
              खण्ड ४ संख्या ५ 

बाल अधिकार संरक्षण  थाा स्वरिधन  कायधनिवरधि  २०७७ 

 

प्रस्थावर ााः स्ाा ीय थहमा बालबाधलकाको हक  िहथ र अधिकारको स्मा   संरक्षण   पररपूधथधन  पाल ा 
र स्वरिधन का लाधि  ेपालको संिवरिा  थाा का ू मा भएका व्यवरस्ााहरूको कायाधनन्वरय  ि धन थाा 
बालबाधलकाको बचावरट  संरक्षण   िवरकास थाा सहभाधिथाको अधिकार लिायथ सवरोत्तम िहथको सधु श्चिथथाका 
सााै बाल मैत्री स्ाा ीय शास को प्रवरिधन  ि धन बाञ्छ ीय भएकोले  
स्ाा ीय सरकार सञ्चाल  ऐ   2074 को दफा ११(७) थाा बालबाधलका स्वरन्िी ऐ , २०७५ को दफा 
६० ले ददएको अधिकार प्रयोि िर  चौदण्डीिढ   िरपाधलकाको कायधनपाधलकाबाट यो कायधनिवरधि पाररथ िर  
कायाधनन्वरय मा ल्यार्धनएको छ। 

पररच्छेद 1 

प्रारश्च्भक 

1. संश्चक्षप्त  ाम र प्रार्भाः (1) यो कायधनिवरधिको  ाम "बाल अधिकार संरक्षण  थाा स्वरिधन  कायधनिवरधि  
2077" रहेको छ। 

(2) यो कायधनिवरधि पाधनधलकाको स्ाा ीय राजपत्रमा प्रकाश  भएको धमधथदेश्चख लािू ह ुेछ।  

 

2. पररभाषााः िवरषय वरा प्रसंिले अको अाधन  लािेमा यस कायधनिवरधिमा- 
(क) "ऐ " भन्नाले बालबाधलका स्बन्िी ऐ   2075 भने्न स्झ  ुपछधन। 

(ख) "कायधनिवरधि" भन्नाले बाल अधिकार संरक्षण  थाा स्वरिधन  कायधनिवरधि  2077 स्झ  ु
पछधन। 

(ि) बालबाधलका भन्नाले 18 बषधन उमेर   ाघेका व्यश्चि भने्न स्झ  ुपछधन। 

(घ) “बालक्लब वरा बाल संस्ाा” भन्नाले बाल अधिकारको संरक्षण  थाा प्रवरर्द्धन का लाधि 
१८ वरषधनस्मका बालबाधलकाले यस कायधनिवरधि बमोश्चजम स्ाा ीय थहमा सशु्चचकृथ िरेको 
बालक्लब वरा बाल संस्ाा स्झ  ुपछधन । 

(ङ) “बाल कल्याण  अधिकार ” भन्नाले बालबाधलका स्बन्िी ऐ , २०७५ को दफा ६१ 
बमोश्चजम चौदण्डीिढ   िरपाधलकाको कायधनपाधलकाले ध यिु िरेको वरा थोकेको बाल 
कल्याण  अधिकार  स्झ  ुपछधन ।  

(च) बाल कोष भन्नाले जोश्चखममा परेका थाा िवरशेष संरक्षण का आवरश्यकथा भएका 
बालबाधलकाको संरक्षण  सहायथाका लाधि चौदण्डीिढ   िरपाधलकामा खडा िररएको 
बाल कोष भने्न स्झ  ुपछधन। 



(छ) िवरशेष संरक्षण का आवरश्यकथा भएका बालबाधलका भन्नाले ऐ को दफा 48 बमोश्चजमका 
बालबाधलका भने्न स्झ  ुपछधन। 

(ज) “बाल सञ्जाल“ भन्नाले बाल क्लब वरा संस्ााको सञ्जाल स्झ  ुपछधन ।  

(झ) “समाजसेवरी वरा म ोिवरज्ञ” भन्नाले ऐ को दफा ६२ बमोश्चजम स्ाा ीय थहमा ध यिु 
समाजसेवरी, बाल म ोिवरज्ञ एवरम ्सामाश्चजक कायधन थाा म ोिवरज्ञा  स्बन्िमा थाधलम प्राप्त 
िर  स्ाा ीय थहमा बालबाधलकालाई सेवरा दद े उद्देश्यले सूचीकृथ व्यश्चि एवंर सो 
स्बन्िमा िवरशषेज्ञथा प्राप्त सूचीकृथ संस्ाालाई समेथ स्झ  ुपछधन । 

(ञ) स्ाा ीय थह भन्नाले चौदण्डीिढ   िरपाधलका भने्न स्झ  ुपछधन।  

(ट) प्रमखु/अध्यक्ष भन्नाले चौदण्डीिढ   िरपाधलकाको प्रमखु भने्न स्झ  ुपछधन। 

(ठ) उप-प्रमखु/उपाध्यक्ष भन्नाले चौदण्डीिढ   िरपाधलकाको उप-प्रमखु भने्न स्झ  ुपछधन। 

(ड) वरडा अध्यक्ष भन्नाले चौदण्डीिढ   िरपाधलकाअन्थिधनथको वरडा अध्यक्षको पदमा 
ध वराधनश्चचथ व्यश्चि वरा सो पदमा रह  कायधन ि धन थोिकएको व्यश्चि भने्न स्झ  ुपछधन। 

(ढ) प्रमखु प्रशासिकय अधिकृथ भन्नाले चौदण्डीिढ   िरपाधलकाको प्रमखु प्रशासिकय 
अधिकृथलाई संझ  ुपछधन । 

(ण ) सधमधथ भन्नाले यस कायधनिवरधि बमोश्चजम िठ  भएको चौदण्डीिढ   िरपाधलकाको बाल 
अधिकार सधमधथ भने्न स्झ  ुपछधन।यसले वरडा स्थरमा िठ  भएको सधमधथ समेथलाई 
ज ाउ छे । 

(थ) पररषद भन्नाले ऐ को दफा 59 बमोश्चजम िदठथ राििय बाल अधिकार पररषद् भने्न 
स्झ  ुपछधन। 

(ा) सेवरा प्रदायक ध काय भन्नाले स्ाा ीय थहमा थहमा सेवरा प्रवराह िरररहेको सरकार  
कायालधनय, स्वरास््य चौकी, िवरद्यालय श्रोथ केन्र, प्रहर  चौकी थाा यस्था अन्य 
ध कायहरूलाई स्झ  ुपछधन ।  

(द) प्रदेश मन्त्रालय भन्नाले प्रदेश  ं. १, प्रदेश सामाश्चजक िवरकास मन्त्रालय भने्न 
स्झ  ुपछधन। 

(ि) मन्त्रालय भन्नाले  ेपाल सरकार  मिहला  बालबाधलका थाा ज्येष्ठ  ािररक 
मन्त्रालय भने्न स्झ  ुपछधन। 

( ) प्रदेश सधमधथ भन्नाले प्रदेश  ं. १ को प्रदेश बाल अधिकार सधमधथ भने्न स्झ  ु
पछधन। 

(ऩ) "संस्ाा" भन्नाले बाल अधिकार संरक्षण  र स्बर्द्धन का लाधि प्रचधलथ का ू  बमोश्चजम 
दथाधन भई कायधनक्रम सञ्चाल  िरररहेका संघ/संस्ाा, संिठ  थाा सामदुाियक 
संस्ााहरुलाई स्झ  ुपछधन । 

 
 
 
 



 

पररच्छेद 2 

उद्दशे्य  

3. उद्दशे्याः यस कायधनिवरधिको उद्देश्य देहाय बमोश्चजम रहेका छ  ्

(क) स्ाा ीय थहमा बालबाधलकाको हक  िहथ र अधिकारको संरक्षण  थाा स्वरिधन का लाधि 
का ू ी   ीधथिथ  संस्ाािथ  संरच ािथ  कायधनक्रधमक व्यवरस्ाामा स्पष्टथा ल्याउ ।े 

(ख) स्ाा ीय थहमा बालमैत्री शास   बालमैत्री संरच ा  बालमैत्री प्रिक्रयाको अवरल्वर  थाा 
प्रवरिधन  ि े। 

(ि) बालबाधलकामाधा ह ु े सबै प्रकारका िहंसा  दवु्यधनवरहार  शोषण   अवरहेल ा  वेरवरास्थाको 
अन््यका लाधि बहपुक्षीय समन्वरय थाा सहकायधन स्ाािपथ ि े। 

 

पररच्छेद 3 

बाल अधिकारको संरक्षण  थाा स्वरिधन  ि े 

4. बाल अधिकारको संरक्षण  ि ुधनप ेाः (1) स्ाा ीय थहमा बाल अधिकारको संरक्षण  थाा स्वरिधन  ि ुधन  

चौदण डीिढ   िरपाधलकाको दािय्वर ह ुेछ। 

(2) स्ाा ीय थहमा बालबाधलकाको स्वरस्ा श्चजवर  थाा बााँच्  पाउ े अधिकारको कायाधनन्वरय  र 
बालबाधलकाको िवरकासका लाधि बालबाधलकामाधा ह ु सक् े दघुधनट ाको रोकााम  जोश्चखमको 
न्यू ीकरण  लिायथका प्रधथरोिा्मक र सरुक्षा सेवराका लाधि चौदण डीिढ   िरपाधलकाले देहायका 
उपायहरू अवरल्वर  ि ेछाः  

(क) िवरध्यालय ब्यबस्ााप  सधमधथले िवरद्यालय पररसरलाई पखाधनल वरा घेराबार लिार्धन 
अवराश्चञ्छथ व्यश्चि थाा चौपायाको प्रवेरशलाई रोक् पु ेछ ।  

(ख) चौदण डीिढ   िरपाधलकाले िवरद्यालय क्षते्रको १०० धमटर वरररपररको बाटोमा सवरार  
साि को िथी अधिकथम २० िकधम प्रधथ घण्टा थाा ह धन ध षेधिथ के्षत्र लाि ुि ुधनप ेछ 
।  

 

(ि) स्ााध य थहबाट सञ्चाधलथ स्वरास््य संस्ााहरूले अध वरायधन रूपमा न्यू थम मिह ाको एक 
पटक ध ाःशलु्क औषधि र पररक्षण  सिुवरिा सिहथको िवरद्यालय स्वरास््य श्चशिवरर सञ्चाल  
ि ुधनप ेछ । 

(घ) यस स्ााध य थहधभत्र सञ्चाधलथ ध जी स्वरास््य संस्ााहरूले चौदण डीिढ  पाधलका धभत्रको 
कु ै एक सावरधनजध क िवरद्यालय र एक सामदुाियक वरस्थीलार्धन आफ् ो सेवरा क्षते्र माध  
ध शलु्क औषधि थाा उपचार सेवरा प्रदा  ि ुधनप ेछ ।  

(ङ) स्ाा ीय थहबाट सञ्चाधलथ स्वरास््य संस्ााहरूले िभधनवरथी मिहलाहरुलाई ध  शलु्क ध यधमथ 
स्वरास््य जााँच थाा स्वरास््य संस्ाामा सु् केर  िराउ  ेसिुवरिा र प्रो्साह  ि ुधनप ेछ । 



(च) सामदुाियक थाा सरकार  स्वरास््य केन्रहरुले न्यू थम वरािषधनक 2 पटक खोप  पोषण  
थाा माथशृ्चशश ु स्याहार स्बन्िी कायधनक्रम वरस्थी थाा िवरद्यालय स्थरमा सञ्चाल  ि ुधन 
प ेछ । 

(छ) स्ाा ीय थहमा ध माधनण  िरर े भौधथक पवुराधनिारमा बाल सरुक्षाको सधु श्चिथथा िर  मात्र 
अ मुथी प्रदा  ि ुधनप ेछ ।  

(ज) स्बश्चन्िथ वरडा सधमधथहरुले अफ् ो के्षत्रधभत्र सञ्चाधलथ िवरद्यालयको 500 धमटरको 
दरु धभत्र मददरा  चरुोट थाा सधुथधनजन्य लिायथका सामग्री धबक्री िवरथरण  थाा उपभोि ि धन 
ध षेि ि ुधनप ेछ । 

(झ) िवरद्यालय पररसर वररपर कु ै पध  चलश्चचत्र  मादक पदााधन  चरुोट  रक्सी थाा अश्लील 
सािह्यसंि स्बश्चन्िथ थस्वरीर  होधडधनङ बोडधन  पोस्टर प््लेट लिाएथका प्रचार प्रसार ि धन 
ध षेि िररएको छ। 

(ञ) 18 वरषधनभन्दा कम उमेरका बालबाधलकालार्धन सथुी  चरुोट थाा मददराजन्य पदााधन र 
अश्लील सािह्य थाा सामग्री िवरक्री िवरथरण  ि धन ध षिे िररएको छ। 

(ट) बालबाधलकाका लाधि अस्वरस्ाकर र हाध कारक भ ी प्रमाश्चण थ िररएको खेलौ ा थाा 
खाद्य पदााधनहरू बजारमा िवरक्री िवरथरण  ि धन ध षिे िररएको छ। 

 

(3) स्ाा ीय थहमा सेवरा प्रवराह िरररहेका िवरद्यालय  बालबाधलकासंि प्र्यक्ष काम ि े प्र्येक 
सावरधनजध क ध काय थाा ध जी के्षत्र एवरम ्सामाश्चजक संस्ााहरूले बालबाधलका िवररूर्द्को िहंसा 
वरा बाल यौ  दवु्यधनवरहार रोकााम ि धन  बालबाधलकाको संरक्षण  सधु श्चिथ ि धन र उजरु को 
थ्काल कावराधनह को लाधि संस्ाािथ थहमा बाल संरक्षण  मापदण्ड ध माधनण  िर  लािू ि े 
अध वरायधन व्यवरस्ााको लाधि चौदण डीिढ  पाधलकाले सहजीकरण  ि ेछ। 

(4) स्ाा ीय थहले बालबाधलकाको संरक्षण का लाधि देहायका उपायहरू अवरल्वर  ि ेछाः- 
(क) िवरद्यालयमा अवराश्चञ्छथ राज ीधथक िधथिवरधि  हस्थके्षप थाा बालबाधलका एवरम ्

श्चशक्षकहरूको दलिथ पररचाल मा ध षेि ि ेछ । 

(ख) प्रचधलथ का ू  बाहेक धब ा कारण  िवरद्यालय उमेरका बालबाधलकालार्धन िवरद्यालयमा भ ाधन 
ह ुबाट रोक्  वरा िवरद्यालयबाट ध श्कास  ि धन पार्धन े छै  । 

(ि) िवरद्यालयमा श्चशक्षक  िवरद्यााी  प्रशासक एवरम ् अधभभाक थाा आिन्थकुहरूले 
बालबाधलकाबीच कु ै पध  भेदभावर  शार ररक थाा मा धसक एवरम ्यौ  िहंसा र दवु्यधनहार  
अवरहेल ा ि धन थाा बालबाधलकामाधा शाररररक एवर मा धसक चोट पगु् े दण्ड सजाय ि धन 
ध षेि िररएको छ। 

(घ) प्र्येक िवरद्यालयमा सफा िपउ े पा ी  शौचालयमा पयाधनप्त पा ीको व्यवरस्ाा  िकशोर का 
लाधि मिह ावरार  ्याड थाा प्रारश्च्भक उपचार बाकसको व्यवरस्ाा ि ेछ । 

(ङ) बालबाधलकािवररूर्द् ह ु ेिहंसा  दयुधनवरहार  शोषण का अन््यका लाधि प्र्येक िवरध्यालय थाा 
बालबाधलकासाँि कायधन ि े ध कायले बाल सरक्षण  मापदण्ड उजरु  र स्बोि  थाा प्रषेण  
प्रण ाल लार्धन लाि ुि ुधनप ेछ ।  



(च) िवरद्यालयमा श्चशक्षा थाा अन्य सिुवरिाका  ाममा िाधमधनक रे्द्ष फैलाउ े  िमधन पररवरथधन  ि धन 
लिाउ  े र फरक जाथ  समदुाय  स्प्रदाय थाा संस्कृधथ प्रधथ रे्द्ष थाा घृण ा जिाउ े 
कायधन ध षेि ि ुधनप ेछ ।  

(छ) स्ाा ीय थहले जोश्चखममा रहेका बालबाधलकाको थ्काल उद्दार  संरक्षण  थाा 
व्यवरस्ााप का लाधि बाल हेल्पलार्धन   ं. 1098 थाा हराएका  वेरवराररस फेला परेका 
बालबाधलकाको सकुशल उद्दार थाा व्यवरस्ााप का लाधि बालबाधलका खोजथलास सेवरा 
केन्रको  ं. 104 साँि समन्वरय र सहकायधनको ब्यबस्ाा ि ेछ ।  

(ज) चौदण डीिढ   िरपाधलका थाा  वरडा कायाधनलयहरूले बाल अधिकारको संरक्षण  थाा 
स्वरदधन का लाधि श्चशक्षा र स्वरास््यका बजेट अधथररि अध वरायधन रूपमा पुाँजीिथ बजेटको     
प्रधथशथ िवरध योज  ि े व्यवरस्ाा धमलाउ छे ।  

(झ) प्र्येक पररवरारले आफ् ो पररवरारमा जश्चन्मएका बालबाधलकाको जन्मदथाधन प्रचधलथ का ू  
बमोश्चजम 3 मिह ाधभत्र िररदद  ुप ेछ । 

(ञ) प्र्येक पररवरारले 3 देश्चख 5 वरषधन उमेरका बालबाधलकालार्धन प्रारश्च्भक बाल िवरकास 
केन्रमा 5 देश्चख 17 वरषधन उमेरका बालबाधलकालार्धन अध वरायधन िवरद्यालय भ ाधन ि े र 
ध यधमथ िवरद्यालय पठाउ  ुप ेछ । 

(ट) कु ै पध  पररवरारले आफ् ा बालबाधलकामाझ र समदुायका बालबाधलकामाझ धलङ्ग  
जाथजाधथ  रङ्ग  पाररवराररक हैधसयथ थाा शार ररक र यौध क अवरस्ााका आिारमा भेदभावर 
ि ेछै  । 

(ठ) कसैले पध  प्रश्चचलथ का  ु िवरपररथ बालश्रमको प्रयोि ि धन पाउ ेछै  ।  

(ड) समदुायमा कसैले पध  बालबाधलका िवररूर्द् िहंसा  शोषण   दवु्यधनवरहार िरेमा वरा ्यस्था 
घट ा ह ु लािेको ााहा भएमा  श्चजकको प्रहर  कायाधनलय वरा स्ाा ीय बाल अधिकार 
सधमधथ वरा न्याियक सधमधथमा उजरु  ि धनसक् ेछ । यसर  उजरु  प्राप्त भै सकेपधछ 
अधभलेख राश्चख का ू  वरमोश्चजम आवरश्यक कावराधनह  ि ुधनपछधन। 

 

5. बालबाधलकाको सवरोत्तम िहथ कायम ि ुधनप ेाः (1) स्ाा ीय थह  बाल कल्याण  अधिकार , समाजसेवरी  
सामाश्चजक संघ संस्ाा थाा बालबाधलकाका ध श्च्थ सेवरा प्रदायक ध कायहरुले बालबाधलकाको सन्दभधनमा 
ध ण धनय धलंदा ध ्  बमोश्चजम सवरोत्तम िहथ ध िाधनरण  ि ुधन प ेछाः- 

(क)  बालबाधलकाको समग्र सामाश्चजक, पाररवराररक थाा शाररररक अवरस्ााको अध्यय  िर  
आवरश्यकथाको पिहचा  र प्रााधमकीकरण  ि े ।  

(ख)  बालबाधलकाको पररवरार वरा थोिकएको संरक्षकको आधाधनक, सामाश्चजक पिृष्ठभधूम अध्यय  
िर  बालबाधलकाका ध श्च्थ श्चशक्षा, स्वरास््य थाा सरुश्चक्षथ ह ु सक् े  सक् े ध िाधनरण  
ि े। 

(ि)  बालबाधलकाको स्बश्चन्िथ सवरालमा उपलब्ि िवरकल्पहरुको सूची थयार ि े र सबै 
िवरकल्पको सबल पक्ष र जोश्चखमथा पिहचा  ि े ।  



(घ)  स्बश्चन्िथ बालबाधलकाले आफ् ो िवरचार र अ भुवर अधभव्यि ि धन सक् े भए उसको 
िारण ा धलश्चखथ रुपमा उथार ि े । 

(ङ)  स्बश्चन्िथ बालबाधलकाका लाधि उपलब्ि िवरकल्पहरुमध्ये जोश्चखम रिहथ वरा सबैभन्दा 
कम जोश्चखम भएको िवरकल्प ध िाधनरण  ि े ।  

(च)  ध िाधनररथ िररएको सेवरा व्यवरस्ाामा जोश्चखम न्यू ीकरण का कायधनहरु लाि ुि े ।  

(छ)  ध यधमथ रुपमा बालबाधलकाको अवरस्ाा अ िुम  मलु्यांक  थाा प्रधथवेरद  संकल  ि े।  

(ज)  ध ण धनय ि े अधिकार  वरा अदालथले बालबाधलकाको उच्चथम िहथ ध िाधनरण  ि े 
प्रयोज का ध धमत्त स्बश्चन्िथ के्षत्रका िवरशेषज्ञ वरा िवरज्ञको िारण ालाई प्रमाण मा धल  
सक् ेछ  ्।  

(झ)   ध ण धनय ि े अधिकार  वरा अदालथले बालबाधलकाको उच्चथम िहथ ध िाधनरण  िदाधन ध ण धनय 
ि ुधनप े िवरषयमा स्ाािपथ भएको अन्थराििय मान्यथा र अभ्यासलाई उश्चचथ मह्वर ददर् छे 
। 

6. बालमैत्री संरच ा थाा अभ्यासको सधु श्चिथथााः (1) स्ाा ीय थहमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कायधनरथ 
संघ संस्ाा थाा ध कायले देहायको प्रिक्रयाबाट बालमैत्री संरच ा थाा अभ्यासको सधु श्चिथथा ि धन 
सक् ेछाः- 
(क)  बालबाधलकाले प्र्यक्ष सहभािी ह ुे र सेवरा धल े ध कायहरूको संरच ा र व्यवरहार बालमैत्री 

र बाल सरुश्चक्षथ भएको सधु िथ ि धन स्ाा ीय थहले मन्त्रालये जार  िरेको मापदण्ड बमोश्चजम 
बालमैत्री अवरस्ााको लेखाजोखा ि ेछ। 

(ख)  बालबाधलकालार्धन सेवरा प्रदा  ि े ध कायहरू बालमैत्री ब ाउ  स्ाा ीय थहले ध देश  दद े  
क्षमथा िवरकास थाा सिुारका कायधनका लाधि सहायथा प्रदा  ि धन सक् छे। 

(ि)  बालमैत्री र बाल सरुश्चक्षथ  भएका ध कायहरूलार्धन सेवरा प्रदा  ि धनबाट बालमैत्री  भएस्मका 
लाधि स्ाा ीय थहले सेवरा प्रदा  ि धनबाट रोक लिाउ  सक् ेछ। 

 
 

पररच्छेद 4 

बाल सहभाधिथा थाा बाल क्लब सञ्चाल  

7. बाल सहभाधिथाको अभ्यासाः (1) स्ाा ीय थहले आफ् ो िारण ा ब ाउ  सक्षम भएका 
बालबाधलकालार्धन आफूलार्धन असर पा े िवरषयमा सावरधनजध क ध काय वरा संस्ाा लिायथबाट िरर े ध ण धनय 
प्रिक्रयामा बाल सहभाधिथाको अभ्यास ि ेछ। 

 

(२) स्ाा ीय थहले अफ् ो के्षधत्रभत्रका घर पररवरार िवरध्यालय थाा सामदुाियक सस्ााले ि े 
कायधनहरुमा बाल सहभाधिथाको अभ्यास प्रवरर्द्धन  ि ेछ ।  

 (३) उपदफा (२) मा उल्लेख भए बमोश्चजमका बाल सहभाधिथाको अभ्यास ि ुधन अधभभावरक  संरक्षक 
थाा पररवरारका अन्य सदस्यहरू थाा िवरद्य्यालय सावरधनजध क ध काय थाा सस्ााको कथधनब्य ह ुेछ। 

 



8. बाल सहभाधिथाका प्रवरिधन का  ाममा ि धन  ह ु ेकायधनहरूाः (१) बालसहभाधिथाको  ाममा व्यश्चि, संस्ाा, 
सावरधनजध क ध कायले देहायका कामहरू ि धन, िराउ  वरा ्यसो ि धन कसैलाई दरुू्साह  ि ुधन हुाँदै ाः- 

(क) बालबाधलकाको अध्यय मा ध यधमथ रूपमा बािा थाा अवररोि पगु् े िर  कायधनक्रम 
सञ्चाल  ि े वरा सहभािी िराउ ,े 

थर, बवुराआमा वरा संरक्षकको धलश्चखथ मञु्जर  ामा कु ै प्रधथयोधिथामा भाि धल  
सक् ेछ ।्यसर  भाि धलएका बालबाधलकाका श्चशक्षा सधु श्चिथ ि धन  वैरकश्चल्पक 
योज ा ब ाउ  ुप ेछ । 

(ख) बालबाधलकाको शार ररक, मा धसक, संवेरिा्मक, आध्याश्च्मक, सामाश्चजक िवरकासमा 
असर पयुाधनउ  े खालका कु ै पध  िधथिवरधि वरा कायधनमा बालबाधलकालाई संलग्  
िरार् े । 

(ि) बालबाधलकालाई आमाबाब,ु संरक्षक, िवरद्यालय लिायथ कु ै पध  सरकार  ध काय वरा 
िैरसरकार  संस्ााले याधनल , जलुसु, सभा आददमा सहभािी िराउ े,  

(घ) पर्परािथ हाध कारक अभ्यास ि धन वरा सो अभ्यासमा सहभािी िराउ ,े 

(ङ) िवरद्यालय लिायथका सरकार  ध काय वरा िैरसरकार  संस्ााले का ू  वरा िवरिा  
बमोश्चजम आफूले ि ुधनप े काम बालबाधलका वरा बालक्लब वरा संस्ाा वरा धथ को 
सञ्जाल माफधन थ िराउ  े

थर, बालबाधलकालाई आफै प्र्यक्ष फार्दा पयुाधनउ े उद्दशे्यले उ ीहरूलाई शार ररक 
थाा मा धसक रूपमा प्रधथकूल असर  प ेिर  वराथावररण  अ कूुलका सामाश्चजक थाा 
सहभाधिथा्मक िक्रयाकलापहरूमा सहभािी िराउ  यस ध यमले बािा पयुाधनउाँदै  । 

 
 

9. बाल क्लवर वरा संस्ाा दथाधन थाा  वरीकरण ाः (१) बालबाधलकाले बाल अधिकार संरक्षण  र प्रवरर्द्धन का 
लाधि बालक्लब वरा संस्ाा सशु्चचकृथ ि धन स्वरश्चन्िथ वरडाको धसफाररस सिहथ स्ाा ीय थहमा देहायका 
िवरवररण  सिहथ अ सुचुी १ अ सुारको ध वेरद  र अ सुचुी २ अ सुारको बालक्लवरको िवरिा  सिहथ 
पेश ि ुधन पदधनछ ।  

(क) बालक्लब वरा संस्ाा दथाधन ि धन चाह े बालबाधलकाको  ाम ार, उमेर, अध्यय  
िरररहेको कक्षा, ठेिा ा र जन्मदथाधनको प्रमाण पत्रको प्रधथधलिप वरा अध्यय रथ 
िवरद्यालय वरा आश्चश्रथ बाल िहृको धसफाररस पत्र, 

(ख) बालक्लवरको  ाम बालबाधलकाहरुको आपसी छलफलका आिारमा थय िरर छे । 
थर कु ै संस्ााको  ाम जोडेर बालक्लवरको  ाम राख्न पाई े छै  । िवरद्यालयको 
हकमा भ े िवरद्यालयको  ाम जोड्  सिक छे । 

(ि) बालक्लब वरा संस्ााको उद्दशे्य थाा सो माफधन थ ि धन चाहेका मखु्य कामको िवरवररण , 



(घ) बालक्लब वरा संस्ााको सदस्यथाको िकधसम, सदस्यथा धल े प्रिक्रया थाा 
कायधनसधमधथमा रह े पदहरूको िवरवररण   थाा ध वराधनश्चचथ ह ुे प्रिक्रया र अवरधि। 

(२) उपध यम (१) बमोश्चजम ध वेरद  आएमा स्बश्चन्िथ स्ाा ीय थहले बालक्लब वरा संस्ाा 
सशु्चचकृथ िर  बालकल्याण  अधिकार ले अ सूुची ३ बमोश्चजमको प्रमाण पत्र दद ेछ ।सशु्चचकृथ 
बालक्लवरहरुको अधभलेख अ सुचुी ४ अ सुारको दथाधन िकथावरमा राख्न ुप ेछ । 

(३) उपध यम (२) बमोश्चजम दथाधन भएको बालक्लब वरा संस्ााले प्र्येक वरषधन स्ाा ीय थहमा 
देहायको िवरवररण  खलुाई  वरीकरण को लाधि ध वेरद  दद  सक् ेछ ा्ः 

(क) वरषधनभर  आफूले िरेको मखु्य काम वरा िक्रयाकलापको संश्चक्षप्त िवरवररण , 

(ख) सदस्यहरू थाा कायधन सधमधथमा रहेका पदहरूको िवरवररण  । 

(४) उपध यम (३) बमोश्चजम ध वेरद  आएमा स्ाा ीय थहले बालक्लब वरा संस्ााको  वरीकरण  
िररदद छे । िवरकरण को लाधि अ सुचुी ५ अ सुारको  िवरकरण  अधभलेख िकथावरमा राख्न ु
प ेछ । 

(५)  बाल क्लब वरा संस्ाा सशु्चचकृथ र  वरीकरण  थाा धसफाररस िरे बापथ कु ै शलु्क धलर् े छै  
। 

(6) प्र्येक बाल क्लवर थाा संस्ााले प्र्येक वरषधन स्पाद  िरेका कायधनहरूको संश्चक्षप्त जा कार  
प्र्येक वरषधनको फाि ु मिह ाको मसान्थस्म चौदण्डीिढ  पाधलका थाा स्ाा ीय बाल 
अधिकार सधमधथमा पठाउ  ुप ेछ। 

(७)  स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथले बालक्लवर एवरम ् संस्ााको वरािषधनक जा कार को संश्चक्षप्त 
िवरवररण  प्र्येक वरषधनको बैशाख मिह ाको मसान्थस्म प्रदेश बाल अधिकार सधमधथमा  पठाउ  ु
प ेछ । यसैिर  प्र्येक प्रदेश बाल अधिकार सधमधथले उि जा कार को  संश्चक्षप्त िवरवररण  
प्र्येक असार मिह ाको मसान्थस्म राििय बाल अधिकार पररषदमा पठाउ  ुप ेछ । 

(६)  बाल क्लब वरा संस्ााले थी  वरषधनस्म स्बश्चन्िथ स्ाा ीय थहमा  वरीकरण   िरेमा उि बाल 
क्लब वरा संस्ाा स्वरथाः खारेज ह ुेछ । 

 



!) बाल क्लब सञ्जाल िठ , थाा सञ्चाल  (१) बाल क्लबहरू बीच आपसी समन्वरय, सहकायधन बढाउ े थाा 
सवरालहरूको सामूिहकीकरण  ि धन, बाल सहभाधिथालाई संस्ाािथ ि धन र एक आपसबाट धसकाईका अवरसर 
सजृ ा ि धन बाल क्लब सञ्जालको िठ  ि धन सिक ेछ । 

(२) बालक्लब सञ्जाल वरडा स्थर थाा  िरपाधलका स्थरका ह ुेछ  ्। प्र्येक वरडामा १ वरटा वरडा बाल सञ्जाल 
थाा चौदण्डीिढ   िरपाधलकामा १ वरटा  बाल सञ्जाल अध वरायधन रह  ेछ । सबै बाल सञ्जालको आबर्द्था 
वरडा सधमधथको धसफाररसमा चौदण्डीिढ   िरपाधलका साँि रह ेछ । वरडा बाल सञ्जालको संरक्षक वरडा 
अध्यक्ष रह ेछ  ्र पाधलकास्थर य बाल सञ्जालको संरक्षक्वर पाधलका प्रमखुले ग्रहण  ि ेछ  ्।   

(३) बाल क्लब सञ्जाल िठ  ि धनका लाधि ( िरपाधलका र वरडा) थहमा  िरपाधलकामा आवरर्द्था भएका बाल 
क्लवरहरूका प्रधथध धिहरुको भेलाको आयोज ा ि ुधन प ेछ । 

(४) वरडा स्थररय सञ्जाल िठ  ि धन प्र्येक बालक्लवरवराट १ बालक, १ बाधलका र १ ज ा अपाङ्गथा भएका, 
दधलथ थाा िपछधडएका अल्पसख्यक समदुायका बालबाधलका िरर ३ ज ा सहभािी भई आयोज ा भएको 
बालक्लवरहरुको भेलाले वरडा थहमा वरढ मा ११ सदश्चस्यय वरडा स्थर य बालक्लवर सञ्जालको िठ  ह ुेछ । 
जसमा सामाश्चजक समावेरशीकरण लाई ध्या  ददई कश्च्थमा ३३ प्रधथशथ बाधलकाको सहभाधिथा सधु श्चिथ 
ह ुपु ेछ । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सश्चचवर, सहसश्चचवर र कोषाध्यक्ष मध्ये कश्च्थमा दईु पदमा बाधलका 
ह ुपु ेछ ।  

(५) वरडा स्थर य भेलावराट  िरपाधलका सञ्जाल ध माधनण को लाधि प्र्येक वरडा वराट २ बालक, २ बाधलका र १ 
ज ा अपाङ्गथा भएका, दधलथ थाा िपछधडएका अल्पसख्यक समदुायका बालबाधलका िरर ५ ज ा  प्रधथध धि 
छ ौट िर  पाधलका स्थर य बालभेलामा प्रधथध धि्वर ि ुधनप ेछ । प्र्येक वरडाको प्रधथध धिहरुमध्येवराट 
चौदण्डीिढ   िरपाधलका स्थर य १५ सदश्चस्यय बालक्लवर सञ्जालको िठ  ह ुछे । जसमा सामाश्चजक 
समावेरशीकरण लाई ध्या  ददई कश्च्थमा ३३ प्रधथशथ बाधलकाको सहभाधिथा सधु श्चिथ ह ुपु ेछ । जसमा 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सश्चचवर, सहसश्चचवर र कोषाध्यक्ष मध्ये कश्च्थमा दईु पदमा बाधलका ह ुपु ेछ ।  

(६) वरडा थाा  िरपाधलकाहरुमा िठ  भएका बालक्लवर सञ्जालहरु िठ  भएको एक मिह ाधभत्र चौदण्डीिढ  
 िरपाधलका कायाधनलयमा सूचीकृथ ि ुधन प ेछ । सशु्चचकृथका लाधि अ सुचुी १ अ सुारको ध वेरद  धलई 
अ सुचुी २ अ सुारको बालक्लवर सञ्जालको िवरिा , अ सुचुी ३ को प्रमाण पत्र चौदण्डीिढ   िरपाधलकाको 
बालकल्याण  अधिकार वराट प्रमाश्चण थ िर  बालक्लवर सञ्जालहरुलाई उपलव्ि िराउ पु ेछ । 

 (७)  बाल सञ्जाल दथाधन र  िवरकरण  िरे बापथ कु ै शलु्क धलर् े छै  । 

(८)  बाल सञ्जालले ५ वरषधनस्म उि सञ्जालको  वरीकरण   िरेमा स्वरथाः खारेज ह ुेछ । 



११: बाल क्लबको काम  कथधनव्य र अधिकार : बाल क्लबको काम  कथधनव्य र अधिकार देहाय बमोश्चजम 
ह ुेछाः 

(क) क्लबमा आवरर्द् सदस्य सिहथ अठार वरषधन मधु का सबै बालबाधलकाहरुको क्षमथा िवरकास 
अधभवरृिर्द् ह ुे खालका हाश्चजर  जवराफ, वरिृ्वरकला, ध बन्ि लेख , सािहश्च्यक िधथिवरधि 
आदद सञ्चाल  ि े, 

(ख) बालबाधलका, उ ीहरूका अधभभावरक, र पररवरारका अन्य सदस्यहरूलाई बाल अधिकारको 
बारेमा सचेथ िराउ ।े 

(ि) धसकाई प्रिक्रयामा बाल सहभाधिथा अधभबदृि िदै बालबाधलकामा अन्थरध ह थ प्रधथभाको 
प्रस्फुट  ि े िराउ े । 

(घ) बालबाधलकालार् जीवर पयोिी सीपको बारेमा जा कार िराउ  े

(ङ) बाल क्लबलार् बालबाधलकामा रच ा्मकथा र  वरी  कौशल िवरकास ि े एक साझा 
स्ालको रूपमा स्ाािपथ िराउ  े

(च) बालबाधलकाको कक्षा कोठाको धसकार्लाई वरास्थिवरक जीवर मा रूपान्थरण  ि धन सक्  े
साि को रूपमा बाल क्लबलार् पररश्चचथ िराउ  े

(छ) स्वरास््य, सरसफाई र वराथावररण का क्षेत्रमा सामदुाियक सचेथ ाका िधथिवरधिहरू सञ्चाल  
ि े। 

(ज) बालबाधलकाको कल्याण  र अधिकार सधु श्चिथ ि धन स्ाा ीय थहमा िवरधभन्न कायधनक्रमहरू 
आयोज ा ि े। 

(झ) कला, सािह्य, सामाश्चजक सद्भावर, माथभृाषा, माथ ृसंस्कृधथ र श्चशक्षाको संरक्षण का लाधि 
आवराज उठाउ ; र सामाश्चजक कुर धथ थाा बाल अधिकार उल्लंघ को घट ाहरूको 
धबरूर्द् रच ा्मक आवराज उठाउ  े 

(ञ) िवरद्यालय भ ाधन ह ुे उमेर समहुका बालबाधलकाहरु िवरद्यालय भ ाधनबाट वरश्चञ्चथ रहे  रहेको 
बारेमा ध रन्थर अ िुम  ि े र िवरद्यालय  िएका बालबाधलकालाई िवरद्यालय भ ाधन ि धनका 
लाधि स्बश्चन्िथ वरडा कायाधनलयसाँि समन्वरय ि े, 

(ट) स्बश्चन्िथ पाधलका थाा आफ् ो वरडाधभत्रका टोल िवरकास संस्ााहरुले सञ्चाल  ि े 
ज चेथ ामलुक कायधनमा सकृय सहभाधिथा ज ाउ ,े 

(ठ) बालमैत्री शास  प्रवरिधन का लाधि ध िाधनररथ सचुकहरु कायाधनन्वरय मा सदैवर अग्रसर रह  
बालमैत्री वरडा वरा पाधलका अधभया मा पाधलका थाा वरडालाई ध रन्थर सहयोि ि े, 

(ड) पूण धन साक्षर, पूण धन खोप, पूण धन घट ा दथाधन, पूण धन सरसफाई आदद अधभया मा पाधलका  वरडा थाा 
टोल िवरकास संस्ााहरुलाई सहयोि ि े, 

(ढ) क्लबलाई आफुलाई प्राप्त श्चज्मेवरार  कायाधनन्वरय  ि धन कायधनकार  सदस्यको संयोजक्वरमा 
बढ मा पााँच ज ा सािारण  सदस्यहरु सश्च्मधलथ उप सधमधथहरु िठ  ि धन सक्  े।  

१२. बाल सञ्जालको काम  कथधनव्य र अधिकाराः (१) बाल क्लब सञ्जालको काम  कथधनव्य र अधिकार देहाय 
बमोश्चजम ह ुेछाः 



क= आफ् ो के्षत्रधभत्रका बालक्लबहरूको अधभलेख राख्न ेथाा बालबाधलकाका लाधि  उपयोिी ह ु े
पसु्थकालय वरा सूच ा केन्र स्ााप ा र सञ्चाल  ि े । 

ख= आबर्द् बालक्लबहरूको िधथधबधि सञ्चाल  ि धन सञ्जाललाई स्ाा ीय वरडा,  िरपाधलका थाा अन्य 
सहयोिी संस्ााहरूबाट प्राप्त आधाधनक सहयोि उपलब्ि िराउ े ।  बालक्लबले स्पन्न ि धन सक्  े
यसै ध देश्चशकामा थोिकएका कायधनहरू ि धन आवरश्यक सहयोि, समन्वरय र सहजीकरण  ि े । 

ि= बालक्लबहरूले सञ्चाल  िरेका कायधनक्रमहरूमा अधथधाको रूपमा उपश्चस्ाथ भई बालक्लबका अन्य 
सााीहरूलाई हौसला प्रदा  ि े ।थर, यस्था िकधसमका िधथिवरधिहरू सञ्चाल  िदाधन आफ् ा थाा अन्य 
सााीहरूको पढार्लाई असर  प े िर  िवरदा थाा फुसधनदको दद मा कायधनक्रम ि धन उ्प्ररेरथ ि े । 

घ= बालअधिकारसाँि स्बश्चन्िथ िवरशषे अधभया  थाा कायधनहरू बालक्लबहरूमाफधन थ ् प्रभावरकार  रूपले 
स्पन्न ि धन िवरधभन्न उपसधमधथहरूको िठ  िर  सञ्जालका पदाधिकार हरूका बीचमा कायधनिवरभाज  िर  
काम ि धन सकारा्मक वराथावररण  ब ाउ े । 

ङ= स्ाा ीय पाधलकाले स्ाा ीय स्थरमा बालबाधलकाको अधिकारसाँि स्बश्चन्िथ योज ा थजुधनमा 
कायाधनन्वरय  र मूल्यांक का स्पूण धन चरण हरूमा सञ्जालबाट प्रधथध धि्वरको माि ि ुधनका सााै अन्य 
बालक्लबहरूको थफधन बाट आएको योज ा थाा सझुावरहरू समेथलाई ख्याल िदै सञ्जालको थफबाधनट 
सिक्रय सहभाधिथा ज ाउ े । 

च= स्ाा ीय स्थरमा बालबाधलकामाधा ह ुे सबै िकधसमका दवु्यधनवरहार, िहंसा, हेला, हेपार्, सामाश्चजक 
कुर धथ र िवरभेद जस्था बालअधिकार ह  का घट ािवररूर्द् बालक्लबको थफधन बाट आवरश्यक पहल र 
पैरबी ि े सााै यस्था िकधसमका घट ाका िवररूर्द् स्बश्चन्िथ सरोकारवराला पक्षहरूको ध्या  आकृष्ट 
िराउ े, सहकायधन र समन्वरय ि े । 

छ= बालक्लबहरुले आयोज ा ि े कायधनक्रमका लाधि आवरश्यक स्रोथहरुको खोजी िर  सञ्जालले 
सहयोि माि ि े थाा कायधनक्रम स्पन्न ि धन अन्य ध कायहरुसाँि समन्वरय ि े । 

ज= आफ् ो कायधनक्षेत्रमा सञ्चाल  भएका िवरद्यालय भ ाधन, जन्मदथाधन, बालिवरवराह, बालमैत्री बाथावररण , खलुा 
ददसामिु के्षत्र  बालमैत्री स्ाा ीय शास   िवरद्यालयमा भयरिहथ श्चशक्षण  धसकार्को स्बन्िमा 
बालबाधलका साँिसाँिै ि े अधभया हरूमा बालसञ्जालको थफधन बाट सिक्रय सहभाधिथा ज ाउ े । 

झ= बालक्लब थाा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कायधनरथ ् अन्य संघसस्ाा थाा सरोकारवरालाहरूबीच 
आपसी समझदार  र समन्वरयको वराथावररण  थयार ि े । 

ञ= आफ् ो क्षेत्रधभत्र रहेका बालक्लबहरूले स्पन्न िरेका िक्रयाकलापहरूको संश्चक्षप्त प्रधथवेरद  माि 
ि े थाा सो को अधभलेख राख्न ेथाा स्ाा ीय थह र स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथमा पेश ि े । 

ट. बालक्लबहरू बीच आपसी समन्वरय, सहकायधन बढाउ े थाा सवरालहरूको सामूिहकीकरण  ि े र एक 
आपसबाट धसकाईका अवरसर सज ृा ि े ।  

 

२) बाल क्लब थाा सञ्जालले सञ्चाल  ि धन  सक् े कायधनक्रमहरूको सीमा देहाय बमोश्चजम ह ुेछाः- 

(क)  कु ै राज ीधथक दल वरा ्यसको भाथ ृसंिठ का पक्षपोषण  वरा िवररोि ि धन । 

(ख)  समदुायको सावरधनजध क वरा ध जी स्पश्चत्त दरुुपयोि थाा कसैको जीउ ज्या माधा क्षधथ 
परु्रयाधनउ े कायधन । 



(ि)  समदुायका ध श्चिथ जाथजाधथ, िमधन, के्षत्र वरा पेशाकमी प्रधथ िलथ भावर ा र दृिष्टकोण  
स्प्रषेण  ि े कायधन ।  

(घ)  िहंसा र दवु्यधनवरहार पीधडथ थाा प्रभािवरथ बालबाधलकाको िोप ीयथा भंि ह ुे र  
 पिहचा  खलु् े िधथिवरधिहरू । 

(ङ)  सांस्कृधथक कारण  बाहेक राथको समयमा र आफ् ो िवरद्यालय  बालिहृ वरा 
समदुायभन्दा बािहर िएर िरर े िधथिवरधि थाा कायधनक्रमहरू । थर प्रधथस्पिाधन, 
आवराधसय थाधलम वरा आयोजकहरूले उश्चचथ सरुक्षा प्रबन्ि िरेको अवरस्ाामा भ  े
समदुाय  बालिहृ वरा िवरद्यालय भन्दा बािहर िएर कायधनक्रम ि धन सिक े छ । 

(च) उश्चचथ सरुक्षाको प्रबन्ि र आवरश्यक पूवरधन अ मुधथ बेिर सहभािीहरू श्चजउ   
 ज्या मा खथरा पगु् े साहधसक खेलहरू खेलाउ े कायधनहरु । 

(छ)  बाल समूह कोष ध माधनण  वरा आय आजधन का लाधि बालश्रम थाा कु ै पध    
 व्यापार, व्यवरसाय ि े कायधनहरु । 

(ज)  धसंिो पररयोज ा सञ्चाल  ि े वरा ठुला र लामो समयका िधथिवरधिहरू सञ्चाल  ि े 
कायधन । 

(झ)  आधाधनक श्चज्मेवरार  धलई िरर े कायधनहरु । 

(ञ)  सामाश्चजक रुपमा अस्वरीकायधन थाा  कारा्मक सामाश्चजक प्रभावर पा े   
  कायधनहरु।  

(ट)  सामाश्चजक शाश्चन्थ, सवु्यवरस्ाा थाा सरुक्षामा  कारा्मक असर प े देश्चखएमा वरा अन्य 
उपयिु कारण  दशाधनई बाल अधिकारकमी, स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथ थाा 
बालमैत्री शास  समन्वरय सधमधथको परामशधनमा सरुक्षा ध काय वरा  िरपाधलका वरा 
िवरद्यालयले ध श्चिथ िधथिवरधिलाई रोक लिाएका कायधनहरु ।  

 

१३. बालक्लब  वरा संस्ाा र बाल सञ्जालको आधाधनक दािय्वर: (१) बालक्लब वरा संस्ाा र बाल सञ्जालले 
कु ै पध  िकधसमको आधाधनक कारोबार ि ुधन हुाँदै  र अन्य कु ै व्यश्चि वरा संस्ााले बालक्लब वरा संस्ाा र 
बाल सञ्जाललार् आधाधनक दािय्वर दद  हुाँदै  ।  

(२) बालक्लब वरा संस्ाा र बाल सञ्जालसाँि सहकायधन िदाधन सहकायधन ि े साँस्ााले आधाधनक दािय्वर 
व्यहो े िर  सञ्चाल  ि ुधनप ेछ ।  

(३)  बालक्लब वरा संस्ाा र बाल सञ्जालले आफ् ो संस्ााको आधाधनक दािय्वर सञ्चाल  ि धन कु ै 
व्यश्चि वरा संस्ाा लाई श्चज्मेवरार  दद  सक् छे  ्। 

(४)  यसर  श्चज्मेवरार  पाएको संस्ााले प्रचधलथ का ू  बमोश्चजम सामाश्चजक संस्ााले राख्न े लेखा 
प्रण ाल  बमोश्चजम संस्ााको लेखा राख्नपु ेछ ।  

 
 



 
 

पररच्छेद 5 

बाल अधिकार सधमधथ स्बन्िी व्यवरस्ाा 
१४.स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथको िठ ाः (१) स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथमा देहाय बमोश्चजमका 
अध्यक्ष र सदस्य रह छे :्- 

 (क) स्ाा ीय थहको उपप्रमखुले थोकेको कायधनपाधलका सदस्य  –अध्यक्ष 

 (ख) स्ाा ीय थहले थोकेको मिहला वरडा सदस्य सिहथ दरु्धन ज ा  

  वरडा सदस्य   

 (ि) माध्यधमक िवरद्यालयका प्रिा ाध्यापक वरा  श्चशक्षक   

  सूचीकृथ समाज सेवरी वरा सामाश्चजक कायधनकथाधन र बाल म ोिवरज्ञ वरा म ोसामाश्चजक  
  िवरमशधनकथाधन, श्चचिक्सक वरा स्टाफ  सधन िर  एक/एक ज ा                 –सदस्य  
 (घ) स्ाा ीय थहको मिहला बालबाधलका/सामाश्चजक िवरकास   श्चशक्षा र स्वरास््य   
  शाखा/महाशाखा हे े प्रमखुहरु एक/एक ज ा        -सदस्य 

 (ङ)   िर/िाउाँ स्थर य बाल सञ्जालको अध्यक्ष           –सदस्य  

 (च)  स्ाा ीय प्रहर  प्रमखु   ेपाल प्रहर                       –सदस्य 

 (छ) बाल अधिकार  बाल संरक्षण   बाल कल्याण   श्चशक्षा  स्वरास््य थाा  

  बाल न्यायका क्षेत्रमा कायाधन भुवर भएका व्यश्चि मध्येबाट स्ाा ीय थहले 

  म ो य  िरेका क्थीमा एक ज ा मिहला सिहथ दईु ज ा       -सदस्य 

 (ज) बाल कल्याण  अधिकार       –सदस्य–सश्चचवर  

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (ि)  (छ) बमोश्चजम म ोध थ सदस्यको पदावरधि चार वरषधनको 
ह ुेछ र खण्ड (च) बमोश्चजम सदस्यमा म ो य  ह ुको लाधि देहाय बमोश्चजमको योग्यथा पूरा भएको 
ह ु ुप ेछ:– 

(क)   ेपाल   ािररक  
(ख)  पच्चीस वरषधन उमेर पूरा भएको   

(ि) मान्यथा प्राप्त िवरश्विवरद्यालयबाट क्थीमा प्रिवरण था प्रमाण -पत्र थह वरा कक्षा १२ 
उत्तीण धन िरेको, 

(घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्थी करण ी, मा वर बेचधबख  थाा ओसार पसार, लािू औषि धबक्री  
िवरथरण  थाा ओसार पसार,  स्पश्चत्त शरु्द्ीकरण , राहदा ी दरुूपयोि, अपहरण  स्बन्िी 
कसूर  सङ्गदठथ अपराि  बालबाधलका िवररुर्द्को कसूर  बाल अधिकार ह   ् वरा 
 ैधथक पथ  देश्चख े अन्य फौजदार  कसूरमा सजाय  पाएको  

(ङ) म ोध थ हुाँदाको बखथ राज ीधथक दलको सदस्य  रहेको। 

 



१५. स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथको काम  कथधनव्य र अधिकाराः (१) स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथको 
काम, कथधनव्य र अधिकार देहाय बमोश्चजम ह ुेछ:– 

(क) सधमधथको द घधनकाल    ीधथ  योज ा र वरािषधनक कायधनक्रम थाा वरजेट स्वरीकृथ 
ि े,  

(ख) बालबाधलकाको अधिकारको स्मा   संरक्षण   प्रवरिधन  र पररपूधथधनको लाधि 
आवरश्यक स्ाा ीय  ीधथ  का ू   योज ा  कायधनक्रम र संस्ाािथ संयन्त्रको 
व्यवरस्ाा ि धन स्ाा ीय थहलाई सझुावर दद ,े  

 (ि) स्ाा ीय थहिारा सञ्चाधलथ बालबाधलका स्बन्िी कायधनक्रमको अ िुम , 

मूल्याङ्क  थाा समीक्षा िर  सझुावर दद ,े  

(घ)  ेपाल पक्ष रहेका बाल अधिकार स्बन्िी अन्थराधनििय सश्चन्िसाँि स्बश्चन्िथ 
स्ाा ीय थह स्थर य आवरधिक प्रधथवेरद  थयार ि धन सहजीकरण  ि े,  

(ङ) स्ाा ीय थहधभत्र ह ु सक्  ेबाल िवरवराह  बाल श्रम  शार ररक थाा मा धसक 
पीडा थाा बाल यौ  दवु्यधनवरहार जस्था सबै प्रकारका बाल िहंसाको रोकााम  
ध षेि र ध यन्त्रण  थाा सडक बालबाधलकाको उर्द्ार  प ुाःस्ााप ा  संरक्षण  
र व्यवरस्ााप मा समन्वरय  सहयोि र सहजीकरण  ि े    

(च) आफ् ो स्ाा ीय थहका वरडा  िवरद्यालय  संरच ालार्धन बालमैत्री ब ाउ  
आवरश्यक मापदण्ड थजुधनमा ि े िराउ े  

(च) बाल अधिकार संरक्षण  थाा प्रवरिधन  ि े स्बन्िमा सरोकारवरालाको क्षमथा 
अधभवरृिर्द् ि े िराउ े   

 (छ) स्ाा ीय थहमा एक आधाधनक वरषधनमा बालबाधलका स्बन्िी भए/िरेका 
कायधनहरू र बालबाधलका थाा बाल अधिकारको अवरस्ाा समेट् े िर  
बालबाधलका स्बन्िी स्ाा ीय वरािषधनक प्रधथवेरद  स्ाा ीय कायधनपाधलकाको 
स्वरीकृधथ धलर्धन प्र्येक आधाधनक वरषधन समाप्त भएको दरु्धन मिह ाधभत्र सावरधनजध क 
ि े  वेरवरसार्टमा राख्न े सधमधथ थाा स्ाा ीय थहमा सरुश्चक्षथ राख्न ेर सोको 
एक/एक प्रधथ प्रदेश सधमधथ  प्रदेश मन्त्रालय  पररषद् र मन्त्रालयमा 
पठाउ े   

(ज) बालबाधलका स्बन्िी स्ाा ीय थ्याङ्क िवरवररण  संकल   अधभलेखीकरण  थाा 
सूच ा प्रण ाल को िवरकास  सञ्चाल   व्यवरस्ााप  र सदुृढ करण मा सहयोि 
ि े,   

(झ)   सधमधथको सश्चचवरालय  ज शश्चि र आधाधनक स्रोथ साि को व्यवरस्ाा धमलाउ े  
पररचाल  ि े  थाल म दद  थाा क्षमथा अधभवरिृर्द् ि धन समन्वरय र सहयोि 
ि े,  

(ञ) स्ाा ीय थह माफधन थ  ेपाल सरकार  अाधन मन्त्रालयको स्वरीकृधथ धलई बाल 
संरक्षण  थाा बाल अधिकार प्रवरिधन का लाधि दिपक्षीय थाा बहपुक्षीय िवरकास 



साझेदार एवरम ् अन्थराधनििय संघ संस्ााबाट प्राप्त सहायथाबाट 
आवरश्यकथा सुार कायधनक्रम सञ्चाल  ि े,   

(ट)  ेपाल सरकार  प्रदेश सरकार र स्ाा ीय थहको स्वरीकृथ योज ा  वरािषधनक 
 ीधथ थाा कायधनक्रम अ कूुल प्रााधमकथा ध िाधनरण  िर  बाल संरक्षण  थाा 
बाल अधिकार प्रवरिधन का लाधि िवरशषे राििय अधभया  सञ्चाल मा सहयोि 
ि े   

(ठ) स्ाा ीय थहमा बालबाधलका खोजथलास  ं. १०४ थाा बाल हेल्पलार्   ं. 
१०९८ (दश  ौ  आठ)  ेपाल सञ्चाल  सेवरा अधभवरिृर्द्मा समन्वरय  सहयोि 
र सहजीकरण  ि े  

(ड) िमधनपतु्र िमधनपतु्री धल  दद  चाह े द्पश्चत्त थाा व्यश्चिलार्धन सधमधथमा सूश्चचकृथ 
िर  आन्थररक िमधनपतु्र िमधनपतु्री धल े दद े व्यवरस्ाालार्धन सहजीकरण  ि े  

(ढ) िवरशेष संरक्षण को आवरश्यकथा भएका थाा अ ाा बालबाधलकालार्धन िमधनपतु्र 
िमधनपतु्री धल  दद   संरक्षक र माावरर ध यिु ि धन स्ाा ीय थह र 
अदालथलार्धन सहयोि ि े  

(ण ) ऐ   प्रचधलथ का ू  थाा मापदण्ड बमोश्चजम सञ्चाल  ह ु  सकेका बाल 
िहृ  बाल सिुार िहृ  अस्ाायी संरक्षण  सेवरा केन्र  प ुाःस्ााप ा केन्र थाा 
सामाश्चजकीकरण  केन्र बन्द थाा कारबाह  ि धन सझुावर थाा प्रधथवेरद  सिहथ 
मन्त्रालयमा धसफाररस ि े  

(थ) स्ाा ीय थहधभत्र ह ु सक्  ेबाढ   पिहरो  हरु  बथास  शीथ लहर र आिो 
जस्थो प्राकृधथक प्रकोप  मा वरबाट धसश्चजधनथ संकट थाा कोरो ा र र्न्फ्लूञ्जा 
जस्थो महामार बाट बालबाधलकाको थ्काल आकश्चस्मक उर्द्ार  संरक्षण  थाा 
व्यवरस्ााप मा सहयोि ि े   

(ा) स्ाा ीय थहधभत्र सञ्चाधलथ बाल िहृ  बाल सिुार िहृ  अस्ाायी संरक्षण  सेवरा 
केन्र  प ुाःस्ााप ा केन्र लिायथमा आश्चश्रथ बालबाधलकाको समग्र श्चस्ाधथ र 
उपलब्ि सेवराको िणु स्थर थाा प्रभावरकाररथाका स्बन्िमा अ िुम  थाा 
ध र क्षण  िदाधन प्राप्त िवरवररण  सिहथ देहायका कुराहरूको समेथ जााँचबझु िर  
सोको एक/एक प्रधथ वरािषधनक प्रधथवेरद  आधाधनक वरषधन समाप्त भएको दरु्धन 
मिह ाधभत्र प्रदेश सधमधथ  प्रदेश मन्त्रालय  पररषद् र मन्त्रालयमा पठाउ े   

(१) बालबाधलकाको वैरयश्चिक िवरवररण  अद्यावरधिक िर  राखेको 
छ वरा छै   

(२) बालबाधलकालाई ध यधमथ रुपमा श्चशक्षा थाा थाल म प्रदा  
िररएको छ वरा छै    

(३) बाल क्लब िठ  िर  बालबाधलकालाई खेलकूद  म ोरञ्ज  
थाा सांस्कृधथक कायधनक्रम लिायथका बाल सहभाधिथा 
जस्था अन्य िक्रयाकलापमा संलग्  िरार्एको छ वरा छै   



(४) बालबाधलकालाई ऐ   प्रचधलथ का ू  थाा मापदण्ड 
बमोश्चजमको सिुवरिा प्रदा  िररएको छ वरा छै   

(५) बाल िहृ  बाल सिुार िहृ  अस्ाायी संरक्षण  सेवरा केन्र  
प ुाःस्ााप ा केन्र थाा सामाश्चजकीकरण  केन्रमा कु ै 
अवराश्चञ्छथ कायधन भए िरेको छ वरा छै    

(६) उपखण्ड (५) मा उश्चल्लश्चखथ िहृ र केन्रमा बालमैत्री 
व्यवरहार थाा वराथावररण  कायम िररएको छ वरा छै   

(७) बाल िहृमा आश्चश्रथ बालबाधलका वैरकश्चल्पक हेरचाहको 
व्यवरस्ााको प्रााधमकथा सुार अश्चन्थम िवरकल्पको रूपमा 
बाल कल्याण  अधिकारबाट व्यवरस्ाा धमलार् राश्चखएको छ 
वरा छै   

(८) व्यवरस्ााप  पक्ष थाा बालबाधलकाले ऐ   प्रचधलथ का ू  
वरा मापदण्डको पाल  ि ुधन प े कुराहरु पाल  िरेको छ 
वरा छै    

(९) उपलब्ि स्रोथ साि लार्धन मध्य  जर िर  बालबाधलकाको 
सवरोत्तम िहथलार्धन ध्या  ददएको छ वरा छै   

(१०) बाल संरक्षण  मापदण्ड ध माण धन िर  लािू िररएको छ वरा 
छै  ।   

 (२) सधमधथले उपदफा (१) बमोश्चजम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केह  अधिकार 
आवरश्यकथा अ सुार बाल कल्याण  अधिकार लाई प्र्यायोज  ि धन सक् छे । 

 

१६. स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथको बैठक स्बन्िी व्यवरस्ाााः स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथको बैठक 
स्बन्िी कायधनिवरधि देहाय बमोश्चजम ध िाधनरण  िररएको छ:– 

(१)  सधमधथको बैठक क्थीमा वरषधनको चार पटक अध्यक्षले थोकेको धमधथ  समय र स्ाा मा बस् ेछ    

(२)  अध्यक्षको ध देश मा सधमधथको बैठक सदस्य–सश्चचवरले बोलाउ ेछ । 

(३)  सदस्य–सश्चचवरले सधमधथको बैठक बस् े सूच ा सिहथ बैठकमा छलफल ह ुे िवरषयहरूको सूची 
थी  दद  अिावैर सधमधथका सदस्यहरूलाई उपलब्ि िराउ  ुप ेछ । 

(४)  सधमधथमा थ्काल कायम रहेका सदस्य सङ्खख्याको पचास प्रधथशथ भन्दा बढ  सदस्यहरू 
उपश्चस्ाथ भएमा सधमधथको बैठकको लाधि िण पूरक सङ्खख्या पिेुको माध  ेछ । 

(५)  सधमधथको बैठकको अध्यक्षथा अध्यक्षले ि ेछ र ध जको अ पुश्चस्ाधथमा उपश्चस्ाथ सदस्यहरूले 
आफू मध्येबाट छा ेको ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षथा ि ेछ । 

(६)  बैठकमा उपश्चस्ाथ सदस्यहरुको बहमुथको ध ण धनय मान्य ह ुेछ । मथ बराबर भएमा बैठकको 
अध्यक्षथा ि े व्यश्चिले ध ण ाधनयक मथ दद  सक् ेछ ।  

(७)  सधमधथको बैठकको ध ण धनय सधमधथको अध्यक्ष र सदस्य-सश्चचवरिारा प्रमाश्चण थ िरर ेछ।  

(८)  सधमधथको बैठक थाा सञ्चाल  खचधन स्ाा ीय थहको ध यमा सुार ह ुेछ ।   



(९)  बैठक स्बन्िी अन्य कायधनिवरधि सधमधथ आफैले ध िाधनरण  िरे बमोश्चजम ह ुेछ। 

 

१७. उपसधमधथ वरा कायधनटोल  िठ  ि धन सक् ाेः (१) सधमधथले आफूले ि ुधन प े कु ै काम सचुारु रुपले 
सञ्चाल  ि धनको ध धमत्त बाल िवरशषेज्ञ वरा िवरज्ञ  बाल म ोिवरज्ञ  समाज सेवरी  सामाश्चजक कायधनकथाधन  श्चशक्षक  
श्चचिक्सक  बाल क्लबका प्रधथध धि  सामाश्चजक पररचालक थाा बाल अधिकारकमीहरु मध्ये आवरश्यकथा सुार 
समावेरश ह ुे िर  ध श्चिथ अवरधिका लाधि बढ मा थी  सदस्यीय उपसधमधथ वरा कायधनटोल  िठ  िर  पररचाल  
ि धन सक् ेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोश्चजम िठ  ह ुे उपसधमधथ वरा कायधन टोल को काम  कथधनव्य र अधिकार  
कायधन प्रकृधथ अ सुार काममा खिटए वरा काम िरे वरापथ टोल  वरा सदस्यले पाउ  ेभत्ता वरा 
पाररश्रधमक वरा सेवरा सिुवरिा थाा अन्य कायधनिवरधि स्ाा ीय थहको प्रचधलथ ध यमा सुार 
सधमधथले थोकी ददए बमोश्चजम ह ुेछ । 

१८. वरडा स्थर य बाल अधिकार सधमधथाः (१) वरडा स्थर य बाल अधिकार सधमधथमा देहाय बमोश्चजमका अध्यक्ष 
र सदस्य रह ेछ :्- 
 (क) स्बश्चन्िथ वरडाको वरडा अध्यक्ष 1 ज ा  –अध्यक्ष 

 (ख) वरडाले थोकेको मिहला सदस्य सिहथ दरु्धन ज ा  

  वरडा सदस्य  स्ााध य माध्यधमक िवरद्यालयका प्रिा ाध्यापक वरा  

  श्चशक्षक  सूचीकृथ समाज सेवरी वरा सामाश्चजक कायधनकथाधन र 

  बाल म ोिवरज्ञ  श्चचिक्सक वरा स्टाफ  सधन िर  धथ  ज ा            –सदस्य  
 (ि) वरडाको बालबाधलका  श्चशक्षा र स्वरास््य र्कार् 

  हे े प्रमखु मध्ये अध्यक्षले थोकेको एक ज ा  -सदस्य 

 (घ)  वरडा स्थर य बाल सञ्जालको अध्यक्ष           –सदस्य  

 (ङ)  वरडा प्रहर  प्रमखु   ेपाल प्रहर                 –सदस्य 

 (च) बाल अधिकार  बाल संरक्षण   बाल कल्याण   श्चशक्षा  स्वरास््य थाा  

  बाल न्यायका के्षत्रमा कायाधन भुवर भएका व्यश्चि मध्येबाट अध्यक्षले 

  म ो य  िरेका क्थीमा एक ज ा मिहला सिहथ दरु् ज ा -सदस्य 

 (छ) वरडा सश्चचवर      –सदस्य–सश्चचवर  

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख)  (च) बमोश्चजम म ोध थ सदस्यको पदावरधि चार वरषधनको 
ह ुेछ र खण्ड (च) बमोश्चजम सदस्यमा म ो य  ह ुको लाधि देहाय बमोश्चजमको योग्यथा पूरा भएको 
ह ु ुप ेछ:– 

(क)   ेपाल   ािररक  
(ख)  पच्चीस वरषधन उमेर पूरा भएको   

(ि) मान्यथा प्राप्त िवरश्विवरद्यालयबाट क्थीमा आिारभथू थह उत्तीण धन िरेको, 



(घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्थी करण ी, मा वर बेचधबख  थाा ओसार पसार, लािू औषि धबक्री  
िवरथरण  थाा ओसार पसार,  स्पश्चत्त शरु्द्ीकरण , राहदा ी दरुूपयोि, अपहरण  स्बन्िी 
कसूर  सङ्गदठथ अपराि  बालबाधलका िवररुर्द्को कसूर  बाल अधिकार ह   ् वरा 
 ैधथक पथ  देश्चख े अन्य फौजदार  कसूरमा सजाय  पाएको  

(ङ) म ोध थ हुाँदाको बखथ राज ीधथक दलको सदस्य  रहेको। 

(च) स्बश्चन्िथ वरडाधभत्र स्ाायी बसोबास भएको। 

 

(3) उपदफा (3)मा जेसकैु लेखेको भएथा पध  वरडा सदस्य  िवरद्यालय व्यवरस्ााप  सधमधथका 
अध्यक्ष  िवरधभन्न संघसंस्ााका प्रधथध धि थाा अन्य पदे  सदस्यहरू थाा बाल सञ्जालका 
प्रधथध धिहरूका हकमा उमेर  बसोबास के्षत्र  शैश्चक्षक योग्यथाको आिारमा सदस्य ह ु 
अयोग्य माध  े छै । 

१९ वरडा स्थर य बाल अधिकार सधमधथको काम  कथधनव्य र अधिकाराः (1) वरडा स्थर य बाल अधिकार 
सधमधथको काम  कथधनव्य र अधिकार देहाय बमोश्चजम ह ुछेाः 

(क) वरडाबाट प्रस्थािवरथ ह ुे बालबाधलका र बाल अधिकार स्बन्िी योज ा   ीधथ र 
कायधनक्रमहरूको बाल अधिकारमा आिाररथ सहभाधिथामूलक ढंिबाट ध माधनण  ि े 

(ख) वरडा थहमा बाल अधिकारका सचेथ ा  प्रश्चशक्षण  कायधनक्रमहरू सञ्चाल  ि े िराउ  े

(ि) वरडालार्धन बालमैत्री ब ाउ  ेधसङ्गो प्रिक्रयाको  थेृ् वर धल  े

(घ) वरडा थहमा बाल अधिकारको अवरस्ाा अ िुम  थाा अध्यय  अ सुन्िा  ि े िराउ  े

(ङ) बालबाधलकाको स्बन्िमा प्राप्त उजूर हरूको संकल  ि े र रायसिहथ न्याियक सधमधथमा 
पठाउ  े

(च) बालबाधलकासंि परामशधन थाा छलफल कायधनक्रम ि े िराउ  े

(छ) वरडास्थरमा बालश्रम  बाल िवरवराह  बेचिवरख   ओसारपसार  बालबाधलका िवररूद्द ह ुे िहंसा  
दवु्यधनवरहार  शोषण  अन््यका लाधि बाल संरक्षण  मापदण्ड थजुधनमा िर  कायाधनन्य  ि े 

(ज) सावरधनजध क स ुवुरार्का समयमा स्ाा ीय थहबाट स्पन्न भएका बाल अधिकारका कायधनहरूको 
प्रिधथ िवरवररण  सावरधनजध क ि े 

(झ) वरडा थहमा बाल अधिकारका लाधि कायधनरथ सरकार  ध काय  संघसंस्ाा  पररयोज ा थाा 
सेवराहरूको  क्सांक  ि े 

(ञ) बाल अधिकारको संरक्षण  थाा स्वरिधन का लाधि बहपुक्षीय ध कायहरूसंि समन्वरय थाा 
सहकायधन ि े 

(ट) वरडामा रहेका बालक्लब  सञ्जाल  समूहको सूची थयार िर  स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथमा 
पेश ि े 

(ठ) वरडामा सञ्चाधलथ बालिहृ  अस्ाायी संरक्षण  सेवरा केन्रहरूको अ िुम  िर  स्ाा ीय बाल 
अधिकार सधमधथमा प्रधथवेरद  पेश ि े 

 
 



 
 
 

पररच्छेद 6 

बाल कल्याण  अधिकार  
२०. बाल कल्याण  अधिकार को ध यिुीाः (१) चौदण्डीिढ   िरपाधलकाले ऐ को दफा ६१ को उपदफा 
(१) बमोश्चजम ह ु े िर  एक ज ा बाल कल्याण  अधिकार  स्ाा ीय थहको कमधनचार  पदपधुथधन प्रिक्रया 
अ सुार ध यिु ि ेछ ।  

(२)  उपध यम (१) बमोश्चजम बाल कल्याण  अधिकार को ध यशु्चि  भएस्म चौदण डीिढ  
 िरपाधलकाले मिहला थाा बालबाधलका शाखा प्रमखु वरा अधिकृथ स्थरको अन्य कु ै 
कमधनचार लाई बाल कल्याण  अधिकार  थोक्  सक् ेछ । 

(३)  उपध यम (१) बमोश्चजम ध यिु बाल कल्याण  अधिकार ले स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथको 
सदस्य सश्चचवरको रूपमा काम ि ेछ । 

२१. बाल कल्याण  अधिकार को काम  कथधनव्य र अधिकाराः बाल कल्याण  अधिकार को काम, कथधनव्य र 
अधिकार देहाय बमोश्चजम ह ुछेाः 

(क) स्ाा ीय बालअधिकार सधमधथको ध ण धनय एवंर ध देश हरू कायाधनन्वरय  ि े वरा 
िराउ े। 

(ख)  ेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्ाा ीय थहबाट स्वरीकृथ  ीधथ र योज ा अ रुूप 
सधमधथको वरािषधनक कायधनक्रम र बजेट थजुधनमा थाा कायाधनन्वरय  ि धन स्ाा ीय थह र 
स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथलाई आवरश्यक सहयोि ि े एवंर कायधन स्पाद को 
प्रिधथ प्रधथवेरद  सधमधथको बैठकमा पेश ि े ।  

(ि) स्ाा ीय थहधभत्र स्ाायी थाा अस्ाायी रूपमा बसोबास ि े सबै बालबाधलकाले प्राप्त 
ि ुधनप े हेरचाह, स्वरास््य, श्चशक्षा, संरक्षण  थाा सहभाधिथाको अवरस्ाा स्बन्िी थ्याङ्क 
संकल , अध्यावरधिक र िवरश्लषेण  िर  प्रधथवेरद  थयार ि े । 

(घ) स्ाा ीय थहका जोश्चखममा परेका, िवरशेष संरक्षण को आवरश्यकथा भएका, वैरकश्चल्पक 
हेरचाहको आवरश्यकथा भएका थाा कसूरबाट पीधडथ बालबाधलकाको थ्काल उद्दार, 

म ोसामाश्चजक िवरमशधन, उपचार, अस्ाायी संरक्षण , आमाबाबलुाई पाररवराररक सहयोि, 

पाररवराररक प ुधमधनल  थाा वैरकश्चल्पक स्याहार लिायथका कायधन ि े ।   

(ङ)  खण्ड (घ) बमोश्चजमका कायधन ि धन कायधनयोज ा थयार िर  स्ाा ीय बाल अधिकार 
सधमधथ समक्ष स्वरीकृधथका लाधि पेश ि े र स्वरीकृथ कायधनयोज ा कायाधनन्वरय  ि े । 



(च) खण्ड (घ) मा उल्लेश्चखथ बालबाधलकाको सहायथाका लाधि यस ध यमावरल  बमोश्चजम 
जार  ह ुे ध देश्चशका थाा मापदण्डमा उल्लेख भए बमोश्चजमको अन्य कायधन ि े । 

(छ) आन्थररक थाा अन्थरदेशीय िमधनपतु्र/िमधनपतु्रीका रुपमा जा  योग्य आफ् ो भौिोधलक 
के्षत्रधभत्र स्ाायी ठेिा ा भएका बालबाधलकाको िवरवररण  स्ाा ीय थहबाट स्वरीकृथ 
िराई राििय बाल अधिकार पररषद् मा उपलब्ि िराउ े । 

(ज) बालबाधलका िवररूर्द्को कसूरको अ सुन्िा  प्रिक्रयामा पीधडथ थाा का ू को िवरवरादमा 
परेका बालबाधलकाको अस्ाायी थाा पाररवराररक संरक्षण का लाधि प्रहर  कायाधनलय 
थाा अदालथलाई आवरश्यक सहयोि उपलब्ि िराउ े । 

(झ)  ऐ को दफा ४९ बमोश्चजम स्ाा ीय थहधभत्र भएको वैरकश्चल्पक हेरचाहको व्यवरस्ाा,  

प ुस्ााधनप ा केन्र, अस्ाायी संरक्षण  सेवरा, ध िरा ी कक्ष, थाा बालबाधलकालाई शैश्चक्षक 
प्रयोज का लाधि राश्चखएका मठ, िरुूकूल, िु् बा, मदरसा, चचधन जस्था आवरासीय िहृको 
ध यधमथ अ िुम  िर  सोको प्रधथवेरद  बालअधिकार सधमधथ थाा अन्य स्बश्चन्िथ 
ध कायमा पेश ि े ।  

(ञ) स्ाा ीय थहमा भएका बालअधिकार उल्लंघ  स्बन्िी घट ामा बालबाधलकाको 
थ्काल उद्दार, राहथ, संरक्षण  र घट ा व्यवरस्ााप  स्बन्िी कायधन ि े ।  

(ट) मलुकुी देवरा ी संिहथा, २०७४ बमोश्चजम बालबाधलकाको संरक्षक वरा माावरर 
ध यशु्चिका लाधि अदालथमा ध वेरद  दद े । 

(ठ)  बालबाधलकाको लाधि वैरकश्चल्पक हेरचाहको उपलब्िथाको प्रधथवेरद  अदालथले माि 
िरेको अवरस्ाामा पेश ि े ।  

(ड) वैरकश्चल्पक हेरचाहमा राश्चखएका बालबाधलकाको जन्मदथाधन ि धन,  ािररकथा ब ाउ  र 
ध जको चल अचल स्पश्चत्तको अधभलेख राखी संरक्षण  ि धन स्बश्चन्िथ ध कायमा 
सहजीकरण  थाा धसफाररस ि े । 

(ढ) बालबाधलकाको िोपध यथाको हकको उल्लंघ   ह ुे िर  खण्ड (ि), (झ), (ञ) र 
प्रचधलथ का ू  बमोश्चजम प्रकाश्चशथ ि ुधनप े सूच ा समेथको प्रधथवेरद  स्ाा ीय बाल 
अधिकार सधमधथको स्वरीकृधथमा प्रकाश  ि े र सोको िवरवररण  आधाधनक वरषधन समाप्त 



भएको साठी दद धभत्र प्रदेश बाल अधिकार सधमधथ र राििय बाल अधिकार पररषदमा 
पेश ि े ।  

(ण ) स्ाा ीय थहको योज ा थजुधनमा प्रिक्रयामा बालबाधलकाका िवरषयलाई प्रााधमकथा दद  
पहल ि े । 

(थ) सधमधथबाट प्र्यायोश्चजथ अन्य काम ि े िराउ े । 

 
 

पररच्छेद 7 

बाल म ोिवरज्ञ वरा म ोसामाश्चजक िवरमशधनकथाधन, समाजसेवरी थाा सेवरा प्रदायक ध काय स्बन्िी व्यवरस्ाा 
 

२२.समाजसेवरी थाा बाल म ोिवरज्ञ वरा म ोसामाश्चजक िवरमशधनकथाधनको सूची थाा ध यिुीाः (1) स्ाा ीय थहमा रह  
समाजसेवरी थाा बालम ोिवरज्ञ वरा म ोसामाश्चजक िवरमशधनकथाधनको रूपमा काम ि धन चाह े व्यश्चिले स्ाा ीय बाल 
अधिकार सधमधथ समक्ष आफ् ो  ाम सूचीकृथ िराउ  ुप ेछ। 

(2)  उपदफा (१) बमोश्चजम समाजसेवरी थाा म ोिवरज्ञ वरा म ोसामाश्चजक िवरमशधनकथाधनलाई 
सूचीकृथ ि धनका ध धमत्त स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथले ध वेरदकले पेश ि ुधनप े आवरश्यक 
कािजाथ थाा िवरवररण को सूचीसमेथ संलग्  िर  साथ दद को सावरधनजध क सूच ा जार  
ि ेछ। 

(3)  समाजसेवरी थाा बाल म ोिवरज्ञ वरा म ोसामाश्चजक िवरमशधनकथाधनको रूपमा काम ि धन र्च्छुक 
व्यश्चिले सूच ामा थोिकए बमोश्चजमका कािजाथ थाा व्यश्चििथ िवरवररण  सिहथ स्ाा ीय 
बालअधिकार सधमधथमा ध वेरद  दद  ुप ेछ ।  

(4)  उप-दफा (3) बमोश्चजमको ध वेरद  थाा कािजाथको जााँचबझु िदाधन स्ाा ीय बाल 
अधिकार सधमधथले थोकेको न्यू थम योग्यथा पिेुका ध वेरदकहरूलाई समाजसेवरीका रूपमा 
स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथले सूचीकृथ िर  सोको सूच ा प्रकाश  ि ेछ । 

(5) समाजसेवरीको छ ौट र ध यशु्चिको प्रिक्रया, ध जको काम, कथधनव्य, अधिकार, पाररश्रधमक 
थाा अन्य सिुवरिा स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथको धसफाररसमा स्ाा ीय थहले थोके 
बमोश्चजम ह ुेछ । 

(6) उपदफा (5) बमोश्चजम ध यिु ह ुे समाजसेवरीको पाररश्रधमक स्ाा ीय थहले व्यवरस्ाा 
ि ेछ । 

२३. सेवरा प्रदायक ध कायको  क्साकं  थाा सूचीकरण ाः (1) स्ाा ीय थहमा रह  बालबाधलकाको हक  िहथ र 
अधिकारको संरक्षण  थाा स्वरिधन का लाधि र्धनच्छुक सामाश्चजक संस्ााहरू स्ाा ीय थहमा अध वरायधन रूपमा 
सूचीकृथ ह ु ुपदधनछ। 



(2) उपदफा (1) सूचीकृथ ि धनका ध धमत्त स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथले ध वेरदकले पेश 
ि ुधनप े आवरश्यक कािजाथ थाा िवरवररण को सूचीसमेथ संलग्  िर  साथ दद को 
सावरधनजध क सूच ा जार  ि ेछ। 

(3)  स्ाा ीय थहमा सूचीकृथ ह ु र्च्छुक सेवरा प्रदायक ध कायले सूच ामा थोिकए बमोश्चजमका 
कािजाथ थाा संस्ाािथ िवरवररण  सिहथ स्ाा ीय बाल अधिकार सधमधथमा ध वेरद  दद  ु
प ेछ ।  

(4)  उप-दफा (3) बमोश्चजमको ध वेरद  थाा कािजाथको जााँचबझु स्ाा ीय बाल अधिकार 
सधमधथले थोकेको योग्यथा पिेुका ध वेरदकहरूलाई सेवरा प्रदायक ध कायको रूपमा स्ाा ीय 
बाल अधिकार सधमधथले सूचीकृथ िर  सोको सूच ा प्रकाश  ि ेछ । 

(5) उपदफा (4) बमोश्चजम सूचीकृथ भएका ध कायलार्धन सधमधथले आवरश्यक परेको बेलामा 
स्झौथा िर  सेवरा प्रवराहको अवरसर प्रदा  ि ेछ। 

 

पररच्छेद ८ 

बाल कोष थाा िवरिवरि 

 

२४. बालकोषाः (1)िवरशेष संरक्षण का आवरश्यकथा भएका थाा जोश्चखममा परेका थाा िहंसा पीधडथ 
बालबाधलकाको सहयोिााधन  िरपाधलकास्थरमा एक बाल कोष रह ेछ। 

(2)उपदफा (1) बमोश्चजमको बालकोषमा देहाय बमोश्चजमका रकमहरू रह ेछ  ्

(क) चौदण्डीिढ   िरपाधलकाबाट वरािषधनक रूपमा िवरध योश्चजथ बजेट 

(ख) संघसंस्ााबाट प्राप्त ह ुे सहायथा  

(ि) ध जी व्यवरसाय थाा व्यश्चिहरूबाट प्राप्त ह ुे दा  दाथव्य थाा चन्दा सहायथा 
(घ) स्ाा ीय न्याियक सधमधथबाट बालबाधलकािवररूर्द् िहंसाका घट ामा िररएको जररवरा ा 

रकम 

(ङ) अन्य थोिकएका आ्दा ी 
(३)  उपदफा २ मा ज ुसकैु कुरा लेश्चखएको भएथाप ी मध्यपा , िमुपा  जस्था व्यापाररक 
प्रधथष्ठा हरुवराट प्राप्त ह ुे सहयोिलाई स्वरीकार िरर ेछै  । 

 

२५. कोषको प्रयोि प्रयोज ाः देहाय बमोश्चजमको प्रयोज को लाधि बालकोषको प्रयोि ि धन सिक ेछाः- 
(क)  िवरशेष संरक्षण को आवरश्यकथा भएका थाा आपथकाल   अवरस्ाामा रहेका 

बालबाधलकाको उर्द्ार ि धन,   

(ख) िवरशेष संरक्षण को आवरश्यकथा भएका थाा आपथकाल   अवरस्ाामा रहेका 
बालबाधलकाकालाई राहथ  अस्ाायी संरक्षण  सेवरा  पाररवराररक प ुधमधनल  थाा 
प ुाःस्ााप ा  म ोसामाश्चजक िवरमशधन  स्वरास््य उपचार  का ू ी उपचार जस्था सेवरा प्रदा  
ि धन,  



(ि)  बालबाधलकाको हक िहथ स्बन्िमा सधमधथले थोके बमोश्चजमको अन्य काम ि धन िराउ   

(२) बालकोषबाट िरर े बालबाधलकाको सहयोिका लाधि देहाय अ सुारको कािजाथ पेश 
ि ुधनप ेछ । 

क) सहयोि माि स्वरन्िी ध वेरद  

ख) स्वरश्चन्िथ वरडाको धसफाररस 

ि) जन्मदथाधन 

घ) जन्मदथाधन  ह ुे बालबाधलकाको हकमा मान्यथा प्राप्त श्चचिक्सकवराट उमेर ध िाधनरण  िरेको 
कािज 

२६. बालकोषको खचधनका सीमााः (1) बालकोषको रकम देहायका अवरस्ाामा स्ाा ीय बाल अधिकार 
सधमधथको ध ण धनयबाट खचधन ि धन सिक े छाः 

  

(क) िहंसा पीधडथ बालबाधलकालार्धन अधिकथम रू.10 हजार स्मको घर िफथी थाा 
स्वरास््य उपचार सेवराका लाधि 

(ख) िहंसा पीधडथ बालबाधलकाको न्यायका लाधि अस्ाायी आवरास  म ोिवरमशधन  याथायाथ 
थाा का ू ी सहायथामा लाग् े खचधन अधिकथम रू. 25 हजार स्म 

(ि) जोश्चखममा रहेका बालबाधलकाका लाधि थ्काल राहथ  शैश्चक्षक वरृश्चत्त  स्वरास््य सेवरा 
एवंर सामाश्चजक संरक्षण वरापथ अधिकथम प्रधथ बालबाधलका रू. 5 हजार स्म 

(2) बालकोष थाधलम  िोष्ठी  बैठकभत्ता  भ्रमण  थाा अ िुम  एवंर प्रशासध क कायधन र सचेथ ाका 
कायधनक्रममा खचधन ि धन पार्  ेछै । 

 

२७. कोषको खाथा सञ्चाल ाः (1) कोषको रकम सधमधथको ध ण धनयले कोष थाा लेखा ध यन्त्रक 
कायाधनलयको सहमधथमा  ेपाल राष्ट बैकबाट र्जाजथ प्राप्त पायक प े क वरिधनको बैंकमा वरा  ेपाल 
सरकारबाट िवरत्तीय कारोबार ि े अ मुधथ प्राप्त सहकार मा खाथा खोल  सञ्चाल  िरर ेछ। 

(2)  उपदफा 1 बमोश्चजमको खाथा सञ्चाल का लाधि चौदण्डीिढ   िरपाधलकाको हकमा प्रमखु 
प्रशासकीय अधिकृथ र लेखा प्रमखुको संयिु दस्थखथमा सञ्चाल  िरर छे। 

(3)  प्रचधलथ का ू मा ज ुसकैु कुरा लेश्चखएको भएपध  कोषको रकम खचधन  भर् आधाधनक वरषधनको 
अन््यमा बााँकी रहेमा ्यस्थो रकम ििज ह ुे छै । 

२८. कोषको लेखा र लेखा पर क्षण ाः (1) कोषको आय व्ययको लेखा  ेपाल सरकारले अप ाएको लेखा 
प्रण ाल  बमोश्चजम राश्चख छे। 

(2) कोषको लेखा पररक्षण  महालेखा पररक्षकबाट ह ुेछ। 

 



 
 

पररच्छेद-९ 

िवरिवरि 

२९. स्रोथको व्यवरस्ााप ाः चौदण्डीिढ   िरपाधलका थाा वरडाले बाल अधिकारको संरक्षण  थाा स्वरिधन  कायधन 
सञ्चाल  ि धन योज ा ध माधनण  िर  सो योज ाको कायाधनन्वरय का लाधि आवरश्यक बजेट थाा स्रोथको 
व्यवरस्ााप  ि ेछ । 

३०. प्रो्साह  परुस्कारको व्यवरस्ाााः बाल अधिकारको संरक्षण  थाा स्वरिधन  कायधनमा उल्लेख ीय योिदा  
दद े व्यश्चि  बालक्लब  सञ्जाल थाा संघसंस्ाालार्धन चौदण्डीिढ   िरपाधलकाले उश्चचथ परुस्कार प्रदा  ि धन 
सक् ेछ । 

३१.कायधनिवरधिको व्याख्या ि े वरा वरािा अड्काउ फुकाउ  ेअधिकाराः कायधनिवरधिको कायाधनन्वरय को धसलधसलामा 
कु ै दििवरिा ह ु िएमा सोको व्याख्या वरा बािा अड्काउ फुकाउ  े अधिकार चौदण्डीिढ   िरपाधलकाको  
कायधनपाधलकालार्धन ह ुछे। 

३२.संसोि  ि धन सिक ाेः यस कायधनिवरधिलार्धन चौदण्डीढ   िरपाधलकाको कायधनपाधलकाले आवरश्यक संसोि  ि धन 
सक् ेछ। 

३३.खारेजी र बचाउाः यो कायधनिवरधि बालबाधलका स्बन्िी प्रचधलथ  ेपाल सरकार थाा प्रदेश  ं. १, प्रदेश 
सरकारको का ू संि बाश्चझ  िएमा बाश्चझएको हदस्म यो कायधनिवरधि अमान्य ह ुेछ  र  ेपाल सरकार थाा 
प्रदेश सरकारको का ू मा लेश्चखएको कुराहरू मान्य ह ुछे। 

३४. यसै कायधनिवरधि बमोश्चजम भए िरेको माध  ाेः चौदण्डीिढ   िरपाधलकाले यो कायधनिवरधि लािू ह ुभुन्दा अश्चघ 
िरेका बालबाधलका स्बन्िी कायधनहरू यसै कायधनिवरधि बमोश्चजम भए िरेको माध  छे। यस कायधनिवरधिमा उल्लेख 
 भएका प्रिक्रयाहरू अवरल्वर  िदाधन बालबाधलका स्बन्िी प्रचधलथ  ेपाल सरकार थाा प्रदेश सरकारको 
का ू मा भएको बाल अधिकार संरक्षण  र स्बिधन  प्रिक्रयाहरू अवरल्वर  ि धन कु ै बािा प े छै । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अ सुचुी १ 

afnSnj÷;~hfn cfj4tfsf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf 

lgj]bg kqsf] 9Ffrf 

           ldlt 

 

>L afnsNof0f clwsf/L Ho", 

========================kflnsf 

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

   ljifo M afnSna ;"lrs[t÷cfa4tf u/L kfpmF 

dxf]bo, 

  xfdLn] ======================== gfdsf] afnSnj vf]Ng rfx]sf]n] ===============================:yfgLo 

txjf6 l:js[t æ afnclwsf/ ;+/If0f tyf ;Daw{g ;DaGwL sfo{ljlw, @)&& sf] kl/R5]b $ -(_ n] u/]sf] 

Joj:yf Æ adf]lhd Snj ;'lrs[t÷cfa4tf ug{sf] nflu b]xfosf] ljj/0f vf]nL lgj]bg u/]sf 5f}+ .  

k|:tfljt Snjsf] lgb]{lzsfsf] Ps k|lt, l;kmfl/z, afnSnj cfj2tf clen]v kmf/d / Snjsf kbflwsf/Lx?sf] 

hGd btf{ k|df0f kqsf] kmf]6f]skL o;} ;fy ;+nUg ul/Psf] 5 . 

            

            ejbLo 

            cWoIf 

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

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

@_ cg';"rL # cg';f/sf] ljwfg @ k|lt 

#_ afnSnjsf] lg0f{o 

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

%_ j8fsf] l;kmfl/; 

^_ afnSnjsf] sfo{;ldltsf] afnaflnsfx?sf] hGdbtf{sf] k|ltlnkL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';'rL @ 

=================================== afn ;d"x jf Snj ====================================================== sf] 



u7g tyf sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf @)&&  -ljwfg_ 

k|:tfjgfM 

/fi6« lgdf{0fsf] nflu afnaflnsfx?sf] ;d]t e"ldsf dxTjk"0f{ x'g] ePsf]n] pgLx?sf] zf/Ll/s, ;fdflhs, 

;+j]ufTds / af}l4s ljsf; ub}{ afnaflnsfx?sf] xslxt Pj+ afn clwsf/sf] ljifodf hgr]tgf hufO{ 

;fdflhs, ;+f:s[lts, z}lIfs Pj+ cGo ;Da4 If]qdf ;d]t afn ;xeflutf h'6fpg / afn ljsf;sf ;fy} afn 

;+/If0fsf] kxn ug{ jf~5gLo ePsfn] of] lgb]{lzsf th'{df ul/Psf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM 

o; ljwfgsf] gfd æ================ afn ;d"x÷Snj u7g tyf sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf @)&& /xg] 5 . of] ljwfg       

rf}b08Lu9L gu/kflnsfaf6 :jLs[t eP kl5 t'?Gt} nfu' x'g]5 . 

@= sfof{noM o; ljwfg adf]lhd ul7t ============== afn ;d"x÷Snj========= sf] sfof{no lhNnf pbok'/ 

rf}b08Lu9L gu/kflnsf j8f g+= ======== l:yt ================== :yfgdf /xg]5 . 

#= 7]ufgfM o; afn ;d"x÷Snjsf] kqfrf/ Od]n jf ;Dks{ 7]ufgf lgDg adf]lhd x'g]5M 

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

$= kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]dfM 

-s_ æSnjÆ eGgfn] o; ljwfgsf] wf/f ^ cg'?k ul7t Snj hgfpg] 5 . of] Snj kflnsf cfj2tf ePsf] afn 

SnjnfO{ hgfpg]5 . 

-v_ æafnaflnsfÆ eGgfn] o; ljwfgsf] k|of]hgsf] nflu * jif{b]lv dfly !* jif{ ggf3]sf afnaflnsfx?nfO{ 

hgfpg]5 .  

%= p2]Zo Pj+ sfo{x?M 

o; afn ;d"xsf] b]xfo adf]lhdsf p2]Zo Pj+ sfo{x? /xg]5g\M 

-s_ afnaflnsfx?sf] zf/Ll/s, dfgl;s, ;fdflhs, ;+j]ufTds tyf ;xeflutfTds ljsf;sf] clea[l4 ug]{ . 

-v_ afn clwsf/ ;DaGwL /fli6«o Pj+ cGt/f{li6«o sfg"gsf] af/]df ;r]tgf u/fpg' . 

-u_ afn ;d"xsf] lj:tf/ / ;+u7gfTds Ifdtf clea[l4 ug]{ . 

-3_ wd{, j0f{, lnË, hfthflt jf cGo s'g} cfwf/df afnaflnsfx?nfO{ ljgf e]befj ;dfg cj;/ k|bfg ug]{ 

af/] hgr]tgf hufpg] 

-ª_ afnaflnsfx?sf] lj?4 x'g] 3/fo;L lx+;f, afn of}g zf]if0f, afn b'Jo{jxf/, afn>d, afn a]rljvg, afn 

ljjfx h:tf ;fdflhs ljs[ltsf lj?4 :yfgLo ?kdf ;r]tgf hufO{ ;f] sf] sfg"gL pkrf/sf] nflu  

-r_ afn clwsf/ ;DjGwL lalaw sfo{s|dx? ;+rfng ug]{ . 

-5_ afn ljsf; ;DaGwL ljljw sfo{qmdx? ;+rfng ug{' . 

-h_ k"j{ afnljsf; ;DaGwL sfo{qmdx?df ;xefuL u/fpg' . 

-em_ afnaflnsf ;DaGwL x/]s ultljlwdf ;xeflutf u/fpg' . 

-`_ jftfj/0f :jf:Yo ;DaGwL sfo{qmdnfO{ afn ultljlwdf ;dfj]z u/fpg' . 

-6_ cfkm\gf] ;d"x leqsf afnaflnsf ;DaGwL ljljw cfwf/df tYof+s;+sng ug{' . 

-7_ afnaflnsfx?sf] ;d:of klxrfg u/L ;f] ;d:of ;DalGwt lgsfodf k'¥ofpg / ;dfwfg ug]{ k|oTg ug{' . 

-8_ hGdbtf{, afn lzIff, aflnsf lzIff, afna[l4 -tf}n_ ;/;kmfO{, vf]k kf]if0f, afn:ofxf/, cfof]l8gsf] dxTj 

h:tf dft[ Pj+ afn :jf:ysf] ljifodf ;Gb]z jfxssf] ?kdf sfo{ ug]{ . 

-9_ afnaflnsfx?;Fu ;DjlGwt /f]u emf8f kvfnf, lgdf]lgof tyf v'Nnf lbzf lk;fj d'Qm If]q jgfpg] 

nufotsf ljifodf ;dfhdf hfgsf/L Pjd+ ;f] sf] lg/s/0fsf] nflu r]tgf hufpg' . 



-0f_ lk5l8Psf, hf]lvddf k/]sf, ljkGg, åGb Pj+ b}jL k|sf]kaf6 kLl8t afnaflnsfx?sf] k'g{:yfkgfsf] nflu 

kxn ug'{ . 

-t_ cGo afn ;d"xx? jf lgsfo;Fu ;d]t ;dGjo u/L Plss[t ?kdf sfd ug{] . 

-y_ afnaflnsfsf] k"0f{ ljsf;sf nflu cGo ljljw /rgfTds sfo{qmdx? ;+rfng ug{] . 

-b_ Pr=cfO{=le= P8\;sf ;DjGwdf hgr]tgf hfu[t u/fpg] . 

-w_ afn ljjfx, jx'ljjfx, cgd]n ljjfx, hftLo e]befj Pj+ bfOhf] k|yf nufot ;fdflhs ljs[ltsf] lj?4 

hgr]tgf hufpg] . 

-g_ afnaflnsfx?nfO{ ljljw k|lt:kwf{Tds ultljlwdf ljgf e]befj afnaflnsfnfO{ ;l/s u/fpg kxn ug]{ . 

^= afn Snjsf] u7gM 

^=! afnSnjsf] u7g ;d"xsf ;fwf/0f ;b:ox?sf] ;fwf/0f ;efaf6 x'g] lgjf{rg k|s[ofaf6 x'g]5 . o; 

afnSnjsf] sfo{ ;ldltdf lgDgfg';f/sf kbflwsf/L x'g]5g\M 

-s_ cWoIf M ! hgf 

-v_ pkfWoIf M ! hgf 

-u_ ;lrj M ! hgf 

-3_ ;x;lrj M ! hgf 

-ª_ sf]iffWoIf M ! hgf 

-r_ ;b:o M slDtdf @ hgf / al9df ( hgf;Dd 

-5_ ;Nnfxsf/ M cfjZostfg';f/ 

-h_ ;+/Ifs M ! hgf 

^=@ afn Snjsf] sfo{ ;ldltsf] ;+/rgf ;dfj]zLtfsf] cfwf/df u7g x'g]5 . 

&= ;Nnfxsf/M 

afn Snjn] ;Nnfxsf/ lgo'lQm ubf{ lgDg cfwf/df ug{' kb{5 M 

-s_ k"j{ afn Snjsf] cWoIf kb]g ;Nnfxsf/ x'g]5 . 

-v_ :yfgLo lzIfs, v]nf8L, k|ltli7t ljåfg, k|fWofks jf ;dfhsf k|ltli7t JolQm jf ;DalGwt ;+:yfsf 

;b:ox?sf cleefjs dWo]af6 cfjZostfg';f/ ;Nnfxsf/x? /xg] 5g\ . 

*= ;+/IfsM 

afn Snjsf ;+/Ifsdf ;+:yfnfO{ cleefjssf] ?kdf cfly{s jf Joj:yfksLo ;xof]u k|bfg ug]{ ;+:yf÷JolQm 

/xg] 5g\ . ;+/Ifssf] lgo'lQm afn ;d"xsf] lg0f{o cg';f/ x'g]5 .  

*=! ljBfnodf Pshgf lzIfs ;+/Ifs / k|fwfgfWofks k|d'v ;+/Ifs lzIfs /xg]5g . 

(= kbfjlwM 

afn Snjsf] kbfjwL u7g ePsf] ldltn] @ jif{sf] x'g]5 . s'g} kbflwsf/Ln] /flhgfdf lbPdf jf cGo s'g} 

sf/0fn] kb l/Qm ePdf kbflwsf/Lsf] xsdf afFsL cjlwsf nflu ;DalGwt afn Snjn] cfkm' dWo]af6 lgo'lQm 

ug]{5 / ;b:o kbsf nflu cfkm\gf] ;fwf/0f ;b:o dWo]af6 rog ug{' kg]{5 . 

!)= kbflwsf/Lsf] sfd, st{Jo / clwsf/M 

kbflwsf/Lx?sf] b]xfo adf]lhdsf] sfd, st{Jo / clwsf/ x'g]5M 

-s_ cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M 

!= Snjsf] j}7s / ;d"xsf] ;fwf/0f ;efsf] cWoIftf u|x0f ug]{ . 

@= Snjsf] a}7s jf ;fwf/0f ;efdf cfjZos k|:tfj / sfuhft k]z ug]{ u/fpg]. 

#= Snjsf] cfDbfgL, vr{ lx;fa / cGo sfuhft ;'/lIft /fVg] /fVg nufpg] . 



$= Snjsf] lg0f{osf] lgb]{zg sfof{Gjog ug]{ u/fpg] . 

%=Snjsf] k|ltlglw rog u/L k7fpg] jf ;d"xsf] k|ltlglwTj ug]{. 

^= pkfWoIf / ;b:ox?nfO{ ljifout sfo{ef/ ljefhg u/L lbg] . 

&= ;ft lbg eGbf a9L ;dosf nflu cg'kl:yt ePdf pkfWoIfnfO{ / pkfWoIf gePdf cfkm" dWo]sf jl/i7 

;b:onfO{ sfo{jfxs cWoIf tf]Sg] . 

*= afn Snj lhNnf ;dGjo ;ldlt;Fu ;dGjo u/L jf cGo ;+3 ;+:yf jf lgsfox?;Fu sfo{s|dsf] dfu ug]{ 

/ sfof{Gjog ug]{ u/fpg] . 

(= tf]lsPsf] cGo sfo{ ug]{ . 

v= pkfWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M pkfWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

!= cWoIfsf] cg'kl:yltdf sfo{afxs cWoIf e} sfo{ ug]{ . 

@= tf]lsPsf] cGo sfd ug]{ . 

u= ;lrjsf] sfd, st{Jo / clwsf/M ;lrjn] cWoIfsf] k|ToIf lgb]{zgdf /xL b]xfosf] sfd st{Jo / clwsf/sf] 

k|of]u tyf kfng ug'{ kg]{5M 

!= Snjsf] :jLs[t sfo{qmd sfof{Gjog ug]{ . 

@= afnaflnsf jf afn Snj;+u ;DalGwt JolQmsf]  clen]v cBfjlws ug]{ . 

#= Snjsf] rn, crn tyf lhG;L ;DklQsf] nut /fVg] . 

$= Snjsf] a}7ssf] dfOGo"6 ug]{, lg0f{o ug]{ k'l:tsf lhDdf lng] / lg0f{o k|dfl0ft ug]{ . 

%= Snjsf] k|zf;sLo sfo{ ug]{ . 

^= cWoIfsf] lgb]{zg cg';f/ j}7s af]nfpg] . 

&= tf]lsPsf] cGo sfo{ ug]{ . 

3= ;x;lrjsf] sfd, st{Jo / clwsf/M 

!= ;lrjsf] cg'kl:yltdf ;lrjsf] sfo{ef/ ;+xfNg] . 

@= tf]lsPsf] cGo sfo{ ug]{ . 

ª= sf]iffWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M 

!= Snjsf] cfo Joo b'?:t /fVg] . 

@= cfly{s jh]6 tof/ u/L ;d"xsf] j}7sdf k]z ug]{ . 

#= cfly{s ;xof]u h'6fpg] . 

$= cfly{s sf/f]jf/ ;DjGwL lhDd]jf/L k"/f ug]{ . 

r= ;b:osf] sfd st{Jo / clwsf/M 

!= j}7sdf ;xefuL x'g] . 

@= lg0f{osf] nflu cfkm\gf] dt k]z ug]{ . 

#= tf]lsPsf] sfo{ ug]{ . 

$=;d"xsf] lxt x'g] cGo /rgfTds sfo{ ug]{ . 

!!= ;b:otfM 

c= ;b:otfsf] of]UotfM 

o; afn ;d"xdf b]xfosf afnaflnsf ;b:o x'g kfpg] 5g\ M 

-s_ pd]/ slDtdf * jif{ k'uL !* jif{ ggf3]sf] 

-v_ :yfoL ;?jf /f]u gnfu]sf] . 

-u_ duh glju|]sf] jf af}nfxf gePsf] . 



-3_ ;d"xsf] lgb]{lzsfdf k|lta4 x'g] . 

cf= ;b:otfsf] vf/]hLM 

-s_ duh lju|]df jf jf}nfxf ePdf . 

-v_ !* jif{ pd]/ gf3]df . 

-u_ d[To' ePdf . 

-3_ /flhgfdf lbPdf . 

-ª_ cljZjf;sf] k|:tfj kfl/t eO{ x6fOPdf . 

-r_ ;b:otf gljs/0f gePdf . 

-5_ nuftf/ tLg k6s ljgf ;"rgf j}7sdf cg'kl:yt ePdf . 

-h_ Ps eGbf a9L afn Snjsf] ;b:otf lnPsf] kfOPdf jf k|ltlglwTj u/]df . 

!@= ;d"xsf kbflwsf/Lsf] pd]/sf] xbM 

afn Snjsf sfo{;ldltsf kbflwsf/Lsf] pd]/ slDtdf cf7 jif{ k'u]sf] x'g' kg]{5  / !^ jif{ ;Ddsf] /xg]5 . 

!#= cf/If0fM 

o; afn Snjdf ;Dk"0f{ ;b:o ;+Vofsf] slDtdf %) k|ltzt aflnsf x'g'kg]{5 t/ ;d"xdf k|of{Kt aflnsf 

;b:o gePdf klg ;d"x sfod} /xg]5 . 

!$= ;b:otf z'Ns tyf gljs/0fM 

-s_ afn Snjsf] ;b:otf z'Ns jf gjLs/0f z'Ns jf cGo s'g} z'Ns afn Snjn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

-v_ afn ;d"xsf ;b:on] cf cfkm\gf ;d"xdf x/]s jif{ ;b:otf gljs/0f ug{' kg]{5 . 

!%= a}7sM 

afn ;d"xn] slDtdf dlxgfsf] Ps k6s a}7s a:g' kg]{5 . j}7ssf] u0fk"/s ;+Vof %!Ü sf] pkl:yltnfO{ 

dflgg]5 . 

!^= lg0f{oM 

afn ;d"xsf] a}7sdf ax'dtsf] lg0f{o dfGo x'g] 5 t/ dt a/fa/ ePdf cWoIfn] lg0ff{os dt lbg] ;Sg] 5 . 

gf]6M lg0f{o k|lqmofdf ;+/Ifs jf ;Nnfxsf/n] dtsf] k|of]u ug{ kfpg] 5}gg\ . 

!&= lgjf{rgM 

afn ;d"xn] k|hftflGqs k4lt cg'?k cfkm\gf] ;d"xsf] lgjf{rg kbfjlw ;dfKt x'g'eGbf Ps dlxgf klxn] 

;DkGg ug{'kg]{5 . 

!*= lgjf{rg clws[t M 

afn ;d"xn] cfkm\gf ;+/Ifs Pj+ ;Nnfxsf/ dWo]af6 slDtdf tLg hgf lgjf{rg clws[t tf]Sg' kg]{5 . ;f] dWo] 

Ps hgf d'Vo lgjf{rg clws[t /xg] 5g\ . d'Vo lgjf{rg clws[tn] lgjf{rg k|lqmof jf sfo{ljlw cfkm} lgwf{/0f 

ug]{5 . 

!(= sf]ifM 

-s_ o; afn ;d"xn] cfkm\gf] gfdaf6 Pp6f sf]ifsf] :yfkgf ug]{5 . 

-v_ a}+s jf ljlQo ;+:yfdf vftf ;+rfng ug{ ;d"xn] cWoIf,sf]iffWoIf / ;+/Ifssf] gfdjf6 ;~rfng ug'{kg]{5 

. sf]ifaf6 /sd lemSg' kbf{ ;d"xsf] lg0f{o clgjfo{ ?kdf x'g' kg]{5 . afn ;d"x÷Snjsf] lg0f{o cg';f/ sf]ifsf] 

/sd vr{ ug{ ;lsg] 5 . tyf j}+s vftf vf]Ngsf nflu rf{b08L9L gu/kflnsfsf] clgjfo{ l;kmfl/; lng' kg]{5 

. 

-u_ sf]ifdf b]xfosf ;|f]taf6 /sd hDdf x'g]5M 

!= afnaflns;Fu ;DjlGwt lgsfoaf6 k|fKt ;xof]u . 



@= ;xof]u, pkxf/ . 

#= ;b:otf tyf gljs/0f z'Ns . 

$= ;f+:s[lts jf ljljw /rgfTds sfo{qmdaf6 p7]sf] /sd. 

%=;d"xsf] k|sfzgaf6 k|fKt x'g] /sd . 

^= cGo ;fdflhs ;+3 ;+:yfaf6 k|fKt /sd . 

@)= k|ltj]bgM 

afn ;d"xn] cfkm\gf] jflif{s ;fwf/0f ;efaf6 kfl/t jflif{s k|ltj]bg gu/kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 . 

@!= ;+zf]wgM 

of] lgb]{lzsf ;+zf]wg ubf{ afn ;d"xsf] ;fwf/0f ;efsf] b'O{ ltxfO{ ;b:ox?sf] jx'dtn] lgb]{lzsf ;+zf]wg 

k|:tfj kfl/t eO{ rf}b08Lu9L gu/kflnsfaf6 :jLs[t ePk5L of] lgb]{lzsf nfu" x'g]5 . 

@@= arfpM 

k|:t't lgb]{lzsfdf pNn]lvt s'/fx? k|rlnt g]kfn P]g lgod jf ljlgod;Fu afFlemPdf afFlemPsf] xb;Dd o; 

lgb]{lzsfdf pNn]lvt s'/fx? :jtM cdfGo x'g]5g\ . 

@#= ;d"xsf] vf/]hL jf lj36gM 

s'g} sf/0fjz ;d"x vf/]hLdf k/]df jf lj36g x'g uPdf To; ;d"xsf] ;Dk"0f{ rn crn ;DklQ rf{b08Lu9L 

gu/kflnsfsf] ;+/If0fdf ;g]{5 . 

@$= ljljwM 

!= ;fwf/0f ;efM ;d"xsf] ;fwf/0f jif{sf] Ps k6s a:g]5 . ;fwf/0f ;efsf] ;"rgf k|To]s ;b:ox?nfO{ ! 

dlxgf cufj} ;lrjn] lbg' kg]{5 . ;fwf/0f ;efdf ;d"xsf] jflif{s sfo{ k|ult k|ltj]bg, cfly{s k|ltj]bg tyf 

jflif{s sfo{of]hgf ;DjGwL k|:tfjx? lg0f{ofy{ ;d"xn] k]z ug]{5 . ;fwf/0f;efsf] u0fk"/s ;+Vof ;d"xsf 

;fwf/0f ;b:ox?sf] %!Ü sf] pkl:yltnfO{ dflgg]5 . 

@= sfo{ljlw agfpg]M lgb]{lzsfsf] p2]Zo k|fKtLsf] nflu ;d"xn] cfkm"nfO{ cfjZos kg]{ ljlgod agfpg ;Sg]5g\ 

;fy} cfjZos ;ldlt / pk;ldltx?sf] klg u7g ug{ ;Sg]5g . of] ;ldltsf] sfo{lalw afn ;d"x÷Snjn] 

lgwf{/0f ug]{5 . 

#= ;+zf]wgM ;d"xsf] lgb]{lzsf ;+zf]wg ug{ k/]df lgb]{lzsf ;+zf]wg k|:tfj ;d"xsf] ;fwf/0f ;efsf] b'O{ ltxfO{ 

jx'dtsf] lg0f{o eO{ gu/kflnsf=af6 :jLs[t ePkl5 dfq nfu' x'g]5 . 

$= cljZjf;sf] k|:tfjM ;d"xsf] lgb]{lzsf ljkl/t sfo{ u/]sf] elg ;ldltsf s'g} kbflwsf/L dfly ;ldltsf 

Ps ltxfO{ ;b:ox?n] u/]sf] lnlvt cljZjf;sf] k|:tfj ;d"xdf k]z u/]df ;f] k|:tfj ;fwf/0f ;efsf] b'O{ 

ltxfO{ jx'dtaf6 kfl/t ePdf To:tf kbflwsf/Lx? :jtM kb d'Qm x'g]5g\ . 

%= ;d"xn] cfkm\gf] lgb]{lzsf Pj+ kbflwsf/L ;b:o ;lxtsf] gfdfjnL rf}b08Lu9L gu/kflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 

. 

 

cg';"rL ! 

;d"xsf] 5fk 

-;d"xsf] 5fkdf ;d"xsf] gfd, :yf= jif{ / 7]ufgf clgjfo{ ?kdf x'g' kg]{5_ / nf]uf] Snjn] lg0f{o u/]cg'?k 

x'g]5 . 

cg';"lr @ 

;d"xsf sfo{;ldltsf kbflwsf/Lx? 



s|=;+= kb gfd, y/  k'/f 7]ufgf -uf=lj=;=÷g=kf=, j8f / 6f]n_  ;Dks{ gDa/             

x:tfIf/ 

cWoIf 

pkfWoIf 

;lrj 

;x;lrj 

sf]iffWoIf 

;b:o 

;b:o 

;b:o 

;b:o 

;b:o 

;b:o 

gf]6M 

!= o; adf]lhd ;fwf/0f ;b:ox? yk ug{ ;lsg] 5 . 

@= ;d"xsf ;fwf/0f ;b:ox?n] k|To]s jif{ ;b:otf gljs/0f ug'{ kg]{5 . 

#= lgb]{lzsf adf]lhd cfa4tf Pj+ ;"lrs[t u/fpg' kg]{ lgsfo jf ;+:yfdf ;DjlGwt g=kf=÷uf=kf= jf ljBfno 

jf ;DjlGwt ;+/IfsTj k|bfg u/]sf] ;+:yf dWo] s'g} Pssf] l;kmfl/; ;+nUg x'g' kg]{ 5 . l;kmfl/; ;fy sfo{ 

;ldltsf ;a} kbflwsf/Lx?sf] ;+o'Qm lgj]bg sdn ufpFkflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 . 

$= o; lgb]{lzsfsf] k|lta4tfsf] nflu afn ;d"xsf] sfo{ ;ldltsf ;Dk"0f{ kbflwsf/Lx?n] lgb]{lzsfsf] ;a} 

kfgfsf] tn dfly x:tfIf/ u/]sf] x'g' kg]{5 . 

%= cfa4tf jf ;"lrs[t ubf{ b'O{ k|lt lgb]{lzsf l/t k"j{s tof/ u/L k]z ug'{ kg]{5 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cg';'rL # 

bkmf $-(_ ;Fu ;DalGwt 

afnSnj ;'lrs[t k|df0fkqsf] gd'gf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nf]uf]                  gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no 

                                 rf}b08Lu9L gu/kflnsf 

   a]N6f/,pbok'/ 

k|b]z g+= ! 

g]kfn 

 ;"lrs[t k|df0fkq 

cfj4tf g+=           ldlt 

>L=======================================afnSnj÷afn;~hfn 

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

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

=====================================ljb\ofno÷;d'bfodf u7g ePsf] =====================================afnSnj/;~hfnnfO{ o; 

==========================kflnsfdf cfj4tf u/L afnd}qL,afnclwsf/ ;+/If0f tyf ;Daw{g ;DaGwL sfo{;~rfng sfo{ljlw, @)&& sf] 

kl/R5]b $ -(_ n] Joj:yf u/]cg';f/ ;'lrs[tsf] k|df0f kq k|bfg ul/Psf] 5 . 

afnclwsf/ ;+/If0f / ;Dj4{g sfo{df g]kfnsf] ;+ljwfg, afnclwsf/ ;DjGwL cGt/fli6«o dxf;lGw !(*( tyf ;a} afnaflnsf 

;DjGwL sfg'gx?sf] clwgdf /xL o; sdn  ufpFkflnsfsf] afnd}qL cleofgdf oxfFx?sf] ;lqmo ;xeflutfsf] ck]Iff ub{5f} . 

 

     k|dfl0ft ug]{ 

    gfd M 

    kb M 

    b:tvt 

 

 

 

 



cg';'rL $ 

    rf}b08Lu9L gu/kflnsf 

k|b]z g+=! 

     afnSnj ;'lrs/0fsf] btf{ lstfj 

qm=;+

= 

afnSnjs

f] gfd 

7]ufg

f 

afnSnjdf 

;b:o ;+Vof 

;+/If

s sf] 

gfd 

:yfkg

f ldlt 

;'lrs[

t g+= / 

ldlt 

;Dk

s{ g+= 

k|df0fk

q 

j'em\g]sf] 

gfd 

k|dfl0f

t ug]{ 

afn

s 

aflns

f 

 

           

           

           

           

 

cg';'rL % 

rf}b08Lu9L gu/kflnsf 

k|b]z g+=! 

afnSnj ;'lrs/0f gljs/0fsf] btf{ lstfj 

qm=;+= afnSnjsf] 

gfd 

7]ufgf afnSnjdf 

;b:o ;+Vof 

;+/Ifs 

sf] gfd 

:yfkgf 

ldlt 

;'lrs[t 

g+= / 

ldlt 

;Dk

s{ 

g+= 

gljs

/0f 

ldlt 

k|dfl0ft 

ug]{ 

afns aflns

f 
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स्विकृती मितत २०७७/१२/२                                ध्रिुराज आचार्य 

 
 
 

 


