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१.पृष्ठभुलम  :  

बािअलिकाि तथा बािबालिकासंग सम्बलधित अधतिालरिर् तथा िालरिर् ऐन, काननु, नीलतलनर्ि, लनर्दलेिका तथा 

िणनीलतका आिाििा हािसम्ि स्थानीर् स्तििा बािअलिकाि संिक्षणका िालग लबलिधन कार्यहरु तथा प्रर्ासहरु हुर्द ैआइिहकेो 

अवस्था छ । बािअलिकाि संिक्षण तथा बाि संिक्षणका िालग िेिथोि प्रर्ासहरु लनिधति िईिहकेा छन ्। नेपािको संलविानिे 

पलन बािअलिकाििाई िौलिक अलिकािका रुपिा स्थालपत गरिसकेको छ । र्दिेिे संघीर् िाज्र् व्र्वस्थािाई अबिम्बन गर्द ै

स्थानीर् तहिाई िलििािी बनाएको छ ।  

स्थानीर् सिस्र्ा तथा सवािहरुिाई  सलह ढंगिे पलहचान गन े ि उलचत सम्बोिन गन े जीम्िेवािी अब स्थानीर् 

सिकािहरुिाई आएको छ । र्लह परिवेििा र्स बदु्धििूी नगिपालिका लित्र िहकेा सम्पणूय बािबालिकाको हकलहतको संिक्षण 

गनुय र्स नगिपालिकाको पलहिो लजम्िेवािी हुनेछ । लवलिधन खािे अपांङ्गता िएका, आिा बवुा र्दबैु वा र्दईुिध्र्े कुनै एक 

गिुाएका, संिक्षक लवलहन, बाि-श्रलिक, अरुको घििा, होटि तथा िेषु्टिेधटिा, लवलिधन पसिहरुिा, उिोगहरुिा, घि तथा बाटो 

लनिायणिा, र्ातार्ातका सािनहरुिा ि अधर् व्र्वसार्िा श्रलिकको रुपिा िहकेा, बेचलवखन तथा ओसािपसाििा पिेका, 

लवद्यािर् बालहि िहकेा, हिेा/िेर्दिाव/वेवास्ता ि अधर् िािीरिक, िानलसक तथा र्ौनजधर् र्दवु्र्यवहािको कािण जोलखििा 

िहकेा, बािलववाह िएको कािण वा बािलववाह हुनसक्ने जोलखििा िहकेा, आिाबाब ुवा संिक्षकहरु नै र्दीघयिोगी िएकािे वा 

िानलसक िोगी िएकाि ेवा अपाङं्ग िएकाि ेजोलखििा िहकेा बािबालिकाको हकलहत संिक्षण गनय, र्स्ता जोलखििा िहकेा 

बािबालिकाको संिक्षणको अलिकाि सलुनलित गनय आवश्र्क र्दलेखएको छ । र्सिी िालथ उल्िेख गरििका लवलिधन कािण ि 

परिलस्थलतिे जोलखििा िहकेा बािबालिकािाई सिुक्षा तथा संिक्षण प्रत्र्ाितु गिाउर्द ैउनीहरुको सनुौिो िलवरर् लनिायण  गन े

कार्यिा िहत्वपणुय र्ोगर्दान परु्ायउनका िालग र्ो बािसंिक्षण नीलत लनिायण गनय  िालगएको हो । 

बदु्धििुी नगिपालिकािे नीलतगत रुपि ैबाि संिक्षणका सवािहरुिाई सम्बोिन गनुयपने ि लत सवािहरुिाई सम्बोिन गनयका 

िालग वडास्ति र्दलेख नै काि गर्द ैजानपुन ेआवश्र्कता छ । तसथय बदु्धििूी नगिपालिकाका सम्पणुय पर्दालिकािी, नगिसिाका 

सर्दस्र्हरु, सम्पणूय कियचािीहरु, लिक्षकहरु, सािालजक कार्यकताय, िगार्त सम्पणुय सिोकािवािाहरु बािबालिका उपि हुन सक्ने 

लवलिधन खािे लहसंा , र्दवु्र्यवहाि, वेवास्ता ि िोषण तथा संिालवत जोलखिहरुको बािेिा चनाखो हुन ु त्र्सको तथर्ांक िाख्न,ु 

त्र्स्ता संिालवत जोलखिहरुका बािेिा सम्पणूय नगिवासीिाई सचेत ि सजग गिाउन,ु बािबालिका उपि र्स्ता लहसंा, र्दवु्र्यवहाि, 

वेवास्ता तथा िोषणका घटना िईहािेिा त्र्सको रिपोलटङ गनुय ि त्र्सिी रिपोलटङ िएका घटनाहरुिाई सम्बोिन गनुय लनताधत 

आवश्र्क छ । बािबालिका उपि र्स्ता घटना हुन ैनलर्दन तथा कथिकर्दालचत िईहािेिा त्र्स्ता घटनाको उजिुी गनय (िौलखक 

वा लिलखत) , उजिुी उपि सनुवुाई गनय ि उलचत सम्बोिन गनयका िालग र्स बाि संिक्षण नीलतको आवश्र्कता पिेको हो । र्स 

नीलति ेउजिुी गन ेि उजिुी उपि सनुवुाई गन ेएक प्रिावकािी संर्धत्रको लनिायण गनयका िालग पलन िागयलनर्दिे गनेछ ।  

बािबालिका उपि गरिने वा हुन सक्ने लहसंा, िेर्दिाव, वेवास्ता, र्दवु्र्यवहाि तथा िोषण गनय जस्ता संिालवत घटनाहरु बािेिा 

आि नगिबासीहरुिाई , सबै कियचािीहरुिाई , नगि सिाका सर्दस्र्हरुिाई, नगिपालिका प्रलतलनलिहरुिाई ि सबै 

सिोकािवािाहरुिाई सचेत ि सजग गिाउन े , संिालवत जोलखिहरुबाट बचाउनका िालग लवलिधन वैलकल्पक लिर्ाकिापहरु 

संचािन गन े, घटना िईहािेिा उजिुी गन ेि उजिुी उपि सनुवुाई गर्द ैउलचत ढंगिे सम्बोिन गन ेकुिा र्स नीलतको िखु्र् लसद्धाधत 

िहनेछ । 



बदु्धििूी नगिपालिकाका सम्पुणय  पर्दालिकािीहरु, नगिसिाका सम्पणुय सर्दस्र्हरु, नगिपालिका अधतयगतका सम्पणुय कियचािीहरु, 

लिक्षक तथा लवद्यािर् अधतयगतका कियचािीहरु, वडा प्रलतलनलिहरु तथा कियचािीहरु, लवलिधन संघसंस्थाका प्रलतलनलिहरु, 

कियचािीहरु तथा स्वर्म्सेवकहरु, नगिपालिका तथा वडाहरु सँग प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपिे संम्बलधित श्रोत व्र्लि ,सहजकताय 

वा स्वर्म्सेवक िगार्त सवै सिोकािवािाहरुिे र्ो नीलत अलनवार्य पािना गनुयपनेछ । नगिकार्यपालिकाबाट पारित िईसकेपलछ 

र्ो नीलत तरुुधत िाग ूहुनेछ । बाि संिक्षणका िालग बनाईएका िालरिर् तथा अधतिालरिर् काननु, नीलत, िणनीलत तथा नेपािद्धािा 

गरिएका प्रलतवद्धताहरु पिुा गनयका िालग र्स बािसंिक्षण नीलति ेसकिात्िक सहर्ोग पिुाउनेछ । 

क) हाम्रा प्रलिवद्धिाहरु 

बािबालिकािाई वेवास्ता तथा हिेचिाई, िेर्दिाव, लवलिधन र्दवु्र्यवहाि, लवलिधन िोषण तथा लहसंाबाट बचाउन वा संिक्षण 

गनयका िालग ि कथिकर्दालचत बािबालिका उपि र्स्ता घटना िईहािेिा उजिुी लिन, उजिुी उपि सनुवुाई गनय ि उलचत सम्बोिन 

गनयका िालग र्स बदु्धिूिी नगिपालिकािे लनम्नानसुािका उपार्हरु अविम्बन गनेछ ।  

• बदु्धििूी नगिपालिकालित्र िहेका लवलिधन खाि ेअपांगता िएका , आिा बवुा र्दबैु वा र्दईुिध्र्े कुन ैएक गुिाएका, संिक्षक 

लवलहन, बाि श्रलिक (अरुको घििा, होटि तथा िेषु्टिािा, लवलिधन पसिहरुिा, उिोगहरुिा, घि तथा बाटो लनिायणिा, 

र्ातार्ातका सािनहरुिा ि अधर् व्र्वसार्िा) श्रलिकको रुपिा िहकेा, बचेलवखन तथा ओसािपसाििा पिेका, लवद्यािर् 

बालहि िहकेा, हिेा/िेर्दिाव/वेवास्ता ि अधर् िािीरिक, िानलसक तथा र्ौनजधर् र्दवु्र्यवहािको कािण जोलखििा िहकेा, 

बाि लववाह िएको कािण वा बाि लववाह हुनसक्ने जोलखििा िहकेा, आिाबाबु वा संिक्षकहरु नै र्दीघयिोगी िएकािे वा 

िानलसक िोगी िएकािे वा अपांग िएकाि े जोलखििा िहकेा बािबालिकाहरुको तथर्ांक संकिन गन े , संकलित 

तथर्ांकको लवशे्लषण गने ,अलििेखीकिण गन ेि तथर्ांक अध्र्ावलिक गन े।  

• जोलखििा िहकेा बािबालिकाहरुको संिक्षण तथा लिक्षा, स्वास्थर्, सहिालगताको अलिकाििाई सलुनलित गनयका िालग 

लविेष र्ोजना तर् गरि कार्ायधवर्न गन े।  

• बािबालिका उपि गरिने वेवास्ता, िेर्दिार्द, र्दवु्र्यवहाि, िोषण ि लहसंा बािेिा उजिुी सनुवुाई गनय, अनसुधिान गनय ि उलचत 

सम्बोिन गनय सक्ने एक लविेष ि अलिकािर्िु संर्धत्र स्थालपत गिी र्स्तो संर्धत्रका बािेिा आि नगिबासीिाई लवलिधन 

िाध्र्िबाट जानकािी गिाउने ।  

• बािबालिका उपि हुन सक्ने लहसंा, र्दवु्र्यवहाि िोषण िेर्दिाव, वेवास्ता ि र्स्का संिालवत जोलखिहरुका बािेिा र्स 

बदु्धििूी नगिपालिकाका पर्दालिकािीहरु, नगिसिाका सर्दस्र्हरु, सबै कियचािीहरु, पिािियर्दाता, श्रोत व्र्लि, 

स्वर्सेवकहरु, लवलिधन संघसंस्थाहरुका पर्दालिकािी तथा सबै कियचािीहरु सचेत छन िधने कुिा  सलुनलित गन े। 

• बाि र्दवु्र्यवहािका घटना बालहि ल्र्ाउन ेजो कोही व्र्लि, सलिलत तथा संस्था, र्स्ता घटना वा सिस्र्ाबाट प्रिालवत 

बािबालिका, कियचािी, पर्दालिकािी, सािालजक कार्यकतायको बािेिा आवश्र्कतानुसाि गोपनीर्ता कार्ि िाख्र्द ै

आवश्र्क सहर्ोग गन े। 

• बाि र्दवु्र्यवहािका घटना सम्बलधि अनसुधिान प्रलिर्ािाई लनरपक्ष ि प्रिावकािी बनाउन आवश्र्क सबै सहर्ोग गन े 

ि र्स प्रलिर्ािा बािबालिकाहरुको सवोत्ति लहतको लसद्धाधतिाई िुख्र् आिाि िाधने । 

• जोलखििा िहकेा बािबालिकाहरुको संिक्षण गनय उनीहरुको हकलहतको सलुनित गनयका िालग अलििावक  आफधत, 

सिरु्दार् र्दलेख िालरिर् स्ति सम्िका सम्बलधित संघ सस्था वा लनकार् , लवषर् लविेषज्ञसँग सिधवर् ि सहकार्य गन े। 

• नगिपालिका अधतयगतका प्रत्र्ेक वडािाई बाि लववाह ििु बनाउन ि बाि िैत्री स्थानीर् िासन िाग ूगनय आवश्र्क 

सहजीकिण ि सहर्ोग गने । 



• बाि संिक्षण, संवयद्धन तथा प्रवयद्धनका िालग नगिपालिकास्तिीर् तथा वडास्तिीर् संिचना तर्ाि गन े । ि र्स्ता 

जोलखििा िहकेा बािबालिकाहरुिाई िद्दत गनयका िालग आकलस्िक बाि कोषको व्र्वस्था गन े।  

• बािबालिकाहरुका सिस्र्ा तथा गनुासो सधुनका िालग फोकि व्र्लि तोक्ने । 

ख) प्रलतवद्धताहरु पिुा िएको सलुनलित गन ेतरिका 

• बदु्धििूी नगिपालिका लित्रका सम्पणुय लवद्यािर् परिवाि (लवद्याथी, लिक्षक, लवद्यािर् कियचािी, लवद्यािर् व्र्वस्थापन 

सलिलत), बाि सिहु तथा संजािका पर्दालिकािी तथा सर्दस्र्हरु, बािबालिकासंग सम्बलधित संिचना तथा सलिलतका 

पर्दालिकािीहरु, नगिपालिका तथा वडाका सबै कियचािीहरु ि सबै अलििावक तथा बािबालिकाहरुिाई र्स बाि संिक्षण 

नीलतको बािेिा जानकािी लर्दइनेछ ।  

• बदु्धििूी नगिपालिकाका पर्दालिकािीहरु, सिाका सर्दस्र्हरु , नगिपालिकाका सबै कियचािीहरु, सबै वडाका 

पर्दालिकािीहरु, सबै कियचािीहरु,  र्स नगिपालिकािा लिर्ालिि गैिसिकािी संघसंस्थाका पर्दालिकािीहरु तथा 

कियचािीहरु , िाजनैलतक र्दिका प्रिखु तथा प्रलतलनिीहरुिे बािसंिक्षण सम्बलधि आचािसंलहतािा हस्ताक्षि गनेछन ् ि 

सोलहबिोलजि पािना गनेछन ् । र्सिी हस्ताक्षि गिेको एकप्रलत सम्बलधितसँग ि एकप्रलत नगिपालिका तथा वडा 

कार्ायिर्िा अलििेख िालखनेछ । 

• वडा तथा नगिपालिका ि र्हाँ लिर्ालिि लवलिधन सािालजक वा गैिसिकािी संघ, संस्था, सलिलत अधतयगत नर्ा ँकियचािी 

िनाय गर्दाय लनिायिण गरिने छनौटका आिािहरुिध्र् ेबाि संिक्षण नीलतिाई पलन एक िखू्र् आिाि बनाइनेछ । छनौट प्रलिर्ािा 

लिइने लिलखत तथा िौलखक पिीक्षाहरुिा बाि संिक्षण ि बाि संिक्षण नीलतको बािेिा प्रश्नहरु सिावेि गरिनेछ । 

• बािबालिका उपि वेवास्ता वा िेर्दिाव, र्दवु्र्यवहाि, िोषण, लहसंा िएिा सोको सम्बधििा सचुना , जानकािी वा उजिुी 

लर्दन सलकने अलिकािर्िु एक संर्धत्र ि प्रिावकािी प्रलिर्ाको स्थापना गरिनेछ ि सोको बािेिा आि नगिबासीिाई  

जानकािी हुनेछ । 

• िालथ उल्िेलखत कुिाहरु सलुनलित गनयका िालग बदु्धििूी नगिपालिकाि े बािसंिक्षणका सवाििा क्षिता अलिवलृद्ध गने 

खािका अधतिलिर्ा, तालिि, गोष्ठी ि छिफि जस्ता कार्यििहरुको आर्ोजना गनेछ ि आफ्नो वालषयक र्ोजना लित्र बाि 

संिक्षण सलुनलित गनय िद्दत गने र्ोजनाहरु अलनवार्य सिावेि गनेछ ।  

• बदु्धििूी नगिपालिकािे अियबालषयक रुपिा बाि सिहु तथा संजािका प्रलतलनलिहरुसंग बाि संिक्षण नीलतको 

प्रिावकािीताको बािेिा सलिक्षा गनेछ ।  

२. बािसंरक्षण नीलिको िक्ष्य : 

• बािबालिका उपि िईिहकेा ि हुनसक्ने वेवास्ता, िेर्दिाव, र्दवु्र्यवहाि, िोषणबाट संिक्षण लर्दन ि थप संिालवत 

जोलखिहरुबाट जोगाउन अझ प्रिावकािी ढंगिे काि गनयका िालग िागय लनर्देि गन े। 

• वेवास्ता, िेर्दिाव, र्दवु्र्यवहाि ि िोषणजधर् लिर्ाकिापहरु ि त्र्सका कािण लनलम्तने सिस्र्ाहरु ि त्र्स्ता र्दवु्र्यवहािबाट 

बच्न ि बचाउन सलकने उपार्हरुका बािेिा सबै बािबालिका ि अलििावकहरुिाई सचेत गिाउन े।  

• लवलिधन कािणि ेजोलखििा िहकेा बािबालिकाहरुिाई पुन: पलहिे कै अवस्थािा, उनीहरुकै परिवाि वा आफधतसँग, 

उनीहरुकै साथी सिहु ि लवद्यािर्िा फकायउन सहर्ोग गन े। 



• बदु्धििुी नगिपालिकाका पर्दालिकािी, सिाका पर्दालिकािी, नगिपालिका लित्रका सबै कियचािीहरु ि अधर् सािालजक संघ 

संस्थाका पर्दालिकािीहरु ि कियचािीहरुिाई बािबालिकाहरुको संिक्षण, सिुक्षा, सहिालगता ि उनीहरुको सिग्र लवकासका 

िालग लजम्िेवाि ि जवाफर्दहेी बनाउन े।  

• बदु्धििूी नगिपालिका सबै बािबालिकाहरुका िालग सिुलक्षत नगिपालिकाको रुपिा स्थालपत गन े। 

३. बािसंरक्षण नीलिका के्षत्रहरु  : 

बदु्धििुी नगिपालिकालित्र िहेका सम्पणुय बािबालिकाहरुको अलिकािको संिक्षण ि प्रबयद्धन गन ेिूख्र् र्दालर्त्व स्थानीर् 

सिकािको रुपिा र्स नगिपालिकाको िएकाि े र्ो नीलतिे नगिपालिकासँग प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपिे सम्पयकिा आउने 

बािबालिकाको संिक्षण तथा सिुक्षा सलुनलित गनय बदु्धिूिी नगिपालिका पणूयरुपिा लजम्िेवाि ि जवाफर्दहेी छ िलन व्र्ाख्र्ा 

गिेको छ । 

र्स नीलतिा उल्िेख गरिएका सबै प्रलतवद्धताहरु बदु्धििुी नगिपालिकाका सव ै पर्दालिकािीहरु तथा कियचािीहरु वडा 

कार्ायिर्का सव ैपर्दालिकािीहरु तथा कियचािीहरु , लवलिधन सािालजक संघ सस्थाका पर्दालिकािी , प्रलतलनलिहरु ि कियचािीहरु, 

नगिपालिका, वडा कार्ायिर् ि लवलिधन सािालजक संघ संस्थासंग सम्बलधित श्रोत व्र्लिहरु, पिािियकतायहरु, लवषर् 

लविेषज्ञहरु, अनसुधिानकतायहरु, सवेक्षकहरु ि स्वर्म्सेवकहरु सबैिाई िाग ूहुनेछ ।  

आफ्नो कार्यक्षेत्र वा सम्पयक िधर्दा बालहिका बािबालिकाहरुको संिक्षणका सवाि पलन र्ो नीलतिा सिावेि गरिएको छ । र्स 

नीलति े बािबालिकािाई र्दवु्र्यवहािबाट संिक्षण लर्दनका िालग उलचत व्र्वहािको प्रर्दियन ि आचािसंलहताको पािनाको 

सम्बधििा पलन लनर्दिेन लर्दएको छ । त्र्सैिे बदु्धििूी नगिपालिकासँग सम्बलधित जो कसैिाई पलन र्ो नीलत अलनवार्य िाग ू

हुनेछ ि कार्ायधवर्निा ल्र्ाए नल्र्ाएको अनगुिन गरिने छ ।  

४. बािबालिकासंग काम गननका िालग मूल्य,मान्यिा िथा लसद्धान्िहरु : 

बािबालिकाको लहतको संिक्षण गनयका िालग काि गनुय िनेको उनीहरुको अलिकािको प्रवद्धयन गनुय हो । बदु्धििूी 

नगिपालिकाि ेबािअलिकािको संिक्षण गनयका िालग लनम्न िलु्र्, िाधर्ता ि लसद्धाधतहरुिा लवश्वास गर्दयछ । 

• नगिपालिका, वडा तथा र्स क्षेत्र लित्र लिर्ालिि लवलिधन सािालजक संघ संस्थाहरुिे तर् गिेका नीलत लनर्ि, िणनीलत, 

र्ोजना, कार्ायधवर् प्रलिर्ािे सबै बािबालिकाहरुको बाँच्न पाउने, लबकास गनय पाउने, आफ्नो लवचाि ि िावना िाख्न पाउन े

ि संिक्षण  पाउने अलिकाििाई िध्र्नजि िाख्र्द ैसम्बोिन गरिनपुछय ।  

• बािबालिका सम्वद्ध िालरिर् तथा अधतिालरिर् काननूसँग नबालझने गिी बािबालिकाहरुको आफ्न ैसािालजक, सांस्कृलतक, 

तथा िालियक परिवेििा िलह बािबालिकाको िूल्र्ांकन, कर्दि तथा पलहचान गरि आवश्र्क सहर्ोग गरिनपुछय ।  

• बािबालिकाहरुको िालग उनीहरुकै परिवाि , आिाबवुा, अलििावक वा आफधतहरुकै धर्ार्ो िार्ा ि हिेचाह िहत्वपणूय हुने 

िएकोि े जोलखििा िहकेा बािबालिकाहरुिाई संिव िएसम्ि पनु: उनीहरुकै परिवाि वा आफधतसंग पनु: स्थापना 

गिाईनपुछय ।  

• बािबालिकासंग सिोकाि िाख्न ेप्रत्र्ेक लनणयर् प्रलिर्ािा बािबालिकाहरुि ेआफ्नो लवचाि ि िावना िाख्न सक्ने वाताविण 

लनिाणय गरिनपुछय । उनीहरुको लवचाि ि िावनाको सनुवुाई हुनुपछय ि बािबालिकाको सवोत्ति लहतिाई ख्र्ाि गर्द ैउनीहरुको 



लवचाि ि िावनाको संवोिन गरिनपुछय । र्लर्द संवोिन गनय नसलकने अवस्था िएिा त्र्सको स्पष्ट कािणहरु 

बािबालिकाहरुिाई बताइएको हुनपुछय ।  

• कुनैपलन आिाििा बािबालिका उपि वेवास्ता , हिेचक्राइ ँि िेर्दिाव गरिनहुुर्दनै ।  

  

५ ) नगि तथा बडा बािसंिक्षण सलिलतका पर्दालिकािीहरुिे  बािबालिकासंग सम्पकय िा आउर्दा ध्र्ान लर्दन ुपने लवषर्हरु: 

• बािबालिकािाई सम्िानपवुयक व्र्वहाि गन ेतथा उनीहरुिाई अलिकाि प्राप्त व्र्लिको रुपिा िाधर्ता लर्दने  

• उनीहरुिाई सकिात्िक दृलष्टिे हनेे , तथा लविेष आवश्र्कता िएका एंव अलिकाि प्राप्त तथा फिक रुपिा र्ोगर्दान लर्दन 

सक्ने व्र्लिको रुपिा िाधर्ता लर्दने , 

• उनीहरुसंग आपसी लवश्वास तथा सम्िानिा आिारित िएि सहर्ोग तथा सहिालगताको िावनाका साथ काि गन े 

• उनीहरुको दृलष्टकोणिाई िाधर्ता लर्दई गम्िीि रुपिा लिने , 

• उनीहरुिा अधतयलनलहत क्षिता तथा र्ोग्र्ताको अलिवलृद्ध तथा उलनहरुको क्षिता लवकास गने काि गन,े 

• बािबालिकाको सवोत्ति हीत हुनेगिी उनीहरुकै परिवेििा उनीहरुिाई बझु्ने िििग्र्दिु कोलिस गन े, 

 

६) बुद्धभूमी नगरपालिकाको बािसंरक्षण सम्बलन्ि आचार संलहिा:  

बदु्धििुी नगिपालिकाका सबै पर्दालिकािीहरु तथा कियचािीहरु वडा कार्ायिर्का सव ै पर्दालिकािीहरु तथा 

कियचािीहरु, लवलिधन सािालजक संघ सस्थाका पर्दालिकािी ि कियचािीहरु,  लवलिधन सािालजक संघ संस्थासंग सम्बलधित श्रोत 

व्र्लिहरु, पिािियकतायहरु, लवषर् लविेषज्ञहरु , अनसुधिानकतायहरु , सवेक्षकहरु ि स्वर्म्सेवकहरुिे अलनवार्य रुपिा पािना 

गनुयपन ेआचािसंलहता लनम्न विोलजि िहकेो छ । 

• बािअलिकाि िनेको के हो ? बािबालिकाहरुको अलिकाि ि कतयव्र् के के हुन ? के कस्तो व्र्वहाि िाम्रो हुधछ ? कस्तो 

व्र्वहाि निाम्रो हुधछ ? िधने बािेिा बािबालिकािाई जानकािी लर्दनको िालग उनीहरुसँगै बसेि छिफि गन ेि उनीहरुिाई 

िहिसु गनय सहर्ोग गने ।  

• बािबालिकाहरुसँग सम्बलधित काि गर्दाय वा उनीहरुसंग स्पष्ट बलुझने गरि कुिा गनुयपर्दयछ । 

• बािबालिकाहरुसँग कुनैपलन काि गर्दाय उनीहरुको ििीि , िन िलरतक , लिक्षा  ि सहिालगतािा हानी नोक्सानी वा खतिा 

वा जोलखि नहुने स्थान , लिलत ि सिर् छनौट गनुयपर्दयछ ।  

• र्लर्द कुनै पलन र्ोजना, कार्यिि वा लिर्ाकिापिे बािबालिकाहरुिाई जोलखििा पाने वा हानीनोक्सानी परु्ायउने संिावना 

छ िने त्र्स्ता र्ोजना, कार्यिि वा लिर्ाकिापहरु तरुुधत िोक्नपुर्दयछ ।  त्र्सका बािेिा सम्बलधित सबै सिोकािवािाहरु , 

अलििावकहरु ि बािबालिकाहरुिाई जलत सक्र्ो चाडो जानकािी गिाउनपुर्दयछ । 

• कुन ैबािबालिका िालथ कुनैपलन प्रकािको घटना िर्ो वा सिस्र्ा आइपर्ो िने त्र्सको सिािानको िालग उनीहरुसंगै 

छिफि गिेि उनीहरु के चाहधछन ?, आफै के गनय चाहाधछन ् ? अरुबाट कस्तो सहर्ोग चाहाधछन ? िधने कुिाहरु बझेुि 

सोलह बिोलजिको सहर्ोग जटुाउन सहजीकिण गनुयपर्दयछ ।  



• र्ौन र्दवु्र्यवहाि िगार्तका लवलिधन र्दवु्र्यवहािबाट बच्न सलकने उपार्हरु बािेिा बािबालिकाहरुिाई लसकाउनपुर्दयछ ि र्लर्द 

त्र्स्ता घटनाहरु िईहािेिा रिपोलटड गन े लनकार् ि प्रलिर्ाको बािेिा बािबालिकाहरु ि लतलनहरुका अलििावकिाई 

जानकािी लर्दनपुर्दयछ ।  

• बािबालिकाहरुि ेबाि र्दवु्र्यवहाि सम्बलधि कुनैपलन सवाि उठाई छिफि गनय सक्ने सहज वाताविण तर्ाि गरिलर्दनपुर्दयछ । 

• कुनैपलन नीलत , र्ोजना , कार्यर्ोजना वा लिर्ाकिाप तजुयिा गर्दाय , कार्ायधवर्न गर्दाय ि बािबालिकासंग सम्बलधित कुनैपलन 

लनणयर् गर्दाय जलहिेपलन बािबालिकाको सवोत्ति लहतिाई प्राथलिकता लर्दनपुर्दयछ । 

• बािबालिका सम्बलधित कुनैपलन सचुना वा जानकािीहरुको आवश्र्कता अनसुाि गोपलनर्ता कार्ि गनुयपर्दयछ । 

बािबालिकाको सवोत्ति लहतिाई ख्र्ाि गर्द ैउलनहरुका आिाबबुा वा अलििावकहरुसंग पिाििय गरि स्वीकृलत लिएि 

आवश्र्क सचुना वा जानकािी अत्र्धत सम्बलधित व्र्लि, लनकार् वा संस्थािाई उपिब्ि गिाउनपुर्दयछ । 

• बािबालिकाहरुसँग सम्बलधित परिलस्थलत लवशे्लषण , र्ोजना तजुयिा, कार्ायधवर्न प्रलिर्ा , अनगुिन तथा सलिक्षा ि 

िलू्र्ांकन अथवा उपिब्िीको िापन गन ेप्रकृर्ािा बािबालिकाको सलिर् सहिालगता सुलनलित गनुयपर्दयछ । 

• बािबालिकाहरुिाई सकरात्मक उत्पे्ररणा लमल्ने, हौसिा लमल्ने र उनीहरु खुसी हुने व्यवहार प्रर्नशन गनुनपर्नछ । 

• सबै बािबालिकाहरुप्रलत सिान व्र्वहाि गनुयपर्दयछ । 

• र्लर्द कसैि े बािबालिकाहरुको संिक्षणिा बािा पिुाउने ि उनीहरुिाई जोलखििा पाने काि गर्दछै िने त्र्स्ता 

लिर्ाकिापहरुिाई लनरुत्सालहत गनुयपर्दयछ । 

• र्लर्द कुन ैबािबालिका आफ्नो वा अरु कुनै बािबालिकाको घटना वा सिस्र्ा बताउर्दछैन िने िैर्यतापवूयक सधुनपुर्दयछ । ि 

थप कुिा सनुाउनका िालग उनीहरुिाई उत्प्रेरित गनुयपर्दयछ । 

ख ) बदु्धििुी नगिपालिकाका सव ैपर्दालिकािीहरु तथा कियचािीहरु वडा कार्ायिर्का सवै पर्दालिकािीहरु तथा कियचािीहरु , 

लवलिधन सािालजक संघ सस्थाका पर्दालिकािी ि कियचािीहरु , नगिपालिका, वडा कार्ायिर् ि लवलिधन सािालजक संघ संस्थासंग 

सम्बलधित श्रोत व्र्लिहरु , पिािियकतायहरु , लवषर् लविेषज्ञहरु, अनसुधिानकतायहरु , सवेक्षकहरु ि स्वर्म्सेवकहरु तथा अधर् 

व्र्लिहरुि ेगनय नहुने कािहरु : 

✓ बािबालिकािाई लपट्ने ,कुट्ने , गािी गिौज गन ेिगार्तका िािीरिक वा िानलसक र्ातना लर्दने वा अधर् र्दवु्र्यवहाि हुने 

खािको व्र्वहाि गनुयहुर्दनै । 

✓ अरुबाट टाढा वा एक्ि ैिाखेि कुनैपलन बािकबालिकासंग चालहने िधर्दा बलढ सिर् लबताउनु हुर्दनै ।  

✓ बािबालिकाहरुको कुनैपलन लकलसिका र्ौनजधर् लिर्ाकिाप गनुयहुर्दनै । 

✓ र्ौन आसर् झलल्कने खािका वा बािबालिकाहरुिाई उत्तेलजत बनाउन ेखािका िब्र्द, िाषा, उखान टुक्का, लचत्र, फोटो, 

लिलडर्ो, लफल्िको प्रर्ोग गनुयहुर्दनै । 

✓ िैंलगक िेर्दिाविाई प्रश्रर् लर्दने खािका कुनैपलन उखान टुक्का , कथा , कलवता, लगत सधुन सनुाउनहुुर्दनै  

✓ बािबालिकाहरुिाई लहनताबोि हुने , लनर्ास्रो िाग्ने , िलज्जत बनाउने ,िनोिावनािा चोट पगु्ने कुनैपलन लिर्ाकिाप , 

व्र्वहाि , िब्र्द वा िाषा प्रर्ोग गनुयहुर्दनै । 



✓ संिक्षक लवना कुनैपलन बािबालिकािाई आफूसँग िालत बास बसाउनहुुर्दनै वा अलििावक वा संिक्षक लवना उनीहरुबाट 

टाढा िग्नहुुर्दनै । 

✓ बािबालिकाहरुिाई र्दवु्र्यसन वा कुितलति उत्प्रेरित गने खािको लिर्ाकिाप गनुय वा गिाउन ुहुर्दनै ।  

✓ बाि लववाहसंग सम्बलधित कुनैपलन िोज ितेि, जधती , िोकधती वा अधर् कार्यिििा संिग्न हुनहुुर्दनै । 

✓ बािबालिकिाई जोलखिपणूय काििा िगाउनहुुर्दनै, बाि श्रलिकको रुपिा िाख्नहुुर्दनै । बािबालिकािाई घिेि ुसहार्कको 

रुपिा िालखधछ िने उनीहरुको लवद्यािर् लिक्षा , स्वास्थर्उपोचाि , सम्िान ि उलचत पारिश्रलिकको कुिा सलुनलित गनुयपर्दयछ । 

र्सो गर्दाय सम्बलधित वडा तथा नगिपालिकाबाट स्वीकृलत लिनपुर्दयछ । 

✓ बािबालिकाको लहत लवपरित हुने सचुना वा जानकािी सावयजलनक गनुय हुर्दनै ।  

✓ कुनैपलन आिाििा बािबालिका लबच तिुना गिी बोल्न ुवा बोिाउन ुि िेर्दिावपणूय व्र्वहाि गनय हुर्दनै । 

✓ बािबालिकाहरुि ेआफूिाई वा अरु बािबालिकाहरुिाई िएको र्दवु्र्यवहािको घटना वा सिस्र्ा बताउन िागेको बेिा 

हास्ने,िधन िोलकलर्दने वा लनरुत्सालहत गन ेकाि गनुयहुर्दनै । 

✓ बािबालिकाहरुबाट हुनसक्ने गैिकाननुी, असिुलक्षत वा र्दवु्र्यवहािजधर् काििाई प्रोत्सालहत गनुयहुर्दनै , बेवास्ता गनुयहुर्दनै ि 

त्र्सिा सहिागी हुनहुुर्दनै । 

✓ बािबालिकाहरुको लहत लवपिीत हुने कुनैपलन लनणयर् प्रकृर्ा वा लिर्ाकिापिािा सहिालग हुनहुुर्दनै । 

✓ बािबालिकाहरुिाई जोलखििा पाने, उनीहरुिाई नोक्सान पिुाउने कुनैपलन कृर्ाकिाप वा व्र्वहाि गनुयहुर्दनै । 

 

७) बुद्धभूमीनगरपालिकाका पर्ालिकारीहरु िथा कमनचारीहरु ,वडा कायानियका पर्ालिकारीहरु िथा कमनचारीहरु 

, लवलभन्न सामालिक संघ सस्थाका पर्ालिकारी र कमनचारीहरु , नगरपालिका, वडा कायानिय र लवलभन्न सामालिक 

संघ संस्थासंग सम्बलन्िि श्रोि व्यलिहरु , परामशनकिानहरु , लवषय लवशेषज्ञहरु , अनुसन्िानकिानहरु , सवेक्षकहरु 

िथा अन्य व्यलिm बािबालिका उपर यौन रु्व्यनवहार वा मानलसक िथा शारीररक यािना लर्ने खािको रु्व्यनवहार 

गरेको कुरा कुनैपलन श्रोिबाट िानकारी भएमा: 

• बदु्धििूी नगिपालिकाका पर्दालिकािीहरु तथा कियचािीहरु,वडा कार्ायिर्का पर्दालिकािीहरु तथा कियचािीहरु , लवलिधन 

सािालजक संघ सस्थाका पर्दालिकािी ि कियचािीहरु , नगिपालिका, वडा कार्ायिर् ि लवलिधन सािालजक संघ संस्थासंग 

सम्बलधित श्रोत व्र्लिहरु , पिािियकतायहरु , लवषर् लविेषज्ञहरु , अनसुधिानकतायहरु , सवेक्षकहरुि ेबािबालिकाउपि र्ौन 

र्दवु्र्यवहाि वा िानलसक तथा िािीरिक र्ातना लर्दने खािको र्दवु्र्यवहाि गिेको कुिा कुनैपलन श्रोतबाट जानकािी िएिा उि 

जानकािी उपि बदु्धिूिी नगिपालिकाबाट तत्काि अनसुधिान िरुुगरिनेछ । 

• अनसुधिान पिात घटनाको प्रकृलत हिेेि सािाधर् र्दवु्र्यवहाि िएको खण्डिा सम्बलधित पर्दालिकािी  कियचािी तथा अधर् 

व्र्लतmिाई सचेत हुनका िालग लिलखत रुपि ैचेतावनी पत्र लर्दइनेछ । 

• ति अनसुधिान पिात सम्बलधित पर्दालिकािी वा कियचािी तथा अधर् व्र्लतmिाई र्दोषी प्रिालणत िएको खण्डिा कानुनी 

काबायहीका िालग  बदु्धिूिी नगिपालिका स्वर्िि ेआवश्र्क प्रलिर्ा अलघ बढाउनेछ । 



८) यौनिन्य वा अन्य रु्व्यनवहारका घटनाहरुबारे सुनुवाई हुने प्रलिया : 

• बािबालिका िाथी कुनै पलन खािको र्दवु्र्यवहाि िएिा वडा अध्र्क्ष तथा नगि प्रिखुिाई जानकािी गिाईन ेछ । 

• बािबालिकारुिाई सिस्र्ा पिेिा नगिपालिकाि ेतोकेको सम्बलधित फोकि व्र्लि िाफय त आफ्नो गनुासो लटपाउन सक्ने 

छन ्।  

• र्ी सचुना उपिब्ि गिाउन ेसचुनाका श्रोतहरु गोप्र् िालखनेछ । 

९) गोपलनयिा :  

र्स नीलत अधतयगत गरिने कुनैपलन व्र्वहाि वा कावायही प्रलिर्ािा बािबालिकाको गोपनीर्ताको अलिकाििाई 

अलनवायर् सम्िान गरिनपुर्दयछ । र्लर्द गोपनीर्ता कार्ि गनय सलकएन िने त्र्सिे उल्टै बािबालिकाहरुिाई नै  नकिात्िक प्रिाव 

पनय सक्छ ि थप जोलखिलति िकेल्न सक्ने संिावना िहधछ । तसयथ , र्ससँग सम्बलधित सबै पर्दालिकािी तथा कियचािीहरुिे 

सम्बलधित बािबालिका ि व्र्लिहरुको सचुनाको िक्षा गने कुिािा अत्र्ालिक साविानी अपनाउनपुछय ि त्र्स्ता सचुना र्स 

नीलतिा वणयन गरिएको प्रलतवेर्दन प्रकृर्ाअनसुाि र्सबािे जानकािी जस जसिे पाउनपुने हो लत व्र्लि तथा लनकार्िाई िात्र 

उपिब्ि गिाउनपुर्दयछ ।  

१०. बाि संरक्षण सलमलि : 

र्स बदु्धििुी नगिपालिकािा बाि संिक्षणका सवािहरुको प्रत्र्क्ष लनगिानी तथा तत्काि सहर्ोगका िागी नगि स्तििा नगि 

स्तिीर् बाि संिक्षण सलिलत साथै प्रत्र्ेक वडािा वडा बाि संिक्षण सलिलत गठन गरिने छ । जसिा र्दहेार्का सर्दस्र्हरु िहने छन ्

। 

नगर स्िरीय बाि संरक्षण सलमलि  

क) नगि प्रिखु –    अध्र्क्ष  

ख) नगि उपप्रिुख–   सर्दस्र् 

ग) प्रिखु प्रिासलकर् अलिकृत  –    सर्दस्र् 

घ) सािालजक लबकास साखा प्रिखु –   सर्दस्र् 

ङ) स्वास्थर् साखा प्रिखु  –  सर्दस्र् 

च) प्रहरि प्रलतलनलि –  सर्दस्र् 

छ) बाि संजाि प्रलतलनलि २ जना(१ बािक, १ बालिका)  –  सर्दस्र् 

ज) वडा बाि संिक्षण सलिलत अध्र्क्ष  –  पर्दने सर्दस्र् 

झ) िलहिा तथा बाि बालिका साखा प्रिखु –   सर्दस्र् सलचव  

नगर स्िरीय बाि संरक्षण  सलमलिको काम, किनब्य र अलिकार 

क)  बािबालिकाका िागी  नीलतगत व्र्वस्था, कार्ायधवर्न, अनगुिन ि िलू्र्ाङ्कन गने 

ख)  आवश्र्कता अनुसाि उपसलिलत गठन गिी परिचािन गन े।   

(ग)  बािबालिकाका र्ोजनाका सम्बधििा िहत्वपणूय लनणयर्हरु गर्दाय सम्बलधित बाि सिहू, बाि सञ्जािका प्रलतलनलि वा 

बािबालिकाहरुसँग पिाििय गिी कार्यिि गन े। 

(घ)  नगिपालिका लित्र बाि बालिकाको अवस्था पत्ता िगाई लबशे्लषण तथा उप सलिलतहरुिाई जानकािी गिाउन े। 



(ङ)  लविेष संिक्षणको आवश्र्कता िएका बािबालिका हरुको (लहसंा, र्दबु्र्यवहाि, बेचलबखनको जोलखििा 

िहकेा,अलििावक गुिाएका, लबपतिा पिेका, पारिवारिक आिल् ।थक अवस्था किजोि िएका, अपाङ्ग) पलहचान गन ेि 

अधतरिि संिक्षणको व्र्वस्था गन/ेगिाउन े।  

(च)  बािअलिकािको संिक्षण ि सम्बद्धयनका लनलित्त चेतना अलिबलृद्ध गनय जागिण लसजयना गन,े गिाउन े। 

(छ)  बािअलिकािका लनलित्त लवकासका साझेर्दाि तथा लजल्िास्तिका अधर् लनकार्हरुबीच सिधवर् गन ेि बािबालिकाको 

क्षेत्रिा कार्य गनय उत्प्रेरित गन े। 

(ज)  बािअलिकाि हनन ्िएका घटनाहरुका सम्बधििा जानकािी प्राप्त गन ेि काननूीकािवाहीिा आवश्र्क सहर्ोग गन े। 

(झ) स्थानीर् तहका पर्दालिकािी तथा कियचािीहरु िगार्तिाई बािअलिकाि संिक्षण एवं सम्बद्धयनका लवषर्िा तालिि तथा 

अलििूलखकिण गि्यने । 

(ञ)  बाि संिक्षणका घटनाहरुको तथर्ाङ्कहरुको लबशे्लषण गिी र्ोजना लनिायण गन े। 

(ट)  बािसंिक्षणिा आवश्र्क सहर्ोग परु्ायउन आकलस्िक सहर्ोग, काननूी सहार्ता, अधतरिि हिेचाहसम्बधिी लवषर्िा 

सम्बलधित लनकार्िा सम्बधि स्थापना वा लसफारिस गने । 

(ठ)  नगिपालिकािा बािबालिकाको क्षेत्रिा सञ्चािन िएका कार्यििहरु बीच सिधवर् गन े ि कार्यिििाई प्रिावकािी 

बनाउन सहर्ोग गन े। 

(ड)  बाि धर्ार् सम्बधिी सेवा प्रर्दानगने व्र्लि वा संस्था एवं लनकार्हरुको सलूच तर्ाि पाने । 

वडा बाि संरक्षण सलमलि 

र्स बदु्धिुिी नगिपालिकाका सम्पणुय वडाहरुिा बाि बालिकाको संिक्षणका िागी नगि स्तिीर् बाि संिक्षण  सलिलतको 

िातहतिा िहन े गरि नगिपालिकाको प्रत्र्ेक वडािा वडा बाि संिक्षण  सलिलत स्थापना गरिने छ ।जसिा लनम्नानसुािका 

पर्दालिकािीहरु िहन ेछन ्। 

क) वडा अध्र्क्ष वा वडा अध्र्क्षिे तोकेको ब्र्लि –    अध्र्क्ष  

ख) वडाका लबद्यािर्हरुिध्र्ेबाट वडाि ेतोकेको लबद्यािर्को प्र.अ. १ जना–  सर्दस्र् 

ग) िलहिा स्वास्थर् संवर्सेवीका िध्र्ेबाट वडाि ेतोकेको १ जना–    सर्दस्र् 

घ) बाि बालिकाको क्षेत्रिा कार्य गन ेसंस्था वा ब्र्लि िध्र्ेबाट १ जना –   सर्दस्र् 

ङ) िलहिा सिहु आिा सिहु बाट १ जना–   सर्दस्र् 

छ) बाि  सिहु/संजाि प्रलतलनलि २ जना (१ बािक, १ बालिका)  –  सर्दस्र् 

ज) र्दलित, जनजनलत, लपछडा बगय, अत्पसंख्र्क, िसु्िीि सिरु्दार्को प्रलतलनलित्व हुनेगिी ३ जना –   सर्दस्र् 

 

वडा बाि संरक्षण  सलमलिको काम, किनब्य र अलिकार  

(क)  सम्बलधित  वडािा लविेष संिक्षणको आवश्र्कता िएका बािबालिकाको तथर्ाङ्क संकिन गन,े अद्यावलिक गन ेि 

नगि स्तिीर् बािसंिक्षण  सलिलत तथा वडा कार्ायिर्िा पेि गन े। 

(ख)  वडािा बािबालिकाको क्षेत्रिा कार्यित संघसंस्था, बाि  सिहु, बािसंिक्षण सलिलत, िगार्तका  लनकार्हरुसँग 

आवश्र्क सिधवर् ि सहकार्य गिी बािअलिकाि प्रबद्धयनात्िक ि संिक्षणात्िक कार्यहरु गने/गिाउन े। 



(ग)  बािबालिकाको क्षेत्रिा स्थानीर् आवश्र्कता पलहचान गिी नेपाि सिकािका लबलिधन लनकार्, अधर् सिकािी लनकार्हरु 

ि लवकासका साझेर्दाि संस्थासँगको सिधवर्िा सिरु्दार्िा आिारित कार्यििहरुको तजुयिा ि कार्ायधवर्न गिाउन 

आवश्र्क सिधवर् गने, बािबालिकासँग सम्बलधित कार्यििको िेखर्दखे ि लनिीक्षण गन े। 

(घ)  बािअलिकािको संिक्षण ि सम्बद्धयनका लनलित्त चेतना अलिबलृद्ध गनय जागिण लसजयना गन े। 

(ङ)  स्थानीर् संघसंस्थािाई बािबालिकाको क्षेत्रिा कार्य गनय उत्प्रेरित गन े। कार्यििको सञ्चािन गनयको िालग आवश्र्क 

पिाििय गिी सम्बलधित व्र्लि, संस्था वा लनकार्िाई सझुाव लर्दने । 

(च)  बािअलिकाि हनन ्िएका घटनाका सम्बधििा आएका उजिुीहरुिाई सम्बलधित लनकार्िा लसफारिस गिी पठाउने एवं 

सिधवर्कािी िलूिका प्रर्दान गन े। 

(छ)  आवश्र्कता अनुसाि बािबालिकाको लनलित्त आकलस्िक सहर्ोगको व्र्वस्था लििाउने । 

(ज)  बािसंिक्षणका सवािका लवषर्िा वकाित गने ि वडा सलिलतिाई बािसंिक्षण कार्यिा प्रिावकािी सहर्ोग गन े। 

(झ)  वडािा बािबालिकासम्बधिी कार्यिि सञ्चािन गरिएको िए त्र्सको प्रगलत प्रलतबरे्दन तर्ाि पान े ि सम्बलधित 

लनकार्िा पेि गन े। 

(ञ)  संिक्षणको आवश्र्कता पिेका बािबालिकाहरुिाई सहर्ोग तथा संिक्षणका िागी पहि तथा सम्पेि्षण गन े। 

११.आकलस्मक बाि कोष  

बदु्धििुी नगिपालिकािे बािबालिकाहरुिाई आकलस्िक अवस्थािा तरुुधत सहर्ोग प्रर्दान गनयका िालग नगि स्ति 

तथा वडा स्तििा आकलस्िक बाि कोषको स्थापना गन ेछ । आकस्िीक बाि कोष बाि संिक्षण सलिलतको िातहतिा िहने छ 

। नगि/वडा बाि संिक्षण सलिलति ेस्थालनर् स्तििा बािसंिक्षणका िालग बािबालिकािाई तत्काि गन ेसहर्ोगिाई सहज 

बनाउन एक कोषको खडा गने छ । र्स कोषिा बाि संिक्षण  सलिलतिे लवलिधन संघसंस्था तथा सिकािी कार्ायिर्बाट िकि 

प्राप्त गिी बािबालिकाको संिक्षणको क्षेत्रिा खचय गनय सक्ने छ ।   

 

कोषको संचािनका िालग बाि संरक्षण सलमलििे  पूरा गनुन पने मापर्ण्डहरु : 

१.आपतकालिन कोषको कार्यलवलि िाग ूतथा कार्ायधवर्न गने लनणयर् गिेको हुन ुपने, 

२.आपतकालिन कोष संचािन गनय स्रोत खोलज गनुय पने । 

३. आपतकालिन बाि कोषका िागी छुटै्ट बैंक खाता संचािन गिेको हुन ुपने । 

 

कोषबाट खचन गने प्रलिया : 

आपतकालिन सहर्ोग गन ेिापडण्ड बिोलजि बािसंिक्षण  सलिलतको लनणयर्बाट र्स्तो िकि खचय गन े लनणयर् गिी 

खचयको प्रलिर्ा अगाडी बढाइने छ । खचय िकिको लवि तथा िपायइ िाख्न ुपने छ । कोषको िकिबाट अध्र्क्षको लनगिानीिा 

बलढिा २ हजाि तथा लविेष परिलस्थलतिा लविेष लनणयर्ि ेरु ५ हजाि सम्ि सहर्ोग गनय सलकने छ । 

कोषबाट फाइर्ा पाउने बािबालिकाहरु : 

१. आिा वा बुवा वा बाबआुिा र्दवैुको ितृ्र् ुिएको वा आफधतको संिक्षणिा िहकेो तथा आफधति ेसो बािक वा बालिकाको 

िालग आपतकालिन सहर्ोग गनय असक्षि िहकेो अवस्था 



२. अलत गरिब तथा अिि बािबालिकाहरु जसको संिक्षक पलन अलत गरिबीको िाििा िहकेा बाि बालिका 

३. लबपर्द/बेचलबखन/र्दबु्र्यवहािको जोलखििा िहकेा बाि बालिकाहरु । 

कोषको सामालिक िेखापररक्षण िथा अनुगमन  : 

कोषको सािालजक िेखापिीक्षण गिाउन ुपने छ । साथै नगिपालिकािेपलन र्स कोषको बेिा बेिािा अनगुिन गन ेछ । 

सहर्ोगी संस्थािाई सिेत र्ो कोषको अनगुिन गन ेअलिकाि िहन ेछ । साथै कोषको बालषयक रुपिा सलिक्षा तथा साबजयनीकिण 

गनुय पने छ । 


