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प्रदेश नं. १¸ प्रदेश सिकािद्वािा प्रकाशशि 
खण्ड ४) वििाटनगि, नेपाल, श्रािण २५ गिे, २०७७ साल (अतिरिक्ताङ्क १७ 

भाग १ 
प्रदेश सिकाि  

प्रदेश नं. १¸ वििाटनगि¸ नेपाल 

आन्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्रालयको सूचना 
नेपालको संविधानको धािा १७५ बिोशजिको प्रदेश सभाले बनाएको िल 
लेशखए बिोशजिको ऐन सिवसाधािणको जानकािीको लातग प्रकाशन गरिएको 
छ ।  

संिि ्२०७७ सालको ऐन नं. ६ 

 

प्रदेश नं. १ बालबातलकाको अतधकाि संिक्षण सम्बन्धिा व्यिस्था गनव बनेको ऐन 

प्रस्िािनााः प्रदेशिा बालअतधकािको सम्िान,संिक्षण, प्रिर्द्वन गदै बालबातलकाको सिोत्ति 
हीि कायि गिी बालिैत्री प्रदेश तनिावण गनव िाञ्छनीय भएकोले,  

प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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परिच्छेद–१  

प्रािशम्भक 

१.  संशक्षप्त नाि ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाि “प्रदेश नं. १ बालबातलका 
संिक्षण ऐन, २०७७” िहेको छ। 

(२) यो ऐन प्रदेश िाजपत्रिा प्रकाशशि भएको तितिबाट प्रािम्भ 
हनुेछ। 

(३) यो ऐन प्रदेश नं. १ भि लागू हनुछे। 

२. परिभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागिेा यस ऐनिा,- 

(क) "िोवकएको" िा "िोवकए बिोशजि” भन्नाले यस ऐन अन्िगवि बनकेो 
तनयििा िोवकएको िा िोवकए बिोशजि सम्झनपुछव। 

(ख) “परििाि” भन्नाले बालबातलकाका आिा, बाब,ु धिविािा, धिववपिा, एका 
सगोलका दाज,ु भाइ, दददी, बवहनी, हजिुआिा िा हजिुबबुा सम्झन ुपछव। 

(ग)  “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं. १ सम्झनपुछव। 

(घ)  “प्रदेश सिकाि” भन्नाले प्रदेशको िशन्त्रपरिषद् सम्झन ुपछव। 

(ङ) “प्रािशम्भक बालविकास उिेिका बालबातलका” भन्नाले पााँच िषव उिेि पिुा 
नभएका बालबातलका सम्झन ुपछव। 

(च) “बालकल्याण अतधकािी” भन्नाले संघीय संसदले जािी गिेको बालबातलका 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ बिोशजि स्थानीय िहिा िहन े
बालकल्याण अतधकािीलाई सम्झन ुपछव। 

(छ)  “बालबातलका” भन्नाले अठाि िषव उिेि पूिा नगिेको व्यशक्त सम्झनपुछव। 

(ज)  “बालगहृ” भन्नाले दफा १० बिोशजि स्थापना भएको बालगहृ 
सम्झनपुछव। 

(झ)  “िन्त्रालय” भन्नाले प्रदेशको बालबातलका सम्बन्धी विषय हेने िन्त्रालय 
सम्झन ुपछव। 
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(ञ)  “सतिति” भन्नाले दफा १२ बिोशजि गठन भएको प्रदेश बाल अतधकाि 
सतिति सम्झनपुछव। 

(ट)  “संिक्षक” भन्नाले बालबातलकाको हकवहिको संिक्षण गनव प्रचतलि 
कानून बिोशजि दावयत्ि भएको िा तनयकु्त गरिएको व्यशक्त िा संस्था 
सम्झन ुपछव। 

(ठ)  “स्थानीय िह” भन्नाले प्रदेशिा िहेका गाउाँपातलका ि नगिपातलका 
सम्झनपुछव साथै सो शब्दले उप िहानगिपातलका ि िहानगिपातलका 
सिेिलाई जनाउाँछ।  

परिच्छेद–२ 

बालबातलकाको अतधकाि 

३. बााँच्न पाउन े अतधकािको संिक्षण सम्बन्धी व्यिस्था: (१) प्रत्येक 
बालबातलकालाई सम्िानपूिवक बााँच्न पाउन ेअतधकाि हनुेछ। 

(२) प्रत्येक बालबातलको सम्िानपूिवक बााँच्न पाउन ेहक, बौवर्द्क ि 
शािीरिक विकासको हक प्राप्तीिा सहयोग गनुव प्रत्येक नागरिकको किवव्य 
हनुेछ। 

(३) प्रदेश सिकािले भौतिक तनिावणका कायव गदाव बालबातलका िातथ 
हनु सक्न ेदघुवटनाको िोकथाि, जोशखिको न्यूनीकिण, प्रतििोधात्िक ि सिुक्षाका 
लातग आिश्यक उपाय अिलम्बन गनेछ। 

(४) बालबातलका िातथ हनुसक्न ेजोशखि न्यूनीकिणका लातग प्रदेश 
सिकाि, स्थानीय िह, नागरिक सिाज िथा तनजी क्षेत्रले आिश्यक कायव गनव 
सक्नेछ। 

४. उशचि स्याहाि, हेिचाह ि पालनपोषणको अतधकािको संिक्षण सम्बन्धी व्यिस्था:    
                                (१) प्रत्येक बालबातलकालाई आिा, बाब ुिा संिक्षकसाँग बस्न,े बालिैत्री 

िािाििणिा हकुव न,े आिा, बाबबुाट उशचि स्याहाि, हेिचाह, पालनपोषण, संिक्षण 
िथा िाया िििा प्राप्त गने ि उशचि िागवदशवन पाउने अतधकाि हनुेछ।   

(२) आफ्ना छोिाछोिी िा आफ्नो संिक्षणिा िहेका बालबातलकाको 
स्याहाि, हेिचाह ि पालनपोषण गनुव,शशक्षा, स्िास्थोपचाि लगायि खेलकुद, 
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िनोिञ्जन ि व्यशक्तत्ि विकासको अिसि उपलब्ध गिाउन ु आिा बाब ु िा 
संिक्षकको दावयत्ि हनुेछ।  

(३) भौगोतलक विकटिा, गम्भीि प्रकृतिको अपाङ्गिा भएका,तनको 
नहनुे प्रकृतिको कडा िोग लागी दैतनक कायव गनव असिथव, आतथवक रूपिा विपन्न, 

सािाशजक रूपिा पछातड पिेका कािण आफ्ना छोिाछोिीको पालनपोषण, हेिचाह, 

स्िास््य, शशक्षा, संिक्षण लगायि आधािभिू अतधकाि पूिा गनव असिथव 
परििािलाई बालबातलकाप्रतिको दावयत्ि परिपालनिा सहयोग गनव प्रदेश 
सिकािले स्ियि ्िा स्थानीय िहसाँगको साझेदािीिा स्थानीय िहसाँग साझेदािी 
गिी लशक्षि कायवक्रि सञ्चालन गनव सक्नेछ। 

५. पोषण एिं स्िास््यको अतधकाि: (१) प्रत्येक बालबातलकालाई पोषण 
सम्बन्धी हक हनुेछ। 

(२) गम्भीि रुपिा कुपोषणको सिस्या भएको भनी पवहचान भएका 
प्रत्येक बालबातलकालाई उशचि पोषण ि उपचािको व्यिस्था गनुव प्रदेश 
सिकािको किवव्य हनुेछ। 

(३) प्रदेश सिकािले गभवििी िवहला, स्िनपान गिाउने आिा ि 
बालबातलकाको उशचि पोषण, िोग प्रतििोधात्िक खोप, शािीरिक ि िानतसक 
स्िास््य सेिािा पहुाँच सतुनशिि गनुव पनेछ। 

(४) पोषण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ। 

६. प्रािशम्भक बालविकासको अतधकाि:(१) प्रदेश सिकािले प्रािशम्भक बालविकास 
उिेिका प्रत्येक बालबातलकालाई आफ्नो उिेि ि विकासको स्ििअनसुाि 
उपयकु्त ढङ्गले शािीरिक, सािाशजक, बौवर्द्क, संिेगात्िक िथा भावषक विकासका 
लातग खेल िथा नतृ्य, संगीि वक्रयाकलापबाट तसक्न पाउन,े उत्प्रिेणा पाउने 
लगायि प्रािशम्भक बालविकासको अिसि उपलब्ध गिाउन ुपनेछ।  

(२) प्रदेश सिकािले प्रािशम्भक बालविकास उिेिका बालबातलकाको 
लातगकेन्रिा आधारिि कायवक्रििा आिश्यक खेल िथा वक्रयाकलाप िा शैशक्षक 
सािग्री तनाःशलु्क उपलब्ध गिाउन सक्नेछ।  

स्पष्टीकिणाः यस दफाको प्रयोजनको लातग,- "केन्रिा आधारिि 
कायवक्रि" भन्नाले बालबातलकालाई घिभन्दा बावहि बालविकास केन्र िा ददिा 
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शशश ुस्याहाि केन्र िा पूिव-प्राथतिक विद्यालय िा प्रािशम्भक बाल शशक्षा िथा 
विकास केन्रिाफव ि उपलब्ध गिाइने सेिा िथा कायवक्रि सम्झन ुपछव। 

७.  संिक्षणको अतधकाि: (१) विशेष संिक्षणको आिश्यकिा भएका 
बालबातलकाको पालनपोषण, हेिचाह, स्िास््य, शशक्षा, संिक्षण लगायि आधािभिू 
अतधकाि सतुनशिि गनव प्रदेश सिकािले आिश्यक कायवयोजना स्िीकृि गिी 
कायावन्ियन गनेछ। 

स्पष्टीकिणाःयस दफाको प्रयोजनको लातग-,"विशेष संिक्षणको 
आिश्यकिा भएका बालबातलका" भन्नाले प्रचतलि कानून बिोशजि िोवकएका 
ि िन्त्रालयले प्रदेश िाजपत्रिा प्रकाशशि गिी िोवकएका बालबातलका सम्झन ु
पछव। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको कायव योजनाको कायावन्ियनका लातग 
प्रदेश सिकािले स्थानीय िहसाँग साझेदािी गनव सक्नेछ। 

(३) परििाि विहीन बालबातलका, परििाि विग्रहको जोशखििा िहेका 
परििािका बालबातलका, जोशखिपूणव श्रििा संलग्न बालबातलका, अपाङ्गिा भएका 
बालबातलका, शािीरिक, िानतसक वहंसा, दवु्यविहाि िा शोषणिा पिेका 
बालबातलका, गैिकानूनी ओसािपसािबाट पीतडि बालबातलकाको उर्द्ाि, अस्थायी 
संिक्षण सेिाको प्रबन्ध, स्िास््य उपचाि, िनोसािाशजक सहयोग,कानूनी 
सहयोग,पारििारिक पनुतिवलन, पारििारिक सहयोग िथा सािाशजक सिुक्षा 
सतुनशिि गनव प्रदेश सिकािले िोवकए बिोशजि कायवक्रि सञ्चालन गनव सक्नेछ। 

(४) प्रदेश सिकािले बालबातलकाको संिक्षणको लातग िोवकए 
बिोशजि विशेष संयन्त्र तनिावण गनव सक्नेछ।  

(५) जीिन जोशखििा भएका बालबातलकालाई ित्काल सहयोग गनुव 
गिाउन ु प्रदेश सिकाि, प्रदेश अन्िगविका तनकाय िथा अतधकािीको दावयत्ि 
हनुेछ।  

८. सूचना िथा विचाि ि अतभव्यशक्तको अतधकाि संिक्षण सम्बन्धी व्यिस्था:  

(१) प्रत्येक बालबातलकालाई प्रचतलि कानून बिोशजि प्रदेशका 
सािवजतनक तनकाय िा तनजी संस्थािा िहेका आफ्नो िथा बालबातलकासाँग 
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सम्बशन्धि सािवजतनक हक, वहि ि सिोकािका विषयिा सूचना िाग्ने ि पाउन े
हक हनुेछ। 

(२) बालबातलकाले उपदफा (१) बिोजिको सूचना िा जानकािी 
िाग गिेिा उनीहरुको उिेि, परिपक्ििा िथा बौवर्द्क अिस्था सिेिको ख्याल 
गिी सिल भाषािा सूचना िा जानकािी उपलब्ध गिाउन ुसबै सािवजतनक तनकाय 
िा नीशज संस्थाको किवव्य हनुेछ। 

(३) प्रत्येक बालबातलकालाई उिेि, परिपक्ििा िथा बौवर्द्क अिस्था 
अनरुुप हनु ेगिी प्रदेश सिकाि ि प्रदेश सिकाि अन्िगविका तनकायिा आफूलाई 
असि गने विषयिा विचाि अतभव्यक्त गने अतधकाि हनुेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोशजि बालबातलकाले अतभव्यक्त गिेको 
विचािको उशचि सनुिुाई गनुव पनेछ। 

परिच्छेद-३ 

िैकशल्पक हेिचाह 

९. िैकशल्पक हेिचाहको व्यिस्था : (१) प्रचतलि कानून बिोशजि िैकशल्पक 
हेिचाहको आिश्यकिा भएका बालबातलकाको पवहचान भएिा िा फेला पिेिा 
सम्बशन्धि बालकल्याण अतधकािीलाई सूचना ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि सूचना भई आएका बालबातलकालाई 
बालकल्याण अतधकािीले तनजको परििाि पवहचान गिी परििाििा पनुतिवलन 
गिाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लातग परििािको पवहचान हनु 
नसकेका बालबातलकाको हकिा स्थानीय िहसाँगको सहकायविा प्रदेश सिकािले 
बैकशल्पक हेिचाहको व्यिस्था गनुव पनेछ।  

(४) बैकशल्पक हेिचाह सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बिोशजि 
हनुेछ। 

१०. बालगहृको स्थापना, सञ्चालन अनिुति िथा सूशचकिण सम्बन्धी व्यिस्था: (१) 
प्रचतलि कानून बिोशजि दिाव भएका बालगहृको सञ्चालन अनिुति सम्बन्धी 
व्यिस्था सम्बशन्धि स्थानीय िहको कानून बिोशजि हनुेछ। 
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(२) उपदफा (१) बिोशजि दिाव ि सञ्चालन अनिुति पाएका बालगहृ 
िन्त्रालय सिक्ष अतनिायव रुपले सूशचकृि हनु ुपनेछ। 

(३) यो ऐन लागू हनु ुभन्दा पवहले नै प्रचतलि कानून बिोशजि दिाव 
भई सञ्चालनिा िहेका बालगहृ सिेि यस ऐन बिोशजि िन्त्रालय सिक्ष सूशचकृि 
हनु ुपनेछ। 

(४) उपदफा (२) ि (३) बिोशजि सूशचकृि नभएका बालगहृलाई 
प्रदेश सिकािले िोवकए बिोशजि अनदुान िथा अन्य व्यिस्थापकीय सहयोग 
गने छैन। 

(५) उपदफा (१) बिोशजिको बालगहृिा बालकल्याण अतधकािीले 
तनणवय गिी तसफारिस गिे िाहेकका अन्य बालबातलकालाई िाख्न पाइन ेछैन। 

(६) बालगहृको सूशचकिण, बालगहृिा बालबातलकालाई िाख्न ेप्रवक्रया, 
बालबातलकाको पनु:स्थापना,  सािाशजक पनुतिवलन ि अनगुिन सम्बन्धी व्यिस्था 
िोवकए बिोशजि हनुेछ। 

परिच्छेद-४ 

बालअतधकाि सम्बन्धी संस्थागि व्यिस्था 

११. बालक्लि िा संस्था गठन गनव सक्न:े (१) बालबातलकालाई बालअतधकािको 
संिक्षण ि प्रिर्द्वनका लातग बालक्लब खोल्न ि बाल क्लबिा आबर्द् हनु पाउन े
अतधकाि हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि बाल क्लब दिाव िथा सञ्चालन सम्बन्धी 
व्यिस्था सम्बशन्धि स्थानीय िहको प्रचतलि कानून बिोशजि हनुेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोशजि स्थापना भएका बाल क्लबको एक प्रदेश 
स्ििीय सञ्जाल िहनेछ। 

(४) उपदफा (२) बिोशजि गठन हनु ेबाल क्लबको प्रदेश स्ििीय 
सञ्जालको गठन प्रवक्रया िोवकए बिोशजि हनुेछ। 

(५) प्रचतलि प्रदेश कानूनिा जनुसकैु कुिा लेशखएको भएिा पतन 
उपदफा (४) बिोशजि बाल क्लबको प्रदेश स्ििीय सञ्जालको दिाव िा नविकिण 
गदाव कुनै शलु्क लाग्न ेछैन। 
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१२. प्रदेश बालअतधकाि सतिति:(१) बालबातलकाको अतधकाि िथा हकवहिको 
संिक्षण ि संिर्द्वनगनव देहाय बिोशजिको एक प्रदेश बाल अतधकाि सतिति 
िहनेछ:- 

(क) बालबातलकासम्बन्धी विषय हेने िन्त्रालयका िन्त्री िा िाज्यिन्त्री 
                                         -अध्यक्ष  

(ख) आन्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्रालयका सशचि    -सदस्य   

(ग) बालबातलकासम्बन्धी विषय हेने िन्त्रालयका सशचि    -सदस्य  

(घ)  आतथवक िातिला हेने िन्त्रालयका सशचि        -सदस्य  

(ङ)   िखु्यन्यायातधिक्ताले िोकेको अतधकृि प्रतितनतध       -सदस्य 

(च)  प्रदेशतभत्र िहेका बालगहृिध्येबाट अध्यक्षले िनोनयन गिेको एक 
िवहला सवहि दईु जना प्रतितनतध                 -सदस्य 

(छ)  बालअतधकािको क्षेत्रिा कायविि सािाशजक संस्था िा 
बालबातलकाको क्षेत्रिा विशशष्ट योगदान परु् याएका व्यशक्त िा 
विशेषज्ञहरू िध्येबाट अध्यक्षले िनोनयन गिेका कशम्ििा 
एकजना िवहला सवहि िीन जना                -सदस्य 

(ज)  बालक्लबको प्रदेश स्ििीय सञ्जालका अध्यक्ष         -सदस्य  

(झ)   िन्त्रालयको सािाशजक विकास िहाशाखा प्रिखु -सदस्य-सशचि 

(२) उपधािा (१) को खण्ड (छ) ि (ज) बिोशजि िनोनीि 
सदस्यहरूको पदाितध चाि िषवको हनुेछ ि तनजहरूको पनुतनवयशुक्त हनु सक्नेछ। 

(३) सतितिले आफ्नो कायवलाई थप प्रभािकािी बनाउन आिश्यकिा 
अनसुाि उपसतिति िा कायवटोली गठन गनव सक्नेछ।  

(४) सतितिलाई आिश्यक पने किवचािी प्रदेश सिकािले उपलव्ध 
गिाउनेछ। 

(५) सतितिको सशचिालय िन्त्रालयिा िहनेछ। 

१३. सतितिको काि, किवव्य ि अतधकाि: बालबातलकाको हक अतधकािको सम्िान, 

संिक्षण, संिर्द्वन ि परिपूतिव गने उदे्दश्यले सतितिको काि, किवव्य ि अतधकाि 
देहाय बिोशजि हनुेछ:- 
(क)  प्रदेशिा बालबातलकाको हक अतधकाि सतुनशिि गनव कानून, नीति, 

योजना िथा कायवक्रि बनाउन ि विशेष अतभयान सञ्चालन गनव प्रदेश 
सिकािलाई सझुाि एिं पिािशव ददने,  



खण्ड ४) अतिरिक्ताङ्क १७ प्रदेश िाजपत्र भाग १ तिति २०७७।०४।२५ 

 

9 
 

(ख)  बालबातलकाका विषयिा प्रदेश सिकािद्वािा सञ्चातलि कायवक्रिको 
अनगुिन, िूल्याङ्कन िथा सतिक्षा गिी आिश्यकिा अनसुाि सझुाि 
ददन,े 

(ग)  नेपाल पक्ष िहेको बालबातलकाको हक अतधकािसाँग सम्बशन्धि सशन्ध, 

िहासशन्धहरूको कायावन्ियनका तनतित्त नेपाल सिकािसाँग सिन्िय 
गने,   

(घ)  प्रदेशतभत्र िैकशल्पक हेिचाहिा िहेका बालबातलकाको सिग्र शस्थति, 

अस्थायी संिक्षण सेिा लगायि अन्य उपलब्ध सेिाहरूको गणुस्िि 
िथा प्रभािकारििा बािे आितधक तनिीक्षण गिी िि ्सम्बन्धिा प्रदेश 
सिकाि सिक्ष सझुाि सवहिको प्रतििेदन ददन,े 

(ङ)  प्रदेशिा बालबातलका सम्बन्धी विविध विषयका सम्बन्धिा अध्ययन, 
अनसुन्धानगने गिाउन,े  

(च) बालबातलकाको हक अतधकाि सम्बन्धी प्रादेशशक िाविय िथा 
अन्ििावविय कानूनी व्यिस्था, सम्बशन्धि तनकायको दावयत्ि लगायिका 
विषयिा प्रचािप्रसाि गने, गिाउने, 

(छ) बाल अतधकाि परिपूतिवका लातग स्थानीय िहको अशख्ियािी, नीति 
तनिावण िथा कायावन्ियनका लातग प्रदेश तभत्रका स्थानीय िहसाँग 
सिन्िय, सहजीकिण गिी क्षििा अतभिवृर्द् गने, गिाउने,  

(ज) स्थानीय बाल अतधकाि सतितिबाट प्राप्त प्रतििेदन, सतितिले गिेको 
आितधक अनगुिन, तनिीक्षण िथा अध्ययन सिेिका आधाििा प्रदेश 
तभत्रका बालबातलकाको सिग्र शस्थति, बाल अतधकाि संिक्षण िथा 
हननको अिस्था, बैकशल्पक हेिचाहिा िहेका बालबातलकाको शस्थति 
ि उनीहरुलाई उपलब्ध सेिाको गणुस्िि िथा प्रभािकारििाको 
अिस्था सिेिलाई सिेटी बावषवक रुपिा प्रतििेदन ियाि गिी प्रदेश 
सिकािलाई बझुाउन,े 

(झ) िोवकए बिोशजि अन्य काि गने, गिाउने। 

१४. सतितिको बैठकसम्बन्धी व्यिस्था: (१) सतितिको बैठक िषवको कम्िीिा दईु 
पटक बस्नेछ।    
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(२) सतितिले आिश्यकिा अनसुाि नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकाि 
िािहिका तनकायका प्रतितनतध, बाल अतधकिको क्षेत्रिा कायविि सािाशजक 
विकास संस्थाका प्रतितनतध िथा अन्य विशेषज्ञलाई आफ्नो बैठकिा आिशन्त्रि 
गनव सक्नेछ। 

(३) सतितिको बैठकिा भाग तलए िापि सदस्यले प्रचतलि कानूनिा 
िोवकए बिोशजिको सवुिधा प्राप्त गनेछ। 

(४) सतितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कायववितध िोवकए बिोशजि 
हनुेछ। 

१५. बालकोष :(१) बालबातलकालाई ित्काल उर्द्ाि, िाहि ि पनुस्थावपना गने 
कािका लातग प्रदेश सिकािले एक बालकोष स्थापना गनेछ।      

(२) उपदफा (१) बिोशजिको कोषिा देहाय बिोशजिका िकि 
िहनेछ:- 

(क)  नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकािबाट प्राप्त िकि,  

(ख)  नेपाल सिकािको स्िीकृतििा विदेशी सिकाि, अन्ििावविय 
संघसंस्था िा व्यशक्तबाट प्राप्त िकि,  

(ग)  स्िदेशी व्यशक्त, संघसंस्थाबाट प्राप्त िकि,  

(घ)  जरििाना लगायि अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त हनु ेिकि।  

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बिोशजिको िकि प्राप्त गनुव अशघ 
नेपाल सिकािको सहिति तलन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) बिोशजिको कोषको िकि स्थानीय िहको कानून 
बिोशजि स्थापना हनु ेबालकोषलाई उपलब्ध गिाउन सवकनेछ।  

(५) बालकोषको व्यिस्थापन, सञ्चालन ि उपयोगसम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ। 

 

परिच्छेद-५ 

विविध 
 

१६. अनगुिन िथा प्रतििेदन: (१) दफा १० को उपदफा (२) ि (३) बिोशजि 
सूशचकृि भएका बालगहृको िन्त्रालयले आिश्यकिा अनसुाि अनगुिन गनव 
सक्नेछ। 

(२) िन्त्रालय सिक्ष सूशचकृि भएका बालगहृले हिेक बषव िन्त्रालय 
सिक्ष बावषवक प्रतििेदन पेश गनुव पनेछ। 
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प्रदेश सिकाि¸ आन्िरिक िातिला िथा कानून िन्त्रालय¸ प्रदेश नं. १¸ वििाटनगििा िदुरि। 

website:- moial.p1.gov.np 

(३) अनगुिन िथा प्रतििेदन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए 
बिोशजि हनुेछ। 

१७. ऐन बिोशजि हनु:े यस ऐनिा लेशखए जति कुिािा यसै ऐन बिोशजि ि अरूिा 
प्रचतलि कानून बिोशजि हनुेछ। 

१८. तनयि, तनदेशशका, कायववितध ि िापदण्ड बनाउन ेअतधकाि: (१) यस ऐनको उद्देश्य 
कायावन्ियन गनव प्रदेश सिकािले आिश्यक तनयि बनाउन सक्नेछ।  

(२) यस ऐन ि तनयिािलीको अतधनिा िही िन्त्रालयले आिश्यकिा 
अनसुाि तनदेशशका, कायववितध िा िापदण्ड बनाउन सक्नेछ।  

१९. अतधकाि प्रत्यायोजन: िन्त्रालयले यस ऐन बिोशजि आफूलाई प्राप्त अतधकाििध्ये 
आिश्यकिा अनसुाि कुनै अतधकाि िोवकएको शिवको अधीनिा िही प्रयोग ि 
पालन गने गिी सतिति, िन्त्रालयको कुनै किवचािी िा अन्य कुनै तनकायलाई 
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ।  

२०. बाधा अडकाउ फुकाउन:े यस ऐनको कायावन्ियनिा आइपने बाधा अड्काउ 
हटाउन प्रदेश सिकािले यस ऐन ि प्रचतलि ऐनको विपरिि नहनुे गिी प्रदेश 
िाजपत्रिा सूचना प्रकाशशि गिी आदेश जािी गनव सक्नेछ। 
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आज्ञाले, 

किल बहादिु थापा 
तन. प्रदेश सशचि 
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