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मेलम्ची नगरपाधलका 

नगरकार्धपाधलकाको कार्ाधलर् 

मेलम्ची, धसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रदशे, नेपाल 

बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन सम्बन्िी कार्धधवधि, २०७७ 

 

प्रस्तावनााः मेलम्ची नगरपाधलकामा बालबाधलकाको हक, धहत र अधिकारको सम्मान, सरंक्षण, 

पररपधूतध, पालना र सम्विधनका लाधग नेपालको सधंविान तथा कानूनमा भएका व्र्वस्थाहरूको 

कार्ाधन्वर्न गनध तथा बालबाधलकाको बचावट, सरंक्षण, धवकास तथा सहभाधगताको अधिकार 

लगार्त सवोत्तम धहतको सधुनधितताका साथै बाल मैत्री स्थानीर् शासनको प्रविधन गनध बाछनीनीर् 

भएकोले, 

नेपालको सधंविानको िारा २२६ ले धदएको अधिकार तथा स्थानीर् सरकार सछनचालन ऐन, 

२०७४ को दफा १०२ ले धदएको अधिकार प्रर्ोग गरी मेलम्ची नगरपाधलका कार्धपाधलकाले र्ो 

कार्धधवधि पाररत गरी कार्ाधन्वर्नमा ल्र्ार्धएको ी। 

पररच्ीेद -१ 

प्रारधम्भक 

1. सधंक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो कार्धधवधिको नाम "बाल अधिकार सरंक्षण तथा सम्विधन 

कार्धधवधि, २०७७" रहकेो ी । 

(२) र्ो कार्धधवधि मेलम्ची नगरपाधलकाको राजपत्रमा प्रकाशन भएको 

धमधतदधेि लाग ूहनेुी ।  

2. पररभाषााः धवषर् वा प्रसगंले अको अथध नलागेमा र्स कार्धधवधिमा :- 

(क) "उप-प्रमिु" भन्नाले मेलम्ची नगरपाधलकाको उप-प्रमिु भन्ने सम्झन ुपीध । 

(ि) "ऐन" भन्नाले बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ भन्ने सम्झन ुपीध  । 

(ग) "कार्धधवधि" भन्नाले बाल अधिकार सरंक्षण तथा सम्विधन कार्धधवधि, २०७७ 

सम्झनु पीध । 

(घ) "नगरपाधलका" भन्नाले मेलम्ची नगरपाधलका भन्ने सम्झनु पीध ।  

(ङ) "पररषद" भन्नाले ऐनको दफा ५९ बमोधजम गधित राधरिर् बाल अधिकार पररषद ्

भन्ने सम्झनु पीध । 

(च) "प्रदशे मन्त्रालर्" भन्नाले बागमती प्रदेश सामाधजक धवकास मन्त्रालर् भन्ने 

सम्झनु पीध । 
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(ी) "प्रदशे सधमधत" भन्नाले बागमती प्रदेश बाल अधिकार सधमधत भन्ने सम्झन ुपीध । 

(ज) "प्रमिु" भन्नाले मेलम्ची नगरपाधलकाको प्रमिु भन्ने सम्झनु पीध  । 

(झ) "प्रमिु प्रशासकीर् अधिकृत" भन्नाले स्थानीर् सरकार सछनचालन ऐन, २०७४ 

को दफा ८४ बमोधजम मेलम्ची नगरपाधलकाको प्रशासकीर् प्रमिुको रुपमा 

कार्धरत अधिकृत कमधचारी भन्ने सम्झनु पीध । 

(ञ) “बाल कल्र्ाण अधिकारी” भन्नाले र्स कार्धधवधिको धनर्म २४ बमोधजम 

मेलम्ची नगरपाधलकाले धनर्कु्त गरेको वा तोकेको बाल कल्र्ाण अधिकारी 

सम्झनु पीध ।  

(ट)  “बाल क्लब वा बाल ससं्था” भन्नाले बाल अधिकारको सरंक्षण तथा प्रवर्द्धनका 

लाधग १८ वषधसम्मका बालबाधलकाले र्स कार्धधवधि बमोधजम नगरपाधलकामा 

दताध गरेको बाल क्लब वा बाल ससं्था सम्झन ुपीध । 

(ि) "बाल कोष" भन्नाले जोधिममा परेका तथा धवशेष सरंक्षणको आवश्र्कता 

भएका बालबाधलकाको तत्काल उर्द्ार, राहत, पुनस्थाधपना, क्षधतपधूतध प्रदान तथा 

ीात्रवधृत्तका लाधग कार्धधवधिको दफा २८ बमोधजम मेलम्ची नगरपाधलकामा िडा 

गररएको बाल कोष भन्ने सम्झन ुपीध । 

(ड) "बालबाधलका" भन्नाले १८ बषध उमेर ननाघेका व्र्धक्त भन्ने सम्झन ुपीध । 

(ढ) “बाल सछनजाल“ भन्नाले र्स कार्धधवधिको धनर्म ९ बमोधजम दताध भएका बाल 

क्लब वा ससं्थाको सछनजाल सम्झन ुपीध ।  

(ण) "मन्त्रालर्" भन्नाले नेपाल सरकार, मधहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक 

मन्त्रालर् भन्ने सम्झनु पीध । 

(त) "लेिा प्रमिु" भन्नाले मेलम्ची नगरपाधलकामा कार्धरत लेिा प्रमिु भन्ने सम्झनु 

पीध। 

(थ)  "वडा अध्र्क्ष" भन्नाले मेलम्ची नगरपाधलका अन्तगधतको वडा अध्र्क्षको पदमा 

धनवाधधचत व्र्धक्त वा सो पदमा रही कार्ध गनध तोधकएको व्र्धक्त भन्ने सम्झन ुपीध । 

(द) "धवशेष सरंक्षणको आवश्र्कता भएका बालबाधलका" भन्नाले ऐनको दफा ४८ 

बमोधजमका बालबाधलका भन्ने सम्झन ुपीध । 

(ि) “समाजसवेी वा मनोधवज्ञ” भन्नाले ऐनको दफा ६२ बमोधजम नगरपाधलकामा 

धनर्कु्त समाजसवेी, बाल मनोधवज्ञ एवम ् सामाधजक कार्ध तथा मनोधवज्ञान 

सम्बधन्ि ताधलम प्राप्त गरी नगरपाधलकामा बालबाधलकालाई सवेा धदने उद्देश्र्ले 
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सचूीकृत व्र्धक्त एवं सो सम्बन्िमा धवशेषज्ञता प्राप्त सचूीकृत ससं्थालाई समेत 

सम्झनु पीध । 

(न) "बाल अधिकार सधमधत" भन्नाले र्स कार्धधवधि बमोधजम मेलम्ची 

नगरपाधलकामा गिन भएको नगर बाल अधिकार सधमधत तथा वडा स्तरीर् बाल 

अधिकार सधमधत भन्ने सम्झन ुपीध। 

(ऩ) "ससं्था" भन्नाले बाल अधिकार सरंक्षण र सम्बर्द्धनका लाधग प्रचधलत काननू 

बमोधजम दताध भई कार्धक्रम सछनचालन गरररहकेा सघं/ससं्था, संगिन तथा 

सामदुाधर्क ससं्थाहरुलाई सम्झनु पीध । 

(प) "सवेा प्रदार्क धनकार्" भन्नाले नगरपाधलका क्षेत्रधभत्र सवेा प्रवाह गरररहकेो 

सरकारी कार्ालधर्, स्वास््र् चौकी, धवद्यालर् श्रोत केन्र, प्रहरी चौकी तथा 

बालबाधलकाको क्षेत्रमा कार्धरत अन्र् धनकार्हरूलाई सम्झन ुपीध ।  

पररच्ीेद -२ 

उद्दशे्र् तथा धसर्द्ान्त 

3. उद्दशे्र्ाः र्स कार्धधवधिको उद्देश्र् देहार् बमोधजम रहकेा ीन ्; 

(क) नेपालको सधंविानमा उल्लेधित बालबाधलकाको अधिकार तथा बालबाधलका 

सम्बन्िी सघंीर् ऐन तथा प्रदेश ऐनमा भएका व्र्वस्थाहरूको नगरपाधलकामा 

कार्ाधन्वर्न गने, 

(ि) नगरपाधलकामा बालमतै्री शासन, बालमैत्री सरंचना, बालमैत्री प्रधक्रर्ाको 

अवलम्वन तथा प्रविधन गने, 

(ग) बालबाधलकामाधथ हनेु सबै प्रकारका धहंसा, दवु्र्धवहार, शोषण, अवहलेना, 

वेवास्ताको अन्त्र्का लाधग बहपुक्षीर् समन्वर् तथा सहकार्ध स्थाधपत गने । 

पररच्ीेद -३ 

बाल अधिकारको सरंक्षण तथा सम्विधन गने 

4. बाल अधिकारको सरंक्षण गनुधपनेाः (१) बाल अधिकारको सरंक्षण तथा सम्विधन गनुध 

नगरपाधलकाको दाधर्त्व हनेुी । 

(२) बालबाधलकाको स्वस्थ जीवन तथा बाच्न पाउने अधिकारको कार्ाधन्वर्न 

नगरपाधलकाले दहेार् अनसुार गनेी ;  

(क) बालबाधलकाको स्वस्थ जन्मको लाधग आमा तथा बच्चा दवुैको 

धनर्धमत स्वास््र् पररक्षणलार्ध प्राथधमकतामा राख्नेी, 
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(ि) सतु्केरी हनुु भन्दा पधहला गभधवती मधहलाको र सतु्केरी भै सकेपधी 

आमा बच्चा दबैुको प्रोटोकल अनसुार स्वास््र् परीक्षणका लाधग 

प्रोत्साहन गनेी, 

(ग) गभधवती मधहलालार्ध स्वास््र् ससं्थामा सतु्केरी गराउन प्रोत्साहन गनेी, 

(घ) राधरिर् िोप ताधलका बमोधजमको िोप सवेा सबै बालबाधलकाको 

पहुुँचमा परु्ाधउनेी, 

(ङ) स्वास््र् ससं्थाहरूले अधनवार्ध रूपमा मधहनाको कम्तीमा एक पटक 

धनाःशलु्क औषिी र पररक्षण सधुविा सधहतको धवद्यालर् स्वास््र् धशधवर 

सछनचालन गनेीन्, 

(च) धनजी स्वास््र् ससं्थाहरूले नगरपाधलका धभत्रको कुनै एक सावधजधनक 

धवद्यालर् र एक सामदुाधर्क वस्तीलार्ध आफ्नो सवेा क्षेत्र माधन धन:शलु्क 

औषधि तथा उपचार सवेा प्रदान गनेीन्, 

(ी) प्रत्रे्क धवद्यालर् पररसरलार्ध पिाधल वा घेराबार लगार्ध अवाधछनीत 

व्र्धक्त तथा चौपार्ाको प्रवेश रोक्नेी, 

(ज) धवद्यालर् क्षेत्रको १०० धमटर वररपररको बाटोमा सवारी सािनको गधत 

अधिकतम २० धक.धम. प्रधत घण्टा तथा हनध धनषेधित क्षेत्र कार्म गनेी,  

(झ) सामदुाधर्क तथा सरकारी स्वास््र् केन्रबाट न्र्नूतम वाधषधक २ पटक 

िोप, पोषण तथा मातधृशश ु स्र्ाहार सम्बन्िी कार्धक्रम वस्ती तथा 

धवद्यालर् स्तरमा सछनचालन गनध लगाउनेी, 

(ञ) स्वास््र् कार्धकताध, मधहला स्वास््र् स्वरं् सधेवका र धवद्यालर् स्वास््र् 

नसधलार्ध बाल अधिकार बाल सरंक्षण, बाल सरुक्षाका धवषर्मा प्रधशधक्षत 

तथा पररचालन गनेी, 

(ट) बालबाधलकाका लाधग अस्वस्थकर र हाधनकारक भनी प्रमाधणत 

गररएको िेलौना तथा िाद्य पदाथधहरू बजारमा धवक्री धवतरण गनध रोक 

लगाउनेी, 

(ि) भकुम्प, बाढी पधहरो, आगलागी, वन्र् जन्तकुो आक्रमण, िोला जस्ता 

जोधिमबाट बढी प्रभाधवत हनेु क्षेत्रमा बालबाधलकाको सरुक्षाका लाधग 

धवशेष ध्र्ान धदनेी, 
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(ड) कुनैपधन धवद्यालर्को २०० धमटरको दरुीधभत्र मधदरा, चरुोट तथा 

सधुतधजन्र् लगार्तका सामाग्री धबक्री धवतरण तथा उपभोग गनध रोक 

लगाउने ी, 

(ढ) धवद्यालर् पररसर वरपर कुनै पधन चलधचत्र, मादक पदाथध, चरुोट, रक्सी 

तथा अश्लील साधहत्र्सगं सम्बधन्ित तस्वीर, होधडधङ बोडध, पोस्टर 

पम््लेट लगाएतका प्रचार प्रसार गनध रोक लगाउने ी, 

(ण) १८ वषधभन्दा कम उमेरका बालबाधलकालार्ध सतुी, चरुोट तथा 

मधदराजन्र् पदाथध र अश्लील साधहत्र् तथा सामग्री धवक्री धवतरण गनध 

धनषेि गनेी, 

(त) स्थानीर् चाडपवध, धववाह भोज, मेला आधदमा बालबाधलकाको 

सरुक्षालार्ध पधहलो प्राथधमकतामा राख्नेी । 

(३)  नगरपाधलका क्षेत्रधभत्र सवेा प्रवाह गरररहकेा धवद्यालर्, बालबाधलकासगं 

प्रत्र्क्ष काम गने प्रत्रे्क सावधजधनक धनकार् तथा धनजी क्षेत्र एवम ् सामाधजक 

ससं्थाहरूले बालबाधलका धवरूर्द्को धहसंा वा बाल र्ौन दवु्र्धवहार रोकथाम 

गनध, बालबाधलकाको सरंक्षण सधुनधित गनध र उजरुीको तत्काल कावाधहीको 

लाधग ससं्थागत तहमा बाल सरंक्षण मापदण्ड धनमाधण गरी लाग ू गने अधनवार्ध 

व्र्वस्थाको लाधग नगरपाधलकाले सहजीकरण गनेी। 

(४) नगरपाधलकाले बालबाधलकाको सरंक्षणका लाधग दहेार्का उपार्हरू 

अवलम्वन गनेी ; 

(क) धवद्यालर्मा अवाधछनीत राजनीधतक गधतधवधि, हस्तक्षेप तथा 

बालबाधलका एवम ्धशक्षकहरूको दलगत पररचालनमा धनषेि गररनेी, 

(ि) प्रचधलत काननू बाहके धबना कारण धवद्यालर् उमेरका बालबाधलकालार्ध 

धवद्यालर्मा भनाध हनुबाट रोक्न वा धवद्यालर्बाट धनश्कासन गनध नपार्ने 

व्र्वस्था लाग ूगररनेी, 

(ग) धवद्यालर्मा धशक्षक, धवद्याथी, प्रशासक एवम् अधभभावक तथा 

आगन्तकुहरूले बालबाधलकाबीच कुनै पधन भेदभाव, शारीररक तथा 

मानधसक एवम ्र्ौन धहंसा र दवु्र्धहार, अवहलेना गनध धनषेि गररनेी, 

(घ) प्रत्रे्क धवद्यालर्मा सफा धपउने पानी, शौचालर्मा पर्ाधप्त पानीको 

व्र्वस्था, धकशोरीका लाधग मधहनावारी ्र्ाडको व्र्वस्था तथा धवसजधन 

र प्रारधम्भक उपचार बाकसको व्र्वस्था गररनेी, 
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(ङ) धवद्यालर्मा बालबाधलकाधवरूर्द् हनेु सबै प्रकारका हाधनको न्र्नूीकरण 

तथा भर् रधहत धशक्षण धसकार्का लाधग बाल क्लबको रचनात्मक 

कार्धमा प्रोत्साहन गररनेी, 

(च) बालबाधलकाधवरूर्द् हनेु धहंसा, दवु्र्धवहार, शोषण अन्त्र्का लाधग 

समदुार्मा आिाररत सरंक्षण प्रणाली स्थापना गरी धक्रर्ाशील बनार्नेी 

र पे्रषण प्रणालीलार्ध प्रभावकारी बनार्नेी, 

(ी) धवद्यालर्मा धशक्षा तथा अन्र् सधुविाका नाममा िाधमधक द्वोष  फैलाउने, 

िमध पररवतधन गनध लगाउने र फरक जात, समदुार्, सम्प्रदार् तथा 

ससं्कृधतप्रधत द्वोष तथा घणृा जगाउने कार्ध धनषेि गररनेी, 

(ज) धवद्यालर्मा सम्वद्द सरोकारवालाको आचारसधंहता बनार् लाग ूगररनेी, 

(झ) नगरपाधलका तथा वडा कार्ाधलर्का जनप्रधतधनधि तथा 

कमधचारीहरूलार्ध अधनवार्ध रूपमा बाल अधिकार तथा बालमैत्री 

व्र्वहार र बालमैत्री शासन अभ्र्ास सम्बन्िी प्रधशक्षण प्रदान गररनेी, 

(ञ) नगरपाधलका तथा वडा कार्ाधलर्हरूको धवषर्गत शािाहरूको 

र्ोजनामा बाल सरंक्षण तथा पे्रषण प्रणाली अधनवार्ध रूपमा समावेश 

गररनेी, 

(ट) जोधिममा रहकेा बालबाधलकाको तत्काल उद्दार, सरंक्षण तथा 

व्र्वस्थापनका लाधग बाल हले्पलार्धन नं. १०९८ तथा हराएका, 

वेवाररस फेला परेका बालबाधलकाको सकुशल उद्दार तथा 

व्र्वस्थापनका लाधग बालबाधलका िोजतलास सवेा केन्रको नं. १०४ 

को प्रचार प्रसार गररने ी, 

(ि) नगरपाधलका तथा वडा कार्ाधलर्हरूले बाल अधिकारको सरंक्षण तथा 

सम्विधनका लाधग धशक्षा र स्वास््र्का बजेटको अधतररक्त अधनवार्ध 

रूपमा पुुँजीगत बजेटको १० प्रधतशत धवधनर्ोजन गने व्र्वस्था 

धमलार्धनेी, 

(ड) प्रत्रे्क वडामा न्र्नूतम एक बाल उद्यानको धनमाधण तथा सछनचालन 

गररनेी, 

(ढ) प्रत्रे्क वडामा एक बाल पसु्तकालर् तथा वाचनालर्को स्थापना तथा 

सछनचालन गररनेी, 

(ण) नगरपाधलकास्तरमा बाल सजृना केन्रको स्थापना गररनेी, 
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(त) प्रत्रे्क पररवारले आफ्नो पररवारमा जधन्मएका बालबाधलकाको 

जन्मदताध प्रचधलत काननू बमोधजम ३ मधहनाधभत्र गररधदन ुव्र्वस्था लाग ू

गररनेी, 

(थ) प्रत्रे्क पररवारले ३ दधेि ५ वषध उमेरका बालबाधलकालार्ध प्रारधम्भक 

बाल धवकास केन्रमा ५ दधेि १७ वषध उमेरका बालबाधलकालार्ध 

अधनवार्ध धवद्यालर् भनाध गने र धनर्धमत धवद्यालर् पिाउने व्र्वस्था 

धमलार्धनेी, 

(द) बालबाधलकालार्ध धलङ्ग, जातजाधत, रङ्ग, पाररवाररक हधैसर्त तथा 

शारीररक र र्ौधनक अवस्थाका आिारमा हनेु भेदभावको अन्त्र् 

गररनेी, 

(ि) बाल धववाहलार्ध पणूध रूपमा अन्त्र् गनधका लाधग बहपुक्षीर् समन्वर् तथा 

सहकार्ध गररनेी, 

(न) सबै प्रकारको बालश्रमलार्ध धनषेि गररनेी, 

(ऩ) समदुार्मा कसलेै पधन बालबाधलका धवरूर्द् धहंसा, शोषण, दवु्र्धवहार 

गरेमा वा त्र्स्ता घटना हनु लागेको थाहा भएमा नधजकको प्रहरी 

कार्ाधलर्, वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधमधत, बाल कल्र्ाण 

अधिकारी, स्थानीर् बाल अधिकार सधमधत वा न्र्ाधर्क सधमधतमा 

अनसुचूी-७ बमोधजम उजरुी गने पररपाटीको व्र्वस्था धमलार्धनेी । 

उजरुीमाधथ न्र्ाधर्क सधमधतले आवश्र्क कारवाही गनेी । 

5. बालबाधलकाको सवोत्तम धहत कार्म गनुधपनेाः (१) नगरपाधलकाका प्रत्रे्क धनकार्, बाल 

कल्र्ाण अधिकारी, समाजसवेी, सामाधजक सघं ससं्था तथा सवेा प्रदार्क धनकार्हरुले 

बालबाधलकाको धनधम्त काम गदाध बालबाधलकाको सवोत्तम धहतलार्ध प्राथधमकता धदन ु

पनेी । 

6. बालमतै्री संरचना तथा अभ्र्ासको सधुनधिततााः (१) बालबाधलका रहने वा 

बालबाधलकालार्ध सवेा प्रदान गने नगरपाधलका धभत्रका सबै सावधजधनक धनकार्, 

सामाधजक सघंससं्था तथा नीधज ससं्थाले भौधतक सरंचना धनमाधण वा ममधत सम्भार गदाध 

बालमैत्री हनेु गरी आवश्र्क व्र्वस्था धमलाउन ुपनेी ।  

(२) बालबाधलकाले प्रत्र्क्ष सहभागी हनेु र सवेा धलने धनकार्हरूको सरंचना र 

व्र्वहार बालमैत्री र बाल सरुधक्षत भएको सधुनित गनध नगरपाधलकाले 
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मन्त्रालर्ले जारी गरेको मापदण्ड बमोधजम बालमैत्री अवस्थाको लेिाजोिा 

गनेी। 

(३)  बालबाधलकालार्ध सवेा प्रदान गने धनकार्हरू बालमैत्री बनाउन 

नगरपाधलकाले धनदशेन धदने, क्षमता धवकास तथा सिुारका कार्धका लाधग 

सहार्ता प्रदान गनध सक्नेी। 

(४)  बालमैत्री र बाल सरुधक्षत नभएका धनकार्हरूलार्ध बालमैत्री नभएसम्मका 

लाधग नगरपाधलकाले सवेा प्रदान गनधबाट रोक लगाउन सक्नेी। 

7. बालगहृको स्थापना तथा सछनचालनाः  

(१)  नगरपाधलकाले आफ्नो भौगोधलक क्षेत्रमा फेला परेका र नगरपाधलकामा जन्म 

भई अन्र्त्र स्थानबाट उर्द्ार गनुधपने गरी जानकारी प्राप्त भएका वा फेला परेका 

बालबाधलकाको धवशेष सरंक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाधलकाको 

सरंक्षण गने प्रर्ोजनका लाधग नगरपाधलका धभत्र बालगहृ स्थापना र सछनचालन 

गनध सक्नेी ।  

(२)  बालगहृको स्थापना गनुधपवुध नगरपाधलकाले ऐनको दफा ४९ (२) को िण्ड 

(क), (ि) र (ग) बमोधजम वैकधल्पक हरेचाहको स्थापना तथा प्रवर्द्धन लाई 

प्राथधमकता धदनेी । 

पररच्ीेद -४ 

बाल सहभाधगता तथा बाल क्लब सछनचालन 

8. बाल सहभाधगताको अभ्र्ासाः (१) नगरपाधलकाले आफ्नो िारणा बनाउन सक्षम भएका 

बालबाधलकालार्ध आफूलार्ध असर पाने धवषर्मा पररवार, समदुार्, धवद्यालर्, 

सावधजधनक धनकार् वा ससं्था लगार्तबाट गररने धनणधर् प्रधक्रर्ामा बाल सहभाधगताको 

अभ्र्ासलार्ध प्रवर्द्धन गनेी । 

(२) उपदफा (१) बमोधजम बाल सहभाधगता प्रविधनका लाधग नगरपाधलकाले दहेार्का 

उपार्हरू अवलम्वन गनेीाः 

(क) बालबाधलकासुँग सम्बधन्ित नीधत धनमाधण, र्ोजना तजुधमा, कार्ाधन्वर्न, 

अनगुमन र मलू्र्ाङ्कनको सन्दभधमा बालबाधलकाको सहभाधगता 

प्रविधन गररनेी, 

(ि) बालबाधलकाको सरुक्षा, धशक्षाको धनरन्तरता सधुनधित गरी उनीहरूको 

स्वतन्त्र सहमधतमा रचनात्मक कार्धहरूमा सहभागी गरार्नेी, 
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(ग) बालबाधलकासगं सम्बधन्ित सरोकारका धवषर्मा कानूनले धनषेि 

गरेको बाहके उनीहरूले माग गरेको सचूना बालमैत्री ढंगबाट धनशलु्क 

प्रदान गररनेी, 

(घ) बालबाधलकालार्ध धशक्षा प्राधप्त, क्षमता तथा सीप धवकास, प्रधतभा 

प्रस्फुटन, बालबाधलका स्वर्मको पहलमा बालबाधलकाको धहतका 

धवषर्मा सचूना सामग्री, धभते्त पधत्रका प्रकाशन र धवतरण गनध प्रोत्साहन 

र सहर्ोग गररनेी, 

(ङ) बाल क्लब, बाल ससं्था तथा बाल क्लब सछनजाल दताधको लाधग 

रीतपवूधक परेका धनवेदनका आिारमा बाल क्लव, बाल ससं्था तथा 

बाल क्लब सछनजाल दताध गरी दताधको प्रमाणपत्र धनशुल्क उपल्ि 

गराउनेी, 

(च) बाल क्लब तथा बाल क्लब सछनजालको नवीकरणका लाधग रीतपवूधक 

परेका धनवेदनका आिारमा बाल क्लब तथा सछनजालको नवीकरण 

गनेी, 

(ी) आवधिक रूपमा अद्यावधिक गररएको बाल क्लब सम्बन्िी त्र्ांक 

तथा सचूना जानकारी स्थानीर् बाल अधिकार सधमधत, प्रदेश बाल 

अधिकार सधमधत, राधरिर् बाल अधिकार पररषदमा पिार्नेी । 

(३)   नगरपाधलकाले बाल सहभाधगता प्रविधनका नाममा व्र्धक्त, ससं्था वा 

सावधजधनक धनकार्ले दहेार्का कार्धहरू गनधमा रोक  

लगाउने ी : 

(क) बालबाधलकाको अध्र्र्नमा धनर्धमत रूपमा बािा तथा अवरोि पगु्ने 

गरी कार्धक्रम सछनचालन गने वा सहभागी गरार्ने ीैन,  

(ि) बालबाधलकाको शारीररक, मानधसक, सवंेगात्मक, आध्र्ाधत्मक, 

सामाधजक धवकासमा असर परु्ाधउने िालका कुनै पधन गधतधवधि वा 

कार्धमा बालबाधलकालाई सलंग्न गराउने कार्धमा रोक लगार्नेी, 

(ग) बालबाधलकालाई आमाबाब,ु सरंक्षक, धवद्यालर् लगार्त कुनै पधन 

सरकारी धनकार् वा गैरसरकारी ससं्थाले र्ाधली, जलुुस, सभा आधदमा 

सहभागी गराउने कार्धलार्ध अन्त्र् गररनेी, 

(घ) धवद्यालर् लगार्तका सरकारी धनकार् वा गैरसरकारी ससं्थाले कानून 

वा धविान बमोधजम आफूले गनुधपने काम बालबाधलका वा बालक्लब 
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वा ससं्था वा धतनको सछनजाल माफध त गराउने कार्धलार्ध धनरूत्साधहत 

गररनेी, 

(ङ) परम्परागत हाधनकारक अभ्र्ास गनध वा सो अभ्र्ासमा सहभागी गराउने 

कार्धलार्ध धनषेि गररनेी । 

9. बाल क्लव वा ससं्था दताध तथा नवीकरणाः (१) बालबाधलकाले बाल अधिकार सरंक्षण र 

प्रवर्द्धनका लाधग बालक्लब वा ससं्था दताध गनध चाहमेा नगरपाधलकामा दहेार्का धववरण 

सधहत अनुसचूी-३ बमोधजम धनवेदन धदनु पदधीाः 

(क) बालक्लब वा ससं्था दताध गनध चाहने बालबाधलकाको नाम थर, 

उमेर, अध्र्र्न गरररहकेो कक्षा, िेगाना र जन्मदताधको प्रमाणपत्रको 

प्रधतधलधप वा अध्र्र्नरत धवद्यालर् वा आधश्रत बाल गहृको 

धसफाररस पत्र, 

(ि) बालक्लब वा ससं्थाको उद्देश्र् तथा सो माफध त गनध चाहकेा मखु्र् 

कामको धववरण, 

(ग) बालक्लब वा ससं्थाको सदस्र्ताको धकधसम, सदस्र्ता धलने 

प्रधक्रर्ा तथा कार्धसधमधतमा रहने पदहरूको धववरण  तथा 

धनवाधधचत हनेु प्रधक्रर्ा र अवधि । 

(२) उपदफा (१) बमोधजम धनवेदन आएमा नगरपाधलकाले बालक्लब वा ससं्था 

दताध गरी १५ धदन धभत्र दताध अनुसचूी-२ बमोधजमको प्रमाणपत्र धदनेी । 

(३) उपदफा (२) बमोधजम दताध भएको बालक्लब वा ससं्थाले प्रत्रे्क वषध 

नगरपाधलकामा दहेार्को धववरण िलुाई नवीकरणको लाधग धनवेदन धदन 

सक्नेीन्ाः 

(क) वषधभरी आफूले गरेको मखु्र् काम वा धक्रर्ाकलापको सङधक्षप्त धववरण, 

(ि) सदस्र्हरू तथा कार्ध सधमधतमा रहकेा पदहरूको धववरण । 

(४) उपदफा (३) बमोधजम धनवेदन आएमा नगरपाधलकाले बालक्लब वा 

ससं्थाको नवीकरण गररधदनेी । 

(५)  बाल क्लब वा ससं्था दताध र नवीकरण गरे बापत कुनै शलु्क धलर्ने ीैन । 

(६) प्रत्रे्क बाल क्लव तथा ससं्थाले प्रत्रे्क वषध सम्पादन गरेका कार्धहरूको सधंक्षप्त 

जानकारी प्रत्रे्क वषधको फागनु मधहनाको मसान्तसम्म नगरपाधलका तथा नगर 

बाल अधिकार सधमधतमा पिाउन ुपनेी। 
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(७)  नगर बाल अधिकार सधमधतले बाल क्लव एवम ् ससं्थाको वाधषधक 

जानकारीको सधंक्षप्त धववरण प्रत्रे्क वषधको बैशाि मधहनाको मसान्तसम्म 

प्रदशे बाल अधिकार सधमधतमा पिाउन ुपनेी। 

(८)  बाल क्लब वा ससं्थाले तीन वषधसम्म नगरपाधलकामा नवीकरण नगरेमा उक्त 

बाल क्लब वा ससं्था स्वताः िारेज हुनेी । 

10. बाल क्लब सछनजाल दताध तथा नवीकरणाः (१) नगरपाधलकामा दताध भएका बालक्लब वा 

ससं्थाहरूले नगर स्तरीर् बाल सछनजाल दताध गनध चाहमेा दहेार्का धववरण सधहत 

नगरपाधलकामा धनवेदन धदन ुपदधीाः 

(क) बालक्लब वा ससं्थाहरूको दताध प्रमाणपत्रको प्रधतधलधप, 

(ि)  बालक्लब वा ससं्थाहरूले सछनजालको रूपमा दताध गने सामधूहक 

धनणधर्को प्रधतधलधप, 

(ग)  बालक्लब वा ससं्थाहरूको सछनजालको उद्देश्र् र मखु्र् 

धक्रर्ाकलापहरू, 

(घ) बालक्लब वा ससं्थाको सछनजालमा प्रत्रे्क बालक्लब वा 

ससं्थाबाट समानपुाधतक प्रधतधनधित्वको धवधि, 

(ङ)  सछनजालको सदस्र् तथा कार्ध सधमधतमा रहने पदाधिकारीको 

धववरण । 

(२)  नगरपाधलकामा दताध भएका बालक्लब वा ससं्थाहरूले उपदफा (१) बमोधजम 

बाल सछनजाल स्थापना गनध धनवेदन धदएमा नगरपाधलकाले सछनजालको दताध 

गरी १५ धदनधभत्र प्रमाणपत्र धदनेी ।  

(३) नगरपाधलकामा दताध भएका बाल सछनजालले आफूले गरेको कामको सङ्धक्षप्त 

धववरण, सदस्र्हरूको धववरण समेत िलुाई प्रत्रे्क दईु वषधमा नगरपाधलकामा 

नवीकरणको लाधग धनवेदन धदनपुदधी । 

(४) उपदफा (३) बमोधजमको धनवेदन आएमा नगरपाधलकाले बाल सछनजालको 

नवीकरण गररधदनेी । 

(५) नगरपाधलकाले बाल सछनजाललाई व्र्वधस्थत गनध नगर बाल अधिकार 

सधमधतको धसफाररसमा वडा वा नगरपाधलका स्तरमा बाल सछनजाल धनमाधण 

गरी व्र्वस्थापन गनध सक्नेी । 

(६)  बाल सछनजाल दताध र नवीकरण गरे बापत कुनै शुल्क धलर्ने ीैन । 
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(७)  बाल सछनजालले ५ वषधसम्म उक्त सछनजालको नवीकरण नगरेमा स्वताः िारेज 

हनेुी । 

11. बाल क्लबको वगीकरणाः  (१) नगरपाधलकामा दताध हनेु बाल क्लबको वगीकरण 

सामान्र्तर्ा दहेार् बमोधजमको हनेुीाः 

(क) समदुार्मा आिाररत बाल क्लबाः 

(१) नगरपाधलकाको धनधित भगूोल धभत्रको टोल, वस्ती, वडाधभत्र धवद्यालर् जाने र नजाने 

दबैु धकधसमका बालबाधलकालार्ध समेटेर वा धनधित भौगोधलक क्षेत्रलार्ध कार्धक्षेत्र 

बनाएर समदुार्मा आिाररत बाल क्लब गिन गनध सधकनेी । 

(२)  उपदफा (१) बमोधजमका बाल क्लबले नगरपाधलकामा समदुार्मा आिाररत बाल 

क्लबको नाममा बालक्लब दताध गनध सक्नेीन ्। 

(३)  उपदफा (१) बमोधजमका बाल क्लबले सम्बधन्ित भगूोल धभत्रको सबै उमेर, धलंग, 

जाधत, आधथधक हधैसर्त कमजोर भएका तथा अपाङगता भएका बालबाधलकालाई 

समेट्ने र उनीहरूको उधचत प्रधतधनधित्व तथा सहभाधगता हनेु सधुनधित गनुधपनेी । 

(४)  समदुार्मा आिाररत बाल क्लबमा सदस्र् बन्नका लाधग उक्त क्षेत्रधभत्र सामान्र्ताः ६ 

मधहना वा सो भन्दा बढी स्थार्ी वा अस्थार्ी बसोबास भएको हनुु पनेी । 

(ि) धवद्यालर्मा आिाररत बाल क्लबाः 

  (१) कुनै धवद्यालर्मा अध्र्र्नरत बालबाधलकालार्ध समेटेर उक्त धवद्यालर्धभत्र बाल 

अधिकारको सरंक्षण तथा प्रविधन गनध धवद्यालर्मा आिाररत बाल क्लब गिन गनध 

सधकनेी ।   

 (२) उपदफा (१) बमोधजमका बाल क्लबले नगरपाधलकामा धवद्यालर्मा आिाररत 

बाल क्लबको नाममा दताध हनु सक्नेीन ्। 

(३) उपदफा (१) बमोधजमको बाल क्लबले सम्बधन्ित धवद्यालर्मा अध्र्र्नरत सबै 

जातजाधत, कक्षा, धलंग, आधथधक तथा शारीररक अवस्था कमजोर बालबाधलका 

तथा अपाङगता भएका बालबाधलकाको उधचत प्रधतधनधित्व र सहभाधगता सधुनधित 

गरेको हनु ुपनेी ।   

 (४) धवद्यालर्मा आिाररत बाल क्लबको सछनचालन, व्र्वस्थापन तथा मागधदशधनका 

लाधग एकजना सरंक्षक धशक्षक धवद्यालर् प्रशासनले तोक्न सक्नेी । 

(ग) धवषर्गत बाल क्लबाः 

(१) समदुार्मा लुकेर रहकेो वा समदुार्मा पर्ाधप्त रुपमा सम्बोिन हनु नसकेको 

धवधशष्ट धवषर्हरू जस्तै बाधलकाको मात्र सवाल, बाल धववाह, स्वास््र् तथा 
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सरसफाई, जलवार् ुपररवतनध, बालश्रम, एचआर्भी/एड्स जस्ता धवषर्हरूमा 

कार्ध गनध समदुार्मा धवधशष्ट ढंगले धवषर्गत बाल क्लब गिन गनध सधकनेी ।  

(२) धवषर्गत बाल क्लब धवद्यालर् तथा समदुार्मा आिाररत बाल क्लबको 

उपसमहूको रूपमा समेत गिन गनध सधकनेी ।   

(घ) धवधशष्टीकृत बाल क्लबाः 

  (१) अन्तराधधरिर् रुपमा नै स्थाधपत स्वरं्सवेा अधभर्ान तथा सगंिनहरू, 

नगरपाधलकाको धवधशष्टीकृत धनकार्ले धवशेष प्रकृधतको आफ्नो ससं्थागत 

बाल क्लब गिन गनध सक्नेीन् ।   

(२) उपदफा (१) बमोधजमको बाल क्लबको गिन र व्र्वस्थापन धवधि स्वरं् 

र्सको महासघं,  सरंक्षक धनकार् तथा स्थाधपत मान्र्ता र धविानहरूबाट 

सछनचाधलत हनु सक्नेीन ्। 

(ङ) बालगहृ वा बाल सिुार गहृमा आिाररत बाल क्लबाः  

(१) बालगहृ वा बाल सिुार गहृमा रहकेा बालबाधलकाको अधिकार सरंक्षण 

तथा सम्बिधनका लाधग बालगहृ वा बाल सिुार गहृमा आिाररत बाल क्लब 

गिन गनध सधकनेी ।  

(२) उपदफा (१) बमोधजमको बाल क्लबले सम्बधन्ित बालगहृ वा सिुार 

गहृमा रहकेा सबै जातजाधत, कक्षा, धलंग, आधथधक तथा शारीररक अवस्था 

कमजोर बालबाधलका तथा अपाङगता भएका बालबाधलकाको उधचत 

प्रधतधनधित्व र सहभाधगता सधुनधित गरेको हनुु पनेी ।   

(३) बालगहृ वा सिुार गहृमा आिाररत बाल क्लबको सछनचालन, 

व्र्वस्थापन तथा मागधदशधनका लाधग गहृ प्रमिुले एकजना सरंक्षक धशक्षक वा 

सहजकताध तोक्न सक्नेी । 

(४) बाल क्लबका वाधषधक गधतधवधिहरूको सामान्र् जानकारी सम्बधन्ित 

बाल गहृ वा बाल सिुार गहृले नगर बाल अधिकार सधमधत र नगरपाधलकामा 

उपल्ि गराउन ुपदधी । 

12. बाल क्लबको काम, कतधव्र् र अधिकार (१) बाल क्लबको काम, कतधव्र् र अधिकार 

दहेार् बमोधजम हनेुीाः 

(क) क्लबमा आवर्द् सदस्र् सधहत अिार वषध मधुनका सबै 

बालबाधलकाहरुको क्षमता धवकास अधभवधृर्द् हुने िालका हाधजरी 
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जवाफ, वकृ्तत्वकला, धनबन्ि लेिन, साधहधत्र्क गधतधवधि आधद 

सछनचालन गने, 

(ि) बालबाधलका, उनीहरूका अधभभावक, र पररवारका अन्र् 

सदस्र्हरूलाई बाल अधिकारको बारेमा सचेत गराउने, 

(ग) धसकाई प्रधक्रर्ामा बाल सहभाधगता अधभबधृद्व गद ै बालबाधलकामा 

अन्तरधनहीत प्रधतभाको प्रस्फुटन गने गराउने । 

(घ) बालबाधलकालार् जीवनपर्ोगी सीपको बारेमा जानकारी गराउने, 

(ङ) बाल क्लबलार् बालबाधलकामा रचनात्मकता र नवीन कौशल धवकास 

गने एक साझा स्थलको रूपमा स्थाधपत गराउने, 

(च) बालबाधलकाको कक्षा कोिाको धसकार्लाई वास्तधवक जीवनमा 

रूपान्तरण गनध सक्ने सािनको रूपमा बाल क्लबलार् पररधचत गराउने, 

(ी) स्वास््र्, सरसफाई र वातावरणका क्षेत्रमा सामदुाधर्क सचेतनाका 

गधतधवधिहरू सछनचालन गने, 

(ज) बालबाधलकाको कल्र्ाण र अधिकार सधुनधित गनध नगरपाधलकामा 

धवधभन्न कार्धक्रमहरू आर्ोजना गने, 

(झ) कला, साधहत्र्, सामाधजक सद्भाव, मातभृाषा, मात ृससं्कृधत र धशक्षाको 

सरंक्षणका लाधग आवाज उिाउन  र सामाधजक कुरीधत तथा बाल 

अधिकार उल्लंघनको घटनाहरूको धबरूर्द् रचनात्मक आवाज उिाउने,  

(ञ) धवद्यालर् भनाध हुने उमेर समहुका बालबाधलकाहरु धवद्यालर् भनाधबाट 

वधछनचत रह े नरहकेो बारेमा धनरन्तर अनगुमन गने र धवद्यालर् नगएका 

बालबाधलकालाई धवद्यालर् भनाध गनधका लाधग सम्बधन्ित वडा 

कार्ाधलर्सुँग समन्वर् गरी धवद्यालर् भनाध गने व्र्वस्था धमलाउने, 

(ट) नगरपाधलका तथा आफ्नो वडाधभत्रका टोल धवकास ससं्थाहरुले 

सछनचालन गने जनचेतनामलुक कार्धमा सकृर् सहभाधगता जनाउने, 

(ि) बालमैत्री शासन प्रविधनका लाधग धनिाधररत सचुकहरु कार्ाधन्वर्नमा 

सदवै अग्रसर रही बालमैत्री वडा वा पाधलका अधभर्ानमा नगरपाधलका 

तथा वडालाई धनरन्तर सहर्ोग गने, 

(ड) पणूध साक्षर, पणूध िोप, पणूध घटना दताध, पणूध सरसफाई आधद अधभर्ानमा 

पाधलका, वडा तथा टोल धवकास ससं्थाहरुलाई सहर्ोग गने, 
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(२)     उपदफा (१) मा जनु सकैु लेिेको भए तापधन बाल क्लब, बाल ससं्था 

तथा बाल सछनजालले दहेार् बमोधजमका कार्धहरू गनध गराउन धनषेि गररएको 

ीाः- 

(क)  कुनै राजनीधतक दल वा त्र्सको भात ृ सगंिनका पक्षपोषण वा 

धवरोि गनध, 

(ि)  समदुार्को सावधजधनक वा धनजी सम्पधत्त दरुुपर्ोग तथा कसकैो 

जीउ ज्र्ानमाधथ क्षधत परु ्धर्ाउन, 

(ग)  समदुार्का धनधित जातजाधत, िमध, क्षेत्र वा पेशाकमी प्रधत गलत 

भावना र दृधष्टकोण सम्पे्रषण गनध,  

(घ)  धहसंा र दवु्र्धवहार पीधडत तथा प्रभाधवत बालबाधलकाको 

गोपनीर्ता भंग हनेु र पधहचान िुल्ने गधतधवधिहरू गनध, 

(ङ)  सांस्कृधतक कारण बाहके रातको समर्मा र आफ्नो धवद्यालर्, 

बालगहृ वा समदुार्भन्दा बाधहर गएर गररने गधतधवधि तथा 

कार्धक्रमहरूमा सहभागी हुन तर प्रधतस्पिाध, आवासीर् ताधलम वा 

आर्ोजकहरूले उधचत सरुक्षा प्रबन्ि गरेको अवस्थामा भने 

समदुार्, बालगहृ वा धवद्यालर् भन्दा बाधहर गएर कार्धक्रम गनध 

सधकने ी । 

(च) उधचत सरुक्षाको प्रबन्ि र आवश्र्क पूवध अनमुधत बेगर धजउ 

ज्र्ानमा ितरा पगु्ने साहधसक िेलहरू िेल्न िेलाउन, 

(ी)  बाल समहू कोष धनमाधण वा आर् आजधनका लाधग बालश्रम तथा 

कुनै पधन व्र्ापार, व्र्वसार् गनध, 

(ज)  धसगंो पररर्ोजना सछनचालन गनध वा िुला र लामो समर्का 

गधतधवधिहरू सछनचालन गनध, 

(झ)  आधथधक धजम्मेवारी धलई कार्धहरू गनध, 

(ञ)  सामाधजक रुपमा अस्वीकार्ध तथा नकारात्मक सामाधजक प्रभाव 

पाने कार्धहरु गनध गराउन, 

(ट)  सामाधजक शाधन्त, सवु्र्वस्था तथा सरुक्षामा नकारात्मक असर पने 

दधेिएमा वा अन्र् उपर्कु्त कारण दशाधई नगर बाल अधिकार 

सधमधतको परामशधमा सरुक्षा धनकार् वा नगरपाधलका वा 

धवद्यालर्ले रोक लगाएका कार्धहरु गनध गराउन ।  
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13. बाल सछनजालको काम, कतधव्र् र अधिकाराः (१) बाल क्लब सछनजालको काम, कतधव्र् र 

अधिकार दहेार् बमोधजम हनेुी : 

क) आफ्नो क्षेत्रधभत्रका बालक्लबहरूको अधभलेि राख्ने तथा 

बालबाधलकाका लाधग उपर्ोगी हनेु पसु्तकालर् वा सचूना केन्र स्थापना 

र सछनचालन गने, 

ि) आबर्द् बालक्लबहरूको गधतधबधि सछनचालन गनध सछनजाललाई वडा, 

नगरपाधलका तथा अन्र् सहर्ोगी ससं्थाहरूबाट प्राप्त आधथधक सहर्ोग 

उपल्ि गराउने, 

ग) बालक्लबहरूले सछनचालन गरेका कार्धक्रमहरूमा अधतधथको रूपमा 

उपधस्थत भई बालक्लबका अन्र् साथीहरूलाई हौसला प्रदान गने ।तर, 

र्स्ता धकधसमका गधतधवधिहरू सछनचालन गदाध आफ्ना तथा अन्र् 

साथीहरूको पढार्लाई असर नपने गरी धवदा तथा फुसधदको धदनमा 

कार्धक्रम गनध उत्पे्रररत गने, 

घ) बाल अधिकारसुँग सम्बधन्ित धवशेष अधभर्ान तथा कार्धहरू 

बालक्लबहरूमाफध त ् प्रभावकारी रूपले सम्पन्न गनध धवधभन्न 

उपसधमधतहरूको गिन गरी सछनजालका पदाधिकारीहरूका बीचमा 

कार्धधवभाजन गरी काम गनध सकारात्मक वातावरण बनाउने. 

ङ) नगरपाधलकाले स्थानीर् स्तरमा बालबाधलकाको अधिकारसुँग 

सम्बधन्ित र्ोजना तजुधमा कार्ाधन्वर्न र मलू्र्ांकनका सम्पूणध चरणहरूमा 

सछनजालबाट प्रधतधनधित्वको माग गनुधका साथै अन्र् बालक्लबहरूको 

तफध बाट आएको र्ोजना तथा सझुावहरू समेतलाई ख्र्ाल गद ै

सछनजालको तफध बाट सधक्रर् सहभाधगता जनाउने, 

च) स्थानीर् स्तरमा बालबाधलकामाधथ हनेु सबै धकधसमका दवु्र्धवहार, धहसंा, 

हलेा, हपेार्, सामाधजक कुरीधत र धवभेद जस्ता बालअधिकार हननका 

घटनाधवरूर्द् बालक्लबको तफध बाट आवश्र्क पहल र पैरबी गने साथै 

र्स्ता धकधसमका घटनाका धवरूर्द् सम्बधन्ित सरोकारवाला पक्षहरूको 

ध्र्ान आकृष्ट गराउने, सहकार्ध र समन्वर् गने. 

ी) बालक्लबहरुले आर्ोजना गने कार्धक्रमका लाधग आवश्र्क स्रोतहरुको 

िोजी गरी सछनजालले सहर्ोग माग गने तथा कार्धक्रम सम्पन्न गनध अन्र् 

धनकार्हरुसुँग समन्वर् गने,  
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ज) आफ्नो कार्धक्षेत्रमा सछनचालन भएका धवद्यालर् भनाध, जन्मदताध, 

बालधववाह, बालमैत्री बातावरण, िलुा धदसामकु्त क्षेत्र, बालमैत्री 

स्थानीर् शासन, धवद्यालर्मा भर्रधहत धशक्षण धसकार्को सम्बन्िमा 

बालबाधलका सुँगसुँगै गने अधभर्ानहरूमा बालसछनजालको तफध बाट 

सधक्रर् सहभाधगता जनाउने, 

झ) बालक्लब तथा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्धरत अन्र् सघंसस्था तथा 

सरोकारवालाहरूबीच आपसी समझदारी र समन्वर्को वातावरण तर्ार 

गने, 

ञ) आफ्नो क्षेत्रधभत्र रहकेा बालक्लबहरूले सम्पन्न गरेका 

धक्रर्ाकलापहरूको सधंक्षप्त प्रधतवेदन माग गने, सो को अधभलेि राख्ने 

तथा नगरपाधलका र नगर बाल अधिकार सधमधतमा पेश गने, 

ट) बालक्लबहरू बीच आपसी समन्वर्, सहकार्ध बढाउने तथा 

सवालहरूको सामधूहकीकरण गने र एक आपसबाट धसकाईका अवसर 

सजनृा गने ।  

14. बालबाधलकाको ससं्था वा सछनजालको कतधव्र् तथा दाधर्त्वाः (१) बाल क्लब, बाल 

ससं्था वा बाल सछनजालका सबै उमेर, धलंग, जातजाधत, अपांगता लगार्त स्थानीर् 

समाजको धवधवितालाई प्रधतधवम्व गने गरी समावेशी हनुपुनेी ।  

तर, र्स व्र्वस्थाले बाधलकाहरु मात्र सदस्र् रहन सक्ने गरी धवधशष्टीकृत बालक्लब वा 

ससं्था  सछनचालन गनध रोक लगाएको माधननेीैन ।  

 (२) बालक्लब, ससं्था वा सछनजालको सदस्र्ता धविानमा तोधकएको प्रधक्रर्ा बमोधजम 

र्ोग्र् बालबाधलका वा धनजको ससं्थाले सदस्र्ता धलन पाउने गरी िुल्ला गनुधपनेी । 

 (३) बालक्लब, ससं्था वा सछनजालको नेततृ्व वा सचंालन हनेु धक्रर्ाकलापहरुमा बधढ 

भन्दा बधढ बालबाधलकालाई अवसर पाउने गरी सछनचालन गनुधपनेी ।  

 (४) बालक्लब, ससं्था वा सछनजालका पदाधिकारीहरुले दईु कार्धकाल भन्दा बधढ पदमा 

धनरन्तर नबसी क्रमशाः अकाध बालबाधलकालाई नेततृ्वको अवसर प्रदान गनुधपदधी । 

(५) बालक्लब, ससं्था वा सछनजालको सदस्र्ता धलन वा सछनजालमा प्रधतधनधित्व गनध 

कुनै बालक वा बाधलकालाई बाध्र् पानध हुुँदनै । 

 (६) बालक्लब, ससं्था वा सछनजालले आफ्ना क्लब, ससं्था वा सछनजालका सदस्र्हरुको 

धहत  हनेु र दीघधकालसम्म फार्दा पगु्ने कार्धक्रम सछनचालन गनुधपदधी ।  
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(७) बालक्लब, ससं्था वा सछनजालले दधलर् राजनैधतक कार्धक्रममा सहभागी हनेु वा 

त्र्सको समथधन र धवरोि गने कार्धक्रम सछनचालन गनुधहुदनै । तर, राजनैधतक 

धवचारिारा र दृधष्टकोणका धवषर्मा वहस र ीलफल सछनचालन गनध र्स धनर्मले 

बािा पुर्ाधएको माधननेीैन ।  

15. बाल क्लब तथा बाल सछनजालको स्थानीर् स्तरको भलेााः (१) सावधजधनक धनकार् वा 

ससं्थाले बालबाधलकाको सरुक्षा र सरंक्षणको सधुनधितता गरी बालक्लब वा ससं्था र 

बाल सछनजालको वडा, नगरपाधलकास्तरको भलेा आर्ोजना गनध सक्नेीन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोधजमको भेलाका आर्ोजकले सहभागी हनेु प्रत्रे्क 

बालबाधलका, बालबाधलकाको आमाबाब,ु सरंक्षक वा माथवरसुँग अनमुधत 

धलई धलधित मछनजरुीनामामा हस्ताक्षर गराउनपुदधी ।  

(३) उपदफा (१) बमोधजमको भेला आर्ोजना गदाध बालबाधलकाले राती बास 

बस्ने गरी जानपुने भएमा बालबाधलकालाई पररवार वा सरंक्षकको धजम्मा 

लगाई पिाउन ु पनेी । तर बाधलकाको हकमा मधहलाको साथ लगार् 

पिाउनपुनेी । 

16. बालक्लब वा ससं्था र बाल सछनजालको आधथधक दाधर्त्व: (१) बालक्लब वा ससं्था र 

बाल सछनजालले कुनै पधन धकधसमको आधथधक कारोबार गनुध हुुँदनै र अन्र् कुनै व्र्धक्त वा 

ससं्थाले बालक्लब वा ससं्था र बाल सछनजाललार्  आधथधक दाधर्त्व धदन हुुँदनै ।  

(२) बालक्लब वा ससं्था र बाल सछनजालसुँग सहकार्ध गदाध सहकार्ध गने सुँस्थाले 

आधथधक दाधर्त्व व्र्होने गरी सछनचालन गनुधपनेी ।  

(३)  बालक्लब वा ससं्था र बाल सछनजालले आफ्नो ससं्थाको आधथधक दाधर्त्व 

सछनचालन गनध कुनै व्र्धक्त वा ससं्थालाई धजम्मेवारी धदन सक्नेीन् । 

(४)  र्सरी धजम्मेवारी पाएको ससं्थाले प्रचधलत काननू बमोधजम सामाधजक 

ससं्थाले राख्ने लेिा प्रणाली बमोधजम ससं्थाको लेिा राख्नपुनेी ।  

पररच्ीेद -५ 

नगर बाल अधिकार सधमधत सम्बन्िी व्र्वस्था 

17. नगर बाल अधिकार सधमधतको गिनाः (१) नगरपाधलकामा दहेार् बमोधजमको अध्र्क्ष र 

सदस्र् रहने गरी एक नगर बाल अधिकार सधमधत गिन गररनेी:- 

 (क) उपप्रमिु                                                                                -अध्र्क्ष         –अध्र्क्ष 

 (ि) नगरपाधलकाले तोकेको मधहला वडा सदस्र् सधहत २ जना वडा सदस्र्, माध्र्धमक 

धवद्यालर्का प्रिानाध्र्ापकमध्रे् १ जना, फोकल धशक्षक मध्रे् १ जना, सचूीकृत 
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समाज सवेी वा सामाधजक कार्धकताध वा बाल मनोधवज्ञमध्रे्बाट १ जना, धचधकत्सक 

वा स्टाफ नसध मध्रे् १ जना गरी नगरपाधलकाले तोकेको जम्मा ६ जना      -सदस्र्            –सदस्र्  

(घ) नगरपाधलकाको मधहला, बालबाधलका तथा सामाधजक समावेधशकरण शािा प्रमिु, 

धशक्षा शािा प्रमिु र जनस्वास््र् शािा प्रमिु गरी ३ जना                 - सदस्र्      -सदस्र् 

 (घ)  नगर बाल सछनजालले तोकेको १ जना बाधलका सधहत २ जना    -सदस्र्  

 (ङ)  स्थानीर् प्रहरी प्रमिु, नेपाल प्रहरी                                                    -सदस्र्           –सदस्र् 

 (च)  बाल अधिकार, बाल सरंक्षण, बाल कल्र्ाण, धशक्षा, स्वास््र् तथा बाल न्र्ार्का क्षेत्रमा 

कार्ाधनभुव भएका व्र्धक्त वा ससं्था मध्रे्बाट नगरपाधलकाले मनोनर्न गरेका कम्तीमा 

१ जना मधहला सधहत २ जना                                                             -सदस्र्        -सदस्र् 

 (ी) बाल कल्र्ाण अधिकारी                                                         –सदस्र्–सधचव        

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ि), (च) बमोधजम मनोधनत सदस्र्को पदावधि चार वषधको 

हनेुी र िण्ड (च) बमोधजम सदस्र्मा मनोनर्न हनुको लाधग दहेार् बमोधजमको र्ोग्र्ता 

परूा भएको हनु ुपनेी:– 

(क)  नेपाली नागररक, 

(ि)  एक्कार्स वषध उमेर परूा भएको,  

(ग) नैधतक पतन दधेिने अन्र् फौजदारी कसरूमा सजार् नपाएको, 

18. स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकाराः (१) स्थानीर् बाल 

अधिकार सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकार देहार् बमोधजम हनेुी:– 

(क) सधमधतको दीघधकालीन नीधत, र्ोजना र वाधषधक कार्धक्रम तथा वजेट 

स्वीकृत गने,  

(ि) बालबाधलकाको अधिकारको सम्मान, सरंक्षण, प्रविधन र पररपधूतधको 

लाधग आवश्र्क स्थानीर् नीधत, काननू, र्ोजना, कार्धक्रम र 

ससं्थागत सरं्न्त्रको व्र्वस्था गनध नगरपाधलकालाई सझुाव धदने,  

(ग) नगरपाधलकाद्वारा सछनचाधलत बालबाधलका सम्बन्िी कार्धक्रमको 

अनगुमन, मलू्र्ाङ्कन तथा समीक्षा गरी सझुाव धदने,  

(घ) नगरपाधलकाधभत्र हनु सक्ने बाल धववाह, बाल श्रम, शारीररक तथा 

मानधसक पीडा तथा बाल र्ौन दवु्र्धवहार जस्ता सबै प्रकारका बाल 

धहसंाको रोकथाम, धनषेि र धनर्न्त्रण तथा सडक बालबाधलका 

लगार्त उर्द्ारको आवश्र्कता परेका बालबाधलकाको उर्द्ार, 
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पनुाःस्थापना, सरंक्षण र व्र्वस्थापनमा समन्वर्, सहर्ोग र 

सहजीकरण गने,   

(ङ) आफ्नो नगरपाधलकाधभत्रका वडा, धवद्यालर् लगार्तका सावधजधनक 

सरंचनालार्ध बालमैत्री बनाउन आवश्र्क मापदण्ड तजुधमा गने 

गराउने, 

(च) बालमैत्री स्थानीर् शासनको अवलम्वनका साथै बालमैत्री वडा तथा 

पाधलका घोषणाको धसगंो नेततृ्व धलने, 

(ी) बाल अधिकार सरंक्षण तथा प्रविधन गने सम्बन्िमा सरोकारवालाको 

क्षमता अधभवधृर्द् गने गराउने,  

(ज) नगरपाधलकामा एक आधथधक वषधमा बालबाधलका सम्बन्िी 

भए/गरेका कार्धहरू र बालबाधलका तथा बाल अधिकारको अवस्था 

समेट्ने गरी बालबाधलका सम्बन्िी स्थानीर् वाधषधक प्रधतवेदन 

कार्धपाधलकाको स्वीकृधत धलर्ध प्रत्रे्क आधथधक वषध समाप्त भएको 

प्रथम चौमाधसक धभत्र सावधजधनक गने, वेवसार्टमा राख्ने, सधमधत 

तथा नगरपाधलकामा सरुधक्षत राख्ने र सोको एक/एक प्रधत प्रदशे 

सधमधत, प्रदेश मन्त्रालर्, पररषद ्र सघंीर् मन्त्रालर्मा पिाउने,  

(झ) बालबाधलका सम्बन्िी स्थानीर् त्र्ाङ्क धववरण सकंलन, 

अधभलेिीकरण तथा सचूना प्रणालीको धवकास, सछनचालन, 

व्र्वस्थापन र सदुृढीकरणमा सहर्ोग गने,   

(ञ) सधमधतको सधचवालर्, जनशधक्त र आधथधक स्रोत सािनको व्र्वस्था 

धमलाउने, पररचालन गने, तालीम धदन तथा क्षमता अधभवधृर्द् गनध 

समन्वर् र सहर्ोग गने,  

(ट) नगरपाधलका माफध त नेपाल सरकार, अथध मन्त्रालर्को स्वीकृधत धलई 

बाल सरंक्षण तथा बाल अधिकार प्रविधनका लाधग धद्वपक्षीर् तथा 

बहपुक्षीर् धवकास साझेदार एवम् अन्तराधधरिर् सघं ससं्थाबाट प्राप्त 

सहार्ताबाट आवश्र्कतानसुार कार्धक्रम सछनचालन गने,   

(ि) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपाधलकाको स्वीकृत र्ोजना, 

वाधषधक नीधत तथा कार्धक्रम अनकूुल प्राथधमकता धनिाधरण गरी बाल 

सरंक्षण तथा बाल अधिकार प्रविधनका लाधग धवशेष राधरिर् 

अधभर्ान सछनचालनमा सहर्ोग गने,  
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(ड) स्थानीर्स्तरमा बालबाधलका िोजतलास नं. १०४ तथा बाल 

हले्पलार्न नं. १०९८ (दश,नौ, आि) नेपाल सछनचालन सवेा 

अधभवधृर्द्मा समन्वर्, सहर्ोग र सहजीकरण गने, 

(ढ) िमधपतु्र िमधपतु्री धलन धदन चाहने दम्पधत्त तथा व्र्धक्तलार्ध सधमधतमा 

सधूचकृत गरी आन्तररक िमधपतु्र िमधपतु्री धलने धदने व्र्वस्थालार्ध 

सहजीकरण गने, 

(ण) धवशेष सरंक्षणको आवश्र्कता भएका तथा अनाथ 

बालबाधलकालार्ध िमधपतु्र िमधपतु्री धलन धदन, सरंक्षक र माथवर 

धनर्कु्त गनध नगरपाधलका र अदालतलार्ध सहर्ोग गने, 

(त) ऐन, प्रचधलत काननू तथा मापदण्ड बमोधजम सछनचालन हनु नसकेका 

बाल गहृ, बाल सिुार गहृ, अस्थार्ी सरंक्षण सवेा केन्र, पनुाःस्थापना 

केन्र तथा सामाधजकीकरण केन्र बन्द तथा कारबाही गनध सझुाव 

तथा प्रधतवेदन सधहत सम्बधन्ित धनकार्मा धसफाररस गने, 

(थ) नगरपाधलकाधभत्र हनु सक्ने बाढी, पधहरो, हरुी बतास, शीत लहर र 

आगो जस्तो प्राकृधतक प्रकोप, मानवबाट धसधजधत सकंट तथा 

कोरोना र र्न्फ्लूछनजा जस्तो महामारीबाट बालबाधलकाको तत्काल 

आकधस्मक उर्द्ार, सरंक्षण तथा व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गने,  

(द) नगरपाधलकाधभत्र सछनचाधलत बाल गहृ, अस्थार्ी सरंक्षण सवेा केन्र, 

पनुाःस्थापना केन्र लगार्तमा आधश्रत बालबाधलकाको समग्र धस्थधत 

र उपल्ि सवेाको गणुस्तर तथा प्रभावकाररताका सम्बन्िमा 

अनगुमन तथा धनरीक्षण गदाध प्राप्त धववरण सधहत दहेार्का 

कुराहरूको समेत जाुँचबझु गरी सोको एक/एक प्रधत वाधषधक 

प्रधतवेदन आधथधक वषध समाप्त भएको दरु्ध मधहना धभत्र प्रदेश सधमधत, 

प्रदशे मन्त्रालर्, पररषद ्र मन्त्रालर्मा पिाउने,  

(१) बालबाधलकाको वैर्धक्तक धववरण अद्यावधिक गरी रािेको ी 

वा ीैन, 

(२) बालबाधलकालाई धनर्धमत रुपमा धशक्षा तथा तालीम प्रदान 

गररएको ी वा ीैन,  
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(३) बाल क्लब गिन गरी बालबाधलकालाई िेलकूद, मनोरछनजन 

तथा सांस्कृधतक कार्धक्रम लगार्तका बाल सहभाधगता जस्ता अन्र् 

धक्रर्ाकलापमा सलंग्न गरार्एको ी वा ीैन, 

(४) बालबाधलकालाई ऐन, प्रचधलत काननू तथा मापदण्ड 

बमोधजमको सधुविा प्रदान गररएको ी वा ीैन, 

(५) बाल गहृ, अस्थार्ी सरंक्षण सवेा केन्र, पुनाःस्थापना केन्र तथा 

सामाधजकीकरण केन्रमा बालमैत्री व्र्वहार तथा वातावरण कार्म 

गररएको ी वा ीैन, 

(६) बाल गहृमा आधश्रत बालबाधलका वैकधल्पक हरेचाहको 

व्र्वस्थाको प्राथधमकतानसुार अधन्तम धवकल्पको रूपमा बाल 

कल्र्ाण अधिकारबाट व्र्वस्था धमलार् राधिएको ी वा ीैन, 

(७) व्र्वस्थापन पक्ष तथा बालबाधलकाले ऐन, प्रचधलत काननू वा 

मापदण्डको पालन गनुध पने कुराहरु पालन गरेको ी वा ीैन,  

(८) उपल्ि स्रोत सािनलार्ध मध्र् नजर गरी बालबाधलकाको 

सवोत्तम धहतलार्ध ध्र्ान धदएको ी वा ीैन, 

(९) बाल सरंक्षण मापदण्ड धनमाणध गरी लाग ूगररएको ी वा ीैन ।   

 (२) सधमधतले उपदफा (१) बमोधजम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्रे् 

केही अधिकार आवश्र्कता अनसुार बाल कल्र्ाण अधिकारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनध 

सक्नेी । 

19. नगर बाल अधिकार सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थााः नगर बाल अधिकार सधमधतको 

बैिक सम्बन्िी कार्धधवधि दहेार् बमोधजम धनिाधरण गररएको ी:– 

(१)  सधमधतको बैिक कम्तीमा वषधको चार पटक अध्र्क्षले तोकेको धमधत, समर् र 

स्थानमा बस्नेी तर दरु् बैिक बीचको अन्तर ३ मधहना भन्दा बढी हनुु हुुँदनै ।     

(२)  अध्र्क्षको धनदेशनमा सधमधतको बैिक सदस्र्–सधचवले बोलाउनेी । 

(३)  सदस्र्–सधचवले सधमधतको बैिक बस्ने सचूना सधहत बैिकमा ीलफल हनेु 

धवषर्हरूको सचूी तीन धदन अगावै सधमधतका सदस्र्हरूलाई उपल्ि गराउनु 

पनेी । 

(४)  सधमधतमा तत्काल कार्म रहकेा सदस्र् सङ्ख्र्ाको पचास प्रधतशत भन्दा बढी 

सदस्र्हरू उपधस्थत भएमा सधमधतको बैिकको लाधग गणपरूक सङ्ख्र्ा पगुेको 

माधननेी । 
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(५)  सधमधतको बैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले गनेी र धनजको अनपुधस्थधतमा 

उपधस्थत सदस्र्हरूले आफू मध्रे्बाट ीानेको सदस्र्ले बैिकको अध्र्क्षता 

गनेी । 

(६)  बैिकमा उपधस्थत सदस्र्हरुको बहमुतको धनणधर् मान्र् हनेुी । मत बराबर 

भएमा बैिकको अध्र्क्षता गने व्र्धक्तले धनणाधर्क मत धदन सक्नेी ।  

(७)  सधमधतको बैिकको धनणधर् सधमधतको अध्र्क्ष र सदस्र्-सधचवद्वारा प्रमाधणत 

गररनेी।  

(८)  सधमधतको बैिक तथा सछनचालन िचध नगरपाधलकाको धनर्मानसुार हनेुी ।   

(९)  बैिक सम्बन्िी अन्र् कार्धधवधि सधमधत आफैले धनिाधरण गरे बमोधजम हनेुी। 

20. उपसधमधत वा कार्धटोली गिन गनध सक्नेाः (१) सधमधतले आफूले गनुध पने कुनै काम सचुारु 

रुपले सछनचालन गनधको धनधमत्त बाल धवशेषज्ञ वा धवज्ञ, बाल मनोधवज्ञ, समाज सवेी, 

सामाधजक कार्धकताध, धशक्षक, धचधकत्सक, बाल क्लबका प्रधतधनधि, सामाधजक 

पररचालक तथा बाल अधिकारकमीहरु मध्रे् आवश्र्कतानुसार समावेश हनेु गरी 

धनधित अवधिका लाधग बढीमा तीन सदस्र्ीर् उपसधमधत वा कार्धटोली गिन गरी 

पररचालन गनध सक्नेी ।  

(२) उपदफा (१) बमोधजम गिन हनेु उपसधमधत वा कार्ध टोलीको काम, कतधव्र् र 

अधिकार, कार्ध प्रकृधत अनसुार काममा िधटए वा काम गरे वापत टोली वा सदस्र्ले 

पाउने भत्ता वा पाररश्रधमक वा सवेा सधुविा तथा अन्र् कार्धधवधि नगरपाधलकाको 

प्रचधलत धनर्मानसुार सधमधतले तोकी धदए बमोधजम हनेुी । 

21. वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधमधताः (१) वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधमधतमा दहेार् 

बमोधजमको अध्र्क्ष र सदस्र् रहनेीन्:- 

 (क) सम्बधन्ित वडाको वडा अध्र्क्ष १ जना    –अध्र्क्ष 

(ि) वडाले तोकेको मधहला सदस्र् सधहत २ जना वडा सदस्र्, माध्र्धमक धवद्यालर्का 

प्रिानाध्र्ापकमध्रे् १ जना  फोकल धशक्षकमध्रे् १ जना,  बाल मनोधवज्ञ वा धचधकत्सक 

वा स्वास््र्कमी १ जना गरी ५ जना               –सदस्र्  

 (ग)  वडा स्तरीर् बाल सछनजालले तोकेको १ जना बाधलका सधहत २ जना          –सदस्र्  

 (घ)  नेपाल प्रहरी (उपल्ि भएमा)                       –सदस्र् 

 (ङ) बाल अधिकार, बाल सरंक्षण, बाल कल्र्ाण, धशक्षा, स्वास््र् तथा बाल न्र्ार्का 

क्षेत्रमा कार्ाधनभुव भएका व्र्धक्त मध्रे्बाट अध्र्क्षले 

 मनोनर्न गरेका कम्तीमा दईु जना मधहला सधहत २ जना       -सदस्र् 



24 "बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन सम्बन्िी कार्धधवधि, २०७७" 

 

 (च) वडा सधचव      –सदस्र्–सधचव  

  (२) उपदफा (१) को िण्ड (ि), (ङ) बमोधजम मनोधनत सदस्र्को पदावधि 

चार वषधको हनेुी र िण्ड (ङ) बमोधजम सदस्र्मा मनोनर्न हनुको लाधग दहेार् 

बमोधजमको र्ोग्र्ता परूा भएको हनु ुपनेी:– 

(क)  नेपाली नागररक, 

(ि)  एक्कार्स वषध उमेर परूा भएको,  

(ग) नैधतक पतन दधेिने अन्र् फौजदारी कसरूमा सजार् नपाएको, 

(ङ) सम्बधन्ित वडाधभत्र स्थार्ी बसोबास भएको। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु लेिेको भएता पधन वडा सदस्र्, धवद्यालर् 

व्र्वस्थापन सधमधतका अध्र्क्ष, धवधभन्न सघंससं्थाका प्रधतधनधि तथा अन्र् 

पदने सदस्र्हरू तथा बाल सछनजालका प्रधतधनधिहरूका हकमा उमेर, 

बसोबास क्षेत्र, शैधक्षक र्ोग्र्ताको आिारमा सदस्र् हुन अर्ोग्र् माधनने 

ीैन। 

22. वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकाराः (१) वडा स्तरीर् बाल 

अधिकार सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकार देहार् बमोधजम हनेुीाः 

(क) वडाबाट प्रस्ताधवत हनेु बालबाधलका र बाल अधिकार सम्बन्िी र्ोजना, 

नीधत र कार्धक्रमहरूको बाल अधिकारमा आिाररत सहभाधगतामलूक 

ढंगबाट धनमाधण गने 

(ि) वडा तहमा बाल अधिकारका सचेतना, प्रधशक्षण कार्धक्रमहरू सछनचालन 

गने गराउने 

(ग) वडालार्ध बालमैत्री बनाउने धसङ्गो प्रधक्रर्ाको नेततृ्व धलने 

(घ) वडा तहमा बाल अधिकारको अवस्था अनगुमन तथा अध्र्र्न अनुसन्िान 

गने गराउने 

(ङ) बालबाधलकाको सम्बन्िमा प्राप्त उजरूीहरूको सकंलन गने र रार्सधहत 

न्र्ाधर्क सधमधतमा पिाउने 

(च) बालबाधलकासगं परामशध तथा ीलफल कार्धक्रम गने गराउने 

(ी) वडास्तरमा बालश्रम, बाल धववाह, मानव बेचधविन, ओसारपसार, 

बालबाधलका धवरूद्द हनेु धहंसा, दवु्र्धवहार, शोषण अन्त्र्का लाधग बाल 

सरंक्षण मापदण्ड तजुधमा गरी कार्ाधन्र्न गने 
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(ज) सावधजधनक सनुवुार्का समर्मा नगरपाधलकाबाट सम्पन्न भएका बाल 

अधिकारका कार्धहरूको प्रगधत धववरण सावधजधनक गने 

(झ) वडा तहमा बाल अधिकारका लाधग कार्धरत सरकारी धनकार्, सघंसंस्था, 

पररर्ोजना तथा सवेाहरूको नक्सांकन गने 

(ञ) बाल अधिकारको सरंक्षण तथा सम्विधनका लाधग बहपुक्षीर् धनकार्हरूसगं 

समन्वर् तथा सहकार्ध गने 

(ट) वडामा रहकेा बालक्लब, सछनजाल, समहूको सचूी तर्ार गरी स्थानीर् बाल 

अधिकार सधमधतमा पेश गने 

(ि) वडामा सछनचाधलत बालगहृ, अस्थार्ी सरंक्षण सवेा केन्रहरूको अनुगमन 

गरी स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतमा प्रधतवेदन पेश गने 

23. वडा बाल अधिकार सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थााः वडा बाल अधिकार सधमधतको 

बैिक सम्बन्िी व्र्वस्था देहार् बमोधजम धनिाधरण गररएको ी:– 

(१)  सधमधतको बैिक कम्तीमा वषधको चार पटक अध्र्क्षले तोकेको धमधत, समर् र 

स्थानमा बस्नेी । 

(२)  अध्र्क्षको धनदेशनमा सधमधतको बैिक सदस्र्–सधचवले बोलाउनेी । 

(३)  सदस्र्–सधचवले सधमधतको बैिक बस्ने सचूना सधहत बैिकमा ीलफल हनेु 

धवषर्हरूको सचूी तीन धदन अगावै सधमधतका सदस्र्हरूलाई उपल्ि गराउनु 

पनेी । 

(४)  सधमधतमा तत्काल कार्म रहकेा सदस्र् सङ्ख्र्ाको पचास प्रधतशत भन्दा बढी 

सदस्र्हरू उपधस्थत भएमा सधमधतको बैिकको लाधग गणपरूक सङ्ख्र्ा पगुेको 

माधननेी । 

(५)  सधमधतको बैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले गनेी र धनजको अनपुधस्थधतमा 

उपधस्थत सदस्र्हरूले आफू मध्रे्बाट ीानेको सदस्र्ले बैिकको अध्र्क्षता 

गनेी । 

(६)  बैिकमा उपधस्थत सदस्र्हरुको बहमुतको धनणधर् मान्र् हनेुी । मत बराबर 

भएमा बैिकको अध्र्क्षता गने व्र्धक्तले धनणाधर्क मत धदन सक्नेी ।  

(७)  सधमधतको बैिकको धनणधर् सधमधतको अध्र्क्ष र सदस्र्-सधचवद्वारा प्रमाधणत 

गररनेी।  

(८)  सधमधतको बैिक तथा सछनचालन िचध नगरपाधलकाको धनर्मानसुार हनेुी ।   

(९)  बैिक सम्बन्िी अन्र् कार्धधवधि सधमधत आफैले धनिाधरण गरे बमोधजम हनेुी। 



26 "बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन सम्बन्िी कार्धधवधि, २०७७" 

 

 

पररच्ीेद -६ 

बाल कल्र्ाण अधिकारी 

24. बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्कु्तीाः (१) नगरपाधलकाले ऐनको दफा ६१ को उपदफा 

(१) बमोधजम हनेु गरी एकजना बाल कल्र्ाण अधिकारी नगरपाधलकाको कमधचारी 

पदपधुतध प्रधक्रर्ा अनुसार धनर्कु्त गनेी ।  

(२)  उपदफा (१) बमोधजम बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्धुक्त नभएसम्म 

नगरपाधलकाले मधहला तथा बालबाधलका शािा प्रमिु वा अधिकृत स्तरको 

अन्र् कुनै कमधचारीलाई बाल कल्र्ाण अधिकारी तोक्न सक्नेी । 

(३)  उपदफा (१) बमोधजम धनर्कु्त बाल कल्र्ाण अधिकारीले स्थानीर् बाल 

अधिकार सधमधतको सदस्र् सधचवको रूपमा काम गनेी । 

25. बाल कल्र्ाण अधिकारीको काम, कतधव्र् र अधिकाराः बाल कल्र्ाण अधिकारीको 

काम, कतधव्र् र अधिकार देहार् बमोधजम हनेुीाः 

(क) नगर बाल अधिकार सधमधतको धनणधर् एवं धनदशेनहरू कार्ाधन्वर्न गने वा 

गराउने। 

(ि) नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र नगरपाधलकाबाट स्वीकृत नीधत र र्ोजना 

अनरुूप सधमधतको वाधषधक कार्धक्रम र बजेट तजुधमा तथा कार्ाधन्वर्न गनध 

नगरपाधलका र स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतलाई आवश्र्क सहर्ोग गने 

एवं कार्ध सम्पादनको प्रगधत प्रधतवेदन सधमधतको बैिकमा पेश गने ।  

(ग) नगरपाधलकाधभत्र स्थार्ी तथा अस्थार्ी रूपमा बसोबास गने सबै 

बालबाधलकाले प्राप्त गनुधपने हरेचाह, स्वास््र्, धशक्षा, सरंक्षण तथा 

सहभाधगताको अवस्था सम्बन्िी त्र्ाङ्क सकंलन, अध्र्ावधिक र 

धवशे्लषण गरी प्रधतवेदन तर्ार गने । 

(घ) नगरपाधलकाका जोधिममा परेका, धवशेष सरंक्षणको आवश्र्कता भएका, 

वैकधल्पक हरेचाहको आवश्र्कता भएका तथा कसरूबाट पीधडत 

बालबाधलकाको तत्काल उद्दार, मनोसामाधजक परामशध, उपचार, अस्थार्ी 

सरंक्षण, आमाबाबलुाई पाररवाररक सहर्ोग, पाररवाररक पनुधमधलन तथा 

वैकधल्पक स्र्ाहार लगार्तका कार्ध गने ।   
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(ङ) िण्ड (घ) बमोधजमका कार्ध गनध कार्धर्ोजना तर्ार गरी नगर बाल अधिकार 

सधमधत समक्ष स्वीकृधतका लाधग पेश गने र स्वीकृत कार्धर्ोजना कार्ाधन्वर्न 

गने । 

(च) आन्तररक तथा अन्तरदेशीर् िमधपतु्र/िमधपतु्रीका रुपमा जान र्ोग्र् आफ्नो 

भौगोधलक क्षेत्रधभत्र स्थार्ी िेगाना भएका बालबाधलकाको धववरण 

नगरपाधलकाबाट स्वीकृत गराई राधरिर् बाल अधिकार पररषद ्मा उपल्ि 

गराउने । 

(ी) बालबाधलका धवरूर्द्को कसरूको अनसुन्िान प्रधक्रर्ामा पीधडत तथा 

काननूको धववादमा परेका बालबाधलकाको अस्थार्ी तथा पाररवाररक 

सरंक्षणका लाधग प्रहरी कार्ाधलर् तथा अदालतलाई आवश्र्क सहर्ोग 

उपल्ि गराउने । 

(ज) ऐनको दफा ४९ बमोधजम नगरपाधलकाधभत्र भएको वैकधल्पक हरेचाहको 

व्र्वस्था,  पनुस्थाधपना केन्र, अस्थार्ी सरंक्षण सवेा, धनगरानी कक्ष, तथा 

बालबाधलकालाई शैधक्षक प्रर्ोजनका लाधग राधिएका मि, गरुूकूल, गमु्बा, 

मदरसा, चचध जस्ता आवासीर् गहृको धनर्धमत अनगुमन गरी सोको 

प्रधतवेदन बालअधिकार सधमधत तथा अन्र् सम्बधन्ित धनकार्मा पेश गने ।  

(झ) नगरपाधलकामा भएका बालअधिकार उल्लंघन सम्बन्िी घटनामा 

बालबाधलकाको तत्काल उद्दार, राहत, सरंक्षण र घटना व्र्वस्थापन 

सम्बन्िी कार्ध गने ।  

(ञ) मलुुकी दवेानी सधंहता, २०७४ बमोधजम बालबाधलकाको सरंक्षक वा 

माथवर धनर्धुक्तका लाधग अदालतमा धनवेदन धदने । 

(ट) बालबाधलकाको लाधग वैकधल्पक हरेचाहको उपल्िताको प्रधतवेदन 

अदालतले माग गरेको अवस्थामा पेश गने ।  

(ि) वैकधल्पक हरेचाहमा राधिएका बालबाधलकाको जन्मदताध गनध, नागररकता 

बनाउन र धनजको चल अचल सम्पधत्तको अधभलेि रािी सरंक्षण गनध 

सम्बधन्ित धनकार्मा सहजीकरण तथा धसफाररस गने । 

(ड) बालबाधलकाको गोपधनर्ताको हकको उल्लंघन नहनेु गरी िण्ड (ग), (झ), 

(ञ) र प्रचधलत काननू बमोधजम प्रकाधशत गनुधपने सचूना समेतको प्रधतवेदन 

स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतको स्वीकृधतमा प्रकाशन गने र सोको धववरण 
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आधथधक वषध समाप्त भएको सािी धदनधभत्र प्रदेश बाल अधिकार सधमधत र 

राधरिर् बाल अधिकार पररषदमा पेश गने ।  

(ढ) नगरपाधलकाको र्ोजना तजुधमा प्रधक्रर्ामा बालबाधलकाका धवषर्लाई 

प्राथधमकता धदन पहल गने । 

(ण) सधमधतबाट प्रत्र्ार्ोधजत अन्र् काम गने गराउने । 

पररच्ीेद -७ 

बाल मनोधवज्ञ, समाजसवेी तथा सवेा प्रदार्क धनकार् सम्बन्िी व्र्वस्था 

26. समाजसवेी तथा बाल मनोधवज्ञको सचूीकृत तथा ीनौट (१) नगरपाधलकामा रही 

समाजसवेी तथा बालमनोधवज्ञको रूपमा काम गनध चाहने व्र्धक्तले नगर बाल अधिकार 

सधमधत समक्ष आफ्नो नाम सचूीकृत गराउन ुपनेी। 

(२)  उपदफा (१) बमोधजम समाजसवेी तथा मनोधवज्ञलाई सचूीकृत गनधका धनधमत्त नगर 

बाल अधिकार सधमधतले धनवेदकले पेश गनुधपने आवश्र्क कागजात तथा 

धववरणको सचूीसमेत सलंग्न गरी सात धदनको सावधजधनक सचूना जारी गनेी। 

 (३)  समाजसवेी तथा बाल मनोधवज्ञको रूपमा काम गनध र्च्ीुक व्र्धक्तले सचूनामा 

तोधकए बमोधजमका कागजात तथा व्र्धक्तगत धववरण सधहत नगर बाल अधिकार 

सधमधतमा धनवेदन धदनु पनेी ।  

(४)  उप-दफा (३) बमोधजमको धनवेदन तथा कागजातको जाुँचबझु गदाध नगर बाल 

अधिकार सधमधतले तोकेको न्र्नूतम र्ोग्र्ता पगुेका धनवेदकहरूलाई 

समाजसवेीका रूपमा नगर बाल अधिकार सधमधतले सचूीकृत गरी सोको सचूना 

प्रकाशन गनेी । 

(५) समाजसवेीको ीनौट प्रधक्रर्ा, धनजको काम, कतधव्र्, अधिकार, पाररश्रधमक तथा 

अन्र् सधुविा स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतको धसफाररसमा नगरपाधलकाले 

तोके बमोधजम हनेुी । 

(६) उपदफा (५) बमोधजम धनर्कु्त हनेु समाजसवेीको पाररश्रधमक नगरपाधलकाले 

व्र्वस्था गनेी । 

27. सवेा प्रदार्क धनकार्को नक्सांकन तथा सचूीकरणाः (१) नगरपाधलकामा रही 

बालबाधलकाको हक, धहत र अधिकारको सरंक्षण तथा सम्विधनका लाधग र्धच्ीुक 

सामाधजक ससं्थाहरू नगरपाधलकामा अधनवार्ध रूपमा सचूीकृत हुन ुपदधी। 
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(२) उपदफा (१) बमोधजम सचूीकृत गनधका धनधमत्त नगर बाल अधिकार सधमधतले 

धनवेदकले पेश गनुधपने आवश्र्क कागजात तथा धववरणको सचूीसमेत 

सलंग्न गरी सात धदनको सावधजधनक सचूना जारी गनेी। 

(३)  नगरपाधलकामा सचूीकृत हनु र्च्ीुक सवेा प्रदार्क धनकार्ले सचूनामा 

तोधकए बमोधजमका कागजात तथा ससं्थागत धववरण सधहत नगर बाल 

अधिकार सधमधतमा धनवेदन धदन ुपनेी ।  

(४)  उप-दफा (३) बमोधजमको धनवेदन तथा कागजातको जाुँचबझु नगर बाल 

अधिकार सधमधतले तोकेको र्ोग्र्ता पगुेका धनवेदकहरूलाई सवेा प्रदार्क 

धनकार्को रूपमा नगर बाल अधिकार सधमधतले सचूीकृत गरी सोको 

सचूना प्रकाशन गनेी । 

(५) उपदफा (४) बमोधजम सचूीकृत भएका धनकार्लार्ध सधमधतले आवश्र्क 

परेको बेलामा सम्झौता गरी सवेा प्रवाहको अवसर प्रदान गनेी। 

पररच्ीेद -७ 

बाल कोष सछनचालन तथा व्र्वस्थापन 

28. बालकोषाः (१) धवशेष सरंक्षणका आवश्र्कता भएका तथा जोधिममा परेका तथा धहसंा 

पीधडत बालबाधलकाको सहर्ोगाथध नगरपाधलकास्तरमा एक बाल कोष रहनेी। 

(२) उपदफा (१) बमोधजमको बालकोषमा दहेार् बमोधजमका रकमहरू रहनेीन् 

(क) नगरपाधलकाबाट वाधषधक रूपमा धवधनर्ोधजत बजेट 

(ि) सघंससं्थाबाट प्राप्त हनेु सहार्ता  

(ग) धनजी व्र्वसार् तथा व्र्धक्तहरूबाट प्राप्त हनेु आधथधक सहार्ता 

(घ)  न्र्ाधर्क सधमधतबाट बालबाधलकाधवरूर्द् धहंसाका घटनामा 

गररएको जररवाना रकम 

(ङ) बाल अधिकारको सरंक्षण तथा सम्विधनका लाधग सघं तथा प्रदशे 

सरकारबाट प्राप्त रकम 

(च) अन्र् तोधकएका आम्दानी 

29. कोष सछनचालक सधमधताः (१) नगरपाधलकामा बाल कोष सछनचालनका लाधग दहेार् 

बमोधजमको सरं्ोजक र सदस्र् रहकेो एक बाल कोष सछनचालक सधमधत रहनेी:- 

(क) अध्र्क्ष, नगर बाल अधिकार सधमधत,  – सरं्ोजक 

(ि) प्रमिु प्रशासकीर् अधिकृत   -  सदस्र् 

(ग) लेिा प्रमिु     - सदस्र् 
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(घ) नगर बाल अधिकार सधमधतका सदस्र् मध्रे् सधमधतले तोकेको १ जना

        – सदस्र् 

(ङ) बाल कल्र्ाण अधिकारी       - सदस्र् सधचव 

(२)  उपदफा (१) बमोधजमको सधमधतको बैिकमा आवश्र्कतानसुार सम्बधन्ित 

सरोकारवालालाई आमन्त्रण गनध सधकनेी । 

30. बाल कोष सछनचालक सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकाराः बाल कोष सछनचालक 

सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकार देहार् वमोधजमको हनेुी । 

(क) तत्कालीन समर्मा नगरपाधलकाधभत्र आपतकालीन अवस्थामा रहकेा 

बालबाधलकाको उर्द्ार सरंक्षणका लाधग स्थापना भै सछनचालनमा 

रहकेा नगर बालसरंक्षण सधमधत, गाउुँ बालसरंक्षण सधमधत र वडा 

बालसरंक्षण सधमधतका नाममा रहकेो बाल उर्द्ार कोषको नाममा रहकेो 

सबै कोष रकम िोजी गरी र्स कार्धधवधि बमोधजम बनेको बाल 

कोषमा जम्मा गने गराउने, 

(ि) जोधिम अवस्थामा रहकेा र धवशेष सरंक्षणको आवश्र्कता भएका 

बालबाधलकाको उर्द्ार गने, स्वास््र्ोपचार गने, पनुस्र्थापना गने तथा 

त्र्स्ता बालबाधलकालाई  राहत धदने सम्बन्िमा आवश्र्क कार्धक्रम 

तजुधमा गने, 

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

(घ) स्वीकृत कार्धक्रमको लाधग कोष पररचालन गने वा गराउने, 

(ङ) स्वीकृत कार्धक्रम कार्ाधन्वर्न भए नभएको सम्बन्िमा अनगुमन गने, 

(च) जोधिम अवस्थामा रहकेा बालबाधलकालाई  राहत  स्वरुप  धदर्ने  

रकमको  मापदण्ड  बनाई  लाग ूगने, 

(ी) जोधिम अवस्थामा रहकेा बालबाधलका सम्बन्िी अध्र्र्न तथा 

अनसुन्िान गने वा गराउने, 

(ज) सधमधतबाट गररने कार्धक्रमको अनगुमन गने वा गराउने, 

(झ) बालबाधलकाको क्षेत्रमा काम गने धनकार् तथा ससं्थासुँग समन्वर् गने, 

(ञ) कोष वधृर्द्को लाधग स्रोतको िोजी गने  

(ट) जोधिम अवस्थामा रहकेा बालबाधलकासम्बन्िी अन्र् काम गने वा 

गराउने । 
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31. बाल कोष सछनचालक सधमधतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थााः सधमधतको बैिक सम्बन्िी 

व्र्वस्था दहेार् बमोधजम कार्म गररएको ीाः- 

(1)  सधमधतको बैिक आवश्र्कता अनसुार बस्नेी । 

(2)  सधमधतको बैिक संर्ोजकले तोकेको धमधत, समर् र स्थानमा बस्नेी । 

(३)   सधमधतको  बैिक  बस्नभुन्दा  कम्तीमा  चौबीस  घण्टा  अगाव ै 

सधमधतको  सदस्र्–सधचवले बैिकमा ीलफल हनेु कार्धसचूी सधहतको 

सचूना सवै सदस्र्हरुलाई धदन ुपनेी। 

(४)  सधमधतको दईु धतहार् सदस्र्हरु उपधस्थत भएमा सधमधतको बैिकको 

लाधग गणपरूक सखं्र्ा पगुेको माधननेी । 

(५)  सधमधतको बैिकको अध्र्क्षता सधमधतको अध्र्क्षले गनेी र धनजको 

अनपुधस्थधतमा सधमधतका उपधस्थत सदस्र्हरुले आफूमध्रे्बाट ीानेको 

सदस्र्ले गनेी । 

(६)  सधमधतको बैिकमा बहमुतको रार् मान्र् हुनेी र मत बराबर भएमा 

बैिकको अध्र्क्षता गने व्र्धक्तले धनणाधर्क मत धदनेी । 

(७)  सधमधतको धनणधर् सधमधतको सदस्र्–सधचवले प्रमाधणत गरी राख्नेी । 

(८)  सधमधतको बैिकसम्बन्िी अन्र् कार्धधवधि सो सधमधत आफैले धनिाधरण 

गरे बमोधजम हनेुी ।  

(९)  जोधिममा रहकेा बालबाधलकाको आकधस्मक उर्द्ार तथा पुनस्र्थापना 

गनुध पने अवस्था भएमा सधमधतको सरं्ोजक र सदस्र् सधचवको आपसी 

सहमधतले आवश्र्क हुने रकम  धनकासा िचध गने सक्नेीन ् । तर सो 

िचध रकम तत ्पिात बस्ने सधमधत को बैिकबाट अनमुोदन गनुध पनेी ।  

32. कोषको प्रर्ोग प्रर्ोजनाः (१) बाल कोषको प्रर्ोग दहेार् बमोधजमको प्रर्ोजनको लाधग 

गनध सधकनेीाः- 

(क)  धवशेष सरंक्षणको आवश्र्कता भएका तथा आपतकालीन अवस्थामा 

रहकेा बालबाधलकाको उर्द्ार गनध,   

(ि) धवशेष सरंक्षणको आवश्र्कता भएका तथा आपतकालीन अवस्थामा 

रहकेा बालबाधलकाकालाई राहत, अस्थार्ी सरंक्षण सवेा, पाररवाररक 

पनुधमधलन तथा पनुाःस्थापना, मनोसामाधजक धवमशध, स्वास््र् उपचार, 

काननूी उपचार, ीात्रवधृत्त, आधथधक तथा धजन्सी सहार्ता जस्ता सवेा 

प्रदान गनध,  
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(ग)  बालबाधलकाको हक धहत सम्बन्िमा कोष सछनचालक सधमधतले तोके 

बमोधजमको अन्र् काम गनध गराउन  

(२) बालकोषबाट गररने बालबाधलकाको सहर्ोगका लाधग कोष 

सछनचालक सधमधतले तोके बमोधजमको कागजात पेश गनुधपनेी । 

33. बालकोषको िचधको सीमााः (२) बाल कोषको रकम दहेार्का अवस्थामा कोष 

सछनचालक सधमधतको धनणधर्बाट िचध गनध सधकने ीाः 

(क) धहसंा पीधडत बालबाधलकालार्ध अधिकतम रू.१० हजार सम्मको 

घर धफती तथा स्वास््र् उपचार सवेाका लाधग 

(ि) धहसंा पीधडत बालबाधलकाको न्र्ार्का लाधग अस्थार्ी आवास, 

मनोधवमशध, र्ातार्ात तथा काननूी सहार्तामा लाग्ने िचध 

अधिकतम रू. २५ हजार सम्म 

(ग) जोधिममा रहकेा बालबाधलकाका लाधग तत्काल राहत, शैधक्षक 

वधृत्त, स्वास््र् सवेा एवं सामाधजक सरंक्षणवापत अधिकतम प्रधत 

बालबाधलका रू. ५ हजार सम्म 

(2) धवशेष पररधस्थधतमा बालबाधलकाको सरंक्षणका लाधग सहर्ोग रकमको सीमा 

कोष सछनचालक सधमधतको धनिाधरण गरे बमोधजम हनेुी ।  

(3) बाल कोषको रकम ताधलम, गोष्ठी, बैिकभत्ता, भ्रमण तथा अनगुमन एवं 

प्रशासधनक कार्ध र सचेतनाका कार्धक्रममा िचध गनध पार्ने ीैन । 

34. कोषको िाता सछनचालनाः (१) कोषको रकम सधमधतको धनणधर्ले कोष तथा लेिा 

धनर्न्त्रक कार्ाधलर्को सहमधतमा नेपाल राष्ट बैकबाट र्जाजत प्राप्त पार्क पने क वगधको 

बैंकमा िाता िोली सछनचालन गररनेी। 

(२)  उपदफा 1 बमोधजमको िाता सछनचालनका लाधग मेलम्ची नगरपाधलको हकमा 

प्रमिु प्रशासकीर् अधिकृत र लेिा प्रमिुको सरं्कु्त दस्तितमा सछनचालन 

गररनेी। 

(३)  प्रचधलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेधिएको भएपधन कोषको रकम िचध नभर् 

आधथधक वषधको अन्त्र्मा बाुँकी रहमेा त्र्स्तो रकम धरिजज हनेु ीैन। 

35. कोषको लेिा र लेिापरीक्षणाः (१) कोषको आर् व्र्र्को लेिा नेपाल सरकारले 

अपनाएको लेिा प्रणाली बमोधजम राधिनेी। 

(२) कोषको अधन्तम लेिा लेिापरीक्षण महालेिा पररक्षकबाट हनेुी। 
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पररच्ीेद-८ 

धवधवि 

36. स्रोतको व्र्वस्थापनाः मलेम्ची नगरपाधलका तथा वडाले बाल अधिकारको सरंक्षण तथा 

सम्विधन कार्ध सछनचालन गनध र्ोजना धनमाधण गरी सो र्ोजनाको कार्ाधन्वर्नका लाधग 

आवश्र्क बजेट तथा स्रोतको व्र्वस्थापन गनेी । 

37. प्रोत्साहन परुस्कारको व्र्वस्थााः बाल अधिकारको सरंक्षण तथा सम्विधन कार्धमा 

उल्लेिनीर् र्ोगदान धदने व्र्धक्त, बालक्लब, सछनजाल तथा सघंसंस्थालार्ध मेलम्ची 

नगरपाधलकाले उधचत परुस्कार प्रदान गनध सक्नेी । 

38. कार्धधवधिको व्र्ाख्र्ा गने वा वािा अड्काउ फुकाउने अधिकाराः कार्धधवधिको 

कार्ाधन्वर्नको धसलधसलामा कुनै द्वधविा हनु गएमा सोको व्र्ाख्र्ा वा बािा अड्काउ 

फुकाउने अधिकार कार्धपाधलकालार्ध हनेुी। 

39. ससंोिन गनध सधकनेाः र्स कार्धधवधिलार्ध कार्धपाधलकाले आवश्र्कता अनुसार संसोिन 

गनध सक्नेी। 

40. िारेजी र बचाउाः र्ो कार्धधवधि बालबाधलका सम्बन्िी प्रचधलत नेपाल सरकार तथा 

बागमती प्रदशे सरकारको काननूसगं बाधझन गएमा बाधझएको हदसम्म र्ो कार्धधवधि 

अमान्र् हुनेी र नेपाल सरकार तथा प्रदशे सरकारको काननूमा लेधिएको कुराहरू मान्र् 

हनेुी। 

41. र्स ैकार्धधवधि बमोधजम भए गरेको माधननेाः नगरपाधलकाले र्ो कार्धधवधि लाग ूहनुभुन्दा 

अधघ गरेका बालबाधलका सम्बन्िी कार्धहरू र्स ै कार्धधवधि बमोधजम भए गरेको 

माधननेी। र्स कार्धधवधिमा उल्लेि नभएका प्रधक्रर्ाहरू अवलम्वन गदाध बालबाधलका 

सम्बन्िी प्रचधलत नेपाल सरकार तथा प्रदशे सरकारको काननूमा भएको बाल अधिकार 

सरंक्षण र सम्बिधन प्रधक्रर्ाहरू अवलम्वन गनध कुनै बािा पने ीैन। 
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अनसुचूी–१ 

(...............सुँग सम्बधन्ित) 

ससं्था/बाल क्लव/सछनजाल सचूीकृत प्रमाणपत्रको नमनुा 

 

मेलम्ची नगरपाधलका 

नगर कार्धपाधलकाको कार्ाधलर् 

मेलम्ची, धसन्िपुाल्चोक  

बागमती प्रदशे, नेपाल 

सचूीकृत/आवर्द्ता प्रमाणपत्र 

आवर्द्ता नं.–                                                                   धमधताः–                                                                              

श्री.......................................ससं्था/बाल क्लव/सछनजाल 

मेलम्ची-....., धसन्िपुाल्चोक । 

 

धसन्िपुाल्चोक धजल्ला मेलम्ची नगरपाधलका वडा नं..... को 

..............................................धवद्यालर्/समदुार्/बालगहृ/बाल सिुार गहृमा गिन 

भएको.........................................................ससं्था/बाल क्लव/सछनजाललाई र्स मेलम्ची 

नगरपाधलकामा आवर्द्ता गरी मेलम्ची नगरपाधलकाको बाल अधिकार सरंक्षण तथा सम्विधन 

कार्धधवधि २०७७ को पररच्ीेद ....दफा .. ले व्र्वस्था गरेअनसुार आवर्द्ताको प्रमाण पत्र प्रदान 

गररएको ी । 

बालअधिकार सरंक्षण र सम्वर्िन कार्धमा नेपालको सधंविान, बालअधिकार सम्बन्िी 

अन्तराधधरिर् महासधन्ि १९८९ तथा बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ लगाएत बालबाधलका 

सम्बन्िी धवद्यमान काननूहरुको अिीनमा रही र्स नगरपाधलकाको बालमैत्री अधभर्ानमा 

र्हाुँहरुको सधक्रर् सहभाधगताको अपेक्षा गदधीौ ।     

                                           प्रमाधणत गने   

                                नाम :    

                    पद : 

                     दस्तिताः 
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अनसुचूी- २ 

(...............सुँग सम्बधन्ित) 

ससं्था/बाल क्लव/सछनजाल आवर्द्ताको लाधग धनवेदनको ढाुँचा 

 

बालक्लव आवर्द्ताका लाधग संलग्न गनुधपने कागजातहरुाः 

१) अनसुचूी २ अनसुारको धनवेदन, 

  २) संस्था/बाल क्लब/सछनजालको धविान २ प्रधत (संस्था/बाल क्लब/सछनजालको उद्देश्र् तथा सो 

माफध त गनध चाहकेा मुख्र् कामको धववरण, संस्था/बाल क्लब/सछनजालको सदस्र्ताको धकधसम, 

सदस्र्ता धलने प्रधक्रर्ा तथा कार्ध सधमधतमा रहने पदहरुको धववरण सधहत) 

३) बालक्लवको धनणधर्, 

४) धवद्यालर्को हकमा धवद्यालर्को धसफाररस, 

५) वडाको धसफाररस, 

   ६) बालक्लवको कार्धसधमधतको बालबाधलकाको नामथर, उमेर, अध्र्र्न गरररहकेो कक्षा, िेगाना र 

जन्मदताधको प्रधतधलधप । 

 

  

                              धमधत : 

श्री प्रमुिज्र्ू, 

मेलम्ची नगरपाधलका 

नगर कार्धपाधलकाको कार्ाधलर् 

मेलम्ची, धसन्िपुाल्चोक । 

धवषर्ाः– संस्था/बाल क्लब/सछनजाल सूचीकृत/आबर्द्ता गरी पाऊुँ  भन्ने बारे । 

महोदर्, 

हामील े............................................ नामको संस्था/बाल क्लव/सछनजाल िोल्न चाहकेोल ेमेलम्ची 

नगरपाधलका, नगरकार्धपाधलकाबाट स्वीकृत "बाल अधिकार सरंक्षण तथा सम्विधन कार्धधवधि, २०७७" 

को पररच्ीेद ...दफा...ल ेगरेको व्र्वस्था बमोधजम संस्था/बाल क्लब/सछनजाल सूचीकृत/आवर्द्ता गनधको 

लाधग दहेार्को धववरण िोली धनवदेन पेश गरेका ीौं । 

       प्रस्ताधवत संस्था/बाल क्लब/सछनजालको धविानको एक प्रधत, धसफाररस, संस्था/बाल क्लब/सछनजाल 

आवर्द्ता अधभलिे फारम र र्थाशक्र् समूहका पदाधिकारीहरुको जन्म दताध प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

र्सैसाथ संलग्न गररएको ी । 

   भवदीर्                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   अध्र्क्ष 
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अनसुचूी -३ 

(...............सुँग सम्बधन्ित) 

ससं्था/बाल क्लव/सछनजाल नवीकरणको लाधग धनवेदनको ढाुँचा 

 

ससं्था/बाल क्लव/सछनजाल नवीकरणका लाधग सलंग्न गनुधपने कागजातहरुाः 

१) अनुसूची २ अनुसारको धनवदेन, 

२) संस्था/बाल क्लब/सछनजालल ेवषधभरी सम्पन्न गरेका मुख्र् धक्रर्ाकलापहरु, 

३) संस्था/बाल क्लब/सछनजालको धनणधर्, 

४) धवद्यालर्को हकमा धवद्यालर्को धसफाररस, 

५) वडाको धसफाररस, 

६) संस्था/बाल क्लब/सछनजाल दताधको प्रधतधलधप .  

        धमधत :- 

श्री प्रमिुज्र्ू, 

मेलम्ची नगरपाधलका 

नगर कार्धपाधलकाको कार्ाधलर् 

मेलम्ची, धसन्िपुाल्चोक । 

धवषर्ाः– संस्था/बाल क्लब/सछनजाल नवीकरण गरी पाऊुँ  भन्ने बारे । 

महोदर्, 

धसन्िपुाल्चोक धजल्ला मेलम्ची नगरपाधलका वडा नं....धस्थत 

..............................धवद्यालर्/समदुार्/बालगहृ/बाल सिुार गहृमा आिाररत हाम्रो 

............................................ नामको संस्था/बालक्लव/सछनजाल मेलम्ची नगरसभाबाट स्वीकृत "बाल 

अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन कार्धधवधि, २०७७" को पररच्ीेद....दफा..... ले गरेको व्र्वस्था बमोधजम 

धमधत..................मा दताध/सचूीकृत भै धक्रर्ाशील रहद ैआएको ी । हाम्रो आवर्द्ता/दताध/सचूीकृत नं.......रहकेो 

ी । र्स धसलधसलामा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन कार्धधवधि २०७७ को पररच्ीेद .....दफा..... ले गरेको 

व्र्वस्था बमोधजम संस्था/बाल क्लब/सछनजाल नवीकरण गनधको लाधग दहेार्को धववरण िोली धनवेदन पेश गरेका 

ीौं । 

हाम्रो संस्था/बाल क्लब/सछनजालले वषधभरी सम्पन्न गरेका मखु्र् धक्रर्ाकलापहरुको संधक्षप्त धववरण, संस्था/बाल 

क्लब/सछनजालमा रहकेा सदस्र्हरु तथा कार्धसधमधतमा रहकेा पदहरुको धववरण र्सैसाथ संलग्न गररएको ी । 

                                                                                                                                   भवदीर्                                                                                                                                       

अध्र्क्ष 
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अनसुचूी–४ 

(...............सुँग सम्बधन्ित) 

ससं्था/बाल क्लव/सछनजाल सचूीकृत प्रमाणपत्रको नमनुा 

 

 

 

 

मेलम्ची नगरपाधलका 

नगर कार्धपाधलकाको कार्ाधलर् 

मेलम्ची, धसन्िपुाल्चोक  

बागमती प्रदशे, नेपाल 

सचूीकृत/आवर्द्ता नवीकरण प्रमाणपत्र 

आवर्द्ता नं.–                                                                                   धमधताः– 

        

श्री.......................................संस्था/बाल क्लव/सछनजाल 

मेलम्ची-........, धसन्िपुाल्चोक । 

 

धसन्िपुाल्चोक धजल्ला मेलम्ची नगरपाधलका वडा नं.....को 

...................................धवद्यालर्/समुदार्/बालगहृ/बाल सुिार गहृमा गिन भै 

धमधत......................................मा र्स नगरपाधलकामा दताध /सूचीकृत/आवर्द् भएको 

...........आवर्द्ता नं. को .................................संस्था/बाल क्लव/सछनजाललाई बाल अधिकार 

संरक्षण तथा सम्विधन कार्धधवधि, २०७७....को पररच्ीेद ..दफा.... ल े व्र्वस्था गरे अनुसार आवर्द्ता 

नवीकरणको प्रमाण पत्र प्रदान गररएको ी । 

बाल अधिकार संरक्षण र सम्वर्िन कार्धमा नेपालको संधविान, बाल अधिकार सम्बन्िी अन्तराधधरिर् 

महासधन्ि, १९८९ तथा बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ लगाएत बालबाधलका सम्बन्िी धवद्यमान 

कानूनहरुको अिीनमा रही र्स नगरपाधलकाको बालमैत्री अधभर्ानमा र्हाुँहरुको सधक्रर् सहभाधगताको 

अपेक्षा गदधीौ । 

                            प्रमाधणत गन े: 

                             नाम : 

                पद : 

                                          दस्तित : 
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अनसुचूी- ५ 

मेलम्ची नगरपाधलका 

नगर कार्धपाधलकाको कार्ाधलर् 

मेलम्ची, धसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रदशे, नेपाल 

 

ससं्था/बाल क्लव/सछनजाल सचूीकरणको दताध धकताव 

क्र.

सं 

संस्था/बाल 

क्लव/सछनजालको 

नाम 

िेगाना संस्था/बाल 

क्लव/सछनजालमा 

सदस्र् संख्र्ा 

संरक्षकको 

नाम 

स्थापना 

धमधत 

सचूीकृत 

नं र धमधत 

सम्पकध  नं प्रमाणपत्र 

बझु्नेको नाम 

र हस्ताक्षर 

प्रमाधणत गने 

 

बालक  बाधलका 
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अनसुचूी- ६ 

मेलम्ची नगरपाधलका 

नगर कार्धपाधलकाको कार्ाधलर् 

मेलम्ची, धसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रदशे, नेपाल 

 

ससं्था/बाल क्लव/सछनजाल सचूीकरण नवीकरणको दताध धकताव 

क्र.

सं 

संस्था/बाल 

क्लव/सछनजालको 

नाम 

िेगाना संस्था/बाल 

क्लव/सछनजालमा 

सदस्र् संख्र्ा 

संरक्षकको 

नाम 

स्थापना 

धमधत 

सचूीकृत 

नं र धमधत 

सम्पकध  नं नवीकरण 

धमधत 

प्रमाधणत गने 

 

बालक  बाधलका 
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अनसुचुी -७ 

नगर बाल अधिकार सधमधत तथा न्र्ाधर्क सधमधतमा उजरुी धदने धनवेदनको ढाुँचा 

मेलम्ची नगरपाधलका 

नगर बाल अधिकार सधमधत 

मेलम्ची, धसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रदशे, नेपाल 

 

उजरुी धनवेदन फारामको ढाुँचा 

                                                                                                                                         

धमधत : 

१. धवद्याथीको नाम थर ............................................(आफूलाई नाम थर लेख्न मन 

नलागेमा नलेख्दा पधन हनेु) 

२. कक्षा...................  (आफूलाई कक्षा लेख्न मन नलागेमा नलेख्दा हनेु) 

३. धवद्यालर्को नाम ................................................................... 

४. उमेर .......................... 

५. धलङ्ग ................. 

६. गनुासो तथा घटना .............................. 

७. घटना घटाउने व्र्धक्त .................................................................. 

८. घटनाको प्रकृधत ............................................................................... 

९. घटना वा समस्र्ा नर्ाुँ हो वा दोहोररएको हो ................................. 

१०. घटना वा समस्र्ा समािानका सम्भाधवत उपार्हहरू के हनु सक्दीन?  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................................................... 

 

 

                                                                                धनवेदकको दस्तित 

(दस्तित गनध मन नलागेमा नगदाध पधन हनेु) 


