गण्डकी प्रदे शमा बालबाललकाको अलिकार सम्बन्िमा व्यवस्था गर्न बर्ेको वविेयक
प्रस्तावर्ााः बालबाललकाको अलिकारको सम्मार्, सं रक्षण, प्रवर्द्नर् र पररपूलतन गदै लतर्ीहरुको शारीररक, मार्लसक,

सं वेगात्मक, बौवर्द्क, सामाजिक एवम् भावर्ात्मक ववकासका साथै सवोत्तम वहतका लालग कार्ूर्ी व्यवस्था गर्न
वाञ्छर्ीय भएकोले,

गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारजम्भक
1.

सं जक्षप्त र्ाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐर्को र्ाम “प्रदे श बालबाललका सम्बन्िी ऐर्, २०७8” रहेको छ।
(२) यो ऐर् तुरुन्त प्रारम्भ हुर्ेछ।

2.

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,(क)

“अर्ाथ बालबाललका” भन्नाले बाबुआमा दुवै र्भएका, अलभभावक वा सं रक्षक र्भएका

वा बेवाररसे अवस्थामा भेविएका वा बाबुआमा पत्ता र्लागेका बालबाललका सम्झर्ु
पछन।
(ख)

“अर्ुसन्िार् अलिकारी” भन्नाले कसूरिन्य कायनको अर्ुसन्िार् गर्न प्रचललत कार्ूर्
बमोजिम तोवकएको अलिकारी सम्झर्ु पछन।

(ग)
(घ)

“कसूरिन्य कायन” भन्नाले प्रचललत कार्ूर् बमोजिम हुर्े फौिदारी कसूर सम्झर्ु पछन।

“कार्ूर्ी वववादमा परे का बालबाललका” भन्नाले कसूरिन्य कायनको आरोप लागेका

बालबाललका सम्झर्ु पछन र सो शब्दले बाल अदालतबाि कसूरिन्य कायनमा दोषी
ठहर भएका बालबाललकाहरुलाई समेत िर्ाउँछ।
(ङ)

“जिल्ला बाल अलिकार सलमलत” भन्र्ाले दफा ४२ बमोजिमको जिल्ला बाल अलिकार
सलमलत सम्झर्ु पछन।

(च)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको लर्यममा तोवकएको
वा तोवकए बमोजिम सम्झर्ु पछन।

(छ)

“ददशान्तर” भन्नाले कसूरिन्य कायनको आरोप लागेका बालबाललकालाई औपचाररक

न्यावयक प्रकृया भन्दा बावहर लै िार्े कायन सम्झर्ु पछन।
(ि)

“लर्गरार्ी कक्ष” भन्नाले प्रचललत कार्ूर् बमोजिम स्थापर्ा भएको लर्गरार्ी कक्ष सम्झर्ु
पछन।

(झ)

“पररवार” भन्नाले बालबाललकाका बाबु, आमा, एकासगोलका दािु, भाइ, दददी, बवहर्ी,

हिुरबुबा, हिुरआमा सम्झर्ु पछन र सो शब्दले एकासगोलमा बस्र्े र्जिकका अन्य
र्ातेदारलाई समेत िर्ाउँछ।

1

(ञ)

“प्रदे श बाल अलिकार सलमलत” भन्नाले दफा ३९ बमोजिमको प्रदे श बाल अलिकार

सलमलत सम्झर्ु पछन।
(ि)
(ठ)

“प्रदे श बालकोष” भन्नाले दफा ४३ बमोजिमको प्रदे श बालकोष सम्झर्ु पछन।

“बाल अदालत” भन्र्ाले प्रचललत कार्ूर् बमोजिम गठर् भएको बाल अदालत सम्झर्ु
पछन र सो शब्दले प्रचललत कार्ूर् बमोजिमको बाल इिलासलाई समेत िर्ाउँछ।

(ड)

“बाल अजिलता” भन्नाले बालबाललकाको यौर् अङ्ग दे जखर्े गरी वा लर्िलाई काल्पलर्क

यौर् वियाकलापमा सं लग्र् गराई वा लभलडयो वा तस्वीर जखच्र्े वा उतार्े, पत्रपलत्रका,

पोष्टर, छापा, चलजचत्र वा अन्य सञ्चार माध्यमबाि अिील जचत्र प्रदशनर् गर्े गराउर्े
कायन सम्झर्ु पछन र सो शब्दले त्यस्ता सामग्रीको उत्पादर्, लबिी ववतरण, आयात
लर्यानत, सं कलर् वा प्रचार प्रसार गर्े गराउर्े कायनलाई समेत िर्ाउँछ।
(ढ)

“बालकल्याण अलिकारी” भन्नाले प्रचललत कार्ूर् बमोजिम लर्युक्त वा तोवकएको
अलिकारी सम्झर्ु पछन।

(ण)
(त)

“बालगृह” भन्नाले दफा ३१ बमोजिमको बालगृह सम्झर्ु पछन।

“बालबाललका ववरुर्द्को वहं सा” भन्नाले सं घीय बालबाललका सम्बन्िी ऐर्, २०७५ मा
पररभाषा गररए बमोजिमको बालबाललका ववरुर्द्को वहं सा सम्झर्ु पछन।

(थ)
(द)

“बालबाललका” भन्नाले अठार वषन उमेर पूरा र्गरे को व्यजक्त सम्झर्ु पछन।

“बालमैत्री वातावरण” भन्नाले बालबाललकाको उमेर, पररपक्वता र मर्ोववज्ञार् सुहाउँदो
व्यवहार सम्झर्ु पछन र सो शब्दले बालबाललकाले बुझ्र्े भाषाको प्रयोग, त्रासरवहत
वातावरणको लसिनर्ा, आमा, बाबु वा पररवारको अन्य सदस्य वा सं रक्षकको उपजस्थलत,
बालबाललकाको

वैयजक्तक

आवश्यकताको

सम्बोिर्

र

आवश्यकता

सहिकतानको उपलब्िता लगायतको अवस्थालाई समेत िर्ाउँछ।
(ि)

अर्ुसार

“बाल यौर् दुव्यनवहार” भन्नाले सं घीय बालबाललका सम्बन्िी ऐर्, २०७५ मा पररभाषा
गररए बमोजिमको बाल यौर् दुव्यनवहार सम्झर्ु पछन।

(र्)
(प)

“मन्त्रालय” भन्नाले बालबाललका सम्बन्िी क्षेत्र हेर्े प्रदे श सरकारको मन्त्रालय सम्झर्ु
पछन।

“ववशेष सं रक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललका” भन्नाले दफा २८ बमोजिमका
बालबाललका सम्झर्ु पछन।

(फ) “सडक बालबाललका” भन्नाले ववलभन्न घिर्ा तथा पररजस्थलतले बाबु वा आमा, पररवारका
सदस्य, अलभभावक र सं रक्षकको सं रक्षकत्व गुमाई िीवर् लर्वानहका लालग सडक वा
सावनिलर्क स्थार्मा आजित भएर बस्र् बाध्य भएका वा अन्य यस्तै िोजखममा रहेका
बालबाललका सम्झर्ु पछन।

(ब) “सं रक्षक” भन्नाले बालबाललकाको हक, वहतको सं रक्षण गर्न यस ऐर् वा प्रचललत कार्ूर्

बमोजिम दावयत्व भएको वा लर्युक्त गररएको व्यजक्त वा सं स्था सम्झर्ु पछन र सो
शब्दले सं रक्षक र्भएको अवस्थामा माथवरलाई समेत िर्ाउँछ।
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पररच्छे द-२
बालबाललकाको अलिकार
3.

बाँच्र् पाउर्े अलिकाराः (१) प्रत्येक बालबाललकालाई सम्मार्पूवक
न बाँच्र् पाउर्े अलिकार हुर्ेछ।

(२) प्रदे श सरकारले बालबाललकाको बाँच्र् पाउर्े अलिकार र बालबाललकाको ववकासको लालग

बालबाललकामालथ हुर् सक्र्े दुघि
न र्ाको रोकथाम, िोजखमको न्यूर्ीकरण लगायतका प्रलतरोिात्मक र
सुरक्षा सेवाका लालग आवश्यक उपाय अवलम्बर् गर्ेछ।

(3) प्रदे श सरकारले प्रदे श लभत्र सञ्चालर् हुर्े सवारी, प्रदे श लभत्रका सडक, मर्ोरन्िर् स्थल,

पाकन, ववद्यालय, अस्पताल लगायतका बालबाललकाले उपयोग गर्े सेवा क्षेत्रका लालग बाल सुरक्षा
मापदण्ड बर्ाई लागू गर्ेछ।

(4) सावनिलर्क सवारी, पाकन, लसर्ेमा हल, मर्ोरन्िर् क्षेत्र, होिल, रे ष्टुरेन्ि तथा अन्य

बालबाललकासँग सम्बजन्ित सेवा व्यवसायहरुले अपाङ्गतामैत्री एवं बाल सुरजक्षत प्रमाणीकरण गरे र मात्र
4.

सेवा सञ्चालर् गर्न सक्र्ेछर्् ।

र्ाम, रावियता, पवहचार् र िन्मदतानको अलिकाराः (१) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो पवहचार् सवहत
र्ामकरण र िन्मदतानको अलिकार हुर्ेछ।

(२) बालबाललका िन्मेपलछ लर्िको बाबु वा आमाले बालबाललकाको र्ाम राखी प्रचललत कार्ूर्

बमोजिम िन्मदतान गर्ुन पर्ेछ।

(३) िबरिस्ती करणी वा प्रचललत कार्ूर् बमोजिम सिाय हुर्े हाडर्ाता करणीबाि िजन्मएका

बालबाललकाको आमाले चाहेमा आमाको र्ाम मात्र उल्लेख गरी िन्मदतान गररददर्ु पर्ेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम र्ाम राख्दा बाबु वा आमा तत्काल उपलब्ि र्भएमा वा उपलब्ि

हुर् सक्र्े सम्भावर्ा र्रहेमा त्यस्ता बालबाललकाले आफूलाई हेरचाह गर्े लर्िका पररवारका अन्य
सदस्य वा सं रक्षकले राखे बमोजिमको र्ाम पाउर्ेछ।

(५) प्रत्येक बालबाललकाले िन्मेपलछ लर्िको बाबुआमाको सहमलतबाि राजखएको थर वा त्यस्तो

सहमलत हुर् र्सकेमा लर्िको बाबुको थर आफ्र्ो र्ाम पछालड प्रयोग गर्न पाउर्ेछ।

(६) उपदफा (५) मा िुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापलर् बालबाललकाले चाहेमा आफ्र्ो बाबु

वा आमा वा दुवैको थर प्रयोग गर्न पाउर्ेछ।

(७) वपतृत्वको ठे गार् र्लागेका बालबाललकाले आफ्र्ो र्ाम पछालड आमाको थर प्रयोग गर्न

पाउर्ेछ।

(८) कुर्ै बालबाललकाको थरको सम्बन्िमा वववाद उठे मा अन्यथा प्रमाजणत भएकोमा बाहेक

लर्िले बाबुको थर प्रयोग गरे को मालर्र्ेछ।

(९) बाबु र आमा दुवैको ठे गार् र्लागेका बालबाललकाले सं रक्षकर्द्ारा ददइएको थर आफ्र्ो

र्ाम पछालड प्रयोग गर्न पाउर्ेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम सं रक्षकले र्ाम थर राखी ददँदा बालकल्याण अलिकारीलाई

िार्कारी ददर्ु पर्ेछ।
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(११) कुर्ै औपचाररक कार्ूर्ी काम कारबाही वा ललखतमा कार्ूर् बमोजिम बाबु, आमा तथा

बािे, बिैको र्ाम उल्लेख गर्ुन पर्े भएमा त्यस्ता बालबाललकाको बाबु पत्ता र्लागेको अवस्थामा लर्िले

आमा र आमाको बाबु, आमाको र्ाम उल्लेख गर्न सक्र्ेछ र आमाको पलर् र्ाम पत्ता र्लागेको भए
सोही व्यहोरा उल्लेख गरे पुग्र्ेछ।

(१२) आमा, बाबु वा सं रक्षकले अर्ुजचत लाभ ललर्े मर्सायले बालबाललकाको पवहचार् लुकाउर्े

गरी र्ाम थर पररवतनर् गर्न हुँदैर्।
5.

भेदभाव ववरुर्द्को अलिकाराः (१) कुर्ै पलर् बालबाललकालाई लर्ि, लर्िको पररवार वा सं रक्षकको िमन,
वणन, िात, िालत, ललङ्ग, यौलर्कता, उत्पजत्त, भाषा, सं स्कृलत, वैचाररक आस्था, शारीररक वा मार्लसक

अवस्था, अपाङ्गता, वैवावहक जस्थलत, पाररवाररक है लसयत, पेशा, स्वास््य जस्थलत, आलथनक वा सामाजिक
जस्थलत, भौगोललक क्षेत्र वा अन्य यस्तै कुर्ै आिारमा भेदभाव गररर्े छै र्।

(2) कसै ले पलर् बालबाललकाको पालर्पोषण, जशक्षा वा स्वास््योपचारमा आफूले िन्माएका

ु
सन्तार् वा अजघल्लो पलत वा पत्र्ी वा पछ्ल्लो पलत वा पत्र्ीबाि िन्मेको सन्तार्, सं यक्त
पररवारमा
रहेका बालबाललका तथा िमनसन्तार् बीच कुर्ै भेदभाव गर्ुन हुँदैर्।

(3) कसै ले पलर् आफ्र्ो सन्तार् र िमनसन्तार् वा आफ्र्ो सं रक्षणमा रहेका बालबाललकाबीच

कुर्ै वकलसमको भेदभाव गर्न पाइर्े छै र्।

(4) कुर्ै मवहला र पुरुषको वैवावहक सम्बन्ि कायम हुर् ु अजघ र वैवावहक सम्बन्ि कायम

भएपलछ लर्िहरुबाि िन्मेका बालबाललकाको पालर्पोषण, जशक्षा वा स्वास््योपचारमा कुर्ै भेदभाव गर्ुन
हुँदैर्।

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोिर्को लालग,(क) “सन्तार्” भन्र्ाले आफूले िन्माएका वा अजघल्लो पलत वा पत्र्ी वा पछ्ल्लो पलत वा
पत्र्ीबाि िन्मेका छोरा, छोरी तथा अन्य बालबाललकालाई सम्झर्ुपछन।

ु , िमनपत्र
ु ी तथा अन्य
(ख) “िमनसन्तार्” भन्र्ाले प्रचललत कार्ूर् बमोजिम राखेको िमनपत्र
6.

बालबाललकालाई सम्झर्ुपछन।

ँ बस्र्े र भेिघाि गर्े अलिकाराः (1) कुर्ै पलर् बालबाललकालाई पररवारको गरीबी, पररवारको
बाबुआमासग

अपाङ्गता, स्वयं बालबाललकाको अपाङ्गता, आलथनक असक्षमता तथा लर्िको इच्छा ववपरीत बाबु वा
आमाबाि लभन्र् वा अलग गर्ुन हुँदैर् ।

(२) उपदफा (१) मा िुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापलर् बालबाललकाको सवोत्तम वहतको

लालग आवश्यक परे मा बाल अदालतले कुर्ै बालबाललकालाई बाबु वा आमाबाि अलग गरी कुर्ै
सं रक्षकको जिम्मामा रहर्े आदे श ददर् सक्र्ेछ।

तर त्यसरी आदे श ददर्ु अजघ सम्बजन्ित पक्षलाई आफ्र्ो सफाई पेश गर्े मर्ालसव मौकाबाि

वजञ्चत गर्ुन हुँदैर्।
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(३) बालबाललकाको अवहत हुर्े भर्ी बाल अदालतले रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक बाबु वा

आमा वा दुवैसँग लभन्न वा अलग रहेको बालबाललकालाई बाबु वा आमासँग व्यजक्तगत सम्बन्ि कायम
राख्र्े वा लर्यलमत रुपमा प्रत्यक्ष सम्पकन वा भेिघाि गर्े, िे ललफोर् गर्े, पत्राचार गर्े वा ववद्युतीय
सञ्चार माध्यमबाि सम्पकन गर्े अलिकार हुर्ेछ।

(४) कुर्ै बालबाललकाको बाबु वा आमा कार्ूर् बमोजिम थुर्ा वा कैदमा रहेको कारण त्यस्तो

बालबाललका बाबु वा आमाबाि अलग भएमा सम्बजन्ित अलिकारीले बालबाललकालाई लर्िको बाबु वा

आमा रहे बसेको स्थार्को बारे मा िार्कारी ददर्ु पर्ेछ र त्यस्ता बाबुआमासँग लर्यलमत रुपमा सम्पकन
वा भेिघाि गर्न ददर्ु पर्ेछ।

(५) िमनसन्तार् राख्र्े व्यजक्तले िमनसन्तार् हुर्े बालबाललकालाई लर्िको इच्छा अर्ुसार आफ्र्ो

िन्म ददर्े बावु वा आमासँग भेिघाि, सम्पकन तथा पत्राचार गर्न ददर्ु पर्ेछ।

(६) वैकजल्पक हेरचाह गर्े व्यजक्त वा सं स्थाले आफ्र्ो हेरचाह वा सं रक्षणमा रहेका

बालबाललकालाई लर्िको िन्म ददर्े बाबुआमा वा पररवारसँग भेिघाि गर्न ददर्ु पर्ेछ।
7.

सं रक्षणको अलिकाराः (१) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो बाबु, आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा
सं रक्षकबाि बालमैत्री वातावरणमा हुकनर्े र उजचत हेरचाह, सं रक्षण, पालर्पोषण, माया ममता र स्र्ेह
प्राप्त गर्े अलिकार हुर्छ
े ।

(२) प्रत्येक बालबाललकाको हेरचाह, सं रक्षण तथा पालर्पोषणमा बाबुआमाको समार् दावयत्व

हुर्ेछ।बाबुआमाको सम्बन्ि ववच्छे द भएको वा अन्य कुर्ै कारणले अलग बसेको अवस्थामा
बालबाललकाको पालर्पोषणको खचन आलथनक क्षमता अर्ुसार बाबुआमा दुवैले व्यहोर्ुन पर्ेछ।

(३) कुर्ै पलर् बाबुआमा पररवारको अन्य सदस्य वा सं रक्षकले आफ्र्ो छोराछोरी वा

सं रक्षकत्वमा रहेका बालबाललकालाई बेवाररस छोड्र् वा त्याग्र् पाउर्े छै र्।
(४)

अपाङ्गता

भएका,

र्द्न्वपीलडत,

ववस्थावपत,

िोजखममा

परे का

वा

सडकमा

बस्र्े

बालबाललकालाई सुलर्जश्चत भववयकयका लालग रायबयबाि तोवकए बमोजिम ववशेष सं रक्षण पाउर्े अलिकार
हुर्ेछ।

(५) प्रत्येक बालबाललकालाई लर्िको बाबु, आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा सं रक्षक, जशक्षक

तथा अन्य व्यजक्तबाि हुर्े हरे क वकलसमका शारीररक वा मार्लसक वहं सा र यातर्ा, हेला, अमार्वीय
व्यवहार, लैं वङ्गक वा छु वाछु तिन्य दुव्यनवहार, यौर्िन्य दुव्यनवहार र शोषण ववरुर्द् सं रक्षण प्राप्त गर्े
अलिकार हुर्ेछ।

(६) प्रत्येक बालबाललकालाई आलथनक शोषण हुर्बाि सं रक्षण पाउर्े अलिकार हुर्ेछ र

बालबाललकालाई हार्ी हुर्े वा लतर्ीहरुको जशक्षामा बािा अड्चर् पुग्र्े वा स्वास््य, शारीररक, मार्लसक,
र्ैलतक, सामाजिक ववकासमा हालर् पुग्र्े कुर्ै पलर् कामबाि सं रजक्षत हुर् पाउर्े अलिकार हुर्ेछ।

(७) कुर्ै पलर् बालबाललकालाई सेर्ा, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ान गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष

रुपमा सशस्त्र वन्व वा रािर्ीलतक उद्देश्यको लालग प्रयोग गर्न पाइर्े छै र्।
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(८) कसैले पलर् सशस्त्र वन्व वा िस्तोसुकै प्रलतकूल अवस्थामा कुर्ै पलर् बहार्ामा

बालबाललकाको वहतको लालग प्रयोग हुर्े ववद्यालय लगायतका स्थार्, सेवा वा सुवविामा आिमण वा
सोको सञ्चालर् एवम् व्यवस्थापर्मा अवरोि गर्न वा गराउर् हुँदैर्।

(९) कसै ले पलर् प्रचललत कार्ूर् ववपरीत बालबाललकालाई िममा सं लग्र् गराउर् पाइर्े छै र्।

(१०) प्रदे श सरकारले बालबाललकाको सं रक्षणको लालग आवश्यक बालमैत्री उपायहरुको
अवलम्बर् गर्न तथा मापदण्ड बर्ाई लागू गर्न सक्र्ेछ।
8.

सूचर्ा तथा सहभालगताको अलिकाराः (1) प्रचललत कार्ूर् बमोजिम बालबाललकाले आफ्र्ो तथा
बालबाललकासँग सम्बजन्ित सावनिलर्क वहतको सूचर्ा, िार्कारी माग गरे मा उर्ीहरुको उमेर, पररपक्वता

तथा बौवर्द्क अवस्था समेतका आिारमा सरल भाषा र उपयुक्त माध्यममा सूचर्ा, िार्कारी उपलब्ि
गराउर्ु सबै सरकारी, गैह्रसरकारी, सावनिलर्क लर्काय तथा लर्िी सं स्थाहरुको जिम्मेवारी हुर्ेछ ।

(२) आफ्र्ो िारणा बर्ाउर् सक्षम भएका बालबाललकालाई आफ्र्ो प्रत्यक्ष सरोकार रहेका र

आफूलाई असर पार्े ववषयमा पररवार, समुदाय, ववद्यालय वा अन्य सावनिलर्क लर्काय वा सं स्था
लगायतबाि गररर्े लर्णनयमा सहभागी हुर्े अलिकार हुर्छ
े ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको लर्णनयमा सहभागी हुँदा बालबाललकाले व्यक्त गरे को ववचारलाई

लर्िको उमेर र पररपक्वता अर्ुसार उजचत स्थार् ददर्ु पर्ेछ।

(4) प्रदे श सरकारले बाल सहभालगता सम्बन्िी प्रादे जशक कायनववलि तयार गरी कायानन्वयर्

9.
10.

गर्ेछ ।

अलभव्यजक्त स्वतन्त्रताको अलिकाराः

आफ्र्ो कुरा राख्ने अलिकार हुर्ेछ।

प्रत्येक बालबाललकालाई प्रचललत कार्ूर् बमोजिम स्वतन्त्रतापूवक
न

संस्था खोल्र्े र शाजन्तपूवक
न भेला हुर्े अलिकाराः (१) प्रत्येक बालबाललकालाई बाल अलिकारको सं रक्षण
तथा प्रबर्द्नर्को लालग बाल क्लब, बाल सञ्िाल वा सं स्था खोल्र्े अलिकार हुर्ेछ।

(२) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो सवानङ्गीण ववकास र बाल अलिकारको प्रचार प्रसार तथा

प्रवर्द्नर्का लालग शाजन्तपूवक
न भेला हुर्े अलिकार हुर्छ
े ।

(3) उपदफा (1) बमोजिम बालबाललकाले बाल क्लब, बाल सञ्िाल वा सं स्था खोल्र् चाहेमा

स्थार्ीय कार्ूर् बमोजिम सम्बजन्ित स्थार्ीय तहमा दतान गर्ुप
न र्ेछ ।

(4) उपदफा (3) बमोजिमको बाल क्लबहरुको जिल्ला सञ्िाल प्रदे श सरकारको जिल्ला

जस्थत बालबाललका हेर्े कायानलयमा दतान हुर्ेछ ।

(5) बालबाललकाको प्रदे श स्तरीय बाल पररषद् प्रदे श सरकारको बालबाललका हेर्े मन्त्रालयमा

दतान हुर्छ
े ।

(6) बाल क्लब, बाल सञ्िाल वा सं स्थाको दतान, काम कतनव्य, अलिकार र सञ्चालर् सम्बन्िी

11.

व्यवस्था तोवकए बमोजिम हुर्ेछ ।

गोपर्ीयताको अलिकाराः (१) प्रत्येक बालबाललकालाई लर्िको िीउ, आवास, सम्पजत्त, ललखत, त्याङ्क,
व्यजक्तगत सूचर्ा, पत्राचार र चररत्र सम्बन्िी ववषयमा गोपर्ीयताको अलिकार हुर्ेछ।
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(२) कसै ले पलर् बालबाललकाको चररत्रमा आघात पार्े वा लर्िलाई लाि, ग्लार्ी वा अपहेलर्ा

हुर्े वकलसमको लर्िको व्यजक्तगत सूचर्ा, वववरण, फोिो वा लभलडयोको लसिनर्ा, सूचर्ा सङ्कलर्, प्रकाशर्,
ँ ै र्।
मुद्रण, प्रदशनर्, लबिी ववतरण वा कुर्ै पलर् माध्यमबाि प्रवाह गर्न वा गराउर् हुद

(३) बाल अदालत, प्रहरी कायानलय, सं रक्षक, अलभभावक वा अन्य लर्कायबाि कसूरिन्य कायनको

आरोप लागेका वा पीलडत बालबाललकाको र्ाम थर, ठे गार्ा, उमेर, ललङ्ग, पाररवाररक पृष्ठभूलम, आलथनक

जस्थलत, कसूर तथा त्यस सम्बन्िमा कुर्ै कारबाही भएको भए सो लगायत बालबाललकाको पवहचार् खुल्र्े

वववरण गोप्य राख्नु पर्ेछ।यसरी गोप्य राजखएको बालबाललकाको वववरण कार्ूर् बमोजिम बाहेक
अन्यन्त्र प्रयोग गररर्ु हुँदैर्।

तर कुर्ै अध्ययर् वा शोि कायनको लालग प्रकाजशत गर्ुन परे मा बालबाललका र लर्िको पररवारको

र्ाम, थर, ठे गार्ा तथा अन्य व्यजक्तगत पवहचार् र्खुल्र्े गरी उमेर वा ललङ्ग मात्र उल्ले ख गरी प्रकाशर्
गर्न सवकर्ेछ।
12.

अपाङ्गता भएका बालबाललकाको ववशेष अलिकाराः (१) अपाङ्गता भएका प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो

आत्मसम्मार् मार् प्रलतष्ठा सुलर्जित गर्े, आत्मलर्भनरता प्रबर्द्नर् गर्े, समािमा सविय रुपले सहभागी हुर्े
तथा सम्मार्िर्क रुपमा बाँच्र् पाउर्े अलिकार हुर्ेछ।

(२) अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई ववशेष हेरचाह पाउर्े र समािमा घुललमल हुर् तथा

आफ्र्ो व्यजक्तगत ववकासका लालग जशक्षा, तललम, स्वास््य स्याहार सेवा, पुर्स्थानपर्ा सेवा, रोिगारीको
तयारी तथा मर्ोरञ्जर्का अवसर प्राप्त गर्े अलिकार हुर्ेछ।

ँ र उपभोगको
(३) अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई सावनिलर्क सेवा, सुवविामा समार् पहुच

अलिकार हुर्ेछ।

(4) अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई ववशेष सं रक्षण, जशक्षा, स्वास््य, ताललम, स्वास््य स्याहार

सेवा, पुर्स्थानपर्ा सेवा, रोिगारी तयारी तथा मर्ोरन्िर्का अवसरको सुलर्जश्चतता गर्े जिम्मेवारी प्रदे श
सरकार माफनत स्थार्ीय सरकारको हुर्ेछ ।
(5)

अपाङ्गता

भएका

बालबाललकाको

लर्शुल्क

उपचार,

शारीररक

अपाङ्गता

भएका

बालबाललकालाई लर्ाःशुल्क अपाङ्गता बालमैत्री ददवा स्याहार केन्द्र, बालबाललकाको िन्मिात अपाङ्गता
13.

हुर्े र्हुर्े सम्बन्िमा लर्ाःशुल्क िाँच गर्े व्यवस्थाको सुलर्जश्चतता प्रदे श सरकारले गर्ेछ।

पोषण एवम् स्वास््यको अलिकाराः (१) प्रत्येक बालबाललकालाई उजचत पोषण, सफा र स्वच्छ खार्ेपार्ी
तथा दुई वषनसम्मका बालबाललकालाई स्तर्पार्को समेत अलिकार हुर्ेछ।

(२) गभनवती मवहला, स्तर्पार् गराउर्े आमा र बालबाललकालाई रोगबाि बच्र् आवश्यक

खोपहरू ललर् पाउर्े र राविय मापदण्ड अर्ुरूपको शारीररक तथा मार्लसक स्वास््य सेवा उपभोग गर्न
पाउर्े र उमेर एवम् पररपक्वताको स्तर अर्ुसार प्रिर्र् तथा प्रिर्र् स्वास््य सम्बन्िी िार्कारी पाउर्े
अलिकार हुर्ेछ।

(3) प्रत्येक बालबाललकालाई आिारभूत स्वास््य उपचार लर्ाःशुल्क र उपलब्ि स्रोत, सािर्को

आिारमा ववजशवष्टकृत बाल स्वास््य उपचार लर्ाःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्े अलिकार हुर्छ
े ।
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(4) प्रदे श सरकारले बालबाललकाको स्वास््यको अलिकारको लालग प्रचललत कार्ूर् बमोजिम
अलर्वायन खोप स्वास््य सेवा, वालमैत्री एम्बुलेन्स सेवा लगायतका सेवा सञ्चालर् गर्ेछ।
(5) ववपन्र्, लसमान्तकृत, दललत तथा अपाङ्गता भएका बालबाललकालाई तोवकए बमोजिम पोषण

14.

भत्ता उपलब्ि हुर्ेछ ।

खेलकुद , मर्ोरञ्जर् तथा साँस्कृलतक अलिकाराः (१) प्रत्येक बालबाललकालाई लर्िको उमेर र रुजच
अर्ुसारको खेल खेल्र्े र खेलकुदमा सहभागी हुर्े अलिकार हुर्छ
े ।

(२) प्रत्येक ववद्यालयले पठर्पाठर् बाहेकको समयमा खेलकुदमा सहभागी हुर् बालबाललकालाई

प्रोत्साहर् गर्े र त्यसको लालग आवश्यक उपयुक्त खेलकुद स्थल र खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गर्ुन
पर्ेछ।

(३) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो उमेर, रुजच र आवश्यकता अर्ुसार बालमैत्री मर्ोरञ्जर्

गर्े अलिकार हुर्ेछ।

(४) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो वहत प्रलतकूल र्हुर्े गरी आफ्र्ो िमन, सं स्कृलत, चलर्,

15.

रीलतररवाि र आस्था अर्ुरूप साँस्कृलतक वियाकलापमा भाग ललर्े अलिकार हुर्छ
े ।

प्रारजम्भक बालववकास तथा जशक्षाको अलिकाराः (१) छ वषन मुलर्का बालबाललकालाई आफ्र्ो उमेर र
ववकासको स्तर अर्ुसार बालमैत्री वातावरणमा उपयुक्त ढङ्गले लसक्र् पाउर्े तथा प्रारजम्भक बाल
ववकासको अलिकार हुर्ेछ।

(२) प्रत्येक बालबाललकालाई प्रचललत कार्ूर् बमोजिम आिारभूत तहसम्मको जशक्षा अलर्वायन

र लर्ाःशुल्क तथा माध्यलमक तहसम्मको जशक्षा लर्ाःशुल्क रुपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउर्े अलिकार
हुर्ेछ।

(३) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्र्ो ववशेष शारीररक तथा मार्लसक अवस्था अर्ुसार प्रचललत

कार्ूर् बमोजिम उपयुक्त अध्ययर् सामग्री तथा जशक्षण ववलि माफनत् जशक्षा पाउर्े अलिकार हुर्ेछ।

(4) पररवारमा चरम गररबी, ववपन्र्, लसमान्तकृत, ववपद् वा महामारीबाि प्रभाववत, अपाङ्गता

भएका, पररवार पवहचार् र्भएका, बैदेजशक रोिगारीको िममा अलभभावकको मृत्यू भएका, उच्च

िोजखममा रहेका वा वहं सा र शोषणमा परर तत्काल पररवारमा पुर्स्थानपर् हुर् र्सकेका र दललत
बालबाललकालाई उपयुक्त छात्रवृजत्त सवहतको लर्ाःशुल्क जशक्षा पाउर्े अलिकार हुर्ेछ ।

(5) प्रदे श सरकारले बालबाललकाको ववद्यालय छोड्र्े दरलाई न्यूर्ीकरण गर्न आवश्यक

कायनयोिर्ा तयार गर्ेछ।

पररच्छे द-३
बालबाललकाप्रलतको दावयत्व
16.

बालबाललकाको सवोत्तम वहतलाई प्राथलमकता ददर्ु पर्ेाः (१) बालबाललकासँग सम्बजन्ित कायन गर्े प्रत्येक
लर्काय तथा सं स्थाका अलिकारीले हरे क काम कारबाही गदान बालबाललकाको सवोत्तम वहतलाई
प्राथलमकता ददई आवश्यक बालमैत्री प्रविया अपर्ाउर्ु पर्ेछ।

(२) िीवर् िोजखममा भएका बालबाललकालाई तत्काल सहयोग गर्ुन सबैको दावयत्व हुर्ेछ।
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(३) बाल अदालत वा बालकल्याण अलिकारीले बालबाललकाको वैकजल्पक हेरचाह सम्बन्िी

व्यवस्था गदान

बालबाललकालाई बाबु, आमा वा सं रक्षकबाि अलग गर्ुन पदान र बाबु आमाको सम्बन्ि

ववच्छे द भई छोराछोरीको हेरचाह तथा पालर्पोषण कसले गर्े भन्ने लर्णनय गदान बालबाललकाको िमन,
सं स्कृलत, भाषा, पवहचार्, िीवर् रक्षाको सुलर्जश्चतता, पाररवाररक सजन्र्किता कायम रहर्े अवस्था, स्वयं

बालबाललकाको िारणा तथा स्वेच्छापूणन सहमलत लगायतका ववषयलाई ध्यार्मा राजख उच्चतम वहत
लर्िानरण प्रविया अवलम्बर् गर्ुन पर्ेछ।

(४) बालबाललका रहर्े वा बालबाललकालाई सेवा प्रदार् गर्े सावनिलर्क र लर्िी सामाजिक

सं स्थाले भौलतक सं रचर्ा लर्मानण वा ममनत सम्भार गदान बाल तथा अपाङ्गमैत्री हुर्े गरी आवश्यक व्यवस्था
लमलाउर्ु पर्ेछ।
17.

पररवार वा संरक्षकको दावयत्वाः (१) बालबाललकाको हेरचाह, पालर्पोषण र वृजत्त ववकासमा बाबु र
आमा दुवैको समार् दावयत्व हुर्ेछ।

(२) बालबाललकालाई हेरचाह, पालर्पोषण र सं रक्षण गर्ु,न जशक्षा, स्वास््य उपचार लगायत

व्यजक्तत्व ववकासका अवसर उपलब्ि गराउर्ु, माया ममतापूणन वातावरण उपलब्ि गराउर्ु र सुलर्जित
भववयकयको लालग उजचत मागनदशनर् गर्ुन प्रत्येक बाबुआमा, पररवारका अन्य सदस्य वा सं रक्षकको दावयत्व
हुर्ेछ।

(३) बाबु, आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा सं रक्षकले ववद्यालय िार्े उमेरका प्रत्येक

बालबाललकालाई ववद्यालयमा भर्ान गराई जशक्षा आिनर्का लालग समुजचत वातावरण उपलब्ि गराउर्ु
पर्ेछ।

(४) बाबुआमा, पररवारका अन्य सदस्य वा सं रक्षकले बालबाललकाको जशक्षा, स्वास््य तथा

शारीररक वा मार्लसक ववकासमा असर पर्े गरी िम गराउर्ु हुँदैर्।

(५) बाबु, आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा सं रक्षकले छ वषन उमेर र्पुगेका बालबाललकालाई

लर्वास वा अन्य स्थार्मा एक्लै छाड्र् वा उमेर पुगेको व्यजक्तको साथमा र्लगाई एक्लै अन्यत्र पठाउर्
हुँदैर्।
18.

प्रदे श सरकारको दावयत्वाः (१) बालबाललकाको हक वहतको सं रक्षण र प्रवर्द्नर् तथा बाल अलिकार
कायानन्वयर्का लालग प्रदे श सरकारले सं घ र स्थार्ीय तहसँगको समन्वय र सहकायनमा उपलब्ि स्रोत
सािर्को आिारमा आवश्यक व्यवस्था लमलाउर्ेछ।

(२) भौगोललक, आलथनक, सामाजिक, साँस्कृलतक रुपमा वा अन्य कुर्ै कारणले पछालड परे का

वा अपाङ्गता भएका बालबाललकाको समग्र ववकासको लालग प्रदे श सरकारले ववशेष कायनिम सञ्चालर्
गर्ेछ।

(३) प्रदे श सरकारले सं घ र स्थार्ीय तहसँगको समन्वय र सहकायनमा प्रचललत कार्ूर्ले

तोकेका लजक्षत वगन, समुदाय तथा क्षेत्रका बालबाललकाका लालग आवश्यकतार्ुसार ववशेष जशक्षा, दू र
जशक्षा, व्यावसावयक जशक्षा र अर्लाइर् जशक्षा लगायत जशक्षा सम्बन्िी अन्य व्यवस्था लमलाउर् सक्र्ेछ।
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(४) बालबाललकाको बाँच्र् पाउर्े तथा सं रक्षणको अलिकारको रक्षा र उर्ीहरुको ववकास

तथा अथनपूणन सहभालगताको प्रवर्द्नर्का लालग प्रदे श सरकारले सं घ र स्थार्ीय तहसँग समन्वय र सहकायन
गर्ेछ।

(५) प्रदे श सरकारले सङ्घ तथा स्थार्ीय तहसँगको समन्वयमा सडक बालबाललकाको सं रक्षणको

लालग मापदण्ड बर्ाई आवश्यक उपायहरु अवलम्बर् गर्न सक्र्ेछ।

(६) प्रदे श सरकारले सङ्घ, स्थार्ीय तह वा सरोकारवाला सं घसं स्थासँगको समन्वयमा ववशेष

सं रक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललकाको पालर्पोषण र स्वास््य लगायतका आिारभूत
आवश्यकताहरुको लालग आवश्यक व्यवस्था लमलाउर्ेछ।
19.

सञ्चार क्षेत्रको दावयत्वाः बाल अलिकारको उल्लङ्घर् र बालबाललकाको वहत प्रलतकूल र्हुर्े गरी सूचर्ा
प्रकाशर् वा प्रसारण गर्ुन सञ्चार क्षेत्रको दावयत्व हुर्छ
े ।

पररच्छे द-४

बाल न्याय सम्बन्िी व्यवस्था
20.

कसूरिन्य कायनको अर्ुसन्िार् गदान ववचार गर्ुन पर्े कुराहरुाः अर्ुसन्िार् अलिकारीले कसूरिन्य कायनको
अर्ुसन्िार् गर्े लसललसलामा यस ऐर्मा अन्यन्त्र उल्ले जखत कुराका अलतररक्त दे हायका कुराहरु ववचार
गर्ुन पर्ेछाः-

(क)
(ख)

बालबाललकालाई असर पर्े कुर्ै लर्णनय गर्ुन अजघ लर्िको िारणा बुझ्र्े,

बालबाललकाको वहत र स्वाथन िोलडएको कुर्ै पलर् ववषयमा लर्णनय गर्ुन अजघ लर्िको
बाबु, आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा सं रक्षकलाई आफ्र्ो भर्ाई राख्ने अवसर ददर्े,

(ग)

बालबाललकाको उमेर, बौवर्द्क ववकासको स्तर, आस्था र साँस्कृलतक मूल्य मान्यता
अर्ुरुपको बोली, वचर् र व्यवहार गर्े,

(घ)
21.

बालबाललकासँग सं वाद गदान लर्िले चाहेको भाषामा गर्े र आवश्यकता अर्ुसार
दोभाषेको सहयोग ललर्े।

बालबाललकालाई लर्यन्त्रणमा ललर्ेाः (१) कसूरिन्य कायनको सूचर्ा प्राप्त भएमा अर्ुसन्िार् अलिकारीले

यथाशीघ्र सोको िार्कारी बालबाललकाको पररवारका सदस्य, सं रक्षक वा र्जिकको र्ातेदारलाई ददर्ु
पर्ेछ।

(२) कसूरिन्य कायनको सूचर्ा प्राप्त भएमा अर्ुसन्िार् अलिकारीले यथाशीघ्र सो कसूरको

सम्बन्िमा अर्ुसन्िार् प्रारम्भ गर्ुन पर्ेछ।त्यसरी अर्ुसन्िार् गदान कसूरिन्य कायनको आरोप लागेको

बालबाललकालाई अर्ुसन्िार्को लालग लर्यन्त्रणमा र्ललई र्हुर्े दे जखएमा अर्ुसन्िार् अलिकारीले त्यस्तो

बालबाललकालाई लर्यन्त्रणमा ललर् सक्र्ेछ।यसरी बालबाललकालाई लर्यन्त्रणमा ललँदा उर्ीहरुको
शारीररक, बौवर्द्क, मार्लसक अवस्था र पररपक्वताको स्तरलाई ध्यार् ददर्ु पर्ेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोजिम लर्यन्त्रणमा ललइएका बालबाललकालाई सम्भव भएसम्म बाल

मर्ोववज्ञ वा बाल वहत सम्बन्िी काम गर्े व्यजक्तसँग सम्पकन गराई आवश्यक परामशन सेवा उपलव्ि
गराउर्ु पर्ेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम अर्ुसन्िार् अलिकारीले बालबाललकालाई लर्यन्त्रणमा ललँदा बल

प्रयोग गर्न पाउर्े छै र्।

तर बालबाललकालाई लर्यन्त्रणमा ललर् आवश्यक पर्े न्यूर्तम बल प्रयोग गर्न बािा पर्े छै र्।

(५) उपदफा (२) बमोजिम लर्यन्त्रणमा ललइएको बालबाललकालाई प्रचललत कार्ूर् बमोजिम

ददशान्तर गर्न सक्र्े भएमा अर्ुसन्िार् अलिकारीले प्रचललत कार्ूर्मा िुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापलर्
त्यस्तो बालबाललकासँग आफैले बयार् ललर् सक्र्ेछ।

(६) उपदफा (२) बमोजिम लर्यन्त्रणमा ललइएको बालबाललकालाई बाल अदालतको अर्ुमलतले

एक पिकमा पाँच ददर्मा र्बढ्र्े गरी एक्काइस ददर्सम्म लर्गरार्ी कक्षमा राख्न सवकर्ेछ।

(७) उपदफा (६) मा िुर्सुकै कुरा लेजखएको भए तापलर् कसूरिन्य कायनको आरोप लागेको

बालबाललकाको शारीररक अवस्था, उमेर, कसूरिन्य कायन गदानको पररजस्थलत वा लर्गरार्ी कक्षको

अवस्थालाई ध्यार्मा राख्दा लर्िलाई लर्गरार्ी कक्षमा राख्न उपयुक्त छै र् भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा
बाल अदालतले खोिेको बखत उपजस्थत गराउर्े शतनमा त्यस्तो बालबाललकालाई लर्िको बाबु, आमा,

पररवारका अन्य सदस्य वा सं रक्षक र लर्िहरु र्भए बालबाललकाको हक वहतको सं रक्षण गर्े कायनमा
सं लग्र् सामाजिक सं स्था वा बाल सुिार गृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको अर्ुसन्िार् गर्े आदे श ददर्
सक्र्ेछ।

(८) अर्ुसन्िार् अलिकारीले लर्यन्त्रणमा ललएका बालबाललकालाई सोिपुछ गदान लर्िको

बाबुआमा वा सं रक्षक वा बालकल्याण अलिकारी वा कार्ूर् व्यवसायीको उपजस्थलतमा बालमैत्री
22.

वातावरणमा गर्ुन पर्ेछ।

लर्गरार्ी कक्षको स्थापर्ा सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) कसूरिन्य कायनको आरोपमा लर्यन्त्रणमा ललइएका
बालबाललकालाई अर्ुसन्िार् अवलिभर राख्ने प्रयोिर्को लालग प्रदे श सरकारले लर्गरार्ी कक्ष स्थापर्ा
गर्न सक्र्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लर्गरार्ी कक्ष स्थापर्ा र्भएसम्मको लालग प्रत्येक जिल्ला प्रहरी

ु ासँग राजखर्े
कायानलयमा अलग्गै कक्षको व्यवस्था गररर्ेछ र त्यस्ता बालबाललकालाई वयस्क थुर्व
छै र्।

(३)

अर्ुसन्िार्का

लालग

लर्यन्त्रणमा

ललइएका

बालबाललकालाई

बालमर्ोववज्ञको परामशन तथा मर्ोसामाजिक सहयोग उपलब्ि गराउर्ु पर्ेछ।

आवश्यकतार्ुसार

(४) लर्गरार्ी कक्षमा राजखर्े बालबाललकाको सहयोगका लालग त्यस्तो बालबाललकाको

पररवारका कुर्ै सदस्यसँगै बस्र् चाहेमा अर्ुसन्िार् अलिकारीले आवश्यकतार्ुसार समय र शतन तोकी
सँगै बस्र् अर्ुमलत ददर् सक्र्ेछ।

(५) लर्गरार्ी कक्षको स्थापर्ा, सञ्चालर्, व्यवस्थापर् तथा अर्ुगमर् सम्बन्िी अन्य व्यवस्था

तोवकए बमोजिम हुर्ेछ।

11

23.

अर्ुसन्िार् सम्बन्िी ववशेष व्यवस्थााः (१) प्रचललत कार्ूर्मा िुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापलर् प्रदे श
सरकारले बालबाललका उपर आरोप लागेको कसूरिन्य कायनको अर्ुसन्िार् गर्न छु ट्टै इकाइ गठर्
गर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छु ट्टै इकाइ गठर् र्भएसम्म प्रदे श सरकारले जिल्ला प्रहरी

कायानलयमा कायनरत बाल न्याय सम्बन्िी ताललम प्राप्त कमनचारीलाई सो कायन गर्न तोक्र् सक्र्ेछ।
24.

पीलडत बालबाललकाका अलिकाराः पीलडत बालबाललकालाई अर्ुसन्िार्को हरे क चरणमा दे हाय बमोजिमका
बाल अर्ुकूल न्यायको अलिकार हुर्ेछाः(क)
(ख)
(ग)
(घ)

आफूले बुझ्र्े भाषामा िार्कारी पाउर्े,
सहभागी वा सं लग्र् हुर्,े

व्यजक्तगत पररचयात्मक वववरण गोप्य राख्न पाउर्े,

पीडकबाि मर्ालसब मावफकको क्षलतपूलतन भराई पाउर्े,

तर यस खण्डले पीलडतले रायबयबाि क्षलतपूलतन पाउर् सक्र्े अवसरलाई सीलमत

पारे को मालर्र्े छै र्।
(ङ)

लर्ाःशुल्क कार्ूर्ी सहायता तथा आवश्यकतार्ुसार मर्ोसामाजिक परामशन सेवा पाउर्े
र चाहेमा अलग्गै कार्ूर् व्यवसायी राख्न पाउर्े,

(च)

अर्ुसन्िार् गर्े लर्कायले प्रयोग गर्े भाषा पीलडतले र्बुझ्र्े भएमा लर्ाःशुल्क दोभाषे,
सांकेलतक भाषा ववज्ञ वा अर्ुवादको सुवविा पाउर्े,

(छ)

अर्ुसन्िार् गर्े लर्कायले गरे को लर्णनय तथा आदे श लगायतका कागिातहरुको
प्रलतललवप लर्ाःशुल्क पाउर्े,

(ि)
(झ)
25.

पीडक वा लर्िको पक्षबाि हुर् सक्र्े हालर्बाि सुरजक्षत हुर् प्रहरी सं रक्षण पाउर्े,

कारवाहीका बखत आवश्यकतार्ुसार प्रलतवादीको उपजस्थलतलाई अप्रत्यक्ष तुल्याउर्
पाउर्े।

ददशान्तर गदान ववचार गर्ुपन र्ेाः ददशान्तर गदान दे हायका कुरा ववचार गर्ुन पर्ेछाः(क)
(ख)

बालबाललकाले कसूरिन्य कायन गरे को स्वीकार गरे को,

सम्बजन्ित बालबाललका, लर्िको बाबु, आमा र बाबुआमा र्भए पररवारका अन्य सदस्य
वा सं रक्षकको सहमलत,

(ग)
(घ)

पीलडत पक्षको यथासम्भव पुर्स्थानपर्ा हुर्े गरी लर्िको सहमलत प्राप्त भएको,

कसूरिन्य कायनको प्रकृलत र सो कायन गदानको पररजस्थलत, घिर्ाको गाम्भीयनता,
बालबाललकाको उमेर, पररपक्वता र बौवर्द्क स्तर, पाररवाररक वातावरण तथा
पीलडतलाई पुगेको क्षलत र लर्िको पुर्स्थानपर्ालाई आिार ललर्ु पर्े।

26.

ददशान्तर गदान अवलम्बर् गररर्े प्रवियााः (१) ददशान्तर गदान बालबाललकाको इच्छा समेतलाई ववचार
गरी दे हाय बमोजिमको एक वा एक भन्दा बढी उपयुक्त प्रविया अवलम्बर् गररर्ेछाः(क)

बालबाललकालाई पीलडतसँग मेललमलाप वा समझदारी कायम गराउर्े,
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(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ि)

बालबाललकालाई गल्ती महसुस गर्न लगाउर्े,

बालबाललका र लर्िको पररवारलाई आवश्यक परामशन ददर्े,
बालबाललकालाई कुर्ै सामुदावयक सेवामा पठाउर्े,

बालबाललकाको हेरचाह र सं रक्षण गर्न कुर्ै सं स्थामा पठाउर्े,

बालकल्याण अलिकारीको सुपररवेक्षण र लर्दे शर्मा रहर्े गरी बालबाललकालाई छाड्र्े,
बालबाललकालाई बाबु, आमा, पररवारको अन्य सदस्य वा सं रक्षकको जिम्मा लगाउर्े,
बालबाललकालाई कुर्ै ताललम वा शैजक्षक कायनिममा सहभागी गराउर्े।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) र (ि) बमोजिमको कुर्ै प्रविया अवलम्बर्

गरी ददशान्तर गदान अवलि समेत तोवकर्ेछ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिमको प्रविया अवलम्बर् गरी ददशान्तर

गदान कसूरिन्य कायन गरे बापत् बालबाललकालाई हुर् सक्र्े अलिकतम सिाय भन्दा बढी अवलि हुर्े
गरी ददशान्तर गररर्े छै र्।

(४) अर्ुसन्िार् अलिकारीले बालबाललकालाई ददशान्तर गर्ुन अजघ बालमर्ोववज्ञ र बाल

ववशेषज्ञबाि बालबाललकाको शारीररक तथा मार्लसक अवस्था र समािसेवीबाि बालबाललकाको आलथनक,
साँस्कृलतक अवस्था तथा पररवेशको अध्ययर् र वविेषण गर्न लगाई प्रलतवेदर् ललर्ु पर्ेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम अर्ुसन्िार् अलिकारीले बालबाललकालाई ददशान्तर गरे को िार्कारी

आफ्र्ो मालथल्लो लर्कायलाई ददर्ु पर्ेछ।

(६) कसूरिन्य कायनको आरोप लागेका बालबाललकालाई ददशान्तर गररएमा त्यस्तो वववादको

अन्त्य हुर्ेछ र सोको औपचाररक न्यावयक प्रविया समाप्त भएको मालर्र्ेछ।

(७) ददशान्तर गर्े अर्ुसन्िार् अलिकारीले ददशान्तर गररएको बालबाललका ददशान्तर प्रवियामा

लर्रन्तर रुपमा सहभागी भए र्भएको कुराको अर्ुगमर् प्रोवेशर् अलिकारी माफनत गर्े व्यवस्था लमलाउर्ु
पर्ेछ।

(८) बालबाललकालाई ददशान्तर गदान पीलडतलाई भएको हालर् र्ोक्सार्ी वापत दे हाय बमोजिम

गर्न सवकर्ेछाः(क)
(ख)

पीलडतलाई क्षलतपूलतन ददर्े वा वास्तववक हालर् र्ोक्सार्ी भराई ददर्े,

कसूरिन्य कायनबाि प्राप्त सम्पजत्त, मुर्ाफा वा सामग्री सम्बजन्ित िर्ीलाई वफतान गर्न
लगाउर्े।

(९) ददशान्तर सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हुर्ेछ।
27.

बाल न्याय सम्बन्िी अन्य व्यवस्थााः कसूर, अलभयोिर्, क्षलतपूलतन, सिाय लगायतका बाल न्याय सम्बन्िी
अन्य व्यवस्था प्रचललत कार्ूर् बमोजिम हुर्छ
े ।
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पररच्छे द-5
बालबाललकाको ववशेष संरक्षण र पुर्स्थानपर्ा
28.

ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललकााः (१) दे हायका बालबाललकालाई ववशेष सं रक्षणको
आवश्यकता भएका बालबाललका मालर्र्ेछ:(क)
(ख)

अर्ाथ बालबाललका,

अस्पताल वा अन्य कुर्ै सावनिलर्क स्थार्मा अलपत्र अवस्थामा छालडएका वा फेला

परे का वा बाबुआमाबाि अलजग्गएका वा बाबुआमा पत्ता र्लागी बेवाररसे भएका
बालबाललका,
(ग)

बाबुआमालाई गम्भीर शारीररक वा मार्लसक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण उजचत
हेरचाह र्पाएका बालबाललका,

(घ)

कार्ूर्ी वववादमा परे का बालबाललकामध्ये ददशान्तर प्रविया अन्तगनत वैकजल्पक
हेरचाहको लालग लसफाररस भएका बालबाललका,

(ङ)
(च)

थुर्ामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आजित भई कारागारमा रहेका बालबाललका,
िबरिस्ती करणी वा कार्ूर् बमोजिम सिाय हुर्े हाडर्ाताबाि िजन्मएको जशशुलाई
आफूले पालर्पोषण गर्न र्सक्र्े भर्ी बाल कल्याण अलिकारी वा बालअलिकार सलमलत
समक्ष लर्वेदर् परे का बालबाललका,

(छ)

बाबु,

आमा वा अलभभावकबाि

दुव्यनवहार, वहं सा वा बेवास्ता

भएको कारणले

बालबाललकाको उच्चतम वहतका लालग पररवारबाि अलग गररएका बालबाललका,
(ि)

ँ व
ु ा प्रकृलतका वा िोजखमपूणन वा लर्कृष्ट प्रकृलतको वा प्रचललत कार्ूर्
िबरिस्ती वा बि

ववपरीत िममा सं लग्र् भई िीवर्यापर् गरररहेका, िू मपार्, मद्यपार् एवम् अन्य
लागूऔषिको कुलतमा फसेका वा एच.आई.भी. सङ्क्िलमत वा प्रभाववत बालबाललका,
(झ)

गम्भीर शारीररक वा मार्लसक स्वास््य समस्या वा गम्भीर अपाङ्गता भएका कारण िीवर्

िोजखममा रही बाबुआमा वा पररवारबाि उपचारको व्यवस्था हुर् र्सकेका वा सामान्य
िीवर्यापर् गर्न कदठर्ाई भएका बालबाललका,
(ञ)
(ि)

बालबाललका ववरुर्द्को कसूरबाि पीलडत भएका वा त्यस्तो िोजखममा रहेका बालबाललका,
ववपद् वा सशस्त्र वन्वका कारणले बाबुआमा दुवै वा बाबुआमा मध्ये एक गुमाएको वा

आफू र्ै शारीररक वा मार्लसक रूपमा आघात परे का वा अपाङ्गता भएका बालबाललका,
(ठ)
(ड)

ववपन्न दललत समुदायका बालबाललका,

र्ेपाल सरकारको मवहला, बालबाललका तथा यबयेष्ठ र्ागररक मन्त्रालयले र्ेपाल रािपत्रमा
सूचर्ा प्रकाशर् गरी वा मन्त्रालयले प्रदे श रािपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी ववशेष
सं रक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललका भर्ी तोकेका अन्य बालबाललका।

(ढ)
(ण)

यौलर्क तथा लैं लगक अल्पसं ख्यक बालबाललका,

वैदेजशक रोिगारीका िममा आमा, बाबु वा सं रक्षक गुमाएका बालबाललका,
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(त)

वैदेजशक रोिगारीमा गएको िलमक मवहला अलर्जच्छत गभनवती भई वा त्यसरी िजन्मएको

बच्चा सवहत स्वदे श फकेकोमा त्यसै कारणबाि पाररवाररक बवहयककरणमा परे का
बालबाललका।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका बालबाललकालाई आवश्यकता अर्ुसार उर्द्ार, अस्थायी सं रक्षण,

स्वास््य उपचार, मर्ोसामाजिक सहयोग, पाररवाररक पुर्लमनलर्, पुर्स्थानपर्ा, वैकजल्पक हेरचाह, पररवार
सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिकीकरण लगायत अन्य सेवा तथा सहयोग तोवकए बमोजिम हुर्ेछ।
(3) प्रदे श सरकारले उपदफा (1) बमोजिमका बालबाललकाको पररवारलाई सक्षम बर्ाउर्

29.

आयआिनर्, उद्यमशीलता र िीववकोपािनर्को सुलर्जश्चतताको लालग आवश्यक कायनयोिर्ा तयार गर्ेछ।
वैकजल्पक हेरचाह सम्बन्िी व्यवस्थााः (1) दफा 28 को उपदफा (1) बमोजिमका बालबाललकालाई
वैकजल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबाललका मालर्र्ेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका बालबाललकालाई दे हायको प्राथलमकताको आिारमा तोवकए

बमोजिम वैकजल्पक हेरचाहको व्यवस्था लमलाइर्ेछाः-

(क) बालबाललकाको आमा वा बाबुको तफनका र्ातेदार,

(ख) बालबाललकालाई हेरचाह गर्न इच्छु क पररवार वा व्यजक्त,
(ग) बालबाललकालाई पररवारमा आिाररत हेरचाह गर्े सं स्था,
(घ) बाल गृह।

(३) वैकजल्पक हेरचाह सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हुर्ेछ।

30.

सं रक्षक लर्युक्त गर्े वा तोक्र्ेाः दफा २९ बमोजिम वैकजल्पक हेरचाह सेवा प्रदार् गदान प्रचललत कार्ूर्

31.

बाल गृहको स्थापर्ा तथा सञ्चालर्ाः (१) ववशेष सं रक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललकाको सं रक्षण

बमोजिम सं रक्षक लर्युक्त गरी वा तोकी हेरचाहको व्यवस्था लमलाउर्ु पर्ेछ।

गर्े प्रयोिर्का लालग प्रदे श सरकारले आवश्यकता अर्ुसार बाल गृहको स्थापर्ा तथा सञ्चालर् गर्न
सक्र्ेछर््।

(२) प्रदे श सरकारले सामाजिक सं घसं स्थालाई बालगृह स्थापर्ा तथा सं ञ्चालर् गर्न अर्ुमलत ददर्

सक्र्ेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम स्थापर्ा भएका बालगृहको स्थापर्ा, सञ्चालकको योग्यता,

सञ्चालर् अर्ुमलत, र्वीकरण, वगीकरण, व्यवस्थापर्, सञ्चालर् मापदण्ड र अर्ुगमर् सम्बन्िी व्यवस्था
तोवकए बमोजिम हुर्ेछ।
(४) दफा २९ र ४६ बमोजिम बाहेक बालबाललकालाई बाल गृहमा राख्न पाइर्े छै र्।
(५) कसैले स्वीकृलत र्ललई बाल गृह स्थापर्ा वा सञ्चालर् गरे मा मन्त्रालयले त्यस्तो बाल गृह

बन्द गरी सं लग्र् व्यजक्त तथा सं स्थालाई एक लाख रुपैंयासम्म िररवार्ा गर्न सक्र्ेछ र प्रचललत कार्ूर्

बमोजिम थप अन्य कारवाही गर्न सक्र्ेछ। यसरी बालगृह बन्द गदान सो बालगृहमा रहेका
बालबाललकाको वैकजल्पक व्यवस्था गर्ुप
न र्ेछ।
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32.

33.

34.

35.

बाल गृहमा राख्ने अवलिाः ववशेष सं रक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललकाको उपयुक्त पुर्स्थानपर्ा
र्भएसम्म वा त्यस्तो बालबाललकाको उमेर अठार वषन पूरा र्भएसम्म लर्िलाई आवासीय बाल गृहमा
राजखर्ेछ।

पुर्लमनलर्को व्यवस्थााः बाल गृहमा रहेका बालबाललकाको बाबुआमा वा अलभभावक पत्ता लागेमा र
बालबाललकाको सवोत्तम वहत हुर्े दे जखएमा पाररवाररक पुर्लमनलर् गराउर्ु पर्ेछ। त्यसरी पुर्लमनलर्
गराएको िार्कारी सम्बजन्ित स्थार्ीय तहलाई ददर्ु पर्ेछ।

पुर्स्थानपर्ा तथा सामाजिक पुर्एनकीकरण सम्बन्िी व्यवस्थााः बाल गृहमा रहेका बालबाललकाको पुर्स्थानपर्ा
तथा सामाजिक पुर्एनकीकरण गर्े दावयत्व सम्बजन्ित बाल गृहको हुर्ेछ। यसरी पुर्एनकीकरण गदान
बालगृहले सम्बजन्ित लर्कायसँग समन्वय गर्ुप
न र्ेछ।

संस्था प्रमुख जिम्मेवार हुर्ाःे (१) यस पररच्छे द बमोजिम कुर्ै सं स्थाले सं रक्षकको जिम्मेवारी पाएको

भएमा त्यस्तो सं स्था प्रमुख बालबाललकाको सं रक्षण, हेरचाह तथा पालर्पोषणको लालग अजन्तम जिम्मेवार
मालर्र्ेछ।

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोिर्का लालग "सं स्था प्रमुख" भन्नाले त्यस्तो सं स्थाको प्रमुख

कायनकारी अलिकृत वा सो है लसयतमा काम गर्े अध्यक्ष, प्रबन्ि लर्दे शक वा सं स्थाको लर्यमार्ुसार
तोवकएको अन्य कुर्ै अलिकृत सम्झर्ु पछन।

(२) सं रक्षकको जिम्मेवारी पाएको सं स्थाले तोवकएको शतन र प्रविया ववपरीत कायन गरे मा

त्यस्तो सं स्थालाई तोवकएको अलिकारीले कुर् शतन उल्लं घर् गरे को हो सो समेत खुलाई बालबाललकाको
सं रक्षण कायन गर्न रोक लगाउर् सक्र्ेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम रोक लगाइएको सं स्थाले अपेजक्षत सुिार गरे को कुरा अर्ुगमर्बाि

पुवष्ट भएमा तोवकएको अलिकारीले बालसं रक्षण सम्बन्िी कायनमा लगाइएको रोक फुकुवा गर्न सक्र्ेछ।
36.

बाल संरक्षण सम्बन्िी मापदण्डाः (१) ववद्यालय, बालबाललकासँग प्रत्यक्ष काम गर्े प्रत्येक सावनिलर्क

लर्काय, लर्िी क्षेत्र तथा सामाजिक सं स्थाहरुले बालबाललका ववरुर्द्को वहं सा वा बाल यौर् दुव्यनवहारको

रोकथाम गर्न, बालबाललकाको सं रक्षण सुलर्जश्चत गर्न र उिूरीको तत्काल कारवाही गर्नको लालग
सं स्थागत तहमा बाल सं रक्षण मापदण्ड लर्मानण गरी लागू गर्ुन पर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लर्मानण गररएको बाल सं रक्षण मापदण्ड कायानन्वयर् गर्ुन ववद्यालय,

37.

प्रत्येक सावनिलर्क लर्काय, लर्िी क्षेत्र तथा सामाजिक सं स्थाका प्रमुखको दावयत्व हुर्छ
े ।

अर्ुगमर् सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) ववशेष सं रक्षणको आवश्यकता भएका बालबाललकाको हेरचाह गर्े

व्यजक्त, पररवार वा सं स्थाले प्रदार् गरे को सेवाको गुणस्तर सुलर्जित गर्न मन्त्रालयले लर्यलमत अर्ुगमर्
र मूल्याङ्कर् गर्न वा गराउर् र आवश्यक लर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ।

(२) जिल्ला बाल अलिकार सलमलतले जिल्लाभरका बालबाललकाको समग्र जस्थलत र उपलब्ि

सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकाररताका सम्बन्िमा आवलिक रुपमा लर्रीक्षण र अर्ुगमर् गर्ेछ।
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38.

प्रलतवेदर्ाः (१) यस ऐर् बमोजिम बालबाललकाको हेरचाह र पालर्पोषण गर्न जिम्मा ललएका व्यजक्त,

सं रक्षक वा सं स्थाले बालबाललका सम्बन्िी वववरण अिनवावषनक र वावषनक रुपमा सम्बजन्ित स्थार्ीय बाल
अलिकार सलमलत र जिल्ला बाल अलिकार सलमलत समक्ष पेश गर्ुन पर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वववरणको आिारमा स्थार्ीय बाल अलिकार सलमलतले वावषनक

रुपमा जिल्ला बाल अलिकार सलमलत र प्रदे श बाल अलिकार सलमलत समक्ष प्रलतवेदर् पेश गर्ुन पर्ेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वववरणको आिारमा जिल्ला बाल अलिकार सलमलतले

अिनवावषनक र वावषनक रुपमा प्रदे श बाल अलिकार सलमलत समक्ष प्रलतवेदर् पेश गर्ुन पर्ेछ।

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिमको वववरणको ढाँचा तोवकए बमोजिम हुर्छ
े ।

पररच्छे द-6
संस्थागत व्यवस्था
39.

प्रदे श बालअलिकार सलमलताः (१) बालबाललकाको अलिकार तथा हक वहतको सं रक्षण, सम्बर्द्नर् र प्रवर्द्नर्
गर्े सम्बन्िमा आवश्यक कायन गर्न दे हाय बमोजिमको एक प्रदे श बाल अलिकार सलमलत रहर्ेछाः(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ि)
(झ)
(ञ)

मन्त्री, सामाजिक ववकास मन्त्रालय

सजचव, मुख्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायानलय
सजचव, आन्तररक मालमला हेर्े मन्त्रालय

(ठ)
(ड)

- सदस्य

- सदस्य

सजचव, सामाजिक ववकास मन्त्रालय

- सदस्य

प्रमुख, प्रदे श प्रहरी कायानलय

- सदस्य

सजचव, स्वास््य हेर्े मन्त्रालय

अध्यक्षले तोकेको जिल्ला समन्वय सलमलतको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येबाि

- सदस्य

एक िर्ा

- सदस्य

अध्यक्षले तोकेको गाउँपाललकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्येबाि एक िर्ा

- सदस्य

अध्यक्षले तोकेको र्गरपाललकाको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्येबाि एक िर्ा

बालबाललकाको क्षेत्रमा योगदार् पुर्याएका व्यजक्त वा ववशेषज्ञहरु मध्येबाि
अध्यक्षले मर्ोर्ीत गरे का कम्तीमा एक िर्ा मवहला सवहत दुई िर्ा

(ि)

- अध्यक्ष

- सदस्य

- सदस्य

अध्यक्ष, गैसस महासं घ, गण्डकी प्रदे श

- सदस्य

सम्बजन्ित महाशाखा प्रमुख, सामाजिक ववकास मन्त्रालय

- सजचव

अध्यक्ष, प्रदे श बाल पररषद्

- सदस्य

(2) सलमलतले आवश्यकता अर्ुसार जिल्ला बाल अलिकार सलमलतका अध्यक्ष वा अन्य

व्यजक्तहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्र्ेछ।

(3) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम मर्ोर्ीत सदस्यहरूको पदावलि चार वषनको हुर्ेछ।

(4) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको सदस्यमा मर्ोर्ीत हुर्को लालग दे हाय बमोजिमको

योग्यता पूरा गरे को हुर् ु पर्ेछाः-
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(क)
(ख)
(ग)

र्ेपाली र्ागररक,

पच्चीस वषन उमेर पूरा भएको,

बालबाललका ववरुर्द्को कसूर वा र्ैलतक पतर् दे जखर्े फौिदारी कसूरमा सिाय
र्पाएको।

(५) उपदफा (४) मा िुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापलर् सलमलतका मर्ोर्ीत सदस्यले आफ्र्ो

पदीय जिम्मेवारी पूरा र्गरे मा, सलमलतको वहत ववपरीत कुर्ै काम गरे मा वा पद अर्ुरुपको आचरण
पालर्ा र्गरे मा त्यस्तो सदस्यलाई मर्ोर्ीत गर्े अलिकारीले िुर्सुकै बखत पदबाि हिाउर् सक्र्ेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम मर्ोर्ीत सदस्यलाई पदबाि हिाउर्ु अजघ लर्िलाई सफाई पेश

गर्े मर्ालसब मौका ददर्ु पर्ेछ।

(७) उपदफा (१) बमोजिमको सलमलतको सजचवालय मन्त्रालयमा रहर्ेछ। सलमलतले

आवश्यकता अर्ुसार उपसलमलत समेत गठर् गर्न सक्र्ेछ र त्यस्तो उपसलमलतमा आवश्यकता अर्ुसार
40.

बाल मर्ोववज्ञलाई समावेश गर्ुन पर्ेछ।

प्रदे श बाल अलिकार सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकाराः (१) सलमलतको काम, कतनव्य र अलिकार
दे हाय बमोजिम हुर्ेछाः(क)

प्रदे शको बालबाललका सम्बन्िी र्ीलत, योिर्ा तथा कायनिम सम्बन्िमा आवश्यक सुझाव
ददर्े,

(ख)

प्रदे श लभत्रका बालबाललकाको समग्र जस्थलत र उपलब्ि सेवाको गुणस्तर तथा
प्रभावकाररताका सम्बन्िमा आवलिक रुपमा लर्रीक्षण र अर्ुगमर् गर्े,

(ग)
(घ)

बालबाललकाको क्षेत्रमा सञ्चाललत कायनिमको अर्ुगमर्, मूल्याङ्कर् तथा समीक्षा गर्े,
र्ेपाल

पक्ष

रहेका

बालबाललकाको

हक

अलिकारसँग

सम्बजन्ित

सजन्ि

सम्झौताहरुको कायानन्वयर्का लालग प्रदे श सरकारलाई आवश्यक सुझाव ददर्े,
(ङ)

तथा

प्रदे शलभत्र बालबाललकाको क्षेत्रमा काम गर्े सं घसं स्थाहरुसँग आवश्यक समन्वय तथा
सहकायन गर्े,

(च)
41.

तोवकए बमोजिम अन्य काम गर्े वा गराउर्े।

सलमलतको बैठकाः (१) सलमलतको बैठक वषनको कम्तीमा तीर् पिक बस्र्ेछ।

(२) सलमलतको बैठक अध्यक्षले तोकेको लमलत, समय र स्थार्मा बस्र्ेछ।
(३)

सजचवले सलमलतको बैठक बस्र्े लमलत, समय, स्थार् र बैठकमा छलफल हुर्े ववषय सूची

ु न्दा कम्तीमा चौबीस घण्िा अगालड सबै सदस्यलाइन पठाउर्ु पर्ेछ।
सवहतको सूचर्ा बैठक हुर्भ

(४) कूल सदस्य सं ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रलतशत सदस्यहरू उपजस्थत भएमा सलमलतको

बैठकको गणपूरक सं ख्या पुगेको मालर्र्ेछ।

तर कुर्ै कारणवश गणपूरक सं ख्या र्पुगक
े ो कारणले बैठक बस्र् र्सकेमा त्यसपलछ लगत्तै

बस्र्े बैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सं ख्याको कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत सदस्यहरू उपजस्थत
भएमा सलमलतको बैठकको गणपूरक सं ख्या पुगेको मालर्र्ेछ।

(५) सलमलतको बैठकको लर्णनय सवनसम्मलतमा गररर्ेछ। सवनसम्मलत हुर् र्सकेमा बहुमतको

राय मान्य हुर्ेछ तर मत बराबर भएमा अध्यक्षले लर्णानयक मत ददर्ेछ।
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(६) सलमलतको बैठकको लर्णनय अध्यक्षबाि प्रमाजणत गराइन अलभलेख राख्नु पर्ेछ।
(७) सलमलतको बैठकमा भाग ललए बापत पाउर्े बैठक भत्ता सम्बन्िी व्यवस्था तोवकए बमोजिम
हुर्ेछ।
(६) सलमलतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनववलि सलमलत आफैले लर्िानरण गरे बमोजिम हुर्ेछ।
42.

जिल्ला बाल अलिकार सलमलताः (१) प्रत्येक जिल्लामा बालबाललकाको अलिकार तथा हक वहतको सं रक्षण,
सम्बर्द्नर् र प्रवर्द्नर् गर्न दे हाय बमोजिमको एक जिल्ला बाल अलिकार सलमलत गठर् गररर्ेछाः(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ि)
(झ)
(ञ)
(ि)

बालबाललकाको क्षेत्रमा योगदार् पुर्याएका व्यजक्तहरु मध्येबाि
मन्त्रालयले तोकेको व्यजक्त

- अध्यक्ष

जिल्ला न्यायलिवक्ता, जिल्ला सरकारी ववकलको कायानलय

- सदस्य

मन्त्रालयले तोकेको स्थार्ीय तहको प्रमुख वा प्रलतलर्लि

- सदस्य

प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कायानलय

- सदस्य

प्रमुख, स्वास््य कायानलय

- सदस्य

सहायक प्रमुख जिल्ला अलिकारी

- सदस्य

प्रमुख, जशक्षा ववकास तथा समन्वय इकाई

- सदस्य

प्रलतलर्लि, जिल्ला बालन्याय सलमलत

जिल्ला बाल सञ्िालबाि मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक िर्ा बाललका

- सदस्य

सवहत दुई िर्ा बालबाललका

- सदस्य

मर्ोर्यर् गरे को एक िर्ा मवहला सवहत 2 िर्ा

- सदस्य

जिल्लामा बालबाललकाको क्षेत्रमा काम गर्े सं घसं स्थाबाि मन्त्रालयले
मन्त्रालयले तोकेको जिल्लाजस्थत सामाजिक ववकास हेर्े कायानलयको
प्रमुख

- सदस्य सजचव

(2) जिल्ला बाल अलिकार सलमलतले आवश्यक दे खेमा बालबाललकाको क्षेत्रका ववषयगत

ववज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्र्ेछ।

(3) जिल्ला बाल अलिकार सलमलतका मर्ोलर्त पदालिकारीहरुको कायनकाल दुई वषनको हुर्ेछ।
(4)

जिल्ला

बाल

अलिकार

सलमलतले

जिल्लालभत्र

सञ्चाललत

बालबाललका

सम्बन्िी

वियाकलापको वावषनक वववरण आलथनक वषन समाप्त भएको एक मवहर्ालभत्र प्रदे श बाल अलिकार
सलमलतमा पेश गर्ुन पर्ेछ।

(5) यस ऐर्मा ले जखएका काम, कतनव्य र अलिकारका अलतररक्त जिल्ला बाल अलिकार

43.

सलमलतको अन्य काम, कतनव्य, अलिकार तथा कायनववलि तोवकए बमोजिम हुर्ेछ।

प्रदे श बाल कोषाः (१) बालबाललकालाई तत्काल उर्द्ार, राहत र पुर्स्थानपर्ा गर्न तथा क्षलतपूलतन प्रदार्
गर्े काम समेतका लालग प्रदे श सरकारले एक प्रदे श बाल कोष स्थापर्ा गर्न सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा दे हाय बमोजिमको रकम रहर्ेछाः(क)
(ख)

र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थार्ीय तहबाि प्राप्त रकम,

ववदे शी सरकार, अन्तरानविय सं घ, सं स्था वा व्यजक्तबाि प्राप्त हुर्े रकम,
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(ग)
(घ)

स्वदे शी व्यजक्त, सं घ वा सं स्थाबाि प्राप्त रकम,
अन्य कुर्ै स्रोतबाि प्राप्त हुर्े रकम।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्ुन अजघ प्रदे श सरकारमाफनत

र्ेपाल सरकारको स्वीकृलत ललर्ु पर्ेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको मन्त्रालयले व्यवस्थापर् र सञ्चालर् गर्ेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको व्यवस्थापर्, सञ्चालर् र प्रयोग सम्बन्िी व्यवस्था

तोवकए बमोजिम हुर्ेछ।

पररच्छे द-7
ववववि
44.

45.

बालबाललकाको कतनव्याः बाबु, आमा, सं रक्षक, पररवारका अन्य सदस्य र जशक्षकले बालबाललकाको

सवोत्तम वहतलाई ववचार गरी ददएको सल्लाह, सुझाव, मागनदशनर् र लर्दे शर् पालर्ा गर्ु,न सबैलाई सम्मार्
र आदर गर्ुन प्रत्येक बालबाललकाको कतनव्य हुर्छ
े ।

सूचर्ा ददर्ु पर्ेाः (१) बाबु, आमा, सं रक्षक तथा बालबाललकालाई प्रत्यक्ष सेवा ददर्े हेरचाहकतान, जशक्षक,
स्वास््यकमी लगायत अन्य कसैले कुर्ै बालबाललका उपर वहं सा वा बाल यौर् दुव्यनवहार भएको,

भईरहेको वा हुर् लागेको छ भन्ने थाहा पाएमा तुरुन्त र्जिकको प्रहरी कायानलयमा सूचर्ा ददर्ु पर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचर्ा तत्काल सम्बजन्ित प्रहरी कायानलयले बाल कल्याण

अलिकारीलाई ददई आवश्यक सहयोग ललर् सक्र्ेछ।

(३) बालबाललकाको सं रक्षण गर्े मर्सायले सूचर्ा ददर्े व्यजक्तलाई सूचर्ा ददएको आिारमा

मात्र कुर्ै कार्ूर्ी कारवाही गररर्े छै र्।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सूचर्ा ददर्े व्यजक्तको पवहचार् लर्िले चाहेमा गोप्य राख्नु पर्ेछ।

46.

अस्थायी संरक्षण सेवााः तत्काल उर्द्ार तथा सं रक्षण गर्न आवश्यक दे जखएका बालबाललकालाई सुरजक्षत

47.

उर्द्ार, संरक्षण र स्वास््य परीक्षण गर्ुन पर्ेाः (१) बालबाललका ववरुर्द् भएको वहं सा वा बाल यौर्

बसोबासको व्यवस्था लमलाउर् प्रदे श सरकारले अस्थायी सं रक्षण सेवाको प्रबन्ि गर्ेछ।

दुव्यनवहारको सूचर्ा, उिूरी वा िार्कारी प्राप्त भएमा प्रहरी कमनचारीले आवश्यक वववरण लेखी लेखाई,

दतान गरी, बालबाललकालाई उर्द्ार गर्ुन पर्े भए तुरुन्त उर्द्ार गरी पीलडत बालबाललकालाई अस्थायी
सं रक्षण सेवामा पठाउर्ु पर्ेछ।

(२) प्रहरी कमनचारीले पीलडत बालबाललकालाई शारीररक वा मार्लसक पीडा परे को दे जखएमा

तत्काल उपचारको लालग र्जिकको स्वास््य केन्द्रमा पठाई लर्िको स्वास््य परीक्षण र उपचार गराउर्ु
पर्ेछ।

(३) प्रहरी कमनचारीले पीलडत बालबाललकालाई बयार् ललँदा बालबाललकाको बाबुआमा,

पररवारका अन्य सदस्य वा सं रक्षक उपजस्थत हुर् सक्र्े भएसम्म उर्ीहरुको उपजस्थलतमा र उपजस्थत
हुर् र्सकेमा सामाजिक सं स्थाका मवहला प्रलतलर्लि वा समािसेवीको उपजस्थलतमा बयार् ललर्ु पर्ेछ।
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तर बाबुआमा, सं रक्षक वा पररवारका अन्य सदस्यले बालबाललका ववरुर्द् वहं सा वा बाल यौर्

48.

दुव्यनवहार गरकोमा बयार् ललँदा भर्े उर्ीहरुलाई उपजस्थत गराउर्ु पर्ेछैर्।

अर्ुगमर् तथा लर्रीक्षणाः (१) प्रदे श बाल अलिकार सलमलतले प्रदे श लभत्र सञ्चालर्मा रहेका बालगृहको
िुर्सुकै समयमा लर्रीक्षण गरी आवश्यक लर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ।

(२) जिल्ला बाल अलिकार सलमलतले आफ्र्ो क्षेत्रालिकार लभत्रका बालगृहको अर्ुगमर् गरी

49.

50.

सोको अिनवावषनक प्रलतवेदर् प्रदे श बाल अलिकार सलमलतमा पठाउर्ु पर्ेछ।

प्रलतवेदर्ाः प्रदे श बालअलिकार सलमलतले आफ्र्ो वावषनक प्रलतवेदर् प्रदे शको बालबाललका सम्बन्िी क्षेत्र
हेर्े मन्त्रालयमा पेश गर्ुन पर्ेछ र त्यस्तो प्रलतवेदर् आलथनक वषन समाप्त भएको पैंतालीस ददर्लभत्र
सावनिलर्क गर्ुन पर्ेछ।

लर्यम, लर्दे जशका र कायनववलि बर्ाउर्े अलिकाराः यस ऐर्को उद्देश्य कायानन्वयर् गर्न प्रदे श सरकारले
आवश्यक लर्यम, लर्दे जशका र कायनववलि बर्ाई लागू गर्न सक्र्ेछ।

प्रदे श सभाको सम्वत् २०७8 साल चैत्र 7 गते बसेको बैठकले र्ेपालको सं वविार्को िारा १९९ बमोजिम यो
वविे यक पाररत गरे को ब्यहोरा सं वविार्को िारा २०१ बमोजिम प्रमाजणत गदनछु ।

र्ेत्रर्ाथ अलिकारी
सभामुख

प्रदे श सभाका सभामुखबाि प्रमाजणत यो वविेयक

प्रदे श सभा, गण्डकी प्रदे श

र्ेपालको सं वविार्को िारा २०१ को उपिारा
(2) बमोजिम प्रमाणीकरण गदनछु ।

लमलताः २०७8।12।२9

पृ्वीमार् गुरुङ्ग
प्रदे श प्रमुख
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