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बािबालिकाको हक हहत सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको स्थानीय 
बािअलधकार कायनलबलध, २०७६ 

स्वीकृत लमलतिः २०७६/०८/०५ 

प्रस्तावना : 
बािअलधकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवधनन र पररपूलतन गरी उनीहरुको सबोत्तम हहतको 

सलुनशितताका िालग भरतपरु महानगर लभत्र बसोबास गने बािबालिकाहरु र हवलभन्न कारणबाट 
महानगरको कायनक्षेत्रमा भेहटएका अनाथ, असाहाय बािबालिकाहरुको संरक्षण, सहयोग र 
पनुनस्थापना गनुन अत्यावश्यक देशखएकािे बािबालिका सम्बन्धी ऐन, 2075 र स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, 2074  िे स्थानीय तहमा प्रत्यायोशजत अलधकारको प्रयोग गरी 
"बािबालिकाको हक हहत सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको स्थानीय बािअलधकार सम्बन्धी 
कायनहवलध, 2076" तयार गरी िागू गररएको छ ।  

 

पररच्छेद- 1 

संशक्षप्त नाम, पररभाषा र उद्देश्य 

(१) संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ :- 

(१.1) यस कायनलबलधको नाम "बािबालिकाको हकहहत सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको 
स्थानीय   बािअलधकार सम्बन्धी कायनहवलध, 2076" रहनेछ । 

(१.२) यो कायनपालिकाको बैंठकबाट लनणनय भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको  

  लमलतबाट प्रारम्भ हनुेछ । 

(२) पररभाषा :  हवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस कायनलबलधमा ; 

(क) "ऐन" भन्नािे बािबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
 २०७४ सम्झन ुपदनछ । 

(ख) "महानगरपालिका" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकािाई सम्झन ुपदनछ । 
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(ग) "कायनलबलध" भन्नािे "बािबालिकाको हक हहत सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको स्थानीय              
बािअलधकार सम्बन्धी कायनहवलध, 2076" सम्झन ुपदनछ । 

  (घ) "प्रमखु" भन्नािे महानगरपालिकाको नगर प्रमखुिाई सम्झन ुपदनछ । 
  (ङ) "उपप्रमखु" भन्नािे महानगरपालिकाको नगर उपप्रमखुिाई सम्झन ुपदनछ । 

  (ि) "वडा अध्यक्ष" भन्नािे महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षिाई सम्झन ुपदनछ । 

  (छ) "कायानिय" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिका नगर कायनपालिकाको कायनिय भरतपरुिार्न   
सम्झनपुदनछ।  
(ज) "स्थानीय बािकल्याण सलमलत" भन्नािे बािबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६०   
को उपदफा २ बमोशजम गठन भएको सलमलतिाई सम्झन ुपदनछ । 

 (झ) "स्थानीय बािकल्याण अलधकारी" भन्नािे बािबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा 
६१ बमोशजम स्थानीय बािकल्याण सलमलतको अध्यक्षिे तोके बमोशजम हनुेछ । 

(ञ) "बािकोष" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकािे बािबालिकाको हवकास, तत्काि उद्वार, 
राहत र पनुनस्थापना गनन तथा क्षलतपूलतन प्रदान गने काम समेतका िालग स्थापना गररएको कोष 
सम्झन ुपदनछ । 

(ट) "साझेदार संस्था" भन्नािे बािबालिकाको सबोत्तम हहत, संरक्षण र पनुनस्थापनाका िालग 
संघ संस्था दतान ऐन बमोशजम दतान भएका संस्थािाई सम्झन ुपदनछ । 

(ठ) "अनगुमन" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाबाट बािगहृ तथा साझेदार संस्थाहरुमा 
गरेको अनगुमन सम्झन ुपदनछ र अनगुमन जनुसकैु समयमा पलन गनन सहकनेछ । 

(ड) बािकालिकाको "संरक्षक" भन्नािे यस कायनहवलध अनसुार तोहकएको व्यशि सम्झन ु

 पदनछ । 

 (ढ) "बािगहृ" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित वा महानगरपालिकाबाट   
स्वीकृत प्राप्त संघ संस्थाद्वारा सञ्चालित बािगहृिाई सम्झन ुपदनछ । 

(ण) "अल्पकािीन आश्रय स्थि" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाबाट सञ्चालित वा 
महानगरपालिकाबाट स्वीकृत प्राप्त संस्थाद्वारा सञ्चालित अल्पकािीन आश्रय स्थििाई सम्झन ु
पदनछ । 
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(३) उद्दशे्य :  

(3.1)  बािअलधकारको संरक्षण र प्रवद्धनन गने । 

(3.2) बािबालिकाहरुको उच्ितम ् हहतिाई ध्यान ददई महानगरपालिकािाई बािमैत्री नगर 
 लनमानणमा सहयोग परु् याउने । 

पररच्छेदिः 2 

बािबालिकाको हविेष संरक्षण तथा पनुस्थानपन 

(2.1) "हविेष संरक्षणका आवश्यकता भएका बािबालिका" भन्नािे देहाय बमोशजम सम्झन ु
पदनछ ; 
 (क) बािबालिका सम्बन्धी ऐन, 2075 मा पररभाहषत भएका अनाथ बािबालिका; 
 (ख) अस्पताि वा अन्य कुनै सावनजलनक स्थानमा अिपत्र अवस्थामा छालडएका वा फेिा     

परेका, आमा बाबबुाट अिशगगएका वा आमाबाब ु पत्ता निालग बेवाररसे भएका 
बािबालिका; 

 (ग ) आमा बाब ुिाई गम्भीर िारीररक वा मानलसक रोग िागेका, िारीररक वा मानलसक      
अपाङ्गता भएको कारण उशित हेरिाह नपाएका बािबालिका; 

 (घ) कानूनी हववादमा परेका बािबालिका मध्ये ददिान्तर प्रहिया (बािबालिका सम्बन्धी 
ऐनको दफा 29) बमोशजम बैकशल्पक हेरिाहका िालग लसफाररस भएका बािबालिका; 

(ङ) थनुामा रहेका वा बन्दी बाब ुवा आमासँग आशश्रत भई कारागारमा रहेका बािबालिका; 
(ि) जबरजस्ती करणी वा कानून बमोशजम सजाय हनुे हाडनाताबाट जशन्मएका शिििुाई 

आफुिे पािनपोषण गनन नसक्ने भलन बािकल्याण अलधकारी समक्ष लनवेदन परेका 
बािबालिका; 

(छ) आमाबाब ु वा अलभभावकबाट दवु्यनवहार, हहंसा वा वेवास्ता भएको कारणिे 
बािबालिकाको उच्ितम ्हहतको िालग पररवारबाट अिग गररएका बािबालिका;    

(ज) जबरजस्ती वा बँधवुा प्रकृलतका वा जोशखमपूणन वा लनकृष्ट प्रकृलतको वा प्रिलित कानून  
हवपररत श्रममा संिगन भई जीवनयापन गरररहेका, धमु्रपान, मध्यपान एवम ् अन्य िागू 
औषधको कूितमा फसेका, एि.आई.लभ. सङ्क्िलमत बािबालिका; 
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(झ) गम्भीर िारीररक, मानलसक स्वास््य समस्या वा गम्भीर अपाङ्गता भएको कारण जीवन 
जोशखममा रही आमाबाब ु वा पररवारबाट उपिारको व्यवस्था हनु नसकेका वा सामान्य 
जीवनयापन गनन कदठनाई भएका बािबालिका र 

 (ञ) लबपद् वा सिस्त्र द्वन्दका कारणिे बाब ुआमा दवैु वा आमाबाब ुमध्ये एक गमुाएका, 
वेपत्ता भएका वा आफै िारीररक वा मानलसक रुपमा घार्ते भएका वा अपाङ्गता भएका 
बािबालिका । 

पररच्छेद 3 

स्थानीय बािअलधकर सलमलतको गठन, काम कतनव्य र अलधकार 

(3.1) स्थानीय बािअलधकार सलमलतको गठन : 

बािबालिका सम्बन्धी ऐन, 2075 को पररच्छेद ५ को दफा 60 मा उल्िेख भए बमोशजम 
भरतपरु महानगरपालिकाको उप-प्रमखु एवम ् न्याहयक सलमलतको संयोजक अध्यक्ष रहने गरी 
स्थानीय बािअलधकार सलमलत देहाय बमोशजम गठन भएको हनुेछ ; 

(1) नगर उप-प्रमखु         अध्यक्ष 

(2) स्वास््य तथा सामाशजक हवकास सलमलतको संयोजक     सदस्य 

(3) नगरकायनपालिकािे तोकेको नगरकायनपालिकाको एकजना महहिा सदस्य सहहत २ जना सदस्य 

(4) शजल्िा प्रिासन कायानियको अलधकृतस्तरको कमनिारी     सदस्य  
(5) स्थानीय बािकल्याण सलमलतिे बािबालिकाको क्षेत्रमा काम गने संघ संस्था  सदस्य 

    मध्येबाट १जना  

(6) नगर शिक्षा अलधकारी        सदस्य  

(7) स्वास््य तथा जनस्वास््य प्रवद्धनन िाखा प्रमखु     सदस्य  

(8) शजल्िा समन्वय सलमलतका प्रमखुिे तोकेको एक जना     सदस्य 

(9) नगर बाि सञ्जािको अध्यक्ष/प्रलतलनधी      सदस्य 

(10) प्रमखु महहिा बािबालिका सेवाकेन्र (शजल्िा प्रहरी कायानिय )   सदस्य 

(11) शजल्िा बार एिोलसयसनका अध्यक्ष/प्रलतलनधी     सदस्य 

(12) शिक्षक महासंघको अध्यक्ष/प्रलतलनधी      सदस्य 
(13) प्रमखु महहिा हवकास अलधकृत      सदस्य-सशिव       
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भतपरु महानगरपालिकाका प्रमखुिाई सलमलतको बैठकमा हविेष आमन्त्रण गररनेछ । 

(3.2) वडास्तररय बािकल्याण सलमलत : 

(1) वडा अध्यक्ष          संयोजक    

(2) वडा सलमलतिे मनोलनत गरेका लनवानशित एक जना महहिा सदस्य    सदस्य 

(3) स्थानीय स्वास््य संस्था प्रमखुहरु मध्येबाट एक जना     सदस्य  

(4) वडा अध्यक्षिे मनोलनत गरेको एकजना हवद्याियको प्रद्यानाध्यापक    सदस्य       

(5) सलमलतबाट मनोलनत समाजसेवी महहिा      सदस्य 

(6) स्थानीय प्रहरी प्रमखु         सदस्य  

(7) वडास्तरीय बािक्िवका अध्यक्ष/प्रलतलनलध 1 जना     सदस्य    

(8) वडा सशिव           सदस्य -सशिव 

(3.3) स्थानीय बािकल्याण सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार : 

(क) बािबालिकाको क्षेत्रमा कायनरत संघ, सस्था िगायतका लनकायहरुको सूिीकृत गने, सेवा 
मापन गने र आवश्यक समन्वय र सहकायन गरी बािअलधकारको सवंद्धननात्मक र 
संरक्षणात्मक कायनहरु गने गराउने; 
(ख) बािबालिकाको संरक्षणको लनलमत्त आकाशस्मक सहयोग तथा ददगो हवकासका िालग श्रोत 
(आलथनक, भौलतक, मानवीय) व्यवस्था लमिाउने; 

 (ग) घटना व्यवस्थापन प्रहियािाई अबिम्वन गरी प्रभावकारी कायानन्वयन गन;े 
(घ) स्थानीय घटना बािसंरक्षण सम्बन्धी कायन तथा सेवा प्रवाह गननका िालग आवश्यक पने 
समाज सेवी तथा बाि मनोहवज्ञको व्यवस्था गनन सक्नेछ;  

(ङ) बाि मनोहवज्ञ तथा समाज सेवीको छनौट प्रहिया, योगयता, काम कतनव्य र अलधकार 
तथा सेवाका ितनहरु िगायत अन्य व्यवस्था सलमलतिे लनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ; 
(ि) हविेष हेरिाह र संरक्षणको आवश्यकता भएका बािबालिकाको संरक्षण गने; 
(छ) हविेष हेरिाह र संरक्षणको आवश्यकता भएका बािबालिकाको संरक्षणका िालग व्यशि 
वा संस्थािाई संरक्षकत्व तोकेका बािबालिकाको हववरण बैठकबाट अनमुोदन गने गराउने;  

 

(3.4) वडास्तरीय सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार : 
(क) वडामा रहेका हविेष हेरिाह र संरक्षणको आवश्यकता भएका बािबालिकाको संरक्षण 
गने ; 
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(ख) वडामा रहेका हविेष हेरिाह र संरक्षणको आवश्यकता भएका बािबालिकाको संरक्षणका 
िालग स्थानीय बािकल्याण सलमलतमा लसफारस गने ;   

(ग) बािमैत्री वडा बनाउन आवश्यक पूवानधारहरु तयार पाने  र  

(घ) बाि अलधकारको संरक्षण र संवद्धनन सम्बन्धी कायन गने । 

(3.5) बाि कल्याण अलधकारीको व्यवस्था :  

स्थानीय बािकल्याण सलमलतको सदस्य सशिबिे बािकल्याण अलधकारीको रुपमा रही कायन 
गनुनपने छ।  

(3.6) स्थानीय बािकल्याण अलधकारीको काम, कत्तव्यन र अलधकार :   
बािबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 61 बमोशजम बािबालिकाको अलधकारको सम्मान, संरक्षण 
तथा संबोधन गनन तथा बािसंरक्षण कायन समेत गननका िालग देहाय बमोशजमका कायन सम्पन्न 
गनुनपनेछ : 

(क) कुनै पलन बािबालिका जोशखमपूणन अवस्थामा रहेको भेहटएमा वा सूिना प्राप्त भएमा लनजको 
सवोत्तम हहतिाई ध्यानमा राखी प्रहरी प्रिासनको सहयोगमा उद्वार तथा पनुनस्थापनाको कायन 
गने।घटना व्यवस्थापन प्रहियािाई अविम्बन गदै बािबालिकाको संरक्षकत्व प्रदान गने र 
सो हववरण स्थानीय बािकल्याण सलमलतमा पेि गने; 
(ख) कुनै बेवाररसे बािबालिका फेिा परेमा वा अन्य कुनै व्यशििे बझुाउन ल्याएमा त्यस्तो 
बािबालिकाको यथासम्भव तीनपसु्ते नाम, थर, ठेगाना, िरीरमा रहेको कुनै हविेष शिन्ह 
सहहतको हववरण र औठाको छाप समेत आफ्नो कायानियमा राखी नशजकको अन्य व्यशि वा 
संस्थािाई शजम्मा िगाउने; 
(ग) बेवाररसे बािबालिकाको बाब,ु आमा, नातेदार वा संरक्षक पत्ता िगाउने प्रयोजनको लनलमत्त 
बािकल्याण अलधकारीिे हलुिया तथा फोटो सहहतको सूिना कुनै पत्र पलत्रकामा प्रकाशित 
गराउन वा सञ्चारको अन्य माध्यामबाट प्रिारण गराउन सक्नेछन;् 
(घ) अध्यक्षको लनदेिनमा बैठक सञ्चािन गने; 
(ङ) स्थानीय बािकल्याण सलमलत, वडास्तरीय सलमलत र सरोकारवािा लनकायहरुसंग समन्वय 
गने; 
(ि) बािबालिकाको हविेष हेरिाह र संरक्षणको क्षेत्रमा काम गने लनकाय तथा संघ 
सस्थाहरुको सेवा हरुको मापन गन;े 
(छ) बािकोषको आवश्यकता अनसुार सञ्चािन एवम ्पररिािन गने; 
(ज) हविेष हेरिाह र संरक्षण आवश्यक भएका बािबालिकाहरुको संरक्षकत्व तोक्ने; 
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(झ) सलमलतिे गरेको कायनको लनयलमत प्रगलत, प्रलतवेदन सम्बशन्धत लनकायमा पेि गने/गराउने; 
(ञ) बािबालिकाको अलभिेख ब्यवशस्थत गने/गराउने । 

(3.7) बािकल्याण सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था : 
बािबालिकाको अलधकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्धनन गने उद्देश्यिे सलमलतको काम, कतनव्य 
र अलधकार देहाय बमोशजम हनुेछ ; 
(क) स्थानीय बािकल्याण सलमलतको बैठक 2(दईु) महहनामा एकपटक र अन्य अवस्थामा 
आवश्यकता अनसुार बस्नेछ र 

  

(ख) अध्यक्षको लनदेिनमा स्थानीय बािकल्याण अलधकारीिे सलमलतको बैठक बोिाउन ु
पनेछ। 

 

पररच्छेद- 4 

बािकोष स्थापना, सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन 

 
(4.1) बािबालिकाको सवोत्तम हहत हनुे गरी बाि अलधकारको सम्मान/संरक्षण/प्रवद्धनन एवम् 
बािमैत्री महानगर लनमानणका िालग ददगो स्रोत सङ्किन, पररिािन एवम ्व्यवस्थापनका िालग 
बािकोषको स्थापना र सञ्चािनिाई लनरन्तरता ददर्नेछ।बािकोषमा देहाय बमोशजमको 
रकमहरु जम्मा भएको हनुेछ । 

(क) नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रकम; 
(ख) बािबालिकाको क्षेत्रमा हवलनयोशजत रकम मध्येबाट 10 प्रलतित नघट्ने गरी बाहषनक  
रुपमा बािबकोषमा रकम जम्मा गररनेछ,  

(ग) हवदेिी  सरकार, अन्तनराहिय संघ/संस्था वा ब्यशिबाट प्राप्त रकम, 
(घ) स्वदेिी व्यशि, संघ/संस्थाबाट प्राप्त रकम, 
(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनुे रकम । 

मालथ उल्िेशखत रकमहरु प्राप्त गनुन अशघ महानगरपालिकाको कायनपालिका बैठकबाट लनणनय 
गराई कायानन्वयनमा ल्याउन ुपनेछ । 

(4.2) बािकोषबाट सेवा परु् याईने क्षते्रहरु : 

(क)  जोशखपूणन श्रममा संिगन रहेका यौन िोषण, यौन दवु्यनवहारमा परेका बािबालिका;  
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(ख)  बेिलबखन ओसारपसारमा परेका िारीररक वा मानलसक यातना वा भेदभाव जस्ता 
 दवु्यनहारबाट हपलडत; 

(ग) अपाङ्गता भएका, दघुनटनामा परेका वा प्राकृलतक वा दैवी प्रकोपमा, हहंसाबाट प्रभाहवत 
 एवम ्हपडीत भएका; 

(घ)  हराएका वा बेवाररसे अवस्थामा फेिा परेका. ऋणको कारणिे बन्धक बनार्एका वा 
 जबरजस्ती लनकृष्ट प्रकारका श्रममा िगार्एका बािबालिका; 
(ङ)  आमा वा बाब ुकारागार वा हहरासतमा रहेका वा कुनै कसरुको कारण सजाय भोगन ु 

परेका कारण बेवारीसे भएका बािबालिका; 
(ि) आमा बाब ुवा आफन्तको संरक्षणबाट बशन्ित भएका; 
(छ)  ससु्त मनशस्थलत भएका, असाहाय वा िरीर बन्धकमा परेका बािबालिका; 
(ज)  सडक बािबालिका र 

(झ)  एि.आई.लभ./एड्स सङ्क्िलमत तथा प्रभाहवत भएका बािबालिकािाई आकशस्मक सहयोग 
पयुानउन तत्काि उद्वार, राहत र पनुनस्थापना गन े कायनका िालग बािकोष स्थापना र 
सञ्चािन गररनेछ। 

(4.3)  बािकोषको रकम पररिािन/ कायनसञ्चािन प्रहिया: 

भरतपरु महानगरपालिकामा स्थापना भएको बािकोषको रकम स्थानीय बािकल्याण 
सलमलतको लसफाररसमा देहाय बमोशजमको शिषनकमा बािबालिकाको प्रत्यक्ष हहत हनुे कायनमा 
खिन गररनेछ । 

(4.3.1) उद्वार तथा पनुस्थानपना: 

हवपदमा परेका बािबालिकािाई तरुुन्त उद्वार गरी सलमलतिे अल्पकािीन संरक्षणको व्यवस्था 
लमिाउने छ ।यसरी संरक्षणको व्यवस्था लमिार्एका बािबालिकािाई बढीमा दईु महहना लभत्र 
स्थायी पनुनस्थापना गरी सक्नपुने छ । यदद कुनै कारणवि दईु महहना लभत्रमा स्थायी रुपमा 
पनुनस्थापना गनन नसहकएको अवस्थामा सलमलतिे मनालसव देखेमा बढीमा एक महहनासम्म 
समयावलध थप गनन सक्नेछ।यसरी उद्वार तथा पनुनस्थापन गने लसिलसिामा सलमलतको लनणनय 
अनसुार कोषको रकम लनम्न मापदण्डका आधारमा खिन उपिब्ध गराउन सहकनेछ ।  
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(क) खानेकुरा :  

प्रलत बािबालिकािाई अल्पकािीन संरक्षणमा बसेको अवलधभर खानेकुराको िालग दैलनक 
रु.350।- का दरिे उपिब्ध गरार्नेछ । 

(ख) िगुाफाटो : 
प्रलत बािबालिकािाई िगुाफाटो नभएको वा उपयिु नभएको अवस्थामा िगुाफाटो हकन्न 
एकपटकका िालग बढीमा एकमषु्ट रु.2,000।- का दरिे उपिब्ध गरार्नेछ । 

(ग) सम्प्रेषण सेवा:  

बािबालिकाहरुको पनुस्थानपनका िालग घर पठाउँदा वा पररवारमा पनुस्थानपन गनन सम्भव नभई 
सदरमकूाम वा अन्यत्र बािगहृ वा अन्य लनकायमा पठाउँदा साथी समेतको लमतव्ययी सवारी 
साधनको भाँडा तथा एकै ददन पलुगने अवस्थामा खाजा खिन बापत प्रलतव्यशि जम्मा 
रु.200।- र बास बस्नपुने भएमा खाने बस्ने खिन बापत प्रलतव्यशि दैलनक रु.500।- का 
दरिे र सरकारी कमनिारीहरु नै जानपुने अवस्थामा लनयम अनसुारको दैलनक भ्रमण भत्ता 
उपिब्ध गराउन सहकनेछ । 

(घ) औषधोपिार: 
बािबालिकािाई कुनै िोटपटक वा लबरामी भई अस्पतािमा उपिार गराउन िैजादा लबरामी 
तथा कुरुवाको समेत जोडेर लनम्नानसुार ननाघ्ने गरी िागेको यथाथन खिन : 

(घ.1) बाहहर बसी उपिार गराउँदा अस्पताि आतेजाते लमतव्ययी सवारी साधनको भाडाका 
साथै परीक्षण तथा औषधी खिन बापत जम्मा रु. 3,000।- 

(घ.2) अस्पतािमा नै भनान भई उपिार गराउन िैजादा र ल्याउदा िागेको लमतव्ययी सवारी 
साधनको भाडा, परीक्षण तथा औषलध खिनका अलतररि पाँि ददनसम्म लबरामी र एकजना 
कुरुवाको िालग प्रलत व्यशि प्रलतददन रु.500।- गरी जम्मा रु.8500।- सम्म खिन 
उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(ङ) जीहवकोपाजनन टेवा : 
वेवाररसे अिपत्र अस्थामा फेिा परेका वा अलभभावक वा आमा बाब ु नभएका अनाथ 
बािबालिकाका िालग पररवार लभत्रका नातेदार (जस्तै: ठूिो बवुा, ठूिी आमा, काका, काकी, 
फुप,ु सानीमा, मामा, मार्जू) िे आफ्नो आलथनक अवस्था नाजकु हुँदाहदैु पलन सो  
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बािबालिकािाई आफ्नो संरक्षणमा राख्न िाहेमा वा मञ्जुर भएमा उनीहरुको जीहवकोपाजननमा 
मद्दत परु् याउनका िालग सलमलतबाट लनणनय गरी बढीमा रु.25,000।- सम्म एकमषु्ट अनदुान 
सहयोग उपिब्ध गराउन सहकनेछ । तर यसरी अनदुान प्राप्त गने व्यशि वा पररवारिे सो 
रकमबाट कुनै व्यवसाय सञ्चािन गरी आफ्नो संरक्षणमा रहेका बािबालिकािाई खाने बस्न े
व्यवस्था सहहत नीजको उमेर र योगयता अनसुार शिक्षा ददक्षाको प्रबन्ध लमिाउन लिशखत कायन 
योजना सलमलतमा पेि गनुन पनेछ ।सो अनसुार उपिब्ध रकमको सदपुयोग भए नभएको 
सलमलतबाट लनरन्तर अनगुमन गररनेछ । 

(ि) हविेष लनणनय गनन सक्ने : 
यस कायनहवलधमा मालथ जनुसकैु कुरा उल्िेख भएको भएता पलन अपाङ्गता भएका, एि.आई.भी. 
सङ्क्िलमत वा असाध्य रोग िागेका जस्ता हविेष अवस्था भई हवपदमा परेका बािबालिकाको 
हकमा उद्धार पनुस्थानपना र पाररवारीक पनुलमनिनका िालग सलमलतिे औशित्य हेरी हविेष 
व्यवस्था गननसक्नेछ । 

(छ) अन्य उपयोगमा बन्देज :  

कोषको रकम कमनिारीको पाररश्रलमक, प्रिासलनक खिन, बैठक खिन र भवन लनमानण जस्ता 
कायनमा खिन गररने छैन । कोषमा सशञ्चत रहेको रकम हिज नभई आगामी वषनहरुमा मालथ 
उल्िेशखत कायनका िालग उपयोग गनन सहकनेछ ।  

(ज) कायनिमको अनगुमन :  

बािकोष माफन त उपिब्ध गरार्एको सेवा, सहुवधा तथा खिनहरुको हववरण अध्यावलधक 
गनुनपनेछ।त्यस्तो हववरण स्वास््य तथा सामाशजक हवकास महािाखा माफन त भरतपरु 
महानगरपालिका नगर कायनपालिकामा लनयलमत रुपमा पेि गररनेछ।  

पररच्छेद- ५ 

संरक्षकको व्यवस्था/अस्थायी संरक्षण सेवा/ हवहवध 

(५.१) संरक्षकको  व्यवस्था : 

बैकशल्पक हेरिाह र संरक्षणमा रहेका बािबालिकाको पाररवारीक पनुस्थानपन गदान/गराउँदाका 
बखत संरक्षकत्व लिने व्यशि वा संस्थाको योगयता देहाय बमोशजम भएको हनुपुनेछ : 
  (क) बािबालिकाको आमा वा बाबकुो तफन का नातेदार; 
 (ख) बािबालिकािाई हेरिाह गनन ईच्छुक पररवार/व्यशि र 

 (ग) बािबालिकािाई पररवारमा आधाररत हेरिाह गने संस्था । 
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(५.2) अस्थायी संरक्षण सेवा : 
तत्काि उद्वार तथा संरक्षण गनन आवश्यक देशखएका बािबालिकािाई सरुशक्षत बसोवासको 
ब्यवस्था लमिाउन, अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गनन स्थानीय संघ संस्थासंग समन्वय र 
सहकायन गररनेछ । 

 

(5.3) हवहवध : 
यस कायनहवलधमा िेशखएका कुराहरु यसै कायनहवलध बमोशजम वा अन्य प्रिलित कानून बमोशजम 
हनुेछ । 

 
 

         आज्ञािे 

           ........................... 
         (प्रेमराज जोिी) 

             प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


