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बालबाललकाको अलिकार व्यवलथित गर्ने ऐर्न-२०७५
प्रमाणीकरण लमल िः२०७५ /०३/१२
प्रमाणीकरण गने :
प्रथतावर्नााः
वालिङ नगरपालिकािाई बािमैत्रीनगरको रुपमा स्थालप गराउने अलिप्रायिे बािबालिकाको हकलह िाई प्रवर्द्धन
गने, घरपररवार र समाजमा बािबालिकाप्रल को दृलिकोणिाई सामालजक रुपमा बािअलिकार सम्वन्िी लबद्यमान
सङ्घीय काननु र नेपाििे पक्ष राष्ट्रको हैलसय बाट अनमु ोदन गरे का अन् रालष्ट्रय महासन्िीको िावनाअनरुु प गररने
लियाकिापहरुिाई व्यवलस्थ रुपमा अलघ वढाउनु नगरपालिकाको महत्वपणू ध कायध हो िन्ने थ्यिाई दृलिग गदै
बािअलिकारका क्षेत्रमा देलिएका प्रल कुि अवस्थािाई आिार मानेर स्थानीय हमा बािबालिकाको हकलह िाई
सरं क्षण गने, आवश्यक ािाई पलहचान गने, सम्वर्द् क्षेत्रको समस्यािाई न्यनू ीकरण गदै जानु स्थानीय सरकारको मि
ू िू
क धव्य समे हदा बािअलिकार सरं क्षणका क्षेत्रमा देलिएका चनू ल हरुिाई सलह ढंगिे सम्वोिन गनध आवश्यक ा
महससु गरी वालिङ नगरपालिकाको नगर सिावाट प्रस् ु बािबालिकाको अलिकार व्यवलस्थ गने ऐन २०७५ बनाई
जारी गररएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारंलभिक
१. सलं िप्तर्नाम र प्रारभि :
(१) यस ऐनको नाम “बालबाललकाको अलिकार व्यवलथित गर्ने ऐर्न - २०७५” रहने छ।
(२) यो ऐन वालिङ नगर सिािे पारर गरे को लमल देलि िागू हने छ ।
२. पररिाषा :
लवषय वा प्रसडं ् गिे अको अथध निागेमा यस ऐनमा :

“
”
(ि.) “महासन्िी” िन्नािे बािअलिकार सम्वन्िी अन् रालष्ट्रय महासन्िी सन १९८९ िाई जनाउछ ।
(ग.) “सलमलत” िन्नािे ऐनको दफा ३ (१) बमोलजम गल ं सलमल िाई जनाउछ ।
(घ.) “संरिण अलिकारी” िन्नािे ऐनको दफा ३ (२) बमोलजम गल सलमल को प्रमि
ु िै काम गने अलिकारीिाई
(क.) बालअलिकार िन्नािे यस ऐनको दफामा व्यवलस्थ बािबालिकाको अलिकारिाई जनाउछ।

जनाउछ ।
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पररच्छे द २
बालसरं िण सलमलत सभवन्िी व्यवथिा
३. बाल सरं िण सलमलतको गठर्न तिा कायय संचालर्न लवलि :
(१) वालिङ नगरपालिकामा देहाय वमोलजमको एक बाि सरं क्षण सलमल रहनेछ ।
(क) प्रमि
ु िे ोके को वडाअध्यक्ष - सयं ोजक
(ि) लजल्िा बाि संरक्षण सलमल को एकजना प्रल लनलि – सदस्य
(ग) बािअलिकारको क्षेत्रमा काम गने गैर सरकारी सस्ं थाको प्रल लनलि - सदस्य
(घ) नगर क्षेत्रलित्र स्थालप बािसि
ु ार गृहको प्रल लनलि - सदस्य
(ङ) नगरपालिकाको बािबालिका सम्वलन्ि शािाको प्रमि
ु - सदस्य सलचव
(२) बाि संरक्षण अलिकारी सम्वन्िी व्यवस्था ोलकए बमोलजम हनेछ ।
४. बाल सरं िण सलमलतको कामकतयव्य र अलिकार
(क) बािबालिकाको हकलह संरक्षण सम्वन्िी योजनाको जधमु ा गरी कायधपालिकामा पेश गने ,
(ि) संघीय काननु अनस
ु ार स्वीकृ बािअलिकार सम्वन्िी लशक्षा नील का कायधिमहरु यार गने,
(ग) उपदफा (क) र (ि) मा उल्िेि गररएका योजना र कायधिमहरुिाई िागु गनध आवश्यक संयन्त्र यार गने ।
(घ) बाि अलिकारको क्षेत्रमा कायधर गैरसरकारी संस्थाहरुको अलििेि राख्ने, अनगु मन र लनयमन गने ।
५. बाल सरं िण सलमलतको काययकाल
दफा ४ बमोलजमको सलमल को कायधकाि ग ं न िएका लमल िे दईु बषध को हनेछ ।
६. लर्नयम बर्नाउर्ने अलिकार :
(क)

यस ऐनको उद्देश्य कायाधन्वयन गनध आवश्यक लनयमाविी बनाउने अलिकार कायधपालिकािाई हनेछ ।

७. वािा अडकाउ फुकाउर्ने अलिकार :
यस ऐनको उद्देश्य कायाधन्वयन गदाध वािा अड्काउ परे मा वािा अड्काउ फुकाउने अलिकार कायधपालिकामा हनेछ ।
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