


बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयन िनदिशका, २०७८ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       नेपाल सरकार 
       स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

     िसंहदरबार, काठमाण्डौ 
      २०७८ 
पिरच्छेद १ 



पिरचय 
1= पृ भिूम 

बालमैऽी ःथानीय शासन ःथानीय तहमा बाल अिधकार सिुनि त गनर् ल्याइएको शासकीय 
अवधारणा हो।यस अवधारणामा बाल अिधकारका चार पक्ष बाल बचाउ,  बाल संरक्षण,  बाल 
िवकास र बाल सहभािगतालाई मखु्य आधारको पमा िलइएको छ।नेपालको संिवधान, ःथानीय 
सरकार स ालन ऐन,  २०७४,  बालबािलका सम्बन्धी ऐन,  २०७५,  बाल अिधकार सम्बन्धी 
अन्तरार्ि य महासिन्ध (CRC), १९८९, पन्ी  योजना लगायतका कानून, नीित तथा कायर्बमह मा 
बाल अिधकारको समम पक्षलाई सम्बोधन गनर् िविभ  व्यवःथा गिरएको छ।ःथानीय सरकार 
स ालन ऐन ०७४ बमोिजम बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्न गरी बालमैऽी वडा घोषणा गन 
िजम्मेवारी गाउँ/नगरपािलकाको वडालाई िदएको छ।उक्त ऐन अनसुार गरी गाउँ।नगरपािलकाले 
बालमैऽी ःथानीय तह घोषणा गन िजम्मेवारी पूरा गनुर्पन हनु्छ। 
िव.सं. २०६५ देिख सािवकका केही नगरपािलका र गाउँ िवकास सिमितह ले बालमैऽी ःथानीय 
शासन सम्बन्धी कायर्बमह  स ालन गरेको पाईन्छ।ःथानीय िनकायको आफ्नै ूयासमा भएका 
त्यःता कायर्बमह बीच एक पता ल्याउन, साम ःयता कायम गनर् र ःथानीय शासन ूिबयामा 
बालबािलकाह को अिधकार सम्बन्धी सवाललाई मूलूवाहीकरण गद बालमैऽी ःथानीय शासनको 
संःथागत िवकास गनर् बालमैऽी ःथानीय शासनः राि य रणनीित, २०६८ तथा बालमैऽी ःथानीय 
शासन कायार्न्वयन कायर्िविध, २०६८ कायार्न्वयनमा ल्याइएको िथयो।उक्त रणनीित बमोिजम 
सािबकका ःथानीय िनकायको समन्वय र सहकायर्मा बाल अिधकार ूव र्नको लािग बालक्लव 
तथा बालस ालको गठन, पिरचालन, क्षमता िवकास, ःथानीय तहको योजना तजुर्मामा सहभािगता, 
बालमैऽी पूवार्धारको िवकास एवम ्सचेतीकरण जःता कामह  भएका छन।्बाल अिधकारलाई 
सिुनि त गन सन्दभर्मा नेपालको संिवधान, ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४, मलुकुी देवानी 
संिहता ऐन, २०७४, बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५, बालौम (िनषेध र िनयिमत गन) ऐन, 
२०५६ तथा बालबािलका सम्वन्धी राि य नीित, २०६९ जःता कानूनी व्यवःथा गिरएको छ। 
िव.सं २०६८ को जनगणना अनसुार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ 
रहेको छ (केन्िीय तथ्या  िवभाग, २०६८)।यसमा किरब ४४.४ ूितशत १८ वषर् मिुनका र 
३९.८ ूितशत  १६ वषर् मिुनका बालबािलकाको संख्या रहेका छ।नवजात िशश ुमतृ्यदुर (ूित 
हजार जीिवत जन्ममा) २१,  िशश ुमतृ्यदुर (ूित हजार जीिवत जन्ममा) २६ र बाल मतृ्यदुर 
(पाँच वषर् मिुन) ूित हजार जीिवत जन्ममा ३९ रहेको छ तथा आधारभतू तहको खदु भनार् दर 



सबै ूदेशमा ९५ ूितशत भन्दा मािथ रहेको छ (आिथर्क सवक्षण, २०७६)।हालसम्मका ूयास 
र ूा  नितजाह लाई िनरन्तरता िदंदै यसको िवकास र िवःतारका लािग थप ूयास गनुर्पन 
देिखन्छ। 
राज्यको पनुःसंरचनासँगै ूदेश सरकार तथा ःथानीय तहको संबैधािनक िजम्मेवारी र नेपाल 
सरकारको समृ  नेपाल, सखुी नेपालीको अिभयान परुा गनर् पन्ीौ योजनामा रािखएको दूर ि  
तथा िदगो िवकास लआय हािसल गनर् सहयोग पगु्ने गरी यो बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयन 
िनदिशका, २०७८ कायार्न्वयनमा ल्याईएको छ। 
 

2= पिरभाषाः 
िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस िनदिशकामा : 
(क) “ूदेश सम्पकर्  मन्ऽालय” भ ाले ःथानीय तहको सम्पकर्  मन्ऽालयको पमा काम गन ूदेश 

मन्ऽालयलाई बझुाउँछ। 
(ख) “बाल क्लब” भ ाले बाल समूह, बाल क्लब, बाल म  लगायतका बालबािलकाका समूह 

तथा ितनका स ालह  समेत सम्झनपुदर्छ। 
(ग) “बालबािलका” भ ाले १८ वषर् उमेर ननाघेका व्यिक्तलाई सम्झनपुदर्छ। 
(घ) “बालमैऽी कायर्बम” भ ाले बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयन िनदिशकामा आधािरत भै 

बाल अिधकार ूव र्न गनर् सरकारी,  गैर सरकारी,  िनजी, सहकारी तथा सामदुाियक क्षेऽ र 
यी साझेदारीमा स ालन हनेु कायर्बमह  सम्झनपुदर्छ। 

(ङ) “बालमैऽी वडा” भ ाले यस िनदिशका बमोिजम सूचक परुा गरी घोषणा गिरएको वडालाई 
सम्झनपुदर्छ। 

(च) “बालमैऽी ःथानीय तह” भ ाले यस िनदिशका बमोिजम सूचक पूरा गरी घोषणा गिरएको 
गाउँपािलका र नगरपािलकालाई सम्झनपुदर्छ। 

(छ) “बालमैऽी ःथानीय शासन”  भ ाले गैरिवभेदीकरण,  बालबािलकाको सव म िहत, सवार् ीण 
िवकास र अथर्पूणर् सहभािगताको िस ान्तमा आधािरत भई बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल 
िवकास र अथर्पूणर् बाल सहभािगता जःता बाल अिधकारका सवाललाई ःथानीय तहको नीित, 
योजना, संरचना र कायर् ूिबयामा संःथागत गन शासकीय प ितलाई सम्झनपुदर्छ। 



(ज) “िवकास साझेदार” भ ाले ि पक्षीय दात ृरा  तथा ि पक्षीय एवम ्बहपुक्षीय दात ृिनकायह  
र संयकु्त रा स ीय िनकायह लाई सम्झनपुदर्छ।साथै सो शब्दले िव व्यापी कोष समेतलाई 
जनाउनेछ। 

(झ) “ःथानीय तह”  भ ाले गाउँपािलका र नगरपािलका र ितनका वडा समेतलाई सम्झन ु
पछर्।नगरपािलका भ े शब्दले महानगरपािलका र उपमहानगरपािलका समेतलाई 
जनाउनेछ। 

(ञ) “स ीय सम्पकर्  मन्ऽालय”  भ ाले ःथानीय तहको सम्पकर्  मन्ऽालयको पमा काम गन 
स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयलाई जनाउनेछ। 

     

3= बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयन िनदिशकाको औिचत्य 
ःथानीय तहको नीित,  कायर्बम,  सेवा ूवाह र संरचनालाई बालमैऽी बनाई बाल अिधकार 
सिुनि त भएको ःथानीय तह िनमार्णमा सहयोग परु् याउन यो कायार्न्वयन िनदिशका तजुर्मा 
गिरएको छ।शासकीय ूणाली र सेवा ूवाहमा बालबािलकाका सवालह लाई सम्बोधन हनेु गरी 
ःथानीय तहमा स ालन हनेु कायर्बमह बीच एक पता ल्याउन र साम ःयता कायम गनर् 
तजुर्मा गिरएको यस कायार्न्वयन िनदिशकाको औिचत्य देहाय बमोिजम रहेको छ: 

(१) ःथानीय तहको आविधक तथा वािषर्क िवकास योजना र कायर्बममा बालबािलकाका 
आवँयकता र सवाललाई ूाथिमकता िदन,  

(२) स ,ूदेश र ःथानीय तहका बालबािलका सम्बन्धी नीित र कायर्बमबीच साम ःयता 
कायम गनर्। 

(३) ःथानीय तहमा िनमार्ण हनेु पूवार्धार संरचनालाई बालबािलकाको सिुवधा अनकूुल 
बनाउन, 

(४) िवप  तथा अन्य जोिखययकु्त समयमा स ालन हनेु िबयाकलापमा बालबािलकालाई 
ूाथिमकतामा राख्न,  

(५) बालमैऽी ःथानीय शासनको लािग संःथागत क्षमता र मानव संसाधन िवकासमा सहयोग 
परु् याउन,  

(६) बालबािलकाको क्षेऽमा काम गन सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायह बीच समन्वय र 
सहकायर् गद बालमैऽी ःथानीय शासनको ूव र्नमा आिथर्क तथा ूािविधक सहयोग 
जटुाउन, 



(७) नेपालको संिवधान तथा राि य/अन्तरार्ि य ूितब ता बमोिजम बालबािलकाको 
आवँयकता अनसुारको सेवाको सिुनि तता गनर्। 

  



पिरच्छेद २ 
कानूनी तथा नीितगत व्यवःथा 

4= कानूनी र नीितगत व्यवःथाह  

बाल अिधकार सिुनि त हनेु गरी सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायह बाट ूवाह गिरने सेवा, 
िनमार्ण गिरने पूवार्धार र संरचनालाई बालबािलकाको िहत र आवँयकता अनकूुल हनेुगरी तयार 
गनर् र सरकारी संरचनालाई जवाफदेहीपूणर् बनाउन देहाय बमोिजमको कानूनी र नीितगत 
व्यवःथा गिरएको छ। 
(क) नेपालको संिवधान 

नेपालको संिवधानको मौिलक हक अन्तगर्त समानताको हक,  बालबािलकाको हक र 
सामािजक सरुक्षाको हकमा बालबािलका सम्बन्धी देहाय बमोिजमको ूावधान रहेको छ। 
(१)  समानताको हक (धारा २२): 

राज्यले नागिरकह का बीच कुनै भेदभाव नगन तर सामािजक वा सांःकृितक ि ले 
िपछिडएका बालबािलका लगायतका नागिरकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा िवकासका 
लािग कानून बमोिजम िवशेष व्यवःथा गनर् सिकने ूावधान समानताको हकमा रहेको 
छ। 

(२)  बालबािलकाको हक (धारा ३९) मा देहाय बमोिजमका ूावधान रहेका छन:् 
(अ) ूत्येक बालबािलकालाई आफ्नो पिहचान सिहत नामकरण र जन्मदतार्को हक 

हनेुछ। 
(आ) ूत्येक बालबािलकालाई पिरवार तथा राज्यबाट िशक्षा, ःवाःथ्य, पालन पोषण, 

उिचत ःयाहार, खेलकूद, मनोर न तथा सवार् ीण व्यिक्तत्व िवकासको हक 
हनेुछ। 

(इ) ूत्येक बालबािलकालाई ूारिम्भक बाल िवकास तथा बाल सहभािगताको हक 
हनेुछ। 

(ई) कुनै पिन बालबािलकालाई कलकारखाना, खानी वा यःतै अन्य जोिखमपूणर् 
काममा लगाउन पाइने छैन। 

(उ) कुनै पिन बालबािलकालाई बाल िववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गनर् 
वा बन्धक राख्न पाइने छैन। 



(ऊ) कुनै पिन बालबािलकालाई सेना, ूहरी वा सश  समूहमा भनार् वा ूयोग गनर् वा 
सांःकृितक वा धािमर्क ूचलनका नाममा कुनै पिन माध्यम वा ूकारले 
दवु्यर्वहार,  उपेक्षा वा शारीिरक,  मानिसक,  यौनजन्य वा अन्य कुनै ूकारको 
शोषण गनर् वा अनिुचत ूयोग गनर् पाइने छैन। 

(ए) कुनै पिन बालबािलकालाई घर,  िव ालय वा अन्य जनुसकैु ःथान र अवःथामा 
शारीिरक, मानिसक वा अन्य कुनै िकिसमको यातना िदन पाइने छैन। 

(ऐ) ूत्येक बालबािलकालाई बाल अनकूुल न्यायको हक हनेुछ। 
(ओ) असहाय, अनाथ, अपा ता भएका,  न् पीिडत,  िवःथािपत एवम ्जोिखममा रहेका 

बालबािलकालाई राज्यबाट िवशेष संरक्षण र सिुवधा पाउने हक हनेुछ। 
(औ) बुदँा (घ), (ङ), (च) र (छ) िवपरीतका कायर् कानून बमोिजम दण्डनीय हनेुछन ्

र त्यःतो कायर्बाट पीिडत बालबािलकालाई पीडकबाट कानून बमोिजम क्षितपूितर् 
पाउने हक हनेुछ। 

(३) सामािजक सरुक्षाको हक (धारा ४३): 
बालबािलकालाई कानून बमोिजम सामािजक सरुक्षाको हक हनेु ूावधान रहेको छ। 

(४) राज्यका नीितह  (धारा ५१): 
ौम र रोजगार सम्बन्धी नीित (झ)(३) मा बालौम लगायत ौम शोषणका सबै 
पको अन्त्य गन नीित रहेको छ। सामािजक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीित 

((ञ) (४) मा बालबच्चाको पालन पोषण,  पिरवारको हेरचाह जःता काम र 
योगदानलाई आिथर्क पमा मूल्यांकन गन नीित रहेको छ। साथै      (ञ) (५) 
बालबािलकाको सव म िहतलाई ूाथिमक पमा ध्यान िदने नीित रहेको छ। 

(ख) ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४:  
बालबािलकाको हक सम्बन्धी संवैधािनक व्यवःथा अनसुार ःथानीय तहलाई िजम्मेवार  
बनाउन ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ मा िविभ  ूावधानह  रहेका छन।्यस ऐनले 
बाल अिधकार ूव र्न गनर् ऐनको दफा ११ (ज) बमोिजम ूारिम्भक बाल िशक्षा तथा 
िव ालय िशक्षा र अनौपचािरक िशक्षा सम्बन्धी नीित, कानून,  मापदण्ड,  योजनाको िनमार्ण, 
कायार्न्वयन र िनयमन गन िजम्मेवारी सम्बिन्धत गाउँ/नगरपािलकाको रहेको छ।शैिक्षक 
पूवार्धार िनमार्ण र ममर्त सम्भार, आधारभतू तहको परीक्षा व्यवःथापन, ःथानीय पःुतकालय र 
वाचनालयको स ालन तथा व्यवःथापन, माध्यिमक तहसम्मको शैिक्षक कायर्बमको समन्वय 



र िनयमन गन कायर् समेत गाउँ/नगरपािलकाको कायर्क्षेऽ िभऽ पदर्छ।यसैगरी सोही दफाको 
खण्ड (झ) बमोिजम आधारभतू ःवाःथ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीित,  कानून,  मापदण्ड, 
योजनाको िनमार्ण, कायार्न्वयन र िनयमन, आधारभतु ःवाःथ्य सेवाको स ालन र ूव र्न, 
ःवःथ खानेपानी तथा खा  पदाथर्को गणुःतर र वाय ु तथा ध्विनको ूदषुण िनयन्ऽण, 
सरसफाई सचेतनाको अिभविृ  र ःवाःथ्यजन्य फोहरमैलाको व्यवःथापन समेत ःथानीय 
तहको अिधकार क्षेऽमा रहेको छ। 
ऐनको दफा १२ उपदफा (२) खण्ड (१) को (ग) ले बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्न गरी 
बालमैऽी वडा घोषणा गन िजम्मेवारी गाउँ/नगरपािलकाको वडालाई िदएको छ।बालउ ानको 
व्यवःथा,  ूारिम्भक बाल िवकास केन्ि स ालन र व्यवःथापन,  पःुतकालय,  वाचनालय, 
सामदुाियक िसकाई केन्ि व्यवःथापन, बालक्लव तथा बालस ालको स ालन र व्यवःथापन, 
वडा तहको ःवाःथ्य केन्ि तथा उपकेन्िको व्यवःथापन,  बालबािलकाह लाई 
िब.िस.िज.,पोिलयो,िभटािमन ए को व्यवःथा, पोषण कायर्बमको स ालन, अन्तरिव ालय तथा 
बालक्लव माफर् त खेलकुद कायर्बमको स ालन, ूचिलत कानून बमोिजम व्यिक्तगत घटना 
दतार्,  अ ाविधक तथा सोको अिभलेख संरक्षण,  व्यिक्तगत घटना दतार् सम्बन्धी जनचेतना 
कायर्ह  समेत वडाको िजम्मेवारीमा रहेका छन।्यःतै मिहला िव को िहँसा, छुवाछुत, दहेज 
तथा दाइजो, हिलया ूथा, छाउपडी, कमलरी ूथा, बालौम, मानव बेचिवखन,  िनरक्षरता जःता 
सामािजक कुरीित र अन्धिव ासको अन्त्य गन,  गराउने,  सडक बालबािलकाको उ ार र 
पनुःथार्पना गन गराउने,  ूा ािरक कृिष,  सरुिक्षत माततृ्व,  िव ाथीर् भनार्,  पूणर् खोप,  खलुा 
िदसामकु्त क्षेऽ, वातावरणमैऽी तथा बालमैऽी शासनजःता ूव र्नात्मक कायर्ह  गन, गराउने 
िजम्मेवारी समेत वडाको हनेु ूावधान रहेको छ। 
गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले आफ्नो अिधकार क्षेऽिभऽका िवषयमा ःथानीयःतरको 
िवकासका लािग आविधक, वािषर्क, रणनीितगत,  िवषय क्षेऽगत, मध्यकालीन तथा दीघर्कालीन 
िवकास योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र ूदेश सरकारको नीित, लआय, उ ेँय, समयसीमा र 
ूकृयासँग अनकूुल हनेुगरी गनुर्पन र सबै ूकृयामा बालबािलका लगायतका अन्तरसम्बिन्धत 
िवषयलाई समावेश गनुर्पन व्यवःथा समेत यस ऐनले गरेको छ। 

(ग) बालबािलका सम्बन्धी ऐन, २०७५  
ूत्येक बालक जन्मेपिछ िनजको बाब ुभए बाबलेु, बाब ुनभए आमाले र आमा पिन नभए 
पिरवारका अन्य सदःयले आफ्नो धमर्, संःकृित र चलन अनसुार बालकको नाम रािखिदन ुपन 



र बालकको बाब,ु आमा वा पिरवारको कुनै सदःय जीिवत नरहेकोमा वा प ा नलागेकोमा 
बालकलाई पाल्ने व्यिक्त वा संःथाले बालकको नाम रािखिदन ु पन व्यवःथा बालबािलका 
सम्बन्धी ऐन,  २०७५ ले गरेको छ।यसैगरी यस ऐनमा बाब,ु आमाले आफ्नो पिरवारको 
आिथर्क अवःथा अनसुार ूत्येक बालकको पालन पोषण गनुर्का अितिरक्त िनजको िशक्षा, 
ःवाःथोपचार, खेलकुद तथा मनोर नका सिुवधाह को व्यवःथा गनुर्पन ूावधान रहेको छ। 
उक्त ऐनले बालबािलकाको बाँच्न पाउने अिधकार,  नाम,  राि यता र पिहचानको अिधकार, 
भेदभाव िव को अिधकार,  बाब ु आमासँग बःने र भेटघाट गन अिधकार,  संरक्षणको 
अिधकार, सहभािगताको अिधकार, अिभव्यिक्त ःवतन्ऽता र सूचनाको अिधकार, संःथा खोल्ने र 
शािन्तपूवर्क भेला हनेु अिधकार, गोपनीयताको अिधकार, अपा ता भएका बालबािलकाको िवशेष 
अिधकार,  पोषण तथा ःवाःथ्यको अिधकार,  खेलकूद, मनोर न तथा साँःकृितक अिधकार र 
िशक्षाको अिधकारलाई बालबािलकाको अिधकारको पमा सिुनि त गरेको छ।त्यसैगरी 
बालबािलकासँग सम्बिन्धत िवषय हेनर् बाल अदालतको गठन गन व्यवःथा रहेको 
छ।बालअिधकारलाई सिुनि त गनर् सहयोग पयुार्उन केिन्िय बाल न्याय सिमित र िजल्ला 
बाल न्याय सिमितको व्यवःथा समेत रहेको छ।ूदेश तथा ःथानीय तहमा बाल अिधकारको 
िवषयलाई संःथागत गनर् राि य बाल अिधकार पिरषद,  ूदेश तथा ःथानीय तहको बाल 
अिधकार सिमितको व्यवःथा समेत रहेको छ। 

(घ) मलुकुी देवानी संिहताऐन, २०७४ 
ूत्येक व्यिक्तले अन्य व्यिक्तको व्यिक्तत्वलाई ःवीकार गनुर्पन, कानूनको ि मा सबै नागिरक 
समान हनेु,  समान कानूनको ूयोगमा भेदभाव गनर् नपाइने,  कुनै पिन व्यिक्तको वैयिक्तक 
ःवतन्ऽता अपहरण गनर् नपाइने, ूत्येक व्यिक्त जन्मनासाथ व्यिक्तको पमा मान्यता पाउने, 
ूत्येक व्यिक्तले जन्मनासाथ नाम र थरको अिधकार हनेु, आमा बाबबुाट माततृ्व र िपततृ्वको 
िनधार्रण हनेु,  कृितम गभार्दानबाट जिन्मएको िशशकुो िपततृ्व बाबकुो हनेु,  दम्पि ले 
छोराछोरीको जम्मदतार् गनुर्पन,  ूत्येक नाबालकको आमाबावलेु हेरचाह र ःयाहार संभार 
गनुर्पन, सम्बन्ध िवच्छेद भएका दम्पि को छोराछोरीको अिधकार कायमै रहने, नाबालकलाई 
ौिमकको पमा काममा लगाउन नहनेु,  अशक्त छोराछोरीलाई िवशेष हेरचाह गनुर्पन, 
नाबालकको संरक्षक नभए माथवर हनेु, बालबािलकाको सव म िहत हनेु गरी धमर्पऽु वा 
धमर्पऽुी राख्नपुन व्यवःथा ऐनमा रहेको छ। 

 



(ङ) बालौम (िनषधे र िनयिमत) ऐन, २०५६ 
कसैले पिन बालकलाई ललाई, फकाई वा झकु्याएर वा कुनै ूलोभनमा वा डर, ऽास वा 
दबाबमा पारी वा अन्य कुनै तिरकाले िनजको इच्छा िव  ौिमकको पमा काममा 
लगाउन ुहँ◌ुदैन भ े व्यहोरा बालौम (िनषधे र िनयिमत) ऐन, २०५६ मा रहेको छ।यसैगरी 
यस ऐनमा बालकलाई काममा लगाउँदा िदनमा ६ घण्टा र एक स ाहमा ३६ घण्टाभन्दा 
बढी अितिरक्त पािरौिमक िदई वा निदई काममा लगाउन ुनहनेु, ूित ानले ौिमकको पमा 
काम गन बालकलाई िल , वणर्, धमर् वा जातजाितको आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान 
कामको लािग समान पािरौिमक र सिुवधा िदनपुन र व्यवःथापकले काम गन बालकको 
ःवाःथ्य र सरुक्षा सम्बन्धी िवशेष व्यवःथा गनुर्पन ूावधान राखेको छ। 

 (च) बाल अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध (CRC) 
बाल अिधकार सम्बन्धी महासिन्ध, १९८९ ले बाल अिधकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन 
गनर् गैरिवभेदीकरण (धारा २),  सव म िहत (धारा ३),  सवार् ीण िवकास (धारा ६) र 
िवचारको सम्मान (धारा १२) को िस ान्तलाई अवलम्बन गरेको छ।चौव  वटा धारा 
रहेको यस महासिन्धमा धारा १ देिख ४० िविभ  िकिसमका बालअिधकारको व्यवःथा 
गिरएको छ।धारा ४२ मा राि य वा अन्तरार्ि य व्यवःथा मध्ये उत्कृ लाई कायार्न्वयन गनर् 
पाउने ःवतन्ऽता िदइएको छ।धारा ४२ मा बालअिधकारको िवषयमा राज्यले बालबािलका र 
अिभभावकलाई जानकारी गराउन ु पन व्यवःथा छ।धारा ४३ देिख ५४ सम्म 
बालअिधकारको कायार्न्वयन, अनगुमन, मलु्या न तथा ूितवेदनको व्यवःथा गिरएको छ। 

 (छ) पन्ी  योजना(२०७६/७७—२०८१/८२) 
पन्ी  योजना (२०७६/७७—२०८१/८२)मा बालअिधकार सिुनि त भएको बालमैऽी 
समाजको स चमा आधािरत रही बालबािलका तथा िकशोर िकशोरीलाई सबै ूकारको िहंसा, 
दवु्यर्वहार र शोषणबाट मकु्त गराउँदै उनीह को हक अिधकार संरक्षण तथा ूव र्न गरी 
रा  िनमार्ण गनर् सक्ने योग्य र सक्षम नागिरकको पमा िवकास गन लआय रािखएको 
छ।उक्त लआय ूा  गनर् बालबािलका तथा िकशोरी िकशोरीको अिधकारको संरक्षण र 
ूव र्न गन, बालबािलका तथा िकशोर िकशोरीमैऽी वातावरण सजृना गन, बालबािलका तथा 
िकशोर िकशोरी िव  हनेु शारीिरक मानिसक लगायत सबै ूकारका िहंसा, िवभेद, दवु्यर्वहार, 
शोषण र उपेक्षाको अन्त्य गन उ ेँय रािखएको छ। 



बालःवाःथ्यमा सधुार गरी बालमतृ्यदुर घटाउने,  बालबािलकाको मानिसक तथा शारीिरक 
िवकासका लािग ूारिम्भक बालिवकासमा पहुँच, बालबािलका तथा िकशोर िकशोरी िव  हनेु 
सबै ूकारका िहंसाको अन्त्य गरी उनीह को जीवनलाई सरुिक्षत बनाउने, असहाय, अनाथ, 
अपा ता भएका,  अशक्त तथा बेवािरसे बालबािलका तथा िकशोर िकशोरीलाई राज्यबाट 
संरक्षण र सम्बद्र्धन गन,  िविभ  माध्यमवाट बालबािलकालाई सामािजक जीवनमा सहभागी 
हनेु वातावरण सजृना गन, राज्यले सबै ूकारको बालौमको अन्त्य गनर् आवँयक व्यवःथा 
गन,  बालबािलकाको पहुँचयकु्त पूवार्धारको िनमार्ण गरी बालमैऽी वातावरण सजृना गन र 
िव मान बालगहृको संःथागत आवसीय संरक्षणलाई िन त्सािहत तथा िनसंःथाकरण गद 
अिन्तम िबकल्पको पमा माऽ संरक्षण गन गरी अन्य बैकिल्पक हेरचाहलाई ूव र्न गन 
रणनीित पन्ी  योजनामा उल्लेख गिरएको छ। 

(ज) िदगो िवकास लआय 
संयकु्त रा संघको पहलमा सन २०३० सम्म ूा  गन गरी तयार गिरएको िव व्यापी 
लआयह  नै िदगो िवकासका लआयह  हनु।जसमा १७ वटा मूल लआय तथा १६९ 
पिरमाणात्मक लआयह  तोिकएका छन।िदगो िवकासका कूल १७ वटा लआयह  मध्ये १, 
२, ३, ४, ५, ६, ९, ११, १६ र १७ गरी १० वटा लआयह  बालबािलका र मिहलासँग 
सम्बिन्धत रहेका छन।्जसमध्ये मध्ये लआय ४: सबैका लािग समावेशी तथा गणुःतरीय 
िशक्षा सिुनि त गन, लआय ५: लैि क समानता हािसल गन र िकशोरीह को सशक्तीकरण 
गन, लआय ६: सबैका लािग खानेपानी तथा सरसफाइको उपलब्धता गन, लआय ९: बिलयो 
पूवार्धार िनमार्ण गन र िदगो औ ोिगकीकरणको ूव र्न गन,  लआय ११: नगरह  र 
मानवबःतीह लाई समावेशी, सरुिक्षत, र िदगो बनाउने, लआय १६: समावेशी समाजको ूव र्न 
गन र सबैलाई न्यायमा पहुँच ूदान गन, र लआय १७: कायार्न्वयन ूकृया मजबतु बनाउने र 
साझेदारीलाई पनुजीर्वन िदने लआयह  बालबािलकाको सवार् ीण िवकासको लािग आवँयक 
पन सेवा सिुवधा उपलब्ध गराउने,  पूवार्धार िवकास गन,  िनिमर्त पूवार्धार िदगो बनाउने र 
सरकारी, गैरसरकारी तथा िनजी क्षेऽ र िवकास साझेदारको संलग्नतामा लआय पूरा गन िवषय 
रहेका छन।् 
सन २०३० सम्ममा न्यायपूणर् तथा समृ  मलुकु बनाउने पिरकल्पना साथ नेपालको िदगो 
िवकास लआयह  तयार भई ःवीकृत भइसकेको छ।राज्यको पनुसर्ंरचना प ात आधारभतू 
तथा माध्यिमक िशक्षा,  ूाथिमक ःवाःथ्य उपचार,  िपउनेपानीको आपूितर् र सरसफाई,  कृिष, 



आधारभतू पूवार्धारह , सामािजक सरुक्षा र िवप  व्यवःथापनका िवषयह  ःथानीय तहको 
क्षेऽािधकारका िवषय बनेका छन।्जनु िवषयह  िदगो िवकास लआयसँग ूत्यक्ष सम्बिन्धत 
रहेका छन।् 

झ. अन्य ूयासह  

बाल अिधकारका क्षेऽमा राि य, क्षेऽीय र अन्तरार्ि यःतरमा भएका ूयासह  मध्ये नेपालले 
अवलम्बन गरेका केही ूमखु ूयासह  देहाय बमोिजम छन ्: 

(१)  मिहला िव  हनेु सबै ूकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासिन्ध 
(Convention on the Elevation of all Forms of Discrimination against Women- 

CEDAW), १९७९ को अनमुोदन। 
(२)  सश  न् मा बालबािलकाको ूयोग, बालबािलकाको बेचिबखन, बाल वेँयाविृ  र 

अ ील िचऽण िव  बाल अिधकार सम्बन्धी महासिन्धको इच्छाधीन आलेख 
२००० को पक्षरा । 

(३)  दिक्षण एिशयामा बाल कल्याण ूव र्नको लािग क्षेऽीय व्यवःथा सम्बन्धी साकर्  
महासिन्ध २००२ को पक्ष रा । 

(४)  वेँयाविृ को लािग मिहला तथा बालबािलकाको जीउ माःने बेच्ने काम रोकथाम 
गन र सो िव  संघषर् गन सम्बन्धमा व्यवःथा भएको साकर्  महासिन्ध २००२, 
को पक्षरा । 

(५)  बाल न्याय (कायर्िविध) िनयमावली, २०६३ तजुर्मा। 
(६) अन्तरदेशीय धमर्पऽु धमर्पऽुी सम्बन्धी हेग महासिन्धमा हःताक्षर। 
(७)  िशक्षा, िव ान तथा ूिविध, ःवाःथ्य तथा जनसंख्या, ौम, रोजगार तथा सामािजक 

सरुक्षा,मिहला, बालबािलका तथा जे  नागिरक, स ीय मािमला तथा सामान्य 
ूशासन मन्ऽालय लगायतका िवषयगत मन्ऽालयले बालबािलकाका सवालह लाई 
क्षेऽगत योजना र कायर्बममा समावेश गद आएको। 

(८) सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायसँगको समन्वयमा ःथानीय तहले बालमैऽी 
ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बम स ालन गदै आएको। 

   

   



पिरच्छेद ३ 
बालमैऽी ःथानीय शासनका िनदशक िस ान्त 

5= िनदशक िस ान्त 
बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नका लािग देहायका िनदशक िस ान्तह  अवलम्बन गिरनेछ: 
(१) गैरिवभेदीकरण  

ूत्येक बालबािलकालाई धमर्,  वणर्,  जात,  जाित,  िल ,  उमेर–समहु,  उत्पि ,  भाषा,  सामथ्यर्, 
शारीिरक वा मानिसक अवःथा, पािरवािरक हैिसयत,  ःवाःथ्य िःथित, आिथर्क वा सामािजक 
िःथित,  भौगोिलक क्षेऽ वा यी मध्ये कुनै कुराको आधारमा कुनै ूकारको भेदभाव 
गिरनेछैन। 

(२) बालबािलकाको सव म िहत 
शासन स ालनका हरेक पक्षमा बालबािलकाको सव म िहतलाई ध्यानमा 
रािखनेछ।सरकारी तथा गैरसकारी क्षेऽवाट हनेु सेवा ूवाह, िवकास िबयाकलाप तथा समाज 
र घरपिरवारले गन व्यवहारमा समेत बालबािलकाको अिधकार सिुनि त गनर् अिभूिेरत 
गिरनेछ। 

(३) बालबािलकाको सवार् ीण िवकास  
बालबािलकाको बाँच्न पाउने अिधकार र उनीह को सवार् ीण िवकासको सिुनि तता गनर् 
हरेक बालबािलका जन्मेपिछ नामकरण र जन्म दतार्को अिधकार,  राि यताको अिधकार, 
बालौम िव को अिधकार, हेरचाह र पालनपोषणको अिधकार, ःवाःथ्यको अिधकार, आराम 
गनर् पाउने अिधकार, खेलकुद, मनोर न एवं साँःकृितक अिधकार तथा िशक्षा र संरक्षकत्वको 
अिधकार सिुनि त गनर् अिभूिेरत गिरनेछ। 

(४) बालबािलकाको सहभािगता र िवचारको सम्मान  
ःथानीय तहका बालबािलकासँग सम्बिन्धत िनकायह मा बालबािलकाह को पिरपक्वता र 
क्षमताका आधारमा संलग्न हनु पाउने अिधकारको साथै बालबािलकाले अिभव्यक्त गरेको 
िवचारलाई सम्मान गन ूणालीको िवकास गिरनेछ। 

(५) सि कटताको िस ान्त  
बालबािलकाको सवार्ङगीण िवकासको लािग आवँयक पन आवँयक सेवा तथा सिुवधाह  
बालबािलकाको निजकमा रहेको सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेऽवाट सि कटताको िस ान्तमा 
आधािरत भई ूवाह गन व्यवःथा गिरनेछ। 



(६) समावेशीकरणको िस ान्त 
सबै वगर्, क्षेऽ, िल , र क्षमताका बालबािलकाह लाई बाल सरोकार सम्बन्धी ःथानीय शासन 
ूणालीका हरेक पक्षह मा समान पमा समावेश हनु पाउने अिधकार सिुनि त 
हनेुछ।ःथानीय शासन र िवकाससम्बन्धी गितिविधमा समावेशीकरणको अवधारणालाई 
अंगीकार गिरनेछ। 

(७) समदुायमा आधािरत िवकासको िस ान्त 
समदुाय र ःथानीय तहको सिबय सहभािगतामा बालमैऽी ःथानीय शासन ूिबयाको 
स ालन हनेु र यस कायार्न्वयन िनदिशकामा आधािरत भई आवँयक अन्य व्यवःथा 
ःथानीय तहले आफै िमलाउने व्यवःथा गिरनेछ। 

 

 

   



पिरच्छेद ४ 
बालमैऽी ःथानीय शासनकोरणनीितक व्यवःथा 

 

समृ  नेपाल, सखुी नेपालीको राि य अिभयानलाई सफल बनाउन बालअिधकार सिुनि त हनेु गरी 
ःथानीय तहको नीित,  योजना,  कायर्बम,  कायरू् िबया र संरचनामा बालबािलकाका सवालह लाई 
मूलूवाहीकरण गनुर्पन आवँयकता रहेको छ।यस सन्दभर्मा िनदिशकाको स च,  लआय,  उ ेँय र 
कायार्न्वयन रणनीित देहाय बमोिजम तय गिरएको छ। 
6= सोच 

सु ढ, सक्षम र जवाफदेही ःथानीय शासन प ित माफर् त बाल अिधकारको सिुनि तता। 
7= लआय 

िव.सं. २०८७ सम्म सबै ःथानीय तहलाई बालमैऽी बनाउने। 
8= उ ेँ य 

(१) ःथानीय तहको आविधक तथा वािषर्क योजनामा बालअिधकारका सवालह लाई ूाथिमकता 
िदन,ु 

(२) बालबािलकाको समिुचत िवकासको लािग आवँयक पन सबै सेवा, सिुवधाह मा हरेक 
बालबािलकाको पहुँच सिुनि त गराउन,ु 

(३) ःथानीय तहमा बालबािलकासँग सम्बिन्धत नीित, योजना र कानून तजूर्मा गदार् 
बालबािलकाको सहभािगता गराउन,ु 

(४) ःथानीय तहमा िनमार्ण हनेु सबै भौितक पूवार्धारह  बालमैऽी बनाउन,ु 
(५) बालबािलकाको िहत िब  हनेु सबै ूकारका िहंसाह को उन्मूलन गनुर्। 

9= रणनीित तथा कायर्नीित 
बालमैऽी ःथानीय शासनको उ ेँय ूाि का लािग देहाय बमोिजमका रणनीित तथा कायर्नीितह  
अवलम्बन गिरनेछ।रणनीित र कायर्नीित अनसुारका िजम्मेवारीको िवःततृ व्याख्या अनसूुची १ मा 
छ। 
ब.स.  रणनीित  कायर्नीित 
१  मूलूवाहीकरण  (१) बाल अिधकारको िबषयलाई ःथानीय तहको नीित, योजना, 

कायर्बम र कायर्प ितमा समािहत गिरनेछ। 
(२) बालमैऽी तिरकाले योजना तथा कायर्बम स ालन भए नभएको, 



अपेिक्षत उपलिब्ध हािसल भए नभएको सम्बन्धमा परीक्षणको 
िविध अवलम्बन गिरनेछ। 

(३) बालमैऽी ःथानीय शासनको उपलिब्धको सम्बन्धमा वािषर्क 
पमा िःथित पऽ तयार गन र ूा  उपलिब्धलाई िदगो बनाउन 
आवँयक कायर्बमह  तजुर्मा गिरनेछ। 

 

२ नीितगत 
वकालत पैरवी 
र सचेतना 

 

(१) ःथानीय तहका नीित िनमार्ण एवम ्िवकास ूयासमा 
बालबािलकाको हकिहतलाई ःथािपत गराउन नीितगत वकालत 
गिरनेछ। 

(२) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बम स ालन गनर् 
ःथानीय तहले आवँयक पन िनयम, कायर्िविध र िनदिशका 
तजुर्मा गरी कायार्न्वयन एवम ्अनगुमन, मूल्या न गन, 
गराईनेछ। 

(३) िव मान काननुलाई बालमैऽी अनकूुल हनेुगरी संशोधन गनर् 
सघाउ परु् याइनेछ। 

(४) गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको िवप  व्यवःथापन योजनामा 
बालबािलकाको आवँयकता र चासोलाई समावेश गिरनेछ। 

(५) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बम स ालनको लािग 
केन्िीय, ूादेिशक तथा ःथानीय ःतरबाट लगानीको वातावरण 
तयार गिरनेछ। 

(६) ःथानीय, ूादेिशक, राि य एवम ्अन्तरार्ि य िवकास म ह मा 
बालमैऽी शासनको अवधारणालाई ःथािपत गनर् पहल गिरनेछ। 

(७) राि य तथा अन्तरार्ि य ःतरमा भएका बालबािलका सम्बन्धी 
महासिन्ध, अिभसिन्ध, ूितब ता, सम्झौता, काननु एवम ्नीितगत 
ूावधानह को सम्ूषेण गिरनेछ। 

३ संःथागत 
िवकास 

 

(१) बालमैऽी ःथानीय शासन प ितको िवकासका सन्दभर्मा 
गाउँपािलका, नगरपािलका र ितनका वडाह लाई ूमखु पमा 
उ रदायी संःथाको पमा िवकास गिरनेछ। 



(२) िजल्ला समन्वय सिमितले नीितगत र संःथागत समन्वयकारी 
भिूमका िनवार्ह गन ूणालीको िवकास गिरनेछ। 

(३) समदुायःतरमा बालमैऽी ःथानीय शासनको लािग आवँयक 
संःथागत संयन्ऽको िवकास गिरनेछ। 

(४) बालमैऽी ःथानीय शासन समदुाय, वडा, गाउँपािलका र 
नगरपािलका तहका सिमितह को संःथागत क्षमता िवकास 
गिरनेछ। 

(५) बालमैऽी ःथानीय शासनको ूव र्नका लािग िविभ  तह र 
क्षेऽका शासकीय एकाइह मा बालमैऽी िवषय हेनर् सा ठिनक 
संरचनाको व्यवःथा िमलाईनेछ। 

(६) बाल क्लवको सूचीकृत गन, स ाल िनमार्ण गन र साथै 
उनीह को क्षमता िवकासमा ूोत्साहन गद ःथानीय तहमा 
अनौपचािरक संयन्ऽ िनमार्ण गरी बालबािलका सम्बन्धी 
सवालह लाई ूकाशमा ल्याईनेछ। 

(७) ःथानीयःतरमा ःथापना भएका ःवाःथ्य संःथा व्यवःथापन 
सिमित, िव ालय व्यवःथापन सिमित, 
िजल्ला/गाउँ/नगर/वडाःतरीय बाल संजाल, टोल िवकास सिमित, 
जःता सामदुाियक संःथा र गैरसरकारी संःथा लगायतका 
साझेदार िनकायह को बीचमा साम ःयता कायम गरी यस 
िनदिशकामा उल्लेख भएका सूचकह  ूाि का लािग पहल 
गिरनेछ। 

(८)  समदुायमा आधािरत बाल संरक्षण ूणाली एवम ्संःथाह को 
ःथापना गरी यस ूिबयामा आब  गिरनेछ। 

(९) बालबािलकासँग ूत्यक्ष सरोकार राख्न ेसंरचनाह मा संःथागत 
बाल ूितिनिधत्वको सिुनि त गिरनेछ। 

४ क्षमता िवकास 
 

(१) िविभ  तहका साझेदार र सहयोगी िनकायह बीच कायर्गत 
स ाल िनमार्ण गिरनेछ। 



(२) ःथानीय तहको योजना ूिबयामा बालमैऽी ःथानीय शासनको 
सूचक ूाि मा सहयोग गन कायर्बमलाईर् पिहलो ूाथिमकतामा 
(Children First)स ालन गिरनेछ। 

(३) तािलम, गो ी, अवलोकन ॅमण एवम ्अनभुव आदान ूदान तथा 
अध्ययन, अनसुन्धान जःता िबयाकलापको माध्यमबाट 
बालबािलका तथा बालमैऽी ःथानीय शासनसँग सम्बिन्धत 
िनकायका पदािधकारी तथा कमर्चारीह को क्षमता िवकास 
गिरनेछ। 

(४) केन्ि, ूदेश तथा ःथानीय तहमा िव , ॐोत व्यिक्त एवम ्
ूिशक्षकह को सूची तयारी तथा पिरचालन गिरनेछ। 

(५) ःथानीय भाषाह मासमेत ूिशक्षण साममी तयार गिरनेछ। 
(६) गाउँपािलका र नगरपािलकामा बालमैऽी ःथानीय शासन ॐोत 

केन्ि ःथापना गरी बालमैऽी ःथानीय शासनको ूव र्न 
गिरनेछ। 

५ सहकायर् र 
साझेदारी 
ूव र्न 

(१) बाल अिधकारको संरक्षण सम्बन्धी योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन 
तथा अनगुमन र मूल्या नमा ःथानीय िवकासका साझेदार तथा 
अन्तरार्ि य िवकास समदुायसँगको सहकायर् र साझेदारीलाई 
व्यापक तलु्याईनेछ। 

(२) बालमैऽी ःथानीय शासनको सन्दभर्का सरकारी तथा गैरसरकारी 
क्षेऽबाट स ालन हनेु कायर्बम सम्बिन्धत ःथानीय तहको 
नेततृ्वमा कायार्न्वयन गिरनेछ। 

(३) िविभ  साझेदार िनकायको सफल कायर्प ितको अनशुरण 
गिरनेछ। 

६ समदुाय 
पिरचालन 

 

(१) बालअिधकारको िवषयलाई ूभावकारी बनाउन आवँयकता 
अनसुार समूदाय ःतरमा समूह िनमार्ण तथा पिरचालन गिरनेछ। 

(२) समदुाय ःतरका संःथाको क्षमता िवकासका लािग िवशेष 
कायर्बम स ालन गिरनेछ। 



(३) बाल अिधकारको क्षेऽमा अिभयानमूलक कायर्बम स ालनका 
लािग समदुाय ःतरका संःथा तथा समूहलाई पिरचालन 
गिरनेछ। 

(४) सामािजक सचेतना तथा सामािजक कुरीित तथा अन्धिव ासका 
िव मा हनेु अिभयानमूलक कायर्बममा बालमैऽी ःथानीय 
ःथानीय शासनका िवषयलाई समावेश गिरनेछ। 

७ सामािजक 
जवाफदेहीता र 
पारदिशर्ता 

 

(१) ूदेश तथा ःथानीय तहलाई बालबािलकाको लािग लगानी 
योजना बनाई स ालन गनर् अिभूिेरत गिरनेछ। 

(२) बालबािलका सम्बन्धी योजनामा आवँयक बजेट िविनयोजन 
गिरने तथा िविनयोिजत बजेटको लेखाजोखा गन संयन्ऽ िनमार्ण 
गिरनेछ । 

(३) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बम स ालनको लािग 
आवँयक नीित, िनदिशका, कायर्िविध तथा आचारसंिहता तजुर्मा र 
कायार्न्वयन गरी सावर्जिनक जवाफदेिहता परुा गिरनेछ। 

(४) बालमैऽी ःथानीय शासनको ूव र्नको लािग सरकारी तथा 
गैरसरकारी िनकायबाट स ािलत कायर्बम तथा पिरचालन हनेु 
ॐोतको जानकारी िनयिमत पमा सावर्जिनक गिरनेछ। 

(५) बालमैऽी ःथानीय शासनको ूभावकािरताको लािग सम्बन्धमा 
सावर्जिनक सनुवुाई, सामािजक परीक्षण, सावर्जिनक परीक्षण जःता 
िविधह को अवलम्बन गिरनेछ। 

८ समतामूलक 
कायर्बम 

 

(१) सवै वगर्, क्षेऽ, िल  र समदुायका साथै अशक्त, असहाय, अपा ता 
भएका तथा तेॐो िल ी बालबािलकाको आवँयकता सम्बोधन 
हनेु गरी िवशेष कायर्बम स ालन गिरनेछ। 

(२) बालमैऽी ःथानीय शासनका संरचनामा आिथर्क, सामािजक वा 
शैिक्षक ि ले पछािड परेका समदुायका बािलकाह को 
समानपुाितक ूितिनिधत्वको व्यवःथा गिरनेछ। 

९ सूचना, िशक्षा र (१) बालमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा अनसुार बालबािलकाूित 



स ारको 
माध्यमबाट 
व्यवहार 
पिरवतर्न 

समान धारणा बनाउन र उनीह को अिधकार र िहतूितको 
संवेदनशीलतामा सहयोग परु् याउने ौव्य– ंय साममी उत्पादन 
एवम ्ूचार ूसार गिरनेछ। 

(२) िव ालयःतरको पा बममा बालअिधकारको िवषय समावेश 
गराइनेछ। 

(३) बालमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा, नीित तथा 
कायर्बमह को सम्ूषेणका लािग रेिडयो, टेिलिभजन, पऽपिऽका, 
सामािजक स ाल जःता िून्ट तथा ईलेक्शोिनक स ार 
माध्यमह को उपयोग गिरनेछ। 

(४) बालबािलकाको क्षेऽमा काम गन िनकायह को वेबसाइटमा 
बालमैऽी ःथानीय शासनका उपयोगी साममी राखी ूचार ूसार 
गिरनेछ। 

१० अनगुमन तथा 
मूल्या न 

(१) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी न्यूनतम ्सूचकका बारेमा 
सरोकारवालाह लाई जानकारी गराउने र स ािलत 
कायर्बमह को ूभावकािरता र नितजा अनगुमन गिरनेछ। 

(२) ःथानीय तहह बाट बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी 
कायर्बमह  स ालन गनर् ःवयम ्िजम्मेवार हनेु संयन्ऽको 
िवकास गरी सहभािगतामूलक अनगुमन गिरनेछ। 

(३) सरकारी तथा गैर सरकारी िनकायबाट सम्पािदत कामको 
अनगुमन तथा मलु्या न गदार् बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी 
सूचकह  समेत समावेश गन व्यवःथा िमलाईनेछ। 

(४) बालमैऽी ःथानीय शासनको क्षेऽमा उत्कृ  काम गन बाल 
समूह, सामदुाियक संःथा, वडा, गाउँपािलका वा नगरपािलका, 
िवकास साझेदार संःथा र व्यिक्तलाई ूोत्साहन तथा परुःकृत 
गिरनेछ। 

 

10= बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयनको ूिबया 
बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयनका ूिबया देहाय बमोिजम हनेुछ। 



(क) पूवर्तयारी चरणः  
(१) कायर्पािलकाबाट आफ्नो गाउँपािलका।नगरपािलकालाइर् बालमैऽी ःथानीय शासन 

कायार्न्वयन गनर् िनणर्य गन।   

(२)  बालमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा सम्वन्धी गाउँ/नगर सिमितका पदािधकारी र 
अन्य सरोकारवालालाई अिभमखुीकरण गन। 

(३)  कायर्पािलका र बालमैऽी ःथानीय शासन गाउँ/नगर ःतरीय सिमितबाट िलिखत 
ूितब ता गन। 

(४)  बालमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा र िव मान अवःथा सम्बन्धी कायार्न्वयन 
िनदिशकाको सूचकमा आधािरत भई गाउँपािलका/नगरपािलकामा बालबािलकाको 
अवःथा सम्बन्धी वःतगुत िववरण (ूोफाईल) तयार गन र ूकाशन गन। 

(५)  बालमैऽी ःथानीय शासनका सूचकको ःथानीयकरण गन। 
(६) बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयन गनर् आवँयक 

ःथानीयनीित/रणनीित/कायर्िविध/िनदिशका र आचारसंिहता तजुर्मा गन। 
(ख) तयारी चरणः  
(१) गाउँपािलका/नगरपािलका र वडामा बालमैऽी ःथानीय शासनको लािग संःथागत ूवन्ध 

(सम्पकर्  शाखा, सम्पकर्  व्यिक्त तोक्ने र िजम्मेवारी िदने) गन। 
(२)  बालमैऽी ःथानीय शासन अवलम्बन गन वडाह  छनौट गन। 
(३)  बालबािलकाको क्षेऽमा काम गन सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायबाट बालमैऽी 

ःथानीय शासन कायार्न्वयनका लािग ॐोत सिहतको ूितब ता ूा  गन। 
(४) बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयनको लािग लगानी योजना तयार गन। 
(५) बालकोष स ालन कायर्िविध ःवीकृित, बालकोष ःथापना र स ालन गन। 
(६)  बालमैऽी ःथानीय शासन अवलम्बन गन वडामा आवँयकता अनसुार बाल क्लब, 

बाल स ाल, टोल िवकास संःथा/समदुायमा आधािरत संःथाह को गठन र पिरचालन 
गन।  

(ग) नीित तथा योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयनको चरणः  
(१) लगानी योजनामा आधािरत भई बालमैऽी ःथानीय शासनका सूचक ूा  गनर् क्षेऽगत 

िबयाकलापह को तयारी गन। 
(२) छनोट भएका क्षेऽगत िबयाकलापह को लािग आवँयक बजेट िविनयोजन गन। 



(३)  साझेदार र सरोकारवालाह को स ाल िनमार्ण, समन्वय र सहकायर् गन। 
(४) ःवीकृत वािषर्क िबयाकलापह को कायर्योजना बनाई कायार्न्वयन गन। 
(५)  बालमैऽी ःथानीय शासनका सूचक अनसुारको नितजा ूाि को सिुनि तता गन। 

 

(घ) अनगुमन, मूल्या न र ूितवेदनको चरणः 
(१)  वडा सिमित, गाउँ/नगर ःतरीय सिमितबाट सूचक परुा भएको अवःथामा 

सरोकारवालाह  समेतको सहभािगतामा अनगुमन र समीक्षा गरी ूितवेदन तयारी 
गन। 

(२) बालमैऽी ःथानीय शासनका सूचकका आधारमा िःथितपऽ तयारी र सावर्जिनकीकरण 
गन। 

(३) बालमैऽी ःथानीय शासनको घोषणाको लािग तोिकएको िनकायवाट अनगुमन गन। 
(४)  वडा/ःथानीय तहबाट सूचक परुा भएको ूमाणीकरण गन। 
(५)  बालमैऽी वडा/ःथानीय तह घोषणाका लािग तोिकएको िनकायबाट अनमुित ूदान 

गन। 
(ङ) बालमैऽी वडा/गाउँपािलका/नगरपािलका घोषणा र िदगोपनाको चरणः 
(१) बालमैऽी वडा/गाउँपािलका/नगरपािलका घोषणा प ातको रणनीितक योजना तजुर्मा 

गन। 
(२)  बालमैऽी वडा घोषणा गनर् कायर्पािलका र गाउँपािलका/नगरपािलका घोषणा गनर् 

सम्बिन्धत गाउँ/नगर सभाको िनणर्य। 
(३)  बालमैऽी वडा/गाउँपािलका/नगरपािलका घोषणा। 
(४)  बालमैऽी वडा/गाउँपािलका/नगरपािलका घोषणा प ातको रणनीितक योजना 

कायार्न्वयन। 
(५)  वािषर्क पमा ूितवेदन तयारी र ूकाशन। 
(६)  बालमैऽी ःथानीय शासनका सूचकह को िदगोपनाको सिुनि तता। 

 

 

  



पिरच्छेद ५ 
बालमैऽी ःथानीय शासनको मूल्या न, िवःतार र ॐोत व्यवःथा 

११. ःथानीय तहको मूल्या न  
गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले ूत्येक वषर् बालमैऽी ःथानीय शासनका सूचकह को आधारमा 
आफ्नो ःथानीय तह र वडालाई मूल्या न गनुर् पनछ।यसरी गिरएको मूल्या नको आधारमा यस 
िनदिशका बमोिजम तटःथ वा अवलम्बन वा उन्मखु वा बालमैऽी वडा/ःथानीय तहको पमा 
अवःथा उल्लेख गरी ूितवेदन समेत सावर्जिनक गनुर् पनछ। 
 

१२. बालमैऽी ःथानीय शासन प ित अवलम्बन र िवःतार 
(क) सािवकमा घोषणा भएका बालमैऽी ःथानीय तह  

सािवकका ३४ िजल्ला िवकास सिमित,  ३३ नगरपािलका र ९८२ गाउँ िवकास 
सिमितह ले बालमैऽी ःथानीय शासन अवलम्वन गरेका िथए।यसमध्ये १ 
उपमहानगरपािलका,  १ नगरपािलका र ११ गाउँ िवकास सिमितह  बालमैऽी ःथानीय 
िनकायको पमा घोषणा भएका र राज्य पनुर्संरचना प ात हाल िविभ  गाउँपािलका तथा 
नगरपािलकाह ले सािवकको रणनीित र सूचक अनसुार नै बालमैऽी वडा तथा ःथानीय तह 
घोषणा गद आएका छन।् 

(ख) बालमैऽी ःथानीय तह िवःतार 
िव.सं. २०६८ मा शु  भएको बालमैऽी ःथानीय शासन स ालनमा भएका ूयासह , 

ःथानीय तह तथा सम्बिन्धत साझेदार िनकायह को चासो र सहयोगी भिूमकाको आधारमा 
आिथर्क वषर् २०८७।८८ सम्म देशका सबै ःथानीय तह बालमैऽी ःथानीय तह घोषणा 
गन गरी कायर्बम स ालन गिरनेछ। सबै ःथानीय तहले बालमैऽी ःथानीय तह घोषणा 
गन अविध सिहतको कायर्योजना तयार गरी कायार्न्वयनमा ल्याउनेछन।् यस कायर्मा तीनै 
तहका सरकारबाट िवकास साझेदार, गैरसरकारी संघसंःथा, सामदुाियक संःथातथा िनजी 
क्षेऽको पिरचालन गन नीित िलइनेछ।  

बालमैऽी ःथानीय वडा तथा तह घोषणाको योजना 

ःथानीय 
तह/वषर् 

आ.व. 
२०७४/७५
* 

आ.व. 
२०७८/७
९ सम्म 

आ.व. 
२०८१/८
२ सम्म 

आ.व. 
२०८४/८५ 
सम्म 

आ.व. 
२०८७/८८ 
सम्म 



नगरपािलका २ ६० १३० २३० २९३ 
गाउँपािलका १० १०० २०० ३५० ४६० 
गापा/नपाका 
वडा  

१०८ १४३२ २९५५ ५१९३ ६७४३ 

* ःथानीय तहको पनुसर्ंरचना हनु ुअगािडको सङ्ख्या 
१३. बालमैऽी ःथानीय शासनमा सरोकारवाला िनकायको भिूमका 

बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयनको मखु्य िजम्मेवारी गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको 
रहनेछ।िजल्ला समन्वय सिमित, ूदेश सरकार र अन्तगर्तका िनकायह  तथा स ीय सरकारका 
िनकायह ले ःथानीय तहको कायर्बमलाई ूभावकारी बनाउन अनगुमन गरी पृ पोषण 
िदनेछन।्यःता िनकायको भिूमका अनसूुची-२ मा रािखएको छ। 

१४. िव ीय ॐोत व्यवःथा 
बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नको लािग आवँयक पन बजेट ःथानीय तहले आफ्नो वािषर्क 
बजेटबाट व्यवःथापन गनछन।्नेपाल सरकार तथा ूदेश सरकारले ूदेश सरकार तथा 
ःथानीय तहलाई बालमैऽी ःथानीय शासनको ूव र्न गनर् सशतर् अनदुान उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ।मन्ऽालयले बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नमा सहयोग परु् याउन िवषयगत मन्ऽालय, 
िवकास साझेदार तथा गैरसरकारी संःथाह लाई पिरचालन गनर् आवँयक समन्वय र 
सहजीकरण गनछ। 

 

१५. उपलिब्ध मापनका न्यूनतम ्सूचकह  

बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयनको अवःथा मापनका लािग ५१ वटा सूचकह  रहेका 
छन।्यसका अितिरक्त ःथानीय तहले ःथानीय आवँयकता र सवालह लाई सम्बोधन गन गरी 
थप सूचक समावेश गनर् सक्नेछ। ःथानीय तहह ले अनसूुची ३ बमोिजमका सूचकह मा 
नितजा ूा  गन गरी योजना तथा कायर्बम स ालन गनुर्पनछ।सूचकह मा ूा  नितजाको 
आधारमा वडा तथा ःथानीय तहलाई बालमैऽी वडा।ःथानीय तह घोषणा गिरनेछ। 

 

 

   



पिरच्छेद ६ 
बालमैऽी ःथानीय शासन स ालनको संःथागत व्यवःथा 

   

१६.बालमैऽी ःथानीय शासन गाउँ/नगर सिमित 
(क) गठन 

गाउँ/नगरपािलकाःतरमा बालमैऽी ःथानीय शासन स ालन गनर्का लािग देहाय 
बमोिजमको बालमैऽी ःथानीय शासन गाउँ/नगर सिमित रहनेछ: 
(१) अध्यक्ष /ूमखु                      ‐अध्यक्ष 

(२) उपाध्यक्ष/उप ूमखु               ‐उपाध्यक्ष  
(३) ूमखु ूशासकीय अिधकृत, गाउँ/नगरपािलका                        ‐सदःय 
(४) वडाअध्यक्ष (सबै)                  ‐ सदःय 
(५) गाउँ/नगर कायर्पािलका सदःय (सबै)                        ‐सदःय 
(६) महाशाखा/शाखा ूमखुह  (ःवाःथ्य, िशक्षा, मिहला तथा बालबािलका, खानेपानी तथा 

सरसफाइ, गैर सरकारी संःथा समन्वय                            ‐ सदःय 
(७) मिहला र बालबािलकाको क्षेऽमा काम गन ःथानीय गैर सरकारी संघसंःथा मध्येबाट 

अध्यक्ष वा ूमखुले मनोनयन गरेको एक मिहला सिहत २ जना ूितिनिध         ‐सदःय 
(८) ःथानीय िव ालय र ःवाःथ्य व्यवःथापन सिमितह  मध्येबाट अध्यक्ष/ूमखुले 

मनोनयन गरेको १/१ जना ूितिनिध                          ‐सदःय 
(९) गाउँ/नगरपािलकामा कायर्रत मिहला िशिक्षका र मिहला ःवाःथ्य  ःवयंसेिवका  

मध्येबाट अध्यक्ष/ूमखुले मनोनयन गरेको १/१ जना ूितिनिध         ‐ सदःय 
(१०) गाउँ/नगरपािलकाःतरीय बाल स ालका अध्यक्ष सिहत (२ जना) (किम्तमा १ 

जना बािलका समेत)                 ‐ सदःय 
(११) मिहला र बालबािलकाको क्षेऽमा काम गन सामदुाियक संःथा वा समूहमध्ये  

अध्यक्ष/ूमखुले तोकेको मिहला ूितिनिध, (१ जना)                   –सदःय 
(१२) गाउँ/नगरपािलका क्षेऽमा रहेका ूहरी कायार्लयका ूमखु १ जना      ‐सदःय 
(१३)  सामािजक िवकास महाशाखा/शाखा ूमखु              ‐सदःय सिचव 
 



यस सिमितले आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत क्षेऽका िव  तथा संःथाका 
ूितिनिधह लाई बैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ। 

(ख) काम, कतर्व्य र िजम्मेवारी 
(१) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी गाउँ/नगरःतरको नीित, रणनीित, कायर्िविध तयार 

गन र यस प ितको ूव र्न गनर् गाउँ/नगरपािलकालाई नीितगत पृ पोषण गन, 
(२) बालमैऽी ःथानीय शासन प ितको ूव र्न गन, 
(३) बालमैऽी ःथानीय शासन प ितको लािग पाश्र्विचऽ, लगानी योजना, वािषर्क कायर्बम 

तथा िबयाकलापको तजुर्मा गनर् सहयोग गन,  
(४) बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नको लािग गाउँ/नगरपािलकावाट ःवीकृत 

कायर्बमको कायार्न्वयनमा सहयोग गन,  
(५) वडा तथा समदुाय ःतरमा रहेको सिमितको भिूमका ूभावकारी बनाउन सहयोग गन, 
(६) बालक्लव तथा बालस ाल गठन तथा पिरचालनमा सहयोग गन, 
(७) ःथानीय तहमा बालबािलकाको क्षेऽमा कायर्रत सरकारी िनकाय एवम ्गैर सरकारी 

संघसंःथाबीच आवँयक समन्वय गन गराउने, 
(८) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्को अनगुमन र मूल्या न गन, गराउने। 

 

१७. बालमैऽी ःथानीय शासन वडा सिमित 
(क) गठन 

वडाःतरमा बालमैऽी ःथानीय शासन स ालन गनर्का लािग देहाय बमोिजमको बालमैऽी 
ःथानीय शासन वडा सिमित रहनेछ: 
(१) वडा अध्यक्ष                         ‐ अध्यक्ष 

(२) वडा सिमितका सदःय (सबै)                  ‐सदःय 
३) वडामा रहेको ःवाःथ्य संःथाका ूमखु                ‐ सदःय 
(४) मिहला र बालबािलकाको क्षेऽमा कायर्रत ःथानीय गैरसरकारी संघसंःथा वा 

सामदुाियक संःथा वा टोल िवकास संःथा मध्येबाट वडा अध्यक्षले मनोनयन 
गरेको ूितिनिध (२ जना)                                 ‐ सदःय 

(५) वडामा रहेका िव ालय वा ःवाःथ्य व्यवःथापन सिमित मध्येबाट वडा अध्यक्षले 
मनोनयन गरेको ूितिनिध (३ जना)                       ‐ सदःय 



(६) वडामा कायर्रत मिहला ःवाःथ्य ःवयंसेिवका               ‐ सदःय 
(७) वडाःतरीय बाल स ालका अध्यक्ष सिहत २ जना (किम्तमा १ जना बािलका)         

.......................................................................................‐ सदःय 
(८) वडा सिचव         –सदःय‐सिचव 
यस सिमितले आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत क्षेऽका िव  तथा संःथाका 
ूितिनिधह लाई बैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ। 

(ख) काम, कतर्व्य र िजम्मेवारी 
(१) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी वडाःतरको योजना तयार गनर् र यस प ितको 

ूव र्न गनर् वडा सिमितलाई सहयोग गन, 
(२) बालमैऽी ःथानीय शासन प ितको ूव र्न गनर् समन्वयकारी भिूमका िनवार्ह गन, 
(३) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बम कायार्न्वयन गनर् समन्वय गन, 
(४) बालक्लव गठन तथा पिरचालनमा सहयोग गन, 
(५) वडामा बालबािलकाको क्षेऽमा कायर्रत सरकारी िनकाय एवम ्सामािजक संघसंःथा 

र समहुबीच आवँयक समन्वय गन गराउने, 
(६) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्को अनगुमन गन, गराउने। 

 

१८.बालमैऽी ःथानीय शासन समदुायःतरीय सिमित 
(क) गठन 

बालमैऽी ःथानीय शासनलाई समदुायःतरमा स ालन गनर्का लािग देहाय बमोिजमको 
बालमैऽी समदुायःतरीय सिमित गठन गनर् सिकनेछ: 
(१) वडा सिमितले तोकेको वडा सिमितको सदःय     –अध्यक्ष 

(२) गाउँ/नगरपािलका/वडा सिमितमा सूचीकृत भएका टोल िवकास संःथा/सामदुाियक 
संःथा/आमा समूहका अध्यक्षह                        –सदःय 

(३) ःथानीय िव ालय र ःवाःथ्य संःथाका ूितिनिधह      –सदःय 
(४) समदुायमा रहेका बाल समूहका अध्यक्षह            –सदःय 
सिमितको अध्यक्षले सिमितका सदःयह  मध्येवाट एक जनालाई सिचव तोक्न 
सक्नेछ। 

(ख) सिमितको काम, कतर्व्य र िजम्मेवारी 



(१) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी बःतीःतरको योजना तयार गनर् सहयोग गन, 
(२) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बमको लािग आवँयक पैरवी गन,  
(३) बाल अिधकारको ूवर् न हनेु िबयाकलाप तथा अिभयानह मा सहयोग गन, 
(४) समूदायःतरमा बालक्लव/बालसमूह गठन र पिरचालनमा सहयोग गन। 

   



पिरच्छेद ७ 
बालमैऽी ःथानीय शासन प ितको छनौट, अवलम्बन र घोषणा 

 

१९.बालमैऽी ःथानीय शासन प ितको छनौट 
बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नको लािग गाउँरनगरपािलकाले आवँयक कायर्बम स ालन 
गनछन।्बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयन गन वडाको छनौट सम्बिन्धत गाउँ।नगरपािलकाले 
गनछ।िजल्ला समन्वय सिमितले िजल्ला िभऽका ःथानीय तहमा बालमैऽी ःथानीय शासन 
कायार्न्वयनको लािग समन्वय, सहजीकरण र उत्ूरेणा जगाउने िबयाकलाप स ालन गनछ। 
 

२०. बालमैऽी ःथानीय शासनको अवलम्बन 
ःथानीय तहह ले बालबािलकाको अथर्पूणर् सहभािगता सिुनि त गरी बालमैऽी ःथानीय तह 
कायार्न्वयनका चरणमा उल्लेख भएका िवषयह लाई बमशः कायार्न्वयन गनुर्पनछ।ःथानीय 
तहले बालमैऽी ःथानीय तह घोषणाको लािग तोिकएका सूचकह को िनयिमत अनगुमन तथा 
समीक्षा गरी ूगित िववरण सावर्जिनक गनुर्पनछ।बालमैऽी ःथानीय शासनका सूचकह लाई 
ःथानीय तहको िनयिमत ूगित ूितवेदन तथा अनगुमन र समीक्षा गन कायर्मा समावेश 
गनुर्पनछ। 

२१. बालमैऽी ःथानीय तह घोषणा 
बालमैऽी ःथानीय तह घोषणाको लािग अनसूुची ३ उल्लेख भएका सूचकह को नितजा ूा ीको 
आधारमा देहाय अनसुार तटःथ  सूचक, अवलम्बन,  घोषणा उन्मखु सूचक र बालमैऽी 
वडा/ःथानीय तहको पमा वगीर्करण गिरनेछ।तोिकएका सूचकमा ८० ूितशत भन्दा बढी अंक 
हािसल गन वडा/ःथानीय तहलाई बालमैऽी वडा/ःथानीय तह घोषणा गिरनेछ।बालमैऽी ःथानीय 
तह घोषणा गनुर्अिघ ःथानीय तहले सूचक ूा ीको सिुनि तताको लािग मूल्या नको ूभावकारी 
व्यवःथा िमलाउन ुपनछ। 
 

ःथानीय तहको वगीर्करण 
आधारभतु 
सूचक 

घोषणाको ःवीकृित 
िदने िनकाय 

कैिफयत 

बालमैऽी वडा  ८०% वा 
सोभन्दा बढी 

वडा सिमितको 
िसफािरसमा 

८०% वा सोभन्दा 
बढी 



कायर्पािलकाको 
वैठक  

बालमैऽी उन्मखु वडा ७०% देिख 
७९% सम्म 

वडा ूितवेदनको 
आधारमा 
कायर्पािलका बैठक 

ूत्येक सूचकको लािग 
तोिकएको अंकभारको 
आधारमा  

बालमैऽी ःथानीय तह  
 

८०% वा 
सोभन्दा वढी 

ूदेश सरकार ूत्येक सूचकको लािग 
तोिकएको अंकभारको 
आधारमा 

बालमैऽी उन्मखु ःथानीय तह 
गापा/नपा) 

(७०% देिख 
७९% सम्म 

 कायर्पािलका बैठक ूत्येक सूचकको लािग 
तोिकएको अंकभारको 
आधारमा 

बालमैऽी ःथानीय शासन 
अवलम्बन गरेको ःथानीय तह 

५०% देिख 
६९% सम्म 

कायर्पािलका बैठक ूत्येक सूचकको लािग 
तोिकएको अंकभारको 
आधारमा 

बालमैऽी तटःथ ःथानीय तह   ५०% भन्दा 
कम  

बालमैऽी ःथानीय 
शासन अबलम्वन 
नगरेको ःथानीय तह 

ूत्येक सूचकको लािग 
तोिकएको अंकभारको 
आधारमा 

 

२२. परुःकार र सम्मानको व्यवःथा  
ूदेश सरकारर गाउँपािलका/नगरपािलकाबाट बालमैऽी ःथानीय तह घोषणा भएका 
वडा/गाउँपािलका/नगरपािलकाह लाई सम्मान र परुःकार ूदान गनर् तथा त्यःता वडा तथा 
ःथानीय तहमा थप कायर्बम स ालन गनर् सक्नेछन।् 
 

२३. घोषणापिछको अनगुमन सम्बन्धी व्यवःथा  
बालमैऽी घोषणा भएका वडा/ःथानीय तहह को घोषणाको िदगोपनाको लािग घोषणाको ःवीकृित 
िदने िनकाय तथा मन्ऽालय, ूदेश सरकार र तीनका िनकायह बाट समय समयमा अनगुमन गरी 
आवँयक सल्लाह, सझुाव र पृ पोषण ूदान गनछन।् 

 



पिरच्छेद ८ 
िविवध 

२४. ःथानीय कायर्िविध बनाउन सक्ने 
यस िनदिशकालाई ूभावकारी पमा कायार्न्वयनमा ल्याउन स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन 
मन्ऽालयले आवँयक कायर्िविध बनाउन सक्नेछ। साथै ःथानीय तहले बालमैऽी ःथानीय 
शासनका सूचकह  ूाि मा सहयोग परु् याउन यस िनदिशकाको अिधनमा रही आन्तिरक 
कायर्िविध बनाउन सक्नेछन।् 

२५. िनदिशकाको व्याख्या  
यस िनदिशकाको कायार्न्वयनको िशलिशलामा कुनै ि िवधा उत्प  भएमा सोको व्याख्या तथा 
सहजीकरण स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले गनछ। 

 

 

   



अनसूुची १ 
बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयनकोरणनीितक ढाँचा 

(दफा ९ सँग सम्बिन्धत) 
 

ब.स.  कायार्न्वयन 
रणनीित 

कायर्नीित  कायर्िजम्मेवारी 

१  मूलूवाहीकरण  (१) बाल अिधकारको िबषयलाई ःथानीय तहको 
नीित, योजना, कायर्बम र कायर्प ितमा 
समािहत गिरनेछ। 

(२) बालमैऽी तिरकाले योजना तथा कायर्बम 
स ालन भए नभएको, अपेिक्षत उपलिब्ध 
हािसल भए नभएको सम्बन्धमा परीक्षणको 
िविध अवलम्बन गिरनेछ। 

(३) वालमैऽी ःथानीय शासनको उपलिब्धको 
सम्बन्धमा वािषर्क पमा िःथित पऽ तयार 
गन र ूा  उपलब्धीलाई िदगो बनाउन 
आवँयक कायर्बमह  तजुर्मा गिरनेछ। 

 स ीय मािमला तथा 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

 बालबािलकासँग 
सम्बिन्धत ूादेिशक 
मन्ऽालय 

 ःथानीय तह 
 ःथानीय बाल 
अिधकार सिमित 
 

 

२ नीितगत 
वकालत पैरवी 
र सचेतना 

 

(१) नेपाल सरकार, ूदेश सरकार एवम ्ःथानीय 
तहका नीित िनमार्ण एवम ्िवकास ूयासमा 
बालबािलकाको हकिहतलाई ःथािपत गराउन 
नीितगत वकालत गिरनेछ। 

(२) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बम 
स ालन गनर् ःथानीय तहले आवँयक पन 
िनयम, कायर्िविध र िनदिशका तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन एवम ्अनगुमन, मूल्या न गन, 
गराईनेछ। 

(३) िव मान काननुलाई बालमैऽी अनकूुल 
हनेुगरी संशोधन गनर् सघाउ प¥ुयाईनेछ। 

 स ीय मािमला तथा 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

 बालबािलकासँग 
सम्विन्धत ूादेिशक 
मन्ऽालय तथा अन्य 
िवषयगत मन्ऽालय 

 ःथानीय तह  
 ःथानीय बाल 
अिधकार सिमित 

 बालमैऽी ःथानीय 



(४) गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको िवप  
व्यवःथापन योजनामा बालबािलकाको 
आवँयकता र चासोलाई समावेश गिरनेछ। 

(५) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बम 
स ालनको लािग केन्िीय, ूादेिशक तथा 
ःथानीय ःतरबाट लगानीको वातावरण तयार 
गिरनेछ। 

(६) ःथानीय, ूादेिशक, राि य एवम ्अन्तरार्ि य 
िवकास म ह मा बालमैऽी शासनको 
अवधारणालाई ःथािपत गनर् पहल गिरनेछ। 

(६) राि य तथा अन्तरार्ि य ःतरमा भएका 
बालबािलका सम्बन्धी महासिन्ध, अिभसिन्ध, 
ूितब ता, सम्झौता, काननु एवम ्नीितगत 
ूावधानह को सम्ूषेण गिरनेछ। 

शासन ःथानीय 
सिमित 

 िवकास साझेदारह  

 बालबािलकाका 
क्षेऽमा कायर्रत गैर 
सरकारी संःथा  

३ संःथागत 
िवकास 

 

(१) बालमैऽी ःथानीय शासन प ितको 
िवकासका सन्दभर्मा गाउँपािलका, 
नगरपािलका र ितनका वडाह लाई ूमखु 
पमा उ रदायी संःथाको पमा िवकास 
गिरनेछ। 

(२) िजल्ला समन्वय सिमितले नीितगत र 
संःथागत समन्वयकारी भिूमका िनवार्ह गन 
ूणालीको िवकास गिरनेछ। 

(३) समदुायःतरमा बालमैऽी ःथानीय शासनको 
लािग आवँयक संःथागत संयन्ऽको िवकास 
गिरनेछ। 

(४) बालमैऽी ःथानीय शासन समदुाय, वडा, 
गाउँपािलका र नगरपािलका तहका 

 स ीय मािमला तथा 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय, 

 बालबािलकासँग 
सम्बिन्धत ूादेिशक  

 ःथानीय तह 
 ःथानीय बाल 
अिधकार सिमित 

 िवकास साझेदारह  

 बालबािलकाका 
क्षेऽमा कायर्रत गैर 
सरकारी संःथा 

 सामदुाियक संःथा 



सिमितह को संःथागत क्षमता िवकास 
गिरनेछ। 

(५) बालमैऽी ःथानीय शासनको ूव र्नका लािग 
िविभ  तह र क्षेऽका शासकीय एकाइह मा 
बालमैऽी िवषय हेनर् सा ठिनक संरचनाको 
व्यवःथा िमलाईनेछ। 

(६) बाल क्लवको सूचीकृत गन, स ाल िनमार्ण 
गन र साथै उनीह को क्षमता िवकासमा 
ूोत्साहन गद ःथानीय तहमा अनौपचािरक 
संयन्ऽ िनमार्ण गरी बालबािलका सम्बन्धी 
सवालह लाई ूकाशमा ल्याईनेछ। 

(७) ःथानीयःतरमा ःथापना भएका ःवाःथ्य 
संःथा व्यवःथापन सिमित, िव ालय 
व्यवःथापन सिमित, िजल्ला/गाउँ/नगर/ 
वडाःतरीय बाल संजाल, खानेपानी उपभोक्ता 
सिमित, सामदुाियक वन जःता सामदुाियक 
संःथा र गैरसरकारी संःथा लगायतका 
साझेदार िनकायह को बीचमा साम ःयता 
कायम गरी यस कायार्न्वयन िनदिशकामा 
उल्लेख भएका सूचकह  ूाि का लािग 
पहल गिरनेछ। 

(८)  समदुायमा आधािरत बाल संरक्षण ूणाली 
एवम ्संःथाह को ःथापना गरी यस 
ूिबयामा आब  गिरनेछ। 

(९) बालबािलकासँग ूत्यक्ष सरोकार राख्न े
संरचनाह मा संःथागत बाल ूितिनिधत्वको 
सिुनि त गिरनेछ। 



४ क्षमता िवकास 
 

(१) िविभ  तहका साझेदार र सहयोगी 
िनकायह बीच कायर्गत स ाल िनमार्ण 
गिरनेछ। 

(२) बालमैऽी योजना तथा कायर्बम स ालन 
गनर् आवँयक पन आिथर्क तथा ूािविधक 
सहयोग उपलव्ध गिरनेछ। 

(३) ःथानीय तहको योजना ूिबयामा बालमैऽी 
ःथानीय शासनको सूचक ूाि मा सहयोग 
गन कायर्बमलाईर् पिहलो ूाथिमकतामा 
(Children First)स ालन गिरनेछ। 

(४) तािलम, गो ी, अवलोकन ॅमण एवम ्अनभुव 
आदान ूदान तथा अध्ययन, अनसुन्धान 
जःता िबयाकलापको माध्यमबाट 
बालबािलका तथा बालमैऽी ःथानीय 
शासनसँग सम्बिन्धत िनकायका पदािधकारी 
तथा कमर्चारीह को क्षमता िवकास 
गिरनेछ। 

(५) केन्ि, ूदेश तथा ःथानीय तहमा िव , ॐोत 
व्यिक्त एवम ्ूिशक्षकह को सूची तयारी 
तथा पिरचालन गिरनेछ। 

(६) राि य तथा ःथानीय भाषाह मा ूिशक्षण 
सामामी तयार गिरनेछ। 

(७) स ीय मन्ऽालय, ूदेश सम्पकर्  मन्ऽालय र 
गाउँपािलका र नगरपािलकामा बालमैऽी 
ःथानीय शासन ॐोत केन्ि ःथापना गरी 
बालमैऽी ःथानीय शासनको ूव र्न 
गिरनेछ। 

 स ीय मािमला तथा 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

 बालबािलकासँग 
सम्बिन्धत ूादेिशक 
मन्ऽालय तथा अन्य 
िवषयगत मन्ऽालय 

 ःथानीय तह 
 ःथानीय बाल 
अिधकार सिमित 

 िवकास साझेदारह  

 बालबािलकाका 
क्षेऽमा कायर्रत गैर 
सरकारी संःथा 

 िवकास साझेदाह  



५ सहकायर् र 
साझेदारी 
ूव र्न 

(१) बाल अिधकारको संरक्षण सम्बन्धी योजना 
तजुर्मा, कायार्न्वयन तथा अनगुमन र 
मूल्या नमा ःथानीय िवकासका साझेदार 
तथा अन्तरार्ि य िवकास समदुायसँगको 
सहकायर् र साझेदारीलाई व्यापक 
तलु्याईनेछ। 

(२) बालमैऽी ःथानीय शासनको सन्दभर्का 
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेऽबाट स ालन 
हनेु कायर्बम सम्बिन्धत ःथानीय तहको 
नेततृ्वमा कायार्न्वयन गिरनेछ। 

(३) िविभ  साझेदार िनकायको सफल 
कायर्प ितको अनशुरण गिरनेछ। 

 स ीय मािमला तथा 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

 ःथानीय तहसँग 
सम्बिन्धत ूादेिशक 
मन्ऽालय  

 ःथानीय तह 
 ःथानीय बाल 
अिधकार सिमित 

 िवकास साझेदार 

६ समदुाय 
पिरचालन 

 

(१) बालअिधकारको िवषयलाई ूभावकारी 
बनाउन आवँयकता अनसुार समूदाय 
ःतरमा  समूह िनमार्ण तथा पिरचालन 
गिरनेछ  

(२) समदुाय ःतरका संःथाको क्षमता िवकासका 
लािग िवशेष कायर्बम स ालन गिरनेछ। 

(३) बाल अिधकारको क्षेऽमा अिभयानमूलक 
कायर्बम स ालनका लािग समदुाय ःतरका 
संःथा तथा समूहलाई पिरचालन गिरनेछ। 

(४) सामािजक सचेतना तथा सामािजक कुिरती 
तथा अन्धिव ासका िव मा हनेु 
अिभयानमूलक कायर्बममा बालमैऽी 
ःथानीय ःथानीय शासनका िवषयलाई 
समावेश गिरनेछ। 

 ःथानीय तह र 
ितनका िवषयगत 
शाखा 

 ःथानीय बाल 
अिधकार सिमित 

 िवकास साझेदार 
 बालक्लव 
 बालबािलकाको 
क्षेऽमा कायर्रत गैर 
सरकारी संःथा 

७ सामािजक (१) ूदेश तथा ःथानीय तहलाई बालबािलकाको  ूदेशका िवषय 



जवाफदेहीता र 
पारदिशर्ता 

 

लािग लगानी योजना बनाई स ालन गनर् 
अिभूिेरत गिरनेछ। 

(२) बालबािलका सम्बन्धी योजनामा आवँयक 
बजेट िविनयोजन गिरने तथा िविनयोिजत 
बजेटको लेखाजोखा गन संयन्ऽ िनमार्ण 
गिरनेछ। 

(३) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बम 
स ालनको लािग आवँयक नीित, िनदिशका, 
कायर्िविध तथा आचारसंिहता तजुर्मा र 
कायार्न्वयन गरी सावर्जिनक जवाफदेिहता 
परुा गिरनेछ। 

(४) बालमैऽी ःथानीय शासनको ूव र्नको लािग 
सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायबाट 
स ािलत कायर्बम तथा पिरचालन हनेु 
ॐोतको जानकारी िनयिमत पमा 
सावर्जिनक गिरनेछ। 

(५) बालमैऽी ःथानीय शासनको ूभावकािरताका 
सम्बन्धमा सावर्जिनक सनुवुाई, सामािजक 
परीक्षण, सावर्जिनक परीक्षण जःता 
िविधह को अवलम्बन गिरनेछ। 

मन्ऽालय 
 ःथानीय तह 
 ःथानीय बाल 
अिधकार सिमित 

 िवकास साझेदार 
 बालबािलकाको 
क्षेऽमा कायर्रत गैर 
सरकारी संःथा 

८ समतामूलक 
कायर्बम 

 

(१) सवै वगर्, क्षेऽ, िल  र समदुायका साथै 
अशक्त, असहाय, अपा ता भएका 
बालबािलकाको आवँयकता सम्बोधन हनेु 
गरी िवशेष कायर्बम स ालन गिरनेछ। 

(२) बालमैऽी ःथानीय शासनका संरचनामा 
आिथर्क, सामािजक वा शैिक्षक ीले पछािड 
परेका समदुायका बािलकाह को 

 बालबािलकासँग 
सम्बिन्धत ूादेिशक 
मन्ऽालय  

 ःथानीय तह 
 ःथानीय बाल 
अिधकार सिमित 

 िवकास साझेदार 



समानपुाितक ूितिनिधत्वको व्यवःथा 
गिरनेछ। 

९ सूचना, िशक्षा र 
स ारको 
माध्यमबाट 
व्यवहार 
पिरवतर्न 

(१) बालमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा 
अनसुार बालबािलकाूित समान धारणा 
बनाउन र उनीह को अिधकार र 
िहतूितको संवेदनशीलतामा सहयोग पयुार्उने 
ौव्य– ंय साममी उत्पादन एवम ्ूचार 
ूसार गिरनेछ। 

(२) िव ालयःतरको पा बममा 
बालअिधकारको िवषय समावेश गराईनेछ। 

(३) बालमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा, नीित 
तथा कायर्बमह को सम्ूषेणका लािग 
रेिडयो, टेिलिभजन, पऽपिऽका, सामािजक 
स ाल जःता िून्ट तथा ईलेक्शोिनक स ार 
माध्यमह को उपयोग गिरनेछ। 

(४) बालबािलकाको क्षेऽमा काम गन 
िनकायह को वेवसाइटमा बालमैऽी ःथानीय 
शासनका उपयोगी साममी राखी ूचार 
ूसार गिरनेछ। 

 स ीय मािमला तथा 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

 ूदेश सामािजक 
िवकास मन्ऽालय 

 ःथानीय तह  
 ःथानीय बाल 
अिधकार सिमित 

 ःथानीय तहको  
िशक्षा र सूचना 
शाखा 

 

१० अनगुमन तथा 
मूल्या न 

(१) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी न्यूनतम ्
सूचकका बारेमा सरोकारवालाह लाई 
जानकारी गराउने र स ािलत 
कायर्बमह को ूभावकािरता र नितजा 
अनगुमन गिरनेछ। 

(२) ःथानीय तहह बाट बालमैऽी ःथानीय 
शासन सम्बन्धी कायर्बमह  स ालन गनर् 
ःवयम ्िजम्मेवार हनेु संयन्ऽको िवकास गरी 

 स ीय मािमला तथा 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालयबालबािलका
सँग सम्बिन्धत 
ूािदशक मन्ऽालय  

 ःथानीय तह 
 ःथानीय बाल 
अिधकार सिमित 



सहभािगतामूलक अनगुमन गिरनेछ। 
(३) सरकारी तथा गैर सरकारी िनकायबाट 

सम्पािदत कामको अनगुमन तथा मलु्या न 
गदार् बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी 
सूचकह  समेत समावेश गन व्यवःथा 
िमलाईनेछ। 

(४) बालमैऽी ःथानीय शासनको क्षेऽमा उत्कृ  
काम गन बाल समूह, सामदुाियक संःथा, 
वडा, गाउँपािलका वा नगरपािलका, िवकास 
साझेदार संःथा र व्यिक्तलाई स , ूदेश वा 
ःथानीय तहबाट ूोत्साहन तथा परुःकृत 
गिरनेछ। 

 िवकास साझेदार 
 बालबािलकाका 
क्षेऽमा कायर्रत गैर 
सरकारी संःथा 

 ःवतन्ऽ पेशागत 
समूह 

ि व्यः ःथानीय तहले ःथानीय आवँयकता अनसुार उिल्लिखत रणनीितक ढाँचाको कायार्न्वयनको 
लािग कायर्नीित तय गन सक्नेछन।् 
   

  



अनसूुची २ 
बालमैऽी ःथानीय शासनसँग सम्बिन्धत िनकायह को भिूमका 

(दफा १३ सँग सम्बिन्धत) 
 

बालमैऽी ःथानीय शासनलाई ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गन सन्दभर्मा यस िनदिशकासँग ूत्यक्ष 
सम्बिन्धत स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय, ूदेश सरकार तथा ःथानीय तह र यी 
अन्तगर्तका िनकायह को भिूमका देहाय बमोिजम हनेुछ। 
 

(क) स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयको भिूमका 
(१) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी नीित, योजना, कायर्बम तथा रणनीित तजुर्माका लािग 

सम्पकर्  मन्ऽालयका पमा कायर् गन, 
(२) ूदेश तथा ःथानीयःतरमा बालमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा लागू गनर् सहयोग, 

समन्वय र सहजीकरण गन, 
(३) ःथानीय तहको वािषर्क योजनामा बालमैऽी ःथानीय शासनलाई ूाथिमकताका साथ 

समावेश गराउन ूोत्सािहत गन, 
(४) ःथानीय तहको योजना ूिबयामा बालबािलकाका सवालह लाई समावेश गराउन सहयोग 

गन, 
(५) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्को अनगुमन र मूल्या न गन, गराउने, 
(६) ूदेश/ःथानीय तहलाई ूािविधक सहयोग र पृ पोषण उपलव्ध गराउने। 
 

(ख) ःथानीय तहको ूदेश सम्पकर्  मन्ऽालयको भिूमका 
(१) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी ूदेशःतरीय नीित, योजना कायर्बम तथा रणनीित तजुर्मा 

गन 
(२) ूदेशःतरमा बालमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा लागू गनर् सहयोग र समन्वय गन, 
(३) ःथानीय तहको वािषर्क योजनामा बालमैऽी ःथानीय शासनलाई ूाथिमकताका साथ 

समावेश गनर् ूोत्सािहत गन, 



(४) ूदेश तथा ःथानीय तहको योजना ूिबयामा बालबािलकाका सवालह लाई समावेश 
गराउने र बालमैऽी ःथानीय शासनका िवषयह लाई ूदेश तथा ःथानीय तहको अनगुमन 
सूचकमा समावेश गन, 

(५) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्को ूदेशबाट अनगुमन र मूल्या न गन, गराउने, 
(६) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धमा क्षमता िवकासका कायर्बमह  स ालन गन गराउने, 
(७) बालमैऽी ःथानीय शासनका क्षेऽमा कायर् गन गैर सरकारी संःथा वा िनकायको 

कायर्बमको समन्वय र सहजीकरण गन। 
(८) आवँयकता अनसुार ःथानीय तहलाई सहजीकरण र पृ पोषण उपलव्ध गराउने। 
(९) ूदेश ःतरका िवषयगत मन्ऽालयह  र िनकायह लाई बालमैऽी ःथानीय शासनको 

ूव र्नमा पिरचालन गन, 
(१०) बालमैऽी ःथानीय तह घोषणाको लािग ःवीकृित िदने। 
 

(ग) सामािजक िवकास मन्ऽालयको भिूमका 
(१) ूदेश तहको आविधक तथा वािषर्क योजना र क्षेऽगत योजनामा बालमैऽी ःथानीय 

शासनको अवधारणालाई सहयोग पगु्ने िबयाकलाप समावेश गनर् समन्वय तथा पहल गन,  
(२) बालअिधकारको िवषयलाई अन्तरसम्बिन्धत िवषयको पमा कायार्न्वयन गन, गराउने,   
(३) ूदेश कानून तथा ःथानीय तहसँग सम्बिन्धत कानून तजुर्मा एवम ्पिरमाजर्न गदार् बाल 

अिधकार सम्बन्धी िवषयलाई ध्यान िदने, 
(४) बालमैऽी ःथानीय शासन प ितको ूवर् न तथा ूोत्साहनका लािग ूदेश मातहतका 

िनकायह को बजेट तथा कायर्बम बालमैऽी भए नभएको लेखाजोखा गन, 
(५) ूदेश तथा ःथानीय तहबाट िनमार्ण हनेु भौितक पूवार्धारह  बालमैऽी वनाउन आवँयक 

नीित एवम ्मागर्दशर्न गनर् समन्वय गन, 
(६) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धमा भएका कायर्को अनगुमन र मूल्या न गन, गराउने। 
 

(घ)  िजल्ला समन्वय सिमितको भिूमका 
(१) ःथानीय ःतरका सरोकारवालासँग समन्वय र साझेदारी िवकास गरी बालमैऽी ःथानीय 

शासन स ालनमा गाउँ/नगरपािलकालाई सहयोग गन, 



(२) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी ःथानीय तहमा स ािलत कायर्बमह को अनगुमन गर्न 
गराउने, 

(३) बालमैऽी ःथानीय तह घोषणाको लािग ःथलगत अनगुमन गरी ूदेशको ःथानीय तहको 
सम्पकर्  मन्ऽालयमा ूितवेदन िदने, 

(४) बालमैऽी ःथानीय शासनको आविधक समीक्षा गरी कायर्बम स ालनमा देखा परेका 
समःयाह  समाधानमा गाउँ/नगरपािलकालाई सहयोग गन, 

(ङ) गाउँपािलका/नगरपािलकाको भिूमका 
(१) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी ःथानीय नीित तजुर्मा गन, 
(२) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी नीितलाइ वािषर्क एवम ्आविधक योजनामा समावेश 

गन,  
(३) वडा सिमितको ूितब ता, गिरबी नक्सा न, बालक्लवह  गठन तथा िबयाशीलता जःता 

िवषयलाई आधार मानी बालमैऽी वडा घोषणा गन गरी कायर्बम स ालन गन। 
(४) बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नको लािग लगानी योजना अनसुार योजना तथा कायर्बम 

तजुर्मा र स ालन गन,  
(५) सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायबाट ःथानीय तहमा स ालन हनेु बालमैऽी ःथानीय 

शासन सम्बन्धी कायर्बमह  समन्वयात्मक ढंगबाट स ालन गन गराउने, 
(६) आवँयकता अनसुार बालस ाल तथा बाल क्लव/समहु गठन, िवकास र पिरचालन गन, 
(७) बालमैऽी ःथानीय शासनको आविधक ूगित समीक्षा गन, बाल क्लव/समहु तथा 

स ालह लाई सूचीकृत गरी तथ्या  अ ाविधक गन, 
(८) ःथानीय तहको पूवार्धार तथा सामािजक िवकासका संरचना र सेवा ूवाहलाई बालमैऽी 

बनाउन नीितगत व्यवःथा िमलाउने। 
(९) बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नको लािग संःथागत ूबन्ध गन,  
(१०) बालमैऽी ःथानीय तह घोषणाका लािग सूचक अनसुार तथ्या  अ ाविधक र ूमािणकरण 

गन। 
(११) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बमह को अनगुमन तथा मूल्या न गन,  
(१२) वडालाई बालमैऽी घोषणा गनर् आवँयक सहयोग, समन्वय, अनगुमन र ःवीकृित ूदान 

गन। 



(१३) बालमैऽी ःथानीय तह घोषणाको ूितवेदन स ीय सरकार तथा ूदेश सरकारको 
सम्बिन्धत सम्पकर्  मन्ऽालयमा पठाउने, 

(१४) बालमैऽी वडा/ःथानीय तह घोषणा प ात सोको िदगोपनाको सिुनि तता हनेु गरी 
िबयाकलापह  स ालन गन। 

 

(च) गाउँ/नगर वडा सिमितको भिूमका 
(१) गाउँ/नगरपािलकावाट ूा  मागर्दशर्न, नीित तथा कायर्बमह  लागू गन, 
(२) बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी िबयाकलपाह  तयार गरी गाउँ/नगरपािलकामा पेश 

गन, 
(३) बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नको लािग आवँयकता अनसुार सम्पकर्  व्यिक्त तोक्ने,  
(४) सरकारी तथा गैरसरकारी िनकायबाट स ालन हनेु बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी 

कायर्बमह  समन्वयात्मक ढंगबाट स ालन गन गराउने, 
(५) वडामा स ािलत बालमैऽी ःथानीय शासन सम्बन्धी कायर्बमह को अनगुमन गन,  
(६) बाल क्लव/समहु तथा स ालह को िवकासमा सहयोग प¥ुयाउने, 
(७) वडाबाट हनेु िवकास िनमार्ण तथा सेवा ूवाहलाई बालमैऽी बनाउने। 
(८) बाल क्लव/समहु तथा स ालह लाई आफ्नो वडामा सूचीकृत गरी तथ्या  अ ाविधक गन  
(९) बालमैऽी वडा घोषणाको लािग हनेु अनगुमनमा सहयोग गन, 
(१०) बालमैऽी वडा घोषणाको लािग सूचक अनसुारका िबयाकलापह को ूगित अ ाविधक 

गन, अनगुमन गन र कायर्पािलकामा ूितवेदन पेश गन, 
(११) बालमैऽी वडा घोषणा प ात सोको िदगोपनाको सिुनि तता हनेु गरी िबयाकलापह  

स ालन गन। 
 

(छ) बालबािलकाको के्षऽमा कायर्रत िवकास साझेदार र गैरसरकारी संःथाह को भिूमका 
(१) बालमैऽी ःथानीय शासन प ितको ूव र्न गनर् सहयोग गन,  
(२) बालमैऽी ःथानीय शासन प ितको िवकास र िवःतारको लािग संःथागत क्षमता िवकासमा 

सहयोग गन,  
(३) नेपाल सरकारको नीित बमोिजम ःथानीय तहह लाई बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्वयन 

गनर् सहयोग पयुार्उने,  



(४) बालमैऽी ःथानीय शासन ूव र्नको लािग ॐोतको पिरचालन गनर् सहयोग गन। 
 

   

  



अनसूुची ३ 
बालमैऽी ःथानीय शासनका न्यूनतम सूचकह  

(दफा २१ सँग सम्बिन्धत) 
 

ब.स. सूचक 
िव मान 
अवःथा 

घोषणा गनर् 
न्यूनतम 
अंक 

क बाल बचाऊ    

१ 

गभर्वती मिहलाह ले किम्तमा ूसूित पूवर् चारपटक र ूसूित 
प ात आमा र नवजात िशशकुो किम्तमा ३ पटक ःवाःथ्य 
जाँच गराएका हनेुछन।् 

 ९५ ूितशत 

२ 
गभर्वती मिहलाले िटटानस िव को २ वटा खोप लगाएका 
हनेुछन।् 

 ९५ ूितशत 

३ 
गभर्वती तथा सतु्केरी आमाह ले आईरन चक्की (जम्मा २२५ 
वटा) खाएका हनेुछन।् 

 ९५ ूितशत 

४ दक्ष ःवाःथ्यकमीर्बाट सतु्केरी गराइएका हनेुछन।्   ८० ूितशत 

५ 
६ मिहनासम्मको िशशलुाई आमाले अिनवायर् पमा पूणर् ःतनपान 
गराएका हनेुछन।् 

 ८० ूितशत 

६ 
छ मिहनादेिख पाँच वषर्मिुनका सबै बालबािलकालाई वषर्को २ 
पटक िभटािमन ए क्याप्सलु खवुाइएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

७ 
एक वषर् िभऽका ूत्येक बालबािलकाले नेपाल सरकारले तोकेका 
सबै र पूणर् खोप ूा  गरी पूणर् खोपयकु्त घोषण भएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

८ 
एचआ्ईभी संबिमत आमाबाट जिन्मएका सबै बालबािलकाले 
ARV  Prophyaixis  पाएका हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 

९ सबै घरपिरवारले आयोिडनयकु्त ननुको ूयोग गरेका हनेुछन।्   १००ूितशत

१० 
कमतौल,  पडु्को र ख्याउटेपन हनेु पाँचवषर् मिुनका 
बालबािलकाह को संख्यामा कमी आएको हनेुछ। 

 ८० ूितशत 



ब.स. सूचक 
िव मान 
अवःथा 

घोषणा गनर् 
न्यूनतम 
अंक 

११ 
अित कडा कुपोषण भएका बालबािलकाको संख्या शून्य भएको 
हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

१२ 
सबै घरधरुीमा आधारभतू तहको खानेपानीको सिुवधा उपलब्ध 
भएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

१३ 

चपीर् गएपिछ, बालबािलकाको िदसा धोएपिछ र खाना 
खान/ुखवुाउन ुअिघ साबनु पानीले हात धनेु पिरपाटीको िवकास 
भएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

१४ 
ूत्येक घरपिरवारले शौचालयको ूयोग भएको तथा खलुा 
िदसामकु्त घोषणा भएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

ख बाल संरक्षण   

१५ 
५ वषर् मिुनका सबै बालबािलकाको जन्म दतार् भएको हनेुछ।   १०० 

ूितशत 

१६ 
िनकृ  ूकारको बाल ौम अन्त्य गद ूभािवत बालबािलकाको 
पनुःथार्पनाभएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

१७ 
ःथानीय तह बाल िववाह मकु्त भएको हनेुछ।   १०० 

ूितशत 

१८ 

घरपिरवार, समदुाय, सावर्जिनक ःथान (िव ालय, सामािजक 
चाडपवर्, भेला) मा बालबािलका िव  हनेु िहंसा, वेचिबखन, 
शोषण, बेवाःता र दवु्यर्वहारमा कमी आएको हनेुछ। 

 ८० ूितशत 

१९ 
समदुायमा आधािरत बाल संरक्षण ूणाली ःथािपत भई 
स ालनमा ल्याइएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

२० छाउपडी, कमलरी जःता सामािजक कुूथा नरहेको हनेुछ।   ९५ ूितशत 

२१ 
ःथानीय तह।समदुायले १४ वषर्मिुनका असहाय बालबािलका 
(भएमा) को संरक्षण गनर् िवशेष व्यवःथा गरेका हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 



ब.स. सूचक 
िव मान 
अवःथा 

घोषणा गनर् 
न्यूनतम 
अंक 

२२ 

ःथानीय तहमा सडक बालबािलकाको संख्या शून्य भएको हनेुछ 
(सडक बालबािलकालाई (भएकोमा) बालगहृमा राखी 
व्यवःथापन भएको हनेु)। 

 १०० 
ूितशत 

२३ 
ःथानीय तहमा रहेका िव ालयह ले बालबािलकालाई शारीिरक 
तथा मानिसक यातना िदने छैनन।् 

 १०० 
ूितशत 

२४ 
कूलतमा लागेका बालबािलकाको लािग बाल सधुार गहृमा राख्न े
व्यवःथा िमलाएको हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 

ग बाल िवकास   

२५ 

३ देिख ४ वषर् उमेर पगुेका सबै बालबािलका ूारिम्भक 
बालिवकास कक्षामा भनार् भै िटकाउदर सतूितशत रहेको 
हनेुछ।(फरक क्षमता भएका बालबािलकाको हकमा िवशेष 
व्यवःथा गनुर्पन)  

 १०० 
ूितशत 

२६ 
५ देिख १४ वषर् उमेर समूहका सतूितशत बालबािलकाले 
आधारभतू िशक्षा (१ देिख कक्षा ८ सम्म) परुा गरेका हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 

२७ 

ूत्येक िव ालयमा खानेपानीको सिुवधा सिहत छाऽछाऽाको 
लािग अलग अलग शौचालयको व्यवःथा भै यसको ूयोग भएको 
हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

२८ 

सबै िव ालयका पूवार्धार (कक्षा कोठा, फिनर्चर, खेलमैदान, 
खानेपानी धारा) बालमैऽी, अपा तामैऽी र सरुिक्षत भएका 
हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 

२९ 
ूत्येक िव ालयमा अितिरक्त कृयाकलाप सम्बन्धी कायर्बम 
स ालन भएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

३० 
सबै िव ालयह ले कुिहने र नकुिहने फोहोर अलग अलग 
िबसर्जन गन व्यवःथा गरेका हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 



ब.स. सूचक 
िव मान 
अवःथा 

घोषणा गनर् 
न्यूनतम 
अंक 

घ बाल सहभािगता    

३१ 

ःथानीय तहमा समावेशी आधारमा बाल स ाल गठन भई 
िबयाशील (न्यूनतम ्वािषर्क ३ वटा वैठक, ३ वटा कायर्बम 
स ालन) रहेका हनेुछन।् 

 ९५ ूितशत 

३२ 

ःथानीय तहका वःती वा टोल र िव ालयह मा समावेशी 
आधारमा बाल क्लव गठन भै िबयाशील (न्यूनतम ्वािषर्क ३ 
वटा वैठक, ३ वटा कायर्बम स ालन) रहेका हनेुछन।् 

 ९५ ूितशत 

३३ 
५ कक्षा भन्दामािथ अध्ययन अध्यापन हनेु िव ालयका 
व्यवःथापन सिमितमा बालक्लवको ूितिनिधत्व रहनेछ। 

 १०० 
ूितशत 

३४ 
ःवाःथ्य व्यवःथापन सिमितमा बाल क्लव/स ालको ूितिनिधत्व 
रहनेछ। 

 १०० 
ूितशत 

३५ 

ःथानीय तहमा रहेका बालबािलका सम्बन्धी सरोकारका 
संरचना/सिमितह मा १२ देिख १८ वषर्का बालबािलकाको 
संःथागत सहभािगता सिुनि त गिरएको हनेुछ। 

 ९० ूितशत 

३6 
बालभेलाबाट माग भै आएका योजनाह  ःथानीय तहको 
योजनामा समावेश भएका हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 

ङ संःथागत िवकास    

37 
वडा/गाउँ/नगरपािलका तहमा बालमैऽी ःथानीय शासन 
सिमितह  गठन भै िबयाशील रहेका हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 

38 
ःथानीय तहह ले आफ्नो लािग बालमैऽी आचार संिहता र नीित 
िनयम तजुर्मा गरी कायार्न्वयनमा ल्याएका हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 

39 
गाउँपािलका/नगरपािलकामा किम्तमा एक बाल उ ान सिहतको 
बालमैऽी िसकाइ ॐोत केन्ि स ालनमा रहेको हनेुछ। 
 

 ८० ूितशत 



ब.स. सूचक 
िव मान 
अवःथा 

घोषणा गनर् 
न्यूनतम 
अंक 

40 

बालबािलकाको वःतगुत िववरण (ूोफाइल) को आधारमा 
ःथानीय तहको िवकास योजना र बालबािलकाको लािग लगानी 
योजना तजुर्मा भै कायार्न्वयन भएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

41 

ःथानीय तहको योजना तजुर्मा पूवर् वािषर्क पमा वडा र 
गाउँ।नगरपािलका तहमा बालभेला आयोजना गरी बालभेलाले 
ूाथिमकता तोकेका िवषयलाई ःथानीय तहको योजना तजुर्मा 
ूिबयामा समावेश गिरएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

42 
ःथानीय तहमा बालबािलका सम्बन्धी िःथितपऽ तयारी तथा 
ूकाशन र अ ाविधक भएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

43 
ूारिम्भक बालिवकास केन्िह ले ःथानीय तहले तोकेको 
न्यूनतम ्मापदण्ड परुा गरेका हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 

44 

िव ालयले कक्षा ६ देिख १० सम्मका िव ाथीर्ह को लािग 
बालमैऽी, वातावरणमैऽी र िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी अितिरक्त 
कक्षा स ालन गरेका हनेुछन।् 

 १०० 
ूितशत 

45 

आधारभतू िशक्षा प ात िव ालय िशक्षाबाट वि त भएका 
बालबािलकाह ले जीवन उपयोगी िशक्षा (व्यवसाियक तथा 
सीपमूलक तािलम) ूा  गरेका हनेुछन।् 

 ८० ूितशत 

46 
ःथानीय तहमा रहेका ूहरी (कायार्लय) चौकीह मा बालमैऽी 
कक्ष वा बालमैऽी सम्पकर्  एकाइ रहेको हनेुछ। 

 १००ूितशत

47 

िव ाथीर् सवार हनेु शैिक्षक संःथाका सवारी साधनह  ःथानीय 
तहले तोकेको न्यूनतम ्मापदण्ड अनसुार बालमैऽी र 
अपा तामैऽी हनेुछन।् 

 १००ूितशत

48 
ःथानीय तहको ूशासकीय कायार्लयमा ःतनपान कक्षको 
व्यवःथा भएको हनेुछ। 

 १००ूितशत



ब.स. सूचक 
िव मान 
अवःथा 

घोषणा गनर् 
न्यूनतम 
अंक 

49 

बसपाकर् , िसनेमा हल, हाटबजार, खेल मैदान जःता सावर्जिनक 
ःथलह मा बालमैऽी शौचालय र खानेपानी धाराको व्यवःथा 
भएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

50 

ःथानीय तहको िवप  व्यवःथापन योजनामा िवपद्को समयमा 
बालबािलकाको आवँयकता सम्बोधन गन ूावधान समावेश 
भएको हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 

51 

िवपद्को समयमा बालबािलका तथा अपाङ्ता भएका 
व्यिक्तह को िवशेष सहयोगको लािग संःथागत व्यवःथा भएको 
हनेुछ। 

 १०० 
ूितशत 
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