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बाि अलिकार संरक्षि तथा प्रवर्द्यन सम्वन्िी कार्यववलि, 207८ 

प्रस्तावनािः बािबालिकाको हक, वहत र अलिकारको सम्िान, संरक्षि, पररपूलतय, पािना र संवर्द्यनका िालग 
नेपािको संवविान, बािबालिका सम्वन्िी ऐन २०७५ िगार्त सङ्घीर् कानूनिा भएका प्राविानहरूको 
कार्ायन्वर्न सवहत स्थानीर्तहिे बािबालिकाको अलिकारको प्रचिनद्वारा बािबालिकािाई संरक्षि प्रदान गदै 
बाििैत्री स्थानीर् सशुासन प्रवर्द्यन गरी बािबालिकाको सवोत्ति वहत र सवायङ्गीि ववकास सलुनणितका िालग 
कार्यववलि बनाई िागनु गनय वाञ्चनीर् भएकोिे,  

 

प्रशासकीर् कार्यववलि (लनर्लितगने) ऐन, २०७५ को दफा (…….) को उपदफा (…..) िे ददएको 
अलिकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्यववलिजारी गररएको छ ।  
 

 
 
 
 

पररच्छेद 1 
प्रारणम्भक 

1. संणक्षप्त नाि र प्रारम्भिः(1) र्ो कार्यववलिको नाि "बाि अलिकार संरक्षि तथा प्रवर्द्यन सम्वन्िी 
कार्यववलि, 207८" रहेको छ। 

(2) र्ो कार्यववलि कार्यपालिकािे स्वीकृत गरे पलछ कनकासनु्दरीगाउँपालिकाभर तरुुन्त िाग ुहनुे छ । 
 

2. पररभाषािःववषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलििािः 
(क) "उपप्रिखु" भन्नािे स्थानीर् तहको उपप्रिखु सम्झनपुछय। 

(ख) "उपाध्र्क्ष" भन्नािे गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षसम्झनपुछय। 

(ग) "ऐन" भन्नािे बािबालिकासम्बन्िी ऐन, 2075 सम्झनपुछय। 

(घ) "कार्यववलि" भन्नािे बाि अलिकार संरक्षि तथा प्रवर्द्यन सम्वन्िी कार्यववलि, 
207८सम्झनपुछय। 

(ङ) ''तोवकएको'' वा ''तोवकएबिोणजि'' भन्नािे सङ्घीर्, प्रदेश वा स्थानीर् काननुिा तोवकएको 
वा तोवकएबिोणजि सम्झनपुछय ।सो पदाविीिे कार्यववलिको कार्ायन्वर्नको लसिलसिािा 
स्थानीर् तहको कार्यपालिकािे तोकेको वा तोवकएबिोणजि सिेत जनाउँछ । 

(च) "पररवार" भन्नािे एकाघरका आिा, बाब,ु हजरुबबुा, हजरुआिा, दाज,ु भाइ, दददी     
बवहनीको सम्झनपुदयछ।संरक्षक वा िाथवरका संरक्षििा रहने बािबालिकाको हकिा 
सो शब्दिे संरक्षक वा िाथवरिाई सिेत जनाउँछ ।  

(छ) "बाि अलिकार सलिलत" भन्नािे ऐनको दफा ६० बिोणजि गदित बाि अलिकार 
सलिलतसम्झनपुछय। 



(ज) “बाि कल्र्ाि अलिकारी” भन्नािे ऐनको दफा ६१ बिोणजिको अलिकारी सम्झनपुछय ।  

(झ) "बाि कोष" भन्नािे ऐनको दफा ६४ को उपदफा ४ अनसुार कार्यववलिको पररच्छेद 
९ बिोणजिको स्थानीर् बािकोष सम्झनपुछय ।  

(ञ) æबािगहृ" भन्नािे ऐनको दफा ५२ अनसुारको बािगहृ सम्झनपुछय । 

(ट) "बािगहृ िापदण्ड" भन्नािे ऐनको दफा ५२ बिोणजिको िापदण्ड सम्झनपुछय । 

(ि) "बािबालिका" भन्नािे 18 वषय उिेर पूरा गररनसकेको व्र्णि सम्झनपुछय। 

(ड)  “बािसंस्था” भन्नािे कार्यववलि बिोणजि स्थानीर् तहिा दताय भै स्थानीर् के्षत्रिा 
सञ्चािनिा रहेका वा सञ्चािन हनुे बाि क्िब वा संस्था सम्झनपुछय।सो पदाविीिे 
त्र्स्ता क्िब वा संस्थाहरूको सञ्जाििाई सिेत जनाउँछ।  

(ढ) "िनोसािाणजक सेवा" भन्नािे बाि िनोवैज्ञालनक, ववशेषज्ञ, िनोसािाणजक वविशयकतायद्वारा 
गररने आकिन, िेखाजोखा, वविशय, प्रषेि, लनदान र उपचारसम्बन्िी सेवा सम्झनपुछय । 

(ि) "िन्त्रािर्" भन्नािे नेपाि सरकार, िवहिा, बािबालिका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक िन्त्रािर् 
सम्झनपुछय। 

(त) "वडाअध्र्क्ष" भन्नािे स्थानीर्तहअन्तगयत वडाअध्र्क्ष, वडा सलिलतको अध्र्क्ष वा सो 
हैलसर्तिा काि गने पदालिकारी सम्झनपुछय।सो शब्दिे वडाअध्र्क्षको कार्यवाहक भई 
काि गनय अणततर्ार पाएको सदस्र्िाई सिेत जनाउँछ।  

(थ) "ववशेष संरक्षिका आवश्र्कता भएका बािबालिका" भन्नािे ऐनको दफा 48 
बिोणजिका बािबालिका सम्झनपुछय। 

(द)  “सिाजसेवी वा िनोववज्ञ” भन्नािे ऐनको दफा ६२ बिोणजिसूचीकृत सिाजेवी वा 
िनोववज्ञ व्र्णििाई सम्झनपुछय । सो पदाविीिेसम्बणन्ित ववषर्िा ववशेषज्ञता प्राप्त 
सूचीकृत संस्थािाई सिेत जनाउँछ । 

(ि) "सेवाप्रदार्क" भन्नािे स्थानीर् तहको क्षेत्रलभत्र सेवा प्रवाह गरररहेका वा प्रवाह गने 
दावर्त्व भएकासरकारी कार्ाियर्, स्वास््र् चौकी, ववद्यािर् स्रोत केन्र, प्रहरी चौकी तथा 
र्स्ता अन्र् सावयजलनक लनकार्िाई सम्झनपुछय।सो पदाविीिे सावयजलनक सेवा प्रदान 
गने लनजी के्षत्रबाट सञ्चालित बैविङ वा सूचना-सञ्चारसम्बन्िी सेवाप्रदार्िाई सिेत 
जनाउँछ । 

(न)  “स्थानीर् तह”भन्नािे गाउँपालिका वा नगरपालिकािाईसम्झनपुछय। 

(ऩ) "स्वास््र्किी" भन्नािे अनिुलतप्राप्त गने लनकार्बाट णचवकत्सक, स्वास्थसहार्क वा 
स्वास््र्सेवा ददन इजाजतप्राप्त स्वास््र्किी सम्झनपुछय। 

(व) "संस्था"भन्नािे स्थानीर् तहको के्षत्रलभत्र बािगहृ वा बािसिुारगहृ सञ्चािन गने 
सङ्घसंस्था सम्झनपुछय।सो शब्दिे बाि अलिकार संरक्षि र संवर्द्यनका िालग 
कानूनबिोणजि सञ्चालितगैरसरकारीर सािदुावर्क संस्थािाई सिेत जनाउँछ । 

 
 
 

 



 

 

 

 

पररच्छेद–२ 

बाि अलिकार तथा संरक्षिसम्बन्िी आिारभतू लसर्द्ान्तहरू 

 

3. बाि अलिकार प्रचिनकारी आिारभतू लसर्द्ान्तिः बािबालिकाका िूिभतू िानवअलिकार तथा िौलिक 
स्वतन्त्रताको सलुनिर्स्वरूप बािबालिकासगँ सम्बणन्ित कुनै पलन कार्य गदाय बािअलिकारसम्बन्िी 
राविर्तथा अन्तरायविर् कानूनिा उल्िेख भएबिोणजि देहार्का लसर्द्ान्तहरूिाई अविम्बन गररनेछिः- 

(क) िर्ायदापूिय जीवनकोसम्िानिः बािबालिकािाई स्वतन्त्र व्र्णिको हैलसर्तकोप्रलतष्ठा िर्ायदािा 
आघात नपने गरी व्र्वहार गने र लतनको स्वतन्त्र पवहचानिाई लतनका बाबआुिा, संरक्षक वा 
िाथवर व्र्णिको व्र्णित्वसगँ अन्तरभतू ववषर्को रूपिा व्र्वहार नगने, 

(ख) सवायङ्गीि ववकासको सलुनणिततािः िानवव्र्णिको रूपिा प्रत्रे्क बािबालिकािा रहेका प्रलतभा, 
क्षिता र सम्भाव्र्ताको पूियप्रस्फुटन हनु पाउने अवसर उपिब्ि गराउँदै लतनको ववकासको 
अलिकारिाई प्रचिनिा ल्र्ाउन हरसम्भव प्रर्ास गने, 

(ग) सहभालगता र अलभितको सम्िानिः नागररक जीवनको तर्ारीको रूपिा सािाणजक र सावयजलनक 
जीवनिा लतनको सहभालगतािाई र्थासम्भव बढी स्थान ददन ेगरी अवसर लसजयना गररनेछ । 
बािबालिकाकै ववषर्िा गररने कुनै पलन कार्यक्रि वा वक्रर्ाकिापिा लतनिाई अलिकालिक 
सहभागीगराइने र लतनिाई प्रभाव पने ववषर्िा लनियर् लिनपुदाय सो ववषर्िा सम्बणन्ित 
बािबालिकािाई लतनको ववचार वा अलभित प्रकट गने अवसर ददइनेछ र सोको सम्िान गने 

(घ)  संरक्षिको सलुनणिततािःप्रत्रे्क बािबालिकािाई कुनै पलन प्रकारका वहंसा, आलथयक, सािाणजक, 

शारीररक तथा र्ौनशोषि, भेदभाव, शारीररक, िनोवैज्ञालनक, बौवर्द्क तथा भावनात्िक 
दवु्र्यवहारबाट जोगाई संरक्षि सलुनणितगने ।  

4. बाि संरक्षिका आिारभतू लसर्द्ान्तिःस्थानीर् तहको क्षते्रलभत्रबािबालिकाको अलिकारको सम्िान 
रसंरक्षि तथा पररपूलतय गने प्रर्ोजनिा बािअलिकारसम्बन्िी राविर्तथा अन्तरायविर् कानूनिा उल्िेख 
भए बिोणजि देहार्का लसर्द्ान्तहरूिाई अविम्बन गने छिः- 

(क) िर्ायदापूियव्र्वहार गने: प्रत्रे्क बािबालिकाको व्र्णिगत सम्िान, िर्ायदा 
तथा व्र्णिगत गोप्र्ता (प्राइभेसी) खणण्डत हनु नददई व्र्वहार गने, 

(ख) लनववयभेदतािः प्रत्रे्क बािबालिकािाई लनज वा लनजका आिाबाब ु वा 
संरक्षकको विय, जात–जालत, लिङ्ग, र्ौलनकता,  भाषा, ििय, उत्पणत्त, वैचाररक 
आस्था,क्षेत्र, सम्पणत्त, फरक क्षिता वा अपाङ्गता, जन्िवा र्स्ता अन्र् कुनै पलन 



आिारिा भेदभाव नगने र भेदभावरवहत रूपिा लतनको उिेरसहुाउँदो 
व्र्वहार गने, 

(ग)  बािबालिकाको सवोत्ति वहतिः बािबालिकासँग सम्बणन्ित कुनै लनियर् गनुयपदाय 
उसको सवोत्ति वहतिाईप्राथलिकता ददन,े 

(घ)  व्र्णिगत वववरिकोगोपनीर्ता पािन गररन:ेबािबालिकाको नािसवहत 
व्र्णिगत पवहचानसम्बन्िी वववरििा सम्बणन्ित बािबालिका, लनजका 
बाबआुिा, पररवारका सदस्र् वा संरक्षक र काननुबिोणजि अणततर्ारप्राप्त 
अलिकारीबाहेक अन्र्को पहुँचको ववषर् हनुेछैन । तर व्र्णिगत पवहचान 
नखलु्ने बािबालिकाको एकीकृत त्र्ािको रूपिा बािबालिकासम्बन्िी 
वववविीकृत त्र्ाि सरोकारवािािाई स्थानीर् तहबाट प्राप्त हनुेछ ।  

 

पररच्छेद 3 

बाि अलिकारको संरक्षि तथा प्रचिन 

5. बाि अलिकारको संरक्षि गनुयपनेिः(1) स्थानीर् तहिे आफ्नो के्षत्रलभत्रका बािबालिकाका 
अलिकारहरूको संरक्षि र प्रचिन ऐनको दफा ६४ बिोणजि गनयगराउन सक्नछे । 

6. आवश्र्क सेवाप्रवाह सलुनणित गनेिः(१) बािअलिकारको संरक्षि तथा प्रचिनको प्रर्ोजनका िालग 
स्थानीर् तहिे आफ्ना के्षत्रलभत्रका सबै बािबालिकाका िालग लनम्नानसुारको सेवा सिुभ र सलुनणित 
रूपिे प्रवाह गनेछिः  

(क) गभयवती िवहिाको स्वास््र् र णशशकुो स्वस्थ जन्िको िालग आिा तथा णशश ु दवैुको 
लनर्लित स्वास््र् परीक्षि, स्वास््र्स्र्ाहार तथा पोषिको बन्दोबस्त, 

(ख) राविर् खोपतालिका बिोणजिको खोप सेवा 
(ग) क्षेत्रलभत्रका स्वास््र् संस्थाहरूद्वारा लनिःशलु्क परीक्षि तथा औषलि सवुविासवहतको 

दै्विालसक रूपिा ववद्यािर् स्वास््र् णशववर सञ्चािन, 

(घ) के्षत्रलभत्र बािबालिकािाई सािाणजक सेवा तथा िनोवैज्ञालनक सेवा ददने सिाजसेवी र 
िनोववज्ञको सूचीकरि र उपिब्ि जनशणिको अद्यावलिक अलभिेख व्र्वस्थापन तथा 
सेवा प्रवाह, 

(ङ) वहंसा, पररत्र्ाग वा अन्र् दवु्र्यवहारबाट पीलडत बनेका बािबालिकाको उर्द्ार, उपचार तथा 
अल्पकािीन स्र्ाहारको बन्दोबस्त, 

(च) ववपद् तथा प्रकोप (भकूम्प, बाढी, पवहरो, आगिागी, वन्र्जन्तकुो आक्रिि) प्रभाववत 
बािबालिकाको उर्द्ार, उपचार तथा अल्पकािीन स्र्ाहार सहार्ता, 

(छ) स्थानीर् चाडपवय, वववाह भोज, िेिा आददिा बािबालिकाको सरुक्षाथयप्राथलिक सेवा, 
(ज) क्षेत्रलभत्रका बािबालिकाको लनबायि जन्िदताय, 
(झ) ववणशष्टीकृत सेवा उपिब्ि हनुे लनकार् वा सेवाप्रदार्कसिक्ष प्रषेि तथा लसफाररस, 



(ञ) आपदिा परेका, बेवाररस फेिा परेका वा हराएका बािबालिकाको तत्काि खोज उर्द्ार, 
संरक्षि तथा व्र्वस्थापनका िालगबाि हेल्पिाइन तथा खोजतिास सेवा 

(ट) बािवहत तथा बाििैत्री वातावरििा सेवा पाउने सलुनणितताका िालग आवश्र्क अन्र् 
बन्दोबस्त । 

 

(२)  स्थानीर् तहको क्षेत्रलभत्र सेवा प्रवाह गरररहेका सावयजलनक, सािाणजक वा लनजी सेवाप्रदार्क 
लनकार्, संस्था,ववद्यािर्हरूिा बाििैत्री सेवाप्रवाह तथाबािबालिकाववरुर्द्का कुनै पलन प्रकारका 
वहंसा वा दवु्र्यवहार रोकथाि तथा लनवारिका स्थानीर् तहिे बािअलिकार संरक्षि िापदण्ड 
लनिायि गरी िागू गनय गराउनेछ।  

 

(३) क्षेत्रलभत्रका बािबालिकाको संरक्षिका िालग स्थानीर् तहिे देहार्का उपार्हरू अविम्बन गनेछिः- 

(क) ववद्यािर्िा राजनीलतक गलतववलि गनयर बािबालिकािाई दिगत राजनीलतक 
वक्रर्ाकिापिा सहभागी गराउनेकार्यिाई लनषेि गने, 

(ख) ववद्यािर् उिेरका बािबालिकािाइय ववद्यािर्िा भनाय हनुबाट रोक्न वा ववद्यािर्बाट 
लनष्कासन गने पररपाटीको अन्त्र्को प्रर्ास कार्ि राख्न,े 

(ग) बािबालिकाको उपणस्थलत रहने ववद्यािर् तथा अन्र् सेवाप्रवाह स्थानिा लतनका िालग 
सफा खानेपानी, आरािकक्ष, शौचािर् तथा वकशोरीका िालग िालसक श्रावकवच(प्र्ाड) 
सवहतकाप्राथलिक स्वास््र् उपचार सािग्रीको बन्दोबस्त गने, 

(घ) ववद्यािर्र सिदुार्िा बािबालिकाववरुर्द् हनु सक्ने सबै प्रकारका हालनको रोकथाि तथा 
तथा भर्रवहत णशक्षि तथा सािदुावर्क लसकाइका िालग बािक्िबिाफय त बािबालिकाका  
रचनात्िक वक्रर्ाकिापिाई प्रोत्सावहत गने, 

(ङ) बािबालिकाववरुर्द् हनु सक्न े वहंसा, दरु्यवहार तथा शोषिको अन्त्र्का िालग सिदुार्िा 
आिाररत संरक्षि प्रिािी वक्रर्ाशीि बनाउने र प्रषेि प्रिािीिाइय प्रभावकारी पाने, 

(च) स्थानीर् तहका जनप्रलतलनलि तथा कियचारी वडाका जनप्रलतलनलि तथा कियचारीहरूिाइय 
बाि अलिकार तथा बाििैत्री व्र्वहार र बाििैत्री शासनसम्बन्िी प्रणशणक्षत गने, 

(छ) बाि संरक्षि तथा प्रषेि प्रिािीिाई वडा तथा स्थानीर् तहको र्ोजना तथा वावषयक 
कार्यक्रििा सिावेश गरी लनर्लित चाि ुराख्न,े 

(ज) प्रत्रे्क वडािा बाि उद्यानर खेििैदान, पसु्तकािर्तथा वाचनािर्हरूको व्र्वस्था तथा 
सञ्चािन गने, 

(झ) क्षेत्रलभत्रका४-5 वषय उिेरका बािबालिकािाइय प्रारणम्भक बाि ववकास केन्र र६ देणख 
1३ वषय उिेरका बािबालिकािाइय अलनवार्य ववद्यािर् भनाय गने र लनर्लित ववद्यािर् 
पिाउने बन्दोबस्त, 

(ञ) बािवववाहतथा बािश्रिको प्रर्ोगजस्ताकाननुद्वारा लनषेि गररएका वक्रर्ाकिापको लनगरानी 
तथा काननुी कारबाईका िालग प्रषेि प्रिािी, 



(ट) स्थानीर् तहको क्षेत्रलभत्र कसैिे ऐनको पररच्छेद २ अनसुारका बािअलिकारको उल्िङ्घन 
गरेिा वा पररच्छेद ३ अनसुार दावर्त्व पूरा नगरेिा ऐनको दफा ६४ बिोणजि पीलडत 
बािबालिकाको तफय बाट लनवेदन परेिा न्र्ावर्क सलिलतिे आवश्र्क कारबाही गरी 
बािअलिकार प्रचिन गराउनछे। 

 
 
 
 

7. क्षते्रलभत्रकाबािबालिकासम्बन्िी अद्यावलिक त्र्ािीर् वववरि राख्निेः (1) स्थानीर् तहिे आफ्ना 
क्षेत्रलभत्रका १८ वषयको उिेर पूरा नभएका सबै बािबालिकाको खण्डीर् एकीकृत (र्लुनफाइड 
लडसइणन्टग्रटेेड) त्र्ािीर् वववरि अद्यावलिक हाितिा राख्नछे । 

(२) स्थानीर् तहिे र्स्तो त्र्ािीर् अद्यावलिक वववरि वडागत रूपिा राख्न वडासलिलत, वडाअध्र्क्ष 
र वडा कार्ायिर्हरूिाई लनददयष्ट गनय सक्नेछ । 

(३) बािबालिकाको खण्डीर् एकीकृत (र्लुनफाइड लडसइणन्टग्रटेेड) त्र्ािीर् वववरि अनसूुची १ 
बिोणजिको ढाँचिा राणखनेछ। 

 

8. बाििैत्री संरचना तथा अभ्र्ासको सलुनणिततािः (1) बािबालिकािे प्रत्र्क्ष सहभागी हनुे र सेवा लिने 
लनकार्हरू वा सेवाप्रदार्कका संरचना र व्र्वहार बाििैत्री र बाि सरुणक्षत भएको सलुनित गनय 
स्थानीर् तहिे िन्त्रािर्िे जारी गरेको िापदण्डबिोणजि बाििैत्री अवस्थाको भौलतक प्राववलिक तथा 
िानवीर् सहजताको िेखाजोखा गनेछ । 

(2)िेखाजोखा प्रलतवेदनको आिारिा स्थानीर् तहिे आफ्नो के्षत्रलभत्र बािबालिका रहने वा 
बािबालिकािाइय सेवा प्रदान गने लनकार् वा सेवाप्रदार्क संस्थाको भौलतक संरचनािाई बाििैत्री हनुे 
गरी लनिायि गनय वा िियतसिुार गनय िगाउन सक्नछे । 

(3) बािबालिकािाइय सेवा प्रदान गने लनकार् वा सेवाप्रदार्किाई सेवाप्रवाह बाििैत्री बनाउन 
स्थानीर् तहिे लनदेशन ददन, क्षिता ववकास तथा सिुारका कार्यका िालग सहार्ता प्रदान गनयवा 
आवश्र्क सहजीकरि गनय सक्नेछ। 

 

पररच्छेद 4 

बािबालिकाको ववशषे संरक्षि तथा पनुिःस्थापना 
 

9. वैकणल्पक हेरचाहको प्रबन्ििः(१) स्थानीर् तहिे आफ्नो के्षत्रिा फेिा परेका ववशेष संरक्षिका 
आवश्र्कता भएका बािबालिकाको संरक्षिका िालग ऐनको दफा ४९ बिोणजि वैकणल्पक हेरचाहको 
प्रबन्ि गनेछ । 

(२) ऐनको दफा ४८ (१) को खण्ड (क) देणख (ङ) सम्ि उल्िेख भएका कुनै पलन बािबालिका 
स्थानीर् तहको इिाकािा असंरणक्षत वा बेवाररस अवस्थािा रहेको सूचना प्राप्त हनुासाथ बािकल्र्ाि 
अलिकारीिे वैकणल्पक हेरचारको प्रबन्ि र्थाशीघ्र लििाउनपुनेछ ।  



(३) वैकणल्पक हेरचाहको प्रबन्िको प्राथलिक ववचार गदाय बािकल्र्ाि अलिकारीिे सवयप्रथि हेरचाह 
आवश्र्क भएको बाब ु वा आिातफय का नातेदारहरूिध्रे् सबैभन्दा नणजकको नातािा पनेको 
प्राथलिकताक्रििाई प्रश्रर् ददनपुनेछ र ििुकुी देवानी संवहता २०७४ को भाग ३ पाररवाररक 
काननुसम्बन्िी पररच्छेद ६ को संरक्षक र पररच्छेद ७ को िाथवरसम्बन्िी व्र्वस्थािे लनदेश 
गरेअनसुारका बािबालिकाका अलिकार संरणक्षत हनुे गरी हेरचाहको प्रबन्ि लििाउनपुनेछ । 

(४) नणजकको नातेदारिाफय त वैकणल्पक हेरचाह सम्भव नभएिा त्र्स्तो बािबालिकािाई हेरचाह गनय 
इच्छुक पररवार वा व्र्णिको संरक्षकत्विा रहने गरी हेरचाहको प्रबन्ि लििाउनपुनेछ। 

(५) ऐनको दफा ४८ (१) को खण्ड (च) र (छ) अनसुारका बािबालिकाका िालग वैकणल्पक 
हेरचाहका िालग र्थासम्भव पररवारिा आिाररत हेरचाह गने संस्थािाई प्राथलिकता ददनपुनेछ। 

(६) पाररवाररक हेरचाह गने संस्था नभएिा बािगहृिा त्र्स्ता बािबालिकाको वैकणल्पक हेरचाह 
गराउने प्रबन्ि लििाउनपुनेछ ।  

(७) स्थानीर् तहको के्षत्रिा कसैिे अनाथ, बेवाररस वा स्र्ाहार संरक्षि गने बाबआुिा वा अलभभावक 
नभएको बािबालिका फेिा पारेिा वा रहे,भएको जानकारी भएिा अनसूुची २ बिोणजिको ढाँचाको 
वववरिसवहत बािकल्र्ाि अलिकारी वा स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर्िाई सूचना उपिब्ि गराइददनपुछय ।  

 

10. बािगहृको स्थापना तथा सञ्चािनिः(१) स्थानीर् तहिे आफ्नो क्षेत्रलभत्र फेिा परेका ववशेष 
संरक्षिका आवश्र्कता भएका बािबालिकाको संरक्षि गने प्रर्ोजनका िालग बािगहृ स्थापना र 
सञ्चािन गनय सक्नेछ ।  

(२) आफ्नो के्षत्रलभत्र परोपकारको उद्देश्र्िे काननुबिोणजि कुनै संस्थािे अनाथ 
बािआश्रि/अनाथािर् वा बािगहृ सञ्चािनिा ल्र्ाएको वा सञ्चािन गरेिा बािकल्र्ाि अलिकारीिे 
ववशेष संरक्षिको आवश्र्कता भएका बािबालिकािाई संरक्षिाथय पिाउन सक्नेछ । र्सरी संरक्षिाथय 
पिाइएको बािबालिकािाई त्र्स्तो बािआश्रि/अनाथािर् वा बािगहृिे उणचत हेरचाह तथा 
संरक्षिको व्र्वस्था लििाउनपुनेछ । 

(३) अनाथ बािआश्रि/अनाथािर् तथा बािगहृकोभौलतक पूवायिार, बन्दोबस्ती जनशणि तथासञ्चािन 
बािगहृ िापदण्डबिोणजि हनुेछ ।   

 
 

पररच्छेद ५ 

बाि सहभालगता तथा बाि क्िब सञ्चािन 

11. बाि सहभालगताको अभ्र्ासिः (1) स्थानीर् तहिे बािबालिकािाइय आफूिाइय असर पाने ववषर्िा 
आफ्नो िारिा बनाउन र व्र्ि गने सक्षि बनाउने प्रर्ोजनका िालग पररवार, सिदुार्, ववद्यािर्, 
सावयजलनक लनकार् वा संस्थाबाट गररने बािबालिकासम्बन्िी लनियर् प्रवक्रर्ािा बाि सहभालगताको 
अभ्र्ासिाइय प्रवर्द्यन गनेछ। 

(2) बाि सहभालगता प्रवर्द्यनका िालग स्थानीर् तहबाट देहार्का उपार्हरू अविम्बन गररनेछन िः 



(क) बािबालिकासँग सम्बणन्ित नीलत लनिायि, र्ोजना तजुयिा, कार्ायन्वर्न, अनगुिन र 
िूल्र्ािनको सन्दभयिा बािबालिकासँग वडास्तरीर् सहभालगतात्िक छिफि गने, 

(ख) बाि सरुक्षा, णशक्षा र खेिकुदिगार्त लतनको प्रलतभा ववकासका िोस कार्यक्रि तजुयिा 
गरी िागू गने र त्र्सिा बािबालिकािाई स्वैलछक रूपिा व्र्वस्थापकीर् भलूिका खेल्न े
अवसर ददन,े 

(ग) बािबालिकाको क्षिता तथा सीप ववकास, प्रलतभा प्रस्फुटनका िालग उनीहरूकै पहििा 
बािवहतकारी सूचना सािग्री, लभते्तपलत्रका प्रकाशन र रेलडर्ो कार्यक्रि सञ्चािन गनयिा 
आवश्र्क स्रोतसािन उपिब्ि गराउन,े 

(घ) बािबालिकाको पहििा बाि संस्था तथा बाि क्िब दतायको िालग लनवेदन पनय आएिा 
आिारिा बाि क्िव, बाि संस्थावा बाि क्िब सञ्जाि दताय गरी प्रिािपत्र लनिःशलु्क 
उपिब्ि गराउने र सञ्चािनका िालग सहजीकरि गने, 

(ङ) बािक्िबतथा बाि क्िब सञ्जािको नवीकरिगररददन,े 

(च) बाि सहभालगता  र बािबालिकाको िारिा व्र्ि गने र सनुवुाई हनुे वातावरि लसजयना 
गनय कार्यक्रि तर् गने र सञ्चािन गने । 

 

12. बाि क्िव वा संस्था दताय तथा नवीकरििः(१)बािक्िब वा संस्था सञ्चािन गनय चाहने बािबालिकािे 
दतायका िागी स्थानीर् तहिा देहार्का वववरिसवहत अनसूुची ३ बिोणजिलनवेदन ददनपुनेछिः 

(क) बािक्िब वा संस्था दताय गनय चाहने बािबालिकाको नाि थर, उिेर, अध्र्र्न 
गरररहेको कक्षा,िेगाना र जन्िदतायको प्रिािपत्रको प्रलतलिवप वा टोि ववकास संस्था 
वा सलिलत,अध्र्र्नरत ववद्यािर् वा आणश्रत बािगहृको लसफाररसपत्र, 

(ख) बािक्िब वा संस्थाको उद्दशे्र् तथा सोिाफय त गनय चाहेका ितुर् कािको वववरि, 

(ग) बािक्िब वा संस्थाको सदस्र्ताको वकलसि, सदस्र्ता लिने प्रवक्रर्ा तथा 
कार्यसलिलतिा रहन े पदहरूको वववरि तथा लनवायणचत हनुे प्रवक्रर्ा र अवलि तथा 
सञ्चािन ववलिसिेत खिेुको प्रबन्िाविी, 

(घ) तदथय कार्यसलिलतका पदालिकारीको नािाविी । 

(२) उपदफा (१) बिोणजि लनवेदन आएिा स्थानीर् तहिे बािक्िब वा संस्थादताय गरी दताय 
अनसूुची ४ बिोणजिको प्रिािपत्र ददनछे । 

(३) उपदफा (२) बिोणजिदताय भएको बािक्िब वा संस्थािे प्रत्रे्क वषय स्थानीर् तहिा देहार्को 
वववरि खिुाई नवीकरिको िालग अनसूुची ५ बिोणजि लनवेदन ददन सक्नेछन िः 

(क) वषयभर आफूिे गरेको ितुर् काि वा वक्रर्ाकिापको सङणक्षप्त वववरि, 

(ख) सदस्र्हरू तथा कार्य सलिलतिा रहेका पदहरूको वववरि । 



(४) उपदफा (३) बिोणजि लनवेदन आएिा स्थानीर् तहिे बािक्िब वा संस्थाको नवीकरि 
गररददनछे । 

(५)  स्थानीर् तहिा दताय/आबर्द् भएका बाि क्िब वा संस्थाको अलभिेख अनसूुची ६ बिोणजि 
रनवीकरि अलभिेख अनसूुची ७ बिोणजि राणखनेछ र दताय/आबर्द्ता वा नवीकरि गरेबापत 
कुनै शलु्क लिइने छैन । 

(6) प्रत्रे्क बाि क्िव तथा संस्थािे प्रत्रे्क वषय सम्पादन गरेका कार्यहरूको संणक्षप्त जानकारी 
प्रत्रे्क वषयको फागनु िवहनाको िसान्तसम्ि स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतिा पिाउनपुनेछ। 

(७)  बाि क्िब वा संस्थािे वववरि नबझुाएिा वा नवीकरि नगराएिा दताय भएको वा पलछल्िो 
नवीकरि गराएको लिलतिे दईु वषयको अवलि नाघेपलछ सोबाि क्िब वा संस्था स्वतिः 
लनणष्क्रर् भई स्वववघवटत भएको िालननछे र दतायअलभिेखबाट अपिेखन गररनेछ। 

13. बािक्िब वा संस्थाको वगीकरििः(१) स्थानीर् तहिा दताय हनुे बाि क्िब वा संस्थाको वगीकरि 
देहार्बिोणजिकोहनुेछिः 
(क) सिदुार्िा आिाररत बाि क्िबिः 

(१) स्थानीर् तहको लनणित भगूोिलभत्रको टोि, वस्ती, वडालभत्र ववद्यािर् जान े र 
नजाने दबैु वकलसिका बािबालिकािाइय सिेटेर वालनणित भौगोलिक क्षते्रिाइय 
कार्यक्षेत्र बनाएर सिदुार्िा आिाररत बाि क्िब गिन गनय सवकनेछ। 

(२) उपदफा (1) बिोणजिका बाि क्िबिे स्थानीर् तहिा सिदुार्िा आिाररत बाि 
क्िबको नाििा दताय गनय सक्नेछन । 

(3) उपदफा (१) बिोणजिका बाि क्िबिे सम्बणन्ित भगूोि लभत्रकोसबै उिेर, लिंग, 

जालत, आलथयकहैलसर्त किजोर भएका तथा अपाङगता भएका  बािबालिकािाई 
सिेट्ने र उनीहरूको उणचत प्रलतलनलित्व तथासहभालगता हनुे सलुनणित गनुयपनेछ। 

(४)  सिदुार्िा आिाररतबाि क्िबिा सदस्र् बन्नका िालग उि क्षते्रलभत्र सािान्र्तिः 
६ िवहना वा सो भन्दा बढी स्थार्ी वा अस्थार्ी बसोबास भएको हनु ुपनेछ । 

(ख) ववद्यािर्िा आिाररत बाि क्िबिः 
 (१)कुनैववद्यािर्िा अध्र्र्नरत बािबालिकािाइय सिेटेर उि ववद्यािर्   
 लभत्र बािअलिकारको संरक्षि तथाप्रवर्द्यन गनय ववद्यािर्िा आिाररत बाि   
 क्िब गिन गनय सवकनछे ।   

 (2) उपदफा (1) बिोणजिका बाि क्िबिे स्थानीर् तहिा ववद्यािर्िा आिाररत 
 बाि क्िबको नाििा दताय हनु सक्नेछन । 

(२) उपदफा (1) बिोणजिको बाि क्िबिे सम्बणन्ित ववद्यािर्िा अध्र्र्नरत सबै 
जातजालत, कक्षा, लिंग, आलथयक तथाशारीररक अवस्था किजोर बािबालिका तथा 
अपाङगता भएका बािबालिकाको उणचत प्रलतलनलित्व र सहभालगता सलुनणित गरेको 
हनु ुपनेछ ।   



 (३) ववद्यािर्िा आिाररत बाि क्िबको सञ्चािन, व्र्वस्थापन तथा 
 िागयदशयनका िालग एकजना संरक्षक णशक्षक ववद्यािर् प्रशासनिे तोक्न सक्नेछ । 
(ग)ववषर्गत बाि क्िबिः 

(१)  सिदुार्िा िकेुर रहेकोवासिदुार्िापर्ायप्त रुपिासम्बोिन हनुनसकेकोववणशष्ट 
ववषर्हरूजस्तै बालिकाकोिात्र सवाि, बाि वववाह,स्वास््र् तथा सरसफाई, 

जिवार्पुररवतनय, बािश्रि, एचआइभी  तथा एड्स जस्ता ववषर्हरूिा कार्य गनय 
सिदुार्िा ववणशष्ट ढंगिे ववषर्गत बाि क्िब गिन गनय सवकनछे ।  

 (२)  ववषर्गत बाि क्िब ववद्यािर् तथा सिदुार्िा आिाररत बाि क्िबको 
 उपसिूहको रूपिा सिेत गिन गनय सवकनेछ । 
(घ) ववणशष्टीकृतबाि क्िबिः 

  (१) अन्तरायविर् रुपिा नै स्थावपत स्वरं्सेवा अलभर्ान तथा संगिनहरू,   
  स्थानीर् तहकोववणशष्टीकृत लनकार्िेववशेषप्रकृलतकोआफ्नो संस्थागत बाि क्िब 
  गिन गनय सक्नेछन  ।   

(२) उपदफा (1) बिोणजिको बािक्िबको गिन र व्र्वस्थापनववलि स्वरं् 
र्सकोिहासघं, सरंक्षक लनकार् तथा स्थावपत िान्र्ता र वविानहरूबाट सञ्चालित हनु 
सक्नेछन  । 

(ङ) बािगहृ वा बाि सिुार गहृिा आिाररत बाि क्िबिः  

(१) बािगहृ वा बाि सिुार गहृिा रहेका बािबालिकाको अलिकार संरक्षि तथा 
सम्बियनका िालग बािगहृ वा बाि सिुार गहृिा आिाररत बाि क्िब गिन गनय 
सवकनछे । 

(२) उपदफा (1) बिोणजिको बाि क्िबिे सम्बणन्ित बािगहृ वा सिुार गहृिा 
रहेका सबै जातजालत, कक्षा, लिंग,  आलथयक तथाशारीररक अवस्था किजोर 
बािबालिका तथा अपाङगता भएका बािबालिकाको उणचत प्रलतलनलित्व र सहभालगता 
सलुनणित गरेको  हनु ुपनेछ ।   

(३) बािगहृ वा सिुारगहृिा आिाररत बाि क्िबको सञ्चािन, व्र्वस्थापन तथा 
िागयदशयनका िालग गहृ प्रिखुिे एकजना संरक्षक णशक्षक वासहजकताय तोक्न सक्नछे । 

14. बाि क्िब सञ्जाि दताय तथा नवीकरििः (१) स्थानीर् तहिा दताय भएका बािक्िब वा संस्थाहरूिे 
गाउँपालिका स्तरीर्बाि सञ्जाि दताय गनय चाहेिा देहार्का वववरिसवहत स्थानीर् तहिा लनवेदन 
ददनपुनेछिः 

(क) बािक्िब वा संस्थाहरूको दताय प्रिािपत्रको प्रलतलिवप, 

(ख)  बािक्िब वा संस्थाहरूिे सञ्जािको रूपिा दताय गने सािूवहक लनियर्को प्रलतलिवप, 

(ग)  बािक्िब वा संस्थाहरूको सञ्जािको उद्देश्र् र ितुर् वक्रर्ाकिाप, 

(घ) बािक्िबवा संस्थाको सञ्जाििा प्रत्रे्क बािक्िब वा संस्थाबाट सिानपुालतक 
प्रलतलनलित्वको ववलि, 



(ङ)  सञ्जािको सदस्र् तथा कार्य सलिलतिा रहने पदालिकारीको वववरि । 

(२)  स्थानीर् तहिा दताय भएका बािक्िब वा संस्थाहरूिे उपदफा (१) बिोणजि बाि सञ्जाि 
स्थापना गनय लनवेदन ददएिा स्थानीर् तहिे सञ्जािको दताय गरी प्रिािपत्र ददनेछ ।  

(३) स्थानीर् तहिा दताय भएका बाि सञ्जाििे आफूिे गरेको कािको सणषक्षप्त वववरि, 

सदस्र्हरूको वववरि सिेत खिुाई प्रत्रे्क दईु वषयिा स्थानीर् तहिा नवीकरिको िालग 
लनवेदन ददनपुनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोणजिको लनवेदन आएिा स्थानीर् तहिे बाि सञ्जािको नवीकरि 
गररददनछे। 

(५) स्थानीर् तहिे बािसञ्जाििाई व्र्वणस्थत गनय स्थानीर् बािअलिकार सलिलतको लसफाररसिा 
वडा वा स्थानीर् तहस्तरिा बाि सञ्जाि गिन गरी कार्य गनय ददन सक्नछे । 

(६)  बािसञ्जािदताय र नवीकरि गरे बापतकुनै शलु्क लिइने छैन । 

(७)  बािसञ्जाििे ५ वषयसम्ि नवीकरि नगराएिा स्वतिःलनणष्क्रर् भई स्वववघवटत भएको िालननछे 
र दतायअलभिेखबाट अपिेखन गररनेछ। 

15. बाि क्िब, संस्था वा सञ्जािको काि, कतयव्र् र अलिकार(1) बाि क्िबको काि, कतयव्र् र 
अलिकार देहार्बिोणजि हनुछेिः 

(क) क्िबिा आवर्द् सदस्र् सवहत अिार वषय िलुनका सबै बािबालिकाहरुको क्षिता ववकास 
अलभवृवर्द् हनुे खािका हाणजरी जवाफ, विृत्वकिा, लनबन्ि िेखन, सावहणत्र्क गलतववलि 
आदद सञ्चािन गने, 

(ख) बािबालिका, उनीहरूका अलभभावक, र पररवारका अन्र् सदस्र्हरूिाई बाि अलिकारको 
बारेिा सचेत गराउने, 

(ग) लसकाई प्रवक्रर्ािा बाि सहभालगता अलभबदृद्व गदै बािबालिकािा अन्तरलनहीत प्रलतभाको 
प्रस्फुटन गने गराउन,े 

(घ) बािबालिकािाईजीवनपर्ोगी सीपको बारेिा जानकार गराउने, 
(ङ) बािक्िबिाइ बािबालिकािा रचनात्िकता र नवीन कौशि ववकास गने एक साझा 

स्थिको रूपिा स्थावपत गराउने, 
(च) बािबालिकाको कक्षा कोिाको लसकाइिाई वास्तववक जीवनिा रूपान्तरि गनय सक्न े

सािनको रूपिा बाि क्िबिाई पररणचत गराउने, 
(छ) स्वास््र्, सरसफाई र वातावरिका क्षेत्रिा सािदुावर्क सचेतनाका गलतववलिहरू सञ्चािन 

गने, 
(ज) बािबालिकाको कल्र्ाि र अलिकार सलुनणित गनय स्थानीर् तहिा ववलभन्न कार्यक्रिहरू 

आर्ोजना गने, 



(झ) किा, सावहत्र्, सािाणजक सद्भाव, िातभृाषा, िात ृसंस्कृलत र णशक्षाको संरक्षिका िालग 
आवाज उिाउन; र सािाणजक कुरीलत तथा बाि अलिकार उल्िंघनको घटनाहरूको 
लबरूर्द् रचनात्िक आवाज उिाउन,े 

(ञ) ववद्यािर् भनाय हनुे उिेर सिूहका बािबालिकाहरु ववद्यािर् भनायबाट वणञ्चत रहे नरहेको 
बारेिा लनरन्तरअनगुिन गने र ववद्यािर् नगएका बािबालिकािाई ववद्यािर् भनाय गनयका 
िालग सम्बणन्ित वडा कार्ायिर्सँगसिन्वर् गरी ववद्यािर् भनाय गने व्र्वस्था लििाउने, 

(ट) स्थानीर् तह तथा आफ्नो वडालभत्रका टोि ववकास संस्थाहरुिे सञ्चािन गने 
जनचेतनाििुक कार्यिा सकृर्सहभालगता जनाउन,े 

(ि) बाििैत्री शासन प्रवर्द्यनका िालग लनिायररत सचुकहरु कार्ायन्वर्निा सदैव अग्रसर रही 
बाििैत्री वडा वा पालिका अलभर्ानिा स्थानीर्तह तथा वडािाई लनरन्तर सहर्ोग गने, 

(ड) पूिय साक्षर, पूिय खोप, पूिय घटना दताय, पूिय सरसफाई आदद अलभर्ानिा पालिका, वडा तथा 
टोि ववकाससंस्थाहरुिाई सहर्ोग गने । 

(2)बाि क्िब सञ्जािको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार्बिोणजि हनुेछिः 
क) आफ्नो के्षत्रलभत्रकाबािक्िबहरूकोअलभिेख राख्न े तथा बािबालिकाकािालग उपर्ोगी 

हनुेपसु्तकािर् वा सूचनाकेन्र स्थापना र सञ्चािनगने, 

ख) आबर्द्बािक्िबहरूकोगलतलबलिसञ्चािनगनयसञ्जाििाई वडा, स्थानीर् तह तथा अन्र् 
सहर्ोगी संस्थाहरूबाट प्राप्तआलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउन,े 

ग) लबदा र फुसयदको सिर् लििाई 
बािक्िबहरूिेसञ्चािनगरेकाकार्यक्रिहरूिाअलतलथकोरूपिा उपणस्थत भई बािक्िबका 
अन्र् साथीहरूिाई हौसिा प्रदान गने, 

घ) बािअलिकारसँगसम्बणन्ितववशेषअलभर्ान तथा कार्यहरू बािक्िबहरूिाफय त  प्रभावकारी 
रूपिे सम्पन्न गनयववलभन्न उपसलिलतहरूको गिन गरी सञ्जािका पदालिकारीहरूकाबीचिा 
कार्यववभाजन गरी काि गनय सकारात्िक वातावरि बनाउने, 

ङ) स्थानीर् तहिेस्थानीर्स्तरिाबािबालिकाकोअलिकारसँगसम्बणन्ित र्ोजना तजुयिा 
कार्ायन्वर्न र िूल्र्ांकनका सम्पूिय चरिहरूिासञ्जािबाट प्रलतलनलित्वको िाग गनुयका साथै 
अन्र्बािक्िबहरूकोतफय बाट आएकोर्ोजना तथा सझुावहरू सिेतिाईतर्ाि 
गदैसञ्जािकोतफबायट सवक्रर् सहभालगता जनाउन,े 

च) स्थानीर्स्तरिाबािबालिकािालथहनुेसबैवकलसिकादवु्र्यवहार,वहंसा, हेिा, हेपाइ, सािाणजक 
कुरीलत र ववभेद जस्ता बािअलिकारहननका घटनाववरूर्द् बािक्िबको तफय बाट 
आवश्र्क पहि र पैरवीगने साथै र्स्ता वकलसिका घटनाका ववरूर्द् सम्बणन्ित 
सरोकारवािापक्षहरूको ध्र्ान आकृष्ट गराउन,े सहकार्य र सिन्वर् गने, 

छ) बािक्िबहरुिेआर्ोजनागनेकार्यक्रिकािालगआवश्र्क स्रोतहरुको खोजी गरी सञ्जाििे 
सहर्ोग िाग गने तथा कार्यक्रिसम्पन्न गनय अन्र् लनकार्हरुसँग सिन्वर् गने, 

ज) आफ्नोकार्यक्षेत्रिासञ्चािनभएकाववद्यािर्भनाय, जन्िदताय,बािवववाह, बाििैत्री बातावरि, खिुा 
ददसाििु के्षत्र, बाििैत्री स्थानीर् शासन, ववद्यािर्िाभर्रवहत णशक्षि लसकाइको 



सम्बन्ििा बािबालिका सगँसँगै गनेअलभर्ानहरूिा बािसञ्जािको तफय बाट सवक्रर् 
सहभालगता जनाउन,े 

झ) बािक्िबतथाबाि अलिकारकोके्षत्रिाकार्यरत अन्र्संघसस्थातथा सरोकारवािाहरूबीच 
आपसी सिझदारी र सिन्वर्को वातावरितर्ार गने, 

ञ) आफ्नोके्षत्रलभत्ररहेकाबािक्िबहरूिेसम्पन्नगरेका वक्रर्ाकिापहरूको संणक्षप्त प्रलतवेदन िाग 
गने तथा सो को अलभिेखराख्न ेतथा स्थानीर् तह बाि अलिकार सलिलतिा पेस गने,  

ट) बािक्िबहरू बीच आपसी सिन्वर्, सहकार्य बढाउनतेथा सवािहरूको सािूवहकीकरि 
गने र एक आपसबाट लसकाइका अवसर लसजयना गने । 

 

(३) उपदफा (1) र (२) िा िेणखएको कुनै कुरािे बाि क्िब, बाि संस्था तथा बाि सञ्जाििे देहार् 
बिोणजिका कार्यहरूिा सहभागी हनु वा गनय गराउन पाउने छैनन िः 
(क) कुनै राजनीलतक दि वा त्र्सको भात ृसंगिनका पक्षपोषि वा ववरोि गनय, 
(ख) सिदुार्को सावयजलनक वा लनजी सम्पणत्त दरुुपर्ोग तथा कसैको जीउज्र्ानिालथ क्षलत परु्रर्ायउन, 
(ग) सिदुार्का लनणित जातजालत, ििय, के्षत्र वा पेशाकिी प्रलत गित भावना रदृवष्टकोि सम्प्रषेि गनय, 
(घ) वहंसा र दवु्र्यवहार पीलडत तथा प्रभाववत बािबालिकाको गोपनीर्ता भङ्गहनुे र पवहचान खलु्ने 
गलतववलिहरू गनय, 
(ङ) सांस्कृलतक कारि बाहेक रातको सिर्िा र आफ्नो ववद्यािर्, बािगहृ वासिदुार्भन्दा बावहर गएर गररन े
गलतववलि तथा कार्यक्रिहरूिा सहभागी हनु तर प्रलतस्पिाय,आवासीर् तालिि वा आर्ोजकहरूिे उणचत सरुक्षा 
प्रबन्ि गरेको अवस्थािा भनसेिदुार्, बािगहृ वा ववद्यािर् भन्दा बावहर गएर कार्यक्रि गनय सवकने छ,  

(च) उणचत सरुक्षाको प्रबन्ि र आवश्र्क पूवयअनिुलत बेगर णजउज्र्ानिा खतरा पगु्ने   साहलसक 
खेिहरू खेल्न खेिाउन, 
(छ) बाि सिूह कोष लनिायि वा आर् आजयनका िालग बािश्रि तथा कुनै पलन   
 व्र्ापार वाव्र्वसार् गनय, 
(ज)  लसंगो पररर्ाजेना सञ्चािन गनय वा िुिा र िािो सिर्का गलतववलिहरूसञ्चािन गनय, 
(झ)  आलथयक णजम्िेवारी लिई कार्य गनय, 
(ञ)  सािाणजक रुपिा अस्वीकार्य तथा नकारात्िक सािाणजक प्रभाव पानेकार्य गनय   
 गराउन, 

(ट)  सािाणजक शाणन्त, सवु्र्वस्था तथा सरुक्षािा नकारात्िक असर पनेदेणखएिा वा अन्र् उपर्िु कारि 
दसायई स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतको परािशयिा सरुक्षा लनकार् वास्थानीर् तह वा ववद्यािर्िे रोक 
िगाएका कार्य गनय गराउन।  
16. बाि क्िब, संस्था वा सञ्जािका थप सतय तथा णजम्िेवारीिः(१) बािक्िब, बाि संस्था वा बाि 

सञ्जाििापाँच वषयिालथका सबै उिेरसिूह,लिङ्ग, जातजालत, फरक क्षिता भएका बािबालिकािगार्त 
स्थानीर् सिाज वा सिदुार्को ववववितािाई प्रलतववणम्बत गने गरी सिावेशी हनुपुनेछ ।  



 तरबालिकाहरू वा दफा ११ बिोणजि वगीकृत सदस्र् िात्र रहन सक्न ेगरी बािक्िब वा संस्था 
 सञ्चािन गनय बािा पने छैन ।  

(२) बािक्िब, संस्था वा सञ्जािको सदस्र्ता वविानिा तोवकएको प्रवक्रर्ाबिोणजि र्ोग्र् 
 बािबालिका वा लनजको संस्थािे सदस्र्ता लिन पाउने गरी खलु्िा गनुयपनेछ । 

(३) बािक्िब, संस्था वा सञ्जािको नतेतृ्व वा र्सका वक्रर्ाकिापिा बढीभन्दा बढी बािबालिकािाई 
अवसर पाउने गरी सञ्चािन गनुयपनेछ ।  

(४)बािक्िब, संस्था वा सञ्जािका पदालिकारीहरुिे दईु कार्यकाि भन्दा बढी पदिालनरन्तर नबसी 
क्रिशिः अकाय बािबालिकािाई नेततृ्वको अवसर प्रदान गनुयपदयछ । 

(५) बािक्िब, संस्था वा सञ्जािको सदस्र्ता लिन वा सञ्जाििा प्रलतलनलित्व गनय कुनै बािक वा 
बालिकािाई बाध्र् पानय हुँदैन । 

(६) बािक्िब, संस्था वा सञ्जाििे आफ्ना क्िब, संस्था वा सञ्जािका सदस्र्हरुको वहत हनुे र 
दीघयकािसम्ि फाइदा पगु्न ेकार्यक्रि सञ्चािन गनुयपदयछ ।  

(७) बािक्िब, संस्था वा सञ्जाििे राजनीलतक दिका दिीर् कार्यक्रििा सहभागी हनुे वा 
त्र्सकोसिथयन र ववरोि गने कार्यक्रि सञ्चािन गनुयहुदैँन। तर, राजनीलतक ववचारिारा रदृवष्टकोिका 
ववषर्िा बौवर्द्क अन्तवक्रय र्ा, विृत्वकिात्िकबहस र छिफिजस्ता कार्यक्रि आर्ोजना वा सञ्चािन 
गनय वा सोिा सहभागी हनु र्स लनर्ििे कुनै बािा पने छैन ।  

(८) बािक्िबवा संस्था र बाि सञ्जाििेआफ्नो संस्थाको आलथयक कारोबार बािक्िबवा संस्था र 
बाि सञ्जाि सञ्चािन गनय लसफाररस गने सम्बणन्ित टोिववकास संस्था, ववद्यािर्, बािगहृ, सािदुावर्क 
व्र्वणस्थत गररददनपुनेछ । बािक्िबवा संस्था र बाि सञ्जाि आफैिे कुनै पलन वकलसिको आलथयक 
कारोबार गनुय हुँदैन र अन्र् कुनै व्र्णिवा संस्थािेबािक्िबवा संस्था र बाि सञ्जाििाई आलथयक भार 
पने कुनै पलन दावर्त्व ददन वा कार्य गराउन हुदैँन ।  

(९) बािक्िबवा संस्था र बाि सञ्जािसगँ सहकार्यिा कुनै कार्यक्रि सञ्चािन गदाय गराउँदा सहकार्य 
गने सम्बणन्ित संस्थािे आलथयक दावर्त्व बेहोने गरी सञ्चािन गनुय गराउनपुनेछ ।  

(१०) बािक्िबवा संस्था र बाि सञ्जािको आलथयक पक्षको णजम्िेवारी पाएको संस्थािे सोसँग 
सम्बणन्ित आलथयक कारोबारको नेपाि कानून बिोणजि संस्थािे राख्न े िेखाप्रिािीबिोणजि अिग्गै 
िेखा तथा अलभिेख राख्नपुनेछ ।  

 

17. बाि क्िब तथा बाि सञ्जािको स्थानीर् स्तरको भेिािः (१)सावयजलनक लनकार् वासंस्थािे 
बािबालिकाको सरुक्षा र संरक्षिको सलुनणितता गरी बािक्िबवा संस्था र बाि सञ्जािको वडा, 
स्थानीर् तहस्तरको भेिा आर्ोजना गनय सक्नेछन  । 

(२) उपदफा (१) बिोणजिको भेिाका आर्ोजकिे सहभागी हनुे प्रत्रे्क बािबालिका, 
बािबालिकाको आिाबाब,ु संरक्षक वा िाथवरसँग अनिुलतलिई लिणखत िञु्जरीनािािा हस्ताक्षर 
गराउनपुदयछ ।  



(३) उपदफा(१) बिोणजिको भेिा आर्ोजना गदाय बािबालिकािे राती बास बस्न ेगरी जानपुने 
भएिा बािबालिकािाई पररवार वा संरक्षकको णजम्िा िगाई पिाउन ु पनेछ । तर 
बालिकाको हकिा िवहिाको साथ िगाइ पिाउनपुनेछ । 

पररच्छेद ६ 

स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतसम्बन्िी व्र्वस्था 
18. स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतको गिनिः (१) स्थानीर् तहिा देहार् बिोणजिको अध्र्क्ष र सदस्र् 

रहने स्थानीर् बाि अलिकार सलिलत गिन हनुेछ:- 
 (क) गाउँपालिका उपाध्र्क्ष  –अध्र्क्ष 

 (ख) स्थानीर् तहिे तोकेका िवहिा सवहत कम्तीिा2 जना वडा सदस्र्   - सदस्र् 

 (ग) क्षेत्रलभत्रका ववद्यािर्का प्रिानाध्र्ापकहरूिध्रे्बाट कम्तीिा २ जना  - सदस्र् 

 (घ) सूचीकृत सिाजसेवी र बाि िनोववज्ञ१ जना   - सदस्र् 

 (ङ) क्षेत्रलभत्रका णचवकत्सक र िनोणचवकत्सकहरूिध्रे्बाट १ जना   - सदस्र् 

 (च) स्थानीर् कार्यपालिकाका बािबालिका/णशक्षा/जनस्वास््र् शाखाप्रिखु ३ जना -सदस्र् 

 (छ)स्थानीर् बाि सञ्जाििे तोकेका बालिकासवहत 2 जना बािप्रलतलनलि  –सदस्र्  

 (ङ)  स्थानीर् प्रहरी प्रिखु, नेपाि प्रहरी१ जना                  –सदस्र् 

 (च) बािअलिकार, संरक्षि, कल्र्ाि, बािन्र्ार्को कार्ायनभुवी व्र्णि वा 
संस्थािध्रे्बाटस्थानीर् तहिे िनोनर्न गरेका कम्तीिा 1 जना िवहिासवहत ३ जना       
-सदस्र् 

 (छ) बाि कल्र्ाि अलिकारी     –सदस्र्–सणचव 

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बिोणजि िनोलनत सदस्र्को पदावलि चार वषयको हनुेछ । 

19. स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकारिः(१) स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतको 
काि, कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोणजि हनुेछ:– 

(क) सलिलतको दीघयकािीन नीलत, र्ोजना र वावषयक कार्यक्रि तथा वजेटस्वीकृत गने, 

(ख) बािबालिकाको अलिकारको सम्िान, संरक्षि, प्रवर्द्यन र पररपूलतयको िालग आवश्र्क 
स्थानीर् नीलत, कानून, र्ोजना, कार्यक्रि र संस्थागत संर्न्त्रको व्र्वस्था गनय स्थानीर् 
तहिाई सझुावददन,े 

(ग) स्थानीर् तहद्वारा सञ्चालित बािबालिकासम्बन्िी कार्यक्रिको अनगुिन, िूल्र्ािनतथा 
सिीक्षा गरी सझुाव ददन,े 

(घ) स्थानीर् तहलभत्र हनु सक्न े बाि वववाह, बाि श्रि, शारीररक तथा िानलसक पीडा 
तथा बाि र्ौन दवु्र्यवहार जस्ता सबै प्रकारका बाि वहंसाको रोकथाि, लनषेि र 
लनर्न्त्रि तथा सडक बािबालिकाको उर्द्ार, पनुिःस्थापना, संरक्षि र व्र्वस्थापनिा 
सिन्वर्, सहर्ोग र सहजीकरि गने,   



(ङ) आफ्नो स्थानीर् तहलभत्रका वडा, ववद्यािर्, संरचनािाइय बाििैत्री बनाउन आवश्र्क 
िापदण्ड तजुयिा गने गराउने, 

(च) बाििैत्री स्थानीर् शासनको अविम्बनका साथै बाििैत्री वडा तथा पालिका घोषिाको 
लसंगो नेततृ्व लिने, 

(छ) बाि अलिकार संरक्षि तथा प्रवर्द्यन गने सम्बन्ििा सरोकारवािाको क्षिता अलभवृवर्द् 
गने गराउने,  

(ज) स्थानीर् तहिा एक आलथयक वषयिा बािबालिका सम्बन्िी भए/गरेका कार्यहरू र 
बािबालिका तथा बाि अलिकारको अवस्था सिेट्न े गरी बािबालिका सम्बन्िी 
स्थानीर् वावषयक प्रलतवेदन स्थानीर् कार्यपालिकाको स्वीकृलत लिइय प्रत्रे्क आलथयक वषय 
सिाप्त भएको दइुय िवहनालभत्र सावयजलनक गने, वेवसाइटिा राख्न,े सलिलत तथा स्थानीर् 
तहिा सरुणक्षत राख्न ेर सोको एक/एक प्रलत प्रदेश सलिलत, प्रदेश िन्त्रािर्, पररषद् र 
िन्त्रािर्िा पिाउने,  

(झ) बािबालिकासम्बन्िी स्थानीर् त्र्ाि वववरि सििन, अलभिेखीकरि तथा सूचना 
प्रिािीको ववकास, सञ्चािन, व्र्वस्थापन र सदुृढीकरििा सहर्ोग गने, 

(ञ) सलिलतको सणचवािर्, जनशणि र आलथयक स्रोत सािनको व्र्वस्था लििाउने, 
पररचािन गने, तालिि ददन तथा क्षिता अलभवृवर्द् गनय सिन्वर् र सहर्ोग गने, 

(ट) स्थानीर् तह िाफय त नेपाि सरकार, अथय िन्त्रािर्को स्वीकृलत लिई बाि संरक्षि 
तथा बाि अलिकार प्रवर्द्यनका िालग दद्वपक्षीर् तथा बहपुक्षीर् ववकास साझेदार एवि  
अन्तरायविर् संघ संस्थाबाट प्राप्त सहार्ताबाट आवश्र्कतानसुार कार्यक्रि सञ्चािन गने, 

(ि) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको स्वीकृत र्ोजना, वावषयक नीलत तथा 
कार्यक्रि अनकूुि प्राथलिकता लनिायरि गरी बाि संरक्षि तथा बाि अलिकार 
प्रवर्द्यनका िालग ववशेष राविर् अलभर्ान सञ्चािनिा सहर्ोग गने,  

(ड) स्थानीर् तहिा बािबालिका खोजतिास केन्र तथा बाि हेल्पिाइन सेवा अलभवृवर्द्िा 
सिन्वर्, सहर्ोग र सहजीकरि गने, 

(ढ) िियपतु्र िियपतु्री लिन ददन चाहने दम्पणत्त तथा व्र्णििाइय सलिलतिा सूचीकृत गरी 
आन्तररक िियपतु्र िियपतु्री लिने ददने व्र्वस्थािाइय सहजीकरि गने, 

(ि) ववशेष संरक्षिको आवश्र्कता भएका तथा अनाथ बािबालिकािाइय िियपतु्र िियपतु्री 
लिन ददन, संरक्षक र िाथवर लनर्िु गनय स्थानीर् तह र अदाितिाइय सहर्ोग गने, 

(त) ऐन, प्रचलित कानून तथा िापदण्ड बिोणजि सञ्चािन हनु नसकेका बाि गहृ, बाि 
सिुार गहृ, अस्थार्ी संरक्षि सेवा केन्र, पनुिःस्थापना केन्र तथा सािाणजकीकरि 
केन्र बन्द तथा कारबाही गनय सझुाव तथा प्रलतवेदनसवहत िन्त्रािर्िा लसफाररस गने, 

(थ) स्थानीर् तहलभत्र हनु सक्न े बाढी, पवहरो, हरुी बतास, शीत िहर र आगो जस्तो 
प्राकृलतक प्रकोप, िानवबाट लसणजयत संकट तथा कोरोना र इन्फ्िूञ्जा जस्तो 
िहािारीबाट बािबालिकाको तत्काि आकणस्िक उर्द्ार, संरक्षि तथा व्र्वस्थापनिा 
सहर्ोग गने,  



(द) स्थानीर्तहलभत्र सञ्चालित बाि गहृ, अस्थार्ी संरक्षि सेवा केन्र, पनुिःस्थापना केन्र 
िगार्तिा आणश्रत बािबालिकाको सिग्र णस्थलत र उपिब्ि सेवाको गिुस्तर तथा 
प्रभावकाररताका सम्बन्ििा अनगुिन तथा लनरीक्षि गदाय प्राप्त वववरि सवहत देहार्का 
कुराहरूको सिेत जाँचबझु गरी सोको एक/एक प्रलत वावषयक प्रलतवेदन आलथयक वषय 
सिाप्त भएको दइुय िवहनालभत्र प्रदेश सलिलत, प्रदेश िन्त्रािर्, पररषद् र िन्त्रािर्िा 
पिाउने,  

(१) बािबालिकाको वैर्णिक वववरि अद्यावलिक गरी राखेको 
छ वा छैन, 

(२) बािबालिकािाई लनर्लित रुपिा णशक्षा तथा तालिि प्रदान 
गररएको छ वा छैन,  

(३) बाि क्िब गिन गरी बािबालिकािाई खेिकूद, िनोरञ्जन 
तथा सांस्कृलतक कार्यक्रि िगार्तका बाि सहभालगता 
जस्ता अन्र् वक्रर्ाकिापिा संिग्न गराइएको छ वा छैन, 

(४) बािबालिकािाई ऐन, प्रचलित कानून तथा िापदण्ड 
बिोणजिको सवुविा प्रदान गररएको छ वा छैन, 

(५) बाि गहृ, अस्थार्ी संरक्षि सेवा केन्र, पनुिःस्थापना केन्र 
तथा सािाणजकीकरि केन्रिा बाििैत्री व्र्वहार तथा 
वातावरि कार्ि गररएको छ वा छैन, 

(6) बाि गहृिा आणश्रत बािबालिका वैकणल्पक हेरचाहको 
व्र्वस्थाको प्राथलिकतानसुार अणन्ति ववकल्पको रूपिा 
बाि कल्र्ाि अलिकारबाट व्र्वस्था लििाइ राणखएको छ 
वा छैन, 

(7) व्र्वस्थापन पक्ष तथा बािबालिकािे ऐन, प्रचलित कानून 
वा िापदण्डको पािन गनुय पने कुराहरु पािन गरेको छ 
वा छैन,  

(8) उपिब्ि स्रोत सािनिाइय िध्र् नजर गरी बािबालिकाको 
सवोत्ति वहतिाइय ध्र्ान ददएको छ वा छैन, 

(9) बाि संरक्षि िापदण्ड लनिािय गरी िागू गररएको छ वा 
छैन ।   

 (२)सलिलतिे उपदफा (१) बिोणजि आफूिाई प्राप्त अलिकार िध्रे् केही अलिकार 
आवश्र्कताअनसुार  वडास्तरीर् बाि अलिकार सलिलत वा बािकल्र्ाि अलिकारीिाई प्रत्र्ार्ोजन 
गनय सक्नेछ । 

 

20. स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थािः(१) स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतको 
बैिक सम्बन्िी कार्यववलि देहार् बिोणजि लनिायरि गररएको छ:– 



(क)  सलिलतकोबैिक कम्तीिा वषयको चार पटक अध्र्क्षिे तोकेको लिलत, सिर् र स्थानिा बस्नेछ    

(ख)  अध्र्क्षको लनदेशनिा सलिलतको बैिक सदस्र्–सणचविे बोिाउनेछ, 

(ग)  सदस्र्–सणचविे सलिलतको बैिक बस्ने सूचनासवहत बैिकिा छिफि हनुे ववषर्हरूको सूची 
तीन ददन अगावै सलिलतका सदस्र्हरूिाई उपिब्ि गराउनपुनेछ, 

(घ)  सलिलतिा तत्काि कार्ि रहेका सदस्र् सषतर्ाको पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्र्हरू 
उपणस्थत भएिा सलिलतको बैिकको िालग गिपूरक सषतर्ा पगेुको िालननेछ, 

(ङ)  सलिलतकोबैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षिे गनेछ र लनजको अनपुणस्थलतिा उपणस्थत सदस्र्हरूिे 
आफू िध्रे्बाट छानेको सदस्र्िे बैिकको अध्र्क्षता गनेछ, 

(च)  बैिकिा उपणस्थत सदस्र्हरुको बहिुतको लनियर् िान्र् हनुेछ । ित बराबर भएिा बैिकको 
अध्र्क्षता गने व्र्णििे लनिायर्क ित ददन सक्नेछ, 

(छ)  सलिलतको बैिकको लनियर् सलिलतकोअध्र्क्ष र सदस्र्-सणचवद्वारा प्रिाणित गररनछे, 

  (ज)  सलिलतकोबैिक तथा सञ्चािन खचय स्थानीर् तहको लनर्िानसुार हनुेछ, 

(झ)  बैिक सम्बन्िी अन्र् कार्यववलि सलिलत आफैिे लनिायरि गरे बिोणजि हनुेछ। 

 

21. उपसलिलत वा कार्यटोिी गिन गनय सक्निेः (१) सलिलतिे आफूिे गनुय पने कुनै काि सचुारु रुपिे 
सञ्चािन गनयको लनलित्त बाि ववशेषज्ञ वा ववज्ञ, बाि िनोववज्ञ, सिाजसेवी, सािाणजक सेवाकताय, 
णशक्षक, णचवकत्सक, बाि क्िबका प्रलतलनलि, सािाणजक पररचािक तथा बाि अलिकारकिीहरु िध्रे् 
आवश्र्कतानसुार सिावेश हनुे गरी लनणित अवलिका िालग बढीिा तीन सदस्र्ीर् उपसलिलत वा 
कार्यटोिी गिन गरी पररचािन गनय सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोणजि गिन हनुे उपसलिलत वा कार्य टोिीको काि, कतयव्र् र अलिकार, 
कार्य प्रकृलत अनसुार काििा खवटए वा काि गरे वापत टोिी वा सदस्र्िे पाउन ेभत्ता वा 
पाररश्रलिक वा सेवा सवुविा तथा अन्र् कार्यववलि स्थानीर् तहको प्रचलित लनर्िानसुार 
सलिलतिे तोकी ददए बिोणजि हनुेछ । 

22. वडा स्तरीर् बाि अलिकार सलिलतिः (१) वडा स्तरीर् बाि अलिकार सलिलतिा देहार् बिोणजिका 
अध्र्क्ष र सदस्र् रहनछेन :- 

 (क) सम्बणन्ित वडाको वडाअध्र्क्ष   –अध्र्क्ष 

 (ख) वडािे तोकेको िवहिा सदस्र्सवहत 2 जना वडा सदस्र्,   –सदस्र् 
 (ग) वडालभत्रका ववद्यािर्का प्रिानाध्र्ापक वा लनजिे तोकेको फोकि णशक्षकिध्रे्बाट 

  बढीिा 3 जना        -सदस्र् 

 (घ) वडा स्तरीर् बाि सञ्जाििे तोकेको 1 जना बालिका सवहत 2 जना –सदस्र्  

 (ङ)  वडाप्रहरी प्रिखु, नेपाि प्रहरी –सदस्र् 

 (च) सिाजसेवी, बाििनोववज्ञ, बािअलिकार/बािन्र्ार्का कार्ायनभुवी व्र्णििध्रे्बाट 
अध्र्क्षिे िनोनर्न गरेका बढीिा ४जना     - सदस्र् 



 (छ) वडा सणचव     –सदस्र्–सणचव 

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बिोणजि िनोलनत सदस्र्को पदावलि चार वषयको हनुेछ । 

 

(3) सलिलतिे आवश्र्कताअनसुार सलिलतको सदस्र् नरहेका वडा सदस्र्, वडाणस्थत ववद्यािर् 
व्र्वस्थापन सलिलत वा संघसंस्थाका प्रलतलनलििाई बैिकिा आिणन्त्रत गनय सक्नेछ। 

23. वडा स्तरीर् बाि अलिकार सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकारिः (1) वडा स्तरीर् बाि अलिकार 
सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोणजि हनुछेिः 

(क) वडाबाट प्रस्ताववत हनुे बािबालिका र बाि अलिकार सम्बन्िी र्ोजना, नीलत र 
कार्यक्रिहरूको बाि अलिकारिा आिाररत सहभालगतािूिक ढंगबाट लनिायि गने, 

(ख) वडा तहिा बाि अलिकारका सचेतना, प्रणशक्षि कार्यक्रिहरू सञ्चािन गने गराउन,े 

(ग) वडािाइय बाििैत्री बनाउन ेलसङ्गो प्रवक्रर्ाको नतेतृ्व लिन,े 

(घ) वडा तहिा बाि अलिकारको अवस्था अनगुिन तथा अध्र्र्न अनसुन्िान गने गराउन,े 

(ङ) बािबालिकाको सम्बन्ििा प्राप्त उजूरीहरूको सििन गने र रार्सवहत न्र्ावर्क सलिलतिा 
पिाउन,े 

(च) बािबालिकासंग परािशय तथा छिफि कार्यक्रि गने गराउन,े 

(छ) वडास्तरिा बािश्रि, बाि वववाह, बेचववखन, ओसारपसार, बािबालिका ववरूद्द हनु े वहंसा, 
दवु्र्यवहार, शोषि अन्त्र्का िालग बाि संरक्षि िापदण्ड तजुयिा गरी कार्ायन्र्न गने, 

(ज) सावयजलनक सनुवुाइका सिर्िा स्थानीर् तहबाट सम्पन्न भएका बाि अलिकारका 
कार्यहरूको प्रगलत वववरि सावयजलनक गने, 

(झ) वडा तहिा बाि अलिकारका िालग कार्यरत सरकारी लनकार्, संघसंस्था, पररर्ोजना तथा 
सेवाहरूको नक्सांकन गने, 

(ञ) बाि अलिकारको संरक्षि तथा संवर्द्यनका िालग बहपुक्षीर् लनकार्हरूसंग सिन्वर् तथा 
सहकार्य गने, 

(ट) वडािा रहेका बािक्िब, सञ्जाि, सिूहको सूची तर्ार गरी स्थानीर् बाि अलिकार 
सलिलतिा पेश गने, 

(ि) वडािा सञ्चालित बािगहृ, अस्थार्ी संरक्षि सेवा केन्रहरूको अनगुिन गरी स्थानीर् बाि 
अलिकार सलिलतिा प्रलतवेदन पेश गने। 

 

24. वडा बाि अलिकार सलिलतको बैिकसम्बन्िी व्र्वस्थािः(१) वडा बाि अलिकार सलिलतको बैिक 
सम्बन्िी व्र्वस्था देहार् बिोणजि लनिायरि गररएको छ:– 

(क)  सलिलतकोबैिक कम्तीिा वषयको चार पटक अध्र्क्षिे तोकेको लिलत, सिर् र स्थानिा बस्नेछ    

(ख)  अध्र्क्षको लनदेशनिा सलिलतको बैिक सदस्र्–सणचविे बोिाउनेछ, 

(ग)  सदस्र्–सणचविे सलिलतको बैिक बस्ने सूचना सवहत बैिकिा छिफि हनुे ववषर्हरूको सूची 
तीन ददन अगावै सलिलतका सदस्र्हरूिाई उपिब्ि गराउनपुनेछ, 



(घ)  सलिलतिा तत्काि कार्ि रहेका सदस्र् सषतर्ाको पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्र्हरू 
उपणस्थत भएिा सलिलतको बैिकको िालग गिपूरक सषतर्ा पगेुको िालननेछ, 

(ङ)  सलिलतकोबैिकको अध्र्क्षता अध्र्क्षिे गनेछ र लनजको अनपुणस्थलतिा उपणस्थत सदस्र्हरूिे 
आफू िध्रे्बाट छानेको सदस्र्िे बैिकको अध्र्क्षता गनेछ, 

(च)  बैिकिा उपणस्थत सदस्र्हरुको बहिुतको लनियर् िान्र् हनुेछ । ित बराबर भएिा बैिकको 
अध्र्क्षता गने व्र्णििे लनिायर्क ित ददन सक्नेछ, 

(छ)  सलिलतको बैिकको लनियर् सलिलतकोअध्र्क्ष र सदस्र्-सणचवद्वारा प्रिाणित गररनछे, 

  (ज)  सलिलतकोबैिक तथा सञ्चािन खचय स्थानीर् तहको लनर्िानसुार हनुेछ, 

(झ)  बैिक सम्बन्िी अन्र् कार्यववलि सलिलतिे लनिायरि गरे बिोणजि हनुेछ। 

 
 
 
 
 

 

पररच्छेद ७ 

बाि कल्र्ाि अलिकारी 
25. बाि कल्र्ाि अलिकारीको लनर्णुििः(१)स्थानीर् तहिे ऐनको दफा ६१ को उपदफा (१) बिोणजि 

बािकल्र्ाि अलिकारीलनर्िु गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोणजि बािकल्र्ाि अलिकारीको लनर्िु नभएसम्ि स्थानीर् तहिे िवहिा 
तथा बािबालिका शाखा प्रिखु वा अलिकृत स्तरको अन्र् कुनै कियचारीिाई बािकल्र्ाि 
अलिकारी तोक्न सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (१) अनसुार लनर्िुवा उपदफा (२) अन्तगयत तोवकएको  बािकल्र्ाि अलिकारीिे 
स्थानीर् बािअलिकार सलिलतको सदस्र् सणचवको रूपिा काि गनेछ । 

26. बाि कल्र्ाि अलिकारीको काि, कतयव्र् र अलिकारिः(१) बािकल्र्ाि अलिकारीको काि, कतयव्र् र 
अलिकार देहार्बिोणजि हनुछेिः 

(क) स्थानीर् बािअलिकार सलिलतको लनियर् एवं लनदेशनहरू कार्ायन्वर्न गने वा गराउन,े 

(ख) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहबाट स्वीकृत नीलत र र्ोजना अनरुूप सलिलतको 
वावषयक कार्यक्रि र बजेट तजुयिा तथा कार्ायन्वर्न गनय स्थानीर्तह र स्थानीर् बाि अलिकार 
सलिलतिाई आवश्र्क सहर्ोग गने एवंकार्य सम्पादनको प्रगलत प्रलतवेदन सलिलतको बैिकिा 
पेश गने, 

(ग) स्थानीर् तहलभत्र स्थार्ी तथा अस्थार्ी रूपिा बसोबास गने सबै बािबालिकािे प्राप्त गनुयपने 
हेरचाह, स्वास््र्, णशक्षा, संरक्षि तथा सहभालगताको अवस्था सम्बन्िी त्र्ाि सििन, 

अध्र्ावलिक र ववश्लषेिगरीप्रलतवेदन तर्ार गने, 

(घ) स्थानीर् तहका जोणखििा परेका, ववशषे संरक्षिको आवश्र्कता भएका, वैकणल्पक हेरचाहको 
आवश्र्कता भएका तथा कसूरबाट पीलडत बािबालिकाको तत्काि उद्दार, िनोसािाणजक 



परािशय, उपचार, अस्थार्ी संरक्षि, आिाबाबिुाई पाररवाररक सहर्ोग, पाररवाररक पनुलियिन 
तथा वैकणल्पक स्र्ाहार िगार्तका कार्य गने, 

(ङ) खण्ड (घ) बिोणजिका कार्य गनय कार्यर्ोजना तर्ार गरी स्थानीर् बािअलिकार सलिलत 
सिक्ष स्वीकृलतका िालग पेश गने र स्वीकृत कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न गने, 

(च) आन्तररक तथा अन्तरदेशीर् िियपतु्र/िियपतु्रीका रूपिा जान र्ोग्र् आफ्नो भौगोलिक 
के्षत्रलभत्र स्थार्ी िेगाना भएका बािबालिकाको वववरि स्थानीर् तहबाट स्वीकृत गराई 
राविर् बाि अलिकार पररषद् िा उपिब्ि गराउन,े 

(छ) बािबालिकाववरुर्द्को कसूरको अनसुन्िान प्रवक्रर्ािापीलडत तथा कानूनको वववादिा परेका 
बािबालिकाको अस्थार्ी तथा पाररवाररक संरक्षिका िालग प्रहरी कार्ायिर् तथा अदाितिाई 
आवश्र्क सहर्ोग उपिब्ि गराउने । 

(ज) ऐनको दफा ४९ बिोणजि स्थानीर् तहलभत्र भएको वैकणल्पक हेरचाहको व्र्वस्था,पनुस्थायपना 
केन्र, अस्थार्ी संरक्षि सेवा, लनगरानी कक्ष, तथा बािबालिकािाई शैणक्षक प्रर्ोजनका िालग 
राणखएका िि, गरुूकूि, गमु्बा, िदरसा, चचय जस्ता आवासीर् गहृको लनर्लित अनगुिन गरी 
सोको प्रलतवेदन स्थानीर् बािअलिकार सलिलत तथा अन्र् सम्बणन्ित लनकार्िा पेश गने, 

(झ) स्थानीर् तहिा भएका बािअलिकार उल्िङ्घनका घटनािा बािबालिकाको तत्काि उद्दार, 

राहत, संरक्षिर घटना व्र्वस्थापनसम्बन्िी कार्य गने, 

(ञ) ििुकुी देवानी संवहता, २०७४ बिोणजि बािबालिकाको संरक्षक वा िाथवर लनर्णुिका 
िालग अदाितिा लनवेदन ददने, 

(ट) बािबालिकाको िालग वैकणल्पक हेरचाहको उपिब्िताको प्रलतवेदन अदाितिे िाग गरेको 
अवस्थािा पेस गने, 

(ि) वैकणल्पक हेरचाहिा राणखएका बािबालिकाको जन्िदताय गनय, नागररकता बनाउन र लनजको 
चि अचि सम्पणत्तको अलभिेख राखी संरक्षि गनय सम्बणन्ित लनकार्िा सहजीकरि तथा 
लसफाररस गने, 

(ड) बािबालिकाको गोपलनर्ताको हकको उल्िंघन नहनु ेगरी खण्ड (ग), (झ), (ञ) र प्रचलित 
कानून बिोणजि प्रकाणशत गनुयपने सूचना सिेतको प्रलतवेदन स्थानीर् बाि अलिकार 
सलिलतको स्वीकृलतिा प्रकाशन गने र सोको वववरि आलथयक वषय सिाप्त भएको सािी 
ददनलभत्र प्रदेश बािअलिकार सलिलत र राविर् बािअलिकार पररषदिा पेश गने, 

(ढ) स्थानीर् तहको र्ोजना तजुयिा प्रवक्रर्ािा बािबालिकाका ववषर्िाई प्राथलिकता ददन पहि गने 
। 

(ि) सलिलतबाट प्रत्र्ार्ोणजत अन्र् काि गने गराउने । 

 

 

पररच्छेद ८ 

बाि िनोववज्ञ, सिाजसेवी तथा सेवाप्रदार्कसम्बन्िी व्र्वस्था 
 



27. सिाजसेवी तथा बाि िनोववज्ञको सूचीकरि तथा लनर्णुि (1) स्थानीर् तहका क्षते्रलभत्र सिाजसेवी 
तथा बाििनोववज्ञको रूपिा काि गनय चाहने व्र्णििे स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतसिक्ष आफ्नो 
नाि सूचीकृत गराउनपुनेछ। 

(2)  उपदफा (१) बिोणजि सिाजसेवी तथा िनोववज्ञिाई सूचीकृत गनयका लनलित्त स्थानीर् 
बािअलिकार सलिलतिे आवश्र्क कागजात तथा वववरि खिुाईसूचना जारी गनेछ। 

(3)  सिाजसेवी तथा बाि िनोववज्ञको रूपिा काि गनय इच्छुक व्र्णििे सूचनािा तोवकए 
बिोणजिका कागजात तथा वववरिसवहत स्थानीर् बािअलिकार सलिलतिा लनवेदन ददनपुनेछ 
।  

(4) उप-दफा (3) बिोणजिको लनवेदन तथा कागजातको जाँचबझुबाट तोवकएको न्रू्नति 
र्ोग्र्ता पगेुका लनवेदकहरूिाई सिाजसेवी वा बाििनोववज्ञका रूपिा सूचीकृत गरी 
स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतिे सोको सूचना प्रकाशन गनेछ । 

(5) सूचीकृत सिाजसेवी र बाििनोववदिध्रे्बाट सम्बणन्ित के्षत्रिा काि गने सिाजसेवी र 
बाििनोववको छनौट र लनर्णुिको प्रवक्रर्ा, लनजको काि, कतयव्र्, अलिकार, पाररश्रलिक 
तथा अन्र् सवुविा अन्र् लनकार्को हकिा सम्बणन्ित लनकार्का िालग तोवकएको वा 
तोवकएबिोणजि र स्थानीर् तहअन्तगगयतको कािको हकिा स्थानीर् बािअलिकार 
सलिलतको लसफाररसिा स्थानीर् तहिे तोकेबिोणजि हनुछे । 

28. सेवाप्रदार्कको नक्सािन तथा सूचीकरििः (1) स्थानीर् तहिा रही बािबालिकाको हक, वहत र 
अलिकारको संरक्षि तथा संवर्द्यनिा काि गने संस्थाहरूिाईस्थानीर् तहिे सूचीकृत गनपुनेछ । 

(2) उपदफा (1) सूचीकृत हनु संस्थाहरूिे स्थानीर् बािअलिकार सलिलतिा आवश्र्क 
कागजात तथा वववरिसाथ लनवेदन गनेछन  ।  

(3) उप-दफा (२) बिोणजिको लनवेदन तथा कागजातको जाँचबझु स्थानीर् बाि अलिकार 
सलिलतिे तोकेको र्ोग्र्ता पगेुका लनवेदकहरूिाई सेवा प्रदार्क लनकार्को रूपिा 
गाउँपालिका स्तरीर् बािअलिकार सलिलतिे सूचीकृत गरेको सूचना प्रकाशन गनेछ । 

(5) उपदफा (4) बिोणजि सूचीकृत भएका लनकार्िाइय सलिलतिे आवश्र्क परेको बेिािा 
सम्झौता गरी सेवाप्रवाहको अवसर प्रदान गनेछ। 

 

पररच्छेद ९ 

बाि कोष सञ्चािन तथा व्र्वस्थापन 

 

29. बािकोषिः (1)ववशेष संरक्षिका आवश्र्कता भएका तथा जोणखििा परेका तथा वहंसापीलडत 
बािबालिकाको सहर्ोगाथय स्थानीर् तहस्तरिा एक बाि कोष रहनेछ। 

(2)उपदफा (1) बिोणजिको बािकोषिा देहार् बिोणजिका रकिहरू रहनेछन  
(क) स्थानीर् तहबाट वावषयक रूपिा ववलनर्ोणजत बजेट 

(ख) संघसंस्थाबाट प्राप्त हनुे सहार्ता  

(ग) लनजी व्र्वसार् तथा व्र्णिहरूबाट प्राप्त हनुे आलथयक सहार्ता 



(घ) स्थानीर् न्र्ावर्क सलिलतबाट बािअलिकार प्रचिन गराउने लसिलसिािा 
बािबालिकाववरूर्द् भएको उल्िङ्घनवापत साबािक व्र्णििाई गररएको जररवाना 
रकि 

(ङ) बाि अलिकारको संरक्षि तथा संवर्द्यनका िालग संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
रकि 

(च) अन्र् तोवकएका आम्दानी 
30. कोष सञ्चािक सलिलतिः(१)स्थानीर् तहिा बािकोष सञ्चािनका िालग देहार् बिोणजिको संर्ोजक र 

सदस्र् रहेको एक बािकोष सञ्चािक सलिलत रहनेछ:- 

(क) अध्र्क्ष, स्थानीर् बाि अलिकार सलिलत,    – संर्ोजक 

(ख) प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत      -  सदस्र् 

(ग) िेखा प्रिखु        - सदस्र् 

(घ) स्थानीर् बाि अलिकार सलिलतका सदस्र् िध्रे् सलिलतिे तोकेको १ जना – सदस्र् 

(ङ) बाि कल्र्ाि अलिकारी      - सदस्र् सणचव 
(२)  उपदफा (१) बिोणजिको सलिलतको बैिकिा आवश्र्कतानसुार सम्बणन्ित सरोकारवािािाई 

आिन्त्रि गनय सवकनछे । 

 

31. बाि कोष सञ्चािक सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकारिः(१) बाि कोष सञ्चािक सलिलतको काि, 
कतयव्र् र अलिकार देहार् विोणजिको हनुछे । 

(क) तत्कािीन सिर्िा स्थानीर् तहलभत्र आपतकािीन अवस्थािा रहेका बािबालिकाको 
उर्द्ार संरक्षिका िालग स्थापना भै सञ्चािनिा रहेका गाउँपालिकास्तरीर् बािसंरक्षि 
सलिलत, गाउँ बािसंरक्षि सलिलत र वडा बािसंरक्षि सलिलतका नाििा रहेको बाि 
उर्द्ार कोषको नाििा रहेको सबै कोष रकि खोजी गरी र्स कार्यववलि बिोणजि 
बनेको बाि कोषिा जम्िा गने, गराउने, 

(ख) जोणखि अवस्थािा रहेका र ववशेष संरक्षिको आवश्र्कता भएका बािबालिकाको उर्द्ार 
गने, स्वास््र्ोपचार गने, पनुस्थायपना गने तथा त्र्स्ता बािबालिकािाई  राहत ददन े
सम्बन्ििा आवश्र्क कार्यक्रि तजुयिा गने, 

(ग) कुनै बािबालिका जोणखि अवस्थािा भए वा नभएको लनिायरि गने,  

(घ) स्वीकृत कार्यक्रिको िालग कोष पररचािन गने वा गराउन,े 

(ङ) स्वीकृत कार्यक्रि कार्ायन्वर्न भए नभएको सम्बन्ििा अनगुिन गने, 

(च) जोणखि अवस्थािा रहेका बािबालिकािाई  राहत  स्वरुप  ददइने  रकिको  िापदण्ड  
बनाई  िागू गने, 

(छ) जोणखि अवस्थािा रहेका बािबालिका सम्बन्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्िान गने वा 
गराउने, 

(ज) सलिलतबाट गररने कार्यक्रिको अनगुिन गने वा गराउन,े 

(झ) बािबालिकाको के्षत्रिा काि गने लनकार् तथा संस्थासँग सिन्वर् गने, 



(ञ) कोष वृवर्द्को िालग स्रोतको खोजी गने  

(ट) जोणखि अवस्थािा रहेका बािबालिकासम्बन्िी अन्र् काि गने वा गराउने । 

32. बाि कोष सञ्चािक सलिलतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्थािः (१)सलिलतको बैिक सम्बन्िी व्र्वस्था देहार् 
बिोणजि कार्ि गररएको छिः- 

(क)  सलिलतको बैिक आवश्र्कता अनसुार बस्नछे, 

(ख)  सलिलतको बैिक संर्ोजकिे तोकेको लिलत, सिर् र स्थानिा बस्नेछ । 

(ग)   सलिलतको  बैिक  बस्नभुन्दा  कम्तीिा  चौबीस  घण्टा  अगावै  सलिलतको  सदस्र्–

सणचविे बैिकिा छिफि हनुे कार्यसूची सवहतको सूचना सवै सदस्र्हरुिाई ददन ु
पनेछ, 

(घ)  सलिलतको दईु लतहाइ सदस्र्हरु उपणस्थत भएिा सलिलतको बैिकको िालग गिपूरक 
संतर्ा पगेुको िालननछे, 

(ङ्)  सलिलतको बैिकको अध्र्क्षता सलिलतको अध्र्क्षिे गनेछ र लनजको अनपुणस्थलतिा 
सलिलतका उपणस्थत सदस्र्हरुिे आफूिध्रे्बाट छानेको सदस्र्िे गनेछ, 

(च)  सलिलतको बैिकिा बहिुतको रार् िान्र् हनुेछ र ित बराबर भएिा बैिकको अध्र्क्षता 
गने व्र्णििे लनिायर्क ित ददनेछ, 

(छ)  सलिलतको लनियर् सलिलतको सदस्र्–सणचविे प्रिाणित गरी राख्नछे, 

(ज)  सलिलतको बैिकसम्बन्िी अन्र् कार्यववलि सो सलिलतिे लनिायरि गरेबिोणजि हनुेछ, 

(झ)  जोणखििा रहेका बािबालिकाको आकणस्िक उर्द्ार तथा पनुस्थायपना गनुय पने अवस्था 
भएिा सलिलतको संर्ोजक र सदस्र् सणचवको आपसी सहिलतिे आवश्र्क हनुे रकि  
लनकासा खचय गने सक्नेछन  ।तर सो खचय रकि सलिलतको बैिकबाट अनिुोदन गनुय 
पनेछ । 

 

33. कोषको प्रर्ोग प्रर्ोजनिः(1) बाि कोषको प्रर्ोग देहार् बिोणजिको प्रर्ोजनको िालग गनय सवकनेछिः- 

(क) ववशेष संरक्षिको आवश्र्कता भएका तथा आपतकािीन अवस्थािा रहेका 
बािबालिकाको उर्द्ार गनय,   

(ख) ववशेष संरक्षिको आवश्र्कता भएका तथा आपतकािीन अवस्थािा रहेका 
बािबालिकाकािाई राहत, अस्थार्ी संरक्षि सेवा, पाररवाररक पनुलियिन तथा 
पनुिःस्थापना, िनोसािाणजक वविशय, स्वास््र् उपचार, कानूनी उपचार, छात्रवणृत्त जस्ता 
सेवा प्रदान गनय,  

(ग)  बािबालिकाको हकवहत सम्बन्ििा कोष सञ्चािक सलिलतिे तोके बिोणजिको अन्र् 
काि गनय गराउन, 

(२) बािकोषबाट गररने बािबालिकाको सहर्ोगका िालग कोष सञ्चािक सलिलतिे तोके 
बिोणजिको कागजात पेश गनुयपनेछ । 



34. बािकोषको खचयका सीिािः (1) बािकोषको रकि देहार्का अवस्थािा कोष सञ्चािक सलिलतको 
लनियर्बाट खचय गनय सवकने छिः 

 

(क) वहंसा पीलडत बािबालिकािाइय अलिकति रू.10 हजार सम्िको घर वफती तथा 
स्वास््र् उपचार सेवाका िालग 

(ख) वहंसा पीलडत बािबालिकाको न्र्ार्का िालग अस्थार्ी आवास, िनोवविशय, र्ातार्ात 
तथा कानूनी सहार्तािा िाग्ने खचय अलिकति रू. 25 हजार सम्ि 

(ग) जोणखििा रहेका बािबालिकाका िालग तत्काि राहत, शैणक्षक वृणत्त, स्वास््र् सेवा 
एवं सािाणजक संरक्षिवापत अलिकति प्रलत बािबालिका रू. 5 हजार सम्ि 

(घ) ववशेष पररणस्थलतिा बािबालिकाको संरक्षिका िालग सहर्ोग रकिको सीिा कोष 
सञ्चािक सलिलतको लनिायरि गरे बिोणजि हनुेछ। 

(2) बािकोषको रकि तालिि, गोष्ठी, बैिकभत्ता, भ्रिि तथा अनगुिन एवं प्रशासलनक कार्य र 
सचेतनाका कार्यक्रििा खचय गनय पाइने छैन। 

 

35. कोषको खाता सञ्चािनिः(1) कोषको रकि सलिलतको लनियर्िे कोष तथा िेखा लनर्न्त्रक कार्ायिर्को 
सहिलतिा नेपाि राष्ट बैकबाट इजाजत प्राप्त पार्क पने क वगयको बैंकिा संचािन गररनेछ। 

(2)  उपदफा 1 बिोणजिको खाता सञ्चािनका िालग गाउँलिकाका प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत र 
िेखा प्रिखुको संर्िु दस्तखतिा सञ्चािन गररनेछ। 

(3)  प्रचलित कानूनिा जनुसकैु कुरा िेणखएको भएपलन कोषको रकि खचय नभई आलथयक वषयको 
अन्त्र्िा बाँकी रहेिा त्र्स्तो रकि विज हनुे छैन। 

36. कोषको िेखा र िेखा परीक्षििः (1) कोषको आर् व्र्र्को िेखा नेपाि सरकारिे अपनाएको िेखा 
प्रिािी बिोणजि राणखनछे। 

(2) कोषको िेखा पररक्षि िहािेखा पररक्षकबाट हनुेछ। 

 
 
 

पररच्छेद-१० 

ववववि 

37. स्रोतको व्र्वस्थापनिःस्थानीर् तह तथा वडािे बाि अलिकारको संरक्षि तथा संवर्द्यन कार्य सञ्चािन 
गनय र्ोजना लनिायि गरी सो र्ोजनाको कार्ायन्वर्नका िालग आवश्र्क बजेट तथा स्रोतको व्र्वस्थापन 
गनेछ । 

38. प्रोत्साहन परुस्कारको व्र्वस्थािः बाि अलिकारको संरक्षि तथा संवर्द्यन कार्यिा उल्िेखनीर् र्ोगदान 
ददने व्र्णि, बािक्िब, सञ्जाि तथा संघसंस्थािाइय स्थानीर् तहिे परुस्कार ददन वा संघसंस्थािाई 
आलथयक सहर्ोग प्रदान गनय सक्नेछ । 

39. स्थानीर् कार्यववलि बनाई िागू गररनिेःर्ो निनुा कार्यववलिका प्राविानहरूिाई स्थानीर् पररवेशसगँ 
सान्दलभयक हनुे गरी आवश्र्क फेरबदिसवहतस्थानीर् तहिेआफ्नै कार्यववलि बनाई स्थानीर् काननुका 



रूपिा जारी गनेछन  ।र्सरी जारी गररने कार्यववलििा सङ्घीर् वा प्रदेश काननुको कुनै पलन 
व्र्वस्थाववपरीत हनुे गरी प्राविान रहने छैनन  ।   

40. र्सै कार्यववलि बिोणजि भए गरेको िालननिेःस्थानीर् तहिे र्ो कार्यववलि िागू हनुभुन्दा अणघ गरेका 
बािबालिका सम्बन्िी कार्यहरू र्सै कार्यववलि बिोणजि भए गरेको िालननेछ। र्स कार्यववलििा 
उल्िेख नभएका प्रवक्रर्ाहरू अविम्वन गदाय बािबालिका सम्बन्िी प्रचलित नेपाि सरकार तथा प्रदेश 
सरकारको कानूनिा भएको बाि अलिकार संरक्षि र सम्बियन प्रवक्रर्ाहरू अविम्वन गनय कुनै बािा 
पने छैन। 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुचीहरु 

 

अनसूुची १ 

र्ो संवविान र िौलिक हक कार्ायन्वर्न गने सङ्घीर् ऐनहरूिे लनिायरि गरेका बािबालिकाका हकिा आकवषयत हनु े
सारवान काननुद्वारा वकटान भएका बािअलिकारहरूको कोटीकृत सूची हो । बाि अलिकारको प्रचिनका िालग भए 
गरेका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाप्रदार्कका सेवाप्रवाहबाट भएका वक्रर्ाकिापको सषतर्ात्िक र प्रकारगत 
त्र्ाििाई वववविीकृत गरी एकीकृत रूपिा राख्न स्थानीर् बािअलिकार सलिलतिे र्सको अलभिेख व्र्वस्थापन गनय 
सक्नेछन  । र्हाँ सूचीकृत सबै कुरा सबै स्थानीर् तहिा नहनु सक्छन  । र्सिाई छाटँकाँट गरी सान्दलभयक बनाएर 
आवलिक रूपिे र्सको अलभिेख राख्न सवकन्छ । अलभिेख ववद्यतुीर् रूपिा राखी अद्यर्ावविक गररएिा प्रदेश र सङ्घीर् 
तहिाई प्रलतवेदन गनयिा स्थानीर् तहिाई सहज हनुेछ ।आफ्नो क्षेत्रलभत्रका बािबालिकासम्बन्िी  कलतपर् त्र्ाि 
णजल्िा बाि न्र्ार् सलिलत र प्रहरी कार्ायिर्बाट लिएर पलन राख्न सवकनेछ । 

अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

बािववकासणश
क्षा 
चारवषेणशश ु

प्रदार्कसंस्था     क्षिता 

सहभागीणशश/ुअसहभागीणशश ु     अनपुात 

जनशणिसक्षिता / र्ोग्र्ता     शैणक्षक र्ोग्र्ता 

ददवाखाजा     क्र्ािोरी 

आवासरववद्यािर्दूरी     िीटर 

बािणशक्षािाघरिरुीखचय     रकि 

आिारभतूणश
क्षा 

प्रलतकक्षाभनाय (नर्ाँ)      

उत्तीियअनतु्तीिय      

ववद्यािर्छोडाइ      

ववद्यािर्बावहरबािबालिका      

ददवाखाजा     क्र्ािोरी 

आवासरववद्यािर्दूरी     लिटर 

सरुुभनायरणशक्षासम्पन्ताउत्तीिय      

िाध्र्िभाषा (ववषर्गतरूपिा)      

लनिःशलु्कपाठ्यपसु्तआपूलतय      

लनिःशलु्कशैणक्षकसािग्रीआपूलतय      

ववषर्गतजनशणिरववद्याथी      

ववद्यतुीर्िाध्र्िकोप्रर्ोग     प्रकार 

णशक्षािाघरिरुीखचय     रकि 

िाध्र्लिकणश
क्षा 

प्रलतकक्षाभनाय (नर्ाँ)      

उत्तीियअनतु्तीिय      

ववद्यािर्छोडाइ      



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

ववद्यािर्बावहरबािबालिका      

आवासरववद्यािर्दूरी     लिटर 

सरुुभनायरणशक्षासम्पन्ताउत्तीिय      

िाध्र्िभाषा (ववषर्गतरूपिा)     प्रकार 

लनिःशलु्कपाठ्यपसु्तआपूलतय      

ववषर्गतजनशणिरववद्याथी     ववषर् 

प्राववलिकणशक्षाववषर्रववद्याथी     ववषर् 

ववद्यतुीर्िाध्र्िकोप्रर्ोग     प्रकार 

णशक्षािाघरिरुीखचय     रकि 

वैकणल्पकणश
क्षा/परम्पराग
तणशक्षा 

प्रदार्कसंस्था     प्रकार 

प्रलतकक्षाववद्याथी     उिेर 

ववषर्रणशक्षििाध्र्ि     प्रकार 

णशक्षिववलि     प्रकार 

ववषर्गतजनशणिरववद्याथी     अनपुात 

प्राववलिकणशक्षाववषर्रववद्याथी     अनपुात 

ववद्यतुीर्िाध्र्िकोप्रर्ोग     प्रकार 

णशक्षािाघरिरुीखचय     रकि 

 
खेिकुद 
 
 
 
 

बािबालिकाकोखेिरुची     प्रकार 

ववद्यािर्िाउपिब्िखेिकुदसािग्री      

ववद्यािर्िाउपिब्िखेिरववश्रािसिर् 
(घण्टािा) 

     

सिदुार्िा खेिकुद सहभालगता      



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

अपाङ्गतािैत्री 
सेवाप्रवाह 

अपाङ्गतािैत्रीभौलतकसंरचना     प्रकार 

अपाङ्गसहार्उपकरि     प्रकार 

अपाङ्गिैत्रीणशक्षिववलिप्रर्ोग     प्रकार/अनपुात 

अपाङ्गिैत्रीणशक्षािाववद्याथी      

र्ौनतथाप्रजन
न 

र्ौनतथाप्रजननस्वास््र्णशक्षा     प्रकार 

स्वास््र्संस्थािासतु्केरी भएको      

प्रसूतीकिीबाटगराएकोसतु्केरी      

अन्र्असरुणक्षतसतु्केरी      

गभयवतीकोस्वास््र्जाँच     पटक 

गभयवतीिवहिा      

णचवकत्सात्िकगभयपतन      

गैरणचवकत्सात्िकगभयपतन      

अलनणच्छतवाजबरजस्तगभयिारि      

पररवारलनर्ोजनसािनकोआपूलतय     प्रकार 

लनर्ोजनसािनकिीबाटगभयिारि      

न्रू्नतौििाजन्िेकानवजात      

जन्िपलछनवजातितृ्र् ु      

सतु्केरीहुँदाआिाकोितृ्र् ु      

णशशजुन्िअलभिेख      

गोप्र्ताकार्िसिेतकोप्रर्ोग      

वास्तववकनािकोखिुासा      

अन्र्पक्षबाटनािकोखिुासा      



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

दईुवषयपूरास्तनपानगनयपाएकाबािबालि
का 

     

स्वच्छखानेपानीपगुेकोघरिरुीकाबाि
बालिका 

     

स्वास््र्रपोषिणशक्षा/सूचना      

लनर्लितबािबालिकास्वास्थजाँच      

सरुुछिवहनाअटुटणशशसु्तनपान      

बािबालिकािाईपोषिआपूलतय      

खोपिगाएकाबािबालिका      

पाँचवषयिलुनकाणशशकुोितृ्र् ु      

कितौिवाकुपोवषतपाँचवषयिलुनकाणशश ु      

रोकथािउपचा
ररलनर्न्त्रि 

िाग्नेतथासनेरोगबारेकोसचेतनाप्रवर्द्यन
िाजनसहभालगता 

    प्रकार 

खोपिगाएकाजनसािारि     प्रकार 

रोगकोरोकथाििासहभालगता      

र्वकनगररएकारोगरउपचारबाटलनकोभ
एकाबािबालिका 

     

दवु्र्यसनीिासािेि बािबालिका     प्रकार 

िानलसकस्वास््र्सेवाप्रवाह      

िानलसकस्वास््र्सेवािाभाणन्वत      

आपत्कािीनसेवाबाटिाभाणन्वत      

ववशेषज्ञसेवािाभाणन्वत     प्रकार 

सेवाप्रदार्कसंस्थारक्षिता     प्रकार 



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

स्वास््र्जनशणिरसेवाग्राही      

स्वास््र्लबिािाबािसहभालगता      

जन्िप्रिािरद
ताय 

बािबालिकाकोजन्िअलभिेखन      

जन्िदतायपञ्जीकरि      

आिाकोनािबाटिात्रजन्िदताय      

आिाबाबबेुिेगानजन्िदताय      

संरक्षकत्व दवैुबाबआुिासाथरहेका      

आिाकोिात्रसंरक्षकत्विारहेका      

स्वैणच्छकसंरक्षकत्विारहेका      

िाथवरकोसंरक्षकत्विारहेका      

क्षेत्रलभत्र िियपतु्र/पतु्री रहेका      

िियपतु्रपतु्री भै क्षेत्रबावहर गएका      

ववशेषसंरक्षििारहेका      

बािश्रिववरुर्द्कोकारबाई      

बािसंरक्षििापदण्डिागूसंस्था      

िापदण्डउल्िङ्घनववरुर्द्कारबाई      

सहभालगता ववद्यािर्कालनियर्िा      

न्र्ावर्कलनियर्िा      

सावयजलनकसंस्थागतलनियर्िा      

बािक्िबदताय      

सावयजलनकसिारोहिासहभालगता      

न्र्ावर्क ववद्यािर्िाबाििैत्रीवातावरि      



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

अलिकार 
प्रचिन 

बाििैत्रीसंरचनालनिायिरिियत      

लनियर्पूवयप्रभाववतकोिारिाबझु्ने      

संरक्षकीर्अलभितकोअवसर      

उिेरसापेक्षबोिीवचनरव्र्वहार      

िातभृावषकदोभासेकोसेवा      

लनियर्पूवयप्रभाववतकोिारिाबझु्ने      

अनसुन्िानलनगरानी      

पररवारवासंरक्षकसँगैराखीअनसुन्िानग
ररएकािदु्दा 

     

पररवारवासंरक्षकिाईजनाउ      

लनर्न्त्रििालिइएकाबािबालिका      

लनर्न्त्रिलिनप्रर्िुतररका, 
बितथासरसािन 

     

उपिब्िबाििनोववद्      

उपिब्िसािाणजकसेवा      

अनसुन्िानाथयलनगरानीकोअवलि      

लनगरानीकक्षकोभौलतकप्रबन्ि      

अलभभावकभेटघाट (घण्टा)      

काननुव्र्वसार्ीकोभेटघाट (घण्टा)      

सहर्ोगाथयअलभभावककोबसाइ      

लभन्दैअनसुन्िानएकाइरजनशणि      

बािन्र्ार्िाप्रणशणक्षतजनशणि      

पीलडतबािबालिका      



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

फौजदारीकसरुवाकसरुजन्र्कार्यबाटपी
लडतबािबालिका 

     

वारदातबाटैउर्द्ारगररएकाबािबालिका      

अनसुन्िानिासहर्ोगीरहेकापीलडतबाि
बालिका 

     

पीलडतकोअलिकारबारेससूुणचतगररएका
बािबालिका 

     

उपिब्िबाििनोववद्      

उपिब्िसािाणजकसेवा      

लनजीकाननुव्र्वसार्ीकोसेवा      

ददशान्तर      

ददशान्तरगररएकािदु्दा      

अविणम्बतउपार्      

सफिददशान्तर      

आरोवपतबािबालिका      

पीलडतबािबालिका      

पीलडतवर्स्क      

ददशान्तरउल्टीभएकािदु्दा      

अलभर्ोजन      

प्रलतर्ाचनासौदाबाजी (णप्िबागेलनङ) 
सिाववष्टगरीअलभर्ोणजतिदु्दारबािबालि
का 

     

सिुारगहृिाराख्नबेाहेकअन्र्स्वरूपकास
जार्प्रस्ताववतअलभर्ोजनगररएकािदु्दार

    प्रकार 



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

बािबालिका 

सिुारगहृिैराखीपपुयक्षतथालनरूपिहनुअ
लभर्ोजनगररएकािदु्दारबािबालिका 

     

पपुयक्षरलनरूपि      

पीलडतबािबालिकासम्बन्िी      

बािबालिकाववरुर्द्भएकाकसरुकािदु्दा      

फौजदारीिदु्दारहेकापीलडतबािबालिका     िदु्दाका प्रकार 

कारबाईिासहभागीरहेकापीलडतबािबा
लिका 

     

पीलडतकोअलिकारबारेससूुणचतगररएका
बािबालिका 

     

प्रलतवादीकाेेप्रत्र्क्षउपणस्थलतिापीलडत
कारबाईिासररकभएकािदु्दा 

     

प्रलतवादीकोउपणस्थलतअप्रत्र्क्षतलु्र्ाइए
कािदु्दा 

     

कसरुजन्र्कार्यकाआरोवपतबािबालिका
सम्बन्िी 

     

अलभभावककोउपणस्थलतिापपुयक्षभएका
िदु्दारबािबालिका 

     

अलभभावककोउपणस्थलतनरहेकािदु्दारबा
िबालिका 

     

आफैकाननुव्र्वसार्ीराखेकाबािबालि
कारिदु्दा 

     



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

बािइजिासकोपूियतािापपुयक्षभएकािु
द्दारबािबालिका 

     

न्र्ार्ािीशिात्रकोइजिासबाटपपुयक्षभए
कािदु्दारबािबालिका 

     

बन्दतथाखिुाइजिासबाटपपुयक्षभएका
िदु्दारबािबालिका 

     

पपुयक्षकािालगताररखिारहनेगरीअलभभा
वककोणजम्िाददएकाबािबालिका 

     

ससतयअलभभावककोणजम्िािगाइएकाबा
िबालिका 

     

अन्र्अलिकारीवालनकार्कोसपुररवेक्षि
िासिदुार्िैरहनअनिुलतददइएकाबाि
बालिका 

     

पपुयक्षाथयसिुारगहृिारहनपिाइएकाबाि
बालिका 

     

सािाणजकअध्र्र्नप्रलतवेदनप्राप्तबािबा
लिकारिदु्दा 

     

िनोवैज्ञालनकअध्र्र्नप्रलतवेदनप्राप्तबाि
बालिकारिदु्दा 

     

पीलडतप्रभावप्रलतवेदनप्राप्तबािबालिकार
िदु्दा 

     

सजार्पूवयकोप्रलतवेदनप्राप्तबािबालिका
रिदु्दा 

     

पपुयक्षबाटप्रलतवादीिेपूियसफाइपाएका
बािबालिकारिदु्दा 

     



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

पपुयक्षबाटआंणशकबािबालिकािेसफाइ
पाएकाबािबालिकारिदु्दा 

     

१२०ददनलभत्रलनरूपिसम्पन्निदु्दा      

सजार्स्वरूपससतयअलभभावककोणजम्िा
िगाइएकाबािबालिकारिदु्दा 

     

सेवाप्रदार्कबाटअलभिखुीकरिगराउने
गरीसजार्स्थगनगररएकाबािबालिकार
िदु्दा 

     

िनोसािाणजकपरािशयगराउनेगरीसजा
र्स्थगनभएकाबािबालिकारिदु्दा 

     

अलभभावकवाववद्यािर्वाअन्र्संस्थागत
लनगरानीिातोवकएकोसतयरअवलिकािा
लगरहनेगरीसजार्स्थगतभएकाबािबा
लिकारिदु्दा 

     

सािदुावर्कसेवाकोसजार्पाएकाबािबा
लिकारिदु्दा 

     

सिुारगहृिारहनेसजार्पाएकाबािबालि
कारिदु्दा 

     

बागहृ/बािसिुारसम्बन्िी      

गहृकोभौलतकक्षिता 
बािबालिकाकोआवासक्षते्र/ददवासिर्
िाबािबालिकािेघिुवफरगनयपाउनेक्षेत्र
/खेिकुदक्षेत्र/करेसाबारी/ 
व्र्वस्थापनरसरुक्षाक्षेत्र 

     



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

गहृकोजनशणि     प्रकार/र्ोग्र्ता 

प्रणशणक्षतजनशणि      

गहृिाउपिब्िसेवाहरू     प्रकार/प्रलतददनकार्यघ
ण्टा 

पपुयक्षाथयसिुारगहृिारहनपिाइएकाबाि
बालिकारिदु्दा 

     

सजार्स्वरूपसिुारगहृिाराणखएकाबाि
बालिकारिदु्दा 

    प्रकार 

अलभभावकभेटघाट (घण्टा)      

काननुव्र्वसार्ीकोभेटघाट (घण्टा)      

सहर्ोगाथयअलभभावककोबसाइ      

सिुारकार्यक्रि     प्रकार 

बािबालिकाकोव्र्वहारिाआएकोसिुा
र 

    िदु्दा र प्रकार 

व्र्वहारकोसिुारकाआिारिाअवलिघ
टाउनवाछुटददनवास्वरूपपररवतयकािा
लगलसफाररसगररएकाबािबालिकारिदु्दा 

     

सजार्कोस्वरूपपररवतयनभईसिदुार्िा
आएकाबािबालिका 

     

उपचाराथयआवासीर्पनुिःस्थापनािापिा
इएकाबािबालिका 

     



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

अदाितबाटबाँकीसिुारअवलिछुटभैछु
टकारापाएकाबािबालिका 

    प्रकार 

छुटकारापूवयतर्ारीकार्यरबािबालिका
कोसहभालगता 

     

पाररवाररकपनुलियिनिापिाइएकाबाि
बालिका 

     

सप्ताहान्तबासगनेबािबालिका      

सिदुार्िापनुिःस्थावपतगररएकाबािबा
लिका 

     

ववशेषसंरक्षिर
पनुिःस्थापना 

ववशेषसंरक्षिकोखाँचोिारहेकाबािबा
लिका 

     

उर्द्ारगररएकाबािबालिका      

अस्थार्ीसंरक्षिउपिब्िगराइएकाबाि
बालिका 

     

स्वास््र्ोपचारगररएकाबािबालिका      

पाररवाररकसहर्ोग      

वैकणल्पकहेरववचारकोप्रबन्िगररएका
बािबालिका 

     

नातेदारिाफय तवैकणल्पकहेरचाह      

इच्छुकपररवारद्वाराहेरचाह      

पररवारिाहेरचाहगराउनेसंस्था      



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

पररवारिाहेरचाहगराउनेसंस्थािाफय तहे
रचाहिारहेकाबािबालिका 

     

सहर्ोगप्रार्ोजन      

बािगहृ      

बािगहृिावैकणल्पकहेरचाहभएकाबाि
बालिका 

     

बािगहृबाटपाररवाररकपनुलियिनगराइ
एकाबािबालिका 

     

सािाणजकपनुरेकीकरिगररएकाबािबा
लिका 

     

पनुिःस्थापनागररएकाबािबालिका      

अलिकारप्रचि
न 

न्र्ावर्कसलिलतिापरेकालनवेदन     प्रकार 

अलिकारप्रचिनगराउनगररएकोआदेश      

अलिकारप्रचिनकािालगअन्र्स्थानीर्त
हकोन्र्ावर्कसलिलतिाईिेणखपिाएको
कार्य 

     

अकोस्थानीर्तहबाटिेणखआएकोअलि
कारप्रचिनगराएकोकार्य 

     

बािबालिकाकािालगगररएकोवैकणल्प
कबन्दोबस्त 

     

अलिकारप्रचिनकािालगलनवेदन      

अलिकारप्रचिनाथयजारीआदेश      



अलिकार/सेवा
प्रवाह कोटी 

 

पररसूचक 
 

िापनएकाइ 

सषतर्ा लिङ्ग अन्र् 

िवहिा परुुष तेस्रो  

खारेजभएकालनवेदन      

दावर्त्वपूरानगनेिाईभएकोसजार्      

बािबालिकािाईभराइएकोक्षलतपूलतय      

बािबालिकाकािालगगररएकोवैकणल्प
कबन्दोबस्त 

     

पीलडतबािबा
लिकाकोपनुिः
स्थापना 

स्वास््र्ोपचारगररएकाबािबालिका      

पाररवाररकसहर्ोग      

सहर्ोगप्रार्ोजन      

पनुिःस्थापनाकेन्र      

पनुस्थापनाकेन्रहेरचाहभएकाबािबा
लिका 

     

पनुिःस्थापनागहृबाटपाररवाररकपनुलियि
नगराइएकाबािबालिका 

     

पनुिःसािाणजकपनुरेकीकरिगररएकापी
लडतबािबालिका 

     

 

 
 
  



अनसूुची २ 

अनाथ, बेवाररस वा स्र्ाहार संरक्षि गने बाबआुिा वा अलभभावक नभएको बािबालिकासम्बन्िी सूचना 
 
 
 
 

श्री बािकल्र्ाि अलिकारी/ ………….प्रहरी कार्ायिर् 

……………. पालिका 
………. णजल्िा 
ववषर्िः बेवाररस अवस्थािा बािबालिका फेिा परेकोिे उद्दार तथा संरक्षिाथय प्रस्ततु गरेको 
 

िहोदर्,  

………. णजल्िा ……………. पालिकावडा नं. … िा लिलत………………………..बजेको सिर्िा बेवाररस अवस्थािा रहेको 
देहार्बिोणजिको वववरिको बािबालिका फेिा परेको हनुािे लनजको तत्काि उर्द्ार तथा संरक्षिको 
व्र्वस्था हनु र्ो जानकारी लनवेदन गरेको छुिः 
 

फेिा परेको बािबालिकाको नाि थरिः 
हलुिर्ािः 
उचाइिः 
उिेरिः 
लिङ्गिः 
शारीररक अवस्थािः 
सक्षितािः 
बािबालिकासम्बन्िी थाहा हनु आएको अन्र् कुरािः 
 

फेिा पाने व्र्णिको  

नाि थरिः  

िेगानािः     

सम्पकय  नम्बरिः 

हस्ताक्षरिः  



अनसूुची ३ 

संस्था÷बाि क्िव÷सञ्जाि आवर्द्ताको िालग लनवेदनको  
लनवेदनपत्र 

 
 

          लिलतिः 
श्री अध्र्क्ष ज्रू् 

गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

कनकसनु्दरी गाउँपालिकाजमु्िा  
 

 

ववषर्िः संस्था÷बाि क्िब÷सञ्जाि दताय÷आबर्द्ता गरी पाऊँ भन्न ेबारे । 

 

िहोदर्, 

हािीिे ............................................ नािको संस्था÷बाि क्िव÷सञ्जाि खोल्न चाहेकोिे “बाि अलिकार संरक्षि 
तथा सम्वर्द्यन कार्यववलि२०७८िे गरेको व्र्वस्था बिोणजि संस्था÷बाि क्िब÷सञ्जाि सूचीकृत÷आवर्द्ता गनयको िालग 
देहार्को वववरि खोिी लनवेदन पेस गरेका छौं । 

 

प्रस्ताववत संस्था÷बाि क्िब÷सञ्जािको ववद्यान  दईुप्रलत, लसफाररस, संस्था÷बाि क्िब÷सञ्जाि आवर्द्ता अलभिेख फारि 
सलिलत तथा सिूहका पदालिकारीहरूको नािाविी, जन्ि दताय प्रिािपत्रको फोटोकपी र्सैसाथ संिग्न गररएको छ । 

 

भवदीर् 

अध्र्क्ष 

 



अनसूुची ४ 

संस्था÷बाि क्िव÷सञ्जाि दताय सूचीकृत प्रिािपत्र 
 

कनकासनु्दरी गाउँपालिका 
                                     जमु्िा णजल्िा 
                                     किायिी प्रदेश 

नेपाि  

दताय÷आवर्द्ता प्रिािपत्र 

 

 

आवर्द्ता नं.          लिलतिः 
 

 

श्री ......... संस्था/बाि क्िव/ सञं्जाल 

 

..........णजल्िा............................................... गाउँपालिका...............वडा नं............को 

.........................................................................ववद्यािर्÷सिदुार्÷बािगहृ÷बाि सिुार गहृिा गिन 
भएको...................................................................................................................संस्था÷बाि 
क्िव÷सञ्जाििाई र्स .......................... पालिकािा आवर्द्ता गरी पालिकाको बाि अलिकार संरक्षि 
कार्यववलि २०७८ को दफा १२ को व्र्वस्थाअनसुार दताय÷आवर्द्ताको प्रिािपत्र प्रदान गररएको छ । 

 

बािअलिकारको संरक्षि र कार्यिा संवविान तथा काननुको अिीनिा रही र्स गाउँपालिकाको बाििैत्री 
अलभर्ानिा र्हाँहरूको सवक्रर् सहभालगताको अपेक्षा गदयछौ । 

       प्रिाणित गने 

         नाििः 
        पदिः 

                          दस्तखतिः 
 

 

 

  



अनसूुची ५ 

संस्था÷बाि क्िव÷सञ्जाि नवीकरिको िालग लनवेदनको  
लनवेदन पत्र 

 

  

          लिलतिः  
श्री अध्र्क्ष ज्रू् 

कनकासनु्दरी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

ववराट, जमु्िा । 
 

                 ववषर्िः संस्था÷बाि क्िब÷सञ्जाि नवीकरि गरी पाऊँ भन्न ेबारे । 

िहोदर्, 

 

..........ववद्यािर्÷सिदुार्÷बािगहृ÷बाि सिुार गहृिा आिाररत हाम्रो ............................................ 
नािको संस्था÷बािक्िव÷सञ्जाि लिलत..................िा दताय नं .... साथ दताय÷आबर्द् भै वक्रर्ाशीि रहँदै 
आएकोिा सोको सिर्ावलि लिलत.................िा सिाप्त हनुे÷भएको छ । बाि क्िब÷सञ्जाि नवीकरि 
गनयको िालग देहार्को वववरि खोिी लनवेदन पेश गरेका छौं । 

 

हाम्रो संस्था÷बाि क्िब÷सञ्जाििे वषयभरी सम्पन्न गरेका ितुर् वक्रर्ाकिापको संणक्षप्त वववरि, संस्था÷बाि 
क्िब÷सञ्जाििा रहेका सदस्र्हरु तथा कार्यसलिलतिा रहेका पदालिकारीको वववरि र्सैसाथ संिग्न गररएको 
छ । 

 

भवदीर् 

अध्र्क्ष 



  



अनसूुची ६ 

 

संस्था÷बाि क्िव÷सञ्जाि दताय÷आबर्द्ता वकताव 

 

 

क्र स संस्था÷बाि 
क्िव ÷संञ्जािको 

नाि 

िेगाना  संस्था÷बाि क्िव 
÷संञ्जाििा सदस्र् 

संतर्ा  

संरक्ष
कको 
नाि  

स्थाप
ना 
लिलत  

सूणचकृत 
नं.मिति  

सम्पकय  
नं. 

प्रिाि पत्र 
वझुनकेो 
नाि  

प्रिाणित 
गनेको नाि  

बािक  बालिका  
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क्र स संस्था÷बाि क्िव 
÷संञ्जािको नाि 

िेगाना  संस्था÷बाि क्िव 
÷संञ्जाििा सदस्र् 

संतर्ा  

संरक्ष
कको 
नाि  

स्थाप
ना 
लिलत  

सूणचकृत 
नं. मिति  

सम्पकय  
नं. 

प्रिाि पत्र 
वझुनकेो 
नाि  

प्रिाणित 
गनेको नाि  

बािक  बालिका  
           

           

           

           

           

           

 


