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टोखा नगरपालिकामा स्थानीय बाि अलिकार सलमलि गठन िथा सञ्चािन सम्बन्िी
काययलिलि २०७७
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टोखा नगरपालिकामा स्थानीय बाि अलिकार सलमलि गठन िथा सञ्चािन सम्बन्िी काययलिलि,
२०७७
बािबालिका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ६० को उपदफा (३) र बाग्मिी प्रदेश सरकारको
प्रदेश बािबालिका सम्बन्िी ऐन २०७६ को दफा ४६ बमोलिम बाि अलिकारको संरक्षण र
संिर्द्यनका िालग काययलिलि लनमायण गनय िाञ्छलनय भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन
ऐन,२०७४ को दफा १०२ को अलिकार प्रयोग गरी टोखा नगरपालिकाको प्रशासकीय काययलिलि
लनयलमि गने ऐन २०७५ को दफा ४ बमोलिम टोखा नगरपालिका नगरकाययपालिकािे यो
काययलिलि बनाई िागु गरे को छ ।

पररच्छेद -१
प्रारलम्भक
१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययलिलिको नाम “टोखा नगरपालिकामा स्थानीय
बाि अलिकार सलमलि गठन िथा सञ्चािन सम्बन्िी काययलिलि, २०७७” रहेको ।
(२) यो काययलिलि स्िीकृ ि भएको लमलिदेलख प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमायसकाययलिलिमा :(क)

“ऐन” भन्नािेबािबालिका सम्बन्िी ऐन, २०७५ सम्झनुपछय ।

(ख)

“मन्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको बािबालिका सम्बन्िी लिषय हेनेमन्रािय
सम्झनुपछय ।

(ग)

“प्रदेश मन्रािय” भन्नािे िागमिी प्रदेशको सामालिक लिकास मन्रािय सम्झनुपछय
।

(घ)

“प्रदेश सलमलि” भन्नािे बािबालिका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ६०को उपदफा
(१) बमोलिमको प्रदेश बाि अलिकार सलमलि सम्झनुपछय ।

(ङ)

(च)

“नगरपालिका” भन्नािे टोखा नगरपालिका सम्झनुपछय ।
“बाि कल्याण अलिकारी” भन्नािे बािबालिका सम्बन्िी ऐन, २०७५ कोदफा ६१
बमोलिम लनयुक्त भएको िा िोककएको अलिकारी सम्झनुप छय ।

(छ)

“सलमलि” भन्नािे बािबालिका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ६० कोउपदफा (२)
िथा यस काययलिलिको दफा ३ िथा ५ बमोलिमको स्थानीय बािअलिकार सलमलि
सम्झनुपछय ।

(ज)

“स्थानीय बाि अलिकार सलमलि” भन्नािे नगर बाि अलिकार सलमलि र िडा बाि
अलिकार सलमलि सम्झनुपछय ।

पररच्छेद-२
३. नगर बाि अलिकार सलमलिको गठन: (१) बािबालिकाको अलिकार िथा हकलहिको
संरक्षण र संिर्द्यन गनय नगरपालिकामा देहाय बमोलिमको नगर बाि अलिकार
सलमलि रहनेछ:(क) उपप्रमुखिे िोके को काययपालिका सदस्य–

अध्यक्ष

(ख) प्रमुख/उपप्रमुखिे िोके को मलहिा िडा सदस्य सलहि दुइ िना िडा सदस्य

सदस्य

(ग) लशक्षा शाखा प्रमुख

सदस्य

(घ) स्िास््य शाखा प्रमुख

सदस्य

(ङ) िनसंख्या िथा समािेशीकरण शाखा प्रमुख

सदस्य

(च) प्रमुख/उपप्रमुखिे िोके को लचककत्सक

सदस्य

(छ) नगरलभरको प्रहरी कायायिय प्रमुख

सदस्य

(ि) प्रमुख/उपप्रमुखिे िोके को माध्यालमक लिद्याियको प्रिानाध्यापक िा लशक्षक सदस्य
(झ) बाि अलिकारको क्षेरमा कायायनुभि भएका व्यक्ती मध्येबाट प्रमुख/उपप्रमुखिे
मनोनयन गरे का दुईिना

सदस्य

(ञ) मलहिा संस्था प्रलिलनिी /नगर मलहिा सञ्जाि प्रलिलनिी

–सदस्य

(ट) बािअलिकारको क्षेरमा कियाशीि गैसस प्रलिलनिी

सदस्य

(ठ) बाि मनोलिज्ञ

–सदस्य

(ड) अलििक्ता(बाि न्यायका क्षेरमा कायय गने)

–सदस्य

(ढ) नगर स्िरीय बाि संिािको अध्यक्षसलहि २ िना( बािकर बालिका)

–सदस्य

(ण) मलहिा बािबालिका िथा समािेशीकरण शाखा प्रमुख

–सदस्य

(ि) स्थानीय सञ्चारकमी

–सदस्य

(थ) बाि कल्याण अलिकारी / म. बा. स. शाखा प्रमुख–सदस्य

–सलचि

(२) मनोलनि सदस्यको पदािलि चार िषयको हुनेछ र खण्ड (झ) बमोलिम सदस्यमा
मनोनयन हुनको िालगभ्रष्टाचार,िबरिस्िी करणी, मानि बेचलबखन िथा ओसार
पसार, िागूऔषिलबिी, लििरण िथा ओसार पसार, सम्पलि शुलर्द्करण, राहदानी
दुरूपयोग, अपहरण सम्बन्िी कसूर, सङ्गरठि अपराि, बािबालिका लिरुर्द्को कसूर,

बाि अलिकार हनन् िा नैलिक पिन देलखनेअन्य फौिदारी कसूरमा सिाय नपाएको
व्यक्ती हुनुपनेछ:–
४. नगर बाि अलिकार सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार: (१) दफा ३ बमोलिम गठन
हुने नगर बाि अलिकार सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार देहाय बमोलिम हुनेछ:–
(क) सलमलिको दीघयकािीन नीलि, योिना र िार्षयक काययिम िथा बिेटििुयमा गने,
(ख) बािबालिकाको अलिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रिियन र पररपूर्ियकोिालग आिश्यक
स्थानीय नीलि, कानून, योिना, काययिम रसंस्थागि संयन्रको व्यिस्था गनय
नगरपालिकािाई सुझाि कदने,
(ग) नगरपालिकामा सञ्चालिि बािबालिका सम्बन्िी काययिमकोअनगुमन, मूल्याङ्कन
िथा समीक्षा गरी सुझािकदने,
(घ) बाि अलिकार सम्बन्िी काययिम कायायन्ियनका िालग नेपाि सरकार, प्रदेश
सरकार,अन्य स्थानीय िह र अन्य सरोकारिािा

लनकायहरुसँग समन्िय िथा

सहकायय गने ।
(ङ) नेपाि पक्ष रहेका बाि अलिकार सम्बन्िी अन्िरायलिय,क्षेलरय सन्िीसँगसम्बलन्िि
स्थानीय िह स्िरीय आिलिक प्रलििेदन ियार गनयसहिीकरण गने,
(च) नगरपालिका लभर हुन सक्ने बाि लििाह, बाि श्रम, शारीररक िथामानलसक पीडा
िथा बाि यौन दुव्ययबहार िस्िा सबैप्रकारका बािहहंसाको रोकथाम, लनषेि र
लनयन्रणिथा सडक बािबालिकाकोउर्द्ार, पुन:स्थापना, संरक्षण र व्यबस्थापन र
बािबालिका खोिििास नं. १०४ िथा बािहेल्पिाइन नं. १०९८ (दश,नौ, आठ)
नेपाि सञ्चािन सेिाअलभिृलर्द् िस्िा काययमासमन्िय, सहयोग रसहिीकरण गने,
(छ)बाि अलिकार संरक्षण िथा प्रिियन गने सम्बन्िमा सरोकारिािाकोक्षमिा अलभबृलर्द्
गने गराउने,
(ि) बािबालिका सम्बन्िी प्रलििेदन ियार गरीमन्रािय, प्रदेश मन्रािय, रालिय बाि
अलिकार पररषद् र सम्बलन्िि लनकायहरुमा पठाउने,

(झ)बािबालिका सम्बन्िी स्थानीय िध्याङ्क/लििरण संकिन, अलभिेखीकरण िथा सूचना
प्रणािीको लिकास, सञ्चािन, व्यबस्थापनर सुदढ
ृ ीकरणमा सहयोग गने,
(ञ) बािसंरक्षण िथा बाि अलिकार प्रिियनका िालगसंचािन हुने रालिय/प्रादेलशक र
नगरपालिकाकोअलभयानमा सहयोग गने,
(ट) िमयपुर िमयपुरी लिन कदन चाहने दम्पलि िथा व्यलक्तिाई नगरपालिकामा सूलचकृ ि
गरी आन्िररक िमयपुर िमयपुरी लिने कदने काययिाई व्यबलस्थि गनय सहिीकरण गने,
(ठ) लिशेष संरक्षणको आिश्यकिा भएका िथा अनाथ बािबालिकािाई िमयपुर िमयपुरी
लिन कदन, संरक्षक र माथिर लनयुक्त गनय नगरपालिका र अदािििाई सहयोग गने,
(ड) प्रचलिि कानून िथा मापदण्ड बमोलिम सञ्चािन हुन नसके काबाि गृह ,बाि सुिार
गृह, अस्थायी संरक्षण सेिा के न्र, पुनस्थायपना के न्रिथा सामालिकीकरण
के न्रहरुिाई सुिारका िालग लनदेशन कदने । लनदेशन पािना नगरे मा बन्द िथा
कारबाहीगनयसझ
ु ािसलहिसम्बलन्िि लनकायमा लसफाररस गने,
(ढ) नगरपालिकालभर सञ्चालिि बाि गृह, बाि सुिार गृह ,अस्थायीसंरक्षण सेिा के न्र,
पुनस्थायपना के न्र िगायिमा आलश्रिबािबालिकाको समग्र लस्थलि र उपिब्ि
सेिाको गुणस्िर िथाप्रभािकाररिाका सम्बन्िमा देहायको बुँदाहरुमा अनगुमन
टोिी /सलमलि गठन गरी अनुगमन गने/गराउने ।
(१) बािबालिकाको िैयलक्तक लििरण अद्यािलिक गरीराखेको छ िा छैन,
(२) बािबालिकािाई लनयलमि रुपमा लशक्षािथािािीम प्रदान गररएको छ कक
छैन,
(३) बाि क्िब गठन गरी बािबालिकािाई खेिकू द, मनोरञ्जनिथा सांस्कृ लिक
काययिम

िगायिकाबाि

सहभालगिा

िस्िा

अन्य

कियाकिापमा

संिग्नगराइय एको छ िा छै न,
(४) बािबालिकािाई ऐन, प्रचलिि कानून िथामापदण्ड बमोलिमको सुलििा
प्रदान गररएको छ िाछै न
(५) बाि गृह,बाि सुिार गृह, अस्थायी संरक्षण सेिाके न्र, पुनस्थायपना के न्रिथा
सामालिकीकरणके न्रमा कु नै अिालञ्छि कायय भए गरे को छ िाछैन,

(६) उपखण्ड (५) मा उलल्िलखि गृह र के न्रमाबािमैरी व्यबहार िथा
िािािरण कायम गररएकोछ कक छैन,
(७) बाि गृहमा आलश्रि बािबालिकाको बैकलल्पक हेरचाहको व्यिस्थाको
प्राथलमकिानुसार अलन्िमलिकल्पको रूपमा बाि कल्याण अलिकारबाट
व्यबस्था लमिाई रालखएको छ िा छैन,
(८) व्यबस्थापन पक्षिथा बािबालिकािे ऐन, प्रचलििकानून िा मापदण्ड
बमोलिम पािन गनुय पने कु राहरु पािन गरे को छ िा छैन,
(९) उपिब्ि स्रोि सािनिाई मध्य निर गरीबािबालिकाको सिोिमलहििाई
ध्यान कदएको छिा छैन,
(१०) बाि संरक्षण मापदण्ड लनमायण गरी िागूगररएकोछ िा छैन ।
(द) िोककए बमोलिमका अन्य कायय ।
(२) नगर िािअलिकार सलमलििे उपदफा (१) बमोलिम आफू िाई प्राप्त अलिकार मध्ये
के ही अलिकार आिश्यकिा अनुसार बाि कल्याण अलिकारीिाई प्रत्यायोिन
गनयसक्नेछ ।
५. िडा बाि अलिकार सलमलिको गठन:

नगरपालिकामा प्रत्येक िडालभर देहाय

बमोलिमको िडा िािअलिकार सलमलि रहनेछ ।
१. िडा अध्यक्ष/अध्यक्षिे िोके को व्यलक्त

-अध्यक्ष

२. िडा मलहिा सदस्य

-सदस्य

३. िडालभरको स्िास््य संस्था प्रमुख/प्रलिलनिी

-सदस्य

४. िडा लभरका सामूदालयक विद्यालयहरुिा संस्थागत विद्यालयहरु मध्येबाट
िडाअध्यक्षले तोकेको एक जना प्र.अ.

सदस्य

५. िाििालिकाको क्षेरमा कियाशीि िडालभरका गैससबाट अध्यक्षिे िोके को
प्रलिलनिी

- सदस्य

६. मलहिा संस्था/िडा मलहिा सञ्जाि प्रलिलनलि

- सदस्य

७. िडा बाि सञ्जाि प्रलिलनिी

-सदस्य

८. बाि अलिकारको क्षेरमा कायायनुभि भएको िडा अध्यक्षिे
िोके को व्यक्ती

- सदस्य

९. िडा सलचि

–सदस्य सलचि

४.िडा बाि अलिकार सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार:

(१)बािअलिकारको क्षेरमा स्थानीय आिश्यकिा पलहचान, योिना ििुयमा गने र काययिम
कायायन्ियन गने, गराउने ।
(२)िडालभर लिशेष संरक्षणको आिश्यकिा भएका बािबालिकाको ि्याङ्क संकिन गने
,अद्यािलिक गने र नगर बाि अलिकार सलमलि समक्ष पठाउने ।
(३) िडालभर बािबालिकाहरुका क्षेरमा काययरि संघसंस्था, बािक्िब िगायिका
सरोकारिािा लिच आिश्यक समन्िय र सहकायय गरी बािअलिकार सम्बलन्ि
संरक्षणात्मक र प्रबर्द्यनात्मक काययहरु गने,गराउने ।
(४) बािअलिकारको क्षेरमा स्थानीय संघ संस्थािाई कायय गनय उत्प्रेररि गने ।
(५) िोलखममा परे का बािबालिकाको ित्काि उर्द्ारका िालग स्थानीय बाि अलिकार सलमलि
र सम्बलन्िि लनकायसँग समन्िय गने ।
(६) िडालभर बाि अलिकार हनन् भएका घटनाका सम्बन्िमा सम्बलन्िि लनकायसंग
समन्ियकारी भूलमका लनिायह गने ।
(७) आिश्यकिा अनुसार बािबालिकाहरुको लनलमि आकलस्मक सहयोगको व्यबस्था लमिाउने
।
(८) बाि अलिकारको सम्मान संरक्षण र प्रिर्द्यनका िालग िकािि गने र िडा सलमलििाई
बाि अलिकारका क्षेरमा आिश्यक सुझाि कदने ।
(९) िडालभर बािबालिकाका सम्बन्िमा भए गरे का काययिमहरुको अनुगमन गने , प्रलििेदन
ियार गने र नगर बाि अलिकार सलमलि समक्ष पठाउने ।
(१०) िोककए बमोलिमका अन्य काययहरु गने गराउने ।
५.नगर/ िडा बाि अलिकार सलमलिको बैठक सम्बन्िी काययलिलि: नगर िाि अलिकार सलमलि
िथा िडा िाि अलिकार सलमलिको बैठक सम्बन्िी काययलिलि देहाय बमोलिम लनिायरण
गररएको छ:–
(१) सलमलिको बैठक कलम्िमा िषयको चार पटक अध्यक्षिे िोके को लमलि, समय रस्थानमा
बस्नेछ ।
(२) अध्यक्षको लनदेशनमा सलमलिको बैठक सदस्य–सलचििे बोिाउनेछ ।
(३) सदस्य–सलचििे सलमलिको बैठक बस्ने सूचना सोलह बैठकमा छिफि हुने
लिषयहरूको सूची सलहि िीन कदन अगालड सलमलिका सदस्यहरूिाई उपिब्ि
गराउनुपनेछ ।

(४) सलमलिमा ित्काि कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रलिशि भन्दा
बढीसदस्यहरू उपलस्थि भएमा सलमलिको बैठकको िालग गणपूरक संख्या पुगेको
मालननेछ ।
(५) सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षिे गनेछ र लनिको अनुपलस्थलिमाउपलस्थि
सदस्यहरूिेआफू मध्येबाट छानेको सदस्यिे बैठकको अध्यक्षिा गनेछ ।
(६) बैठकमा उपलस्थि सदस्यहरुको बहुमिको लनणयय मान्य हुनेछ । मि बराबरभएमा
बैठकको अध्यक्षिा गनेव्यलक्तिेलनणाययक मि कदन सक्नेछ ।
(७) सलमलिको बैठकको लनणयय सलमलिको अध्यक्ष र सदस्य-सलचिद्वारा प्रमालणिगररनेछ।
(८) सलमलिको बैठक िथा सञ्चािन खचयनगरपालिकाको लनयमानसुार हुनेछ ।
(९) बैठक सम्बन्िी अन्य काययलिलि सलमलि आफै िेलनिायरण गरे बमोलिम हुनेछ ।
(१०) सलमलिको बैठकमा आिश्यकिा नुसार लिषयसँग सम्बलन्िि व्यक्तीहरुिाई आमन्रण
गनय सककनेछ ।
६.उपसलमलि िा कायय टोिी गठन गनय सक्ने:(१) स्थानीय सलमलििे आफू िे गनुयपने कु नै काम
सुचारु रुपिे सञ्चािन गनयको लनलमि बाि लिशेषज्ञ िा लिज्ञ, बाि मनोलिज्ञ, समाि सेिी,
सामालिक काययकिाय, लशक्षक, लचककत्सक, बाि क्िबका प्रलिलनलि, सामालिक पररचािक
िथा िाि अलिकारकमीहरुमध्ये आिश्यकिानुसार समािेश हुने गरी लनलिि अिलिका
िालग बढीमा िीन सदस्यीय उपसलमलि िा काययटोिी गठन गरी पररचािन गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम गठन हुनेउपसलमलि िा कायय टोिीको काम, कियव्य र अलिकार,
कायय प्रकृ लि अनुसार काममा खरटए िा काम गरे िापि टोिी िा सदस्यिे पाउने
भिा िा पाररश्रलमक िा सेिा सुलििा िथा अन्य काययलिलि नगरपालिकाको
प्रचलिि लनयमानुसार सलमलििे िोकी कदए बमोलिम हुनेछ ।
७. लिलिि: स्थानीय बाि अलिकार सलमलििाई अंग्रि
े ीमा Local Child Rights Board भलननेछ
।

