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सरोकारवालाह�को सझुावसमेतका आधारमा तयार ग�रएको इजलास पिु�तका 

(बाल�ववाह), २०७६ से�टर फर �र�ोडि�टभ राई�सको सहयोगमा राि� �य 

�या�यक ��त� ठान�ारा �काशन ग�रएको हो।  



भ�ूमका 
 

राि� �य �या�यक ��त� ठान �यायाधीश, �याय सेवाका अ�धकृत, सरकार� वक�ल, 

कानून �यवसायी एवम ् �याय �शासनमा संल�न जनशि�को काय��मता र 

�यावसा�यक द�ता अ�भवृ�� गन�, कानून र �यायको �े�मा अ�ययन अनसु�धान 

गन� एवम ् �या�यक सूचना �वाह गन� उ�े�यबाट �था�पत एक अ�वि�छ� न 

उ�रा�धकारवाला �वशा�सत सं�था हो।  

�नर�तरको �या�यक िश�ाका मा�यमबाट जनशि�को �यावसा�यक �मता र 

काय� द�ताको अ�भवृ�� गर� �याय �णाल�ले �दान गन� सेवालाइ� �भावकार� 

बनाउन ु र �यायमा जनताको पहुँचलाइ� स�ुनि� चत गन� सहयोग प�ु याउन ु

��त� ठानको दा�य�व हो। अदालत एवम ्�या�यक �नकाय��तको जनताको ब�दो 

अपे�ालाइ� स�बोधन गन� र यस��त जनताको �व� वासलाइ� कायम रा� न 

�यायाधीशलगायत अ�य �या�यक जनशि�को �मता र द�ता बढाउन ु अ�त 

आव�यक छ। तसथ�, ��त� ठानले आ�नो �थापनाकालदेिख नै �या�यक 

जनशि�को �ान, सीप र �मता अ�भवृ��का ला�ग �िश�ण, �वचन, �काशन 

एवम ्अनसु�धानस�ब�धी काय�ह� गद� आइरहेको छ। यसै �ममा ��त� ठानले 

बाल�ववाह म�ुास�ब�धी इजलास पिु�तका से�टर फर �र�ोडि�टभ राई�सको 

सहकाय�मा तयार ग�रएको हो।  

��ततु इजलास पिु�तका तयार� समूहमा रह� योगदान �दन ु हनुे िज�ला 

अदालतका माननीय �यायाधीशह� �ीकृ�ण भ�राई, �ी उपे���साद गौतम, �ी 

अवनी मैनाल� भ�राई  र ��त�ानका पूव� रिज�ार �ी गजे�� बहादरु �संह र 

वत�मान रिज�ार �ी यमबहादरु बढुामगरलाई ��त�ान उहाँह� ��त हा�द�क 

आभार �य� गद�छ। यस पिु�तकालाई श�ुम�पमा पनुरावलोकन गर� �काशन 

यो�य वनाउन अ�क �यास गनु�हनुे माननीय िज�ला �यायाधीश �य �ी �जेश 

�याकुरेल र �ी कैलाश�साद सवेुद�लाई ��त�ान उहाँह�को योगदानको �वशेष 

आभार �य� गद�छ। 

�यसका अ�त�र� ��त�ानको �जनन �वा��य अ�धकार स�ब�धी स�पूण� 

काय��मको �नद�शन स�म�तको संयोजक रहेर यस इजलास पिु�तकाको �नमा�णमा 



समते सझुाव र माग�दश�न �दान गनु� हनुे सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश 

�ी सपना �धान म�ल�यू ��त ��त�ान �वशेष ध�यवाद �ापन गद�छ। 

यसै गर� यस सहकाय�का ला�ग काय��म �यव�थापकको �पमा काय� गन� 

��त�ानका �नद�शक �ी �ीकृ�ण म�ुमी, �यवसाय �वकास �यव�थापक �ी 

राजनकुमार के.सी, अनसु�धान अ�धकृत �ी संिजव राई र अ�धकृत �ी क�वता 

�सलवाललाई स��य यहाँकह�को  सहयोगको ला�ग ��त� ठान उहाँह���त प�न 

आभार �य� गद�छ।  

��ततु इजलास पिु�तकालाई अि�तम �प �दन आयोजना ग�रएको परामश� 

बैठकमा आ�नो अमू�य राय सझुाव �दनहुनु ेमाननीय �यायाधीश�यूह� तथा �व� 

सहभागीह�लाइ� ��त� ठान हा�द�क आभार �य� गद�छ। 

अ��यमा, यो पिु�तका तयार गन� �ममा �ा�व�धक तथा आ�थ�क सहयोग 

उपल�ध गराउन ेसे�टर फर �र�ोडि�टभ राई�सका ता�काल�न �रजनल मेनेजर 

(एिशया) सोनाल� रे�मी, �रजनल मेनेजर (एिशया) �ी पूणा� �े� र �यापा�सट� 

�वि�डङ मेनजेर (एिशया) �ी ��वना ब�ाचाय�लाइ� ��त� ठान �वशेष ध�यवाद �ापन 

गद�छ।  
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१.१ इजलास पिु�तकाको प�रचय 

इजलासबाट बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा स�पादन गनु�पन� काय�लाई 

सहजीकरण गन� सहयोग प�ु याउने उ�े�यले ��ततु इजलास पिु�तका तयार 

ग�रएको छ। इजलास पिु�तकाको तयार� गन� प�रपाट� हा�ो �या�यक 

अ�यासमा �था�पत नभइ सकेको भए ताप�न अ�हलेस�म म�हला �हंसा 

�व�� र बाल इजलास पिु�तका �काशन भई सकेका छन।् अदालतमा 

बाल�बवाहस�ब�धी म�ुाह�को सं�या �मशः वृ�� हुँदै गइरहेको स�दभ�मा 

��ततु पिु�तकाले बाल�बवाहस�ब�धी म�ुामा �या�यक ���याह�लाई 

�भावकार� बनाउनकुा साथै �य�ता म�ुाह�को कारवाह� र �कनारा गदा� 

अदालतले अवल�बन गन� काम कारबाह�ह�मा एक �पता र सहजीकरण 

गन� म�त गन� �व� वास ग�रएको छ। 

खासगर� इजलास पिु�तकाको �मखु ल�य भनेको कुनै प�न �ववाद 

वा म�ुाको �याय �न�पणको काय�मा संल�न हनुे �यायाधीश एवम ्

अदालतका कम�चार�को दै�नक काय�लाई सरल�कृत गर� सहजीकरण गन� 

म�त प�ु याउन ुहो। यस �कारका �वषयगत इजलास वा हाते पिु�तकाले 

काय��व�धमा एक �पता प�ुन गई पी�डतलाई �याय �दान गन� र 

पीडकलाई सजाय �नधा�रण गन� �वषयमा एक �पता कायम गन�समेत म�त 

प�ु याउन स�दछ। य�ता इजलास पिु�तकाह�को �योगबाट समयमा नै 

�याय स�पादन भई पी�डतले �याय र पीडकले सजाय पाउने देिख�छ। 

अ�य देशह�मा यस �कारका पिु�तकाह�को अ�य�धक �योग र �चलनमा 

रहेको पाइ�छ। �वशेष गर� यसले �छटो �याय स�पादन गन� सव ै
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नाग�रकलाई समान �पमा पूण� �याय �दान गन� र �यायाधीश वा 

कम�चार�को काय�वोझ कम गराउन सहयोग प�ु याउँछ। 

 

१.२ इजलास पिु�तकाको उ��ेय  

यस इजलास पिु�तकाको म�ुय उ�े�य बाल�ववाह म�ुामा �या�यक 

���यालाई �भावकार� बनाउनकुा साथै �य�ता म�ुाह�को कारवाह� र 

�कनारा गदा� अदालतले अवल�बन गन� काम कारबाह�मा एक �पता 

कायम गनु� हो। यस इजलास पिु�तकाले बाल�ववाह �ब��को 

अ�धकारसाथै बाल�ववाह �ब��को कानूनी संर�ण हुँदा प�न बालबा�लका, 

�वशेषत बा�लकाह� यसबाट पी�डत भइरहेको तथा बाल�ववाहले 

बा�लकाह�मा परेको बह ु आया�मक हानीको साथै मानव अ�धकारको 

उ�ल�नको �ब�षेण गरेको छ। बाल�ववाहका पी�डत बा�लकाह�लाई 

संर�ण र �यायमा पहुँच स�ुन�त गन� अदालतले खे�नपुन� र खे�न स�न े

भ�ूमकाका बारेमा समेत चचा� ग�रएको छ। यस पिु�तकालाई 

बाल�ववाहको घटना वा �ववादह�को �व� लेषण, मू�या�न र बझुाई फरक 

हनुे हुँदा बाल�ववाह बढाउने वा घटाउने कारक त�वह�को प�हचान र 

यस स�ब�धमा हालस�मको अदालती अ�यास र रा��य तथा अ�तरा���य 

�या�यक ���कोणबारे अवगत हनु उपयोगी स�दभ� साम�ीका �पमा �योग 

गन� स�क�छ। यस इजलास पिु�तकामा समावेश ग�रएका �वषयव�तलेु 

देहायका उ�े�यह� �ा��का ला�ग सहयोग प�ुने अपे�ासमेत ग�रएको छ।  

 काय��व�ध सरल�कृत �पमा उ�लेख हनुे भएकोले �याय स�पादनमा 

सहयोग हनुे र पी�डतले �छटो �याय �ा� गन�,  

 सबै भौगो�लक �े�का पी�डतलाई समान �क�समको �याय �दलाउन 

सहयोग गन�,  
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 सबै भौगो�लक �े�मा काय��व�ध र सजाय �नधा�रणमा एक �पता 

कायम गन� म�त प�ुने,  

 बाल�ववाह मानव अ�धकारको उ�ल�न तथा ल��गक �हंसा र बाल�ववाह 

कसरुको �पमा हेन� इजलासलाई सहयोगी हनु,े  

 इजलास पिु�तकालाई �वशेषगर� पी�डतमखुी ���कोणबाट �वकास  

ग�रएकोले पी�डतमखुी �या�यक प��तको �वकासमा सहयोगी हनु,े  

 कानूनले �यव�था गरेको पनु�थापक�य �यायको अवधारणालाई 

काया��वयन गन� �यायपा�लकालाई म�त प�ुने। 

 

१.३ इजलास पिु�तकाको �योग  

इजलास पिु�तका स�ु तहमा सनुवुाइ हनु े बाल�ववाहस�ब�धी 

म�ुाको अदालती काम कारवाह� र �कनारामा सहजीकरण गन� उ�े�यले 

तयार पा�रएको हो। मूलतः इजलासमा रहने �यायाधीशह�का ला�ग तयार  

ग�रएको भए प�न यसलाई इजलास सहायक र अ�य कम�चार�ह�ले समेत 

�योग गन� स�नेछन।् �या�यक काय� स�पादनको �ममा आव�यक हनु े

सा�द�भ�क �यव�थाह�को �ववरणलाई चरणगत �पमा उ�लेख  ग�रएको 

हुँदा म�ुाको कारवाह� र �कनारा गदा� वा सनुवुाई �यव�थापन गदा� यो 

इजलास पिु�तकामा उि�लिखत �यव�थाह� सा�द�भ�क हनु स�नेछन।् 

��ततु पिु�तकामा उ�लेख भएका �यव�थाह�को पूण� �ववरण हेन�का ला�ग 

स�बि�धत �ोतस�म प�ुनसमेत सहयोग प�ु याउन स�न े अपे�ा  ग�रएको 

छ।  
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१.४ इजलास पिु�तकाको आ�धका�रकता 

��ततु इजलास पिु�तकामा �च�लत कानूनी �यव�थाह� र कानूनका 

प�ुतकह� एवम ् नेपाल कानून प��का र सव��च अदालतका 

फैसलाह�बाट उ�ृत ग�रएका छन।् य��प यसलाई �या�यक काय� 

स�पादनको �ममा स�दभ� उ�लेख गदा� आ�धका�रकताका ला�ग स�बि�धत 

कानून र नेपाल कानूनप��का वा सव��च अदालतको फैसलाको 

आ�धका�रक ��तबाट नै उ�लेख गनु� उपय�ु हनुेछ। यस पिु�तकामा 

उ�लेख भएका ऐन तथा �नयमावल�ह� ज�तैः बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

2075, मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

सं�हता, २०७४, फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 

२०७४, अपराध पी�डत संर�ण ऐन, २०७५, िज�ला अदालत 

�नयमावल�, २०७५, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ तथा 

बाल �याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ मा भएका 

�यव�थाह� सँग स�बि�धत छन।्  

 

१.५ इजलास पिु�तकामा समावेश भएका �वषयह� 

��ततु इजलास पिु�तका बाल�ववाह �व��को म�ुाको �पमा 

अदालतमा दायर प� चात ्श�ु हनु ेकारवाह� र �कनारा गदा� �वचार गनु�पन� 

कुराह� समे�टएका छन।् सो �ममा �याय स�पादनको ��येक चरणमा 

आउन स�ने सम�याह� र ती सम�यालाई स�बोधन गन� �वचार गनु�पन� 

�वषयह�लाई �वशेष गर� उ�लेख  ग�रएको छ। साथै कानूनी �यव�थाको 

प�रचय, कानूनी �यव�थाले समेटेका �वषयह�, सोसँग सा�द�भ�क �व�भ� न 

सा�द�भ�क कानूनी �यव�थाह�समते उ�लेख  ग�रएको छ। 
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१.६ इजलास पिु�तकाको सीमा  

पी�डतलाई �या�यक �नकायबाट �ा� हनुे सकारा�मक अनभु�ूत नै 

वा�त�वक अथ�मा �याय हो। वा�तवमा �याय पाउन ुपी�डतको अ�धकार नै 

हो। पी�डतले उपरो� घटनाबाट मान�सक, भौ�तक (�यान, स�पि�) 

आ�थ�क तथा सामािजक ��त एवम ् पीडा बेहोनु� परेको ह�ुछ। जवस�म 

पी�डतले �यायको अनभु�ूत वा महससु गद�न, तबस�म �याय  ग�रएको 

ठह�रँदैन। तसथ� ��ततु पिु�तकामा �वशेष गर� पी�डतलाई �याय �दन े

�योजनाथ� पी�डतलाई के�� �व�दमुा राखी पी�डतसँग स�बि�धत �या�यक 

���या वा काय� �व�धह�को बारेमा मा� उ�लेख  ग�रएको छ। 

यसै गर� यस पिु�तकाको �योग खास गर� �नण�यकता� एवम ्

अदालतका कम�चार�ह�ले �योग गन� भएकोले अ�य कसूरको �या�यक 

कारबाह�मा �योग वा अवल�बन ग�रन े ���या वा �व�धलाई ��ततु 

पिु�तकामा उ�लेख  ग�रएको छैन।  

 



 



भाग दईु 

�ारि�भक 

  

२.१ �ववाह र बाल�ववाह 

�ववाह �ाचीन कालदेिख च�लआएको एउटा सं�कार हो। �व�कै 

प�हलो �लिखत ��थ मा�नने ऋ�वेदमा सूय� र सूया�को �स�मा �ववाह 

सं�कारका सबै वै�दक म�� उ�लेख ग�रएका छन।् �ववाह सं�कारसगँ 

स�बि�धत सबै ��याकलाप ऋ�वेदमा उ�लेख ग�रएको छन।् �ववाहको 

चलन �यस बेला प�न �च�लत �थयो भ�े देिख�छ। चार वेदम�ये 

सबैभ�दा प�छ�लो अथव� वेदमा प�न �ववाह सं�कारबारे उ�लेख छ। 

यसबाट मानव जीवनलाई आदश� �पमा स�ालन गन� �ववाहको चलन 

स�ु भएको हो। �ह�दू समाजमा आ�नो स�पि� अ�लाई दान �दँदा 

संक�प पढेर �व�धपूव�क �दने चलन भएज�तै क�याका �पताले आ�नी 

छोर� अ�लाई स�ुपदा धा�म�क �व�ध अपनाउने ग�रएको देिख�छ। 

शा�ीय �व�धपूव�क वरले क�यालाई प� नीको �पमा पािण�हण गन� 

��यालाई �ववाह भ�न�छ जसबाट �ाण�ाणको, हाडहाडको, मासमुासकुो र 

छालाछालाको �थायी ब�धनकार� र प�व� आ�त�रक संयोग ह�ुछ।1 

आध�ुनक समयमा भारतमा �ह�द ु �ववाह ऐन, १९५५ मा सं�कारा�मक 

�ववाह, दता� �ववाह र नाग�रक �ववाह हो भनी उ�लेख ग�रएको 

पाइ�छ। मिु�लम �व�ध, ��ि�यन �व�ध र िचनको �ववाह ऐन, १९८१ 

अ�तग�तका �ववाहलाई करार�य �ववाहका �पमा �लइ�छ। नेपालको 

वत�मान कानून मलुकु� देवानी सं�हता अनसुार भनेको कुनै प�ुष र 

म�हलाले कुनै उ�सव समारोहमा औपचा�रक वा अ�य कुनै काय�बाट एक 

अका�लाई प�त प� नीको �पमा �वीकार गरेमा �नजह�बीच �ववाह भएको 

 
1 पा�रवा�रक कानून �ाइ��बहादरु �े� पैरवी �काशन, २०७२ 
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मा�न�छ।2 यस कानूनले �ववाहलाई प�ुष र म�हला बीच दा�प�य तथा 

पा�रवा�रक जीवन �ार�भ गन�को ला�ग कायम भएको एक �थायी 

अन�त��य तथा �वत�� सहम�तमा आधा�रत कानूनी ब�धन हनुेछ3 भनी 

�या�यासमेत गरेको छ। 

 

२.२ �ववाहका ला�ग आव�यक त�वह� 

क. कानूनले तोकेको उमेर पगुेको हनुपुन� 

�ववाह गन� �यि�ह�को कानूनले �नधा�रण गरेको उमेर पगेुको हनुपुद�छ। 

उमेर नपगेुमा �ववाह हनु नै स�दैन। उमेर नप�ुदै भएको �ववाह नै 

बाल�ववाह हो। �यसैले वैध �ववाह हनुका ला�ग �ववाह गन� म�हला प�ुष 

दवुै �यि�को कानूनबमोिजम उमरे पगेुको हनुपुछ�। नेपालको �च�लत 

कानूनले �ववाहको �न�म� �यूनतम उमेर २० वष� तोकेको छ। 

ख. दवैु �यि�बीच �वत�� वैध सहम�त वा म�रु� 

�ववाह गन� �यि�ह� बीच �ववाहका गन�का ला�ग राजी वा सहम�त हनु ु

आव�यक छ।य�द असहम�त वा वेम� जरु� भएमा �ववाह हनु स�दैन। 

वत�मान कानूनी �यव�था अनसुार बालबा�लकाले सहम�त वा म� जरु� �दन 

असम�थ हनुे भनी अनमुान गरेको छ। य�द राजी वा सहम�त �वना �ववाह 

भएमा �ववाह गन� र गराउँने दवुैलाई सजाय ह�ुछ। य�द बालबा�लका 

हनु भने उनीह�ले �दइएको सहम�त �वत�� हनु स�दैन। �यसैले 

सहम�त वा म�ुर� �बना �ववाह नै हुँदैन। 

ग. हाडनाताका बाहेकका �यि� बीच �ववाह हुँदैन।  

वत�मान कानून अनसुार �था वा पर�पराबमोिजम चलेको नाताको बीचको 

�ववाह बाहेक एउटै अथा�त ्उह� गो� वा वंश वा नाता बीच �ववाह हनु 

 
2 मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ दफा ६७ 

3  ऐजन, दफा ६८ 
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स�दैन। उह� वंशमा वा प�रवार बीच प�न �ववाह गन� कानूनले व�देज 

लगाएको छ। �ववाह हनुका ला�ग हाडनाता स�ब�ध �भ�को हनु नहनु े

कानूनी �यव�था रहेको छ।  

घ. �ववा�हतासँग �ववाह हनु नस�न।े 

�ववाह गन� केटा वा केट� �ववाह हनुे समयमा एकल हनु ु पद�छ। 

�ववा�हत �यि� हुँदा हुँदै �ववाह हनु स�दैन। य�द यसर� �ववाह भएमा 

वह ु �ववाह ह�ुछ। वह ु �ववाहलाई प�न कसूरको �पमा �लईएको छ। 

अथा�त ् �ववाह गन� वा हनुे समयमा दवु ैजनाको एकल �यि��व हनुपुन� 

छ अ�यथा �ववाह हनु स�दैन।  

ङ. केटा र केट� बीचमा� �ववाह हनुे। 

मलुकु� देवानी सं�हताले �ववाह हनु प�ुष र म�हलाले एक अका�लाई प�त 

प�ीको �पमा �वीकार गन� म�ुर गरेको हनुपुन� कानूनी �यव�था गरेको 

छ। उ� �यव�था अनसुार प�ुष र म�हला वीच मा� �ववाह हनु 

स�छ।4 

 

२.३ बाल�ववाह हनुे कारणह� 

क. आ�थ�क तथा सामािजक असमानता/ग�रबी: बाल�ववाहसँग थ�ुै आ�थ�क 

तथा सामािजक कारण प�न जो�डएर रहेका ह�ुछन।् घरका अ�भभावकले 

आ�थ�क तथा सामािजक लाभको ला�ग तथा आ�थ�क एवम ्सामािजक बोझ 

कम गन� बाल�ववाहलाई �ो�सा�हत गन� गद�छ। ज�तै क�तपय तराईमा 

 
4  d'n'sL b]jfgL ;+lxtf @)&% sf] bkmf &)M ljjfx x'g ;Sg] M -!_ o; kl/R5]bsf] cwLgdf /xL b]xfosf cj:yfdf k'?if / dlxnf 

aLr ljjfx x'g ;Sg]5 M–  
-s_ k'?if / dlxnfn] Ps csf{nfO{ klt kTgLsf] ¿kdf :jLsf/ ug{ d~h'/ u/]df,  
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ब�ने �व�भ� जा�त र समदुायमा छोर�को �ववाह �छ�ै ग�र�दए दाईजो कम 

ला�ने भ�े मा�यता छ। �ामीण समदुायमा छोर�को �छ�ै �ववाह नभए 

पा�रवा�रक बोझ तथा प�रवारको मान र ��त�ामा आचँ आउन स�ने भ�े 

बझुाइ र मा�यताले अझै जरो गाडेको छ। �य�तै, चरम गर� बीमा बाँ�न 

बा�य अ�धकांश समदुायमा म�हला र बा�लकालाई आ�थ�क लाभ हा�सल 

गन� वा प�रवारले बहन गन� आ�थ�क भारलाई कम गन� आधार वा 

मा�यमको �पमा प�न �लइन ेग�र�छ। 

 ख. िश�ा र चेतनाको अभाव: बालमै�ी �व�ालय तथा पठनपाठनको अभाव, 

ता�लम �ा� िश�कको अभाव र म�हला तथा बा�लकाह� �नर�तर 

�हंसाको जोिखममा रहन ु पन� आ�द कारणले गदा� प�न समदुायमा 

बाल�ववाहका घटनालाई मलजल गरेको छ।य�ुनसेफले सन ्२०१३ मा 

गरेको एक अ�ययन अनसुार बाल�ववाहका तीन �मखु कारणह�मा 

सामािजक दवाव, सां�कृ�तक �चलन र बाल�ववाहलाई सामा�य �पमा 

�लने �वृि�लाई औ�ंयाइएको छ।5 नेपालको सह�ा�द� �वकास ल�य 

�ग�त ��तवेदन २०१३ अनसुार प�न नेपालमा सह�ा�द� �वकास ल�य 

हा�सल नहनुमुा बाल�ववाहलाई एक कारकको �पमा उ�लेख गरेको 

छ।सम�मा बाल�ववाह हनुे कारक त�वलाई बुदँागत �पमा यसर� भ� 

स�क�छ। 

 लै��क असमानता 

 यौ�नकतास�ब�धी �ढ�गत मा�यता वा �वचार 

 कानूनको कमजोर काया��वयन 

 दाइजो लगायत अ�य गलत सामािजक �था वा पर�परा 

 �यून शैि�क तथा चेतनाको �तर 

 अ�भभावक र समाजको दवाव 

 
5  UNICEF.Ending Child Marriage: Progress and Prospects, 2013, New York. 
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 ग�रबी  

ग. बाल�ववाहस�ब�धी कानूनको �भावकार� काया��वयन नहनु ु द�डह�नताले 

��य पाई बाल�ववाह भई रहन:ु बाल�ववाहस�ब�धी कसूरमा कमी 

नआउनमुा द�डह�नता एक कारक त�वको �पमा रहेको छ। बाल�ववाह 

द�डनीय अपराध भए ताप�न समाजमा बाल�ववाह द�डनीय अपराध हो 

भ� ेकुराले अझै �यवहा�रक मा�यता पाउनै सकेको छैन। बाल�ववाहमा 

दोषी पाइएका र िज�मेवार �यि�ह�लाई �बरलै द�डको भागीदार 

बनाउने  ग�रएको छ। समाजमा �या� रहेको लै��क असमानता तथा 

छोर�ह�लाई दो�ो दजा�को नाग�रकको �पमा हेन� तथा छोर�लाई 

पराइको स�पि�को �पमा �लने �वृि�ले प�न बाल�ववाहले ��य पाएको 

छ। सरकारले यवुास�ब�धी गरेको सव��णले6 २० वष�भ�दा कम उमेरमा 

�वहे गरेका अ�धकांश म�हलाले घरप�रवारको दवाव र पर�परागत 

मा�यताले गदा� सो गनु� परेको कुरा उ�लेख गरेको छ।7 

 

२.४ बाल�ववाहबाट हनुे मानव अ�धकार उ�ल�न  

बाल�ववाहले नेपाल प� भएका अ�तरा���य मानव 

अ�धकारस�ब�धी महासि�धह�ले ��याभूत गरेका मानव अ�धकार र 

नेपालको सं�वधानले सरु�ण गरेका मौ�लक हकको उ�ल�न गद�छ। 

�वशेष गर� बा�लका र म�हलाको स�दभ�मा बाल�ववाहले एउटा मा�ै 

 
6  National Adolescents and Youth Survey 2011 
7  http://www.mohp.gov.np/english/files/new_publications/Nepal%20Adolescent%20and% 

20Youth%20Survey-2068.pdf 
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अ�धकारको उ�ल�न नगर� उनीह�को जीवन च�का थ�ुै �ृखलाब� 

�पमा अ�धकार उ�ल�न गद�छ। ती उ�ल�नह� यस �कार छन।्  

नेपालको सं�वधानले स�ुनि�त गरेका मौ�लक हकह�लाई ���गत गदा� 

बाल�ववाहको कारणबाट बा�लकाह�को देहायका मौ�लक हक 

हनन/्उ�ल�न ह�ुछन।्  

स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक- धारा (१६)(१) 

बाल�ववाहबाट बा�लकाह� सानै उमेरमा गभव�ती हनु स�ने र �हंसा 

लगायतका जोिखममा पन� स�ने हनुाले यसले उनीह�को स�माजनक 

बाँ�न पाउन ेअ�धकार उ�ल�न ह�ुछ। नपेालमा कर�ब ५ म�ये १ 

म�हलाले १८ वष� अगाव ैस�तानलाई ज�म �दईसकेका ह�ुछन।्8 २० 

वष� म�ुनका गभ�वती म�हलाह� तीन गणुा बढ� मात ृम�ृयकुो जोिखममा 

ह�ुछन।्  

�वत��ताको हक - धारा (१७) 

बाल�ववाह बा�लकाको इ�छा �वप�रत वा �वत�� सहम�त �बना 

आमाबाबकुो दवावमा कम उमेरमा �ववाह हनुे गद�छ। सन ्२०११ 

को यवुास�ब�धी सव��णले9 २० वष�भ�दा कम उमेरमा �वहे गरेका 

अ�धकांश म�हलाले घरप�रवारको दवाव र पर�परागत मा�यताले गदा� 

�ववाह गनु� परेको कुरा उ�लेख गरेको छ। �यसैगर� सन ्२०१२ को 

एक अ�ययनले देखाए अनसुार ६७. १ ��तशत बा�लकाको �ववाह 

आमाबाबकुो दवाबमा हनुे गरेको पाइ�छ।10  

समानताको हक - धारा (१८) 

बालकको तलुनामा बा�लकाह� बाल�ववाहको बढ� जोिखममा पन� 

 
8  नेपाल जनसांि�यक� तथा �वा��य सव��ण, २०१६ 
9  National Adolescents and Youth Survey 2011 
10  SOLID, Nepal for Plan Nepal 2012  
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गरेको तथा शहर� �े�को तलुनामा �ामीण �े�का म�हलाह�को 

सामा�यतया कम उमेरमा �ववाह हनुे गरेको पाइएको छ। बाल�ववाह 

अ��यका ला�ग रा��य रणनी�त, २०७२ मा उ�लेख भए अनसुार एउटै 

उमेर समूहका ४१ ��तशत म�हलाह�को �ववाह १८ वष� प�ुन ुअगावै 

भएको छ भन े यह� उमेर समूहका ११ ��तशत मा� प�ुषह�को 

�ववाह १८ वष�भ�दा कम उमेरमा हनुे गरेको छ। �यसै गर� २०१२ 

को एक अ�ययनमा १८ ��तशत बालकको तलुनामा ८२ ��तशत 

बा�लकाको बाल�ववाह हनुे गरेको देिखएको छ।11 बाल�ववाह 

अ��यका ला�ग रा��य रणनी�त, २०७२ मा उ�लेख भए अनसुार शहर� 

�े�को तलुनामा �ामीण �े�का म�हलाह�को सामा�यतया कम 

उमेरमा �ववाह हनुे गरेको पाइएको छ:÷ ज�तै �ामीण �े�मा 

बसोवास गन�म�ये ४३ ��तशत र शहरमा ब�ने म�ये २७ ��तशत 

म�हलाले १८ वष� नप�ुदै �बहे गरेको देिखएको छ।  

िश�ास�ब�धी हक - धारा (३१) 

बाल�ववाहको कारणले बा�लकाह�ले �व�ालय छो�ने गरेको पाइ�छ। 

१५ देिख १९ वष�को कर�ब २७ ��तशत बा�लकाह�ले �व�ालय 

छो�ने गरेको अ�ययनले देखाएको छ।12 

�वा��यको अ�धकार धारा (३५) र सरुि�त मात�ृव र �जनन ्

�वा��यस�ब�धी हक - धारा (३८) (२) 

बाल�ववाहको कारण सानै उमेरमा हनुे गभ�धारणले �वा��यमा 

 
11 SOLID, Nepal for Plan Nepal 2012  
12 National Adolescent and Youth Survey, 2011  
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नकारा�मक असर प�ररहेको पाइ�छ। नेपाल जनसांि�यक� तथा 

�वा��य सव��ण, २०१६ का अनसुार १५ देिख १९ वष� स�मका 

�ववाह गन� �कशोर�ह�मा १५ ��तशतले मा� गभ��नरोधको साधन 

�योग गरेको पाइ�छ र कर�ब ५ म�ये १ म�हलाले १८ वष� अगावै 

स�तानलाई ज�म �दइसकेका ह�ुछन।् नेपालमा कम उमेरमा �ववाह र 

गभ�धारणले गदा� म�हला पाठेघरस�ब�धी सम�यावाट पी�डत भएको 

म�हलाह�ले औसत २६.८ वष�देिख ते�ो पटक गभ�वती भई 

पाठेघरको सम�या भोगेको र ��येक वष� २०० देिख ४०० म�हला 

�सतुी ना�वरण (Obstetric Fistula) बाट पी�डत भएको UNFPA को 

अ�ययनले देखाएको छ।  

म�हला �हंसा �व��को हक - धारा (३८)(३)  

बाल�ववाहका कारणले बा�लकाह� शार��रक, मान�सक, यौ�नक र घरेल ु

�हंसाको बढ� जोिखममा पन� देिख�छ।यौ�नक �हंसा भो�नमे�ये ८० 

��तशत म�हलाले आ�नो �ीमानबाट पी�डत हनुे बताएका पाइ�छ 

�यसैगर� १५-४९ वष�का �कशोर� तथा म�हलाह� म�ये एक चौथाई 

२६ ��तशतले शार��रक �हंसा भोगेको पाइ�छ।13  

बालबा�लकाको हक - धारा (३९) 

बाल�ववाह धारा (३९) (५) को उ�ल�न हो र साथै बाल�ववाहको 

कारणले बा�लकाह� घरेल ु बाल�मको बढ� जोिखममा पन� ह�ुछ। 

४५.२ ��तशत प�ुषह�ले घरको कामकाजमा सघाउनको ला�ग �बहे 

गन� गरेको एक अ�ययनले देखाएको छ।14 

 

 

 

 
13 नेपाल जनसांि�यक� तथा �वा��य सव��ण, २०१६ 
14 SOLID Nepal for Plan Nepal 2012 
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२.५ बालबा�लकास�ब�धी संवैधा�नक तथा कानूनी �यव�था  

(क) संवैधा�नक �यव�था 

बालबा�लकाको हकः नेपालको सं�वधानको धारा (३९) (५) ले 

बाल�ववाह लगायतका लै��क �वभेद र �हंसाको अ��यका ला�ग मह�वपूण� 

कानूनी आधार �दान गरेको छ।सबैभ�दा मह�वपूण� कुरा सं�वधानले 

प�हलो पटक बाल�ववाहलाई �प�तः �नषेध गरेको छ। कुनै प�न 

बालबा�लकालाई बाल�ववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गन� वा 

ब�धक रा� पाइने छैन भनी बाल�ववाहलाई मूल कानून�ारा नै �नषेध 

गरेको छ। यसर� बाल�ववाह लगायत बालबा�लका �व��का काय�ह� 

कानूनबमोिजम द�डनीय हनुे संवधैा�नक �यव�था गरेको छ। बाल�ववाह 

लगायतका द�डनीय काय�बाट पी�डत बालबा�लकालाई पीडकबाट 

कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउने हक स�ुनि�त  ग�रएको छ।  

धारा (३९) मा का �ावधानह� म�ये देहायका �ावधानह� मह�वपूण� 

छनः् 

 प�हचानस�हत नामकरण र ज�म दता�को अ�धकार, 

 प�रवार तथा रा�यबाट िश�ा, �वा��य, पालन पोषण, उिचत �याहार, 

खेलकूद, मनोर�न तथा सवा���ण �यि��व �वकासको अ�धकार, 

 �ारि�भक बाल �वकास तथा बाल सहभा�गताको अ�धकार, 

 कलकारखाना, खानी वा य�तै अ�य जोिखमपूण� कामबाट संरि�त 

हनुे अ�धकार, 

 साँ�कृ�तक वा धा�म�क �चलनका नाममा कुनै प�न मा�यम वा 

�कारले द�ुय�वहार, उपे�ा वा शार��रक, मान�सक, यौनज�य वा 
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अ�य कुनै �कारको शोषण गन� वा अनिुचत �योगबाट संर�णको 

अ�धकार, 

 घर, �व�ालय वा अ�य जनुसकैु �थानर अव�थामा शार��रक, 

मान�सक वा अ�य कुनै �क�समको यातनाबाट संर�ण �ा� गन� 

अ�धकार, 

 ��येक बालबा�लकालाई बाल अनकूुल �यायको अ�धकार। 

म�हलाको हकः सं�वधानको धारा (३८) मा उ�लेख  ग�रएको म�हलाको 

हक प�न बाल�ववाहका स�ब�धमा आक�ष�त हनुे मह�वपूण� हक हो। यस 

धाराअ�तग�त ��येक म�हलालाई सरुि�त मात�ृव र �जनन ्

�वा��यस�ब�धी हक संरि�त  ग�रएको छ। �यसैगर� सो धाराले धा�म�क, 

सामािजक, साँ�कृ�तक पर�परा, �चलन वा अ�य कुनै आधारमा म�हला 

�व�� शार��रक, मान�सक, यौनज�य, मनोवै�ा�नक वा अ�य कुनै 

�क�समको �हंसाज�य काय� वा शोषणलाई �नषेध  ग�रएको छ। �य�ता 

�नषे�धत काय� द�डनीय हनुे घोषणा  ग�रएको छ। कानूनबमोिजम 

पी�डतले ��तपू�त� पाउन े हक सरुि�त  ग�रएको छ। ��तपू�त�को 

हकलाई पीडकमा मा�ै सी�मत नराखी खलुा छो�डएको छ। यसबाट 

��तपू�त� स�ब�धमा रा�यको समेत िज�मेवार� रहने कुरालाई जोड �दएको 

छ। 

शोषण �व��को हकः बाल�ववाहलाई मा�यम बनाएर बा�लकाको 

शार��रक तथा मान�सक र यौनलगायत अ�य शोषण गन� �चलनको 

स�दभ�मा धारा (२९) ले गरेको शोषण �व��को ��याभ�ूतलाई प�न 

उपयोगी मा� स�क�छ। यस अ�तग�त ��येक �यि�लाई शोषण 

�व��को हक हनुे उ�लेख गद� धम�, �था, पर�परा, सं�कार, �चलन वा 

अ�य कुनै आधारमा कुनैप�न �यि�लाई कुनै �क�समले शोषण गन� 

काय�लाई �नषेध  ग�रएको छ। �यसैगर� कसैलाई प�न बेच�बखन गन�, 
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दास वा बाँधा बनाउन नपाइने �यव�था गरेको छ। यसअ�तग�त �नषे�धत 

शोषणज�य काय� द�डनीय हनुे र पी�डतले पीडकबाट ��तपू�त� पाउन ेहक 

हनुे �यव�था प�न  ग�रएको छ। 

समानता र भेदभाव �व��को हकः उपरो� ��याभ�ूत बाहेक धारा (१८) 

अ�तग�तको समानता र भेदभाव �व��को संवैधा�नक ��याभ�ूत प�न 

मह�वपूण� रहेको छ। यस अ�तग�त सबै नाग�रक कानूनको ���मा समान 

हनुे र कसैलाई प�न कानूनको समान संर�णबाट वि�त नग�रने ��याभ�ूत  

ग�रएको छ। सामा�य कानूनको �योगमा उ�पि�, धम�, वण�, जात, जा�त, 

�ल�, शार��रक अव�था, अपा�ता, �वा��य, वैवा�हक ि�थ�त, गभा�व�था, 

आ�थ�क अव�था, भाषा वा �े�, वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै 

आधारमा भेदभाव नगन� कुरालाई स�ुनि�त  ग�रएको छ। म�हला, 

बालबा�लका तथा लै��क र यौ�नक अ�पसं�यक लगायत नाग�रकको 

संर�ण, सशि�करण वा �वकासको ला�ग रा�यले कानूनबमोिजम �वशेष 

�यव�था गन� स�ने �यव�था प�न सं�वधानले गरेको छ। यस अ�तग�त 

बाल�ववाह लगायतका �हंसाज�य ��याकलापको रोकथाम तथा �नय��ण 

गन� एवम ् पी�डतलाई �याय �दलाउन रा�यले कानून बनाएर आव�यक 

उपायको अवल�बनगन� स�ने �यव�था गरेको छ।  

स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हकः सं�वधानको धारा (१६) ले ��येक 

�यि�लाई स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हक �दान गरेको छ। बाल�ववाह 

आफ� मा स�मानजनक जीवनयापनमा बाधकको �पमा रहेको छ। 

यसलाई अ��य नग�रकन बालबा�लकाह�ले स�मानपूव�क बाँ�न स�न े

अव�थाको सजृना हनु स�ैन। यस अ�धकारको �यवहा�रक उपभोगको 
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ला�ग प�न रा�यले बाल�ववाहको उ�मूलनका आव�यक उपायह�को 

अबल�बन गनु� संवैधा�नक दा�य�वको �वषय बनेको छ। 

 

(ख) अ�य कानूनह� 

(अ) बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ 

यो ऐनले बालबा�लकाको अ�धकारको स�मान, संर�ण र �व��न र 

प�रपू�त� गर� बालबा�लकाको सव��म �हत कायम गन� उ�े�यले बनेको 

�विश��कृत कानून हो। यस कानूनमा बाल�ववाहको रोकथामको ला�ग 

अ�भभावक र रा�यका ला�ग सजृना ग�रएका क�तपय मह�वपूण� 

दा�य�वह� उ�लेख छन।् यस ऐनको दफा २ (ञ) ले १८ वष� उमेर 

नपगेुका �यि�लाई बालबा�लकाको �पमा प�रभा�षत गरेको छ।  

यस ऐनमा बालबा�लकाको अ�धकार, बालबा�लका ��तको दा�य�व, 

बाल �यायस�ब�धी, बालबा�लकाको �वशेष संर�ण र पनु�था�पना, बाल 

अ�धकार तथा बाल क�याणस�ब�धी सं�थागत �यव�था, बालबा�लकाको 

अ�धकार तथा �नज��तको दा�य�वको संर�ण र �चलन, बालबा�लका 

�व��को कसूर, सजाय, ��तपू�त� तथा म�ुा हेन� अ�धकार� आ�दको 

�यव�था गरेको छ। यसै गर� ऐनको प�र�छेद ८ दफा ६६ मा 

बालबा�लका �व��को कसूर र सोस�ब�धी कानूनीको �यव�था गरेको 

छ। ऐनको दफा ६६ २(ण) मा बालबा�लकाको �ववाह तय गन� वा 

बालबा�लकासँग �ववाह गन� वा गराउन ेकाय�लाई बालबा�लका �व��को 

कसूर मानेको छ। �वशेषत यस ऐनले बालबा�लकाको अ�धकार, 

�दशा�तर तथा पनु�थापक�य �यायका बारेमा बढ� मह�व �दएको 

पाइ�छ। 

(आ) बाल �याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ काया��वयनका स�ब�धमा 

बालबा�लकास�ब�धी �नयमावल�, २०५१ र बाल �याय (काय��व�ध), 
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२०६३ जार� भएका �थए। तर बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ 

बालबा�लकास�ब�धी महासि�ध, १९८९ को �ावधान र सो सि�धको 

उ�े�य र भावना अन�ुप नभएकोले महासि�धका आधारभतू �यव�थालाई 

स�बोधन गन� उ�े�यले बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ भरखरै जार� 

ग�रएको छ। उ� ऐनको �भावकार� काया��वयनका ला�ग बाल �याय 

स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ जार�  ग�रएको छ। 

यस �नयमावल�को �नयम ३७ मा उमेर कायम गन� स�ब�धमा 

द�ुवधा कायमै भएमा िज�ला ि�थत सरकार� वा उमेर पर��ण गन� स�ुवधा 

भएको अ�पतालमा गराउन स�कने �यव�था  ग�रएको छ।  

�दशा�तरका स�दभ�मा तीन वटै �नकायबाट �दशा�तर गन� स�ने 

�यव�था  ग�रएको छ भने यस �नयमावल�मा �ोवेशन अ�धकार�को 

�नयिु� काम कत��य र अ�धकारको बारेमा �प� उ�लेख  ग�रएको छ। 

यस �नयमावल�को �नयम १३ देिख १७ स�म समाजसेवी, बाल मनो�व� 

वा बाल �वशेष�को यो�यता �नयिु� पदाव�ध र �नजह�लाई हटाउन े

���या प�न उ�लेख  ग�रएको छ।  

(इ) बाल�ववाह �व�� काय��म संचालन खच� काय��व�ध, २०७५ 

देशमा रहेको बाल�ववाह ज�ता कु�थाह�को अ��य गन� 

काय��मह� स�ालन गन� खच� स�ब�धी नमूना काय��व�ध, २०७५ 

म�हला, बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक म��ालयले जार� गरेको हो। 

यस काय��व�धको उ�े�यह� देहायबमोिजम रहेका छन।्  
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 आव�धक र वा�ष�क योजना तथा काय��मह�मा बाल�ववाह �व��का 

काय��मह�लाई �ाथ�मकताका साथ समावेश गर� �भावकार� �पमा 

काया��वयन गन�। 

 बाल�ववाह �व��मा बालक, �कशोर तथा प�ुषह�को सहभा�गता 

स�ुन�त गन� 

 बाल�ववाहलाई �ो�साहन गन� �च�लत सामािजक, सां�कृ�तक र 

पर�परागत मा�यतामा आधा�रत सोच तथा �यवहार प�रव�तनका ला�ग 

बालबा�लका, �कशोर– �कशोर�, अ�भभावक, िश�क, धा�म�क, राजनै�तक 

तथा सामदुा�यक अगवुा, संघ संगठन लगायत अ�य स�ब� 

सरोकारवालाह�को �मता �वकास गर� प�रचालन गन�। 

 बाल�ववाह अ��यका ला�ग संचा�लत काय��मह�को �भावकार� 

�पमा अनगुमन तथा मू�यांकन गन�। 

बालअ�धकार, लै��कता, यौ�नकता, यौन तथा �जनन �वा��य तथा 

अ�धकारका साथै बाल�ववाहका �वषयमा बालक, �कशोर तथा प�ुषह�को 

सचेतना अ�भब�ृ� गन� काय��मह�, बाल�ववाह �व�� सामािजक अ�भयान 

स�ालन गन� बाल�लब र समदुायका बालबा�लकाह�को �मता अ�भवृ�� 

गन� आव�यक ता�लम, बालमै�ी पवुा�धार तयार गर� सरुि�त 

वातावरणसमेतको उिचत �यव�थापनका ला�ग िश�क, कम�चार� तथा 

�यव�थापन स�म�तका पदा�धकार�ह�लाई आव�यक ता�लमह� स� चालन 

ग�रन े �यव�था  ग�रएको छ। बाल�ववाह तथा बालबा�लकामा�थ हनुे 

�हंसाका �यव�थापन स�ब�धी गरेका काय��मह�को �गती ��तवेदन 

मा�सक, �ैमा�सक, अध�वा�ष�क र वा�ष�क �पमा तयार गर� �थानीय तहले 

स�बि�धत �देशको सामािजक �वकास म��ालयमा र �देश सरकार, 

सामािजक �वकास म��ालयले अध�वा�ष�क र वा�ष�क �पमा म�हला, 

बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक म��ालयमा पेश गनु� पद�छ। बाल�वबाह 
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अ��यका ला�ग रा��य रणनी�तको आधारमा बाल�ववाह तथा 

बालबा�लकामा�थ हनुे �हंसा स�व�धी सचेतनामलुक काय��म संचालन 

गनु�पन� उ�लेख  ग�रएको छ।  

 

(ग) बाल�ववाह �नषधे गन� कानूनह�  

(अ) मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४  

देवानी सं�हतामा प�न बाल�ववाहस�ब�धी �ावधानह� रहेका छन।् 

सं�हताले �ववाह गन� पाउने ��येक �यि�को �वत��तालाई मा�यता 

�दान गरेको छ। सं�हताले �ववाहलाई �वत�� सहम�तमा  ग�रएको एक 

प�व� सामािजक एवम ्कानूनी ब�धनको �पमा प�रभा�षत गद� �ववाहलाई 

साव�ज�नक गनु�पन� उ�लेख गरेको छ। 

 नाबालक भ�ालेः १८ वष� उमेर पूरा नगरेको बालबा�लकालाई 

नाबालक स�झन ुपन�। दफा २ (ङ) 

 स�मता �ा� गन�ः (१) अठार वष� उमेर पूरा भएको ��येक �यि� 

बा�लग भएको मा�नने र सोह� है�सयतमा �नज कानूनी �पमा स�म 

भएको मा�नने। दफा ३२ 

 �ववाह गन� �वत��ता: (१) ��येक �यि�लाई कानूनको अ�धनमा रह� 

�ववाह गन�, प�रवार कायम गन� तथा जीवनयापन गन� �वत��ता हनु।े 

दफा ६९ 

 �ववाह हनु स�ने: (क) प�ुष र म�हलाले एक अका�लाई प�त प�ीको 

�पमा �वीकार गन� म�ुर गरेमा, 

(ख) कानून बमोिजम प�ुष र म�हला हाडनाता करणीमा सजाय हनुे 

नाताको नभएमा, 
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(ग) प�ुष र म�हला दवुैको वैवा�हक स�ब�ध कायम रहेको अव�था 

नरहेमा 

(घ) बीस वष� उमेर पूरा भएमा। दफा ७०  

 �ववाह बदर हनुे: (क) प�ुष वा म�हलाको म� जरु� नभई भएको �ववाह 

�वत बदर हनुे। दफा ७2 

(ग) दफा ७० को उपदफा (१) को ख�ड (घ) �वप�रत भएको 

�ववाह। दफा ७2 

(आ) मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को भाग २ प�र�छेद ११ मा 

�ववाहस�ब�धी कसूरको बारेमा उ�लेख  ग�रएको छ। उ� सं�हतमा 

बाल�ववाह गन� नहनु े र �ववाह गन� �यि�को उमेर बीस वष� पगेुको 

हनुपुन� �यव�था  ग�रएको छ। य�द �ववाह गन� �यि�को उमेर बीस वष� 

उमरे नपगुी र �ववाह भएमा �य�तो �ववाह �वतः बदर हनु े �यव�था 

रहेको छ। बीस वष� उमेर नपगुी कसैले �ववाह गरेमा वा गराएमा उ� 

कसूर गन� �यि�लाई तीन वष�स�म कैद र तीस हजार �पैयाँस�म 

ज�रवाना हनु े�यव�था  ग�रएको छ। 

 बाल�ववाह गन� नहनु:े (१) �ववाह गन� �यि�को उमेर बीस वष� नपगुी 

कसैले �ववाह गन� वा गराउन हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) �वपर�त भएको �ववाह �वतः बदर हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गन� �यि�लाई तीन वष�स�म 

कैद र तीस हजार �पैयाँस�म ज�रवाना हनुेछ। दफा १७३ 

यस सं�हताले बाल अ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को 

मापद�ड अनसुार नै १८ वष�भ�दा म�ुनका �यि�लाई बालबा�लका भनी 

प�रभा�षत गरेको छ। सं�हताको दफा १७१(१), (२) अनसुार केटा वा 
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केट�को म�ुर� नभइकन �ववाह गन� वा गराउन नहनुे र �य�तो म�ुर� वा 

सहम�त बेगर  ग�रएको �ववाह बदर हनुेछ भनी उ�लेख गरेको छ।  

 

२.६ बाल�बवाहस�ब�धी कानूनको �भावकार�ता र कसूरको स�ब�धमा सव��च 

अदालतबाट भएका �या�यक ���कोण 

सव��च अदालतले बाल�ववाह कसूरका स�ब�धमा केह� �या�यक 

���कोण ��तपादन गरेको छ। के�ह ��त�न�ध �या�यक ���कोण वा 

�स�ा�तको ��तपादन यस �कार छन।् 

क. म�हला कानून र �वकास म� एवम ्अ�धव�ा सपना �धान म�लसमेत 

�व�� �ी ५ को सरकार, �धानम��ी तथा म��ी प�रष�को 

काया�लयसमेत15  

यस म�ुामा सव��च अदालतले बाल�ववाह कानूनको कमजोर 

काया��वयनका साथसाथै बालकह�भ�दा बा�लकाह�को ला�ग �ववाहको 

कम �यनुतम कानूनी उमेरले भेदभाव गरेको ठहछ� भ�दै कानूनमा 

आव�यक संशोधन गन� सरकारलाई आदेश �दएको। द�डनीय अपराध 

हुँदा हुँदै प�न बाल�ववाहका घटनाह�को �यापकता ��त अदालतको 

�यानाकष�ण भई बाल�ववाहको घटनाको अनपुातमा आरो�पत 

पीडकह�लाई अ�भयोजन गन� काय� सा�ै �यून रहेको �बषयलाई ग�भीर 

�पमा �लंदै बाल�ववाह �व��को �व�मान कानूनी �यव�थालाई 

�भावकार� �पमा काया��वयन गन� �नद�शना�मक आदेश जार� ग� यो।  

 
15 ने.का.प. 2063, अंक 3, प.ृ 287, �न नं. 7659, 2063 असार २९ गते 
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ख. जन�हत संर�ण म� (�ो-पि�लक) एवम ् अ�धव�ा रमा प�त खरेल 

�व�� नेपाल सरकार २०६३ �रट नं WS-12816  

यस �रटमा सव��च अदालतले मलुकु� ऐन �वहावर�को महलको २ 

नं. मा उ�लेिखत संर�कको म�जरु� नभएमा २० वष� नपगुी �ववाह गन� 

नहनुे र सोह� नं. को ९ मा १८ वष� उमेर नपगुी �ववाह भएकोले १८ 

वष� उमेर पगेुप�छ म�जरु� नगरे �य�तो �ववाह बदर गन� पाउँछ भ�े 

कानूनी �यव�थाले �ववाहका स�दभ�मा प�ले �वत�� सहम�त जनाउन े

उमेरमा �भ�ता भएकोले ती कानूनह�मा साम��यता �याउन ेगर� कानून 

संशोधन गन� सव��च अदालतले आदेश जार� गय�। साथै नेपालमा 

बाल�ववाह भैरहेको देिखन आएको र बालबा�लकाको सव�तोमखुी �हत हेन� 

कत��य तोकेका प� नै बाल�ववाह गन� संल�न भई सो काय� गन� गराउने 

भएकोले बाल�ववाहका स�ब�धमा सो काय� रो�न सरकारले �यसतफ�  

�यान �दन ु अ�त ज�र� भएकोले त�स�ब�धी कानूनको �भावकार� 

काया��वयन गन� गराउन ु भनी नेपाल सरकारको नाममा �नद�शना�मक 

आदेश जार� गरेको छ। 

 

२.७ बाल �बवाहस�ब�धी कसूरको स�दभ�मा अ�तरा���य तथा ��े�य न�वनतम ्

�या�यक ���कोण  

क. सामािजक �याय र अनसु�धान संघ (Association for Social Justice and 

Research) �व�� भारत (�द�ल� उ�च अदालत, २०१०):17 

भारतमा �द�ल� उ�च अदालतले प�न बाल�ववाह र लै��क 

असमानता बीचको अ�तरस�ब�धलाई �वीकार गद� बाल�ववाहको स�ब�ध 

 
16  �नण�य �म�त २०६३ माघ ११ गते 

17 से�टर फर �र�ोडि�टभ राई�स दि�ण एिशयामा बाल�ववाह द�डह�नताको अ��य गर�, प ृ२४, 

२४ बाट उ�तृ  
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�विश� �पमा बा�लकाह�सँग रहेको छ र यसले उनीह�लाई लै��क 

असमानता, अ�व�थता र ग�रबीको द�ुच� (Unrelenting Cycle of 

Gender Inequality")18 घरेल ु �हंसा, यौनज�य �हंसा तथा सामािजक 

isolation तफ�  उ�मखु गराउँछ भ� े �यहोरा उ�लेख गरेको पाइ�छ। 

��ततु म�ुा ४० वष�को �यि�सँग �ववाह भएक� उमेर नपगेुक� एक 

बा�लकाको खोजी गनु�पन� �वषय रहेको ब�द� ��य�ीकरणको �थयो। 

अदालतले िश�ामा रहेका बाधा अवरोधह� तथा �जनन ् तथा यौन 

�वा��यस�ब�धी सां�कृ�तक मौनताको कारणले गदा� �ववा�हत 

बा�लकाह�लाई �वा��य, यौन स�ब�ध र प�रवार �नयोजनका बारेमा 

सूसिुचत �नण�य गन� स�मता इ�कार ग�र�छ भ�े प�न उ�लेख ग� यो।19 

तर यसमा सो अदालतले बाल�ववाहका कारण बा�लकाको अ�धकारमा पन� 

असर र �यसबाट बा�लकामा पन� �यापक हा�न नो�सानीलाई ग�हरो 

�पमा �व�षेण गरेको पाइ�छ। साथै अदालतले बाल�ववाहको कारण 

बा�लकाउपर असमानपुा�तक �पमा बढ� असर पन� कुरामा जोड �दँदै 

�ववाह गर� स�तान ज�माएका बा�लकाह�ले �नण�य �मता गमुाउने र 

जीवनमा उनीह�ले खो�न स�ने �वक�पह� �यादै कम हनुे कुरा 

औ�ंयाएको छ। सानै उमेरमा हनुे यौन स�पक�  र गभ�धारण तथा 

ए�ससमेतले बाल�ववाहको कारण बा�लकाह�लाई बढ� �वा��य 

 
18 Association for Social Justice & Research [ASJR] v. Union of India & Others, W.P. (CRL) 

535 of 2010, Del. H.C., May 2010; Court on Its Own Motion Lajja Devi v. State, W.P. (CRL) 
338 of 2008, Del. H.C., July 2012.  

19 Association for Social Justice & Research [ASJR] v. Union of India & Others, W.P. (CRL) 

535 of 2010, Del. H.C., May 2010; Court on Its Own Motion Lajja Devi v. State, W.P. (CRL) 
338 of 2008, Del. H.C., July 2012.  
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जोिखममा पाद�छ। मात ृम�ृयकुा अ�त�र� धेरै र��ाव हनुे, सं�मण हनु,े 

र�अ�पता हनुे, ए�लाि�सया, स�तान ज�माउन क�ठन हनुे र �सू�त 

नाल�ण (अ���ेि�टक �फ�टुला) ज�ता गभ�स�ब�धी ज�टलता �सज�ना हनुे 

कुरामा अदालतले जोड �दएको छ। साथै बाल�ववाहले बा�लकालाई 

िश�ा र साथ�क कामबाट वि�त गराउँछ र यसले ग�रबीलाई �नर�तरता 

�द�छ भ�े कुरामा अदालतले जोड �दएको छ। यसका अ�त�र� 

अदालतले चाँडै �ववाह गर� बाल दलुह�का �पमा पा�रवा�रक जीवनमा 

�वेश गन� म�हलाह�लाई उनीह�को घर�भ�का मा�नसले घरेलदुासका 

�पमा �यवहार गन� पाइएको जनाएको छ। 

ख. एम मोह�मद अ�बास �व�� म�ुय सिचव20 

यस म�ुामा म�ास उ�च अदालतले प�न यसैगर� बाल�ववाह 

अ�वभेद तथा अवसरह�को समानताको संवैधा�नक संर�णको उ�ल�न हो 

भ�े �वीकार गरेको छ। यो �नण�यले १८ वष�लाई बा�लकाह�को ला�ग 

�ववाहको �यनुतम कानूनी उमेर �था�पत गन� बाल�ववाह �नषेध गन� ऐन 

(The Prohibition of Child Marriage Act, 2006) ले सं�वधानको धारा 

(२५) (धम�को �वत��ता) को उ�ल�न नै नगर� �यि�गत 

कानूनह�लाई �व�था�पत गद�छ भ�े प�ु� गरेको �थयो। यो फैसलाले 

�सड, मौ�लक हकह� तथा रा�य नी�तका �नद�शक �स�ा�तह� अ�तग�त 

बा�लकाह�को सश�ीकरण ग�रन ु पद�छ र बाल�ववाह बा�लकाह�को 

�हतमा छैन भ�े कुरामा प�न �वशेष जोड �दएको छ।21 अदालतले (The 

Prohibition of Child Marriage Act, 2006) सं�वधानका धाराह� (१४), 

(१५), (१६) र (२१) अ�तग�त ��याभ�ूत �दइएबमोिजम उिचत िश�ा र 

 
20 Mohammed Abbas v. Chief Secretary, W.P. (MD) 3133 of 2015, H.C. Mad., 31 March 2015.  
21 Mohammed Abbas v. Chief Secretary, W.P. (MD) 3133 of 2015, H.C. Mad., 31 March 2015.  
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समाजमा प�ुषह� सरहको समान है�सयत �ा� गन� स�पूण� 

बा�लकाह�को प�मा छ भ� ेप�न उ�लेख ग� यो।22 

ग. इि�डपे�डे�ट थ�स �व�� य�ुनयन अफ इि�डयासमेत23 

भारतीय सव��च अदालतले Independent Thought vs Union of 

India समेत भएको �रट �नवेदनमा बाल�ववाह गर� बा�लकाउपर हनुे 

करणीलाई जवरज�ती करणीको प�रभाषा�भ� पन� गर� �या�या गरेको 

छ। आदेशमा भ�नएको छ: बाल�ववाहमा सहम�त �बना ग�रएको 

शार��रक स�पक�  प�न जबरज�ती करणी हो।  

बा�लकाको इ�छा बेगर वा उसको म� जरु��बना उसको �ीमानले 

शार��रक स�ब�ध रा� बल वा जबरज�ती गरेमा सो काय�ले �नजको 

सं�वधानले �द� गरेको �वत��ता वा स�मानपूव�क बाँ�न पाउने मानव 

अ�धकारको उ�लंघन गरेसरह हनुेछ।  

बाल�ववाहलाई कानूनी �पमा �नषेध ग�रए ताप�न भारतको अपराध 

सं�हताको दफा ३७५ मा भएको अपवाद २ को �पमा १५ देिख १८ 

वष�क� केट�को �ीमानले सहम�त �वना गरेको करणी जबरज�ती मा�नने 

छैन भ�े रहेको �यव�थाको �या�या गद� बाल�ववाहमा सहम�त �बनाको 

शार��रक स�ब�ध जबरज�ती करणी हो भनेको छ। भारतको बाल�ववाह 

�नषेध गन� ऐन, २००६ को दफा २ र ३ ले �ववाहका ला�ग �यूनतम 

१८ वष� �नधा�रण गर� बाल�ववाह �यसर� बाल�ववाह गन� म�हलाको 

�नवेदनमा बदरयो�य �ववाह हनुे �यव�था गरेको छ।  

 
22 Mohammed Abbas v. Chief Secretary, W.P. (MD) 3133 of 2015, H.C. Mad., 31 March 2015.  
23 Independent Thought vs Union of India and Another https://indiankanoon.org/doc/87705010 
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बाल�ववाह र वैवा�हक जबरज�ती करणीले एउटा म�हलाको 

संवैधा�नक र मानव अ�धकारको उ�लंघन गद�छ। सव��च अदालतले 

��ट �पमा बाल�ववाहमा जबरज�ती करणीले बा�लकाह�को शार��रक 

�न�ा र �जनन ् इ�छामा�थ आ�मण गन� र उनीह�लाई सा�मानपूव�क 

बाँ�न न�दने कुरामा जोड �दएको छ। यस फैसलाले काननुी संरचनाको 

एक �पताको ला�ग आ�ान गरेको र केह� अ�प�ट कुराह�लाई प�न �� 

पारेको छ।  

 बाल�ववाह �नषेध गन� ऐनले बालबा�लकाको अ�धकारको स�ब�धमा 

धम�मा आधा�रत बनेका �नजी कानूनह� (Personal laws) भ�दा 

�ाथ�मकता पाउने, 

 सरकारलले बाल�ववाह स�ब�धी कानून सशि�करण र काया��वयन 

गनु�पन�, 

 जबरज�ती करणी वा बाल�ववाहलाई वैधा�नकता �दने पर�परा 

रो�नपुन�, 

सव��च अदालतले बाल�ववाह सं�कृ�त र पर�परा हो भ�े 

सरकारको भनाईलाई ख�डन गद� समय र प�रि�थ�तसँगै पर�परागत 

मा�यता प�न प�रवत�न हनुपुन� र संवैधा�नक अनसुारले बा�लकाह�लाई हनुे 

खतरा रो�नपुन� भ�नएको छ। अदालतले बाल�ववाह स�ब�धी द�डह�नता 

अ��य गन� जोड �दएको छ। 

घ. �जनन �वा��य अ�धकारको स�ब�धमा सि�ध अनगुमन स�म�तह�ले 

नेपाललाई �दएका सझुावह� 

बाल�ववाह बा�लकाको �वा��य अ�धकारमा ग�भीर ढ�ले आघात 

पान� �वषय भएको र यसबाट अ�ततः बा�लकाको जीवनको अ�धकार नै 

हनन ्हनु जान ेत�यलाई कसैले नकान� स�दैन। बाल�ववाहको कारणबाट 

वा�यताबश कम उमेरमा नै �जनन ् ���यामा डो�रनपुन� अव�थाले 
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बा�लका गभ�वती हनुे, �व�भ� �कारका �हंसाका िशकार हनु स�ने र 

�नजको �जनन ् �वा��यमा ग�भीर �क�समका सम�या उ�प� हनु स�न े

खतरा �व�मान भएकाले य�तो गै�कानूनी एवम ् खराव अ�यासको 

अ��यका ला�ग �यास गनु�पन� कुरामा संय�ु रा�संघीय मानव अ�धकार 

स�म�त, म�हला अ�धकार स�ब�धी महासि�धको स�म�त र बाल अ�धकार 

स�ब�धी स�म�तले आ�नो �न�कष�कार� समी�ा माफ� त प� रा�ह�लाई 

�नद�शन �दने गरेका छन।्  

अ. राजनी�तक तथा नाग�रक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� 

अ�तग�तको नेपालको दो�ो आव�धक ��तवेदनमा�थ �दएको �न�कष� 

सझुाव, २०१४ मा मानव अ�धकार स�म�तले �दएको �न�कष� सझुाव 

 यो स�म�तले नेपालमा रहेको �पतसृ�ा�मक सोच र परुातनवाद� 

सोचले जीवनका हरेक तहमा म�हला मा�थ हनुे �वभेद र �व�मान 

गलत पर�पराह� ज�तैः–  बाल�ववाह, दाइजो �था, छोराको मह�व, 

बो�सीको आरोप र छाउपडी �था रहेकोमा खेद �कट गरेको छ। 

 लै��क समानता र अ�वभेदको �स�ा�तमा आधा�रत कानून तथा 

नी�तको �भावकार� काया��वयन गन�, �नण�य �नमा�ण ���यामा 

म�हलाको सहभा�गता बढाउन, लै��क पूवा��ह� भ�ूमका हटाउन 

रा�य प�ले आव�यक कदम चा�न ु पद�छ र ��येक हा�नकारक 

पर�परागत अ�यासह�लाई ब�देज गर� सोको �भावकार� 

काया��वयनका ला�ग सबै आव�यक त�रका अपनाउन ु पद�छ भनी 

सझुाव �दएको छ।  
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आ. म�हला अ�धकार स�ब�धी महासि�ध अ�तग�तको नेपालको छैठ� आव�धक 

��तवेदनमा�थ �दएको �न�कष� सझुाव, २०१८ मा म�हला अ�धकार 

स�ब�धी महासि�धको स�म�त �दएको �न�कष� सझुाव 

 िश�ाको सबै तहमा यौन तथा �जनन �वा��य र अ�धकार, सान ै

उमेरमा हनुे गभ�धारण रोकथामको ला�ग िज�मेवार यौन �यवहार र 

उपायह� तथा यौन स�पक� बाट सन� सं�मणस�ब�धी जानकार� 

समावेश गर� उमेर सहुाँउदो र लै��क संवेदनशील, बहृत यौन िश�ा 

स�ब�धी पा��म तयार गन� र ती पा��म अ�यापन गराउन 

िश�क िशि�काह�लाई �िश�ण �दन;े 

 कुनै प�न अव�थामा म�हलालाई गभ�पतनको ला�ग द�डनीय नहनु े

स�ुनि�त गन� सरुि�त मात�ृव तथा �जनन �वा��य ऐन संशोधन 

गनु�, जसअ�तग�त गभ�पतनस�ब�धी हालको काननुी �यव�था जसले 

जबज��ती करणी, हाडनाता करणी, �णूमा ग�भीर कमी कमजोर� र 

म�हलाको जीवनमा खतरा पन� अव�थाका साथसाथै गभ�वती 

म�हलाको �वा��य खतरा हनुे अव�थालाई समेत काननुी मा�यता 

�दान गनु� र सरुि�त गभ�पतन सेवा र �वा��य सं�था स�ब�धी 

सचेतना अ�भव�� गन� पया�� �ोत साधनको �यव�था गनु�; 

 �व��यापी आव�धक पनुरावलोकनका बखत ग�रएका 

��तब�ताह�को मम� अन�ुप हनुे गर� �ामीण र दगु�म �े� 

लगायतका स�पूण� म�हलाह� र बा�लकाह�को उ�च गणु�तर�य र 

उमेर सहुाँउदा यौनज�य र �जनन �वा��य सेवामा पहुँच स�ुनि�त 

गन� उपायह� स�ुढ गन� र पया�� �ोत �वतरण गन�; 

 द�लत, आ�दवासी जनजाती म�हला, अपा�ता भएका म�हला, सम�ल�ी 

म�हला, �व�ल�ी, पर�ल�ी म�हला तथा अ�तर�ल�ी �यि�, यौन 
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�यवसायमा संल�न म�हला र दगु�म �े�का म�हलाह� �व�� 

�वा��य सेवा �दायकह��ारा भेदभाव अ��य गन�। 

इ. बाल अ�धकार स�ब�धी महासि�ध अ�तग�तको नेपालको ते�ोदेिख पाचँ� 

आव�धक ��तवेदनमा�थ �दएको �न�कष� सझुाव, २०१६ मा बालअ�धकार 

स�ब�धी स�म�तले �दएको �न�कष� सझुाव 

 बाल�ववाह �व�� रा��य रणनी�त, २०१६ लाई स�म�तले �वागत 

गद�छ। 

 प� रा�ले हा�नकारक �थाह� उ�मलुन गन� गरेको पहललाई यस 

स�म�तले �वागत गद�छ। तर, �वशेषत �कशोर�ह�लाई असर पान� 

अ�यासह� ज�तै म�हनावार�को समयमा �कशोर� र म�हलालाई 

जबज��ती एका�तमा रािखने अ�यास (छाउपडी) लगायत �व�भ� 

हा�नकारक �था �नर�तर �ब�मान रहेकोमा स�म�त ग�भीर सरोकार 

�य� गद�छ। 

 रा�य प�लाई बा�लकाको शार��रक, मान�सक �वा��यलाई असर 

पान� पर�परागत हा�नकारक अ�यासह�लाई हटाउन सचेतना 

बढाउने काय��मह� तथा �य�तो अ�यासह�लाई �नषधे गन� कानून 

बनाउने तथा लागू गन� आ�ह गद�छ। उ� सझुाव काया��वयन गन� 

स�ब�धमा रा�य प�ले अपांगता भएको बा�लका, �ामीण �े�का 

बा�लका र द�लत बा�लकालाई �ाथ�मकता �दन सभुाव �द�छ। 

 स�म�तले सं�वधानमा भएको बाल�ववाह रोकथामको �यव�था, 

बाल�ववाह अ��यको ला�ग त�काल �वीकृ�त भएको रणनी�त र 

बाल�ववाह अ��य गन�का ला�ग प� रा�को नेत�ृवमा दि�ण 
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एिशयामा �े��य योजना २०१५– २०१८ �वागत गद�छ। प� 

रा�ले �ववाहको ला�ग �यनुतम उमेर �समा �कशोर र �कशोर�को 

२० वष� राखे ताप�न, �कशोर�ह�को बाल�ववाह अझै भइरहेको 

सरोकार �य� गद�छ र �ववाहको ला�ग �यनुतम उमेर �समा प� 

रा�लाई लागू गन� आ�ह गद�छ। 

 बालक र बा�लकाको सव��म �हत अनसुार बाल�ववाह बदर गन�का 

ला�ग अपराध सं�हता र देवानी सं�हताको म�यौदामा बाल�ववाह 

स�ब�धी �वरोधाभाष कानूनह�को स�म�ा गन�। 

 सपना �धान म�लसमेत �व�� नेपाल सरकार, २०६२ को म�ुामा 

सव��च अदालतको आदेश बमोिजम बाल�ववाहबाट �कशोर�मा�थ 

हनुे शार��रक तथा मान�सक असरका बारेमा चेतनामूलक काय��म 

गन�। 

 बाल�ववाह बदर गन� चाहने बालबा�लका, खासगर� जसले उजरु� 

�दएको छ, �य�तो बालबा�लकालाई सरु�ा र सहायता �था�पत गन�। 

 २०७२ को भूक�पको असरले बा�लकालाई बाल�ववाहका ला�ग 

जोिखममा पारेको स�ब�धमा समी�ा गन� र बाल�ववाहको ब�दो 

खतरालाई स�बोधन गन� उपायह� काया��वयन गन� समी�ाबाट 

आएका �न�कष�ह�लाई �योग गन�। 

 स�म�त प� रा�भ�रका �कशोर �कशोर�मै�ी सेवा (जसमा गो�य 

परामश� र �जनन �वा��य स�ब�धी सेवा �दान गद�छ,) लाई 

�वागत गद�छ। तर स�म�त कम उमेरमा गभ�धारणको उ�च दर, 

गभ��नरोधको कम �योग दर र यौन सं��मत रोग र एचआईभी 

जोिखम र सरुि�त गभ�पतनको स�ब�धमा रहेको �यून जानकार���त 

सरोकार �य� गद�छ। 
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 �कशोर �कशोर�को �वा��य र �वकासको स�दभ�मा स�म�त रा�य 

प�लाई �कशोर �कशोर�को ला�ग �व�ततृ यौन तथा �जनन �वा��य 

स�ब�धी नी�त जार� गन� र �कशोर �कशोर�लाई लि�त गद� कम 

उमेरमा गभ�धारण र यौन सं��मत रोगबाट बचावटलाई �वशेष 

�यान �ददै अ�नवाय� शैि�क पा��म�भ�को भागको �पमा 

अथ�पूण� यौन र �जनन �वा��य िश�ा स�ुनि�त गन�। 

 
 

 





भाग तीन 

बाल�ववाह र कम उमेरका �यि� बीचको �नष�ेधत �ववाहमा  

कसूर पी�डतस�ब�धी �यव�थाह� 

 

३.१ कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाले गरेको कसूर अथा�त ्बाल�ववाह र 

कम उमेरका �यि�ह� बीचको �नष�ेधत �ववाहस�ब�धी कसूर र कानूनी 

�यव�था  

हालै लागू भएको बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 

२(ञ) ले १८ वष� पूरा नगरेको �यि� बालबा�लका मा�नने �यव�था 

गरेको छ। य�तै �यव�था मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा 

२(ङ) ले प�न गरेको पाइ�छ। अतः नेपालको स�दभ�मा कानूनको 

�ववादमा परेका भ�ाले १८ वष� पूरा नगरेको जनुसकैु �यि�ले गरेको 

कानून�ारा �नषे�धत काय�लाइ बिुझ�छ र �य�तो कसूरज�य काय� गन� 

बालबा�लकालाई कानूनले तो�कएबमोिजम हनुे सजायमा छुट �दने कानूनी 

�यव�था गरेको पाइ�छ। 

�ववाह प�ुष र म�हला �बच दा�प�य तथा पा�रवा�रक जीवन 

�ार�भ गन�को ला�ग कायम भएको एक �थायी, अन�त��य तथा �वत�� 

सहम�तमा आधा�रत एक प�व� सामािजक तथा कानूनी ब�धन हो।24 

�ववाह गन� कानून�ारा �नधा��रत केह� शत� पूरा गनु�पन� बा�यकार� 

�यव�था रहेको छ। �ववाह गन� प�हलो शत� भनेको केटा र केट�को 

बीचमा प�त प� नी हनु म�ुर� हनुपुन�, दो�ो शत� हाडनाताको स�ब�ध हनु 

नहनुे, ते�ो शत� दवुकैो प�हले �ववाह भएको हनु नहनुे र चौथो तो�कएको 

�यूनतम उमेर पूरा हनुपुन� कानूनी �यव�था रहेको छ।25 मलुकु� देवानी 

 
24 मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ६८ 

25 ऐजन, दफा ७० 



36 | इजलास पिु�तका (बाल�ववाह), २०७६ 

सं�हता र अपराध सं�हतालाई साम��य गन� आएको ऐनले संसोधन गर� 

सकेको र बाल�ववाह दवुै सं�हतामा �वतः बदर हनुे �यव�था गरेको छ।  

�यसैगर� मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा १७३ ले 

बाल�ववाह गन� नहनुे भ�े �यव�था अ�तग�त �ववाह गन� �यि�को उमरे 

बीस वष� नपगुी कसैले �ववाह गन� गराउन हुँदैन भ�दै सो �वप�रत भएको 

�ववाह �वतहः बदर हनुे र �य�तो कसूर गन�लाई सरकारवाद� फौजदार� 

कसूरको �पमा अ�भयोग दायर गर� तीनवष�स�म कैद र तीस हजार 

�पैयाँस�म जर�वाना हनुे कानूनी �यव�था गरेको छ। अथा�त ् मलुकु� 

अपराध सं�हताको दफा १७३ ले १८ वष�देिख २० वष��भ�का केटा 

केट�बीचको �ववाहलाई प�न बाल�ववाह नामकरण गरेको छ।  

कानून�ारा �नधा��रत उमेरको शत� पूरा नगर� ग�रन ेसवै �ववाह 

बाल�ववाह नहनु स�दछ। �कनक� �ववाह गन�लाई २० वष� उमेर पूरा 

भएको हनुपुन� बा�या�मक कानूनी �यव�था छ भने �यसम�ये बाल�ववाह 

हनु बालबा�लकाको प�रभाषा �भ� पन� १८ वष� पूरा नभएको केटा र 

केट� बीचको �ववाह हनु ुआव�यक छ। अतः बाल�ववाहमा �ववाह गन� 

दबैु प� वा कुनै एक प� नाबालक हनु ज�र� छ। य�ता �ववाह केटा 

केट�को म�ुर� सहम�तले हनु स�दछ। �य�तै अ�भभावक (बाब,ु आमा, 

आफ�त, नातेदार) वा अ�य �यि� वा �वचौ�लयाको सहम�त, म�ुर� वा 

दवावमा प�न हनु स�दछ। �यसैले य�ता कसरुज�य काय�मा संल�न 

�यि�ह�को है�सयत अनसुार बालबा�लकास�ब�धी �वशेष कानून र 

�च�लत सामा�य कानूनसमेत आक�ष�त ह�ुछ। 
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अठार र बीस वष�बीचको �यि�को �ववाह बाल�ववाह हनुे नहनुे  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले १८ वष� पूरा नगरेका �यि�लाई 

बालबा�लका भनी प�रभा�षत गरेको पाइ�छ।26 य�तै �यव�था मलुकु� 

देवानी सं�हता, २०७४ को दफा २(ङ) ले प�न गरेको पाइ�छ। य�तै 

बालबा�लकालाई बहन गराइने कसूर एवम ्सजायको दा�य�व स�ब�धमा 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ४५ ले १८ वष� उमेर 

नपगेुका �यि�लाई बालबा�लका मा�न कसूर र सजायको दा�य�व वहन 

गराइने �यव�था गरेको छ।27 उ�लेिखत �यव�था हेदा� बालबा�लकाको 

स�दभ�मा सं�हता लगायतका सामा�य कानूनमा रहेको उमेरको �यव�था 

नै बालबा�लकास�ब�धी �वशेष ऐनले आ�मसात ् गरेको हुँदा 

 
26 बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २ (ञ) “बालबा�लका भ�ाले अठार वष� उमेर पूरा 

नगरेको �यि� स�झन ुपद�छ। 

27 मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ४५ बालबा�लकालाई हनुे सजाय: (१) कानूनबमोिजम 

कसूर ठह�रन ेकुनै काम गन� �यि�को उमेर य�तो काम गदा�का बखत दश वष� पगुेको रहेनछ 

भने �नजलाई कुनै सजाय हनुे छैन। 

  (2) दश वष� वा दश वष�भ�दा मा�थ र चौध वष�भ�दा कम उमेर भएको �यि�ले कानूनबमोिजम 

ज�रवाना हनुे कुनै कसूर गरेकोमा ज�रवाना नगर� �नजलाई स�झाई बझुाई गनु� पन�छ र कैद हनु े

कसूर गरेमा कसूर हेर� छ म�हनास�म कैदको सजाय गन� वा कैद नगर� बढ�मा एक वष�स�म 

सधुार गहृमा रा� स�कनछे। 

  (३) चौध वष� वा चौध वष�भ�दा मा�थ र सो� वष�भ�दा कम उमेरको �यि�ले कुनै कसूर गरेमा 

�नजलाई उमेर पगुकेो �यि�लाई कानूनबमोिजम हनु ेसजायको आधा सजाय हनुेछ।  

  (४) सो� वष� वा सो� वष�भ�दा मा�थ र अठार वष�भ�दा कम उमेरको �यि�ले कुनै कसूर गरेमा 

�नजलाई उमेर पगुकेो �यि�लाई कानूनबमोिजम हनु ेसजायको दईु �तहाई सजाय हनुछे। 

  (५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएता प�न सो� वष� उमेर परुा नभएका 

बालबा�लकालाई सजाय गदा� जघ�य कसूर, ग�भीर वा पटके �पमा कसूर गरेकोमा बाहेक 

कैदको सजाय गनु� हदैुन।  
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बालबा�लकाको स�दभ�मा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले �नधा�रण 

गरेको उमेर हदलाई नै आ�धका�रक मा�ु पन� ह�ुछ। अथा�त ्१८ वष� 

उमेर पूरा नगरेका �यि�मा� कानूनी �पमा बालबा�लका मा�न�छन ्र 

सोह� उमेर समहुका केटा केट�ले गरेको �ववाह मा� बाल�ववाह 

मा�न�छ।  

तर मलुकु� अपराध सं�हता, 2074 को दफा १७३ ले �ववाह गन� 

केटा केट�को उमेर १८ वष� देिख २० वष� भएमा प�न बाल�ववाह भ�े 

नामकरण गरेको पाइ�छ। तर यो उमेर समूहका �यि�लाई 

बालबा�लका मानी सोह� सं�हताको दफा ४५ अनसुारको कसूर र 

सजायको दायरामा रा� भने स�कने अव�था देिखँदैन। नत यो उमेर 

समूहका �यि�को हकमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ नै 

आक�ष�त हनुे देिख�छ। �ववाह गन� केटा केट�को उमेर १८ देिख २० 

वष� बीचको भएमा �य�तो �ववाहलाई प�न कसूरज�य काय� मा�नने 

भएता प�न वा�तवमा यो बाल�ववाह नभै �नषे�धत �ववाह भनेमा उपय�ु 

हनुे देिख�छ। �यसैले ��ततु पिु�तकामा यो समूहको कसूरज�य 

काय�लाई �नषे�धत �ववाह भ�न खलुाउन उपय�ु ठा�नएको छ।  

 

नोट: उ�लेिखत कानूनी �यव�थाह�को अ�ययनबाट हा�ो स�दभ�मा 

१८ वष� पूरा नगरेका बालबा�लका बीचको �ववाहलाई बाल�ववाह र 

१८ वष�देिख २० वष� उमेर पूरा नभएका �यि� बीचको �ववाहलाई 

�नष�ेधत �ववाह भ� ुउपउ� हनुे देिख�छ।  

बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा �याल गनु�पन� मह�वपूण� �वषय के हो 

भने कुन उमेर हदस�मका प�ह� भए भन ेसामा�य कानून (सं�हताह�) 

र बालबा�लकास�ब�धी ऐन, �नयमावल� र काय��व�ध लागू ह�ुछ र कुन 

उमेर हदस�मका प�ह� भए भने सामा�य कानून (सं�हताह�) मा� लागू 
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ह�ुछ भ� न ेब�ुन ुआव�यक छ। बाल�ववाह र �नषे�धत �ववाहको �कृ�त 

र आक�ष�त हनुे फरक फरक कानूनी �यव�थाह�लाई तलको 

ता�लकाबाट �प� पान� �यास  ग�रएको छ जनु यस �कार छ। 

क. बाल�ववाहस�ब�धी कसूरज�य काय�, आक�ष�त हनुे ऐन, �नयमावल� र 

काय��व�ध 

�.सं. उमेर आक�ष�त हनेु ऐन, �नयमावल� र 

काय��व�ध 

१. १८ वष� उमेर पूरा नहुदैँ 

(अथा�त ् बालबा�लका 

बीच) गरे गराएको �ववाह 

"बाल�ववाह" 

 

(य�द बालबा�लका 

�व��समेत अ�भयोग 

लगाउन ुपन� भएमा) 

 बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ 

 मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ 

 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ 

 फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, 

२०७५ 

 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण 

तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 

 बाल �याय स�पादन (काय��व�ध) 

�नयमावल�, २०७६ 

2  १८ वष� पूरा गरेको तर 

20 वष� उमेर नप�ुदै गरे 

गराएको �ववाह "�नषे�धत 

�ववाह" 

 

 मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ 

 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ 

 मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ 

 मलुकु� देवानी काय��वधी सं�हता, 

२०७४ 
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 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण 

तथा काया��वयन) ऐन,२०७४ 

 फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, 

२०७५ 

 

ख. बाल�ववाहका पी�डत र ��तवाद� 

बाल�ववाहमा पी�डत कसलाई मा�े र को �व�� अ�भयोग लगाई 

म�ुा दायर गन� भ�े �� प�न एउटा ज�टल �� छ। फौजदार� �यायको 

�स�ा�त र मा�यता अनसुार हेन� हो भने कसूरबाट शार��रक वा भौ�तक वा 

आ�थ�क ��त पगेुको �ाकृ�तक �यि� नै पी�डत हो। हालै जार� भएको 

अपराध पी�डत संर�ण ऐन, २०७५ को दफा २ (च), (ज), (झ) ले 

अपराध पी�डतको प�रभाषा अ�तग�त �मशः ��तीय �तरको पी�डत, �थम 

�तरको पी�डत र पा�रवा�रक पी�डत भनी प�रभाषा गरेको पाइ�छ। संि�� 

�पमा भ�ु पदा� प�हचान नखलेुको पी�डत कसूरको ��य� प�रणाम�व�प 

म�ृय ु भएको वा ��त पगेुको �यि� स�झनपुन� र सो श�दले कसूरमा 

संल�न नरह� म�ृय ु भएको वा ��त पगेुको �यि�समेत बझुाउने भ� े

�यव�था गरेको पाइ�छ।  

अपराध पी�डत संर�ण ऐन, २०७५ दफा २ (च), (ज), (झ) 

 

उ�लेिखत प�रभाषालाई आधार मानी हेन� हो भन े क�तपय 

बाल�ववाहमा पी�डत �वयं बालबा�लका नै हनुे गद�छन।् क�तपय 

बाल�ववाहमा बालबा�लका �नद�ष र �ववाह गराई �दने �यि� तथा 

अ�भभावक वा �वचौ�लयाह� नै म�ुय कसूरदार हनुे गद�छन।् �यसैले 

बाल�ववाह भ�े �वि�कै दोषी बालबा�लका ह�ुछन ्भ�े धारणा बनाउन ुप�न 

उिचत हुँदैन। ज�तै कुनै बाल�ववाह य�द �ववाह गन� केटा र केट�ले 

अ�भभावकको म�ुर� �वना आफ�  �मेको मा�यमबाट गरेका रहेछन ् भने 
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�य�तो अव�थामा �नजह� उपर अ�भयोग र म�ुा �सज�ना हनु स�दछ। 

य�तो अव�थामा को पी�डत र को पीडक भ�े मापद�ड �नधा�रण गन� सहज 

छैन। बाल�ववाहमा कसूर गन� बालबा�लका भए प�न �नज बालबा�लका नै 

पी�डत हनु भ�े मा�यता रािखन ुबालबा�लकाको सव��म �हतको ���कोणले 

उिचत हनु ेदेिख�छ। �यसैले उजरु गन� वा जाहेर� �दने पी�डत र अ�भयोगमा 

�वप�ी बनाईने र म�ुा चलाईने प� पीडक भ� े एकल मापद�डको 

आधारमा धारणा बनाउने हो भने बाल�ववाहमा बालबा�लकाको हकमा 

अ�याय पन� स�दछ। अतः बाल�ववाहको �कृ�त र कसूरज�य काय�मा 

संल�न �यि� को हनु स�दछन,् �नजह�को दा�य�व के हनु स�दछ र के 

क�तो कानून आक�ष�त ह�ुछन ्भ� े�वषयमा �न�न ता�लका प�न सा�द�भ�क 

हनुे देिख�छ। 

ग. बाल�ववाहस�ब�धी कसूरको �कृ�त र सजाय (का�प�नक घटनाको 

आधारमा) 

घटना केट� केटा �ववाहको 

कारण 

�ववाहको 

�कृ�त 

कसूरमा 

संल�नता  

स�बि�धत कानून र 

सजाय ज�रवाना 

�ववाहको 

प�रणाम 

घटना 

१ 

१६ 

वष� 

१८ 

वष� 

�मे �ववाह बाल�ववाह �ववाह गन� 

केटा केट� 

आफ�  

  

मलुकु� अपराध सं�हता, 

२०७४ को दफा १७१ 

(३) बाल�ववाह गन� वा 

गराउनलेाई तीन वष�स�म 

कैद र तीस हजार 

�पैयासँ�म ज�रवाना हनुे 

कानूनी �यव�था रहेको।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५ 

�वत: 

बदर 
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बालबा�लकास�ब�धी ऐन 

अनसुार बालबा�लकालाई 

जघ�य र ग�भीर कसूर 

बाहेक अ�य कसूरमा 

कैदको सजाय नग�रने।  

�च�लत कानूनबमोिजम हनुे 

सजायमा बालबा�लकालाई 

उमेरको आधारमा सजायमा 

छुट हनुे।  

घटना 

२ 

१६ 

वष� 

१८ 

वष� 

अ�भभावक 

तथा 

अ�यको 

संल�नतामा 

गराईएको 

बाल�ववाह �ववाह 

गराउने 

अ�भभावक वा 

अ�यको 

��य� 

संल�नता  

मलुकु� अपराध सं�हता, 

२०७४  

दफा २८ बालबा�लकाबाट 

गराएको कसूरमा उमेर 

पगुेकोलाई सजाय हनुेः 

कसैले कुन ै

बालबा�लकालाई फकाई, 

�सकाई वा �भावमा पार� 

कुनै कसूर गन� लगाएको 

रहेछ भन े�यसर� कसूर गन� 

लगाउने �यि�लाई �नज 

आफैले �य�तो कसूर गरे 

सरह सजाय हनुछे। 

 

दफा १७१ (३) 

बाल�ववाह गन� वा 

गराउनलेाई तीन वष�स�म 

कैद र तीस हजार 

�पैयासँ�म ज�रवाना हनुे 

कानूनी �यव�था रहेको। 

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा ६६ को 

�वत: 

बदर 
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उपदफा २ कसैले 

बालबा�लका उपर देहायको 

कुनै काय� गरेमा 

बालका�लका �व�� �हंसा 

गरेको मा�ननछेः (ण) 

बालबा�लकाको �ववाह तय 

गन� वा बालबा�लकासँग 

�ववाह गन� वा गराउन े

 

नोटः यो घटनामा म�ुा 

बाल�ववाह भए ताप�न 

कसूरज�य काय�मा उमेर 

पगेुका �यि�को संल�नता 

हनुे हुँदा सं�हता नै आक�ष�त 

हनुे।  

घटना 

३ 

१८ 

वष� 

भ�दा 

बढ� 

२० 

वष� 

भ�दा 

कम 

१८ 

वष� 

भ�दा 

बढ� 

२० 

वष� 

भ�दा 

कम 

केटा 

केट�को 

म� जरु� 

�वना  

सं�हताले 

बाल�ववाह 

भनेको तर 

बालबा�लका

स�ब�धी 

ऐन 

आक�ष�त 

नहनुे हुँदा 

�नषे�धत 

�ववाह भ�ु 

उपय�ु हनुे 

 

अ�वभावकको 

��य� 

संल�नता 

मलुकु� अपराध सं�हता, 

२०७४ को दफा १७१ 

(३) बाल�ववाह गन� वा 

गराउनलेाई तीन वष�स�म 

कैद र तीस हजार 

�पयैासँ�म ज�रवाना हनुे 

कानूनी �यव�था रहेको।  

 

नोटः यो घटनामा �ववाह 

गन� केटा केट�को सहम�त 

बेगर अ�भभावक तथा अ�य 

�यि�को सहम�तले �ववाह 

भएको हुँदा �ववाह गन� 

�वत: 

बदर 
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केटा केट� उपर अ�भयोग 

दायर हनु नस�ने। 

  

(तर य�द यो �ववाह केटा 

केट�को म�रु� वा 

सहम�तमा भएको अव�थामा 

प�न �नजह�को उमेर 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५समेतले �नधा�रण 

गरेको भ�दा बढ� हनु े हुँदा 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

आक�ष�त हनु स�दैन)  

घटना 

४ 

१८ 

वष� 

भ�दा 

बढ� 

२० 

वष� 

भ�दा 

कम 

१८ 

वष� 

भ�दा 

बढ� 

२० 

वष� 

भ�दा 

कम 

केटा केट� 

बीचको �मे 

�ववाह वा 

सहम�तले 

हनुे �ववाह  

सं�हताले 

बाल�ववाह 

भनेको तर 

बालबा�लका

स�ब�धी 

ऐन, 

आक�ष�त 

नहनुे हुँदा 

�नषे�धत 

�ववाह भ�ु 

उपय�ु हनुे 

 
 

 

 केटा 

केट�को �वयं 

संल�नता वा 

अ�वभावक वा 

अ�यसमतेको 

��य� 

संल�नता 

मलुकु� अपराध सं�हता, 

२०७४ को  

दफा १७१ (३) 

बाल�ववाह गन� वा 

गराउनलेाई तीन वष�स�म 

कैद र तीस हजार 

�पैयासँ�म ज�रवाना हनुे 

कानूनी �यव�था रहेको।  

 

नोटः �ववाह गन� केटा 

केट�को उमेर 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५ समेतले �नधा�रण 

गरेको भ�दा बढ� भएको 

हुँदा बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन आक�ष�त नहनुे तर 

�ववाह गैर कानूनी हनु ेहुँदा 

सं�हताले गरेको �यव�था 

अनसुार कसूरज�य काय�मा 

संल�न भएका �यि�ह� 

�वत: 

बदर 
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उपर म�ुा च�न स�न।े  

घटना 

५ 

१९ 

वष� 

१७ 

वष� 

�मे �ववाह 

(केट�को 

अ�भभावक

को 

असहम�त) 

बाल�ववाह केटा केट� 

तथा �ववाह 

गराउने 

अ�भभावक 

तथा अ�यको 

��य� 

संल�नता  

मलुकु� अपराध सं�हता, 

२०७४ को  

दफा १७१ (३) 

बाल�ववाह गन� वा 

गराउनलेाई तीन वष�स�म 

कैद र तीस हजार 

�पैयासँ�म ज�रवाना हनुे 

कानूनी �यव�था रहेको।  

 

नोटः यो घटनामा �मे 

�ववाह गन� केटा र केट� 

म�ये एकजना 

बालबा�लकाको दायरामा 

पन� र बालबा�लकाको 

अ�भभावकले अक� प�उपर 

उजरु गरेको अव�थामा 

�ववाह गराउन ेउमेर पगेुको 

�यि� उपर बाल�ववाहको 

अ�भयोग दायर हनु 

स�दछ।  

म�ुा बाल�ववाह भ�नएता 

प�न बालबा�लका उपर 

अ�भयोग दायर नहनु े हुँदा 

��तवाद�ह� उपर 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन 

आक�ष�त नहनुे। 

�वत: 

बदर 

१७ 

वष� 

१९ 

वष� 

�मे �ववाह 

(केटाको 

अ�भभावक

को 

असहम�त) 
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३.२ अपराध पी�डतस�ब�धी कानूनी �यव�थाह�  

कुनै प�न कसूरज�य काय� वा घटनाबाट कसैलाई ��य� वा 

अ��य� �पमा शार��रक, मान�सक वा आ�थ�क ��त प�ुन गएमा �य�तो 

�यि�लाई अपराध पी�डतको अव�था मा�न�छ। कसूरज�य काय�मा 

बालबा�लकाको संल�नता वा कसूरज�य काय�बाट बालबा�लका पी�डत हनुे 

अव�था फौजदार� �याय �णाल�मा �वशेष �पमा �लन े ग�र�छ। नेपाल 

कानूनले कसूरज�य काय� भ�न प�रभा�षत गरेका काय�बाट पी�डत भएका 

�यि�लाई वधैा�नक �पले स�बोधन गन� �यव�थाह� �न�न अनसुार छन।्  

 

३.२.१ अपराध पी�डतस�ब�धी संवैधा�नक तथा कानूनी �यव�था  

क) संवैधा�नक �यव�था  

सं�वधानको धारा (२१) ले अपराध पी�डतको हकअ�तग�त �न�न 

�यव�था गरेको छ।  

(१) अपराध पी�डतलाई आफू पी�डत भएको म�ुाको अनसु�धान तथा 

कारबाह�स�ब�धी जानकार� पाउने हक हनुेछ। 

(२) अपराध पी�डतलाई कानूनबमोिजम सामािजक पनुः�थापना र 

��तपू�त� स�हतको �याय पाउने हक हनुेछ। 

ख) मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ३२ ले अपराध पी�डतको 

हक स�ब�धमा देहायका �यव�थाह� गरेको छ।  

(१) अपराध पी�डतलाई आफू पी�डत भएको म�ुाको अनसु�धान तथा 

कारबाह�स�ब�धी जानकार� पाउने हक हनुेछ। 

(२) अपराध पी�डतलाई कानूनबमोिजम सामािजक पनुः�थापना र 

��तपू�त� स�हतको �याय पाउने हक हनुेछ। 

ग) अपराध पी�डत संर�ण ऐन, २०७५   : अपराध पी�डतको �यायको 

अ�धकार स�ुनि�त गर� आफू पी�डत भएको म�ुाको अनसु�धान तथा 

कारबाह�स�ब�धी जानकार� पाउने र कानूनबमोिजम सामािजक 
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पनुः�थापना र ��तपू�त� स�हतको �याय पाउने �यव�था गर� अपराधबाट 

पी�डतलाई पन� गएको ��तको ��तकूल असर �यून गन� तथा कसूरको 

प�रणाम �व�प �यहोनु� परेको ��त बापत पी�डतलाई ��तपू�त�समेतको 

�यव�था गर� पी�डतको हक�हतको संर�ण गन� उ�े�यले अपराध 

पी�डत संर�ण ऐन , २०७५ जार� भएको छ। उ� ऐनको प�र�छेद 

२ मा फौजदार� �या�यक ���यामा पी�डतका अ�धकार र कत��य 

अ�तग�त �व�भ� १६ वटा अ�धकारह� उ�लेख  ग�रएको पाइ�छ।  

घ) बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५: बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ 

लाई �व�था�पत गद� लागू भएको बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले 

पी�डत बालबा�लकाको अ�धकार, कसूर कायम हनुे अव�था �या�यक 

���या र बाल�यायस�ब�धी �यव�थाह� गरेको पाइ�छ। यस ऐनमा 

बालबा�लकालाई रा�यले गन� �यवहार, बाल�यायमा अवल�बन ग�रन े

���या, बालबा�लकाको िश�ा �वा��य सरु�ा लगायतका �वषय 

समा�हत गर� समय सापे� बनाउने बारेमा उ�लेख  ग�रएको। ज�तैः 

ऐनको दफा २५ ले पी�डत बालबा�लकाको अ�धकारअ�तग�त 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�,े ��तपू�त� पाउने, �नःश�ुक कानूनी 

सहायता र कानून �यवसायीको स�ुवधा पाउन,े आव�यकता अनसुार 

मनोसामािजक परामश� सेवा पाउन,े �या�यक ���या मा सहभागी हनु 

पाउने र आव�यक सरु�ा �ा� गन�, म�ुाको सनुवाई ब�द ईजलाशमा 

हनुे ज�ता मह�वपूण� �यव�थाह� गरेको पाइ�छ।  

 ऐनको दफा ६६ ले बालबा�लका �व��को कसूर अ�तग�त 

कसैले �हंसा वा यौन द�ुय�वहार हनुे कुनै काय� गरेमा यस 
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ऐनअ�तग�तको बालबा�लका �व��को कसूर गरेको मा�नने �यव�था 

गरेको पाइ�छ। यस �कृ�तको कसूर अ�तग�त बालबा�लकाको �ववाह 

तय गन� वा बालबा�लकासँग �ववाह गन� वा गराउने काय� प�न 

कसूरज�य काय� मा�नने �य�था गरेको छ। बाल�ववाहस�ब�धी 

कसूरज�य काय�मा �प�डत बालबा�लकाको हकमा आक�ष�त हनुे कानूनी 

�यव�था रहेको छ।  

 



भाग चार  

बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा अवल�बन गर�ने �या�यक ���या  

 

अिघ�ला �करणह�मा बाल�ववाहमा संल�न बालबा�लकाह�को कानूनी 

ि�थ�त बारेमा छलफल ग�रयो। �ववाह गन� केटा केट�ह� दवुै १८ वष�भ�दा 

कम वा तीम�ये एउटा प� १८ वष�भ�दा कम उमेरको भएको ख�डमा 

बाल�ववाह भएको वा गरेको मा�नने र �य�तो काय� नेपाल कानूनले कसूरज�य 

काय� मा�नने �यव�था रहेको छ। बाल�ववाह भएको देिखएमा �य�तो काय� 

मलुकु� अपराध सं�हताले फौजदार� कसूर मानी य�तो काय� गन�, गराउने र 

संल�न हनुे सबै सजायको भागीदारहनुे �यव�था छ। य�तो कसूरज�य काय�मा 

य�द बालबा�लका प�न कसूरको दायरामा पन� भएमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५ र बाल �याय स�ब�धी काया��व�ध �नयमावल� आक�ष�त हनुे कानूनी 

�यव�था रहेको छ।  

रा��य कानूनी �यव�थाका साथै अ�तरा���य जगतमा �वकास भएका 

बाल�याय, बाल�हत, बालक�याणस�ब�धी मा�यताह�, समझदार�ह�, 

स�झौताह�ले नेपालको बाल�याय तथा बालक�याणको �े�मा धेरै मह�वपूण� 

योगदान प�ु याएका छन।् यसै गर� सव��च अदालतबाट समय समयमा 

बालबा�लकाको हक�हत र �या�यक ���याको स�दभ�मा भएका फ� सला तथा 

��तपा�दत �स�ा�तह�ले प�न नेपालको बाल�यायको ���यामा मह�वपूण� 

योगदान �दएको पाइ�छ। बाल�ववाहको कारण कानूनको �ववाद ��दमा परेका 

बालबा�लकको स�दभ�मा बाल�यायको ���या अवल�बन गनु� पदा� उ�लेिखत 

स�पूण� �यासह� र �स�ा�तह�लाई समेत मनन गनु�पन� ह�ुछ।  

�च�लत नेपाल कानून अथा�त ्मलुकु� अपराध सं�हताले बाल�ववाहलाई 

कसूर मानेको छ। बाल�ववाहसँग स�बि�धत छु�ै काय��व�धको �नमा�ण भएको 

अव�था नभएता प�न ��ततु इजलास पिु�तकामा हाल �चलनमा रहेका मौजदुा 
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कानूनह� सं�हताह�मा बालबा�लका तथा बाल�ववाहसँग स�बि�धत म�ुाह�मा 

आक�ष�त हनुे कानूनी �ावधानह� उ�लेख ग�रएको छ।बाल�ववाहसँग स�बि�धत 

कानूनी �यव�था र बाल�ववाह �व�� म�ुाको दता� ���यादेिख फैसला 

काया��वयनस�मका �व�भ� चरणमा अदालतले के क�तो �या�यक ���या 

अवल�बन गनु� पद�छ भ�े �वषयमा यहाँ उ�लेख गन� �यास ग�रएको छ। 

मा�थ �ववेचना ग�रए झै बाल�ववाहको कसूरज�य काय�मा य�द कुनै 

बालबा�लकालाई कसूरको आरोपमा �यायको दायरामा �याउन ुपरेमा अदालतले 

के क�ता ���या ह� अवल�बन गनु� पद�छ। �यायाधीश तथा कम�चार�ह�ले 

बालबा�लका �व�� कारवाह�ह� अगा�ड बढाउदा के गरेमा बालबा�लकाको 

सव��म �हत कायम हनु स�दछ भ�े �वषयमा �वशेष �यान �दन ुपद�छ।28 बाल 

�यायको ���या मा अ�नवाय� �पमा अवल�बन गन� काय��व�धह� कानूनले 

�नधा�रण गरेको पाइ�छ। तर �यसका अ�त�र� प�न के गदा� बालबा�लकाको 

सव��म �हत कायम ह�ुछ भ�े �वषयमा भने �यायकता�ले त�कालै सद �ववेक नै 

�योग गनु� पद�छ। तर बालबा�लकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पगेुकालाई 

साजाय हनुे �यव�था मलुकु� अपराध सं�हता, 2074 को दफा २८ मा कसैले 

कुनै बालबा�लकालाई फकाई, �सकाई वा �भावमा पार�, कुनै कसूर गन� 

लगाएको रहेछ भने �यसर� कसूर गन� लगाउने �यि�लाई �नज आफ� ले �य�तो 

कसूर गरे सरह सजाय हनुे �यव�था रहेको छ।  

बाल�ववाहको कसूरज�य काय�मा बालबा�लकाको संल�नताको आधारमा 

�नजह� उपरसमेत कानूनी ���या अवल�बन गनु�पन� भएमा �या�यक ���यालाई 

म�ुयतया तीन चरणमा �वभाजन गर� अवल�बन गन� स�क�छ। प�हलो चरण 

सनुवाइ पूव�, दो�ो चरण सनुवाइको �ममा र ते�ो चरण सनुवाइ प�ात ्

काया��वयनको चरणमा। ती चरणह�लाई सहजताका ला�ग यस �कार उ�लेख 

ग�रएको छ। 

 
28 बालबा�लका स�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६ (१) 
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४.१ �थम चरण: सनुवुाइ पूव�  

क. प�ाउ पूज� जार� गन� अनमु�त �दनेः अनसु�धान गन� �नकायले कुन ै

बालबा�लकालाई बाल�ववाहको आरोपमा अनसु�धान गन� �योजनको ला�ग 

�नय��णमा �लनपुन� भएमा अदालतसँग पूव� �वीकृती �लएरमा� 

�नय��णमा �लन स�ने कानूनी �यव�था29 भएको हुँदा �य�तो �वीकृतीको 

ला�ग अदालतमा �नवेदन �दन आएमा �यायाधीशले �नय��णमा �लनपुन� 

आव�यकता र औिच�यतासमेत हेर� बालबा�लकालाई �नय��णमा �लदा 

पालन गनु�पन� कानूनी �यव�था र काय��व�धह� अवल�बन गर� 

बालबा�लकालाई �नय��णमा �लने अनमु�त �दान गनु� पद�छ।  

ख. बालबा�लकालाई �नय��णमा �लनेः बालबा�लकालाई कुनै कसूरज�य 

आरोपमा अनसु�धान अ�धकार�ले �नय��णमा �लन ु पदा� र �नय��णमा 

�लएकालाई �नगरानी क�मा रा� ु पदा� �न�न अनसुारको कानूनी 

�यव�थाह� पालन गनु� पद�छ।  

 कुनै प�न �यि�लाई प�ाउ भएको कारण 

स�हतको सूचना न�दई थनुामा नरािखने। 

 कुनै प�न �यि�लाई प�ाउ परेको समय 

देिखनै आफूले रोजेको कानून �यवसायीसँग 

स�लाह �लन पाउने तथा कानून 

�यवसायी�ारा पपु�� गन� हक हनुेछ।�य�तो 

�यि�ले आ�नो कानून �यवसायीसँग 

नेपालको 

सं�वधानको धारा 

(२०) 

 

 
29 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) (३) र (४) 
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गरेको परामश� र �नजले �दएको स�लाह 

गो�य रहने। 

 कुनै अ�भयोग लागेको �यि�लाई �नजले 

गरेको कसूर �मािणत नभएस�म कसूरदार 

नमा�नने। 

 कुनै कसूरको अ�भयोग लागेको �यि�लाई 

आ�नो �व�� सा�ी हनु बा�य नपा�रन।े 

 ��येक �यि�लाई �नज �व�� ग�रएको 

कारवाह�को जानकार� पाउने हक हनुे। 

 असमथ� प�लाई कानूनबमोिजम �नःश�ुक 

कानूनी सहायता पाउने हक हनुे। 

 कसूरज�य काय�को सूचना �ा� भएमा 

अनसु�धान अ�धकार�ले यथाशी� सो कसूरको 

स�ब�धमा अनसु�धान �ार�भ गनु�पन�। 

�यसर� अनसु�धान गदा� आरोप लागेको 

बालबा�लकालाई �नय��णमा न�लई नहनुे 

देखेमा �नय��णमा �लन स�ने। 

 �नय��णमा �लइएको बालबा�लकालाई 

�नय��णमा �लइरहन आव�यक नदेिखएमा 

�नजको प�रवारको सद�य, संर�क वा 

निजकको नातेदारलाई िज�मा लगाउन ु

पन�।  

 कुनै बालबा�लकालाई �नय��णमा �लएमा 

अनसु�धान अ�धकार�ले सो कुराको जानकार� 

�नजको प�रवारको सद�य, संर�क वा 

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को 

दफा २१ 
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निजकको नातेदारलाई �दन ुपन�।  

 अनसु�धान अ�धकार�ले बालबा�लकालाई 

�नय��णमा �लँदा अ�धक बल �योग गन� 

नपाउन।े तर बालबा�लकालाई �नय��णमा 

�लन आव�यक पन� �यूनतम बल �योग गन� 

बाधा नपन�।  

 �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई नेल 

हतकडी लगाउन वा एका�त कारावासमा 

रा� नहनु,े  

 बालबा�लकालाई सादा पोसाकका 

सरु�ाकम�ले मा� �नय��णमा �लन ुपन�  

 �नय��णमा �लन ुपूव� आ�नो प�रचय �दएर 

�नय��णमा �लन ु परेको कारणस�हतको 

जानकार� गराउन ु पन�, लगायतका 

�यव�थाह� पालन गरेर मा� �नय��णमा 

�लन ुपन�। 

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को 

दफा ४२ र 

बाल �याय स�पादन 

(काय��व�ध) 

�नयमावल�, २०७६ 

�नयम ७ 

 कसूरज�य काय�को आरोप लागेको 

बालबा�लकाको शार��रक अव�था, उमेर, 

कसूरज�य काय� गदा�को प�रि�थ�त वा 

�नगरानी क�को अव�थालाई �यानमा 

रा�दा �नजलाई �नगरानी क�मा रा� 

उपय�ु छैन भ� े बाल अदालतलाई 

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को 

दफा २१ 



54 | इजलास पिु�तका (बाल�ववाह), २०७६ 

लागेमा बाल अदालतले खोजेको बखत 

उपि�थत गराउने शत�मा �य�तो 

बालबा�लकालाई �नजको बाब,ु आमा, 

प�रवारका अ�य सद�य वा संर�क र 

�नजह� नभए बालबा�लकाको हक�हतको 

संर�ण गन� काय�मा संल�न सामािजक 

सं�था वा बाल सधुार गृहको िज�मा लगाई 

म�ुाको अनसु�धान गन� आदेश �दन 

स�ने। 

 

ग. ज�र� प�ाउ पूज� �वीकृत गन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हताले 

गरेको �यव�था अनसुार अनसु�धान गन� �नकायले कुन ै बालबा�लकालाई 

बाल�ववाहको आरोपमा अनसु�धान गन� �योजनको ला�ग त�काल 

�नय��णमा �लएको भएमा म�ुा हेन� अ�धकार� सम� उपि�थत गराई ज�र� 

प�ाउ पूज� �वीकृत गर� मा� थप अनसु�धान गन� काय� �ार�भ ग�रन ुपन� 

कानूनी �यव�था रहेको छ। तर बालबा�लकाको स�ब�धमा भने 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ लागू भएको अव�था हुँदा 

बालबा�लकास�ब�धी ऐनले गरेको �यव�था नै लागू ह�ुछ। तथा�प 

बालबा�लकास�ब�धी ऐनमा उ�लेख नभएका काय��व�धका कुराह� भने 

सं�हता अनसुार नै हनुे हुँदा दबैु कानूनी �यव�थामा हेनु� ज�र� छ।  

 

 कसूर गन� �यि� त�काल प�ाउ नभएमा 

वा �य�तो �यि� भा�ने उ�कने वा �नजले 

�माण दसी वा सबदु न� गन� मना�सव 

कारण भएमा �य�तो �यि�लाई त�कालै 

ज�र� प�ाउ पूज� जार� गर� प�ाउ गर� 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ दफा ९ 

(६) तथा (७) 
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�वीकृ�तको ला�ग प�ाउ परेको �यि�स�हत 

म�ुा हेन� अ�धकार�सम� पेश गनु�पन�।  

 ज�र� प�ाउ पूज� जार� गर� कुनै �यि� 

प�ाउ भएकोमा म�ुा हेन� अ�धकार�बाट 

�वीकृ�त �ा� नगर� �य�तो कसूरसँग 

स�बि�धत अ�य अनसु�धानस�ब�धी 

कारवाह� गन� नस�कने।  

 ज�र� प�ाउ पजु�को आधारमा कुनै 

बालबा�लकालाई �नय��णमा �लएको भएमा 

�य�तो ज�र� प�ाउ पूज� �वीकृत गन� 

अ�धकार� सम� बालबा�लकालाई उपि�थत 

गराएको हनुपुन�। 

 

उ�लेिखत �यव�था अनसुार कुनै बालबा�लकालाई त�काल 

ज�र� प�ाउ पूज� जार� गर� �नय��णमा �लइएको र �य�तो प�ाउ पूज� 

�वीकृतीका ला�ग अदालतमा �याएमा �यायाधीश वा ज�र� प�ाउ पजु� 

�वीकृत गन� अ�धकार�ले बाल�हतको ला�ग �न�न कुरामा �यान �दने र 

�नद�शन गनु� पद�छ। 

 बालबा�लका �व��को उजरु� र सोको 

अनसु�धान गदा� बालबा�लकालाई 

�नय��णमा राखी रा� ु ज�र� नदेिखएमा 

त�काल �नजको अ�भभावक, संर�क वा 

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को 

दफा २१ (२) 
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िज�मा लगाई अनसु�धान गन� �नद�शन 

�दन स�कने।  

 

घ. अनसु�धानस�ब�धी �वशेष �यव�था 

बालबा�लकास�ब�धी ऐनले बालबा�लका संल�न भएको म�ुाको 

अनसु�धान गन� स�ब�धमा �वशेष �यव�थाह� गरेको छ। बालबा�लकालाई 

फरक ढंगले �यवहार गनु�पन�, बालमै�ी वातावरणमा कारवाह� र सनुवाई 

गनु�पन�, भरसक थनुामा नराखी म�ुाको कारवाह� गनु�पन�, सजायमा छुट हनु े

गर� वा बालबा�लकाको सधुार हनुे गर� ई�साफ गनु�पन� ज�ता धेरै कुराह� 

समा�हत ह�ुछन। ज�तैः 

 

 �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 

भएता प�न नेपाल सरकारले बालबा�लका 

उपर आरोप लागेको कसूरज�य काय�को 

अनसु�धान गन� छु�ै एकाई गठन गन�। 

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को 

दफा २३  

 उ� छु�ै ईकाई गठन नभएस�म नेपाल सरकारले िज�ला �हर� 

काया�लयमा काय�रत बाल�यायस�ब�धी ताल�म �ा� कम�चार�लाई 

सो काय� गन� तो�न स�ने �यव�था रहेको छ।  

 बालबा�लकाको म�ुा अनसु�धान, अ�भयोजन 

तथा सनुवाई गदा� बालमै�ी वातावरणमा 

गनु�पन�।  

बालमै�ी वातावरण भ�ाले बालबा�लकाको 

उमेर, प�रप�वता र मनो�व�ान सहुाउँदो 

�यवहार स�झन ुपन�।  

बालबा�लकाले ब�ुने भाषाको �योग, 

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को 

दफा २६ (ज) 
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�ासर�हत वातावरणको �सज�ना, आमा बाब ु

वा प�रवारको अ�य सद�य वा संर�कको 

उपि�थ�त, बालबा�लकाको बैयि�क 

आव�यकताको स�बोधन र आव�यकता 

अनसुार सहजकता�को उपल�धता लगायतको 

अव�था स�झन ुपन�।  

 कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लका 

उपर लागेको बाल�ववाहस�ब�धी कसूरको 

अनसु�धान हुँदा अनसु�धान, अ�भयोजन 

कारवाह� सनुवाई वा �कनारा लगाउँदाको 

�य�ता बालबा�लकाको छु�ै मनोसामािजक 

वा मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदन तयार 

गन� लगाउन ुपन�। 

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को 

दफा ४५ 

 

ङ. �नय��ण एवम ्�नगरानी क�मा रा�से�ब�धी ���या  

कसूरज�य काय�को अ�भयोग लागेका बालबा�लकालाई अनसु�धान 

गन� अ�धकार�ले �नय��णमा �लए प�ात ्म�ुा हेन� अ�धकार�सम� उपि�थत 

गराउने। �नजलाई �नगरानी क�मै राखी म�ुाको अनसु�धान गनु�पन� भएमा 

म�ुा हेन� अ�धकार�सम� सोह� �यहोरा साथ �वीकृतीको ला�ग पेश गर� 

म�ुा हेन� अ�धकार�ले अनमु�त �दएमा �नजलाई �नगरानी क�मा बालमै�ी 

वातावरणमा रा�पुन� कानूनी �यव�था रहेको छ। �नगरानी क�मा रा�दा 
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र �नगरानी क�मा राखी अनसु�धान गदा� अवल�बन गनु�पन� केह� 

���याह� �न�न अनसुार छ।  

 अनसु�धान अ�धकार�ले बालबा�लकालाई 

�नय��णमा �लए प�ात ् त�काल 

�नजको अ�भभावकलाई खबर गनु�पन�।  

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को दफा 

२१ (३) 

 बालबा�लकालाई �नगरानी क�मा 

�नय��णमा रा�दा बालमै�ी 

वातावरणमा रा�पुन�। 

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को दफा 

२२ 

 बालबा�लकाको उमेर यक�न हनुे �माण 

संकलन भए वा नभएको हेर� नभएमा 

संकलन गन� �नद�शन �दन ुपन�। 

 य�द बालबा�लकाको उमरे य�कन हनु े

कुनै �माण फेला नपरेमा �च�लत 

कानूनबमोिजम उमेर य�कन गन� 

���या अवल�बन गनु�पन�।  

बालबा�लकाको उमेर कायम गन� 

आधारः बालबा�लकाको उमेर कायम 

गदा� देहायका कुरालाई आधार 

मा�ननेछ :– 

 अ�पतालबाट जार� भएको 

बालबा�लकाको ज�मदता�मा उि�लिखत 

ज�म �म�त, 

 �थानीय पि� जका�धकार�को 

काया�लयबाट जार� भएको ज�मदता� 

�माणप�मा उ�लेख भएको ज�म �म�त, 

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को दफा 

८३ 
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 �व�ालयको चा�र��क �माणप�मा 

उि�लिखत ज�म �म�त वा �व�ालयमा 

भना� हुँदाका बखत उ�लेख गरेको ज�म 

�म�त, 

 अ�पतालबाट �मािणत उमेरस�ब�धी 

�माणप�मा उि�लिखत �म�त, 

 �माणप� प�न नभएमा ज�मकु�डल�, 

िचना, �टपोट, बालबा�लकाको बाब ु

आमा, संर�क वा प�रवारका अ�य 

सद�यले खलुाई �दएको उमेर वा य�तै 

अ�य स�ब� �माण। 

उमेर कायम गन�ः  

 बालबा�लकाको उमेर कायम गदा� 

उमेरको स�ब�धमा द�ुवधा कायमै 

रहेमा उमेर पर��ण गन� स�ुवधा 

उपल�ध भएको सरकार� अ�पतालबाट 

उमेर पर��ण गराउने। 

 सरकार� अ�पताल नभएको अव�थामा 

सोह� िज�ला वा निजकैको िज�लामा 

अवि�थत उमेर पर��ण गन� स�ुवधा 

उपल�ध भएको अ�य अ�पतालबाट 

समेत उमेर पर��ण गन� बाधा नपन�। 

बाल �याय स�पादन 

(काय��व�ध) 

�नयमावल�, २०७६ 

को �नयम ३७ 
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 कानूनी तथा मनोवै�ा�नक परामश�को 

स�ुवधा उपल�ध गराउन ुपन�।  

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को दफा 

२१ (५) 

 बालबा�लकालाई बय�कह�बाट अलग 

�नगरानी क�मा रा� े �यव�था 

�मलाउन ुपन�।  

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को दफा 

२२ 

 बालबा�लकाले गोप�नयताको अ�धकार 

�ा� गद�छन। बालबा�लकाको प�हचान, 

प�रचया�मक �ववरण तथा �नजको 

�यि�गत �ोफाईललाई गोपनीय 

रा�पुन�।  

बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५ को दफा 

११ तथा दफा ७८ र 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध �नयमावल�, 

२०७५ को �नयम 

६५ 

 �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई 

र�तपूव�कको थनुवुा पूज� �दन ुपन�।  

 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा १३ 

बालबा�लकालाई �नय��णमा �लँदा र �नगरानी क�मा रा�दा 

उपि�थत बालबा�लकाको हक�हत र सव��म �हतको ला�ग आव�यक 

जनुसकै कुरा सो�न र अ�भलेखीकरण गन� स�क�छ।  

च. �यादथप ���याः 

 बाल�ववाह म�ुामा अनसु�धानको ला�ग �नय��णमा �लई �नगरानी 

क�मा रािखएको बालबा�लकाको हकमा �नजलाई �नगरानी क�मै राखी 

म�ुाको अनसु�धान गनु�पन� भएमा अ�भयोजन अ�धकार� माफ� त ् म�ुा हेन� 

अ�धकार�सम� �याद थप गन� �याएको अव�थामा म�ुा हेन� अ�धकार�ले 

�यादथपस�ब�धी �च�लत कानूनी �यव�था र बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 
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207५ ले गरेको �वशेष �यव�थाह� समेतलाई �वचार गर� �यादथप गनु� 

पद�छ।  

�यादथप स�ब�धमा �च�लत कानूनी �यव�थाह� 

 कुनै �यि�लाई कसूरको अनसु�धानको ला�ग 

प�ाउ गरे प�ात ् चौ�वस घ�टा�भ� 

ज�तस�दो चाँडो म�ुा हेन� अ�धकार� सम� 

उपि�थत गराउन ुपन�। 

 कुनै �यि�लाई चौ�वस घ�टाभ�दा बढ� 

थनुामा रा�पुन� भएमा अनसु�धान अ�धकृतले 

�यसको आधार र कारण खुलाई सरकार� 

वक�ल काया�लय माफ� त ्म�ुा हेन� अ�धकार� 

सम� अनमु�तको ला�ग �नवेदन �दनपुन�। 

 अनसु�धान अ�धकृतले अनमु�तको �नवेदन 

�दँदा �हरासतमा रहेको �यि� उपर लागेको 

अ�भयोग, �यसको आधार, �हरासतमा रा�पुन� 

कारण र बयान भैसकेको भए सोको 

�यहोरासमेत �प�ट उ�लेख गनु�पन�। 

 �हरासतमा बसेको �यि�ले चाहेमा शार��रक 

जाचँको ला�ग �नवेदन �दन स�ने। 

 म�ुा हेन� अ�धकार�ले �हरासतमा रा� ेआदेश 

�दँदा कारण स�हतको पचा� खडा गनु� पद�छ। 

 बालबा�लकालाई कसूरको �कृ�त हेर� 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

१४ 
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अनसु�धान अ�धकार�ले थनुामा नराखी 

अनसु�धान गन� मना�सब देखेमा सोको कारण 

खलुाई पचा� खडा गर� तारेखमा राखी 

अनसु�धान गन� स�ने। 

 �नय��णमा �लइएको बालबा�लकालाई बाल 

अदालतको अनमु�तले एक पटकमा पाँच �दनमा 

नब�न ेगर� ए�ाईस �दनस�म �नगरानी क�मा 

रा� स�कने। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ दफा 

२१ (७) 

�याद थप स�ब�धमा बालबा�लकास�ब�धी ऐनले गरेको �वशेष 

�यव�थाह� 

 बालबा�लकाको शार��रक अव�था, उमेर, 

कसूरज�य काय� गदा�को प�रि�थ�त वा 

�नगरानी क�को अव�थालाई �यानमा रा�दा 

�नजलाई �नगरानी क�मा रा� उपय�ु छैन 

भ�े बाल अदालतलाई लागेमा बाल अदालतले 

खोजेको बखत उपि�थत गराउने शत�मा 

�य�तो बालबा�लकालाई �नजको बाब,ु आमा, 

प�रवारका अ�य सद�य वा संर�क र �नजह� 

नभए बालबा�लकाको हक �हतको संर�ण गन� 

काय�मा संल�न सामािजक सं�था वा बालसधुार 

गहृको िज�मा लगाई म�ुाको अनसु�धान गन� 

आदेश �दन स�न।े  

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ दफा 

२१(८) 

  अनसु�धान अ�धकार�ले �नय��णमा 

�लइएका बालबा�लकालाई सोधपछु गदा� 

�नजको बाबआुमा संर�क वा बालक�याण 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 
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अ�धकार� वा कानून �यवसायीको उपि�थ�तमा 

बालमै�ी वातावरणमा गनु�पन� कानूनी �यव�था 

हुँदा सो ���या अवल�बन गरे वा नगरेको।  

दफा २१ (९) 

�यादथपस�ब�धी ���याको ला�ग �च�लत कानूनी �यव�थाह� हेदा� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ ले सामा�य कानूनको �पमा 

गरेका �यव�थाह� र बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले �वशेष 

कानूनको �पमा गरेका �यव�थाह� धेरैजसो समान रहेको भएता प�न केह� 

�यव�थाह� भने फरक पाइ�छन।् ज�तैः सामा�य कानूनले अनसु�धानको 

�योजनको ला�ग अदालतको अनमु�तले २५ �दन �हरासतमा रा� स�ने 

�यव�था गरेको छ भने बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले २१ �दनको 

समय �समा �नधा�रण गरेको पाइ�छ। �यसैले बालबा�लका संल�न भएको 

बाल ईजलासले हेन� म�ुामा अनसु�धान �योजनको ला�ग २१ �दन थनुामा 

रा� े र अ�य काय��व�धह� �वशेष ऐन वा सामा�य ऐनले �नधा�रण गरे 

अनसुार अनसुरण गनु�पन� ह�ुछ। अनसु�धान अ�धकार�ले बालबा�लका 

संल�न भएको म�ुामा �यादथपको ���या �ार�भ गदा� �न�न कुराह�मा 

�यान �दन ुपद�छ।  

 �यादथपको ला�ग पेश ग�रएको बालबा�लका स�हतको �म�सलमा 

�नज बालबा�लकालाई �नय��णमा �लईएको समय, �थान, कारण र 

�माणह� पया�� �पमा संकलन भएको हनुपुन�  

 बालबा�लकालाई �नगरानी क�मा रा�दा उपल�ध गराउन ुपन� सेवा 

स�ुवधाह� उपल�ध गराए वा नगराएको हेनु� पन�। 

 �नय��णमा �लइएका बालबा�लकाको �वा��य पर��ण गर� सो को 
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��तवेदन �म�सल संल�न गरे नगरेको। 

 �नय��णमा �लइएको बालबा�लकालाई स�भव भएमा बाल मनो�व� 

वा बाल�हतस�ब�धी काम गन� �यि�सँग स�पक�  गराई आव�यक 

परामश� सेवा उपल�ध गराए वा नगराएको। 

 बालबा�लकाले स�पक�  गन� चाहेको �नजको अ�भभावक, संर�क वा 

नातेदार वा कानून �यवसायीसँग स�पक�  गराए वा नगराएको। 

 कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लका उपर 

लागेको आरोपको अनसु�धान, अ�भयोजन, 

कारवाह� सनुवाई वा �कनारा गन� �योजनको 

ला�ग छु�ाछु�ै मनोसामािजक तथा 

मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदन तयार गनु�पन� 

कानूनी �यव�था हुँदा सो ���या श�ु गरे वा 

नगरेको।  

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

४५ 

उि�लिखत कुराह�को अ�ययन वा अवलोकन प�ात ् �नज 

बालबा�लकासँग स�बाद गर� �नजको बोल� �यवहार आचरण, सेवा 

स�ुवधाको उपल�धता, शार��रक तथा मान�सक अव�थाको सामा�य आकलन 

गर� �यादथप गन� उपय�ु लागेमा म�ुा हेन� अ�धकार�ले कानूनबमोिजम 

�याद थप गर� �दन ुपन� �यव�था रहेको छ। �याद थपको ला�ग पेशहनु 

आएको �नवेदनमा सरकार� वक�लले के क�तो आधार र कारण उ�लेख 

गरेको हेर� अनसु�धान अ�धकार�लाई आव�यक �नद�शन �दन ुपद�छ। 

  

४.२ दो�ो चरण: अ�भयोग दायर� र सनुवाइ  

यो चरणमा अ�भयोजन अ�धकार� (सरकार� वक�ल) ले अदालतमा 

अ�भयोगप� दायर गन� र अदालतले सो उपरको सनुवाईको ���या �ार�भ 

गन� ग�र�छ। अतः अ�भयोगप�को ढाँचा क�तो हनुे अ�भयोगप�मा के 
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क�ता कुराह� खलुाउन ुपन� भ�े �वषय प�न बालअदालत (ईजलास) मा 

ब�ने �यायाधीशले जा�नरा� ु ज�र� छ। अ�भयोगप� दायर भए प�ात ्

म�ुाको सनुवाई कसर� गन� के क�ता कुरामा �वशेष �यान �दन ुपद�छ भ� े

कुरा मह�वपूण� छ। के क�ता ���या अवल�बन गनु� पद�छ भ� े

स�ब�धमा �न�न कुराह� समेत �वचार गनु� पद�छ।  

क. अ�भयोग दायर� र दता� ���या  

मलुकु� फौ.दार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ३२ ले 

अ�भयोग प� दायर गन�स�ब�धी �यव�था गरेको छ। मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ को प�र�छेद ११ (दफा १७१ देिख १७६ स�म) मा 

�ववाहस�ब�धी कसूरको �यव�था ग�रएको छ। दफा १७३ ले बाल�ववाह 

गन� नहनुे य�द कसैले बाल�ववाह गरे गराएमा उ� कसूरज�य काय� गन� 

गराउने दवुैलाई तीनवष�स�म कैद र तीसहजार �पैयाँस�म जर�वाना गन� 

�यव�था सं�हताले गरेको पाइ�छ। साथै काय��व�ध सं�हताको दफा २ ले 

सं�हताको अनसूुची १ �भ� पन� कसूरज�य काय�ह� फौजदार� कसूर मा�नने 

�यव�था गरेको छ। अनसूुची १ अ�तग�तका फौजदार� म�ुाह� 

अ�भयोगप�को �पमा सरकार� वक�लले नेपाल सरकार वाद� भई 

अदालतमा दायर गन� �यव�था सं�हताको दफा ४३ ले गरेको छ। अतः 

अ�भयोग प�मा के क�ता कुराह� खलुाईएको हनु ु पद�छ र अ�भयोग 

प�को दायर� प�ात ् बाल अदालत (ईजलाशले) के क�ता ���या ह� 

अवल�बन गनु�पद�छ भ�े �वषयमा जानकार हनुपुद�छ।  

 �े�तेदारले अदालतमा दायर हनु आएको 

अ�भयोग प� लगाएतका कागजातह� ठ�क 

िज�ला 

अदालत 
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द�ु�त भए नभएको हेर� जाँची दता� गन� 

आदेश �दने कानूनी �यव�था रहेको हुँदा 

स�बि�धत म�ुा दायर� फाँटले अ�भयोग 

प�साथ पेश हनु आएका �म�सल, कागजात 

तथा दसी लगायत सबै �यहोरा त�कालै �ज ु

गर� िज�मा �लई �े�तेदार सम� पेश गनु�पन�। 

 अ�भयोगप�साथ उपि�थत गराईएका 

बालबा�लकालाई िज�मा �लने र बालमै�ी 

क�मा रा�।े 

 बालबा�लका लगायत �नजको प�रवार एवम ्

आफ�तको प�हचान गो�य रा� े ���या 

अवल�बन गरे वा नगरेको हेर� नभएमा 

त�काल सो काय� गन� लगाई मा� �म�सल 

िज�मा �लने। 

 फरार रहेका �यि�को प�हचान, स�पक�  

मा�ययम, ह�ुलया लगायत वतनसमेतको पूरा 

�ववरण उ�लेख भए नभएको हेर� नभए 

खलुाउन लगाउने। 

 अ�भयोगप� साथ पेश ग�रएको दसीको सामान 

�ज ुगन� र िज�मा �लने।  

�नयमावल�, 

२०७५ को 

�नयम १० 

 अ�भयोगप�मा अ�भयोग लगाईएको 

अ�भय�ुको नाम, थर, ठेगाना, ह�ुलया, उमेर, 

पेशा, बाब ु आमा वा प�त प�ीको नामसमेत 

उ�लेख गनु�पन� �यव�था रहेको। 

 तर बालबा�लकाको हकमा �नजको स�पूण� 

मलुकु� 

फौजदार� 

काय��व�ध 

सं�हता, 

२०७४ को 
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�ववरण खु�ला �पमा उ�लेख नगर� 

बालबा�लकाको सांके�तक नाम तथा उमेर 

उ�लेख ग�रएको हनुपुन�।  

दफा ३२ 
 

 अ�भय�ुको वा�त�वक प�हचान ख�ुने �ववरण �नजको फोटो, 

नाग�रकता वा राहदानी, सवार� चालक ईजाजतप� वा अ�य 

प�रचय ख�ुने अ�य कागजात प�न पेश गनु�पन�।  

तर बालबा�लकाको केशमा क�तपय प�रचया�मक �ववरणका 

कागजात हनुे अव�थै नहनुे हनुाले र भए प�न प�हचान ख�ुने 

कागजात �म�सल संल�न गनु� आव�यक नहनुे।  

 अ�भय�ुको दवुै हातको चोर� औलंाको छापह�।  

तर बालबा�लकाको हकमा �नजले गरेको कसूरज�य काय�को 

अ�भलेख रा� ुनहनुे र पटकेको गणना प�न नहनुे हुँदा य�तो 

अ�भलेख राखी रहन ुआव�यक नहनुे।  

 कसूरसँग स�ब�धीत सूचनाको �यहोरा र कसरुस�ब�धी �ववरण 

 कसूर �माणीत हनुे दसी �माणह� 

 अ�भय�ु उपर लगाइएको अ�भयोग र �यसको आधार र 

कारणह� 

 �योग हनुपुन� स�बि�धत कानून र सजाय मागदावीको कुरा  

 पी�डतलाई ��तपू�त� भराई �दनपुन� भए ��तपू�त�को रकम 

 अ�भयोगप�मा खलुाउन ुपन� कसूरको �कृ�तसँग स�बि�धत 

अ�य आव�यक कुरा भए �यसको �ववरण 

 बाल�ववाहमा बालबा�लका उपर अ�भयोग लगाइएकोमा �नजले 
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प�हले कुनै कसूर गरेको वा सजाय पाएको रहेछ भने प�न सो 

�यहोरा उ�लेख गनु� हुँदैन।  

 अ�भयोग लागेको बालबा�लका उपरको अ�भयोग, कसूर एवम ्

सजायको �कृ�तसमेत खलुाई �नजको अ�भभावक तथा कानून 

�यवसायीलाई उपल�ध गराउन ुपद�छ। 

 बाल�ववाहको कसूरमा आरो�पत बालबा�लकाले 

कसूर �वीकार गर� अनसु�धानमा सहयोग 

प�ु याएमा �नजलाई कानूनबमोिजम हनुे 

सजायमा �नज बालबा�लकाले प�ु याएको 

सहयोगको अव�था हे�र प�चीसदेिख पचास 

��तशतस�म छुटसमेतको माग गर� अनसु�धान 

अ�धकार�ले सरकार� वक�ल सम� �सफा�रस 

गन� स�न।े  

यो िजक�रको सौदावाजी (Plea Barganing) को 

�यव�था हो। नेपालको �या�यक �णाल�मा यो 

नवीनतम प��त हो। यो ���या अवल�बन गन� 

अनसु�धान अ�धकार� तथा अ�भयोजन अ�धकार�को 

संय�ु �यासबाट मा� स�भव छ। 

बालबा�लकास�ब�धी म�ुामा यो कानूनी �यव�थाको 

�योग हनु सकेमा यसले �या�यक नया ँ अ�यासको 

स�ुवात गन� सहयोग प�ु याउँदछ।  

मलुकु� 

फौजदार� 

काय��व�ध 

सं�हता, 

२०७४ को 

दफा ३३ 

 

ख. बाल अदालत गठन र �यव�थापन  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३० ले बाल 

अदालतको गठनस�ब�धी �यव�था गरेको छ। नेपाल सरकारले 
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�यायप�रष�को �सफा�रसमा आव�यक सं�यामा बालअदालत गठन गन� 

स�ने र �य�तो बाल अदालत गठन नभएस�मको ला�ग बाल अदालतबाट 

हे�रने कसूरज�य काय�को कारवाह�, सनुवाई र �कनारा गन� ��येक िज�ला 

अदालतमा बाल ईजलास गठन ग�रने �यव�थासमेत गरेको पाइ�छ। बाल 

ईजलाशमा �यायाधीश समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल �वशेष� रहने 

�यव�थासमेत सोह� दफाले गरेको पाइ�छ। साथै कुनै कसूरज�य काय�मा 

बालबा�लका स�हत उमेर पगेुका �यि� संल�न भएमा बालबा�लकाको 

हकमा छु�ै �म�सल खडा गर� बाल अदालतबाट कारवाह�, सनुवाई र 

�कनारा गनु�पन� कानूनी �यव�था प�न दफा ३० ले गरेको पाइ�छ। बाल 

अदालत �यव�थापन एवम ् स�ालन स�ब�धमा �वचार गनु�पन� कुराह� 

�न�न अनसुार छन। 

 बाल अदालतमा दायर भएको म�ुा 

कारवाह�को �ममा बालबा�लकाको उमेर १८ 

वष� पूरा भए प�न �य�तो म�ुा बालअदालतबाट 

कारवाह�, सनुवाई र �कनारा गन� 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

३२ 
 

 बाल अदालतले बालबा�लकाको उमेर र 

�नजको प�रप�वतालाई समेत �वचार गर� 

बालमै�ी वातावरणमा म�ुाको सनुवाई 

गनु�पन�।  

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

३४ 
 

 म�ुाको सनुवाई गदा� बालबा�लकालाई सहभागी गराउन ुपन� र 

�नजलाई आ�नो भनाई �वत�� �पले भ�े अवसर �दान गनु�पन�। 

 बालबा�लका मलुकु� फौजदार� बालबा�लका 
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उपरको म�ुाको 

सनुवाई तथा 

कारवाह� ब�द 

ईजलासमा गन�। 

काय��व�ध 

�नयमावल�, 

२०७५ को 

�नयम ६३ 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

३५ 
 

 बालबा�लकको म�ुा ब�द ईजलाशमा सनुवाई हुँदा स�बि�धत 

बालबा�लका, �नजको प�रवारका सद�य वा संर�क, पी�डत, 

सरकार� वक�ल, स�बि�धत कानून �यवसायी र बाल अदालतले 

अनमु�त �दएका �यि�मा� �वेश गन� पाउन।े 

 

ग. म�ुाको कारवाह� र सनुवाई 

बाल अदालत (ईजलास) को गठन र �यव�थापन प�ात ् बाल 

ईजलाशमा कारवाह� �ार�भ गनु� पद�छ। बालबा�लकाको म�ुामा कारवाह� 

र सनुवाई गदा� अ�य उमेर पगेुका �यि�को हकमा भ�दा फरक 

���याह� अवल�बन गनु�पन� ह�ुछ।�माणको �व�षेण, कानूनको �योग र 

�नण�यका आधारह� फरक नहनुे भएता प�न कारवाह�का ���याह�मा भने 

केह� �वशेष �ा�थमकता र �व�वधता भने कानूनले नै �नधा�रण गर� �दएको 

पाइ�छ। �य�ता फरक र �वशेष �यव�थाह�बारे प�न जानकार� रा� ु

उपय�ु ह�ुछ। 

 बालबा�लका �व�� अ�भयोगप� दायर भएप�छ 

बालअदालत वा बाल ईजलासले �य�तो 

अ�भयोगप� र त�स�ब�धी �लखत �माणको 

एकएक��त बालकको बाब ु आमा वा 

संर�कलाई त�ु�त उपल�ध गराउन ुपन�। 

बाल �याय 

स�पादन 

(काय��व�ध) 

�नयमावल�, 

२०७६ �नयम 

१२ 

 बालबा�लकाको म�ुामा कारवाह� र सनुवाई हुँदा बालबा�लका 
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�नजको अ�भभावक वा संर�कको उपि�थतमा 

मा� गन�।  

 बालबा�लकको संर�क वा अ�भभावक कोह� 

नभएमा वा भएर प�न उपि�थत नभएमा �नजको 

तफ� बाट ��त�न�ध�व गन� व�ैतनक कानून 

�यवसायीको सहयोग �लनपुन�। 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा २६ 

 बालबा�लका �व��को म�ुाको सनुवुाई गदा� 

बालबा�लकाको तफ� बाट कानून �यवसायीको 

उपि�थ�त �वना नगन�।  

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा ८० 

 सनुवुाइको सूचना खास गर� अ�भयोग लागेको बालबा�लका, 

पी�डत, �नजह�को कानून �यवसायी वा वैत�नक कानून �यवसायी 

वा �वषय �व� (समाजसेवी, बालमनो�व� वा बाल �वशेष�) लाई 

भरपद� मा�यमबाट �दनपुन�।  

 

बालबा�लकाको सव��म �हतमा हनुे गर� काय� स�पादन गनु� 

पछ�। के गदा� सव��म �हत ह�ुछ भ�े कुराको पूण� फेह�र�त तयार गन� 

नस�कने हुँदा �यायकता�ले �ववेक �योग गर� आव�यक ���या अवल�बन 

गनु�पद�छ।  

घ. म�ुाको �ारि�भक सनुवाई  

म�ुाको सनुवाई �ार�भ गनु�भ�दा प�हले �यायायीशले स�बि�धत 

�म�सलको अ�ययन गन� गनु�पन� ह�ुछ। �म�सल संल�न कागजात वा 
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�लखतह� �म�सल संल�न छ छैन हे�र सके प�छ म�ुाको सनुवुाइ श�ु 

ह�ुछ। कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई कानूनले नै सनुवुाइको 

�सल�सलामा बालबा�लकालाई केह� अ�धकार �दएको छ। ती 

अ�धकारह�का बारेमा जानकार� रा� न ुपद�छ।  

ङ. बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा अ�भयोग लागेका बालबा�लकाको 

सोधपछु/बयान र थनुछेक 

 बयान �वे�छाले गराउन ु पन� हनुाले कुन ै

बालबा�लकाले सो�धएको ��को जवाफ �दन 

नचाहेमा चपु लागेर ब�ने अ�धकार �नजलाई 

ह�ुछ भ�े कुराको जानकार� गराउन ुपन�।  

 बयान गन� कर लगाउन पाइँदैन।  

नेपालको 

सं�वधानको 

धारा (२०) 
 

 बालबा�लकाको म�ुाको सनुवाईको �ममा 

कानून �यवसायी अ�नवाय� �पमा हनुपुन�। 

 कानून �यवसायी नभएमा बालबा�लकाको 

म�ुाको कारवाह� तथा �कनारा लगाउने काय� 

नगन�।  

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा ८० 

 म�ुाको अ�भयोग, स�बि�धत �माण र कसूर 

�मािणत भएमा हनु स�ने सजायसमेत 

अ�भयोग लागेको ��तवाद�/बालबा�लकालाई 

�प�ट �पमा स�झाई बझुाई अ�भयोगप�मा 

�लईएको मागदाबी पढेर सनुाउन ुपन�।  

मलुकु� 

फौजदार� 

काय��व�ध 

सं�हता, 

२०७५ को 

दफा १२१ 

 कसूरज�य काय�को आरोपमा �नय��णमा 

�लइएको बालबा�लकालाई अनसु�धान 

अ�धकार�ले सोधपछु गदा� देहायबमोिजम 

बाल �याय 

स�पादन 

(काय��व�ध) 
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गनु�पन�छ:  

(क) बालबा�लका बयान �दन स�ने अव�थामा रहे 

वा नरहेको य�कन गन�,  

(ख) �नजको बाबआुमा, प�रवारको अ�य सद�य वा 

संर�क, बाल क�याण अ�धकार� वा कानून 

�यवसायीलाई रोहबरमा रा�,े  

(ग) �नजलाई सो�धएको कुराको उ�र �दन स�ने 

बालमै�ी वातावरण बनाइ सोधपछु गन�,  

(घ) स�बि�धत कसूरज�य काय�को आरोपमा 

बालबा�लकाको पा�रवा�रक तथा सामािजक 

प�ृभ�ूम र अ�य आव�यक कुराका स�ब�धमा 

सोधपछु गन�,  

(ङ) �नजले ब�ुने भाषामा गन�,  

(च) रातको समयमा सोधपछु नगन�,  

(छ) �दनमा सोधपछु गदा� एक पटकमा एक 

घ�टाभ�दा लामो समयस�म सोधपछु नगन�, 

(ज) कसूरमा सा�बत हनु ��ेरत नगन�,  

(झ) सोधपछुको �ममा बालमनो�व� वा 

समाजसेवीको आव�यकता परेमा सूचीकृत 

बाल मनो�व�, सामाजसेवीह�बाट आव�यक 

सेवा उपल�ध गराई पाउन बाल अदालत वा 

�थानीय बाल अ�धकार स�म�तलाई अनरुोध 

�नयमावल�, 

२०७६ को 

�नयम ८ 
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गन�,  

(ञ) साव�ज�नक �पमा सोधपछु नगन� र 

सोधपछुका ला�ग छु�ै कोठा वा �थानको 

�यव�था गन�। 

 बालबा�लकालाई बयान गराउँदा ब�द ईजलासमा बसाएर बयान 

गराउन ु पद�छ। साथै बयान गराउँदा रोहबरमा �नजको 

अ�भभावक वा संर�क प�न साथै रा� ुपद�छ। 

 

च. अ�भय�ुले कसूर ि�वकार गरेमा त�काल फैसला सनुाउन ुपन�  

कुनै अ�भय�ुले आफू उपर लागेको अ�भयोग ि�वकार गर� 

अदालतमा सा�वती बयान गरेमा अदालतले �नजको बयानको स�यता र 

�व�स�नयतालाई समेत �वचार गर� त�काल म�ुाको फैसला गन� स�दछ 

भ�े �यव�था भएको हुँदा बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा प�न बयानको ला�ग 

उपि�थत बालबा�लकाले �नजउपर लागेको कसूर ि�वकार गर� बयान 

गरेमा �नजको हकमा त�कालै फैसला गन� स�क�छ। 

 कुनै अ�भय�ुले �नज उपर लागेको कसूरको 

आरोप ि�वकार गर� अदालतमा सा�वती बयान 

गरेमा अदालतले �य�तो बयानको स�यता र 

�व�स�नयतालाई समेत �वचार गर� त�काल 

उ� म�ुाको फैसला गन� स�ने। 

तर अ�भय�ुले सा�वती बयान गरे ताप�न 

�म�सल संल�न �माण, कसूर गदा�को प�रि�थ�त 

वा अ�य कुनै कुराले �नजको सा�वती साँचो 

होइन भ�े �व�ास हनुे कुनै कारण भएमा 

अदालतले यस दफाबमोिजम म�ुा फैसला नगर� 

मलुकु� 

फौजदार� 

काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ 

दफा १२३ 
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कारणस�हतको आदेश पचा� खडा गर� म�ुामा 

थप �माण ब�ुन आदेश �दन ुपन�।  

आरो�पत कसूरमा सा�वती भएको अ�भय�ुले 

सजायमा छुट वा कमी हनुपुन� िज�कर �लएमा 

�यसस�ब�धी सबै कुरा खलुाई �नजको बयान 

�लई त�स�ब�धी �माण ब�ुन ुपन�। 

 

छ. थनुछेक ���या  

अ�भयोगप� साथ उपि�थत बालबा�लकाको बयान गदा� �नजले 

कसूर ि�वकार नगरेमा वा कसूर ि�वकार गरे प�न �व�सनीय नदेिखएमा र 

थप �माण ब�ुन ु पन� देिखएमा थनुछेक आदेश गनु� पद�छ। 

थनुछेकस�ब�धी ���या अवल�बन गदा� बाल अदालत (इजलास) ले �न�न 

काय��व�ध अबल�बन गनु� पद�छ। 

 अ�भयोगप� साथ उपि�थत गराईएका बालबा�लकाको बयान काय� 

समा� भए प�ात ्�नजको हकमा थनुछेकस�ब�धी ���या �ार�भ 

गनु�पन�।  

 थनुछेक �योजनको ला�ग कानून �यवसायी नभएमा त�कालै 

वतै�नक कानून �यवसायीलाई बालबा�लकाको तफ� बाट ��त�न�ध�व 

गन� जानकार� गराउन ुपन�। 

  सनुवुाई गदा� भरसक पी�डत र पीडक एकै �थानमा नराखी 

म�ुाको ग�भीरताको आधारमा अलग अलग राखी गनु�पन�।  

 स�म अदालत वा �या�यक �नकायबाट हनुे कारबाह�मा �व�छ 



76 | इजलास पिु�तका (बाल�ववाह), २०७६ 

सनुवुाईको स�ुनि�तता हनु ुप�हलो शत� हनुे हनुाले यसका ला�ग 

आव�यक �यव�था �मलाउन ुपन�।  

 बालबा�लकाको उमेर र �नजको 

प�रप�वतासमतेलाई �वचार गर� सनुवुाइलाई 

बालमै�ी वातावरणमा गनु�पन�।  

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा ३४ 

 थनुछेक आदेश गदा� बालबा�लकाले गरेको कसूरको गि�भय�ता, 

कसूर गदा�को अव�था, �नजको शार��रक, मान�सक तथा आ�थ�क 

अव�था, समाजमा पान� असर लगायतका कुराह� समेतलाई �वचार 

�नजको सव��म �हत हनुे गर� गनु�पन�। 

 १६ वष� उमेर पूरा नभएका बालबा�लकालाई 

जघ�य कसूर, ग�भीर कसूर वा पटके कसूर 

गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय ग�रने छैन 

भ�े कानूनी �यव�था रहेको हुँदा 

बाल�ववाहस�ब�धी कसूरमा हनुे सजाय 

तीनवष�स�म भ�े देिखँदा पूप��को ला�ग 

थनुामा नराखी म�ुाको सनुवुाई गनु�पन�।  

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा ३६ (७) 

 बालबा�लकालाई पपु��को ला�ग थनुामा ब�न 

नपन� गर� आदेश गदा� �नजको अ�भभावक 

तथा संर�कको िज�मा लगाई अदालतले 

सनुवाईको ला�ग तोकेको समयमा उपि�थत 

गराउने गर� कागज गराई �म�सल संल�न 

गनु�पन�। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

२४ (३) 

 बालबा�लकासँग म�ुाको पूप��को ला�ग धरौट� 

माग गन� नहनुे। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 
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२०७५ को दफा 

२४ (१) 

 अनसु�धान गन� �नकायले वा बाल अदालतले 

�योग गन� भाषा पी�डतले नब�ुन े भएमा 

�नःश�ुक दोभाषे, सा�े�तक भाषा �व� वा 

अनवुादकको स�ुवधा उपल�ध गराउने। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

२० (घ) 

 

ज. �दशा�तर गन� स�न े

बालबा�लकाह�ले ग�ती गद�नन। बालबा�लकाह�ले कुनै 

कसूरज�य काय� गदा� �य�तो काय� �नजह�ले �यसको प�रणाम बझेुर गरेको 

हुँदैनन।् बालबा�लकालाई �नजह�ले गरेको कसूरज�य काय�मा सजाय 

नगर� �नजह�लाई सधुार गनु� पद�छ भ�े मा�यताह� रहेका छन।् �य�तै 

गर�, कानून�ारा कसूरज�य काय� मा�नएको काय� गन� बालबा�लकालाई 

कानूनको �ववादमा परेको बालबा�लका भ�नने र �य�ता बालबा�लकालाई 

�यायको ���या मा �याउनभु�दा छोटो र �छटो माग��ारा �नजको �वषयमा 

�या�यक ���या अवल�बन गन� उपय�ु ह�ुछ भ�े मा�यताका साथ 

कानूनको �ववादमा परेको बालबा�लकालाई �या�यक ���या मा �दशा�तर 

गनु� पद�छ भ�े न�वनतम मा�यताह� �वक�सत भएका छन।्  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ देखी २९ स�म 

�दशा�तरस�ब�धी �यव�था गरेको छ।यस ऐनले तीन तहका �नकायह�ले 

�दशा�तर गन� स�ने �यव�था गरेको छ। �दशा�तर कसर� गन�, के क�तो 

म�ुाको �दशा�तर गन�, कसले गन� र यसको प�रणाम के ह�ुछ भ� े

स�ब�धमा लामो छलफल हनु स�दछ।तर ��ततु शीष�कमा बाल�ववाहको 
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कसूरज�य काय�मा संल�न भएको अ�भयोग लागेको बालबा�लकाको हकमा 

�दशा�तर कसर� र कसले गन� भ� े�वषय जानकार� रा� ुमह�वपूण� छ।  

 �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 

भएता प�न बालबा�लकाको सव��म �हतको 

ला�ग �दशा�तर गन� मना�सब देिखएमा 

सजायको अनपुातको आधारमा तो�कएको 

अ�धकार�ले कसूरज�य काय�को अ�भयोग 

लागेको बालबा�लकालाई �दशा�तर गन� �नण�य 

गन� स�न।े ज�तैः 

 पाचँ हजार �पैयाँस�म �वगो भएको वा दईु 

हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा एक म�हनास�म 

कैद हनु स�नेमा अनसु�धान अ�धकार�ले, 

 दशहजार �पैयाँस�म �वगो भएको वा पाचँहजार 

�पैयाँस�म ज�रवाना वा तीन वष�स�म कैद हनु 

स�नेमा सरकार� वक�लले, 

 ज�तसकैु �वगो भएको वा तीन वष�स�म कैद 

हनुस�ने म�ुामा बाल अदालतले। 

नोट : बाल�ववाहमा हनुे सजायको हद भनेको 

उमेर पगुेकालाई ३ वष� कैद र तीसहजार 

�पैया ँ ज�रवाना ह�ुछ। तर बालबा�लकालाई 

�नजको उमेरको आधारमा बढ�मा एक �तहाई 

अथा�त ्बढ�मा २ वष� कैद र ज�रवाना बढ�मा 

२० हजार हनु स�न े देिख�छ। अतः 

बाल�ववाहस�ब�धी म�ुाको �दशा�तर गन� 

अ�धकार सरकार� वक�ल तथा बाल 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा २७ 
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अदालतलाई रहेको देिख�छ। 

 

बालबा�लकाको म�ुा �दशा�तर गन� �न�न कुराह� 

�वचार गनु�पद�छ 

 बालबा�लकाले कसूरज�य काय� गरेको कुरा 

ि�वकार गरेको हनु ुपद�छ। 

 बालबा�लका �नजको बाब ु आमा प�रवारका 

सद�य वा संर�कको सहम�त हनुपुन�। 

 पी�डत प�को पनु�था�पना हनुे गर� �नजको 

सहम�त �ा� गनु�पन�। 

 कसूरको �कृ�त, कसूरज�य काय� गदा�को 

प�रि�थ�त, घटनाको गा�भीय�ता, बालबा�लकाको 

उमेर, प�रप�वता बौ��क�तर, पा�रवा�रक 

वातावरण र पी�डतलाई पगेुको ��त र �नजको 

पनु�था�पनालाई आधार मा�ु पन�।  

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा २८ 

�दशा�तर गदा� अवल�बन ग�रन े���या  

 बालबा�लकालाई पी�डतसँग मेल�मलाप वा 

समझदार� कायम गराउने। 

 बालबा�लकालाई ग�ती महसूस गन� लगाउन।े 

 बालबा�लका र �नजको अ�भभावकलाई 

आव�यक परामश� �दने। 

 बालबा�लकालाई सामदुा�यक सेवामा पठाउन।े 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा २९ 
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 बालबा�लकाको हेरचाह र संर�ण गन� कुनै 

सं�थामा पठाउने। 

 बालक�याण अ�धकार�को सपु�रवे�णमा रहने 

गर� बालबा�लकालाई छा�ने। 

 बालबा�लकालाई आमाबाब ु संर�क वा 

सं�थाको िज�मा लगाउन।े 

 बालबा�लकालाई कुनै ताल�म वा शैि�क 

काय��ममा सहभागी गराउने। 

यस �कार कुनै कसूरज�य काय�को आरोप लागेका 

बालबा�लकालाई �दशा�तर ग�रएमा �य�तो �ववादको अ��य हनुेछ। 

�दशा�तर प�ात ्�यो �ववादको औपचा�रक �या�यक ���या समा� भएको 

मा�न�छ।  

झ. वा�रस �नयिु�स�ब�धी ���या  

सामा�यतया अनसूुची १ र २ अ�तग�तको कसूरमा अ�भयोग 

लागेको �यि� अदालतको आदेशले थनुामा नबसी ता�रखमा बसेको रहेछ 

र �य�तो �यि� काबबुा�हरको प�रि�थ�त पर� ता�रखको �दन उपि�थत हनु 

नस�ने भएको अव�थामा प�न �नजले वा�रस�ारा म�ुामा ता�रख �लन 

पाउँदैन।  

तर अपवादको �पमा तीन वष� वा तीन वष�भ�दा कम सजाय हनु 

स�ने कसूरको अ�भयोग लागेको �यि�को हकमा भने काब ु बा�हरको 

प�रि�थ�तले तोकेको ता�रखको �दन उपि�थत हनु नस�न े भएमा सोह� 

�यहोरा खलुाई बा�रस रा� अनमु�तको ला�ग अदालतमा �नवेदन �दन स�न े

र अदालतले �यहोरा मना�सब देखेमा अव�ध तोक� वा नतोक� वा�रस 

�नयिु� गन� अनमु�त �दने कानूनी �यव�था मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा ९५ मा गरेको पाइ�छ।  
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बाल�ववाहस�ब�धी म�ुा प�न तीन वष�स�म कैद सजाय हनुे 

�कृ�तको म�ुा भएको र बालबा�लका उपर �य�तो कसूरको अ�भयोग 

लागेको अव�थामा �नजको हकमा त सो सजायको �नि�त ��तशत सजाय 

�वत कम हनु े हुँदा बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा अ�भयोग लागेको 

बालबा�लका त�काल थनुामा बसेको रहेनछ र ता�रखमा रहेछ भने �नज 

तो�कएको ता�रखमा काबबुा�हरको प�रि�थ�तले अदालतमा उपि�थत हनु 

नस�ने भएमा अदालतले उिचत र मना�सब देखेमा �नजलाई वा�रस माफ� त ्

ता�रख लगाएत अदालती ���या अवल�बन गन� अनमु�त �दन स�कन े

कानूनी �यव�था रहेको छ। 

ञ. बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा �माण प�र�ण 

बालबा�लका �व�� अ�भयोगप� दायर ग�रएको 

बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा थनुछेकको ���या पूरा भई ��तवाद� च�ुा भै 

सकेको अव�थामा म�ुामा �माण ब�ुने ���या त�कालै �ार�भ गनु� पद�छ। 

�माण ब�ुने वा �माण प�र�ण गन� �ममा बाल अदालतले �न�न 

कुराह�मा �वचार गनु� पद�छ। 

 अदालतमा दायर भएका म�ुाका सा�ी 

अदालतले तोकेको �दन स�बि�धत प� 

आफैले उपि�थत गराउन ुपन�।  

 बाल�ववाहस�ब�धी म�ुा मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हताको अनसूुची १ अ�तग�त पन� 

म�ुा भएको हनुाले सरकार� प�को सा�ी 

उपि�थत गराउँदा सरकार� वक�ल काया�लय 

मलुकु� फौजदार� 

सं�हता, २०७४ 

को दफा १०१ 

र मलुकु� 

फौजदार� 

काय��व�ध 

�नयमावल�, 
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माफ� त ्उपि�थत गराउन ुपन�। 

 �माण ब�ुने �ममा सव� �थम वाद� �यसप�छ 

��तवाद�को सा�ी गवाह ब�ुने काय�को थालनी 

गनु� पनु�।  

 सा�ी ब�ुन तोक�एको तारेखको �दन उपि�थत 

नहनुे सा�ीलाई वातेल गनु�पन�। तर काब ु

बा�हरको प�रि�थ�त पर� बकप� गन� उपि�थत 

हनु नसकेको अव�थामा अदालतले अक� 

तारेख तो�न स�कन।े 

 प�छ उपि�थत गराउन नस�ने सा�ीलाई 

त�कालै बकप� गराईपाउँ भ�न म�ुाका प�ले 

अदालतमा �नवेदन �दएमा अदालतले बकप� 

गनु� परेको कारण खलुाई बकप� गन� स�न।े 

२०७५ को 

�नयम ५३ 

 सा�ीको बकप� गराउँदा बाल ईजलाशमा नै 

गनु� पद�छ र बाल इजलासलाई ब�द इजलास 

कायम गन�। 

 तर शार��रक असमथ�ताले गदा� अदालतमा 

उपि�थत हनु नस�न े सा�ीको बकप� 

गराउँदा �नज बसेको ठाउँमा �यायाधीश आफ�  

गै वा कम�चार� खटाई बकप� गराउन स�कने  

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को 

दफा १०८ 
 

 अदालतले सा�ी बकप� गन� तो�कएको �दन 

उपि�थत भएस�मका सबै सा�ीह�को बकप� 

गराउन ु पन�।तर �यसै�दन सबैको बकप� 

नस�कएमा अक� �दन तो�न स�कने। 

 अदालतमा बकप� गन� उपि�थत भएको 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को 

दफा १०६ 
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सा�ीलाई �नजले स�य कुरा �य� गन� 

कुराको उदघोष गर� सबैले स�ुे गर� सपथ 

गराई बकप� गराउन ुपन�।  

ब�दसबाल�ारा सा�ी बकप� गराउन स�कने 

 म�ुा दायर रहेको अदालतको 

अ�धकार�े�भ�दा बा�हर रहे बसेको वा कुनै 

कारणले अदालतमा उपि�थत हनु नस�ने तर 

नबझुी नहनुे सा�ीलाई म�ुाको गि�भरता हेर� 

ब�दसबाल�ारा ब�ुन स�कने।  

 कुनै प�ले ब�दसबाल�ारा सो�धने बकप�को 

सावलह�मा आ�नो सा�ीलाई सो�धन े

सबालह� समेत समावेश गर� पाउन �नवेदन 

�दन स�ने र अदालतले मना�सब देखेमा 

�य�तो सबाल समावेस गन� स�कन।े 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को 

दफा १०७ 

  

 ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त ्

सा�ी ब�ुन स�कने। 

 ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त ्

सा�ी ब�ुदा सा�ीले �य� गरेको कुरा 

अ�भलेख गनु�पन� र साथै ��य-��य संवाद 

(�भ�डयो क�फरे�स) को समेत अ�भलेख 

रा�पुन�। 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को 

दफा १०९ 
 

सा�ीको मखुाकृ�त आ�द �टपोट गन� स�कन े मलुकु� फौजदार� 
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 कुनै सा�ीलाई बकप� गराउँदा �नजको 

�यवहार मखुाकृ�त क�तो �थयो, �नजसँग 

सो�धएको ��को जवाफ �दँदा उ�ेिजत 

भएको, हडबडाएको वा डराएको �थयो �थएन 

भ�े आफूलाई लागेको कुरा अ�भलेख बनाई 

रा�पुन�।  

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को 

दफा ११० 
 

 सा�ी बकप� गदा� उपल�ध साधन �ोतको आधारमा 

बालबा�लकालाई छु�ै राखी बकप� गराउन ुपन�।  

 बाल ईजलासबाट हे�रने मदुामा �माण पर��णको ला�ग 

सा�ीह�को बकप� गदा� आव�यकता अनसुार दोभाष ेवा 

सांके�तक भाषा�व�को �यव�था गनु�पन�। 

 बकप� गन� उपि�थत सा�ीलाई सरकार� दर 

रेटमा उपल�ध गराउन ु पन� भ�ा रकम 

उपल�ध गराउने स�ब�धमा आव�यक पहल 

गन� सरकार� वक�ललाई आव�यक �नद�शन 

�दने। 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को 

दफा ११३ 

 कुनै म�ुामा बकप� गन� अदालतमा उपि�थत 

सा�ीलाई दै�नक तथा �मण भ�ाको साथै 

आव�यक सरु�ासमेत �दन ुपन�। 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को 

दफा ११४ 

 
 

४.३ ते�ो चरण सनुवुाइ प�ात ् 

क. म�ुाको अि�तम सनुवाई 

बालबा�लकाको म�ुामा ग�रने सनुवुाई �व�भ� चरणमा ग�र�छ। 

म�ुामा �याद थप गदा�, थनुछेक आदेश गदा�, सा�ीको बकप� गदा�, अ�य 
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ब�ुनपुन� कुरा ब�ुने आदेश गनु� पदा� र म�ुामा अि�तम सनुवाई गदा� दवुै 

प�को कुरा सनुी फैसला गनु� पद�छ।  

 बालबा�लका प� भएको म�ुामा �नजको 

कानून �यवसायी उपि�थत नभई म�ुाको 

कारवाह� र सनुवाई गन� नहनुे। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

८० 

 बालबा�लकाको कानून �यवसायी कोह� नभएमा वैत�नक कानून 

�यवसायी वा कानूनी सहायताको स�ुवधा उपल�ध गराउन ुपन�।  

 बालबा�लकाको संर�क अ�भभावक तथा �नज बालबा�लकासमेतको 

रोहवरमा म�ुाको कारवाह� र सनुवाई गनु�पन�। 

 म�ुाको सनुवाई गनु�भ�दा अगावै म�ुाको �टपोट तयार गन� वा 

गराउने।  

 �माण ब�ुन े काय� समा� भएको सामा�यतया 

एक म�हना �भ� �यायाधीशले म�ुा फैसला 

गनु� पद�छ। 

 फैसला गन� �यायाधीशले फैसलाको पूण� लेख 

तयार भएकोमा �य�तो पूण� लेख र �य�तो 

पूण� लेख तयार नभएकोमा आ�नो �नण�यस�म 

मा� सनुाउन स�ने। 

 �यसर� फैसला सनुाएको ए�ाईस काय��दन 

�भ� फैसला लेखी �म�सल संल�न गनु�पन�। 

 अदालतले ��येक ह�ा तयार भई �माणीकरण 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा १३१ 
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भएको फैसलाको �ववरण आ�नो वेवसाईटमा 

रा�पुन�। 

 बाल अदालतले म�ुा दायर भएको �म�तले 

सामा�यतया एकसय �वस �दन�भ� म�ुाको 

�कनारा गनु� पद�छ र �य�ता म�ुाको कारवाह� 

र �कनारा गदा� �नर�तर सनुवाईको आधारमा 

गनु�पन�। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा ३७ 

 बाल�याय स�पादन गदा� पनु�था�पक�य 

�यायको मा�यता अनकूुल हनुे गर� गनु�पन�। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा ३९ 

 बाल�ववाह म�ुामा अदालतले फैसला गदा� 

कसूर ठहर हनुे भयो भने अ�भयोग लागेका 

बालबा�लकालाई सजायसमेत �नधा�रण 

गनु�पन�। 

 सजाय �नधा�रण गदा� बालबा�लकाको कसूरको 

ग�भीरता, कसूर गदा�को प�रि�थ�त, कसूरको 

ग�भीरता बढाउने वा घटाउने अव�थाह�, 

कसूरदारको आचरण र �वगतको ��याकलाप, 

दोषको मा�ा, सजायको उ�े�य, कैदको 

�वक�प लगाएतका �वषयह� उपर �वचार गर� 

कैद �नधा�रण गनु�पन�। 

फौजदार� कसूर 

(सजाय �नधा�रण 

तथा 

काया��वयन) 

ऐन, २०७४ को 

दफा १४ र 

१५ 

 बाल अदालत (इजलास) ले बालबा�ल कालाई 

सजाय गदा� देहायका कुराह�लाई समेत 

�वचार गनु� पद�छ 

फौजदार� कसूर 

(सजाय �नधा�रण 

तथा 
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 बालबा�लकाको सव��म �हत,  

 बालबा�लकाले गरेको कसूरको ग�भीरता र 

दोषको मा�ा,  

 बालबा�लकाको �यि�गत प�रि�थ�त अथा�त ्

�नजको उमेर, िश�ा, पा�रवा�रक ि�थ�त, 

सामािजक अव�था, कसूरको �क�सम, 

कसूरबाट प�ुन गएको हा�न नो�सानी र 

कसूर गनु�को उ�े�य, 

 पी�डतलाई �दन ��ताव ग�रएको ��तपू�त�, 

 कसूर ��तको प�ाताप, 

 असल र उपयोगी जीवन िजउने चाहना 

काया��वयन) 

ऐन, २०७४ को 

दफा १६ 

 सजाय �नधा�रण गदा� फैसला वा आदेशमा 

अ�य कुराह�का अ�त�र� �न�न कुराह� प�न 

खलुाउन ुपद�छ। ज�तैः 

 सजाय गनु�पन� कारण, 

 ज�रवानाको सजाय �नधा�रण गदा� कसूरदारले 

बझुाउन ु पन� जर�वानाको रकम, ज�रवाना 

बझुाउन ुपन� �म�त, �क�ताब�द�मा बझुाउन 

पाउन ेभए �य�तो कुरा र जर�वाना न�तरे 

वापत हनु स�ने कैद सजाय, 

 कैद सजाय �नधा�रण गदा� कैदको अव�ध, 

थनुामा रहेको �म�त, कैद भ�ुान हनुे �म�त  

फौजदार� कसूर 

(सजाय �नधा�रण 

तथा 

काया��वयन) 

ऐन, २०७४ को 

दफा १७ 
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 सधुार गहृ वा पनु�था�पना के��मा कैद 

सजाय भ�ुान गन� गर� सजाय �नधा�रण 

गदा� �य�तो गहृ वा के��मा ब�न ु पन� 

अव�ध, पालना गनु�पन� शत� र �य�तो शत� 

उ�ल�न गरे बापत हनु स�ने सजाय,  

 कैद �नल�बन हनुे भए क�त अव�धस�म 

�नल�बन हनुे,  

 ��तपू�त� �तनु�पन� भए ��तपू�त�को रकम, �तनु� 

पन� अव�ध, त�रका र न�तरेमा हनु स�ने 

सजाय, 

कम सजाय तो�न ेर राय पेश गन�:  

नोट: बाल�ववाहमा अ�धकतम ् सजाय ज�मकैदको 

�यव�था नै नरहेकोले यस स�ब�धमा �वचार गर� 

रहन ुनपन�।  

फौजदार� कसूर 

(सजाय 

�नधा�रण तथा 

काया��वयन) 

ऐन, २०७४ 

को दफा 

१७क 

 एक वष�भ�दा कम कैद �नधा�रण भएको 

कसूरदारले प�हलो पटक कसूर गरेको रहेछ र 

�नजले गरेको कसूर, �नजको उमेर, आचरण, 

कसूर गदा�को प�रि�थ�त, कसूर गदा� अपनाएको 

त�रकालाई �वचार गदा� �नजलाई कैदमा रा� 

उपय�ु नदेिखएमा अदालतले �य�तो 

कसूरदारलाई भएको कैद त�काल काया��वयन 

नगर� �नल�बन गन� स�कन।े 

फौजदार� कसूर 

(सजाय �नधा�रण 

तथा 

काया��वयन) 

ऐन, २०७४ को 

दफा २४ 
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 कैद सजाय �नल�बन गदा� कैद सजाय 

�नधा�रण भएको �म�तदेिख तीन वष�स�म 

�नल�बन गन� स�कन।े 

 

 

ख. बाल�ववाहस�ब�धी कसूर गन�लाई हनुे सजायस�ब�धी �यव�था  

दफा कसूर सजाय ज�रवाना �ववाहको 

प�रणाम 

मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा १७१ 

(३) 

�ववाह गन� 

�यि�ह�को 

म� जरु� �बना 

�ववाह गन� वा 

गराउने  

दईु वष�स�म कैद 

र बीस हजार 

�पैयाँस�म 

ज�रवाना 

�ववाह 

बदर 

मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा १७२ 

(३) 

जानीजानी 

हाडनातामा �ववाह 

गन�  

हाडनाता करणीमा 

हनुे सजाय (मलुकु� 

अपराध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

२२० (२) (क) 

(ख) (ग) (घ) 

�वत: 

बदर 

मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा १७२ 

(३) 

जानीजानी 

हाडनातामा �ववाह 

गराउने  

तीन म�हनास�म 

कैद वा तीन हजार 

�पैयाँस�म 

ज�रवाना वा दवुै  

�वत: 

बदर 
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मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा १७३ 

(३) 

बाल�ववाह गन� र 

गराउने  

तीन वष�स�म कैद 

र तीस हजार 

�पैयाँ स�म 

ज�रवाना  

�वत: 

बदर 

 

ग. फैसला लेखन  

बालबा�लकाको म�ुाको फैसला तयार गदा� अ�य कुराह�को 

अ�त�र� �न�न कुराह� प�न �वचार गनु� पद�छ। सामा�यतया म�ुाको 

अि�तम सनुवाई समा� भए प�ात ् अदालतले त�कालै फैसला सनुाउन ु

पद�छ। ज�तैः  

 फैसला ले�दा अ�य कुराह�का अ�त�र� 

देहायका कुराह�समेत उ�लेख गर� �नधा��रत 

ढाँचामा तयार गनु� पद�छः 

 म�ुाको संि�� म�ुाको संि�� �ववरण तथा 

सोसँग स�बि�धत आव�यक कुरा, 

 म�ुामा कुनै कानून �यवसायीले बहस गरेको 

भए �य�तो बहसको म�ुय म�ुय बुदँा, 

 म�ुाका प�ह�ले पेश गरेको �माण, ती 

�माणको �व�सनीयता वा ख�डनीय, �यसको 

आधार, �माणको पया��ता वा अपया��ता, 

 म�ुामा कुनै प�ले कुनै कानूनी �� उठाएको 

भए �यसस�ब�धी कुरा, 

 कसूर ठहर हनुे वा नहनुे आधार तथा �यसको 

कारण, 

 पनुरावेदन ला�ने वा नला�ने र पनुरावेदन 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा १३१ 

(३) 
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गनु�पन� अदालत, 

 अ�य आव�यक कुराह�। 

 �यसर� फैसला वा �नण�य सनुाएको ए�ाईस 

काय��दन �भ� फैसला लेखी �म�सल संल�न 

गनु�पन�। 

 अदालतले ��येक ह�ा तयार भई �माणीकरण 

भएको फैसलाको �ववरण आ�नो वेवसाईटमा 

रा�पुन�। 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा १३१ 
 

 अदालतबाट फैसला हुँदा कुनै �यि� 

कसूरदार ठहर� सजाय भएमा �नज 

अनसु�धानको �सल�सलामा �हरासत वा थनुामा 

बसेको भए �नजलाई �यसर� थनुामा राखेको 

अव�ध फैसलाबमोिजम हनुे कैदमा कटाई 

बाँक� अव�धको मा� कैद हनुे हुँदा सोह� 

अनसुार कैदको लगत खडा गनु�पन�। 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ 

को दफा १६१ 

 फैसला �नधा��रत ढाँचामा तयार गनु� पद�छ।  मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ 

को अनसूुची 

४३ 

 

 





भाग पाचँ  

पी�डत बालबा�लकाको स�ब�धमा अवल�बन ग�रने �या�यक 

���या  

 

5.1 बालबा�लका पी�डत भएको बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा अदालती ���या  

बालबा�लका पी�डत भएको बाल�ववाहस�ब�धी म�ुामा अवल�बन 

ग�रने ���या कानूनले छु�ै �नधा�रण भएको पाईदैन। तर बाल�ववाहको 

म�ुामा बालबा�लका पी�डत हनुे अव�थाह� �वल �पमा हनु स�दछन। 

कसर� बाल�ववाह म�ुामा बालबा�लका पी�डत ह�ुछन भ�े स�दभ�मा यसै 

पिु�तकाको भाग तीनमा �व�ततृ �ववेचना भएको छ। पी�डत 

बालबा�लकाको हक अ�धकार स�ब�धमा नेपालको सं�वधान, �च�लत 

कानून एवम ्बालबा�लकास�ब�धी ऐनले के क�तो �यव�था गरेको छ भ� े

स�ब�धमा समेत उ�लेिखत भाग तीनमा संि�� �पमा �ववेचना ग�रएको 

छ। कुनै कसूरज�य काय� बालबा�लकाले गरेको देिखएता प�न �य�तो 

काय� घर प�रवार वा अ�य �यि�को दवाव वा �लोभनमा गरेको देिखएमा 

बालबा�लका दो�ष नभई पी�डत हनुे र �य�तो कसूरज�य काय� बालबा�लका 

�व��को कसूर मा�नने �यव�थासमेत बालबा�लकास�ब�धी ऐनले गरेको 

पाइ�छ। ज�तैः 

कसैले बालबा�लकालाई �सकाई दवाव �दई अ�ाई 

�लोभनमा पार� वा जनुसकैु त�रकाबाट कसूरज�य काय� 

गन� लगाएको भए �यसर� �सकाउने दवाव �दन ेअ�ाउने 

�लोभनमा पान� वा सो काय� गन� लगाउने �यि�लाई 

�नज आफैले सो कसूर गरे सरह कानून वमोिजम 

सजाय हनुे। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

दफा ३६ (६) 

बालबा�लका �व��को कसूरः बालबा�लकाको �ववाह बालबा�लका 
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तय गन� वा बालबा�लकासँग �ववाह गन� वा गराउने 

काय�लाई बालबा�लका �व��को कसूर हनुे। 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को 

प�र�छेद ८ 

दफा ६६ (ण) 

 

अतः उ�लेिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा बाल�ववाहस�ब�धी 

म�ुामा बाल अदालत (ईजलास) ले पी�डत बालबा�लकाको हक�हत संर�ण 

र �चलनको ला�ग के क�तो ���या ह� अवल�बन गनु� पद�छ भ� े

स�दभ�मा यो भागमा ��ततु गन� �यास ग�रएको छ। ज�तैः  

 

 सबैभ�दा प�हले बाल�ववाहमा पी�डत भएको 

बालबा�लकाको प�रचया�मक �ववरण गोपनीय 

रा� े���या अवल�बन गनु�पन�।  

 आव�यक परेमा पी�डतको सा�ीको 

प�रचया�मक �ववरणसमेत गो�य रा� स�कन।े 

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

१८३ 

 बाल अदालतमा बाहेक अ�य अदालतमा 

परेको बालबा�लका वाद� वा ��तवाद� भएको 

म�ुाको म�ुाको कारवाह�, सनुवाई र �कनारा 

गदा� �ाथ�मकता �दनपुन�।  

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

८२ 

 बालबा�लका पी�डत भएको म�ुामा �य�तो 

पीडत बालबा�लका तथा �नजको सा�ीले 

नेपाल� भाषा नब�ुने भएमा स�बि�धत भाषा वा 

सांके�तक भाषामा द� अनवुादकको सहयोग 

�लन स�न।े  

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

१७४ 

 पी�डतलाई आफू पी�डत भएको म�ुाको नेपालको सं�वधान, 
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अनसु�धान तथा कारबाह�स�ब�धी जानकार� 

पाउने हक हनुे। 

 पी�डतलाई कानूनबमोिजम सामािजक 

पनुः�थापना र ��तपू�त� स�हतको �याय पाउन े

हक हनुे।  

 उ�लेिखत संवैधा�नक तथा कानूनी 

�यव�थालाई अनसुरण गद� पी�डतलाई म�ुामा 

भै रहेको कारवाह�स�ब�धी जानकार� �दने र 

��तपू�त� स�हतको �यायको ला�ग �यासरत 

रहन ुपन�।  

धारा (२१) 

तथा  

मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ को 

दफा ३२ 

 पी�डतलाई िश� मया��दत �व�छ र 

स�मानजनक �यवहार गनु�पन�। 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

४ 

 पी�डत बालबा�लकालाई �या�यक ���यामा 

धम�, वण�, �ल�, जात, जा�त, यौ�नकता, उ�पि�, 

भाषा, वैवा�हक एवम ् पा�रवा�रक ि�थ�त, उमेर, 

शार��रक वा मान�सक अ�व�थता, अपांगता वा 

वैचा�रक आ�था वा य�तै अ�य कुनै आधारमा 

भेदभाव गन� नहनुे।  

तर नाबालक, जे� नाग�रक वा शार��रक वा 

मान�सक �पले अश� पी�डत �यि�को खास 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

५ 
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आव�यकतालाई फौजदार� �या�यक ���या को 

रोहमा �वचार गनु�पन� भएमा स�भव भएस�म 

�य�तो पी�डत ��त �वशेष �यवहार गन� रोक 

लगाएको नमा�नन।े  

 बालबा�लका पी�डत भएको म�ुामा 

बालबा�लकाको प�हचान गो�य रा�पुन�।  

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

११ (३) 

 अनसु�धानमा ��तकुल असर पन� भएमा वा 

�वयं पी�डतको जीउ �यानमा खतरा प�ुने 

अव�थामा बाहेक पी�डतले चाहेमा 

अनसु�धानस�ब�धी जानकार� पी�डतलाई 

उपल�ध गराउन ुपन�। 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

७ 

 सरकार� वक�लले पी�डतलाई म�ुामा 

अ�भयोजन स�ब�धमा गरेको कारवाह�को 

जानकार� �दन ुपन�।  

 सरकार� वक�ल (अ�भयोजन अ�धकार�) ले 

बाल�बवाह म�ुामा म�ुा चलाउने गर� गरेको 

�नण�य स�हत अ�भयोगप�को एक��त 

स�बि�धत पी�डत बालबा�लकालाई उपल�ध 

गराउन ुपन�। 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

८ 

 अ�भयोजन गन� �नकाय वा अदालत वा 

स�बि�धत �नकायले पी�डतले माग गरेमा 

अ�भय�ुको हकमा भएको पपु��स�ब�धी 

अथा�त ् थनुा वा धरौट वा तारेखस�ब�धी 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

९ 
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आदेश, म�ुा सनुवाईको �म�त, समय, 

अ�भय�ुलाई भएको सजाय थनुा वा कैद 

म�ुस�ब�धी जानकार�, अ�भय�ु कारागारमा 

रहेको वा कारागार बा�हर वा फरार रहेको 

लगायतका माग गरेको जानकार� �दनपुन�। 

 अ�भय�ु, �नज स�ब� �यि� वा �नजका 

सा�ीबाट पी�डत वा पी�डतको निजकको 

नातेदार वा पी�डतमा आि�त �यि� �व�� 

हनु स�ने आ�मण ��त डर �ास वा 

ध�क�बाट सरुि�त रा�को ला�ग गन� स�कने 

उपायह� अवल�बन गनु�पन�।  

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

१० 

 म�ुाको अनसु�धान, अ�भयोजन वा सनुवाईको 

�ममा पी�डतले �या�यक ���या मा सहयोग 

प�ुने गर� धारणा �य� गन� स�ने हनुाले सो 

अवसर उपल�ध गराउन ुपन�। 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

११ 

 पी�डतले चाहेका �या�यक ���यामा छ�ै 

कानून �यवसायी रा� स�ने हुँदा सो स�ुवधा 

उपल�ध गराउने। 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

१२ 

 पी�डतले आफु सरोकार रहेको म�ुाको सनुवाई 

���यामा अदालतमा उपि�थत हनु र आ�नो 

भनाई रा� पाउने �यव�था गनु�पन�।  

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 
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 तर पी�डत आफ�  प�न सा�ी रहेको अव�थामा 

अदालतले बकप� नभएस�म उपि�थत हनु 

रोक लगाउन स�न।े  

१३ 

 म�ुा सनुवाई ���यामा पी�डत अदालतमा 

उपि�थत हुँदा �नजलाई अ�भय�ु, �नजको 

आफ�त र सा�ीबाट अलग हनुे गर� छु�ै 

क�मा रा� े�यव�था �मलाउन ुपन�।  

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

१४ 

 अदालतले आ�नो सपु�रवे�णमा साव�ज�नक 

�हतमा ��तकूल असर नपन� भएमा र �ववाद 

समाधानमा सघाउ प�ुने भएमा पी�डत र 

अ�भय�ु दवुै प�को सहम�तमा पी�डत र 

अ�भय�ु बीच छलफल गराउन स�न।े 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

१६ 

 पी�डत प�न सरकार� सा�ी सरह हनुे हुँदा 

�नजलाई बकप�को ला�ग अदालतमा उपि�थत 

गराउँदा �वशेष शरु�ा, सरकार� भ�ा, परामश� 

ज�ता स�ुवधाह� उपल�ध गराउन ुपन�।  

मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा 

११३ 

 पी�डतले कुनै म�ुामा ��तपू�त� पाउने भएमा 

सोस�ब�धी जानकार� �ा� गन�। 

 सरकार� वक�लले पी�डतलाई ��तपू�त� भराउने 

स�ब�धमा गनु�पन� आव�यक कारवाह� 

गनु�पन�।  

 पी�डतलाई अपराधबाट प�ुन गएको ��तपू�त� 

गराउने र पनुः�थापनाको ला�ग आव�यक 

योजना बनाउने। 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

१८ र १९ 

 पी�डतले चाहेमा कसूरको कारणले आफूलाई अपराध पी�डत 
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��य��पमा परेको ��त वा �भावको उ�लेख 

गर� अदालतमा अ�भयोगप� दायर हनुभु�दा 

अगावै ��तवेदन �दन स�ने। 

 पी�डत नाबालक भएको कारणले �य�तो 

��तवेदन पेश गन� नस�ने भएमा �नजको 

अ�भभावक, संर�क वा कानूनबमोिजमको 

��त�न�धले पी�डतको तफ� बाट �य�तो ��तवेदन 

पेश ग�र�दन स�ने।  

 अदालतले कसूरदारलाई सजाय �नधा�रण गदा� 

पी�डत �भाव ��तवेदनलाई समेत आधार �लन 

स�ने। 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

२५ र २७ 

 पी�डतलाई त�काल उपचार गराउन ुपन� भएमा 

वा ��तपू�त� वा राहत रकम उपल�ध गराउन ु

पन� भएमा अदालतले त�काल पी�डत राहत 

कोषबाट अ�त�रम राहत रकम उपल�ध 

गराउन ुपन�। 

 �यसर� उपल�ध गराईएको राहत रकम प�छ 

म�ुा फैसला हुँदा अ�भय�ु उपरको कसूर 

ठहर भएमा �य�तो अ�भय�ुलाई म�ुा फैसला 

भएको ३५ �दन�भ� सो रकम ज�मा गन� 

आदेश �दन स�न।े  

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

२९ 

 अदालतले म�ुाको अि�तम �कनारा गदा� अपराध पी�डत 
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कसूरदारबाट पी�डतलाई मना�सब मा�फकको 

रकम ��तपू�त� �व�प भराई�दने गर� आदेश 

गन� स�ने। 

 कसूरदारको कुनै स�पि� नभएमा वा कसूर 

कायम भए प�न कसूरदार य�कन नभएमा वा 

कुनै कारणले म�ुा �फदा� हनु ेभएमा अदालतले 

आव�यकता अनसुार पी�डतको ला�ग मना�सब 

मा�फकको रकम ��तपू�त�बापत पी�डत राहत 

कोषबाट भराई �दन ुपन�।  

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

३० 

 कसूरदारले अदालतको फैसलाबमोिजम 

जर�वाना, सरकार� �वगो, दशौद �वशौद वा 

द�ुनयाँको �वगो लगाएत अ�य कुनै रकमका 

अ�त�र� पी�डतलाई ��तपू�त�समेत बझुाउन ु

पन� भएकोमा कसूरदारबाट असलुउपर भएको 

रकमबाट सबैभ�दा प�हले पी�डतले पाउन े

��तपू�त�लाई �ाथ�मकता �दन ुपन�। 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

३५ 

 अदालतले कसूरदारबाट पी�डतलाई भराई�दन ु

पन� ठहराएको ��तपू�त� रकम कसूरदारले 

न�दएमा सरकार� बाँक� सरह कसूरदारको चल 

अचलबाट भराई �दन ुपन�। 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

३६ 

 कानूनबमोिजम ��तपू�त� रकम नपाउँदै 

पी�डतको म�ृय ु भएमा �य�तो ��तपू�त� रकम 

�नजको आि�त स�तान वा अ�भभावकलाई 

�दलाई �दनपुन�। 

अपराध पी�डत 

संर�ण ऐन, 

२०७५ को दफा 

३७ 

 पी�डत बालबा�लकाको अ�धकारः पी�डत बालबा�लका 
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बालबा�लकालाई अनसु�धान अ�भयोजन र 

�या�यक ���याको हरेक चरणमा बाल 

अनकूुल �यायको अ�धकार हनुे। 

 आफूले ब�ुने भाषामा जानकार� पाउन।े 

 कारवाह�को हरेक ���या मा सहभागी हनु 

पाउने। 

 �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� 

पाउने। 

 पीडकबाट मना�सब ��तपू�त� पाउन।े 

 �नःश�ुक कानूनी सहायता, आव�यकता 

अनसुार मनोसामािजक परामश� र कानून 

�यवसायी रा� पाउन।े 

 भाषा नब�ुने भएमा दोभाष,े सांके�तक भाषा 

�व� वा अनवुादकको स�ुवधा पाउन।े 

 अनसु�धान गन� �नकाय वा अदालतले 

गरेको �नण�य वा आदेशको ��त�ल�प 

�नःश�ुक पाउने। 

 पीडक वा �नजप�बाट हनु स�ने हानीबाट 

सरु�ा पाउन।े 

 ब�द इजलाशबाट म�ुाको सनुवाई हनुे। 

 आव�यकता अनसुार ��तवाद�को 

उपि�थ�तलाई अ��य� बनाउने अथा�त ्

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

२५ 
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पी�डत र पीडकको देखभेट नहनुे गर� 

सनुवाई गन�। 

 बालबा�लका �व��को कसूरबाट पी�डत 

बालबा�लकालाई शार��रक वा मान�सक 

उपचार गराउन वा सामािजक �पमा 

पनु�था�पना गराउनको ला�ग नेपाल सरकारले 

आव�यकता अनसुार पनु�था�पना के�� �थापना 

गन�। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

७१ 

 बालबा�लकालाई त�काल उ�ार, राहत र 

पनु�था�पना गन� तथा ��तपू�त� �दान गन� एक 

बाल कोषको �थापना गन�। 

 कसूरदारवाट ज�रवानाको रकम असूल हनु 

नसकेमा वा असूल भए प�न कम वा अपया�� 

भएमा बालकोषबाट भराइ�दन ुपन�। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

६३ 

 बाल अदालतले कसूरदारलाई भएको 

ज�रवानाको रकमभ�दा कम नहनुे गर� पी�डत 

बालबा�लकाको िश�ा, शार��रक तथा 

मान�सक �वा��य, �वकास र प�रवारमा पगेुको 

हानी समेतको �वचार गर� मना�सब ��तपू�त� 

एकम�ु वा आव�धक �पमा कसूरदारबाट 

भराई�दन ुपन�। 

बालबा�लका 

स�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा 

७३ 

 कुनै कसूर पी�डत बालबा�लकाले ��तपू�त� �ा� नगद� �नजको म�ृय ु

भएमा �नजको बाब ुआमा वा प�रवारको अ�य सद�य वा 

संर�कलाई �दन ुपन�। 
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नोटः कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकास�ब�धी �ववादको �या�यक 

कामकारबाह� बाल �याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ 

बमोिजम गनु�पद�छ।  

 

नोट: बाल�ववाहमा पी�डत बा�लकाको �वा��य पर��णको स�दभ�मा 

�जनन �वा��यको ���कोणबाट समेत �वा��य पर��ण गनु� गराउन ु

अ�याव�यक ह�ुछ। ज�तै पी�डतलाइ यौन तथा �जनन ् �वा��यस�ब�धी 

जानकार�, परामश� तथा सेवा �ा� छ छैन, गभ� �नरोधको बारेमा जानकार� 

र पहुँच छ छैन, गभ�व�त छ छैन, गभ�व�त छ भने �जनन �वा��यस�ब�धी 

जानकार�, परामश� तथा सेवा �ा� छ छैन, सो को पहुँच छ छैन, सरुि�त 

गभ�पतन सेवा बारे जानकार� छ छैन, �यसमा पहुँच छ �क छैन भ� े

लगायतका �बषयमा �यानाकष�ण गद� �वा��य पर��ण गन� गराउन �जनन ्

�वा��य परामश� तथा सेवा उपल�ध गराउन आदेश गन� स�क�छ। 

 

 

 

 

 




