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अपिपिमाल गाउँिाललका  

अपिहिमाल गाउँिाललकामा स्थानिय बाल अधिकार सलमनि गठि िथा 
सत्र्चालि सम्बन्धि काययपिधि, २०७९ 
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सुदरुिन्चचम प्रदेश 

 

  

काययिाललकाबाट स्िीकृि लमनिM– २०७९÷०३÷०५ 



अपिहिमाल गाउँिाललकामा स्थानिय बाल अधिकार सलमनि गठि िथा 
सत्र्चालि सम्बन्धि काययपिधि, २०७९ 

बालबाललका सम्बधिी ऐि , २०७५ को दफा ६० को उिदफा ( ३) बमोन्िम बाल 
अधिकारको संरक्षण र संिर्धदयिका लाधग काययपिधि निमायण गिय िाञ्छनिय 
भएकोले स्थािीय सरकार सत्र्चालि ऐि २०७४ को दफा १०२ प्रयोग गरी 
अपिहिमाल गाउँिाललकाले यो काययपिधि बिाई लाग ुगरेको छ । 

 

िररच्छेद – १ 

प्रारन्म्भक 
१. संक्षक्षप्ि िाम र प्रारम्भ 

(१) यस काययपिधिको िाम अपिहिमाल गाउँिाललकामा स्थािीय बाल अधिकार 
सलमनि गठि िथा सत्र्चालि काययपिधि, २०७९ रिेको छ । 

(२) यो काययपिधि स्िीकृि भएको लमनि देखख प्रारम्भ िुिेछ। 
२.  िररभाषा : पिषय र प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा यस काययपिधिमा 
(क) ‘’ऐि’’ भधिाले बालबाललका सम्बधिी ऐि, २०७५ सम्झिु िछय। 

(ख) ‘’मधरालय’’ भधिाले िेिाल सरकारको बाल बाललका सम्बधिी पिषय िेि े           

मधरालय सम्झिु िछय। 

(ग)’’प्रदेश’’ मधरालय भधिाले सुदरू िन्चचम प्रदेशको साकमान्िक पिकास 
मधरालय सम्झिु िछय। 

(घ) ‘’प्रदेश सलमनि’’ भधिाले बालबाललका सम्बधिी ऐि , २०७५ को दफा ६० को 
उिदफा ( १) बमोन्िमको प्रदेश बाल अधिकार सलमनि सम्झिु िछय। 

(ङ)  ‘’गाउँिाललका’’ भधिाले अपिहिमाल गाउँिाललका सम्झिु िछय। 

(च) ‘’सलमनि’’ भधिाले यस काययपिधि दफा ३ र ५ बमोन्िमको स्थािीय बाल 
अधिकार सलमनि सम्झिु िछय। 

 

 
 
 



िररच्छेद – २ 

३. स्थािीय बाल अधिकार सलमनिको गठि: (१) बालबाललकाको 
अधिकार  िथा िकहििको संरक्षण र सम्बर्दयिि गिय गाउँिाललकामा देिाय 
बमोन्िमको स्थािीय बाल अधिकार सलमनि रिि ेछ। 
(क) उिार्धयक्ष िा उिार्धयक्षले िोकेको काययिाललका सदस्य -                अर्धयक्ष                             

(ख) उिार्धयक्षले िोकेको महिला िडा सदस्य सहिि दइु ििा िडा सदस्य -                                                                                                     

-  सदस्य 

(ग) लशक्षा शाखा प्रमुख                                      - सदस्य 

(घ)स्िास््य शाखा प्रमुख                                    - सदस्य 

(ङ) गाउँिाललका लभरको प्रिरी कायायलय प्रमुख                     -सदस्य 

(च) उिार्धयक्षले िोकेको मार्धयलमक पिर्दयालयको प्रिािार्धयािक िा लशक्षक                                                   
-सदस्य 

(छ) बाल अधिकारको के्षरमा कायायिुभि भएका ब्यन्ति मर्धये बाट उिार्धयक्षले 
मिोियि गरेका दईु ििा                            -सदस्य                                                                      

(ि) महिला समुि िा संस्थाको प्रनिनिधि                         - सदस्य                                            

(झ) महिला बालबाललका िथा समाि कल्याण शाखा प्रमुख            सदस्य- सधचि                              

(२)  मिोनिि सदस्यको िदािधि चार बषयको िुिेछ । 

४. गाँउ बाल सलमनिको काम ,कियव्य र अधिकार : (१) दफा ३ 
बमोन्िम गहठि िुिे स्थािीय बाल अधिकार सलमिको काम,कियव्य र अधिकार 
देिाय  बमोन्िम िुिेछ ।  

  (क) सलमनिको हदघयकाललि निनि , योििा र िापषयक काययक्रम िथा बिेट 
ििुयमा गिे , 

  (ख) बालबाललकाको अधिकारको सम्माि ,संरक्षण ,प्रिियि र िररिुनि यका लाधग 
आिस्यक स्थािीय निनि ,कािूि, योििा,काययक्रम सस्थागि संयधरको ब्यबस्था 
गिय गाउँिाललकालाई सुझाि हदिे, 

 (ग)गाउँिाललकामा सञ्चाललि बालबाललका सम्बन्धि काययक्रमको अिुगमि र 
मुल्याङकि िथा सलमक्षा गरर सुझाि हदिे , 



 (घ)  बाल अधिकार सम्िन्धि काययक्रम कायायधियिका लाधग िेिाल सरकार , 
प्रदेश सरकार , अधय स्थािीय िि र अधय सरोकारिाला निकायिरुसँग समधिय  
िथा सिकायय गिे ।  

 (ङ) िेिाल िक्ष रिेका बाल अधिकार सम्िधिी अधिरान्रिय, के्षत्ररय सन्धिसंग 
सम्बन्धिि िि स्िररय आिधिक प्रनििेदि ियार गिय सिन्िकरण गिे , 

 (च) गाउँिाललका लभर िुि सतिे बाल पििाि,बाल श्रम, शाररररक िथा मािलसक  
िीडा िथा बाल यौि दवु्ययििार िस्िा सबै प्रकारका बालहिसंा रोकथाम, निषेि र 
नियधरण िथा सडक बालबाललकाको उदार ,िुि: स्थाििा ,संरक्षण र व्यबस्थािि 
र बालबाललका खोििलास िं.१०४ िथा बालिेल्िलाइि िं.१०९८ (दश िौ आठ ) 

िेिाल सधचालि सेिाअलभिहृद िस्िा काययमा समधिय , सियोग सिन्िकरण 
गिे , 

 (छ) बाल अधिकार संरक्षण िथा प्रिियि गिे सम्िधिमा सरोकारिालाको क्षमिा  
अलभिहृद गिे गराउिे, 

  (ि) बालबाललका  सम्बधिी प्रनििेदि ियार गरर  , प्रदेश मधरालय, रान्रिय 
बाल अधिकार िररषर्द र सम्बन्धिि निकायिरुमा िठाउिे । 

  (झ) बालबाललका सम्िधिी स्थानिय ि्याङ्क / पििरण संकलि 

,अलभलेखखकरण िथा सुचिा प्रणाललको पिकास,व्यिस्थािि र सुदृहिकरणमा 
सियो गिे , 

 (ञ) बालसंरक्षण िथा बाल अधिकार प्रिियिका लाधग संचालि िुिे रान्रिय\ 
प्रादेलशक र गाउँिाललकाको  अलभयािमा सियोग गिे , 

 (ट) िमयिुर िमयिुरी ललि हदि चाििे दम्िनि िथा व्यन्तिलाइ गाउँिाललकामा 
सुधचकृि गरर आधिररक िमयिुर िमयिुरी ललिे हदिे काययलाई व्यिन्स्थि गिय 
सिन्िकरण गि े, 

 (ठ)पिशेष संरक्षणको आिस्यकिा भएका िथा अिाथ बालबाललकालाई िमयिुर 
िमयिुरी ललि ,हदि संरक्षक र माथिर नियुति गिय गाउँिाललका र अदालिलाई 
सियोग गि े, 

 (ड)प्रचललि कािुि िथा मािदण्ड बमोन्िम सधचालि िुि िसकेका बाल गिृ , 
बाल सुिार गिृ , अस्थायी संरक्षण सेिा केधर ,िुिस्थायििा केधर  िथा 
सामान्िकककरण केधरिरुलाई सुिारका लाधग निदेशि हदिे । निदेशि िालिा 



िगरेमा बधद िथा कािायहि गिय सुझाि सहिि सम्बन्धिि निकायमा लसफाररस 
गिे , 

 ( ि) गाउँिाललकालभर सधचाललि बाल गिृ ,अस्थायी संरक्षण सेिा केधर , 
िुिस्थायििा केधर लगायिमा आधश्रि बालबाललकाको समग्र न्स्थनि र उिलब्ि 
सेिाको गणुस्िर िथा प्रभािकाररिाको सम्बधिमा देिायका बुदािरुमा अिुगमि 
टोली\ सलमनि गठि गरर अिुगमि गिे \गराउिे ।  

(१) बालबाललकाको िैयन्तिक पििरण अिािधिक गररराखकेो छ िा छैि , 

(२) बालबाललकालाई नियलमि रुिमा लशक्षा िथा िाललम प्रदाि गररएको छ 
कक छैि , 

(३) बाल तलब गठि गरर बालबाललकालाई  खलेकुद मिोरधिि िथा 
सांस्कृनिक काययक्रम लगायि बाल सिभाधगिा िस्िा अधय कक्रयाकलािमा 
संलग्ि गराईएको छ िा छैि , 

(४) बालबाललकालाई ऐि , प्रचललि कािुि मािदण्ड बमोन्िमको सुपििा 
प्रदाि गररएको छ िा छैि  

(५) बाल गिृ , बाल सुिार गिृ ,अस्थानय संरक्षण सेिाकेधर , िुिस्थायििा 
केधर िथा सामान्िकककरण केधरमा कुिै अिान्ञ्छि कायय भए गरेको छ 
िा छैि , 

  (ण) िोककए बमोन्िमका अधय कायय  

(२) गाउँ बालअधिकार सलमनिले उिदफा (१) बमोन्िम आफुलाई प्राप्ि अधिकार 
मर्धये केहि अधिकार आिचयकिा अिुसार सदस्य सधचिले  गिय सतिे छ ।  

५ . िडा बालअधिकार सलमनिको गठि : गाउँिाललकामा प्रत्येक िडा 
लभर देिाय बमोन्िमको िडा बालअधिकार सलमनि रििेछ ।  

१. िडा अर्धयक्ष\अर्धयक्षले िोकेको व्यन्ति             - अर्धयक्ष                                   

२. िडा  महिला सदस्य                          -  सदस्य                           

३. िडा लभरको स्िास्थय संस्था प्रमुख प्रनिनिधि       - सदस्य                            

४. िडा लभरका सामुदानयक पिर्दयालयिरु िा सस्थागि पिर्दयालयिरु 
मर्धयेबाट  िडाअर्धयक्षले िोकेको एक ििा प्र.अ.                  -सदस्य  

५. महिला संस्था/िडा महिला सञ्िाल प्रनिनिधि         - सदस्य       



६. बाल अधिकार के्षरमा कायायिुभि भएको िडा अर्धयक्षले िोकेको ब्यन्ति -
सदस्य                     

७. िडा सधचि-                               सदस्य - सधचि                

४. िडा बाल अधिकार सलमनिको काम कियव्य र अधिकार 

(१) बाल अधिकारको के्षरमा स्थािीय आिचयकिा िहिचाि योििा ििुयमा 
गिे र काययक्रम कायायधियि गिे, गराउिे। 

(२) िडालभर पिशेष संरक्षणको आिचयकिा भएका बालबाललकाको ि्याङ् 
संकलि गिे , अिधिक गिे र गाउँ बाल अधिकार सलमनि समक्ष िेस 
गि।े 

(३) िडालभर बालबाललकािरुका के्षरमा काययरि संघसंस्था,बालतलब 
लगायिका सरोकारिाला बीच आिचयक समधिय र सिकायय गरी बाल 
अधिकार सम्बन्धि सरंक्षणात्मक र प्रबर्धदिायत्मक काययिरु गि े, गराउिे। 

(४) बाल अधिकारको के्षरमा स्थािीय संघ संस्थालाइ कायय गिय उत्प्रेररि 
गिे। 

(५ )िोखखममा िरेका बालबाललकालाइ ित्काल उर्धदारका लाधग स्थािीय   

बाल अधिकार सलमनि र समबन्धिि निकायसंग समधिय गिे। 

(६) िडालभर बाल अधिकार ििि ्भएका घटिाका सम्बधिमा सम्बन्धिि 
निकायसंग समधियकारी भूलमका नििायि गिे। 

(७ )आिचयकािा अिुसार बालबाललकािरुको निलमत्त आकन्स्मक सियोगको 
ब्यिस्था गि े। 

(८)  बाल अधिकारको सम्माि संक्षरण र प्रिर्दयििका लाधग िकालि गि ेर 
िडा सलमनिलाई बाल अधिकारको के्षरमा आिचयक सुझाि हदिे 

(९) िडालभर बालबाललकाका सम्बधिमा भए गरेका काययक्रमिरुको 
अिुगमि गिे प्रनििेदि ियार गिे र गाउँ बालअधिकार सलमनि समक्ष 
िेस गि े

(१०) िोककए बमोन्िम अधय काययिरु गिे गराउिे 

 



५. गाउँ / िडा बाल अधिकार सलमनिको बैठक सम्बन्धि 
काययपिधि : 

गाउँ बाल अधिकार सलमनि िथा िडा बाल अधिकार सलमनिको बैठक 
सम्बन्धि काययपिधि देिाय बमोन्िम नििायरण गररएको छ। 

(१) सलमनिको बैठक कन्म्िमा बषयको चार िटक अर्धयक्षले िोकेको लमनि 
समय स्थािमा बस्िे छ। 

(२) अर्धयक्षको निदेशिमा सलमनिको बैठक सदस्य सधचिले बिलाउिेछ। 

(३) सदस्य सधचिले सलमनिको बैठक बस्िे सूचिा सोहि बैठकबाट छलफल 
िुिे पिषयिरुको सूची सहिि िीि हदि अगाडड सलमनिका सदस्यिरुलाइ 
उिलब्ि गराउि ्ििेछ। 

(४ )सलमनिमा ित्काल कायम रिेका सदस्य संख्याको िचास प्रनिशि 
भधदा बहि सदस्यिरु उिन्स्थि भएमा सलमनिको बैठकको लाधग गणिूरक 
संख्या िुगेको मानििेछ। 

(५) सलमनिको बैठकको अर्धयक्षिा अर्धयक्षले गिछे र नििको 
अिुिन्स्थनिमा उिन्स्थि सदस्यिरुमर्धये बाट छािेको सदस्यले बैटकको 
अर्धयक्षिा गिछे। 

(६) सलमनिको बैठकको निणयय सलमनिको अर्धयक्ष र सदस्य सधचिर्दिारा 
प्रमाखणि गररिछे। 

(७ )बैठकमा उिन्स्थि सदस्यिरुको बिुमिको निणयय माधय िुिेछ र मि 
बराबर भएमा बैटकको अर्धयक्षिा गि े ब्यन्तिले निणययात्मक मि हदि 
सतिेछ। 

(८ )सलमनिको बैठक िथा सञ्चालि खचय गाउँिाललकाको नियमािुसार 
ििेछ। 

(९) बैटक सम्बधिी अधय काययपिधि सलमनि आफैले नििायरण गरे 
बमोन्िम िुिेछ। 

(१०) सलमनिको बैठकमा आिचयकिा अिुसार पिषयसंग सम्बन्धिि 
ब्यन्तििरुलाइ बमधरण गिय सककिेछ। 

 



६. उि सलमनि िा कायय टोली गठि गिय सतिे 
(१) स्थािीय सलमनिले आफूले गिुयििे कुिै काम सुचारुिले सञ्चालि 
गियका निलमत्त बाल पिशेषज्ञ िा पिज्ञ बाल, मिोपिज्ञ, समािसेिी 
समान्िक काययकिाय, लशक्षक, धचककत्सक, बाल तलबका प्रनिनिधि, 
सामान्िक िररचालक िथा बाल अधिकारकमीिरु मर्धयेबाट आिचयकिा 
अिुसार समािेस िुिेगरी निन्चचि अिधिका लाधग बिीमा निि सदस्यीय 
उि सलमनििा कायय टोली गठि गरी िररचालि गिय सतिेछ। 

(२) उिदफा १ बमोन्िम गठििुिे उि सलमनि िा कायय टोलीको काम 
कियव्य र अधिकार कायय प्रकृनि अिसार काममा खहटए िा काम गरे 
िाफि टोली िा सदस्यले िाउिे िाररश्रलमक िा भत्ता िा सेिा सुपििा िथा 
अधय काययपिधि गाउँिाललकाको प्रचललि नियमािुसार सलमनिले िोककहदए 
बमोन्िम िुिेछ। 

७. पिपिि 

स्थािीय बाल अधिकर सलमनिलाई अंगे्रिीमा Local Child Rights Board 

भनििेछ।  
 

 

                                 आज्ञाले  

                                 लक्ष्मण लसिं िामी 
                                  नि.प्र.प्र.अ. 


