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प्रस्तावनााः मेलम्ची नगरपाललकामा बालबाललकाको हक, लहत र अलिकारको सम्मान, संरक्षण, 

पररपलूति, पालना र सम्वििनका लालग नपेालको संलविान तथा काननूमा भएका व्यवस्थाहरूको 

कायािन्वयन गनि तथा बालबाललकाको बचावट, संरक्षण, लवकास तथा सहभालगताको अलिकार 
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लगायत सवोत्तम लहतको सलुनलितताका साथै बाल मतै्री स्थानीय शासनको प्रवििन गनि बाञ्छनीय 

भएकोले, 

नेपालको संलविानको िारा २२६ ले लिएको अलिकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

को िफा १०२ ल ेलिएको अलिकार प्रयोग गरी मेलम्ची नगरपाललका कायिपाललकाल ेयो कायिलवलि 

पाररत गरी कायािन्वयनमा ल्यार्िएको छ। 

पररच्छेद -१ 

प्रारधम्िक 

1. संधक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यो कायिलवलिको नाम "बाल अलिकार संरक्षण तथा सम्वििन 

कायिलवलि, २०७७" रहकेो छ । 

(२) यो कायिलवलि मलेम्ची नगरपाललकाको राजपत्रमा प्रकाशन भएको 

लमलतिलेख लाग ूहनुेछ ।  

2. पररिाषााः लवषय वा प्रसंगले अको अथि नलागमेा यस कायिलवलिमा :- 

(क) "उप-प्रमखु" भन्नाले मलेम्ची नगरपाललकाको उप-प्रमखु भन्ने सम्झन ुपछि । 

(ख) "ऐन" भन्नाल ेबालबाललका सम्बन्िी ऐन, २०७५ भन्न ेसम्झनु पछि । 

(ग) "कायिलवलि" भन्नाल े बाल अलिकार संरक्षण तथा सम्वििन कायिलवलि, २०७७ 

सम्झनु पछि । 

(घ) "नगरपाललका" भन्नाले मेलम्ची नगरपाललका भन्ने सम्झन ुपछि ।  

(ङ) "पररषि" भन्नाल ेऐनको िफा ५९ बमोलजम गलित रालरिय बाल अलिकार पररषि ्

भन्ने सम्झन ुपछि । 

(च) "प्रिशे मन्त्रालय" भन्नाल ेबागमती प्रिशे सामालजक लवकास मन्त्रालय भन्न ेसम्झनु 

पछि । 

(छ) "प्रिशे सलमलत" भन्नाले बागमती प्रिशे बाल अलिकार सलमलत भन्ने सम्झनु पछि । 

(ज) "प्रमखु" भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकाको प्रमखु भन्न ेसम्झनु पछि । 

(झ) "प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत" भन्नाल ेस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

िफा ८४ बमोलजम मेलम्ची नगरपाललकाको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा कायिरत 

अलिकृत कमिचारी भन्ने सम्झन ुपछि । 

(ञ) “बाल कल्याण अलिकारी” भन्नाल ेयस कायिलवलिको लनयम २४ बमोलजम मेलम्ची 

नगरपाललकाल ेलनयकु्त गरेको वा तोकेको बाल कल्याण अलिकारी सम्झनु पछि ।  
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(ट)  “बाल क्लब वा बाल संस्था” भन्नाल ेबाल अलिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्िनका 

लालग १८ वषिसम्मका बालबाललकाल े यस कायिलवलि बमोलजम नगरपाललकामा 

िताि गरेको बाल क्लब वा बाल संस्था सम्झनु पछि । 

(ि) "बाल कोष" भन्नाल ेजोलखममा परेका तथा लवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका 

बालबाललकाको तत्काल उर्द्ार, राहत, पनुस्थािपना, क्षलतपलूति प्रिान तथा 

छात्रवलृत्तका लालग कायिलवलिको िफा २८ बमोलजम मलेम्ची नगरपाललकामा खडा 

गररएको बाल कोष भन्ने सम्झन ुपछि । 

(ड) "बालबाललका" भन्नाले १८ बषि उमेर ननाघेका व्यलक्त भन्ने सम्झनु पछि । 

(ढ) “बाल सञ्जाल“ भन्नाले यस कायिलवलिको लनयम ९ बमोलजम िताि भएका बाल 

क्लब वा संस्थाको सञ्जाल सम्झन ुपछि ।  

(ण) "मन्त्रालय" भन्नाल े नपेाल सरकार, मलहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक 

मन्त्रालय भन्ने सम्झनु पछि । 

(त) "लेखा प्रमखु" भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकामा कायिरत लेखा प्रमखु भन्ने सम्झनु 

पछि। 

(थ)  "वडा अध्यक्ष" भन्नाले मलेम्ची नगरपाललका अन्तगितको वडा अध्यक्षको पिमा 

लनवािलचत व्यलक्त वा सो पिमा रही कायि गनि तोलकएको व्यलक्त भन्ने सम्झनु पछि । 

(ि) "लवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललका" भन्नाले ऐनको िफा ४८ 

बमोलजमका बालबाललका भन्न ेसम्झनु पछि । 

(ि) “समाजसेवी वा मनोलवज्ञ” भन्नाल े ऐनको िफा ६२ बमोलजम नगरपाललकामा 

लनयकु्त समाजसेवी, बाल मनोलवज्ञ एवम ्सामालजक कायि तथा मनोलवज्ञान सम्बलन्ि 

ताललम प्राप्त गरी नगरपाललकामा बालबाललकालाई सेवा लिने उद्देश्यले सचूीकृत 

व्यलक्त एवं सो सम्बन्िमा लवशेषज्ञता प्राप्त सचूीकृत संस्थालाई समेत सम्झनु पछि । 

(न) "बाल अलिकार सलमलत" भन्नाल ेयस कायिलवलि बमोलजम मलेम्ची नगरपाललकामा 

गिन भएको नगर बाल अलिकार सलमलत तथा वडा स्तरीय बाल अलिकार सलमलत 

भन्ने सम्झन ुपछि। 

(ऩ) "संस्था" भन्नाल े बाल अलिकार संरक्षण र सम्बर्द्िनका लालग प्रचललत कानून 

बमोलजम िताि भई कायिक्रम सञ्चालन गरररहकेा संघ/संस्था, संगिन तथा 

सामिुालयक संस्थाहरुलाई सम्झन ुपछि । 
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(प) "सेवा प्रिायक लनकाय" भन्नाल े नगरपाललका क्षते्रलभत्र सेवा प्रवाह गरररहकेो 

सरकारी कायालिय, स्वास््य चौकी, लवद्यालय श्रोत केन्र, प्रहरी चौकी तथा 

बालबाललकाको क्षते्रमा कायिरत अन्य लनकायहरूलाई सम्झनु पछि ।  

पररच्छेद -२ 

उदे्दश्र् तथा धसद्धान्त 

3. उदे्दश्र्ाः यस कायिलवलिको उद्देश्य िहेाय बमोलजम रहकेा छन् ; 

(क) नेपालको संलविानमा उल्ललेखत बालबाललकाको अलिकार तथा बालबाललका 

सम्बन्िी संघीय ऐन तथा प्रिशे ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको नगरपाललकामा 

कायािन्वयन गन,े 

(ख) नगरपाललकामा बालमतै्री शासन, बालमतै्री संरचना, बालमैत्री प्रलक्रयाको 

अवलम्वन तथा प्रवििन गन,े 

(ग) बालबाललकामालथ हनुे सबै प्रकारका लहसंा, िवु्यिवहार, शोषण, अवहलेना, 

वेवास्ताको अन्त्यका लालग बहपुक्षीय समन्वय तथा सहकायि स्थालपत गने । 

पररच्छेद -३ 

बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधन गने 

4. बाल अधिकारको संरक्षण गनुधपनेाः (१) बाल अलिकारको संरक्षण तथा सम्वििन गनुि 

नगरपाललकाको िालयत्व हुनछे । 

(२) बालबाललकाको स्वस्थ जीवन तथा बाच्न पाउन े अलिकारको कायािन्वयन 

नगरपाललकाल ेिहेाय अनुसार गनछे ;  

(क) बालबाललकाको स्वस्थ जन्मको लालग आमा तथा बच्चा िवैुको लनयलमत 

स्वास््य पररक्षणलार्ि प्राथलमकतामा राख्नेछ, 

(ख) सतु्केरी हुनु भन्िा पलहला गभिवती मलहलाको र सतु्केरी भै सकेपलछ आमा 

बच्चा िबैुको प्रोटोकल अनुसार स्वास््य परीक्षणका लालग प्रोत्साहन 

गनेछ, 

(ग) गभिवती मलहलालार्ि स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गराउन प्रोत्साहन गनछे, 

(घ) रालरिय खोप ताललका बमोलजमको खोप सेवा सबै बालबाललकाको 

पहुुँचमा पयुािउनछे, 
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(ङ) स्वास््य संस्थाहरूल े अलनवायि रूपमा मलहनाको कम्तीमा एक पटक 

लनिःशलु्क औषिी र पररक्षण सलुविा सलहतको लवद्यालय स्वास््य लशलवर 

सञ्चालन गनछेन,् 

(च) लनजी स्वास््य संस्थाहरूल े नगरपाललका लभत्रको कुन ै एक साविजलनक 

लवद्यालय र एक सामिुालयक वस्तीलार्ि आफ्नो सेवा क्षेत्र मालन लन:शलु्क 

औषलि तथा उपचार सेवा प्रिान गनेछन,् 

(छ) प्रत्येक लवद्यालय पररसरलार्ि पखािल वा घरेाबार लगार्ि अवालञ्छत व्यलक्त 

तथा चौपायाको प्रवेश रोक्नछे, 

(ज) लवद्यालय क्षेत्रको १०० लमटर वररपररको बाटोमा सवारी सािनको गलत 

अलिकतम २० लक.लम. प्रलत घण्टा तथा हनि लनषेलित क्षते्र कायम गनेछ,  

(झ) सामिुालयक तथा सरकारी स्वास््य केन्रबाट न्यनूतम वालषिक २ पटक 

खोप, पोषण तथा मातलृशश ु स्याहार सम्बन्िी कायिक्रम वस्ती तथा 

लवद्यालय स्तरमा सञ्चालन गनि लगाउनछे, 

(ञ) स्वास््य कायिकताि, मलहला स्वास््य स्वयं सेलवका र लवद्यालय स्वास््य 

नसिलार्ि बाल अलिकार बाल संरक्षण, बाल सरुक्षाका लवषयमा प्रलशलक्षत 

तथा पररचालन गनेछ, 

(ट) बालबाललकाका लालग अस्वस्थकर र हालनकारक भनी प्रमालणत गररएको 

खेलौना तथा खाद्य पिाथिहरू बजारमा लवक्री लवतरण गनि रोक लगाउनछे, 

(ि) भकुम्प, बाढी पलहरो, आगलागी, वन्य जन्तुको आक्रमण, खोला जस्ता 

जोलखमबाट बढी प्रभालवत हुन ेक्षते्रमा बालबाललकाको सरुक्षाका लालग 

लवशेष ध्यान लिनछे, 

(ड) कुनैपलन लवद्यालयको २०० लमटरको िरुीलभत्र मलिरा, चरुोट तथा सलुतिजन्य 

लगायतका सामाग्री लबक्री लवतरण तथा उपभोग गनि रोक लगाउने छ, 

(ढ) लवद्यालय पररसर वरपर कुन ैपलन चललचत्र, मािक पिाथि, चरुोट, रक्सी 

तथा अश्लील सालहत्यसंग सम्बलन्ित तस्वीर, होलडिङ बोडि, पोस्टर पम््लेट 

लगाएतका प्रचार प्रसार गनि रोक लगाउन ेछ, 

(ण) १८ वषिभन्िा कम उमरेका बालबाललकालार्ि सतुी, चरुोट तथा मलिराजन्य 

पिाथि र अश्लील सालहत्य तथा सामग्री लवक्री लवतरण गनि लनषेि गनेछ, 
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(त) स्थानीय चाडपवि, लववाह भोज, मलेा आलिमा बालबाललकाको 

सरुक्षालार्ि पलहलो प्राथलमकतामा राख्नेछ । 

(३)  नगरपाललका क्षते्रलभत्र सेवा प्रवाह गरररहकेा लवद्यालय, बालबाललकासंग 

प्रत्यक्ष काम गन े प्रत्येक साविजलनक लनकाय तथा लनजी क्षते्र एवम ् सामालजक 

संस्थाहरूले बालबाललका लवरूर्द्को लहसंा वा बाल यौन िवु्यिवहार रोकथाम गनि, 

बालबाललकाको संरक्षण सलुनलित गनि र उजरुीको तत्काल कावािहीको लालग 

संस्थागत तहमा बाल संरक्षण मापिण्ड लनमािण गरी लाग ू गन े अलनवायि 

व्यवस्थाको लालग नगरपाललकाले सहजीकरण गनेछ। 

(४) नगरपाललकाले बालबाललकाको संरक्षणका लालग िहेायका उपायहरू 

अवलम्वन गनेछ ; 

(क) लवद्यालयमा अवालञ्छत राजनीलतक गलतलवलि, हस्तक्षेप तथा 

बालबाललका एवम ्लशक्षकहरूको िलगत पररचालनमा लनषेि गररनेछ, 

(ख) प्रचललत काननू बाहके लबना कारण लवद्यालय उमरेका बालबाललकालार्ि 

लवद्यालयमा भनाि हनुबाट रोक्न वा लवद्यालयबाट लनश्कासन गनि नपार्ने 

व्यवस्था लाग ूगररनछे, 

(ग) लवद्यालयमा लशक्षक, लवद्याथी, प्रशासक एवम ् अलभभावक तथा 

आगन्तुकहरूले बालबाललकाबीच कुन ै पलन भेिभाव, शारीररक तथा 

मानलसक एवम ्यौन लहसंा र िवु्यिहार, अवहलेना गनि लनषेि गररनछे, 

(घ) प्रत्येक लवद्यालयमा सफा लपउन े पानी, शौचालयमा पयािप्त पानीको 

व्यवस्था, लकशोरीका लालग मलहनावारी ्याडको व्यवस्था तथा लवसजिन 

र प्रारलम्भक उपचार बाकसको व्यवस्था गररनेछ, 

(ङ) लवद्यालयमा बालबाललकालवरूर्द् हुने सबै प्रकारका हालनको न्यनूीकरण 

तथा भय रलहत लशक्षण लसकार्का लालग बाल क्लबको रचनात्मक कायिमा 

प्रोत्साहन गररनछे, 

(च) बालबाललकालवरूर्द् हनु े लहसंा, िवु्यिवहार, शोषण अन्त्यका लालग 

समिुायमा आिाररत संरक्षण प्रणाली स्थापना गरी लक्रयाशील बनार्नछे र 

प्रेषण प्रणालीलार्ि प्रभावकारी बनार्नेछ, 
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(छ) लवद्यालयमा लशक्षा तथा अन्य सलुविाका नाममा िालमिक द्वोष  फैलाउने, 

िमि पररवतिन गनि लगाउन े र फरक जात, समिुाय, सम्प्रिाय तथा 

संस्कृलतप्रलत द्वोष तथा घणृा जगाउने कायि लनषेि गररनछे, 

(ज) लवद्यालयमा सम्वद्द सरोकारवालाको आचारसंलहता बनार् लाग ूगररनछे, 

(झ) नगरपाललका तथा वडा कायािलयका जनप्रलतलनलि तथा कमिचारीहरूलार्ि 

अलनवायि रूपमा बाल अलिकार तथा बालमैत्री व्यवहार र बालमतै्री शासन 

अभ्यास सम्बन्िी प्रलशक्षण प्रिान गररनेछ, 

(ञ) नगरपाललका तथा वडा कायािलयहरूको लवषयगत शाखाहरूको 

योजनामा बाल संरक्षण तथा पे्रषण प्रणाली अलनवायि रूपमा समावेश 

गररनेछ, 

(ट) जोलखममा रहकेा बालबाललकाको तत्काल उद्दार, संरक्षण तथा 

व्यवस्थापनका लालग बाल हले्पलार्िन नं. १०९८ तथा हराएका, वेवाररस 

फेला परेका बालबाललकाको सकुशल उद्दार तथा व्यवस्थापनका लालग 

बालबाललका खोजतलास सेवा केन्रको न.ं १०४ को प्रचार प्रसार गररन े

छ, 

(ि) नगरपाललका तथा वडा कायािलयहरूले बाल अलिकारको संरक्षण तथा 

सम्वििनका लालग लशक्षा र स्वास््यका बजेटको अलतररक्त अलनवायि 

रूपमा पुुँजीगत बजेटको १० प्रलतशत लवलनयोजन गने व्यवस्था लमलार्िनछे, 

(ड) प्रत्येक वडामा न्यनूतम एक बाल उद्यानको लनमािण तथा सञ्चालन 

गररनेछ, 

(ढ) प्रत्येक वडामा एक बाल पसु्तकालय तथा वाचनालयको स्थापना तथा 

सञ्चालन गररनछे, 

(ण) नगरपाललकास्तरमा बाल सजृना केन्रको स्थापना गररनछे, 

(त) प्रत्येक पररवारले आफ्नो पररवारमा जलन्मएका बालबाललकाको जन्मिताि 

प्रचललत काननू बमोलजम ३ मलहनालभत्र गररलिनु व्यवस्था लाग ूगररनछे, 

(थ) प्रत्येक पररवारले ३ िलेख ५ वषि उमेरका बालबाललकालार्ि प्रारलम्भक 

बाल लवकास केन्रमा ५ िलेख १७ वषि उमेरका बालबाललकालार्ि 
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अलनवायि लवद्यालय भनाि गने र लनयलमत लवद्यालय पिाउन े व्यवस्था 

लमलार्िनछे, 

(ि) बालबाललकालार्ि ललङ्ग, जातजालत, रङ्ग, पाररवाररक हलैसयत तथा 

शारीररक र यौलनक अवस्थाका आिारमा हुन ेभिेभावको अन्त्य गररनछे, 

(ि) बाल लववाहलार्ि पणूि रूपमा अन्त्य गनिका लालग बहपुक्षीय समन्वय तथा 

सहकायि गररनेछ, 

(न) सबै प्रकारको बालश्रमलार्ि लनषेि गररनेछ, 

(ऩ) समिुायमा कसैल े पलन बालबाललका लवरूर्द् लहसंा, शोषण, िवु्यिवहार 

गरेमा वा त्यस्ता घटना हनु लागेको थाहा भएमा नलजकको प्रहरी 

कायािलय, वडा स्तरीय बाल अलिकार सलमलत, बाल कल्याण अलिकारी, 

स्थानीय बाल अलिकार सलमलत वा न्यालयक सलमलतमा अनुसचूी-७ 

बमोलजम उजरुी गन ेपररपाटीको व्यवस्था लमलार्िनछे । उजरुीमालथ न्यालयक 

सलमलतले आवश्यक कारवाही गनछे । 

5. बालबाधलकाको सवोत्तम धित कार्म गनुधपनेाः (१) नगरपाललकाका प्रत्येक लनकाय, 

बाल कल्याण अलिकारी, समाजसेवी, सामालजक संघ संस्था तथा सेवा प्रिायक 

लनकायहरुल े बालबाललकाको लनलम्त काम गिाि बालबाललकाको सवोत्तम लहतलार्ि 

प्राथलमकता लिन ुपनेछ । 

6. बालमैत्री संरचना तथा अभ्र्ासको सुधनधिततााः (१) बालबाललका रहने वा 

बालबाललकालार्ि सेवा प्रिान गने नगरपाललका लभत्रका सबै साविजलनक लनकाय, 

सामालजक संघसंस्था तथा नीलज संस्थाले भौलतक संरचना लनमािण वा ममित सम्भार गिाि 

बालमैत्री हनुे गरी आवश्यक व्यवस्था लमलाउनु पनछे ।  

(२) बालबाललकाले प्रत्यक्ष सहभागी हुने र सेवा ललने लनकायहरूको संरचना र 

व्यवहार बालमैत्री र बाल सरुलक्षत भएको सलुनित गनि नगरपाललकाल े

मन्त्रालयले जारी गरेको मापिण्ड बमोलजम बालमैत्री अवस्थाको लखेाजोखा 

गनेछ। 

(३)  बालबाललकालार्ि सेवा प्रिान गने लनकायहरू बालमतै्री बनाउन नगरपाललकाल े

लनिशेन लिन,े क्षमता लवकास तथा सिुारका कायिका लालग सहायता प्रिान गनि 

सक्नेछ। 
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(४)  बालमैत्री र बाल सरुलक्षत नभएका लनकायहरूलार्ि बालमैत्री नभएसम्मका लालग 

नगरपाललकाल ेसेवा प्रिान गनिबाट रोक लगाउन सक्नेछ। 

7. बालगिृको स्थापना तथा सञ्चालनाः  

(१)  नगरपाललकाल ेआफ्नो भौगोललक क्षेत्रमा फेला परेका र नगरपाललकामा जन्म 

भई अन्यत्र स्थानबाट उर्द्ार गनुिपन ेगरी जानकारी प्राप्त भएका वा फेला परेका 

बालबाललकाको लवशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका बालबाललकाको 

संरक्षण गन ेप्रयोजनका लालग नगरपाललका लभत्र बालगहृ स्थापना र सञ्चालन 

गनि सक्नछे ।  

(२)  बालगहृको स्थापना गनुिपवुि नगरपाललकाले ऐनको िफा ४९ (२) को खण्ड 

(क), (ख) र (ग) बमोलजम वैकलल्पक हरेचाहको स्थापना तथा प्रवर्द्िन लाई 

प्राथलमकता लिनछे । 

पररच्छेद -४ 

बाल सििाधगता तथा बाल क्लब सञ्चालन 

8. बाल सििाधगताको अभ्र्ासाः (१) नगरपाललकाले आफ्नो िारणा बनाउन सक्षम 

भएका बालबाललकालार्ि आफूलार्ि असर पाने लवषयमा पररवार, समिुाय, लवद्यालय, 

साविजलनक लनकाय वा संस्था लगायतबाट गररने लनणिय प्रलक्रयामा बाल सहभालगताको 

अभ्यासलार्ि प्रवर्द्िन गनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोलजम बाल सहभालगता प्रवििनका लालग नगरपाललकाले िहेायका 

उपायहरू अवलम्वन गनछेिः 

(क) बालबाललकासुँग सम्बलन्ित नीलत लनमािण, योजना तजुिमा, कायािन्वयन, 

अनुगमन र मलू्याङ्कनको सन्िभिमा बालबाललकाको सहभालगता 

प्रवििन गररनछे, 

(ख) बालबाललकाको सरुक्षा, लशक्षाको लनरन्तरता सलुनलित गरी उनीहरूको 

स्वतन्त्र सहमलतमा रचनात्मक कायिहरूमा सहभागी गरार्नेछ, 

(ग) बालबाललकासंग सम्बलन्ित सरोकारका लवषयमा काननूले लनषेि गरेको 

बाहके उनीहरूले माग गरेको सचूना बालमैत्री ढंगबाट लनशलु्क प्रिान 

गररनेछ, 
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(घ) बालबाललकालार्ि लशक्षा प्रालप्त, क्षमता तथा सीप लवकास, प्रलतभा 

प्रस्फुटन, बालबाललका स्वयमको पहलमा बालबाललकाको लहतका 

लवषयमा सचूना सामग्री, लभते्त पलत्रका प्रकाशन र लवतरण गनि प्रोत्साहन 

र सहयोग गररनेछ, 

(ङ) बाल क्लब, बाल संस्था तथा बाल क्लब सञ्जाल ितािको लालग 

रीतपवूिक परेका लनवेिनका आिारमा बाल क्लव, बाल संस्था तथा बाल 

क्लब सञ्जाल िताि गरी ितािको प्रमाणपत्र लनशलु्क उपलब्ि गराउनेछ, 

(च) बाल क्लब तथा बाल क्लब सञ्जालको नवीकरणका लालग रीतपवूिक 

परेका लनवेिनका आिारमा बाल क्लब तथा सञ्जालको नवीकरण 

गनेछ, 

(छ) आवलिक रूपमा अद्यावलिक गररएको बाल क्लब सम्बन्िी त्याकं 

तथा सचूना जानकारी स्थानीय बाल अलिकार सलमलत, प्रिशे बाल 

अलिकार सलमलत, रालरिय बाल अलिकार पररषिमा पिार्नेछ । 

(३)   नगरपाललकाल े बाल सहभालगता प्रवििनका नाममा व्यलक्त, संस्था वा 

साविजलनक लनकायले िहेायका कायिहरू गनिमा रोक  

लगाउने छ : 

(क) बालबाललकाको अध्ययनमा लनयलमत रूपमा बािा तथा अवरोि पगु्न े

गरी कायिक्रम सञ्चालन गन ेवा सहभागी गरार्ने छैन,  

(ख) बालबाललकाको शारीररक, मानलसक, संवेगात्मक, आध्यालत्मक, 

सामालजक लवकासमा असर पयुािउने खालका कुनै पलन गलतलवलि वा 

कायिमा बालबाललकालाई संलग्न गराउन ेकायिमा रोक लगार्नेछ, 

(ग) बालबाललकालाई आमाबाबु, संरक्षक, लवद्यालय लगायत कुन ै पलन 

सरकारी लनकाय वा गैरसरकारी संस्थाले यािली, जलुसु, सभा आलिमा 

सहभागी गराउने कायिलार्ि अन्त्य गररनछे, 

(घ) लवद्यालय लगायतका सरकारी लनकाय वा गरैसरकारी संस्थाले कानून वा 

लविान बमोलजम आफूले गनुिपने काम बालबाललका वा बालक्लब वा 

संस्था वा लतनको सञ्जाल माफि त गराउन ेकायिलार्ि लनरूत्सालहत गररनछे, 
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(ङ) परम्परागत हालनकारक अभ्यास गनि वा सो अभ्यासमा सहभागी गराउन े

कायिलार्ि लनषेि गररनछे । 

9. बाल क्लव वा संस्था दताध तथा नवीकरणाः (१) बालबाललकाल े बाल अलिकार 

संरक्षण र प्रवर्द्िनका लालग बालक्लब वा संस्था िताि गनि चाहमेा नगरपाललकामा िहेायका 

लववरण सलहत अनुसचूी-३ बमोलजम लनवेिन लिन ुपििछिः 

(क) बालक्लब वा संस्था िताि गनि चाहन ेबालबाललकाको नाम थर, उमेर, 

अध्ययन गरररहकेो कक्षा, िेगाना र जन्मितािको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलललप वा अध्ययनरत लवद्यालय वा आलश्रत बाल गहृको 

लसफाररस पत्र, 

(ख) बालक्लब वा संस्थाको उद्देश्य तथा सो माफि त गनि चाहकेा मखु्य 

कामको लववरण, 

(ग) बालक्लब वा संस्थाको सिस्यताको लकलसम, सिस्यता ललने प्रलक्रया 

तथा कायिसलमलतमा रहन े पिहरूको लववरण  तथा लनवािलचत हनु े

प्रलक्रया र अवलि । 

(२) उपिफा (१) बमोलजम लनवेिन आएमा नगरपाललकाले बालक्लब वा संस्था 

िताि गरी १५ लिन लभत्र िताि अनुसचूी-२ बमोलजमको प्रमाणपत्र लिनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोलजम िताि भएको बालक्लब वा संस्थाल े प्रत्येक वषि 

नगरपाललकामा िहेायको लववरण खलुाई नवीकरणको लालग लनवेिन लिन 

सक्नेछन्िः 

(क) वषिभरी आफूल ेगरेको मखु्य काम वा लक्रयाकलापको सङलक्षप्त लववरण, 

(ख) सिस्यहरू तथा कायि सलमलतमा रहकेा पिहरूको लववरण । 

(४) उपिफा (३) बमोलजम लनवेिन आएमा नगरपाललकाल ेबालक्लब वा संस्थाको 

नवीकरण गररलिनेछ । 

(५)  बाल क्लब वा संस्था िताि र नवीकरण गरे बापत कुनै शलु्क ललर्ने छैन । 

(६) प्रत्येक बाल क्लव तथा संस्थाले प्रत्येक वषि सम्पािन गरेका कायिहरूको संलक्षप्त 

जानकारी प्रत्येक वषिको फागनु मलहनाको मसान्तसम्म नगरपाललका तथा नगर 

बाल अलिकार सलमलतमा पिाउनु पनेछ। 
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(७)  नगर बाल अलिकार सलमलतल ेबाल क्लव एवम ्संस्थाको वालषिक जानकारीको 

संलक्षप्त लववरण प्रत्येक वषिको बैशाख मलहनाको मसान्तसम्म प्रिशे बाल 

अलिकार सलमलतमा पिाउन ुपनेछ। 

(८)  बाल क्लब वा संस्थाले तीन वषिसम्म नगरपाललकामा नवीकरण नगरेमा उक्त 

बाल क्लब वा संस्था स्वतिः खारेज हुनेछ । 

10. बाल क्लब सञ्जाल दताध तथा नवीकरणाः (१) नगरपाललकामा िताि भएका बालक्लब 

वा संस्थाहरूले नगर स्तरीय बाल सञ्जाल िताि गनि चाहमेा िहेायका लववरण सलहत 

नगरपाललकामा लनवेिन लिनु पििछिः 

(क) बालक्लब वा संस्थाहरूको िताि प्रमाणपत्रको प्रलतलललप, 

(ख)  बालक्लब वा संस्थाहरूले सञ्जालको रूपमा िताि गने सामलूहक 

लनणियको प्रलतलललप, 

(ग)  बालक्लब वा संस्थाहरूको सञ्जालको उद्देश्य र मखु्य 

लक्रयाकलापहरू, 

(घ) बालक्लब वा संस्थाको सञ्जालमा प्रत्येक बालक्लब वा संस्थाबाट 

समानपुालतक प्रलतलनलित्वको लवलि, 

(ङ)  सञ्जालको सिस्य तथा कायि सलमलतमा रहने पिालिकारीको लववरण 

। 

(२)  नगरपाललकामा िताि भएका बालक्लब वा संस्थाहरूल ेउपिफा (१) बमोलजम 

बाल सञ्जाल स्थापना गनि लनवेिन लिएमा नगरपाललकाल ेसञ्जालको िताि गरी 

१५ लिनलभत्र प्रमाणपत्र लिनेछ ।  

(३) नगरपाललकामा िताि भएका बाल सञ्जालले आफूले गरेको कामको सङ्लक्षप्त 

लववरण, सिस्यहरूको लववरण समते खलुाई प्रत्येक िईु वषिमा नगरपाललकामा 

नवीकरणको लालग लनवेिन लिनपुििछ । 

(४) उपिफा (३) बमोलजमको लनवेिन आएमा नगरपाललकाल े बाल सञ्जालको 

नवीकरण गररलिनेछ । 

(५) नगरपाललकाल े बाल सञ्जाललाई व्यवलस्थत गनि नगर बाल अलिकार 

सलमलतको लसफाररसमा वडा वा नगरपाललका स्तरमा बाल सञ्जाल लनमािण गरी 

व्यवस्थापन गनि सक्नेछ । 
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(६)  बाल सञ्जाल िताि र नवीकरण गरे बापत कुन ैशलु्क ललर्ने छैन । 

(७)  बाल सञ्जालले ५ वषिसम्म उक्त सञ्जालको नवीकरण नगरेमा स्वतिः खारेज 

हुनेछ । 

11. बाल क्लबको वगीकरणाः  (१) नगरपाललकामा िताि हुने बाल क्लबको वगीकरण 

सामान्यतया िहेाय बमोलजमको हुनछेिः 

(क) समुदार्मा आिाररत बाल क्लबाः 

(१) नगरपाललकाको लनलित भगूोल लभत्रको टोल, वस्ती, वडालभत्र लवद्यालय जाने र नजान े

िबैु लकलसमका बालबाललकालार्ि समेटेर वा लनलित भौगोललक क्षेत्रलार्ि कायिक्षते्र 

बनाएर समिुायमा आिाररत बाल क्लब गिन गनि सलकनछे । 

(२)  उपिफा (१) बमोलजमका बाल क्लबल ेनगरपाललकामा समिुायमा आिाररत बाल 

क्लबको नाममा बालक्लब िताि गनि सक्नेछन् । 

(३)  उपिफा (१) बमोलजमका बाल क्लबले सम्बलन्ित भगूोल लभत्रको सबै उमरे, ललंग, 

जालत, आलथिक हलैसयत कमजोर भएका तथा अपाङगता भएका बालबाललकालाई 

समेट्ने र उनीहरूको उलचत प्रलतलनलित्व तथा सहभालगता हुने सलुनलित गनुिपनछे । 

(४)  समिुायमा आिाररत बाल क्लबमा सिस्य बन्नका लालग उक्त क्षते्रलभत्र सामान्यतिः ६ 

मलहना वा सो भन्िा बढी स्थायी वा अस्थायी बसोबास भएको हनुु पनछे । 

(ख) धवद्यालर्मा आिाररत बाल क्लबाः 

  (१) कुनै लवद्यालयमा अध्ययनरत बालबाललकालार्ि समेटेर उक्त लवद्यालयलभत्र बाल 

अलिकारको संरक्षण तथा प्रवििन गनि लवद्यालयमा आिाररत बाल क्लब गिन गनि 

सलकनेछ ।   

 (२) उपिफा (१) बमोलजमका बाल क्लबल ेनगरपाललकामा लवद्यालयमा आिाररत 

बाल क्लबको नाममा िताि हुन सक्नेछन ्। 

(३) उपिफा (१) बमोलजमको बाल क्लबले सम्बलन्ित लवद्यालयमा अध्ययनरत सब ै

जातजालत, कक्षा, ललंग, आलथिक तथा शारीररक अवस्था कमजोर बालबाललका तथा 

अपाङगता भएका बालबाललकाको उलचत प्रलतलनलित्व र सहभालगता सलुनलित गरेको 

हुनु पनछे ।   

 (४) लवद्यालयमा आिाररत बाल क्लबको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मागििशिनका 

लालग एकजना संरक्षक लशक्षक लवद्यालय प्रशासनले तोक्न सक्नेछ । 
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(ग) धवषर्गत बाल क्लबाः 

(१) समिुायमा लकेुर रहकेो वा समिुायमा पयािप्त रुपमा सम्बोिन हुन नसकेको लवलशष्ट 

लवषयहरू जस्तै बाललकाको मात्र सवाल, बाल लववाह, स्वास््य तथा सरसफाई, 

जलवाय ुपररवतनि, बालश्रम, एचआर्भी/एड्स जस्ता लवषयहरूमा कायि गनि 

समिुायमा लवलशष्ट ढंगल ेलवषयगत बाल क्लब गिन गनि सलकनेछ ।  

(२) लवषयगत बाल क्लब लवद्यालय तथा समिुायमा आिाररत बाल क्लबको 

उपसमहूको रूपमा समते गिन गनि सलकनेछ ।   

(घ) धवधिष्टीकृत बाल क्लबाः 

  (१) अन्तरािलरिय रुपमा नै स्थालपत स्वयंसेवा अलभयान तथा संगिनहरू, 

नगरपाललकाको लवलशष्टीकृत लनकायले लवशेष प्रकृलतको आफ्नो संस्थागत बाल 

क्लब गिन गनि सक्नेछन् ।   

(२) उपिफा (१) बमोलजमको बाल क्लबको गिन र व्यवस्थापन लवलि स्वयं 

यसको महासघं,  सरंक्षक लनकाय तथा स्थालपत मान्यता र लविानहरूबाट 

सञ्चाललत हनु सक्नछेन ्। 

(ङ) बालगृि वा बाल सुिार गिृमा आिाररत बाल क्लबाः  

(१) बालगहृ वा बाल सिुार गहृमा रहकेा बालबाललकाको अलिकार संरक्षण 

तथा सम्बििनका लालग बालगहृ वा बाल सिुार गहृमा आिाररत बाल क्लब 

गिन गनि सलकनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोलजमको बाल क्लबल ेसम्बलन्ित बालगहृ वा सिुार गहृमा 

रहकेा सबै जातजालत, कक्षा, ललगं, आलथिक तथा शारीररक अवस्था कमजोर 

बालबाललका तथा अपाङगता भएका बालबाललकाको उलचत प्रलतलनलित्व र 

सहभालगता सलुनलित गरेको हुनु पनछे ।   

(३) बालगहृ वा सिुार गहृमा आिाररत बाल क्लबको सञ्चालन, व्यवस्थापन 

तथा मागििशिनका लालग गहृ प्रमखुले एकजना संरक्षक लशक्षक वा सहजकताि 

तोक्न सक्नेछ । 

(४) बाल क्लबका वालषिक गलतलवलिहरूको सामान्य जानकारी सम्बलन्ित बाल 

गहृ वा बाल सिुार गहृले नगर बाल अलिकार सलमलत र नगरपाललकामा 

उपलब्ि गराउन ुपििछ । 
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12. बाल क्लबको काम, कतधव्र् र अधिकार (१) बाल क्लबको काम, कतिव्य र अलिकार 

िहेाय बमोलजम हुनछेिः 

(क) क्लबमा आवर्द् सिस्य सलहत अिार वषि मलुनका सबै बालबाललकाहरुको 

क्षमता लवकास अलभवलृर्द् हुन े खालका हालजरी जवाफ, वकृ्तत्वकला, 

लनबन्ि लेखन, सालहलत्यक गलतलवलि आलि सञ्चालन गने, 

(ख) बालबाललका, उनीहरूका अलभभावक, र पररवारका अन्य सिस्यहरूलाई 

बाल अलिकारको बारेमा सचते गराउने, 

(ग) लसकाई प्रलक्रयामा बाल सहभालगता अलभबलृद्व गि ै बालबाललकामा 

अन्तरलनहीत प्रलतभाको प्रस्फुटन गने गराउन े। 

(घ) बालबाललकालार् जीवनपयोगी सीपको बारेमा जानकारी गराउने, 

(ङ) बाल क्लबलार् बालबाललकामा रचनात्मकता र नवीन कौशल लवकास 

गने एक साझा स्थलको रूपमा स्थालपत गराउने, 

(च) बालबाललकाको कक्षा कोिाको लसकार्लाई वास्तलवक जीवनमा 

रूपान्तरण गनि सक्ने सािनको रूपमा बाल क्लबलार् पररलचत गराउने, 

(छ) स्वास््य, सरसफाई र वातावरणका क्षते्रमा सामिुालयक सचेतनाका 

गलतलवलिहरू सञ्चालन गने, 

(ज) बालबाललकाको कल्याण र अलिकार सलुनलित गनि नगरपाललकामा 

लवलभन्न कायिक्रमहरू आयोजना गने, 

(झ) कला, सालहत्य, सामालजक सद्भाव, मातभृाषा, मात ृसंस्कृलत र लशक्षाको 

संरक्षणका लालग आवाज उिाउन  र सामालजक कुरीलत तथा बाल 

अलिकार उल्लंघनको घटनाहरूको लबरूर्द् रचनात्मक आवाज उिाउन,े  

(ञ) लवद्यालय भनाि हनुे उमरे समहुका बालबाललकाहरु लवद्यालय भनािबाट 

वलञ्चत रह े नरहकेो बारेमा लनरन्तर अनगुमन गने र लवद्यालय नगएका 

बालबाललकालाई लवद्यालय भनाि गनिका लालग सम्बलन्ित वडा 

कायािलयसुँग समन्वय गरी लवद्यालय भनाि गने व्यवस्था लमलाउने, 

(ट) नगरपाललका तथा आफ्नो वडालभत्रका टोल लवकास संस्थाहरुल े

सञ्चालन गन ेजनचेतनामलुक कायिमा सकृय सहभालगता जनाउन,े 
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(ि) बालमैत्री शासन प्रवििनका लालग लनिािररत सचुकहरु कायािन्वयनमा सिवै 

अग्रसर रही बालमतै्री वडा वा पाललका अलभयानमा नगरपाललका तथा 

वडालाई लनरन्तर सहयोग गने, 

(ड) पणूि साक्षर, पणूि खोप, पणूि घटना िताि, पणूि सरसफाई आलि अलभयानमा 

पाललका, वडा तथा टोल लवकास संस्थाहरुलाई सहयोग गन,े 

(२)     उपिफा (१) मा जनु सकैु लेखेको भए तापलन बाल क्लब, बाल संस्था 

तथा बाल सञ्जालले िहेाय बमोलजमका कायिहरू गनि गराउन लनषेि गररएको छिः- 

(क)  कुनै राजनीलतक िल वा त्यसको भात ृसंगिनका पक्षपोषण वा लवरोि 

गनि, 

(ख)  समिुायको साविजलनक वा लनजी सम्पलत्त िरुुपयोग तथा कसैको जीउ 

ज्यानमालथ क्षलत परु ्ियाउन, 

(ग)  समिुायका लनलित जातजालत, िमि, क्षेत्र वा पेशाकमी प्रलत गलत 

भावना र दृलष्टकोण सम्प्रेषण गनि,  

(घ)  लहसंा र िवु्यिवहार पीलडत तथा प्रभालवत बालबाललकाको गोपनीयता 

भंग हुने र पलहचान खलु्ने गलतलवलिहरू गनि, 

(ङ)  सांस्कृलतक कारण बाहके रातको समयमा र आफ्नो लवद्यालय, 

बालगहृ वा समिुायभन्िा बालहर गएर गररन े गलतलवलि तथा 

कायिक्रमहरूमा सहभागी हनु तर प्रलतस्पिाि, आवासीय ताललम वा 

आयोजकहरूले उलचत सरुक्षा प्रबन्ि गरेको अवस्थामा भने समिुाय, 

बालगहृ वा लवद्यालय भन्िा बालहर गएर कायिक्रम गनि सलकने छ । 

(च) उलचत सरुक्षाको प्रबन्ि र आवश्यक पवूि अनमुलत बेगर लजउ ज्यानमा 

खतरा पगु्ने साहलसक खलेहरू खेल्न खलेाउन, 

(छ)  बाल समहू कोष लनमािण वा आय आजिनका लालग बालश्रम तथा 

कुनै पलन व्यापार, व्यवसाय गनि, 

(ज)  लसंगो पररयोजना सञ्चालन गनि वा िुला र लामो समयका 

गलतलवलिहरू सञ्चालन गनि, 

(झ)  आलथिक लजम्मेवारी ललई कायिहरू गनि, 
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(ञ)  सामालजक रुपमा अस्वीकायि तथा नकारात्मक सामालजक प्रभाव 

पान ेकायिहरु गनि गराउन, 

(ट)  सामालजक शालन्त, सवु्यवस्था तथा सरुक्षामा नकारात्मक असर पन े

िलेखएमा वा अन्य उपयकु्त कारण िशािई नगर बाल अलिकार 

सलमलतको परामशिमा सरुक्षा लनकाय वा नगरपाललका वा लवद्यालयल े

रोक लगाएका कायिहरु गनि गराउन ।  

13. बाल सञ्जालको काम, कतधव्र् र अधिकाराः (१) बाल क्लब सञ्जालको काम, 

कतिव्य र अलिकार िहेाय बमोलजम हुनेछ : 

क) आफ्नो क्षते्रलभत्रका बालक्लबहरूको अलभलखे राख्ने तथा 

बालबाललकाका लालग उपयोगी हनुे पसु्तकालय वा सचूना केन्र स्थापना 

र सञ्चालन गन,े 

ख) आबर्द् बालक्लबहरूको गलतलबलि सञ्चालन गनि सञ्जाललाई वडा, 

नगरपाललका तथा अन्य सहयोगी संस्थाहरूबाट प्राप्त आलथिक सहयोग 

उपलब्ि गराउन,े 

ग) बालक्लबहरूले सञ्चालन गरेका कायिक्रमहरूमा अलतलथको रूपमा 

उपलस्थत भई बालक्लबका अन्य साथीहरूलाई हौसला प्रिान गन े।तर, 

यस्ता लकलसमका गलतलवलिहरू सञ्चालन गिाि आफ्ना तथा अन्य 

साथीहरूको पढार्लाई असर नपने गरी लविा तथा फुसििको लिनमा 

कायिक्रम गनि उत्प्रेररत गने, 

घ) बाल अलिकारसुँग सम्बलन्ित लवशेष अलभयान तथा कायिहरू 

बालक्लबहरूमाफि त् प्रभावकारी रूपले सम्पन्न गनि लवलभन्न 

उपसलमलतहरूको गिन गरी सञ्जालका पिालिकारीहरूका बीचमा 

कायिलवभाजन गरी काम गनि सकारात्मक वातावरण बनाउन.े 

ङ) नगरपाललकाल ेस्थानीय स्तरमा बालबाललकाको अलिकारसुँग सम्बलन्ित 

योजना तजुिमा कायािन्वयन र मलू्यांकनका सम्पणूि चरणहरूमा 

सञ्जालबाट प्रलतलनलित्वको माग गनुिका साथै अन्य बालक्लबहरूको 

तफि बाट आएको योजना तथा सझुावहरू समतेलाई ख्याल गि ै

सञ्जालको तफि बाट सलक्रय सहभालगता जनाउने, 
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च) स्थानीय स्तरमा बालबाललकामालथ हुने सबै लकलसमका िवु्यिवहार, लहसंा, 

हलेा, हपेार्, सामालजक कुरीलत र लवभेि जस्ता बालअलिकार हननका 

घटनालवरूर्द् बालक्लबको तफि बाट आवश्यक पहल र पैरबी गन े साथै 

यस्ता लकलसमका घटनाका लवरूर्द् सम्बलन्ित सरोकारवाला पक्षहरूको 

ध्यान आकृष्ट गराउन,े सहकायि र समन्वय गने. 

छ) बालक्लबहरुले आयोजना गने कायिक्रमका लालग आवश्यक स्रोतहरुको 

खोजी गरी सञ्जालल ेसहयोग माग गने तथा कायिक्रम सम्पन्न गनि अन्य 

लनकायहरुसुँग समन्वय गन,े  

ज) आफ्नो कायिक्षेत्रमा सञ्चालन भएका लवद्यालय भनाि, जन्मिताि, 

बाललववाह, बालमैत्री बातावरण, खलुा लिसामकु्त क्षते्र, बालमतै्री स्थानीय 

शासन, लवद्यालयमा भयरलहत लशक्षण लसकार्को सम्बन्िमा बालबाललका 

सुँगसुँगै गने अलभयानहरूमा बालसञ्जालको तफि बाट सलक्रय सहभालगता 

जनाउने, 

झ) बालक्लब तथा बाल अलिकारको क्षते्रमा कायिरत अन्य संघसस्था तथा 

सरोकारवालाहरूबीच आपसी समझिारी र समन्वयको वातावरण तयार 

गने, 

ञ) आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहकेा बालक्लबहरूल े सम्पन्न गरेका 

लक्रयाकलापहरूको संलक्षप्त प्रलतवेिन माग गन,े सो को अलभलेख राख्न े

तथा नगरपाललका र नगर बाल अलिकार सलमलतमा पेश गने, 

ट) बालक्लबहरू बीच आपसी समन्वय, सहकायि बढाउन ेतथा सवालहरूको 

सामलूहकीकरण गन ेर एक आपसबाट लसकाईका अवसर सजनृा गन े।  

14. बालबाधलकाको संस्था वा सञ्जालको कतधव्र् तथा दाधर्त्वाः (१) बाल क्लब, 

बाल संस्था वा बाल सञ्जालका सबै उमरे, ललंग, जातजालत, अपागंता लगायत स्थानीय 

समाजको लवलवितालाई प्रलतलवम्व गने गरी समावेशी हुनपुनछे ।  

तर, यस व्यवस्थाले बाललकाहरु मात्र सिस्य रहन सक्ने गरी लवलशष्टीकृत बालक्लब वा 

संस्था  सञ्चालन गनि रोक लगाएको मालननेछैन ।  

 (२) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको सिस्यता लविानमा तोलकएको प्रलक्रया बमोलजम 

योग्य बालबाललका वा लनजको संस्थाले सिस्यता ललन पाउने गरी खलु्ला गनुिपनछे । 
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 (३) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको नेततृ्व वा संचालन हुने लक्रयाकलापहरुमा बलढ 

भन्िा बलढ बालबाललकालाई अवसर पाउने गरी सञ्चालन गनुिपनछे ।  

 (४) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालका पिालिकारीहरुल ेिईु कायिकाल भन्िा बलढ पिमा 

लनरन्तर नबसी क्रमशिः अकाि बालबाललकालाई नेततृ्वको अवसर प्रिान गनुिपििछ । 

(५) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालको सिस्यता ललन वा सञ्जालमा प्रलतलनलित्व गनि कुन ै

बालक वा बाललकालाई बाध्य पानि हुुँिनै । 

 (६) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालले आफ्ना क्लब, संस्था वा सञ्जालका सिस्यहरुको 

लहत  हुने र िीघिकालसम्म फार्िा पगु्ने कायिक्रम सञ्चालन गनुिपििछ ।  

(७) बालक्लब, संस्था वा सञ्जालल े िललय राजनैलतक कायिक्रममा सहभागी हुने वा 

त्यसको समथिन र लवरोि गने कायिक्रम सञ्चालन गनुिहिुनै । तर, राजनलैतक 

लवचारिारा र दृलष्टकोणका लवषयमा वहस र छलफल सञ्चालन गनि यस लनयमल े

बािा पयुािएको मालननछैेन ।  

15. बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको स्थानीर् स्तरको िेलााः (१) साविजलनक लनकाय 

वा संस्थाल ेबालबाललकाको सरुक्षा र संरक्षणको सलुनलितता गरी बालक्लब वा संस्था र 

बाल सञ्जालको वडा, नगरपाललकास्तरको भलेा आयोजना गनि सक्नेछन ्। 

(२) उपिफा (१) बमोलजमको भलेाका आयोजकले सहभागी हुन े प्रत्येक 

बालबाललका, बालबाललकाको आमाबाबु, संरक्षक वा माथवरसुँग अनुमलत 

ललई लललखत मञ्जरुीनामामा हस्ताक्षर गराउनपुििछ ।  

(३) उपिफा (१) बमोलजमको भलेा आयोजना गिाि बालबाललकाले राती बास बस्न े

गरी जानपुन े भएमा बालबाललकालाई पररवार वा संरक्षकको लजम्मा लगाई 

पिाउन ुपनछे । तर बाललकाको हकमा मलहलाको साथ लगार् पिाउनपुनेछ । 

16. बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालको आधथधक दाधर्त्व: (१) बालक्लब वा 

संस्था र बाल सञ्जालल ेकुनै पलन लकलसमको आलथिक कारोबार गनुि हुुँिनै र अन्य कुन ै

व्यलक्त वा संस्थाल ेबालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जाललार्  आलथिक िालयत्व लिन हुुँिनै 

।  

(२) बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालसुँग सहकायि गिाि सहकायि गन ेसुँस्थाले 

आलथिक िालयत्व व्यहोन ेगरी सञ्चालन गनुिपनेछ ।  
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(३)  बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालले आफ्नो संस्थाको आलथिक िालयत्व 

सञ्चालन गनि कुन ैव्यलक्त वा संस्थालाई लजम्मेवारी लिन सक्नछेन् । 

(४)  यसरी लजम्मेवारी पाएको संस्थाल ेप्रचललत कानून बमोलजम सामालजक संस्थाले 

राख्न ेलेखा प्रणाली बमोलजम संस्थाको लेखा राख्नपुनछे ।  

पररच्छेद -५ 

नगर बाल अधिकार सधमधत सम्बन्िी व्र्वस्था 

17. नगर बाल अधिकार सधमधतको गठनाः (१) नगरपाललकामा िहेाय बमोलजमको अध्यक्ष 

र सिस्य रहन ेगरी एक नगर बाल अलिकार सलमलत गिन गररनछे:- 

 (क) उपप्रमखु                                                                                -अध्यक्ष

      

   –अध्यक्ष 

 (ख) नगरपाललकाल े तोकेको मलहला वडा सिस्य सलहत २ जना वडा सिस्य, माध्यलमक 

लवद्यालयका प्रिानाध्यापकमध्ये १ जना, फोकल लशक्षक मध्ये १ जना, सचूीकृत समाज 

सेवी वा सामालजक कायिकताि वा बाल मनोलवज्ञमध्येबाट १ जना, लचलकत्सक वा स्टाफ 

नसि मध्य े १ जना गरी नगरपाललकाले तोकेको जम्मा ६ जना      -सिस्य    

    

   

 

–सिस्य

  

(घ) नगरपाललकाको मलहला, बालबाललका तथा सामालजक समावेलशकरण शाखा प्रमखु, 

लशक्षा शाखा प्रमखु र जनस्वास््य शाखा प्रमखु गरी ३ जना                 - सिस्य

 

  

   

-सिस्य 

 (घ)  नगर बाल सञ्जालले तोकेको १ जना बाललका सलहत २ जना    -सिस्य  
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 (ङ)  स्थानीय प्रहरी प्रमखु, नेपाल प्रहरी                                                    -सिस्य 

          –सिस्य 

 (च)  बाल अलिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्याण, लशक्षा, स्वास््य तथा बाल न्यायका क्षेत्रमा 

कायािनभुव भएका व्यलक्त वा संस्था मध्येबाट नगरपाललकाल ेमनोनयन गरेका कम्तीमा १ 

जना मलहला सलहत २ जना                                                             -सिस्य

        -सिस्य 

 (छ) बाल कल्याण अलिकारी                                                         –सिस्य–सलचव        

(२) उपिफा (१) को खण्ड (ख), (च) बमोलजम मनोलनत सिस्यको पिावलि चार वषिको 

हुनेछ र खण्ड (च) बमोलजम सिस्यमा मनोनयन हुनको लालग िहेाय बमोलजमको योग्यता 

परूा भएको हुन ुपनेछ:– 

(क)  नेपाली नागररक, 

(ख)  एक्कार्स वषि उमेर परूा भएको,  

(ग) नैलतक पतन िलेखने अन्य फौजिारी कसरूमा सजाय नपाएको, 

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

अलिकार सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार िहेाय बमोलजम हनुेछ:– 

(क) सलमलतको िीघिकालीन नीलत, योजना र वालषिक कायिक्रम तथा वजेट 

स्वीकृत गने,  

(ख) बालबाललकाको अलिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवििन र पररपलूतिको 

लालग आवश्यक स्थानीय नीलत, कानून, योजना, कायिक्रम र संस्थागत 

संयन्त्रको व्यवस्था गनि नगरपाललकालाई सझुाव लिन,े  

(ग) नगरपाललकाद्वारा सञ्चाललत बालबाललका सम्बन्िी कायिक्रमको 

अनुगमन, मलू्याङ्कन तथा समीक्षा गरी सझुाव लिने,  

(घ) नगरपाललकालभत्र हनु सक्ने बाल लववाह, बाल श्रम, शारीररक तथा 

मानलसक पीडा तथा बाल यौन िवु्यिवहार जस्ता सबै प्रकारका बाल 

लहसंाको रोकथाम, लनषेि र लनयन्त्रण तथा सडक बालबाललका 

लगायत उर्द्ारको आवश्यकता परेका बालबाललकाको उर्द्ार, 
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पनुिःस्थापना, संरक्षण र व्यवस्थापनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण 

गने,   

(ङ) आफ्नो नगरपाललकालभत्रका वडा, लवद्यालय लगायतका साविजलनक 

संरचनालार्ि बालमतै्री बनाउन आवश्यक मापिण्ड तजुिमा गन ेगराउने, 

(च) बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्वनका साथै बालमैत्री वडा तथा 

पाललका घोषणाको लसंगो नेततृ्व ललने, 

(छ) बाल अलिकार संरक्षण तथा प्रवििन गन ेसम्बन्िमा सरोकारवालाको 

क्षमता अलभवलृर्द् गने गराउन,े  

(ज) नगरपाललकामा एक आलथिक वषिमा बालबाललका सम्बन्िी 

भए/गरेका कायिहरू र बालबाललका तथा बाल अलिकारको अवस्था 

समेट्ने गरी बालबाललका सम्बन्िी स्थानीय वालषिक प्रलतवेिन 

कायिपाललकाको स्वीकृलत ललर्ि प्रत्येक आलथिक वषि समाप्त भएको 

प्रथम चौमालसक लभत्र साविजलनक गने, वेवसार्टमा राख्ने, सलमलत 

तथा नगरपाललकामा सरुलक्षत राख्ने र सोको एक/एक प्रलत प्रिशे 

सलमलत, प्रिशे मन्त्रालय, पररषि ्र संघीय मन्त्रालयमा पिाउने,  

(झ) बालबाललका सम्बन्िी स्थानीय त्याङ्क लववरण संकलन, 

अलभलेखीकरण तथा सचूना प्रणालीको लवकास, सञ्चालन, 

व्यवस्थापन र सदुृढीकरणमा सहयोग गने,   

(ञ) सलमलतको सलचवालय, जनशलक्त र आलथिक स्रोत सािनको व्यवस्था 

लमलाउन,े पररचालन गने, तालीम लिन तथा क्षमता अलभवलृर्द् गनि 

समन्वय र सहयोग गने,  

(ट) नगरपाललका माफि त नेपाल सरकार, अथि मन्त्रालयको स्वीकृलत ललई 

बाल संरक्षण तथा बाल अलिकार प्रवििनका लालग लद्वपक्षीय तथा 

बहुपक्षीय लवकास साझेिार एवम ् अन्तरािलरिय संघ संस्थाबाट प्राप्त 

सहायताबाट आवश्यकतानुसार कायिक्रम सञ्चालन गन,े   

(ि) नेपाल सरकार, प्रिशे सरकार र नगरपाललकाको स्वीकृत योजना, 

वालषिक नीलत तथा कायिक्रम अनुकूल प्राथलमकता लनिािरण गरी बाल 
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संरक्षण तथा बाल अलिकार प्रवििनका लालग लवशेष रालरिय अलभयान 

सञ्चालनमा सहयोग गने,  

(ड) स्थानीयस्तरमा बालबाललका खोजतलास नं. १०४ तथा बाल 

हले्पलार्न नं. १०९८ (िश,नौ, आि) नपेाल सञ्चालन सेवा 

अलभवलृर्द्मा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गन,े 

(ढ) िमिपतु्र िमिपतु्री ललन लिन चाहने िम्पलत्त तथा व्यलक्तलार्ि सलमलतमा 

सलूचकृत गरी आन्तररक िमिपतु्र िमिपतु्री ललन े लिने व्यवस्थालार्ि 

सहजीकरण गने, 

(ण) लवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका तथा अनाथ बालबाललकालार्ि 

िमिपतु्र िमिपतु्री ललन लिन, संरक्षक र माथवर लनयकु्त गनि नगरपाललका 

र अिालतलार्ि सहयोग गन,े 

(त) ऐन, प्रचललत कानून तथा मापिण्ड बमोलजम सञ्चालन हुन नसकेका 

बाल गहृ, बाल सिुार गहृ, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, पनुिःस्थापना 

केन्र तथा सामालजकीकरण केन्र बन्ि तथा कारबाही गनि सझुाव तथा 

प्रलतवेिन सलहत सम्बलन्ित लनकायमा लसफाररस गन,े 

(थ) नगरपाललकालभत्र हनु सक्ने बाढी, पलहरो, हरुी बतास, शीत लहर र 

आगो जस्तो प्राकृलतक प्रकोप, मानवबाट लसलजित संकट तथा कोरोना 

र र्न्फ्लञू्जा जस्तो महामारीबाट बालबाललकाको तत्काल 

आकलस्मक उर्द्ार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गन,े  

(ि) नगरपाललकालभत्र सञ्चाललत बाल गहृ, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, 

पनुिःस्थापना केन्र लगायतमा आलश्रत बालबाललकाको समग्र लस्थलत 

र उपलब्ि सेवाको गणुस्तर तथा प्रभावकाररताका सम्बन्िमा 

अनुगमन तथा लनरीक्षण गिाि प्राप्त लववरण सलहत िहेायका कुराहरूको 

समेत जाुँचबुझ गरी सोको एक/एक प्रलत वालषिक प्रलतवेिन आलथिक 

वषि समाप्त भएको िरु्ि मलहना लभत्र प्रिशे सलमलत, प्रिशे मन्त्रालय, 

पररषि ्र मन्त्रालयमा पिाउने,  

(१) बालबाललकाको वैयलक्तक लववरण अद्यावलिक गरी राखेको छ वा 

छैन, 
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(२) बालबाललकालाई लनयलमत रुपमा लशक्षा तथा तालीम प्रिान 

गररएको छ वा छैन,  

(३) बाल क्लब गिन गरी बालबाललकालाई खलेकूि, मनोरञ्जन तथा 

सांस्कृलतक कायिक्रम लगायतका बाल सहभालगता जस्ता अन्य 

लक्रयाकलापमा संलग्न गरार्एको छ वा छैन, 

(४) बालबाललकालाई ऐन, प्रचललत काननू तथा मापिण्ड बमोलजमको 

सलुविा प्रिान गररएको छ वा छैन, 

(५) बाल गहृ, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, पनुिःस्थापना केन्र तथा 

सामालजकीकरण केन्रमा बालमैत्री व्यवहार तथा वातावरण कायम 

गररएको छ वा छैन, 

(६) बाल गहृमा आलश्रत बालबाललका वैकलल्पक हरेचाहको 

व्यवस्थाको प्राथलमकतानुसार अलन्तम लवकल्पको रूपमा बाल 

कल्याण अलिकारबाट व्यवस्था लमलार् रालखएको छ वा छैन, 

(७) व्यवस्थापन पक्ष तथा बालबाललकाले ऐन, प्रचललत कानून वा 

मापिण्डको पालन गनुि पन ेकुराहरु पालन गरेको छ वा छैन,  

(८) उपलब्ि स्रोत सािनलार्ि मध्य नजर गरी बालबाललकाको सवोत्तम 

लहतलार्ि ध्यान लिएको छ वा छैन, 

(९) बाल संरक्षण मापिण्ड लनमाणि गरी लाग ूगररएको छ वा छैन ।   

 (२) सलमलतल ेउपिफा (१) बमोलजम आफूलाई प्राप्त अलिकार मध्ये 

केही अलिकार आवश्यकता अनुसार बाल कल्याण अलिकारीलाई प्रत्यायोजन गनि 

सक्नेछ । 

19. नगर बाल अधिकार सधमधतको बैठक सम्बन्िी व्र्वस्थााः नगर बाल अलिकार 

सलमलतको बैिक सम्बन्िी कायिलवलि िहेाय बमोलजम लनिािरण गररएको छ:– 

(१)  सलमलतको बैिक कम्तीमा वषिको चार पटक अध्यक्षले तोकेको लमलत, समय र 

स्थानमा बस्नेछ तर िरु् बैिक बीचको अन्तर ३ मलहना भन्िा बढी हुन ुहुुँिनै ।     

(२)  अध्यक्षको लनिशेनमा सलमलतको बिैक सिस्य–सलचवले बोलाउनछे । 
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(३)  सिस्य–सलचवले सलमलतको बैिक बस्ने सचूना सलहत बैिकमा छलफल हुन े

लवषयहरूको सचूी तीन लिन अगावै सलमलतका सिस्यहरूलाई उपलब्ि गराउन ु

पनेछ । 

(४)  सलमलतमा तत्काल कायम रहकेा सिस्य सङ्ख्याको पचास प्रलतशत भन्िा बढी 

सिस्यहरू उपलस्थत भएमा सलमलतको बैिकको लालग गणपरूक सङ्ख्या पगुेको 

मालननेछ । 

(५)  सलमलतको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनछे र लनजको अनपुलस्थलतमा 

उपलस्थत सिस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सिस्यले बैिकको अध्यक्षता 

गनेछ । 

(६)  बैिकमा उपलस्थत सिस्यहरुको बहमुतको लनणिय मान्य हुनछे । मत बराबर भएमा 

बैिकको अध्यक्षता गने व्यलक्तले लनणाियक मत लिन सक्नेछ ।  

(७)  सलमलतको बैिकको लनणिय सलमलतको अध्यक्ष र सिस्य-सलचवद्वारा प्रमालणत 

गररनेछ।  

(८)  सलमलतको बैिक तथा सञ्चालन खचि नगरपाललकाको लनयमानुसार हुनेछ ।   

(९)  बैिक सम्बन्िी अन्य कायिलवलि सलमलत आफैले लनिािरण गरे बमोलजम हुनेछ। 

20. उपसधमधत वा कार्धटोली गठन गनध सक्नेाः (१) सलमलतले आफूल ेगनुि पने कुनै काम 

सचुारु रुपले सञ्चालन गनिको लनलमत्त बाल लवशेषज्ञ वा लवज्ञ, बाल मनोलवज्ञ, समाज सेवी, 

सामालजक कायिकताि, लशक्षक, लचलकत्सक, बाल क्लबका प्रलतलनलि, सामालजक 

पररचालक तथा बाल अलिकारकमीहरु मध्ये आवश्यकतानुसार समावेश हुने गरी लनलित 

अवलिका लालग बढीमा तीन सिस्यीय उपसलमलत वा कायिटोली गिन गरी पररचालन गनि 

सक्नेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोलजम गिन हुन े उपसलमलत वा कायि टोलीको काम, कतिव्य र 

अलिकार, कायि प्रकृलत अनुसार काममा खलटए वा काम गरे वापत टोली वा सिस्यल े

पाउन ेभत्ता वा पाररश्रलमक वा सेवा सलुविा तथा अन्य कायिलवलि नगरपाललकाको प्रचललत 

लनयमानुसार सलमलतले तोकी लिए बमोलजम हनुेछ । 

21. वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधमधताः (१) वडा स्तरीय बाल अलिकार सलमलतमा िहेाय 

बमोलजमको अध्यक्ष र सिस्य रहनछेन्:- 
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 (क) सम्बलन्ित वडाको वडा अध्यक्ष १ जना

  

  –अध्यक्ष 

(ख) वडाले तोकेको मलहला सिस्य सलहत २ जना वडा सिस्य, माध्यलमक लवद्यालयका 

प्रिानाध्यापकमध्ये १ जना  फोकल लशक्षकमध्ये १ जना,  बाल मनोलवज्ञ वा लचलकत्सक 

वा स्वास््यकमी १ जना गरी ५ जना       

      

 

 –सिस्य

  

 (ग)  वडा स्तरीय बाल सञ्जालल े तोकेको १ जना बाललका सलहत २ जना       

  

 –सिस्य  

 (घ)  नपेाल प्रहरी (उपलब्ि भएमा)             

        

  –सिस्य 

 (ङ) बाल अलिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्याण, लशक्षा, स्वास््य तथा बाल न्यायका 

क्षेत्रमा कायािनभुव भएका व्यलक्त मध्येबाट अध्यक्षल े

 मनोनयन गरेका कम्तीमा िईु जना मलहला सलहत २ जना       -सिस्य 

 (च) वडा सलचव      –सिस्य–सलचव  

  (२) उपिफा (१) को खण्ड (ख), (ङ) बमोलजम मनोलनत सिस्यको पिावलि 

चार वषिको हुनेछ र खण्ड (ङ) बमोलजम सिस्यमा मनोनयन हनुको लालग िहेाय 

बमोलजमको योग्यता परूा भएको हनुु पनेछ:– 

(क)  नेपाली नागररक, 

(ख)  एक्कार्स वषि उमेर परूा भएको,  

(ग) नैलतक पतन िलेखने अन्य फौजिारी कसरूमा सजाय नपाएको, 

(ङ) सम्बलन्ित वडालभत्र स्थायी बसोबास भएको। 
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(३) उपिफा (२) मा जनुसकैु लखेकेो भएता पलन वडा सिस्य, लवद्यालय व्यवस्थापन 

सलमलतका अध्यक्ष, लवलभन्न संघसंस्थाका प्रलतलनलि तथा अन्य पिने 

सिस्यहरू तथा बाल सञ्जालका प्रलतलनलिहरूका हकमा उमेर, बसोबास 

क्षेत्र, शैलक्षक योग्यताको आिारमा सिस्य हुन अयोग्य मालनने छैन। 

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

बाल अलिकार सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार िहेाय बमोलजम हनुेछिः 

(क) वडाबाट प्रस्तालवत हनुे बालबाललका र बाल अलिकार सम्बन्िी योजना, 

नीलत र कायिक्रमहरूको बाल अलिकारमा आिाररत सहभालगतामलूक 

ढंगबाट लनमािण गन े

(ख) वडा तहमा बाल अलिकारका सचेतना, प्रलशक्षण कायिक्रमहरू सञ्चालन 

गने गराउन े

(ग) वडालार्ि बालमतै्री बनाउने लसङ्गो प्रलक्रयाको नेततृ्व ललन े

(घ) वडा तहमा बाल अलिकारको अवस्था अनुगमन तथा अध्ययन अनुसन्िान 

गने गराउन े

(ङ) बालबाललकाको सम्बन्िमा प्राप्त उजरूीहरूको संकलन गन े र रायसलहत 

न्यालयक सलमलतमा पिाउन े

(च) बालबाललकासंग परामशि तथा छलफल कायिक्रम गने गराउन े

(छ) वडास्तरमा बालश्रम, बाल लववाह, मानव बचेलवखन, ओसारपसार, 

बालबाललका लवरूद्द हुने लहसंा, िवु्यिवहार, शोषण अन्त्यका लालग बाल 

संरक्षण मापिण्ड तजुिमा गरी कायािन्यन गन े

(ज) साविजलनक सनुुवार्का समयमा नगरपाललकाबाट सम्पन्न भएका बाल 

अलिकारका कायिहरूको प्रगलत लववरण साविजलनक गन े

(झ) वडा तहमा बाल अलिकारका लालग कायिरत सरकारी लनकाय, संघसंस्था, 

पररयोजना तथा सेवाहरूको नक्साकंन गन े

(ञ) बाल अलिकारको संरक्षण तथा सम्वििनका लालग बहुपक्षीय लनकायहरूसंग 

समन्वय तथा सहकायि गन े

(ट) वडामा रहकेा बालक्लब, सञ्जाल, समहूको सचूी तयार गरी स्थानीय बाल 

अलिकार सलमलतमा पेश गने 
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(ि) वडामा सञ्चाललत बालगहृ, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रहरूको अनगुमन 

गरी स्थानीय बाल अलिकार सलमलतमा प्रलतवेिन पेश गने 

23. वडा बाल अधिकार सधमधतको बैठक सम्बन्िी व्र्वस्थााः वडा बाल अलिकार 

सलमलतको बैिक सम्बन्िी व्यवस्था िहेाय बमोलजम लनिािरण गररएको छ:– 

(१)  सलमलतको बैिक कम्तीमा वषिको चार पटक अध्यक्षले तोकेको लमलत, समय र 

स्थानमा बस्नेछ । 

(२)  अध्यक्षको लनिशेनमा सलमलतको बिैक सिस्य–सलचवले बोलाउनछे । 

(३)  सिस्य–सलचवले सलमलतको बैिक बस्ने सचूना सलहत बैिकमा छलफल हुन े

लवषयहरूको सचूी तीन लिन अगावै सलमलतका सिस्यहरूलाई उपलब्ि गराउन ु

पनेछ । 

(४)  सलमलतमा तत्काल कायम रहकेा सिस्य सङ्ख्याको पचास प्रलतशत भन्िा बढी 

सिस्यहरू उपलस्थत भएमा सलमलतको बैिकको लालग गणपरूक सङ्ख्या पगुेको 

मालननेछ । 

(५)  सलमलतको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनछे र लनजको अनपुलस्थलतमा 

उपलस्थत सिस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सिस्यले बैिकको अध्यक्षता 

गनेछ । 

(६)  बैिकमा उपलस्थत सिस्यहरुको बहमुतको लनणिय मान्य हुनछे । मत बराबर भएमा 

बैिकको अध्यक्षता गने व्यलक्तले लनणाियक मत लिन सक्नेछ ।  

(७)  सलमलतको बैिकको लनणिय सलमलतको अध्यक्ष र सिस्य-सलचवद्वारा प्रमालणत 

गररनेछ।  

(८)  सलमलतको बैिक तथा सञ्चालन खचि नगरपाललकाको लनयमानुसार हुनेछ ।   

(९)  बैिक सम्बन्िी अन्य कायिलवलि सलमलत आफैले लनिािरण गरे बमोलजम हुनेछ। 

 

पररच्छेद -६ 

बाल कल्र्ाण अधिकारी 

24. बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्ुक्ताः (१) नगरपाललकाल े ऐनको िफा ६१ को 

उपिफा (१) बमोलजम हुन े गरी एकजना बाल कल्याण अलिकारी नगरपाललकाको 

कमिचारी पिपलुति प्रलक्रया अनुसार लनयकु्त गनेछ ।  
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(२)  उपिफा (१) बमोलजम बाल कल्याण अलिकारीको लनयलुक्त नभएसम्म 

नगरपाललकाल ेमलहला तथा बालबाललका शाखा प्रमखु वा अलिकृत स्तरको 

अन्य कुनै कमिचारीलाई बाल कल्याण अलिकारी तोक्न सक्नछे । 

(३)  उपिफा (१) बमोलजम लनयकु्त बाल कल्याण अलिकारील े स्थानीय बाल 

अलिकार सलमलतको सिस्य सलचवको रूपमा काम गनछे । 

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

काम, कतिव्य र अलिकार िहेाय बमोलजम हनुेछिः 

(क) नगर बाल अलिकार सलमलतको लनणिय एवं लनिशेनहरू कायािन्वयन गने वा 

गराउने। 

(ख) नेपाल सरकार, प्रिशे सरकार र नगरपाललकाबाट स्वीकृत नीलत र योजना 

अनुरूप सलमलतको वालषिक कायिक्रम र बजेट तजुिमा तथा कायािन्वयन गनि 

नगरपाललका र स्थानीय बाल अलिकार सलमलतलाई आवश्यक सहयोग गन े

एवं कायि सम्पािनको प्रगलत प्रलतवेिन सलमलतको बैिकमा पशे गने ।  

(ग) नगरपाललकालभत्र स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गन े सब ै

बालबाललकाले प्राप्त गनुिपने हरेचाह, स्वास््य, लशक्षा, संरक्षण तथा 

सहभालगताको अवस्था सम्बन्िी त्याङ्क संकलन, अध्यावलिक र लवशे्लषण 

गरी प्रलतवेिन तयार गन े। 

(घ) नगरपाललकाका जोलखममा परेका, लवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका, 

वैकलल्पक हरेचाहको आवश्यकता भएका तथा कसरूबाट पीलडत 

बालबाललकाको तत्काल उद्दार, मनोसामालजक परामशि, उपचार, अस्थायी 

संरक्षण, आमाबाबुलाई पाररवाररक सहयोग, पाररवाररक पनुलमिलन तथा 

वैकलल्पक स्याहार लगायतका कायि गन े।   

(ङ) खण्ड (घ) बमोलजमका कायि गनि कायियोजना तयार गरी नगर बाल अलिकार 

सलमलत समक्ष स्वीकृलतका लालग पशे गन ेर स्वीकृत कायियोजना कायािन्वयन 

गने । 

(च) आन्तररक तथा अन्तरिशेीय िमिपतु्र/िमिपतु्रीका रुपमा जान योग्य आफ्नो 

भौगोललक क्षते्रलभत्र स्थायी िेगाना भएका बालबाललकाको लववरण 
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नगरपाललकाबाट स्वीकृत गराई रालरिय बाल अलिकार पररषि ्मा उपलब्ि 

गराउने । 

(छ) बालबाललका लवरूर्द्को कसरूको अनुसन्िान प्रलक्रयामा पीलडत तथा 

कानूनको लववािमा परेका बालबाललकाको अस्थायी तथा पाररवाररक 

संरक्षणका लालग प्रहरी कायािलय तथा अिालतलाई आवश्यक सहयोग 

उपलब्ि गराउन े। 

(ज) ऐनको िफा ४९ बमोलजम नगरपाललकालभत्र भएको वैकलल्पक हरेचाहको 

व्यवस्था,  पनुस्थािपना केन्र, अस्थायी संरक्षण सेवा, लनगरानी कक्ष, तथा 

बालबाललकालाई शैलक्षक प्रयोजनका लालग रालखएका मि, गरुूकूल, गमु्बा, 

मिरसा, चचि जस्ता आवासीय गहृको लनयलमत अनगुमन गरी सोको प्रलतवेिन 

बालअलिकार सलमलत तथा अन्य सम्बलन्ित लनकायमा पशे गने ।  

(झ) नगरपाललकामा भएका बालअलिकार उल्लंघन सम्बन्िी घटनामा 

बालबाललकाको तत्काल उद्दार, राहत, संरक्षण र घटना व्यवस्थापन सम्बन्िी 

कायि गने ।  

(ञ) मलुकुी िवेानी संलहता, २०७४ बमोलजम बालबाललकाको संरक्षक वा माथवर 

लनयलुक्तका लालग अिालतमा लनवेिन लिने । 

(ट) बालबाललकाको लालग वैकलल्पक हरेचाहको उपलब्िताको प्रलतवेिन 

अिालतल ेमाग गरेको अवस्थामा पेश गने ।  

(ि) वैकलल्पक हरेचाहमा रालखएका बालबाललकाको जन्मिताि गनि, नागररकता 

बनाउन र लनजको चल अचल सम्पलत्तको अलभलेख राखी संरक्षण गनि 

सम्बलन्ित लनकायमा सहजीकरण तथा लसफाररस गने । 

(ड) बालबाललकाको गोपलनयताको हकको उल्लंघन नहनुे गरी खण्ड (ग), (झ), 

(ञ) र प्रचललत कानून बमोलजम प्रकालशत गनुिपन ेसचूना समतेको प्रलतवेिन 

स्थानीय बाल अलिकार सलमलतको स्वीकृलतमा प्रकाशन गने र सोको लववरण 

आलथिक वषि समाप्त भएको सािी लिनलभत्र प्रिशे बाल अलिकार सलमलत र 

रालरिय बाल अलिकार पररषिमा पशे गन े।  

(ढ) नगरपाललकाको योजना तजुिमा प्रलक्रयामा बालबाललकाका लवषयलाई 

प्राथलमकता लिन पहल गने । 
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(ण) सलमलतबाट प्रत्यायोलजत अन्य काम गन ेगराउन े। 

पररच्छेद -७ 

बाल मनोधवज्ञ, समाजसेवी तथा सेवा प्रदार्क धनकार् सम्बन्िी व्र्वस्था 

26. समाजसेवी तथा बाल मनोधवज्ञको सूचीकृत तथा छनौट (१) नगरपाललकामा रही 

समाजसेवी तथा बालमनोलवज्ञको रूपमा काम गनि चाहने व्यलक्तले नगर बाल अलिकार 

सलमलत समक्ष आफ्नो नाम सचूीकृत गराउनु पनेछ। 

(२)  उपिफा (१) बमोलजम समाजसेवी तथा मनोलवज्ञलाई सचूीकृत गनिका लनलमत्त नगर 

बाल अलिकार सलमलतल े लनवेिकले पेश गनुिपन े आवश्यक कागजात तथा 

लववरणको सचूीसमते संलग्न गरी सात लिनको साविजलनक सचूना जारी गनेछ। 

 (३)  समाजसेवी तथा बाल मनोलवज्ञको रूपमा काम गनि र्च्छुक व्यलक्तले सचूनामा 

तोलकए बमोलजमका कागजात तथा व्यलक्तगत लववरण सलहत नगर बाल अलिकार 

सलमलतमा लनवेिन लिन ुपनेछ ।  

(४)  उप-िफा (३) बमोलजमको लनवेिन तथा कागजातको जाुँचबुझ गिाि नगर बाल 

अलिकार सलमलतले तोकेको न्यनूतम योग्यता पगुकेा लनवेिकहरूलाई समाजसेवीका 

रूपमा नगर बाल अलिकार सलमलतले सचूीकृत गरी सोको सचूना प्रकाशन गनेछ । 

(५) समाजसेवीको छनौट प्रलक्रया, लनजको काम, कतिव्य, अलिकार, पाररश्रलमक तथा 

अन्य सलुविा स्थानीय बाल अलिकार सलमलतको लसफाररसमा नगरपाललकाले तोके 

बमोलजम हुनेछ । 

(६) उपिफा (५) बमोलजम लनयकु्त हुने समाजसेवीको पाररश्रलमक नगरपाललकाल े

व्यवस्था गनछे । 

27. सेवा प्रदार्क धनकार्को नक्सांकन तथा सूचीकरणाः (१) नगरपाललकामा रही 

बालबाललकाको हक, लहत र अलिकारको संरक्षण तथा सम्वििनका लालग र्िच्छुक 

सामालजक संस्थाहरू नगरपाललकामा अलनवायि रूपमा सचूीकृत हुनु पििछ। 

(२) उपिफा (१) बमोलजम सचूीकृत गनिका लनलमत्त नगर बाल अलिकार सलमलतल े

लनवेिकले पेश गनुिपने आवश्यक कागजात तथा लववरणको सचूीसमते 

संलग्न गरी सात लिनको साविजलनक सचूना जारी गनछे। 
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(३)  नगरपाललकामा सचूीकृत हुन र्च्छुक सेवा प्रिायक लनकायल े सचूनामा 

तोलकए बमोलजमका कागजात तथा संस्थागत लववरण सलहत नगर बाल 

अलिकार सलमलतमा लनवेिन लिनु पनेछ ।  

(४)  उप-िफा (३) बमोलजमको लनवेिन तथा कागजातको जाुँचबुझ नगर बाल 

अलिकार सलमलतले तोकेको योग्यता पगुेका लनवेिकहरूलाई सेवा प्रिायक 

लनकायको रूपमा नगर बाल अलिकार सलमलतले सचूीकृत गरी सोको सचूना 

प्रकाशन गनछे । 

(५) उपिफा (४) बमोलजम सचूीकृत भएका लनकायलार्ि सलमलतले आवश्यक 

परेको बलेामा सम्झौता गरी सेवा प्रवाहको अवसर प्रिान गनछे। 

पररच्छेद -७ 

बाल कोष सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 

28. बालकोषाः (१) लवशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका तथा जोलखममा परेका तथा लहसंा 

पीलडत बालबाललकाको सहयोगाथि नगरपाललकास्तरमा एक बाल कोष रहनेछ। 

(२) उपिफा (१) बमोलजमको बालकोषमा िहेाय बमोलजमका रकमहरू रहनेछन ्

(क) नगरपाललकाबाट वालषिक रूपमा लवलनयोलजत बजेट 

(ख) संघसंस्थाबाट प्राप्त हनुे सहायता  

(ग) लनजी व्यवसाय तथा व्यलक्तहरूबाट प्राप्त हुन ेआलथिक सहायता 

(घ)  न्यालयक सलमलतबाट बालबाललकालवरूर्द् लहसंाका घटनामा 

गररएको जररवाना रकम 

(ङ) बाल अलिकारको संरक्षण तथा सम्वििनका लालग संघ तथा प्रिशे 

सरकारबाट प्राप्त रकम 

(च) अन्य तोलकएका आम्िानी 

29. कोष सञ्चालक सधमधताः (१) नगरपाललकामा बाल कोष सञ्चालनका लालग िहेाय 

बमोलजमको संयोजक र सिस्य रहकेो एक बाल कोष सञ्चालक सलमलत रहनछे:- 

(क) अध्यक्ष, नगर बाल अलिकार सलमलत,  – संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत   -  सिस्य 

(ग) लेखा प्रमखु     - सिस्य 
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(घ) नगर बाल अलिकार सलमलतका सिस्य मध्य ेसलमलतले तोकेको १ जना

        – सिस्य 

(ङ) बाल कल्याण अलिकारी       - सिस्य सलचव 

(२)  उपिफा (१) बमोलजमको सलमलतको बैिकमा आवश्यकतानुसार सम्बलन्ित 

सरोकारवालालाई आमन्त्रण गनि सलकनेछ । 

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

सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार िहेाय वमोलजमको हनुेछ । 

(क) तत्कालीन समयमा नगरपाललकालभत्र आपतकालीन अवस्थामा रहकेा 

बालबाललकाको उर्द्ार संरक्षणका लालग स्थापना भ ैसञ्चालनमा रहकेा 

नगर बालसंरक्षण सलमलत, गाउुँ बालसंरक्षण सलमलत र वडा बालसंरक्षण 

सलमलतका नाममा रहकेो बाल उर्द्ार कोषको नाममा रहकेो सबै कोष 

रकम खोजी गरी यस कायिलवलि बमोलजम बनेको बाल कोषमा जम्मा गन े

गराउने, 

(ख) जोलखम अवस्थामा रहकेा र लवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका 

बालबाललकाको उर्द्ार गने, स्वास््योपचार गन,े पनुस्र्थापना गन ेतथा 

त्यस्ता बालबाललकालाई  राहत लिने सम्बन्िमा आवश्यक कायिक्रम 

तजुिमा गने, 

(ग) कुनै बालबाललका जोलखम अवस्थामा भए वा नभएको लनिािरण गने,  

(घ) स्वीकृत कायिक्रमको लालग कोष पररचालन गने वा गराउने, 

(ङ) स्वीकृत कायिक्रम कायािन्वयन भए नभएको सम्बन्िमा अनगुमन गने, 

(च) जोलखम अवस्थामा रहकेा बालबाललकालाई  राहत  स्वरुप  लिर्न े 

रकमको  मापिण्ड  बनाई  लाग ूगन,े 

(छ) जोलखम अवस्थामा रहकेा बालबाललका सम्बन्िी अध्ययन तथा 

अनुसन्िान गने वा गराउने, 

(ज) सलमलतबाट गररन ेकायिक्रमको अनगुमन गने वा गराउन,े 

(झ) बालबाललकाको क्षते्रमा काम गने लनकाय तथा संस्थासुँग समन्वय गने, 

(ञ) कोष वलृर्द्को लालग स्रोतको खोजी गने  
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(ट) जोलखम अवस्थामा रहकेा बालबाललकासम्बन्िी अन्य काम गने वा 

गराउने । 

31. बाल कोष सञ्चालक सधमधतको बैठक सम्बन्िी व्र्वस्थााः सलमलतको बैिक 

सम्बन्िी व्यवस्था िहेाय बमोलजम कायम गररएको छिः- 

(1)  सलमलतको बैिक आवश्यकता अनसुार बस्नछे । 

(2)  सलमलतको बैिक संयोजकल ेतोकेको लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३)   सलमलतको  बैिक  बस्नुभन्िा  कम्तीमा  चौबीस  घण्टा  अगावै  

सलमलतको  सिस्य–सलचवल ेबैिकमा छलफल हनु ेकायिसचूी सलहतको 

सचूना सवै सिस्यहरुलाई लिनु पनछे। 

(४)  सलमलतको िईु लतहार् सिस्यहरु उपलस्थत भएमा सलमलतको बैिकको 

लालग गणपरूक संख्या पगुकेो मालननेछ । 

(५)  सलमलतको बैिकको अध्यक्षता सलमलतको अध्यक्षल े गनेछ र लनजको 

अनुपलस्थलतमा सलमलतका उपलस्थत सिस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको 

सिस्यले गनछे । 

(६)  सलमलतको बैिकमा बहमुतको राय मान्य हुनछे र मत बराबर भएमा 

बैिकको अध्यक्षता गने व्यलक्तले लनणाियक मत लिनछे । 

(७)  सलमलतको लनणिय सलमलतको सिस्य–सलचवले प्रमालणत गरी राख्नछे । 

(८)  सलमलतको बैिकसम्बन्िी अन्य कायिलवलि सो सलमलत आफैल ेलनिािरण 

गरे बमोलजम हुनछे ।  

(९)  जोलखममा रहकेा बालबाललकाको आकलस्मक उर्द्ार तथा पनुस्र्थापना 

गनुि पन ेअवस्था भएमा सलमलतको संयोजक र सिस्य सलचवको आपसी 

सहमलतले आवश्यक हुने रकम  लनकासा खचि गने सक्नछेन् । तर सो खचि 

रकम तत् पिात बस्ने सलमलत को बैिकबाट अनमुोिन गनुि पनछे ।  

32. कोषको प्रर्ोग प्रर्ोजनाः (१) बाल कोषको प्रयोग िहेाय बमोलजमको प्रयोजनको लालग 

गनि सलकनेछिः- 

(क)  लवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका तथा आपतकालीन अवस्थामा 

रहकेा बालबाललकाको उर्द्ार गनि,   
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(ख) लवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका तथा आपतकालीन अवस्थामा 

रहकेा बालबाललकाकालाई राहत, अस्थायी संरक्षण सेवा, पाररवाररक 

पनुलमिलन तथा पनुिःस्थापना, मनोसामालजक लवमशि, स्वास््य उपचार, 

कानूनी उपचार, छात्रवलृत्त, आलथिक तथा लजन्सी सहायता जस्ता सेवा 

प्रिान गनि,  

(ग)  बालबाललकाको हक लहत सम्बन्िमा कोष सञ्चालक सलमलतले तोके 

बमोलजमको अन्य काम गनि गराउन  

(२) बालकोषबाट गररने बालबाललकाको सहयोगका लालग कोष सञ्चालक 

सलमलतले तोके बमोलजमको कागजात पेश गनुिपनछे । 

33. बालकोषको खचधको सीमााः (२) बाल कोषको रकम िहेायका अवस्थामा कोष 

सञ्चालक सलमलतको लनणियबाट खचि गनि सलकन ेछिः 

(क) लहसंा पीलडत बालबाललकालार्ि अलिकतम रू.१० हजार सम्मको घर 

लफती तथा स्वास््य उपचार सेवाका लालग 

(ख) लहसंा पीलडत बालबाललकाको न्यायका लालग अस्थायी आवास, 

मनोलवमशि, यातायात तथा कानूनी सहायतामा लाग्ने खचि 

अलिकतम रू. २५ हजार सम्म 

(ग) जोलखममा रहकेा बालबाललकाका लालग तत्काल राहत, शैलक्षक 

वलृत्त, स्वास््य सेवा एवं सामालजक संरक्षणवापत अलिकतम प्रलत 

बालबाललका रू. ५ हजार सम्म 

(2) लवशेष पररलस्थलतमा बालबाललकाको संरक्षणका लालग सहयोग रकमको सीमा कोष 

सञ्चालक सलमलतको लनिािरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  

(3) बाल कोषको रकम ताललम, गोष्ठी, बैिकभत्ता, भ्रमण तथा अनुगमन एवं प्रशासलनक 

कायि र सचतेनाका कायिक्रममा खचि गनि पार्ने छैन । 

34. कोषको खाता सञ्चालनाः (१) कोषको रकम सलमलतको लनणियले कोष तथा लेखा 

लनयन्त्रक कायािलयको सहमलतमा नपेाल राष्ट बैकबाट र्जाजत प्राप्त पायक पने क वगिको 

बैंकमा खाता खोली सञ्चालन गररनेछ। 
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(२)  उपिफा 1 बमोलजमको खाता सञ्चालनका लालग मलेम्ची नगरपाललको हकमा 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र लखेा प्रमखुको संयकु्त िस्तखतमा सञ्चालन 

गररनेछ। 

(३)  प्रचललत काननूमा जनुसकैु कुरा लेलखएको भएपलन कोषको रकम खचि नभर् 

आलथिक वषिको अन्त्यमा बाुँकी रहमेा त्यस्तो रकम लिज हुने छैन। 

35. कोषको लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारल े

अपनाएको लेखा प्रणाली बमोलजम रालखनछे। 

(२) कोषको अलन्तम लेखा लेखापरीक्षण महालखेा पररक्षकबाट हुनछे। 

 

पररच्छेद-८ 

धवधवि 

36. स्रोतको व्र्वस्थापनाः मलेम्ची नगरपाललका तथा वडाल े बाल अलिकारको संरक्षण 

तथा सम्वििन कायि सञ्चालन गनि योजना लनमािण गरी सो योजनाको कायािन्वयनका लालग 

आवश्यक बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापन गनेछ । 

37. प्रोत्सािन पुरस्कारको व्र्वस्थााः बाल अलिकारको संरक्षण तथा सम्वििन कायिमा 

उल्लेखनीय योगिान लिन े व्यलक्त, बालक्लब, सञ्जाल तथा संघसंस्थालार्ि मलेम्ची 

नगरपाललकाल ेउलचत परुस्कार प्रिान गनि सक्नछे । 

38. कार्धधवधिको व्र्ाख्र्ा गने वा वािा अड्काउ फुकाउने अधिकाराः कायिलवलिको 

कायािन्वयनको लसललसलामा कुनै द्वलविा हनु गएमा सोको व्याख्या वा बािा अड्काउ 

फुकाउन ेअलिकार कायिपाललकालार्ि हुनछे। 

39. संसोिन गनध सधकनेाः यस कायिलवलिलार्ि कायिपाललकाले आवश्यकता अनुसार संसोिन 

गनि सक्नछे। 

40. खारेजी र बचाउाः यो कायिलवलि बालबाललका सम्बन्िी प्रचललत नपेाल सरकार तथा 

बागमती प्रिशे सरकारको काननूसंग बालझन गएमा बालझएको हिसम्म यो कायिलवलि 

अमान्य हनुेछ र नपेाल सरकार तथा प्रिशे सरकारको कानूनमा लेलखएको कुराहरू मान्य 

हुनेछ। 

41. र्सै कार्धधवधि बमोधजम िए गरेको माधननेाः नगरपाललकाले यो कायिलवलि लाग ू

हुनुभन्िा अलघ गरेका बालबाललका सम्बन्िी कायिहरू यसै कायिलवलि बमोलजम भए गरेको 
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मालननेछ। यस कायिलवलिमा उल्लखे नभएका प्रलक्रयाहरू अवलम्वन गिाि बालबाललका 

सम्बन्िी प्रचललत नपेाल सरकार तथा प्रिशे सरकारको काननूमा भएको बाल अलिकार 

संरक्षण र सम्बििन प्रलक्रयाहरू अवलम्वन गनि कुनै बािा पने छैन। 
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अनुसचूी–१ 

(...............सुँग सम्बलन्ित) 

संस्था/बाल क्लव/सञ्जाल सूचीकृत प्रमाणपत्रको नमुना 

 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायिपाललकाको कायािलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक  

बागमती प्रिशे, नपेाल 

सूचीकृत/आवद्धता प्रमाणपत्र 

आवर्द्ता नं.–                                                                   लमलतिः–                                                                              

श्री.......................................संस्था/बाल क्लव/सञ्जाल 

मेलम्ची-....., लसन्िपुाल्चोक । 

 

लसन्िपुाल्चोक लजल्ला मेलम्ची नगरपाललका वडा नं..... को 

..............................................लवद्यालय/समिुाय/बालगहृ/बाल सिुार गहृमा गिन 

भएको.........................................................संस्था/बाल क्लव/सञ्जाललाई यस 

मेलम्ची नगरपाललकामा आवर्द्ता गरी मेलम्ची नगरपाललकाको बाल अलिकार संरक्षण तथा 

सम्वििन कायिलवलि २०७७ को पररच्छेि ....िफा .. ल ेव्यवस्था गरेअनुसार आवर्द्ताको प्रमाण 

पत्र प्रिान गररएको छ । 

बालअलिकार संरक्षण र सम्वर्िन कायिमा नेपालको संलविान, बालअलिकार सम्बन्िी 

अन्तरािलरिय महासलन्ि १९८९ तथा बालबाललका सम्बन्िी ऐन, २०७५ लगाएत बालबाललका 

सम्बन्िी लवद्यमान कानूनहरुको अिीनमा रही यस नगरपाललकाको बालमतै्री अलभयानमा 

यहाुँहरुको सलक्रय सहभालगताको अपेक्षा गििछौ ।     

                                           प्रमालणत गन े   

                                नाम :    

                    पि : 

                     िस्तखतिः 
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अनुसचूी- २ 

(...............सुँग सम्बलन्ित) 

संस्था/बाल क्लव/सञ्जाल आवद्धताको लाधग धनवेदनको ढााँचा 

 

बालक्लव आवद्धताका लाधग संलग्न गनुधपने कागजातिराः 

१) अनुसूची २ अनुसारको लनवेिन, 

  २) संस्था/बाल क्लब/सञ्जालको लविान २ प्रलत (संस्था/बाल क्लब/सञ्जालको उद्देश्य तथा सो 

माफि त गनि चाहकेा मखु्य कामको लववरण, संस्था/बाल क्लब/सञ्जालको सिस्यताको लकलसम, 

सिस्यता ललने प्रलक्रया तथा कायि सलमलतमा रहने पिहरुको लववरण सलहत) 

३) बालक्लवको लनणिय, 

४) लवद्यालयको हकमा लवद्यालयको लसफाररस, 

५) वडाको लसफाररस, 

   ६) बालक्लवको कायिसलमलतको बालबाललकाको नामथर, उमेर, अध्ययन गरररहकेो कक्षा, िेगाना र 

जन्मितािको प्रलतलललप । 

                              लमलत : 

श्री प्रमखुज्यू, 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायिपाललकाको कायािलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक । 

लवषयिः– संस्था/बाल क्लब/सञ्जाल सचूीकृत/आबर्द्ता गरी पाऊुँ  भन्ने बारे । 

महोिय, 

हामीले ............................................ नामको संस्था/बाल क्लव/सञ्जाल खोल्न चाहकेोले मेलम्ची 

नगरपाललका, नगरकायिपाललकाबाट स्वीकृत "बाल अलिकार संरक्षण तथा सम्वििन कायिलवलि, २०७७" 

को पररच्छेि ...िफा...ले गरेको व्यवस्था बमोलजम संस्था/बाल क्लब/सञ्जाल सचूीकृत/आवर्द्ता गनिको 

लालग िहेायको लववरण खोली लनवेिन पेश गरेका छौं । 

       प्रस्तालवत संस्था/बाल क्लब/सञ्जालको लविानको एक प्रलत, लसफाररस, संस्था/बाल क्लब/सञ्जाल 

आवर्द्ता अलभलेख फारम र यथाशक्य समहूका पिालिकारीहरुको जन्म िताि प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

यसैसाथ संलग्न गररएको छ । 

   भविीय                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   अध्यक्ष 
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अनुसचूी -३ 

(...............सुँग सम्बलन्ित) 

संस्था/बाल क्लव/सञ्जाल नवीकरणको लाधग धनवेदनको ढााँचा 

 

संस्था/बाल क्लव/सञ्जाल नवीकरणका लाधग संलग्न गनुधपने कागजातिराः 

१) अनुसूची २ अनुसारको लनवेिन, 

२) संस्था/बाल क्लब/सञ्जालले वषिभरी सम्पन्न गरेका मखु्य लक्रयाकलापहरु, 

३) संस्था/बाल क्लब/सञ्जालको लनणिय, 

४) लवद्यालयको हकमा लवद्यालयको लसफाररस, 

५) वडाको लसफाररस, 

६) संस्था/बाल क्लब/सञ्जाल ितािको प्रलतलललप .  

        लमलत :- 

श्री प्रमखुज्यू, 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायिपाललकाको कायािलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक । 

लवषयिः– संस्था/बाल क्लब/सञ्जाल नवीकरण गरी पाऊुँ  भन्ने बारे । 

महोिय, 

लसन्िपुाल्चोक लजल्ला मेलम्ची नगरपाललका वडा नं....लस्थत 

..............................लवद्यालय/समिुाय/बालगहृ/बाल सुिार गहृमा आिाररत हाम्रो 

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

अलिकार संरक्षण तथा सम्वििन कायिलवलि, २०७७" को पररच्छेि....िफा..... ले गरेको व्यवस्था बमोलजम 

लमलत..................मा िताि/सूचीकृत भै लक्रयाशील रहिै आएको छ । हाम्रो आवर्द्ता/िताि/सूचीकृत नं.......रहकेो 

छ । यस लसललसलामा बाल अलिकार संरक्षण तथा सम्वििन कायिलवलि २०७७ को पररच्छेि .....िफा..... ले 

गरेको व्यवस्था बमोलजम संस्था/बाल क्लब/सञ्जाल नवीकरण गनिको लालग िेहायको लववरण खोली लनवेिन 

पेश गरेका छौं । 

हाम्रो संस्था/बाल क्लब/सञ्जालले वषिभरी सम्पन्न गरेका मखु्य लक्रयाकलापहरुको संलक्षप्त लववरण, संस्था/बाल 

क्लब/सञ्जालमा रहकेा सिस्यहरु तथा कायिसलमलतमा रहकेा पिहरुको लववरण यसैसाथ संलग्न गररएको छ । 

                                                                                                                                   भविीय                                                                                                                                       

अध्यक्ष 
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अनुसचूी–४ 

(...............सुँग सम्बलन्ित) 

संस्था/बाल क्लव/सञ्जाल सूचीकृत प्रमाणपत्रको नमुना 

 

 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायिपाललकाको कायािलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक  

बागमती प्रिशे, नेपाल 

सूचीकृत/आवद्धता नवीकरण प्रमाणपत्र 

आवर्द्ता नं.–                                                                                   लमलतिः– 

        

श्री.......................................संस्था/बाल क्लव/सञ्जाल 

मेलम्ची-........, लसन्िपुाल्चोक । 

 

लसन्िपुाल्चोक लजल्ला मेलम्ची नगरपाललका वडा नं.....को 

...................................लवद्यालय/समिुाय/बालगहृ/बाल सिुार गहृमा गिन भै 

लमलत......................................मा यस नगरपाललकामा िताि/सचूीकृत/आवर्द् भएको 

...........आवर्द्ता नं. को .................................संस्था/बाल क्लव/सञ्जाललाई बाल अलिकार 

संरक्षण तथा सम्वििन कायिलवलि, २०७७....को पररच्छेि ..िफा.... ले व्यवस्था गरे अनुसार आवर्द्ता 

नवीकरणको प्रमाण पत्र प्रिान गररएको छ । 

बाल अलिकार संरक्षण र सम्वर्िन कायिमा नेपालको संलविान, बाल अलिकार सम्बन्िी अन्तरािलरिय 

महासलन्ि, १९८९ तथा बालबाललका सम्बन्िी ऐन, २०७५ लगाएत बालबाललका सम्बन्िी लवद्यमान 

कानूनहरुको अिीनमा रही यस नगरपाललकाको बालमैत्री अलभयानमा यहाुँहरुको सलक्रय सहभालगताको 

अपेक्षा गििछौ । 

                            प्रमाधणत गने : 

                             नाम : 

                पि : 

                                          िस्तखत : 
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अनुसचुी -७ 

नगर बाल अधिकार सधमधत तथा न्र्ाधर्क सधमधतमा उजुरी धदने धनवेदनको ढााँचा 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर बाल अलिकार सलमलत 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रिशे, नपेाल 

 

उजुरी धनवेदन फारामको ढााँचा 

                                                                                                                                         

लमलत : 

१. लवद्याथीको नाम थर ............................................(आफूलाई नाम थर लेख्न मन नलागेमा 

नलेख्िा पलन हनुे) 

२. कक्षा...................  (आफूलाई कक्षा लेख्न मन नलागमेा नलेख्िा हनुे) 

३. लवद्यालयको नाम ................................................................... 

४. उमरे .......................... 

५. ललङ्ग ................. 

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

७. घटना घटाउने व्यलक्त .................................................................. 

८. घटनाको प्रकृलत ............................................................................... 

९. घटना वा समस्या नयाुँ हो वा िोहोररएको हो ................................. 

१०. घटना वा समस्या समािानका सम्भालवत उपायहहरू के हुन सक्िछन?  

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

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

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

 

 

                                                                                लनवेिकको िस्तखत 

(िस्तखत गनि मन नलागमेा नगिाि पलन हुने) 



खण्ड ४) माघ १२ गत,े २०७७ साल) संख्या : ७ 

 

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

 

 

अनुसचूी- ५ 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कार्धपाधलकाको कार्ाधलर् 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रिशे, नपेाल 

 

संस्था/बाल क्लव/सञ्जाल सूचीकरणको दताध धकताव 

क्र.

सं 

संस्था /बाल 

क्लव /सञ्जालको 

नाम 

िेगाना संस्था /बाल 

क्लव /सञ्जालमा 

सिस्य संख्या 

संरक्षकको 

नाम 

स्थापना 

लमलत 

सूचीकृत 

नं र लमलत 

सम्पकि  नं प्रमाणपत्र 

बुझ्नेको नाम 

र हस्ताक्षर 

प्रमालणत गने 

 

बालक  बाललका 

           

           

           

           

           

           

 



खण्ड ४) माघ १२ गत,े २०७७ साल) संख्या : ७ 

 

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

 

        

 

अनुसचूी- ६ 

मेलम्ची नगरपाललका 

नगर कायिपाललकाको कायािलय 

मेलम्ची, लसन्िपुाल्चोक 

बागमती प्रिशे, नपेाल 

 

संस्था/बाल क्लव/सञ्जाल सूचीकरण नवीकरणको दताध धकताव 

क्र.

सं 

संस्था /बाल 

क्लव /सञ्जालको 

नाम 

िेगाना संस्था /बाल 

क्लव /सञ्जालमा 

सिस्य संख्या 

संरक्षकको 

नाम 

स्थापना 

लमलत 

सूचीकृत 

नं र लमलत 

सम्पकि  नं नवीकरण 

लमलत 

प्रमालणत गने 

 

बालक  बाललका 

           

           

           

           

           

           



खण्ड ४) माघ १२ गत,े २०७७ साल) संख्या : ७ 

 

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

 

प्रमाणीकरण धमधताः२०७७।१०।१२ 

 

 

 

 

 

आज्ञाले 

       कुमार प्रसाद कोइराला 

प्रमुख प्रिासकतर् अधिकृत 

 


