
 
टोखा नगरपािलका 

नगर कायर्पािलकाको कायार्लयद्वारा प्रकािशत 

:yfgLo /fhkq 

खण्डः ०4 संख्याः ०4 �म�तः पौष 23, २०७7 

स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोिजम 
टोखा नगरपा�लकाको नगर कायर्पा�लकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको 
कायर्�व�ध सवर्साधारणको जानकार�को ला�ग �काशन ग�रएको छ। 

 

भाग–२ 

टोखा नगरपा�लकामा स्थानीय बाल अ�धकार स�म�त गठन तथा स�ालन सम्बन्धी 
कायर्�व�ध, २०७७ 

�स्तावना : बालबा�लका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६० को उपदफा (३) र 
बाग्मती �देश सरकारको �देश बालबा�लका सम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा ४६ 
बमोिजम बाल अ�धकारको संरक्षण र संव�र्नका ला�ग कायर्�व�ध �नमार्ण गनर् 
वाञ्छ�नय भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ को 
अ�धकार �योग गर� टोखा नगरपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध �नय�मत गन� ऐन 
२०७५ को दफा ४ बमोिजम टोखा नगरपा�लका नगरकायर्पा�लकाले यो 
कायर्�व�ध बनाई लाग ुगरेको छ । 

 

प�रच्छेद -१ 

 �ारिम्भक 
१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: 

१) यस कायर्�व�धको नाम “टोखा नगरपा�लकामा स्थानीय बाल 
अ�धकार स�म�त गठन तथा स�ालन सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७७” 

रहेको । 

२) यो कायर्�व�ध स्वीकृत भएको �म�तदेिख �ारम्भ हनेुछ । 



२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमायसकायर्�व�धमा :- 

(क) “ऐन” भ�ालेबालबा�लका सम्बन्धी ऐन, २०७५ सम्झनपुछर् । 

(ख) “मन्�ालय” भ�ाले नेपाल सरकारको बालबा�लका सम्बन्धी �वषय 
हेन�मन्�ालय सम्झनपुछर् । 

(ग) “�देश मन्�ालय” भ�ाले वागमती �देशको सामािजक �वकास 
मन्�ालय सम्झनपुछर् । 

(घ) “�देश स�म�त” भ�ाले बालबा�लका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को 
दफा ६०को उपदफा (१) बमोिजमको �देश बाल अ�धकार 
स�म�त सम्झनपुछर् । 

(ङ)  “नगरपा�लका” भ�ाले टोखा नगरपा�लका सम्झनपुछर् । 

(च) “बाल कल्याण अ�धकार�” भ�ाले बालबा�लका सम्बन्धी ऐन, 

२०७५ कोदफा ६१ बमोिजम �नय�ु भएको वा तो�कएको 
अ�धकार� सम्झनपुछर् । 

(छ) “स�म�त” भ�ाले बालबा�लका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६० 
कोउपदफा (२) तथा यस कायर्�व�धको दफा ३ तथा ५ 
बमोिजमको स्थानीय बालअ�धकार स�म�त सम्झनपुछर् । 

(ज) “स्थानीय बाल अ�धकार स�म�त” भ�ाले नगर बाल अ�धकार 
स�म�त र वडा बाल अ�धकार स�म�त सम्झनपुछर् ।  

 

प�रच्छेद-२ 
३. नगर बाल अ�धकार स�म�तको गठन: 

१) बालबा�लकाको अ�धकार तथा हक�हतको संरक्षण र संव�र्न गनर् 
नगरपा�लकामा देहाय बमोिजमको नगर बाल अ�धकार स�म�त 
रहनेछ:- 

(क) उप�मखु वा उप�मखुले तोकेको कायर्पा�लका सदस्य 

 -अध्यक्ष 

(ख) �मखु/उप�मखुले तोकेको म�हला वडा सदस्य स�हत 
दइु जना वडा सदस्य -सदस्य 

(ग) िशक्षा शाखा �मखु -सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य शाखा �मखु  -सदस्य 



(ङ) �मखु/उप�मखुले तोकेको िच�कत्सक -सदस्य 

(च) नगर�भ�को �हर� कायार्लय �मखु -सदस्य 

(छ) �मखु/उप�मखुले तोकेको माध्या�मक �व�ालयको 
�धानाध्यापक वा िशक्षक  -सदस्य 

(ज) बाल अ�धकारको क्षे�मा कायार्अनभुव भएका व्य�ी 
मध्येबाट �मखु/उप�मखुले मनोनयन गरेका दईुजना  

 -सदस्य 

(झ) म�हला संस्था ��त�नधी/नगर म�हला स�ाल ��त�नधी 
 -सदस्य 

(ञ) बालअ�धकारको क्ष�ेमा ��याशील गैसस ��त�नधी 
 -सदस्य 

(ट) बाल मनो�वज्ञ -सदस्य 

(ठ) अ�धव�ा (बाल न्यायका क्षे�मा कायर् गन�) -सदस्य 

(ड) नगर स्तर�य बाल संजालको अध्यक्षस�हत २ जना 
(बालक र बा�लका) -सदस्य 

(ढ) म�हला तथा बालबा�लका शाखा �मखु -सदस्य 

(ण) स्थानीय स�ारकम� -सदस्य 

(त) बाल कल्याण अ�धकार� / म�हला तथा बालबा�लका 
शाखा  ��त�न�ध -सदस्य सिचव 

 २) मनो�नत सदस्यको पदाव�ध चार वषर्को हनेुछ र खण्ड (झ) 
बमोिजम सदस्यमा मनोनयन हनुको ला�ग��ाचार,जबरजस्ती 
करणी, मानव बेच�बखन तथा ओसार पसार, लागूऔषध�ब��, 
�वतरण तथा ओसार पसार, सम्पि� श�ु�करण, राहदानी दरुूपयोग, 

अपहरण सम्बन्धी कसूर, स��ठत अपराध, बालबा�लका �वरु�को 
कसूर, बाल अ�धकार हनन ्वा नै�तक पतन देिखनेअन्य फौजदार� 
कसूरमा सजाय नपाएको व्य�ी हनुपुन�छ:– 

४. नगर बाल अ�धकार स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार: (१) दफा ३ 
बमोिजम गठन हनेु नगर बाल अ�धकार स�म�तको काम, कतर्व्य र 
अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ:– 



क) स�म�तको द�घर्काल�न नी�त, योजना र वा�षर्क कायर्�म तथा 
बजेटतजुर्मा गन�,  

ख) बालबा�लकाको अ�धकारको सम्मान, संरक्षण, �वधर्न र 
प�रपू�तर्कोला�ग आवश्यक  स्थानीय नी�त, कानून, योजना, कायर्�म 
रसंस्थागत संयन्�को व्यवस्था गनर् नगरपा�लकालाई सझुाव �दने, 

ग) नगरपा�लकामा स�ा�लत बालबा�लका सम्बन्धी 
कायर्�मकोअनगमुन, मूल्या�न तथा समीक्षा गर� सझुाव�दने, 

घ) बाल अ�धकार सम्बन्धी कायर्�म कायार्न्वयनका ला�ग नेपाल 
सरकार, �देश सरकार,अन्य स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला  
�नकायहरुसँग समन्वय तथा सहकायर् गन� ।  

ङ) नेपाल पक्ष रहेका बाल अ�धकार सम्बन्धी अन्तरार्��य,क्षे��य 
सन्धीसँगसम्बिन्धत स्थानीय तह स्तर�य आव�धक ��तवेदन तयार 
गनर्सहजीकरण गन�, 

च) नगरपा�लका �भ� हनु सक्ने बाल �ववाह, बाल �म, शार��रक 
तथामान�सक पीडा तथा बाल यौन दवु्यर्बहार जस्ता सबै�कारका 
बाल�हंसाको रोकथाम, �नषेध र �नयन्�णतथा सडक 
बालबा�लकाकोउ�ार, पनु:स्थापना, संरक्षण र व्यबस्थापन र 
बालबा�लका खोजतलास नं. १०४ तथा बालहेल्पलाइन नं. 
१०९८ (दश,नौ, आठ) नेपाल स�ालन सेवाअ�भव�ृ� जस्ता 
कायर्मासमन्वय, सहयोग रसहजीकरण गन�, 

छ) बाल अ�धकार संरक्षण तथा �वधर्न गन� सम्बन्धमा 
सरोकारवालाकोक्षमता अ�भब�ृ� गन� गराउने, 

ज) बालबा�लका सम्बन्धी ��तवेदन तयार गर�मन्�ालय, �देश 
मन्�ालय, रा��य बाल अ�धकार प�रषद् र सम्बिन्धत 
�नकायहरुमा  पठाउने,        

झ) बालबा�लका सम्बन्धी स्थानीय तध्या�/�ववरण संकलन, 

अ�भलेखीकरण तथा सूचना �णाल�को �वकास, स�ालन, 

व्यबस्थापनर सदुृढ�करणमा सहयोग गन�, 
ञ) बालसंरक्षण तथा बाल अ�धकार �वधर्नका ला�गसंचालन हनेु 

रा��य/�ादेिशक र नगरपा�लकाकोअ�भयानमा सहयोग गन�, 



ट) धमर्प�ु धमर्प�ुी �लन �दन चाहने दम्पि� तथा व्यि�लाई 
नगरपा�लकामा सूिचकृत गर� आन्त�रक धमर्प�ु धमर्प�ुी �लने 
�दने कायर्लाई व्यबिस्थत गनर् सहजीकरण गन�, 

ठ) �वशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका तथा अनाथ 
बालबा�लकालाई धमर्प�ु धमर्प�ुी �लन �दन, संरक्षक र माथवर 
�नय�ु गनर् नगरपा�लका र अदालतलाई सहयोग गन�, 

ड) �च�लत कानून तथा मापदण्ड बमोिजम स�ालन हनु 
नसकेकाबाल गहृ ,बाल सधुार गहृ, अस्थायी संरक्षण सेवा केन्�, 

पनुस्थार्पना केन्�तथा सामािजक�करण केन्�हरुलाई सधुारका 
ला�ग �नद�शन �दने । �नद�शन पालना नगरेमा बन्द तथा 
कारबाह�गनर्सझुावस�हतसम्बिन्धत �नकायमा �सफा�रस गन�, 

ढ) नगरपा�लका�भ� स�ा�लत बाल गहृ, बाल सधुार गहृ, अस्थायी 
संरक्षण सेवा केन्�, पनुस्थार्पना केन्� लगायतमा 
आि�तबालबा�लकाको सम� िस्थ�त र उपलब्ध सेवाको गणुस्तर 
तथा �भावका�रताका सम्बन्धमा देहायको बुदँाहरुमा अनगमुन 
टोल� /स�म�त गठन गर� अनगुमन गन�/गराउने ।  

१) बालबा�लकाको वैयि�क �ववरण अ�ाव�धक गर� 
राखेको छ वा छैन, 

२) बालबा�लकालाई �नय�मत रुपमा िशक्षातथाताल�म �दान 
ग�रएको छ �क छैन, 

३) बाल क्लब गठन गर� बालबा�लकालाई खेलकूद, 

मनोर�नतथा सांस्कृ�तक कायर्�म लगायतकाबाल 
सहभा�गता जस्ता अन्य ��याकलापमा संलग्नगराइर्एको 
छ वा छैन, 

४) बालबा�लकालाई ऐन, �च�लत कानून तथामापदण्ड 
बमोिजमको स�ुवधा �दान ग�रएको छ वा छैन 

५) बाल गहृ,बाल सधुार गहृ, अस्थायी संरक्षण सेवाकेन्�, 

पनुस्थार्पना केन्� तथा सामािजक�करणकेन्�मा कुनै 
अवािञ्छत कायर् भए गरेको छ वाछैन, 



६) उपखण्ड (५) मा उिल्लिखत गहृ र केन्�मा बालमै�ी 
व्यबहार तथा वातावरण कायम ग�रएकोछ �क छैन, 

७) बाल गहृमा आि�त बालबा�लकाको बैकिल्पक 
हेरचाहको व्यवस्थाको �ाथ�मकतानसुार अिन्तम 
�वकल्पको रूपमा बाल कल्याण अ�धकार�बाट व्यबस्था 
�मलाई रािखएको छ वा छैन, 

८) व्यबस्थापन पक्षतथा बालबा�लकाले ऐन, �च�लतकानून 
वा मापदण्ड बमोिजम पालन गनुर् पन� कुराहरु पालन 
गरेको छ वा छैन, 

९) उपलब्ध �ोत साधनलाई मध्य नजर गर�बालबा�लकाको 
सव��म�हतलाई ध्यान �दएको छवा छैन, 

१०) बाल संरक्षण मापदण्ड �नमार्ण गर� लागूग�रएकोछ वा 
छैन । 

द) तो�कए बमोिजमका अन्य कायर् । 

२) नगर वालअ�धकार स�म�तले उपदफा (१) बमोिजम आफूलाई 
�ा� अ�धकार मध्ये केह� अ�धकार आवश्यकता अनसुार बाल 
कल्याण अ�धकार�लाई �त्यायोजन गनर्सक्नेछ ।  

५. वडा बाल अ�धकार स�म�तको गठन:  नगरपा�लकामा �त्येक वडा�भ� 
देहाय बमोिजमको वडा वालअ�धकार स�म�त रहनेछ । 

१. वडा अध्यक्ष/अध्यक्षले तोकेको व्यि� -अध्यक्ष 

२. वडा म�हला सदस्य -सदस्य 

३. वडा�भ�को स्वास्थ्य संस्था �मखु/��त�नधी -सदस्य 

४. वडा �भ�का सामूदा�यक �व�ालयहरुवा संस्थागत �व�ालयहरु 
मध्येबाट वडाअध्यक्षले तोकेको एक जना �.अ. -सदस्य 

५. वालवा�लकाको क्षे�मा ��याशील वडा�भ�का गैससबाट 
अध्यक्षले तोकेको ��त�नधी -सदस्य 

६. म�हला संस्था/वडा म�हला स�ाल ��त�न�ध -सदस्य 

७. वडा बाल स�ाल ��त�नधी -सदस्य 

८. बाल अ�धकारको क्षे�मा कायार्नभुव भएको वडा  अध्यक्षले 
तोकेको व्य�ी - सदस्य 



९. वडा सिचव –सदस्य सिचव 

६. वडा बाल अ�धकार स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार: 
१) बालअ�धकारको क्षे�मा स्थानीय आवश्यकता प�हचान, योजना 

तजुर्मा गन� र कायर्�म कायार्न्वयन गन�, गराउने ।  

२) वडा�भ� �वशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबा�लकाको 
तथ्या� संकलन गन�, अ�ाव�धक गन� र नगर बाल अ�धकार 
स�म�त समक्ष पठाउने । 

३) वडा�भ� बालबा�लकाहरुका क्षे�मा कायर्रत संघसंस्था, बालक्लब 
लगायतका सरोकारवाला �वच आवश्यक समन्वय र सहकायर् 
गर� बालअ�धकार सम्बिन्ध संरक्षणात्मक र �ब�र्नात्मक 
कायर्हरु गन�,गराउने ।  

४) बालअ�धकारको क्षे�मा स्थानीय संघ संस्थालाई कायर् गनर् 
उत्��ेरत गन� । 

५) जोिखममा परेका बालबा�लकाको तत्काल उ�ारका ला�ग 
स्थानीय बाल अ�धकार स�म�त र सम्बिन्धत �नकायसँग समन्वय 
गन� ।   

६) वडा�भ� बाल अ�धकार हनन ् भएका घटनाका सम्बन्धमा 
सम्बिन्धत �नकायसंग समन्वयकार� भ�ूमका �नवार्ह गन� । 

७) आवश्यकता अनसुार बालबा�लकाहरुको �न�म� आकिस्मक 
सहयोगको व्यबस्था �मलाउने । 

८) बाल अ�धकारको सम्मान संरक्षण र �व�र्नका ला�ग वकालत 
गन� र वडा स�म�तलाई बाल अ�धकारका क्षे�मा आवश्यक 
सझुाव �दने । 

९) वडा�भ� बालबा�लकाका सम्बन्धमा भए गरेका कायर्�महरुको 
अनगुमन गन�, ��तवेदन तयार गन� र नगर बाल अ�धकार स�म�त 
समक्ष पठाउने ।  

१०) तो�कए बमोिजमका अन्य कायर्हरु गन� गराउने । 

७. नगर/वडा बाल अ�धकार स�म�तको बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध: नगर वाल 
अ�धकार स�म�त तथा वडा वाल अ�धकार स�म�तको बैठक सम्बन्धी 
कायर्�व�ध  देहाय बमोिजम �नधार्रण ग�रएको छ:– 



१) स�म�तको बैठक किम्तमा वषर्को चार पटक अध्यक्षले तोकेको 
�म�त, समय रस्थानमा बस्नेछ । 

२) अध्यक्षको �नद�शनमा स�म�तको बैठक सदस्य–सिचवले 
बोलाउनेछ । 

३) सदस्य–सिचवले स�म�तको बैठक बस्ने सूचना सो�ह बैठकमा 
छलफल हनेु �वषयहरूको सूची स�हत तीन �दन अगा�ड 
स�म�तका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनपुन�छ । 

४) स�म�तमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास ��तशत 
भन्दा बढ�सदस्यहरू उपिस्थत भएमा स�म�तको बैठकको ला�ग 
गणपूरक संख्या पगेुको मा�ननेछ । 

५) स�म�तको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गन�छ र �नजको 
अनपुिस्थ�तमा उपिस्थत सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको 
सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गन�छ । 

६) बैठकमा उपिस्थत सदस्यहरुको बहमुतको �नणर्य मान्य हनेुछ । 
मत बराबरभएमा बैठकको अध्यक्षता गन�व्यि�ले�नणार्यक मत 
�दन सक्नेछ । 

७) स�म�तको बैठकको �नणर्य स�म�तको अध्यक्ष र सदस्य-सिचव�ारा 
�मािणतग�रनेछ। 

८) स�म�तको बैठक तथा स�ालन खचर्नगरपा�लकाको �नयमानसाुर 
हनेुछ । 

९) बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्�व�ध स�म�त आफैले �नधार्रण गरे 
बमोिजम हनेुछ । 

१०) स�म�तको बैठकमा आवश्यकता नसुार �वषयसँग सम्बिन्धत 
व्य�ीहरुलाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ ।  

८. उपस�म�त वा कायर् टोल� गठन गनर्  सक्ने:  

१) स्थानीय स�म�तले आफूले गनुर्पन� कुनै काम सचुारु रुपले 
स�ालन गनर्को �न�म� बाल �वशेषज्ञ वा �वज्ञ, बाल मनो�वज्ञ, 

समाज सेवी, सामािजक कायर्कतार्, िशक्षक, िच�कत्सक, बाल 
क्लबका ��त�न�ध, सामािजक प�रचालक तथा वाल 
अ�धकारकम�हरुमध्ये आवश्यकतानसुार समावेश हनेु गर� �नि�त 



अव�धका ला�ग बढ�मा तीन सदस्यीय उपस�म�त वा कायर्टोल� 
गठन गर� प�रचालन गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनेुउपस�म�त वा कायर् टोल�को 
काम,  कतर्व्य र अ�धकार, कायर् �कृ�त अनसुार काममा ख�टए 
वा काम गरे वापत टोल� वा सदस्यले पाउने भ�ा वा 
पा�र��मक वा सेवा स�ुवधा तथा अन्य कायर्�व�ध नगरपा�लकाको  
�च�लत �नयमानसुार स�म�तले तोक� �दए बमोिजम हनेुछ । 

९. �व�वध: स्थानीय बाल अ�धकार स�म�तलाई अं�जेीमा Local Child Rights 

Board भ�ननेछ । 
 

�मािणकरण �म�त : २०७७।०९।२३     
      

           आज्ञाले, 

           �काश आचायर् 
�मखु �शास�कय अ�धकृत 

मूल्य रु. ४०/-  


