सवहत मन्त्रालर्मा धसफाररस 
िने, 

(थ) पाधलकाधभत्र हनु सक्ने बाढी, पवहरो, हरुी बतास, शीत लहर र आिो र्स्तो 
प्राकृधतक प्रकोप, मानवबाट धसणर्धत संकट तथा कोरोना र र्न्फ्लूञ्जा र्स्तो 
महामारीबाट बालबाधलकाको तत्काल आकणस्मक उर्द्ार, संरक्षण तथा 
व्र्वस्थापनमा सहर्ोि िने,  

(ि) निरपाधलकाधभत्र सञ्चाधलत बाल िहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्र, पनुिःस्थापना 
केन्र लिार्तमा आणश्रत बालबाधलकाको समग्र णस्थधत र उपलब्ि सेवाको 
िणुस्तर तथा प्रभावकाररताका सम्बन्िमा अनिुमन तथा धनरीक्षण ििाध प्राप्त 
वववरण सवहत िेहार्का कुराहरूको समेत र्ाँचबझु िरी सोको एक/एक प्रधत 
वावषधक प्रधतवेिन आधथधक वषध समाप्त भएको िरु्ध मवहनाधभत्र प्रिेश सधमधत, प्रिेश 
मन्त्रालर्, पररषद् र मन्त्रालर्मा पिाउने,  

(१) बालबाधलकाको वैर्णिक वववरण अद्यावधिक िरी राखेको छ वा छैन, 
(२) बालबाधलकालाई धनर्धमत रुपमा णशक्षा तथा तालीम प्रिान िररएको छ वा 

छैन,  

(३) बालक्लब ििन िरी बालबाधलकालाई खेलकूि, मनोरञ्जन तथा सांस्कृधतक 
कार्धक्रम लिार्तका बाल सहभाधिता र्स्ता अन्र् वक्रर्ाकलापमा संलग्न 
िरार्एको छ वा छैन, 

(४) बालबाधलकालाई ऐन, प्रचधलत कानून तथा मापिण्ड बमोणर्मको सवुविा 
प्रिान िररएको छ वा छैन, 

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

(6) बाल िहृमा आणश्रत बालबाधलका वैकणल्पक हेरचाहको व्र्वस्थाको 
प्राथधमकता अनसुार अणन्तम ववकल्पको रूपमा बाल कल्र्ाण अधिकारबाट 
व्र्वस्था धमलार् राणखएको छ वा छैन, 

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

(8) उपलब्ि स्रोत सािनलार्ध मध्र् नर्र िरी बालबाधलकाको सवोत्तम 
वहतलार्ध ध्र्ान दिएको छ वा छैन, 

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

 (२)सधमधतले उपिफा (१) बमोणर्म आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्रे् केही अधिकार आवश्र्कता 
अनसुार बाल कल्र्ाण अधिकारीलाई प्रत्र्ार्ोर्न िनध सक्नेछ । 



15 
 

@#.स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थािः बाल अधिकार सधमधतको बैिक सम्बन्िी 
व्र्वस्था िेहार् बमोणर्म हनुछे :– 

(१)  सधमधतकोबैिक कम्तीमा वषधको चार पटक अध्र्क्षले तोकेको धमधत, समर् र स्थानमा 
बस्नेछ    

(२)  अध्र्क्षको धनिेशनमा सधमधतको बैिक सिस्र्–सणचवले बोलाउनेछ । 

(३)  सिस्र्–सणचवले सधमधतको बैिक बस्ने सूचना सवहत बैिकमा छलफल हनु े ववषर्हरूको 
सूची तीन दिन अिावै सधमधतका सिस्र्हरूलाई उपलब्ि िराउनपुनेछ । 

(४)  सधमधतमा तत्काल कार्म रहेका सिस्र् सषतर्ाको पचास प्रधतशतभन्िा बढी सिस्र्हरू 
उपणस्थत भएमा सधमधतको बैिकको लाधि िणपूरक संतर्ा पिेुको माधननछे । 

(५)  सधमधतकोबैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले िनेछ र धनर्को अनपुणस्थधतमा उपणस्थत 
सिस्र्हरूले आफू मध्रे्बाट छानेको सिस्र्ले बैिकको अध्र्क्षता िनेछ । 

(६)  बैिकमा उपणस्थत सिस्र्हरुको बहमुतको धनणधर् मान्र् हनुेछ । मत बराबर भएमा 
बैिकको अध्र्क्षता िने व्र्णिले धनणाधर्क मत दिन सक्नेछ ।  

(७)  सधमधतको बैिकको धनणधर् सधमधतकोअध्र्क्ष र सिस्र्-सणचविारा प्रमाणणत िररनछे। 

(८)  सधमधतकोबैिक तथा सञ्चालन खचध स्थानीर् तहको धनर्मानसुार हनुेछ ।   

(९)  बैिक सम्बन्िी अन्र् कार्धववधि सधमधत आफैले धनिाधरण िरे बमोणर्म हनुेछ। 

@$.उपसधमधत वा कार्धटोली ििन िनध सक्निेः (१) सधमधतले आफूले िनुध पने कुनै काम सचुारु रुपले 
सञ्चालन िनधको धनधमत्त बाल ववशेषज्ञ वा ववज्ञ, बाल मनोववज्ञ, समार् सेवी, सामाणर्क कार्धकताध, 
णशक्षक, णचवकत्सक, बालक्लब का प्रधतधनधि, सामाणर्क पररचालक तथा बाल अधिकारकमीहरु 
मध्रे् आवश्र्कतानसुार समावेश हनु ेिरी धनणित अवधिका लाधि बढीमा तीन सिस्र्ीर् उपसधमधत 
वा कार्धटोली ििन िरी पररचालन िनध सक्नेछ ।  

(२)  उपिफा (१) बमोणर्म ििन हनुे उपसधमधत वा कार्ध टोलीको काम, कतधव्र् र अधिकार, 
कार्ध प्रकृधत अनसुार काममा खवटए वा काम िरे वापत टोली वा सिस्र्ले पाउने भत्ता वा 
पाररश्रधमक वा सेवा सवुविा तथा अन्र् कार्धववधि स्थानीर् तहको प्रचधलत धनर्मानसुार 
सधमधतले तोकी दिए बमोणर्म हनुेछ । 

@%.वडास्तरीर् बाल अधिकार सधमधतिः(१) निरपाधलकाले िेहार् बमोणर्मका अध्र्क्ष र सिस्र् 
रहनेवडास्तरीर् बाल अधिकार सधमधत ििन िनध सक्नेछ :- 

 (क) सम्बणन्ित वडाको वडा अध्र्क्ष 1 र्ना  –अध्र्क्ष 

 (ख) वडाले तोकेको मवहला सिस्र् सवहत 2 र्ना वडा सिस्र्,  

 सामिुावर्क माध्र्धमक ववद्यालर्का प्रिानाध्र्ापकमध्रे् 1 र्ना 
 बाल मनोववज्ञ, स्वास््र् सेवा केन्र प्रमखु वा स्टाफ नसध 1 र्ना िरी 5 र्ना –सिस्र् 
  

 (ि) वडाकोस्वास््र् केन्र प्रमखु -सिस्र् 
 (घ) वडा स्तरीर् बाल सञ्जालले तोकेको 1 र्ना बाधलका सवहत 2 र्ना –सिस्र्  

 (ङ)  pStवडा sfo{If]q kg{] k|x/L rf}sLsf ] प्रहरी प्रमखु, –सिस्र् 

 (च) बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्र्ाण, णशक्षा, स्वास््र् तथा  

  बाल न्र्ार्काक्षेत्रमा कार्ाधनभुव भएका व्र्णिमध्रे्बाट अध्र्क्षले 
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  मनोनर्न िरेका कम्तीमा िईु र्ना मवहला सवहत 2र्ना  -सिस्र् 

 (छ) वडा सणचव    –सिस्र्–सणचव 

  (२) उपिफा (१) को खण्ड (ख), (च) बमोणर्म मनोधनत सिस्र्को पिावधि चार वषधको 
हनुेछ र खण्ड (च) बमोणर्म सिस्र्मा मनोनर्न हनुको लाधि िेहार् बमोणर्मको र्ोग्र्ता पूरा 
भएको हनु ुपनेछ:– 

(क)  नेपाली नािररक, 
(ख)  एक्कार्स वषध उमेर पूरा भएको,  

(ि) नैधतक पतनिेणखने अन्र् फौर्िारी कसूरमा सर्ार् नपाएको, 
(ङ) सम्बणन्ित वडाधभत्र स्थार्ी बसोबास भएको। 

 

(3) उपिफा (2)मारे्सकैु लेखेको भएता पधन वडा सिस्र्, ववद्यालर् व्र्वस्थापन सधमधतका 
अध्र्क्ष, ववधभन्न संघसंस्थाका प्रधतधनधि तथा अन्र् पिेन सिस्र्हरू तथा बाल सञ्जालका 
प्रधतधनधिहरूका हकमा उमेर, बसोबास के्षत्र, शैणक्षक र्ोग्र्ताको आिारमा सिस्र् हनु 
अर्ोग्र् माधनने छैन। 

@^.वडास्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकारिः (1) वडास्तरीर् बाल अधिकार 
सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकार िेहार् बमोणर्म हनुछेिः 

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

(ख) वडा तहमा बाल अधिकारका सचेतना, प्रणशक्षण कार्धक्रमहरू सञ्चालन िने िराउन े

(ि) वडालार्ध बालमैत्री बनाउन ेधसङ्गो प्रवक्रर्ाको नतेतृ्व धलन े

(घ) वडा तहमा बाल अधिकारको अवस्था अनिुमन तथा अध्र्र्न अनसुन्िान िने िराउन े

(ङ) बालबाधलकाको सम्बन्िमा प्राप्त उर्ूरीहरूको संकलन िने र रार्सवहत न्र्ावर्क 
सधमधतमा पिाउन े

(च) बालबाधलकासंि परामशध तथा छलफल कार्धक्रम िने िराउन े

(छ) वडास्तरमा बालश्रम, बालवववाह, बेचववखन, ओसारपसार, बालबाधलकाववरूद्द हनु ेवहंसा, 
िवु्र्धवहार, शोषण अन्त्र्का लाधि बाल संरक्षण मापिण्ड तर्ुधमा िरी कार्ाधन्र्न िने 

(र्) सावधर्धनक सनुवुार्का समर्मा स्थानीर् तहबाट सम्पन्न भएका बाल अधिकारका 
कार्धहरूको प्रिधत वववरण सावधर्धनक िने 

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

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

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

(ि) वडामा सञ्चाधलत बालिहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्रहरूको अनिुमन िरी स्थानीर् 
बाल अधिकार सधमधतमा प्रधतवेिन पेश िने 
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@&.वडा बाल अधिकार सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थािःवडा बाल अधिकार सधमधतको बैिक सम्बन्िी 
व्र्वस्था िेहार् बमोणर्म धनिाधरण िररएको छ:– 

(१)  सधमधतकोबैिक कम्तीमा वषधको चार पटक अध्र्क्षले तोकेको धमधत, समर् र स्थानमा 
बस्नेछ    

(२)  अध्र्क्षको धनिेशनमा सधमधतको बैिक सिस्र्–सणचवले बोलाउनेछ । 

(३)  सिस्र्–सणचवले सधमधतको बैिक बस्ने सूचना सवहत बैिकमा छलफल हनु े ववषर्हरूको 
सूची तीन दिन अिावै सधमधतका सिस्र्हरूलाई उपलब्ि िराउनपुनेछ । 

(४)  सधमधतमा तत्काल कार्म रहेका सिस्र् सषतर्ाको पचास प्रधतशतभन्िा बढी सिस्र्हरू 
उपणस्थत भएमा सधमधतको बैिकको लाधि िणपूरक सषतर्ा पिेुको माधननेछ । 

(५)  सधमधतकोबैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले िनेछ र धनर्को अनपुणस्थधतमा उपणस्थत 
सिस्र्हरूले आफू मध्रे्बाट छानेको सिस्र्ले बैिकको अध्र्क्षता िनेछ । 

(६)  बैिकमा उपणस्थत सिस्र्हरुको बहमुतको धनणधर् मान्र् हनुेछ।मत बराबर भएमा 
बैिकको अध्र्क्षता िने व्र्णिले धनणाधर्क मत दिन सक्नेछ ।  

(७)  सधमधतको बैिकको धनणधर् सधमधतकोअध्र्क्ष र सिस्र्-सणचविारा प्रमाणणत िररनछे। 

(८)  सधमधतकोबैिक तथा सञ्चालन खचध स्थानीर् तहको धनर्मानसुार हनुेछ ।   

(९)  बैिक सम्बन्िी अन्र् कार्धववधि सधमधत आफैले धनिाधरण िरे बमोणर्म हनुेछ। 

 
 

पररच्छेि 6 

बाल कल्र्ाण अधिकारी 

@*.बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्िुीिः(१)निरपाधलकाले ऐनको िफा ६१ को उपिफा (१) बमोणर्म 
हनुेिरी एकर्ना बालकल्र्ाण अधिकारी स्थानीर् तहको कमधचारी पिपधुतध प्रवक्रर्ा अनसुार धनर्िु 
िनेछ ।  

(२)  उपिफा (१) बमोणर्म बालकल्र्ाण अधिकारीको धनर्णुि नभएसम्म निरपाधलकाले 
मवहला तथा बालबाधलका शाखा प्रमखु वा अधिकृत स्तरको अन्र् कुनै कमधचारीलाई 
बालकल्र्ाण अधिकारी तोक्न सक्नेछ । 

(३)  उपिफा (१) बमोणर्म धनर्िु बालकल्र्ाण अधिकारीले स्थानीर् बालअधिकार सधमधतको 
सिस्र् सणचवको रूपमा काम िनेछ । 

@(.बाल कल्र्ाण अधिकारीको काम, कतधव्र् र अधिकारिःबालकल्र्ाण अधिकारीको काम, कतधव्र् र 
अधिकार िेहार् बमोणर्म हनुछेिः 
(क) बालअधिकार सधमधतको धनणधर् एवम ्धनिेशनहरू कार्ाधन्वर्न िने वा िराउने। 

(ख) नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार र स्थानीर् तहबाट स्वीकृत नीधत र र्ोर्ना अनरुूप सधमधतको 
वावषधक कार्धक्रम र बरे्ट तर्ुधमा तथाकार्ाधन्वर्न िनध स्थानीर्तह र स्थानीर् बाल अधिकार 
सधमधतलाई आवश्र्क सहर्ोि िने एवम ् कार्ध सम्पािनको प्रिधत प्रधतवेिन सधमधतको 
बैिकमा पेश िने ।  
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(ि) निरपाधलकाधभत्र स्थार्ी तथा अस्थार्ी रूपमा बसोबास िने सबै बालबाधलकाले प्राप्त िनुधपने 
हेरचाह, स्वास््र्, णशक्षा, संरक्षण तथा सहभाधिताको अवस्था सम्बन्िी त्र्ाङ्क संकलन, 

अध्र्ावधिक र ववश्लषेणिरीप्रधतवेिन तर्ार िने । 

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

(ङ) खण्ड (घ) बमोणर्मका कार्ध िनध कार्धर्ोर्ना तर्ार िरी निर बालअधिकार सधमधत समक्ष 
स्वीकृधतका लाधि पेश िने र स्वीकृत कार्धर्ोर्ना कार्ाधन्वर्न िने । 

(च) आन्तररक तथा अन्तरिेशीर् िमधपतु्र/िमधपतु्रीका रुपमा र्ान र्ोग्र् आफ्नो भौिोधलक 
के्षत्रधभत्र स्थार्ी िेिाना भएका बालबाधलकाको वववरण स्थानीर् तहबाट स्वीकृत िराई 
राविर् बाल अधिकार पररषद् मा उपलब्ि िराउन े। 

(छ) बालबाधलका ववरूर्द्को कसूरको अनसुन्िान प्रवक्रर्ामापीधडत तथा कानूनको वववािमा परेका 
बालबाधलकाको अस्थार्ी तथा पाररवाररक संरक्षणका लाधि प्रहरी कार्ाधलर् तथा 
अिालतलाई आवश्र्क सहर्ोि उपलब्ि िराउने । 

(र्) ऐनको िफा ४९ बमोणर्म स्थानीर् तहधभत्र भएको वैकणल्पक हेरचाहको 
व्र्वस्था,पनुस्थाधपना केन्र, अस्थार्ी संरक्षण सेवा, धनिरानी कक्ष, तथा बालबाधलकालाई 
शैणक्षक प्रर्ोर्नका लाधि राणखएका मि, िरुूकूल, िमु्बा, मिरसा, चचध र्स्ता आवासीर् िहृको 
धनर्धमत अनिुमन िरी सोको प्रधतवेिन बालअधिकार सधमधत तथा अन्र् सम्बणन्ित 
धनकार्मा पेश िने ।  

(झ) निरपाधलकामा भएका बालअधिकार उल्लंघन सम्बन्िी घटनामा बालबाधलकाको तत्काल 
उद्दार, राहत, संरक्षणर घटना व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्ध िने ।  

(ञ) मलुकुी िेवानी संवहता, २०७४ बमोणर्म बालबाधलकाको संरक्षक वा माथवर धनर्णुिका 
लाधि अिालतमा धनवेिन दिने । 

(ट) बालबाधलकाको लाधि वैकणल्पक हेरचाहको उपलब्िताको प्रधतवेिन अिालतले माि िरेको 
अवस्थामा पेश िने ।  

(ि) वैकणल्पक हेरचाहमा राणखएका बालबाधलकाको र्न्मिताध िनध, नािररकता बनाउन र धनर्को 
चल अचल सम्पणत्तको अधभलेख राखी संरक्षण िनध सम्बणन्ित धनकार्मा सहर्ीकरण तथा 
धसफाररस िने । 

(ड) बालबाधलकाको िोपधनर्ताको हकको उल्लंघन नहनुे िरी खण्ड (ि), (झ), (ञ) र प्रचधलत 
कानून बमोणर्म प्रकाणशत िनुधपने सूचना समेतको प्रधतवेिन स्थानीर् बाल अधिकार 
सधमधतको स्वीकृधतमा प्रकाशन िने र सोको वववरण आधथधक वषध समाप्त भएको सािी 
दिनधभत्र प्रिेश बालअधिकार सधमधत र राविर् बालअधिकार पररषिमा पेश िने ।  

(ढ) निरपाधलकाको र्ोर्ना तर्ुधमा प्रवक्रर्ामा बालबाधलकाका ववषर्लाई प्राथधमकता दिन पहल 
िने । 

(ण) सधमधतबाट प्रत्र्ार्ोणर्त अन्र् काम िने िराउने । 
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पररच्छेि 7 

बाल मनोववज्ञ, समार्सेवी तथा सेवा प्रिार्क धनकार् सम्बन्िी व्र्वस्था 
 

#)=समार्सेवी तथा बाल मनोववज्ञको सूची तथा धनर्िुीिः(1) निरपाधलकामा रही समार्सेवी तथा 
बालमनोववज्ञको रूपमा काम िनध चाहने व्र्णिले निर बाल अधिकार सधमधत समक्ष आफ्नो नाम 
सूचीकृत िराउन ुपनेछ। 

(2)  उपिफा (१) बमोणर्म समार्सेवी तथा मनोववज्ञलाई सूचीकृत िनधका धनधमत्त निर 
बालअधिकार सधमधतले धनवेिकले पेश िनुधपने आवश्र्क कािर्ात तथा वववरणको 
सूचीसमेत संलग्न िरी सात दिनको सावधर्धनक सूचना र्ारी िनेछ। 

(3)  समार्सेवी तथा बाल मनोववज्ञको रूपमा काम िनध र्च्छुक व्र्णिले सूचनामा तोवकए 
बमोणर्मका कािर्ात तथा व्र्णिित वववरण सवहत निर बालअधिकार सधमधतमा धनवेिन 
दिन ुपनेछ ।  

(4) उप-िफा (3) बमोणर्मको धनवेिन तथा कािर्ातको र्ाँचबझु ििाध निर बाल अधिकार 
सधमधतले तोकेको न्रू्नतम र्ोग्र्ता पिेुका धनवेिकहरूलाई समार्सेवीका रूपमा निर 
बालअधिकार सधमधतले सूचीकृत िरी सोको सूचना प्रकाशन िनेछ । 

(5) समार्सेवीको छनौट र धनर्णुिको प्रवक्रर्ा, धनर्को काम, कतधव्र्, अधिकार, पाररश्रधमक तथा 
अन्र् सवुविा स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतको धसफाररसमा निरपाधलकाले तोके बमोणर्म 
हनुेछ । 

(6)  उपिफा (5) बमोणर्म धनर्िु हनु ेसमार्सेवीको पाररश्रधमक निरपाधलकाले व्र्वस्था िनेछ 
। 

#!.सेवा प्रिार्क धनकार्को नक्साकंन तथा सूचीकरणिः(1) पाधलकामा रही बालबाधलकाको हक, 
वहत र अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधनका लाधि र्धच्छुक सामाणर्क संस्थाहरू 
पाधलकामाअधनवार्ध रूपमा सूचीकृत हनु ुपिधछ। 

(2) उपिफा (1) सूचीकृत िनधका धनधमत्त निर बालअधिकार सधमधतले धनवेिकले पेश िनुधपने 
आवश्र्क कािर्ात तथा वववरणको सूचीसमेत संलग्न िरी सात दिनको सावधर्धनक सूचना 
र्ारी िनेछ। 

(3)  निरपाधलकामा सूचीकृत हनु र्च्छुक सेवा प्रिार्क धनकार्ले सूचनामा तोवकए बमोणर्मका 
कािर्ात तथा संस्थाित वववरण सवहत निर बालअधिकार सधमधतमा धनवेिन दिन ुपनेछ ।  

(4) उप-िफा (3) बमोणर्मको धनवेिन तथा कािर्ातको र्ाँचबझु निर बाल अधिकार 
सधमधतले तोकेको र्ोग्र्ता पिेुका धनवेिकहरूलाई सेवा प्रिार्क धनकार्को रूपमा निर 
बालअधिकार सधमधतले सूचीकृत िरी सोको सूचना प्रकाशन िनेछ । 

(5) उपिफा (4) बमोणर्म सूचीकृत भएका धनकार्लार्ध सधमधतले आवश्र्क परेको बेलामा 
सम्झौता िरी सेवा प्रवाहको अवसर प्रिान िनेछ। 
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पररच्छेि ८ 

बाल कोष सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 

 

#@.बालकोषिः (1)ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका तथा र्ोणखममा परेका तथा वहंसा पीधडत 
बालबाधलकाको सहर्ोिाथध निरपाधलकास्तरमा एक बाल कोष रहनेछ। 

(2)उपिफा (1) बमोणर्मको बालकोषमा िेहार् बमोणर्मका रकमहरू रहनेछन ्

(क) निरपाधलकाबाट वावषधक रूपमा ववधनर्ोणर्त बरे्ट 

(ख) संघसंस्थाबाट प्राप्त हनुे सहार्ता  

(ि) धनर्ी व्र्वसार् तथा व्र्णिहरूबाट प्राप्त हनुे आधथधक सहार्ता 
(घ) स्थानीर् न्र्ावर्क सधमधतबाट बालबाधलकाववरूर्द् वहंसाका घटनामा िररएको र्ररवाना 

रकम 

(ङ) बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधनका लाधि संघ तथा प्रिेश सरकारबाट प्राप्त 
रकम 

(च) अन्र् तोवकएका आम्िानी 

##.कोष सञ्चालक सधमधतिः(१)निरपाधलकामा बालकोष सञ्चालनका लाधि िेहार् बमोणर्मको 
संर्ोर्क र सिस्र् रहेको एक बालकोष सञ्चालक सधमधत रहनेछ:- 

(क) अध्र्क्ष, निर बाल अधिकार सधमधत,     – संर्ोर्क 

(ख) प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत      -  सिस्र् 

(ि) लेखा प्रमखु        - सिस्र् 

(घ) निर बाल अधिकार सधमधतका सिस्र् मध्रे् सधमधतले तोकेको 1 र्ना – सिस्र् 

(ङ) बाल कल्र्ाण अधिकारी     -सिस्र् सणचव 
(२)  उपिफा (१) बमोणर्मको सधमधतको बैिकमा आवश्र्कतानसुार सम्बणन्ित 

सरोकारवालालाई आमन्त्रण िनध सवकनेछ । 

#$.बाल कोष सञ्चालक सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकारिःबाल कोष सञ्चालक सधमधतको काम, 
कतधव्र् र अधिकार िेहार् वमोणर्मको हनुछे । 

(क) तत्कालीन समर्मा निरपाधलकाधभत्र आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबाधलकाको उर्द्ार 
संरक्षणका लाधि स्थापना भै सञ्चालनमा रहेका निर बालसंरक्षण सधमधत र वडा बाल 
संरक्षण सधमधतका नाममा रहेको, बाल उर्द्ार कोषकोनाममा रहेको सबै कोष रकम खोणर् 
िरी र्स कार्धववधि बमोणर्म बनेको बाल कोषमा र्म्मा िने िराउने । 

(ख) र्ोणखम अवस्थामा रहेका र धबशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका बालवाधलकाको उर्द्ार 
िने, स्वास््र् उपचार िने, पनुस्थापना िने तथा त्र्स्था बालबाधलकालाई राहत दिन े
सम्बन्िमा आवश्र्ककार्धक्रम तर्ुधमा िने, 

(ि) कुनै बालबाधलका र्ोणखम अवस्थामा भए वा नभएको धनिाधरण िने,  

(घ) स्वीकृत कार्धक्रमको लाधि कोष पररचालन िने वा िराउन,े 
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(ङ) स्वीकृत कार्धक्रम कार्ाधन्वर्न भए नभएको सम्बन्िमा अनिुमन िने, 

(च) र्ोणखम अवस्थामा रहेका बालबाधलकालाई  राहत  स्वरुप  दिर्ने  रकमको  मापिण्ड  
बनाई  लािू िने, 

(छ) र्ोणखम अवस्थामा रहेका बालबाधलका सम्बन्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्िान िने वा िराउन,े 

(र्) सधमधतबाट िररने कार्धक्रमको अनिुमन िने वा िराउन,े 

(झ) बालबाधलकाको के्षत्रमा काम िने धनकार् तथा संस्थासँि समन्वर् िने, 

(ञ) कोष वृवर्द्को लाधि स्रोतको खोर्ी िने  

(ट) र्ोणखम अवस्थामा रहेका बालबाधलकासम्बन्िी अन्र् काम िने वा िराउने । 

 

#%.बाल कोष सञ्चालक सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थािःसधमधतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्था 
िेहार् बमोणर्म कार्म िररएको छिः- 

(1)  सधमधतको बैिक आवश्र्कता अनसुार बस्नछे । 

(2)  सधमधतको बैिक संर्ोर्कले तोकेको धमधत, समर् र स्थानमा बस्नेछ । 

(३)   सधमधतको  बैिक  बस्नभुन्िा  कम्तीमा  चौबीस  घण्टा  अिावै  सधमधतको  
सिस्र्–सणचवले बैिकमा छलफल हनुे कार्धसूची सवहतको सूचना सवै सिस्र्हरुलाई 
दिन ुपनेछ। 

(४)  सधमधतको िईु धतहार् सिस्र्हरु उपणस्थत भएमा सधमधतको बैिकको लाधि िणपूरक 
संतर्ा पिेुको माधननछे । 

(५)  सधमधतको बैिकको अध्र्क्षता सधमधतको अध्र्क्षले िनेछ र धनर्को अनपुणस्थधतमा 
सधमधतकाउपणस्थत सिस्र्हरुले आफूमध्रे्बाट छानेको सिस्र्ले िनेछ । 

(६)  सधमधतको बैिकमा बहमुतको रार् मान्र् हनुेछ र मत बराबर भएमा बैिकको 
अध्र्क्षता िने व्र्णिले धनणाधर्क मत दिनेछ । 

(७)  सधमधतको धनणधर् सधमधतको सिस्र्–सणचवले प्रमाणणत िरी राख्नछे । 

(८)  सधमधतको बैिकसम्बन्िी अन्र् कार्धववधि सो सधमधत आफैले धनिाधरण िरे बमोणर्म 
हनुेछ ।  

(९)  र्ोणखममा रहेका बालबाधलकाको आकणस्मक उर्द्ार तथा पनुस्र्थापना िनुध पने 
अवस्था भएमा सधमधतको संर्ोर्क र सिस्र् सणचवको आपसी सहमधतले आवश्र्क 
हनुे रकम  धनकासा खचध िने सक्नेछन ्।तर सो खचध रकम सधमधतको बैिकबाट 
अनमुोिन िनुध पनेछ । 

#^.कोषको प्रर्ोि प्रर्ोर्निः(1) बाल कोषको प्रर्ोि िेहार् बमोणर्मको प्रर्ोर्नको लाधि िनध 
सवकनछेिः- 

(क) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा आपतकालीन अवस्थामा रहेका 
बालबाधलकाको उर्द्ार िनध,   

(ख) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा आपतकालीन अवस्थामा रहेका 
बालबाधलकाकालाई राहत, अस्थार्ी संरक्षण सेवा, पाररवाररक पनुधमधलन तथा 
पनुिःस्थापना, मनोसामाणर्क ववमशध, स्वास््र् उपचार, कानूनी उपचार, छात्रवृणत्त 
र्स्ता सेवा प्रिान िनध,  
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(ि)  बालबाधलकाको हक वहत सम्बन्िमा कोष सञ्चालक सधमधतले तोके बमोणर्मको 
अन्र् काम िनध िराउन 

(२) बालकोषबाट िररन ेबालबाधलकाको सहर्ोिका लाधि कोष सञ्चालक सधमधतले तोके 
बमोणर्मको कािर्ात पेश िनुधपनेछ । 

3&.बालकोषको खचधका सीमािः (1) बालकोषको रकम िेहार्का अवस्थामा कोष सञ्चालक 
सधमधतको धनणधर्बाट खचध िनध सवकने छिः 

 

(क) वहंसा पीधडत बालबाधलकालार्ध अधिकतम रू.10 हर्ार 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 हर्ार सम्म 

(ि) र्ोणखममा रहेका बालबाधलकाका लाधि तत्काल राहत, शैणक्षक वणृत्त, स्वास््र् 
सेवा एवम ् सामाणर्क संरक्षणवापत अधिकतम प्रधत बालबाधलका रू. 5 हर्ार 
सम्म 

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

बालकोषको रकम ताधलम, िोष्ठी, बैिकभत्ता, भ्रमण तथा अनिुमन एवम ्प्रशासधनक कार्ध र 
सचेतनाका कार्धक्रममा खचध िनध पार्ने छैन। 

3*.कोषको खाता सञ्चालनिः(1) कोषको रकम सधमधतको धनणधर्ले कोष तथा लेखा धनर्न्त्रक 
कार्ाधलर्को सहमधतमा नेपाल राि बैकबाट र्र्ार्त प्राप्त पार्क पने क विधको बैंकमा वा 
नेपाल सरकारबाट ववत्तीर् कारोबार िने अनमुधत प्राप्त सहकारीमा खाता खोली सञ्चालन 
िररनेछ। 

(2)  उपिफा 1 बमोणर्मको खाता सञ्चालनका लाधि तारकेश्वर निरपाधलको हकमा प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत र लेखा प्रमखुको संर्िु िस्तखतमा सञ्चालन िररनछे। 

(3)  प्रचधलत कानूनमा र्नुसकैु कुरा लेणखएको भएपधन कोषको रकम खचध नभर् आधथधक वषधको 
अन्त्र्मा बाँकी रहेमा त्र्स्तो रकम विर् हनुे छैन। 

#(.कोषको लेखा र लेखा परीक्षणिः(1) कोषको आर् व्र्र्को लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको 
लेखा प्रणाली बमोणर्म राणखनेछ। 

(2) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हनुेछ। 

 
 

 

पररच्छेि-९ 

ववववि 

$).स्रोतको व्र्वस्थापनिःgu/पाधलका तथा वडाले बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधन कार्ध 
सञ्चालन िनध र्ोर्ना धनमाधण िरी सो र्ोर्नाको कार्ाधन्वर्नका लाधि आवश्र्क बरे्ट तथा 
स्रोतको व्र्वस्थापन िनेछ 
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$!.प्रोत्साहन परुस्कारको व्र्वस्थािः बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधन कार्धमा उल्लेखनीर् 
र्ोििान दिने व्र्णि, बालक्लब, सञ्जाल तथा संघसंस्थालार्ध निरपाधलकाले उणचत परुस्कार प्रिान 
िनध सक्नेछ 

$@.कार्धववधिको व्र्ातर्ा िने वा वािा अड्काउ फुकाउन े अधिकारिः कार्धववधिको कार्ाधन्वर्नको 
धसलधसलामा कुनै दिवविा हनु िएमा सोको व्र्ातर्ा वा बािा अड्काउ फुकाउने अधिकार 
निरपाधलकालार्ध हनुेछ। 

$#.संसोिन िनध सवकनिेःर्स कार्धववधिलार्ध निरसभाले आवश्र्क संसोिन िनध सक्नेछ। 

$$.खारेर्ी र बचाउिः र्ो कार्धववधि बालबाधलका सम्बन्िी प्रचधलत नेपाल सरकार तथा बािमती 
प्रिेश सरकारको कानूनसंि बाणझन िएमा बाणझएको हिसम्म र्ो कार्धववधि अमान्र् हनुेछन 
र नेपाल सरकार तथा प्रिेश सरकारको कानूनमा लेणखएको कुराहरू मान्र् हनुेछ। 

$%.र्सै कार्धववधि बमोणर्म भए िरेको माधननिेः पाधलकाले र्ो कार्धववधि लािू हनुभुन्िा अणघ िरेका 
बालबाधलका सम्बन्िी कार्धहरू र्सै कार्धववधि बमोणर्म भए िरेको माधननेछ। र्स 
कार्धववधिमा उल्लेख नभएका प्रवक्रर्ाहरू अवलम्वन ििाध बालबाधलका सम्बन्िी प्रचधलत 
नेपाल सरकार तथा प्रिेश सरकारको कानूनमा भएको बाल अधिकार संरक्षण र सम्बिधन 
प्रवक्रर्ाहरू अवलम्वन िनध कुनै बािा पने छैन। 
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अनसूुची-१ 

सञ्चालनमा रहेका बालिहृ वा ऐनको िफा ५२ बमोणर्म स्थापना हनु ेबालिहृले पूरा िनुधपने न्रू्नतम 
मापिण्ड  

(क)भौधतक पूवाधिार र सवुविािः 

१.बालिहृ रहने भवन बाढी, पवहरो र्स्ता प्राकृधतक र्ोणखम नहनुे िाऊँमा हनु ुपिधछ ।   

२.बालिहृ पखाधलसवहतको सरुणक्षत, सवुविार्नक, बालमैत्री एवम ्अपाङ्गतामैत्री हनु ुपिधछ  । 

३.बालबाधलकाको शर्न कक्षमा प्रत्रे्क बालबाधलकाका लाधि कम्तीमा ३० विध वफट सतह पनेएउटा 
शर्न कक्षमा बढीमा ८ र्ना बालबाधलका सम्म बालबाधलका राख्न,े खाट बढीमा िईु तल्लाको मात्र 
हनुेिरी मौसम अनसुारको पर्ाधप्त र सफा ओढ्नेओछ्याउने उपलब्ि हनु ुपिधछ ।  

४.बालक र बाधलकाको सतु्न ेव्र्वस्था बेग्लाबेग्लै भवन, तला वा खण्डमा हनु ुपिधछ  । 

५.धबरामी वा ६ वषध मधुनका बालबाधलकालाई सरुक्षा र हेरचाहका धनणम्त हेरचाहकताधलाई नणर्कै 
सतुाउन ेव्र्वस्था हनु ुपिधछ । तर, बालबाधलकाको शर्न कक्षमा बालिहृका अन्र् कमधचारी सतु्न ु
हुँिैन ।  

६.बालबाधलकालाई आफ्ना धनर्ी सरसामान, शैणक्षक सामग्री र कपडा राख्नको लाधि प्रत्रे्क सरुणक्षत 
स्थान उपलब्ि िराउन ुपिधछ ।  

७.बालक र बाधलकाका लाधि (१० र्ना सम्मका लाधि) अलग्िै सफा तथा बालमैत्री र लैवङ्गकमैत्री 
शौचालर् र स्नानघरको व्र्वस्था हनु ुपिधछ  ।  

८.बालबाधलकालाई व्र्णिित सरसफार्का लाधि आवश्र्क स्वच्छ, णचसो र तातोपानी उपलब्ि हनु ु
पिधछ र फोहोरको उपर्िु व्र्वस्थापन िनुध पिधछ  । 

९.बालिहृ रहेको भवनमा अधनवार्ध रुपमा भान्सा, भण्डार, भोर्न, शर्न, अध्र्र्न तथा पसु्तकालर्, 

मनोरञ्जन, मनोववमशध तथा प्राथधमक उपचार, कार्ाधलर् लिार्त र्स्ता कक्षहरुको व्र्वस्था हनु ुपिधछ 
। उि कक्षहरुमा आवश्र्क र उपर्िु फधनधचर, सामान, झ्र्ाल र घाम÷हावा पगु्ने हनु ुपिधछ ।  

१०.अणग्न धनर्न्त्रण उपकरण (Fire Extinguisher)को व्र्वस्था हनु ुपिधछ । 

११.बालिहृको सार्नबोडध सबैले िेख्न ेिरी राख्न ुपिधछ ।  

बालबाधलकाका लाधि आिारभतू सेवासवुविािः 

१२.प्रत्रे्क बालबाधलकालाई अधनवार्ध रुपमा औपचाररक णशक्षाको प्रवन्ि िनुध पिधछ ।  

१३.औपचाररक णशक्षामा समावेश हनु नसक्ने बालबाधलकालाई अनौपचाररक णशक्षाको प्रवन्ि िनुध 
पिधछ ।  
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१४.बालिहृमा धबहान वा बेलकुी णशक्षण-धसकार्को व्र्वस्था िनुध पिधछ ।  

१५.बालबाधलकालाई धनर्धमत स्वास््र् र्ाँच र उपचारको व्र्वस्था हनु ुपिधछ । 

१६.सबै बालबाधलकाको स्वास््र् धबमा िराउन ुपनेछ । स्वास््र् धबमामा समावेश नभएका िम्भीर 
प्रकृधतको स्वास््र् समस्र्ा भएका बालबाधलकालाई अन्र् स्वास््र् संस्थासँि सम्झौता िरी उपचारको 
व्र्वस्था तरुुन्त िनुध पिधछ । 

१७.बालबाधलकालाई बालिहृमा भनाध िने धबणत्तकै मौसम अनसुारको अनौपचाररक पोशाक, ववद्यालर् 
र्ाने बालबाधलकाका लाधि मौसम अनसुारको कणम्तमा िरु्र्ोर ववद्यालर् पोशाकको व्र्वस्था िनुध 
पिधछ ।  

१८.बालबाधलकाका लाधि मौसम अनसुारको स्वस्थ र पोषणर्िु पर्ाधप्त खानाको व्र्वस्था (धबहानको 
खार्ा, खाना, अपरान्हको खार्ा र बेलकुीको खाना) हनु ुपिधछ। पत्र ुखाना (Junk Food) मात्र 
धनर्धमत खवुाउँन ुहुिैँन ।  

१९.ओढ्न,े ओछ्याउन,े लिाउने लिुाहरु लिार्तका लत्ताकपडाहरु सफा राख्न ुपिधछ । 

बाल संरक्षणिः 

२०.संस्थाको बाल संरक्षण मापिण्ड धनमाधण िरी कार्ाधन्वर्न िनुध पिधछ ।  

२१.बालबाधलकालाई र्ातर्ाधत, भिूोल, िमध, धलङ्ग, भाषा, शारीररक, मानधसक र्स्ता अवस्थाका आिारमा 
भेिभाव िनुध हुिैँन ।  

२२.बालिहृमा रहेका बालबाधलकालाई कुनै पधन वकधसमका िवु्र्र्वहार, वहंसा, शोषण वा भेिभाव िनुध 
हुँिैन ।   

२३.बालिहृमा रहेका बालबाधलकाको र्न्मिताध प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा प्रचधलत कानून अनसुार 
र्न्मिताध प्रमाणपत्रको व्र्वस्था सधुनणित िनुध पिधछ । 

२४.मनोसामाणर्क ववमशधको आवश्र्कता भएका बालबाधलकालाई आवश्र्कता अनसुार परामशधको 
व्र्वस्था हनु ुपनेछ ।  

२५.बालबाधलकाको पढार्मा अवरोि हनुे र वहत ववपररत हनुे िरी बालबाधलकालाई कुनै पधन कार्ध 
िराउन पार्नछैेन ।  

२६.बालबाधलकासँि सम्बणन्ित वहंसा, शोषण लिार्तका घटनाको सम्बोिन र्थाशीघ्र िनुधपिधछ र 
कानूनी प्रवक्रर्ाको आवश्र्कता भएको अवस्थामा सोको व्र्वस्था िनुध पिधछ  ।  

२७.बालबाधलकाको सहर् पहुँच र िोपनीर्ता कार्म हनु ेिरी बालिहृमा िनुासो÷सझुाव पेवटकाको 
व्र्वस्था हनु ुपिधछ।िनुासो सनुवुाई संर्न्त्रबाट प्रत्रे्क दिन उि पेवटका खोली 
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प्राप्तनासो÷सझुावलाई तत्काल सम्बोिन िनुधपिधछ।उर्रुीकताधसँि प्रधतशोि नधलर्ने सधुनणित िनुध 
पिधछ  ।   

२८.बालिहृमा बालबाधलकासँि सम्पकध  िनध आउने कुनै पधन व्र्णि बालिहृका व्र्वस्थापक वा 
कमधचारीलाई असम्बणन्ित वा शंका लािेमा धनर्को आवतर्ावत तथा बालबाधलका सिँको 
सम्पकध लाई धनषेि िनुध पिधछ । 

२९.बालिहृमा आवासीर् कमधचारीबाहेक कुनै पधन बाह्य व्र्णिहरु तथा स्विेशी वा वविेशी 
स्वर्म्सेवकलाई बास बस्न दिन पार्नेछैन ।   

३०.बालिहृमा कुनै िघुधटना भएमा वा बालबाधलकालाई आपतकालीन अवस्था भएमा अपाङ्गता भएका 
बालबाधलकाले पधन तत्काल सूचना दिन सक्न ेव्र्वस्था धमलाउन ुपिधछ ।  

३१.सरुक्षा र्ोणखम भएका बालबाधलकालाई बालिहृधभत्र वा बावहर कुनै पधन र्ोणखमबाट पूणध सरुणक्षत 
हनुे बन्िोबस्त धमलाउन ुपिधछ । 

३२.बालबाधलकाको पाररवाररक िमध र संस्कार अनसुारको वक्रर्ाकलाप िने व्र्वस्था हनु ुपिधछ । 
तर बालबाधलकालाई कुनै आस्था वा िमध ग्रहण िनध बाध्र् बनाउने वा लोभ्र्ाउन ेवा उक्साउने 
िनुध, िराउन ुहुँिैन ।   

३३.बालिहृ र बालबाधलकाको सहमधतधबना कसैलाई पधन फोटो, धभधडर्ो णखच्न दिन ुहुँिैन ।  

३४.बालबाधलकालाई बालिहृमा कसैले पधन हेपार्÷बधुलङ िनध पार्नेछैन ।  

३५.३ वषधसम्मका प्रत्रे्क ५ र्ना बालबाधलकाका लाधि कम्तीमा १ र्ना, ४ िेणख १० वषधसम्मका 
लाधि १० र्नामा १ र्नाका लाधि कम्तीमा १ र्ना हेरचाहकताध (कणम्तमा एकर्ना मवहला) 
हनु ुपिधछ ।  

३६.बाधलकामात्रका लाधि सञ्चाधलत बालिहृमा आवासीर् कमधचारी मवहला हनु ुपिधछ  । 

 

मनोरञ्जन, खेलकुि, ववकास, धसर्धनात्मक तथा अधतररि वक्रर्ाकलापिः  

३७.बालिहृधभत्र बालबाधलकाको शारीररक, मानधसक, बौवर्द्क ववकासका लाधि उमेर, रुची, क्षमता 
अनसुारको मनोरञ्जन, खेलकुि, श्रव्र्दृष्र् सामग्री लिार्त बालिहृबावहर समेत उपर्िु खेलकुिको 
व्र्वस्था हनु ुपिधछ ।  

३८.बालबाधलकाको रुची अनसुार णचत्रकला, मधुतधकला, िीत, संिीत, सावहत्र् लिार्तका धसर्धनात्मक 
कार्धहरु िने व्र्वस्था िनुध पिधछ ।  

३९.बालिहृका १६ वषध वा सोभन्िा माधथका बालबाधलकालाई र्ीवनोपर्ोिी तथा उनीहरुको रुची र 
क्षमता अनसुारको ताधलमको व्र्वस्था िनुध पिधछ ।  
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४०.बालबाधलकालाई वषधमा कणम्तमा एक पटक बनभोर् वा शैणक्षक भ्रमणको व्र्वस्था िनुध पिधछ । 

४१.बालिहृमा बालक्लवको व्र्वस्था हनु ुपिधछ । 

सूचना व्र्वस्थापनिः 

४२.बालबाधलकाको फोटोसवहत वैर्णिक वववरण, र्न्मिताध प्रमाणपत्र, बालबाधलकासँि सम्बणन्ित 
णशक्षा, स्वास््र्, घटना व्र्वस्थापन र्स्ता सूचना अधनवार्ध पूणध रुपमा अध्र्ावधिक राख्न ुपिधछ ।  

४३.प्रचधलत कानून बमोणर्म बालबाधलकाका संवेिनशील सूचना िोप्र् राख्न ुपनेछ । 

४४.बालिहृधभत्र बालबाधलका, बालिहृका पिाधिकारी र कमधचारी, बाह्य आिन्तकु वा र्ो कोहीले 
पालना िनुधपने आचारसंवहता िेणखने िरी राख्न ुपिधछ ।  

४५.बालिहृको पररसरमा बालिहृका पिाधिकारी, कमधचारी, आिन्तकु, बालबाधलकालिार्त कसैबाट 
पधन लािूपिाथध, चरुोटसतुी र मदिराको सेवन वा प्रर्ोि नहनुे सधुनणित िनुधपिधछ । 

४६.बालिहृको प्रशासधनक र आधथधक लिार्तका सूचना वा फार्ल अध्र्ावधिक िनुधपिधछ ।  

अन्र् व्र्वस्थािः 

४७.बालिहृमा िैधनक तथा साप्तावहक कार्धताधलका र भोर्न ताधलका बनाई कार्ाधन्वर्न िनुध पिधछ ।  

४८.बालबाधलकालाई समर्समर्मा आफन्तसँि सम्पकध  तथा भेटघाट िने व्र्वस्था िनुध पिधछ ।  

४९.बालिहृमा कार्ध िने सबै कमधचारीलाई बालिहृको नीधत तथा मापिण्ड, बाल अधिकार र बालमैत्री 
व्र्वहारबारे अनणुशक्षण वा ताधलम दिएको हनुपुनेछ ।  

५०.बालिहृमा कम्तीमा ३० र्ना बालबाधलकालाधि िेहार्को संतर्ामा कमधचारी हनुपुछधिः  
१. भान्से तथा हेरचाहकताध (मवहला १)   २ र्ना पूणधकालीन  

२. णशक्षण, धसकार् सहर्कताध     १ र्ना पूणधकालीन÷आणंशक   
३. व्र्वस्थापक÷प्रशासक    १ र्ना पूणधकालीन  
४. मनोववमशधकताध      १ र्ना पूणधकालीन÷आणंशक  
५. स्वास््र्कमी      १ र्ना पूणधकालीन÷आणंशक  
६. खेल÷मनोरञ्जन सहर्ोिी     १ र्ना आणंशक  
७. सामाणर्क कार्धकताध     १ र्ना पूणधकालीन÷आणंशक   

बालिहृमा रहने कमधचारी र स्वर्म्सेवकको धनर्णुि र सेवासवुविा सम्बन्िी स्पि व्र्वस्था हनुपुने । 
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अनसूुची-२ 

बालक्लब िताध प्रमाण-पत्रधलनदिर्नधेनवेिन  धमधतिः 
श्री............................ ....... 
   ..........................। 
 

ववषर्िः—बालक्बल वा संस्था वा सञ्जाल िताधसम्बन्िमा। 
उपर्ुधि सम्बन्िमा........................णर्ल्लाको................................ 
िाउँ/निर/उपमहानिर/महानिरपाधलकावडानं......टोल ...................... णस्थत बालक्लब वा संस्था/बालसञ्जाल िताध 
िरी बाल अधिकारको प्रविधन सम्बन्िी वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन िनध हामी ........ र्ना सणम्मधलत हनुेिरी 
.......................................... नामकबालक्लब वा संस्था/बालसञ्जाल िताध िनध र्च्छुक 
भईिेहार्बमोणर्मकोकािर्ातसंलग्निरीबालबाधलकासम्बन्िीधनर्मावली२०७७ को धनर्म ४ को उपधनर्म 
(१)बमोणर्मउल्लेणखत बाल क्लब वा संस्था/बाल सञ्जाल िताधिररदिनहुनुअनरुोिछ। 
संलग्निररएकाकािर्ातहरु 
१. बालक्लबमा आवर्द् सिस्र् तथा पि सम्बन्िी वववरण  
२.  बालक्लब वा संस्था िताध िनध चाहने बालबाधलकाको नाम थर, उमेर, अध्र्र्न िरररहेको कक्षा,िेिाना र 

र्न्मिताधको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप वा अध्र्र्नरत ववद्यालर् वा आणश्रत बाल िहृको धसफाररस पत्र, 
३. बालक्लब वा संस्थाको उद्देश्र् तथा सो माफध त िनध चाहेका मतुर् कामको वववरण, 
४. बालक्लब वा संस्थाको सिस्र्ताको वकधसम, सिस्र्ता धलने प्रवक्रर्ा तथा कार्धसधमधतमा रहने पिहरूको 

वववरण तथा धनवाधणचत हनुे प्रवक्रर्ा र अवधि सम्बन्िी वववरण। 
 

िस्तखत : 
नाम : 
पि : 
सम्पकध नं. : 
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cg';"rL–३ 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn ;"rLs[t k|df0fkq 

 
 

tfs]Zj/ gu/kflnsf 

wd{:ynL, sf7df08f}+ 

afudtL k|b]z,g]kfn 

 

;"rLs[t÷cfj4tf k|df0fkq 

cfj4tf g+=–          ldltM– 

 

 

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

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

 

 

===============================lhNNff========================================gu/kflnsf===============j8f g+======sf] 

============================ljBfno÷;d'bfo÷afnu[x÷afn ;'wf/ u[xdf u7g =======================;+:yf÷afn 

Snj÷;~hfnnfO{ o; ========================== kflnsfdf cfj4tf u/L] afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;Djw{g 

sfo{ljlw @)&& sf] kl/R5]b ====bkmf == n] Joj:yf u/]cg';f/ cfj4tfsf] k|df0f kq k|bfg ul/Psf] 5. 

 

afnclwsf/ ;+/If0f / ;Dj4{g sfo{df g]kfnsf] ;+ljwfg, afnclwsf/ ;DaGwL cGt/f{li6«o dxf;lGw !(*( 

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

gu/kflnsfsf] afnd}qL cleofgdf oxfFx?sf] ;lqmo ;xeflutfsf] ck]Iff ub{5f} . 

 

       k|dfl0ft ug]{ 

         gfd M 

           kb M 

       b:tvtM 

 

 

 

 

  



30 
 

cg';"rL ४ 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn cfj4tfsf] nflu  

lgj]bg kq 

 

afnSnj cfj4tfsf nflu ;+nUg ug'{kg]{ sfuhftx?M 

!_ cg';"rL @ cg';f/sf] lgj]bg 

@_ ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] ljwfg @ k|lt -;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] p2]Zo tyf ;f] dfkm{t ug{ rfx]sf d'Vo sfdsf] 

ljj/0f, ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] ;b:otfsf] lsl;d, ;b:otf lng] k|lqmof tyf sfo{ ;ldltdf /xg] kbx?sf] ljj/0f 

;lxt_ 

#_ afnSnjsf] lg0f{o 

$_ ljBfnosf] xsdf ljBfnosf] l;kmfl/; 

%_ j8fsf] l;kmfl/; 

^_ afnSnjsf] sfo{;ldltsf] afnaflnsfsf] gfdy/, pd]/, cWoog ul//x]sf] sIff, 7]ufgf / hGdbtf{sf] k|ltlnlk 

 
 

  

          ldltM 

>L k|d'vHo", 

................kflnsf 

sfo{kflnsfsf] sfof{no 

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

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

 

ljifoM– ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn ;"rLs[t÷cfa4tf u/L kfpmF eGg] af/] . 

 

dxf]bo, 

 

xfdLn] ============================================ gfdsf] ;+:yf÷afn Snj÷;~hfn vf]Ng rfx]sf]n] tf/s]Zj/ gu/;efaf6 :jLs[t æ 

afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;Djw{g sfo{ljlw @)&& sf] kl/R5]b ===bkmf===n] u/]sf] Joj:yf adf]lhd ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn 

;"rLs[t÷cfj4tf ug{sf] nflu b]xfosf] ljj/0f vf]nL lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ . 

 

k|:tfljt ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] ljwfgsf] Ps k|lt, l;kmfl/;, ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn cfj4tf clen]v kmf/d / 

oyfzSo ;d"xsf kbflwsf/Lx?sf] hGd btf{ k|df0fkqsf] kmf]6f]skL o;};fy ;+nUg ul/Psf] 5. 

 

ejbLo 

cWoIf 
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cg';"rL ५ 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn gjLs/0fsf] nflu lgj]bg kq 

 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn gjLs/0fsf nflu ;+nUg ug'{kg]{ sfuhftx?M 

!_ cg';"rL == cg';f/sf] lgj]bg 

@_ ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnn] jif{e/L ;DkGg u/]sf d'Vo lqmofsnfkx? 

#_ ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] lg0f{o 

$_ ljBfnosf] xsdf ljBfnosf] l;kmfl/; 

%_ j8fsf] l;kmfl/; 

^_ ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn btf{sf] k|ltlnlk 

 

  

          ldlt 

>L k|d'vHo", 

......kflnsf 

sfo{kflnsfsf] sfof{no 

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

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

 

ljifoM– ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn gjLs/0f u/L kfpmF eGg] af/] . 

 

dxf]bo, 

 

=============lhNnf ===============================gu/kflnsf=================================j8f g+=========================== =======l:yt 

==============================ljBfno÷;d'bfo÷afnu[x÷afn ;'wf/ u[xdf cfwfl/t xfd|f] ============================================ gfdsf] 

;+:yf÷afnSnj÷;~hfn d]nDrL gu/;efaf6 :jLs[t æ afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;Djw{g sfo{ljlw @)&& sf] 

kl/R5]b====bkmf===== n] u/]sf] Joj:yfÆ adf]lhd ldlt==================df btf{÷;"rLs[t e} lqmofzLn /xb} cfPsf] 5 . xfd|f] 

cfj4tf÷btf{÷;"rLs[t g+=======/x]sf] 5 . o; l;nl;nfdf afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;Djw{g sfo{ljlw @)&& sf] kl/R5]b 

=====bkmf===== n] u/]sf] Joj:yf adf]lhd ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn gjLs/0f ug{sf] nflu b]xfosf] ljj/0f vf]nL lgj]bg k]z 

u/]sf 5f}+ . 

 

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

/x]sf ;b:ox? tyf sfo{;ldltdf /x]sf kbx?sf] ljj/0f o;};fy ;+nUg ul/Psf] 5. 

 

ejbLo 

cWoIf 
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cg';"rL – ^ 

tfs]Zj/ gu/kflnsf 

wd{:ynL,sf7df08f}+ 

afudtL k|b]z, g]kfn 

 

;+:yf÷afnSnj÷;~hfn ;"rLs/0fsf] btf{ lstfj 

 

qm=

;+= 

;+:yf÷afnSnj÷

;~hfnsf] gfd 

7]ufgf ;+:yf÷afnSnj÷

;~hfndf ;b:o 

;ª\Vof 

;+/Ifssf] 

gfd 

:yfkgf 

ldlt 

;"rLs[t 

g+= / 

ldlt 

;Dks{ g+= k|df0fkq 

j'em\g]sf] 

gfd 

k|dfl0ft ug]{ 

 

afns  aflnsf 

           

           

           

           

           

           

 
 

 

 

cg';"rL – & 

tfs]Zj/ gu/kflnsf 

wd{:ynL,sf7df08f}+ 

afudtL k|b]z, g]kfn 

;+:yf÷afnSnj÷;~hfn ;"rLs/0f gjLs/0fsf] btf{ lstfj 

 

qm=

;+= 

;+:yf÷afnSnj÷

;~hfnsf] gfd 

7]ufgf ;+:yf÷afnSnj÷

;~hfndf ;b:o 

;ª\Vof 

;+/Ifssf] 

gfd 

:yfkgf 

ldlt 

;"rLs[t 

g+= / 

ldlt 

;Dks{ g+= gjLs/0f 

ldlt 

k|dfl0ft ug]{ 

 

afns  aflnsf 
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cg';'rL–८ 

gu/ afn clwsf/ ;ldlt tyf Goflos ;ldltdf ph'/L lbg] lgj]bg 

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

न्र्ावर्क सधमधत / निर afn clwsf/ ;ldlt 

tf/s]Zj/ gu/kflnsf . 

 

ph'/L lgj]bgsf] kmf/fd 

 

!=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]dfgn]Vbf x'g]_ 

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

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

%=lnË ================= 

^= u'gf;f] tyf 36gf ==============================+++++========================================= 

&= 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]_ 
 

 
 
 


