प्रदे श नं. १ बालबाललका सं रक्षण ऐन, २०७७
प्रमाणीकरण लमलि
२०७७।०४।२५

सं वि् २०७७ सालको ऐन नं. ६

प्रदे श नं. १ बालबाललकाको अलिकार सं रक्षण सम्बन्िमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िावनााः प्रदे शमा बालअलिकारको सम्मान,सं रक्षण, प्रवर्द्नन गदै बालबाललकाको सवोत्तम हीि कायम गरी
बालमैत्री प्रदे श लनमानण गनन वाञ्छनीय भएकोले,
प्रदे श नं. १ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्भक
१.

संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१)

यस ऐनको नाम “प्रदे श नं. १ बालबाललका संरक्षण ऐन, २०७७”

रहेको छ।

२.

(२)

यो ऐन प्रदे श राजपत्रमा प्रकाम्शि भएको लमलिबाट प्रारम्भ हुनेछ।

(३)

यो ऐन प्रदे श नं. १ भर लागू हुनेछ।

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) "िोवकएको" वा "िोवकए बमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको लनयममा िोवकएको वा
िोवकए बमोम्जम सम्झनुपछन।
(ख) “पररवार” भन्नाले बालबाललकाका आमा, बाबु, िमनमािा, िमनवपिा, एका सगोलका दाजु, भाइ,
दददी, बवहनी, हजुरआमा वा हजुरबुबा सम्झनु पछन।
(ग) “प्रदे श” भन्नाले प्रदे श नं. १ सम्झनुपछन।
(घ) “प्रदे श सरकार” भन्नाले प्रदे शको मम्न्त्रपररषद् सम्झनु पछन।
(ङ) “प्रारम्म्भक बालववकास उमेरका बालबाललका” भन्नाले पााँच वषन उमेर पुरा नभएका
बालबाललका सम्झनु पछन।
(च) “बालकल्याण अलिकारी” भन्नाले सं घीय सं सदले जारी गरे को बालबाललका सम्बन्िी ऐन,
२०७५ को दफा ६१ बमोम्जम स्थानीय िहमा रहने बालकल्याण अलिकारीलाई सम्झनु
पछन।
(छ) “बालबाललका” भन्नाले अठार वषन उमेर पूरा नगरे को व्यम्ि सम्झनुपछन।
(ज) “बालगृह” भन्नाले दफा १० बमोम्जम स्थापना भएको बालगृह सम्झनुपछन।
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(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदे शको बालबाललका सम्बन्िी ववषय हे ने मन्त्रालय सम्झनु पछन।
(ञ) “सलमलि” भन्नाले दफा १२ बमोम्जम गठन भएको प्रदे श बाल अलिकार सलमलि सम्झनुपछन।
(ट) “सं रक्षक” भन्नाले बालबाललकाको हकवहिको सं रक्षण गनन प्रचललि कानून बमोम्जम दावयत्व
भएको वा लनयुि गररएको व्यम्ि वा सं स्था सम्झनु पछन।
(ठ) “स्थानीय िह” भन्नाले प्रदे शमा रहे का गाउाँपाललका र नगरपाललका सम्झनुपछन साथै सो शब्दले
उप महानगरपाललका र महानगरपाललका समेिलाई जनाउाँछ।
पररच्छे द–२
बालबाललकाको अलिकार
३.

बााँच्न पाउने अलिकारको संरक्षण सम्बन्िी व्यवस्था: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई सम्मानपूवक
न
बााँच्न पाउने अलिकार हुनेछ।
(२) प्रत्येक बालबाललको सम्मानपूवक
न बााँच्न पाउने हक, बौवर्द्क र शारीररक ववकासको
हक प्राप्तीमा सहयोग गनुन प्रत्येक नागररकको किनव्य हुनेछ।
(३) प्रदे श सरकारले भौलिक लनमानणका कायन गदान बालबाललका मालथ हुन सक्ने दुघट
न नाको
रोकथाम, जोम्खमको न्यूनीकरण, प्रलिरोिात्मक र सुरक्षाका लालग आवश्यक उपाय अवलम्बन
गनेछ।
(४) बालबाललका मालथ हुनसक्ने जोम्खम न्यू नीकरणका लालग प्रदे श सरकार, स्थानीय िह,
नागररक समाज िथा लनजी क्षेत्रले आवश्यक कायन गनन सक्नेछ।

४.

उम्चि स्याहार, हेरचाह र पालनपोषणको अलिकारको सं रक्षण सम्बन्िी व्यवस्था:

(१) प्रत्येक बालबाललकालाई आमा, बाबु वा सं रक्षकसाँग बस्ने, बालमैत्री वािावरणमा

हुकनने, आमा, बाबुबाट उम्चि स्याहार, हेरचाह, पालनपोषण, सं रक्षण िथा माया ममिा प्राप्त गने र
उम्चि मागनदशनन पाउने अलिकार हुनेछ।

(२) आफ्ना छोराछोरी वा आफ्नो सं रक्षणमा रहे का बालबाललकाको स्याहार, हेरचाह र

पालनपोषण गनु,न म्शक्षा, स्वास्थोपचार लगायि खेलकुद, मनोरञ्जन र व्यम्ित्व ववकासको अवसर
उपलब्ि गराउनु आमा बाबु वा सं रक्षकको दावयत्व हुनेछ।

(३) भौगोललक ववकटिा, गम्भीर प्रकृलिको अपाङ्गिा भएका,लनको नहुने प्रकृलिको कडा रोग

लागी दै लनक कायन गनन असमथन, आलथनक रूपमा ववपन्न, सामाम्जक रूपमा पछालड परे का कारण
आफ्ना छोराछोरीको पालनपोषण, हे रचाह, स्वास््य, म्शक्षा, सं रक्षण लगायि आिारभूि अलिकार पूरा
गनन असमथन पररवारलाई बालबाललकाप्रलिको दावयत्व पररपालनमा सहयोग गनन प्रदे श सरकारले

स्वयम् वा स्थानीय िहसाँगको साझेदारीमा स्थानीय िहसाँग साझेदारी गरी लम्क्षि कायनक्रम सञ्चालन
गनन सक्नेछ।
५.

पोषण एवं स्वास््यको अलिकार: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई पोषण सम्बन्िी हक हुनेछ।
2

(२) गम्भीर रुपमा कुपोषणको समस्या भएको भनी पवहचान भएका प्रत्येक बालबाललकालाई
उम्चि पोषण र उपचारको व्यवस्था गनुन प्रदे श सरकारको किनव्य हुनेछ।
(३) प्रदे श सरकारले गभनविी मवहला, स्िनपान गराउने आमा र बालबाललकाको उम्चि

पोषण, रोग प्रलिरोिात्मक खोप, शारीररक र मानलसक स्वास््य सेवामा पहुाँच सुलनम्िि गनुन पनेछ।
(४) पोषण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोम्जम हुनेछ।
६.

प्रारम्म्भक बालववकासको अलिकार:(१) प्रदे श सरकारले प्रारम्म्भक बालववकास उमेरका प्रत्येक
बालबाललकालाई आफ्नो उमेर र ववकासको स्िरअनुसार उपयुि ढङ्गले शारीररक, सामाम्जक,
बौवर्द्क, सं वेगात्मक िथा भावषक ववकासका लालग खेल िथा नृत्य, सं गीि वक्रयाकलापबाट लसक्न
पाउने, उत्प्रेरणा पाउने लगायि प्रारम्म्भक बालववकासको अवसर उपलब्ि गराउनु पनेछ।

(२) प्रदे श सरकारले प्रारम्म्भक बालववकास उमेरका बालबाललकाको लालगकेन्रमा आिाररि

कायनक्रममा आवश्यक खेल िथा वक्रयाकलाप वा शैम्क्षक सामग्री लनाःशुल्क उपलब्ि गराउन
सक्नेछ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लालग,- "केन्रमा आिाररि कायनक्रम" भन्नाले

बालबाललकालाई घरभन्दा बावहर बालववकास केन्र वा ददवा म्शशु स्याहार केन्र वा पूव-न प्राथलमक
ववद्यालय वा प्रारम्म्भक बाल म्शक्षा िथा ववकास केन्रमाफनि उपलब्ि गराइने सेवा िथा कायनक्रम
सम्झनु पछन।
७.

संरक्षणको अलिकार: (१)

ववशेष सं रक्षणको आवश्यकिा भएका बालबाललकाको पालनपोषण,

हेरचाह, स्वास््य, म्शक्षा, सं रक्षण लगायि आिारभूि अलिकार सुलनम्िि गनन प्रदे श सरकारले
आवश्यक कायनयोजना स्वीकृि गरी कायानन्वयन गनेछ।
स्पष्टीकरणाःयस

दफाको

प्रयोजनको

लालग-,"ववशेष

सं रक्षणको

आवश्यकिा

भएका

बालबाललका" भन्नाले प्रचललि कानून बमोम्जम िोवकएका र मन्त्रालयले प्रदे श राजपत्रमा प्रकाम्शि
गरी िोवकएका बालबाललका सम्झनु पछन।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कायन योजनाको कायानन्वयनका लालग प्रदे श सरकारले

स्थानीय िहसाँग साझेदारी गनन सक्नेछ।
(३)

पररवार

ववहीन

बालबाललका, पररवार

ववग्रहको

जोम्खममा

रहे का

पररवारका

बालबाललका, जोम्खमपूण न श्रममा सं लग्न बालबाललका, अपाङ्गिा भएका बालबाललका, शारीररक,
मानलसक वहं सा, दुव्यनवहार वा शोषणमा परे का बालबाललका, गैरकानूनी ओसारपसारबाट पीलडि
बालबाललकाको

उर्द्ार, अस्थायी

सं रक्षण

सेवाको

प्रबन्ि, स्वास््य

उपचार, मनोसामाम्जक

सहयोग,कानूनी सहयोग,पाररवाररक पुनलमनलन, पाररवाररक सहयोग िथा सामाम्जक सुरक्षा सुलनम्िि
गनन प्रदे श सरकारले िोवकए बमोम्जम कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछ।
(४) प्रदे श सरकारले बालबाललकाको सं रक्षणको लालग िोवकए बमोम्जम ववशेष सं यन्त्र
लनमानण गनन सक्नेछ।
3

(५) जीवन जोम्खममा भएका बालबाललकालाई ित्काल सहयोग गनुन गराउनु प्रदे श सरकार,
प्रदे श अन्िगनिका लनकाय िथा अलिकारीको दावयत्व हुनेछ।
८.

सूचना िथा ववचार र अलभव्यम्िको अलिकार संरक्षण सम्बन्िी व्यवस्था:
(१) प्रत्येक बालबाललकालाई प्रचललि कानून बमोम्जम प्रदे शका सावनजलनक लनकाय वा

लनजी सं स्थामा रहे का आफ्नो िथा बालबाललकासाँग सम्बम्न्िि सावनजलनक हक, वहि र सरोकारका
ववषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।

(२) बालबाललकाले उपदफा (१) बमोजमको सूचना वा जानकारी माग गरे मा उनीहरुको
उमेर, पररपक्विा िथा बौवर्द्क अवस्था समेिको ख्याल गरी सरल भाषामा सूचना वा जानकारी
उपलब्ि गराउनु सबै सावनजलनक लनकाय वा नीम्ज सं स्थाको किनव्य हुनेछ।
(३) प्रत्येक बालबाललकालाई उमेर, पररपक्विा िथा बौवर्द्क अवस्था अनुरुप हुने गरी

प्रदे श सरकार र प्रदे श सरकार अन्िगनिका लनकायमा आफूलाई असर गने ववषयमा ववचार
अलभव्यि गने अलिकार हुनेछ।
ु ाई
(४) उपदफा (३) बमोम्जम बालबाललकाले अलभव्यि गरे को ववचारको उम्चि सुनव
गनुन पनेछ।
पररच्छे द-३
वैकम्ल्पक हेरचाह
९.

वैकम्ल्पक हेरचाहको व्यवस्था : (१)

प्रचललि कानून बमोम्जम वैकम्ल्पक हे रचाहको आवश्यकिा

भएका बालबाललकाको पवहचान भएमा वा फेला परे मा सम्बम्न्िि बालकल्याण अलिकारीलाई सूचना
ददनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सूचना भई आएका बालबाललकालाई बालकल्याण अलिकारीले
लनजको पररवार पवहचान गरी पररवारमा पुनलमनलन गराउनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लालग पररवारको पवहचान हुन नसकेका बालबाललकाको

हकमा स्थानीय िहसाँगको सहकायनमा प्रदे श सरकारले बैकम्ल्पक हे रचाहको व्यवस्था गनुन पनेछ।
(४) बैकम्ल्पक हे रचाह सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोम्जम हुनेछ।
१०.

बालगृहको स्थापना, सञ्चालन अनुमलि िथा सूम्चकरण सम्बन्िी व्यवस्था: (१) प्रचललि कानून
बमोम्जम दिान भएका बालगृहको सञ्चालन अनुमलि सम्बन्िी व्यवस्था सम्बम्न्िि स्थानीय िहको
कानून बमोम्जम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम दिान र सञ्चालन अनुमलि पाएका बालगृह मन्त्रालय समक्ष

अलनवायन रुपले सूम्चकृि हुन ु पनेछ।

(३) यो ऐन लागू हुन ु भन्दा पवहले नै प्रचललि कानून बमोम्जम दिान भई सञ्चालनमा रहे का

बालगृह समेि यस ऐन बमोम्जम मन्त्रालय समक्ष सूम्चकृि हुन ु पनेछ।
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(४) उपदफा (२) र (३) बमोम्जम सूम्चकृि नभएका बालगृहलाई प्रदे श सरकारले िोवकए
बमोम्जम अनुदान िथा अन्य व्यवस्थापकीय सहयोग गने छै न।
(५) उपदफा (१) बमोम्जमको बालगृहमा बालकल्याण अलिकारीले लनणनय गरी लसफाररस
गरे वाहेकका अन्य बालबाललकालाई राख्न पाइने छै न।
(६) बालगृहको सूम्चकरण, बालगृहमा बालबाललकालाई राख्ने प्रवक्रया, बालबाललकाको
पुन:स्थापना, सामाम्जक पुनलमनलन र अनुगमन सम्बन्िी व्यवस्था िोवकए बमोम्जम हुनेछ।
पररच्छे द-४
बालअलिकार सम्बन्िी सं स्थागि व्यवस्था
११.

बालक्लव वा सं स्था गठन गनन सक्ने: (१) बालबाललकालाई बालअलिकारको सं रक्षण र प्रवर्द्ननका
लालग बालक्लब खोल्न र बाल क्लबमा आबर्द् हुन पाउने अलिकार हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम बाल क्लब दिान िथा सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था सम्बम्न्िि
स्थानीय िहको प्रचललि कानून बमोम्जम हुनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम स्थापना भएका बाल क्लबको एक प्रदे श स्िरीय सञ्जाल
रहनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोम्जम गठन हुने बाल क्लबको प्रदे श स्िरीय सञ्जालको गठन

प्रवक्रया िोवकए बमोम्जम हुनेछ।

(५) प्रचललि प्रदे श कानूनमा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भएिा पलन उपदफा (४) बमोम्जम

बाल क्लबको प्रदे श स्िरीय सञ्जालको दिान वा नववकरण गदान कुनै शुल्क लाग्ने छै न।
१२.

प्रदे श बालअलिकार सलमलि:(१) बालबाललकाको अलिकार िथा हकवहिको सं रक्षण र सं वर्द्ननगनन
दे हाय बमोम्जमको एक प्रदे श बाल अलिकार सलमलि रहनेछ:(क) बालबाललकासम्बन्िी ववषय हे ने मन्त्रालयका मन्त्री वा राज्यमन्त्री
-अध्यक्ष
(ख) आन्िररक मालमला िथा कानून मन्त्रालयका सम्चव

-सदस्य

(ग) बालबाललकासम्बन्िी ववषय हे ने मन्त्रालयका सम्चव

-सदस्य

(घ) आलथनक मालमला हेने मन्त्रालयका सम्चव

-सदस्य

(ङ)

-सदस्य

(च)

मुख्यन्यायालिविाले िोकेको अलिकृि प्रलिलनलि

प्रदे शलभत्र रहेका बालगृहमध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरे को एक मवहला सवहि दुई

जना प्रलिलनलि

-सदस्य

(छ) बालअलिकारको क्षेत्रमा कायनरि सामाम्जक सं स्था वा बालबाललकाको क्षेत्रमा ववम्शष्ट
योगदान पुर्याएका व्यम्ि वा ववशेषज्ञहरू मध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरे का कम्म्िमा
(ज)

एकजना मवहला सवहि िीन जना

-सदस्य

बालक्लबको प्रदे श स्िरीय सञ्जालका अध्यक्ष

-सदस्य
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(झ)

मन्त्रालयको सामाम्जक ववकास महाशाखा प्रमुख

-सदस्य-सम्चव

(२) उपिारा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोम्जम मनोनीि सदस्यहरूको पदावलि चार

वषनको हुनेछ र लनजहरूको पुनलननयम्ु ि हुन सक्नेछ।

(३) सलमलिले आफ्नो कायनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यकिा अनुसार उपसलमलि

वा कायनटोली गठन गनन सक्नेछ।
(४) सलमलिलाई आवश्यक पने कमनचारी प्रदे श सरकारले उपलव्ि गराउनेछ।
(५) सलमलिको सम्चवालय मन्त्रालयमा रहनेछ।
१३.

सलमलिको काम, किनव्य र अलिकार: बालबाललकाको हक अलिकारको सम्मान, सं रक्षण, सं वर्द्नन र
पररपूलिन गने उद्देश्यले सलमलिको काम, किनव्य र अलिकार दे हाय बमोम्जम हुनेछ:-

(क) प्रदे शमा बालबाललकाको हक अलिकार सुलनम्िि गनन कानून, नीलि, योजना िथा कायनक्रम
बनाउन र ववशेष अलभयान सञ्चालन गनन प्रदे श सरकारलाई सुझाव एवं परामशन ददने,
(ख) बालबाललकाका ववषयमा प्रदे श सरकारद्वारा सञ्चाललि कायनक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन िथा
सलमक्षा गरी आवश्यकिा अनुसार सुझाव ददने,
(ग) नेपाल पक्ष रहे को बालबाललकाको हक अलिकारसाँग सम्बम्न्िि सम्न्ि, महासम्न्िहरूको
कायानन्वयनका लनलमत्त नेपाल सरकारसाँग समन्वय गने,

(घ) प्रदे शलभत्र वैकम्ल्पक हेरचाहमा रहे का बालबाललकाको समग्र म्स्थलि, अस्थायी सं रक्षण सेवा
लगायि अन्य उपलब्ि सेवाहरूको गुणस्िर िथा प्रभावकाररिा बारे आवलिक लनरीक्षण
गरी िि् सम्बन्िमा प्रदे श सरकार समक्ष सुझाव सवहिको प्रलिवेदन ददने,
(ङ) प्रदे शमा बालबाललका सम्बन्िी ववववि ववषयका सम्बन्िमा अध्ययन, अनुसन्िानगने गराउने,
(च) बालबाललकाको हक अलिकार सम्बन्िी प्रादे म्शक राविय िथा अन्िरानविय कानूनी व्यवस्था,
सम्बम्न्िि लनकायको दावयत्व लगायिका ववषयमा प्रचारप्रसार गने , गराउने,
(छ) बाल अलिकार पररपूलिनका लालग स्थानीय िहको अम्ख्ियारी, नीलि लनमानण िथा कायानन्वयनका

लालग प्रदे श लभत्रका स्थानीय िहसाँग समन्वय, सहजीकरण गरी क्षमिा अलभवृवर्द् गने,
गराउने,

(ज) स्थानीय बाल अलिकार सलमलिबाट प्राप्त प्रलिवेदन, सलमलिले गरे को आवलिक अनुगमन,
लनरीक्षण िथा अध्ययन समेिका आिारमा प्रदे श लभत्रका बालबाललकाको समग्र म्स्थलि,
बाल अलिकार सं रक्षण िथा हननको अवस्था, बैकम्ल्पक हे रचाहमा रहे का बालबाललकाको
म्स्थलि र उनीहरुलाई उपलब्ि सेवाको गुणस्िर िथा प्रभावकाररिाको अवस्था समेिलाई
समेटी बावषनक रुपमा प्रलिवेदन ियार गरी प्रदे श सरकारलाई बुझाउने,
(झ) िोवकए बमोम्जम अन्य काम गने, गराउने।
१४.

सलमलिको बैठकसम्बन्िी व्यवस्था: (१) सलमलिको बैठक वषनको कम्िीमा दुई पटक बस्नेछ।
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(२) सलमलिले आवश्यकिा अनुसार नेपाल सरकार र प्रदे श सरकार मािहिका लनकायका
प्रलिलनलि, बाल अलिकरको क्षेत्रमा कायनरि सामाम्जक ववकास सं स्थाका प्रलिलनलि िथा अन्य
ववशेषज्ञलाई आफ्नो बैठकमा आमम्न्त्रि गनन सक्नेछ।
(३) सलमलिको बैठकमा भाग ललए वापि सदस्यले प्रचललि कानूनमा िोवकए बमोम्जमको
सुवविा प्राप्त गनेछ।
१५.

(४) सलमलिको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनववलि िोवकए बमोम्जम हुनेछ।

बालकोष :(१) बालबाललकालाई ित्काल उर्द्ार, राहि र पुनस्थानपना गने कामका लालग प्रदे श
सरकारले एक बालकोष स्थापना गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा दे हाय बमोम्जमका रकम रहनेछ:(क) नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) नेपाल सरकारको स्वीकृलिमा ववदे शी सरकार, अन्िरानविय सं घसं स्था वा व्यम्िबाट
प्राप्त रकम,
(ग) स्वदे शी व्यम्ि, सं घसं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(घ) जररवाना लगायि अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त हुने रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोम्जमको रकम प्राप्त गनुन अम्घ नेपाल सरकारको
सहमलि ललनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषको रकम स्थानीय िहको कानून बमोम्जम स्थापना
हुने बालकोषलाई उपलब्ि गराउन सवकनेछ।

(५) बालकोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन र उपयोगसम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोम्जम

हुनेछ।
पररच्छे द-५
ववववि
१६.

अनुगमन िथा प्रलिवेदन: (१) दफा १० को उपदफा (२) र (३) बमोम्जम सूम्चकृि भएका
बालगृहको मन्त्रालयले आवश्यकिा अनुसार अनुगमन गनन सक्नेछ।

(२) मन्त्रालय समक्ष सूम्चकृि भएका बालगृहले हरे क बषन मन्त्रालय समक्ष बावषनक

प्रलिवेदन पेश गनुन पनेछ।
(३) अनुगमन िथा प्रलिवेदन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोम्जम हुनेछ।
१७.

ऐन बमोम्जम हुन:े यस ऐनमा ले म्खए जलि कुरामा यसै ऐन बमोम्जम र अरूमा प्रचललि कानून
बमोम्जम हुनेछ।

१८.

लनयम, लनदे म्शका, कायनववलि र मापदण्ड बनाउने अलिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन
प्रदे श सरकारले आवश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ।
(२) यस ऐन र लनयमावलीको अलिनमा रही मन्त्रालयले आवश्यकिा अनुसार लनदे म्शका,
कायनववलि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।
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१९.

अलिकार प्रत्यायोजन: मन्त्रालयले यस ऐन बमोम्जम आफूलाई प्राप्त अलिकारमध्ये आवश्यकिा

अनुसार कुनै अलिकार िोवकएको शिनको अिीनमा रही प्रयोग र पालन गने गरी सलमलि, मन्त्रालयको
कुनै कमनचारी वा अन्य कुनै लनकायलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।

२०.

बािा अडकाउ फुकाउने: यस ऐनको कायानन्वयनमा आइपने बािा अड्काउ हटाउन प्रदे श सरकारले
यस ऐन र प्रचललि ऐनको ववपररि नहुने गरी प्रदे श राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शि गरी आदे श जारी
गनन सक्नेछ।
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