cg';"rL- @
-bkmf $tyf cg;"rL–! sf] efu–! ;Fu ;DalGwt_

af]b]a/;fO{g gu/kflnsf ;Kt/L

:yfgLo /fhkq
v08M % ;+VofM ! ldltM
efu–@
af]b]a/;fO{g gu/kflnsf
नगरसभाबाट पारीि मिति:२०७८/११/३०
राजपत्र प्रकामिि मितििः२०७८/१२/२
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cf1fn],
gfdM 3gZofd ofbj
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन िथा संचालन सम्बन्धि
काययविधि २०७८
बालबाललका सम्बलधि ऐन २०७५ को दफा ६० को उप दफा ३ बमोजी म बमालिकार को संरक्षण र सम्बिधन क लालि कार्धलिलि
लनमाधण िनध िाधछनीर् भएको ले स्थानीर् सरकार संचालान एन् २०७४को दफा १०२ को अलिकार प्रर्ोि िरर बोदे बसाधइन
निरपाललका कार्धपाललकाले सञ्चालनमा ल्र्ाउनका लालि र्ो कार्धलिलि २०७८ तर्ार िररएको छ .
kl/R5]b M Ps
;+lIfKt gfd / k|f/De
!= ;+lIfKt gfd / k|f/De
-s_ o; sfo{ljlwsf] gfd af]b]a/;fO{g gu/kflnsfsf]

स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन िथा संचालन सम्बन्धि

sfo{ljlw, @)&८ /x]sf] 5 .
-v_ of] sfo{ljlw gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ePsf] ldltb]lv nfu' x'g]5 .

@= kl/efiff
ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf,
-s_ æP]gÆ eGgfn] बालबाललका सम्बलधि ऐन २०७५ ;Demg' kb{5 .
-ख_ ægu/kflnsf Æ eGgfn] af]b]a/;fO{g gu/kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 .
-ि_ æ;efÆeGgfn] af]b]a/;fO{g gu/kflnsfsf] gu/ ;efnfO ;Demg' kb{5 .
-घ_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] af]b]a/;fO{g gu/ sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 .
-ड._ æ;ldltÆ eGgfn] बालबाललका सम्बलधि ऐन २०७५ को दफा ६० को उप दफा २ तथा र्स कार्धलिलिको दफा ३ तथा
५ बमोलजमको स्थानीर् बालअलिकार सलमलत सम्झनु पछध ।
-च_ æk|d'vÆ eGgfn] af]b]a/;fO{g gu/kflnsfsf] k|d'v kbdf lgjf{lrt axfnjfnf gu/kflnsf k|d'v
jf gu/kflnsf k|d'vsf] sfo{ ug{ lhDd]jf/L k|fKt clwsf/LnfO{ ;Demg' kb{5 .
-छ_ æpk–k|d'vÆ eGgfn] af]b]a/;fO{g gu/kflnsfsf] pk–k|d'v kbdf lgjf{lrt axfnjfnf
gu/kflnsf pk–k|d'v jf gu/kflnsf pk–k|d'vsf] sfo{ ug{ lhDd]jf/L k|fKt clwsf/LnfO{ ;Demg' kb{5 .
-ज_ æsd{rf/LÆ eGgfn] af]b]a/;fO{g gu/kflnsfdf sfo{/t :yfoL c:yfoL jf s/f/ ;]jfsf sd{rf/L
;Demg' kb{5 .
-झ_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] af]b]a/;fO{g gu/kflnsfsf] k|zf;sLo k|d'vsf] ?kdf sfdsfh
ug{ tf]lsPsf clwsf/LnfO{ ;Demg' kb{5 .
-`_ ædGqfnoÆ eGgfn] :yfgLo tx x]g]{ g]kfn ;/sf/sf] dGqfnonfO{ ;Demg' kb{5 .
-ट_ æ;b:o ;lrjÆ eGgfn] मलिला तथा बालबाललका शाखा प्रमुखलाई सDemg' kb{5 .
-ठ_ æu}/ ;/sf/L ;+:yfÆ eGgfn] lhNnf k|zf;g sfof{no nufot g]kfn ;/sf/sf] ljleGg lgsfodf
ljlwjt ?kn] btf{ ePsf ;fdflhs ;+:yfx?nfO{ ;Demg' kb{5 .
-ड_ ætf]lsPsf]Æ jf ætf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; sfo{ljlw cGtu{t jg]sf] lgoddf tf]lsPsf] jf tf]lsP
adf]lhd ;Demg' kb{5 .
(ढ) स्थानीर् बालअलिकार सलमलत भधनले निर बालअलिकार सलमलत र िडा बाल अलिकार सलमलत सम्झनु पछध |
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kl/R5]b M b'O{
नगरबाल अधिकार समितिको गठन

३= नगरबाल अधिकार समितिको गठन
१.बालबामलकाको अिीकार िथा हकहहिको संरक्षण र सम्बियन गनय नगरपामलकािा
दे हाय बिोन्जि

नगर बाल अधिकार समिति रहनेछ |

(क).प्रिख
ु / उपप्रिख
ु ले िोकेको िहहला िडा सदस्य सहहि दइु जना िडा सदस्य --------सदस्य
(ख) मिक्षा िाखा प्रिुख------------सदस्य
(ग) स्िास््य िाखा प्रिुख-------सदस्य
(घ) प्रिुख/ उपप्रिुखले िोकेको धचककत्सक------सदस्य
(ड.)नगरमभत्रको प्रहरी कायायलयको प्रिख
ु ------सदस्य
(च) प्रिुख/ उपप्रिुखले िोकेको िाध्यमिक विियालयको प्रिानाध्यापक िा

मिक्षक--

---- सदस्य
(छ)

बाल

अधिकारको

क्षेत्रिा

कायंअनुभि

भएका

व्यन्ति

िध्येिाट

प्रिुख

/उपप्रिुखले िनोनय गरे का दइु जना------सदस्य
(ज) िहहला संस्था प्रतितनधि /नगर िहहला संजाल प्रतितनधि ------सदस्य
(झ) बालअधिकारको क्षेत्रिा कियािील गैसस प्रतितनधि ----सदस्य
(ञ) बाल िनोविज्ञ-----सदस्य
(ट) अधिितिा (बालधयायको क्षेत्रिा कि गने)---सदस्य
(ठ) नगर स्िरीय बालसंजालको अध्यक्ष सहहि दइ
ु जना बामलका ----सदस्य
(ड) िहहला बालबामलका िाखा प्रिख
ु ----सदस्य
ढ) स्थानीय स्िास््यकिी ------सदस्य
ण) बालकल्याण अधिकारी/ िहहला बालबामलका िाखा प्रिुख -----सदस्य सधचब
२. िनोतनि सदस्यको पदािधि चार बर्यको हुने छ र खण्ड(झ) बिोन्जि सदस्यिा िनोनय
हुनको लाधग भ्रस्टाचार,जबजयस्िी करनी,िानबबय बेचबबकन िथा ओसारपोसार, लागु और्धि
बबकि,बबिरण िथा ओसारपोसार,सम्पति सद्
ु धिकरण,राह्िानी दरु
ु पयोग,अपहरण सम्बन्धि
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कसुर,संगहठि अपराि,बालबामलका बबरुिको कसुर,बालअधिकार हनन िा नैतिक पिन
दे खखने िा अधय फौज्दारी कसुरिा सजाय नपाएको व्यन्ति हुनुपने छ |

४. नगरबाल अधिकार समितिको काि कितव्य र अधिकार : (१) दफा ३ बिोन्जि
गठन हुने नगरबाल अधिकार समितिको काि कियव्य र अधिकार दे हाय बिोन्जि हुनेछ |
(क) समिति को दीघयकालीन नीति योजना र बावर्यक काययिि िथा बजेट िजुि
य ा गने |
(ख) बालबामलकाको अधिकारको सम्िन,संरक्षण,प्रबियन र पररपूतियको लाधग आबश्यक
स्थानीय नीति कानन
ु योजना काययिि र संस्थागि संयधत्रको व्यिस्था गनय नगरपामलका
लाई सुझब हदने
(ग) नगरपामलकािा संचामलि बालबामलका सम्बन्धि काययििको अनुगिन िुल्यांकन िथा
सिीक्षा गरर सुझब हदने |
(घ) बालअधिकार सम्बन्धि काययिि काययधियनक लागी नेपाल सरकार ,प्रदे ि सरकार अधय
स्थानीय िह र अधय सरोकारिाला तनकायहरु संग सिधयिय िथा सहकायय गने |
(ड.) नगरपामलका मभत्र हुन ् सतने बालवििाह ,बालश्रि िथा िारीररक िथा िानमिक वपडा
िथा बालयौन दरु व्यिहार जस्िा सबै प्रकारका बाल हहंिाको रोकथाि,तनर्ेि तनयधत्र िथा
सडक बालबामलकाको उद्दार,पुनस्थापना,संरक्षण र व्यिस्थापन र बालबामलकाको खोजिलाि
न.१०४ िथा बाल हे ल्प लाइन न.१९८ िा सम्पकय गने |
(च) बालअधिकार संरक्षण िथा प्रिियन गने सम्बधििा सरोकारिालाको क्षििा अमभबद्
ृ धि
गने गराउने |
(छ) बालबमलका सम्बन्धिि प्रतििेदन ियार गरर िधत्रालय,प्रदे ि िधत्रालय, रान्रिय बाल
अधिकार पररर्द् र सम्बन्धिि तनकायिा पठाउने |
(ज) बालबमलका सम्बन्धि स्थानीय त्थयांक वििरण संकलन
प्रणालीको बबकाि

अमभलेखखकरण िथा सच
ू ना

संचालन व्यिस्थापन सद
ु धु िकरणिा सहयोग गने |

(झ) बालसंरक्षण िथा बल अधिकार प्रिियनका लाधग संचालन हुने रान्रटय/प्रादे मिक र
नगरपामलका को अमभयानिा सहयोग गने |
(ञ) िियपुत्र िियपुत्री मलन हदन चाहने दम्पति िथा व्यन्तिलाई नगरपामलकािा सुधचकृि
गरर आधिररक िियपत्र
ु िपत्र
ुय ी मलने हदने काययलाई व्यिन्स्थि गनय सहजीकरण गने |
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(ट) बबिेर् संरक्षणको आिश्यकिा भएका िथा अनाथ बालबामलकालाई िियपुत्र िपुत्र
य ी

मलने

हदने संरक्षण र िाथिर तनयुन्तिगनय नगरपामलका र अदालिलाई सहयोग गने |
(ठ) प्रचमलि कानुन िथा िपदण्डि बिोन्जि संचालन हुन नसकेका बालगहृ बल सुिार गहृ
अस्थाय

संरक्षण

सेिा

केधर

पन
ु स्थापना

केधर

िथा

सािान्जकीकरण

केधरहरुलाई

सि
ु ारकालाधग तनदे िन हदने | तनदे िन पालना नगरे कोिा बधद िथा काययिाही गनय सझ
ु ब
सहहि सम्बन्धिि तनकायिा मसफाररस गने |
(ड) नगरपामलकामभत्र संचामलि बाल गुह, सुिार गह
ृ , अस्थाय संरक्षण सेिा केधर,पुनस्थापना
केधर,लगायिका आधश्रि बालबामलकाको सिग्र न्स्थति र उपलब्ि सेिाको गुणस्िर िथा
प्रभािकारीिाका सम्बधििा दे हायको बद
ु ाहरुिा अनग
ु िन टोमल /समिति गठन गरर अनग
ु िन
गने/गराउने |
(१) बालबामलकाको िैयन्तिक वििरण

अध्यािधिक गररराखेको छ िा छै न |

(२) बाल बामलकालाई तनयमिि रुपिा मिक्षा िथा िामलि प्रदान गररएको छ कक
छै न |
(३) बल तलब गठन गरर बालबामलकालाई खेलकुद िनोरञ्जन िथा सांस्कृतिक
काययिि लगायि बाल सहभाधगिा जस्िा अधय कियाकलापिा संलग्न गररएको छ कक छै न|
(४) बालबामलकालाई ऐन प्रचमलि कानुन िथा िापदण्ड बिोन्जि सुबबिा प्रदान
गररएको छ कक छै न |
(५) नसकेका बाल गह
ृ , बल सुिार गह
ृ , अस्थाय संरक्षण सेिा केधर, पुनस्थापना
केब्र िथा सािान्जकीकरण केधरहरुिा कुनै अिान्धछि कायय भए गरे को छ िा छै न |
(६) उपखण्ड(५) िा उल्लीखखि गुह र केधदििा बालिैत्री व्यिहार िथा िािािरण
कायि गररएको छ कक छै न |
(७)

बाल

गुह्िा

आधश्रि

बालबामलकाको

बैकन्ल्पक

हे रचारको

प्राथमिकिानुसार अन्धिि विकल्पको रुपिा बाल कल्याण अधिकारीिाट

व्यव्स्थाको

व्यिस्था मिलाई

राखखएको छ िा छै न |
(८) व्यिस्थापन पक्ष िथा बालबामलकाले ऐन प्रचामलि कानुन िा िापदण्ड बिोन्जि
पालन गनुय पने कुराहरु पालन गरे को छ िा छै न |
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(९) उपलब्ि श्रोिसािनलाई िध्यनजर गरर बालबामलकाको सबोििहहिलाई ध्यान
हदएको छ िा छै न |
(१०) बाल संरक्षण िापदण्ड तनिायण गरर लागु गररएको छ िा छै न |
(ण) िोककए बिोन्जिका अधयकायय गने |
(२) नगर बालअधिकार समितिले उपदफा(१) बिोन्जि आफुलाई प्राप्ि अधिकार िध्ये केहह
अधिकार आश्यकिा अनुसार बाल कल्याण अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गनय सककनेछ |

५. वडा बाल अधिकार समितिको गठन: नगरपामलकािा प्रत्येक िडा मभत्र दे हाय
बिोन्जिको िडा बाल अधिकार समिति रहने छ |
(१) िडा अध्यक्ष-------------------अध्यक्ष
(२) िडा िहहला सदस्य-------सदस्य
(३) िडा मभत्रको स्िास््य संस्था प्रिख
ु -----सदस्य
(४) िडा मभत्रका सािुदातयक विद्यालय िा संस्थागि वििालयहरु िध्यिाट िडा
अिक्ष्यले िोककएको एकजना प्र.अ.-----सदस्य
(५) बालबामलकाको क्षेत्रिा कियािील िडामभत्रका गैससिाट अध्यक्षले िोककएको
प्रतितनधि-----सदस्य
(६) िहहला संस्था /िहहला संजाल प्रतितनधि -------सदस्य
(७) िडा बाल संजाल प्रतितनधि ------सदस्य
(८) बल अधिकारको क्षेत्रिा कायय अनुभि भएको िडा अध्यक्षले िोककएको व्यन्ति--सदस्य
(९) िडा सधचब -------सदस्य सधचब

६. वडा बालअधिकार समितिको काि कितव्य र अधिकारM
(१) बालअधिकारको क्षेत्रिा स्थानीय आिश्यकिा पहहचान योजना िजुि
य ा गने र
काययिि कायायिधय गने गराउने |
(२) िडा मभत्र वििेर् संरक्षणको आिश्यकिा भएका बालबामलकाको ि्यांक संकलन
गने र नगर बल अधिकार समिति सिक्ष पठाउने |
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(३) िडा मभत्र बालबामलकाहरुका क्षेत्रिा काययरि संघसंस्था,बाल तलब लगाईिका
सरोकारिाला बीच आबस्यक सिधिय र सहकायय गरर बालअधिकार सम्बन्धि संरक्षनात्िक
र प्रबद्यिन काययहरु गने गराउने |
(४) बालअधिकारको क्षेत्रिा स्थनीय संघ संस्थालाई कायय गनय उत्प्रेररि गने |
(५) जोखखििा परे का बालबामलकाको ित्काल उदारका लाधग स्थानीय बल अधिकार
समिति र सम्बन्धि तनकायसंग सिधिय गने |
(६) िडामभत्र बाल अधिकार हनन भएका घटना सिबधििा सम्बन्धिि तनकायसंग
सिधियकरी भूमिका तनिायह गने |
(७) आिश्यकिा अनस
ु ार बालबामलकाहरुको तनमिि आकन्स्िक सहयोगको व्यिस्था
मिलाउने |
(८) बल अधिकारको सम्िधन संरक्षण र प्रबद्यिनका लाधग िकालि गने र िडा
समितिलाई बालअधिकार क्षेत्रिा आिश्यक सुझाब हदने |
(९) िडामभत्र बालअधिकारका सम्बधििा |
(१०) िोककएको बिोन्जिका अधय काययहरु गने गराउने |

७. नगर बालअधिकार समितिको बैठक सम्बन्धि कायतववधि : नगर बालअधिकार
समिति

िथा बालअधिकार समितिको बैठक सम्बन्धि काययविधि दे हाय बिोन्जि तनिायरण

गररएको छ |
(१) समितिको बैठक कन्म्ििा बर्यको चारपटक अध्यक्षले िोककएको मिति, सिय र
स्थानिा बस्नेछ|
(२) अध्यक्षको तनदे िनिा समितिको बैठक सदस्य सधचबले बोलाउनेछ|
(३) सदस्य-सधचिले समितिको बैठक बस्ने सूचना सोहह बैठकिा छलफल हुने
बबर्यहरुको सुधच सहहि तिन हदन अगाडी समितिका सदस्यहरुलाई उपलब्ि गराउनेपनेछ |
(४) समितिका ित्काल कायि रहे कासदस्य संख्याको पचास प्रतििि

भधदा बढी

सदस्यहरु उपन्स्थि भएका समितिका बैठक को लाधग गणपरु क संख्या पग
ु ेको िातननेछ |
(५) समितिको बैठकिा अध्यक्षिा अध्यक्षले

गनेछ र तनजको अनुपन्स्थतििा

उपन्स्थि सदस्यहरुले आफु िध्येिाट छानेको सदस्यहरुले बैठको अध्यक्षिा गनेछ |
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(६) बैठकिा उपन्स्थि सदस्यहरुको बहुििको तनणयय िाधय हुनेछ | िि बराबर
भएिा बैठकको अध्यक्षिा गने व्यन्तिले

तनणाययक ििहदन सतछ|

(७) समितिको बैठकको तनणयय समितिको अध्यक्ष र सदस्य-सधचि दि
ु ारा प्रिाखणि
गररधछ |
(८) समितिको िैठक िथा संचालन खचय नगरपामलकाको तनयिनस
ु र हुनेछ |
(९) बैठक सम्बन्धि अधय काययविधि समिति आफैले तनिायरण गरे बिोन्जि हुनेछ |
(१०) समितिको बैठकिा आिश्यकिा अनुसार बबर्यिसंग सम्बन्धिि व्यन्तिहरुलाई
आिधत्रण गनय सककधछ|

८. उपसमिति वा कायत टोमल गठन सक्रिय: (१) स्थनीय समितिले आफुले गनुय पने
कुनै काि सुचारु रुपले संचालन गरे को तनन्म्ि बाल वििेर्ज्ञ

िा विज्ञ, बाल िनोविज्ञ

,वििेर्,सिाज सेिी,सािान्जक काययकिाय,मिक्षक,धचककत्सक,बाल तलबका प्रतितनधि,सािान्जक
पररचालन िथा बाल अधिकारकिीहरु िध्ये िाट आिश्यकिनस
ु र सिाबेि हुने गरर तनन्श्चि
अिधिका लाधग बढीिा तिन सदस्यीय उपसमिति िा काययटोली गठन गरर पररचालन गनय
सककधछ|
(२) उपदफा(१) बिोन्जि गठन हुने उपसमिति िा काययटोलीको काि,कियव्य र अधिकार
कायय प्रकृति अनस
ु ार काििा खहटएका िा काि गरे िापि टोमल िा सदस्यले पाउने भिा िा
पारीश्रमिक िा सुबबिा िथा अधय काययविधि नगरपामलकाको प्रचमलि तनयिानस
ु ार समितिले
िोकी हदए बिोन्जि हुनेछ |

९. ववववि: स्थानीय बालअधिकार समितिलाई अंग्रेजीिा Local Child Right Board
भतननेछ |
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