
 

 

 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०५) पोखरा, वैशाख ५ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क ०२ 

भाग १ 
गण्डकी प्रदेश सरकार 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय 

 

  नेपालको संववधान बमोशजम प्रदेश सभाले बनाएको देहाय बमोशजमको ऐन 
सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ । 

संवत ्२०७९ सालको ऐन नं.०१ 

गण्डकी प्रदेशमा बालबातलकाको अतधकार सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन 

 

प्रस्तावनााः बालबातलकाको अतधकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्वन र पररपूततव गदै ततनीहरुको 
शारीररक, मानतसक, संवेगात्मक, बौवर्द्क, सामाशजक  एवम ्भावनात्मक ववकासका साथै 
सवोत्तम वहतका लातग कानूनी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले, 



खण्ड ०५) अरर ०२,  प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।०१।०५ 

2 
 

गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप् त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश बालबातलका सम्बन्त्धी ऐन, 
२०७8” रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “अनाथ बालबातलका” भन्नाले बाबआुमा दवैु नभएका, 

अतभभावक वा संरक्षक नभएका वा बेवाररसे अवस्थामा भेविएका 
वा बाबआुमा पत्ता नलागेका बालबातलका सम्झन ुपछव। 

(ख) “अनसुन्त्धान अतधकारी” भन्नाले कसूरजन्त्य कायवको अनसुन्त्धान 
गनव प्रचतलत कानून बमोशजम तोवकएको अतधकारी सम्झन ु
पछव। 

(ग) “कसूरजन्त्य कायव” भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम हनु े
फौजदारी कसूर सम्झन ुपछव। 

(घ) “कानूनी वववादमा परेका बालबातलका” भन्नाले कसूरजन्त्य 
कायवको आरोप लागेका बालबातलका सम्झन ुपछव र सो शब्दले 
बाल अदालतबाि कसूरजन्त्य कायवमा दोषी ठहर भएका 
बालबातलकाहरुलाई समेत जनाउँछ। 

(ङ) “शजल्ला बाल अतधकार सतमतत” भन्त् नाले दफा ४२ बमोशजमको 
शजल्ला बाल अतधकार सतमतत सम्झन ुपछव। 

(च) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस ऐन अन्त्तगवत 
बनेको तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झन ुपछव।   

(छ)  “ददशान्त्तर” भन्नाले कसूरजन्त्य कायवको आरोप लागेका 
बालबातलकालाई औपचाररक न्त्यावयक प्रकृया भन्त्दा बावहर 
लैजाने कायव सम्झन ुपछव।  

(ज) “तनगरानी कक्ष” भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम स्थापना 
भएको तनगरानी कक्ष सम्झन ुपछव।  

(झ) “पररवार” भन्नाले बालबातलकाका बाब,ु आमा, एकासगोलका 
दाज,ु भाइ, दददी, बवहनी, हजरुबबुा, हजरुआमा सम्झन ुपछव र सो 
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शब्दले एकासगोलमा बस्न ेनशजकका अन्त्य नातेदारलाई समेत 
जनाउँछ। 

(ञ) “प्रदेश बाल अतधकार सतमतत” भन्नाले दफा ३९ बमोशजमको 
प्रदेश बाल अतधकार  सतमतत सम्झन ुपछव। 

(ि) “प्रदेश बालकोष” भन्नाले दफा ४३ बमोशजमको प्रदेश बालकोष 
सम्झन ुपछव। 

(ठ) “बाल अदालत” भन्त् नाले प्रचतलत कानून बमोशजम गठन भएको 
बाल अदालत सम्झन ु पछव र सो शब् दले प्रचतलत कानून 
बमोशजमको बाल इजलासलाई समते जनाउँछ। 

(ड) “बाल अशिलता” भन्नाले बालबातलकाको यौन अङ्ग देशखने गरी 
वा तनजलाई काल्पतनक यौन वियाकलापमा संलग् न गराई वा 
तभतडयो वा तस्वीर शखच् ने वा उताने, पत्रपतत्रका, पोष्टर, छापा, 
चलशचत्र वा अन्त्य सञ्चार माध्यमबाि अिील शचत्र प्रदशवन गने 
गराउने कायव सम्झन ु पछव र सो शब्दले त्यस्ता सामग्रीको 
उत्पादन, तबिी ववतरण, आयात तनयावत, संकलन वा प्रचार 
प्रसार गने गराउने कायवलाई समेत जनाउँछ। 

(ढ) “बालकल्याण अतधकारी” भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम 
तनयकु्त वा तोवकएको अतधकारी सम्झन ुपछव। 

(ण) “बालगहृ” भन्नाले दफा ३१ बमोशजमको बालगहृ सम्झन ुपछव। 

(त) “बालबातलका ववरुर्द्को वहंसा” भन्नाले संघीय बालबातलका 
सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ मा पररभाषा गररए बमोशजमको 
बालबातलका ववरुर्द्को वहंसा सम्झन ुपछव।   

(थ) “बालबातलका” भन्नाले अठार वषव उमेर पूरा नगरेको व्यशक्त 
सम्झन ुपछव। 

(द) “बालमैत्री वातावरण” भन्नाले बालबातलकाको उमेर, पररपक्वता 
र मनोववज्ञान  सहुाउँदो व्यवहार सम्झन ुपछव र सो शब्दले 
बालबातलकाले बझु्ने भाषाको प्रयोग, त्रासरवहत वातावरणको 
तसजवना, आमा, बाब ुवा पररवारको अन्त्य सदस्य वा संरक्षकको 
उपशस्थतत, बालबातलकाको वैयशक्तक आवश्यकताको सम्बोधन 
र आवश्यकता अनसुार सहजकतावको उपलब्धता लगायतको 
अवस्थालाई समेत जनाउँछ।  
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(ध) “बाल यौन दवु्यववहार” भन्नाले संघीय बालबातलका सम्बन्त्धी 
ऐन, २०७५ मा पररभाषा गररए बमोशजमको बाल यौन 
दवु्यववहार सम्झन ुपछव। 

(न) “मन्त्त्रालय” भन्नाले बालबातलका सम्बन्त्धी क्षेत्र हेने प्रदेश 
सरकारको मन्त्त्रालय सम्झन ुपछव। 

(प) “ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबातलका” भन्नाले 
दफा २८ बमोशजमका बालबातलका सम्झन ुपछव। 

(फ)  “सडक बालबातलका” भन्नाले ववतभन्न घिना तथा पररशस्थततले 
बाब ु वा आमा, पररवारका सदस्य, अतभभावक र संरक्षकको 
संरक्षकत्व गमुाई जीवन तनवावहका लातग सडक वा साववजतनक 
स्थानमा आशित भएर बस्न बाध्य भएका वा अन्त्य यस्तै 
जोशखममा रहेका बालबातलका सम्झन ुपछव।   

(ब)  “संरक्षक” भन्नाले बालबातलकाको हक, वहतको संरक्षण गनव यस 
ऐन वा प्रचतलत कानून बमोशजम दावयत्व भएको वा तनयकु्त 
गररएको व्यशक्त वा संस्था सम्झन ुपछव र सो शब्दले संरक्षक 
नभएको अवस्थामा माथवरलाई समते जनाउँछ।  

                   

पररच्छेद-२ 

बालबातलकाको अतधकार 

3. बाचँ्न पाउन ेअतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई सम्मानपूववक बाँच्न पाउन े
अतधकार हनुेछ।  

(२) प्रदेश सरकारले बालबातलकाको बाँच् न पाउने अतधकार र 
बालबातलकाको ववकासको लातग बालबातलकामातथ हनु सक् ने दघुविनाको रोकथाम, 
जोशखमको न्त्यूनीकरण लगायतका प्रततरोधात्मक र सरुक्षा सेवाका लातग आवश्यक 
उपाय अवलम्बन गनेछ। 

(3) प्रदेश सरकारले प्रदेश तभत्र सञ् चालन हनुे सवारी, प्रदेश तभत्रका सडक, 
मनोरञ्जन स्थल, पाकव , ववद्यालय, अस्पताल लगायतका बालबातलकाले उपयोग गने 
सेवा क्षेत्रका लातग बाल सरुक्षा मापदण्ड बनाई लागू गनेछ। 

(4) साववजतनक सवारी, पाकव , तसनमेा हल, मनोरञ्जन क्षेत्र, होिल, रेषु्टरेन्त्ि 
तथा अन्त्य बालबातलकासँग सम्बशन्त्धत सेवा व्यवसायहरुले अपाङ्गतामैत्री एवं बाल 
सरुशक्षत प्रमाणीकरण गरेर मात्र सेवा सञ् चालन गनव सक्नेछन ्।  

4. नाम, रावियता, पवहचान र जन्त्मदतावको अतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई 
आफ्नो पवहचान सवहत नामकरण र जन्त्मदतावको अतधकार हनुेछ। 
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(२) बालबातलका जन्त्मपेतछ तनजको बाब ुवा आमाले बालबातलकाको नाम 
राखी प्रचतलत कानून बमोशजम जन्त्मदताव गनुव पनेछ।  

(३) जबरजस्ती करणी वा प्रचतलत कानून बमोशजम सजाय हनुे हाडनाता 
करणीबाि जशन्त्मएका बालबातलकाको आमाले चाहेमा आमाको नाम मात्र उल्लेख 
गरी जन्त्मदताव गररददन ुपनेछ। 

 (४) उपदफा (२) बमोशजम नाम राख्दा बाब ुवा आमा तत्काल उपलब्ध 
नभएमा वा उपलब्ध हनु सक् ने सम्भावना नरहेमा त्यस्ता बालबातलकाले आफूलाई 
हेरचाह गने तनजका पररवारका अन्त्य सदस्य वा संरक्षकले राखे बमोशजमको नाम 
पाउनेछ। 

(५) प्रत्येक बालबातलकाले जन्त्मपेतछ तनजको बाबआुमाको सहमततबाि 
राशखएको थर वा त्यस्तो सहमतत हनु नसकेमा तनजको बाबकुो थर आफ्नो नाम 
पछातड प्रयोग गनव पाउनेछ। 

(६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन बालबातलकाले 
चाहेमा आफ्नो बाब ुवा आमा वा दवैुको थर प्रयोग गनव पाउनेछ। 

(७) वपततृ्वको ठेगान नलागेका बालबातलकाले आफ्नो नाम पछातड आमाको 
थर प्रयोग गनव पाउनेछ। 

(८) कुनै बालबातलकाको थरको सम्बन्त्धमा वववाद उठेमा अन्त्यथा प्रमाशणत 
भएकोमा बाहेक तनजले बाबकुो थर प्रयोग गरेको मातननेछ। 

(९) बाब ु र आमा दवैुको ठेगान नलागेका बालबातलकाले संरक्षकर्द्ारा 
ददइएको थर आफ्नो नाम पछातड प्रयोग गनव पाउनेछ। 

(१०) उपदफा (९) बमोशजम संरक्षकले नाम थर राखी ददँदा बालकल्याण 
अतधकारीलाई जानकारी ददन ुपनेछ। 

(११) कुनै औपचाररक कानूनी काम कारबाही वा तलखतमा कानून बमोशजम 
बाब,ु आमा तथा बाज,े बजैको नाम उल्लेख गनुव पने भएमा त्यस्ता बालबातलकाको 
बाब ुपत्ता नलागेको अवस्थामा तनजले आमा र आमाको बाब,ु आमाको नाम उल्लेख 
गनव सक्नेछ र आमाको पतन नाम पत्ता नलागेको भए सोही व्यहोरा उल्लेख गरे 
पगु्नेछ। 

(१२) आमा, बाब ु वा संरक्षकले अनशुचत लाभ तलन े मनसायले 
बालबातलकाको पवहचान लकुाउन ेगरी नाम थर पररवतवन गनव हुदैँन। 

 

5. भेदभाव ववरुर्द्को अतधकाराः  (१) कुनै पतन बालबातलकालाई तनज, तनजको पररवार 
वा संरक्षकको धमव, वणव, जात, जातत,  तलङ्ग, यौतनकता, उत्पशत्त, भाषा, संस्कृतत, 
वैचाररक आस्था, शारीररक वा मानतसक अवस्था, अपाङ्गता, वैवावहक शस्थतत, 
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पाररवाररक हैतसयत, पेशा, स्वास््य शस्थतत, आतथवक वा सामाशजक शस्थतत, भौगोतलक 
क्षेत्र वा अन्त्य यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गररने छैन। 

(2) कसैले पतन बालबातलकाको पालनपोषण, शशक्षा वा स्वास््योपचारमा 
आफूले जन्त्माएका सन्त्तान वा अशघल्लो पतत वा पत् नी वा पतछल्लो पतत वा पत् नीबाि 
जन्त्मेको सन्त्तान, संयकु्त पररवारमा रहेका बालबातलका तथा धमवसन्त्तान बीच कुन ै
भेदभाव गनुव हुँदैन। 

(3) कसैले पतन आफ्नो सन्त्तान र धमवसन्त्तान वा आफ्नो संरक्षणमा रहेका 
बालबातलकाबीच कुनै वकतसमको भेदभाव गनव पाइने छैन। 

(4) कुनै मवहला र परुुषको वैवावहक सम्बन्त्ध कायम हनु ुअशघ र वैवावहक 
सम्बन्त्ध कायम भएपतछ तनजहरुबाि जन्त्मकेा बालबातलकाको पालनपोषण, शशक्षा 
वा स्वास््योपचारमा कुनै भेदभाव गनुव हुँदैन। 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लातग,- 
(क) “सन्त्तान” भन्त् नाले आफूले जन्त्माएका वा अशघल्लो पतत वा पत् नी 

वा पतछल्लो पतत वा पत् नीबाि जन्त्मकेा छोरा, छोरी तथा अन्त्य 
बालबातलकालाई सम्झनपुछव। 

(ख) “धमवसन्त्तान” भन्त् नाले प्रचतलत कानून बमोशजम राखेको धमवपतु्र, 
धमवपतु्री तथा अन्त्य बालबातलकालाई सम्झनपुछव।  

6. बाबआुमासँग बस्ने र भेिघाि गने अतधकाराः (1) कुन ै पतन बालबातलकालाई 
पररवारको गरीबी, पररवारको अपाङ्गता, स्वयं बालबातलकाको अपाङ्गता, आतथवक 
असक्षमता तथा तनजको इच्छा ववपरीत बाब ुवा आमाबाि तभन्त् न वा अलग गनुव 
हुँदैन।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन बालबातलकाको 
सवोत्तम वहतको लातग आवश् यक परेमा बाल अदालतले कुनै बालबातलकालाई बाब ु
वा आमाबाि अलग गरी कुन ैसंरक्षकको शजम्मामा रहन ेआदेश ददन सक्नेछ। 

तर त्यसरी आदेश ददन ुअशघ सम्बशन्त्धत पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गने 
मनातसव मौकाबाि वशञ् चत गनुव हुँदैन।  

(३) बालबातलकाको अवहत हनु े भनी बाल अदालतले रोक लगाएको 
अवस्थामा बाहेक बाब ुवा आमा वा दवैुसँग तभन्न वा अलग रहेको बालबातलकालाई 
बाब ुवा आमासँग व्यशक्तगत सम्बन्त्ध कायम राख् ने वा तनयतमत रुपमा प्रत्यक्ष सम्पकव  
वा भेिघाि गने,  िेतलफोन गने, पत्राचार गने वा ववद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाि सम्पकव  
गने अतधकार हनुेछ।  

(४) कुनै बालबातलकाको बाब ुवा आमा कानून बमोशजम थनुा वा कैदमा 
रहेको कारण त्यस्तो बालबातलका बाब ु वा आमाबाि अलग भएमा सम्बशन्त्धत 
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अतधकारीले बालबातलकालाई तनजको बाब ुवा आमा रहे बसेको स्थानको बारेमा 
जानकारी ददन ुपनेछ र त्यस्ता बाबआुमासँग तनयतमत रुपमा सम्पकव  वा भेिघाि 
गनव ददन ुपनेछ। 

(५) धमवसन्त्तान राख् न े व्यशक्तले धमवसन्त्तान हनु ेबालबातलकालाई तनजको 
इच्छा अनसुार आफ्नो जन्त्म ददने बाव ुवा आमासँग भेिघाि, सम्पकव  तथा पत्राचार 
गनव ददन ुपनेछ। 

(६) वैकशल्पक हेरचाह गने व्यशक्त वा संस्थाले आफ् नो हेरचाह वा संरक्षणमा 
रहेका बालबातलकालाई तनजको जन्त्म ददने बाबआुमा वा पररवारसँग भेिघाि गनव 
ददन ुपनेछ। 

7. संरक्षणको अतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई आफ् नो बाब,ु आमा, पररवारका 
अन्त्य सदस्य वा संरक्षकबाि बालमैत्री वातावरणमा हकुव ने र उशचत हेरचाह, संरक्षण, 
पालनपोषण, माया ममता र स्नेह प्राप्त गने अतधकार हनुेछ।  

(२) प्रत्येक बालबातलकाको हेरचाह, संरक्षण तथा पालनपोषणमा 
बाबआुमाको समान दावयत्व हनुेछ।बाबआुमाको सम्बन्त्ध ववच्छेद भएको वा अन्त्य 
कुनै कारणले अलग बसेको अवस्थामा बालबातलकाको पालनपोषणको खचव आतथवक 
क्षमता अनसुार बाबआुमा दवैुले व्यहोनुव पनेछ। 

(३) कुनै पतन बाबआुमा पररवारको अन्त्य सदस्य वा संरक्षकले आफ्नो 
छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबातलकालाई बेवाररस छोड्न वा त्याग्न पाउन े
छैन। 

(४) अपाङ्गता भएका, र्द्न्त्द्वपीतडत, ववस्थावपत, जोशखममा परेका वा सडकमा 
बस्ने बालबातलकालाई सतुनशश् चत भववष्यका लातग राज्यबाि तोवकए बमोशजम ववशेष 
संरक्षण पाउन ेअतधकार हनुेछ। 

(५) प्रत्येक बालबातलकालाई तनजको बाब,ु आमा, पररवारका अन्त्य सदस्य 
वा संरक्षक,  शशक्षक तथा अन्त्य व्यशक्तबाि हनु े हरेक वकतसमका शारीररक वा 
मानतसक वहंसा र यातना, हेला, अमानवीय व्यवहार, लैंवङ्गक वा छुवाछुतजन्त्य 
दवु्यववहार, यौनजन्त्य दवु्यववहार र शोषण ववरुर्द् संरक्षण प्राप् त गने अतधकार हनुेछ। 

(६) प्रत्येक बालबातलकालाई आतथवक शोषण हनुबाि संरक्षण पाउन े
अतधकार हनुेछ र बालबातलकालाई हानी हनुे वा ततनीहरुको शशक्षामा बाधा अड्चन 
पगु्ने वा स्वास््य, शारीररक, मानतसक, नैततक, सामाशजक ववकासमा हातन पगु्ने कुन ै
पतन कामबाि संरशक्षत हनु पाउन ेअतधकार हनुेछ। 

(७) कुनै पतन बालबातलकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भनाव गनव र 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सशस्त्र द्वन्त्द्व वा राजनीततक उद्देश्यको लातग प्रयोग गनव 
पाइने छैन। 
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(८) कसैले पतन सशस्त्र द्वन्त्द्व वा जस्तोसकैु प्रततकूल अवस्थामा कुन ैपतन 
बहानामा बालबातलकाको वहतको लातग प्रयोग हनु ेववद्यालय लगायतका स्थान, सेवा 
वा सवुवधामा आिमण वा सोको सञ्चालन एवम ् व्यवस्थापनमा अवरोध गनव वा 
गराउन हुँदैन। 

(९) कसैले पतन प्रचतलत कानून ववपरीत बालबातलकालाई िममा संलग्न 
गराउन पाइने छैन। 

(१०) प्रदेश सरकारले बालबातलकाको संरक्षणको लातग आवश्यक बालमैत्री 
उपायहरुको अवलम्बन गनव तथा मापदण्ड बनाई लागू गनव सक्नेछ।    

8. सूचना तथा सहभातगताको अतधकाराः (1) प्रचतलत कानून बमोशजम बालबातलकाले 
आफ्नो तथा बालबातलकासँग सम्बशन्त्धत साववजतनक वहतको सूचना, जानकारी माग 
गरेमा उनीहरुको उमेर, पररपक्वता तथा बौवर्द्क अवस्था समेतका आधारमा सरल 
भाषा र उपयकु्त माध्यममा सूचना, जानकारी उपलब्ध गराउन ु सबै सरकारी, 
गैह्रसरकारी, साववजतनक तनकाय तथा तनजी संस्थाहरुको शजम्मेवारी हनुेछ । 

 (२) आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबातलकालाई आफ्नो प्रत्यक्ष 
सरोकार रहेका र आफूलाई असर पाने ववषयमा पररवार, समदुाय, ववद्यालय वा 
अन्त्य साववजतनक तनकाय वा संस्था लगायतबाि गररने तनणवयमा सहभागी हनुे 
अतधकार हनुेछ।    

(३) उपदफा (२) बमोशजमको तनणवयमा सहभागी हुदँा बालबातलकाले व्यक्त 
गरेको ववचारलाई तनजको उमेर र पररपक्वता अनसुार उशचत स्थान ददन ुपनेछ। 

(4) प्रदेश सरकारले बाल सहभातगता सम्बन्त्धी प्रादेशशक कायवववतध तयार 
गरी कायावन्त्वयन गनेछ । 

9. अतभव्यशक्त स्वतन्त्त्रताको अतधकाराः प्रत्येक बालबातलकालाई प्रचतलत कानून बमोशजम 
स्वतन्त्त्रतापूववक आफ्नो कुरा राख्न ेअतधकार हनुेछ। 

10. संस्था खोल्न ेर शाशन्त्तपूववक भेला हनुे अतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई बाल 
अतधकारको संरक्षण तथा प्रबर्द्वनको लातग बाल क्लब, बाल सञ् जाल वा संस्था 
खोल्ने अतधकार हनुेछ। 

(२) प्रत्येक बालबातलकालाई आफ्नो सवावङ्गीण ववकास र बाल अतधकारको 
प्रचार प्रसार तथा प्रवर्द्वनका लातग शाशन्त्तपूववक भेला हनुे अतधकार हनुछे। 

(3) उपदफा (1) बमोशजम बालबातलकाले बाल क्लब, बाल सञ् जाल वा 
संस्था खोल्न चाहेमा स्थानीय कानून बमोशजम सम्बशन्त्धत स्थानीय तहमा दताव 
गनुवपनेछ ।   

(4) उपदफा (3) बमोशजमको बाल क्लबहरुको शजल्ला सञ् जाल प्रदेश 
सरकारको शजल्ला शस्थत बालबातलका हेने कायावलयमा दताव हनुेछ ।  
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(5) बालबातलकाको प्रदेश स्तरीय बाल पररषद् प्रदेश सरकारको 
बालबातलका हेने मन्त्त्रालयमा दताव हनुेछ ।  

(6) बाल क्लब, बाल सञ् जाल वा संस्थाको दताव, काम कतवव्य, अतधकार 
र सञ् चालन सम्बन्त्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ ।   

11. गोपनीयताको अतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई तनजको जीउ, आवास, सम्पशत्त, 
तलखत, त्याङ्क, व्यशक्तगत सूचना, पत्राचार र चररत्र सम्बन्त्धी ववषयमा गोपनीयताको 
अतधकार हनुेछ।    

(२) कसैले पतन बालबातलकाको चररत्रमा आघात पाने वा तनजलाई लाज, 
ग्लानी वा अपहेलना हनु े वकतसमको तनजको व्यशक्तगत सूचना, वववरण, फोिो वा 
तभतडयोको तसजवना, सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, मदु्रण, प्रदशवन, तबिी ववतरण वा कुन ै
पतन माध्यमबाि प्रवाह गनव वा गराउन हुँदैन।     

(३) बाल अदालत, प्रहरी कायावलय, संरक्षक, अतभभावक वा अन्त्य तनकायबाि 
कसूरजन्त्य कायवको आरोप लागेका वा पीतडत बालबातलकाको नाम थर,  ठेगाना, 
उमेर,  तलङ्ग, पाररवाररक पषृ्ठभतूम, आतथवक शस्थतत, कसूर तथा त्यस सम्बन्त्धमा कुन ै
कारबाही भएको भए सो लगायत बालबातलकाको पवहचान खलु्न ेवववरण गोप्य राख्न ु
पनेछ।यसरी गोप्य राशखएको बालबातलकाको वववरण कानून बमोशजम बाहेक 
अन्त्यन्त्त्र प्रयोग गररन ुहुँदैन। 

तर कुनै अध्ययन वा शोध कायवको लातग प्रकाशशत गनुव परेमा बालबातलका 
र तनजको पररवारको नाम, थर, ठेगाना तथा अन्त्य व्यशक्तगत पवहचान नखलु्न ेगरी 
उमेर वा तलङ्ग मात्र उल्लेख गरी प्रकाशन गनव सवकनेछ।     

12. अपाङ्गता भएका बालबातलकाको ववशेष अतधकाराः (१) अपाङ्गता भएका प्रत्येक 
बालबातलकालाई आफ्नो आत्मसम्मान मान प्रततष्ठा सतुनशित गने, आत्मतनभवरता 
प्रबर्द्वन गने, समाजमा सविय रुपले सहभागी हनुे तथा सम्मानजनक रुपमा बाँच्न 
पाउने अतधकार हनुेछ। 

(२) अपाङ्गता भएका बालबातलकालाई ववशेष हेरचाह पाउन े र समाजमा 
घलुतमल हनु तथा आफ्नो व्यशक्तगत ववकासका लातग शशक्षा, ततलम, स्वास््य स्याहार 
सेवा, पनुस्थावपना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्जनका अवसर प्राप्त गने 
अतधकार हनुेछ।  

(३) अपाङ्गता भएका बालबातलकालाई साववजतनक सेवा, सवुवधामा समान 
पहुँच र उपभोगको अतधकार हनुेछ। 

(4) अपाङ्गता भएका बालबातलकालाई ववशेष संरक्षण, शशक्षा, स्वास््य, 
तातलम, स्वास््य स्याहार सेवा, पनुस्थावपना सेवा, रोजगारी तयारी तथा मनोरन्त्जनका 
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अवसरको सतुनशश् चतता गने शजम्मेवारी प्रदेश सरकार माफव त स्थानीय सरकारको 
हनुेछ । 

(5) अपाङ्गता भएका बालबातलकाको तनशलु्क उपचार, शारीररक अपाङ्गता 
भएका बालबातलकालाई तनाःशलु्क अपाङ्गता बालमैत्री ददवा स्याहार केन्त्द्र, 
बालबातलकाको जन्त्मजात अपाङ्गता हनु े नहनु े सम्बन्त्धमा तनाःशलु्क जाँच गने 
व्यवस्थाको सतुनशश् चतता प्रदेश सरकारले गनेछ। 

13. पोषण एवम ्स्वास््यको अतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई उशचत पोषण, सफा 
र  स्वच्छ खानेपानी तथा दईु वषवसम्मका बालबातलकालाई स्तनपानको समेत 
अतधकार हनुेछ।   

(२) गभववती मवहला, स्तनपान गराउने आमा र बालबातलकालाई रोगबाि 
बच्न आवश्यक खोपहरू तलन पाउने र राविय मापदण्ड अनरुूपको शारीररक तथा 
मानतसक स्वास््य सेवा उपभोग गनव पाउने र उमेर एवम ्पररपक्वताको स्तर अनसुार 
प्रजनन तथा प्रजनन स्वास््य सम्बन्त्धी जानकारी पाउने अतधकार हनुेछ। 

(3) प्रत्येक बालबातलकालाई आधारभतू स्वास््य उपचार तनाःशलु्क र 
उपलब्ध स्रोत, साधनको आधारमा ववशशवष्टकृत बाल स्वास््य उपचार तनाःशलु्क 
रूपमा प्राप् त गने अतधकार हनुेछ। 

(4) प्रदेश सरकारले बालबातलकाको स्वास््यको अतधकारको लातग प्रचतलत 
कानून बमोशजम अतनवायव खोप स्वास््य सेवा, वालमैत्री एम्बलेुन्त्स सेवा लगायतका 
सेवा सञ् चालन गनेछ।  

(5) ववपन्त् न, तसमान्त्तकृत, दतलत तथा अपाङ्गता भएका बालबातलकालाई 
तोवकए बमोशजम पोषण भत्ता उपलब्ध हनुेछ ।  

14. खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सासं्कृततक अतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई तनजको 
उमेर र रुशच अनसुारको खेल खेल्ने र खेलकुदमा सहभागी हनुे अतधकार हनुेछ।    

(२) प्रत्येक ववद्यालयले पठनपाठन बाहेकको समयमा खेलकुदमा सहभागी 
हनु बालबातलकालाई प्रोत्साहन गने र त्यसको लातग आवश्यक उपयकु्त खेलकुद 
स्थल र खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गनुव पनेछ।     

(३) प्रत्येक बालबातलकालाई आफ्नो उमेर, रुशच र आवश्यकता अनसुार 
बालमैत्री मनोरञ्जन गने अतधकार हनुेछ।   

(४) प्रत्येक बालबातलकालाई आफ्नो वहत प्रततकूल नहनु ेगरी आफ्नो धमव, 
संस्कृतत, चलन, रीततररवाज र आस्था अनरुूप साँस्कृततक वियाकलापमा भाग तलन े
अतधकार हनुेछ।  
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15. प्रारशम्भक बालववकास तथा शशक्षाको अतधकाराः (१) छ वषव मतुनका बालबातलकालाई 
आफ्नो उमेर र ववकासको स्तर अनसुार बालमैत्री वातावरणमा उपयकु्त ढङ्गले तसक्न 
पाउने तथा प्रारशम्भक बाल ववकासको अतधकार हनुेछ।   

 (२) प्रत्येक बालबातलकालाई प्रचतलत कानून बमोशजम आधारभतू तहसम्मको शशक्षा 
अतनवायव र तनाःशलु्क तथा माध्यतमक तहसम्मको शशक्षा तनाःशलु्क रुपमा बालमैत्री 
वातावरणमा पाउन ेअतधकार हनुेछ। 

(३) प्रत्येक बालबातलकालाई आफ् नो ववशेष शारीररक तथा मानतसक अवस्था 
अनसुार प्रचतलत कानून बमोशजम उपयकु्त अध्ययन सामग्री तथा शशक्षण ववतध माफव त ्
शशक्षा पाउन ेअतधकार हनुेछ। 

(4) पररवारमा चरम गररबी, ववपन्त् न, तसमान्त्तकृत, ववपद् वा महामारीबाि 
प्रभाववत, अपाङ्गता भएका, पररवार पवहचान नभएका, बैदेशशक रोजगारीको िममा 
अतभभावकको मतृ्यू भएका, उच् च जोशखममा रहेका वा वहंसा र शोषणमा परर तत्काल 
पररवारमा पनुस्थावपन हनु नसकेका र दतलत बालबातलकालाई उपयकु्त छात्रवृशत्त 
सवहतको तनाःशलु्क शशक्षा पाउने अतधकार हनुेछ । 

(5) प्रदेश सरकारले बालबातलकाको ववद्यालय छोड्न ेदरलाई न्त्यूनीकरण 
गनव आवश् यक कायवयोजना तयार गनेछ।   

पररच्छेद-३ 

बालबातलकाप्रततको दावयत्व 

16. बालबातलकाको सवोत्तम वहतलाई प्राथतमकता ददन ु पनेाः (१) बालबातलकासँग 
सम्बशन्त्धत कायव गने प्रत्येक तनकाय तथा संस्थाका अतधकारीले हरेक काम कारबाही 
गदाव बालबातलकाको सवोत्तम वहतलाई प्राथतमकता ददई आवश्यक बालमैत्री प्रविया 
अपनाउन ुपनेछ।     

(२) जीवन जोशखममा भएका बालबातलकालाई तत्काल सहयोग गनुव सबैको 
दावयत्व हनुेछ।  

(३) बाल अदालत वा बालकल्याण अतधकारीले बालबातलकाको वैकशल्पक 
हेरचाह सम्बन्त्धी व्यवस्था गदाव  बालबातलकालाई बाब,ु आमा वा संरक्षकबाि अलग 
गनुव पदाव र बाब ुआमाको सम्बन्त्ध ववच्छेद भई छोराछोरीको हेरचाह तथा पालनपोषण 
कसले गने भने्न तनणवय गदाव बालबातलकाको धमव, संस्कृतत, भाषा, पवहचान, जीवन 
रक्षाको सतुनशश् चतता, पाररवाररक सशन्त् नकिता कायम रहने अवस्था, स्वयं 
बालबातलकाको धारणा तथा स्वेच्छापूणव सहमतत लगायतका ववषयलाई ध्यानमा राशख 
उच्चतम वहत तनधावरण प्रविया अवलम्बन गनुव पनेछ। 
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(४) बालबातलका रहने वा बालबातलकालाई सेवा प्रदान गने साववजतनक र 
तनजी सामाशजक संस्थाले भौततक संरचना तनमावण वा ममवत सम्भार गदाव बाल तथा 
अपाङ्गमैत्री हनुे गरी आवश् यक व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ। 

17. पररवार वा संरक्षकको दावयत्वाः (१) बालबातलकाको हेरचाह, पालनपोषण र वृशत्त 
ववकासमा बाब ुर आमा दवैुको समान दावयत्व हनुेछ।  

(२) बालबातलकालाई हेरचाह, पालनपोषण र संरक्षण गनुव, शशक्षा, स्वास््य 
उपचार लगायत व्यशक्तत्व ववकासका अवसर उपलब्ध गराउन,ु माया ममतापणूव 
वातावरण उपलब्ध गराउन ुर सतुनशित भववष्यको लातग उशचत मागवदशवन गनुव प्रत्येक 
बाबआुमा, पररवारका अन्त्य सदस्य वा संरक्षकको दावयत्व हनुेछ।   

(३) बाब,ु आमा, पररवारका अन्त्य सदस्य वा संरक्षकले ववद्यालय जान े
उमेरका प्रत्येक बालबातलकालाई ववद्यालयमा भनाव गराई शशक्षा आजवनका लातग 
समशुचत वातावरण उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(४) बाबआुमा, पररवारका अन्त्य सदस्य वा संरक्षकले बालबातलकाको शशक्षा, 
स्वास््य तथा शारीररक वा मानतसक ववकासमा असर पने गरी िम गराउन ुहुँदैन।  

(५) बाब,ु आमा, पररवारका अन्त्य सदस्य वा संरक्षकले छ वषव उमेर नपगेुका 
बालबातलकालाई तनवास वा अन्त्य स्थानमा एक्लै छाड्न वा उमेर पगेुको व्यशक्तको 
साथमा नलगाई एक्लै अन्त्यत्र पठाउन हुँदैन। 

18. प्रदेश सरकारको दावयत्वाः (१) बालबातलकाको हक वहतको संरक्षण र प्रवर्द्वन तथा 
बाल अतधकार कायावन्त्वयनका लातग प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहसँगको 
समन्त्वय र सहकायवमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था 
तमलाउनेछ।  

(२) भौगोतलक, आतथवक, सामाशजक, साँस्कृततक रुपमा वा अन्त्य कुन ै
कारणले पछातड परेका वा अपाङ्गता भएका बालबातलकाको समग्र ववकासको लातग 
प्रदेश सरकारले ववशेष कायविम सञ्चालन गनेछ।  

(३) प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहसँगको समन्त्वय र सहकायवमा 
प्रचतलत कानूनले तोकेका लशक्षत वगव, समदुाय तथा क्षेत्रका बालबातलकाका लातग 
आवश्यकतानसुार ववशेष शशक्षा, दूर शशक्षा, व्यावसावयक शशक्षा र अनलाइन शशक्षा 
लगायत शशक्षा सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तमलाउन सक्नेछ।  

 (४) बालबातलकाको बाँच्न पाउने तथा संरक्षणको अतधकारको रक्षा र 
उनीहरुको ववकास तथा अथवपूणव सहभातगताको प्रवर्द्वनका लातग प्रदेश सरकारले 
संघ र स्थानीय तहसँग समन्त्वय र सहकायव गनेछ। 
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(५) प्रदेश सरकारले सङ्घ तथा स्थानीय तहसँगको समन्त्वयमा सडक 
बालबातलकाको संरक्षणको लातग मापदण् ड बनाई आवश्यक उपायहरु अवलम्बन 
गनव सक्नेछ। 

(६) प्रदेश सरकारले सङ्घ, स्थानीय तह वा सरोकारवाला संघसंस्थासँगको 
समन्त्वयमा ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबातलकाको पालनपोषण र 
स्वास््य लगायतका आधारभतू आवश्यकताहरुको लातग आवश्यक व्यवस्था 
तमलाउनेछ।  

19. सञ् चार क्षते्रको दावयत्वाः बाल अतधकारको उल्लङ्घन र बालबातलकाको वहत प्रततकूल 
नहनुे गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गनुव सञ्चार क्षेत्रको दावयत्व हनुछे।   

 

पररच्छेद-४ 

बाल न्त्याय सम्बन्त्धी व्यवस्था  

 

20. कसूरजन्त्य कायवको अनसुन्त्धान गदाव ववचार गनुव पने कुराहरुाः अनसुन्त्धान अतधकारीले 
कसूरजन्त्य कायवको अनसुन्त्धान गने तसलतसलामा यस ऐनमा अन्त्यन्त्त्र उल्लेशखत 
कुराका अततररक्त देहायका कुराहरु ववचार गनुव पनेछाः- 

(क) बालबातलकालाई असर पने कुन ैतनणवय गनुव अशघ तनजको धारणा 
बझु्ने, 

(ख) बालबातलकाको वहत र स्वाथव जोतडएको कुन ै पतन ववषयमा 
तनणवय गनुव अशघ तनजको बाब,ु आमा, पररवारका अन्त्य सदस्य 
वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाई राख्न ेअवसर ददने, 

(ग) बालबातलकाको उमेर, बौवर्द्क ववकासको स्तर, आस्था र 
सांस्कृततक मूल्य मान्त्यता अनरुुपको बोली, वचन र व्यवहार 
गने, 

(घ) बालबातलकासँग संवाद गदाव तनजले चाहेको भाषामा गने र 
आवश्यकता अनसुार दोभाषकेो सहयोग तलने। 

 

21. बालबातलकालाई तनयन्त्त्रणमा तलनेाः (१) कसूरजन्त्य कायवको सूचना प्राप्त भएमा 
अनसुन्त्धान अतधकारीले यथाशीघ्र सोको जानकारी बालबातलकाको पररवारका सदस्य, 
संरक्षक वा नशजकको नातेदारलाई ददन ुपनेछ। 

 (२) कसूरजन्त्य कायवको सूचना प्राप्त भएमा अनसुन्त्धान अतधकारीले 
यथाशीघ्र सो कसूरको सम्बन्त्धमा अनसुन्त्धान प्रारम्भ गनुव पनेछ।त्यसरी अनसुन्त्धान 
गदाव कसूरजन्त्य कायवको आरोप लागेको बालबातलकालाई अनसुन्त्धानको लातग 
तनयन्त् त्रणमा नतलई नहनु ेदेशखएमा अनसुन्त्धान अतधकारीले त्यस्तो बालबातलकालाई 
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तनयन्त्त्रणमा तलन सक्नेछ।यसरी बालबातलकालाई तनयन्त्त्रणमा तलदँा उनीहरुको 
शारीररक, बौवर्द्क, मानतसक अवस्था र पररपक्वताको स्तरलाई ध्यान ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम तनयन्त्त्रणमा तलइएका बालबातलकालाई सम्भव 
भएसम्म बाल मनोववज्ञ वा बाल वहत सम्बन्त्धी काम गने व्यशक्तसँग सम्पकव  गराई 
आवश्यक परामशव सेवा उपलव्ध गराउन ुपनेछ।   

 (४) उपदफा (२) बमोशजम अनसुन्त्धान अतधकारीले बालबातलकालाई 
तनयन्त्त्रणमा तलँदा बल प्रयोग गनव पाउने छैन। 

तर बालबातलकालाई तनयन्त्त्रणमा तलन आवश्यक पने न्त्यूनतम बल प्रयोग 
गनव बाधा पने छैन। 

(५) उपदफा (२) बमोशजम तनयन्त्त्रणमा तलइएको बालबातलकालाई प्रचतलत 
कानून बमोशजम ददशान्त्तर गनव सक्न ेभएमा अनसुन्त्धान अतधकारीले प्रचतलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन त्यस्तो बालबातलकासँग आफैले बयान तलन 
सक्नेछ। 

(६) उपदफा (२) बमोशजम तनयन्त्त्रणमा तलइएको बालबातलकालाई बाल 
अदालतको अनमुततले एक पिकमा पाँच ददनमा नबढ्ने गरी एक्काइस ददनसम्म 
तनगरानी कक्षमा राख्न सवकनेछ।  

 (७) उपदफा (६) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कसूरजन्त्य 
कायवको आरोप लागेको बालबातलकाको शारीररक अवस्था, उमेर, कसूरजन्त्य कायव 
गदावको पररशस्थतत वा तनगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा तनजलाई तनगरानी 
कक्षमा राख्न उपयकु्त छैन भने्न बाल अदालतलाई लागेमा बाल अदालतले खोजेको 
बखत उपशस्थत गराउन े शतवमा त्यस्तो बालबातलकालाई तनजको बाब,ु आमा, 
पररवारका अन्त्य सदस्य वा संरक्षक र तनजहरु नभए बालबातलकाको हक वहतको 
संरक्षण गने कायवमा संलग्न सामाशजक संस्था वा बाल सधुार गहृको शजम्मा लगाई 
मदु्दाको अनसुन्त्धान गने आदेश ददन सक्नेछ। 

(८) अनसुन्त्धान अतधकारीले तनयन्त्त्रणमा तलएका बालबातलकालाई सोधपछु 
गदाव तनजको बाबआुमा वा संरक्षक वा बालकल्याण अतधकारी वा कानून व्यवसायीको 
उपशस्थततमा बालमैत्री वातावरणमा गनुव पनेछ। 

 

22. तनगरानी कक्षको स्थापना सम्बन्त्धी व्यवस्थााः (१) कसूरजन्त्य कायवको आरोपमा 
तनयन्त्त्रणमा तलइएका बालबातलकालाई अनसुन्त्धान अवतधभर राख्न ेप्रयोजनको लातग 
प्रदेश सरकारले तनगरानी कक्ष स्थापना गनव सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम तनगरानी कक्ष स्थापना नभएसम्मको लातग 
प्रत्येक शजल्ला प्रहरी कायावलयमा अलग्गै कक्षको व्यवस्था गररनेछ र त्यस्ता 
बालबातलकालाई वयस्क थनुवुासँग राशखने छैन। 

(३) अनसुन्त्धानका लातग तनयन्त्त्रणमा तलइएका बालबातलकालाई 
आवश्यकतानसुार बालमनोववज्ञको परामशव तथा मनोसामाशजक सहयोग उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

(४) तनगरानी कक्षमा राशखन े बालबातलकाको सहयोगका लातग त्यस्तो 
बालबातलकाको पररवारका कुनै सदस्यसँगै बस्न चाहेमा अनसुन्त्धान अतधकारीले 
आवश्यकतानसुार समय र शतव तोकी सँगै बस्न अनमुतत ददन सक्नेछ। 

(५) तनगरानी कक्षको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनगुमन 
सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

23. अनसुन्त्धान सम्बन्त्धी ववशेष व्यवस्थााः (१) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापतन प्रदेश सरकारले बालबातलका उपर आरोप लागेको कसूरजन्त्य कायवको 
अनसुन्त्धान गनव छुटै्ट इकाइ गठन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम छुटै्ट इकाइ गठन नभएसम्म प्रदेश सरकारले 
शजल्ला प्रहरी कायावलयमा कायवरत बाल न्त्याय सम्बन्त्धी तातलम प्राप्त कमवचारीलाई 
सो कायव गनव तोक्न सक्नेछ। 

24. पीतडत बालबातलकाका अतधकाराः पीतडत बालबातलकालाई अनसुन्त्धानको हरेक 
चरणमा देहाय बमोशजमका बाल अनकूुल न्त्यायको अतधकार हनुेछाः- 

(क) आफूले बझु्न ेभाषामा जानकारी पाउने, 
(ख) सहभागी वा संलग्न हनुे, 
(ग) व्यशक्तगत पररचयात्मक वववरण गोप्य राख्न पाउन,े 

(घ) पीडकबाि मनातसब मावफकको क्षततपूततव भराई पाउने, 
 तर यस खण्डले पीतडतले राज्यबाि क्षततपूततव पाउन सक्न े

अवसरलाई सीतमत पारेको मातनन ेछैन। 

(ङ) तनाःशलु्क कानूनी सहायता तथा आवश्यकतानसुार 
मनोसामाशजक परामशव सेवा पाउन े र चाहेमा अलग्गै कानून 
व्यवसायी राख्न पाउन,े 

(च) अनसुन्त्धान गने तनकायले प्रयोग गने भाषा पीतडतले नबझु्न े
भएमा तनाःशलु्क दोभाषे, सांकेततक भाषा ववज्ञ वा अनवुादको 
सवुवधा पाउने, 

(छ) अनसुन्त्धान गने तनकायले गरेको तनणवय तथा आदेश लगायतका 
कागजातहरुको प्रतततलवप तनाःशलु्क पाउने, 
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(ज) पीडक वा तनजको पक्षबाि हनु सक्ने हातनबाि सरुशक्षत हनु 
प्रहरी संरक्षण पाउन,े 

(झ) कारवाहीका बखत आवश्यकतानसुार प्रततवादीको उपशस्थततलाई 
अप्रत्यक्ष तलु्याउन पाउने। 

25. ददशान्त्तर गदाव ववचार गनुवपनेाः ददशान्त्तर गदाव देहायका कुरा ववचार गनुव पनेछाः- 
(क) बालबातलकाले कसूरजन्त्य कायव गरेको स्वीकार गरेको, 
(ख) सम्बशन्त्धत बालबातलका, तनजको बाब,ु आमा र बाबआुमा नभए 

पररवारका अन्त्य सदस्य वा संरक्षकको सहमतत, 

(ग) पीतडत पक्षको यथासम्भव पनुस्थावपना हनु ेगरी तनजको सहमतत 
प्राप्त भएको, 

(घ) कसूरजन्त्य कायवको प्रकृतत र सो कायव गदावको पररशस्थतत, 
घिनाको गाम्भीयवता, बालबातलकाको उमेर, पररपक्वता र 
बौवर्द्क स्तर, पाररवाररक वातावरण तथा पीतडतलाई पगेुको 
क्षतत र तनजको पनुस्थावपनालाई आधार तलन ुपने। 

26. ददशान्त्तर गदाव अवलम्बन गररने प्रवियााः (१) ददशान्त्तर गदाव बालबातलकाको इच्छा 
समेतलाई ववचार गरी देहाय बमोशजमको एक वा एक भन्त्दा बढी उपयकु्त प्रविया 
अवलम्बन गररनेछाः- 

(क) बालबातलकालाई पीतडतसँग मेलतमलाप वा समझदारी कायम 
गराउने, 

(ख) बालबातलकालाई गल्ती महससु गनव लगाउने, 
(ग)    बालबातलका र तनजको पररवारलाई आवश्यक परामशव ददन,े 

(घ) बालबातलकालाई कुनै सामदुावयक सेवामा पठाउने, 
(ङ)    बालबातलकाको हेरचाह र संरक्षण गनव कुन ैसंस्थामा पठाउने, 
(च) बालकल्याण अतधकारीको सपुररवेक्षण र तनदेशनमा रहन ेगरी 

बालबातलकालाई छाड्ने, 
(छ)  बालबातलकालाई बाब,ु आमा, पररवारको अन्त्य सदस्य वा 

संरक्षकको शजम्मा लगाउन,े 

(ज)  बालबातलकालाई कुनै तातलम वा शैशक्षक कायविममा सहभागी 
गराउने। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोशजमको 
कुनै प्रविया अवलम्बन गरी ददशान्त्तर गदाव अवतध समेत तोवकनेछ। 
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(३) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोशजमको प्रविया 
अवलम्बन गरी ददशान्त्तर गदाव कसूरजन्त्य कायव गरे बापत ्बालबातलकालाई हनु 
सक्ने अतधकतम सजाय भन्त्दा बढी अवतध हनु ेगरी ददशान्त्तर गररने छैन। 

(४) अनसुन्त्धान अतधकारीले बालबातलकालाई ददशान्त्तर गनुव अशघ 
बालमनोववज्ञ र बाल ववशेषज्ञबाि बालबातलकाको शारीररक तथा मानतसक अवस्था 
र समाजसेवीबाि बालबातलकाको आतथवक, साँस्कृततक अवस्था तथा पररवेशको 
अध्ययन र वविषेण गनव लगाई प्रततवेदन तलन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोशजम अनसुन्त्धान अतधकारीले बालबातलकालाई 
ददशान्त्तर गरेको जानकारी आफ्नो मातथल्लो तनकायलाई ददन ुपनेछ। 

(६) कसूरजन्त्य कायवको आरोप लागेका बालबातलकालाई ददशान्त्तर गररएमा 
त्यस्तो वववादको अन्त्त्य हनुेछ र सोको औपचाररक न्त्यावयक प्रविया समाप्त भएको 
मातननेछ। 

(७) ददशान्त्तर गने अनसुन्त्धान अतधकारीले ददशान्त्तर गररएको बालबातलका 
ददशान्त्तर प्रवियामा तनरन्त्तर रुपमा सहभागी भए नभएको कुराको अनगुमन प्रोवेशन 
अतधकारी माफव त गने व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ। 

(८) बालबातलकालाई ददशान्त्तर गदाव पीतडतलाई भएको हातन नोक्सानी 
वापत देहाय बमोशजम गनव सवकनेछाः- 

(क) पीतडतलाई क्षततपूततव ददन ेवा वास्तववक हातन नोक्सानी भराई 
ददने, 

(ख) कसूरजन्त्य कायवबाि प्राप्त सम्पशत्त, मनुाफा वा सामग्री सम्बशन्त्धत 
धनीलाई वफताव गनव लगाउने। 

(९) ददशान्त्तर सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

27. बाल न्त्याय सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्थााः कसूर, अतभयोजन, क्षततपूततव, सजाय लगायतका 
बाल न्त्याय सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ।  

पररच्छेद-5 
बालबातलकाको ववशेष संरक्षण र पनुस्थावपना 

28. ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबातलकााः (१) देहायका बालबातलकालाई 
ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबातलका मातननेछ:-  

(क) अनाथ बालबातलका,  
(ख) अस्पताल वा अन्त्य कुन ैसाववजतनक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा 

छातडएका वा फेला परेका वा बाबआुमाबाि अलशग्गएका वा 
बाबआुमा पत्ता नलागी बेवाररसे भएका बालबातलका, 



खण्ड ०५) अरर ०२,  प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।०१।०५ 

18 
 

(ग) बाबआुमालाई गम्भीर शारीररक वा मानतसक अपाङ्गता वा 
अशक्तता भएको कारण उशचत हेरचाह नपाएका बालबातलका, 

(घ) कानूनी वववादमा परेका बालबातलकामध्ये ददशान्त्तर प्रविया 
अन्त्तगवत वैकशल्पक हेरचाहको लातग तसफाररस भएका 
बालबातलका, 

(ङ) थनुामा रहेका वा बन्त्दी बाब ु वा आमासँग आशित भई 
कारागारमा रहेका बालबातलका, 

(च) जबरजस्ती करणी वा कानून बमोशजम सजाय हनु ेहाडनाताबाि 
जशन्त्मएको शशशलुाई आफूले पालनपोषण गनव नसक्न ेभनी बाल 
कल्याण अतधकारी वा बालअतधकार सतमतत समक्ष तनवेदन 
परेका बालबातलका, 

(छ) बाब,ु आमा वा अतभभावकबाि दवु्यववहार, वहंसा वा बेवास्ता 
भएको कारणले बालबातलकाको उच्चतम वहतका लातग 
पररवारबाि अलग गररएका बालबातलका, 

(ज) जबरजस्ती वा बँधवुा प्रकृततका वा जोशखमपूणव वा तनकृष्ट 
प्रकृततको वा प्रचतलत कानून ववपरीत िममा संलग्न भई 
जीवनयापन गरररहेका, धूमपान, मद्यपान एवम ् अन्त्य 
लागूऔषधको कुलतमा फसेका वा एच.आई.भी. सङ्क्ितमत वा 
प्रभाववत बालबातलका, 

(झ) गम्भीर शारीररक वा मानतसक स्वास््य समस्या वा गम्भीर 
अपाङ्गता भएका कारण जीवन जोशखममा रही बाबआुमा वा 
पररवारबाि उपचारको व्यवस्था हनु नसकेका वा सामान्त्य 
जीवनयापन गनव कदठनाई भएका बालबातलका, 

(ञ) बालबातलका ववरुर्द्को कसूरबाि पीतडत भएका वा त्यस्तो 
जोशखममा रहेका बालबातलका, 

(ि) ववपद् वा सशस्त्र द्वन्त्द्वका कारणले बाबआुमा दवैु वा बाबआुमा 
मध्ये एक गमुाएको वा आफू नै शारीररक वा मानतसक रूपमा 
आघात परेका वा अपाङ्गता भएका बालबातलका, 

(ठ) ववपन्न दतलत समदुायका बालबातलका, 
(ड) नेपाल सरकारको मवहला, बालबातलका तथा ज्येष्ठ नागररक 

मन्त्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वा 
मन्त्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ववशेष 
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संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबातलका भनी तोकेका अन्त्य 
बालबातलका। 

(ढ) यौतनक तथा लैंतगक अल्पसंख्यक बालबातलका, 
(ण) वैदेशशक रोजगारीका िममा आमा, बाब ुवा संरक्षक गमुाएका 

बालबातलका, 
(त) वैदेशशक रोजगारीमा गएको ितमक मवहला अतनशच्छत गभववती 

भई वा त्यसरी जशन्त्मएको बच्चा सवहत स्वदेश फकेकोमा त्यसै 
कारणबाि पाररवाररक बवहष्करणमा परेका बालबातलका। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमका बालबातलकालाई आवश्यकता अनसुार 
उर्द्ार, अस्थायी संरक्षण, स्वास््य उपचार, मनोसामाशजक सहयोग, पाररवाररक 
पनुतमवलन, पनुस्थावपना, वैकशल्पक हेरचाह, पररवार सहयोग, सामाशजक सरुक्षा, 
सामाशजकीकरण लगायत अन्त्य सेवा तथा सहयोग तोवकए बमोशजम हनुछे। 

(3) प्रदेश सरकारले उपदफा (1) बमोशजमका बालबातलकाको पररवारलाई 
सक्षम बनाउन आयआजवन, उद्यमशीलता र जीववकोपाजवनको सतुनशश् चतताको लातग 
आवश्यक कायवयोजना तयार गनेछ।   

29. वैकशल्पक हेरचाह सम्बन्त्धी व्यवस्थााः (1) दफा 28 को उपदफा (1) बमोशजमका 
बालबातलकालाई वैकशल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबातलका मातननेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमका बालबातलकालाई देहायको प्राथतमकताको 
आधारमा तोवकए बमोशजम वैकशल्पक हेरचाहको व्यवस्था तमलाइनेछाः- 

(क)  बालबातलकाको आमा वा बाबकुो तफव का नातेदार, 

(ख)  बालबातलकालाई हेरचाह गनव इच्छुक पररवार वा व्यशक्त, 

(ग)  बालबातलकालाई पररवारमा आधाररत हेरचाह गने संस्था, 
(घ)  बाल गहृ।   

(३) वैकशल्पक हेरचाह सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुछे। 

30. संरक्षक तनयकु्त गने वा तोक्नेाः दफा २९ बमोशजम वैकशल्पक हेरचाह सेवा प्रदान 
गदाव प्रचतलत कानून बमोशजम संरक्षक तनयकु्त गरी वा तोकी हेरचाहको व्यवस्था 
तमलाउन ुपनेछ। 

31. बाल गहृको स्थापना तथा सञ् चालनाः (१) ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका 
बालबातलकाको संरक्षण गने प्रयोजनका लातग प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार 
बाल गहृको स्थापना तथा सञ् चालन गनव सक्नेछ।  

(२) प्रदेश सरकारले सामाशजक संघसंस्थालाई बालगहृ स्थापना तथा 
संञ्चालन गनव अनमुतत ददन सक्नेछ। 
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम स्थापना भएका बालगहृको स्थापना, 
सञ् चालकको योग्यता, सञ्चालन अनमुतत, नवीकरण, वगीकरण, व्यवस्थापन, सञ्चालन 
मापदण्ड र अनगुमन सम्बन्त्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

(४) दफा २९ र ४६ बमोशजम बाहेक बालबातलकालाई बाल गहृमा राख्न 
पाइने छैन। 

(५) कसैले स्वीकृतत नतलई बाल गहृ स्थापना वा सञ्चालन गरेमा मन्त्त्रालयले 
त्यस्तो बाल गहृ बन्त्द गरी संलग्न व्यशक्त तथा संस्थालाई एक लाख रुपैंयासम्म 
जररवाना गनव सक्नेछ र प्रचतलत कानून बमोशजम थप अन्त्य कारवाही गनव सक्नेछ। 
यसरी बालगहृ बन्त्द गदाव सो बालगहृमा रहेका बालबातलकाको वैकशल्पक व्यवस्था 
गनुवपनेछ। 

32. बाल गहृमा राख्न े अवतधाः ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबातलकाको 
उपयकु्त पनुस्थावपना नभएसम्म वा त्यस्तो बालबातलकाको उमेर अठार वषव पूरा 
नभएसम्म तनजलाई आवासीय बाल गहृमा राशखनेछ। 

33. पनुतमवलनको व्यवस्थााः बाल गहृमा रहेका बालबातलकाको बाबआुमा वा अतभभावक 
पत्ता लागेमा र बालबातलकाको सवोत्तम वहत हनुे देशखएमा पाररवाररक पनुतमवलन 
गराउन ुपनेछ। त्यसरी पनुतमवलन गराएको जानकारी सम्बशन्त्धत स्थानीय तहलाई 
ददन ुपनेछ।  

34. पनुस्थावपना तथा सामाशजक पनुएवकीकरण सम्बन्त्धी व्यवस्थााः बाल गहृमा रहेका 
बालबातलकाको पनुस्थावपना तथा सामाशजक पनुएवकीकरण गने दावयत्व सम्बशन्त्धत 
बाल गहृको हनुेछ। यसरी पनुएवकीकरण गदाव बालगहृले सम्बशन्त्धत तनकायसँग 
समन्त्वय गनुवपनेछ। 

35. संस्था प्रमखु शजम्मेवार हनुेाः (१) यस पररच्छेद बमोशजम कुन ैसंस्थाले संरक्षकको 
शजम्मेवारी पाएको भएमा त्यस्तो संस्था प्रमखु बालबातलकाको संरक्षण, हेरचाह तथा 
पालनपोषणको लातग अशन्त्तम शजम्मवेार मातननेछ। 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लातग "संस्था प्रमखु" भन्नाले त्यस्तो संस्थाको 
प्रमखु कायवकारी अतधकृत वा सो हैतसयतमा काम गने अध्यक्ष, प्रबन्त्ध तनदेशक वा 
संस्थाको तनयमानसुार तोवकएको अन्त्य कुन ैअतधकृत सम्झन ुपछव।   

(२) संरक्षकको शजम्मेवारी पाएको संस्थाले तोवकएको शतव र प्रविया ववपरीत 
कायव गरेमा त्यस्तो संस्थालाई तोवकएको अतधकारीले कुन शतव उल्लंघन गरेको हो 
सो समेत खलुाई बालबातलकाको संरक्षण कायव गनव रोक लगाउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम रोक लगाइएको संस्थाले अपेशक्षत सधुार गरेको 
कुरा अनगुमनबाि पवुष्ट भएमा तोवकएको अतधकारीले बालसंरक्षण सम्बन्त्धी कायवमा 
लगाइएको रोक फुकुवा गनव सक् नछे। 
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36. बाल संरक्षण सम्बन्त्धी मापदण् डाः (१) ववद्यालय, बालबातलकासँग प्रत्यक्ष काम गने 
प्रत्येक साववजतनक तनकाय, तनजी क्षेत्र तथा सामाशजक संस्थाहरुले बालबातलका 
ववरुर्द्को वहंसा वा बाल यौन दवु्यववहारको रोकथाम गनव, बालबातलकाको संरक्षण 
सतुनशश् चत गनव र उजूरीको तत्काल कारवाही गनवको लातग संस्थागत तहमा बाल 
संरक्षण मापदण् ड तनमावण गरी लागू गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनमावण गररएको बाल संरक्षण मापदण् ड 
कायावन्त्वयन गनुव ववद्यालय, प्रत्येक साववजतनक तनकाय, तनजी क्षेत्र तथा सामाशजक 
संस्थाका प्रमखुको दावयत्व हनुेछ। 

37. अनगुमन सम्बन्त्धी व्यवस्थााः (१) ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका 
बालबातलकाको हेरचाह गने व्यशक्त, पररवार वा संस्थाले प्रदान गरेको सेवाको 
गणुस्तर सतुनशित गनव मन्त्त्रालयले तनयतमत अनगुमन र मूल्याङ्कन गनव वा गराउन 
र आवश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ।  

(२) शजल्ला बाल अतधकार सतमततले शजल्लाभरका बालबातलकाको समग्र 
शस्थतत र उपलब्ध सेवाको गणुस्तर तथा प्रभावकाररताका सम्बन्त्धमा आवतधक रुपमा 
तनरीक्षण र अनगुमन गनेछ।  

38. प्रततवेदनाः (१) यस ऐन बमोशजम बालबातलकाको हेरचाह र पालनपोषण गनव शजम्मा 
तलएका व्यशक्त, संरक्षक वा संस्थाले बालबातलका सम्बन्त्धी वववरण अधववावषवक र 
वावषवक रुपमा सम्बशन्त्धत स्थानीय बाल अतधकार सतमतत र शजल्ला बाल अतधकार 
सतमतत समक्ष पेश गनुव पनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त वववरणको आधारमा स्थानीय बाल 
अतधकार सतमततले वावषवक रुपमा शजल्ला बाल अतधकार सतमतत र प्रदेश बाल 
अतधकार सतमतत समक्ष प्रततवेदन पशे गनुव पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त वववरणको आधारमा शजल्ला बाल अतधकार 
सतमततले अधववावषवक र वावषवक रुपमा प्रदेश बाल अतधकार सतमतत समक्ष प्रततवेदन 
पेश गनुव पनेछ। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोशजमको वववरणको ढाँचा तोवकए 
बमोशजम हनुेछ।  

पररच्छेद-6 

संस्थागत व्यवस्था 

39. प्रदेश बालअतधकार सतमतताः (१) बालबातलकाको अतधकार तथा हक वहतको संरक्षण, 

सम्बर्द्वन र प्रवर्द्वन गने सम्बन्त्धमा आवश्यक कायव गनव देहाय बमोशजमको एक 
प्रदेश बाल अतधकार सतमतत रहनेछाः-  
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(क) मन्त्त्री, सामाशजक ववकास मन्त्त्रालय                - अध्यक्ष 

(ख) सशचव, मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायावलय      - सदस्य  

(ग) सशचव, आन्त्तररक मातमला हेने मन्त्त्रालय        - सदस्य   

(घ) सशचव, सामाशजक ववकास मन्त्त्रालय                 - सदस्य 

(ङ) सशचव, स्वास््य हेने मन्त्त्रालय                    - सदस्य  

(च) प्रमखु, प्रदेश प्रहरी कायावलय               - सदस्य  

(छ) अध्यक्षले तोकेको शजल्ला समन्त्वय सतमततको 
प्रमखु वा उपप्रमखु मध्येबाि एक जना              -  सदस्य 

(ज)  अध्यक्षले तोकेको नगरपातलकाको प्रमखु वा  

उपप्रमखु मध्येबाि एक जना                     - सदस्य 

(झ) अध्यक्षले तोकेको गाउँपातलकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष  

मध्येबाि एक जना                            - सदस्य 

(ञ) बालबातलकाको क्षेत्रमा योगदान परु् याएका व्यशक्त वा  

ववशेषज्ञहरु मध्येबाि अध्यक्षले मनोनीत गरेका कम्तीमा  

एक जना मवहला सवहत दईु जना                 - सदस्य  

(ि) अध्यक्ष, गैसस महासंघ, गण्डकी प्रदेश             - सदस्य  

(ठ) अध्यक्ष, प्रदेश बाल पररषद्                      - सदस्य  

(ड) सम्बशन्त्धत महाशाखा प्रमखु, सामाशजक ववकास मन्त्त्रालय -सशचव 

(2) सतमततले आवश्यकता अनसुार शजल्ला बाल अतधकार सतमततका अध्यक्ष 
वा अन्त्य व्यशक्तहरुलाई बैठकमा आमन्त्त्रण गनव सक्नेछ।  

(3) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोशजम मनोनीत सदस्यहरूको पदावतध 
चार वषवको हनुेछ। 

(4) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोशजमको सदस्यमा मनोनीत हनुको 
लातग देहाय बमोशजमको योग्यता परूा गरेको हनु ुपनेछाः- 

(क) नेपाली नागररक, 
(ख) पच्चीस वषव उमेर पूरा भएको,  

(ग) बालबातलका ववरुर्द्को कसूर वा नैततक पतन देशखन ेफौजदारी 
कसूरमा सजाय नपाएको। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन सतमततका मनोनीत 
सदस्यले आफ् नो पदीय शजम्मेवारी पूरा नगरेमा, सतमततको वहत ववपरीत कुन ैकाम 
गरेमा वा पद अनरुुपको आचरण पालना नगरेमा त्यस्तो सदस्यलाई मनोनीत गने 
अतधकारीले जनुसकैु बखत पदबाि हिाउन सक्नेछ। 
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(६) उपदफा (५) बमोशजम मनोनीत सदस्यलाई पदबाि हिाउन ु अशघ 
तनजलाई सफाई पेश गने मनातसब मौका ददन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (१) बमोशजमको सतमततको सशचवालय मन्त्त्रालयमा रहनेछ। 
सतमततले आवश्यकता अनसुार उपसतमतत समेत गठन गनव सक्नछे र त्यस्तो 
उपसतमततमा आवश्यकता अनसुार बाल मनोववज्ञलाई समावेश गनुव पनेछ। 

40. प्रदेश बाल अतधकार सतमततको काम, कतवव्य र अतधकाराः (१) सतमततको काम, 

कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछाः-  

(क) प्रदेशको बालबातलका सम्बन्त्धी नीतत, योजना तथा कायविम 
सम्बन्त्धमा आवश्यक सझुाव ददने,  

(ख) प्रदेश तभत्रका बालबातलकाको समग्र शस्थतत र उपलब्ध सेवाको 
गणुस्तर तथा प्रभावकाररताका सम्बन्त्धमा आवतधक रुपमा 
तनरीक्षण र अनगुमन गने, 

(ग) बालबातलकाको क्षेत्रमा सञ्चातलत कायविमको अनगुमन, 

मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गने, 

(घ) नेपाल पक्ष रहेका बालबातलकाको हक अतधकारसँग सम्बशन्त्धत 
सशन्त्ध तथा सम्झौताहरुको कायावन्त्वयनका लातग प्रदेश 
सरकारलाई आवश्यक सझुाव ददने, 

(ङ) प्रदेशतभत्र बालबातलकाको क्षेत्रमा काम गने संघसंस्थाहरुसँग 
आवश्यक समन्त्वय तथा सहकायव गने,  

(च) तोवकए बमोशजम अन्त्य काम गने वा गराउने। 

41. सतमततको बैठकाः (१) सतमततको बैठक वषवको कम्तीमा तीन पिक बस्नेछ।   

(२) सतमततको बैठक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा बस्नछे। 
(३)  सशचवले सतमततको बैठक बस्ने तमतत, समय, स्थान र बैठकमा छलफल 

हनुे ववषय सूची सवहतको सूचना बैठक हनुभुन्त्दा कम्तीमा चौबीस घण्िा अगातड सबै 
सदस्यलाइव पठाउन ुपनेछ।  

(४) कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रततशत सदस्यहरू उपशस्थत 
भएमा सतमततको बैठकको गणपूरक संख्या पगेुको मातननेछ।  

तर कुन ैकारणवश गणपूरक संख्या नपगेुको कारणले बैठक बस्न नसकेमा 
त्यसपतछ लगतै्त बस्ने बैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तीमा 
तेत्तीस प्रततशत सदस्यहरू उपशस्थत भएमा सतमततको बैठकको गणपूरक संख्या 
पगेुको मातननेछ। 
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(५) सतमततको बैठकको तनणवय सववसम्मततमा गररनेछ। सववसम्मतत हनु 
नसकेमा बहमुतको राय मान्त्य हनुछे तर मत बराबर भएमा अध्यक्षले तनणावयक मत 
ददनेछ। 

(६) सतमततको बैठकको तनणवय अध्यक्षबाि प्रमाशणत गराइव अतभलेख राख्न ु
पनेछ। 

(७) सतमततको बैठकमा भाग तलए बापत पाउन े बैठक भत्ता सम्बन्त्धी 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

(६) सतमततको बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायवववतध सतमतत आफैले तनधावरण गरे 
बमोशजम हनुेछ। 

42. शजल्ला बाल अतधकार सतमतताः (१) प्रत्येक शजल्लामा बालबातलकाको अतधकार तथा 
हक वहतको संरक्षण, सम्बर्द्वन र प्रवर्द्वन गनव देहाय बमोशजमको एक शजल्ला बाल 
अतधकार सतमतत गठन गररनेछाः- 

(क) बालबातलकाको क्षेत्रमा योगदान परु् याएका व्यशक्तहरु  

मध्येबाि मन्त्त्रालयले तोकेको व्यशक्त              - अध्यक्ष 

(ख) मन्त्त्रालयले तोकेको स्थानीय तहको प्रमखु वा प्रतततनतध - सदस्य 

(ग) शजल्ला न्त्यायतधवक्ता, शजल्ला सरकारी ववकलको कायावलय -सदस्य 

(घ) प्रमखु, शजल्ला प्रहरी कायावलय                              - सदस्य 

(ङ) प्रमखु, स्वास््य कायावलय                                              - सदस्य  

(च) सहायक प्रमखु शजल्ला अतधकारी                                 - सदस्य  

(छ) प्रमखु, शशक्षा ववकास तथा समन्त्वय इकाई             - सदस्य  

(ज) प्रतततनतध, शजल्ला बालन्त्याय सतमतत                              - सदस्य  

(झ) शजल्ला बाल सञ् जालबाि मन्त्त्रालयले तोकेको कम्तीमा  

एक जना बातलका सवहत दईु जना बालबातलका            - सदस्य  

(ञ) शजल्लामा बालबातलकाको क्षेत्रमा काम गने  

संघसंस्थाबाि मन्त्त्रालयले मनोनयन गरेको एक जना  

मवहला सवहत 2 जना                - सदस्य  

(ि) मन्त्त्रालयले तोकेको शजल्लाशस्थत सामाशजक ववकास  

हेने कायावलयको प्रमखु                                     - सदस्य सशचव  

(2) शजल्ला बाल अतधकार सतमततले आवश्यक देखेमा बालबातलकाको 
क्षेत्रका ववषयगत ववज्ञलाई बैठकमा आमन्त्त्रण गनव सक्नेछ। 

(3) शजल्ला बाल अतधकार सतमततका मनोतनत पदातधकारीहरुको कायवकाल 
दईु वषवको हनुेछ।  
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(4) शजल्ला बाल अतधकार सतमततले शजल्लातभत्र सञ् चातलत बालबातलका 
सम्बन्त्धी वियाकलापको वावषवक वववरण आतथवक वषव समाप् त भएको एक मवहनातभत्र 
प्रदेश बाल अतधकार सतमततमा पेश गनुव पनेछ।  

(5) यस ऐनमा लेशखएका काम, कतवव्य र अतधकारका अततररक्त शजल्ला 
बाल अतधकार सतमततको अन्त्य काम,  कतवव्य, अतधकार तथा कायवववतध तोवकए 
बमोशजम हनुेछ। 

 

43. प्रदेश बाल कोषाः (१) बालबातलकालाई तत्काल उर्द्ार, राहत र पनुस्थावपना गनव 
तथा क्षततपूततव प्रदान गने काम समतेका लातग प्रदेश सरकारले एक प्रदेश बाल कोष 
स्थापना गनव सक्नेछ।     

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहाय बमोशजमको रकम रहनछेाः- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाि प्राप्त रकम,  

(ख) ववदेशी सरकार, अन्त्तरावविय संघ, संस्था वा व्यशक्तबाि प्राप्त हनु े
रकम,  

(ग) स्वदेशी व्यशक्त, संघ वा संस्थाबाि प्राप्त रकम,  

(घ) अन्त्य कुनै स्रोतबाि प्राप्त हनुे रकम। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको रकम प्राप् त गनुव अशघ प्रदेश 
सरकारमाफव त नेपाल सरकारको स्वीकृतत तलन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको मन्त्त्रालयले व्यवस्थापन र सञ् चालन 
गनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको व्यवस्थापन, सञ् चालन र प्रयोग 
सम्बन्त्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद-7 

ववववध 

 

44. बालबातलकाको कतवव्याः बाब,ु आमा, संरक्षक, पररवारका अन्त्य सदस्य र शशक्षकले 
बालबातलकाको सवोत्तम वहतलाई ववचार गरी ददएको सल्लाह, सझुाव, मागवदशवन र 
तनदेशन पालना गनुव, सबैलाई सम्मान र आदर गनुव प्रत्येक बालबातलकाको कतवव्य 
हनुेछ। 

 

45. सूचना ददन ुपनेाः (१) बाब,ु आमा, संरक्षक तथा बालबातलकालाई प्रत्यक्ष सेवा ददन े
हेरचाहकताव, शशक्षक, स्वास््यकमी लगायत अन्त्य कसैले कुनै बालबातलका उपर 
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वहंसा वा बाल यौन दवु्यववहार भएको, भईरहेको वा हनु लागेको छ भने्न थाहा पाएमा 
तरुुन्त्त नशजकको प्रहरी कायावलयमा सूचना ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सूचना तत्काल सम्बशन्त्धत प्रहरी कायावलयले 
बाल कल्याण अतधकारीलाई ददई आवश्यक सहयोग तलन सक्नेछ। 

(३) बालबातलकाको संरक्षण गने मनसायले सूचना ददने व्यशक्तलाई सूचना 
ददएको आधारमा मात्र कुनै कानूनी कारवाही गररने छैन। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम सूचना ददने व्यशक्तको पवहचान तनजले चाहेमा 
गोप्य राख्न ुपनेछ। 

 

46. अस्थायी संरक्षण सेवााः तत्काल उर्द्ार तथा संरक्षण गनव आवश्यक देशखएका 
बालबातलकालाई सरुशक्षत बसोबासको व्यवस्था तमलाउन प्रदेश सरकारले अस्थायी 
संरक्षण सेवाको प्रबन्त्ध गनेछ। 

 

47. उर्द्ार, संरक्षण र स्वास््य परीक्षण गनुव पनेाः (१) बालबातलका ववरुर्द् भएको वहंसा 
वा बाल यौन दवु्यववहारको सूचना, उजूरी वा जानकारी प्राप्त भएमा प्रहरी कमवचारीले 
आवश्यक वववरण लेखी लेखाई, दताव गरी, बालबातलकालाई उर्द्ार गनुव पने भए 
तरुुन्त्त उर्द्ार गरी पीतडत बालबातलकालाई अस्थायी संरक्षण सेवामा पठाउन ुपनेछ। 

(२) प्रहरी कमवचारीले पीतडत बालबातलकालाई शारीररक वा मानतसक पीडा 
परेको देशखएमा तत्काल उपचारको लातग नशजकको स्वास््य केन्त्द्रमा पठाई तनजको 
स्वास््य परीक्षण र उपचार गराउन ुपनेछ। 

(३) प्रहरी कमवचारीले पीतडत बालबातलकालाई बयान तलँदा बालबातलकाको 
बाबआुमा, पररवारका अन्त्य सदस्य वा संरक्षक उपशस्थत हनु सक्ने भएसम्म 
उनीहरुको उपशस्थततमा र उपशस्थत हनु नसकेमा सामाशजक संस्थाका मवहला 
प्रतततनतध वा समाजसेवीको उपशस्थततमा बयान तलन ुपनेछ। 

तर बाबआुमा, संरक्षक वा पररवारका अन्त्य सदस्यले बालबातलका ववरुर्द् 
वहंसा वा बाल यौन दवु्यववहार गरकोमा बयान तलदँा भने उनीहरुलाई उपशस्थत 
गराउन ुपनेछैन। 

 

48. अनगुमन तथा तनरीक्षणाः (१) प्रदेश बाल अतधकार सतमततले प्रदेश तभत्र सञ् चालनमा 
रहेका बालगहृको   जनुसकैु समयमा तनरीक्षण गरी आवश् यक तनदेशन ददन सक्नेछ। 

(२) शजल्ला बाल अतधकार सतमततले आफ् नो क्षेत्रातधकार तभत्रका बालगहृको 
अनगुमन गरी सोको अधववावषवक प्रततवेदन प्रदेश बाल अतधकार सतमततमा पठाउन ु
पनेछ। 
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49. प्रततवेदनाः प्रदेश बालअतधकार सतमततले आफ्नो वावषवक प्रततवेदन प्रदेशको 
बालबातलका सम्बन्त्धी क्षेत्र हेने मन्त्त्रालयमा पेश गनुव पनेछ र त्यस्तो प्रततवेदन 
आतथवक वषव समाप्त भएको पैंतालीस ददनतभत्र साववजतनक गनुव पनेछ। 

50. तनयम, तनदेशशका  र कायवववतध  बनाउने अतधकाराः यस ऐनको उद्देश्य कायावन्त्वयन 
गनव प्रदेश सरकारले आवश्यक तनयम, तनदेशशका र कायवववतध बनाई लागू गनव 
सक्नेछ।  
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मदु्रक: गण्डकी प्रदेश सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय ।मूल्य रु ५०।- 

आज्ञाले ̧  

शम्भरुाज रेग्मी 
प्रदेश सरकारको सशचव 


