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बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५
प्रमाणीकरण लमलि
२०७५।६।२
सं वि् २०७५ सालको ऐन नम्बर २३

बालबाललका सम्बन्धी कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन बनेको ऐन
प्रस्िावना : बालबाललकाको अलधकारको सम्मान, सं रक्षण, प्रवर्द्नन र पररपूलिन गरी बालबाललकाको
सवोत्तम म त ि का म गनन बालबाललका सम्बन्धी प्रचललि कानूनलाई सं शोधन र एकीकरण गनन
वाञ्छनी

भएकोले,

सं घी

सं सदले

ो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्भक

१.

संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१)

स ऐनको नाम “बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७५” र े को

छ।
(२)
२.

पररभाषा: तवष
(क)

ो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ

न
ु ेछ।

वा प्रसङ्गले अको अर्न नलागेमा

स ऐनमा,–

“अनार् बालबाललका” भन्नाले प्रचललि कानून बमोम् मका अनार् बालबाललका
सम्झनु पछन।

(ख)

“अनुसन्धान अलधकारी” भन्नाले कसूर न्

का क
न ो अनुसन्धान गनन प्रचललि कानून

बमोम् म अलधकार प्राप्त अलधकारी सम्झनु पछन।
(ग)

“कसूर न्

का ”न भन्नाले प्रचललि कानून बमोम् म

न
ु े फौ दारी कसूर सम्झनु

पछन।
(घ)

“कानूनको तववादमा परे का बालबाललका” भन्नाले कसूर न्

का क
न ो आरोप

लागेका बालबाललका सम्झनु पछन र सो शब्दले बाल अदालिबाट कसूर न्
का म
न ा दोषी ठ र भएका बालबाललका रूलाई समेि
(ङ)

“िोतकएको” वा “िोतकए बमोम् म” भन्नाले

नाउँछ।

स ऐन अन्िगनि बनेको लन ममा

िोतकएको वा िोतकए बमोम् म सम्झनु पछन।
(च)

“ददशान्िर” भन्नाले कसूर न्

का क
न ो आरोप लागेका बालबाललकालाई दफा

२९ मा उम्ललम्खि कुनै प्रति ा अवलम्बन गरी औपचाररक न् ात क प्रति ाभन्दा
बात र लै ाने का न सम्झनु पछन।
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(छ)

“लनगरानी कक्ष” भन्नाले दफा २२ बमोम् म स्र्ापना भएको लनगरानी कक्ष सम्झनु
पछन।

( )

“पररवार” भन्नाले बालबाललकाका बाबु, आमा, एकासगोलका दा ,ु भाइ, दददी,
रु बुबा वा

बत नी,

नम् कका अन्
(झ)

रु आमा सम्झनु पछन र सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने

नािे दारलाई समेि

नाउँछ।

“पररषद्” भन्नाले दफा ५९ बमोम् मको राति

बाल अलधकार पररषद् सम्झनु

पछन।
(ञ)

“बालबाललका” भन्नाले अठार वषन उमेर पूरा नगरे को व् म्ि सम्झनु पछन।

(ट)

“बालबाललका तवरूर्द्को त ं सा” भन्नाले दफा ६६ को उपदफा (२) बमोम् मको
का न सम्झनु पछन।

(ठ)

“बाल अदालि” भन्नाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोम् म गठन भएको बाल
अदालि सम्झनु पछन र सो शब्दले सो ी दफाको उपदफा (३) बमोम् मको बाल
इ लासलाई समेि नाउँछ।

(ड)

‘‘बाल अश्लीलिा” भन्नाले बालबाललकाको
कालपलनक

ौन अङ्ग दे म्खने गरी वा लन लाई

ौन ति ाकलापमा सं लग्न गराई लभलड ो वा िस्वीर म्खच्ने वा उिाने,

पत्रपलत्रका, पोष्टर, छापा, चलम्चत्र वा अन्

सञ्चारमाध् मबाट अम्लल म्चत्र प्रदशनन

गने गराउने का न सम्झनु पछन र सो शब्दले त् स्िा सामग्रीको उत्पादन, लबिी
तविरण, आ ाि लन ानि, सङ्कलन वा प्रचार प्रसार गने गराउने का ल
न ाई समेि
नाउँछ।
(ढ)

ु
“बाल कल ाण अलधकारी” भन्नाले दफा ६१ बमोम् म लन ि
भएको वा
िोतकएको अलधकारी सम्झनु पछन।

(ण)

“बाल गृ ” भन्नाले दफा ५२ बमोम् म स्र्ापना भएको बाल गृ

(ि)

“बाल

सम्झनु पछन ।

ौन दुव् व
न ार” भन्नाले दफा ६६ को उपदफा (३) बमोम् मको का न

सम्झनु पछन।
(र्)

“बाल सुधार गृ ” भन्नाले दफा ४३ बमोम् म स्र्ापना भएको बाल सुधार गृ
सम्झनु पछन।

(द)
(ध)

“मन्त्राल ” भन्नाले नेपाल सरकारको मत ला, बालबाललका िर्ा ज् ेष्ठ नागररक
मन्त्राल

सम्झनु पछन।

“तवशेष

सं रक्षणको

आव किा

भएका

बमोम् मका बालबाललका सम्झनु पछन।
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(न)

“सं रक्षक” भन्नाले बालबाललकाको

क, त िको सं रक्षण गनन

स ऐन वा प्रचललि

ु
कानून बमोम् म दात त्व भएको वा लन ि
गररएको व् म्ि वा सं स्र्ा सम्झनु पछन
र सो शब्दले सं रक्षक नभएको अवस्र्ामा मार्वरलाई समेि

नाउँछ।

(प)

“समा सेवी” भन्नाले दफा ६२ बमोम् मको व् म्ि सम्झनु पछन।”

(फ)

“स्र्ानी

ि ” भन्नाले गाउँपाललका वा नगरपाललका सम्झनु पछन।
पररच्छे द–२
बालबाललकाको अलधकार

३.

बाँच्न पाउने अलधकारः (१) प्रत् ेक बालबाललकालाई सम्मानपूवक
न बाँच्न पाउने अलधकार
न
ु ेछ।
(२) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्र्ानी

ि ले बालबाललकाको बाँच्न पाउने

अलधकार र बालबाललकाको तवकासको लालग बालबाललका मालर्
रोकर्ाम,

ोम्खमको न् ूनीकरण लगा िका प्रलिरोधात्मक र सुरक्षा सेवाका लालग

आव क उपा
४.

न
न नाको
ु सक्ने दुघट

अवलम्बन गनेछन्।

नाम, राति िा र पत चानको अलधकारः (१) प्रत् ेक बालबाललकालाई आफ्नो पत चान
सत ि नामकरण र

न्मदिानको

(२) बालबाललका
प्रचललि कानून बमोम् म
(३)
करणीबाट

क

न
ु ेछ।

न्मेपलछ लन को बाबु वा आमाले बालबाललकाको नाम राखी
न्म दिान गनुन पनेछ।

बर स्िी करणी वा प्रचललि कानून बमोम् म स ा

न
ु े

ाडनािा

म्न्मएका बालबाललकाको आमाले चा े मा आमाको नाम मात्र उललेख गरी

न्मदिान गररददनु पनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोम् म नाम राख्दा बाबु वा आमा ित्काल उपलब्ध नभएमा
वा उपलब्ध

न
ु सक्ने सम्भावना नर े मा त् स्िा बालबाललकाले आफूलाई

लन का पररवारका अन्

सदस्

गने

वा सं रक्षकले राखे बमोम् मको नाम पाउनेछ।

(५) प्रत् ेक बालबाललकाले
र्र वा त् स्िो स मलि

े रचा

न्मेपलछ लन को बाबु आमाको स मलिबाट राम्खएको

न
ु नसकेमा लन को बाबुको र्र आफ्नो नाम पछालड प्र ोग गनन

पाउनेछ।
(६) उपदफा (५) मा

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन बालबाललकाले चा े मा
न

आफ्नो बाबु वा आमा वा दुवैको र्र प्र ोग गनन पाउनेछ।
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(७) तपिृत्वको ठे गान नलागेका बालबाललकाले आफ्नो नाम पछालड आमाको र्र
प्र ोग गनन पाउनेछ।
(८) कुनै बालबाललकाको र्रको सम्बन्धमा तववाद उठे मा अन् र्ा प्रमाम्णि
भएकोमा बा े क लन ले बाबुको र्र प्र ोग गरे को मालननेछ।
(९) बाबु र आमा दुवैको ठे गान नलागेका बालबाललकाले सं रक्षकद्वारा ददइएको
र्र आफ्नो नाम पछालड प्र ोग गनन पाउनेछ।
(१०) उपदफा (९) बमोम् म सं रक्षकले नाम र्र राम्ख ददँदा बालकल ाण
अलधकारीलाई

ानकारी ददनु पनेछ।

(११) कुनै औपचाररक कानूनी काम कारबा ी वा ललखिमा कानून बमोम् म
बाबु, आमा िर्ा बा े, ब ैको नाम उलले ख गनुन पने भएमा त् स्िा बालबाललकाको बाबु
पत्तम ा नलागेको अवस्र्ामा लन ले आमा र आमाको बाबु, आमाको नाम उलले ख गनन
सक्नेछ र आमाको पलन नाम पत्तम ा नलागेको भए सो ी व्

ोरा उलले ख गरे पुग्नेछ।

(१२) आमा, बाबु वा सं रक्षकले अनुम्चि लाभ ललने मनसा ले बालबाललकाको
पत चान लुकाउने गरी नाम र्र पररविनन गनन
५.

ँद
ु ै न।

भेदभाव तवरूर्द्को अलधकार: (१) कुनै पलन बालबाललकालाई लन , लन को पररवार वा
सं रक्षकको धमन, वणन, ाि, ालि, ललङ्ग, उत्पम्त्तम , भाषा, सं स्कृलि, वैचाररक आस्र्ा, शारीररक वा
मानलसक अवस्र्ा, अपाङ्गिा, वैवात क म्स्र्लि, पाररवाररक
आलर्नक वा सामाम् क म्स्र्लि, भौगोललक क्षेत्र वा अन्

ै लस ि, पेशा, स्वास््

म्स्र्लि,

स्िै कुनै आधारमा भेदभाव गररने

छै न।
(२) कसै ले पलन बालबाललकाको पालनपोषण, म्शक्षा वा स्वास्् ोपचारमा छोरा
छोरी, छोरा, छोरा वा छोरी, छोरी वा अम्घललो पलि वा पत्नी वा पलछललो पलि वा
पत्नीबाट

न्मेको छोराछोरीका बीच कुनै भेदभाव गनुन

ँद
ु ै न।

ु धमनपत्र
ु ी वा आफ्नो सं रक्षणमा
(३) कसैले पलन आफ्नो छोरा छोरी र धमनपत्र
र ेका बालबाललका बीच कुनै तकलसमको भेदभाव गनन पाइने छै न।
(४) कुनै मत ला र पुरूषको वैवात क सम्बन्ध का म
सम्बन्ध का म भएपलछ लन

रूबाट

स्वास्् ोपचारमा कुनै भेदभाव गनुन
६.

न
ु ु अम्घ र वैवात क

न्मेका बालबाललकाको पालनपोषण, म्शक्षा वा

ँद
ु ै न।

ँ बस्ने र भेटघाट गने अलधकार: (१) कुनै पलन बालबाललकालाई लन को
बाबु आमासग
इच्छा तवपरीि बाबु वा आमाबाट लभन्न वा अलग गनुन
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ु सुकै कुरा लेम्खएको भए िापलन बालबाललकाको
न

(२) उपदफा (१) मा

सवोत्तम म त िको लालग आव क भएमा बाल अदालिले कुनै बालबाललकालाई बाबु वा
आमाबाट अलग गरी कुनै सं रक्षकको म् म्मामा र ने आदे श ददन सक्नेछ।
िर त् सरी आदे श ददनु अम्घ सम्बम्न्धि पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गने मनालसब
मौकाबाट वम्िि गनुन

ँद
ु ै न।

(३) बालबाललकाको अत ि

न
ु े भनी बाल अदालिले रोक लगाएको अवस्र्ामा

बा ेक बाबु वा आमा वा दुवैसँग लभन्न वा अलग बसेको बालबाललकालाई बाबु आमासँग
व् म्िगि सम्बन्ध का म राख्न वा लन लमि रूपमा प्रत् क्ष सम्पकन वा भेटघाट गने
अलधकार

न
ु ेछ।

ु वा धमनपत्र
ु ी राख्ने व् म्िले धमनपत्र
ु वा धमनपत्र
ु ी
(४) धमनपत्र
आफ्नो

न
ु े बालबाललकालाई

न्मददने बाबु आमासँग भेटघाट, सम्पकन िर्ा पत्राचार गनन ददनु पनेछ।
(५) वैकम्लपक

े रचा

गने व् म्ि वा सं स्र्ाले आफ्नो

र ेका बालबाललकालाई लन को

े रचा

वा सं रक्षणमा

न्म ददने बाबुआमा वा पररवारसँग भेटघाट गनन ददनु

पनेछ।
७.

संरक्षणको अलधकार: (१) प्रत् ेक बालबाललकालाई आफ्नो बाबु, आमा, पररवारका अन्
सदस्

वा सं रक्षकबाट उम्चि

े रचा , सं रक्षण, पालनपोषण र मा ा प्राप्त गने अलधकार

(२)

ेरचा , सं रक्षण

न
ु ेछ।
बालबाललकाको

बाबुआमाको समान दात त्व

िर्ा

पालनपोषण

गने

सम्बन्धमा
कुनै

न
ु ेछ। बाबुआमाको सम्बन्ध तवच्छे द भएको वा अन्

कारणले अलग बसेको अवस्र्ामा बालबाललकाको पालनपोषणको खचन आलर्नक क्षमिा
अनुसार बाबुआमा दुवैले व्

ोनुन पनेछ।

(३) कुनै पलन बाबु, आमा, पररवारका अन्

सदस्

वा सं रक्षकले आफ्नो छोराछोरी

वा सं रक्षकत्वमा र ेका बालबाललकालाई बेवाररस छोड्न वा त् ाग्न पाउने छै न।
(४) अपाङ्गिा भएका, द्वन्द्वपीलडि, तवस्र्ातपि,

ोम्खममा परे का वा सडकमा बस्ने

बालबाललकालाई सुलनम्िि भतवष् को लालग राज् बाट िोतकए बमोम् म तवशेष सं रक्षण
पाउने अलधकार

न
ु ेछ।

(५) प्रत् ेक बालबाललकालाई लन को बाबु, आमा, पररवारका अन्
सं रक्षक, म्शक्षक िर्ा अन्
र

ािना,

े ला, अमानवी

व् म्िबाट

न
ु े

वा

रे क तकलसमका शारीररक वा मानलसक त ं सा

व् व ार, लै तङ्गक वा छु वाछूि न्

दुव् व
न ार र शोषण तवरूर्द् सं रक्षण प्राप्त गने अलधकार
5
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www.lawcommission.gov.np

(६) प्रत् ेक बालबाललकालाई आलर्नक शोषण
न
ु ेछ र बालबाललकालाई

ालन

न
ु बाट सं रक्षण पाउने अलधकार

न
ु े वा लिनी रूको म्शक्षामा बाधा अड्चन पुग्ने वा
ालन पुग्ने कुनै पलन कामबाट

स्वास्् , शारीररक, मानलसक, नैलिक, सामाम् क तवकासमा
सं रम्क्षि

न
ु पाउने अलधकार

न
ु ेछ।

(७) कुनै पलन बालबाललकालाई सेना, प्र री र सशस्त्र समू मा भनान गनन र प्रत् क्ष
वा अप्रत् क्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा रा नीलिक उद्दे को लालग प्र ोग गनन पाइने छै न।
स्िोसुकै प्रलिकूल अवस्र्ामा कुनै पलन ब ानामा

(८) कसै ले पलन सशस्त्र द्वन्द्व वा
बालबाललकाको त िको लालग प्र ोग

न
ु े तवद्याल

लगा िका स्र्ान, सेवा वा सुतवधामा

आिमण वा सोको सिालन एवं व् वस्र्ापनमा अवरोध गनन वा गराउन

ोम्खमपूण न काममा लगाउन वा घरे ल ु

(९) चौध वषन मुलनका बालबाललकालाई
कामदार वा कमलरीको रुपमा राख्नु

ँद
ु ै न।

(१०) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्र्ानी
लालग आव क उपा
८.

ि ले बालबाललकाको सं रक्षणको

रूको अवलम्बन गनन िर्ा मापदण्ड बनाई लागू गनन सक्नेछन्।

स भालगिाको अलधकार: आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबाललकालाई आफूलाई
असर पाने तवष मा पररवार, समुदा , तवद्याल
लगा िबाट गररने लनणन मा स भागी

९.

ँद
ु ै न।

वा अन्

न
ु े अलधकार

सावन लनक लनका

न
ु ेछ।

अलभव् म्ि स्विन्त्रिा र सूचनाको अलधकार: (१) प्रत् ेक बालबाललकालाई प्रचललि कानून
बमोम् म स्विन्त्र रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने अलधकार

न
ु ेछ।

(२) प्रत् ेक बालबाललकालाई प्रचललि कानूनको अधीनमा र ी आफ्नो
सरोकारको तवष मा सूचना माग्ने र पाउने अलधकार
१०.

वा सं स्र्ा

संस्र्ा खोलने र शाम्न्िपूवक
न
भेला

क, त ि र

न
ु ेछ।

न
ु े अलधकार: (१) प्रत् ेक बालबाललकालाई बाल

अलधकारको सं रक्षण िर्ा प्रवर्द्ननको लालग बाल क्लब वा सं स्र्ा खोलने वा शाम्न्िपूवक
न
भेला

न
ु े अलधकार

न
ु ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोम् म बाल क्लब वा सं स्र्ा खोलने सम्बन्धी व् वस्र्ा
िोतकए बमोम् म
११.

न
ु ेछ।

गोपनी िाको अलधकार: (१) प्रत् ेक बालबाललकालाई लन को

ीउ, आवास, सम्पम्त्तम ,

ललखि, ि् ांक, पत्राचार र चररत्र सम्बन्धी तवष मा गोपनी िाको अलधकार

न
े ।
ु छ

(२) कसै ले पलन बालबाललकाको चररत्रमा आघाि पाने वा लन लाई ला , ग्लानी
वा अप ेलना

न
न ा,
ु े तकलसमको लन को व् म्िगि सूचना, तववरण, फोटो, लभलड ोको लस न
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सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, मुद्रण, प्रदशनन, लबिी तविरण वा कुनै पलन माध् मबाट प्रवा
वा गराउन

ँद
ु ै न।

(३) बाल अदालि, प्र री का ानल , सं रक्षक, अलभभावक वा अन्
कसूर न्

गनन

लनका बाट

का क
न ो आरोप लागेका वा पीलडि बालबाललकाको नाम र्र, ठे गाना, उमेर, ललङ्ग,

पाररवाररक पृष्ठभूलम, आलर्नक म्स्र्लि, कसूर िर्ा त् स सम्बन्धमा कुनै कारबा ी भएको भए
सो लगा ि बालबाललकाको पत चान खुलने तववरण गोप्

राख्नु पनेछ।

सरी गोप्

राम्खएको बालबाललकाको तववरण कानून बमोम् म बा े क अन् त्र प्र ोग गररनु ँद
ु ै न।
िर कुनै अध्

न वा शोध का क
न ा लालग प्रकाम्शि गनुन परे मा बालबाललका र

लन को पररवारको नाम, र्र, ठे गाना िर्ा अन्

पत चान नखुलने गरी उमेर वा ललङ्ग मात्र

उललेख गरी प्रकाशन गनन सतकनेछ।
१२.

अपाङ्गिा भएका बालबाललकाको तवशेष अलधकार: (१) अपाङ्गिा भएका बालबललकालाई
िोतकए बमोम् म तवशेष सं रक्षणको व् वस्र्ा गररनेछ।
(२) अपाङ्गिा भएका प्रत् ेक बालबाललकालाई आफ्नो मान प्रलिष्ठा सुलनम्िि गने,
आत्मलनभनरिा प्रवर्द्नन गने, समा मा सति रूपले स भागी
बाँच्न पाउने अलधकार

न
ु े िर्ा सम्मान नक रूपमा

न
ु ेछ।

(३) अपाङ्गिा भएका बालबाललकालाई तवशेष

े रचा

पाउने र समा मा घुललमल

न
ु िर्ा आफ्नो व् म्िगि तवकासको लालग म्शक्षा, िालीम, स्वास््

स् ा ार सेवा,

पुनस्र्ानपना सेवा, रो गारीको ि ारी िर्ा मनोरञ् नका अवसर प्राप्त गने अलधकार

न
ु ेछ।

(४) अपाङ्गिा भएका बालबाललकालाई सावन लनक सेवा, सुतवधामा समान प ँच
ु र
उपभोगको अलधकार
१३.

न
ु ेछ।

पोषण िर्ा स्वास्् को अलधकार: (१) प्रत् ेक बालबाललकालाई उम्चि पोषण, सफा
खानेपानी िर्ा दुई वषनसम्मका बालबाललकालाई स्िनपानको समेि अलधकार

न
ु ेछ।

(२) गभनविी मत ला र बालबाललकालाई रोगबाट बच्न आव क खोप रू ललन
पाउने र राति

मापदण्ड अनुरूपको शारीररक िर्ा मानलसक स्वास््

पाउने, उमेर र पररपक्विा अनुसार शरीर, प्र नन िर्ा प्र नन स्वास््
पाउने अलधकार

१४.

सम्बन्धी

ानकारी

न
ु ेछ।

(३) प्रत् ेक बालबाललकालाई आधारभूि स्वास््
अलधकार

सेवा उपभोग गनन

उपचार लनःशुलक रूपमा प्राप्त गने

न
ु ेछ।

खेलकुद, मनोरञ् न िर्ा साँस्कृलिक अलधकार: (१) प्रत् ेक बालबाललकालाई लन को उमेर
र रूची अनुसारको खेल खेलने र खेलकुदमा स भागी
7
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(२)

प्रत् ेक

खेलकुदमा स भागी

तवद्याल ले

पठन

पाठन

बा ेकको

सम मा

बालबाललकालाई

ु खेलकुद स्र्ल
न
ु प्रोत्सा न गने र त् सको लालग आव क उप ि

र खेलकुद सामग्रीको व् वस्र्ा गनुन पनेछ।
(३) प्रत् ेक बालबाललकालाई आफ्नो उमेर, रूची र आव किा अनुसार बालमैत्री
मनोरञ् न गने अलधकार

न
ु ेछ।

(४) प्रत् ेक बालबाललकालाई आफ्नो त ि प्रलिकूल न न
ु े गरी आफ्नो धमन,
सं स्कृलि, चलन, रीलिररवा
अलधकार
१५.

र आस्र्ा अनुरूप सांस्कृलिक ति ाकलापमा भाग ललने

न
ु ेछ।

म्शक्षाको अलधकार: (१) छ वषन मुलनका बालबाललकालाई आफ्नो उमेर र तवकासको स्िर
ु ढङ्गले लसक्न पाउने िर्ा प्रारम्म्भक बाल तवकासको अलधकार
अनुसार उप ि

न
ु ेछ।

(२) प्रत् ेक बालबाललकालाई प्रचललि कानून बमोम् म आधारभूि ि सम्मको
म्शक्षा अलनवा न र लनःशुलक िर्ा माध् लमक ि सम्मको म्शक्षा लनःशुलक रूपमा बालमैत्री
वािावरणमा पाउने अलधकार

न
ु ेछ।

(३) प्रत् ेक बालबाललकालाई आफ्नो तवशेष शारीररक िर्ा मानलसक अवस्र्ा
ु
अनुसार प्रचललि कानून बमोम् म उप ि
अध्
म्शक्षा पाउने अलधकार
(४)

दललि

न सामग्री िर्ा म्शक्षण तवलध माफनि्

न
े ।
ु छ
बालबाललकालाई

लनःशुलक म्शक्षा पाउने अलधकार

प्रचललि

कानून

बमोम् म

छात्रवृम्त्तम 

सत िको

न
ु ेछ।
पररच्छे द–३

बालबाललकाप्रलिको दात त्व
१६.

बालबाललकाको सवोत्तम म त िलाई प्रार्लमकिा ददनु पनेः (१) बालबाललकासँग सम्बम्न्धि
का न गने प्रत् ेक लनका

िर्ा सं स्र्ाका अलधकारीले

रे क काम कारबा ी गदान

बालबाललकाको सवोत्तम म त िलाई प्रार्लमकिा ददई आव क बालमैत्री प्रति ा अपनाउनु
पनेछ।
ीवन

(२)
दात त्व

ोम्खममा भएका बालबाललकालाई ित्काल स

ोग गनुन सबैको

न
ु ेछ।
(३)

वैकम्लपक

स ऐन बमोम् म बालकल ाण अलधकारी वा बाल अदालिले बालबाललकाको
े रचा

सम्बन्धी व् वस्र्ा गदान, बालबाललकालाई बाबुआमा वा सं रक्षकबाट

अलग गनुन पदान, बाबु आमाको सम्बन्ध तवच्छे द भई छोराछोरीको

8

े रचा

र पालनपोषण

www.lawcommission.gov.np

कसले गने भन्ने लनणन

गदान िोतकए बमोम् मको उच्चिम त ि लनधानरण प्रति ा अवलम्बन

गनुन पनेछ।
(४) बालबाललका र ने वा बालबाललकालाई सेवा प्रदान गने सावन लनक र नीम्
सामाम् क सं स्र्ाले भौलिक सं रचना लनमानण वा ममनि सम्भार गदान बालमैत्री

न
ु े गरी

आव क व् वस्र्ा लमलाउनु पनेछ।
१७.

पररवार वा सं रक्षकको दात त्व: (१) बालबाललकाको
बाबु र आमा दुवैको समान दात त्व
(२) बालबाललकालाई

ेरचा , पालनपोषण र वृम्त्तम  तवकासमा

न
ु ेछ।

ेरचा , पालनपोषण र सं रक्षण गनु,न म्शक्षा, स्वास््

उपचार

लगा ि व् म्ित्व तवकासका अवसर रू उपलब्ध गराउनु, मा ा ममिापूण न वािावरण
उपलब्ध गराउनु र सुलनम्िि भतवष् को लालग उम्चि मागनदशनन गनुन प्रत् ेक बाबु, आमा,
पररवारका अन्

सदस्

वा सं रक्षकको दात त्व

(३) बाबु, आमा, पररवारका अन्

न
ु ेछ।

सदस्

वा सं रक्षकले तवद्याल

ाने उमेरका

प्रत् ेक बालबाललकालाई तवद्याल मा भनान गराई म्शक्षा आ न
न को लालग समुम्चि वािावरण
उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(४) बाबु, आमा, पररवारका अन्
स्वास््

वा सं रक्षकले बालबाललकाको म्शक्षा,

िर्ा शारीररक वा मानलसक तवकासमा असर पने गरी श्रम गराउनु ँद
ु ै न।
(५) बाबु, आमा, पररवारका अन्

बालबाललकालाई लनवास वा अन्

सदस्

वा सं रक्षकले छ वषन उमेर नपुगेका

स्र्ानमा एक्लै छाड्न वा उमेर पुगेको व् म्िको

सार्मा नलगाई एक्लै अन् त्र पठाउन
१८.

सदस्

ँद
ु ै न।

राज् को दात त्वः तवशेष सं रक्षणको आव किा भएका बालबाललकाको पालनपोषण,
सं रक्षण, स्वास््

र म्शक्षा लगा िका आधारभूि आव किाको व् वस्र्ा गनन राज् ले

उपलब्ध स्रोि साधनको आधारमा आव क व् वस्र्ा लमलाउनेछ।
१९.

सिार क्षेत्रको दात त्वः बालअलधकारको उललङ्घन र बालबाललकाको त ि प्रलिकूल न न
ु े
गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गनुन सिार क्षेत्रको दात त्व

न
े ।
ु छ

पररच्छे द–४
बाल न् ा
२०.

बाल न् ा

सम्बन्धी

सम्पादन गदान तवचार गनुन पने कुरा रू: बाल न् ा

व् म्ि, पदालधकारी र बाल अदालिले न् ा

सम्पादन का म
न ा सं लग्न

सम्पादनको लसललसलामा

उम्ललम्खि कुराका अलिररि दे ा का कुरा रू तवचार गनुन पनेछ :–
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(क)

बालबाललकालाई असर पने कुनै लनणन

(ख)

बालबाललकाको त ि र स्वार्न ोलडएको कुनै पलन तवष मा लनणन

गनुन अम्घ लन को धारणा बुझ्ने,

लन को बाबु, आमा, पररवारका अन् सदस्

गनुन अम्घ

वा सं रक्षकलाई आफ्नो भनाई

राख्ने अवसर ददने,
(ग)

बालबाललकाको उमेर, बौतर्द्क तवकासको स्िर, आस्र्ा र साँस्कृलिक मूल
मान् िा अनुरूपको बोली, वचन र व् व ार गने ,

(घ)

बालबाललकासँग

सम्वाद

गदान

आव किानुसार दोभाषेको स
२१.

लन ले

गने

र

का क
न ो सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान

र्ाशीघ्र सो कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ गनुन पनेछ। त् सरी

अनुसन्धान गदान कसूर न्
लन न्त्रणमा

भाषामा

ोग ललने।

बालबाललकालाई लन न्त्रणमा ललने: (१) कसूर न्
अलधकारीले

चा े को

नललई

न न
ु े

का क
न ो आरोप लागेको बालबाललकालाई अनुसन्धानको लालग
दे खेमा

अनुसन्धान

अलधकारीले

त् स्िो

बालबाललकालाई

लन न्त्रणमा ललन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म लन न्त्रणमा ललइएका बालबाललकालाई लन न्त्रणमा
ललइर न

आव क

नदे म्खएमा लन को पररवारको सदस् , सं रक्षक

वा नम् कको

नािेदारलाई म् म्मा लगाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम् म बालबाललकालाई लन न्त्रणमा ललएमा अनुसन्धान
अलधकारीले सो कुराको

ानकारी लन को पररवारको सदस् , सं रक्षक वा नम् कको

नािेदारलाई ददनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम् म अनुसन्धान अलधकारीले बालबाललकालाई लन न्त्रणमा
ललं दा बल प्र ोग गनन पाउने छै न।
िर बालबाललकालाई लन न्त्रणमा ललन आव क पने न् ू निम बल प्र ोग गनन
बाधा पने छै न।
(५) उपदफा (१) बमोम् म लन न्त्रणमा ललइएको बालबाललकालाई सम्भव भएमा
बाल मनोतवज्ञ वा बाल त ि सम्बन्धी काम गने व् म्िसँग सम्पकन गराई आव क
परामशन सेवा उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(६) उपदफा (१) बमोम् म लन न्त्रणमा ललइएको बालबाललकालाई दफा २७
बमोम् म आफैंले ददशान्िर गनन सक्ने भएमा अनुसन्धान अलधकारीले प्रचललि कानूनमा
ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन त् स्िो बालबाललकासँग आफैंले ब ान ललन सक्नेछ।
न
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(७)

उपदफा

(१)

बमोम् म

लन न्त्रणमा

ललइएको

बालबाललकालाई

बाल

अदालिको अनुमलिले एक पटकमा पाँच ददनमा नबढ्ने गरी एक्काईस ददनसम्म लनगरानी
कक्षमा राख्न सतकनेछ।
ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन कसूर न्
न

(८) उपदफा (७) मा

आरोप लागेको बालबाललकाको शारीररक अवस्र्ा, उमेर, कसूर न्

का क
न ो

का न गदानको पररम्स्र्लि

ु
वा लनगरानी कक्षको अवस्र्ालाई ध् ानमा राख्दा लन लाई लनगरानी कक्षमा राख्न उप ि
छै न भन्ने बाल अदालिलाई लागेमा बाल अदालिले खो ेको बखि उपम्स्र्ि गराउने
शिनमा त् स्िो बालबाललकालाई लन को बाबु, आमा, पररवारका अन्
लन

रू नभए बालबाललकाको

सदस्

वा सं रक्षक र

क त िको सं रक्षण गने का म
न ा सं लग्न सामाम् क सं स्र्ा

वा बाल सुधार गृ को म् म्मा लगाई मुद्दाको अनुसन्धान गने आदे श ददन सक्नेछ।
(९) अनुसन्धान अलधकारीले लन न्त्रणमा ललएका बालबाललकालाई सोधपुछ गदान
लन को बाबु आमा वा सं रक्षक वा बालकल ाण अलधकारी वा कानून व् वसा ीको
उपम्स्र्लिमा बालमैत्री वािावरणमा गनुन पनेछ।
२२.

लनगरानी

कक्षको

स्र्ापना

सम्बन्धी

व् वस्र्ाः

(१)

कसूर न्

का क
न ो

आरोपमा

लन न्त्रणमा ललईएका बालबाललकालाई अनुसन्धान अवलधभर राख्ने प्र ो नको लालग नेपाल
सरकारले लनगरानी कक्ष स्र्ापना गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म लनगरानी कक्ष स्र्ापना नभएसम्मको लालग प्रत् ेक
म् लला प्र री का ानल मा अलग्गै कक्षको व् वस्र्ा गररनेछ।
(३) अनुसन्धानका लालग लन न्त्रणमा ललइएका बालबाललकालाई आव किा
अनुसार बालमनोतवज्ञको परामशन िर्ा मनोसामाम् क स
(४)

लनगरानी

कक्षमा

बालबाललकाको पररवारका कुनै
आव किा अनुसार सम

ोग उपलब्ध गराउनु पनेछ।

राम्खने

बालबाललकाको

स

ोगका

लालग

त् स्िो

सदस्

सँगै बस्न चा े मा अनुसन्धान अलधकारीले

र शिन िोकी सँगै बस्न अनुमलि ददन सक्नेछ।

(५) लनगरानी कक्षको स्र्ापना, सिालन, व् वस्र्ापन िर्ा अनुगमन सम्बन्धी अन्
व् वस्र्ा िोतकए बमोम् म
२३.

न
ु ेछ।

अनुसन्धान िर्ा अलभ ो न सम्बन्धी तवशेष व् वस्र्ाः (१) प्रचललि कानूनमा

ु सुकै कुरा
न

लेम्खएको भए िापलन नेपाल सरकारले बालबाललका उपर आरोप लागेको कसूर न्
का क
न ो अनुसन्धान गनन छु ्ै एकाई गठन गनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोम् म छु ्ै एकाई गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले म् लला
प्र री का ानल मा का रन ि बाल न् ा

सम्बन्धी िालीम प्राप्त कमनचारीलाई सो का न गनन

िोक्न सक्नेछ।
२४.

पुपक्ष
न सम्बन्धी व् वस्र्ाः (१) कुनै पलन बालबाललकालाई मुद्दाको पुपक्ष
न को लसललसलामा
र्ुनामा राम्खने छै न र लन सँग धरौटी वा

ु सुकै कुरा लेम्खएको भए िापलन दे ा को अवस्र्ामा
न

(२) उपदफा (१) मा
बाल अदालिले कसूर न्

मानि मालगने छै न।

का क
न ो अलभ ोग लागेको बालबाललकालाई कारण खुलाई

पुपक्ष
न को लालग बाल सुधार गृ मा राख्न सक्नेछः–
(क)

बालबाललकाको

ीउज् ान

ोम्खममा पने , लन द्वारा कसै लाई

पुर् ाउने, त् स्िो बालबाललका भागी

ाने वा अन्

ालन नोक्सानी

कुनै कारणले अन् त्र

ु न न
राख्न उप ि
ु े प ानप्त आधार भएमा,
(ख)

िीन वषन वा सोभन्दा बढी कैद स ा

गनुन पने कसूर न्

का क
न ो

अलभ ोग लागेका बालबाललका ित्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार दे म्खने
भएमा वा कसूरदार

ो भन्ने तवश्वास गने मनालसब आधार भएमा।

(३) उपदफा (२) को अवस्र्ामा बा े क कसूर न्

का क
न ो अलभ ोग लागेका

अन्

बालबाललकालाई चात एको बखि उपम्स्र्ि गराउने शिनमा बाबु, आमा, पररवारको

अन्

सदस्

वा सं रक्षक र लन

रू नभए बालबाललकाको

कत िको सं रक्षण गने सं स्र्ा

वा व् म्िको म् म्मा लगाउन सतकनेछ।
िर उपदफा (२) बमोम् मको अवस्र्ाको बालबाललकाको शारीररक िर्ा मानलसक
अवस्र्ा, उमेर, कसूर गदानको पररम्स्र्लिलाई ध् ानमा राख्दा लन लाई बाल सुधार गृ मा
ु
राख्न उप ि
न न
ु े भन्ने कुरा बाल अदालिलाई लागेमा शिन रू िोकी
बमोम् म लन को बाबु, आमा, पररवारको अन्
बालबाललकाको

सदस्

स उपदफा

वा सं रक्षक र लन

रू नभए

कत िको सं रक्षण गने सं स्र्ा वा व् म्िको म् म्मा लगाउन बाधा पने

छै न।
(४) उपदफा (३) बमोम् म बालबाललका म् म्मा लगाउँदा म् म्मा ललने व् म्ि र
बालबाललकालाई िोतकएको शिन रू र लिनको पालना नगरे मा लन ले व्
पररणामको बारे मा

ोनुन पने

ानकारी गराउनु पनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोम् म कसै को म् म्मा लगाइएका बालबाललकाले बाल
अदालिद्वारा िोतकएका शिनको पालना नगरे मा लन लाई बाल सुधारगृ मा राखी मुद्दाको
पुपक्ष
न गनन सतकनेछ।
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२५.

पीलडि बालबाललकाका अलधकार: पीलडि बालबाललकालाई अनुसन्धान, अलभ ो न र
न् ात क प्रति ाको

बमोम् मका बाल अनुकूल न् ा को अलधकार

रे क चरणमा दे ा

न
ु ेछ :—
(क)

आफूले बुझ्ने भाषामा

(ख)

स भागी वा सं लग्न

(ग)

व् म्िगि पररच ात्मक तववरण गोप्

(घ)

पीडकबाट मनालसब मातफकको क्षलिपूलिन भराई पाउने,
िर

ानकारी पाउने,
न
ु े,
राख्न पाउने,

स खण्डले पीलडिले राज् बाट क्षलिपूलिन पाउन सक्ने अवसरलाई

सीलमि पारे को मालनने छै न।
(ङ)

लनःशुलक

कानूनी स ा िा

िर्ा आव किा अनुसार मनोसामाम् क

परामशन सेवा पाउने र चा े मा अलग्गै कानून व् वसा ी राख्न पाउने,
(च)

अनुसन्धान गने लनका

वा बाल अदालिले प्र ोग गने भाषा पीलडिले

नबुझ्ने भएमा लनःशुलक दोभाषे, साङ्केलिक भाषा तवज्ञ वा अनुवादको सुतवधा
पाउने,
(छ)

अनुसन्धान गने लनका

वा बाल अदालिले गरे का लनणन

िर्ा आदे श

लगा िका काग ाि रूको प्रलिललतप लनःशुलक पाउने,
( )

पीडक वा लन को पक्षबाट

न
ु सक्ने

ालनबाट सुरम्क्षि

न
ु प्र री सं रक्षण

पाउने,
(झ)

ु ाइ
बन्द इ लासबाट आफ्नो मुद्दाको सुनव

(ञ)

कारबा ीका बखि आव किानुसार प्रलिवादीको उपम्स्र्लिलाई अप्रत् क्ष

न
ु े,

िुल ाउन पाउने।
२६.

ु ाइको लसललसलामा बालबाललकालाई प्राप्त अलधकारः (१) बालबाललकालाई कसूर न्
सुनव
ु ाइको लसललसलामा प्रचललि कानून िर्ा
का क
न ो अनुसन्धान िर्ा मुद्दाको सुनव
अन् त्र उम्ललम्खि अलधकारका अलिररि दे ा को अलधकार प्राप्त

स ऐनमा

न
े :–
ु छ

(क) आफूतवरूर्द् लागेको आरोप, सो उपरको कारबा ी, त् समा भएको आदे श वा
लनणन को

ानकारी लसधै वा पररवार वा सं रक्षक माफनि् प्राप्त गने,

(ख) आफू तवरूर्द् लागेको आरोपको प्रलिरक्षाको लालग ित्काल लनःशुलक कानूनी
स ा िा र अन्
(ग)

आव क स

ोग प्राप्त गने ,

ु ाइ र तकनारा गने,
सक्षम न् ात क लनका बाट मुद्दाको कारबा ी, सुनव
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(घ)

बाल न् ा

सम्पादनको सबै प्रति ामा आव किानुसार पररवार वा

सं रक्षकको उपम्स्र्लि माग गने,
(ङ)

बाल अदालिबाट लछटो र स्वच्छ न् ा

(च)

बाल न् ा

सम्पादनको प्रति ामा गोपनी िा प्राप्त गने,

(छ) सं वैधालनक वा कानूनी
( )

प्राप्त गने ,

कको बारे मा

ानकारी प्राप्त गने,

ु ाइ
बालमैत्री वािावरणमा अनुसन्धान, अलभ ो न िर्ा सुनव
स्पष्टीकरणः

न
ु े,

स खण्डको प्र ो नको लालग “बालमैत्री वािावरण” भन्नाले

बालबाललकाको उमेर, पररपक्विा र मनोतवज्ञान सु ाउँदो व् व ार सम्झनु
पदनछ।

स अन्िगनि बालबाललकाले बुझ्ने भाषाको प्र ोग, त्रासरत ि

वािावरणको लस न
न ा, आमा, बाबु वा पररवारको अन्
उपम्स्र्लि,

बालबाललकाको

आव किा अनुसार स

वै म्िक

सदस्

आव किाको

वा सं रक्षकको
सम्बोधन

र

किानको उपलब्धिा लगा िको अवस्र्ा सम्झनु

पछन।
(झ)

न् ात क प्रति ाका

रे क चरणमा स भागी

न
ु े र आफ्नो भनाई स्विन्त्र

रूपमा व् ि गने अवसर प्राप्त गने,
(ञ)

ँ ै लन का बाबु आमा,
ु ाइमा बालबाललकाले चा े मा आफूसग
मुद्दाको सुनव
सं रक्षकलाई स भागी गराउने,

(ट)

पीलडि बालबाललकाको बाबु, आमा, अलभभावक वा सं रक्षक नै पीडक भएमा
बालबाललकाले चा े मा पीडकबाट अलग र न पाउने।

(२) कसूर न्
अन् र्ा लनणन
साक्षी
२७.

का क
न ो अलभ ोग लागेका बालबाललकालाई बाल अदालिबाट

न ँद
ु ासम्म लनदोष र े को मालननेछ र त् स्िो बालबाललकालाई आफ्नो तवरुर्द्

न
ु कर लगाइने छै न।

ददशान्िर गनन सक्ने: (१) प्रचललि कानूनमा

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन
न

बालबाललकाको सवोत्तम म त िको लालग ददशान्िर गनन मनालसब दे म्खएमा दे ा को अवस्र्ामा
दे ा का अलधकारीले कसूर न्
लनणन

का क
न ो अलभ ोग लागेका बालबाललकालाई ददशान्िर गने

गनन सक्नेछ :–
(क)

पाँच

ार रूपै ाँसम्म लबगो भएको वा दुई

एक मत नासम्म कैद
(ख)

दश

ररबाना वा

न
ु सक्नेमा अनुसन्धान अलधकारीले ,

ार रूपै ाँसम्म लबगो भएको वा पाँच

वा िीन वषनसम्म कैद

ार रुपै ाँसम्म

ार रूपै ाँसम्म

न
ु सक्नेमा सरकारी वकीलले,
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(ग)

लिसुकै लबगो भएको वा

लिसुकै

ररबाना वा कैद

न
ु सक्नेमा बाल

अदालिले ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा
वषन वा सोभन्दा बढी कैद स ा

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन िीन
न

न
ु े मुद्दामा बालबाललकालाई ददशान्िर गनन सतकने

छै न।
(३) ददशान्िरको आदे शमा म्चत्तम  नबुझेमा बालबाललका वा सं रक्षकले उपदफा
(१) को खण्ड (क) र (ख) को

कमा बाल अदालिमा र खण्ड (ग) को

कमा उच्च

अदालिमा लनवेदन ददन सक्नेछ।
२८.

ददशान्िर गदान तवचार गनुन पने: ददशान्िर गदान दे ा का कुरा तवचार गनुन पनेछ :–
(क)

बालबाललकाले कसूर न्

(ख)

सम्बम्न्धि बालबाललका, लन को बाबु, आमा र बाबु आमा नभए पररवारका
अन्

(ग)

सदस्

का न गरे को स्वीकार गरे को,

वा सं रक्षकको स मलि,

पीलडि पक्षको

र्ासम्भव पुनस्र्ानपना

न
ु े गरी लन को स मलि प्राप्त

भएको,
(घ)

कसूर न्

का क
न ो प्रकृलि र सो का न गदानको पररम्स्र्लि, घटनाको

गाम्भी ि
न ा, बालबाललकाको उमेर, पररपक्विा र बौतर्द्क स्िर, पाररवाररक
वािावरण िर्ा पीलडिलाई पुगेको क्षलि र लन को पुनस्र्ानपनालाई आधार
ललनु पने।
२९.

ददशान्िर गदान अवलम्बन गररने प्रति ा: (१) ददशान्िर गदान बालबाललकाको इच्छा
समेिलाई तवचार गरी दे ा

ु
बमोम् मको एक वा एकभन्दा बढी उप ि
प्रति ा

अवलम्बन गररनेछ :–
(क)

बालबाललकालाई पीलडिसँग मेललमलाप वा समझदारी का म गराउने,

(ख)

बालबाललकालाई गलिी म सूस गनन लगाउने,

(ग)

बालबाललका र लन को पररवारलाई आव क परामशन ददने,

(घ)

बालबाललकालाई कुनै सामुदात क सेवामा पठाउने,

(ङ)

बालबाललकाको

े रचा

(च)

बाल

अलधकारीको

कल ाण

र सं रक्षण गनन कुनै सं स्र्ामा पठाउने,
सुपररवेक्षण

र

लनदे शनमा

र ने

गरी

बालबाललकालाई छाड्ने,
(छ)

बालबाललकालाई बाबु, आमा, पररवारको अन्
लगाउने,
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( )

बालबाललकालाई कुनै िालीम वा शैम्क्षक का ि
न ममा स भागी गराउने।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र ( ) बमोम् मको कुनै प्रति ा
अवलम्बन गरी ददशान्िर गदान अवलध समेि िोतकनेछ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोम् मको प्रति ा अवलम्बन
गरी ददशान्िर गदान कसूर न्
स ा भन्दा बढी अवलध

का न गरे बापि बालबाललकालाई

न
ु सक्ने अलधकिम

न
ु े गरी ददशान्िर गररने छै न।

(४) अनुसन्धान अलधकारी वा सरकारी वकीलले बालबाललकालाई ददशान्िर गनुन
अम्घ बाल मनोतवज्ञ र बाल तवशेषज्ञबाट बालबाललकाको शारीररक िर्ा मानलसक अवस्र्ा
र समा सेवीबाट बालबाललकाको आलर्नक, सांस्कृलिक अवस्र्ा िर्ा पररवेशको अध्

न र

तवश्लेषण गनन लगाई प्रलिवेदन ललनु पनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोम् म अनुसन्धान अलधकारी, सरकारी वकील वा बाल
अदालिले बालबाललकालाई ददशान्िर गरे को

ानकारी आफ्नो मालर्ललो लनका

र बाल

अदालिलाई ददनु पनेछ।
(६) कसूर न्

का क
न ो आरोप लागेका बालबाललकालाई ददशान्िर गररएमा

त् स्िो तववादको अन्त्

न
ु ेछ र सोको औपचाररक न् ात क प्रति ा समाप्त भएको

मालननेछ।
(७) ददशान्िर गने अनुसन्धान अलधकारी, सरकारी वकील वा बाल अदालिले
ददशान्िर गररएको बालबाललका ददशान्िर प्रति ामा लनरन्िर रूपमा स भागी भए नभएको
कुराको अनुगमन प्रोवेशन अलधकारी माफनि् गने व् वस्र्ा लमलाउनु पनेछ।
(८) बालबाललकालाई ददशान्िर गदान पीलडिलाई भएको
दे ा

ालन नोक्सानी बापि

बमोम् म गनन सतकनेछः–
(क)

पीलडिलाई क्षलिपूलिन ददने वा वास्ितवक

(ख)

कसूर न्

ालन नोक्सानी भराई ददने,

का ब
न ाट प्राप्त सम्पम्त्तम , मुनाफा वा सामग्री सम्बम्न्धि धनीलाई

तफिान गनन लगाउने।
(९) ददशान्िर सम्बन्धी अन्
३०.

व् वस्र्ा िोतकए बमोम् म

बाल अदालिको गठन: (१) बालबाललकाले गरे को कसूर न्
ु ाइ र तकनारा गनन नेपाल सरकारले न् ा
सुनव
बाल अदालि गठन गनन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोम् म बाल अदालि गठन गरे को सूचना नेपाल रा पत्रमा
प्रकाशन गररनेछ र त् स्िो अदालिको प्रादे म्शक क्षेत्रालधकार िर्ा मुकाम सो ी सूचनामा
िोके बमोम् म

न
ु ेछ।

(३) उपदफा (१) बमोम् म बाल अदालि गठन नभएसम्मको लालग बाल
अदालिबाट

ु ाइ र तकनारा गनन प्रत् ेक म् लला
का क
न ो कारबा ी, सुनव

े ररने कसूर न्

अदालिमा बाल इ लास गठन गररनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम् मको बाल इ लासमा दे ा का सदस्
(क)

म् लला न् ा ाधीश,

(ख)

समा सेवी,

(ग)

बालमनोतवज्ञ वा बाल तवशेषज्ञ।

रू र नेछन् :–

(५) उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बमोम् मका समा सेवी, बालमनोतवज्ञ
वा बाल तवशेषज्ञको

ोग् िा, लन म्ु ि, पाररश्रलमक र सेवाका अन्

शिन रू िोतकए बमोम् म

न
ु ेछ।
(६) उपदफा (१) मा

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन कुनै कसूर न्
न

बालबाललका सत ि उमेर पुगेका व् म्ि सं लग्न भएमा बालबाललकाको

का म
न ा

कमा बाल

ु ाइ र तकनारा गनुन पनेछ र उमेर पुगेका व् म्िको
अदालिबाट कारबा ी, सुनव

कमा छु ्ै

ु ाइ र तकनारा गनुन
लमलसल खडा गरी प्रचललि कानून बमोम् म मुद्दाको कारबा ी, सुनव
पनेछ।
३१.

बाल अदालिको अलधकार क्षेत्रको प्र ोग: बाल अदालिको अलधकार क्षेत्रको प्र ोग िोतकए
बमोम् म

३२.

न
ु ेछ।

बाल अदालिबाटै कारबा ी

न
ु :े मुद्दाको कारबा ीको िममा बालबाललकाको उमेर अठार

ु ाइ र तकनारा गनुन पनेछ।
वषन पूरा भए पलन त् स्िो मुद्दा बाल अदालिबाटै कारबा ी, सुनव
३३.

बाल अदालिमा मुद्दा सने:

ो ऐन प्रारम्भ

न
ु ु अम्घ कुनै बालबाललका उपर कसूर न्

का क
न ो आरोप लागी प्रचललि कानून बमोम् म म् लला अदालि वा अन्
कारबा ीको िममा र े का मुद्दा

लनका मा शुरू

ो ऐन प्रारम्भ भएपलछ सम्बम्न्धि बाल अदालिमा

सनेछ।
३४.

ु ाइ सम्बन्धी व् वस्र्ाः (१) बाल अदालिले बालबाललकाको उमेर र लन को
सुनव
ु ाइ गनुप
पररपक्विा समेिलाई तवचार गरी बालमै त्री वािावरणमा मुद्दाको सुनव
न नेछ।
ु ाइ गदान बालबाललकालाई स भागी बनाउनु
(२) बाल अदालिले मुद्दाको सुनव
पनेछ र लन लाई आफ्नो भनाई स्विन्त्र रूपमा व् ि गने अवसर प्रदान गनुन पनेछ।
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३५.

बन्द इ लासको व् वस्र्ाः (१) कसूर न्

का क
न ो आरोप लागेको बालबाललका उपरको

ु ाइ िर्ा कारबा ी बाल अदालिले अन् र्ा आदे श ददएकोमा बा े क बन्द
मुद्दाको सुनव
इ लासमा गररनेछ।
ु ाइ िर्ा कारबा ी
(२) उपदफा (१) बमोम् म बन्द इ लासमा मुद्दाको सुनव
सम्बम्न्धि बालबाललका, लन का पररवारका सदस्

ँद
ु ा

वा सं रक्षक, पीलडि, सरकारी वकील,

सम्बम्न्धि कानून व् वसा ी र बाल अदालिले अनुमलि ददएका व् म्ि मात्र प्रवेश गनन
सक्नेछन्।
(३) बन्द इ लासको का तन वलध िोतकए बमोम् म
३६.

स ा

सम्बन्धी व् वस्र्ाः (१) कसूर न्

न
ु ेछ।

का न गदान बालबाललकाको उमेर दश वषनभन्दा

उपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र लन लाई कुनै तकलसमको स ा

कम भए लन

न
ु े

छै न।
(२) दश वषन वा सोभन्दा मालर् र चौध वषनभन्दा कम उमेरको बालबाललकाले
ररबाना
कसूर न्

न
ु े कसूर न्

का न गरे को भए लन लाई सम्झाई बुझाई छालडनेछ र कैद

का न गरे को भए कसूरको प्रकृलि

े री छ मत नासम्म कैद स ा

न
ु े

गनन वा कैद

नगरी बढीमा एक वषनसम्म बाल सुधार गृ मा राम्खनेछ।
(३) चौध वषन वा सोभन्दा मालर् र सोह्र वषनभन्दा कम उमेरको बालबाललकाले
कुनै कसूर न्

का न गरे को भए लन लाई कानून बमोम् म उमेर पुगेको व् म्िलाई

स ा को आधा स ा

न
ु े

न
ु ेछ।

(४) सोह्र वषन वा सोभन्दा मालर् र अठार वषन वा सोभन्दा कम उमेरको
बालबाललकाले कुनै कसूर न्
व् म्िलाई

का न गरे को भए लन लाई कानून बमोम् म उमेर पुगेको

न
ु े स ा को दुई लि ाई स ा

न
ु ेछ।

(५) बाल अदालिले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोम् म स ा
भएको बालबाललकाको उमेर, ललङ्ग, पररपक्विा, कसूर न्

न
ु े ठ र

का क
न ो प्रकृलि र त् स्िो का न

गदानको पररम्स्र्लि समेिलाई तवचार गरी शिन िोकी वा निोकी लन लाई भएको स ा
स्र्गन गनन वा स ा
(क)

ु लनणन
स्वरूप दे ा का कुनै उप ि

पररवारका कुनै सदस्

गनेछ:–

वा सं रक्षकद्वारा असल मानवी

व् व ारका

सम्बन्धमा बालबाललकालाई सम्झाउन िर्ा बुझाउन लगाउने,
(ख)

सेवा प्रदान गने सं स्र्ा वा व् म्िबाट बालबाललकालाई अलभमुखीकरण
गराउन लगाउने,
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(ग)

एकल, सामूत क वा पाररवाररक मनोसामाम् क परामशन सेवा उपलब्ध
गराउने,

(घ)

पररवारका कुनै सदस् , सं रक्षक, तवद्याल , सेवा प्रदान गने व् म्ि वा
सं स्र्ाको लनगरानीमा लनधानररि शिन रू पालन गने गरी लनम्िि अवलधका
लालग उनी रूसँगै राख्न लगाउने,

(ङ)

सेवाको प्रकृलि र अवलध िोकी बालबाललकाको उमेर सु ाउँदो सामुदात क
सेवामा पठाउने,

(च)

लन लाई भएको स ा भन्दा बढी अवलध न न
ु े गरी बाल सुधार गृ मा
बस्न लगाउने।

(६) कसै ले बालबाललकालाई लसकाई, दबाब ददई, अह्राई, प्रलोभनमा पारी वा
ु सुकै िररकाबाट कसूर न्
न

का न गनन लगाएको भए त् सरी लसकाउने, दबाब ददने,

अह्राउने, प्रलोभनमा पाने वा सो का न गनन लगाउने व् म्िलाई लन
सर

कानून बमोम् म स ा
(७)

न
ु ेछ।

स दफामा अन् त्र

नभएका बालबाललकालाई स ा
गरे कोमा बा े क कैदको स ा
३७.

ु सुकै कुरा लेम्खएको भए िापलन सोह्र वषन उमेर पूरा
न
गदान

घन्

कसूर, गम्म्भर कसूर वा पटके रूपमा कसूर

गररने छै न।

मुद्दा तकनारा गनुन पने अवलधः प्रचललि कानूनमा

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन बाल
न

अदालिले मुद्दा दा र भएको लमलिले सामान् ि ा एक स
गनुन पनेछ र

आफैंले सो कसूर गरे

बीस ददनलभत्र मुद्दाको तकनारा

ु ाइको आधारमा गनुन
स्िा मुद्दाको कारबा ी र तकनारा गदान लनरन्िर सुनव

पनेछ।
३८.

सुधार अवलध घटाउन वा छूट ददन सक्नेः (१) बाल अदालिको लनणन

बमोम् म बाल

सुधार गृ , कुनै सं स्र्ा वा व् म्िको सं रक्षण वा लनगरानीमा बसेका बालबाललकाको
व् व ारमा सन्िोष नक सुधार आएमा बाल कल ाण अलधकारीले त् स्िो बालबाललकाको
सुधार अवलध घटाउन वा छु ट ददन बाल अदालि समक्ष लसफाररस गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म प्राप्त भएको लसफाररस

ाँचबुझ गदान सुधार अवलध

घटाउन वा छु ट ददन मनालसब दे म्खएमा बाल अदालिले बालबाललकाको बाँकी सुधार
अवलध घटाउन वा छु ट ददन सक्नेछ।
३९.

पुनस्र्ानपकी
अनुकूल

न् ा : (१) बाल न् ा

सम्पादन गदान पुनस्र्ानपकी

न् ा को मान् िा

न
ु े गरी गनुन पनेछ।
(२) पुनस्र्ानपकी

न् ा

सम्बन्धी अन्
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४०.

अ ोग्

नमालननेः प्रचललि कानूनमा

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन कुनै कसूर न्
न

का न गरे को कारणबाट कुनै पद वा सुतवधा प्राप्त गनन कुनै व् म्ि कानून बमोम् म अ ोग्
न
ु े र ेछ भने बालबाललका
लन
४१.

ँद
ु ाको अवस्र्ामा लन ले गरे को कसूर न्

सो पद वा सुतवधा प्राप्त गनन अ ोग्

स ा

मालनने छै न।

गणना नगररने: (१) प्रचललि कानूनमा

गने प्र ो नको लालग

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन स ा
न

ो ऐन वा प्रचललि कानून बमोम् म पटके का म गदान नाबाललग

अवस्र्ामा गरे को कसूर न्

का क
न ो गणना गररने छै न।

(२) प्रचललि कानूनमा
पटक-पटक कसूर न्

का क
न ो आधारमा

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन कुनै बालबाललकाले
न

का न गरे पलन पटकेको आधारमा लन लाई र्प स ा

गररने

छै न।
४२.

नेल, िकडी लगाउन वा एकान्ि कारावासमा राख्न न न
ु :े प्रचललि कानूनमा

ु सुकै कुरा
न

लेम्खएको भए िापलन कानूनको तववादमा परे का कुनै बालबाललकालाई नेल वा
लगाउन वा एकान्ि काराबास वा र्ुना वा कैदमा राख्न
४३.

बाल सुधार गृ

िकडी

ँद
ु ै न।

सम्बन्धी व् वस्र्ा: (१) नेपाल सरकारले कानूनको तववादमा परे का

बालबाललकाको सुधार र पुनस्र्ानपना नभएसम्म बालबाललका राख्ने प्र ो नको लालग
आव किा अनुसार बाल सुधार गृ को स्र्ापना गने छ।
(२) उपदफा (१) को प्र ो नको लालग कुनै सं स्र्ाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृलि
ललई बाल सुधार गृ को स्र्ापना गनन सक्नेछ।
(३) बाल अदालिले आफ्नो प्रादे म्शक क्षेत्रालधकारलभत्र स्र्ापना भएका बाल सुधार
गृ को अनुगमन िर्ा लनरीक्षण गनन, त् स्िो बाल सुधार गृ लाई आव क लनदे शन ददन र
बाल सुधार गृ मा र ेका बालबाललकाको सुधारको म्स्र्लिका सम्बन्धमा त् स्िो बाल
सुधार गृ लाई प्रलिवेदन पेश गनन लगाउन सक्नेछ।
(४) बाल सुधार गृ मा र े का बालबाललकाको सो गृ मा र नु पने अवलध बाँकी
ँद
े ा लन को बानी ब्
ु ाको अवस्र्ामा लन को उमेर अठार वषन पुगम

ोरामा आएको सुधार,

आ न
न गररर ेको सीप िर्ा म्शक्षाको लनरन्िरिा लगा िलाई ध् ानमा राखी बाँकी
अवलधसम्मका लालग बाल सुधार गृ मा अन्

बालबाललकासँग अलग

न
ु े गरी राख्नु

पनेछ।
(५) बाल सुधार गृ को स्र्ापना, सञ्चालन, अनुगमन िर्ा अन्
बमोम् म

न
ु ेछ।
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४४.

दीघन वा कडा रोग लागेका बालबाललका अन्

ठाउँमा सानेः (१) बाल सुधार गृ मा र े का

कुनै बालबाललकालाई कुनै दीघन वा कडा रोग लागेको कारण लनरन्िर रूपमा उपचार
गराई राख्नुपने भएमा वा कुनै बालबाललका मानलसक वा शारीररक रूपमा अशि भई वा
लन

नशालु पदार्नको कुलिमा लागेको कारण लन लाई अन् त्र साननको लालग सम्बम्न्धि

म्चतकत्सकले लसफाररस गरे मा बाल अदालिले त् स्िो बालबाललकालाई लनम्िि अवलधको
ठाउँमा साने गरी आदे श ददन सक्नेछ।

लालग अन्

(२) उपदफा (१) बमोम् म ददइएको आदे श अनुसार बालबाललकालाई राख्ने
सं स्र्ा वा व् म्िले प्रत् ेक छ मत नामा बालबाललकाको स्वास््

सम्बन्धी प्रलिवेदन

सम्बम्न्धि बाल अदालिमा पठाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम् मको प्रलिवेदन समेिका आधारमा बालबाललका स्वस््
भएको वा कुलिबाट मुि भइसकेको पाइएमा बाल अदालिले त् स्िो बालबाललकालाई
पूवव
न ि म्स्र्लिमा फकानउन आदे श ददन सक्नेछ।
४५.

मनोसामाम् क िर्ा मनोवैज्ञालनक अध्

न प्रलिवेदनः (१) कानूनको तववादमा परे का

ु ाइ वा तकनारा
बालबाललका उपर लागेको आरोपको अनुसन्धान, अलभ ो न, कारबा ी, सुनव
गने प्र ो नको लालग छु ्ाछु ्ै मनोसामाम् क िर्ा मनोवैज्ञालनक अध्

न प्रलिवेदन ि ार

गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् मको अध्
िोतकए बमोम् म
४६.

केन्द्री

न
ु ेछ।
सलमलिः (१) बाल न् ा सँग सम्बम्न्धि काम गने तवलभन्न लनका

बाल न् ा

बीच समन्व
बाल न् ा

४७.

सलमलि र नेछ।
बाल न् ा

सलमलिको बैठक िर्ा काम, किनव्

र अलधकार िोतकए

न
ु ेछ।

म् लला बाल न् ा
बाल न् ा

रू

गने काम समेिको लालग केन्द्री स्िरमा िोतकए बमोम् मको एक केन्द्री

(२) केन्द्री
बमोम् म

न प्रलिवेदन ि ार गने सम्बन्धी व् वस्र्ा

सलमलि: प्रत् ेक म् ललामा एक बाल न् ा

सलमलिको गठन, काम, किनव्

िोतकए बमोम् म

न
ु ेछ।
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पररच्छे द–५
बालबाललकाको तवशेष सं रक्षण र पुनस्र्ानपना
४८.

तवशेष संरक्षणको आव किा भएका बालबाललकाः (१) दे ा का बालबाललका तवशेष
सं रक्षणको आव किा भएका बालबाललका मालननेछन् :–
(क)

अनार् बालबाललका,

(ख)

अस्पिाल वा अन्

कुनै सावन लनक स्र्ानमा अलपत्र अवस्र्ामा छालडएका

वा फेला परे का, बाबुआमाबाट अलम्ग्गएका वा बाबुआमा पत्तम ा नलागी
बेवाररसे भएका बालबाललका,
(ग)

बाबुआमालाई गम्भीर शारीररक वा मानलसक अपाङ्गिा वा अशििा भएको
कारण उम्चि

(घ)

नपाएका बालबाललका,

कानूनी तववादमा परे का बालबाललकामध् े ददशान्िर प्रति ा अन्िगनि
वैकम्लपक

(ङ)

े रचा

ेरचा को लालग लसफाररस भएका बालबाललका,

र्ुनामा र ेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आम्श्रि भई कारागारमा र े का
बालबाललका,

(च)

बर स्िी करणी वा कानून बमोम् म स ा

न
ु े

ाडनािाबाट

म्न्मएको

म्शशुलाई आफूले पालनपोषण गनन नसक्ने भनी बाल कल ाण अलधकारी
समक्ष लनवेदन परे का बालबाललका,
(छ)

बाबु, आमा वा अलभभावकबाट दुव् व
न ार, त ं सा वा बेवास्िा भएको कारणले
बालबाललकाको

उच्चिम

त िको

लालग

पररवारबाट

अलग

गररएका

बालबाललका,
( )

ँ व
ु ा प्रकृलिका वा
बर स्िी वा बध

ोम्खमपूण न वा लनकृष्ट प्रकृलिको वा

प्रचललि कानून तवपरीि श्रममा सं लग्न भई

ीवन ापन गररर े का, धू मपान,

मद्यपान
अन्
(झ)

एवं

लागूऔषधको कुलिमा फसेका, एच.आई.भी. सङ्िलमि बालबाललका,

गम्भीर शारीररक वा मानलसक स्वास््
कारण

ीवन

ोम्खममा र ी बाबुआमा वा पररवारबाट उपचारको व् वस्र्ा

न
ु नसकेको वा सामान्
(ञ)

समस् ा वा गम्भीर अपाङ्गिा भएको

ीवन ापन गनन कदठनाइ भएका बालबाललका,

बालबाललका तवरुर्द्को कसूरबाट पीलडि भएका वा त् स्िो
र ेका बालबाललका,
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(ट)

तवपद् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बाबुआमा दुवै वा आमा बाबुमध् े एक
गुमाएका, बेपत्तम ा भएका वा आफू नै शारीररक वा मानलसक रूपमा घाइिे
भएका वा अपाङ्गिा भएका बालबाललका,

(ठ)

तवपन्न दललि समुदा का बालबाललका,

(ड)

मन्त्राल ले नेपाल रा पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तवशेष सं रक्षणको
आव किा भएका बालबाललका भनी िोकेका अन्

बालबाललका।

(२) उपदफा (१) बमोम् मका बालबाललकालाई आव किा अनुसार उर्द्ार,
अस्र्ा ी सं रक्षण, स्वास््
वैकम्लपक
िर्ा स
४९.

उपचार, मनोसामाम् क स

ेरचा , पररवार स
ोग िोतकए बमोम् म

वैकम्लपक

ोग, पाररवाररक पुनलमनलन, पुनस्र्ानपना,

ोग, सामाम् क सुरक्षा, सामाम् कीकरण लगा ि अन्

सेवा

न
ु ेछ।

ेरचा को व् वस्र्ा: (१) दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख),

(ग), (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोम् मका बालबाललकालाई वैकम्लपक

े रचा को

आव किा भएका बालबाललका मालननेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् मको बालबाललकालाई दे ा को प्रार्लमकिाको आधारमा
बाल कल ाण अलधकारीले वैकम्लपक
(क)

बालबाललकाको आमा वा बाबुको िफनका नािे दार,

(ख)

बालबाललकालाई

(ग)

बालबाललकालाई पररवारमा आधाररि

(घ)

बालगृ ।

(३) वैकम्लपक
५०.

े रचा को व् वस्र्ा लमलाउनु पनेछः–

े रचा

बालबाललकाको संरक्षणः
बालबाललका

र े

भएको

े रचा

गनन इच्छु क पररवार वा व् म्ि,

सम्बन्धी अन्

(१)
र्ा ा

पाउने

गने सं स्र्ा,

व् वस्र्ा िोतकए बमोम् म

ठाउँमा

कुनै

े रचा

तवशेष सं रक्षणको

व् म्िले

सो

कुराको

न
ु ेछ।

आव किा
सूचना

भएका

बालकल ाण

अलधकारीलाई ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म

ानकारी प्राप्त भएमा बालकल ाण अलधकारीले

त् स्िो बालबाललकाको ित्काल उर्द्ार गनुन पने दे खेमा उर्द्ार गरी दफा ६९ बमोम् मको
अस्र्ा ी सं रक्षण सेवामा राख्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम् म प्राप्त सूचनाको आधारमा बालकल ाण अलधकारीले
ाँचबुझ िर्ा छानलबन गरी आव क सेवाको व् वस्र्ा गनन सक्नेछ।
(४) बालकल ाण अलधकारीले उपदफा (३) बमोम् मको आव क सेवा प्रदान
गनन िोतकए बमोम् मको समा सेवीलाई म् म्मेवारी ददन सक्नेछ।
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(५) उपदफा (३) बमोम् म

ाँचबुझ िर्ा छानलबन गदान तवशेष सं रक्षणको

आव किा भएका बालबाललकाको लालग आव क अन्

सेवा सुलनम्िि गनुन पनेछ।

त् सरी तवशेष सं रक्षण गनन आव क नदे म्खएमा र लन को बाबु, आमा, पररवारको अन्
सदस्

वा सं रक्षक फेला परे मा बालकल ाण अलधकारीले त् स्िो बालबाललकालाई लन को

म् म्मा लगाउनु पनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोम् म बालकल ाण अलधकारीले बालबाललकालाई लन को
बाबु, आमा, पररवारको अन्

सदस्

वा सं रक्षकलाई म् म्मा लगाउनको लालग कुनै स

गनुन पने दे खेमा सम्बर्द् लनका सँग समन्व

गरी स

ोग प्रा ो न वा पररवार स

ोग
ोग

स्िा आव क सेवाको व् वस्र्ा लमलाउनु पनेछ।
स्पष्टीकरणः

स दफाको प्र ो नको लालग,–

(क)

ोग प्रा ो न” भन्नाले

“स

कुनै व् म्ि, सं घ, सं स्र्ा वा लनका द्वारा

बालबाललकालाई आव क पालन पोषण िर्ा म्शक्षाको लालग दीघनकालीन
िर्ा अलपकालीन रूपमा आलर्नक स

ोग उपलब्ध गराउने का न सम्झनु

पछन।
(ख)

“पररवार स

ोग” भन्नाले बालबाललकाको पररवारलाई तवखण्डनिफन लै ाने

आलर्नक िर्ा सामाम् क कारणको पत चान र लनराकरण गरी त् सबाट
पररवारको एकिा िर्ा सौ ादनिा का म गराउँदै सम्बम्न्धि पररवारलभत्रैबाट
बालबाललकाको सं रक्षण

न
न ा गनन गररने स
ु े वािावरण लस न

ोग सम्झनु

पछन।
(७) उपदफा (३) बमोम् म

ाँचबुझ िर्ा छानलबन गदान वैकम्लपक

आव किा भएको दे म्खएमा बाल कल ाण अलधकारीले बैकम्लपक

े रचा को

ेरचा को व् वस्र्ा गनुन

पनेछ।
(८) बालबाललका पीलडि भएको मुद्दामा पीलडि बालबाललकाले चा े मा वा
बाबुआमा, अलभभावक नै पीडक भएमा वा पीडकसँग लमली बालबाललका र्प
पने सम्भावना दे म्खएमा वा घटनाको छानलबन, कारबा ी िर्ा सत्
दे म्खएमा

बालकल ाण

अलधकारीले

त् स्िा

पीलडि

ि्

बालबाललकालाई

ोम्खममा

बुझ्न बाधा पने
बाबुआमा

वा

पररवारबाट समेि लनम्िि अवलधका लालग अलग गराई अस्र्ा ी सं रक्षण सेवामा राख्ने
व् वस्र्ा गनुन पनेछ।
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(९) उपदफा (३) बमोम् म

ाँचबुझ िर्ा छानलबन गदान बालबाललकाको तपिृत्व

र मािृत्वको ठे गान नलागेको पाइएमा बाल कल ाण अलधकारीले लन को

न्म दिान िर्ा

पत चान खुलने सरकारी पररच पत्रको लालग लसफाररस गररददनु पनेछ।
५१.

ु गने वा िोक्नेः दफा ४९ बमोम् म वैकम्लपक
संरक्षक लन ि
ु
प्रचललि कानून बमोम् म सं रक्षक लन ि
गरी वा िोकी

े रचा को सेवा प्रदान गदान
े रचा को व् वस्र्ा लमलाउनु

पनेछ।
५२.

बाल गृ को

स्र्ापना िर्ा सिालनः

(१)

तवशेष

सं रक्षणको

आव किा

भएका

बालबाललकाको सं रक्षण गने प्र ो नको लालग नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्र्ानी
ि ले आव किानुसार बाल गृ को स्र्ापना गनेछन्।
(२) बाल गृ को स्र्ापना, सिालकको

ोग् िा, सिालन अनुमलि, नतवकरण,

वगीकरण, व् वस्र्ापन, सिालन मापदण्ड र अनुगमन सम्बन्धी व् वस्र्ा िोतकए बमोम् म
न
ु ेछ।
५३.

ु
बाल गृ मा र ने अवलधः तवशेष सं रक्षणको आव किा भएका बालबाललकाको उप ि
पुनस्र्ानपना नभएसम्म वा त् स्िो बालबाललकाको उमेर अठार वषन नपुगेसम्म लन लाई बाल
गृ मा राम्खनेछ।

५४.

पुनलमनलन गराउनु पने: (१) बालगृ मा र े का बालबाललकाको बाबुआमा वा अलभभावक
पत्तम ा लागेमा र बालबाललकाको उच्चिम त ि

न
ु े भएमा िोतकए बमोम् म पाररवाररक

पुनलमनलन गराउनु पनेछ।
(२)

ो ऐन प्रारम्भ भएपलछ दफा ४९ र ६९ बमोम् म बा े क बालबाललकालाई

बाल गृ मा राख्न पाइने छै न।
५५.

पुनस्र्ानपना िर्ा सामाम् क पुनएनकीकरण सम्बन्धी दात त्व: बाल गृ

वा बाल सुधार गृ मा

र ेका बालबाललकाको पुनस्र्ानपना िर्ा सामाम् क पुनएनकीकरण गने सम्बन्धमा बाल
कल ाण अलधकारीलाई स

ोग गने दात त्व सम्बम्न्धि बाल गृ

वा बाल सुधार गृ को

न
े ।
ु छ
५६.

संस्र्ाको प्रमुख म् म्मेवार

न
ु :े (१)

स पररच्छे द बमोम् म कुनै सं स्र्ाले सं रक्षकको

म् म्मेवारी पाएको भएमा त् स्िो सं स्र्ा प्रमुख बालबाललकाको

े रचा

िर्ा पालनपोषणको

लालग अम्न्िम म् म्मेवार मालननेछ।
स्पष्टीकरण:

स दफाको प्र ो नका लालग “सं स्र्ा प्रमुख” भन्नाले त् स्िो सं स्र्ाको प्रमुख

का क
न ारी अलधकृि वा सो
लन मानुसार िोतकएका अन्

ै लस िमा काम गने अध् क्ष, प्रबन्ध लनदे शक वा सं स्र्ाको
कुनै अलधकृि सम्झनु पछन।
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(२) सं रक्षकको म् म्मेवारी पाएको सं स्र्ाले िोतकएको शिन र प्रति ा तवपरीि
का न गरे मा त् स्िो सं स्र्ालाई बाल कल ाण अलधकारीले कुन शिन उललं घन गरे को

ो सो

समेि खुलाई बालबाललकाको सं रक्षण का न गनन रोक लगाउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम् म रोक लगाइएको सं स्र्ाले अपेम्क्षि सुधार गरे को कुरा
अनुगमनबाट पुतष्ट भएमा बाल कल ाण अलधकारीले उि सं स्र्ालाई बाल सं रक्षण का म
न ा
लगाइएको रोक फुकुवा गनन सक्नेछ।
५७.

बाल संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड: (१) तवद्याल , बालबाललकासँग प्रत् क्ष काम गने प्रत् ेक
सावन लनक लनका
वा बाल

िर्ा लन ी क्षेत्र एवं सामाम् क सं स्र्ा रूले बालबाललका तवरूर्द्को त ं सा

ौन दुव् व
न ारको रोकर्ाम गनन, बालबाललकाको सं रक्षण सुलनम्िि गनन र

उ ूरीको ित्काल कारबा ी गननको लालग सं स्र्ागि ि मा बालसं रक्षण मापदण्ड लनमानण
गरी लागू गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म लनमानण गररएको बाल सं रक्षण मापदण्ड का ानन्व न
गनुन तवद्याल , प्रत् ेक सावन लनक लनका
दात त्व
५८.

िर्ा लन ी क्षेत्र एवं सामाम् क सं स्र्ाका प्रमुखको

न
ु ेछ।

अनुगमन िर्ा प्रलिवेदन: (१)

स ऐन बमोम् म बालबाललकाको

े रचा

र पालनपोषण

गनन म् म्मा ललएका व् म्ि, सं रक्षक वा सं स्र्ाले बालबाललका सम्बन्धी तववरण प्रत् ेक
आलर्नक वषन समाप्त भएको िीन मत नालभत्र सम्बम्न्धि बाल कल ाण अलधकारी माफनि्
स्र्ानी

बाल अलधकार सलमलि समक्ष पेश गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म प्राप्त तववरणको आधारमा स्र्ानी

बाल अलधकार

सलमलिले प्रलिवेदन ि ार गरी वातषनक रूपमा प्रदे शस्िरको बाल अलधकार सलमलि र
स्र्ानी

ि को बाल अलधकार सलमलि समक्ष पेश गनुन पनेछ।
(३) प्रदे श बाल अलधकार सलमलिले प्रदे शलभत्रका िर्ा स्र्ानी

सलमलिले स्र्ानी

बाल अलधकार

ि लभत्रका बालबाललकाको समग्र म्स्र्लि र उपलब्ध सेवाको गुणस्िर

िर्ा प्रभावकाररिाका सम्बन्धमा आवलधक रूपमा लनरीक्षण र अनुगमन गनेछ।
पररच्छे द–६
बाल अलधकार िर्ा बाल कल ाण सम्बन्धी सं स्र्ागि व् वस्र्ा
५९.

राति

बालअलधकार पररषद्: (१) बालबाललकाको अलधकार िर्ा

क त िको सं रक्षण र

सम्वर्द्नन गनन नेपाल सरकार, मत ला, बालबाललका िर्ा ज् ेष्ठ नागररक मन्त्रीको अध् क्षिामा
िोतकए बमोम् मको एक राति

बाल अलधकार पररषद् र नेछ।
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(२) पररषद्को बैठक िर्ा काम, किनव्
बमोम् म
६०.

र अलधकार सम्बन्धी व् वस्र्ा िोतकए

न
ु ेछ।

प्रदे श र स्र्ानी

ि को बाल अलधकार सलमलिः (१) प्रत् ेक प्रदे शमा प्रदे शको बालबाललका

सम्बन्धी तवष

ेने मन्त्रीको अध् क्षिामा प्रदे श बाल अलधकार सलमलि र नेछ।

(२) प्रत् ेक स्र्ानी

ि मा गाउँ का प
न ाललका वा नगर का प
न ाललकाको उपाध् क्ष

वा उपप्रमुखले िोकेको त् स्िो गाउँ का प
न ाललका वा नगर का प
न ाललकाको सदस् को
अध् क्षिामा स्र्ानी

बाल अलधकार सलमलि र नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोम् मका प्रदे श बाल अलधकार सलमलि र स्र्ानी
बाल अलधकार सलमलिमा र ने सदस्

सं ख् ा र त् स्िो सलमलिको काम, किनव्

िर्ा बैठक सम्बन्धी का तन वलध प्रदे श र स्र्ानी
६१.

ि ले लनधानरण गरे बमोम् म

र अलधकार
न
ु ेछ।

बालकल ाण अलधकारी: (१) बालबाललकाको अलधकारको सम्मान, सं रक्षण र सम्बर्द्नन गनन
िर्ा बाल सं रक्षण का न समेि गननका लालग स्र्ानी

ि मा एक

ना बाल कल ाण

अलधकारी र नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म बालकल ाण अलधकारीको लन म्ु ि, काम किनव्
अलधकार िर्ा सेवाको शिन लगा ि अन्
६२.

व् वस्र्ा िोतकए बमोम् म

समा सेवी िर्ा बाल मनोतवज्ञ: (१) समा सेवी िर्ा बालमनोतवज्ञको
चा ने व् म्िले स्र्ानी

र

न
ु ेछ।
रूपमा काम गनन

बाल अलधकार सलमलि समक्ष िोतकए बमोम् म आफ्नो नाम

सूचीकृि गराउनु पनेछ।
(२)

उपदफा

मनोतवज्ञमध् ेबाट स्र्ानी

(१)

बमोम् मको

सूचीमा

र े का

समा सेवी

िर्ा

ि मा बाल सं रक्षण सम्बन्धी का न िर्ा सेवा प्रवा

बाल
गननको

ु गनन सतकनेछ।
लालग आव क सं ख् ामा समा सेवी िर्ा बाल मनोतवज्ञ लन ि
ु
(३) उपदफा (२) बमोम् म लन ि
समा सेवी िर्ा बाल मनोतवज्ञले बाल
कल ाण अलधकारीको प्रत् क्ष लनदे शन र सुपररवेक्षणमा काम गनेछ।
(४) बाल अदालिलाई आव क पने समा सेवी िर्ा बाल मनोतवज्ञ उपदफा (१)
ु गररनेछ।
बमोम् मको सूचीकृि समा सेवी िर्ा बाल मनोतवज्ञबाट लन ि
(५) समा सेवी िर्ा बालमनोतवज्ञको लन म्ु ि प्रति ा,
अलधकार िर्ा सेवाको शिन लगा ि अन्
६३.

ोग् िा, काम, किनव्

व् वस्र्ा िोतकए बमोम् म

र

न
ु ेछ।

बाल कोषः (१) बालबाललकालाई ित्काल उर्द्ार, रा ि र पुनस्र्ानपना गनन िर्ा क्षलिपूलिन
प्रदान गने काम समेिका लालग एक बाल कोष र नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् मको कोषमा दे ा
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बमोम् मका रकम रू र नेछन् :–

www.lawcommission.gov.np

(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्र्ानी

(ख)

तवदे शी सरकार, अन्िरानति

(ग)

स्वदे शी व् म्ि, सं घ वा सं स्र्ाबाट प्राप्त रकम,

(घ)

बाल अदालिबाट भएको

(ङ)

अन्

कुनै स्रोिबाट प्राप्त

ि बाट प्राप्त रकम,

सं घ, सं स्र्ा वा व् म्िबाट प्राप्त रकम,
ररबानाबाट प्राप्त रकम,
न
ु े रकम।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोम् मको रकम प्राप्त गनुन अम्घ नेपाल
सरकार, अर्न मन्त्राल को स मलि ललनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोम् मको कोषको रकम प्रदे श िर्ा स्र्ानी
बमोम् म स्र्ापना

ि को कानून

न
ु े बाल कोषलाई समेि उपलब्ध गराउन सतकनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोम् मको कोषको व् वस्र्ापन, सिालन र प्र ोग सम्बन्धी
व् वस्र्ा िोतकए बमोम् म

न
ु ेछ।
पररच्छे द–७

बालबाललकाको अलधकार िर्ा लन प्रलिको दात त्वको सं रक्षण र प्रचलन
६४.

स्र्ानी

ि ले बालबाललकाको अलधकार प्रचलन गराउने: (१) कसैले पररच्छे द–२

बमोम् मको

बालबाललकाको

अलधकार

उललङ्घन

गरे मा

वा

पररच्छे द–३

बमोम् म

बालबाललकाप्रलिको दात त्व पूरा नगरे मा सो अलधकारको प्रचलन वा दात त्व पूरा
गराउनको लालग सम्बम्न्धि बालबाललका वा सरोकारवालाले बालबाललका र े बसेको
स्र्ानी

ि को न् ात क सलमलिमा लनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म लनवेदन प्राप्त भएमा न् ात क सलमलिले बाटोको म् ाद

बा ेक चौबीस घण्टालभत्र सम्बम्न्धि व् म्िलाई म्झकाई आव क
(३) उपदफा (२) बमोम् म

ाँचबुझ गनुन पनेछ।

ाँचबुझ गदान सम्बम्न्धि व् म्िले बालबाललकाको

अलधकार उललङ्घन गरे को वा बालबाललकाप्रलिको दात त्व पूरा गरे को नदे म्खएमा न् ात क
सलमलिमा लनवेदन परे को िीस ददनलभत्र बालबाललकाको अलधकार प्रचलन गराउन वा
बालबाललकाप्रलिको दात त्व पूरा गनन स्र्ानी

ि का सम्बम्न्धि व् म्ि, सं स्र्ा वा

लनका लाई आदे श ददनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोम् म

ाँचबुझ गदान बालबाललकाको अलधकारको प्रचलन वा

बालबाललकाप्रलिको दात त्व पूरा गराउने तवष
न् ात क

सलमलिले

बाल

अलधकारको

प्रचलन
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गराउनका लालग सम्बम्न्धि अन्

स्र्ानी

ि को न् ात क सलमलिलाई लेखी पठाउनु

पनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोम् म लेखी आएमा सम्बम्न्धि स्र्ानी
सलमलिले पलन

उपदफा

(३)

बमोम् म

बालबाललकाको

ि को न् ात क

अलधकारको

प्रचलन

वा

बालबाललकाप्रलिको दात त्व पूरा गराउने व् वस्र्ा लमलाउनु पनेछ।
(६)

स

दफा

बमोम् म

बालबाललकाको

अलधकारको

प्रचलन

वा

बालबाललकाप्रलिको दात त्व पूरा गराउँदा न् ात क सलमलिले बालबाललका, सं रक्षक वा
पररवारका व् म्िलाई आव क सुझाव ददन वा सं रक्षक वा पररवारका व् म्िलाई सचेि
गराउन सक्नेछ।
६५.

बालबाललकाको अलधकार प्रचलन गराउनेः (१) दफा ६४ मा

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए
न

िापलन कसैले पररच्छे द–२ बमोम् मको बालबाललकाको अलधकार उललङ्घन गरे मा वा
पररच्छे द–३ बमोम् मको बालबाललकाप्रलिको दात त्व पूरा नगरे मा सो अलधकारको प्रचलन
वा दात त्व पूरा गराउनको लालग सम्बम्न्धि बालबाललका वा सरोकारवालाले सम्बम्न्धि
उच्च अदालिमा सोझै लनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म लनवेदन पनन आएमा उच्च अदालिले सो सम्बन्धमा
आव क

ाँचबुझ

गरी

बालबाललकाको

अलधकारको

प्रचलन

गराउन

वा

बालबाललकाप्रलिको दात त्व पूरा गराउन सम्बम्न्धि व् म्ि, सं स्र्ा वा लनका का नाउँमा
ु आदे श
उप ि

ारी गनन सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोम् म प्राप्त भएको लनवेदन

ाँचबुझ गदान सं रक्षक वा

पररवारका कुनै सदस् ले बालबाललकाको अलधकारको उललङ्घन वा बालबाललकाप्रलिको
दात त्व पूरा गरे को नदे म्खएमा उच्च अदालिले त् स्िो सं रक्षक वा पररवारका सदस् लाई
बालबाललकाको अलधकारको तवष मा आव क

ानकारी गराई पुनः बालबाललकाको

अलधकारको उललङ्घन न न
ु े वा लन प्रलिको दात त्व पूरा गने प्रलिबर्द्िा प्रकट गनन
लगाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोम् म आदे श

ारी गदान उच्च अदालिले बालबाललकाको

अलधकार उललङ्घन गने वा बालबाललकाप्रलिको दात त्व पूरा नगने व् म्ि, सं स्र्ा वा
लनका का प्रमुखलाई सचेि गराउन वा

स ऐन बमोम् म स ा

भराउने आदे श गनन सक्नेछ।
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पररच्छे द—८
बालबाललका तवरूर्द्को कसूर
६६.

बालबाललका तवरूद्वको कसूर: (१) कसै ले उपदफा (२) बमोम् मको त ं सा वा उपदफा
(३) बमोम् मको

न
ु े कुनै का न गरे मा

ौन दुव् व
न ार

स ऐन अन्िगनिको बालबाललका

तवरूर्द्को कसूर गरे को मालननेछ।
(२) कसैले बालबाललका उपर दे ा

बमोम् मको कुनै का न गरे मा बालबाललका

तवरुर्द् त ं सा गरे को मालननेछ:(क)

धू मपान, मद्यपान वा

(ख)

बाललग रूका

ु ा, िास
व

लालग

स्िा कुलिमा सं लग्न गराउने,

खोललएका

डान्स

बार,

क् ालसनो

स्िा

श्रव्

स्िा

मनोरञ् नस्र्लमा प्रवेश वा प्र ोग गराउने,
(ग)

बाललग रूका लालग भनी िोतकएका चलम्चत्र, अन्

दृष्

सामग्री दे खाउने,
(घ)

घर, तवद्याल

ु सुकै स्र्ानमा शारीररक वा मानलसक दण्ड ददने वा
न

वा

अम ानददि व् व ार गने,
(ङ)

शारीररक चोट पटक वा असर पुर् ाउने, आिं तकि पाने वा धम्क् ाउने,
लिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बत ष्कार वा घृणा गने, एक्ल ाउने वा
मानलसक पीडा ददने,

(च)

तवद्युिी

(छ)

रा नीलिक प्र ो नका लालग सं गदठि गने वा,
धनान वा

( )

वा अन्

माध् म प्र ोग गरी सिाउने, कष्ट ददने,
ड्िाल, बन्द, चक्का ाम

ु स
ु मा प्र ोग गने,
ल

गैरकानूनी र्ुना, कैद, कारावास वा न रबन्दमा राख्ने, नेल,

िकडी

लगाउने,
(झ)

िूर अमानवी

व् व ार गने वा ािना ददने,

(ञ)

सनािन, परम्परा वा कुनै धालमनक वा सांस्कृलिक का क
न ो लालग बा े क
लभक्षा माग्न लगाउने वा सन् ासी, लभक्षु, फकीर वा अन्

कुनै भेष धारण

गनन लगाउने,
(ट)
(ठ)

बर स्िी अनार् घोषणा गने वा अनार्को रूपमा दिान गराउने,
भाकल, धालमनक वा अन्

कुनै अलभप्रा ले कसै को नाउँमा चढाउने वा

समपनण गने वा परम्परा, सं स्कृलि, ररलिररवा को नाममा कुनै प्रकारको
त ं सा, तवभेद, े लाँ वा बत ष्कार गने वा उप ासको पात्र बनाउने,
30

www.lawcommission.gov.np

(ड)

ादू वा सकनसमा लगाउने,

(ढ)

कसूर न्

का न गनन लसकाउने, िालीम ददने वा त् स्िो का म
न ा लगाउने,

(ण)

बालबाललकाको तववा

गने वा बालबाललकासँग तववा

ि

गने वा

गराउने,
(ि)

प्रचललि कानून तवपरीि बालबाललकाको अङ्ग म्झक्ने,

(र्)

औषलध वा अन्

(द)

कानून बमोम् म बा ेक बाल गृ मा राख्ने।

(३)

कसै ले बालबाललका उपर दे ा

कुनै परीक्षणको लालग बालबाललकालाई प्र ोग गने,
बमोम् मको कुनै का न गरे मा बाल

ौन

दुव् व
न ार गरे को मालननेछः(क)

अश्लील म्चत्र, श्रव् दृ

वा

स्िै तकलसमका अन्

दे खाउन लगाउने वा अश्लील िर्ा
अलभव् म्ि वा

ौन न्

सामग्री दे खाउने वा

आचरण वा व् व ार झलकने

ाउभाउ प्रदशनन गने वा बाल अम्श्ललिा प्रदशनन गने वा

गराउने,
(ख)

बालबाललकाको वास्ितवक वा कालपलनक अश्लील म्चत्र वा श्रव् दृ
सामग्री तविरण गने , भण्डारण गने वा त् स्िा सामग्री प्र ोग गने ,

(ग)

ौन न्

ति ाकलापका लालग प्रस्िाव गने , फकाउने, दबाब ददने वा

धम्काउने,
(घ)
(ङ)

अम्श्लल का न िर्ा सामग्री लनमानणमा प्र ोग गने ,
मनसा ले शरीरको सं वेदनशील अं गमा स्पशन गने, च ुम्बन गने,

ौन न्

समाउने, अङ्कमाल गने वा आफ्नो वा अरू कसै को शरीरको सं वेदनशील
अङ्ग छु न वा समाउन लगाउने वा
ौन न्
(च)

ौन न्

मनसा ले बे ोस पाने वा

अं ग प्रदशनन गने वा गनन लगाउने,

कामवासना वा

ौन उत्तम े ना उत्पन्न गनन बालबललकालाई प्र ोग गने वा

गराउने,
(छ)
( )
(झ)

ौन सन्िुतष्ट प्राप्त गनन बालबाललकालाई प्र ोग गने वा गराउने,
बाल

ौन शोषण गने वा गराउने,

ौन न्

सेवा उपलब्ध गराउने उद्दे ले बालबाललकाको प्र ोग गने वा

गराउने,
(ञ)

ौन दुव् व
न ार गने उद्दे ले बालबाललकाको प्र ोग गने वा गराउने,

(ट)

वे ावृम्त्तम  वा अन्

ौन न्
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(४) उपदफा (३) मा

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन सूचना िर्ा म्शक्षा
न

प्रदान गने उद्दे ले अश्लीलिा प्रकट न न
ु े गरी
श्रव् , दृ

ौन सम्बन्धी तवष मा शब्द,

म्चत्र,

साधन िर्ा वस्िु वा सामग्रीका बारे मा ले खेर, बोले र, इशारा वा प्रदशननको

माध् मबाट कुनै कुरा प्रकट गरे मा वा स्वास्र्ोपचार वा बालबाललकाको त िका लालग
दुघट
न ना वा

ोम्खमबाट बचाउ गने िममा असल लन िले गररएका का ल
न ाई

ौन

दुव् व
न ार गरे को मालनने छै न।
६७.

ोग्

नमालननेः (१) सावन लनक वा लन ी सं स्र्ामा काम गने व् म्िले बालबाललका

तवरुर्द्को कसूर गरे को ठ रे मा लन लाई प्रचललि कानून बमोम् म वखानस्ि गरी कसूरको
गाम्भी ि
न ा र प्रकृलिको आधारमा भतवष् मा बालबाललकासँग प्रत् क्ष सम्बन्ध राखी गनुप
न ने
ु , मनोलनि वा लनवानम्चि
का क
न ा लालग वा त् स्िो लन ी सं घ, सं स्र्ामा लन ि
वषनसम्म

ोग्
(२)

न
ु दश

मालनने छै न।
स ऐन वा प्रचललि कानून बमोम् म बाल

ौन दुव् व
न ारमा कसूरदार

ठ रे को व् म्िले नैलिक पिन दे म्खने फौ दारी कसूर गरे को मालननेछ।
६८.

सूचना ददनु पने: (१) बाबु, आमा, सं रक्षक िर्ा बालबाललकालाई प्रत् क्ष सेवा ददने
कसै ले कुनै बालबाललका उपर त ं सा वा

ेरचा किान, म्शक्षक, स्वास्् कमी लगा ि अन्
बाल

ौन दुव् व
न ार भएको, भइर ेको वा

न
ु लागेको छ भन्ने र्ा ा पाएमा िुरून्ि

नम् कको प्र री का ानल मा सूचना ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् मको सूचना ित्काल सम्बम्न्धि प्र री का ानल ले
बालकल ाण अलधकारीलाई ददई आव क स

ोग ललन सक्नेछ।

(३) बालबाललकाको सं रक्षण गने मनसा ले सूचना ददँदा सूचना ददने व् म्िलाई
सूचना ददएको आधारमा मात्र कुनै कानूनी कारबा ी गररने छै न।
(४) उपदफा (१) बमोम् म सूचना ददने व् म्िको पत चान लन ले चा े मा गोप्
राख्नु पनेछ।
६९.

अस्र्ा ी

संरक्षण

सेवा:

ित्काल

उर्द्ार

िर्ा

सं रक्षण

गनन

आव क

दे म्खएका

बालबाललकालाई सुरम्क्षि बसोबासको व् वस्र्ा लमलाउन नेपाल सरकारले अस्र्ा ी
सं रक्षण सेवाको प्रबन्ध गनेछ।
७०.

उर्द्ार, संरक्षण र स्वास््

परीक्षण गनुन पने: (१) बालबाललका तवरूर्द् भएको त ं सा वा बाल

ौन दुव् व
न ारको सूचना, उ ूरी वा

ानकारी प्राप्त भएमा प्र री कमनचारीले आव क

तववरण ले खी ले खाई, दिान गरी, बालबाललकालाई उर्द्ार गनुन पने भए िुरून्ि उर्द्ार गरी
पीलडि बालबाललकालाई अस्र्ा ी सं रक्षण सेवामा पठाउनु पनेछ।
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(२) प्र री कमनचारीले पीलडि बालबाललकालाई शारीररक वा मानलसक पीडा परे को
दे म्खएमा ित्काल उपचारको लालग नम् कको अस्पिाल वा स्वास््
स्वास््

केन्द्रमा पठाई लन को

परीक्षण र उपचार गराउनु पनेछ।
(३) प्र री कमनचारीले पीलडि बालबाललकाको ब ान ललँदा बालबाललकाको

बाबुआमा, पररवारका अन्
उपम्स्र्लिमा

र

उपम्स्र्ि

सदस्
न
ु

वा सं रक्षक उपम्स्र्ि
नसकेमा

सामाम् क

न
ु सक्ने भएसम्म उनी रूको
सं स्र्ाका

मत ला

प्रलिलनलध

वा

समा सेवीको उपम्स्र्लिमा ब ान ललनु पनेछ।
िर बाबुआमा, सं रक्षक वा पररवारका अन्
बाल
७१.

सदस् ले बालबाललका तवरूर्द् त ं सा वा

ौन दुव् व
न ार गरे कोमा ब ान ललँदा भने उनी रूलाई उपम्स्र्ि गराउनु

पुनस्र्ानपना केन्द्रः

(१)

बालबाललका

तवरूर्द्को

कसूरबाट

पीलडि

ँद
ु ै न।

बालबाललकालाई

शारीररक वा मानलसक उपचार गराउन वा सामाम् क रूपमा पुनस्र्ानपना गराउनको लालग
नेपाल सरकारले आव किा अनुसार पुनस्र्ानपना केन्द्र स्र्ापना गनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्र ो नको लालग कुनै सं स्र्ाले नेपाल सरकारबाट िोतकए
बमोम् म स्वीकृलि ललई पुनस्र्ानपना केन्द्र स्र्ापना गनन सक्नेछ।
(३) पुनस्र्ानपना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पने सेवा सुतवधा िर्ा त् स्िो केन्द्रको
व् वस्र्ापन, सिालन, अनुगमन लगा ि अन्

व् वस्र्ा िोतकए बमोम् म

न
ु ेछ।

पररच्छे द–९
स ा , क्षलिपूलिन िर्ा मुद्दा
७२.

ेने अलधकारी

स ा ः (१) कुनै व् म्ि, सं स्र्ा वा लनका ले पररच्छे द-२ मा उम्ललम्खि बालबाललकाको
अलधकार उललङ्घन गरे मा वा पररच्छे द-३ मा उम्ललम्खि बालबाललकाप्रलिको दात त्व पूरा
नगरे मा त् स्िो व् म्ि वा सं स्र्ा वा लनका को प्रमुखलाई पचास
ररबाना

ार रुपै ाँसम्म

न
ु ेछ।

(२) सं रक्षक वा पररवारको कुनै सदस् ले आफ्नो दात त्व पूरा नगरे मा वा आमा,
बाबु वा सं रक्षकले अनुम्चि लाभ ललने मनसा ले बालबाललकाको पत चान लुकाउने गरी
नाम, र्र पररविनन गरे मा वा बालबाललकाको सम्पम्त्तम को दुरूप ोग गरे मा त् स्िा आमा,
बाबु वा पररवारका सदस्

वा सं रक्षकलाई एकलाख रुपै ाँसम्म

ररबाना

न
ु ेछ।

(३) कसैले बालबाललका तवरुर्द्को कसूर गरे मा कसूरको मात्रा अनुसार दे ा
बमोम् म स ा

न
ु ेछः–

33

www.lawcommission.gov.np

(क)

दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा
(द) वा दफा ७८ को उपदफा (१) वा (२) बमोम् मको कुनै का न
गरे मा पचास

(ख)

ार रूपै ाँसम्म

ररबाना र एक वषनसम्म कैद,

दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (छ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ण)
वा (र्) वा उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (च) वा (ञ)
बमोम् मको कुनै का न गरे मा पच त्तम र

ार रूपै ाँ सम्म

ररबाना र िीन

वषनसम्म कैद,
(ग)

दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) बमोम् मको का न गरे मा असी
ार रूपै ाँसम्म

(घ)

ररबाना र चार वषनसम्म कैद,

दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड ( ) वा (झ) बमोम् मको कुनै
का न गरे मा एक लाख रूपै ाँसम्म

(ङ)

दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ) बमोम् मको का न गरे मा
कसूर न्

का न लसकाएको वा िाललम ददएको

कसूरदारलाई
(च)

त् स्िो कसूरमा

दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) बमोम् मको का न गरे मा पाँच
ररबाना र दश वषनसम्म कैद,

दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (छ) वा ( ) बमोम् मको कुनै
का न गरे मा प्रचललि कानून बमोम् म
कसूरदारलाई

( )

ो

ु
न

न
ु े स ा को आधा स ा ,

लाख रूपै ाँसम्म
(छ)

ररबाना र पाँच वषनसम्म कैद,

बर स्िी करणीको कसूरमा

न
ु े स ा ।

दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड (झ) वा (ट) बमोम् मको कुनै
का न गरे मा एक लाख पचास

ार रूपै ाँसम्म

ररबाना र पन्र वषनसम्म

कैद।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा उम्ललम्खि का न गनन दुरूत्सा न गने, उद्योग
गने वा मलि ार

न
ु े व् म्िलाई मुख्

कसूरदारलाई

न
ु े

ररबाना र कैदको आधा स ा

न
ु ेछ।
(५) कसै ले
लन म तवपरीि अन्
ार रूपैं ासम्म

स दफामा ले म्खएदे म्ख बा े क

ो ऐन वा

स ऐन अन्िगनि बनेको

कुनै काम गरे मा त् स्िो व् म्िलाई कसूरको मात्रा अनुसार पचास
ररबाना वा एक वषनसम्म कैद वा दुबै स ा
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(६)

स ऐन बमोम् म एक पटक स ा

गरे मा लन लाई

स दफा बमोम् म

पाएको व् म्िले पुनः त् स्िो का न

न
ु े स ा मा पच्चीस प्रलिशि र्प स ा

समेि

न
ु ेछ।
(७)

स दफामा अन् त्र

बमोम् मको का न अन्

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन उपदफा (३)
न

प्रचललि कानून बमोम् म समेि कसूर मालनने र े छ भने त् स्िो

कसूरमा सो कानून बमोम् म छु ्ै मुद्दा चलाई स ा

स दफाको व् वस्र्ाले कुनै

स ऐन तवपरीि कुनै का न गरे वापि लन लाई प्रचललि कानून

बाधा पने छै न र कसै ले
बमोम् म

गनन

स दफामा लेम्खएभन्दा बढी स ा

न
ु े र ेछ भने सो ी बमोम् मको स ा

न
ु ेछ।
(८) कसै ले

स ऐन बमोम् म स्वीकृलि नललई बाल गृ , बाल सुधार गृ , लनगरानी

कक्ष, पुनस्र्ानपना केन्द्र वा

अस्र्ा ी सं रक्षण सेवा केन्द्रको स्र्ापना वा सिालन गरे मा

मन्त्राल ले त् स्िो बाल गृ , बाल सुधार गृ , लनगरानी कक्ष, पुनस्र्ानपना केन्द्र वा अस्र्ा ी
सं रक्षण सेवा केन्द्र बन्द गरी सं लग्न व् म्ि िर्ा सं स्र्ालाई एक लाख रुपै ाँसम्म
ररबाना गनन सक्नेछ र प्रचललि कानून बमोम् म र्प अन्
७३.

क्षलिपूलिन: (१) बाल अदालिले प्रचललि कानून र
तवरुर्द्को कसूरको कसूरदारलाई भएको

कारबा ी गनन सक्नेछ।

स ऐन बमोम् मको बालबाललका

ररबानाको रकमभन्दा कम न न
ु े गरी पीलडि

बालबाललकाको म्शक्षा, शारीररक िर्ा मानलसक स्वास्् , तवकास र पररवारमा पुगेको

ानी

समेिको तवचार गरी मनालसब क्षलिपूलिन एकमुष्ठ वा आवलधक रूपमा कसूरदारबाट
भराइददनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म कसूरदारबाट

ररबानाको रकम असूल

न
ु नसक्ने

अवस्र्ा भएमा वा त् स्िो रकम असूल भए िापलन सो रकम बालबाललका तवरुर्द्को
कसूरको िुलनामा न् ून वा अप ानप्त लागेमा बाल अदालिले त् स्िा बालबाललकालाई दफा
६३ बमोम् मको बालकोषबाट व्
(३)

उपदफा

(१)

ोने गरी मनालसब मातफकको क्षलिपूलिन भराई ददनेछ।
बमोम् मको

क्षलिपूलिनको

रकम

ललन

नपाउँदै

बालबाललकाको मृत् ु भएमा त् स्िो रकम लन को बाबु, आमा वा लन
पररवारको अन्

सदस्

पीलडि

रू नभएमा

वा सं रक्षकलाई ददइनेछ।

(४) बालबाललका तवरूर्द्को प्रचललि कानून बमोम् मको कसूर, बालबाललका
तवरुर्द्को कसूरबाट पीलडि बालबाललकालाई ित्काल उपचार गराउनु पने भएमा वा
क्षलिपूलिन वा कुनै प्रकारको रा ि रकम ददनु परे मा प्रचललि कानून बमोम् म अन्िररम
क्षलिपूलिन उपलब्ध गराउनु पनेछ।
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७४.

दम् ादः (१) दफा ६६ अन्िगनिको कसूरको सम्बन्धमा प्रचललि कानूनमा कुनै
िोतकएकोमा त् स्िो

दम् ादलभत्र र

दम् ाद

दम् ाद निोतकएकोमा सो कसूर भए गरे को लमलिले

एक वषनलभत्र मुद्दा दा र गररसक्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम् म मुद्दा दा र नगररएको अवस्र्ामा प्रचललि कानूनमा
ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन बालबाललका तवरूर्द्को कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दा र
न
गने

दम् ाद त् स्िो बालबाललका अठार वषन पूरा भएको लमलिले एक वषनसम्म का म

र नेछ।
७५.

मुद्दा

ेने अलधकारः दफा ७२ को उपदफा (८) बा ेक सो दफाको अन्

बमोम् म स ा

उपदफा

न
ु े मुद्दाको शुरू कारबा ी र तकनारा गने अलधकार बाल अदालिलाई

न
ु ेछ।
७६.

नेपाल सरकार वादी

न
ु ःे

दफा ६६ अन्िगनिको मुद्दा नेपाल सरकार वादी

न
ु ेछ र सो

ु ी फौ दारी का तन वलध (सं त िा) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश
मुद्दा मुलक
भएको मालननेछ।
पररच्छे द–१०
तवतवध
७७.

बालबाललकाको किनव् ः बाबु, आमा, सं रक्षक, पररवारका अन्

सदस् , म्शक्षक िर्ा

समा सेवीले बालबाललकाको सवोत्तम म त िलाई तवचार गरी ददएको सलला , सुझाव,
मागनदशनन र लनदे शन पालना गनु,न सबैलाई सम्मान र आदर गनुन प्रत् ेक बालबाललकाको
किनव्
७८.

न
ु ेछ।

गोपनी िा का म राख्नुपने: (१) कसै ले पलन बाल अदालिमा मुद्दा तवचाराधीन र े को
अवस्र्ामा त् स्िो मुद्दासँग सम्बम्न्धि बालबाललकाको पररच
छापा वा तवद्युिी

खुलने कुनै पलन तववरण कुनै

सञ्चार माध् मद्वारा प्रकाशन वा प्रसारण गनन

ँद
ु ै न।

(२) कसै ले पलन बालबाललका तवरुर्द्को कसूरबाट पीलडि बालबाललकाको पत चान
खुलने गरी कुनै पलन सिार माध् ममा सूचना वा समाचार सम्प्रेषण गनुन ँद
ु ै न।
(३) प्र री, सरकारी वतकल वा बाल अदालिले बालबाललका तवरुर्द्को कसूरबाट
पीलडि बालबाललकाको वास्ितवक नाम र पत चान नखुलने गरी अलभले ख राख्ने व् वस्र्ा
लमलाउनु पनेछ।
(४) अनुसन्धान अलधकारी, सरकारी वतकल िर्ा बाल अदालिले कसूर न्
का क
न ो आरोप लागेका बालबाललकाको पत चान गोप्

राख्नु पनेछ। त् स्िो आरोपसँग

सम्बम्न्धि काग ािको प्रलिललतप सम्बम्न्धि प्र री िर्ा सरकारी वतकल का ानल , बाल
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अदालि, सम्बम्न्धि बालबाललका, लन का पररवारका सदस् , सं रक्षक, सम्बम्न्धि कानून
व् वसा ी र केन्द्री
(५)
दे ा

िर्ा म् लला बाल न् ा

स दफामा अन् त्र

सलमलि बा े क अरूलाई ददइने छै न।

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन दे ा को अवस्र्ामा
न

बमोम् म बालबाललका सम्बन्धी तववरण प्रकाशन वा प्रसारण गनन सतकनेछ:–
(क)

कानूनको तववादमा परे का बालबाललका सम्बन्धी कुनै तववरण प्रकाशन वा
प्रसारण गदान त् स्िो बालबाललकाको त ि प्रलिकूल न न
ु े भएमा बाल
अदालिको अनुमलिले त् स्िो तववरण,

(ख)

कानूनको तववादमा परे का बालबाललका सम्बन्धी ि् ांक कुनै अध्

न वा

शोधका क
न ो लालग सम्बम्न्धि लनका को अनुमलिले बालबाललकाको नाम,
र्र, व् म्िगि तववरण र ठे गाना उलले ख नगरी उमेर वा ललङ्गको
आधारमा प्रकाशन गनन।
७९.

प्रोवेशन

अलधकारी

सम्बन्धी

व् वस्र्ाः

(१)

कसूर न्

का क
न ो

आरोप

लागेका

बालबाललकाको लनकट सम्पकनमा र ी लन सँग सम्बम्न्धि मुद्दाको अनुसन्धान, लनगरानी
कक्षको लनरीक्षण, ददशान्िर, बाल अदालिको आदे शको का ानन्व नको म्स्र्लि बारे
प्रलिवेदन ि ार गने समेिका का न गने गरी नेपाल सरकारले प्रत् ेक म् ललामा एक
ु गनेछ।
प्रोवेशन अलधकारी लन ि
ु
(२) उपदफा (१) बमोम् म प्रोवेशन अलधकारी लन ि
नभएसम्मको लालग नेपाल
सरकारले प्रोवेशन अलधकारीको रूपमा का न गनन नेपाल सरकारको कुनै अलधकारीलाई
िोक्न सक्नेछ।
(३) प्रोवेशन अलधकारीको काम, किनव्
अन्
८०.

व् वस्र्ा िोतकए बमोम् म

र अलधकार िर्ा सेवाको शिन लगा ि

न
ु ेछ।

कानून व् वसा ी नभएमा मुद्दाको कारबा ी र तकनारा न न
ु :े (१) प्रचललि कानूनमा
ु सुकै कुरा लेम्खएको भए िापलन कुनै बालबाललकाको तवरुर्द् लगाइएको कसूर न्
न
ु
का क
न ो अलभ ोगमा लन को प्रलिरक्षा गने कानून व् वसा ी लन ि
नभएसम्म बाल
अदालिले त् स्िो मुद्दाको कारबा ी र तकनारा गने छै न।
(२) कसूर न्

का क
न ो आरोप लागेको बालबाललकाको िफनबाट कानून व् वसा ी

ु
लन ि
नभएको अवस्र्ामा सम्बम्न्धि बाल अदालिले वैिलनक कानून व् वसा ी वा अन्
कुनै इच्छु क कानून व् वसा ीको सेवा उपलब्ध गराउने व् वस्र्ा गनुन पनेछ।
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८१.

पुनरावेदन: (१) बाल अदालि िर्ा दफा ७२ को उपदफा (८) बमोम् म मन्त्राल ले
गरे को लनणन मा म्चत्तम  नबुझेमा त् स्िो लनणन

भएको पैंिीस ददनलभत्र सम्बम्न्धि उच्च

अदालिमा पुनरावेदन ददन सतकनेछ।
(२) उपदफा (१) र प्रचललि कानूनमा

ु सुकै कुरा ले म्खएको भए िापलन बाल
न

अदालिबाट बालबाललकाले सफाई पाउने गरी भएको फैसला उपर कानूनको व् ाख् ा
सम्बन्धी त्रुटी भएको, न ीरको गलि प्र ोग भएको वा बुझ्नु पने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न
न न
ु े प्रमाण बुझेको कारणबाट इन्साफमा फरक परे को अवस्र्ामा बा े क अन्

अवस्र्ामा

पुनरावेदन लाग्ने छै न।
८२.

मुद्दाको कारबा ीमा प्रार्लमकिा ददनु पने: बाल अदालि बा ेक अन्

अदालिमा परे को

ु ाइ र तकनारा गदान
बालबाललका वादी वा प्रलिवादी भएको मुद्दाको कारबा ी, सुनव
प्रार्लमकिा ददनु पनेछ।
८३.

बालबाललकाको उमेर का म गने आधारः बालबाललकाको उमेर का म गदान दे ा का
कुरालाई आधार मालननेछ :–
(क)

अस्पिालबाट

ारी भएको बालबाललकाको

न्मदिानमा उम्ललम्खि

न्म

लमलि,
(ख)

खण्ड (क) बमोम् मको
का ानल बाट

न्म लमलि नभएमा स्र्ानी

ारी भएको

पम्ञ् कालधकारीको

न्मदिान प्रमाणपत्रमा उलले ख भएको

न्म

लमलि,
(ग)

खण्ड

(ख)

बमोम् मको

प्रमाणपत्रमा उम्ललम्खि
उलले ख गरे को
(घ)

प्रमाणपत्र

नभएमा

तवद्याल को

न्म लमलि वा तवद्याल मा भनान

चाररलत्रक

ँद
ु ाका बखि

न्म लमलि,

खण्ड (ग) बमोम् मको प्रमाणपत्र वा

न्म लमलि पलन नभएमा अस्पिालबाट

प्रमाम्णि उमेर सम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उम्ललम्खि लमलि,
(ङ)

खण्ड (घ) बमोम् मको प्रमाणपत्र पलन नभएमा

न्मकुण्डली, म्चना, तटपोट,

बालबाललकाको बाबु आमा, सं रक्षक वा पररवारका अन्
ददएको उमेर वा
८४.
८५.

सै ऐन बमोम् म

न
ु ःे

स्िै अन्

सम्बर्द् प्रमाण।

स ऐनमा ले म्खए

प्रचललि कानून बमोम् म

न
ु ेछ।

लन म बनाउने अलधकारः

स ऐनको उद्दे

लन म रू बनाउन सक्नेछ।
38

सदस् ले खुलाई

लि कुरामा

सै ऐन बमोम् म र अरूमा

का ानन्व न गनन नेपाल सरकारले आव क

www.lawcommission.gov.np

िर बाल न् ा

सम्पादन गने का तन वलध सम्बन्धी लन म सवोच्च अदालिले

बनाउनेछ।
८६.

लनदे म्शका र का तन वलध बनाउने अलधकार: (१)

ो ऐन र

स ऐन बमोम् म बनेको

लन मावलीको अधीनमा र ी आव किा अनुसार मन्त्राल ले लनदे म्शका र का तन वलध
बनाउन सक्नेछ।
(२)

ो ऐन वा

अदालिले बाल न् ा
८७.

स ऐन बमोम् म बनेको लन मावलीको अधीनमा र ी

सवोच्च

का तन वलध वा लनदे म्शका बनाउन सक्नेछ।

संशोधन, खारे ी िर्ा बचाउः (१)

न्म, मृत् ु िर्ा व् म्िगि घटना (दिान गने) ऐन,

२०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को स्ा दे ा को खण्ड (क)
राम्खएको छः–
“(क)

ु ो सूचना बाबु, आमा, पररवारको कुनै सदस्
न्म िर्ा मृत् क

वा

सं रक्षकले,”
(२) बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०४८ खारे

गररएको छ।

(३) बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोम् म भए गरे का काम कारबा ी
ऐन बमोम् म भए गरे को मालननेछ।
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