
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्धविधि, २०७८ 

प्रस्तािनााः 

बालबाधलका सम्बन्िी ऐन २०७५को दफा ८ को उपदफा १० एिम ् दफा ६१ को उपदफा (१) सँग 
सम्बन्न्ित रही धसस्न ेगाउँपाधलकामा बाल अधिकार प्रिर्द्धन एिम ्बालसंरक्षणको कार्ध प्रभािकारी रुपमा लाग ु
गनाध बान्छनीर् भएको हुँदा गाउँ कार्धपाधलकाबाट धमधत २०७८।०९।२३ गते स्िीकृत गरी र्ो कार्धविधि 
जारी गररएको छ। 

पररच्छेद-१ 
प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो कार्धवििीको नाम “बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्धविधि, 
२०७८” रहेको छ। 

(२) र्ो कार्धविधि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथध नलागेमा र्स कार्धविधिमा- 

(क) “ऐन” भन्नाले बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ सम्झन ुपछध । 

(ख) “कमधचारी छनौट सधमधत” भन्नाले गाउँपाधलका करारमा कमधचारी छनौट गनध गठित करार 
कमधचारी छनौट तथा व्र्िस्थापन सम्बन्िी कार्धविधि, २०७६ बमोन्जमको छनौट गनध गठित 
करार कमधचारी छनौट तथा व्र्िस्थापन सम्बन्िी कार्धविधि, २०७६ बमोन्जमको छनौट 
सधमधतलाई जनाउँछ । 

(ग) “बालकल्र्ाण अधिकारी एिम ् बाल अधिकार अधिकृत” भन्नाले प्रविर्ागत रुपमा पाधलकामा 
बालबाधलकाको के्षत्रमा काम गने गरी धनर्कु्त गररएको िा बालबाधलकाको के्षत्रमा काम गने 
न्जम्मेिारी प्राप्त कमधचारीलाई जनाउनछे । 

(घ) “सधमधत” भन्नाले बालबाधलका सम्बन्िी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा (२) बमोन्जमको 
स्थानीर् बाल अधिकार सधमधत एिम ्कार्धविधि अनसुार िडा स्तरमा गठित बाल संरक्षण सधमधत 
एिम ्बालअधिकार सधमधत सम्झन ुपछध । 

(ङ) “बाल संरक्षण सधमधत” भन्नाले र्सै कार्धविधि अनसुार गिन गररएको बालबाधलकाको संरक्षणका 
लाधग टोल, विद्यालर्, िडा एिम ्पाधलकामा गठित सधमधत सम्झन ुपछध  

(च) “संस्था” भन्नाले बाल गहृ, बाल सिुार गहृ, पनुस्थाधपना केन्र, धनगरानी कक्ष तथा अस्थार्ी 
संरक्षण सेिा सञ्चालनको धनन्म्त प्रचधलत कानून बमोन्जम दताध भई स्िीकृत वििानमा त्र्स्तो सेिा 
सञ्चालन गने व्र्िस्था राखी तोवकए बमोन्जम संस्थागत रुपमा बाल संरक्षण कार्धर्ोजना, बाल 



संरक्षण मापदण्ड, कार्धविधि तथा आचार संवहता स्िीकृत गरी स्थापना तथा सञ्चालन गनध र्ोग्र् 
इच्छुक संस्थालाई सम्झन ुपछध । 

(छ) “बाल गहृ प्रमखु, सञ्चालक र व्र्िस्थापक” भन्नाले बाल गहृका स्िीकृत वििान अनसुार बाल 
गहृको प्रमखु कार्धकारी अधिकार भएको व्र्न्क्तलाई प्रमखु, कार्धकारी सधमधत िा सञ्चालक 
सधमधतका अध्र्क्ष लगार्त सदस्र्लाई सञ्चालक र प्रमखु कमधचारीको रुपमा रही न्जम्मेिारी िहन 
गने कमधचारीलाई िहन गने कमधचारीलाई व्र्िस्थापक सम्झन ुपछध । 

(ज) “जोन्खमपूणध अिस्थामा रहेका बालबाधलका” भन्नाले देहार्का अिस्थामा रहेका बालबाधलका 
सम्झन ुपछध। 

(१) अपहरणमा परेका िा हराएका, 
(२) बेच विखन तथा ओसार पसारमा परेका, 
(३) सडक बालबाधलका िा सडकमा रहेका, 
(४) जोन्खमपूणध व्र्िसार् िा काममा लागेका, 
(५) अलपत्र िा बेिारीस भएका, 
(६) बाल र्ौन दवु्र्धिहारमा परेका 
(७) बालबाधलका धबरुर्द्को वहंसामा परेका, 
(८) अपाङ्गता भएका 
(९) ससु्त मनन्स्थधत भएका 
(१०) एचआइभी संिधमत भएका, 
(११) प्राकृधतक प्रकोप तथा दैिी विपदमा परेका 
(१२) दूघधटना भएका िा मानि धसन्जधत विपदमा परेका 
(१३) बन्िक बनाइएका िा जबरजस्ती क्ष्रमबाट पीधडत भएका 
(१४) घरेल ुकामदारका रुपमा लगाइएका िा कमलरी भएका र 

(१५) बाल अधिकार सधमधतले तोकेको अन्र् बालबाधलका । 

झ) “हेरचाहकताध”  भन्नाले संस्थागत तथा िैकन्ल्पक हेरचाहमा रहेका बालबाधलकाको प्रत्र्क्ष हेरचाह िा 
संरक्षण कार्ध गने िर्स्क मवहला िा परुूष सम्झन ुपछध। 

ञ) “अनौपचाररक हेरचाह” भन्नाले अन्ततर्ार प्राप्त प्रशासधनक िा न्र्ावर्क धनकार्को धनणधर् िा आदेश धबना 
बालबाधलका, बाबआुमा िा अन्र् व्र्न्क्तको पहलमा आ्नो व्र्न्क्तगत क्षमता िा हैधसर्त अनसुार आफन्त िा 
साथी िा अरूहरुले एक धनन्ित अिधिसम्म पाररिाररक िातािरणमा राखेर हेरचाह सम्झन ुपछध । 



ट) “औपचारिक हेिचाह” भन्नाले अख्तियाि प्राप्ि प्रशासननक वा न्यानयक ननकयको ननर्णय वा आदेशमा सावणजननक 
ननकाय, संस्था वा पारिवारिक वािाविर्मा िाखेि हेिचाह सम्झनु पर्ण । 

ठ) “सामाख्जक कायणकिाण” भन्नाले मान्यिा प्राप्ि ववश्वववध्यालयबाट सामाख्जक कायण ववषयमा स्नािक िह उिीर्ण 
भएको वा कुनै पनन ववषयमा स्नािक उिीर्ण गिी कम्िीमा दईु महहनाको सामाख्जक कायणकिाणको िालीम ललएको 
व्यख्ति समेिलाई बुझाउछर् । 

ड) “कायणववधि” भन्नाले बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्धविधि, २०७८ लाई सम्झनपुछध । 

पररच्छेद २ 

३. स्थानीर् बालअधिकार सधमधतको गिन, काम, कतधव्र् र अधिकाराः (१) स्थानीर् बालअधिकार 
सधमधतको गिन, प्रविर्ा देहार्बमोन्जम हनुछेाः 

क) गाउछ पाललकाको उपाध्यक्ष 

ख) सामाख्जक ववकास सलमनिको संयोजक 

ग) प्रमुख प्रशासककय अधिकृि 

घ) लशक्षा यूवा िथा खेलकुद शाखा प्रमुख 

ङ) स्थानीय िहको प्रहिी प्रमुख 

च) स्थानीय स्वास््य शाखाको संयोजक 

छ) सामुदानयक ववध्यालयको प्र.अ.हरु मध्येबाट सलमनिले मनोननि गिेका १ जना   - सदस्य 

ज) बालबाललकाको क्षते्रमा कायणिि गै.स.स.बाट सलमनिबाट मनोननि १ जना        -सदस्य 

झ) महहला बालबाललका िथआ समाज कल्यार् शाखाको प्रनिननधि- सदस्य 

ञ) गाउछ  बाल संजालबा एक एक जना बालक ि बाललका मध्यबाट २ जना- सदस्य 

ट) महहला स्वयंसेववकाहरु मध्येबाट एक जना- स 

ि) बाल कल्यार् अधिकािी (बाल अधिकाि अधिकृि)- 

गाउँपाधलका अध्र्क्षलाई र्स सधमधतको संरक्षकको रुपमा विशेष आमन्त गररनेछ् बैिक कुल 
पदाधिकारीको कम्तीमा ५१ प्रधतशत संतर्ा पगेुमा बैिकले गरेको धनणधर् मान्र् हनुछे । 

४. स्थानीर् बालअधिकार सधमधतको काम कतधव्र् र अधिकाराः 
क) सधमधतको धनणधर्हरु कार्ाधन्िर्न गने गराउने। 

ख) बाल संरक्षण सम्बन्िी र्ोजना, कार्धिम तथा प्रगधत प्रधतिेदन तर्ार गरी अनमुोदनका लाधग गाउँ 
सभा एिम ्गाउँ कार्धपाधलकामा पेश गने । 



ग) पाधलका धभत्र रहेका बालगहृ, बाल सिुारगहृ, पनुस्थाधपना केन्र, अस्थार्ी सेिा संरक्षण केन्र 
जस्ता आिासीर् केन्र एिम ्सम्पणुध बालअधिकार सम्बन्िी घटनाहरु अनगुमन, धनरीक्षण, 
आिश्र्क धनदेशन ठदई आिश्र्क सिुारका लाधग पहल गने । 

घ) बाल अधिकार संरक्षण एिम ्प्रिर्द्धन सम्बन्िी ताधलम पाधलका, िडास्तर एिं सरोकारिालाहरुसुँ 
आिश्र्क समन्िर् गने। 

ङ) बालबाधलकासँग सम्बन्िीत सरकारी एिम ्गैर सरकारी धनकार्सँग आिश्र्क समन्िर् गरी 
बालबाधलकाको हकवहत संरक्षणका विषर्मा कार्धिम तथा स्रोत व्र्िस्थापन गरी पररचालन 
गने। 

च) बालअधिकार संरक्षण तथा सम्िर्द्धन सम्बन्िी प्रचार प्रसार तथा सचेतना अधभिृवर्द् गने । 

छ) बालबाधलका सम्बन्िी प्रधतिेदन तर्ार गरी असार मसान्तमा कार्धपाधलका, प्रदेश बालअधिकार 
सधमधत र बालअधिकार पररषदमा पिाउन।े 

ज) सधमधतको दीघधकाधलन नीधत, र्ोजना र कार्धिम स्िीकृत गने । 

झ) सधमधत व्र्िन्स्थत एिम ्स्रोत सािन तथा जनशन्क्त व्र्िस्थापन पररचालन गने । 

ञ) बालमैत्री पाधलका घोषणाका लाधग बालमैत्री िडा घोषणामा िडा स्तरीर् बाल संरक्षण सधमधत 
एिम ्िडा स्तरीर् बालअधिकार सधमधतसँग आिश्र्क समन्िर् एिम ्र्ोजना धनमाधण गरी 
कार्ाधन्िर्नमा जोड गने । 

ट) बालबाधलकाको हक, वहत तथा अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्न्ित बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल 
विकास र बाल सहभाधगताका लाधग अन्र् आिश्र्क कार्धिम धनिाधरण गरी कार्ाधन्िर्न गने 
गराउने। 

ि) िडा स्तरीर् बाल संरक्षण सधमधत एिम ्िडा सतरीर् बालअधिकार सधमधत गिन ताधलम एिम ्
थप विर्ाधसलता जोड गने । 

ड) बालक्लब गिन तथा पररचालन गरी सामान्जक विकृधत लगार्तका कार्धमा जोड गने । 

ढ) सधमधतले आिश्र्कता अनसुार आ्नो अधिकार बालकल्र्ाण अधिकारी (बाल अधिकार 
अधिकृत)लाई प्रत्र्ार्ोजन गनध सक्नेछ । 

ण) कार्धपाधलकाको परामशधमा अन्र् एिम ्बालबाधलका सम्बन्िी कार्ध गने एिम ्सम्बन्िीत अन्र् 
सधमधतहरु सविर् बनाउने । 

त) आिश्र्कता अनसुार सधमधतको बैिक जधत बेलापधन बस्न सक्नेछ र कम्तीमा िषधको ३ पटक 
अधनिार्ध बैिक बस्न ुपनेछ । 

५. िडा स्तरीर् बाल संरक्षण सधमधत एिम ्बाल अधिकार सधमधत 

क) िडा अध्र्क्ष –संर्ोजक 



ख) िडा सधमधतका जन धनिाधन्चत प्रधतधनिीहरु मध्रे्बाट मवहला सवहत २ जना –सदस्र् 

ग) न्शक्षक एिम ्िडाको सबै भन्दा उच्च तहको विध्र्ालर्को प्र.अ-सदस्र् 

घ) मवहला स्िास्थ कार्धकताधहरु मध्र्बा १ जना – सदस्र् 

ङ) सम्बन्न्ित िडामा बालबाधलकाको के्षत्रमा काम गने गै.स.स. मध्र्बाट १ जना- सदस्र् 

च) िडा न्शक्षा सधमधतबाट १ जना- सदस्र् 

छ) आठदिासी, जनजाती, अल्पसंतर्ाबाट प्रधतधनधित्ि हनुेगरी मवहला सवहत २ जना –सदस्र् 

ज) सम्बन्न्ित िडामा रहेको प्रहरी कार्ाधलर्को प्रमखु १ जना – सदस्र् 

झ) बालमैत्री स्थानीर् शासन प्रिर्द्धनमा काम गने व्र्न्क्त मनोधनत १ जना- सदस्र् 

ञ) िडा स्तरीर् बाल संजालको प्रधतधनिी एिम ्बालक्लब वप्रधनधि १ जना- सदस्र् 

ट) सम्बन्न्ित िडाको िडा सन्चि –सदस्र् 

ि) बालबाधलकाको विषर् हेने कमधचारी –सदस्र् सन्चि 

६. बाल संरक्षण सधमधत एिम ्बालअधिकार सधमधतको काम, कतधव्र् र अधिकाराः 
क) विशेष हेरचाह एिम ्संरक्षण विवहन बालबाधलकाको तथर्ांक संकलन गरी, अद्यािधिक गने र  

पाधलका, िडा एिम ्स्थानीर् बालअधिकार सधमधतमा पेश गने। 

ख) सम्बन्न्ित िडामा बालबाधलकाको के्षत्रमा कार्धरत गैर सरकारी संस्था, बालक्लब, समूह, बाल 
संरक्षण सधमधत िा बालअधिकार सधमधत, मेलधमलाप केन्र लगार्तका धनकार्हरुको फेहररस्ता 
तर्ार पाने र र्स्ता धनकारहरुसँग समन्िर्, सहकार्ध र साझेदारी गरी बालअधिकारको 
संिर्द्धनात्मक र संरक्षात्मक कार्धहरु गने गराउने । 

ग) बालबाधलकाको के्षत्रमा स्थानीर् आिश्र्कता पवहचान गरी स्थानीर् सरकारका विधभन्न धनकार्हरु 
र विकासका साझेदार संस्थाहरुको समन्िर्मा समदुार्मा आिाररत कार्धिमको तजुधमा एिम ्
कार्ाधन्िर्न गने, गराउने आिश्र्क समन्िर् गने । 

घ) बालअधिकारको शंरक्षण र संिर्द्धनका धनधमत चेतना अधभिृवर्द्, जागरण सजृना गने । 

ङ) स्थानीर् संघसंस्थालाई बालबाधलकाको के्षत्रमा कार्ध गने उत्प्ररेणा, समन्िर् साझेदारी गने। 
कार्धिम संचालन गनधको लाधग आिश्र्क परामशध, सझुाि तथा धनदेशन ठदन।े 

च) बालअधिकार हननका सम्िन्िमा कुनै पधन माध्र्मबाट जानकारीमा आएका घटना एिम ्
उजरुीहरुलाई सम्बन्न्ित धनकार्मा धसफाररस गरी पिाउने एिम ्समन्िर्कारी भधुमका धनिाधह गरी 
बालबाधलकाको सिोतम वहतलाई ध्र्ान राखी घटना व्र्िस्थापनमा सहर्ोग गने । 

छ) बालबाधलकाको धनधमत आकान्स्मक सहर्ोग तथा ठदगो विकासका लाधग क्ष्रोत (आधथधक, भौधतक 
तथा मानिीर्) व्र्िस्था धमलाउने । 



ज) बाल संरक्षणका विषर्मा िकालत गने र स्थानीर् बालअधिकार सधमधतलाई बालअधिकार प्रिर्द्धन 
सम्बन्िी आिश्र्क सहर्ोग गने । 

झ) न्शक्षा, स्िास्थर् लगार्तका के्षत्रका बावषधक र्ोजनामा समेत बालसंरक्षण सम्बन्िी भधुमका (विशेष 
गरी बालवििाह, वहंसा, दवु्र्धिहार,आठदकको बारेमा सचुना प्रिाह तथा उजरुी) समािेश गनध 
सहन्जकरण गने। 

ञ) बालसंरक्षण सम्बन्िी कार्धका लाधग आिश्र्क पने सेिाहरु (जस्तै तत्काल आिश्र्कता पररपधुतध, 
सरुक्षा आिास, िैकन्ल्पक स्र्ाहार, मनोविमशध, उर्द्ार, पनुस्थाधपना, पाररिाररक न्शक्षा, कानूनी 
सहार्ता तथा उपचार, छात्रिृन्त, आर् आर।जन, आठद) को लाधग सम्बन्न्ित पाधलका िचाबाटै 
िा अन्र् सरकारी एिम ्गैरसरकारी सेिा प्रदार्क िा धनजी के्षत्रबाट पररचालन गनध सवकने गरर 
सनु्चकरण तथा धसफाररसको प्रबन्ि धमलाउन े। 

ट) अनधिकृत व्र्न्क्त, संस्था तथा धनकार्ले बालबाधलकाको दीघधकाधलन प्रभाि पने विषर्र्मा 
आफुखसुी धनणधर् गने िा घटना लकुाउने जस्ता कार्धहरु हनु नठदन धनर्धमत अनगुमन गने 

ि) बालबाधलकासँग सम्बन्न्ित ठदिसहरु पाधलका िडास्तरीर् धनकार्हरुसँगको समन्िर्मा मनाउन।े 

ड) िडा बाल संरक्षण सधमधत िा िडा स्तरीर् बालअधिकार सधमधतहरु, बालक्लब, संजालहरु एिम ्
सरोकारिालाहरु र पाधलका िडाबीच सहकार्ध र सम्पकध  गने । 

ढ) बालमैत्री िडा घोषणाका लाधग आिश्र्क पहल गने एिम ्स्थानीर् बालअधिकार सधमधतसँग 
आिश्र्क परामशध गने । 

ण) िडामा बालबाधलकासम्बन्िी सम्पन्न कार्धिम कार्ाधन्िर्नको प्रगधत स्थानीर् बालअधिकार 
सधमधतमा पेश गने । 

७. बालक्लब तथा संजाल गिन एिम ्पररचालनाः विद्यालर्, समदुार् एिम ्िडा र गाउँपाधलका स्तरीर् 
बाल संजाल गिन गरी पररचालन गनध पाधलका पाररत बालक्लब?सञ्जाल गिन तथा सहन्जकरण 
धनदेन्शका २०७४ अनसुार गने। 

 

 

पररच्छेद-३ 

बाल कल्र्ाण अधिकारी (बाल अधिकार अधिकृत) सम्बन्िी व्र्िस्था 
८. बालकल्र्ाण अधिकारी (बाल अधिकार अधिकृत)को धनर्नु्क्ताः १) बालबाधलका सम्बन्िी ऐन २०७५ 

को दफा ६१ को उपदफा (१) बमोन्जम प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा रहने एक जना बाल कल्र्ाण 
अधिकारी, स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतका सदस्र् सन्चिको रुपमा कार्ध गनध बाल कल्र्ाण 
अधिकृतको व्र्िस्था गनध सवकनेछ । 



२. बाल कल्र्ाण अधिकृतको धनर्नु्क्त, सेिा शतध सवुििा र कार्ध वििरण सम्बन्िी व्र्िस्था 

गाउँपाधलकाको करार कमधचारी छनौट र व्र्िस्थापन सम्बन्िी कार्धविधि, २०७६ र गाउँ 

कार्धपाधलकाको धनणधर्ानसुार हनुेछ। 

३) बाल कल्र्ाण अधिकृतको र्ोग्र्ता देहार्बमोन्जम हनुछे । 

क) नेपाली नागररक 

ख) मान्र्ता प्राप्त विश्वविद्यालर्बाट कम्तीमा कानून िा सामान्जक कार्ध िा सामान्जक अध्र्र्न 

विषर्मा स्नातक िा कुनै पधन विषर्मा स्नातक उपाधि हाधसल गरी बाल अधिकार, बाल संरक्षण, 

बाल कल्र्ाण तथा बाल न्र्ार्को के्षत्रमा रवह काम गरेको कार्ाधनभुि भएको, 

ग) पच्चीस िषध उमेर पूरा भएको, पैंचाधलस िषध ननाघेको 

घ) नैधतक पतन देन्खने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट करूरदार निहररएको, 

ङ) बाल अधिकार हनन ्तथा भ्रष्टाचारको कसूरमा सजार् नपाएको, 

च) सरकारी धनकार् तथा अिधसरकारी धनकार्सँग कुनै बाँकी बक्र्ौता नरहेको, 

छ) धनर्नु्क्त हुदँाको बखत राजनीधतक दलको सदस्र् नरहेको। 

३. कार्ध सम्पादन सम्झौता गनुधपनेाः १) गाउँपाधलकाले कमधचारी छनौट सधमधतको धसफारीसमा धनर्कु्त 
बाल अधिकार अधिकृत) पदमा धनर्कु्त व्र्न्क्तसँग धनर्नु्क्त पाएको पैँधतस ठदनधभत्र अथाधत प्रत्रे्क 
आधथधक िषधमा १ पटक कार्ध विभाजन गरी कार्ध सचुकगरु समेत धनिाधरण गरी कार्ध सम्पादन 
सम्झौता गनुध पनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोन्जमको कार्ध सम्पादन सम्झौतामा अन्र् कुराको अधतररक्त देहार्को विषर् 
उल्लेख गनुध पनेछ ; 
क) बाल कल्र्ाण अधिकारी (बाल अधिकार अधिकृत) ले गनुध पने काम, कतधव्र् र पूरा गनुध पने 
न्जम्मेिारी, 



ख) धनहले पेश गरेको प्रस्तािमा उन्ल्लन्खत सधमधतको व्र्िस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्िी बाल 
अधिकार संरक्षण र प्रिर्द्धन िा बाल कल्र्ाण कार्धर्ोजनाको वििरण र सोको समर् धसमा, 
ग) खण्ड (क) र (ख) बमोन्जमको कार्ध सम्पादन िा प्राप्त उपलन्धि मापन गने सूचकाङ्क िा आिार, 
घ) कार्ध सम्पादनको गणुस्तर मापनका अन्र् आिार । 

४. कार्ध सम्पादन सम्झौता  प्रगधत प्रधतिेदनको मूल्र्ाङ्कनाः १) कार्धपाधलका समक्ष प्राप्त हनु आएको प्रगधत 
प्रधतिेदनको मूल्र्ाङ्कन गनध सधमधतले एक उपसधमधत गिन गनेछ। 

२) बाल कल्र्ाण अधिकारी (बाल अधिकार अधिकृत)को िावषधक अिधिमा सम्दन बएको कामको 
पररमाण, लागत, उपलन्धि र गणुस्तर सम्झौतामा उल्लेख भए बमोन्जम भए नभएको मूल्र्ाङ्कन गरी 
उपदफा (१) बमोन्जमको उपसधमधतले कार्धपाधलका समक्ष प्रधतिेदन पेश गनुध पनेछ। 

३) उपदफा (२) बमोन्जम प्राप्त हनुा आएको प्रगधत प्रधतिेदनमा काब ु बावहरको पररन्स्थधत बाहेक 
कार्ध सम्पादन सम्झौता बमोन्जम कार्ध सम्पादन नभएमा िा अन्र् कुनै अनैधतक कार्ध गरेमा 
सम्बन्न्ित कार्धपाधलकाले सेिाबाट अिकास ठदनसेम्मको आिश्र्क काबाधही गनध सक्नेछ । 

तर र्सरी अिकास ठदन ुभन्दा पवहले बाल कल्र्ाण अधिकारी (बालअधिकार अधिकृत) लाई आ्नो सफाई 
पेश गने मनाधसब मौका ठदन ुपनेछ । 

५. काम, कतधव्र् र अधिकाराः १) बाल कल्र्ाण अधिकारी (बाल अधिकार अधिकृत) को काम, कतधव्र् 
र अधिकार बालबाधलका सम्बन्िी संन्घर् ऐन, धनर्मािली र र्स कार्धविधि अनसुार देहार् बमोन्जम 
हनुेछाः 
क) गाउँ कार्धपाधलका, स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतको धनणधर् एिम ् धनदेशनहरु कार्ाधन्िर्न गने 

गराउने। 

ख) स्थानीर् सरकारबाट स्िीकृत नीधत र र्ोजना अनरुुप सधमधतको िावषधक कार्धिम र बजेट तहुधमा 
तथा सोको प्रगधत प्रधतिेदन तर्ार गरी सधमधतको बैिकमा पेश गने । 

ग) स्िीकृत राविर्, प्रादेन्शक र स्थानीर् नीधत एिम ्र्ोजना अनरुुप िावषधक कार्धिम र बजेट तजुधमा 
तथा कार्ाधन्िर्न गनध स्थानीर् तहलाई सहर्ोग गने । 

घ) बालबाधलका तथा बाल अधिकार सम्बन्िी समग्र स्थानीर् तथर्ाङ्क संकलन तथा प्रशोिन गरी, 
गराई बालबाधलका सम्बन्िी स्थानीर् िावषधक न्स्थधत प्रधतिेदन तर्ार गरी सधमधतको स्िीकृधतले 
प्रकाशन गने र प्रत्रे्क आधथधक िषध समाप्त भएको तीन मवहनाधभत्र र्सको एक-एक प्रधत प्रदेश 
बाल अधिकार सधमधत र राविर् बाल अधिकार पररषद् समक्ष पेश गने । 



ङ) स्थानीर् तहमा बालबाधलका के्षत्रमा कार्धरत व्र्न्क्त तथा धनकार्हरुलाई समन्िर्, सहकार्ध एिम ्
पररचालन गने । 

च) आन्तररक िमधपतु्र िमधपतु्री धलन ेठदने व्र्न्क्तलाई स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतमा सून्चकृत गने र 
धलखत तर्ार गनध सहर्ोग गने । 

छ) आन्तररक िमधपतु्र िमधपतु्री, संरक्षक धनर्कु्त तथा तोक्न ेकार्धमा सम्बन्न्ित धनकार्लाई सहर्ोग 
तथा सहन्जकरण गने । 

ज) स्थानीर् तहधभत्र सञ्चालनमा रहेका बाल गहृ, बाल सिुार गहृ, पनुस्थाधपना केन्र, अस्थार्ी संरक्षण  
सेिा केन्र, धनगरानी कक्ष जस्ता आिासीर् संरक्षण गहृको अनगुमन तथा धनरीक्षण गने, धनदेशन 
ठदने तथा पषृ्ठपोषण गने र बन्द गनध आिश्र्क भएमा कार्धपाधलका एिम ्समबन्िीत धनकार्मा 
धसफाररस गने । 

झ) बालबाधलकाको हक वहतको संरक्षण तथा शारीररक र मानधसक विकास सम्बन्िी स्थानीर् तहको 
दीघधकाधलन नीधत र र्ोजना तजुधमा गरी सधमधतको बैिकमा पेश गने । 

ञ) सधमधतसँग सम्बन्न्ित मदु्दा माधमलाको सन्दभधमा अदालत तथा न्र्ावर्क सधमधत िा धनकार्लाई 
जिाफ तथा प्रधतउतर ठदने । 

ट) बालबाधलकाको सिोतम वहतका धनन्म्त नेपाल प्रचधलत कानून, बाल संरक्षण नीधत, मापदण्ड तथा 
बालमैत्री समाज स्थापनाका लाधग सम्बन्न्ित धनकार्सगँ समन्िर्, सहर्ोग, सहजीकरण तथा 
सहकार्ध गने । 

ि) कार्ध सम्पादन सम्झौता बमोन्जमको कार्ध प्रगधत प्रत्रे्क ६-६ मवहनाको अिधिमा सम्बन्न्ित 
स्थानीर् तहको कार्धपाधलका समक्ष पेश गने । 

ड) बालमैत्री स्थानीर् शासन प्रिर्द्धनमा र्ोजना धनमाधण गरी कार्ाधन्िर्नमा जोड गने । 

ढ) बाल संरक्षण सम्बन्िी िडा स्तर सम्म बाल संरक्षण सधमधत एिम ्बालक्लब गिन र पररचालन 
प्रभािकारी रुपमा गने गराउने । 

ण) संरक्षण विवहन एिम ्जोन्खममा परेका बालबाधलकाको हेरचाहकताधको लाधग प्रबन्ि धमलाउने। 

त) सामान्जक कार्धकताधलाई बालअधिकार प्रिर्द्धन कार्धमा जोड गने गराउने । 

थ) बालबाधलकालाई वहतका लाधग बालगहृ एिम ् संरक्षण केन्र तथा आिश्र्कतानसुार धसफाररस 
गने। 

द) बालबाधलकासँग सम्बन्िीत सम्पूणध कार्ध प्रमखु प्रशासवकर् अधिकृतसँग आिश्र्क समन्िर् गदै 
धसफाररस गने । 

ि) स्थानीर् बालअधिकार सधमधतको प्रशासवकर् प्रमखु भई कार्ध सम्पादन गने । 

न) गाउँ कार्धपाधलका एिम ्सधमधतबाट प्रत्र्ार्ोन्जत अन्र् काम गने गराउने । 



६. अन्र् कार्धाः  बाल कल्र्ाण अधिकारी (बाल अधिकार अधिकृत), स्थानीर् बाल अधिकार सधमधत र 
अन्ततर्ार प्राप्त अन्र् धनकार्ले िैकन्ल्पक हेरचाह प्रदान गने व्र्न्क्त, पररिार, संस्था तथा धनकार्को 
धनर्धमत अनगुमन गरी देहार्मा उल्लेख गररएका समेतका सेिा तथा हकअधिकारबाट कुनै पधन 
बालबाधलका बन्ञ्चत नभएको सधुनन्ित गने कार्धमा पहल गनुधपनेछाः- 

क) जन्मदताध 
ख) विद्यालर् उमेरका बालबाधलकालाई औपचाररक न्शक्षा 
ग) सरकारबाट प्रदान गरेको छात्रिृन्त 

घ) स्िास्थर् सेिा र स्िास्थोपचार 

ङ) सरकारबाट प्राप्त भएको सामान्जक सरुक्षा सहर्ोग 

च) आ्नो जाधत, िमध र संस्कृधत अनसुार चाडपिध माने्न तथा सांस्कृधतक गधतविधिमा सहभागी हनुा पाउन े
अधिकार, 

छ) स्थानीर् तहबाट प्राप्त हनुे सेिा तथा सवुििा 
ज) बढ्दो उमेर, पररपक्िता तथा विकासको अिस्था अनसुार पररिार, समदुार्, स्थानी तह, न्जल्ला, प्रदेश 

तथा राविर् स्तरमा सहभागी हनु पाउने अधिकार 

झ) प्रचधलत कानून, नीधत, र्ोजना तथा कार्धिमबाट प्राप्त हनुे सबै अिसर तथा सवुििा । 

ञ) विद्यालर् शान्न्त क्षेत्र सम्बन्िी कार्ध, 
ट) बाल अधिकार हननका घटना 
ि) बालवििाह न्रू्धनकरण सम्बन्िी सचेतना एिम ्िोस कार्धर्ोजना धनमाधण एिम ्कार्ाधन्िर्न । 

 

पररच्छेद ४ 

विविि 

७. बचाउाः बालबाधलकाको हक, वहत प्रिर्द्धनका लाधग र्स अन्घ गाउँपाधलकामा भएका कार्धहरु र्सै 
कार्धविधि अनसुार भएका माधननेछन ्। 

८. अमान्र् हनुाेः र्स कार्धविधिमा भएका प्राििानहरु संघीर् र प्रदेश कानून तथा प्रचधलत कानूनसँग 
बान्झएमा बान्झएको हदसम्म अमान्र् हनुेछ । 

 


