
 

 

 

 

 

 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०४     संख्या:- ०५     लिलि:- २०७८/११/२३ 

भाग – २ 

 

बाि अलिकार िथा सरंक्षण काययलवलि, २०७८ 
 

प्रस्िावनााः बािबालिकाको हक, लहि र अलिकारको सम्िान, संरक्षण, पररपूर्िय, पािना र 

संवर्द्यनका िालग नेपािको संलविान िथा सङ्घीय कानूनिा भएका प्राविानहरूको कायायन्वयन 

स्वरुप गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाद्वारा यस गाउँपालिका क्षते्रका बािबालिकाको बाि अलिकार 

संरक्षण गरी बािितै्री स्थानीय सुसासन प्रवर्द्यनसाथ बािबालिकाको सव्तम ि लहि र सवायङ्गीण 

लवकास सुलनलिि गनय वाञ्छनीय भएकोिे, संघीय सरकारबाट जारी बािबालिकासम्बन्िी ऐन, 

२०७५ िा भएको व्यवस्था िथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७८ को दफा १०२ (२) 

अनुसार गाउँ काययपालिका बैठकको लनणययानुसार यो काययलवलि जारी गररएको छ। 
 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

1. सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यो काययलवलिको नाि "गोसाईकुण्ड गाउँपालिका बाि 

अलिकार िथा सरंक्षण काययलवलि, २०७८" रहकेो छ। 

(२) यो काययलवलि गाउँ काययपालिकािे लनणययपिाि् स्थानीय राजपत्रिा प्रकालसि पलछ 

िागू हुनेछ।  
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2. पररभाषााः लवषय वा प्रसगंिे अक् अथय निागेिा यस काययलवलििा- 

(क) "उपाध्यक्ष" भन्नाि ेगाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनुपछय। 

(ख) "ऐन" भन्नाि ेबािबालिकासम्बन्िी ऐन, २०७५ सम्झनुपछय। 

(ग) "काययलवलि" भन्नाि े बाि अलिकार िथा सरंक्षण काययलवलि २०७८ 

सम्झनुपछय। 

(घ) ''िोककएको'' वा ''िोककएबिोलजि'' भन्नाि े सङ्घीय, प्रदसे वा स्थानीय 

कानुनिा िोककएको वा िोककएबिोलजि सम्झनुपछय ।सो पदाविीि े

काययलवलिको कायायन्वयनको लसिलसिािा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको 

काययपालिकािे िोकेको वा िोककएबिोलजि सिेि जनाउँछ । 

(ङ) "पररवार" भन्नाि ेएकाघरका आिा, बाबु, हजुरबुबा, हजुरआिा, दाजु, भाइ, 

कददी     बलहनीको सम्झनुपदयछ।संरक्षक वा िाथवरका संरक्षणिा रहने 

बािबालिकाको हकिा सो सब्दि ेसंरक्षक वा िाथवरिाई सिेि जनाउँछ ।  

(च) "बाि अलिकार सलिलि" भन्नाि े ऐनको दफा ६० बिोलजि गरठि बाि 

अलिकार सलिलि सम्झनुपछय। 

(छ) “बािकल्याण अलिकारी” भन्नाि े ऐनको दफा ६१ बिोलजिको अलिकारी 

सम्झनुपछय ।  

(ज) "बाि कोष" भन्नािे ऐनको दफा ६४ को उपदफा ४ अनुसार काययलवलिको 

पररच्छेद ९ बिोलजिको स्थानीय बािकोष सम्झनुपछय । यसि े

गाउँपालिकािा रहकेो आपिकालिन बाि उध्दार कोष २०७८ सिेि बुझ्नु 

पदयछ । 

(झ)  “बािगृह" भन्नािे ऐनको दफा ५२ अनुसारको बािगृह सम्झनुपछय । 

(ञ) "बािगृह िापदण्ड" भन्नािे ऐनको दफा ५२ बिोलजिको िापदण्ड 

सम्झनुपछय। 

(ट) "बािबालिका" भन्नाि े१८ वषय उिेर पूरा गररनसकेका व्यलि सम्झनुपछय। 

(ठ)  “बािसंस्था” भन्नाि ेकाययलवलि बिोलजि गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा दिाय 

भै स्थानीय क्षते्रिा सञ्चािनिा रहकेा वा सञ्चािन हुने बाि क्िब वा संस्था 

सम्झनुपछय।सो पदाविीिे त्यस्िा क्िब वा संस्थाहरूको सञ्जाििाई सिेि 

जनाउँछ।  

(ड) "िनोसािालजक सेवा" भन्नाि ेबाि िनोवैज्ञालनक, लवसेषज्ञ, िनोसािालजक 

लविसयकिायद्वारा गररने आंकिन, िेखाजोखा, लविसय, प्रेषण, लनदान र 

उपचारसम्बन्िी सेवा सम्झनुपछय । 
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(ढ) "िन्त्रािय" भन्नाि ेनेपाि सरकार, िलहिा, बािबालिका िथा ज्येष्ठ नागररक 

िन्त्रािय सम्झनुपछय। 

(ण) "वडाअध्यक्ष" भन्नाि े गोसाईकुण्ड गाउँपालिका अन्िगयि वडाअध्यक्ष, वडा 

सलिलिको अध्यक्ष वा सो हलैसयििा काि गने पदालिकारी सम्झनुपछय।सो 

सब्दिे वडाअध्यक्षको काययवाहक भई काि गनय अलख्ियार पाएको सदस्यिाई 

सिेि जनाउँछ।  

(ि) "लवसेष संरक्षणका आवश्यकिा भएका बािबालिका" भन्नाि ेऐनको दफा ४८ 

बिोलजिका बािबालिका सम्झनुपछय। 

(थ)  “सिाजसेवी वा िनोलवज्ञ” भन्नािे ऐनको दफा ६२ बिोलजि सूचीकृि 

सिाजेवी वा िनोलवज्ञ व्यलििाई सम्झनुपछय । सो पदाविीिे सम्बलन्िि 

लवषयिा लवसेषज्ञिा प्राप्त सूचीकृि संस्थािाई सिेि जनाउँछ । 

(द) "सेवाप्रदायक" भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र सेवा प्रवाह 

गरररहकेा वा प्रवाह गने दालयत्व भएका सरकारी कायाियय, स्वास््य चौकी, 

लवद्यािय स्रोि केन्र, प्रहरी चौकी िथा यस्िा अन्य सावयजलनक लनकायिाई 

सम्झनुपछय।सो पदाविीिे सावयजलनक सेवा प्रदान गने लनजी क्षेत्रबाट 

सञ्चालिि बैलङ्कङ वा सचूना-सञ्चारसम्बन्िी सेवाप्रदायिाई सिेि जनाउँछ 

। 

(ि)  “गोसाईकुण्ड गाउँपालिका” भन्नाि ेगाउँपालिकािाई सम्झनुपछय। 

(न) "स्वास््यकि" भ" भन्नाि े लचककत्सक, स्वास्थसहायक वा स्वास््यसेवा कदन 

इजाजिप्राप्त स्वास््यकि" भ सम्झनुपछय। 

(व) "संस्था" भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र बािगृह वा 

बािसुिारगृह सञ्चािन गने सङ्घसंस्था सम्झनुपछय। सो सब्दिे बाि 

अलिकार संरक्षण र संवर्द्यनका िालग कानूनबिोलजि सञ्चालिि गैरसरकारी 

र सािुदालयक संस्थािाई सिेि जनाउँछ । 

 

पररच्छेद–२ 

बाि अलिकार िथा सरंक्षणसम्बन्िी आिारभिू लसर्द्ान्िहरू 

३.  बाि अलिकार प्रचिनकारी आिारभिू लसर्द्ान्िाः बािबालिकाका ििूभूि िानवअलिकार 

िथा िौलिक स्विन्त्रिाको सुलनियस्वरूप बािबालिकासँग सम्बलन्िि कुनै पलन कायय गदाय 

बािअलिकारसम्बन्िी रालिय िथा अन्िरायलिय कानूनिा उल्िखे भएबिोलजि दहेायका 

लसर्द्ान्िहरूिाई अविम्बन गररनेछाः- 
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(क)  ियायदापणूय जीवनको सम्िानाः बािबालिकािाई स्विन्त्र व्यलिको हलैसयिको प्रलिष्ठा 

ियायदािा आघाि नपने गरी व्यवहार गने र लिनको स्विन्त्र पलहचानिाई लिनका 

बाबुआिा, संरक्षक वा िाथवर व्यलिको व्यलित्वसँग अन्िरभूि लवषयको रूपिा 

व्यवहार नगने;  

(ख)  सवायङ्गीण लवकासको सलुनलिििााः िानवव्यलिको रूपिा प्रत्येक बािबालिकािा 

रहकेा प्रलिभा, क्षििा र सम्भाव्यिाको पूणय प्रस्फुटन हुन पाउने अवसर उपिब्ि 

गराउँद ैलिनको लवकासको अलिकारिाई प्रचिनिा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गने;  

(ग) सहभालगिा र अलभििको सम्िानाः नागररक जीवनको ियारीको रूपिा सािालजक र 

सावयजलनक जीवनिा लिनको सहभालगिािाई यथासम्भव बढी स्थान कदने गरी 

अवसर लसजयना गररनेछ । बािबालिकाकै लवषयिा गररने कुनै पलन काययक्रि वा 

कक्रयाकिापिा लिनिाई अलिकालिक सहभागी गराइने र लिनिाई प्रभाव पने 

लवषयिा लनणयय लिनुपदाय सो लवषयिा सम्बलन्िि बािबालिकािाई लिनको लवचार 

वा अलभिि प्रकट गने अवसर कदइनेछ र सोको सम्िान गने; 

(घ)  सरंक्षणको सलुनलिििााः प्रत्येक बािबालिकािाई कुनै पलन प्रकारका हहसंा, आर्थयक, 

सािालजक, सारीररक िथा यौनसोषण, भेदभाव, सारीररक, िनोवैज्ञालनक, बौलर्द्क 

िथा भावनात्िक दवु्ययवहारबाट जोगाई संरक्षण सुलनलिि गने ।  

४. बाि सरंक्षणका आिारभिू लसर्द्ान्िाः गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षते्रलभत्र 

बािबालिकाको अलिकारको सम्िान र संरक्षण िथा पररपूर्िय गने प्रयोजनिा 

बािअलिकारसम्बन्िी रालिय िथा अन्िरायलिय कानूनिा उल्िखे भए बिोलजि दहेायका 

लसर्द्ान्िहरूिाई अविम्बन गने छाः-  

(क)  ियायदापणूय व्यवहार गन:े प्रत्येक बािबालिकाको व्यलिगि सम्िान, ियायदा  

िथा व्यलिगि गोप्यिा (प्राइभेसी) खलण्डि हुन नकदई व्यवहार गने;  

(ख)  लनर्वयभदेिााः  प्रत्येक बािबालिकािाई लनज वा लनजका आिाबाबु वा 

संरक्षकको वणय, जाि–जालि, लिङ्ग, यौलनकिा,  भाषा, ििय, उत्पलतम , 

वैचाररक आस्था, क्षते्र, सम्पलतम , फरक क्षििा वा अपाङ्गिा, जन्ि वा यस्िा 
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अन्य कुनै पलन आिारिा भेदभाव नगने र भेदभावरलहि रूपिा लिनको उिरे 

सुहाउँदो व्यवहार गने;   

(ग)  बािबालिकाको सव्तम ि लहिाः बािबालिकासँग सम्बलन्िि कुनै लनणयय 

गनुयपदाय उसको सव्तम ि लहििाई प्राथलिकिा कदने;  

(घ)  व्यलिगि लववरणको गोपनीयिा पािन गररन:े बािबालिकाको नािसलहि 

व्यलिगि पलहचानसम्बन्िी लववरणिा सम्बलन्िि बािबालिका, लनजका 

बाबुआिा, पररवारका सदस्य वा सरंक्षक र कानुनबिोलजि अलख्ियारप्राप्त 

अलिकारीबाहके अन्यको पहुचँको लवषय हुनेछैन । िर व्यलिगि पलहचान 

नखुल्ने बािबालिकाको एकीकृि ि्याङ्कको रूपिा बािबालिकासम्बन्िी 

लवलविीकृि ि्याङ्क सरोकारवािािाई गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाबाट प्राप्त 

हुनेछ    

 

पररच्छेद 3 

बाि अलिकारको सरंक्षण िथा प्रचिन 

3. बाि अलिकारको सरंक्षण गनुयपनाेः (1) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाि े आफ्नो क्षते्रलभत्रका 

बािबालिकाका अलिकारहरूको संरक्षण र प्रचिन ऐनको दफा ६४ बिोलजि गनयगराउन 

सके्नछ । 

(क) आवश्यक सवेाप्रवाह सलुनलिि गनाेः (१) बािअलिकारको संरक्षण िथा 

प्रचिनको प्रयोजनका िालग गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाि ेआफ्ना क्षेत्रलभत्रका 

सबै बािबालिकाका िालग लनम्नानुसारको सेवा सिुभ र सुलनलिि रूपिे प्रवाह 

गनेछाः Microsoftगभयविी िलहिाको स्वास््य र लससुको स्वस्थ जन्िको िालग 

आिा िथा लससु दवुैको लनयलिि स्वास््य परीक्षण, स्वास््यस्याहार िथा 

पोषणको बन्दोबस्ि; 

(ख) रालिय खोपिालिका बिोलजिको खोप सेवा; 

(ग) क्षेत्रलभत्रका स्वास््य संस्थाहरूद्वारा लनाःसुल्क परीक्षण िथा औषलि 

सुलविासलहिको द्विैालसक रूपिा लवद्यािय स्वास््य लसलवर सञ्चािन; 
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(घ) क्षेत्रलभत्र बािबालिकािाई सािालजक सेवा िथा िनोवैज्ञालनक सेवा कदने 

सिाजसेवी र िनोलवज्ञको सूचीकरण र उपिब्ि जनसलिको अद्यावलिक 

अलभिखे व्यवस्थापन िथा सेवा प्रवाह; 

(ङ) हहसंा, पररत्याग वा अन्य दवु्ययवहारबाट पीलडि बनेका बािबालिकाको उर्द्ार, 

उपचार िथा अल्पकािीन स्याहारको बन्दोबस्ि; 

(च) लवपद ्िथा प्रकोप (भकूम्प, बाढी, पलहरो, आगिागी, वन्यजन्िुको आक्रिण) 

प्रभालवि बािबालिकाको उर्द्ार, उपचार िथा अल्पकािीन स्याहार सहायिा; 

(छ) स्थानीय चाडपवय, लववाह भोज, ििेा आकदिा बािबालिकाको सुरक्षाथय 

प्राथलिक सेवा; 

(ज) क्षेत्रलभत्रका बािबालिकाको लनबायि जन्िदिाय;  

(झ) लवलसष्टीकृि सेवा उपिब्ि हुने लनकाय वा सवेाप्रदायकसिक्ष प्रषेण िथा 

लसफाररस;  

(ञ) आपदिा परेका, बेवाररस फेिा परेका वा हराएका बािबालिकाको 

ित्काि खोज उर्द्ार, सरंक्षण िथा व्यवस्थापनका िालग हले्पिाइन िथा 

खोजििास सेवा; र 

(ट) बािलहि िथा बािितै्री वािावरणिा सेवा पाउने सुलनलिििाका िालग 

आवश्यक अन्य बन्दोबस्ि । 

 

(२)  गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र सेवा प्रवाह गरररहकेा सावयजलनक, सािालजक 

वा लनजी सेवाप्रदायक लनकाय, संस्था, लवद्याियहरूिा बाििैत्री सेवाप्रवाह िथा 

बािबालिकालवरुर्द्का कुनै पलन प्रकारका हहसंा वा दवु्ययवहार रोकथाि िथा 

लनवारणका गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे बािअलिकार संरक्षण िापदण्ड लनिायण गरी 

िागू गनय गराउनेछ।  

 

(३) क्षेत्रलभत्रका बािबालिकाको संरक्षणका िालग गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे दहेायका उपायहरू 

अविम्बन गनेछाः- 

(क) लवद्याियिा राजनीलिक गलिलवलि गनय र बािबालिकािाई दिगि 

राजनीलिक कक्रयाकिापिा सहभागी गराउने काययिाई लनषेि गने; 
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(ख) लवद्यािय उिेरका बािबालिकािाइय लवद्याियिा भनाय हुनबाट रोक्न वा 

लवद्याियबाट लनष्कासन गने पररपाटीको अन्त्यको प्रयास कायि राख्ने;  

(ग) बािबालिकाको उपलस्थलि रहन े लवद्यािय िथा अन्य सेवाप्रवाह स्थानिा 

लिनका िालग सफा खानेपानी, आरािकक्ष, सौचािय िथा ककसोरीका िालग 

िालसक श्रावकवच (प्याड) सलहिका प्राथलिक स्वास््य उपचार सािग्रीको 

बन्दोबस्ि गने; 

(घ) लवद्यािय र सिुदायिा बािबालिकालवरुर्द् हुन सके्न सबै प्रकारका हालनको 

रोकथाि िथा िथा भयरलहि लसक्षण िथा सािुदालयक लसकाइका िालग 

बािक्िबिाफय ि बािबालिकाका  रचनात्िक कक्रयाकिापिाई प्रोत्सालहि गने; 

(ङ) बािबालिकालवरुर्द् हुन सके्न हहसंा, दयुयवहार िथा सोषणको अन्त्यका िालग 

सिुदायिा आिाररि सरंक्षण प्रणािी कक्रयासीि बनाउने र प्रेषण प्रणािीिाइय 

प्रभावकारी पाने; 

(च) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका जनप्रलिलनलि िथा कियचारी वडाका 

जनप्रलिलनलि िथा कियचारीहरूिाइय बाि अलिकार िथा बाििैत्री व्यवहार र 

बाििैत्री सासनसम्बन्िी प्रलसलक्षि गने; 

(छ) बाि संरक्षण िथा प्रेषण प्रणािीिाई वडा िथा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको 

योजना िथा वार्षयक काययक्रििा सिावेस गरी लनयलिि चािु राख्ने; 

(ज) प्रत्येक वडािा बाि उद्यान र खिेिैदान, पुस्िकािय िथा वाचनाियहरूको 

व्यवस्था िथा सञ्चािन गने; 

(झ) क्षेत्रलभत्रका ४-5 वषय उिेरका बािबालिकािाइय प्रारलम्भक बाि लवकास केन्र 

र छदलेख 1३ वषय उिेरका बािबालिकािाइय अलनवायय लवद्यािय भनाय गने र 

लनयलिि लवद्यािय पठाउने बन्दोबस्ि; र  

(ञ) बािलववाह िथा बािश्रिको प्रयोगजस्िा कानुनद्वारा लनषेि गररएका 

कक्रयाकिापको लनगरानी िथा कानुनी कारबाईका िालग प्रेषण प्रणािी । 

(ट) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र कसैि े ऐनको पररच्छेद २ अनुसारका 

बािअलिकारको उल्िङ्घन गरेिा वा पररच्छेद ३ अनुसार दालयत्व पूरा 

नगरेिा ऐनको दफा ६४ बिोलजि पीलडि बािबालिकाको िफय बाट लनवेदन 

परेिा न्यालयक सलिलििे आवश्यक कारबाही गरी बािअलिकार प्रचिन 

गराउनेछ। 
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4. क्षते्रलभत्रका बािबालिकासम्बन्िी अद्यवलिक ि्याङ्कीय लववरण राख्नाेः (1) गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकािे आफ्ना क्षेत्रलभत्रका १८ वषयको उिेर पूरा नभएका सबै बािबालिकाको 

खण्डीय एकीकृि (युलनफाइड लडसइलन्टग्रेटेड) ि्याङ्कीय लववरण अद्यावलिक हािििा 

राख्नेछ । 

(२) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाि े यस्िो ि्याङ्कीय अद्यावलिक लववरण वडागि रूपिा राख्न 

वडासलिलि, वडाअध्यक्ष र वडा कायायियहरूिाई लनर्दयष्ट गनय सके्नछ । 

(३) बािबालिकाको खण्डीय एकीकृि (युलनफाइड लडसइलन्टग्रेटेड) ि्याङ्कीय लववरण अनुसूची 

१ बिोलजिको ढाँचिा रालखनेछ। 

5. बािितै्री सरंचना िथा अभ्यासको सलुनलिििााः (1) बािबालिकाि ेप्रत्यक्ष सहभागी हुन े

र सेवा लिने लनकायहरू वा सेवाप्रदायकका संरचना र व्यवहार बािितै्री र बाि सुरलक्षि 

भएको सुलनिि गनय गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाि े िन्त्राियि े जारी गरेको 

िापदण्डबिोलजि बाििैत्री अवस्थाको भौलिक प्रालवलिक िथा िानवीय सहजिाको 

िेखाजोखा गनेछ।  

(2) िखेाजोखा प्रलिवेदनको आिारिा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र बािबालिका 

रहने वा बािबालिकािाइय सेवा प्रदान गने लनकाय वा सेवाप्रदायक संस्थाको भौलिक संरचनािाई 

बाििैत्री हुने गरी लनिायण गनय वा िियिसुिार गनय िगाउन सके्नछ । 

(3) बािबालिकािाइय सवेा प्रदान गने लनकाय वा सेवाप्रदायकिाई सेवाप्रवाह बािितै्री बनाउन 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे लनदसेन कदन, क्षििा लवकास िथा सुिारका काययका िालग सहायिा 

प्रदान गनय वा आवश्यक सहजीकरण गनय सके्नछ। 

 

पररच्छेद 4 

बािबालिकाको लवसषे सरंक्षण िथा पनुाःस्थापना 

 

6. वकैलल्पक हरेचाहको प्रबन्िाः (१) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रिा फेिा परेका 

लवसेष सरंक्षणका आवश्यकिा भएका बािबालिकाको सरंक्षणका िालग ऐनको दफा ४९ 

बिोलजि वैकलल्पक हरेचाहको प्रबन्ि गनेछ । 

(२) ऐनको दफा ४८ (१) को खण्ड (क) दलेख (ङ) सम्ि उल्िखे भएका कुनै पलन 

बािबालिका गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको इिाकािा असंरलक्षि वा बेवाररस अवस्थािा 

रहकेो सूचना प्राप्त हुनासाथ बािकल्याण अलिकारीि े वैकलल्पक हरेचारको प्रबन्ि 

यथासीघ्र लििाउनुपनेछ ।  

(३) वैकलल्पक हरेचाहको प्रबन्िको प्राथलिक लवचार गदाय बािकल्याण अलिकारीि े

सवयप्रथि हरेचाह आवश्यक भएको बाबु वा आिािफय का नािेदारहरूिध्य े सबभैन्दा 

नलजकको नािािा पनेको प्राथलिकिाक्रििाई प्रश्रय कदनुपनेछ र ििुुकी दवेानी संलहिा 
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२०७४ को भाग ३ पाररवाररक कानुनसम्बन्िी पररच्छेद ६ को संरक्षक र पररच्छेद ७ को 

िाथवरसम्बन्िी व्यवस्थािे लनदसे गरेअनुसारका बािबालिकाका अलिकार संरलक्षि हुन े

गरी हरेचाहको प्रबन्ि लििाउनुपनेछ । 

(४) नलजकको नािेदारिाफय ि वैकलल्पक हरेचाह सम्भव नभएिा त्यस्िो बािबालिकािाई 

हरेचाह गनय इच्छुक पररवार वा व्यलिको संरक्षकत्विा रहने गरी हरेचाहको प्रबन्ि 

लििाउनुपनेछ। 

(५) ऐनको दफा ४८ (१) को खण्ड (च) र (छ) अनुसारका बािबालिकाका िालग वैकलल्पक 

हरेचाहका िालग यथासम्भव पररवारिा आिाररि हरेचाह गने संस्थािाई प्राथलिकिा 

कदनुपनेछ। 

(६) पाररवाररक हरेचाह गने संस्था नभएिा बािगृहिा त्यस्िा बािबालिकाको वैकलल्पक 

हरेचाह गराउने प्रबन्ि लििाउनुपनेछ ।  

(७) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षते्रिा कसिैे अनाथ, बेवाररस वा स्याहार संरक्षण गने 

बाबुआिा वा अलभभावक नभएको बािबालिका फेिा पारेिा वा रहभेएको जानकारी 

भएिा अनुसूची २ बिोलजिको ढाँचाको लववरणसलहि बािकल्याण अलिकारी र/वा 

स्थानीय प्रहरी कायायियिाई सूचना उपिब्ि गराइकदनुपछय ।  

7. बािगहृको स्थापना िथा सञ्चािनाः (१) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र 

फेिा परेका लवसेष संरक्षणका आवश्यकिा भएका बािबालिकाको संरक्षण गने प्रयोजनका 

िालग बािगृह स्थापना र सञ्चािन गनय सके्नछ ।  

(२) आफ्नो क्षते्रलभत्र परोपकारको उद्दशे्यिे कानुनबिोलजि कुनै संस्थािे अनाथ 

बािआश्रि/अनाथािय वा बािगृह सञ्चािनिा ल्याएको वा सञ्चािन गरेिा बािकल्याण 

अलिकारीि ेलवसेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका बािबालिकािाई संरक्षणाथय पठाउन सके्नछ । 

यसरी सरंक्षणाथय पठाइएको बािबालिकािाई त्यस्िो बािआश्रि/अनाथािय वा बािगृहि े

उलचि हरेचाह िथा संरक्षणको व्यवस्था लििाउनुपनेछ । 

(३) अनाथ बािआश्रि/अनाथािय िथा बािगृहको भौलिक पूवायिार, बन्दोबस्िी जनसलि िथा 

सञ्चािन बािगृह िापदण्डबिोलजि हुनेछ ।   

 

पररच्छेद ५ 

बाि सहभालगिा िथा बाि क्िब सञ्चािन 

8. बाि सहभालगिाको अभ्यासाः (1) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे बािबालिकािाइय आफूिाइय 

असर पाने लवषयिा आफ्नो िारणा बनाउन र व्यि गने सक्षि बनाउने प्रयोजनका िालग 

पररवार, सिुदाय, लवद्यािय, सावयजलनक लनकाय वा संस्थाबाट गररने 

बािबालिकासम्बन्िी लनणयय प्रकक्रयािा बाि सहभालगिाको अभ्यासिाइय प्रवर्द्यन गनेछ। 

(2) बाि सहभालगिा प्रवर्द्यनका िालग गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाबाट दहेायका उपायहरू 

अविम्बन गररनेछन्ाः 
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(क) बािबालिकासँग सम्बलन्िि नीलि लनिायण, योजना िजुयिा, कायायन्वयन, 

अनुगिन र िलू्याङ्कनको सन्दभयिा बािबालिकासँग वडास्िरीय 

सहभालगिात्िक छिफि गने; 

(ख) बाि सुरक्षा, लसक्षा र खिेकुदिगायि लिनको प्रलिभा लवकासका ठोस काययक्रि 

िजुयिा गरी िागू गने र त्यसिा बािबालिकािाई स्वैलछक रूपिा 

व्यवस्थापकीय भूलिका खेल्ने अवसर कदने; 

(ग) बािबालिकाको क्षििा िथा सीप लवकास, प्रलिभा प्रस्फुटनका िालग 

उनीहरूकै पहििा बािलहिकारी सूचना सािग्री, लभतम ेपलत्रका प्रकासन र 

रेलडयो काययक्रि सञ्चािन गनयिा आवश्यक स्रोिसािन उपिब्ि गराउने; 

(घ) बािबालिकाको पहििा बाि संस्था िथा बाि क्िब दिायको िालग लनवेदन 

पनय आएिा आिारिा बाि क्िव, बाि संस्था वा बाि क्िब सञ्जाि दिाय गरी 

प्रिाणपत्र लनाःसुल्क उपिब्ि गराउने र सञ्चािनका िालग सहजीकरण गने;  

(ङ) बाि क्िब िथा बाि क्िब सञ्जािको नवीकरण गररकदने; र 

(च) बाि सहभालगिा  र बािबालिकाको िारणा व्यि गने र सुनुवाइ हुने 

वािावरण लसजयना गनय काययक्रि िय गने र सञ्चािन गने । 

  

9. बाि क्िव वा ससं्था दिाय िथा नवीकरणाः (१) बािक्िब वा संस्था सञ्चािन गनय चाहने 

बािबालिकाि ेदिायका गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा दहेायका लववरणसलहि अनुसूची ३ 

बिोलजि लनवेदन कदनुपनेछाः 

(क) बािक्िब वा संस्था दिाय गनय चाहने बािबालिकाको नाि थर, उिेर, 

अध्ययन गरररहकेो कक्षा, ठेगाना र जन्िदिायको प्रिाणपत्रको प्रलिलिलप वा 

टोि लवकास संस्था वा सलिलि, अध्ययनरि लवद्यािय वा आलश्रि 

बािगृहको लसफाररसपत्र, 

(ख) बािक्िब वा संस्थाको उद्देश्य िथा सोिाफय ि गनय चाहकेा िखु्य कािको 

लववरण,  

(ग) बािक्िब वा संस्थाको सदस्यिाको ककलसि, सदस्यिा लिने प्रकक्रया िथा 

काययसलिलििा रहने पदहरूको लववरण  िथा लनवायलचि हुने प्रकक्रया र 

अवलि िथा सञ्चािन लवलिसिेि खुिेको प्रबन्िाविी, र 
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(घ) िदथय काययसलिलिका पदालिकारीको नािाविी । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लनवेदन आएिा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाि ेबािक्िब वा 

संस्था दिाय गरी दिाय अनुसूची ४ बिोलजिको प्रिाणपत्र कदनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि दिाय भएको बािक्िब वा संस्थाि ेप्रत्येक वषय गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकािा दहेायको लववरण खिुाई नवीकरणको िालग अनुसूची ५ बिोलजि 

लनवेदन कदन सके्नछन्ाः 

(क) वषयभर आफूि ेगरेको िुख्य काि वा कक्रयाकिापको सङलक्षप्त लववरण, 

(ख) सदस्यहरू िथा कायय सलिलििा रहकेा पदहरूको लववरण । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि लनवेदन आएिा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाि ेबािक्िब वा 

संस्थाको नवीकरण गररकदनेछ । 

(५)  गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा दिाय/आबर्द् भएका बाि क्िब वा संस्थाको अलभिखे 

अनुसूची ६ बिोलजि र नवीकरण अलभिखे अनुसूची ७ बिोलजि रालखनेछ र 

दिाय/आबर्द्िा वा नवीकरण गरेबापि कुनै सलु्क लिइने छैन । 

(6) प्रत्येक बाि क्िव िथा संस्थाि े प्रत्येक वषय सम्पादन गरेका काययहरूको संलक्षप्त 

जानकारी प्रत्येक वषयको फागुन िलहनाको िसान्िसम्ि स्थानीय बाि अलिकार 

सलिलििा पठाउनुपनेछ। 

(७)  बाि क्िब वा संस्थाि ेलववरण नबुझाएिा वा नवीकरण नगराएिा दिाय भएको 

वा पलछल्िो नवीकरण गराएको लिलििे दईु वषयको अवलि नाघेपलछ  सो बाि 

क्िब वा संस्था स्विाः लनलष्क्रय भई स्वलवघरटि भएको िालननेछ र 

दिायअलभिेखबाट अपिखेन गररनेछ। 

10. बाि क्िब वा ससं्थाको वग" भकरणाः  (१) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा दिाय हुने बाि क्िब 

वा संस्थाको वग" भकरण दहेायबिोलजिको हुनेछाः 

(क) सिुदायिा आिाररि बाि क्िबाः 

(१) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको लनलिि भूगोि लभत्रको टोि, वस्िी, 

वडालभत्र लवद्यािय जाने र नजाने दबुै ककलसिका बािबालिकािाइय 

सिेटेर वा लनलिि भौगोलिक क्षते्रिाइय काययक्षते्र बनाएर सिुदायिा 

आिाररि बाि क्िब गठन गनय सककनेछ। 

(२) उपदफा (1) बिोलजिका बाि क्िबि े गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा 

सिुदायिा आिाररि बाि क्िबको नाििा दिाय गनय सके्नछन्। 
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(3) उपदफा (१) बिोलजिका बाि क्िबि ेसम्बलन्िि भूगोि लभत्रको सब ै

उिेर, हिंग, जालि, आर्थयक हलैसयि किजोर भएका िथा अपाङगिा 

भएका  बािबालिकािाई सिेट्न ेर उनीहरूको उलचि प्रलिलनलित्व 

िथा सहभालगिा हुने सुलनलिि गनुयपनेछ  

(४)  सिुदायिा आिाररि बाि क्िबिा सदस्य बन्नका िालग उि क्षेत्रलभत्र 

सािान्यिाः ६ िलहना वा सो भन्दा बढी स्थायी वा अस्थायी बसोबास 

भएको हुनु पनेछ । 

(ख) लवद्याियिा आिाररि बाि क्िबाः 

  (१) कुनै लवद्याियिा अध्ययनरि बािबालिकािाइय सिेटेर उि लवद्यािय 

   लभत्र बाि अलिकारको सरंक्षण िथा प्रवर्द्यन गनय 

लवद्याियिा आिाररि बाि    क्िब गठन गनय सककनेछ ।   

 (2) उपदफा (1) बिोलजिका बाि क्िबि े गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा 

लवद्याियिा आिाररि  बाि क्िबको नाििा दिाय हुन सके्नछन्। 

(२) उपदफा (1) बिोलजिको बाि क्िबि े सम्बलन्िि लवद्याियिा 

अध्ययनरि सबै जािजालि, कक्षा, हिंग, आर्थयक िथा सारीररक अवस्थाि े

किजोर बािबालिका िथा अपाङगिा भएका बािबालिकाको उलचि 

प्रलिलनलित्व र सहभालगिा सुलनलिि गरेको हुनु पनेछ ।   

 (३) लवद्याियिा आिाररि बाि क्िबको सञ्चािन, व्यवस्थापन िथा 

 िागयदसयनका िालग एकजना संरक्षक लसक्षक लवद्यािय प्रसासनिे िोक्न 

सके्नछ । 

(ग) लवषयगि बाि क्िबाः 

(१)  सिुदायिा िुकेर रहकेो वा सिुदायिा पयायप्त रुपिा सम्बोिन हुन 

नसकेको लवलसष्ट लवषयहरू जस्िै बालिकाको िात्र सवाि, बाि लववाह, 

स्वास््य िथा सरसफाई, जिवायु पररविनय, बािश्रि, एचआइभी  िथा 

एड्स जस्िा लवषयहरूिा कायय गनय सिुदायिा लवलसष्ट ढंगि ेलवषयगि बाि 

क्िब गठन गनय सककनेछ ।  

 (२)  लवषयगि बाि क्िब लवद्यािय िथा सिुदायिा आिाररि बाि 

क्िबको  उपसिूहको रूपिा सिेि गठन गनय सककनेछ ।   

(घ) लवलसष्टीकृि बाि क्िबाः 

  (१) अन्िरायलिय रुपिा नै स्थालपि स्वयंसेवा अलभयान िथा संगठनहरू,  

   गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको लवलसष्टीकृि लनकायि ेलवसेष प्रकृलिको 

आफ्नो संस्थागि बाि क्िब    गठन गनय सके्नछन् ।   
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(२) उपदफा (1) बिोलजिको बाि क्िबको गठन र व्यवस्थापन लवलि स्वयं 

यसको िहासघ,ं  सरंक्षक लनकाय िथा स्थालपि िान्यिा र लविानहरूबाट 

सञ्चालिि हुन सके्नछन् । 

(ङ) बािगृह वा बाि सिुार गृहिा आिाररि बाि क्िबाः  

(१) बािगृह वा बाि सुिार गृहिा रहकेा बािबालिकाको अलिकार 

संरक्षण िथा सम्बियनका िालग बािगृह वा बाि सुिार गृहिा आिाररि 

बाि क्िब गठन गनय सककनेछ ।  

(२) उपदफा (1) बिोलजिको बाि क्िबिे सम्बलन्िि बािगृह वा सुिार 

गृहिा रहकेा सब ैजािजालि, कक्षा, हिंग,  आर्थयक िथा सारीररक 

अवस्था किजोर बािबालिका िथा अपाङगिा भएका बािबालिकाको 

उलचि प्रलिलनलित्व र सहभालगिा सुलनलिि गरेको  हुनु पनेछ ।   

(३) बािगृह वा सिुारगृहिा आिाररि बाि क्िबको सञ्चािन, 

व्यवस्थापन िथा िागयदसयनका िालग गृह प्रिखुिे एकजना संरक्षक लसक्षक 

वा सहजकिाय िोक्न सके्नछ । 

11. बाि क्िब सञ्जाि दिाय िथा नवीकरणाः (१) यस गाउँपालिका क्षेत्रका लवद्याियिा भएका 

बािक्िब वा संस्थाहरूिे गाउँपालिका स्िरीय बाि सञ्जाि दिाय गनय चाहिेा दहेायका 

लववरणसलहि गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा लनवेदन कदनुपनेछाः 

(क) बािक्िब वा संस्थाहरूको दिाय प्रिाणपत्रको प्रलिलिलप, 

(ख)  बािक्िब वा संस्थाहरूिे सञ्जािको रूपिा दिाय गने सािूलहक लनणययको 

प्रलिलिलप, 

(ग)  बािक्िब वा संस्थाहरूको सञ्जािको उद्दशे्य र िुख्य कक्रयाकिाप, 

(घ) बािक्िब वा संस्थाको सञ्जाििा प्रत्येक बािक्िब वा संस्थाबाट 

सिानुपालिक प्रलिलनलित्वको लवलि, र 

(ङ)  सञ्जािको सदस्य िथा कायय सलिलििा रहन ेपदालिकारीको लववरण । 

(२)  गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा दिाय भएका बािक्िब वा संस्थाहरूिे उपदफा (१) 

बिोलजि बाि सञ्जाि स्थापना गनय लनवेदन कदएिा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाि े

सञ्जािको दिाय गरी प्रिाणपत्र कदनेछ ।  
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(३) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा दिाय भएका बाि सञ्जािि े आफूि े गरेको कािको 

सलङ्क्षप्त लववरण, सदस्यहरूको लववरण सििे खिुाई प्रत्येक दईु वषयिा 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा नवीकरणको िालग लनवेदन कदनुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोलजिको लनवेदन आएिा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे बाि 

सञ्जािको नवीकरण गररकदनेछ। 

(५) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे बाि सञ्जाििाई व्यवलस्थि गनय स्थानीय बाि 

अलिकार सलिलिको लसफाररसिा वडा वा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका स्िरिा बाि 

सञ्जाि गठन गरी कायय गनय कदन सके्नछ । 

(६)  बाि सञ्जाि दिाय र नवीकरण गरे बापि कुनै सुल्क लिइने छैन । 

(७)  बाि सञ्जाििे ५ वषयसम्ि नवीकरण नगराएिा स्विाः लनलष्क्रय भई स्वलवघरटि 

भएको िालननेछ र दिाय अलभिखेबाट अपिखेन गररनेछ। 

12. बाि क्िब, ससं्था वा सञ्जािको काि, कियव्य र अलिकार (1) बाि क्िबको काि, कियव्य 

र अलिकार दहेायबिोलजि हुनेछाः 

(क) क्िबिा आवर्द् सदस्य सलहि अठार वषय िुलनका सबै बािबालिकाहरुको 

क्षििा लवकास अलभवृलर्द् हुने खािका हालजरी जवाफ, विृत्वकिा, लनबन्ि 

िेखन, सालहलत्यक गलिलवलि आकद सञ्चािन गने, 

(ख) बािबालिका, उनीहरूका अलभभावक, र पररवारका अन्य सदस्यहरूिाई 

बाि अलिकारको बारेिा सचेि गराउने, 

(ग) लसकाई प्रकक्रयािा बाि सहभालगिा अलभबृलद्व गद ैबािबालिकािा 

अन्िरलनहीि प्रलिभाको प्रस्फुटन गने गराउने । 

(घ) बािबालिकािाइ जीवनपयोगी सीपको बारेिा जानकार गराउने, 

(ङ) बाि क्िबिाइ बािबालिकािा रचनात्िकिा र नवीन कौसि लवकास गने 

एक साझा स्थिको रूपिा स्थालपि गराउने, 

(च) बािबालिकाको कक्षा कोठाको लसकाइिाई वास्िलवक जीवनिा रूपान्िरण 

गनय सके्न सािनको रूपिा बाि क्िबिाइ पररलचि गराउने, 

(छ) स्वास््य, सरसफाई र वािावरणका क्षेत्रिा सािुदालयक सचेिनाका 

गलिलवलिहरू सञ्चािन गने, 

(ज) बािबालिकाको कल्याण र अलिकार सुलनलिि गनय गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकािा लवलभन्न काययक्रिहरू आयोजना गने, 
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(झ) किा, सालहत्य, सािालजक सद्भाव, िािृभाषा, िािृ संस्कृलि र लसक्षाको 

संरक्षणका िालग आवाज उठाउन; र सािालजक कुरीलि िथा बाि अलिकार 

उल्िघंनको घटनाहरूको लबरूर्द् रचनात्िक आवाज उठाउने,  

(ञ) लवद्यािय भनाय हुने उिेर सिहुका बािबालिकाहरु लवद्यािय भनायबाट वलञ्चि 

रह ेनरहकेो बारेिा लनरन्िर अनुगिन गने र लवद्यािय नगएका 

बािबालिकािाई लवद्यािय भनाय गनयका िालग सम्बलन्िि वडा कायायियसगँ 

सिन्वय गरी लवद्यािय भनाय गने व्यवस्था लििाउने, 

(ट) गोसाईकुण्ड गाउँपालिका िथा आफ्नो वडालभत्रका टोि लवकास संस्थाहरुिे 

सञ्चािन गने जनचेिनािुिक काययिा सकृय सहभालगिा जनाउने, 

(ठ) बाििैत्री सासन प्रवर्द्यनका िालग लनिायररि सुचकहरु कायायन्वयनिा सदवै 

अग्रसर रही बाििैत्री वडा वा पालिका अलभयानिा गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिका िथा वडािाई लनरन्िर सहयोग गने, र 

(ड) पूणय साक्षर, पूणय खोप, पूणय घटना दिाय, पूणय सरसफाई आकद अलभयानिा 

पालिका, वडा िथा टोि लवकास संस्थाहरुिाई सहयोग गने । 

(2) बाि क्िब सञ्जािको काि, कियव्य र अलिकार दहेायबिोलजि हुनेछाः 

क) आफ्नो क्षते्रलभत्रका बािक्िबहरूको अलभिखे राख्न ेिथा बािबालिकाका िालग 

उपयोगी हुने पुस्िकािय वा सूचना केन्र स्थापना र सञ्चािन गने, 

ख) आबर्द् बािक्िबहरूको गलिलबलि सञ्चािन गनय सञ्जाििाई वडा, गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिका िथा अन्य सहयोगी संस्थाहरूबाट प्राप्त आर्थयक सहयोग उपिब्ि 

गराउने, 

ग) लबदा र फुसयदको सिय लििाई बािक्िबहरूिे सञ्चािन गरेका काययक्रिहरूिा 

अलिलथको रूपिा उपलस्थि भई बािक्िबका अन्य साथीहरूिाई हौसिा 

प्रदान गने, 

घ) बाि अलिकारसँग सम्बलन्िि लवसेष अलभयान िथा काययहरू 

बािक्िबहरूिाफय ि् प्रभावकारी रूपि ेसम्पन्न गनय लवलभन्न उपसलिलिहरूको 

गठन गरी सञ्जािका पदालिकारीहरूका बीचिा काययलवभाजन गरी काि गनय 

सकारात्िक वािावरण बनाउने, 

ङ) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे स्थानीय स्िरिा बािबालिकाको अलिकारसँग 

सम्बलन्िि योजना िजुयिा कायायन्वयन र िलू्यांकनका सम्पूणय चरणहरूिा 

सञ्जािबाट प्रलिलनलित्वको िाग गनुयका साथ ैअन्य बािक्िबहरूको िफय बाट 
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आएको योजना िथा सुझावहरू सिेििाई ख्याि गद ैसञ्जािको िफबायट सकक्रय 

सहभालगिा जनाउने, 

च) स्थानीय स्िरिा बािबालिकािालथ हुन ेसबै ककलसिका दवु्ययवहार, हहसंा, हिेा, 

हपेाइ, सािालजक कुरीलि र लवभेद जस्िा बािअलिकार हननका घटनालवरूर्द् 

बािक्िबको िफय बाट आवश्यक पहि र परैवी गने साथ ै यस्िा ककलसिका 

घटनाका लवरूर्द् सम्बलन्िि सरोकारवािा पक्षहरूको ध्यान आकृष्ट गराउने, 

सहकायय र सिन्वय गने, 

छ) बािक्िबहरुिे आयोजना गने काययक्रिका िालग आवश्यक स्रोिहरुको खोजी 

गरी सञ्जाििे सहयोग िाग गने िथा काययक्रि सम्पन्न गनय अन्य लनकायहरुसँग 

सिन्वय गने,  

ज) आफ्नो काययक्षते्रिा सञ्चािन भएका लवद्यािय भनाय, जन्िदिाय, बािलववाह, 

बाििैत्री बािावरण, खुिा कदसािुि क्षेत्र, बाििैत्री स्थानीय सासन, 

लवद्याियिा भयरलहि लसक्षण लसकाइको सम्बन्ििा बािबालिका सँगसँगै गने 

अलभयानहरूिा बािसञ्जािको िफय बाट सकक्रय सहभालगिा जनाउने, 

झ) बािक्िब िथा बाि अलिकारको क्षेत्रिा काययरि् अन्य संघसस्था िथा 

सरोकारवािाहरूबीच आपसी सिझदारी र सिन्वयको वािावरण ियार गने, 

ञ) आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहकेा बािक्िबहरूि े सम्पन्न गरेका कक्रयाकिापहरूको 

संलक्षप्त प्रलिवेदन िाग गने िथा सो को अलभिेख राख्ने िथा गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिका र नगर बाि अलिकार सलिलििा पसे गने, र 

ट) बािक्िबहरू बीच आपसी सिन्वय, सहकायय बढाउने िथा सवािहरूको 

सािूलहकीकरण गने र एक आपसबाट लसकाइका अवसर लसजयना गने । 

 

(३) उपदफा (1) र (२) िा िेलखएको कुनै कुराि ेबाि क्िब, बाि संस्था िथा बाि सञ्जािि े

दहेाय बिोलजिका काययहरूिा सहभागी हुन वा गनय गराउन पाउने छैनन्ाः 

(क)  कुनै राजनीलिक दि वा त्यसको भािृ संगठनका पक्षपोषण वा लवरोि गनय, 

(ख)  सिुदायको सावयजलनक वा लनजी सम्पलतम  दरुुपयोग िथा कसैको जीउ 

ज्यानिालथ क्षलि पुर्रयायउन, 

(ग)  सिुदायका लनलिि जािजालि, ििय, क्षेत्र वा पेसाकि" भ प्रलि गिि भावना 

र दलृष्टकोण सम्प्रेषण गनय,  



खण्ड ०४  संख्या ०५  स्थानीय राजपत्र भाग २  लिलि २०७८/११/२३ 
 

17 
 

(घ)  हहसंा र दवु्ययवहार पीलडि िथा प्रभालवि बािबालिकाको गोपनीयिा भङ्ग हुने 

र    पलहचान खुल्ने गलिलवलिहरू गनय, 

(ङ)  सांस्कृलिक कारण बाहके रािको सियिा र आफ्नो लवद्यािय, बािगृह वा 

सिुदायभन्दा बालहर गएर गररने गलिलवलि िथा काययक्रिहरूिा सहभागी 

हुन िर प्रलिस्पिाय, आवासीय िालिि वा आयोजकहरूि े उलचि सुरक्षा 

प्रबन्ि गरेको अवस्थािा भने सिुदाय, बािगृह वा लवद्यािय भन्दा बालहर 

गएर काययक्रि गनय सककने छ । 

(च) उलचि सुरक्षाको प्रबन्ि र आवश्यक पूवयअनुिलि बेगर लजउज्यानिा खिरा पुग्ने  

  साहलसक खिेहरू खेल्न खेिाउन, 

(छ)  बाि सिूह कोष लनिायण वा आय आजयनका िालग बािश्रि िथा कुनै पलन   

  व्यापार वा व्यवसाय गनय, 

(ज)  हसंगो पररयाजेना सञ्चािन गनय वा ठुिा र िािो सियका गलिलवलिहरू 

सञ्चािन गनय, 

(झ)  आर्थयक लजम्िेवारी लिई कायय गनय, 

 (ञ)  सािालजक रुपिा अस्वीकायय िथा नकारात्िक सािालजक प्रभाव पाने कायय गनय  

  गराउन, र 

(ट)  सािालजक सालन्ि, सवु्यवस्था िथा सुरक्षािा नकारात्िक असर पने 

दलेखएिा वा अन्य उपयुि कारण दसायई स्थानीय बाि अलिकार सलिलिको 

परािसयिा सुरक्षा लनकाय वा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वा लवद्याियि ेरोक 

िगाएका कायय गनय गराउन।  

13. बाि क्िब, ससं्था वा सञ्जािका थप सिय िथा लजम्िवेारीाः (१) बाि क्िब, बाि संस्था 

वा बाि सञ्जाििा पाँच वषयिालथका सब ैउिेरसिूह, लिङ्ग, जािजालि, फरक क्षििा 

भएका बािबालिकािगायि स्थानीय सिाज वा सिुदायको लवलवििािाई प्रलिलवलम्बि 

गने गरी सिावेसी हुनुपनेछ ।  

 िर बालिकाहरू वा दफा ११ बिोलजि वग" भकृि सदस्य िात्र रहन सके्न गरी बािक्िब वा 

संस्था  सञ्चािन गनय बािा पने छैन ।  

(२) बािक्िब, संस्था वा सञ्जािको सदस्यिा लविानिा िोककएको प्रकक्रयाबिोलजि योग्य 

 बािबालिका वा लनजको संस्थाि ेसदस्यिा लिन पाउने गरी खलु्िा गनुयपनेछ । 
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(३) बािक्िब, संस्था वा सञ्जािको नेिृत्व वा यसका कक्रयाकिापिा बढीभन्दा बढी 

बािबालिकािाई अवसर पाउने गरी सञ्चािन गनुयपनेछ ।  

(४) बािक्िब, संस्था वा सञ्जािका पदालिकारीहरुि ेदईु काययकाि भन्दा बढी पदिा 

लनरन्िर नबसी क्रिसाः अकाय बािबालिकािाई नेिृत्वको अवसर प्रदान गनुयपदयछ ।  

(५) बािक्िब, संस्था वा सञ्जािको सदस्यिा लिन वा सञ्जाििा प्रलिलनलित्व गनय कुनै 

बािक वा बालिकािाई बाध्य पानय हुदँनै । 

(६)  बािक्िब, संस्था वा सञ्जाििे आफ्ना क्िब, संस्था वा सञ्जािका सदस्यहरुको 

लहि हुने र दीघयकािसम्ि फाइदा पुग्न ेकाययक्रि सञ्चािन गनुयपदयछ ।  

(७)  बािक्िब, संस्था वा सञ्जािि ेराजनीलिक दिका दिीय काययक्रििा सहभागी हुने 

वा त्यसको सिथयन र लवरोि गने काययक्रि सञ्चािन गनुय हुदँनै। िर, राजनीलिक 

लवचारिारा र दलृष्टकोणका लवषयिा बौलर्द्क अन्िर्क्रय या, विृत्वकिात्िक बहस र 

छिफिजस्िा काययक्रि आयोजना वा सञ्चािन गनय वा सोिा सहभागी हुन यस लनयिि े

कुनै बािा पने छैन ।  

(८) बािक्िब वा संस्था र बाि सञ्जाििे आफ्नो संस्थाको आर्थयक कारोबार बािक्िब 

वा संस्था र बाि सञ्जाि सञ्चािन गनय लसफाररस गने सम्बलन्िि टोिलवकास संस्था, 

लवद्यािय, बािगृह, सािुदालयक व्यवलस्थि गररकदनुपनेछ । बािक्िब वा संस्था र बाि 

सञ्जाि आफैि े कुनै पलन ककलसिको आर्थयक कारोबार गनुय हुदँनै र अन्य कुनै व्यलि वा 

संस्थाि ेबािक्िब वा ससं्था र बाि सञ्जाििाई आर्थयक भार पने कुनै पलन दालयत्व कदन 

वा कायय गराउन हुदँनै ।  

(९) बािक्िब वा संस्था र बाि सञ्जािसँग सहकाययिा कुनै काययक्रि सञ्चािन गदाय 

गराउँदा सहकायय गने सम्बलन्िि ससं्थािे आर्थयक दालयत्व बेहोने गरी सञ्चािन गनुय 

गराउनुपनेछ ।  

(१०) बािक्िब वा संस्था र बाि सञ्जािको आर्थयक पक्षको लजम्िेवारी पाएको संस्थािे 

सोसँग सम्बलन्िि आर्थयक कारोबारको नेपाि कानून बिोलजि संस्थाि े राख्ने 

िेखाप्रणािीबिोलजि अिग्गै िेखा िथा अलभिखे राख्नुपनेछ ।  

 

14. बाि क्िब िथा बाि सञ्जािको स्थानीय स्िरको भिेााः (१) सावयजलनक लनकाय वा 

ससं्थाि ेबािबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणको सुलनलिििा गरी बािक्िब वा संस्था र बाि 

सञ्जािको वडा, गोसाईकुण्ड गाउँपालिकास्िरको भिेा आयोजना गनय सके्नछन् । 
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(२) उपदफा (१) बिोलजिको भिेाका आयोजकि ेसहभागी हुन ेप्रत्येक बािबालिका, 

बािबालिकाको आिाबाबु, संरक्षक वा िाथवरसँग अनुिलि लिई लिलखि 

िञ्जुरीनािािा हस्िाक्षर गराउनुपदयछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजिको भिेा आयोजना गदाय बािबालिकाि ेरािी बास बस्ने गरी 

जानुपने भएिा बािबालिकािाई पररवार वा सरंक्षकको लजम्िा िगाई पठाउनु 

पनेछ । िर बालिकाको हकिा िलहिाको साथ िगाइ पठाउनुपनेछ । 

पररच्छेद ६ 

स्थानीय बाि अलिकार सलिलिसम्बन्िी व्यवस्था 

15. स्थानीय बाि अलिकार सलिलिको गठनाः (१) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा दहेाय 

बिोलजिको अध्यक्ष र सदस्य रहने स्थानीय बाि अलिकार सलिलि गठन हुनेछ:- 

 (क) नगरपालिका उपप्रिखु/ गाउँपालिका उपाध्यक्ष       –अध्यक्ष 

 (ख) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे िोकेका िलहिासलहि कम्िीिा 2 जना वडा 

सदस्य   -सदस्य 

 (ग) क्षेत्रलभत्रका लवद्याियका प्रिानाध्यापकहरूिध्येबाट कम्िीिा २ जना 

 -सदस्य 

 (घ) सूचीकृि सिाजसेवी र बाि िनोलवज्ञ  -सदस्य 

 (ङ) क्षेत्रलभत्रका लचककत्सक र िनोलचककत्सकहरूिध्यबेाट  -सदस्य 

 (च) स्थानीय काययपालिकाका बािबालिका/लसक्षा/स्वास््य साखाप्रिखु ३ जना

 -सदस्य 

 (छ)  स्थानीय बाि सञ्जािि ेिोकेका बालिकासलहि 2 जना बािप्रलिलनलि 

 –सदस्य  

 (ङ)  स्थानीय प्रहरी प्रिखु, नेपाि प्रहरी                      –सदस्य 

 (च) बाि अलिकार, संरक्षण, कल्याण, बािन्यायको कायायनुभवी व्यलि वा संस्था 

िध्येबाट गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे िनोनयन गरेका कम्िीिा 1 जना 

िलहिासलहि ३ जना       -सदस्य 

 (छ) बाि कल्याण अलिकारी      –सदस्य–सलचव  

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बिोलजि िनोलनि सदस्यको पदावलि चार वषयको 

हुनेछ । 
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16. स्थानीय बाि अलिकार सलिलिको काि, कियव्य र अलिकाराः (१) स्थानीय बाि अलिकार 

सलिलिको काि, कियव्य र अलिकार दहेाय बिोलजि हुनेछ:– 

(क) सलिलिको दीघयकािीन नीलि, योजना र वार्षयक काययक्रि िथा वजेट स्वीकृि 

गने,  

(ख) बािबालिकाको अलिकारको सम्िान, संरक्षण, प्रवर्द्यन र पररपूर्ियको िालग 

आवश्यक स्थानीय नीलि, कानून, योजना, काययक्रि र संस्थागि संयन्त्रको 

व्यवस्था गनय गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािाई सुझाव कदने,  

(ग) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालिि बािबालिकासम्बन्िी काययक्रिको 

अनुगिन, िूल्याङ्कन िथा सिीक्षा गरी सुझाव कदने,  

(घ) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकालभत्र हुन सके्न बाि लववाह, बाि श्रि, सारीररक 

िथा िानलसक पीडा िथा बाि यौन दवु्ययवहार जस्िा सबै प्रकारका बाि 

हहसंाको रोकथाि, लनषेि र लनयन्त्रण िथा सडक बािबालिकाको उर्द्ार, 

पुनाःस्थापना, संरक्षण र व्यवस्थापनिा सिन्वय, सहयोग र सहजीकरण गने,   

(ङ) आफ्नो गोसाईकुण्ड गाउँपालिकालभत्रका वडा, लवद्यािय, संरचनािाइय 

बाििैत्री बनाउन आवश्यक िापदण्ड िजुयिा गने गराउने, 

(च) बाििैत्री स्थानीय सासनको अविम्बनका साथै बाििैत्री वडा िथा 

पालिका घोषणाको हसंगो नेिृत्व लिने, 

(छ) बाि अलिकार संरक्षण िथा प्रवर्द्यन गने सम्बन्ििा सरोकारवािाको क्षििा 

अलभवृलर्द् गने गराउने,  

(ज) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा एक आर्थयक वषयिा बािबालिका सम्बन्िी 

भए/गरेका काययहरू र बािबालिका िथा बाि अलिकारको अवस्था सिेट्न े

गरी बािबालिका सम्बन्िी स्थानीय वार्षयक प्रलिवेदन स्थानीय 

काययपालिकाको स्वीकृलि लिइय प्रत्येक आर्थयक वषय सिाप्त भएको दइुय 

िलहनालभत्र सावयजलनक गने, वेवसाइटिा राख्ने, सलिलि िथा गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकािा सुरलक्षि राख्न ेर सोको एक/एक प्रलि प्रदसे सलिलि, प्रदसे 

िन्त्रािय, पररषद ्र िन्त्राियिा पठाउने,  

(झ) बािबालिकासम्बन्िी स्थानीय ि्याङ्क लववरण सङ्किन, अलभिेखीकरण 

िथा सूचना प्रणािीको लवकास, सञ्चािन, व्यवस्थापन र सुदढृीकरणिा 

सहयोग गने,   



खण्ड ०४  संख्या ०५  स्थानीय राजपत्र भाग २  लिलि २०७८/११/२३ 
 

21 
 

(ञ) सलिलिको सलचवािय, जनसलि र आर्थयक स्रोि सािनको व्यवस्था 

लििाउने, पररचािन गने, िालिि कदन िथा क्षििा अलभवृलर्द् गनय सिन्वय 

र सहयोग गने,  

(ट) गोसाईकुण्ड गाउँपालिका िाफय ि नेपाि सरकार, अथय िन्त्राियको स्वीकृलि 

लिई बाि संरक्षण िथा बाि अलिकार प्रवर्द्यनका िालग लद्वपक्षीय िथा 

बहुपक्षीय लवकास साझेदार एवि् अन्िरायलिय सघं संस्थाबाट प्राप्त 

सहायिाबाट आवश्यकिानुसार काययक्रि सञ्चािन गने,   

(ठ) नेपाि सरकार, प्रदसे सरकार र गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको स्वीकृि 

योजना, वार्षयक नीलि िथा काययक्रि अनुकूि प्राथलिकिा लनिायरण गरी 

बाि संरक्षण िथा बाि अलिकार प्रवर्द्यनका िालग लवसेष रालिय अलभयान 

सञ्चािनिा सहयोग गने,  

(ड) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा बािबालिका खोजििास केन्र िथा बाि 

हले्पिाइन सेवा अलभवृलर्द्िा सिन्वय, सहयोग र सहजीकरण गने, 

(ढ) िियपुत्र िियपतु्री लिन कदन चाहने दम्पलतम  िथा व्यलििाइय सलिलििा 

सूचीकृि गरी आन्िररक िियपुत्र िियपुत्री लिन ेकदने व्यवस्थािाइय सहजीकरण 

गने, 

(ण) लवसेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका िथा अनाथ बािबालिकािाइय िियपुत्र 

िियपुत्री लिन कदन, संरक्षक र िाथवर लनयुि गनय गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 

र अदािििाइय सहयोग गने, 

(ि) ऐन, प्रचलिि कानून िथा िापदण्ड बिोलजि सञ्चािन हुन नसकेका बाि 

गृह, बाि सुिार गृह, अस्थायी सरंक्षण सेवा केन्र, पुनाःस्थापना केन्र िथा 

सािालजकीकरण केन्र बन्द िथा कारबाही गनय सझुाव िथा प्रलिवेदनसलहि 

िन्त्राियिा लसफाररस गने, 

(थ) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकालभत्र हुन सके्न बाढी, पलहरो, हुरी बिास, सीि िहर 

र आगो जस्िो प्राकृलिक प्रकोप, िानवबाट लसर्जयि संकट िथा कोरोना र 

इन्फ्िूञ्जा जस्िो िहािारीबाट बािबालिकाको ित्काि आकलस्िक उर्द्ार, 

संरक्षण िथा व्यवस्थापनिा सहयोग गने,  

(द) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकालभत्र सञ्चालिि बाि गृह, अस्थायी संरक्षण सेवा 

केन्र, पुनाःस्थापना केन्र िगायििा आलश्रि बािबालिकाको सिग्र लस्थलि र 

उपिब्ि सेवाको गुणस्िर िथा प्रभावकाररिाका सम्बन्ििा अनुगिन िथा 

लनरीक्षण गदाय प्राप्त लववरण सलहि दहेायका कुराहरूको सिेि जाँचबुझ गरी 



खण्ड ०४  संख्या ०५  स्थानीय राजपत्र भाग २  लिलि २०७८/११/२३ 
 

22 
 

सोको एक/एक प्रलि वार्षयक प्रलिवेदन आर्थयक वषय सिाप्त भएको दइुय 

िलहनालभत्र प्रदसे सलिलि, प्रदसे िन्त्रािय, पररषद ्र िन्त्राियिा पठाउने,  

(१) बािबालिकाको वैयलिक लववरण अद्यावलिक गरी 

राखेको छ वा छैन, 

(२) बािबालिकािाई लनयलिि रुपिा लसक्षा िथा 

िालिि प्रदान गररएको छ वा छैन,  

(३) बाि क्िब गठन गरी बािबालिकािाई खेिकूद, 

िनोरञ्जन िथा सांस्कृलिक काययक्रि िगायिका बाि 

सहभालगिा जस्िा अन्य कक्रयाकिापिा सिंग्न 

गराइएको छ वा छैन, 

(४) बािबालिकािाई ऐन, प्रचलिि कानून िथा 

िापदण्ड बिोलजिको सुलविा प्रदान गररएको छ वा 

छैन, 

(५) बाि गृह, अस्थायी सरंक्षण सेवा केन्र, पुनाःस्थापना 

केन्र िथा सािालजकीकरण केन्रिा बािितै्री 

व्यवहार िथा वािावरण कायि गररएको छ वा छैन, 

(6) बाि गृहिा आलश्रि बािबालिका वैकलल्पक 

हरेचाहको व्यवस्थाको प्राथलिकिानुसार अलन्िि 

लवकल्पको रूपिा बाि कल्याण अलिकारबाट 

व्यवस्था लििाइ रालखएको छ वा छैन, 

(7) व्यवस्थापन पक्ष िथा बािबालिकाि ेऐन, प्रचलिि 

कानून वा िापदण्डको पािन गनुय पने कुराहरु पािन 

गरेको छ वा छैन,  

(8) उपिब्ि स्रोि सािनिाइय िध्य नजर गरी 

बािबालिकाको सव्तम ि लहििाइय ध्यान कदएको छ 

वा छैन, 

(9) बाि संरक्षण िापदण्ड लनिाणय गरी िागू गररएको 

छ वा छैन ।   

 (२) सलिलिि ेउपदफा (१) बिोलजि आफूिाई प्राप्त अलिकार िध्य े केही 

अलिकार आवश्यकिाअनुसार  वडास्िरीय बाि अलिकार सलिलि वा बािकल्याण 

अलिकारीिाई प्रत्यायोजन गनय सके्नछ । 

 



खण्ड ०४  संख्या ०५  स्थानीय राजपत्र भाग २  लिलि २०७८/११/२३ 
 

23 
 

17. स्थानीय बाि अलिकार सलिलिको बठैक सम्बन्िी व्यवस्थााः स्थानीय बाि अलिकार 

सलिलिको बैठक सम्बन्िी काययलवलि दहेाय बिोलजि लनिायरण गररएको छ:– 

(१)  सलिलिको बैठक कम्िीिा वषयको चार पटक अध्यक्षिे िोकेको लिलि, सिय र 

स्थानिा बस्नेछ    

(२)  अध्यक्षको लनदसेनिा सलिलिको बैठक सदस्य–सलचविे बोिाउनेछ । 

(३)  सदस्य–सलचविे सलिलिको बैठक बस्ने सूचनासलहि बैठकिा छिफि हुन े

लवषयहरूको सूची िीन कदन अगावै सलिलिका सदस्यहरूिाई उपिब्ि 

गराउनुपनेछ । 

(४)  सलिलििा ित्काि कायि रहकेा सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रलिसि भन्दा बढी 

सदस्यहरू उपलस्थि भएिा सलिलिको बैठकको िालग गणपरूक सङ्ख्या पुगेको 

िालननेछ । 

(५)  सलिलिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षिे गनेछ र लनजको अनुपलस्थलििा उपलस्थि 

सदस्यहरूिे आफू िध्येबाट छानेको सदस्यि ेबैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

(६)  बैठकिा उपलस्थि सदस्यहरुको बहुििको लनणयय िान्य हुनेछ । िि बराबर भएिा 

बैठकको अध्यक्षिा गने व्यलिि ेलनणाययक िि कदन सके्नछ ।  

(७)  सलिलिको बैठकको लनणयय सलिलिको अध्यक्ष र सदस्य-सलचवद्वारा प्रिालणि 

गररनेछ।  

(८)  सलिलिको बैठक िथा सञ्चािन खचय गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको लनयिानुसार 

हुनेछ ।   

(९)  बैठक सम्बन्िी अन्य काययलवलि सलिलि आफैिे लनिायरण गरे बिोलजि हुनछे। 

 

18. उपसलिलि वा काययटोिी गठन गनय सके्नाः (१) सलिलििे आफूिे गनुय पने कुनै काि सुचारु 

रुपिे सञ्चािन गनयको लनलितम  बाि लवसेषज्ञ वा लवज्ञ, बाि िनोलवज्ञ, सिाजसेवी, 

सािालजक सेवाकिाय, लसक्षक, लचककत्सक, बाि क्िबका प्रलिलनलि, सािालजक पररचािक 

िथा बाि अलिकारकि" भहरु िध्ये आवश्यकिानुसार सिावेस हुने गरी लनलिि अवलिका 

िालग बढीिा िीन सदस्यीय उपसलिलि वा काययटोिी गठन गरी पररचािन गनय सके्नछ ।  

(२)  उपदफा (१) बिोलजि गठन हुने उपसलिलि वा कायय टोिीको काि, कियव्य र 

अलिकार, कायय प्रकृलि अनुसार काििा खरटए वा काि गरे वापि टोिी वा सदस्यि े

पाउने भतम ा वा पाररश्रलिक वा सेवा सुलविा िथा अन्य काययलवलि गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाको प्रचलिि लनयिानुसार सलिलििे िोकी कदए बिोलजि हुनेछ । 
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19. वडा स्िरीय बाि अलिकार सलिलिाः (१) वडा स्िरीय बाि अलिकार सलिलििा दहेाय 

बिोलजिका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्:- 

 (क) सम्बलन्िि वडाको वडाअध्यक्ष   –

अध्यक्ष 

 (ख) वडािे िोकेको िलहिा सदस्यसलहि 2 जना वडा सदस्य,   –

सदस्य 

 (ग) वडालभत्रका लवद्याियका प्रिानाध्यापक वा लनजिे िोकेको फोकि 

लसक्षकिध्येबाट 

  बढीिा 3 जना        -सदस्य 

 (घ)  वडा स्िरीय बाि सञ्जाििे िोकेको 1 जना बालिका सलहि 2 जना       

 –सदस्य  

 (ङ)  वडा प्रहरी प्रिखु, नेपाि प्रहरी                      –सदस्य 

 (च) सिाजसेवी, बाििनोलवज्ञ, बािअलिकार/बािन्यायका कायायनुभवी व्यलि 

िध्येबाट अध्यक्षि ेिनोनयन गरेका बढीिा चार जना          

 -सदस्य 

 (छ) वडा सलचव      –सदस्य–सलचव  

  (२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बिोलजि िनोलनि सदस्यको पदावलि चार वषयको 

हुनेछ । 

 

(3) सलिलििे आवश्यकिाअनुसार सलिलिको सदस्य नरहकेा वडा सदस्य, वडालस्थि 

लवद्यािय व्यवस्थापन सलिलि वा संघसंस्थाका प्रलिलनलििाई बैठकिा आिलन्त्रि 

गनय सके्नछ। 

20. वडा स्िरीय बाि अलिकार सलिलिको काि, कियव्य र अलिकाराः (1) वडा स्िरीय बाि 

अलिकार सलिलिको काि, कियव्य र अलिकार दहेाय बिोलजि हुनेछाः 

(क) वडाबाट प्रस्िालवि हुने बािबालिका र बाि अलिकार सम्बन्िी योजना, नीलि र 

काययक्रिहरूको बाि अलिकारिा आिाररि सहभालगिािूिक ढंगबाट लनिायण 

गने 

(ख) वडा िहिा बाि अलिकारका सचेिना, प्रलसक्षण काययक्रिहरू सञ्चािन गने 

गराउने 
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(ग) वडािाइय बािितै्री बनाउने लसङ्गो प्रकक्रयाको नेिृत्व लिन े

(घ) वडा िहिा बाि अलिकारको अवस्था अनुगिन िथा अध्ययन अनुसन्िान गने 

गराउने 

(ङ) बािबालिकाको सम्बन्ििा प्राप्त उजूरीहरूको सङ्किन गने र रायसलहि 

न्यालयक सलिलििा पठाउने 

(च) बािबालिकासंग परािसय िथा छिफि काययक्रि गने गराउने 

(छ) वडास्िरिा बािश्रि, बाि लववाह, बेचलवखन, ओसारपसार, बािबालिका 

लवरूद्द हुन े हहसंा, दवु्ययवहार, सोषण अन्त्यका िालग बाि संरक्षण िापदण्ड 

िजुयिा गरी कायायन्यन गने 

(ज) सावयजलनक सुनुवाइका सियिा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाबाट सम्पन्न भएका 

बाि अलिकारका काययहरूको प्रगलि लववरण सावयजलनक गने 

(झ) वडा िहिा बाि अलिकारका िालग काययरि सरकारी लनकाय, संघससं्था, 

पररयोजना िथा सेवाहरूको नक्सांकन गने 

(ञ) बाि अलिकारको संरक्षण िथा संवर्द्यनका िालग बहुपक्षीय लनकायहरूसंग 

सिन्वय िथा सहकायय गने 

(ट) वडािा रहकेा बािक्िब, सञ्जाि, सिहूको सचूी ियार गरी स्थानीय बाि 

अलिकार सलिलििा पेस गने 

(ठ) वडािा सञ्चालिि बािगृह, अस्थायी सरंक्षण सेवा केन्रहरूको अनुगिन गरी 

स्थानीय बाि अलिकार सलिलििा प्रलिवेदन पेस गने 

 

21. वडा बाि अलिकार सलिलिको बठैकसम्बन्िी व्यवस्थााः वडा बाि अलिकार सलिलिको 

बैठक सम्बन्िी व्यवस्था दहेाय बिोलजि लनिायरण गररएको छ:– 

(१)  सलिलिको बैठक कम्िीिा वषयको चार पटक अध्यक्षिे िोकेको लिलि, सिय र 

स्थानिा बस्नेछ    

(२)  अध्यक्षको लनदसेनिा सलिलिको बैठक सदस्य–सलचविे बोिाउनेछ । 

(३)  सदस्य–सलचविे सलिलिको बैठक बस्न े सूचना सलहि बैठकिा छिफि हुने 

लवषयहरूको सूची िीन कदन अगावै सलिलिका सदस्यहरूिाई उपिब्ि गराउनु 

पनेछ । 

(४)  सलिलििा ित्काि कायि रहकेा सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रलिसि भन्दा बढी 

सदस्यहरू उपलस्थि भएिा सलिलिको बैठकको िालग गणपरूक सङ्ख्या पुगेको 

िालननेछ । 
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(५)  सलिलिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षिे गनेछ र लनजको अनुपलस्थलििा उपलस्थि 

सदस्यहरूिे आफू िध्येबाट छानेको सदस्यि ेबैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

(६)  बैठकिा उपलस्थि सदस्यहरुको बहुििको लनणयय िान्य हुनेछ । िि बराबर भएिा 

बैठकको अध्यक्षिा गने व्यलिि ेलनणाययक िि कदन सके्नछ ।  

(७)  सलिलिको बैठकको लनणयय सलिलिको अध्यक्ष र सदस्य-सलचवद्वारा प्रिालणि 

गररनेछ।  

(८)  सलिलिको बैठक िथा सञ्चािन खचय गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको लनयिानुसार 

हुनेछ ।   

(९)  बैठक सम्बन्िी अन्य काययलवलि सलिलिि ेलनिायरण गरे बिोलजि हुनेछ। 

 

 

पररच्छेद ७ 

बाि कल्याण अलिकारी 

22. बाि कल्याण अलिकारीको लनयलुिाः (१) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे ऐनको दफा ६१ को 

उपदफा (१) बिोलजि बाि कल्याण अलिकारी लनयुि गनेछ ।   

(२)  उपदफा (१) बिोलजि बाि कल्याण अलिकारीको लनयुि नभएसम्ि गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकािे िलहिा िथा बािबालिका साखा प्रिुख वा अलिकृि स्िरको अन्य 

कुनै कियचारीिाई बाि कल्याण अलिकारी िोक्न सके्नछ । 

(३)  उपदफा (१) अनुसार लनयुि वा उपदफा (२) अन्िगयि िोककएको  बाि कल्याण 

अलिकारीिे स्थानीय बाि अलिकार सलिलिको सदस्य सलचवको रूपिा काि गनेछ 

। 

23. बाि कल्याण अलिकारीको काि, कियव्य र अलिकाराः बाि कल्याण अलिकारीको काि, 

कियव्य र अलिकार दहेायबिोलजि हुनेछाः 

(क) स्थानीय बाि अलिकार सलिलिको लनणयय एवं लनदसेनहरू कायायन्वयन गने वा 

गराउने। 

(ख) नेपाि सरकार, प्रदसे सरकार र गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाबाट स्वीकृि नीलि र 

योजना अनुरूप सलिलिको वार्षयक काययक्रि र बजेट िजुयिा िथा कायायन्वयन गनय 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका र स्थानीय बाि अलिकार सलिलििाई आवश्यक 

सहयोग गने एवं कायय सम्पादनको प्रगलि प्रलिवेदन सलिलिको बैठकिा पसे गने ।  
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(ग) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकालभत्र स्थायी िथा अस्थायी रूपिा बसोबास गने सब ै

बािबालिकाि ेप्राप्त गनुयपने हरेचाह, स्वास््य, लसक्षा, संरक्षण िथा सहभालगिाको 

अवस्था सम्बन्िी ि्याङ्क सङ्किन, अध्यावलिक र लवश्लेषण गरी प्रलिवेदन 

ियार गने । 

(घ) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका जोलखििा परेका, लवसेष संरक्षणको आवश्यकिा 

भएका, वैकलल्पक हरेचाहको आवश्यकिा भएका िथा कसूरबाट पीलडि 

बािबालिकाको ित्काि उद्दार, िनोसािालजक परािसय, उपचार, अस्थायी 

संरक्षण, आिाबाबुिाई पाररवाररक सहयोग, पाररवाररक पुनर्ियिन िथा 

वैकलल्पक स्याहार िगायिका कायय गने ।   

(ङ) खण्ड (घ) बिोलजिका कायय गनय कायययोजना ियार गरी स्थानीय बाि अलिकार 

सलिलि सिक्ष स्वीकृलिका िालग पेस गने र स्वीकृि कायययोजना कायायन्वयन गने 

। 

(च) आन्िररक िथा अन्िरदसेीय िियपुत्र/िियपुत्रीका रूपिा जान योग्य आफ्नो 

भौगोलिक क्षते्रलभत्र स्थायी ठेगाना भएका बािबालिकाको लववरण गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाबाट स्वीकृि गराई रालिय बाि अलिकार पररषद ्िा उपिब्ि गराउने 

। 

(छ) बािबालिकालवरुर्द्को कसूरको अनुसन्िान प्रकक्रयािा पीलडि िथा कानूनको 

लववादिा परेका बािबालिकाको अस्थायी िथा पाररवाररक संरक्षणका िालग 

प्रहरी कायायिय िथा अदािििाई आवश्यक सहयोग उपिब्ि गराउने । 

(ज) ऐनको दफा ४९ बिोलजि गोसाईकुण्ड गाउँपालिकालभत्र भएको वैकलल्पक 

हरेचाहको व्यवस्था,  पुनस्थायपना केन्र, अस्थायी संरक्षण सेवा, लनगरानी कक्ष, 

िथा बािबालिकािाई सैलक्षक प्रयोजनका िालग रालखएका िठ, गुरूकूि, गुम्बा, 

िदरसा, चचय जस्िा आवासीय गृहको लनयलिि अनुगिन गरी सोको प्रलिवेदन 

स्थानीय बािअलिकार सलिलि िथा अन्य सम्बलन्िि लनकायिा पेस गने ।  

(झ) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा भएका बािअलिकार उल्िङ्घनका घटनािा 

बािबालिकाको ित्काि उद्दार, राहि, संरक्षण र घटना व्यवस्थापनसम्बन्िी कायय 

गने ।  

(ञ) िुिुकी दवेानी संलहिा, २०७४ बिोलजि बािबालिकाको संरक्षक वा िाथवर 

लनयुलिका िालग अदािििा लनवेदन कदने । 
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(ट) बािबालिकाको िालग वकैलल्पक हरेचाहको उपिब्ििाको प्रलिवेदन अदाििि े

िाग गरेको अवस्थािा पेस गने ।  

(ठ) वैकलल्पक हरेचाहिा रालखएका बािबालिकाको जन्िदिाय गनय, नागररकिा 

बनाउन र लनजको चि अचि सम्पलतम को अलभिखे राखी सरंक्षण गनय सम्बलन्िि 

लनकायिा सहजीकरण िथा लसफाररस गने । 

(ड) बािबालिकाको गोपलनयिाको हकको उल्िंघन नहुने गरी खण्ड (ग), (झ), (ञ) र 

प्रचलिि कानून बिोलजि प्रकालसि गनुयपने सूचना सिेिको प्रलिवेदन स्थानीय 

बाि अलिकार सलिलिको स्वीकृलििा प्रकासन गने र सोको लववरण आर्थयक वषय 

सिाप्त भएको साठी कदनलभत्र प्रदसे बाि अलिकार सलिलि र रालिय बाि 

अलिकार पररषदिा पेस गने ।  

(ढ) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको योजना िजुयिा प्रकक्रयािा बािबालिकाका 

लवषयिाई प्राथलिकिा कदन पहि गने । 

(ण) सलिलिबाट प्रत्यायोलजि अन्य काि गने गराउने । 

 

पररच्छेद ८ 

बाि िनोलवज्ञ, सिाजसवेी िथा सवेाप्रदायकसम्बन्िी व्यवस्था 

 

24. सिाजसवेी िथा बाि िनोलवज्ञको सचूीकरण िथा लनयलुि (1) गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाका क्षते्रलभत्र सिाजसेवी िथा बाििनोलवज्ञको रूपिा काि गनय चाहने 

व्यलिि ेस्थानीय बाि अलिकार सलिलिसिक्ष आफ्नो नाि सूचीकृि गराउनुपनेछ। 

(2)  उपदफा (१) बिोलजि सिाजसेवी िथा िनोलवज्ञिाई सूचीकृि गनयका लनलितम  

स्थानीय बाि अलिकार सलिलिि े आवश्यक कागजाि िथा लववरण खिुाई 

सचूना जारी गनेछ। 

(3)  सिाजसेवी िथा बाि िनोलवज्ञको रूपिा काि गनय इच्छुक व्यलिि ेसूचनािा 

िोककए बिोलजिका कागजाि िथा लववरणसलहि स्थानीय बाि अलिकार 

सलिलििा लनवेदन कदनुपनेछ ।  

(4)  उप-दफा (3) बिोलजिको लनवेदन िथा कागजािको जाँचबुझबाट िोककएको 

न्यूनिि योग्यिा पुगेका लनवेदकहरूिाई सिाजसवेी वा बाििनोलवज्ञका रूपिा 

सूचीकृि गरी स्थानीय बाि अलिकार सलिलििे सोको सूचना प्रकासन गनेछ । 

(5) सूचीकृि सिाजसेवी र बाििनोलवदिध्येबाट सम्बलन्िि क्षते्रिा काि गने 

सिाजसेवी र बाििनोलवको छनौट र लनयुलिको प्रकक्रया, लनजको काि, 

कियव्य, अलिकार, पाररश्रलिक िथा अन्य सुलविा अन्य लनकायको हकिा 
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सम्बलन्िि लनकायका िालग िोककएको वा िोककएबिोलजि र गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाअन्िगगयिको कािको हकिा स्थानीय बािअलिकार सलिलिको 

लसफाररसिा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाि ेिोकेबिोलजि हुनेछ । 

25. सवेाप्रदायकको नक्साङ्कन िथा सचूीकरणाः (1) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा रही 

बािबालिकाको हक, लहि र अलिकारको संरक्षण िथा संवर्द्यनिा काि गने संस्थाहरूिाई 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे सूचीकृि गनुपनेछ । 

(2) उपदफा (1) सूचीकृि हुन संस्थाहरूि े स्थानीय बाि अलिकार सलिलििा 

आवश्यक कागजाि िथा लववरणसाथ लनवेदन गनेछन् ।  

(3) उप-दफा (२) बिोलजिको लनवेदन िथा कागजािको जाँचबुझ स्थानीय बाि 

अलिकार सलिलिि े िोकेको योग्यिा पुगेका लनवेदकहरूिाई सेवा प्रदायक 

लनकायको रूपिा नगर बाि अलिकार सलिलिि ेसचूीकृि गरेको सूचना प्रकासन 

गनेछ । 

(5) उपदफा (4) बिोलजि सचूीकृि भएका लनकायिाइय सलिलिि ेआवश्यक परेको 

बेिािा सम्झौिा गरी सवेाप्रवाहको अवसर प्रदान गनेछ। 

 

पररच्छेद ९ 

बाि कोष सञ्चािन िथा व्यवस्थापन 

 

26. बािकोषाः (1) लवसेष संरक्षणका आवश्यकिा भएका िथा जोलखििा परेका िथा 

हहसंापीलडि बािबालिकाको सहयोगाथय गोसाईकुण्ड गाउँपालिकास्िरिा एक बाि कोष 

रहनेछ। 

(2) उपदफा (1) बिोलजिको बािकोषिा दहेाय बिोलजिका रकिहरू रहनेछन् 

(क) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाबाट वार्षयक रूपिा लवलनयोलजि बजेट 

(ख) संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने सहायिा  

(ग) लनजी व्यवसाय िथा व्यलिहरूबाट प्राप्त हुने आर्थयक सहायिा 

(घ) स्थानीय न्यालयक सलिलिबाट बािअलिकार प्रचिन गराउने लसिलसिािा 

बािबालिकालवरूर्द् भएको उल्िङ्घनवापि साबािक व्यलििाई गररएको 

जररवाना रकि 

(ङ) बाि अलिकारको संरक्षण िथा संवर्द्यनका िालग संघ िथा प्रदसे 

सरकारबाट प्राप्त रकि 

(च) अन्य िोककएका आम्दानी 
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27. कोष सञ्चािक सलिलिाः (१) गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािा बाि कोष सञ्चािनका िालग 

दहेाय बिोलजिको संयोजक र सदस्य रहकेो एक बाि कोष सञ्चािक सलिलि रहनेछ:- 

(क) अध्यक्ष, गाउँपालिकास्िरीय बाि अलिकार सलिलि,       – संयोजक 

(ख) प्रिुख प्रसासकीय अलिकृि      -  

सदस्य 

(ग) िेखा प्रिुख        - 

सदस्य 

(घ) स्थानीय बाि अलिकार सलिलिका सदस्य िध्ये सलिलििे िोकेको  – 

सदस्य 

(ङ) बाि कल्याण अलिकारी         - सदस्य 

सलचव 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सलिलिको बैठकिा आवश्यकिानुसार सम्बलन्िि 

सरोकारवािािाई आिन्त्रण गनय सककनेछ । 

 

28. बाि कोष सञ्चािक सलिलिको काि, कियव्य र अलिकाराः बाि कोष सञ्चािक सलिलिको 

काि, कियव्य र अलिकार दहेाय विोलजिको हुनछे । 

(क) ित्कािीन सियिा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकालभत्र आपिकािीन अवस्थािा 

रहकेा बािबालिकाको उर्द्ार संरक्षणका िालग स्थापना भै सञ्चािनिा रहकेा 

नगर बािसरंक्षण सलिलि, गाउँ बािसंरक्षण सलिलि र वडा बािसंरक्षण 

सलिलिका नाििा रहकेो बाि उर्द्ार कोषको नाििा रहकेो सब ैकोष रकि 

खोजी गरी यस काययलवलि बिोलजि बनेको बाि कोषिा जम्िा गने, गराउने, 

(ख) जोलखि अवस्थािा रहकेा र लवसेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका 

बािबालिकाको उर्द्ार गने, स्वास््योपचार गने, पुनस्र्थापना गने िथा त्यस्िा 

बािबालिकािाई  राहि कदने सम्बन्ििा आवश्यक काययक्रि िजुयिा गने, 

(ग) कुनै बािबालिका जोलखि अवस्थािा भए वा नभएको लनिायरण गने,  

(घ) स्वीकृि काययक्रिको िालग कोष पररचािन गने वा गराउने, 

(ङ) स्वीकृि काययक्रि कायायन्वयन भए नभएको सम्बन्ििा अनुगिन गने, 
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(च) जोलखि अवस्थािा रहकेा बािबालिकािाई  राहि  स्वरुप  कदइने  रकिको  

िापदण्ड  बनाई  िागू गने, 

(छ) जोलखि अवस्थािा रहकेा बािबालिका सम्बन्िी अध्ययन िथा अनुसन्िान 

गने वा गराउने, 

(ज) सलिलिबाट गररने काययक्रिको अनुगिन गने वा गराउने, 

(झ) बािबालिकाको क्षेत्रिा काि गने लनकाय िथा ससं्थासँग सिन्वय गने, 

(ञ) कोष वृलर्द्को िालग स्रोिको खोजी गने  

(ट) जोलखि अवस्थािा रहकेा बािबालिकासम्बन्िी अन्य काि गने वा गराउने । 

29. बाि कोष सञ्चािक सलिलिको बठैक सम्बन्िी व्यवस्थााः सलिलिको बैठक सम्बन्िी 

व्यवस्था दहेाय बिोलजि कायि गररएको छाः- 

(1)  सलिलिको बैठक आवश्यकिा अनुसार बस्नेछ । 

(2)  सलिलिको बैठक संयोजकिे िोकेको लिलि, सिय र स्थानिा बस्नेछ । 

(३)   सलिलिको  बैठक  बस्नभुन्दा  कम्िीिा  चौबीस  घण्टा  अगावै  सलिलिको  

सदस्य–सलचविे बैठकिा छिफि हुने काययसचूी सलहिको सूचना सव ै

सदस्यहरुिाई कदनु पनेछ। 

(४)  सलिलिको दईु लिहाइ सदस्यहरु उपलस्थि भएिा सलिलिको बैठकको िालग 

गणपूरक संख्या पुगेको िालननेछ । 

(५)  सलिलिको बैठकको अध्यक्षिा सलिलिको अध्यक्षि े गनेछ र लनजको 

अनुपलस्थलििा सलिलिका उपलस्थि सदस्यहरुिे आफूिध्येबाट छानेको 

सदस्यिे गनेछ । 

(६)  सलिलिको बैठकिा बहुििको राय िान्य हुनेछ र िि बराबर भएिा बैठकको 

अध्यक्षिा गने व्यलिि ेलनणाययक िि कदनेछ । 

(७)  सलिलिको लनणयय सलिलिको सदस्य–सलचवि ेप्रिालणि गरी राख्नेछ । 

(८)  सलिलिको बैठकसम्बन्िी अन्य काययलवलि सो सलिलििे लनिायरण गरेबिोलजि 

हुनेछ ।  

(९)  जोलखििा रहकेा बािबालिकाको आकलस्िक उर्द्ार िथा पुनस्र्थापना गनुय पने 

अवस्था भएिा सलिलिको संयोजक र सदस्य सलचवको आपसी सहिलिि े

आवश्यक हुन ेरकि  लनकासा खचय गने सके्नछन् ।िर सो खचय रकि सलिलिको 

बैठकबाट अनुिोदन गनुय पनेछ । 
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30. कोषको प्रयोग प्रयोजनाः (1) बाि कोषको प्रयोग दहेाय बिोलजिको प्रयोजनको िालग गनय 

सककनेछाः- 

(क)  लवसेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका िथा आपिकािीन अवस्थािा रहकेा 

बािबालिकाको उर्द्ार गनय,   

(ख) लवसेष संरक्षणको आवश्यकिा भएका िथा आपिकािीन अवस्थािा रहकेा 

बािबालिकाकािाई राहि, अस्थायी संरक्षण सेवा, पाररवाररक पुनर्ियिन 

िथा पुनाःस्थापना, िनोसािालजक लविसय, स्वास््य उपचार, कानूनी उपचार, 

छात्रवृलतम  जस्िा सेवा प्रदान गनय,  

(ग)  बािबालिकाको हकलहि सम्बन्ििा कोष सञ्चािक सलिलििे िोके 

बिोलजिको अन्य काि गनय गराउन  

(२) बािकोषबाट गररने बािबालिकाको सहयोगका िालग कोष सञ्चािक 

सलिलििे िोके बिोलजिको कागजाि पेस गनुयपनेछ । 

31. बािकोषको खचयका सीिााः (1) बाि कोषको रकि दहेायका अवस्थािा कोष सञ्चािक 

सलिलिको लनणययबाट खचय गनय सककने छाः 

  

(क) हहसंा पीलडि बािबालिकािाइय अलिकिि रू.10 हजार सम्िको 

घर कफि" भ िथा स्वास््य उपचार सेवाका िालग 

(ख) हहसंा पीलडि बािबालिकाको न्यायका िालग अस्थायी आवास, 

िनोलविसय, यािायाि िथा कानूनी सहायिािा िाग्ने खचय अलिकिि रू. 

25 हजार सम्ि 

(ग) जोलखििा रहकेा बािबालिकाका िालग ित्काि राहि, सैलक्षक वृलतम , 

स्वास््य सेवा एवं सािालजक संरक्षणवापि अलिकिि प्रलि बािबालिका 

रू. 5 हजार सम्ि 

(घ) लवसेष पररलस्थलििा बािबालिकाको सरंक्षणका िालग सहयोग 

रकिको सीिा कोष सञ्चािक सलिलिको लनिायरण गरे बिोलजि हुनेछ। 

(2) बाि कोषको रकि िालिि, गोष्ठी, बैठकभतम ा, भ्रिण िथा अनुगिन एवं प्रसासलनक 

कायय र सचेिनाका काययक्रििा खचय गनय पाइने छैन। 

 

32. कोषको खािा सञ्चािनाः (1) कोषको रकि सलिलिको लनणययिे कोष िथा िेखा लनयन्त्रक 

कायायियको सहिलििा नेपाि राष्ट बैकबाट इजाजि प्राप्त पायक पने क वगयको बैंकिा वा 
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नेपाि सरकारबाट लवतम ीय कारोबार गने अनुिलि प्राप्त सहकारीिा खािा खोिी सञ्चािन 

गररनेछ। 

(2)  उपदफा 1 बिोलजिको खािा सञ्चािनका िालग प्रिुख प्रसासकीय अलिकृि र िेखा 

प्रिुखको संयुि दस्िखििा सञ्चािन गररनेछ। 

(3)  प्रचलिि कानूनिा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएपलन कोषको रकि खचय नभइ आर्थयक 

वषयको अन्त्यिा बाँकी रहिेा त्यस्िो रकि किज हुने छैन। 

33. कोषको िखेा र िखेा परीक्षणाः (1) कोषको आय व्ययको िखेा नेपाि सरकारिे अपनाएको 

िेखा प्रणािी बिोलजि रालखनेछ। 

(2) कोषको िेखा पररक्षण गाउँपालिकाको िखेा परीक्षणिा खरटएको टोिीबाट 

हुनेछ। 

 

 

 

पररच्छेद-१० 

लवलवि 

34. स्रोिको व्यवस्थापनाः यस गाउँपालिका िथा वडाि ेबाि अलिकारको संरक्षण िथा संवर्द्यन 

कायय सञ्चािन गनय योजना लनिायण गरी सो योजनाको कायायन्वयनका िालग आवश्यक 

बजेट िथा स्रोिको व्यवस्थापन गनेछ । 

35. प्रोत्साहन परुस्कारको व्यवस्थााः बाि अलिकारको संरक्षण िथा सवंर्द्यन काययिा 

उल्िखेनीय योगदान कदने व्यलि, बािक्िब, सञ्जाि िथा संघसंस्थािाइय गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकािे परुस्कार कदन वा संघसंस्थािाई आर्थयक सहयोग प्रदान गनय सके्नछ । 

   

36. यस ै काययलवलि बिोलजि भए गरेको िालननाेः यस गाउँपालिकािे यो काययलवलि िागू 

हुनुभन्दा अलघ गरेका बािबालिका सम्बन्िी काययहरू यसै काययलवलि बिोलजि भए गरेको 

िालननेछ। यस काययलवलििा उल्िखे नभएका प्रकक्रयाहरू अविम्वन गदाय बािबालिका 

सम्बन्िी प्रचलिि नेपाि सरकार िथा प्रदसे सरकारको कानूनिा भएको बाि अलिकार 

संरक्षण र सम्बियन प्रकक्रयाहरू अविम्वन गनय कुनै बािा पने छैन। 
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अनसुचूी १ 

 

अनुसूची १ 

 गाउँपालिका क्षेत्रका बािबालिकाको अलभिखे फाराि 

अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

बािलवका

स लसक्षा 

चार वषे 

लससु 

प्रदायक संस्था     क्षििा 

सहभागी लससु/असहभागी 

लससु 

    अनुपाि 

जनसलि सक्षििा / योग्यिा     सैलक्षक योग्यिा 

कदवा खाजा     क्यािोरी 

आवास र लवद्यािय दरूी      िीटर 

बािलसक्षािा घरिुरी खचय     रकि 

आिारभूि 

लसक्षा 
प्रलिकक्षा भनाय (नयाँ)      

उतम ीणयअनुतम ीणय       

लवद्यािय छोडाइ      

लवद्याियबालहर 

बािबालिका 

     

कदवा खाजा     क्यािोरी 

आवास र लवद्यािय दरूी      लिटर 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

सुरु भनाय र लसक्षा सम्पन्िा 

उतम ीणय 

     

िाध्यि भाषा (लवषयगि 

रूपिा) 

     

लनाःसुल्क पाठ्यपुस्ि आपूर्िय      

लनाःसुल्क सैलक्षक सािग्री 

आपूर्िय 

     

लवषयगि जनसलि र 

लवद्याथ" भ 

     

लवद्युिीय िाध्यिको प्रयोग      प्रकार 

लसक्षािा घरिुरी खचय     रकि 

िाध्यलिक 

लसक्षा 
प्रलिकक्षा भनाय (नयाँ)      

उतम ीणयअनुतम ीणय       

लवद्यािय छोडाइ      

लवद्याियबालहर 

बािबालिका 

     

आवास र लवद्यािय दरूी      लिटर 

सुरु भनाय र लसक्षा सम्पन्िा 

उतम ीणय 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

िाध्यि भाषा (लवषयगि 

रूपिा) 

    प्रकार 

लनाःसुल्क पाठ्यपुस्ि आपूर्िय      

लवषयगि जनसलि र 

लवद्याथ" भ 

    लवषय 

प्रालवलिक लसक्षा लवषय र 

लवद्याथ" भ 

    लवषय 

लवद्युिीय िाध्यिको प्रयोग      प्रकार 

लसक्षािा घरिुरी खचय     रकि 

वैकलल्पक 

लसक्षा/पर

म्परागि 

लसक्षा 

प्रदायक संस्था     प्रकार 

प्रलि कक्षा लवद्याथ" भ     उिेर 

लवषय र लसक्षण िाध्यि      प्रकार 

लसक्षण लवलि      प्रकार 

लवषयगि जनसलि र 

लवद्याथ" भ 

    अनुपाि 

प्रालवलिक लसक्षा लवषय र 

लवद्याथ" भ 

    अनुपाि 

लवद्युिीय िाध्यिको प्रयोग      प्रकार 

लसक्षािा घरिुरी खचय     रकि 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

 

खेिकुद 

 

 

 

 

बािबालिकाको खेि रुची     प्रकार 

लवद्याियिा उपिब्ि 

खेिकुद सािग्री  

     

लवद्याियिा उपिब्ि खिे र 

लवश्राि सिय (घण्टािा) 

     

सिुदायिा खिेकुद 

सहभालगिा 

     

अपाङ्गिा

िैत्री 

सेवाप्रवाह 

अपाङ्गिािैत्री भौलिक 

संरचना 

    प्रकार 

अपाङ्गसहाय उपकरण      प्रकार 

अपाङ्गिैत्री लसक्षणलवलि 

प्रयोग 

    प्रकार/अनुपाि 

अपाङ्गिैत्री लसक्षािा 

लवद्याथ" भ 

     

यौन िथा 

प्रजनन 

यौन िथा प्रजनन स्वास््य 

लसक्षा 

    प्रकार 

स्वास््य संस्थािा सुत्केरी 

भएको 

     

प्रसूिीकि" भबाट गराएको 

सुत्केरी 

     

अन्य असुरलक्षि सुत्केरी       

गभयविीको स्वास््यजाँच     पटक 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

गभयविी िलहिा      

लचककत्सात्िक गभयपिन      

गैरलचककत्सात्िक गभयपिन      

अलनलच्छि वा जबरजस्ि 

गभयिारण 

     

पररवार लनयोजन सािनको 

आपूर्िय 

    प्रकार 

लनयोजनसािन किीबाट 

गभयिारण 

     

न्यून िौििा जन्िेका 

नवजाि 

     

जन्िपलछ नवजाि िृत्यु      

सुत्केरी हुदँा आिाको िृत्य ु      

लससुजन्ि अलभिेख      

गोप्यिा कायि सङ्केिको 

प्रयोग 

     

वास्िलवक नािको खुिासा      

अन्य पक्षबाट नािको 

खुिासा 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

दईु वषय पूरा स्िनपान  गनय 

पाएका बािबालिका 

     

स्वच्छ खानेपानी पुगेको 

घरिुरीका बािबालिका 

     

स्वास््य र पोषण 

लसक्षा/सूचना 

     

लनयलिि बािबालिका 

स्वास्थजाँच  

     

सुरु छ िलहना अटुट लससु 

स्िनपान 

     

बािबालिकािाई पोषण 

आपूर्िय 

     

खोप िगाएका बािबालिका      

पाँच वषयिुलनका लससुको 

िृत्य ु

     

कि िौि वा कुपोलषि पाँच 

वषयिुलनका लससु 

     

रोकथाि 

उपचार र 

लनयन्त्रण 

िाग्न ेिथा सने रोगबारेको 

सचेिना प्रवर्द्यनिा जन 

सहभालगिा 

    प्रकार 

खोप िगाएका जनसािारण      प्रकार 

रोगको रोकथाििा 

सहभालगिा 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

यककन गररएका रोग र 

उपचारबाट लनको भएका 

बािबालिका 

     

दवु्ययसनीिा सािेि 

बािबालिका 

    प्रकार 

िानलसक स्वास््य सेवा 

प्रवाह 

     

िानलसक स्वास््य 

सेवािाभालन्वि  

     

आपत्कािीन सेवाबाट 

िाभालन्वि 

     

लवसेषज्ञ सेवा िाभालन्वि     प्रकार 

सेवा प्रदायक संस्था र 

क्षििा 

    प्रकार 

स्वास््य जनसलि र 

सेवाग्राही 

     

स्वास््य लबिािा 

बािसहभालगिा 

     

जन्ि 

प्रिाण र 

दिाय  

बािबालिकाको जन्ि 

अलभिखेन 

     

जन्ि दिाय पञ्जीकरण      

आिाको नािबाट िात्र 

जन्िदिाय 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

आिाबाबु बेठेगान जन्िदिाय      

संरक्षकत्व दवु ैबाबुआिासाथ रहकेा      

आिाको िात्र संरक्षकत्विा 

रहकेा 

     

स्वैलच्छक संरक्षकत्विा 

रहकेा  

     

िाथवरको संरक्षकत्विा 

रहकेा 

     

क्षेत्रलभत्र िियपुत्र/पतु्री रहकेा      

िियपुत्रपतु्री भ ैक्षेत्रबालहर 

गएका 

     

लवसेष संरक्षणिा रहकेा      

बािश्रिलवरुर्द्को कारबाई      

बािसंरक्षण िापदण्ड िागू 

संस्था 

     

िापदण्ड उल्िङ्घनलवरुर्द् 

कारबाई 

     

सहभालगि

ाा 

लवद्याियका लनणययिा       

न्यालयक लनणययिा       

सावयजलनक संस्थागि 

लनणययिा 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

बािक्िब दिाय      

सावयजलनक सिारोहिा 

सहभालगिा 

     

न्यालयक 

अलिकार 

प्रचिन 

लवद्याियिा बाििैत्री 

वािावरण 

     

बाििैत्री संरचना लनिायण र 

िियि 
     

लनणययपूवय प्रभालविको 

िारणा बुझ्ने 

     

संरक्षकीय अलभििको 

अवसर 

     

उिेरसापेक्ष बोिीवचन र 

व्यवहार 

     

िािृभालषक दोभासेको सेवा      

लनणययपूवय प्रभालविको 

िारणा बुझ्ने 

     

अनसुन्िान लनगरानी       

पररवार वा संरक्षकसँगै 

राखी अनुसन्िान गररएका 

िुद्दा 

     

पररवार वा संरक्षकिाई 

जनाउ 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

लनयन्त्रणिा लिइएका 

बािबालिका 

     

लनयन्त्रण लिन प्रयुि 

िररका, बि िथा सरसािन 

     

 उपिब्ि बाि िनोलवद ्      

उपिब्ि सािालजक सेवा      

अनुसन्िानाथय लनगरानीको 

अवलि 

     

लनगरानी कक्षको भौलिक 

प्रबन्ि 

     

अलभभावक भेटघाट (घण्टा)      

कानुनव्यवसायीको भेटघाट 

(घण्टा) 

     

सहयोगाथय अलभभावकको 

बसाइ 

     

लभन्द ैअनुसन्िानएकाइ र 

जनसलि 

     

बािन्यायिा प्रलसलक्षि 

जनसलि  

     

पीलडि बािबालिका      
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

फौजदारी कसुर वा 

कसुरजन्य काययबाट पीलडि 

बािबालिका  

     

वारदािबाटै उर्द्ार गररएका 

बािबालिका 

     

अनुसन्िानिा सहयोगी 

रहकेा पीलडि बािबालिका  

     

पीलडिको अलिकारबारे 

सुसूलचि गररएका 

बािबालिका 

     

 उपिब्ि बाि िनोलवद ्      

उपिब्ि सािालजक सेवा      

लनजी कानुनव्यवसायीको 

सेवा 

     

कदसान्िर       

कदसान्िर गररएका िुद्दा      

अविलम्बि उपाय      

सफि कदसान्िर      

आरोलपि बािबालिका      

पीलडि बािबालिका      
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

पीलडि वयस्क      

कदसान्िर उल्टी भएका िुद्दा      

अलभयोजन      

प्रलियाचना सौदाबाजी (लप्ि 

बागेलनङ) सिालवष्ट गरी 

अलभयोलजि िुद्दा र 

बािबालिका 

     

सुिारगृहिा राख्ने बाहके 

अन्य स्वरूपका सजाय 

प्रस्िालवि अलभयोजन 

गररएका िुद्दा र 

बािबालिका 

    प्रकार 

सुिारगृहि ैराखी पुपयक्ष िथा 

लनरूपण हुन अलभयोजन 

गररएका िुद्दा र 

बािबालिका 

     

पपुयक्ष र लनरूपण      

पीलडि 

बािबालिकासम्बन्िी 
     

बािबालिकालवरुर्द् भएका 

कसुरका िुद्दा 

     

फौजदारी िुद्दा रहकेा 

पीलडि बािबालिका 

    िुद्दाका प्रकार 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

कारबाईिा सहभागी रहकेा 

पीलडि बािबालिका 

     

पीलडिको अलिकारबारे 

सुसूलचि गररएका 

बािबालिका 

     

प्रलिवादीकााे प्रत्यक्ष 

उपलस्थलििा पीलडि 

कारबाईिा सररक भएका 

िुद्दा 

     

प्रलिवादीको उपलस्थलि 

अप्रत्यक्ष िुल्याइएका िुद्दा 

     

कसरुजन्य काययका आरोलपि 

बािबालिकासम्बन्िी 
     

अलभभावकको उपलस्थलििा 

पुपयक्ष भएका िुद्दा र 

बािबालिका 

     

अलभभावकको उपलस्थलि 

नरहकेा िुद्दा र बािबालिका 

     

आफै कानुनव्यवसायी 

राखेका बािबालिका र िुद्दा 

     

बािइजिासको पूणयिािा 

पुपयक्ष भएका िुद्दा र 

बािबालिका 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

न्यायािीस िात्रको 

इजिासबाट पुपयक्ष भएका 

िुद्दा र बािबालिका 

     

बन्द िथा खुिा इजिासबाट 

पुपयक्ष भएका िुद्दा र 

बािबालिका 

     

पुपयक्षका िालग िाररखिा 

रहन ेगरी अलभभावकको 

लजम्िा कदएका बािबालिका 

     

ससिय अलभभावकको लजम्िा 

िगाइएका बािबालिका 

     

अन्य अलिकारी वा 

लनकायको सुपररवेक्षणिा 

सिुदायि ैरहन अनुिलि 

कदइएका बािबालिका 

     

पुपयक्षाथय सुिारगृहिा रहन 

पठाइएका बािबालिका 

     

सािालजक अध्ययन 

प्रलिवेदन प्राप्त बािबालिका 

र िुद्दा 

     

िनोवैज्ञालनक अध्ययन 

प्रलिवेदन प्राप्त बािबालिका 

र िुद्दा 

     

पीलडि प्रभाव प्रलिवेदन प्राप्त 

बािबालिका र िुद्दा 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

सजायपूवयको प्रलिवेदन प्राप्त 

बािबालिका र िुद्दा 

     

पुपयक्षबाट प्रलिवादीिे पणूय 

सफाइ पाएका बािबालिका 

र िुद्दा 

     

पुपयक्षबाट आंलसक 

बािबालिकाि ेसफाइ 

पाएका बािबालिका र िुद्दा 

     

१२० कदनलभत्र लनरूपण 

सम्पन्न िुद्दा 

     

सजायस्वरूप ससिय 

अलभभावकको लजम्िा 

िगाइएका बािबालिका र 

िुद्दा 

     

सेवा प्रदायकबाट 

अलभिुखीकरण गराउने गरी 

सजायस्थगन गररएका 

बािबालिका र िुद्दा 

     

िनोसािालजक परािसय 

गराउने गरी सजायस्थगन 

भएका बािबालिका र िुद्दा 

     

अलभभावक वा लवद्यािय वा 

अन्य संस्थागि लनगरानीिा 

िोककएको सिय र अवलिका 

िालग रहन ेगरी 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

सजायस्थगि भएका 

बािबालिका र िुद्दा 

सािुदालयक सेवाको सजाय 

पाएका बािबालिका र िुद्दा 

     

सुिारगृहिा रहन ेसजाय 

पाएका बािबालिका र िुद्दा 

     

बागहृ/बाि सिुारसम्बन्िी       

गृहको भौलिक क्षििा 

बािबालिकाको 

आवासक्षेत्र/कदवा सियिा 

बािबालिकाि ेघुिकफर गनय 

पाउने क्षेत्र/खेिकुद 

क्षेत्र/करेसाबारी/ व्यवस्थापन 

र सुरक्षा क्षेत्र 

     

गृहको जनसलि     प्रकार/योग्यिा 

प्रलसलक्षि जनसलि       

गृहिा उपिब्ि सेवाहरू     प्रकार/प्रलिकदन 

काययघण्टा 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

पुपयक्षाथय सुिारगृहिा रहन 

पठाइएका बािबालिका र 

िुद्दा 

     

सजायस्वरूप सुिार गृहिा 

रालखएका बािबालिका र 

िुद्दा 

    प्रकार 

अलभभावक भेटघाट (घण्टा)      

कानुनव्यवसायीको भेटघाट 

(घण्टा) 

     

सहयोगाथय अलभभावकको 

बसाइ 

     

सुिार काययक्रि      प्रकार 

बािबालिकाको व्यवहारिा 

आएको सुिार 

    िुद्दा र प्रकार 

व्यवहारको सुिारका 

आिारिा अवलि घटाउन वा 

छुट कदन वा स्वरूप 

पररवियका िालग लसफाररस 

गररएका बािबालिका र 

िुद्दा 

     

सजायको स्वरूप पररवियन 

भई सिुदायिा आएका 

बािबालिका 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

उपचाराथय आवासीय 

पुनाःस्थापनािा पठाइएका 

बािबालिका 

     

अदाििबाट बाँकी 

सुिारअवलि छुट भ ै

छुटकारा पाएका 

बािबालिका 

    प्रकार 

छुटकारा पूवयियारी कायय र 

बािबालिकाको सहभालगिा 

     

पाररवाररक पुनर्ियिनिा 

पठाइएका बािबालिका 

     

सप्ताहान्ि बास गने 

बािबालिका 

     

सिुदायिा पुनाःस्थालपि 

गररएका बािबालिका 
     

लवसेष 

संरक्षण र 

पुनाःस्थाप

ना 

लवसेष संरक्षणको खाँचोिा 

रहकेा बािबालिका 

     

उर्द्ार गररएका 

बािबालिका 

     

अस्थायी संरक्षण उपिब्ि 

गराइएका बािबालिका 

     

स्वास््योपचार गररएका 

बािबालिका 

     

पाररवाररक सहयोग       
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

वैकलल्पक हरेलवचारको 

प्रबन्ि गररएका 

बािबालिका 

     

नािेदारिाफय ि वैकलल्पक 

हरेचाह 

     

इच्छुक पररवारद्वारा हरेचाह      

पररवारिा हरेचाह गराउने 

संस्था 

     

पररवारिा हरेचाह गराउने 

संस्थािाफय ि हरेचाहिा 

रहकेा बािबालिका 

     

सहयोग प्रायोजन      

बािगृह      

बािगृहिा वैकलल्पक 

हरेचाह भएका बािबालिका 

     

बािगृहबाट पाररवाररक 

पुनर्ियिन गराइएका 

बािबालिका 

     

सािालजक पुनरेकीकरण 

गररएका बािबालिका 

     

पुनाःस्थापना गररएका 

बािबालिका 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

अलिकार 

प्रचिन 

न्यालयक सलिलििा परेका 

लनवेदन 

    प्रकार 

अलिकार प्रचिन गराउन 

गररएको आदसे 

     

अलिकार प्रचिनका िालग 

अन्य गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाको न्यालयक 

सलिलििाई िेलखपठाएको 

कायय 

     

अक् गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाबाट 

िेलखआएको अलिकार 

प्रचिन गराएको कायय  

     

बािबालिकाका िालग 

गररएको वैकलल्पक 

बन्दोबस्ि 

     

अलिकार प्रचिनका िालग 

लनवेदन 

     

अलिकार प्रचिनाथय जारी 

आदसे 

     

खारेज भएका लनवेदन      

दालयत्व पूरा नगनेिाई 

भएको सजाय 
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अलिकार/

सवेाप्रवाह 

कोटी 

 

पररसचूक 

 

िापन एकाइ 

सङ्ख्य

ाा 

लिङ्ग अन्य 

िलहि

ाा 

परुुष िसे्

रो 

 

बािबालिकािाई भराइएको 

क्षलिपूर्िय  

     

बािबालिकाका िालग 

गररएको वैकलल्पक 

बन्दोबस्ि 

     

पीलडि 

बािबालि

काको 

पुनाःस्थाप

ना 

स्वास््योपचार गररएका 

बािबालिका 

     

पाररवाररक सहयोग       

सहयोग प्रायोजन      

पुनाःस्थापना केन्र      

पुनस्थापना केन्र हरेचाह 

भएका बािबालिका 

     

पुनाःस्थापना गृहबाट 

पाररवाररक पुनर्ियिन 

गराइएका बािबालिका 

     

पुनाः सािालजक पुनरेकीकरण 

गररएका पीलडि 

बािबालिका 
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अनुसूची २ 

अनाथ, बेवाररस वा स्याहार सरंक्षण गने बाबुआिा वा अलभभावक नभएको 

बािबालिकासम्बन्िी सचूना 

 

 

श्री बािकल्याण अलिकारी/ ………….प्रहरी कायायिय 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 

रसुवा  

लवषयाः बेवाररस अवस्थािा बािबालिका फेिा परेकोि ेउद्दार िथा संरक्षणाथय प्रस्िुि गरेको 

 

िहोदय,  

रसुवा लजल्िा  गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा न.ं … िा लिलि……………………गिे  ….. 

बजेको सियिा बेवाररस अवस्थािा रहकेो दहेायबिोलजिको लववरणको बािबालिका फेिा 

परेको हुनाि ेलनजको ित्काि उर्द्ार िथा संरक्षणको व्यवस्था हुन यो जानकारी लनवेदन गरेको 

छुाः 

 

फेिा परेको बािबालिकाको नाि थराः 

हुलियााः 

उचाइाः 

उिेराः 

लिङ्गाः 

सारीररक अवस्थााः 

सक्षििााः 

बािबालिकासम्बन्िी थाहा हुन आएको अन्य कुरााः 

 

फेिा पाने व्यलिको नाि थराः  

ठेगानााः    सम्पकय  नम्बराः 

हस्िाक्षराः  
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cg';"rL # 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn cfj4tfsf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf 

lgj]bgkqsf] 9Ffrf 

 

 

 

          ldlt 

>L k|d'vHo", 

uf];fO{s'08 ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

:ofk|m' , /;'jf . 

 

ljifoM– ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn btf{÷cfa4tf u/L kfpmF eGg] af/] . 

 

dxf]bo, 

 

xfdLn] ============================================ gfdsf] ;+:yf÷afn Snj÷;~hfn vf]Ng rfx]sf]n] æafn clwsf/ 

;+/If0f sfo{ljlw @)&* n] u/]sf] Joj:yf adf]lhd ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn ;"rLs[t÷cfj4tf ug{sf] nflu 

b]xfosf] ljj/0f vf]nL lgj]bg k]; u/]sf 5f}+ . 

 

k|:tfljt ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] k|aGwfjnLsf]  b'O{k|lt, l;kmfl/;, ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn cfj4tf 

clen]v kmf/d / oyfzSo ;d"xsf kbflwsf/Lx¿sf] gfdfjnL, hGd btf{ k|df0fkqsf] kmf]6f]skL o;};fy ;+nUg 

ul/Psf] 5 . 
 

ejbLo 

cWoIf 
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cg';"rL $ 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn btf{ ;"rLs[t k|df0fkqsf] gd'gf 

 

 गोसाईकुण्ड गाउँपालिका F 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

स्यािुवेसी, रसुवा 

वागििी प्रदसे, नेपाि 
 

btf{÷cfj4tf k|df0fkq 

cfj4tf g+=–          ldltM– 

 

 

>L=======================================;+:yf÷afn Snj÷;~hfn 

7]ufgf ========== . 

 

 

========================================lhNNff=============================================== ufpFkflnsf===============j8f 

g+============sf] 

===================================================================================================ljb\ofno÷;d'bfo÷afnu[x÷afn 

;'wf/ u[xdf u7g 

ePsf]===================================================================================================================;+:yf÷afn 

Snj÷;~hfnnfO{ o; ufpFkflnsfdf cfj4tf u/L kflnsfsf] afn clwsf/ ;+/If0f sfo{ljlw @)&* sf] =bkmf 

( sf] Joj:yfcg';f/ btf{÷cfj4tfsf] k|df0fkq k|bfg ul/Psf] 5 . 
 

afnclwsf/sf] ;+/If0f / sfo{df ;+ljwfg tyf sfg'gsf] cwLgdf /xL o; ufpF÷gu/kflnsfsf] afnd}qL 

cleofgdf oxfFx¿sf] ;lqmo ;xeflutfsf] ck]Iff ub{5f} . 

 

       k|dfl0ft ug]{ 

         gfd M 

              kb M 

            b:tvtM 
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cg';"rL % 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn gjLs/0fsf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf 

lgj]bg kqsf] 9Ffrf 

 

  

          ldlt 

>L k|d'vHo", 

===== kflnsf 

==== sfo{kflnsfsf] sfof{no 

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

======================================. 

 

ljifoM– ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn gjLs/0f u/L kfpmF eGg] af/] . 

 

dxf]bo, 

 

=============lhNnf ===============================kflnsf=================================j8f g+==================================l:yt 

==============================ljBfno÷;d'bfo÷afnu[x÷afn ;'wf/ u[xdf cfwfl/t xfd|f] 

============================================ gfdsf] ;+:yf÷afnSnj÷;~hfn ldlt==================df btf{ g+ ==== ;fy 

btf{÷cfa4 e} lqmofzLn /xFb} cfPsf]df ;f]sf] ;dofjlw ====df ;dfKt x'g]÷ePsf] 5 . afn Sna÷;~hfn 

gjLs/0f ug{sf] nflu b]xfosf] ljj/0f vf]nL lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ . 

 

xfd|f] ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnn] jif{e/L ;DkGg u/]sf d'Vo lqmofsnfksf] ;+lIfKt ljj/0f, ;+:yf÷afn 

Sna÷;~hfndf /x]sf ;b:ox? tyf sfo{;ldltdf /x]sf kbflwsf/Lsf] ljj/0f o;};fy ;+nUg ul/Psf] 5 . 
 

ejbLo 

cWoIf 
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cg';"rL ^ 

 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn btf{÷cfa4tf lstfj 

 

qm=

;+= 

;+:yf÷afn 

Snj÷;~hfn

sf] gfd 

7]ufgf ;+:yf÷afn 

Snj÷;~hfn

df ;b:o 

;ª\Vof 

;+/Ifs

sf] gfd 

:yfk

gf 

ldlt 

;"rLs[

t g+= 

/ ldlt 

;Dks{ 

g+= 

k|df0fkq 

j'em\g]sf] 

gfd 

k|dfl0ft 

ug]{ 

 

afns  afln

sf 
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 cg';"rL & 

 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn ;"rLs/0f gjLs/0fsf] btf{ lstfj 

 

qm=

;+= 

;+:yf÷afn 

Snj÷;~hfn

sf] gfd 

7]ufgf ;+:yf÷afn 

Snj÷;~hfn

df ;b:o 

;ª\Vof 

;+/Ifs

sf] gfd 

:yfk

gf 

ldlt 

;"rLs[

t g+= 

/ ldlt 

;Dks{ 

g+= 

gjLs/0f 

ldlt 

k|dfl0ft 

ug]{ 

 

afns  afln

sf 

           

           

           

           

           

           

 

 

आज्ञाि,े 

दिुेन्र चालम्िङ 

प्रिुख प्रसासकीय अलिकृि 

 


