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छत्रदेव गाउपँालिकाको आलथिक वर्ि २०७८/७९ को बािबालिका सम्बन्धी प्रस्ताविाई 

कार्ािन्वर्न गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन,  

प्रस्तावनााः 

नेपालको संविधानले व्यिस्था गरेको बाल ऄवधकार र सो सँगको संिैधावनक हकलाइ 

कायाान्ियन गना अएको बालबावलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा ऄन्तरावरिय बाल 

ऄवधकार महासवन्धको भािना ऄनरुुप बालमैत्री गाईँपावलकाको रुपमा स्थावपत गराईन 

िाल ऄवधकार संरक्षणको के्षत्रमा रहकेा पाररिाररक एिं सामावजक र संस्थागत 

चनुौतीहरुलाइ सम्बोधन गदै गाईँपावलकाबाट सञ्चालन गररने कायाक्रम र प्रिाह गररने 

सेिामा बालबावलकाको भवूमका सवहत संस्थागत रुपमा विकास गना स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ईपदफा १ ले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी छत्रदिे 

गाईँ सभाले यो ऐन तजुामा गरी लाग ुगररएको छ ।  

ाररच्छवदे १  

प्रउरिम्भा 

१. संििप्त नउम र प्रउरम्भः (१) यस ऐनको नाम छत्रदिे गाईँपावलकाको "बालबावलका 

सम्बन्धी ऐन, २०७८" रहने छ  

(२) यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको वमवत दवेि लाग ूहुनेछ ।  

२. ाररभउषउः विषय िा प्रसंगले ऄको ऄथा नलागेमा यस ऐनमाः  

(क) "ईपाध्यक्ष" भन्नाले छत्रदिे गाईँपावलकाको ईपाध्यक्ष सम्झन ुपदाछ । 

(ि) "गाईँपावलका" भन्नाले छत्रदिे गाईँपावलकालाइ सम्झन ुपदाछ । 

(ग) “बाल ऄवधकार" भन्नाले बालबावलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यिवस्थत 

गरे बमोवजम बालबावलकाको ऄवधकारलाइ सम्झन ुपदाछ । 

(घ) "महासन्धी" भन्नाले बाल ऄवधकार सम्बन्धी ऄन्तराावरिय महासन्धी सन ्

१९८९ लाइ जनाईँछ ।  

(ङ) "बाल कल्याण ऄवधकारी" भन्नाले ऐनको दफा ८ बमोवजम तोवकएको 

काम गने ऄवधकारीलाइ सम्झन ु पदाछ । 

(च) "बालबावलका" भन्नाले ऄठार िषा ईमेर परुा नगरेका व्यक्ती सम्झन ुपदाछ । 

(छ) "प्रारवम्भक बालविकास" भन्नाले छ िषा मवुनका कुनै पवन बालबावलकाको 

सिााङ्वगग विकास (शारीररक, सामावजक, बौविक र संिेगात्मक) 

वसकाइलाइ सम्झन ुपदाछ ।  

(ज) "तोवकए िा तोवकए बमोवजम" भन्नाले यस ऐन ऄन्तगात बन्ने 

वनयमािलीमा व्यिस्था हुने कुराहरुलाइ सम्झन ुपदाछ ।  
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(झ) “सवमवत" भन्नाले ऐनको दफा १४ बमोवजम गवठत बाल ऄवधकार 

सवमवतलाइ सम्झन ुपदाछ ।  

ाररच्छवदे -२  

बउकबउिकाउाो बउपच्न ाउँनव ऄिधाउर  

३.  बउपच्न ाउँनव ऄिधाउर:- (१) प्रत्येक बालबावलकालाइ सम्मानपिूाक बाँच्न 

पाईने ऄवधकार हुनेछ। 

   (२) गाईँपावलकाले बालबावलकाको सरुवक्षत जन्म बाँच्न पाईने 

ऄवधकार र बालबावलकाको वबकासका लावग बालबावलकामावथ हुनसक्ने 

दवु्यािहारको रोकथाम, जोविमको न्यवूनकरण लगायतका प्रवतरोधात्मक र सरुक्षा 

सेिाका लावग अिश्यक ईपाय ऄिलम्बन गनेछ।  

४.  नउम र ािहचउनाो ऄिधाउर:- (१) प्रत्येक बालबावलकालाइ जन्मना साथ 

अफ्नो पवहचान सवहत नाम पाईने ऄवधकार हुनेछ भने बिुा, अमा िा 

संरक्षकले ईवनहरुको नाम रािी प्रचवलत काननू बमोवजम जन्म दताा गनुापनेछ।  

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन जिरजस्ती 

करणी िा प्रचवलत काननू बमोवजम सजाय हुने हाडनाता करणीबाट र वििाह गनुा 

ऄवघ नै जवन्मएका बिुा पत्ता नलागेका बालबावलकाको हकमा अमाले चाहमेा 

अमाको नाम मात्र ईल्लेि गरी जन्मदताा गररवदन ुपछा। 

ाररच्छवदे-३  

बउकबउिकाउाो संरिणाो ऄिधाउर 

५.  ँिच  स्यउहउर हवरचउह ाउकनाोषणाो ऄिधाउर:- (१) कुनै पवन 

बालबावलकालाइ बबुा अमासँगै बस्ने, बालमैत्री िातािरणमा हुका ने र बाि ु

अमाबाट ईवचत स्याहार, हरेचाह, पालनपोषण, संरक्षण तथा माया ममता प्राप्त 

गने ऄवधकार हुनेछ ।  

     (२) कुनै पवन बालबावलकाको स्याहार, हरेचाह र पालनपोषणमा बाब ु

अमाको समान दावयत्ि हुनेछ । 

६.  ाोािनय उाो ऄिधाउरः- (१) प्रत्येक बालबावलकाको वनजको वजई, 

अिास, चररत्र, वलित, तथ्याङ्क, व्यवक्तगत सचूना, पत्राचा र र 

सम्पवत्तमा गोपवनयताको ऄवधकार हुनेछ। 

(२) कसैले पवन बालबावलकाको चररत्रमा अघात पाने िा वनजलाइ 

लाज, ग्लानी िा ऄपहलेना हुने वकवसमको वनजको व्यवक्तगत सचूना वििरण िा 



खण्ड ४) छत्रदेव  ाउ पँाउिकाउ  िमि  २०७८/०३/२८ (सखं्यउ ६ 

 

- 4 - 

फोटो सजृना, सालन, प्रकाशन, मदु्रण, प्रदशान िा वबक्री वितरण गनुा गराईन ुहुदनै 

। 

 (३) ऄदालत िा प्रहरी कायाालयमा कसरुजन्य कायाको अरोप 

लागेका बा पीवडत बालबावलकाको नाम, थर, ठेगाना, ईमेर, वलंग, पाररिाररक 

पषृ्ठभवूम, अवथाक वस्थती, कसरु तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारिाही भएको भए 

सो लगायत बालबावलकाको पवहचान िलु्ने वििरण गोप्य राख्न ु पनेछ । 

बालबावलकाको कुनै वििरण काननू बमोवजम बाहके ऄन्यत्र प्रयोग गररन ुहुदँनै। 

तर यस्तो वििरण कुनै ऄध्ययन िा शोध कायाका लावग प्रकावशत गनुा परेमा 

बालबावलका र वनजको पररिारको नाम, थर, घर, ठेगाना तथा ऄन्य पवहचान 

निलु्ने गरी ईमेर िा वलङ्ग मात्र ईल्लेि गरी वनज बालबावलका र पररिारको 

सहमवत वलइ प्रकाशन गना सवकनेछ। 

 ७.  ऄाउङ्ा उ भएाउ बउकबउिकाउाो ि शवष ऄिधाउरः (१) ऄपाङ्गता 

भएका प्रत्येक बालबावलकालाइ अफ्नो मानप्रवतष्ठा सवुनवित गने, 

अत्मवनभारता प्रििान गने, समाजमा सवक्रय रुपले सहभागी हुने तथा 

सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाईने हक हुनेछ।  

(२) ऄपाङ्गता भएका बालबावलकालाइ विशेष हरेचाह पाईने र 

समाजमा घलुवमल हुन तथा अफ्नो 

व्यवक्तगत विकासको लावग वशक्षा, तावलम, स्िास्थ्य स्याहार सेिा, पनुस्थाापना 

सेिा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्जनका ऄिसर प्राप्त गने ऄवधकार हुनेछ । 

ऄपाङ्गता भएका बालबावलकालाइ सािाजवनक सेिा, सवुबधामा समान पहुचँ र 

ईपभोगको ऄवधकार हुनेछ।  

८.  बउक ाल्यउण ऄिधाउरी:- छत्रदिे गाईँपावलकामा एक बालकल्याण 

ऄवधकारी रहनेछ । बालकल्याण ऄवधकारीले बालबावलकाको ऄवधकारको 

सम्मान, संरक्षण र सम्बिान तथा बाल संरक्षण गनुापनेछ । बाल कल्याण 

ऄवधकारीको काम कताव्य र ऄवधकार तथा सेिाको शता लगायत व्यिस्था 

तोवकए बमोवजम हुनेछ ।  

ाररच्छवदे -४  

बउकबउिकाउाो ि ाउसाो ऄिधाउर  
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९.  प्रउरिम्भा बउकिबाउस  थउ िशिउाो ऄिधाउर:- (१) ६ बषा मवुनका कुनै 

बालबावलकालाइ अफ्नो ईमेर र विकासको स्तर ऄनसुार िेलको माध्यम 

िातािरणमा अधाररत ऄनभुि र िोजमलूक ढंगले वसक्न पाईने तथा प्रारवम्भक 

बाल विकासको ऄवधकार हुनेछ। 

 (२) प्रत्येक बालबावलकालाइ प्रचवलत काननू बमोवजम अधारभतू 

तहसम्मको वशक्षा ऄवनिाया र वनःशलु्क रुपमा बालमैत्री िातािरणमा पाईने हक 

हुनेछ । 

  (३) प्रत्येक बालबावलकाले अफ्नो शारीररक तथा मानवसक 

ऄशक्तताका अधारमा ईपयकु्तऄध्ययन 

सामग्री तथा वशक्षण विवधमाफा त वशक्षा पाईने हक हुनेछ । 

१०.  ाोषण ए म स् उस््याो ऄिधाउर:- (१) प्रत्येक बालबावलकालाइ ईवचत 

पोषण शिु िानेपानी तथा स्तनपानको ऄवधकार हुनेछ। 

  (२) प्रत्येक बालबावलकालाइ प्रचवलत काननू बमोवजम सामावजक 

सरुक्षा प्राप्त गने ऄवधकार हुनेछ । 

  (३) प्रत्येक बालबावलकालाइ स्िच्छ िातािरणमा बाँच्ने ऄवधकार 

हुनेछ। 

  (४) गभािती मवहला स्तनपान गराईन अमा र बालबावलकालाइ 

रोगबाट बच्न अिश्यक िोपहरु वलन 

पाईने र रावरिय मापदण्ड ऄनरुुपको शारीररक तथा मानवसक स्िास्थ्य सेिा 

ईपयोग गना पाईने ईमेर ऄनसुार शरीर प्रजनन तथा प्रजनन स्िास्थ्य 

सम्बन्धी जानकारी पाईने ऄवधकार हुनेछ।  

(५) प्रत्येक बालबावलकालाइ अधारभतू स्िास्थ्य सम्बन्धी ईपचारको 

ऄवधकार हुनेछ। 

 ११. खवकाुदे मनोरञ्जन  थउ सउंस्ाृि ा ऄिधाउर:- (१) प्रत्येक 

बालबावलकालाइ वनजको ईमेर र रुवच ऄनसुारको िेल िेल्ने र िेलकुदमा 

सहभागी हुने ऄवधकार हुनेछ । 

  (२) प्रत्येक ऄवभभािक तथा विद्यालयले पठनपाठन बाहेकको 

समयमा िेलकूदमा सहभागी हुन  
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बालबावलकालाइ प्रोत्साहन गने र त्यसको लावग अिश्यक ईपयकु्त िेलकुद 

स्थल र िेलकुद सामाग्रीको  

व्यिस्था गनुा पनेछ। 

  (३) प्रत्येक बालबावलकालाइ अफ्नो ईमेर रुवच र अिश्यकता 

ऄनसुार मनोरञ्जन गने ऄवधकार हुनेछ।  

(४) अफ्नो वहतमा प्रवतकूल नहुने गरी प्रत्येक बालबावलकालाइ 

अफ्नो धमा, संस्कृती, चलन, रीतीररिाज र अस्था ऄनरुुप सांस्कृवतक 

वक्रयाकलापमा भाग वलने ऄवधकार हुनेछ।  

ाररच्छवदे -५  

बउकबउिकाउाो सहभउिा उाो ऄिधाउर 

 १२.  सूचनउ  थउ सहभउिा उाो ऄिधाउर:- प्रत्येक बालबावलकालाइ प्रचवलत 

काननू बमोवजम अफ्नो तथा सािाजवनक सचूनाको जानकारी पाईने हक हुनेछ । 

तर सचूना वददँा ईनीहरुको बौविक ऄिस्था ऄनकुुल हुने गरी सरल भाषामा 

सहज रुपमा वदन ुपदाछ। 

 १३.  बउबु अमउसपा भवटघउट र सम्ााक  ाने ऄिधाउर:- (१) कुनै पवन 

बालबावलकालाइ ईसको सिोतम वहतलाइ ख्याल गरी बबुा बा अमाबाट वभन्न 

िा ऄलग गनुा हुदनै। 

  (२) बिुा िा अमा िा दिैुसंग वभन्न िा ऄलग बसेको 

बालबावलकालाइ बबुा अमासँग व्यक्तीगत  

सम्बन्ध कायम राख्न िा वनयवमत रुपमा प्रत्यक्ष सम्पका  िा भेटघाट गने, 

टेवलफोन गने, पत्राचार गने िा वबधवुतय  

सञ्चार माध्यमबाट सम्पका  गने ऄवधकार हुनेछ।  

(३) धमापतु्र िा धमापतु्री राख्ने व्यक्तीले धमापतु्र िा धमापतु्री हुने 

बालबावलकालाइ वनजको आच्छा ऄनसुार  

अफ्नो जन्मवदने बाब ुअमासँग सम्पका  तथा पत्राचार गना वदन ुपनेछ ।  

ाररच्छवदे ६  

बउक ऄिधाउर सिमि  सम्बन्धी व्य स्थउ 
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१४.  बउक ऄिधाउर सिमि ाो ाठनः (१) छत्रदिे गाईँपावलकामा देहाय 

बमोवजमको एक बाल ऄवधकार सवमवत रहनेछ । 

(क) गाईँपावलकाको ईपाध्यक्ष                                          संयोजक  

(ि) ईपाध्यक्षले तोकेका गाईँ सभाका एक मवहला सदस्य सवहत दइु जना 

सदस्य  

(ग) वजल्ला प्रशासन कायाालयको प्रवतवनधी    सदस्य 

(घ) वजल्ला प्रहरी कायाालयको मवहला तथा बालबावलका सेिा केन्द्रको प्रमिु 

सदस्य  

(ङ। वजल्ला बाल न्याय सवमवत संयोजक/प्रवतवनवध   सदस्य  

(च) बाल ऄवधकारको के्षत्रमा काम गने गैर सरकारी संस्थाको एक मवहला 

सवहत दइु       सदस्य  

(छ) गाईँपावलकाको मवहला, बालबावलका तथा समाजकल्याण आकाइ प्रमिु  

            सदस्य सवचि 

१५.  बउक ऄिधाउर सिमि ाो ाउम ा कव्य र ऄिधाउरः  

(क) बालबावलकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्धी योजनाको तजुामा गरी 

कायापावलकामा पेश गने । 

(ि) बाल ऄवधकार सम्बन्धी विवभन्न कायाक्रमहरु सञ्चालन गने । 

(ग) गाईँपावलकावभत्र बालऄवधकार हननका घटनाहरुलाइ वनिारण गना 

अिश्यक पहल एिं ऄनगुमन गने ।  

(घ) विशेष संरक्षणको अिश्यकता पने बालबावलकाहरुलाइ ईवचत 

पनुस्थाापनाको व्यिस्था वमलाईने ।  

(ङ) बाल ऄवधकारको के्षत्रमा कायारत गैर सरकारी संस्थाहरुको ऄवभलेि 

राख्ने, ऄनगुमन र वनयमन गने।  

(च) राहत र पनुस्थाापनाका लावग अिश्यक रकम वबवनयोवजत बजेटबाट 

सवमवतको वनणाय बमोवजम िचा      गररने छ । 

 १६.  बउक ऄिधाउर सिमि ाो ाउयकाउकः दफा १४ बमोवजम गवठत सवमवतको 

कायाकाल पदेन सदस्यको हकमा िाहके गठन भएका वमवतले तीन िषाको हुनेछ ।  
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ाररच्छवदे-७  

समउजसव ी  थउ बउक मनोि ज्ञ 

१७.  समउजसव ी  थउ बउक मनोि ज्ञः(१) समाजसेिीको रुपमा सवुचकृत हुन 

वनम्नानसुारको योग्यता हुनपुनेछः  

क. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सामावजक काया, बाल विकास िा 

बाल ऄवधकारको विषय वलइ कवम्तमा  स्नातक तह िा सो सरहको 

ईपावध प्राप्त गरेको िा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा 

कम्तीमा स्नातक तह िा सो सरहको ईपावध प्राप्त गरी बालऄवधकार 

िा समाजसेिाका सम्बन्धमा कम्तीमा एक मवहनाको तावलम प्राप्त. 

गरेको,  

ि. फौजदारी कसरुमा ऄदालतबाट सजाय नपाएको,  

ग. छत्रदिे गाईँपावलकाको के्षत्रवभत्र स्थायी रुपमा बसोबास गरेको 

हुनपुने ।  

(२) बाल मनोविज्ञको रुपमा सवुचकृत हुन वनम्नानसुारको योग्यता 

हुनपुनेछ:  

क. छत्रदिे गाईँपावलकाको के्षत्रवभत्र स्थायी रुपमा बसोबास गरेको 

हुनपुने,  

ि. वनजको ईमेर २५ िषा परुा भइ ६० िषा ननाघेको हुनपुने, 

 ग. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञान विषय वलइ कम्तीमा 

स्नातक तह िा सो सरहको ईपावध  

प्राप्त गरेको िा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै विषयमा कवम्तमा 

स्नातक तह िा सो सरहको ईपावध  

प्राप्त गरी बालऄवधकार िा मनोविज्ञानका सम्बन्धमा कम्तीमा दइु 

मवहनाको तावलम प्राप्त गरेको, 

घ. फौजदारी कसरुमा ऄदालतबाट सजाय नपाएको।  

  (३) समाजसेिी तथा बाल मनोविज्ञको रुपमा सवुचकृत हुन चाहने 

व्यक्तीले स्थानीय बाल ऄवधकार 

सवमवत समक्ष ऄनसुचुी १ को ढाँचामा वनबेदन वदन ुपनेछ।  
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१८.  समउजसव ी  थउ बउक मनोि ज्ञाो ादेउ धी: समाजसेिी तथा बाल 

मनोवबज्ञको पदािवध चार िषाको हुनेछ र वनजहरुको पनुः वनयवुक्त हुन सक्नेछ ।  

१९.  समउजसव ी  थउ बउक मनोि ज्ञकउई हटउँन सकनवः- समाजसेिी तथा बाल 

मनोविज्ञलाइ दहेायको ऄिस्थामा छत्रदिे गाईँपावलकाले हटाईन सक्नेछ:  

क.िराि अचरण भएमा,  

ि. कायाक्षमताको ऄभाि भएमा, 

  ग. आमान्दारी पिूाक पदीय कताव्य पालना नगरेमा,  

घ. बाल आजलासका लावग माग भइ अएकोमा बाल ऄदालतमा िा 

बाल आजलासमा बस्न सवुचत गदाा वबना कारण लगातार तीन 

पटकसम्म ईपवस्थत नभएमा । 

ाररच्छवदे -८  

खचक व्य स्थउान 

२०.  खचक व्य स्थउानः बालबावलकालाइ तत्काल ईिार, राहत र पनुस्थाापना गना 

लाग्ने अिश्यक दावयत्ि गाईँपावलकाको रहनेछ ।  

ाररच्छवदे -९  

ि ि ध  

२१. बउकबउिकाउाो ा कव्य:- बुिाअमा संरक्षक र वशक्षकले बालबावलकाको 

सिोतम वहतलाइ विचार गरी वदएको सल्लाह सझुाि मागादशान र वनदशेन पालना 

गनुा सबैलाइ सम्मान र अदर गनुा अफूभन्दा सानालाइ माया गनुा साथीहरु वबच 

माया सदभाि बढाईन ु वमलेर बस्न ु र ऄनशुासन पालना गनुा प्रत्येक 

बालबावलकाको कताव्य हुनेछ ।  

२२.  ऄनुामन  थउ िनररिण:- छत्रदिे गाईँपावलका बाल ऄवधकार सवमवतले 

अफ्नो के्षत्रवभत्र रहकेा बालसधुार गहृ, बालगहृ र बालबावलकाका लावग 

सञ्चालनमा रहकेा अिावसय तथा ऄन्य गहृ समेत जवहले सकैु वनररक्षण गरी 

वनदशेन वदने तथा वनयमन गराईनेछ ।  

२३.  ाउनूनी सहउय उ:- गाईँपावलकाले काननूी वििादमा परेका िालिावलकालाइ 

अिश्यकता परेमा वनशलु्क काननूी सहायता ईपलब्ध गराईन सक्नेछ । 

 २४.  िनयम बनउँनव ऄिधाउरः यस ऐनको ईद्देश्य कायाान्ियन गना अिश्यक 

वनयमािली बनाईने ऄवधकार कायापावलकालाइ हुनेछ ।  



खण्ड ४) छत्रदेव  ाउ पँाउिकाउ  िमि  २०७८/०३/२८ (सखं्यउ ६ 

 

- 10 - 

२५.  बउधउ ऄडाउँ फुाउँनव ऄिधाउरः यस ऐनको ईद्दशे्य कायाान्ियन गदाा बाधा 

ऄड्काई परेमा बाधा ऄड्काई फुकाईने ऄवधकार कायापावलकामा हुनेछ । 



खण्ड ४) छत्रदेव  ाउ पँाउिकाउ  िमि  २०७८/०३/२८ (सखं्यउ ६ 

 

- 11 - 

ऄनसुचुी १ 

(दफा १७ को ईपदफा ३ सँग सम्बवन्धत) 

 

श्री ऄध्यक्ष,  

बाल ऄवधकार सवमवत 

 छत्रदिे गाईँपावलका, ऄघाािाँची  

विषयः- समाजसेिी/बाल मनोविज्ञको रुपमा सवुचकृत गरर पाउँ।  

 

ईपयुाक्त विषयमा वजल्ला ऄघाािाँची, छत्रदिे गाईँपावलका, िडा नं..... बस्ने म 

वनिेदक………………………..ले वबगत बषा...... दवेि ..... संचालन गद/ै 

बालबावलकाको के्षत्रमा काया गद ैअआरहकेोमा मलाइ बालबावलकाको के्षत्रमा ज्ञान भएको 

र यवह के्षत्रमा थप सेिा गने मनसाय भएकाले समाजसेिी/बाल मनोविज्ञको रुपमा सवुचकृत 

गरर पाउँ भवन वनिेदन गदाछु।  

 

अिश्यक कागजातहरुः  

१. नागररकताको प्रवतवलपी 

 २. ऄनभुिको प्रमाण पत्र/वशफाररस 

 ३. शैवक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र प्रवतवलवप  

 

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

                वनिदेक 

प्रमाणिकरि णमणताः २०७८/०३/२८  

 

आज्ञाले 

भवषरउज ान्थ 

प्रमखु प्रशासकीय अणिकृत 

छत्रदवे गाउँपाणलका 


