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भाग १ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

नेपालको संववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले 
बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

सम्वत ्२०७६ सालको ऐन नं. १७ 

 

प्रदेश नं. ५ बालबातलकाको हक अतधकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनव  बनकेो 
ऐन 
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प्रस्तावनााः बालअतधकारको संरक्षण, सम्वर्द्वन एवम ् प्रवर्द्वन गदै समग्र 
बालबातलकाको शारीररक, मानतसक, बौवर्द्क, संवेगात्मक एवम ् भावनात्मक 
ववकास गनव कानूनी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले, 
   प्रदेश नं. ५, को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

 
पररच्छेद - १ 

प्रारशम्भक 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश नं ५ बालबातलका 
सम्बन्धी ऐन, २०७६" रहेको छ । 

   (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा, 
(क)  "अनाथ बालबातलका" भन्नाले अस्पताल वा अन्य कुनै साववजतनक 

स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छातडएका वा फेला परेका, बवुाआमाबाट 
अलशगगएका वा बवुाआमा पत्ता नलागी बेवाररसे भएका बालबातलका, 
जबरजस्ती करणीबाट जशन्मएको शशशलुाई आफूले पालनपोषण गनव 
नसक्न े भनी प्रचतलत कानूनले तोवकएको स्थानमा तनवेदन परी 
पररवारबाट अलशगगएका बालबातलका, बवुा, आमा वा 
अतभभावकबाट दवु्यववहार, वहंसा वा बेवास्ता भएको कारणले 
बालबातलकाको उच्चतम हीतको लातग पररवारबाट अलग गररएका 
बालबातलका र ववपद् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बवुा आमा दवैु 
गमुाएका बालबातलका सम्झन ुपछव ।  

(ख) "अल्पकालीन आवास गहृ" भन्नाले बेवाररसे, अपलत्र अवस्थामा 
फेलापरेका वालबातलकाका लातग पाररवाररक पनुतमवलन नगराउँदा 
सम्म वा आश्रयका लातग अको ववकल्प तनधावरण नहनु्जेलसम्मका 
लातग बालबातलकाको संरक्षण गने प्रयोजनको लातग स्थानीय तह वा 
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स्थानीय तहको स्वीकृती तलई तनजी क्षेत्रबाट सञ्चातलत गहृलाई 
सम्झन ुपछव । 

 (ग)  "आवतधक गहृ" भन्नाले वैकशल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका 
बालबातलकाको संरक्षण गने प्रयोजनको लातग प्रदेश सरकारको वा 
स्थानीय तहको स्वीकृती तलई तनजी क्षते्रबाट सञ्चातलत गहृलाई 
सम्झन ुपछव । 

(घ)  "आवासीय बालगहृ" भन्नाले दफा ३१ बमोशजम स्थापना भएको 
अल्पकालीन तथा दीघवकालीन बाल गहृ सम्झन ुपछव । 

 (ङ)  "कसरुजन्य कायव" भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम हनुे फौजदारी 
कसरु सम्झन ुपछव । 

 (च)  "ददशान्तर" भन्नाले बालबातलकाले आपरातधक दावयत्वको स्वीकार 
गरे पश्चात त्यस्ता बालबातलकालाई दण्ड सजाय ददन भन्दा 
ततनीहरुलाई सधुारका लातग अपनाइने अन्य ववकल्पलाई सम्झन ु
पछव । 

 (छ)  "दीघवकालीन आवास गहृ" भन्नाले बेवाररसे, अपलत्र अवस्थामा 
फेलापरेका बालबातलकाका लातग बालबातलकाको संरक्षण गने 
प्रयोजनका लातग प्रदेश सरकारले वा प्रदेश सरकारको स्वीकृती तलई 
तनजी क्षेत्रबाट सञ्चातलत गहृलाई सम्झन ुपछव । 

(ज)  "न्यावयक तनकाय" भन्नाले प्रचतलत कानून अनसुार न्यावयक फैसला 
गनव अशततयार प्राप्त तनकाय सम्झनपुछव । 

 (झ) "पररवार" भन्नाले बालबातलकाका बवुा, आमा, दाज,ु भाइ वा 
अवववावहत दददी, बवहनी, हजरुबबुा, हजरुआमा सम्झन ु पछव र सो 
शब्दले एकासगोलमा बस्न े नशजकका अन्य नातेदारलाई समेत 
जनाउँछ । 

 (ञ)  "प्रादेशशक बाल अतधकार सतमतत" भन्नाले दफा ४० बमोशजम गठन 
भएको सतमतत सम्झन ुपछव । 
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 (ट)  "प्रारशम्भक बालववकास" भन्नाले छ वषव मतुनका कुनै पतन 
बालबातलकालाई आफ्नो उमेर र ववकासकोस्तर अनसुार खेलको 
माध्यम, वातावरणमा आधाररत अनभुव र खोजमूलक ढङ्गले तसक्न े
वातवरण तयार गनव सञ्चालन गररएका बालववकास केन्रलाई सम्झन ु
पछव । 

 (ठ)  "प्रोवेशन अतधकारी" भन्नाले कसूरजन्य कायवको आरोप लागेका 
बालबातलकाको तनकट सम्पकव मा रही तनजसँग सम्बशन्धत मदु्दाको 
अनसुन्धान, तनगरानी कक्षको तनरीक्षण, ददशान्तर, बाल अदालतको 
आदेशको कायावन्वयन शस्थततबारे प्रततवेदन तयार गनव प्रदेश 
सरकारले तोकेको ब्यशक्तलाई सम्झन ुपछव ।  

 (ड)  "बालकल्याण अतधकारी" भन्नाले बालबातलकाको हक अतधकार 
स्थावपत तथा बाल संरक्षणका कायव गनव प्रचतलत कानून बमोशजम 
स्थानीय तहमा तनयकु्त अतधकारीलाई सम्झन ुपदवछ । 

 (ढ) "बालकल्याण गहृ" भन्नाले वैकशल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका 
बालबातलकाको संरक्षण गने प्रयोजनका लातग प्रदेश सरकारबाट 
प्रचतलत कानून बमोशजम स्थावपत भएको बालगहृलाई सम्झन ुपछव। 

 (ण) "बालकोष" भन्नाले दफा ४५ बमोशजम स्थापना भएको कोष सम्झन ु
पछव ।  

(त)  "बालबातलका" भन्नाले अठार वषव उमेर पूरा नगरेका व्यशक्त सम्झन ु
पछव । 

(थ)  "बाल सधुार गहृ" भन्नाले दफा ३७ बमोशजम स्थापना भएको बाल 
सधुार गहृ सम्झन ुपछव । 

(द)  "वैकशल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबातलका" भन्नाले दफा 
३० बमोशजम संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबातलका सम्झन ु
पछव । 
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(ध) "मन्त्रालय" भन्नाले बालबातलका सम्बन्धी कायव हेने प्रदेश सरकारको 
मन्त्रालयलाई सम्झन ुपछव ।  

(न) "स्थानीय तह" भन्नाले प्रदेश नं ५ तभत्र रहेका महानगरपातलका वा 
उपमहानगरपातलका वा नगरपातलका वा गाउँपातलकाहरुलाई सम्झन ु
पछव ।  

 

पररच्छेद - २ 
बालबातलकाको बाचँ्न पाउन ेअतधकार 

३   बाचँ्न पाउन ेअतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई सम्मानपूववक बाँच्न 
पाउने अतधकार हनुछे । 

   (२) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबातलकाको सरुशक्षत 
जन्म, बाँच्न पाउने अतधकार र बालबातलकाको ववकासका लातग 
बालबातलकामातथ हनुसक्न े दघुवटनाको रोकथाम, जोशखमको न्यूनीकरण 
लगायतका प्रततरोधात्मक र सरुक्षा सेवाका लातग आवश्यक उपाय 
अवलम्बन गनेछन ्। 

४. नाम र पवहचानको अतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई जन्मनासाथ 
आफ्नो पवहचान सवहत नामकरणको अतधकार हनुेछ भन ेबवुा, आमा वा 
संरक्षकले उनीहरुको नाम राखी प्रचतलत कानून वमोशजम जन्म दताव 
गनुवपनेछ ।   

   (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु लेशखएको भएतापतन जवरजस्ती 
करणी वा प्रचतलत कानून बमोशजम सजाय हनुे हाडनाता करणीबाट र 
वववाह गनुव अशघ नै जशन्मएका, बवुा पत्ता नलागेका बालबातलकाको हकमा 
आमाले चाहेमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदताव गररददन ुपनेछ ।  

   (३) प्रत्येक बालबातलकालाई आफ्नो नाम, रावियता र 
पाररवाररक सम्बन्धको आधारमा पवहचानको अतधकार हनुेछ ।  
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पररच्छेद - ३ 

बालबातलकाको संरक्षणको अतधकार 

५ उशचत स्याहार, हेरचाह, पालनपोषणको अतधकाराः (१) कुनै पतन 
बालबातलकालाई बवुा आमासँगै बस्ने, बालमैत्री वातावरणमा हकुव ने र बाब ु
आमाबाट उशचत स्याहार, हेरचाह, पालनपोषण, संरक्षण तथा माया ममता 
प्राप्त गने अतधकार हनुछे ।  

    (२) कुनै पतन बालबातलकाको स्याहार, हेरचाह र पालन 
पोषणमा बाब ुआमाको समान दावयत्व हनुेछ ।  

६.  गोपनीयताको अतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई तनजको जीउ, 
आवास, चररत्र, तलखत, तथ्याङ्क, ब्यशक्तगत सूचना, पत्राचार र सम्पशत्तमा 
गोपनीयताको अतधकार हनुेछ ।    

   (२) कसैले पतन बालबातलकाको चररत्रमा आघात पाने वा 
तनजलाई लाज, गलातन वा अपहेलना हनु े वकतसमको तनजको व्यशक्तगत 
सूचना, वववरण वा फोटो सजृना, सङ्कलन, प्रकाशन, मरुण, प्रदशवन वा 
तबक्री ववतरण गनुव वा गराउन ुहुँदैन ।     

    (३) प्रहरी कायावलय, अदालत, संरक्षक, अतभभावक वा अन्य 
कसैले कसूरजन्य कायवको आरोप लागेका वा पीतडत बालबातलकाको नाम 
थर, ठेगाना, उमेर, तलङ्ग, पाररवाररक पषृ्ठभतूम, आतथवक शस्थतत, कसूर तथा 
त्यस सम्बन्धमा कुनै कारवाही भएको भए सो लगायत बालबातलकाको 
पवहचान खलु्ने वववरण गोप्य राख्न ुपनेछ । बालबातलकाको कुनै वववरण 
कानून बमोशजम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गररन ुहुदैँन ।     

   तर, यस्तो वववरण कुनै अध्ययन वा शोध कायवका लातग 
प्रकाशशत गनुव परेमा बालबातलका र तनजको पररवारको नाम, थर, घर 
ठेगाना तथा अन्य पवहचान नखलु्न ेगरी उमेर वा तलङ्ग मात्र उल्लेख गरी 
तनज बालबातलका र पररवारको सहमतत तलई प्रकाशन गनव सवकनेछ । 
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७ न्यायको अतधकाराः (१) कसरुजन्य कायवको सूचना प्राप्त भएमा अनसुन्धान 
अतधकारीले प्रचतलत कानूनको अतधनमा रही सो कुराको जानकारी 
बालबातलकाको पररवारका सदस्य, संरक्षक वा नशजकको नातेदारलाई ददई 
अनसुन्धान गनव वा तनयन्त्रणमा तलन सक्नछे ।  

    (२) बालबातलकालाई तनयन्त्रणमा तलँदा उनीहरुको शारीररक, 
बौवर्द्क र मानतसक अवस्था र पररपक्वतालाई तयाल गरी तनयन्त्रणमा तलन ु
पनेछ र आवश्यक कानूनी वा परामशव सेवा उपलव्ध गराउन ुपनेछ ।  

    (३) कसरुजन्य कायवको आरोपमा तनयन्त्रणमा तलएका 
बालबातलकालाई अनसुन्धान अवतधभर बालमैत्री तनगरानी कक्षमा राख्न ु
पछव।  

    (४) सामान्यतया कुनै पतन बालबातलकालाई मदु्दाको पपुवक्षको 
तसलतसलामा थनुामा राशखने छैन र जमानत मातगने छैन । 

   तर, न्यावयक तनकायबाट कसरुजन्य कायवको आरोप लागेका 
बालबातलकालाई कारण खलुाई पपुवक्षका लातग बाल सधुार गहृमा राख्न 
सवकनछे ।  

   (५) कसरुजन्य कायवमा आरोवपत बालबातलकाको हकमा बाल 
अनकूुल न्यायको हक सवहत प्रचतलत कानून अनसुार हनुछे ।  

८. भेदभाव ववरुर्द्को अतधकाराः कुनै पतन बालबातलकालाई वगव, जातजातत, 
तलङ्ग, भाषा, धमव, राजनैततक आस्था वा अन्य ववचार, जातीय वा सामाशजक 
उत्पशत्त, सम्पशत्त, एच.आई.भी. संक्रतमत, अशक्तता, वा जन्म जस्ता 
आधारमा उसका बवुाआमा, अतभभावक वा पररवारको आतथवक वा 
सामाशजक हैतसयतका आधारमा आत्मसम्मानमा ठेस पगुनेगरी फरक 
व्यवहार र बालबातलकामा गभवमा रहेदेशख, जन्म र हकुावइका अवस्थामा 
तथा स्याहार ससुार, शशक्षा, स्वास्थ्य र सरुक्षा लगायतका पक्षमा भेदभाव 
ववरुर्द्को अतधकार हनुेछ । 
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पररच्छेद - ४ 

बालबातलकाको ववकासको अतधकार 

९. प्रारशम्भक बालववकास तथा शशक्षाको अतधकाराः (१) छ वषव मतुनका कुनै 
पतन बालबातलकालाई आफ्नो उमेर र ववकासको स्तर अनसुार खेलको 
माध्यम, वातावरणमा आधाररत अनभुव र खोजमूलक ढङ्गले तसक्न पाउन े
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 पाउने अतधकार हनुेछ ।     

   (३) प्रत्येक बालबातलकाले आफ्नो शारीररक तथा मानतसक 
अशक्तताका आधारमा उपयकु्त अध्ययन सामग्री तथा शशक्षण ववतधमाफव त ्
शशक्षा पाउन ेहक हनुेछ ।  

   (४) प्रत्येक बालबातलकालाई आधारभतू शशक्षा आफ्नो 
मातभृाषामा पाउने अतधकार हनुेछ । 

१०. पोषण एवम ् स्वास्थ्यको अतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई उशचत 
पोषण, शरु्द् खानेपानी तथा स्तनपानको अतधकार हनुेछ ।   

   (२) प्रत्येक बालबातलकालाई प्रचतलत कानून बमोशजम सामाशजक 
सरुक्षा प्राप्त गने अतधकार हनुेछ ।  

   (३) प्रत्येक बालबातलकालाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने 
अतधकार हनुेछ ।         

   (४) गभववती मवहला, स्तनपान गराउन ेआमा र बालबातलकालाई 
रोगबाट बच्न आवश्यक खोपहरू तलन पाउने र राविय मापदण्ड अनरुूपको 
शारीररक तथा मानतसक स्वास्थ्य सेवा उपभोग गनव पाउने, उमेर अनसुार 
शरीर, प्रजनन ् तथा प्रजनन ् स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी पाउने अतधकार 
हनुेछ ।   
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   (५) प्रत्येक बालबातलकालाई आधारभतू स्वास्थ्य सम्वन्धी 
उपचारको अतधकार हनुेछ । 

११. खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सासं्कृततक अतधकाराः (१) प्रत्येक बालबातलकालाई 
तनजको उमेर र रुशच अनसुारको खेल खेल्न े र खेलकूदमा सहभागी हनु े
अतधकार हनुेछ ।    

   (२) प्रत्येक अतभभावक तथा ववद्यालयले पठनपाठन बाहेकको 
समयमा खेलकूदमा सहभागी हनु बालबातलकालाई प्रोत्साहन गने र त्यसको 
लातग आवश्यक उपयकु्त खेलकूदस्थल र खेलकूद सामग्रीको व्यवस्था गनुव 
पनेछ ।     

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

   (४) आफ्नो वहतमा प्रततकूल नहनु ेगरी प्रत्येक बालबातलकालाई 
आफ्नो धमव, संस्कृतत, चलन, रीततररवाज र आस्था अनरुूप सांस्कृततक 
वक्रयाकलापमा भाग तलन ेअतधकार हनुेछ ।  

 
पररच्छेद -५ 

बालबातलकाको सहभातगताको अतधकार 

१२. सूचना तथा सहभातगताको अतधकाराः (१) प्रत्येक बाल बातलकालाई प्रचतलत 
कानून बमोशजम आफ्नो तथा साववजतनक सूचनाको जानकारी पाउन े
अतधकार हनुेछ । 

    तर सूचना ददँदा उनीहरुको बौवर्द्क अवस्था अनकूुल हनुे गरी 
सरल भाषामा सहज रुपमा ददन ुपछव ।  

   (२) आफ्नो धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबातलकालाई 
आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकार रहेका र आफूलाई असर पाने ववषयका तनणवयमा 
अथवपूणव रुपमा सहभागी हनु ेअतधकार हनुेछ ।    
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   (३) उपदफा (२) बमोशजम तनणवयमा सहभागी हुँदा 
बालबातलकाले व्यक्त गरेको ववचारलाई तनजको उमेर र पररपक्वता अनसुार 
उशचत स्थान ददन ुपनेछ । 

१३ बाब ु आमासगँ भेटघाट र सम्पकव  गने अतधकाराः (१)  कुनै पतन 
बालबातलकालाई उसको सवोत्तम वहतलाई तयाल गरी बवुा वा आमाबाट 
तभन्न वा अलग गनुव हुदैँन ।  

   तर, बालबातलकाको अवहत गने अतभभावकबाट बालबातलकालाई 
सरुशक्षत राख्न न्यावयक तनकायले आदेश ददन सक्नछे ।    

   (२) बालबातलकाको अहीत हनु े भनी न्यावयक तनकायले रोक 
लगाएको अवस्थामा बाहेक बवुा वा आमा वा दवैुसगँ तभन्न वा अलग 
बसेको बालबातलकालाई बवुा आमासँग व्यशक्तगत सम्बन्ध कायम राख्न वा 
तनयतमत रुपमा प्रत्यक्ष सम्पकव  वा भेटघाट गने, टेतलफोन गने, पत्राचार गने 
वा ववद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट सम्पकव  गने अतधकार हनुछे ।  

   (३) कुनै बालबातलकाको बवुा वा आमा कानून बमोशजम थनुा 
वा कैदमा रहेको कारण त्यस्तो बालबातलका बवुा वा आमाबाट अलग 
भएमा सम्बशन्धत अतधकारीले बाल बातलकाको माग बमोशजम त्यस्तो 
बालबातलकालाई तनजको बवुा वा आमा रहे बसेको स्थानको बारेमा 
जानकारी ददन ुपनेछ ।    

   (४) धमवपतु्र वा धमवपतु्री राख्न ेव्यशक्तले धमवपतु्र वा धमवपतु्री हनु े
बालबातलकालाई तनजको इच्छा अनसुार आफ्नो जन्मददने बाव ुआमासँग 
भेटघाट, सम्पकव  तथा पत्राचार गनव ददन ुपनेछ ।   

१४.  अतभव्यशक्त स्वतन्त्रता, संस्था खोल्न र शाशन्त पूववक भेला हनु ेअतधकाराः 
(१) प्रत्येक बालबातलकालाई प्रचतलत कानून बमोशजम स्वतन्त्र रुपमा 
आफ्नो ववचार राख्न ेअतधकार हनुेछ । 

   (२) प्रत्येक बालबातलकालाई बाल संरक्षण र बाल अतधकारको 
प्रचारप्रसार र प्रवर्द्वन लातग बाल क्लब वा संस्था खोल्न ेअतधकार हनुेछ । 
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   (३) प्रत्येक बालबातलकालाई आफ्नो सवावङ्गीण ववकास, बाल 
संरक्षण र बाल अतधकारको प्रचारप्रसार र प्रवधवनका लातग शाशन्तपूववक 
भेला हनुे अतधकार हनुेछ । 

 
पररच्छेद - ६ 

बालबातलका प्रततको दावयत्व 

१५. बालबातलकाको सवोत्तम वहतलाई प्राथतमकता ददन ुपनेाः (१) बालबातलकासँग 
सम्बशन्धत कायव गने प्रत्येक तनकाय तथा संस्थाका अतधकारीले हरेक काम 
कुरा गदाव बालबातलकाको सवोत्तम वहतलाई प्राथतमकता ददन ुपनेछ ।     

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

   (३) न्यावयक तनकाय तथा अशततयार प्राप्त व्यशक्तले 
बालबातलकाको ददगो वैकशल्पक हेरचाहसम्बन्धी व्यवस्था गदाव, 
बालबातलकालाई बवुाआमा वा संरक्षकबाट अलग गनुव पदाव र बवुाआमाको 
सम्बन्ध ववच्छेद भई छोराछोरीको हेरचाह तथा पालनपोषण कसले गने भने्न 
तनणवय गदाव तोवकए बमोशजमको प्रवक्रया अवलम्बन गनुव पनेछ ।  

१६. पररवार वा संरक्षकको दावयत्वाः (१) बालबातलकाको हेरचाह, पालनपोषण र 
वृशत्त ववकासमा बवुा र आमा दवैुको समान दावयत्व हनुछे ।  

    (२) बालबातलकालाई हेरचाह, पालनपोषण र संरक्षण गनुव, 
शशक्षा, स्वास्थ्य उपचार लगायत व्यशक्तत्व ववकासका अवसर उपलब्ध 
गराउन,ु माया ममतापूणव वातावरण तसजवना गराउन ु र सतुनशश्चत भववष्यको 
लातग उशचत मागवदशवन गनुव प्रत्येक बवुाआमा, पररवारका अन्य सदस्य वा 
संरक्षकको दावयत्व हनुछे । 
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    (३) बवुाआमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले ववद्यालय 
जाने उमेरका प्रत्येक बालबातलकालाई ववद्यालयमा भनाव गराई शशक्षा 
आजवनका लातग समशुचत वातावरण उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

    (४) बवुाआमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले 
बालबातलकाको शशक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीररक वा मानतसक ववकासमा 
नकारात्मक असर पनेगरी काममा लगाउन ुहुँदैन ।  

   (५) बवुाआमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले ६ वषव 
उमेर नपगेुका बालबातलकालाई तनवास वा अन्य स्थानमा एक्लै छाड्न वा 
उमेर पगेुको व्यशक्तको साथमा नलगाई एक्लै अन्यत्र पठाउन हुँदैन । 

१७. सञ्चार क्षते्रको दावयत्वाः बाल अतधकारको उल्लङ्घन र  बालबातलकाको वहत 
प्रततकूल नहनुे गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गनुव सञ्चार क्षेत्रको दावयत्व 
हनुेछ ।   

१८. प्रदेश सरकारको दावयत्वाः (१) वैकशल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका 
बालबातलकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शशक्षा लगायतका 
आधारभतू आवश्यकताको व्यवस्था गनुव प्रदेश सरकारको दावयत्व हनुेछ ।  

   (२) भौगोतलक ववकटता, आतथवक वा सामाशजक कारण, अपाङ्गता 
वा अन्य कुनै कारणले पछातड परेका बालबातलकाका समग्र ववकासको 
लातग प्रदेश सरकारले ववशेष कायवक्रम सञ्चालन गनेछ ।  

   (३) बालबातलकाको हक वहतको संरक्षण र प्रवर्द्वन गनव तथा 
बालबातलकाको अतधकारको प्रभावकारी कायावन्वयनका लातग प्रदेश 
सरकारले आवश्यक व्यवस्था तमलाउनेछ ।  

   (४) तोवकएका वगव, समदुाय तथा क्षेत्रका बालबातलकाका लातग 
आवश्यकतानसुार ववशषे शशक्षा, दूर शशक्षा र व्यावसावयक शशक्षा लगायत 
शशक्षासम्बन्धी अन्य उपयकु्त व्यवस्था प्रदेश सरकारले तमलाउन सक्नछे । 
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   (५) बालबातलकाको बाँच्न पाउने तथा संरक्षणको अतधकारको 
रक्षा र उनीहरुको ववकास तथा अथवपूणव सहभातगताको प्रवर्द्वनका तनतमत्त 
प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकायव गनेछ । 

१९. स्थानीय तहको दावयत्वाः बालबातलकाको हक अतधकारको संरक्षणका तनतमत्त 
स्थानीय तहको दावयत्व देहाय बमोशजम हनुेछाः  

(क)  बालबातलकाको तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यावतधक गने र वावषवक 
रुपमा बालबातलकाको शस्थततपत्र प्रकाशन गने, 

(ख)  बालमैत्री नीतत, योजना तथा कायवक्रम तजुवमा, कायावन्वयन, त्यसको 
अनगुमन, मूल्याङ्कन गने र बालमैत्री नगर वा गाउँपातलका तनमावण र 
कायावन्वयन गने, 

(ग)  बालबातलकाको तनतमत्त आकशस्मक सहयोग तथा ददगो ववकासका 
लातग स्रोत (आतथवक, भौततक तथा मानवीय) व्यवस्था तमलाउने । 
बालबातलकालाई आकशस्मक सहयोग, राहत तथा पनुस्थावपनका 
लातग कोष खडा गने, 

(घ)  बालबातलकाको क्षेत्रमा कायवरत संघ संस्था, लगायतका तनकायहरुको 
सूचीकरण गने, सेवा मापन गने तथा आवश्यक समन्वय, सहकायव 
गरी बाल अतधकारको सम्वद्ववनात्मक र संरक्षणात्मक कायवहरु गने 
गराउन,े   

(ङ) बालअतधकारको संरक्षण र सम्वर्द्वनका तनतमत्त घटना व्यवस्थापन 
प्रकृयालाई अवलम्बन गरी प्रभावकारी कायावन्वयन गने, 

(च)  बाल अतधकार हननका सम्बन्धमा आएका उजूरीहरुलाई सम्बशन्धत 
तनकायमा तसफाररस गरी पठाउने एवम ्समन्वयकारी भतूमका तनवावह 
गने, 

(छ)  बालबातलका सम्बन्धी समयानकूुल प्राथतमकताका ववषयमा ववशषे 
अतभयान घोषणा गने, 
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(ज)   वैकशल्पक हेरचाह र संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबातलकाको 
संरक्षण गने, 

(झ)  बालबातलकाको हक अतधकारसँग सम्बशन्धत तोवकएका अन्य कायव 
गने । 

 

पररच्छेद - ७ 

बाल संरक्षण, वैकशल्पक हेरचाह र पनुथावपना 

२०. दवु्यववहारबाट संरक्षणाः (१) बालबातलकालाई कुनै वकतसमको दवु्यववहारजन्य 
कायव गनुव हुदैँन ।  

   (२) यौन तथा संवेदनशील अङ्गमा छुन ेवा यौन सम्बन्ध राख्न े
यौन उद्योग वा प्रयास वा बलात्कार, अश्लील शचत्र तथा अश्लील सामग्रीहरु 
प्रसारण समेत गनुव हुँदैन । 

२१. यातना, वहंसा तथा शोषणबाट संरक्षणाः (१) कसैले पतन बालबातलकालाई 
संरक्षण, शशक्षा वा अनशुासनका नाममा शारीररक वा मानतसक दण्ड ददन ेवा 
अमयावददत व्यवहार गने, प्रत्यक्ष, ववद्यतुीय वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी 
सताउन,े कष्ट ददने (बतुलङ्ग), कायव गनुव हुदैँन ।   

   (२) कसैले पतन बालबातलकालाई राजनैततक प्रयोजनका लातग 
संगदठत गने वा हड्ताल, बन्द, चक् काजाम, धनाव वा जलुसुमा प्रयोग गनुव 
हुँदैन ।   

   (३) कुनै पतन बालबातलकालाई गैरकानूनी थनुा, कैद, काराबास 
वा नजरबन्दमा राख्न,े नेल, हतकडी लगाउने वा यातना ददन,े कू्रर व्यवहार 
गने, शारीररक चोटपटक वा असर परु् याउने, आतवङ्कत पाने वा धम्क्याउन,े 
ततरस्कार, उपेक्षा, बवहष्कार वा घृणा गने, एक्ल्याउन ेवा मानतसक पीडा 
ददन ुहुदैँन । 
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   (४) बालबातलकासँग सरोकार राख्न े बाहेकका अन्य र् याली, 
जलुसु, धातमवक र् याली, सजावट वा स्वागत कायवका लातग प्रयोग गनुव 
हुँदैन। 

   (५) कसैले पतन बालबातलकालाई जाद ु वा सकव समा लगाउने, 
कसूरजन्य कायव गनव तालीम ददन ेवा तसकाउन ेवा त्यस्तो कायवमा लगाउन े
जस्ता कायव गनुव हुदैँन ।  

२२. कुलत तथा लागू पदाथवबाट संरक्षणाः (१) कसैले पतन बालबातलकालाई  
जवुा, तास जस्ता कुलतमा संलगन गराउने, बातलगहरुका लातग खोतलएका 
डान्स बार, क्यातसनो जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा प्रवेश वा प्रयोग गराउने वा 
बातलगहरुका लातग भनी तोवकएका चलशचत्र, अन्य श्रव्यदृष्य सामग्री आदद 
देखाउने कायव गनुव हुँदैन ।  

   (२) बालबातलकालाई लागू औषध, धूम्रपान, मद्यपान वा 
मनोद्दीपक पदाथवको तबक्री ववतरण, उपभोग वा ओसार पसार गने वा गनव 
लगाउने कायव गनुव हुँदैन ।  

२३. अपाड्डता भएका बालबातलकाको संरक्षणाः अपाङ्गता भएका प्रत्येक 
बालबातलकालाई आफ्नो आत्मसम्मान सतुनशश्चत गने, आत्म तनभवरता प्रवधवन 
गने, समाजमा सवक्रय रुपले सहभागी हनु ेतथा सम्मानजनक रुपमा बाँच्न 
पाउने अतधकार सतुनशश्चत गदै ववशषे हेरचाह पाउन े र समाजमा घलुतमल 
हनु तथा आफ्नो व्यशक्तगत ववकासका लातग शशक्षा, तालीम, स्वास्थ्य 
स्याहार सेवा, पनुाःस्थापना सेवा, रोजगारीको तयारी तथा मनोरञ्जनका 
क्षेत्रमा ववशेष संरक्षण प्रदान गररनेछ ।  

२४.  आतथवक शोषण तथा बालश्रमबाट संरक्षणाः तोवकएको भन्दा कम उमेरका 
बालबातलकालाई श्रममा लगाउन, श्रम शोषण गनव तथा तनषेतधत काममा 
लगाउन, आतथवक लाभ वा गैरकानूनी रूपमा मनुाफा कमाउने हेतलेु 
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श्रतमकका रूपमा काममा लगाउन र कमाउन ेसाधनका रूपमा दरुूपयोग 
गनव पाईन ेछैन । 

२५. परम्परागत हातनकारक अभ्यासबाट संरक्षणाः बालबातलकालाई तभक्षा मागन 
लगाउन ेवा सन्यासी, तभक्षु, फकीर वा अन्य कुनै भेष धारण गनव लगाउने, 
भाकल, धातमवक वा अन्य कुनै अतभप्रायले कसैको नाउँमा चढाउने वा 
समपवण गने वा धमव, परम्परा, संस्कृतत, रीततररवाजको नाममा कुनै प्रकारको 
वहंसा, ववभेद, हेला वा बवहष्कार गने वा उपहासको पात्र बनाउन ुहुँदैन ।  

२६.  बाल वववाहबाट संरक्षणाः कुनै पतन बालबातलकाको वववाह गनव वा गराउन 
पाईने छैन ।  

२७. वेवास्ता, उपेक्षा र हेलचेक्राईबाट संरक्षणाः (१) कुनै पतन बालबातलकाको 
स्याहारससुार र पालनपोषणमा बवुाआमा, अतभभावक वा स्याहारकतावका 
तफव बाट कुनै वेवास्ता वा उपेक्षा गनव पाईने छैन ।  

   (२) बालबातलकाको जीवनमा तत्कालै वा दीघवकालमा समेत 
समस्या आउनसक्न े अवस्थामा बालबातलकाबाट हनुसक्ने सम्भाववत 
जोशखमपूणव, गैरकानूनी वा गलत गनवबाट रोक्न ुवा जोगाउन ुपछव । यसका 
साथै पूववसचेत गने खालको उशचत मागवदशवन ददन,ु बालबातलकालाई 
जोगाउन सम्भाववत जोशखमलाई आकँलन गरेर सतकव तापूणव कायव गनुव पछव। 

२८. बेचतबखन तथा अपहरणबाट संरक्षणाः कुनै पतन बालबातलकाको अङ्ग तस्करी, 
आतथवक कारोबार वा आतथवक फाइदाको प्रयोजनले गररने धमवपतु्र धमवपतु्री 
तलने वा ददने प्रवक्रया समेतका लातग बालबातलकालाई एक ठाउँबाट अको 
ठाउँमा लैजान,े बन्धक बनाउनकुा साथै वफरौती वा अन्य लोभमा अपहरण 
गने र बन्धक बनाउने कायव गनव पाईने छैन । 

२९. सामाशजक सरुक्षााः  वैकशल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबातलका 
लातग सामाशजक सरुक्षा सवहत ववशेष संरक्षणको व्यवस्था गररनेछ ।   
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३०.  वैकशल्पक हेरचाहको व्यवस्थााः (१) तपतसल बमोशजमका बालबातलकालाई 
वैकशल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबातलका मातननेछ ।  

(क)  अनाथ बालबातलका, 
(ख) अस्पताल वा अन्य कुनै साववजतनक स्थानमा अलपत्र 

अवस्थामा छातडएका वा फेला परेका, बवुा आमाबाट 
अलशगगएका वा बवुाआमा पत्ता नलागी बेवाररसे भएका 
बालबातलका, 

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

(घ) कानूनी वववादमा परेका बालबातलकामध्ये ददशान्तरण 
प्रवक्रया अन्तगवत वैकशल्पक हेरचाहको लातग तसफाररस 
भएका बालबातलका, 

(ङ)  थनुामा रहेका वा बन्दी बवुा वा आमासँग आशश्रत भई 
कारागारमा रहेका बालबातलका, 

(च) जबरजस्ती करणीबाट जशन्मएको शशशलुाई आफूले 
पालनपोषण गनव नसक्ने भनी बालअतधकार सतमतत वा 
न्यावयक तनकाय वा तोवकएको अतधकारी वा प्रचतलत 
कानूनले तोवकएको स्थानमा तनवेदन परेका बालबातलका, 

(छ)  बवुा, आमा वा अतभभावकबाट दवु्यववहार, वहंसा वा बेवास्ता 
भएको कारणले बालबातलकाको उच्चतम वहतका लातग 
पररवारबाट अलग गररएको बालबातलका, 

(ज)  जबरजस्ती वा बधँवुा प्रकृततका वा जोशखमपूणव वा तनकृष्ट 
प्रकृततको वा प्रचतलत कानून ववपरीत श्रममा संलगन भई 
जीवनयापन गरररहेका, धमु्रपान, मद्यपान एवम ्अन्य लागू 
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औषधको कुलतमा फसेका, एच.आई.भी., सङ्क्क्रतमत 
बालबातलका, 

(झ)  गम्भीर शारीररक वा मानतसक स्वास्थ्य समस्या वा गम्भीर 
अपाङ्गता भएका कारण जीवन जोशखममा रही बवुाआमा वा 
पररवारबाट उपचारको व्यवस्था हनु नसकेको वा सामान्य 
जीवनयापन गनव कदठनाइ भएको बालबातलका, 

(ञ) बालबातलका ववरुर्द्को वहंसा वा बालयौन दवु्यववहारबाट 
पीतडत भएको वा त्यस्तो जोशखममा रहेको बालबातलका, 

(ट)  ववपद वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले बवुाआमा दवैु वा आमा 
बवुामध्ये एक गमुाएको वा आफू नै शारीररक वा 
मानतसक रूपमा घाइते भएको वा अपाङ्गता भएको 
बालबातलका । 

    (२) उपदफा (१) बमोशजमका वैकशल्पक हेरचाहको आवश्यकता 
भएको बालबातलकाको संरक्षणको आवश्यक व्यवस्था प्रदेश सरकारले 
तमलाउन ुपनेछ ।  

३१. आवासीय बालगहृको (बाल अतधकार संरक्षण केन्र) स्थापना तथा संचालनाः 
(१) वैकशल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबातलकाको संरक्षण गने 
प्रयोजनका लातग प्रदेश सरकारले आवश्यकतानसुार अल्पकालीन तथा 
दीघवकालीन आवसीय बाल गहृ (बाल अतधकार संरक्षण केन्र) को स्थापना 
गनेछ ।  

   (२) उपदफा (१) मा उल्लेशखत प्रयोजनको लातग कुनै व्यशक्त 
वा संस्थाले तोवकए बमोशजम प्रदेश सरकारबाट स्वीकृती तलई आवासीय 
बालगहृ स्थापना तथा संचालन गनव सक्नछे । 

    तर, बालबातलका ववरुर्द्को वहंसा वा बालयौन दवु्यववहारको 
आरोप लातग आरोप प्रमाशणत भएका वा नैततक पतन देशखने फौजदारी 
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कसूरमा सजाय पाएको व्यशक्तले आवासीय बाल गहृ स्थापना गनव 
सक्नेछैन। 

   (३) उपदफा (२) बमोशजम स्थापना भएको आवासीय बाल 
गहृलाई प्रदेश सरकारले आतथवक तथा अन्य सहयोग प्रदान गनव सक्नछे ।  

   (४) बालगहृको स्थापना, वगीकरण, व्यवस्थापन, सञ्चालन 
मापदण्ड र अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

३२. आवासीय बालगहृमा राख्न ेअवतधाः वैकशल्पक स्याहारको आवश्यकता भएको 
बालबातलकाको उपयकु्त पनुाःस्थापना नभएसम्म वा त्यस्तो बालबातलकाको 
उमेर अठार वषव नपगेुसम्म तनजलाई आवासीय बाल गहृमा राशखनछे । 

३३. पनुतमवलनको व्यवस्थााः आवासीय बालगहृमा रहेका बालबातलकाको बबुाआमा 
वा अतभभावक पवहचान भएमा र बालबातलकाको उच्चतम वहत हनु े
देशखएमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकायव माफव त पाररवाररक 
पनुतमवलन गराउन ु पनेछ । स्थानीय तहले बालबातलकाको पनुस्थावपना 
आवश्यक सहयोग गनुव पनेछ ।  

३४. पनुस्थावपना तथा सामाशजक एकीकरण सम्वन्धी व्यवस्थााः आवासीय 
बालगहृमा रहेका बालबातलकाको पनुस्थावपना तथा सामाशजक पनुएवकीकरण 
गने दावयत्व सम्बशन्धत बालगहृ वा बाल सधुारगहृको हनुेछ । 

३५. संस्था प्रमखुको शजम्मेवारीाः (१) वैकशल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएको 
बालबातलकाको संरक्षणका साथै, हेरचाह तथा पालनपोषणको अशन्तम 
शजम्मेवारी संस्था प्रमखुको हनुेछ ।  

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लातग "संस्था प्रमखु" भन्नाले त्यस्तो 
वैकशल्पक हेरचाह गने संस्थाको प्रमखु, कायवकारी अतधकृत वा सो 
हैतसयतमा काम गने अध्यक्ष, प्रबन्ध तनदेशक वा संस्थाको तनयमानसुार 
तोवकएका अन्य कुनै अतधकृत सम्झनपुछव ।   
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   (२) प्रचतलत कानूनमा तोवकएको संरक्षकको दावयत्व पूरा गने 
व्यवस्था तमलाउन ुसंस्था प्रमखुको कतवव्य हनुेछ ।   

   (३) संरक्षकको शजम्मेवारी पाएको संस्थाले तोवकएको शतव र 
प्रवक्रया ववपरीत कायव गरेमा त्यस्तो संस्थालाई प्रचतलत कानूनले तोकेको 
बाल कल्याण अतधकारीले कुन शतव उल्लंघन गरेको हो सोसमेत खलुाई 
बालबातलकाको संरक्षण कायव गनव रोक लगाउन सक्नेछ ।   

   (४) उपदफा (३) बमोशजम रोक लगाइएको संस्थाले अपेशक्षत 
सधुार गरेको कुरा अनगुमनबाट पवुष्ट भएमा प्रचतलत कानूनले तोकेको बाल 
कल्याण अतधकारीले उक्त संस्थालाई बाल संरक्षण कायवमा लगाइएको रोक 
फुकुवा गनेछ । 

   (५) बालकल्याण अतधकारीले उपदफा (३) र (४) अनसुार 
गरेको कायवको जानकारी शजल्ला बालअतधकार सतमततलाई ददन ुपनेछ ।  

३६. बाल संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) बालबातलकासँग प्रत्यक्ष काम गने 
प्रत्येक साववजतनक तनकाय तथा तनजी क्षेत्र एवम ् सामाशजक संस्थाहरूले 
बालबातलकाववरुर्द्को वहंसा, शोषण वा बाल यौन दवु्यववहारको रोकथाम गनव, 
बालबातलकाको संरक्षण सतुनशश्चत गनव र उजरुीको तत्काल कारबाही गनवका 
तनतमत्त संस्थागत तहमा बाल संरक्षण नीतत तयार गरी लागू गनुव  
पनेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोशजम तनमावण गररएको बालसंरक्षण नीतत 
तयार गरी त्यसको पालना गनुव प्रत्येक साववजतनक तनकाय तथा तनजी क्षते्र 
एवम ्सामाशजक संस्थाका प्रमखुको दावयत्व हनुेछ । 

३७. बाल सधुार गहृको स्थापना र संचालनाः (१) प्रदेश सरकारले कानूनी 
वववादमा परेका बालबातलकाको सधुार र संरक्षणका लातग आवश्यकता 
अनसुार बाल सधुार गहृ स्थापना गरी संचालन गनव सक्नछे ।  

   (२) बाल सधुार गहृको स्थापना, सञ्चालन, अनगुमन तथा अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 
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३८. अनगुमन तथा प्रततवेदनाः (१) यस ऐन बमोशजम बालबातलकाको हेरचाह र 
पालनपोषण गनव शजम्मा तलएका व्यशक्त, संरक्षक वा संस्थाले बालबातलका 
सम्बन्धी वववरण प्रत्येक आतथवक वषव समाप्त भएको तीन मवहनातभत्र 
सम्बशन्धत स्थानीय बाल अतधकार सतमतत समक्ष पेश गनुव पनेछ ।   

   (२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त वववरणको आधारमा स्थानीय 
बाल अतधकार सतमततले प्रततवेदन तयार गरी वावषवक रुपमा शजल्ला बाल 
अतधकार सतमतत र प्रदेशस्तरको बाल अतधकार सतमतत समक्ष पेश 
गनुवपनेछ।  

   (३) बालबातलकालाई अस्थायी संरक्षण सेवा र वैकशल्पक हेरचाह 
गने व्यशक्त, पररवार वा संस्था र उनीहरूले प्रदान गरेको सेवाको गणुस्तर 
सतुनशश्चत गनव तनयतमत अनगुमन र मूल्याङ्कन गने गराउने तथा सेवाको 
सम्बन्धमा आवश्यक तनदेशन ददन ेअतधकार मन्त्रालयको हनुेछ ।   

   (४) शजल्ला बाल अतधकार सतमततले शजल्ला भरका 
बालबातलकाको समग्र शस्थतत र उपलब्ध सेवाको गणुस्तर तथा 
प्रभावकाररताका सम्बन्धमा आवतधक रुपमा तनरीक्षण र अनगुमन गनेछ । 

३९.  सजायाः कुनै संस्था, व्यशक्त वा तनकायले पररच्छेद २, ३, ४ र ५ मा 
उल्लेशखत बाल अतधकार उल्लङ्घन गरेमा, संरक्षक वा पररवारका कुनै 
सदस्यले आफ्नो दावयत्व पूरा नगरेमा प्रचतलत कानूनमा व्यवस्था भए 
अनसुार सजाय हनुछे ।   

 
पररच्छेद - ८ 

बाल कल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था 

४०. प्रदेश बाल अतधकार सतमतताः (१) बालबातलकाको अतधकार तथा हक 
वहतको संरक्षण र सम्वद्ववन गने सम्बन्धमा आवश्यक नीतत तनमावण गरी 
प्रदेश सरकारलाई तसफाररस गने काम समेतका लातग एक प्रदेश बाल 
अतधकार सतमतत रहनछे । 
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   (२) प्रदेश बालअतधकार सतमततको गठन देहाय बमोशजम हनुेछाः  

(क)  मन्त्री, सामाशजक ववकास मन्त्रालय  - अध्यक्ष  

(ख)  सशचव, मतुय मन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कायावलय- सदस्य   

(ग)  सशचव, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय - सदस्य   

(घ)  सशचव, आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालय - सदस्य  

(ङ)  सशचव, उद्योग, पयवटन, वन तथा वातावरण  
 मन्त्रालय  - सदस्य  

(च)  सशचव, भतूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी 
 मन्त्रालय - सदस्य  

(छ)  सशचव, भौततक पूवावधार ववकास मन्त्रालय  -  सदस्य  

(ज)  सशचव, सामाशजक ववकास मन्त्रालय   -  सदस्य  

(झ)  रशजिार, उच्च अदालत  - सदस्य 

(ञ)  प्रदेश प्रहरी प्रमखु, प्रदेश प्रहरी कायावलय   -  सदस्य  

(ट)  बाल अतधकारको क्षते्रमा कायवरत गैरसरकारी संघ संस्था 
वा बालबातलकाको क्षते्रमा योगदान परु् याएका व्यशक्त वा 
ववशेषज्ञहरु मध्येबाट अध्यक्षले मनोनयन गरेका कम्तीमा 
एक जना मवहला सवहत तीन जना   -  सदस्य 

(ञ)  बालगहृ सञ्चालकहरु मध्येबाट एक  
 जना प्रतततनतध  - सदस्य  

(ठ)  मन्त्रालयको सामाशजक ववकास 

 महाशाखा प्रमखु - सदस्य सशचव 

   (३) प्रदेश बाल अतधकार सतमततले आवश्यकता अनसुार अन्य 
व्यशक्तहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ ।  

   (४) सतमततमा मनोतनत सदस्यहरूको पदावतध चार वषवको हनुेछ 
र तनजहरू पनुतनवयशुक्तका लातग ग्राह्य हनुेछन ्।  
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   (५) सतमततले आफ्नो कायवलाई थप प्रभावकारी बनाउन 
आवश्यकता अनसुार उपसतमतत समेत गठन गरी कायव गनव सक्नेछ ।  

   (६) सतमततलाई आवश्यक पने कमवचारी प्रदेश सरकारले 
उपलव्ध गराउनेछ । यसरी कमवचारी उपलब्ध नभएसम्म मन्त्रालयको 
सम्बशन्धत महाशाखाले सतमततलाई आवश्यक सहयोग गनुवपनेछ । 

४१. सतमततको बैठकाः (१) सतमततको बैठक कम्तीमा चार मवहनामा एक पटक 
र अन्य अवस्थामा आवश्यकता अनसुार बस्नेछ ।   

   (२) अध्यक्षको तनदेशनमा सतमततको बैठक सदस्य सशचवले 
बोलाउनेछ ।  

   (३) सतमततमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्क्तयाको पचास 
प्रततशत भन्दा बढी सदस्य उपशस्थत भएमा सतमततको बैठकका लातग 
गणपूरक सङ्क्तया पगेुको मातननेछ ।  

   (४) सतमततको बैठकको तनणवय सतमततको सदस्य सशचवद्वारा 
प्रमाशणत गररनेछ ।  

   (५) सतमततको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवववतध सतमतत आफैले 
तनधावरण गरे बमोशजम हनुछे । 

४२. प्रदेश बाल अतधकार सतमततको काम कतवव्य र अतधकाराः (१) 
बालबातलकाको अतधकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्ववन गने उद्दशे्यले 
सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछाः  

(क)  प्रदेश तथा स्थानीय तहको बालबातलका सम्बन्धी नीतत तथा 
कायवक्रमको ववश्लषेण गरी आवश्यक सझुाव ददने, 

(ख)  बालबातलकाका ववषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारद्वारा 
सञ्चातलत कायवक्रमको अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गने, 

(ग)  बालबातलका सम्बन्धी समयानकूुल प्राथतमकता तनधावरण गरी ववशषे 
र प्रादेशशक अतभयान घोषणा गने, 
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(घ)  नेपाल पक्ष रहेको बालबातलकाको हक अतधकारसँग सम्बशन्धत 
सशन्ध तथा दस्तावेजहरुको कायावन्वयनका तनतमत्त नेपाल सरकार 
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गने, 

(ङ)   कायावन्वयन सतमततलाई तनदेशन ददन ेर सतमततको वावषवक कायवक्रम 
तथा बजेट अनमुोदन गने, 

(च)  सतमततको दीघवकालीन योजना स्वीकृत गने तथा आन्तररक कायव 
सञ् चालनका लातग आवश्यक कायवववतध पाररत गने,  

(छ)  बालबातलकाका क्षेत्रमा कायवरत संघ संस्थाको सूचीकरण गने सेवा 
मापन गने अनगुमन गने र वावषवक रुपमा प्रदेश स्तरीय बाल 
अतधकारको शस्थततपत्र प्रकाशन गने, 

(ज)  बालबातलकाको हक अतधकारसँग सम्बशन्धत प्रचतलत कानून 
बमोशजम तोवकएका अन्य कायव गने, 

(झ)  सतमततको सेवा शतव तथा अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

४३.  शजल्ला बाल अतधकार सतमतताः (१)  शजल्ला समन्वय सतमततको प्रमखुको 
संयोजकत्वमा प्रत्येक शजल्लामा एक शजल्ला बाल अतधकार सतमतत गठन 
गररनेछ ।  

   (२) शजल्ला बाल अतधकार सतमततको गठन देहाय बमोशजम 
हनुेछ ।  

(क)  प्रमखु, शजल्ला समन्वय सतमतत  - अध्यक्ष 

(ख) प्रमखु शजल्ला अतधकारी, शजल्ला प्रशासन  
 कायावलय  -  सदस्य 

(ग)  शजल्ला न्यायातधवक्ता, शजल्ला सरकारी ववकल  
 कायावलय  - सदस्य 

(घ)  प्रमखु, शजल्ला प्रहरी कायावलय  - सदस्य 

(ङ)  प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत (शजल्ला सदरमकुाम 
 भएको स्थानीय तह)  - सदस्य 
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(च)  प्रतततनतध, शजल्ला बालन्याय सतमतत  -  सदस्य 

(ज)  प्रमखु, शजल्ला अस्पताल  -  सदस्य 

(झ)  प्रमखु, शशक्षा ववकास तथा समन्वय इकाई  -  सदस्य  

(ञ)  सामाशजक सेवामा कायवरत व्यशक्तहरु, बालबातलकाको हक 
वहत सम्बन्धी कायवमा संलगन सामाशजक कायवकताव, 
शचवकत्सक, मनोवैज्ञातनक, शशक्षकबाट समावेशीका 
आधारमा प्रतततनतधत्व हनु ेगरी सतमततले मनोतनत गरेका 
चार जना व्यशक्त - सदस्य 

(ट)  बालक्लव सञ्जालबाट एक बालक र एक  
 बातलका गरी दईु जना  -  सदस्य 

(ठ)  शजल्ला समन्वय अतधकारी  - सदस्य सशचव 

   (३) शजल्ला बालअतधकार सतमततले आवश्यक देखेमा 
बालबातलकाका क्षेत्रमा काम गने ववशेषज्ञलाई बैठकमा भाग तलन आमन्त्रण 
गनव सक्नेछ । 

   (४) शजल्ला बालअतधकार सतमततका मनोतनत पदातधकारीहरुको 
कायवकाल चार वषवको हनुछे र तनजहरु पनु तनयशुक्तको लातग ग्राह्य 
हनुेछन।्  

   (५) प्रत्येक शजल्ला बालअतधकार सतमततले शजल्लातभत्र सञ्चातलत 
बाल कल्याणकारी वक्रयाकलापको वववरण प्रत्येक आतथवक वषव समाप्त 
भएको तीन मवहना तभत्र प्रदेश बालअतधकार सतमतत समक्ष पेश गनुवपनेछ । 

   (६) यस ऐनमा लेशखए देशख बाहेक शजल्ला बाल अतधकार 
सतमततको अन्य काम, कतवव्य, अतधकार तथा कायवववतध तोवकए बमोशजम 
हनुेछ । 

४४.  स्थानीय तह बाल अतधकार सतमतत गठनाः प्रत्येक स्थानीय तह र वडा 
तहसम्म सामाशजक कायवकताव, मवहला सामाशजक कायवकताव, शचवकत्सक, 
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बाल मनोवैज्ञातनक, शशक्षक, बाल क्लवको प्रतततनतधत्व रहने गरी स्थानीय 
तहबाट कानूनी ब्यवस्था गरी बाल अतधकार सतमततहरु गठन गररनेछ ।  

४५. बाल कोषाः (१) बालबातलकालाई तत्काल उर्द्ार, राहत र पनुस्थावपना गने 
कामका लातग प्रदेश सरकारले एक बाल कोष स्थापना गनव सक्नेछ ।  

    (२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहाय बमोशजमका रकम 
रहनेछना्ः–  

(क)  नेपाल सरकार तथा प्रादेशशक सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(ख)  ववदेशी सरकार, अन्तरावविय संघ, संस्था वा व्यशक्तबाट 

नेपाल सरकारको पूवव स्वीकृती बमोशजम प्राप्त हनुे रकम, 
 (ग)  स्वदेशी व्यशक्त, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 
 (घ  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनु ेरकम ।  

    (३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन र 
प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुछे । 

 
पररच्छेद - ९ 

ववववध 

४६. बाल बातलकाको कतवव्याः बवुाआमा, संरक्षक र शशक्षकले बालबातलकाको 
सवोत्तम वहतलाई ववचार गरी ददएको सल्लाह, सझुाव, मागवदशवन र तनदेशन 
पालना गनुव, सबैलाई सम्मान र आदर गनुव आफूभन्दा सानालाई माया गनुव, 
साथीहरु बीच माया सदभाव बढाउन,ु तमलेर बस्न ुर अनशुासन पालना गनुव 
प्रत्येक बाल बातलकाको कतवव्य हनुछे । 

४७. अनगुमन तथा तनरीक्षणाः  (१) प्रदेश बाल अतधकार सतमततले प्रदेश तभत्र 
स्थापना भएका सबै शजल्ला बालअतधकार सतमतत, बालकल्याण गहृ, 
बालगहृ, बालसधुार गहृ, अनाथालय वा केन्रहरु र बालबातलकाका लातग 
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सञ्चालनमा रहेका आवासीय तथा अन्य गहृ समेत जवहले सकैु तनरीक्षण गरी 
तनदेशन ददन ेतथा तनयमन गराउनेछ । 

   (२) शजल्ला बाल अतधकार सतमततले आफ्ना क्षेत्र तभत्रको 
आवासीय बाल गहृ, बालसधुार गहृ, अनाथालय, अन्य केन्रको वावषवक दईु 
पटक अनगुमन गरी सो को प्रततवेदन अध्यावतधक गने र एक प्रतत प्रदेश 
बाल अतधकार सतमततमा पठाउन पनेछ । त्यसरी तनरीक्षण गदाव अन्य 
कुराका अततररक्त यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम वा प्रचतलत 
कानून ववपरीत कुनै काम कारवाही भएको देखेमा सो समेत संलगन गरी 
तनरीक्षण प्रततवेदनमा खलुाई प्रदेश बाल अतधकार सतमततमा पठाउन ुपनेछ।  

४८. प्रोवेशन अतधकारीाः (१) प्रदेश बाल अतधकार सतमततले अवश्यक संतयामा 
प्रोवेशन अतधकारी तनयकु्त गनव सक्नेछ । प्रोवेशन अतधकारीले कसूरजन्य 
कायवको आरोप लागेका बालबातलकाको तनकट सम्पकव मा रही तनजसगँ 
सम्बशन्धत मदु्दाको अनसुन्धान, तनगरानी कक्षको तनरीक्षण, ददशान्तर, बाल 
अदालतको आदेशको कायावन्वयनको शस्थततबारे खलुाई शजल्ला बाल 
अतधकार सतमतत समक्ष तै्रमातसक रुपमा प्रततवेदन पेश गनुव पनेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोशजम प्रोवेशन अतधकारीबाट प्राप्त 
प्रततवेदनका आधार शजल्ला बाल अतधकार सतमततले देहाय बमोशजमको 
व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ । 

(क)  शजल्लामा कसूरजन्य कायवको आरोप लागेका 
बालबातलकाको तनकट सम्पकव मा रही तनजसँग सम्बशन्धत 
मदु्दाको अनसुन्धान अवतधभर तनजलाई आवश्यक संरक्षण 
र मनोववमशव सेवा उपलब्ध गराउने, 

(ख)   ददशान्तर प्रकृयामाफव त वववादको समाधान गनव आवश्यक 
पहल र प्रयास गने, 
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(ग)  तनगरानी कक्षमा रहेका बालबातलका उपर मानवीय 
व्यवहार र उशचत हेरचाह तथा संरक्षणको प्रबन्ध भए, 

नभएको तनरीक्षण गने र नभएको देखेमा गनव लगाउने।  

४९. कानून व्यवसायीको व्यवस्थााः (१) कुनै बालबातलकाको ववरुर्द् लगाइएको 
कसूरजन्य कायवको अतभयोगमा तनजको प्रततरक्षा गने कानून व्यवसायी 
नभएमा त्यस्ता बालबातलकाका लातग प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून 
व्यवसायीको व्यवस्था गनेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोशजम कानून व्यवसायीको व्यवस्था नहुँदा 
सम्म कसूरजन्य कायवको आरोप लागेको बालबातलकाको तफव बाट अन्य 
कुनै इच्छुक कानून व्यवसायीबाट कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था 
तमलाउन सवकनछे । 

५०. तनयम, तनदेशशका र कायवववतध बनाउन े अतधकाराः यस ऐनको उद्देश्य 
कायावन्वयन गनव प्रदेश सरकारले आवश्यक तनयम, तनदेशशका र कायवववतध 
बनाउन सक्नछे ।  

५१. यसै ऐन बमोशजम हनुाेः यस ऐनमा लेशखए जतत कुरामा यसै ऐन बमोशजम र 
अन्य कुराका हकमा प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ । 

५२.  बचाउाः यो ऐन लागू हनु ु भन्दा पवहले प्रचतलत कानून बमोशजम भएका 
कायवहरू यसै ऐन बमोशजम भए गरेका मातननेछन ्। 
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आज्ञाले, 
केशवराज आचायव 

प्रदेश सशचव 

२८ 

 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


