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बालबाललक सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ६० को उपदफा (३) र बाग्ििी प्रदेश सरकारको प्रदेश 
बालबाललका सम्बन्िी ऐन २०७६ को दफा ४६ बिोजिि बाल अलिकारको संरक्षण र संिद्बनका लालग 
काययविलि लनिायण गनय बाञ्छलनय भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अलिकार 
प्रयोग गरी चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको प्रशासकीय काययविलि लनयलिि गने ऐन २० ७५ दफा ४ बिोजिि 
चौंरीदेउराली गाउँपाललका गाउँ काययपाललकाको कायायलयले यो काययविलि बनाई लाग ुगरेको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

१ संजक्षसप्त नाि र प्रारजम्भकिः (१) यस काययविलिको नाि “ चौंरीदेउराली गाउँपाललकािा स्थानीय 
बाल अलिकार सलिलि गठन िथा संचालन सम्बन्िी काययविलि,२०७९” रहेको । 

 २. यो काययविलि  स्िीकृि भएको लिलिदेजख प्रारम्भ हनुछे ।  

२. पररभाषािः विषय िा प्रसङगले अको अथय नलागिेायसकाययविलििािः- 
क. “ऐन भन्नाले” बालबाललका सम्बन्िी ऐन २०७५ सम्झनपुछय । 

ख. “िन्रालय भन्नाले” नपेाल सरकारको बालबाललका सम्बन्िी विषय हेनेिन्रालय सम्झनपुछय ।  

ग. “ प्रदेश िन्रालय” भन्नाले बागििी प्रदेशको सािजिक विकास िन्रालय सम्झनपुछय ।  

घ. “प्रदेश सलिलि” भन्नाले बालबाललका सम्बन्िी ऐन, २०७५ दफा ६० को उपदफा (१) 
बिोजििको प्रदेश बाल अलिकार सलिलि सम्झनपुदयछ ।  

ङ. “गाउँपाललका भन्नाले” चौंरीदेउरिली गाउँपाललका सम्झन ुपदयछ ।  

च.”बाल कल्याणय अलिकारी” भन्नाले बालबाललका सम्बन्िी ऐन,२०७५ को दफा ६१ बिोजिि 
लनयूजि भएको िा िोवकएको अलिकारी सम्झनपुछय ।  

छ. “सलिलि” भन्नाले बालबाललका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ६० को उपदफा (२) िथा  यस 
काययविलिको दफा (३) िथा ५ बिोजििको स्थानीय बालअलिकारी सलिलि  

ि.”स्थानीय बाल अलिकारी सलिलि” भन्नाले गाउँ बाल अलिकार सलिलि र िडा बाल अलिकारी 
सलिलि सम्झनपुदय।  

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेदिः 
३. गाउँ बाल अलिकार सलिलिको गठनिः 
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गाउँ पाललकास्िरीय बाल अलिकार सलिलि 

१.गाउँपाललका उपप्रिखु अध्यक्षिः                          श्री सेर बहादरु लािा 

२.प्रिखु/ उपप्रिखुले िोकेको िवहला िडा सदस्यिः      सदस्यिः  श्री ............... 

३.प्रिखु/ उपप्रिखुले िोकेको िडा सदस्यिः           सदस्यिः    श्री ............... 

४.जशक्षा शाखा प्रिखु                          सदस्यिः     श्री ...............  

५.स्िास््य शाखा प्रिखु               सदस्यिः  श्री ............... 

६.गाउँपाललकाले िेकोको जचवकत्सक                 सदस्यिः    श्री ............... 

७.गाउँपाललका लभरको प्रहरी कायायलय प्रिखु      सदस्यिः     श्री .................. 

८.प्रिखु/ उपप्रिखुले िाध्यलिक विद्यालयको प्रिानध्यापक िा जशक्षक  सदस्यिः श्री ............... 

९.बाल अलिकारको के्षरिा कायायनभुि भएका व्यिी िध्यबेाट प्रिखु/उपप्रिखुले िनोलनि गरेकोिः सदस्यिः श्री 
............... 

१०.बालअलिकारको के्षरिा वियाशील गैसस प्रलिलनिी       सदस्यिः श्री ............... 

बाल िनोविज्ञ       सदस्यिः श्री ............... 

११.गाउँपाललका स्िरीय बाल संिालका अध्यक्ष सवहि २ िना(बालकर बाललका) सदस्यिः श्री ............... 

 

 १२. सदस्यिः श्री ............... 

 १३.स्थानीय सञ्चारकिमिः          सदस्यिः श्री ............... 

 १४. बाल कल्याण अलिकारी/ ि.बा.स. शाखा प्रिखु- सदस्यिः       सजचि   श्री ............... 
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२. िनोलनि सदस्यको पदािलि चार िषयको हनुेछ । र खण्ड (झ) बिोजिि सदस्यिा िनोनयन हनुेको 
लालगभ्रष्टार, िबरिस्िी करणी, िानि बेचविखान िथा ओसार पसार, लागऔुसषलबवि, वििरण िथा ओसार 
पसार सम्पलि शसद्बद्बकरण,राहदानी दरुुपयोग, अपहरण सम्बजन्ि कसरु,सङगद्बठि अपराि, बालबाललका 
विरुद्बको कसरु,बाल अलिकार हनन िा नैलिक पिन देजखने अन्य फौिदारी कसरुिा सिाय नपाएको व्यिी 
हनुपुनेछ ।  

 

४. गाउँ बाल अलिकार सलिलिको काि,कियव्य र अलिकारिः (१) दफा ३ बिोजिि गठन हनु ेगाउँ बाल 
अलिकार सलिलिको काि, कियव्य र अलिकार देहाय बिोजिि हनुछे । 

ख. बालबाललकाको अलिकारको सम्िान, संरक्षण, प्रिियन र परपूिमकोलागी आिश्यक स्थानीय नीलि, कानून, 
योिना काययिि र संस्थागि संयन्रको व्यिस्था गनय गाउँपललकालाई सझुाि द्बदन े।  

ग. गाउँपाललकािा संचाललि बालबाललका सम्बन्िी काययििकोअनगुिन, िल्याङ्कन िथा सलिक्षा गरी 
सझािद्बदने । 

घ.बाल अलिकार सम्बन्िी काययि कायायन्ियनका लालग नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार, अन्य स्थानीय िह र 
अन्य सरोकारिाला लनकायसँग सिन्िय िथा सहकायय गने ।  

ङ. नेपाल पक्ष रहेका बाल अलिकार सम्न्िी अन्िरावट्रियय, के्षलरय सजन्िसगँसम्बजन्िि स्थानीय िह स्िरीय 
आिलिक प्रलििेदन ियार गनयसहजिकरण गने । 

च. गाउँपाललका लभर हनु ेप्रत्यके सक्न ेबाल वििाह बाल श्रि, शारीररश िथािानलसक पीडा िथा बाल यौन 
दवु्यिहार िस्िा सबैप्रकारका बालवहंसाको रोकथाि, लनषिे र लनयन्रण िथा सडक 
बालबाललकाकोउद्बार,पनुिःस्थापना,संरक्षण र व्यिस्थापन र बालबाललका खोििलास नं.१०४ िथा 
बालहेल्पलानन नं.१०९८( दश,नौ,आठ) नेपाल संचलन सेिाअलभिृद्बद्ब िस्िा काययिासिन्िय, सहयोग र 
सहिीकरण गने  

छ. बाल अलिकार संरक्षण िथा प्रिियन गने सम्बन्ििा सरोकारिालको क्षििा अलभिदृ्बद्ब गने गराउन े। 

ि.बालबाललका सम्बन्िी प्रलििेदन ियार गरीिन्रालय,प्रदेश िन्रालय,रावट्रियय बाल अलिकार पररषद  र 
सम्बजन्िि लनकायहरुिा पठाउन े।  

झ. बालबाललका सम्बन्िी स्थानीय ि्याङ्क/ वििरण संकलन,अलभलेखीकरण िथा सूचना प्रणालीको 
विकास,संचालन,व्यिस्थापन र सढृुढीकरणिा सहयोग गने । 

ञ. बालसंरक्षण िथा बाल अलिकार प्रिियनका लालगसंचालन हनुे रावट्रियय/ प्रादेजशक र गाउँपाललकाको 
अलभयानिा सहयोग गने ।  
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ट. िियपरु िियपरुी ललन द्बदन चाहेन ेदम्पजि िथा व्यजिलाई गाउँपाललकिा सूजचकृि गरी आन्िरीक िियपरु 
िियपरुी ललन ेद्बदन ेकाययलाई व्यिजस्थि गनय सहजिकरण गने ।  

ठ. विषशे संरक्षणको आिश्यकिा भएका िथा अनाथ बालबाललकालाई िियपरु,िियपरुीललन ेद्बदने संरक्षक र 
िाथिर लनयूजि गनय गाउँपाललका र अदालिलाई सहयोग गने ।  

ड. प्रचललि कानून िथा िादण्ड बिोजिि संचालन हनु नसकेकाबाल गहृ बाल सिुार गहृ अस्थायी संरक्षण 
सेिा केन्र, पास्थापना केन्र िथा सािाजिकीकरण केन्रहरुलाई सिुारका लागी लनदेशन द्बदन े। लनदेशन 
पालन नगरेिा बन्द िथा कारबाहीगनयसझुाब सवहिसम्बजन्िि लनकायलाई लसफाररस गने ।  

ढ. गाउँपाललका लभर संचाललि बाल गहृ, बाल सिुार गहृ, अस्थायीसंरक्षण सेिा केन्र,पनुस्थापना केन्र 
लगाएििा आजश्रिबालबाललकाको सिग्र जस्थलि र उपलब्ि सेिाको गणुस्िर िथा प्रभािकारीिाका सम्न्ििा 
देहायको बुदँाहरुिा अनगुिन टोली/सलिलि गठन गरी अनगुिन गठन गरी अनगुिन गने/ गराउन े।  

१. बालबाललकाको िैयजिक वििरण अद्यािलिक गरीराखेको छ िा छैन, 

२. बालबाललकालाई लनयलिि रुपिा जशक्षािथािाललि प्रदान गररएको छ वक छैन ।  

३. बाल क्िल गठन गरी बालबाललकालाई खेलकुद,िनोरञ्जन िथा सांस्कृि काययिि लगायिका बाल 
सहभालगिा िस्िा अन्य वियाकलापलिा संलग्नगराईएको छ िा छैन, 

४. बालबाललकालाई ऐन,प्रचललि काननु िथा िापदण्ड बिोजििको सिुार प्रदान गररएको छ िा छैन । 

५. बाल गहृ, बाल सिुार गहृ, अस्थायी संरक्षण सेिाकेन्र,पनुस्थापना केन्र िथा सािाजिकीकरण केन्रिा कुनै 
अिाजञ्छि कायय भए गरेको छ िा छैन, 

६.उपखण्डा (५) िा उल्लेजखि गहृ र केन्रिा बालिैरी व्यिहार िथा िािािरण कायि गररएको छ वक छैन 
। 

७ बाल गहृिा आश्रीि बालबाललकाको बैकल्पीक हेरचाहको व्यिस्थाको प्राथलिकिाअनसुार अजन्ििविकल्पको 
रुपिा बाल कल्याण अलिकारीिाट व्यिस्था लिलाई राजखएको छ िा छैन, 

८. व्यिस्थापन पक्ष िथा बालबाललकाले ऐन,प्रचललिकानून िा िापदण्ड बिोजिि पालना गनुय पने कुराहरु 
पालन गरेको छ िा छैन  

९. उपलब्ि स्रोि सािनलाई िध्य निर गरी बालबाललकाको सिोिवहिलाई ध्यान द्बदएको छ िा छैन, 

१० बाल संरक्षण िापदण्ड लनिायण गरी लागगुररएको छ िा छैन । 

द. िोवकए बािोजििका अन्य कायय । 
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२. गाउँ बालअलिकार सलिलिले उपदफा (१) बिोजिि आफुलाई प्राप्त अलिकार िध्य ेकेही अलिकार 
आिश्यकिा अनसुार बाल कल्याण अलिकारीलाई प्रत्यायोिन गनय सक्नछे ।  

५ िडा बाल अलिकार सलिलिको गठनिः गाउँपाललकािा प्रत्येक िडालभर  देहाय बिोजििको िडा बालअलिकार 
सलिलि रहनेछ ।  

१ िडा अध्यक्ष/अध्यक्षले िोकेको व्यजि – अध्यक्ष 

२.िडा िवहला सदस्यिः                   सदस्य 

३. िडालभरको स्िास््य संस्था प्रिखु/प्रलिलनलि---सदस्य 

४. िडा लभरका सािूदावयक विद्यालयहरुिाट संस्थागि विद्यालयहरु िध्यिेाट िडा अध्यक्षले िोकेको एक 
िना प्र.अ.                              सदस्य 

५. बालबाललकाको के्षरिा वियालसल िडालभरका गैससिाट अियक्षले िोकेको प्रलिलनलि -      सदस्य 

६. िवहला संस्था/िडा िवहला संिाल प्रलिलनलि – सदस्य 

७. िडा बाल संिाल प्रलिलनलि -               सदस्य 

८. बाल अलिकारको के्षरिा काययअनभुि भएको िाड अध्यक्षले िोकेको व्यजि -        सदस्य 

९. िडा सजचि-                                                  सदस्य सजचि  

४. िडा बाल अलिकार सलिलिको काि,कियव्य र अलिकारिः 

१ बालअलिकारकको के्षरिा स्थानीय आिश्यिा पवहचान योिना ििुयिा गने र काययिि कायायन्ियन गने 
गराउन े।  

२.िडा लभर विशषे संरक्षणको आिश्यकिा भएका बालबाललकाको ि्याङ्क संकलन गने अद्यािलि गने र नगर 
बाल अलिकार सलिलि सिक्ष पठाउने । 

३. िडालभर बालबाललकाहरुका क्षेरिा काययरि संघसंस्था, बालक्लि लगाएिका सरोकारिाला विच आिश्यक 
सिन्िय र सहकायय गरी बालअलिकार सलिलि र सम्बजन्िि संरक्षणत्िाक र प्रिद्बनात्िक काययहरु गने गराउने 
।  

४. बालअलिकारको के्षरिा स्थानीय संघ संस्थालाई कायय गनय उत्प्ररेरि  गने ।  

५. िोजखििा परेका बालबाललकाको ििकान उद्बारका लालग स्थानीय बाल अलिकार सलिलि र सम्बजन्िि 
लनकायसगँ सिन्िय गने ।  
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६. िडालभर बाल अलिकार हनन भएका घटनाका सम्बन्ििा सम्बजन्िि कायसगँ सिन्ियकारी भलूिका लनिायह 
गने ।  

७. आिश्यकिा अनसुार बालबाललकाहरुको लनलिि आकजस्िक सहयोयको व्यिस्थापन लिलाउने । 

८. बाल अलिकारको सम्िान संरक्षण र प्रिद्बयनका लालग िकालि गने र िाड सलिलिलाई बाल अलिकार 
के्षरिा आिश्यक सझुाि द्बदने ।  

९. िडा लभर बालबाललका सम्बन्ििा भए गरेका काययििहरुको अनगुिन गने, प्रलििेदन ियार गने र नगर 
बाल अलिकार सलिलि सिक्ष पठाउने ।  

१०. िोवकए बिोजििका अन्य काययहरु गने गराउन े।  

५.गाउँ /िडा अलिकार सलिलिको बैठक सम्बन्िी काययवििीिः गाउँ बाल अलिकार सलिलि िथा िडा बाल 
अलिकार सलििीको बैठक सम्बन्िी काययलबिी देहाय बिोजिि लनिायरण गररएको छिः- 

१.सलिलिको बैठक कजम्ििा बषयको चार पटक  अध्यक्षले िोकेको लिलि,सिय र स्थानिा बस् नेछ ।  

२.अध्यक्षको लनदेशनिा सलिलिको बैठक सदस्य-सजचबले बोलाउनेछ ।  

३.सदस्य-सजचबले सलिलिको बैठक िस्ने सूचना सोवह बैठकका छलफल हनुे विषयहरुको सूची सवहि िीन 
.अगालड सलिलिका सदस्यहरुलाई उपलब्ि गराउनपुनेछ ।  

४.सलिलििा िल्काल कायि रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रलिशि भन्दा बढी सदस्यहरु उपजस्थि भएिा 
सलिलिको बैठकको लालग गणुपरुक संख्या पगुकेो िालननेछ ।  

५.सलिलिको बैठकको अध्यक्षिा  अध्यक्ष गनेछ र लनिको अनपुजस्थििा उपजस्थि सदस्यहरुले आफु 
िध्येहरुबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षिा गनेछ ।  

६.बैठकिा उपजस्थलि सदस्यहरुको बहिुिको लनणयय िान्य हनुेछ । िि बराबर भएिा बैठकको अध्यक्षिा 
गने व्यजिले व्यजिले लनणययक िि द्बदन सक्नेछ । 

७.सलिलिको बैठकको लनणयय सलिलिको अध्यक्ष र सदस्य-सजचिद्बारा प्रिाजणिररनछे । 

८. सलिलिको बैठक िथा संचालन खचयगाउँपाललकाको लनयिानसुार हनुछे । 

९. बैठक सम्बन्िी अन्य काययविलि सलिलि आफैं लेलनिायरण गरेबिोजिि हनुछे ।  

१०. सलिलिको बैठकिा आिश्यक अनसुार विषयसगँ सम्बजन्िि व्यजिहरुलाई आिन्रण गनय सवकनेछ । 

६. उपसलिलि िा कायय टोली गठन गनय सक्निेः  
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स्थानीय सलिलिले आफुले गनुयपने कुनै काि सूचार रुपले संचालन गनयको लनलिजि बाल विशेषज्ञ िा विज्ञ बाल 
िनोविज्ञ, सिाि,सेिी, सािाजिक काययकिाय, जशक्षक, जचवकत्सक, बाल क्लि प्रलिलनलि, सािाजिक पररचालक 
िथा बाल अलिकारकलियहरुिध्य ेआिश्यकिाअनसुार सिािसे हनु ेगरी लनजिि अिलिका लालग बढीिा िीन 
सदस्यीय उपसलिलि िा काययटोली गठन गरी पररचालन गनय सक्नछे ।  

२ उपदफा (१) बिोजिि गठन हनुउेपसलिलि िा कायय टोलीको काि, कियव्य र अलिकार कायय प्रकृलि 
अनसुार काििा खवटएको िा काि गरे िापि टोली  िा सदस्यले पाउने भिा िा पाररश्रलिक िा सेिा सवुिलि 
िथा अन्य काययविलि गाउँपाललकाको प्रचललि लनयिानसुार सलिलिले िोकी द्बदए बिोजिि हनुछे ।  

७. विविििः स्थानीय बाल अलिकार सलिलिलाई अंग्रिेीिा Local Child Rights Board भलननेछ ।  

 


