
 

1 

 

 

 

 

x]6f}+8f pkdxfgu/kflnsf 

x]6f}+8f /fhkq 

v08M $                           ;ª\VofM १                     ldltM @)&&.)#.#! 

 

 

efu– @ 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका बािबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

 

प्रस्तावनााः- 

नेपािको संववधानिे व्यवस्था गरेको बाि अलधकार र सो संगको संवैधालनक हकिाई कायाान्वयन गना आएको 
बािबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अन्तराविय बाि अलधकार महासन्न्धको भावना अनरुुप वािमैत्री 
नगरको रुपमा स्थावपत गराउन वाि अलधकार संरक्षणको के्षत्रमा रहेका पाररवाररक एवं सामान्िक र संस्थागत 
चनुौतीहरुिाई सम्वोधन गरै्द उपमहानगरपालिकाबाट सञ्चािन गररने कायाक्रम र प्रवाह गररने सेवामा 
बािबालिकाको भलूमका सवहत संस्थागत रुपमा ववकास गना स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

को र्दफा १०२ अन्तरगत रवह यो ऐन तिुामा गरी िाग ुगररएको छ । 
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पररच्छेर्द १ 

प्रारन्म्भक  

१.  संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१)  यस ऐनको नाम  " हेटौंडा उपमहानगरपालिका  बािबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७७" रहन े 
छ।  

(२)  यो ऐन रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत रे्दन्ि िागू हनुछे ।  

 
 

२.  पररभाषााः  

ववषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस ऐन मााः  

(क)   "उप प्रमिु" भन्नािे हेटौंडा   उपमहानगरपालिकाको उप प्रमिु सम्झन ुपर्दाछ। 

(ि)  “उपमहानगरपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई िनाउँछ । 

(ग)  “बाि अलधकार” भन्नािे बािबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ िे व्यवन्स्थत गरे बमोन्िम 
बािबालिकाको  अलधकारिाई िनाउछ ।  

(घ)  “महासन्धी” भन्नािे बाि अलधकार सम्बन्धी अन्तरााविय महासन्धी सन ् १९८९ िाई   

िनाउँछ ।  

(ङ)  “बाि कल्याण अलधकारी” भन्नािे ऐनको र्दफा ८ बमोन्िम तोवकएको काम गने अलधकारीिाई  

िनाउँछ। 

(च)  “बािबालिका” भन्नािे अठार वषा उमेर परुा नगरेका व्यक्ती सम्झन ुपर्दाछ।  

(छ)  "प्रारन्म्भक बािववकास" भन्नािे छ वषा मलुनका कुनै पलन वािवालिकाको सवााविग ववकास 

(शारररीक, सामान्िक, बौविक र संवेगात्मक) लसकाईिाई िनाउँर्दछ।  

(ि)  “तोवकए वा तोवकए बमोन्िम” भन्नािे यस ऐन अन्तगात बने्न लनयमाविीमा व्यवस्था हनु े
कुराहरुिाई िनाउनछे।  

(झ)  “सलमलत” भन्नािे ऐनको र्दफा १४ बमोन्िम गठठत बाि अलधकार सलमलतिाई िनाउँछ ।  

 

                                                                             पररच्छेर्द -२  

                                                               बािबालिकाको बाचँ्न पाउन ेअलधकार  

 

३  बाचँ्न पाउन ेअलधकाराः- (१)प्रत्येक बािबालिकािाई सम्मानपूवाक बाँच्न पाउने अलधकार हनुेछ। 

(२) उपमहानगरपालिकािे बािबालिकाको सरुन्क्षत िन्म बाँच्न पाउन े अलधकार र बािबालिकाको 
लबकासका िालग बािबालिकामालथ हनुसक्ने र्दवु्यावहारको रोकथाम, िोन्िमको न्यूलनकरण िगायतका 
प्रलतरोधात्मक र सरुक्षा सेवाका िालग आवश्यक उपाय अविम्वन गनेछ। 

 

४  नाम र पवहचानको अलधकाराः- (१) प्रत्येक बािबालिकािाई िन्मनासाथ आफ्नो पवहचान सवहत नाम 

पाउन ेअलधकार हनुेछ भन ेबवुा, आमा वा संरक्षकिे उलनहरुको नाम रािी प्रचलित कानून बमोन्िम 
िन्म र्दताा गनुापनेछ। 
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(२) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेन्िएको भएतापलन िवरिस्ती करणी वा प्रचलित कानून 
बमोन्िम सिाय हनुे हाडनाता करणीबाट र वववाह गनुा अन्घ नै िन्न्मएका बवुा पत्ता निागेका 
बािबालिकाको हकमा आमािे चाहेमा आमाको नाम मात्र उल्िेि गरी िन्मर्दताा गररठर्दन ुपछा। 

 
 

                                                                             पररच्छेर्द -३ 

                                                               बािबालिकाको संरक्षणको अलधकार  

 

५  उन्चत स्याहार हेरचाह पािनपोषणको अलधकाराः- (१) कुनै पलन बािबालिकािाई बवुा आमासँगै बस्न,े 
बािमैत्री वातावरणमा हकुा न े र बाव ुआमाबाट उन्चत स्याहार, हेरचाह, पािनपोषण, संरक्षण तथा 
माया ममता प्राप्त गने अलधकार हनुेछ।  
 (२) कुनै पलन बािबालिकाको स्याहार, हेरचाह र पािनपोषणमा बाब ुआमाको समान र्दावयत्व हनुेछ। 

 

६  गोपलनयताको अलधकाराः- (१) प्रत्येक बािबालिकाको लनिको न्िउ, आवास, चररत्र, लिित, तथ्याङ्क, 
व्यन्क्तगत सूचना, पत्राचार र सम्पन्त्तमा गोपलनयताको अलधकार हनुेछ।                        

(२)  कसैिे पलन बािबालिकाको चररत्रमा आघात पाने वा लनििाई िाि, ग्िानी वा अपहेिना हनु े
वकलसमको लनिको व्यन्क्तगत सूचना वववरण वा फोटो सिृना, सङ्किन, प्रकाशन, मदु्रण, 
प्रर्दशान वा लबक्री ववतरण गनुा गराउन ुहरैु्दन। 

 (३)  अर्दाित वा प्रहरी कायााियमा कसरुिन्य कायाको आरोप िागेका वा पीलडत बािबालिकाको 
नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिंि, पाररवाररक पषृ्ठभलूम, आलथाक न्स्थती, कसरु तथा त्यस 
सम्बन्धमा कुनै कारवाही भएको भए सो िगायत बािबालिकाको पवहचान िलु्न े वववरण 
गोप्य राख्न ुपनेछ।बािबालिकाको कुनै वववरण कानून बमोन्िम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गररन ु
हुँरै्दन। 

       तर यस्तो वववरण कुनै अध्ययन वा शोध कायाका िालग प्रकान्शत गनुा परेमा बािबालिका र लनिको 
पररवारको नाम, थर, घर, ठेगाना तथा अन्य पवहचान निलु्ने गरी उमेर वा लिि मात्र उल्िेि गरी 
लनि बािबालिका र पररवारको सहमलत लिई प्रकाशन गना सवकनेछ। 

 

७  अपािता भएका बािबालिकाको ववशषे अलधकाराः (१) अपािता भएका प्रत्येक बािबालिकािाई आफ्नो 
मान प्रलतष्ठा सलुनन्ित गने, आत्मलनभारता प्रविान गने, समािमा सवक्रय रुपिे सहभागी हनुे तथा 
सम्मानिनक रुपमा बाँच्न पाउने हक हनुेछ। 

(२)  अपािता भएका बािबालिकािाई ववशेष हेरचाह पाउन ेर समािमा घिुलमि हनु तथा आफ्नो 
व्यन्क्तगत ववकासको िालग न्शक्षा, तालिम, स्वास्थ्य स्याहार सेवा, पनुस्थाापना सेवा, रोिगारीको 
तयारी तथा मनोरञ्जनका अवसर प्राप्त गने अलधकार हनुेछ। 

(३)  अपािता भएका बािबालिकािाई सावािलनक सेवा, सवुवधामा समान पहुँच र उपभोगको 
अलधकार हनुेछ। 
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८  बाि कल्याण अलधकारीाः- हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा एक बािकल्याण अलधकारी रहनेछ । 
बािकल्याण अलधकारीिे बािबालिकाको अलधकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बिान तथा बाि संरक्षण 

गनुापनेछ। बाि कल्याण अलधकारीको काम कताब्य र अलधकार तथा सेवाको शता िगायत व्यवस्था 
तोवकए बमोन्िम हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द -४ 

                                                            बािबालिकाको लबकासको अलधकार 

 

९  प्रारन्म्भक बािलबकास तथा न्शक्षाको अलधकाराः- (१) ६ वषा मलुनका कुनै बािबालिकािाई आफ्नो 
उमेर र ववकासको स्तर अनसुार िेिको माध्यम वातावरणमा आधाररत अनभुव र िोिमूिक ढंगिे 
लसक्न पाउने तथा प्रारन्म्भक बाि ववकासको अलधकार हनुेछ। 

(२)  प्रत्येक बािबालिकािाई प्रचलित कानून बमोन्िम आधारभतू तहसम्मको न्शक्षा अलनवाया र 

लनाःशलु्क रुपमा बािमैत्री वातावरणमा पाउने हक हनुेछ। 

(३)  प्रत्येक बािबालिकािे आफ्नो शारीररक तथा मानलसक अशक्तताका आधारमा उपयकु्त 
अध्ययन सामग्री तथा न्शक्षण ववलधमाफा त न्शक्षा पाउने हक हनुेछ। 

 

१०  पोषण एवम स्वास्थ्यको अलधकाराः- (१) प्रत्येक बािबालिकािाई उन्चत पोषण शिु िानेपानी तथा 
स्तनपानको अलधकार हनुेछ। 

(२)  प्रत्येक बािबालिकािाई प्रचलित कानून बमोन्िम सामान्िक सरुक्षा प्राप्त गने अलधकार 
हनुेछ। 

(३)  प्रत्येक बािबालिकािाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अलधकार हनुेछ। 

(४)  गभावती मवहिा स्तनपान गराउन आमा र बािबालिकािाई रोगबाट बच्न आवश्यक िोपहरु 
लिन पाउने र राविय मापर्दण्ड अनरुुपको शारीररक तथा मानलसक स्वास्थ्य सेवा उपयोग गना 
पाउने उमेर अनसुार शरीर प्रिनन तथा प्रिनन स्वास्थ्य सम्बन्धी िानकारी पाउने अलधकार 
हनुेछ। 

(५)  प्रत्येक बािबालिकािाई आधारभतू स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचारको अलधकार हनुछे। 

 

११  िेिकुर्द मनोरञ्जन तथा सासं्कृलतक अलधकाराः- (१) प्रत्येक बािबालिकािाई लनिको उमेर र रुन्च 
अनसुारको िेि िेल्ने र िेिकुर्दमा सहभागी हनुे अलधकार हनुेछ। 

(२)  प्रत्येक अलभभावक तथा ववद्याियिे पठनपाठन बाहेकको समयमा िेिकूर्दमा सहभागी हनु 
बािबालिकािाई प्रोत्साहन गने र त्यसको िालग आवश्यक उपयकु्त िेिकुर्द स्थि र 
िेिकुर्द सामाग्रीको व्यवस्था गनुा पनेछ। 

(३)  प्रत्येक बािबालिकािाई आफ्नो उमेर रुन्च र आवश्यकता अनसुार मनोरञ्जन गनै अलधकार 
हनुेछ। 

(४)  आफ्नो वहतमा प्रलतकूि नहनुे गरी प्रत्येक बािबालिकािाई आफ्नो धमा, संस्कृती, चिन, 
रीतीररवाि र आस्था अनरुुप सांस्कृलतक वक्रयाकिापमा भाग लिने अलधकार हनुछे। 
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 पररच्छेर्द -५ 

                                                            बािबालिकाको सहभालगताको अलधकार 

१२  सूचना तथा सहभालगताको अलधकाराः- (१) प्रत्येक बािबालिकािाई प्रचलित कानून बमोन्िम आफ्नो 
तथा सावािलनक सूचनाको िानकारी पाउने हक हनुछे।तर सूचना ठरँ्दर्दा उनीहरुको बौविक अवस्था 
अनकुुि हनुे गरी सरि भाषामा सहि रुपमा ठर्दन ुपर्दाछ। 

 

१३  बाब ुआमासगँ भेटघाट र सम्पका  गनै अलधकाराः- (१) कुनै पलन बािबालिकािाई उसको सवोतम 
वहतिाई ख्याि गरी बबुा वा आमाबाट लभन्न वा अिग गनुा हरैु्दन। 

(२)  बवुा वा आमा वा र्दवैुसंग लभन्न वा अिग बसेको बािबालिकािाई बवुा आमासँग व्यक्तीगत 
सम्बन्ध कायम राख्न वा लनयलमत रुपमा प्रत्यक्ष सम्पका  वा भेटघाट गने, टेलिफोन गने, 

पत्राचार गने वा लबद्यलुतय सञ्चार माध्यमबाट सम्पका  गने अलधकार हनुेछ। 

(३)  धमापतु्र वा धमापतु्री राख्न ेव्यक्तीिे धमापतु्र वा धमापतु्री हनुे बािबालिकािाई लनिको इच्छा 
अनसुार आफ्नो िन्मठर्दन ेबाव ुआमासँग सम्पका  तथा पत्राचार गना ठर्दन ुपनेछ। 

 

                                     पररच्छेर्द ६ 

                                                              बाि अलधकार सलमलत सम्बन्धी व्यवस्था  

 

१४.  बाि अलधकार सलमलतको गठनाः  

(१)  हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रे्दहाय बमोन्िमको एक बाि अलधकार सलमलत रहनेछ ।  

(क) उपमहानगरपालिकाको उपप्रमिु ……………………………………………………………….संयोिक  

(ि) उपप्रमिुिे तोकेका नगर सभाका एक मवहिा सर्दस्य सवहत र्दईु…………………सर्दस्य   

(ग) न्िल्िा प्रशासन कायााियको अलधकृतस्तरको प्रलतलनधी……………………………….. सर्दस्य 

(घ) न्िल्िा प्रहरी कायााियको मवहिा तथा बािबालिका सेवा केन्द्रको प्रमिु……...सर्दस्य 

(ङ) न्िल्िा बाि न्याय सलमलत संयोिक/प्रलतलनलध…………………………………………………..सर्दस्य  

(च) बाि अलधकारको के्षत्रमा काम गने गैर सरकारी संस्थाको  

एक मवहिा सवहत र्दईु………………………………………………………………………………….सर्दस्य  

(छ) उपमहानगरपालिकाको बािबालिका माहाशािा प्रमिु………………………… सर्दस्य सन्चव  

 

१५.  बाि अलधकार सलमलतको काम कताव्य र अलधकाराः  

(क)  बािबालिकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्धी योिनाको तिुामा गरी कायापालिकामा पेश गने ।  

(ि)  बाि अलधकार सम्बन्धी ववलभन्न कायाक्रमहरु सञ्चािन गने ।  

(ग)  उपमहानगरलभत्र बािअलधकार हननका घटनाहरुिाइा लनवारण गना आवश्यक पहि एवं 
अनगुमन गने ।   

(घ)  ववशेष संरक्षणको आवश्यकता पने बािबालिकाहरुिाइा उन्चत पनुस्थाापनाको व्यवस्था 
लमिाउने । 

(ङ)  बाि अलधकारको के्षत्रमा कायारत गैर सरकारी संस्थाहरुको अलभिेि राख्न,े अनगुमन र 
लनयमन गने ।  



 

6 

 

(च)  राहत र पनुस्थाापनाका िालग आवश्यक रकम लबलनयोन्ित बिेटबाट सलमलतको लनणाय 
बमोन्िम िचा गररने छ। 

 
१६.  बाि अलधकार सलमलतको कायाकािाः र्दफा १४ बमोन्िम गठठत सलमलतको कायाकाि परे्दन सर्दस्यको 

हकमा वाहेक गठन भएका लमलतिे तीन वषाको हनुेछ ।  

 
 

पररच्छेर्द -७ 

समािसेवी तथा  बाि मनोववज्ञ  

 

१७  समािसेवी तथा बाि मनोववज्ञाः 
(१) समािसेवीको रुपमा सनु्चकृत हनु लनम्नानसुारको योग्यता हनुपुनेछाः- 

क. मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियबाट सामान्िक काया, बाि ववकास वा वाि अलधकारको 
ववषय लिई कन्म्तमा स्नातक तह वा सो सरहको उपालध प्राप्त गरेको वा मान्यता 
प्राप्त ववश्वववद्याियबाट कुनै ववषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको उपालध 
प्राप्त गरी बािअलधकार वा समािसेवाका सम्वन्धमा कम्तीमा एक मवहनाको तालिम 
प्राप्त गरेको, 

ि. फौिर्दारी कसरुमा अर्दाितबाट सिाय नपाएको, 
ग. हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र स्थायी रुपमा बसोबास गरेको हनुपुने। 

 
(२) बाि मनोववज्ञको रुपमा सनु्चकृत हनु लनम्नानसुारको योग्यता हनुपुनेछाः- 

क.  हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रलभत्र स्थायी रुपमा बसोबास गरेको हनुपुने, 

ि.  लनिको उमेर २५ वषा परुा भई ६० वषा ननाघेको हनुपुने, 

ग.  मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियबाट मनोववज्ञान ववषय लिई कम्तीमा स्नातक तह वा सो 
सरहको उपालध  प्राप्त गरेको वा मान्यता प्राप्त ववश्वववद्याियबाट कुनै ववषयमा 
कन्म्तमा स्नातक तह वा सो सरहको उपालध प्राप्त गरी बािअलधकार वा 
मनोववज्ञानका सम्बन्धमा कम्तीमा र्दईु मवहनाको तालिम प्राप्त गरेको, 

घ.  फौिर्दारी कसरुमा अर्दाितबाट सिाय नपाएको । 

(३)  समािसेवी तथा बाि मनोववज्ञको रुपमा सनु्चकृत हनु चाहने व्यक्तीिे स्थानीय बाि अलधकार 
सलमलत समक्ष अनसुचुी १ को ढाँचामा लनबेर्दन ठर्दन ुपनेछ। 

 

१८  समािसेवी तथा बाि मनोववज्ञको पर्दावधीाः समािसेवी तथा बाि मनोववज्ञको पर्दावलध चार वषाको 
हनुेछ र लनिहरुको पनुाः लनयनु्क्त हनु सक्नछे। 

 

१९  समािसेवी तथा बाि मनोववज्ञिाई हटाउन सक्नाेः- समािसेवी तथा बाि मनोववज्ञिाई रे्दहायको 
अवस्थामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकािे हटाउन सक्नेछाः 
क.  िराव आचरण भएमा, 
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ि.  कायाक्षमताको अभाव भएमा, 
ग.  इमान्र्दारी पूवाक पर्दीय कताव्य पािना नगरेमा, 
घ.  बाि इििासका िालग माग भई आएकोमा बाि अर्दाितमा वा बाि इििासमा बस्न सनु्चत 

गर्दाा लबना कारण िगातार तीन पटकसम्म उपन्स्थत नभएमा।  

 

पररच्छेर्द -८ 

                                     िचा व्यवस्थापन 

 

२०  िचा व्यवस्थापनाः (१)बािबालिकािाई तत्काि उिार, राहत र पनुस्थाापना गना िाग्न े आवश्यक 
र्दावयत्व उपमहानगरपालिकाको रहनेछ। 

  
 

पररच्छेर्द -९ 

                                                                       ववववध 

२१  बािबालिकाको कताव्याः- बवुाआमा संरक्षक र न्शक्षकिे बािबालिकाको सवोतम वहतिाई ववचार गरी 
ठर्दएको सल्िाह सझुाव मागार्दशान र लनरे्दशन पािना गनुा सबैिाई सम्मान र आर्दर गनुा आफूभन्र्दा 
सानािाई माया गनुा साथीहरु लबच माया सर्दभाव बढाउन ुलमिेर बस्न ुर अनशुासन पािना गनुा प्रत्येक 
बािबालिकाको कताव्य हनुेछ। 

 

२२  अनगुमन तथा लनररक्षणाः- हेटौंडा उपमहानगरपालिका बाि अलधकार सलमलतिे आफ्नो के्षत्रलभत्र रहेका  
बािसधुार गहृ, बािगहृ र बािबालिकाका िालग सञ्चािनमा रहेका आवालसय तथा अन्य गहृ समेत 
िवहिे सकैु लनररक्षण गरी लनरे्दशन ठर्दने तथा लनयमन गराउनेछ। 

 

२३  कानूनी सहायतााः- उपमहानगरपालिकािे कानूनी वववार्दमा परेका वािवालिकािाई आवश्यकता परेमा 
लनशलु्क कानूनी  सहायता उपिब्ध गराउन सक्नछे।  

 

२४ .  लनयम बनाउन ेअलधकाराः  

(क)  यस ऐनको उद्देश्य कायाान्वयन गना आवश्यक लनयमाविी बनाउने अलधकार कायापालिकािाई 
हनुेछ ।  

 

२५.  बाधा अडकाउ फुकाउन ेअलधकाराः  

(क)  यस ऐनको उद्देश्य कायाान्वयन गर्दाा बाधा अड्काउ परेमा बाधा अड्काउ फुकाउन ेअलधकार 
कायापालिकामा हनुछे ।  
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अनसुचुी १ 

(र्दफा १७ को उपर्दफा ३ संग सम्बन्न्धत) 

श्री अध्यक्ष  

बाि अलधकार सलमलत 

हे.उ.म.न.पा. 
   

                 लबषयाः-  समािसेवी/बाि मनोववज्ञको रुपमा सनु्चकृत गरर पाँउ। 

 

उपयुाक्त लबषयमा न्ि.म. हे.उ.म.न.पा. वडा नं…… बस्ने म लनवेर्दक ……………………………… िे ववगत   
बषा……रे्दन्ि ….………………………….…………………………. संचािन गरै्द/ बािबालिकाको के्षत्रमा काया गरै्द 
आइरहेकोमा मिाई बािबालिकाको के्षत्रमा ज्ञान भएको र यवह के्षत्रमा थप सेवा गने मनसाय भएकािे 
समािसेवी/बाि मनोववज्ञको रुपमा  सनु्चकृत गरर पाउ भलन लनवेर्दन गर्दाछु। 

 
 

आवश्यक कागिातहरु 

१ नागररकताको प्रलतलिपी 
२ अनभुवको प्रमाण पत्र/न्शफाररस 

३ शैन्क्षक योग्यताको प्रमाण पत्र प्रलतलिपी 
                                                         
  

                                                                       लनवेर्दक 
 
 

 

आज्ञािे  

गोपाि प्रसार्द वाग्िे 

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत 
 

 

 

                                                     

 

 


