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पनुर्वास नगरपवलिकविव स्थवनीय बवि अलिकवर सलिलि गठन िथव सञ्चविन सम्बन्िी कवयालर्लि, २०७८ 
कवयापवलिकवबवट पवररि लिलििः-२०७८।१२।१५ 

बविबवलिकव सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफव ६० को उपदफव (३) र सुदरु पलिि प्रदशे सरकवरको 

प्रदशे बविबवलिकव सम्बन्िी ऐन २०७६ को दफव ४६ बिोलिि बवि अलिकवरको सरंक्षण र 

संर्र्द्ानकव िवलग कवयालर्लि लनिवाण गना र्वञ्छलनय भएकोिे स्थवनीय सरकवर संचविन 

ऐन,२०७४ को दफव १०२ को अलिकवर प्रयोग पुनर्वास नगरपवलिकवको प्रशवसकीय कवयालर्लि 

लनयलिि गने ऐन २०७५ को दफव ४ बिोलिि पुनर्वास नगरपवलिकव नगर कवयापवलिकविे यो 

कवयालर्लि बनवई िवगु गरेको छ । 

पररच्छेद -१ 

 प्रवरलम्भक 

१. सलंक्षप्त नवि र प्रवरम्भ: (१) यस कवयालर्लिको नवि “पनुर्वास नगरपवलिकविव स्थवनीय 

बवि अलिकवर सलिलि गठन िथव सञ्चविन सम्बन्िी कवयालर्लि, २०७८” रहकेो । 

(२) यो कवयालर्लि स्र्ीकृि भएको लिलिदलेि प्रवरम्भ हुनेछ । 

२. पररभवषव: लर्षय र्व प्रसङ्गिे अको अथा निवगेिव यस कवयालर्लििव :- 

(क) “ऐन” भन्नविे बविबवलिकव सम्बन्िी ऐन, २०७५ सम्झनुपछा । 

(ख) “िन्रविय” भन्नवि े नेपवि सरकवरको बविबवलिकव सम्बन्िी लर्षय हनेे िन्रविय 

सम्झनुपछा । 

(ग) “प्रदशे िन्रविय” भन्नविे सुदरु पलिि प्रदशेको सविवलिक लर्कवस िन्रविय 

सम्झनुपछा । 

(घ) “प्रदशे सलिलि” भन्नवि ेबविबवलिकव सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफव ६०को उपदफव 

(१) बिोलििको प्रदशे बवि अलिकवर सलिलि सम्झनुपछा । 

(ङ)  “नगरपवलिकव” भन्नविे पुनर्वास नगरपवलिकव सम्झनुपछा । 

(च) “बवि कल्यवण अलिकवरी” भन्नविे बविबवलिकव सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफव ६१ 

बिोलिि लनयुक्त भएको र्व िोककएको अलिकवरी सम्झनुपछा । 

(छ) “सलिलि” भन्नवि ेबविबवलिकव सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफव ६० को उपदफव (२) 

िथव यस कवयालर्लिको दफव ३ िथव ५ बिोलििको स्थवनीय बविअलिकवर सलिलि 

सम्झनुपछा । 



(ज) “स्थवनीय बवि अलिकवर सलिलि” भन्नवि ेनगर बवि अलिकवर सलिलि र र्डव बवि 

अलिकवर सलिलि सम्झनुपछा ।  

पररच्छेद-२ 

३. नगर बवि अलिकवर सलिलिको गठन: (१) बविबवलिकवको अलिकवर िथव हकलहिको 

संरक्षण र संर्र्द्ान गना नगरपवलिकविव दहेवय बिोलििको नगर बवि अलिकवर 

सलिलि रहनेछ:- 

(क) उपप्रिुि र्व उपप्रिुििे िोकेको कवयापवलिकव सदस्य         –अध्यक्ष    

(ि) नगर प्रिुिि ेिोकेको िलहिव र्डव सदस्य सलहि दइु िनव र्डव सदस्य       –सदस्य 

(ग) लशक्षव शविव प्रिुि        –सदस्य 

(घ) स्र्वस््य शविव प्रििु         –सदस्य 

(ङ) नगर प्रिुिि ेिोकेको लचककत्सक              –सदस्य 

(च) नगरलभरको प्रहरी कवयवािय प्रिुि      –सदस्य 

(छ) नगर प्रिुिि ेिोकेको िवध्यवलिक लर्द्यवियको प्रिवनवध्यवपक र्व लशक्षक   –सदस्य 

(ि) बवि अलिकवरको क्षरेिव कवयवाअनुभर् भएकव व्यक्ती िध्येबवट नगर प्रिुििे िनोनयन 

गरेकव दईु िनव                          –सदस्य 

(झ) िलहिव संस्थव प्रलिलनिी /नगर िलहिव सञ्जवि प्रलिलनिी   –सदस्य 

(ञ) बविअलिकवरको क्षेरिव कियवशीि गैसस प्रलिलनिी    –सदस्य 

(ट) बवि िनोलर्ज्ञ         –सदस्य 

(ठ) अलिर्क्तव(बवि न्यवयकव क्षेरिव कवया गने)     –सदस्य 

(ड) नगर स्िरीय बवि संिविको अध्यक्ष सलहि २ िनव( बविक र बवलिकव) –सदस्य 

(ढ) स्थवनीय सञ्चवरकिी        –सदस्य 

(ण) िलहिव िथव बविबवलिकव शविव प्रििु                                    – सदस्य सलचर् 

 (२) िनोलनि सदस्यको पदवर्लि चवर र्षाको हुनेछ र िण्ड (झ) बिोलिि सदस्यिव 

िनोनयन हुनको िवलगभ्रष्टवचवर,िबरिस्िी करणी, िवनर् बेचलबिन िथव ओसवर 

पसवर, िवगूऔषिलबिी, लर्िरण िथव ओसवर पसवर, सम्पलि शुलर्द्करण, रवहदवनी 

दरुूपयोग, अपहरण सम्बन्िी कसूर, सङ्गरठि अपरवि, बविबवलिकव लर्रुर्द्को कसरू, 

बवि अलिकवर हनन् र्व नैलिक पिन दलेिनेअन्य फौिदवरी कसूरिव सिवय नपवएको 

व्यक्ती हुनुपनेछ:– 



४. नगर बवि अलिकवर सलिलिको कवि, किाव्य र अलिकवर: (१) दफव ३ बिोलिि गठन 

हुने नगर बवि अलिकवर सलिलिको कवि, किाव्य र अलिकवर दहेवय बिोलिि हुनेछ:– 

 (क) सलिलिको दीघाकविीन नीलि, योिनव र र्वर्षाक कवयािि िथव बिेटििुािव गने,  

(ि) बविबवलिकवको अलिकवरको सम्िवन, संरक्षण, प्रर्िान र पररपूर्िाकोिवलग आर्श्यक  

स्थवनीय नीलि, कवनून, योिनव, कवयािि रसंस्थवगि संयन्रको व्यर्स्थव गना 

नगरपवलिकविवई सझुवर् कदने, 

(ग) नगरपवलिकविव सञ्चवलिि बविबवलिकव सम्बन्िी कवयाििकोअनगुिन, िूल्यवङ्कन 

िथव सिीक्षव गरी सुझवर्कदने, 

(घ) बवि अलिकवर सम्बन्िी कवयािि कवयवान्र्यनकव िवलग नेपवि सरकवर, प्रदशे 

सरकवर,अन्य स्थवनीय िह र अन्य सरोकवरर्विव  लनकवयहरुसँग सिन्र्य िथव 

सहकवया गने ।  

(ङ) नेपवि पक्ष रहकेव बवि अलिकवर सम्बन्िी अन्िरवालिय,क्षेलरय सन्िीसगँसम्बलन्िि 

स्थवनीय िह स्िरीय आर्लिक प्रलिर्ेदन ियवर गनासहिीकरण गने, 

(च) नगरपवलिकव लभर हुन सके्न बवि लर्र्वह, बवि श्रि, शवरीररक िथविवनलसक पीडव 

िथव बवि यौन दवु्याबहवर िस्िव सबैप्रकवरकव बविहहसंवको रोकथवि, लनषेि र 

लनयन्रणिथव सडक बविबवलिकवकोउर्द्वर, पुन:स्थवपनव, संरक्षण र व्यबस्थवपन र 

बविबवलिकव िोिििवस नं. १०४ िथव बविहले्पिवइन नं. १०९८ (दश,नौ, आठ) 

नेपवि सञ्चविन सरे्वअलभर्लृर्द् िस्िव कवयािवसिन्र्य, सहयोग रसहिीकरण गने, 

(छ)बवि अलिकवर संरक्षण िथव प्रर्िान गने सम्बन्ििव सरोकवरर्विवकोक्षििव अलभबृलर्द् 

गने गरवउने, 

(ि) बविबवलिकव सम्बन्िी प्रलिर्ेदन ियवर गरीिन्रविय, प्रदशे िन्रविय, रवलिय बवि 

अलिकवर पररषद ्र सम्बलन्िि लनकवयहरुिव  पठवउने,        

(झ)बविबवलिकव सम्बन्िी स्थवनीय िध्यवङ्क/लर्र्रण संकिन, अलभिेिीकरण िथव सूचनव 

प्रणविीको लर्कवस, सञ्चविन, व्यबस्थवपनर सुदढृीकरणिव सहयोग गने, 



(ञ) बविसरंक्षण िथव बवि अलिकवर प्रर्िानकव िवलगसंचविन हुन े रवलिय/प्रवदलेशक र 

नगरपवलिकवकोअलभयवनिव सहयोग गने, 

(ट) ििापुर ििापरुी लिन कदन चवहने दम्पलि िथव व्यलक्तिवई नगरपवलिकविव सलूचकृि 

गरी आन्िररक ििापरु ििापुरी लिने कदने कवयािवई व्यबलस्थि गना सहिीकरण गने, 

(ठ) लर्शेष संरक्षणको आर्श्यकिव भएकव िथव अनवथ बविबवलिकविवई ििापुर ििापरुी 

लिन कदन, संरक्षक र िवथर्र लनयुक्त गना नगरपवलिकव र अदविििवई सहयोग गने, 

(ड) प्रचलिि कवनून िथव िवपदण्ड बिोलिि सञ्चविन हुन नसकेकवबवि गृह ,बवि सिुवर 

गृह, अस्थवयी संरक्षण सेर्व केन्र, पुनस्थवापनव केन्रिथव सविवलिकीकरण 

केन्रहरुिवई सिुवरकव िवलग लनदशेन कदने । लनदशेन पविनव नगरेिव बन्द िथव 

कवरबवहीगनासझुवर्सलहिसम्बलन्िि लनकवयिव लसफवररस गने, 

(ढ) नगरपवलिकवलभर सञ्चवलिि बवि गृह, बवि सुिवर गृह ,अस्थवयीसंरक्षण सेर्व केन्र, 

पुनस्थवापनव केन्र िगवयििव आलश्रिबविबवलिकवको सिग्र लस्थलि र उपिब्ि 

सरे्वको गुणस्िर िथवप्रभवर्कवररिवकव सम्बन्ििव दहेवयको बुँदवहरुिव अनगुिन 

टोिी /सलिलि गठन गरी अनुगिन गने/गरवउने ।  

(१) बविबवलिकवको रै्यलक्तक लर्र्रण अद्यवर्लिक गरीरविेको छ र्व छैन, 

 (२) बविबवलिकविवई लनयलिि रुपिव लशक्षविथविविीि प्रदवन गररएको छ कक 

छैन, 

(३) बवि क्िब गठन गरी बविबवलिकविवई ििेकूद, िनोरञ्जन िथव सवंस्कृलिक 

कवयािि िगवयिकवबवि सहभवलगिव िस्िव अन्य कियवकिवपिव 

संिग्नगरवइाएको छ र्व छैन, 

(४) बविबवलिकविवई ऐन, प्रचलिि कवनून िथव िवपदण्ड बिोलििको सुलर्िव 

प्रदवन गररएको छ र्वछैन 

(५) बवि गृह,बवि सुिवर गृह, अस्थवयी संरक्षण सेर्वकेन्र, पुनस्थवापनव केन्रिथव 

सविवलिकीकरण केन्रिव कुनै अर्वलञ्छि कवया भए गरेको छ र्वछैन, 

(६) उपिण्ड (५) िव उलल्िलिि गृह र केन्रिव बवििरैी व्यबहवर िथव 

र्विवर्रण कवयि गररएकोछ कक छैन, 



(७) बवि गृहिव आलश्रि बविबवलिकवको बैकलल्पक हरेचवहको व्यर्स्थवको 

प्रवथलिकिवनुसवर अलन्िि लर्कल्पको रूपिव बवि कल्यवण अलिकवरीबवट 

व्यबस्थव लििवई रवलिएको छ र्व छैन, 

(८) व्यबस्थवपन पक्षिथव बविबवलिकविे ऐन, प्रचलििकवनून र्व िवपदण्ड 

बिोलिि पविन गनुा पने कुरवहरु पविन गरेको छ र्व छैन, 

(९) उपिब्ि स्रोि सविनिवई िध्य निर गरी बविबवलिकवको सर्ोिि 

लहििवई ध्यवन कदएको छ र्व छैन, 

(१०) बवि संरक्षण िवपदण्ड लनिवाण गरी िवगूगररएकोछ र्व छैन । 

(द)  िोककए बिोलििकव अन्य कवया । 

(२) नगर र्विअलिकवर सलिलििे उपदफव (१) बिोलिि आफूिवई प्रवप्त अलिकवर िध्य े

केही अलिकवर आर्श्यकिव अनुसवर बवि कल्यवण अलिकवरीिवई प्रत्यवयोिन 

गनासके्नछ ।  

५. र्डव बवि अलिकवर सलिलिको गठन:  नगरपवलिकविव प्रत्येक र्डवलभर दहेवय 

बिोलििको र्डव र्विअलिकवर सलिलि रहनेछ । 

१. र्डव अध्यक्ष/अध्यक्षिे िोकेको व्यलक्त    -अध्यक्ष 

२. र्डव िलहिव सदस्य      -सदस्य 

३. र्डवलभरको स्र्वस््य संस्थव प्रििु/प्रलिलनिी   -सदस्य  

४. र्डव लभरकव सविूदवलयक वर्द्यवलयहरुर्व संस्थवगत वर्द्यवलयहरु मध्येबवट 
र्डवअध्यक्षले तोकेको एक जनव प्र.अ.   सदस्य 

५. र्विर्वलिकवको क्षेरिव कियवशीि र्डवलभरकव गैससबवट अध्यक्षिे िोकेको 

प्रलिलनिी        - सदस्य 

६. िलहिव संस्थव/र्डव िलहिव सञ्जवि प्रलिलनलि                      - सदस्य  

७. र्डव बवि सञ्जवि प्रलिलनिी       -सदस्य  

८. बवि अलिकवरको क्षरेिव कवयवानुभर् भएको र्डव  अध्यक्षि े 

िोकेको व्यक्ती        - सदस्य 

९. र्डव सलचर्              –सदस्य सलचर् 

४.र्डव बवि अलिकवर सलिलिको कवि, किाव्य र अलिकवर: 

(१)बविअलिकवरको क्षरेिव स्थवनीय आर्श्यकिव पलहचवन, योिनव ििुािव गने र कवयािि 

कवयवान्र्यन गने, गरवउने ।  



(२)र्डवलभर लर्शेष सरंक्षणको आर्श्यकिव भएकव बविबवलिकवको ि्यवङ्क संकिन गने     

,अद्यवर्लिक गने र नगर बवि अलिकवर सलिलि सिक्ष पठवउने । 

(३) र्डवलभर बविबवलिकवहरुकव क्षरेिव कवयारि सघंसंस्थव, बविक्िब िगवयिकव सरोकवरर्विव 

लर्च आर्श्यक सिन्र्य र सहकवया गरी बविअलिकवर सम्बलन्ि सरंक्षणवत्िक र प्रबर्द्ानवत्िक 

कवयाहरु गने,गरवउने ।  

(४) बविअलिकवरको क्षरेिव स्थवनीय संघ संस्थविवई कवया गना उत्प्रेररि गने । 

(५) िोलिििव परेकव बविबवलिकवको ित्कवि उर्द्वरकव िवलग स्थवनीय बवि अलिकवर सलिलि र 

सम्बलन्िि लनकवयसँग सिन्र्य गने ।   

(६) र्डवलभर बवि अलिकवर हनन् भएकव घटनवकव सम्बन्ििव सम्बलन्िि लनकवयसंग सिन्र्यकवरी 

भूलिकव लनर्वाह गने । 

(७) आर्श्यकिव अनुसवर बविबवलिकवहरुको लनलिि आकलस्िक सहयोगको व्यबस्थव लििवउने । 

(८) बवि अलिकवरको सम्िवन संरक्षण र प्रर्र्द्ानकव िवलग र्कविि गने र र्डव सलिलििवई बवि 

अलिकवरकव क्षेरिव आर्श्यक सुझवर् कदने । 

(९) र्डवलभर बविबवलिकवकव सम्बन्ििव भए गरेकव कवयाििहरुको अनुगिन गने, प्रलिर्ेदन ियवर 

गने र नगर बवि अलिकवर सलिलि सिक्ष पठवउने ।  

(१०) िोककए बिोलििकव अन्य कवयाहरु गने गरवउने । 

५.नगर/ र्डव बवि अलिकवर सलिलिको बठैक सम्बन्िी कवयालर्लि: नगर र्वि अलिकवर सलिलि 

िथव र्डव र्वि अलिकवर सलिलिको बैठक सम्बन्िी कवयालर्लि  दहेवय बिोलिि लनिवारण 

गररएको छ:– 

(१) सलिलिको बैठक कलम्ििव र्षाको चवर पटक अध्यक्षि ेिोकेको लिलि, सिय रस्थवनिव 

बस्नेछ । 

 (२) अध्यक्षको लनदशेनिव सलिलिको बैठक सदस्य–सलचर्िे बोिवउनेछ । 

(३) सदस्य–सलचर्ि े सलिलिको बैठक बस्न े सूचनव सोलह बैठकिव छिफि हुने 

लर्षयहरूको सूची सलहि िीन कदन अगवलड सलिलिकव सदस्यहरूिवई उपिब्ि 

गरवउनुपनेछ । 

(४) सलिलििव ित्कवि कवयि रहकेव सदस्य संख्यवको पचवस प्रलिशि भन्दव 

बढीसदस्यहरू उपलस्थि भएिव सलिलिको बैठकको िवलग गणपूरक सखं्यव पुगेको 

िवलननेछ । 

(५) सलिलिको बैठकको अध्यक्षिव अध्यक्षिे गनेछ र लनिको अनुपलस्थलििवउपलस्थि 

सदस्यहरूिेआफू िध्येबवट छवनेको सदस्यिेबैठकको अध्यक्षिव गनेछ । 



 (६) बैठकिव उपलस्थि सदस्यहरुको बहुििको लनणाय िवन्य हुनेछ । िि बरवबरभएिव 

बैठकको अध्यक्षिव गनेव्यलक्तिेलनणवायक िि कदन सके्नछ । 

(७) सलिलिको बैठकको लनणाय सलिलिको अध्यक्ष र सदस्य-सलचर्द्ववरव प्रिवलणिगररनेछ। 

 (८) सलिलिको बैठक िथव सञ्चविन िचानगरपवलिकवको लनयिवनसुवर हुनेछ । 

 (९) बैठक सम्बन्िी अन्य कवयालर्लि सलिलि आफैिेलनिवारण गरेबिोलिि हुनेछ । 

  (१०) सलिलिको बैठकिव आर्श्यकिव नुसवर लर्षयसँग सम्बलन्िि व्यक्तीहरुिवई 

आिन्रण  गना सककनेछ ।  

६.उपसलिलि र्व कवया टोिी गठन गना  सके्न:(१) स्थवनीय सलिलिि े आफूिे गनुापने कुनै कवि 

सचुवरु रुपिे सञ्चविन गनाको लनलिि बवि लर्शषेज्ञ र्व लर्ज्ञ, बवि िनोलर्ज्ञ, सिवि सरे्ी, 

सविवलिक कवयाकिवा, लशक्षक, लचककत्सक, बवि क्िबकव प्रलिलनलि, सविवलिक पररचविक 

िथव र्वि अलिकवरकिीहरुिध्ये आर्श्यकिवनुसवर सिवरे्श हुने गरी लनलिि अर्लिकव 

िवलग बढीिव िीन सदस्यीय उपसलिलि र्व कवयाटोिी गठन गरी पररचविन गना सके्नछ । 

(२) उपदफव (१) बिोलिि गठन हुनेउपसलिलि र्व कवया टोिीको कवि, किाव्य र अलिकवर, 

कवया प्रकृलि अनुसवर कवििव िरटए र्व कवि गरे र्वपि टोिी र्व सदस्यिे पवउने 

भिव र्व पवररश्रलिक र्व सरे्व सलुर्िव िथव अन्य कवयालर्लि नगरपवलिकवको  

प्रचलिि लनयिवनुसवर सलिलििे िोकी कदए बिोलिि हुनेछ । 
७. लर्लर्ि: स्थवनीय बवि अलिकवर सलिलििवई अंगे्रिीिव Local Child Rights Board भलननेछ 

। 
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