
सुनवल नगरपाललकाको बालबाललका सम्बन्धी ऐन २०७८ 

प्रस्तवाना 

नेपालको संववधानले व्यवस्था गरेको बाल अवधकार र सो संगको संवैधावनक हकलाई कार्ाान्वर्न गना आएको 

बालबावलका सम्बन्धि ऐन २०७५ तथा अन्तराष्ट्रिय बाल अष्ट्रिकार महासन्िीको भावना अनरुुप बालमतै्री नगरको रुपमा 

स्थाष्ट्रपत भई बाल अष्ट्रिकार संरक्षणको क्षेत्रमा रहकेा पाररवाररक एवं सामाष्ट्रिक र संस्थागत चुनौष्ट्रतहरुलाई सम्बोिन गर्द ै

नगरपाष्ट्रलकाबाट सञ्चालन गररने काययक्रम र प्रवाह गररन ेसेवामा बालबाष्ट्रलकाको भूष्ट्रमका सष्ट्रहत संस्थागत रुपमा ष्ट्रवकास 

गनय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को र्दफा १०२ अन्तगयत रष्ट्रह यो ऐन तिुयमा गरी लाग ुगररएको छ । 

पररच्छेर्द:- १ 

प्रारष्ट्रम्भक 

१. संष्ट्रक्षप्त नाम र प्रारम्भ :- 

१. यस ऐनको नाम सुनवल नगरपाष्ट्रलका बालबाष्ट्रलका सम्बन्िी ऐन २०७८ रहने छ। 

२. यो ऐन रािपत्रमा प्रकाशन भएको ष्ट्रमष्ट्रत र्देष्ट्रि लागू हुनेछ । 

२. पररभाषा:- ष्ट्रवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा  

(क)  " प्रमुि" भन्नाले सुनवल नगरपाष्ट्रलकाको प्रमुि सम्झनु पर्दयछ । 

(ि)  "नगरपाष्ट्रलका" भन्नाल ेसुनवल नगरपाष्ट्रलका िनाउँछ। 

(ग)  "बाल अष्ट्रिकार" भन्नाल ेबालबाष्ट्रलका सम्बन्िी ऐन २०७५ ल ेव्यवष्ट्रस्थत गरे बमोष्ट्रिम बालबाष्ट्रलकाको 

अष्ट्रिकारलाई िनाउँछ । 

(घ) "महासन्िी" भन्नाल ेबाल अष्ट्रिकार सम्बन्िी अन्तराष्ट्रिय महासन्िी सन् १९९८ लाई िनाउँछ । 

(ङ) "बाल कल्याण अष्ट्रिकारी" भन्नाल ेऐनको र्दफा ८ बमोष्ट्रिम तोकककर्दएको काम गन ेअष्ट्रिकारीलाई िनाउँछ । 

(च)  "बालबाष्ट्रलका" भन्नाले अठार बषय उमरे परुा नगरेका व्यष्ट्रि सम्झनु पर्दयछ । 

(छ) "प्राष्ट्रम्भक बाल ष्ट्रवकास" भन्नाल े छ बषय मुष्ट्रनका कुन ै पष्ट्रन बालबाष्ट्रलकाको सवायङ्गीण ष्ट्रवकासलाई 

(शारररीक, सामाष्ट्रिक, बौष्ट्रदर्दक र संवेगात्मक) ष्ट्रसकाईलाई िनाउँर्दछ । 

(ि) "तोककएको वा तोककए बमेष्ट्रिम" भन्नाले यस ऐन अन्तगयत बन्न े ष्ट्रनयमावष्ट्रलमा व्यवस्था हुने कुराहरुलाई 

िनाउनेछ। 

(झ) "सष्ट्रमष्ट्रत" भन्नाल ेऐनको र्दफा १४ बमोष्ट्रिम गरठत बाल अष्ट्रिकार सष्ट्रमष्ट्रतलाई िनाउँछ । 

 

पररच्छेर्द:- २ 

बालबाष्ट्रलकाको बाचँ्न पाउन ेअष्ट्रिकार 

३. बाचँ्न पाउन ेअष्ट्रिकार:- (१) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकालाई सम्मानपूवयक बाँच्न पाउन ेअष्ट्रिकार हुनेछ । 

(२) नगरपाष्ट्रलकाल ेबालबाष्ट्रलकाको सुरष्ट्रक्षत िन्म, बाँच्न पाउने अष्ट्रिकार र बालबाष्ट्रलकाको ष्ट्रबकासका लागी 

बालबाष्ट्रलकामाष्ट्रथ हुनसके्न र्दवु्ययवहारको रोकथाम िोष्ट्रिमको न्यूनीकरण लगायतका प्रष्ट्रतरोिात्मक र सुरक्षा 

सेवाका लागी आवश्यक उपाय अबलम्बन गनछे । 

४. नाम र पष्ट्रहचानको अष्ट्रिकार:-(१) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकालाई िन्मनासाथ आफ्नो पष्ट्रहचान सष्ट्रहत नाम पाउन े

अष्ट्रिकार हुनछे भने बुवा आमा वा संरक्षकल ेउष्ट्रनहरूको नाम रािी प्रचष्ट्रलत काननू बमोष्ट्रिम िन्मर्दताय गनुयपछय । 



(२) उपर्दफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेष्ट्रिएको भएतापष्ट्रन िबरिस्ती करणी वा प्रचलीत काननू बमोष्ट्रिम सिाय 

हुने हाडनाता करणीबाट र ष्ट्रववाह गनुय अष्ट्रघ न ैिष्ट्रन्मएका बुवा पत्ता नलागेका बालबाष्ट्रलकाको हकमा आमाल े

चाहमेा आमाको नाम मात्र उल्लेि गरी िन्मर्दताय गररकर्दनुपछय । 

५. उष्ट्रचत स्याहार हरेचाह पालनपोषणको अष्ट्रिकार:- (१) कुन ैपष्ट्रन बालबाष्ट्रलका बुवा आमा सँगै बस्न ेबालमैत्री 

वातावरणमा हुकयने र बावु आमाबाट उष्ट्रचत स्याहार, हरेचाह, पालनपोषण, संरक्षण तथा माया प्राप्त गन े

अष्ट्रिकार हुनछे । 

(२) कुनै पष्ट्रन बालबाष्ट्रलकाको स्याहार, हरेचाह र पालनपोषणमा बाबु आमाको समान र्दाष्ट्रयत्व हुनेछ । 

६. गोपष्ट्रनयताको अष्ट्रिकार:-(१) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकाको ष्ट्रनिको ष्ट्रिउ, आवास, चररत्र, ष्ट्रलित तथ्याङ्क, व्यष्ट्रिगत 

सूचना, पत्राचार र सम्पष्ट्रत्तमा गोपष्ट्रनयताको अष्ट्रिकार हुनछे । 

(२) कसैल ेपष्ट्रन बालबाष्ट्रलकाको चररत्रमा आघात पान ेवा ष्ट्रनिलाई लाि, ग्लानी वा अपहलेना हुन ेककष्ट्रसमको 

ष्ट्रनिको व्यष्ट्रिगत सूचना, ष्ट्रववरण वा फोटो सृिना ,सङक्लन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रर्दशयन वा ष्ट्रबक्री ष्ट्रवतरण गनुय 

गराउन ुहुनुहुर्दैन। 

(३) अर्दालत वा प्रहरी कायायलयमा कसुरिन्य काययको आरोप लागेका ष्ट्रपडीत बालबाष्ट्रलकाको नाम ,थर, ठेगाना, 

उमेर, ष्ट्रलङ्ग, पाररवारीक पषृ्ठभुष्ट्रम, आथीक ष्ट्रस्थती,कसुर तथा त्यस सम्बन्िमा कुनै कारबाही भएको भए सो 

लगायतका बालबाष्ट्रलकाको पष्ट्रहचान िुल्ने ष्ट्रववरण गोप्य राख्न्न्नुपनछे । बालबाष्ट्रलकाको कुनै ष्ट्रववरण कानून 

बमोष्ट्रिम बाहके अन्यत्र प्रयोग गररन ुहुर्दैन । 

तर यस्तो ष्ट्रववरण कुनै अदययन वा शोि काययका लाष्ट्रग प्रकाष्ट्रशत गनुय परेमा बालबाष्ट्रलका र ष्ट्रनिको पररवारको 

नाम, थर, घर, ठेगाना तथा अन्य पष्ट्रहचान निलु्न ेगरी उमेर वा ष्ट्रलङ्ग मात्र उल्लेि गरी ष्ट्रनि बालबाष्ट्रलका र 

पररवारको सहमष्ट्रत ष्ट्रलई प्रकाशन गनय सककनछे । 

७. अपाङ्गता भएका बालबाष्ट्रलकाको ष्ट्रबशषे अष्ट्रिकार:- (१) अपाङ्गता भएका बालबाष्ट्रलकालाई आफ्नो मान 

प्रष्ट्रतष्ठा सुष्ट्रनष्ट्रित गने आत्माष्ट्रनभयरता प्रबियन गन ेसमािमा सकक्रय रुपल ेसहभागी हुने तथा सम्मानिनक रुपमा 

बाँच्न पाउने हक हुनछे । 

(२) अपाङ्गता भएका बालबाष्ट्रलकालाई ष्ट्रबशेष हरेचाह पाउन ेर समािमा घुलष्ट्रमल हुन तथा आफ्नो व्यष्ट्रिगत 

ष्ट्रवकासको लागी ष्ट्रशक्षा ताष्ट्रलम स्वास्थ्य स्याहार सेवा रोिगारीको तयारी तथा मनोरञ्जनका अवसर प्राप्त गन े

अष्ट्रिकार हुनछे । 

(३) अपाङ्गता भएका बालबाष्ट्रलकालाई साबयिष्ट्रनक सेवा सुष्ट्रविामा समान पहुँच र उपयोगको अष्ट्रिकार हुनछे । 

८. बाल कल्याण अष्ट्रिकारी :- सुनवल नगरपाष्ट्रलकामा एक िना बाल कल्याण अष्ट्रिकारी रहनेछ । बाल कल्याण 

अष्ट्रिकारीले बालबाष्ट्रलकाको अष्ट्रिकारको सम्मान संरक्षण र सम्बर्द्यन गनुयपने छ ।बाल कल्याण अष्ट्रिकारीको 

काम कतयव्य र अष्ट्रिकार तथा सेवा सेवाको शतय लगायत व्यवस्था तोककए बमोष्ट्रिम हुनछे। 

पररच्छेर्द -३ 

बालबाष्ट्रलकाको ष्ट्रबकासको अष्ट्रिकार 

९. प्रारष्ट्रम्भक बालष्ट्रबकास तथा ष्ट्रशक्षाको अष्ट्रिकारः- (१) ६ बषय मुष्ट्रनका कुनै बालबाष्ट्रलकालाई आफ्नो उमेर र 

ष्ट्रवकासको स्तर िेलको मादययम वातावरणमा अिाररत अनुभव र िोिमूलक ढंगले ष्ट्रसक्न पाउने प्रारष्ट्रम्भक बाल 

ष्ट्रबकासको अष्ट्रिकार हुनछे । 

                    (२) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकालाई प्रचष्ट्रलत काननू बमोष्ट्रिम आिारभूत तहसम्मको ष्ट्रशक्षा अष्ट्रनवायय र ष्ट्रनः 

शूल्क रुपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने हक हुनछे । 



            (३) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकाले आफ्नो शारररीक तथा मानष्ट्रसक अशक्त्तताका आिारमा उपयुि अदययन सामाी ी 

तथा ष्ट्रशक्षण ष्ट्रविी माफय त ष्ट्रशक्षा पाउने हक हुनेछ । 

१०. पोषण एवमं स्वास्थ्यको अष्ट्रिकारः- (१) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकालाई उष्ट्रचत पोषण शरु्द् िानेपानी तथा 

स्तनपानको अष्ट्रिकार हुनेछ । 

(२) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकालाई प्रचष्ट्रलत कानून बमोष्ट्रिम सामाष्ट्रिक सुरक्षा प्राप्त गने अष्ट्रिकार हुनेछ । 

(३) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकालाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अष्ट्रिकार हुनछे । 

(४) गभयवती मष्ट्रहला स्तनपान गराउन आमा र बालबाष्ट्रलकालाई रोगबाट बच्न आवश्यक िोपहरु ष्ट्रलन पाउने र 

राष्ट्रिय मापर्दण्ड अनुरुपको शारररीक तथा मानष्ट्रसक स्वास्थ्य सेवा उपयोग गनय पाउन े उमेर अनुसार शरीर 

प्रिनन तथा प्रिनन स्वास्थ्य सम्बन्िी िानकारी पाउने अष्ट्रिकार हुनछे । 

(५) प्रत्यके बालबाष्ट्रलकालाई आिारभूत स्वास्थ्य सम्बन्िी उपचारको अष्ट्रिकार हुनेछ । 

११. िलेकुर्द मनोरञ्जन तथा सासँ्कृष्ट्रतक अष्ट्रिकारः- (१) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकालाई ष्ट्रनिको उमेर र रुष्ट्रच अनुसारको 

िेल िेल्ने र िेलकुर्दमा सहभागी हुने अष्ट्रिकार हुनछे । 

(२) प्रत्येक अष्ट्रभभावक तथा ष्ट्रवर्द्ालयल े पठनपाठन बाहकेको समयमा िेलकुर्दमा सहभागी हुन 

बालबाष्ट्रलकालाई प्रोत्साहन गन ेर त्यसको लाष्ट्रग आवश्यक उपयुि िेलकुर्द स्थल र िेलकुर्द सामाी ीको व्यवस्था 

गनुयपने छ । 

(३) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकालाई आफ्नो उमरे रुष्ट्रच र आवश्यकता अनुसार मनोरञ्जन गन ेअष्ट्रिकार हुनछे । 

(४) आफ्नो ष्ट्रहतमा प्रष्ट्रतकुल नहुने गरी प्रत्येक बालबाष्ट्रलकालाई आफ्नो िमय,संस्कृती, चलन, रीतीरीवाि र 

आस्था अनुरुप साँस्कृष्ट्रतक कक्रयाकलापमा भाग ष्ट्रलने अष्ट्रिकार हुनेछ । 

 

पररच्छेर्द:- ४ 

बालबाष्ट्रलकाको सहभाष्ट्रगताको अष्ट्रिकार 

१२. सचूना तथा सहभाष्ट्रगताको अष्ट्रिकारः- (१) प्रत्येक बालबाष्ट्रलकालाई प्रचष्ट्रलत कानून बमोष्ट्रिम आफ्नो तथा 

साबयिष्ट्रनक सूचनाको िानकारी पाउन ेहक हुनेछ । तर सूचना दर्दँर्दा उनीहरुको बौष्ट्रदर्दक अवस्थामा अनुकुल हुन े

गरी सरल भाषामा सहि रुपमा कर्दनुपछय । 

१३. बाब ुआमासगँ भटेघाट र सम्पकय  गन ेअष्ट्रिकारः-(१) कुन ैपष्ट्रन बालबाष्ट्रलकालाई उसको सवोत्तम ष्ट्रहतलाई ख्न्याल 

गरी बुवा वा आमा बाट ष्ट्रभन्न वा अलग गनुय हुर्दनै । 

(२) बुवा वा आमा वा र्दवैुसँग ष्ट्रभन्न अलग बसेको बालबाष्ट्रलकालाई बुवा आमासँग व्यष्ट्रिगत सम्बन्ि कायम राख्न 

वा ष्ट्रनयष्ट्रमत रुपमा प्रत्यक्ष सम्पकय  वा भेटघाट गने, टेष्ट्रलफोन गन,े पत्राचार गने वा ष्ट्रवद्िुष्ट्रतय सञ्चार 

मादययमबाट सम्पकय  गन ेअष्ट्रिकार हुनछे। सो भेटघाटको संयोिन बाल कल्याण अष्ट्रिकारीले गनछे। 

(३) िमयपुत्र वा िमयपुत्री राख्ने व्यष्ट्रिल ेिमयपुत्र वा िमयपुत्री हुने बालबाष्ट्रलकालाई ष्ट्रनिको इच्छा अनुसार आफ्नो 

िन्मकर्दने बावु आमासँग सम्पकय  तथा पत्राचार गनय कर्दनुपछय । 

 

पररच्छेर्द:- ५ 

बाल अष्ट्रिकार सष्ट्रमष्ट्रतको गठन 

१४. बाल अष्ट्रिकार सष्ट्रमष्ट्रतको गठनः- 

(१)सुनवल नगरपाष्ट्रलकामा र्देहाय बमोष्ट्रिमको एक बाल अष्ट्रिकार सष्ट्रमष्ट्रत रहनछे । 

(क) नगरपाष्ट्रलकाको  नगर उपप्रमुि ------------------------------------------------------------संयोिक 



(ि) सामष्ट्रिक ष्ट्रवकास सष्ट्रमष्ट्रत संयोिक                         -----------------सर्दस्य 

(ग)  उपप्रमुिले तोकेको नगरसभाको एक मष्ट्रहला सर्दस्य   ------------------------------सर्दस्य 

(घ) इलाका प्रहरी कायायलयको  प्रमुि वा प्रष्ट्रतष्ट्रनष्ट्रि                          सर्दस्य 

(ङ) सष्ट्रमष्ट्रतले तोकेको सामुर्दाष्ट्रयक र संस्थागत ष्ट्रबद्यालयको प्र अ र्दईु  िना -------- सर्दस्य 

(च) नगर बाल सञ्जालको अदयक्ष-----------------------------------------------  ------------- सर्दस्य 

(छ) सामाष्ट्रिक ष्ट्रवकास शािा प्रमुि --------------------------   ------------------------------सर्दस्य 

(ि) नगरपाष्ट्रलकाको मष्ट्रहला बालबाष्ट्रलका शािा प्रमुि -----------------------------------सर्दस्य सष्ट्रचव 

१५. बाल अष्ट्रिकार सष्ट्रमष्ट्रतको काम कतयव्य र अष्ट्रिकारः 

(क) बालबाष्ट्रलकाको हकष्ट्रहत संरक्षण सम्बन्िी योनिाको तिुयमा गरी काययपाष्ट्रलकामा पेश गने। 

(ि) बाल अष्ट्रिकार सम्बन्िी ष्ट्रवष्ट्रभन्न काययक्रमहरु सञ्चालन गन े। 

(ग) ष्ट्रबशेष संरक्षणको आवश्यकता पन ेबालबाष्ट्रलकाहरुलाई उष्ट्रचत पुनस्थायपनाको व्यवस्था ष्ट्रमलाउने । 

(घ) नगर ष्ट्रभत्र बालअष्ट्रिकार हनन ्का घटनाहरुलाई ष्ट्रनवारण गनय आवश्यक पहल एवं अनगुमन गने । 

(ङ) बाल अष्ट्रिकारको क्षेत्रमा काययरत गैर सरकारी संस्थाहरुको अष्ट्रभलेि राख्ने अनगुमन र ष्ट्रनयमन गने । 

(च) राहत र पुनस्थायपनाका लागी आवश्यक रकम ष्ट्रबष्ट्रनयोष्ट्रित बिेट सष्ट्रमष्ट्रतको ष्ट्रनणयय बमोष्ट्रिम िचय गररन ेछ। 

(छ) बालमैत्री स्थानीय शासन कर्दगोपना तथा प्रबियनको लागी आवश्यक योिना तिुयमा गरी लाग ुगने । 

१६. बाल अष्ट्रिकार सष्ट्रमष्ट्रतको काययकालः- र्दफा (१४) बमोष्ट्रिम गरठत सष्ट्रमष्ट्रतको काययकाल पर्देन सर्दस्यको हकमा 

बाहके गठन भएको ष्ट्रमष्ट्रतले पााँच (५) बषयको हुनेछ । 

१७.  यस सष्ट्रमष्ट्रतको बैठक आवश्यकताका आिारमा सञ्चालन  हुनछे। 

 

पररच्छेर्द:- ६ 

समािसवेी तथा बाल मनोष्ट्रबज्ञ 

१८. समािसवेा तथा बाल मनोष्ट्रवज्ञः- 

(१) समाि सेवीको रुपमा सुष्ट्रचकृत हुन ष्ट्रनम्नानुसारको योग्यता हुनुपछयः 

(क) मान्यता प्राप्त ष्ट्रवश्वष्ट्रविालयबाट सामाष्ट्रिक कायय बाल ष्ट्रबकास वा बाल अष्ट्रिकारको ष्ट्रबषय ष्ट्रलई कष्ट्रम्तमा 

स्नातक तह वा सो सरहको उपािी प्राप्त गरेको वा मान्यता प्राप्त ष्ट्रवश्वष्ट्रविालयबाट कुनै ष्ट्रबषयमा कष्ट्रम्तमा स्नातक 

तह वा सो सरहको उपाष्ट्रि प्राप्त गरी बाल अष्ट्रिकार वा समािसेवाका सम्बन्िमा कष्ट्रम्त्तमा एक मष्ट्रहनाको 

ताष्ट्रलम प्राप्त गरेको 

(ि) फौिर्दारी कसुरमा अर्दालतबाट सिाय नपाएको 

(ग) सुनवल नगरपाष्ट्रलकाको क्षते्र ष्ट्रभत्र स्थायी बसोबास भएको  

(२) बाल मनोष्ट्रवज्ञको रुपमा सुष्ट्रचकृत हुन ष्ट्रनम्नानुसारको योग्यता हुनुपनछेः 

(क) सुनवल नगरपाष्ट्रलकाको क्षते्रष्ट्रभत्र स्थायी बसोबास भएको 

(ि) ष्ट्रनिको उमेर २५ बषय पुरा भई ६० बषय ननाघेको 

(ग) मान्यता प्राप्त ष्ट्रवश्वष्ट्रविालयबाट मनोष्ट्रवज्ञान ष्ट्रबषय ष्ट्रलई कष्ट्रम्तमा स्नातक तह वा सो सरहको उपािी प्राप्त 

गरेको वा मान्यता प्राप्त ष्ट्रवश्वष्ट्रविालयबाट कुनै ष्ट्रबषयमा कष्ट्रम्तमा स्नातक तह वा सो सरहको उपाष्ट्रि प्राप्त गरी 

बाल अष्ट्रिकार वा मनोष्ट्रवज्ञानका सम्बन्िमा कष्ट्रम्त्तमा र्दईु मष्ट्रहनाको ताष्ट्रलम प्राप्त गरेको 

(घ) फौिर्दारी कसुरमा अर्दालतबाट सिाय नपाएको 

(३) समािसेवी तथा बाल मनोष्ट्रवज्ञको रुपमा सुष्ट्रचकृतहुन चाहने व्यष्ट्रिल ेस्थानीय बाल अष्ट्रिकार सष्ट्रमष्ट्रत समक्ष 

अनुसुची (१) को ढाँचामा ष्ट्रनवेर्दन कर्दनुपने छ । 



१९. समािसवेी तथा बाल मनोष्ट्रबज्ञको पर्दाविीः समािसेवी तथा बाल मनोष्ट्रबज्ञको पर्दाविी चार बषयको हुनछे र 

ष्ट्रनिहरुको पुन ष्ट्रनयुष्ट्रक्त्त हुन सके्नछ । 

२०. समािसवेी तथा बाल मनोोष्ट्रबज्ञलाई हटाउन सके्नः समािसेवी तथा बाल मनोष्ट्रबज्ञलाई र्देहायको अवश्थामा 

सुनवल नगरपाष्ट्रलकाल ेहटाउन सके्नछ । 

 (क) िराब आचरण भएमा 

 (ि) काययक्षमताको अभाव भएमा 

 (ग) इमान्र्दारी पूवयक पर्दीय कतयव्य पालना नगरेमा 

 (घ) बाल इिलासका लाष्ट्रग माग भई आएकोमा बाल अर्दालतमा वा बाल इिलासमा बस्न  सुष्ट्रचत 

गर्दाय ष्ट्रबना कारण लगातार तीन पटकसम्म उपष्ट्रस्थत नभएमा । 

२१. िचय व्यवस्थापनः (१) बालबाष्ट्रलकालाई तत्काल राहत उर्द्ार राहत र पनुस्थायपना गनय लाग्ने आवश्यक र्दाष्ट्रयत्व 

नगरपाष्ट्रलकाको रहनछे । 

 

 

 

 

पररच्छेर्द ७ 

ष्ट्रवष्ट्रवि 

 

२२. बालबाष्ट्रलकाको कतयव्यः- बुवाआमा संरक्षक र ष्ट्रशक्षकले बालबाष्ट्रलकाको सवेत्तम ष्ट्रहतलाई ष्ट्रवचार गरी कर्दएको 

सल्लाह सुझाव मागयर्दशयन र ष्ट्रनर्देशन पालना गनुय सबैलाई सम्मान र आर्दर गनुय आफुभन्र्दा सानालाई माया गनुय 

साथीहरु ष्ट्रबच माया सद्भाव बढाउनु ष्ट्रमलेर बस्नु र अनशुासन पालना गनुय प्रत्येक बालबाष्ट्रलकाको कतयव्य हुनछे । 

२३. अनगुमन तथा ष्ट्रनरीक्षणः- सुनवल नगरपाष्ट्रलका बाल अष्ट्रिकार सष्ट्रमष्ट्रतले आफ्नो क्षेत्रष्ट्रभत्र रहकेा बाल सुिार गृह 

बाल गृह र बालबाष्ट्रलकाका लाष्ट्रग सञ्चालनमा रहकेा आवष्ट्रसय तथा अन्य गृह समेत िष्ट्रहल ेसुकै ष्ट्रनरीक्षण गरी 

ष्ट्रनर्देशन कर्दने तथा ष्ट्रनयमन गराउने छ । 

२४. काननूी सहायताः- नगरपाष्ट्रलकाले कानूनी ष्ट्रववार्दमा परेका बालबाष्ट्रलकालाई आवश्यकता परेमा ष्ट्रनशूल्क काननूी 

सहायता उपल््ि गराउन सके्नछ । 

२५. ष्ट्रनयम बनाउन े अष्ट्रिकार:- यस ऐनको कायायन्वयनको लाष्ट्रग आवश्यक ष्ट्रनयमावली बनाउन े अष्ट्रिकार 

काययपाष्ट्रलकालाई हुनछे । 

२६. बािा अड्काउ फुकाउन ेअष्ट्रिकारः- यस ऐनको उदर्देश्य कायायन्वयन गर्दाय बािा अड्काउ परेमा फुकाउने अष्ट्रिकार 

काययपाष्ट्रलकामा हुनेछ । 

२७. बचाउः यस ऐन बमोष्ट्रिमको उर्द्शे्य तथा ष्ट्रबषय क्षेत्रमा प्रचष्ट्रलत नेपाल कानुन बमोष्ट्रिम भएका काययहरु यसै 

ऐन बमोष्ट्रिम भएको माष्ट्रनने छ । 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनसुचुी १ 

(र्दफा १७ को उपर्दफा ३ सगँ सम्बष्ट्रन्ित) 

श्री अदयक्ष 

बाल अष्ट्रिकार सष्ट्रमष्ट्रत 

सुनवल नगरपाष्ट्रलका 

                        ष्ट्रबषयः समािसेवी/बाल मनोष्ट्रबज्ञको रुपमा सुष्ट्रचकृत गररपाउँ । 

उपयुयि ष्ट्रबषयमा ष्ट्रिल्ला नवलपरासी बसुप सुनवल नगरपाष्ट्रलका वडा नं……….बस्ने म ष्ट्रनवेर्दक……………………….ले ष्ट्रबगत 

बषय……….र्देष्ट्रि………………………………………..संचालन गर्द/ैबालबाष्ट्रलकाको क्षेत्रमा कायय गर्द ै आएकोका मलाई 

बालबाष्ट्रलकाको क्षेत्रमा ज्ञान समेत भएको र यष्ट्रह क्षेत्रमा थप सेवा गने मनसाय भएकाले समािसेवी/ बाल मनोष्ट्रबज्ञको 

रुपमा सुष्ट्रचकृत गरर पाउ भष्ट्रन ष्ट्रनवेर्दन गर्दयछु । 

संलग्न कागिातहरु 

१.  नागररकताको प्रष्ट्रतष्ट्रलपी 

२. अनुभवको प्रमाण पत्र/ष्ट्रसफारीस 

३. शैष्ट्रक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र  

ष्ट्रनवेर्दक 

 


