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बागमती प्रदेश सरकार
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प्रदेश बालबाललका सम्बन्धी  ऐन, २०७६ 
प्रमाणीकरण र प्रकाशन लमलत 

२०७६।०२।१३ 
संशोधन गने ऐन 
केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ २०७७।०४।१६ 

संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. २ 

प्रदेश बालबाललकाको अलधकार सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेशमा बालबाललकाको हक अलधकारको संरक्षण, सम्वर्द्नन एवं 
प्रवर्द्नन गदै सवोत्तम हहत कायम गनन बालबाललकाको शारीररक, मानलसक, 
वौहर्द्क, संवेगात्मक एवं भावनात्मक हवकासका लालग कानूनी व्यवस्था गनन 
वाञ्छनीय भएकोले, 

 प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारम्म्भक 

1. संम्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश बालबाललका 
सम्बन्धी ऐन, २०७६" रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

2. पररभाषा:  हवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  "अनाथ बालबाललका" भन्नाले बाब ुआमा 
दबुै नभएका र पररवारका अरु कसैले पलन 
हेरचाह नगरेका वा आमाबाबबुाट 
त्यालगएका वा हवछोलडएका वा आमाबाब ु
पत्ता नलागेका वा वसोवासको स्थायी 
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ठेगाना पत्ता नलालग राज्यले संरक्षण गनुन 
पने अवस्थाका बालबाललका सम्झन ुपछन।  

(ख)  "अनसुन्धान अलधकारी" भन्नाले  
कसूरजन्य कायनको अनसुन्धान गनन 
प्रचललत कानून बमोम्जम अलधकार प्राप्त 
अलधकारी सम्झन ुपछन। 

(ग) "अपाङ्गता भएका बालबाललका" भन्नाले 
अपाङ्गता भएका व्यम्िको अलधकार 
सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३ ले 
अपाङ्गताको वगीकरण गरे अनसुारका 
अपाङ्गता भएका बालबाललका सम्झन ु
पछन। 

(घ) "आवासीय बाल संरक्षण केन्र" भन्नाले 
दफा ३५ बमोम्जम स्थापना भएको 
आवासीय बाल संरक्षण केन्र सम्झन ु
पछन। सो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा 
अगालड स्थापना भर्न संस्थागत स्याहार, 
आवासीय हेरचाह प्रदान गने बालगृह, 
अनाथालय जस्ता जनुसकैु नाममा सञ्चाललत 
गृह समेतलार्न बझुाउनेछ। 

(ङ)  "कसूरजन्य कायन" भन्नाले प्रचललत कानून 
बमोम्जम हनेु फौजदारी कसूर सम्झन ु
पछन। 

(च)  "केन्र प्रमखु" भन्नाले आवासीय बाल 
संरक्षण केन्रको प्रमखु कायनकारी अलधकृत 
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वा सो हैलसयतमा काम गने अध्यक्ष, प्रबन्ध 
लनदेशक वा केन्रको लनयमानसुार 
तोहकएका अन्य कुनै अलधकृत सम्झन ु
पछन। 

(छ) "न्याहयक लनकाय" भन्नाले प्रचललन कानून 
अनसुार न्याहयक फैसला गनन अम्ततयार 
प्राप्त लनकाय सम्झन ुपछन। 

(ज) "पररवार" भन्नाले बालबाललकाका बाब,ु 
आमा, दाज,ु भार् वा अहववाहहत दददी, 
बहहनी, हजरुबबुा, हजरुआमा सम्झन ुपछन 
र सो शब्दले एकासगोलमा बस्ने नम्जकका 
अन्य नातेदारलाई समेत जनाउँछ। 

(झ) "प्रदेश बाल अलधकार सलमलत" भन्नाले 
दफा ४३ बमोम्जम गठन भएको सलमलत  
सम्झन ुपछन। 

(ञ)  "प्रदेश"  भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ु
पछन।  

(ट) "प्रोवेशन अलधकारी" भन्नाले दफा ४९ 
बमोम्जम प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अलधकारी 
सम्झन ुपछन।  

(ठ) "बाल संरक्षण कोष"  भन्नाले दफा ४८ 
बमोम्जम स्थापना भएको कोष सम्झन ु
पछन। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोलधत। 
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(ड) "बालबाललका"  भन्नाले अठार वषन उमेर 
पूरा नगरेका व्यम्ि सम्झन ुपछन। 

(ढ)  "बाल सधुार गृह"  भन्नाले दफा ४१ 
बमोम्जम स्थापना भएको बाल सधुार गृह 
सम्झन ुपछन। 

(ण)  "वैकम्पपक हेरचाहको आवश्यकता भएका 
बालबाललका" भन्नाले दफा ३४ बमोम्जम 
संरक्षणको आवश्यकता भएका 
बालबाललका सम्झन ुपछन।   

(त)  "मन्रालय" भन्नाले सामाम्जक हवकास 
मन्रालय सम्झन ुपछन।   

(थ)  "स्थानीय तह" भन्नाले प्रदेशलभर रहेका 
गाउँपाललका, नगरपाललका, 
उपमहानगरपाललका वा महानगरपाललका 
सम्झन ुपछन। 

(द)  "संरक्षक" भन्नाले बालबाललकाको हक, 
हहतको संरक्षण गनन यस ऐन वा प्रचललत 
कानून बमोम्जम दाहयत्व भएको वा लनयिु 
गररएको व्यम्ि वा केन्र सम्झन ुपछन।  

पररच्छेद- २ 
बालबाललकाको अलधकार र कतनव्य 

3. बाचँ्न पाउने अलधकार: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई सम्मानपूवनक 
बाँच्न पाउने अलधकार हनेुछ।     

२) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबाललकाको बाँच्न 
पाउने अलधकार र बालबाललकाको हवकासको लालग बालबाललकामालथ 
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हनु सक्ने दघुनटनाको रोकथाम, जोम्खमको न्यूनीकरण लगायतका 
प्रलतरोधात्मक र सरुक्षा सेवाका लालग आवश्यक उपाय अबलम्वन 
गनेछन।् 

4. नाम र पहहचानको अलधकार: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई 
जन्मनासाथ आफ्नो पहहचान सहहत नामाकरणको अलधकार हनेुछ। 

(२) आमा, बाब ुवा संरक्षकले बालबाललकाको आमा वा 
बाबकुो नागररकता नम्बर सहहत प्रचललत कानून बमोम्जम जन्मदतान 
गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जे सकैु लेम्खए तापलन जबरजस्ती 
करणी वा प्रचललत कानून बमोम्जम सजाय हनेु हाडनाता करणीबाट 
जम्न्मएका वा बाबकुो पहहचान नभएका बालबाललकाको हकमा 
आमाले चाहेमा आमाको नाम मार उपलेख गरी जन्मदतान गरी ददन ु
पनेछ।  

(४) आमा र बाब ुदबुकैो ठेगान नभएको प्रदेश लभर फेला 
परेको बालबाललकाको सम्बन्धमा सम्बम्न्धत स्थानीय तहको 
कायनपाललकाको लनणनय बमोम्जम वडा अध्यक्षले नाम राखी जन्मदतान 
गररददन ुपनेछ।  

(५) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्नो नाम, राहियता र 
पाररवाररक सम्बन्धको आधारमा पहहचानको अलधकार हनेुछ। 

5. उम्चत स्याहार, हेरचाह, पालन पोषणको अलधकार: (१) कुनै पलन 
बालबाललकालाई बाब ुआमासगँै बस्ने, बालमैरी वातावरणमा हकुन ने 
र बाबआुमाबाट उम्चत स्याहार, हेरचाह, पालन पोषण, संरक्षण तथा 
माया ममता प्राप्त गने अलधकार हनेुछ।  
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(२) कुनै पलन बालबाललकाको स्याहार, हेरचाह र पालन 
पोषणमा बाबआुमाको समान दाहयत्व हनेुछ।  

6. पोषण एवं स्वास््य अलधकार: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई 
जन्मनासाथ स्तनपान, उम्चत पोषण, स्वच्छ खानेपानी लगायत 
स्वास््य सम्बन्धी अलधकार हनेुछ।   

(२) प्रत्येक बालबाललकालाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न 
पाउने अलधकार हनेुछ।         

(३) गभनवती महहला, स्तनपान गराउने आमा र 
बालबाललकालाई रोगबाट बच्न आवश्यक खोपहरू ललने, प्रचललत 
मापदण्ड अनरुूपको शारीररक तथा मानलसक स्वास््य सेवा उपभोग 
गने र उमेरको पररपक्वता अनसुार प्रजनन ्तथा प्रजनन ्स्वास््य 
सम्बन्धी जानकारी पाउने अलधकार हनेुछ।  

(४) प्रत्येक बालबाललकालाई आधारभूत स्वास््य सेवा 
लनिःशपुक पाउने अलधकार हनेुछ। 

7. गोपनीयताको अलधकार:(१) प्रत्येक बालबाललकालाई लनजको 
व्यम्िगत जीवन, आवास, पराचार र सम्पम्त्तमा गोपनीयताको 
अलधकार हनेुछ।    

(२) कसैले पलन बालबाललकाको चरररमा आघात पाने वा 
लनजलाई लाज, ग्लानी वा अपहेलना हनेु हकलसमको व्यम्िगत सूचना, 
हववरण वा फोटो सृजना, सङ्कलन, मरुण, प्रकाशन, प्रदशनन वा लबक्री 
हवतरण गनुन वा गराउन ुहुँदैन।     

8. प्रारम्म्भक बालहवकासको अलधकार: छ वषन मलुनका कुनै पलन 
बालबाललकालाई आफ्नो उमेर र हवकासको स्तर अनसुार खेलको 
माध्यम, वातावरणमा आधाररत अनभुव र खोजमूलक ढङ्गले लसक्न 
पाउने तथा प्रारम्म्भक बाल हवकासको अलधकार हनेुछ। 
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9. म्शक्षाको अलधकार: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई प्रचललत कानून 
बमोम्जम आधारभूत तहसम्मको म्शक्षा अलनवायन र लनिःशपुक तथा 
माध्यलमक तहसम्मको म्शक्षा लनिःशपुक रूपमा बालमैरी वातावरणमा 
पाउने अलधकार हनेुछ। 

(२) प्रचललत कानून बमोम्जम प्रत्येक बालबाललकालाई 
आफ्नो हवशेष शारीररक तथा मानलसक अवस्था अनसुार उपयिु 
अध्ययन सामग्री तथा म्शक्षण हवलध माफन त म्शक्षा पाउने अलधकार 
हनेुछ।  

(३) प्रत्येक बालबाललकालाई मातभृाषामा आधारभूत म्शक्षा 
पाउने अलधकार हनेुछ।    

10. खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सासं्कृलतक अलधकार: (१) प्रत्येक 
बालबाललकालाई लनजको उमेर र रुची अनसुारको खेल खेपने र 
खेलकुदमा सहभागी हनेु अलधकार हनेुछ।    

(२) प्रत्येक अलभभावक, हवद्यालय वा बालबाललकाको 
संरक्षण गने संस्थाहरुले पठन पाठन बाहेकको समयमा 
खेलकुदमा सहभागी हनु बालबाललकालाई प्रोत्साहन गने र त्यसको 
लालग उपयिु खेलकुद स्थल र खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गनुन 
पनेछ। 

(३) प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्नो उमेर, रुची र 
आवश्यकता अनसुार मनोरञ्जन गने अलधकार हनेुछ।   

(४) आफ्नो हहतमा प्रलतकूल नहनेु गरी प्रत्येक 
बालबाललकालाई आफ्नो धमन, संस्कृलत, चलन, रीलतररवाज र आस्था 
अनरुूप साँस्कृलतक हक्रयाकलापमा भाग ललने अलधकार हनेुछ र सो 
अलधकारको हवपरीत हनेु गरी कुनै पलन बालबाललकालाई प्रयोग गनन 
पार्ने छैन।   



 

8 

 

11. सूचना तथा सहभालगताको अलधकार: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई 
प्रचललत कानून बमोम्जम स्वतन्र रूपमा आफ्नो कुरा अलभव्यम्ि 
गने र सावनजलनक सूचना सहज तररकाले प्राप्त गने अलधकार हनेुछ।   

(२) बालबाललकालाई आफूसँग सरोकार भएको हवषयको 
लनणनयमा सहभागी हनेु अलधकार हनेुछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको लनणनयमा सहभागी हुदँा 
बालबाललकाले व्यि गरेको हवचारलाई उम्चत स्थान ददन ुपनेछ। 

12. न्याहयक अलधकार: (१) बालबाललकाले गरेको कसूरजन्य कायनको 
सूचना प्राप्त भएमा अनसुन्धान अलधकारीले प्रचललत कानूनको 
अलधनमा रही सो कुराको जानकारी बालबाललकाको पररवारका 
सदस्य, नम्जकको नातेदार वा संरक्षकलाई ददई अनसुन्धान गनन वा 
लनयन्रणमा ललन सक्नेछ।  

(२) बालबाललकालाई लनयन्रणमा ललँदा उनीहरुको 
शारीररक, बौहर्द्क, मानलसक अवस्था र पररपक्वतालाई हवचार गरी 
लनयन्रणमा नललर्न नहनेु अवस्था भएमा मार लनयन्रणमा ललन ु
पनेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोम्जम अनसुन्धान गनन वा 
लनयन्रणमा ललएका बालबाललकालाई आवश्यक कानूनी, परामशन 
सेवा उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(४) कसूरजन्य कायनको आरोपमा लनयन्रणमा ललएका 
बालबाललकालाई अनसुन्धान अवलधभर बालमैरी लनगरानी कक्षमा 
राख्न ुपनेछ।  

(५) सामान्यतया कुनै पलन बालबाललकालाई मदु्दाको 
पपुनक्षको लसललसलामा थनुामा राम्खने छैन र जमानत मालगने छैन। 
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तर न्याहयक लनकायहरुबाट कसूरजन्य कायनको आरोप 
लागेका बालबाललकालाई कारण खुलाई पपुनक्षका लालग बाल सधुार 
गृहमा राख्न सहकनेछ। 

(6) कसूरजन्य कायनमा आरोहपत बालबाललकालाई बाल 
अनकूुल न्यायको अलधकार हनेुछ।   

13. बाबआुमासगँ भेटघाट र सम्पकन  गने अलधकार: (१) कुनै पलन 
बालबाललकालाई लनजको र्च्छा हवपरीत बाब ुवा आमाबाट लभन्न वा 
अलग गनुन हुँदैन।    

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापलन 
बालबाललकाको सवोत्तम हहतका लालग आवश्यक भएमा बाल 
अदालतले कुनै बालबाललकालाई आमा वा बाबबुाट अलग गरी कुनै 
संरक्षकको म्जम्मामा रहने आदेश ददन सक्नेछ।   

(३) बालबाललकाको हहत नहनेु भनी न्याहयक लनकायले 
रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक बाब ुवा आमा वा दवुैसगँ लभन्न वा 
अलग बसेको बालबाललकालाई बाब ुआमासगँ व्यम्िगत सम्बन्ध 
कायम राख्न वा लनयलमत रूपमा प्रत्यक्ष सम्पकन  वा भेटघाट गने, 
टेललफोन गने, पराचार गने वा हवद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट सम्पकन  
गने अलधकार हनेुछ।  

(४) कुनै बालबाललकाको आमा वा बाब ुकानून बमोम्जम 
थनुा वा कैदमा रहेको कारण त्यस्तो बालबाललका आमा वा बाबबुाट 
अलग भएमा सम्बम्न्धत अलधकारीले बालबाललकाको माग बमोम्जम 
त्यस्तो बालबाललकालाई लनजको आमा वा बाब ुरहे बसेको स्थानको 
बारेमा जानकारी ददन ुपनेछ।    
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(५) धमनपरु वा धमनपरुी राखे्न व्यम्िले धमनपरु वा धमनपरुी 
हनेुलाई आफ्नो जन्मददने बाब ु आमासँग भेटघाट, सम्पकन  तथा 
पराचार गनन ददन ुपनेछ।   

14. अलभव्यम्ि स्वतन्रता, संस्था खोपन र शाम्न्तपूवनक भेला हनेु 
अलधकार: (१) प्रत्येक बालबाललकालाई प्रचललत कानून बमोम्जम 
स्वतन्र रूपमा आफ्नो कुरा राखे्न अलधकार हनेुछ।  

(२) प्रत्येक बालबाललकालाई बाल संरक्षण र बाल 
अलधकारको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्ननको लालग बाल क्लब वा संस्था 
खोपने अलधकार हनेुछ। 

(३) प्रत्येक बालबाललकालाई बाल संरक्षण र बाल 
अलधकारको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्ननका लालग शाम्न्तपूणन भेला हनेु 
अलधकार हनेुछ। 

15. बालबाललकाको कतनव्य: बाब,ु आमा, संरक्षक, पररवारका अन्य 
सदस्य, म्शक्षक तथा समाजसेवीले बालबाललकाको सवोत्तम हहतलाई 
हवचार गरी ददएको सपलाह, सझुाव, मागनदशनन र लनदेशनको पालना, 
सम्मान र आदर गनुन प्रत्येक बालबाललकाको कतनव्य हनेुछ। 

पररच्छेद- ३ 
बालबाललका सम्बन्धी दाहयत्व 

16. बालबाललकाको सवोत्तम हहतलाई प्राथलमकता ददन ुपने: (१) बाल 
बाललकासगँ सम्बम्न्धत कायन गने प्रत्येक लनकाय तथा संस्थाका 
अलधकारीले बालबाललकाको सवोत्तम हहतलाई प्राथलमकता ददन ु
पनेछ।     

(२) जीवन जोम्खममा भएका बालबाललकालाई तत्काल 
सहयोग गनुन सबैको दाहयत्व हनेुछ।  
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(३) न्याहयक लनकाय तथा अम्ततयारी प्राप्त व्यम्िले बाल 
बाललकाको ददगो वैकम्पपक हेरचाह सम्बन्धी व्यवस्था गदान 
बालबाललकालाई बाब ुआमा वा संरक्षकबाट अलग गनुन पदान, बाब ु
आमाको सम्बन्ध हवच्छेद भई छोराछोरीको हेरचाह र पालनपोषण 
कसले गने भने्न लनणनय गदान तोहकए बमोम्जमको औपचाररक उच्चतम 
हहत लनधानरण प्रहक्रया अवलम्बन गनुन पनेछ।  

17. पररवार वा संरक्षकको दाहयत्व: (१) बालबाललकाको हेरचाह, 
पालनपोषण र वृम्त्त हवकासमा आमा र बाब ुदबुैको समान दाहयत्व 
हनेुछ।  

(२) बालबाललकालाई हेरचाह, पालनपोषण र संरक्षण गनुन, 
म्शक्षा, स्वास््य उपचार लगायत व्यम्ित्व हवकासका अवसरहरू  
उपलब्ध गराउन,ु माया ममतापूणन वातावरण उपलब्ध गराउन ु र 
सलुनम्ित भहवष्यको लालग उम्चत मागनदशनन गनुन प्रत्येक बाब,ु आमा, 
पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकको दाहयत्व हनेुछ।   

(३) बाब,ु आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले 
हवद्यालय जाने उमेरका प्रत्येक बालबाललकालाई हवद्यालयमा भनान 
गराई म्शक्षा आजननको लालग सममु्चत वातावरण उपलब्ध गराउन ु
पनेछ।  

(४) बाब,ु आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले 
बालबाललकाको म्शक्षा, स्वास््य तथा शारीररक वा मानलसक 
हवकासमा असर पने गरी श्रम गराउन ुहुँदैन।  

(५) बाब,ु आमा, पररवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले 
आठ वषन उमेर नपगुेका बालबाललकालाई लनवास वा अन्य स्थानमा 
एक्लै छाड्न वा उमेर पगुेको व्यम्िको साथमा नलगाई एक्लै 
अन्यर पठाउन हुँदैन। 
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(६) बाल बाललकाको संरक्षकत्व प्रदान गने कुनै पलन बाल 
संरक्षण केन्र वा संरक्षकले सनातनदेम्ख मानी आएको पाररवाररक 
र मौललक धमन पररवतनन गने गराउने वा अन्य स्वाथनपूलतन गने उदे्दश्य 
वा लनयत राखी बालबाललकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास््य, 
म्शक्षा, जीवनयापन वा वैकम्पपक हेरचाहको व्यवस्था गनन हुँदैन। 

18. समाज तथा समदुायको दाहयत्व: समाजमा रहेका बालबाललकाको 
संरक्षण, सम्वर्द्नन र हहत अलभवृहर्द् गदै यस ऐन प्रदत्त अलधकार 
प्राप्तीमा सकारात्मक पहल गरी स्वस्थ, सरुम्क्षत र बालमैरी समाजको 
हवकास गनुन समाज र समदुायको दाहयत्व हनेुछ। 

19. सञ्चार क्षरेको दाहयत्व: (१) कसैले पलन न्याहयक लनकायमा 
हवचाराधीन अवस्थामा रहेको मदु्दासँग सम्बम्न्धत बालबाललकाको 
पररचय खुपने कुनै पलन हववरण कुनै छापा वा हवद्यतुीय सञ्चार 
माध्यमद्वारा प्रकाशन वा प्रसारण गनन पार्ने छैन।   

(२) बालबाललका हवरुर्द्का हहंसा वा बाल यौन 
दवु्यनवहारबाट पीलडत बालबाललकाको पहहचान खुपने गरी सूचना वा 
समाचार कुनै पलन सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गनुन गराउन ुहुँदैन।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापलन प्रचललत कानून बमोम्जम बालबाललका सम्बन्धी आवश्यक 
हववरण सकारात्मक प्रयोजनका लालग प्रकाशन वा प्रसारण  गनन  सक्नेछ।  

(४) बाल अलधकारको उपलङ्घन र बालबाललकाको हहत 
प्रलतकूल नहनेु गरी सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गनुन सञ्चार क्षेरको 
दाहयत्व हनेुछ।   

20. सरकारको दाहयत्व: (१) हवशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका 
बालबाललकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास््य र म्शक्षा लगायतका 
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आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गनुन प्रदेश र स्थानीय तहको 
दाहयत्व हनेुछ।  

(२) भौगोललक हवकटता, अपाङ्गता, आलथनक वा सामाम्जक 
कारण वा अन्य कुनै कारणले पछालड परेका बालबाललकाको समग्र 
हवकासको लालग प्रदेश र स्थानीय तहले हवशेष कायनक्रम सञ्चालन 
गनुन पनेछ।  

(३) बालबाललकाको हक हहतको संरक्षण र प्रवर्द्नन गनन 
तथा बालबाललकाको अलधकारको प्रभावकारी कायानन्वयनको लालग 
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था लमलाउन ुपनेछ।  

(४) तोहकएका वगन, समदुाय तथा क्षेरका बालबाललकाको 
लालग आवश्यकता अनसुार हवशेष म्शक्षा, दूर म्शक्षा र व्यावसाहयक 
म्शक्षा लगायतका म्शक्षा सम्बन्धी अन्य उपयिु व्यवस्था प्रदेश र 
स्थानीय तहले लमलाउन ुपनेछ।  

पररच्छेद- ४ 
बाल संरक्षण, वैकम्पपक हेरचाह र पनुस्थानपना  

21. दवु्यनवहार गनन नहनेु: (१) बालबाललकालाई कुनै हकलसमको 
दवु्यनवहारजन्य कायन गनुन हुँदैन।  

(२) यौन तथा संवेदनशील अङ्गमा छुने, यौन सम्बन्ध राखे्न 
वा राख्न उद्योग गने, बलात्कार, अश्लील म्चर देखाउने तथा अश्लील 
म्चरको प्रकाशन प्रसारण कायन गनुन गराउन ुहुँदैन। 

22. यातना, हहंसा तथा शोषण गनन नहनेु: (१) कसैले पलन 
बालबाललकालाई संरक्षण, म्शक्षा वा अनशुासनका नाममा शारीररक 
वा मानलसक यातना ददने वा अमयानददत व्यवहार गने, प्रत्यक्ष हवद्यतुीय 
वा अन्य माध्यमबाट दिुःख कष्ट ददने (बलुलङ्ग) जस्ता कायन गनुन 
गराउन ुहुँदैन।   
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(२) कसैले पलन बालबाललकालाई धालमनक, सांस्कृलतक तथा 
राजनैलतक प्रयोजनका लालग जलुसुमा सहभागी गराउने, बन्द, 
हडताल, चक्काजाम, धनान जस्ता कायनमा प्रयोग गनुन हुँदैन।   

(३) कुनै पलन बालबाललकालाई गैरकानूनी थनुा, कैद, 
कारावास वा नजरबन्दमा राखे्न, नेल, हतकडी लगाउने वा यातना 
ददने, कू्रर व्यवहार गने, शारीररक चोटपटक वा असर पयुानउने, 
आतहङ्कत पाने वा धम्क्याउने, लतरष्कार, उपके्षा, बहहष्कार वा घृणा 
गने, एक्पयाउने वा मानलसक पीडा ददने कायन गनुन हुँदैन।  

(४) बालबाललकालाई कसूरजन्य कायन गनन ताललम ददने वा 
लसकाउने वा त्यस्तो कायनमा लगाउने जस्ता कायन गनुन हुँदैन।  

23. कुलतमा लगाउन नहनेु: बालबाललकालाई जवुा, तास लगायतका 
कुलतमा लाग्ने प्रकृलतका खेलहरु खेलाउन वा खेपन प्रोत्साहन गनन 
हुँदैन।  

24. लागू पदाथन सेवन गनन तथा गराउन नहनेु: (१) बालबाललकालाई 
लागू औषध, धूमपान, मद्यपान वा मनोद्दीपक पदाथनको लबक्री हवतरण, 
उपभोग वा ओसार पसार गने वा गनन लगाउने कायन गनन हुँदैन। 

(२) बालबाललकालाई लागू औषध, धूमपान, मद्यपान वा 
मनोद्दीपक पदाथनको सेवन गनन लगाउन वा प्रोत्साहन गनन हुँदैन। 

25. मनोरञ्जन क्षरेमा लैजान वा प्रयोग गनन गराउन नहनेु: (१) बाल 
बाललकालाई डान्सबार, क्यालबन रेषु्टरेन्ट, मसाज पालनर, दोहोरी साझँ, 
क्यालसनो जस्ता मनोरञ्जनस्थलमा काममा लगाउन र प्रवशे गराउन 
हुँदैन।  

(२) बाललगहरुका लालग मार भनी तोहकएका चलम्चर तथा 
श्रव्यदृश्य बालबाललकालाई देखाउने कायन गनुन हुँदैन।  
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(३) बालबाललकालाई जाद ुवा सकन समा लाग्न प्रोत्साहन 
गनन वा लगाउन हुँदैन।  

26. अपाङ्गता भएका बालबाललकाको संरक्षण: अपाङ्गता भएका 
बालबाललकालाई आफ्नो मान प्रलतष्ठा सलुनम्ित गने, आत्मलनभनरता 
प्रवर्द्नन गने, समाजमा सहक्रय रूपले सहभागी हनेु तथा सम्मानजनक 
रूपमा बाँच्न पाउने अलधकार सलुनम्ित गदै उनीहरुलाई हवशेष 
हेरचाह र समाजमा घलुलमल हनु तथा आफ्नो व्यम्िगत हवकासको 
लालग म्शक्षा, ताललम, स्वास््य, स्याहार सेवा, पनुस्थानपना सेवा, 
रोजगारीको तयारीको लालग हवशेष संरक्षण प्रदान गररनेछ।  

27. भेदभाव गनन नहनेु: बालबाललकालाई बाब ुआमा वा अलभभावकको 
आलथनक वा सामाम्जक हैलसयत (जातजालत, ललङ्ग, वगन, भाषा, धमन, 
राजनैलतक आस्था वा अन्य हवचारहरु, जातीय वा सामाम्जक उत्पलत, 
सम्पम्त्त, एच.आई.भी. संक्रलमत, अशिता, जन्म वा अन्य हैलसयत 
लगायत) का आधारमा आत्मसम्मानमा आघात पगु्ने गरी 
गभानवस्थादेम्ख नै भेदभाव गनन पार्ने छैन। 

28. आलथनक शोषण गनन तथा बालश्रममा लगाउन नहनेु: बालबाललकाको 
श्रमशोषण गनन, लनषेलधत काममा लगाउन, आलथनक लाभ वा 
गैरकानूनी रूपमा मनुाफा कमाउने उदे्दश्यले श्रममा लगाउन र 
कमाउने साधनका रूपमा दरुूपयोग गनन गराउन हुँदैन। 

29. परम्परागत हालनकारक कायनहरुमा लगाउन नहनेु: बालबाललकालाई 
लभक्षा माग्न लगाउने वा सन्यासी, लभक्षु, फकीर वा अन्य कुनै भेष 
धारण गनन लगाउने, भाकल, धालमनक वा अन्य कुनै अलभप्रायले 
कसैको नाउँमा चढाउने वा समपनण गने वा धमन, परम्परा, संस्कृलत, 
रीलतररवाजको नाममा कुनै पलन प्रकारको हहंसा, हवभेद, हेला वा 
बहहष्कार गने वा उपहासको पार बनाउन ुहुँदैन।  
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30. बाल हववाह गनन गराउन नहनेु: कुनै पलन व्यम्िको बीस वषन भन्दा 
अगालड हववाह गनन वा गराउन पार्ने छैन।  

31. वेवास्ता, उपेक्षा र हेलचेक्र्यारँ् गनन नहनेु: (१) कुनै पलन 
बालबाललकाको स्याहार, हेरचाह र पालनपोषणमा बाबआुमा, 
अलभभावक वा स्याहारकतानले कुनै वेवास्ता, उपेक्षा र हेलचेक्र्यारँ् 
गनन हुँदैन।  

(२) बालबाललकाको जीवनमा तत्कालै वा दीघनकालमा 
समेत समस्याहरू आउन सक्ने अवस्थामा उनीहरुबाट हनु सक्ने 
सम्भाहवत जोम्खमपूणन, गैरकानूनी वा गलत कायन गनन ददन हुँदैन।  

(३) बालबाललकालाई सम्भाहवत जोम्खमको आकँलन गरेर 
सतकन ताका लालग उम्चत मागनदशनन ददन ुपनेछ। 

32. बेचलबखन, ओसारपसार, शरीर बन्धक तथा अपहरण लगायतका 
कायन गनन नहनेु: (१) बालबाललकाको बेचलबखन, ओसारपसार, शरीर 
बन्धक, अपहरण, तस्करी, अङ्ग तस्करी लगायतका कायन गनन हुँदैन।  

(२) बालबाललकालाई प्रयोग गरी आलथनक कारोबार वा 
अनमु्चत फार्दाको लालग धमनसन्तानको रूपमा ललने वा ददने कायन 
गनन हुँदैन।   

(३) यस दफा बमोम्जमको कायन गरी हफरौती माग्ने, माग्न 
लगाउने लगायतका कायन गनन हुँदैन।   

(४) बालबाललकालाई हहंसा, यौनजन्य दवु्यनवहार तथा 
दरुाचार गनन गराउन ुहुँदैन।  

33. सामाम्जक सरुक्षा: हवशेष संरक्षण गनुन पने बालबाललकाका लालग 
सामाम्जक सरुक्षा सहहत संरक्षणको व्यवस्था गररनेछ।   

34. वैकम्पपक हेरचाहको व्यवस्था: (१) हवशेष संरक्षण गनुन पने देहाय 
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बमोम्जमका बालबाललकालाई वैकम्पपक हेरचाहको आवश्यकता 
भएका बालबाललका मालननेछिः-  

(क)   अनाथ बालबाललका,  

(ख)  अस्पताल वा अन्य कुनै सावनजलनक 
स्थानमा अलपर अवस्थामा छालडएका वा 
फेला परेका, बाबआुमाबाट अलम्ग्गएका 
वा बाबआुमा पत्ता नलालग बेवाररस भएका 
बालबाललका, 

(ग)  आमाबाबलुाई गम्भीर शारीररक वा 
मानलसक अपाङ्गता वा अशिता भएको 
कारण उम्चत हेरचाह नपाएका 
बालबाललका, 

(घ)  कानूनी हववादमा परेका बालबाललकामध्ये 
ददशान्तरण प्रहक्रया अन्तगनत वैकम्पपक 
हेरचाहको लालग लसफाररस भएका 
बालबाललका, 

(ङ) थनुामा रहेका वा बन्दी बाब ुवा आमासँग 
आम्श्रत भई कारागारमा रहेका 
बालबाललका, 

(च) जबरजस्ती करणीबाट जम्न्मएको म्शशलुाई 
आफूले पालनपोषण गनन नसक्ने भनी 
प्रचललत कानूनले तोहकएको स्थानमा  
लनवेदन परेका बालबाललका, 

(छ) आमाबाब ु वा अलभभावकबाट दवु्यनवहार, 
हहंसा वा बेवास्ता भएको कारणले 
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बालबाललकाको उच्चतम हहतको लालग 
पररवारबाट अलग गररएका बालबाललका, 

(ज) जबरजस्ती वा बधँवुा प्रकृलतका वा 
जोम्खमपूणन वा लनकृष्ट प्रकृलतको वा 
प्रचललत कानून हवपरीत श्रममा संलग्न भई 
जीवनयापन गरररहेका, धूमपान, मद्यपान 
एवं अन्य लागू औषधको कुलतमा फसेका, 
एच. आई.भी. सङ्क्क्रलमत बालबाललका, 

(झ)  गम्भीर शारीररक वा मानलसक स्वास््य 
समस्या वा गम्भीर अपाङ्गता भएको कारण 
जीवन जोम्खममा रही बाबआुमा वा 
पररवारबाट उपचारको व्यवस्था हनु 
नसकेको वा सामान्य जीवनयापन गनन 
कदठनार्न भएका बालबाललका, 

(ञ)  बालबाललका हवरुर्द्को हहंसा वा बाल यौन 
दवु्यनहारबाट पीलडत भएका वा त्यस्तो 
जोम्खममा रहेका बालबाललका, 

(ट)  हवपद् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले 
बाबआुमा दबुै वा आमाबाबमुध्ये एक 
गमुाएका वा आफू नै शारीररक वा 
मानलसक रूपमा घार्ते भएका वा अपाङ्गता 
भएका बालबाललका। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमका वैकम्पपक हेरचाहको 
आवश्यकता भएका बालबाललकाको संरक्षणको आवश्यक व्यवस्था 
प्रदेश सरकारले गनेछ।   
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35. आवासीय बाल संरक्षण केन्र स्थापना र सञ्चालन: (१) वैकम्पपक 
हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबाललकाको सरंक्षण गने 
प्रयोजनको लालग प्रदेश सरकारले आवश्यकतानसुार आवासीय बाल 
संरक्षण केन्रको स्थापना गनेछ।  

(२) कुनै व्यम्िले उपदफा (१) को प्रयोजनको लालग बाल 
संरक्षण केन्र स्थापना गनन चाहेमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृलत ललई 
स्थापना गनन सक्नेछ।  

तर बालबाललका हवरुर्द्को हहंसा, यौनजन्य दवु्यनवहार, 
दरुाचारको आरोप लागकेा वा नैलतक पतन देम्खने फौजदारी कसूरमा 
सजाय पाएका व्यम्िले बाल संरक्षण केन्र स्थापना र सञ्चालन 
गनन पाउने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम स्थापना भएको बाल संरक्षण 
केन्रलाई प्रदेश सरकारले आलथनक लगायतका अन्य सहयोग 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

(४) बालबाललकाको उपयिु पनुनस्थापना नभएसम्म वा 
त्यस्तो बालबाललकाको उमेर अठार वषन नपगुेसम्म लनजलाई 
आवासीय बाल संरक्षण केन्रमा राम्खनेछ।  

(५) बाल संरक्षण केन्रको स्थापना, सञ्चालन, वगीकरण, 
व्यवस्थापन, मापदण्ड र अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए 
बमोम्जम हनेुछ। अन्य कुरा प्रचललत कानून बमोम्जम हनेुछ। 

36. पनुलमनलनको व्यवस्था: आवासीय बाल संरक्षण केन्रमा रहेका 
बालबाललकाको बाब,ु आमा वा संरक्षक पहहचान भई पररवारमा 
पनुलमनलन गराउँदा बालबाललकाको उच्चतम हहत हनेु देम्खएमा 
स्थानीय तहसगँको समन्वय र सहकायनमा गराउन ुपनेछ।  
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37. पनुस्थानपना तथा सामाम्जक पनुिःएकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: 
आवासीय बाल संरक्षण केन्रमा रहेका बालबाललकाको पनुस्थानपना 
तथा सामाम्जक पनु:एकीकरण गने दाहयत्व सम्बम्न्धत बाल संरक्षण 
केन्रको हनेुछ। 

38. मनोहवमशन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोम्जम मनोहवमशन 
सेवा आवश्यकता भएका बालबाललकालार्न उि सेवा प्रदान गनन 
आवासीय बाल संरक्षण केन्र/पनुस्थानपना केन्र/बाल सधुार गृहले 
मनोहवमशनकतानको व्यवस्था गनुन पनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मनोहवमशनकतानको योग्यता 
कम्तीमा स्नातक तह उत्तीणन गरी न्यूनतम छ महहनाको मनोहवमशन 
सेवा सम्बन्धी ताललम प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ।  

39. आवासीय बाल संरक्षण केन्र प्रमखुको म्जम्मेवारी: (१) आवासीय 
बाल संरक्षण केन्रमा रहेका बालबाललकाको संरक्षण, हेरचाह तथा 
पालनपोषणको म्जम्मेवारी तथा दाहयत्व आवासीय बाल संरक्षण केन्र 
प्रमखुको हनेुछ। 

(२) यस ऐन बमोम्जम तोहकएको शतन र प्रहक्रया हवपरीत 
कायन गने केन्रलाई प्रचललत कानून बमोम्जमको बालकपयाण 
अलधकारीले सम्बम्न्धत केन्रलाई उपलंघन गरेको शतन समेत खुलाई 
त्यस्तो कायन गनन रोक लगाउन सक्नेछ।   

(३) बाल कपयाण अलधकारीले उपदफा (२) बमोम्जमको 
केन्रको अनगुमन गदान सधुार गनुन पने देखेमा सधुार गनन लगाउन 
सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्जम अनगुमन गदान सधुार भएको 
पार्एमा उि केन्रलाई बाल संरक्षण कायन गननका लालग उपदफा 
(२) बमोम्जम रोक लगाएकोमा  फुकुवा गनन सक्नेछ। 
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(५) बालकपयाण अलधकारीले आफूले गरेको कामको 
प्रलतवेदन प्रदेश बाल अलधकार सलमलतलाई ददन ुपनेछ।  

40. बाल संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: बालबाललकासगँ प्रत्यक्ष काम गने 
प्रत्येक सावनजलनक लनकाय तथा लनजी क्षेर एवं सामाम्जक संस्थाहरूले 
बालबाललका हवरुर्द्को हहंसा, शोषण वा बाल यौन दवु्यनवहारको 
रोकथाम गनन, बालबाललकाको संरक्षण सलुनम्ित गनन र उजरुीको 
तत्काल कारबाही गननका लनलमत्त स्थानीय तहमा बाल संरक्षण सलमलत 
गठन गरी आवश्यक कायन गनन सक्नेछ।   

41. बाल सधुार गृहको स्थापना र सञ्चालन: (१) प्रदेश सरकारले बाल 
हवज्याँर्मा परेका बालबाललकाको सधुार र संरक्षणका लालग 
आवश्यकता अनसुार बाल सधुार गृह स्थापना गरी सञ्चालन गनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा उम्पलम्खत प्रयोजनको लालग कुनै 
संस्थाले प्रदेश सरकारबाट स्वीकृलत ललई बाल सधुार गृहको स्थापना 
गनन सक्नेछ।   

(३) बाल सधुार गृहको स्थापना, सञ्चालन, अनगुमन तथा 
अन्य व्यवस्था तोहकए बमोम्जम हनेुछ। 

42. अनगुमन तथा प्रलतवेदन: (१) यस ऐन बमोम्जम बालबाललकाको 
हेरचाह र पालनपोषण गनन म्जम्मा ललएका व्यम्ि, संरक्षक वा केन्रले 
बालबाललका सम्बन्धी प्रलतवेदन प्रत्येक आलथनक वषन समाप्त भएको 
तीन महहनालभर सम्बम्न्धत स्थानीय बाल अलधकार सलमलतमा पेश 
गनुन पनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त हववरणको आधारमा 
स्थानीय बाल अलधकार सलमलतले वाहषनक प्रलतवेदन प्रदेश बाल 
अलधकार सलमलतमा पेश गनुन पनेछ।  
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(३) बालबाललकालाई अपपकालीन संरक्षण सेवा र 
वैकम्पपक हेरचाह गने व्यम्ि, पररवार वा केन्र र उनीहरूले प्रदान 
गरेको सेवाको गणुस्तर सलुनम्ित गनन लनयलमत अनगुमन र मूपयाङ्कन 
गने गराउने तथा सेवाको सम्बन्धमा आवश्यक लनदेशन ददने 
म्जम्मेवारी मन्रालयको हनेुछ।   

पररच्छेद- ५ 
बाल कपयाण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था 

43. प्रदेश बाल अलधकार सलमलत: (१) बालबाललकाको अलधकार तथा 
हक हहतको संरक्षण र सम्वर्द्नन गने सम्बन्धमा आवश्यक नीलत 
लनमानण गरी प्रदेश सरकारलाई लसफाररस गने काम समेतको लालग 
एक प्रदेश बाल अलधकार सलमलत रहनेछ। 

(२) प्रदेश बाल अलधकार सलमलतको गठन देहाय बमोम्जम 
हनेुछ:- 

(क) मन्री, सामाम्जक हवकास मन्रालय -
अध्यक्ष 

(ख)  सम्चव, मतुय मन्री तथा मन्रीपररषद्को  

कायानलय -सदस्य 

(ग)  सम्चव, आन्तररक मालमला तथा कानून  

मन्रालय -सदस्य 

(घ)  प्रमखु, बागमती प्रदेश प्रहरी  

      कायानलय -सदस्य 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोलधत। 
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(ङ)  बाल गृहहरुको महासंघ,  नेपाल, 
बागमती प्रदेश को प्रलतलनलध    -सदस्य 

(च)  बाल अलधकारको क्षेरमा कायनरत  संघ  

संस्थाहरु मध्येबाट प्रदेश सरकारले  

मनोनीत गरेको एकजना      -सदस्य 

(छ) बालबाललकाको क्षेरमा योगदान परु् याएका 

व्यम्ि  वा हवशेषज्ञ मध्येबाट कम्तीमा दईु 
जना महहला सहहत प्रदेश सरकारले 

 मनोनयन गरेका चार जना -सदस्य 
(ज) सम्चव, सामाम्जक हवकास मन्रालय                  
                           -सदस्य-सम्चव 

(३) प्रदेश बाल अलधकार सलमलतले आवश्यकता अनसुार 
कुनै हवशेषज्ञलाई आमन्रण गनन सक्नेछ।  

(४) सलमलतको मनोनीत सदस्यहरूको पदावलध चार वषनको 
हनेुछ।  

(५) उपदफा (२) बमोम्जमका कुनै सदस्यको पदावलध 
समाप्त नहुँदै पदररि भएमा सोही प्रहक्रयाबाट मनोनीत गररनेछ।  

(६) सलमलतले आवश्यकता अनसुार उपसलमलत गठन गनन 
सक्नेछ।   

(७) सलमलतलाई आवश्यक पने कमनचारी प्रदेश सरकारले 
उपलब्ध गराउनेछ।  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोलधत। 
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44. सलमलतको बैठक: (१) सलमलतको बैठक कम्तीमा तीन महहनामा एक 
पटक र अन्य अवस्थामा आवश्यकता अनसुार बस्नेछ।   

(२) अध्यक्षको लनदेशनमा सलमलतको बैठक सदस्य सम्चवले 
बोलाउनेछ।  

 (३) सलमलतमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्क्तयाको 
पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपम्स्थत भएमा सलमलतको 
बैठकको लालग गणपूरक सङ्क्तया पगुेको मालननेछ।  

(४) सलमलतको बैठकको लनणनय सलमलतको सदस्य 
सम्चवद्वारा प्रमाम्णत गररनेछ।  

(५) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनहवलध सलमलत 
आफैँ ले लनधानरण गरे बमोम्जम हनेुछ। 

45. प्रदेश बाल अलधकार सलमलतको काम कतनव्य र अलधकार: (१) बाल 
अलधकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्नन गने उदे्दश्यले सलमलतको 
काम, कतनव्य र अलधकार देहाय बमोम्जम हनेुछ:- 

(क) बालबाललकाको हकहहतका लनलमत्त प्रदेश 
र स्थानीय तहलाई मागनदशनन गने, 

(ख) प्रदेश तथा स्थानीय तहको बालबाललका 
सम्बन्धी नीलत तथा कायनक्रमको हवश्लेषण 
गरी आवश्यक लनदेशन ददने, 

(ग) बालबाललकाका हवषयमा प्रदेश र स्थानीय 
तहद्वारा सञ्चाललत कायनक्रमको अनगुमन, 
मूपयाङ्कन तथा समीक्षा गने, 

(घ)  बालबाललका सम्बन्धी समयानकूुल 
प्राथलमकता लनधानरण गरी हवशेष प्रादेम्शक 
अलभयान घोषणा गने,  
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(ङ)  नेपाल पक्ष रहेको बालबाललकाको हक 
अलधकारसगँ सम्बम्न्धत सम्न्ध तथा 
दस्तावेजहरुको कायानन्वयनका लनलमत्त 
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहसंग 
आवश्यक समन्वय गने,  

(च)  सलमलतलाई लनदेशन ददने र सलमलतको 
वाहषनक कायनक्रम तथा बजेट अनमुोदन 
गने, 

(छ) सलमलतको दीघनकालीन योजना स्वीकृत गने 
तथा आन्तररक कायन सञ्चालन 
लालग आवश्यक कायनहवलध पाररत गने, 

(ज)  बालबाललकाको हक अलधकारसँग 
सम्बम्न्धत तोहकएका अन्य कायन गने, 

(झ)  सलमलतको सेवा शतन तथा अन्य व्यवस्था 
तोहकए बमोम्जम हनेुछ। 

(२) दफा ४८ बमोम्जमको प्रोवेशन अलधकारीबाट प्राप्त 
प्रलतवेदनका आधारमा प्रदेश बाल अलधकार सलमलतले देहायको काम 
गनन आवश्यक व्यवस्था लमलाउन ुपनेछिः- 

(क)  कसूरजन्य कायनको आरोप लागकेा 
बालबाललकालाई लनजसँग सम्बम्न्धत 
मदु्दाको अनसुन्धान अवलधभर आवश्यक 
संरक्षण र मनोहवमशन सेवा उपलब्ध 
गराउने,  

(ख)  ददशान्तर कायनक्रम माफन त बाल 
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लबज्याँर्नको समाधान गनन आवश्यक पहल 
र प्रयास गने,  

(ग) लनगरानी कक्षमा रहेका बालबाललका उपर 
मानवीय व्यवहार र उम्चत हेरचाह तथा 
संरक्षणको प्रबन्ध भए वा नभएको लनरीक्षण 
गने र सो नभएको देम्खएमा गनन लगाउने। 

46. स्थानीय तहको बाल अलधकार सलमलत: (१) प्रत्येक स्थानीय तहमा 
गाँउ कायनपाललका वा नगर कायनपाललका उपाध्यक्ष वा उपप्रमखुले 
तोकेको गाँउ कायनपाललका वा नगर कायनपाललकाको सदस्यको 
अध्यक्षतामा महहला सदस्य वा दललत महहला सदस्य, म्चहकत्सक, 
नम्जकको प्रहरी कायानलयको प्रलतलनलध, म्शक्षक, स्थानीय तहको 
बालबाललका महाशाखा/शाखा प्रमखु, बाल अलधकारकमी, महहला 
हवकास सलमलत/संस्थाको प्रलतलनलध, सामाम्जक कायनकतान, बालक्लब 
प्रलतलनलध मध्येबाट सदस्य रहने गरी एक स्थानीय तह बाल अलधकार 
सलमलत गठन गररनेछ। 

(२) प्रचललत कानून बमोम्जम तोहकएको बालकपयाण 
अलधकारीले स्थानीय तह बाल अलधकार सलमलतको सदस्य–सम्चव 
भई काम गनेछ।   

(३) स्थानीय तह बाल अलधकार सलमलतले आवश्यकता 
अनसुार सलमलतको बैठकमा हवषयसंग सम्बम्न्धत व्यम्िलाई 
आमन्रण गनन सक्नेछ। 

(४) स्थानीय तह बाल अलधकार सलमलतका सदस्यहरूको 
पदावलध चार वषनको हनेुछ। 

(५) उपदफा (१) बमोम्जमका कुनै सदस्यको पदावलध 
समाप्त नहुँदै पद ररि भएमा सोही प्रहक्रयाबाट मनोनीत गररनेछ।  
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(६) स्थानीय तह बाल अलधकार सलमलतको काम, कतनव्य 
र अलधकार तथा बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोम्जम 
हनेुछ।   

47. वडा बाल अलधकार सलमलत: (१) प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष वा 
लनजले तोकेको वडा सदस्यको अध्यक्षतामा महहला सदस्य वा दललत 
महहला सदस्य, स्वास्थकमी, म्शक्षक, महहला हवकास 
सलमलत/संस्थाको प्रलतलनलध, सामाम्जक पररचालक, महहला स्वास््य 
स्वयंसेहवका, महहला सामाम्जक कायनकतान, बालक्लव प्रलतलनलध 
मध्येबाट समेत सदस्य रहने गरी वडा बाल अलधकार सलमलत गठन 
गररनेछ। 

(२) वडा बाल अलधकार सलमलतले आवश्यकता अनसुार 
हवषयसँग सम्बम्न्धत व्यम्िलाई आमन्रण गनन सक्नेछ।  

(३) वडा बाल अलधकार सलमलतको मनोनीत सदस्यहरूको 
पदावलध चार वषनको हनेुछ।  

(४) उपदफा (१) बमोम्जमका कुनै सदस्यको पदावलध 
समाप्त नहुँदै पदररि भएमा सोही प्रहक्रयाबाट मनोनीत गररनेछ।  

(५) वडा बाल अलधकार सलमलतको काम, कतनव्य र 
अलधकार तथा बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोम्जम 
हनेुछ।   

48. बाल संरक्षण कोष: (१) बालबाललकालाई तत्काल उर्द्ार, राहत र 
पनुस्थानपना गने कामका लालग प्रदेश सरकारले एक आपत्कालीन 
बाल संरक्षण कोष स्थापना गनेछ।     

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषमा देहाय बमोम्जमका 
रकमहरु रहनेछन:्  

(क)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,   
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(ख)  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम,  

(ग)  स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  नेपाल सरकारको स्वीकृलतमा हवदेशी 
सरकार, हवकास साझेदार, अन्तरानहिय 
संघ, संस्था वा व्यम्िबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) स्वदेशी संघसंस्था वा व्यम्िबाट प्राप्त 
रकम।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको कोषको व्यवस्थापन, 
सञ्चालन र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोम्जम हनेुछ। 

पररच्छेद- ६ 

हवहवध 

49. प्रोवशेन अलधकारी: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी कसूरजन्य कायनको आरोप लागेका बालबाललकाको 
लनकट सम्पकन मा रही लनजसँग सम्बम्न्धत मदु्दाको अनसुन्धानमा 
सहयोग गनन, लनगरानी कक्षको लनरीक्षण, ददशान्तर, बाल अदालतको 
आदेशको कायानन्वयनको म्स्थलत सम्बन्धी कायन गनन एक प्रोवेशन 
अलधकारी तोक्न सक्नेछ। 

(२) प्रोवेशन अलधकारीले उपदफा (१) बमोम्जम गरेको 
काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक चौमालसक रूपमा प्रलतवेदन 
तयार गरी मन्रालयमा पेश गनुन पनेछ।  

(३) प्रोवेशन अलधकारीको अन्य काम, कतनव्य र अलधकार 
तोहकए बमोम्जम हनेुछ। 
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50. कसूर, सजाय र क्षलतपूलतन सम्बन्धी व्यवस्था: बाल अलधकार सम्बन्धी 
कसूर, सजाय र क्षलतपूलतन सम्बन्धी व्यवस्था बाल अलधकार 
सम्बन्धी संघीय कानून तथा अन्य प्रचललत कानून बमोम्जम 
हनेुछ। 

51. कानून व्यवसायीको व्यवस्था: कुनै बालबाललका हवरुर्द् लगार्एको 
कसूरजन्य कायनको अलभयोगमा लनजको प्रलतरक्षा गने कानून 
व्यवसायी नभएमा त्यस्ता बालबाललकाको लालग प्रदेश सरकारले छुटै्ट 
कानून व्यवसायीको व्यवस्था गनेछ। 

52. लनयम, लनदेम्शका र कायनहवलध बनाउने अलधकार: (१) यस ऐनको 
उदेश्य कायानन्वयन गनन प्रदेश सरकारले आवश्यक लनयमहरु बनाई 
लागू गनन उपदफा पयाउन सक्नेछ। 

(२) यो ऐन र यस ऐन बमोम्जम बनेको लनयमावलीको 
अलधनमा रही मन्रालयले आवश्यक लनदेम्शका र कायनहवलध बनाउन 
सक्नेछ।  

53. प्रचललत कानून बमोम्जम हनेु: यस ऐनमा लेम्खएको कुरामा यसै ऐन 
बमोम्जम र अरुमा प्रचललत कानून बमोम्जम हनेुछ। 

बचाउ:यो ऐन प्रारम्भ हनु ुभन्दा पहहले बालबाललका सम्बन्धमा भए 
गरेका कायनहरू यसै ऐन बमोम्जम भए गरेका मालननेछ। 


