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पृष्ठभूलमः  

     नेपालको सविधान २०७२ को मौवलक अवधकार अन््रतगत धारा ३९ को बालबावलका सम्बन्धि हक र स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बाल संरक्षणलाई प्रमुख आधार बनाएको छ ॰ बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ 

को प्रस्तािनामा नै “बालबावलकाको अवधकारको सम्मान, संरक्षण, प्रिद््रधन र पररपूवति गरर बालबावलकाको 

सिोतम् वहत कायम गनि बालबावलका सम्बिी प्रचवलत कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गनि िान्छनीय 

भएकोले” भने्न उले्लख गररएको छ ॰ साथै, बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ को दफा १८ मा राज्यको दावयत्व 

अन््रतगत “विशेष संरक्षणको आिश्यकता भएका बालबावलकाहरूको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र वशक्षा 

लगायतका आधारभूत आिश्यकताको व्यिस्था गनि राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आिश्यक 

व्यिस्था वमलाउनेछ” भने्न उले्लख गरेकोले राप्ती गाउँँँपावलकाले सोको महसुस गरर यो कायिविवध तयार गरेको 

हो ॰ त्यसैगरी बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा १ देन्धख १० सम्म, दफा १२, दफा १७, 

दफा ५० देन्धख ५९, दफा ६० को उपदफा ३, दफा ६१, दफा ६२ र पररचे्छद ७ (बालबावलकाको अवधकार तथा 

वनज प्रवतको दावयत्वको संरक्षण र प्रचलन) अन््रतगतको दफा ६४ र दफा ६५ बमोवजम वदएको अवधकारको 

संरक्षण गनि यो कायिविवधको आिश्यकता परेको हो ॰ सामावजक न्याय सुवनवित हुने र सभ्य समाज वनमािणको 

लावग बाल अवधकारको प्रिद््रधन गर्िन नेपालले बाल अवधकार महासन्धि, १९८९ र अन्य अन्तरािवरि य तथा रावरि य 

कानूनलाई अनुमोदन गरेको छ ॰ नेपालको संविधान, रावर̭य तथा अन््रतरावर̭य कानुनमा भएका बालअवधकारको 

संरक्षण र सम्बि सम्बिी व्यिस्थाहरूको पूणि पररपालना र कायािन्रयनमा बालबावलकाको उच्चतम वहत हुने 

ठानी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरर राप्ती गाउँपावलकाले  

“स्थानीय बाल अवधकार सवमवत सञ्चालन कायिविवध –२०७८” तजुिमा गरी स्वीकृत गररएको छ ॰ 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः   

(क) यस कायिविवधको नाम “स्थानीय बालअवधकार सवमवत सञ्चालन कायिविवध २०७८” रहनेछ ॰  

(ख) यो कायिविवध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ॰  

(ग) यो कायिविवध गाउँपावलका िा नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले प्रवतस्थापन गने िा खारेज गने ब्यिस्था नगरे 

सम्म वियावशल रहने छ ॰ 

२. पररभाषाः  

विषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस कायिविवधको प्रयोजनका लावग वनम्न पररभाषा कायम गररएको छः  

(क) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान २०७२ लाई सम्झनु पदिछ ॰  

(ख) “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ सम्झनु पदिछ ॰ 

(ग) “बालबावलका सम्बिी ऐन” भन्नाले संघीय सरकारले जारी गरेको बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ र लुन्धम्बवन 

प्रदेशको बालबावलका सम्बन्धि ऐन २०७६ समेत लाई सम्झनु पदिछ ॰    

(घ) “कायिविवध” भन्नाले राप्ती गाउँँँपावलकाले जारी गरेको स्थानीय बालअवधकार सवमवत सञ्चालन कायिविवध २०७८ 

सम्झनु पदिछ ॰  

(ङ) “स्थानीय तह” भन्नाले राप्ती गाउँँँपावलका तथा त्यस अन्तगित रहने िडा कायािलय समेतलाई सम्झनु पदिछ ॰  

(च) “सेिा प्रदायक” नेपाल सरकार अन्तगित स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह गनिको लावग ईकाइको रूपमा रहेका स्वास्थ्य, 

वशक्षा, मवहला बालबावलका तथा जे्यष्ठ नगरीक, सामावजक विकास, पशु सेिा, कृवष सेिा, प्रहरी चौकी तथा गैह्र 

सरकारी संघसंस्थालाई सम्झनु पदिछ ॰  

(छ) “बालबावलका” भन्नाले १८ िषि उमेर पूरा नगरेका सबै व्यक्तीहरूलाई सम्झनु पदिछ ॰  

(ज) “बाल समुह िा बाल क्लब” भन्नाले स्थानीय तहमा सुवचकृत भएका १८ बषि भन्दा कम उमेरका 

बालबावलकाहरूको सँगठन िा समुहलाई जनाउदछ ॰ 

(झ) “बाल सञ्जाल” भन्नाले राप्ती गाउँपावलकाको िडा र पावलका स्तरमा बाल समुह िा बाल क्लबहरूको सञ्जाललाई 

सम्झनु पदिछ  ॰  

(ञ) “सहयोगी संस्था” भन्नाले स्थानीय तहमा बाल अवधकारको संरक्षण तथा सम्वद््रधन गनिका लावग अनुमवत प्राप्त 

गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जनाउनेछ ॰  

(ट) “पारा–सामावजक कायिकताि” भन्नाले स्थानीय तहमा घटना व्यिस्थापनको माध्यमबाट बालसंरक्षणलाई प्रिद््रधन 

तथा संरक्षण गनिका लावग पावलकाद्वारा वनयुक्त पारा–सामावजक कायिकताि जनाउनेछ ॰ 

(ठ) “स्थानीय बाल अवधकार सवमवत” भन्नाले बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ को दफा ६० ले वदएको अवधकार 

अनुसार यस राप्ती गाउँँँपावलकामा गठन गररएको पावलका स्तररय सवमवतलाई सम्झनु पदिछ ॰  

(ड) “िडा बाल अवधकार सवमवत” भन्नाले यस कायिविवध बमोवजम गठन भएको िडा स्तरको बालअवधकार सवमवत 

सवमवतलाई सम्झनु पदिछ ॰  

(ढ) “बाल कल्याण अवधकारी” भन्नाले बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ को दफा ६१ तथा यस कायिविवध अनुसार 

तोवकएको िा वनयुक्त गररएको व्यन्धक्तलाई सम्झनु पदिछ ॰  

(ण) “बालमैत्री स्थानीय शासन सवमवत” भन्नाले बालमैत्री स्थानीय शासन कायािन्रयन वनदेवशका २०७८ िा यसलाई 

प्रवतस्थापन गनि बनेको संघीय िा प्रादेवशक िा स्थानीय कानून बमोवजम गठन भएको सवमवतलाई सम्झनु पदिछ ॰  



(त) “बाल कोष” भन्नाले राप्ती गाउँँँपावलकाले स्वीकृत गरेको बाल कोष सञ्चालन कायिविवध २०७८ अनुरूप स्थापना 

गरी कायािन्रयनमा रहेको कोषलाई जनाउदछ ॰  

(थ) पावलका भन्नाले राप्ती गाउँपावलका, गाउँ सभा, कायिपावलका र िडा सवमवत तथा गाउँपावलकाको कायिके्षत्र समेत 

सम्झनु पदिछ ॰  

(द) कायिपावलका भन्नाले राप्ती गाउँपावलकाको कायिपावलकालाई सम्झनु पदिछ ॰ 

३. उदे्धश्यः   

(क) यस पावलकामा रहेका बालबावलकाहरूको अवधकारको सम्मान, संरक्षण, प्रिद््रधन र बालबावलकाको 

आिश्यक्ता पररपुवति गरर बालबावलकाको सिोतम् वहत कायम गने ॰  

(ख) बालबावलकाहरूको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र वशक्षा लगायतका आधारभूत आिश्यकताको व्यिस्था गनि 

राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आिश्यक व्यिस्था वमलाउने ॰ 

(ग) नेपालको संविधान, रावर̭य तथा अन््रतरावर̭य कानुनमा भएका बालअवधकारको संरक्षण र सम्बद््रधन सम्बिी 

व्यिस्थाहरूको राप्ती गाउँँँपावलकामा पूणि पररपालना र कायािन्रयनको लावग पहल गने ॰  

(घ) पावलकालाई बालमैत्री गाउँँँपावलका वनमािण गनिको लावग बालमैत्री नीवत, कायििम र वियाकलापहरूको 

वनमािण, कायािन्रयन गने ॰  

४. स्थानीय बाल अवधकार सवमवतको गठनः  

 बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा २ र लुन्धम्बवन प्रदेशको बालबावलका सम्बन्धि ऐन 

२०७६ को दफा ४४ अनुसार  “प्रते्यक स्थानीय तहमा गाउँ कायिपावलका िा नगर कायिपावलकाको उपाध्यक्ष िा 

उप–प्रमुखले तोकेको त्यस्तो कायिपावलका िा नगरपावलकाको सदस्यको अध्यक्षतामा स्थानीय बालअवधकार 

सवमवत रहनेछ” भने्न कुरा उले्लख भए बमोवजम यस पावलकामा पवन स्थानीय बाल अवधकार सवमवत गठन 

गररनेछ ॰ सवमवत गठन गदाि तपवसल बमोवजमको प्रवियाहरू अपनाईनेछ ॰  

(क) गाउँँँपावलकाको आिश्यकताको आधारमा ५ वदन अगाडी प्रते्यक िडाका िडा अध्यक्षहरू, िडा स्तररय बाल 

अवधकार सवमवतका संयोजक, कायिपावलकाका सदस्यहरू, वबद्यालयका प्रधान अध्यापकहरू र िडा स्तररय 

बालक्लब सञ्जालका अध्यक्ष र पावलका स्तररय बाल क्लब सञ्जालका अध्यक्ष सवहत एक जना बावलकालाई 

स्थानीय बाल अवधकार सवमवत गठन गने सम्बिी विषय उले्लख गरर पत्राचार गररनेछ  ॰  

(ख) उपन्धस्थत भएका व्यन्धक्तहरूको उपन्धस्थवतमा बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा २ ले 

वदएको अवधकार प्रयोग गररे यस कायिविवधले तोके बमोवजमको स्थानीय बाल अवधकार सवमवत गठन गररने छ ॰   

(ग) कायिविवधले तोके बमोवजमको सवमवत गठन गनुि पूिि सवमवत गठन भएको भए यो कायिविवध स्वीकृत भए पवछ यस 

कायिविवध अनुसारको स्थानीय बाल अवधकार सवमवतको गठन गररनेछ ॰  

(घ) स्थानीय बाल अवधकार सवमवतका पदावधकारीहरूले बालसंरक्षण सम्बन्धि आचारसंवहतामा हस्ताक्षर गनेछन् र सो 

को पालनाको लावग बालसंरक्षण नीवतको एक–एक प्रवत प्रदान गररनेछ ॰ 

५ स्थानीय बाल अवधकार सवमवतको संरचनाः   

(क) यस गाउँपावलकामा गाउँपावलका स्तररय स्थानीय बाल अवधकार सवमवतको संरचना तपवसल बमोवजमको १९ 

सदस्यीय सवमवत रहनेछ ॰   

य गाँउपावलका उपाध्यक्ष िा वनजले तोकेको कायिपावलकाको सदस्य...... संयोजक.... १ जना 

य नौ (९) िटै िडा बाल अवधकार सवमवतका संयोजकहरू ................सदस्य .......   ९ जना 

य पावलका स्तररय बाल सञ्जालको संयोजक र एक जना मवहला सदस्य समेत .. सदस्य...२  जना  

य गाउँपावलकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ....................................... सदस्य ........  १ जना 

य गाउँपावलकाको वशक्षा शाखा प्रमुख ......................................   सदस्य ....... . १ जना 

य गाउँपावलकाको केन्द्रमा रहेको प्रहरी कायािलय प्रमुख .......  ......... सदस्य ........  १ जना 

य गाउँपावलकाको मवहला बालबावलका तथा जेष्ठ नागररक शाखा प्रमुख ............................  सदस्य .......... १ 

जना 

य बालबावलका सम्बिी कायि गने गैह्र सरकारी सँस्थाहरू मधे्यबाट ... सदस्य ...........१ जना 

य पावलकाको  प्रमुख प्रशासवकय अवधकृत .................................  सदस्य .......... १ जना 

य बाल कल्याण अवधकारी िा गाउँपवलकाको मवहला बालबावलका तथा जेष्ठ नागररक  शाखा   सदस्य सवचि  १ 

जना  

 

(ख) आिश्यकता अनुसार विकासका साझेदार संस्थाका प्रवतवनवधलाई आमन्धित सदस्यको रूपमा सहभागी गराउन 

सवकनेछ ॰  

(ग) तोवकएको संरचना अनुसारका व्यन्धक्तहरू उपलब्ध नभएमा सवमवतको वनणियले बाल अवधकारको वनन्धि कायि गनि 

सके्न अन्य कुनै व्यन्धक्तको चयन गनि सके्न छ ॰ 

(घ) सवमवतको कायिकाल  ३ िषिको हुनेछ ॰ तर सवमवतको कुनै संयोजक, सदस्य िा सदस्य सवचि मध्य कसैले 

तोवकएको वजमे्मिारी िहन गनि नसकेको पयािप्त आधार िा कुनै राजवनवतक दल प्रवतको आस्थाको आधारमा 

कायि गरेको आधार फेला परेमा वनजको पद कायिपावलकाको वनणियले जवहले सुकै खारेज गनि सवकनेछ र सो 



ररक्त स्थानमा कायिपावलकाले वनणिय गरेको ब्यन्धक्तलाई वनयुक्त गनि सवकनेछ ॰  

६. सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकारः   

 स्थानीय बालअवधकार सवमवतले बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ तथा प्रदेश स्तररय बालबावलका सम्बन्धि ऐन २०७६ 

मा उले्लन्धखत बाल संरक्षणका सिालहरू र बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ तथा प्रदेश स्तररय बालबावलका 

सम्बन्धि ऐन २०७६ ले प्रदान गरेका अन्य अवधकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बाल अवधकार 

सम्बिी प्रदान गरेको अवधकार सवहत तपवसल बमोवजमकोँे काम, कतिव्य र अवधकार हुनेछ ॰ 

(क) तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यािवधक गनेः  पावलका वभत्रका विशेष हेरचाह र संरक्षणको आिश्यकता भएका तथा 

बालश्रम िा बालश्रमको जोन्धखममा रहेका बालबावलकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गने र बावषिक रूपमा 

अद्यािवधक गरी कायिपावलकामा समे्प्रषण गने ॰ 

(ख) िावषिक योजना तजुिमा र कायिन्रयन गने ँः  बालबावलकाको के्षत्रमा आिश्यकता पवहचान गरी वबवभन्न सरकारी 

तथा गैरसरकारी वनकायहरूको समन्रयमा समुदायमा आधाररत िावषिक योजना वनमािण गरी कायािन्रयन 

गराउनका लावग आिश्यक समन्रय र सहकायि गने ॰ कायि योजना तयार गदाि जोन्धखममा रहेका 

बालबावलकालाई लवक्षत र लाभान्धन्रत हुने वियाकलाप, सचेतनामूलक वियाकलाप, क्षमता विकास र 

आकन्धिक सहयोगका वियाकलाप लगायत बालबावलकाको समग्र संरक्षण र सहभावगताको अवधकार सुवनवित 

हुने वकवसमका योजनाहरू तयार गने ॰   

(ग) समन्रय र सहकायि गनेः  पावलकामा कायिरत सरकारी, गैर सरकारी वनकाय एिं नीवज के्षत्रहरू, संघसंस्थाहरूसँग 

आिश्यक समन्रय र सहकायि गरी जोन्धखममा रहेका बालिावलकालाई आिश्यक सहयोग पुयािउन र 

उनीहरूको संरक्षणको अवधकार सुवनवित गनि सहयोग पुयािउने ॰   

(घ) सचेतना ँः   बालबावलकामावथ हुने वहंसा, दुव््रयिहार, हेला, शोषण, बालश्रम अन्त्य गनि तथा उनीहरूका लावग 

समुदाय, विद्यालय र पररिारमा सुरवक्षत र संरवक्षत िातािरण सृजना गनि सहयोग पुगे्न वकवसमका सचेनतामुलक 

कायििम सञ्चालन गने ॰ जसै्त ँः  असल अवभभािकत्व, बालवििाह नु्यवनकरण, जन्म दताि, विद्यालय भनाि, पूणि 

खोप, दण्डरवहत वशक्षण, बालसहभावगता, बालमैत्री व्यिहार, बालश्रम जस्ता विषयमा अन््रतविया, रेवडयो 

कायििम, साििजवनक सुनुिाई, अन््रतसंिाद, गाउँ÷टोल अवभयान आवद वियाकलापको माध्यमबाट सचेतना 

जगाउँने ॰  

(ङ) श्रोत नक्ांकन र वसफाररस संयिको स्थापना गनेः  सरकारी, गैर सरकारी र नीवज के्षत्रिाट बालबावलकाहरू र 

वतवनहरूका पररिार लवक्षत सेिाहरूको नक्ांकन गरी आिश्यक रोरर तयार गने ॰ उले्लन्धखत उपलव्ध 

सेिाहरू जोन्धखममा रहेका बालबावलकाको समस्या समाधानमा केन्धन्द्रत गनि पावलका स्तररय वसफाररस संयि 

स्थापना गरी सिीय िनाउने ॰   

(च) बालबावलका सम्विी नीवत तथा कायििम तजुिमा एिं कायािन्रयनका लावग पैरिी गने ँः  बालअवधकारको संरक्षण 

र प्रबिद्धनका लावग वबवभन्न सिालहरूमा आधाररत आिश्यक नीवत, कायििमहरूको वनमािण एिं पैरिी गने साथै 

कायिपावलकालाई वसफाररस गने ॰  

(छ) बाल कोषको स्थापना गने ँः  विवभन्न वनकायहरूसँग समन्रय र सहकायि गरी आपतकावलन बालबावलका, 

बालवििाह, यौन दुव््रयहार, हेला, शोषण अपहेलना, बालश्रम र अन्य कारणले जोन्धखममा परेका 

बालबवलकाहरूको तत्काल उद्दार तथा सहयोग गनिको लावग पावलका स्तरमा  एक  बाल कोषको स्थापना तथा 

सञ्चालन गने ॰ 

(ज) अनुगमन र सवमक्षा  गनेः   बालबावलकाहरूका लावग पावलका स्तरमा सम्पन्न वियाकलाप र सहयोगले 

उनीहरूको अिस्थामा आएको पररितिन, परेको प्रभाि आवद अनुगमन र सवमक्षा  गने ॰ कायििमको अनुगमन 

र सवमक्षा तै्रमावसक, अधिबावषिक र बावषिकरूपमा गने र िडा बाल अवधकार सवमवतलाई आिश्यक सल्लाह 

सुझाि तथा वनदेशनहरू वदने ॰  

(झ) बाल बावलका सम्बिी न्धस्थवत पत्र तथा बजेट विशे्लषण प्रकाशन गने ःँ  पावलकामा रहेका बालबावलकाहरूको 

तथ्यांक अध्यािवधक गरर प्रते्यक िषि  बालबावलकाको न्धस्थवत पत्र तथा पावलकाले बालबावलकाको के्षत्रमा 

विवनयोवजत बजेट र कायािन्रयनको अिस्थालाई आधार बनाएर बजेट विशे्लषण  प्रकाशन गने  ॰ 

(ञ) पारा सामावजक कायिकताको व्यिस्था गने ँः  आिश्यकता अनुसार पावलकाले जोन्धखममा रहेका 

बालबावलकाहरूको घटना (मामला) व्यिस्थापनको लावग पारा सामावजक कायिकतािको व्यिस्था गने र पारा 

सामावजक कायिकतािको काम, कतिव्य र पाररश्रवमक पावलकाले तोके बमोवजम गने ॰   

(ट) प्रगवत सवमक्षा गने ँः  आिश्यकता अनुसार पावलकाले प्रते्यक िडाहरूमा भए गरेका वियाकलापहरूको सवमक्षा 

गनिको लावग प्रगवत सवमक्षा कायििमहरू सञ्चालन गने ॰ 

(ठ) बालबावलकाको उद्धार तथा पुनि स्थापनाः  जोन्धखम अिस्थामा रहेका िा भेवटएका िा सुचना प्राप्त बालबावलकाको 

सिोतम वहतलाई ध्यानमा रान्धख प्रहरी प्रशासन तथा िडा बालअवधकार सवमवतको सहयोगमा उद्धार पुनस््रथापना 

तथा सहयोग सञ्चालन गने ॰ 

(ड) बालसंरक्षण संजाल गनठन गनेः  बालबावलकाहरुको समग्र वहत र अवधकारको प्रिद््रधन, संरक्षण, सुरक्षा, 

सहभावगता र वबकासको कायिहरुलाई प्रभािकारी रुपमा पावलका वभत्र कायािन्रयन गनि पावलकामा रहेका 



सामुदावयक संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था, सरोकारिालाहरु, िडा, पावलका समेतको सहभावगता रहने गरी 

पावलका स्तररय र िडा स्तररय बालसंरक्षण सञ्जालको गठन गने ॰ यो संजाल बालअवधकार सवमवतको अवभन्न 

सहयोगी साझेदार अंगको रुपमा रहनेछ ॰   

७. स्थानीय बाि अलधकार सलमलतको िैठकः   

(क) सवमवतको बैठक सवमवतको संयोजकले तोकेको वमवत, समय र स्थानमा सदस्य सवचिले आिश्यकता अनुसार 

बोलाउनेछ ॰ 

(ख) बैठकको अध्यक्षता सवमवतको संयोजकले गनेछ ॰ वनजको अनुपस्थीवतमा जेष्ठ सदस्य िा उपन्धस्थत सदस्यको 

सामुवहक वनणियले अध्यक्षताको वजमे्मिारी िहन गनेछ ॰ 

(ग) वनणिय गदाि सहमवतका आधारमा वनणिय गररनेछ र सहमवत नभएमा बहुमतले गरेको वनणिय मान्य हुनेछ ॰ 

(घ) सवमवतको वनणिय सदस्य–सवचिले प्रमावणत एिं अद्यािवधक राखे्नछ ॰ 

(ङ) स्थानीय बाल अवधकार सवमवतमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सख्याको पचास प्रवतशत भन्दा बढी सदस्यहरू 

उपन्धस्थत भएमा सवमवतको बैठकको लावग गणपुरक संख्या पुगेको मावननेछ ॰  

(च) स्थानीय बाल अवधकार सवमवतको सम्पकि  कायािलय कायिपावलकाले उपलब्ध गराएको स्थानमा रहनेछ ॰ 

(छ) सामान्यतया सवमवतको बैठकको गणपुरक संख्या सवमवतको समु्पणि सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको 

उपन्धस्थतीलाई मावनवनने छ ॰ तर पवहलो पटक बोलाईएको बैठकमा बहुमत सदस्य उपन्धस्थत नभएमा 

त्यसपवछको बैठकमा समु्पणि सदस्य संख्याका ३५ प्रवतशत सदस्यको उपन्धस्थतीलाई मावननेछ ॰ 

८. िडा बाि अलधकार सलमलतको गठनः  

(क) िडा बाल अवधकार सवमवत गठन गदाि िडाको आिश्यकताको आधारमा यस कायिविवधले तोके अनुसार िडा 

बाल अवधकार सवमवत गठन गररनेछ ॰  

(ख) िडा बाल अवधकार सवमवत गठन गदाि वनिावचित िडा प्रवतवनवधहरू, बाल क्लब प्रवतवनवध, िडामा बाल अवधकार 

सम्बिी काम गने संघ सस्थाका प्रवतवनवध, मवहला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका, स्वास्थ्य संस्थाको इन्चाजि, संबन्धित 

के्षत्रका वबद्यालयका प्रधान अध्यापकहरू तथा अन्य वशक्षकहरू र िडा सवचिको भेला गराई यस कायिविवधले 

तोके बमोवजमको िडा बाल अवधकार सवमवत गठन गररने छ ॰   

(ग) िडा बाल अवधकार सवमवतका पदावधकारीहरूले बाल संरक्षण सम्बन्धि आचारसंवहतामा हस्ताक्षर गनेछन र सोको 

पालनाको लावग बालसंरक्षण नीवतको एक एक प्रवत प्रदान गररनेछ ॰ 

९. िडा बाि अलधकार सलमलतको संरचनाः   

(क) िडा बाल अवधकार सवमवतको संरचना तपवसल बमोवजमको हुनेछ ॰  

 िडा अध्यक्ष  िा वनजले तोकेको िडा सदस्य .......................... संयोजक १ जना 

 िडाले तोकेको मवहला सदस्य सवहत .................................... सदस्य १ जना  

 प्रअ िा वशक्षक बाट    .........................................................सदस्य १ जना 

 स्वास्थ्य संस्था प्रवतवनवध िा मवहला स्वास्थ्य स्वयमे्सविका बाट .............. सदस्य १ जना 

 बाल अवधकार कमी ÷नागररक समाजका प्रवतवनवध मधे्य किीमा १ मवहला  .............. सदस्य १ जना 

 िडा स्तररय बाल सञ्जालको अध्यक्ष र एक बावलका समेत........... सदस्य २ जना  

 िडा प्रहरी प्रमुख, नेपाल प्रहरी .......................................सदस्य १ जना 

 आवदबासी, जनजावत, मधेसी, अल्पसंख्यक, दवलत, अपांगता भएको व्यन्धक्त तथा वपछवडएका बगि र 

समुदायको प्रवतवनवधत्व हुने गरी .....................  ................. सदस्य २ जना  

 िडा सवचिको रूपमा कायिरत कमिचारी िा वनजले तोकेको िडाको कमिचारी .... सदस्य सवचि १ जना             

(ख) आिश्यकता अनुसार विकासका साझेदार संस्थाका प्रवतवनवधलाई आमन्धित सदस्यको रूपमा सहभागी गराउन 

सवकनेछ ॰  

(ग)  तोवकएको संरचना अनुसारका व्यन्धक्तहरू उपलब्ध नभएमा िडा सवमवतको वनणियले बाल अवधकारको वनन्धि 

कायिगनि सके्न अन्य कुनै व्यन्धक्तको छनौट गनि सके्न छ ॰ 

(घ)  सवमवतको कायिकाल  ३ िषिको हुनेछ ॰ तर सवमवतको संयोजक, सदस्य िा सदस्य सवचि मध्य कसैले तोवकएको 

वजमे्मिारी िहन गनि नसकेको पयािप्त आधार िा कुनै राजवनवतक दल प्रवतको आस्थाको आधारमा कायि गरेको 

आधार फेला परेमा वनजको पद िडा सवमवतको वनणियले जवहले सुकै खारेज गनि सवकनेछ र सो ररक्त स्थानमा 

िडा सवमवतले वनणिय गरेको ब्यन्धक्तलाई वनयुक्त गनि सवकनेछ ॰ 

१०.  िडा बाि अलधकार सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकारः   

       िडा बाल अवधकार सवमवतले बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ तथा प्रदेश स्तररय बालबावलका सम्बन्धि ऐन 

२०७६ मा उले्लन्धखत बाल संरक्षणका सिालहरू र संवघय र प्रदेशका प्रचवलत ऐन कानुनले प्रदान गरेका अन्य 

अवधकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा िडाले बाल अवधकार सम्बिी प्रदान गरेको अवधकार सवहत 

तपवसल बमोवजमकोँे काम, कतिव्य र अवधकार हुनेछ ॰ 

(क) तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यािवधक गनेः  िडा वभत्रका वबशेष हेरचाह र संरक्षणको आिश्यकता भएका तथा 

बालश्रम िा बालश्रमको जोन्धखममा रहेका बालबावलकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गने र िावषिक रूपमा अद्यािवधक 



गरी स्थानीय बाल अवधकार सवमवतमा समे्प्रषण गने ॰ 

(ख) िावषिक योजना तजुिमा र कायिन्रयन गने ँः  िडा वभत्रका बालबावलकाको आिश्यकता पवहचान गरी विवभन्न 

सरकारी तथा गैरसरकारी वनकायहरूको समन्रयमा िावषिक योजना वनमािण तथा कायािन्रयन गने गराउने ॰ 

(ग) समन्रय र सहकायि गनेः  िडामा कायिरत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, नीवज के्षत्र, िडा कायािलय, विद्यालय, 

स्वास्थ्य संस्था, समूह, सञ्जाल, सवमवत, स्थानीय बाल अवधकार सवमवत जस्ता विवभन्न वनकायहरूसँग आिश्यक 

समन्रय र सहकायि गने र जोन्धखममा रहेका बालिावलकालाई आिश्यक सहयोग पुर  याउन र उनीहरूको 

संरक्षणको अवधकार सुवनवित गनि सहयोग गने ॰   

(घ)   सचेतना जगाउँनेः   आफ्नो िडाहरूमा बालबावलकामावथ हुने वहंसा, दुव््रयिहार, हेला, शोषण र बालश्रमको 

अन्त्य गनि तथा उनीहरूका लावग समुदाय, विद्यालय र पररिारमा सुरवक्षत र संरवक्षत िातािरण वसजिना गनि 

सहयोग पुगे्न वकवसमका सचेनतामूलक कायििम सञ्चालन गने ॰  

(ङ) श्रोत नक्ांकन र वसफाररस संयिको स्थापना गनेः  िडामा सरकारी, गैर सरकारी र नीवज के्षत्रबाट बालबावलका 

तथा उनीहरूका पररिार लवक्षत सेिाहरूको नक्ांकन गरी आिश्यक कायिसुची तयार गने ॰ उले्लन्धखत 

उपलब्ध सेिाहरू जोन्धखममा रहेका बालबावलकाको समस्या समाधानमा केन्धन्द्रत गनि िडा स्तरीय वसफाररस 

संयि स्थापना गरी सविय बनाउने ॰   

(च) बालबावलका सम्विी नीवत तजुिमा एिं कायािन्रयनका लावग पैरिी गने ःँ  बालअवधकारको संरक्षण र प्रिद््रधनका 

लावग आिश्यक नीवत तथा कायििम वनमािण तथा कायािन्रयनको लावग िडा तथा पावलका स्तरमा पैरिी गने ॰  

(छ) बाल कोषको स्थापना गने ँः  विवभन्न वनकायहरूसँग समन्रय र सहकायि गरी आपतकावलन बालबावलका, 

बालवििाह, यौन दुव््रयहार, हेला, शोषण, अपहेलना, बालश्रम र अन्य कारणले जोन्धखममा परेका 

बालबवलकाहरूको तत्काल उद्दार तथा सहयोग गनिको लावग िडा स्तरमा एक बाल कोषको स्थापना तथा 

सञ्चालन गने ॰ 

(ज) अनुगमन र सवमक्षा गनेः  बालबावलकाहरूका लावग िडास्तरमा सम्पन्न वियाकलाप र सहयोगले बालबावलकाको 

अिस्थामा आएको पररितिन, परेको प्रभाि आवद अनुगमन र सवमक्षा  गने ॰ कायििमको अनुगमन र सवमक्षा 

तै्रमावसक, अधिबावषिक र बावषिकरूपमा गने ॰   

(झ)  प्रगवत प्रवतिेदन पेश गनुि पनेः   िडामा बालबावलका सम्विी गरेका वियाकलापहरूको सम्पन्न प्रवतिेदन तयार 

गरी िडा स्तरका सरोकारिालाहरूसँग अधिबावषिक रूपमा साििजवनकरण गने र सो प्रवतिेदन स्थानीय बाल 

अवधकार सवमवतमा पेश गने ॰  

(ञ) कायिपावलका, पावलका स्तररय बाल अवधकार सवमवत, िडा कायािलयले वदएको वनदेशनको पालना गने ॰    

(ट) पारा–सामावजक कायिकताको पररचालन गनेः  आफ्नो िडामा बालबावलकाहरूको घटना (मामला) व्यिस्थापनको 

लावग पारा–सामावजक कायिकतािको पररचालन गने ॰   

(ठ) बाल क्लब र बाल क्लब सञ्जालको गठन पररचालन आिद्धता गने ँः  बाल क्लबहरूको गठन, क्षमता विकास र 

पररचालन तथा आिद्धता गने गराउने ॰ बाल क्लब गठन तथा सहवजकरण को लावग बाल क्लब गठन तथा 

सहवजकरण वनदेवशका २०७८ बमोवजम हुनेछ ॰  

११. िडा बाि अलधकार सलमलतको िैठकः   

(क) िडा बाल अवधकार सवमवतको बैठक सवमवतको संयोजकले तोकेको वमवत, समय र स्थानमा सदस्य सवचिले 

आिश्यकता अनुसार बोलाउनेछ ॰ 

(ख) बैठकको अध्यक्षता सवमवतको संयोजकले गनेछ ॰ वनजको अनुपन्धस्थवतमा जेष्ठ सदस्य िा उपन्धस्थत सदस्यको 

सामुवहक वनणियले अध्यक्षताको वजमे्मिारी िहन गनेछ ॰ 

(ग) वनणिय गदाि सहमवतका आधारमा वनणिय गररनेछ र सहमवत नभएमा बहुमतले गरेको वनणिय मान्य हुनेछ ॰ 

(घ) सवमवतको वनणिय सदस्य–सवचिले प्रमावणत एिं अद्यािवधक राखे्नछ ॰ 

(ङ) िडा बाल अवधकार सवमवतमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रवतशत भन्दा बढी सदस्यहरू 

उपन्धस्थत भएमा सवमवतको बैठकको लावग गणपुरक संख्या पुगेको मावननेछ ॰  

(च) िडा बाल अवधकार सवमवतको सम्पकि  कायािलय िडा कायािलयले उपलब्ध गराएको स्थानमा रहनेछ ॰ 

(छ) सामान्यतया सवमवतको बैठकको गणपुरक संख्या सवमवतको समु्पणि सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको 

उपन्धस्थतीलाई मावनवनने छ ॰ तर पवहलो पटक बोलाईको बैठकमा बहुमत सदस्य उपन्धस्थत नभएमा त्यसपवछको 

बैठकमा समु्पणि सदस्य संख्याका ३५ प्रवतशत सदस्यको उपन्धस्थतीलाई मावननेछ ॰ 

१२. बािकोषको व्यिस्थाः   

        विवभन्न वनकायहरूसँग समन्रय र सहकायि गरी आपतकावलन बालबावलका, बालवििाह, यौन दुव््रयहार, हेला, 

शोषण, अपहेलना, बिक बालश्रम र अन्य कारणले जोन्धखममा परेका बालबवलकाहरूको तत्काल उद्दार तथा 

सहयोग गनिको लावग पावलका तथा िडा स्तरमा  एक–एक  बाल कोषको स्थापना गररनेछ ॰ बालकोषको 

सञ्चालन बालकोष सञ्चालन कायिविवध २०७८ अनुसार हुनेछ ॰ 

१३. बाि कल्याण अलधकारीको व्यिस्थाः   

(क) यस राप्ती गाउँपावलकाले बाल अवधकारको संरक्षण तथा सम््रबद्धन गनिको लावग बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ 



को दफा ६१ अनुसार एक जना बाल कल्याण अवधकारीको व्यिस्था गनेछ ॰ बाल कल्याण अवधकारीको सेिा 

सुविधाका तथा काम कतिव्य र अवधकार यस कायिविवधले तोके अनुसार हुनेछ ॰  

(ख) बाल कल्याण अवधकारी वनयुक्त गदाि नेपाल सरकारको अवधकृत स्तरको कमिचारी सरहको रहने र नेपाल 

सरकारको अवधकृत स्तरको सेिा सुविधाहरू उपलब्ध गराइनेछ ॰  

१४. बाि कल्याण अलधकारीको काम कतयव्य र अलधकारः   

(क) वनणिय कायान्रयन गने गराउनेः  स्थानीय बाल अवधकार सवमवतको वनणिय एिं वनदेशनहरूको व्यिस्थापन तथा  

कायािन्रयन गने गराउने ॰  

(ख) िावषिक योजना तजुिमा र कायिन्रयन गनेः   स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत नीवत र योजना अनुरूप स्थानीय 

सवमवतको िावषिक योजना र कायििम, बजेट तजुिमा, कायािन्रयन तथा प्रवतिेदन तयार गरी सवमवतको बैठकमा 

पेश गने ॰ 

(ग) समन्रय र सहकायि गनेः  पावलका तथा िडामा कायिरत सरकारी तथा गैर–सरकारी सस्था, नीवज के्षत्रसँग 

आिश्यक समन्रय र सहकायि गरर बालबावलकाको के्षत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गने ॰  

(घ) जोन्धखममा रहेका बालिावलकाहरूको तथ्यांक संकलन, व्यिस्थापन तथा सहयोगको लावग स्थानीय बाल अवधकार 

सवमवत तथा िडा बाल अवधकार सवमवतलाई आिश्यक सहयोग गने ॰   

(ङ) सचेतनामूलक कायििम सञ्चालन गनेः   पावलका तथा िडाहरूमा बालबावलकामावथ हुने वहंसा, दुव््रयिहार, हेला, 

शोषण, बालश्रम अन्त्य गनि तथा उनीहरूका लावग समुदाय, विद्यालय र पररिारमा सुरवक्षत र संरवक्षत िातािरण 

वसजिना गनि सहयोग पुगे्न वकवसमका सचेनतामूलक कायििम सञ्चालन गने गराउने ॰  

(च) पावलका तथा िडाहरूमा कायिरत सरकारी, गैर–सरकारी र नीवज के्षत्रिाट बालबावलका तथा उनीहरूका पररिार 

लवक्षत सेिाहरूको नक्ांकन गरी आिश्यक कायिसुची तयार गने ॰ उले्लन्धखत उपलव्ध सेिाहरू जोन्धखममा 

रहेका बालबावलकाको समस्या समाधानमा केन्धन्द्रत गनि वसफाररस संयि स्थापना गरी सविय बनाउने ॰   

(छ) बालअवधकारको संरक्षण र प्रबिद्धनका लावग आिश्यक नीवत तथा कायििम वनमािण तथा कायािन्रयनको लावग 

िडा तथा पावलका स्तरमा पैरिी गने ॰  

(ज) पावलका तथा िडा स्तरमा स्थापना भएको बाल कोषको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लावग आिश्यक कायि गने 

गराउने ॰ 

(झ) बालबावलकाहरूका लावग पावलका तथा िडास्तरमा सम्पन्न वियाकलाप र सहयोगले बालबावलकाको अिस्थामा 

आएको पररितिन, परेको प्रभाि आवद अनुगमन र सवमक्षा  गने ॰ कायििमको अनुगमन र सवमक्षा तै्रमावसक, 

अधिबावषिक र बावषिक रूपमा गने र सो को प्रवतिेदन स्थानीय बाल अवधकार सवमवतमा पेश गने ॰   

(ञ) बालबावलका सम्बिी न्धस्थवत–पत्र तथा बजेट विशे्लषण प्रकाशन गनेः  पावलकामा रहेका बालबावलकाहरूको 

तथ्यांक अध्यािवधक गरर प्रते्यक िषि बालबावलकाको न्धस्थवत पत्र तथा पावलकाले बालबावलकाको के्षत्रमा 

विवनयोवजत बजेट र कायािन्रयनको अिस्थालाई आधार बनाएर बजेट विशे्लषण  स्थानीय बाल अवधकार 

सवमवतको स्वीकृवतले प्रकाशन गने ॰ प्रकावशत प्रवतिेदन प्रदेश बाल अवधकार सवमवत र रावरि य बाल अवधकार 

पररषदमा पेश गने  ॰ 

(ट) आन्तररक धमिपुत्र धमिपुत्री वलने वदने व्यन्धक्तलाई स्थानीय बाल अवधकार सवमवतमा सुवचकृत गने र वलखत तयार 

गने ॰ 

(ठ) आन्तररक धमिपुत्र धमिपुत्री, संरक्षक वनयुक्त तथा तोके्न कायिमा सम्बन्धित वनकायलाई सहयोग तथा सहवजकरण 

गने ॰  

(ड) स्थानीय तहमा वनयुक्त तथा पररचावलत पारा–सामावजक कायिकताि, समाजसेिी तथा मनोविज्ञलाई पररचालन गने 

॰  

(ढ) स्थानीय तह वभत्र सञ्चालनमा रहेका बाल गृह, बाल सुधार गृह, पुनस््रथापना केन्द्र, अस्थायी संरक्षण केन्द्र, 

वनगरानी कक्ष जस्ता आिासीय संरक्षण गृहहरूको अनुगमन तथा वनररक्षण गने, वनदेशन वदने तथा पृष्ठपोषण गने 

िा बन्द गनि आिश्यक भएमा सम्बन्धित वनकायमा वसफाररस गने ॰  

(ण) बाल क्लब र बाल क्लब सञ्जालको गठन, पररचालन तथा आबद्धता गनेः  बाल क्लबहरूको गठन, क्षमता विकास 

र पररचालन तथा आिद्धता गने गराउने ॰  

(त) कायिपावलका, पावलका स्तररय बाल अवधकार सवमवतले वदएको थप काम तथा वनदेशनको पालना गने ॰    

(थ) बेिाररसे अिस्थामा फेला परेका बालबावलका िा त्यस्तो बालबावलकालाई बुझाउन ल्याएमा बालकको यथासम्भि 

तीन पुसे्त पत्ता लगाउने र आिश्यक संरक्षणको लावग बालबावलका सम्बिी ऐन २०७५ को मातहतमा रवह 

संरक्षण गने ॰  

१५. बैठक खचय, आलथयक प्रलतिेदन र िेखापरीिण  

(क) बैठक व्यिस्थापन खचि पावलकाले व्यिस्थापन गरे बमोवजमको हुनेछ ॰ बैठक सञ्चालन गनिको लावग पावलका 

तथा िडामा कायिरत गैह्रसरकारी सस्थाहरूको साझेदारीमा समेत व्यिस्थापन गनि सवकनेछ ॰ 

(ख) बालबावलका सम्बिी गरेका वियाकलापहरूको सम्पन्न प्रवतिेदन तयार गरी सरोकारिालाहरूसँग बावषिक 

रूपमा साििजवनकरण गने र सो प्रवतिेदन पावलकामा पेश गररनेछ ॰ साथै पावलकाले वदएको वनदेशनको पालना 



गररनेछ ॰  

(ग) पावलकाले वनयुक्त गरेको लेखापररक्षकबाट प्रते्यक िषि आय–व्ययको वििरणको लेखापररक्षण गराउनुपनेछ ॰   

१६. समन्वय र सहयोग 

(क) बाल अवधकारको संरक्षण, सम्बद््रधन र प्रिद््रधनको के्षत्रमा काम गने स्थानीय, रावरि य र अन्तरािवरि य स्तरका 

विकासका साझेदार संस्थासँग साझेदारी र समन्रयमा कायििम सञ्चालन गनि सवकनेछ ॰ 

(ख) आिश्यकतामा आधाररत कायििम वनमािण, कायािन्रयन गनि गराउन अन्य वनकायसँग समन्रय र सहकायि 

गररनेछ ॰  

(ग) कायििमबाट उपलब्ध हुने सूचनालाई सिै सरोकारिालाकोँे सहयोग वलएर व्यापकता प्रदान गररनेछ ॰ 

१७. काययलिलधको व्याख्ा तथा संिोधन तथा बचाउ 

      यस कायिविवधको व्याख्या तथा संशोधन कायिपावलकाको बैठकले आिश्यकता अनुसार गनि सके्नछ ॰ 

कायिविवधमा उले्लख भएका विषयहरू नेपाल सरकारको प्रचवलत कानूनसँग बावझएको खण्डमा बावझएको 

हदसम्म अमान्य हुनेछ ॰   

१८. स्थानीय बाि अलधकार सलमलत र िडा िाि अलधकार सलमलत खारेज हुन सके्न अिस्था 

       नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र कायिपावलकाले प्रयािप्त कारण सवहत आिश्यकता नरहेको देन्धखएमा 

कायिपावलकाको वनणियले खारेज गनि सवकनेछ ॰  

१९. बाधाअडकाउ फुकाउ र खारेजीः  

       यो कायिविवधको बाधाअडकाउ फुकाउ र खारेजी देहाय बमोवजम हुनेछ 

क)  यो कायिविवध कायािन्रयन हुनुभन्दा पवहले स्थावनय बालअवधकार सवमवत सम्बन्धि पावलकाबाट भएका समु्पणि 

कायिहरु यसै कायिविवध बमोवजम भएको मावननेछ ॰ 

ख)  यो कायिविवधको सम्बिमा कुनै वििाद भएमा पावलकाको गाउँसभाले वनणिय गरे बमोवजम हनेछ ॰ गाउँसभाले 

गरेको वनणियमा वचत्त नबुझाउने पक्ष िा ब्यन्धक्तले सम्बन्धित वजल्लाको वजल्ला अदालतमा उजुँुरी गनि सके्नछन् 

र अदालतले गरेको वनणिय अन्धन्तम हुनेछ ॰ 

ग)   पयािप्त कारणहरुको आधारमा गाउँकायिपावलकाको वसफाररसमा गाउँसभाले यो कायिविवध खारेज गनि सके्न छ 

िा नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले यो कायिविवधलाई प्रवतस्थापन गने व्यिस्था गरेमा िा वनदेशन वदएको 

अिस्थामा गाउँ कायिपावलकाले खोरेज गनि सके्नछ ॰ 

२०. संिोधनः   

       गाउँ कायिपावलकाले यो कायिविवधमा समयानुकूल शंसोधन िा कुनै व्यिस्था थपघट गनि सके्न छ ॰ तर त्यस्तो 

शंसोधन िा थपघट गाउँसभाबाट अनुमोदन गराउनुपने छ 

          

 

 

             आज्ञािे, 

     िोभाराम ररजाि 

        प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत 


