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स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन सम्बन्िी 
कायधववधि, 207९ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इच्छाकामना गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् कुरिनटाि चितवन ।  
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कायधववधि, 207९ 
प्रस्तावनााःइच्छाकामना गाउँपाधलकामा बालबाधलकाको हक, वहत र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, 
पररपूधतध, पालना र सम्बिधनका लाधग नेपालको संवविान तथा कानूनमा भएका व्यवस्थाहरूको 
कायाधन्वयनगनध तथा बालबाधलकाको बचावट, संरक्षण, ववकास तथा सहभाधगताको अधिकार लगायत 
सवोत्तम वहतको सधुनश्चितताका साथै बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रविधन गनध स्थानीय तहमा बाल 
अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन गनध कायधववधि धनमाधण गनध बाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संवविानको िारा 226 ले दिएको अधिकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 
को िफा 102 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो कायधववधि तयार गररएको छ। 

पररच्छेि 1 

प्रारश्चम्भक 

1. संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्भाः(1) यो कायधववधिको नाम "बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन 
कायधववधि207८" रहेको छ। 

(2) यो कायधववधि इच्छाकामना गाउँपाधलकाको राजपत्रमा प्रकाशन भएको धमधतिेश्चि लाग ु
हनुेछ। 

2. पररभाषााःववषय वा प्रसंगले अको अथध नलागेमा यस कायधववधिमा- 

(क) "अध्यक्ष" भन्नाले गाउँपाधलकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछध । 

(ि) "उपाध्यक्ष" भन्नाले गाउँपाधलकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपछध । 

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

(घ) "कायधववधि" भन्नाले बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन 
कायधववधि,207९सम्झन ुपछध। 

(ङ) "पररषि" भन्नाले ऐनको िफा 59 बमोश्चजम गदित राविय बाल अधिकार पररषद् 
भने्न सम्झन ुपछध। 

(च) "प्रिेश मन्त्रालय" भन्नाले प्रिेश सामाश्चजक ववकास मन्त्रालय भने्न सम्झन ुपछध। 

(छ) "प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 
को िफा 84 बमोश्चजम स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमिुको रूपमा कायधरत 
अधिकृत कमधचारी भने्न सम्झन ुपछध। 

(ज) “बाल कल्याण अधिकारी” भन्नाले ऐनको िफा ६१ बमोश्चजमको अधिकारी 
सम्झन ुपछध ।  
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(झ) "बालगहृ" भन्नाले ऐनको िफा ५२ बधमजम स्थापना भएको बालगहृ सम्झन ु
पछध । 

(ञ) “बालक्लब वा बाल संस्था” भन्नाले बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका 
लाधग १८ वषधसम्मका बालबाधलकाले ऐनको िफा १० को आिारमा 
धनयमावलीमा व्यवस्था भए अनसुार वा यस कायधववधि बमोश्चजम इच्छाकामना 
गाउँपाधलकाकामा िताध गरेको बालक्लब वा बाल संस्था सम्झन ुपछध । 

(ट) "बाल कोष" भन्नाले जोश्चिममा परेका तथा ववशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका 
बालबाधलकाको तत्काल उर्द्ार, राहत, पनुस्थाधपना, क्षधतपूधतध प्रिान तथा 
छात्रवशृ्चत्तका लाधग कायधववधिको िफा 28 बमोश्चजम स्थानीय तहमा स्थापना 
गररएको बाल कोष भने्न सम्झन ुपछध। 

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

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

(ढ) "मन्त्रालय" भन्नाले नपेाल सरकार, मवहला, बालबाधलका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालय भने्न सम्झन ुपछध। 

(ण) "ववशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका बालबाधलका" भन्नाले ऐनको िफा 48 
बमोश्चजमका बालबाधलका भने्न सम्झन ुपछध। 

(त) “समाजसेवी वा मनोववज्ञ” भन्नाले ऐनको िफा ६२ बमोश्चजम गाउँपाधलकामाधनयिु 
समाजसेवी, बाल मनोववज्ञ एवम ् सामाश्चजक कायध तथा मनोववज्ञान सम्बन्िमा 
ताधलम प्राप्त गरी स्थानीय तहमाबालबाधलकालाई सेवा दिने उदे्दश्यले सूचीकृत 
व्यश्चि एवम ् सो सम्बन्िमा ववशेषज्ञता प्राप्त सूचीकृत संस्थालाई समेत सम्झन ु
पछध । 

(थ) "बाल अधिकार सधमधत" भन्नाले यस कायधववधि बमोश्चजम इच्छाकामना 
गाउँपाधलकामा गदितगाउँ बाल  बाल अधिकार सधमधत तथा वडा स्तररय बाल 
अधिकार सधमधतसम्झन ुपछध। 

(ि) "संस्था" भन्नाले बाल अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लाधग प्रचधलत कानून 
बमोश्चजमिताध भई कायधक्रम सञ्चालन गरररहेका संघ/संस्था, संगिन तथा सामिुावयक 
संस्थाहरुलाई सम्झन ुपछध । 

(ि) "सेवा प्रिायक धनकाय" भन्नाले गाउँपाधलका धभत्र सेवा प्रवाह गरररहेको सरकारी 
कायाधलय, स्वास््य चौकी,ववद्यालय श्रोत केन्र, प्रहरी चौकी तथा यस्ता अन्य 
धनकायहरूलाई सम्झनपुछध ।  
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पररच्छेि 2 

उद्दशे्य तथा धसर्द्ान्त 

3. उद्दशे्याःयस कायधववधिको उदे्दश्य िेहाय बमोश्चजम रहेका छन-् 

(क) नेपालको संवविानमा उल्लेश्चित बालबाधलकाको अधिकार तथा बालबाधलका 
सम्बन्िी संघीय ऐन, प्रिेश ऐन एवम ्स्थानीय तहमा भएका कानूनी र नीधतगत 
व्यवस्थाहरूको गाउँपाधलकामा कायाधन्वयन गने। 

(ि) स्थानीय तहमा बालमैत्री शासन, बालमैत्री संरचना, बालमैत्री प्रवक्रयाको 
अवलम्वन तथा प्रविधन गने। 

(ग) बालबाधलमाधथ हनुे सबै प्रकारका वहंसा, िवु्यधवहार, शोषण, अवहेलना, वेवास्ताको 
अन्त्यका लाधग बहपुक्षीय समन्वय तथा सहकायध स्थावपत गने। 

 

 

पररच्छेि 3 

बाल अधिकारको संरक्षण, प्रचलन तथा सम्विधन गने र िावयत्व धनवाधहको व्यवस्था 

4. बाल अधिकारको संरक्षण गनुधपनेाः(१) बालबाधलकाकाहरुको अधिकारहरूको संरक्षण, 
तथा सम्विधन गनुध गाउँपाधलकाको िावयत्व हनुेछ। 

(२) बालबाधलकाको स्वस्थ जीवन तथा बाच्न पाउने अधिकारको कायाधन्वयन गाउँपाधलकाले िेहाय 
अनसुार गनेछाः 

(क) इच्छाकामना गाउँपाधलका धभत्रका सबै वकधसमका बालबाधलकाको जन्मिताध तथा 
नागररकता प्रमाणपत्र पाउने अधिकार सधुनश्चितताका लाधग सरल र उपयिु उपायहरू 
अपनाइनेछ ।  

(ि) गभवधती, सतु्केरी, नवजात श्चशश,ु श्चशश ु र बालबाधलकाका लाधग आवश्यक सबै 
वकधसमका िोपहरू, स्वास््य सेवा, पोषणसँग सम्बश्चन्ित सबै वकधसमका सेवासवुविा र 
आवश्यक भौधतक पूवाधिारको व्यवस्था, उपकरण र औषधिहरू उपलब्ि गराउने, सेवा 
प्रवाह प्रभावकारी र बालमैत्री भएनभएको पटके वा आवधिक अनगुमन गने गराउने 
कायधहरू गरी कानून र नीधत बमोश्चजम बालबाधलकाको स्वास््य पाउने अधिकार 
सधुनश्चित गने व्यवस्था गनेछ ।  
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(ग) इच्छाकामना गाउँपाधलका धभत्र सञ्चालनमा रहेका धनजी स्वास््य संस्थाहरूलाइध 
बालबाधलकाको स्वास््य उपचारमा सहधुलयतको व्यवस्थाका लाधग पहल गनेछ ।  

(घ) प्रत्येक ववद्यालयमा बालमैत्री भौधतक संरचनाको व्यवस्था (सरुश्चक्षत पिाधल वा घेराबार 
सवहत), कुनै पधन वकधसमका बालबाधलकाववरूर्द् ववभेि, अवहेलना, हेपाइ, वहंसा, 
िवु्यधवहारजस्ता कायधहरू धनषेि, पत्रिुानाधनषेि, शैश्चक्षक गधतववधि बाहेकका 
वक्रयाकलाप गनध धनषेि लगायत लैविकमैत्री सौचालय, पयाधप्त िानेपानी र सरसफाइध, 
मवहनावारी प्याड तथा प्रारश्चम्भक उपचार बाकस, धनयधमत र बालमैत्री पिनपािन, 
िेल मैिान र सबै वकधसमका ववद्याथीहरूमैत्री िेलकुि र सामानको व्यवस्था गने 
गराउनेछ । 

(ङ) इच्छाकामना गाउँपाधलका धभत्रका सबै वकधसमका बालबाधलकालाइध प्रारश्चम्भक बालववकास 
केन्र र ववद्यालयमा भनाध गने व्यवस्था गने, गराइनछे ।  

(च) प्रत्येक ववद्यालयमा ववद्याथीलाइध प्रिान गररने ववववि वकधसमका छात्रवृत्तीहरूको यथोश्चचत 
ववतरण र सोको अनगुमन गररनेछ ।   

(छ) इच्छाकामना गाउँपाधलका र वडामा एक बाल पसु्तकालय, बाल सजृना केन्र र िेलकुि 
स्थान वा मैिानको व्यवस्था  गररनेछ। 

(ज) कुनैपधन ववद्यालयको 200 धमटरको िरुीधभत्र मदिरा, चरुोट तथा सधुतधजन्य लगायतका सामग्री 
धबक्री ववतरण र उपभोग गनध तथा चलश्चचत्र, मािक पिाथध, चरुोट, रक्सी तथा अश्लील 
सावहत्यसगँ सम्बश्चन्ित सामग्री प्रचारप्रसार गनध लगायत 18 वषधभन्िा कम उमेरका 
बालबाधलकालाइध उि सामग्रीको ववतरण तथा प्रयोग गनध धनषेि गनेछ। 

(झ) प्रत्येक ववद्यालयमा ववद्याथी, श्चशक्षक लगायत अन्य सरोकारवालाका लाधग आचारसंवहता बनाइध 
सहज िेश्चिने गरी राख्न ेर सोबमोश्चजम लागू गररनेछ। 

(ञ) बालबाधलकाववरूर्द् हनुे कुनै पधन वकधसमका शोषण, वहंसा, िवु्यधवहार, हेपाइ, अपहेलना 
लगायत बालवववाह, बालश्रमका घटनाहरू रोकथाम र अन्त्य गनध, बाबआुमाववहीन र जोश्चिम 
अवस्थामा परेका (आिारभतू अधिकारबाट बश्चञ्चत, एचआइभी एड्सबाट संक्रधमत र प्रभाववत 
आदि) बालबाधलकाको संरक्षण सधुनश्चित गनध र उजरुीको तत्काल कावाधहीको लाधग संस्थागत 
तहमा बाल संरक्षण मापिण्ड धनमाधण गरी लागू गने अधनवायध व्यवस्थाको लाधग बेनीघाटरोराङ 
गाउँपाधलकाले सहजीकरण गनेछ। 

(ट) इच्छाकामना गाउँपाधलकाका जनप्रधतधनधि तथा कमधचारीहरूलाइध अधनवायध रूपमा बाल अधिकार 
तथा बालमैत्री व्यवहार र बालमैत्री शासन अभ्यास सम्बन्िी प्रश्चशक्षण प्रिान गररनेछ। 

(ि) इच्छाकामना गाउँपाधलकाको आवधिक तथा वावषधक योजना तजुधमा प्रकृयामा बाल 
सहभाधगतालाइध प्रोत्साहन गरी उि योजनामा बालबाधलकासँग सम्बश्चन्ित कायधक्रमहरूलाइध 
प्राथधमकताका साथ समावेश गररनेछ। 

(ड) जोश्चिममा रहेका बालबाधलकाको तत्काल उद्दार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लाधग बाल 
हेल्पलाइधन नं. 1098 तथा हराएका, ववेाररस फेला परेका बालबाधलकाको सकुशल उद्दार 
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तथा व्यवस्थापनका लाधग बालबाधलका िोजतलास समन्वय केन्रनं. 104 सँग समन्वय तथा 
सहकायध गररनछे। 

(ढ) बालबाधलकालाइध धलि, जातजाधत, रि, पाररवाररक हैधसयत तथा शारीररक र यौधनक अवस्थाका 
आिारमा हनुे भेिभावको अन्त्य गररनेछ। 

(ण) इच्छाकामना गाउँपाधलका धभत्रका सबै वकधसमका बालबाधलकाको जनसांश्चययक, जातजाधत, 
लैविक, अपािता, शैश्चक्षक, छात्रवृत्ती, सामाश्चजक सरुक्षा सहयोग, बाबआुमा ववहीन, जोश्चिम 
अवस्थामा परेका, स्वास्थ र पोषण, एचआइभी प्रभाववत लगायतको श्चस्थधत बारे िण्डीकृत सूचना 
व्यवस्थापन प्रणाली ववकास गररनेछ ।  

(त) बालमैत्री स्थानीय शासन राविय रणानीधत तथा कायाधन्वयन कायधववधि, २०६८ बमोश्चजम 
बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गनध प्रयास गररनेछ ।  

5. बालबाधलकाको सवोत्तम वहत कायम गनुधपनेाःगाउँपाधलकाका प्रत्यके धनकाय, बाल कल्याण अधिकारी, 
समाजसेवी, सामाश्चजक संघ संस्था तथा सेवा प्रिायक धनकायहरुले बालबाधलकाको धनश्चम्त काम गिाध 
बालबाधलकाको सवोत्तम वहतलाइध प्राथधमकता दिनपुनेछ। 

6. बालमैत्री संरचना तथा अभ्यासको सधुनश्चिततााःबालबाधलका रहने वा बालबाधलकालाइध सेवा प्रिान गने 
गाउँपाधलका धभत्रका सबै सावधजधनक धनकाय, सामाश्चजक संघसंस्था तथा धनजी संस्थाले भौधतक संरचना 
धनमाधण वा ममधत सम्भार गिाध बालमैत्री हनु ेगरी धनमाधण वा ममधत सम्भार गनुध पनेछजसको आवधिक 
अनगुमन गाउँपाधलकाले गनेछ।  

7. बालबाधलकाको वैकश्चल्पक हेरचाहको प्रबन्ि तथा बालगहृको स्थापना तथा सञ्चालनाः(१) इच्छाकामना 
गाउँपाधलकाले आफ्नो भौगोधलक के्षत्रमा फेला परेका ववशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका 
बालबाधलकामध्येऐनको िफा ४८ को उपिफा (१) को िण्ड (क), (ि), (ग), (घ), (ङ), (च) र 
(छ) बमोश्चजमका बालबाधलकालाइध वैकश्चल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएमा उि बालबाधलकालाइध 
संरक्षण गने प्रयोजनका लाधग ऐनको िफा ४९ (२) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोश्चजम वैकश्चल्पक 
हेरचाहको स्थापना तथा प्रविधनलाई प्राथधमकता दिनछे।तर, यस बमोश्चजम वैकश्चल्पक हेरचाहको 
व्यवस्था हनु नसकेमा िण्ड (घ) को प्रयोजनका लाधग ऐनको िफा ५२ बमोश्चजम पाधलकाले बालगहृ 
स्थापना तथा सञ्चालन गनध सक्नेछ । तर, यस्तो व्यवस्था समेत हनु नसक्ने अवस्था भएमा हाल 
आफ्नो पाधलकाधभत्र वा नश्चजकको पाधलका वा प्रिेशमा सञ्चालनमा रहेका बालगहृमा अल्पकालीन 
संरक्षणका लाधग धसफाररस गनेछ।   

(२)इच्छाकामना गाउँपाधलका धभत्र हाल सञ्चालनमा रहेका र ऐनको िफा ५२ बमोश्चजम सञ्चालन 
गररने बालगहृको अनगुमन पाधलकाले गनेछ।बालगहृले पालना गनुधपने न्यूनतम मापिण्ड (नमूना) 
अनसूुची १ मा दिइएको छ ।  
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पररच्छेि 4 

बाल सहभाधगता तथा बालक्लब सञ्चालन 

8. बाल सहभाधगताको अभ्यासाः (1) )इच्छाकामना गाउँपाधलकाले आफ्नो िारणा बनाउन सक्षम भएका 
बालबाधलकालाइध आफूलाइध असर पाने ववषयमा पररवार, समिुाय, ववद्यालय, सावधजधनक धनकाय वा 
संस्था लगायतबाट अफ्ना कायधहरू सम्पािनको प्रवक्रयामा बाल सहभाधगताको अभ्यासलाइध प्रविधन गने 
व्यवस्था गनेछ। यसैगरी, पाधलकाको आवधिक र वावषधक योजना तजुधमा, बालबाधलकासँग सम्बश्चन्ित 
कायधक्रमहरूमा र बालबाधलका संलग्न हनुे ववद्यालय लगायत सावधश्चजक धनमाधण कायधहरूमा सबै 
वकधसमका बालबाधलकाको (बालक, बाधलका, सबै वकधसमका अपािता, यौधनक अल्पसंययक आदि) 
सहभाधगतालाइध प्रविधन गनेछ । 

(2) बाल सहभाधगता प्रविधनका लाधग पाधलकाले िेहायका उपायहरू समेत अवलम्वन गनेछाः 
(क) बालबाधलकासँग सम्बश्चन्ित सरोकारका ववषयमा कानूनले धनषेि गरेको बाहेक उनीहरूले 

माग गरेको सूचना धनाःशलु्क प्रिान गररनछे। 

(ि) पाधलकाधभत्र ववद्यालयहरूबीच तथा वडाहरूबीच अधतररि वक्रयाकलापहरू (िेलकुि, 
सावहत्य, गीत, संगीत, विृत्वकला, श्चचत्रकला, आदि) ववववि वकधसमका अपािता भएका 
बालबाधलका समतेलाइध उपयिु हनुेगरी पाधलका स्तरमा प्रधतस्पिाधत्मक कायधक्रमको 
आयोजना गरी बाल सहभाधगतालाइध प्रोत्साहन गररनछे ।  

(ग) बालक्लब, बाल संस्था तथा बालक्लब  सञ्जाल िताध वा नवीकरणको लाधग रीतपूवधक 
परेका धनविेनका आिारमा िताध गरी िताधको प्रमाणपत्र धनाःशलु्क उपलब्ि गराउनेछ। 

(घ) आवधिक रूपमा अद्यावधिक गररएको बालक्लब  सम्बन्िी त्यांक तथा सूचना 
जानकारी स्थानीय बाल अधिकार सधमधत, प्रिेश बाल अधिकार सधमधत, राविय बाल 
अधिकार पररषिमा पिाउनछे। 

(3) )इच्छाकामना गाउँपाधलकाले बाल सहभाधगता प्रविधनका नाममा व्यश्चि, संस्था वा सावधजधनक 
धनकायले िेहायका कायधहरू गनधमा रोक लगाउनेछाः- 

(क) बालबाधलकाको अध्ययनमा धनयधमत रूपमा बािा तथा अवरोि पगु्ने गरी कायधक्रम 
सञ्चालन गने वा सहभागी गराइनछैेन। 

(ि) बालबाधलकाको शारीररक, मानधसक, संवेगात्मक, आध्याश्चत्मक, सामाश्चजक ववकासमा असर 
पयुाधउने िालका कुनै पधन गधतववधि वा कायधमा बालबाधलकालाई संलग्न गराउन े
कायधमा रोक लगाउनेछ। 

(ग) बालबाधलकालाई आमाबाब,ु संरक्षक, ववद्यालय लगायत कुनै पधन सरकारी धनकाय वा 
गैरसरकारी संस्थाले बालबाधलकाको वहत ववपररत याधली, जलुसु, सभा आदिमा सहभागी 
गराउने कायधलाइध धनरूत्सावहत गररनेछ। 
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(घ) ववद्यालय लगायतका सरकारी धनकाय वा गैरसरकारी संस्थाले कानून वा वविान 
बमोश्चजम आफूले गनुधपने काम बालबाधलका वा बालक्लब वा संस्था वा धतनको सञ्जाल 
माफध त गराउने कायधलाइध धनरूत्सावहत गररनछे। 

(ङ) परम्परागत हाधनकारक अभ्यास गनध वा सो अभ्यासमा सहभागी गराउने कायधलाइध धनषेि 
गररनछे। 

9. बालक्लव वा संस्था िताध तथा नवीकरणाः(१) ऐनको िफा १० को उपिफा (१) अनसुार प्रत्येक 
बालबाधलकालाइध आफ्नो हक, वहत र अधिकारको संरक्षण तथा प्रविधनका लाधग बालक्लब वा संस्था 
िोल्ने अधिकार सधुनश्चित गररएको छ । उपिफा (२) मा बालक्लब वा संस्था िोल्न े सम्बन्िी 
व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हनुेछ । यस सन्िभधमा बालबाधलकाले बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका 
लाधग बालक्लब वा संस्था िताध गनध चाहेमा पाधलकामा िेहायका वववरण सवहत अनसूुची २ बमोश्चजम 
धनविेन दिन ुपनेछ । 

(क) बालक्लब वा संस्था िताध गनध चाहने बालबाधलकाको नाम थर, उमेर, अध्ययन 
गरररहेको कक्षा,िेगाना र जन्मिताधको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप वा अध्ययनरत ववद्यालय 
वा आश्चश्रत बाल गहृको धसफाररस पत्र, 

(ि) बालक्लब वा संस्थाको उद्दशे्य तथा सो माफध त गनध चाहेका मयुय कामको वववरण, 

(ग) बालक्लब वा संस्थाको सिस्यताको वकधसम, सिस्यता धलने प्रवक्रया तथा 
कायधसधमधतमा रहने पिहरूको वववरण तथा धनवाधश्चचत हनु ेप्रवक्रया र अवधि। 

(२) उपिफा (१) बमोश्चजम धनविेन आएमा पाधलकाले बालक्लब वा संस्थािताध गरी िताध अनसूुची 
३ बमोश्चजमको प्रमाणपत्र दिनेछ। 

(३) उपिफा (२) बमोश्चजम िताध भएको बालक्लब वा संस्थाले प्रत्येक वषध गाउँपाधलकामा 
िेहायको वववरण िलुाई नवीकरणको लाधग धनविेन दिन सक्नेछना्ः 
(क) वषधभरी आफूले गरेको मयुय काम वा वक्रयाकलापको सङश्चक्षप्त वववरण, 

(ि) सिस्यहरू तथा कायध सधमधतमा रहेका पिहरूको वववरण । 

(४) उपिफा (३) बमोश्चजम धनविेन आएमा पाधलकाले बालक्लब वा संस्थाको नवीकरण 
गररदिनछे । 

(५)  बालक्लब वा संस्थािताध र नवीकरण गरे बापत कुनै शलु्क धलइने छैन । 

(6) प्रत्येक बाल क्लव तथा संस्थाले प्रत्येक वषध सम्पािन गरेका कायधहरूको संश्चक्षप्त जानकारी 
प्रत्येक वषधको फागनु मवहनाको मसान्तसम्म गाउँपाधलका तथा गाउँ बाल अधिकार सधमधतमा 
पिाउन ुपनेछ। 

(७) गाउँ बाल अधिकार सधमधतले बालक्लव एवम ् संस्थाको वावषधक जानकारीको संश्चक्षप्त वववरण 
प्रत्येक वषधको बैशाि मवहनाको मसान्तसम्म प्रिेश बाल अधिकार सधमधतमा  पिाउन ुपनेछ। 

(8)  बालक्लब  वा संस्थाले तीन वषधसम्म गाउँपाधलकामा नवीकरण नगरेमा उि बालक्लब  वा 
संस्था स्वताः िारेज हनुेछ । 
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10. बालक्लब  सञ्जाल िताध तथा नवीकरणाः (१))इच्छाकामना गाउँपाधलकामा िताध भएका बालक्लब वा 
संस्थाहरूले गाउँ स्तरीय बाल सञ्जाल िताध गनध चाहेमा िेहायका वववरण सवहत पाधलकामा धनविेन 
दिन ुपिधछाः 

(क) बालक्लब वा संस्थाहरूको िताध प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप, 

(ि)  बालक्लब वा संस्थाहरूले सञ्जालको रूपमा िताध गने सामूवहक धनणधयको प्रधतधलवप, 

(ग)  बालक्लब वा संस्थाहरूको सञ्जालको उद्देश्य र मयुय वक्रयाकलापहरू, 

(घ) बालक्लबवा संस्थाको सञ्जालमा प्रत्यके बालक्लब वा संस्थाबाट समानपुाधतक 
प्रधतधनधित्वको ववधि, 

(ङ)  सञ्जालको सिस्य तथा कायध सधमधतमा रहने पिाधिकारीको वववरण । 

(२)  गाउँपाधलकामा िताध भएका बालक्लब वा संस्थाहरूले उपिफा (१) बमोश्चजम बाल सञ्जाल 
स्थापना गनध धनवेिन दिएमा गाउँपाधलकाले सञ्जालको िताध गरी १५ दिनधभत्र प्रमाणपत्र 
दिनछे।  

(३) गाउँपाधलकामा िताध भएका बाल सञ्जालले आफूले गरेको कामको सश्चषक्षप्त वववरण, 

सिस्यहरूको वववरण समेत िलुाई प्रत्यके िईु वषधमा गाउँपाधलकामा नवीकरणको लाधग 
धनविेन दिनपुिधछ । 

(४) उपिफा (३) बमोश्चजमको धनविेन आएमा गाउँपाधलकाले बाल सञ्जालको नवीकरण 
गररदिनछे। 

(५) गाउँपाधलकाले बालसञ्जाललाई व्यवश्चस्थत गनध गाउँ बालअधिकार सधमधतको धसफाररशमा वडा 
वा पाधलकास्तरमा बाल सञ्जाल धनमाधण गरी व्यवस्थापन गनध सक्नेछ । 

(६)  बालसञ्जालिताध र नवीकरण गरे बापतकुनै शलु्क धलइने छैन । 

(७)  बालसञ्जालले ५ वषधसम्म उि सञ्जालको नवीकरण नगरेमा स्वताः िारेज हनुेछ । 

11. बालक्लबको काम, कतधव्य र अधिकार(1) बालक्लब को काम, कतधव्य र अधिकार िेहाय बमोश्चजम 
हनुेछाः 

(क) क्लबमा आवर्द् सिस्य सवहत अिार वषधमधुनका सबै बालबाधलकाहरुको क्षमता ववकास 
अधभवृवर्द् हनुे िालकाहाश्चजरी जवाफ, विृत्वकला, धनबन्ि लेिन, सावहश्चत्यक गधतववधि 
आदि सञ्चालन गने, 

(ि) बालबाधलका, उनीहरूका अधभभावक, र पररवारका अन्य सिस्यहरूलाई बाल अधिकारको 
बारेमा सचेत गराउने, 

(ग) धसकाई प्रवक्रयामा बाल सहभाधगता अधभबदृि गिै बालबाधलकामा अन्तरधनहीत प्रधतभाको 
प्रस्फुटन गने गराउने । 

(घ) बालबाधलकालाइजीवनपयोगी सीपको बारेमा जानकार गराउने, 
(ङ) बालक्लब लाइ बालबाधलकामा रचनात्मकता र नवीन कौशल ववकास गने एक साझा 

स्थलको रूपमा स्थावपत गराउने, 
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(च) बालबाधलकाको कक्षा कोिाको धसकाइलाई वास्तववक जीवनमा रूपान्तरण गनध सक्न े
सािनको रूपमा बालक्लब लाइ पररश्चचत गराउने, 

(छ) स्वास््य, सरसफाई र वातावरणका क्षेत्रमा सामिुावयक सचेतनाका गधतववधिहरू सञ्चालन 
गने, 

(ज) बालबाधलकाको कल्याण र अधिकार सधुनश्चित गनध स्थानीय तहमा ववधभन्न कायधक्रमहरू 
आयोजना गने, 

(झ) कला, सावहत्य, सामाश्चजक सद्भाव, मातभृाषा, मात ृसंस्कृधत र श्चशक्षाको संरक्षणका लाधग 
आवाज उिाउन; र सामाश्चजक कुरीधत तथा बाल अधिकार उल्लंघनको घटनाहरूको 
धबरूर्द् रचनात्मक आवाज उिाउने, 

(ञ) ववद्यालय भनाध हनुे उमेर समहुका बालबाधलकाहरु ववद्यालय भनाधबाट वश्चञ्चत रहे नरहेको 
बारेमा धनरन्तरअनगुमन गने र ववद्यालय नगएका बालबाधलकालाई ववद्यालय भनाध गनधका 
लाधग सम्बश्चन्ित वडा कायाधलयसँगसमन्वय गरी ववद्यालय भनाध गने व्यवस्था धमलाउने, 

(ट) गाउँपाधलका तथा आफ्नो वडाधभत्रका टोल ववकास संस्थाहरुले सञ्चालन गने 
जनचेतनामलुक कायधमा सवक्रय सहभाधगता जनाउने, 

(ि) बालमैत्री शासन प्रविधनका लाधग धनिाधररत सचुकहरु कायाधन्वयनमा सिैव अग्रसर रही 
बालमैत्री वडा वा पाधलका अधभयानमा गाउँपाधलका तथा वडालाई धनरन्तर सहयोग गने, 

(ड) पूणध साक्षर, पूणध िोप, पूणध घटना िताध, पूणध सरसफाई आदि अधभयानमा गाउँपाधलका, वडा 
तथा टोल ववकाससंस्थाहरुलाई सहयोग गने, 

(2)उपिफा (1) मा ज ेसकैु लेिेको भए तापधन बालक्लब , बाल संस्था तथा बाल सञ्जालले िेहाय 
बमोश्चजमका कायधहरू गनध गराउन धनषेि गररएको छाः- 

(क)  कुनै राजनीधतक िल वा त्यसको भात ृसंगिनका पक्षपोषण वा ववरोि गनध, 
(ि)  समिुायको सावधजधनक वा धनजी सम्पश्चत्त िरुुपयोग तथा कसैको जीउज्यान माधथ क्षधत 

परु्रयाधउन, 
(ग)  समिुायका धनश्चित जातजाधत, िमध, के्षत्र वा पेशाकमी प्रधत गलत भावना र दृविकोण 

सम्प्रषेण गनध, 
(घ)  वहंसा र िवु्यधवहार पीधडत तथा प्रभाववत बालबाधलकाको गोपनीयता भंग हनुे र 

  पवहचान िलु्ने गधतववधिहरू गनध, 
(ङ)  सांस्कृधतक कारण बाहेक रातको समयमा र आफ्नो ववद्यालय, बालगहृ 

वासमिुायभन्िा बावहर गएर गररने गधतववधि तथा कायधक्रमहरूमा सहभागी हनु तर 
प्रधतस्पिाध,आवासीय ताधलम वा आयोजकहरूले उश्चचत सरुक्षा प्रबन्ि गरेको अवस्थामा 
भन ेसमिुाय, बालगहृ वा ववद्यालय भन्िा बावहर गएर कायधक्रम गनध सवकने छ । 

(च) उश्चचत सरुक्षाको प्रबन्ि र आवश्यक पूवध अनमुधत बेगर श्चजउज्यानमा ितरा पगु्न े 
  साहधसक िेलहरू िेल्न िेलाउन, 
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(छ)  बाल समूह कोष धनमाधण वा आय आजधनका लाधग बालश्रम तथा कुनै पधन  
  व्यापार, व्यवसाय गनध, 

(ज)  धसंगो पररयाजेना सञ्चालन गनध वा िुला र लामो समयका गधतववधिहरू सञ्चालन गनध, 
(झ)  आधथधक श्चजम्मवेारी धलई कायधहरू गनध, 

 (ञ)  सामाश्चजक रुपमा अस्वीकायध तथा नकारात्मक सामाश्चजक प्रभाव पानेकायधहरु गनध  
  गराउन, 

(ट)  सामाश्चजक शाश्चन्त, सवु्यवस्था तथा सरुक्षामा नकारात्मक असर पने िेश्चिएमा वा अन्य 
उपयिु कारण िशाधई गाउँबाल अधिकार सधमधतको परामशधमा सरुक्षा धनकाय वा 
गाउँपाधलका वा ववद्यालयले रोक लगाएका कायधहरु गनध गराउन।  

12. बाल सञ्जालको काम, कतधव्य र अधिकाराः(१) बालक्लब  सञ्जालको काम, कतधव्य र अधिकार िेहाय 
बमोश्चजम हनुेछाः 

(क)  आफ्नो क्षेत्रधभत्रका बालक्लबहरूको अधभलेि राख्न ेतथा बालबाधलकाका लाधग उपयोगी 
हनु ेपसु्तकालय वा सूचना केन्र स्थापना र सञ्चालन गने । 

(ि)  आबर्द् बालक्लबहरूको गधतधबधि सञ्चालन गनध सञ्जाललाई वडा, पाधलका तथा अन्य 
सहयोगी संस्थाहरूबाट प्राप्त आधथधक सहयोग उपलब्ि गराउने । 

(ग) बालक्लबहरूले सञ्चालन गरेका कायधक्रमहरूमा अधतधथको रूपमा उपश्चस्थत भई 
बालक्लबका अन्य साथीहरूलाई हौसला प्रिान गने ।तर, यस्ता वकधसमका 
गधतववधिहरू सञ्चालन गिाध आफ्ना तथाअन्य साथीहरूको पढाइलाई असर नपने गरी 
वविा तथा फुसधिको दिनमा कायधक्रम गनध उत्प्ररेरत गने । 

(घ)  बालअधिकारसँग सम्बश्चन्ित ववशेष अधभयान तथा कायधहरू बालक्लबहरू माफध त ्
प्रभावकारी रूपले सम्पन्न गनध ववधभन्न उपसधमधतहरूको गिन गरी सञ्जालका 
पिाधिकारीहरूका बीचमा कायधववभाजन गरी काम गनध सकारात्मक वातावरण 
बनाउने। 

(ङ)  गाउँपाधलकाले स्थानीयस्तरमा बालबाधलकाको अधिकारसँग सम्बश्चन्ित योजना तजुधमा 
कायाधन्वयन र मूल्यांकनका सम्पूणध चरणहरूमा सञ्जालबाट प्रधतधनधित्वको माग गनुधका 
साथै अन्य बालक्लबहरूको तफध बाट आएको योजना तथा सझुावहरू समेतलाई ययाल 
गिै सञ्जालको तफध बाट सवक्रय सहभाधगता जनाउने । 

(च)  स्थानीयस्तरमा बालबाधलका माधथ हनुे सबै वकधसमका िवु्यधवहार,वहंसा, हेला, हेपाइ, 

सामाश्चजक कुरीधत र ववभेि जस्ता बालअधिकार हननका घटनाववरूर्द् बालक्लबको 
तफध बाट आवश्यक पहल र पैरबी गने साथै यस्ता वकधसमका घटनाका ववरूर्द् 
सम्बश्चन्ित सरोकारवाला पक्षहरूको ध्यान आकृि गराउन,े सहकायध र समन्वय गने । 

(छ)  बालक्लबहरुले आयोजना गनेकायधक्रमका लाधग आवश्यक स्रोतहरुको िोजी गरी 
सञ्जालले सहयोग माग गने तथा कायधक्रमसम्पन्न गनध अन्य धनकायहरुसँग समन्वय 
गने। 
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(ज)  आफ्नो कायधक्षते्रमा सञ्चालन भएका ववद्यालय भनाध, जन्मिताध, बालवववाह, बालमैत्री 
वातावरण, िलुा दिसामिु के्षत्र, बालमैत्री स्थानीय शासन, ववद्यालयमा भयरवहत श्चशक्षण 
धसकाइको सम्बन्िमा बालबाधलका सँगसँगै गने अधभयानहरूमा बालसञ्जालको तफध बाट 
सवक्रय सहभाधगता जनाउने । 

(झ)  बालक्लब तथा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कायधरत ्अन्य संघसस्था तथा सरोकारवालाहरू 

बीच आपसी समझिारी र समन्वयको वातावरण तयार गने । 

(ञ)  आफ्नो क्षेत्र धभत्र रहेका बाल क्लबहरूले सम्पन्न गरेका वक्रयाकलापहरूको संश्चक्षप्त 
प्रधतविेन माग गने तथा सो को अधभलेि राख्न ेतथा पाधलका र नगर बाल अधिकार 
सधमधतमा पेश गने । 

(ट)  बालक्लबहरू बीच आपसी समन्वय, सहकायध बढाउने तथा सवालहरूको सामूवहकीकरण 
गने र एक आपसबाट धसकाईका अवसर सजनृा गने । 

13. बालबाधलकाको संस्था वा सञ्जालको कतधव्य तथा िावयत्वाः(१) बालक्लब , बाल संस्था वा बाल 
सञ्जालका सबै उमेर, धलंग, जातजाधत, अपांगता लगायत स्थानीय समाजको ववववितालाई प्रधतववम्व गने 
गरी समावेशी हनुपुनेछ ।  

 तर, यस व्यवस्थाले बाधलकाहरु मात्र सिस्य रहन सक्ने गरी ववश्चशिीकृत बालक्लब वा संस्था 
 सञ्चालन गनध रोक लगाएको माधननेछैन ।  

 (२)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको सिस्यता वविानमा तोवकएको प्रवक्रया बमोश्चजम योग्य   
  बालबाधलका वा धनजको संस्थाले सिस्यता धलन पाउने गरी िलु्ला गनुधपनेछ । 

 (३)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको नेततृ्व वा यसका वक्रयाकलापहरुमा बवढ भन्िा बवढ  
  बालबाधलकालाई अवसर पाउने गरी सञ्चालन गनुधपनेछ ।  

 (४)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालका पिाधिकारीहरुले िईु कायधकाल भन्िा बवढ पिमा   
  धनरन्तर नबसी क्रमशाः अकाध बालबाधलकालाई नेततृ्वको अवसर प्रिान गनुधपिधछ । 

 (५)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको सिस्यता धलन वा सञ्जालमा प्रधतधनधित्व गनध कुनै   
  बालक वा बाधलकालाई बाध्य पानध हुँिैन । 

 (६)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालले आफ्ना क्लब, संस्था वा सञ्जालका सिस्यहरुको वहत   
  हनुे र िीघधकालसम्म फाइिा पगु्ने कायधक्रम सञ्चालन गनुधपिधछ ।  

(७)  बालक्लब, संस्था वा सञ्जालले िधलय राजनैधतक कायधक्रममा सहभागी हनुे वा त्यसको समथधन 
र ववरोि गने कायधक्रम सञ्चालन गनुधहिैुन। तर, राजनैधतक ववचारिारा रदृविकोणका ववषयमा 
वहस र छलफल सञ्चालन गनध यस धनयमले बािा पयुाधएको माधननछैेन ।  

14. बालक्लब  तथा बाल सञ्जालको स्थानीय स्तरको भेलााः (१)सावधजधनक धनकाय वासंस्थाले 
बालबाधलकाको सरुक्षा र संरक्षणको सधुनश्चितता गरी बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालको वडा, 
पाधलकास्तरको भेला आयोजना गनध सक्नछेन ्। 
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(२) उपिफा (१) बमोश्चजमको भेलाका आयोजकले सहभागी हनुे प्रत्येक बालबाधलका, 
बालबाधलकाको आमाबाब,ु संरक्षक वा माथवरसँग अनमुधत धलई धलश्चित मञ्जुरीनामामा 
हस्ताक्षर गराउनपुिधछ ।  

(३) उपिफा(१) बमोश्चजमको भेला आयोजना गिाध बालबाधलकाले राती बास बस्ने गरी जानपुने 
भएमा बालबाधलकालाई पररवार वा संरक्षकको श्चजम्मा लगाई पिाउन ु पनेछ । तर 
बाधलकाको हकमा मवहलाको साथ लगाइ पिाउनपुनेछ । 

15. बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालको आधथधक िावयत्व:(१) बालक्लबवा संस्था र बाल सञ्जालले कुन ै
पधन वकधसमको आधथधक कारोबार गनुध हुँिैन र अन्य कुनै व्यश्चिवा संस्थाले बालक्लब वा संस्था र 
बाल सञ्जाललाइ आधथधक िावयत्व दिन हुँिैन ।  

(२) बालक्लबवा संस्था र बाल सञ्जालसँग सहकायध गिाध सहकायध गने ससँ्थाले आधथधक िावयत्व 
व्यहोने गरी सञ्चालन गनुधपनेछ ।  

(३)  बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालले आफ्नो संस्थाको आधथधक िावयत्व सञ्चालन गनधकुन ै
व्यश्चि वा संस्था लाई श्चजम्मवेारी दिन सक्नछेन ्। 

(४)  यसरी श्चजम्मवेारी पाएको संस्थाले प्रचधलत कानून बमोश्चजम सामाश्चजक संस्थाले राख्न े लेिा 
प्रणाली बमोश्चजम संस्थाको लेिा राख्नपुनेछ ।  

 
 

पररच्छेि 5 

स्थानीयबाल अधिकार सधमधत सम्बन्िी व्यवस्था 

16. गाउँबाल अधिकार सधमधतको गिनाः (१) पाधलकामा िेहाय बमोश्चजमको अध्यक्ष र सिस्य रहन े
स्थानीय बाल अधिकार सधमधत गिन हनुछे:- 

 (क) उपाध्यक्ष  –अध्यक्ष 

 (ि) गाउँपाधलकाले तोकेको मवहला वडा सिस्य सवहत 2 जना वडा सिस्य,  

  माध्यधमक ववद्यालयका प्रिानाध्यापकमध्ये १ जना 
  फोकल श्चशक्षक मध्ये 1 जना 
  सूचीकृत समाज सेवी वा सामाश्चजक कायधकताध, बाल मनोववज्ञ, श्चचवकत्सक वा स्टाफ  
  नसधमध्ये 1 जना गरी जम्मा 5 जना   –सिस्य  

(ग) गाउँपाधलकाको बालबाधलका शािा प्रमिु, श्चशक्षा शािा प्रमिु र जनस्वास््य शािा 
प्रमिु गरी 3 जना   -सिस्य 

 (घ)बाल क्लवले तोकेको 1 जना बाधलका सवहत 2 जना     –              सिस्य  

 (ङ)  स्थानीय प्रहरी प्रमिु, नेपाल प्रहरी –  सिस्य 

 (च) बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्याण, श्चशक्षा, स्वास््य तथा  

  बाल न्यायका क्षेत्रमा कायाधनभुव भएका व्यश्चि वा संस्था मध्येबाट गाउँपाधलकाले 

  मनोनयन गरेका कम्तीमा 1 जना मवहला सवहत 2 जना       -सिस्य 
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 (छ) बाल कल्याण अधिकारी     –सिस्य–सश्चचव 

(२) उपिफा (१) को िण्ड (ि), (च) बमोश्चजम मनोधनत सिस्यको पिावधि चार वषधको हनुेछ ।  

17. गाउँबाल अधिकार सधमधतको काम, कतधव्य र अधिकाराः(१) स्थानीय बाल अधिकार सधमधतको काम, 

कतधव्य र अधिकार िेहाय बमोश्चजम हनुेछ:– 

(क) सधमधतको िीघधकालीन नीधत, योजना र वावषधक कायधक्रम तथा वजेट  स्वीकृत गने, 

(ि) बालबाधलकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रविधन र पररपूधतधको लाधग आवश्यक 
स्थानीय नीधत, कानून, योजना, कायधक्रम र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गनध स्थानीय 
तहलाई सझुावदिने, 

(ग) स्थानीय तहिारा सञ्चाधलत बालबाधलका सम्बन्िी कायधक्रमको अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा 
समीक्षा गरी सझुाव दिने, 

(घ) स्थानीय तहधभत्र हनु सक्ने बालवववाह, बालश्रम, शारीररक तथा मानधसक पीडा तथा 
बाल यौन िवु्यधवहार जस्ता सबै प्रकारका बाल वहंसाको रोकथाम, धनषेि र धनयन्त्रण 
तथा सडक बालबाधलकाको उर्द्ार, पनुाःस्थापना, संरक्षण र व्यवस्थापनमा समन्वय, 
सहयोग र सहजीकरण गने,   

(ङ) आफ्नो पाधलकाधभत्रका वडा, ववद्यालय, संरचनालाइध बालमैत्री बनाउन आवश्यक 
मापिण्ड तजुधमा गने गराउने, 

(च) बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्वनका साथै बालमैत्री वडा तथा पाधलका घोषणाको 
नेततृ्व धलने, 

(छ) बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रविधन गने सम्बन्िमा सरोकारवालाको क्षमता अधभववृर्द् 
गने गराउने,  

(ज) स्थानीय तहमा एक आधथधक वषधमा बालबाधलका सम्बन्िी भए/गरेका कायधहरू र 
बालबाधलका तथा बाल अधिकारको अवस्था समेट्न े गरी बालबाधलका सम्बन्िी 
स्थानीय वावषधक प्रधतविेन स्थानीय कायधपाधलकाको स्वीकृधत धलइध प्रत्येक आधथधक वषध 
समाप्त भएको िइुध मवहनाधभत्र सावधजधनक गने, ववेसाइटमा राख्न,े सधमधत तथा स्थानीय 
तहमा सरुश्चक्षत राख्न ेर सोको एक/एक प्रधत प्रिेश सधमधत, प्रिेश मन्त्रालय, पररषद् र 
मन्त्रालयमा पिाउने,  
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(झ) बालबाधलका सम्बन्िी स्थानीय त्याङ्क वववरण संकलन, अधभलेिीकरण तथा सूचना 
प्रणालीको ववकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र सदुृढीकरणमा सहयोग गने, 

(ञ) सधमधतको सश्चचवालय, जनशश्चि र आधथधक स्रोत सािनको व्यवस्था धमलाउने, 
पररचालन गने, तालीम दिन तथा क्षमता अधभवृवर्द् गनध समन्वय र सहयोग गने, 

(ट) स्थानीय तह माफध त नेपाल सरकार, अथध मन्त्रालयको स्वीकृधत धलई बाल संरक्षण 
तथा बाल अधिकार प्रविधनका लाधग दिपक्षीय तथा बहपुक्षीय ववकास साझेिार एवम ्
अन्तराधविय संघ संस्थाबाट प्राप्त सहायताबाट आवश्यकतानसुार कायधक्रम सञ्चालन गने, 

(ि) नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार र स्थानीय तहको स्वीकृत योजना, वावषधक नीधत तथा 
कायधक्रम अनकूुल प्राथधमकता धनिाधरण गरी बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार 
प्रविधनका लाधग ववशेष राविय अधभयान सञ्चालनमा सहयोग गने,  

(ड) स्थानीय तहमा बालबाधलका िोजतलास नं. १०४ तथा बाल हेल्पलाइन नं. १०९८ 
(िश,नौ, आि) नेपाल सञ्चालन सेवा अधभवृवर्द्मा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण 
गने, 

(ढ) िमधपतु्र िमधपतु्री धलन दिन चाहने िम्पश्चत्त तथा व्यश्चिलाइध सधमधतमा सूश्चचकृत गरी 
आन्तररक िमधपतु्र िमधपतु्री धलने दिने व्यवस्थालाइध सहजीकरण गने, 

(ण) ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका तथा अनाथ बालबाधलकालाइध िमधपतु्र िमधपतु्री 
धलन दिन, संरक्षक र माथवर धनयिु गनध स्थानीय तह र अिालतलाइध सहयोग गने, 

(त) ऐन, प्रचधलत कानून तथा मापिण्ड बमोश्चजम सञ्चालन हनु नसकेका बाल गहृ, बाल 
सिुार गहृ, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, पनुाःस्थापना केन्र तथा सामाश्चजकीकरण 
केन्र बन्ि तथा कारबाही गनध सझुाव तथा प्रधतविेन सवहत मन्त्रालयमा धसफाररस 
गने, 

(थ) गाउँपाधलकाधभत्र हनु सक्न े बाढी, पवहरो, हरुी बतास, शीत लहर र आगो जस्तो 
प्राकृधतक प्रकोप, मानवबाट धसश्चजधत संकट तथा कोरोना र इन्फ्लूञ्जा जस्तो 
महामारीबाट बालबाधलकाको तत्काल आकश्चस्मक उर्द्ार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा 
सहयोग गने,  

(ि) गाउँपाधलकाधभत्र सञ्चाधलत बाल गहृ, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, पनुाःस्थापना केन्र 
लगायतमा आश्चश्रत बालबाधलकाको समग्र श्चस्थधत र उपलब्ि सेवाको गणुस्तर तथा 
प्रभावकाररताका सम्बन्िमा अनगुमन तथा धनरीक्षण गिाध प्राप्त वववरण सवहत िेहायका 
कुराहरूको समेत जाँचबझु गरी सोको एक/एक प्रधत वावषधक प्रधतविेन आधथधक वषध 
समाप्त भएको िइुध मवहनाधभत्र प्रिेश सधमधत, प्रिेश मन्त्रालय, पररषद् र मन्त्रालयमा 
पिाउने,  

(१) बालबाधलकाको वैयश्चिक वववरण अद्यावधिक गरी रािेको छ वा छैन, 
(२) बालबाधलकालाई धनयधमत रुपमा श्चशक्षा तथा तालीम प्रिान गररएको छ वा 

छैन,  
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(३) बालक्लब गिन गरी बालबाधलकालाई िेलकूि, मनोरञ्जन तथा सांस्कृधतक 
कायधक्रम लगायतका बाल सहभाधगता जस्ता अन्य वक्रयाकलापमा संलग्न 
गराइएको छ वा छैन, 

(४) बालबाधलकालाई ऐन, प्रचधलत कानून तथा मापिण्ड बमोश्चजमको सवुविा प्रिान 
गररएको छ वा छैन, 

(५) बाल गहृ, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, पनुाःस्थापना केन्र तथा 
सामाश्चजकीकरण केन्रमा बालमैत्री व्यवहार तथा वातावरण कायम गररएको छ 
वा छैन, 

(6) बाल गहृमा आश्चश्रत बालबाधलका वैकश्चल्पक हेरचाहको व्यवस्थाको प्राथधमकता 
अनसुार अश्चन्तम ववकल्पको रूपमा बाल कल्याण अधिकारबाट व्यवस्था धमलाइ 
राश्चिएको छ वा छैन, 

(7) व्यवस्थापन पक्ष तथा बालबाधलकाले ऐन, प्रचधलत कानून वा मापिण्डको 
पालन गनुध पने कुराहरु पालन गरेको छ वा छैन,  

(8) उपलब्ि स्रोत सािनलाइध मध्य नजर गरी बालबाधलकाको सवोत्तम वहतलाइध 
ध्यान दिएको छ वा छैन, 

(9) बाल संरक्षण मापिण्ड धनमाणध गरी लागू गररएको छ वा छैन ।   

 (२)सधमधतले उपिफा (१) बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्य ेकेही अधिकार आवश्यकता अनसुार 
बाल कल्याण अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गनध सक्नेछ । 

18. गाउँबाल अधिकार सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्यवस्थााः बाल अधिकार सधमधतको बैिक सम्बन्िी 
व्यवस्था िेहाय बमोश्चजम हनुछे :– 

(१)  सधमधतको बैिक कम्तीमा वषधको चार पटक अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बस्नेछ    

(२)  अध्यक्षको धनिेशनमा सधमधतको बैिक सिस्य–सश्चचवले बोलाउनेछ । 

(३)  सिस्य–सश्चचवले सधमधतको बैिक बस्ने सूचना सवहत बैिकमा छलफल हनुे ववषयहरूको सूची 
तीन दिन अगावै सधमधतका सिस्यहरूलाई उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(४)  सधमधतमा तत्काल कायम रहेका सिस्य सषययाको पचास प्रधतशतभन्िा बढी सिस्यहरू 
उपश्चस्थत भएमा सधमधतको बैिकको लाधग गणपूरक सषयया पगेुको माधननेछ । 

(५)  सधमधतकोबैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र धनजको अनपुश्चस्थधतमा उपश्चस्थत सिस्यहरूले 
आफू मध्येबाट छानेको सिस्यले बैिकको अध्यक्षता गनेछ । 

(६)  बैिकमा उपश्चस्थत सिस्यहरुको बहमुतको धनणधय मान्य हनुेछ । मत बराबर भएमा बैिकको 
अध्यक्षता गने व्यश्चिले धनणाधयक मत दिन सक्नेछ ।  

(७)  सधमधतको बैिकको धनणधय सधमधतको अध्यक्ष र सिस्य-सश्चचविारा प्रमाश्चणत गररनेछ। 

(८)  सधमधतको बैिक तथा सञ्चालन िचध स्थानीय तहको धनयमानसुार हनुेछ ।   

(९)  बैिक सम्बन्िी अन्य कायधववधि सधमधत आफैले धनिाधरण गरे बमोश्चजम हनुेछ। 
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19. उपसधमधत वा कायधटोली गिन गनध सक्नाेः (१) सधमधतले आफूले गनुध पने कुन ैकाम सचुारु रुपले 
सञ्चालन गनधको धनधमत्त बाल ववशषेज्ञ वा ववज्ञ, बाल मनोववज्ञ, समाज सेवी, सामाश्चजक कायधकताध, 
श्चशक्षक, श्चचवकत्सक, बालक्लब का प्रधतधनधि, सामाश्चजक पररचालक तथा बाल अधिकारकमीहरु मध्य े
आवश्यकतानसुार समावेश हनुे गरी धनश्चित अवधिका लाधग बढीमा तीन सिस्यीय उपसधमधत वा 
कायधटोली गिन गरी पररचालन गनध सक्नेछ ।  

(२)  उपिफा (१) बमोश्चजम गिन हनुे उपसधमधत वा कायध टोलीको काम, कतधव्य र अधिकार, 
कायध प्रकृधत अनसुार काममा िवटए वा काम गरे वापत टोली वा सिस्यले पाउन ेभत्ता वा 
पाररश्रधमक वा सेवा सवुविा तथा अन्य कायधववधि)इच्छाकामना गाउँपाधलकाको प्रचधलत 
धनयमानसुार सधमधतले तोकी दिए बमोश्चजम हनुेछ । 

20. वडास्तरीय बाल अधिकार सधमधताः (१) पाधलकाले िेहाय बमोश्चजमका अध्यक्ष र सिस्य रहन े
वडास्तरीय बाल अधिकार सधमधत गिन गनध सक्नेछ :- 

 (क) सम्बश्चन्ित वडाको वडा अध्यक्ष 1 जना   –अध्यक्ष 

 (ि) वडाले तोकेको मवहला सिस्य सवहत 2 जना वडा सिस्य,  

  माध्यधमक ववद्यालयका प्रिानाध्यापकमध्ये 1 जना 
  फोकल श्चशक्षकमध्ये 1 जना,  

  बाल मनोववज्ञ, श्चचवकत्सक वा स्टाफ नसध 1 जना गरी 5 जना  –सिस्य  

 (ग) वडाको बालबाधलका इकाइ, श्चशक्षा इकाइ र स्वास््य इकाइ 

  प्रमिु 3 जना        -सिस्य 

 (घ) वडा स्तरीय बाल सञ्जालले तोकेको 1 जना बाधलका सवहत 2 जना –सिस्य  

 (ङ)  वडाप्रहरी प्रमिु, नेपाल प्रहरी –सिस्य 

 (च) बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्याण, श्चशक्षा, स्वास््य तथा  

  बाल न्यायकाक्षेत्रमा कायाधनभुव भएका व्यश्चिमध्येबाट अध्यक्षले 

  मनोनयन गरेका कम्तीमा िईु जना मवहला सवहत 2जना       -सिस्य 

 (छ) वडा सश्चचव     –सिस्य–सश्चचव 

 (२) उपिफा (१) को िण्ड (ि), (च) बमोश्चजम मनोधनत सिस्यको पिावधि चार वषधको हनुेछ र 
िण्ड (च) बमोश्चजम सिस्यमा मनोनयन हनुको लाधग िेहाय बमोश्चजमको योग्यता पूरा भएको हनु ु
पनेछ:– 

(क)  नेपाली नागररक, 
(ि)  एक्काइस वषध उमेर पूरा भएको,  

(ग) नैधतक पतनिेश्चिने अन्य फौजिारी कसूरमा सजाय नपाएको, 
(ङ) सम्बश्चन्ित वडाधभत्र स्थायी बसोबास भएको। 
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(3) उपिफा (2)माजेसकैु लेिेको भएता पधन वडा सिस्य, ववद्यालय व्यवस्थापन सधमधतका 
अध्यक्ष, ववधभन्न संघसंस्थाका प्रधतधनधि तथा अन्य पिेन सिस्यहरू तथा बाल सञ्जालका 
प्रधतधनधिहरूका हकमा उमरे, बसोबास के्षत्र, शैश्चक्षक योग्यताको आिारमा सिस्य हनु 
अयोग्य माधनने छैन। 

21. वडास्तरीय बाल अधिकार सधमधतको काम, कतधव्य र अधिकाराः (1) वडास्तरीय बाल अधिकार 
सधमधतको काम, कतधव्य र अधिकार िेहाय बमोश्चजम हनुछेाः 

(क) वडाबाट प्रस्ताववत हनुे बालबाधलका र बाल अधिकार सम्बन्िी योजना, नीधत र 
कायधक्रमहरूको बाल अधिकारमा आिाररत सहभाधगतामूलक ढंगबाट धनमाधण गने 

(ि) वडा तहमा बाल अधिकारका सचेतना, प्रश्चशक्षण कायधक्रमहरू सञ्चालन गने गराउन े

(ग) वडालाइध बालमैत्री बनाउन ेधसिो प्रवक्रयाको नतेतृ्व धलन े

(घ) वडा तहमा बाल अधिकारको अवस्था अनगुमन तथा अध्ययन अनसुन्िान गने गराउन े

(ङ) बालबाधलकाको सम्बन्िमा प्राप्त उजूरीहरूको संकलन गने र रायसवहत न्यावयक सधमधतमा 
पिाउन े

(च) बालबाधलकासंग परामशध तथा छलफल कायधक्रम गने गराउन े

(छ) वडास्तरमा बालश्रम, बालवववाह, बेचवविन, ओसारपसार, बालबाधलका ववरूद्द हनु े वहंसा, 
िवु्यधवहार, शोषण अन्त्यका लाधग बाल संरक्षण मापिण्ड तजुधमा गरी कायाधन्यन गने 

(ज) सावधजधनक सनुवुाइका समयमा स्थानीय तहबाट सम्पन्न भएका बाल अधिकारका 
कायधहरूको प्रगधत वववरण सावधजधनक गने 

(झ) वडा तहमा बाल अधिकारका लाधग कायधरत सरकारी धनकाय, संघसंस्था, पररयोजना तथा 
सेवाहरूको नक्सांकन गने 

(ञ) बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधनका लाधग बहपुक्षीय धनकायहरूसंग समन्वय तथा 
सहकायध गने 

(ट) वडामा रहेका बालक्लब, सञ्जाल, समूहको सूची तयार गरी गाउँ बाल अधिकार सधमधतमा 
पेश गने 

(ि) वडामा सञ्चाधलत बालगहृ, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रहरूको अनगुमन गरी गाउँबाल 
अधिकार सधमधतमा प्रधतविेन पेश गने 

22. वडा बाल अधिकार सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्यवस्थााःवडा बाल अधिकार सधमधतको बैिक सम्बन्िी 
व्यवस्था िेहाय बमोश्चजम धनिाधरण गररएको छ:– 

(१)  सधमधतको बैिक कम्तीमा वषधको चार पटक अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बस्नेछ    

(२)  अध्यक्षको धनिेशनमा सधमधतको बैिक सिस्य–सश्चचवले बोलाउनेछ । 

(३)  सिस्य–सश्चचवले सधमधतको बैिक बस्ने सूचना सवहत बैिकमा छलफल हनुे ववषयहरूको सूची 
तीन दिन अगावै सधमधतका सिस्यहरूलाई उपलब्ि गराउनपुनेछ । 

(४)  सधमधतमा तत्काल कायम रहेका सिस्य सषययाको पचास प्रधतशतभन्िा बढी सिस्यहरू 
उपश्चस्थत भएमा सधमधतको बैिकको लाधग गणपूरक सषयया पगेुको माधननेछ । 
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(५)  सधमधतको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र धनजको अनपुश्चस्थधतमा उपश्चस्थत सिस्यहरूले 
आफू मध्येबाट छानेको सिस्यले बैिकको अध्यक्षता गनेछ । 

(६)  बैिकमा उपश्चस्थत सिस्यहरुको बहमुतको धनणधय मान्य हनुेछ । मत बराबर भएमा बैिकको 
अध्यक्षता गने व्यश्चिले धनणाधयक मत दिन सक्नेछ ।  

(७)  सधमधतको बैिकको धनणधय सधमधतको अध्यक्ष र सिस्य-सश्चचविारा प्रमाश्चणत गररनेछ। 

(८)  सधमधतको बैिक तथा सञ्चालन िचध स्थानीय तहको धनयमानसुार हनुेछ ।   

(९)  बैिक सम्बन्िी अन्य कायधववधि सधमधत आफैले धनिाधरण गरे बमोश्चजम हनुेछ। 

 
 

पररच्छेि 6 

बाल कल्याण अधिकारी 

23. बाल कल्याण अधिकारीको धनयिुीाः(१)गाउँपाधलकाले ऐनको िफा ६१ को उपिफा (१) बमोश्चजम 
हनुेगरी एकजना बालकल्याण अधिकारी गाउँपाधलकाको कमधचारी पिपधुतध प्रवक्रया अनसुार धनयिु 
गनेछ ।  

(२)  उपिफा (१) बमोश्चजम बालकल्याण अधिकारीको धनयशु्चि नभएसम्म पाधलकाले मवहला तथा 
बालबाधलका शािा प्रमिु वा अधिकृत स्तरको अन्य कुनै कमधचारीलाई बालकल्याण 
अधिकारी तोक्न सक्नेछ । 

(३)  उपिफा (१) बमोश्चजम धनयिु बालकल्याण अधिकारीले गाउँबालअधिकार सधमधतको सिस्य 
सश्चचवको रूपमा काम गनेछ । 

24. बाल कल्याण अधिकारीको काम, कतधव्य र अधिकाराःबालकल्याण अधिकारीको काम, कतधव्य र 
अधिकार िेहाय बमोश्चजम हनुछेाः 
(क) बालअधिकार सधमधतको धनणधय एवम ्धनिेशनहरू कायाधन्वयन गने वा गराउने। 

(ि) नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार र स्थानीय तहबाट स्वीकृत नीधत र योजना अनरुूप सधमधतको 
वावषधक कायधक्रम र बजेट तजुधमा तथाकायाधन्वयन गनध स्थानीयतह र स्थानीय बाल अधिकार 
सधमधतलाई आवश्यक सहयोग गने एवम्कायध सम्पािनको प्रगधत प्रधतवेिन सधमधतको बैिकमा 
पेश गने ।  

(ग) गाउँपाधलकाधभत्र स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गने सबै बालबाधलकाले प्राप्त गनुधपने 
हेरचाह, स्वास््य, श्चशक्षा, संरक्षण तथा सहभाधगताको अवस्था सम्बन्िी त्याङ्क संकलन, 

अध्यावधिक र ववश्लषेणगरीप्रधतविेन तयार गने । 

(घ) गाउँपाधलकाका जोश्चिममा परेका, ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका, वैकश्चल्पक हेरचाहको 
आवश्यकता भएका तथा कसूरबाट पीधडत बालबाधलकाको तत्काल उद्दार, मनोसामाश्चजक 
परामशध, उपचार, अस्थायी संरक्षण, आमाबाबलुाई पाररवाररक सहयोग, पाररवाररक पनुधमधलन तथा 
वैकश्चल्पक स्याहार लगायतका कायध गने ।   
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(ङ) िण्ड (घ) बमोश्चजमका कायध गनध कायधयोजना तयार गरी गाउँबालअधिकार सधमधत समक्ष 
स्वीकृधतका लाधग पेश गने र स्वीकृत कायधयोजना कायाधन्वयन गने । 

(च) आन्तररक तथा अन्तरिेशीय िमधपतु्र/िमधपतु्रीका रुपमा जान योग्य आफ्नो भौगोधलक के्षत्रधभत्र 
स्थायी िेगाना भएका बालबाधलकाको वववरण गाउँपाधलकाबाट स्वीकृत गराई राविय बाल 
अधिकार पररषद् मा उपलब्ि गराउने । 

(छ) बालबाधलका ववरूर्द्को कसूरको अनसुन्िान प्रवक्रयामा पीधडत तथा कानूनको वववािमा परेका 
बालबाधलकाको अस्थायी तथा पाररवाररक संरक्षणका लाधग प्रहरी कायाधलय तथा अिालतलाई 
आवश्यक सहयोग उपलब्ि गराउने । 

(ज) ऐनको िफा ४९ बमोश्चजम गाउँपाधलकाधभत्र भएको वैकश्चल्पक हेरचाहको व्यवस्था,पनुस्थाधपना 
केन्र, अस्थायी संरक्षण सेवा, धनगरानी कक्ष, तथा बालबाधलकालाई शैश्चक्षक प्रयोजनका लाधग 
राश्चिएका मि, गरुूकूल, गमु्बा, मिरसा, चचध जस्ता आवासीय गहृको धनयधमत अनगुमन गरी 
सोको प्रधतवेिन बालअधिकार सधमधत तथा अन्य सम्बश्चन्ित धनकायमा पेश गने ।  

(झ) गाउँपाधलकामा भएका बालअधिकार उल्लंघन सम्बन्िी घटनामा बालबाधलकाको तत्काल उद्दार, 

राहत, संरक्षणर घटना व्यवस्थापन सम्बन्िी कायध गने ।  

(ञ) मलुकुी िेवानी संवहता, २०७४ बमोश्चजम बालबाधलकाको संरक्षक वा माथवर धनयशु्चिका लाधग 
अिालतमा धनविेन दिने । 

(ट) बालबाधलकाको लाधग वैकश्चल्पक हेरचाहको उपलब्िताको प्रधतविेन अिालतले माग गरेको 
अवस्थामा पेश गने ।  

(ि) वैकश्चल्पक हेरचाहमा राश्चिएका बालबाधलकाको जन्मिताध गनध, नागररकता बनाउन र धनजको चल 
अचल सम्पश्चत्तको अधभलेि रािी संरक्षण गनध सम्बश्चन्ित धनकायमा सहजीकरण तथा धसफाररस 
गने । 

(ड) बालबाधलकाको गोपधनयताको हकको उल्लंघन नहनु े गरी िण्ड (ग), (झ), (ञ) र प्रचधलत 
कानून बमोश्चजम प्रकाश्चशत गनुधपने सूचना समेतको प्रधतवेिन स्थानीय बाल अधिकार सधमधतको 
स्वीकृधतमा प्रकाशन गने र सोको वववरण आधथधक वषध समाप्त भएको सािी दिनधभत्र प्रिेश 
बालअधिकार सधमधत र राविय बालअधिकार पररषिमा पेश गने ।  

(ढ) गाउँपाधलकाको योजना तजुधमा प्रवक्रयामा बालबाधलकाका ववषयलाई प्राथधमकता दिन पहल 
गने। 

(ण) सधमधतबाट प्रत्यायोश्चजत अन्य काम गने गराउने । 

 
 
 
 

पररच्छेि 7 

बाल मनोववज्ञ, समाजसेवी तथा सेवा प्रिायक धनकाय सम्बन्िी व्यवस्था 
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25. समाजसेवी तथा बाल मनोववज्ञको सूची तथा धनयिुीाः(1) गाउँपाधलकामा रही समाजसेवी तथा 
बालमनोववज्ञको रूपमा काम गनध चाहने व्यश्चिले गाउँबाल अधिकार सधमधत समक्ष आफ्नो नाम 
सूचीकृत गराउन ुपनेछ। 

(2)  उपिफा (१) बमोश्चजम समाजसेवी तथा मनोववज्ञलाई सूचीकृत गनधका धनधमत्त नगर 
बालअधिकार सधमधतले धनविेकले पेश गनुधपने आवश्यक कागजात तथा वववरणको सूचीसमेत 
संलग्न गरी सात दिनको सावधजधनक सूचना जारी गनेछ। 

(3)  समाजसेवी तथा बाल मनोववज्ञको रूपमा काम गनध इच्छुक व्यश्चिले सूचनामा तोवकए 
बमोश्चजमका कागजात तथा व्यश्चिगत वववरण सवहत गाउँ बालअधिकार सधमधतमा धनविेन दिन ु
पनेछ ।  

(4) उप-िफा (3) बमोश्चजमको धनवेिन तथा कागजातको जाँचबझु गिाध गाउँ बाल अधिकार 
सधमधतले तोकेको न्यूनतम योग्यता पगेुका धनविेकहरूलाई समाजसेवीका रूपमा नगर 
बालअधिकार सधमधतले सूचीकृत गरी सोको सूचना प्रकाशन गनेछ । 

(5) समाजसेवीको छनौट र धनयशु्चिको प्रवक्रया, धनजको काम, कतधव्य, अधिकार, पाररश्रधमक तथा 
अन्य सवुविा स्थानीय बाल अधिकार सधमधतको धसफाररसमा गाउँपाधलकाले तोके बमोश्चजम 
हनुेछ। 

(6)  उपिफा (5) बमोश्चजम धनयिु हनुे समाजसेवीको पाररश्रधमक गाउँपाधलकाले व्यवस्था गनेछ । 

26. सेवा प्रिायक धनकायको नक्साकंन तथा सूचीकरणाः (1) गाउँपाधलकामा रही बालबाधलकाको हक, 
वहत र अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधनका लाधग इधच्छुक सामाश्चजक संस्थाहरू गाउँपाधलकामा 
अधनवायध रूपमा सूचीकृत हनु ुपिधछ। 

(2) उपिफा (1) सूचीकृत गनधका धनधमत्त गाउँ बालअधिकार सधमधतले धनविेकले पेश गनुधपने 
आवश्यक कागजात तथा वववरणको सूचीसमते संलग्न गरी सात दिनको सावधजधनक सूचना 
जारी गनेछ। 

(3) गाउँपाधलकामा सूचीकृत हनु इच्छुक सेवा प्रिायक धनकायले सूचनामा तोवकए बमोश्चजमका 
कागजात तथा संस्थागत वववरण सवहत गाउँबाल अधिकार सधमधतमा धनविेन दिन ुपनेछ ।  

(4) उप-िफा (3) बमोश्चजमको धनविेन तथा कागजातको जाँचबझु गाउँ बाल अधिकार सधमधतले 
तोकेको योग्यता पगेुका धनवेिकहरूलाई सेवा प्रिायक धनकायको रूपमा गाउँ बालअधिकार 
सधमधतले सूचीकृत गरी सोको सूचना प्रकाशन गनेछ । 

(5) उपिफा (4) बमोश्चजम सूचीकृत भएका धनकायलाइध सधमधतले आवश्यक परेको बेलामा सम्झौता 
गरी सेवा प्रवाहको अवसर प्रिान गनेछ। 

 

पररच्छेि ८ 

बाल कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

 

27. बालकोषाः (1)ववशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका तथा जोश्चिममा परेका तथा वहंसा पीधडत 
बालबाधलकाको सहयोगाथध पाधलकास्तरमा एक बाल कोष रहनेछ। 
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(2)उपिफा (1) बमोश्चजमको बालकोषमा िेहाय बमोश्चजमका रकमहरू रहनेछन ्

(क) पाधलकाबाट वावषधक रूपमा ववधनयोश्चजत बजेट 

(ि) संघसंस्थाबाट प्राप्त हनुे सहायता  

(ग) धनजी व्यवसाय तथा व्यश्चिहरूबाट प्राप्त हनुे आधथधक सहायता 
(घ) स्थानीय न्यावयक सधमधतबाट बालबाधलका ववरूर्द् वहंसाका घटनामा गररएको जररवाना 

रकम 

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

(च) अन्य तोवकएका आम्िानी 

28. कोष सञ्चालक सधमधताः(१)गाउँपाधलकामा बालकोष सञ्चालनका लाधग िेहाय बमोश्चजमको संयोजक र 
सिस्य रहेको एक बालकोष सञ्चालक सधमधत रहनेछ:- 

(क) अध्यक्ष,गाउँ बाल अधिकार सधमधत,     – संयोजक 

(ि) प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत      -  सिस्य 

(ग) लेिा प्रमिु        - सिस्य 

(घ) गाउँ बाल अधिकार सधमधतका सिस्य मध्य ेसधमधतले तोकेको 1 जना – सिस्य 

(ङ) बाल कल्याण अधिकारी      - सिस्य सश्चचव 
(२)  उपिफा (१) बमोश्चजमको सधमधतको बैिकमा आवश्यकतानसुार सम्बश्चन्ित सरोकारवालालाई 

आमन्त्रण गनध सवकनछे । 

29. बाल कोष सञ्चालक सधमधतको काम, कतधव्य र अधिकाराःबाल कोष सञ्चालक सधमधतको काम, कतधव्य 
र अधिकार िेहाय वमोश्चजमको हनुेछ । 

(क) तत्कालीन समयमा गाउँपाधलकाधभत्र आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबाधलकाको उर्द्ार 
संरक्षणका लाधग स्थापना भै सञ्चालनमा रहेका गाउँ बालसंरक्षण सधमधत, गाउँ बालसंरक्षण 
सधमधत र वडा बालसंरक्षण सधमधतका नाममा रहेको बाल उर्द्ार कोषको नाममा रहेको सबै 
कोष रकम िोजी गरीयस कायधववधि बमोश्चजम बनेको बाल कोषमा जम्मा गने, गराउने, 

(ि) जोश्चिम अवस्थामा रहेका र ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबाधलकाको उर्द्ार गने, 

स्वास््योपचार गने, पनुस्र्थापना गने तथा त्यस्ता बालबाधलकालाई  राहत दिन े सम्बन्िमा 
आवश्यक कायधक्रम तजुधमा गने, 

(ग) कुनै बालबाधलका जोश्चिम अवस्थामा भए वा नभएको धनिाधरण गने,  

(घ) स्वीकृत कायधक्रमको लाधग कोष पररचालन गने वा गराउने, 
(ङ) स्वीकृत कायधक्रम कायाधन्वयन भए नभएको सम्बन्िमा अनगुमन गने, 

(च) जोश्चिम अवस्थामा रहेका बालबाधलकालाई  राहत  स्वरुप  दिइने  रकमको  मापिण्ड  
बनाई  लागू गने, 

(छ) जोश्चिम अवस्थामा रहेका बालबाधलका सम्बन्िी अध्ययन तथा अनसुन्िान गने वा गराउने, 
(ज) सधमधतबाट गररने कायधक्रमको अनगुमन गने वा गराउन,े 

(झ) बालबाधलकाको के्षत्रमा काम गने धनकाय तथा संस्थासँग समन्वय गने, 
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(ञ) कोष वृवर्द्को लाधग स्रोतको िोजी गने  

(ट) जोश्चिम अवस्थामा रहेका बालबाधलकासम्बन्िी अन्य काम गने वा गराउने । 

30. बाल कोष सञ्चालक सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्यवस्थााः सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्यवस्था िेहाय 
बमोश्चजम कायम गररएको छाः- 

(1)  सधमधतको बैिक आवश्यकता अनसुार बस्नछे । 

(2)  सधमधतको बैिक संयोजकले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३)   सधमधतको  बैिक  बस्नभुन्िा  कम्तीमा  चौबीस  घण्टा  अगावै  सधमधतको  सिस्य–

सश्चचवले बैिकमा छलफल हनुे कायधसूची सवहतको सूचना सवै सिस्यहरुलाई दिन ु
पनेछ। 

(४)  सधमधतको िईु धतहाइ सिस्यहरु उपश्चस्थत भएमा सधमधतको बैिकको लाधग गणपूरक 
संयया पगेुको माधननछे । 

(५)  सधमधतको बैिकको अध्यक्षता सधमधतको अध्यक्षले गनेछ र धनजको अनपुश्चस्थधतमा 
सधमधतकाउ पश्चस्थत सिस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सिस्यले गनेछ । 

(६)  सधमधतको बैिकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा बैिकको अध्यक्षता 
गने व्यश्चिले धनणाधयक मत दिनेछ । 

(७)  सधमधतको धनणधय सधमधतको सिस्य–सश्चचवले प्रमाश्चणत गरी राख्नछे । 

(८)  सधमधतको बैिकसम्बन्िी अन्य कायधववधि सो सधमधत आफैले धनिाधरण गरे बमोश्चजम 
हनुेछ ।  

(९)  जोश्चिममा रहेका बालबाधलकाको आकश्चस्मक उर्द्ार तथा पनुस्र्थापना गनुध पने अवस्था 
भएमा सधमधतको संयोजक र सिस्य सश्चचवको आपसी सहमधतले आवश्यक हनुे रकम  
धनकासा िचध गने सक्नेछन ्।तर सो िचध रकम सधमधतको बैिकबाट अनमुोिन गनुध 
पनेछ । 

31. कोषको प्रयोग प्रयोजनाः(1) बाल कोषको प्रयोग िेहाय बमोश्चजमको प्रयोजनको लाधग गनध सवकनेछाः- 
(क) ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका तथा आपतकालीन अवस्थामा रहेका 

बालबाधलकाको उर्द्ार गनध,   
(ि) ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका तथा आपतकालीन अवस्थामा रहेका 

बालबाधलकाकालाई राहत, अस्थायी संरक्षण सेवा, पाररवाररक पनुधमधलन तथा 
पनुाःस्थापना, मनोसामाश्चजक ववमशध, स्वास््य उपचार, कानूनी उपचार, छात्रवशृ्चत्त जस्ता 
सेवा प्रिान गनध,  

(ग)  बालबाधलकाको हक वहत सम्बन्िमा कोष सञ्चालक सधमधतले तोके बमोश्चजमको अन्य 
काम गनध गराउन 

(२) बालकोषबाट गररने बालबाधलकाको सहयोगका लाधग कोष सञ्चालक सधमधतले तोके 
बमोश्चजमको कागजात पेश गनुधपनेछ । 
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32. बालकोषको िचधका सीमााः (1) बालकोषको रकम िेहायका अवस्थामा कोष सञ्चालक सधमधतको 
धनणधयबाट िचध गनध सवकने छाः 

 

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

(ि) वहंसा पीधडत बालबाधलकाको न्यायका लाधग अस्थायी आवास, मनोववमशध, 
यातायात तथा कानूनी सहायतामा लाग्ने िचध अधिकतम रू. 25 हजार सम्म 

(ग) जोश्चिममा रहेका बालबाधलकाका लाधग तत्काल राहत, शैश्चक्षक वृश्चत्त, स्वास््य सेवा 
एवम ्सामाश्चजक संरक्षणवापत अधिकतम प्रधत बालबाधलका रू. 5 हजार सम्म 

(घ) ववशेष पररश्चस्थधतमा बालबाधलकाको संरक्षणका लाधग सहयोग रकमको सीमा कोष 
सञ्चालक सधमधतको धनिाधरण गरे बमोश्चजम हनुेछ। 

(2) बालकोषको रकम ताधलम, गोष्ठी, बैिकभत्ता, भ्रमण तथा अनगुमन एवम ् प्रशासधनक कायध र 
सचेतनाका कायधक्रममा िचध गनध पाइने छैन। 

33. कोषको िाता सञ्चालनाः(1) कोषको रकम सधमधतको धनणधयले कोष तथा लेिा धनयन्त्रक कायाधलयको 
सहमधतमा नेपाल राि बैकबाट इजाजत प्राप्त पायक पने क वगधको बैंकमा वा नेपाल सरकारबाट 
ववत्तीय कारोबार गने अनमुधत प्राप्त सहकारीमा िाता िोली सञ्चालन गररनेछ। 

(2)  उपिफा 1 बमोश्चजमको िाता सञ्चालनका लाधग इच्छाकामना गाउँपाधलकाको हकमा प्रमिु 
प्रशासकीय अधिकृत र लेिा प्रमिुको संयिु िस्तितमा सञ्चालन गररनछे। 

(3)  प्रचधलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेश्चिएको भएपधन कोषको रकम िचध नभइ आधथधक वषधको 
अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम विज हनुे छैन। 

34. कोषको लेिा र लेिा परीक्षणाः(1) कोषको आय व्ययको लेिा नेपाल सरकारले अपनाएको लेिा 
प्रणाली बमोश्चजम राश्चिनछे। 

(2) कोषको लेिा परीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हनुेछ। 

 
 

पररच्छेि-९ 

ववववि 

35. स्रोतको व्यवस्थापनाःगाउँपाधलका तथा वडाले बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधन कायध सञ्चालन 
गनध योजना धनमाधण गरी सो योजनाको कायाधन्वयनका लाधग आवश्यक बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापन 
गनेछ 

36. प्रोत्साहन परुस्कारको व्यवस्थााः बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधन कायधमा उल्लेिनीय योगिान 
दिने व्यश्चि, बालक्लब, सञ्जाल तथा संघसंस्थालाइध गाउँपाधलकाले उश्चचत परुस्कार प्रिान गनध सक्नछे 
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37. कायधववधिको व्यायया गने वा वािा अड्काउ फुकाउने अधिकाराः कायधववधिको कायाधन्वयनको 
धसलधसलामा कुनै दिवविा हनु गएमा सोको व्यायया वा बािा अड्काउ फुकाउने अधिकार 
गाउँपाधलकालाइध हनुेछ। 

38. संसोिन गनध सवकनेाः यस कायधववधिलाइध गाउँसभाले आवश्यक संसोिन गनध सक्नछे। 

39. िारेजी र बचाउाः यो कायधववधि बालबाधलका सम्बन्िी प्रचधलत नेपाल सरकार तथा बागमती प्रिेश 
सरकारको कानूनसंग बाश्चझन गएमा बाश्चझएको हिसम्म यो कायधववधि अमान्य हनुेछन र नेपाल 
सरकार तथा प्रिेश सरकारको कानूनमा लेश्चिएको कुराहरू मान्य हनुेछ। 

40. यसै कायधववधि बमोश्चजम भए गरेको माधननेाःगाउँपाधलकाले यो कायधववधि लागू हनुभुन्िा अश्चघ गरेका 
बालबाधलका सम्बन्िी कायधहरू यसै कायधववधि बमोश्चजम भए गरेको माधननेछ। यस कायधववधिमा 
उल्लेि नभएका प्रवक्रयाहरू अवलम्वन गिाध बालबाधलका सम्बन्िी प्रचधलत नेपाल सरकार तथा प्रिेश 
सरकारको कानूनमा भएको बाल अधिकार संरक्षण र सम्बिधन प्रवक्रयाहरू अवलम्वन गनध कुनै बािा 
पने छैन। 

 

अनसूुची-१ 

सञ्चालनमा रहेका बालगहृ वा ऐनको िफा ५२ बमोश्चजम स्थापना हनुे बालगहृले पूरा 
गनुधपने न्यूनतम मापिण्ड (नमूना) 

(क)भौधतक पूवाधिार र सवुविााः 

1. बालगहृ रहने भवन बाढी, पवहरो जस्ता प्राकृधतक जोश्चिम नहनुे िाऊँमा हनु ुपिधछ ।   
2. बालगहृ पिाधलसवहतको सरुश्चक्षत, सवुविाजनक, बालमैत्री एवम ्अपाितामैत्री हनु ुपिधछ  । 

3. बालबाधलकाको शयन कक्षमा प्रत्येक बालबाधलकाका लाधग कम्तीमा ३० वगध वफट सतह 
पनेएउटा शयन कक्षमा बढीमा ८ जना बालबाधलका सम्म बालबाधलका राख्न,े िाट 
बढीमा िईु तल्लाको मात्र हनुेगरी मौसम अनसुारको पयाधप्त र सफा ओढ्नेओछ्याउने 
उपलब्ि हनु ुपिधछ ।  

4. बालक र बाधलकाको सतु्ने व्यवस्था बेग्लाबेग्लै भवन, तला वा िण्डमा हनु ुपिधछ  । 

5. धबरामी वा ६ वषध मधुनका बालबाधलकालाई सरुक्षा र हेरचाहका धनश्चम्त हेरचाहकताधलाई 
नश्चजकै सतुाउने व्यवस्था हनु ुपिधछ । तर, बालबाधलकाको शयन कक्षमा बालगहृका 
अन्य कमधचारी सतु्न ुहुँिैन ।  

6. बालबाधलकालाई आपm्ना धनजी सरसामान, शैश्चक्षक सामग्री र कपडा राख्नको लाधग प्रत्येक 
सरुश्चक्षत स्थान उपलब्ि गराउन ुपिधछ ।  
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7. बालक र बाधलकाका लाधग (१० जना सम्मका लाधग) अलग्गै सफा तथा बालमैत्री र 
लैविकमैत्री शौचालय र स्नानघरको व्यवस्था हनु ुपिधछ  ।  

8. बालबाधलकालाई व्यश्चिगत सरसफाइका लाधग आवश्यक स्वच्छ, श्चचसो र तातोपानी 
उपलब्ि हनु ुपिधछ र फोहोरको उपयिु व्यवस्थापन गनुध पिधछ  । 

9. बालगहृ रहेको भवनमा अधनवायध रुपमा भान्सा, भण्डार, भोजन, शयन, अध्ययन तथा 
पसु्तकालय, मनोरञ्जन, मनोववमशध तथा प्राथधमक उपचार, कायाधलय लगायत जस्ता 
कक्षहरुको व्यवस्था हनु ुपिधछ । उि कक्षहरुमा आवश्यक र उपयिु फधनधचर, सामान, 

झ्याल र घाम÷हावा पगु्ने हनु ुपिधछ ।  
10. अश्चग्न धनयन्त्रण उपकरण (Fire Extinguisher)को व्यवस्था हनु ुपिधछ । 

11. बालगहृको साइनबोडध सबैले िेख्न ेगरी राख्न ुपिधछ ।  
 

 

 

(ि) बालबाधलकाका लाधग आिारभतू सेवासवुविााः 

12. प्रत्येक बालबाधलकालाई अधनवायध रुपमा औपचाररक श्चशक्षाको प्रवन्ि गनुध पिधछ ।  
13. औपचाररक श्चशक्षामा समावेश हनु नसक्ने बालबाधलकालाई अनौपचाररक श्चशक्षाको प्रवन्ि 

गनुध पिधछ ।  
14. बालगहृमा धबहान वा बेलकुी श्चशक्षण-धसकाइको व्यवस्था गनुध पिधछ ।  
15. बालबाधलकालाई धनयधमत स्वास््य जाँच र उपचारको व्यवस्था हनु ुपिधछ । 

16. सबै बालबाधलकाको स्वास््य धबमा गराउन ुपनेछ । स्वास््य धबमामा समावेश नभएका 
गम्भीर प्रकृधतको स्वास््य समस्या भएका बालबाधलकालाई अन्य स्वास््य संस्थासँग 
सम्झौता गरी उपचारको व्यवस्था तरुुन्त गनुध पिधछ । 

17. बालबाधलकालाई बालगहृमा भनाध गने धबश्चत्तकै मौसम अनसुारको अनौपचाररक पोशाक, 

ववद्यालय जाने बालबाधलकाका लाधग मौसम अनसुारको कश्चम्तमा िइुजोर ववद्यालय 
पोशाकको व्यवस्था गनुध पिधछ ।  

18. बालबाधलकाका लाधग मौसम अनसुारको स्वस्थ र पोषणयिु पयाधप्त िानाको व्यवस्था 
(धबहानको िाजा, िाना, अपरान्हको िाजा र बेलकुीको िाना) हनु ुपिधछ  । पत्र ुिाना 
(Junk Food) मात्र धनयधमत िवुाउँन ुहुँिैन ।  

19. ओढ्ने, ओछ्याउन,े लगाउन ेलगुाहरु लगायतका लत्ताकपडाहरु सफा राख्न ुपिधछ । 

20. संस्थाको बाल संरक्षण मापिण्ड धनमाधण गरी कायाधन्वयन गनुध पिधछ ।  
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21. बालबाधलकालाई जातजाधत, भगूोल, िमध, धलि, भाषा, शारीररक, मानधसक जस्ता अवस्थाका 
आिारमा भेिभाव गनुध हुँिैन ।  

22. बालगहृमा रहेका बालबाधलकालाई कुनै पधन वकधसमका िवु्र्यवहार, वहंसा, शोषण वा 
भेिभाव गनुध हुँिैन ।   

23. बालगहृमा रहेका बालबाधलकाको जन्मिताध प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा प्रचधलत कानून 
अनसुार जन्मिताध प्रमाणपत्रको व्यवस्था सधुनश्चित गनुध पिधछ । 

24. मनोसामाश्चजक ववमशधको आवश्यकता भएका बालबाधलकालाई आवश्यकता अनसुार 
परामशधको व्यवस्था हनु ुपनेछ ।  

25. बालबाधलकाको पढाइमा अवरोि हनुे र वहत ववपररत हनुे गरी बालबाधलकालाई कुनै पधन 
कायध गराउन पाइनेछैन ।  

26. बालबाधलकासँग सम्बश्चन्ित वहंसा, शोषण लगायतका घटनाको सम्बोिन यथाशीघ्र गनुधपिधछ 
र कानूनी प्रवक्रयाको आवश्यकता भएको अवस्थामा सोको व्यवस्था गनुध पिधछ  ।  

27. बालबाधलकाको सहज पहुँच र गोपनीयता कायम हनुे गरी बालगहृमा गनुासो÷सझुाव 
पेवटकाको व्यवस्था हनु ुपिधछ । गनुासो सनुवुाई संयन्त्रबाट प्रत्येक दिन उि पेवटका 
िोली प्राप्त गनुासो÷सझुावलाई तत्काल सम्बोिन गनुधपिधछ । उजरुीकताधसँग प्रधतशोि 
नधलइने सधुनश्चित गनुध पिधछ  ।   

28. बालगहृमा बालबाधलकासँग सम्पकध  गनध आउने कुनै पधन व्यश्चि बालगहृका व्यवस्थापक 
वा कमधचारीलाई असम्बश्चन्ित वा शंका लागेमा धनजको आवतजावत तथा बालबाधलका सँगको 
सम्पकध लाई धनषेि गनुध पिधछ । 

29. बालगहृमा आवासीय कमधचारीबाहेक कुनै पधन बाह्य व्यश्चिहरु तथा स्विेशी वा वविेशी 
स्वयम्सेवकलाई बास बस्न दिन पाइनेछैन ।   

30. बालगहृमा कुनै िघुधटना भएमा वा बालबाधलकालाई आपतकालीन अवस्था भएमा अपािता 
भएका बालबाधलकाले पधन तत्काल सूचना दिन सक्ने व्यवस्था धमलाउन ुपिधछ ।  

31. सरुक्षा जोश्चिम भएका बालबाधलकालाई बालगहृधभत्र वा बावहर कुनै पधन जोश्चिमबाट पूणध 
सरुश्चक्षत हनुे बन्िोबस्त धमलाउन ुपिधछ । 

32. बालबाधलकाको पाररवाररक िमध र संस्कार अनसुारको वक्रयाकलाप गने व्यवस्था हनु ु
पिधछ । तर बालबाधलकालाई कुनै आस्था वा िमध ग्रहण गनध बाध्य बनाउने वा 
लोभ्याउने वा उक्साउने गनुध, गराउन ुहुँिैन ।   

33. बालगहृ र बालबाधलकाको सहमधतधबना कसैलाई पधन फोटो, धभधडयो श्चिच्न दिन ुहुँिैन ।  
34. बालबाधलकालाई बालगहृमा कसैले पधन हेपाइ÷बधुलङ गनध पाइनेछैन ।  
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35. ३ वषधसम्मका प्रत्येक ५ जना बालबाधलकाका लाधग कम्तीमा १ जना, ४ िेश्चि १० 
वषधसम्मका लाधग १० जनामा १ जनाका लाधग कम्तीमा १ जना हेरचाहकताध (कश्चम्तमा 
एकजना मवहला) हनु ुपिधछ ।  

36. बाधलकामात्रका लाधग सञ्चाधलत बालगहृमा आवासीय कमधचारी मवहला हनु ुपिधछ  । 

 

(घ) मनोरञ्जन, िेलकुि, ववकास, धसजधनात्मक तथा अधतररि वक्रयाकलापाः  

37. बालगहृधभत्र बालबाधलकाको शारीररक, मानधसक, बौवर्द्क ववकासका लाधग उमेर, रुची, 
क्षमता अनसुारको मनोरञ्जन, िेलकुि, श्रव्यदृष्य सामग्री लगायत बालगहृबावहर समेत 
उपयिु िेलकुिको व्यवस्था हनु ुपिधछ ।  

38. बालबाधलकाको रुची अनसुार श्चचत्रकला, मधुतधकला, गीत, संगीत, सावहत्य लगायतका 
धसजधनात्मक कायधहरु गने व्यवस्था गनुध पिधछ ।  

39. बालगहृका १६ वषध वा सोभन्िा माधथका बालबाधलकालाई जीवनोपयोगी तथा उनीहरुको 
रुची र क्षमता अनसुारको ताधलमको व्यवस्था गनुध पिधछ ।  

40. बालबाधलकालाई वषधमा कश्चम्तमा एक पटक बनभोज वा शैश्चक्षक भ्रमणको व्यवस्था गनुध 
पिधछ । 

41. बालगहृमा बालक्लवको व्यवस्था हनु ुपिधछ । 

(ङ) सूचना व्यवस्थापनाः 

42. बालबाधलकाको फोटोसवहत वैयश्चिक वववरण, जन्मिताध प्रमाणपत्र, बालबाधलकासँग 
सम्बश्चन्ित श्चशक्षा, स्वास््य, घटना व्यवस्थापन जस्ता सूचना अधनवायध पूणध रुपमा 
अध्यावधिक राख्न ुपिधछ ।  

43. प्रचधलत कानून बमोश्चजम बालबाधलकाका संवेिनशील सूचना गोप्य राख्न ुपनेछ । 

44. बालगहृधभत्र बालबाधलका, बालगहृका पिाधिकारी र कमधचारी, बाह्य आगन्तकु वा जो 
कोहीले पालना गनुधपने आचारसंवहता िेश्चिने गरी राख्न ुपिधछ ।  

45. बालगहृको पररसरमा बालगहृका पिाधिकारी, कमधचारी, आगन्तकु, बालबाधलकालगायत 
कसैबाट पधन लागूपिाथध, चरुोटसतुी र मदिराको सेवन वा प्रयोग नहनुे सधुनश्चित गनुधपिधछ 
। 

46. बालगहृको प्रशासधनक र आधथधक लगायतका सूचना वा फाइल अध्यावधिक गनुधपिधछ ।  

(च) अन्य व्यवस्थााः 

47. बालगहृमा िैधनक तथा साप्तावहक कायधताधलका र भोजन ताधलका बनाई कायाधन्वयन गनुध 
पिधछ ।  
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48. बालबाधलकालाई समयसमयमा आफन्तसँग सम्पकध  तथा भेटघाट गने व्यवस्था गनुध पिधछ 
।  

49. बालगहृमा कायध गने सबै कमधचारीलाई बालगहृको नीधत तथा मापिण्ड, बाल अधिकार र 
बालमैत्री व्यवहारबारे अनशु्चशक्षण वा ताधलम दिएको हनुपुनेछ ।  

50. बालगहृमा कम्तीमा ३० जना बालबाधलका लाधग िेहायको संययामा कमधचारी हनुपुछधाः  
१. भान्से तथा हेरचाहकताध (मवहला १)   २ जना पूणधकालीन  
२. श्चशक्षण, धसकाइ सहजकताध     १ जना पूणधकालीन÷आंश्चशक   
३. व्यवस्थापक÷प्रशासक    १ जना पूणधकालीन  
४. मनोववमशधकताध     १ जना पूणधकालीन÷आंश्चशक  
५. स्वास््यकमी      १ जना पूणधकालीन÷आंश्चशक  
६. िेल÷मनोरञ्जन सहयोगी     १ जना आंश्चशक  
७. सामाश्चजक कायधकताध     १ जना पूणधकालीन÷आंश्चशक   

बालगहृमा रहने कमधचारी र स्वयम्सेवकको धनयशु्चि र सेवासवुविा सम्बन्िी स्पि व्यवस्था हनुपुने । 
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अनसूुची-२ 

बालक्लब िताध प्रमाण-पत्र धलन दिइने धनवेिनको ढाचँा 
  धमधताः 
श्री............................ ....... 
   ..........................। 
 

ववषयाः—बालक्बल वा संस्था वा सञ्जाल िताध सम्बन्िमा। 
उपयुधि सम्बन्िमा........................श्चजल्लाको................................ 
गाउँँ/नगर/उपमहानगर/महानगरपाधलकावडानं......टोल ...................... श्चस्थत बालक्लब वा 
संस्था/बालसञ्जाल िताध गरी बाल अधिकारको प्रविधन सम्बन्िी वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनध हामी 
........ जना सश्चम्मधलत हनुेगरी .......................................... नामक बालक्लब वा 
संस्था/बालसञ्जाल िताध गनध इच्छुक भई िेहाय बमोश्चजमको कागजात संलग्न गरी बालबाधलका 
सम्बन्िी धनयमावली२०७७ को धनयम ४ को उपधनयम (१)बमोश्चजम उल्लेश्चित बालक्लब वा 
संस्था/बाल सञ्जाल िताध गररदिनहुनु अनरुोि छ। 
संलग्नगररएकाकागजातहरु 
१. बालक्लबमा आवर्द् सिस्य तथा पि सम्बन्िी वववरण  
२.  बालक्लब वा संस्था िताध गनध चाहने बालबाधलकाको नाम थर, उमेर, अध्ययन गरररहेको 

कक्षा,िेगाना र जन्मिताधको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप वा अध्ययनरत ववद्यालय वा आश्चश्रत बाल 
गहृको धसफाररस पत्र, 

३. बालक्लब वा संस्थाको उदे्दश्य तथा सो माफध त गनध चाहेका मयुय कामको वववरण, 
४. बालक्लब वा संस्थाको सिस्यताको वकधसम, सिस्यता धलने प्रवक्रया तथा कायधसधमधतमा रहन े

पिहरूको वववरण तथा धनवाधश्चचत हनुे प्रवक्रया र अवधि सम्बन्िी वववरण। 
 

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

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn ;"rLs[t k|df0fkqsf] gd'gf 

 
 

.....kflnsf 

..... lhNnf 

...... 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] 

============================ljb\ofno÷;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; ufpFkflnsfsf] afnd}qL cleofgdf 

oxfFx?sf] ;lqmo ;xeflutfsf] ck]Iff ub{5f} . 

 

       k|dfl0ft ug]{ 

          gfd M 

            kb M 
              b:tvtM 
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cg';"rL ४ 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn cfj4tfsf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf 

lgj]bg kqsf] 9Ffrf 

 

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 

 
 

  

          ldlt 

>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] OR5fsfdgf ufpF;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]bgsf] 9fFrf 

lgj]bg kqsf] 9Ffrf 

 

;+: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 OR5fsfdgf ufpF;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 ६ 

......... kflnsf 

........... जिल्ला 
.........k|b]z 

 

;+: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 ७ 

....... kflnsf 

....... जिल्ला 
........ k|b]z 

 
;+: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]bgsf] 9fFrf 

.....kflnsf 

स्थानीय afn clwsf/ ;ldlt 

 

ph'/L lgj]bg kmf/fdsf] 9fFrf 

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

 

!=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]_ 
 

 
 
 


