
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन सम्बन्िी कार्धववधि, 207९ 

 

कार्धपाधलकावाट स्वीकृत धिधत : २०७९/४/२६ 

 

 

प्रस्तावनााः स्थानीर् तहिा बालबाधलकाको हक, वहत र अधिकारको सम्िान, संरक्षण, पररपूधतध, पालना र सम्विधनका लाधि नेपालको 
संवविान तथा कानूनिा भएका व्र्वस्थाहरूको कार्ाधन्वर्न िनध तथा बालबाधलकाको बचावट, संरक्षण, ववकास तथा सहभाधिताको अधिकार 
लिार्त सवोत्ति वहतको सधुनश्चितताका साथै बाल िैत्री स्थानीर् शासनको प्रविधन िनध बाञ्छनीर् भएकोले, 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा ११(७) तथा बालबाधलका सम्वन्िी ऐन, २०७५ को दफा ६० ले ददएको अधिकार प्रर्ोि िरी झापा 
िाउँपाधलकाको कार्धपाधलकाबाट र्ो कार्धववधि पाररत िरी कार्ाधन्वर्निा ल्र्ार्धएको छ। 

 

पररच्छेद 1 

प्रारश्चम्भक 

1. संश्चक्षप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्ो कार्धववधिको नाि "बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन कार्धववधि, 207९" रहेको छ। 

(2) र्ो कार्धववधि झापा िाउँपाधलकाको कार्धपाधलकाबाट श्चस्वकृत भएको  धिधत देश्चि  लािू हनुेछ।  

 

2. पररभाषााः ववषर् वा प्रसंिले अको अथध नलािेिा र्स कार्धववधििा - 
(क) "ऐन" भन्नाले बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, 2075 भने्न सम्झन ुपछध। 

(ि) "कार्धववधि" भन्नाले झापा िाउंपाधलकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्विधन कार्धववधि, 207९ सम्झन ुपछध। 

(ि) बालबाधलका भन्नाले 18 बषध उिेर ननाघेका व्र्श्चि भने्न सम्झन ुपछध। 

(घ) “बालक्लब वा बाल संस्था” भन्नाले बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लाधि १८ वषधसम्िका बालबाधलकाले र्स 
कार्धववधि बिोश्चिि स्थानीर् तहिा सशु्चचकृत िरेको बालक्लब वा बाल संस्था सम्झन ुपछध । 

(ङ) “बाल कल्र्ाण अधिकारी” भन्नाले बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ६१ बिोश्चिि झापा िाउँपाधलकाको 
कार्धपाधलकाले धनर्िु िरेको वा तोकेको बाल कल्र्ाण अधिकारी सम्झन ुपछध ।  

(च) बाल कोष भन्नाले िोश्चिििा परेका तथा ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाधलकाको संरक्षण सहार्ताका लाधि  
झापा िाउँपाधलकािा िडा िररएको बाल कोष भने्न सम्झन ुपछध। 

(छ) ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका बालबाधलका भन्नाले ऐनको दफा 48 बिोश्चििका बालबाधलका भने्न सम्झन ुपछध। 

(ि) “बाल सञ्जाल“ भन्नाले बाल क्लब वा संस्थाको सञ्जाल सम्झन ुपछध ।  

(झ) “सिािसेवी वा िनोववज्ञ” भन्नाले ऐनको दफा ६२ बिोश्चिि स्थानीर् तहिा धनर्िु सिािसेवी, बाल िनोववज्ञ एवि ्
सािाश्चिक कार्ध तथा िनोववज्ञान सम्बन्ििा ताधलि प्राप्त िरी स्थानीर् तहिा बालबाधलकालाई सेवा ददन े उदे्दश्र्ले 
सूचीकृत व्र्श्चि एवं सो सम्बन्ििा ववशेषज्ञता प्राप्त सूचीकृत संस्थालाई सिेत सम्झन ुपछध । 

(ञ) स्थानीर् तह भन्नाले झापा िाउँपाधलका भने्न सम्झन ुपछध।  

(ट) अध्र्क्ष भन्नाले झापा िाउँपाधलका अध्र्क्ष भने्न सम्झन ुपछध। 

(ठ) उपाध्र्क्ष भन्नाले झापा िाउँपाधलकाको उपाध्र्क्ष भने्न सम्झन ुपछध। 

(ड) वडा अध्र्क्ष भन्नाले झापा िाउँपाधलका अन्तिधतको वडा अध्र्क्षको पदिा धनवाधश्चचत व्र्श्चि वा सो पदिा रही कार्ध िनध 
तोवकएको व्र्श्चि भने्न सम्झन ुपछध। 

(ढ) प्रििु प्रशासवकर् अधिकृत भन्नाले झापा िाउँपाधलकाको प्रििु प्रशासवकर् अधिकृतलाई संझन ुपछध । 

(ण) सधिधत भन्नाले र्स कार्धववधि बिोश्चिि िठन भएको झापा िाउँपाधलका बाल अधिकार सधिधत भने्न सम्झन ुपछध।र्सले 
वडा स्तरिा िठन भएको सधिधत सिेतलाई िनाउनछे । 

(त) पररषद भन्नाले ऐनको दफा 59 बिोश्चिि िदठत राविर् बाल अधिकार पररषद् भने्न सम्झन ुपछध। 

(थ) सेवा प्रदार्क धनकार् भन्नाले स्थानीर् तहिा तहिा सेवा प्रवाह िरररहेको सरकारी कार्ालधर्, स्वास््र् चौकी, 
ववद्यालर् श्रोत केन्र, प्रहरी चौकी तथा र्स्ता अन्र् धनकार्हरूलाई सम्झन ुपछध ।  

(द) प्रदेश िन्त्रालर् भन्नाले प्रदेश नं. १, प्रदेश सािाश्चिक ववकास िन्त्रालर् भने्न सम्झन ुपछध। 

(ि) िन्त्रालर् भन्नाले नेपाल सरकार, िवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नािररक िन्त्रालर् भन्ने 
सम्झन ुपछध। 



(न) प्रदेश सधिधत भन्नाले प्रदेश नं. १ को प्रदेश बाल अधिकार सधिधत भन्ने सम्झन ुपछध। 

(ऩ) "संस्था" भन्नाले बाल अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लाधि प्रचधलत कानून बिोश्चिि दताध भई कार्धक्रि 
सञ्चालन िरररहेका संघ/संस्था, संिठन तथा सािदुावर्क संस्थाहरुलाई सम्झन ुपछध । 

 
 
 
 
 

पररच्छेद 2 

उद्दशे्र्  

3. उद्दशे्र्ाः र्स कार्धववधिको उद्देश्र् देहार् बिोश्चिि रहेका छन ्

(क) स्थानीर् तहिा बालबाधलकाको हक, वहत र अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधनका लाधि कानूनी, नीधतित, 
संस्थाित, संरचनाित, कार्धक्रधिक व्र्वस्थािा स्पष्टता ल्र्ाउने। 

(ि) स्थानीर् तहिा बालिैत्री शासन, बालिैत्री संरचना, बालिैत्री प्रवक्रर्ाको अवलम्वन तथा प्रविधन िने। 

(ि) बालबाधलिाधथ हनु ेसबै प्रकारका वहंसा, दवु्र्धवहार, शोषण, अवहेलना, वेवास्ताको अन््र्का लाधि बहपुक्षीर् 
सिन्वर् तथा सहकार्ध स्थावपत िने। 

 
 

पररच्छेद 3 

बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधन िने 

4. बाल अधिकारको संरक्षण िनुधपनेाः (1) स्थानीर् तहिा बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधन िनुध झापा िाउँपाधलकाको 
दावर््व हनुेछ। 

(2) स्थानीर् तहिा बालबाधलकाको स्वस्थ श्चिवन तथा बाचँ्न पाउने अधिकारको कार्ाधन्वर्न र बालबाधलकाको ववकासका 
लाधि बालबाधलकािाधथ हनु सक्न ेदघुधटनाको रोकथाि, िोश्चििको न्रू्नीकरण लिार्तका प्रधतरोिा्िक र सरुक्षा सेवाका 
लाधि झापा िाउँपाधलकाले देहार्का उपार्हरू अवलम्वन िनेछाः  

(क) ववध्र्ालर् ब्र्बस्थापन सधिधतले ववद्यालर् पररसरलाई पिाधल वा घेराबार लिार्ध अवाश्चञ्छत व्र्श्चि तथा 
चौपार्ाको प्रवेशलाई रोक्नपुनेछ ।  

(ि) झापा िाउँपाधलकाले ववद्यालर् क्षेत्रको २०० धिटर वररपररको बाटोिा सवारी सािनको िती अधिकति २० 
वकधि प्रधत घण्टा तथा हनध धनषेधित क्षेत्र लाि ुिनुधपनेछ ।  

 

(ि) स्थाधनर् तहबाट सञ्चाधलत स्वास््र् संस्थाहरूले अधनवार्ध रूपिा न्रू्नति िवहनाको एक पटक धनाःशलु्क औषधि र 
पररक्षण सवुविा सवहतको ववद्यालर् स्वास््र् श्चशववर सञ्चालन िनुधपनेछ । 

(घ) र्स स्थाधनर् तहधभत्र सञ्चाधलत धनिी स्वास््र् संस्थाहरूले झापा िाउँपाधलका धभत्रको कुन ैएक सावधिधनक 
ववद्यालर् र एक सािदुावर्क वस्तीलार्ध आफ्नो सेवा क्षेत्र िाधन धनशलु्क औषधि तथा उपचार सेवा प्रदान 
िनुधपनेछ ।  

(ङ) स्थानीर् तहबाट सञ्चाधलत स्वास््र् संस्थाहरूले िभधवती िवहलाहरुलाई धन शलु्क धनर्धित स्वास््र् िाँच तथा 
स्वास््र् संस्थािा सु् केरी िराउने सवुविा र प्रो्साहन िनुधपनेछ । 

(च) सािदुावर्क तथा सरकारी स्वास््र् केन्रहरुले न्रू्नति वावषधक 2 पटक िोप, पोषण तथा िातशृ्चशश ुस्र्ाहार 
सम्बन्िी कार्धक्रि वस्ती तथा ववद्यालर् स्तरिा सञ्चालन िनुध पनेछ । 

(छ) स्थानीर् तहिा धनिाधण िररने भौधतक पवुाधिारिा बाल सरुक्षाको सधुनश्चितता िरी िात्र अनिुती प्रदान िनुधपनेछ 
।  

(ि) सम्बश्चन्ित वडा सधिधतहरुले अफ्नो क्षेत्रधभत्र सञ्चाधलत ववद्यालर्को 500 धिटरको दरुीधभत्र िददरा, चरुोट 
तथा सधुतधिन्र् लिार्तका सािग्री धबक्री ववतरण तथा उपभोि िनध धनषेि िनुधपनेछ । 



(झ) ववद्यालर् पररसर वरपर कुन ैपधन चलश्चचत्र, िादक पदाथध, चरुोट, रक्सी तथा अश्लील सावह्र्संि सम्बश्चन्ित 
तस्वीर, होधडधङ बोडध, पोस्टर पम््लेट लिाएतका प्रचार प्रसार िनध धनषिे िररएको छ। 

(ञ) 18 वषधभन्दा कि उिेरका बालबाधलकालार्ध सतुी, चरुोट तथा िददरािन्र् पदाथध र अश्लील सावह्र् तथा 
सािग्री ववक्री ववतरण िनध धनषेि िररएको छ। 

(ट) बालबाधलकाका लाधि अस्वस्थकर र हाधनकारक भनी प्रिाश्चणत िररएको िेलौना तथा िाद्य पदाथधहरू बिारिा 
ववक्री ववतरण िनध धनषेि िररएको छ। 

 

(3) स्थानीर् तहिा सेवा प्रवाह िरररहेका ववद्यालर्, बालबाधलकासंि प्र्र्क्ष काि िने प्र्रे्क सावधिधनक धनकार् तथा धनिी 
क्षेत्र एवि ् सािाश्चिक संस्थाहरूले बालबाधलका ववरूर्द्को वहंसा वा बाल र्ौन दवु्र्धवहार रोकथाि िनध, 
बालबाधलकाको संरक्षण सधुनश्चित िनध र उिरुीको त्काल कावाधहीको लाधि संस्थाित तहिा बाल संरक्षण िापदण्ड 
धनिाधण िरी लािू िने अधनवार्ध व्र्वस्थाको लाधि झापा िाउँपाधलकाले सहिीकरण िनेछ। 

(4) स्थानीर् तहले बालबाधलकाको संरक्षणका लाधि देहार्का उपार्हरू अवलम्वन िनेछाः- 
(क) ववद्यालर्िा अवाश्चञ्छत रािनीधतक िधतववधि, हस्तक्षेप तथा बालबाधलका एवि ् श्चशक्षकहरूको दलित 

पररचालनिा धनषेि िनेछ । 

(ि) प्रचधलत कानून बाहेक धबना कारण ववद्यालर् उिेरका बालबाधलकालार्ध ववद्यालर्िा भनाध हनुबाट रोक्न वा 
ववद्यालर्बाट धनश्कासन िनध पार्धने छैन । 

(ि) ववद्यालर्िा श्चशक्षक, ववद्याथी, प्रशासक एवि ्अधभभाक तथा आिन्तकुहरूले बालबाधलकाबीच कुन ैपधन भेदभाव, 
शारीररक तथा िानधसक एवि ्र्ौन वहंसा र दवु्र्धहार, अवहेलना िनध तथा बालबाधलकािाधथ शाररररक एव 
िानधसक चोट पगु्ने दण्ड सिार् िनध धनषेि िररएको छ। 

(घ) प्र्रे्क ववद्यालर्िा सफा वपउन े पानी, शौचालर्िा पर्ाधप्त पानीको व्र्वस्था, वकशोरीका लाधि िवहनावारी 
्र्ाड तथा प्रारश्चम्भक उपचार बाकसको व्र्वस्था िनेछ । 

(ङ) बालबाधलकाववरूर्द् हनु े वहंसा, दरु्धवहार, शोषणका अन््र्का लाधि प्र्रे्क ववध्र्ालर् तथा बालबाधलकासँि कार्ध 
िने धनकार्ले बाल सरक्षण िापदण्ड उिरुी र सम्बोिन तथा प्रषेण प्रणालीलार्ध लाि ुिनुधपनेछ ।  

(च) ववद्यालर्िा श्चशक्षा तथा अन्र् सवुविाका नाििा िाधिधक र्द्ेष फैलाउने, ििध पररवतधन िनध लिाउन ेर फरक 
िात, सिदुार्, सम्प्रदार् तथा संस्कृधत प्रधत र्द्ेष तथा घणृा ििाउने कार्ध धनषेि िनुधपनेछ ।  

(छ) स्थानीर् तहले िोश्चिििा रहेका बालबाधलकाको त्काल उद्दार, संरक्षण तथा व्र्वस्थापनका लाधि बाल 
हेल्पलार्धन नं. 1098 तथा हराएका, वेवाररस फेला परेका बालबाधलकाको सकुशल उद्दार तथा 
व्र्वस्थापनका लाधि बालबाधलका िोितलास सेवा केन्रको नं. 104 सँि सिन्वर् र सहकार्धको ब्र्बस्था 
िनेछ ।  

(ि) झापा िाउँपाधलका तथा वडा कार्ाधलर्हरूले बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधनका लाधि श्चशक्षा र 
स्वास््र्का बिेट अधतररि अधनवार्ध रूपिा पुिँीित बिेटको     प्रधतशत ववधनर्ोिन िने व्र्वस्था 
धिलाउनेछ ।  

(झ) प्र्रे्क पररवारले आफ्नो पररवारिा िश्चन्िएका बालबाधलकाको िन्िदताध प्रचधलत कानून बिोश्चिि 3 
िवहनाधभत्र िररददन ुपनेछ । 

(ञ) प्र्रे्क पररवारले 3 देश्चि 5 वषध उिेरका बालबाधलकालार्ध प्रारश्चम्भक बाल ववकास केन्रिा 5 देश्चि 17 वषध 
उिेरका बालबाधलकालार्ध अधनवार्ध ववद्यालर् भनाध िने र धनर्धित ववद्यालर् पठाउन ुपनेछ 

(ट) कुन ै पधन पररवारले आफ्ना बालबाधलकािाझ र सिदुार्का बालबाधलकािाझ धलङ्ग, िातिाधत, रङ्ग, पाररवाररक 
हैधसर्त तथा शारीररक र र्ौधनक अवस्थाका आिारिा भेदभाव िनेछैन 

(ठ)कसैले पधन प्रश्चचलत काननु ववपररत बालश्रिको प्रर्ोि िनध पाउनेछैन ।  

(ड) सिदुार्िा कसैले पधन बालबाधलका ववरूर्द् वहंसा, शोषण, दवु्र्धवहार िरेिा वा ्र्स्ता घटना हनु लािेको थाहा 
भएिा नश्चिकको प्रहरी कार्ाधलर् वा स्थानीर् बाल अधिकार सधिधत वा न्र्ावर्क सधिधतिा उिरुी िनधसक्नेछ 
। र्सरी उिरुी प्राप्त भै सकेपधछ अधभलेि राश्चि कानून विोश्चिि आवश्र्क कावाधही िनुधपछध। 

 



5. बालबाधलकाको सवोत्ति वहत कार्ि िनुधपनेाः (1) स्थानीर् तह, बाल कल्र्ाण अधिकारी, सिािसेवी, सािाश्चिक संघ संस्था 
तथा बालबाधलकाका धनश्चम्त सेवा प्रदार्क धनकार्हरुले बालबाधलकाको सन्दभधिा धनणधर् धलंदा धनम्न बिोश्चिि सवोत्ति वहत 
धनिाधरण िनुध पनेछाः- 

(क)  बालबाधलकाको सिग्र सािाश्चिक, पाररवाररक तथा शाररररक अवस्थाको अध्र्र्न िरी आवश्र्कताको पवहचान र 
प्राथधिकीकरण िने ।  

(ि)  बालबाधलकाको पररवार वा तोवकएको संरक्षकको आधथधक, सािाश्चिक पवृष्ठभधूि अध्र्र्न िरी बालबाधलकाका 
धनश्चम्त श्चशक्षा, स्वास््र् तथा सरुश्चक्षत हनु सक्ने नसक्न ेधनिाधरण िने। 

(ि)  बालबाधलकाको सम्बश्चन्ित सवालिा उपलब्ि ववकल्पहरुको सूची तर्ार िने र सबै ववकल्पको सबल पक्ष र 
िोश्चििता पवहचान िने ।  

(घ)  सम्बश्चन्ित बालबाधलकाले आफ्नो ववचार र अनभुव अधभव्र्ि िनध सक्ने भए उसको िारणा धलश्चित रुपिा 
उतार िने । 

(ङ)  सम्बश्चन्ित बालबाधलकाका लाधि उपलब्ि ववकल्पहरुिध्रे् िोश्चिि रवहत वा सबैभन्दा कि िोश्चिि भएको 
ववकल्प धनिाधरण िने ।  

(च)  धनिाधररत िररएको सेवा व्र्वस्थािा िोश्चिि न्रू्नीकरणका कार्धहरु लाि ुिने ।  

(छ)  धनर्धित रुपिा बालबाधलकाको अवस्था अनिुिन िलु्र्ाकंन तथा प्रधतवेदन संकलन िने।  

(ि)  धनणधर् िने अधिकारी वा अदालतले बालबाधलकाको उच्चति वहत धनिाधरण िने प्रर्ोिनका धनधित्त सम्बश्चन्ित 
क्षेत्रका ववशेषज्ञ वा ववज्ञको िारणालाई प्रिाणिा धलन सक्नेछन ्।  

(झ)   धनणधर् िने अधिकारी वा अदालतले बालबाधलकाको उच्चति वहत धनिाधरण िदाध धनणधर् िनुधपने ववषर्िा 
स्थावपत भएको अन्तराविर् िान्र्ता र अभ्र्ासलाई उश्चचत िह्व ददर्नेछ । 

6. बालिैत्री संरचना तथा अभ्र्ासको सधुनश्चिततााः (1) स्थानीर् तहिा बाल अधिकारको क्षेत्रिा कार्धरत संघ संस्था तथा 
धनकार्ले देहार्को प्रवक्रर्ाबाट बालिैत्री संरचना तथा अभ्र्ासको सधुनश्चितता िनध सक्नेछाः- 
(क)  बालबाधलकाले प्र्र्क्ष सहभािी हनु ेर सेवा धलन ेधनकार्हरूको संरचना र व्र्वहार बालिैत्री र बाल सरुश्चक्षत 

भएको सधुनित िनध स्थानीर् तहले िन्त्रालरे् िारी िरेको िापदण्ड बिोश्चिि बालिैत्री अवस्थाको लेिािोिा 
िनेछ। 

(ि)  बालबाधलकालार्ध सेवा प्रदान िने धनकार्हरू बालिैत्री बनाउन स्थानीर् तहले धनदेशन ददन,े क्षिता ववकास तथा 
सिुारका कार्धका लाधि सहार्ता प्रदान िनध सक्नेछ। 

(ि)  बालिैत्री र बाल सरुश्चक्षत नभएका धनकार्हरूलार्ध सेवा प्रदान िनधबाट बालिैत्री नभएसम्िका लाधि स्थानीर् तहले 
सेवा प्रदान िनधबाट रोक लिाउन सक्नेछ। 

 
 

पररच्छेद 4 

बाल सहभाधिता तथा बाल क्लब सञ्चालन 

7. बाल सहभाधिताको अभ्र्ासाः (1) स्थानीर् तहले आफ्नो िारणा बनाउन सक्षि भएका बालबाधलकालार्ध आफूलार्ध असर पाने 
ववषर्िा सावधिधनक धनकार् वा संस्था लिार्तबाट िररने धनणधर् प्रवक्रर्िा बाल सहभाधिताको अभ्र्ास िनेछ। 

(२) स्थानीर् तहले अफ्नो क्षेधत्रभत्रका घर पररवार ववध्र्ालर् तथा सािदुावर्क सस्थाले िने कार्धहरुिा बाल सहभाधिताको 
अभ्र्ास प्रवर्द्धन िनेछ ।  

(३) उपदफा (२) िा उल्लेि भए बिोश्चििका बाल सहभाधिताको अभ्र्ास िनुध अधभभावक, संरक्षक तथा पररवारका अन्र् 
सदस्र्हरू तथा ववध्र्ालर् सावधिधनक धनकार् तथा सस्थाको कतधब्र् हनुेछ। 

 

8. बाल सहभाधिताका प्रविधनका नाििा िनध नहनुे कार्धहरूाः (१) बालसहभाधिताको नाििा व्र्श्चि, संस्था, सावधिधनक धनकार्ले 
देहार्का कािहरू िनध, िराउन वा ्र्सो िनध कसैलाई दरुू्साहन िनुध हुँदैनाः- 

(क) बालबाधलकाको अध्र्र्निा धनर्धित रूपिा बािा तथा अवरोि पगु्ने िरी कार्धक्रि सञ्चालन िने वा 
सहभािी िराउने, 



तर, बवुाआिा वा संरक्षकको धलश्चित िञ्जुरीनािा कुन ै प्रधतर्ोधितािा भाि धलन सक्नेछन।्र्सरी भाि 
धलएका बालबाधलकाका श्चशक्षा सधुनश्चित िनध  वैकश्चल्पक र्ोिना बनाउन ुपनेछ । 

(ि) बालबाधलकाको शारीररक, िानधसक, संवेिा्िक, आध्र्ाश्च्िक, सािाश्चिक ववकासिा असर परु्ाधउन ेिालका 
कुनै पधन िधतववधि वा कार्धिा बालबाधलकालाई संलग्न िराउन े

(ि) बालबाधलकालाई आिाबाब,ु संरक्षक, ववद्यालर् लिार्त कुनै पधन सरकारी धनकार् वा िैरसरकारी संस्थाले 
र्ाधली, िलुसु, सभा आददिा सहभािी िराउने,  

(घ) परम्पराित हाधनकारक अभ्र्ास िनध वा सो अभ्र्ासिा सहभािी िराउन,े 

(ङ) ववद्यालर् लिार्तका सरकारी धनकार् वा िैरसरकारी संस्थाले कानून वा वविान बिोश्चिि आफूले 
िनुधपने काि बालबाधलका वा बालक्लब वा संस्था वा धतनको सञ्जाल िाफध त िराउन े

तर, बालबाधलकालाई आफै प्र्र्क्ष फार्दा परु्ाधउने उदे्दश्र्ले उनीहरूलाई शारीररक तथा िानधसक 
रूपिा प्रधतकूल असर नपनेिरी वातावरण अनकूुलका सािाश्चिक तथा सहभाधिता्िक वक्रर्ाकलापहरूिा 
सहभािी िराउन र्स धनर्िले बािा परु्ाधउँदैन । 

 
 

9. बाल क्लव वा संस्था दताध तथा नवीकरणाः (१) बालबाधलकाले बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लाधि बालक्लब वा 
संस्था सशु्चचकृत िनध सम्वश्चन्ित वडाको धसफाररस सवहत स्थानीर् तहिा देहार्का वववरण सवहत अनसुचुी १ अनसुारको 
धनवेदन र अनसुचुी २ अनसुारको बालक्लवको वविान सवहत पेश िनुध पदधछ ।  

(क) बालक्लब वा संस्था दताध िनध चाहने बालबाधलकाको नाि थर, उिेर, अध्र्र्न िरररहेको कक्षा, ठेिाना र 
िन्िदताधको प्रिाणपत्रको प्रधतधलवप वा अध्र्र्नरत ववद्यालर् वा आश्चश्रत बाल िहृको धसफाररस पत्र, 

(ि) बालक्लवको नाि बालबाधलकाहरुको आपसी छलफलका आिारिा तर् िररनेछ । तर कुनै संस्थाको 
नाि िोडेर बालक्लवको नाि राख्न पाईन े छैन । ववद्यालर्को हकिा भने ववद्यालर्को नाि िोड्न 
सवकनेछ । 

(ि) बालक्लब वा संस्थाको उदे्दश्र् तथा सो िाफध त िनध चाहेका िखु्र् कािको वववरण, 

(घ) बालक्लब वा संस्थाको सदस्र्ताको वकधसि, सदस्र्ता धलने प्रवक्रर्ा तथा कार्धसधिधतिा रहने पदहरूको 
वववरण  तथा धनवाधश्चचत हनुे प्रवक्रर्ा र अवधि। 

(२) उपधनर्ि (१) बिोश्चिि धनवेदन आएिा सम्बश्चन्ित स्थानीर् तहले बालक्लब वा संस्था सशु्चचकृत िरी बालकल्र्ाण 
अधिकारीले अनसूुची ३ बिोश्चििको प्रिाणपत्र ददनेछ ।सशु्चचकृत बालक्लवहरुको अधभलेि अनसुचुी ४ अनसुारको 
दताध वकताविा राख्न ुपनेछ । 

(३) उपधनर्ि (२) बिोश्चिि दताध भएको बालक्लब वा संस्थाले प्र्रे्क वषध स्थानीर् तहिा देहार्को वववरण िलुाई 
नवीकरणको लाधि धनवेदन ददन सक्नेछना्ः 
(क) वषधभरी आफूले िरेको िखु्र् काि वा वक्रर्ाकलापको संश्चक्षप्त वववरण, 

(ि) सदस्र्हरू तथा कार्ध सधिधतिा रहेका पदहरूको वववरण । 

(४) उपधनर्ि (३) बिोश्चिि धनवेदन आएिा स्थानीर् तहले बालक्लब वा संस्थाको नवीकरण िररददनेछ ।नववकरणको 
लाधि अनसुचुी ५ अनसुारको नववकरण अधभलेि वकताविा राख्न ुपनेछ । 

(५)  बाल क्लब वा संस्था सशु्चचकृत र नवीकरण तथा धसफाररस िरे बापत कुनै शलु्क धलर्ने छैन । 

(6) प्र्रे्क बाल क्लव तथा संस्थाले प्र्रे्क वषध सम्पादन िरेका कार्धहरूको संश्चक्षप्त िानकारी प्र्रे्क वषधको फािनु 
िवहनाको िसान्तसम्ि झापा िाउँपाधलका तथा स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतिा पठाउन ुपनेछ। 

(७)  स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतले बालक्लव एवि ् संस्थाको वावषधक िानकारीको संश्चक्षप्त वववरण प्र्रे्क वषधको 
बैशाि िवहनाको िसान्तसम्ि प्रदेश बाल अधिकार सधिधतिा  पठाउन ु पनेछ । र्सैिरी प्र्रे्क प्रदेश बाल 



अधिकार सधिधतले उि िानकारीको  संश्चक्षप्त वववरण प्र्रे्क असार िवहनाको िसान्तसम्ि राविर् बाल 
अधिकार पररषदिा पठाउन ुपनेछ । 

(६)  बाल क्लब वा संस्थाले तीन वषधसम्ि सम्बश्चन्ित स्थानीर् तहिा नवीकरण निरेिा उि बाल क्लब वा संस्था 
स्वताः िारेि हनुेछ । 

 

!) बाल क्लब सञ्जाल िठन, तथा सञ्चालन (१) बाल क्लबहरू बीच आपसी सिन्वर्, सहकार्ध बढाउन ेतथा सवालहरूको सािूवहकीकरण 
िनध, बाल सहभाधितालाई संस्थाित िनध र एक आपसबाट धसकाईका अवसर सिृना िनध बाल क्लब सञ्जालको िठन िनध सवकनेछ 
। 

(२) बालक्लब सञ्जाल वडा स्तर तथा झापा िाउँपाधलका स्तरका हनुेछन ् । प्र्रे्क वडािा १ वटा वडा बाल सञ्जाल तथा झापा 
िाउँपाधलकािा १ वटा  बाल सञ्जाल अधनवार्ध रहने छ । सबै बाल सञ्जालको आबर्द्ता वडा सधिधतको धसफाररसिा झापा 
िाउँपाधलका सँि रहनेछ । वडा बाल सञ्जालको संरक्षक वडा अध्र्क्ष रहनेछन ् र पाधलका स्तरीर् बाल सञ्जालको संरक्षक्व 
झापा िाउँपाधलका अध्र्क्षले ग्रहण िनेछन ्।   

(३) बाल क्लब सञ्जाल िठन िनधका लाधि (झापा िाउँपाधलका र वडा) तहिा झापा िाउँपाधलकािा आवर्द्ता भएका बाल क्लवहरूका 
प्रधतधनधिहरुको भेलाको आर्ोिना िनुध पनेछ । 

(४) वडा स्तररर् सञ्जाल िठन िनध प्र्रे्क बालक्लववाट १ बालक, १ बाधलका र १ िना अपाङ्गता भएका, दधलत तथा वपछधडएका 
अल्पसख्र्क सिदुार्का बालबाधलका िरर ३ िना सहभािी भई आर्ोिना भएको बालक्लवहरुको भेलाले वडा तहिा वढीिा ११ 
सदश्चस्र्र् वडा स्तरीर् बालक्लव सञ्जालको िठन हनुेछ । िसिा सािाश्चिक सिावेशीकरणलाई ध्र्ान ददई कश्चम्तिा ३३ प्रधतशत 
बाधलकाको सहभाधिता सधुनश्चित हनुपुनेछ । िसिा अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सश्चचव, सहसश्चचव र कोषाध्र्क्ष िध्रे् कश्चम्तिा दईु पदिा 
बाधलका हनुपुनेछ ।  

(५) वडा स्तरीर् भेलावाट झापा िाउँपाधलका सञ्जाल धनिाधणको लाधि प्र्रे्क वडावाट २ बालक, २ बाधलका र १ िना अपाङ्गता भएका, 
दधलत तथा वपछधडएका अल्पसख्र्क सिदुार्का बालबाधलका िरर ५ िना  प्रधतधनधि छनौट िरी पाधलका स्तरीर् बालभेलािा 
प्रधतधनधि्व िनुधपनेछ । प्र्रे्क वडाको प्रधतधनधिहरुिध्रे्वाट झापा िाउँपाधलका स्तरीर् १५ सदश्चस्र्र् बालक्लव सञ्जालको िठन 
हनुेछ । िसिा सािाश्चिक सिावेशीकरणलाई ध्र्ान ददई कश्चम्तिा ३३ प्रधतशत बाधलकाको सहभाधिता सधुनश्चित हनुपुनेछ । 
िसिा अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सश्चचव, सहसश्चचव र कोषाध्र्क्ष िध्रे् कश्चम्तिा दईु पदिा बाधलका हनुपुनेछ ।  

(६) वडा तथा झापा िाउँपाधलकािा िठन भएका बालक्लव सञ्जालहरु िठन भएको एक िवहनाधभत्र झापा िाउँपाधलका कार्ाधलर्िा 
सूचीकृत िनुध पनेछ । सशु्चचकृतका लाधि अनसुचुी १ अनसुारको धनवेदन धलई अनसुचुी २ अनसुारको बालक्लव सञ्जालको वविान,  

अनसुचुी ३ को प्रिाणपत्र झापा िाउँपाधलका बालकल्र्ाण अधिकारीवाट प्रिाश्चणत िरी बालक्लव सञ्जालहरुलाई उपलव्ि 
िराउनपुनेछ । 

 (७)  बाल सञ्जाल दताध र नववकरण िरे बापत कुन ैशलु्क धलर्न ेछैन । 

(८)  बाल सञ्जालले ५ वषधसम्ि उि सञ्जालको नवीकरण निरेिा स्वताः िारेि हनुेछ । 

११: बाल क्लबको काि, कतधव्र् र अधिकार : बाल क्लबको काि, कतधव्र् र अधिकार देहार् बिोश्चिि हनुेछाः 
(क) क्लबिा आवर्द् सदस्र् सवहत अठार वषध िधुनका सबै बालबाधलकाहरुको क्षिता ववकास अधभवृवर्द् हनु े

िालका हाश्चिरी िवाफ, विृ्वकला, धनबन्ि लेिन, सावहश्च्र्क िधतववधि आदद सञ्चालन िने, 

(ि) बालबाधलका, उनीहरूका अधभभावक, र पररवारका अन्र् सदस्र्हरूलाई बाल अधिकारको बारेिा सचेत 
िराउने। 

(ि) धसकाई प्रवक्रर्ािा बाल सहभाधिता अधभबदृि िदै बालबाधलकािा अन्तरधनहीत प्रधतभाको प्रस्फुटन िने िराउने 
। 

(घ) बालबाधलकालार् िीवनपर्ोिी सीपको बारेिा िानकार िराउन े



(ङ) बाल क्लबलार् बालबाधलकािा रचना्िकता र नवीन कौशल ववकास िने एक साझा स्थलको रूपिा 
स्थावपत िराउने 

(च) बालबाधलकाको कक्षा कोठाको धसकार्लाई वास्तववक िीवनिा रूपान्तरण िनध सक्ने सािनको रूपिा बाल 
क्लबलार् पररश्चचत िराउन े

(छ) स्वास््र्, सरसफाई र वातावरणका क्षेत्रिा सािदुावर्क सचेतनाका िधतववधिहरू सञ्चालन िने। 

(ि) बालबाधलकाको कल्र्ाण र अधिकार सधुनश्चित िनध स्थानीर् तहिा ववधभन्न कार्धक्रिहरू आर्ोिना िने। 

(झ) कला, सावह्र्, सािाश्चिक सद्भाव, िातभृाषा, िात ृसंस्कृधत र श्चशक्षाको संरक्षणका लाधि आवाि उठाउन; र 
सािाश्चिक कुरीधत तथा बाल अधिकार उल्लंघनको घटनाहरूको धबरूर्द् रचना्िक आवाि उठाउन े 

(ञ) ववद्यालर् भनाध हनु ेउिेर सिहुका बालबाधलकाहरु ववद्यालर् भनाधबाट वश्चञ्चत रहे नरहेको बारेिा धनरन्तर 
अनिुिन िने र ववद्यालर् निएका बालबाधलकालाई ववद्यालर् भनाध िनधका लाधि सम्बश्चन्ित वडा कार्ाधलर्सँि 
सिन्वर् िने, 

(ट) सम्बश्चन्ित पाधलका तथा आफ्नो वडाधभत्रका टोल ववकास संस्थाहरुले सञ्चालन िने िनचेतनािलुक कार्धिा 
सकृर् सहभाधिता िनाउने, 

(ठ) बालिैत्री शासन प्रविधनका लाधि धनिाधररत सचुकहरु कार्ाधन्वर्निा सदैव अग्रसर रही बालिैत्री वडा वा 
पाधलका अधभर्ानिा पाधलका तथा वडालाई धनरन्तर सहर्ोि िने, 

(ड) पूणध साक्षर, पूणध िोप, पूणध घटना दताध, पूणध सरसफाई आदद अधभर्ानिा पाधलका, वडा तथा टोल ववकास 
संस्थाहरुलाई सहर्ोि िने, 

(ढ) क्लबलाई आफुलाई प्राप्त श्चिम्िेवारी कार्ाधन्वर्न िनध कार्धकारी सदस्र्को संर्ोिक्विा बढीिा पाँच िना 
सािारण सदस्र्हरु सश्चम्िधलत उप सधिधतहरु िठन िनध सक्ने ।  

१२. बाल सञ्जालको काि, कतधव्र् र अधिकाराः (१) बाल क्लब सञ्जालको काि, कतधव्र् र अधिकार देहार् बिोश्चिि हनुेछाः 
क= आफ्नो क्षेत्रधभत्रका बालक्लबहरूको अधभलेि राख्न ेतथा बालबाधलकाका लाधि उपर्ोिी हनु ेपसु्तकालर् वा सूचना केन्र 
स्थापना र सञ्चालन िने । 

ि= आबर्द् बालक्लबहरूको िधतधबधि सञ्चालन िनध सञ्जाललाई स्थानीर् वडा, झापा िाउँपाधलकाको तथा अन्र् सहर्ोिी 
संस्थाहरूबाट प्राप्त आधथधक सहर्ोि उपलब्ि िराउने । बालक्लबले सम्पन्न िनध सक्न ेर्सै धनदेश्चशकािा तोवकएका कार्धहरू 
िनध आवश्र्क सहर्ोि, सिन्वर् र सहिीकरण िने । 

ि= बालक्लबहरूले सञ्चालन िरेका कार्धक्रिहरूिा अधतधथको रूपिा उपश्चस्थत भई बालक्लबका अन्र् साथीहरूलाई हौसला 
प्रदान िने ।तर, र्स्ता वकधसिका िधतववधिहरू सञ्चालन िदाध आफ्ना तथा अन्र् साथीहरूको पढार्लाई असर नपने िरी 
ववदा तथा फुसधदको ददनिा कार्धक्रि िनध उ्प्ररेरत िने । 

घ= बालअधिकारसँि सम्बश्चन्ित ववशेष अधभर्ान तथा कार्धहरू बालक्लबहरूिाफध त ् प्रभावकारी रूपले सम्पन्न िनध ववधभन्न 
उपसधिधतहरूको िठन िरी सञ्जालका पदाधिकारीहरूका बीचिा कार्धववभािन िरी काि िनध सकारा्िक वातावरण बनाउन े
। 

ङ= स्थानीर् पाधलकाले स्थानीर् स्तरिा बालबाधलकाको अधिकारसँि सम्बश्चन्ित र्ोिना तिुधिा कार्ाधन्वर्न र िूल्र्ांकनका 
सम्पूणध चरणहरूिा सञ्जालबाट प्रधतधनधि्वको िाि िनुधका साथै अन्र् बालक्लबहरूको तफध बाट आएको र्ोिना तथा 
सझुावहरू सिेतलाई ख्र्ाल िदै सञ्जालको तफबाधट सवक्रर् सहभाधिता िनाउन े। 

च= स्थानीर् स्तरिा बालबाधलकािाधथ हनुे सबै वकधसिका दवु्र्धवहार, वहंसा, हेला, हेपार्, सािाश्चिक कुरीधत र ववभेद िस्ता 
बालअधिकार हननका घटनाववरूर्द् बालक्लबको तफध बाट आवश्र्क पहल र पैरबी िने साथै र्स्ता वकधसिका घटनाका 
ववरूर्द् सम्बश्चन्ित सरोकारवाला पक्षहरूको ध्र्ान आकृष्ट िराउने, सहकार्ध र सिन्वर् िने । 

छ= बालक्लबहरुले आर्ोिना िने कार्धक्रिका लाधि आवश्र्क स्रोतहरुको िोिी िरी सञ्जालले सहर्ोि िाि िने तथा 
कार्धक्रि सम्पन्न िनध अन्र् धनकार्हरुसँि सिन्वर् िने । 

ि= आफ्नो कार्धक्षेत्रिा सञ्चालन भएका ववद्यालर् भनाध, िन्िदताध, बालवववाह, बालिैत्री बातावरण, िलुा ददसाििु क्षेत्र, 
बालिैत्री स्थानीर् शासन, ववद्यालर्िा भर्रवहत श्चशक्षण धसकार्को सम्बन्ििा बालबाधलका सँिसँिै िने अधभर्ानहरूिा 
बालसञ्जालको तफध बाट सवक्रर् सहभाधिता िनाउने । 



झ= बालक्लब तथा बाल अधिकारको क्षेत्रिा कार्धरत ् अन्र् संघसस्था तथा सरोकारवालाहरूबीच आपसी सिझदारी र 
सिन्वर्को वातावरण तर्ार िने । 

ञ= आफ्नो क्षेत्रधभत्र रहेका बालक्लबहरूले सम्पन्न िरेका वक्रर्ाकलापहरूको संश्चक्षप्त प्रधतवेदन िाि िने तथा सो को 
अधभलेि राख्न ेतथा स्थानीर् तह र स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतिा पेश िने । 

ट. बालक्लबहरू बीच आपसी सिन्वर्, सहकार्ध बढाउन ेतथा सवालहरूको सािूवहकीकरण िने र एक आपसबाट धसकाईका 
अवसर सिनृा िने ।  

 

२) बाल क्लब तथा सञ्जालले सञ्चालन िनध नसक्ने कार्धक्रिहरूको सीिा देहार् बिोश्चिि हनुेछाः- 
(क)  कुनै रािनीधतक दल वा ्र्सको भात ृसंिठनका पक्षपोषण वा ववरोि िनध । 

(ि)  सिदुार्को सावधिधनक वा धनिी सम्पश्चत्त दरुुपर्ोि तथा कसैको िीउ ज्र्ानिाधथ क्षधत परु्रर्ाधउने कार्ध । 

(ि)  सिदुार्का धनश्चित िातिाधत, ििध, क्षेत्र वा पेशाकिी प्रधत िलत भावना र दृवष्टकोण सम्प्रषेण िने कार्ध 
।  

(घ)  वहंसा र दवु्र्धवहार पीधडत तथा प्रभाववत बालबाधलकाको िोपनीर्ता भंि हनुे र   पवहचान 
िलु्ने िधतववधिहरू । 

(ङ)  सांस्कृधतक कारण बाहेक रातको सिर्िा र आफ्नो ववद्यालर्, बालिहृ वा सिदुार्भन्दा बावहर िएर 
िररने िधतववधि तथा कार्धक्रिहरू । तर प्रधतस्पिाध, आवाधसर् ताधलि वा आर्ोिकहरूले उश्चचत सरुक्षा 
प्रबन्ि िरेको अवस्थािा भन ेसिदुार्, बालिहृ वा ववद्यालर् भन्दा बावहर िएर कार्धक्रि िनध सवकने छ 
। 

(च) उश्चचत सरुक्षाको प्रबन्ि र आवश्र्क पूवध अनिुधत बेिर सहभािीहरू श्चिउ   
 ज्र्ानिा ितरा पगु्ने साहधसक िेलहरू िेलाउने कार्धहरु । 

(छ)  बाल सिूह कोष धनिाधण वा आर् आिधनका लाधि बालश्रि तथा कुन ैपधन   
 व्र्ापार, व्र्वसार् िने कार्धहरु । 

(ि)  धसंिो पररर्ोिना सञ्चालन िने वा ठुला र लािो सिर्का िधतववधिहरू सञ्चालन िने कार्ध । 

(झ)  आधथधक श्चिम्िेवारी धलई िररने कार्धहरु । 

(ञ)  सािाश्चिक रुपिा अस्वीकार्ध तथा नकारा्िक सािाश्चिक प्रभाव पाने    
 कार्धहरु।  

(ट)  सािाश्चिक शाश्चन्त, सवु्र्वस्था तथा सरुक्षािा नकारा्िक असर पने देश्चिएिा वा अन्र् उपर्िु कारण 
दशाधई बाल अधिकारकिी, स्थानीर् बाल अधिकार सधिधत तथा बालिैत्री शासन सिन्वर् सधिधतको 
परािशधिा सरुक्षा धनकार् वा ………पाधलका वा ववद्यालर्ले धनश्चित िधतववधिलाई रोक लिाएका कार्धहरु 
।  

 

१३. बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालको आधथधक दावर््व: (१) बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालले कुनै पधन वकधसिको 
आधथधक कारोबार िनुध हुँदैन र अन्र् कुन ैव्र्श्चि वा संस्थाले बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जाललार् आधथधक दावर््व ददन हुँदैन 
।  

(२) बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालसँि सहकार्ध िदाध सहकार्ध िने सँस्थाले आधथधक दावर््व व्र्होने िरी सञ्चालन 
िनुधपनेछ ।  

(३)  बालक्लब वा संस्था र बाल सञ्जालले आफ्नो संस्थाको आधथधक दावर््व सञ्चालन िनध कुनै व्र्श्चि वा संस्था लाई 
श्चिम्िेवारी ददन सक्नेछन ्। 

(४)  र्सरी श्चिम्िेवारी पाएको संस्थाले प्रचधलत कानून बिोश्चिि सािाश्चिक संस्थाले राख्न े लेिा प्रणाली बिोश्चिि 
संस्थाको लेिा राख्नपुनेछ ।  

 
 



पररच्छेद 5 

बाल अधिकार सधिधत सम्बन्िी व्र्वस्था 
१४.स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतको िठनाः (१) स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतिा देहार् बिोश्चििका अध्र्क्ष र सदस्र् 
रहनेछन:्- 

 (क) स्थानीर् तहको उपाध्र्क्षले तोकेको कार्धपाधलका सदस्र्  –अध्र्क्ष 

 (ि) स्थानीर् तहले तोकेको िवहला वडा सदस्र् सवहत दरु्ध िना  

  वडा सदस्र्,  

 (ि) िाध्र्धिक ववद्यालर्का प्रिानाध्र्ापक वा  श्चशक्षक,  

  सूचीकृत सिाि सेवी वा सािाश्चिक कार्धकताध र बाल िनोववज्ञ वा िनोसािाश्चिक   
 वविशधकताध, श्चचवक्सक वा स्टाफ नसध िरी एक/एक िना                 –सदस्र्  

 (घ) स्थानीर् तहको िवहला बालबाधलका/सािाश्चिक ववकास , श्चशक्षा र स्वास््र्    
 शािा/िहाशािा हेने प्रििुहरु एक/एक िना        -सदस्र् 

 (ङ)  िाउँ स्तरीर् बाल सञ्जालको अध्र्क्ष                 –सदस्र्  

 (च)  स्थानीर् प्रहरी प्रििु, नेपाल प्रहरी                      –सदस्र् 

 (छ) बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्र्ाण, श्चशक्षा, स्वास््र् तथा  

  बाल न्र्ार्का क्षेत्रिा कार्ाधनभुव भएका व्र्श्चि िध्रे्बाट स्थानीर् तहले 

  िनोनर्न िरेका कम्तीिा एक िना िवहला सवहत दईु िना       -सदस्र् 

 (ि) बाल कल्र्ाण अधिकारी      –सदस्र्–सश्चचव  

  (२) उपदफा (१) को िण्ड (ि), (छ) बिोश्चिि िनोधनत सदस्र्को पदावधि चार वषधको हनुेछ र िण्ड (च) 
बिोश्चिि सदस्र्िा िनोनर्न हनुको लाधि देहार् बिोश्चििको र्ोग्र्ता पूरा भएको हनु ुपनेछ:– 

(क)  नेपाली नािररक, 
(ि)  पच्चीस वषध उिेर पूरा भएको,  

(ि) िान्र्ता प्राप्त ववश्वववद्यालर्बाट कम्तीिा प्रववणता प्रिाण-पत्र तह वा कक्षा १२ उत्तीणध िरेको, 
(घ) भ्रष्टाचार, िबरिस्ती करणी, िानव बेचधबिन तथा ओसार पसार, लािू औषि धबक्री, ववतरण तथा ओसार 

पसार,  सम्पश्चत्त शरु्द्ीकरण, राहदानी दरुूपर्ोि, अपहरण सम्बन्िी कसूर, सङ्गदठत अपराि, बालबाधलका 
ववरुर्द्को कसूर, बाल अधिकार हनन ्वा नैधतक पतन देश्चिने अन्र् फौिदारी कसूरिा सिार् नपाएको, 

(ङ) िनोधनत हुँदाको बित रािनीधतक दलको सदस्र् नरहेको। 

 

१५. स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतको काि, कतधव्र् र अधिकाराः (१) स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतको काि, कतधव्र् र 
अधिकार देहार् बिोश्चिि हनुेछ:– 

(क) सधिधतको दीघधकालीन नीधत, र्ोिना र वावषधक कार्धक्रि तथा विेट स्वीकृत िने,  

(ि) बालबाधलकाको अधिकारको सम्िान, संरक्षण, प्रविधन र पररपूधतधको लाधि आवश्र्क स्थानीर् 
नीधत, कानून, र्ोिना, कार्धक्रि र संस्थाित संर्न्त्रको व्र्वस्था िनध स्थानीर् तहलाई सझुाव 
ददने,  

 (ि) स्थानीर् तहिारा सञ्चाधलत बालबाधलका सम्बन्िी कार्धक्रिको अनिुिन, िूल्र्ाङ्कन तथा 
सिीक्षा िरी सझुाव ददने,  

(घ) नेपाल पक्ष रहेका बाल अधिकार सम्बन्िी अन्तराधविर् सश्चन्िसँि सम्बश्चन्ित स्थानीर् तह 
स्तरीर् आवधिक प्रधतवेदन तर्ार िनध सहिीकरण िने,  

(ङ) स्थानीर् तहधभत्र हनु सक्न ेबाल वववाह, बाल श्रि, शारीररक तथा िानधसक पीडा तथा बाल 
र्ौन दवु्र्धवहार िस्ता सबै प्रकारका बाल वहंसाको रोकथाि, धनषेि र धनर्न्त्रण तथा सडक 
बालबाधलकाको उर्द्ार, पनुाःस्थापना, संरक्षण र व्र्वस्थापनिा सिन्वर्, सहर्ोि र 
सहिीकरण िने,   



(च) आफ्नो स्थानीर् तहका वडा, ववद्यालर्, संरचनालार्ध बालिैत्री बनाउन आवश्र्क िापदण्ड 
तिुधिा िने िराउने, 

(च) बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रविधन िने सम्बन्ििा सरोकारवालाको क्षिता अधभवृवर्द् िने 
िराउने,  

 (छ) स्थानीर् तहिा एक आधथधक वषधिा बालबाधलका सम्बन्िी भए/िरेका कार्धहरू र बालबाधलका 
तथा बाल अधिकारको अवस्था सिेट्न ेिरी बालबाधलका सम्बन्िी स्थानीर् वावषधक प्रधतवेदन 
स्थानीर् कार्धपाधलकाको स्वीकृधत धलर्ध प्र्रे्क आधथधक वषध सिाप्त भएको दरु्ध िवहनाधभत्र 
सावधिधनक िने, वेवसार्टिा राख्न,े सधिधत तथा स्थानीर् तहिा सरुश्चक्षत राख्न े र सोको 
एक/एक प्रधत प्रदेश सधिधत, प्रदेश िन्त्रालर्, पररषद् र िन्त्रालर्िा पठाउने,  

(ि) बालबाधलका सम्बन्िी स्थानीर् त्र्ाङ्क वववरण संकलन, अधभलेिीकरण तथा सूचना 
प्रणालीको ववकास, सञ्चालन, व्र्वस्थापन र सदुृढीकरणिा सहर्ोि िने,   

(झ)   सधिधतको सश्चचवालर्, िनशश्चि र आधथधक स्रोत सािनको व्र्वस्था धिलाउने, पररचालन िने, 
तालीि ददन तथा क्षिता अधभवृवर्द् िनध सिन्वर् र सहर्ोि िने,  

(ञ) स्थानीर् तह िाफध त नेपाल सरकार, अथध िन्त्रालर्को स्वीकृधत धलई बाल संरक्षण तथा बाल 
अधिकार प्रविधनका लाधि दिपक्षीर् तथा बहपुक्षीर् ववकास साझेदार एवि ् अन्तराधविर् संघ 
संस्थाबाट प्राप्त सहार्ताबाट आवश्र्कतानसुार कार्धक्रि सञ्चालन िने,   

(ट) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको स्वीकृत र्ोिना, वावषधक नीधत तथा कार्धक्रि 
अनकूुल प्राथधिकता धनिाधरण िरी बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रविधनका लाधि ववशेष 
राविर् अधभर्ान सञ्चालनिा सहर्ोि िने,  

(ठ) स्थानीर् तहिा बालबाधलका िोितलास नं. १०४ तथा बाल हेल्पलार्न नं. १०९८ 
(दश,नौ, आठ) नेपाल सञ्चालन सेवा अधभवृवर्द्िा सिन्वर्, सहर्ोि र सहिीकरण िने, 

(ड) ििधपतु्र ििधपतु्री धलन ददन चाहने दम्पश्चत्त तथा व्र्श्चिलार्ध सधिधतिा सूश्चचकृत िरी आन्तररक 
ििधपतु्र ििधपतु्री धलने ददन ेव्र्वस्थालार्ध सहिीकरण िने, 

(ढ) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा अनाथ बालबाधलकालार्ध ििधपतु्र ििधपतु्री धलन 
ददन, संरक्षक र िाथवर धनर्िु िनध स्थानीर् तह र अदालतलार्ध सहर्ोि िने, 

(ण) ऐन, प्रचधलत कानून तथा िापदण्ड बिोश्चिि सञ्चालन हनु नसकेका बाल िहृ, बाल सिुार 
िहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्र, पनुाःस्थापना केन्र तथा सािाश्चिकीकरण केन्र बन्द तथा 
कारबाही िनध सझुाव तथा प्रधतवेदन सवहत िन्त्रालर्िा धसफाररस िने, 

(त) स्थानीर् तहधभत्र हनु सक्न ेबाढी, पवहरो, हरुी बतास, शीत लहर र आिो िस्तो प्राकृधतक 
प्रकोप, िानवबाट धसश्चिधत संकट तथा कोरोना र र्न्फ्लूञ्जा िस्तो िहािारीबाट 
बालबाधलकाको त्काल आकश्चस्िक उर्द्ार, संरक्षण तथा व्र्वस्थापनिा सहर्ोि िने,  

(थ) स्थानीर् तहधभत्र सञ्चाधलत बाल िहृ, बाल सिुार िहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्र, 
पनुाःस्थापना केन्र लिार्तिा आश्चश्रत बालबाधलकाको सिग्र श्चस्थधत र उपलब्ि सेवाको 
िणुस्तर तथा प्रभावकाररताका सम्बन्ििा अनिुिन तथा धनरीक्षण िदाध प्राप्त वववरण सवहत 
देहार्का कुराहरूको सिेत िाँचबझु िरी सोको एक/एक प्रधत वावषधक प्रधतवेदन आधथधक वषध 
सिाप्त भएको दरु्ध िवहनाधभत्र प्रदेश सधिधत, प्रदेश िन्त्रालर्, पररषद् र िन्त्रालर्िा पठाउन,े  

(१) बालबाधलकाको वैर्श्चिक वववरण अद्यावधिक िरी रािेको छ वा छैन, 
(२) बालबाधलकालाई धनर्धित रुपिा श्चशक्षा तथा तालीि प्रदान िररएको छ 

वा छैन,  

(३) बाल क्लब िठन िरी बालबाधलकालाई िेलकूद, िनोरञ्जन तथा 
सांस्कृधतक कार्धक्रि लिार्तका बाल सहभाधिता िस्ता अन्र् 
वक्रर्ाकलापिा संलग्न िरार्एको छ वा छैन, 



(४) बालबाधलकालाई ऐन, प्रचधलत कानून तथा िापदण्ड बिोश्चििको सवुविा 
प्रदान िररएको छ वा छैन, 

(५) बाल िहृ, बाल सिुार िहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्र, पनुाःस्थापना 
केन्र तथा सािाश्चिकीकरण केन्रिा कुन ैअवाश्चञ्छत कार्ध भए िरेको छ 
वा छैन,  

(६) उपिण्ड (५) िा उश्चल्लश्चित िहृ र केन्रिा बालिैत्री व्र्वहार तथा 
वातावरण कार्ि िररएको छ वा छैन, 

(७) बाल िहृिा आश्चश्रत बालबाधलका वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्थाको 
प्राथधिकतानसुार अश्चन्ति ववकल्पको रूपिा बाल कल्र्ाण अधिकारबाट 
व्र्वस्था धिलार् राश्चिएको छ वा छैन, 

(८) व्र्वस्थापन पक्ष तथा बालबाधलकाले ऐन, प्रचधलत कानून वा 
िापदण्डको पालन िनुध पने कुराहरु पालन िरेको छ वा छैन,  

(९) उपलब्ि स्रोत सािनलार्ध िध्र् निर िरी बालबाधलकाको सवोत्ति 
वहतलार्ध ध्र्ान ददएको छ वा छैन, 

(१०) बाल संरक्षण िापदण्ड धनिाणध िरी लािू िररएको छ वा छैन ।   

 (२) सधिधतले उपदफा (१) बिोश्चिि आफूलाई प्राप्त अधिकार िध्रे् केही अधिकार आवश्र्कता अनसुार 
बाल कल्र्ाण अधिकारीलाई प्र्र्ार्ोिन िनध सक्नेछ । 

१६. स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतको बैठक सम्बन्िी व्र्वस्थााः स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतको बैठक सम्बन्िी कार्धववधि देहार् 
बिोश्चिि धनिाधरण िररएको छ:– 

(१)  सधिधतको बैठक कम्तीिा वषधको चार पटक अध्र्क्षले तोकेको धिधत, सिर् र स्थानिा बस्नेछ    

(२)  अध्र्क्षको धनदेशनिा सधिधतको बैठक सदस्र्–सश्चचवले बोलाउनेछ । 

(३)  सदस्र्–सश्चचवले सधिधतको बैठक बस्ने सूचना सवहत बैठकिा छलफल हनु े ववषर्हरूको सूची तीन ददन अिावै 
सधिधतका सदस्र्हरूलाई उपलब्ि िराउन ुपनेछ । 

(४)  सधिधतिा त्काल कार्ि रहेका सदस्र् सङ्खख्र्ाको पचास प्रधतशत भन्दा बढी सदस्र्हरू उपश्चस्थत भएिा सधिधतको 
बैठकको लाधि िणपूरक सङ्खख्र्ा पिेुको िाधननेछ । 

(५)  सधिधतको बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले िनेछ र धनिको अनपुश्चस्थधतिा उपश्चस्थत सदस्र्हरूले आफू िध्रे्बाट 
छानेको ज्रे्ष्ठ सदस्र्ले बैठकको अध्र्क्षता िनेछ । 

(६)  बैठकिा उपश्चस्थत सदस्र्हरुको बहिुतको धनणधर् िान्र् हनुेछ । ित बराबर भएिा बैठकको अध्र्क्षता िने 
व्र्श्चिले धनणाधर्क ित ददन सक्नछे ।  

(७)  सधिधतको बैठकको धनणधर् सधिधतको अध्र्क्ष र सदस्र्-सश्चचविारा प्रिाश्चणत िररनेछ।  

(८)  सधिधतको बैठक तथा सञ्चालन िचध स्थानीर् तहको धनर्िानसुार हनुेछ ।   

(९)  बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्धववधि सधिधत आफैले धनिाधरण िरे बिोश्चिि हनुेछ। 

 

१७. उपसधिधत वा कार्धटोली िठन िनध सक्नेाः (१) सधिधतले आफूले िनुध पने कुनै काि सचुारु रुपले सञ्चालन िनधको धनधित्त बाल 
ववशेषज्ञ वा ववज्ञ, बाल िनोववज्ञ, सिाि सेवी, सािाश्चिक कार्धकताध, श्चशक्षक, श्चचवक्सक, बाल क्लबका प्रधतधनधि, सािाश्चिक पररचालक 
तथा बाल अधिकारकिीहरु िध्रे् आवश्र्कतानसुार सिावेश हनुे िरी धनश्चित अवधिका लाधि बढीिा तीन सदस्र्ीर् उपसधिधत वा 
कार्धटोली िठन िरी पररचालन िनध सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोश्चिि िठन हनु ेउपसधिधत वा कार्ध टोलीको काि, कतधव्र् र अधिकार, कार्ध प्रकृधत अनसुार 
काििा िवटए वा काि िरे वापत टोली वा सदस्र्ले पाउन े भत्ता वा पाररश्रधिक वा सेवा सवुविा तथा अन्र् 
कार्धववधि स्थानीर् तहको प्रचधलत धनर्िानसुार सधिधतले तोकी ददए बिोश्चिि हनुेछ । 

१८. वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधिधताः (१) वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधिधतिा देहार् बिोश्चििका अध्र्क्ष र सदस्र् रहनेछन:्- 
 (क) सम्बश्चन्ित वडाको वडा अध्र्क्ष 1 िना  –अध्र्क्ष 



 (ि) वडाले तोकेको िवहला सदस्र् सवहत दरु्ध िना  

  वडा सदस्र्, स्थाधनर् िाध्र्धिक ववद्यालर्का प्रिानाध्र्ापक वा  

  श्चशक्षक, सूचीकृत सिाि सेवी वा सािाश्चिक कार्धकताध र 

  बाल िनोववज्ञ, श्चचवक्सक वा स्टाफ नसध िरी धतन िना            –सदस्र्  

 (ि) वडाको बालबाधलका, श्चशक्षा र स्वास््र् र्कार् 

  हेने प्रििु िध्रे् अध्र्क्षले तोकेको एक िना  -सदस्र् 

 (घ)  वडा स्तरीर् बाल सञ्जालको अध्र्क्ष           –सदस्र्  

 (ङ)  वडा प्रहरी प्रििु, नेपाल प्रहरी                –सदस्र् 

 (च) बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्र्ाण, श्चशक्षा, स्वास््र् तथा  

  बाल न्र्ार्का क्षेत्रिा कार्ाधनभुव भएका व्र्श्चि िध्रे्बाट अध्र्क्षले 

  िनोनर्न िरेका कम्तीिा एक िना िवहला सवहत दरु् िना -सदस्र् 

 (छ) वडा सश्चचव      –सदस्र्–सश्चचव  

  (२) उपदफा (१) को िण्ड (ि), (च) बिोश्चिि िनोधनत सदस्र्को पदावधि चार वषधको हनुेछ र िण्ड (च) 
बिोश्चिि सदस्र्िा िनोनर्न हनुको लाधि देहार् बिोश्चििको र्ोग्र्ता पूरा भएको हनु ुपनेछ:– 

(क)  नेपाली नािररक, 
(ि)  पच्चीस वषध उिेर पूरा भएको,  

(ि) िान्र्ता प्राप्त ववश्वववद्यालर्बाट कम्तीिा आिारभतू तह उत्तीणध िरेको, 
(घ) भ्रष्टाचार, िबरिस्ती करणी, िानव बेचधबिन तथा ओसार पसार, लािू औषि धबक्री, ववतरण तथा ओसार 

पसार,  सम्पश्चत्त शरु्द्ीकरण, राहदानी दरुूपर्ोि, अपहरण सम्बन्िी कसूर, सङ्गदठत अपराि, बालबाधलका 
ववरुर्द्को कसूर, बाल अधिकार हनन ्वा नैधतक पतन देश्चिने अन्र् फौिदारी कसूरिा सिार् नपाएको, 

(ङ) िनोधनत हुँदाको बित रािनीधतक दलको सदस्र् नरहेको। 

(च) सम्बश्चन्ित वडाधभत्र स्थार्ी बसोबास भएको। 

 

(3) उपदफा (3)िा िेसकैु लेिेको भएता पधन वडा सदस्र्, ववद्यालर् व्र्वस्थापन सधिधतका अध्र्क्ष, ववधभन्न 
संघसंस्थाका प्रधतधनधि तथा अन्र् पदेन सदस्र्हरू तथा बाल सञ्जालका प्रधतधनधिहरूका हकिा उिेर, बसोबास 
क्षेत्र, शैश्चक्षक र्ोग्र्ताको आिारिा सदस्र् हनु अर्ोग्र् िाधनन ेछैन। 

१९ वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधिधतको काि, कतधव्र् र अधिकाराः (1) वडा स्तरीर् बाल अधिकार सधिधतको काि, कतधव्र् 
र अधिकार देहार् बिोश्चिि हनुेछाः 

(क) वडाबाट प्रस्ताववत हनुे बालबाधलका र बाल अधिकार सम्बन्िी र्ोिना, नीधत र कार्धक्रिहरूको बाल अधिकारिा 
आिाररत सहभाधितािूलक ढंिबाट धनिाधण िने 

(ि) वडा तहिा बाल अधिकारका सचेतना, प्रश्चशक्षण कार्धक्रिहरू सञ्चालन िने िराउन े

(ि) वडालार्ध बालिैत्री बनाउन ेधसङ्गो प्रवक्रर्ाको नेतृ् व धलन े

(घ) वडा तहिा बाल अधिकारको अवस्था अनिुिन तथा अध्र्र्न अनसुन्िान िने िराउन े

(ङ) बालबाधलकाको सम्बन्ििा प्राप्त उिूरीहरूको संकलन िने र रार्सवहत न्र्ावर्क सधिधतिा पठाउन े

(च) बालबाधलकासंि परािशध तथा छलफल कार्धक्रि िने िराउन े

(छ) वडास्तरिा बालश्रि, बाल वववाह, बेचवविन, ओसारपसार, बालबाधलका ववरूद्द हनु े वहंसा, दवु्र्धवहार, शोषण 
अन््र्का लाधि बाल संरक्षण िापदण्ड तिुधिा िरी कार्ाधन्र्न िने 

(ि) सावधिधनक सनुवुार्का सिर्िा स्थानीर् तहबाट सम्पन्न भएका बाल अधिकारका कार्धहरूको प्रिधत वववरण 
सावधिधनक िने 

(झ) वडा तहिा बाल अधिकारका लाधि कार्धरत सरकारी धनकार्, संघसंस्था, पररर्ोिना तथा सेवाहरूको नक्सांकन 
िने 

(ञ) बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधनका लाधि बहपुक्षीर् धनकार्हरूसंि सिन्वर् तथा सहकार्ध िने 



(ट) वडािा रहेका बालक्लब, सञ्जाल, सिूहको सूची तर्ार िरी स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतिा पेश िने 

(ठ) वडािा सञ्चाधलत बालिहृ, अस्थार्ी संरक्षण सेवा केन्रहरूको अनिुिन िरी स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतिा 
प्रधतवेदन पेश िने 

 
 
 
 
 

पररच्छेद 6 

बाल कल्र्ाण अधिकारी 
२०. बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्िुीाः (१) झापा िाउँपाधलकाले ऐनको दफा ६१ को उपदफा (१) बिोश्चिि हनुे िरी 
एकिना बाल कल्र्ाण अधिकारी स्थानीर् तहको किधचारी पदपधुतध प्रवक्रर्ा अनसुार धनर्िु िनेछ ।  

(२)  उपधनर्ि (१) बिोश्चिि बाल कल्र्ाण अधिकारीको धनर्शु्चि नभएसम्ि झापा िाउँपाधलकाले िवहला तथा 
बालबाधलका शािा प्रििु वा अधिकृत स्तरको अन्र् कुनै किधचारीलाई बाल कल्र्ाण अधिकारी तोक्न सक्नेछ । 

(३)  उपधनर्ि (१) बिोश्चिि धनर्िु बाल कल्र्ाण अधिकारीले स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतको सदस्र् सश्चचवको 
रूपिा काि िनेछ । 

२१. बाल कल्र्ाण अधिकारीको काि, कतधव्र् र अधिकाराः बाल कल्र्ाण अधिकारीको काि, कतधव्र् र अधिकार देहार् बिोश्चिि 
हनुेछाः 

(क) स्थानीर् बालअधिकार सधिधतको धनणधर् एवं धनदेशनहरू कार्ाधन्वर्न िने वा िराउने। 

(ि) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहबाट स्वीकृत नीधत र र्ोिना अनरुूप सधिधतको वावषधक 
कार्धक्रि र बिटे तिुधिा तथा कार्ाधन्वर्न िनध स्थानीर् तह र स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतलाई 
आवश्र्क सहर्ोि िने एवं कार्ध सम्पादनको प्रिधत प्रधतवेदन सधिधतको बैठकिा पेश िने ।  

(ि) स्थानीर् तहधभत्र स्थार्ी तथा अस्थार्ी रूपिा बसोबास िने सबै बालबाधलकाले प्राप्त िनुधपने हेरचाह, 

स्वास््र्, श्चशक्षा, संरक्षण तथा सहभाधिताको अवस्था सम्बन्िी त्र्ाङ्क संकलन, अध्र्ावधिक र ववश्लषेण 

िरी प्रधतवेदन तर्ार िने । 

(घ) स्थानीर् तहका िोश्चिििा परेका, ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका, वैकश्चल्पक हेरचाहको 
आवश्र्कता भएका तथा कसूरबाट पीधडत बालबाधलकाको त्काल उद्दार, िनोसािाश्चिक वविशध, उपचार, 

अस्थार्ी संरक्षण, आिाबाबलुाई पाररवाररक सहर्ोि, पाररवाररक पनुधिधलन तथा वैकश्चल्पक स्र्ाहार 
लिार्तका कार्ध िने ।   

(ङ)  िण्ड (घ) बिोश्चििका कार्ध िनध कार्धर्ोिना तर्ार िरी स्थानीर् बाल अधिकार सधिधत सिक्ष 
स्वीकृधतका लाधि पेश िने र स्वीकृत कार्धर्ोिना कार्ाधन्वर्न िने । 

(च) िण्ड (घ) िा उल्लेश्चित बालबाधलकाको सहार्ताका लाधि र्स धनर्िावली बिोश्चिि िारी हनु े
धनदेश्चशका तथा िापदण्डिा उल्लेि भए बिोश्चििको अन्र् कार्ध िने । 

(छ) आन्तररक तथा अन्तरदेशीर् ििधपतु्र/ििधपतु्रीका रुपिा िान र्ोग्र् आफ्नो भौिोधलक क्षेत्रधभत्र स्थार्ी 
ठेिाना भएका बालबाधलकाको वववरण स्थानीर् तहबाट स्वीकृत िराई राविर् बाल अधिकार पररषद् िा 
उपलब्ि िराउने । 

(ि) बालबाधलका ववरूर्द्को कसूरको अनसुन्िान प्रवक्रर्ािा पीधडत तथा कानूनको वववादिा परेका 
बालबाधलकाको अस्थार्ी तथा पाररवाररक संरक्षणका लाधि प्रहरी कार्ाधलर् तथा अदालतलाई आवश्र्क 
सहर्ोि उपलब्ि िराउने । 



(झ)  ऐनको दफा ४९ बिोश्चिि स्थानीर् तहधभत्र भएको वैकश्चल्पक हेरचाहको व्र्वस्था,  पनुस्थाधपना केन्र, 

अस्थार्ी संरक्षण सेवा, धनिरानी कक्ष, तथा बालबाधलकालाई शैश्चक्षक प्रर्ोिनका लाधि राश्चिएका िठ, 

िरुूकूल, िमु्बा, िदरसा, चचध िस्ता आवासीर् िहृको धनर्धित अनिुिन िरी सोको प्रधतवेदन 
बालअधिकार सधिधत तथा अन्र् सम्बश्चन्ित धनकार्िा पेश िने ।  

(ञ) स्थानीर् तहिा भएका बालअधिकार उल्लंघन सम्बन्िी घटनािा बालबाधलकाको त्काल उद्दार, राहत, 

संरक्षण र घटना व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्ध िने ।  

(ट) िलुकुी देवानी संवहता, २०७४ बिोश्चिि बालबाधलकाको संरक्षक वा िाथवर धनर्शु्चिका लाधि 
अदालतिा धनवेदन ददने । 

(ठ)  बालबाधलकाको लाधि वैकश्चल्पक हेरचाहको उपलब्िताको प्रधतवेदन अदालतले िाि िरेको अवस्थािा 
पेश िने ।  

(ड) वैकश्चल्पक हेरचाहिा राश्चिएका बालबाधलकाको िन्िदताध िनध, नािररकता बनाउन र धनिको चल अचल 
सम्पश्चत्तको अधभलेि रािी संरक्षण िनध सम्बश्चन्ित धनकार्िा सहिीकरण तथा धसफाररस िने । 

(ढ) बालबाधलकाको िोपधनर्ताको हकको उल्लंघन नहनुे िरी िण्ड (ि), (झ), (ञ) र प्रचधलत कानून 
बिोश्चिि प्रकाश्चशत िनुधपने सूचना सिेतको प्रधतवेदन स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतको स्वीकृधतिा 
प्रकाशन िने र सोको वववरण आधथधक वषध सिाप्त भएको साठी ददनधभत्र प्रदेश बाल अधिकार सधिधत र 
राविर् बाल अधिकार पररषदिा पेश िने ।  

(ण) स्थानीर् तहको र्ोिना तिुधिा प्रवक्रर्ािा बालबाधलकाका ववषर्लाई प्राथधिकता ददन पहल िने । 

(त) सधिधतबाट प्र्र्ार्ोश्चित अन्र् काि िने िराउने । 

 
 

पररच्छेद 7 

बाल िनोववज्ञ वा िनोसािाश्चिक वविशधकताध, सिािसेवी तथा सेवा प्रदार्क धनकार् सम्बन्िी व्र्वस्था 
 

२२.सिािसेवी तथा बाल िनोववज्ञ वा िनोसािाश्चिक वविशधकताधको सूची तथा धनर्िुीाः (1) स्थानीर् तहिा रही सिािसेवी तथा 
बालिनोववज्ञ वा िनोसािाश्चिक वविशधकताधको रूपिा काि िनध चाहने व्र्श्चिले स्थानीर् बाल अधिकार सधिधत सिक्ष आफ्नो नाि 
सूचीकृत िराउन ुपनेछ। 

(2)  उपदफा (१) बिोश्चिि सिािसेवी तथा िनोववज्ञ वा िनोसािाश्चिक वविशधकताधलाई सूचीकृत िनधका धनधित्त 
स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतले धनवेदकले पेश िनुधपने आवश्र्क काििात तथा वववरणको सूचीसिेत संलग्न 
िरी सात ददनको सावधिधनक सूचना िारी िनेछ। 

(3)  सिािसेवी तथा बाल िनोववज्ञ वा िनोसािाश्चिक वविशधकताधको रूपिा काि िनध र्च्छुक व्र्श्चिले सूचनािा 
तोवकए बिोश्चििका काििात तथा व्र्श्चिित वववरण सवहत स्थानीर् बालअधिकार सधिधतिा धनवेदन ददन ु
पनेछ ।  

(4)  उप-दफा (3) बिोश्चििको धनवेदन तथा काििातको िाँचबझु िदाध स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतले तोकेको 
न्रू्नति र्ोग्र्ता पिेुका धनवेदकहरूलाई सिािसेवीका रूपिा स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतले सूचीकृत िरी 
सोको सूचना प्रकाशन िनेछ । 

(5) सिािसेवीको छनौट र धनर्शु्चिको प्रवक्रर्ा, धनिको काि, कतधव्र्, अधिकार, पाररश्रधिक तथा अन्र् सवुविा 
स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतको धसफाररसिा स्थानीर् तहले तोके बिोश्चिि हनुेछ । 

(6) उपदफा (5) बिोश्चिि धनर्िु हनुे सिािसेवीको पाररश्रधिक स्थानीर् तहले व्र्वस्था िनेछ । 



२३. सेवा प्रदार्क धनकार्को नक्साकंन तथा सूचीकरणाः (1) स्थानीर् तहिा रही बालबाधलकाको हक, वहत र 
अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधनका लाधि र्धच्छुक सािाश्चिक संस्थाहरू स्थानीर् तहिा अधनवार्ध रूपिा 
सूचीकृत हनु ुपदधछ। 

(2) उपदफा (1) सूचीकृत िनधका धनधित्त स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतले धनवेदकले पेश िनुधपने आवश्र्क 
काििात तथा वववरणको सूचीसिेत संलग्न िरी सात ददनको सावधिधनक सूचना िारी िनेछ। 

(3)  स्थानीर् तहिा सूचीकृत हनु र्च्छुक सेवा प्रदार्क धनकार्ले सूचनािा तोवकए बिोश्चििका काििात तथा 
संस्थाित वववरण सवहत स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतिा धनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(4)  उप-दफा (3) बिोश्चििको धनवेदन तथा काििातको िाँचबझु स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतले तोकेको 
र्ोग्र्ता पिेुका धनवेदकहरूलाई सेवा प्रदार्क धनकार्को रूपिा स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतले सूचीकृत िरी 
सोको सूचना प्रकाशन िनेछ । 

(5) उपदफा (4) बिोश्चिि सूचीकृत भएका धनकार्लार्ध सधिधतले आवश्र्क परेको बेलािा सम्झौता िरी सेवा 
प्रवाहको अवसर प्रदान िनेछ। 

 

पररच्छेद ८ 

बाल कोष तथा ववववि 

 

२४. बालकोषाः (1)ववशेष संरक्षणका आवश्र्कता भएका तथा िोश्चिििा परेका तथा वहंसा पीधडत बालबाधलकाको सहर्ोिाथध झापा 
िाउँपाधलकास्तरिा एक बाल कोष रहनेछ। 

(2)उपदफा (1) बिोश्चििको बालकोषिा देहार् बिोश्चििका रकिहरू रहनेछन ्

(क) झापा िाउँपाधलकाबाट वावषधक रूपिा ववधनर्ोश्चित बिेट 

(ि) संघसंस्थाबाट प्राप्त हनु ेसहार्ता  

(ि) धनिी व्र्वसार् तथा व्र्श्चिहरूबाट प्राप्त हनुे दान,दातव्र् तथा चन्दा सहार्ता 
(घ) स्थानीर् न्र्ावर्क सधिधतबाट बालबाधलकाववरूर्द् वहंसाका घटनािा िररएको िररवाना रकि 

(ङ) अन्र् तोवकएका आम्दानी 
(३)  उपदफा २ िा िनुसकैु कुरा लेश्चिएको भएतापनी िध्र्पान, ििुपान िस्ता व्र्ापाररक प्रधतष्ठानहरुवाट प्राप्त हनु े
सहर्ोिलाई स्वीकार िररनेछैन । 

 

२५. कोषको प्रर्ोि प्रर्ोिनाः देहार् बिोश्चििको प्रर्ोिनको लाधि बालकोषको प्रर्ोि िनध सवकनेछाः- 

(क)  ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा आपतकालीन अवस्थािा रहेका बालबाधलकाको उर्द्ार िनध,   
(ि) ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका तथा आपतकालीन अवस्थािा रहेका बालबाधलकाकालाई राहत, 

अस्थार्ी संरक्षण सेवा, पाररवाररक पनुधिधलन तथा पनुाःस्थापना, िनोसािाश्चिक वविशध, स्वास््र् उपचार, 
कानूनी उपचार िस्ता सेवा प्रदान िनध,  

(ि)  बालबाधलकाको हक वहत सम्बन्ििा सधिधतले तोके बिोश्चििको अन्र् काि िनध िराउन  

(२) बालकोषबाट िररन ेबालबाधलकाको सहर्ोिका लाधि देहार् अनसुारको काििात पेश िनुधपनेछ । 

क) सहर्ोि िाि सम्वन्िी धनवेदन 

ि) सम्वश्चन्ित वडाको धसफाररस 

ि) िन्िदताध 
घ) िन्िदताध नहनुे बालबाधलकाको हकिा िान्र्ता प्राप्त श्चचवक्सकवाट उिेर धनिाधरण िरेको कािि 

२६. बालकोषको िचधका सीिााः (1) बालकोषको रकि देहार्का अवस्थािा स्थानीर् बाल अधिकार सधिधतको धनणधर्बाट िचध 
िनध सवकने छाः 

  



(क) वहंसा पीधडत बालबाधलकालार्ध अधिकति रू.10 हिार सम्िको घर वफती तथा स्वास््र् उपचार 
सेवाका लाधि 

(ि) वहंसा पीधडत बालबाधलकाको न्र्ार्का लाधि अस्थार्ी आवास, िनोवविशध, र्ातार्ात तथा कानूनी 
सहार्तािा लाग्न ेिचध अधिकति रू. 25 हिार सम्ि 

(ि) िोश्चिििा रहेका बालबाधलकाका लाधि त्काल राहत, शैश्चक्षक वृश्चत्त, स्वास््र् सेवा एवं सािाश्चिक 
संरक्षणवापत अधिकति प्रधत बालबाधलका रू. 5 हिार सम्ि 

(2) बालकोष ताधलि, िोष्ठी, बैठकभत्ता, भ्रिण तथा अनिुिन एवं प्रशासधनक कार्ध र सचेतनाका कार्धक्रििा िचध िनध 
पार्ने छैन। 

 

२७. कोषको िाता सञ्चालनाः (1) कोषको रकि सधिधतको धनणधर्ले कोष तथा लेिा धनर्न्त्रक कार्ाधलर्को सहिधतिा नेपाल 
राष्ट बैकबाट र्िाित प्राप्त पार्क पने क विधको बैंकिा वा नेपाल सरकारबाट ववत्तीर् कारोबार िने अनिुधत प्राप्त सहकारीिा 
िाता िोली सञ्चालन िररनेछ। 

(2)  उपदफा 1 बिोश्चििको िाता सञ्चालनका लाधि झापा िाउँपाधलकाको हकिा प्रििु प्रशासकीर् अधिकृत र लेिा 
प्रििुको संर्िु दस्तितिा सञ्चालन िररनेछ। 

(3)  प्रचधलत कानूनिा िनुसकैु कुरा लेश्चिएको भएपधन कोषको रकि िचध नभर् आधथधक वषधको अन््र्िा बाँकी रहेिा 
्र्स्तो रकि विि हनुे छैन। 

२८. कोषको लेिा र लेिा परीक्षणाः (1) कोषको आर् व्र्र्को लेिा नपेाल सरकारले अपनाएको लेिा प्रणाली बिोश्चिि 
राश्चिनेछ। 

(2) कोषको लेिा पररक्षण िहालेिा पररक्षकबाट हनुेछ। 

 
 

पररच्छेद-९ 

ववववि 

२९. स्रोतको व्र्वस्थापनाः झापा िाउँपाधलका तथा वडाले बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधन कार्ध सञ्चालन िनध र्ोिना धनिाधण 
िरी सो र्ोिनाको कार्ाधन्वर्नका लाधि आवश्र्क बिेट तथा स्रोतको व्र्वस्थापन िनेछ 

३०. प्रो्साहन परुस्कारको व्र्वस्थााः बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्विधन कार्धिा उल्लेिनीर् र्ोिदान ददन े व्र्श्चि, बालक्लब, 
सञ्जाल तथा संघसंस्थालार्ध झापा िाउँपाधलकाले उश्चचत परुस्कार प्रदान िनध सक्नेछ 

३१.कार्धववधिको व्र्ाख्र्ा िने वा वािा अड्काउ फुकाउने अधिकाराः कार्धववधिको कार्ाधन्वर्नको धसलधसलािा कुनै दिवविा हनु िएिा 
सोको व्र्ाख्र्ा वा बािा अड्काउ फुकाउने अधिकार झापा िाउँपाधलकाको कार्धपाधलकालार्ध हनुेछ। 

३२.संसोिन िनध सवकनेाः र्स कार्धववधिलार्ध  झापा िाउँपाधलकाले आवश्र्क संसोिन िनध सक्नेछ। 

३३.िारेिी र बचाउाः र्ो कार्धववधि बालबाधलका सम्बन्िी प्रचधलत नेपाल सरकार तथा प्रदेश नं. १, प्रदेश सरकारको कानूनसंि 
बाश्चझन िएिा बाश्चझएको हदसम्ि र्ो कार्धववधि अिान्र् हनुेछन र नपेाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको कानूनिा लेश्चिएको कुराहरू 
िान्र् हनुेछ। 

३४. र्सै कार्धववधि बिोश्चिि भए िरेको िाधननेाः झापा िाउँपाधलकाले र्ो कार्धववधि लािू हनुभुन्दा अश्चघ िरेका बालबाधलका सम्बन्िी 
कार्धहरू र्सै कार्धववधि बिोश्चिि भए िरेको िाधननेछ। र्स कार्धववधििा उल्लेि नभएका प्रवक्रर्ाहरू अवलम्वन िदाध बालबाधलका 
सम्बन्िी प्रचधलत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको कानूनिा भएको बाल अधिकार संरक्षण र सम्बिधन प्रवक्रर्ाहरू अवलम्वन िनध 
कुनै बािा पने छैन। 

 
 
 
 
 
 
 



अनसुचुी १ 

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

lgj]bg kqsf] 9Ffrf 

           ldlt : 
 

>L afnsNof0f clwsf/L Ho", 

झापा िाउँपाधलका ,झापा 
 

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

dxf]bo, 

  xfdLn] ======================== gfdsf] afnSnj vf]Ng rfx]sf]n] झापा िाउँपाधलका :yfgLo txjf6 l:js[t æ afnclwsf/ 

;+/If0f tyf ;Daw{g ;DaGwL sfo{ljlw, @)&& sf] kl/R5]b $ -(_ n] u/]sf] Joj:yf Æ adf]lhd Snj ;'lrs[t÷cfa4tf ug{sf] nflu b]xfosf] 

ljj/0f vf]nL lgj]bg u/]sf 5f}+ .  

k|:tfljt Snjsf] lgb]{lzsfsf] Ps k|lt, l;kmfl/z, afnSnj cfj2tf clen]v kmf/d / Snjsf kbflwsf/Lx?sf] hGd btf{ k|df0f kqsf] 

kmf]6f]skL o;} ;fy ;+nUg ul/Psf] 5 . 

            

            ejbLo 

            cWoIf 

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

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

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

#_ afnSnjsf] lg0f{o 

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

%_ j8fsf] l;kmfl/; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';'rL @ 

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

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

k|:tfjgfM 

/fi6« lgdf{0fsf] nflu afnaflnsfx?sf] ;d]t e"ldsf dxTjk"0f{ x'g] ePsf]n] pgLx?sf] zf/Ll/s, ;fdflhs, ;+j]ufTds / af}l4s ljsf; ub}{ 

afnaflnsfx?sf] xslxt Pj+ afn clwsf/sf] ljifodf hgr]tgf hufO{ ;fdflhs, ;+f:s[lts, z}lIfs Pj+ cGo ;Da4 If]qdf ;d]t afn 

;xeflutf h'6fpg / afn ljsf;sf ;fy} afn ;+/If0fsf] kxn ug{ jf~5gLo ePsfn] of] lgb]{lzsf th'{df ul/Psf] 5 . 

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

o; ljwfgsf] gfd æ================ afn ;d"x÷Snj u7g tyf sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf @)&   /xg] 5 . of] ljwfg ====================kflnsfaf6 

:jLs[t eP kl5 t'?Gt} nfu' x'g]5 . 

@= sfof{noM o; ljwfg adf]lhd ul7t ============== afn ;d"x÷Snj========= sf] sfof{no lhNnf  =============== uf=kf= j8f g+= ======== l:yt 

================== :yfgdf /xg]5 . 



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

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

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

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

SnjnfO{ hgfpg]5 . 

-v_ æafnaflnsfÆ eGgfn] o; ljwfgsf] k|of]hgsf] nflu * jif{b]lv dfly !* jif{ ggf3]sf afnaflnsfx?nfO{ hgfpg]5 .  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ljifodf ;Gb]z jfxssf] ?kdf sfo{ ug]{ . 

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

Pjd+ ;f] sf] lg/s/0fsf] nflu r]tgf hufpg' . 

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

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

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

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

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

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

^= afn Snjsf] u7gM 

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

lgDgfg';f/sf kbflwsf/L x'g]5g\M 

-s_ cWoIf M ! hgf 

-v_ pkfWoIf M ! hgf 

-u_ ;lrj M ! hgf 

-3_ ;x;lrj M ! hgf 

-ª_ sf]iffWoIf M ! hgf 

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

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

-h_ ;+/Ifs M ! hgf 

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

&= ;Nnfxsf/M 

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

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

-v_ :yfgLo lzIfs, v]nf8L, k|ltli7t ljåfg, k|fWofks jf ;dfhsf k|ltli7t JolQm jf ;DalGwt ;+:yfsf ;b:ox?sf cleefjs dWo]af6 

cfjZostfg';f/ ;Nnfxsf/x? /xg] 5g\ . 

*= ;+/IfsM 



afn Snjsf ;+/Ifsdf ;+:yfnfO{ cleefjssf] ?kdf cfly{s jf Joj:yfksLo ;xof]u k|bfg ug]{ ;+:yf÷JolQm /xg] 5g\ . ;+/Ifssf] lgo'lQm 

afn ;d"xsf] lg0f{o cg';f/ x'g]5 .  

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

(= kbfjlwM 

afn Snjsf] kbfjwL u7g ePsf] ldltn] @ jif{sf] x'g]5 . s'g} kbflwsf/Ln] /flhgfdf lbPdf jf cGo s'g} sf/0fn] kb l/Qm ePdf 

kbflwsf/Lsf] xsdf afFsL cjlwsf nflu ;DalGwt afn Snjn] cfkm' dWo]af6 lgo'lQm ug]{5 / ;b:o kbsf nflu cfkm\gf] ;fwf/0f ;b:o 

dWo]af6 rog ug{' kg]{5 . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&= ;ft lbg eGbf a9L ;dosf nflu cg'kl:yt ePdf pkfWoIfnfO{ / pkfWoIf gePdf cfkm" dWo]sf jl/i7 ;b:onfO{ sfo{jfxs cWoIf tf]Sg] 

. 

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

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

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

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

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

u= ;lrjsf] sfd, st{Jo / clwsf/M ;lrjn] cWoIfsf] k|ToIf lgb]{zgdf /xL b]xfosf] sfd st{Jo / clwsf/sf] k|of]u tyf kfng ug'{ kg]{5M 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!!= ;b:otfM 

c= ;b:otfsf] of]UotfM 

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

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

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

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



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

cf= ;b:otfsf] vf/]hLM 

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

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

-u_ d[To' ePdf . 

-3_ /flhgfdf lbPdf . 

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

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

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

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

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

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

!#= cf/If0fM 

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

/xg]5 . 

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

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

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

!%= a}7sM 

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

!^= lg0f{oM 

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

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

!&= lgjf{rgM 

afn ;d"xn] k|hftflGqs k4lt cg'?k cfkm\gf] ;d"xsf] lgjf{rg kbfjlw ;dfKt x'g'eGbf Ps dlxgf klxn] ;DkGg ug{'kg]{5 . 

!*= lgjf{rg clws[t M 

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

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

!(= sf]ifM 

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

-v_ a}+s jf ljlQo ;+:yfdf vftf ;+rfng ug{ ;d"xn] cWoIf,sf]iffWoIf / ;+/Ifssf] gfdjf6 ;~rfng ug'{kg]{5 . sf]ifaf6 /sd lemSg' kbf{ 

;d"xsf] lg0f{o clgjfo{ ?kdf x'g' kg]{5 . afn ;d"x÷Snjsf] lg0f{o cg';f/ sf]ifsf] /sd vr{ ug{ ;lsg] 5 . tyf j}+s vftf vf]Ngsf nflu 

झापा िाउँपाधलकाsf] clgjfo{ l;kmfl/; lng' kg]{5 . 

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

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

@= ;xof]u, pkxf/ . 

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

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

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

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

@)= k|ltj]bgM 

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

@!= ;+zf]wgM 

of] lgb]{lzsf ;+zf]wg ubf{ afn ;d"xsf] ;fwf/0f ;efsf] b'O{ ltxfO{ ;b:ox?sf] jx'dtn] lgb]{lzsf ;+zf]wg k|:tfj kfl/t eO{ झापा 
िाउँपाधलकाaf6 :jLs[t ePk5L of] lgb]{lzsf nfu" x'g]5 . 

@@= arfpM 

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

:jtM cdfGo x'g]5g\ . 

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



s'g} sf/0fjz ;d"x vf/]hLdf k/]df jf lj36g x'g uPdf To; ;d"xsf] ;Dk"0f{ rn crn ;DklQ झापा िाउँपाधलका sf] ;+/If0fdf ;g]{5 . 

@$= ljljwM 

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

;fwf/0f ;efdf ;d"xsf] jflif{s sfo{ k|ult k|ltj]bg, cfly{s k|ltj]bg tyf jflif{s sfo{of]hgf ;DjGwL k|:tfjx? lg0f{ofy{ ;d"xn] k]z ug]{5 . 

;fwf/0f;efsf] u0fk"/s ;+Vof ;d"xsf ;fwf/0f ;b:ox?sf] %!Ü sf] pkl:yltnfO{ dflgg]5 . 

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

pk;ldltx?sf] klg u7g ug{ ;Sg]5g . of] ;ldltsf] sfo{lalw afn ;d"x÷Snjn] lgwf{/0f ug]{5 . 

#= ;+zf]wgM ;d"xsf] lgb]{lzsf ;+zf]wg ug{ k/]df lgb]{lzsf ;+zf]wg k|:tfj ;d"xsf] ;fwf/0f ;efsf] b'O{ ltxfO{ jx'dtsf] lg0f{o eO{ झापा 
िाउँपाधलकाaf6 :jLs[t ePkl5 dfq nfu' x'g]5 . 

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

lnlvt cljZjf;sf] k|:tfj ;d"xdf k]z u/]df ;f] k|:tfj ;fwf/0f ;efsf] b'O{ ltxfO{ jx'dtaf6 kfl/t ePdf To:tf kbflwsf/Lx? :jtM kb 

d'Qm x'g]5g\ . 

%= ;d"xn] cfkm\gf] lgb]{lzsf Pj+ kbflwsf/L ;b:o ;lxtsf] gfdfjnL झापा िाउँkflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 . 

 

cg';"rL ! 

;d"xsf] 5fk 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

cg';"lr @ 

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

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

cWoIf 

pkfWoIf 

;lrj 

;x;lrj 

sf]iffWoIf 

;b:o 

;b:o 

;b:o 

;b:o 

;b:o 

;b:o 

gf]6M 

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

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

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

u/]sf] ;+:yf dWo] s'g} Pssf] l;kmfl/; ;+nUg x'g' kg]{ 5 . l;kmfl/; ;fy sfo{ ;ldltsf ;a} kbflwsf/Lx?sf] ;+o'Qm lgj]bg झापा  
ufpFkflnsfdf k]z ug'{ kg]{5 . 

$= o; lgb]{lzsfsf] k|lta4tfsf] nflu afn ;d"xsf] sfo{ ;ldltsf ;Dk"0f{ kbflwsf/Lx?n] lgb]{lzsfsf] ;a} kfgfsf] tn dfly x:tfIf/ u/]sf] 

x'g' kg]{5 . 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cg';'rL # 

bkmf $-(_ ;Fu ;DalGwt 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';'rL $ 

झापा िाउँपाधलका 
 k|b]z g+=! 

     afnSnj ;'lrs/0fsf] btf{ lstfj 

qm=;+= afnSnjsf] 

gfd 

7]ufgf afnSnjdf ;b:o 

;+Vof 

;+/Ifs 

sf] gfd 

:yfkgf 

ldlt 

;'lrs[t 

g+= / 

ldlt 

;Dks{ 

g+= 

k|df0fkq 

j'em\g]sf] 

gfd 

k|dfl0ft 

ug]{ 

afns aflnsf  

           

           

           

           

 

nf]uf]                   झापा िाउँपाधलका 
         गाउँ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

                                             k|b]z g+= !,g]kfn 

                            

                                           ;"lrs[t k|df0fkq 

cfj4tf g+=           ldlt 

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

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

झापा lhNNff झापा गाउँkflnsf ====================j8f g+============sf] =====================================ljb\ofno÷;d'bfodf u7g ePsf] 

=====================================afnSnj/;~hfnnfO{ o; ==========================kflnsfdf cfj4tf u/L afnd}qL,afnclwsf/ ;+/If0f 

tyf ;Daw{g ;DaGwL sfo{;~rfng sfo{ljlw, @)&& sf] kl/R5]b $ -(_ n] Joj:yf u/]cg';f/ ;'lrs[tsf] k|df0f kq k|bfg 

ul/Psf] 5 . 

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

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

 

     k|dfl0ft ug]{ 

    gfd M 

    kb M 

    b:tvt 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';'rL % 

झापा गाउँkflnsf 

k|b]z g+=! 

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

qm=;+= afnSnjsf] 

gfd 

7]ufgf afnSnjdf ;b:o 

;+Vof 

;+/Ifs sf] 

gfd 

:yfkgf 

ldlt 

;'lrs[t 

g+= / ldlt 

;Dks{ 

g+= 

gljs/

0f ldlt 

k|dfl0ft ug]{ 

afns aflnsf 
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