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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड: ५                                          संख्या :५                               लमलि: २०७८/०३/०६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 

नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन काययविधध , 
धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं 5 

 

साधनभेरी गाउँपाधलका बालश्रम मकु्त घोषणा सम्िन्धी काययविधध, २०७८ 

                                   काययपाधलकाबाट पास गरेको धमधत: २०७८/०३/02 

                                                                              अध्यक्ष बाट प्रमाजणत गरेको धमधत: २०७८/०३/06 

प्रस्तािना: नेपालको संविधानको धारा ३९ (४) मा कुनै पधन बालबाधलकालार्य कलकारिाना, िानी िा 
यस्तै िन्य िोजिमपणुय काममा लगाउन नपार्ने व्यिस्था गरेको छ । साथै संविधानले प्रत्येक 
बालबाधलकालार्य पररिार तथा राज्यिाट जशक्षा, स्िास््य, पालन पोषण उजित स्याहार, िेलकुद, मनोरञ्जन 
तथा सिायगीण व्यजक्तत्ि विकासका साथै प्रारजम्भक बाल विकास तथा बाल सहभाधगताको हक प्रत्याभतू 
गरेको छ । प्रत्येक बालबाधलकालार्य बाल अनकुुल न्याय तथा िोजिममा रहेका बालबाधलकालार्य 
राज्यिाट विशेष संरक्षण र सवुिधा पाउने गरी बालबाधलकाको संिैधाधनक हकको व्यिस्था समेत गको 
छ ।  

बालश्रम (धनषेध तथा धनयधमत गने) ऐन, २०५६ मा १८ िषय परुा नगरेका बालबाधलकालार्य िोजिमपणुय 
काममा लगाउन नपाउने व्यिस्था छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कसैले पधन बालबाधलकालार्य 
काननु विपररत हनु ेगरी काममा लगाउन नपाउन ेव्यिस्था छ । यसैगरी बालश्रम धनिारण सम्िन्धी 
राविय गरुुयोिना (२०७५…०८५) ले वि.स. २०७९ सम्ममा धनकृष्ट तथा शोषणयूक्त बालश्रम तथा 
वि.स.२०८२ सम्म सिै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गने उदेश्य रािेको छ । 
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गाउँपाधलकालार्य सभ्य, जशजक्षत, विकधसत बनाउन, नेपालले बालअधधकार सम्िन्धी राविय तथा अन्तराविय 
स्तरमा गररएका प्रधतिद्धताको कायायन्ियनका लाधग यस सानीभेरी गाउँपाधलकामा बालश्रम अन्त्य गदै 
प्रदेश एिं धसंगो रािलार्य बालश्रम मकु्त गनय स्थानीय तह एक वहस्सा भएको हदुाँ, बालश्रम मकु्त गनय 
बाञ्छनीय भएकोले सानीभेरी गाउँपाधलका बालश्रममकु्त घोषणा सम्िन्धी काययविधध २०७७ पाररद 
गररएको छ ।  

पररच्छेद …१ 

प्रारजम्भक 

संजक्षप्त नाम र पररभाषााः 

1. यस काययविधधको नाम: ×गाउँपाधलका  बालश्रममकु्त घोषणा सम्िन्धी काययविधध २०७७" रहेको छ। 
(१) यो काययविधध तरुुन्त लागू हनुेछ । 

२. पररभाषााःविषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा:– 

(क) ×गाउँपाधलका" भन्नाले साधनभेरी गाउँपाधलकालाई सम्झन ुपछय । 

(ि) ×काययपाधलका" भन्नाले साधनभेरी गाउँपाधलका सरकारलाई सम्झन ुपछय । 

(ग) ×अध्यक्ष" भन्नाले साधनभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछय । 

(घ) ×प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत" भन्नाले साधनभेरी गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 
सम्झन ुपछय। 

(ङ) ×बालश्रम" भन्नाले  काननुले तोकेको उमेर नपगेुका कुनैपधन बालबाधलकलार्य शारीररक िा 
माधनसक रुपमा के्षधत पगु्ने गरी बाधयात्कम  श्रममा लगाउन ुतथा यौनशोषणलार्य बालश्रम 
सम्झन ुपछय । 

(ि) ×बालबाधलका" भन्नाले १८ िषय उमेर नपगेुका केटा िा केटी दिैुलार्य िनाउनछे । 

(छ) ×बाल अधधकार अधधकृत एिं बालकल्याण अधधकारी" भन्नाले यस सानीभेरी गाउँपाधलकाले 
बालबाधलकाको के्षत्रमा काम गनय जिम्मेिारी तोवकए बमोजिमको कमयिारीलार्य िनाउन ेछ 
। 

(ि) ×संरक्षक" भन्नाले आमाबिुा, एकाघरमा बसोिास गने बािे, बज्यै,( माउली घरका समेत) 

दािभुाउिू  र काकाकाकी लगायत सरक्षक गने व्यजक्तलार्य िनाउनेछ । 

पररच्छेद २ 

उद्दशे्य र लजक्षत समहु 

 ३. उद्दशे्य: सानीभेरी गाउँपाधलकालार्य बालश्रममकु्त घोषणा गनय यस काययविधीले मागय प्रसस्त गनयमा 
सहयोग पयुायउने छ । 
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 ४. लजक्षत समहु: बालश्रम (धनषेध तथा धनयधमत गने) ऐन, २०५६ तथा बालश्रम धनिारण सम्िन्धी 
राविय गरुुयोिना (२०७५…०८५) अनसुार देहाय बमोजिमको के्षत्रमा संलग्न बालबाधलकालार्य 
यस काययविधधले लजक्षत गरेको छ ।    

         (क) घरेल ुबालश्रम, 

         (ि) बाल भररया, 
         (ग) कृवष तथा पशपुालन बालश्रम, 

                    (घ)  लाग ुपदाथय संकलन, बेिवििन तथा ओसारपसारमा संलग्न बालश्रम, 

                    (ङ) बनुार्य बालश्रम, 

                    (ि) र्यट्टा उद्योगको बालश्रम, 

                    (छ) िानी क्षेत्रका बालश्रम, 

                    (ि) मनोरञ्जन क्षते्रका बालश्रम (यौन शोषण समेत) 

         (झ) यातायात क्षते्रका बालश्रम, 

                    (ञ) िरी तथा बटु्टा भरार्मा संलग्न बालश्रम, 

                    (ट) धछमेकी देशमा पयुायर्एका बालश्रम, 

                    (ठ) याजन्त्रक िा रसायधनक क्षेत्रमा काम गने बालश्रम, 

                    (ड) सडक व्यपारमा संलग्न बालश्रम, 

                    (ढ) िडीबटुी संकलन गने बालश्रम,  

                    (ण) भौधतक पिुायधार के्षत्रको बालश्रम, 

                    (त) होटेल रेषु्टराका बालश्रम, 

                   (थ) गाउँपाधलका तथा स्थानीय बालअधधकार सधमधतले तोकेका अन्य, 

पररच्छेद ३ 

बालश्रम घोषणाका सिुक 

५. सिुकहरु: बालश्रम मकु्त सानीभेरी गाउँपाधलका घोषणाका लाधग देहाय बमोजिमका सिुकहरु 
न्यूनतम   मापदण्डको रुपमा रहनेछन ्। 

(१) अद्यािधधक त्यांक र अधभलेजिकरण: 
(क)  सानीभेरी गाउँपाधलकामा िजन्मएका बालबाधलकाको िन्मदतायको वििरण: 
(ि) अनसुिुी १ बमोजिम सिेक्षण गरको हनुपुने ।  

(ग)  गाउँपाधलकामा रहेका बालश्रमसँग सम्िजन्धत विधभन्न सरोकारिालाहरु ( स्थानीय प्रहरी 
प्रशासन, विद्यालय, बाल विज्ञ,  बालश्रम विरुद्ध काम गने गैर सरकारी संस्था, बालक्लि 
आदी ) को सजुिकरण एिं नक्शाङ्कन गरेको ।  

 (घ) बालश्रम हनु सक्ने सम्भावित के्षत्रहरुिाट बालश्रम प्रयोग नगने प्रधतिद्धता पत्र, 
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        (२) गाउँपाधलकामा बालश्रम धनिारणको लाधग छुटै धनधत िा अन्य कुनै धनधतमा बालश्रम 
धनिारणको विषय समािशे भएको हनुपुनेछ । 

   (३) सानीभेरी गाउँपाधलकाले बालश्रम धनिारण सम्िन्धी देहाय बमोजिमका काययक्रम अधनिायय 
सञ्चालन गरेको हनुपुनेछ । 

(क) बालश्रम धनिारण सम्िन्धी िेतनामलुक र मनोपरामशय सम्िन्धी काययक्रम, 

(ि) बालश्रधमक सम्िद्ध पररकारका  लाधग बैकजल्पक आय आियनका काययक्रम,  

 (ग) पढार् धनयधमत नभएका (१५ देजि १८ िषय सम्मका) बालश्रधमकका लाधग धसपमलुक 
काययक्रम, 

(घ) बालश्रम विरुद्ध सवक्रय संघ संस्था तथा व्यिसायीलार्य प्रोत्साहन तथा सम्मान गने 
काययक्रम, 

 (ङ) सामाजिक सरुक्षा सम्िन्धी काययक्रम,  

 (ि) बालश्रम सम्िन्धमा धनरन्तर अनगुमन तथा बालश्रममा रहेका िा बालश्रममा पनय सक्ने 
िोजिममा रहेका बालबाधलकाको  उद्धार,  पनुस्थापयना तथा पनुधमयलन सम्िन्धी 
काययक्रम, 

 ( छ) बालश्रधमकहरुको शैजक्षक विकास काययक्रम, 

४ बालश्रम धनिारण सम्िन्धी उपधनयम (३) बमोजिम काययक्रम संिालन गनय गाउँपाधलकाले 
आिश्यक बिेटको व्यिस्था गने छ । 

५ संस्थागत व्यिस्था: 
(क)  बालबाधलकाको के्षत्र हेने स्थानीय बालअधधकर सधमधत र कमयिारीको रुपमा काम गने 

बालअधधकार अधधकृत एिं (बालकल्याण अधधकारी) व्यिस्था भएको । 

(ि)  िडा स्तरीय बालअधधकार सधमधत एिं बाल संरक्षण सधमधत र बालकल्ि एिं 
बालसंिालहरु गठन भएको । 

(ग) स्थानीय बालमैत्री सधमधत गठन एिं वक्रयाधसल भएको । 

(घ) आपतकाधलका  बालउद्धार कोष संिालनको व्यिस्था भएको । 

(ङ) बालश्रम अनगुमन तथा कािायहीको लाधग संयन्त्र भएको । 

(ि) उद्धार गररएका बालबाधलकाहरु व्यिस्थापन गने व्यिस्था भएको । 

६. जशक्षाको अिस्था: 
(क) विद्यालय िाने उमेरका बालबाधलकाको विद्यालयमा भनायदर कम्तीमा ९५ प्रधतशत भएको ।      

(ि) विद्यालय छोड्ने दर घट्दो हनु ुपने । 

(ग) विद्यालयमा बालबाधलकाको धनयधमत जशक्षाका लाधग विद्यालय तथा समदुाय स्तरमा अधभभािक 
जशक्षा   (Parenting Education ) काययक्रम संिालन भएको । 
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७. सहयोग, समन्िय तथा सहकाययको व्यिस्था: 
(क) सानीभेरी गाउँपाधलकाले सरोकारिाला धनकाय, विद्यालय, रोिगारदाता, ठेकेदार, श्रधमक संगठन, 

नागररक समाि, गैर सरकारी संघसंस्था समन्िय गरी बालश्रम धनिारणका लाधग समन्िय 
तथा सहकायय भएको । 

(ि) सानीभेरी गाउँपाधलकाले बालश्रम धनिारणका लाधग प्रदेश र संघको सम्िजन्धत मन्त्रालयहरुमा 
सिुना आदान प्रदान, काययक्रम संिालन, आिश्यक श्रोत सम्िन्धमा सहकायय गरेको । 

 (ग) स्थानीय बालअधधकार सधमधतको संयोिनमा साझेदारी धनकायहरुसँग बालश्रम धनिारण सम्िन्धी 
ठोस योिना तथा काययन्ियन गनय सहकायय भएको । 

पररच्छेद ४ 

बालश्रमको श्रिेक्षण 

(१) अनसुिुी १ बमोजिमको फारम गाउँपाधलका आफै िा साझेदारी धनकायको सहायतामा भनय 
सवकनछे । 

(२)  गाउँपाधलकाले सिेक्षण तथा अन्य आिश्यक विषयमा प्रदेश एिं संजघय सरकारसँग समन्िय 
गनेछ ।  

८. प्रस्ताि: बालश्रम मकु्त गाउँपाधलका घोषणाका काययक्रम संिालनका लाधग सिेक्षण गरर सकेपधछ 
मन्त्रालयले अनसुिुी २ बमोजिम प्रस्ताि मागगरी प्रवक्रया अगाडी िढाउन ुपनेछ । 

९.प्रस्ताि मलु्याकंनका आधारहरु: दफा ८ बमोजिमको प्रस्ताि मलु्यांकन गदाय अनसुिुी २ मा 
उल्लेजित वक्रयाकलापलार्य आधार माधननेछ र यसरी मलु्यांकनलार्य देहायका सिुकहरुलार्य आधार 
मान्न सवकनछे । 

       (क) गाउँपाधलकािाट बालश्रम न्यूधनकरणमा छुट्यार्एको बिेट। 

       (ि) बालश्रम न्यूधनकरणमा गाउँपाधलकाले गरेका कामको वििरण । 

       (ग) बालश्रम न्यूधनकरणका लाधग कोषको अिस्था । 

पररच्छेद ५ 

श्रोतको व्यिस्थापन 

१०. बालश्रम मकु्त काययक्रम संिालन एिं श्रधमक बालबाधलकालार्य धनरन्तर जशक्षा तथा संरक्षणका 
लाधग बाषयक रुपमा कम्तीमा ४ लाि सम्म रकम विधनयोिन गररनेछ र सोही रकम एिं अन्य प्राप्त 
रकम काननुको पररधी धभत्र रही आिश्यक योिना अनरुुप बालश्रम न्यूधनकरणका लाधग सिेतनामलुक 
काययक्रममा समेत ििय गनय सवकनछे । 

पररच्छेद ६ 

अनगुमन तथा मलु्याकंन 
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११. राविय स्तरमा बालश्रम मकु्त स्थानीय तह घोषणा सम्िन्धी काययक्रम तिुयमा, संिालन, 

कायायन्ियन, अनगुमन तथा मलु्यांकन बालश्रम (धनषेध र धनयधमन गने ) ऐन बमोजिम गठठत बालश्रम 
धनिारण सधमधतले गनेछ । 

१२. प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सजिबको संयोिकत्िमा अन्य विधभन्न 
सरोकारिालाहरुको सहभाधगता सवहतको संलग्नतामा रहेको प्रदेश समन्िय सधमधतसगँ पाधलकाले 
आिश्यक सहकायय गनेछ । 

१३. गाउँपाधलकामा तपधसल बमोजिकको ७ सदसीय बालश्रम न्यूधनकरण सम्िन्धी समन्िय तथा 
अनगुमन सधमधत गठन गररनछे। 

    (१) सामाजिक विकास सधमधतको संयोिक                          संयोिक 

    (२) बिार व्यिस्थापन सधमधतको अध्यक्ष                            सदस्य 

    (३) स्थानीय तहको रोिगार संयोिक                               सदस्य 

    (४) स्थानीय तहको प्रहरी प्रमिु                                   सदस्य 

    (५) स्थानीय तहमा काययरत गैं.स.स. को प्रधतधनधी                     सदस्य 

    (६) स्थानीय तहको नागररक समाि प्रधतधनधी                         सदस्य 

    (७) बालअधधकार अधधकृत एिं बालकल्याण अधधकारी             सदस्य सजिि 

सधमधतको बैठक तथा अनगुमन ििय गाउँपाधलका धनयम अनसुार हनुेछ ।  

१४. सधमधतको काम कतयव्य र अधधकार:  

           (क) बालश्रम न्यूधनकरण सम्िन्धी ठोस योिना धनमायण तथा प्रभािकारी कायायन्ियन गने 
। 

           (ि) त्यांक संकलन तथा सोहीको व्यिस्था धमलाउने । 

           (ग) बालश्रम अनगुमन गने । 

           (घ) बालश्रम न्यूधनकरण सम्िन्धी सिेतना काययक्रमहरु संिालन गने । 

           (ङ) श्रधमक बालबाधलकालार्य संरक्षणका लाधग अधभभािकलार्य रोिगारमा िोड्ने 
व्यिस्था धमलाउने । 

           (ि) श्रधमक बालबाधलकालार्य धनरन्तर जशक्षामा िोड्ने । 

           (छ) सधमधतको बैठक बसी मन्त्रालय एिं सरोकारिाला के्षत्रसँग समन्िय गने । 

           (ि) बालश्रधमक न्यूधनकरण भएमा बालश्रममकु्त गाउँपाधलका घोषणाको लाधग आिश्यक 
पहल गने । 

           (झ) बालश्रम मकु्त पाधलकाको धनरन्तर कायायन्ियनका लाधग गाउँकाययपाधलकासँग 
समन्िय सहकायय            एिं आिश्यक ििेटका लाधग निरन्तर पहल गने । 

           (ञ) िडा स्तरमा बालश्रम न्यूधनकरण समन्िय सधमधत गठन गरी वक्रयाधसल गराउने । 

िडा स्तरमा िडा बालअधकार सधमधत एिं बाल संरक्षण सधमधतले वक्रयाधसल भएर काम गनेछ । 
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पररच्छेद ७ 

घोषणा प्रवकया 
१५.स्थानीय तहको िडा सधमधतले पररच्छेद ३ बमोजिम सिुकहरु परुा गरी िडा स्तरीय बालअधकार 
एिं बाल संरक्षण सधमधत हदैु िडा सधमधतले बालश्रममकु्त िडा घोषणाको धनणयय सवहत धसफाररस 
गररन ुपनेछ । 

१६. धनिेदन प्राप्त भए पश्चात सथानीय समन्िय सधमधतले अनगुमन गनेछ । 

१७. अनगुमन सधमधतले अनगुमन गरी गाउँपाधलका अध्यक्ष समक्क्ष अनगुमन प्रधतिदेन पेश गनुय 
पनेछ । 

१८.स्थानीय अनगुमन सधमधतको प्रधतिदेनको आधारमा काययपाधलकाको बैठकिाट बालश्रममकु्त िडा 
घोषणा गनेछ। 

१९.गाउँपाधलकाका सिै िडा बालश्रममकु्त घोषणा भर्सकेपधछ पररच्छेद ३ मा उल्लेजित सिुकका 
आधारमा काययपाधलकाको प्रस्तािमा गाउँसभाले बालश्रममकु्त  स्थानीय तह घोषणा गनेछ । 

२०. बालश्रममकु्त पाधलकाको धनरन्तर कायायन्ियनका लाधग आपतकाधलन बालउद्धार कोष माफय त 
रकमको व्यिस्था र यसको धनरन्तर कायायन्ियन हनुेछ । 

पररच्छेद ८ 

विविध 

२१. काययविधध संसोधन सम्िन्धी व्यिस्था: काययविधध पररमाियनका लाधग आिश्यक  परे 
गाउँकाययपाधलका एिं गाँउसभाले संसोधन गरी थपघट गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

         
        

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


