
 

 

 

 
सूय दय राजप  

सूय दय नगरपािलका ारा कािशत 
 

ख ड (४), िफ कल, इलाम, १ न.ं देश, नेपाल,  चै  ८ गते २०७७ साल, सं या १२ 
 

 

भाग-२ 
 

नेपालको संिवधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोिजम गठन भएको यस सूय दय नगर 
कायपािलकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको िनयमावली, कायिविध तथा िनदिशका 
सवसाधारणको जानकारीका लािग काशन ग रएको छ। 
 

 

  



 

 

सूय दय नगरपािलकाको बाल अिधकार संर ण तथा स वधन स ब धी कायिविध, २०७७ 

कायपािलकावाट वीकृत िमित: २०७७/१२/०८ 

तावनाः  

थानीय तहमा बालबािलकाको हक, िहत र अिधकारको स मान, संर ण, प रपूित, पालना र स वधनका 

लािग नपेालको संिवधान तथा काननूमा भएका यव थाह को काया वयन गन तथा बालबािलकाको 

बचावट, सरं ण, िवकास तथा सहभािगताको अिधकार लगायत सव म िहतको सुिनि तताका साथै 

बाल मै ी थानीय शासनको वधन गन बा छनीय भएकोल,े थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ११(७) तथा बालबािलका स व धी ऐन, २०७५ को दफा ६० ल ेिदएको अिधकार योग गरी सूय दय 

नगरपािलकाको कायपािलकाबाट यो कायिविध पा रत गरी काया वयनमा याइएको छ। 

प र छेद-१ 
ारि भक 

1. संि  नाम र ार भः (१) यो कायिविधको नाम "बाल अिधकार सरं ण तथा स वधन कायिविध, 
२०७७" रहकेो छ। 

(२) यो कायिविध सूय दय नगरपािलकाको थानीय राजप मा काशन भएको िमितदेिख 
लागू हनेछ।  

 
2. प रभाषाः िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा- 

(क) "ऐन" भ नाल ेबालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ भ ने स झनु पछ। 
(ख) "कायिविध" भ नाल ेबाल अिधकार संर ण तथा स वधन कायिविध, २०७७ स झनु पछ। 
(ग) बालबािलका भ नाले १८ बष उमेर ननाघेका यि  भ ने स झनु पछ। 
(घ) “बाल लब वा बाल सं था” भ नाल ेबाल अिधकारको सरं ण तथा व नका लािग १८ वषस मका 

बालबािलकाले यस कायिविध बमोिजम थानीय तहमा सुिचकृत गरेको बाल लब वा बाल सं था स झनु 

पछ । 

(ङ) “बाल क याण अिधकारी” भ नाले बालबािलका स ब धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ बमोिजम सूय दय 

नगरपािलकाको कायपािलकाल ेिनयु  गरेको वा तोकेको बाल क याण अिधकारी स झनु पछ ।  

(च) बाल कोष भ नाल ेजोिखममा परेका तथा िवशेष सरं णका आव यकता भएका बालबािलकाको संर ण 

सहायताका लािग सूय दय नगरपािलकामा खडा ग रएको बाल कोष भ ने स झनु पछ। 

(छ) िवशेष संर णका आव यकता भएका बालबािलका भ नाल ेऐनको दफा ४८ बमोिजमका बालबािलका 
भ ने स झनु पछ । 

(ज) “बाल स जाल“ भ नाल ेबाल लब वा सं थाको स जाल स झनु पछ ।  
(झ) “समाजसेवी वा मनोिव ” भ नाले ऐनको दफा ६२ बमोिजम थानीय तहमा िनयु  समाजसेवी, बाल 

मनोिव  एवम ् सामािजक काय तथा मनोिव ान स ब धमा तािलम ा  गरी थानीय तहमा 



 

 

बालबािलकालाई सवेा िदने उ े यले सचूीकृत यि  एवं सो स ब धमा िवशेष ता ा  सूचीकृत 
सं थालाई समेत स झनु पछ । 

(ञ) थानीय तह भ नाल ेसूय दय नगरपािलका भ ने स झनु पछ।  
(ट) मखु भ नाले सूय दय नगरपािलकाको मखु भ ने स झनु पछ। 
(ठ) उप- मखु भ नाल ेसूय दय नगरपािलकाको उप- मखु भ ने स झनु पछ। 
(ड) वडा अ य  भ नाले सूय दय नगरपािलका अ तगतको वडा अ य को पदमा िनवािचत यि  वा सो 

पदमा रही काय गन तोिकएको यि  भ ने स झनु पछ। 
(ढ) मखु शासिकय अिधकृत भ नाले  सूय दय नगरपािलकाको मखु शासिकय अिधकृतलाई स झनु पछ 

। 
(ण) सिमित भ नाल ेयस कायिविध बमोिजम गठन भएको  सयू दय नगरपािलका बाल अिधकार सिमित भ ने 

स झनु पछ । यसल ेवडा तरमा गठन भएको सिमित समेतलाई जनाउनेछ । 
(त) प रषद भ नाले ऐनको दफा ५९ बमोिजम गिठत राि य बाल अिधकार प रषद ्भ ने स झनु पछ । 
(थ) सेवा दायक िनकाय भ नाले थानीय तहमा सवेा वाह ग ररहकेो सरकारी कायालय, वा य चौक , 

िव ालय ोत के , हरी चौक  तथा य ता अ य िनकायह लाई स झनु पछ ।  
(द) देश म ालय भ नाल े देश न.ं १, देश सामािजक िवकास म ालय भ ने स झनु पछ । 
(ध) म ालय भ नाल ेनेपाल सरकार, मिहला, बालबािलका तथा ये  नाग रक म ालय भ ने स झनु पछ । 
(न) देश सिमित भ नाले देश नं. १ को देश बाल अिधकार सिमित भ ने स झनु पछ । 
(ऩ) "सं था" भ नाल ेबाल अिधकार सरं ण र स ब नका लािग चिलत काननू बमोिजम दता भई काय म 

स चालन ग ररहकेा संघ/सं था, संगठन तथा सामदुाियक सं थाह लाई स झनु पछ । 
 

प र छेद-२ 
उ े य  

3. उ े यः यस कायिविधको उ े य देहाय बमोिजम रहकेा छन् 
(क) सूय दय नगरपािलकामा बालबािलकाको हक, िहत र अिधकारको सरं ण तथा स वधनका लािग कानूनी, 

नीितगत, सं थागत, संरचनागत, काय िमक यव थामा प ता याउने । 
(ख) सूय दय नगरपािलकामा बालमै ी शासन, बालमै ी सरंचना, बालमै ी ि याको अवल वन तथा वधन 

गन । 
(ग) बालबािलमािथ हने सबै कारका िहसंा, दु यवहार, शोषण, अवहलेना, वेवा ताको अ यका लािग 

बहप ीय सम वय तथा सहकाय थािपत गन । 
 

प र छेद ४ 
बाल अिधकारको संर ण तथा स वधन गन 

4. बाल अिधकारको संर ण गनपुनः (१) सूय दय नगरपािलकामा बाल अिधकारको सरं ण तथा 
स वधन गनु सयू दय नगरपािलकाको दािय व हनेछ। 



 

 

(२) थानीय तहमा बालबािलकाको व य िजवन तथा बाँ न पाउने अिधकारको काया वयन र 
बालबािलकाको िवकासका लािग बालबािलकामािथ हन स ने दघुटनाको रोकथाम, जोिखमको यूनीकरण 
लगायतका ितरोधा मक र सुर ा सवेाका लािग सूय दय नगरपािलकाल ेदेहायका उपायह  अवल वन 
गनछः  

(क) िव यालय यब थापन सिमितले िव ालय प रसरलाई पखाल वा घेराबार लगाइ अवाि छत यि  तथा 
चौपायाको वेशलाई रो नुपनछ ।  

(ख) सूय दय नगरपािलकाले िव ालय े को २० िमटर व रप रको बाटोमा सवारी साधनको गती अिधकतम 
२० िकिम ित घ टा तथा हन िनषेिधत े  लागू गनुपनछ ।  
 

(ग) सूय दय नगरपािलकाबाट स चािलत वा य सं थाह ले अिनवाय पमा यूनतम मिहनाको एक पटक 
िनःशु क औषिध र प र ण सुिवधा सिहतको िव ालय वा य िशिवर स चालन गनपुनछ । 

(घ) सामदुाियक तथा सरकारी वा य के ह ल े यूनतम वािषक २ पटक खोप, पोषण तथा मातिृशश ु याहार 
स ब धी काय म व ती तथा िव ालय तरमा स चालन गनु पनछ । 

(ङ) सूय दय नगरपािलकामा िनमाण ग रने भौितक पुवाधारमा बाल सरु ाको सुिनि तता गरी मा  अनुमती 
दान गनपुनछ ।  

(च) स बि धत वडा सिमितह ले अ नो े िभ  स चािलत िव ालयको ५०० िमटरको दरुीिभ  मिदरा, चरुोट 
तथा सुितज य लगायतका साम ी िब  िवतरण तथा उपभोग गन िनषेध गनुपनछ । 

(छ) िव ालय प रसर वरपर कुन ैपिन चलिच , मादक पदाथ, चरुोट, र सी तथा अ ील सािह यसंग स बि धत 
त वीर, होिडङ बोड, पो टर प लेट लगाएतका चार सार गन िनषेध ग रएको छ । 

(ज) १८ वषभ दा कम उमेरका बालबािलकालाइ सुत , चरुोट तथा मिदराज य पदाथ र अ ील सािह य तथा 
साम ी िव  िवतरण गन िनषेध ग रएको छ। 

(झ) बालबािलकाका लािग अ व थकर र हािनकारक भनी मािणत ग रएको खेलौना तथा खा  पदाथह  
बजारमा िव  िवतरण गन िनषेध ग रएको छ। 
 

(३) सूय दय नगरपािलकामा सवेा वाह ग ररहकेा िव ालय, बालबािलकासगं य  काम गन येक सावजिनक 
िनकाय तथा िनजी े  एवम ्सामािजक सं थाह ले बालबािलका िव को िहसंा वा बाल यौन दु यवहार 
रोकथाम गन, बालबािलकाको संर ण सुिनि त गन र उजुरीको त काल कावाहीको लािग सं थागत तहमा 
बाल सरं ण मापद ड िनमाण गरी लागू गन अिनवाय यव थाको लािग सयू दय नगरपािलकाले 
सहजीकरण गनछ । 
(४) सूय दय नगरपािलकाल ेबालबािलकाको संर णका लािग देहायका उपायह  अवल वन गनछः- 

(क) िव ालयमा अवाि छत राजनीितक गितिविध, ह त ेप तथा बालबािलका एवम् िश कह को दलगत 
प रचालनमा िनषधे गनछ । 

(ख) चिलत काननू बाहके िबना कारण िव ालय उमेरका बालबािलकालाइ िव ालयमा भना हनबाट रो न 
वा िव ालयबाट िन कासन गन पाइने छैन । 



 

 

(ग) िव ालयमा िश क, िव ाथ , शासक एवम ्अिभभाक तथा आग तुकह ले बालबािलकाबीच कुनै पिन 
भेदभाव, शारी रक तथा मानिसक एवम् यौन िहसंा र दु यहार, अवहेलना गन तथा बालबािलकामािथ 
शा र रक एव मानिसक चोट पु ने द ड सजाय गन िनषेध ग रएको छ । 

(घ) येक िव ालयमा सफा िपउने पानी, शौचालयमा पया  पानीको यव था, िकशोरीका लािग मिहनावारी 
याड तथा ारि भक उपचार बाकसको यव था गनछ । 

(ङ) बालबािलकािव  हने िहंसा, दयुवहार, शोषणका अ यका लािग येक िव यालय तथा 
बालबािलकासँग काय गन िनकायले बाल सर ण मापद ड उजुरी र स बोधन तथा ेषण णालीलाइ लागु 
गनुपनछ ।  

(च) िव ालयमा िश ा तथा अ य सुिवधाका नाममा धािमक ेष फैलाउने, धम प रवतन गन लगाउने र फरक 
जात, समदुाय, स दाय तथा सं कृित ित ेष तथा घणृा जगाउने काय िनषेध गनुपनछ ।  

(छ) सूय दय नगरपािलकाले जोिखममा रहकेा बालबािलकाको त काल उ ार, सरं ण तथा यव थापनका 
लािग बाल हे पलाइन न.ं १०९८ तथा हराएका, वेवा रस फेला परेका बालबािलकाको सकुशल उ ार तथा 
यव थापनका लािग बालबािलका खोजतलास सेवा के को नं. १०४  सँग सम वय र सहकायको 
यव था गनछ ।  

(ज) सूय दय नगरपािलका तथा वडा कायालयह ले बाल अिधकारको संर ण तथा स वधनका लािग िश ा 
र वा यका बजेट अित र  अिनवाय पमा पुँजीगत बजेटको१०% ितशत िविनयोजन गन यव था 
िमलाउनेछ ।  

(झ) येक प रवारले आ नो प रवारमा जि मएका बालबािलकाको ज मदता चिलत कानून बमोिजम ३५ 
िदनिभ  ग रिदनु पनछ । 

(ञ) येक प रवारले ३ देिख ५ वष उमेरका बालबािलकालाइ ारि भक बाल िवकास के मा ५ देिख १७ 
वष उमेरका बालबािलकालाइ अिनवाय िव ालय भना गन र िनयिमत िव ालय पठाउनु पनछ 

(ट) कुनै पिन प रवारले आ ना बालबािलकामाझ र समदुायका बालबािलकामाझ िलङ्ग, जातजाित, रङ्ग, 
पा रवा रक हैिसयत तथा शारी रक र यौिनक अव थाका आधारमा भेदभाव गनछैन 

(ठ) कसैले पिन िचलत कानुन िवप रत बाल मको योग गन पाउनेछैन ।  
(ड) समदुायमा कसैल ेपिन बालबािलका िव  िहंसा, शोषण, दु यवहार गरेमा वा य ता घटना हन लागेको 

थाहा भएमा निजकको हरी कायालय वा थानीय बाल अिधकार सिमित वा याियक सिमितमा उजुरी 
गनस नेछ । यसरी उजुरी ा  भै सकेपिछ अिभलेख रािख कानून वमोिजम आव यक कावाही गनपुछ। 
 

5. बालबािलकाको सव म िहत कायम गनुपनः (१) थानीय तह, बाल क याण अिधकारी, 
समाजसेवी, सामािजक संघ सं था तथा बालबािलकाका िनि त सेवा दायक िनकायह ले 
बालबािलकाको स दभमा िनणय िलंदा िन न बमोिजम सव म िहत िनधारण गन ुपनछः- 

(क)  बालबािलकाको सम  सामािजक, पा रवा रक तथा शा र रक अव थाको अ ययन गरी आव यकताको 
पिहचान र ाथिमक करण गन ।  

(ख)  बालबािलकाको प रवार वा तोिकएको संर कको आिथक, सामािजक पिृ भिूम अ ययन गरी 
बालबािलकाका िनि त िश ा, वा य तथा सुरि त हन स ने नस ने िनधारण गन । 



 

 

(ग)  बालबािलकाको स बि धत सवालमा उपल ध िवक पह को सूची तयार गन र सबै िवक पको सबल प  
र जोिखमता पिहचान गन ।  

(घ)  स बि धत बालबािलकाले आ नो िवचार र अनभुव अिभ य  गन स ने भए उसको धारणा िलिखत पमा 
उतार गन । 

(ङ)  स बि धत बालबािलकाका लािग उपल ध िवक पह म ये जोिखम रिहत वा सबैभ दा कम जोिखम भएको 
िवक प िनधारण गन ।  

(च)  िनधा रत ग रएको सेवा यव थामा जोिखम यूनीकरणका कायह  लागु गन ।  
(छ)  िनयिमत पमा बालबािलकाको अव था अनुगमन मु यांकन तथा ितवेदन सकंलन गन ।  
(ज)  िनणय गन अिधकारी वा अदालतल े बालबािलकाको उ चतम िहत िनधारण गन योजनका िनिम  

स बि धत े का िवशेष  वा िव को धारणालाई माणमा िलन स नेछन ्।  
(झ)   िनणय गन अिधकारी वा अदालतले बालबािलकाको उ चतम िहत िनधारण गदा िनणय गनुपन िवषयमा 

थािपत भएको अ तराि य मा यता र अ यासलाई उिचत मह व िदइनेछ । 
6. बालमै ी संरचना तथा अ यासको सुिनि तताः (१) सूय दय नगरपािलकामा बाल अिधकारको 

े मा कायरत संघ सं था तथा िनकायल े देहायको ि याबाट बालमै ी संरचना तथा अ यासको 
सुिनि तता गन स नेछः- 

(क)  बालबािलकाले य  सहभागी हने र सेवा िलने िनकायह को संरचना र यवहार बालमै ी र बाल 
सुरि त भएको सुिन त गन सयू दय नगरपािलकाले म ालयल ेजारी गरेको मापद ड बमोिजम बालमै ी 
अव थाको लेखाजोखा गनछ। 

(ख)  बालबािलकालाइ सेवा दान गन िनकायह  बालमै ी बनाउन सयू दय नगरपािलकाल ेिनदशन िदने, 
मता िवकास तथा सधुारका कायका लािग सहायता दान गन स नेछ। 

(ग)  बालमै ी र बाल सरुि त नभएका िनकायह लाइ सवेा दान गनबाट बालमै ी नभएस मका लािग 
सूय दय नगरपािलकाले सेवा दान गनबाट रोक लगाउन स नेछ। 
 

प र छेद ४ 
बाल सहभािगता तथा बाल लब स चालन 

7. बाल सहभािगताको अ यासः (१) सूय दय नगरपािलकाले आ नो धारणा बनाउन स म भएका 
बालबािलकालाइ आफूलाइ असर पान िवषयमा सावजिनक िनकाय वा सं था लगायतबाट ग रने िनणय 

ि यमा बाल सहभािगताको अ यास गनछ । 
 
(२) सूय दय नगरपािलकाले अ नो ेि भ का घर प रवार िव ालय तथा सामदुाियक सं थाले गन 
कायह मा बाल सहभािगताको अ यास व न गनछ ।  

 (३) उपदफा (२) मा उ लेख भए बमोिजमका बाल सहभािगताको अ यास गन ुअिभभावक, संर क तथा 
प रवारका अ य सद यह  तथा िव यालय सावजिनक िनकाय तथा स थाको कत य हनेछ। 
 



 

 

8. बाल सहभािगताका वधनका नाममा गन नहने कायह ः (१) बालसहभािगताको नाममा यि , 
सं था, सावजिनक िनकायल ेदेहायका कामह  गन, गराउन वा यसो गन कसैलाई दु साहन गनु हदँैनः- 

(क) बालबािलकाको अ ययनमा िनयिमत पमा बाधा तथा अवरोध पु ने गरी काय म स चालन गन वा 
सहभागी गराउन,े 
तर, बुवाआमा वा सरं कको िलिखत म जुरीनामा कुनै ितयोिगतामा भाग िलन स नेछन् । यसरी भाग 
िलएका बालबािलकाका िश ा सुिनि त गन  वैकि पक योजना बनाउनु पनछ । 

(ख) बालबािलकाको शारी रक, मानिसक, संवेगा मक, आ याि मक, सामािजक िवकासमा असर पुयाउने 
खालका कुनै पिन गितिविध वा कायमा बालबािलकालाई सलं न गराउन े। 

(ग) बालबािलकालाई आमाबाबु, संर क, िव ालय लगायत कुनै पिन सरकारी िनकाय वा गैरसरकारी सं थाले 
 याली जुलुस, सभा आिदमा सहभागी गराउने,  

(घ) पर परागत हािनकारक अ यास गन वा सो अ यासमा सहभागी गराउन,े 
(ङ) िव ालय लगायतका सरकारी िनकाय वा गैरसरकारी सं थाले कानून वा िवधान बमोिजम आफूले गनपुन 

काम बालबािलका वा बाल लब वा सं था वा ितनको स जाल माफत गराउने । 
तर, बालबािलकालाई आफै य  फाइदा पु  याउने उ े यले उनीह लाई शारी रक तथा मानिसक पमा 

ितकूल असर नपन गरी वातावरण अनुकूलका सामािजक तथा सहभािगता मक ि याकलापह मा 
सहभागी गराउन यस िनयमले बाधा पु  याउने छैन ।  
 
 

9. बाल लव वा सं था दता तथा नवीकरणः (१) बालबािलकाल ेबाल अिधकार सरं ण र व नका 
लािग बाल लब वा सं था सुिचकृत गन स वि धत वडाको िसफा रस सिहत सूय दय नगरपािलकामा 
देहायका िववरण सिहत अनुसचुी १ अनुसारको िनवेदन र अनसुुची २ अनुसारको बाल लवको िवधान 
सिहत पेश गन ुपदछ ।  

(क) बाल लब वा सं था दता गन चाहने बालबािलकाको नाम थर, उमरे, अ ययन ग ररहकेो क ा, ठेगाना र 

ज मदताको माणप को ितिलिप वा अ ययनरत िव ालय वा आि त बाल गृहको िसफा रस प , 

(ख) बाल लवको नाम बालबािलकाह को आपसी छलफलका आधारमा तय ग रनेछ । तर कुन ैसं थाको नाम 

जोडेर बाल लवको नाम रा न पाईने छैन । िव ालयको हकमा भने िव ालयको नाम जोड्न सिकनेछ। 

(ग) बाल लब वा सं थाको उ े य तथा सो माफत गन चाहकेा मु य कामको िववरण, 

(घ) बाल लब वा सं थाको सद यताको िकिसम, सद यता िलने ि या तथा कायसिमितमा रहने पदह को 

िववरण  तथा िनवािचत हने ि या र अविध । 



 

 

(२) दफा (१) बमोिजम िनवेदन आएमा  सूय दय नगरपािलकाले बाल लब वा सं था सुिचकृत गरी 

बालक याण अिधकारीले अनुसूची ३ बमोिजमको माणप  िदनेछ । सुिचकृत बाल लवह को अिभलेख 

अनसुुची ४ अनुसारको दता िकतावमा रा नु पनछ । 

(३) दफा (२) बमोिजम दता भएको बाल लब वा सं थाल े येक वष सूय दय नगरपािलकामा देहायको िववरण 

खलुाई नवीकरणको लािग िनवेदन िदन स नेछनः् 

(क) वषभरी आफूले गरेको मु य काम वा ि याकलापको संि  िववरण, 

(ख) सद यह  तथा काय सिमितमा रहकेा पदह को िववरण । 

(४) दफा (३) बमोिजम िनवेदन आएमा सूय दय नगरपािलकाल ेबाल लब वा सं थाको नवीकरण ग रिदनेछ । 

निवकरणको लािग अनुसुची ५ अनसुारको निवकरण अिभलेख िकतावमा रा नु पनछ । 

(५)  बाल लब वा सं था सुिचकृत र नवीकरण तथा िसफा रस गरे बापत कुनै शु क िलइने छैन । 

(६) येक बाल लव तथा सं थाले येक वष स पादन गरेका कायह को संि  जानकारी येक वषको फागुन 

मिहनाको मसा तस म सूय दय नगरपािलका तथा थानीय बाल अिधकार सिमितमा पठाउनु पनछ । 

(७)  थानीय बाल अिधकार सिमितले बाल लव एवम् सं थाको वािषक जानकारीको संि  िववरण येक 

वषको बैशाख मिहनाको मसा तस म देश बाल अिधकार सिमितमा  पठाउनु पनछ । यसगैरी येक देश 

बाल अिधकार सिमितले उ  जानकारीको  संि  िववरण येक असार मिहनाको मसा तस म 

राि य बाल अिधकार प रषदमा पठाउनु पनछ । 

(६)  बाल लब वा सं थाले तीन वषस म स बि धत थानीय तहमा नवीकरण नगरेमा उ  बाल लब वा 

सं था वतः खारेज हनेछ । 

 
१०.  बाल लब स जाल गठन, तथा स चालन (१) बाल लबह  बीच आपसी सम वय, सहकाय बढाउने 

तथा सवालह को सामिूहक करण गन, बाल सहभािगतालाई सं थागत गन र एक आपसबाट िसकाईका 

अवसर सजृना गन बाल लब स जालको गठन गन सिकनेछ । 

(२)   बाल लब स जाल वडा तर तथा नगरपािलका तरका हनेछन् । येक वडामा १ वटा वडा बाल स जाल तथा 

सूय दय नगरपािलकामा १ वटा बाल स जाल अिनवाय रहन ेछ । सबै बाल स जालको आब ता वडा सिमितको 



 

 

िसफा रसमा नगरपािलकासँग रहनेछ । वडा बाल स जालको सरं क वडा अ य  रहनछेन् र नगरपािलका तरीय 

बाल स जालको सरं क व नगरपािलका मखुले हण गनछन् ।   

(३)   बाल लब स जाल गठन गनका लािग (नगरपािलका र वडा) तहमा नगरपािलकामा आव ता भएका बाल 

लवह का ितिनिधह को भेलाको आयोजना गन ुपनछ । 

(४)   वडा त रय स जाल गठन गन येक बाल लववाट १ बालक, १ बािलका र १ जना अपाङ्गता भएका, दिलत 

तथा िपछिडएका अ पस यक समदुायका बालबािलका ग र ३ जना सहभागी भई आयोजना भएको 

बाल लवह को भेलाले वडा तहमा वढीमा ११ सदि यय वडा तरीय बाल लव स जालको गठन हनेछ । जसमा 

सामािजक समावेशीकरणलाई यान िदई कि तमा ३३ ितशत बािलकाको सहभािगता सिुनि त हनुपनछ । 

जसमा अ य , उपा य , सिचव, सहसिचव र कोषा य  म ये कि तमा दईु पदमा बािलका हनुपनछ ।  

(५)   वडा तरीय भेलावाट नगरपािलका स जाल िनमाणको लािग येक वडा वाट २ बालक, २ बािलका र १ जना 

अपाङ्गता भएका, दिलत तथा िपछिडएका अ पस यक समदुायका बालबािलका ग र ५ जना  ितिनिध छनौट 

गरी पािलका तरीय बालभेलामा ितिनिध व गनुपनछ । येक वडाको ितिनिधह म येवाट नगरपािलका 

तरीय १५ सद यीय बाल लव स जालको गठन हनेछ । जसमा सामािजक समावेशीकरणलाई यान िदई 

कि तमा ३३ ितशत बािलकाको सहभािगता सिुनि त हनुपनछ । जसमा अ य , उपा य , सिचव, सहसिचव 

र कोषा य  म ये कि तमा दईु पदमा बािलका हनपुनछ ।  

(६) वडा तथा नगरपािलकाह मा गठन भएका बाल लव स जालह  गठन भएको एक मिहनािभ  सूय दय 

नगरपािलका कायालयमा सूचीकृत गन ुपनछ । सिुचकृतका लािग अनुसुची १ अनुसारको िनवेदन िलई अनुसचुी 

२ अनुसारको बाल लव स जालको िवधान, अनुसुची ३ को माणप   सूय दय नगरपािलका बालक याण  

अिधकारीवाट मािणत गरी बाल लव स जालह लाई उपल ध गराउनुपनछ । 

 (७)   बाल स जाल दता र निवकरण गरे बापत कुनै शु क िलइने छैन । 

(८)   बाल स जालले ५ वषस म उ  स जालको नवीकरण नगरेमा वतः खारेज हनेछ । 

११.  बाल लबको काम, कत य र अिधकार : बाल लबको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछः 

(क) लबमा आव  सद य सिहत अठार वष मिुनका सबै बालबािलकाह को मता िवकास अिभविृ  हने 
खालका हािजरी जवाफ, व ृ वकला, िनब ध लखेन, सािहि यक गितिविध आिद स चालन गन, 

(ख) बालबािलका, उनीह का अिभभावक, र प रवारका अ य सद यह लाई बाल अिधकारको बारेमा सचेत 
गराउने । 



 

 

(ग) िसकाई ि यामा बाल सहभािगता अिभबिृ  गद बालबािलकामा अ तरिनहीत ितभाको फुटन गन 
गराउने । 

(घ) बालबािलकालाइ जीवनपयोगी सीपको बारेमा जानकार गराउने । 
(ङ) बाल लबलाइ बालबािलकामा रचना मकता र नवीन कौशल िवकास गन एक साझा थलको पमा 

थािपत गराउन े। 
(च) बालबािलकाको क ा कोठाको िसकाइलाई वा तिवक जीवनमा पा तरण गन स ने साधनको पमा 

बाल लबलाइ प रिचत गराउन े। 
(छ) वा य, सरसफाई र वातावरणका े मा सामदुाियक सचेतनाका गितिविधह  स चालन गन । 
(ज) बालबािलकाको क याण र अिधकार सुिनि त गन थानीय तहमा िविभ न काय मह  आयोजना गन । 
(झ) कला, सािह य, सामािजक स ाव, मातभृाषा, मातृ सं कृित र िश ाको सरं णका लािग आवाज उठाउन, 

र सामािजक कुरीित तथा बाल अिधकार उ लंघनको घटनाह को िब  रचना मक आवाज उठाउने  
(ञ) िव ालय भना हने उमेर समुहका बालबािलकाह  िव ालय भनाबाट वि चत रहे नरहकेो बारेमा िनर तर 

अनगुमन गन र िव ालय नगएका बालबािलकालाई िव ालय भना गनका लािग स बि धत वडा 
कायालयसगँ सम वय गन, 

(ट) स बि धत पािलका तथा आ नो वडािभ का टोल िवकास सं थाह ले स चालन गन जनचेतनामलुक 
कायमा सकृय सहभािगता जनाउने, 

(ठ) बालमै ी शासन वधनका लािग िनधा रत सुचकह  काया वयनमा सदैव अ सर रही बालमै ी वडा वा 
पािलका अिभयानमा पािलका तथा वडालाई िनर तर सहयोग गन, 

(ड) पूण सा र, पूण खोप, पूण घटना दता, पूण सरसफाई आिद अिभयानमा पािलका, वडा तथा टोल िवकास 
सं थाह लाई सहयोग गन, 

(ढ) लबलाई आफुलाई ा  िज मेवारी काया वयन गन कायकारी सद यको सयंोजक वमा बढीमा पाँच जना 
साधारण सद यह  सि मिलत उप सिमितह  गठन गन स ने ।  

१२. बाल स जालको काम, कत य र अिधकारः (१) बाल लब स जालको काम, कत य र अिधकार 
देहाय बमोिजम हनेछः 

क.    आ नो े िभ का बाल लबह को अिभलेख रा ने तथा बालबािलकाका लािग  उपयोगी हने 
पु तकालय वा सूचना के  थापना र स चालन गन । 

ख.   आब  बाल लबह को गितिबिध स चालन गन स जाललाई थानीय वडा, नगरपािलका तथा अ य 
सहयोगी सं थाह बाट ा  आिथक सहयोग उपल ध गराउने ।  बाल लबले स प न गन स ने 
यसै कायिविधमा तोिकएका कायह  गन आव यक सहयोग, सम वय र सहजीकरण गन । 

ग.  बाल लबह ले स चालन गरेका काय मह मा अितिथको पमा उपि थत भई बाल लबका अ य 
साथीह लाई हौसला दान गन । तर, य ता िकिसमका गितिविधह  स चालन गदा आ ना तथा अ य 
साथीह को पढाइलाई असर नपन गरी िवदा तथा फुसदको िदनमा काय म गन उ े रत गन । 

घ.   बालअिधकारसगँ स बि धत िवशषे अिभयान तथा कायह  बाल लबह  माफत् भावकारी पले स प न  
गन िविभ न उपसिमितह को गठन गरी स जालका पदािधकारीह का बीचमा कायिवभाजन गरी काम 
गन सकारा मक वातावरण बनाउने । 



 

 

ङ.   थानीय पािलकाले थानीय तरमा बालबािलकाको अिधकारसँग स बि धत योजना तजुमा काया वयन 
र मू यांकनका स पूण चरणह मा स जालबाट ितिनिध वको माग गनकुा साथै अ य बाल लबह को 
तफबाट आएको योजना तथा सुझावह  समतेलाई याल गद स जालको तफबाट सि य सहभािगता 
जनाउने । 

च.   थानीय तरमा बालबािलकामािथ हने सबै िकिसमका दु यवहार, िहंसा, हलेा, हपेाइ, सामािजक कुरीित र 
िवभेद ज ता बालअिधकार हननका घटनािव  बाल लबको तफबाट आव यक पहल र पैरबी गन साथ ै
य ता िकिसमका घटनाका िव  स बि धत सरोकारवाला प ह को यान आकृ  गराउने, सहकाय र 
सम वय गन । 

छ.   बाल लबह ले आयोजना गन काय मका लािग आव यक ोतह को खोजी गरी स जालल ेसहयोग 
माग गन तथा काय म स प न गन अ य िनकायह सँग सम वय गन । 

ज.   आ नो काय े मा स चालन भएका िव ालय भना, ज मदता, बालिववाह, बालमै ी बातावरण, खुला 
िदसामु  े , बालमै ी थानीय शासन, िव ालयमा भयरिहत िश ण िसकाइको स ब धमा बालबािलका 
सँगसँगै गन अिभयानह मा बालस जालको तफबाट सि य सहभािगता जनाउने । 

झ.  बाल लब तथा बाल अिधकारको े मा कायरत् अ य संघस था तथा सरोकारवालाह बीच आपसी 
समझदारी र सम वयको वातावरण तयार गन । 

ञ.  आ नो े िभ  रहकेा बाल लबह ले स प न गरेका ि याकलापह को संि  ितवेदन माग गन तथा 
सो को अिभलेख रा ने तथा थानीय तह र थानीय बाल अिधकार सिमितमा पेश गन । 

ट.  बाल लबह  बीच आपसी सम वय, सहकाय बढाउने तथा सवालह को सामूिहक करण गन र एक 
आपसबाट िसकाईका अवसर सजृना गन ।  
 
२) बाल लब तथा स जालले स चालन गन नस ने काय मह को सीमा देहाय बमोिजम हनेछः- 

(क)  कुनै राजनीितक दल वा यसको भात ृसंगठनका प पोषण वा िवरोध गन । 
(ख)  समदुायको सावजिनक वा िनजी स पि  दु पयोग तथा कसैको जीउ यानमािथ ित पु  याउने काय । 
(ग)  समदुायका िनि त जातजाित, धम, े  वा पेशाकम  ित गलत भावना र ि कोण स ेषण गन काय ।  
(घ)  िहसंा र दु यवहार पीिडत तथा भािवत बालबािलकाको गोपनीयता भंग हने र पिहचान खु ने 

गितिविधह  । 
(ङ)  सां कृितक कारण बाहके रातको समयमा र आ नो िव ालय, बालगहृ वा समदुायभ दा बािहर गएर ग रने 

गितिविध तथा काय मह  । तर ित पधा, आवािसय तािलम वा आयोजकह ले उिचत सुर ा ब ध 
गरेको अव थामा भने समदुाय, बालगहृ वा िव ालय भ दा बािहर गएर काय म गन सिकने छ । 

(च) उिचत सुर ाको ब ध र आव यक पूव अनमुित बेगर सहभागीह  िजउ यानमा खतरा पु ने साहिसक 
खेलह  खेलाउने कायह  । 

(छ)  बाल समूह कोष िनमाण वा आय आजनका लािग बाल म तथा कुन ैपिन यापार, यवसाय गन कायह  
। 

(ज)  िसगंो प रयोजना स चालन गन वा ठुला र लामो समयका गितिविधह  स चालन गन काय । 
(झ)  आिथक िज मेवारी िलई ग रने कायह  । 



 

 

(ञ)  सामािजक पमा अ वीकाय तथा नकारा मक सामािजक भाव पान कायह ।  
(ट)  सामािजक शाि त, सु यव था तथा सुर ामा नकारा मक असर पन देिखएमा वा अ य उपयु  कारण दशाई 

बाल अिधकारकम , थानीय बाल अिधकार सिमित तथा बालमै ी शासन सम वय सिमितको परामशमा 
सुर ा िनकाय वा नगरपािलका वा िव ालयल ेिनि त गितिविधलाई रोक लगाएका कायह  ।  
 

१३. बाल लब वा सं था र बाल स जालको आिथक दािय व: (१) बाल लब वा सं था र बाल स जालले 
कुनै पिन िकिसमको आिथक कारोबार गनु हदँैन र अ य कुनै यि  वा सं थाले बाल लब वा सं था र 
बाल स जाललाइ आिथक दािय व िदन हदँैन ।  

(२) बाल लब वा सं था र बाल स जालसगँ सहकाय गदा सहकाय गन सँ थाले आिथक दािय व यहोन गरी 

स चालन गनपुनछ ।  

(३)  बाल लब वा सं था र बाल स जालले आ नो सं थाको आिथक दािय व स चालन गन कुनै यि  वा 

सं था लाई िज मेवारी िदन स नेछन ्। 

(४)  यसरी िज मेवारी पाएको सं थाले चिलत कानून बमोिजम सामािजक सं थाल े रा ने लखेा णाली 

बमोिजम सं थाको लेखा रा नुपनछ ।  

 
 
 
 

प र छेद -५ 
बाल अिधकार सिमित स ब धी यव था 

१४. सूय दय नगरबाल अिधकार सिमितको गठनः (१) थानीय बाल अिधकार सिमितमा देहाय बमोिजमका 
अ य  र सद य रहनेछन्:- 

 (क) सूय दय नगरपािलकाको उप मुखले तोकेको कायपािलका सद य  – अ य  
 (ख) सूय दय नगरपािलकाले तोकेको मिहला वडा सद य सिहत दइु जना वडा सद य,  -  सद य  

 (ग)    मा यिमक िव ालयका धाना यापक वा  िश क,  सचूीकृत समाज सवेी वा सामािजक कायकता र बाल मनोिव  वा 
मनोसामािजक िवमशकता, िचिक सक वा टाफ नस गरी एक/एक जना   –     सद य 

(घ)   सूय दय नगरपािलकाको मिहला बालबािलका, िश ा र वा य शाखा  हने मुखह  एक/एक जना- 
सद य 

 (ङ)  नगरपािलका तरीय बाल स जालको अ य  – सद य  
 (च)  थानीय हरी मुख, नेपाल हरी              – सद य 
 (छ) बाल अिधकार, बाल संर ण, बाल क याण, िश ा, वा य तथा बाल यायका े मा कायानुभव 

भएका यि  म येबाट थानीय तहल े मनोनयन गरेका क तीमा एक जना मिहला सिहत दईु जना  -सद य 
 (ज) बाल क याण अिधकारी     –सद य–सिचव  



 

 

  (२) उपदफा (१) को ख ड (ग), (छ) बमोिजम मनोिनत सद यको पदाविध चार वषको हनेछ 
र ख ड (च) बमोिजम सद यमा मनोनयन हनको लािग देहाय बमोिजमको यो यता पूरा भएको हनु पनछ:– 

(क)  नेपाली नाग रक, 
(ख)  प चीस वष उमेर पूरा भएको,  

(ग) मा यता ा  िव िव ालयबाट क तीमा िवणता माण-प  तह वा क ा १२ उ ीण गरेको, 
(घ) ाचार, जबरज ती करणी, मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार, लागू औषध िब , िवतरण तथा ओसार 

पसार,  स पि  शिु करण, राहदानी दु पयोग, अपहरण स ब धी कसरू, सङ्गिठत अपराध, बालबािलका 
िव को कसरू, बाल अिधकार हनन ्वा नैितक पतन देिखने अ य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, 

(ङ) मनोिनत हदँाको बखत राजनीितक दलको सद य नरहकेो। 
 

१५. सूय दय नगरपािलकाको बाल अिधकार सिमितको काम, कत य र अिधकारः (१) सयू दय नगरपािलकाको 
बाल अिधकार सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ:– 

(क) सिमितको दीघकालीन नीित, योजना र वािषक काय म तथा वजेट वीकृत गन,  
(ख) बालबािलकाको अिधकारको स मान, सरं ण, वधन र प रपूितको लािग आव यक थानीय नीित, 

कानून, योजना, काय म र सं थागत सयं को यव था गन सयू दय नगरपािलकालाई सुझाव िदने,  
 (ग) सूय दय नगरपािलका ारा स चािलत बालबािलका स ब धी काय मको अनुगमन, मू याङ्कन तथा 

समी ा गरी सुझाव िदने,  
(घ) नेपाल प  रहकेा बाल अिधकार स ब धी अ तराि य सि धसँग स बि धत नगरपािलका तरीय आविधक 

ितवेदन तयार गन सहजीकरण गन,  
(ङ) सूय दय नगरपािलकािभ  हन स ने बाल िववाह, बाल म, शारी रक तथा मानिसक पीडा तथा बाल यौन 

दु यवहार ज ता सबै कारका बाल िहंसाको रोकथाम, िनषधे र िनय ण तथा सडक बालबािलकाको 
उ ार, पुनः थापना, संर ण र यव थापनमा सम वय, सहयोग र सहजीकरण गन,   

(च) आ नो नगरपािलकाका वडा, िव ालय, संरचनालाइ बालमै ी बनाउन आव यक मापद ड तजमुा गन 
गराउने, 

(च) बाल अिधकार सरं ण तथा वधन गन स ब धमा सरोकारवालाको मता अिभविृ  गन गराउने,  
 (छ) सूय दय नगरपािलकामा एक आिथक वषमा बालबािलका स ब धी भए/गरेका कायह  र बालबािलका 

तथा बाल अिधकारको अव था समेट्ने गरी बालबािलका स ब धी थानीय वािषक ितवेदन थानीय 
कायपािलकाको वीकृित िलइ येक आिथक वष समा  भएको दइु मिहनािभ  सावजिनक गन, 
वेवसाइटमा रा ने, सिमित तथा थानीय तहमा सरुि त रा ने र सोको एक/एक ित देश सिमित, देश 
म ालय, प रषद ्र म ालयमा पठाउने,  

(ज) बालबािलका स ब धी थानीय त याङ्क िववरण सकंलन, अिभलेखीकरण तथा सूचना णालीको 
िवकास, स चालन, यव थापन र सु ढीकरणमा सहयोग गन,   

(झ)          सिमितको सिचवालय, जनशि  र आिथक ोत साधनको यव था िमलाउने, प रचालन गन, तालीम िदन 
तथा मता अिभविृ  गन सम वय र सहयोग गन,  



 

 

(ञ) सूय दय नगरपािलका माफत नेपाल सरकार, अथ म ालयको वीकृित िलई बाल सरं ण तथा बाल 
अिधकार वधनका लािग ि प ीय तथा बहप ीय िवकास साझेदार एवम ्अ तराि य संघ सं थाबाट ा  
सहायताबाट आव यकतानुसार काय म स चालन गन,   

(ट) नेपाल सरकार, देश सरकार र थानीय तहको वीकृत योजना, वािषक नीित तथा काय म अनुकूल 
ाथिमकता िनधारण गरी बाल संर ण तथा बाल अिधकार वधनका लािग िवशेष राि य अिभयान 

स चालनमा सहयोग गन,  
(ठ) सूय दय नगरपािलकामा बालबािलका खोजतलास नं. १०४ तथा बाल हे पलाइन नं. १०९८ (दश,नौ, 

आठ) नेपाल स चालन सेवा अिभविृ मा सम वय, सहयोग र सहजीकरण गन, 
(ड) धमपु  धमपु ी िलन िदन चाहन ेद पि  तथा यि लाइ सिमितमा सूिचकृत गरी आ त रक धमपु  धमपु ी 

िलने िदने यव थालाइ सहजीकरण गन, 
(ढ) िवशेष संर णको आव यकता भएका तथा अनाथ बालबािलकालाइ धमपु  धमपु ी िलन िदन, सरं क र 

माथवर िनयु  गन थानीय तह र अदालतलाइ सहयोग गन, 
(ण) ऐन, चिलत कानून तथा मापद ड बमोिजम स चालन हन नसकेका बाल गहृ, बाल सुधार गहृ, अ थायी 

संर ण सेवा के , पुनः थापना के  तथा सामािजक करण के  ब द तथा कारबाही गन सुझाव तथा 
ितवेदन सिहत म ालयमा िसफा रस गन, 

(त) सूय दय नगरपािलका िभ  हन स ने बाढी, पिहरो, हरी बतास, शीत लहर र आगो ज तो ाकृितक कोप, 
मानवबाट िसिजत संकट तथा कोरोना र इ लू जा ज तो महामारीबाट बालबािलकाको त काल 
आकि मक उ ार, संर ण तथा यव थापनमा सहयोग गन,  

(थ) सूय दय नगरपािलका िभ  स चािलत बाल गहृ, बाल सधुार गहृ, अ थायी संर ण सेवा के , पुनः थापना 
के  लगायतमा आि त बालबािलकाको सम  ि थित र उपल ध सेवाको गुण तर तथा भावका रताका 
स ब धमा अनुगमन तथा िनरी ण गदा ा  िववरण सिहत देहायका कुराह को समेत जाँचबुझ गरी सोको 
एक/एक ित वािषक ितवेदन आिथक वष समा  भएको दइु मिहनािभ  देश सिमित, देश म ालय, 
प रषद ्र म ालयमा पठाउने,  

(१) बालबािलकाको वैयि क िववरण अ ाविधक गरी राखेको छ वा छैन, 
(२) बालबािलकालाई िनयिमत पमा िश ा तथा तालीम दान ग रएको छ वा छैन,  
(३) बाल लब गठन गरी बालबािलकालाई खेलकूद, मनोर जन तथा सां कृितक काय म लगायतका बाल 

सहभािगता ज ता अ य ि याकलापमा सलं न गराइएको छ वा छैन, 
(४) बालबािलकालाई ऐन, चिलत कानून तथा मापद ड बमोिजमको सुिवधा दान ग रएको छ वा छैन, 
(५) बाल गहृ, बाल सधुार गहृ, अ थायी संर ण सेवा के , पुनः थापना के  तथा सामािजक करण के मा 

कुनै अवाि छत काय भए गरेको छ वा छैन,  
(६) उपख ड (५) मा उि लिखत गहृ र के मा बालमै ी यवहार तथा वातावरण कायम ग रएको छ वा छैन, 
(७) बाल गहृमा आि त बालबािलका वैकि पक हरेचाहको यव थाको ाथिमकतानुसार अि तम िवक पको 

पमा बाल क याण अिधकारबाट यव था िमलाइ रािखएको छ वा छैन, 
(८) यव थापन प  तथा बालबािलकाल ेऐन, चिलत कानून वा मापद डको पालन गन ुपन कुराह  पालन 

गरेको छ वा छैन,  



 

 

(९) उपल ध ोत साधनलाइ म य नजर गरी बालबािलकाको सव म िहतलाइ यान िदएको छ वा छैन, 
(१०) बाल सरं ण मापद ड िनमाण गरी लागू ग रएको छ वा छैन ।   

 (२) सिमितले उपदफा (१) बमोिजम आफूलाई ा  अिधकार म ये केही अिधकार 
आव यकता अनसुार बाल क याण अिधकारीलाई यायोजन गन स नेछ । 
 

१६. सूय दय नगरपािलकाको बाल अिधकार सिमितको बैठक स ब धी यव थाः सूय दय नगरपािलकाको 
बाल अिधकार सिमितको बैठक स ब धी कायिविध देहाय बमोिजम िनधारण ग रएको छ:– 

(१)  सिमितको बैठक क तीमा वषको चार पटक अ य ले तोकेको िमित, समय र थानमा ब नेछ    
(२)  अ य को िनदशनमा सिमितको बैठक सद य–सिचवल ेबोलाउनेछ । 
(३)  सद य–सिचवले सिमितको बैठक ब ने सचूना सिहत बैठकमा छलफल हने िवषयह को सूची तीन िदन 

अगावै सिमितका सद यह लाई उपल ध गराउनु पनछ । 
(४)  सिमितमा त काल कायम रहकेा सद य सङ् याको पचास ितशत भ दा बढी सद यह  उपि थत भएमा 

सिमितको बैठकको लािग गणपूरक सङ् या पुगेको मािननेछ । 
(५)  सिमितको बैठकको अ य ता अ य ले गनछ र िनजको अनुपि थितमा उपि थत सद यह ले आफू 

म येबाट छानेको ये  सद यले बैठकको अ य ता गनछ । 
(६)  बैठकमा उपि थत सद यह को बहमतको िनणय मा य हनेछ । मत बराबर भएमा बैठकको अ य ता गन 

यि ले िनणायक मत िदन स नेछ ।  
(७)  सिमितको बैठकको िनणय सिमितको अ य  र सद य-सिचव ारा मािणत ग रनेछ।  
(८)  सिमितको बैठक तथा स चालन खच थानीय तहको िनयमानुसार हनेछ ।   
(९)  बैठक स ब धी अ य कायिविध सिमित आफैले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ। 

 
१७. उपसिमित वा कायटोली गठन गन स नेः (१) सिमितले आफूले गनु पन कुनै काम सुचा  पले 

स चालन गनको िनिम  बाल िवशेष  वा िव , बाल मनोिव , समाज सवेी, सामािजक कायकता, 
िश क, िचिक सक, बाल लबका ितिनिध, सामािजक प रचालक तथा बाल अिधकारकम ह  म ये 
आव यकतानुसार समावेश हने गरी िनि त अविधका लािग बढीमा तीन सद यीय उपसिमित वा कायटोली 
गठन गरी प रचालन गन स नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम गठन हने उपसिमित वा काय टोलीको काम, कत य र अिधकार, काय कृित अनसुार 
काममा खिटए वा काम गरे वापत टोली वा सद यले पाउने भ ा वा पा र िमक वा सवेा सुिवधा तथा अ य 
कायिविध थानीय तहको चिलत िनयमानुसार सिमितले तोक  िदए बमोिजम हनेछ । 

१८. वडा तरीय बाल अिधकार सिमितः (१) वडा तरीय बाल अिधकार सिमितमा देहाय बमोिजमका 
अ य  र सद य रहनेछन्:- 
 (क) स बि धत वडाको वडा अ य  १ जना–अ य  



 

 

 (ख) वडाले तोकेको मिहला सद य सिहत २जना वडा सद य, थािनय मा यिमक िव ालयका 
धाना यापक वा िश क, सचूीकृत समाज सेवी वा सामािजक कायकता र बाल मनोिव , िचिक सक वा 
टाफ नस गरी ितन जना            –सद य 

 (ग) वडाको बालबािलका, िश ा र वा य इकाइ हने मखु म ये अ य ले तोकेको एक जना-
सद य 
 (घ)  वडा तरीय बाल स जालको अ य –सद य  
 (ङ)  वडा हरी मखु, नेपाल –सद य 

 (च) बाल अिधकार, बाल संर ण, बाल क याण, िश ा, वा य तथा  
  बाल यायका े मा कायानुभव भएका यि  म येबाट अ य ले 
  मनोनयन गरेका क तीमा एक जना मिहला सिहत दइु जना-सद य 
 (छ) वडा सिचव    –सद य–सिचव  

  (२) उपदफा (१) को ख ड (ख), (च) बमोिजम मनोिनत सद यको पदाविध चार वषको हनेछ 
र ख ड (च) बमोिजम सद यमा मनोनयन हनको लािग देहाय बमोिजमको यो यता पूरा भएको हनु पनछ:– 

(क)  नेपाली नाग रक, 
(ख)  प चीस वष उमेर पूरा भएको,  

(ग) मा यता ा  िव िव ालयबाट क तीमा आधारभतू तह उ ीण गरेको, 
(घ) ाचार, जबरज ती करणी, मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार, लागू औषध िब , िवतरण तथा ओसार 

पसार,  स पि  शु ीकरण, राहदानी दु पयोग, अपहरण स ब धी कसरू, सङ्गिठत अपराध, बालबािलका 
िव को कसूर, बाल अिधकार हनन् वा निैतक पतन देिखने अ य फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, 

(ङ) मनोिनत हदँाको बखत राजनीितक दलको सद य नरहकेो। 
(च) स बि धत वडािभ  थायी बसोबास भएको। 
 

(3) उपदफा (३)मा जेसकैु लेखेको भएता पिन वडा सद य, िव ालय यव थापन सिमितका अ य , िविभ न 
संघसं थाका ितिनिध तथा अ य पदेन सद यह  तथा बाल स जालका ितिनिधह का हकमा उमेर, 
बसोबास े , शैि क यो यताको आधारमा सद य हन अयो य मािनने छैन। 
१९ वडा तरीय बाल अिधकार सिमितको काम, कत य र अिधकारः (1) वडा तरीय बाल 
अिधकार सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछः 

(क) वडाबाट तािवत हने बालबािलका र बाल अिधकार स ब धी योजना, नीित र काय मह को बाल 
अिधकारमा आधा रत सहभािगतामलूक ढंगबाट िनमाण गन 

(ख) वडा तहमा बाल अिधकारका सचेतना, िश ण काय मह  स चालन गन गराउने 
(ग) वडालाइ बालमै ी बनाउने िसङ्गो ि याको नेतृ व िलने 
(घ) वडा तहमा बाल अिधकारको अव था अनगुमन तथा अ ययन अनुस धान गन गराउने 
(ङ) बालबािलकाको स ब धमा ा  उजूरीह को सकंलन गन र रायसिहत याियक सिमितमा पठाउने 



 

 

(च) बालबािलकासंग परामश तथा छलफल काय म गन गराउने 
(छ) वडा तरमा बाल म, बाल िववाह, बेचिवखन, ओसारपसार, बालबािलका िव  हने िहसंा, दु यवहार, 

शोषण अ यका लािग बाल संर ण मापद ड तजुमा गरी काया यन गन 
(ज) सावजिनक सुनुवाइका समयमा थानीय तहबाट स प न भएका बाल अिधकारका कायह को गित 

िववरण सावजिनक गन 
(झ) वडा तहमा बाल अिधकारका लािग कायरत सरकारी िनकाय, संघसं था, प रयोजना तथा सेवाह को 

न साकंन गन 
(ञ) बाल अिधकारको संर ण तथा स वधनका लािग बहप ीय िनकायह संग सम वय तथा सहकाय गन 
(ट) वडामा रहकेा बाल लब, स जाल, समूहको सूची तयार गरी थानीय बाल अिधकार सिमितमा पेश गन 
(ठ) वडामा स चािलत बालगृह, अ थायी संर ण सेवा के ह को अनगुमन गरी थानीय बाल अिधकार 

सिमितमा ितवेदन पेश गन 
 
 
 
 
 

प र छेद ६ 
बाल क याण अिधकारी 

२०. बाल क याण अिधकारीको िनय ः (१) सयू दय नगरपािलकाले ऐनको दफा ६१ को उपदफा 
(१) बमोिजम हने गरी एकजना बाल क याण अिधकारी थानीय तहको कमचारी पदपुित ि या अनुसार 
िनयु  गनछ ।  

(२)  दफा (१) बमोिजम बाल क याण अिधकारीको िनयुि  नभएस म सयू दय नगरपािलकाले मिहला तथा 
बालबािलका शाखा मखु वा अिधकृत तरको अ य कुनै कमचारीलाई बाल क याण अिधकारी तो न 
स नेछ । 

(३)  दफा (१) बमोिजम िनयु  बाल क याण अिधकारीले थानीय बाल अिधकार सिमितको सद य सिचवको 
पमा काम गनछ । 

२१. बाल क याण अिधकारीको काम, कत य र अिधकारः बाल क याण अिधकारीको काम, 
कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछः 

(क) थानीय बालअिधकार सिमितको िनणय एवं िनदशनह  काया वयन गन वा गराउन े। 

(ख) नेपाल सरकार, देश सरकार र थानीय तहबाट वीकृत नीित र योजना अनु प सिमितको वािषक काय म 

र बजेट तजुमा तथा काया वयन गन थानीय तह र थानीय बाल अिधकार सिमितलाई आव यक सहयोग 

गन एवं काय स पादनको गित ितवेदन सिमितको बैठकमा पेश गन ।  



 

 

(ग) सूय दय नगरपािलका िभ  थायी तथा अ थायी पमा बसोबास गन सबै बालबािलकाल े ा  गनुपन 

हरेचाह, वा य, िश ा, संर ण तथा सहभािगताको अव था स ब धी त याङ्क सकंलन, अ याविधक 

र िव ेषण गरी ितवेदन तयार गन । 

(घ) सूय दय नगरपािलकाका जोिखममा परेका, िवशेष संर णको आव यकता भएका, वैकि पक हरेचाहको 

आव यकता भएका तथा कसूरबाट पीिडत बालबािलकाको त काल उ ार, मनोसामािजक िवमश, उपचार, 

अ थायी संर ण, आमाबाबुलाई पा रवा रक सहयोग, पा रवा रक पुनिमलन तथा वैकि पक याहार 

लगायतका काय गन ।   

(ङ)  ख ड (घ) बमोिजमका काय गन काययोजना तयार गरी थानीय बाल अिधकार सिमित सम  वीकृितका 

लािग पेश गन र वीकृत काययोजना काया वयन गन । 

(च) ख ड (घ) मा उ लेिखत बालबािलकाको सहायताका लािग यस िनयमावली बमोिजम जारी हने िनदिशका 

तथा मापद डमा उ लेख भए बमोिजमको अ य काय गन । 

(छ) आ त रक तथा अ तरदेशीय धमपु /धमपु ीका पमा जान यो य आ नो भौगोिलक े िभ  थायी ठेगाना 

भएका बालबािलकाको िववरण थानीय तहबाट वीकृत गराई राि य बाल अिधकार प रषद ्मा उपल ध 

गराउने । 

(ज) बालबािलका िव को कसूरको अनुस धान ि यामा पीिडत तथा काननूको िववादमा परेका 

बालबािलकाको अ थायी तथा पा रवा रक संर णका लािग हरी कायालय तथा अदालतलाई आव यक 

सहयोग उपल ध गराउने । 

(झ)  ऐनको दफा ४९ बमोिजम थानीय तहिभ  भएको वैकि पक हरेचाहको यव था,  पुन थापना के , 

अ थायी संर ण सेवा, िनगरानी क , तथा बालबािलकालाई शैि क योजनका लािग रािखएका मठ, 

गु कूल, गु बा, मदरसा, चच ज ता आवासीय गहृको िनयिमत अनुगमन गरी सोको ितवेदन 

बालअिधकार सिमित तथा अ य स बि धत िनकायमा पेश गन ।  

(ञ) सूय दय नगरपािलकामा भएका बालअिधकार उ लंघन स ब धी घटनामा बालबािलकाको त काल उ ार, 

राहत, संर ण र घटना यव थापन स ब धी काय गन ।  

(ट) मलुुक  देवानी संिहता, २०७४ बमोिजम बालबािलकाको सरं क वा माथवर िनयुि का लािग अदालतमा 

िनवेदन िदने । 



 

 

(ठ)  बालबािलकाको लािग वैकि पक हरेचाहको उपल धताको ितवेदन अदालतले माग गरेको अव थामा 

पेश गन ।  

(ड) वैकि पक हरेचाहमा रािखएका बालबािलकाको ज मदता गन, नाग रकता बनाउन र िनजको चल अचल 

स पि को अिभलेख राखी संर ण गन स बि धत िनकायमा सहजीकरण तथा िसफा रस गन । 

(ढ) बालबािलकाको गोपिनयताको हकको उ लंघन नहने गरी ख ड (ग), (झ), (ञ) र चिलत काननू बमोिजम 

कािशत गनपुन सूचना समेतको ितवेदन थानीय बाल अिधकार सिमितको वीकृितमा काशन गन र 

सोको िववरण आिथक वष समा  भएको साठी िदनिभ  देश बाल अिधकार सिमित र राि य बाल 

अिधकार प रषदमा पेश गन ।  

(ण) सूय दय नगरपािलकामा योजना तजुमा ि यामा बालबािलकाका िवषयलाई ाथिमकता िदन पहल गन । 

(त) सिमितबाट यायोिजत अ य काम गन गराउने । 

 
 

प र छेद ७ 
बाल मनोिव  वा मनोसामािजक िवमशकता, समाजसेवी तथा सेवा दायक िनकाय स ब धी 

यव था 
 

२२.समाजसेवी तथा बाल मनोिव  वा मनोसामािजक िवमशकताको सूची तथा िनयिु : (१) 
सूय दय नगरपािलका िभ  रही समाजसेवी तथा बालमनोिव  वा मनोसामािजक िवमशकताको पमा 
काम गन चाहने यि ले थानीय बाल अिधकार सिमित सम  आ नो नाम सचूीकृत गराउनु पनछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम समाजसेवी तथा मनोिव  वा मनोसामािजक िवमशकतालाई सूचीकृत गनका िनिम  
थानीय बाल अिधकार सिमितले िनवेदकले पेश गनपुन आव यक कागजात तथा िववरणको सूचीसमेत 

संल न गरी सात िदनको सावजिनक सचूना जारी गनछ। 
(३)  समाजसेवी तथा बाल मनोिव  वा मनोसामािजक िवमशकताको पमा काम गन इ छुक यि ले सचूनामा 

तोिकए बमोिजमका कागजात तथा यि गत िववरण सिहत थानीय बालअिधकार सिमितमा िनवेदन िदनु 
पनछ ।  

(४)  उप-दफा (३) बमोिजमको िनवेदन तथा कागजातको जाँचबुझ गदा थानीय बाल अिधकार सिमितले 
तोकेको यूनतम यो यता पुगेका िनवेदकह लाई समाजसेवीका पमा थानीय बाल अिधकार सिमितले 
सूचीकृत गरी सोको सूचना काशन गनछ । 

(५) समाजसेवीको छनौट र िनयुि को ि या, िनजको काम, कत य, अिधकार, पा र िमक तथा अ य सुिवधा 
थानीय बाल अिधकार सिमितको िसफा रसमा थानीय तहले तोके बमोिजम हनेछ । 



 

 

(६) उपदफा (५) बमोिजम िनयु  हने समाजसेवीको पा र िमक सयू दय नगरपािलकाल े यव था गनछ । 
२३. सेवा दायक िनकायको न सांकन तथा सूचीकरणः (१) सूय दय नगरपािलकामा रही 
बालबािलकाको हक, िहत र अिधकारको संर ण तथा स वधनका लािग इ छुक सामािजक सं थाह  
सूय दय नगरपािलकामा अिनवाय पमा सूचीकृत हनु पदछ। 

(२) उपदफा (१) सूचीकृत गनका िनिम  थानीय बाल अिधकार सिमितल े िनवेदकल े पेश गनुपन आव यक 
कागजात तथा िववरणको सूचीसमते सलं न गरी सात िदनको सावजिनक सूचना जारी गनछ। 

(३) सूय दय नगरपािलकामा सूचीकृत हन इ छुक सेवा दायक िनकायल े सूचनामा तोिकए बमोिजमका 
कागजात तथा सं थागत िववरण सिहत थानीय बाल अिधकार सिमितमा िनवेदन िदनु पनछ ।  

(४)  उप-दफा (३) बमोिजमको िनवेदन तथा कागजातको जाँचबुझ थानीय बाल अिधकार सिमितले तोकेको 
यो यता पुगेका िनवेदकह लाई सेवा दायक िनकायको पमा थानीय बाल अिधकार सिमितले सूचीकृत 
गरी सोको सचूना काशन गनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम सूचीकृत भएका िनकायलाइ सिमितले आव यक परेको बेलामा स झौता गरी सेवा 
वाहको अवसर दान गनछ। 

 
 

प र छेद ८ 
बाल कोष तथा िविवध 

 
२४. बालकोषः (१)िवशेष सरं णका आव यकता भएका तथा जोिखममा परेका तथा िहंसा पीिडत 
बालबािलकाको सहयोगाथ नगरपािलका तरमा एक बाल कोष रहनेछ। 

(२)उपदफा (१) बमोिजमको बालकोषमा देहाय बमोिजमका रकमह  रहनछेन् 
(क) नगरपािलकाबाट वािषक पमा िविनयोिजत बजेट 
(ख) संघसं थाबाट ा  हने सहायता  
(ग) िनजी यवसाय तथा यि ह बाट ा  हने दान,दात य तथा च दा सहायता 
(घ) थानीय याियक सिमितबाट बालबािलकािव  िहसंाका घटनामा ग रएको ज रवाना रकम 
(ङ) अ य तोिकएका आ दानी 

(३)  उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापनी म यपान, धुमपान ज ता यापा रक ित ानह वाट 
ा  हने सहयोगलाई वीकार ग रनेछैन । 

 
२५. कोषको योग योजनः देहाय बमोिजमको योजनको लािग बालकोषको योग गन सिकनेछः- 

(क)  िवशेष सरं णको आव यकता भएका तथा आपतकालीन अव थामा रहकेा बालबािलकाको उ ार गन,   

(ख) िवशेष संर णको आव यकता भएका तथा आपतकालीन अव थामा रहकेा बालबािलकाकालाई राहत, 

अ थायी संर ण सेवा, पा रवा रक पुनिमलन तथा पनुः थापना, मनोसामािजक िवमश, वा य उपचार, 

कानूनी उपचार ज ता सवेा दान गन,  



 

 

(ग)  बालबािलकाको हक िहत स ब धमा सिमितले तोके बमोिजमको अ य काम गन गराउन  

(२) बालकोषबाट ग रने बालबािलकाको सहयोगका लािग देहाय अनुसारको कागजात पेश गनपुनछ । 

क) सहयोग माग स व धी िनवेदन 

ख) स वि धत वडाको िसफा रस 

ग) ज मदता 

घ) ज मदता नहने बालबािलकाको हकमा मा यता ा  िचिक सकवाट उमेर िनधारण गरेको कागज 

२६. बालकोषको खचका सीमाः (१) बालकोषको रकम देहायका अव थामा थानीय बाल अिधकार 
सिमितको िनणयबाट खच गन सिकने छः 

  
(क) िहसंा पीिडत बालबािलकालाइ अिधकतम .१० हजार स मको घर िफत  तथा वा य उपचार सेवाका 

लािग 
(ख) िहसंा पीिडत बालबािलकाको यायका लािग अ थायी आवास, मनोिवमश, यातायात तथा काननूी 

सहायतामा ला ने खच अिधकतम . २५ हजार स म 
(ग)  जोिखममा रहकेा बालबािलकाका लािग त काल राहत, शैि क विृ , वा य सेवा एवं सामािजक 

संर णवापत अिधकतम ित बालबािलका . ५ हजार स म 

(2) बालकोष तािलम, गो ी, बैठकभ ा, मण तथा अनुगमन एवं शासिनक काय र सचेतनाका काय ममा 
खच गन पाइने छैन। 

 
२७. कोषको खाता स चालनः (१) कोषको रकम सिमितको िनणयले कोष तथा लेखा िनय क 
कायालयको सहमितमा नपेाल रा  बैकबाट इजाजत ा  पायक पन क वगको बकमा वा नेपाल सरकारबाट 
िव ीय कारोबार गन अनमुित ा  सहकारीमा खाता खोली स चालन ग रनेछ। 

(१)  उपदफा १ बमोिजमको खाता स चालनका लािग नगरपािलकाको हकमा मखु शासक य अिधकृत र 
लेखा मखुको संयु  द तखतमा स चालन ग रनेछ। 

(३)  चिलत कानूनमा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएपिन कोषको रकम खच नभइ आिथक वषको अ यमा बाँक  
रहमेा य तो रकम ि ज हने छैन। 
२८. कोषको लेखा र लेखा परी णः (१) कोषको आय ययको लेखा सूय दय नगरपािलकाले 
अपनाएको लेखा णाली बमोिजम रािखनछे । 

(२) कोषको लेखा प र ण महालेखा प र कबाट हनेछ। 
 

 



 

 

 
प र छेद-९ 

िविवध 
२९. ोतको यव थापनः नगरपािलका तथा वडाल े बाल अिधकारको संर ण तथा स वधन काय 
स चालन गन योजना िनमाण गरी सो योजनाको काया वयनका लािग आव यक बजेट तथा ोतको 
यव थापन गनछ 

३०. ो साहन पुर कारको यव थाः बाल अिधकारको सरं ण तथा स वधन कायमा उ लेखनीय 
योगदान िदने यि , बाल लब, स जाल तथा सघंसं थालाइ नगरपािलकाल ेउिचत पुर कार दान गन 
स नेछ 
३१.कायिविधको या या गन वा वाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारः कायिविधको काया वयनको 
िसलिसलामा कुनै ि िवधा हन गएमा सोको या या वा बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकार सूय दय 
नगरपािलका नगरकायपािलकालाइ हनेछ। 
३२.संसोधन गन सिकनेः यस कायिविधलाइ सूय दय नगरपािलकाले आव यक ससंोधन गन स नेछ। 
३३.खारेजी र बचाउः यो कायिविध बालबािलका स ब धी चिलत नेपाल सरकार तथा देश न.ं १, 

देश सरकारको कानूनसंग बािझन गएमा बािझएको हदस म यो कायिविध अमा य हनेछन र नपेाल सरकार 
तथा देश सरकारको काननूमा लेिखएको कुराह  मा य हनेछ। 
३४. यसै कायिविध बमोिजम भए गरेको मािननेः सूय दय नगरपािलकाल ेयो कायिविध लागू हनुभ दा 
अिघ गरेका बालबािलका स ब धी कायह  यसै कायिविध बमोिजम भए गरेको मािननेछ। यस 
कायिविधमा उ लेख नभएका ि याह  अवल वन गदा बालबािलका स ब धी चिलत नेपाल सरकार 
तथा देश सरकारको कानूनमा भएको बाल अिधकार सरं ण र स बधन ि याह  अवल वन गन कुनै 
बाधा पन छैन। 

 
 
 
 
 

  



 

 

अनुसुची १ 

बाल लव÷स जाल आव ताको लािग िनवेदनको ढाँचा 
िनवेदन प को ढाँचा 

      
          िमित:- 

 

ी बालक याण अिधकारी यू, 

सूय दय नगरपािलका, मिहला बालबािलका तथा समाजक याण शाखा 

िफ कल, इलाम 

 

िवषय : बाल लब सूिचकृत÷आब ता गरी पाऊँ 

महोदय, 
  हामीले ........................ नामको बाल लव खो न चाहकेोले 

............................... थानीय तहवाट ि वकृत “ बालअिधकार संर ण तथा स बधन स ब धी 

कायिविध, २०७७ को प र छेद ४ (९) ले गरेको यव था ” बमोिजम लव सुिचकृत÷आब ता गनको 

लािग देहायको िववरण खोली िनवेदन गरेका छ  ।  

तािवत लवको िनदिशकाको एक ित, िसफा रश, बाल लव आव ता अिभलेख फारम र लवका 

पदािधकारीह को ज म दता माण प को फोटोकपी यसै साथ सलं न ग रएको छ । 

 
भवदीय 
अ य  

 
बाल लव आव ताका लािग सलं न गनुपन कागजातह  
१) अनसुचूी १ अनुसारको िनवेदन 
२) अनसूुची २ अनुसारको िवधान २ ित 
३) बाल लवको िनणय 
४) िव ालयको हकमा िव ालयको िसफा रस 
५) वडाको िसफा रस 
६) बाल लवको कायसिमितको बालबािलकाह को ज मदताको ितिलपी 

 



 

 

 
अनुसुची २ 

 
................................... बाल समूह वा लव ...................................................... को 

गठन तथा काय संचालन िनदिशका २०७..... (िवधान) 
तावनाः 

रा  िनमाणको लािग बालबािलकाह को समेत भिूमका मह वपूण हने भएकोले उनीह को शारी रक, 

सामािजक, संवेगा मक र बौि क िवकास गद बालबािलकाह को हकिहत एवं बाल अिधकारको 

िवषयमा जनचेतना जगाई सामािजक, सां कृितक, शैि क एवं अ य स ब  े मा समेत बाल 

सहभािगता जुटाउन र बाल िवकासका साथ ैबाल संर णको पहल गन वा छनीय भएकाल ेयो िनदिशका 

तजुमा ग रएको छ । 
१. संि  नाम र ार भः 
यस िवधानको नाम “................ बाल समहू÷ लव गठन तथा काय संचालन िनदिशका २०७।।।   रहने 

छ । यो िवधान....................पािलकाबाट वीकृत भए पिछ तु तै लागु हनेछ । 
२. कायालयः यस िवधान बमोिजम गिठत .............. बाल समहू÷ लव......... को कायालय िज ला  

............... गा.पा. वडा नं. ........ ि थत .................. थानमा रहनेछ । 

३. ठेगानाः यस बाल समूह÷ लवको प ाचार इमेल वा स पक ठेगाना िन न बमोिजम हनेछः 

.................................................................................................................. 
४. प रभाषाः िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमाः 
(क) “ लव” भ नाले यस िवधानको धारा ६ अनु प गिठत लव जनाउने छ । यो लव 

.........................गाउँपािलका आव ता भएको बाल लवलाई जनाउनेछ । 
(ख) “बालबािलका” भ नाल ेयस िवधानको योजनको लािग ८ वषदेिख मािथ १८ वष ननाघेका 

बालबािलकाह लाई जनाउनेछ । 

 
५. उ े य एवं कायह ः 
यस बाल समूहको देहाय बमोिजमका उ े य एवं कायह  रहनेछनः् 
(क) बालबािलकाह को शारी रक, मानिसक, सामािजक, संवेगा मक तथा सहभािगता मक िवकासको 

अिभबिृ  गन । 
(ख) बाल अिधकार स ब धी राि य एवं अ तराि य कानूनको बारेमा सचेतना गराउनु । 
(ग) बाल समहूको िव तार र सगंठना मक मता अिभबिृ  गन । 



 

 

(घ) धम, वण, िलङ्ग, जातजाित वा अ य कुन ैआधारमा बालबािलकाह लाई िवना भेदभाव समान अवसर 

दान गन बारे जनचेतना जगाउने 
(ङ) बालबािलकाह को िव  हने घरायसी िहसंा, बाल यौन शोषण, बाल दु यवहार, बाल म, बाल 

बेचिवखन, बाल िववाह ज ता सामािजक िवकृितका िव  थानीय पमा सचेतना जगाई सो को 

कानूनी उपचारको लािग  
(च) बाल अिधकार स व धी िबिबध काय मह  सचंालन गन । 
(छ) बाल िवकास स ब धी िविवध काय मह  सचंालन गनु । 
(ज) पूव बालिवकास स ब धी काय मह मा सहभागी गराउनु । 
(झ) बालबािलका स ब धी हरेक गितिविधमा सहभािगता गराउनु । 
(ञ) वातावरण वा य स ब धी काय मलाई बाल गितिविधमा समावेश गराउनु । 
(ट) आ नो समहू िभ का बालबािलका स ब धी िविवध आधारमा त यांकसंकलन गन ु। 
(ठ) बालबािलकाह को सम या पिहचान गरी सो सम या स बि धत िनकायमा पु¥याउन र समाधान गन 

य न गनु । 

(ड) ज मदता, बाल िश ा, बािलका िश ा, बालबिृ  (तौल) सरसफाई, खोप पोषण, बाल याहार, 
आयोिडनको मह व ज ता मातृ एवं बाल वा थको िवषयमा स देश वाहकको पमा काय गन । 

(ढ) बालबािलकाह सँग स वि धत रोग झाडा पखाला, िनमोिनया तथा खु ला िदशा िपसाव मु  े  

वनाउने लगायतका िवषयमा समाजमा जानकारी एवमं सो को िनरकरणको लािग चेतना जगाउनु । 
(ण) िपछिडएका, जोिखममा परेका, िवप न, द एवं दैवी कोपबाट पीिडत बालबािलकाह को 

पुन थापनाको लािग पहल गन ु। 
(त) अ य बाल समहूह  वा िनकायसँग समेत सम वय गरी एिककृत पमा काम गन । 
(थ) बालबािलकाको पूण िवकासका लािग अ य िविवध रचना मक काय मह  संचालन गन । 
(द) एच.आई.िभ. एड्सका स व धमा जनचेतना जागतृ गराउने । 

(ध) बाल िववाह, वहिववाह, अनमले िववाह, जातीय भेदभाव एवं दाइजो था लगायत सामािजक 

िवकृितको िव  जनचेतना जगाउने । 
(न) बालबािलकाह लाई िविवध ित पधा मक गितिविधमा िवना भेदभाव बालबािलकालाई स रक 

गराउन पहल गन । 
६. बाल लवको गठनः 
६.१ बाल लवको गठन समूहका साधारण सद यह को साधारण सभाबाट हने िनवाचन कृयाबाट हनेछ 

। यस बाल लवको काय सिमितमा िन नानुसारका पदािधकारी हनेछन्ः 
(क) अ य  : १ जना 



 

 

(ख) उपा य  : १ जना 
(ग) सिचव : १ जना 
(घ) सहसिचव : १ जना 
(ङ) कोषा य  : १ जना 
(च) सद य : कि तमा २ जना र बिढमा ९ जनास म 
(छ) स लाहकार : आव यकतानुसार 
(ज) सरं क : १ जना 
६.२ बाल लवको काय सिमितको सरंचना समावेशीताको आधारमा गठन हनेछ 
७. स लाहकारः 
बाल लवले स लाहकार िनयुि  गदा िन न आधारमा गन ुपदछ : 
(क) पूव बाल लवको अ य  पदेन स लाहकार हनेछ । 

(ख) थानीय िश क, खेलाडी, िति त िव ान, ा यापक वा समाजका िति त यि  वा स बि धत 

सं थाका सद यह का अिभभावक म येबाट आव यकतानुसार स लाहकारह  रहने छन् । 
८. संर कः 
बाल लवका संर कमा सं थालाई अिभभावकको पमा आिथक वा यव थापक य सहयोग दान गन 

सं था÷ यि  रहने छन् । सरं कको िनयुि  बाल समहूको िनणय अनुसार हनेछ ।  
८.१ िव ालयमा एकजना िश क संर क र ाधाना यापक मखु संर क िश क रहनछेन । 
९. पदाविधः 
बाल लवको पदावधी गठन भएको िमितले २ वषको हनेछ । कुनै पदािधकारीले रािजनामा िदएमा वा 

अ य कुन ैकारणले पद र  भएमा पदािधकारीको हकमा बाँक  अविधका लािग स बि धत बाल 

लवल ेआफु म येबाट िनयुि  गनछ र सद य पदका लािग आ नो साधारण सद य म येबाट चयन गन ु

पनछ । 

१०. पदािधकारीको काम, कत य र अिधकारः 

पदािधकारीह को देहाय बमोिजमको काम, कत य र अिधकार हनेछः 

 

(क) अ य को काम, कत य र अिधकारः अ य को काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछः 
१. लवको वैठक र समूहको साधारण सभाको अ य ता हण गन । 
२. लवको बैठक वा साधारण सभामा आव यक ताव र कागजात पेश गन गराउने। 
३. लवको आ दानी, खच िहसाब र अ य कागजात सरुि त रा ने रा न लगाउने । 
४. लवको िनणयको िनदशन काया वयन गन गराउने । 



 

 

५. लवको ितिनिध चयन गरी पठाउने वा समूहको ितिनिध व गन। 
६. उपा य  र सद यह लाई िवषयगत कायभार िवभाजन गरी िदने । 

७. सात िदन भ दा बढी समयका लािग अनपुि थत भएमा उपा य लाई र उपा य  नभएमा आफू म येका 

व र  सद यलाई कायवाहक अ य  तो ने । 
८. बाल लव िज ला सम वय सिमितसँग सम वय गरी वा अ य सघं सं था वा िनकायह सँग काय मको 

माग गन र काया वयन गन गराउने । 
९. तोिकएको अ य काय गन । 

ख. उपा य को काम, कत य र अिधकारः उपा य को काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ 

: 
१. अ य को अनपुि थितमा कायबाहक अ य  भै काय गन । 
२. तोिकएको अ य काम गन । 

ग. सिचवको काम, कत य र अिधकारः सिचवले अ य को य  िनदशनमा रही देहायको काम कत य र 

अिधकारको योग तथा पालन गन ुपनछः 
१. लवको वीकृत काय म काया वयन गन । 
२. बालबािलका वा बाल लवसगं स बि धत यि को  अिभलेख अ ाविधक गन । 

३. लवको चल, अचल तथा िज सी स पि को लगत रा ने । 

४. लवको बैठकको माइ यूट गन, िनणय गन पुि तका िज मा िलने र िनणय मािणत गन । 
५. लवको शासक य काय गन । 
६. अ य को िनदशन अनुसार वैठक बोलाउने । 
७. तोिकएको अ य काय गन । 

घ. सहसिचवको काम, कत य र अिधकारः 
१. सिचवको अनुपि थितमा सिचवको कायभार सहंा ने । 
२. तोिकएको अ य काय गन । 
ङ. कोषा य को काम, कत य र अिधकारः 
१. लवको आय यय दु त रा ने । 
२. आिथक वजेट तयार गरी समहूको वैठकमा पेश गन । 
३. आिथक सहयोग जुटाउने । 
४. आिथक कारोवार स व धी िज मवेारी परूा गन । 
 

ङ. कोषा य को काम, कत य र अिधकारः 



 

 

१. लवको आय यय दु त रा ने । 
२. आिथक वजेट तयार गरी समहूको वैठकमा पेश गन । 
३. आिथक सहयोग जुटाउने । 
४. आिथक कारोवार स व धी िज मेवारी पूरा गन । 
 
च. सद यको काम कत य र अिधकारः 
१. वैठकमा सहभागी हने । 
२. िनणयको लािग आ नो मत पेश गन । 
३. तोिकएको काय गन । 
४.समहूको िहत हने अ य रचना मक काय गन । 

 

 
११. सद यताः 
अ. सद यताको यो यताः 
यस बाल समहूमा देहायका बालबािलका सद य हन पाउने छन ्: 
(क) उमेर कि तमा ८ वष पुगी १८ वष ननाघेको 
(ख) थायी स वा रोग नलागेको । 
(ग) मगज निव ेको वा बौलाहा नभएको । 
(घ) समहूको िनदिशकामा ितब  हने । 
आ. सद यताको खारेजीः 
(क) मगज िव ेमा वा वौलाहा भएमा । 
(ख) १८ वष उमेर नाघेमा । 
(ग) मृ यु भएमा । 
(घ) रािजनामा िदएमा । 
(ङ) अिव ासको ताव पा रत भई हटाइएमा । 
(च) सद यता निवकरण नभएमा । 
(छ) लगातार तीन पटक िवना सचूना वैठकमा अनुपि थत भएमा । 
(ज) एक भ दा बढी बाल लवको सद यता िलएको पाइएमा वा ितिनिध व गरेमा । 
१२. समूहका पदािधकारीको उमेरको हदः 
बाल लवका कायसिमितका पदािधकारीको उमेर कि तमा आठ वष पुगेको हनु पनछ  र १६ वष 

स मको रहनेछ । 



 

 

१३. आर णः 
यस बाल लवमा स पूण सद य सं याको कि तमा ५० ितशत बािलका हनुपनछ तर समूहमा या  

बािलका सद य नभएमा पिन समूह कायमै रहनेछ । 
१४. सद यता शु क तथा निवकरणः 
(क) बाल लवको सद यता शु क वा नवीकरण शु क वा अ य कुन ैशु क बाल लवल ेतोके बमोिजम 

हनेछ । 
(ख) बाल समहूका सद यले आ आ ना समहूमा हरेक वष सद यता निवकरण गनु पनछ । 
१५. बैठकः 
बाल समूहले कि तमा मिहनाको एक पटक बैठक ब नु पनछ । वैठकको गणपरूक सं या ५१% को 

उपि थितलाई मािननेछ । 
१६. िनणयः 
बाल समूहको बैठकमा बहमतको िनणय मा य हने छ तर मत बराबर भएमा अ य ले िनणायक मत िदने 

स ने छ । 
नोटः िनणय ि यामा संर क वा स लाहकारले मतको योग गन पाउने छैनन् । 
१७. िनवाचनः 
बाल समूहले जाताि क प ित अनु प आ नो समहूको िनवाचन पदाविध समा  हनुभ दा एक मिहना 

पिहले स प न गनपुनछ । 
१८. िनवाचन अिधकृत : 
बाल समूहले आ ना संर क एवं स लाहकार म येबाट कि तमा तीन जना िनवाचन अिधकृत तो नु 

पनछ । सो म ये एक जना मु य िनवाचन अिधकृत रहने छन् । मु य िनवाचन अिधकृतले िनवाचन 

ि या वा कायिविध आफै िनधारण गनछ । 
१९. कोषः 
(क) यस बाल समहूले आ नो नामबाट एउटा कोषको थापना गनछ । 
(ख) बक वा िवि य सं थामा खाता सचंालन गन समूहले अ य ,कोषा य  र संर कको नामवाट 

स चालन गनपुनछ । कोषबाट रकम िझ नु पदा समहूको िनणय अिनवाय पमा हनु पनछ । बाल 

समहू÷ लवको िनणय अनुसार कोषको रकम खच गन सिकने छ । तथा वक खाता खो नका लािग 

सूय दय नगरपािलकाको अिनवाय िसफा रस िलनु पनछ । 
(ग) कोषमा देहायका ोतबाट रकम ज मा हनेछः 
१. बालबािलकसगँ स वि धत िनकायबाट ा  सहयोग । 

२. सहयोग, उपहार । 
३. सद यता तथा निवकरण शु क । 



 

 

४. सां कृितक वा िविवध रचना मक काय मबाट उठेको रकम। 
५.समहूको काशनबाट ा  हने रकम । 
६. अ य सामािजक संघ सं थाबाट ा  रकम । 
२०. ितवेदनः 
बाल समूहले आ नो वािषक साधारण सभाबाट पा रत वािषक ितवेदन .सयू दय नगरपािलकामा पशे 

गनु पनछ । 
२१. संशोधनः 
यो िनदिशका संशोधन गदा बाल समूहको साधारण सभाको दईु ितहाई सद यह को वहमतले िनदिशका 

संशोधन ताव पा रत भइ सयू दय नगरपािलकाबाट वीकृत भएपछी यो िनदिशका लागू हनेछ । 
२२. बचाउः 

तुत िनदिशकामा उ लेिखत कुराह  चिलत नेपाल ऐन िनयम वा िविनयमसगँ बाँिझएमा बाँिझएको 

हदस म यस िनदिशकामा उ लेिखत कुराह  वतः अमा य हनेछन् । 
२३. समूहको खारेजी वा िवघटनः 
कुनै कारणवश समहू खारेजीमा परेमा वा िवघटन हन गएमा यस समहूको स पूण चल अचल स पि  

नगरपािलकाको सरं णमा सनछ । 
२४. िविवधः 
१. साधारण सभाः समहूको साधारण वषको एक पटक ब नेछ । साधारण सभाको सूचना येक 

सद यह लाई १ मिहना अगावै सिचवले िदनु पनछ । साधारण सभामा समूहको वािषक काय गित 

ितवेदन, आिथक ितवेदन तथा वािषक काययोजना स व धी तावह  िनणयाथ समहूले पेश गनछ । 

साधारणसभाको गणपूरक सं या समहूका साधारण सद यह को ५१% को उपि थितलाई मािननेछ । 
२. कायिविध बनाउनेः िनदिशकाको उ े य ा ीको लािग समहूले आफूलाई आव यक पन िविनयम 

बनाउन स नेछन् साथ ैआव यक सिमित र उपसिमितह को पिन गठन गन स नेछन । यो सिमितको 

कायिबिध बाल समहू÷ लवल ेिनधारण गनछ । 
३. संशोधनः समूहको िनदिशका संशोधन गन परेमा िनदिशका संशोधन ताव समहूको साधारण सभाको 

दईु ितहाई वहमतको िनणय भई सूय दय नगरपािलका.बाट वीकृत भएपिछ मा  लागु हनेछ । 
४. अिव ासको तावः समहूको िनदिशका िवप रत काय गरेको भिन सिमितका कुन ैपदािधकारी मािथ 

सिमितका एक ितहाई सद यह ले गरेको िलिखत अिव ासको ताव समूहमा पेश गरेमा सो ताव 

साधारण सभाको दईु ितहाई वहमतबाट पा रत भएमा य ता पदािधकारीह  वतः पद मु  हनेछन ्। 
५. समूहले आ नो िनदिशका एवं पदािधकारी सद य सिहतको नामावली सूय दय नगरपािलकामा पेश 

गनु पनछ । 
अनुसूची १ 



 

 

समहूको छाप 

(समहूको छापमा समहूको नाम, था. वष र ठेगाना अिनवाय पमा हनु पनछ) र लोगो लवले िनणय 

गरेअनु प हनेछ । 
अनसूुिच २ 
समहूका कायसिमितका पदािधकारीह  

.स.ं     पद नाम, थर      पुरा ठेगाना (गा.िव.स.÷न.पा., वडा र टोल) स पक न बर          ह ता र 
अ य  
उपा य  
सिचव 
सहसिचव 
कोषा य  
सद य 
सद य 
सद य 
सद य 
सद य 
सद य 
नोटः 
१. यस बमोिजम साधारण सद यह  थप गन सिकने छ । 
२. समूहका साधारण सद यह ले येक वष सद यता निवकरण गन ुपनछ । 

३. िनदिशका बमोिजम आब ता एवं सूिचकृत गराउनु पन िनकाय वा सं थामा स वि धत न.पा.÷गा.पा. वा 

िव ालय वा स वि धत सरं क व दान गरेको सं था म ये कुन ैएकको िसफा रस सलं न हनु पन छ । 

िसफा रस साथ काय सिमितका सबै पदािधकारीह को संयु  िनवेदन कमल गाउँपािलकामा पेश गनु 

पनछ । 
४. यस िनदिशकाको ितब ताको लािग बाल समहूको काय सिमितका स पूण पदािधकारीह ले 

िनदिशकाको सबै पानाको तल मािथ ह ता र गरेको हनु पनछ । 
५. आब ता वा सूिचकृत गदा दईु ित िनदिशका रत पूवक तयार गरी पेश गनु पनछ । 

 
अनसुूिच – ३ 

दफा ४ (९) सँग स बि धत  
बाल लब सुिचकृत माणप को नमुना 



 

 

 
"पयटक य नगरी" 

सूय दय नगरपािलका 

नगरकायपािलकाको कायालय 
िफ कल, इलाम । 

                                                                    ...........................                                           देश नं.१ 

नेपाल 
सूिचकृत माणप  

 

 

 
आव ता नं.                                                     िमित: 

ी...........................बाल लब/बाल स जाल  
........................................ 

 
                    इलाम िज ला सूय दय नगरपािलका ................. वडा नं. ........... को ................................ 

िव ालय/ समुदायमा गठन भएको ...................... बाल लब / स जाललाई यस सयू दय नगरपािलकामा 

आव ता गरी बालमै ी, बाल अिधकार संर ण तथा स बधन स ब धी काय सञचालन कायिविध, २०७७ को 

प र छेद ४ (९) ले यव था गरे अनसुार सुिचकृतको माण प  दान ग रएको छ । 
                     

 बाल अिधकार संर ण र स वधन कायमा नेपालको संिवधान, बाल अिधकार स ब धी अ तराि य 

महासि ध १९८९ तथा सबै बालबािलका स ब धी कानुनह को अिधनमा रही यस सूय नगरपािलकाको बालमै ी 

अिभयानमा यहाँह लाई सि य सहभािगताको अपे ा गदछ  । 
 

 

 

 

 
  



 

 

अनुसूिच-४ 
...............................पािलका 

दशे न.ं१, नेपाल 
 

बाल लब सुिचकरणको दता िकताब 
.स ं बालक बको 

नाम 
 

ठेगाना  
बाल लबमा 
सद य सं या 

संर कको 
नाम 

थापना 
िमित 

सिूचकृत 
नं. र िमित 

स पक न.ं माण प  
बु नेको 

नाम 

मािणत 
गन  

बालक बािलका 

         
        
        
        
        
        

 
  



 

 

अनुसूिच-५ 
................................पािलका 

दशे न.ं१, नेपाल 
 

बाल लब सुिचकरणको निवकरणको दता िकताब 
 

.स.ं बालक बको 
नाम 

 
ठेगाना  

बाल लबमा सद य 
सं या 

संर कको 
नाम 

थापना 
िमित 

सिूचकृत 
नं. र 
िमित 

स पक 
नं. 

निवकरण 
िमित 

मािणत गन  

बालक बािलका 

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

 


