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                             बेलका नगरपाललका 

बाल अलिकार संरक्षण तथा संम्वर्द्धन कार्धववलि,२०७८ 
                                                            नगरसभाबाट पाररत लमलतिः२०७८/०३/३० 

प्रस्तावनािः बालबाललकाको सरुक्षा, संरक्षण, ववकास र सहभालगता अलभववृर्द् गदै बाल अलिकारको 
सम्मान, पालना, संम्वर्द्धन, पररपूलतध एवं बालमैत्री स्थानीर् तह लनमाधण गरी बालबाललकाको सवोत्तम वहत 
कार्म गनध बाल अलिकार सम्बन्िी अन्तराधवट्रिर् महासन्िी, नेपालको संवविान, प्रचललत बालबाललका 
सम्बन्िी ववद्यमान कानूनहरु तथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पररकल्पना गरेको 
ववषर्हरुलाई कार्धन्वर्न गनध वाञ्छनीर् भएकोले नेपालको संवविानको भाग १८ िारा २२६, 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनको पररच्छेद १५ को दफा १०२ र  बेलका नगरपाललका प्रशासकीर् 
कार्धववलि (लनर्लमत गने) ऐन २०७५ को दफा ४ ले ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी  बेलका 
नगरपाललकाको नगर सभाले र्ो कार्धववलि बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्म्भक १ 

१.सम्क्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्स कार्धववलिको नाम “ बेलका नगरपाललका बाल अलिकार संरक्षण 
तथा सम्बर्द्धन   कार्धववलि, २०७८”रहेको छ ।  

(२) र्ो कार्धववलि नगरपाललकाको स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाम्शत भएको लमलतदेम्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषािः लबषर् वा प्रसंगले अको अथध नलागेमा र्स कार्धववलिमा- 

(क)"प्रमिु"भन्नाले बेलका नगरपाललकाको प्रमिु सम्झनपुछध। 

 (ि) “उपप्रमिु”भन्नाले  बेलका नगरपाललकाको उपप्रमिु सम्झनपुछध । 

(ग)"नगरपाललका" भन्नाले संवविान बमोम्जम स्थापना भएको बेलका नगरपाललका सम्झनपुछध। 

(घ)"नगर सभा" भन्नाले संवविानको िारा२२३को उपिारा(१)बमोम्जमको बेलका नगरपाललकाको 
नगर सभा सम्झनपुछध। 

 (ङ) “ऐन”भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र बालबाललका सम्बन्िी ऐन २०७५ 
सम्झनपुछध ।  

(च) “कार्धववलि”भन्नाले बालअलिकार संरक्षण तथा सम्वर्द्धन  कार्धववलि, २०७८ सम्झनपुछध । 

(छ)"पररषद्"भन्नाले ऐनको दफा५९बमोम्जम गदित रावट्रिर् बाल अलिकार पररषद् भने्न सम्झनपुछध। 

(ज)"प्रदेश"मन्त्रालर् भन्नाले प्रदेश सामाम्जक ववकास मन्त्रालर् भने्न सम्झनपुछध। 
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(झ)"प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत"भन्नाले स्थालनर् सरकार सञ्चालन ऐन२०७४को दफा ८४ बमोम्जम 
बेलका नगरपाललकाको प्रशासकीर् प्रमिुको रुपमा कार्धरत अलिकृत कमधचारी भने्न सम्झनपुछध। 

(ञ)"बाल कल्र्ाण अलिकारी" भन्नाले ऐनको दफा ६१ बमोम्जमको अलिकारी सम्झनपुछध। 

(ट)"बाल गहृ"भन्नाले ऐनको दफा५२बमोम्जम स्थापना भएको बालगहृ सम्झनपुछध। 

(ि)"बालक्लब वा बाल संस्था"भन्नाले बाल अलिकारको संरक्षण तथा प्रविधनका लालग १८ 
वषधसम्मका बालबाललकाले ऐन,को दफा१०को आिारमा लनर्मावलीमा व्र्वस्था भए अनसुार वा र्स 
कार्धववलि बमोम्जम बेलका नगरपाललकामा दताध गरेको बालक्लब वा बाल संस्था सम्झन ुपछध। 

(ड)"बाल कोष"भन्नाले जोम्िममा परेका तथा ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाललकाको 
तत्काल ,राहत,पनुस्थाधपना,क्षलतपूलतध प्रदान तथा छात्रवमृ्त्तका लालग कार्धववलिको दफा २८ बेलका 
नगरपाललकामा स्थापना गररएको बाल कोष भने्न सम्झन ुपछध। 

(ढ)"बालबाललका" भन्नाले १८ वषध उमेर ननाघेका व्र्ाम्ि भने्न सम्झनपुछध। 

(ण) “बाल सञ्जाल”भन्नाले बेलका नगरपाललका तथा वडा स्तरमा गिन भएका बालबाललका तथा 
बाल क्लवहरुको सञ्जाल सम्झनपुछध । 

(त)"मन्त्रालर्"भन्नाले नेपाल सरकार,मवहला,बालबाललका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्त्रालर् भने्न सम्झन ु
पछध। 

(थ)"ववशषे संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाललका"भन्नाले ऐन,को दफा४८ बमोम्जमका 
बालबाललका भने्न सम्झन ुपछध। 

(द)"समाजसेवी वा मनोववज्ञ"भन्नाले ऐन,को दफा६२ बमोम्जम बेलका नगरपाललकामा लनर्िु 
समाजसेवी,बालमनोववज्ञ एवम ्सामाम्जक कार्ध तथा मनोववज्ञान सम्बन्िमा ताललम प्राप्त गरी बेलका 
नगरपाललकामा बालबाललकालाई सेवा ददने उदेश्र्ले सूम्चकृत व्र्ाम्ि एवम ्सो सम्बन्िमा ववशेषज्ञता 
प्राप्त सूम्चकृत संस्थालाई समेत सम्झन ुपछध। 

(ि)"बाल अलिकार सलमलत"भन्नाले ऐनको दफा ६० बमोम्जम बेलका नगरपाललकामा गदित बाल 
अलिकार सलमलत सम्झन ुपछध। 

(न)"संस्था"भन्नाले बाल अलिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लालग प्रचललत कानून बमोम्जम दताध भई 
कार्धक्रम सञ्चालन गरररहेको संघ/संस्था,संगिन तथा सामदुावर्क संस्थाहरुलाई सम्झन ुपछध। 

(प)"सेवा प्रदार्क लनकार्" भन्नाले बेलका नगरपाललकामा सेवा प्रवाह गरररहेको सरकारी 
कार्ाधलर्,ववषर्गत शािा,स्वास््र् चौकी,ईलाका प्रहरी कार्ाधलर्,वविालर् स्रोत केन्र तथा अन्र् 
लनकार्हरूलाई सम्झन ुपछध। 
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                                   पररच्छेद २ 

उदेश्र् तथा लसर्द्ान्त 

 
 

३.उदेश्र्िः र्सकार्धववलिको उदेश्र् देहार् बमोम्जमको रहेका छन-् 
(क) नपेालको संवविानमा उल्लेम्ित बालबाललकाको अलिकार तथा बालबाललका सम्बन्िी संम्घर् 
ऐन,प्रदेश ऐन एवम ्बेलका नगरपाललकामा बालबाललकाको अलिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गने 

(ि)बेलका नगरपाललकामा बालमैत्री शासन,बालमैत्री संरचना,बालमैत्री प्रवक्रर्ाको अवलम्वन तथा 
प्रवर्द्धन गने। 

(ग)बालबाललकामालथ हनुे सबै प्रकारका वहंसा,दवु्र्धवहार,शोषण,अवहेलना,वेवास्ताको अन्त्र्का लालग 
बहपुम्क्षर् संमन्वर् तथा सहकार्ध स्थावपत गने। 

 (घ) बालमैत्री स्थानीर् शासन र ववद्यालर् शाम्न्त क्षते्र अलभर्ान प्रवर्द्धन गनध ।  

(ङ) बालबाललकासँग सरोकार राख्न े स्थानीर् ववकासका हरेक प्रवक्रर्ामा बालबाललकाको अथधपूणध 
सहभालगता सलुनम्ित गनध।  

(च) बालबाललकाको अलभलेि (घटना व्र्वस्थापन, सूचना, त्र्ांङ्क, जन्मदताध) व्र्वस्थापन गनध । 

४.आिारभतु लसर्द्ान्तिःबालबाललकाको मलुभतु मानवअलिकार तथा संरक्षणका लालग देहार्का 
लसर्द्ान्तहरुलाई अवलम्वन गररनेछिः- 

(क)मर्ाधदापूणध जीवनको सम्मानिः बालबाललकालाई स्वतन्त्र व्र्ाम्िको हैलसर्तको प्रलतष्ठा मर्ाधदामा 
आघात नपने गरी व्र्वहार गने र लतनको स्वतन्त्र पवहचानलाई लतनका बाबआुमा,संरक्षक वा माथवर 
व्र्ाम्िको व्र्ाम्ित्वसँग अन्तरभतू ववषर्को रुपमा व्र्वहार नगने। 

(ि)सवाधङ्गीण ववकासको सलुनम्िततािः प्रत्रे्क बालबाललकामा रहेका प्रलतभा,क्षमता र सम्भाव्र्ताको पूणध 
प्रस्फुटन हनु पाउने अवसर उपलब्ि गराउँदै लतनको ववकासको अलिकारलाई प्रचलनमा ल्र्ाउन 
हरसम्भव प्रर्ास गने। 

(ग)सहभालगता र अलभमतको सम्मानिःबालबाललकासँग सम्बम्न्ित ववषर्हरुमा गररने कुनै पलन कार्धक्रम 
वा वक्रर्ाकलापममा मूलतिःआवश्र्कताको पवहचान,र्ोजना तथा कार्धक्रम तजुधमा,अनगुमन,मूल्र्ाङ्कन 
लगार्तका कार्धक्रममा बालबाललकाको सहभालगतालाई प्रोत्साहन गरी उनीहरुका भावना,अलभमत र 
ववचार प्रकट गने अवसर ददई सोको सम्मान गने। 

(घ)संरक्षणको सलुनम्िततािःप्रत्रे्कबालबाललकालाई कुनै पलन प्रकारका वहंसा,आलथधक,सामाम्जक,शारररीक 
तथा र्ौनशोषण,भेदभाव,शारीररक,मनोवैज्ञालनक,बौवर्द्क तथा भावनात्मक दवु्र्धवहारबाट जोगाई संरक्षण 
सलुनम्ितता गने। 

(ङ)लनववधभेदतािःप्रत्रे्क बालबाललकालाई लनज वा लनजका आमाबाब ु वा संरक्षकको वणध,जात-
जालत,ललङ्ग,र्ौलनकता,भाषा,िमध,उत्पम्त्त,वैचाररक आस्था,क्षेत्र,सम्पम्त्त,फरक क्षमता वा अपाङ्गता,जन्म वा 
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र्स्ता अन्र् कुनै पलन आिारमा,भेदभाव नगने र भेदभावरहीत रुपमा लतनको उमेर सहुाँउदो व्र्वहार 
गने। 

(च)बालबाललकाको सवोत्तम वहतिःबालबाललकासँग सम्बम्न्ित कुनै लनणधर् गनुधपदाध उसको सवोत्तम 
वहतलाई प्राथलमकता ददन।े 

(छ)गोपलनर्ता कार्म गररनिेःबालबाललको भावी जीवनमा असर पने कुनै पलन घटनामा बालबाललकाको 
नामसवहत व्र्ाम्िगत पवहचानसम्बन्िी वववरणमा सम्बम्न्ित बालबाललका,लनजका बाबआुमा,पररवारका 
सदस्र् वा संरक्षक र कानूनबमोम्जम अम्ततर्ारप्राप्त अलिकारीबाहेक अन्र्को पहुँचमा गोपलनर्ता 
कार्म गररनेछ।तर व्र्ाम्िगत पवहचान निलु्न े बालबाललकाको एवककृत त्र्ाङ्कको रुपमा 
बालबाललका सम्बन्िी वववविीकृत त्र्ाङ्क सरोकारवालालाई नगरपाललकाबाट प्राप्त हनुेछ। 

पररच्छेद-३ 

बाल अलिकारको संरक्षण,प्रचलन तथा संवर्द्धन गने र दावर्त्व लनवाधहको व्र्वस्था 
४.बाल अलिकारको संरक्षण गनुधपनेिःबेलका नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रका बालबाललकाका 
अलिकारहरुको संरक्षण प्रचलन तथा संवर्द्धनका लालग ऐन,को दफा ६४ र ६५बालबाललकाप्रलतको 
दावर्त्व लनवाधह गनध  दफा १७,१८ र १९ एवम ्बालबाललकाको कतधव्र् पररपालनका लालग दफा 
७७ बमोम्जम गनध गराउन सक्नेछ। 

५.बाल अलिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा आवश्र्क सेवाप्रवाहको व्र्वस्था गनुधपनेिः 

(क) बेलका नगरपाललका तहलभत्रका सबै वकलसमका बालबाललकाको जन्मदताध तथा नागररकता 
प्रमाणपत्र पाउने अलिकार सलुनम्ितताका लालग सरल र उपर्िु उपार्हरु अपनाईनेछ। 

(ि) गभधवती,सतु्केरी,नवजात म्शश,ुम्शश ु र बालबाललकाका लालग आवश्र्क सबै वकलसमका 
िोपहरु,स्वास््र् सेवा,पोषणसँग सम्बम्न्ित सबै वकलसमका सेवासवुविा र प्रवाह प्रभावकारी र बालमैत्री 
भए नभएको पटके वा आवलिक अनगुमन गने गराउने कार्धहरु गरी कानून र नीलत बमोम्जम 
बालबाललकाको आिारभतू स्वास््र् सेवा पाउने अलिकार सलुनम्ित गने व्र्वस्था गनेछ। 

(ग)नगरपाललका तहलभत्र सञ्चालनमा रहेका लनजी स्वास््र् संस्थाहरुलाई बालबाललकाको स्वास््र् 
उपचारमा सहलुलर्तको व्र्वस्थाका लालग पहल गनेछ। 

(घ)प्रत्रे्क ववद्यालर्मा बालमैत्री भौलतक संरचनाको व्र्ावस्था (सरुम्क्षत पिाधल वा घेराबेरा 
सवहत),कुनै पलन वकलसमका बालबाललकाको ववरुर्द् ववभेद,अवहेलना,हेपाई,वहंसा,दवु्र्धवहारजस्ता 
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कार्धहरु लनषिे,पत्रिुाना लनषिे, शैम्क्षक गलतववलि बाहेकका वक्रर्ाकलाप गनध लनषिे,शैम्क्षक गलतववलि 
बाहेकका वक्रर्ाकलाप गनध लनषिे लगार्तका लैंवङ्गकमैत्री शौचालर्,पर्ाधप्त िानेपानी र 
सरसफाई,मवहनावारी प्र्ाड तथा प्रारम्म्भक उपचार बाकस,लनर्लमत र बालमैत्री पिनपािन,िेल मैदान 
र सबै वकलसमका वविाथीहरुमैत्री िेलकुद र सामानको व्र्वस्था गने गराउनेछ। 

(ङ)नगरपाललका तहलभत्रका सबै वकलसमका बालबाललकालाई प्रारम्म्भक बालववकास केन्र र 
ववद्यालर्मा भनाध गने व्र्वस्था गने,गराईनेछ। 

(च) प्रत्रे्क ववद्यालर्मा वविाथीलाई प्रदान गररने ववववि वकलसमका छात्रवमृ्त्तहरुको र्थोम्चत ववतरण 
र सोको अनगुमन गररनेछ। 

(छ) नगरपाललका तह र वडामा एक बाल पसु्तकालर्,बाल लसजधना केन्र र िेलकुद स्थान वा 
मैदानको व्र्वस्था गररनेछ। 

(ज)कुनैपलन ववद्यालर्को २०० लमटरको दरुरलभत्र मददरा,चरुोट तथा सलुतधजन्र् लगार्तका सामाग्री 
लबक्री ववतरण र उपभोग गनध तथा चलम्चत्र,मादक पदाथध,चरुोट,रक्सी तथा अश्लील सावहत्र्सँग 
सम्बम्न्ित सामाग्री प्रचारप्रसार गनध लगार्त १८ वषधभन्दा कम उमेरका बालबाललकालाई उि 
सामग्रीको ववतरण तथा प्रर्ोग गनध लनषिे गनेछ। 

(झ)प्रत्रे्क ववद्यालर्मा वविाथी,म्शक्षक लगार्त अन्र् सरोकारवालाका लालग आचारसंवहता बनाई 
सहज देम्िने गरी राख्न ेर सो बमोम्जम लागू गररनेछ। 

(ञ)बालबाललका ववरुर्द् हनुे कुनै पलन वकलसमका शोषण,वहंसा,दवु्र्धवहार,हेपाई अपहेलना लगार्त 
बालवववाह,बालश्रमका घटनाहरु रोकथाम र अन्त्र् गनध,बाबआुमाववहीन र जोम्िम अवस्थामा 
परेका(आिारभतू अलिकारबाट बम्ञ्चत,एड्सबाट संक्रलमत र प्रभाववत आदद)बालबाललकाको संरक्षण 
सलुनम्ित गनध र उजरुीको तत्काल कावाधहीको लालग संस्थागत तहमा बाल संरक्षण मापदण्ड लनमाधण 
गरी लागू गने अलनवार्ध व्र्वस्थाको लालग स्थालनर् तहले सहजीकरण गनेछ। 

(ट) नगरपाललकाको जनप्रलतलनलि तथा कमधचारीहरुलाई अलनवार्ध रुपमा बालअलिकार तथा बालमैत्री 
व्र्वहार र बालमैत्री शासन अभ्र्ास सम्बन्िी प्रम्शक्षण प्रदान गररनेछ। 
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(ि)नगरपाललकाको आवलिक तथा वावषधक र्ोजना तजुधमा प्रवक्रर्ामा बाल सहभालगतालाई प्रोत्साहन 
गरी उि र्ोजनामा बालबाललकासँग सम्बम्न्ित कार्धक्रमहरुलाई प्राथलमकताका साथ समावेश 
गररनेछ। 

(ड)जोम्िममा रहेका बालबाललकाको तत्काल उर्द्ार,संरक्षण तथा व्र्वस्थापनका लालग बाल 
हेल्पलाईन नं.१०९८ तथा हराएका,वेवाररसे फेला परेका बालबाललकाको सकुशल उर्द्ार तथा  
व्र्वस्थापनका लालग बालबाललका िोजतलास संमन्वर् केन्र नं.१०४ सँग संमन्वर् तथा सहकार्ध 
गररनेछ। 

(ढ)बालबाललकालाई ललङ्ग,जातजालत,रङ्ग,पाररवाररक हैलसर्त तथा शारीररक र र्ौलनक अवस्थाका 
आिारमा हनुे भेदभावको अन्त्र् गररनेछ। 

(ण)आफ्नो पाललका तहलभत्रका सबै वकलसमका बालबाललकाको 
जनसांम्तर्क,जातजालत,लैवङ्गक,अपाङ्गता,शैम्क्षक,छात्रवमृ्त्त,सामाम्जक सरुक्षा सहर्ोग,बाबआुमा 
वववहन,जोम्िम अवस्थामा परेका,स्वास््र् र पोषण,एचआइभी प्रभाववत लगार्तको म्स्थलतबारे िण्डीकृत 
सूचना व्र्वस्थापन प्रणाली ववकास गररनेछ। 

(त)बालमैत्री स्थालनर् शासन रावट्रिर् रणनीलत तथा कार्ाधन्वर् कार्धववलि,२०७८ बमोम्जम बालमैत्री 
स्थालनर् तह घोषणा गनध प्रर्ास गररनेछ। 

६.बालबाललकाको सवोत्तम वहत कार्म गनुधपनेिः नगरपाललकाको प्रत्रे्क लनकार्,बाल कल्र्ाण 
अलिकारी,समाजसेवी,सामाम्जक संघ संस्था तथा सेवा प्रदार्क लनकार्हरुले बालबाललकाको लनम्म्त 
काम गदाध बालबाललकाको सवोत्तम वहतलाई प्राथलमकता ददन ुपनेछ। 

७.बालमैत्री संरचना तथा अभ्र्ासको सलुनम्िततािः बालबाललका रहन ेवा बालबाललकालाई सेवा प्रदान 
गने बेलका नगरपाललका तह लभत्रका सबै सावधजलनक लनकार्,सामाम्जक संघसंस्था तथा लनजी संस्थाले 
भौलतक संरचना लनमाधण वा ममधत सम्भार गदाध बालमैत्री हनुे गरी पाललकाले आवश्र्क व्र्वस्था 
लमलाउन ुर आवलिक अनगुमन गनुध पनेछ। 

८.बालबाललकाको वैकम्ल्पक हेरचाहको प्रबन्ििः(१)बेलका नगरपाललकाको आफ्नो भौगोललक क्षेत्रमा 
फेला परेका ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाललकामध्रे् ऐन,को दफा ४८ को 
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उपदफा(१)को िण्ड(,क),(ि),(ग),(घ),(ङ),(च)र(छ)बमोम्जमका बालबाललकालाई वैकम्ल्पक 
हेरचाहको आवश्र्कता भएमा उि बालबाललकालाई संरक्षण गने प्रार्ोजनका लालग ऐन,को 
दफा४९(२)को िण्ड(क),(ि)र(ग)बमोम्जम वैकम्ल्पक हेरचाहको स्थापना तथा प्रविधनलाई 
प्राथलमकता ददनेछ।तर,र्स बमोम्जम वैकम्ल्पक हेरचाहको व्र्वस्था हनु नसकेमा िण्ड(घ)को 
प्रार्ोजनका लालग ऐन,को दफा ५२ बमोम्जम स्थालनर् तहले बालगहृ स्थापना तथा संञ्चालन गनध 
सक्नेछ।तर,र्स्तो व्र्ावस्था समेत हनु नसक्ने अवस्था भएमा हाल बेलका नगरपाललका तहलभत्र वा 
नम्जकको पाललकामा वा प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका बालगहृमा अल्पकाललन संरक्षणका लालग 
लसफाररस गनध सक्नेछ। 

(२)पाललका लभत्र हाल सञ्चालनमा  रहेका र ऐन,को दफा ५२ बमोम्जम संञ्चालन गररने बालगहृको 
अनगुमन बेलका नगरपाललकाले गनेछ। बालगहृले पालना गनुधपने न्रू्नतम मापदण्ड(नमनुा)अनसूुची 
१मा ददईएको छ। 

                                                              पररच्छेद ४ 

बाल सहभालगता तथा बालक्लब संञ्चालन 

९.बाल सहभालगताको अभ्र्ासिः(१)पाललकाले आफ्नो िारणा बनाउन सक्षम भएका बालबाललकालाई 
आफूलाई असर पाने ववषर्मा पररवार,समदुार्,वविालर्,सावधजलनक लनकार् वा संस्था लगार्तबाट 
आफ्ना कार्धहरु सम्पादनको प्रवक्रर्ामा बाल सहभालगताको अभ्र्ासलाई प्रविधन गने व्र्वस्था 
गनेछ।र्सैगरी,स्थानीर् तहको आवलिक र वावषधक र्ोजना तजुधमा बालबाललकासँग सम्बम्न्ित 
कार्धक्रमहरुमा र बालबाललका संग्लन हनुे वविालर् लगार्त सावधजलनक लनमाधण कार्धहरुमा सवै 
वकलसमका बालबाललकाको(बालक,बाललका,सबै वकलसमका अपाङ्गता,र्ौलनक अल्पसंतर्क आदद) 
सहभालगतालाई प्रविधन गनेछ। 

(२)बाल सहभालगता प्रविधनका लालग स्थालनर् तहले देहार्का उपार्हरु समेत अवलम्वन गनेछिः- 

(क)बालबाललकासँग सम्बम्न्ित सरोकारका ववषर्मा कानूनले लनषिे गरेको बाहेक उलनहरुले माग 
सूचना लनिःशलु्क प्रदान गररनेछ। 
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(ि)पाललका लभत्रका वविालर्हरुबीच तथा वडाहरुबीच अलतररि वक्रर्ाकलापहरु 
(िेलकुद,सावहत्र्,गीत,सङ्गीत,विृत्वकला,म्चत्रकला,आदद) ववववि वकलसमका अपाङ्गता भएका 
बालबाललका समेतलाई उपर्िु हनुेगरी पाललका स्तरमा प्रलतस्पिाधत्मक कार्धक्रमको आर्ोजना गरी 
बाल सहभालगतालाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

(ग)बालक्लव,बाल संस्था तथा बालक्लब सञ्जाल दताध वा नवीकरणको लालग रीतपूवधक परेका 
लनवेदनका आिारमा दताध गरी दताधको प्रमाणपत्र लनिःशलु्क उपलब्ि गराउनेछ। 

(घ)आवलिक रुपमा अद्यावलिक गररएको बालक्लब सम्बन्िी त्र्ाङ्क तथा सूचना जानकारी नगर 
बाल अलिकार सलमलत,प्रदेश बाल अलिकार सलमलत,रावट्रिर् बाल अलिकार पररषदमा पिाउनेछ। 

(३)नगरपाललकाले बालसहभालगता प्रविधनका नाममा व्र्ाम्ि,संस्था वा सावधजलनक लनकार्ले देहार्का 
कार्धहरु गनधमा रोक लगाउनेछिः- 

(क)बालबाललकाको अध्र्र्नमा लनर्लमत रुपमा बािा तथा अवरोि पगु्ने गरी कार्धक्रम सञ्चालन गने 
वा सहभागी गराइनेछैन। 

(ि)बालबाललकाको शारीररक,मानलसक,संवेत्गात्मक,आध्र्ाम्त्मक,सामाम्जक ववकासमा असर परु्ाधउन े
िालका कुनै पलन गलतववलि वा कार्धमा बालबाललकालाई संग्लन गराउने कार्धमा रोक लगाउनेछ। 

(ग)बालबाललकालाई आमाबाब,ुसंरक्षक,ववद्यालर् लगार्त कुनै पलन सरकारी लनकार् वा गैरसरकारी 
संस्थाले बालबाललकाको वहत ववपररत र्ाधली,जलुसु,सभा आददमा सहभागी गराउन ेकार्धलाई लनरुत्सावहत 
गररनेछ। 

(घ)ववद्यालर् लगार्त सरकारी लनकार् वा गैरसरकारी संस्थाले कानून वा वविान बमोम्जम आफूले 
गनुधपने काम बालबाललका वा बालक्लब वा संस्था वा लतनको सञ्जाल माफध त गनुधपने कार्धलाई 
लनरुत्सावहत गररनेछ। 

(ङ)परम्परागत हालनकारक अभ्र्ास गनध वा सो अभ्र्ासमा सहभागी गराउने कार्धलाई लनषिे गररनेछ। 

१०.बालक्लब वा संस्था दताध तथा नववकरणिः(१)ऐन,को दफा १०को उपदफा(१)अनसुार प्रत्रे्क 
बालबाललकालाई आफ्नो हक,वहत र अलिकारको संरक्षण तथा  प्रविधनका लालग बालक्लब वा सस्था  
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िोल्ने अलिकार सलुनम्ित गररएको छ।उपदफा(२)मा बालक्लब वा संस्था िोल्ने सम्बन्िी व्र्वस्था 
तोवकए बमोम्जम हनुेछ।र्स सन्दभधमा बालबाललकाले बाल अलिकार संरक्षण र प्रविधनका लालग 
बालक्लब वा संस्था दताध गनध चाहेमा स्थलनर् तहमा देहार्का वववरण सवहत अनसूुची २ बमोम्जम 
लनवेदन ददन ुपनेछ। 

(क)बालक्लब वा संस्था  गनध चाहने बालबाललकाको नाम थर,उमेर,अध्र्र्न गरररहेको कक्षा,िेगाना 
र जन्मदताधको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप वा अध्र्र्नरत ववद्यालर् वा आम्श्रत बाल गहृको लसफाररस पत्र, 

(ि)बालक्लब वा संस्थाको उदेश्र् तथा सो माफध त गनध चाहेका मतुर् कामको वववरण, 

(ग) बालक्लब वा संस्थाको सदस्र्ताको वकलसम,सदस्र्ता ललने प्रवक्रर्ा तथा कार्धसलमलतमा रहन े
पदहरुको वववरण तथा लनवाधचन हनुे प्रवक्रर्ा र अवलि। 

(२)उफदफा(१)बमोम्जम लनवेदन आएमा स्थालनर् तहले बालक्लब वा संस्था दताध  गरर दताध 
अनसूुची ३ बमोम्जमको प्रमाणपत्र ददनेछ। 

(३)उपदफा(२)बमोम्जम दताध  भएको बालक्लब वा संस्थाले प्रत्रे्क वषध स्थालनर् तहमा देहार्को 
वववरण िलुाई नववकरणको लालग लनवेदन ददन सक्नेछन;्- 

(क)वषधभरी आफूले गरेको मतुर् काम वा वक्रर्ाकलापको संम्क्षप्त वववरण, 

(ि)सदस्र्हरु तथा कार्ध सलमलतमा रहेका पदहरुको वववरण। 

(४)उपदफा(३)बमोम्जम लनवेदन आएमा स्थालनर् तहले बालक्लब वा संस्थाको नवीकरण 
गररददनेछ। 

(५)बालक्लब वा संस्था  दताध र नवीकरण गरे बापत कुनै शलु्क ललईने छैन। 

(६)प्रत्रे्क बालक्लब तथा संस्थाले प्रत्रे्क वषध सम्पादन गरेका कार्धहरुको संम्क्षप्त जानकारी प्रत्रे्क 
वषधको फागनु मवहनाको मसान्तसम्म स्थालनर् तह तथा स्थालनर् बाल अलिकार सलमलतमा पिाउन ु
पनेछ। 
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(७)बेलका नगर बाल अलिकार सलमलतले बालक्लब एवम ् संस्थाको वावषधक जानकारीको संम्क्षप्त 
वववरण प्रत्रे्क वषधको बैशाि मवहनाको मसान्तसम्म प्रदेश बाल अलिकार सलमलतमा पिाउन ुपनेछ। 

(८) बालक्लब वा संस्थाले तीन वषधसम्म नगरपाललकामा नववकरण नगरेमा उि बालक्लब वा 
संस्था स्वतिःिारेज हनुेछ। 

११.बालक्लब सञ्जाल दताध तथा नवीकरणिः (१)बेलका नगरपाललकामा दताध भएका बालक्लब वा 
संस्थाहरुले नगर स्तररर् बाल सञ्जाल दताध गनध चाहेमा देहार्का वववरण सवहत बेलका 
नगरपाललकामा लनवेदन ददन ुपनेछिः- 

 (क)बालक्लब वा संस्थाहरुको दताध प्रमाणपत्रको प्रलतललवप, 

(ि) बालक्लब वा संस्थाहरुले सञ्जालहरुले सञ्जालको रुपमा दताध गने सामूवहक लनणधर्को प्रलतललवप, 

(ग) बालक्लब वा संस्थाहरुको सञ्जालनको उदेश्र् र मतुर् वक्रर्ाकलापहरु, 

(घ)बालक्लब वा संस्थाको सञ्जालमा प्रत्रे्क बालक्लब वा संस्थाबाट समानपुालतक प्रलतलनलित्वको 
ववलि, 

(ङ)सञ्जालको सदस्र् तथा कार्ध सलमलतमा रहने पदालिकारीको वववरण। 

(२)बेलका नगरपाललकामा दताध भएका बालक्लब वा संस्थाहरुले उपदफा(१) बमोम्जम बाल सञ्जाल 
स्थापना गनध लनवेदन ददएमा पाललकाले सञ्जालको दताध  गरी प्रमाणपत्र ददनेछ। 

(३)पाललकामा दताध भएका बाल सञ्जालले आफूले गरेको कामको संम्क्षप्त वववरण,सदस्र्हरुको 
वववरण समेत िलुाई प्रत्रे्क दईु वषधमा नगरपाललकामा नवीकरणको लालग लनवेदन ददनपुदधछ। 

(४)उपदफा(३) बमोम्जमको लनवेदन आएमा पाललकाले बाल सञ्जालको नवीकरण गररददनेछ। 

(५)बेलका नगरपाललकाले बाल सञ्जाललाई व्र्वम्स्थत गनध बेलका नगरपाललका बाल अलिकार 
सलमलतको लसफाररसमा वडा वा नगरपाललका स्तरमा बाल सञ्जाल लनमाधण गरी व्र्वस्थापन गनध 
सक्नेछ। 

(६)बाल सञ्जाल दताध र नवीकरण गरे वापत कुनै शलु्क ललईने छैन। 
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(७)बाल सञ्जालले ५ वषधसम्म उि सञ्जालको नवीकरण नगरेमा स्वतिःिारेज हनुेछ। 

१२.बालक्लबको काम,कतधव्र् र अलिकारिः (१)बालक्लबको काम,कतधव्र् र अलिकार देहार् बमोम्जम 
हनुेछिः 

(क)क्लबमा आवर्द् सदस्र् सवहत अिार वषधमलुनका सबै बालबाललकाको क्षमता ववकास अलभववृर्द् हनु े
िालका हाम्जरी जवाफ,विृत्वकला,लनबन्ि लेिन,सावहम्त्र्क गलतववलि आदद सञ्चालन गने, 

(ि)बालबाललका,उलनहरुका अलभभावक र पररवारका अन्र् सदस्र्हरुलाई बाल अलिकारको बारेमा 
सचेत गने,गराउने। 

(ग)लसकाई प्रवक्रर्ामा बाल सहभालगता अलभववृर्द् गदै बालबाललकामा अन्तरलनहीत प्रलतभाको प्रस्फुटन 
गने गराउने। 

(घ)बालबाललकालाई जीवनउपर्ोगी सीपको बारेमा जानकार गराउने, 

(ङ)बालक्लबलाई बालबाललकामा रचनात्मक र नववन कौशल ववकास गने एक साझा स्थलको 
रुपमा स्थावपत गराउन,े 

(च)बालबाललकाको कक्षा कोिाको लसकाईलाई वास्तववक जीवनमा रुपान्तरण गनध सक्ने सािनको 
रूपमा बालक्लबलाई पररम्चत गराउने, 

(छ)स्वास््र्,सरसफाई र वातावरणका क्षेत्रमा सामदुावर्क सचेतनाका गलतववलिहरु सञ्चालन गने, 

(ज)बालबाललकाको कल्र्ाण र अलिकार सलुनम्ित गनध पाललका तहमा ववलभन्न कार्धक्रमहरु आर्ोजना 
गने, 

(झ)कला,सावहत्र्,सामाम्जक सद्भभाव,मातभृाषा,मात,ृसंस्कृलत र म्शक्षाको संरक्षणका लालग आवाज 
उिाउन र सामाम्जक कुरीलत तथा बाल अलिकार उल्लंघनको घटनाहरुको ववरुर्द् रचनात्मक आवाज 
उिाउन,े 
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(ञ) ववद्यालर् भनाध हनुे उमेर समहुका बालबाललका ववद्यालर् भनाधबाट वम्ञ्चत रहे नरहेको बारेमा 
लनरन्तर अनगुमन गने र ववद्यालर् नगएका बालबाललकालाई ववद्यालर् भनाध गनधका लालग सम्बम्न्ित 
वडा कार्ाधलर्सँग समन्वर् गरी ववद्यालर् भनाध गने व्र्वस्था लमलाउन,े 

(ट)नगरपाललका तह तथा आफ्नो वडालभत्रका टोल ववकास संस्थाहरुले सञ्चालन गने जनचेतनामलुक 
कार्धमा सवक्रर् सहभालगता जनाउने, 

(ि)बालमैत्री शासन वडा वा स्थालनर् तह अलभर्ानमा नगरपाललका तथा वडालाई लनरन्तर सहर्ोग 
गने, 

(ड)पूणध साक्षर,पूणध िोप,पूणध घटना दताध,पूणध सरसफाई आदद अलभर्ानमा पाललका तथा वडा तथा 
टोल ववकास संस्थाहरुलाई सहर्ोग गने, 

(२)उपदफा(१)मा जे सकैु लेिेको भएतापलन बालक्लब,बाल संस्था तथा बाल सञ्जालले देहार् 
बमोम्जमका कार्धहरु गनध गराउन लनषिे गररएको छिः- 

(क)कुनै राजनीलतक दल वा त्र्सको भात ृसंगिनको पक्षपोषण वा ववरोि गनध, 

(ि)समदुार्को सावधजलनक वा लनजी सम्पम्त्त दरुुपर्ोग तथा  कसैको जीउ ज्र्ानमालथ क्षलत परु्ाधउन, 

(ग) समदुार्का लनम्ित जातजालत,िमध,क्षेत्र वा पेशाकमी प्रलत गलत भावना र दृविकोण सम्प्रषेण गनध, 

(घ)वहंसा र दवु्र्धवहार पीलडत तथा प्रभाववत बालबाललकाको गोपलनर्ता भंग हनुे र पवहचान िलु्न े
गररववलिहरु गनध, 

(ङ)सांस्कृलतक कारण बाहेक रातको समर्मा र आफ्नो ववद्यालर्,बालगहृ वा समदुार्भन्दा बावहर 
गएर गररने गलतववलि तथा कार्धक्रमहरुमा सहभागी हनु तर प्रलतस्पिाध,आवासीर् ताललम वा 
आर्ोजकहरुले उम्चत सरुक्षा प्रबन्ि गरेको अवस्थामा भने समदुार्,बालगहृ वा ववद्यालर् भन्दा बावहर 
गएर कार्धक्रम गनध सवकन ेछ। 

(च)उम्चत सरुक्षाको प्रबन्ि र आवश्र्क पूवध अनमुलत बेगर म्जउ ज्र्ानमा ितरा पगु्ने साहलसक 
िेलहरु िेल्न िेलाउन, 
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(छ)बाल समहु कोष लनमाधण वा आर् आजधनका लालग बालश्रम तथा कुनै पलन ब्र्ापार,ब्र्ावसार् गनध, 

(ज) लसंगो पररर्ोजना सञ्चालन गनध वा िूला र लामो समर्का गलतववलिहरु सञ्चालन गनध, 

(झ)आलथधक म्जम्मेवारी ललई कार्धहरु गनध, 

(ञ)सामाम्जक रुपमा अस्वीकार्ध तथा नकरात्मक सामाम्जक प्रभाव पाने कार्धहरु गनध गराउन, 

(ट)सामाम्जक शाम्न्त,स-ुव्र्वस्था तथा सरुक्षामा नकरात्मक असर पने देम्िएमा वा अन्र् उपर्िु 
कारण दशाधई नगर बाल अलिकार सलमलतको परामशधमा सरुक्षा लनकार् वा नगरपाललका वा 
ववद्यालर्ले रोक लगाएका कार्धहरु गनध गराउन। 

१३.बाल सञ्जालको काम,कतधव्र् र अलिकारिः (१)बालक्लब तथा बालसञ्जालको काम,कतधव्र् र 
अलिकार देहार् बमोम्जम हनुेछिः- 

(क) आफ्नो क्षेत्रलभत्रका बालक्लबहरुको अलभलेि राख्न े तथा बालबाललकाका लालग उपर्ोगी हनु े
पसु्तकालर् वा सूचना केन्र स्थापना र सञ्चालन गने। 

(ि)आवर्द् बालक्लबहरुको गलतववलि सञ्चालन गनध सञ्जाललाई वडा,नगरपाललका तथा अन्र् सहर्ोगी 
संस्थाहरुबाट प्राप्त आलथधक सहर्ोग उपलब्ि गराउने। 

(ग)बालक्लबहरुले सञ्चालन गरेका कार्धक्रमहरुमा अलतलथको रुपमा उपम्स्थत भई बालक्लबका अन्र् 
साथीहरुलाई हौसला प्रदान गने।तर र्स्ता वकलसमका गलतववलिहरु सञ्चालन गदाध आफ्ना तथा अन्र् 
साथीहरुको पढाईलाई असर नपने गरी ववदा तथा फुसधदको ददनमा कार्धक्रम गनध उत्प्ररेरत गने। 

(घ)बाल अलिकारसँग सम्बम्न्ित ववशेष अलभर्ान तथा कार्धहरु बालक्लबहरु माफध त प्रभावकारी 
रुपले सम्पन्न गनध ववलभन्न उपसलमलतहरुको गिन गरी सञ्जालका पदालिकारीहरुका बीचमा 
कार्धववभाजन गरी काम गनध सकरात्मक वातावरण बनाउने। 

(ङ)नगरपाललकाले स्थालनर् स्तरमा बालबाललकाको अलिकारसँग सम्बम्न्ित र्ोजना तजुधमा कार्ाधन्वर्न 
र मूल्र्ाङ्कनका सम्पूणध चरणहरुमा सञ्जालबाट प्रलतलनलित्वको माग गनुधका साथै अन्र् बालक्लबहरुको 
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तफध बाट आएको र्ोजना तथा सझुावहरु समेतलाई तर्ाल गदै अन्र् बालक्लबहरुको तफध बाट सवक्रर् 
सहभालगता जनाउने। 

(च)स्थालनर् स्तरमा बालबाललकामालथ हनुे सबै वकलसमका दबु्र्धवहार,वहंसा,हेला,हेपाई,सामाम्जक कुरीलत 
र ववभेद जस्ता बाल अलिकार हननका घटनाववरुर्द् बालक्लबको तफध बाट आवश्र्क पहल र पैरवी 
गने साथै र्स्ता वकलसमका घटनाका ववरुर्द् सम्बम्न्ित सरोकारवाला पक्षहरुको ध्र्ान आकृि 
गराउन,ेसहकार्ध र समन्वर् गने। 

(छ)बालक्लबहरुले आर्ोजना गने कार्धक्रमका लालग आवश्र्क स्रोतहरुको िोजी गरी सञ्जालले 
सहर्ोग माग गने तथा कार्धक्रम सम्पन्न गनध अन्र् लनकार्हरुसँग समन्वर् गने 

(ज)आफ्नो कार्धक्षेत्रमा सञ्चालनमा भएका ववद्यालर् भनाध,जन्मदताध,बाललबबाह,बालमैत्री वातावरण,िलुा 
ददसामिु क्षेत्र,बालमैत्री स्थालनर् शासन,ववद्यालर्मा भर्रवहत म्शक्षण लसकाईको सम्बन्िमा 
बालबाललका सँगसँगै गने अलभर्ानहरुमा बालसञ्जालको तफध बाट सवक्रर् सहभालगत जनाउने। 

(झ)बालक्लब तथा बालअलिकारको क्षेत्रमा कार्धरत अन्र् संघसस्था तथा सरोकारवालाहरु बीच 
आपसी समझदारी र समन्वर्को वातावरण तर्ार गने। 

(ञ)आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका बालक्लबहरुले सम्पन्न गरेका वक्रर्ाकलापहरुको संम्क्षप्त प्रलतवेदन माग 
गने तथा सोको अलभलेि राख्न ेतथा स्थालनर् तह र नगर बाल अलिकार सलमलतमा पेश गने 

(ट)बालक्लबहरु बीच आपसी समन्वर्,सहकार्ध बढाउने तथा सवालहरुको सामूवहकीकरण गने र 
एक आपसबाट लसकाईका अवसर लसजधना गने। 

१४.बालबाललकाको संस्था वा सञ्जालको कतधव्र् तथा दावर्त्विः (१)बालक्लब,बाल संस्था वा बाल 
सञ्जालका सबै उमेर,ललङ्ग,जातजालत,अपाङ्गता लगार्त स्थानीर् समाजको ववववितालाई प्रलतववम्व गने 
समावेशी हनुपुनेछ। 

तर,र्स व्र्ावस्थाले बाललकाहरु मात्र सदस्र् रहन सक्ने गरी ववम्शिीकृत बालक्लब वा संस्था 
सञ्चालन गनध रोक लगाएको मालनने छैन। 
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(२)बालक्लब,संस्था वा सञ्जालको सदस्र्ता वविानमा तोवकएको प्रवक्रर्ा बमोम्जम र्ोग्र् बालबाललका 
वा लनजको संस्थाले सदस्र्ता ललन पाउने गरी िलु्ला गनुधपनेछ। 

(३) बालक्लब,संस्था वा सञ्जालको नेततृ्व वा र्सका वक्रर्ाकलापहरुमा बवढ पदमा लनरन्तर नबसी 
क्रमशिःअकाध बालबाललकालाई नेततृ्वको अवसर प्रदान गनुधपदधछ। 

(४) बालक्लब,संस्था वा सञ्जालका पदालिकारीहरुले दईु कार्धकाल भन्दा बवढ पदमा लनरन्तर नबसी 
क्रमशिःअकाध बालबाललकालाई नेततृ्वको अवसर प्रदान गनुधपदधछ। 

(५) बालक्लब,संस्था वा सञ्जालको सदस्र्ता ललन वा सञ्जालमा प्रलतलनलित्व गनध कुनै बालक वा 
बाललकालाई बाध्र् पानध हदैुन। 

(६) बालक्लब,संस्था वा सञ्जालले आफ्ना क्लब,संस्था वा सञ्जालका सदस्र्हरुको वहत हनुे र 
दीघधकालसम्म फाइदा पगु्ने कार्धक्रम सञ्चालन गनुधपदधछ। 

(७) बालक्लब,संस्था वा सञ्जालले दलीर् राजनीलतक कार्धक्रममा सहभागी हनुे वा त्र्सको समथधन र 
ववरोि गने कार्धक्रम सञ्चालन गनुधहदैुन।तर,राजनीलतक ववचारिारा र दृिीकोणका ववषर्मा वहस र 
छलफल सञ्चालन गनध र्स लनर्मले बािा परु्ाधएको मालनने छैन। 

१५.बालक्लब तथा बाल सञ्जालको नगरस्तररर् भेलािः(१)सावधजलनक लनकार् वा संस्थाले 
बालबाललकाको सरुक्षा र संरक्षणको सलुनम्ितता गरी बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालको 
वडा,नगर स्तरको भेला आर्ोजना गनध सक्नेछ। 

(२)उपदफा(१)बमोम्जमको भेलाका आर्ोजकले सहभागी हनुे प्रत्रे्क बालबाललका,बालबाललकाको 
आमाबाब,ुसंरक्षक वा माथवरसँग अनमुलत ललई ललम्ित मञ्जुरीनामामा हस्ताक्षर गराउन ुपदधछ। 

(३)उपदफा(१)बमोम्जमको भेला आर्ोजना गदाध बालबाललकाले राती बास बस्ने गरी जानपुने भएमा 
बालबाललकालाई पररवार वा संरक्षकको म्जम्मा लगाई पिाउन ु पनेछ।तर बाललकाको हकमा 
मवहलाको साथ लगाई पिाउन ुपनेछ। 
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१६.बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालको आलथधक दावर्त्विः(१)बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालले 
कुनै पलन वकलसमको आलथधक कारोबार गनुध हुँदैन र अन्र् कुनै ब्र्ाम्ि वा संस्थाले बालक्लब वा 
संस्था र बाल सञ्जाललाई आलथधक दावर्त्व ददन हुँदैन। 

(२)बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालसँग सहकार्ध गदाध सहकार्ध गने संस्थाले आलथधक दावर्त्व 
सञ्चालन गनध कुनै व्र्ाम्ि वा संस्थालाई म्जम्मेवारी ददन सक्नेछन।् 

(३) बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालले आफ्नो संस्थाको आलथधक दावर्त्व सञ्चालन गनध कुनै 
ब्र्ाम्ि वा संस्थालाई म्जम्मेवारी ददन सक्नेछन।् 

(४)र्सरी म्जम्मेवारी पाएको संस्थाले प्रचललत कानून बमोम्जम सामाम्जक संस्थाले राख्न ेलेिा प्रणाली 
बमोम्जम संस्थाको लेिा राख्न ुपनेछ। 

१७.बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जाललाई व्र्वम्स्थत गनुधपनेिः (१)बेलका नगरपाललकाले 
नगरपाललकामा दताध भएका बालक्लब,संस्था वा बाल सञ्जालको वववरण अद्यावलिक गरी राख्न ुपनेछ। 

(२) नगर बाल अलिकार सलमलतले बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालका उपलब्िीहरुको प्रकाशन 
र प्रसारण गने व्र्वस्था लमलाउन ुपनेछ। 
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पररच्छेद-५ 

नगर बाल अलिकार सलमलत सम्बन्िी व्र्ावस्था 

१८.नगर बाल अलिकार सलमलतको गिनिः(१)बेलका नगरपाललका बाल अलिकार  सलमलतमा देहार् 
बमोम्जमको अध्र्क्ष र सदस्र् रहने गरी नगर बाल अलिकार सलमलत गिन हनुछेिः- 

(क) नगर उपप्रमिु/उपप्रमिुले तोवकएको कार्धपाललका सदस्र्-१ अध्र्क्ष 

(ि) नगरपाललकाले तोकेको मवहला वडा सदस्र् सवहत२जना वडा सदस्र्,माध्र्लमक 
ववद्यालर्का प्रिानध्र्ापक मध्रे् १जना फोकल म्शक्षक मध्रे् १ जना सूम्चकृत 
समाजसेवी वा सामाम्जक कार्धकताध,बालमनोववज्ञ,म्चवकत्सक वा स्टाफ नसधमध्रे् 
१जना गरी जम्मा ६जना 

सदस्र् 

(ग) नगरपाललकाको बालबाललका शािा प्रमिु,म्शक्षा शािा प्रमिु र स्वास््र् तथा 
सरसफाई शािा प्रमिु गरी ५ जना 

सदस्र् 

(घ) नगर बाल सञ्जालले तोकेको २जना बाललका सवहत १जना सदस्र् 

(ङ) ईलाका प्रहरी कार्ाधलर्को प्रमिु/तोकेको म.बा.शा.को कमधचारी सदस्र् 

(च) बाल अलिकार,बाल संरक्षण,बाल कल्र्ाण,म्शक्षा,स्वास््र् तथा बाल न्र्ार्कका 
क्षेत्रमा कार्ाधनभुव भएका व्र्ाम्ि वा संस्था मध्रे्बाट पाललकाले मनोनर्न गरेका 
कम्म्तमा १ जना मवहला सवहत २जना   

सदस्र् 

(छ)  बाल कल्र्ाण अलिकारी सदस्र् 
सम्चव 

(२)उपदफा(१)को िण्ड (ि),(च) बमोम्जम मनोलनत सदस्र्को पदावलि चार वषधको हनुेछ। 

१९.नगर बाल अलिकार सलमलतको काम,कतधव्र् र अलिकारिः(१)बेलका नगरपाललका बाल अलिकार 
सलमलतको काम,कतधव्र् र अलिकार देहार् बमोम्जम हनुेछिः- 

(क)सलमलतको दीघधकालीन नीलत,र्ोजना र वावषधक कार्धक्रम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ि) बालबाललकाको अलिकारको सम्मान,संरक्षण,प्रविधन र पररपूलतधको लालग आवश्र्क स्थालनर् 
नीलत,कानून,र्ोजना,कार्धक्रम र संस्थागत संर्न्त्रको ब्र्वस्था गनध नगर कार्धपाललकालाई सझुाव ददने, 
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(ग)नगरपाललकार्द्ारा सञ्चाललत बालबाललका सम्बन्िी कार्धक्रमको अनगुमन,मूल्र्ाङ्कन तथा सलमक्षा 
गरी सझुाव ददन,े 

(घ)नगरपाललका लभत्र हनु सक्ने बालवववाह,बालश्रम,शारीररक तथा मानलसक पीडा तथा बाल र्ौन 
दवु्र्धवहार जस्ता सबै प्रकारका बाल वहंसाको रोकथाम,लनषिे र लनर्न्त्रण तथा सडक बालबाललकाको 
उर्द्ार,पनुस्थापधना,संरक्षण र ब्र्वस्थापनमा समन्वर् सहर्ोग र सहजीकरण गने, 

(ङ)आफ्नो पाललका लभत्रका वडा,ववद्यालर्,संरचनालाई बालमैत्री वडा तथा स्थालनर् तह घोषणाको 
नेततृ्व ललन,े 

(छ)बाल अलिकार संरक्षण तथा प्रविधन गने सम्बन्िमा सरोकारवालाको क्षमता अलभववृर्द् गने,गराउन,े 

(ज)नगरपाललकामा एक आलथधक वषधमा बालबाललका सम्बन्िी भए/गरेका कार्धहरु र बालबाललका 
तथा बाल अलिकारको अवस्था समेट्ने गरी बालबाललका सम्बन्िी स्थालनर् वावषधक प्रलतवेदनको कार्ध 
स्थालनर् तहको स्वीकृलत ललई प्रत्रे्क आलथधक वषध समाप्त भएको दईु मवहनालभत्र सावधजलनक 
गने,वेवसाईटमा राख्न,ेसलमलत तथा नगरपाललकामा सरुम्क्षत राख्न े र सोको एक/एक प्रलत प्रदेश 
सलमलत,प्रदेश मन्त्रालर्,पररषद् र मन्त्रालर्मा पिाउने, 

(झ)बालबाललका सम्बन्िी स्थालनर् त्र्ाङ्क वववरण सङ्कलन,अलभलेिीकरण तथा सूचना प्रणालीको 
ववकास,सञ्चालन,व्र्ावस्थापन र सदुृढीकरणमा सहर्ोग गने, 

(ञ)सलमलतको सम्चवालर्,जनशम्ि र आलथधक स्रोत सािनको व्र्ावस्था लमलाउने,पररचालन गने,ताललम 
ददन तथा क्षमता अलभववृर्द् गनध संमन्वर् र सहर्ोग गने, 

(ट)स्थालनर् तह माफध त नेपाल सरकार,अथध मन्त्रालर्को स्वीकृलत ललई बाल संरक्षण तथा बाल 
अलिकार प्रविधनका लालग वर्द्पक्षीर् तथा बहपुक्षीर् ववकास साझेदार एवम ्अन्तराधवट्रिर् संघ संस्थाबाट 
प्राप्त सहार्ताबाट आवश्र्कतानसुार कार्धक्रम सञ्चालन गने, 

(ि)नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र स्थालनर् तहको स्वीकृत र्ोजना, वावषधक नीलत तथा कार्धक्रम 
अनकूुल प्राथलमकता लनिाधरण गरी बाल संरक्षण तथा बाल अलिकार प्रविधनका लालग ववशेष रावट्रिर् 
अलभर्ान सञ्चालनमा सहर्ोग गने, 
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(ड)बेलका नगरपाललकामा बालबाललका िोजतलास नं.१०४ तथा बाल हेल्पलाईन 
नं.१०९८(दश,नौ,आि)नेपाल सञ्चालन सेवा अलभववृर्द्मा संमन्वर्,सहर्ोग र सहजीकरण गने, 

(ढ)िमधपतु्र िमधपतु्री ललन ददन चाहने दम्पम्त्त तथा व्र्ाम्िलाई सलमलतमा सूम्चकृत गरी आन्तररक 
िमधपतु्र िमधपतु्री ललने ददने व्र्वस्थालाई सहजीकरण गने, 

(ण)ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा अनाथ बालबाललकालाई िमधपतु्र िमधपतु्री ललन 
ददन,संरक्षक र माथवर लनर्ि गनध स्थालनर् तह र अदालतलाई सहर्ोग गने, 

(त)ऐन,प्रचललत कानून तथा मापदण्ड बमोम्जम सञ्चालन हनु नसकेका बालगहृ,बाल सिुार 
गहृ,अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्र,पनुस्थाधपना केन्र तथा सामाम्जकीकरण केन्र बन्द तथा कारबाही 
गनध सझुाव तथा प्रलतवेदन सवहत मन्त्रालर्मा लसफाररस गने, 

(थ)स्थालनर् तहलभत्र हनु सक्ने बाढी,पवहरो,हरुी बतास,म्शत लहर र आगो जस्तो प्राकृलतक 
प्रकोप,मानवबाट लसम्जधत संकट तथा कोरोना र ईन्फ्लूञ्जा जस्तो महामारीबाट बालबाललकाको तत्काल 
आकम्स्मक उर्द्ार,संरक्षण तथा व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गने, 

(द)स्थालनर् तहलभत्र सञ्चाललत बाल गहृ,अस्थार्ी संरक्षण तथा सेवा केन्र,पनुस्थाधपना केन्र लगार्तका 
आम्श्रत बालबाललकाको समग्र म्स्थलत र उपलब्ि सेवाको गणुस्तर तथा प्रभावकाररताका सम्बनिमा 
अनगुमन तथा लनररक्षण गदाध प्राप्त वववरण सवहत देहार्का कुराहरुको समेत जाँझबझु गरी सोको 
एक/एक प्रलत वावषधक प्रलतवेदन आलथधक वषध समाप्त भएको दईु मवहनालभत्र प्रदेश सलमलत,प्रदेश 
मन्त्रालर्,पररषद् र मन्त्रालर्मा पिाउने। 

(१)बालबाललकाको वैर्म्िक वववरण अद्यावलिक गरी रािेको छ वा छैन, 

(२)बालबाललकालाई लनर्लमत रूपमा म्शक्षा तथा ताललम प्रदान गररएको छ वा छैन, 

(३)बालक्लब गिन गरी बालबाललकालाई िेलकुद,मनोरञ्जन तथा सांस्कृलतक कार्धक्रम लगार्तका 
बाल सहभालगता जस्ता अन्र् वक्रर्ाकलापमा संग्लन गराईएको छ वा छैन, 

(४)बालबाललकालाई ऐन,प्रचललत कानून तथा मापदण्ड बमोम्जमको सवुविा प्रदान गररएको छ वा 
छैन, 
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(५)बाल गहृ,अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्र,पनुस्थाधपना केन्र तथा सामाम्जकीकरण केन्रमा बालमैत्री 
व्र्ावहार तथा वातावरण कार्म गररएको छ वा छैन, 

(६)बाल गहृमा आम्श्रत बालबाललका वैकम्ल्पक हेरचाहको व्र्ावस्थाको प्राथलमकता अनसुार अम्न्तम 
ववकल्पको रुपमा बाल कल्र्ाण अलिकारबाट व्र्वस्था लमलाइ राम्िएको छ वा छैन, 

(७) ब्र्ावस्थापन पक्ष तथा बालबाललकाले ऐन,प्रचललत कानून वा मापदण्डको पालना गनुधपने कुराहरु 
पालन गरेको छ वा छैन, 

(८)उपलब्ि स्रोत सािनलाई मध्र् नजर गरी बालबाललकाको सवोत्तोम वहतलाई ध्र्ान ददएको छ वा 
छैन, 

(९)बाल संरक्षण मापदण्ड लनमाधण गरी लागू गररएको छ वा छैन। 

(२)सलमलतले उपदफा(१)बमोम्जम आफूलाई प्राप्त अलिकारमध्रे् केही अलिकार आवश्र्कता अनसुार 
बाल कल्र्ाण अलिकारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनध सक्नेछ। 

२०.स्थालनर् बाल अलिकार सलमलतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थािःबाल अलिकार सलमलतको बैिक 
सम्बन्िी व्र्वस्था देहार् बमोम्जम हनुछेिः- 

(१)सलमलतको बैिक कम्तीमा वषधको चार पटक अध्र्क्षले तोकेको लमलत,समर् र स्थानमा बस्नेछ। 

(२)अध्र्क्षको लनदेशनमा सलमलतको बैिक सदस्र्-सम्चवले बोलाउनेछ। 

(३)सदस्र्-सम्चवले सलमलतको बैिक बस्ने सूचना सवहत बैिकमा छलफल हनुे ववषर्हरुको सूची 
तीन ददन अगावै सलमलतका सदस्र्हरुलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(४)सलमलतमा तत्काल कार्म रहेका सदस्र् संतर्ाको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्र्हरु उपम्स्थत 
भएमा सलमलतको बैिकको लालग गणपूरक संतर्ा पगेुको मालननेछ। 

(५)सलमलतको बैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले गनेछ र लनजको अनपुम्स्थलतमा उपम्स्थत सदस्र्हरुले 
आफू मध्रे्बाट छानेको सदस्र्ले बैिकको अध्र्क्षता गनेछ। 
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(६)बैिकमा उपम्स्थत सदस्र्हरुको बहमुतको लनणधर् मान्र् हनुेछ।मत बराबर भएमा बैिकको 
अध्र्क्षता गने व्र्ाम्िले लनणार्धक मत ददन सक्नेछ। 

(७) सलमलतको बैिकको लनणधर् सलमलतको अध्र्क्ष र सदस्र्-सम्चवर्द्ारा प्रमाम्णत गररनेछ। 

(८)सलमलतको बैिक तथा सञ्चालन िचध बेलका नगरपाललकाको लनर्मानसुार हनुेछ। 

(९)बैिक सम्बन्िी अन्र् कार्धववलि सलमलत आफैले लनिाधरण गरे बमोम्जम हनुेछ। 

२१.उपसलमलत वा कार्धटोली गिन गनध सक्निेः(१)सलमलतले आफूले गनुधपने कुनै काम सचुारू रुपले 
सञ्चालन गनधको लनलमत्त बाल ववशेषज्ञ वा बाल मनोववज्ञ,समाज सेवी,सामाम्जक 
कार्धकताध,म्शक्षक,म्चवकत्सक,बालक्लबका प्रलतलनलि,सामाम्जक पररचालक तथा बाल अलिकारकमीहरु 
मध्रे् आवश्र्कतानसुार समावेश हनुे गरी लनम्ित अवलिका लालग बढीमा तीन सदस्र्ीर् उपसलमलत वा 
कार्धटोली गिन गरी पररचालन गनध सक्नेछ। 

(२)उपदफा(१)बमोम्जम गिन हनुे उपसलमलत वा कार्ध टोललको काम,कतधव्र् र अलिकार,कार्ध प्रकृलत 
अनसुार काममा िवटए वा काम गरे वापत टोली वा सदस्र्ले पाउने भत्ता वा पाररश्रलमक वा सेवा 
सवुविा तथा अन्र् कार्धववलि बेलका नगरपाललकाको प्रचललत लनर्मानसुार सलमलतले तोकीददए 
बमोम्जम हनुेछ। 

२२.वडा बाल अलिकार सलमलतिः(१)बेलका नगरपाललकामा देहार् बमोम्जमका अध्र्क्ष र सदस्र् रहने 
वडा बाल अलिकार गिन गनध सक्नेछिः- 

(क) सम्बम्न्ित वडाको वडा अध्र्क्ष १जना अध्र्क्ष 

(ि) वडाले तोकेको मवहला सदस्र् सवहत २जना वडा सदस्र्,माध्र्लमक 
ववद्यालर्का प्रिानध्र्ापक मध्रे्१जना फोकल म्शक्षकमध्रे् १जना,बाल 
मनोववज्ञ,म्चवकत्सक वा स्टाफ नसध१जना गरी ५जना 

सदस्र् 

(ग) वडाको बालबाललका इकाई,म्शक्षा इकाई र स्वास््र् इकाई प्रमिु ३जना सदस्र् 

(घ) वडा स्तरीर् बाल सञ्जालले तोकेको २जना बाललका सवहत १ जना सदस्र् 

(ङ) वडा प्रहरी प्रमिु वा लनजले तोकेको म.बा.जे.ना.शाका १जना सदस्र् 

(च) बाल अलिकार,बाल संरक्षण,बाल कल्र्ाण,म्शक्षा,स्वास््र् तथा बाल न्र्ार्का 
क्षेत्रमा कार्ाधनभुव भएका व्र्ाम्ि मध्रे्बाट अध्र्क्षले मनोनर्न गरेका 

सदस्र् 
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कम्तीमा एक जना मवहला सवहत २जना 
(छ) वडा सम्चव सदस्र् सम्चव 
(२)उपदफा(१)को िण्ड(ि),(च)बमोम्जम मनोलनत सदस्र्को पदावलि चार वषधको हनुेछ र िण्ड 
(च)बमोम्जम सदस्र्मा मनोनर्न हनुको लालग देहार् बमोम्जमको र्ोग्र्ता परुा भएको हनु ुपनेछिः- 

(क)नेपाली नागररक, 

(ि)एक्काइस वषध उमेर पूरा भएको, 

(ि)नैलतक पतन देम्िने अन्र् फौजदारी कसूरमा सजार् नपाएको। 

(ङ)सम्बम्न्ित वडालभत्र स्थार्ी बसोबास भएको। 

(२)उपदफा(२)मा जेसकैु लेिेको भए तापलन वडा सदस्र्,ववद्यालर् ब्र्वस्थापन सलमलतका 
अध्र्क्ष,ववलभन्न संघसंस्थाका प्रलतलनलि तथा अन्र् पदेन सदस्र्हरु तथा बाल सञ्जालका प्रलतलनलिहरुका 
हकमा उमेर,बसोबास क्षेत्र,शैम्क्षक र्ोग्र्ताको आिारमा सदस्र् हनु अर्ोग्र् मालनने छैन। 

२३.वडा बाल अलिकार सलमलतको काम,कतधव्र् र अलिकारिः-(१)वडा बाल अलिकार सलमलतको 
काम,कतधव्र् र अलिकार देहार् बमोम्जम हनुेछिः 

(क)वडाबाट प्रस्ताववत हनुे बालबाललका र बाल अलिकार सम्बन्िी र्ोजना,नीलत र कार्धक्रमहरुको 
बाल अलिकारमा आिाररत सहभालगतामूलक ढंगबाट लनमाधण गने, 

(ि)वडा तहमा बाल अलिकारमा आिाररत सहभालगतामूलक ढंगबाट लनमाधण गने, 

(ग)वडालाई बालमैत्री बनाउने लसङ्गो प्रवक्रर्ाको नतेतृ्व ललने, 

(घ)वडा तहमा बाल अलिकारको अवस्था अनगुमन तथा अध्र्र्न अनसुन्िान गने गराउने, 

(ङ)बालबाललकाको सम्बन्िमा प्राप्त उजरुीहरुको सङ्कलन गने र रार्सवहत न्र्ावर्क सलमलतमा पिाउने, 

(च)बालबाललकासँग परामशध तथा छलफल कार्धक्रम गनध गराउने, 

(छ)वडास्तरमा बालश्रम,बालवववाह,बेचवविन,ओसारपसार,बालबाललका ववरुर्द् हनु े
वहंसा,दवु्र्धवहार,शोषण अन्त्र्का लालग बाल संरक्षण मापदण्ड तजुधमा गरी कार्धन्वर्न गने, 
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(ज)सावधजलनक सनुवुाईका समर्मा स्थालनर् तहबाट सम्पन्न भएका बाल अलिकारका कार्धहरुको 
प्रगलत वववरण सावधजलनक गने, 

(झ)वडा तहमा बाल अलिकारका लालग कार्धरत सरकारी लनकार्,संघसंस्था,पररर्ोजना तथा सेवाहरुको 
नक्शाङ्कन गने, 

(ट)वडामा रहेका बालक्लब,सञ्जाल,समहुको सूची तर्ार गरी नगर बाल अलिकार सलमलतमा पेश गने, 

(ि)वडामा सञ्चाललत बालगहृ,अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्रहरुको अनगुमन गरी नगर बाल अलिकार 
सलमलतमा प्रलतवेदन पेश गने, 

२४.वडा बाल अलिकार सलमलतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थािःवडा बाल अलिकार सलमलतको बैिक 
सम्बन्िी व्र्वस्था देहार् बमोम्जम लनिाधरण गररएको छिः- 

(१)सलमलतको बैिक कम्तीमा वषधको चार पटक अध्र्क्षले तोकेको लमलत,समर् र स्थानमा बस्नेछ, 

(२)अध्र्क्षको लनदेशनमा सलमलतको बैिक सदस्र्-सम्चव बोलाउनेछ, 

(३)सदस्र्-सम्चवले सलमलतको बैिक बस्ने सूचना सवहत बैिकमा छलफल हनुे ववषर्हरुको सूची 
तीन ददन अगावै सलमलतका सदस्र्हरुलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ, 

(४)सलमलतमा तत्काल कार्म रहेका सदस्र् संतर्ाको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्र्हरु उपम्स्थत 
भएमा सलमलतको बैिकको लालग गणपूरक संतर्ा पगेुको मालननेछ। 

(५)सलमलतको बैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले गनेछ र लनजको अनपुम्स्थलतमा उपम्स्थत सदस्र्हरुले 
आफू मध्रे्बाट छानेको सदस्र्ले बैिकको अध्र्क्षता गनेछ। 

(६)बैिकमा उपम्स्थत सदस्र्हरुको बहमुतको लनणधर् मान्र् हनुेछ। मत बराबर भएमा बैिकको 
अध्र्क्षता गने व्र्ाम्िले लनणाधर्क मत ददन सक्नेछ। 

(७)सलमलतको बैिकको लनणधर् सलमलतको अध्र्क्ष र सदस्र्-सम्चवर्द्ारा प्रमाम्णत गररनेछ। 

(८)सलमलतको बैिक तथा सञ्चालन िचध नगरपाललकाको लनर्मानसुार हनुेछ। 

(९)बैिक सम्बन्िी अन्र् कार्धववलि सलमलत आफैले लनिाधरण गरे बमोम्जम हनुेछ। 
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पररच्छेद ६ 

बाल कल्र्ाण अलिकारी 

२५.बाल कल्र्ाण अलिकारीको लनर्मु्ििः(१)स्थालनर् तहले ऐन,को दफा६१को उपदफा(१)बमोम्जम 
हनुे गरी एकजना बाल कल्र्ाण अलिकारी स्थालनर् तहको कमधचारी पदपूती प्रवक्रर्ा अनसुार लनर्िु 
गनेछ। 

(२)उपदफा(१)बमोम्जम बाल कल्र्ाण अलिकारीको लनर्मु्ि नभएसम्म पाललकाकाले मवहला तथा 
बालबाललका शािा प्रमिु वा सम्बम्न्ित शािाको  कमधचारीलाई बाल कल्र्ाण अलिकारी तोक्न 
सक्नेछ। 

(३)उपदफा(१)बमोम्जम लनर्िु बाल कल्र्ाण अलिकारीले नगर बाल अलिकार सलमलतको सदस्र् 
सम्चवको रुपमा काम गनेछ। 

२६.बाल कल्र्ाण अलिकारीको काम,कतधव्र् र अलिकारिःबाल कल्र्ाण अलिकारीको काम,कतधव्र् र 
अलिकार देहार् बमोम्जम हनुेछिः- 

(क)बाल अलिकार सलमलतको लनणधर् एवम ्लनदेशनहरु कार्धन्वर्न गने वा गराउने। 

(ि)नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र स्थालनर् तहबाट स्वीकृत नीलत र र्ोजना अनरुुप सलमलतको 
वावषधक कार्धक्रम र बजेट तजुधमा तथा कार्धन्वर्न गनध स्थालनर् तह र नगर बाल अलिकार 
सलमलतलाई आवश्र्क,सहर्ोग गने एवम ्कार्ध सम्पादनको प्रगलत प्रलतवेदन सलमलतको बैिकमा पेश 
गने। 

(ग)नगरपाललका लभत्र स्थार्ी तथा अस्थार्ी रुपमा बसोबास गने सबै बालबाललकाले प्राप्त गनुधपने 
हेरचाह,स्वास््र्,म्शक्षा,संरक्षण तथा सहभालगताको अवस्था सम्बन्िी त्र्ाङ्क सङ्कलन,अध्र्ावलिक र 
ववश्लषेण गरी प्रलतवेदन तर्ार गने 

(घ)स्थालनर् तहका जोम्िममा परेका,ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका,वैकम्ल्पक हेरचाहको 
आवश्र्कता भएका तथा कसरुबाट पीलडत बालबाललकाको तत्काल उर्द्ार,मनोसामाम्जक 
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परामशध,उपचार,अस्थार्ी संरक्षण,आमाबाबलुाई पाररवाररक सहर्ोग,पाररवाररक पनुलमधलन तथा 
वैकम्ल्पक स्र्ाहार लगार्तका कार्ध गने 

(ङ)िण्ड(घ)बमोम्जमका कार्ध गनध कार्धर्ोजना तर्ार गरी नगर बाल अलिकार सलमलत समक्ष 
स्वीकृलतका लालग पेश गने र स्वीकृत कार्धर्ोजना कार्धन्वर्न गने। 

(च)आन्तररक तथा अन्तरदेशीर् िमधपतु्र/िमधपतु्रीका रुपमा जान र्ोग्र् आफ्नो भौगोललक क्षेत्रलभत्र 
स्थार्ी िेगाना भएका बालबाललकाको वववरण पाललकाबाट स्वीकृत गराई रावट्रिर् बाल अलिकार 
पररषदमा उपलब्ि गराउने। 

(छ)बालबाललका ववरुर्द्को कसरुको अनसुन्िान प्रवक्रर्ामा पीलडत तथा कानूनको वववादमा परेका 
बालबाललकाको अस्थार्ी तथा पाररवाररक संरक्षणका लालग प्रहरी कार्ाधलर् तथा अदालतलाई 
आवश्र्क सहर्ोग उपलब्ि गराउने। 

(ज)ऐन,को दफा ४९ बमोम्जम स्थालनर् तहलभत्र भएको वैकम्ल्पक हेरचाहको ब्र्ावस्था,पनुस्थाधपना 
केन्र,अस्थार्ी संरक्षण सेवा,लनगरानी कक्ष,तथा बालबाललकालाई शैम्क्षक प्रार्ोजनका लालग राम्िएका 
मि,गरुुकुल,गमु्बा,मदरसा,चचध जस्ता अलनवार्ध आवासीर् गहृको लनर्लमत अनगुमन गरी सोको 
प्रलतवेदन बाल अलिकार सलमलत तथा  अन्र् सम्बम्न्ित लनकार्मा पेश गने। 

(झ)स्थालनर् तहमा भएका बाल अलिकार उल्लघंन सम्बन्िी घटनामा बालबाललकाको तत्काल 
उर्द्ार,राहत,संरक्षण र घटना व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्ध गने। 

(ञ)मलुकुी देवानी संवहता,२०७४ बमोम्जम बालबाललकाको संरक्षक वा माथवर लनर्मु्िका लालग 
अदालतमा लनवेदन ददन।े 

(ट)बालबाललकाको लालग वैकम्ल्पक हेरचाहको उपलब्िताको प्रलतवेदन अदालतले माग गरेको 
अवस्थामा पेश गने। 

(ि)वैकम्ल्पक हेरचाहमा राम्िएका बालबाललकाको जन्मदताध गनध,नागररकता बनाउन र लनजको चल 
अचल सम्पम्त्तको अलभलेि रािी संरक्षण गनध सम्बम्न्ित लनकार्मा सहजीकरण तथा लसफाररस गने। 
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(ड)बालबाललकाको गोपलनर्ताको हकको उल्लंघन नहनुे गरी िण्ड (ग),(झ),(ञ)र प्रचललत कानून 
बमोम्जम प्रकाम्शत गनुधपने सूचना समेतको प्रलतवेदन स्थालनर् बाल अलिकार सलमलतको स्वीकृलतमा 
प्रकाशन गने र सोको वववरण आलथधक वषध समाप्त भएको सािी ददनलभत्र प्रदेश बाल अलिकार सलमलत 
र रावट्रिर् बाल अलिकार पररषदमा पेश गने। 

(ढ)स्थालनर् तहको र्ोजना तजुधमा प्रवक्रर्ामा बालबाललकाका ववषर्लाई प्राथलमकता ददन पहल गने। 

(ण)सलमलतबाट प्रत्र्ार्ोम्जत अन्र् काम गने गराउने। 

पररच्छेद ७ 

बाल मनोववज्ञ,समाजसेवी तथा सेवा प्रदार्क लनकार् सम्बन्िी व्र्वस्था 

२७.समाजसेवी तथा बाल मनोववज्ञको सूची तथा लनर्मु्ििः(१)बेलका नगरपाललका तहलभत्र रही 
समाजसेवी तथा बालमनोववज्ञको रुपमा काम गनध चाहने व्र्ाम्िले बाल अलिकार सलमलत सक्षम 
आफ्नो नाम सूचीकृत गराउन ुपनेछ। 

(२)उपदफा(१)बमोम्जम समाजसेवी तथा मनोववज्ञलाई सूम्चकृत गनधका लनलमत्त बेलका नगरपाललका 
नगर बाल अलिकार सलमलतले लनवेदकले पेश गनुधपने आवश्र्क कागजात तथा वववरणको सूम्चसमेत 
संग्लन गरी सात ददनको सावधजलनक सूचना जारी गनेछ। 

(३) समाजसेवी तथा बाल मनोववज्ञको रुपमा काम गनध ईच्छुक व्र्ाम्िले सूचनामा तोवकए  
बमोम्जमका कागजात तथा व्र्ाम्िगत वववरण सवहत स्थालनर् बाल अलिकार सलमलतमा लनवेदन ददन ु
पनेछ। 

(४)उप-दफा(३)बमोम्जमको लनवेदन तथा कागजातको जाँचबझु गदाध बेलका नगर बाल अलिकार 
सलमलतले तोकेको न्र्नुतम र्ोग्र्ता पगेुका लनवेदकहरुलाई समाजसेवीका रुपमा बेलका नगर बाल 
अलिकार सलमलतले सूचीकृत गरी सोको सूचना प्रकाशन गनेछ। 

(५)समाजसेवी छनौट र लनर्मु्िको प्रवक्रर्ा,लनजको काम,कतधव्र्,अलिकार,पाररश्रलमक तथा अन्र् 
सवुविा नगर बाल अलिकार सलमलतको लसफाररसमा कार्धपाललकाले तोके बमोम्जम हनुेछ। 

(६)उपदफा (५)बमोम्जम लनर्िु हनुे समाजसेवीको पाररश्रलमक स्थालनर् तहले व्र्वस्था  गनेछ। 
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२८.सेवा प्रदार्क लनकार्को नक्साकंन तथा सूचीकरणिः(१)बेलका नगरपाललका लभत्रको 
बालबाललकाको हक,वहत र अलिकारको संरक्षण तथा संविधनका लालग ईच्छुक सामाम्जक संस्थाहरु 
बेलका नगरपाललकामा अलनवार्ध रुपमा सूचीकृत हनु ुपदधछ। 

(२)उपदफा(१)सूम्चकृत गनधका लनलमत्त नगर बाल अलिकार सलमलतले लनवेदकले पेश गनुधपने 
आवश्र्क कागजात तथा वववरणको सूचीसमेत संग्लन गरी सात ददनको सावधजलनक सूचना जारी 
गनेछ। 

(३)नगरपाललका तहलभत्र सूम्चकृत हनु इच्छुक सेवा प्रदार्क लनकार्ले सूचनामा तोवकए बमोम्जमका 
कागजात तथा संस्थागत वववरण सवहत नगर बाल अलिकार सलमलतमा लनवेदन ददन ुपनेछ। 

(४)उप-दफा(३) बमोम्जमको लनवेदन तथा कागजातको जाँचबझु नगर बाल अलिकार सलमलतले 
तोकेको र्ोग्र्ता पगेुका लनवेदकहरुलाई सेवा प्रदार्क लनकार्को रुपमा नगर बाल अलिकार सलमलतले 
सूम्चकृत गरी सोको सूचना प्रकाशन गनेछ। 

(५)उपदफा(४)बमोम्जम सूम्चकृत भएका लनकार्लाई सलमलतले आवश्र्क परेको बेलामा सम्झौता गरी 
सेवा प्रवाहको अवसर प्रदान गनेछ। 
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पररच्छेद ८ 

बाल कोष सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 

२९.बाल कोषिः(१)ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका तथा जोम्िममा परेका तथा वहंसा पीलडत 
बालबाललकाको सहर्ोगाथध बेलका नगरपाललकामा एक बाल कोष रहनेछ। 

(२)उपदफा (१) बमोम्जमको बाल कोषमा देहार् बमोम्जमको रकमहरु रहनेछनिः- 

(क)पाललकाबाट वावषधक रुपमा ववलनर्ोम्जत बजेट, 

(ि)संघसंस्थाबाट प्राप्त हनुे सहार्ता, 

(ग)लनजी ब्र्ावसार् तथा व्र्ाम्िहरुबाट प्राप्त हनुे आलथधक सहार्ता, 

(घ)बेलका नगरपाललका न्र्ावर्क सलमलतबाट बालबाललका ववरुर्द् वहंसाका घटनामा गररएको जररबाना 
रकम, 

(ङ)बाल अलिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लालग संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(च) अन्र् तोवकएका आम्दानी। 

३०.कोष सञ्चालक सलमलतिः(१)बेलका नगरपाललकामा बाल कोष सञ्चालनका लालग देहार् बमोम्जमको 
संर्ोजक र सदस्र् रहेको एक बाल कोष सञ्चालक सलमलत रहनेछिः- 

क. नगर बाल अलिकार सलमलतको अध्र्क्ष संर्ोजक 

ि. प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत सदस्र् 

ग. लेिा प्रमिु सदस्र् 

घ. नगर बाल अलिकार सलमलतका सदस्र् मध्रे् सलमलतले तोकेको १ जना सदस्र् 

ङ. बाल कल्र्ाण अलिकारी सदस्र्-सम्चव 
(२)उपदफा(१) बमोम्जमको सलमलतको बैिकमा आवश्र्कतानसुार सम्बम्न्ित सरोकारवालालाई 
आमन्त्रण गनध सवकनेछ। 
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३१.बाल कोष सञ्चालक सलमलतको काम,कतधव्र् र अलिकारिः बाल कोष सञ्चालक सलमलतको 
काम,कतधव्र् र अलिकार देहार् बमोम्जमको हनुछे। 

(क)तत्काललन समर्मा स्थालनर् तहलभत्र आपतकालीन अवस्थामा रहेका बालबाललकाको उर्द्ार 
संरक्षणका लालग स्थापना भै सञ्चालनमा रहेका नगर बालसंरक्षण सलमलत, र वडा बालसंरक्षण 
सलमलतका नाममा रहेको बाल उर्द्ार कोषको नाममा रहेको सबै कोष रकम िोजी गरी र्स 
कार्धववलि बमोम्जम बनेको बाल कोषमा जम्मा गने,गराउने, 

(ि)जोम्िम अवस्थामा रहेको र ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका बालबाललकाको उर्द्ार 
गने,स्वास््र्ोपचार गने,पनुस्थाधपना गने तथा त्र्स्ता बालबाललकालाई राहत ददने सम्बन्िमा आवश्र्क 
कार्धक्रम तजुधमा गने, 

(ग)कुनै बालबाललका जोम्िम अवस्थामा भए वा नभएको लनिाधरण गने  

(घ) स्वीकृत कार्धक्रमको लालग कोष पररचालन गने वा गराउने। 

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

(च)जोम्िम अवस्थामा रहेका बालबाललकालाई राहत स्वरुप ददईने रकमको मापदण्ड बनाई लागू 
गने, 

(छ) जोम्िम अवस्थामा रहेका बालबाललका सम्बन्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्िान गने वा गराउने, 

(ज)सलमलतबाट गररने कार्धक्रमको अनगुमन गने वा गराउने, 

(झ)बालबाललकाको क्षेत्रमा काम गने लनकार् तथा  संस्थासँग समन्वर् गने, 

(ञ)कोष ववृर्द्को लालग स्रोत िोजी गने, 

(ट)जोम्िम अवस्थामा रहेका बालबाललका सम्बन्िी अन्र् काम गने वा गराउने। 

३२.बाल कोष सञ्चालक सलमलतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थािःसलमलतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्था देहार् 
बमोम्जम कार्म गररएको छिः- 
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(१)सलमलतको बैिक आवश्र्कता अनसुार बस्नेछ, 

(२)सलमलतको बैिक संर्ोजकले तोकेको लमलत,समर् र स्थानमा बस्नेछ, 

(३)सलमलतको बैिक बस्नभुन्दा कम्तीमा चौलबस घण्टा अगावै सलमलतको सदस्र्-सम्चवले बैिकमा 
छलफल हनुे कार्धसूची सवहतको सूचना सबै सदस्र्हरुलाई ददन ुपनेछ। 

(४)सलमलतको दईु लतहाई सदस्र्हरु उपम्स्थत भएमा सलमलतको बैिकको लालग गणपूरक संतर्ा 
पगेुको मालननेछ। 

(५)सलमलतको बैिकको अध्र्क्षता सलमलतको अध्र्क्षले गनेछ र लनजको अनपुम्स्थमा सलमलतको 
उपम्स्थत सदस्र्हरुको आफूमध्रे्बाट छानेको सदस्र्ले गनेछ। 

(६) सलमलतको बैिकमा बहमुतको रार् मान्र् हनुेछ र मत बराबर भएमा बैिकको अध्र्क्षता गने 
व्र्ाम्िको लनणाधर्क मत ददनेछ। 

(७) सलमलतको लनणधर् सलमलतको सदस्र्-सम्चवले प्रमाम्णत गरी राख्नछे। 

(८)सलमलतको बैिक सम्बन्िीको अन्र् कार्धववलि सो सलमलत आफैले लनिाधरण गरे बमोम्जम हनुेछ। 

(९)जोम्िममा रहेका बालबाललकाको आकम्स्मक उर्द्ार तथा पनुस्थाधपना गनुधपने अवस्था भएमा 
सलमलतको संर्ोजक र सदस्र् सम्चवको आपसी सहमलतले आवश्र्क हनुे रकम लनकासा िचध गनध 
सक्नेछन।्तर सो िचध रकम सलमलतको बैिकबाट अनमुोदन गनुध पनेछ। 

  

३३.कोषको प्रर्ोग प्रर्ोजनिः(१)बाल कोषको प्रर्ोग देहार् बमोम्जमको प्रार्ोजनको लालग गनध 
सवकनेछिः- 

(क)ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका आपतकाललन अवस्थामा रहेका बालबाललकाको उर्द्ार गनध, 

(ि) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा आपतकाललन अवस्थामा रहेका बालबाललकालाई 
राहत,अस्थार्ी संरक्षण सेवा,पाररवाररक पनुलमधलन तथा पनुस्थाधपना,मनोसामाम्जक ववमशध,स्वास््र् 
उपचार,कानूनी उपचार,छात्रवमृ्त्त जस्ता सेवा प्रदान गनध, 
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(ग)बालबाललकाको हक वहत सम्बन्िमा कोष सञ्चालक सलमलतले तोके बमोम्जमको अन्र् काम गनध 
गराउन, 

(२)बाल कोषबाट गररने बालबाललकाको सहर्ोगका लालग कोष सञ्चालक सलमलतले तोके बमोम्जमको 
कागजात पेश गनुधपनेछ। 

३४.बाल कोषको िचधको सीमािः(१)बाल कोषको रकम देहार्को अवस्थामा कोष सञ्चालक सलमलतको 
लनणधर्बाट िचध गनध सवकनछेिः- 

(क)वहंसा पीलडत बालबाललकालाई अलिकतम रु.१०हजारसम्मको घर वफती तथा स्वास््र् उपचार 
सेवाका लालग, 

(ि)वहंसा पीलडत बालबाललकाको न्र्ार्का लालग अस्थार्ी आवास,मनोववमशध,र्ातार्ात तथा कानूनी 
सहार्तामा लाग्ने िचध अलिकतम रु.२५ हजारसम्म, 

(ग)जोम्िममा रहेका बालबाललकाका लालग तत्काल राहत,शैम्क्षक वमृ्त्त,स्वास््र् सेवा एवम ्सामाम्जक 
संरक्षणवापत अलिकतम प्रलत बालबाललका रु.५हजारसम्म, 

(घ)ववशेष पररम्स्थलतमा बालबाललकाको संरक्षणवापत अलिकतम प्रलत बालबाललका रु.५ 
हजारसम्म,सञ्चालक सलमलतको लनिाधरण गरे बमोम्जमको हनुेछ, 

(२)बाल कोषको रकम ताललम,गोष्ठी,बैिक भत्ता,भ्रमण तथा अनगुमन एवम ् प्रशासलनक कार्ध र 
सचेतनाका कार्धक्रममा िचध गनध पाइने छैन, 

३५.कोषको िाता सञ्चालनिः(१)कोषको रकम सलमलतको लनणधर्ले कोष तथा लेिा लनर्न्त्रक 
कार्ाधलर्को सहमतीमा नेपाल राट्रि बैकबाट ईजाजत प्राप्त पार्क पने "क"वगधको बैंकमा वा नेपाल 
सरकारबाट ववम्त्तर् कारोबार गने अनमुलत प्राप्त सहकारीमा िाता िोली सञ्चालन गररनेछ। 

(२)उपदफा १ बमोम्जमको िाता सञ्चालनका लालग बेलका नगरपाललकाको हकमा प्रमिु प्रशासकीर् 
अलिकृत र लेिा प्रमिुको संर्िु दस्तितमा सञ्चालन गररनेछ। 

(३)प्रचललत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्िएको भएपलन कोषको रकम िचध नभई आलथधक वषधको 
अन्त्र्मा बाँकी रहेमा त्र्स्तो रकम विज हनुे छैन। 
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(३६)कोषको लेिा र लेिा पररक्षणिः(१) कोषको आर् व्र्र्को लेिा नेपाल सरकारले अपनाएको 
लेिा प्रणाली बमोम्जम राम्िनेछ। 

(२)कोषको लेिा परीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हनुेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-९ 
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ववववि 

३७.स्रोतको व्र्वस्थापनिः बेलका नगरपाललका तथा वडाले बाल अलिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन 
कार्ध सञ्चालन गनध र्ोजना लनमाधण गरी सो र्ोजनाको कार्ाधन्वर्नका लालग आवश्र्क बजेट तथा 
स्रोतको व्र्वस्थापन गनेछ। 

३८.प्रोत्साहन परुस्कारको व्र्वस्थािः बाल अलिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्धमा उल्लेिनीर् 
र्ोगदान ददने व्र्ाम्ि,बालक्लब,सञ्जाल तथा  संघसस्थालाई स्थालनर् तहले उम्चत परुस्कार प्रदान गनध 
सक्नेछ, 

३९.कार्धववलिको व्र्ातर्ा गने वा बािा अड्काउ फुकाउन े अलिकारिःकार्धववलिको कार्ाधन्वर्नको 
लसललसलामा कुनै वर्द्वविा हनु गएमा सोको व्र्ातर्ा वा बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार बेलका 
नगरपाललकाको कार्धपाललकालाई हनुेछ। 

४०.संशोिन गनध सवकनिेः र्स कार्धववलिलाई बेलका नगरपाललकाको नगर सभाले आवश्र्क संसोिन 
गनध सक्नेछ। 

४१.िारेजी र बचाउिः र्ो कार्धववलि बालबाललका सम्बन्िी प्रचललत नेपाल सरकार तथा प्रदेश 
नं.१सरकारको कानूनसँग बाम्झन गएमा बाम्झएको हदसम्म र्ो कार्धववलि अमान्र् हनुेछन ्र नपेाल 
सरकार तथा प्रदेश सरकारको कानूनमा लेम्िएको कुराहरु मान्र् हनुेछ। 

४२.र्सै कार्धववलि बमोम्जम भए गरेको मालननिेः बेलका नगरपाललकामा र्ो कार्धववलि लागू हनु ुभन्दा 
अम्घ गरेका बालबाललका सम्बन्िी कार्धहरु र्सै कार्धववलि बमोम्जम भए गरेको मालननेछ।र्स 
कार्धववलिमा उल्लेि नभएका प्रवक्रर्ाहरु अवलम्वन गदाध बालबाललका सम्बन्िी प्रचललत नेपाल 
सरकार तथा प्रदेश सरकारको कानूनमा भएको बाल अलिकार संरक्षण र संवर्द्धन प्रवक्रर्ाहरु 
अवलम्वन गनध कुनै बािा पने छैन। 

 

                                 

अनसूुची-२ 
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सञ्चालनमा रहेका बालगहृ वा ऐन,को दफा ५२ बमोम्जम स्थापना हनु ेबालगहृले पूरा गनुधपने न्र्नुतम 
मापदण्ड 

(क)भौलतक पूवाधिार र सवुविािः 

१.बालगहृ रहने भवन बाढी,पवहरो जस्ता प्राकृलतक जोम्िम नहनुे िाउँमा हनु ुपदधछ। 

२.बालगहृ पिाधलसवहतको सरुम्क्षत,सवुविाजनक,बालमैत्री एवम ्अपाङगतामैत्री हनु ुपदधछ। 

३.बालबाललकाको शर्न कक्षमा प्रत्रे्क बालबाललकाका लालग कम्तीमा ३० वगध वफट सतह पने 
एउटा शर्न कक्षमा बढीमा ८ जना बालबाललकासम्म राख्न,ेिाट बढीमा दईु तल्लाको मात्र हनुेगरी 
मौसम अनसुारको प्रर्ाधप्त र सफा ओढ्ने ओछ्याउने उपलब्ि हनु ुपदधछ। 

४.बालक र बाललकाको सतु्न ेव्र्ावस्था बेग्ला बेग्लै भवन,तला वा िण्डमा हनु ुपदधछ। 

५.लबरामी वा ६ वषध मलुनका बालबाललकालाई सरुक्षा र हेरचाहका लनम्म्त हेरचाहकताधलाई नम्जकै 
सतुाउने व्र्ावस्था हनु ु पदधछ।तर बालबाललकाको शर्न कक्षमा बालगहृका अन्र् कमधचारी सतु्न ु
हदैुन। 

६.बालबाललकालाई आफ्ना लनजी सरसमान ,शैम्क्षक सामाग्री र कपडा राख्नको लालग प्रत्रे्क सरुम्क्षत 
स्थान उपलब्ि गराउन ुपदधछ। 

७.बालक र बाललकाका लालग (१०जना सम्मका लालग) अलग्गै सफा तथा बालमैत्री र लैवङ्गकमैत्री 
शौचालर् र स्नानघरको व्र्वस्था हनु ुपदधछ। 

८.बालबाललकालाई ब्र्ाम्िगत सरसफाईका लालग आवश्र्क स्वच्छ,म्चसो र तातोपानी उपलब्ि हनु ु
पदधछ र फोहोरको उपर्िु व्र्वस्थापन गनुध पदधछ। 

(९)बालगहृ रहेको भवनमा अलनवार्ध रूपमा भान्सा,भण्डार,भोजन,शर्न,अध्र्र्न तथा 
पसु्तकालर्,मनोरञ्जन,मनोववमशध तथा प्राथलमक उपचार,कार्ाधलर् लगार्त जस्ता कक्षहरुको व्र्ावस्था 
हनु ु पदधछ।उि कक्षहरुमा आवश्र्क र उपर्िु फलनधचर,सामान झ्र्ाल र घाम /हावा पगु्ने हनु ु
पदधछ। 
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(१०)अग्नी लनर्न्त्रक उपकरण(Fire Extinguisher)को व्र्ावस्था हनु ुपदधछ। 

११.बालगहृको साईनबोडध सबैले देख्न ेगरी राख्न ुपदधछ। 

(ि)बालबाललकाको लालग आिारभतु सेवासवुविािः 

१२.प्रत्रे्क बालबाललकालाई अलनवार्ध रुपमा औपचाररक म्शक्षाको प्रबन्ि गनुध पदधछ। 

१३.औपचाररक म्शक्षामा समावेश हनु नसक्ने बालबाललकालाई अनौपचाररक म्शक्षाको प्रबन्ि गनुध 
पदधछ। 

१४.बालगहृमा लबहान वा बेलकुा म्शक्षण-लसकाईको व्र्वस्था गनुध पदधछ। 

१५.बालबाललकालाई लनर्लमत स्वास््र् जाँच र उपचारको व्र्वस्था हनु ुपदधछ। 

१६.सबै बालबाललकाको स्वास््र् लबमा गराउन ु पनेछ।स्वास््र् लबमामा समावेश नभएका गम्म्भर 
प्रकृलतको स्वास््र् समस्र्ा भएका बालबाललकालाई अन्र् स्वास््र् संस्थासँग सम्झौता गरी उपचारको 
व्र्वस्था तरुुन्त गनुध पदधछ। 

१७.बालबाललकालाई बालगहृमा भनाध गने लबम्त्तकै मौसम अनसुारको अनौपचाररक पोशाक,वविालर् 
जाने बालबाललकाको लालग मौसम अनसुारको कम्तीमा दईुजोर वविालर् पोशाकको व्र्वस्था गनुध 
पदधछ। 

१८.बालबाललकाको लालग मौसम अनसुारको स्वस्थ र पोषणर्िु पर्ाधप्त िानाको व्र्वस्था (लबहानको 
िाजा,िाना ,अपरान्हको िाजा र बेलकुीको िाना) हनु ु पदधछ।पत्र ुिाना()मात्र लनर्लमत िवुाउन 
हदैुन। 

१९.ओढ्न,ेओछ्याउने,लगाउने लगुाहरु लगार्तका लत्ताकपडाहरु सफा राख्न ुपदधछ। 

 

 

(ग)बाल संरक्षणिः 

२०.संस्थाको बाल संरक्षण मापदण्ड लनमाधण गरी कार्धन्वर्न गनुध पदधछ। 
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२१.बालबाललकालाई जातजालत,भगूोल,िमध,भाषा,शारीररक,मानलसक जस्ता अवस्थाका  आिारमा 
भेदभाव गनुध हदैुन 

२२.बालगहृमा रहेका बालबाललकालाई कुनै पलन वकलसमका दवु्र्धवहार,वहंसा,शोषण वा भेदभाव गनुध 
हदैुन। 

२३.बालगहृमा रहेका बालबाललकाको जन्मदताध प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा प्रचललत कानून अनसुार 
जन्मदताध प्रमाणपत्रको व्र्वस्था सलुनम्ित गनुध पदधछ। 

२४.मनोसामाम्जक ववमशधको आवश्र्कता भएका बालबाललकालाई आवश्र्कता अनसुार परामशधको 
व्र्वस्था हनु ुपनेछ। 

२५.बालबाललकाको पढाईमा अवरोि हनुे र वहत ववपररत हनुे गरी बालबाललकालाई कुनै पलन कार्ध 
गराउन पाईनेछैन। 

२६.बालबाललकासँग सम्बम्न्ित वहंसा,शोषण लगार्तका घटनाको सम्बोिन र्थाम्शघ्र गनुधपदधछ र 
कानूनी प्रवक्रर्ाको आवश्र्कता भएको अवस्थामा सोको व्र्वस्था गनुध पदधछ। 

२७.बालबाललकाको सहज पहँचु र गोपलनर्ता कार्म हनुे गरी बालगहृमा गनुासो /सझुाव पेवटकाको 
व्र्वस्था हनु ु पदधछ।गनुासो सनुवुाई संर्न्त्रबाट प्रत्रे्क ददन उि पेवटका िोली प्राप्त 
गनुासो/सझुावलाई तत्काल सम्बोिन गनुधपदधछ।उजरुीकताधसँग प्रलतशोि नललईन े सलुनम्ित गनुध 
पदधछ। 

२८.बालगहृमा बालबाललकासँग सम्पकध  गनध आउने कुनै पलन व्र्ाम्ि बालगहृका व्र्वस्थापक वा 
कमधचारीलाई असम्बम्न्ित वा शंका लागेमा लनजको आवतजावत तथा बालबाललकासंगको सम्पकध लाई 
लनषिे गनुध पदधछ। 

२९.बालगहृमा आवासीर् कमधचारीवाहेक कुनै पलन बाह्य व्र्ाम्िहरु तथा स्वदेशी वा ववदेशी स्वर्म ्
सेवकलाई बास बस्न ददन पाईनेछैन। 

३०.बालगहृमा कुनै दघुधटना भएमा वा बालबाललकालाई आपतकाललन अवस्था भएमा अपाङ्गता भएका 
बालबाललकाले पलन तत्काल सूचना ददन सक्ने व्र्वस्था लमलाउन ुपदधछ। 
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३१.सरुक्षा जोम्िम भएका बालबाललकालाई बालगहृलभत्र वा बावहर कुनै पलन जोम्िमबाट पूणध सरुम्क्षत 
हनुे बन्दोबस्त लमलाउन ुपदधछ। 

३२.बालबाललकाको पाररवाररक िमध र संस्कार अनसुारको वक्रर्ाकलाप गने व्र्ावस्था हनु ुपदधछ।तर 
बालबाललकालाई कुनै आस्था वा िमध ग्रहण गनध बाध्र् बनाउने वा लोभ्र्ाउने वा उक्साउने 
गनुध,गराउन ुहुँदैन। 

३३.बालगहृ र बालबाललकाको सहमलतलबना कसैलाई पलन फोटो,लभलडर्ो म्िच्न ददन ुहुँदैन। 

३४.बालबाललकालाई बालगहृमा कसैलाई पलन हेपाई /बलुलङ गनध पाईनेछैन। 

३५.३वषधसम्मका प्रत्रे्क ५ जना बालबाललकाका लालग कम्तीमा १ जना,४देिी १० वषधसम्मका 
लालग १० जनामा १जनाका लालग कम्तीमा १ जना हेरचाहकताध (कम्तीमा एकजना मवहला)हनु ु
पदधछ। 

३६.बाललकामात्रका लालग सञ्चाललत बालगहृमा आवासीर् कमधचारी मवहला हनु ुपदधछ। 

(घ)मनोरञ्जन,िेलकुद,ववकास,लसजधनात्मक तथा अलतररि वक्रर्ाकलापिः 

३७.बालगहृलभत्र बालबाललकाको शारीररक,मानलसक,बौवर्द्क ववकासका लालग उमेर,रूची,क्षमता 
अनसुारको मनोरञ्जन,िेलकुद,श्रव्र्दृष्र् सामग्री लगार्त बालगहृबावहर समेत उपर्िु 
िेलकुद,श्रव्र्दृष्र् सामग्री लगार्त बालगहृबावहर समेत उपर्िु िेलकुदको व्र्वस्था हनु ुपदधछ। 

३८.बालबाललकाको रुची अनसुार म्चत्रकला,मलुतधकला,गीत,संलगत,सावहत्र् लगार्तका लसजधनात्मक 
कार्धहरु गने व्र्वस्था गनुध पदधछ। 

३९.बालगहृका १६ वषध वा सोभन्दा मालथका बालबाललकालाई जीवनउपर्ोगी तथा  उलनहरुको रुची 
र क्षमता अनसुारको ताललमको व्र्वस्था गनुध पदधछ। 

४०.बालबाललकालाई वषधमा कम्तीमा एक पटक वनभोज वा शैम्क्षक भ्रमणको व्र्वस्था गनुध पदधछ। 

४१.बालगहृमा बालक्लवको व्र्वस्था हनु ुपदधछ। 

(ङ)सूचना व्र्वस्थापनिः- 
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४२.बालबाललकाको फोटोसवहत वैर्म्िक वववरण,जन्मदताध प्रमाणपत्र,बालबाललकासँग सम्बम्न्ित 
म्शक्षा,स्वास््र्,घटना व्र्ावस्थापन जस्ता सूचना अलनवार्ध पूणध रुपमा अध्र्ावलिक राख्न ुपदधछ। 

४३.प्रचललत कानून बमोम्जम बालबाललकाका संवेदनशील सूचना गोप्र् राख्न ुपनेछ। 

४४.बालगहृलभत्र बालबाललका,बालगहृका पदालिकारी र कमधचारी,बाह्य आगन्तकु वा जो कोहीले 
पालना गनुधपने आचारसंवहता देम्िने गरी राख्न ुपदधछ। 

४५.बालगहृको पररसरमा बालगहृका पदालिकारी,कमधचारी,आगन्तकु,बालबाललका लगार्त कसैबाट 
पलन लागपुदाथध,चरुोटसतुी र मददराको सेवन वा प्रर्ोग नहनुे सलुनम्ित गनुधपदधछ। 

४६.बालगहृको प्रशासलनक र आलथधक लगार्तका सूचना वा फाईल अध्र्ावलिक गनुध पदधछ। 

(च)अन्र् व्र्वस्थािः 

४७.बालगहृमा दैलनक तथा साप्तावहक कार्धताललका र भोजन ताललका बनाई कार्धन्वर्न गनुध पदधछ। 

४८.बालबाललकालाई समर्/समर्मा आफन्तसँग सम्पकध  तथा भेटघाट गने व्र्वस्था गनुध पदधछ। 

४९.बालगहृमा कार्ध गने सबै कमधचारीलाई बालगहृको नीलत तथा मापदण्ड,बाल अलिकार र 
बालमैत्री व्र्वहारबारे अनमु्शक्षण वा ताललम ददएको हनुपुनेछ। 

५०.बालगहृमा कम्तीमा ३० जना बालबाललकाका लालग देहार्को संतर्ामा कमधचारी हनुपुछधिः 

१.भान्से तथा हेरचाहकताध(मवहला १)                २ जना पूणधकाललन 

२.म्शक्षण,लसकाई सहजकताध                       १जना पूणधकाललन/आंम्शक 

३.व्र्वस्थापक/प्रशासक                      १जना पूणधकाललन 

४.मनोववमशधकताध                               १ जना पूणधकाललन/आंम्शक 

५.स्वास््र्कमी                                १जना पूणधकाललन/आमं्शक 

६.िेल/मनोरञ्जन सहर्ोगी                        १जना आंम्शक 
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७.सामाम्जक कार्धकताध                           १जना पूणधकाललन/आंम्शक 

बालगहृमा रहने कमधचारी र स्वर्म ्सेवकको लनर्मु्ि र सेवासवुविा सम्बन्िी स्पि व्र्वस्था हनुपुने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-३ 

बालक्लब दताध प्रमाण-पत्र ललन ददइन ेलनवेदनको ढाचँा(नमनुा) 

                                             लमलतिः............................................. 

श्री............................................ 
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.................................................... 

ववषर्िः-बालक्लब वा संस्था वा सञ्जाल दताध सम्बन्िमा। 

उपर्िु सम्बन्िमा..............................म्जल्लाको बेलका नगरपाललका वडा 
नं........टोल........................................म्स्थत बालक्लव वा संस्था/बालसञ्जाल दताध गरी बाल 
अलिकारको प्रविधन सम्बन्िी वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनध हामी..............................जना 
सम्म्मललत हनुेगरी....................................................नामक बालक्लब वा संस्था/बालसञ्जाल 
दताध गनध ईच्छुक भई देहार् बमोम्जमको कागजात संग्लन गरी बेलका नगरपाललका तहको बाल 
अलिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन सम्बन्िी कार्धववलि....................को पररच्छेद............दफा 
..........बमोम्जम उम्ल्लम्ित बालक्लब वा संस्था/बाल सञ्जाल दताध गररददन हनु अनरुोि छ। 

संग्लन गररएका कागजातहरु 

१.बालक्लबमा आवर्द् सदस्र् तथा पद सम्बन्िी वववरण, 
२.बालक्लब वा संस्था दताध गनध चाहने बालबाललकाको नाम थर,उमेर,अध्र्र्न गरररहेको 
कक्षा,िेगाना र जन्मदताधको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप वा अध्र्र्नरत वविालर् वा आम्श्रत बाल गहृको 
लसफाररस पत्र, 
३.बालक्लब वा संस्थाको उदेश्र् तथा सो माफध त गनध चाहेका मतुर् कामको वववरण, 
४.बालक्लब वा संस्थाको सदस्र्ताको वकलसम,सदस्र्ता ललने प्रवक्रर्ा तथा कार्धसलमलतमा रहन े
पदहरुको वववरण तथा लनवाधम्चत हनुे प्रवक्रर्ा र अवलि सम्बन्िी वववरण। 

 

दस्तितिः 
नामिः 
पदिः 
सम्पकध  निः  
 

अनसूुची-४ 

संस्था/बालक्लब/सञ्जाल सूचीकृत प्रमाणपत्रको नमनुा 
बेलका नगरपाललका  
उदर्परु म्जल्ला 
प्रदेश नं.१ 

नेपाल 
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सूचीकृत/आवर्द्ता प्रमाणपत्र 

आवर्द्ता नं.- 
                                                  लमलतिः-.................................. 
 श्री.............................संस्था/सञ्जाल/बालक्लब िेगाना..................................... 

उदर्परु म्जल्ला बेलका नगरपाललका वडा 
नं........को.......................वविालर्/समदुार्/बालगहृ/बालसिुार गहृमा 
गिन..................संस्था/बालक्लब/सञ्जाललाई र्स बेलका नगरपाललकामा आवर्द्ता गरी बाल 
अलिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्धववलि.............को पररच्छेद..........दफा..........ले व्र्ावस्था 
गरेअनसुार आवर्द्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गररएको। 

बाल अलिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन कार्धमा नेपालको संवविान,बाल अलिकार सम्बन्िी अन्तराधवट्रिर् 
महासम्न्ि१९८९ तथा बालबाललका सम्बन्िी ऐन,२०७५लगार्त बालबाललका सम्बन्िी वविमान 
कानूनहरुको अलिनमा रही र्स नगरपाललकाको बालमैत्री अलभर्ानमा र्हाँहरुको सवक्रर् सहभालगताको 
अपेक्षा गदधछौँ। 

प्रमाम्णत गने 
नामिः 
पदिः 
दस्तितिः 
 

 

 

 

 

अनसूुची-५ 

संस्था/बालक्लब/सञ्जाल नवीकरणको लालग लनवेदनको ढाचँा 
लनवेदन पत्रको ढाचँा(नमनुा) 

                                                लमलतिः-.................................... 
श्री प्रमिु/अध्र्क्ष ज्रू्, 
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बेलका नगरपाललका 
नगर कार्धपाललकाको कार्ाधलर् 

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

....................................................। 

                            ववषर्िःसंस्था/बालक्लब/सञ्जाल नवीकरण गरी पाऊँ भने्न बारे। 

महोदर्, 
उदर्परु म्जल्ला बेलका नगरपाललका वडा 
नं..........म्स्थत.........................वविालर्/बालक्लब/सञ्जाल...........नगरसभाबाट स्वीकृत "बाल अलिकार 
संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्धववलि,२०७७को पररच्छेद...........दफा..........ले गरेको व्र्वस्था"बमोम्जम 
लमलतिः....................................मा दताध/समु्चकृत भै वक्रर्ाम्शल रहदै आएको छ।हाम्रो 
आवर्द्ता/दताध/सूम्चकृत नं........रहेको छ।र्स लसललसलामा बाल अलिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन 
कार्धववलि,२०७७को पररच्छेद..........दफा..........ले गरेको व्र्ावस्था बमोम्जम संस्था/बालक्लब/सञ्जालले 
बषधभरी सम्पन्न गरेको मतुर् वक्रर्ाकलापहरुको संम्क्षप्त वववरण,संस्था/बालक्लब/सञ्जालमा रहेका सदस्र्हरु 
तथा कार्धसलमलतमा रहेका पदहरुको वववरण र्सैसाथ संग्लन गररएको छ। 

                                                                  भवदीर् 

                                                                  अध्र्क्ष 

.............................. 
संस्था/बालक्लब/सञ्जाल नवीकरणका लालग संग्लन गनुधपने कागजातहरुिः-  
१.अनसूुची ४ अनसुारको लनवेदन 

२.संस्था/बालक्लब/सञ्जालले वषधभरर सम्पन्न गरेका मतुर् वक्रर्ाकलापहरु 

३.संस्था/बालक्लब/सञ्जालको लनणधर् 

४.वविालर्को हकमा वविालर्को लसफाररस 

५.वडाको लसफाररस 

६.संस्था/बालक्लब/सञ्जाल दताधको प्रलतललवप 
 

 

 

अनसूुची-६ 

बेलका नगरपाललका 
उदर्परु म्जल्ला 

१नं.प्रदेश 

संस्था/बालक्लब/सञ्जाल सूम्चकरणको दताध वकताब(नमनुा) 



बेलका नगरपाललका बाल अलिकार संरक्षण तथा संम्वर्द्धन कार्धववलि,२०७८                                                               
 Page 44 
 

क्र.स. संस्था/बालक्लब 

/सञ्जालको नाम 

िेगाना संस्था/बालक्लब/सञ्जालमा  
सदस्र् संतर्ा 

संरक्षकको  
नाम 

स्थापना 
लमलत 

सूम्चकृत 
नं.र लमलत 

सम्पकध   
नं. 

प्रमाणपत्र 
बझु्नकेो  
नाम 

प्रमाम्णत  
गने 

बालक बाललका 

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                 अनसूुची-७ 

बेलका नगरपाललका 
उदर्परु म्जल्ला 

१नं.प्रदेश 

संस्था/बालक्लब/सञ्जाल सूम्चकरणको नवीकरणको दताध वकताब(नमनुा) 
क्र.स. संस्था/बालक्लब 

/सञ्जालको नाम 

िेगाना संस्था/बालक्लब/सञ्जालमा  
सदस्र् संतर्ा 

संरक्षकको  
नाम 

स्थापना 
लमलत 

सूम्चकृत 
नं.र लमलत 

सम्पकध   
नं. 

नववकरण 

लमलत 
प्रमाम्णत  
गने 
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बालक बाललका 

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   अनसूुची-८ 

बेलका नगरपाललका नगर बाल अलिकार सलमलत तथा न्र्ावर्क सलमलतमा उजरुी ददन ेलनवेदनको ढाचँा 
बेलका नगरपाललका 

नगर बाल अलिकार सलमलत 
उजरुी लनवेदन फारामको ढाचँा(नमनुा) 

लमलतिः...................................... 
१)वविाथीको नाम थर..................................(आफूलाई नाम थर लेख्न मन नलागेमा नलेतदा 
पलन हनु)े 
२)कक्षा..............................(आफूलाई कक्षा लेख्न मन नलागेमा नलेतदा हनुे) 
३)वविालर्को नामिः................................................. 
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४)उमेर................................................................ 
५)ललङ्ग............................................................. 
६)गनुासो तथा घटना.......................................... 
७)घटना घटाउने व्र्ाम्ि................................... 
८)घटनाको प्रकृलत............................................. 
९)घटना वा समस्र्ा नर्ा ँहो वा दोहोररएको हो............................... 
१०)घटना वा समस्र्ा समािानका सम्भाववत उपार्हरु के हनु 
सक्दछन?्................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
लनवदेकको दस्तित(दस्तित गनध मन नलागेमा नगदाध पलन हनुे) 

 

 

आज्ञाले 

अजुधन लनरौला  
प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत 


