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बालअधिकार सम्बन्िी कानूनलाई व्यवस्थित गने वनेको वविेयक, २०७९  

प्रथतावनााः  बालबाधलकाहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र पररपधूतध गरी बालबाधलकाको सवोत्तम 
वहत कायम गरी बालमैत्री थिानीय शासन प्रणालीको प्रवर्द्धन गरै्द बालमैत्री नगरपाधलकाको थिावपत गराउन  
बालबाधलका सम्बन्िी कानून तर्जधमा गरी बालअधिकारलाई व्यवस्थित गनध बाञ्छनीय भएकोले,  

धभमार्द नगरपाधलकाको तेह्रौं नगरसभा अधिवेसनले यो ऐन र्ारी गरेको छ ।     

पररच्छेर्द १ 

प्रारस्म्भक 

1.  संस्क्षप्त नाम प्रारम्भाः (1)  यो ऐनको नाम धभमार्द नगरपाधलका बालअधिकार वविेयक, २०७९ रहनेछ। 

(2) यो ऐन नगरसभाले थवीकृत गरी थिानीय रार्पत्रमा प्रकास्शत भएको धमधतबाट प्रारम्भ हजनेछ । 

(3) यो ऐन धभमार्द नगरपाधलका भर लागज हजनेछ ।  

२.  पररभाषााः- ववषय र प्रसङ्गले अन्य अिध नलागेमा यस वविेयकमा,  

(क) “बालअधिकार" भन्नाले बालबाधलका ऐन, २०७५ र यस ऐनमा ब्यवस्थित अधिकारलाई 
र्नाउनेछ।  

(ख) "महासस्न्ि" भन्नाले बालअधिकार सम्बन्िी अन्तराविय महासस्न्ि, १९८९ लाई र्नाउनेछ ।  

(ग) "सधमधत" भन्नाले र्दफा ३, ४ र 5 बमोस्र्मको सधमधतलाई र्नाउनेछ । 

(घ) "बाल कल्याण अधिकारी" भन्नाले यस ऐनको र्दफा 7 बमोस्र्मको अधिकारीलाई र्नाउनेछ।  

(ङ) "नगरपाधलका"  भन्नाले  धभमार्द  नगरपाधलकालाई र्नाउनछे । 

(च) "प्रमजख"  भन्नाले  धभमार्द  नगरपाधलकाको प्रमजखलाई र्नाउनछे ।  

(छ) “तोकए बमोस्र्म” भन्नाले यस ऐन बमोस्र्मको धनयमावली, कायधववधि, धनरे्दस्शका र मापर्दण्डलाई 
र्नाउनेछ ।  

(र्) "कायधपाधलका" भन्नाले  धभमार्द  नगरपाधलकाको नगर  कायधपाधलकालाई र्नाउनेछ ।  

(झ) "उपप्रमजख" भन्नाले  धभमार्द  नगरपाधलकाको उपप्रमजखलाई र्नाउनेछ ।  

(ञ) "प्रमजख प्रशासवकय अधिकृत" भन्नाले धभमार्द नगरपाधलकाको प्रमजख प्रशासकीय अधिकृतलाई 
र्नाउनेछ ।  

(ट) “अध्यक्ष” भन्नाले वडा कायाधलयको वडा अध्यक्षलाई र्नाउनेछ । 

(ठ) "बालबाधलका" भन्नाले १८ बषध भन्र्दा कम उमेर पजगेका बालबाधलकालाई र्नाउनेछ ।  

पररच्छेर्द -२ 

सधमधत सम्बन्िी ब्यवथिा 
३. थिानीय बाल संरक्षण सधमधतको गठनाः- (1) धभमार्द नगरपाधलकामा रे्दहाय बमोस्र्म बाल संरक्षण 

सधमधत रहनेछ ।  

(क)  नगरपाधलकाको प्रमजख         -संयोर्क  
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(ख) नगरपाधलकाको उपप्रमजख       -सर्दथय  

(ग) प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत       -सर्दथय 

(घ) स्शक्षा यजवा तिा खेलकज र्द शाखा प्रमजख     -सर्दथय 

(ङ) नगरपाधलकाको थवाथ्य शाखा प्रमजख     -सर्दथय  

(च) बाल अधिकार क्षेत्रमा काम गने गैह्र सरकारी संथिाको एक र्ना प्रधतधनधि - सर्दथय 

(छ) नगर प्रमजखले तोकेका २ र्ना वडा अध्यक्षहरु     -सर्दथय  

(र्) नगर प्रमजखले तोकेका कायधपाधलकाका २ र्ना मवहला सर्दथयहरु  -सर्दथय     

(झ) बालबाधलका सम्बन्िी धबषय हेने नगरपाधलकाको शाखा प्रमजख –सर्दथय सस्चव  

(2) बाल संरक्षण सधमधतको काम कतधब्य अधिकार रे्दहाय बमोस्र्म हजनेछ । 

(क) बालबाधलकाको हक वहत संरक्षण सम्बन्िी नीधत तिा योर्ना तर्जधमा गरी नगर 
कायधपाधलकामा पेश गने गराउने,  

(ख) संघीय र प्रारे्दस्शक कानून अनजसार थवीकृत बाल अधिकार सम्बन्िी कायधक्रमहरु तयार 
गने । 

4. थिानीय बाल अधिकार सधमधतको गठनाः (1) बाल अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा टेवा पजर् याउने 
कायधका लाधग रे्दहाय बमोस्र्म बाल अधिकार सधमधत रहनेछ ।  

(क) उपप्रमजखले तोकेको कायधपाधलकाको सर्दथय    -संयोर्क  

(ख) नगरपाधलकाको थवाथ्य शाखाको कमधचारी    -सर्दथय  

(ग) बाल अधिकार क्षेत्रमा काम गने गैह्र सरकारी संथिाको एक र्ना प्रधतधनधि- सर्दथय 

(घ) नगर बाल मञ्चको अध्यक्ष         -सर्दथय  

(ङ) बालबाधलका सम्बन्िी धबषय हेने नगरपाधलकाको शाखा प्रमजख   -सर्दथय सस्चव 

(2) थिानीय बाल अधिकार सधमधतको काम कतधव्य र अधिकार तोवकए बमोस्र्म हजनेछ । 

(क) योर्ना र कायधक्रमलाई लागज गनध आवश्यक संयन्त्र तयार गने,  

(ख) बाल अधिकारको क्षेत्रमा कायधरत गैर सरकारी संथिाहरुको अधभलेख राखी अनजगमन र 
धनयमन गने, 
(ग) वडाथतरीय बाल अधिकार सधमधतको वावषधक कायधक्रमको प्रगधत सधमक्षा तिा मूल्यांकन 
गने । 

(घ) वाल सजिार गहृ, वाल गहृ, अथिायी संरक्षण सेवा केन्र, पजनथिापना केन्र सम्वन्िी 
आवश्यक कायध गने । 

5.  वडा थतरीय बाल अधिकार सधमधत सम्बन्िी व्यवथिााः- वडा थतरीय बाल अधिकार सधमधतको गठन 
रे्दहाय बमोस्र्म हजनेछ। 

(क) सम्बस्न्ित वडाको वडा अध्यक्षले तोकेको वडा सर्दथय    -संयोर्क  
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(ख) वडामा रहेको थवाथ्य संथिाको प्रमजख       - सर्दथय  

(ग) वडाथतरीय वाल संर्ालको अध्यक्ष      - सर्दथय  

(घ) सामजर्दावयक ववद्यालयका स्शक्षकहरु मध्ये कम्तीमा एक र्ना मवहला सवहत अध्यक्षले तोकेको २ 
र्ना - सर्दथय  
(ङ) वडा सस्चव          - सर्दथय सस्चव  

6. वडा थतरीय बाल अधिकार सधमधतको काम कतव्य अधिकाराः- वडा थतरीय बाल अधिकार सधमधतका 
काम कतधव्य अधिकार रे्दहाय बमोस्र्म हजनेछ ।  

(क) बालअधिकारको प्रबर्द्धन तिा संरक्षण थिानीय बालमैत्री शासन सञ्चालन र बालवाधलका क्षेत्रमा 
आवश्यक कायध गने,   

(ख) बालमैत्री थिानीय शासन सम्बन्िी  वडा थतरको योर्ना तयार गने,  

(ग) बालमैत्री थिानीय तहको लाधग समन्वयकारी भधूमका खेल्न,े  

(घ) बालमैत्री थिानीय शासन सम्बन्िी कायधक्रम कायाधन्वयनमा सहयोग गने,  

(ङ) बालक्लव गठन तिा पररचालनमा  सहयोग गने,  

(च) वडामा बालबाधलकाको क्षेत्रमा कायधरत सरकारी धनकाय एंव सामास्र्क संघ संथिा र समूह ववच 
आवश्यक समन्वय गने गराउने । 

7.   बाल कल्याण अधिकारी सम्बन्िी व्यवथिााः-  (१) बाल अधिकार सधमधतका काम कारवाही र धनणधयलाई 
कायधन्वयन गनध एक र्ना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ । 

 (2) र्दफा ३ बमोस्र्म सधमधतको सर्दथय सस्चवले बाल कल्याण अधिकारीको रुपमा कायध गनेछ । 

(3) बाल कल्याण अधिकारी सम्बन्िी अन्य ब्यवथिा तोवकए बमोस्र्म हजनेछ ।  

8.  कायधकाल सम्बन्िी ब्यवथिााः- बाल संरक्षण सधमधत र बाल अधिकार सधमधतको कायधकाल गठन 
भएको धमधतले तीन बषधको हजनेछ । 

पररच्छेर्द- ३ 

ववववि 

९.  बाल कोष सम्बन्िी व्यवथिााः (1) असहाय, अपाङ्गता भएका बालवाधलकाको पालन पोषण, सामास्र्क 
सजरक्षा र्थता कल्याणकारी कायध गनधको लाधग कोष थिापना गनध सवकनेछ ।  
(2) कोष सम्बन्िी अन्य व्यवथिा तोवकए बमोस्र्म हजनेछन ्।  

१०. धनयम बनाउने अधिकाराः यस ऐनको उदे्दश्य कायधन्वयन गनध आवश्यक धनयमावली बनाउने अधिकार 
कायधपाधलकालाई हजनेछ ।  

११.  धनरे्दस्शका, मापर्दण्ड तिा कायधववधि बनाउन सक्नेाः यस ऐन तिा यस ऐनको अधिनमा रही नगर 
कायधपाधलकाले आवश्यक धनरे्दस्शका, मापर्दण्ड तिा कायधववधि र्ारी गनध सक्नेछ ।    
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१२. बािा अड्काउ फज काउाः यस ऐनको उदे्दश्य कायधन्वयन गनध बािा अड्काउ फज काउने अधिकार 
कायधपाधलकामा हजनेछ ।  

१३.  प्रचधलत कानून बमोस्र्म हजनेाः यस ऐनमा लेस्खएको ववषयमा यसै ऐन बमोस्र्म हजनेछ र अन्य ववषय 
प्रचधलत कानून बमोस्र्म हजनेछ ।  

१4. खारेर्ी तिा  वचाउ:  यस ऐन प्रारम्भ हजनज भन्र्दा अगाडी बाल अधिकार व्यवस्थित गने ववषयमा भएका 
काम कारवाही यसै ऐन बमोस्र्म भएको माधननेछ ।  


