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प्रदेश बालबाललका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बरे्को लबधेयक, २०७६ 

प्रस्तावर्ा : बालबाललकाको अलधकारको सम्मार्, संरक्षण, प्रवर्द्नर् र पररपूलतन गर्न तथा वालवाललकाको हक 
हहतको संरक्षण गरी बालबाललकाको शारीररक, मार्लसक र बौहर्द्क हवकासको लालग समयार्कुुल 
कारू्र्ी व्यवस्था गर्न वाञ्छलर्य भएकाले,  

सदुरुपश्चिम प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ। 

पररच्छेद–१ 

प्रारश्चम्भक 

 

१.  संश्चक्षप्त र्ाम, हवस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐर्को  र्ाम “प्रदेश बालबाललका सम्बन्धी ऐर्, 
२०७६” रहेको छ। 

  (२) यो ऐर् सदूुरपश्चिम प्रदेशभर तरुुन्त प्रारम्भ हरु्ेछ। 

२. पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा, 
(क) “असहाय, अर्ाथ र अपागंता भएका बालबाललका” भन्नाले प्रचललत कारू्र् बमोश्चिमका 

असहाय, अर्ाथ र अपांगता भएका बालबाललका सम्झर्पुछन। 

(ख) “तोहकएको” वा “तोहकए बमोश्चिम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको  लर्यममा तोहकएको वा 
तोहकए बमोश्चिम सम्झर्पुछन। 

(ग) “लर्देशक” भन्नाले दफा ३३ बमोश्चिम तोहकएको अलधकारी सम्झर्पुछन। 

(घ) “पररवार” भन्नाले बालबाललकाका बाब,ु आमा, दाि,ु भाइ वा अहववाहहता दददी, बहहर्ी, हिरु 
बबुा, हिरु आमा सम्झर्पुछन र सो शब्दले एकासगोलमा बस्र्े र्श्चिकका अन्य र्ातेदारलाई 
सम्झर्पुछन। 

(ङ) “बाल अदालत” भन्नाले संश्चघय बाल अलधकार ऐर् बमोश्चिम गठर् भएको बाल अदालत 
सम्झर्पुछन र सो शब्दले सोही ऐर् बमोश्चिमको बाल इिलासलाई समेत िर्ाउँछ। 

(च) “प्रदेश” भन्नाले सदुरुपश्चिम प्रदेश सम्झर्पुछन ।  

(छ) ‘‘बाल अश्लीलता” भन्नाले बालबाललकाको यौर् अङ्ग देश्चखर् े गरी वा लर्िलाई काल्पलर्क 
यौर्हियाकलापमा संलग्र् गराई लभलियो वा तस्वीर श्चखच्र् े वा उतारे्, पत्रपलत्रका, पोष्टर, 

छापा, चलश्चचत्र वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट अश्लील श्चचत्र प्रदशनर् गरे् गराउर्े कायन 
सम्झर्पुछन र सो शब्दले त्यस्ता सामग्रीको उत्पादर्, लबिी हवतरण, आयात लर्यानत, सङ्कलर् 
वा प्रचार प्रसार गरे् गराउर्े कायनलाई समेत िर्ाउँछ। 

(ि) “बाल कल्याण अलधकारी” भन्नाले संश्चघय कारू्र् बमोश्चिम लर्यकु्त भएको वा तोहकएको    
अलधकारी सम्झर्पुछन। 

(झ) “बालबाललका” भन्नाले अठार वषन उमेर पूरा र्गरेको व्यश्चक्त सम्झर्पुछन।  

(ञ) “बालबाललका लबरुर्द्को हहंसा” भन्नाले दफा ४१ बमोश्चिमको कायन सम्झर्पुछन । 

(ट) “बाल संरक्षण सलमलत” भन्नाले स्थालर्य तहमा विास्तरमा गठर् गररर्े बाल संरक्षण सलमलत 

सम्झर्पुछन। 
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(ठ) “बालगहृ” भन्नाले अर्ाथ बालबाललका संरक्षणका लालग स्थापर्ा भएको बालगहृ 
सम्झर्पुछन। 

(ि) “बाल यौर् दवु्यनवहार” भन्नाले दफा ४२ बमोश्चिमको कायन सम्झर्पुछन। 

(ढ) “मन्त्रालय” भन्नाले सदुूूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाश्चिक हवकास मन्त्रालय सम्झर्पुछन। 

(ण) “हवशेष  संरक्षणको  आवश्यकता भएका बालबाललका” भन्नाले दफा २० बमोश्चिमका 
बालबाललका सम्झर्पुछन। 

(त) "वैकश्चल्पक हेरचाह" भन्नाले दफा २० बमोश्चिम हवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका 
बालबाललकाको हेरचाह तथा संरक्षण गर्ुन सम्झर्पुछन । 

(थ) “स्थार्ीय तह” भन्नाले गाउँपाललका वा र्गरपाललका वा उपमहार्गरपाललका वा  
महार्गरपाललका सम्झर्पुछन। 

(द) “सलमलत” भन्नाले  दफा ३१ बमोश्चिमको प्रदेश बाल अलधकार सलमलत सम्झर्पुछन। 

(ध) “संरक्षक” भन्नाले बालबाललकाको  हक, हहतको संरक्षण गर्न यस ऐर् वा प्रचललत कारू्र् बमोश्चिम 

दाहयत्व भएको वा लर्यकु्त गररएको व्यश्चक्त वा संस्था सम्झर् ुपछन र सो शब्दले संरक्षक र्भएको 
अवस्थामा माथवर व्यश्चक्तलाई समेत िर्ाउँछ। 

(र्) “सामाश्चिक कायनकतान” भन्नाले बालबाललकाको हक, हहतको संरक्षण गरे् उदे्दश्यले स्थार्ीयतह   

समक्ष सामाश्चिक कायनकतानको रुपमा सूचीकृत भएको व्यश्चक्त सम्झर्पुछन। 

   

 
पररच्छेद–२ 

बालबाललकाको अलधकार 
३. बाचँ्र् पाउर्े अलधकारः (१) प्रत्येक बालबाललकालाई सम्मार्पूवनक बाँच्र् पाउर्े अलधकार 

हरु्ेछ।प्रदेश सरकार र स्थार्ीय तहले बालबाललकाको बाँच्र् पाउर्े अलधकार तथा हवकास, 
हरु्सक्र्े आकश्चस्मक दघुनटर्ाको रोकथाम, िोश्चखमको न्यूर्ीकरण लगायतका प्रलतरोधात्मक र 
सरुक्षा सेवाका लालग आवश्यक उपाय अबलम्वर् गरे्छर्।् 

 

४. र्ाम, राहियता  र  पहहचार्को  अलधकारः (१)  प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो र्ाम, राहियता 
र पारूीवाररक सम्बन्धको आधारमा पहहचार्सँगै िन्मदतानको अलधकार हरु्ेछ। 

(२) बालबाललका िन्मेपलछ लर्िको बाब ुवा आमाले आफ्र्ो धमन, संस्कृलत, चलर् वा 
परम्परा अर्सुार बालबाललकाको र्ाम राखी प्रचललत कारू्र् बमोश्चिम िन्मदतान गर्ुनपरे्छ। 

(३) िबरिस्ती करणी वा प्रचललत कारू्र् बमोश्चिम सिाय हरु्े हािर्ाता करणीबाट 
िश्चन्मएका बालवाललकाको आमाले चाहेमा आमाको र्ाम मात्र उल्लेख गरी िन्मदतान गररददर् ु
परे्छ। 

(४) उपदफा (२)  बमोश्चिम र्ाम राख्दा बाब ुवा आमा तत्काल उपलब्ध र्भएमा वा 
उपलब्ध हरु्सक्र्े सम्भावर्ा र्रहेमा त्यस्ता बालबाललकाले आफूलाई हेरचाह गरे् लर्िका 
पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले राखे बमोश्चिमको र्ाम पाउर्ेछ। 

(५) प्रत्येक बालवाललकाले िन्मेपलछ लर्िको बाब ुआमाको सहमलतबाट राश्चखएको थर 
वा त्यस्तो सहमलत हरु् र्सकेमा लर्िको बाबकुो थर आफ्र्ो र्ाम पछालि प्रयोग गर्न पाउर्ेछ।  
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(६) उपदफा (५) मा िरु्सकैु कुरा लेश्चखएको भएतापलर् वालवाललकाले चाहेमा आफ्र्ो 
बाब ुवा आमा वा दवैुको थर प्रयोग गर्न पाउर्ेछ ।  

(७) हपततृ्वको ठेगार् र्लागेका वालवाललकाले आफ्र्ो र्ाम पछालि आमाको थर प्रयोग 
गर्न पाउर्ेछ ।  

(८) कुर्ै वालवाललकाको थरको सम्बन्धमा हववाद उठेकोमा अन्यथा प्रमाश्चणत भएकोमा 
बाहेक लर्िले बाबकुो थर प्रयोग गरेको मालर्र्ेछ।  

(९) बाब ु र आमा दवैु र्भएका वा दवैुको ठेगार् र्लागेका बालबाललकाले
 पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकद्वारा ददइएको थर आफ्र्ो र्ाम पछालि प्रयोग गर्न
 पाउर्ेछ। 

(१०) आमा, बाब ु वा संरक्षकले अर्शु्चचत लाभ ललर् े मर्सायले बालबाललकाको
 पहहचार् लकुाउर्े गरी र्ाम थर पररवतनर् गर्न हुँदैर्। 

५. भेदभाव लबरुर्द्को अलधकार: (१)  कुर्ैपलर् बालबाललकालाई लर्ि, लर्िको पररवार वा 
संरक्षकको धमन, वणन, िात, िालत, ललङ्ग, उत्पश्चि, भाषा, संस्कृलत, वैचाररक आस्था, शारीररक वा 
मार्लसक अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहहक श्चस्थलत, पाररवाररक हैलसयत, पेशा, स्वास््य श्चस्थलत, आलथनक वा 
सामाश्चिक श्चस्थलत, भौगोललक क्षेत्र िस्ता आधारमा भेदभाव गररर् ेछैर्। 

(२) कसैलेपलर् बालबाललकाको पालर्पोषण, श्चशक्षा वा स्वास््य उपचारमा छोरा र छोरी, 
छोरा-छोरा वा छोरी- छोरी बीच कुर् ैभेदभाव गर्न हुँदैर्। 

(३)कसैलेपलर् आफ्र्ो छोरा छोरी र धमनपतु्र धमनपतु्री वा आफ्र्ो संरक्षणमा रहेका बालबाललका 
बीच कुर्ै हकलसमको भेदभाव गर्न पाइर्े छैर्। 

(४)कुर्ै महहला र परुुषको वैवाहहक सम्बन्ध कायम हरु्अुश्चघ र वैवाहहक सम्बन्ध कायम 

भएपलछ लर्िहरुबाट िन्मेका बालबाललकाको पालर्पोषण, श्चशक्षा वा स्वास््य उपचारमा कुर् ैभेदभाव 

गर्ुन हुँदैर्। 

६. बाब ुआमासँग बस्र्े र भेटघाट गरे् अलधकार: (१) कुर् ैपलर् बालबाललकालाई लर्िको इच्छा हवपरीत 

बाब ुआमाबाट लभन्न वा अलग गर्ुन हुँदैर्। 

(२) उपदफा (१) मा  िरु्सकैु  कुरा  लेश्चखएको  भएतापलर्  बालबाललकाको  सवोिम 

हहतको लालग आवश्यक भएमा बाल अदालतले कुर् ैबालबाललकालाई बाब ुवा आमाबाट अलग गरी 
कुर्ै संरक्षकको श्चिम्मामा रहर्े आदेश ददर् सक्र्ेछ। 

 तर त्यसरी आदेश ददर्अुश्चघ मर्ालसब माहफकको सफाईको मौका ददर् ुपरे्छ।  

(३) बालबाललकाको अहहत हरु् ेभर्ूी बाल अदालतले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक 
बाब ुवा आमा वा दवैुसँग लभन्न वा अलग बसेको बालबाललकालाई बाब ुआमासँग व्यश्चक्तगत 
सम्बन्ध कायम राख्न वा लर्यलमत रुपमा प्रत्यक्ष सम्पकन  वा भेटघाट गरे्, टेललफोर् गरे्, पत्राचार 
गरे् वा हवद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट सम्पकन  गरे् अलधकार हरु्ेछ । 

(४)बाबआुमा बाहेक कुर्ै माथवर व्यश्चक्त वा संस्थाले आफ्र्ो हेरचाह वा संरक्षणमा रहेका 
बालबाललकालाई लर्िको िन्मददर्े बाब ुआमा वा पररवारसँग भेटघाट, टेललफोर्, पत्राचार तथा 
हवद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट सम्पकन  गर्न ददर्पुरे्छ। 
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७. संरक्षणको अलधकार: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो बाव,ु आमा, पररवारका अन्य 
सदस्य वा संरक्षकबाट उश्चचत हेरचाह, संरक्षण, पालर् पोषण र माया प्राप्त गरे् अलधकार हरु्ेछ। 

(२) बालबाललकाको हेरचाह, संरक्षण तथा पालर् पोषण गरे् सम्बन्धमा बाब ु
आमाको समार् दाहयत्व हरु्ेछ।बाब ुआमाको सम्बन्ध हवच्छेद भएको वा अन्य कुर्ै कारणले 
अलग बसेको अवस्थामा बालबाललकाको पालर् पोषणको खचन आलथनक क्षमता अर्सुार बाब ु
आमा दवैुले व्यहोर्ुन परे्छ। 

(३) कुर्ै पलर् बाव,ु आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले आफ्र्ो छोरा, 
छोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबाललकालाई वेवाररसूे अवस्थामा छोिू्र् वा त्याग्र् पाउर्े 
छैर्। 

(४) प्रत्येक बालबाललकालाई प्रदेश सरकारबाट उश्चचत संरक्षण पाउर्े अलधकार 
हरु्ेछ। 

(५) अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पीलित, हवस्थाहपत, िोश्चखममा परेका वा सिकमा बस्र् े
बालबाललकालाई सलुर्श्चित भहवष्यको लालग प्रदेश सरकारबाट हवशेष संरक्षण पाउर्े अलधकार 
हरु्ेछ। 

(६) प्रत्येक बालबाललकालाई लर्िको बाब,ु आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा 
संरक्षक, श्चशक्षक तथा अन्य व्यश्चक्तबाट हरु् ेहरेक हकलसमका शारीररक वा मार्लसक हहंसा र 
यातर्ा, हेला, अमार्वीय व्यवहार, यौर्िन्य दवु्यनवहार र शोषण हवरुर्द् संरक्षण प्राप्त गरे् 
अलधकार हरु्ेछ। 

(७) प्रत्येक बालबाललकालाई आलथनक शोषण हरु्बाट संरक्षण पाउर्े अलधकार हरु्ेछ 
र बालबाललकालाई हालर् हरु् े वा लतर्ीहरुको श्चशक्षामा बाधा अड्चर् पगु्र्े वा स्वास््य, 

शारीररक, मार्लसक, र्ैलतक, सामाश्चिक हवकासमा हालर् पगु्र्े कुर्ैपलर् कामबाट संरश्चक्षत हरु् 
पाउर्े अलधकार हरु्ेछ। 

(८) कुर्ैपलर् बालबाललकालाई सेर्ा, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ान गर्न र प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रुपमा सशस्त्र द्वन्द वा रािर्ीलतक उदे्दश्यको लालग प्रयोग गर्न पाइर्े छैर्। 

(९ )कसैले पलर् सशस्त्र द्वन्द वा िस्तोसकैु प्रलतकूल अवस्थामा कुर्ै पलर् बहार्ामा 
बालबाललकाको हहतको लालग प्रयोग हरु्े हवद्यालय लगायतका स्थार् वा सहुवधामा आिमण वा 
सोको सञ्चालर् एवं व्यवस्थापर्मा अवरोध गर्न वा गराउर् हुँदैर्। 

(१०)बालबाललकालाई घरेल ुकामदार, कमलरी वा यस्तै अन्य प्रकारले श्रम शोषण हरु् े
कायनमा प्रयोग गर्ुन हुँदैर्।  

(११)प्रदेश सरकार र स्थार्ीय तहले बालबाललकाको संरक्षणको लालग आवश्यक 
उपायहरुको अवलम्बर् गर्न मापदण्ि बर्ाई लागू गर्न सक्र्ेछर्।् 

८. सहभालगताको अलधकार:  (१) आफ्र्ो धारणा बर्ाउर् सक्षम भएका बालबाललकालाई 
आफूलाई असर पारे् हवषयमा पररवार, समदुाय, हवद्यालय वा अन्य सावनिलर्क लर्काय वा संस्था 
लगायतबाट गररर्े लर्णनयमा सहभागी हरु्े अलधकार हरु्ेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिम लर्णनयमा सहभागी हुँदा बालबाललकाले व्यक्त गरेको 
हवचारलाई उश्चचत स्थार् ददइर्ेछ। 
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(३)बाल सहभालगता प्रवर्द्नर्का लालग प्रदेश सरकार र स्थालर्य तहले आवश्यक 
कायनहवलध बर्ाई लाग ुगर्न सक्र्ेछ। 

९. अलभव्यश्चक्त स्वतन्त्रता र सूचर्ाको अलधकार: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई प्रचललत कारू्र् 
बमोश्चिम स्वतन्त्र रुपमा आफ्र्ो कुरा राख्न ेअलधकार हरु्ेछ। 

(२) प्रत्येक बालबाललकालाई प्रचललत कारू्र्को अधीर्मा रही आफ्र्ो हक, हहत र 
सरोकारको हवषयमा सूचर्ा माग्र्े र पाउर्े अलधकार हरु्ेछ। 

१०. संस्था खोल्र्े र शाश्चन्तपूवनक भेला हरु्े अलधकार: (१)प्रत्येक बालबाललकालाई बाल अलधकारको 
संरक्षण तथा प्रवर्द्नर्को लालग बालक्लब वा संस्था खोल्र्े वा शाश्चन्तपूवनक भेला हरु् ेअलधकार 
हरु्ेछ। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोिर्को लालग बालबाललकाले आफू अध्ययर्रत हवद्यालयमा 
वा स्थार्ीय तहको सम्बन्धीत विा सलमलतको कायानलयमा बालक्लब वा संस्था दतान गराउर् 
सक्र्ेछर्।् 

(३) उपदफा (२) बमोश्चिम बाल क्लब वा संस्था खोल्दा हवद्यालयको हकमा
 सम्बन्धश्चूत हवद्यालयको श्चशक्षकको र स्थार्ीय तहको विा सलमलतको कायानलयको 
हकमा बालबाललकाको बाब,ु आमा वा संरक्षकको सहयोगमा बालक्लब वा संस्था दतान गर्न 
सहकर्ेछ। 

(४) यस दफा बमोश्चिम बाल क्लब वा संस्था दतान गरे् सम्बन्धी अन्य प्रहिया 
हवद्यालयमा गररर्े दतानको हकमा सम्बन्धश्चूत हवद्यालय र स्थार्ीय तहको सम्बन्धश्चूत विा 
सलमलतको कायानलयमा गररर्े दतानको हकमा सम्बन्धश्चूत स्थार्ीय कायनपाललकाले लर्धानरण गरे 
बमोश्चिम हरु्ेछ। 

(५) बालक्लव गठर् तथा दतान गरे् कायन लर्शलु्क हरु्ेछ । 

(६) स्थालर्य तहले प्राथलमकतामा राखूी अलर्वानय रुपमा बाल सहभालगता प्रवर्द्नर् 
गर्ुनपरे्छ। 

११. गोपर्ीयताको अलधकार: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई लर्िको िीउ, आवास, सम्पश्चि, ललखत, 

त्यांक, पत्राचार र चररत्र सम्बन्धी हवषयमा गोपर्ीयताको अलधकार हरु्ेछ। 

(२) कसैलेपलर् बालबाललकाको चररत्रमा आघात पारे् वा लर्िलाई लाि, ग्लार्ी वा 
अपहेलर्ा हरु्े हकलसमको लर्िको व्यश्चक्तगत सूचर्ा, हववरण, फोटो, लभलियो, सिृर्ा, सूचर्ा 
सङ्कलर्, प्रकाशर्, मदु्रण, प्रदशनर्,लबिी हवतरण वा कुर्ैपलर् माध्यमबाट प्रवाह गर्न वा गराउर् 
हुँदैर्। 

(३) बाल अदालत ,प्रहरी कायानलय, संरक्षक, अलभभावक वा अन्य लर्कायबाट 
कसूरिन्य कायनको आरोप लागेका वा पीलित बालबाललकाको र्ामथर, ठेगार्ा, उमेर, ललङ्ग, 

पाररवाररक पषृ्ठभलूम, आलथनक श्चस्थलत, कसूर तथा त्यस सम्बन्धमा कुर् ैकारवाही भएको भए सो 
लगायत बालबाललकाको पहहचार् खलु्र्े हववरण गोप्य राख्नपुरे्छ।यसरी गोप्य राश्चखएको 
बालबाललकाको हववरण कारू्र् बमोश्चिम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गररर् ुहुँदैर्। 
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तर कुर्ै अध्ययर् वा शोधकायनका लालग प्रकाश्चशत गर्ुनपरेमा बालबाललका र लर्िको 
पररवारको र्ाम, थर, ठेगार्ा तथा अन्य पहहचार् र्खलु्र् ेगरी उमेर वा ललङ्ग मात्र उल्लेख गरी 
प्रकाशर् गर्न सहकर्ेछ। 

१२. अपाङ्गता भएका बालबाललकाको हवशेष अलधकार: (१)  अपाङ्गता भएका प्रत्येक 
बालबाललकालाई आफ्र्ो मार् प्रलतष्ठा सलुर्श्चित गरे्, आत्मलर्भनरता प्रवर्द्नर् गरे्, समािमा सहिय 
रुपले सहभागी हरु्े तथा सम्मार्िर्क रुपमा बाँच्र् पाउर् ेअलधकार हरु्ेछ। 

(२) अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई हवशेष हेरचाह पाउर्े र समािमा घलुलमल हरु् 
तथा आफ्र्ो व्यश्चक्तगत हवकासको लालग श्चशक्षा, तालीम, स्वास््य स्याहार सेवा, परु्स्थानपर्ा सेवा,  
रोिगारीको तयारी तथा मर्ोरञ्जर्का अवसर प्राप्त गरे् अलधकार हरु्ेछ। 

(३)अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई सावनिलर्क सेवा, सहुवधामा समार् पहुँच र 
उपभोगको अलधकार हरु्ेछ। 

(४)प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई अपाङ्गताको प्रकार अर्रुूपका 
सहयोगी सामग्री एवं शैश्चक्षक सामग्री प्रदार् गरे् र आवश्यकता अर्सुार बे्रलललहप, साङ्कलेतक 
भाषा वा अन्य कुर्ै माध्यमबाट श्चशक्षा उपलब्ध गराउर् ुपरे्छ। 

१३. पोषण तथा स्वास््यको अलधकार: (१)  प्रत्येक बालबाललकालाई उश्चचत पोषण, सफा खार्ेपार्ी 
तथा दईु वषनसम्मका बालबाललकालाई स्तर्पार्को समेत अलधकार हरु्ेछ। 

(२) प्रत्येक बालबाललकालाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्र्े अलधकार हरु्ेछ। 

  (३) गभनवती महहला र बालबाललकालाई रोगबाट बच्र् आवश्यक खोपहरू ललर् पाउर् े
र राहिय मापदण्ि अर्रुूपको शारीररक तथा मार्लसक स्वास््य सेवा उपभोग गर्न पाउर्,े उमेर 
र पररपक्वता अर्सुार शरीर, प्रिर्र् तथा प्रिर्र् स्वास््य सम्बन्धी िार्कारी पाउर्े अलधकार 
हरु्ेछ। 

(४) प्रत्येक बालबाललकालाई प्रचललत कार्ूूर् बमोश्चिम स्वास््य उपचारको 
अलधकार हरु्ेछ। 

१४.  खेलकूद, मर्ोरञ्जर् तथा सासँ्कृलतक अलधकार:  (१) प्रत्येक बालबाललकालाई लर्िको उमेर 
र रुची अर्सुारको खेल खेल्र्े र खेलकूूदमा सहभागी हरु् ेअलधकार हरु्ेछ।  

(२) बाबआुमाले बालबाललकाको उमेर अर्सुार आफ्र्ो लर्वासलभत्र वा बाहहर खेल 
खेल्र् वा खेलकूदमा सहभागी हरु् उपयकु्त बातावरणको व्यवस्था गर्ुन परे्छ। 

(३)प्रत्येक हवद्यालयले पठर्पाठर् बाहेकको समयमा बालबाललकालाई खेलकूदमा 
सहभागी हरु् प्रोत्साहर् गरे् र त्यसको लालग आवश्यक उपयकु्त खेलकूद स्थल र  खेलकूद 
सामग्रीको व्यवस्था गर्ुनपरे् छ। 

(४) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो उमेर, रुची र आवश्यकता अर्सुार बालमैत्री 
मर्ोरञ्जर् गरे् अलधकार हरु्ेछ। 

(५) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो हहत प्रलतकूल र्हरु्े गरी आफ्र्ो धमन, संस्कृलत, 

चलर्, रीलतररवाि र आस्था अर्रुूप सांस्कृलतक हियाकलापमा भाग ललर्े अलधकार हरु्ेछ । 
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१५. श्चशक्षाको अलधकार: (१)  प्रत्येक बालबाललकालाई प्रचललत कारू्र् बमोश्चिम आधारभतू 
तहसम्मको श्चशक्षा अलर्वायन र माध्यलमक तहसम्मको श्चशक्षा लर्ःशलु्क रुपमा बालमैत्री 
वातावरणमा पाउर्े अलधकार हरु्ेछ। 

(२) छ वषन मलुर्का बालबाललकालाई आफ्र्ो उमेर र हवकासको स्तर अर्सुार 
खेलको माध्यमबाट मर्ोरञ्जर्यकु्त वातावरणमा आधाररत अर्भुव र खोिमूलक ढङ्गले लसक्र् 
पाउर्े तथा प्रारश्चम्भक बालहवकासको अलधकार हरु्ेछ। 

(३) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो हवशेष शारीररक तथा मार्लसक अवस्था अर्सुार 
उपयकु्त अध्ययर् सामग्री तथा श्चशक्षण हवलधमाफन त श्चशक्षा पाउर्े अलधकार हरु्छे। 

(४) असहाय, अर्ाथ, अपाङ्गता भएका तथा िोश्चखममा रहेका बालबाललकालाई प्रदेश 
सरकारबाट माध्यलमक तहसम्म लर्ःशलु्क आबालसय श्चशक्षा वा छात्रवशृ्चि प्राप्त गरे् अलधकार 
हरु्ेछ। 

पररच्छेद-३ 

बालबाललका प्रलतको दाहयत्व 

 

१६.  बालबाललकाको सवोिम हहतलाई प्राथलमकता ददर्पुरे्: (१)  बालबाललकासँग सम्बन्धश्चूत 
कायन गरे् प्रत्येक लर्काय तथा संस्थाका अलधकारीले हरेक काम कारबाही गदान वा भौलतक 
संरचर्ा लर्माणन गदान बालबाललकाको सवोिम हहतलाई प्राथलमकता ददई आवश्यक बाल मैत्री 
प्रहिया अपर्ाउर् ुपरे्छ। 

(२) िीवर् िोश्चखममा भएका बालबाललकालाई तत्काल सहयोग गर्ुन सबैको दाहयत्व 
हरु्ेछ। 

१७. परश्चूवार  वा  संरक्षकको दाहयत्व: (१) बालबाललकाको हेरचाह, पालर् पोषण र वशृ्चि
 हवकासमा बाब ुर आमा दवैुको समार् दाहयत्व हरु्ेछ। 

(२) बालबाललकालाई हेरचाह, पालर् पोषण र संरक्षण गर्ुन, श्चशक्षा, स्वास््य उपचार 

लगायत व्यश्चक्तत्व हवकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउर्,ु माया ममतापूणन वातावरण उपलब्ध 

गराउर् ुर सलुर्श्चित भहवष्यको लालग उश्चचत मागनदशनर् गर्ुन प्रत्येक बाब,ु आमा, पररवारका अन्य सदस्य 

वा संरक्षकको दाहयत्व हरु्ेछ। 

(३) बाब,ु आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले हवद्यालय िार् ेउमेरका प्रत्येक 

बालबाललकालाई हवद्यालयमा भर्ान गराई श्चशक्षा आिनर्को लालग समशु्चचत वातावरण उपलब्ध गराउर् ु

परे्छ। 

(४) बाब,ु आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले बालबाललकाको श्चशक्षा,  स्वास््य 

तथा शारीररक वा मार्लसक हवकासमा असर परे् गरी श्रम गराउर् ुहुँदैर्। 

(५) बाब,ु आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले छ वषन उमेर र्पगेुका 
बालबाललकालाई लर्वास वा अन्य स्थार्मा एक्लै छाड्र् वा उमेर पगेुको व्यश्चक्तको साथमा र्लगाई 

एक्लै अन्यत्र पठाउर् हुँदैर्। 
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१८. प्रदेश सरकारको दाहयत्व:  (१)  हवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललकाको पालर्पोषण, 

संरक्षण, स्वास््य र श्चशक्षा लगायतका आधारभतू आवश्यकताको व्यवस्था गर्ुन प्रदेश सरकारको 
दाहयत्व हरु्ेछ। 

(२) भौगोललक हवकटता, आलथनक वा सामाश्चिक कारण, अपाङ्गता वा अन्य कुर् ैकारणले 

पछालि परेका बालबाललकाको समग्र हवकासको लालग प्रदेश सरकारले सञ्चालर् गरे्छ। 

(३) बालबाललकाको हकहहतको संरक्षण र प्रवर्द्नर् गर्न तथा बालबाललकाको
 अलधकारको प्रभावकारी कायानन्वयर्को लालग प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था 
लमलाउर् ुपरे्छ। 

(४) तोहकएकूो वगन, समदुाय तथा क्षेत्रका बालबाललकाको लालग 
आवश्यकू्तार्सुार हवशेष श्चशक्षा, दूर श्चशक्षा र व्यावसाहयक श्चशक्षा लगायत श्चशक्षा सम्बन्धी 
अन्य उपयकु्त व्यवस्था प्रदेश सरकारले लमलाउर् ुपरे्छ। 

१९. सञ्चार क्षते्रको दाहयत्व: बालअलधकारको उल्लङ्घर् र बालबाललकाको हहत प्रलतकूल र्हरु् ेगरी 
सूचर्ा प्रकाशर् वा प्रसारण गर्ुन सञ्चार क्षेत्रको दाहयत्व हरु्ेछ। 

 

 पररच्छेद–४ 

बालबाललकाको हवशेष संरक्षण र परु्स्थानपर्ा 
२०. हवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललका: (१) देहायका बालबाललका हवशेष 

संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललका मालर्र्छेर् ्:– 

 (क) अर्ाथ बालबाललका, 
(ख) अस्पताल वा अन्य कुर् ैसावनिलर्क स्थार्मा अलपत्र अवस्थामा छालिएका वा फेला 

परेका, बाबआुमाबाट अलश्चग्गएका वा बाब ु आमा पिा र्लागी बेवाररसे भएका 
बालबाललका,  

(ग) बाब ुआमालाई गम्भीर शारीररक वा मार्लसक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण 
उश्चचत हेरचाह र्पाएका बालबाललका,  

(घ) कारू्र्ी हववादमा परेका बालबाललका मध्ये ददशान्तर प्रहिया अन्तगनत वैकश्चल्पक 
हेरचाहको लालग लसफाररस भएका बालबाललका, 

(ङ) थरु्ामा रहेका  वा  बन्दी बाब ुवा आमासँग आश्चश्रत भई कारागारमा रहेका बालबाललका, 
(च) िबरिस्ती करणी वा कारू्र् बमोश्चिम सिाय हरु्े हािर्ाताबाट िश्चन्मएको श्चशशलुाई आफूले 

पालर् पोषण गर्न र्सक्र्े भर्ी बाल कल्याण अलधकारी समक्ष लर्वेदर् परेका बालबाललका, 
(छ) बाब,ु आमा वा अलभभावकबाट दवु्यनवहार, हहंसा वा बेवास्ता भएको कारणले 

बालबाललकाको उच्चतमू् हहतको लालग पररवारबाट अलग गररएका बालबाललका,  
(ि) िबरिस्ती वा बधँवुा प्रकृलतका वा िोश्चखमपूणन वा लर्कृष्ट प्रकृलतको वा प्रचललत कारू्र् 

हवपरीत श्रममा संलग्र् भई िीवर्यापर् गरररहेका, धमु्रपार्, मद्यपार् एवं अन्य लागू 
औषधको कूलतमा फसेका, एच.आई.भी. सङ्क्िलमत बालबाललका, 
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(झ) गम्भीर शारीररक वा मार्लसक स्वास््य समस्या वा गम्भीर अपाङ्गता भएको कारण 
िीवर् िोश्चखममा रही बाब ुआमा वा पररवारबाट  उपचारको व्यवस्था हरु् र्सकेको 
वा सामान्य िीवर्यापर् गर्न कदठर्ाइ भएका बालबाललका,  

(ञ) बालबाललका लबरुर्द्को हहंसा वा बालयौर् दूुव्यनवहारबाट पीलित भएका वा त्यस्तो 
िोश्चखममा रहेका बालबाललका, 

(ट) हवपद् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बाब ुआमा दवैु वा आमाबाब ुमध्ये एक गमुाएका 
वा शारीररक वा मार्लसक रूपमा घाइते भएका वा अपाङ्गता भएका बालबाललका, 

(ठ) बालबाललका हवरुर्द्को कसूूरवाट पीलित भएका वा त्यस्तो िोश्चखममा रहेका 
बालबाललका, 

(ि) हवपन्न समदुायका बालबाललका, 
(ढ) प्रदेश रािपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी प्रदेश सरकारले हवशेष संरक्षणको लालग 

तोकश्चूएका अन्य बालबाललका, 
(२) उपदफा (१) बमोश्चिमका बालबाललकालाई आवश्यकता अर्सुार उर्द्ार, अस्थायी संरक्षण, 

स्वास््य उपचार, मर्ोसामाश्चिक सहयोग, पारूीवाररक परु्लमनलर्, परु्स्थानपर्ा, वैकश्चल्पक 

हेरचाह, पररवार सहयोग, सामाश्चिक सरुक्षा, सामाश्चिकीकरण लगायत अन्य सेवा तथा सहयोग 

तोहकए बमोश्चिम हरु्ेछ। 

२१. वैकश्चल्पक हेरचाहको व्यवस्था: (१) दफा २० को उपदफा (१) को खण्ि (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), 

(च) र (छ) बमोश्चिमका  बालबाललकालाई वैकश्चल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबाललका 
मालर्र्ेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिमको बालबाललकालाई प्रदेश सरकार तथा स्थालर्य तहले वैकश्चल्पक 
हेरचाहको व्यवस्था लमलाउँदा देहायको आधारमा प्राथलमकता ददई व्यवस्थापर् गर्ुनपरे्छ:– 

(क) बालबाललकाको बाब ु वा आमा तफन कूो र्ातेदारहरु मध्येमा र्श्चिकको 
र्ातेदार, 

(ख) बालबाललकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक व्यश्चक्त वा पररवार, 

(ग) बालबाललकालाई हेरचाह गरे् संस्था, 
(घ) बालगहृ, 

(३) अर्ाथ बालबाललका पन्र वषन भन्दा मालथको भएमा र उक्त बालबाललका आफैं  बसोबास 

गर्न सक्र्े देश्चखएमा स्थालर्य तहले संरक्षक तोकी बालबाललकालाई स्वतन्त्र बसोबासको 
व्यवस्था लमलाउर् सक्र्ेछ। 

(४) वैकश्चल्पक हेरचाह गरे् व्यश्चक्त वा संस्थालाई सहयोग आवश्यक भएमा प्रदेश सरकारले 

तोहकए बमोश्चिम लर्श्चित मापदण्ि बर्ाई आलथनक सहयोगको व्यवस्था गर्न सक्र्ेछ। 

(५) वैकश्चल्पक हेरचाहमा राश्चखएका बालबाललकाको बाब ुआमा तथा बालबाललकाको सम्पश्चि 

पिा लगाउर् स्थालर्य तह, संरक्षक, बालगहृले लर्रन्तर प्रयास गर्ुनपरे्छ । 

(६)  वैकश्चल्पक हेरचाहमा राश्चखएका बालबाललकाको पैतकृ सम्पश्चिको संरक्षणको दाहयत्व 
स्थार्ीय तहको हरु्ेछ ।  

(७) वैकश्चल्पक हेरचाह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोश्चिम हरु्ेछ। 
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२२. बालबाललकाको संरक्षणः  (१) कुर् ैठाउँमा हवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललका 
रहे भएको थाहा पाउर्े व्यश्चक्तले सो कुराको सूचर्ा स्थालर्य तह तथा अन्य सरोकारवाला 
लर्कायलाई ददर्पुरे्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिम िार्कारी प्राप्त भएमा स्थालर्य तह तथा सरोकारवाला 
लर्कायले बालबाललकालाई संरक्षणमा राख्न सक्र्ेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोश्चिम प्राप्त सूचर्ाको आधारमा स्थालर्य तहले िाँचबझु तथा 
छार्लबर् गरी आवश्यक सेवाको व्यवस्था गर्न सक्र्ेछ। 

(४) स्थालर्य तहले उपदफा (३) बमोश्चिमको आवश्यक सेवा प्रदार् गर्न सामाश्चिक 
कायनकतानलाई श्चिम्मेवारी ददर् सक्र्छे। 

(५) हवशेष संरक्षण गर्न आवश्यक र्देश्चखएमा र लर्िको बाब,ु आमा, पररवारको अन्य 
सदस्य वा संरक्षक फेला परेमा स्थालर्य तहले त्यस्तो बालबाललकालाई लर्िको श्चिम्मा लगाउर् ु
परे्छ। 

(६) हवद्यालय, बालबाललकासँग प्रत्यक्ष काम गरे् प्रत्येक सावनिलर्क लर्काय तथा लर्िी 
क्षेत्र एवं सामाश्चिक संस्थाहरूले बालबाललका लबरुर्द्को हहंसा वा बालयौर् दवु्यनवहारको रोकथाम 
गर्न, बालबाललकाको संरक्षण सलुर्श्चित गर्न र उिूरीको तत्काल कारबाही गर्नको लालग 
संस्थागत तहमा बाल संरक्षण मापदण्ि लर्मानण गरी लागू गर्ुन परे्छ। 

(७) उपदफा (६) बमोश्चिम लर्मानण गररएको बाल संरक्षण मापदण्ि कायानन्वयर् गर्ुन 
हवद्यालय, प्रत्येक सावनिलर्क लर्काय तथा लर्िी क्षेत्र एवं सामाश्चिक संस्थाकूो प्रमखुको 
दाहयत्व हरु्ेछ। 

(८) बालबाललकाको संरक्षणका लालग प्रदेश सरकार तथा स्थालर्य तहले उपयकु्त 
कायनहवलध बर्ाई लाग ुगर्न सक्र्ेछ । 

२३.  संरक्षक लर्यकु्त गरे् वा तोक्र्ेः  स्थार्ीय तहले दफा २१ बमोश्चिम वैकश्चल्पक हेरचाहको 
सेवा प्रदार् गदान प्रचललत कारू्र् बमोश्चिम संरक्षक लर्यकु्त गरी वा तोकी हेरचाहको व्यवस्था 
लमलाउर् ुपरे्छ। 

 

२४. बाल गहृको स्थापर्ा तथा सञ्चालर्ः (१) हवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका 
बालबाललकाको संरक्षण गरे् प्रयोिर्को लालग प्रदेश सरकार वा स्थार्ीय तहले आवश्यकता 
अर्सुार बालगहृको स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछर्।् 

(२) उपदफा (१) को प्रयोिर्को लालग कुर् ै व्यश्चक्त वा संस्थाले प्रचललत कार्ूरू् 
बमोश्चिम स्वीकृलत ललई बालगहृ सञ्चालर् गर्न सक्र्ेछ। 

तर बालबाललका लबरुर्द्को हहंसा वा बालयौर् दूुव्यनवहार वा आलथनक अपचलर् वा 
र्ैलतक पतर् देश्चखर्े फौिदारी कसूरमा सिाय पाएका व्यश्चक्त वा संस्थाले बाल गहृ सञ्चालर् 
गर्न पाउर्े छैर्। 

(३) उपदफा (२) बमोश्चिम स्थापर्ा भएको बाल गहृलाई प्रदेश सरकार वा स्थार्ीय 
तहले आलथनक तथा अन्य सहयोग प्रदार् गर्न सक्र्ेछ। 
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(४) बालगहृले बालबाललकाको शारीररक र मार्लसक स्वास््य श्चस्थलत, उमेर तथा 
लैंहङ्गक आधारमा बालबाललकालाई उपयकु्त सेवा तथा सहुवधा उपलब्ध गराउर् ुपरे्छ। 

(५) कसैलेपलर् प्रचललत ऐर् बमोश्चिम स्वीकृलत र्ललई बाल गहृ सञ्चालर् गर्न वा 
बालगहृमा बालबाललका राख्न पाइर्े छैर्। 

(६) बालगहृले सम्बन्धश्चूत बालगहृमा रहेका बालबाललकाको प्रलतवेदर् तोहकए बमोश्चिम 

सम्बश्चन्धत मन्त्रालय वा स्थालर्य तहमा पेश गर्ुनपरे्छ। 

(७) बालगहृको स्थापर्ा र सञ्चालर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोश्चिम हरु्ेछ। 

 

२५.बालगहृमा रहर्े अवलधः हवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललकाको उपयकु्त 
परु्नःस्थापर्ा र्भएसम्म वा त्यस्तो बालबाललकाको उमेर अठार वषन र्पगेुसम्म लर्िलाई 
बालगहृमा राश्चखर्े छ। 

२६. परु्लमनलर् गराउर् ुपरे्: (१) बालगहृमा रहेका बालबाललकाको बाब ुआमा वा अलभभावक पिा 
लागेमा र बालबाललकाको उच्चतम हहत हरु् े भएमा तोहकए बमोश्चिम पाररवाररक परु्लमनलर् 
गराउर् ुपरे्छ। 

   

२७  परु्ःस्थापर्ा तथा सामाश्चिक परु्ःएकीकरण सम्बन्धी दाहयत्व: (१) बालगहृ वा बालसधुार गहृमा 
रहेका बालबाललकाको परु्ःस्थापर्ा तथा सामाश्चिक परु्ःएकीकरण गरे् सम्बन्धमा मन्त्रालय र 
स्थालर्य तहलाई सहयोग गरे् दाहयत्व सम्बन्धश्चूत बालगहृ वा बालसधुार गहृको हरु्ेछ। 

२८. संस्थाको प्रमखु श्चिम्मेवार हरु्े: (१) यस पररच्छेद बमोश्चिम कुर्ै संस्थाले संरक्षकको श्चिम्मेवारी 
पाएको भएमा त्यस्तो संस्थाको प्रमखु बालबाललकाको हेरचाह तथा पालर् पोषणको लालग 
अश्चन्तम श्चिम्मेवार मालर्र्ेछ। 

   २)  संरक्षकको श्चिम्मेवारी पाएको संस्थाले तोहकएको शतन र प्रकृया हवपरीत 
कायन गरेमा त्यस्तो संस्थालाई वाल कल्याण अलधकारीले कुर् शतन उल्लंघर् गरेको हो सो 
समेत खलुाई वालवाललकाको संरक्षण कायन गर्न रोक लगाउर् सक्र्ेछ।   

  ३) उपदफा (२) बमोश्चिम रोक लगाईएको संस्थाले अपेश्चक्षत सधुार गरेको कुरा 
अर्गुमर्बाट पहुष्ट भएमा बाल कल्याण अलधकारीले उक्त संस्थालाई वाल संरक्षण कायनमा 
लगाएको रोक फुकुवा गर्न सक्र्ेछ ।  

स्पहष्टकरणः यस दफाको प्रयोिर्को लालग “संस्था प्रमखु भन्नाले संस्थाको प्रमखु कायनकारी 
अलधकृत वा सो हैलसयतमा काम गरे् अध्यक्ष, प्रबन्ध लर्देशक वा संस्थाको लर्यमार्सुार 
तोहकएको अन्य कुर्ै अलधकृत सम्झर्पुछन” 

२९. संरक्षण गहृ सम्बन्धी व्यवस्थाः (१)  बालगहृमा रहेका कुर्ै बालबाललकालाई अठार वषन 
उमेर पूरा गररसकेपलछ पलर् हवशेष संरक्षण गर्न आवश्यक देश्चखएमा त्यस्ता व्यश्चक्तलाई संरक्षण 
गरे् प्रयोिर्को लालग प्रदेश सरकारले आवश्यकता अर्सुार संरक्षण गहृ स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ। 
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(२) संरक्षण गहृको स्थापर्ा र सञ्चालर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोश्चिम 
हरु्ेछ। 

३०. अर्गुमर् तथा प्रलतवेदर्: (१)  यस हवधेयक बमोश्चिम बालबाललकाको हेरचाह र पालर् पोषण 
गर्न श्चिम्मा ललएका व्यश्चक्त, संरक्षक वा संस्थाले बालबाललका सम्बन्धी हववरण प्रत्येक आलथनक 
वषन समाप्त भएको तीर् महहर्ालभत्र सम्बन्धश्चूत स्थालर्यतहको बालअलधकार सलमलत समक्ष पशे 
गर्ुनपरे्छ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिम प्राप्त हववरणको आधारमा स्थार्ीय बालअलधकार सलमलतले 
प्रलतवेदर् तयार गरी वाहषनक रुपमा प्रदेशस्तरको बालअलधकार सलमलत समक्ष पेश गर्ुनपरे्छ। 

(३) बालबाललकालाई अस्थायी संरक्षण सेवा र वैकश्चल्पक हेरचाह गरे् व्यश्चक्त, 

पररवार वा संस्था र उर्ीहरूले प्रदार् गरेको सेवाको गणुस्तर सलुर्श्चित गर्न लर्यलमत अर्गुमर् 
र मूल्याङ्कर् गरे् गराउर्े तथा सेवाको सम्बन्धमा आवश्यक लर्देशर् ददर् ेश्चिम्मेवारी सम्बन्धीत 
स्थालर्य तहको हरु्ेछ। 

(४) प्रदेश बाल अलधकार सलमलतले प्रदेशलभत्रका तथा स्थार्ीय बाल अलधकार सलमलतले 
स्थार्ीय तहलभत्रका बालबाललकाको समग्र श्चस्थलत र उपलब्ध सेवाको गणुस्तर तथा 
प्रभावकाररताका सम्बन्धमा आवलधक रुपमा लर्रीक्षण र अर्गुमर् गरे्छ। 

 

पररच्छेद–५ 

बाल अलधकार सलमलत तथा बाल कल्याण अलधकारी सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था 
 

 

३१. प्रदेश बाल अलधकार सलमलतः(१) बालबाललकाको अलधकार तथा हकहहतको संरक्षण र 
सम्बधनर् गर्न सूामाश्चिक हवकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बालबाललकाको क्षेत्रमा हियाश्चशल 
र्ागररक समाि समेतको सहभालगतामा देहाय बमोश्चिम पदालधकारी रहेको प्रदेश बालअलधकार 

सलमलत रहर्े छ, 

(१) मन्त्री, समाश्चिक हवकास  मन्त्रालय     -अध्यक्ष 

(२) प्रदेश मखु्य न्यायालधवक्ता      -सदस्य 

(३) सश्चचव, समाश्चिक हवकास मन्त्रालय    -सदस्य 

(४) सश्चचव, आन्तररक मालमला तथा कार्रु् मन्त्रालय  -सदस्य 

(५) सश्चचव, आलथनक मालमला तथा योिर्ा मन्त्रालय   -सदस्य 

(६) प्रमखु, प्रदेश प्रहरी       -सदस्य 
(७) प्रमखु, राहिय मार्व अलधकार आयोग प्रदेश कायानलय   -सदस्य 

(८) प्रदेश अध्यक्ष, पत्रकार महासंघ     -सदस्य 

 (९) स्वास््य लर्देशक,स्वास््य लर्देशर्ालय    - सदस्य 

(१०) एक िर्ा महहला रहर् ेगरूी बालबाललकाको क्षेत्रमा काम 

 गरे् र्ागररक समाि वा गैससका प्रलतलर्लध मध्येबाट दईु िर्ा -सदस्य 

(११) प्रदेश अध्यक्ष, उद्योग बाश्चणज्य महासंघ    - सदस्य 
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(१४) अध्यक्ष, प्रदेश श्चशक्षक महासँघ      -सदस्य 

(१५) प्रमखु, महहला तथा बालबाललका सेवाकेन्द्र (प्रदेश प्रहरी)  - सदस्य 

(१६) र्ेपाल रेििस प्रदेश सभापलत वा प्रदेश प्रमखु    -सदस्य 

(१७) अलधवक्ता (एकिर्ा महहला सहहत)  दईु िर्ा   -सदस्य 

(१८) अध्यक्ष, प्रदेश स्तररय बाल संिाल    - सदस्य 

(१९) सामाश्चिक लबकास महाशाखा प्रमखु, समाश्चिक हवकास मन्त्रालय – सदस्य सश्चचव 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिमका प्रदेश बालअलधकार सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायनहवलध 
प्रदेश बालअलधकार सलमलतले लर्धानरण गरे बमोश्चिम हरु्ेछ। 

३२. प्रदेश बाल अलधकार सलमलतको मूखु्य कायनहरु देहाय बमोश्चिम रहर्े छर्: 
(१)  संघ र प्रदेश सरकारको मागनदशनर्को आधारमा राहिय अन्तरानहिय मान्यता अर्रुुप 

बालबाललकाको हकहहतको संरक्षण तथा शारीररक र मार्लसक हवकासका लालग 
प्रादेश्चशक स्तरमा बालबाललका सम्बन्धी र्ीलत, कारू्र्, योिर्ा र कायनिम तिुनमा गर्न 
आवश्यक पहल, सहिीकरण र समन्वय गरे्। 

(२) बाल अलधकार र बाल संरक्षण सहहत बाल बाललकाको हक हहतको लालग हवलभन्न 
हवकासका साझेदार संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकायन गरे्। 

(३) बालअलधकार र बाल संरक्षण हवरुर्द् हरु् े हवहवध खाले हहंसा, शोषण र दूुव्यनवहार 
न्यूर्ीकरणका लालग िर्चेतर्ा मलुक कायनिम संचालर् गर्ुनका साथै हवलभन्न तहका 
सरोकारवालाहरुको क्षमता अलभवहृर्द् गरे्। 

(४) गाउँ तथा र्गरपाललकामा र समदुाय स्तरमा बाल अलधकारको सवाल उिागर गर्न र 
बालसंरक्षण गर्न समन्वयात्मक कायनका साथै गाउँ/र्गर बाल अलधकार सलमलतलाई 
आवश्यक मागनदशनर् ददर्े, कायनिम सञ्चालर् गर्न सहयोग र सहिीकरण गरे्। 

(५) बालबाललका सम्बन्धी प्रादेश्चशक स्तरको सूचर्ा व्यवस्थापर्, अलभलूशे्चखकरण तथा 
प्रलतबेदर् तयारी र सावनिलर्क गरे्। 

(६) बालगहृ अर्गुमर् र सहिीकरण, कठीर् पररश्चस्थलतका बालबाललको उद्दार, परु्ूःस्थापर्ा 
र पाररवाररक परु्:एकीकरण गर्नमा सम्बलधत लर्कायसंग समन्वय गरे्,  

(७) प्रदेश बालकोष सञ्चालर् गरे् साथै स्थालर्य बालकोष संचालर्का लालग आवश्यक 
सहयोग प्रदार् गरे्। 

(८) हवपद् तथा आपतकालीर् समयमा बाल संरक्षण सम्बन्धी कायनको आवश्यक समन्वय 
गरे्। 

(९) बालबाललका सम्बन्धी कायन गरे् सरकारी लर्काय, संस्था, हवकासका साझेदार संस्थाहरु, 

र्ागररक समाि र हवज्ञहरु बीच बालबाललकाको संरक्षण, हवकास सम्बन्धी समन्वय र 
सहकायन गरे्, 

(१०) बालबाललका सम्वन्धी घटर्ाहरुको तत्काल सम्बोधर् गरे् सम्वन्धमा आवश्यक 
मापदण्ि तिुनमा गरे्। 

(११) बालबाललका सम्बन्धी हवहवध हवषयमा प्रदेशस्तरका अध्ययर्, अर्सुन्धार् गरे्,गराउर्े। 

(१२) तोहकए बमोश्चिम अन्य कायन गरे् । 
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३३. बाल अलधकार लर्देशक: (१) प्रदेशस्तरमा  बाल अलधकार तथा बाल संरक्षणका हवषयका बाल 

अलधकार लर्देशकले प्रमखु व्यश्चक्तको  रुपमा  काम  गरे्छ। प्रदेशसरकार तथा स्थालर्य सरकारलाई 

बाल अलधकार सम्वन्धी कार्ूूर्, र्ीलत, योिर्ा, कायनिम संचालर्,अर्गुमर् तथा मलु्याकंर् गर्न 
आवश्यक सहश्चिकरणका साथै बालबाललकाहरुको संरक्षणको उपयकु्त व्यवस्थापर् गर्ुन लर्िको 
प्रमखु दाहयत्व हरु्ेछ। 

(२) बाल अलधकार लर्देशकले प्रदेशस्तरमा बालबाललकाको श्चस्थलत बारे मन्त्रालयमाफन त 
प्रदेश सरकार समक्ष बाहषनक प्रलतबेदर् पेश गर्ुनपरे्छ।प्रदेश सरकारले सो प्रलतवेदर् संश्चघय 
सरकार समक्ष पेश गर्ुनपरे्छ । 

(३) प्रदेश सरकारले कश्चम्तमा रािपत्रांहकत दद्वलतय शे्रणी वा सो सरहको अलधकृतलाई बाल 
अलधकार लर्देशक लर्यकु्त गरे्छ। 

(४) बाल अलधकार लर्देशकको काम, कतनव्य, अलधकार र सेवा सहुवधा सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोहकए बमोश्चिम हरु्ेछ।   

 

३४. स्थालर्य बाल अलधकार सलमलत: (१) प्रत्येक स्थार्ीय तहमा गाउँकायनपाललका वा 
र्गरकायनपाललकाको अध्यक्ष वा प्रमखुले तोकेको त्यस्तो गाउँकायनपाललका वा 
र्गरकायनपाललकाको सदस्यको अध्यक्षतामा स्थार्ीय बाल अलधकार सलमलत रहर्ेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोश्चिमको स्थार्ीय वाल अलधकार सलमलतमा रहर्े सदस्य संख्या र 
त्यस्तो सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार तथा बैठक सम्बन्धी कायनहवलध स्थार्ीय तहले 
लर्धानरण गरे बमोश्चिम हरु्ेछ ।  

(३) स्थालर्य तहको बाल अलधकार सलमलतले समदुाय स्तरमा बाल अलधकारको संरक्षण, 
संम्वध्दनर् तथा प्रवर्द्नर् गर्न स्थालर्य तहको समन्वयमा विास्तरमा, समदुायमा, हवद्यालयहरुमा 
बाल संरक्षण सलमलत गठर् गर्न सक्र्ेछ। यस कायनका लालग बाल क्लव, हवद्याथी श्चशक्षक, 

अलभभावक, संघसंस्थाहरुलाई स्थालर्य तहले सहश्चिकरण गर्न सक्र्ेछ। सामदुहयक बाल 
संरक्षण सलमलतहरुको काम कतनव्य र अलधकार सम्वन्धश्चूत स्थालर्य तहले तोके बमोश्चिम 
हरु्ेछ। 

३५. श्चिल्ला बाल अलधकार सलमलत: (१)  प्रत्येक श्चिल्लामा श्चिल्ला समन्वय सलमलतको प्रमखुको 
अध्यक्षतामा श्चिल्ला बाल अलधकार सलमलत रहर्।े 

(२)  उपदफा (१)  बमोश्चिमको श्चिल्ला बाल अलधकार सलमलतको सदस्यको संख्या र 
त्यस्तो सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार तथा बैठक सम्बन्धी कायनहवलध तोहकए बमोश्चिम 
हरु्ेछ। 

   

३६. बाल कल्याण अलधकारी: बाल कल्याण अलधकारी सम्बन्धी व्यवस्था संश्चघय ऐर्मा व्यवस्था भए 
बमोश्चिम हरु्ेछ ।  

  तर संश्चघय ऐर् बमोश्चिम बालकल्याण अलधकारीको लर्यशु्चक्त र्भएसम्म स्थालर्य तहमा 
कायनरत रािपत्रांहकत ततृीय शे्रणी वा सो सरहको अलधकृत कमनचारीलाई स्थालर्य तहले 
बालकल्याण अलधकारी तोक्र्ूुपरे्छ। 
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३७. सामाश्चिक कायनकतान तथा बालमर्ोहवज्ञ: (१) सामाश्चिक कायनकतान वा बालमर्ोहवज्ञको रुपमा 
काम गर्न चाहर्े व्यश्चक्तले स्थार्ीय बाल अलधकार सलमलत समक्ष तोहकए बमोश्चिम आफ्र्ो र्ाम 
सूचीकृत गराउर् ुपरे्छ। 

(२)  उपदफा  (१)  बमोश्चिम सूचीमा रहेका सामाश्चिक कायनकतान मध्येबाट स्थार्ीय 
तहमा बालसंरक्षण सम्बन्धी कायन तथा सेवा प्रवाह गर्नको लालग आवश्यक संख्यामा सामाश्चिक 
कायनकतान लर्यकु्त गर्न सहकर्ेछ। 

(३)  सामाश्चिक कायनकतानको लर्यशु्चक्त प्रहिया, योग्यता, काम, कतनव्य र अलधकार तथा 
सेवाको शतन लगायत अन्य व्यवस्था स्थालर्य तहले तोके बमोश्चिम हरु्ेछ। 

 

३८. बालकोष:  (१)  बालबाललकालाई तत्काल उर्द्ार, राहत र परु्स्थानपर्ा गर्न तथा क्षलतपूलतन प्रदार् 
गरे् काम समेतका लालग प्रदेश तहमा एक बालकोष रहर्ेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिमको कोषमा देहाय बमोश्चिमका रकमहरु रहर्ेछर्ः्– 

(क) र्ेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थार्ीय तहबाट प्राप्त रकम, 

(ख) संश्चघय सरकारको अर्मुलतमा वूैदेश्चशक सहायता, अन्तरानहिय संघ, संस्था 
वा व्यश्चक्तबाट प्राप्त रकम, 

(ग) स्वदेशी व्यश्चक्त, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(घ) अन्य कुर् ैस्रोतबाट प्राप्त हरु् ेरकम। 

(३) उपदफा (१)  बमोश्चिमको कोषको रकम प्रदेश सरकारले लर्श्चित मापदण्ि बर्ाई 
स्थार्ीय तहको बालकोषलाई समेत उपलब्ध गराउर् सहकर्ेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोश्चिमको कोषको व्यवस्थापर्, सञ्चालर् र प्रयोग प्रदेश बाल 
अलधकार सलमलतले गरे्छ। 

पररच्छेद–६ 

बालबाललकाको अलधकार तथा लर्िप्रलतको दाहयत्वको संरक्षण र प्रचलर् 

 

३९. स्थार्ीय तहले बालबाललकाको अलधकार प्रचलर् गराउर्े:  (१)  कसैले पररच्छेद–२ 
बमोश्चिमको बालबाललकाको अलधकार उल्लङ्घर् गरेमा वा पररच्छेद–३ बमोश्चिम 
बालबाललकाप्रलतको दाहयत्व परुा र्गरेको भर्ी उिरुी परेमा सो अलधकारको प्रचलर् वा दाहयत्व 
पूरा गराउर्को लालग सम्बन्धश्चूत बालवाललका वा सरोकारवालाले वालवाललका रहे बसेको 
स्थार्ीय तहको न्याहयक सलमलतमा लर्वेदर् ददर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिम लर्वेदर् प्राप्त भएमा न्याहयक सलमलतले बाटोको म्याद 
बाहेक चौबीस घण्टालभत्र सम्बन्धश्चूत व्यश्चक्तलाई श्चझकाई आवश्यक िाचँबझु गर्ुनपरे्छ। 

(३) उपदफा (२) बमोश्चिम िाँचबझु गदान सम्बन्धश्चूत व्यश्चक्तले बालबाललकाको 
अलधकार उल्लङ्घर् गरेको वा बालबाललकाप्रलतको दाहयत्व पूरा गरेको र्देश्चखएमा न्याहयक 
सलमलतमा लर्वेदर् परेको तीस ददर्लभत्र बालबाललकाको अलधकार प्रचलर् गराउर् वा 
बालबाललकाप्रलतको दाहयत्व पूरा गर्न स्थार्ीय तहका सम्बन्धीत व्यश्चक्त, संस्था वा लर्कायलाई 
आदेश ददर्ेछ। 
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(४)  उपदफा (२) बमोश्चिम िाँचबझु गदान बालबाललकाको अलधकारको प्रचलर् वा 
बालबाललकाप्रलतको दाहयत्व पूरा गराउर्े हवषय आफ्र्ो अलधकार क्षेत्रलभत्र परे् र्देश्चखएमा 
न्याहयक सलमलतले बाल अलधकारको प्रचलर् वा बालबाललका प्रलतको दाहयत्व पूरा गराउर्का 
लालग सम्बन्धश्चूत अन्य स्थार्ीय तहको न्याहयक सलमलतलाई लेखी पठाउर् ुपरे्छ। 

(५) उपदफा (४)  बमोश्चिम लेखी आएमा सम्बन्धश्चूत स्थार्ीय तहको न्याहयक 
सलमलतले पलर् उपदफा (३) बमोश्चिम बालबाललकाको अलधकारको प्रचलर् वा बालबाललकाप्रलतको 
दाहयत्व पूरा गराउर्े व्यवस्था लमलाउर् ुपरे्छ। 

(६)  यस दफा बमोश्चिम बालबाललकाको अलधकारको प्रचलर् वा बालबाललकाप्रलतको 
दाहयत्व पूरा गराउँदा न्याहयक सलमलतले बालबाललका, संरक्षक वा पररवारका व्यश्चक्तलाई 
आवश्यक सझुाव ददर् वा संरक्षक वा पररवारका व्यश्चक्तलाई सचेत गराउर् सक्र्छे। 

 

४०. बालवाललकाको अलधकार प्रचलर् गराउर्ेः (१) दफा ३९ मा िरु्सकैु कुरा लेश्चखएको भएतापलर् 
कसैले पररच्छेद-२ बमोश्चिमको वालवाललकाको अलधकार उल्लंघर् गरेमा वा पररच्छेद-३ बमोश्चिमको 
वालवाललका प्रलतको दाहयत्व परुा र्गरेमा सो अलधकारको प्रचलर् वा दाहयत्व परुा गराउर्को लालग 
सम्बश्चन्धत श्चिल्ला अदालतमा सोझै लर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोश्चिम लर्वेदर् पर्न आएमा श्चिल्ला अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक 
िाँचबझु गरी वालवाललकाको अलधकारको प्रचलर् गराउर् वा वालवाललकाप्रलतको दाहयत्व परुा गराउर् 
सम्बश्चन्धत व्यश्चक्त, संस्था वा लर्कायका र्ाउँमा उपयकु्त आदेश िारी गर्न सक्र्ेछ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोश्चिम प्राप्त भएको लर्वेदर् िाँचबझु गदान संरक्षक वा पररवारका कुर् ै
सदस्यले वालवाललकाको अलधकारको उल्लंघर् वा वालवाललकाप्रलतको दाहयत्व परुा गरेको र्देश्चखएमा 
श्चिल्ला अदालतले त्यस्तो संरक्षक वा पररवारका सदस्यलाई वालवाललकाको अलधकारको लबषयमा 
आवश्यक िार्कारी गराई परु्ः वालवाललकाको अलधकारको उल्लंघर् र्हरु्े वा लर्िप्रलतको दाहयत्व 
परुा गरे् प्रलतबर्द्ता प्रकट गर्न लगाउर् ुपरे्छ ।  

 (४) उपदफा (२) बमोश्चिम आदेश िारी गदान वालवाललकाको अलधकार उल्लंघर् गरे् वा 
वालवाललकाप्रलतको दाहयत्व परुा र्गरे् व्यश्चक्त, संस्था वा लर्कायका प्रमखुलाई श्चिल्ला अदालतले सचेत 
गराउर् वा यस ऐर् बमोश्चिम सिाय गर्न र लर्िबाट क्षलतपूलतन भराउर्े आदेश गर्न सक्र्ेछ।  

पररच्छेद—७ 

बालबाललका हवरुर्द्का हहंसा तथा बालयौर् दवु्यनवहार 

 

४१.  बालबाललका हवरुर्द्को हहंसा:  कसैले बालबाललकालाई देहायको कुर्ै कायन गरे गराएमा वा 
त्यस्तो कायनमा प्रयोग गरेमा बालबाललका लबरुर्द् हहंसा गरेको मालर्र्े छ:-  

(क) धमु्रपार्, मद्यपार् र िवुा  तास िस्ता कुलतमा संलग्र् गराउर्े,  
(ख) बाललगहरुका लालग खोललएका िान्सबार, क्यालसर्ो िस्ता मर्ोरञ्जर् स्थलमा प्रवेश वा 

प्रयोग गराउर्े वा बाललगहरुका लालग भर्ूी तोहकएका चलश्चचत्र, अन्य श्रब्यदृष्य सामग्री 
आदद देखाउर्े,  

(ग) संरक्षण, श्चशक्षा वा अर्शुासर्का र्ाममा घर, हवद्यालय वा िरु्सकैु स्थार्मा शारीररक वा 
मार्लसक दण्ि ददर्े वा अमयानददत व्यवहार गरे्, 
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(घ) प्रत्यक्ष, हवद्यतुीय वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी सताउर्,े कष्ट ददर्,े 

(ङ) रािर्ीलतक प्रयोिर्का लालग संगदठत गरे् वा हिताल, बन्द, चक्कािाम धर्ान वा िलुसुमा 
प्रयोग गरे्, 

(च) गैरकारू्र्ी थरु्ा, कैद, काराबास वा र्िरबन्दमा राख्ने, र्ेल, हतकिी लगाउर्े वा यातर्ा 
ददर्े,  

(छ)  लागूऔषध, धूम्रपार्, मद्यपार् वा मर्ोद्दीपक पदाथनको उत्पादर्, लबिी हवतरण, भण्िारण, 

उपभोग वा ओसारपसार गरे् वा गर्न लगाउर्,े 

(ि) िुर अमार्वीय व्यवहार गरे्, यातर्ा ददर्,े   

(झ) लभक्षा माग्र् लगाउर्े वा सन्यासी, लभक्षु, फकीर वा अन्य कुर् ैभेष धारण गर्न लगाउर्े, 
िबरिस्ती अर्ाथ घोषणा गरे् वा अर्ाथको रुपमा दतान गराउर्े,  

(ञ) भाकल, धालमनक वा अन्य कुर् ैअलभप्रायले कसैको र्ाउँमा चढाउर् ेवा समपनण गरे् वा 
धमन, परम्परा, संस्कृलत, रीलतररवािको र्ाममा कुर्ै प्रकारको हहंसा, हवभेद, हेला वा 
बहहष्कार गरे् वा उपहासको पात्र बर्ाउर्,े  

(ट)  िाद ुवा सकन समा लगाउर्,े 

(ठ) कसूरिन्य कायन गर्न तालीम ददर्े वा लसकाउर् ेवा त्यस्तो कायनमा लगाउर्े, 
(ि) बालबाललकाको हववाह तय गरे् वा बालबाललकासँग हववाह गरे् वा गराउर्,े 

(ढ) कुर्ै हकलसमले सशस्त्र द्वन्दमा संलग्र् गराउर्,े  

(ण) प्रचललत कारू्र् हवपरीत बालबाललकाको अङ्ग श्चझक्र्,े 

(त) औषलध वा अन्य कुर्ै परीक्षणको लर्लमि बालबाललकालाई प्रयोग गरे्, 

(थ) कारू्र् बमोश्चिम बाहेक बालगहृमा राख्न।े 

(द)     शारीररक चोटपटक वा असर पयुानउर्,े आतहङ्कत पारे् वा धम्क्याउर्े, लतरस्कार, उपेक्षा, 
भेदभाव, बहहष्कार वा घृणा गरे्, एक्ल्याउर्े वा मार्लसक पीिा ददर् े। 

 

४२.  बालयौर् दवु्यनवहार गरेको मालर्र्:े (१) कसैले बालबाललका उपर देहायको कुर् ैकायन गरेमा 
बालयौर् दवु्यनवहार गरेको मालर्र्ेछ:- 
(क) अश्लील श्चचत्र, श्रव्यदृश्य वा यस्तै हकलसमका अन्य सामग्री देखाउर्े वा देखाउर् लगाउर्े 

वा अश्लील तथा यौर्िन्य आचरण वा व्यवहार झल्कर् ेअलभव्यश्चक्त वा हाउभाउ प्रदशनर् 
गरे् वा गराउर्े, 

(ख) बालबाललकाको वास्तहवक वा काल्पलर्क अश्लील श्चचत्र वा श्रव्य दृश्य सामग्री हवतरण 
गरे्, भण्िारण गरे् वा त्यस्ता सामग्री प्रयोग गरे्, 

(ग) यौर्िन्य हियाकलापका लालग प्रस्ताव गरे्, फकाउर्,े दबाब ददर् ेवा धम्काउर्े, 
(घ) अश्चश्लल कायन तथा सामग्री लर्मानणमा प्रयोग गरे्,  

(ङ) यौर्िन्य मर्सायले शरीरको संवेदर्शील अंगमा स्पशन गरे्, चमु्बर् गरे्, समाउर्े, 
अङ्कमाल गरे् वा अरू कसैको शरीरको संवेदर्शील अङ्ग छुर् वा समाउर् लगाउर्े वा 
यौर्िन्य मर्सायले बेहोस पारे् वा यौर्िन्य अंग प्रदशनर् गरे् वा गर्न लगाउर्े, 

(च) कामवासर्ा वा यौर् उिेिर्ा उत्पन्न गर्न बालबललकालाई प्रयोग गरे्,  
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(छ) बालयौर् शोषण गरे् वा गराउर्े,  
(ि) कसैलाई यौर्िन्य सेवा उपलब्ध गराउर्े उदे्दश्यले बालबाललकाको प्रयोग गरे् वा 

गराउर्े, 
(झ) यौर्दवु्यनवहार गरे् उदे्दश्यले बालबाललकाको प्रयोग गरे् वा गराउर्,े 

(ञ) वेश्यावशृ्चि वा अन्य यौर्िन्य कायनमा प्रयोग गरे्, 

(ट)   यौर् सन्तहुष्ट प्राप्त गर्न बालबललकालाई प्रयोग गरे्, 

(ठ) खण्ि (क) देखी  (ट) सम्मका कायन गर्न उद्योग गरे्। 

 

(२) उपदफा (१) को खण्ि (क) र (ख) मा िरु्सकैु कुरा लेश्चखएको भएतापलर् सूचर्ा तथा 
श्चशक्षा प्रदार् गरे् उदे्दश्यले अश्लीलता प्रकट र्हरु् ेगरी यौर् सम्बन्धी हवषयमा शब्द, श्चचत्र, श्रव्य, 

दृश्य साधर् तथा वस्त ुवा सामग्रीका बारेमा लेखेर, बोलेर, इसारा वा प्रदशनर्को माध्यमबाट 
कुर्ै कुरा प्रकट गरेमा वा स्वास्थोपचार वा बालबाललकाको हहतका लालग दघुनटर्ा वा 
िोश्चखमबाट बचाउ गरे् िममा असल लर्यतले गररएका कायनलाई यौर् दवु्यनवहार गरेको 
मालर्र्े छैर्। 

४३. योग्य र्मालर्र्ेः (१) सावनिलर्क वा लर्िी संस्थामा काम गरे् व्यश्चक्तले बालबाललका हवरुर्द्को 
कसूर गरेको ठहरेमा लर्िलाई प्रचललत कारू्र् बमोश्चिम बखानस्त गरी कसूरको गाम्भीयनता र प्रकृलतको 
आधारमा भहवष्यमा बालबाललकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखी गर्ुनपरे् कायनका लालग वा त्यस्तो लर्िी संघ  

संस्थामा लर्यकु्त वा  मर्ोलर्त वा लर्वानश्चचत हरु् दश बषनसम्म योग्य मालर्र्े छैर् ।  

 (२) यस ऐर् वा प्रचललत कारू्र् बमोश्चिम बाल यौर् दवु्यनवहारमा कसूरदार ठहररएको 
व्यश्चक्तलाई र्लैतक पतर् देश्चखर्े फौिदारी कसूर गरेको मालर्र्ेछ ।   

४४. सूचर्ा ददर्पुरे्:  (१) बाब,ु आमा, संरक्षक तथा बालबाललकालाई प्रत्यक्ष सेवा ददर् े
हेरचाहकतान, श्चशक्षक, स्वास््यकमी लगायत अन्य कसैले कुर् ै बालबाललका उपर हहंसा वा 
बालयौर् दवु्यनवहार भएको वा  भइरहेको वा हरु् लागेको छ  भन्न े थाहा पाएमा तरुून्त 
र्श्चिकको प्रहरी कायानलयमा सूचर्ा ददर्पुरे्छ। 

(२)  उपदफा (१) बमोश्चिमको सूचर्ा तत्काल सम्बन्धीत प्रहरी कायानलयले स्थालर्य तह 
वा बालअलधकार लर्देशक वा बालकल्याण अलधकारीलाई ददई आवश्यक सहयोग ललर् 
सक्र्ेछ। 

(३)  बालबाललकाको संरक्षण गरे् मर्सायले सूचर्ा ददँदा सूचर्ा ददर् े व्यश्चक्तलाई 
सूचर्ा ददएको आधारमा मात्र कुर् ैकारू्र्ी कारबाही गररर् ेछैर्। 

(४) उपदफा (१) बमोश्चिम सूचर्ा ददर् े व्यश्चक्तको पहहचार् लर्िले चाहेमा गोप्य 
राख्नपुरे् छ। 

४५. अस्थायी संरक्षण सेवा: (१) तत्काल उर्द्ार तथा संरक्षण गर्न आवश्यक देश्चखएका 
बालबाललकालाई सरुश्चक्षत बसोबासको व्यवस्था लमलाउर् प्रदेश सरकारले अस्थायी संरक्षण 
सेवाको प्रबन्ध गरे्छ। 
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(२)  उपदफा (१) बमोश्चिमको सेवाको लालग प्रदेश सरकारले अस्थायी संरक्षण सेवा 
केन्द्र स्थापर्ा तथा सञ्चालर् गर्न सक्र्ेछ र यस सम्बन्धमा त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउर् े
अन्य संस्था वा लर्कायका बालगहृलाई समेत प्रयोग गर्न सक्र्ेछ। 

(३) अस्थायी संरक्षण सेवाको सञ्चालर् कायनहवलध, सूचीकरण, गणुस्तर, अर्गुमर् 
लगायतका अन्य व्यवस्था तोहकए बमोश्चिम हरु्ेछ।अस्थायी संरक्षण सेवामा रहेका 
बालबाललकाहरूको हवशेष आवश्यकतालाई ध्यार् ददर्कुा साथै लर्रन्तर श्चशक्षा र सरुक्षाको 
व्यवस्था सलुर्श्चित गर्ुनपरे्छ। 

 

४६. उर्द्ार,  संरक्षण र स्वास््य परीक्षण गर्ुनपरे्: (१)  बालबाललका लबरुर्द् भएको हहंसा  वा 
बालयौर् दवु्यनवहारको सूचर्ा, उिूरी वा िार्कारी प्राप्त भएमा प्रहरी कमनचारीले आवश्यक 
हववरण लेखी लेखाई, दतान गरी, बालबाललकालाई उर्द्ार गर्ुनपरे् भए तरुुन्त उर्द्ार गरी पीलित 
बालबाललकालाई  अस्थायी संरक्षण सेवामा पठाउर्पुरे्छ। 

(२) यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संश्चघय कारू्र् तथा प्रदेश कार्ूूर् बमोश्चिम हरु्ेछ। 

४७.  परु्स्थानपर्ा केन्द्र:  (१) बालबाललका लबरुर्द्को हहंसा वा बालयौर् दवु्यनवहारबाट पीलित 
बालबाललकालाई शारीररक वा मार्लसक उपचार गराउर् वा सामाश्चिक रुपमा परु्स्थानपर्ा 
गराउर्को लालग प्रदेश सरकारले आवश्यकता अर्सुार परु्स्थानपर्ा केन्द्र स्थापर्ा गरे्छ। 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोिर्का लालग कुर्ै संस्थाले प्रदेश सरकारबाट तोहकए 
बमोश्चिम स्वीकृती ललई परु्स्थानपर्ा केन्द्र स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ ।  

 (३) परु्नस्थापर्ा केन्द्रमा उपलब्ध गराउर्पुरे् सेवा सहुवधा तथा त्यस्तो केन्द्रको 
व्यवस्थापर्, सञ्चालर्, अर्गुमर् लगायत अन्य व्यवस्था तोहकए बमोश्चिम हरु्ेछ। 

पररच्छेद—८ 

हवहवध 
 

४८.  कसरु, सिाय, क्षलतपूलतन, हदम्याद, क्षते्रालधकार तथा मदु्दा हेरे् अलधकारी सम्बन्धी व्यवस्था :(१) 
कसूर, सिाय, क्षलतपूलतन, हदम्याद, क्षेत्रालधकार तथा मदु्दा हेरे् अलधकारी सम्बन्धी व्यवस्था बाल 
अलधकार सम्बन्धी संश्चघय कारू्र् तथा प्रचललत कारू्र् बमोश्चिम हरु्ेछ । 

४९.  बालबाललकाको कतनव्य: (१) बाब,ु आमा, संरक्षक, पररवारका अन्य सदस्य, श्चशक्षक तथा 
समािसेवीले बालबाललकाको सवोिम हहतलाई हवचार गरी ददएको सल्लाह, सझुाव, मागनदशनर् र 

लर्देशर् पालर्ा गर्ुन, सबैलाई सम्मार् र आदर गर्ुन प्रत्येक बालबाललकाको कतनव्य हरु्ेछ। 

५०.  गोपर्ीयता  कायम  राख्नपुरे्: (१) कसैलेपलर् बाल अदालतमा मदु्दा हवचाराधीर् रहेको 
अवस्थामा त्यस्तो मदु्दासँग सम्बन्धश्चूत बालबाललकाको पररचय खलु्र्े कुर्ैपलर् हववरण कुर्ै छापा वा 
हवद्यतुीय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रकाशर् वा प्रसारण गर्न हदैुर्। 

(२) कसैलेपलर् बालबाललका लबरुर्द्का हहंसा वा बालयौर् दूुव्यनवहार पीलित 
बालबाललकाको पहहचार् खलु्र्े गरी कुर्ैपलर् सञ्चार माध्यममा सूचर्ा वा समाचार सम्प्रषेण गर्ुन 
हुँदैर्। 
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(३) प्रहरी, सरकारी वहकल वा बाल अदालतले बालबाललका लबरुर्द्का हहंसा वा 
बाल यौर् दवु्यनवहारबाट पीलित बालबाललकाको वास्तहवक र्ाम र पहहचार् र्खलु्र् े गरी 
अलभलेख राख्न ेव्यवस्था लमलाउर् ुपरे्छ। 

 

५१. कारू्र् व्यवसायी र्भएमा मदु्दाको कारबाही र हकर्ारा र्हरु्े: (१) प्रचललत कारू्र्मा िरु्सकैु 
कुरा लेश्चखएको भएतापलर् कुर् ै बालबाललकाको लबरुर्द् लगाइएको कसूरिन्य कायनको 
अलभयोगमा लर्िको प्रलतरक्षा गरे् कारू्र् व्यवसायी र्भएको र लर्ि बालबाललका वा लर्िको 
संरक्षकले कार्रु् व्यवसायी राख्न र्सक्र्े भई कार्रु् व्यवसायी माग गरेमा प्रदेश सरकारले 
छुटै्ट कार्रु् व्यवसायीको व्यवस्था गरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चिम कार्रु् व्यवसायी माग गरे् व्यश्चक्तले स्थार्ीय तहबाट 
आलथनक रुपमा हवपन्नताको लसफाररस सहहत मन्त्रालयमा लर्वेदर् ददर्पुरे्छ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चिम कार्रु् व्यवसायी उपलब्ध गराउर्े सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोहकए बमोश्चिम हरु्ेछ । 

    

५२. बालबाललकाको उमेर कायम गरे् आधार: बालबाललकाको उमेर कायम गदान देहायका कुरालाई 
आधार मालर्र्ेछ:- 
(क) अस्पतालबाट िारी भएको बालकको िन्म दतानमा उल्लेश्चखत िन्म लमलत, 

(ख) खण्ि (क) बमोश्चिमको िन्म लमलत र्भएमा स्थार्ीय पश्चञ्जकालधकारीको कायानलयबाट 
िारी भएको िन्मदतान प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको िन्म लमलत, 

(ग) खण्ि (ख) बमोश्चिमको प्रमाणपत्र र्भएमा हवद्यालयको चाररलत्रक प्रमाणपत्रमा उल्लेश्चखत 
िन्म लमलत वा हवद्यालयमा भर्ान हुँदाका बखत उल्लेख गरेको िन्म लमलत, 

(घ) खण्ि (ग) बमोश्चिमको प्रमाणपत्र वा िन्म लमलत पलर् र्भएमा अस्पतालबाट प्रमाश्चणत 
उमेर सम्बन्धी प्रमाणपत्रमा उल्लेश्चखत लमलत, 

(ङ) खण्ि (घ) बमोश्चिमको प्रमाणपत्र पलर् र्भएमा िन्म कुण्िली, श्चचर्ा, हटपोट, 

बालवाललकाको बाब ुआमा, संरक्षक वा पररवारका अन्य सदस्यले खलुाई ददएको उमेर 
वा यस्तै अन्य सम्बर्द् प्रमाण। 

५३. यसै ऐर् बमोश्चिम हरु्ेः यस ऐर्मा लेश्चखएिलत कुरामा यसै ऐर् बमोश्चिम र अरुमा प्रचललत 
कारू्र् बमोश्चिम हरु्ेछ। 

५४. लर्यम  बर्ाउर्े  अलधकारः  यस ऐर्को उदे्दश्य कायानन्वयर् गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक 
लर्यमहरु बर्ाउर् सक्र्ेछ। 

५५. मापदण्ड, निदेशिका वा कार्यववधि बिाउिे अधिकार : यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बन्न े
ननयमको अधि नमा रही प्रदेश सरकारले आवश्यक मापदण्ड, ननदेशशका र कायगववधध बनाउन 
सक्नेछ। 

 


