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भ�ूमका 
 

रा��य �या�यक ��त�ान �यायाधीश, �याय सेवाका अ�धकृत, सरकार� व�कल, कानून �यवसायी एवं �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� एवं �या�यक सूचना �वाह गन� उ�े�यबाट �था�पत एक अ�व�छ� न, 

उ�रा�धकारवाला �वशा�सत सं�था हो।  

 

�नर�तर �या�यक िश�ाका मा�यमबाट जनशि�को �यावसा�यक �मता र 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�ानको दा�य�व हो। अदालत एवं �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। जनशि�को �यावसा�यकता र द�ता�वना कुनै प�न 

साव�ज�नक �नकायको �भावका�रता र सा�द�भ�कतासमेत रहँदैन। यसै त�यलाइ� मनन गर� ��त�ानले 

आ�नो �थापना कालदेिख नै �या�यक जनशि�को �ान, सीप र �मता अ�भवृ��का ला�ग �िश�ण, �वचन, 

�काशन एवं अनसु�धानसमेत गद� आइरहेको छ।  

 

बाल�याय�णाल� स�ुढ�करणका ला�ग ��त�ानले �थापनादेिख नै बाल�यायसँग स�बि�धत सबैजसो 

सरोकारवालाह�लाई �िश�क-�िश�ण, आधारभतू �िश�ण, पनुता�जगी �िश�णका साथै गो�ी, स�मेलन 

गद� उनीह�को काय��मता, द�ता एवं सीप �वकासका काय�ह� गद� आइरहेको छ। साथै, 

बाल�यायस�ब�धी फैसला, �िश�ण-�नद�िशका र �ोत-साम�ीसमेत �काशन गद� आइरहेको छ।  

 

बाल�यायका स�ब�धमा केह� समययता रा��य र अ�तरा���य�तरमा �वक�सत भएका नवीनतम ् मा�यता, 

अ�तरा�ि� �य द�ताबेजह�ले �नधा�रण गरेका �यूनतम मापद�ड र नेपालको कानूनी �यव�था एवं आव�धक 

योजना, नी�त आ�दमा प�रवत�न भएको पाइ�छ ।  

 

नेपालको सं�वधान (२०७२) ले बालबा�लकाको �विश� हकलाइ� मौ�लक हकका �पमा स�ुन�त गरेको 

छ। उपरो� संवैधा�नक �यव�थाबमोिजम मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ र फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण र काया��वयन) ऐन, २०७४ मा प�न बालबा�लकाको 

उमेर १८ वष� कायम ग�रएको छ। यसैगर�, सं�वधानले �दान गरेको मौ�लक हकको काया��वयनको ला�ग 

अपराध पी�डत संर�ण ऐन, २०७५ र अ�नवाय� तथा �नःश�ुक िश�ास�ब�धी ऐन, २०७५ र  

बालबा�लकास�ब�धी एक�कृत ऐनको �पमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 20७५ लागू भइ� सोह�बमोिजम 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, 20७६ समेत जार� भइ� काया��वयनमा रहेको छ ।  

 

यसैगर�, �दगो �वकास ल�य २०३०, अपराध रोकथाम र फौजदार� �यायको ��ेमा बालबा�लका�व�� 

हनुे �हंसा �नवारणका ला�ग संय�ु रा�स�ीय नमनुा रणनी�त र �यावहा�रक उपायह�, २०१४ र संय�ु 

रा�स�ीय बालअ�धकार स�म�तमा नेपालले पेस गरेको आव�धक ��तवेदनह�का समापन �ट�पणीह� र 

बाल�याय�णाल�मा बालअ�धकार स�ब�धमा बालअ�धकार स�म�तले सन ् २०१९ मा सामा�य �ट�पणी नं 



२४ प�न जार� भई सकेकाले यस ��त�ानबाट �काशन ग�रएको "बाल�यायस�ब�धी �ोत-साम�ी, 

२०७३" लाई पनुरावलोकन गर� प�रमाज�न गनु� आव�यक भएको छ । उ� �काशनमा �वषयगत 

�वशेष�को �पमा योगदान हनुे �ी नपृ�वज �नरौला, मा. �ी केशर�राज पि�डत, मा. �ी �तल�साद �े�, 

मा. �ी महेश शमा� पौडेल, मा. �ी राजे�� खरेल, मा. �ी महे��नाथ उपा�याय, �ी डा. ह�रहर व�ती, 

मा. �ी �जेश �याकुरेल मा. �ी ऋ�षराम आचाय�, �ी �यामकुमार भ� टराई, �ी सि� जव राज रे�मी, �ी 

�वमल पौडेल, �ी कृ�ण�साद गौतम, �ी स�ुमा रे�मी, �ी �काश कोइरालालाई ��त�ान �वशेष ध�यवाद 

�य� गद�छ ।  

 

अत: ��ततु �काशनलाई अनकुुल बनाउन पनुरावलोकन गर� प�रमाज�न गन� काय�मा सहयोग गनु�हनुे 

�व�ह� माननीय उ�च अदालत पोखराका माननीय का.म ु म�ुय �यायाधीश �ी �कशोर �सलवाल, 

��त�ानका माननीय का.म ु काय�कार� �नद�शक �ी केदार पौडेल, त�काल�न ��त�ानका रिज��ार �ी 

यमबहादरु बढुामगर, अ�धव�ा �ी आिशष अ�धकार�, ��त�ानका �नद�शक �ी �ीकृ�ण म�ुमी, �यवसाय 

�वकास �यव�थापक �ी राजन कुमार के.सी. र अ�धव�ा �ी चि��का ख�तवडालाई उहाँह�को मेहनत 

एवं योगदानको ला�ग ��त�ान हा�द�क ध�यवाद �य� गद�छ।  

 

साथै, ��ततु �ोत-साम�ीलाई अि�तम �प �दन आयोजना ग�रएको �व� परामश� बैठकमा आ�नो अमू�य 

राय सझुाव �दनहुनुे �व�ह� र �नद�िशकालाई सरल र सहज बनाउन स�लाह, सझुाव एवं माग��नद�शन 

�दनहुनुे ��त�ानका पूव� काय�कार� �नद�शक माननीय �ी तपबहादरु मगरलाई प�न ��त�ान हा�द�क आभार 

�य� गद�छ।  

 

��ततु �ोत-साम�ी तयार गन� �ममा �ा�व�धक तथा आ�थ�क सहयोग गन� संय�ु रा� �स�ीय बालकोष 

(UNICEF Nepal)  तथा �यस सं�थाका ��त�न�ध �ी इ�क �व�च, बालसंर�ण �मखु �ी इना कालोगा र 

बालसंर�ण �व� �ी राधा ग�ु� ��त प�न ��त�ान हा�द�क ध�यवाद �ापन गद�छ।  

 
 

रा��य �या�यक ��त�ान 
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प�र�छेद– एक 

�ारि�भक 

१ .१ प�ृभ�ूम  

प�हले प�हले बालबा�लकाबाट हनुे कसरुज�य काय�लाई ‘बाल अपराध‘ भ�न��यो। �यस बेला एक थर�ले 

बालबा�लका शार��रक, मान�सक र बौ��क ���कोणले प�रप�व भइ नसकेकाले उनीह�ले गरेका 

काय�ह�लाई अपराध मा�ननहुुँदैन, ब� �तनका �य�ता काय�लाई बाल �ब�याइँ भ�ननपुद�छ भ� े मा�यता 

रा�दथे। भ�ुको अथ� बालबा�लकाले क�ह�यै प�न अपराध गद�नन ्ब� �ब�याइँ गद�छन ्भ� ेनै हो। अझ 

प�छ�लो समयमा त बालबा�लकाले न अपराध गछ�न,् न त �ब�याइँ नै भ� े धारणा �वकास भएको 

पाइ�छ। बालबा�लकाले गरेका �य�ता काय�ह� कुनै कानूनी �ावधानसँग �ववा�दत ह�ुछन,् अथा�त ्बा�न 

स�दछन।् तसथ�, �यह� आधारमा बालबा�लका कानूनको �ववादमा मा� पद�छन ् भ� े मा�यता �वक�सत 

भएको पाइ�छ।  

 

कानूनले �नषेध गरेको काय� गरे ताप�न बालबा�लकामा दोषी मनोभावना हुँदैन र उनीह�ले जानीजानी, 

�नयोिजत र योजनाब� ढ�ले �य�तो काय� गरेका हुँदैनन ् भ� े मा�यता छ। यह� मा�यताका आधारमा 

बालबा�लका कुनै कसरुज�य काय�मा संल�न भएमा �तनलाई सजायमा छुट �दने, कम सजाय गन�, 

वय�कसरहको औपचा�रक फौजदार� ���या अवल�बन नगर� फरक काय��व�ध अथा�त ्बाल�याय काय��व�ध 

अवल�बन गन� ग�रएको पाइ�छ। नेपालको सं�वधान (२०७२) को धारा ३९(७) ले �दान गरेको बाल 

अनकूुल �यायको हक अन�ुप हनुे गर� बालबा�लकाले गरेको कसरुज�य काय�को अनसु�धान, अ�भयोजन र 

सनुवुाइमा वय�कसरहको ���याको अवल�बन नगर� पथृक् र सरल र �वशेष ���याको अवल�बन गन� 

�यव�था नै बाल�याय�णाल� हो। यसको उ�े�य बालबा�लकालाई सधुार गर� समाजमा पनु�था�पना गनु�पछ� 

भ� ेनै हो।  

 

य�तो अवधारणाका स�दभ�मा संय�ु रा�स�का �व�भ� महासि�धह� एवं अ�तरा���य द�ताबेजह�मा समेत 

त�स�ब�धी �ावधान रहेको पाइ�छ। बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ तथा संय�ु रा�स�ीय 

बालअ�धकार स�म�तले सन ् २०१९ मा बाल�याय�णाल�का स�ब�धमा जार� गरेको सामा�य �ट�पणी नं 

२४ बाल�यायका स�दभ�मा केह� मह�वपूण� अ�तरा���य द�ताबेज हनु।् यसैगर�, �दगो �वकास ल�य, 

२०३०, अपराध रोकथाम र फौजदार� �यायको �े�मा बालबा�लका�व�� हनुे �हंसा �नवारणका ला�ग 

संय�ु रा�स�ीय नमूना रणनी�त र �यावहा�रक उपायह�, २०१४ र संय�ु रा�स�ीय बालअ�धकार 

स�म�तमा नेपालले सन ्२०१४ मा पेस गरेको आव�धक ��तवेदन र �यसमा सन ्२०१६ मा �ा� भएको 

समापन �ट�पणीह�मा प�न बाल�यायसँग स�बि�धत �वषयह� रहेका छन।्  

 

नेपालले सन ् १९९० मा बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ लाइ� अनमुोदन गरेप�छ औपचा�रक 

�पमा बाल�यायको अवधारणा �ादभुा�व भएको पाइ�छ। महासि�धलाइ� अनमुोदन गरेप�छ 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ र बाल�याय (काय��व�ध) �नयमावल�, २०६३ जार� भई काया��वयनमा 
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रहेका �थए। तथा�प, नेपालको सं�वधान (२०७२) जार� भइसकेप�छ भने बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ 

लाइ� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले र बाल�याय (काय��व�ध) �नयमावल�, २०६३ लाइ� बाल�याय 

स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ ले ��त�थापन गरेको छ। यसका साथै, मलुकु� अपराध सं�हता, 

२०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ र फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण र काया��वयन) 

ऐन, २०७४ लाग ुभएका छन।् नेपालको सं�वधानले �दान गरेको मौ�लक हकको काया��वयनको ला�ग 

जार� ग�रएका अ�नवाय� तथा �नःश�ुक िश�ास�ब�धी ऐन, २०७५, अपराध पी�डत संर�ण ऐन, २०७५ 

लगायतका �व�भ� ऐनह�मा समेत बाल�यायसँग स�बि�धत �ावधानह� उ�लेख भएको पाइ�छ।  

 

कुनै प�न कसरुज�य काय�को स�दभ�मा मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ एवं अ�य �च�लत कानूनबमोिजम 

हनुे सजायभ�दा �भ� न �क�समको सजायको �यव�था बालबा�लकाको हकमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५ मा ग�रएको छ। १० वष�भ�दा कम उमेरका बालबा�लकाले गरेका काम कसरु नहनुे र सो 

उमेरभ�दा मा�थका बालबा�लकाको हकमा कम सजाय हनुे �यव�था उ�लेख भएता प�न मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ ले सामा�य फौजदार� कानूनको �पमा कसरुज�य काय�ह�लाई अपराधीकरण गर� सजायको 

�यव�था गन� गद�छ भने कसरुदारलाई �दइने सजायबारे फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) 

ऐन, २०७४ मा �यव�था ग�रएको छ। तथा�प, कुनै खास कामलाई कुनै �वशेष ऐन�ारा छु�ै कसरु मानी 

सजाय गन� �यव�था भएको रहेछ भने �य�तो कसरुका स�ब�धमा सोह� ऐन लागू हनुे मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ को दफा ५ को �ावधान एवं कुनै खास कसरुको अ�भयोजन, अनसु�धान, पपु��, सनुवुाइ, 

फैसला, काया��वयन वा अ�य कुनै कारबाह� वा म�ुा हेन� अ�धकार�े�का स�ब�धमा छु�ै ऐन�ारा �वशेष 

�यव�था भएको रहेछ भने �य�तो �वषयमा सोह� ऐनमा �यव�था भएबमोिजम हनुे र �य�तो �वषयमा यस 

ऐनको �यव�थाले कुनै असर नपान� मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ३ को �यव�था 

रहको छ। �यसैले, बाबा�लकाका स�ब�धमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ का �यव�थाह� आक�ष�त 

ह�ुछन।्  

 

बालबा�लकाको अ�धकारको स�मान, संर�ण �व��न र प�रपू�त� गर� बालबा�लकाको सव��म �हत कायम 

गन� �वशेष ऐनको �पमा रहेको बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा भएका �यव�था नै बालबा�लकाका 

स�ब�धमा कायम रहने एवं उ� ऐनमा नभएको �यव�थाका स�ब�धमा भने �च�लत कानूनबमोिजम हनुे 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ८४ को �यव�था बाल�याय�णाल�सँग सरोकारवाला जनशि�1 

ले ब�ुन अ�याव�यक छ। बाल�याय�णाल�सँग सरोकार रा� ेसबैले बाल�याय स�पादनस�ब�धी �विश� 

�स�ा�तह�, म�ुाको सनुवुाइ स�ब�धमा बालबा�लकाको �वशेष अ�धकार, बाल�याय स�पादन गदा� �वचार 

गनु�पन� कुराह�, उमेरको आधारमा बालबा�लकाको आपरा�धक दा�य�व �नधा�रण हनुे, बालबा�लकाको उमेर 

कायम गन� आधार, बालबा�लका दोषी ठहर भएको कसरुज�य काय�मा सजाय �नधा�रण र काया��वयन गदा� 

 
1  बाल �याय�णाल�सँग सरोकारवाला जनशि� भ�ाले �यायाधीश, सरकार� व�कल, कानून �यवसायी, �याय �े�मा काम गन� 

समाजसेवी एवं बालमनावै�ा�नक वा बाल �वशेष� न ैहनु।् 
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अ�य कसरुदारका ला�ग �नधा�रण ग�रएका सबैजसो �यव�थाह� सा�द�भ�क नहनुे तथा बालबा�लकाको 

हकमा क�तपय �वषयह�मा थप कुराह�समेत �वचार गनु�पन� कुरा प�न जा� अ�याव�यक रह�छ।  

 

यसर� नै बाल�यायका स�दभ�मा रा��य र अ�तरा���य�तरमा �वक�सत भएका नवीनतम मा�यता, अ�तरा�ि� �य 

द�ताबेजह�ले �नधा�रण गरेका �यूनतम मापद�ड र नेपालको कानूनी �यव�थामा आएका 

प�रवत�नह�लगायतका स�दभ�मा बाल�याय�णाल�सँग सरोकारवाला जनशि�मा अवधारणागत �प�ता �दान 

गन�, �भावकार� �पमा बाल�याय स�पादनको काय� अिघ बढाउन एवं सम� �पमा सं�वधानले �दान गरेको 

बाल अनकूुल �यायका हक �था�पत गन� �तनको �मता �वकास गनु�पन� आव�यकतालाइ� महससु गर� 

रा��य �या�यक ��त�ानले रा��य तथा अ�तरा�ि� �य स�सं�थाह�सँगको सहकाय�मा �व�भ� समयमा �िश�ण 

काय��मह� स� चालन गद� आइरहेको छ। यसै स�दभ�मा यो �ोत-साम�ीसमेत �काशन ग�रएको हो।  

(क) बाल�यायका आधारभतू �स�ा�तह�  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले बालबा�लकाको उमेर ‘१८ वष� उमेर पूरा नगरेको‘ भनी प�रभाषा 

गरेको छ। �यसका साथै, मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ र 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण र काया��वयन) ऐन, २०७४ मा प�न बालबा�लकाको उमेर १८ वष� 

कायम ग�रएको छ। तसथ�, १८ वष� उमेर पूरा नगरेका कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लका उपरको 

म�ुाको अ�भयोजन, अनसु�धान, पपु��, सनुवुाइ, फैसला, काया��वयन वा अ�य कुनै कारबाह� वा म�ुा हेन� 

अ�धकार�े�का स�ब�धमा बाल�यायका �स�ा�तह�को प�रपालना गनु�पद�छ। केह� आधारभतू मा�यताह� 

देहायअनसुार रहेका छन:्  

 दस वष� उमेर नपगेुको बालबा�लकाले गरेको कुनै काम कसरु नमा�नने (मलुकु� अपराध सं�हता, 

२०७४ को दफा १३), 

 कसैले कुनै बालबा�लकालाई फकाई, �सकाई वा �भावमा पार� कुनै कसरु गन� लगाएको रहेछ भने 

�यसर� कसरु गन� लगाउने �यि�लाई �नज आफ� ले �य�तो कसरु गरेसरह सजाय हनुे (मलुकु� अपराध 

सं�हता, २०७४ को दफा २८), 

 बाल अदालतलगायत बालबा�लकासँग स�बि�धत काय� गन� ��येक �नकाय तथा सं�थाका अ�धकार�ले 

हरेक काम कारबाह� गदा� बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �ाथ�मकता �दई आव�यक बालमै�ी 

���या अपनाउनपुन� (बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा १६), 

 कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेका बालबा�लकालाई बाल अदालतबाट अ�यथा �नण�य नहुँदास�म 

�नद�ष रहेको मा�नन े र �य�तो बालबा�लकालाई आ�नो�व�� सा�ी हनु कर नलगाइने 

(बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २६(२), 

 बालबा�लकाले गरेको कसरुज�य काय�को स�ु कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा बाल अदालतबाट गनु�पन� 

(बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३०(१), 

 बाल अदालत गठन नभएस�मको ला�ग बाल अदालतबाट हे�रने कसरुज�य काय�को कारबाह�, सनुवुाइ र 

�कनारा गन� ��येक िज�ला अदालतमा बाल इजलास गठन ग�रने (बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ 

को दफा ३०(३),  



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

6 

 

 म�ुाको कारबाह�को �ममा बालबा�लकाको उमेर अठार वष� पूरा भए प�न �य�तो म�ुा बाल 

अदालतबाटै कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा गनु�पन� (बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३२), 

 बालबा�लकाको उमेर र �नजको प�रप�वतासमेतलाई �वचार गर� बालमै�ी वातावरणमा म�ुाको सनुवुाइ 

गनु�पन� (बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३४), 

 बाल अदालतले अ�यथा आदेश �दएकोमा बाहेक कसरुज�य काय�को आरोप लागेको बालबा�लका 

उपरको म�ुाको सनुवुाइ तथा कारबाह� ब�द इजलासमा गनु�पन� (बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 

दफा ३५), 

 बालबा�लकाको �व�� लगाइएको कसरुज�य काय�को अ�भयोगमा �नजको ��तर�ा गन� कानून �यवसायी 

�नय�ु नभएस�म बाल अदालतले �य�तो म�ुाको कारबाह� र �कनारा नगन� र कानून �यवसायी �नय�ु 

नभएको अव�थामा स�बि�धत बाल अदालतले वैत�नक कानून �यवसायी वा अ�य कुनै इ�छुक कानून 

�यवसायीको सेवा उपल�ध गराउने �यव�था गनु�पन� (बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ८०), 

 बाल इजलासमा िज�ला �यायाधीश, समाजसेवी र बालमनो�व� वा बाल�वशेष� सद�य रहन े

(बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३०(४), आ�द।  

 

१ .२ �कशोराव�था र बाल �ब�याइँ        

बालबा�लका वय�कभ�दा शार��रक �हसाबले त फरक ह�ुछन ् नै, उनीह� मान�सक, संवेगा�मक तथा 

सामािजक �पमा प�न फरक ह�ुछन।् सामा�यतयाः शार��रक �भ�ता भने हेरेरै प�न जा� स�क�छ। तर 

�या�यक �योजनका ला�ग शार��रकभ�दा बढ� मनोवै�ा�नक, �नायजैु�वक तथा बौ��क �वकासको �ानले 

बढ� मह�व रा�दछ। बालबा�लकाको �वभा�वक �नायजैु�वक, मनोवै�ा�नक, सामािजक र नै�तक �वकासबारे 

बझुी उनीह�को बा�याव�थाको सामा�य र असामा�य �वकासका बारेमा आ�लन गन� म�त प�ुदछ। 

�यसकारण बाल�याय�णाल�सँग सरोकारवाला जनशि�ले ब�ुनैपन� बाल�वकासका केह� मह�वपूण� प� तथा 

�स�ा�तह�लाई यहा ँचचा� ग�रएको छ।  

 

(क) बाल�वकास  

हरेक बालक वा बा�लका उमेरगत �पमा गिु�ने ��कया नै बाल�वकास हो। अक� श�दमा भ�ुपदा�, गभ�मा 

आएदेिख �कशोराव�थाको अ��यस�ममा कुनै प�न �यि�मा चरणब� �पमा हनुे शार��रक, मनोवै�ा�नक 

तथा भावना�मक प�रवत�नह� नै बाल�वकास हो। बाल�वकास पूव� अनमुा�नत ���याअन�ुप �नर�तर हनु े

���या हो। तथा�प, यो ���या ��येक बालक वा बा�लकामा मौ�लक वा �भ� �पमा देखा पद�छ। यो 

सबै बालबा�लकामा एउटै ग�तमा हुँदैन र हरेक चरणको �वशेषताले अक� चरणलाई �भा�वत पाद� जा�छ। 

बालबा�लकाले हा�सल गन� �ान, सीप र गन� वा देखाउने �यवहारबाट ��येक बालक वा बा�लकाको 

वैयि�क �वकास ���याको आ�लन र लेखाजोखा गनु�पद�छ। बाल�वकासको चरणका हरेक उमेर र 

अव�थाको उि�कै मह�व ह�ुछ र ती उमेर र अव�थाका बीच सापे� चा�र��क गणुह� प�न ह�ुछन।् 

बालबा�लकाको �व�थ �वकासको अथ� �वशेष �वा��य आव�यकता भएकालगायतका सबै �मताका 

बालबा�लकाले आ�नो सामािजक, भावना�मक र शैि�क आव�यकताह� प�रपू�त� हनुे वातावरणमा हकु� न 
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पाउनपुद�छ भ� े हो, र य�तो हनु सकेमा मा�ै बालबा�लकामा अ�त�न��हत सबै �मताले ��फु�टत हनुे 

अवसर पाउँदछ।  

 

बाल�वकासका चरणह�लाई उमेरगत �पमा �व�भ� समूहमा वग�करण ग�रएका छन।् शैशवाव�था 

(ज�मदेिख १ वष�स�म), साना नानी (टोडलर, १ देिख ३ वष�), �व�ालयपूव� उमेरका बालबा�लका (४ देिख 

६ वष�), �व�ालय उमेरका (६ देिख १२ वष�) बालबा�लका र �कशोराव�था (१२ देिख १९ वष�) लाई 

बाल�वकासका म�ुय चरणका �पमा मा�नन ेगरेको पाइ�छ। हरेक चरणका केह� चा�र��क �वशेषताह� 

ह�ुछन।् �य�तै, हरेक चरणमा केह� खतराह� (हाजाड�) प�न ह�ुछन,् कुनै चरणमा शार��रक खतरा र कुनै 

चरणमा मनोवै�ा�नक खतरा बढ� हनु स�छन।्  

 

(ख) �कशोराव�था  

बा�याव�थाको अ�तदेिख वय�क अव�थाको स�ुआत नह�ुजेलस�मको समयाव�धलाई �कशोराव�थाको 

�पमा �या�या ग�र�छ। �व� �वा��य स�ठनले �कशोराव�थालाई बा�याव�थाप�छ र वय�क 

अव�थाअिघको मानव वृ�� तथा �वकास हनुे समयाव�ध भनी प�रभा�षत गरेको छ। यो भनेको १२ देिख 

१९ वष� उमेरको समयाव�ध हो, जसलाई अ��जेीमा Teenage प�न भ� ेग�र�छ। पूव�, म�य र उ�र गर� 

�कशोराव�थालाई तीन समूहमा बाँडेर हेन� ग�र�छ। जै�वक ���याले यो उमेरमा �व�भ� शार��रक 

प�रवत�न, वृ�� तथा �वकास�तर उ�मखु गराउँदछ। �व�को जनुसकैु �थानमा प�न �कशोराव�थाका �नधा�रक 

त�वह� भने एकै ह�ुछन,् तर �कशोराव�थाको अव�ध र सो अव�धमा हनुे चा�र��क गणुह� भने समय, 

सं�कृ�त तथा सामािजक–आ�थ�क अव�थाले फरक पाद�छ। यौवनाव�थाको स�ुआत हनुे �कशोराव�थाको 

अव�धलाई खासगर� प�छ�लो समयमा ब�दै गएको �ववाहको उमेर, सहर�करण, �व� स�ार, बद�लँदो 

यौनमनोवृि� तथा �यवहारले भने �भा�वत पाद� गएको छ।  

 

मानव जीवनच�को यो एक मह�वपूण� स��मणकाल�न अव�थाको �पमा रहेको �कशोराव�था अ�भभावक 

र बालबा�लका दवुैको ला�ग मह�वपूण� एवं ज�टल समय हो। बा�याव�थाबाट वय�क अव�थामा प�ुन ेयो 

चरण शार��रक, मान�सक, संवेगा�मक तथा सामािजक हरेक आयाममा प�रप�वता�तर ल�क�छ। समय 

�ब�दै जाँदा �कशोर�कशोर�ह�ले आफू�भ� �पा�तरण भएको, आ�नो अनभुव र भ�ूमकामा प�रवत�न आएको 

महससु गद� जा�छन।् उनीह�ले आफूबारेको खोजी �तू ग�तमा गन� गद�छन ् र समाजमा आ�नो अहम ्

भ�ूमका रहेको भे�ाउँदछन।् �कशोराव�थाको �मखु ल�य भनेको ��येक �यि�को �थायी प�रचयको 

�नमा�ण र प�रप�व तथा उ�पादनशील वय�क बनाउन ुहो। �कशोराव�था आफू भर प�ररहेको वय�कबाट 

�वाय�ताको स�ष� गन� समय हो। आ�थ�क �नभ�रतातफ�  ग�भीर भएर सो�ने उमेर यह� हो। कसर� आ�नो 

ख�ुामा उ�भन े भ� े कुराले �कशोर�कशोर�ह� सोचम�न ह�ुछन ् र �ान तथा सीप �स�नतेफ�  आक�ष�त 

ह�ुछन,् जनु खासगर� उ�र�कशोराव�थामा बढ� देिख�छ। उनीह� आ�नो �यि�गत गणुह�लाई �तखान� 

आ�म�नभ�रतातफ�  ल�क�छन,् जसमा अ�भभावकको सहयोग पाएमा ि�थ�त सहज ह�ुछ।  
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�कशोराव�थामा हकु� ने ग�त भने शार��रक �वकास र रागरस (हम�न_ को स�तलुनमा भर पद�छ। यी दवु ै

कुरालाई कसैले प�न �नय��ण गन� स�दैन। यसथ� प�न ��येक �कशोर� वा �कशोरलाई फरक ढ�ले 

हे�रनपुद�छ। मनोवै�ा�नक ए�रक ए�र�सनको भनाइमा �कशोर�कशोर�ह�मा हनुे �वकास उनका द�तर�, 

िश�ा, प�रवार तथा समाजलगायतका वातावरणीय �भावमा �नभ�र रह�छ। आ�नो बद�लँदो शार��रक ढाँचा 

र �यस��तको सोचमा �कशोर�कशोर�ह�को �यान केि��त हनु था�दछ। य�ता प�रवत�न��त आ�नो 

��त��या क�तो हनुपुद�छ भ�े कुरामा उनीह�मा अ�यौल प�न हनु स�दछन।् यो ��त��या क�तो ह�ुछ 

भ� ेकुरा उनीह�को ‘आदश�‘ शर�र��तको �वचार (वा क�पना) ले अ�भ��ेरत गद�छ।  

 

यसबेला थ�ु ै �वकासा�मक प�रवत�नह� �ढतापूव�क �था�पत ह�ुछन ् र �तनलाई प�रवत�न गन� धेरै क�ठन 

ह�ुछ। य�ता प�रवत�नलाई �तू ग�तमा हनुे �नायजैु�वक ���याले साथ �दइरहेको ह�ुछ। यस चरणको 

अक� मह�वपूण� �वकासा�मक काय� भनेको अमूत� सोचको �वकास हनु ु हो। यसको प�रणामले �तनका 

आ�नै खाले मू�यमा�यता र �व�ास ब� प�ुछन।् समाजमा िज�मेवार �यवहार देखाउन स�ने ह�ुछन।् 

सामािजक भ�ूमका अँगा�न �य� गद�छन।् यसो गदा�गद� अ�भभावकबाट भावना�मक �नभ�रता पाउन 

�यासरत ह�ुछन।्  

 

�कशोर�कशोर�ले समाजको प�रवेश र बझुाइअनसुार प�ुष र म�हला��तको आ�नै प�रभाषा बनाउँछन।् 

�ायः सबै �कशोर आ�नो सां�कृ�तक ���कोणअनसुारको लै��क भ�ूमका (�ढ र बलवान) र �कशोर� 

(�नि��य र नाजकु) भ�ूमकातफ�  ला�दछन।् �कशोर�ह� आ�ना कुराह� भ� े र सहयोग खो�न े �वृि� 

भएका पाइ�छन ्भने तलुना�मक �पमा केटाह� आ�ना भावना�मक कुराह� साथीमाझ प�न नभ�,े आसँ ु

झान� प�न नस�न े हुँदा बढ� जोिखममा ह�ुछन।् उनीह� आ�ना भावना�मक क�ठनाइलाई झक�फक�, 

�खोपन तथा आ�ामक �यवहारबाट दशा�उन था�छन।्  

 

�कशोराव�था �ववाह एवं पा�रवा�रक जीवनको तयार� गन� उमेर प�न हो। यौनस�ब�धी अनभु�ूत ज�तो 

�वषयव�तबुारेमा उनीह�को सोच प�रप�वतातफ�  उ�मखु भए प�न प�रप�व भइसकेको हुँदैन। यौनस�ब�धी 

अनभु�ूत र �गाढ स�ब�धबीचको फरकबारे उनीह� अ�यौलमै ह�ुछन,् जसका कारणले उनीह�ले क�ठनाइ 

अनभुव गन� स�दछन।् लगभग सबै सं�कृ�तका �कशोर�कशोर� नयाँ र प�रप�व स�ब�ध�तर अ�सर 

ह�ुछन।् अ�भ�दा �छटो या �ढलो प�रप�व हनुे �कशोर�कशोर� आ�नो द�तर� समूह छोडेर आफू ज�तै 

प�रप�व भएका �कशोर�कशोर�ह�को समूहमा �म�न जा�छन।् �छ�ै प�रप�व भएका �कशोर�ह�, आफूज�तै 

प�रप�व भएका �कशोर� समूहमा �म�न जाँदा �यसको �भाव�व�प यौन��याकलापमा �छ�ै संल�न भएको 

पाइएको छ। यौवनाव�थामा �छ�ै प�ुन,ु यौन द�ुय�वहारमा पनु� वा अ�भभावक वा वय�कबाट अपहे�लत हनु,ु 

�वगतमा बेवा�ता ग�रएको अनभुव हनु,ु ग�रबीका कारण �व�ालयमा आ�नो �मता रा�ो नहन,ु शैि�क 

तथा भ�व�यको उ�े�य �प� नहनु,ु प�रवारका सद�यह� �छ�ै यौनज�य �यवहारमा संल�न हनु,ु द�तर�–

समूह मा�यताको ���कोण बनाउन ुआ�द यौन��याकलापमा �छटो संल�न गराउने केह� उदाहरण हनु।् 

यहाँनेर �कशोर�कशोर�ह�लाइ� अ�भभावकको माग��नद�शन ज�र� ह�ुछ।  
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(ग) नै�तकताको �वकास 

सह� र गलत छु�याउन स�न े�मता र सह� �नण�य गन� स�ने समझदार� नै नै�तकता हो। शार��रक, 

बौ��क एवं भावना�मक �वकासको साथै बालबा�लकाले नै�तकतामा आधा�रत �यवहार तथा �व�ास 

सानैदेिख देखाउन स�ु गद�छन।् बालबा�लकाले घरप�रवार एवं वरपरको वातावरणसँग अ�त��� या गद� सह� 

र गलतको �वकासलाई �भा�वत गन� सामािजक सीप �स�दछन।् आफूबाट कुनै �नयम �मिचन गएमा 

बालबा�लकाले २ देिख ५ वष�को उमेरस�ममा �लानी वा प�ा�ापबोध देखाउन स�ु गद�छन ्भने न�, दस 

वष�स�मका बालबा�लकाले सजायको उ�े�य भनेको ग�ती गन�लाई �लानी महससु गराउन ु हो भ� े कुरा 

ब�ुछन।् बालबा�लकाको नै�तक �वकासमा धेरै अनसु�धान गन� बालमनो�व� जा ँ �पयाजेका अनसुार साना 

उमेरका बालबा�लकाले समाजको स�दभ�मा सजायलाई, ग�ती (�बगार) गन�ले पाउनपुन� �लानी भनी 

ब�ुदछन।् बालबा�लका नरा�ो �यवहारप�छ सजाय पाउनपुछ� भ� ेठा�छन।्  

 

बालमनो�व� जा ँ �पयाजे भ�दछन–् "बालबा�लकाको �नयम, नै�तक �नण�य तथा द�ड��तको �वचार उनीह� 

ह�ुक� दै जाँदा प�रवत�न हुँदै जा�छन।् नै�तक �वचार वा नै�तकताका दईु �क�समका ह�ुछन-् बा�हरबाट 

ला�दइने एवं आ�नै �नयममा आधा�रत नै�तकता। बा�हरबाट ला�दइने नै�तकता �ायः अ�भभावक तथा 

िश�कका �नयममा आधा�रत रह�छन।् अ�भभावक तथा िश�कका �नयम साना उमेरका बालबा�लकाको 

नजरमा प�रवत�न गन� नस�कने �नयम ह�ुछन।् तसथ�, �तनलाई ज�ताको त�तै पालना गद�छन।् 

आ�धका�रक �यि�बाट बनाइएका �नयमह� �म�नाले त�काल ग�भीर द�डको भागीदार होइ�छ भनी 

उनीह� �व�ास गद�छन।् तथा�प, जसै बालबा�लका ह�ुक� दै जा�छन,् उनीह�मा अमूत� िच�तनको �वकास 

ह�ुछ र उनीह� आ�मकेि��त एवं लचकदार �नयमह� बनाउन स�म हुँदै जा�छन।् साझा उ�े�य र 

सहयोगको इ�छाअनसुार उनीह� �य�ता �नयमह� छनौट गरेर लागू गन� स�ने ह�ुछन।् " 

 

आफू ह�ुक� दै जाँदा �कशोर�कशोर�को जीवन बद�ल�छ र नै�तक ����तको स�पूण� मनोवृि�मा अ�य�धक 

प�रवत�न आउँछ। एक मन त उनीह�लाई वय�कलाई साँचो कुरा भ�ुपछ� भ� े नै ला�छ, तर 

अ�भभावकभ�दा प�न आ�ना द�तर���त नै आ�नो इमा�दार�ता बढ� देखाउँदछन।् आ�ना ला�ग �नयमह� 

आफ�  बनाउँदछन।् कसैको भलो गन� उनीह� “सफेद झूट” प�न सिजलै बो�ल�दन स�दछन ् र झूटो 

बो�ने��तको ���कोण प�न बदल� सबै झूटोमा सजाय �दइनैपछ� भ� ेमा�दैनन।् उनीह� कुनै काय� गदा� 

सोको प�रणाम नहेर� �यसपछा�डको उ�े�य (उ��रेक) मा बढ� �यान �द�छन।् रा�ो �नयतले ग�र�छ भने 

समाजमा गलत ठा�नएको �यवहार वा काय� ग�रंदासमेत सजायको भागीदार हनुहुुँदैन भ� े मा�यता 

रा�दछन।् एउटा दोषीको गलत ��याकलापलाई �लएर क�ाका सबै �व�ाथ�लाई सजाय �दन ुगलत हनुे र 

�यसै कारणले मानवको यथाथ� जीवन �यायपूण� नभई एक दोषपूण� �णाल� अ�तग�त रहेको कुरा 

अ�या�उछन।् खास प�रि�थ�तबाट आएको बालक वा बा�लकामा �य�तो �वचार अझ ब�लयो हदैु जा�छ र 

अ�ततोग�वा उनीह� बाल �ब�याइँमा संल�न हनु स�ने स�भावनालाई बढाउँदछ।  
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(घ) सामा�यता र असामा�यताको मनो�व�ान 

मनो�व�ानले �यि�को सामा�य �यवहारदेिख �लएर असामा�य �यवहारस�मको अ�ययन गद�छ। 

सामा�यतयाः (नमा��लट�) को प�रभाषा �व�भ� स�दभ�मा मनो�व�ान, मनोिच�क�सा, समाजशा� एवं 

मानवशा�लगायतका �व�भ� �वधामा �दइएको पाइ�छ। सामा�यता र असाम�यताको अवधारणा 

मनोिच�क�सा �े�को एक मह�वपूण� त�व हो। ‘सामा�य’ भनी ठा�नएका कुरा एवं �यवहारसमेत प�रव�त�त 

सामािजक मापद�डअनसुार प�रवत�नशील ह�ुछन।्  

 

साि��यक �हसाबले मा�ै सामा�यता र असामा�यता छु�ाउन स�कँदैन। हामीले “धेरैजसो देिखरहने” वा 

“ज�हले प�न देिखरहने” वा “हामीले धेरै दे�”े लाई सामा�य नै ह�ुछन ्भ� स�कद�न र ती मा�ै सामा�य 

ह�ुछन ्भ� ेप�न हुँदैन। �वा��यका ���कोणले सामा�यताको साधारण अथ� �बरामी नहनु ुभ� ेबिुझ�छ। 

कुनै प�न �यि�मा कुनै प�न खालको रोगको कडा ल�ण देखा परेको छैन भने उनको अव�थालाई 

सामा�य भ�न�छ। अक� श�दमा भ�ुपदा�, �वा��यका ���कोणले सामा�यता भनेको सम�मा �बरामीम�ु 

हनुे अव�था हो। मान�सक �वा��यमा एक हदस�मको असहजपना अनभुतू ग�रयो भने �यो मा�नस 

असामा�य ह�ुछ, �यस मा�नसलाई स�भवतः कुनै �वकार/ �वकृ�त (�डसअड�र) हनु स�छ। दःुख, �लानी, 

बदलाको भावना, नैरा�यता, अ�यौल, श�ा, िच�ता र य�तै अ� नकारा�मक अनभुव र अव�थाह� �ाकृ�तक 

�पमा र जीवन�ममा अपेि�त र �वाभा�वक हनु।् तर जब यी अनभु�ूतह� आनपुा�तक �हसाबले अ�य�धक 

र लामो समयस�म रह�छन ्र �तनले जीवनको दै�नक�मा नै नकारा�मक �भाव पान� हनु प�ुदछन,् तब ती 

“असामा�य” हनु प�ुदछन।् यस ���कोणअनसुार “सामा�यता” अ�य�धक असहजताम�ु अव�था हो भ� 

स�क�छ।  

 

सामा�यता र असामा�यतालाई हेन� अक� ���कोण भनेको समाजले �यो �यवहारलाई कसर� हेरेको छ भ�े 

प�न हो। समाजले सामा�यतालाई असल र असामा�यतालाई खराब भनेर हेछ�। कुनै प�न समाजमा 

समायोजन भएको �यवहार �यस समाजका ला�ग सामा�य ह�ुछ। मा�नसका धेरैजसो �यवहार उनका 

सामािजक मू�यमा�यताअनसुार ��त�वि�बत ह�ुछन।् जसले समाजका अ�लिखत �नयमह� बार�बार 

उ�ल�न गद�छ, ऊ असामा�य ठह�र�छ। �यसैले, सामा�यतालाई सामािजक �वीकृ�तका �पमा प�न �या�या 

गन� स�क�छ। कुनै प�न �यवहारलाई समाजले �वीकृत गछ�, सह� ठा�छ भने �यो सामा�य हो। र, �वीकार 

गद�न वा �यो सामा�यताबाट फरक भएको वा टा�ढएको छ भ� ेठा�दछ भने �यो असामा�य हो।  

 

सन ्१९९० �तर मानवशा�ीह�बाट स�ु ग�रएको “सां�कृ�तक सापे�ता” मा यसलाई उजागर ग�रएको 

छ। यसका तीन मह�वपूण� �न�कष�ह� रहेका छन-् प�हलो, एउटा समाजले सामा�य मानेको केह� �यवहार 

अक� समाजका ला�ग असामा�य हनु स�दछ; दो�ो, एउटा समाजले असामा�य मानेका केह� �यवहार अक� 

समाजका ला�ग सामा�य हनु स�दछ; र ते�ो, कुनै एक सां�कृ�तक प�रवेशमा देिखएका मनोवै�ा�नक 

�वचलनह� अक� सां�कृ�तक प�रवेशमा नदेिखन स�दछ। सामािजक मू�य मा�यतासमेत एकै सां�कृ�तक 

प�रवेश�भ� प�न �व�भ� तह र त�कामा फरक–फरक हनु स�दछन।्  
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कुनै �यवहार आदश� �यवहारभ�दा टाढा हनु प�ुयो भने �यो �यवहार असामा�य हो भनेर �लन ु प�न 

सामा�यतालाई हेन� अक� ���कोण हो। यो ���कोणले “आदश�“ �यि��व के हो भ�बेारे �विश� प�रभाषा 

खो�दछ। �यि�को कुनै �यवहार यो प�रभाषाभ�दा पर गएमा �यो असामा�य भनी िच�न�छ। �यो मा�नस 

“असामा�य” भनेर हे�र�छ जो �यि�गत वा सां�कृ�तक �पमा आदश�बाट टाढा छ। �यसो त सबैजना 

आदश� हनुेतफ�  नै उ�मखु ह�ुछन ् तर सबैजना �यहाँ प�ुन स�दैनन।् हामी सबै आदश�पनबाट �वचलन 

भएका छ�। यसथ�मा सबैजना नै प�न कुनै न कुनै समयमा असामा�य हनु स�दछन।्  

 

मनोवै�ा�नक �वकारह�को वग�करण गन� प��तले चा�हँ सामािजक मू�यलाई �म�न,े समाजमा समायोिजत 

नभएको अ�न सं�कृ�त र वातावरण��त मेल नखान े�यवहारलाई असामा�य मा�दछ। कुनै समदुायमा कुनै 

�यि�को �यवहार बहसु��यक मा�नसको भ�दा फरक पाइएमा ऊ असामा�य भनेर िच�न�छ। कुन ै

मानवीय गणु मापन ग�र�छ भने �यसको मान सामा�यता�तर आउँछ। �ायःजसो मान के���तर आउँछ र 

के��को टाढा�तरका मानलाई असामा�य मा�न�छ। त�या�शा�को अवधारणाअनसुार व�को दवुै�तरको 

भागले असामा�यता र के���तरको भागले सामा�यता बझुाउँछ।  

 

सम�मा, मा�थ उि�लिखत सबै �या�याले असामा�यताको कुनै न कुनै एक प� अगँालेको छ। उनमा कुन ै

प�न एक प�रभाषालाई ‘सव��म’ प�रभाषा नमानी �तन ैप�रभाषाम�ये कुनै एक वा बढ� प�रभाषाका आधारमा 

�यि�लाई स�पूण� स�भा�वत ���कोणबाट हेरेर वा अ�ययन गरेर मा� सामा�यता र असामा�यताको 

मनो�व�ान ब�ुन स�क�छ। छोटकर�मा कुनै प�न �यि�को �यवहार औसत छ, �वीकाय� छ वा ऊ आदश� 

प�रप�वताको निजक छ र �व�थ छ वा पूण��पमा काया��मक छ भने �यो �यि�लाई सामा�य भ� 

स�क�छ। तसथ�, ‘सामा�यता’ लाई प�रभा�षत गन� चनुौतीपूण� रहे प�न बाल �ब�याइँ कुनै प�न �हसाबले 

�वाभा�वक र सामा�य �यवहार होइन भ� े कुरामा भने कसैको दईुमत रहँदैन। तसथ�, बाल �ब�याइँसँग 

स�बि�धत ‘असामा�यता’ (ए�नमा��लट�) लाई िच� र सम�याबाट ��सत भएकालाई सहयोग गनु� बाल�याय 

���यमा संल�न सबैको कत��य हो।  

 

(ङ) बाल �ब�याइँ 

बाल �ब�याइँको �या�या �यि� सहज छैन। कुनै प�न एउटा त�वले �ब�याइँलाई स�पूण� �पले �या�या 

गन� स�दैन। कुनै एक मा�मलाको ला�ग कुनै एउटा त�व सा�द�भ�क देिख�छ भने �यह� त�व अक� 

मा�मलाको ला�ग गौण हनु स�दछ। उदाहरणका ला�ग आमाबाबकुो स�ब�ध�व�छेद केह� बालबा�लकाको 

जीवनमा बढ� �प�ता र बोझर�हत अव�था �याउन स�ने हनु स�दछ भने केह�को ला�ग अ�य�धक तनाव 

र अस�मता �याउने अव�था प�न हनु स�छ। आमाबाबमु�ये कुनै एकको अनपुि�थ�त कुनै बा�लका वा 

बालकको ला�ग नकारा�मक �भावबाट ब�ने अव�था हनु स�दछ भने अक� कुनै बा�लका वा बालकको 

ला�ग आफूसँगै नब�ने आमा वा बाबकुो माया ममता एवं सकारा�मक �भावबाट वि�त गराउने 

अव�थासमेत हनु स�दछ, जसले कसरुज�य काय�मा उनीह�को संल�नतालाई बढावा �दन स�दछ।  
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बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५, मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ र फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण र काया��वयन) ऐन, २०७४ ले बालबा�लकालाई प�रभा�षत 

गरेबमोिजम १८ वष� उमेर पूरा नगरेका �यि�ले कानून�वपर�त काय� गद�छन ्भने �यसलाई बाल �ब�याइँ 

भ�न�छ। इस�यानका अनसुार �ब�याइँ मनोवै�ा�नक वा िच�क�सक�य श�द नभई कानूनी श�द हो। 

�ब�याइँले �यि�लाई नभई सो �यि�ले गरेको �यवहारलाई मा� जनाउँछ। कानूनी �णाल�मा आ�नो 

कानूनी �यव�था �वप�रत बालबा�लकाले गरेका काय�लाई ‘बाल �ब�याइँ’ भ�न�छ।  

 

वैयि�क, सामािजक, सामदुा�यक अव�थाह� तथा �यनको पार�प�रक अ�त��� याले सम� �पमा मानव 

�यवहारलाई �भा�वत गद�छन।् बाल �ब�याइँ �यि�को जै�वक तथा वंशाणुगत त�वह� तथा वातावरणीय 

त�वह�बीचको एक ज�टल अ�त��� याको उपज हो, जनु �णू �वकासदेिख स�ु भई जीवनभर नै रह�छ। 

जै�वक �वकासमा वंशाणतु�व (िजन) को भ�ूमका छ भ� ेकुरा �प�ै भए प�न वातावरणीय योगदान �वना 

जै�वक �वकास हुँदैन। तसथ�, जीवशा� र वातावरणले मानव �यवहारलाई �नर�तर �भा�वत गद�छन।्  

सामािजक �पमा अ�वीकृत ग�रएका ��याकलाप��त आ�नो संवेग लकुाउन वा �नय��ण गन� नस�न ुर 

सामािजक �पमा अ�वीकृत ��याकलाप ��य� गनु� दईु फरक कुराह� हनु।् समाजेतर (असोसल) र 

असामािजक (एि�टसोसल) �यवहार उ�तै देिखने भए प�न ती एकै नभई फरकफरक �यवहार हनु ्भ� ेकुरा 

ब�ुन ज�र� छ। समाजेतर �यवहार सामािजक �पमा अ�वीकृत काय� हो। यो सामािजक�करण र 

�यि�को परसां�कृ�तक�करण (ए��चरेसन) र समाज�ारा मा�य �यवहारलाई ब�ुन र मा� नस�नाका 

कारणले आउँछ। अक�तफ� , सामािजक �पमा मा�य ग�रएका �यवहारको उ�े�यस�हत जानाजानी उ�ल�न 

ग�रएमा �योचा�हँ असामािजक �यवहार हनु जा�छ। समाजेतर �यवहारलाई अक� वग�मा नराखी 

असामािजक �यवहारकै वग�मा राखेर हे�रएको पाइ�छ। �ब�याइँलाई कानूनी �पले हेदा� “िज�मेवार�मा 

असफलता” अथवा “नै�तकता��तको ब�दो गलत काय�“ भनेर हे�र�छ। मनोवै�ा�नक ���कोणबाट 

�ब�याइँलाई हेदा� यसको प�रभाषामा समाजेतर �यवहारभ�दा असामािजक �यवहारको अवधारणाबाटै 

हे�र�छ।  

 

(च) बाल �ब�याइँका केह� सै�ाि�तक �या�या 

बाल �ब�याइँलाई अ�या�उन े थ�ु ै �स�ा�तह� रहेका छन।् एक �स�ा�तअनसुार �यि�ले कुनै प�न 

��याकलापको फाइदा बेफाइदाको �हसाब गरेर आफूले गन� काय�को छनौट गद�छ। अथा�त ् खसुी �दने 

��याकलाप दोहो�र�छन ् जब �क पीडादायक ��याकलापह� कम हुँदै जा�छन।् �यि�ले रमाइलो, 

सखुदायक प�रणामको अपे�ामा आधा�रत अपराध गन� ता�क� क �नण�य सचेतपूव�क �ल�छ।  
 

(अ) जै�वक र सामािजक–जै�वक �स�ा�तह�  

सन ्१२०० �तर शार��रक बनावटको आधारमा �ब�याइँलाई �या�या गन� एउटा तक�  लो��ोसो (Cesare 

Lombroso) ले ��ततु गरेको �वचारधाराअनसुार अपराधीह�का �व�भ� शार��रक गणुह� ह�ुछन।् 

यसअनसुार अपराधीको नाक तल घमेुको, उ�च �नधार, न�मलेको दाँत, धि�सएको र सानो आखँा, गालाको 
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हाड उठेको, मोटो ओठ, बा�ला आखँी भ�, लामालामा हातह� ह�ुछन।् ज�मदेिख नै िशशहु� य�ता गणुह� 

�लएर आउँछन ्भ� ेकुरालाई मा� ेएकदमै थोरै मा� अ�ययनह� अ�हले]स�म भएका छन।् वंशाण,ु जै�वक 

तथा जै�वक–रासाय�नक कुराह�ले सै�ाि�तक �पमा कुनै �यि�मा �वच�लत (Deviant) �यवहार देखाउन े

स�भावना रह�छ भनी जै�वक �स�ा�तले भ�दछ। यस �स�ा�तअनसुार वंशाणकुो कारणले कुनै प�न �यि� 

अपराधी ब�दैन। तर ‘अपराध’ त�व जै�वक �पमा भएका र आपरा�धक जीवन/ प�रवेशमा पन� गएका 

बालबा�लकामा सो जै�वक त�वले गैरकानूनी ग�त�व�धमा संल�न हनुे स�भावना बढाउन स�दछ। 

आपरा�धक ��याकलापमा संल�न धम��पता वा धम�माताको तलुनामा य�द ज�म �दने आमाबाब ुअपराधमा 

संल�न �थए भने उनका छोराछोर� आपरा�धक ��याकलाप�तर बढ� ढ�कन ेगरेको पाइएको छ।  

खासगर� बालबा�लकामा हनुे केह� �वकारको स�दभ�मा असामािजक �यवहारको �वकासमा िजन (Gene) को 

धेरै मह�वपूण� रह�छ। तथा�प, �नयम नमा�े वा �म�ने कारण �तनको वशांण ु भने अव�य नै होइन। 

अ�हलसे�म ‘अपराध िजन’ (crime gene) भ� ेकुरा प�ा लागेको छैन अ�न मि�त�कको चोटपटक (Damage) 

ले �यि�लाई अ�त स��य वा �यान �दन नस�ने बनाउन स�दछ, तर आपरा�धक ग�त�व�ध गन� बनाएको 

प�न आजस�म थाहा भएको छैन।  
 

�यि�को जै�वक–सामािजक त�वका कारणले उनीह�को जै�वक संरचना र व�रप�रको वातावरणबीच �गाढ 

स�ब�ध रह�छ। कुनै प�न ठाउँको वातावरण �यहाँ रहने �ाणीको जीवनमा ��त�व�बत ह�ुछ भने �तन ै

�ाणीको दै�नक ��याकलाप र संसार��तको अ�या�इ �यहाँको वातावरणमा ��त�वि�बत भएको ह�ुछ। 

�विश� जै�वक अव�थाह� कसर� सामािजक वा वातावरणीय त�वह�सँग �म�न जा�छन ् भ� े कुराले 

बालबा�लकाले �ब�याइँपूण� �यवहार गन�स�ने वा नस�न े भ� े कुरा �नधा�रण ह�ुछ। ज�मेदेिख मा�नसको 

शर�रमा हनुे रागरस (Hormone) मा केह� सम�या भएको कुनै �यि�ले नचाहँदा नचाहँदै प�न सामना गन� 

(fight) वा भा�ने -flight) प�रि�थ�त बीचमा ��� आईपरेको छ भने सो �यि�ले अ�य�धक आ�ामक 

�यवहार देखाउन स�दछ।  
 

(आ) रागरस (Hormone) र आ�ामक �यवहार 

मानव शर�रको �वाभा�वक ��याम�ये �व�भ� �क�समका रागरस (Hormone) को उ�पादन गनु� र �न�काशन 

गनु� एक अहम ्काय� हो। यी �ाकृ�तक रसायनह�ले वृ��, �जनन र के���य �नाय�ुणाल� ज�तो आधारभूत 

शार��रक ��यालाई �नय��ण गद�छन।् प�ुषमा उ�पादन हनुे एक �वशेष �कारको रागरसको आ�ामक 

�यवहार र ग�भीर �क�समको अपराधसँग स�ब�ध भएको अनसु�धानह�ले बताए प�न ती पूण�तः भरपदा� 

छैनन।् रागरस आ�ामक �यवहारले ब�छ, न �क रागरसले आ�मकता बढाउँछ।  
 

र�सी तथा गैरकानूनी (लागू औषध_ औषधीह�को सेवन प�न आपरा�धक �यवहारसँग स�बि�धत छन।् 

र�सी एवं उ�ेिजत पान� अ� �क�समका औषधीह�ले �ब�याइँपूण� �यवहार�तर लैजान स�दछन।् य�ता 

औषधी र �वचलनबीच हनुे स�ब�धको काय�संय�� �प� नभए प�न अ�नयि��त �पले गैरकानूनी औषधीको 

�कनबेचको काय� एवं अ�य�धक सेवनले �वचलनतफ�  नै जा�छ भ� ेकुरा �प� छ।  
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हालको अव�थामा जै�वक �भाव र �ब�याइँपूण� �यवहारबीचको स�दभ�मा तलुना�मक �पमा धेरै कम मा� 

जानकार� उपल�ध छ। �व�धगत सम�या हुँदाहुँदै प�न अनसु�धानह�ले जै�वक–सामािजक त�वलाई नै 

कारकको �पमा मानेका छन।् तथा�प, यसले धेरै ��ह� प�न उ�जाउँछ।  
 

(इ) मनोवै�ा�नक �या�याह� 

मनोवै�ा�नक �या�याह�ले जै�वक वा शार��रक कारकह�लाई नहेर� फरक �क�समले हेछ�न।् प�हलो, 

यसले साधारणतयाः �यि�को जीवनका स�ुका वष�ह�को अनभुवबाट सम�या देखा पद�छन ्भनी हेद�छ। 

यसअनसुार, �कशोराव�थामा प�हचान नग�रएका र नसधुा�रएका सम�या तथा ग�तीह�को प�रणाम�व�प 

�वच�लत �यवहार देिख�छ। दो�ो, मनोवै�ा�नक �या�याह� अ�त वैयि�क ह�ुछन।् उ�तै �क�समका 

�यवहार देखाउने धेरै �यि�ह�मा फरक �क�समको �या�या र कारक त�व (ज�तैः अपूण� सामािजक�करण, 

वा �यून �यि��व �वकास) ले काम गरेको ह�ुछ। ते�ो कुरा, वैयि�क सोचको कारणले �ब�याइँगन� वा 

नगन� हनु स�छ भ�ेमा केि��त हनुभु�दा प�न जो प�हले नै सम�या��त छन,् �य�तासँग काम गन�मा 

मनोवै�ा�नक �या�याले जोड �द�छ।  

 

मनो�व�षेणा�मक �स�ा�तले �व�याइँपूण� �यवहारमा बा�याव�थाको अनभुवको भ�ूमकालाई मह�व �दएको 

छ। मानव ज�मजातै असामािजक �ाणी हो भ� ेमा�यता बोकेका �स�म�ड �ायडका अनसुार �यि�को 

अवचेतन मनमा रहेका इ�छाह�, पूरा वा �ा� हनु नसकेका आकां�ाह�को कारणले �वच�लत �यवहार 

देिख�छ। बा�याव�थाका नरा�ो, दखुद, आघातज�य घटनाह�का कारणले बाल �ब�याइँ हनु स�दछन ्भ�े 

�ायडको मा�यता रहेको छ।  

 

�यवहारवाद� �स�ा�तले भने �सकाइमा�थ जोड �द�छ। �यवहारवाद� �स�ा�तले गलत �सकाइ वा अप�या�� 

�सकाइको प�रणाम�व�प आपरा�धक �यवहार ह�ुछ भ�दछ। परु�कार पाइने �यवहार स�ुढ हुँदै जा�छन,् 

द�ड (सजाय) पाइने �यवहार ह�दै जा�छन ्तथा सोह�अन�ुप �यि�को आचरण ब�दै जा�छ भ� े�वचार 

यस �स�ा�तले बोकेको छ। उिचत (ठ�क) �यवहारले परु�कार नपाउँदा वा �यसमा सजाय �दइँदा 

�ब�याइँपूण� �यवहार देखा पन� स�दछ भ�दछ। �यि�ले ग�तीबाट सह� कुरा �स�दछन ्र �सकाइ लामो 

समयाव�धभ�र नै च�लरह�छ भ� े कुराको मा�यता यस �स�ा�तले रा�दछ। कुनै एउटा �वकासा�मक 

कुरामा असफल हनु ुभनेको सो �यि�ले �स�नपुन� कुरा रा�र� �स�न नसकेका कारणले �सकाइ ���यामा 

केह� सम�या छ भनी ब�ुन ुहो। सामािजक �सकाइ �स�ा�त, �यवहारवाद� �स�ा�तको अक� �व�प हो, 

जसले कुनै प�न �यि�मा वातावरण तथा सामािजक अव�थाको �भाव ह�ुछ भ� ेकुरा ���ाउँछ। ��य�, 

वातावरण वा स�ारमा�यममा अ�ले गरेको �रसाहा �यवहार देखेर �यसैको �सको बालबा�लकाले गद�छन ्

भनी यो �स�ा�तले �या�या गद�छ। �ायजसो �हसां�मक वा गलत �यवहार अ�भभावकबाट �स�कएको 

ह�ुछ। यो �स�ा�तअनसुार �यवहारलाई कायम रा� पनुब�ल (Reinforcement) को ठुलो भ�ूमका रह�छ।  

 

लेब�लङ �स�ा�त (Labeling theory) ले �ब�याइँपूण� �यवहारलाई सामािजक स�दभ�मा �या�या गद�छ। 

अपराधीको �पमा लेब�लङ (छाप) लगाइएका बालबा�लका आपरा�धक ��याकलापमा संल�न हनुे 
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स�भावना ब�न जा�छ। बालबा�लका संल�न रहेको सामािजक समूहले केह� नी�त–�नयम बनाएको ह�ुछ र 

जसले सो नी�त–�नयमको उ�ल�न गद�छ, सो �यि�ले �वच�लत �यवहार गरेको ठह�र�छ, अ�न उनलाई 

�यस समाजबाट बा�हर� �यि� भनी अल�याइ�छ। �कशोराव�था आ�म– प�रचयको समय भएकोले] 

अपराधीका �पमा ठहर गराइएका बालबा�लकाले सोह� कुरालाई आ�नो प�रचय (आ�म–छ�व) बनाउन 

प�ुदछन।् �नर�तरको �ब�याइँ गन� भनी पाएको लेब�लङ (छाप) ले यी बालबा�लकालाई झन ्बढ� ग�भीर 

गैरकानूनी र गैरसामािजक ग�त�व�धतफ�  अ�सर गन� उ�सा�हत बनाउँछ। �ब�याइँको एक कारकको �पमा 

�यून आ�थ�क�तर हनुसुमेत पाइ�छ। यो �स�ा�तअनसुार �यून आ�थ�क अव�था भएका प�रवारका 

बालबा�लकालाई “�ब�याइँकता�” (deviant) भनी छाप लगाइ�छन।् यो �स�ा�तले �यून आ�थ�क अव�था 

भएका प�रवारका बालबा�लका �ब�याइँमा �कन पद�छन ्भ� ेकुरालाई आंिशक �पमा �या�या गद�छ भनी 

�व�ह� भ�छन।्  

 

मेट�न (Merton) को ��ेन �स�ा�त (Strain Theory) अनसुार कानूनको घेरा�भ� रह� सामािजक मू�यमा�यता 

अन�ुप आ�नो ल�य �ा� गन� क�ठन भएको ग�रबीको अव�थाका कारणले अपराध हनुे गद�छ। िश�ाको 

कमीले] स�पि� तथा सामािजक मया�दा �ा� गन� क�ठन बनाउँछ। �यि�खेर य�ता �यि�ह�मा 

आपरा�धक ��याकलापको स�भावना ब�दछ। यो �स�ा�तले �यून–आ�थ�क�तरका बालबा�लकाको �यून 

िश�ा �ा�� हनुे कुरा �या�या गन� सकेको छैन भने धेरै �ब�याइँ आ�थ�क कारणले उ���ेरत हुँदैन भ�े 

त�यसमेत यहाँ बेवा�ता ग�रएको छ।  

 

�ा�भस �हच� (Travis Hirschi) को सामािजक �नय��ण �स�ा�त (Social Control Theory) अनसुार हामी 

सबै जनावर ह� र �यसैले जनावरको �कृ�तअन�ुप मा�नसह�ले ‘अपराध’ गदछ�न ् नै, अथा�त आपरा�धक 

��याकलाप गन� मा�नस उ�त ह�ुछ। तसथ�, सामािजक �नय��णको �स�ा�त अन�ुप �नयम बनाएर य�ता 

असामािजक वा �ब�याइँपूण� �यवहार घटाउन स�क�छ। य�द �यि�का आव�यकताह� पूरा भएमा 

आपरा�धक ��याकलाप गनु�को कुनै अथ� रहँदैन। समाजका सद�यह�को एक अका�सँग स�ब�ध ह�ुछ; 

धेरै ��याकलापमा संल�न हनु र सफल हनु पाएमा �यि�सँग सम�यामा पन� समय कम ह�ुछ र उसले 

�नयम/ कानूनमा �व�ास गद�छ। यस ���कोणले बाल �ब�याइँमा संल�न हनुेह� यो भावना�मक स�ब�ध 

बनाउनबाट च�ुदछन ्भ� ेकुरालाई मा�दछ। उनीह�को सामािजक�करणमा यसको कमीले गदा� नै प�छ 

गएर आपरा�धक ��याकलापमा संल�न हनु ेस�भावना ब�दछ।  

 

सां�कृ�तक �वचलन �स�ा�तले मा�नसको बा� वातावरणको कारणले �ब�याइँ ह�ुछ, भ�दछ। भौ�तक 

अव�थाले गदा� �ब�याइँकता�ह�मा शार��रक अ�त�य�तता, आ�थ�क अि�थरता, सामािजक सम�या (ज�तैः 

िशश ु म�ृयदुर, मान�सक रोग, जातीय ए�लोपन, बेरोजगार�, �व�ालय छो�न)े को स�भावना बढाउँदछ। 

सां�कृ�तक �पमा �वच�लत वातावरणमा ह�ुक� एका बालबा�लकामा आपरा�धक जीवन शैल� देखा पन� स�दछ 

र �वच�लत आनीबानीको �सको गन� स�दछन।्  
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बालबा�लकालाई उनीह�को दौतर� दबाब (Peer Pressure) र समूह (Gang) को अि�त�व र �ब�याइँसँगको 

स�ब�धका आधारमा हेन� अक� �वचार प�न रहेको छ। �ब�याइँकता� दौतर�को �भावमा रहेका बालबा�लका 

�ब�याइँ�तर अ�सर हनु स�दछन,् �ब�याइँका सीपह� �स�दछन,् तर कसैले कसैलाई �ब�याइँ गन� दबाब 

�दने नभई उनीह� एक अका�सँग आब� हनुे ह�ुछन।् य��प, �वच�लत द�तर� समूह �ार�भमा कसर� 

�ब�याइँ गन� प�ुदछन ्भ� ेकुरा यस �स�ा�तमा अन�ु�रत नै छ। पूरातन अपराधशा�को ता�क� क छनौट 

(Rational Choice) ले अपराधको कारक उसको वातावरणमा नभई �यि�मै ह�ुछ भनी भ�छ। यो 

�स�ा�तले �वत�� इ�छाशि�को मह�व तथा �यि�गत िज�मेवार�मा जोड �द�छ।  

सं�कृ�तमा जोड �दएको सामािजक अस�ठन (Social Disorganization) का अनसुार जब सामदुा�यक 

सं�थाह� (प�रवार, �व�ालय, मठमि�दर वा �थानीय सरकार, आ�द) टु���छ वा यसको अि�त�व रहँदैन, 

�य�तखेर �हंसा�मक ग�त�व�ध र �वच�लत �यवहारह� देखा पद�छन।् सामदुा�यक स�ब�ध र पार�प�रक 

चालचलनले मा�नसह�मा सहयोगी स�ब�ध बढाउँछ।  

 

मा�थ उि�लिखत �या�या, �स�ा�त, ���कोण दशक�को अव�धमा �वक�सत ग�रएका हनु।् ती म�ये केह� 

पया�� अनसु�धान, �भाव र सा�द�भ�कताको कारणले मह�व�वह�न हनु पगेुका छन ्भने केह� उपयोगी भए। 

तथा�प, बाल�याय�णाल�मा �यनको बे�लै �थान बनेको छ।  

 

बाल�याय�णाल�को सधुारा�मक प�मा�थ मनोवै�ा�नक �या�याको अ�य�तै ठुलो �भाव रहेको छ। 

मनो�व�ानले �यि�ले कुनै �यवहार �कन गद�छ भ� े कुराको प�हचान गन�मा जोड �द�छ। यसैको 

आधारमा बाल�याय�णाल�मा �म�ने प�रणामलाई म�यनजर गद� मनो�वमश�, िश�ा र पनु�था�पनालगायतका 

�यि�लाई �दान गन� सेवाह� लागू गन� स�क�छ। �व�भ� �व�ध तथा पर��ण�ारा बाल �ब�याइँको 

सम�याको प�हचान गर� आव�यकतानसुार सधुारा�मक त�रका �वक�सत गन� स�क�छ।  

 

(ई) अ�य त�वह�  

�कशोराव�थामा भ�दा १३ वष�म�ुनका बालबा�लकामा जोिखमका त�वह� बढ� ग�भीर �पमा पाइएको 

छ। बालबा�लकालाई जोिखममा पान� स�ने कुनै एउटा मा� नभई थ�ु ै त�वह� ह'ुन स�दछन।् धेरै 

�ब�याइँकता�मा जोिखमका साझा त�वह� भए प�न यी कुराह� बालबा�लकै�प�छे भने फरकफरक हनु 

स�दछन।् य�ता जोिखमका त�वह�मा �यान �दन ु ज�र� छ नै, अझ �ब�याइँका जोिखमलाई घटाउने 

संर�णकार� त�वह�को खोजी नी�त गनु� प�न उि�कै आव�यक रह�छ। य�तो काय�ले य�ता 

बालबा�लकाको पनु�था�पनाको काय�मा मह�वपूण� योगदान �द�छ। जोिखम त�वह�लाई �यि�, प�रवार, 

द�तर� र �व�ालय तह गर� सरसत� चार भागमा �वभािजत गन� स�क�छ।  

  

�ायः वय�क अपराधीह� बाल �ब�याइँमा प�न संल�न भएको पाइएको छ। तथा�प, बाल �ब�याइँ गन� 

बालबा�लका अथवा �कशोर�कशोर� वय�क अपराधीमा प�रणत ह�ुछन ्नै भ� ेहुँदैन। �यसैगर�, अ�त ग�भीर 

बाल �ब�याइँ गन� बालबा�लकाले थ�ु ै जोिखमह�को अनभुव गरेका पाइ�छन।् कुनै एउटा त�वले 
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जोिखममा पान� स�ने स�भावनालाई अ�लक�त मा� बढाउँछ। ज�त धेरै जोिखमका त�वह� एउटा 

�कशोरले अनभुव गछ� �य�त धेरै नै बाल �ब�याइँको स�भावना उ�च रह�छ।  

 

यौवनाव�था (११-१३ वष�) वा पूव�/�कशोराव�था (१२-१४) मा बाल �ब�याइँका घटनाह� बढ� देिखएको 

पाइएको छ। कुनै प�न बालक वा बा�लकालाई हेरेर भो�ल बाल �ब�याइँमा संल�न ह�ुछन ्भनेर ठोकुवा 

गन� स�कँदैन। भ�ुको अथ� क�हलेकाह�� कुनै चा�र��क गणुलाई बाल �ब�याइँको जोिखम बढ� भएको भनेर 

�लन स�कए ताप�न ठोकुवा गन� स�कंदैन।  

 

(उ) �ोसोसल (सामािजकतामखुी) र ए�ट�सोसल (असामािजक) �यवहार 

बा�याव�थाको सामािजक �यवहारलाई �वकासा�मक शा�ले दईु बहृत ् �क�समले वग�करण गद�छ। 

सामािजकतामखुी (�ोसोसल) �यवहार अ�तग�त सहयोग गनु�, आदान�दान गनु� तथा सहकाय� गनु� ज�ता 

�यवहार पद�छन।् असामािजक (ए�ट�सोसल) �यवहार�भ� �व�भ� खाले �हंसा�मक �यवहार, अटेर�पना आ�द 

पद�छन।् जीवनका स�ुका वष�को आवेग तथा अ�य�धक स��यताप�छ आएर असामािजक �यवहारसँग 

स�बि�धत हनु स�दछ। धेरैजसो बालबा�लकाले जीवनको प�हलो या दो�ो वष�मा शार��रक आ�ामकता र 

िज�ीपना ज�ता ल�ण देखाउँछन।् शार��रक आ�ामकता धेरैजसो बालबा�लकाले २४ र ३६ म�हनामा 

देखाउँछन।् उनीह� आफूले चाहेको कुरा पाउन र ��� समाधान गन� य�ता �यवहार देखाउने गद�छन।् 

ठुलो हुँदै जाँदा अ� खालका आ�ामक �यवहार �स�दछन ्र द�तर�माझ �ोसोसल �यवहार देखाउँछन ्र 

द�तर�बाट �या�ग�छन,् �व�ालयमा असफल ह�ुछन,् अ�तत बाल �ब�याई ग�भीर म�ुामा संल�न हनु 

प�ुदछन।् लजाल ुबालबा�लकाभ�दा �नडर, आवेगमा आइहा�न ेर आ�नो स�त�ु�लाई कुन� नस�न ेअथा�त ्

चाहेको कुरा त�ु�तै पाउनपुन� िज�ीवाल बालबा�लका बाल �ब�याइँको बढ� जोिखममा पद�छन ्भ� े कुरा 

एउटै समूहमा�थ ग�रएको काला�तर�य अ�ययन (Longitudinal Study) ले देखाएका छन।्  

 

(ऊ) सामािजक त�वह� 

अ�ययनले �कशोराव�थाको आमाबाट जि�मएका स�तान प�छ गएर बाल �ब�याइँमा संल�न हनुे गरेको 

पाइएको छ। पटक पटक �ब�याइँमा संल�न हनुेह� १८ भ�दा कम उमेरका आमाबाट ज�मेका 

�कशोर�कशोर� पाइएका छन।् ��टेन र अमे�रकामा ग�रएको काला�तर�य अ�ययनअनसुार असामािजक 

�यवहार गन� यवुतीह� �कशोराव�थामै आमा ब� े खतरामा रह�छन।् असामािजक प�ुषह�सँगको 

आवेगा�मक स�ब�धले गदा� र पया�� अ�भभावक�य हेरचाहको कमीका कारणले �छटै आमा ब�लेु 

उनीह�मा बालबा�लका हकुा�उन े�यवहारमा सम�या आउने स�भावना रह�छ। पया�� हेर�वचार, सपु�रवे�ण 

एवं मायाममताको कमी हनुे स�भावना उ�च रहने कारणले ठुला प�रवारका बालबा�लका जोिखममा 

रह�छन।् कमजोर अ�भभावक�व �य�थापन र अनशुासनका अ�यासह� बाल �ब�याइँको धारणासँग 

स�बि�धत ह�ुछन ् भ� े कुरा थ�ु ै अनसु�धानले औ��याएका छन।् बालबा�लकाका ला�ग उनीह�ले �प� 

अपे�ा �नधा�रण गन� नस�न,ु अि�थर अनशुासन, अ�य�धक कठोर र �हं�क अनशुासन तथा कमजोर 

अनगुमन तथा सपु�रवे�णले काला�तरमा बाल �ब�याइँ�तर उ�मखु गन� स�दछ। सम�मा, बालद�ुय�वहार 
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र बेवा�तासमेत बाल �ब�याइँसँग स�बि�धत रह�छन ् भ�े कुरा �व�भ� देशमा ग�रएको अनसु�धानले 

देखाएको छ। 
 

 (छ) बाल �ब�याइँ र मान�सक �वा��य 

बौ��क अपा�ता वा �यून ब�ु�मता र �वच�लत �यवहारह�बीच निजकको स�ब�ध रहेको छ। सामा�य 

ठा�नएका �यि�ह�भ�दा समा�तएका अपराधी तथा �ब�याइँकता�को ब�ु�को �तर १० अ�ले कम हनु े

गरेको पाइएको छ। स�झनपुन� कुरा के हो भने बढ� ब�ु�मान मनोरोगी (साइकोपाथ) ले य�ता 

बालबा�लकालाई आ�नो समूहमा सामेल गराउँदछन।् बाल �ब�याइँमा संल�न भएका बालबा�लकामा 

तलुना�मक �पमा कम मौिखक बौ��क (Verbal Intelligence) �मताको साथै �व�ालयमा काय�{ उपलि�ध 

प�न कम देिखएको छ। असामािजक यवुाह�मा प�न काय�स�पादनमा सं�ाना�मक ��ुटह� देिख�छन।् 

भाषा �वकासमा �ढलाइ र आ�ामक �यवहारमा प�न सहस�ब�ध देिखएको अनसु�धानले बताउँछ। भाषा 

�वकासको �ढलाइले द�तर� स�ब�धमा �यवधान �याउँछ। �यसर� नै बा�याव�थामा हनुे थ�ु ै मान�सक 

�वकारह� प�न बाल �ब�याइँको स�दभ�मा जोिखम हनु स�दछन।्  

 

�रसाहा �यवहार तथा आफूलाई हा�न प�ु याउने काय� बौ��क अपा�ता भएको �यि�/ बालबा�लकामा 

देिखने सामा�य ल�ण हो। काठमाड� उप�यकामा ग�रएको बाल �ब�याइँकता�ह�को एक अ�ययनअनसाुर 

अ�ययनमा संल�नम�ये १९% बालबा�लका मान�सक �वा��य ठ�क नभएका अ�भभावकको संर�णमा 

रहेका �थए (रि�जतकार १९९९)। बौ��क अपा�ता भएका बालबा�लकालाई अपराधी �वृि�का �यि� वा 

समहूले आ�नो �वाथ�को �नि�त �योग ग�रएको पाइएको �थयो। उनीह�मा सह� र गलत के हो भ�े 

नै�तक अवधारणा�मक �ानको कमी ह�ुछ वा रा�र� �वक�सत भएको हुँदैन। धेरैजसो स�दभ�मा �यनीह�को 

सामािजक प�ृभ�ूम �यि� रा�ो पाइद�न तथा �यनीह� कम िशि�त प�रवारका ह�ुछन ् र धेरैजसो र 

सां�कृ�तक प�रवेशबाट आएका ह�ुछन।् समा�तने �ममा प�न �य�त ब�ाइँ देखाउँदैनन ्र सिजलै �हर�को 

�नय��णमा पद�छन।्  

 

अ� बालबा�लकामा भ�दा बाल �ब�याइँकता�ह�मा मान�सक रोग बढ� हनुे गरेको पाइएको छ। यसका 

�व�वध कारण हनु स�दछन।् कुनै कुनै रोगमा �यि�ले आ�ना भावना खासगर�, आ�ामक �यवहारलाई 

�नय��ण गन� स�दैनन।् आचरणगत �वचलन बालबा�लकामा हनुे अक� एक �कारको �वकार हो। 

आचरणगत �वकारलाई पटक पटक देिखने, ग�भीर �नयम उ�ल�न गन� �यवहार (धेरैजसो गैरकानूनी हनुकुा 

साथै असामािजक ��याकलाप ज�तै, द�ुय�वहार वा डकैती आ�द) का �पमा प�रभा�षत ग�रएको छ। 

अमे�रक� मनो�व�ान स��ारा ग�रएको मनोवै�ा�नक �वकारह�को वग�करण गन� �णाल�मा आचरणगत 

�वकारको दईु सम�या (�वकार) लाई �वकासा�मक �पले स�बि�धत भनेर देखाइएको छ। छ म�हनास�म 

�नर�तर देिखने] नकारा�मक आ�ामक �यवहार र अटेर� �यवहारको �व�प नै िजराहा- अटेर�पन �वचलन 

(अपोिजसनल �ड�फ�सय�ट �डसअड�र) हो, जसले बालबा�लकाको दै�नक जीवनमा ग�भीर हा�न प�ु याएको 

ह�ुछ। यो खासगर� �व�ालय उमरेका बालबा�लका, �वशेषतः पूव�-�कशोराव�था तथा �कशोराव�थामा देखा 
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पद�छ। क�हलेकाह�� यो अझ ग�भीर खालको �यान एका� गन� नस�न ेअ�त आ�ामकता �वकार (एटे�सन 

�ड�फसे�सी हाइपर एि�टभ �डसअड�र) का �पमा प�न देिखन स�छ। यी दईु �वकार छु�ाछु�ै भए प�न 

�यनका धेरै कुरा �म�दाज�ुदा छन।् एउटा �वकार भएका आधासरो बालबा�लकामा अक� �वकार प�न देखा 

पन� स�दछ। यी �वकार भएका बालबा�लकामा फे�र ते�ो सम�याका �पमा �सकाइ-�वकार (Learning 

Difficulties) प�न देिखन स�न ेस�भावना रह�छ। कुनै एक बालक या बा�लकाको बारेमा अ�ययन गदा� 

य�ता धेरै कुराह� केलाउन ु आव�यक ह�ुछ। तथा�प, �बस�नै न�म�न े कुरा चा�हँ के हो भने बाल 

�ब�याइँकता� वा कानूनका �ववादमा परेका सबै बालबा�लका मनोरोगी भने होइनन।्  

 

(ज) �या�यक �णाल�मा बाल �ब�याइँ 

कानूनको स�पक� मा आएका बालबा�लकाको मनोदशा ब�ुन ु नै स�भवतः बाल�याय�णाल�को प�हलो 

मह�वपूण� खिु�कलो र अ�याव�यक काम हो। बालबा�लकालाई ब�ुन ु भनेको उनलाई उनकै स�दभ�मा 

राखेर हेन�स�न ुहो। यसको ला�ग वय�कले आफू संवेदनशील भई आ�नो �ि�कोणमा सोअन�ुप प�रवत�न 

गन�पद�छ। अथा�त,् वय�कलाई हेन� ���कोणबाट बालबा�लकालाई पट�ै हे�रनहुुँदैन। बाल इजलासमा 

बार�बार देखापन� बा�लका वा बालक छरप�, अ�यवि�थत घरायसी एवं सामदुा�यक वातावरणबाट आउने 

गद�छन।् आ�नो व�रप�रको संसार अनमुान गन� नस�कने, अस�ुनि�त, अ�नय�मत, खतरापूण� र अ�त 

अ�यायपूण� छ भ� ेउनीह�को धारणा रहेको ह�ुछ। वय�कह� सहयोगी, �या�यक, �व��त हनु स�दछन ्

भनी आ�मसात गन� स�कइने गर� उनीह�ले आव�यक �वकासा�मक अवसरह� पाएका हुँदैनन।् 

फल�व�प, आ�ना आव�यकतालाई सह� ढ�बाट स�बोधन नगन� आ�ामक वातावरण उनले भो�नपुद�छ। 

�ब�याइँमा संल�न बालबा�लकाको ला�ग बाल अदालतलाई फे�र �य�तै छर�छमेक ज�तै भ�ूमकामा नआउन 

क�त मह�वपूण� छ। �वाभा�वक ढ�बाट �वक�सत हनुको ला�ग बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�ले सीमा 

�नधा�रण गन� र सीमा संरिचत गन� ज�र� छ। �वकासा�मक ���कोणबाट सामािजक अ�याय��तको जवाफ 

नै �ब�याइँमा संल�न �कशोर�कशोर�को बाल इजलास��तको अ�त��� या हो। हकु� ने �ममा रहेको एक 

सामा�य �कशोरले सामािजक आ�धका�रक �यि���त के अपे�ा रा� े भनी �स�करहेको ह�ुछ। 

बाल�याय�णाल�ले सामािजक र��ति�थ�तको ��त�न�ध�व गद�छ। सामािजक �णाल� फरक या अ�यायपूण� 

भनेर िच�नयो भने �कशोर�कशोर�ले बाल�याय�णाल�लाई प�न �यसर� नै हेन� प�ुदछन।् यस कारणले यो 

�णाल�ले उनीह�लाइ� ब�ुन अझ धेरै मह�वपूण� ह�ुछ।  

 

१ .३ बाल�यायको अवधारणा र वत�मान ि�थ�त 

शार��रक तथा मान�सक ि�थ�तका आधारमा बालबा�लका वय�क �यि�को तलुनामा अप�रप�व हनुे, 

आफूले गरेको वा गन� लागेको कामको प�रणाम सिजलै आ�लन गन� नस�न,े �तनलाई जोसकैुले प�न 

सिजलैसँग बहकाउन स�ने, भावकु तथा �नद�ष �कृ�तका हनुे हनुाले बालबा�लकाले गरेका कानून एवं 
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सामािजक मू�य मा�यता �वपर�तका कामलाई अपराध नठानी सधुारयो�य ग�तीका �पमा हे�रनपुछ� भ�े 

मा�यता आध�ुनक �याय�णाल�को उपज मा� नभई १८ औ ंशता�द�बाटै �वक�सत भएको सोच हो।2  

 

यस मा�यतालाई अमे�रकाको इ�लनोई रा�यको कुक काउ�ट�मा सन ्१८९९ मा प�हलो बाल अदालतको 

�थापनाले अझ �था�पत गरेको पाइ�छ। यसर� छु�ै अदालत �था�पत गनु�को पछा�ड बालबा�लकाले 

आपरा�धक काय� गन� स�दैनन ्भ� ेमा�यता र उनीह�ले गरेको अपराधज�य काय�लाई �ब�याइँपूण� काय� 

(डे�ल�वेन�ट ए�ट) मा�नन ुन ै हो। वत�मान समयमा �य�ता बालबा�लकालाई कानूनको �ववादमा परेका 

बालबा�लका (िच��ेन इन कि��ल�ट �वथ द ल) भ� था�लएको छ। �ब�याइँकता� अथा�त ् कानूनको 

�ववादमा परेका बालबा�लकालाई स�भव भएस�म औपचा�रक �या�यक ���यामा �याइन ु नै हुँदैन। 

�याइहा�न ुपरे प�न अ�य वय�क कसरुदारसरह आपरा�धक दा�य�व बहन गराउन �दनहुुँदैन भ� े �व�भ� 

अ�तरा���य तथा रा��य कानूनमा समेत �यव�था ग�रएको पाइ�छ। आरो�पत, अ�भय�ु वा फौजदार� 

कानूनको उ�ल�न गरेको भनी मा�नएका बालबा�लकालाई रा�यप�ह�ले अल�गै �यवहार गनु�पद�छ भ�े 

�यव�था संय�ु रा�स�ीय बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ४०(१) मा ग�रएको छ। 

सम�मा, महासि�धले रा�यह�लाई छु�ै बाल�याय�णाल� �थापना गन� �नद�िशत गरेको पाइ�छ।  

(क) बाल�यायको अथ�  

सामा�य अथ�मा ‘बाल�याय‘ भ�े श�दले बालबा�लकालाई ग�रने �याय भ� ेबझुाउँछ। तर यि�को सामा�य 

अथ�ले मा�ै बाल�यायको �णाल�गत अथ�लाई समे�दैन। बाल�यायको सम� प�लाई चचा� गनु�पूव� �यायको 

अथ�लाई केलाउन ु सा�द�भ�क ह�ुछ। �यायस�ब�धी �व�धशा�ीय िच�तनको आधारमा हेदा� कानूनस�तता 

(लफुलनेस) र समानता (इि�वट�) लाई �यायको मूल त�व मा�न�छ। �ाचीन �ीककालका महान 

दाश��नकह� �लेटो र अर�तलेु �यायस�ब�धी मा�यतालाई �व�षेण गरेको पाइ�छ। �याय �ा� गन� समान 

�यवहार गनु�पन� कुरामा दवुैले जोड �दँदै य�तो �यवहार समानतापूण� �कृ�तको नभई समानपुा�तक 

(�ोपोसनेट) �कृ�तको हनुपुछ� भ� े ���कोण राखेको पाइ�छ। समानपुा�तक समानता (�ोपोसनेट 

इ�वा�लट�) भ�ाले समान अव�थामा समान �यवहार ग�रनपुन� र असमान अव�थामा असमान �यवहार 

ग�रनपुद�छ (इ�वेल केसेस टु �ब ��टेड अलाइक र अनइ�वेल केसेस टु �ब ��टेड अनलाइक) भ� े

बिुझ�छ। बाल�यायको स�दभ�मा यो �व�धशा�ीय मा�यता सा�द�भ�क र सापे� देिख�छ।  

 

 
2  Early in United States history, the law was heavily influenced by the common  law of England, which governed  the American 

colonies. One of the  most important English lawyers of the time was William Blackstone.  Blackstone’s Commentaries on the 
Laws of England first published in the late 1760s. In one section of his Commentaries, Blackstone identified people who were 
incapable of committing a crime. Two things were required to hold  someone accountable for a crime. First, the person had to 
have a  “vicious will” (that is, the intent to commit a crime). Second, the person  had to commit an unlawful act. If either the 
will or the act was lacking,  no crime was committed. The first group of people Blackstone identified  as incapable of 
committing a crime were “infants.” These were not  infants in the modern sense of the word, but children too young to fully  
understand their actions. 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/publiced/features/DYJpart1. authcheckdam. pdf: Retrieved on 27th of 
Chaitra, 2072 
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यस अवधारणालाई बाल�यायको स�दभ�मा हेदा� वय�क �यि�ले आपरा�धक कानूनलाई उ�ल�न गन� काय� 

वा कसरु गदा� कानून�णाल�का अवयवह� (ए�टस�) ले �य�तो �यि��व�� ज�तो खालको ��त��या �य� 

गद�छन ् �य�तै �कृ�तको काम बालबा�लकाले गरेको अव�थामा कानून�णाल�का अवयवह�ले 

बालबा�लकाको हकमा �य�तो ��त��या �य� गन� स�दैनन,् र गद�छन ्भने प�न �य�तो ��त��याले �याय 

�था�पत गद�न भ� न ु नै हो। वय�क अपराधी��त �य� ग�रन े ��त��या कानूनको �ववादमा परेका 

बालबा�लका��त समान त�रकाले �य� ग�रएमा �य�तो समान �कृ�तको ��त��याले �कन �याय गद�नन ्

भ� े��को उ�र नै बाल�यायको सारभतू अवधारणा हो।  

 

समाजशा�ी गस मा�ट�नको �वचारमा सम�यामा परेका बालबा�लकालाई म�ुाको कारबाह�को दौरानमा 

उनीह�को अ�धकारको संर�ण र संव��न हनुे गर� �न�प� �यवहार एवं उपचार गनु� नै बाल�याय हो। 

�वशेषतः बालबा�लकालाई उनीह�को उमेरअनकूुल उिचत तवरले �यवहार गन� प��त नै बाल�याय हो। 

यसअ�तग�त बालबा�लकालाई उनीह�को अव�था सहुाउँदो गर� छु�ै �कारले �यवहार ग�र�छ।3  

 

बाल�यायस�ब�धी अवधारणालाई स�ुिचत र बहृत ् दवुै प�र��ेयमा अ�या�उन स�क�छ। सामा�य 

बालबा�लकालाई हामीले कसर� �यवहार गन� तथा उनीह�ले समाज��त खे�नपुन� भ�ूमकालाई कसर� 

सकारा�मक बनाउने भ�लेगायतका वा�त�वकतासँग जो�डँदै कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई 

कानून�णाल�का अवयवह�ले कसर� �यवहार गन� भ� े िच�तन नै बाल�यायको सारभूत त�व हो। यस 

मा�यताअ�तग�त िच�तन मा� नगर�, िच�तनलाई �यवहारमा प�रणत गन� तौरत�रकासँग प�न पद�छ। यसथ�, 

�याय श�दले िच�तन र काय� दवुैलाई समे�छ भ� स�क�छ।  

 

यह� मा�यतालाई M.A. Bortner ले आ�नो एक प�ुतकमा बाल�याय (ज�ुभनाइल जि�टस) ले 

�कशोर�कशोर�को समाज��तको भ�ूमकाका साथसाथै बालबा�लका��त समाजको ��यिु� वा 

कारबाह�स�ब�धी नेत�ृवकार� �व�ासह�सँग स�ब�ध रा�छ भनेका छन।् यसले बालबा�लकाका ला�ग 

�व�छ वा उिचत वा अझ भन� सव��म के देिख�छ भ�े कुरासँग �वशेष सरोकार रा�छ4  भ� े कुरा 

उ�लेख गरेका छन।्  

 

सम�मा, बालबा�लकालाई �या�यक ���याको दौरानमा क�तो �यवहार गनु�पन� हो त भ�े िच�तन र 

उ� िच�तनलाई काय�गत �पमा प�रणत गन� काय� नै बाल�याय�णाल�को �वषयव�त ु हो। �या�यक 

���याको दौरानमा बालबा�लकाको शार��रक, मान�सक, संवेगा�मक, सामािजक, नै�तक तथा बौ��क 

�वकासमा ग�भीर नकारा�मक असर पान� खालका काय� वा �यवहारबाट उनीह�लाई जोगाउन ु नै 

बाल�याय�णाल�को �मखु उ�े�य हो। यसथ�, बालबा�लकालाई �याय�णाल�का अवयवह�ले कसर� 

 
3  GUS Martin (2005), Juvenile Justice: Process and Systems, London: Sage Publication, Inc. P.4 
4  M.A Bortner, Delinquency and Justice: An Age of Crisis; McGRAW-Hill Book Company, Inc (1988) p 3 
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स�बोधन गन� भ� ेनै बाल�यायको म�ुय सरोकार भए ताप�न य�तो सरोकार म�ुयतः कुन चरणमा कुन 

कुन �नकायले क�तो त�रकाबाट स�बोधन गन� भ� े�व�धस�त ढ�ले �नधा�रण ग�रएको ह�ुछ।  

 

(ख) बाल�याय�णाल� र रा�यको अ�भभावक�वको �स�ा�त (डि��न अफ �यारे�ट �या��या) 

यो बाल�याय�णाल�सँग गाँ�सएको एक मह�वपूण� मा�यता हो। �यि�ले गरेको गलत काय�बापत सजाय 

�दने मा� भ�ूमका �नवा�ह नगर� रा�यले अ�भभावकको भ�ूमकासमेत �नवा�ह गनु�पद�छ भ� ेयस �स�ा�तको 

मूल सार हो। बालबा�लकाका ज�म �दने बाबआुमाले आ�ना स�तानको िश�ाद��ालगायतका अवसर 

जटुाउन तथा उनीह�को बानीबेहोरामा �नय��ण गन� अस�म भएको अव�थामा �य�ता बालबा�लकाका 

हकमा रा�यले अ�भभावक�व �लनपुछ� भ� ेमा�यताबाट अलग भई बाल�याय�णाल� �था�पत भएको हो।  

 

(ग) बाल�यायको आधारभतू �स�ा�त 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको अव�था सामा�यतयाः जोिखमपूण� रह�छ। �य�तो जोिखममा पन� 

मूल कारणमा आफू �हर� �नय��णमा �कन परेको हो, �नय��णमा रहँदा ब�नपुन� �थान के÷क�तो हनुे, 

बा�लका वा बालक भएकाले ज�तो ठाउँमा प�न रा� पाइने हो वा होइन, कानून काया��वयन गन� 

अ�धकार�ले जेज�तो �यवहार गरे प�न हनुे हो वा होइन, उनीह�लाई वय�क �यि�लाई झ� चपू ला�न 

पाउन े अ�धकार रहने वा नरहन,े आ�नो कानून �यवसायीसँग कानूनी स�लाह �लन पाउने वा नपाउने, 

कानूनी कारबाह�को जानकार� �ा� हनुे वा नहनुे, कानूनी कारबाह�को दौरानमा कुनै भा�षक सम�या परेमा 

दोभाषेको स�ुवधा �ा� हनुे हो वा होइन, आफूउपर भएको कानूनी कारबाह�को दौरानमा बालबा�लकाको 

प�हचान साव�ज�नक हनुे वा नहनुे एवं कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लका �ब�याइँकता� ठहरेमा 

�य�तो बालबा�लकाले �नण�यकता�बाट क�तो ��त��या �ा� गन� भ� ेज�ता जानकार�को अभावका कारणले 

�सज�ना हनुे ���वधा रह�छन।् तसथ�, कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई �व�मान जोिखमबाट 

जोगाई सरु�ा �दान गन� �नद��षता अनमुानको �स�ा�त, मया�दा र ग�रमाको �स�ा�त, �व�छ सनुवुाइको 

�स�ा�त, �ाकृ�तक �यायको �स�ा�तलगायत फौजदार� �यायका आधारभतू �स�ा�तह�लाई अवल�बन ग�रंदै 

आइएको पाइ�छ।  

 

बालबा�लकासँग स�बि�धत कुनै प�न �नण�य �लनपुदा� �य�तो �नण�य नै बालबा�लकाको सव��म �हत र 

�यि��व �वकासको सव��म उपाय हो भ� े�न��ल गरेर अथा�त ्बालबा�लका ��य� वा अ��य� �पमा 

संल�न रहेको वा उनीह�लाई �भाव पान� कुन ैप�न �ववाद वा म�ुामा के गदा� बालबा�लकाको सव��म 

�हत ह�ुछ भ� े कुरालाई के���व�दमुा राखी �नण�यमा प�ुनपुन� ह�ुछ। यसको अथ�, बाल�याय �णाल� 

अ�तग�त नी�त�नमा�ता, कानून �नमा�णकता�, अनसु�धानकता�, अ�भयोजनकता�, �नण�यकता� तथा सधुार गहृसँग 

स�ब� अ�धकार�ह�ले बालबा�लकाको हकमा �नण�य गदा� आ�नो �नण�यले स�बि�धत बा�लका वा 

बालकलाई के असर पान� स�छ वा उ� �नण�यले स�बि�धत बालकको �हत गद�छ �क गद�न भनी 

सोच�वचार गरेर मा� �नण�यमा प�ुनपुद�छ। बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ३(१) ले 

�प��पमा बालबा�लकाको स�ब�धमा ग�रने स�पूण� ��याकलापह�ले उनीह�को सव��म �हतलाई 
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�यानमा रा�पुद�छ भ� े �यव�था गरेको पाइ�छ। 5  यो �स�ा�तअनसुार बालबा�लकाका हकमा �लइने 

जनुसकैु �नण�यको असरको मू�या�न हनुपुद�छ।  

 

कुनै प�न बालबा�लकालाई आ�नो सरोकारको कुनै प�न �वषयको �नण�य र काया��वयन ���यामा 

सहभा�गता जनाउने अ�धकार रह�छ। य�तो अ�धकार बाब,ु आमा वा अ�भभावकसमेतलाई रहनेछ। �नण�य 

���याको हरेक चरणमा र �य�तो �नण�यको काया��वयन एवं अनगुमन ���यामा सरोकारवाला 

बालबा�लकाको �नणा�यक संल�नता, पहुँच र अ�यास नै बालसहभा�गता हो।  

 

रा�य अ�भभावक हुँदा रा�यले �यि�-�यि�बीचमा भेदभाव गन� स�दैन भ� ेमा�यता तथा बालबा�लकामा 

असल �सकाइ �दान गन�समेत रा�यले भेदभाव �वह�नतालाई �व��न गनु�पद�छ। कानूनतः कुनै प�न 

बालबा�लकालाई उनको वा उनका आमाबाब ुवा संर�कको जा�तयता, वण�, �ल�, भाषा, धम�, राजनी�तक 

आ�था वा �वचार, रा��यता, शार��रक अस�तता, अपा�गता, ज�म वा अ� है�सयतको आधारमा भेदभाव 

नग�रने ��याभ�ूत �दान ग�रएको पाइ�छ। यो �स�ा�तअनसुार बालक र बा�लकाबीचमा समेत कुन ै

�क�समको भेदभाव गन� पाइँदैन। बालबा�लकालाई �यि��व �वकासको समान अवसर �दान गनु�पन� र 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ ले ��याभूत गरेका सबै �कारका अ�धकार �वना भेदभाव उपल�ध 

गराउनपुन� ��याभ�ूतसमेत ग�रएको पाइ�छ। 6  यो �स�ा�तलाई म�ुाको हरेक चरणमा स�बि�धत 

�नण�यकता�ले �यवहारमा उतानु�पद�छ।  

 

बालबा�लकाको बाँ�न पाउने तथा �वकासको अ�धकारलाइ� संसारभ�र नै आधारभूत अ�धकारको �पमा �लने 

ग�रएको पाइ�छ। ��येक बालबा�लकालाई बाँ�ने ज�म�स� अ�धकार हनुे र यस अ�धकारको स�मान गन� 

बालबा�लकालाई �दइने म�ृयदु�डको सजायलाई हा�ो देशलगायत �व�का धेरै देशह�बाट उ�मूलन 

ग�रस�कएको छ। बालबा�लकाको �वकासले सामा�यतयाः उनीह�को शार��रक, मान�सक, सां�कृ�तक, 

आ�याि�मक, नै�तक र सामािजक �वकासलाई जनाउँदछ। यी अ�धकारह�को ��याभ�ूतको अथ� रा�यले यी 

अ�धकारको संर�णको ला�ग उपय�ु र उिचत उपायह� अपनाई काय� गनु�पद�छ भ� े नै हो। 

बाल�याय�णाल�लाई उिचत र �भावकार� बनाउन एवं �व��न गन� यी सबै अ�धकारको स�मान 

ग�रनपुद�छ।  

  

(घ) बाल�याय�णाल� र फौजदार� �याय�णाल�बीच �भ�ता 

बालबा�लकाले गरेको �ब�याई को स�ब�धमा कारबाई गन� �था�पत पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�भ�दा 

फरक �याय�णाल� नै बाल�याय�णाल� हो। �वगतमा फौजदार� कानूनको उ�ल�न गन� वय�क वा 

 
5  In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, 

administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.  Article 3.1 of 

Convention on the Rights of the Child, 1989. 
6   States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction 

without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. Article 
2.1 of Convention on the Rights of the Child, 1989 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

24 

 

नाबालक सबैका ला�ग एउटै कानून र काय��व�ध लागू हनुे गद��यो। बालबा�लकासँग स�बि�धत म�ुामा 

सजाय कम गन� बाहेक अ�य ���यामा खासै अ�तर �थएन। तर, आध�ुनक बाल�याय�णाल�अ�तग�त 

सजायमा कमी गन� मा� नभई म�ुाको �ममा अपनाइने ���या प�न बालबा�लकाको संर�ण अनकूुल 

हनुपुन� मा�यता �वक�सत भई छु�ै बाल�याय�णाल� �वक�सत भएको हो। रा�यले कानून र �यव�था कायम 

गन� �सल�सलामा कानून उ�ल�न गन�ह�लाई �नरोधा�मक द�ड मा� न�दई कसरुदारको उमेरलाई आधार 

बनाई सधुारा�मक उपायह�लाई �व��न गन� उ�े�यले �था�पत बाल�याय�णाल� रा�यको अ�भभावक�वको 

�स�ा�तमा आधा�रत छ। यस �स�ा�तले रा�यलाई बाल�याय�णाल� स� चालन गन� �योजनाथ� अ�भभावक 

बनाएको छ। बाल�याय�णाल� र फौजदार� �याय�णाल�बीच केह� समानता भए ताप�न देहायका मूलभतू 

�भ� नता रहेको छः 

 फौजदार� �याय�णाल� बाल�याय�णाल� 

आपरा�धकता (���मना�लट�) लाई हे�र�छ।  कानून उ�ल�न काय�लाई ग�तीको �पमा हे�र�छ।  

वय�क �यि�ले कानून उ�ल�न गरेको काय�लाई 

अपराध भ�न�छ।  

बालबा�लकाले कानून उल�न गरेको काय�लाई बाल 

�ब�याइँ भ�न�छ।  

सामा�यतयाः साधारण काय�गत ���याबाट म�ुा 

�न�पण ग�र�छ।  

�छटोछ�रतो ���याबाट म�ुा �न�पण ग�र�छ।  

सामा�यतयाः खलुा इजलासबाट सनुवुाइ ग�र�छ।  सनुवुाइ ब�द इजलासबाट ग�र�छ।  

सामा�यतयाः �नरोधा�मक द�ड अपनाइ�छ।  सामा�यतयाः सधुाराथ� उ�रदा�य�व वहन गन� 

लगाइ�छ।  

अपराधको पटक गणना गर� कायम ग�र�छ।  पटके कायम ग�रँदैन।  

सामा�यतयाः कारागारमा रािख�छ।  सकेस�म समदुायमा रा�े कुरालाई �ाथ�मकता 

�दइ�छ।  

�णाल�को उ�े�य द�ड र सधुार ह�ुछ।  �णाल�को उ�े�य संर�ण र उपचार ह�ुछ।  

फैसला साव�ज�नक �पमा उपल�ध हनुस�छ।  सामा�यतयाः फैसला साव�ज�नक हुँदैन।  

(ङ) नेपालमा बाल�याय�णाल�  

बालबा�लका भ�व�यका कण�धार हनु, उनीह� कठोर सजायका भागीदार होइनन।् �याय�णाल�मा 

उनीह�लाई वय�क �यि�लाईभ�दा फरक �क�समले हे�रनपुद�छ भ� े मा�यता अवल�बन गर� नेपालमा 

नी�तगत �पमा सं�वधानदेिख ऐन�नयममा थ�ु ै �यव�था भएको पाइ�छ। यो अवधारणा रा��यदेिख 

�थानीय�तरका योजनास�ममा ��त�वि�बत भएको पाइ�छ। संय�ु रा�स�ीय बालअ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध, १९८९ लाई नेपालले २०४७ साल भा� २९ गते अनमुोदन गरेको गरेसँगै बालबा�लकास�ब�धी 

एक�कृत ऐनको �पमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ �नमा�ण भई २०५० वैशाखदेिख काया��वयनमा 

�याइएको र सोह�अ�तग�त बाल�याय (काय��व�ध) �नयमावल�, २०६३ जार� भएको �थयो। 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ आउनपूुव� नै प�न २०२० भा�देिख लागू भएको नयाँ मलुकु� ऐनको 

द�डसजायको महलमा बालबा�लकाको फौजदार� दा�य�व वय�कको भ�दा कम हनुे �यव�था रहेको �थयो। 
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तथा�प, नेपालको सं�वधान (२०७२) जार� भएसँगै बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ र �यसको आधारमा 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ जार� भई काया��वयनमा रहेको छ। यस ऐनमा 

बाल�यायको �वषय अझै प�र�कृत �पमा आएको छ।  

 

(च) बाल�यायस�ब�धी वत�मान अव�था  

नेपालको सं�वधान (२०७२) ले बालबा�लकाको हकलाई �विश� मौ�लक हकको �पमा �था�पत गरेको 

पाइ�छ। सं�वधानको धारा ३९ मा ��याभूत ग�रएका बालबा�लकाको हकलाई काया��वयन गन� स�ुनि�तता 

�तन ैतहका सरकारको �ाथ�मक िज�मेवार�अ�तग�त पद�छन।् तत ् िज�मेवार� वहन गदा� �वशेषतः ��येक 

बालबा�लकालाई बाल अनकूुल �यायको हक हनुे भनी सं�वधानको धारा ३९(८) ले स�ुनि�त गरेको 

�यव�थाको मम�लाई खि�डत नहनुे गर� काया��वयन गनु� तीनै तहका सरकारको म�ुय िज�मेवार� हो। 

रा�यको पनुस�रचनासँगै रा�यमा बालअ�धकारको स�मान, संर�ण, संव��न र प�रपू�त� गन� िज�मेवार� स�ीय 

सरकारको अलावा �देश र �थानीय गर� तीनै तहका सरकारले वहन गनु�पन� अव�था �व�मान कानूनले 

�सज�ना गरेको देिख�छ।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ मा �यव�था ग�रएको तर रा�य�तरमा काया��वयनमा �यान न�दइएको 

बाल सधुारगहृको �थापना गन� काम �व.सं. २०५७ सालमा सव��च अदालतबाट आदेश भएप�छ मा� 

स�भव हनु स�ो।7 हाल नेपालमा भ�परु, का�क�, मोरङ, बाँके, �प�देह�, पसा�, हेट�डा र डोट� गर� आठ 

िज�लामा बाल सधुारगृहको �थापना भई स�ालनमा रहेको भए ताप�न �व�मान कानूनी �यव�था तथा 

�व��यापी मापद�डअन�ुप स�ालन भए नभएको भ� े बारेमा भने बेलाबेलामा ��िच�ह उ�न े गरेको 

पाइ�छ।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले प�रक�पना गरेको बाल अदालतको अवधारणाअन�ुप बाल इजलासमा 

संल�न हनुे �यायाधीश, बालमनो�व� तथा समाजसेवीह�लाई �तनले बाल इजलासमा बसेर िज�मेवार� वहन 

गन� स�ब�धमा �िश�ण काय��मह� भने समय समयमा स� चालन हुँदै आइरहेका छन।् बाल इजलासमा 

�योग गन� �योजनले CCTV समेत जडान भएको छ, तर य�ता पूवा�धारह�को सदपुयोग अपेि�त �पमा 

हनु सकेको पाइँदैन।  

 

बाल �ब�याइँको अनसु�धान र अ�भयोजनाथ� स�बि�धत �हर� र अ�भयोजनकता�ह�लाई �िश�ण �दई 

अनसु�धान र अ�भयोजन प��तलाई �भावकार� बनाउने �य� नभएका होइनन,् तर बालबा�लकास�ब�धी 

म�ुाको �ममा उमेर ख�ुने �माण अ�भयोजन दायर गदा�कै बखत �वतः�फूत� तवरमा ��ततु नगर� 

अदालतले आदेश �दएप�छ मा�ै पेश गन� काय�मा प�न अ�हलेस�म कमी आएको भने देिखँदैन। 

बाल�यायस�ब�धी �िश�ण �लएका अनसु�धानकता� र अ�भयोजनकता�को स��यामा कमी देिखँदैन, तर बाल 

 
7   ब�ल ुगो�डयाको हकमा अ�धव�ा आ�षश अ�धकार� �व . बाकेँ िज�ला अदालत समेत �रट नं २०५७ सालको ३३९०     

सव��च अदालत फैसला �म�त २०५७-२-१२) 
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सधुारगृहमा पठाउने काम फ�े गन� सकेमा आ�नो िज�मेवार� स�कएको मा� ेसोच भने बाल�याय�णाल�मा 

अ�हले प�न �व�मान नै रहेको पाइ�छ।  

 

यसर� प�रव�त�त स�दभ�मा, नेपालको बालबा�लकाको संवैधा�नक एवं अ�य कानूनी हकस�ब�धी �यव�थालाई 

हेदा� कुनै प�न बालबा�लकालाई घर, �व�ालय वा अ�य जनुसकैु �थान र अव�थामा शार��रक, मान�सक वा 

अ�य कुनै �क�समको यातना �दन नपाइने, बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �ाथ�मकता �दनपुन�, कसरुज�य 

काय�को आरोपमा �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई अनसु�धान अव�धभर रा� े �योजनको ला�ग 

�नगरानी क�को �थापना गनु�पन�, पी�डत बालबा�लकाको अ�धकारको स�ुनि�ततालगायत कठोर सजाय �दन 

नहनुे तथा कारागारमा रा� नहनुे ज�ता कानूनी �ावधान अझै प�न �भावकार� �पमा लागू हनु नसकेको 

अव�था छ।  

 

(छ) बाल इजलासको वत�मान अव�था  

हाल देशभर ७९ वटा बाल इजलासह� रहेका छन।् काठमाड� र बाँके िज�ला अदालतमा दईु, दईुवटा र 

बाँक� ७५ िज�लामा एक/ एकवटा इजलास रहेका छन।् १५ वटामा बालमै�ी ढाँचा स�हतको अल�गै 

बाल इजलास, २५ वटामा बालमै�ी ढाँचा स�हतको बालबा�लका क�ह� भएका बाल इजलास र बाँक� 

२९ वटा सामा�य �क�समका इजलासह� रहेका छन।् ७९ वटा बाल इजलासमा १०७ जना 

बालमनो�व� (४५ म�हला ६२ प�ुष) र ९२ जना समाजसेवी (४१ म�हला र ५१ प�ुष) काय�रत रहेका 

छन।्  

 

(ज) कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको स��या�मक अव�था  

के���य बाल�याय स�म�तको सिचवालय अनसुार आ.व. २०७६/०७७ मा ५६ वटा िज�ला अदालतह�मा 

ज�मा १,३६२ जना ��तवाद� बालबा�लका (बालक १,३०९ र बा�लका ५३ जना) �व�भ� ३६ �कारका 

१,०२२ वटा म�ुाह�मा संल�न भएको जानकार� रहेको छ । कूल १,०२२ वटा म�ुाह�म�ये ज�मा 

४१६ वटा (४०.७१ ��तशत) म�ुाह� फैसला भइसकेका छन भने बाँक� ६०६ अथा�त ्५९.२९ ��तशत 

म�ुाह� चाल ु अव�थामा रहेका छन ् । उ� म�ुाह�म�ये सबभ�दा बढ� जबरज�ती करणी 

(हाडनाता/ज.क.चोर�/ज.क.अ.मै/मानव बेच�बखन तथा ज.क/बाल�बबाह गर� ज.क/अपहरण तथा �या.मा. 

उ. समेत) मा ज�मा २८८ जना ��तबाद� बालबा�लका रहेको छ भने लागूऔषध, गाँजा, नाइ�ोभेट,को�डन, 

��ुफन समेतको म�ुामा १७९ जना ��तबाद� बालबा�लका रहेको देिखएको छ । यसैगर� सबभ�दा कम 

ह�ुडी कारोबार र मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार म�ुामा १/१ जना बालबा�लका ��तबाद� रहेको 

देिखएको छ ।8  

 

 
8 रा��य बालअ�धकार प�रष�, नेपालमा बालबा�लकाको ि�थ�त ��तवेदन, २०७७। 
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(झ) बाल सधुारगहृको वत�मान अव�था  

हाल नेपालमा ८ वटा बाल सधुारगृहह� �थापना भई स�ालनमा रहेका छन।् नेपाल सरकारको ला�ग 

यसेुप नेपालको �यव�थापनमा �ी बाल सधुारगृह सानो�ठमी, भ�परु- बागमती �देश, �ी बाल सधुारगहृ 

का�क� -ग�डक� �देश, �ी बाल सधुारगहृ पूवा��ल, मोरङ- �देश नं. १ र �ी जय�द ुबाल सधुारगृह, बाँके 

-�देश नं. ५ गर� चारवटा बाल सधुारगहृह� स�ालनमा रहेका छन।् �य�तै, नेपाल सरकारको आ�नै 

�यव�थापनमा �ी बाल सधुारगृह �प�देह�, भैरहवा- लिु�बनी �देश, �ी बाल सधुारगृह पसा�, वीरग�-�देश 

नं. २, �ी बाल सधुारगृह, हेट�डा- बागमती �देश र �ी बाल सधुारगृह डोट�-सदुरुपि�म �देश गर� 

चारवटा बाल सधुारगहृह� स�ालनमा रहेका छन।्  

 

नेपालका सबै बाल सधुारगृहह�मा आ.व. २०७६/०७७ मा ३५ �क�समका �ब� याईका कारण ज�मा 

१,०५३ जना बालबा�लका रहेका �थए । को�भड-१९ को जोिखम ब�दै गएप�छ बाल सधुारगृहमा धेरै 

बालबा�लका रहँदा जोिखम बढ� हनु स�न े �वषयलाइ� म�यनजर गर� महा�याया�धव�ाको काया�लय, 

कारागार �यव�थापन �वभाग र म�हला, बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक म��ालयको सम�वयमा 

�ब�याइँको �कृ�तका आधारमासोम�ये ३५२ जना (३४३ बालक र ९ बा�लका) बालबा�लकालाइ� 

�ब�याइँको कसरु �मनाहा गर� प�रवारमा पठाइएको छ र बाकँ� ७०१ जना (६७४ बालक, २७ बा�लका) 

बाल सधुारमा रहेका छन ् । 9  हालस�म बाल सधुारगृहबाट सधुार अव�ध पूरा गर� २,४७० जना 

बालबा�लका समदुायमा फ�क� सकेका छन।्  

 

१ .४ �वकास ल�य र बालबा�लका  

(क) �दगो �वकास ल�य र बालबा�लका  

संय�ु रा�स�को ७० औ� महासभाबाट सन ् २०१५ से�टे�बर १५ मा संय�ु रा�स�का १९३ सद�य 

रा�ह�ले �दगो �वकास ल�यह� पा�रत गर� सन ् २०१६ को जनवर� १ बाट �व�भर काया��वयनमा 

�याइएको छ। यसमा १७ वटा �दगो �वकासका ल�यह�, १६९ वटा प�रल�य र २३२ वटा �व��यापी सूचक 

अनमुोदन ग�रएको छ। �व� �वकासको साझा ��तब�ता �व�प �वकासको �दगोपनाको �नि�त सन ्२०१६ 

देिख २०३० स�मका ला�ग �नधा�रण ग�रएका ल�यह� नै �दगो �वकास ल�य हनु।् �दगो �वकासले तय 

गरेका धेरै ल�य साझा �व�पका छन ्। संय�ु रा�स�का १९३ वटै सद�य रा�को संय�ु �यासबाट यी सबै 

ल�यमा एकसाथ उपलि�ध हा�सल गन� ��तब�ता ग�रएको छ।  

�दगो �वकास ल�यह� अ�तग�त बालबा�लकाका स�ब�धमा छु�ै ल�य तय भएको पा�दैन, तर १७ वटाम�ये 

�व�भ� ८ वटा ल�य, ३५ वटा प�रल�य र ७६ वटा सूचकह� बालबा�लकासँग स�बि�धत रहेको देिख�छ। 

तीम�ये अ�धकांश िश�ा, �वा��य, बाल�हंसा, सामािजक सरु�ा काय��म, मान�सक वा शार��रक सजाय, 

बेच�बखनपी�डत र ज�मदता�ज�ता �वषयह� रहेका छन।् ल�य ५ लै��क समानता हा�सल गन� तथा सबै म�हला, 

�कशोर� तथा बा�लकाह�को सश�ीकरणसँग स�बि�धत छ। बालबा�लकाको स�ब�धमा लै��क समानता हा�सल 

 
9 ऐऐ 
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गन� र सबै म�हला तथा छोर�ह�को सश�ीकरण गन�, ओसारपसार तथा यौनशोषणलगायत साव�ज�नक तथा �नजी 

�े�ह�मा सबै म�हला तथा �कशोर��व�� हनुे सबै �कारका �हंसाको उ�मूलन गन�, र सबै तहमा लै��क 

समानता र म�हला तथा �कशोर�ह�को सश�ीकरणको �व��नका ला�ग नी�त तथा कानूनह�को अवल�बन गन� र 

�तनलाई सबल बनाउने उ�े�यह� तय ग�रएका छन।्  

 

यसैगर�, ल�य १६ शाि�त, �याय र सश� सं�थाह�का बारेमा उ�लेख ग�रएको पाइ�छ, जसको उ�े�य 

�यायपूण�, शाि�तपूण� र समावेशी समाजको �व��न गन�, रा��य तथा अ�तरा���य तहमा कानूनी शासनको 

�व��न गन� र सबैका ला�ग �यायमा समान पहुँच स�ुनि�तता रहेको छ।  

 

(ख) नेपाल र �दगो �वकास ल�य १६ �लस 

नेपालमा �दगो �वकासका ल�यह� काया��वयनमा काम गद� आएका सामािजक अ�भय�ताह�को पहलमा 

सन ्२०१९ को से�टे�बर २५ �दगो �वकास ल�य १६ �लस म�को गठन भएको हो। �व�भ�र �दगो 

�वकास ल�य काया��वयनमा आएको चौथो वा�ष�को�सव अवसर पारेर यो साझा म�को गठन भएको हो। 

यो म�मा हाल �व�भ� �वषयगत स�ह� अ�तग�त आ÷आ�नो ल�यमा काम गद� आएका ६५ वटा 

स�सं�थाह� आब� छन।् यस म�मा सं�था, �यि� र �व�ह� प�न सद�यका �पमा रह स�ने �ावधान 

रािखएको छ। नेपाल यवुा सं�था स�ाल (आयोन) ले हाल यसको सिचवालयको भ�ूमका �नवा�ह गद� 

आएको छ। �दगो �वकास ल�यअ�तग�त �वशेषगर� ल�य १६ सँग ��य� �पमा जो�डएका ल�यह�- ४, 

५, ८, १३, १६ र १७ मा काम गन� स�सं�थाह� यस साझा म�मा आब� रहेका छन।् शाि�त, �याय र 

समावेशीकरण नभई कुनै प�न अ�य ल�यह� हा�सल गन� स�कँदैन भ� े उ�े�य, भावना र मम�अनसुार 

�व�मा �दगो �वकास ल�य �लसको अवधारणा �याइएको हो। नेपालको स�दभ�मा प�न �दगो शाि�त, 

�यायमा समान ढ�ले सबैको सहज �पमा पहुँच, समानता र समावेशीकरण, पारदिश�ता, मानवअ�धकारको 

��याभ�ूत, सामािजक �याय र पूण� लोकताि��क अ�यास नह�ुले नाग�रकका हक अ�धकारह� स�ुनि�त 

भएको आभास हनु स�ैन भ�े यथाथ�लाई मनन गद� एक रा��य अ�भयानकै �पमा �दगो �वकास ल�य 

१६ �लसको अवधारणालाई औपचा�रक र ���यागत �पमा अिघ सा�रएको हो।  

 

यस अवधारणाको उ�े�य �वकासशील मलुकुमा �दगो शाि�त, �याय, मानवअ�धकारको वा�त�वक ��याभ�ूत, 

सामािजक �याय र समावेशीकरणका म�ुाह� काया��वयनमा �याउने सं�थागत �यासह� हुँदा प�न अझै 

�भावकार� ढ�ले काम गन� स�न े अव�थामा प�ुग नसकेकोले सामािजक �वभेद, आ�थ�क �वभेद र 

मनोवै�ा�नक �वभेद अझै समाजमा �व�मान रहेकाले ती सबै प�ह�लाई स�बोधन गनु� रहेको छ।  

 

�दगो �वकास ल�य-१६ �लस भ� े�बि�कै ल�य-१६ शाि�त, �याय र सबल सं�थाह� समे�टएको ल�य र 

अ�य थप ल�यह� बिुझ�छ। ल�य-१६ मा �लस वा थप भ� े अथ� अ�य ल�यह� ज�तै ल�य-४ 

िश�ामा समान पहुँच र सबैलाई गणु�तर�य िश�ा, ल�य-५ लै��क समानता, ल�य-८ स�मानजनक काम र 

आ�थ�क वृ��, ल�य-१० असमानता घटाउने, ल�य-१३ जलवाय ु प�रवत�नका असरह�लाई कम गद� 
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�व�लाई जोगाउन ेर ल�य-१७ अ�तग�त सबै ल�यह�को �ा��का ला�ग �ोतसाधनह�को सबल�करण र 

साझेदार� गन� रहेको छ। यसकारण ल�य-१६ सँग ��य� स�ब�ध रा� ेर अ�तघु�लनमा एक अका�सँग 

अथ�पूण� साझेदार� भएका ल�यह�लाई सामू�हक �पमा स�बोधन गन� सहज हनुे उ�े�यका साथ �दगो 

�वकास ल�य-१६ �लसको अवधारणा आव�यक ठा�नएको हो।  

 

(ग) प��� योजना र बालबा�लका  

प��� योजना, २०७६/०७७-२०८०/०८१ को आधारप�ले बालअ�धकार स�ुनि�त भएको बालमै�ी 

समाजको प�रक�पना वा सोच �लएको छ भने बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�लाई सबै �कारको �हंसा, 

द�ुय�वहार र शोषणबाट म�ु गराउँदै उनीह�को हक अ�धकार संर�ण तथा �व��न गर� रा� �नमा�ण 

गन�स�ने यो�य र स�म नाग�रकको �पमा �वकास गन� ल�य �लइएको छ। यसका उ�े�यह� 

�न�नानसुार रहेका छन:् 

 बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�को अ�धकारको संर�ण र �व��न गनु�, 

 बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�मै�ी वातावरण �सज�ना गनु�, 

 बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर��व�� हनुे शार��रक र मान�सकलगायत सबै �कारका �हंसा, �वभेद, 

द�ुय�वहार, शोषण र उपे�ाको अ��य गनु�, 

 

यसैगर�, उपयु�� उ�े�यह� हा�सल गन�का ला�ग �न�नानसुारका रणनी�तह� तय ग�रएका छनः् 

 बाल �वा��यमा सधुार गर� बाल म�ृयदुर घटाउन,े 

 बालबा�लकाको मान�सक तथा शार��रक �वकासका ला�ग �ारि�भक बाल�वकासमा पहुँच बढाउन,े 

 बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर��व�� हनुे सबै �कारका �हंसाको अ��य गर� उनीह�को जीवनलाई 

सरुि�त बनाउने, 

 असहाय, अनाथ, अपा�ता भएका, अश� तथा बेवा�रसे बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�लाई रा�यबाट 

संर�ण र �व��न गन�, 

 �व�भ� मा�यमबाट बालबा�लकालाई सामािजक जीवनमा सहभागी हनुे वातावरण �सज�ना गन�, 

 रा�यले सबै �कारको बाल�मको अ��य गन� आव�यक �यव�था गन�, 

 बालबा�लकाको पहुँचय�ु पूवा�धारको �नमा�ण गर� बालमै�ी वातावरण �सज�ना गन�, 

 �व�मान बालगहृको सं�थागत आवासीय संर�णलाई �न��सा�हत तथा �नःसं�थाकरण गद� अि�तम 

�वक�पको �पमा मा� संर�ण गन� गर� अ�य वैकि�पक हेरचाहलाई �व��न गन�।  

 

प��� योजनाले सरकारका तीन ैतहमा बालअ�धकार संर�ण तथा संव��नस�ब�धी नी�त, कानून तथा योजना 

काय��म र मापद�ड काया��वयन भएको हनुे, �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लकाको 

अ�धकार संर�ण भएको हनुे, बालबा�लकाको िश�ा, पोषण र �वा��यस�ब�धी सेवा स�ुवधामा पहुँच पगेुको 

हनुे, बालबा�लका�व�� हनुे सबै �कारका शार��रक र मान�सक शोषण, �हंसा र द�ुय�वहार उ�ले�य �पमा 

�यूनीकरण भएको हनुे, सरकार� �नकाय, सं�था, बाबआुमा तथा संर�कको बालबा�लका��तको दा�य�व 
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अ�भवृ�� भएको हनु ेर बालबा�लका खोजतलास नं. १०४ र बाल हे�पलाइन १०९८ �भावकार� �पमा 

स�ालन भएको हनुे ज�ता उपलि�धह� अपे�ा गरेको छ।  

 

बालबा�लकास�ब�धी छु�ै काय�योजना तजु�मा गन� �ममा नेपाल सरकारले �थम काय�योजनाको �पमा सन ्

१९९० को दशकको ला�ग बालबा�लकास�ब�धी रा��य काय�योजना र दो�ो काय�योजनाको �पमा सन ्

२००४-२०१४ को ला�ग बालबा�लकास�ब�धी दसवष� काय�योजना तयार गर� काया��वयन ग�रसकेको 

छ। ते�ो काय�योजना तयार�को �ममा रहेको छ। बाल �ववाह अ��यका ला�ग रा��य रणनी�त, २०७२ 

बाल�म �नवारणस�ब�धी रा��य ग�ुयोजना, २०७५÷२०८५ लगायत िश�ा, �वा��य, �कशोर�कशोर�, 

मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारसँग स�बि�धत रा��य काय�योजनाह� काया��वयनमा रहेका छन।्  

 

(घ) त�या�मा बालबा�लका10  

 २०६८ सालको जनगणनाअनसुार १८, १६ र १४ वष�म�ुनका बालबा�लका �मशः ४१.८४, 

३७.३७, ३२.३५ ��तशत रहेको छ। बालबा�लकाको जनस��या उ�ले�य �पमा घ�दो �ममा 

रहेको छ।  

 आ�थ�क वष� २०७४/०७५ मा �व�भ� २७ िज�लाका कारागारह�मा कूल ६५ जना बालबा�लका 

बाब,ु आमा वा अ�भभावकसँग आि�त रहेको पाइएको �थयो भने २०७६ साल असार मसा�तस�म सो 

स��या ८२ पगेुको छ।  

 गत आ�थ�क वष�मा ८ वटा बाल सधुारगृहह�मा ३८२ बालबा�लका संर�णमा रहेकोमा यस आ�थ�क 

वष�मा बालबा�लकाको स��या बढेर ८२१ (बालक ७९८ र बा�लका २३) पगेुको छ।  

 आ�थ�क वष� २०७४।०७५ मा ४६ िज�लाह�मा ५३३ बालगहृमा १४,८६४ जना बालबा�लका 

(बालक ७,१९४ र बा�लका ७,६७०) संर�णमा रहेकोमा यस आ�थ�क वष�मा प�न ४६ 

िज�लाह�मा ५३३ बालगृह स�ालनमा रहेको पाइएको छ। ती बालगहृह�मा १५,५६५ जना 

बालबा�लका (बालक ७,४१२ र बा�लका ७,६३३) संर�णमा रहेका छन।् यस बाहेक १७ वटा 

पनु�था�पना के��ह� स�ालनमा रहेका छन।्  

 २०७४ सालमा �ारि�भक बाल�वकास के��को स��या ३६,५६८ रहेकोमा यस वष� (२०७५ 

साल) सो स��या ३५,९९३ पगेुको छ। बालबा�लकाको स��या भने गत वष� ज�मा ९,५७,०८७ 

रहेकोमा २०७५ सालमा ९,७३,००० पगेुको छ।  

 

(ङ) रा��य जनगणना र बालबा�लका 

�वगत केह� दशकदेिख जनस��याको वृ��दर र कूल जनस��यामा बालबा�लकाको ��तशतमा महससु 

हनुेगर� प�रवत�न भइरहेको छ। रा��य जनगणना २०४८, २०५८ र २०६८ मा जनस��या वृ��दर 

�मशः २.०८, २.२५ र १.३५ ��तशत रहेको छ। २०४८ सालको जनगणनाको तलुनामा प�छ�ला 

 
10 नेपालमा बालबा�लकाको ि�थ�त ��तवदेन, २०७7, म�हला, बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक म��ालय, 5 मं�सर, २०७7। 
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जनगणनाह�मा कूल जनस��याम�ये १८ वष�म�ुनका बालबा�लकाको ��तशत �मशः घ�दै आएको 

देिखएको छ। बालबा�लकाको स��या र ��तशत ता�लका १ मा �दइएको छ। 
 

  

ता�लका १: रा��य जनगणना २०४८, २०५८ र २०६८ अनसुार १८ वष�म�ुनका बालबा�लकाको स��या 

र ��तशत 

जनगणना 

वष� 

कूल जनस��या बालबा�लकाको 

जनस��या 

 

१८ 

वष�म�ुनका 

बालबा�लका

को 

��तशत 

१६ 

वष�म�ुनका 

बालबा�लका

को 

��तशत 

१४ वष�म�ुनका 

बालबा�लकाको 

��तशत 

५ वष�म�ुनका 

बालबा�लकाको 

��तशत 

२०४८ १८,४९१,०९७ ८,९२३,६२१ ४८.२६ ४४.५७ ४०.२२ १४.६४ 

२०५८ २३१,५१,४२३ १०,५८५,७९१ ४५.७२ ४१.६५ ३६.९६ १२.११ 

२०६८ २६४,९४,५०४ ११,०८४,३११ ४१.८४ ३७.३७ ३२.३५ ९.६९ 

�ोतः के���य त�या� �वभाग, २०४८, २०५८ र २०६८।  
 

मा�थको ता�लकाबाट २०४८ सालको जनगणनाभ�दा २०५८ सालको जनगणनामा कूल जनस��याम�ये 

बालबा�लकाको जनस��या २.५४ ��तशतले र २०५८ सालको जनगणनाभ�दा २०६८ सालको 

जनगणनामा ३.८८ ��तशत ले घ�दै आएको देिख�छ। यसले ज�मदर घ�ने �मसँगै कूल 

जनस��याम�ये बालबा�लकाको जनस��या घटेको देिखएको छ।  

  

(च) को�भड १९ र बालबा�लका 

�व�भर फै�लरहेको को�भड १९ भाइरसको महामार�ले नेपाललाई प�न आ�ा�त बनाएको छ । नेपालमा 

यस भाइरसको प�हलो सं�मण चीनको वहुानबाट नेपाल आएका ३१ वष�य �व�ाथ�लाई २०७६ साल 

माघ ९ गते �वह�बारको �दन प�हचान भएको पाइएको छ । सं�मणको महामार�लाई �यानमा राखी 

२०७६ साल चैत ९ गतेदेिख लकडाउन श�ु भएको हो । यस महामार�को सम�या स�बोधन गन� 

�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयले “कोरोना महामार� रोकथाम तथा �न��णका ला�ग समदुायमा 

�वयम सव्क प�रचालन स�ब�धी माग�दश�न, २०७६” जार� गरेको छ । 

 

यस महामार�बाट बालबा�लकालाई संर�ण गन�का ला�ग म�हला, बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक 

म��ालयले को�भड १९ को महामार�लाई उिचत �पमा स�बोधन गन�का ला�ग को�भड १९ को 

महामार�को अव�धमा आ�य�थल स�ालन स�ब�धी मापद�ड, २०७७ तयार गरेको छ । यस मापद�डका 
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उ�े�य �हंसा�पडीत, गभ�वती तथा स�ुकेर� र बालबा�लकालाई महामार� तथा ब�दाब�द�को अव�धमा 

आ�य�थलमा भना� �लई सरुि�त �पमा सेवा �वाह गन� रहेको छ ।  

 

म�हला, बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक म��ालयले का�भड १९को सं�मणबाट म�हला, बालबा�लका, 

अपा�ता भएका �यि� तथा �ये� नाग�रकह�मा परेको र पन� स�ने असरह�को बारेमा सधुार तथा 

स�बोधन गन� र सामािजक संघ सं�था प�रचालन गन� स�ब�धी काय�योजना, २०७७ तयार गर� काया��वयन 

गरेको छ । 

 

रा��य बाल अ�धकार प�रष�ारा कोरोना सं�मणको समयाव�धमा बेवा�रस अव�थामा सडकमा रहेका 

बालबा�लकाको उ�ार रसंर�णका ला�ग अ�थायी संर�ण सेवा तथा पनुः�थापनाको �ब�ध गरेको छ। 

कोरोना महामार�को कारण �व�ालय तथा उ�चिश�ाका �व�भ� तहका पर��ाह� र नयाँ स�मा भना� 

�थ�गत भएका छन ्। शैि�क सं�थाह�मा पठनपाठन ब�द भएको छ ।  

 

�वा��य तथा जनसं�या म��ालयको जानकार� अनसुार उ� समयदेिख २०७७ साल भदौ मसा�तस�ममा 

१४ वष�स�मका ३,४४७ जना बालबा�लका सं��मत भएको पाइएको छ भने असोज १५ स�ममा १० 

वष�स�मका बालबा�लका २,६२२ जना र ११ देिख २० वष�स�म �यि� ७,०७३ जना सं��मत भएको 

पाइएको छ ।11  

 

१ .५ कानूनसँगको �ववादमा परेका बालबा�लकासँगको स� चार  

�च�लत कानून�वपर�तको काय� अथा�त ्कानूनतः द�डनीय ठह�रने काय� गरेका बालबा�लकालाई कानूनसँग 

�ववादमा परेका बालबा�लका भ� ेग�र�छ। अक� श�दमा, बालबा�लका�ारा ग�रएका य�ता काय�लाई ‘बाल 

�ब�याइँ’ प�न भ� ेग�र�छ। क�तपय अव�थामा अप�रप�वताका कारणले, साथीसँगीको लहैलहैमा लागेर, 

लागूपदाथ�को कुलतमा फसेर, आफूले गरेको �यवहार र काय�को क�तो प�रणाम आउन स�दछ भनेर 

अनमुान गन� नसकेर वा क�हलेकाह�� त जानीजानी प�न आफू तथा समाजलाई असर पन�गर� गलत काममा 

अथवा कानून �वपर�तको काय�मा बालबा�लका संल�न हनु प�ुदछन।् तथा�प, केवल कानूनसँग �ववादमा 

परेका बालबा�लका मा�ै कानूनको स�पक� मा आउने बालबा�लका हनु ् भ� े चा�हँ होइन। अ�य �व�भ� 

स�दभ� तथा कारणले गदा�समेत बालबा�लका कानूनको स�पक�  वा �यायालयमा आइपगेुका ह�ुछन,् ती 

कारणह�लाई यस�कार ��ततु गन� स�क�छ:  

(क) पी�डतको �पमा बालबा�लका 

बाल�म शोषण, मानव बेच�बखन, यौन द�ुय�वहार, शार��रक अ� ��यारोपण, सामू�हक बला�कार, शार��रक 

तथा मान�सक यातना, अ�भ� हनुे गर� �ुर �पटाइ आ�दको �सकार भएर आ�द।  

 
11 रा��य बालअ�धकार प�रष�, नेपालमा बालबा�लकाको ि�थ�त ��तवेदन, २०७७। 
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(ख) पीडकको �पमा बालबा�लका 

मानव बेच�बखन, यौन द�ुय�वहार, सामू�हक बला�कार, लागूपदाथ� ओसारपसार, हातह�तयार ओसारपसार, 

अ�लाई ह�तयारले आ�मण गन�, मान�, खोलामा बगाउन,े डुबाउने, चोर� तथा डकैती आ�द काय�मा संल�न 

भएर आ�द।  

 

(ग) सा�ीको �पमा बालबा�लका 

अ�ले गरेको कानून �वपर�तको काम बालबा�लकाले ��य� देखेको भएमा कानूनी �नकायले जानकार� तथा 

प�ु�ाइँका ला�ग सा�ीको �पमा आ�ान गन� स�दछ।  

 

(घ) बालबा�लकाले आ�नै ला�ग �याय खो�न 

बालबा�लका �वयं कानूनी �नकायमा गएर आ�ना अ�धकारको ला�ग माग गन� तथा �नवेदन �दन स�छन।् 

ज�तैः आ�नो अ�भभावकले जबज��ती बाल �ववाह ग�र�दन खोजेमा, �म शोषणमा परेर अ�धकार मा�नकुो 

साथै अ�को अ�धकारको संर�ण गन�का ला�ग प�न उनीह�ले माग गन� स�छन।् उदाहरणका ला�ग 

नवलपरासीको जाग�ृत बाल�लबले बालबा�लकाले आ�नो स�ठन खो�न पाउनका ला�ग सव��च अदालतमा 

गरेको �नवेदन साथै यसको सकारा�मक फैसलालाई यसमा �लन स�क�छ।  

 

मा�थ उि�लिखत �व�भ� कारणह�ले कानूनको स�पक� मा आएका बालबा�लकासँग �याय �न�पणको 

�सल�सलामा �व�भ� चरणमा स�ार गर� स�यत�य प�ा लगाउनपुन� ह�ुछ। य�तो अव�थामा यी 

बालबा�लकासँग �भावकार� स�ार गन� स�कएको ख�डमा स�यत�य प�ा लगाउन सहज हनुाका साथै �याय 

स�पादन ���यासमेत तदा�कताका साथ अिघ ब�न स�दछ। उनीह�सँग बालमै�ी त�रकाले स�ार 

ग�रंदा उनीह� �नध��सँग आ�ना कुरा रा� स�दछन।् यसले बालबा�लकालाई �याय �दलाउन सहयोग 

�म�नाका साथसाथै ती बालबा�लकाले देशको �च�लत कानून��त स�मान �कट गन�समेत �स�न स�दछन।् 

तसथ�, �याय स�पादन ���यामा नै�तकतापूण� तथा अथ�पूण� बालसहभा�गताको अ�य�तै ठुलो मह�व रह�छ।  

 

यसै प�र��ेयमा, यस अ� यायमा बाल�याय ���यामा बालसहभा�गतालाई �व��न गन� केके गन� स�क�छ र 

�यसो गदा� के-के कुरामा �यान �दनपुछ� भनेर छलफल ग�रएको छ। यसमाफ� त ् कानूनको स�पक� मा 

आएका बालबा�लका, �वशेषगर� कानूनसँग �ववादमा परेका बालबा�लकासँग उनीह�लाई �याय �दान गन� 

�ममा उनीह�को सहभा�गताको �वषयलाई म�ुयतयाः तीनवटा प�मा समे�टएको छ:  

क) कानूनको स�पक� मा आउँदा बालबा�लकाको कुन–कुन सव��म �हतलाई �यान �दनपुद�छ र �यायसेवामा 

बालसहभा�गता कसर� �व��न गन� स�क�छ ? 

ख) कानूनसँग �ववादमा परेका बालबा�लकासँग स�ार गदा� के–क�ता चनुौती आइपन� स�दछन ्? र, 

ग) कानूनसँग �ववादमा परेका बालबा�लकासँग स�ार गदा� के–क�ता सतक� ता तथा �यवहार 

अपनाउनपुद�छ ? 
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(ङ) बालबा�लका कसलाई भ� े? 

बाल�यायको स�दभ� आउन े �बि�कै बालबा�लका भनेका को हनु ्भनेर जा�ैपन� ह�ुछ। �व�भ� स�दभ�मा 

बालबा�लकालाई आ-आ�नै �क�समले प�रभा�षत गन� ग�रएको भए ताप�न सबैलाई समान खालको �यवहार, 

���कोण, �यायसेवा प�ु याउनाका �न�म� रा��य कानून तथा अ�तरा���य सि�ध तथा महासि�धका प�रभाषा 

तथा �या�यालाई प�न �यान �दन ु आव�यक ह�ुछ। संय�ु रा�स�ीय बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, 

१९८९ को धारा १ अनसुार कुनै प�न देशको कानूनले अ�यथा तोकेको अव�थामा बाहेक १८ वष�म�ुनका 

��येक मानवलाई बालबा�लका स�झनपुछ� भनेर प�रभा�षत गरेको छ। नेपालको बालबा�लकास�ब� धी ऐन, 

२०७५ को दफा १(ञ) ले १८ वष� उमेर पूरा नगरेकालाई ‘बालबा�लका‘ भनी प�रभा�षत गरेको छ। 

कुनै प�न मा�नस आ�नो उमेरसँगै ब�ु�, �ववेक, �वचार, �नण�य गन� �मता, आउनस�ने प�रणामको �ववेचना 

गन�स�न ेप�रप�वतातफ�  उ�मखु हुँदै जा�छ। तर, य�तो प�रप�वता सानो उमेरमा कम हनुे भएकै कारणले 

उनीह�लाई बालबा�लकाको �ेणीमा राखी फरक �यवहार गन� प�रपाट�को स�ुवात संसारभ�र नै �ार�भ 

भएको हो।  

 

(च) बालबा�लका र �याय 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई उिचत �याय �दान गना�का ला�ग बाल�याय सेवाको �यव�था 

ग�रएको ह�ुछ। बाल�याय सेवामा �याय स�पादनको ���यामा स�ार गदा� पी�डत, पीडक, सा�ी तथा �याय 

खो�ने ज�ता सबै �कारका बालबा�लकाको सव��म �हतलाई म�यनजर रा�पुन� ह�ुछ।  

 

बाल�याय स�पादन ���यामा �याय स�पादन गन� अ�धकार�ह�ले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई 

उनीह�ले के काय� गरेका हनु,् �कन गरेका हनु,् �यसले के–क�तो प�रणाम आयो तथा उनीह� कसर� कानूनको 

दायरामा आइपगेु भनेर उनीह�लाई जानकार�समेत �दनपुन� ह�ुछ। �यसका साथै, �य�तो घटना �कन भयो, गलत 

काम गन� वा अपराधमा संल�न हनु के–के प�रवेशले धके�यो, उनीह�को मनोसामािजक अव�था क�तो �थयो, 

के–के कुराले अ�भ��ेरत गय�, �यस अव�थामा क–कसको संल�नता �थयो भनेर स�य त�य प�ा लगाउन स�ार 

गनु� पद�छ। यसबेला �याय स�पादन गन� अ�धकार�ह�ले �ायःजसो वय�कसँग जसर� �यवहार, बोल�चाल� ग�र�छ, 

�यसर� न ैबालबा�लकासँग प�न गन� चलन देिख�छ। अझ बालबा�लकालाई उनीह� सानो देखेर भेदभाव गन�, 

हे�पइने भाषाको �योग गन�स�म प�न ग�र�छ, जसले गदा� उनीह� सहज नमा�े, डराउने, त�स�ने, आ�मस�मानमा 

चोट पगेुको महससु गन�, ह�नभाव जा�ने, लाज मा�े गद�छन ्र �याय स�पादन गदा� स�य त�यको छानबीनमा 

असर प�ुन स�दछ र उनीह�ले �यायस�त �यवहार नपाउन प�न स�दछन।् तसथ�, बाल�याय स�पादनमा 

बालमै�ी स�ार तथा बाल सहभा�गतामूलक �याय�णाल� हनु ुअ�याव�यक छ।  

 

(छ) बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ का �स�ा�तह� र बाल�यायका स�दभ�मा स�ार-संवाद 

संय�ु रा�स�ीय बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ का माग�दश�क �स�ा�तह�लाई समेत बाल�याय 

स�पादन ���यामा �यान �दन ु अ�याव�यक ह�ुछ। यस ख�डमा यस महासि�धका माग�दश�क 

�स�ा�तह�लाई बाल�याय स�पादन ���यामा कसर� जो�न स�क�छ भ� ेकुराको छलफल ग�रएको छ :  
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(अ) भेदभाव�वह�नता (Non Discrimination)  

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा २ ले रा�यप�ले आ�नो �े��भ�का ��येक 

बालबा�लकालाई उनीह� वा उनीह�का बबुाआमाको जातीयता, वण�, �ल�, सं�कृ�त, िश�ा, स�पि�, भाषा, धम�, 

अश�ताका आधारमा कुनै प�न �कारको भेदभाव गन� नहनुे साथै अ�यबाट हनुे भेदभावबाट प�न 

रा�यप�ले संर�ण गनु�पन� िज�मेवार� �दएको छ। यह� कुरालाई �यायसेवामा प�न जो�दै कानूनको 

�ववादमा परेका बालबा�लकासँग कुराकानी गदा� उनीह�लाई भेदभाव नहनुे कुरामा �यान प�ु याउनपुन� 

ह�ुछ। साधारणतयाः बालबा�लकासँग देहायका काय�ह� गनु�हुँदैन:  

 �न�दनीय श�दको �योग : कुराकानी गदा� �याय सेवामा संल�न अ�धकार�ह�ले िच� द�ु ेश�दको 

�योग, दोषारोपण गन� गर� भ�नन ेश�द, नाम �बगारेर बोलाउने, शर�रमा कुनै कमजोर� छ भने �यसैलाई 

भ� ेर पटकपटक दोहो� याउने (आखँा डेढो छ भने ‘डेढो’ भ�नरहन)े गन� पाइँदैन।  

 आव�यक जानकार� न�दन ुवा रोकावट गनु� : बालबा�लकालाई उनीह� �यहा ँ �कन �याइएका हनु,् 

के–क�तो कसरु लागेको छ, कसरु �मािणत नहुँदास�म सजाय ला�दैन भ� ेकुराको जानकार�, �याय 

सेवामा आएप�छ अपनाउनपुन� ���याका बारेमा �प�सँग बताउनपुद�छ।  

 अवसरह�बाट वि�त गनु�: कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई उनीह� वा उनका बबुाआमाको 

जातीयता, वण�, �ल�, सं�कृ�त, िश�ा, स�पि�, भाषा, धम�, अश�ताका आधारमा �यायसेवाका बारेमा 

जानकार� पाउने अवसरबाट वि�त गराउने, बयान �दने अवसर नै न�दन,े आव�यकताअनसुार सा�े�तक 

भाषामा वा आ�नो मातभृाषामा बो�न न�दने गर� भेदभाव गन� पाइँदैन।  

 

(आ)  बालबा�लकाको सव��म �हत (Best Interest of the Child) 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ३(१) अनसुार साव�ज�नक अथवा �नजामती क�याणकार� 

सामािजक सं�थाह�, अदालतह�, �शास�नक य��ह� वा �वधा�यकाह� सबैले बालबा�लकासँग स�बि�धत 

काम कुरा गदा� बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �ाथ�मकता �दनपुन� िज�मेवार� �दइएको छ। कानूनको 

स�पक� मा आएका तथा कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकासँग कुराकानी गदा� सबै तहका आ�धका�रक 

�यि�ह�ले बालबा�लकाको सव��म �हतअन�ुप देहायका कुराह�मा �याल गनु�पन� ह�ुछः  

 उनीह�को आ�म�व�ास साथै नै�तकता तल पन� �दनहुुँदैन। उनीह�ले सामािजक ��याकलापमा 

सहभागी हनु र सकारा�मक भ�ूमका खे�न पाउनपुद�छ।  

 उनीह�ले गरेको कानून�वपर�तको काय�का आधारमा भ�व�यमा कुनै प�न अवसर तथा सामािजक 

�ावधानबाट बि�त गनु�हुँदैन।  

 उनीह�ले आ�ना ग�ती सधुार गन� अवसर र वातावरण पाउनपुद�छ, साथै क�ता–क�ता काय�ह� 

कानून�वपर�त छन ्भनेर जा� र कसर� बाल�ब�याइँबाट टाढा हनु ेभनेर �ान, सीप तथा धारणा �स�न 

पाउनपुद�छ।  

 उनीह�लाई भ�व�यमा कुनै प�न अव�थामा आ�ना आरोप तथा पीडालाई पटक–पटक स�झन तथा 

दोहो� याउन बा�य पा�रनहुुँदैन।  
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 उनीह�लाई आ�ना प�रवार, नातागोता तथा �छमेकबाट माया तथा हेरचाह पाउन ेअ�धकारबाट बि�त 

गनु�हुँदैन।  

 उनीह�ले �दएका त�य र �वचारह� गो�य रािखनपुन� ह�ुछ र उनीह�को नाम कुनै प�न 

स�ारमा�यममा �दन ुवा छा�पनहुुँदैन, यसले उनीह� झन ्खतरामा पन� स�दछन।्  

 उनीह�को ला�ग औषधोपचार, परामश� साथै अ�य स�ुवधाह�को �यव�था गनु�पद�छ। म�ुा फैसलाप�छ 

य�द आव�यक भएमा सधुारगृहमा रािखनपुद�छ।  

 

(इ) बालसहभा�गता: �या�यक तथा �शास�नक काम कारबाह�मा बालसहभा�गता एवं आफूसँग स�ब� 

�वषयमा धारणा रा� न पाउने (The View of the Child)  

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा १२ को उपधारा १ र २ अनसुार बालबा�लकालाई 

आफूसँग स�ब� �वषयमा धारणा रा�,े �य�तै उनीह�लाई असर गन� कुनै प�न �या�यक वा �शास�नक 

काम कारबाह�मा �वत�� �पले आ�नो �वचार �य� गन� पाउने अ�धकार स�ुनि�त गरेको छ। �यसैले 

�या�यक तथा �शास�नक काय�मा संल�न अ�धकार�ह� (�हर�, सरकार� व�कल, ��तर�ी कानून �यवसायी, 

मनो�वमश�कता�, अदालतका कम�चार�, �यायाधीश, सामािजक सं�थाका बाल�याय हेन� कम�चार�) ले �या�यक 

तथा �शास�नक काम कारबाह�मा आ�नो �वचार रा�स�न े अवसर, बालसलुभ ���या, यथोिचत समय, 

�शंसनीय आचरण, गोपनीयताको स�ुनि�तता, सहज वातावरण �दान गरेर उनीह�को सहभा�गताको 

स�ुनि�तता गन� िज�मेवार� �लनपुन� ह�ुछ। �याय स�पादन ���यामा �वशेषतः �न�न कुराह�मा �यान 

�दनपुद�छ : 

 बालबा�लकालाई आफूमा�थ कुन कसरुको आरोप लागेको हो, सोको बारेमा जानकार� तथा बयान �दन 

पाउने अ�धकार ह�ुछ।  

 उनीह�ले आफूलाई आरोप लागेको कसरुका बारेमा बयान �दँदा, अ�त��� या गदा� डर, �ास, ध�क�बाट 

�वत�� हनुपुद�छ।  

 उनीह�ले भनेका कुराह� गो�य रह�छन ्भ� ेकुरा स�ुनि�त हनुपुद�छ।  

 उनीह�लाई बबुा, आमा, िश�कका अगा�ड अ�त��� या गराउन लाँदा य�द उनीह�लाई अ��ारो 

लागेमा अ�तवा�ता� �द� भ� पाउने अ�धकार स�ुनि�त ग�रनपुद�छ।  

 उनीह�लाई अ�तवा�ता� �लन े�यि�सँग �प�ताका ला�ग �� रा� पाउने अ�धकार ह�ुछ।  

 उनीह�लाई आ�नै मातभृाषामा वा आव�यकताअनसुार सा�े�तक भाषामा अ�तवाता� �दने अ�धकार 

ह�ुछ। य�द �य�तो �यव�था नभएमा दोभाषेको ब�दोब�त हनुपुद�छ र लामो समयस�म अ�तवाता� 

�दनका ला�ग दबाब �दनहुुँदैन।  

 उनीह�लाई आफूलाई लागेका आरोपका बारेमा, बाल�यायका ���याका बारेमा, आ�ना अनभुवका 

बारेमा चेतना फैलाउनका ला�ग साथीह�सँग छलफल गन� पाउने अ�धकार ह�ुछ। 
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(ज) कानूनसँग �ववादमा परेका बालबा�लकासँग स�ार गदा� आई पन� स�ने चनुौतीह� तथा �तनको 

स�बोधन 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकासँग स�ार गदा� �व�भ� चनुौतीह� आउन स�दछन।् य�ता 

चनुौतीह� म�ुय गर� दईु कारणले आएको पाइ�छ– बालबा�लकाको आ�नै कारणले र बालबा�लकासँग 

कुराकानी गन� वय�कको सीप, �यवहार र आचरणका कारणले। बालबा�लकाको आ�नै कारणले आउन 

स�ने �न�न चनुौतीह�लाई �याय स�पादन गन� अ�धकार�ह�ले रा�र� मनन गर� �तनको स�बोधन गन� 

स�नपुद�छ :  

 बालबा�लकाले डर र मनोवै�ा�नक (लाज, सजाय पाउने डर, साथी र समाजबाट अपहे�लत हनुे डर, 

भ�व�यमा असरुि�त हनुे डर, पीडकले �दने दबाब वा �ास) कारणले गदा� त�य कुरा बताउँदैनन ्र 

पटक पटक आ�ना कुरा फेन� गन� स�दछन।्  

 बालबा�लका कुराकानीको �सल�सलामा �ने, कराउन,े र आ�ना कुरा भ� ै नस�ने गर� �त�ध हनु 

स�दछन।्  

 बालबा�लकाले नेपाल� भाषा तथा कानूनी भाषा नब�ुन स�दछन।्  

 ठुलो मा�नससँग धेरै शि� हनुे भएकाले आफूभ�दा ठुला (बबुाआमा, िश�क, तथा अ�त��� या गन�सँग) 

�यि�का अगा�ड बो�न �हच�कचाउँछन।्  

 �वपर�त �ल�ीसँग कुराकानी गन� मन पराउँदैनन ्वा अ�ठयारो मा� स�दछन ्(बा�लकाह� प�ुषसँग र 

बालकह� म�हलासँग)।  

 बालबा�लकाले सो�धएको ��को सोझो उ�र न�दएर ��याकलापको वण�न गन� गद�छन।्  

यसका साथै, �याय स�पादन ���यामा संल�न अ�धकार�ह�ले कानूनको स�पक� मा आएका बालबा�लकासँग 

स�ार गदा� आ�ना सीप, �यवहार र आचरणका कारणले प�न चनुौतीह�को सामना गनु�पद�छ। �य�ता 

आउन स�ने चनुौतीह�का तल उि�लिखत स�भा�वत कारणह�लाई अ�धकार�ह�ले रा�र� मनन गर� 

बालबा�लकासँग �भावकार� स�ार गन� स�नपुद�छ :  

 अ�तवा�ता� �लने मा�नसमा बालबा�लकासँग स�ार गन� सीप नपगेुको कारणले �द� मा�,े �छटो �रसाउने 

र िच�याउने आ�द �यवहार देखाउन स�न ेस�भावना ह�ुछ, जसले गदा� बालबा�लका बो�न स�दैनन।्  

 �ायः अ�तवा�ता� �लने मा�नसले समयको चापमा परेर �छटो–�छटो �ा�व�धक खालका �� गरेर 

अ�तवा�ता� पूरा गन� चाह�छन।्  

 अ�तवा�ता� �लने मा�नसले एकपटकको बसाइमा नै अ�तवा�ता� पूरा गन� चाह�छन,् जसले गदा� 

बालबा�लकाले सह� र त�य कुरा भ� �याएका हुँदैनन।्  

 अ�तवा�ता� �लने मा�नसले आफूभ�दा उ�च अ�धकार�ह�को दबाब महससु गरेर प�न बालबा�लकासँग 

�छटो�छटो अ�तवा�ता� पूरा गन� खो�दछन।् 

  

मा�थ उि�लिखत चनुौतीह� तथा �तनका स�भा�वत कारणह�लाई स�बोधन गर� �याय स�पादन ���या 

�भावकार� बनाउनका �न�म� �न�न कुराह�मा �यान पयुा�ई �यवहार गनु�पद�छ:  
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 कानूनसँग �ववादमा परेका बालबा�लकासँग कुरा गन�का ला�ग आरामदायी, शा�त, एका�त र गो�य 

ठाउँको छनौट गनु�पद�छ।  

 अ�तवा�ता� �लने मा�नसले बालबा�लकालाई आ�नो प�रचय (नाम, काम गन� काया�लय तथा आ�नो 

िज�मेवार�) �दनकुो साथै बालबा�लकाको प�न प�रचय �लनपुद�छ।  

 बालबा�लकालाई नामबाट बोलाउने साथै अ�तवा�ता� �लन ुअिघ उनीह�लाई के आरोप लागेको हो �प� 

�पमा बताउनपुद�छ।  

 कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकासँग कुराकानी स�ु गदा� उनीह�को �यि�गत कुरा (साथी, 

प�रवार, िश�ा) बाट कुराकानीको थालनी गनु�पद�छ।  

 अ�तवा�ता� �लने बेलामा कानूनसँग �ववादमा परेका बालबा�लकाका अ�भभावकलाई बोलाउनपुद�छ, तर 

य�द बालबा�लकाले उनीह�को उपि�थ�तलाई उिचत मानेनन ्भने उनीह�लाई अलग राखेर अ�तवा�ता� 

�लनपुद�छ।  

 बालबा�लकासँग रा�तको समयमा अ�तवा�ता� �लनहुुँदैन। अ�तवा�ता�को समयमा एक/ एक घ�टाप�छ 

�व�ाम समय �दनपुद�छ र बो�दा मखु स�ुन,े �यास ला�ने भएकोले उनीह�का ला�ग �पउने पानीको 

�यव�था गन� ज�र� ह�ुछ।  

 कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई कुनै प�न झूटो आ�ासन �दएर बयान �दन लगाउन ुहुँदैन। 

एकै पटकमा सबै कुराको उ�र र खोजेको त�य आउँछ भनेर आशा गनु�हुँदैन, �यसैले पटकपटक 

अ�तवा�ता� �लनका ला�ग तयार हनुपुद�छ।  

 बालबा�लकासँग ग�रएका कुराकानीको त�य र जानकार�लाई गो�य रा�पुद�छ, तर य�द अनभुव 

आदान�दान गनु� परेमा बालबा�लकाको नाम नखलुाइकन अ�लाई �दन स�क�छ।  

 बालबा�लकासँग अ�तवा�ता� गदा� दईुजना �यि� भएमा रा�ो ह�ुछ, �कन�क एकजनाले कुराकानी गन� र 

अक�ले �टपोट गन� गदा� बालबा�लकाले ढु� महससु गद�छन।् बालबा�लकाले त�ु�तै उ�र �दएनन ्भने 

प�न आ�नो �रस पो�हुुँदैन।  

 बा�लकाका ला�ग म�हला र बालकका ला�ग प�ुषले अ�तवा�ता� �लने �यव�था गनु�पद�छ। अ�तवा�ता� 

�लन स�कसकेप�छ लेखेको बयान प�न �दने वा आफूले पढेर सनुाउन े अ�न मा� बालबा�लकालाई 

ह�ता�र गन� �दनपुद�छ। 

  

�न�कष� 

कानूनको स�पक� मा आएका सबै बालबा�लकाको अ�धकार ��याभ�ूतको स�ुनि�तता हनु ुआफ� मा �भावकार� 

बाल�याय�णाल�को स�ुवात हो। पी�डतको �पमा कानूनको स�पक� मा आएका बालबा�लकालाई उनीह�को 

अ�धकार �दान गन� मा� नभई उनीह� पनुप��डत नहोऊन ्भ� ेकुरामा प�न �वशेष �यान प�ु याउनपुद�छ। 

�य�तैगर�, सा�ीको �पमा कानूनको स�पक� मा आएका बालबा�लकालाई प�न उनीह�को मनोबल उ�च 

रािखरहन अ�न आफूले सा�ीको �पमा बयान �दन लागेको वा �दएर आफूले सह� काम गरेको हो भ� े

कुरा महससु गराइरहन स�नपुद�छ। आ�नो वा अ� बालबा�लकाको �यायको ला�ग कानूनको स�पक� मा 
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आएका बालबा�लकालाई प�न रा�ो कामको ला�ग �ो�सा�हत ग�ररा� न स�कएमा �यसले बाल�याय�णाल�को 

तदा�कता इ��त गद�छ। यसका साथै, बाल�याय�णाल�ले कानूनसँग �ववादमा परेर कानूनको स�पक� मा 

आएका बालबा�लकालाई एउटा मया��दत र स� मानपूण� �पमा �यवहार गनु�पद�छ र �यायालय��त 

बालबा�लकाको आदर, आ�था तथा मू�य मा�यता कायम गन�समेत स�नपुद�छ।  

 

१ .६ बाल�याय र �दशा�तर  

�दशा�तरको शाि�दक अथ� �दशा प�रवत�न गनु� वा �दशा मो�न ु भ� े बझुाउँछ। बाल�यायको स�दभ�मा 

�दशा�तरको अथ� कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई औपचा�रक �याय�णाल� (फौजदार� 

�याय�णाल�) को स�ामा बाल�याय�णाल�को ���यामा लैजान ु नै �दशा�तर हो। फौजदार� �याय�णाल� 

अ�तग�त कारबाह� गदा� बालबा�लकामा पन� जाने मनोव�ैा�नक असरबाट बालबा�लकालाई थप हा�न वा 

नो�सानी हनुस�न े स�भा�वत खतरालाई आ�लन गर� �य�तो खतराबाट जोगाउन बाल�याय�णाल�बाट 

खोिजने समाधान नै �दशाा�तर हो।  

 

�दशा�तर बालबा�लकालाई उनीह�ले गरेको �ब�याइँ वा ग�तीको दा�य�वबोध गराई सधुार गन� वकैि�पक 

त�रका हो। �दशा�तरले ज�हले प�न �योग भइरहेको बाटोको स�ामा अक� बाटो (�वक�प) लाई अगँा�ने 

भ� े जनाउँछ। बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा “�दशा�तर” भ�ाले कसरुज�य काय�को आरोप 

लागेका बालबा�लकालाई दफा २९ मा उि�लिखत कुनै ���या अवल�बन गर� औपचा�रक �या�यक 

���याभ�दा बा�हर लैजान ेकाय� स�झनपुछ�” भनी प�रभा�षत गरेको पाइ�छ।  

 

�दशा�तरले यस अवधारणाको काया��वयन गदा� अवल�बन ग�रने ���यासमेतलाई समे�दछ। यस 

���यामा बालबा�लकाले गरेको ग�ती (कसरुज�य काय�) का बारेमा उनीह�लाई िज�मेवार�बोध गराई 

उनीह�मा देिखएको सम�यालाई स�ुझाउँदै बालबा�लकालाई कानून पालना गन� नाग�रकका �पमा �वकास 

गन� काय� ग�र�छ। संि��मा भ�दा �दशा�तर बालबा�लकाले गन� कसरुज�य काय�का ला�ग फौजदार� 

�याय�णाल�अन�ुप कारबाह� नचलाई अ�य ���या अपनाएर �यव�थापन ग�रने प��तका �पमा ब�ुन 

स�क�छ।  

(क) �दशा�तरको ल�य 

बालबा�लकाले गन� कानून �वपर�तका काय� अनेक �प र मा�ाका ह�ुछन।् ती सबै बालबा�लकाका ला�ग 

�दशा�तर काय��मबाट मा�ै सम�या समाधान हनु स�दैन। क�ता बालबा�लकालाई �दशा�तरको क�तो 

काय��म उपय�ु ह�ुछ भ�े �व�षेण गरेर काय��मह� तय ग�रनपुन� ह�ुछ। �दशा�तर काय��मको 

मापद�ड देश तथा प�रवेशअनसुार अलग÷अलग हनु स�दछ।  

 

सामा�यतयाः �दशा�तर काय��ममा समाज र साव�ज�नक ��त �यनु हनुे काय�मा संल�न कानूनको �ववादमा 

परेका बालबा�लकालाई समे�न स�क�छ। पटक पटक ग�ती गर� कानूनको �ववादमा प�ररहने 
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बालबा�लकाभ�दा प�हलोप�ट ग�ती गर� कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई �दशा�तर काय��ममा 

�ाथ�मकता �दइनपुन� मत धेरैको रहेको पाइ�छ।  

 

(ख) �दशा�तरको सै�ाि�तक अवधारणा एवं उ��ेय 

बालबा�लकालाई �दशा�तरमा लानकुो पछा�ड केह� आधारभूत सै�ाि�तक अवधारणा रहेका छन,् जनु 

देहायअनसुार छलफल गन� स�क�छः12  

 

(अ) बालबा�लकाले अपराध गद�नन,् ग�ती मा�ै गद�छन।्  

सामा�यतः अपराध जानेर, बझेुर प�रणाम सोच�वचार गर� ग�र�छ, अथा�त ्नाफा नो�सानको तराजमुा तौलेर 

गन� ग�र�छ। बालबा�लकाबाट �य�तो सोच�वचार गन� स�भव हुँदैन। �कन�क, बालबा�लका शार��रक र 

मान�सक �पले प�रप�व भइसकेका हुँदैनन।् उनीह�मा नाफा नो�सान, फाइदा बेफाइदा छु�ाउन े

�मताको �वकास भइसकेको हुँदैन। चाडपव�मा पटाका प�काउँदा बालबा�लका रोमाि�त ह�ुछन।् 

उनीह�लाई पैसाको नो�सान भएको मतलब हुँदैन। तर, सँगै रहेका बाबआुमा आ�नो पैसा नो�सान 

भएकोमा सचेत ह�ुछन।् यहाँ बालबा�लकाको सो�ने �मता उनीह�को बाबआुमाको सोचाइको �तरस�म 

प�ुगसकेको हुँदैन। �यसैले नसोची नबझुी बालबा�लकाले गन� काय� अपराध होइन �ब�याइँ मा� हो। यसर� 

ग�ती गन� बालबा�लकालाई जानीबझुीकन अपराध गन� �यि�ह�सँग समान �तरमा रािखन ु हुँदैन, �भ� 

�यवहार ग�रनपुद�छ।  

 

(आ) बालबा�लकालाई सधुार गनु�पद�छ, सजाय गन� होइन।  

अ�ानमा बालबा�लकाबाट भएको ग�तीलाई अ� वय�कसरह मानेर सजाय गनु�हुँदैन। ब� �भ� त�रका 

अपनाएर सधुार गनु�पद�छ। बालबा�लका सधुार भए भने �यसले समाजलाई नै फाइदा प�ुदछ। 

बालबा�लका असल हुँदा उनीह�ले रा�लाई अझ धेरै योगदान गन� स�दछन।् बालबा�लकाले ग�ती के 

कारणले गरेका हनु ् सोको कारण प�ा लगाई �नराकरणका ला�ग आव�यक कदम चा�नपुन� ह�ुछ। 

बालबा�लका �वाभावतः िज�ास ु ह�ुछन।् उनीह� आफूभ�दा ठुलाले गरेका ��याकलापह�लाई हेर� 

सोह�अनसुारको न�ल गन� �यास गद�छन।् घरप�रवारका �यि�ले चरुोट खाएको देखेमा सोको न�ल गन� 

�यास बालबा�लकाले गरेको हामीले देखेका छ�। �यसैले बालबा�लकाले िज�ासा वा कौतहुलता वा 

देखा�सक�का कारण अन�ानमा गरेका ग�तीलाई वय�कले गरेको अपराधसरह मानी सजाय नगर� �भ� 

�कारले �यवहार ग�रनपुद�छ र सधुार गनु�पद�छ।  

 

 
12 आिशष अ�धकार�“ बाल �यायका स�दभ�मा �दशा�तर ”बाल �यायस�ब�धी �ोत -साम�ी, २०७३ रा��य �या�यक ��त�ान, नेपाल प�ृ 

४९-५७ 
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(इ) बाल�याय�णाल�लाई फौजदार� �याय�णाल�भ�दा पथृक् गनु�पद�छ।  

नेपालमा अझै प�न बाल�याय�णाल� फौजदार� �याय�णाल�को अ�भ� अ�का �पमा रहेको छ। वय�क 

�यि� प�ाउ पदा�देिख म�ुा अि�तम हुँदास�म जनु ���या अपनाइ�छ बालबा�लकालाइ� �नय��णमा 

�लएदेिख म�ुा अि�तम हुँदा प�न सोह� ���या न ै अनसुरण ग�र�छ। �न�य नै, बालबा�लकाका ला�ग 

फौजदार� �याय�णाल�मा केह� सधुार गरेर केह� स�ुवधा �दइएको पाइ�छ। सजायमा केह� कमी र सनुवुाइ 

���यामा केह� फरकपन �दइएको पाइ�छ। तर, अझै प�न बालबा�लका र वय�कको म�ुा जाहेर�बाट 

उठान भई फैसलाप�ात ्अ��य हनुे गरेको छ।  

 

फौजदार� �याय�णाल� र बाल�याय�णाल�का बीचमा धेरै ठुलो �भ�ता रहेको छ। फौजदार� �याय�णाल�ले 

�वशेषतः द�डमा जोड �द�छ र अपराधको �नय��ण द�डबाट मा�ै स�भव छ भ� े मा�यता रा�दछ। 

द�डको उ�े�य ��तकार वा �नरोध हनु स�दछ। तर बाल�याय�णाल�ले उपचार र पनु�था�पनामा जोड 

�द�छ। बालबा�लकाले अपराध गद�नन,् ग�ती मा� गद�छन।् ग�ती गनु� भनेको एक �कारले रोग ला�न ु

ज�तै हो र रोगको �नय��ण उपचारबाट मा� स�भव ह�ुछ। उपचारप�ात ् बालबा�लकालाई समदुायमै 

पनु�था�पना गनु�पद�छ भ� े मा�यता रा�दछ। बाल�याय�णाल�ले अनौपचा�रक सनुवुाइ ���या र प��त 

अपनाउनपुन�मा जोड �द�छ भने फौजदार� �याय�णाल�ले औपचा�रक सनुवुाइ ���यामा जोड �द�छ। 

बाल�याय�णाल�मा म�ुाह�को सनुवुाइ ब�द इजलासबाट ग�र�छ भने फौजदार� �याय�णाल�मा खलुा 

इजलासमा म�ुाह�को सनुवुाइ ग�र�छ। उपरो� कारणह�बाट प�न बाल�याय�णाल� फौजदार� 

�याय�णाल�भ�दा अल�गै हो र यसलाई अल�गै बनाउन ज�र� प�न रहेको छ। �दशा�तर �वना 

बाल�याय�णाल� पूण� हनु स�दैन।  

 

(ई) �दशा�तरले कसरुज�य काय� गरेका बालबा�लकालाई सधुार गन� र समाजमा पनु�था��पत गन� म�त 

गद�छ।  

बाल�यायको उ�े�य नै उपचार र पनु�था�पना भएको हुँदा कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको 

समदुायको सहयोगमा सधुारका उपायह� अवल�बन गर� पनु�था�पना गन� ग�र�छ। यसर� ग�रन ेसधुारका 

�यासमा रा�य संय��का साथै बालबा�लकाको प�रवारको प�न सहभा�गता हनुे हुँदा कानूनको �ववादमा 

परेका बालबा�लकालाई समदुायको सहयोगमा सधुारका उपायह� अवल�बन गर� पनु�था�पना गन� ग�र�छ। 

य�तो सधुारका �यासमा रा�य संय��का साथै बालबा�लकाको प�रवारको प�न सहभा�गता हनुे हुँदा 

बालबा�लकालाई सधुार गर� समाजको सहयोगी नाग�रकका �पमा तयार गन� म�त �म�छ। बालबा�लका 

असल भइ�दँदा उनीह�ले जीवनपय��त समाज र रा�लाई सकारा�मक �पमा सेवा प�ु याउँछन।् 

�दशा�तरका देहायका उ�े�यह� प�न छन ्: 

 गलत काय� गन� बालबा�लकालाई आफूले गरेको काम��त िज�मेवार�वोध गराउने, 

 पी�डतलाई पगेुको हा�न वा नो�सानीको भरण गराउने र नो�सानी प�रपूरण गन� अवसर �दने, 

 पी�डतसँग माफ� मा�नका ला�ग उ���ेरत गन�, 

 बालबा�लकाको आपरा�धक अ�भलेख रा� ेतथा प�रचय साव�ज�नक हनुे ज�ता काय�बाट जोगाउने, 
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 साना�तना आपरा�धक काय�का स�ब�धमा अनसु�धान तथा अ�भयोजनमा खिच�नपुन� समय र 

साधन�ोतको बचत गन�,  

 बालबा�लकाको िश�ा तथा सामािजक स�पक�  यथावत ्रा�,े  

 बालबा�लकालाई समाजमा पनु�था�पना हनु अवसर �दने, 

 बालबा�लकाको समाज तथा कानून��त हेन� ���कोण सकारा�मक बनाउने र कानून पालना गन� 

नाग�रकको �पमा उ�याउन,े 

 फौजदार� �याय�णाल�को औपचा�रक �नकायको काय�बोझ कम गन�, 

 बाल �ब�याइँका कारणह� प�ा लगाई �तनलाई �नमु�ल पान� वा घटाउन सघाउने, 

 बालबा�लकालाई आ�नो काय�बाट पी�डत, समाज तथा आ�नै प�रवारमा क�तो असर परेको रहेछ भ�े 

सहानभु�ूत गराई भ�व�यमा िज�मेवार�पूण� ढ�ले �यवहार गन� लगाउने।  

 

�दशा�तरको उ�े�य नै उपरो� कुराह�को �ा�� रहेको छ। बालबा�लकाले ज�तोसकैु कसरुज�य काय� गरे 

प�न म�ुा नचलाउँदा उनीह�लाई गलत काम गन� थप �ो�साहन त हुँदैन ? यो �� �वाभा�वक �पमा 

उ�ने गछ�। तर �दशा�तरको उ�े�य य�ता नरा�ा कामतफ�  उ���ेरत गन� कदा�प होइन। ब� 

बालबा�लकालाई गलत काय�को चेतना तथा िज�मेवार�बोध गराउने हो। �दशा�तरको �स�ा�तले क�हले 

प�न गलत काय� गन� बालबा�लकालाई उनीह�ले गरेको काय���त कम िज�मेवार बनाउन े वा 

जवाफदेह�ताबाट जोगाउने काम गद�न। यसले त उनीह�लाई आ�ना गलत काय�ह� ��त पनुः सो�ने र 

आफू कसर� बेदाग च�र�स�हत भ�व�यमा अगा�ड ब�ने भ� े�वचार गन� अवसर �द�छ। �दशा�तरले गलत 

काम गरेका बालबा�लकालाई सजायबाट सहज उ�मिु� �दने काय� गद�न। यसले उनीह�लाई अझ बढ� 

िज�मेवार ब�, उ�रदायी ब� अवसर �दान गद�छ।  

 

(ग) म�ुाको कुन चरणमा �दशा�तर गन� स�क�छ ? 

सामा�यतया म�ुा जनुसकैु चरणमा भए प�न �दशा�तर गन� स�कने मा�यता रहेको छ। म�ुयगर�, म�ुामा 

तीन चरणह�, अनसु�धान, अ�भयोजन तथा अदालती ���या रहेका ह�ुछन।् यी तीन ैचरणमा �दशा�तर गन� 

स�क�छ। बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले प�न तीन ैचरणमा �दशा�तर हनुस�ने कुरालाई �वीकारेको 

छ। ऐनको दफा २७ अनसुार देहायका अ�धकार�ले देहायको अव�थामा �दशा�तर गन� स�ने �यव�था 

ऐनमा रहेकोछः 

क) पाँच हजार �पैयाँस�म �बगो वा दईु हजारस�म ज�रवाना वा एक म�हनास�म कैद हनुस�नेमा 

अनसु�धान अ�धकार�ले, 

ख) दश हजार �पैयाँस�म �बगो भएको वा पाँच हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा तीन वष�स�म कैद 

हनुस�नेमा सरकार� व�कलले,  

ग) ज�तसकैु �बगो भएको वा ज�तसकैु ज�रवाना वा कैद हनुस�नेमा बाल अदालतले।  
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मा�थ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए प�न तीन वष� वा सोभ�दा बढ� कैद सजाय हनुे म�ुामा बालबा�लकालाई 

�दशा�तर गन� स�कने छैन भ� े�यव�था प�न ऐनले गरेको छ। (ऐ. दफा २७(२)  

साथै, यसर� �दशा�तर गन� आदेश (�नण�य) मा िच� नबझेुमा अनसु�धान अ�धकार� तथा सरकार� व�कलको 

�नण�य उपर उ�च अदालतमा �नवेदन �दन स�कन े�यव�था प�न ऐनले गरेको छ। (ऐ. दफा २७(३)  
 

ऐनको �यव�थालाई हेदा� अदालत तथा सरकार� व�कललाई झ�डै समान ज�रवाना तथा �बगोमा फरक तर 

कैदको हकमा तीन वष�स�मकोमा नै �नण�य गन� अ�धकार �दएको देिख�छ। ऐनको उ� �ावधानले 

सरकार� व�कललाई �मखु भ�ूमका �दएको देिख�छ। �दशा�तरको �नण�य गन� स�ब�धमा दि�ण अ��कामा 

प�न सरकार� व�कलको भ�ूमकालाई �यादै नै मह�व �दएको पाई�छ।13  

�दशा�तरको एउटा मह�वपूण� पाटो भनेको �नण�यकता�को �व�ववेक हो। यसर� हेदा� सरकार� 

व�कलसमेतका �नण�यकता�ह�ले क�तो म�ुामा �दशा�तर गन� र क�तो म�ुामा �दशा�तर नगन� भ� े

�व�ववेक�य अ�धकार �योग गन� स�दछन।् तर य�तो �व�ववेक भने तक�  तथा त�यय�ु हनुपुद�छ।  

 

(घ) �दशा�तरको �योग 

�दशा�तरको सफल �योग यसको सम� �यव�थापनमा �नभ�र रह�छ। �दशा�तर लागू गन� �नि�त 

काय��म, उिचत तथा पया�� साधन �ोतको �यव�था, �नण�य गन� अ�धकार�ह�को �नि�त िज�मेवार�, 

समाजमा चेतनामूलक �िश�ण, सहयोगी सामािजक अव�था आ�दको आव�यकता पद�छ। �दशा�तरमा 

�नि�त �स�ा�त वा मापद�ड बनाएर सबैलाई एक समान �पमा लागू हनुे फौजदार� �याय�णाल�को 

प��तकै ज�तो समान �पमा �योग गन� स�कदैन। �दशा�तरमा काय��मको �व�वधता तथा पया��ता 

हनुपुद�छ। ज�तैः प�नमा तेज �व�ाथ�को ला�ग �व�ालय, खेलमा रा�ो बालबा�लकालाई खेलकुद काय��म, 

सीपमा चाख रा�ेका ला�ग सीपमूलक ता�लम, उ��ड बालबा�लकाका ला�ग �यायाम तथा नै�तक िश�ाको 

काय��म आ�द भएमा �दशा�तर ग�रनकुो ल�य हा�सल गन� सघाउ प�ुदछ। काय��मको �व�वधता तथा 

पया��ताको प�ात ् प�न �दशा�तर यसको िज�मेवार� �दएको अ�धकार�को �व�ववेकमा �योग गन� स�कने 

�वेि�छक काय��मका �पमा हेन� स�क�छ।  

 

(ङ) �दशा�तर गदा� �वचार गनु�पन� कुराह� 

बालबा�लकाको सवा��म �हत नै हरेक �दशा�तर काय��मको आधार �व�द ुहो।  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ ले बालबा�लकाको सव��म �हतको अवधारणा �प� 

उ�लेख गरेको छ। तसथ�, यस कुरालाई �याल गरेर मा� �दशा�तरको �वक�प �योग गन� वा नगन� 

बारेमा सो�न स�क�छ। यसका ला�ग बालबा�लकाको अव�था, उपल�ध साधन�ोत, उनीह�को �िच, 

अवसर, मान�सक अव�था, सामािजक प�रवेश, स�त आ�द सबै कुराको पूव�मू�या�न (Pre-Assessment) 

 
13 L.Mnting, Prosecutorial Attitudes towards Diversion, South Africa, 1998. 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

44 

 

ग�रनपुद�छ। �व�बाट पूव�मू�या�न गराई �या�� ��तवेदनका आधारमा �दशा�तरको काय��मको �योग 

ग�रनपुछ�। (ऐ दफा २९ (४) 

 

(अ) �दशा�तर गदा� देहायका कुरा �वचार गनु�पद�छ (ऐ. दफा २८) 

क) बालबा�लकाले आफूले कसरुज�य काय� गरेको �वीकार गरेको हनुपुद�छ। य�द उनीह�ले कसरु 

�वीकार गरेनन ् भने संक�लत �माणका आधारमा अदालतबाट म�ुाको �छनोफानो हनुपुद�छ। 

बाालबा�लकाले �दशा�तर काय��ममा सहभागी हनुका ला�ग गरेको (सा�वती) �वीकारोि�लाई 

उनीह�को आपरा�धक दा�य�व �मािणत गन� �योग गन� पाइदैन।  

ख) कसरुज�य काय� गन� बालबा�लका, �नजको बाबआुमा वा संर�क �दशा�तर काय��ममा सहभागी हनु 

सहमत भएको हनुपुद�छ। उनीह�को सहम�त र साथ�क सहभा�गता नहनुे हो भने काय��मको 

औिच�यमा नै �� उ�न स�छ र काय��मले आ�नो लि�त उ�े�य हा�सल गन� स�दैन।  

ग) पी�डत प�को यथास�भव पनु�था�पना हनुेगर� �नजको सहम�त �ा� गनु�पद�छ। पी�डतलाई �दशा�तर 

काय��म बालबा�लकालाई सधुार गरेर समाजमा पनु�था�पनाका ला�ग �याइएको काय��म हो र यसले 

अ�ततः समाजलाई नै फाइदा प�ुदछ भनी स�झाउन ज�र� ह�ुछ।  

घ) बालबा�लकाले गरेको कसरुज�य काय�को �कृ�त र सो काय� गदा�को प�रि�थ�त, घटनाको गा�भीय�ता, 

उमेर, प�रप�ता र बौ��क �तर, पा�रवा�रक वातावरण तथा पी�डतलाई पगेुको ��त र �नजको 

पनु�था�पनालाई प�न आधार �लनपुद�छ। �दशा�तरको काय��म फौजदार� �यायका अ�य 

उपचारह�भ�दा पी�डतमै�ीसमेत रहेको छ (ऐ. दफा २९ (८)।  

ङ) कसरुज�य काय� गन� सबै बालबा�लकालाई �दशा�तर गन� स�कंदैन र एउटै �दशा�तर काय��म सबै 

बालबा�लकालाई �योग गन� प�न स�कंदैन। अनसु�धान अ�धकार� र सरकार� व�कलले साना�तना 

कसरुज�य काय�मा मा� (तीन वष� वा सोभ�दा कमको कैदको सजाय हनुेमा मा�) �दशा�तर गन�स�ने 

�यव�था ऐनले गरेको छ। यसको अथ�, ग�भीर �कृ�तको कसरुमा �दशा�तर हनु स�दैन भ� ेनै हो।  

च) अनसु�धान अ�धकार� र सरकार� व�कलले पटके �पमा कसरुज�य काय� गन� बालबा�लकालाई 

�दशा�तर गन� �नण�य गन� स�दैनन ्भ� ेमा�यता रहेको छ। अथा�त प�हलो पटक कसरुज�य काय� गन� 

बालबा�लकालाई मा� अनसु�धान अ�धकार� वा सरकार� व�कलले �दशा�तरको �नण�य गन� स�दछन।्  

छ) अनगुमन गन� सिजलो होस ्भ�का ला�ग �नि�त घर प�रवार भएको वा कुनै �नि�त �थानमा बसोबास 

गन� बालबा�लकालाई मा� अनसु�धान अ�धकार� वा सरकार� व�कलले �दशा�तर गनु�पद�छ भ� ेमा�यता 

रहेको छ।  

ज) �दशा�तरको �नण�य गन� अ�धकार� यसको प�रपालनाले असल प�रणाम �याउँछ भ� े कुरामा �व��त 

हनुपुद�छ।  

 

(आ) �दशा�तर गदा� अवल�बन ग�रने ���या (ऐ. दफा २९) 

�दशा�तरको �नण�य गन� अ�धकार�ले बालबा�लकाको सव��म �हतका ला�ग बालबा�लकाको इ�छासमेतलाई 

�वचार गर� देहायबमोिजमको एक वा एकभ�दा बढ� उपय�ु ���या अवल�बन गन� स�क�छः 
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क) बालबा�लकालाई पी�डतसँग मेल�मलाप वा समझदार� कायम गराउन स�क�छ। यसका ला�ग 

�नण�यकता�ले पनु�था�पक�य �यायको मा�यता अनकूुल हनुेगर� गनु�पद�छ। (ऐ. दफा ३९) मेल�मलाप 

वा समझदार�को ���या अगा�ड बढाउन �नण�यकता�ले आफ�  वा �व� (मनो�व� वा सामािजक 

काय�कता� वा अ�य उपय�ु �यि�) को सहायता �लन स�दछ। बालबा�लकाबाट असावधानीवश हनु 

जाने कुनै घटनाबाट पी�डत हनुे प�ले कसरुज�य काय� गन� बालबा�लकालाई सजाय नै गराउनपुन� भ�े 

मा�यता नराखेको हनु स�छ। बालबा�लकाले पी�डतसम� छलफलमा आफूले �य�तो काय� �नयतवस 

नगरेको भ� े �प�ीकरण �दने तथा उनका प�रवारले �य�तो काय�बाट भएको हानी नो�सानी 

(आ�थ�क)को भ�रपूरण ग�र�दने ��ताव राखेमा पी�डत प� �यसमा सहमत हनु स�छ। 

बालबा�लकालाई सजाय नै गराउने पी�डतको �येय नहनु स�छ।  

ख) बालबा�लकाले उनीह�ले गरेको कसरुज�य काय�को स�ब�धमा ग�ती महससु गरेमा तथा 

�वतः�फूत��पमा माफ� मागेमा प�न �ववादको अ��य हनु स�छ।  

ग) बालबा�लका र �नजको प�रवारलाई आव�यक परामश� �दने। बालबा�लका लागूऔषधको द�ुय�सनमा वा 

कुलतमा परेका रहेछन ् भने उनीह�लाई �य�तो अव�थाबाट छुटकारा �दलाउन परामश� �दन 

स�क�छ। साथै, घरप�रवारका सद�यकै कारण य�तो कुलतमा लागेको हो भने ती सद�यलाई समेत 

परामश� �दन स�क�छ।  

घ) बालबा�लकालाई कुनै �कारको सामदुा�यक सेवामा प�न पठाउन स�क�छ। सामा�यतयाः १६ वष�भ�दा 

म�ुनका बालबा�लकालाई सामदुा�यक सेवा काय��ममा पठाउन ु हुँदैन। सामदुा�यक सेवाका 

काय��मअ�तग�त बालबा�लकालाई आफू प�ने �व�ालयकै सरसफाइ, धा�म�क �थलमा आउने 

भ�जनह�लाई सहयोग गन�, वृ�ा�ममा �वहान साँझ गएर वृ�वृ�ालाई सहयोग गन� काय� हनु 

स�दछ।  

ङ) बालबा�लकाको हेरचाह र संर�ण गन� कुनै सं�थामा पठाउने। बालबा�लकामा शार��रक वा मान�सक 

कमी कमजोर� देिखएको अव�थामा यो �वक�प �योग गन� स�क�छ।  

च) बालक�याण अ�धकार�को सपुर�वे�ण र �नद�शनमा रहनेगर� बालबा�लकालाई छा�ने। यसर� छा�दा 

�दशा�तर गन� अ�धकार�ले �नि�त सत�ह�समेत तो�न स�दछन।् ज�तैः बालबा�लकाले समूह बनाएर 

कसरु गरेको अव�थामा समूहका अ� साथीह�सँग स�पक�  नगन�, �नय�मत �व�ालय जाने आ�द।  

छ) बालबा�लकालाई बाब,ु आमा, प�रवारको अ�य सद�य वा संर�कको िज�मा लगाउने। यस काय�ले 

प�रवारका सद�यको दा�य�व थप वृ�� ह�ुछ। उनीह�ले बालबा�लका��त थप �यान र �नगरानी 

प�ु याउनपुन� ह�ुछ। बालबा�लका प�न आ�नो प�रवारकै साथ रहन ब�न पाउने हुँदा उनको सामािजक 

स�पक�  यथावत ्रहनकुा साथै उनीह�को पनु�था�पना तथा सामािजक�करणको ���यामा समेत सहयोग 

प�ुदछ।  

ज) बालबा�लकालाई कुनै ता�लम वा शैि�क काय��ममा सहभागी गराउने। यो ���या अवल�बन गदा� 

बालबा�लकाको औपचा�रक िश�ाले �नर�तरता �ा� गद�छ। अ�य बालबा�लकालाई अव�था हेर� 

सीपमूलक िश�ा वा ता�लमसमेत �दन स�क�छ। औपचा�रक िश�ा वा �नि�त अव�धको सीपमूलक 
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ता�लमप�ात ् बालबा�लका �वावल�बी एवं सचेतसमेत भई उपयोगी नाग�रकका �पमा आफूलाई 

��ततु गन� स�ने ह�ुछन।्  

 

उपरो�बमोिजमको ‘घ’ देिख ‘ज’ स�मको �दशा�तर काय��मको स�ब�धमा �नण�य गदा� �नण�यकता�ले 

अव�धसमेत तो�नपुद�छ। (ऐ. दफा २९(२) साथै, �यसर� तो�कने अव�ध बालबा�लकालाई हनु स�न े

अ�धकतम सजायभ�दा बढ� अव�ध हनुे गर� �दशा�तर गनु� हुँदैन। ऐ. दफा २९(३) 

 

(च) �ववादको अ��य र �दशा�तरको अनगुमन  

कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकालाई �दशा�तर ग�रएमा �य�तो �ववादको अ��य हनुेछ र 

सोको औपचा�रक �या�यक ���या समा� भएको मा�न�छ। ऐ. दफा २९(६)। �दशा�तरको �नण�यप�ात ्

बालबा�लका �दशा�तरको ���यामा �नर�तर �पमा सहभागी भए नभएको कुराको अनगुमन गन� �ोवेशन 

अ�धकार�लाई खटाउन स�क�छ। (ऐ. दफा २९(७) �ोवेशन अ�धकार�ले प�न बालबा�लकाको �नर�तर 

अनगुमन गर� �दशा�तरको �नण�य गन� अ�धकार�सम� आ�नो ��तवेदन �दनपुद�छ।  

 

(छ) �दशा�तरका सकारा�मक तथा नकारा�मक प�ह� 

हरेक कुराले केह� फाइदा गन� तथा केह� हा�न प�ु याउने हनु स�दछन।् फाइदा तथा हा�नका �हसावले 

यसका समथ�क तथा आलोचकह� दवु ै ह�ुछन।् समथ�क तथा आलोचकह�ले �व�षेण गरेको आधारमा 

�दशा�तरका सकारा�मक तथा नकारा�मक प�ह�लाई �न�नबमोिजम उ�लेख गन� स�क�छः 

(अ) �दशा�तरका सकारा�मक प�ह� 

 �दशा�तरले बालबा�लकालाई अ�य आपरा�धक ग�त�व�धमा संल�न भएका �यि�ह�बाट टाढा 

रा� न म�त �म�दछ, जसका कारण बालबा�लकाले खराब �यि�ह�को स�तबाट टाढै ब�ने मौका 

पाउँदछन।्  

 बालबा�लकाको आपरा�धक अ�भलेख रहँदैन।  

 यसको काय��व�ध र अ�भलेख गो�य रह�छ।  

 बालबा�लकालाई �थाई �पमा दाग ला�ने काय� हुँदैन।  

 बालबा�लकालाई समदुायबाट अलग गनु�पद�न अथा�त �दशा�तरमा उनीह� समाजमा नै रहेका 

ह�ुछन।्  

 बालबा�लका��त समाजको नकारा�मक सोच र ��त��यामा कमी आउँछ।  

 बालबा�लकालाई अव�थाअनसुार अदालत वा �या�यक �नकायसम� �याउननपन�।  

 बालबा�लकालाईक सधुार गन� उ�े�यले नरम ��त��या जनाउने प��त।  

 

(आ) �दशा�तरका नकारा�मक प�ह� 

 �दशा�तरले यसमा संल�न �नण�य गन� अ�धकार�लाई अ�धक �व�ववेक�य अ�धकार �दनेहुँदा यो 

उपय�ु छैन।  
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 �दशा�तरको काय��ममा सहभागी हनुे वा नहनु े�नण�य गन� अ�धकार बालबा�लकामा नै रहन।ु  

 �नि� चत उमेर समूहका बालबा�लकालाई समाजबाट अल�याई बाल सधुारगहृ ज�ता सं�थामा 

रा� न ुउपय�ु ह�ुछ।  

 क�तीमा केह� समय भए प�न समाजले �य�ता गलत काय�मा संल�न हनुे बालबा�लकाबाट �ाण 

(मिु�) पाउने ह�ुछ।  

 समदुायको स� भावको बालबा�लकाले नाजायज फाइदा �लन स�न ेतथा यसले उनीह�लाई पनुः 

गलत काय� गन� ��ेरत गन�स�ने।  
 

(ज)  �दशा�तर काया��वयनका चनुौतीह� 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ लागू भएप�छ यसले समेटेका �दशा�तर ज�ता नयाँ �स�ा�तका बारेमा 

िज�ासा तथा चचा� हनु ु�वाभा�वकै हो। �दशा�तरको �नण�य गन� अ�धकार�को �व�ववेकमा आधा�रत हनुेहुँदा 

यसको �योगमा अव�य नै क�ठनाइ हनुेछ। तर प�न यसलाई �नि�त मापद�ड�भ� रहेर बालबा�लकाको 

सव��म �हतमा �योग गन�स�न ु नै सबैको सफलता हनुेछ र यसले बालबा�लकालाई असल नाग�रकका 

�पमा समाजमा पनु�था��पत गन� सहयोग प�ुनेछ। �दशा�तर सफल �पमा �योग भएको दि�ण अ��कामा 

बालबा�लकाको अनभुवमा �दशा�तरको �योग देशभ�र नै फरक �पमा भइरहेको छ र यसो हनुमुा सरकार� 

व�कलसमेतलाई �नण�य गन� �दएको �व�ववेक�य अ�धकार कारक रहेको उनीह�को बझुाइ छ।14 

 

�दशा�तर काया��वयनमा देिखएका चनुौतीह�लाई देहायअनसुार वग�करण गन� स�क�छः  

(अ) कानूनी संरचनागत चनुौती 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा उि�लिखत �दशा�तरका �ावधानमा काय��म काया��वयन गन� �ममा 

आउन स�ने ���यागत अ��ाराह�लाई समेत समावेश गर� थप �व�ततृ बनाउनपुन� अव�था रहेको छ। 

ऐनको दफा २७ बमोिजम �दशा�तरमा पठाएका बालबा�लकाले उ� काय��म स�तोषजनक �पमा पूरा 

नगरेमा वा बीचमा छोडेको भनी ऐनको दफा २९(७) बमोिजम �ोवेशन अ�धकार�ले ��तवेदन �दएमा... 

�दशा�तरको ���या प�रवत�न गन� वा प�हलेको ���यालाई पूरा गन� वा गराउन स�नेछ भ� े�यव�था छ। 

(बाल�यायस�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ४१) 

 

तर प�हलेको �दशा�तरको ���या कसर� प�रवत�न गन� भ� े कुरा बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) 

�नयमावल�, २०७६ मा समे�न ुज�र� देिखएको छ। �दशा�तरको काय��म बालबा�लकाले बीचमै छाडेमा 

वा पूरा नगरेमा सो पूरा गन� लगाउने वा काय��म �भावकार� नभएमा अक� काय��म छनौट गन� ज�ता 

अ�धकार �नण�यकता�लाई �दई काय��ममा बालबा�लकाको स��य सहभा�गता स�ुनि�त गनु�पन� ह�ुछ। 

�फ�ल�प�समा बालबा�लकालाई �दशा�तर काय��म अनपुय�ु छ भनी �माणप� जार� गन� तथा पनुः 

�दशा�तर काय��ममा संल�न गराउने भ� ेअ�धकार सरकार� व�कललाई �दएको पाइ�छ।15 

 
14 L.M. Muntingh, Prosecutorial Attitudes towards Diversion, South arIon, South Arica, 1998.  
15 Guidelines in the conduct of Diversion, Department of Social Welfare Divisions, Administrative Order. 7, 2008.  
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साथै, �दशा�तर काय��ममा ला�ने खच� ऐनको दफा ६३ बमोिजमको कोषबाट �यहोन� गर� कानूनी 

�यव�था (�नयम ४२) ग�रएको छ। कोषमा रकमको पया��ताको कारण �दशा�तर काय��म �भा�वत हनु 

स�ने खतरातफ�  समयमा नै �यान जान ज�र� देिख�छ।  

 

(आ) काय��म �नधा�रण तथा उपल�धताका चनुौती 

बालबा�लकालाई �दशा�तर गन� भ� े �नण�य मा� पया�� हुँदैन। यसको सफल काया��वयनका ला�ग 

काय��मह�को छनौट तथा �नधा�रण एवं ती काय��मह�को सव�सलुभ उपल�धता हनु ुआव�यक ह�ुछ। 

बालबा�लकालाई उनीह�को �िच एवं अ�िच आ�द हेन�का ला�ग पूव�÷मू�या�कन गनु� ज�र� ह�ुछ। यसर� 

मू�या�न गन� �व�ले बालबा�लकाले �ा� गन�स�न ेउपय�ु काय��मको समेत ��ताव गनु�पद�छ। यसर� 

��ताव गन� ऐनको दफा २९ अ�तग�तका काय��मह� ज�तै �व�ालय, सीपमूलक ता�लमह�, समदुा�यक 

सेवा, परामश� सेवा आ�द उपल�ध हनु ज�र� ह�ुछ। के क�ता काय��मह� सामदुा�यक सेवा�भ� पद�छन ्

भ� े �यव�था तथा सामा�यतया १६ वष�भ�दा म�ुनकालाई उ� काय��ममा पठाउन नहनुे ज�ता 

�यव�थाको आव�यकता ह�ुछ।  

 

(इ) �ोत साधनको उपल�धता 

�दशा�तरमा �नण�य गन� अ�धकार�लगायत संल�न हनुे अ�य अ�धकार�ह� (�ोवेशन अ�धकार�, बालक�याण 

अ�धकार�) स�हतको �ोतसाधन स�प� बनाउन पन� ठुलै चनुौती रहेको छ। �दशा�तरबारे सै�ाि�तक �ान, 

�नण�य गन� तथा काया��वयन गन� अ�धकार�लाई भौ�तकलगायतको �ोत साधन उपल�ध गराइनपुन� ह�ुछ।  

 

(ई) सचेतना काय��म 

आम जनसमदुायमा कसरुज�य काय� गरेका बालबा�लकालाई कुनै कारबाह� नै नगर� छा�ड�दयो भ� ेछाप 

पन� स�छ। �यसैले, �दशा�तर काय��मको बारेमा सबैले ब�ुन े भाषामा सचेतना काय��म स�ालन गनु� 

उपय�ु ह�ुछ। �दशा�तर काय��मले बालबा�लकालाई सहजै उ�मिु� न�दई थप िज�मेवार� बनाउँछ, साथै 

बालबा�लकालाई समाजमा पनु�था��पत गराई स�म नाग�रक बनाउने �यास हो भ� ेकुरा सबैले ब�ुन ुर 

बझुाउन ुज�र� ह�ुछ।  

 

(झ) बाल�याय स�पादन (काय�व�ध) �नयमावाल� २०७६ का थप �यव�थाह� 

अनसु�धान अ�धकार� वा सरकार� व�कलले �दशा�तरको �नण�य गन� स�न े�यव�था �नयम ९ मा ग�रएको 

छ। यसर� �नण�य गदा� ऐनको दफा २९(४) अन�ुप ��तवेदन �लनपुन�, १६ वष�मा�थका बालबा�लकालाई 

मा� सामदुा�यक सेवामा पठाउनपुन�, सामदुा�यक सेवाको काममा लगाउँदा दै�नक २ घ�टाभ�दा बढ� वा 

सामदुा�यक सेवाको अव�धभर १०० घ�टाभ�दा बढ� काममा लगाउन नहनेु �यव�था छ।  
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प�र�छेद-दइु� 

बालअ�धकार तथा बाल�यायस�ब�धी अ�तरा���य कानून, नेपालको दा�य�व र रा��य 

कानूनह� 

२.१  बालअ�धकार तथा बाल�यायस�ब�धी अ�तरा���य कानून, नेपालको दा�य�व 

2.1.1 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ 

2.1.2 बालबा�लकाको बेच�बखन‚ बाल वे�यावृि� र अ�ील िच�ण�व�� बालअ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध, १९८९ को ऐि�छक �लेख, २००० 

2.1.3 सश� ���मा बालबा�लकाको �योग�व�� बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को 

ऐि�छक �लेख‚ २०००  

2.1.4 उजरु� ���यास�ब�धी बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को ऐि�छक �लेख, २०११ 

2.1.5 संय�ु रा�स�ीय बालअ�धकार स�म�त र यसका समा�य �ट�पणी तथा समापन �ट�पणीह� 

2.1.6 नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ 

2.1.7 बाल�यायस�ब�धी अ�तरा���य द�ताबेजह�  

२.२ रा��य कानून तथा द�ताबेजह� 

२.२.१ संवैधा�नक �यव�था  

2.2.2 रा��य कानून तथा नी�त 
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प�र�छेद-दइु� 

बालअ�धकार तथा बाल�यायस�ब�धी अ�तरा���य कानून, नेपालको दा�य�व र रा��य 

कानूनह� 

 

२ .१ बालअ�धकार तथा बाल�यायस�ब�धी अ�तरा���य कानून, नेपालको दा�य�व  

२ .१.१ बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९  

(अ) महासि�धका आधारभतू �स�ा�त तथा बालअ�धकारह�  

बालबा�लका उनीह�को भौ�तक तथा मनोवै�ा�नक �वकास, शैि�क तथा भावना�मक आव�यकताको 

�हसाबले वय�कभ�दा फरक ह�ुछन।् बालबा�लकाको वय�कसँग �भ� नताको कारण उनीह�लाई समाजले 

तथा रा�यले फरक ढ�ले �यवहार गनु�पन� ह�ुछ। बा�याव�थामा बालबा�लकालाइ� �वशेष �याहार र 

सहयोग �दान गनु�पन� ह�ुछ। प�रवारले बालबा�लकाको �वकास र क�याणको ला�ग चा�हने �ाकृ�तक 

वातावरण तथा समाजको आधारभतू एकाइको �पमा काय� गनु�पद�छ। प�रवार, समाज तथा रा�यले 

बालबा�लकालाई आव�यक संर�ण गर� स�बि�धत समदुाय�भ� रह� आ�नो िज�मेवार� पूण��पले वहन 

गन�स�ने दा�य� व �नवा�ह गनु�पद�छ। आ�नो �यि��व �वकासको ला�ग बालबा�लकाले पा�रवा�रक वातावरण 

तथा �श� नता, ममता एवं समझदार�को वातावरणमा हकु� न पाउनपुद�छ। बालबा�लकालाई समाजमा एउटा 

�यि�गत जीवन बाँ�न पूण��पले समथ� बनाइनपुन� ह�ुछ। शार��रक तथा मान�सक अप�रप�वताको 

कारणले बालबा�लकालाई ज�मनअुिघ र ज�मेप�छ प�न �वशेष हेरचाह र �याहारका साथै कानूनी संर�णको 

खाँचो पद�छ। �वपतको समयमा तथा सश� ���मा बालबा�लकाको अझ बढ� संर�ण ग�रन ुआव�यक 

ह�ुछ। यस अनसुारका सहायता, संर�ण र �व��नको कामको ला�ग कानूनले आव�यक ब�दोब�त गनु�पन� 

ह�ुछ भने �य�तो कानूनको काया��वयन गद� जानपुन� ह�ुछ।  

 

कुनै रा� � �वशेषको मा� नभई सबै देशका बालबा�लकाको यी अ�धकारको संर�ण आव�यक ह�ुछ। 

यसको ला�ग सबै रा� �लाई मा�य हनुे एक �व� व�तरको महासि�धको आव�यकतालाई महससु गर� संय�ु 

रा� �स�को महसभाले २० नोभे�बर १९८९ मा बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध पा�रत गरेको हो। यो 

महासि�ध २ से� टे�बर १९९० देिख लागू भयो। मानवअ�धकारको संर�णका ला�ग �याइएको 

मानवअ�धकारस�ब�धी �व� व�यापी घोषणाप�, १९४८, नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा�ि� �य ��त�ाप�, १९६६ लगायतका अ�तरा�ि� �य कानूनी द�ताबेजह�मा समेत बालबा�लकाका 

अ�धकारका स�ब�धमा उि�कै मह�वपूण� �यव�था रहेका छन।् �तन ै द�ताबेजह�मा उ�लेख भएका 

अ�धकारह�समेतको आधारमा एक पूण� द�ताबेजको �पमा बालअ�धकारस�ब� धी महासि�ध, १९८९ 

आएको हो। यसथ�, यो महासि�ध बालअ�धकारको ��याभ�ूत र संर�ण स�ब�धमा �मखु द�ताबेजको 

�पमा रहेको छ। यो महासि�धले बालबा�लकाको सवा��ीण �हत एवं �वकास र उनीह�को अ�धकारको 

�व��न एवं संर�ण गन� उ�े� य राखेको छ। यो महासि�धको आधारभूत त�वको �पमा रहेको 

बालबा�लकाको सव��म �हत र �यि��व �वकासको ला�ग प�रा� �ह�ले मापद�डह� तय गद�छन।् 
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बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को अ�त�र� �वत��ताबाट वि� चत अ�पवय�कको 

संर�णस�ब�धी संय�ु रा� �स�ीय �नयमावल�, बाल�याय �शासनको ला�ग संय�ु रा� �स�ीय �यूनतम 

मापद�डस�ब�धी �नयमावल�, बाल �ब�याइँको रोकथामका ला�ग संय�ु रा�स�ीय माग�दश�नज�ता 

अ�तरा�ि� �य कानूनी द�ताबेजह� प�न बालबा�लकाको हक�हतको संर�णको ला�ग मह�वपूण� द�ताबेजह� 

हनु।् य��प, यहाँ भने बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ ले गरेका �यव�थाह� बारेमा उ�लेख 

ग�रएको छ।  

 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धका चारवटा �ावधानह�लाई �स�ा�तको �पमा �या�या ग�रएको छ। 

महासि�धमा भएका सबै अ�धकारको काया��वयन गदा� खासगर�- (क) बालबा�लकाको सव��म �हत, (ख) 

बालबा�लकाको द�घ� जीवन र �वकास, (ग) भेदभाव�वह�नता र (घ) बालबा�लकाको �वचार र अ�भ�यि�को 

कदरलाई महासि�धका आधारभतू �स�ा�तको �पमा �लइएको छ। यी �स�ा� तह�ले बालबा�लकाले 

वय�क मा�नसह� सरह समान हक रा�दछन ्भ� ेबोध गराउँदछन।् बालबा�लकालाई कसर� मह�व �दने 

र आव�यक सरु�ा गन� भ� ेकुरामा यी �स�ा�तह�ले कसीका �पमा काम गद�छन।्  

 

(क) बालबा�लकाको सव��म �हत (Best Interest of the Child ) 

महासि�धको धारा ३ मा रहेको यो �ावधानले महासि�धका प�रा� �का �वधा�यका, काय�का�रणी �नकायका 

सबै अ�ह�, अदालत तथा अ���या�यक �नकायह� वा साव�ज�नक तथा �नजी सामािजक 

स�सं�थाह�लगायत सबै �नकायले बालबा�लकासँग स�बि�धत कुनै प�न कुरा गदा� वा �नण�य �लँदा �यसले 

बालबा�लकाको सव��म �हत गद�छ वा गद�न भनी मू�या�न गर� बालबा�लकाका सव��म �हतअन�ुप 

कामकुरा गन� वा �नण�य �लनपुन� प�लाई इ��त गद�छ। बालबा�लकाको स�ब�धमा ग�रन े स�पूण� 

��याकलापह�ले उनीह�को सव��म �हतलाई म�यनजर गनु�पन� दा�य� व रा�यको ह�ुछ।  

 

(ख) बालबा�लकाको द�घ� जीवन र �वकास (Right to Survival and Development ) 

महासि�धको धारा ६ अनसुार ��येक बालबा�लकालाई बाँ�ने ज�म�स� अ�धकार हनुेछ। रा�यप�ले 

बालबा�लकाको द�घ� जीवन बाँ�न पाउने अ�धकार एवं मया�दापूव�क बाँ�न पाउन े अ�धकारको स�मान 

गनु�पद�छ। बालबा�लकाको �वकासको ला�ग रा�यले यथास�भव �यास गनु�पद�छ। बालबा�लकाको 

�वकासअ�तग�त उनीह�को शार��रक, मान�सक, सामािजक, सां�कृ�तक, अ�याि�मक र नै�तक �वकास 

पद�छन।् महासि�धमा भएको �यव�थाअनसुार रा�यले बालबा�लकाको द�घ� जीवन र �वकासको ला�ग 

उपय�ु र उिचत उपायह� अपनाई काय� गनु�पद�छ। यो �स�ा� त मूलत: बालबा�लकाको आ�थ�क, 

सामािजक तथा सां�कृ�तक अ�धकारसँग स�ब� ध रा�दछ। रा�यले मात ृ तथा बाल म�ृयदुरलाई रो� न,े 

�वा��य सेवा र हेरचाहको स�ुवधा, पौि� टक खाना तथा सफा पाउन ेपानीको स�ुवधा उपल�ध गराउनपुद�छ, 

जनु बालबा�लकाको द�घ� जीवन र �वकाससँग स�बि�धत छन।् �य�तैगर�, म�ृयदु�ड�व��को अ�धकार, 

गैर�या�यक ह�या�व��को अ�धकार प�न बाँ� न पाउन,े द�घ� जीवन �ा� त गन� एवं �वकासका ला�ग 

आव�यक पद�छन।्  
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 (ग) भेदभावर�हतता (Non – Discrimination) 

भेदभावर�हतताको �स�ा�त आधारभतू मानवअ�धकारको �वषय हो। महासि�धको धारा २ मा यो 

�स�ा�तलाई �हण ग�रएको छ। यसमा उ�लेख भएअनसुार ��येक बालबा�लकाले महासि�धमा उि�लिखत 

अ�धकार �वना भेदभाव उपभोग गन� पाउँछन।् बालबा�लका वा उनका बाबआुमाको वा वैधा�नक 

अ�भभावकको जा�त, र�, �ल�, भाषा, धम�, राजनी�तक वा अ�य �वचारह�, रा��य, जातीय वा सामािजक 

उ�प�त, स�पि�, अश�ता, ज�म वा अ�य है�सयतका आधारमा भदेभाव नगर� रा�यप�ह�ले स�मान र 

��याभ�ूत �दनपुद�छ। शरणाथ�, आ�दवासी एवं अ�पस��यक समदुायका बालबा�लकालाई अ� बालबा�लका 

सरह �वना भेदभाव स�ुवधा एवं अवसरह� उपल�ध गराउन ु रा�यको दा�य� व ह�ुछ। रा�यबाट समान 

�पमा स�ुवधा एवं अवसरह� �ा� त गनु� बालबा�लकाको अ�धकार हो।  

 

 (घ) बालबा�लकाको �वचार र अ�भ�यि�को कदर (Respecting the view of the Child ) 

आफूसँग सरोकार रा� ेकुनै प�न �वषयमा �नण�य ���यादेिख काया��वयन तथा अनगुमनस�म सहभागी हनुे 

अ�धकारको स�ुनि� चता यस �स�ा�तअ�तग�त पद�छ। सहभा�गताको साथ�क उपयोगको ला�ग 

बालबा�लकालाई आ�नो बारेमा �वचार गन�, आ�नो �वचार �य� गन� अ�सँग छलफलमा स��य सहभागी 

हनुस�न ेबनाउनपुद�छ। यस स�दभ�मा महासि�धमा उि�लिखत �वत�� �वचारको अ�धकार, अ�भ�यि�को 

अ�धकार, �वत�� आ�थाको अ�धकार, स�ठनको अ�धकार, सूचनाको अ�धका 16 लगायत मह�वपूण� छन,् 

जसको स�ुनि� चतता रा�यले ग�र�दनपुद�छ।  

 

(आ) महासि�धमा उि�लिखत बालअ�धकारह� 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा २ देिख ४१ स�म �ब�भ� अ�धकार एवं 

बालसंर�णस�ब�धी �यव�था ग�रएको छ। यी सम� �यव�थाह�लाई बालबा�लकाको जीवनस�ब�धी 

अ�धकार, �वकासस�ब�धी अ�धकार, संर�णस�ब�धी अ�धकार, सहभा�गताको अ�धकार र कानूनको �ववादमा 

परेका बालबा�लकाको �यायस�ब�धी अ�धकार गर� पाँच शीष�कअ�तग�त समेट� चचा� ग�रएको छ।  

(क) जीवनस�ब�धी अ�धकार 

महासि�धको धारा ६ अनसुार रा�यप�ले ��येक बालबा�लकाको बाँ� न पाउन ेज�म�स� अ�धकार हो भनी 

मा�यता �द�छन।् साथै, बालबा�लकाको द�घ� जीवन र �वकासको ला�ग यथास�भव �यास गन� अठोट 

गन�छन ् भ� े उ�लेख ग�रएको छ। �य�तै, �वा��य र �वा��य सेवास�ब�धी अ�धकार बालबा�लकाको 

जीवनको अ�धकारसँग जो�डएको �वषय हो। �यसैले महासि�धको धारा २४ मा रा�यप�ले बालबा�लकाको 

उ� चतम �तरको �वा��य कायम गन� र �बरामीको ला�ग उपचार गन� पाउन ेस�ुवधा र �वा��यको पनुला�भ 

गन� पाउने अ�धकारलाई मा�यता �दने र कुनै प�न बालबा�लकाले य�तो �वा��य �याहार सेवाह� पाउने 

अ�धकारबाट वि� चत हनु नपरोस ् भनी �नि� चत गन� स�दो �यास ग�रनपुन� उ�लेख छ। सोह� धारामा 

 
16 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को �मशः धारा १२ देिख १७ स�म। 
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बालबा�लकाको �वा��यमा हा�न प�ु याउन े खालको पर�परागत उपचारलाई �नमू�ल गन� उ�े� यले स�पूण� 

�भावशाल� र उपय�ु कदम चा�लनपुन� प�न उ�लेख छ।  

 

धार २७ मा रा�यप�ह�ले कुनै प�न बालबा�लकाको शार��रक, मान�सक, आ�याि�मक, नै�तक र सामािजक 

�वकासको ला�ग चा�हने पया�� त जीवन�तरको अ�धकारलाई मा�यता �दने, बालबा�लकाको लालनपालनको 

ला�ग बाबआुमा वा उ�रदा�य �यि�को साम�य� र �मताअनसुार �ाथ�मक दा�य� व रहने र यस काय�मा 

रा�यले �नजह�लाई सहयोग गर� आव�यक परेमा खासगर� गाँस, बाँस र कपासको ला�ग भौ�तक सहायता 

र काय��म स� चालन गन� �ावधान रािखएको छ। �य�तै, धारा ९ मा बालबा�लकाको सव��म �हत 

�वपर�त हनुे भएबाहेक आ�नो बाब ु वा आमा वा दवुैबाट अलग ग�रएका बालबा�लकाले आमाबाबसुँग 

�नय�मत �पमा �यि�गत स�पक�  गन� वा ��य� भेटघाट गन� पाउने अ�धकारलाई मा�यता �दने, एवं धारा 

१० मा पा�रवा�रक पनु�म�लन हनु वा बाब,ु आमा र बालबा�लकाको नाता कायम रा� नको ला�ग 

बालबा�लका र �नजको बाबआुमा कुनैले प�न मलुकु छो� ने र आ�नो मलुकुमा �वेश गन� आवेदन 

�दनस�ने अ�धकार रा� े र �य�तो अ�धकारको काया��वयनको ला�ग �दइएको आवेदनमा रा�यले 

सकारा� मक, मानवीय र �छटो तवरले काय� गन� उ�लेख छ। धारा २३ अनसुार शार��रक वा बौ��क 

अपा�ता भएका बालबा�लकालाई �नजको मया�दा कायम गराउने, �वावल�बनमा अ�भवृ�� गन� र आ�नो 

समदुायमा स��य �पमा सहभागी हनु सघाउ प�ु याउन ेवातावरणमा स�मानपूव�क जीवनयापन गन� पाउन े

अ�धकार रहने, �यसको ��याभ�ूत रा�यले गनु�पन� ह�ुछ। सोह� धारामा बालबा�लकाको सामािजक 

सरु�ास�ब�धी अ�धकार प�न उ�लेख ग�रएको छ।  

 

(ख) �वकासस�ब�धी अ�धकार 

बालबा�लकाको �वकासको ला�ग सूचना, िश�ालगायतका अ�धकारको ��याभ�ूत प�रा� �ह�ले गन�गर� 

महासि�धमा समावेश ग�रएको छ। बालबा�लकाको सामािजक, आ�याि�मक र नै�तक �हतह�मा शार��रक 

एवं मान�सक �वा��य संव��नको उ�े� य राखी रा��य तथा अ�तरा�ि� �य�तरका जानकार�, साम�ी �ा� त गन� 

�यव�था �मलाउने दा�य� व रा�यको ह�ुछ। यसअ�तग�त बालबा�लकाको सामािजक र सां�कृ�तक �हत हनुे 

खालको सूचना र साम�ी �चार�सार गन�, बालप�ुतकको उ�पादन र �वतरण गन�, बालबा�लकाको �हतलाई 

आघात प�ु याउने खालका जानकार� तथा साम�ीबाट संर�ण गन� दा�य� व रा�यमा रह�छ भ� े �ावधान 

धारा १७ मा रािखएको छ। धारा ३१ मा बालबा�लकाको िश�ाको अ�धकारअ�तग�त �ाथ�मक िश�ा 

अ�नवाय� र �नःश�ुक उपल�ध गराउने, बालबा�लकालाई �दान ग�रने िश�ामा बालबा�लकाको �यि��व, 

यो�यता, मान�सक र शार��रक �मताको पूण� �खरता �वकास गन�, बालबा�लकाको बाबआुमा��त, उनको 

आ�नै सां�कृ�तक प�रचय, भाषा र मू�यमा�यताह���त, बालबा�लका ज�मेको देशको रा��य 

मू�यमा�यता��त, फरक �क�समको स�यता��तको आदरको �वकास गन�, �ाकृ�तक वातावरणको स�मानको 

�वकास गन� �वषयमा �न�द�� ट हनुपुन� उ�लेख छ। �य�तै, आराम गन�, फुस�द �लन पाउन,े उमेर सहुाउँदो 

खेल र मनोर�ननपूण� ग�त�व�धमा संल�न हनु पाउने, सां�कृ�तक जीवन र कलामा �वत���पले सहभागी 

हनु पाउन ेबालबा�लकाको अ�धकार हनुे र �य�ता अ�धकारलाई रा� �ले मा�यता �दनपुन� ह�ुछ।  
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शार��रक वा बौ��क अपा�ता भएका बालबा�लकाको स�दभ�मा धारा ३१ मा उनीह�को �वावल�वनमा 

वृ�� गन� र समाजमा पूण� र स��य जीवनयापन गन� यो�य बनाउने उ�े� यले उनीह�लाई �वशेष �याहार, 

िश�ा, �िश�ण, पनु�था�पना सेवा, रोजगार�को तयार� र मनोर�ननका अवसरह� �ा� त गन� अ�धकार रहने 

कुरा उ�लेख ग�रएको छ। �य�तैगर�, अ�पस��यक वा आ�दवासी समदुायका बालबा�लकालाई आ�नो 

समूहको अ�य सद�यह�सँग सामू�हक �पमा आ�नो सं�कृ�त मा� न पाउने, आ�नो धम� पालन तथा �योग 

गन� पाउन ेतथा आ�नो भाषा बो� न पाउने अ�धकार धारा ३० मा उ�लेख ग�रएको छ।  

 

 (ग) संर�णको अ�धकार 

बालबा�लकाको संर�णको ला�ग प�रचय, नामकरण र रा��यताको अ�धकार, गोपनीयताको अ�धकारको 

��याभ�ूत आव�यक ह�ुछ। यसको ला�ग महासि�धको धारा ७ मा बालबा�लका ज�मेप�छ आमाबाबबुाट 

�याहारससुार एवं हेरचाह पाउने अ�धकारको ��याभ�ूत गनु�पन�, धारा ८ मा बालबा�लकाको आ�नो रा��यता, 

नाम र पा�रवा�रक स�ब�धको प�रचय यथावत ्रा� न पाउने अ�धकार रहने र धारा १६ मा बालबा�लकाको 

�नजीपना, प�रवार, घर वा प�ाचारमा�थ बलज�ती वा गैरकानूनी ह�ता�ेपबाट कानूनी संर�ण पाउने 

अ�धकार रह�छ।  

 

�य�तै, धारा ३४ मा शोषण र द�ुपयोग�व��को अ�धकार जसअ�तग�त वे�यावृि� वा अ� ल�ल िच�णमा 

संल�नतालगायतको यौनशोषण र द�ुय�वहारबाट संर�ण पाउने अ�धकार तथा धारा ३२ अनसुार �वा��य, 

िश�ा र �वकासमा हा�न प�ुने �कारको काममा बालबा�लकालाई लगाउनबाट संर�ण गन� एवं रोजगार�को 

ला�ग �यूनतम उमेरको हद तो� न े र रोजगार�का सत�ह� तोक� लागू गराउने दा�य� व रा�यमा रह�छ। 

धारा ३३ अनसुार लागू औषध तथा मनो�ीपक पदाथ�ह�को गैरकानूनी �योगबाट बालबा�लकालाई जोगाउन 

र �य�ता �कारका अवैध उ�पादन र �ब���वतरणमा बालबा�लकाको उपयोगलाई रोकथाम गन� 

संर�णा�मक नी�त रा�यले अवल�बन गनु�पद�छ। धारा ३५ अनसुार कुनै प�न �पमा बालबा�लकाको 

अपहरण, बेच�बखन वा सौदाबाजीलाई रोकथाम गन� रा��य, ��प�ीय र बहपु�ीय उपायह� अवल�बन गर� 

बालबा�लकाको संर�ण गनु�पन� �ावधान छ। �य�तै, धारा ३६ मा संर�णस�ब�धी अ�धकारअ�तग�त 

शोषण�व�� संर�णको अ�धकार, धारा ३८ मा १८ वष� नपगेुका17 बालबा�लकालाई सेनामा भना� गन�बाट 

रोक लगाउने सश� ���बाट �भा�वत बालबा�लकाको संर�ण र �याहार गन� सबै उपय�ु कदम 

रा�यप�ले चा�ने, धारा ३९ मा यातना�व��को अ�धकार, धारा २२ अनसुार शरणाथ� बालबा�लका वा 

शरणाथ� हनु खोिजरहेका बालबा�लकालाई अ�तरा�ि� �य मानवअ�धकार र मानवीय �यवहारस�ब�धी अ�य 

आलेखह�मा उि�लिखत अ�धकारको उपभोगमा संर�ण गन� र बालबा�लकाको पा�रवा�रक पनु�म�लनमा 

सहायता प�ु याउने सं�थाह�लाई उपय�ु सहयोग �दान गन� दा�य� व रा�यमा रह�छ।  

 

 
17 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ३८ मा १५ वष� उ�लेख भएको भए प�न सश� ���मा बालबा�लकाको �योग 

�व�� ऐि�छक �लेख, २००० मा सो उमेरलाइ� १८ वष� बनाइएको छ। नेपालले उ� एि�छक �लेखलाइ अनमुादन गरेको छ।  
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कुनै प�न बालबा�लका �थायी वा अ�थायी �पमा आ�नो पा�रवा�रक वातावरणबाट वि� चत भएमा वा 

प�रवारमा रहँदा �नजको सव�पर� �हत�वपर�त हनुे भएमा रा�य�ारा �वशेष सहयोग र संर�ण �ा� त गन� 

अ�धकार बालबा�लकामा रहने कुरा धारा २० मा उ�लेख ग�रएको छ भने धारा २१ मा इ�ला�मक 

कानूनअ�तग�तको कफाला, द�क �लन े �थालाई मा�यता �दने रा�यले बालबा�लकाको सव��म �हतलाई 

�ि� टगत गद� स�म अ�धकार�को �वीकृ�त �दन पाउने �यव�था गनु�पन�लगायतको ब�दोब�त ग�रएको छ।  

 

(घ) सहभा�गताको अ�धकार 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ मा उि�लिखत अ�धकारह�म�ये यो एक मह�वपूण� अ�धकार हो। 

सहभा�गताको अ�धकारअ�तग�त अ�भ�यि�को अ�धकार, �ववेक, �वचारको अ�धकार र स�ठनस�ब�धी 

अ�धकार पद�छन।् धारा १२ अनसुार आ�नो धारणा बनाउन स�म भएका बालबा�लकालाई आफूसँग 

स�ब� �वषयमा �वत���पले आ�नो �वचार �कट गन� पाउने र �य�तो �वचारले �नजको उमेर र 

प�रप� वताअनसुार उिचत मा�यता पाउने अ�धकार रहने �यव�था ग�रएको छ। यसबमोिजम 

बालबा�लकालाई अ�भ�यि�को �वत��ता हनुे तर य�तो �वत��ताको �योगमा अ�को अ�धकार वा 

��त� ठाको आदरको ला�ग, रा��य सरु�ा वा साव�ज�नक �यव�था, जन�वा��य वा नै�तकताको ला�ग 

कानून�ारा उिचत ब�देज लगाइएबाहेक �योग गन� पाउन ेअ�धकार रहने �यव�था धारा १३ मा ग�रएको 

छ। �य�तै, धारा १४ अनसुार बालबा�लकाको �वचार, �ववेक र धा�म�क �वत��ताको अ�धकारलाई मा�यता 

�दनपुन� गर� बालबा�लकालाइ� �वचारको �वत��ता रह�छ। सहभा�गताको अ�धकारअ�तग�त स�ठन खो� न,े 

स�ठनको मा�यमबाट शाि�तपूण� भेला हनुे, छलफल गन�, �नण�य गन� अ�धकार धारा १५ मा रहेको छ। 

महासि�धमा रा�यप�ले बालबा�लकाको स�ठनस�ब�धी �वत��ता र शाि�तपूव�क भेला हनुे �वत��ताको 

अ�धकारलाई मा�यता �दनेछन।् यी अ�धकारको �योगमा कानूनअनकूुल तथा रा��य सरु�ा, साव�ज�नक 

�यव�था र �वा��य तथा नै�तकता, अका�को अ�धकारको संर�ण ला�ग लगाइने ब�देज बाहेक अ�य कुनै 

प�न ब�देज नलगाइने गर� महासि�धले प�रा� �ह�लाई ब�दोब�त गन� �नद�श ग�रएको छ।  

 

(ङ) बाल�यायस�ब�धी अ�धकार 

महासि�धले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाका स�ब�धमा �यायस�ब�धी अ�धकारको �यव�था 

गरेको छ। कुनै प�न बालबा�लकालाई यातना वा अ�य कुनै �ूर, अमानवीय वा हो�याउने खालको 

�यवहार वा सजाय न�दइने, १८ वष�भ�दा कम उमेरका �यि��ारा ग�रएका अपराधको ला�ग म�ृयदु�डको 

सजाय वा �रहाइ पाउन नस�कने गर� आजीवन कारावासको सजाय न�दइने, बालबा�लकाको �गर� तार�, थनुा 

वा कारावास कानूनअनकूुल तवरबाट ग�रन ेर स�भव भएस�म छोटो, उपय�ु समयको ला�ग र अि�तम 

उपायको �पमा मा� अपनाइने भ� ेउ�लेख छ।  

 

खासगर� �वत��ताबाट वि� चत बालबा�लकालाई �नजको सव�पर� �हतको �ि� टबाट अ�यथा आव�यक 

भएमा बाहेक वय�क �यि�बाट छु�ै रािखने, प�ाचार र भेटघाटको मा�यमबाट आ�ना प�रवारसँग स�पक�  

रा� ेअ�धकार हनुेछ। धारा ३७ अनसुार �वत��ताबाट वि� चत ��येक बालबा�लकालाई कानूनी वा अ�य 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

57 

 

उपय�ु सहयोग पाउने अ�धकारका साथै कुनै अदालत वा अ�य स�म, �वत�� र �न� प� अ�धकार�सम� 

आ�नो �वत��ता वि� चत गन� ���याको वैधताबारेमा उजरु� �दने र �य�तोमा शी� �नण�य पाउन ेअ�धकार 

हनुेछ।  

 

यसका अ�त�र� त�काल �च�लत कानूनले �नषेध नगरेको काय� गदा� अपराध गरेको नमा�नने, कानून�ारा 

दोषी सा�बत नह�ुजेल �नद�ष अनमुान ग�रने, बाल �ब�याइँ गरेको आरोप लागेको बालबा�लकाको बाबआुमा 

वा वैधा�नक अ�भभावकलाई जानकार� �दनपुन�, बालबा�लकाको हकमा कानूनी ��त�न�ध�ारा ��त�न�ध� व 

गराइनपुन�, बयान गन� वा सा�बत हनु कर नलगाइन,े स�म, �वत�� र �न� प� �या�यक �नकायबाट 

कानूनबमोिजम यथे� ट सनुवुाइप� चात ्�न�कष�मा प�ु नपुन�, फौजदार� कानूनको उ�ल�न गरेको ठह�रएमा सो 

कुराको फैसला र �यसको प�रणाम�व�प तो�कएको सजायउपर फैसलाको पनुरावलोकनको ला�ग 

पनुरावेदनको अ�धकार हनुे, पपु��मा भाषा नब�ु ने अव�थामा दोभाषेको �नःश�ुक सहयोग पाउन,े फौजदार� 

कारबाह�को �सल�सलामा गोपनीयताको अ�धकार रहने कुरा महासि�धमा उ�लेख छ।  

 

२ .१.२ बालबा�लकाको बेच�बखन ‚ बाल वे�याविृ� र अ�ीलिच�ण�व�� बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, 

१९८९ को ऐि�छक �लेख, २००० 

यो ऐि�छक �लेख संय�ु रा� �स�ीय महासभाको २५ मे २००० को ��ताव नं. ५४/२६३ बमोिजम 

�हण ग�रएको र १८ जनवर� २००२ मा लाग ुभएको हो। नेपालले यो ऐि�छक �लेखलाई २० जनवर� 

२००६ मा अनमुोदन गरेको हो। बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धको �ावधानह� खासगर� धारा १‚ २१‚ 

३२‚ ३३‚ ३४‚ ३५ र ३६ को काया��वयनका ला�ग रा�यप�ले बालबा�लकाको बेच�बखन‚ वे�यावृि� र 

अ�ीलिच�ण हनुबाट उनीह�लाई संर�ण गन� अपनाउनपुन� उपायह�मा �यापकता �याउने उ�े�यबाट यो 

ऐि�छक �लेख तयार भएको हो। यो �लेखमा रा�यप�ले आ�नो फौजदार� वा द�डस�ब�धी कानूनमा 

आ�नो देश�भ� वा देशबा�हर‚ �यि�गत �पमा वा सा�ठ�नक तवरले घटेका क�तीमा देहायका कुराह� 

पूण�तः �नषेध गन� �ावधानलाई समे�नपुन� कुरा उ�लेख ग�रएको छ : 

 बालबा�लकालाई कुनै प�न त�रकाबाट यौनशोषण गन�, मनुाफाका ला�ग बालबा�लकाको अ�ह�को 

ह�ता�तरण गन� बालबा�लकालाई जबज��ती काममा लगाउन,  

 धम�प�ु, धम�प�ुी �हणको अनमु�तको ला�ग म�य�थकता�ले गैरकानूनी �पले �भाव पान�, 

 बालबा�लकाका �योग गर� अ�ील िच�णस�ब�धी साम�ी उ�पादन गन�, �वतरण गन�, आयात �नया�त 

गन�, �ब�� गन� र उपभोग गन�।  

 

यी मा�थ उि�लिखत कुराह�का अ�त�र� रा�यप�ले यो �वेि�छक �लेखले �नषेध गरेका काय�ह� पी�डत 

बालबा�लकाको अ�धकार र �हतको फौजदार� �याय���याको सबै तहमा र�ा गन� देहायका काय� गनु�पन� 

भ�नएको छ : 

 बालबा�लका पी�डत हनुस�न ेसंभा�यताको प�हचान गर� सा�ीह�को ला�ग �वशेष आव�यकता प�हचान 

गर� �तनीह�लाई सघाउ पयुा�उने खालका काय��व�ध अपनाउने,  
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 पी�डत बालबा�लकालाई उनीह�को अ�धकार �ा��का ���यामा ला�न ेसमय र �ग�त तथा उनीह�को 

म�ुामा हनुे �नण�यको बारेमा जानकार� गराउने,  

 कानूनी ���याको सबै तहमा पी�डत बालबा�लकालाई उपय�ु सहयोगी सेवा उपल�ध गराउने,  

 पी�डत बालबा�लकाको गोपनीयता र प�हचानको संर�ण गन�,  

 पी�डत बालबा�लका, उनीह�का प�रवार एवं सा�ीलाई तसा�उने, बदला �लने ज�ता काय�बाट बचाउने, 

 पी�डत बालबा�लकालाई ��तपू�त� �दनेगर� आदेश वा �नण�य गदा� �ढलास�ुती नगर� �छटो �नण�य गन�।  

 

२ .१.३ सश� ���मा बालबा�लकाको �योग�व�� बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को ऐि�छक 

�लेख ‚ २०००  

संय�ु रा�स�को महासभाको २५ मे, २००० को ��ताव नं. ए/आर.इ यस. ५४/२६३ बाट �वीकार 

गर� २००२ फे�अुर� १२ मा यो �लेख लागू भएको हो। नेपालले यो ऐि�छक �लेखलाई ३ जनवर� 

२००७ मा अनमुोदन गरेको �थयो। बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धमा भएको �यापक समथ�नप�ात ्

बालबा�लकाको अ�धकारको �नर�तर सधुार गन� उ�े�यबाट यो ऐि�छक �लेख जार� भएको हो। यस 

�लेखमा सश� स�ष�को अव�थामा बालबा�लकालाई लि�त ग�रने काय�‚ बालबा�लका धेरै स��यामा रहने 

�थानह� ज�तै: �व�ालय तथा अ�पतालमा ग�रने ��य� हमलाको भ�सना� गन� कुरालाई जोड �दइएको 

छ। साथै, �व�ोहको ला�ग १८ वष�म�ुनका बालबा�लकालाई सहभागी गराउने Conscripting वा जबज��ती 

�य�ता काय�मा लगाउन े कुरालाई य�ु अपराधको �पमा अ�तरा���य फौजदार� अदालतस�ब�धी रोम 

�वधानमा समावेश गर� �वीकार ग�रएको कुरा यसमा समावेश छ। र, यो ऐि�छक �लेखको काया��वयनको 

ला�ग सूचनामूलक एवं शैि�क काय��मको �चार�सारको ला�ग बालबा�लकालाई सहभागी गराउने 

काय�समेतलाई यस �लेखको ��तावनामा नै उ�लेख ग�रएको छ।  

 

यो ऐि�छक �लेखमा १८ वष� नपगेुका �यि�लाई सश� समूहका सद�यह�ले �व�ोहमा ��य� भाग �लन 

�दएका छैनन ् भ� े कुरा रा�यप�ले स�ुनि�त गन� हरस�भव उपायह� अपनाउनेछन ् भ� े कुरा उ�लेख 

ग�रएको छ। �य�तैगर�, रा�यप�ले १८ वष� उमेर नपगेुका �यि�ह�लाई आ�नो सै�नक सेवामा अ�नवाय� 

�पमा भना� हनुपुन� छैन भ� ेकुरा स�ुनि�त गन� आव�यक �यव�था गनु�पद�छ।  

 

२ .१.४ उजरु� ���यास�ब�धी बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को ऐि�छक �लेख, २०११ 

उजरु� ���यास�ब�धी बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को ऐि�छक �लेख, २०११ लाइ� संय�ु 

रा�स�को महासभाले १९ �डसे�बर २०११ मा पा�रत गरेको �थयो। सो �लेख दसवटा प�रा�ले 

अनमुोदन ग�रसकेप�छ १४ अ��ल २०१४ देिख लाग ुभएको हो। सो �लेखलाइ� २५ �डसे�बर २०२० 

स�म ४६ देशले अनमुोदन ग�रसकेका छन।् तथाप, सो �लेखलाइ� नेपालले भने हालस�म अनमुोदन गरेको 

छैन।  
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२ .१.५ संय�ु रा�स�ीय बालअ�धकार स�म�त र यसका समा�य �ट�पणी तथा समापन �ट�पणीह� 

महासि�ध�ारा �लइएका दा�य� वह� हा�सल गन� रा�यप�ले गरेको �ग�तको मू�या�न गन� तथा महासि�धमा 

भएका �यव�थाह�को प�रा� �ह�बाट काया��वयन भए नभएको अनगुमन गर� नभएकोमा गन� लगाउन 

बालअ�धकार स�म�तको �थापना ग�रने भ� े �ावधान धारा ४३ मा उ�लेख छ। सोह� �ावधानअनसुार 

बालअ�धकार स�म�त �थापना भएको हो। स�म�तमा महासि�ध�ारा समे�टएको �े�का उ� च नै�तकता 

भएका र �या�त �ा� त �मतावान ् १८ जना �वत�� �वशेष� (independent experts) रहने, स�म�तका 

सद�यह� रा�यप�ह�ले आ�ना नाग�रकम�येबाट �नवा�िचत गन� तर �नवा�िचत भएप�छ भने ती सद�यह�ले 

स�म�तमा �यि�गत�पमा काम गनु�पन� ह�ुछ। स�म�तका सद�यह�को छनौट भौगो�लक �वभाजन तथा 

�भ� न स�यता र कानूनी�णाल�को आधारमा हनुे गद�छ। स�म�तका सद�यह� चार वष�को ला�ग �नवा�िचत 

हनुेछन ्र पनुः �नवा�िचत हनु स�नेछन।् स�म�तको कुनै सद�यको म�ृय ुभई वा �नजले राजीनामा �दएमा 

वा अ�य कुन ैकारणले गदा� स�म�तमा काम गन� स�म नभएको भनी घोषणा गरेमा स�बि�धत रा�यप�ले 

बाँक� अव�धको ला�ग आ�ना नाग�रकह�म�येबाट स�म�तको �वीकृ�तमा एक जना �वशेष�लाई मनो�नत 

गन�छ। स�म�तका सद�यह�ले महासभाबाट भएको �नण�यमा उि�लिखत सत� र अव�थानसुार संय�ु 

रा� �स�को �ोतबाट पा�र��मक �ा� त गद�छन।्  

 

स�म�तले रा�यप�ले पेस गन� ��तवेदनह�को समी�ामाफ� त ् महासि�धअ�तग�तका दा�य� वह� प�रा� �ले 

प�रपालना गरे नगरेको पर��ण गन� काय� गछ�, स�म�तले प�रा� �को ला�ग सहजकता�को भ�ूमका �नवा�ह 

गद�छ। महासि�धको काया��वयनमा देिखएका सम�याह�को प�हचान गर� समाधान गन� स�म�तले 

गैरसरकार� सं�था, स�बि�धत रा�यप� तथा अ�य �नकायबाट आव�यक सूचना �लन स�दछ। 

महासि�धअ�तग�तका तीनवटा ऐि�छक �लेख 18  पा�रत भई लागू भएप�ात ् हाल स�म�तले ऐि�छक 

�लेखअ�तग�त पन� �यि�गत उजरु� जाँचबझुस�ब�धी काय� प�न गद�छ।  

 

धारा ४४ मा प�रा� �ह�ले संय�ु रा� �स�का महासिचवमाफ� त महासि�धमा �यवि�थत अ�धकार 

स�ब�धमा आफूले अपनाएका उपायह�को ��तवेदन स�म�तसम� पेस गनु�पन� कुरा उ�लेख ग�रएको छ। 

स�ुमा महासि�ध आ�नो हकमा लागू भएको दईु वष��भ� र �यसप�छ हरेक पाचँ वष�मा ��तवेदन पेस 

गनु�पन� �यव�था ग�रएको छ। आ�ना ��याकलापह�बारेको ��तवेदनह� स�म�तले आ�थ�क तथा सामािजक 

प�रष� माफ� त दईु वष�मा संय�ु रा� �स�को महासभामा पेस गन� गद�छन।् महासि�धका प�रा� �ह�ले 

आ�नो ��तवेदनका कुराह� आ�ना देशका जनताको जानकार�को ला�ग उपल�ध गराउनपुद�छ। 

स�म�तलाई �ा� त हनु आएको ��तवेदन तथा जानकार�को आधारमा स�म�तले समापन �ट�पणी र सामा�य 

�सफा�रसह� गन� स�दछ। य�ता �कारका समापन �ट�पणी, सझुावह� र सामा�य �सफा�रसह� स�बि�धत 

 
18  बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धका तीनवटा ऐि�छक �लेखह�मा संय�ु रा� �स�को महासभाबाट म े२५ २००० मा 

पा�रत बालबा�लकाको बचे�बखन, वे�यावृि� र अ� ल�ल िच�ण�व��को ऐि�छक �लेख (१८ जनवर� २००२ देिख लागू) र 

सश� ���मा बालबा�लकाको �योग�व��को ऐि�छक �लेख (१३ फे�अुर� २००२ देिख लागू) एवं १९ �डसे�बर २०११ मा 

पा�रत बालबा�लकाको उजरु� ���यास�ब�धी ऐि�छक �लेख (१४ अ��ल २०१४ देिख लाग)ु पद�छन।् 
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कुनै प�न रा�यप�ह�लाई पठाइ�छ र �तनीह�बाट कुनै �ट� पणी स�बि�धत कुनै प�न रा�यप�ह�लाई 

पठाइ�छ र �तनीह�बाट कुनै �ट�पणी आएको भए सोस�हत महासभामा ��तवेदन पठाइने �यव�था 

महासि�धको धारा ४५ मा ग�रएको छ।  

(क) बालअ�धकार स�म�तको सामा�य �ट�पणी नं. १०  

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धको �ावधानमा �प� टता �याउनका ला�ग स�म�तले प�रा� �ह�का ला�ग 

सामा�य �ट� पणी जार� गन� गद�छ। 19  स�म�तले महासि�धको धारा २९(१) मा भएको बालबा�लकाको 

�यि��व, यो�यता, मान�सक र शार��रक �मताको �खर �वकास गन� �यव�थाअ�तग�त �व�ालयमा 

बालबा�लकाको मानवअ�धकारको संर�ण हनुपुन�, शार��रक सजाय महासि�धको उ� �यव�थासमेतसँग 

अस�त हनुे भनी �या�या गर� स�ु गरेको सामा�य �ट� पणीह� मह�वपूण� छन।् स�म�तले २००७ मा जार� 

गरेको बाल�यायस�ब�धी अ�धकार �वषयको दश� सामा�य �ट�पणी र बालबा�लकाको सव��म �हतलाई 

प�हलो �ाथ�मकतामा रा� नपुन� भ� ेचौध� सामा�य �ट�पणी (२०१३) बालअ�धकारको संर�णमा मह�वपूण� 

मा�नएको छ। य�ता सामा�य �ट� पणीले प�रा� �ह�लाई महासि�धको �ावधान काया��वयन गन� सहयोग 

प�ु याउँदछ।  

 

स�म�तले महासि�धको धारा ३७ र ४० को काया��वयनको स�ब�धमा प�रा� �ह�बाट �ा� त सूचना एवं 

जानकार�का आधारमा बाल�यायको �े�मा देिखएको अ�यासलाई पूनरावलोकन गन� �ममा �ा� त 

अनभुवबाट सामा�य �ट�पणी जार� गरेको छ। यो सामा�य �ट� पणीमाफ� त ् महासि�ध काया��वयनको 

स�ुनि� चतता गन� रा�यह�लाई बाल�याय �शासनको �थापनाको ला�ग सझुाव तथा �नद�शन �दएको छ। 

�ट� पणीमा बाल�यायस�ब�धी नी�तका आधारभतू �स�ा�तअ�तग�त भेदभाव�वह�नता, बालबा�लकाको सव��म 

�हत, बाँ� न पाउन े तथा द�घ� जीवनको अ�धकार, �वकासको अ�धकार, सनुवुाइको मौकाको अ�धकारलाई 

समावेश ग�रएको छ। �ब�याइँमा संल�न भएका बालबा�लकामा�थ हनुे �यावहा�रक भेदभाव रो� न 

बाल�याय �शासनमा सहभागी हनुे सबैखाले �यि�लाई ता�लमको �यव�था गनु� उपय�ु हनुे सझुाइएको 

छ। �य�तै, �ब�याइँको कारक त�व प�ा ला�नेगर� आमाबाब ुतथा हेर�वचार गन�ह�लाई समेत सहायता 

प�ुने खालका बालसंर�णस�ब�धी उपायह�को अवल�बन गनु�पद�छ। बालबा�लकाको सव��म �हतको 

स�दभ�मा महासि�धको धारा ३ मा भएको �यव�थाको �या�या गद� सामा�य �ट�पणीमा भ�नएको छ : 

बालबा�लका उनीह�को भौ�तक तथा मनोवै�ा�नक �वकास र शैि�क र भावना�मक आव�यकताको 

�हसाबले वय�कभ�दा फरक ह�ुछन।् बालबा�लकाको वय�कसँग �भ� नताको कारणले गदा� 

बालबा�लकालाई फरक ढ�ले �यवहार गन�को ला�ग बाल�याय�णाल�को आव�यकता परेको हो। 

बालबा�लकाको सव��म �हत भ� नाले (उदाहरणको ला�ग) �ब�याइँमा संल�न हनु े बालबा�लकालाई 

स�बोधन गन� �ममा पर�परागत फौजदार� अपराधका �स�ा�तबाट ��ेरत भई दबाउने वा ��तकार 

गन�भ�दा पनु�था�पना वा पनुस�मा�हत �याय ज�ता अवधारणाले ��त�थापना गनु�पद�छ। बालबा�लकाको 

फौजदार� दा�य� वको �यूनतम उमेरको हद तो�दा अ�य�धक त�लो उमेरमा तो� नहुुँदैन। १२ वष�भ�दा 

 
19 www1.umn.edu/humanrts/crc_general_comments.htm. 
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कम उमेरका बालबा�लकालाई फौजदार� दा�य� वको दायरामा �याउँदा अ�तरा�ि� �य जगतमा यो 

�वीकाय� हुँदैन। स�म�तले आ�नो सामा�य �ट� पणीमा �न�प� सनुवुाइको स�ुनि� चतता, बाल�याय 

भतू�वाह� हनु नहनुे, �नद��षताको अनमुान, सनुवुाइको मौका, कारबाह�मा �भावकार� सहभा�गताको हक, 

आरोपको �छटो तथा सोझो जानकार� �दने, कानूनी तथा अ�य आव�यक उिचत सहयोग गनु�पन�, 

�नण�यमा शी�ता, पनुरावेदनको अ�धकार, भाषा अनवुादको स�ुवधा, गोपनीयताको पूण� स�मानबारे 

महासि�धमा भएका �यव�थालाई थप �प� ट गर� काया��वयन सहज बनाएको छ। �ट�पणीमा 

�वत��ताबाट वि�त बालबा�लकालाई वय�कभ�दा अलग�पमा हे�रनपुन�, १८ वष� उमेर प�ुने �बि�कै 

वय�कज�तो �यवहार ग�रहा�नपुछ� भ� ेनभई बालबा�लकाले उपभोग ग�ररहेको स�ुवधालाई उनीह�कै 

सव��म �हतको ला�ग �य�तखेरस�म �नर�तरता �दन स�क�छ, ज�तबेलास�म उनीह�भ�दा त�लो 

उमेरकालाई हा�न प�ु याउँदैनन ् भ�नएको छ। स�म�तले प�रा� �ह�लाई बाल अदालत �थापना गन� 

�ट�पणीस�हत सझुाव �दएको छ।  

 

(ख) सामा�य �ट�पणी नं. १४ 

बालअ�धकार स�म�तको ६२औ ंस� (१४ जनवर� देिख फे�अुर� २०१३) बाट सामा�य �ट�पणी नं. १४ 

जार� भयो। यो सामा�य �ट�पणीमा बालबा�लकाको सव��म �हतलाई उनीह�को अ�धकार, �स�ा�त र 

काय��व�धका �नयमको �पमा �लनपुन� उ�लेख ग�रएको छ। सव��म �हतको अवधारणा महासि�ध�ारा 

मा�यता �दइएका सबै अ�धकारह�को पूण� र �भावकार��पमा उपभोग हनु सकोस ्भ�मेा नै रहेको छ र 

भ�नएको छ-  

महासि�धमा अ�धकारको कुनै सोपान�म छैन, सबै अ�धकारह� बालबा�लकाको सव��म �हतको ला�ग 

नै हनु।् प�रा� �का साव�ज�नक सं�थाह�का ��येक कामकारबाह�मा बालबा�लकाको सव��म �हतलाई 

एक�कृत र एक�पमा �योग गन� दा�य�व रह�छ। सबै �या�यक तथा �शासक�य �नण�यको अ�त�र� 

बालबा�लकासगँ स�बि�धत नी�त र �वधायनमा बालबा�लकाको सव��म �हत प�हलो �ाथ�मकतामा 

पनु�पद�छ। यसका अ�त�र� बालबा�लकाको सरोकार रा� ेवा �भाव पान� वा सेवा उपल�ध गराउन े

�नजी सं�थाले गन� �नण�य वा कामकारबाह�मा बालबा�लकाको �हतलाई स�ुनि�त गनु�पद�छ। स�म�तको 

सामा�य �ट�पणीमा थप भ�नएको छ �क �शासक�य अ�धकार�ह�ले िश�ा, हेरचाह, �वा��य, संर�ण, 

शरणाथ�, अ�यागमन, रा��यतालगायतबारे �नण�य गदा� बालबा�लकाको सव��म �हतबाट �नद�िशत 

हनुपुद�छ। �यसैगर�, �वधा�यकाले कानून �नमा�णको अ�त�र� बजेट �नमा�ण र �व�नयोजनमा प�न 

बालबा�लकाको सव��म �हतलाई मनन गनु�पन�, बालबा�लकाको �हत र अ�यको �हत बाझेमा 

सम�वया�मक �या�या गर� टु��याउनपुन�, य�द य�तो हनु सकेन भने बालबा�लकाको �हतलाई उ�च 

�ाथ�मकतामा राखी काम गनु�पन� स�म�तको ठहर रहेको छ। स�म�तको सामा�य �ट�पणीले महासि�धमा 

भएका �ावधानलाई �प� टसमेत गन� हुँदा महासि�ध काया��वयन गन� प�ह�लाई माग�दश�कको �पमा 

रह�छन।्  
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(ग) सामा�य �ट�पणी नं .२४ 

बालअ�धकार स�म�तसम� बझुाइएका ��तवेदनमा रा�यप�ह�ले �ायः कानूनको द�ड�वधान उ�ल�न 

गरेको आरोप लागेका, अ�भयोग ग�रएका वा प�हचान ग�रएका बालबा�लका अथा�त ् कानूनको �ववादमा 

परेका बालबा�लकाका अ�धकार��त बढ� सरोकार रा�दछ। आव�धक ��तवेदनस�ब�धी स�म�तको 

माग�दश�नबमोिजम, बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ३७ तथा ४० को काया��वयन नै 

रा�यप�ह�ले उपल�ध गराएको सूचनाको म�ुय जोडको �वषय हो। महासि�धसँग ससु�त हनुेगर� 

बाल�याय �शासनको �थापना गन�का ला�ग भएका खासगर� काय��व�धगत अ�धकारको �े�, कानूनको 

�ववादमा परेका बालबा�लकाका ला�ग �या�यक ���या न ै नअपनाई स�हा�ने उपायह�को �वकास एवं 

काया��वयन र �वत��ताको वि�त ग�रनलुाई अि�तम उपायको �पमा मा� �योग गन� ज�ता 

महासि�धसँगको पूण�-ससु��त हा�सल गन� कुरामा �य� न गद�छ।  

 

यसै �सल�सलामा यस स�म�तबाट २००७ मा सामा�य �ट�पणी नं. १० जार� ग�रएको �थयो। उ� 

सामा�य �ट�पणीको �भाव अथा�त असरलाई मू�या�न गर� यस अव�धमा रा�यप�ले बालअ�धकार र 

बाल�यायका स�ब�धमा गरेका �यासह� र �े�ीय�तरमा समेत �व�भ� �यास भइरहेको �यासलाई �यानमा 

रा�दै यस �ट�पणी नं. १० का मम� र मा�यतामा फरक नपन�गर� �ट�पणी नं १० लाई ��त�थापन गर� 

१८ से�टे�बर २०२० मा �ट�पणी नं २४ जार� गरेको छ। सामा�य �ट�पणी नं २४ मा �ट�पणी नं १० 

का मूलभतू उ�े�यह�मा खासै प�रवत�न ग�रएको छैन, सबैजसो उह� नै छन।् यस सामा�य �ट�पणीमा केह� 

श�दावल�ह�को प�रभाषा समावेश ग�रएको छ। ज�तैः स�भा�य वय�क (Appropriate Adult): अ�भभावक 

वा कानूनी संर�क नभएको �यि�को सहयोगको ला�ग बालक वा स�म �नकाय�ारा �नय�ु ग�रएको 

�यि�), बाल�याय�णाल� (Child Justice System), �वत��ताबाट वि�त ग�रन ु (Deprivation of liberty), 

�दशा�तर (Diversion), फौजदार� दा�य�वको ला�ग �यूनतम उमेर (Minimum age of criminal 

responsibility), सनुवुाइ पूव�को �हरासत (Pretrial Detention), पनु�था�पक�य �याय (Restorative Justice) 

आ�द।  

 

सामा�य �ट�पणी नं. २४ मा �वशेष �वषय (Specific Issues) अ�तग�त सै�नक अदालत र रा�यको 

सरु�ास�ब�धी अदालत, गैररा�य सश� समूहबाट भना� तथा �योग (आत�कार� समूह वा आत�वाद�) र 

�था, आ�दवासी र गैररा�यको �याय संरचनाका बारेमा थप �यव�था र सोको �वशेष �या�या ग�रएको छ। 

यस बाहेक बाँक� सबैजसो स�दभ� तथा �वषयह� ज�ताको त�तै सामा�य �ट�पणी नं. १० अनसुार नै 

रहेको पाइ�छ।20 ज�तैः 
 
 

 

 
20 �व�ततृ जानकार�का ला�ग बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को बाल �यायमा बालबा�लकाको अ�धकारस�ब�धी 

बालअ�धकार स�म�तको सामा�य �ट�पणी नं. १० र २४ को पूण�पाठ हेनु�होस।् 
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बाल �यायः �व�ततृ नी�तको �मखु �स�ा�त 

(क) बालबा�लकालाई �ब�याइँबाट रोकथामलगायत फौजदार� उ�रदा�य�वको �यूनतम उमेरमू�नका बाल 

�ब�याइँकता�लाई स�ुमा नै ह�त�ेप गन�,  

(ख) फौजदार� उ�रदा�य�वको �यूनतम उमेरभ�दा मा�थका बाल �ब�याइँकता�ह�लाई ह�त�ेप गन�, 

(अ) अदालती ���या अवल�बन नगर� गन� ह�त�ेप, 

(आ) अदालती कारबाह� ���यामा ह�त�ेप,  

(ग) उमेर तथा बाल�याय�णाल�  

(अ) फौजदार� उ�रदा�य�वको �यूनतम उमेर,  

(आ) अपवादबाहेक �यूनतम उमेर�णाल�, 

(इ) दईु �यूनतम उमेर�णाल�,  

(ई) बाल�याय�णाल�को �योग,  

(उ) ज�म �माणप� तथा उमेर �नधा�रण,  

(घ) �व�छ सनुवुाइको ��याभ�ूत 

(अ) बाल�याय भतू�भावी नहनु,े 

(आ) �नद��षताको अनमुान (धारा ४० (२))ख)(अ)), 

(इ) सनुवाइको अ�धकार (धारा १२), 

(ई) कारबाह� ���यामा �भावकार� सहभा�गताको अ�धकार (धारा ४०(२)(ख)(ई)), 

(उ) अ�भयोगको अ�वल�ब तथा ��य� जानकार� (धारा ४०(२)(ख)(आ)), 

(ऊ) कानूनी तथा अ�य उिचत सहायता (धारा ४०(२)(ख)(आ)), 

(ए) शी� �नण�य तथा बाबआुमाको संल�नता (धारा ४०(२)(ख)(इ)), 

(ऐ) आ�नो�व�� आफ�  सा�ी हनु बा�य हनुनुपन� वा �यसबाट मिु� (धारा ४०(२)(ख)(इ)), 

(ओ) सा�ीको उपि�थ�त तथा पर��ण (धारा ४०(२)(ख)(ई)), 

(औ) पनुरावेदनको अ�धकार (धारा ४०(२)(ख)(उ)), 

(अं) �नःश�ुक दोभाषे सहायता (धारा ४०(२)(ख)(ऊ)), 

(अ:) गोपनीयताको पूण� स�मान (धारा १६ र ४०(२)(ख)(ए))।  

(ङ) उपायह�  

(अ) कारबाह�कै �ममा �दशा�तर, 

(आ) बाल अदालत�ारा हे�रन,े  

(इ) म�ृयदु�डको �नषेध, 

(ई)  द�ड जमानी (�यारोल) �वना ज�मकैद गन� नहनुे, 

(च) पपु��पूव�को थनुा र पपु��ो�र कारावासस�हत �वत��ताको वि�तीः आधारभूत �स�ा�त 

(अ) �वत��ता वि�तीको �योगका म�ुय �स�ा�त 
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 बालबा�लकाको प�ाउ, थनुा वा ब�द� वा कैद सजाय कानूनबमोिजम हनुेछ र अि�तम 

उपाय �व�प र सबभ�दा छोटो उिचत समयाव�धका ला�ग मा� �योग ग�रनेछ; र 

 कुनै प�न बालबा�लकालाई गैरकानूनी �पमा वा �वे�छाचार� त�रकाले �नजको 

�वत��ताबाट वि�त ग�रने छैन।  

(आ) काय��व�धगत अ�धकार (धारा ३७(घ)), 

(इ) �यवहार र अव�था (धारा ३७(ग)), 

(छ)  �वशेष �वषय  

(अ) सै�नक अदालत र रा�यको सरु�ास�ब�धी अदालत  

(i) गैररा�य सश� समूहबाट भना� तथा �योग (आत�कार� समूह वा आत�वाद�), 

(ii) �था, आ�दवासी र गैररा�यको �याय संरचना।  

(ज) बाल�याय�णाल�का स�ठन,  

(झ) चेतना–जागरण तथा ता�लम, 

(ञ) त�या� स�लन, मू�या�न र अनसु�धान, 

 

(घ) समापन �ट�पणीह� 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धको �यव�थाको अधीनमा ��येक प�रा� �ह�ले स�म�तसम� पठाएको 

��तवेदन तथा स�म�तलाई �ा� त सूचनासमेतका आधारमा स�म�तले प�रा� �ह�को ला�ग समापन �ट�पणीह� 

��ेषत गन� गद�छ। प�रा� �ह�ले बालअ�धकार स�म�तसम� पेस गरेको आव�धक ��तवेदन, स�म�तलाई 

�ा� त सूचना तथा जानकार�का आधारमा प�रा� � �वशेषका ला�ग समापन �ट�पणी जार� ह�ुछ। सामा�य 

�ट�पणी सबै प�रा� �को ला�ग ह�ुछ भने समापन �ट�पणी कुनै प�रा� � �वशेषको ला�ग जार� ग�रएको 

ह�ुछ। �यसैले य�तो समापन �ट�पणीको स��या धेरै हनुे गद�छ। खासगर�, प�रा� �ह�ले महासि�धको 

काया��वयन नगरेको अव�थामा यो यो काय� गनु� वा नगनु� भनी प�रा� �का नाममा �नद�श, अनरुोध वा 

सझुाव �दइएको ह�ुछ। हालस�म स�म�तले ६७० वटाभ�दा बढ� समापन �ट�पणीह� �व�भ� न 

प�रा� �ह�का हकमा जार� ग�रसकेको छ।  

 

नेपालको हकमा ७ जनु १९९६, २१ से� टे�बर, २००५ र ९ जनु २०१६ मा बालअ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध, १९८९ को �ारि�भक, प�हलो र दो�ो आव�धक ��तवेदन एवं ते�ोदेिख पाँच� संय�ु आव�धक 

��तवेदनमा समापन �ट�पणी जार� गरेको छ। �यसका साथै, नेपाल प�रा� रहेको दइु� ऐि�छक �लेखम�य े

बालबा�लकाको बेच�बखन, वे�यावृि� र अ� ल�ल िच�ण�व��को ऐि�छक �लेख, २००० को ��तवेदनमा 

१८ जलुाइ� २०१२ मा एवं सश� ���मा बालबा�लकाको �योग�व��को ऐि�छक �लेख, २००० को 

��तवेदनमा ९ जनु २०१६ मा समापन �ट�पणी जार� गरेको छ। 21 यहाँ �यनै समापन �ट�पणीह�बारे 

संि�� त उ�लेख ग�रएको छ।  

 
21  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=En&CountryID=122 accessed on 17 

December 2020. 
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नेपालले सन ्१९९५ मा पेस गरेको बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धको �ारि�भक ��तवेदनउपर छलफल 

भई सन ्१९९६ मा र सन ्२००५ मा पेस गरेको प�हलो र दो�ो आवा�धक ��तवेदनमा�थ सन ्२००५ 

मा र सन ्२०१२ मा पेस गरेको ते�ो, चौथो र पाँच� संय�ु आवा�धक ��तवेदनमा�थ सन ्२०१६ मा 

समापन �ट�पणीह� स�म�तले जार� गरेको छ।  

 

सन ्२००५ मा जार� गरेको प�हलो र दो�ो आवा�धक ��तवेदन उपरको समापन �ट�पणीमा- बाल�म 

(�नषेध र �नय�मत गन�) ऐन, २०५६, कमैया �नषेध ऐन, २०६५ बनाई बालबा�लकाको �हतको संर�ण गन� 

�यास गरेको, योजनामा बाल�वकास नी�त रहेको, रा��य मानवअ�धकार आयोगलगायत बनेको, बालअ�धकार 

संर�णमा सकारा�मक रहेको उ�लेख गद� बालबा�लकास�ब�धी ऐनमा संशोधन गन� रा�यको योजनाको 

�वागत गरेको छ। स�म�तको सरोकार र �सफा�रसका म�ुय �े�ह� देहायबमोिजम रहेको छ: 

 �व�ालयमा बम �व�फोट, ब�द र �व�वंश, बालबा�लकाको िश�ाको अ�धकारमा उ�ल�न ��त 

िच�ता �य�।  

 बालबा�लकाको अ�धकारको स�मान गन� आ�हान।  

 महासि�धका ऐि�छक �लेखह�लाइ� अनमुोदन गन� �सफा�रस।  

 बालअ�धकारको संर�ण र �व��नमा अस�त�ुलत र भेदभाव उ�प� गन� �थानीय, पर�परागत र 

धा�म�क �नयमह�मा �व�मान �वषमता��त िच�ता।  

 बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को प�रमाज�न ���या जार� रा� �सफा�रस।  

 बालबा�लकास�ब�धी कानूनको काया��वयनमा जोड।  

 बालबा�लकासँग स�बि�धत �नकायह� के���य तथा िज�ला बालक�याण स�म�त, म�हला तथा 

बालबा�लका �वकास �वभाग, काया�लय, िज�ला�वकास स�म�तबीच सम�वयमा जोड।  

 बालबा�लका र �नजह�को अ�धकार काया��वयनको ला�ग पया�� बजेट �ब�नयोजन नभएकोले 

�ाथ�मकता �दन �सफा�रस।  

 �ल�, उमेर, �े� र आ�यगत आधारमा, ग�रबीमा बाँचेका, अपा�ता भएका, टुहरुा वा एकल 

आमाबाबकुा स�तानलगायतको त�या� स�लन र सूचकह�को �वकास गन� जोड।  

 िश�ाको सबै तहको पा��ममा महासि�धका �ावधानह� समावेश गन� �सफा�रस।  

 कानून काया��वयन अ�धकार�ह�लाई बालअ�धकारमै�ी हनु ता�लमको �यव�था गन� जोड।  

 बाल �ब�याइँमा संल�न, बला�कार पी�डत र सकसमा परेका बालबा�लकाको प�हचानको 

गोपनीयता कायम गन� �सफा�रस।  

 बालबा�लकालाई प�रवार, �व�ालय र अ�य सं�थाह�मा उनीह�को हेरचाहको �ममा शार��रक 

सजाय �दने गरेको��त िच�ता �य� गद� बालबा�लका��त हनुे द�ुय�वहार र शार��रक सजाय 

कानूनबाट �प� �पमा �नषेध गन� �सफा�रस।  

 आमाबाब ुकारागारमा भएका बालबा�लकाको उिचत �यव�थापन गन� �सफा�रस।  

 अ�तरा���य धम�प�ु-धम�प�ुी �लने �दने स�ब�धमा आव�यक �यव�थापन गन� जोड।  
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 कानूनले �नधार�ण गरेको उमेर नप�ुदै हनुे बाल �ववाह रो�न, हा�नकारक पर�परागत अ�यासह�–

देउक�, कुमार�, झूमा, बाद�, कमलर�, छाउपडी ज�ता �थाह� रो�न कानूनी तथा अ�य उपायह� 

अपनाउन �सफा�रस।  

 �व�था�पत बालबा�लका, लागूपदाथ� द�ुय�सनी, सडकमा आि�त बालबा�लकाको उिचत �यव�थापन 

गन� �सफा�रस।  

 बालबा�लकाको यौन शोषण, आ�थ�क शोषण, बेच�बखन, ओसारपसार र अपहरण �नय��ण गन� 

�सफा�रस।  

 बाल�याय�णाल�को स�ुढ�करणमा जोड‚ बाल इजलास, बाल सधुारगहृ, बालबा�लकालाइ� वय�क 

कैद�ब�द�सँग नरािखने कुरा��त जोड, बाल �ब�याइँमा िज�ला �शासन काया�लयज�ता अ���या�यक 

�नकायमा म�ुा चलाइन ेगरेको��त चासो र िच�तासमेत �य� गद� स�म�तले गरेको �सफा�रस र 

चासोको काया��वयनको अपे�ा गद� अक� ��तवेदन माच�, २०१० �भ�मा पठाउन आम��ण 

गरेको �थयो।  

 

�य�तैगर�, सन ्२०१२ मा नेपालले स�म�तसम� ��ततु गरेको महासि�धको ते�ो, चौथो र पाँच� आव�धक 

��तवेदन उपरको २०१६ को समापन �ट�पणीमा नेपालले सन ्२०१० मा अपा�ता भएका �यि�ह�को 

अ�धकारस�ब� धी महासि�ध तथा यसको �वेि�छक �लेख, सन ्२००७ मा म�हला�व�� हनुे सबै �कारका 

भेदभाव उ�मूलन गन� स�ब�धी महासि�धको �वेि�छक �लेख एवं सन ् २००७ मा आ�दवासी तथा 

जनजा�तस�ब�धी महासि�ध, १९८९ (आइ�.एल.ओ महासि�ध नं १६९ ) लाइ� अनमुोदन गरेको कुराको 

सराहना ग�रएको छ। यसैगर�, नेपालको सं�वधान (२०७२) जार� भएको, लै��क समानता कायम गन� 

तथा लै��क �हंसा अ� � य गन� केह� नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन, २०७२ एवं रा��य मानवअ�धकार 

आयोग ऐन, २०६८ लाग ु भएको कुराको प�न स�म�तले सराहना गरेको छ। �तनका साथसाथै, बाल 

�ववाह�व��को रणनी�त, २०७२, वह�ुे�ीय पोषण योजना २०१३÷२०१७, बालबा�लकास�ब�धी रा��य 

नी�त, २०६९ एवं बा�यकार� बाल�म�व��को रा��य काय�योजना, २००९ ज�ता नी�तगत �यव�थाको 

समेत स�म�तले �वागत गरेको छ।  

 

सोह� स�दभ�मा स�म�तले देहायका �वषयह�मा सरोकार रा�दै �सफा�रस गरेको छ:  

 नेपालको सं�वधान (२०७२) ले बालअ�धकारलाई मा� यता �दएको भएता प�न बालबा�लकास�ब� धी 

ऐनको म�यौदामा �यापक एक�कृतता र अ�धकारमा आधा�रत ���कोणमा अभाव देिखएकोले 

सं�वधानस�मत कानून �याउन,  

 बालबा�लकास�ब�धी रा��य काय�योजना सन ्२००४/०५ देिख २०१४/१५ स�म �याएकोमा �वागत 

गद� बालबा�लकास�ब�धी सबै �े� समावेश गन� उ�े�यले �वगतका य�ता काय�योजनाको मू�या�न 

गनु�को साथै �े�गत योजनासमेतलाई सम�वय गन� र यसको ला�ग आव�यक जनशि� �ा�व�धक तथा 

�वि�य नी�तसमेतको स�ुनि� चत गन� रणनी�त तजु�मा गन�, 
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 स�म�तको प�छ�लो �सफा�रस (CRC/ C/15 AD 261 Para 23) अनसुार अ�तर म��ालय तथा अ� त���ीय 

सम�वय, अनगुमन र मू�या�न गन� एउटै संय�� �नमा�ण गन�,  

 स�म�तको प�छ�लो �सफा�रस (CRC/ C/15 AD 261 Para 28) अनसुार बालअ�धकारस�ब�धी 

महासि�धको धारा २, ३ र ६ को ���कोणबाट धारा ४ को काया�� वयनको स�ुनि�तता गन� बजेट 

�व�नयोजनलाई �ाथ�मकता �दने,  

 स�म�तको प�छ�लो �सफा�रसअनसुार �ल�, उमेर, �े� र आि�त बालबा�लकाको अलग-अलग 

देिखनेगर� त�या� (Disaggregated data) तथा सूचना स�लन गन� प��तको �वकास गन�, 

 स�म�तको सामा� य �ट�पणी नं २ अनसुार बालबा�लकाको अ�धकारको �व��न तथा स�वद�न गन� रा��य 

मानवअ�धकार आयोगको �वत��ता कायम गन�,  

 �च�लत कानूनको संशोधन गन�,  

 स�म�तको प�हलाको �सफा�रसअनसुार महासि�धको �स�ा�त र �ावधानलाई बालबा�लका तथा वय�कले 

�यापक �पमा �हण गन� र ब�ुन �चार गन�, जानकार� बढाउने तथा ता�लम स�ालन गन�, 

 महासि�धको �यव�थाअनसुार बालबा�लकाको उमेर १८ वष� कायम गन� कुरा स�ुनि� चत गन�,  

 बा�लकाले बालक सरह जीवनका सबै �े�मा सबै अ�धकार �योग गन� स�ुनि� चतता गन�, आ�द।  

 

�य�तैगर�, बालबा�लकाको बेच�बखन, बाल वे�यावृि� र अ� ल�ल िच�ण�व�� ऐि�छक �लेख, २००० लाई 

नेपालले २००६ मा अनमुोदन गरेप�छ नेपालले पठाएको �ारि�भक ��तवेदन मा�थ सन ् २०१२ मा 

स�म�तले समापन �ट�पणी जार� गरेको छ। समापन �ट�पणीमा स�म�तले जातीय �वभेद तथा छुवाछुत 

(अपराध र सजाय) ऐन, मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार �नय��ण ऐन तथा �तनका �नयमावल�ह� जार� 

गर� काया��वयनमा �याएकोमा तथा बालबा�लकाको ला�ग रा��य काय�योजना बनाएकोमा सराहना गद� 

सश� ���मा बालबा�लकाको �योग�व�� ऐि�छक �लेख, २००० लाई सन ् २००७ मा, अ�तद�शीय 

स��ठत अपराध�व��को महासि�धलाई २०११ मा, अपा�ता भएका �यि�ह�को अ�धकारस�ब�धी 

महासि�ध तथा यसको ऐि�छक �लेखलाई सन ् २०१० मा अनमुोदन गरेकोमा सकारा�मक �पमा 

�लइएको छ। य��प, स�म�तले आ�नो �ट�पणीमा बालबा�लकासँग स�बि�धत त�य स�लन�णाल� कमजोर 

रहेको, ऐि�छक �लेखअनसुारको बालबा�लकास�ब�धी ऐनमा भएको उमेरस�ब�धी कानूनी �यव�थालगायतमा 

पूनरावलोकन नगरेकोतफ�  �यानाकष�ण भएको जनाएको छ। अनमुो�दत ऐि�छक �लेखलाई काया��वयन गन� 

मानवीय, �व�ीय, �ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराउन तथा सम�वयको �े�लाई फरा�कलो पान� �सफा�रस 

गरेको छ।  

 

महासि�ध र ऐि�छक �लेखका �मखु �ावधानह�लाई �ाथ�मक तथा मा�या�मक तह तथा �व��व�ालयको 

पा��ममा समावेश गनु�पन� तथा ता�लम �दायक सं�थाह�ले ता�लम पा��ममा समावेश गर� ता�लम 

स� चालन गनु�पन�लगायतका �वषायह� औ�ंयाएको छ। �य�तै ऐि�छक �लेखलाई सव�साधारण जनताको 

जानकार�को ला�ग �व�भ� भाषामा अनवुाद गर� सचेतना काय��म स� चालन गन�, कानून काया��वयन 
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अ�धकार�ह�- �हर�, सरकार� व�कल, �यायाधीश, स� चारकम�, सामािजक काय�कता�, बालक�याण स�म�तका 

पदा�धकार�ह�बीच �शारण र स��षेण गन�, �ोत �यव�थापन गन� कुरालाई स�म�तले औ�ंयाएको छ।  

 

ग�रबी, ल���क भेदभाव, असरुि�त आ�वासनलगायतका कारण बालबा�लकाको बेच�बखन, बाल 

वे�यावृि�ज�ता अपराधमा वृ�� भएको स�दभ�मा अपराधको मूल जरा प�ा लगाई �यसमा ह�त�ेप गन� 

रणनी�त अवल�बन गनु�पन� �सफा�रस गरेको छ। सडक बालबा�लकालाई पया�� र सरुि�त वास�थानको 

अ�त�र� �वा��य, िश�ाको �ब�ध गनु�पन� कुरा औ�ंयाएको छ। नाबालकह� अझै प�न गैरकानूनी �पमा 

धम�प�ु, धम�प�ुीका �पमा �लने�दने ग�रएबाट पी�डत र �भा�वत हनुे गरेको स�दभ�लाई स�बोधन गन� 

आव�यक �यव�था गन� एवं यसस�ब�धी हेग महासि�ध अनमुोदन गन�लगायतका �व�भ� सझुाव ��ततु 

गरेको छ। यसका अ�त�र� स�म�तले नेपाललाई देहायका �व�भ� �सफा�रस तथा सझुावह� आ�नो 

समापन �ट�पणीमाफ� त गरेको छ: 

 बाल यौनपय�टनलाई रो�न तथा �नमू�ल गन� आव�यक �यव�थापक�य, �शासक�य, सामािजक र अ�य 

उपायह�स�हत �नयमक संरचनाको �यव�था गन�, 

 अझै �व�मान रहेका हा�नकारक �चलनह� ज�तो- देउक�, झमुा, कमलर�, बाद� �था, जबज��ती 

बाल�ववाह ग�र�दने ज�ता �थाह�ले बालबा�लकाको बेच�बखनस�मको काय� हनुे भएकोले य�ता 

कुर��तह� �नषेध र �नय��ण गन� बहृत ्जनचेतना काय��म स� चालन गन�, 

 बालबा�लकाको बेच�बखन, बाल वे�यावृि� र बाल अ�ील िच�ण रो�ने स�ब�धमा ऐि�छक �लेखमा 

भएको �ावधानलाई रा��य कानूनमा समावेश गर� उ� आलेखको धारा २ र ३ �ारा �सिज�त दा�य�व 

पूरा गन�, 

 केह� साव�ज�नक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ मा भएको पी�डत बालबा�लकालाई �गर�तार गन� र 

अ�भयोजन गन� स�ने �यव�था हटाउन, 

 यौनज�य र �म शोषणको उ�े�यले ��येक वष� देश�भ� वा देश बा�हर हजार� बालबा�लका 

बेच�बखनमा पन� गरेको स�दभ�मा मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार �नय��ण ऐन, २०६४ को 

�भावकार� काया��वयन गन�,  

 ऐि�छक �लेखअ�तग�त उि�लिखत अपराधको अनसु�धान र अ�भयोजनमा �भावका�रता �याउन 

आव�यक कदम चा�न, 

 अपराधबाट पी�डत बालबा�लकाको हक�हत संर�णको ला�ग स�पूण� �या�यक ���यामा गोपनीयताको 

संर�ण गन�, बालमनो�व� र सामािजक काय�कता�को सहयोग तथा �न:श�ुक कानूनी सहायता उपल�ध 

गराउन, 

 अनसु�धान, अ�भयोजन तथा सनुवुाइ ���यामा बालबा�लका र ��तवाद�बीच ��य� स�पक�  नहनुेगर� 

ब�द सनुवुाइको �यव�था गन� र पी�डत वा सा�ीको �पमा रहने बालबा�लकाको हरतरहले संर�ण 

गन�, 
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 बेच�बखनमा परेका बालबा�लकाको उ�ार र पनु�था�पनाको ला�ग पनु�था�पना के�� तथा से�टर 

हाउसह�को �यव�था गन�, �न:श�ुक �वा��य सेवा उपल�ध गराउने, अ�य आव�यक हेरचाह गन�।  

 

सश� ���मा बालबा�लकाको �योग�व�� बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धको ऐि�छक �लेख, २००० मा 

नेपालले बझुाएको ��तवेदनमा�थ बालअ�धकार स�म�तले ३ जनु २०१६ मा पठाएको समापन �ट�पणीमा 

नेपालले सश� फौजह�मा बालबा�लकाको भना� �नषेध गन�गर� नेपालको सं�वधानमा भएको �यव�था, सन ्

२०१५ मा स�य �न�पण तथा मेल�मलाप आयोग तथा बेप�ा पा�रएका �यि�को छान�बन आयोगको 

�थापना, सन ्२०११ मा �व�ालय शाि�त�े� रा��य ढाँचा र काया��वयन �नद�िशका, र सन ्२०१० मा 

��� �भा�वत बालबा�लकाको पनुःसि�मलनको ला�ग रा��य काय�योजना ज�ता सकारा�मक कदमह�को 

सराहना गद�छ। स�म�तले �न�न �सफा�रसह� गद�छः 

 यस ऐि�छक �लेख अ�तग�तका ग�त�व�धह�को काया��वयन तथा मू�या�नका ला�ग पया�� �मता अ�न 

अि�तयार� �दान गन� र सबै तहमा आ�ना अि�तयार� काया��वयनका ला�ग आव�यक मानवीय, 

�ा�व�धक तथा आ�थ�क �ोतह�को स�ुनि�तताका ला�ग पहल गन�, 

 बालसै�य तथा पी�डतह�लगायत ���बाट ��य� �पमा �भा�वत बालबा�लका तथा आमाबाब ुगमुाएर 

अ��य� �पमा �भा�वत सबै बालबा�लकालाइ� समे�ने उ�े�यका साथ आ�नो रा��य काय�योजनाको 

मू�या�न गन�, 

 ऐि�छक �लेखको सबै �े�ह�को �भावकार� काया��वयनका ला�ग प�रा�बाट पया�� र लि�त �ोत 

�व�नयोजन गन�, 

 ऐि�छक �लेखका �स�ा�त एवं �ावधानलाइ� �यापक �पमा स�ार मा�यमलगायतबाट सव�साधारण, 

लि�त बालबा�लकास�म �चार�सार गन�, कानून काया��वयन गन� िज�मेवार अ�धकार�ह�, �यायाधीश, 

अ�यागमन अ�धकार�, सामािजक काय�कता� तथा िच�क�सा �े�का कम�चार�लगायतका सबै स�बि�धत 

�यावसा�यक वग�का ला�ग प�रा�ले ऐि�छक �लेखस�ब�धी �यवि�थत तथा �व�ततृ ता�लम 

काय��मह� तयार गन�,  

 सश� ���मा संल�न तथा �यसबाट �भा�वत बालबा�लकाको संर�णलाइ� जोड �दनेगर� प�रा�ले 

�व�ततृ नी�त तथा काय��म तजु�मा गन� आधारको �पमा यो �लेख काया��वयनसँग स�बि�धत सबै 

�े�ह�को �व�ततृ त�या� स�लन�णाल� स�ुनि�त गन� तथा स��लत जानकार�लाइ� �योगमा �याउन,  

 प�रा�ले सबै बालबा�लकाको प�हचानस�ब�धी कागजातमा पहुँच बढाउन आ�नो �य�लाइ� स�ुढ 

बनाउन,  

 अ�नवाय� सेवाक� �पमा भत� ग�रएका तथा काय�रत सेवाह�को अ�नवाय� पा��ममा ऐि�छक 

�लेखका �ावधानस�ब�धी िश�ासमेत समावेश गन� प�रा�ले आव�यक कदम चा�न,  

 सश� फौज तथा गैररा�य सश� समूह तथा �नजी सरु�ा क�पनी र र�ा ठेकेदारह�ले १८ 

वष�म�ुनका बालबा�लकालाइ� भना� तथा �योग गन� एवं �व�ोहमा �तनीह�लाइ� �योग गन� तथा �य�तो 

काय�लाइ� अपराधीकरण गन� उ�े�यका साथ प�रा�ले फौजदार� सं�हताको संशोधन ���यालाइ� ग�त 

�दन,  
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 सश� फौज तथा समूहमा बालबा�लकाको भत� तथा �योगस�ब�धी ��तवेदनको शी� तथा �न�प� 

अनसु�धान गन� तथा आरो�पत �यि�को अ�भयोजन तथा दोषी ठह�रएका �यि�ह�लाइ� उिचत 

दणडसजाय स�ुनि�त गन�, 

 �वगतको आ�त�रक सश� ���को �ममा यस �लेखले समेटेका कसरुका पीडकह�को अनसु�धान 

गन�,  

 अ�भयोजन तथा पी�डतलाइ� �याय �दलाउन ग�रने �य�ह�लाइ� सघन बनाउन,  

 �लेखले �नषेध गरेका काय�ह� कुनै नेपाल� नाग�रक वा प�रा�सँग सि�ब�धत �यि�ले गरेमा वा 

�तनका �व�� गरेमा ब�ह�े�ीय अ�धकार �े� �हण गन�, 

 शरणाथ�, शरण खोिजरहेका, आ�वासी तथा �वगतमा सश� ��� भएका वा सश� ��� च�लरहेका 

देशह�बाट प�रा�मा �वेश गरेका संर�ण�वह�नलगायतका बालबा�लका र �व�ोहमा सहभागी हनुस�न े

बालबा�लकाको सकेस�म चाँडो प�हचान गन� संय��को �वकास गन�,  

 सश� फौज तथा समूहमा भत� भएका वा ���मा �योग ग�रएका सबै बालबा�लकालाइ� शार��रक तथा 

मनोवै�ा�नक पनुला�भस�हत पनु�था�पना तथा पनुःसि�मलन काय��मह�मा पहुँचको स�ुनि�त गन�,  

  

स�म�तले �दएको �सफा�रस तथा सझुाव काया��वयन गन� दा�य�व प�रा� �को हनु े र सोको अनगुमन 

स�म�तले गन� गद�छ। नेपाल प� भएका महासि�धह�को �भावकार� काया��वयन गन� वत�मान सं�वधानमा 

उ�लेख भएको र आफू प� भएको सि�धको इमा�दार�पूव�क पालना र काया��वयन गनु�पन� रा�यको दा�य�व 

भएको हनुाले संय�ु रा�स�ीय बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ मा उि�लिखत �ावधानह�लाई 

आ�नो देशको कानूनमा समावेश गर� काया��वयन गद� जानपुन� ह�ुछ। बालअ�धकार स�म�तले आ�नो 

समापन �ट�पणीमाफ� त �सफा�रस र सझुाव काया��वयनको �ममा रहेका अवरोधह� तथा कमी कमजोर�मा 

ह�त�ेप गर� हटाउँदै ल�गएको छ ताप�न �सफा�रसबमोिजमका सबै काय� पूण�त: स�प� न गन� आव�यकता 

अझै प�न रहेको छ।22 

 

२ .१.६ नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप� सन ्१९७६ माच� २३ मा लागू भएको 

�थयो। उ� ��त�ाप�मा नेपालले १९९१ मे १४ मा सि� मलन गरेको छ। यस ��त�ाप�को ३० जनु 

२०२० स�म १७३ सद�य रा�प� भएको देिख�छ। 23  यसको म�ुय उ�े�य ��त�ाप�मा �यव�था 

ग�रएका �यि� तथा समूहका नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारह� �वना भेदभाव समान �पमा उपभोग 

गन� पाउन ु रहेको छ। यस ��त�ाप�ले बाल�यायका स�ब�धमा गरेको म�ुय �यव�था देहायबमोिजम 

रहेको छ: 

 
22 बालअ�धकार स�म�तका सबै समापन �ट�पणीह� OHCHR को WebSite मा हेन� स�क� छ। 
23 मानवअ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य महासि�धको सँगालो, २०६४ नेपाल सरकार, कानून �याय तथा संसद�य �यव�था म��ालय प�ृ 

१११, UN Treaty Collection. 
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(क) म�ृयदु�ड र आजीवन कारावास�व��को अ�धकार  

मानवको जीवन र �वत��ताको अ�धकार सबैभ�दा मह�वपूण� अ�धकार हनु।् मानवअ�धकारको �व��यापी 

घोषणाप�, १९४८ को धारा ३ ले ��येक �यि�लाई जीवनको �वत��ता र सरु�ाको अ�धकार स�ुनि�त 

गरेको छ। सोह� घोषणाप�को भावनालाई समेटेर जार� भएको राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य 

��त�ाप�, १९६६ को धारा ६(५) मा १८ वष�म�ुनका �यि�बाट ग�रएको अपराधमा म�ृयदु�ड न�दइने र 

गभ�वती म�हला उपर य�तो द�ड काया��वयन नग�रने �यव�था ग�रएको �थयो। सो घोषणाको जगमा जार� 

भएको बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ ले सो घोषणाअनकूुल हनुेगर� बालबा�लकालाई म�ृयदु�ड 

�दन �नषेध गरेको छ। उ� महासि�धको धारा ३७(क) मा १८ वष�भ�दा कम उमेरका �यि��ारा 

ग�रएका अपराधका ला�ग म�ृयदु�डको सजाय वा �रहाइ पाउन नस�कने गर� आजीवन कारावासको सजाय 

न�दइने कुरा उ�लेख ग�रएको पाइ�छ। नेपालको सं�वधानले स�मान पूव�क बाँ�न पाउने हकलाई मौ�लक 

हकको �पमा �वीकार गरेको छ। सं�वधानको धारा १६(१) ले ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बाँ�न 

पाउने हक हनुे र धारा १६(२) ले कसैलाई प�न म�ृयदु�डको सजाय हनुेगर� कानून नबनाउन े कुरा 

स�ुनि�त गरेको छ। बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८० को क�तपय �यव�थालाई नेपालको 

सं�वधानको मौ�लक हकअ�तग�त समावेश गरेर सो महासि�धको �ावधानलाई पूण��पमा काया��वयन गन� 

आधार तयार ग�रएको अव�था छ।  

 

(ख) बाल-अ�भय�ुको वय�कबाट अलग रहने अ�धकार 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ को धारा १०(२)(क) को 

�यव�थाले अपवादजनक प�रि�थ�तमा बाहेक अ�भय�ुलाई सजाय पाएका �यि�बाट अलग रािखने कुरा 

उ�लेख गरेको छ। सोह� ��त�ाप�को धारा १०(२)(ख) मा बाल-अ�भय�ुका स�ब�धमा उ�लेख 

ग�रएको छ। बाल-अ�भय�ुह�लाई वय�कह�बाट अलग रािखने कुरा उ�लेख ग�रएको छ। ती 

�यव�थाह�लाई बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८० को धारा ३७(ग) मा बालबा�लकाको सव��म 

�हतसमेतलाई �व�ततृ �पमा समे�टएको छ। �वशेषतः �वत��ताबाट वि�त बालबा�लकालाई �नजको 

सव�पर� �हतको ला�ग बाहेक अ�य अव�थामा वय�क �यि�बाट छु�ै रािखने भ� े �यव�था रहेको 

पाइ�छ।  

 

(ग) कानूनी सहायता पाउने अ�धकार 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धको धारा ३७(घ) को �यव�थाले �वत��ताबाट वि�त ��येक 

बालबा�लकालाई कानूनी वा अ�य उपय�ु सहयोग पाउने कुरा अ�धकारको �पमा उ�लेख गरेको छ। 

महासि�धमा कुनै अदालत वा अ�य स�म �वत�� र �न�प� अ�धकार�सम� आ�नो �वत��ता वि�त गन� 

���याको वैधताको बारे उजरु� �दने अ�धकारको प�न �यव�था ग�रएको छ। यो �यव�थालाई नाग�रक 

तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�,१९६६ को धारा १४(३)(घ) मा प�न �प�सँग 

खलुाइएको पाइ�छ। उ� धाराको �ावधानले आ�नो उपि�थ�तमा सनुवुाइ हनुे तथा आफू �वयंले रोजेको 

कानूनी सहायतामाफ� त ��तर�ा गन� र कानूनी सहायता नभएको अव�थामा यस अ�धकारको जानकार� 
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पाउन ेकानूनी सहायता आव�यकता भएको तर आ�थ�क अभाव रहेछ भने प�न कानूनी सहायता पाउन े

कुरालाई स�ुनि�त गरेको छ। नेपालको स�दभ� हेदा� असमथ� प�लाई �नःश�ुक कानूनी सहायता पाउने 

हकलाई मौ�लक हकको �पमा �वीकार ग�रएको छ। बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा १९ 

ले कानून�यवसायी नभएको बालबा�लकाको म�ुाको कारबाइ र �कनारा नहनुे �यव�था गरेको �थयो भने 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २५(ङ) मा �नःश�ु क कानूनी सहायता तथा 

आव�यकताअनसुार मनोसामािजक परामश� सेवा पाउन ेर चाहेमा अल� गै कानून � यवसायी रा� न पाउन ेएवं 

दफा २६(ख) मा आफू�व�� लागेको आरोपको ��तर�ाको ला�ग त�काल �नःश�ु क कानूनी सहायता र 

अ� य आव�यक सहयोग �ा� त गन�समेतका अ�धकारह� अनसु� धानको �मदेिख नै �ा� त गन�स�ने � यव�था 

छ।  

 

(घ) �नद��षताको अनमुानको अ�धकार 

कुनै प�न अपराधको अ�भयोग लागेको �यि�लाई �नजको कसरु �मािणत नहुँदास�म �नद�ष मा�ुपन� 

फौजदार� �यायको सव�मा�य �स�ा�त हो। यस �स�ा�तलाई नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा���य ��त�ाप�को धारा १४(२) मा उ�लेख ग�रएको छ। सो धारामा फौजदार� कसरुको आरोप 

लागेका ��येक �यि�लाई कानूनबमोिजम दोषी �मािणत नभएस�म �नद�ष भएको अनमुान ग�रपाउन े

अ�धकार हनुेछ भ� े �यव�था ग�रएको छ। कानून�ारा दोषी सा�वत नह�ुेल �नद�ष अनमुान गन� भनी 

फौजदार� कानूनको उ�ल�न गरेको आरोप लागेका वा अ�भय�ु बनाइएका कुनै प�न बालबा�लकालाई यो 

हकको ��याभ�ूत गराइएको छ।24 नेपालको स�दभ�मा हेदा� कुनै अ�भयोग लागेको �यि�लाई �नजले गरेको 

कसरु �मािणत नभएस�म कसरुदार मा�नन ेछैन भ� े�यव�था नेपालको स�वधानले मौ�लक हकका �पमा 

नै ��याभतू गरेको छ।  

 

२ .१.७ बाल�यायस�ब�धी अ�तरा���य द�ताबेजह�  

बालबा�लकाले अपराध गद�नन ्ग�ती गद�छन।् ग�ती सधुार गन� स�क�छ। यसलाई अपराध मा�ननहु�ु। 

समिुचत वातावरण �दन स�कएमा बालबा�लकालाई सिजलैसँग सधुान� स�क�छ। �यसैले, उनीह� �य�तो 

अपकाय�मा ला�नकुो कारकत�व प�ा लगाई सधुारका उपायह� अवल�बन गर� समाजमा पनु�थापना 

गनु�पछ� भ� े कुरालाई ���गतगर� वय�कलाई लागू हनुे पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�भ�दा छु�ै 

�क�समको �याय�णाल�को �वकास भएको हो। यस �क�समको छु�ै बाल�याय�णाल�को स�ुआत संय�ु 

रा�य अमे�रकाबाट भएको देिख�छ। अ�तरा���य स�ठनको स�दभ�मा हेदा� सन ् १९२४ मा �लग अफ 

नेशनले बालबा�लकाका �व�भ� अ�धकार र �यस��त वय�क �यि�को दा�य�वका कुरासमेत समावेश 

भएको एउटा द�ताबेजलाई �वीकार गरेको �थयो। यसैलाई बालअ�धकारस�ब�धी प�हलो घोषणाप� मा� े

ग�र�छ। त�प�ात ् सन ् १९४८ मा जार� भएको मानवअ�धकारको �व��यापी घोषणाप�, १९४८ मा 

 
24 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ४०(२)(ख)(१)। 
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प�हलो पटक बालबा�लकाको अ�धकारलाई मानवअ�धकारको 25  �पमा �वीकार ग�रएको पाइ�छ। सन ्

१९५९ मा संय�ु रा�स�को दो�ो घोषणाप�मा बालबा�लकालाई �वशेष हेरचाह र संर�ण तथा ज�मनपूुव� 

र जि�मएप�छ प�न �वशेष कानूनी संर�ण हनुपुन� कुरालाई जोड �दएको �थयो। �यसको अलावा संय�ु 

रा�स�अ�तग�तका �व�भ� कानूनी द�ताबेजह�मा बाल�यायसँग स�बि�धत �व�भ� संर�णा�मक �यव�थाह� 

भएको पाइ�छ।  

 

बाल�यायका स�ब�धमा मूलतः बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ नै मह�वपूण� द�ताबेज हो। 

बाल�याय �शासनलाई थप �भावकार� बनाउन र उ� महासि�धमा भएका �यव�थालाई �प� गर� 

काया��वयनमा लैजाने �ममा संय�ु रा�स�बाट पा�रत भएका ��तावह� प�न मह�वपूण� मा�न�छन।् 

बाल�याय �शासनको �े�मा �वत��ताबाट वि�त बालबा�लकाको ला�ग संर�ण गन� संय�ु रा�स�ीय 

�नयमावल� प�न एउटा मह�वपूण� अ�तरा���य द�ताबेज हो। �यसैगर�, गैर�हरासतीय उपायस�ब�धी संय�ु 

रा�स�ीय �यूनतम मापद�डको �नयमावल� प�न बाल�यायसँग स�बि�धत द�ताबेज हो। ती द�ताबेजका 

�यव�थाह�लाई यहाँ सं�ेपमा उ�लेख ग�रएको छः 

 

(१) बाल�याय �शासनका ला�ग संय�ु रा�स�ीय �यूनतम मापद�डको �नयमावल�, (१९८५) बेइिज� 

�नयमावल� 

संय�ु रा�स�ीय महासभा�ारा १९८५ नोभे�बर २९ मा जार� भएको यस �नयमको मूलभूत ल�य भनेको 

कानूनअ�तग�त ह�त�ेप गन� आव�यकतालाई घटाउने र कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको हकमा 

�भावकार�, �व�छ र मानवीय�पले �यवहार गन� भ� ेरहेको छ। सो ल�य हा�सल गन� �योजनको ला�ग 

यो �नयमावल�मा बाल�यायको स�दभ�मा मूलत :देहायका कुराह�को �यव�था ग�रएको छः 

(क) आपरा�धक दा�य�व र उमेर  

बाल�याय �शासनमा फौजदार� दा�य�व वहन गनु�पन� उमेरको मह�वपूण� भ�ूमका रहेको ह�ुछ। यस 

�नयमावल�ले क�त उमेर पगेुको �यि�ले आपरा�धक दा�य�व वहन गनु�पन� भ� ेस�ब�धमा �नि�त उमेर 

�कटान गरेको छैन। तथा�प, बेईिजङ �नयमावल�को �नयम ४.१ मा बालबा�लकाको उमेर �नधा�रण गदा� 

उ� वेगा�मक, मान�सक र बौ��क प�रप�वता ज�ता त�यलाई �यानमा रा�पुन� तर �यादै कम उमेर 

तहबाट �नधा�रण ग�रनेछैन भ� े�यव�था रहेको छ।  

  

(ख) बाल �ब�याइँकता�का अ�धकार  

फौजदार� �याय�णाल�मा अ�भय�ुह�लाई �ा� हनुे अ�धकारह� बाल �ब�याइँकता� बालबा�लकालाई प�न 

�ा� ह�ुछन।् ती अ�धकारको अलावा बेइिजङ �नयमावल�को �नयम 7 र 8 मा उ�लेख गरेका देहायका 

अ�धकारह� प�न बाल �ब�याइँकता�लाई �ा� ह�ुछन ्: 

 
25 मानवअ�धकारको �व��यापी घोषणाप�, १९४८ धारा २५(२) अनसुार आमा र िशशलुाई �बशेष �याहार र सहायता पाउन े

अ�धकार छ। �बवाहभै वा नभई ज�मकेा स�पूण� बालबा�लकाले समान सामािजक संर�ण पाउन ेछन।्  
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 �नद��षताको अनमुान गन� अ�धकार, 

 आफूमा�थ लगाइएको अ�भयोगको बारेमा सूिचत हनुे अ�धकार, 

 मौन ब�न पाउने अ�धकार, 

 कानूनी परामश�को अ�धकार, 

 सा�ीको पर��ण र िजरह गन� अ�धकार, 

 पनुरावेदन गन� पाउने अ�धकार, 

 गोपनीयताको संर�णको अ�धकार, 

 

(ग) �दशा�तर  

कानूनको �ववादमा परेको बालबा�लकालाई औपचा�रक फौजदार� �याय�णाल�को �सल�सलाब� ���या र 

थनुाबाट बा�हर लैजाने ���या �दशा�तर हो। यो बालबा�लकालाई आफूले गरेको �ब�याइँ वा ग�तीको 

दा�य�वबोध गराई सधुान� वैकि�पक त�रका हो। बेइिजङ �नयमावल�को �नयम ११ मा यसस�ब�धी 

�यव�था ग�रएको छ। उ� �नयममा उपय�ु भएस�म स�म अ�धकार��ारा औपचा�रक पपु�� गन� 

���यातफ�  नलागी बालकसरुलाई स�हा�ने कुरामा �वचार ग�रने �यव�था रहेको छ। �यसैगर�, बाल 

�ब�याइँकता�को म�ुा हेन� �हर� अ�भयोजनकता� वा अ�य �नकायले औपचा�रक सनुवुाइको उपचार�वना नै ती 

�नकायको तज�वजमा य�ता कुराको �नपटारा गन� सश� त�ुयाउने कुरा प�न सो �नयमावल�को �नयम 

११.२ मा उ�लेख ग�रएको छ। कारबाह�को ���यामा बाबआुमा वा संर�कको सहभा�गताको 

अ�धकारलगायतका बाल�यायसँग स�बि�धत �व�भ� अ�धकारको बारेमा प�न �यव�था ग�रएको छ।  

 

(२) �वत��ताबाट वि�त बालबा�लकाको संर�णस�ब�धी संय�ु रा�स�ीय �नयमावल�, १९९० 

बाल�याय �शासनको �े�मा ��ततु �नयमावल� संय�ु रा�स�को महासभाको १४ �डसे�बर १९९० को 

��ताव नं. ४५/११३ �ारा पा�रत ग�रएको हो। यो �नयमावल� �याय�णाल�ले बाल �ब�याइँकता�ह�को 

अ�धकार तथा सरु�ा कायम रा� ेर उनीह�को शार��रक तथा मान�सक �हत �व��न गन� कुरालाई �वशेष 

जोड �दइएको छ। यो �नयमावल� कैद सजायलाई छनौटको अि�तम �वक�पको �पमा �योग ग�रनपुछ� 

भ� ेमूल उ�े�यका साथ लागू भएको हो।  

(क) �नयमावल�को ��े र �योग  

यस �नयमावल�ले बाल �ब�याइँकता� भ�ाले १८ वष�भ�दा म�ुनका कानूनको �ववादमा परेका मानवलाई 

जनाउने, बालबा�लकालाई �नजको �वत��ताबाट वि�त गन� अनमु�त �दन नहनुे र उमेरको हद कानून�ारा 

तो�कनपुन� कुरामा जोड �दएको छ। �ब�याइँकता� बालबा�लकाको �वत��ताबाट वि�त गदा� �नजको 

मानवअ�धकारको स�मान स�ुनि�त हनुे अव�था र प�रवेश बनाईनपुन�। �वत��ताबाट वि�त �ब�याइँकता� 

बालबा�लकालाई अ�तरा���य कानूनअ�तग�तका नाग�रक अ�धकार‚ आ�थ�क अ�धकार‚ राजनी�तक अ�धकार 

तथा सामािजक र सां�कृ�तक अ�धकारबाट वि�त नग�रने। यो �नयमावल� �ब�याइँकता�लाई रािखन ेसबै 

�क�सम र �व�पका थनुागत स�ुवधाह�मा लागू हनु े� यव�था छ।  

 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

75 

 

(ख) प�ाउअ�तग�त वा पपु��को ��त�ारत बाल �ब�याइँकता�लाई ग�रने �यवहार  

कुनै कसरु गरेको आरोपमा प�ाउ परेका अनसु�धानको �ममा थ�ुनएका बाल �ब�याइँकता�लाई �नद�ष 

मा�ननेछ र तदन�ुप �यवहार ग�रनेछ। स�भव भएस�म पपु��पूव� थनुामा रािखन ेछैन। थनुाको वैकि�पक 

उपायको अवल�बन गन� अपवादको �पमा मा�ै थनुामा रािखने छ। थनुामा रा�पुदा� थनुाको अव�ध छोटो 

बनाउन म�ुाको कारबाह� सवा��धक �छटोछ�रतो बनाउन बाल अदालत र अनसु�धान �नकायले उ�च 

�ाथ�मकता �दने छन।् बाल �ब�याइँकता�लाई अ�य थनुवुासँग एकै ठाउँ नराखी अल�गै रािखनेछ। 

�ब�याइँकता� बालबा�लकालाई कानूनी परामश�को अ�धकार हनुे र उपल�ध भएस�म �न:श�ुक कानूनी सेवा 

�ा� गन� उनीह�का कानूनी स�लाहकारसँग �नय�मत�पमा स�ार स�पक�  गन� स�म बनाइनेछ। र, य�तो 

स� चारमा गोपनीयता र �व��तता स�ुनि�त ग�रनेछ। स�भव भएस�म बाल �ब�याइँकता�लाई उनीह�का 

इ�छाअनसुार पा�र��मक पाउनेगर� काम र पढाइको �नर�तरता तथा ता�लमको अवसर उपल�ध 

गराउनपुछ� भ� ेकुरा प�न यस �नयमावल�मा उ�लेख ग�रएको छ। यसका अ�त�र� उ� �नयमावल�मा 

बाल �ब�याइँकता�को स�ुवधा �यव�थापनको ला�ग भौ�तक वातावरण र बसोबास‚ िश�ा, �यावसा�यक 

ता�लम र काम‚ मनोर�नन, धा�म�क र आ�याि�मक सेवा‚ �वा��योपचार सेवा पया�� मा�ामा पाउन ेबाल 

�ब�याइँकता�को �वा��य ि�थ�तबारे जानकार� �लने‚ बाल �ब�याइँकता�लाई पया�� स�ारस�पक� को स�ुनि�तता 

हनुे‚ कुनै प�न �योजनको ला�ग बलको �योग र ब�देजका सामानको �चलनमा ��तब�ध लगाउने‚ 

शार��रक सजाय‚ कालकोठर�मा रा�‚े एका�त थनुा वा मान�सक र शार��रक �वा��यमा असर पन� खालको 

अनशुासना�मक उपायह� प�न �नषे�धत ग�रएको छ।  

 

(३) बाल �ब�याइँ रोकथामको ला�ग संय�ु रा�स�ीय माग�दश�न, १९९० (�रयाद माग�दश�न) 

संय�ु रा�स�को महासभाबाट १९९० �डसे�बर १४ मा ��ताव नं. ४५/११२ �ारा घोषणा गर� जार� 

ग�रएको बाल �ब�याइँको रोकथामस�ब�धी रा�स�ीय माग�दश�नलाई �रयाद माग�दश�न प�न भ� ेग�र�छ। 

�कशोर�कशोर�ह�लाई कानूनस�मत समाज उपयोगी ��याकलापमा सामेल गराएर समाज र जीवन���तफ�  

मानवीय अ�भमखुीकरणको अवल�बन गरेर गैरअपराधमूलक ���भाव �वकास गन� स�छन।् �यसैले बाल 

�ब�याइँको रोकथाम समाजमा अपराध रोकथामको अ�याव�यक प� हो। यसको रोकथामको ला�ग 

�वशेषगर� कुनै प�न �नकाय �थापना नभएका ठाउँमा समदुायमा आधा�रत सेवा र काय��मको आयोजना 

ग�रनपुद�छ। यस माग�दश�नमा भएका �यव�थाह�माः 

(क) बाल �ब�याइँ रोकथामस�ब�धी �यव�था  

�रयाद माग�दश�नले बाल �ब�याइँ रोकथामको ला�ग सरकारका सबै तहमा �यापक�पमा रोकथामका 

योजनाह� सं�थागत ग�रनपुछ�, भ�दछ। �य�ता योजना बनाउँदा �न�न कुराह� समावेश ग�रनपुन� भनी 

उ�लेख ग�रएको छ : 

 सम�याको गहन �व�षेण‚ काय��म‚ सेवा‚ स�ुवधा र �ोतसाधनको �ववरण‚ 

 रोकथाममा संल�न �नकायह� र कम�चार�ह�को �प� र प�रभा�षत उ�रदा�य�व‚ 

 रोकथामको �यासको ला�ग सरकार� तथा गैरसरकार� �नकायबीचको सम�वयको ला�ग संय��, 
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 �ब�याइँ गन� स�भावनालाइ� �भावकार� �पमा घटाउने �व�ध,  

 सो काय��ममा बहृत ्समदुायको संल�नता, 

 �ब�याइँ रोकथाम गन� नी�त तथा ���यामा यवुाह�को संल�नता।  

 

(ख) कानूनी �यव�था र बाल�याय �शासन  

यस माग�दश�नमा सबै �कशोर�कशोर�ह�को अ�धकार र �हत �व��न गन� सरकारले �वशेष कानून जार� गर� 

लागू गनु�पन� �यव�था ग�रएको छ। सो कानूनमा देहायका कुराह� समावेश ग�रनपुन� कुरा प�न उ�लेख 

ग�रएको छ: 

 द�ुय�वहार‚ शोषण र आपरा�धक ��याकलापमा बालबा�लका र �कशोर�कशोर�ह�को �योगलाई रो�न े

कानून बनाई लागू गनु�पन�‚ 

 बालबा�लका वा �कशोर�कशोर�ह�लाई घर‚ �व�ालय वा अ�य कुनै सं�थामा कठोर वा अपमानजनक 

सजायको भागीदार बनाउन नहनुे‚  

 बालबा�लकाको ह�तयारस�मको पहुँचलाई �नय��ण गन� र रोक लगाउने‚ 

 बालअ�धकारको स�ुनि�त गन� अ�ब�ुस�यानको काया�लय वा य�तै अ�य �वत�� �नकायको �थापना 

गन�‚ 

 लागूऔषधको द�ुपयोग गन� र लागूऔषध ओसारपसार गन� बालबा�लकालाई रोक लगाउने, 

 �कशोर�कशोर�को �वशेष आव�यकतालाई स�बोधन गन� कानून काया��वयन अ�धकार� तथा 

कम�चार�लाई �िशि�त गराई �या�यक �णाल�बाटै �कशोर�कशोर�ह�लाई �दशा�तर गन� स�भव 

भएस�मका काय��म गन� स�ब�धमा कम�चार�मा �ान हनुपुन�। �यसको ला�ग कम�चार�ह�लाई �वशेष 

ता�लम �दान ग�रनपुन�।  

 

मा�थ लेिखएका �ावधानको अ�त�र� बालबा�लकालाई सामािजक�करणको मा�यमबाट बाल �ब�याइँ 

रोकथाममूलक काय��म गन�‚ सरकारले सबै बालबा�लका तथा �कशोर�कशोर�ह�लाई साव�ज�नक िश�ा 

सलुभ गराउने दा�य�व �लन‚े रा��य र अ�तरा���य �व�वध �ोतह�का सूचना र साम�ीमा 

�कशोर�कशोर�ह�को पहुँचलाई स�ुनि�त गन� आमस�ार मा�यमलाई �ो�सा�हत ग�रनपुन�‚ सरकार� 

�नकायह�ले �कशोर�कशोर�ह�का �न�म� बनेका योजना र काय��मलाई उ�च �ाथ�मकता 

�दनपुन�लगायतका �यव�था ग�रएको पाइ�छ।  

 

(४) फौजदार� �याय�णाल�मा बालबा�लकास�ब�धी काय�मूलक माग�दश�न‚ १९९७  

संय�ु रा�स�को महासभाको १९९५ �डसे�बर २२ को �याय �शासनमा मानवअ�धकारस�ब�धी 

स��पलेख ५०/१८२‚ बाल�याय �शासनस�ब�धी १९९६ जलुाई २३ को स��पलेख १९९६/१३ 

लगायतका मानवअ�धकार र बाल�याय �शासनसँग स�ब� �व�भ� ��तावह�को प�ृभ�ूममा यो माग�दश�न 

तयार ग�रएको हो। बाल�यायमा अ�तरा���य मापद�डको �भावकार� �योग तथा �चलन र �व��न गन� 

उ�े�यले १९९७ फे�अुर� २३ देिख २५ स�मको �वशेष� समूहको �भयना बैठकबाट �व�तार ग�रएको 
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हो। यस स��पलेखमा बाल�यायको हकमा बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ का �ावधानको 

काया��वयनमा माग�दश�नको �योगको ला�ग आ�हान ग�रएको छ।  

 

यो माग�दश�नले बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को बाल�यायस�ब�धी �ावधानको पूण� काया��वयन 

तथा बाल�यायस�ब�धी संय�ु रा�स�ीय मापद�ड तथा ��तमानह�को �भावकार� �योग तथा �चलन 

गराउने उ�े�य �लएको छ। यसले बाल�यायका �े�को रा��य �मता तथा पूवा�धारको स�ुढ�करणका 

ला�ग संय�ु रा�स�ीय अपराध �नवारण तथा फौजदार� �याय काय��मलगायत �ा�व�धक सहयोग गन� 

सद�य रा�ह�लाई यो माग�दश�न कसर� काया��वयन गन� भ� े स�ब�धमा अनसूुचीको �यव�था ग�रएको 

छ। सो अनसूुचीमा माग�दश�नका ल�य र माग�दश�नको �योग गदा� �वचार प�ु याउनपुन� प�‚ मापद�ड तथा 

��तमानह�को �योग तथा �चलनको योजना‚ पी�डत तथा सा�ी बालब�लकासँग सरोकार रा� े

योजनालगायतका कुराह� समे�टएको छ।  

 

(५) अपराधका पी�डत तथा सा�ी बालबा�लका संल�न रहेका मा�मलामा �यायस�ब�धी माग�दश�न‚ २००५ 

संय�ु रा�स�ीय आ�थ�क तथा सामािजक प�रष�ले अपराधको रोकथाम र फौजदार� �यायमा संय�ु 

रा�स�ीय मापद�ड तथा ��तमानह�को �योग र �चलनमा �व��न गन� महासिचवलाई स�बोधन ग�रएको 

१९९६ जलुाई २३ को स��पलेख‚ अपराधका पी�डत तथा सा�ी बालबा�लकाका ला�ग �यायस�ब�धी 

माग�दश�न �वषयक‚ २००४ जलुाई २१ को स��पलेख २००४/२७ लगायतका बालअ�धकारसँग 

स�बि�धत अ�य द�ताबेजसमेतको प�ृभ�ूममा यो माग�दश�न तयार पा�रएको छ।  

 

यो माग�दश�न फौजदार� �याय�णाल�मा पी�डत तथा सा�ी बालबा�लकाको संर�ण बढाउन सद�य रा�लाई 

टेवा �दने उपयोगी ढाँचाको �पमा रहेको छ। माग�दश�नलाई उपय�ु भएस�म फौजदार� �याय���यामा 

अपराधपी�डत वा सा�ी रहेका बालबा�लकाका ला�ग कानून‚ काय��व�ध नी�त र अ�यासको �वकास एवं 

�योगमा �याउन सद�य रा�लाई आम��ण ग�रएको छ। यस माग�दश�नसँग अनसूुचीमा हरेक 

बालबा�लकाको मया�दा‚ �व�छ र समानतापूण� �यवहारको हक‚ बालबा�लकाको सव��म �हत तथा 

सहभा�गताको अ�धकारलगायतका �स�ा�तको उ�लेख ग�रएको छ। �यसैगर�, पी�डत तथा सा�ीका �पमा 

रहेका बालबा�लकाको प�रभाषा गद� अपराधपी�डत र सा�ी रहेका १८ वष�म�ुनका यवुा तथा बालबा�लका 

भनी उ�लेख ग�रएको छ। पी�डत तथा सा�ी बालबा�लकालाई मया�दापूण� र सहानभु�ुतपूण� �यवहार पाउने 

अ�धकार, भेदभावबाट जोगाउने गर� बालबा�लकाले �याय ���यामा सहज पहुँच पाउन े अ�धकार‚ �याय 

���यामा ससुिुचत हनु पाउँने अ�धकार‚ ता�लम �ा� पेसाकम� वा �यवसायीबाट �भावकार� सहायता पाउने 

अ�धकार‚ गोपनीयताको अ�धकार‚ �याय���यामा कठोरताबाट संर�णको अ�धकार‚ �नभ�यताको अ�धकार‚ 

प�रपूरणको अ�धकारलगायतका �वशेष अ�धकार र �तनको काया��वयनमा �वशेष जोड �दइएको छ। 
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(६) गैर�हरासतीय उपायस�ब�धी संय�ु रा�स�ीय �यूनतम मापद�डको �नयमावल�, १९९० (टो�कयो 

�नयमावल�) 

यो �नयमावल� रा�स�को महासभाबाट १९९० �डसे�बर १४ मा ��ताव नं. ४५/११० �ारा पा�रत 

ग�रएको हो। �यूनतम मापद�डको �नयमह� गैर�हरासतीय उपायको �व��न गन� र कैद सजायको 

�वक�पको भागीदार �यि�ह�को �यूनतम सरु�ाह� उपल�ध गराउने‚ फौजदार� �यायमा खासगर� 

कसरुदारलाई ग�रन े�यवहार र कसरुदारको समाज��त रहने उ�रदा�य�व बहन गराउने‚ सद�य रा�ह�ले 

आ�नो कानूनी�णाल�मा कसरुदारलाई हनुे कैदसजायको �योगलाई घटाई कैदको स�ा अ�य उपाय 

अवल�बन गन� र कसरुदारको पनु�था�पनालाई सघाउ प�ुने खालका फौजदार� �यायका नी�त अवल�बन गन� 

उ�े�यले बनाइएको हो। यो �नयमावल� बालबा�लका‚ वय�कलगायत सबैलाई समान �पमा लागू हनुे भए 

ताप�न बाल�यायसँग स�ब� अ�य द�ताबेजका अ�धकांश कुराह�लाई ��ततु �नयमावल�मा समावेश 

ग�रएको हुँदा बाल�यायका �े�मा यो �यव�था �वशेष आक�ष�त हनुे देिख�छ। यस �नयावल�का सा�द�भ�क 

�ावधानह� फौजदार� �याय �शासनको अ�भयोजन पपु�� वा सजाय काया��वयनलगायतका सबै चरणमा 

लागू ह�ुछन।् ��ततु �नयमावल�मा भएका म�ुय÷म�ुय �यव�थाको चचा� देहायअनसुार ग�रएको छ:  

(क) गैर�हरासतीय उपाय अवल�बन ग�रने ��े  

 यस �नयमावल�का सा�द�भ�क �ावधानह� अ�भयोजनको चरणका आश��त �यि�‚ पपु��को चरणको 

अ�भय�ु र दोषी ठहर भएको कसरुदारलगायत सबैलाई लागू ह�ुछ। यसको �यव�था बालबा�लका 

तथा वय�क सबै �यि�ह�मा समान �पमा लागू ह�ुछ।  

 यस �नयमका �यव�थाह� जातजा�त‚ वण�‚ �ल�‚ उमेर‚ भाषा‚ धम�‚ राजनी�तक वा अ�य �वचार रा��य 

वा सामािजक उ�प�त‚ स�प�त ज�म वा अ�य है�सयतका आधारमा कुनै भेदभाव नराखी समान �पमा 

लागू ह�ुछ।  

 गैर�हरासतीय उपायको �नद��डीकरण र �नरपराधीकरणलाई अ�भयानको �पमा अगा�ड बढाउनपुद�छ, 

यसमा अ�ुश लगाउने वा �वल�ब गन� गनु�हुँदैन।  

 कानूनको शासन र सरु�ाको आधारमा अपराधीह�लाई औपचा�रक कारबाह� अदालतबाट पपु�� 

गन�तफ�  सकेस�म कम लैजाने �यव�था ग�रनपुद�छ।  

 गैर�हरासतीय उपायको �वकासलाई उ���ेरत‚ अ�भ��ेरत र �यवि�थत ग�रनपुद�छ।  

 

(ख) कानूनी �यव�था 

यस �नयमले गैर�हरासतीय उपायह�को स�ुवात प�रभाषा र लागू गन� काय� कानून�ारा न ै �यवि�थत 

ग�रनपुन� कुरामा जोड �दएको छ। गैर�हरासतीय उपाय लागू गन� स�ब�धमा कसरुको �कृ�त र गा�भीय�ता, 

कसरुदारको �यि��व, प�ृभ�ूम‚ सजायको उ�े�यलाई प�रलि�त गर� पी�डतका अ�धकारलाई �वचार गर� 

�ववेकस�मत मू�या�नको आधारमा �वक�पको छनौट ग�रनपुन� कुरामा जोड �दइएको छ। तज�वजी 

अ�धकारको �योग गदा� �व�धको शासनअनसुार गनु�पन� कुरा उ�लेख ग�रएको छ। �यसैगर�, गैर�हरासतीय 

उपायह� �योग गदा� कसरुदारको गोपनीयताको अ�धकार सरह स�मान ग�रनपुद�छ।  
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(ग) पपु�� पूव�को अव�था 

कानूनी �यव�थाको अनकूुल भएस�म समाजको संर�ण, अपराध रोकथाम वा कानूनको स�मान र 

पी�डतको अ�धकारको �व��नको �न�म� म�ुाको कारबाह� अगा�ड बढाउन उपय�ु छैन भ� े देिखएमा 

�हर� वा अ�भयोजनकता�ल कसरुदारलाई छुटकारा �दन स�न े अ�धकार हनुे � यव�था छ। सो कुराको 

�योजनका ला�ग काय��व�ध �नयमह� �वक�सत ग�रनपुन� ह�ुछ। साना�तना म�ुामा भने उपय�ुताको 

आधारमा गैर�हरासतीय उपायको अवल�बन गन� अ�धकार अ�भयोजनकता�मा हनुेछ, भ�नएको छ। आरो�पत 

कसरुदारको अनसु�धान तथा समाज र पी�डतको संर�णलाईसमेत ���गत गर� पपु��भ�दा प�हले थनुामा 

राखेर कारबाइ ग�रने �यव�था अि�तम �वक�पको �पमा मा�ै �योग ग�रने कुरासमेत उ�लेख छ।  

 

(घ) पपु�� र सजायको अव�था 

�या�यक अ�धकार�ले पपु��को अव�थामा र सजाय गदा�को अव�थामा स�भव भएस�म कसरुदारको 

स�ब�धमा सामािजक जाँचबझु ��तवेदन �वयं �हण गन� स�नेछन।् सो ��तवेदनमा कसरुदारको हालको 

कसरु र �नजको कसरु गराइको �व�पसँग सा�द�भ�क कुरा खुलाइएको हनुपुछ�। �या�यक अ�धकार�ले म�ुा 

�नण�य गदा� कसरुदारको स�ब�धमा �वक�पको छनौट गदा� अपराध गन�को समाजमा पनु�था�पना गदा� 

समाजको सरु�ा‚ पी�डतको �हतसमेतलाई �वचार गर� �वक�पको खोजी गनु�पद�छ। �वक�पको खोजी गदा� 

देहायका त�रका अपनाउन स�कन ेकुरा यस �नयमावल�मा उ�लेख ग�रएको छ:  

 न�सहत �दने‚ सचेत गराउने‚ चेतावनी �दने ज�ता मौिखक द�ड 

 ससत� �रहाइ, 

 आ�थ�क द�ड, 

 सजाय �नल�बन वा सजाय �थगन, 

 �ोवेशन र �या�यक सपु�रवे�ण, 

 समदुायमा सेवा गन� आदेश, 

 हािजर जमानीमा छा�ने, 

 घरमा नै ब�ने आदेश, 

 मा�थ उि�लिखत उपायका अ�य �मि�त �प।  

 

(ङ) गैर�हरासतीय उपायको काया��वयन 

गैर�हरासतीय उपायको सफलताको �न�म� काया��वयन प�मा �वशेष जोड �दइएको छ। यसको ला�ग 

सपु�रवे�णको मा�यमबाट अपराध घटाउने‚ कसरुदारलाई समाजमा पनु�था��पत गराउने र पनुप�राध गन�बाट 

रो�ने काय� गनु�पन� भ�लेगायतका �व�भ� कुराह� उ�लेख ग�रएको छ।  
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(७) फौजदार� �यायमा पनु�था�पक�य �यायका काय��मह�को �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�त, २००२ 

(माग�िच�) (संय�ु रा�स�को आ�थ�क तथा सामािजक प�रष�) 

�व�का �व�भ� कानून�णाल� अपनाउने देशह�मा पनु�था�पक�य �यायको ब�दो �योगलाई �यवि�थत गन�, 

यसको �योगमा एक�पता �याउन, स�ब� प�ह�को �हतको संर�ण गन� र यो ���याको गलत �योग 

नहोस ्भ� ेउ�े�यले संय�ु रा�स�को आ�थ�क तथा सामािजक प�रष�ले फौजदार� मा�मलामा पनु�था�पक�य 

�या�यक काय��मको �योगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�त, २००२26 को घोषणा गरेको हो। यो आधारभतू 

�स�ा�तले पनु�था�पक�य �यायको �योगका सीमाह� �नधा�रण गनु�का साथै सद�य रा�ह�लाई पनु�था�पक�य 

�यायका ���यामा संल�न हनुे प�ह�को संर�णका उपायह�को �सफा�रससमेत गरेको पाइ�छ।27  

 

(८) पनु�था�पक�य बाल�यायस�ब�धी �लमा घोषणाप�, २००९ 

बाल�याय�णाल�मा पनु�था�पक�य �यायका ���यालाई काया��वयन गन�का ला�ग सझुावह� �दने उ�े�यले 

पे�को �लमाबाट पनु�था�पक�य बाल�यायस�ब�धी घोषणाप�, २००९ मा जार� ग�रएको छ। यस 

घोषणाप�मा �व�भ� �वषयगत �े�का बाल�यायसँग स�ब� �नकायह�का ला�ग सझुावह� �दइएको छ। 

�वशेषगर� संय�ु रा�स�ीय बालअ�धकार स�म�त, बाल�यायस�ब�धी अ�त�न�काय संय��, 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धका प�रा�ह�, UNODC र UNICEF लाई देहायका सझुावह� �दएको 

छः28 

 बाल�याय �शासनको सबै चरणमा पनु�था�पक�य �याय ���यालाई समायोजन गन�,  

 पनु�था�पक�य �याय काय��मको �वकास तथा लागू गन� आव�यक �ा�व�धक सहयोग गन�,  

 बाल�यायको �वकास र �योग गन�को �न�म� �ा�व�धक सहयोग गन�,  

 पनु�था�पक�य बाल�याय नी�तको �कृ�त तथा पी�डत, पीडक र समाजलाई यसको फाइदाबारे �थानीय 

स�ारमा�यममाफ� त सव�साधारणलाई ससूुिचत गराउन,  

 पनु�था�पक�य बाल�यायलाई रा��यापी बनाउन,  

 सडक बालबा�लकालगायत जोिखममा रहेका बालबा�लकाको दै�नक अव�था, �तनका सम�या र 

आव�यकताह�का साथै अ�य �कशोर�कशोर� र बालबा�लका जो �गरोहह�, सश� समूह वा अध�स��नक 

समूहमा संल�न �वशेष �यान �दन,  

 बाल�याय �शासनमा संल�न सबै म�ुय सरोकारवालालाई पया�� तथा �नर�तर ता�लमह�को तजु�मा 

�वकास र आयोजना गन�,  

 
26 Resolution 2002\12,E\2002\INF\2\ Add. 2, Par. 2, 3 & 4 
27 यस आधारभतू �स�ा�तको पूण�पाठ अनसूुिच १ मा समावेश ग�रएको छ। साथै, प�र�छेद ६ मा पनु�थापक�य �यायस�ब�धी 

आलेखमा �व�ततृ �पमा उ�लेख ग�रएको छ।  
28 घोषणाप�को पूण�पाठ अनसूुिच २ मा समावेश ग�रएको छ।साथै, प�र�छेद ६.४ मा पनु�थापक�य �यायस�ब�धी आलेखमा 

�व�ततृ�पमा उ�लेख ग�रएको छ। 
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 बाल �ब�याइँ तथा यसको स�बोधनका उपायस�ब�धी नी�त�नमा�णमा सहयोगका ला�ग स�ुयवि�थत 

�पमा त�यको स�लन गन�,  

 �व�भ�र पनु�था�पक�य बाल�यायका �े�ीय प�रयोजनाह�को �ार�भ गनु�का साथै उ� प�रयोजनाह�को 

�वकास र काया��वयनको ला�ग सहयोग गन�।  

 

(९) दि�ण एिशयाल� ��ेीय महासि�धह�  

(क) वे�याविृ�को ला�ग म�हला तथा बालबा�लकाको िजउ मा�ने बे�ने काम रोकथाम गन� र सो�व�� स�ष� 

गन� स�ब�धमा �यव�था भएको साक�  महासि�ध, २००२ 

मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार एक बहआुया�मक, बह�ुे�गत एवं �व��यापी सम�या हो। यसलाई 

जघ�य अपराधको �पमा �लइ�छ र नेपाल प�न यस सम�याबाट अछुतो छैन। कुनै न कुन ै�पमा शोषण 

गन� वा मनुाफा कमाउन ेउ�े�यले �लोभनमा पार�, झ�ुाई, डर�ास देखाई कुनै प�न �यि�लाई उसको 

इ�छा�वप�रत जबर�ज�ती कुनै प�न काय� गन� बा�य त�ुयाइने अव�थालाई मानव बेच�बखन भ�न�छ। सन ्

२००२ (�व.स.२०५८) मा काठमाड�मा स�प� साक� को एघार� िशखर स�मेलनबाट पा�रत वे�याविृ�को 

ला�ग म�हला तथा बालबा�लकाको िजउ मा�ने बे�ने काम रोकथाम गन� र सो�व�� स�ष� गन� स�ब�धमा 

�यव�था भएको साक�  महासि�ध, २००२ लाई नेपालको त�काल�न �यव�था�पका संस�ाट संवत ्२०६३ 

साल भा� २० गतेका �दन अनमुोदन भएको �थयो।  

 

मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको अपराधमा अ�तरा���य स�ाल भएको स��ठत आपरा�धक �गरोहको 

संल�नता हनुे गद�छ। �यसैले मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार �नय��ण गन� कुनै एक रा�को �यास 

मा� पया�� हुँदैन। यसको ला�ग पार�प�रक �े�ीय सहयोग अ�य�त आव�यक ह�ुछ। मानव बेच�बखन 

तथा ओसारपसार �नय��णको ला�ग पार�प�रक ��ेीय सहयोग आदान�दान स�ुनि�त गन� �भावशाल� 

मा�यम साक�  महासि�धको काया��वयन हनु स�दछ। महासि�धलाई साक� का त�काल�न सातवटै सद�य 

रा�ह� (ब�लादेश, भटुान, भारत, माि�द�स, नेपाल, पा�क�तान र �ील�ा) ले अनमुोदन गरेप�छ १५ नोभे�बर 

२००५ (तदनसुार �व.सं. २०६२ का�त�क २९ गते) देिख यो महासि�ध लागू भएको छ।  

 

यस महासि�धले वे�यावृि�को ला�ग म�हला तथा बालबा�लकाको बेच�बखन तथा ओसारपसार मानवीय मू�य 

र स�मानसँग मेल नखान ेतथा आधारभतू मानवअ�धकार�व��को अपराध हो भ� ेकुरालाई �वीकार गरेको 

छ। य�तै, महासि�धले मानव बेच�बखन तथा अ�को वे�याविृ�को शोषण, दमन�व��को महासि�ध, 

१९४९, म�हला�व�� हनु ेसबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन� महासि�ध, १९७९, नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ र बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ लगायतका 

अ�तरा���य मानवअ�धकारस�ब�धी द�ताबेजह� तथा चौथो �व� म�हला स�मेलन, बेइिजङ, १९८५ 

लगायतका अ�तरा���य स�मेलन र अ�तरा���य �नकायह�का ��तावह���त ऐ�ब�ता जनाएको छ। यो 

महासि�ध मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारको सम�यालाई समाधान गन� �भावकार� �े�ीय सहयोगको 

मह�वलाई मनन गर� �े�ीय सहयोग स�ुढ पान� आएको हो।  
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यस महासि�धका १४ वटा धाराह�मा ग�रएका म�ुय �यव�थाह� यस �कार छन:् 

 यस महासि�धले वे�यावृि�, बेच�बखन तथा ओसारपसारमा परेका बालबा�लका, म�हला तथा अ�य 

�यि�को स�ब�धमा �व�ततृ प�रभाषा गरेको छ।  

 यस महासि�घले वे�यावृि�को ला�ग म�हला तथा बालबा�लकाको बेच�बखन गन�, बेच�बखनका ला�ग 

कुनै ठाउँको �यव�था गन�, रा�,े जानी जानी लगानी गन� वा लगानीमा भाग �लने र कुनै घर वा 

�यसको भाग भाडामा �दने वा उपल�ध गराउने तथा उि�लिखत अपराधको उ�ोग गन� वा �य�तो काय� 

गन� �ो�सा�हत गन� वा उ�साउन े काय�समेतलाई अपराधीकरण गर� महासि�धका सद�य हरेक 

रा�ह�ले फौजदार� कानूनअ�तग�त उपय�ु सजायको �यव�था गनु�पन� दा�य�व उ�लेख गरेको छ।  

 अपराधको गा�भीय�तामा वृ�� स�ब�धमा महासि�धले प�रा�का अदालतह�ले �याय�न�पणका 

िशलिशलामा अपराधको गा�भीय�ता बढाउने प�रि�थ�तह�लाई �वशेष �यान �दनपुन� �यव�था गरेको 

छ।  

 महासि�धले सद�य रा�ह�का �या�यक �नकायह�ले �या�यक कारबाह�मा कसरुको सनुवुाइको �ममा 

म�हला तथा बालबा�लकाको गोपनीयता कायम गनु�पन� �यव�था गरेको छ। यसैगर� पी�डत �यि�को 

हेरचाह, पनु�था�पनाका ला�ग संर�ण गृह र आवास गृहह� �थापना गनु�पन� �यव�था गरेको छ।  

 म�हला तथा बालबा�लकाको बेच�बखन तथा ओसारपसारलाई सपुद�गीयो�य अपराध मानेको छ। कुन ै

प�रा�बाट सपुद�गीको अनरुोध �ा� भएमा �य�तो रा�ले कसरुदारलाई अनरुोध गन� रा�सम� सपुद�गी 

गनु�पन�छ। रा�ह�बीचमा पार�प�रक कानूनी सहयोग रा�ह�ले एकआपसमा अपराधह�को 

अनसु�धान, तह�ककात, सनुवुाइ वा अ�य काय��व�धमा पार�प�रक सहयोग उपल�ध गराउनपुन� �यव�था 

महासि�धमा ग�रएको छ।  

 महासि�धले कुनै प�रा�ले सहयोगको ला�ग अक� प�रा�लाइ� गरेको अनरुोधलाई रा��य 

कानूनअनकूुल त�ु�तै अनरुोध गन� रा�ले चाहेको त�रकाबाट सहायता उपल�ध गराउनपुन� �यव�था 

गरेको छ। प�रा�ह�ले पी�डत �यि�लाई �नजको उ�पि�को देशमा पठाउनपुन� �यव�था गरेको 

छ। य�तै, �ा� गन� रा�ले पी�डतलाई �फता� नगरेस�म हेर�वचार र खान लाउने �ब�ध गनु�पन� 

�यव�था गरेको छ। गैरसरकार� �े�को कदर गद� महासि�धले पी�डत �यि�ह�को पनु�था�पना गन� 

काय�मा गैरसरकार� सं�थाह�लाई �ो�साहन तथा अनमुती �दान गन� �यव�था गरेको छ। महासि�धका 

�ावधानह�को काया��वयन र आव�धक पूनरावलोकनका ला�ग प�रा�का अ�धकार�ह� सि�म�लत एक 

�े�ीय काय�दल (Task Force) �थापना गन� �यव�था गरेको छ।  

 प�रा�ह�ले अपराधको अनसु�धान, अ�भयोजन तथा �याय�न�पण गन� �नकायह�को �मता वृ��का 

ला�ग ता�लमलगायत आव�यक �ोत, साधन र सहयोग �दान गनु�पन� �यव�था गरेको छ।  

 महासि�धले प�रा�ह�ले साक�  �े�मा बेच�बखनमा संल�न रहेको �नकाय, सं�था र �यि�ह� र 

�तनीह�ले �योग गन� जल, �थल र हवाई माग� तथा त�रकाको स�ब�धमा �नय�मत �पमा सूचना 

आदान�दान गनु�पन� दा�य�व �दएको छ।  
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(ख) दि�ण ए�सयामा बालक�याण �व��नका ला�ग ��ेीय �यव�थास�ब�धी साक�  महासि�ध, २००२  

संसारका बालबा�लकाम�ये एक चौथाई बालबा�लका दि�ण एिशयामा बसोबास गद�छन।् तीम�ये अ�धकांश 

बालबा�लकाको स�भा�यताको �वकास गन� प�रवार र समाजमा िज�मेवारपूण� जीवन �बताउन सहयोग र 

संर�णको आव�यकता पद�छ। दि�ण एिशया बालबा�लकाका ला�ग रावल�प�डी घोषणा, १९६६ मा 

अ�त�न��हत बालबा�लकाको बद�लँदो आव�यकता पूरा गन� �ाथ�मकता, रणनी�त र पहुँचह�मा �े�ीय 

सहम�त बनाउन साक� का �यासह� भइरहेको �थयो। बाल बचावट र क�याणको �े�मा सद�य रा�ह�ले 

हा�सल गरेका उ�लेखनीय �ग�तको मनन गद� �तनका अनभुव, �वशेष�ता, सूचना र �ोतह�को 

साझेदार�बाट एकता र सहयोग बालबा�लकाको अ�धकार पूरा गन� र संर�ण गन� दि�ण एिशयाल� 

रा�ह�को �यासलाई उ�साहवद�क �पमा उपयोगी हनुे भएकाले सद�य रा�ह�ले बालबा�लकाको 

सम�ृ�का ला�ग ५ जनवर� २००२ मा काठमाडौमा स�प� साक� को एघार� िशखर स�मेलनले दि�ण 

ए�सयामा बालक�याण �व��नका ला�ग ��ेीय �यव�थास�ब�धी साक�  महासि�ध, २००२ पा�रत गरेको 

�थयो। यस महासि�धका ३ भाग र १३ वटा धाराह�मा उ�लेख भएका �यव�थाह� देहायअनसुार रहेका 

छन:्  

 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ ले "बालबा�लका" स�ब�धमा गरेको प�रभाषालाई यस 

महासि�धमा यथा�पमा नै ि�वकार ग�रएको छ। (धारा १) 

 बालबा�लकास�ब�धी �व� स�मेलन, रा��य तथा अ�तरा���य स�मेलन र साक�  स�मेलनमा गरेका 

वाचाह� पूरा गन� स��ठत हनुे, बालबा�लका र अ�को प�न अ�धकार, कत��य र िज�मेवार� बझुी 

बालबा�लकाको �वकास र संर�णमा पूण� स�भा�यताको �वकासमा सहजीकरण र सहयोग गन� 

��तब�ता र मेहनत साथ सहकाय� गन� र बालबा�लकाको बद�लँदो आव�यकतालाई �यान �दएर 

सद�य रा�ह�लाई िज�मेवार� �नवा�ह र बालअ�धकारको सहज प�रपू�त� गन�, पूरा गन� र संर�ण गन� 

उपयु�� �े�ीय �यव�था �थापनाका ला�ग सद�य रा�लाई सहयोग गन� उ�े�य रािखएको छ। (धारा 

२) 

 �े�ीय �यव�थाह� �थापना गन� प�रा�ह� �व�भ� न ७ वटा �नद�शक �स�ा�तह� ज�तै: 

बालबा�लकाको बचावट, संर�ण, �वकास र सहभा�गताको अ�धकारलाई पूव� सत�को �पमा �लन,े रा��य, 

�े�ीय तथा अ�तरा���य कानून�ारा स�ुनि� चत ग�रएको सबै बालअ�धकार ��त पनु:��तब�ता जाहेर 

गन�, बालबा�लकाको सव��म �हतको संर�ण र समथ�न गन� र लै��क �याय र समानतालाई 

सरकारह��ारा सामू�हक बझुाइ गर� अगा�ड ब�ने ज�ता �स�ा�तह�बाट �नद�िशत हनुे �यव�था 

ग�रएको छ। (धारा ३) 

 बाल�वकास र सम�ृ�का ला�ग ��प�ीय र �े�ीय सहयोगबाट अ�य�धक लाभ �लने। बालबा�लकाको 

�वकासलाई सहज पान� रा��य काय�योजना र �वकास नी�तलाई अवल�बन गन�। कानूनी र �शास�नक 

संय��ह� र सामािजक सरु�ा स� जाल र ��तर�ा स�ुनि�त गन�। �थानीय सं�कृ�त र पर�पराका 

आधारमा �शास�नक र कानूनी सं�थाह�लाई �ो�सा�हत र सहयोग गन�। सामािजक र सां�कृ�तक 
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लाभ प�ुने सूचना र साम�ी �चार�सार गन� आमस� चार मा�यमलाई �ो�सा�हत गन� ज�ता �े�ीय 

�ाथ�मकताह� �नधा�रण ग�रएका छन।् (धारा ४) 

 सूचना, अनभुव र �वशेष�ताको उपय�ु दईु प�ीय र बहपु�ीय आदान�दानको ला�ग अवसर उपल�ध 

गराउने। बालअ�धकार र �वकासमा साक�  उ�च�तर�य काय��मको योजनाब� वा�ष�क काय��मअनसुार 

मानव संशाधन �वकासलाई सहज बनाउने। द�डसं�हता उ�ल�न गरेको आरोप लागेका 

बालबा�लकालाई स�ब� देशको रा��य सरु�ामा खतरा नपगेुको अव�थामा कानूनी उपचारको ला�ग 

कानूनी�पमा बसोबास गरेको देशमा ह�ता�तरण गन� �वशेष �यव�था गन�। यौनशोषण, आ�थ�कशोषण 

र अ� उ�े�यको ला�ग बालबा�लकाको बेच�बखनलगायत अ�तस�मा द�ुपयोग र शोषण रो�न 

रणनी�तह� बनाउन र काया��वयन गन� साक�  स�ब� �नकायह� स�ुढ गन�। �वशेषत: म�हला 

बालबा�लकाको ला�ग उ�च�तरको पोषणको अ�यास र �ा�ी, �ान र सचेतना, �मिश�ा, पया�� 

ता�लममाफ� त अ�भब�ृ� गन� र खा� सरु�ा र पा�रवार�क तहमा खानाको समान �वतरणको स�ुनि� चतता 

गन� ५ वटा �े�ीय �यव�थाह�को �यव�था ग�रएको छ। (धारा ५) 

 बालबा�लकाको अ�धकार र स�वृ��को सहजीकरण र संर�ण गन�का ला�ग �े�ीय र रा��य �यासमा 

सकारा�मक �भाव पान� ��पि�य र वहपुि�य सहम�त र सहयोगलाई �ो�सा�हत र सहायता गन� 

�यव�था रहेको छ। (धारा ६) 

 महासि�धको काया��वयन स�ुनि�त गन� आआ�नो देशको मूल कानूनअनसुार अ�य आव�यक उपायह� 

अपनाउने र बालबा�लकाको अ�धकार ��याभतू गन� रा��य कानून र अ�तररा��य सहम�तमा परेका 

कुराह�लाई यस महासि�धले कुनै �भाव नपान� भनी उ�लेख ग�रएको छ। (धारा ७) 

 महासि�धका �यव�थाह� काया��वयन गदा� सामूदा�यक स�ठनलगायत गैरसरकार� �नकायह�को 

सहभा�गतालाई �ो�सा�हत र सहायता गन�। (धारा ८) 

 सय�ु रा�स�ीय �नकाय र अ�तरा���य �नकायसँगको सहयोगलाई �ो�सा�हत गन�। (धारा ९) 

 महासि�धका �यव�थाह� पूरा गन� कानूनी सधुार र उपय�ु नयाँ नी�त र कानूनको घोषणा, ता�लम 

�ा� जनशि�, पया�� स�म �नकाय आव�यक मानवीय तथा आ�थ�क �ोतह�को बाँडफाँडका ला�ग 

राजनै�तक सहायता उपल�ध गराउने ��तब�ता ग�रएको छ। (धारा १०)  

 सद�य रा�ह�ले ह�ता�र र अनमुोदनप�ात ् काया��वयनमा �याउने र साक� का महासिचव यस 

सि�धको िज�मेवार �यि�को �पमा रहनेछन।् (धारा १३) 

  

२ .२ रा��य कानून तथा द�ताबेजह� 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई उपचार �दान गन� �वषय बाल�याय हो। रा�य बालबा�लकाको 

संर�क हनुकुो नाताले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई वय�क सरह �यवहार नगर� 

बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �यानमा राखी �यवहार गन� कानूनी �ब�धह� गनु�पन� ह�ुछ। पर�परागत 

फौजदार� कानूनले कसरुको द�डसजाय हनु े प��त बालबा�लकाको हकमा प�न अगँा�दा बालबा�लकाको 

�हत र संर�ण हनु नस�न ेभएकोले छु�ै �पमा स�बोधन गन�को ला�ग बाल�याय�णाल�को �वकास भएको 
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हो। बाल�याय�णाल�ले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई थनुा, कैद ज�ता द�डसजाय न�दइ� 

पनु�था�पना, पनुए�क�करण ज�ता मा�यम अपनाउनपुन� कुरामा जोड �द�छ। बालबा�लका अ�को बहकाउमा 

सिजलै पन�स�ने र आफूले गरेको ग�ती वा काय�को िज�मेवार� �लन शार��रक र मान�सक�पमा स�म वा 

प�रप�व भइ नसकेकाले द�डा�मकभ�दा सधुारा�मक उपायतफ�  जोड �दनपुद�छ भ�े मा�यता न ै

बाल�याय�णाल� हो।  

 

नेपालले बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ लाइ� अनमुोदन गरेको छ र सोह�अन�ुप 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन¸ २०७५ जार� भई �म�त २०७५/६/२ देिख लागू भएको छ। बाल�यायसँग 

स�बि�धत नेपालको छाता ऐन यह� नै हो। यसबाहेक �व�भ� ऐनमा �छटफुट �पमा बाल�यायसँग 

स�बि�धत �ावधानह� रहेका छन।् बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ऐनको अधीनमा बाल�याय स�पादन 

(काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ समेत जार� भई काया��वयनमा रहेको छ।  

 

२ .२.१ संवैधा�नक �यव�था  

नेपालको सं�वधान (२०७२) रा�को मूल कानून भएकोले बाल�यायसँग स�बि�धत कानूनी �यव�थाको मूल 

�ोतसमेत हो। नेपालको सं�वधानको मौ�लक हकअ�तग�त बालबा�लकाको देहायबमोिजम हक ��याभूत 

ग�रएको छ:29  

(१)  ��येक बालबा�लकालाई आ�नो प�हचान स�हत नामाकरण र ज�मदता�को हक हनुेछ।  

(२)  ��येक बालबा�लकालाई प�रवार तथा रा�यबाट िश�ा, �वा��य, पालनपोषण, उिचत �याहार, 

खेलकुद, मनोर�जन तथा सवा��ीण �यि��व �वकासको हक हनुेछ।  

(३)  ��येक बालबा�लकालाई �ारि�भक बाल �वकास तथा बाल सहभा�गताको हक हनुेछ।  

(४)  कुनै प�न बालबा�लकालाई कलकारखाना, खानी वा य�तै अ�य जोिखमपूण� काममा लगाउन पाइन े

छैन।  

(५)  कुनै प�न बालबा�लकालाई बाल �ववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गन� वा ब�धक रा� 

पाइने छैन।  

(६)  कुनै प�न बालबा�लकालाई सेना, �हर� वा सश� समूहमा भना� वा �योग गन� वा सां�कृ�तक वा 

धा�म�क �चलनको नाममा कुनै प�न मा�यम वा �कारले द�ुय�वहार, उपे�ा वा शार��रक, मान�सक, 

यौनज�य वा अ�य कुनै �कारको शोषण गन� वा अनिुचत �योग गन� पाइने छैन।  

(७)  कुनै प�न बालबा�लकालाई घर, �व�ालय वा अ�य जनुसकैु �थान र अव�थामा शार��रक, मान�सक 

वा अ�य कुनै �क�समको यातना �दन पाइने छैन।  

(८)  ��येक बालबा�लकालाई बाल अनकूुल �यायको हक हनुेछ।  

(९)  असहाय, अनाथ, अपा�ता भएका, ���पी�डत, �व�था�पत एवं जोिखममा रहेका बालबा�लकालाई 

रा�यबाट �वशेष संर�ण र स�ुवधा पाउने हक हनुेछ।  

 
29 नेपालको सं�वधान, धारा ३९ (बालबा�लकाको हक)। 
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(१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) �वपर�त काय� कानूनबमोिजम द�डनीय हनुेछन ्र य�तो काय�बाट 

पी�डत बालबा�लकालाई पीडकबाट कानूनबमोिजम ��तपू�त� पाउने हक हनुेछ।  

 

साथै, नेपालको सं�वधानले बालब�चाको पालनपोषण, प�रवारको हेरचाह ज�ता काम र योगदानलाई आ�थ�क 

�पमा मू�या�न गन�, बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �ाथ�मक �पमा �यान �दनेलगायतका प�लाई 

रा�यको नी�तको �पमा �वीकार ग�रएको छ।30 

 

२.२.२  रा��य कानूनह�  

(क) बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ 

नेपालको सं�वधानमा ��याभतू ग�रएको बाल अनकूुल �यायको हक 31  भनेको बालबा�लकाको सव��म 

�हतलाई �यानमा राखी ग�रने �याय नै हो। सामा�यतया फौजदार� कसरुको सूचना र अनसु�धानको 

�वषयव�त ु फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को �े� 32  हनुे भएताप�न बालबा�लका संल�न भएको 

कसरुज�य काय�को हकमा उ� �यव�थाह�का अ�त�र� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ तथा बाल�याय 

स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�  ̧२०७६ का �यव�थाह� बालबा�लकाको अनसु�धान, अ�भयोजन, अदालती 

कारबाह�बारे स�बि�धत ह�ुछन।्  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ का मूलभतू �यव�थाह�ः33 

बालबा�लकाको अ�धकारको स�मान, संर�ण, �व��न र प�रपू�त� गर� बालबा�लकाको सव��म �हत कायम 

गन� र बाल�यायलाई अझ �भावकार� बनाउन सा�बकको बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ लाई खारेज 

गर� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ जार� भएको हो। संवत ् २०७५ सालको ऐन न�बर २३ को 

�पमा �म�त २०७५/६/२ मा यो ऐन �मािणत भएको हो। यस ऐनमा १० वटा प�र�छेद र ८७ वटा 

दफाह� रहेका छन।्  

 

प�र�छेद-१ मा ऐनको नाम, प�रभाषाह� उ�लेख ग�रएको छ। प�र�छेद-२ मा बालअ�धकारअ�तग�त दफा 

३ देिख १५ स�म �व�भ� �कारका अ�धकारह�को बारेमा उ�लेख ग�रएको छ। ती अ�धकारह� 

यस�कार रहेका छन ्: 

 

बा�ँन पाउन ेअ�धकार (दफा ३): 

��येक बालबा�लकालाई स�मानपूव�क बाँ�न पाउन ेअ�धकार हनुे �यव�था ग�रएको छ। नेपाल सरकार, 

�देश सरकार र �थानीय तहले बालबा�लकाको बाँ�न पाउन ेअ�धकार र बालबा�लकाको �वकासको ला�ग 

 
30 नेपालको सं�वधानको धारा ५१(ञ)(४) र (५)। 
31 नेपालको सं�वधानको धारा ५१(ञ)(४) र (५)। 
32 फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ४ देिख ३१। 
33 यस ऐनका �यव�थाह�का बारेमा प�छ�ला अ�यायमा तत ्�थानमा उ�लेख ग�रएको छ। 
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बालबा�लका मा�थ हनु स�ने दघु�टनाको रोकथाम, जोिखमको �यूनीकरणलगायतका ��तरोधा�मक र सरु�ा 

सेवाका ला�ग आव�यक उपाय अवल�बन गनु�पन� कुरा प�न उ�लेख ग�रएको छ।  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ मा रहेको बाब,ु 

आमा, प�रवारका सद�य, संर�क वा िश�कले 

बालकको �हतमा ह�काएको वा सामा�य �पटाइ 

गरेकोमा �ुर र यातनापूण� �यवहार नमा�नने भ�े 

�यव�था यातनार�हत स�मानजनक जीवन �यतीत 

गन� पाउने स�ुनि� चतता हुँदा सं�वधानसँग बािझनेगर� 

�नमा�ण भएकोले बािझएको हदस�म बदर हनुे।  

संवत ् २०६१ सालको �रट नं. ५७ म�ुा: 

परमादेशसमेत देवे�� आले १, अ�धव�ा �यामबाब ु

का�ले १, डा. �वदरु व�ती १, अ�धव�ा 

स�यनारायण अ�धकार� �व�� �ी ५ को सरकार, 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय, 

�संहदरबार, काठमाड�समेत  

आदेश �म�त: २०६१ साल पसु २२ गते  

 

नाम, रा��यता र प�हचानको अ�धकार (दफा ४):  

��येक बालबा�लकालाई आ�नो प�हचान स�हत नामकरण र ज�मदता�को हक छ। बालबा�लका ज�मेप�छ 

�नजको बाब ुवा आमाले बालबा�लकाको नाम राखी �च�लत कानूनबमोिजम ज�म दता� गनु� पन�, जबज��ती 

करणी वा �च�लत कानूनबमोिजम सजाय हनुे हाडनाता करणीबाट जि�मएका बालबा�लकाको आमाले 

चाहेमा आमाको नाम मा� उ�लेख गर� ज�मदता� ग�र�दनपुन� �यव�था रहेको छ। �यसर� नाम रा�दा बाब ु

वा आमा त�काल उपल�ध नभएमा वा उपल�ध हनु स�न े स�भावना नरहेमा �य�ता बालबा�लकाले 

आफूलाई हेरचाह गन� �नजका प�रवारका अ�य सद�य वा संर�कले राखेबमोिजमको नाम पाउन े�यव�था 

रहेको छ। �यसका साथै, ��येक बालबा�लकाले ज�मेप�छ �नजको बाबआुमाको सहम�तबाट रािखएको थर 

वा �य�तो सहम�त हनु नसकेमा �नजको बाबकुो थर आ�नो नाम पछा�ड �योग गन� पाउन े एवं 

बालबा�लकाले चाहेमा आ�नो बाब ु वा आमा वा दवुैको थर �योग गन� पाउने �यव�था ग�रएको छ। 

�य�तैगर�, �पत�ृवको ठेगान नलागेका बालबा�लकाले आ�नो नाम पछा�ड आमाको थर �योग गन� 

पाउनेछन ्र कुनै बालबा�लकाको थरको स�ब�धमा �ववाद उठेमा अ�यथा �मािणत भएकोमा बाहेक �नजले 

बाबकुो थर �योग गरेको मा�नन ेकुरासमेत उ�लेख ग�रएको छ। बाब ुर आमा दवुैको ठेगान नलागेका 

बालबा�लकाले संर�क�ारा �दइएको थर आ�नो नाम पछा�ड �योग गन� पाउनेछ र �य�तो नाम थर 

रािख�दँदा बालक�याण अ�धकार�लाई जानकार� �दनपुन� कुरासमेत उ�लेख ग�रएको छ।  

बाद� समदुायलगायत बाबकुो ठेगान नलागेका 

बालबा�लकालाई बाबकुो ठेगान नलागेको भ� े कारणले 

�नजह�को ज�मदता� इ�कार नगनु� तथा नाग�रकता �दान 

गन� आव�यक �यव�था गनु� भ� ेपरमादेश जार�।  

संवत ्२०६० सालको �रट नं. १२१ म�ुा: 

परमादेशसमेत अ�धव�ा टेक ता�ाकार 

समेत �व�� �ी ५ को सरकार, मि��प�रषद 

सिचवालय, आदेश �म�त: २०६२ भा� ३० 

गते 

द�ुनयाँको �बगोबापत जायजात गदा� बा� वष�म�ुनका 

बालबा�लकाको अंश सव��व गन� �म�नेहुँदैन। यी दवु ै

कानूनी �ावधानको आधारबाट द�ुनयाँको �बगोबापत 

म�ुा: उ��षेण/ परमादेश दखुनी देवी �व�� 

पनुरावेदन अदालत, जनकपरुसमेत ने.का.प. 

२०७२ अ� १०, �न.नं. ९४८७, �न. �म�त 
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जायजात गदा� ऋणी घरको म�ुय रहेछ भने सगोलको 

गो�ारा धनबाट हनुे तर सगोलमा बा� वष�म�ुनका 

बालबा�लका रहेछन ् भने �नजह�को अंश भाग जायजात 

हुँदा छु�ाई �दनपुन� ह�ुछ। बा� वष�मा�थका अंिशयारको 

मा�ै अंश जायजात गनु�पन� भनी कानूनले नै ��ट गरेको 

अव�थामा बा� वष�म�ुनका �नवे�दकाह�को अंश भाग पर 

सार� फैसला काया��वयन गनु�।  

२०७२/०३/०३ 

 

भेदभाव�व��को अ�धकार (दफा ५):  

कुनै प�न बालबा�लकालाई �नज, �नजको प�रवार वा संर�कको धम�, वण�, जात, जा�त, �ल�, उ�पि�, भाषा, 

सं�कृ�त, वैचा�रक आ�था, शार��रक वा मान�सक अव�था, अपा�ता, वैवा�हक ि�थ�त, पा�रवा�रक है�सयत, पेशा, 

�वा��य ि�थ�त, आ�थ�क वा सामािजक ि�थ�त, भौगो�लक �े� वा अ�य य�तै कुनै आधारमा भेदभाव गन� 

नहनुे भ� े�यव�था गरेको छ। कसैले प�न बालबा�लकाको पालनपोषण, िश�ा वा �वा��योपचारमा छोरा 

छोर�, छोरा, छोरा वा छोर�, छोर� वा अिघ�लो प�त वा प�ी वा प�छ�लो प�त वा प�ीबाट ज�मेको 

छोराछोर�का बीच, आ�नो छोरा छोर� र धम�प�ु धम�प�ुी वा आ�नो संर�णमा रहेका बालबा�लका एवं 

कुनै म�हला र प�ुषको वैवा�हक स�ब�ध कायम हनु ु अिघ र वैवा�हक स�ब�ध कायम भएप�छ 

�नजह�बाट ज�मेका बालबा�लकाको पालनपोषण, िश�ा वा �वा��योपचारमा कुनै भेदभाव गनु�हुँदैन भ�े 

अ�धकारको �यव�था ग�रएको छ।  

कुनै बालक वा �यि�लाई र�ािश�ा गन� नाममा 

कुट�पट वा अ�य बल �योग ह�ुछ भ� े मा�यताले 

�यि�को �वत��ता, स�मान र समानताको हक 

उ�ल�न गरेको हनुे।  

संवत ् २०६३ सालको �रट नं. ००३१ म�ुा: 

उ��षेणय�ु परमादेश अ�धव�ा राज�ुसाद 

चापागाइ�समेत �व�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदको काया�लय, �संहदरबारसमेत  

आदेश �म�त: २०६५ का�त�क २८ गते 

केटा भना� (भना� तथा सेवा सत�) �नयमह�, २०२८ 

र �हर� केटा (भना� तथा सेवा सत�) �नयमह�, 

२०४८ मा १८ वष�भ�दा म�ुनका बालबा�लकालाई 

जोिखमपूण� काम लगाउनेगर� भएको �यव�था 

अ�तरा���य सि�ध अनकूुल नभएकोले �नमा�ण 

�म�तदेिख नै अमा�य र बदर घो�षत।  

संवत ् २०६२ सालको म�ुा: �वशेष �रट नं. ७१ 

सं�वधान र अ�तरा���य सि�ध, स�झौतासँग बाँिझएको 

कानून अमा�य र बदर घो�षत ग�रपाऊँ अ�धव�ा 

स�वन �े� �व�� �धानम��ी तथा मि��प�रषदको 

काया�लय, �संहदरबारसमेत  

आदेश �म�त: २०६२ साल माग� ३० गते 

कमलर� �थाले बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धले 

�दान गरेको अ�धकारको हनन ्हनुे हुँदा कमैया �म 

�नषेध गन� ऐन, २०५८ र बाल�म (�नषेध र 

�नय�मत गन�) ऐन, २०५६ को �भावकार� 

संवत ् २०६१ सालको �रट नं. ३२१५ म�ुा: 

परमादेशसमेत सोम�साद पने� १, �ववेक शमा� 

पौ�ाल १, अ�भलाषा �रसाल १, क��त� थापा १, 

सरेुश चापागाइ� १ �व�� �ी ५ को सरकार, 
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काया��वयनको ला�ग सरकारको नाउँमा परमादेश 

जार� हनुे।  

�धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय, 

�संहदरबारसमेत आदेश �म�त: २०६३ साल भा� 

२५ गते  

 

बाबआुमासँग ब�ने र भेटघाट गन� अ�धकार (दफा ६):  

कुनै प�न बालबा�लकालाई �नजको इ�छा �वपर�त बाब ु वा आमाबाट �भ� वा अलग गनु� नहनुे, तर 

बालबा�लकाको सव��म �हतको ला�ग आव�यक भएमा बाल अदालतले बाब ुवा आमालाइ� मना�सब सफाइ 

पेस गन� मौका �दइ� िच� नबझेुमा �तनबाट कुनै बालबा�लकालाई अलग गर� कुनै संर�कको िज�मामा 

रहने आदेश �दन स�न े �यव�थासमेत ग�रएको छ। �य�तैगर�, बालबा�लकाको अ�हत हनुे भनी बाल 

अदालतले रोक लगाएको अव�थामा बाहेक बाब ु वा आमा वा दवुैसँग �भ� वा अलग बसेको 

बालबा�लकालाई बाबआुमासँग �यि�गत स�ब�ध कायम रा� वा �नय�मत �पमा ��य� स�पक�  वा 

भेटघाट गन� अ�धकार हनुेछ। धम�प�ु वा धम�प�ुी रा� े�यि�ले धम�प�ु वा धम�प�ुी हनुे बालबा�लकालाई 

आ�नो ज�म�दने बाबआुमासँग भेटघाट, स�पक�  तथा प�ाचार गन� �दनपुन�, वैकि�पक हेरचाह गन� �यि� वा 

सं�थाले आ�नो हेरचाह वा संर�णमा रहेका बालबा�लकालाई �नजको ज�म �दने बाबआुमा वा प�रवारसँग 

भेटघाट गन� �दनपुन� �यव�थासमेत ग�रएको छ।  

छोर� आमा मि�लका शाहको संर�क�वमा रहने बाब ु

अतलु शाहले अ�यापन �वा��योपचार भरणपोषणमा अतलु 

शाहले समेत आ�थ�क भार बहन गनु�पन�। बाबलेु म�हनामा 

एकपटक भेटघाट गन� पाउने। श�नबार तथा साव�ज�नक 

�बदाका �दन �बहान ७ बजेदेिख बेलकुा ७ बजेस�म फोन 

गन� पाउने। �नद�शन पालना नगरे अदालतको अवहेलनाको 

�वषय ब�।े  

संवत ्२०६८ सालको �रट नं. ००१२ सं 

ई २०६८ WH ००१२ म�ुा: 

ब�द���य�ीकरण नाबा�लग छोर� मन�वी 

शाहको हकमा अतलु शाह �व�� ह�रशच�� 

शाहको छोर� मि�लका शाहसमेत �न नं 

८६७४ आदेश �म�त: २०६८ साल भा� 

२८ गते 

नाबा�लकाको भरणपोषण, पठनपाठन र �वा��यको उिचत 

�यव�था गन� िज�मेवार� �वभावतः �नज बाब ु समीर 

के.सी.बाट नै बहन गनु�पन�। आमा छोर�को भे�न र फोन 

स�पक�  गन� पाउनेगर� आव�यक �यव�था बाबलेु 

�मलाउने। आमाले छोर�लाई �व�ालयमा भे�न चाहेमा 

पठनपाठनमा ��तकूल असर नपन�गर� �व�ालयको 

�नयमअनसुार भे�नका ला�ग सम�वय ग�र�दने। आदेशको 

प�रपालना नभए नगरेमा अदालतको अपहेलनाको �वषय 

मानी कारबाह� ग�रने।  

संवत ् २०६९ सालको �रट नं. ००७२ 

म�ुा: ब�द���य�ीकरण नाबा�लका छोर� वष� 

५ क� �स��का के.सी. को हकमा आमा 

सनुीता �ब� �व�� समीर के.सी.समेत  

आदेश �म�त: २०७० साल बैशाख २३ गते 

ने.का.प. २०७०, अ� ३, �न.नं. ८९७९, 

प.ृ१२९८, 

सामा�य स�ब�धको अव�थामा वा बाबआुमाको स�ब�धमा 

दरार आए ताप�न नाबालक स�तानको �याहारस�भार, 

०७४-WH-००५१ म�ुा: ब�द���य�ीकरण 

अ�सरा थापा ख�का �व�� प�रव�त�त 
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संर�ण, पालनपोषण, िश�ा द��ा, �वा��योपचारलगायत 

आव�यकताअनसुार उिचत �ब�ध गन� दा�य�व आमाबाब ु

दवुैको हनुे।  

 

नागाजु�न जे��कुमार ख�कासमेत  

ने.का.प. २०७५ अ� ८ �न.नं. १००७४ 

प�ृ १५२६ �न. �म�त २०७४/०९/२६ 

 

संर�णको अ�धकार (दफा ७):  

संर�णको अ�धकारअ�तग�त देहायका अ�धकारको �यव�था ग�रएको छः 

 ��येक बालबा�लकालाई आ�नो बाब,ु आमा, प�रवारका अ�य सद�य वा संर�कबाट उिचत हेरचाह, 

संर�ण, पालनपोषण र माया �ा� गन� अ�धकार हनुे, बालबा�लकाको हेरचाह, संर�ण तथा पालनपोषण 

गन� स�ब�धमा बाबआुमाको समान दा�य�व हनु,े 

 बाबआुमाको स�ब�ध �व�छेद भएको वा अ�य कुनै कारणले अलग बसेको अव�थामा बालबा�लकाको 

पालनपोषणको खच� आ�थ�क �मताअनसुार बाबआुमा दवुैले �यहोनु� पन�, बाब,ु आमा, प�रवारका अ�य 

सद�य वा संर�कले आ�नो छोराछोर� वा संर�क�वमा रहेका बालबा�लकालाई बेवा�रस छो�न वा 

�या�न नपाउने,  

 अपा�ता भएका, ���पी�डत, �व�था�पत, जोिखममा परेका वा सडकमा ब�ने बालबा�लकालाई स�ुनि�त 

भ�व�यको ला�ग रा�यबाट तो�कएबमोिजम �वशेष संर�ण पाउने अ�धकार हनुे, 

 ��येक बालबा�लकालाई �नजको बाब,ु आमा, प�रवारका अ�य सद�य वा संर�क, िश�क तथा अ�य 

�यि�बाट हनुे हरेक �क�समका शार��रक वा मान�सक �हंसा र यातना, हेला, अमानवीय �यवहार, 

लै��क वा छुवाछूतज�य द�ुयवहार, यौनज�य द�ुयवहार र शोषण�व�� संर�ण �ा� गन� अ�धकार हनुे, 

 ��येक बालबा�लकालाई आ�थ�क शोषण हनुबाट संर�ण पाउने अ�धकार हनुेछ र बालबा�लकालाई 

हा�न हनुे वा �तनीह�को िश�ामा बाधा अ�चन प�ुने वा �वा��य, शार��रक, मान�सक, न�ैतक, सामािजक 

�वकासमा हा�न प�ुने कुनै प�न कामबाट संरि�त हनु पाउने अ�धकार हनुे, 

 कुनै प�न बालबा�लकालाई सेना, �हर� र सश� समूहमा भना� गन� र ��य� वा अ��य� �पमा सश� 

��� वा राजनी�तक उ�े�यको ला�ग �योग गन� नपाइने, 

 कसैले प�न सश� ��� वा ज�तोसकैु ��तकूल अव�थामा कुनै प�न बहानामा बालबा�लकाको �हतको 

ला�ग �योग हनुे �व�ालयलगायतका �थान, सेवा वा स�ुवधामा आ�मण वा सोको स�ालन एवं 

�यव�थापनमा अवरोध गन� वा गराउन नहनुे, 

 चौध वष� म�ुनका बालबा�लकालाई जोिखमपूण� काममा लगाउन वा घरेल ु कामदार वा कमलर�को 

�पमा रा� ुनहनुे,  

 नेपाल सरकार, �देश सरकार र �थानीय तहले बालबा�लकाको संर�णको ला�ग आव�यक 

उपायह�को अवल�बन गन� तथा मापद�ड बनाई लाग ुगन� स�ने, 

म�ु चा�लसे नाबालक छोराछोर�को संर�क देिखन 

आएकोले ि�थ�तमा आमा हुँदाहुँदै हजरुआमालाई 

संर�क�वको अ�धकार भएको मा� �मलेन। 

संवत ् २०६१ सालको फौ.पू.ई.नं. १९ म�ुा: 

ब�द���य�ीकरण नाबालक �ववेक चा�लसेसमेतको 

हकमा आमा म�ु चा�लसे �व�� स�यवती 
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बालकलाई आमाको िज�मा लगाइ�दनू।  चा�लसेसमेत �न नं ७३९१ आदेश �म�त: २०६१ 

साल असोज ७ गते 

�व�भ� न कारणले अ�भभावक�वह�न भई संर�ण 

नपाएका रा�य�वह�न भएका सडक बालबा�लकाको 

ला�ग सं�वधान�ारा संर�ण पाउने हक भएकोले 

कानूनले तोकेको काम, कत��य र अ�धकार पूरा 

गन� तफ�  आव�यक पहल गन� म�हला, बालबा�लका 

तथा समाजक�याण म��ालयसमेतको नाउँमा 

परमादेश जार�।  

संवत ् २०६५ सालको �रट नं. ०६०४ म�ुा: 

परमादेशसमेत अ�धव�ा �काशमिण शमा� १, 

अ�धव�ा रमा प�त खरेल १, अ�धव�ा शम�ला �े� 

१, अ�धव�ा क�वता पा�डे १, अ�धव�ा बस�त 

अ�धकार� १, �व�� नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदको काया�लयसमेत  

आदेश �म�त: २०६६ साल असोज २८ गते 

कानूनको अि�तयार �वना गैरकानूनी �पले ब�द� 

बनाएको देिखएकोले �वप�ीह�को क�जाबाट 

छुटाई नाबा�लकालाई आमाको िज�मा लगाउनू।  

संवत ् २०६६ सालको �व�वधः ००१५ म�ुा: 

ब�द���य�ीकरण �ाथ�ना रायमाझीको हकमा स�वता 

के.सी. रायमाझी �व�� रामबहादरु रायमाझी/कमला 

रायमाझी आदेश �म�त: २०६७ साल जेठ ३० गते  

बालबा�लकाको संर�क प�हलो आमा हो। कुनै 

कारणवश आमा नभए बाब ु हनुे। �ाकृ�तक 

संर�क बाबसुँग भेटघाटस�म गन� न�दएको देिखँदा 

�वप�ीको क�जाबाट छुटाई बाबकुो िज�मा लगाई 

�दने।  

संवत ् २०६७ सालको �व�वध MS ००६० म�ुा: 

ब�द���य�ीकरण आ�मेषराज प�तको हकमा बाब ु

�व�राज प�त �व�� र�ता ढकालसमेत आदेश �म�त: 

२०६७ साल जेठ ३० गते 

ज�म �दने आमाको संर�क�वमा नै रहेको र 

�यहा ँनाबालकको �हतको संर�ण नै हनुे अव�था 

हुँदा जबज��ती �पमा गैरकानूनी ढ�ले ब�द� 

बनाई राखेको भनी अथ� गन� �म�ने देिखएन। 

आमाको साथमा �नजकै संर�क�वमा रहेको 

अब�थालाई गैरकानूनी थनुाको अव�था भनी मा� 

�मलेन। (�करण ३) 

०७०-WH-००३२ म�ुा: ब�द���य�ीकरण 

राजेश�साद �े� �व�� मनमाया घत� �े�ीसमेत  

ने.का.प. २०७०, अ� १२ �न.नं. ९०९८ प.ृ 

१६११ �न. �म�त २०७०/१२/५/४ 

प� �नवे�दका, बालक र संर�क�व �दान 

ग�ररहेका �वप�ीह�ले इजलासमा �य� गरेको 

कुरासमेतलाई अवलोकन गर�हेदा� ��ततु �ववादमा 

उ� �स�ा�त आक�ष�त भई बालकको खसुी र 

�नजले �य� गरेका आधारमा प�रवारका 

सद�यलाई रोजेका �यि�लाई नै संर�क�व �दान 

गनु� उिचत हनुे हुँदा �नव�ेदकाले �यि�गत 

आ�मस�त�ु�का ला�ग बालकको संर�ण आफूले 

०७०-WH-००५८ म�ुा: ब�द���य�ीकरण शोभा 

�े� �व�� माया तामाङसमेत ने.का.प. २०७१, अ� 

�न.नं. ९२१९ प.ृ १०६१ �न. �म�त 

२०७१/१/२९/२ 
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�ा� गनु�पन� भ� े �नवेदन िज�करसँग सहमत हनु 

स�कएन। (�करण ९) 

संवैधा�नक �व�धशा� अ�तग�तको अ�धकारमखुी 

अवधारणा (Right based approach) को आधारमा 

बालबा�लकाको अ�धकारको संर�णको दा�य�व 

प�रवार र रा�यलाई स�ुपेप�ात ् ती �वषयह� 

बालअ�धकारका �वषय ब� पगेुका छन।् 

Doctrine of Parens Patriae को अवधारणाअनसुार 

प�न देशका ��येक बालबा�लकाको सव��म �हत 

र संर�णको ला�ग रा�यले अ�भभावक�वको 

िज�मेवार� �हण गनु�पन�। (�करण ४) 

०६९–WS–००३९ म�ुा: उ��षेण/परमादेश अ�धव�ा 

स�बन �े�समेत �व�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लय ने.का.प. २०७१, अ�: १० 

�न.नं. ९२५७ प ृ .२०६५, �न. �म�त 

२०७०/११/२२/५  

समाजमा रहेका मा�नसह� जो आ�नो बारेमा �वयं 

ब�ुन, सो�न र जा� स�दैनन ्�य�ता वृ�, अश�, 

असहाय, अनाथ बालबा�लकासमेतका �यि�, वग� र 

समदुायको आधारभतू आव�यकताको प�रपू�त� 

रा�यका तफ� बाट हनुपुन� �वषय सामािजक सरु�ासँग 

स�बि�धत हनुे हुँदा य�तो �वषयलाई लोक 

क�याणकार� रा�यमा अ�नवाय� �पमा �वीकार 

गनु�पन� ह�ुछ। जीवन नै स�टमा परेका वग� र 

समदुायको र�ा गन� मह�वपूण� संर�णता�मक 

उपाय सामािजक सरु�ास�ब�धी �वशेष योजना र 

काय��म नै रहेको ह�ुछ। रा�यले �दान गन� 

�नि�त अव�थाका सबै नाग�रक समे�टएको 

सामा�य भ�ाको �यव�थाबाट �वशेष अव�थामा रह� 

सामािजक सरु�ाको आव�यकता रहेका 

नाग�रकह�को हकमा उिचत स�बोधन हनु स�न े

नदेिखने।  

०७१-WO-०२५७ म�ुा: परमादेश अ�धव�ा 

राज�ुसाद चापागाइँसमेत �व�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदको काया�लयसमेत ने.का.प. २०७४ अ� 

४ �न.नं. ९७९० प�ृ ५१४ �न �म�त 

२०७३/२/२६ 

 

सहभा�गताको अ�धकार (दफा ८): 

आ�नो धारणा बनाउन स�म भएका बालबा�लकालाई आफूलाई असर पान� �वषयमा प�रवार, समदुाय, 

�व�ालय वा अ�य साव�ज�नक �नकाय वा सं�थालगायतबाट ग�रने �नण�यमा सहभागी हनुे अ�धकार हनुे 

�यव�था ग�रएको छ।  
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अ�भ�यि� �वत��ता र सूचनाको अ�धकार (दफा ९): 

��येक बालबा�लकालाई �च�लत कानूनबमोिजम �वत�� �पमा आ�नो कुरा रा�,े आ�नो हक, �हत र 

सरोकारको �वषयमा सूचना मा�ने र पाउन ेअ�धकारको �यव�था ग�रएको छ।  

 

सं�था खो�ने र शाि�तपूव�क भेला हनुे अ�धकार (दफा १०): 

��येक बालबा�लकालाई बाल अ�धकारको संर�ण तथा �व��नको ला�ग बाल �लब वा सं�था खो�ने वा 

शाि�तपूव�क भेला हनुे अ�धकार �दइएको छ।  

बालबा�लकाको स��ठत हनुे र शाि�तपूव�क भेला 

हनुे अ�धकारमा ��तब�ध लगाउन न�म�ने।  

संवत ् २०५७ सालको �र.प.ुई.नं. १७४ म�ुा: 

उ��षेणय�ु परमादेश �तलो�म पौडेल �व�� �ी ५ 

को सरकार, गहृ म��ालय �संहदरबारसमेत आदेश 

�म�त: २०५८ साल २५ गते 

 

गोपनीयताको अ�धकार (दफा ११):  

बालबा�लकाको गोपनीयताको अ�धकारबारे बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा देहायको �यव�था रहेको 

छः 

 ��येक बालबा�लकालाई �नजको िजउ, आवास, स�पि�, �लखत, त�या�, प�ाचार र च�र�स�ब�धी 

�वषयमा गोपनीयताको अ�धकार हनु,े  

 कसैले प�न बालबा�लकाको च�र�मा आघात पान� वा �नजलाई लाज, �लानी वा अपहेलना हनुे 

�क�समको �नजको �यि�गत सूचना, �ववरण, फोटो, �भ�डयोको �सज�ना, सूचना स�लन, �काशन, म�ुण, 

�दश�न, �ब�� �वतरण वा कुनै प�न मा�यमबाट �वाह गन� वा गराउन नहनुे,  

 बाल अदालत, �हर� काया�लय, संर�क, अ�भभावक वा अ�य �नकायबाट कसरुज�य काय�को आरोप 

लागेका वा पी�डत बालबा�लकाको नाम थर, ठेगाना, उमेर, �ल�, पा�रवा�रक प�ृभ�ूम, आ�थ�क ि�थ�त, 

कसरु तथा �यस स�ब�धमा कुनै कारबाह� भएको भए सोलगायत बालबा�लकाको प�हचान ख�ुने 

�ववरण गो�य राखी सो �ववरण कानूनबमोिजम बाहेक अ�य� �योग ग�रन ुनहनुे, तर कुनै अ�ययन वा 

शोध काय�का ला�ग �कािशत गनु� परेमा बालबा�लका र �नजको प�रवारको नाम, थर, ठेगाना तथा अ�य 

प�हचान नख�ुने गर� उमेर वा �ल� मा� उ�लेख गर� �काशन गन� स�कने 

 

अपा�ता भएका बालबा�लकाको �वशेष अ�धकार (दफा १२):  

अपा�ता भएका बालब�लकालाई �वशेष संर�णको �यव�था गर� देहायका अ�धकार ��याभूत ग�रएको छः 

 अपा�ता भएका ��येक बालबा�लकालाई आ�नो मान ��त�ा स�ुनि�त गन�, आ�म�नभ�रता �व��न गन�, 

समाजमा स��य�पले सहभागी हनुे तथा स�मानजनक �पमा बाँ�न पाउन,े 

 अपा�ता भएका बालबा�लकालाई �वशेष हेरचाह पाउन े र समाजमा घलु�मल हनु तथा आ�नो 

�यि�गत �वकासको ला�ग िश�ा, ताल�म, �वा��य �याहार सेवा, पनु�था�पना सेवा, रोजगार�को तयार� 

तथा मनोर�ननका अवसर �ा� गन�, र 
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 साव�ज�नक सेवा, स�ुवधामा समान पहुँच र उपभोगको अ�धकार हनुे। 

 

पोषण तथा �वा��यको अ�धकार (दफा १३): 

��येक बालबा�लकालाई उिचत पोषण, सफा खानेपानी तथा दईु वष�स�मका बालबा�लकालाई �तनपान एवं 

गभ�वती म�हला र बालबा�लकालाई रोगबाट ब�न आव�यक खोपह� �लनपाउने र रा��य 

मापद�डअन�ुपको शार��रक तथा मान�सक �वा��य सेवा उपभोग गन� पाउन,े उमेर र प�रप�वताअनसुार 

शर�र, �जनन तथा �जनन �वा��यस�ब�धी जानकार� पाउने एवं आधारभूत �वा��य उपचार �नःश�ुक�पमा 

�ा� गन� अ�धकारको �यव�था ग�रएको छ।  

आमाको दधुको बदला खान े खा�पदाथ� पो�षलो 

गणु�तरय�ु हनुपुन�। आमाको दधुलाई ��त�थापन गन� 

व�त ु (�ब���वतरण �नय��ण ऐन, २०४९ को दफा 

१३ बमोिजम खा�पदाथ� पो�षलो गणु�तरय�ु जाँ�नको 

ला�ग �नर��क तोकेको नपाइँदा यथाशी� ऐनबमोिजम 

�न�र�क तो�नभुनी �वप�ी �वा��य म��ालय र 

�तनपान संर�ण तथा संव��न स�म�तका नाममा 

परमादेशको आदेश जार�।  

संवत ् २०५९ सालको �रट नं. २६२१ म�ुा: 

परमादेशसमेत अ�धव�ा राज�ुसाद चापागाई १, 

अ�धव�ा श�म�ला पराजलु� १ �व�� �ी ५ को 

सरकार, �वा��य म��ालय, काठमाड� र �तनपान 

संर�ण तथा स�ब��न स�म�त, �वा��य म��ालय, 

काठमाड� आदेश �म�तः २०६१ का�त�क २० 

गते 

म�हला कामदार तथा कम�चार�को बालबा�लकाको ला�ग 

कोठा, खेलौना, ता�लम �ा� धाई, दधु खुवाउन ेसमयका 

स�ब�धमा िशश�ुयाहार के��को �यव�थाका स�ब�धमा 

ऐनको �यव�था लागू हनुे ��त�ानह�को सं�या �नि�त 

गर� �ोत र साधनले �याएस�म काया��वयन गन�तफ�  �ी 

५ को सरकारको �यानाकष�ण गराउन े आदेशस�म 

जार�।  

संवत ् २०६१ सालको �रट नं. ३२५० म�ुा: 

परमादेश अ�धव�ा �काशमिण शमा� १ र 

अ�धव�ा राज�ुसाद चापागाइ� १ �व�� 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय, 

�संहदरबारसमेत आदेश �म�त: २०६२ साल जेठ 

४ गते 

 

खेलकुद, मनोर�नन तथा सा�ंकृ�तक अ�धकार (दफा १४):  

��येक बालबा�लकालाई �नजको उमेर र �िचअनसुारको खेल खे�ने र खेलकुदमा सहभागी हनुे, आ�नो 

उमेर, �ची र आव�यकताअनसुार बालमै�ी मनोर�नन गन�, आ�नो �हत ��तकूल नहनुे गर� आ�नो धम�, 

सं�कृ�त, चलन, र��त�रवाज र आ�था अन�ुप सां�कृ�तक ��याकलापमा भाग �लने एवं ��येक �व�ालयले 

पठन पाठनबाहेकको समयमा बालबा�लकालाई खेलकुदमा सहभागी हनु �ो�साहन गन� र �यसको ला�ग 

आव�यक उपय�ु खेलकुद �थल र खेलकुद साम�ीको �यव�था गनु�पन� अ�धकारको �यव�था ग�रएको 

छ।  

 

िश�ाको अ�धकार (दफा १५):  

बालबा�लकाको िश�ाको अ�धकारअ�तग�त देहायका अ�धकारको �यव�था ग�रएको छः 
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 छ वष�म�ुनका बालबा�लकालाई आ�नो उमेर र �वकासको �तरअनसुार उपय�ु ढ�ले �स�न पाउन े

तथा �ारि�भक बाल�वकासको अ�धकार हनुे, 

 ��येक बालबा�लकालाई �च�लत कानूनबमोिजम आधारभतू तहस�मको िश�ा अ�नवाय� र �नःश�ुक 

तथा मा�य�मक तहस�मको िश�ा �नःश�ुक �पमा बालमै�ी वातावरणमा पाउन,े 

 ��येक बालबा�लकालाई आ�नो �वशेष शार��रक तथा मान�सक अव�थाअनसुार �च�लत कानूनबमोिजम 

उपय�ु अ�ययन साम�ी तथा िश�ण �व�धमाफ� त ्िश�ा पाउन,े र 

 द�लत बालबा�लकालाई �च�लत कानूनबमोिजम छा�वृि� स�हतको �नःश�ुक िश�ा पाउन।े  

 

�य�तैगर�, ऐनको प�र�छेद-३ मा बालबा�लका��तको दा�य�वअ�तग�त बालबा�लकाको सव��म �हतका 

बारेमा बालबा�लकासँग स�बि�धत काय� गन� ��येक �नकाय तथा सं�थाका अ�धकार�ले हरेक काम 

कारबाह� गदा� बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �ाथ�मकता �दई आव�यक बालमै�ी ���या अपनाउनपुन� 

भनी उ�लेख ग�रएको छ। (दफा १६) 

अनाथ बालबा�लकालाई जनुसकैु बालक�याणकार� सं�थाले 

कानूनबमोिजम आ�नो संर�क�वमा रा� नस�ने होइन, तर �यसर� 

रा�दा बालबा�लकाको सव��म �हत र �िचलाई �यान �दन ु�यि�कै 

आव�यक ह�ुछ। बालबा�लकाको इ�छा�व�� �नजह�लाई �वप�ी 

सं�थामा रािखरा� उिचत नहुँदा �वप�ी बाल हे�पलाइन नेपालको 

िज�माबाट छुटाई �नवेदक सं�था सहयोगी समाज नेपाललाई �नज 

बालबा�लका आवा भ� ेआभा, स�ु�या र गौरव िज�मा �लनका ला�ग 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ का सत�ह� पालना गन�गर� कागज 

गराई �नवेदक सं�थाको िज�मामा बालबा�लका पठाइ�दन े आदेश 

जार� हनुे।  

म�ुा: ब�द���य�ीकरण, अ�धव�ा 

�मणकुमार �े� �व�� महानगर�य 

�हर� वृ�, बौ�, काठमाड�समेत 

ने.का.प. २०७३ अ� ३ �न.नं. 

९५५४ �न. �म�त 

२०७२/०४/२२ 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ ले �हंसापी�डत 

बालबा�लकाको �यायमा पहुँच तथा कानूनी उपचारको अ�धकारलाई 

स�ुनि�त गरेको छ। महासि�धको धारा ३ अनसुार �हंसापी�डत 

बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �यानमा राखेर रा�यले यथोिचत 

उपायह� अपनाउनपुन� ह�ुछ भने धारा ३९ ले �हंसाबाट पी�डत कुनै 

प�न बालबा�लकाको शार��रक तथा मनोवै�ा�नक पनुला�भ र 

सामािजक पनु�था�पना �व��न गन� सबै समिुचत उपायह� अपनाउने 

तथा बालबा�लकाको �वा��य, आ�मस�मान र ��त�ाको �व��न गन� 

दा�य�व तो�कएको पाइँदा सोको �यावहा�रक प�रपालनाका ला�ग 

रा�य मकुदश�क ब� न�म�न।े (�करण नं. १३) 

म�ुा: परमादेश अ�धव�ा प�ुयशीला 

दवाडी िघ�मरेसमेत �व�� 

�धानम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयसमेत  

ने.का.प. २०७४ अ� १ �न.नं. 

९७४१ �न. �म�त 

२०७२/१०/२१ 

बालबा�लकालाई थनुामा वा कैदमा रा� े कुरालाई अि�तम �वक�प ०७३-WH-००९५ म�ुा: 
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(Only as a measure of last resort) र �यूनतम अव�ध (For the 

shortest appropriate period of time) का ला�ग मा� �योगमा 

�याउनपुन�। (�करण नं .६)  

बालबा�लकाको सव��म �हतका ���ले हेदा� ज�रवाना �तन� नसकेको 

कारणबाट कैदमा रा� ु उपय�ु नदेिखने। ज�रवाना बापत 

बालबा�लकालाई कैदमा रा� े �यव�थामा ग�भीरतापूव�क 

पूनरावलोकन गनु� वा�छनीय देिखने। (�करण ७)  

ब�द���य�ीकरण उदयश�र म�डल 

�व�� सखु�त िज�ला अदालत, 

सखु�त ने.का.प. २०७५ अ� १ 

�न.नं. ९९३० प�ृ ७८ �न. �म�त 

२०७४/४/२५ 

आमा वा बाब ु जोसँग बसेप�न आफू नबसेको बाब ु वा आमालाई 

चाहेको अव�थामा बेलाबखत भेट गन� पाउने कुरा बालकको 

सव��म �हतसँग तथा �नजको मायाममता पाउने र आफूले समेत 

मायाममता गन� पाउन ेहकसँग स�बि�धत �वषय हो। साथै, बाब ुर 

आमाको प�न आ�नो ब�चालाई मायाममता गन� पाउने, �नजको 

हेर�वचार गन� पाउने कत��यका साथै अ�धकार प�न हनुे। (�करण 

नं.८) 

०७२-CR-००२३ म�ुा: स�ब�ध 

�व�छेद मे�दना जोशी �व�� 

म�नषलाल �े� ने.का.प. २०७६ 

अ� ४ �न.नं. १०२४७ प�ृ ८०७ 

�न. �म�त २०७४/१२/२३ 

 

प�रवार वा संर�कको दा�य�वको बारेमा बालबा�लकाको हेरचाह, पालनपोषण र वृि� �वकासमा बाब ु र 

आमा दवुैको समान दा�य�व हनु,े बालबा�लकालाई हेरचाह, पालनपोषण र संर�ण गनु�, िश�ा, �वा��य 

उपचारलगायत �यि��व �वकासका अवसरह� उपल�ध गराउन,ु मायाममतापूण� वातावरण उपल�ध गराउन ु

र स�ुनि�त भ�व�यको ला�ग उिचत माग�दश�न गनु� ��येक बाब,ु आमा, प�रवारका अ�य सद�य वा संर�कको 

दा�य�व हनुे �यव�था ग�रएको छ (दफा १७)।  

 

यसैगर�, �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लकाको पालनपोषण, संर�ण, �वा��य र 

िश�ालगायतका आधारभूत आव�यकताको �यव�था गन� रा�यले उपल�ध �ोतसाधनको आधारमा 

आव�यक �यव�था �मलाउने भ� ेबारेमा रा�यको दा�य�वअ�तग�त उ�लेख भएको छ (दफा १८)। 

 

बालअ�धकारको उ�ल�न र बालबा�लकाको �हत ��तकूल नहनुेगर� सूचना �काशन वा �सारण गनु� स�ार 

�े�को दा�य�व हनुे उलेलेख छ (दफा १९)।  

 

ऐनको प�र�छेद ४ मा बाल�याय स�पादन गदा� �वचार गनु�पन� कुराका साथै कसरुज�य आरोप लागेका 

बालबा�लकालाई �नय��णमा रा�दा, अनसु�धान तथा अ�भयोजनका साथै �याय�न�पण र फैसला 

काया��वयनको �वषयमा उ�लेख ग�रएको छ, जसअ�तग�त –  

 बाल�याय स�पादन गदा� �यान �दनपुन� कुराह� (दफा २०), 

 बालबा�लकालाई �नय��णमा �लने (दफा २१),  

 �नगरानी क�को �थापनास�ब�धी �यव�था (दफा २२),  
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 अनसु�धान तथा अ�भयोजनस�ब�धी �वशेष �यव�था (दफा २३), 

 पपु��स�ब�धी �यव�था (दफा २४),  

 पी�डत बालबा�लकाका अ�धकार (दफा २५), 

 सनुवुाइको �सल�सलामा बालबा�लकालाई �ा� अ�धकार (दफा २६),  

 �दशा�तर गन�स�ने (दफा २७) 

 �दशा�तर गदा� �वचार गनु�पन� (दफा २८), 

 �दशा�तर गदा� अवल�बन ग�रने ���या (दफा २९), 

 बाल अदालतको गठन (दफा ३०), 

 बाल अदालतको अ�धकार �े�को �योग (दफा ३१), 

 बाल अदालतबाटै कारबाह� हनुे (दफा ३२), 

 बाल अदालतमा म�ुा सन� (दफा ३३), 

 सनुवुाइस�ब�धी �यव�था (दफा ३४), 

 ब�द इजलासको �यव�था (दफा ३५), 

 सजायस�ब�धी �यव�था (दफा ३६), 

 म�ुा �कनारा गनु�पन� अव�ध (दफा ३७) 

 सधुार अव�ध घटाउन वा छुट �दनस�ने (दफा ३८), 

 पनु�था�पक�य �याय (दफा ३९), 

 अयो�य नमा�नने (दफा ४०), 

 सजाय गणना नग�रने (दफा ४१), 

 नेल, हतकडी लगाउन वा एका�त कारावासमा रा� नहनुे (दफा ४२), 

 बाल सधुारगहृस�ब�धी �यव�था (दफा ४३), 

 द�घ� वा कडा रोग लागेका बालबा�लका अ�य ठाउँमा सान� (दफा ४४), 

 मनोसामािजक तथा मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदन (दफा ४५), 

 के���य बाल�याय स�म�त (दफा ४६), 

 िज�ला बाल�याय स�म�त (दफा ४७), 

 

ऐनको प�र�छेद ५ मा �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लकाको ला�ग संर�ण र पनु�था�पनाका 

बारेमा �वशेष �यव�था ग�रएको छ। कुन कुन अव�थाका बालबा�लकाको ला�ग �वशेष संर�ण आव�यक 

ह�ुछ। वैकि�पक हेरचाह, संर�ण, पनु�था�पना, सामािजक�करणस�ब�धी दा�य�व, संर�णस�ब�धी 

मापद�डबारे उ�लेख ग�रएको छ। ती �यव�थाह� यस �कार छन-् 

 

�वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लका (दफा ४८) 

(१) देहायका बालबा�लका �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लका मा�ननेछन ्: 

(क) अनाथ बालबा�लका, 
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(ख) अ�पताल वा अ�य कुनै साव�ज�नक �थानमा अलप� अव�थामा छा�डएका वा फेला परेका, 

बाबआुमाबाट अलि�गएका वा बाबआुमा प�ा नला�ग बेवा�रसे भएका बालबा�लका, 

(ग) बाबआुमालाई ग�भीर शार��रक वा मान�सक अपा�ता वा अश�ता भएको कारण उिचत 

हेरचाह नपाएका बालबा�लका, 

(घ) कानूनी �ववादमा परेका बालबा�लकाम�य े �दशा�तर ���याअ�तग�त वैकि�पक हेरचाहको 

ला�ग �सफा�रस भएका बालबा�लका, 

(ङ) थनुामा रहेका वा ब�द� बाब ुवा आमासँग आि�त भई कारागारमा रहेका बालबा�लका, 

(च) जबरज�ती करणी वा कानूबमोिजम सजाय हनुे हाडनाताबाट जि�मएको िशशलुाई आफूले 

पालनपोषण गन� नस�ने भनी बालक�याण अ�धकार�सम� �नवेदन परेका बालबा�लका, 

(छ) बाब,ु आमा वा अ�भभावकबाट द�ुय�वहार, �हंसा वा बेवा�ता भएको कारणले बालबा�लकाको 

उ�चतम �हतको ला�ग प�रवारबाट अलग ग�रएका बालबा�लका, 

(ज) जबज��ती वा बँधवुा �कृ�तका वा जोिखमपूण� वा �नकृ� �कृ�तको वा �च�लत कानून�वपर�त 

�ममा संल�न भई जीवनयापन ग�ररहेका, धूमपान, म�पान एवं अ�य लागूऔषधको कुलतमा 

फसेका, एच.आई.भी. स���मत बालबा�लका, 

(झ) ग�भीर शार��रक वा मान�सक �वा��य सम�या वा ग�भीर अपा�ता भएको कारण जीवन 

जोिखममा रह� बाबआुमा वा प�रवारबाट उपचारको �यव�था हनु नसकेको वा सामा�य 

जीवनयापन गन� क�ठनाइ भएका बालबा�लका, 

(ञ) बालबा�लक �व��को कसरुबाट पी�डत भएका वा �य�तो जोिखममा रहेका बालबा�लका, 

(ट) �वप� वा सश� ���का कारणले बाबआुमा दवु ै वा आमाबाबमु�ये एक गमुाएका, बेप�ा 

भएका वा आफू नै शार��रक वा मान�सक �पमा घाइते भएका वा अपा�ता भएका 

बालबा�लका, 

(ठ) �वप� द�लत समदुायका बालबा�लका, 

(ड) म��ालयले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� �वशेष संर�णको आव�यकता भएका 

बालबा�लका भनी तोकेका अ�य बालबा�लका।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमका बालबा�लकालाई आव�यकताअनसुार उ�ार, अ�थायी संर�ण, �वा��य 

उपचार, मनोसामािजक सहयोग, पा�रवा�रक पनु�म�लन, पनु�था�पना, वैकि�पक हेरचाह, प�रवार सहयोग, 

सामािजक सरु�ा, सामािजक�करणलगायत अ�य सेवा तथा सहयोग तो�कएबमोिजम हनुेछ।  

 

वैकि�पक हेरचाहको �यव�था (दफा ४९) 

(१) दफा ४८ को उपदफा (१) को ख�ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), र (छ) बमोिजमका 

बालबा�लकालाई वैकि�पक हेरचाहको आव�यकता भएका बालबा�लका मा�ननेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको बालबा�लकालाई देहायको �ाथ�मकताको आधारमा बालक�याण 

अ�धकार�ले वैकि�पक हेरचाहको �यव�था �मलाउनपुन�छः 
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(क) बालबा�लकाको आमा वा बाबकुो तफ� का नातेदार, 

(ख) बालबा�लकालाई हेरचाह गन� इ�छुक प�रवार वा �यि�, 

(ग) बालबा�लकालाई प�रवारमा आधा�रत हेरचाह गन� सं�था, 

(घ) बालगहृ।  

(३) वैकि�पक हेरचाहस�ब�धी अ�य �यव�था तो�कएबमोिजम हनुेछ।  

 
 

बालबा�लकाको संर�ण (दफा ५०) 

(१) कुनै ठाउँमा �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लका रहे भएको थाहा पाउने �यि�ले सो 

कुराको सूचना बालक�याण अ�धकार�लाई �दनपुन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम जानकार� �ा� भएमा बालक�याण अ�धकार�ले �य�तो बालबा�लकाको 

त�काल उ�ार गनु�पन� देखेमा उ�ार गर� दफा ६९ बमोिजमको अ�थायी संर�ण सेवामा रा� न 

स�नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम �ा� सूचनाको आधारमा बालक�याण अ�धकार�ले जाँचबझु तथा छान�बन 

गर� आव�यक सेवाको �यव�था गन� स�नेछ।  

(४) बालक�याण अ�धकार�ले उपदफा (३) बमोिजमको आव�यक सेवा �दान गन� तो�कएबमोिजमको 

समाजसेवीलाई िज�मेवार� �दन स�नेछ।  

(५) उपदफा (३) बमोिजम जाँचबझु तथा छान�बन गदा� �वशेष संर�णको आव�यकता भएका 

बालबा�लकाको ला�ग आव�यक अ�य सेवा स�ुनि�त गनु�पन�छ। �यसर� �वशेष संर�ण गन� 

आव�यक नदेिखएमा र �नजको बाब,ु आमा, प�रवारको अ�य सद�य वा संर�क फेला परेमा 

बालक�याण अ�धकार�ले �य�तो बालबा�लकालाई �नजको िज�मा लगाउनपुन�छ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम बालक�याण अ�धकार�ले बालबा�लकालाई �नजको बाब,ु आमा, प�रवारको 

अ�य सद�य वा संर�कलाई िज�मा लगाउनको ला�ग कुनै सहयोग गनु� पन� देखेमा स�ब� 

�नकायसँग सम�वय गर� सहयोग �ायोजन वा प�रवार सहयोग ज�ता आव�यक सेवाको �यव�था 

�मलाउनपुन�छ।  

�प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�ग– 

(क) “सहयोग �ायोजन” भ�ाले कुनै �यि�, स�, सं�था वा �नकाय�ारा बालबा�लकालाई 

आव�यक पालनपोषण तथा िश�ाको ला�ग द�घ�काल�न तथा अ�पकाल�न �पमा आ�थ�क 

सहयोग उपल�ध गराउने काय� स�झनपुछ�।  

(ख) “प�रवार सहयोग” भ�ाले बालबा�लकाको प�रवारलाई �वख�डनतफ�  लैजाने आ�थ�क तथा 

सामािजक कारणको प�हचान र �नराकरण गर� �यसबाट प�रवारको एकता तथा सौहाद�ता 

कायम गराउँदै स�बि�धत प�रवार�भ�ैबाट बालबा�लकाको संर�ण हनुे वातावरण �सज�ना 

गन� ग�रन ेसहयोग स�झनपुछ�।  
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(७) उपदफा (३) बमोिजम जाँचबझु तथा छान�बन गदा� वैकि�पक हेरचाहको आव�यकता भएको 

देिखएमा बालक�याण अ�धकार�ले बैकि�पक हेरचाहको �यव�था गनु�पन�छ।  

(८) बालबा�लका पी�डत भएको म�ुामा पी�डत बालबा�लकाले चाहेमा वा बाबआुमा, अ�भभावक नै पीडक 

भएमा वा पीडकसँग �मल� बालबा�लका थप जोिखममा पन� स�भावना देिखएमा वा घटनाको 

छान�बन, कारबाह� तथा स�य त�य ब�ुन बाधा पन� देिखएमा बालक�याण अ�धकार�ले �य�ता पी�डत 

बालबा�लकालाई बाबआुमा वा प�रवारबाट समेत �नि�त अव�धका ला�ग अलग गराई अ�थायी 

संर�ण सेवामा रा� े�यव�था गनु�पन�छ।  

(९) उपदफा (३) बमोिजम जाँचबझु तथा छान�बन गदा� बालबा�लकाको �पत�ृव र मात�ृवको ठेगान 

नलागेको पाइएमा बालक�याण अ�धकार�ले �नजको ज�मदता� तथा प�हचान ख�ुने सरकार� 

प�रचयप�को ला�ग �सफा�रस ग�र�दनपुन�छ।  

संर�क �नय�ु गन� वा तो�न े(दफा ५१) 

दफा ४९ बमोिजम वैकि�पक हेरचाहको सेवा �दान गदा� �च�लत कानूनबमोिजम संर�क �नय�ु गर� वा 

तोक� हेरचाहको �यव�था �मलाउनपुन�छ।  

 

बालगहृको �थापना तथा स�ालन (दफा ५२) 

(१) �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लकाको संर�ण गन� �योजनको ला�ग नेपाल सरकार, 

�देश सरकार वा �थानीय तहले आव�यकतानसुार बालगहृको �थापना गन�छन।्  

(२) बालगहृको �थापना, स�ालकको यो�यता, स�ालन अनमु�त, न�वकरण, वग�करण, �यव�थापन, स�ालन 

मापद�ड र अनगुमनस�ब�धी �यव�था तो�कएबमोिजम हनुेछ।  

 

बालगहृमा रहन ेअव�ध (दफा ५३) 

�वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लकाको उपय�ु पनु�था�पना नभएस�म वा �य�तो 

बालबा�लकाको उमेर अठार वष� नपगेुस�म �नजलाई बालगहृमा रािखनेछ।  

 

पनु�म�लन गराउनपुन� (दफा ५४) 

(१) बालगहृमा रहेका बालबा�लकाको बाबआुमा वा अ�भभावक प�ा लागेमा र बालबा�लकाको उ�चतम 

�हत हनुे भएमा तो�कएबमोिजम पा�रवा�रक पनु�म�लन गराउनपुन�छ।  

(२) यो ऐन �ार�भ भएप�छ दफा ४९ र ६९ बमोिजम बाहेक बालबा�लकालाई बालगहृमा रा� पाइने 

छैन।  

 

पनु�था�पना तथा सामािजक पनुए�क�करणस�ब�धी दा�य�व (दफा ५५) 

बालगहृ वा बाल सधुारगहृमा रहेका बालबा�लकाको पनु�था�पना तथा सामािजक पनुए�क�करण गन� 

स�ब�धमा बालक�याण अ�धकार�लाई सहयोग गन� दा�य�व स�बि�धत बालगृह वा बाल सधुारगृहको 

हनुेछ।  
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सं�थाको �मखु िज�मेवार हनु े(दफा ५६) 

(१) यस प�र�छेदबमोिजम कुनै सं�थाले संर�कको िज�मेवार� पाएको भएमा �य�तो सं�था �मखु 

बालबा�लकाको हेरचाह तथा पालनपोषणको ला�ग अि�तम िज�मेवार मा�ननेछ।  

�प�ीकरण: यस दफाको �योजनका ला�ग “सं�था �मखु” भ� नाले �य�तो सं�थाको �मखु काय�कार� 

अ�धकृत वा सो है�सयतमा काम गन� अ�य�, �ब�ध �नद�शक वा सं�थाको �नयमानसुार तो�कएका 

अ�य कुनै अ�धकृत स�झनपुछ�।  

 

(२) संर�कको िज�मेवार� पाएको सं�थाले तो�कएको सत� र ���या �वपर�त काय� गरेमा �य�तो 

सं�थालाई बालक�याण अ�धकार�ले कुन सत� उ�लंघन गरेको हो सोसमेत खलुाई बालबा�लकाको 

संर�ण काय� गन� रोक लगाउन स�नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम रोक लगाइएको सं�थाले अपेि�त सधुार गरेको कुरा अनगुमनबाट प�ु� 

भएमा बालक�याण अ�धकार�ले उ� सं�थालाई बालसंर�ण काय�मा लगाइएको रोक फुकुवा गन� 

स�नेछ।  

 

बालसंर�णस�ब�धी मापद�ड (दफा ५७) 

(१) �व�ालय, बालबा�लकासँग ��य� काम गन� ��येक साव�ज�नक �नकाय तथा �नजी �े� एवं 

सामािजक सं�थाह�ले बालबा�लका�व��को �हंसा वा बाल यौनद�ुय�वहारको रोकथाम गन�, 

बालबा�लकाको संर�ण स�ुनि�त गन� र उजूर�को त�काल कारबाह� गन�को ला�ग सं�थागत तहमा 

बालसंर�ण मापद�ड �नमा�ण गर� लागू गनु�पन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नमा�ण ग�रएको बालसंर�ण मापद�ड काया��वयन गनु� �व�ालय, ��येक 

साव�ज�नक �नकाय तथा �नजी �े� एवं सामािजक सं�थाका �मखुको दा�य�व हनुेछ।  

 

अनगुमन तथा ��तवेदन (दफा ५८)  

(१) यस ऐनबमोिजम बालबा�लकाको हेरचाह र पालनपोषण गन� िज�मा �लएका �यि�, संर�क वा 

सं�थाले बालबा�लकास�ब�धी �ववरण ��येक आ�थ�क वष� समा� भएको तीन म�हना�भ� स�बि�धत 

बालक�याण अ�धकार�माफ� त ्�थानीय बालअ�धकार स�म�तसम� पेस गनु�पन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ा� �ववरणको आधारमा �थानीय बालअ�धकार स�म�तले ��तवेदन तयार 

गर� वा�ष�क �पमा �देश�तरको बालअ�धकार स�म�त र �थानीय तहको बालअ�धकार स�म�तसम� 

पेस गनु�पन�छ।  

(३) �देश बालअ�धकार स�म�तले �देश�भ�का तथा �थानीय बालअ�धकार स�म�तले �थानीय तह�भ�का 

बालबा�लकाको सम� ि�थ�त र उपल�ध सेवाको गणु�तर तथा �भावका�रताका स�ब�धमा आव�धक 

�पमा �नर��ण र अनगुमन गन�छ।  
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ऐनको प�र�छेद ६ मा बालअ�धकार तथा बालक�याणस�ब�धी सं�थागत �यव�था ज�तै रा��य 

बालअ�धकार प�रष�, �देश र �थानीय तहको बालअ�धकार स�म�त, बालक�याण अ�धकार�, समाजसेवी तथा 

बालमनो�व� र बाल कोषको स�ब�धमा यस �कार उ�लेख ग�रएको छ।  

 रा��य बालअ�धकार प�रष� (दफा ५९) 

 �देश र �थानीय तहको बालअ�धकार स�म�त (दफा ६०) 

 बालक�याण अ�धकार� (दफा ६१) 

 समाजसेवी तथा बालमनो�व� (दफा ६२) 

 बाल कोष (दफा ६३) 

 

ऐनको प�र�छेद ७ मा बालबा�लकाको अ�धकार तथा उनीह���तको दा�य�वको संर�ण र �चलनका 

बारेमा देहायका �यव�थाह� उ�लेख ग�रएको छः  

 �थानीय तहले बालबा�लकाको अ�धकार �चलन गराउने (दफा ६४), 

 बालबा�लकाको अ�धकार �चलन गराउने (दफा ६५)। 

 

ऐनको प�र�छेद ८ मा बालबा�लकालाई क�तो काय� गरेमा �हंसा वा यौनद�ुय�वहार गरेको काय� गरेमा 

बालबा�लका�व��को कसरु मा�नने, उ�ार, संर�ण र �वा��य पर��ण र पनु�था�पना के��को बारेमा 

उ�लेख ग�रएको छ।  

 बालबा�लका�व��को कसरु (दफा ६६) 

 यो�य नमा�नने (दफा ६७) 

 सूचना �दनपुन� (दफा ६८) 

 अ�थायी संर�ण सेवा (दफा ६९) 

 उ�ार, संर�ण र �वा��य पर��ण गनु�पन� (दफा ७०) 

 पनु�था�पना के�� (दफा ७१) 

 

ऐनको प�र�छेद ९ मा बालबा�लका��तको दा�य�व पूरा नगरेमा वा बालबा�लकाको अ�धकार उ�ल�न 

गरेमा �य�तो �यि� वा सं�था वा �नकायको �मखुलाई हनुे सजाय, ��तप�ुत� तथा म�ुा हेन� अ�धकार�को 

बारेमा उ�लेख ग�रएको छ। ती यस �कार छन ्: 

 सजाय (दफा ७२) 

 ��तपू�त� (दफा ७३) 

 हद�याद (दफा ७४) 

 म�ुा हेन� अ�धकार (दफा ७५) 

 नेपाल सरकार वाद� हनुे (दफा ७६) 
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ऐनको प�र�छेद १० मा �व�वधअ�तग�त बालबा�लकाको कत��य, गोपनीयता, �ोवेशन अ�धकार� 

बालबा�लकाको उमेर कायम गन� आधारमा बारेमा यस�कार उ�लेख ग�रएको छ।  

 बालबा�लकाको कत��य (दफा ७७) 

 गोपनीयता कायम रा� नपुन� (दफा ७८) 

 �ोवेशन अ�धकार�स�ब�धी �यव�था (दफा ७९) 

 कानून �यवसायी नभएमा म�ुाको कारबाह� र �कनारा नहनुे (दफा ८०) 

 पनुरावेदन (दफा ८१) 

 म�ुाको कारबाह�मा �ाथ�मकता �दनपुन� (दफा ८२) 

 बालबा�लकाको उमेर कायम गन� आधार (दफा ८३) 

 यसै ऐनबमोिजम हनुे (दफा ८४) 

 �नयम बनाउने अ�धकार (दफा ८५) 

 �नद� िशका र काय��व�ध बनाउने अ�धकार (दफा ८६) 

 संशोधन, खारेजी तथा बचाउ (दफा ८७) 

 

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

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ८५ ले �दएको अ�धकार �योग गर� सव��च अदालतले नेपाल 

राजप�मा �म�त २०७६/०२/२० �कािशत गर� बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ लागू 

ग�रएको छ। यस �नयमावल�मा ७ वटा प�र�छेद मा ४८ वटा �नयमह� र १० वटा अनसूुचीह� उ�लेख 

ग�रएका छन,् जनु यस �कार रहेका छन:्34 

 

�नयमावल�को प�र�छेद १ मा �नयमावल�को नाम, प�रभाषाह� उ�लेख ग�रएको छ। प�र�छेद २ मा 

कसरुज�य काय�को उजरु�, अनसु�धान तथा अ�भयोजनको बारेमा देहायका �नयमह� समावेश ग�रएका 

छन।्  

 कसरुज�य काय�को उजरु� (�नयम ३)  

 बालबा�लकालाई �नय��णमा �लने (�नयम ४)  

 �नगरानी क�मा रा� ेअनमु�त �लने (�नयम ५)  

 �नगरानी क�मा हनुपुन� �यूनतम स�ुवधा (�नयम ६)  

 अनसु�धानस�ब�धी �यव�था (�नयम ७) 

 बालबा�लकालाई सोधपछु गदा� �वचार गनु�पन� (�नयम ८) 

 अनसु�धान अ�धकार� वा सरकार� व�कलले �दशा�तरको �नण�य गन�स�ने (�नयम ९)  

 अ�भयोजनस�ब�धी �यव�था (�नयम १०)  

 बालबा�लकाको साथमा उमेर पगेुका �यि�समेत ��तवाद� भएमा (�नयम ११)  

 
34 यस �नयमावल�मा भएका �यव�थाह�का बारेमा प�छ�ला अ�यायको तत ्�थानमा उ�लेख ग�रएको छ।  
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 अ�भयोगप� तथा �माणको ��त�ल�प �दनपुन� (�नयम १२)  

  

�नयमावल�को प�र�छेद ३ मा समाजसेवी, बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को यो�यता, �नयिु� तथा सेवाको 

सत�को बारेमा उ�लेख ग�रएको छ।  

 समाजसेवीको यो�यता (�नयम १३)  

 बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को यो�यता (�नयम १४) 

 समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को �नयिु� (�नयम १५)  

 समाजसेवी, बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को पदाव�ध (�नयम १६)  

 समाजसेवी र बालमनो�व� वा बाल�वशेष�लाई हटाउन स�ने (�नयम १७)  

 

�नयमावल�को प�र�छेद ४ बाल अदालतको अ�धकार �े�को �योग, ब�द इजलास, फैसला काया��वयन, 

म�ुाको सनुवुाइ तथा पनु�था�पक�य �यायसँग स�बि�धत �यव�थाह�को बारेमा देहायका �नयमह�को 

�यव�था ग�रएको छ।  

 अ�धकार��ेको �योग (�नयम १८)  

 बाल अदालतले �दशा�तर गन�स�ने (�नयम १९)  

 ब�द इजलासमा सनुवुाइ हनुे (�नयम २०)  

 म�ुाको सनुवुाइ (�नयम २१)  

 �माण ब�ुने (�नयम २२)  

 सा�ी ब�ुने (�नयम २३)  

 पी�डत र सा�ी संर�णको ला�ग आदेश �दनस�ने (�नयम २४)  

 बालबा�लकाको अ�धकारको संर�णको ला�ग आदेश �दनस�ने (�नयम २५)  

 फैसला गनु�पन� (�नयम २६) 

 फैसला काया��वयनस�ब�धी �यव�था (�नयम २७)  

 �नःश�ुक ��त�ल�प �दनपुन� (�नयम २८)  

 पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी �यव�था (�नयम २९)  

  

�नयमावल�को प�र�छेद ५ के���य बाल�याय स�म�तको गठन तथा काम, कत��य र अ�धकार, सिचवालयका 

बारेमा यस �कार उ�लेख ग�रएको छ।  

 के���य बाल�याय स�म�त (�नयम ३०)  

 स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार (�नयम ३१)  

 स�म�तको सिचवालय (�नयम ३२)  

 �व�को सहयोग �लनस�न े(�नयम ३३)  
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�नयमावल�को प�र�छेद ६ िज�ला बाल�याय स�म�तको गठन तथा काम, कत��य र अ�धकार सिचवालयका 

बारेमा यस�कार उ�लेख ग�रएको छ।  

 िज�ला बाल�याय स�म�त (�नयम ३४)  

 िज�ला बाल�याय स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार (�नयम ३५)  

 सिचवालय (�नयम ३६)  

 

�नयमावल�को प�र�छेद ७ को �व�वधअ�तग�त उमेर कायम, सामािजक, मनोसामािजक वा मनोवै�ा�नक 

अ�ययन ��तवेदनको ढाँचाको बारेमा देहायका �नयमह� उ�लेख ग�रएको छ।  

 उमेर कायम गन� (�नयम ३७) 

 सहयोग �लनस�न े(�नयम ३८)  

 सामािजक, मनोसामािजक वा मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदनको ढाँचा (�नयम ३९)  

 अ�ाव�धक जानकार� �लनस�न े(�नयम ४०)  

 �दशा�तरको ���या प�रवत�न वा पूरा गराउनस�ने (�नयम ४१)  

 �दशा�तरको ���यामा सहयोग उपल�ध गराउन स�कने (�नयम ४२)  

 �ोवेशन अ�धकार�को बाल�यायसँग स�बि�धत काम, कत��य र अ�धकार (�नयम ४३)  

 दोभाषे रा� स�कने (�नयम ४४)  

 �नद�शन �दनस�ने (�नयम ४५)  

 

(ग) मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४  

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ मा कसरुज�य आरोप लागेका बालबा�लकासँग म�ुामा ��य� एवं अ��य� 

�पमा केह� �यव�थाह� रहेको पाइ�छ। म�ुयतया देहायका दफाह� �ावधान बालबा�लकासँग सरोकार 

रा� ेकेह� �यव�थाह� यस �कार छन:्35  

 दस वष� उमेर नपगेुको बालबा�लकाले गरेको कुनै काम कसरु नमा�नने (दफा १३), 

 भलाइका ला�ग संर�कको म�ुर� �लई गरेको काम कसरु नहनुे (दफा १७) 

 बालबा�लकाबाट गराएको कसरुमा उमेर पगेुकोलाई सजाय हनुे (दफा २८) 

 कसरुको ग�भीरता बढाउन ेअव�था (दफा ३८(ब)): (ब) पचह�र वष�मा�थको वृ�ाव�था वा शार��रक 

वा मान�सक अ�व�थताले गदा� होस ठेगानमा नरहेको वा अपा�ताको कारणले आ�नो बचाउ गन�स�न े

ि�थ�तमा नभएको �यि� वा बालबा�लकाको �व�� कसरु गरेको।  

 कसरुको ग�भीरता घटाउने अव�था (दफा ३९(क)): (क) कसरुदारको उमेर अठार वष�भ�दा कम वा 

पचह�र वष�भ�दा मा�थ भएको।  

 
 
 

 
35 यस सं�हतामा भएका �यव�थाह�का बारेमा प�छ�ला अ�यायको तत ्�थानमा उ�लेख ग�रएको छ।  
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बालबा�लकालाई हनुे सजाय (दफा ४५):  

(१) कानूनबमोिजम कसरु ठह�रने कुनै काम गन� �यि�को उमेर �य�तो काम गदा�का बखत दश वष� 

पगेुको रहेनछ भने �नजलाई कुनै सजाय हनुे छैन।  

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

ज�रवाना हनुे कुनै कसरु गरेकोमा ज�रवाना नगर� �नजलाई स�झाइबझुाइ गनु�पन�छ र कैद हनुे 

कसरु गरेकोमा कसरु हेर� छ म�हनास�म कैद सजाय गन� वा कैद नगर� बढ�मा एक वष�स�म 

सधुारगृहमा रा� स�कनेछ।  

(३) चौध वष� वा चौध वष�भ�दा मा�थ र सोह� वष�भ�दा कम उमेरको �यि�ले कुनै कसरु गरेमा �नजलाई 

उमेर पगेुको �यि�लाई कानूनबमोिजम हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ।  

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

�नजलाई उमेर पगेुको �यि�लाई कानूनबमोिजम हनुे सजायको दईु �तहाई सजाय हनुेछ।  

(५) उपदफा (२), (३) र (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सो� वष� उमेर पूरा नभएका 

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

कैदको सजाय गनु� हुँदैन।  

 

ज�रवानाबापत कैद गन� स�कन े(दफा ४६(३):  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न अठार वष� उमेर नपगेुका बालबा�लकाको 

हकमा ज�रवाना बापत कैद गदा� देहायबमोिजम गनु�पन�छः 

(क) ज�रवाना मा� हनुे वा कैद वा ज�रवानाम�ये कुनै एक सजाय हनुे कसरुमा ज�रवाना 

न�तरेकोमा कैद नगर� ज�रवाना �मनाह गनु�पन�छ।  

(ख)  कैद वा ज�रवाना वा दवु ै सजाय हनुे कसरुमा ज�रवाना मा� सजाय भएकोमा �य�तो 

ज�रवाना न�तरेबापत कैद �नधा�रण गनु�पदा� तीन म�हनाभ�दा बढ� नहनुेगर� कैद गनु�पन�छ।  

(ग)  चौध वष� उमेर पगेुको तर अठार वष�भ�दा कम उमेर भएको �यि�लाई उपदफा (२) 

बमोिजम कैद �नधा�रण गदा� अठार वष� उमेर पगेुको �यि�लाई गनु�पन� कैद सजायको 

आधाभ�दा बढ� नहनुेगर� कैद गनु�पन�छ।  

 

सजाय छुट �दन स�कन े(दफा ४७) 

अ�त�रम ��तपू�त�को ला�ग आदेश �दनस�ने (दफा ४८) 

जबज��ती करणी गन� नहनुे (दफा २१९(१), (२), (३)(क), (ख) 

(१)  कसैले जबज��ती करणी गन�हुँदैन।  

(२)  कसैले कुनै म�हलालाई �नजको म�ुर� न�लई करणी गरेमा वा म�ुर� �लएर भए प�न अठार वष�भ�दा 

कम उमेरको कुनै बा�लकालाई करणी गरेमा �नजले �य�तो म�हला वा बा�लकालाई जबज��ती 

करणी गरेको मा�ननेछ।  
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(३)  जबज��ती करणी गन� �यि�लाई �यसर� करणी गदा�को प�रि�थ�त र म�हलाको उमेर हेर� 

देहायबमोिजम कैद हनुेछ: 

(क) दस वष�भ�दा कम उमेरक� बा�लका, पूण� अश�, अपा�ता भएका वा स�र� वष�भ�दा बढ� 

उमेरका म�हला भए ज�म कैद,  

(ङ) अठार वष� वा अठार वष�भ�दा बढ� उमेरक� म�हला भए सात वष�देिख दस वष�स�म।  

 

बालयौन द�ुपयोग गन� नहनुे (दफा २२५) 

अ�ाकृ�तक मैथनु गन� नहनु े(दफा २२६)  

चोर� गन� नहनु े(दफा २४१(२)): 

 

(घ) मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ मा कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकासँग म�ुामा 

��य� एवं अ��य��पमा सरोकार रा� े केह� �यव�थाह� रहेको पाइ�छ। म�ुयतयाः देहायका 

दफाह�का कुनै न कुनै �वषय बालबा�लकासँग सरोकार रा� दछन:्36  

 

अनसु�धानको ला�ग �हरासतमा रा� स�कने अव�ध (दफा १४(१) र (१०):  

(१) कुनै �यि�लाई कसरुको अनसु�धानको ला�ग यस प�र�छेदबमोिजम प�ाउ गरेप�छ चौबीस 

घ�टा�भ� ज�तस�दो चाँडो म�ुा हेन� अ�धकार�सम� उपि�थत गराउनपुन�छ।  

(१०) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सात म�हनाभ�दा बढ� अव�धको गभ�वती 

म�हला, बालबा�लका र पचह�र वष� नाघेको �यि�लाई कसरुको �कृ�त हेर� अनसु�धान अ�धकार�ले 

थनुामा नराखी अनसु�धान गन� मना�सब देखेमा सोको कारण खलुाई पचा� खडा गर� ता�रखमा राखी 

अनसु�धान गन� स�नेछ।  

 

बयान �लने र सोधपछु गन� (दफा १६(१), (३), (५)र (६)):  

(१) अनसूुची-१ वा अनसूुची-२ अ�तग�तका कसरुको स�ब�धमा अनसु�धान अ�धकार�ले सरकार� 

व�कलसम� अ�भय�ुको बयान �लनेछ।  

(३)  अनसूुची-१ वा अनसूुची-२ अ�तग�तका कुनै कसरुको स�ब�धमा कुनै मह�वपूण� कुरा थाहा छ भ� े

�व�ास गनु�पन� मना�सब कारण भएको �यि�सँग अनसु�धान अ�धकार�ले आव�यक सोधपछु गन� 

स�नेछ।  

 तर बालबा�लका वा शार��रक �पमा असमथ� भएको �यि�सँग सोधपछु गनु� परेमा �नज रहे बसेकै 

ठाउँमा नै गई सोधपछु गन� स�कनेछ।  

�प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�ग “शार��रक �पमा असमथ�” भ�ाले �हँडडुल गन� नस�ने, 

����वह�न, वृ� अव�था ज�ता शार��रक �पमा असमथ� �यि�लाई स�झनपुछ�।  

 
36यस सं�हतामा भएका �यव�थाह�का बारेमा प�छ�ला अ�यायको तत ्�थानमा उ�लेख ग�रएको छ। 
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(५)  यस दफाबमोिजम बालबा�लका वा शार��रक �पमा असमथ� �यि�बाट कुनै कागज गराउनपुन� 

भएमा �नजको संर�क वा उपल�ध अ�य �यि�को रोहवरमा गराउनपुन�छ।  

(६)  यस दफाबमोिजम बयान वा सोधपछु गनु�पन� कुनै �यि� शार��रक अ�व�थताको कारणले 

अनसु�धान अ�धकार�सम� उपि�थत हनु नस�न े भएमा वा �य�तो �यि�को सरु�ाको कारणले 

�नजलाई �य�तो अ�धकार�सम� उपि�थत गराउन उपय�ु नदेिखएमा अनसु�धान अ�धकार�ले 

��य��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) को मा�यमबाट �य�तो �यि�सँग बयान �लन वा सोधपछु गन� 

स�नेछ।  

 

सजाय कम गन� माग दाबी �लई अ�भयोगप� दायर गन� स�कने (दफा ३३):  

(१)  यस प�र�छेदमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै कसरुको अ�भय�ुले अनसु�धान 

अ�धकार�लाई �य�तो कसरुको अनसु�धान गन� सहयोग पयुा�एमा �यसबापत �य�तो अ�भय�ुलाई 

कानूनबमोिजम हनुे सजायमा छुट हनु अनसु�धान अ�धकार�ले सरकार� व�कलसम� �सफा�रस गन� 

स�नेछ।  

 

खास �क�समका साना�तना कसरुमा म�ुा दायर गन� आव�यक नहनुे (दफा ३४):  

(१) अनसूुची-१ वा अनसूुची-२ बमोिजमको कुनै खास �क�समको साना�तना कसरुमा म�ुा दायर गनु� 

�यवहा�रक नभएको वा साव�ज�नक �हतलाई खास असर नपन� देिखएमा सरकार� व�कलले 

महा�याया�धव�ाको �वीकृ�त �लई �य�तो �यि��व�� म�ुा दायर नगन� �नण�य गन� स�नेछ।  

 

म�ुा दायर भएप�छ अदालतले कारबाह� �ार�भ गनु�पन� (दफा ५२(६)(घ):  

(१)  यस सं�हतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक कुनै कसरुका स�ब�धमा यस प�र�छेदबमोिजम 

अदालतमा म�ुा दायर भएप�छ अदालतले �य�तो म�ुाको कारबाह� �ार�भ गनु�पन�छ।  

(६)  उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै कसरुबाट हनु गएको ��त पू�त�का ला�ग 

देहायको �यि�ले अ�भयोगप� पेस गरेको साठ� �दन�भ� छु�ै उजरु� �दन स�नेछ- 

(घ)  अपा�ता भएको �यि�, बालबा�लका वा पचह�र वष� उमेर नाघेको �यि� वा शार��रक वा 

मान�सक रोगले असमथ� भएको �यि�ले उजरु गन� पाउने कुराको स�ब�धमा �नजको 

एकाघरको हकवाला र �य�तो हकवाला नभए अ�य कुनै हकवाला वा संर�क।  

 

उजरु� गन� स�न े(दफा ५३(१)(घ):  

(१) यस सं�हतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक अनसूुची– ४ बमोिजमको कुनै कसरुको स�ब�धमा 

अदालतमा देहायको �यि�ले उजरु� �दन स�नेछ–  

(घ) ब�हरा, ����वह�न बालबा�लका वा पचह�र वष� उमेर नाघेको �यि� वा शार��रक वा 

मान�सक रोगले असमथ� भएको �यि�ले उजरु गन�पाउने कुराको स�ब�धमा �नजको 

एकाघरको हकवाला र �य�तो हकवाला नभए अ�य कुनै हकवाला वा संर�क।  
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अ�भय�ुलाई थनुामा रा�स�ने (दफा ६७(३):  

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न दश वष�भ�दा बढ� कैद सजाय 

हनुस�ने कसरुमा बाहेक अ�भय�ु बालबा�लका वा शार��रक वा मान�सक रोग लागी अश� भएको 

वा सात म�हनाभ�दा बढ�क� गभ�वती म�हला वा पचह�र वष� मा�थको वृ� भएमा �य�तो 

अ�भय�ुलाई अदालतले धरौट� वा जमानत �लई ता�रखमा छो�न स�नेछ।  
 

म�ुाको पपु�� खलुा इजलासमा गनु�पन� (दफा १२९ को ��तब�धा�मक वा�ांश):  

अदालतले म�ुाको पपु�� गदा� खलुा इजलासमा गनु�पन�छ। तर, जाससुी, मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार, 

यौनज�य कसरु, बालबा�लका अ�भय�ु वा पी�डत भएको म�ुा, म�हला�व��को �हंसा, जवज��ती करणी, 

हाडनाता करणी वा पती प�ीबीच चलेको म�ुा वा अदालतले ब�द इजलासमा सनुवुाइ गन� उिचत देखी 

आदेश गरेको अ�य म�ुाको पपु�� ब�द इजलासमा हनु स�नेछ र �य�तो इजलासमा अदालतले �य�तो 

म�ुासँग स�बि�धत प�, स�बि�धत कानून �यवसायी, अदालतका कम�चार� र अदालतले आव�यक देखेका 

अ�य �यि� बाहेक अ�लाई �वेश �नषेध गन� स�नेछ।  
 

कैदमा रा�पुन� (दफा १५४(१) को ��तब�धा�मक वा�ांश):  

(१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोिजम अदालतमा उपि�थत कसरुदारको हकमा कैद� पजु� जार� 

भई आएप�छ र फरारको हकमा समेत कसरुदार �हर� काया�लयबाट प�ाउ भई अदालतमा पेस 

गर� �नजको नाममा कैद� पजु� जार� भई आएप�छ कारागार काया�लयले �य�तो कसरुदारलाई 

कानूनबमोिजम कैदमा रा� ुपन�छ।  

 तर अठार वष� उमेर नपगेुको बालबा�लका कसरुदार ठह�रएकोमा �नजलाई नेपाल सरकारले 

�यव�था गरेको छु�ै बाल सधुारगृह वा य�तै अ�य गहृमा रा�पुन�छ।  
 

अनसु�धान अ�धकार�सम� भएको बयान, कागज वा �लखतलाई ��य ��यका साधनमा अ�भलेख रा� 

स�कने (दफा १८४(१)(ख):  

(१) यस सं�हतामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको अव�थामा अनसु�धान अ�धकार�ले 

कसरुबाट पी�डत �यि�, जाहेरवाला वा सा�ीको बयान, कागज वा कुनै �लखत सरकार� व�कलको 

रोहवरमा ��य-��यका साधन माफ� त ्अ�भलेख गन� वा गराउन स�नेछः 

(ख)  शार��रक अश�ता वा नाबालक भएको कारणले �य�तो �यि�, जाहेरवाला वा सा�ी �हर� 

काया�लय वा सरकार� व�कलको काया�लयमा उपि�थत हनु नस�ने भएमा।  
 

(ङ) मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ 
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मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ मा कसरुज�य काय�का आरोप लागेका बालबा�लकासँग 

म�ुामा ��य� एवं अ��य� �पमा सरोकार रा� ेकेह� �यव�थाह� रहेको पाई�छ। म�ुयतया देहायका 

�नयमह�का कुनै नै कुनै �वषय बालबा�लकासँग सरोकार रा� दछन:्37  

 �हरासतमा रा� ेअनमु�त �दँदा �वचार गनु�पन� कुरा (�नयम ७),  

 कसुरबाट पी�डत वा सा�ीको �यि�गत प�रचय गो�य रा� े(�नयम ६४), 

 बालबािलकाको �यि�गत प�रचय गो�य रा� े(�नयम ६५), 

 

(च) मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४  

मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ मा कसरुज�य काय�का आरोप लागेका बालबा�लकासँग म�ुामा ��य� एवं 

अ��य��पमा सरोकार रा� ेकेह� �यव�थाह� रहेको पाइ�छ। म�ुयतयाः देहायका �नयमह�का कुनै न 

कुनै �वषय बालबा�लकासँग सरोकार रा� दछन:्38 

 �हत �वपर�त काम अमा�य हनुे (दफा ११), 

 �वशेष �यव�था भएकोमा भेदभाव गरेको नमा�नने (दफा १९), 

 �यि�को मा�यता पाउने (दफा ३०), 

 नामको अ�धकार हनुे (दफा ३१), 

 स�मता �ा� गन� (दफा ३२), 

 अस�म मा�नन े(दफा ३३), 

 अध� स�म मा�नने (दफा ३४), 

 जि�मसकेको िशशकुो कानूनबमोिजमको हकमा असर नपन� (दफा ७५), 

 आमा, बाबबुाट मात�ृव वा �पत�ृव �नधा�रण हनुे (दफा १०५), 

 �ववा�हत प�तबाट िशश ुजि�मएको अनमुान ग�रने (दफा १०६), 

 कृ��म गभा�धानबाट जि�मएको िशशकुो �पत�ृव बाबकुो हनुे (दफा १०९), 

 नाम र थर पाउने (दफा १११), 

 आमा, बाब,ु बाजे तथा बजैको नाम उ�लेख गन� पाउन े(दफा ११२), 

 छोरा, छोराको ज�मदता� गनु�पन� (दफा ११३), 

 हेरचाह र �याहारस�भार गनु�पन� (दफा ११४), 

 आमा वा बाबकुो िज�मामा रहने (दफा ११५), 

 आव�यक हेरचाह र �याहारस�भार गनु�पन� (दफा ११६), 

 भेटघाटको स�ुवधा (दफा ११७), 

 छोरा, छोर�को अ�धकार कायमै हनुे (दफा ११८), 

 सहम�त�बना �भ� ब�न नहनुे (दफा ११९), 

 
37 यस �नयमावल�मा भएका �यव�थाह�बारे प�छ�ला अ�यायको तत ्�थानमा उ�लेख ग�रएको छ। 
38 यस सं�हतामा भएका �यव�थाह�बारे प�छ�ला अ�यायको तत ्�थानमा उ�लेख ग�रएको छ।  
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 नाबालकले ��मकको �पमा काम गन�नहनुे (दफा १२०),  

 नाबालक रा� ेबाबआुमाको �नण�यबमोिजम हनुे (दफा १२१), 

 आमाबाबकुो सपु�रवे�ण र �नय��णमा रहने (दफा १२४), 

 मातकृ तथा पै��क अि�तयार� संय�ु�पमा �योग गनु�पन� (दफा १२५), 

 मातकृ तथा पै��क अि�तयार� �योग गन� �यि�को अ�धकार (दफा १२६), 

 भेदभाव गन�नहनुे (दफा १२७), 

 �वशेष हेरचाह गनु�पन� (दफा १२८), 

 आचरण तथा बानी बेहोरामा सधुार गराउनस�ने (दफा १२९), 

 अ�धकार �योग गन� अि�तयार� �दएको मा�नन े(दफा १३०),  

 संर�क वा माथवरले प�न मातकृ तथा पै��क अि�तयार� �योग गन�स�ने (दफा १३१), 

 मातकृ तथा पै��क अि�तयार�मा रोक लगाउनस�ने (दफा १३२), 

 मातकृ तथा पै��क अि�तयार� अ��य हनुे (दफा १३३), 

 संर�क मा�नने (दफा १३५), 

 संर�कको �ाथ�मकता (दफा १३६), 

 अ�य �यि� संर�क मा�नन े(दफा १३७), 

 सं�था संर�क भएको मा�नने (दफा १३८), 

 अदालतले संर�क �नय�ु गन� (दफा १३९), 

 अस�म वा अध� स�म �यि�को पालनपोषण तथा हेर�वचार (दफा १४२), 

 स�पि�को रेखदेख संर�ण तथा उिचत �यव�थापन गनु�पन� (दफा १४३),  

 कानूनी कारबाह� चलाउन वा म�ुाको ��तर�ा गन�स�न े(दफा १४५), 

 अस�म वा अध� स�म �यि�को तफ� बाट काम गन�स�ने (दफा १४६), 

 हानी नो�सानीको रकम भराई �लनस�न े(दफा १५१), 

 नाबालकको माथवर हनुे (दफा १५३),  

 नाबालकको माथवर आमा हनु स�ने (दफा १५५), 

 स��ठत सं�था माथवर हनु स�ने (दफा १५६), 

 अदालतले माथवर �नय�ु गन�स�ने (दफा १५७), 

 माथवरले स�पि� िज�मा �लनपुन� (दफा १५९), 

 स�पि�को �योग गन� स�ने (दफा १६०), 

 �ववेकपूण� र हो�सयार�पूव�क स�पि�को रेखदेख र संर�ण गनु�पन� (दफा १६२), 

 माथवर� �वत: अ��य हनुे (दफा १६४), 

 बालबा�लकाको सव��म �हत हनुेगर� धम�प�ु वा धम�प�ुी रा�पुन� (दफा १७०), 

 छोराछोर� हनुेले धम�प�ु वा धम�प�ुी रा� नपाउन े(दफा १७१) 

 

(छ) फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
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फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ मा कसरुज�य काय�को आरोप लागेका 

बालबा�लकाको म�ुामा ��य� एवं अ��य� �पमा सरोकार रा� ेकेह� �यव�थाह� रहेको पाइ�छ। 

म�ुयतयाः देहायका �नयमह�का कुनै न कुनै �वषय बालबा�लकासँग सरोकार रा� दछन:् 

 कसरुदार ठहर भएप�छ सजाय �नधा�रण गनु�पन� (दफा ८), 

 छु�ै सनुवुाइ गनु�पन� (दफा ९), 

 ख�ुला इजलासमा सनुवुाइ गर� सजाय �नधा�रण गनु�पन� (दफा १०), 

 छु�ाछु�ै सजाय �नधा�रण गनु�पन� (दफा ११), 

 सजाय पूव�को ��तवेदन तयार गन� आदेश �दनपुन� (दफा १२), 

 सजायको उ�े�य �वचार गनु�पन� (दफा १३), 

 सजाय �नधा�रण गदा� �वचार गनु�पन� कुराह� (दफा १४), 

 सजाय �नधा�रण गन� आधारह� (दफा १५), 

 बालबा�लकालाई सजाय गदा� �वचार गनु�पन� कुराह� (दफा १६), 

 सजाय �नधा�रण गदा� खलुाउनपुन� कुराह� (दफा १७), 

 सामदुा�यक सेवा गन� आदेश �दनस�ने (दफा २२), 

 कैद सजाय �नल�बन गन�स�कने (दफा २४), 

 सधुारगृहमा पठाउन स�कने (दफा २५), 

 पनु�था�पना के��मा पठाउन स�कने (दफा २६), 

 �यारोलमा रा� स�कन े(दफा २९), 

 सामािजक�करण गराउनपुन� (दफा ३०), 

 �ोवेशन तथा �यारोल बोड�को काम, कत��य र अ�धकार (दफा ३९),  

 कैद अव�धको गणना (दफा ४०), 

 ��तपू�त� भराइ�दनपुन� (दफा ४१), 

 ��तपू�त� त�काल बझुाउनपुन� (दफा ४२), 

 ��येक कसरुदारले ��तपू�त� �यहोनु�पन� (दफा ४३), 

 सहम�तबमोिजम हनुे (दफा ४४), 

 ��तपू�त� न�तरे कैद हनुे (दफा ४५), 

 पी�डत राहत कोष खडा गनु�पन� (दफा ४८), 

 �ोवेशन अ�धृकत वा �यारोल अ�धकृत तो�न े(दफा ४९)। 

 

(ज) �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४  

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा नाबालक छोराछोर�लाइ� इ�जत आमदअनसुार 

खान, लाउन वा िश�ा द��ा न�दएको �ववादको �न�पण गन� एवं अ�भ� बाहेकको बढ�मा एक वष�स�म 
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कैद हनु स�ने कुट�पट गाल�, बेइ�जती, लटु�पटमा मेल�मलापको मा�यमबाट �ववादको �न�पणका 

स�दभ�मा �थानीय तहको �या�यक स�म�तको िज�मेवार� रहने �यव�था ग�रएको छ।  

 

(झ) बालबा�लकास�ब�धी रा��य नी�त, २०६९  

बालबा�लकास�ब�धी रा��य नी�त, २०६९ ले सरकार� �नकाय, �थानीय �नकाय, अ�भभावक, िश�क र 

रा��य तथा अ�तरा���य गैरसरकार� सं�थाको सम�वया�मक सहकाय�मा सबै वग� र समदुायका 

बालबा�लकाले बालअ�धकारको पूण� उपभोग गद� स�म र यो�य नाग�रकको �पमा �यि��व �वकास 

गन�पाउन े वातावरणको �सज�ना गन� द�घ�काल�न ल�य �लएको छ। यस नी�तका �न�नानसुारका म�ुय 

उ�े�यह� रहेका छन ्र उ�े�य अनसुार �व�भ� नी�तह� र रणनी�तह� तय ग�रएका छन:् 

 सबै �कारका शार��रक वा मान�सक �हंसा, ��त वा द�ुय�वहार, प�र�याग, उपे�ा, शोषण वा 

यौनद�ुय�वहारबाट बालबा�लकाको संर�ण गन�। यो उ�े�य पूरा गन�का ला�ग ३२ वटा नी�तह� र 

१९ वटा रणनी�तह� �लइएका छन।्  

 बालबा�लका ज�मनअुिघ र ज�मेप�छ उनीह�लाई आव�यक �याहार, पोषण सहयोग र िश�ा �दान 

गर� बालबा�लकाको शार��रक, मान�सक र शैि�क �वकास गन�। यो उ�े�य पूरा गन�का ला�ग ५ वटा 

नी�तह� र ११ वटा रणनी�तह� �लइएका छन।्  

 आ�नो धारणा बनाउन स�म बालबा�लकालाई �नजह�सँग स�ब� सबै �वषयह�मा आ�नो �वचार 

अ�भ�य� गन� पाउन ेअवसर �दई बालसहभा�गता अ�भवृ�� गन�। यो उ�े�य पूरा गन�का ला�ग ८ वटा 

नी�तह� र ६ वटा रणनी�तह� �लइएका छन।्  

 बालबा�लका��तको �वभेद अ��य गन�। यो उ�े�य पूरा गन�का ला�ग ३ वटा नी�तह� र २ वटा 

रणनी�तह� �लइएका छन।्  

 बाल�याय�णाल�लाई स�ुढ गन�। यो उ�े�य पूरा गन�का ला�ग ९ वटा नी�तह� र ५ वटा रणनी�तह� 

�लइएका छन।्  

 

यो नी�तमा संय�ु रा�स�ीय बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ का अ�धकांश �ावधानह�लाई 

स�बोधन ग�रएका छन।् देशमा स�ीय संरचना लागू भइसकेको र �देश र �थानीय सरकारले स��यताका 

साथ काय� ग�ररहेको स�दभ�मा यस नी�तलाई पूनरावलोकन गर� नयाँ नी�त तजु�मा गनु� आव�यक देिखएको 

छ। साथै, �देश र �थानीय तहमा �नमा�ण हनुे बालबा�लकास�ब�धी नी�त तजु�मा गन� �ममा स�बाट 

आव�यक सहयोग तथा सहजीकरणको वातावरण �सज�ना हनु आव�यक देिख�छ।  
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प�र�छेद– तीन 

बालबा�लकाले गरेका कसरुज�य काय�को उजरु�, अनसु�धान तथा अ�भयोजनस�ब�धी 

�यव�था 

३.१ कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई उजरु� तथा अनसु�धान 

३.१.1 उजरु� वा जाहेर�  

३.१.२ प�ाउ तथा �नय��ण 

३.१.३ उमेर �नधा�रण  

३.१.४ गोपनीयता  

३.१.५ बालमै�ी अनसु�धान  

३.१.६ बालबा�लकासँग सोधपछु तथा बयान 

३.१.७ पपु�� तथा थनुछेक  

३.१.८ �ारि�भक अनसु�धान ��तवेदन 

३.१.९ अपराध पी�डतको बयान 

३.१.1० �माण स�लन  

३.१.1१ कसरुज�य काय�को सजाय  

३.१.1२ �दशा�तर  

३.२ बालबा�लकाले गरेका कसरुज�य काय�को अ�भयोजन तथा अ�भयोगप� दता�स�ब�धी �यव�था 

३.२.1 अनसु�धान ��तवेदन  

३.२.२ अनसु�धानमा सरकार� व�कलको भ�ूमका 

३.२.३ अनसु�धानको चरणमा अनसु�धान अ�धकार�लाई सरकार� व�कलको �नद�शन 

३.२.४ बालबा�लकासँग सोधपछु र बयानका स�ब�धमा सरकार� व�कलको िज�मेवार� 

३.२.५ म�ुा चलाउन/े नचलाउन े�नण�य (अ�भयोजन �नण�य) 

३.२.६ अ�भयोगप�को तयार� र दायर�  
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प�र�छेद– तीन 

बालबा�लकाले गरेका कसरुज�य काय�को उजरु�, अनसु�धान तथा अ�भयोजनस�ब�धी 

�यव�था 

 

३.१  कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई उजरु� तथा अनसु�धान 

३.१.1 उजरु� वा जाहेर�  

नेपाल सरकार वाद� हनुे कुनै प�न कसरुज�य घटना वा अपराध भएको, भइरहेको वा हनु लागेको थाहा 

पाउने �यि�ले निजकको काया�लयमा �दने �लिखत वा मौिखक सूचना न ैउजरु� वा जाहेर� हो। उजरु� वा 

जाहेर�मा कसरुज�य घटना वा अपराधको बारेमा उ�लेख ग�रएको ह�ुछ। फौजदार� कसरुको �या�यक 

कारबाह� यह� उजरु� तथा जाहेर�बाट नै स�ु ह�ुछ। यो नै कारबाह� अगा�ड बढाउने प�हलो द�ताबेज हो। 

उजरु� वा जाहेर� कसले �दने, कहा ँ �दने, क�हले �दने, कसर� �दने भ� ेस�ब�धमा कानूनमा न ैतो�कएको 

ह�ुछ।  

 

जाहेर� दरखा�तको आव�यकताः कानूनले तोकेको ढाँचामा लेखब� ग�रएको कसरुको सूचना जाहेर� 

दरखा�त हो। जाहेर� दरखा�तलाई अपराधस�ब�धी प�हलो सूचना प�न भ�न�छ। देहायका कुराह�को 

ला�ग जाहेर� दरखा�तको आव�यकता पद�छः 

 कसरु उपर अनसु�धानको थालनी गन�, 

 अपराधको प�ु� गन�,  

 अपराध काय��व�ध थाहा पाउन,  

 सबूद �माण न� हनुबाट जोगाउन,  

 सबूद �माण �छटो र �भावकार� �पले स�लन गन�का ला�ग सहयोग प�ु याउन, 

 �छटोभ�दा �छटो अ�भय�ुको प�हचान, खोजी गन� र प�ाउ गन�का ला�ग सहयोग प�ु याउन, 

 �भावकार� एवं सफल अनसु�धान गन�का ला�ग टेवा प�ु याउन,  

 �याय स�पादनको लि�त उ�े�य �ा�� गन�।  

 

जाहेर� दरखा�तमा खलुाउनपुन� कुराह�ः �या�यक कारबाह� स�ु गन� म�त गना�का ला�ग कुनै प�न जाहेर� 

दरखा�तमा देहायका कुराह� खलुाइएको हनुपुद�छः 

 जाहेरवाला वा सूचना �दने �यि�को नाम, थर, वतन र उमेर, 

 कुन कानून वा म�ुाबारे जाहेर� ग�रएको हो,  

 कसरु गन� �यि�को ह�ुलया र प�रचय ख�ुने नाम, थर र ठेगाना (टोल स�हत), 

 कसरुस�ब�धी पूण� �ववरण– के, कहा,ँ क�हले, �कन, कसले, कसर�,  

 कसरु भएको कसर� थाहा भएको हो, 

 कसरु गन� �यि�लाई िचनेको भए �नजको बाब,ु आमा र �नजको नाम, थर, वतन, उमेर र ह�ुलया,  
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 कसरु गन� �यि�को प�हचान हनु नसकेको भए सोको कारण,  

 श�ा ला�छ भने श�ा ला�नकुो कारण,  

 वारदातको समयमा अ�भय�ुसँग कुराकानी भएको भए सोको �ववरण,  

 कसरु गन� �यि�ले बोलेको भाषा,  

 वारदात हुँदाको �म�त, समय र मौसमको अव�था,  

 कसरु भएको क�त समय प�छ थाहा हनु आएको हो,  

 कसरुको स�ब�धमा देखे जानेस�मको सबदु �माण,  

 कसरु गन� �यि�सँग पूव� िचनजान, प�रचय वा �रसइवी �थयो वा �थएन र भए कारण,  

 कसरु गनु�को उ�े�य,  

 सा�ीह�को नाम, थर, वतन,  

 कसरु गन� �यि�को �वेश र ��थान गरेको बाटो र �थान,  

 �हर��ारा अनसु�धान हुँदा वा म�ुा च�दाका वखत उपि�थत हनुेछु भ� ेजाहेरवालाको कब�ुलयत,  

 मौिखक �पमा जाहेर गर� �हर�ले लेिख�दएकोमा जाहेर�को �कनारामा फलानाले भनेबमोिजम लेिखएको 

हो भ� ेउ�लेख गर� भ� ेर ले� ेदवुैको स�हछाप,  

 जाहेरवाला वा सूचना �दनेको सह� र �म�त।  

 

जाहेर� दरखा�त �लँदा �यान �दनपुन� कुराह�ः  

 जाहेर� दरखा�त �लँदा देहायका कुराह� खलेुको छ, छैन �यान �दनपुद�छ।  

 जाहेरवालाले भनेको कुनै कुरा छु�ो �क ? 

 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को अनसूुची-५ को ढाँचामा छ/ छैन खलुाउनपुन� थप 

कुरा केह� छ/ छैन ?  

 अनसूुची-५ को ढाँचामा नभएको भए सबै कुराह� स�बि�धत �हर� कम�चार�ले अनसूुची-५ को ढाँचामा 

खलुाउन लगाई स�बि�धत जाहेरवालाको सह�छाप गराउनपुन�मा सो कुराह� भएको छ/ छैन ? 

 सूचना वा जाहेर� �दने �यि� आफ�  उपि�थत नभई हलुाक वा अ�य �यि�माफ� त जाहेर� पठाएको वा 

�व�तुीय मा�यमबाट सूचना �दएको भए सो कुराह� �व�सनीय छ छैन ? सनाखत गराउन पन� वा 

नपन� के हो ? 

 स�ष� भएको भए चोटपटक वा स�ष�का िच�हह� छ/छैन ? 

 �वि�� तथा बालबा�लकाको जाहेर� �लँदा अ�भभावक, संर�क वा सामािजक �यि�ह�लाई रोहवरमा 

रािखएको छ/ छैन ?  

 कानूनी हद�याद छ/ छैन ?  

 अनसूुची �भ� पद�छ/ पद�न ?  

 कसरु वा�त�वक हो �क बनावट� हो ? 

 मागदाबी वा�त�वकता झ�काउने छ/ छैन ? 
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 जाहेरवाला घटनासँग सरोकारवाला हो/ होइन ? 

 कसरु भएको समय र जाहेरवालाले भनेको समयबीच तालमेल छ/ छैन ?  

 प�हला प�न �यसै घ�नामा दरखा�त परेको छ/ छैन ? 

 भावना वा आवेशमा दरखा�त �दएको हो �क ?  

 कागजातको महलबमोिजम र�त पगेुको छ/ छैन ? 

 वारदात�थल �हर� काया�लयको �े�ा�धकार �भ� पछ�/ पद�न ? 

 सबै कुराह� उि�लिखत �वषयव�तसुँग हेर� बझुी जाहेर� दरखा�त फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ 

को अनसूुची -७ को ढाँचामा दता� गर� अनसूुची-६ को ढाँचामा भपा�ई �दनपुन�।  

  

यसका साथै, अनसु�धान गन� अ�धकार�ले देहायका कुराह� गनु� आव�यक छः  

 समाजसेवी र मनो�व� वा मनोचो�क�सकको सेवाको उपल�धता, 

 �वा�थ पर��ण गराउने स�दभ�, 

 गोपनीयता कायम रा� े�वषय, 

 पी�डत म�हला वा बालबा�लकालाई मनो�वमश� सेवा �दई वा मनो�व��ारा पी�डतका सूचना �लई 

लेखब� गन� �व�ध,  

 पी�डत म�हला तथा बालबा�लकाको जाहेर� �लँदा प�हचान र �यि�गत �ववरणह� �न�नानसुार गो�य 

राखी िशलब�द� ग�रनपुद�छ,  

 म�हला तथा बालबा�लकाको जाहेर� �लँदा प�हचान र �यि�गत �ववरणह� गो�य रा�पुन� भए, 

�यसलाई कोड �दई उ� कोडलाई उ�लेख गर� अनसूुची-७ को डायर�मा दता� गन�,  

 जाहेरवालाको कोडमा नाम रा�े स�ब�धमा म�ुर� �लई कागज गराई स�ल जाहेर�लाई �सलब�द� 

गर� काया�लय �मखुले �मािणत गन�,  

 कसको कोड नाम के भ� ेस�ब�धमा जानकार�को ला�ग अनसु�धान अ�धकृतले �यि�गत �ववरण 

र स�पक�  न�बर, ईमेल आ�द �लने, 

 गो�य �ववरण साव�ज�नक गन� �हर� कम�चार�लाई अदालतको अवहेलना र �यि�गत 

आचरण�व��को कसरु मानी कारबाह� चलाउन स�कन े कानूनी �यव�था रहेकोबारे जानकार 

रहने।  

 

उजरु� वा जाहेर�का स�ब�धमा कानूनी �यव�थाह�ः कुन ै बालबा�लकालाई कसैले �हंसा वा बाल 

यौनद�ुय�वहार भएको, भइरहेको वा हनु लागेको छ भ� ेथाहा पाएमा त�ु�त निजकको �हर� काया�लयमा 

सूचना �दनपुद�छ भ� ेउजरु� वा जाहेर�का स�ब�धमा देहायका कानूनी �यव�थाह� रहेका छन:्  

 

निजकको �हर� काया�लयमा सूचना �दनपुन�ः बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ६८ अनसुार बाब,ु 

आमा, संर�क तथा बालबा�लकालाई ��य� सेवा �दने हेरचाहकता�, िश�क, �वा��यकम�लगायत अ�य 

कसैले कुनै बालबा�लका उपर �हंसा वा बाल यौनद�ुय�वहार भएको, भइरहेको वा हनु लागेको छ भ� ेथाहा 
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पाएमा त�ु�त निजकको �हर� काया�लयमा सूचना �दनपुन�छ। सूचना �दने �यि�को प�हचान �नजले चाहेमा 

गो�य रा�पुन�छ।  

 

कसरुज�य काय�को उजरु�ः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ३ अनसुार कुनै 

बालबा�लका�व�� कसरुज�य काय�को सूचना �ा� भएमा अनसु�धान अ�धकार�ले �य�तो सूचनालाई 

उजरु�को �पमा �लई �च�लत कानूनबमोिजम खडा ग�रएको दायर�मा दता� गर� गो�य तवरले सोकुराको 

अनसु�धान �ार�भ गनु�पद�छ।  

 

कसरु भएको जानकार� �दनपुन�ः मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ९६ अनसुार कुनै कसरु भएको 

वा हनु लागेको छ भ� ेथाहा पाई �य�तो कसरुको जानकार� �दनपुन� कानूनी कत��य भएको �यि�ले 

जानकार� न�दई ब�न वा कुनै कसरु भएको थाहा पाएको �यि�ले जानीजानी झ�ुा जानकार� �दन हुँदैन। 

य�तो कसरु गन� �यि�लाई दईु वष�स�म कैद वा बीस हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा दवु ैसजाय ह�ुछ।  

 

कसरुको सूचनालाई त�कालै र�तपूव�क दता� गर� अनसु�धानको ���या �ार�भ गनु�पन�ः मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ४ अनसुार कसरुज�य काय� भएको, भइरहेको वा हनु लागेको भ�े 

जानकार� पाएमा जोसकैुले प�न �य�तो वारदातको सूचनाजानकार� लेखेर वा मौिखक वा अ�य मा�यम�ारा 

निजकको �हर� काया�लयलाई �दनपुद�छ। वारदातको सूचना �ा� गरेप�छ स�बि�धत �हर� काया�लयले प�न 

कसरुको सूचनालाई त�कालै र�तपूव�क दता� गर� अनसु�धानको ���या �ार�भ गनु�पन� कानूनी �यव�था 

रहेको छ।  

 

जाहेर� �दन स�ने �यि�ह�ः पी�डत वा पी�डतसँग स�बि�धत संर�क वा माथवर वा प�रवारका अ�य 

�यि�, अपराधको बारेमा-थाहा पाउन ेजनुसकैु �यि�, कसरु गन� �यि�, �हर� वा अ�य कम�चार�ले प�न 

जाहेर� �दन स�दछन।्  

 

जाहेर� दरखा�त वा सूचना दता� नगरेमा उजरु� गन� स�कनेः कसरुको अनसु�धानस�ब�धी �नयमावल�, 

२०७५ को �नयम ६, ७ र ८ बमोिजम स�बि�धत �हर� काया�लयले जाहेर� दरखा�त दता� गन� इ�कार 

गरेमा स�बि�धत सरकार� व�कलको काया�लय वा उप�लो �हर� काया�लयमा जाहेर� दरखा�त वा सूचना 

स�हत उजरु गन� स�कनेछ। र, स�बि�धत सरकार� व�कलको काया�लय वा उप�लो �हर� काया�लयले 

�यसको अ�भलेख राखी �य�तो जाहेर� वा सूचना आव�यक कारबाह�को ला�ग स�बि�धत �हर� काया�लयमा 

पठाउनेछन।् स�बि�धत अ�धकार�ा� काया�लय वा अ�धकार�ले जाहेर� दरखा�त दता� गन� इ�कार गरेमा 

सोह� बेहोरा खलुाई �मखु िज�ला अ�धकार�सम� जाहेर� दरखा�त वा सूचना स�हत उजरु गन� स�कनेछ। 

तर, �मखु िज�ला अ�धकार� नै अनसु�धान अ�धकार� तो�कएको र �नजले जाहेर� दरखा�त वा सूचना दता� 

गन� इ�कार गरेको भए गृह म��ालयमा उजरु गन� स�कनेछ। �मखु िज�ला अ�धकार� वा गृह म��ालयले 

�यसर� उजरु� �ा� भएको �म�तले तीन �दन�भ� दता� गन� �म�ने न�म�न े �नण�य गर� स�बि�धत 

काया�लयलाई सोबमोिजम गन� गराउन �नद�शन �दनेछ।  
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३.१.२ प�ाउ तथा �नय��ण 

कानूनले �दएको अ�धकारको �योग गर� कुनै �यि� वा श�ा�पद �यि�लाई अपराध गन�बाट रो�न वा 

कसरुको अनसु�धान गन� ���याअन�ुप �नय��णमा �लन ेकाय�लाई प�ाउ भ�न�छ। कुनै प�न �कारको 

कसरुज�य काय�बाट पी�डतलाई �याय �दलाउनका ला�ग पीडकलाई कानूनअनसुार सजाय �दलाउन 

कानूनबमोिजम प�ाउ वा �नय��णमा �लनपुद�छ। �य�तो कसरुज�य काय�को अनसु�धानका �ममा 

�हर�लाई पीडक (�यि�)लाई प�ाउ गन� वा �नय��णमा �लने कानूनी अ�धकार रहेको ह�ुछ। तर, प�ाउ 

गदा� वा �नय��णमा �लँदा अथवा प�ाउ परेको �यि�लाई वा �नय��णमा �लएको बालबा�लकालाई 

कानूनले �दएका अ�धकारह�को उपभोग गन� अवसरबाट बि�त गन� वा गैरकानूनी �यवहार गन� अ�धकार 

भने �हर�लाई हुँदैन। �हर�ले आरो�पतलाई कानूनबमोिजम मा� प�ाउ वा �नय��णमा �लन स�दछ। 

कसैलाई प�न कानूनबमोिजम बाहेक प�ाउ वा �नय��णमा �लने अ�धकार हुँदैन। �मरण गनु�पन� कुरा 

भनेको वय�कलाई प�ाउ ग�र�छ भने कसरुज�य काय� गरेको आरोपमा बालबा�लकालाई अनसु�धान 

तह�ककातको ला�ग प�ाउ ग�रने काय�लाई �नय��णमा �लन ेभ�न�छ। बालबा�लकाका हकमा प�ाउ भ� े

श�दावल�को �योग गन� ग�रएको पा�दैन।  

 

(अ) प�ाउ गनु�पन� वा �नय��णमा �लनपुन� कारणह�ः  

 स�भा�वत कसरु हनु न�दन,  

 कसरु भइरहेको अव�थामा �य�तो काय� रो�न, 

 कसरुज�य काय�प�ात ् हनुस�ने संभा�वत ��तशोधा�मक ��याकलाप हनु न�दई समाजमा शाि�त 

�यव�था र अमन चयन कायम गन�, 

 कसरुको अनसु�धान काय�मा सहयोग प�ु याउन,  

 कसरुसँग स�बि�धत कुनै �माण लोप वा नास हनु न�दने र कसरु गन� �यि� भा�न, उ�कन 

न�दन, 

 अ�भयोगलाई समथ�न गन� खालको �माण स�लन गन� ज�तोः सनाखत गन�, जै�वक वा रासाय�नक 

जाँच गन�, आ�द।  

 कसरुज�य काय�को आरोप लागेको बालबा�लकालाई अनसु�धानको ला�ग अनसु�धान अ�धकार�ले 

�नय��णमा न�लई नहनु ेदेखेमा।  

 

(आ) प�ाउ तथा �नय��णका स�ब�धमा संवैधा�नक तथा रा��य कानूनी �यव�थाह�  

नेपालको सं�वधानको धारा २० मा भ�नएको छ, कुनै प�न �यि�, चाहे बा�लग होस ्वा नाबालक होस,् 

कसैलाई प�न प�ाउ भएको कारणस�हतको सूचना न�दई थनुामा रािखने छैन। प�ाउमा परेका �यि�लाई 

प�ाउ परेको समयदेिख नै आफूले रोजेको कानून �यवसायीसँग स�लाह �लन पाउने तथा कानून 

�यवसायी�ारा पपु�� गन� हक र आ�नो कानून �यवसायीसँग गरेको परामश� र �नजले �दएको स�लाह 

गो�य रा� पाउने �यव�था सं�वधानमा नै �यव�था ग�रएको छ। प�ाउ ग�रएको �यि�लाई प�ाउ भएको 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

122 

 

समय तथा �थानबाट बाटोको �याद बाहेक चौबीस घ�टा�भ� म�ुा हेन� अ�धकार�सम� उपि�थत 

गराउनपुन�छ र �य�तो अ�धकार�बाट आदेश भएमा बाहेक प�ाउ भएको �यि�लाई थनुामा रािखने छैन 

भ� े�यव�थासमेत गरेको छ।  

 

बाल�यायस�ब�धी कानूनी �यव�थाह�ः बाल�यायसँग स�बि�धत �विश��कृत कानूनह� बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन, २०७५, बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ र बालबा�लकास�ब�धी �नयमावल�, 

२०५१ मा भएका कसरुको आरोप लागेका बालबा�लकालाई प�ाउ वा �नय��णमा �लने �यव�थाह� 

यस�कार छन:् 

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को �यव�था 

बालबा�लकालाई �नय��णमा �लने: कसरुज�य काय�को सूचना �ा� भएमा अनसु�धान अ�धकार�ले यथाशी� 

सो कसरुको स�ब�धमा अनसु�धान �ार�भ गनु�पन�छ। �यसर� अनसु�धान गदा� कसरुज�य काय�को आरोप 

लागेको बालबा�लकालाई अनसु�धानको ला�ग �नय��णमा न�लई नहनुे देखेमा अनसु�धान अ�धकार�ले 

�य�तो बालबा�लकालाई �नय��णमा �लन स�नेछ।  

  

�नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई �नय��णमा �लइरहन आव�यक नदेिखएमा �नजको बाब,ु आमा, 

प�रवारको सद�य, संर�क वा निजकको नातेदारलाई िज�मा लगाउनपुन�छ। �नय��णमा �लनपुरेमा 

बालबा�लकालाई अनसु�धान अ�धकार�ले सोकुराको जानकार� �नजको बाब,ु आमा, प�रवारको सद�य, संर�क 

वा निजकको नातेदारलाई �दनपुन�छ। �नय��णमा �लंदा बल �योग गन� पाइने छैन। �नय��णमा �लइएको 

बालबा�लकालाई स�भव भएमा बालमनो�व� वा बाल�हतस�ब�धी काम गन� �यि�सँग स�पक�  गराई 

आव�यक परामश� सेवा उपल�ध गराउनपुन�छ। �नय��णमा �लइएको बालबा�लकालाई 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ बमोिजम आफ� ले �दशा�तर गन� स�ने भएमा अनसु�धान 

अ�धकार�ले �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �य�तो बालबा�लकासँग आफ� ले बयान 

�लन स�दछन।् �नय��णमा �लइएको बालबा�लकालाई बाल अदालतको अनमु�तले एक पटकमा पाँच 

�दनमा नब�ने गर� ए�ाइस �दनस�म �नगरानी क�मा रा� स�कनेछ।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २१ अनसुार कसरुज�य काय�को आरोप लागेको 

बालबा�लकाको शार��रक अव�था, उमेर, कसरुज�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 सत�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 सधुारगृहको िज�मा लगाई म�ुाको अनसु�धान गन� आदेश �दन स�नेछ। 

अनसु�धान अ�धकार�ले �नय��णमा �लएका बालबा�लकालाई सोधपछु गदा� �नजको बाब,ु आमा वा संर�क 

वा बालक�याण अ�धकार� वा कानून �यवसायीको उपि�थ�तमा बालमै�ी वातावरणमा गनु�पन�छ।  
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�नगरानी क�को �थापनास�ब�धी �यव�थाः बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २२ अनसुार 

कसरुज�य काय�को आरोपमा �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई अनसु�धान अव�धभर �नगरानी क�मा 

रा�पुद�छ। यसका ला�ग नेपाल सरकारले �नगरानी क� �थापना गनु�पद�छ। �नगरानी क� �थापना 

नभएस�मको ला�ग ��येक िज�ला �हर� काया�लयमा अल�गै क�को �यव�था गनु�पद�छ। बालबा�लकाको 

आव�यकताअनसुार बालमनो�व�को परामश� तथा मनोसामािजक सहयोग उपल�ध गराउनपुछ�। �नगरानी 

क�मा रािखने बालबा�लकाको सहयोगका ला�ग �य�तो बालबा�लकाको प�रवारका कुनै सद�य सँगै ब�न 

चाहेमा अनसु�धान अ�धकार�ले आव�यकताअनसुार समय र सत� तोक� सँगै ब�न अनमु�त �दन स�नेछन।्  

 

हद�यादः बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ७४ अनसुार बालबा�लका�व��को कसरु (दफा 

६६) को स�ब�धमा �च�लत कानूनमा कुन ै हद�याद तो�कएकोमा �य�तो हद�याद�भ� र हद�याद 

नतो�कएकोमा सो कसरु भए, गरेको �म�तले एक वष��भ� म�ुा दायर ग�रस�नपुन� �यव�था ग�रएको छ। 

उ� हद�याद �भ� म�ुा दायर नग�रएको अव�थामा �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 

बालबा�लका�व��को कसरुको स�ब�धमा म�ुा दायर गन� हद�याद �य�तो बालबा�लका अठार वष� पूरा 

भएको �म�तले एक वष�स�म कायम रह�छ।  

 

नेल, हतकडी लगाउन वा एका�त कारावासमा रा� नहनुेः बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ४२ 

अनसुार कानूनको �ववादमा परेका कुनै प�न बालबा�लकालाई �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 

भए ताप�न नेल वा हतकडी लगाउन वा एका�त काराबास वा थनुा वा कैदमा रा� पा�दैन।  

आपरा�धक ��याकलापमा लागेका, उमेर पगेुका 

कैद�ह�को साथमा रािखन ु वा बालबा�लकालाई 

हतकडी लगाउन ु ज�ता ��याकलाप �ा� वा 

कानूनस�मत मा� स�कने हुँदैन। बाल 

सधुारगृहमा रा� लगाउने �यव�था गनु�।  

स�वत ् २०५६ सालको �रट नं. ३५०५ म�ुाः 

परमादेशसमेत नेपाल अ�धव�ा बालकृ�ण मैनाल� 

�व�� �ी ५ को सरकार, गृह म��ालय, �संहदरवार 

आदेश �म�तः २०५८ साल �ावण २३ गते 

 

  

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �यव�था 

कसरुज�य काय�मा संल�न भएका कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकामा�थ शि�को द�ुपयोग नहोस ्वा 

हनु नपाओस ् भ� े उ�े�यले �व�भ� मानवअ�धकारस�ब�धी रा��य तथा अ�तरा���य कानूनी �यव�थाले 

प�ाउ गदा�, खानतलासी �लँदा, बयान गराउँदा, �हरासतमा रा�दा �हर�ले के क�तो �यवहार गनु�पछ� र के 

क�ता �यवहार गनु�हुँदैन भ� ेकुराह� �प� �पले तो�कएको छ।  

 

बालबा�लकालाई �नय��णमा �लनेः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ४ 

अनसुार अनसु�धान गदा� कसरुज�य काय�को आरोप लागेको बालबा�लकालाई अनसु�धानको ला�ग ऐनको 

दफा २१ को उपदफा (१) बमोिजम �नय��णमा न�लई नहनुे अव�था भएमा �य�तो बालबा�लकालाई 

�नय��णमा �लई �यसको सूचना �नय��णमा �लइएका बालबा�लकाको बाब,ु आमा, प�रवारको सद�य, 
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प�रवारको सद�य उपल�ध नभए संर�क, संर�क प�न उपल�ध नभए निजकको नातेदारलाई अनसूुची-१ 

बमोिजमको ढाँचामा �दनपुद�छ। कसरुज�य काय�को आरोपमा �नय��णमा �लइएको बालबा�लकालाई 

�नय��णमा �लइरहन आव�यक नदेिखएमा अनसु�धान अ�धकार�ले अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा कागज 

गराई �नजको प�रवारको सद�य, संर�क वा निजकको नातेदारलाई िज�मा लगाउनपुद�छ।  

 

�नगरानी क�मा रा� ेअनमु�त �लनेः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ५ 

अनसुार अनसु�धान अ�धकार�ले कसरुज�य काय�को आरोपमा �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २१ अनसुार �नगरानी क�मा रा� ेअनमु�तको ला�ग बाल 

अदालतसम� �नवेदन �दँदा अनसूुची-३ बमोिजमको ढाँचामा �दनपुद�छ। उ� �नवेदन उपर जाँचबझु गदा� 

बाल अदालतले �य�तो बालबा�लकालाई �नगरानी क�मा रा�े अनमु�त �दने गर� अनसूुची– ४ बमोिजमको 

ढाँचामा वा �नगरानी क�मा रा� उपय�ु नदेिखएमा ऐनको दफा २१ को उपदफा (८) बमोिजम �नजको 

बाब,ु आमा, प�रवारको अ�य सद�य, संर�क, सं�था वा बाल सधुारगृहको िज�मा लगाउने गर� अनसूुची-५ 

बमोिजमको ढाँचामा आदेश गन� स�दछ।  

 

�नगरानी क�मा हनुपुन� �यूनतम स�ुवधाः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ६ 

अनसुार �नगरानी क�मा रहेका बालबा�लकाको ला�ग आव�यक देहायका �यूनतम स�ुवधाको �यव�था 

गनु�पन�छः 

 �व�छ �पउने पानी तथा पोषणय�ु खाना, 

 बालबा�लकालाई ब�न तथा स�ुको ला�ग ओ�ने, ओ�ाउने कपडास�हतको उपय�ु �यव�था, 

 बालबा�लकालाई ब�न तथा स�ुको ला�ग आव�यक कुच�, मेच वा पलङको स�ुवधा, 

 क�मा पया�� हावा र �काशको ला�ग उिचत �यव�था, 

 शौचालय र सरसफाइको उिचत �यव�था, 

 भौगो�लक अव�था र मौसमअनसुारको अ�य उपय�ु �यव�था, र 

 स�म�तले �नधा�रण गरेको मापद�डबमोिजमको अ�य स�ुवधा।  

 

उपरो� स�ुवधाह� �नगरानी क�मा बालबा�लकालाई उपल�ध भए, नभएको स�ब�धमा बाल अदालतले 

अनगुमन गन� स�न े�यव�था रहेको छ।  

 

मानवोिचत �यूनतम स�ुवधा न�दई थनुामा रा� नहनुेः मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा २०१ 

अनसुार कानूनबमोिजम थनुामा रा� े अ�धकार �ा� अ�धकार�ले कसैलाई प�न कानूनबमोिजम उपल�ध 

गराउनपुन� स�ुवधा न�दई वा थनुामा रािखएको ठाउँमा उपल�ध �यूनतम मानवोिचत स�ुवधा न�दई थनुामा 

रा� वा रा� लगाउनहुँदैन। �यूनतम मानवोिचत स�ुवधा न�दई थनुामा रा� वा रा� लगाउने कसरु गन� 

�यि�लाई डेढ वष�स�म कैद र प�� हजार �पैयाँस�म ज�रवाना हनुे �यव�था ग�रएको छ।  
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बालबा�लकालाई �नय��णमा �लने ���याः 

 प�ाउ गदा� िश� र स�य �यवहार गन�,  

 बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ७ को ख�ड (क) बमोिजम �हर� 

कम�चार�ले �हर�को पोसाक नलगाई सादा पोसाक लगाउनपुन�, 

 बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ७ को ख�ड (ख) बमोिजम 

बालबा�लकालाई �नय��णमा �लनपुदा� सोको कारण खलुाई आ�नो प�रचय �दई प�रचय ख�ुने 

कागजात देखाउनपुन�, 

 बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ७ को ख�ड (ग) बमोिजम �नय��णमा 

�लएका बालबा�लकालाई �नजको संवैधा�नक तथा कानूनी हकका बारेमा �नजले ब�ुने भाषामा 

जानकार� गराउने, 

 बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ७ को ख�ड (घ) बमोिजम 

बालबा�लकाको बाब,ु आमा भए दवुैलाई वा क�तीमा एकजनालाई र बाबआुमा नभए �नजको 

प�रवारको सद�य वा संर�कलाई बालबा�लकाउपर लागेको कसरुज�य काय�को आरोपको स�ब�धमा 

सूचना �दने, 

 बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ७ को ख�ड (ङ) बमोिजम निजकैको 

सरकार� अ�पताल वा िच�क�सकबाट त�ु�तै बालबा�लकाको शार��रक तथा मान�सक �वा��य जाँच 

गन� लगाउने, 

 बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ७ को ख�ड (च) बमोिजम 

आव�यकताअनसुार बालमनो�व�को परामश� वा मनोसामािजक सहयोग उपल�ध गराउने, 

 �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई सं�वधान एवं कानूनले �दान गरेको हक अ�धकारको उपभोग 

गन�बाट बि�त नगन�, 

 अनाव�यक बलको �योग नगन�, बाल यौनद�ुय�वहार नगन�, 

 �नगरानी क�मा आरो�पत कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकासँगै अ�भभावकसमेत ब�न पाउन े

भएकाले �नय��णमा �लँदा कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाले अ�भभावकलाई सँगै लान चाहेमा 

अ�भभावकलाई समेत साथै लाने।  

 

मलुकु� अपराध सं�हताका �यव�था  

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई �नय��णमा �लने �यव�था वय�क कसरुदारको प�ाउ 

���याभ�दा संवेदनशील ह�ुछ। यसै �वषयलाई मह�वका साथ �लई �व�का मलुकुह�ले कानूनको 

�ववादमा परेका बालबा�लकाको �नय��ण ���याका स�दभ�मा �वशेष �यव�था गरेका ह�ुछन।् नेपालमा 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको �नय��ण ���याका स�दभ�मा मलुकु� अपराध सं�हताका 

देहायबमोिजम रहेका छन:् 
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मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को �यव�था  

�माण लोप वा नाश हनु न�दन र कसरु गन� �यि� उ�कन नपाउने �यव�था गन�ः मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ६ अनसुार कुनै �हर� काया�लय वा �हर� कम�चार�ले अनसूुची–१ मा 

उि�लिखत कुनै कसरु भएको वा भइरहेको वा हनु लागेको जानकार� पाएमा कसरुदारलाई कसरु गन�बाट 

रो�ने वा कसरुसँग स�बि�धत कुनै �माण लोप वा नाश हनु न�दने र कसरु गन� �यि� भा�न, उ�कन 

नपाउन े आव�यक र �भावकार� �यव�था यथाशी� गनु�पद�छ। त�कालै कारबाह� नगरेमा कसरुसँग 

स�बि�धत कुनै �माण लोप वा नाश हनुे वा कसरु गन� �यि� भा�न,े उ�कने स�भावना भएमा �य�तो �हर� 

काया�लय वा कम�चार�ले आव�यकताअनसुार अक� �हर� काया�लयको �े�मा समेत गई आव�यक कारबाह� 

गन� स�क�छ।  
 

कसरुसँग स�बि�धत �यि� प�ाउ गन� स�कनेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ९ 

अनसुार कसरुसँग स�बि�धत कुनै �यि� फेला परेमा वा कसरु गदा�गद�को अव�थामा रहेमा �नजलाई �हर� 

वा अनसु�धान अ�धकार�ले प�ाउ गन� स�दछ। कुन ै �यि�लाई कसरुको अनसु�धानको �सल�सलामा 

त�कालै प�ाउ गनु�पन� भएमा �यसको कारण खलुाई स�भव भएस�म प�ाउ गनु�पन� �यि�को प�हचान 

ख�ुने �ववरणस�हत प�ाउ पजु� जार� गन� अनमु�तको ला�ग म�ुा हेन� अ�धकार� सम� �नवेदन �दनपुद�छ।  
 

अनसु�धानको ला�ग �हरासतमा रा� स�कन े अव�ध र त�स�ब�धी काय��व�धः कुनै �यि�लाई कसरुको 

अनसु�धानको ला�ग प�ाउ गरेप�छ चौबीस घ�टा�भ� ज�तस�दो चाँडो म�ुा हेन� अ�धकार�सम� उपि�थत 

गराउनपुद�छ। चौबीस घ�टाभ�दा बढ� �हरासतमा रा�पुरेमा अनसु�धान अ�धकार�ले �यसको आधार र 

कारण खलुाई िज�ला सरकार� व�कलको काया�लयमाफ� त म�ुा हेन� अ�धकार�सम� अनमु�तको ला�ग 

�नवेदन �दनपुद�छ। �नवेदन �दँदा �हरासतमा रहेको �यि� उपर लागेको अ�भयोग, �यसको आधार, �नजलाई 

�हरासतमा राखी अनसु�धान गनु�पन� कारण र �नजको बयान भइसकेको भए बयान कागजअनसुारको बेहोरा 

�प��पमा उ�लेख गनु�पद�छ। म�ुा हेन� अ�धकार�ले स�बि�धत कागजातह� हेर� अनसु�धान स�तोषजनक 

�पमा भएको वा नभएको �वचार गर�, आव�यक देिखए स�बि�धत कानून �यवसायीको बहससमेत सनुी 

अनसु�धानको ला�ग �हरासतमा राखीरा� आव�यक भएको देिखएमा एकै पटक वा पटकपटक गर� बढ�मा 

प�चीस �दनस�म �हरासतमा रा� ेआदेश �दन स�दछ।  
 

तर, रा�प�तउपरको आ�मण, जासूसी, सै�नक भ�काउन,े नेपाल रा�य�व�� य�ु गन� वा नपेालसँग य�ुमा 

संल�न रा�यका सेनालाई सहयोग गन� वा �व�फोटक पदाथ�, अपहरण र शर�र ब�धकस�ब�धी कसरुको 

अनसु�धान उ� समयाव�ध�भ� पूरा हनुनस�ने भ� े कारणस�हतको ��तवेदन अनसु�धान गन� अ�धकार� 

तथा सरकार� व�कल दवुैले संय�ु�पमा म�ुा हेन� अ�धकार�सम� पेस गन� स�दछन।्  
 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १४ अनसुार ... बालबा�लका ... लाई कसरुको 

�कृ�त हेर� अनसु�धान अ�धकार�ले थनुामा नराखी अनसु�धान गन� मना�सब देखेमा सोको कारण खलुाई 

पचा� खडा गर� ता�रखमा राखी अनसु�धान गन� स�क�छ।  
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(इ) अ�तरा���य कानून तथा द�ताबेजह� 

बाल�याय �शासनका ला�ग संय�ु रा�स�ीय �यूनतम मापद�डको �नयमावल� (बेइिजङ �नयमावल�), 

1985  

बेइिजङ �नयमावल�, १९८५ को बुदँा नं. १० मा �ारि�भक स�पक� को �ावधानअ�तग�त बाल 

�ब�याइँकता�लाई �नय��णमा �लँदा �नजका आमा, बाब ुवा संर�कलाई सोबारे त�काल जनाउ �दइनपुन� र 

त�काल जनाउ �दन स�भव नभएमा सकेस�म छोटो समयमा य�तो जनाउ �दइनपुन� कुरा उ�लेख ग�रएको 

छ। �य�तैगर�, �यायाधीश वा अ�य स�म अ�धकार�को छुटकाराको सवालमा अ�वल�ब �वचार गनु�पन� एवं 

कानून काया��वयन �नकाय र कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाबीचको स�पक�  म�ुाका 

प�रि�थ�तह���त मना�सब �यान रा�दै �तनको कानूनी है�सयतको स�मान, भलाइको अ�भवृ�� र 

�नज�व��को हा�नलाई विज�त गन� गर� �यवि�थत ग�रनेछ।  

  

�वत��ताबाट वि� चत बालबा�लकाको संर�णस�ब�धी संय�ु रा�स�ीय �नयमावल�, १९९०  

�वत��ताबाट वि�त बालबा�लकाको संर�णस�ब�धी संय�ु रा�स�ीय �नयमावल�, १९९० को प�र�छेद ३ 

मा �नय��णमा रहेका वा पपु�� ��तर�ारत बाल �ब�याइँकता�को बारेमा �यव�था ग�रएको छ। बुदँा नं. 

१७ मा प�ाउअ�तग�त वा पपु��को ��त�ामा थ�ुनएका बाल �ब�याइँकता�लाई �नद�ष मा�नइने र तदन�ुप 

�यवहार ग�रइन,े पपु��को थनुछेकलाई स�भव हनुे हदस�म विज�त ग�रइने, अपवादजनक प�रि�थ�तका ला�ग 

सी�मत ग�रइने �यव�था ग�रएको छ। स�भव भएस�म वैकि�पक उपाय अवल�वन गन� सबै �यास ग�रइने, 

तर �नरोधा�मक थनुछेक �योग भएमा थनुछेकको अव�ध सकेस�म छोटो हनुे कुरा स�ुनि�त पान�का ला�ग 

बाल अदालत र अनसु�धान �नकायह�ले उ�च �ाथ�मकता �दइने र पपु�� भई नसकेका कानूनको �ववादमा 

परेका अ�य बालबा�लकालाई दोष सा�बत भएका बाल �ब�याइँकता� भ�दा अल�गै रािखनेछ।  

 

�य�तैगर�, बुदँा नं. १८ अनसुार पपु�� नभएका बाल �ब�याइँकता�लाई �नय��णमा रािखएको अव�थामा 

�नजको �नय��णको अव�था, �नद��षताको अनमुान, �नय��णमा रा� ेअव�ध एवं कानूनी है�सयत तथा बाल 

�ब�याइँकता�को प�रि�थ�त, आव�यकता एवं उपय�ु भएस�म देहायका अ�त�र� �वशेष �यव�था गनु�पद�छ: 

(क) बाल �ब�याइँकता�लाई कानूनी परामश�को अ�धकार �दनका ला�ग �न:श�ुक कानूनी सेवाका ला�ग 

�नवेदन गन�, कानूनी स�लाहकारसँग �नय�मत �पमा स� चार गन� र �यसमा �तनको गोपनीयता र 

�व��ता स�ुन�त ग�रइनपुन�,  

(ख) स�भव भएस�म बाल �ब�याइँकता�लाई उनको इ�छाअनसुार पा�र��मक पाउन े गर� काम, र 

पढाइको �नर�तरता तथा ता�लमको अवसर उपल�ध गराउनपुन�, तर बा�य ग�रन ुनहनुे र ता�लम 

र पढाइलाई थनुालाई �नर�तर पान� कारक त�व भने बनाइन ुनहनुे, 

(ग) बाल �ब�याइँकता�ले �याय �शासनको �नयमअनकुुल फुस�द र मनोर�ननका साम�ीको उपभोग 

गन� पाउनपुन�।  
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(ई) प�ाउ गदा� वा �नय��णमा �लनपुदा� अपनाउनपुन� मानवअ�धकारका मापद�डह�  

 हरेक मा�नस (बालबा�लका) लाई एक �यि�को �पमा �वत��ता, सरु�ा र आवतजावत गन� 

�वत��ताको अ�धकार रहने,  

 कसैलाई प�न �वे�छाचार�पूव�क �गर�तार� वा थ�ु न नहनुे,  

 कानूनले तोकेको आधार वा ���याबाहेक कसैलाई प�न उसको �वत��ताबाट वि�त नग�रने,  

 �नय��णमा �लएको कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई �नय��णमा �लएको समयमा नै 

सोको कारणस�हत अ�भयोगको त�ु�त जानकार� गराइने, 

 �नय��णमा �लइएका जनुसकैु बालबा�लकालाई उिचत समय�भ� पपु�� हनुे वा �रहाइ हनुे 

अ�धकार हनुे,  

 �नय��णमा रािखएको कुरामा बालबा�लका एवं �तनका कानूनी स�लाहकारलाई जानकार� गराइने, 

 बालबा�लका संल�न म�ुमा कानून �यवसायीको ��त�न�ध�व �वना सनुवुाइ नग�रनेहुँदा कानून 

�यवसायीको ��त�न�ध�वलाई रा�यले स�ुनि�त गनु�पन�, 

 �नय��णमा �लइएका बालबा�लकाको प�रवारलाई �तनको �नय��ण र �नगरानीमा रािखएको 

क�को बारेमा त�ु�त सूिचत ग�रइने,  

 कसैलाई प�न दोष �वीकार गन� वा आफ� �व�� बयान �दन बा�य पा�रन वा कुनै प�न �कारको 

शार��रक वा मान�सक यातना �दन नपाइने,  

 सोधपछुको बेलामा, जहा ँआव�यक ह�ुछ, दोभाषे उपल�ध गराइने, एवं 

 बालबा�लका संल�न म�ुामा स�ुदेिख नै �यि�गत गोपनीयता कायम ग�रने।  

 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको �नय��ण ���यागत �पमा ज�टल छ। यसको अवल�बन 

नभएमा कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको मान�सक तथा भौ�तक �वकासमा अ�य�त नरा�ो असर 

त पाछ� नै, अझ नकारा�मक (आपरा�धक मनो�व�ान) भावनाका कारणले भावी जीवनमा समाजको असल 

नाग�रकका �पमा �था�पत हनु प�न उनीह�लाई �व�था�पत गन� स�भावना रह�छ। फल�व�प: स�य 

समाज तथा अपराधको �यूनीकरणको क�पना �न��भावी हनु जा�छ।  

 

बालबा�लका संल�न रहेका म�ुाको अनसु�धानमा सहयोग प�ु याउन र �भा�वत बालबा�लकाको �यायमा 

सहज पहुँच �था�पत गन� नेपालभ�र �हर� �धान काया�लय, अपराध अनसु�धान �वभाग, म�हला, बालबा�लका 

तथा �ये� नाग�रक सेवा �नद�शनालय र मातहतका �हर� काया�लयमा �विश�ीकृत सेवा �दान गन� म�हला, 

बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक सेवा के��ह� �थापना ग�रएका छन।् नेपाल �हर�का सबै आधारभूत 

�िश�णह� र उ�च तहका �िश�ण काय��मह�मा बालबा�लकाको �यायमा सहज पहुँच �थापना गन� 

आव�यक �वषयव�त ु समावेश भएका पा��मको �यव�था गर� �िश�ण स� चालन गद� आएको छ। 
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�वशेषत: बालबा�लकाको �याय �ा��मा टेवा प�ु याउन नेपाल �हर�ले बाल�याय�णाल� र अनसु�धानका 

�वषयमा �विश�ीकृत पा��म तयार गर� �हर� कम�चार�लाई �िश�ण गद� आएको छ।39 

 

३.१.३ उमेर �नधा�रण  

कानूनको �ववादमा परेका वा कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकालाई �नय��णमा �लइसकेप�छ 

उनीह� बालबा�लका हनु ्वा होइनन,् हनु ्भने कुन उमेरका हनु ्भ� ेकुराको य�कन गनु� आव�यक ह�ुछ। 

उनीह�को उमेरकै आधारमा अनसु�धान, अ�भयोजन र �याय�न�पणका काय��व�ध अवल�बन हनुे र 

सजायसमेत �नधा�रण हनुेहुँदा उमेर कायम गनु� अ�त आव�यक छ।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ८३ अनसुार बालबा�लकाको उमेर कायम गना�का ला�ग 

देहायका ��मक आधारह� तय गनु�पद�छः 

 

प�हलो आधार : अ�पतालबाट जार� भएको बालबा�लकाको ज�मदता�मा उि�लिखत ज�म�म�त, 

दो�ो आधार : ज�मदता�मा उि�लिखत ज�म�म�त नभएमा �थानीय पि� जका�धकार�को काया�लयबाट जार� 

भएको ज�मदता� �माणप�मा उ�लेख भएको ज�म�म�त, 

ते�ो आधार : ज�मदता� �माणप� नभएमा �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, 

चौथो आधार : �माणप� वा ज�म�म�त प�न नभएमा अ�पतालबाट �मािणत उमेरस�ब�धी �माणप�मा 

उि�लिखत �म�त, 

पाँचौ आधार : �माणप� प�न नभएमा ज�मकु�डल�, िचना, �टपोट, बालबा�लकाको बाब,ु आमा, संर�क वा 

प�रवारका अ�य सद�यले खलुाइ�दएको उमेर वा य�तै अ�य स�ब� �माण।  

 

उमेर कायम गन�ः बालबा�लकाको उमेर फरक–फरक उ�लेख भई द�ुवधा उ�प� भएमा 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ८३ को �ावधानका आधारमा �य�तो बालबा�लकाको उमेर 

य�कन गनु�पद�छ। बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ३७ अनसुार यसर� 

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 गराउनपुन� �यव�था ग�रएको छ। �य�तो सरकार� अ�पताल प�न 

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� कुरा उ�लेख ग�रएको छ। �य�तो उमेर 

पर��ण गदा� ला�ने श�ुक पर��ण गन� पठाउन े सं�थाले बेहोनु�पन� �यव�था ग�रएको छ। उमेर कायम 

भइसकेप�छ बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ र बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ 

बमोिजम अनसु�धान अ�भयोजनलगायतका कारबाह� अगा�ड बढाउनपुद�छ।  

 
39 बाल �यायअ�तग�त प�ाउ र �नय��णका स�ब�धमा �व�भ� न अ�तरा���य द�ताबेजह�मा उ�लेख ग�रएका छन,् जनु यहाँ उ�लेख 

ग�रएको छैन। �यसका ला�ग स�बि�धत द�ताबेज हेनु�होस।्  
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३.१.४ गोपनीयता  

�यि�को आ�मस�मानको अ�धकारलाई सरुि�त गन� �व�भ� आधारह�म�ये गोपनीयताको अ�धकारलाई 

�मखु आधार मा�न�छ। �यि�गत जीवनका क�तपय �वषयह� साव�ज�नक जानकार�का �वषयव�त ुनबनून ्

भ� े चाहना सबैको ह�ुछ। �वशेषगर� अपराधबाट पी�डत भएका म�हला तथा बालबा�लकाका हकमा 

उनीह� शार��रक �पमा पी�डत हनुपुन� एकातफ�  त छँदैछ। अक�तफ� , पी�डत भएको �वषय �काशमा 

आउँदा समाजमा लाि�छत हनुपुन�, ब�ह�कृत हनुपुन�, च�र�मा दाग ला�न स�न ेअव�था झनै संवेदनशील 

ह�ुछ। उनीह�को ि�थ�त एवं प�हचान ख�ुने �यि�गत �ववरण साव�ज�नक हुँदा �यसबाट पन� नकारा�मक 

�भावबाट बचाउन बालबा�लकास�ब�धी म�ुा एवं जबज��ती करणी, िजउ मा�ने बे�न,े नाता कायम, 

स�ब�ध�व�छेद आ�द ज�ता म�ुाह�को जाहेर�देिख फैसला काया��वयनस�म �व�भ� न कारबाह�का चरणमा 

उनीह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता रा�पुद�छ।  

 

बालबा�लकाको म�ुामा गोपनीयताः बालबा�लका संल�न म�ुाको कारबाह�को ��येक चरणमा गोपनीयता 

कायम गनु�पद�छ। बालबा�लका शार��रक एवं मान�सक �वकासको अ�य�त संवेदनशील अव�थामा रहनेहुँदा 

उनीह�लाई फौजदार� अ�भयोगको �सल�सलामा म�ुाको कारबाह� गदा� �यसको गोपनीयता कायम 

हनुपुद�छ। बालबा�लकाको समाजमा पनु�था�पना गन� नै बाल�यायको म�ुय उ�े�य भएकोले म�ुाको स�पूण� 

कारबाह�मा गोपनीयता कायम नगन� हो भने �यसको द�घ�काल�न असर बालबा�लकामा पन� स�दछ।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ७८(३) अनसुार �हर�, सरकार� व�कल वा बाल अदालतले 

बालबा�लका�व��को कसरुबाट पी�डत बालबा�लकाको वा�त�वक नाम र प�हचान नख�ुनेगर� अ�भलेख 

रा� े �यव�था �मलाउनपुद�छ। दफा ७८(४) अनसुार अनसु�धान अ�धकार�, सरकार� व�कल तथा बाल 

अदालतले कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकाको प�हचान गो�य रा�पुद�छ। �य�तो आरोपसँग 

स�बि�धत कागजातको ��त�ल�प स�बि�धत �हर� तथा सरकार� व�कल काया�लय, बाल अदालत, स�बि�धत 

बालबा�लका, �नजका प�रवारका सद�य, संर�क, स�बि�धत कानून �यवसायी र के���य तथा िज�ला 

बाल�याय स�म�त बाहेक अ�लाई �दनहुुँदैन।  

 

ब�द इजलासबाट हे�रने म�ुाको गोपनीयताः मलुकु� काय��व�ध सं�हता �नयमावल�, २०७५ को �नयम ६३ 

अनसुार ब�द इजलासबाट हे�रने म�ुाका कागजातको ��त�ल�प वाद�, ��तवाद�, पी�डत तथा �नजको कानून 

�यवसायी बाहेक अ�लाई �दनहुुँदैन। ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको पी�डतको �यि�गत प�रचय 

ख�ुनेगर� कुनै स�ारमा�यममाफ� त समाचार स��षेण गन� वा अ�य कुनै �कारले �य� गनु�हुँदैन।  

 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ४०(२)(ख)७ मा म�ुाको कारबाह�को स�पूण� अव�थामा 

बालबा�लकाको �नजीपनाको पूण� आदर हनुे �यव�था ग�रएको छ। �यसैगर� बेइिज� �नयमावल�को �नयम 
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८.१ मा बालबा�लकालाई हा�न हनुे र अनाव�यक �चार र कल� ला�नबाट बचाउन म�ुाको कारबाह�को 

हरेक चरणमा गोपनीयता कायम रा�पुद�छ भ� ेकुरा उ�लेख ग�रएको छ।40  

 

३.१.5 बालमै�ी अनसु�धान  

नेपालको सं�वधानको धारा ३९(८) ले ��येक बालबा�लकालाई बाल अनकूुल �यायको हक �दान गरेको 

छ। कसरु भएप�छ �यस कसरु र कसरुदारको बारेमा स�यत�य प�ा लगाउन अनसु�धान अ�धकार�बाट 

ग�रने खोजतलासको ���या नै अनसु�धान हो। अक� श�दमा भ�ुपदा� कसरु क�हले, कसर�, कोबाट, �कन 

भएको हो भनी कसरुको वा�त�वकता एवं स�यत�यको जानकार� �ा� गनु� नै अनसु�धान हो। 

अनसु�धानअ�तग�त कसरुको जाहेर�देिख अदालतमा म�ुा दता� नभएस�म अपराध स�ब�धमा ग�रने स�पूण� 

काय�ह� पद�छन।्  

  

अनसु�धानबाट न ै घटनाको स�यता �मािणत ह�ुछ। अनसु�धानका �ममा कसरुसँग स�बि�धत सबदु 

�माण स�लन गनु�का साथै घटनालाई �मािणत गन� आव�यक कुराको खोजतलास ग�र�छ। अतः कसरुको 

वा�त�वकता प�ा लगाउन अनसु�धानको अ�य�त मह�वपूण� भ�ूमका रह�छ। यह� �व�दबुाट न ै �या�यक 

काम कारबाह�को स�ुवात ह�ुछ।  

 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लका वा उनीह�मा�थ लागेको कसरुज�य काय�को आरोपबारे 

अनसु�धानको �सल�सलामा बालमै�ी तवरबाट ग�रने स�पूण� अनसु�धान ���यालाई बालमै�ी अनसु�धान 

भ�न�छ। यसखाले अनसु�धान ���यामा बालबा�लकाको �नय��णदेिख सोधपछु गन�, बयान �लन,े �वा��य 

पर��ण गन�, शर�रको खानतलासी �लने आ�द काय� बालमै�ी वातावरणमा हनुपुद�छ। वय�क �यि� संल�न 

भएको कसरुभ�दा फरक ढ�ले बालमै�ी त�रकाबाट अनसु�धान गनु�पद�छ। यस ���याका हरेक चरणमा 

बालबा�लकाले सव�सलुभ एवं �नभ�यपूण� अव�थामा अ�भ�यि� �दनस�ने वातावरणको �सज�ना गर� 

उनीह�लाई �वना कुन ै भय, डर, �हच�कचाहट आ�नो कुरा रा� े अवसर �दनपुद�छ। अक� अथ�मा, 

अनसु�धानका �व�भ� चरणह�मा बालबा�लकालाई सहज हनुे खालका वातावरण �सज�ना गर� अनसु�धान 

गनु� नै बालमै�ी अनसु�धान हो।  

 

यस स�दभ�मा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २३ अनसुार बालबा�लकाउपर आरोप लागेको 

कसरुज�य काय�को अनसु�धान गन�को ला�ग नेपाल सरकारले छु�ै एकाइ गठन गनु�पन� र छु�ै एकाइ गठन 

नभएस�म नेपाल सरकारले िज�ला �हर� काया�लयमा काय�रत बाल�यायस�ब�धी ताल�म �ा� कम�चार�लाई 

सोकाय� गन� तो�नस�ने �यव�था ग�रएको छ। बालबा�लका संल�न कसरुज�य काय�को अनसु�धान 

संवेदनशील र अ�त मह�वपूण� काय� भएकोले बाल�याय वा बालबा�लका स�ब�धमा �वशेष �ान, सीप वा 

द�ता आव�यक पन� भएको यस �क�समको �यव�था रहेको पाइ�छ।  

 
40 कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको गोपनीयता र ब�द इजलासका बारेमा प�र�छेद ६.३ मा �व�ततृ �पमा उ�लेख ग�रएको 

छ।  
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३.१.६ बालबा�लकासँग सोधपछु तथा बयान 

कुनै प�न घटनाका अ�भय�ुको बयान र पी�डतको भनाइ अनसु�धानका ला�ग सबैभ�दा मह�वपूण� प� 

हनु।् पी�डत आफ� ले घटना भो�ने हनुाले उनीसँग �श�त सूचना वा �माण हनु स�दछन ् भने सा�ीले 

घटनाका बारेमा आफ� ले देखेको वा थाहा पाएको हनु स�दछ। �वशेषगर�, कानूनको �ववादमा परेका 

बालबा�लका वा बालबा�लका संल�न भएका घटनाह�मा �भावकार� �पमा सोधपछु गन� स�कएन भने 

उनीह�बाट पया�� सूचनाह� �ा� गन� नस�कनकुा साथै अनसु�धानले सह� �दशा �लन नस�न ेह�ुछ। �हर� 

कम�चार�ह�लाई कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकासँग सोधपूछ गन� कला र तर�काका स�ब�धमा 

�वशेष जानकार� हनु ुआव�यक ह�ुछ। बालमै�ी वातावरणमा सोधपछु गर� अ�धकार�ा� अ�धकार�सम� 

�य�तो सोधपछुलाई बयानका �पमा �लपीब� ग�रन ुप�न �यि�कै आव�यक ह�ुछ।  

 

सोधपछु तथा बयानस�ब�धी संवैधा�नक तथा रा��य कानूनी �यव�थाह�ः  

नेपालको सं�वधानको धारा २०(७) मा कुनै कसरुको अ�भयोग लागेको �यि�लाई आ�नो�व�� सा�ी हनु 

कर लगाइन नपाइने �यव�था ग�रएको छ।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ७० अनसुार बालबा�लका�व�� भएको �हंसा वा बाल 

यौनद�ुय�वहारको सूचना, उजूर� वा जानकार� �ा� भएमा �हर� कम�चार�ले आव�यक �ववरण लेखी लेखाई, 

दता� गर�, बालबा�लकालाई उ�ार गनु�पन� भए त�ु�त उ�ार गर� पी�डत बालबा�लकालाई अ�थायी संर�ण 

सेवामा पठाउनपुद�छ। ती बालबा�लकालाई शार��रक वा मान�सक पीडा परेको देिखएमा त�काल उपचारको 

ला�ग निजकको अ�पताल वा �वा��य के��मा पठाई �नजको �वा��य पर��ण र उपचार गराउनपुद�छ। 

ती बालबा�लकालाई अ�थायी संर�ण सेवामा पठाई नेपाल सरकारले सरुि�त बसोबासको �यव�था 

गनु�पद�छ भ� े �यव�था बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ६९ मा ग�रएको छ। �य�तैगर�, 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ७०(३) मा �हर� कम�चार�ले पी�डत बालबा�लकाको बयान 

�लँदा बालबा�लकाको बाब,ु आमा, प�रवारका अ�य सद�य वा संर�क उपि�थत हनुस�ने भएस�म 

उनीह�को उपि�थ�तमा र उपि�थत हनु नसकेमा सामािजक सं�थाका म�हला ��त�न�ध वा समाजसेवीको 

उपि�थ�तमा मा� बयान �लनपुद�छ, भ�नएका छ।  

 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ अनसुार फौजदार� म�ुामा 

अनसु�धानको �ममा अ�भय�ुको बयान �लँदा अनसु�धान अ�धकार�ले सरकार� व�कलसम� अ�भय�ुको 

बयान �लनपुन� कानूनी �यव�था रहेको छ। बालबा�लकास�ब�धी �वषयमा छु�ै र �वशेष कानून बनेको हुँदा 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, �नयमावल� तथा काय��व�धलाई नै अनसुरण गनु�पद�छ। बालबा�लकाको म�ुामा 

सोधपछु गदा� र बयान अ�भलेख गदा� मानवअ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप�, १९४८ र नाग�रक तथा 

राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ ले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई 

वय�कह�बाट अलग रा�पुन� �यव�था गरेको छ। यी महासि�धह�मा भएका �यव�थाको अनसुरण गर� 

बाल�याय स� पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ ले �नयम ८ मा कसरुज� य काय�को आरोपमा 
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�नय��णमा �लइएको बालबा�लकालाई अनसु� धान अ�धकार�ले सोधपछु गदा� सो�धएका कुराको उ�र �य� 

गन�स�ने बालमै�ी वातावरण बनाउन देहायबमोिजम � यव�था गरेको छः 

(क) बालबा�लका बयान �दनस�ने अव�थामा रहे, नरहेको य�कन गन�, 

(ख) बाबआुमा, प�रवारको अ� य सद�य वा संर�क, बालक�याण अ�धकार� वा कानून � यवसायीको 

रोहबरमा बयान �लनपुन�,  

(ग  बालमै�ी वातावरणमा सोधपछु गनु�पन�, 

(घ) कुराकानी पा�रवा�रक वा सामािजक प�ृभ�ूम र अ� य आव�यक कुराबाट स�ुवात गन�, 

(ङ) बालबा�लकाले ब�ुन ेभाषामा सोधपछु गन�, 

(च)  रातको समयमा सोधपछु नगन�, 

(छ) सोधपछु गदा� एक पटकमा एक घ�टाभ�दा लामो समयस�म नगन�, 

(ज) कसरुमा सा�बत हनु ��ेरत नगन�,  

(झ) सोधपछुको �ममा बालमनो�व� वा समाजसेवीको आव�यकता परेमा आव�यक सेवा उपल� ध गराई 

पाउन बाल अदालत वा �थानीय बालअ�धकार स�म�तमा अनरुोध गन�, 

(ञ) साव�ज�नक �पमा सोधपछु नगर� सोधपछुको ला�ग छु�ै कोठा वा �थानको � यव�था गन�।  

 

दोभाष े रा� न स�कनेः बाल�याय स� पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ४४ अनसुार 

बालबा�लका बसोबास गन� समदुाय वा समाज फरक– फरक हनुेहुँदा बालबा�लकाले बो�ने भाषा प�न फरक 

हनु स�दछ। बालबा�लका प�न �भ� न मातभृाषा बो�ने हनु स�दछन।् बालबा�लकाले बो�ने भाषामा मा� 

उनीह�लाई कुराकानी गन� सहज हनु स�दछ। अतः उनीह�सँग कुराकानी गदा� उनीह�ले ब�ुने भाषामा 

मा� गनु�पद�छ। बाल अदालत तथा अनसु� धान अ�धकार�ले बालबा�लकासँग सोधपछु गदा� आव�यक परेमा 

दोभाषेको स�ुवधा उपल� ध गराई सोधपछु गनु�पद�छ। यसर� दोभाषेमाफ� त सोधपछु गनु� प�न बालमै�ी 

अनसु�धानको मह�वपूण� त�व हो।  

 

अनवुादकको सहयोग �लनस�नेः मलुकु� काय��व�ध सं�हता सं�हता, २०७४ को दफा १७४ अनसुार नेपाल� 

भाषा नब�ुने वा बो�न नस�न े कुनै अ�भय�ु वा सा�ीको बयान वा बकप� �लनपुरेमा वा अ�य कुनै 

�योजनको ला�ग आव�यक भएमा अनसु�धान अ�धकार�, अ�भयोजनकता� वा अदालतले स�बि�धत भाषा वा 

सा�े�तक भाषाको अनवुादकको सहयोग �लन स�कने र अनवुादकको सहयोग �लंदा ला�ने खच� नेपाल 

सरकारले �यहोन� �यव�था रहेको छ।  

 

अध�स�म मा�ननेः मलुकु� देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३४ अनसुार १० वष�देिख मा�थ १८ वष� उमेर 

पूरा नगरेको �यि� अध�स�म मा�नने र अध�स�म �यि�को कुनै कागज गराई �लन ु वा गराउनपुदा� 

उसको संर�क वा हकवाला नराखी कुनै कागज �लन ुगराउन ुहुँदैन।  
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बयान र सोधपछु गन� स�ब�धमा अ�तरा���य अ�यास  

संय�ु रा�य अमे�रकाको स�ीय सव��च �यायालयले सन ्१९६६ मा �यि�को वैयि�क �वत��ताको 

�या�या गद� कुनै प�न �यि�लाई रा�यले आ�नो �नय��णमा �लँदा �न�न चार �वत��तामा आघात 

नप�ुनगेर� काय� गनु�पन� गर� फैसला गरेको पाइ�छ जसलाई अक� श�दमा �मरा�डा �नयम (Miranda 

Rules) प�न भ� े ग�र�छ। अत: बयान �लनपूुव� ततअ्�धकारको बारेमा सो �यि�लाई देहायअनसुार 

जानकार� गराउनपुद�छः  

क)  तपाइ�लाई चपु ला�न ेअ�धकार छ।  

ख)  तपाइ�ले �य� गरेका कुराह� तपा�को �व�� अदालतमा पेस हनुेछन।्  

ग)  तपाइ�लाई कानून �यवसायी रा� ेअ�धकार छ।  

घ)  तपा�ले कुनै कानून �यवसायी रा� स�नहु�ु भने बयान �लन ुअगावै रा�यले तपाइ�का ला�ग कानून 

�यवसायी राखी �दन स�दछ।  

 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ मा प�न मा�थ उ�लेख ग�रए अन�ुपका �ावधान रहेका छन।् 

महासि�धको धारा २(ख)(४) मा कुनै अ�भयोग लगाइएको बालबा�लकालाई बयान �दन कर नलगाइन ेतथा 

कुनै कसरुमा सा�बत हनु कर नलगाइन े �यव�था ग�रएको छ। सम�मा, बालबा�लकाको बयान गदा�का 

अव�थामा �न�न �यव�था अवल�बन ग�रनपुद�छः  

 �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई �नय��णमा �लइएको समयमा नै आफूले रोजेको कानून 

�यवसायीसँग स�लाह �लनपाउने हक हनु ेकुराको जानकार� �तनलाई �दइनपुद�छ।  

 बालबा�लकाले आ�नो कानून �यवसायीसँग परामश� �लन चाहेमा कानून �यवसायीसँग स�पक�  गर� 

कानूनी स�लाह �लनस�ने वातावरण �सज�ना गनु�पद�छ।  

 कानून �यवसायीसँग भेटघाटको स�ुवधा �दँदा एका�त �पमा भेटघाटको �यव�था �मलाई �दनपुद�छ।  

 बालबा�लकालाई बयान �लने �ममा शार��रक वा मान�सक यातना �दइने वा �नजसँग �नम�म, अमानवीय 

वा अपमानजनक �यवहार नगर�कन बयान �लनपुद�छ।  

 बालबा�लकाको बयान �लँदा �हर� कम�चार�ले �हर�को पोसाक नलगाई सादा पोसाक लगाउनपुद�छ।  

 बालबा�लकाले भाषा ब�ुन ेनब�ुन ेकुरामा य�कन भई आव�यक परेमा दोभाषेको �यव�था गनु�पद�छ।  

 बालबा�लकाको प�रचया�मक �ववरण स�ेत गर� गोपनीयता कायम गनु�पद�छ।  

 बालबा�लकासँग बयान �लँदा िश� र मायाल ुभाषाको �योग गनु�पद�छ।  

 बालबा�लकालाई कुनै �क�समको डर, धाक वा दबाब �दनहुुँदैन।  

 बयान �लँदा सामा�य ��ह� सोधेर वातावरण �सज�ना गरेप�छ मा� घटना वारदातका �वषयमा छोटा 

छोटा �� सो�नपुद�छ।  

 बालबा�लकाले मैले बयान �दँदैछु भ� े अनभु�ूत नगन�गर� सामा�य वाता�लापको वातावरण �सज�ना 

गनु�पद�छ।  
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 सरकार� व�कलको काया�लयमा बयानको ला�ग लैजांदा बालबा�लकालाई हतकडी नलगाई सादा 

पोसाकका �हर��ारा अ�य वय�क अ�भय�ुसँग नलगी छु�ै लानपुद�छ।  

 बालबा�लकाको उमेर य�कन गरेर मा� बयानमा उमेर ले�पुद�छ।  

 

सोधपछु �ममा बालमनो�व� वा समाजसेवीको आव�यकता परेमा सूचीकृत (�थानीय तहमा) बालमनो�व�, 

समाजसेवीह�बाट आव�यक सेवा उपल�ध गराइपाउन बाल अदालत वा �थानीय बालअ�धकार स�म�तलाई 

अनरुोध गनु�पद�छ।  

 

मनोवै�ा�नक र सामािजक ��तवेदनः बालअ�धकारबाट वि�त बालबा�लकाको सरु�ास�ब�धी �नयम, १९९० 

को धारा २७ अनसुार �नय��णमा �लई �नगरानी क�मा रािखएका कानूनको �ववादमा परेका 

बालबा�लकाको बयान अ�भलेख गनु�को साथै �य�ता बालबा�लकालाई आव�यक पन� काय��म, हेरचाहको 

�क�सम र �तर प�हचान गन�स�कने �ववरण स�हतको एउटा मनोवै�ा�नक एवं सामािजक ��तवेदन तयार 

ग�रनपुद�छ।  

 

३.१.7 पपु�� तथा थनुछेक 

कसरुको अ�भय�ुलाई म�ुाको फैसला हनु ेअव�धस�मका ला�ग थनुा, धरौट वा तारेखमा रा� ेवा नरा� े

�वषयमा वहस पैरवी गन� काय� पपु�� तथा थनुछेक हो। म�ुा हेन� अ�धकार�सम� अ�भय�ुको बयान 

स�प� न भइसकेप�छ अ�भय�ुलाई थनुामा राखी म�ुाको सनुवुाइलगायत बाँक� काम कारबाह� गन� वा धरौट 

वा तारेखमा राखी कारबाह� गन� �वषय न ैपपु�� तथा थनुछेक हो। कसरुको अ�भयोग वा आरोप लागेको 

अ�भय�ु त�काल �ा� �माण, कसरुको �क�सम, कसरुदारलाई हनुस�ने सजायको मा�ा, बसोबास, प�ाउ 

पदा�को अव�था, कसरुको सा�बतलगायत अ�भय�ुको शार��रक तथा मान�सक वा अश�ताको अव�थाको 

आधारमा पपु�� तथा थनुछेकको आदेश ग�र�छ।  

 

पपु�� तथा थनुछेकबारे संवैधा�नक तथा रा��य कानूनी �यव�थाह�  

नेपालको सं�वधानको धारा २० अनसुार कुनै प�न �यि�लाई प�ाउ भएको कारण स�हतको सूचना न�दई 

थनुामा रा� नहुँदैन। प�ाउमा परेका �यि�लाई प�ाउ परेको समयदेिख नै �नजले रोजेको कानून 

�यवसायीसँग स�लाह �लनपाउने तथा कानून �यवसायी�ारा पपु�� गन� हक ह�ुछ। �य�तो �यि�ले आ�नो 

कानून �यवसायीसँग गरेको परामश� र �नजले �दएको स�लाह गो�य रािख�दनपुद�छ। य�द प� कानून 

�यवसायी रा� असमथ� भएमा कानूनबमोिजम �नःश�ुक कानूनी सहायता पाउन े हक हनुे भएकोले 

सोस�ब�धी �यव�था ग�र�दनपुछ�।  

 

पपु��स�ब�धी �यव�थाः बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २४ अनसुार कुनै प�न 

बालबा�लकालाई म�ुाको पपु��को �सल�सलामा थनुामा रािखने छैन र �नजसँग धरौट� वा जमानत मा�गन े

छैन। तर, देहायको अव�थामा भने बाल अदालतले कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेको बालबा�लकालाई 

कारण खलुाई पपु��को ला�ग बाल सधुारगृहमा रा� स�नेछः 
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 बालबा�लकाको िजउ�यान जोिखममा पन�, �नज�ारा कसैलाई हा�न नो�सानी प�ु याउने, �य�तो 

बालबा�लका भागी जाने वा अ�य कुनै कारणले अ�य� रा� उपय�ु नहनुे पया�� आधार भएमा, 

 तीन वष� वा सोभ�दा बढ� कैद सजाय गनु�पन� कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेका बालबा�लका 

त�काल �ा� �माणबाट कसरुदार देिखने भएमा वा कसरुदार हो भ� े �व�ास गन� मना�सब आधार 

भएमा, 

 कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेका अ�य बालबा�लकालाई चा�हएको बखत उपि�थत गराउने सत�मा 

बाब,ु आमा, प�रवारको अ�य सद�य वा संर�क र �नजह� नभए बालबा�लकाको हक�हतको संर�ण 

गन� सं�था वा �यि�को िज�मा लगाउन स�कनेछ।  

 

तर, बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २४ अनसुार बालबा�लकाको शार��रक तथा मान�सक 

अव�था, उमेर, कसरु गदा�को प�रि�थ�तलाई �यानमा रा�दा �नजलाई बाल सधुारगृहमा रा� उपय�ु नहनुे 

भ� े कुरा बाल अदालतलाई लागेमा सत�ह� तोक� यस उपदफाबमोिजम �नजको बाब,ु आमा, प�रवारको 

अ�य सद�य वा संर�क र �नजह� नभए बालबा�लकाको हक�हतको संर�ण गन� सं�था वा �यि�को 

िज�मा लगाउन बाधा पद�न। बालबा�लका िज�मा लगाउँदा िज�मा �लने �यि� र बालबा�लकालाई 

तो�कएको सत�ह� र �तनको पालना नगरेमा �नजले �यहोनु�पन� प�रणामको बारेमा जानकार� गराउनपुद�छ। 

कसैको िज�मा लगाइएका बालबा�लकाले बाल अदालत�ारा तो�कएका सत�को पालना नगरेमा �नजलाई 

बाल सधुारगहृमा राखी म�ुाको पपु�� गन� स�कनेछ।  

पपु��को �नि�त माग गरेको धरौट� �दन नसकेको 

बालकलाई थनुछेकको �योजनाथ� थनुाको �वक�पको 

�पमा ब�द�को �पमा पठाउन नस�कन े हुँदा ब�द� 

��य�ीकरणको आदेशबाट बाल सधुारगहृबाट म�ु गर� 

अ�भभावकको िज�मा लगाइ�दन।ु  

स�वत ्२०६५ सालको �रट नं. WH ०००७ 

म�ुा :ब�द� ��य�ीकरण �याङवा �याङतानको 

हकमा सौभा�य शाह �व�� िज�ला �शासन 

काया�लय, काठमाड� बालसधुार गृह, 

सानो�ठमी, भ�परु आदेश �म�त :२०६५ 

का�त�क १८ गते 

चोर� म�ुामा थनुछेक आदेश हुँदा माग ग�रएको धरौट� 

रा� न नसकेको भनी बाल सधुारगृहमा थनुामा राखेको 

काय� गैरकानूनी हुँदा ब�द� ��य�ीकरणको आदेश जार� 

गर� थनुा म�ु ग�र�दने।  

स�वत ्२०६७ सालको �रट नं ००४५ म�ुा : 

ब�द� ��य�ीकरण कुमार शाह �व�� बाल 

सधुारगृह आदेश �म�त :२०६७ माघ ७ गते 

नाबालकले थनुछेकमा मा�गएको धरौट दािखल गन� 

नसकेको भ� ेआधारमा थनुाको �वक�पको �पमा बाल 

सधुारगृहमा पठाएको आदेश तथा प�समेत बदर भई थनुा 

म�ु गर� साधारण तारेखमा राखी पपु�� ग�र�दनू।  

स�वत ् २०६८ सालको WH ००४० म�ुा: 

ब�द�� �य�ीकरण कृ�ण�साद शमा� �व�� 

सनुसर� िज�ला अदालत आदेश �म�त :

२०६८ साल मं�सर २१ गते  

१४ वष�भ�दा म�ुनको बालकलाई पपु��का �नि�त बाल 

सधुारगृहमा पठाउन न�म�ने। �नवदेकह�को आमा, 

स�वत ् २०६९ सालको �रट नं. ००२६ 

म�ुा: ब�द� ��य�ीकरण जीवन र�तेल 
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बाबकुो िज�मा लगाउन ु भनी बाल सधुारगृहको नाउँमा 

ब�द� ��य�ीकरणको आदेश जार� हनुे।  

साक�समेतको  

हकमा अ�धव�ा प�ुपराज पौडेल �व�� झापा 

िज�ला अदालत, भ�परु झापा र बालसधुार 

गहृ, सानो�ठमी भ�परु आदेश �म�त :२०६९ 

साल मं�सर १० गते 

 

�ोवेशन अ�धकार�स�ब�धी �यव�था 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ७९ मा कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकाको 

�नकट स�पक� मा रह� �नजसँग स�बि�धत म�ुाको अनसु�धान, �नगरानी क�को �नर��ण, �दशा�तर, बाल 

अदालतको आदेशको काया��वयनको ि�थ�तबारे ��तवेदन तयार गन�समेतका काय� गन�गर� नेपाल सरकारले 

��येक िज�लामा एक �ोवेशन अ�धकार� �नय�ु गन� �यव�था ग�रएको छ। �ोवेशन अ�धकार� �नय�ु 

नभएस�मको ला�ग नेपाल सरकारले �ोवेशन अ�धकार�को �पमा काय� गन� नेपाल सरकारको कुनै 

अ�धकार�लाई तो�नस�नसेमेत �ावधान रािखएको छ।  

सबै िज�ला अदालतमा काय�रत राजप�ां�कत अ�धकृत�तरको तह�सलदारलाई नेपाल सरकारलाई थप 

आ�थ�क �यवभार नपन� गर� �ोवेशन अ�धकार� तो�न ेर राजप�ां�कत अ�धकृत�तरको तह�सलदार नभएको 

�थानमा अदालतको �े�तेदारलाई नेपाल सरकारलाई थप आ�थ�क �ययभार नपन� गर� �ोवेशन अ�धकार� 

तो�ने �नण�य भएको।  

ख�ड ६९ (स��या ४९ नेपाल राजप� भाग ५ �म�त २०७६/१२/०३ 

म�हला, बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक म��ालय 

 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ४३ मा �ोवेशन अ�धकार�को बाल�यायसँग 

स�बि�धत काम, कत��य र अ�धकार देहायबमोिजम तो�कएका छन:्  

(क) कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकाको म�ुाको अनसु�धानस�ब�धी ���या अवलोकन गर� 

बाल अदालतलाई आव�यक ��तवेदन पेस गन�,  

(ख) �नगरानी क�, सधुारगहृ तथा अ�य स�सं�थामा रािखएका बालबा�लकाको ि�थ�तबारे अ�ययन गर� 

बाल अदालतलाई आव�यक ��तवेदन पेस गन�,  

(ग) �दशा�तरको �ममा अनसु�धान अ�धकार�, अ�भयोजनकता� र बाल अदालतबाट भएको आदेशको 

पालना भए, नभएको स�ब�धमा अ�ययन गर� उ� �नकायह�लाई आव�यक ��तवेदन पेस गन�,  

(घ) बाल अदालतले �दएका आदेशह�को काया��वयन भए नभएको स�ब�धमा अ�ययन गर� बाल 

अदालतलाई आव�यक ��तवेदन पेस गन�,  

(ङ) बालबा�लकालाई प�रवार तथा समदुायमा पनु�थापना गन� सहयोग गन�,  

(च) बाल अदालतले �ोवेशनमा रहने गर� तोकेका बालबा�लकाको सपु�रवे�ण गन�,  
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(छ) बालबा�लका संल�न कसरुज�य काय�को अनसु�धान वा अ�भयोजनको �ममा अनसु�धान अ�धकार� वा 

अ�भयोजनकता�ले मागेको कुनै �ववरण वा जानकार� उपल�ध गराउने,  

(ज) बाल अदालतले तोकेको अ�य काय� गन�।  

 

कानून �यवसायी नभएमा म�ुाको कारबाह� र �कनारा गन� नहनुेः बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 

दफा ८० अनसुार �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै बालबा�लकाको �व�� 

लगाइएको कसरुज�य काय�को अ�भयोगमा �नजको ��तर�ा गन� कानून �यवसायी �नय�ु नभएस�म बाल 

अदालतले �य�तो म�ुाको कारबाह� र �कनारा गनु�हुँदैन। कसरुज�य काय�को आरोप लागेको 

बालबा�लकाको तफ� बाट कानून �यवसायी �नय�ु नभएको अव�थामा स�बि�धत बाल अदालतले वैत�नक 

कानून �यवसायी वा अ�य कुनै इ�छुक कानून �यवसायीको सेवा उपल�ध गराउने �यव�था ग�र�दनपुद�छ।  

 

अ�भय�ुलाई थनुामा रा�ःे मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ६७ अनसुार कुनै 

कसरुको अ�भयोग लागेको अ�भय�ु त�काल �ा� �माणबाट कसरुदार देिखने भएमा वा कसरुदार हो भ� े

�व�ास गन� कुनै मना�सब आधार भएमा अदालतले देहायका अ�भय�ुलाई कारण खलुाई पपु��को ला�ग 

थनुामा रा�छेः 

 ज�म कैदको सजाय हनुस�ने कसरु, 

 तीन वष�भ�दा बढ� कैदको सजाय हनुस�ने अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अ�तग�तका कसरु,  

 कसरुको उ�ोग, द�ु�साहन वा आपरा�धक षडय�� गरेको वा �य�तो कसरुमा म�तयार भएको कसरु, 

 कानूनबमोिजम कैदको सजाय हनुस�ने अ�भय�ुले अदालतमा कसरु �वीकार गरेको र म�ुाको त�य र 

�माणको मू�या�न गदा� थनुामा रा� मना�सब देिखएमा,  

 एक वष� वा सोभ�दा बढ� सजाय हनुस�ने कसरुको अ�भयोग लागेको अ�भय�ुको नेपालमा �थायी 

बसोबास नभएको र �नजलाई थनुामा नराखेको ख�डमा �नज भा�ने र प�छ प�ाउ पन� स�भावना 

नरहेमा, 

 प�ाउ पजु�बमोिजम �याद�भ� हािजर नभई अ�भय�ु प�ाउ भई आएको र �नजले उजरु� साथ 

अदालतमा उपि�थत हनु नआएको कुनै स�तोषजनक कारण देखाउन नसकेमा, 

 अ�भयोग ला�नभु�दा तीन वष�अिघको अव�ध�भ� अ�य कुनै कसरुको अ�भयोगमा �नजले कैद सजाय 

पाएको ठहर भएमा।  

तर, अ�भय�ु बालबा�लका... भएमा दस वष�भ�दा बढ� कैद सजाय हनुस�ने कसरुदार भएको अव�थामा 

बाहेक �य�तो अ�भय�ुलाई अदालतले धरौट� वा जमानत �लई ता�रखमा छो�न स�दछ।  

धरौट रकम दािखल गन� नसकेको र बाल सधुारगहृमा 

�थान अभाव र सरु�ा नभएकोले अदालतबाट खोजी 

भएका वखत उपि�थत गराउने गर� �नजका बाब,ु आमा, 

दाज ुवा संर�कम�येका �यि�को िज�मा लगाउनेगर� 

ब�द� ��य�ीकरणको आदेश जार� हनुे।  

स�वत ् २०६७ सालको �रट.नं ००१६ म�ुा: 

ब�द���य�ीकरण छोइलाङ लामाको हकमा 

अ�धव�ा �ी सीताशरण म�डल �व�� बाल 

सधुारगृह �यव�थापन स�म�त, सानो�ठमी, भ�परु 

आदेश �म�तः २०६७ साल असोज २६ गते 
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थनुामा रा� स�कन ेअ�धकतम अव�धः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ७८ अनसुार 

अ�भय�ु (कानूनको �ववादमा परेमा बालबालका) लाई �नजउपर लगाइएको अ�भयोग �मािणत भएमा 

हनुस�न ेअ�धकतम कैदको सजायको अव�धभ�दा बढ� अव�धस�म थनुामा रािखने छैन।  

 

थनुवुा पजु� �दनपुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ७८ अनसुार कुनै �यि� 

(कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लका) लाई थनुामा रा�दा �यसको कानूनी आधार र कारण खलुाई 

अ�धकार �ा� अ�धकार�ले अनसूुची–३२ बमोिजमको ढाँचामा थनुवुा पजु� �दई थनुामा रा�पुन�छ।  

 

३.१.८ �ारि�भक अनसु�धान ��तवेदन 

“�ारि�भक अनसु�धान” भ�ाले घटना�थल �ववरण, कसरु भएको �थानको व�तिु�थ�त मचु�ुका, खानतलासी 

वा बरामद� मचु�ुका वा �यान मारेको कसरु भए लास जाँच मचु�ुका तथा अ�य कसरु भए �य�तो कसरुको 

�कृ�तअनसुार तयार गनु�पन� ��तवेदन, मचु�ुका वा अ�य आव�यक �ववरणलाई स�झनपुछ�। �ारि�भक 

अनसु�धान ��तवेदनले अनसु�धान अ�धकार� र अ�भयोजन अ�धकार�का बीच कसरुको �ारि�भक चरणदेिख 

नै काय�गत स�ब�ध र सम�वय कायम रा� सघाउ प�ु याउँदछ। तसथ�, �ारि�भक अनसु�धान ��तवेदनलाई 

अनसु�धानकता� एवं अ�भयोजनकता� दवुैले मह�वपूण� �पमा �लनपुद�छ। वारदात वा कसरु बारेको सूचना 

(जाहेर� दखा��त) दता� भएप�छ स�बि�धत �हर� काया�लयले त�कालै अनसु�धान अ�धकार� तो�नपुद�छ।  

 

फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १० अनसुार अनसूुची-१ वा २ सँग स�बि�धत कुनै घटना 

वा वारदातको अनसु�धान गन� अ�धकार �ा� �नकाय तथा पदा�धकार�ले वारदात स�ब�धमा त�काल �ा� 

सूचना वा जाहेर�को आधारमा त�कालै �ारि�भक अनसु�धान गर� तीन �दन�भ� खु�न आएका कुराह�समेत 

खलुाई स�बि�धत िज�ला सरकार� व�कलको काया�लयमा ��ततु गन� ��तवेदन नै सामा�यतयाः �ारि�भक 

अनसु�धान ��तवेदन हो।  

 

बालबा�लकाउपर लागेको कसरुज�य काय�को अनसु�धानस�ब�धी �यव�थाः 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ७ अनसुार बालबा�लकाउपर लागेको 

कसरुज�य काय�को आरोपमा अनसु�धान गदा� अनसु�धान अ�धकार�ले �च�लत कानूनमा लेिखएको 

काय��व�धको अ�त�र� देहायबमोिजमको काय��व�ध अवल�बन गनु�पन� �यव�था ग�रएको छः 

(क) �हर� कम�चार�ले �हर�को पोसाक नलगाइ� सादा पोसाक लगाउनपुन�,  

(ख) बालबा�लकालाई �नय��णमा �लनपुदा� सोको कारण खलुाइ आ�नो प�रचय �दई प�रचय ख�ुने 

कागजात देखाउनपुन�,  

(ग) �नय��णमा �लएको बालबा�लकालाई �नजको संवैधा�नक तथा कानूनी हकका बारेमा �नजले ब�ुने 

भाषामा जानकार� गराउन,े  
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(घ) बालबा�लकाको बाब,ु आमा भए दवुैलाई वा क�तीमा एकजनालाई र बाब,ु आमा नभए �नजको 

प�रवारको सद�य वा संर�कलाई बालबा�लकाउपर लागेको कसरुज�य काय�को आरोपको 

स�ब�धमा सूचना �दने,  

(ङ) निजकैको सरकार� अ�पताल वा िच�क�सकबाट त�ु�तै बालबा�लकाको शार��रक तथा मान�सक 

�वा��य जाँच गन� लगाउन,े  

(च) आव�यकताअनसुार बालमनो�व�को परामश� वा मनोसामािजक सहयोग उपल�ध गराउने,  

(छ)  समाजसेवीबाट बालबा�लकाको सामािजक अ�ययन ��तवेदन तयार गन� लगाउने,  

(ज) कुनै �लखत तयार गदा� बालबा�लकाको बाब,ु आमा भएस�म दवुैजना वा क�तीमा एकजना र बाब,ु 

आमा नभए �नजको प�रवारको सद�य वा संर�क, बालक�याण अ�धकार� वा कानून �यवसायीलाई 

रोहबरमा रा�पुन�,  

(झ) बालबा�लकालाई �नय��णमा �लइएको जानकार� त�ु�त स�बि�धत िज�ला बाल�याय स�म�त वा 

स�म�तलाई गराउनपुन�, र  

(ञ) बालबा�लका वा �नजको अ�भभावकले छु�ै कानून �यवसायीको सेवा �लएकोमा बाहेक 

बालबा�लकालाई �नःशू�क कानूनी सहायता �दान गन� स�ब�धमा वैत�नक व�कल वा िज�ला 

कानूनी सहायता स�म�त वा स�बि�धत बार एकाइ वा अ�य इ�छुक कानून �यवसायीलाई 

जानकार� गराउने।  

 

सहयोग �लन स�नेः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ३८ अनसुार अनसु�धान 

तथा तह�ककात गन� अ�धकार�ले कसरुको अनसु�धान तथा सरकार� व�कलले �दशा� तरको �ममा तथा 

बाल अदालतले म�ुाको कारबाह�, �दशा� तर, सनुवुाइ र �कनाराको �ममा �थानीय तह, �हर�, �थानीय 

�शासन, बाल�याय वा बालअ�धकारका �े�मा काय�रत गैरसरकार� सं�थासमेतको सहयोग �लन स�नेछ। 

�य�तो सहयोग उपल�ध गराउन ुस�बि�धत सबैको कत��य हनुे �यव�था ग�रएको छ।  

 

�ारि�भक अनसु�धान ��तवेदनमा ख�ुनपुन� कुराह� 

कसरुको तह�ककात गन� अनसु�धान अ�धकार�ले तह�ककात स�ु गनु� भ�दा प�हले त�काल स�लन भएका 

सबदु �माणका कागजह�समेत सामेल गर� �न�न कुराह� खुलाई कसरुको अनसु�धानस�ब�धी �नयमावल�, 

२०७५ को अनसूुची-५ को ढाँचामा सरकार� व�कल काया�लयमा �ारि�भक ��तवेदन पठाउनपुद�छ : 

 कसरुको स�ब�धमा परेको जाहेर� दखा��तको संि�� �ववरण, 

 त�कालै श�ीत �यि� प�ाउ परेको रहेछ भने �तनीह�को �ववरण, 

 घटना�थल तथा व�तिु�थ�त मचु�ुकाबाट देिखन आएको त�य र �ववरण, 

 कुनै िचजव�तकुो खानतलासी �लइएको भए बरामद� मचु�ुकाबाट देिखन आएको �ववरण, 

 �यानस�ब�धी अपराध भए घटना�थल तथा लासको �कृ�तको �ववरण, 

 सबूद �माण संर�ण स�ब�धमा त�कालै ग�रएका काय�ह�, 

 त�काल स�लन भएका सबूद �माणह�, 
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 उि�लिखत कसरु स�ब�धमा आफूले के–के कुराको अनसु�धान तह�ककात गन� हो सोकुराको �ववरण, 

 अनसु�धानको काय� स�पादन गन� कुनै �नकाय, पदा�धकार� वा �वशेष�को सहयोग आव�यक देिखएमा 

सोकुरा, 

 अनसु�धान स�ब�धमा सरकार� व�कलबाट आव�यक �नद�शन चाहेको भए सोस�ब�धी कुराह�।  

 सामा�यतयाः अनसु�धान अ�धकृत तो�कएप�छ सोको तीन �दन�भ� अनसु�धान तह�ककात स�ब�धमा 

के÷के काय�ह� ग�रयो र कसरुज�य काय�का स�ब�धमा के÷के कुराह� अनसु�धान गन� मना�सब 

देिख�छ सोस�ब�धी कुराह�।    

 

�ारि�भक अनसु�धान ��तवेदन पठाउनेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को अनसूुची–१ वा 

अनसूुची–२ मा उि�लिखत कुनै कसरुको जाहेर� दरखा�त वा सूचना दफा ४ बमोिजम दता� हनुासाथ �य�तो 

कसरुको अनसु�धान गन� तो�कएका �हर� कम�चार� वा अनसु�धान अ�धकार�ले त�ु�त �ारि�भक अनसु�धान 

गनु�पद�छ। �ारि�भक अनसु�धान स�ु गरेप�छ �य�तो �हर� कम�चार� वा अनसु�धान अ�धकार�ले सोको 

��तवेदन िज�ला सरकार� व�कलको काया�लयमा तीन �दन�भ� पठाउनपुद�छ।  

 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १० अनसुार �ारि�भक ��तवेदन �ा� भएप�छ 

सरकार� व�कलले �यसको अ�ययन गर� कसरुसँग स�बि�धत कुनै �वषयमा थप अनसु�धान गन� अनसु�धान 

अ�धकार�लाई आव�यक �नद�शन �दनपुन� देिखएमा �यसको कारण खलुाई आव�यक �नद�शन �दन 

स�क�छ। सो �नद�शनको पालना गनु� स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार�को कत��य हनुेछ।  

 

अनसु�धान ��तवेदन पठाउनपुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को अनसूुची–१ वा अनसूुची–

२ अ�तग�तको कुनै कसरुको स�ब�धमा अनसु�धान पूरा भएप�छ अनसु�धान अ�धकार�ले कसरु गरेको श�ा 

ग�रएका सबै वा कुनै �यि�उपर म�ुा चलाउन पया�� �माण प�ुने देिखएमा �नजलाई कुन कानूनअ�तग�त 

सजाय हनुपुन� हो सो कुरा खलुाई तथा कसरु नभएको देिखएको वा कसरु भएको भए प�न �य�तो कसरु 

गन� �यि� यह� हो भ� े य�कन हनु नसकेको वा कुनै �यि�उपर म�ुा चलाउन पया�� �माण नप�ुन े

देिखएकोमा सोह� बेहोरा खलुाई �म�सल कागजको स�ल तथा न�ल ��त र दसी�माणस�हतको अनसु�धान 

��तवेदन अनसूुची–१९ बमोिजमको ढाँचामा तयार गर� स�बि�धत सरकार� व�कलको काया�लयमा 

पठाउनपुद�छ। ��तवेदन पठाउँदा थनुवुा नभएको म�ुा भए स�बि�धत कानूनको हद�याद प�ुने क�तीमा 

प�� �दन अगावै र थनुवुा भएको म�ुा भए म�ुा चलाउन ेवा नचलाउने �नण�य गन� र अ�भयोगप� तयार 

गर� अदालतमा दायर गन� ला�ने समयलाई समेत �यानमा राखी म�ुा दायर गन� �दनभ�दा सामा�यतयाः 

क�तीमा तीन �दन अगा�ड नै पठाउनपुन�छ।  

 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ३१ अनसुार अनसु�धान ��तवेदन स�हतको �म�सल 

�ा� भएप�छ स�बि�धत सरकार� व�कलले �म�सल अ�ययन गर� अनसु�धानको �सल�सलामा स��लत सबदु 

�माणको मू�या�न गर� म�ुा चलाउने वा नचलाउन ेस�ब�धमा �नण�यको ला�ग महा�याया�धव�ा सम� 

�म�सल पठाउनपुद�छ।  
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अनसु�धानका स�ब�धमा अ�तरा���य द�ताबेजह�मा भएका �यव�थाह�  

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ३ अनसुार साव�ज�नक वा �नजी क�याणकार� सं�थाह�, 

अदालतह�, �शास�नक अ�धकार�ह� वा �वधा�यक� �नकायह� जो सकैुबाट ग�रने बालबा�लकासँग 

स�बि�धत सबै काय�ह�मा बालबा�लकाको सव��म �हत नै �ाथ�मक �वचारको कुरा हनुेछ। साथै, 

प�रा�ह�ले बालबा�लकाको हेरचाह वा संर�णका ला�ग िज�मेवार सं�था, सेवा र स�ुवधाह� स�म 

अ�धकार�ह�ले खासगर� सरु�ा, �वा��य, �तनका कम�चार�ह�को सं�या र यो�यता एवं द� सपु�रवे�णको 

�े�मा �नधा�रण गरेका मापद�डह�अन�ुप भएको स�ुनि�त गन�छन।्  

 

�य�तैगर�, धारा १२ अनसुार आ�नो धारणा बनाउन स�म बालबा�लकालाई आफूसँग स�ब� सबै 

�वषयह�मा आ�नो �वचार �वत���पले अ�भ�य� गन�पाउने अ�धकार भएको कुराको स�ुनि�तता 

प�रा�ह�ले �दनेछन।् बालबा�लकाको उमेर र प�रप�वताअनसुार बालबा�लकाको �वचारलाई उिचत 

मह�व �दइनेछ। यस �योजनका ला�ग, बालबा�लकालाई असर गन� कुनै प�न �या�यक वा �शास�नक 

कारबाह�मा स�बि�धत रा��य कानूनको काय��व�धगत �नयमह�बमोिजम ��य��पमा वा ��त�न�ध वा कुन ै

उिचत �नकायमाफ� त �नजलाई खासगर� सनुवुाइका अवसर �दान ग�रनेछ।  

 

धारा ३७ अनसुार प�रा�ह�ले देहायका कुराह� स�ुनि�त गन�छन:् 

(क) कुनै प�न बालबा�लकालाई यातना �दइने वा अ�य �ुर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार वा 

सजाय ग�रने छैन। अठार वष�भ�दा कम उमेरका �यि�ह��ारा ग�रएका कसरुह�का ला�ग 

म�ृयूद�डको सजाय वा �रहाइ पाउन ेस�भावना �वनाको आजीवन कारावासको सजाय नै �दइनेछ,  

(ख) गैरकानूनी वा �वे�छाचार� तवरले कुनै प�न बालबा�लकाको �वत��ता अपहरण ग�रने छैन। 

बालबा�लकाको �गर�तार�, थनुा वा कैद कानूनअन�ुप हनुे र अि�तम उपायको �पमा र सबभ�दा 

कम समिुचत समयाव�धको ला�ग मा� �योग ग�रनेछ,  

(ग)  �वत��ताको अपहरण ग�रएको ��येक बालबा�लकालाई मानवीयता र मानव– �यि�को 

अ�तर�न�हत ��त�ाको आदर गर� तथा �नजका उमेरका �यि�ह�को आव�यकतालाई �यानमा 

रा� ेतवरले �यवहार ग�रनेछ। खासगर�, �वत��ताको अपहरण ग�रएको ��येक बालबा�लकालाई 

�नजको सव�पर� �हतको ���बाट अ�यथा आव�यक भएमा बाहेक वय�क �यि�ह�बाट अल�गै 

रािखनेछ र अपवादजनक प�रि�थ�तह�मा बाहेक �नजलाई प�ाचार र भेटघाटको मा�यमबाट 

आ�ना प�रवारसँग स�पक�  रा�े अ�धकार हनुेछ,  

(घ) �वत��ताको अपहरण ग�रएको ��येक बालबा�लकालाई कुनै अदालत वा अ�य स�म, �वत�� र 

�न�प� �नकायसम� आ�नो �वत��ता अपहरणको वैधता उपर चनुौ�त �दने र �यसमा शी� �नण�य 

पाउन े अ�धकारलगायत कानूनी वा अ�य समिुचत सहायता उपर शी� पहुँच पाउन े अ�धकार 

हनुेछ।  
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महासि�धको धारा ४० मा प�रा�ह�ले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई �नजको ��त�ा र 

मह�वको भावनालाई �व��न गन�गर� �यवहार गनु�पन�छ, जसले उनीह�को मनमा अ�को मानवअ�धकार 

तथा मौ�लक �वत��ताह� ��तको आदर पनुजा�गतृ गराउँछ र उनीह�को उमेर एवं पनु�था�पना तथा 

समाजमा उनीह�को �सज�ना�मक भ�ूमका �व��न गन� वा�छनीयतालाई �यानमा रा�दछ। यस उ�े�यको 

ला�ग तथा अ�तरा���य �लखतह�को स�बि�धत �यव�थाह�लाई �यानमा रा�दै, प�रा�ह�ले खासगर� 

देहायका कुरा स�ुनि�त गन�छनः् 

 

(क) कुनै काय� गरेको समयमा रा��य तथा अ�तरा���य कानून�ारा �नषेध नग�रएका �य�ता काय� गरेको 

वा नगरेको कारणबाट मा� कुनै प�न बालबा�लकालाई फौजदार� कानून उ�ल�न गरेको आरोप 

लगाइने वा अ�भय�ु बनाइने वा �नजले फौजदार� कानून उ�ल�न गरेको मा�नने छैन।  

(ख)  फौजदार� कानूनको उ�ल�न गरेको आरोप लागेको वा सोको ला�ग अ�भय�ु बनाइएको कुनै प�न 

बालबा�लकालाई कि�तमा प�न देहायका ��याभ�ुतह� �दइनेछः 

(१) कानूनबमोिजम दोषी �मािणत नभएस�म �नद�ष भएको अनमुान गर� पाउन,े 

(२)  आफू�व�� लगाइएको अ�भयोगको त�ु�त र ��य��पमा र उपय�ु भएमा आ�नो बाब,ु 

आमा वा कानूनी संर�कमाफ� त जानकार� पाउने तथा आ�नो ��तर�ाको तयार� र 

��त�ुतमा कानूनी वा अ�य समिुचत सहयोग पाउने, 

(३)  कानूनी वा अ�य उिचत सहायता �दने �यि�को र, खासगर� �नजको उमेर वा अव�थाको 

�वचार गदा� बालबा�लकाको सव��म �हतको �वपर�त नहनुे ठा�नएमा, �नजका बाबआुमा वा 

कानूनी संर�कको उपि�थ�तमा स�म, �वत�� र �न�प� �नकाय वा �या�यक �नकायबाट 

कुनै �वल�व �वना कानूनबमोिजम �व�छ सनुवुाइ गर� सो कुराको �नधा�रण गर� पाउन,े  

(४)  �माण �दन वा कसरु �वीकार गन� कर नलगाइने, आफू�व��का सा�ीह� पर��ण गन� वा 

गन� लगाउन ेर आ�नो प�का सा�ीह�लाई समानताको अव�था अ�तरगत उपि�थत गराई 

पर��ण गराई पाउने,  

(५)  फौजदार� कानूनको उ�लघंन ग�रएको ठह�रएमा सो फैसला र �यसको प�रणाम�व�प 

लगाईएको कुनै प�न उपायको स�म, �वत�� र �न�प� उप�लो �नकाय वा �या�यक 

सं�थाबाट कानूनबमोिजम पनुरावलोकन गराइपाउने, 

(६)  �योग ग�रएको भाषा बालबा�लकाले ब�ुन वा बो�न नस�न े भएमा दोभाषेको �नःश�ुक 

सहयोग पाउने,  

(७)  कारबाह�का सबै तहह�मा आ�नो गोपनीयताको पूण� स�मान पाउन।े  

 

३.१.9 अपराध पी�डतको बयान 

नेपालको सं�वधानको धारा २१ मा अपराध पी�डतको हकबारे देहायका �यव�था ग�रएको छः  

(१) अपराध पी�डतलाई आफू पी�डत भएको म�ुाको अनसु�धान तथा कारबाह�स�ब�धी जानकार� 

पाउन ेहक हनुेछ।  



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

144 

 

(२)  अपराध पी�डतलाई कानूनबमोिजम सामािजक पनुः�थापना र ��तपू�त� स�हतको �याय पाउने हक 

हनुेछ।  

 

�यसैगर�, बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २५ मा पी�डत बालबा�लकाका अ�धकारबारे �न�न 

�यव�था ग�रएको छः  

 

पी�डत बालबा�लकालाई अनसु�धान, अ�भयोजन र �या�यक ���याको हरेक चरणमा देहायबमोिजमका बाल 

अनकूुल �यायको अ�धकार हनुेछ : 

(क) आफूले ब�ुने भाषामा जानकार� पाउन,े 

(ख) सहभागी वा संल�न हनुे, 

(ग) �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� पाउन,े 

(घ) पीडकबाट मना�सब मा�फकको ��तपू�त� भराई पाउन,े 

तर, यस ख�डले पी�डतले रा�यबाट ��तपू�त� पाउनस�ने अवसरलाई सी�मत पारेको मा�नन ेछैन।  

(ङ) �नःश�ुक कानूनी सहायता तथा आव�यकताअनसुार मनोसामािजक परामश� सेवा पाउन ेर चाहेमा 

 अल�गै कानून �यवसायी रा� पाउन,े 

(च) अनसु�धान गन� �नकाय वा बाल अदालतले �योग गन� भाषा पी�डतले नब�ुन े भएमा �नःश�ुक 

दोभाषे, सा�े�तक भाषा �व� वा अनवुादको स�ुवधा पाउन,े 

(छ) अनसु�धान गन� �नकाय वा बाल अदालतले गरेका �नण�य तथा आदेशलगायतका कागजातह�को 

��त�ल�प �नःश�ुक पाउन,े 

(ज)  पीडक वा �नजको प�बाट हनुस�ने हा�नबाट सरुि�त हनु �हर� संर�ण पाउन,े 

(झ)  ब�द इजलासबाट आ�नो म�ुाको सनुवुाइ हनु,े 

(ञ)  कारबाह�का बखत आव�यकतानसुार ��तवाद�को उपि�थ�तलाई अ��य� त�ुयाउन पाउने।  

 

३.१.10 �माण स�लन  

कसरुसँग स�बि�धत वा कसरुलाई �मािणत गन� कुनै प�न िचज या व�त ुनै �माण हो। �ववादलाई �था�पत 

वा ख�डन गन� हरेक कुराह� �माण हनु।् �या�यक कारबाह�को �सल�सलामा ��ततु त�य जसले कुनै 

कुरालाई समथ�न वा ख�डन गद�छ भने �यो �माण हो। �माण �वना कुनै प�न कसरु �था�पत गन� 

स�कंदैन। �माण �वना �याय स�भव नै हुँदैन।  

  

सबदु �माण स�लन गन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ दफा ८ अनसुार अनसूुची–१ मा 

उि�लिखत कुनै कसरु भएको वा भइरहेको वा हनु लागेको जानकार� �ा� भएमा स�बि�धत �हर� 

काया�लयले यथाशी� क�तीमा �हर� नायब �नर��क दजा�को �हर� कम�चार�लाई अनसु�धान अ�धकार� 

तोक� �यसको जानकार� स�बि�धत सरकार� व�कल काया�लय र आफूभ�दा मा�थ�लो �हर� काया�लयलाई 

�दनपुन� र �यसर� तो�कएको अनसु�धान अ�धकार�ले �य�तो कसरुको अनसु�धान गनु�पद�छ। अनसु�धान गदा� 
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कसरु तथा कसरु भएको ठाउँको यथाथ� िच�ण हनुेगर� यथास�भव �न�न �लिखत कुराह� खलुाई 

घटना�थल मचु�ुका तयार गनु�पद�छः 

(क)  कसरु भएको �म�त र समय, 

(ख)  कसरु भएको ठाउँको ठेगाना, �ववरण र रेखािच�, 

(ग)   �य�तो ठाउँको व�तिु�थ�त तथा कसरु वा कसरुदारसँग �यसको स�ब�ध, 

(घ)  कसरु भएको ठाउँ वा �यसको वरपर देिखएको वा पाइएको दसी �माण र कसरुसँग स�बि�धत 

अ�य कुनै उ�लेखनीय कुरा।  

 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ दफा ८ (३) अनसुार अनसु�धान अ�धकार�ले घटना�थल 

मचु�ुका तयार गदा� �य�तो ठाउँलाई अ� मा�नस �वेश गन� नपाउन ेगर� घेरा हाल� यथास�भव �य�ता 

ठाउँको र �य�तो ठाउँमा देिखएको वा पाइएको ह�केला र औ�ला वा पाइलाको िच�, �नशाना वा अ�य दसी 

वा कसरु ठहर गन� म�त पयुा�उने अ�य कुनै मह�वपूण� कुराको फोटोसमेत �लन स�दछ। �य�तैगर�, 

उपदफा (४) बमोिजम घटना�थल मचु�ुका तयार गदा� कसरु गन� �यि� वा आरो�पत �यि� उपि�थत भए 

�नजको औलंाको छापलगायत प�हचान ख�ुने �ववरणसमेत �लनपुद�छ। उपदफा (५) बमोिजम अनसु�धान 

अ�धकार�ले कसरुसँग स�बि�धत कुनै दसी�माण, सामान वा व�त ुफेला पारेमा �यसलाई आ�नो क�जामा 

�लनपुद�छ। उपदफा (६) अनसुार दसी�माण सामान वा व�त ु क�जामा �लने अ�धकार�ले सोको भपा�ई 

स�बि�धत �यि�लाई �दनपुद�छ।  

 

भौ�तक �माण पर��ण गनु�पन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा २१ अनसुार कुनै 

कसरुको �कृ�तबाट स�बि�धत �यि�को रगत, वीय�, र� वा शर�रको अ�य कुनै अ�, हात ह�तयार वा चीज 

व�त ुवा �ड.एन.ए .वा अ�य कुनै कुरा पर��ण गदा� कसरुदार प�ा लगाउन कसरुस�ब�धी �माण उपल�ध 

हनु स�दछ भ� ेलागेमा अनसु�धान अ�धकार�ले सरकार� िच�क�सक वा मा�यता �ा� �योगशालामा �य�तो 

रगत, वीय�, र� वा श�ररको कुनै अ�, हातह�तयार वा चीज व�त ुवा डी.एन.ए .वा �व�तुीय �व�पमा रहेको 

साम�ी वा अ�य कुनै भौ�तक �माण पर��ण गराउन स�दछ।  

 

तर, कुनै म�हलाको शार��रक अ� जाँच गनु�परेमा पाएस�म म�हला िच�क�सक�ारा र �य�तो िच�क�सक 

उपल�ध नभएमा म�हलाको रोहवरमा प�ुष िच�क�सकबाट गराउनपुद�छ। पर��ण गन� आव�यक पन� 

रगत, वीय�, र� वा अ�, हातह�तयार वा व�तकुो नमनुा (�या�पल) उपल�ध गराउन अनसु�धान अ�धकार�लाई 

स�बि�धत �यि�ले सहयोग गनु�पद�छ र पर��णको ��तवेदन स�बि�धत िच�क�सक वा �योगशालाले तयार 

गनु�पद�छ।  

 

घाउ जाचँ गराउनपुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा २२ अनसुार कुट�पटको 

कारणबाट कुनै वारदात भई घाउ, चोट, नील वा डाम, इ�या�द भएकोमा सो जाँचीपाऊँ भनी स�बि�धत 

�यि�ले �नवेदन �दएमा वा अनसु�धान अ�धकार�बाट लेखी आएमा सरकार� िच�क�सक वा �वा��यकम�ले 
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�नजको घाउ, चोटपटक, नील वा डाम जाँची अनसूुची–१६ बमोिजमको ढाँचामा घा जाँच केश गर� 

�दनपुद�छ।  

 

अनसु�धानको �सल�सलामा �हरासतमा रािखएको �यि�लाई कुट�पट ग�रएको, यातना �दएको वा �नजको 

�व�� अ� कुनै कसरु भएको �माण �नजको शार��रक जाँचबाट उपल�ध हनुस�ने मना�सब आधार देखाई 

�नज वा �नजको तफ� बाट अ� कसैले �नवेदन �दएमा अदालतले सरकार� िच�क�सक वा नेपाल सरकारले 

तोकेको िच�क�सक वा �वा��यकम�बाट �य�तो �यि�को शार��रक जाँच गराउन आदेश �दन स�दछ।  

 

�हरासतमा �लएको �यि�लाई कुट�पट गरेको वा �नजलाई यातना �दएको देिखएमा �यसर� कुट�पट 

ग�रएको वा यातना पाएको �यि�को उपचार गराई �नजलाई अ�त�रम राहत उपल�ध गराउन र �यसर� 

कुट�पट गन� वा यातना �दने �यि�लाई कानूनबमोिजम �वभागीय कारबाह� गन� अदालतले स�बि�धत �हर� 

काया�लय वा अनसु�धान गन� अ�धकार�ा� काया�लय वा अ�धकार�लाई आदेश �दनपुद�छ। अनसु�धान 

अ�धकार�ले घा जाँच गन� सरकार� िच�क�सक वा �वा�थकम�लाई लेखी नपठाएमा �यसको बेहोरा उ�लेख 

गर� सरोकारवाला �यि�ले अदालतमा �नवेदन �दनस�नेछ र �यसर� �नवेदन परेमा अदालतले घा जाँचको 

ला�ग सरकार� िच�क�सक वा �वा��यकम�लाई आदेश �दन स�दछ।  

 

�वशेष�को राय �लन स�कनेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा २३ अनसुार 

अनसु�धान अ�धकार�ले अनसु�धानको स�दभ�मा आव�यक ठानेमा कुनै �वशेष�लाई साथमा लैजान वा 

अपराधसँग स�बि�धत कुनै कुराको स�ब�धमा �वशेष�को राय �लन स�दछ। राय माग भएमा �य�तो राय 

उपल�ध गराउन ु स�बि�धत �वशेष�को कत��य हनुेछ। उपल�ध भएको �वशेष�को राय �म�सल साथ 

रा�पुद�छ। �वशेष� �यि� गैरसरकार� �यि� भए �नजको सेवा �लँदा ला�ने रकम नेपाल सरकारले 

उपल�ध गराउनपुद�छ।  

 

अनसु�धान अ�धकार�ले कुनै म�ुाको संवेदनशीलता वा ज�टलताको कारणबाट �य�तो म�ुामा मे�डकल बोड� 

वा अ�य कुनै �वशेष�ह�को बोड�बाट राय �लन उपय�ु ठानी �सफा�रस गरेमा नेपाल सरकारले �य�तो 

बोड� गठन गन� स�दछ। �य�तो बोड�ले सो स�ब�धमा राय �दनपुद�छ।  

 

सनाखत गराउनपुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ दफा २४ अनसुार कुनै म�ुामा कुनै 

�यि�को सनाखत गराउनपुन� भएमा क�तीमा �हर� नायब �नर��क दजा�को �हर� कम�चार�ले सनाखत 

गराउनपुद�छ। तर, सनाखत नगराएकै कारणबाट मा� म�ुाको काम कारबाह�मा कुनै ताि�वक असर भने 

नपन� र सनाखत गराउँदा सनाखत गनु�पन� �यि�लाई दे� र हेन� नपाउन ेठाउँमा रा�पुद�छ र �य�तो 

�यि�सँग �म�दाज�ुदो उमेर, वण� वा शार��रक �व�प भएको क�तीमा चार जना �यि�लाई स�भव 

भएस�म एकै �क�समको प�हरन गराई �नजह�सँग सनाखत गनु�पन� �यि�लाई राखी सनाखत गन� ��येक 

�यि�लाई छु�ाछु�ै सनाखत गराउनपुद�छ र �य�तो सनाखत गराउँदा सनाखत गन� �यि�ले प�हचान गन� 

सके वा नसकेको बेहोरा लेखी �म�सल सामेल रा�पुद�छ।  
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अनसु�धान डायर� रा�पुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा २५ अनसुार अनसु�धान 

गन� �हर� अ�धकृत वा अनसु�धान अ�धकार�ले अनसु�धानको स�ब�धमा आफूले गरेको ��येक काम 

कारबाह� त�कालै अ�भलेख गन�को ला�ग अनसूुची -१८ बमोिजमको ढाँचामा अनसु�धान डायर� खडा 

गनु�पद�छ। खडा गरेको डायर�मा �य�तो �हर� अ�धकृत वा अनसु�धान अ�धकार�ले देहायका कुराको 

अ�भलेख रा�पुद�छः 

(क) कसरुको सूचना पाएको �म�त, समय र सोको संि�� �ववरण, 

(ख) अनसु�धानको �सल�सलामा �नजले गरेको काम, कारबाह�, 

(ग)  अनसु�धानको �सल�सलामा �नजले �मण गरेको ठाउँ, 

(घ)  अनसु�धानको �सल�सलामा �ा� दसी, �माण र अ�य आव�यक कुरा, 

(ङ)  अनसु�धानको �सल�सलामा कसैलाई प�ाउ ग�रएको भए �यसको �ववरण, 

(च) अनसु�धानको �सल�सलामा आफूले सोधपछु गरेका मा�नसको नाम, ठेगाना र �नजले कसरुको 

स�ब�धमा बताएको कुरा, 

(छ) प�ाउ परेका वा बिुझएका मा�नसको �वभाव, 

(ज) अनसु�धानको �सल�सलामा �ा� अ�य स�ब� त�य वा जानकार�।  

 

उ� डायर� आव�यकताअनसुार सरकार� व�कल वा अदालतले िझकाई हेन�स�ने एवं डायर�मा उि�लिखत 

�वषयव�तकुा स�ब�धमा स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार�भ�दा मा�थ�लो तहको अ�धकार�ले चाहेमा �नर��ण 

गर� अनसु�धानका स�दभ�मा आव�यक �नद�शनसमेत �दनस�ने �यव�था रहेको छ।  

 

अनसु�धान स�ब�धमा राय, स�लाह माग गन� स�नेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

२६ अनसुार अनसु�धान गदा� स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार�ले कुनै �वषयमा सरकार� व�कलको राय, 

स�लाह माग गन� स�दछन।् राय, स�लाह माग भएकोमा स�बि�धत सरकार� व�कलले आ�नो राय वा 

स�लाह �दनपुद�छ। राय, स�लाह �दँदा अनसु�धानको समयमा कुनै �वषयमा थप अनसु�धान गन� वा थप 

�माण स�लन गन� वा कुन ैदसी�माण बरामद गन� वा कसैसँग केह� कुरा ब�ुन ुआव�यक छ भ� ेलागेमा 

सरकार� व�कलले �य�तोबमोिजम गन� वा गराउन स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार�लाई �नद�शन �दन 

स�दछन ्र सो �नद�शन पालना गनु� स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार�को कत��य हनुे �यव�था ग�रएको छ।  

 

अनसु�धानको स�दभ�मा महा�याया�धव�ाले आव�यक �नद�शन �दन स�नेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा २७ अनसुार नेपाल सरकारबाट दायर हनुे कुनै फौजदार� म�ुामा भइरहेको 

अनसु�धानबारे महा�याया�धव�ाले आव�यक जानकार� �लन स�दछन।् �यसर� जानकार� �लँदा नेपाल 

सरकार वाद� हनुे कुनै कसरुको अनसु�धान अपया�� भएको वा �य�तो कसरुमा कुनै खास उपाय, त�रका वा 

�व�ध अपनाउनपुन�मा �य�तो उपाय, त�रका वा �व�ध नअपनाइएको वा थप अनसु�धान गनु�पन� भ� ेलागेमा 

महा�याया�धव�ाले अनसु�धान स�ब�धमा अनसु�धान अ�धकार� वा �नजको �वभागीय �मखुलाई जनुसकैु 

समयमा �नद�शन �दन स�दछन,् जसको पालना गनु� स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार�को कत��य हनुेछ।  
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जाहेर� दरखा�तको अ�भलेख रा�पुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा २८ अनसुार 

प�ाउ परेको �यि�लाई �हरासतमा रा�े अनमु�तको ला�ग अदालतसम� �नवेदन �दँदा �हर� काया�लय वा 

अनसु�धान अ�धकार�सम� परेको जाहेर� दरखा�त वा �दएको सूचनाको एक ��त अनसु�धान अ�धकार�ले 

सरकार� व�कलमाफ� त म�ुा हेन� अ�धकार�सम� पेस गनु�पद�छ। म�ुा हेन� अ�धकार�ले दरखा�त वा सूचनाको 

छ�ै अ�भलेख रा�पुद�छ। मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ दफा २९ अनसुार अनसूुची– १ वा 

अनसूुची– २ अ�तग�तको कसरु अनसु�धान गद�जाँदा अ�य कानूनअ�तग�त अनसु�धान गनु�पन� देिखएमा 

अनसु�धानको �ग�त �ववरणस�हत �य�तो कसरुको अनसु�धान गन� स�बि�धत �नकाय वा अ�धकार�सम� 

पठाउन स�कने �यव�था ग�रएको छ।  

 

३.१.11 कसरुज�य काय�को सजाय  

सजायस�ब�धी �यव�थाः मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा १३ अनसुार दस वष� उमेर नपगेुको 

बालबा�लकाले गरेको कुनै काम कसरु मा�नने छैन भनी ��ट �पमा फौजदार� �यायका सामा�य 

�स�ा�तको �पमा �यव�था ग�रएको छ। �यसैगर�, फौजदार� �यायको सामा�य �स�ा�तको �पमा सोह� 

सं�हताको दफा २८ ले बालबा�लकाबाट गराएको कसरुमा उमेर पगेुकोलाई सजाय हनुे �यव�था गद� कसैले 

कुनै बालबा�लकालाई फकाई, �सकाई वा �भावमा पार� कुनै कसरु गन� लगाएको रहेछ भने �यसर� कसरु 

गन� लगाउने �यि�लाई �नज आफ� ले �य�तो कसरु गरे सरह सजाय हनुे भनी ��ट पा�रएको पाइ�छ।  

 

बालबा�लकाको कसरुज�य दा�य�व मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ४५ मा बालबा�लकाको 

कसरुज�य दा�य�वको बारेमा �यव�था ग�रएको छ। यसअनसुार कानूनबमोिजम कसरु ठह�रने कुनै काम 

गन� �यि�को उमेर �य�तो काम गदा�का बखत:- 

 दस वष� पगेुको रहेनछ भने �नजलाई कुनै सजाय नहनुे, 

 दस वष� वा दस वष�भ�दा मा�थ र चौध वष�भ�दा कम उमेर भएको �यि�ले कानूनबमोिजम ज�रवाना 

हनुे कुनै कसरु गरेकोमा ज�रवाना नगर� �नजलाई स�झाई बझुाई गनु�पन� र कैद हनुे कसरु गरेकोमा 

कसरु हेर� छ म�हनास�म कैद सजाय गन� वा कैद नगर� बढ�मा एक वष�स�म सधुारगृहमा रा� स�कने, 

 चौध वष� वा चौध वष�भ�दा मा�थ र सो� वष�भ�दा कम उमेरको �यि�लाई उमेर पगेुको �यि�लाई 

कानूनबमोिजम हनुे सजायको आधा सजाय, 

 सो� वष� वा सो� वष�भ�दा मा�थ र अठार वष�भ�दा कम उमेरको �यि�लाई उमेर पगेुको �यि�लाई 

कानूनबमोिजम हनुे सजायको दईु �तहाई सजाय हनुे, 

 तथा�प, सो� वष� उमेर पूरा नभएका बालबा�लकालाई सजाय गदा� जघ�य कसरु, ग�भीर कसरु वा पटके 

�पमा कसरु गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गनु� नहनुे, 
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बाल अदालतले सजाय हनुे ठहर भएको बालबा�लकाको उमेर, �ल�, प�रप�वता, कसरुज�य काय�को �कृ�त 

र �य�तो काय� गदा�को प�रि�थ�तसमेतलाई �वचार गर� सत� तोक� वा नतोक� �नजलाई भएको सजाय 

�थगन गन� वा सजाय �व�प देहायका कुनै उपय�ु �नण�य गनु�पद�छ: 

(क) प�रवारका कुनै सद�य वा संर�क�ारा असल मानवीय �यवहारका स�ब�धमा बालबा�लकालाई 

स�झाउन तथा बझुाउन लगाउने, 

(ख)  सेवा �दान गन� सं�था वा �यि�बाट बालबा�लकालाई अ�भमखुीकरण गराउन लगाउने, 

(ग)  एकल, सामू�हक वा पा�रवा�रक मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउने, 

(घ) प�रवारका कुनै सद�य, संर�क, �व�ालय, सेवा �दान गन� �यि� वा सं�थाको �नगरानीमा �नधा��रत 

सत�ह� पालन गन�गर� �नि�त अव�धका ला�ग उनीह�सँगै रा� लगाउने, 

(ङ)  सेवाको �कृ�त र अव�ध तोक� बालबा�लकाको उमेर सहुाउँदो सामदुा�यक सेवामा पठाउने, 

(च)  �नजलाई भएको सजायभ�दा बढ� अव�ध नहनुे गर� बाल सधुारगहृमा ब�न लगाउने।  

 

३.१.१२ �दशा�तर  

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई औपचा�रक �याय�णाल� अथा�त फौजदार� �याय�णाल�को स�ा 

बाल�याय�णाल�को ���यामा लैजान ु नै �दशा�तर हो। �दशा�तर बालबा�लकालाई उनीह�ले गरेको 

�ब�याई वा ग�तीको दा�य�ववोध गराई सधुार गन� बैकि�पक त�रका हो। �दशा�तरले ज�हले प�न �योग 

भैरहेको बाटोको स�ामा अक� बाटो �वक�पलाई जनाउदछ। कसरुज�य काय�को आरोप लागेका 

बालबा�लकालाई कुनै �नि� चत ���या अबल�बन गर� औपचा�रक �या�यक ���याभ�दा बा�हर लैजान ुन ै

�दशा�तर हो।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ अनसुार बालबा�लकाको सव��म �हतको ला�ग �दशा�तर 

गन� मना�सब देिखएमा देहायको अव�थामा देहायका अ�धकार�ले कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेका 

बालबा�लकालाई �दशा�तर गन� �नण�य गन� स�नेछ:41 

(क) पाँच हजार �पैयाँस�म �बगो भएको वा दईु हजार �पैयासँ�म ज�रवाना वा एक म�हनास�म कैद हनु 

स�नेमा अनसु�धान अ�धकार�ले, 

(ख) दस हजार �पैयाँस�म �बगो भएको वा पाँच हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा तीन वष�स�म कैद हनु 

स�नेमा सरकार� व�कलले, 

(ग)  ज�तसकैु �बगो भएको वा ज�तसकैु ज�रवाना वा कैद हनु स�नेमा बाल अदालतले। तीन वष� वा 

सोभ�दा बढ� कैद सजाय हनुे म�ुामा बालबा�लकालाई �दशा�तर गन� स�कने छैन।  

 

३.२ बालबा�लकाले गरेका कसरुज�य काय�को अ�भयोजन तथा अ�भयोगप� दता�स�ब�धी �यव�था 

(क)  अनसु�धान ��तवेदन  

(ख)  अनसु�धानमा सरकार� व�कलको भ�ूमका 

 
41 �दशा�तरस�ब�धी अ�य �यव�थाबारे �व�ततृ जानकार�को ला�ग प�र�छेद १.५ हेनु�होस।् 
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(ग)  अनसु�धानको चरणमा अनसु�धान अ�धकार�लाई सरकार� व�कलको �नद�शन 

(घ)  बालबा�लकासँग सोधपछु र बयानका स�ब�धमा सरकार� व�कलको िज�मेवार� 

(ङ)  म�ुा चलाउन/े नचलाउन े�नण�य (अ�भयोजन �नण�य) 

(च)  अ�भयोगप�को तयार� र दायर� 

शाि�त सरु�ा र अमनचयन कायम गन� तथा अपराध हनु न�दने र अपराध भएकोमा अपराध गन�लाई 

कानूनबमोिजम द�ड �दलाउन ु रा�यको आधारभतू काय� हो। यस�ममा रा�यले फौजदार� कसरुको 

अनसु�धान गर� म�ुा चलाउन ेकाय� रा�यका तफ� बाट ग�र�छ। रा�यको तफ� बाट ग�रने य�ता रा�यको 

हक, �हत र सरोकार �न�हत रहेका सरकारवाद� म�ुामा स�लन ग�रएका �माणह�का आधारमा कानून, 

त�य र �माणको �व�षेण गर� कुनै �यि�ले स�म �नकायसम� सजायको मागदाबी �लने काय�लाई 

अ�भयोजन भ�न�छ।  

 

नेपालको सं�वधानमा भएको अ�भयोजनसँग सा�द�भ�क �यव�थाः नेपालको सं�वधानमा मौ�लक हकको �पमा 

अ�भयोजनसँग स�बि�धत �व�भ� �यव�था ग�रएको छ, जसलाई अ�भयोजनको �ममा अ�भयोजनकता�ले 

सदैव मनन गनु�पद�छः 

 त�काल �च�लत कानूनले सजाय नहनुे कुनै काम गरेबापत कुनै �यि� सजायको भागी नहनुे र कुनै 

प�न �यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा �च�लत कानूनमा तो�कएभ�दा बढ� सजाय न�दइने (धारा 

२०(४),  

 कुनै प�न �यि��व�� अदालतमा एकै कसरुमा एक पटकभ�दा बढ� म�ुा नचलाइन ेर सजाय न�दइने 

(धारा २०(६),  

 ��येक �यि�लाई �नज�व�� ग�रएको कारबाह�को जानकार� पाउन ेहक हनुे (धारा २०(८),  

 ��येक �यि�लाई स�म अदालत वा �या�यक �नकायबाट �व�छ सनुवुाइको हक हनुे (धारा २०(९) 

 

अ�तरा���य कानून तथा द�ताबेजह�मा भएका �यव�थाह�ः  मानवअ�धकारको �व��यापी घोषणाप�, 

१९४८ लगायत �व�भ� अ�तरा���य द�ताबेजमा रहेका अ�भयोजनसँग सा�द�भ�क �यव�थाह� �न�नानसुार 

छन:् 

 फौजदार� अ�भयोगबाट दा�य�व �नधा�रण गदा� स�म अदालतबाट �न�प� सनुवुाइको हक हनुे,42  

 �यि�लाई अ�भयोगको �कृ�त तथा कारणको पूण� समानताका आधारमा �तनले ब�ुने भाषामा त�ु�त र 

�व�ततृ जानकार� पाउने हक हनुे, सबै �यि�ह� अदालत तथा �यायाधीकरणका अगा�ड समान हनु ेर 

कुनै �यि��व��को फौजदार� अ�भयोगको �नधा�रण गदा� स�म, �वत�� तथा �न�प� 

�यायाधीकरणबाट �न�प� र साव�ज�नक सनुवुाइ गराइपाउने अ�धकार हनुे,43  

 
42  मानवअ�धकारको �व��यापी घोषणप� १८४८, को धारा १० 
43  नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, 1966 को धारा १४। 
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 ग�भीर अपराध समावेश रहेको अव�थामा पी�डतले म�ुाको कारबाह�को जानकार� पाउन,े �यायमा पहुँच 

र �व�छ �यवहारको हक हनुे44  

 

रा�यप�ह�ले फौजदार� कानून उ�ल�न गरेको भनी दोष लगाइएका, अ�भयोग लगाइएका वा कसरुज�य 

काय� गरेको मा�नएका कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाका हकमा उपय�ु हनुे खालका कानून, 

काय��व�ध, अ�धकार� र �नकायको �थापनालाई �व��न गन�लगायत देहायबमोिजमका काय� गनु�पन� 

अ�तररा��य �य�था छन:् 

 �यूनतम उमेरको हद तो�न,े यसभ�दा म�ुनका बालबा�लका फौजदार� कानून उ�ल�न गन�स�ने �मता 

नभएका भनी अनमुान ग�रइने45  

 कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाका ला�ग आपरा�धक दा�य�वको उमेरको अवधारणालाई 

मा�यता �दने कानूनी �णाल�मा उ�ेगा�मक, मान�सक र बौ��क प�रप�वता ज�ता त�यह�लाई 

�यानमा राखी सो उमेर �ार�भ हनुे हद सारै कम उमेर तहबाट �नधा�रण नग�रने।46 

 

३.२.१ अनसु�धान ��तवेदन  

अनसु�धानको �व�षेणका आधारमा कसरुज�य काय�मा संल�न देिखएको वा नदेिखएको भनी अनसु�धान 

अ�धकार�ले तयार गरेको ��तवेदनलाई अनसु�धान ��तवेदन भ�न�छ। यसमा कसरु भए वा नभएको र 

भएकोमा अ�भय�ुको संल�नता के/क�तो रहेको छ भनी उ�लेख गर� सोकसरुमा सजायको दाबी ��ताव 

ग�र�छ। बालबा�लका संल�न रहेको म�ुामा अनसु�धानको काय� स�प� भएप�छ अनसु�धान अ�धकार�ले 

�माणका आधारमा आरो�पत बालबा�लकाले गरेको कसरुज�य काय�, लागू हनुे कानून र सोस�ब�धी सबदु 

�माणका आधारमा अ�भयोग र सजायको मागदाबी गन� स�ब�धमा बेहोरा खलुाई अनसु�धान ��तवेदन 

तयार गर� �म�सल तथा �माण कागज स�बि�धत सरकार� व�कल काया�लयमा पठाउन ुपन� ह�ुछ।  

 

३.२.२ अनसु�धानमा सरकार� व�कलको भ�ूमका 

कुनै कसरुको जाहेर� दरखा�त वा सूचना दता� हनुासाथ �य�तो कसरुको अनसु�धान गन� तो�कएका �हर� 

कम�चार� वा अनसु�धान अ�धकार�ले त�ु�त �ारि�भक अनसु�धान गनु�पन�छ र �ारि�भक अनसु�धान स�ु 

गरेप�छ �य�तो �हर� कम�चार� वा अनसु�धान अ�धकार�ले सोको ��तवेदन िज�ला सरकार� व�कलको 

काया�लयमा तीन �दन�भ� पठाउनपुन� �यव�था गरेको पाइ�छ। �ारि�भक अनसु�धान ��तवेदन �ा� 

भएप�छ सरकार� व�कलले �यसको अ�ययन गर� कसरुसँग स�बि�धत कुनै �वषयमा थप अनसु�धान गन� 

अनसु�धान अ�धकार�लाई आव�यक �नद�शन �दनपुन� देिखएमा �यसको कारण खलुाई आव�यक �नद�शन 

�दनस�ने कानूनी �यव�था रहेको छ। यसको उ�े�य सरकार� व�कलले अनसु�धान अ�धकार�लाई अपराध 

अनसु�धानको कानूनी काय��व�ध र घ�टत अपराधमा �ा� हनुे र स�लन गनु�पन� सबदु �माण, �य�ता 

 
44 Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crimes and Abuse of Power, 1985, article 6. 
45 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ४०। 
46 अ�पवय�क �याय�शासनका ला�ग संय�ु रा�संघीय �यूनतम मापद�डको �नयमावल� (“बइेिजङ” �नयमावल�) को �नयम ४। 
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�माणको �मािणकता, स�लन गनु�पन� �माण र �तनीह�को वै�ा�नक पर��णलगायतका �वषयमा �नद�शन 

गनु� हो। �माणले अपराध घ�टत भएको र सो अपराधमा संल�न �यि�को कसरु �था�पत गर� 

अ�भयोजनको �नण�य गन� र लगाइएको अ�भयोग प�ु� गन� सरकार� व�कललाई सहयोग गद�छ।  

 

अनसु�धानमा सरकार� व�कलको भ�ूमकास�ब�धी कानूनी �यव�था  

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा १० अनसुार अपराधको �कृ�त र संल�न �यि�को 

आधारमा अनसु�धान गन� सरकार� व�कलले �नद�शन �दन ुआव�यक ह�ुछ। अ�भयोजनकता� भएको हुँदा 

अपराध भएको प�ु� गन� �माण, घटना�थलमा फेला पन�स�ने भौ�तक व�त ु र �य�ता व�तकुो वै�ा�नक 

पर��णको अ�भयोजनमा हनुे मह�व, �माण स�लन गदा� अपनाउनपुन� कानूनी ���या, स�लन ग�रएका 

�माणह�को �ा�ता, �माणको �ामािणकता स�ब�धमा अदालतको ���कोणको जानकार� �वाभा�वक�पमा 

सरकार� व�कलसँग रह�छ। बालबा�लका संल�न म�ुाको अनसु�धान गदा� स�लन गनु�पन� कागज, �माण, 

अनसु�धानको �व�ध, अपनाउनपुन� ���यालगायतका �वषय प�न �नद�शनका �े� हनु।् कानूनको �ववादमा 

परेका बालबा�लका संल�न कसरुज�य काय�को अनसु�धानस�ब�धी काय�मा सरकार� व�कलको भ�ूमका 

स�ब�धमा �च�लत ऐन, �नयम, अदालतबाट भएका फैसला तथा अ�तरा���य मा�यताह�ले �नि�त 

�यव�थाह� गरेको पाइ�छ। सो आधारमा बालबा�लकास�ब�धी म�ुाको अनसु�धान तथा तह�ककातका 

ला�ग �नद�शन �दने काय�मा सरकार� व�कलको मह�वपूण� भ�ूमका रहेको छ।  

 

अनसु�धान ��तवेदनमा खलुाउनपुन� कुराह�ः �हर�को अनसु�धान ��तवेदन सम� अनसु�धानको आधारमा 

तयार ग�रने �लखत हो र यसमा अनसु�धान अ�धकार�ले अनसु�धानबाट देिखएको कसरु, सो कसरु प�ु� गन� 

आधार तथा कसरुमा हनुे सजायसमेतको ��ताव गर� पेस गनु�पन� ह�ुछ। फौजदार� काय��व�ध सं�हता 

२०७४ को दफा ३१ अनसुार �हर�को अनसु�धान ��तवेदनमा �न�न कुरा उ�लेख गनु�पन� �यव�था रहेको 

छः 

 अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ अ�तग�तको कुनै कसरुको स�ब�धमा अनसु�धान पूरा भएप�छ अनसु�धान 

अ�धकार�ले कसरु गरेको श�ा ग�रएका सबै वा कुनै �यि�उपर म�ुा चलाउन पया�� �माण प�ुन े

देिखएमा �नजलाई कुन कानूनअ�तग�त सजाय हनुपुन� हो, सो कुरा खलुाई तथा कसरु नभएको 

देिखएको वा कसरु भएको भए प�न �य�तो कसरु गन� �यि� यह� हो भ� ेय�कन हनु नसकेको वा 

कुनै �यि� उपर म�ुा चलाउन पया�� �माण नप�ुन े देिखएकोमा सोह� बेहोरा खलुाई �म�सल 

कागजको स�ल तथा न�ल ��त र दसी�माण स�हतको अनसु�धान ��तवेदन अनसूुची–१९ 

बमोिजमको ढाँचामा तयार गर� स�बि�धत सरकार� व�कल काया�लयमा पठाउनपुन�।  

 अनसु�धान ��तवेदनस�हतको �म�सल �ा� भएप�छ स�बि�धत सरकार� व�कलले �म�सल अ�ययन गर� 

अनसु�धानको �सल�सलामा स��लत सबदु�माणको मू�या�न गर� म�ुा चलाउने वा नचलाउने 

स�ब�धमा �नण�यको ला�ग महा�याया�धव�ासम� �म�सल पठाउनपुन�। तर, म�ुा चलाउन े वा 

नचलाउने �नण�य गन� अ�धकार महा�याया�धव�ाबाट मातहतको सरकार� व�कललाई सिु�पएकोमा 

�य�तो �म�सल स�बि�धत सरकार� व�कलसम� पठाउनपुन�।  
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 म�ुा चलाउन ेवा नचलाउन े �नण�य गन� �सल�सलामा �म�सल अ�ययन गदा� सरकार� व�कलले थप 

सबदु�माण स�लन गन� वा थप अनसु�धान गन� वा कुनै �यि�सँग थप सोधपछु गन� आव�यक 

देखेमा �य�तो सबदु�माण स�लन गर� वा थप अनसु�धान गर� पठाउन वा �य�तो �यि�सँग सोधपछु 

गर� पठाउन अनसु�धान अ�धकार�लाई �नद�शन �दनस�ने।  

 सरकार� व�कलले कसरुको थप अनसु�धान गन� �नद�शन �दएमा अनसु�धान अ�धकार�ले �य�तो 

�नद�शन �ा� भएको �म�तले प�� �दन�भ� थप अनसु�धान पूरा ग�रस�नपुन�।  

 थप अनसु�धान सोह� उपदफामा उि�लिखत अव�ध�भ� पूरा हनु नस�ने भ� ेअनसु�धान अ�धकार�लाई 

लागेमा र कुनै �यि� �हरासतमा रहेको भएमा अनसु�धान अ�धकार�ले �य�तो �यि�लाई माथवर 

�यि�को जमानी �लई वा न�लई ता�रखमा रा�स�ने।  

 अनसु�धान अ�धकार�ले यस दफाबमोिजम कुनै �यि� उपर म�ुा चलाउन नस�कने कारण स�हतको 

��तवेदन सरकार� व�कलसम� पेस गरेकोमा अनसु�धानको �सल�सलामा कुन ै �यि� �हरासतमा 

रहेको भए अनसु�धान अ�धकार�ले �य�तो �यि�लाई सरकार� व�कलले म�ुा च�न ेवा नच�ने �नण�य 

नगरेस�म �हरासतमा रािखरा�पुन�।  

 अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ मा उि�लिखत कुनै कसरुमा 

�माणको अभावमा म�ुा नचलाउन ेगर� �नण�य भएप�छ प�न कुनै मह�वपूण� �माण �ा� भएमा �य�तो 

कसरुका स�ब�धमा पनुः अनसु�धान गर� अ�भयोगप� दायर गन� स�कने।  

 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको हकमा देहायका थप कुराह� अनसु�धान ��तवेदनमा उ�लेख 

ग�रनपुद�छः 

 बालबा�लकालाई स�बि�धत कानूनले गरेको सजायमा हनुे छुटको �यव�था र सोको मागदाबी, 

 प�रचया�मक �ववरण गो�य रािखएको र स�ेत नाम �दएको �वषय, 

 बालबा�लकालाई �नय��णमा �लइएको र बढ�मा एकपटकमा पाँच �दनमा नबढाई बढ�मा २१ 

�दनस�म �नगरानी क�मा रा�को ला�ग अनमु�त �लई �नगरानी क�मा रा�दा कानूनको �ववादमा 

परेका बालबा�लकाको शार��रक तथा मान�सक ि�थ�त, आ�द, 

 अनसु�धान तथा अ�भयोजन र सनुवुाइको ला�ग सामािजक तथा मनोसामािजक वा मनोवै�ा�नक 

��तवेदनको बेहोरा, 

 बालबा�लकास�ब�धी कानूनको सा�द�भ�क �ावधानको उ�लेख।  

 

३.२.3 अनसु�धानको चरणमा अनसु�धान अ�धकार�लाई सरकार� व�कलको �नद�शन 

सरकार� व�कलले अनसु�धानको चरणमा स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार�लाई अनसु�धानको काय��व�ध, 

आव�यक सबदु�माणको स�लन र पर��णलगायतका �वषयमा �नद�शन �दने काय� गनु�का अलावा 

अनसु�धान अ�धकृतबाट �ा� रायस�हतको ��तवेदन र सबदु�माणको मू�या�न गर� थप अनसु�धानका 

ला�ग �नद�शन �दनस�ने �यव�था रहेको छ। कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाले गरेका कसरुज�य 
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काय�को अनसु�धान ���या फरक हनुे �यव�था बालबा�लकास�ब�धी रा��य तथा अ�तरा���य कानूनमा 

रहेको हुँदा सरकार� व�कलले �नद�शन �दँदा �यसमा �यान �दनपुन� ह�ुछ।  

 

सरकार� व�कलले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लका संल�न कसरुज�य काय�स�ब�धी म�ुाको 

�ारि�भक अनसु�धान ��तवेदन �ा� भएप�छ सो ��तवेदनलाई अ�ययन गर� अनसु�धान अ�धकार�लाई 

आव�यक देिखएको �नद�शन �दन स�छ। बालबा�लका संल�न कसरुको �माण स�लन तथा अपनाउनपुन� 

कानूनी काय��व�धमा ���यागत �टु� नहोस,् के/क�ता �माणह� आव�यक छन,् बालबा�लका संल�न 

म�ुाको तह�ककात गदा� बाल�याय�णाल�अनसुार अवल�बन गनु�पन� �व�ध र ���या के हनु स�दछन ्भ� े

बारेमा अनसु�धान अ�धकार�लाई सरकार� व�कलको �नद�शन आव�यक ह�ुछ। यस���यामा सरकार� 

व�कलले �न�न कुराह� हेर� अनसु�धान अ�धकार�लाई त�कालै �नद�शन �दन स�दछः 

 बालबा�लकाले के/ क�तो र कुन प�रि�थ�त वा प�रब�दबाट कसरुज�य काय� गरेको, हो सोकुरा 

खलुाउन आव�यक �नद�शन �दने, 

 कसरुज�य काय�को सूचना �ा��प�ात ्नै बालकको �यि�गत �ववरण गो�य रा�से�ब�धी काय��व�धको 

अवल�बन नगरेको भए गो�य रा� �नद�शन �दन,े 

 बालबा�लका ��तवाद� हनुे म�ुामा �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई �नगरानी क�मा नराखी 

अनसु�धान गन�स�कन ेभएमा सोबमोिजम गर� अनसु�धान गन� अनसु�धान अ�धकृतलाई उ���ेरत गन�, 

 अनसु�धानको �ममा �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई हतकडी लगाउन नपाइने हुँदा हतकडी 

नलगाउन ुभनी �नद�शन �दने र हतकडी लगाएको भएमा त�कालै खो�न लगाउने,  

 बालबा�लकासँग बालमै�ी �यवहार गन� र सोह�अन�ुप �यवहार गन� �नद�शन �दने,  

 अनसु�धानको �ममा बालबा�लकालाई २४ घ�टाभ�दा बढ� समय �नगरानी क�मा राखी अनसु�धान 

गनु�पदा� अदालतको अनमु�त �लएर रा� पठाउने, 

 स�बि�धत �हर� काया�लयमा �नगरानी क�को �नमा�ण नभएको भए बालमै�ी वातावरणमा 

अ�भभावकसँगै �हर� काया�लयको छु�ै कोठामा रा� पठाउने वा सो प�न स�भव नभए बाल 

सधुारगृहमा रा� पठाउने, 

 अनसु�धानको �ारि�भक चरणदेिख नै बालबा�लकाको �वषयमा अनसु�धान गदा� �नजको सामािजक 

अ�ययन ��तवेदन अ�नवाय��पमा तयार गन� लगाई �म�सल संल�न गन�, 

 बालबा�लकालाई �नगरानी क�मा रा�दा यातना �दएको भए सोको ��तपू�त� दाबी गन�स�ने कुराको 

जानकार� �नज बालबा�लकाको आमाबाब,ु संर�क वा अ�भभावकलाई गराउन े कुरामा अनसु�धान 

अ�धकार�लाई �नद�शन �दने, 

 बालबा�लकालाई कुनै कसरुज�य काय�को स�ब�धमा �नगरानी क�मा रािखएकोमा सोको जानकार� 

�नजको आमाबाब,ु संर�क वा अ�भभावकलाई �दनपुन� कुरामा अनसु�धान अ�धकार�को �यानाकष�ण 

गराउने, 
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 बालबा�लका संल�न म�ुामा अनसु�धान काय� गदा� तयार ग�रन े�लखत वा कागजातमा बालबा�लकाको 

संर�क रोहबरमा रा� े�यव�था गन�, 

 कुनै कसरुज�य काय�को आरोपमा कुनै बालबा�लकालाई बाल सधुारगहृमै रा� ेकाय� भएकोमा �नज 

बालबा�लका र �नजको अ�भभावकलाई सोको यथे� जानकार� उपल�ध गराएको वा नगराएको य�कन 

गन�, 

 कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाबाट भएको कसरुज�य काय� वा बालदरुाचारको अ�भयोग 

लागेको र बाल सधुारगृहमा रहेको बालबा�लकाको तफ� बाट कानूनी ��त�न�ध�वको ला�ग त�कालै 

कानून �यवसायीको स�ुवधा उपल�ध गराएको वा नगराएको य�कन गर� कानून �यवसायीको स�ुवधा 

उपल�ध गराउन आव�यक �नद�शन गन�।  

 

�या�यक ���कोणः कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकास�ब�धी कसरुज�य काय�मा सरकार� व�कलले 

अनसु�धानमा �नद�शन �दने स�ब�धमा तथा बाल�यायका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट �व�भ� �रट तथा 

म�ुामा भएका आदेश तथा ��तपा�दत �स�ा�तह�लाई यस�कार उ�लेख ग�रएको छः 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ ले बालबा�लकाका हकमा 

सोह� ऐन लागू हनु े �यव�था गरेको र सो ऐनको दफा 

४२(२)(क) ले तह�ककातको ला�ग वा पपु��का ला�ग थनुामा 

ब�नपुन� बालकलाई बाल सधुारगृहमा रािखने �प� �यव�था 

गरेको हुँदा �नवेदकलाई कारागारमा थनुामा राखेको काय� 

कानूनस�मत नभएकोले कारागारबाट म�ु हनुे र थनुामा रा�पुन� 

अव�था भएमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ४२ 

को उपदफा (३) मा भएको �यव�थाअनसुार बाल सधुारगृहमा 

रा�,े रा� लगाउने �यव�था गन� परमादेश जार� भएको छ। 

��तपा�दत �स�ा�तबमोिजम बालबा�लकालाई थनुाको �वक�पको 

�पमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(३) 

बमोिजम बाल सधुारगहृमा रा�पुन� देिखँदा सरकार� व�कलले 

प�न अनसु�धान अ�धकार�लाई यस आधारमा �नद�शन गनु�पन� 

ह�ुछ।  

ब�ल ु गो�डयाको हकमा आिशष 

अ�धकार� �व बाँकर ् िज�ला 

अदालतसमेत २०५७ सालको �रट नं 

३३९० आदेश �म�त २०५७।१२।२

  
 

फौजदार� कसरुमा दोषी करार भइ� सजाय भएकोमा कारागारमा 

कैदको सजाय भो�नपुन� अव�था हुँदैन र कसरु ठहर भएको र 

सजाय घो�षत बालबा�लकालाई वय�कबाट अलग रािखनपुन� 

मा�यताअनसुार बालबा�लकालाई सधुारगृहमा रा�पुन� ह�ुछ।  

 

केशव ख�काको हकमा आिशष 

अ�धकार� �ब. पनुरावेदन अदालत, 

धनकुटासमेत (२०५७ सालको �रट नं. 

३६८५) 

 

फौजदार� अ�भयोग लागेका बालबा�लकालाई �या�यक वा बालकृ�ण मैनाल� �व. गृह म��ालय 
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अध��या�यक �नकायमा �याउँदा, लैजाँदा वा एक�थानबाट अक� 

�थानमा �थाना�तरण गदा�समेत हतकडीको �योग नगन�, 

बालबा�लकालाई कारागार वा खोरमा नराखी बाल सधुारगृहमा 

रा�पुन� र बालबा�लकाको हक�हत संर�ण गर� उनीह�को 

शा�रर�क, मान�सक र बौ��क �वकास गन� उ�े�यले 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को अनमुोदन 

गर�सकेको आधारमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 

�नमा�ण भएको र सो ऐनको �यव�थाको पालना र काया�व�यन 

गनु�पन� दा�य�व स�बि�धत �नकायको हनुे आदेश गरेको छ।  

(२०५६ सालको �रट नं. ३५०५ 

आदेश �म�तः २०५८/४/२३ 

 

बालबा�लका वाद� र ��तवाद� भएको म�ुामा म�ुा हेन� अ�धकार� 

र काय��व�धबारे बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ 

मा �यव�था रहेको र सोदफामा नेपाल सरकारले नेपाल 

राजप�मा सूचना �कािशत गर� आव�यकताअनसुार बाल 

अदालतको गठन गन� र �य�तो अदालतलाई बालक वाद� वा 

��तवाद� भएका म�ुाको स�ु कारबाह� र �कनारा गन� अ�धकार 

हनुे, बालअ�धकारको गठन नभएस�म म�ुाको कारबाह� र 

�कनारा गन�का �न�म� ��येक िज�ला अदालतमा एक बाल 

इजलास रहने, बाल इजलासमा �यायाधीशका अलावा समाजसेवी, 

बाल�वशेष� वा बालमनोवै�ा�नकलाई समावेश गन�स�ने र बाल 

इजलास वा अदालतले म�ुाको कारबाह� र �कनारा गदा� 

तो�कएको काय��व�ध अवल�बन र बाल अदालत �थापना गन� 

दा�य�व सरकारको रहेको हुँदा सोअदालत �थापना गन� काय� 

शी� अगा�ड बढाउन ु भ� े �नद�शाना�मक आदेश जार� गरेको 

छ। यसले बालबा�लका संल�न रहेको म�ुा हेन� �े�ा�धकार 

बाल अदालत वा बाल इजलासलाई रहेकोहुँदा सरकार� व�कलले 

यसलाई अनसुरण गनु�पन� ह�ुछ।  

स�तोषकुमार महतो �व. �धानम��ी 

तथा मि��प�रष�को काया�लय ०६१ 

सालको �रट नं.६० आदेश �म�तः 

२०६२/८/९ 

 

यसमा रा�यका स�पूण� �नकायले बालबा�लकासँग स�बि�धत 

काय� गदा� बालबा�लकाको उ�चतम �हतलाई �ाथ�मकता �दनपुन� 

र थनुाको �वक�पको �पमा बाल सधुारगृहमा पठाउन स�कन े

�यव�था नभएकोले थनुाको स�ा बालबा�लकालाई अ�भभावकको 

िज�मा �दनपुन� आदेश गरेको छ।  

�या�बा �याङतानको हकमा सौभा�य 

शाह �व. िज�ला �शासन काया�लय, 

काठमाड�समेत ०६५ सालको �रट नं. 

०००७, आदेश �म�तः २०६५/७/१८ 

बालबा�लकालाई थनुामा रा�दा वा कसरु ठहर भइ� कैद वा 

ज�रवाना बापत थनुामा रा�पुदा� वय�क �यि�सँग रा� े काय� 

अ�धव�ा प�ुपराज पौडेल �व. धा�ड� 

िज�ला अदालत, (२०६९ सालको �रट 
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गैरकानूनी हनुे, �य�ता �यि�लाई वय�क �यि�भ�दा अलगै 

बाल सधुारगहृ �थापना गर� �य�तो सधुारगृहमा रा�पुन� ह�ुछ 

भ� े �स�ा�त यस म�ुामा सव��च अदालतले ��तपादन गरेको 

छ।  

नं. ००६१) आदेश �म�त– 

०६८/१२/६ 

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को �यव�थाले नाबालक 

कसरुदारलाई उमेरको आधारमा सजायमा पूण� वा केह� छुट 

�दएकै आधारमा जबज��ती करणीको अपराधमा पी�डत हनुे 

बा�लकाले पाउने मना�सब ��तपू�त�को हकमा समेत छुट पाउन े

भनी सोकानूनी �यव�थाको स�ुिचत अथ� गदा� पी�डत 

बालबा�लकाको अ�धकारमा स�ुचन नआउने अव�था देिखने भ�दै 

सजायमा मा� छुट हनुे, सजायस�ब�धी कुरा र आ�थ�क 

��तपू�त�को �वषय �भ�ा�भ� ै�कृ�त र अव�था भएकाले यसलाई 

एउटै ���कोणले हेन� न�म�ने, बालबा�लका संल�न म�ुामा 

पी�डतले पीडक बालकबाट ��तपू�त� पाउने भ� े �स�ा�त यस 

म�ुामा ��तपादन भएका आधारमा सरकार� व�कलले �नद�शन 

�दँदा �य�तो पीडकको स�पि� खलुाई पठाउन र दाबीसमेतको 

राय ��तवेदन पठाउन �नद�शन गन�स�ने देिख�छ।  

कमल वजगा� �व. �धानम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लयसमेत ने.का.प. 

२०६७ अकं ११ �न.न. ४९४ 

 

यस म�ुामा अनसु�धानको �ममा �नद�शन �दन ु अ�भयोजनकता� 

सरकार� व�कलको कत��य हनुे भ�दै अनसु�धानलाई �भावकार� 

बनाउन �नद�शन आव�यक भएको कुरामा जोड �दइएको छ। 

सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ६(१) बमोिजम 

कुनै अपराधको तह�ककात स�ु गनु�भ�दा प�हले तह�ककात गन� 

�हर� कम�चार�ले तह�ककात गन� कुराह� खलुाई स�बि�धत 

सरकार� व�कल काया�लयमा अपराधस�ब�धी �ारि�भक ��तवेदन 

पठाउनपुन� र उपदफा (२) बमोिजम �य�तो �ारि�भक ��तवेदन 

�ा� भएप�छ सरकार� व�कलले तह�ककातको स�ब�धमा 

तह�ककात गन� �हर� कम�चार�लाई आव�यक �नद�शन �दनस�ने 

�यव�था भएबाट सरकार� व�कललाई अनसु�धानको दायराबाट 

�नरपे� राखेको अव�था छैन। वारदातको स�ब�धमा िज�ला 

सरकार� व�कलको काया�लयलाई प� र जाहेर�को ��त�ल�पस�हत 

�ारि�भक ��तवेदन पठाएको पाइए प�न कानूनी �यव�थाअन�ुप 

तह�ककातको स�ब�धमा के– कसर� अनसु�धान गन� भ�े 

माग�दश�न गनु� सरकार� व�कलको कत��य ह�ुछ।  

नेपाल सरकार �व. धौ�लदेवी �ब� 

ने.का.प. २०६८, अंक ८,.�नण�य नं. 

८६६८ 
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�ारि�भक ��तवेदन �ा� भएप�छ तह�ककातको काय� अगा�ड 

बढाउन �हर�लाई �नद�शन �दनपुन� कत��य सरकार� व�कलको 

ह�ुछ।  

गौमे�र शमा� �व. नेपाल सरकार 

ने.का.प.२०६३ �नण�य नं. ७७३१ 

 

बालबा�लकालाई थनुामा वा कैदमा रा� े कुरालाई अि�तम 

�वक�प (Only as a measure of last resort) र �यूनतम अव�ध 

(For the shortest appropriate period of time) का ला�ग मा� 

�योगमा �याउनपुन�। (�करण नं .६)  

उदय श�र म�डल �व. सखु�त िज�ला 

अदालतसमेत ने.का.प.२०७५ �न. न. 

९९३० ने.का.प.२०७५ अंक १, 

ब�द���य�ीकरण 

 

बालबा�लकाको सव��म �हतका ���ले हेदा� ज�रवाना �तन� 

नसकेको कारणबाट कैदमा रा� ुउपय�ु नदेिखने।  

 

पारवा�रक संर�ण, सहयोग पाउने अव�थाका रा�ो आ�थ�क 

है�सयतसमेत भएका बालबा�लकाले ज�रवानाबापत कैद ब�नपुन� 

ि�थ�त रहँदैन। तर, यस �कारको अवसर नपाउने अव�थाका 

असहाय, कमजोर र �वप� अव�थाका बालबा�लकाको ला�ग 

ज�रवाना सजाय प�न अ�ततः कैद सजायमा नै �पा�त�रत हनुे 

अव�था रह�छ। सामािजक र सम�या�यक ���ले यस�कारको 

अव�था कायम रा� उिचत हुँदैन। यसबाट अनिुचत �वभेदको 

ि�थ�तसमेत पैदा हनुे स�भावना रह�छ। �यसैले, ज�रवानाबापत 

बालबा�लकालाई कैदमा रा� े �यव�थामा ग�भीरतापूव�क 

पूनरावलोकन गनु� वा�छनीय देिखने। (�करण ७) (प�ृ ७८)  

०७३-WH-००९५, मा.�या.�ी चोले�� 

शमशेर जवरा र मा.�या. �ी ई�र�साद 

ख�तवडा (संय�ु इजलास) �नण�य �म�त 

२०७४ /०४ /२५। 

 

याि��क�पमा ��तवाद�का नाउँमा भएको ज�गाको कूल 

�े�फललाई हेर� �ब�� गरेको ज�गाको �े�फल कूल 

�े�फलको आधाभ�दा कम रहेको भनी �न�कष�मा पगेुकोलाई 

�यायको रोहमा उिचत ठा� नस�कने। (�करण नं.५)  

 

नाबालकको संर�ण गन� प�हलो दा�य�व �नजह�कै बाबआुमाको 

हो, बाबआुमाले स�तानको संर�ण नगरेको अव�थामा मा� अ�य 

�यि�ह� संर�कको �पमा अगा�ड देखापन�। बाब ु �वयंले 

आ�ना स�तानको भ�व�यका बारेमा सोच�वचार नगर� ज�गा 

राजीनामा पा�रत ग�र�दई हक छा�ड�दएको अव�थामा �य�ता 

नाबालकह�को अंश हकको संर�णतफ�  स��यता देखाउन ु

अदालतको कत��य र दा�य�व प�न हो। बालबा�लकाको अि�तम 

संर�क रा�य हो। रा�यले बालबा�लका सव��म �हतको ला�ग 

मालतीकुमार� सैथवारसमेत �व. 

कलावती सापकोटासमेत ने.का.प. 

२०७५ �न.न.१००५३ ने.का.प. 

२०७५ अंक ७, राजीनामा �लखत 

बदर ०७२-CI-१८८०, मा.�या �ी 

सारदा�साद िघ�मरे र मा.�या �ी 

बमकुमार �े� ठ (संय�ु इजलास) 

�नण�य �म�त २०७४/११/३०। 
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काय� गनु�पद�छ। अदालत रा�यको एउटा मह�वपूण� अ� हो 

�यसैले अदालतले प�न बालबा�लकाको सव��म �हतलाई 

�यालमा राखी �या�यक �न�कष�मा प�ुन ु वा�छनीय हनुजाने। 

(�करण नं.६ ((प�ृ १३४५) 

 

तह�ककातका आधारमा अनसु�धान अ�धकार�ले बालबा�लकाले 

गरेको कसरुज�य काय�मा म�ुा चलाउनपुन� देिखएकोमा सोह� 

बेहोरा र म�ुा चलाउननुपन� देिखएकोमा सोह� बेहोराको 

अनसु�धान ��तवेदन सरकार� व�कलसम� पेस गनु�पन� ह�ुछ। 

अनसु�धान ��तवेदनको �ा�� भएप�छ अनसु�धान गनु�पन� थप 

�वषय भएमा वा पूरा गनु�पन� काय��व�धको पालना नभएकोमा सो 

�वषयह�मा थप अनसु�धान गन� अनसु�धान अ�धकार�लाई 

�नद�शन �दन ु सरकार� व�कलको कत��य हो भने सरकार� 

व�कलले थप अनसु�धान गन� �दएको �नद�शन पालना गनु� 

स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार�को दा�य�व हो।  

 

३.२.४  बालबा�लकासँग सोधपछु र बयानका स�ब�धमा सरकार� व�कलको िज�मेवार� 

कुनै कसरुको अनसु�धानको �ममा �नय��णमा �लइएको बालबा�लकासँग सोधपछु गन� वा �नजको बयान 

�लने काय� सरकार� व�कलसम� ह�ुछ। मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा १६ को 

उपदफा (१) ले अनसूुची-१ वा अनसूुची-२ अ�तग�तका कसरुको स�ब�धमा अनसु�धान अ�धकार�ले 

सरकार� व�कलसम� अ�भय�ुको बयान �लन ेर सोह� दफाको उपदफा (२) ले उपदफा (१) बमोिजम 

बयान �लँदा कसरुको स�ब�धमा खलुाउनपुन� आव�यक कुरा सो�ने अ�धकार सरकार� व�कललाई हनुे 

�यव�था गरेको छ। �यसर� बयान �लँदा कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई आ�नो इ�छा�व�� 

बयान �दन र कसरुमा सा�बत हनु कर नलगाइने �यव�था रा��य तथा अ�तरा���य कानूनले गरेका छन।् 

सरकार� व�कलले बालबा�लका संल�न भएको म�ुामा बयान �लँदा �न�न कुरामा �यान �दनपुन� ह�ुछः 

 बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ८ को ख�ड (क) बमोिजम अनसु�धान 

अ�धकार� वा सरकार� व�कलले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाले बयान �दनस�ने अव�थामा 

रहे वा नरहेको य�कन गनु�पद�छ। �कनभने �नजलाई सो�धएको कुराको उ�र �दनस�ने बालमै�ी 

वातावरण बनाइ� सोधपछु गन� �यव�था सोह� �नयमावल�को �नयम ८ को ख�ड (ग) ले गरेकाले 

बालबा�लकाको बयान बालमै�ी वातावरणमा मा� �लइनपुद�छ।  

 कसरुज�य काय�को आरोपमा कुनै बालबा�लकालाई �नय��णमा �लई �नगरानी क�मा रा�पुदा� �नजको 

भनाइ वा बयान �नजको अ�भभावक, संर�कको रोहबरमा अ�भलेख गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको हुँदा 

बयानको �ममा अ�भभावकसमेत रोहबरमा रा� ेगर� उपि�थत गराउन आदेश �दनपुन� ह�ुछ। मलुकु� 

देवानी सं�हता, २०७४ को दफा ३४ को उपदफा (४) अध�स�म �यि�को कुनै कागज गराउँदा 
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संर�क वा माथवरको रोहबरमा गराउनपुन� �यव�था गरेकाले १० वष�देिख मा�थ १८ वष� नपगेुका 

नाबालकको कागज गराइ�लन ुवा गराउनपुदा� उनको संर�क वा हकवाला नराखी कुनै कागज �लन ु

गराउनहुुँदैन। �य�तैगर�, बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ८ को ख�ड 

(ख) ले बालबा�लकासँग सोधपछु गदा� �नजको बाबआुमा, प�रवारको अ�य सद�य वा संर�क, 

बालक�याण अ�धकार� वा कानून �यवसायीलाई रोहबरमा रा�े �यव�था गरेको पाइ�छ।  

 कसरुज�य काय�को आरोप लागेको बालबा�लकालाई आफनो�व�� बयान �दन कर लगाउनहुँदैन र 

�नजले गरेको बयानको प�रणाम �नजलाई �प�सँग सनुाइ�दनपुद�छ।  

 नेपालको सं�वधानको धारा २०(७) अनसुार कुनै कसरुको अ�भयोग लागेको �यि�लाई आ�नो�व�� 

सा�ी हनु कर लगाइने छैन। �य�तैगर�, नेपालको सं�वधानको धारा ३९(८) बमोिजम ��येक 

बालबा�लकालाई बाल अनकूुल �यायको हक हनुेगर� मौ�लक हकको �यव�था ग�रएको पाइ�छ। 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ४०(२)(ख) र (४) अनसुार कुनै अ�भयोग 

लगाइएको बालबा�लकालाई बयान �दन कर नलगाइने तथा कुनै कसरुमा सा�बत हनु कर नलगाइन े

�यव�था रहेको छ। बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ८ को ख�ड (ज) 

ले कसरुमा सा�बत हनु ��ेरत नगन� �यव�था गरेबाट कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाले 

अनसु�धानको �ममा �वे�छाले गरेको बयान मा� �माणमा ला�नेहुँदा �वे�छापूव�कको बयान गराउने 

स�दभ�मा अ�भयोजनकता� (सरकार� व�कलको) मह�वपूण� भ�ूमका रहेको छ।  

 संय�ु रा�स�को महासभाबाट पा�रत बालअ�धकारबाट वि�त बालबा�लकाको सरु�ास�ब�धी �नयम, 

१९९० को धारा २७ अनसुार �नय�य�मा �लई �नगरानी क�मा रािखएका कानूनको �ववादमा परेका 

बालबा�लकाको बयान अ�भलेख गनु�को साथै �य�ता बालदरुाचार�ह�लाई आव�यक पन� काय��म, 

हेरचाहको �क�सम र �तर प�हचान गन� स�कन े �ववरणस�हतको एउटा मनोवै�ा�नक एवं सामािजक 

��तवेदन तयार ग�रनपुद�छ।  

 �हरासतमा रहेको �यि�लाई आफूले रोजेको कानून �यवसायीसँग परामश� गन� �दनपुद�छ भ� ेरा��य 

अ�तरा���य मा�यता रहेको पाइ�छ। यो �यव�थाको म�ुय उ�े�य अ�भय�ुले �वे�छाले बयान गदा� 

अनाव�यक यातना ख�न नपरोस ् भ� े हो। साथै, कुनै अ�भय�ुले आफैले कानून �यवसायी रा� 

नस�ने भएमा रा�यले वैत�नक कानून �यवसायी उपल�ध गराउनपुद�छ भ� े �यव�था रहेको छ। 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको म�ुा कानून �यवसायीको ��त�न�ध�व �बना सनुवुाइ नहनुे 

�यव�था बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले गरेको छ।  

 बालबा�लकासँग सोधपछु गदा� र बयान अ�भलेख गदा� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, �नयम तथा 

काय��व�धलाई नै अनसुरण गनु�पद�छ। �य�तै, बालबा�लकाको म�ुामा सोधपछु गदा� र बयान अ�भलेख 

गदा� मानवअ�धकारस�ब�धी घोषणाप� र �यसअ�तग�तको नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी 

अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ ले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई वय�कह�बाट अलग 

रा�पुन� �यव�था गरेको छ। कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकासँग सोधपछु गदा� र बयान 

अ�भलेख गदा� प�न वय�कसँग नराखी छु�ै �थानमा राखी सोधपछु गनु�पद�छ।  
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 बालबा�लकासँग सोधपछु गदा� बालक वा बा�लकाले �नजलाई सो�धएको कुराको उ�र �य� गन�स�न े

बालमै�ी वातावरण बनाई सहज ढ�मा सोधपछु गनु�पद�छ।  

 बालवा�लकासँग सोधपछु गदा� �नजको बाब,ु आमा, संर�क, कानून �यवसायी वा बाल सधुारगहृ वा 

अनाथालयका ��त�न�धसमेतको उपि�थ�तमा गराउनपुद�छ।  

 अनसु�धान अ�धकार�ले बालबा�लकासँग सोधपछु गदा� �नजले गरेको कसरुज�य काय� स�ब�धमा 

बालबा�लकाको प�रवा�रक तथा सामािजक प�ृभ�ुम र अ�य आव�यक कुराह� सोधपछु गन� स�नेछ।  

 बालबा�लकालाई �दनमा एकघ�टा भ�दा लामो समय र रातको समयमा सोधपछु गन� नहनुे �यव�था 

रहेको छ।  

 सोधपछुको ला�ग �याइएको बालबा�लका भाषा नवझुने भएमा दोभाषे रा� े�यव�था �मलाई �दनपुद�छ।  

 

सोधपछुको �ममा बालमनो�व� वा समाजसेवीको आव�यकता परेमा सूचीकृत बालमनो�व�, 

सामाजसेवीह�बाट आव�यक सेवा उपल�ध गराई पाउन बाल अदालत वा �थानीय बालअ�धकार 

स�म�तलाई अनरुोध गनु�पद�छ।  

 

३.२.५ म�ुा चलाउने/ नचलाउने �नण�य (अ�भयोजन �नण�य) 

अनसु�धान ��तवेदन अनसु�धान अ�धकार�बाट �ा� �म�सलमा म�ुा च�न ेवा नच�ने �नण�य गन� �सल�सलामा 

�म�सल अ�ययन गदा� आव�यक देिखएमा सरकार� व�कलले थप �माण स�लन गन� अनसु�धान 

अ�धकार�लाई �नद�शन गन� स�दछ। थप �माणअ�तग�त अ�भयोजन गन� आव�यक पन� र स�लन हनुस�ने 

अ�य �माण स�लन गन� तथा बालबा�लका संल�न म�ुामा अवल�बन गनु�पन� काय��व�धको पालना नभएको 

देिखएमा �यसको पालना गराउन े भ� े यस �यव�थाको अ�भ�ाय रहेको देिख�छ। सरकार� व�कलले 

कसरुको थप अनसु�धान गन� �नद�शन �दएमा अनसु�धान अ�धकार�ले �य�तो �नद�शन �ा� भएको �म�तले 

प�� �दन�भ� थप अनसु�धान पूरा ग�रस�नपुन� �यव�था भएबाट थप अनसु�धानमा सरकार� व�कलको 

मह�वपूण� भ�ूमका रहेको छ।  

 

स��लत �माणको �व�षेण गदा� म�ुा च�न े देिखएमा अ�भयोजनकता�ले म�ुा च�ने �नण�य गर� अ�भयोगप� 

तयार गर� अदालतमा दायर गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको छ। �म�सल अ�ययन गदा� म�ुा च�न ेदेिखएमा 

भ� े कानूनी �यव�थाले �म�सलमा आएका सबदु�माणको आधारमा म�ुा च�ने नच�ने �नण�य गनु�पन� 

कुरालाई इ��त गन� खोजेको देिख�छ। अनसु�धानकता�बाट अनसु�धान ��तवेदनस�हत �ा� �म�सल अ�ययन 

गर� म�ुा च�ने, नच�ने स�ब�धमा �नण�य गदा� �ा� �माण र सबदुको अ�भयोजनकता�ले �व�ेषण गनु�पछ�। 

अनसु�धानमा स��लत सबदु�माणको �व�षेण गनु� नै अ�भयोजनको मूलभतु काय� हो। अ�भयोजनपूव� अथा�त 

अनसु�धानको �ारि�भक अव�थामा सरकार� व�कलले अनसु�धानकता�लाई घ�टत अपराधमा स�लन गनु�पन� 

र गन�स�कने सबदु�माणको बारेमा, ती �माण स�लन गन� �व�ध���या, वै�ा�नक पर��ण गनु�पन� �वषय 

स�ब�धमा �नद�शन गरेको हनुपुछ�। यसको ला�ग �माणको �ा�ता र �मािणक मू�यका स�ब�धमा सह� 
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���कोण र �माणलाई आब� गन� �मता प�न आव�यक ह�ुछ। (मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

सं�हता,२०७४ को दफा ३१)।  

 

अनसु�धानप�ात ्�ा� �म�सल अ�ययन गर�हेदा� स�लन गनु�पन� �माणको स�लन हनु नसकेको वा छुट हनु 

गएको, बरामद गनु�पन� व�त ुबरामद नभएको, पर��ण ग�रनपुन� भौ�तक �माण पर��ण नग�रएको वा पूरा 

गनु�पन� कानूनी ���या पूरा नभएको वा अ�भयोजनकता�ले अनसु�धानको �ार�भमा वा अनसु�धानको 

दौरानमा �दएको �नद�शनको पालना नभएको भए सो पालना गन� स�ब�धमा थप �नद�शन �दन स�दछ।  

 

कुनै अदालत वा �या�यक अ�धकार�सम� नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा चलाउने वा नचलाउने भ� े

कुराको अि�तम �नण�य गन� अ�धकार महा�याया�धव�ालाई हनुे र महा�याया�धव�ाले यो धाराबमोिजम 

आ�नो काम, कत��य र अ�धकार तो�कएको सत�को अधीनमा रह� �योग र पालन गन�गर� मातहतका 

अ�धकृतलाई स�ुपनस�न े संवैधा�नक �यव�था छ। तदन�ुप मातहत सरकार� व�कललाई म�ुा चलाउने 

�नण�य गन� अ�धकार प�न ��यायोिजत भएको छ।  

 

अ�भयोजन (Prosecution) लाई मोटामोट� �पमा अ�नवाय� अ�भयोजन (Mandatory Prosecution) र 

�व�ववेका�मक अ�भयोजन (Discretionary Prosecution) �पमा �वभ� ग�र�छ। अ�नवाय� अ�भयोजन 

(Mandatory Prosecution) मा अ�भयोजनकता�ले म�ुा च�ने वा नच�ने दईु कुरामा मा� �नण�य गन� 

स�छ। तर, �व�ववेका�मक अ�भयोजनमा अ�भयोजनकता�लाई थ�ु ै �वक�पह� �दइएको ह�ुछ। 

अ�भयोजनको �नण�यमा प�ुदा सव��थम अ�भयोजनकता� �माण पर��णको चरणबाट गिु��छ। स�लन भएको 

�माणबाट अ�भयोजन ठहर हनुस�ने स�भा�यता भएमा अ�भयोजनकता�ले साव�ज�नक �हतको पर��णबाट 

गिु�नपुद�छ। यी दवु ै पर��णबाट स�त�ु भएप�छ मा� सरकार� व�कलले म�ुा चलाउन े �नण�य गद�छ। 

य�द उनी यी दवु ै पर��णबाट स�त�ु हनु नसकेमा उसले म�ुा नचलाउन े �नण�य (Decision to 

discontinuation of proceeding) गर� फौजदार� कारबाह� टु��याउन स�दछ।47  

 

महा�याया�धव�ा सरकारको म�ुय कानूनी स�लाहकारको साथै म�ुय अ�भयोजनकता�समेत भएको हुँदा 

नेपाल सरकार वाद� हनु े फौजदार� म�ुा च�ने वा नच�ने �वषयको अि�तम �नण�य गन� अ�धकार 

महा�याया�धव�ा तथा �नजले अ�धकार ��यायोजन गरेको मातहतका सरकार� व�कलह�लाई मा� हनु े

�यव�था गरेको छ। महा�याया�धव�ाले उि�लिखत अ�धकार तो�कएको सत�को अधीनमा रह� �योग र 

पालन गन�गर� मातहतका सरकार� व�कललाई �म�त २०७२ आि�न ३ गतेको राजप�को सूचना�ारा 

��यायोजन गरेको पाइ�छ।  

 

 
47  �ा.डा.रिजतभ� �धाना�ले �म�त २०६८/०८/१८ अ�भयोजन �िश�ण के�� महा�याया�धव�ाको काया�लय रामशाहपथ�ारा 

रा.प. ��तीय र ततृीय �ेणीका अ�धकृतह�को ला�ग स�ा�लत आधारभतू ता�लम काय��मको ला�ग तयार पा�रएको काय�प�बाट 

साभार। 
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नेपाल सरकार वाद� हनुे कुनै प�न म�ुा च�ने वा नच�ने �वषयमा �नण�य गन� अ�धकार� सरकार� व�कल 

भएकोले सरकार� व�कल केह� हदस�म �नण�यकता� प�न हो। �यसैले म�ुा च�ने वा नच�ने �वषयको �नण�य 

गन� स�दभ�मा सरकार� व�कलको मह�वपूण� भ�ूमका रहेको छ। य�तो मह�वपूण� भ�ूमका �नवा�ह गन� 

�ममा सरकार� व�कलले आफूलाई �च�लत कानून, सव��च अदालतका फैसला तथा नजीरह�, राजप�का 

सूचना तथा आदेशह�, कानून तथा �यायका मा�य �स�ा�तह�को पया�� जानकार� रा�दै आफूलाई सदैब 

च�ुत द�ु�त बनाई रा�पुद�छ। म�ुा चलाउने नचलाउन े�वषय सरकार� व�कलको मह�वपूण� काय� भएको 

र यसले पीडकलाई सजाय र पी�डतलाई �याय �दलाउने भएकाले ज�हले म�ुा चलाउने नचलाउने �नण�य 

गदा� यस त�य र �नरपराधी नफसून ्भ� े�यायको मा�यतालाई सदैव आ�मसात गन�पछ�।  

 

अ�भयोजनका स�ब�धमा नेपालका सं�वधानको �यव�थाः नपेालको सं�वधानले सरकार वाद� म�ुा म�ुा 

चलाउने स�ब�धमा देहायबमोिजमको �यव�था गरेको छः 

 नेपाल सरकारको हक, �हत वा सरोकार �न�हत रहेको म�ुामा महा�याया�धव�ा वा �नजको मातहतका 

अ�धकृतह�बाट नेपाल सरकारको ��त�न�ध�व ग�रनेछ। नेपालको सं�वधानमा अ�यथा लेिखएदेिख 

बाहेक कुनै अदालत वा �या�यक अ�धकार�सम� नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा चलाउने वा नचलाउन े

भ� ेकुराको अि�तम �नण�य गन� अ�धकार महा�याया�धव�ालाई हनुेछ।  

 आ�नो पद�य कत��यको पालना गदा� महा�याया�धव�ालाई नेपालको जनुसकैु अदालत, काया�लय र 

पदा�धकार�सम� उपि�थत हनुे अ�धकार हनुेछ। (धारा १५८(२) 

 महा�याया�धव�ाले यो धाराबमोिजम आ�नो काम, कत��य र अ�धकार तो�कएको सत�को अधीनमा रह� 

�योग र पालन गन�गर� मातहतका अ�धकृतलाई ��यायोजन गन� स�नेछ। (धारा १५८(७) 

 

अ�भयोजनका स�ब�धमा �च�लत कानूनको �यव�थाः 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (३) अनसूुची– १ वा अनसूुची– २ 

अ�तग�तको कुनै कसरुको स�ब�धमा अनसु�धान अ�धकार�ले अनसु�धान गर� पठाएको अनसु�धान 

��तवेदनस�हतको �म�सल �ा� भएप�छ स�बि�धत सरकार� व�कलले �म�सल अ�ययन गर� अनसु�धानको 

�सल�सलामा स��लत सबदु�माणको मू�या�न गर� म�ुा चलाउने वा नचलाउने स�ब�धमा �नण�यको ला�ग 

महा�याया�धव�ासम� �म�सल पठाउनपुन�छ। तर, म�ुा चलाउने वा नचलाउने �नण�य गन� अ�धकार 

महा�याया�धव�ाबाट मातहतको सरकार� व�कललाई सिु�पएकोमा �य�तो �म�सल स�बि�धत सरकार� 

व�कलसम� पठाउनपुन�छ। महा�याया�धव�ाले आ�नो अ�धकार मातहत सरकार� व�कललाई सिु�पएकोमा 

स�बि�धत सरकार� व�कलले सिु�पएको अ�धकारबमोिजम �नण�य गन�छ।  

 

अ�भयोजनका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

उमेर नपगेुका बालबा�लकाको पूण��पमा शार��रक एवं मान�सक �वकास भइसकेको नहनुे र उनीह�मा 

वय�क मा�नससरह आपरा�धक मि�त�कको �वकाससमेत नहनुेहुँदा उनीह�लाई वय�क मा�नससरह सजाय 

नगर� उनीह�को शार��रक र मान�सक अप�रप�वताउपर �वचारगर� उनीह�को सव��म �हत (Best 
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Interest) का ला�ग आव�यकताअनसुार उ�मिु�, छुट वा स�ुवधा �दान गर� तलुना�मक �पमा कम सजाय 

ग�रनपुन�।48  

 

आपरा�धक दा�य�व स�ब�धमा अ�भयोजन गदा� �यान �दनपुन� कुराः  

बालबा�लकाको आपरा�धक दा�य�व स�ब�धमा अ�भयोजनका �ममा देहायका कुरामा �यान �दन आव�यक 

ह�ुछः 

 बालबा�लकाले कुनै कसरुज�य काय� गरेमा �यसमा �नजको उमेरको आधारमा सजाय ग�रनपुन� 

भएकाले अ�भयोजनको �ममा अ�भयोजनकता�ले बालबा�लकाको आपरा�धक दा�य�व के हनुे भ� े

कुरामा �प� र जा�नफकार हनु आव�यक ह�ुछ।  

 बालबा�लकालाई सजायमा कमी वा छुट �दनकुो अ�भ�ाय उनीह�को आपरा�धक मनसाय हुँदैन, 

काय�को प�रणाम थाहा हुँदैन, कसरुज�य काय� नभइ� ग�ती गछ�न ्र सधुान� �य� गनु�पछ� भ� ेमा�यता 

रहेकाले बालबा�लकाको आपरा�धक दा�य�वको यो त�यलाई सरकार� व�कलले सदैव मनन गनु�पन� 

ह�ुछ।  

 

सव��च अदालतको फैसला/ आदेश 

आध�ुनक समाज अपराध तथा अपराधी��त बढ� नरम छ। भलु गनु� मा�नसको �वभाव हो। स�ुने मौका 

�दनपुद�छ। सबै �यि� सँधै समाजको �न�म� उि�कै खतराजनक हुँदैनन।् आज, बाल अपराधको सम�या 

�वक�सत तथा अ�वक�सत सबै देशह�मा �या� छ। बाल अपराधको �सधा स�ब�ध बालकका आमा, 

बाबकुो सोचाइ र काम गराइ, प�रवारको आ�थ�क ि�थ�त, बालकले पाएको िश�ा, छर�छमेक र स�तको 

सामू�हक �भाव परेको ह�ुछ। बालबा�लका�ारा �च�लत फौजदार� कानूनको उ�ल�न गनु� बाल अपराध 

हो। यो प�रभाषा अपनाउँदा बालबा�लका र वय�कले गन� काय�मा कुनै �वभेद रहँदैन। वय�कले जनु काय� 

गदा� अपराध ठह�र�छ, �यह� काय� बालबा�लकाले गदा� बाल अपराध ठह�रए ताप�न सजाय �नधा�रण गदा� 

बालक र वय�कलाई एउटै धरातलमा रािखएको छैन। यो अव�थामा सबै बालबा�लकामा के गन� ह�ुछ के 

गन� हुँदैन भ� े�ववेक आइसकेको हुँदैन। �यसैले, आफूले गरेको कामको प�रणाम र प�रणती थाहा नपाई 

गरेको बालबा�लकाको काय�लाई वय�कलाई सरह कठोर सजाय �दन उपय�ु नहनुे भएकोले नै 

सधुारमूलक द�ड�णाल� अपनाउने कानूनको महससु भै बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ आएको हो। 

��तवाद� अपराध गदा�का अव�थामा १२–१४ वषको उमेर भएको हुँदा �नजलाई कानूनले नै अथ� द�ड 

गनु�हुँदैन भनी छुट �दइरहेको अव�थामा सव�� ज�तो अथ� द�डको एउटा नमनुालाई �योग गर� 

काननू�वपर�त ��तपू�त� �दलाइ�दने बहानामा अथ� द�ड गन� �म�दैन।49  

 

 
48  ख कुमार� �व. नेपाल सरकार न.ेका.प. २०६६ �न.न ८१३५, अंक ४ प�ृ ६९०। 
49  न े.का.प २०६४ अंक ४ �न.नं .७८३३ प ृ.४१५। 
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�यसैगर�, श�ाको भरमा वा अपराध भएको सनुेको भ� ेHearsay evidence को भरमा वा अदालतलाई �ा� 

नहनुे �माणको भरमा मा� रा�यले कसैउपर अ�भयोग लगाई म�ुा चलाउनहुँदैन।50  

 

महा�याया�धव�ाको काया�लयको प�रप� 

कुनै अदालत वा �या�यक �नकायसम� नेपाल सरकारको तफ� बाट दायर हनुे म�ुामा स�बि�धत अनसु�धान 

अ�धकार�बाट म�ुाको तह�ककात पूरा भइ� म�ुा चलाउने वा नचलाउने �नण�यका ला�ग रायस�हत िज�ला 

सरकार� व�कलको काया�लयसम� ��ततु हनु आएको �म�सल संल�न कागज अ�ययन गदा� स�बि�धत 

सरकार� व�कलले सबदु�माणको मू�या�नबाट म�ुा चलाउनपुन� देखेमा सोको �नण�य गर� आव�यक कानूनी 

काय��व�ध पूरा गर�गराई आफूले म�ुा दायर गनु�पन� भए �च�लत कानूनबमोिजम स�बि�धत अदालत वा 

�या�यक �नकायसम� म�ुा दायर गन� र अ�य �नकायमाफ� त म�ुा दायर गनु�पन� भए सोसमेत गराउने।51  

सरकार� व�कलले म�ुा चलाउने वा नचलाउन े �नण�य गदा� उ� �नण�यको छु�ै �नण�य �कताव रा� े

गनु�पद�छ।52  

 

महा�याया�धव�ाको काया�लयमा म�हला तथा बालबा�लकास�ब�धी के���य एकाइको �थापना भएको छ। 

म�हला तथा बालबा�लका संल�न हनुे सरकारवाद� फौजदार� म�ुाको अनसु�धान, अ�भयोजन, बहस 

पैरवीसमेतमा �भाका�रता �याउन महा�याया�धव�ाको काया�लयको �यव�थापन स�म�तको �म�त २०७५ 

जे� १४ को �नण�यबाट सो एकाइ �थापना ग�रएको हो। सो एकाइलाई �दान ग�रएको काया�देशको बुदँा 

नं. १ अनसुार– “म�हला तथा बालबा�लका संल�न हनुे म�ुामा अनसु�धान, अ�भयोजन तथा बहस 

पैरवीसमेतका काय�लाई �भावकार� �पमा स�प� गन� गराउने स�ब�धमा के���य एकाइको �पमा 

आव�यक सहयोग, सम�वय गन�।“ 53 

 

अनसु�धान अ�धकार�बाट अनसु�धान स�प� भइ� म�ुा च�ने वा नच�ने �नण�यका ला�ग अनसु�धान 

��तवेदनस�हतको �म�सल �ा� भएप�छ म�ुा चलाउन ेवा नचलाउन ेस�ब�धमा सरकार� व�कलले देहायको 

�वषयमा �यान �दनपुद�छः 

 अनसु�धानबाट स��लत �माणका आधारमा को, कसउपर म�ुा चलाउने वा कोउपर नचलाउन ेवा कसै 

उपर प�न नचलाउन ेहो भ� ेअ�ययनका आधारमा य�कन गर� �नण�य गनु�पछ�।  

 सरकार� व�कलले म�ुा चलाउने वा नचलाउने स�ब�धमा गन� �नण�य �माणमा आधा�रत र ब�त�ुन� 

�पमा हनुपुछ�।  

 म�ुा च�न ेवा नच�ने गर� ग�रएका �नण�यमा उिचत आधार र कारण खलुाउनपुछ�।  

 
50  न.ेका.प २०६३ अंक ९ �न.नं .७७६८ प ृ.१२४६। 
51 २०७२।६।३ को नेपाल राजप�मा �कािशत सूचना। 
52  �म�त २०४८।८।२९ मा जार� प�रप�। 
53 महा�याया�धव�ाको काया�लयबाट जार� भएका �नद� िशका एवम ् प�रप�ह�, �काशक महा�याया�धव�ाको काया�लय काठमा�डौ, 

२०७६ ज�े, प�ृ १९५। 
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 अ�भयोजना�मक �नण�य पारदश� र कानूनस�मत हनुपुछ�।  

 अ�भयोजना�मक अ�धकारको �योग कुनै प�न राजनै�तक ह�त�ेप वा �भावबाट �भा�वत नभई 

�न�प��पमा गनु�पछ�।  

 सरकार� व�कलले कसैको भनसनु, मोला�हजा, डर, धाक, ध�क� एवं कुनै �लोभनमा नपर� �वत�� एवं 

�न�भ�क भएर �नण�य गनु�पद�छ।  

 म�ुा चलाउन े वा नचलाउन े �नण�य गदा� �माण कानून र सव��च अदालतबाट �थाप�त भएका 

�स�ा�तह�को �व�षेण गनु�पद�छ।  

 कसरुस�ब�धी सूचना वा उजरु� बेहोरा तथा अ�य त�यगत बेहोरा �व�षेण गर� �नण�यमा प�ुनपुछ�।  

 अ�भय�ुको पूरा नाम, थर, वतन अनसु�धानबाट �प��पमा खलेुको छ वा छैन भ� े कुरामा �यान 

�दनपुछ�।  

 एकभ�दा बढ� अ�भय�ुह� रहेकोमा ��येक अ�भय�ुको स�ब�धमा �नजह�ले गरेको कसरुज�य काय� 

र सो प�ुी गन� कानूनी �यव�था र �नजह�लाई अ�भयोग लगाउन आव�यक पन� कसरु �मािणत गन� 

आधार र सबूद�माणह�को अ�ययन एवं �व�षेण पथृक् �पमा गनु�पछ�। सबै ��तवाद�का हकमा 

सम�ुच वा गो�ारा�पमा �माणको �व�षेण गनु�हुँदैन।  

 बालबा�लका के, क�त उमेरको हो भनी उमेरमा य�कन भइ� सो उमेरअनसुार के क�तो सजाय हनुपुन� 

हो भनी बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोिजम दाबी �लने भनी �नण�यमा 

खलुाउनपुद�छ।  

 म�ुा चलाउने �नण�य गदा� �नण�य �कताबमा �नण�य गनु�पछ�।  

 सरकार� व�कल �द�दश�न, २०६३ मा उ�लेख ग�रएका अ�य सा�द�भ�क कुराह� अ�ययन गर� 

अनशुरण गनु�पछ�।  

 सरकार� व�कल सदैव कानून तथा �यायका मा�य �स�ा�तह�को पया�� जानकार� रा�दै आफूलाई 

सदैब च�ुत द�ु�त बनाई रा�पुद�छ र म�ुा चलाउन ेनचलाउने �नण�य गदा� यस त�य र �नरपराधी 

नफ�न ्भ� े�यायको मा�यतालाई �यवहारतः काया��वयन गनु�पछ�।  

 सरकार� व�कल तथा सरकार� व�कल काया�लयमा काय�रत कम�चार�ह�को आचारसं�हता, २०७५ लाई 

म�ुा चलाउने नचलाउन े�नण�य गदा� सदैव आ�मसात गनु�पछ�।  

 

३.२.6 अ�भयोगप�को तयार� र दायर� 

अ�भयोजनस�ब�धी कानूनी �यव�थाः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम १० 

अनसुार कसरुज�य काय�को आरोपको अनसु�धानबाट �य�तो आरोप लागेको बालबा�लकाउपर �च�लत 

कानूनबमोिजम म�ुा चलाउनपुन� देिखएमा अनसु�धान अ�धकार�ले स�बि�धत अ�भयोजनकता�सम� �च�लत 

कानूनबमोिजमको ढाँचामा ��तवेदनस�हत �म�सल पेस गनु�पन� र यसर� पेस हनु आएको अनसु�धान 

��तवेदनस�हतको �म�सलबाट म�ुा चलाउनपुन� देिखएमा स�बि�धत अ�भयोजनकता�ले �च�लत 
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कानूनबमोिजमको ढाँचामा स�बि�धत बाल अदालतमा अ�भयोगप� दता� गनु�पन� तथा अ�भयोगप� दता� गदा� 

सामािजक अ�ययन ��तवेदनसमेत साथै पेस गनु�पन� �यव�था रहेको पाइ�छ।  

 

बालबा�लकाको साथमा उमेर पगुेका �यि�समेत ��तवाद� भएमाः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, 

२०७६ को �नयम ११ अनसुार कुनै कसरुज�य काय�को आरोप ला�ग अनसु�धान भइरहेका बालबा�लकाको 

साथमा उ� कसरुमा उमेर पगेुका �यि�समेत ��तवाद� भएमा अ�भयोजनकता�ले बालबा�लकाको हकमा 

बाल अदालतमा अ�भयोगप� दता� गर� उमेर पगेुका �यि�को हकमा �च�लत कानूनबमोिजम �य�तो 

म�ुाको कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा गन� अ�धकार�े� रहेको अदालतमा अ�भयोगप� दता� गनु�पन�छ।  

 

अ�भयोगप� तथा �माणको ��त�ल�प �दनपुन�ः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम 

१२ अनसुार कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लका�व�� अ�भयोगप� दायर भएप�छ बाल 

अदालतले �य�तो अ�भयोगप� तथा त�स�ब�धी �लखत �माणको एक/ एक��त बालबा�लकाको बाब,ु आमा 

वा प�रवारको सद�य वा संर�कलाई त�ु�त �दनपुन�छ। अ�भयोगप� तथा त�स�ब�धी �माणका ��त�ल�प 

बालबा�लकाको बाब,ु आमा, प�रवारको सद�य वा संर�क आफ�  बाल अदालतमा उपि�थत भई ब�ुन 

स�नेछन।् अ�भयोगप� तथा त�स�ब�धी �माणको ��त�ल�प �दनको ला�ग बालबा�लकाको बाब,ु आमा वा 

प�रवारको सद�य वा संर�क नभे�टएमा वा �नजह�ले �य�तो ��त�ल�प ब�ुन नचाहेमा �य�तो ��त�ल�प 

बालबा�लकाको कानून �यवसायीलाई उपल�ध गराउनपुन�छ।  

  

अ�भयोग दायर गन�ः म�ुा च�न ेवा नच�ने �नण�य गन� �म�सल अ�ययन गदा� स��लत सबदु�माणबाट म�ुा 

च�ने पया�� �माण देिखएमा स�बि�धत सरकार� व�कलले देहायका �ववरणह� उ�लेख गर� अनसूुची– २० 

बमोिजमको ढाँचामा अ�भयोगप� तयार गर� �याद �भ�ै स�बि�धत अदालतमा पेस गनु�पन�छः 

(क)  अ�भय�ुको पूरा नाम, थर, ठेगाना, ह�ुलया, उमेर, पेशा वा �यवसाय, 

(ख) अ�भय�ुको बाब,ु आमा वा प�त, प�ीको नाम, 

(ग)  अ�भय�ु बसोबास गरेको गाउँपा�लका वा नगरपा�लका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएस�म �लक नं., 

(घ) अ�भय�ुको वा�त�वक प�हचान हनुे �ववरण, �नजको फोटो, नाग�रकता वा राहदानी, सवार� चालक 

इजाजतप� वा �नजको वा�त�वक प�रचय खु�ने अ�य कागजातको ��त�ल�प, 

(ङ)  अ�भय�ुको भएस�मको दवु ैहातको चोर� औ�लाह�को छाप, 

(च)  अ�को घरमा डेरा गर� बसेको भए घरधनीको नाम, थर र ठेगानास�हतको �ववरण, 

(छ)  कसरुसँग स�बि�धत सूचनाको बेहोरा, 

(ज)  कसरुस�ब�धी �ववरण, 

(झ) अ�भय�ुले कसरु गरेको कुरा �मािणत गन� दसी, �माणको �ववरण, 

(ञ)  अ�भय�ु उपर लगाइएको अ�भयोग र �यसको आधार र कारणह�, 

(ट)  �योग हनुपुन� स�बि�धत कानून र �यसको कारण, 

(ठ)  अ�भय�ुलाई हनुपुन� सजायको मागदाबी र �यसको कारण, 
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(ड) कसरुबाट ��त पगेुको �यि�लाई ��तपू�त� भराई �दनपुन� भए �य�तो ��तपू�त�को रकम, 

(ढ)  कसरुको �कृ�तसँग स�बि�धत अ�य आव�यक कुनै कुरा भए �यसको �ववरण।  

(ञ) कुनै अ�भय�ु फरार रहेको भए �नजको स�पि� तथा अ�य �ववरण र �नज कुनै साव�ज�नक पद धारण 

गरेको �यि� भए सोको �ववरण, 

(ञ)  अ�भयोग लगाईएको कसरुबाट अ�भय�ुको नै�तक पतन हनुे भएमा सोको ला�ग माग दाबी, 

 

फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ३२ अनसुार अ�भयोगप� पेस गदा� कसरुका स�ब�धमा 

स��लत सबदु�माण, दसी तथा व�त ुर अ�भय�ु �हरासतमा रहेको भए �नजस�हत पेश गनु�पन�छः 

 अ�भयोगप�मा अ�भय�ु उपर अ�भयोग लगाउन ��ताव ग�रएको कसरुको कुनै खास नामाकरण 

कानूनमा ग�रएको रहेछ भने �य�तो कसरुको स�ब�धमा सोह� नामको उ�लेख गनु�पन�छ।  

 �च�लत कानूनमा कसरुको कुनै नामाकरण नग�रएको भए �य�तो कसरुको �कृ�तअनसुार अ�भय�ु 

उपर लगाइएको अ�भयोग �नजले �प��पमा ब�ुन स�नेगर� कसरुका त�वह�समेत �वचार गर� 

नामाकरण गनु�पन�छ।  

 अ�भय�ुले प�हले कुनै कसरुमा सजाय पाइसकेको जानकार� हनु आएमा वा �नजउपर अ�य कुनै म�ुा 

चलाइएको रहेछ भने र �यसको कारणले बढ� सजाय हनुपुन� अव�था रहेछ भने �नजले प�हले सजाय 

पाएको �म�त र सजाय गन� अदालतको नाम तथा म�ुासमेत दायर ग�रएको अ�भयोगप�मा वा प�छ 

ख�ुन आएमा ख�ुन आएको बखत उ�लेख गनु�पन�छ।  

 कुनै कसरुका स�ब�धमा कुनै �यि�का�ब�� म�ुा चलाउन त�काल स��लत सबदु�माण पया�� नभई 

सरकार� व�कलले म�ुा नच�ने �नण�य गरेकोमा �य�तो कसरुमा कुनै �यि�को �नजी स�पि� वा �बगो 

हा�न, नो�सानीस�ब�धी देवानी दा�य�वका �वषयसमेत समावेश भएको रहेछ भने सरकार� व�कलले 

सोको सूचना जाहेरवाला वा �य�तो कसरुबाट पी�डत �यि�लाई स�बि�धत अनसु�धान 

अ�धकार�माफ� त �दनपुन�छ। सूचना �ा� भएकोमा �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 

ताप�न �य�तो सूचना �ा� भएको �म�तले साठ� �दन�भ� स�बि�धत �यि�ले म�ुा दायर गन� चाहेमा 

अनसूुची– ४ अ�तग�तको कसरुसरह म�ुा दायर गन� स�कनेछ।  

 अनसु�धान गदा� एकभ�दा बढ� �यि�उपर अनसु�धान भएको तर �य�ता �यि�म�ये कुनै �यि�को 

हकमा मा� म�ुा चलाइएको अव�थामा वा नेपाल सरकार वाद� हनुे भई अनसु�धान भएको तर 

अनसु�धानबाट �य�तो म�ुा यस सं�हताबमोिजम नेपाल सरकार वाद� भई च�नस�ने अव�था नभई 

अ�य कानूनअ�तग�त म�ुा च�नस�ने �नण�य भएमा वा �यि�वाद� भई च�नस�न े भएमा स�बि�धत 

सरकार� व�कलले �यसको जानकार� स�बि�धत उ�च सरकार� व�कल काया�लय र 

महा�याया�धव�ाको काया�लयमा त�ु�त पठाउनपुन�छ। जानकार� �ा� भएप�छ उ�च सरकार� 

व�कलको काया�लयको �मखुले �य�तो �वषय अ�ययन गर� म�ुा चलाउनपुन� वा नचलाउनपुन� �नण�य 

गनु�पन�छ र म�ुा चलाउनपुन� मना�सब कारण देिखएमा �यसको कारण खलुाई स�बि�धत सरकार� 
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व�कललाई म�ुा चलाउन े �नद�शन �दनेछ र �य�तो �नद�शन �ा� भएमा �य�तो सरकार� व�कलले 

अ�भयोगप� वा पूरक अ�भयोगप� दायर गर� म�ुा नचलाइएका �यि�उपर म�ुा चलाउनपुन�छ।  

 उ�च सरकार� व�कलको काया�लयको �मखुले म�ुा नचलाउन े �नण�य गरेकोमा �यसको जानकार� 

महा�याया�धव�ाको काया�लयलाई �दनपुन�छ। जानकार� �ा� भएप�छ महा�याया�धव�ाको 

काया�लयले स�बि�धत सरकार� व�कललाई म�ुा चलाउने वा नचलाउन ेस�ब�धमा आव�यक �नद�शन 

�दन स�नेछ। अ�य कानूनअ�तग�त म�ुा च�ने जानकार� �ा� भएकोमा �य�तो बेहोरा मना�सब 

देिखएमा उ�च सरकार� व�कलको काया�लयले सोकुराको जानकार� स�बि�धत �यि�लाई �दनपुन�छ।  

 अनसु�धानको �सल�सलामा कुनै �यि�बाट धरौट वा जमानत �लएको भए �नजउपर म�ुा 

चलाइएकोमा अदालतबाट अ�यथा आदेश भएकोमा बाहेक थनुछेक आदेश भएप�छ र म�ुा नच�ने 

�नण�य भएमा �यसर� राखेको धरौट� वा जमानत �य�तो �यि�लाई �फता� ग�र�दनपुन�छ।  

 

सजाय कम गन� माग दाबी �लई अ�भयोगप� दायर गन� स�कनेः कुन ैकसरुको अ�भय�ुले अनसु�धान 

अ�धकार�लाई �य�तो कसरुको अनसु�धान गन� सहयोग पयुा�एमा �यसबापत �य�तो अ�भय�ुलाई 

कानूनबमोिजम हनुे सजायमा छुट हनु अनसु�धान अ�धकार�ले सरकार� व�कलसम� �सफा�रस गन� 

स�नेछ।  

 

�सफा�रस भई आएमा वा अनसु�धान ��तवेदन वा �म�सल संल�न कागजातबाट अ�भय�ुले अनसु�धानमा 

सहयोग प�ु याएको देिखएमा सरकार� व�कलले �य�तो �सफा�रस वा सहयोगलाई समेत �वचार गर� �य�तो 

अ�भय�ुलाई हनुे सजायमा छुट �दन ��ताव गर� सत�स�हतको मागदाबी �लई अ�भयोगप� दायर गन� 

स�नेछ। कम दाबी �लनस�न े अ�भयोगप� दायर गदा� सरकार� व�कलले फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा ३३ अनसुार देहायबमोिजमको सजाय छुटको ��ताव गर� अ�भयोगप� दायर गन�स�नेछः 

(क) अ�भय�ुले आफूले गरेको कसरु अनसु�धान अ�धकार� वा सरकार� व�कलसम� पूण��पमा 

�वीकार गर� सा�बत भएमा �नजलाई हनुे सजायमा प�चीस ��तशतस�म छुट, 

(ख)  अ�भय�ुले आफूसमेत संल�न भएको कसरुमा सा�बत भई सोकसरुमा संल�न अ�य कसरुदार वा 

�गरोह वा कसरु गराउन �नद�शन �दने म�ुय �यि� वा कसरुको स�ब�धमा �व�ततृ त�य बताउन 

वा कसरुमा संल�न �यि�लाई प�ाउ गन� वा कुनै स��ठत वा समूहगत �पमा भएको कसरु भए 

सो कसरुमा संल�न अ�य �यि�ह� वा �य�तो कसरुको आपरा�धक षडय�� हनुे �थान देखाउन, 

कसरु गन� �योग हनुे सवार� साधन, य��, उपकरण वा अ�य व�त ुवा हातह�तयार बरामद गन� वा 

जफत गन� सघाउ पयुा�एको भए �नजलाई हनुे सजायमा पचास ��तशतस�म छुट। सजाय छुटको 

मागदाबी गन�को ला�ग स�बि�धत म�ुाको �म�सल संल�न कागजातबाट �य�तो अ�भय�ुले �य�तो 

सहयोग गरेको कुरा �प� �पमा देिखनपुन�छ।  

 

तर, देहायका कसरुका स�ब�धमा वा अव�थामा सजायमा छुट हनुे मागदाबी गन� स�कने छैनः 

(क) एकपटक यस दफाअ�तग�तको स�ुवधा पाइसकेको, 
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(ख) कैद सजाय पाएकोमा �य�तो कैद भ�ुान गरेको अव�ध तीन वष� पूरा नगरेको, 

(ग) जनु कसरुमा अ�भयोग लगाइने हो �य�तै कसरुमा एक पटक सजाय पाइसकेको।  

 

सजायमा छुट पाउनेगर� अ�भयोगप� दायर भइसकेप�छ �य�तो अ�भय�ुले अदालतमा अनसु�धान अ�धकार� 

वा सरकार� व�कलसम� �दएको भ�दा फरक बयान �दएमा वा ��तकूल �माण �दएमा वा आ�नो कसरु 

इ�कार गरेमा वा �या�यक कारबाह�मा सहयोग नपयुा�एमा �नजले यस दफाबमोिजमको स�ुवधा पाउन 

स�नेछैन।  

 

सरकार� व�कलले ��ताव ग�रएको छुट सजाय र� गर� थप सजायको माग गर� अदालतमा �नवेदन 

�दनपुन�छ र �य�तो �नवेदन सोह� अ�भयोगप�को अ�भ� अ� हनुेछ।  

 

खास �क�समका साना�तना कसरुमा म�ुा दायर गन� आव�यक नहनुेः खास �क�समका साना�तना कसरुमा 

म�ुा दायर गन� आव�यक नहनुे ठानेमा सरकार� व�कलले महा�याया�धव�ाको �वीकृ�त �लई म�ुा 

नचलाउन े देहायको �यव�था रहेको पाइ�छ। फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ३४ अनसुार 

कुनै खास �क�समको साना�तना कसरुमा म�ुा दायर गनु� �यावहा�रक नभएको वा साव�ज�नक �हतलाई खास 

असर नपन� देिखएमा सरकार� व�कलले महा�याया�धव�ाको �वीकृ�त �लई �य�तो �यि��व�� म�ुा दायर 

नगन� �नण�य गन� स�नेछ। �नण�य गनु�अिघ सरकार� व�कलले �य�तो अ�भय�ुलाई भ�व�यमा �य�तो कसरु 

नगन� कब�ुलयत गराउनपुन�छ।  

“खास �क�समका साना�तना कसरु” भ�ाले देहायका कसरु स�झनपुछ�ः 

(क)  प�हलो पटक गरेको एक हजार �पैयाँस�म �बगो भएको बगल�मारास�ब�धी कसरु, 

(ख) प�हलो पटक गरेको �भ�ा मा�ने कसरु, 

(ग) तीन हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा एक म�हनास�म कैद वा दवु ैसजाय हनुे प�हलो पटक गरेको 

अ�य कुनै कसरु।  

म�ुा नचलाउन े �नण�य गनु�अिघ सरकार� व�कलले कसरुको �बगो जफत गनु�पन�छ। जफत ग�रएको �बगो 

कसरुबाट पी�डत �यि� रहेछ भने �नजलाई र नभएमा कानूनबमोिजम �था�पत पी�डत राहत कोषमा 

दािखला गनु�पन�छ। म�ुा दायर नग�रएकोमा �य�तो �यि�ले �य�तो �म�तबाट तीन वष��भ� यस 

सं�हताअ�तग�तको कुनै कसरु गरेमा �नजलाई प�हले गरेको कसरुको सजायसमेत थप हनुेछ।  

 

य�द सरकार� व�कलले म�ुा नचलाउने �नण�य गरेमा �य�तो �नण�य उपर िच� नब�ुने पी�डत प�ले आ�नो 

तफ� बाट म�ुा दायर गन� स�नछे। म�ुा नचलाउने �नण�य भएकोमा पी�डतलाई त�काल �यसको सूचना 

�दनपुन�छ र �यस �योजनको ला�ग �य�तो �नण�य भएको सूचना �ा� भएको �म�तबाट कानूनबमोिजमको 

हद�याद �ार�भ भएको मा�ननेछ। म�ुा दायर गन� �यि�लाई स�बि�धत सरकार� व�कलले यस 

प�र�छेदबमोिजम भएको अनसु�धानको कागजातका ��त�ल�प उपल�ध गराउनपुन�छ।  
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थप दाबी �लन स�कनेः फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ३५ अनसुार कुनै म�ुा अदालतमा 

दायर भइसकेप�छ �य�तो म�ुामा अ�य स�ब� थप �माणह�बाट म�ुा दायर भइसकेका अ�भय�ु बाहेक 

अ�य अ�भय�ुह� उपरसमेत दाबी �लनपुन� भएमा वा म�ुा दायर भई अ�भय�ु कायम भइसकेका �यि� 

उपर थप अ�भयोग लगाउनपुन� देिखएमा �यसको कारण खुलाई थप अनसु�धान गन� लगाई अ�य थप 

अ�भय�ुको हकमा समेत थप दाबी �लई सरकार� व�कलले म�ुा दायर गन� स�नेछ।  

 

अ�भयोगप� संशोधन गन� स�कनेः फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ३६ अनसुार अदालतमा 

एकपटक दायर भइसकेको म�ुामा थप �माण फेला पर� प�हले �लएको मागदाबी संशोधन गनु�पन� देिखएमा 

महा�याया�धव�ाको �वीकृ�त �लई स�बि�धत सरकार� व�कलले अ�भयोगप�मा संशोधन गन� स�ु तहको 

स�बि�धत अदालतमा कारण खलुाई �नवेदन �दनस�ने र यसर� �नवेदन पन� आएमा र �यसको बेहोरा 

मना�सब देिखए �नवेदनबमोिजम अ�भयोगप�मा मागदाबी संशोधन गन� आदेश स�बि�धत अदालतले �दन 

स�नेछ। तर, �य�तो संशोधन गन� आदेश स�ु तहको स�बि�धत अदालतले फैसला गनु�अिघ नै �दइसकेको 

हनुपुन�छ।  

 

सरुि�त रा�पुन�ः फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ३९ अनसुार सरकार� व�कलले म�ुा नच�ने 

�नण�य गरेकोमा �म�सललगायतका दसी, �माणका व�त ु स�बि�धत �हर� काया�लयमा अ�वल�ब �फता� 

पठाउनपुन�छ। �ा� �म�सल, दसी�माण, व�त ुस�बि�धत �हर� काया�लयले �य�तो कसरुको म�ुा चलाउन 

स�कने हद�यादको अव�धस�म सरुि�त रा�पुन�छ। दसी, �माण वा व�त ुकसैको स�पि� रहेछ भने �य�तो 

स�पि� धनीलाई आव�यक परेको बखत अनसु�धान अ�धकार� वा अदालतमा दािखला गन� सत�स�हतको 

कागज गराइ� �हर� काया�लयले �य�तो स�पि� �फता� �दनपुन�छ।  

 

��त�ल�प वा जानकार� �दनपुन�ः फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ४० अनसुार सरकार� 

व�कलले म�ुा नच�ने गर� �नण�य गरेकोमा �य�तो �नण�यको ��त�ल�प र म�ुा च�न े �नण�य भएकोमा 

अ�भयोगप�को ��त�ल�प स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार� र अ�भय�ुलाई �दनपुन�छ। कुनै म�ुामा म�ुा 

चलाउन पया�� �माण नभएको भनी स�बि�धत सरकार� व�कलले �नण�य गरेमा �नजले �य�तो �नण�यको 

जानकार� स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार� र �य�तो अनसु�धान अ�धकार�भ�दा मा�थ�लो तहको अ�धकार� 

वा काया�लयलाई �दनपुन�छ।  

 

जाहेरवाला वा पी�डतलाई सूचना �दनपुन�ः फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ४१ अनसुार कुनै 

कसरुको स�ब�धमा म�ुा नचलाउन े �नण�य भएमा अनसु�धान अ�धकार�ले �यसको कारणस�हतको सूचना 

जाहेरवाला वा पी�डतलाई यथाशी� �दनपुन�छ।  

 

सरोकारवाला �यि�लाई प� कायम गन�ः फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ४२ अनसुार 

नेपाल सरकार वाद� भई दायर भएको कुनै म�ुा कारबाह� हुँदा अनसूुची–१ वा अनसूुची–२ �भ� नपन� 

देिखएको तर कानूनबमोिजम अ�य कुनै म�ुा च�नस�ने देिखएमा अदालतले सोह� आदेश गर� सरोकारवाला 
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�यि�लाई �यसको सूचना �दनपुन�छ। सूचना पाएको �म�तले दईु म�हना�भ� �यस म�ुा सकार गरेमा 

�नजलाई वाद� प� कायम गर� सोह� म�ुाको �म�सलबाट कानूनबमोिजम कारबाह� र �कनारा गनु�पन�छ।  

 

म�ुाको दायर� : फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ४३ बमोिजम दायर गनु�पन� देहायको म�ुा 

देहायको अ�धकार� वा �यि�ले स�बि�धत अदालतमा दायर गन� स�नेछः 

(क) अनसूुची– १ र अनसूुची– २ अ�तग�तका कसरुस�ब�धी म�ुा अ�भयोगप�का �पमा स�बि�धत सरकार� 

व�कलले, 

(ख) अनसूुची– ३ अ�तग�तका कसरुस�ब�धी म�ुा उजरु� वा ��तवेदनको �पमा नेपाल सरकार, संवैधा�नक 

�नकाय, अदालत वा कुनै साव�ज�नक अ�धकार�ले, 

(ग) अनसूुची– ४ अ�तग�तका कसरुस�ब�धी म�ुा �फरादप�का �पमा �य�तो म�ुा दायर गन�स�ने हकदैया 

भएको वा सरोकारवाला �यि�ले, 

 

सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�त 

 बालक मा� ��तवाद� भएको अव�थामा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को कानूनी 

�यव�थाबमोिजम उ� म�ुाको स�ु, कारबाह� र �कनारा बाल अदालत वा बाल इजलासबाट मा� 

हनुेहुँदा �य�तो साव�ज�नक अपराधको म�ुा हेन� अ�धकार �मखु िज�ला अ�धकार�लाई नहनुे,54  

 फौजदार� म�ुामा अ�भय�ुमा�थ लगाइएको आरोप वाद� प�ले पूण��पमा �मािणत गनु�पन�,55  

 अपराधस�ब�धी त�य र �माणको जानकार� अदालतलाई �वतः नहनुेहुँदा अ�भयोग दाबी गन� प�ले 

आपरा�धक काय�को �कृ�तलाई �व�तारपूव�क खलुाई �यसलाई �मािणत गन� आव�यक �माणसमेत 

प�ु याउनपुन�56  

 अ�भयोगप� साथ पेस ग�रन े सा�ी �माण, दसी �माण, भौ�तक �माणको तथा �लखत �माणह� 

�या�यक कसीमा खरो उ�नस�ने �व�सनीय र भरपद� हनुपुद�छ। दसी�माण वा भौ�तक �माणको 

प�रचया�मक �ववरण सकेस�म �व�ततृ �पमा उ�लेख गनु�पन�।57  

 

सा�ीको �पमा ��ततु ग�रने �यि�ह�को प�रचया�मक �ववरणस�हत �नजले �य� गरेको कुरा उ�लेख 

गनु�पद�छ। अनसु�धानको �ममा बिुझएका अ�य �यि�को प�रचया�मक �ववरण र �नजह�को भनाइ 

उ�लेख गनु�पद�छ। अनसु�धानको स�दभ�मा �ा� सबदुको �ा�व�धक एवं वै�ा�नक पर��ण गरेको भए के 

कुन �योजनको ला�ग �वशेष�को पर��ण गराइएको हो, कुन �नकायबाट पर��ण गराइएको हो र 

��तवेदनको �न�कष� के रहेको छ, सो ��तवेदनमा उि�लिखत त�यलाई अ�भयोगप�मा खुलाउनपुद�छ। 

 
54  सरोज राई �ब. िज�ला �शासन काया�लय काठमा�डौ समेत, आदेश �म�त २०६६।७।२६। 
55  न.ेका.प २०४७ अंक ४ �न.नं. ४१३३ प.ृ ३७८ नं.। 
56  स.अ.ब.ु २०५७ अंक १३ प�ृ ९। 
57  न.ेका.प २०६६‚ �न.नं. ८१८२‚ अंक ६ प.ृ १०५५। 
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अ�भयोगप� साथ पेस ग�रने ��येक �लिखत तथा भौ�तक सबदु �माणह� य�कन गर� �मब��पमा 

�यसको �ववरणस�हत �यसको �भावका�रतासमेत उ�लेख गनु�पद�छ।  

 

��येक कसरुदारको स�ब�धमा �नजले गरेको कसरु के हो, सो कसरु प�ु� गन� आधार �माण के/के छन,् सो 

कसरुबारे �च�लत नेपाल कानूनमा के अ�भयोग ला�न स�दछ र उि�लिखत अ�भयोगको स�ब�धमा के 

क�तो द�ड सजायको �यव�था रहेको छ सोसमेतको मागदाबी �प� �पमा छु�ाछु�ै �करणमा खलुाई 

उ�लेख गनु�पद�छ।58  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐनको प�रभाषा�भ� पन� दवु ैप� बालक भएको अव�थामा घ�टत जबज��ती करणीको 

अपराधमा बला�कार गन� बालकको अ�धकार मा� हेन� हो भने पी�डत बा�लकाको हकको संर�ण हनुस�ने 

अव�था नदेिखँदा यस �कारको अपराधमा पी�डतका �व�� तक�  गद� जाने हो भने बालबा�लकाका हकमा 

जबज��ती करणीको अपराधले समाजमा �वकृ�त र �वस��त �याउन स�ने। जबज��ती करणीको अपराधमा 

पीडक कसरुदारबाट पी�डत जनुसकैु वय�क म�हलाले पाउने कानूनबमोिजमको ��तपू�त� बा�लकाले 

पाउँदैनन ्भनी तक�  गर� �या�या गद� जाने हो भने समाजमा द�डह�नतालाई �ो�साहन �म�न जाने।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐनको �यव�थाले नाबालक कसरुदारलाई सजायमा केह� छुट �दएकै आधारमा 

जबज��ती करणीको अपराधमा पी�डत हनुे बा�लकाले पाउन ेमना�सब ��तपू�त�को हकमा समेत छुट पाउने 

भनी सो कानूनी �यव�थाको स�ुिचत अथ� गदा� बालबा�लकाको अ�धकारमा स�ुचन आउने अव�था देिखने। 

जबज��ती करणीको अपराधमा सजायको वग�करण पी�डत बा�लकाको उमेरको आधारमा ग�रएको र य�तो 

अपराधमा संल�न बालक �मािणत भए बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ११ मा आपरा�धक 

दा�य�व �यहोनु�पन� कुरा उ�लेख भएको आधारमा पी�डतले पाउने ��तपू�त�समेत सोह� सजाय�भ� पन� भनी 

कानूनले �प� नगरेको कुरालाई �वाभा�वक �पमा अथ�बोध नगर� बलपूव�क �या�या गनु� सा�द�भ�क नहनुे। 

सजायस�ब�धी कुरा र आ�थ�क ��तपू�त�को �वषय �भ�ा�भ� ै �कृ�त र अव�था भएकाले यसलाई एउटै 

���कोणले हेन� न�म�ने।59  

  

अ�भयोगप� तयार�का अव�थामा �यान �दनपुन� कुराह� 

 म�ुाको हद�याद, म�ुा दायर गन� �नकाय र �योग हनुे कानून तथा �यसमा संशोधन भए नभएको 

�वषयमा य�कन हनुपुछ�, 

 बालबा�लका मा� भएको अ�भयोगप� बाल इजलास वा बाल अदालतमा दायर गनु�पछ�, 

 सव��च अदालतबाट बालबा�लकाका स�ब�धमा वा म�ुासँग स�ब� नजीरह� भए नभएको य�कन 

गर� �य�ता नजीरको पालना गनु�पछ�, 

 
58  दगुा� उ�तेी �व. नेपाल सरकार न.ेका.प. २०६७, अंक २, �न.नं. ८३२१ प.ृ ३०९। 
59  नेपाल सरकार �व. पवनकुमार यादव समेत न.ेका.प. २०६७ �न.नं .८४९४ अंक ११ प ृ.१८०२। 
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 बालबा�लकाको उमेर स�ब�धमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ८३ बमोिजम य�कन 

ग�रएको हनुपुछ�, 

 बालबा�लकालाई बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को �यव�थाबमोिजम के क�त 

कम सजाय हनुे हो, सो कुरामा य�कन हनुपुछ� र अ�भयोगप�मा सोबेहोरा उ�लेख गनु�पद�छ।  

 �माणह�को ि�थ�त, भौ�तक �माणह�को पर��ण ��तवेदन �ा� भए, नभएको कुरामा �यान 

�दनपुछ�।  

 अ�भयोगप�मा स��लत �माण र ती �माणह� बालबा�लकाले गरेको कसरुसँग के/कसर� स�बि�धत 

रहेका छन ्भ� ेस�ुमतम ्�व�षेण गनु�पछ�, 

 बाल�याय, मानवअ�धकार, �न�प� एवं �व�छ �यायका सव�मा�य �स�ा�तह�को अनसुरण गनु�पछ�।  

 पी�डत बालबा�लका जाहेरवाला भए �नजको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुछ� र पी�डत 

बालबा�लका जाहेरवाला नभई कानूनको �ववादमा परेको बालबा�लका भए प�न बाल�याय स�पादन 

(काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ बमोिजम गोपनीयता कायम गर� छु�ै नाम �दनपुद�छ। बालबा�लका 

पी�डत वा पीडक भएको बालबा�लका संल�न म�ुामा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुछ�। 

बालबा�लका संलगन नभएको म�ुामा भने �य�तो जाहेरवाला वा ��तवेदकको नाम, थर, वतन ��टसँग 

खलुाउनपुछ�, 

 अ�भयोगप� कुन कानूनअनसुार पेस गरेको हो र कुन �नकायमा पेस ग�रने हो, अ�भयोगप�को िशरमा 

नै खलुाउनपुछ�, 

 अ�भयोग लगाउन खोजेका बालबा�लकाको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुछ�। �नजको 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�का ला�ग अ� �ववरण वा अ� �यि�को �ववरणसमेत गो�य 

रा�पुन�मा सोसमेत गो�य रा�पुद�छ, 

 पी�डत वा ��तवाद� बालबा�लकाको उमेर य�कन भएको वा �यसको �माण छ, छैन हेर� बाल�याय 

काय��व�धअन�ुप बालबा�लकाको उमेर य�कन गराई उमेर ले�पुछ�, 

 बालबा�लकालाई �नजउपर लगाइएको आरोपको जानकार�का ला�ग अ�भयोग दायर भएप�छ त�ु�त 

अ�भयोगप�को ��त�ल�प उपल�ध गराउनपुछ�, 

 बालबा�लका पी�डत रहेकोमा उनीह�ले �च�लत कानूनले पाउन े��तपू�त� भराउन ेवा दाबी �लनपुछ�।  

 बालबा�लकाको कानून �यवसायी रा� े�मताको नभएमा �थानीय कानूनी सहायता स�म�तमा सो 

कुराको सूचना स��षेण गर� सहयोग गनु�पछ�।  

 अ�भयोगप� तयार गदा�, सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ र सरकार� व�कल �द�दश�न, २०६३ मा 

उि�लिखत �यव�थाह� अनसुरण गनु�पद�छ। �दशा�तरसमेतका �व��यापी �पमा आ�मसात ग�रएका 

मा�यताका आधारमा बालबा�लकालाई म�ुा चलाउने भ�दा प�न सधुार गन�ज�ता अवधारणा समकाल�न 

�व�ले अवल�बन गरेका छन।् बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७(१) को ख�ड (ख) 

ले दस हजार �पैयाँस�म �बगो भएको वा पाँच हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा तीन वष�स�म कैद 

हनुस�नेमा सरकार� व�कलले �दशा�तर गन�स�ने �यव�था भएको हुँदा अ�धकांश कानूनको �ववादमा 
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परेका बालबा�लकाको कसरुज�य काय� यसै समूह�भ� पन�हुँदा सरकार� व�कलले सकभर पया�� 

आधार �माण नभएस�म म�ुा नचलाई स�ुनस�न ेकानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको हकमा 

�दशा�तर गन� कानूनी �यव�थाको पूण� प�रपालना गनु�पद�छ।  

 बालबा�लकाले कसरुज�य काय� गरेको �वीकार गरेको, स�बि�धत बालबा�लका, �नजको बाब,ु आमा र 

बाबआुमा नभए प�रवारका अ�य सद�य वा संर�कको सहम�त, पी�डत प�को यथास�भव पनु�था�पना 

हनुेगर� �नजको सहम�त �ा� भएको, कसरुज�य काय�को �कृ�त र सोकाय� गदा�को प�रि�थ�त, घटनाको 

गा�भीय�ता, बालबा�लकाको उमेर, प�रप�वता र बौ��क�तर, पा�रवा�रक वातावरण तथा पी�डतलाई 

पगेुको ��त र �नजको पनु�था�पनालाई आधार �लनपुन� भनी �दशा�तर गदा� �वचार गनु�पन� 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २८ ले �नद�शन गरेको हुँदा उपरो� अव�था भएमा 

म�ुा नचलाई �दशा�तर गन�तफ�  जोड �दनपुछ�।  

 बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३९ ले बाल�याय स�पादन गदा� पनु�था�पक�य �यायको 

मा�यता अनकूुल हनुे गर� गनु�पन� �यव�था गरेकाले अ�भयोजनका �ममा यसतफ�  �यान �दनपुन� 

ह�ुछ। अ�भयोगप� दता� गदा� सामािजक अ�ययन ��तवेदनसमेत साथै पेस गनु�पन� �यव�था बाल�याय 

स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम १० ले गरेकाले अ�भयोजन गदा� सामािजक 

अ�ययन ��तवेदनलाई समेत आधार �लनपुन� हनुआउँदछ।  

 अ�भयोगप� दायर गनु�पन� अव�थामा बालबा�लका ��तवाद� भएको म�ुालाई �ाथ�मकता �दई �छटो 

अ�भयोगप� दायर गनु�पछ�।  

 पी�डत बालबा�लका रहेकोमा सा�ीको महलमा प�न �य�ता पी�डत सा�ीको प�रचया�मक �ववरण 

गो�य रा�पुछ�।  

 पी�डत वा ��तवाद� बालबा�लकाको उमेर य�कन भएको वा �यसको �माण छ, छैन हेर� 

बालबा�लकाको उमेर य�कन गराई उमेर ले�पुछ� र बालबा�लकाको उमेर पगेुको देखाउने �हसाबले 

जथाभावी मा�थ�लो उमरे ले�हुँदैन।  

 पी�डत बालबा�लका भएका म�ुामा उनीह�को सरु�ा, �वा��य, बसोबास स�ब�धमा अनसु�धान 

अ�धकार�सँग सोधपछु गर� आव�यकतानसुार �य�ता बालबा�लकाको �हतमा सझुाव �दनपुछ�।  

 बालबा�लका ��तवाद� रहेकोमा �नजको सामािजक अ�ययन ��तवेदनसमेत �म�सलसाथ पेस गनु�पछ�।  

 

अ�भयोगप�मा सा�ीको उ�लेखन गदा� देहायका कुरामा �यान �दन ुआव�यक ह�ुछः 

 सा�ी गवाहको पूरा नाम, थर, वतन उ�लेख गनु�पछ�।  

 दे� ेसा�ी (Eye witness) लाई छुटाउनहुुँदैन।  

 अ�भयोगलाई प�ु� नगन� बेहोरा लेखाउन ेसा�ीलाई उ�लेख गनु�हुँदैन।  

 बरामद दसी�माण सनाखत (Identify) गराई दसी�माण �सल�सलेबार ��ततु गनु�पछ�।  

 भौ�तक सबदु पर��ण ग�रएको �वशेष�को राय भए �वशेष� सा�ीको उ�लेख गनु�पछ�।  

 �याद थपको �ममा अदालतमा ��ततु भइसकेका कागजात िझ�न (Document screening) हुँदैन, सबै 

��ततु गनु�पछ�। तर, �य�ता �यि� वाद� प�को सा�ीको �पमा उ�लेख भने गनु�हुँदैन।  
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बद�नयतपूव�क अनसु�धान वा अ�भयोजन गन�नहनुेः मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ९९ अनसुार 

कानूनबमोिजम अनसु�धान वा अ�भयोजन गन� िज�मेवार� भएको अ�धकार�ले �नद�ष �यि�लाई फँसाउने वा 

वा�त�वक कसरुदारलाई जोगाउने मनसायले बद�नयतपूव�क अनसु�धान गन� वा अ�भयोग लगाउनहुुँदैन। यस 

�कारको कसरु गन� वा गराउने �यि�लाई छ म�हनास�म कैद वा पाँच हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा दवु ै

सजाय हनुेछ। कुनै �यि�लाई कुनै �क�समको हा�न, नो�सानी भएमा �नजले �य�तो कसरुदारबाट ��तपू�त� 

भराई �लन स�नेछ।  

 

कारबाह� नग�रनेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १८८ अनसुार सरकार� व�कलले 

कुनै म�ुाको स�दभ�मा असल �नयतले गरेको �नण�य, अ�भयोजन, बहस पैरवी एवं ��तर�ा स�ब�धमा �� 

उठाइने र कुनै अदालतमा म�ुा चलाइने छैन। अनसूुची–१ र अनसूुची–२ अ�तग�तका कसरुस�ब�धी 

म�ुाको अनसु�धानको स�ब�धमा अनसु�धान अ�धकार�ले असल �नयतले गरेको काम कारबाह� उपर कुनै 

कारबाह� हनुस�ने छैन।  

 

बहस पैरवी गदा� पालना गनु�पन� �नयमह�  

महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� 

म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ अनसुार सरकार� व�कलले 

अदालतसम� उपि�थत भई बहस पैरवी गदा� �यावसा�यक आचरणको प�र�ध�भ� रह� नेपाल सरकारको 

�हत हनुेगर� देहायका �नयमह�को पालना गनु�पद�छः 

(क) �नधा��रत पोशाकमा समयमै उपि�थत हनुे,  

(ख) बहस पैरवी गनु� भ�दा प�हले आ�नो प�रचय �दने, 

(ग)  इजलासको मया�दा र �वप�ी कानून �यवसायीको स�मान गन�,  

(घ)  फौजदार� �यायका सामा�य �स�ा�तह�को पालना र �योग गन�,  

(ङ)  म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरा र सोसँग स�ब� कुरामा केि��त रहने,  

(च)  म�ुाको त�यसँग मेल खाने नजीरको ��त�ुत गन�,  

(छ) कुनै कानूनका दफामा लेिखएका कुरा उ�लेख गदा� स�बि�धत कानूनी �यव�था हेरेर मा� �य� गन�,  

(ज) म�ुाको त�यलाई �सल�सलेवार �पमा न�, िश� र मया��दत शैल�मा ��ततु गन�,  

(झ) �माणको �व�षेण गर� �वप�ीको तक�  वा िज�करलाई संबोधन गन�,  

(ञ)  बहस पैरवी गदा� श�ु, सरल र औपचा�रक भाषाको �योग गन�,  

(ट)  इजलासबाट रािखएको िज�ासालाई त�यगत�पमा संबोधन गन�,  

(ठ) ब�द इजलासमा सनुवुाइ हनुे म�ुा र कानूनबमोिजम प�को गोपनीयता कायम रा�पुन� म�ुामा 

गोप�नयता कायम गन�,  

(ड)  बहस पैरवी र ��तर�ा गदा� बहस सीपस�ब�धी आधारभूत मा�यताअन�ुप गन�,  
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(ढ) कुनै म�ुामा एकभ�दा बढ� सरकार� व�कल ख�टएकोमा इजलासले छलफलको बुदँा �नधा�रण गरेको 

भए �यसमा समेत केि��त रहेर ��त�ुत नदोहो�रने गर� बहस पैरवी गन�,  

(ण) म�ुामा �कृ�त र अव�थाअनसुार �माणको भारस�ब�धी िज�करसमेत �लन,े  

(त)  बहस पैरवी गदा� अदालतले �नधा�रण गरेबमोिजम आ�नो पालोमा बहस पैरवी गन�,  

(थ)  पी�डत वा जाहेरवालाले छु�ै कानून �यवसायी राखेको अव�थमा सम�वय गर� बहस पैरवी गन�।  

 

�य�तैगर�, बहस पैरवीको पूव� तयार�को �ममा सरकार� व�कलले देहायका कुरा �वचार गनु�पद�छ: 

(क) स�बि�धत �म�सल अ�ययन गर� स�ब� कानून र सव��च अदालतबाट ��तपा�दत �स�ा�तको स�लन 

गन�,  

(ख) �म�सल कागजात अ�याव�धक गर� �यवि�थत र �मब��पमा त�य र स�ब� नजीरको �टपोट गन�,  

(ग) बहस पैरवी ��त�ुतको योजना बनाउने तथ बहसको �ममा उ�नस�न ेस�भा�वत ��बारेमा सचेत 

रहने,  

(घ) अपराध पी�डत वा जाहेरवालालाई पेशीको जानकार� गराउने।  

 

अदालत वा म�ुा हेन� अ�धकार�सम� बहसनोट पेस गनु�पदा� देहायको कुराह� �वचार गनु�पद�छ:  

(क) अनसूुची-१ मा तो�कएको ढाँचामा बहस नोट तयार गनु�पन�,  

(ख) बहस नोटमा अदालतले �नण�य/ ठहर गनु�पन� �ववा�दत ��, �नण�य/ ठहर हनुपुन� आधार र सोलाई 

समथ�न गन� कानून तथा नजीरसमेत �सल�सलाब� �पमा खलुाउने,  

(ग) बहस नोटमा उ�लेख भएका �वषयको स�दभ� साम�ी �सल�सलेबार �पमा बहस नोटमा संल�न गन�।  

 

स�ुको तहमा ग�रने बहस पैरवी 

�हरासतमा रा� ेअनमु�तका ला�ग ग�रन ेबहस पैरवीः महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ 

मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी 

�नद�िशका, २०७५ अनसुार सरकार� व�कलले सं�हताको दफा १४(६) बमोिजम अनसु�धानको ला�ग 

�हरासतमा रा� े अनमु�तका ला�ग बहस पैरवी गदा� प�ाउ परेको �यि�लाई �हरासतमा राखी कसरुको 

अनसु�धान गनु�पन� पया�� र मना�सब आधार र कारण खलुाउनपुद�छ। �य�तो आधार कारण खलुाउँदा 

कसरुमा संल�न रहेको �यि� फरार हनुस�ने, �माण लोप वा नाश गन�स�न ेवा अक� कसरु गन�स�ने वा 

पी�डतलाई ��त प�ु याउनस�ने स�भावनासमेत दशा�उनपुन�छ। �याद थप माग गदा� �हरासतमा राखी 

ग�रएको अनसु�धानको �ग�त र बाँक� अनसु�धानको �वषयसमेत उ�लेख गनु�पन�छ। साथै, बहस पैरवी गदा� 

कसरुको अनसु�धानमा ��तकूल �भाव पन�स�न ेगो�य वा संवेदनशील कुरा �य� गनु�हुँदैन।  

 

थनुछेकको ला�ग ग�रने बहस पैरवी 

महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� 

म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ को दफा ५ अनसुार थनुछेकको 

बहसमा सरकार� व�कलले देहायका कुरासमेत �प� हनुेगर� बहस पैरवी गनु�पद�छ :  
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(क) त�काल �ा� �माणका आधारमा म�ुामा अ�भय�ु उपर लगाइएको अ�भयोगअनसुारको कसरुको 

वारदात �था�पत ह�ुछ, सोकुरा,  

 (ख) थनुछेकको आदेश गनु�पन� अ�भय�ुउपर �लइएको सजायको मागदाबी र ��येक अ�भय�ु उपरको 

मागदाबी प�ु� हनुे त�काल �ा� �माण,  

(ग)  थनुछेकस�ब�धी �च�लत कानूनी �यव�था र अ�भय�ु उपरको मागदाबीअन�ुप हनुस�ने सजाय,  

(घ)  अ�भय�ुलाई थनुा वा धरौट�मा राखी पपु�� गनु�पन� आधार र कारण, 

(ङ)  �वषयब�तसुँग स�बि�धत नजीर वा ��तपा�दत �स�ा�त,  

(च)  समान�तरका अ�य अ�भय�ुलाई भएको पूव� आदेश,  

(छ)  म�ुाको �कृ�तअनसुार अवल�बन गनु�पन� काय��व�ध वा ���या,  

(ज) लगातार सनुवुाइ हनुपुन� �कृ�तका म�ुामा ��तवाद� च�ुा भएसकेको भए लगातार सनुवुाइ ग�रपाऊँ 

भ� ेिज�कर �लने।  

 

सनुवुाइ-पूव�को छलफल (���ायल क�फरे�स)  

महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� 

म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ को दफा ६ अनसुार सं�हताको 

दफा १२४ बमोिजम म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरा य�कन गन� अदालतले वाद� ��तवाद�बीच छलफल गराउन 

आदेश �दएकोमा सरकार� व�कलले सोस�ब�धी बहस पैरवी गदा� देहायका कुराह�समेत �वचार गर� 

अदालत सम� ��ततु गनु�पद�छ :  

(क)  अ�भयोग मागदाबी �लएबमोिजम म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरा य�कन हनुेगर� बहस पैरवी गन�,  

(ख) अ�भयोगप� मागदाबीबमोिजमको कसरुको वारदात �था�पत हनुे, सो कसरुमा ��तवाद�को संल�नता प�ु� 

हनुे सबदु �माणह� ��ततु गन�।  

 

अ�धकार��े र हद�यादको �ववादस�ब�धी बहस पैरवी  

महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� 

म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ को दफा ७ अनसुार सं�हताको 

दफा ५१ बमोिजम म�ुा सनुवुाइ गन� अ�धकार �े� र म�ुा दता� गन� हद�यादका स�ब�धमा उठेका ��का 

स�ब�धमा �नण�य गन� पेस भएको म�ुामा बहस पैरवी गदा� सरकार� व�कलले देहायबमोिजम गनु�पद�छ : 

(क) अ�भयोगप� दता� गरेको अदालतको �े�ा�धकार �भ� नपन� वा हद�याद �भ� अ�भयोगप� दता� 

नभएको भनी ��तवाद�ले िज�कर �लइएकोमा सो स�ब�धमा �नण�य �लन सहयोग प�ुनेगर� कानूनी बुदँा 

र सव��च अदालतबाट ��तवा�दत �स�ा�तमा केि��त रहेर बहस पैरवी गन�,  

(ख)  म�ुामा �े�ा�धकारस�ब�धी �� �न�हत रह� छलफल गदा� अ�य अदालत वा म�ुा हेन� अ�धकार�को 

�े�ा�धकार �भ� पन� देिखएकोमा �े�ा�धकार भएको �नकायमा पठाउने आदेश गन� िज�कर �लने।  
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पनु: अनसु�धानको ला�ग अनमु�त माग गदा� ग�रने बहस पैरवी 

महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� 

म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ को दफा ८ अनसुार अ�भय�ुले 

अनसु�धानको �ममा गरेको बयानभ�दा फरक िज�कर �लई बयान गरेको कारण सं�हताको दफा १२३ 

को उपदफा (२) बमोिजम पनु: अनसु�धान गनु�पन� अव�थामा सरकार� व�कलले �लिखत�पमा अनरुोध गर� 

यसमा अनमु�त �दान गन� िज�कर �लई बहस पैरवी गनु�पन�छ। यसर�, पनु: अनसु�धानप�ात ्�ा� भएका 

सबदु �माणका आधारमा सनुवुाइपूव�को छलफल गनु�पन� अव�थामा दफा ६ बमोिजम बहस पैरवी 

गनु�पन�छ।  

 

�माण ब�ुनेस�ब�धी सनुवुाइमा ग�रने बहस पैरवी 

महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� 

म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ को दफा ९ अनसुार म�ुामा 

�माण ब�ुने स�ब�धी बहस गदा� सरकार� व�कलले देहायका कुरामा �वचार गनु�पद�छ: 

(क) म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरालाई समथ�न गन� र अदालतले पर��ण गन�पन� वा थप ब�ुनपुन� �माण 

उ�लेख गन�,  

(ख)  म�ुामा कुनै �वशेष� वा �वशेष� सा�ी ब�ुनपुन� भएमा �य�ता सा�ीको पर��णको ला�ग िज�कर 

�लने, 

(ग)  म�ुामा ब�ुनपुन� सा�ी शार��रक �पमा अस� वा नाबालक वा सरु�ाको कारणले अदालतमा 

उपि�थत गराउन नस�कने भएमा �य�ता सा�ीलाई कानूनबमोिजम ब�द सवाल वा ��य ��यमाफ� त 

पर��ण गन� िज�कर �लने,  

(घ)  म�ुाको ग�भीरता हेर� नबझुी नहनुे सा�ीलाई उपि�थत गराउन िज�कर �लने,  

(ङ)  म�ुामा ब�ुनपुन� �माण एकैपटक ब�ुने गर� आदेश हनु िज�कर �लन,े 

(च)  सा�ी पर��णको �ममा अदालतमा उपि�थत हनु आउँदा वा सा�ी पर��णप�ात ्प�क� दा कुनै 

सरकार� सा�ीलाई अ�भय�ु वा अ�य कसैबाट ध�क� वा सरु�ामा खतरा हनुस�ने मना�सब आधार 

रहेकोमा �माण ब�ुने स�ब�धी बहस पैरवीकै �ममा यसस�ब�धी िज�कर �लई सा�ी वा पी�डतको 

सरु�ाका ला�ग यथोिचत आदेशका ला�ग अनरुोध गन�।  

 

म�ुाको सनुवुाइमा ग�रने बहस पैरवी 

महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� 

म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ को दफा १० अनसुार म�ुाको 

सनुवुाइको �ममा सरकार� व�कलले देहायबमोिजम बहस पैरवी गनु�पद�छ: 

(क) म�ुामा ठहर गनु�पन� वा �नण�य गनु�पन� ��मा केि��त भई बहस ��ततु गन�,  

(ख) अ�भयोग मागदावीबमोिजमको कसरुको वारदात �मािणत हनुे सबदु�माण �माणका �पमा पेस गन�,  

(ग)  फरार रहेका ��तवाद�को हकमा सं�हताको दफा ९८ बमोिजम म�ुा म�ुतवीमा रा� िज�कर �लने,  
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(घ)  अ�भयोग मागदाबी �लइएका ��तवाद�को कसरुमा रहेको संल�नता र सोलाई प�ु� गन� �माण पेस 

गन�,  

(ङ)  �माण ��त�ुत गदा� ��य� र मह�वपूण� �माण, अ�य स�ब� �माण र प�रि�थ�तज�य �माणलाई 

�सल�सलेवार �पमा ��ततु गन�,  

(च)  भौ�तक वा वै�ा�नक �माण, �यसको आ�धका�रकता र �यसको वारदातसँग स�ब�तासमेत �प� �पमा 

देखाउने,  

(छ)  ��तवाद� वा अ�भय�ुको बयानमा �लइएको िज�कर ख�डन हनुेगर� त�य र आधार ��ततु गन�,  

(ज)  ��तर�ी कानून �यवसायीले बहसमा उठाएका �� र िज�करलाई त�यय�ु र कानूनी आधारमा 

स�बोधन गन�, 

(झ)  अ�भयोग मागदाबीसँग स�बि�धत कानून र सोसँग स�बि�धत नजीर वा �स�ा�त उ�लेख गर� बहस 

पैरवी गन�। 

  

सजाय �नधा�रणस�ब�धी सनुवुाइमा ग�रने बहस पैरवी 

महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� 

म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ को दफा ११ अनसुार फौजदार� 

कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८ र ९ बमोिजम सजाय �नधा�रणस�ब�धी 

सनुवुाइमा सरकार� व�कलले देहायबमोिजम बहस पैरवी गनु�पद�छः 

(क) कसरुको ग�भीरता, अ�भय�ुको कसरुमा सहभा�गता, �नजको उमेर तथा अव�थासमेतका आधारमा 

�नजलाई हनुपुन� सजायको िज�कर �लने,  

(ख)  कसरुको ग�भीरता घटाउने र बढाउन ेस�ब�धमा मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को भाग १ 

प�र�छेद ४ मा उि�लिखत कुराका अ�त�र� अ�य कुनै कानूनमा �यव�था भए सोसमेत उ�लेख गर� 

कसरुअन�ुपको सजायको िज�कर �लने,  

(ग)  फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को प�र�छेद २ मा उि�लिखत 

कानूनी �यव�थालाई आधार �लने,  

(घ)  सजाय �नधा�रण गदा� सजाय पूव�को ��तवेदन र पी�डत �भाव ��तवेदनमा उि�लिखत कुराह�लाई 

समेत आधार �लने,  

(ङ)  सजाय �नधा�रण स�ब�धमा जार� भएका माग�दश�नलाई समेत आधार �लने।  

 

पनुरावेदन तहमा ग�रने बहस पैरवी 

अ�तरकाल�न आदेश उपरको �नवेदनमा ग�रन े बहस पैरवीः महा�याया�धव�ाको काया�लयले 

२०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा 

कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ को दफा १२ अनसुार अ�तका�ल�न आदेश उपरका �नवेदनको 

सनुवुाइको �ममा बहस पैरवी गदा� देहायमा उि�लिखत कुरा �वचार गर� गनु�पद�छ: 
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(क) नेपाल सरकारको तफ� बाट �नवेदन दायर भएकोमा त�लो तहको अदालतबाट भएको थनुछेक वा 

अ�तरकाल�न आदेश कानून अनकूुल नरहेको हुँदा कै�फयत ��तवेदन माग गन� िज�कर �लन,े  

(ख)  कै�फयत ��तवेदन माग भएप�छ स�बि�धत �म�सलको आधारमा अ�तरकाल�न आदेश बदर गन� 

िज�कर �लने,  

(ग)  जाहेरवाला, ��तवाद� वा अ�भय�ुको तफ� बाट अ�तरकाल�न आदेशउपर �नवेदन पर� सरकार� 

व�कललाई िझकाइएकोमा कै�फयत ��तवेदन र स�बि�धत �म�सलका आधारमा सरकार� प�को 

तफ� बाट िज�कर �लने,  

(घ)  अ�तका�ल�न आदेशउपरको �नवेदनमा बहस गदा� म�ुाको त�य, �ववा�दत आदेशको आधार, �च�लत 

कानूनले गरेका �यव�था एवं सो �वषयमा सव��च अदालतबाट ��तपा�दत गरेको �स�ा�तह�समेतलाई 

आधार �लने।  

 

राय स�लाह माग गन�स�न े

महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� 

म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ को दफा १७ अनसुार सं�हताको 

प�र�छेद २ बमोिजम अनसु�धान अ�धकार�ले कसरुको अनसु�धान गदा� कुनै �वषयमा स�बि�धत सरकार� 

व�कलसँग राय स�लाह माग गन� स�नेछ। य�तो राय स�लाह माग गदा� अनसु�धान अ�धकार�ले राय 

स�लाह माग ग�रएको �वषय �प� �पमा खलुाई स�बि�धत फाइल साथै राखी आ�नो धारणासमेत उ�लेख 

गनु�पन�छ। य�तो राय स�लाह माग भएकोमा स�बि�धत सरकार� व�कलले �ा� फाइल तथा राय स�लाह 

माग भएको �वषय अ�ययन गर� राय स�लाह �दनपुन� वा नपन� कुरा य�कन गनु�पन�छ। अनसु�धान 

अ�धकार�बाट राय स�लाह माग ग�रएको �वषयमा राय स�लाह �दनपुन� भएमा स�बि�धत सरकार� व�कलले 

�च�लत कानूनको अधीनमा रह� उ� �वषयमा राय स�लाह �दनपुन�छ। सरकार� व�कलले राय स�लाह 

�दँदा अनसु�धानको समयमा कुनै �वषयमा थप अनसु�धान गन� वा थप �माण स�लन गन� वा कुनै 

दसी�माण बरामद गन� वा कसैसँग कुनै कुरा ब�ुन आव�यक छ भ� ेलागेमा सोबमोिजम गन� वा गराउन 

�नद�शनसमेत �दन स�नेछ। साथै, राय स�लाह �दँदा राय स�लाह माग ग�रएको �वषय र राय स�लाह ��ट 

उ�लेख गर� काया�लयको प�साथ स�बि�धत फाइल �फता� पठाउनपुन�छ। �दइएको राय स�लाह अ�भलेख 

सरकार� व�कल काया�लयमा रा� नपुन�छ।  

 

राय स�लाह �दनअुिघ �वचार गनु�पन� कुराह� 

महा�याया�धव�ाको काया�लयले २०७५/१२/०३ मा जार� गरेको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� 

म�ुाको वहस पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी �नद�िशका, २०७५ को दफा १८ अनसुार दफा 

१७ बमोिजम राय स�लाह माग गरेकोमा सरकार� व�कलले राय स�लाह �दनअुिघ देहायका कुराह� 

�वचार गनु�पद�छ: 

(क) राय स�लाह माग गन� काया�लय वा अ�धकार� कसरुको अनसु�धान गन� काया�लय वा अ�धकार भए वा 

नभएको,  
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(ख)  अनसु�धान अ�धकार�बाट राय स�लाह माग भए वा नभएको,  

(ग)   राय स�लाह माग ग�रएको �वषय कसरुको अनसु�धानसँग स�बि�धत भए वा नभएको, 

(घ)  राय स�लाह माग ग�रएको �वषयसँग स�बि�धत स�पूण� �ववरण �म�सल कागजात संल�न गर� पठाए 

वा नपठाएको,  

(ङ)  राय स�लाह माग गन� काया�लय वा अ�धकार�ले राय स�लाह माग ग�रएको �वषयमा आ�नो ���कोण 

�दएको वा न�दएको।  
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प�र�छेद-चार 

बाल अदालतको अ�धकार ��ेको �योग र म�ुाको सनुवुाइस�ब�धी �यव�थाह� 

४.१  बाल अदालतको अ�धकार �े�को �योग 

४.२ कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकाको म�ुाको सनुवुाइ  

४.३  बालबा�लकाको म�ुामा गोपनीयता तथा ब�द इजलास  

४.४  कसरुज�य काय�सँग स�बि�धत �माण स�लन  
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प�र�छेद– चार 

बाल अदालतको अ�धकार ��ेको �योग र म�ुाको सनुवुाइस�ब�धी �यव�थाह� 

 

४.१  बाल अदालतको गठन 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३० अनसुार बालबा�लकाले गरेको कसरुज�य काय�को स�ु 

कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा गन� नेपाल सरकारले �याय प�रष�को �सफा�रसमा आव�यक स��यामा बाल 

अदालत गठन गन�स�न े छ। र, �यसर� गठन गरेको सूचना नेपाल राजप�मा �काशन ग�रनकुा साथै 

�य�तो अदालतको �ादेिशक �े�ा�धकार तथा मकुाम सोह� सूचनामा तो�कएबमोिजम हनुे �यव�था ग�रएको 

छ।  

 

बाल अदालत गठन नभएस�मको ला�ग भने बाल अदालतबाट हे�रने कसरुज�य काय�को कारबाह�, सनुवुाइ 

र �कनारा गन� ��येक िज�ला अदालतमा बाल इजलास गठन ग�रने �यव�था रहेको छ। बाल इजलासमा 

िज�ला �यायाधीश, समाजसेवी र बालमनो�व� वा बाल�वशेष� स�हत ३ जना सद�यह� रहने �यव�था 

ग�रएको छ।  

 

बाल अदालतको अ�धकार ��ेको �योग  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३१ तथा बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ 

को �नयम १८ मा बाल अदालतको अ�धकार �े�को बारेमा �यव�था ग�रएको छ। उ� �ावधानअनसुार 

बाल इजलासको अ�धकार �े�को �योग �यायाधीश, समाजसेवी, बालमनो�व� वा बाल�वशेष�ले सामू�हक 

�पमा गन�छन।् तर, बाल इजलासमा समाजसेवी, बालमनो�व� वा बाल�वशेष� उपल�ध नभएको वा अ�य 

कुनै कारणले अनपुि�थत रहेको अव�थामा प�न �यायाधीशले म�ुाको सनुवुाइ, कारबाह� र �कनारा गन� बाधा 

नपन� एवं म�ुाको सनुवुाइ गदा� �यायाधीश, समाजसेवी, बालमनो�व� वा बाल�वशेष�बीच मतै� नभएमा 

कानूनी ��मा �यायाधीशको �नण�य मा�य हनुे �यव�था ग�रएको छ।  

 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ बमोिजम सजाय �नधा�रण गनु�पन� 

अव�थामा �यायाधीशले समाजसेवी, बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को रायसमेतलाई �वचार गर� �नधा�रण गन� 

�यव�था ग�रएको छ। बाल इजलासका ला�ग �नय�ु भएका समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष� 

आफूले सामािजक, मनोसामािजक वा मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदन पेस गरेको बालबा�लका प� रहेको 

म�ुा र �च�लत कानूनबमोिजम हेन� न�म�ने म�ुाको सनुवुाइ ���यामा सहभागी हनु पाउने छैनन।्  

 

म�ुा हेन� अ�धकार 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ४५ अनसुार कुनै कसरुस�ब�धी म�ुाको कारबाह� र 

�कनारा गन� अ�धकार �य�तो कसरु भएको �े�को अदालतलाई हनुेछ। तर नेपाल सरकारले 

कानूनबमोिजम कुनै िज�लामा छु�ै फौजदार� अदालत वा फौजदार� इजलास गठन गर� �य�ता कसरुको 

कारबाह� र �कनारा गन� वा गराउनस�न े�यव�था ग�रएको छ। सोह�बमोिजम बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 
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२०७५ को दफा ३० अनसुार बालबा�लकाले गरेको कसरुज�य काय�को स�ु कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा 

गन� अ�धकार बाल अदालतलाइ� रहने �यव�था ग�रएको छ। सोह� ऐनको दफा ३२ अनसुार कानूनको 

�ववादमा परेका बालबा�लकाको उमेर म�ुाको कारबाह�को �ममा अठार वष� पूरा भए प�न �य�तो म�ुा 

बाल अदालतबाटै कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा गनु�पद�छ भ� े�यव�था ग�रएको छ।  

  

अ�धकार ��े नभएको वा बे�रतको भएमा दरपीठ गनु�पन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ५० अनसुार कुनै अ�भयोगप� वा उजरु�को 

बेहोराबाट �य�तो उजरु�स�ब�धी म�ुाको कारबाह� र �कनारा गन� आ�नो अ�धकार �े� नभएको वा र�त 

नपयुा�ई दता� गन� �याइएको देिखएमा अदालतले सोह� कुरा उ�लेख गर� �य�तो अ�भयोगप� वा उजरु� 

दरपीठ ग�र�दनपुछ�। अ�धकार �े� नभएको कारणले दरपीठ भएको उजरु�को �वषयमा म�ुा गनु�पन� 

अि�तम हद�याद दरपीठ भएको �दनस�म रहेछ भने �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 

�य�तो उजरु� गन� �यि�ले सो �दनबाट बाटोको �याद बाहेक प�� �दन�भ� दता� गन� �याएमा अ�धकार 

�े� भएको अदालतले कानूनबमोिजम दता� ग�र�दनपुन�छ।  

 

अ�धकार ��े र हद�याद स�ब�धमा �नण�य गनु�पन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ५१ अनसुार कुनै म�ुाका स�ब�धमा अ�भय�ुले 

बयान गदा� वा ��तवाद�ले ��तउ�र प� पेस गदा� अदालतको अ�धकार �े� नभएको, वाद�लाई म�ुा दायर 

गन� हकदैया नभएको वा हद�याद नभएको भ� े�� उठाइएमा अदालतले प�हले �य�तो ��का स�ब�धमा 

�नण�य गरेर मा� �य�तो म�ुाको अ�य कारबाह� अगा�ड बढाउनपुद�छ र आ�नो अ�धकार�े��भ� नपन� 

देिखएमा अ�धकार �े� भएको अदालतमा पठाउन आदेश �दनपुद�छ। सो �नण�य उपर �य�तो �नण�य भएको 

�म�तले तीस �दन�भ� पनुरावेदन स�ु ेअदालतमा उजरु गन� स�कनेछ। यस �वषयमा �� पनुरावेदन स�ु े

अदालतमा पनुः उठाउन पाइँदैन। तर, म�ुाको रोहमा हनुे अ�तका�ल�न आदेशका हकमा यो �यव�था लागू 

हुँदैन।  

केह� साव�ज�नक अपराधसँग स�बि�धत म�ुा भए 

ताप�न बालबा�लका मा� वाद� वा ��तवाद� भएको 

म�ुा हेन� अ�धकार बाल अदालत वा बाल 

इजलासलाई मा� हनुे कानूनी �यव�था हुँदा �य�तो 

म�ुा हेन� अ�धकार �मखु िज�ला अ�धकार�लाई 

हुँदैन।  

संवत ्२०६६ सालको �रट नं. ००२५  

म�ुाः ब�द� ��य�ीकरणसरोज राईको हकमा 

अ�धव�ा क�याण के.सी �व�� िज�ला �शासन 

काया�लय, काठमाड�समेत 

आदेश �म�त :२०६६ साल असोज २६ गते 

केह� साव�ज�नक अपराध म�ुामा माग भएको धरौट 

बझुाउन नसकेको आधारमा िज�ला �शासन 

काया�लयले बाल सधुारगृहमा पठाउने आदेश ब�द� 

��य�ीकरणबाट बदर हनुे। �नवेदकह�लाई बाल 

सधुारगृहबाट िझकाई अ�भभावक वा कानून 

संवत ्२०६९ सालको �रट नं. ००२८  

म�ुाः ब�द� ��य�ीकरण �ब�म �यौपाने १, राहलु 

�यौपान े १, र ल�मण ला�दागेसमेतको हकमा 

अ�धव�ा प�ुपराज पौडेल १ �व�� िज�ला �शासन 

काया�लय, काठमाड� र बाल सधुारगृह, सानो�ठमी, 
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�यवसायीको िज�मा लगाउनू।  भ�परु 

आदेश �म�त :२०६९ साल का�त�क १५ गते 

 

४.२ कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकाको म�ुाको सनुवुाइ  

कानूनसँगको �ववादमा परेका बालबा�लकाको म�ुाको सनुवुाइ गन� �वषयमा �यायाधीश बढ� ग�भीर र 

संवेदनशील हनुपुद�छ। खासगर� बालबा�लका संल�न म�ुाको सनुवुाइका चरणह�मा �यायाधीशको 

��याशीलता र स��यता चा�ह�छ। बाल�यायका आधारभतू मा�यता र बालबा�लकाको सव��म �हतलाई 

सँधै �ाथ�मकतामा राखी म�ुाको सनुवुाइ गनु�पन� ह�ुछ। �यायाधीशले म�ुाको कारबाह�का चरणह�मा 

नेपालको सं�वधानमा भएका बालबा�लकासँग स�बि�धत �ावधानह�, रा��य कानून एवं 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ र बाल�यायस�ब�धी अ�य अ�तरा���य कानूनी द�ताबेजका साथै 

�व�भ� देशह�मा �योग ग�रएका असल अ�यासह�को समेत सहारा �लनपुन� ह�ुछ।  

 

बालअ�धकारको अ�तरा���य �व�धशा�मा बालबा�लकाको सव��म �हत (Best Interest of the Child) अ�य 

धेरै �स�ा�तम�ये सबैभ�दा मह�वपूण� �पमा �था�पत �स�ा�त हो। यस �स�ा�तले बालबा�लकाको 

जीवनलाई कुनै प�न �क�समको जोिखमतफ�  धके�लनबुाट रो�नपुन� जनाउँछ। बालबा�लकासँग कुनै प�न 

�यवहार गदा� वा उनीह�का बारेमा कुनै �नण�य �लंदा उनीह�को �वभा�वक �वकास अव�था र 

�वकास�मलाई भौ�तक, मान�सक वा भावना�मक �हसाबले ��तकूलता पैदा गन�स�ने जनुसकैु �भावबाट 

जोगाउने प�रि�थ�तको �नमा�ण नै बालबा�लकाको सव��म �हत हो। 60  बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, 

१९८९ को धारा ३ अनसुार बालबा�लकाको स�ब�धमा ग�रने स�पूण� ��याकलापह�ले उनीह�को 

सव��म �हतलाई �यानमा रा�पुद�छ। बालबा�लकाका हकमा साव�ज�नक, �नजी तथा क�याणकार� 

सं�थाह�, �या�यक र �शास�नक �नकायह� तथा कानून �नमा�ण गन� �नकायका �नण�य एवं कामह� 

बालबा�लकाको सव��म �हतमा हनुपुद�छ। बाल�यायले बालकको �हतमा हनुे हरेक नकारा�मक 

असरह�लाई कसर� �यूनीकरण गन� स�क�छ भ� े बारेमा �वचार प�ु याउनपुद�छ। म�ुाको सनुवुाइ गन� 

�यायाधीशले बालबा�लकाको सधुार, सामािजक�करण र पनु�था�पनालाई सघाउ प�ु याउन के गन� स�क�छ र 

बालबा�लकाका ��त वा उनीह�को �हतको ��तकूल हनुे काय�लाई कसर� कम गन� स�क�छ भ� ेकुरामा 

�वचार गनु�पद�छ।  

 
“The court at the moment of Adjudication and sentencing should balance its decision between 
diversion and various alternatives to confinement and only as a last resort should impose confinement 
to the juvenile, scaling always it's decision from the less to the most burdensome for the juvenile 

keeping as last option the conferment”61 

 

 
60 र�व�� भ�राई, ह�रबहादरु काक�, बालबा�लकाको कानूनी तथा �या�यक संर�ण, प ृ२५। 
61 Justice for children in conflict with the law: A training Manual for Judges and Prosecutors, Afghanistan. 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

188 

 

बालबा�लकाको म�ुामा �यायाधीशले कारबाह� गदा� कसरुको ग�भीरता मा� नहेर� सो कसरु हनुकुो पछा�ड 

रहेका �यि�गत अव�थाह�को प�न �वचार गनु�पद�छ। कसरुदारको सामािजक, पा�रवा�रक, आ�थ�क अव�था 

कसरुदारले पी�डतलाई प�ु याएको ��त तथा अ�य �यि�गत प�रि�थ�तह�लाई म�यनजर राखेर बालकको 

सव��म �हतमा �नण�य गनु�पद�छ।  

 

बेइिज� �नयमावल�, १९८५ को दफा ५ मा "The juvenile justice system shall emphasize the well-

being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in 

proportion to the circumstances of both the offender and the offence." भ�नएको छ।  

 

नेपालको स�दभ�मा कसरुज�य काय�मा संल�न बालबा�लकाको म�ुाको कारबाह� अनसु�धानको ला�ग �याद 

थपबाट स�ु ह�ुछ। सो अव�थामा स�बि�धत �यायाधीशले अनसु�धानका ला�ग �याद थप गनु�पन� हो वा 

होइन? अनसु�धानकै �ममा बाब,ु आमा वा संर�कको िज�मा �दनपुन� हो वा �दन नहनुे के हो? बाबआुमा 

वा संर�कको िज�मामा �दँदा बालबा�लकाको सम� �हत हनुे हो वा होइन �यसको साटो बाल सधुारगहृमा 

पठाउँदा उपय�ु हनुे हो �क भनी बालबा�लकाको सव��म �हतमा �वचार गन� स�नपुद�छ। स�बि�धत 

�यायाधीशले त�काल �न��ल गनु�पन� अक� प� भनेको �ववादमा �याइएको बालबा�लकाको उमेर खलेुको 

छ वा छैन, नखलेुको भए उमेर �नधा�रणका ला�ग आदेश �दने, सजाय �थगन गन� ��तपू�त� �तन� नसकेको 

अव�थामा के गन�लगायतका �वषयमा बालबा�लकाको सव��म �हतको �वचार गनु�पद�छ।  

 

सनुवुाइको स�ब�धमा संवैधा�नक हक 

नेपालको सं�वधानको धारा २० मा �यायस�ब�धी हकअ�तग�त सनुवुाइका स�ब�धमा देहायका हकह� 

स�ुन�त ग�रएको छ : 

 त�काल �च�लत कानूनले सजाय नहनुे कुनै काम गरेबापत कुनै �यि� सजायको भागीदार नहनुे र 

कुनै प�न �यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा �व�मान कानूनमा तो�कएभ�दा बढ� सजाय न�दइने, 

 कुनै अ�भयोग लागेको �यि�लाई �नजले गरेको कसरु �मािणत नभएस�म कसरुदार नमा�नने, 

 कुनै प�न �यि��व�� अदालतमा एकै कसरुमा एक पटकभ�दा बढ� म�ुा चलाइने र सजाय न�दइने, 

 कुनै कसरुको अ�भयोग लागेको �यि�लाई आ�नो�व�� सा�ी हनु बा�य नपा�रने, 

 ��येक �यि�लाई �वत��, �न�प� र स�म अदालत वा �या�यक �नकायबाट �व�छ सनुवुाइको हक 

हनुे, र 

 असमथ� प�लाई कानूनबमोिजम �नःश�ुक कानूनी सहायता पाउने हक हनुे।  

 

सनुवुाइको �सल�सलामा बालबा�लकालाई �ा� अ�धकार 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २६ अनसुार बालबा�लकालाई कसरुज�य काय�को अनसु�धान 

तथा म�ुाको सनुवुाइको �सल�सलामा �च�लत कानून तथा यस ऐनमा अ�य� उि�लिखत अ�धकारका 

अ�त�र� देहायको अ�धकार �ा� हनुेछ : 
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(क) आफू�व�� लागेको आरोप, सो उपरको कारबाह�, �यसमा भएको आदेश वा �नण�यको जानकार� �सधै 

वा प�रवार वा संर�कमाफ� त �ा� गन�, 

(ख)  आफू�व�� लागेको आरोपको ��तर�ाको ला�ग त�काल �नःश�ुक कानूनी सहायता र अ�य 

आव�यक सहयोग �ा� गन�, 

(ग)   स�म �या�यक �नकायबाट म�ुाको कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा गन�, 

(घ)  बाल�याय स�पादनको सबै ���यामा आव�यकतानसुार प�रवार वा संर�कको उपि�थ�त माग गन�, 

(ङ)  बाल अदालतबाट �छटो र �व�छ �याय �ा� गन�, 

(च)  बाल�याय स�पादनको ���यामा गोपनीयताको हक �ा� गन�, 

(छ)  संवैधा�नक वा कानूनी हकको बारेमा जानकार� �ा� गन�, 

(ज)  बालमै�ी वातावरण62मा अनसु�धान, अ�भयोजन तथा सनुवुाइ हनुे, 

(झ) �या�यक ���याका हरेक चरणमा सहभागी हनुे र आ�नो भनाइ �वत�� �पमा �य� गन� अवसर 

�ा� गन�, 

(ञ)  म�ुाको सनुवुाइमा बालबा�लकाले चाहेमा आफूसँगै �नजका बाब,ु आमा वा संर�कलाई सहभागी 

गराउन पाउने, 

(ट)  पी�डत बालबा�लकाको बाब,ु आमा, अ�भभावक वा संर�क नै पीडक भएमा बालबा�लकाले चाहेमा 

पीडकबाट अलग रहन पाउने।  

 

यसका साथै, कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेका बालबा�लकालाई बाल अदालतबाट अ�यथा �नण�य 

नहुँदास�म �नद�ष रहेको मा�नइने र आ�नो�व�� सा�ी हनु कर नलगाइन े�यव�थासमेत ग�रएको छ।  

 

सनुवुाइस�ब�धी �यव�था 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३४ अनसुार बाल अदालतले बालबा�लकाको उमेर र �नजको 

प�रप�वतासमेतलाई �वचार गर� बालमै�ी वातावरणमा म�ुाको सनुवुाइ गनु�पन� र �य�तो सनुवुाइ गदा� 

बालबा�लकालाई सहभागी बनाइ� आ�नो भनाइ �वत���पमा �य� गन� अवसर �दान गनु�पन� �यव�था 

ग�रएको छ।  

 

बालबा�लकाको साथमा उमेर पगुेका �यि�समेत ��तवाद� भएमा 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ११(१) अनसुार कुनै कसरुज�य काय�को 

आरोप लागी अनसु�धान भइरहेका बालबा�लकाको साथमा उ� कसरुमा उमेर पगेुका �यि�समेत ��तवाद� 

भएमा अ�भयोजनकता�ले बालबा�लकाको हकमा बाल अदालतमा अ�भयोगप� दता� गर� उमेर पगेुका 

 
62 “बालमै�ी वातावरण” भ�ाले बालबा�लकाको उमेर, प�रप�वता र मनो�व�ान सहुाउँदो �यवहार स�झनपुद�छ। जसअ�तग�त 

बालबा�लकाले ब�ुन ेभाषाको �योग, �ासर�हत वातावरणको �सज�ना, आमा, बाब ुवा प�रवारको अ�य सद�य वा संर�कको उपि�थ�त, 

बालबा�लकाको वैयि�क आव�यकताको स�बोधन र आव�यकताअनसुार सहजकता�को उपल�धता लगायतको अव�था स�झनपुछ�। 
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�यि�को हकमा �च�लत कानूनबमोिजम �य�तो म�ुाको कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा गन� अ�धकार �े� 

रहेको अदालतमा अ�भयोगप� दता� गनु�पन� �ावधान रहेको छ।  

 

�य�तै, बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ११(२) अनसुार बाल अदालतको 

गठन नहुँदै कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकास�हत उमेर पगेुका �यि�समेत संल�न भई 

�य�तो �यि�लाई समेत ��तवाद� बनाई अ�भयोगप� दता� हनु आएकोमा कसरुज�य काय�को आरोप 

लागेको बालबा�लकाको हकमा बाल इजलासमा र उमेर पगेुका �यि�को हकमा �च�लत कानूनबमोिजम 

उ� म�ुाको कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा गन� अ�धकार�े� रहेको अदालतमा दता� गनु�पन�छ।  

 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ११(३) अनसुार यस �नयमावल� �ार�भ 

हुँदाका बखत िज�ला अदालतमा �वचाराधीन कुन ै म�ुामा बालबा�लकास�हत उमेर पगेुका �यि�समेत 

��तवाद� रहेको भएमा बालबा�लकाको हकमा बाल इजलासबाट र उमेर पगेुका �यि�को हकमा बाल 

इजलास हेन� �यायाधीशको इजलासबाट �य�तो म�ुाको �च�लत कानूनबमोिजम कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा 

गन� बाधा पन� छैन।  

 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ११(४) को �यव�थाअनसुार यो 

�नयमावल� �ार�भ हुँदाका बखत िज�ला अदालत बाहेक अ�य अदालत वा �या�यक �नकायमा स�ु 

कारबाह� र �कनाराको �ममा �वचाराधीन कुनै म�ुामा बालबा�लका स�हत उमेर पगेुका �यि�समेत 

��तवाद� भएमा उमेर पगेुका �यि�को हकमा छु�ै �म�सल खडा गर� सोह� अदालत वा �या�यक 

�नकायबाट र बालबा�लकाको हकमा बाल अदालतमा म�ुा �थाना�तरण गर� म�ुाको कारबाह�, सनुवुाइ र 

�कनारा गनु�पन�छ।  

 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ११(५) मा भ�नएको छ �क, यस 

�नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न िज�ला अदालतको सामा�य इजलास वा अ�य 

�नकायमा स�ु कारबाह� र �कनाराको �ममा �वचाराधीन कुनै म�ुामा बालबा�लका मा� ��तवाद� भएको 

म�ुा बाल अदालतमा �थाना�तरण गर� म�ुाको कारबाह�, सनुवुाइ र �कनारा गन� बाधा परेको मा�नन ेछैन। 

तर, �यसर� म�ुा �थाना�तरण भएकै आधार वा कारणले मा� प�हले भए गरेका कारबाह� अमा�य वा बदर 

भएको मा�नन ेछैन।  

 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम २१ अनसुार बालबा�लकालाई कसरुज�य 

काय�को अनसु�धान तथा म�ुाको सनुवुाइको �सल�सलामा बालबा�लकालाई बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा २६(१) बमोिजम �ा� अ�धकारको काया��वयन हनुेगर� म�ुाको सनुवुाइ गनु�पन� �यव�था 

रहेको छ। यसका साथै, बाल अदालतले म�ुाको सनुवुाइ गदा� आरो�पत बालबा�लकालाई कसरुज�य 

काय�को �कृ�त र �ा� सा�ी �माणका स�ब�धमा जानकार� �दनपुद�छ। सनुवुाइ गदा� बालबा�लकाले 
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आ�नो कुरा रा� चाहेमा एवं सनुवुाइमा उपि�थत पी�डत प�ले कुनै कुरा �य� गन� चाहेमा सोका ला�ग 

मौका �दनपुन� �यव�थासमेत ग�रएको छ।  

 

म�ुा दायर भएप�छ अदालतले कारबाह� �ार�भ गनु�पन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ५२ अनसुार कुनै कसरुका स�ब�धमा अदालतमा 

म�ुा दायर भएप�छ अदालतले �य�तो म�ुाको कारबाह� �ार�भ गनु�पन� �यव�था गरेको छ।  

 

४.३  बालबा�लकाको म�ुामा गोपनीयता तथा ब�द इजलास  

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लका संल�न म�ुाको कारबाह�को ��येक चरणमा गोपनीयता कायम 

गनु�पद�छ। 63  बाल�यायको म�ुय उ�े�य नै बालबा�लकालाई समाजमा पनु�था�पना गनु� रहेकोले म�ुाको 

स�पूण� कारबाह�मा गोपनीयता कायम गर� ब�द इजलासमा गनु� आव�यक छ।64  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ७८ अनसुार कसैले प�न बाल अदालतमा म�ुा �वचाराधीन 

रहेको अव�थामा �य�तो म�ुासँग स�बि�धत बालबा�लकाको प�रचय ख�ुने कुनै प�न �ववरण कुनै छापा वा 

�व�तुीय स� चारमा�यम�ारा �काशन वा �सारण गन�हुँदैन एवं कसैले प�न बालबा�लका�व��को कसरुबाट 

पी�डत बालबा�लकाको प�हचान ख�ुनेगर� कुनै प�न स�ार मा�यममा सूचना वा समाचार स��षेण गनु�हुँदैन 

भ� े�यव�था ग�रएको छ।  

 

यसका साथै, �हर�, सरकार� व�कल वा बाल अदालतले बालबा�लका�व��को कसरुबाट पी�डत 

बालबा�लकाको वा�त�वक नाम र प�हचान नख�ुने गर� अ�भलेख रा� े�यव�था �मलाउनपुन�छ। अनसु�धान 

अ�धकार�, सरकार� व�कल तथा बाल अदालतले कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकाको प�हचान 

गो�य रा�पुन�छ। �य�तो आरोपसँग स�बि�धत कागजातको ��त�ल�प स�बि�धत �हर� तथा सरकार� व�कल 

काया�लय, बाल अदालत, स�बि�धत बालबा�लका, �नजका प�रवारका सद�य, संर�क, स�बि�धत कानून 

�यवसायी र के���य तथा िज�ला बाल�याय स�म�त बाहेक अ�लाई �दइने छैन।  

 

ब�द इजलासको �यव�था 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ दफा १२९ अनसुार अदालतले म�ुाको पपु�� गदा� खुला इजलासमा 

गनु�पन� �यव�था भए प�न जाससुी, मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार, यौनज�य कसरु, बालबा�लका अ�भय�ु 

वा पी�डत भएको म�ुा, म�हला�व��को �हंसा, जबज��ती करणी, हाडनाता करणी वा प�तप�ीबीच चलेको म�ुा 

वा अदालतले ब�द इजलासमा सनुवुाइ गन� उिचत देखी आदेश गरेको अ�य म�ुाको पपु�� ब�द इजलासमा 

हनुस�न ेछ। �य�तो इजलासमा अदालतले �य�तो म�ुासँग स�बि�धत प�, स�बि�धत कानून �यवसायी, 

 
63  नेपालको सं�वधानमा गोपनीयताको हकलाइ� मौ�लक हकको �पमा �यव�था गर� कुन ैप�न �यि�को जीउ, आवास, स�पि�, 

�लखत, त�या�, प�ाचार र च�र�स�ब�धी �वषयको गोपनीयता कानूनबमोिजम बाहेक अन�त��य हनु े�यव�था ग�रएको छ। 
64  गोपनीयता र ब�द इजलासबारे �व�ततृ जानकार�को ला�ग प�र�छेद ६.३ हेनु�हनु अनरुोध छ।  
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अदालतका कम�चार� र अदालतले आव�यक देखेका अ�य �यि� बाहेक अ�लाई �वेश �नषेध गन� स�न े

�यव�था ग�रएको छ।  

 

यसै कुरालाइ� कसरुज�य काय�को आरोप लागेको बालबा�लका उपरको म�ुाको सनुवुाइ तथा कारबाह�को 

स�दभ�मा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३५ मा �य�तो म�ुाको सनुवुाइ तथा कारबाह� बाल 

अदालतले अ�यथा आदेश �दएकोमा बाहेक ब�द इजलासमा ग�रनेछ, भ�नएको छ। ब�द इजलासमा 

म�ुाको सनुवुाइ तथा कारबाह� हुँदा स�बि�धत बालबा�लका, �नजका प�रवारका सद�य वा संर�क, पी�डत, 

सरकार� व�कल, स�बि�धत कानून �यवसायी र बाल अदालतले अनमु�त �दएका �यि� मा� �वेश गन� स�नेछन।्  

 

सोह� �यव�थालाइ� बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ �नयम २० मा �व�ततृीकरण 

ग�रएको छ। यसअनसुार कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेको बालबा�लकाको म�ुामा ब�द इजलासमा 

सनुवुाइ गदा� बालबा�लकासँगै �नजको बाब,ु आमा, प�रवारको सद�य, संर�क वा �नजको कानून �यवसायी, 

सरकार� व�कल, म�ुाको पी�डत प� र �नजको कानून �यवसायी तथा अदालतले अनमु�त �दएका �यि�लाई 

मा� �वेश अनमु�त �दइने �यव�था ग�रएको छ। बालबा�लकालाई सोधपछु गदा� बाल अदालतको छु�ै 

कोठामा �ामेरा जडान गर� बालबा�लकालाई सोह� कोठामा सोधपछु गर� �यसर� सो�धएको कुरा 

इजलासको पदा� (ि��न) मा देिखने �यव�था गन� स�कने, सोधपछु गन� बालमनो�व� वा बालबा�लकासँग 

सहज�पमा स�ार-संवाद गन�स�ने �यि�लाई बाल अदालतले तो�न स�ने र यसर� �यि� तो�दा उपल�ध 

भएस�म बाल�यायस�ब�धी ताल�म �ा� �यि�लाई तो�नपुन� �यव�था रहेको छ। सोधपछु गदा� 

बालबा�लकासँगै �नजको बाब,ु आमा, संर�क वा कानून �यवसायी ब�नस�न े�यव�था ग�रएको छ।  

 

४.४ कसरुज�य काय�सँग स�बि�धत �माण स�लन  

कुनै प�न आपरा�धक घटनाको स�ब�धमा सो घटनाको ���या, िज�मेवार प� र उ�े�यसमेतको स�यता 

प�ा लगाउन ुअपराधको अनसु�धान हो। यसको उ�े�य घ�टत वा घ�न लागेको अपराधसँग स�बि�धत 

सबदु �माण स�लन गर� अपराधमा संल�न �यि� प�ा लगाई �नजउपर कानूनी कारबाह� गराउन ुहो। 

बालबा�लका संल�न रहेको कसरुज�य काय�मा अनसु�धान गनु�को उ�े�य बालबा�लकाले गरेको कसरुज�य 

काय�को कारण, सो कसरुज�य काय�का स�ब�धमा �माण स�लन गनु�, �य�ता �माणका आधारमा 

बालबा�लकाउपर अ�भयोजन गराई �च�लत कानूनको काया��वयन गराउन ु हो। बालबा�लकाले गरेको 

कसरुज�य काय�को अनसु�धान ���या वय�कले गरेको अपराधको भ�दा फरक हनुे बाल�याय�णाल�को 

अवधारणालाई आ�मसात ग�रएको छ। नेपालको स�दभ�मा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले केह� 

फरक ���याको �यव�था गरेको छ।  

�माण ब�ुने 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ �नयम २२ अनसुार बालबा�लका�व�� लगाइएको 

अ�भयोग ख�डन गन� �माण आफूसँग भएमा �य�तो �माण बझुी पाउनको ला�ग बाल अदालतसम� 

जोसकैुले �नवेदन �दनस�ने �यव�था रहेको छ। य�तो �नवेदनअनसुार �माण पेस गन� बाल अदालतले 
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अनमु�त �दनस�ने �यव�था ग�रएको पाइ�छ। बालबा�लका�व�� अ�भयोगप� दायर गदा� सामािजक, 

मनोसामािजक वा मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदन संल�न गरेको नदेिखएमा बाल अदालतले �य�तो 

��तवेदन तयार गर� पेस गन� �य�तो सेवा �दान गन� �यि� वा बालबा�लकाको हक�हत संर�ण गन� 

�च�लत कानूनबमोिजम ग�ठत स�सं�थालाई आदेश �दनस�ने र �य�तो ��तवेदन बझुाउन ु त�सं�थाको 

कत��य हनुे �यव�था रहेको छ।  

 

�माण पेस गनु�पन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ९९ अनसुार वाद�ले उजरु�मा, अ�भय�ुले बयानमा र 

��तवाद�ले ��तउ�रप�मा आ�ना सबै सा�ी, �लखत र दसी �माण खलुाउनपुन� �यव�था रहेको छ। 

खलुाएको �लखत वा दसी �माणको �कृ�तबाट आफूसँग रहनपुन� वा आफूले �ा� गन�स�ने �लखत वा दसी 

�माण वाद�ले उजरु�का साथ, ��तवाद�ले ��तउ�र प�का साथ र अ�भय�ुले बयान गदा�का बखत पेस 

गनु�पद�छ।  

 

�वशेष�लाई ब�ुन स�कने 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०२ मा ‘नेपाल सरकार वाद� भएको‘ जघ�य वा 

ग�भीर कसरुस�ब�धी कुनै म�ुामा �वशेष� राय �य� गन� �वशेष�को म�ृय ुभएमा वा �नज लामो अव�ध 

�वदेशमा बसी नेपाल आउन नस�ने भएमा वा अ�य कारणले �नजलाई ब�ुन अस�भव भएमा �य�तो 

�वशेष� सा�ीसरहको वा सोभ�दा मा�थको समान �वषयको �वशेष�बाट �वशेष� राय �लन स�कनेछ, भ�े 

�यव�था रहेको छ।  

 

स� े�कत�मा बयान गराउनपुन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०४ अनसुार �माण ब�ुन तो�कएको ता�रखमा 

वाद�ले पेस गरेको �माणको कागज ��तवाद�लाई र ��तवाद�ले पेस गरेको �माणको कागज वाद�लाई 

स�लै देखाई सनुाई �नजले �य�तो कागजलाई स�े, �कत� वा जालसाजी नामाकरण गरेमा अदालतले सोह� 

बेहोराको बयान गराई अ�भलेख गनु�पन�छ। �माण देखाउँदा वा सनुाउँदा त�काल स�े, क�त� वा जालसाजी 

छु�ाउन नस�ने भई कुनै प�ले �याद माग गरेमा अदालतले तीन �दनस�मको �याद �दनपुन�छ। म�ुाको 

प� बाहेक अ�को सह�छाप परेको कागज पेस भएमा त�काल स�े, �कत� वा जालसाजी छु� याई नामाकरण 

गन� नस�ने भई म�ुाका कुनै प�ले �याद मागेमा �माणस�हत स�े, �कत� वा जालसाजीमा बयान गन� प�� 

�दनस�मको �याद �दन स�कनेछ। सो �याद�भ� बयान गन� �यि�ले स�े, �कत� वा जालसाजी जे नामाकरण 

गद�छ, अदालतले सोह�अन�ुप बयान गराई अ�भलेख गनु�पन�छ।  

 

बयान गराउँदा कुनै प�ले �य�तो �लखत �कत� वा जालसाजी हो भ� ेबयान गरेमा अदालतले सो �दन 

म�ुाका सबै प�ह� हािजर रहेको भए �नजह�को सोह� �दन र कुनै प� हािजर नरहेको भए �य�तो 

प�को हकमा �यसप�छ हािजर भएकै �दन बयान गराउनपुन�छ। वा�रस वा कानून �यवसायी ता�रखमा 

रहेको म�ुामा स�बि�धत प�लाई नै िझकाउन ुआव�यक देिखएमा अदालतले �य�तो प�लाई िझकाई 
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�नजको बयान गराउनपुन�छ। �माणको कागज देखाउँदा वा सनुाउँदा स�बि�धत प�ले स�े, क�त� वा 

जालसाजी छु� याउन नस�न ेभएमा अदालतले �य�तो �माणको कागज जाँच गन� स�बि�धत �वशेष�सम� 

पठाउन स�नेछ।  

 

क�त� वा जालसाजी भ�नएको �लखत �म�सल साथ रा�पुन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०५ अनसुार एउटा प�ले पेस गरेको �लखत अक� 

प�लाई देखाउँदा �यसलाई �नजले क�त� वा जालसाजी �लखत नामाकरण गरेमा �य�तो �लखतको पीठमा 

दवु ैप�को सह�छाप गन� लगाई स�बि�धत कम�चार�को ह�ता�र र अदालतको छापसमेत लगाई �सलब�द� 

गर� �म�सल साथ सरुि�त रा�पुन�छ र सह�छाप गन� ठाउँ नभएमा छु�ै कागज जोडी जोन�मा समेत 

सह�छाप गर� मचु�ुका गर� रा�पुन�छ।  

 

�माण ब�ुन ता�रख तो�न े

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १२५ अनसुार देहायको अव�थामा अदालतले य�कन 

भएको ठहर गनु�पन� कुराह�समेत खलुाई आदेश पचा� खडा गर� �माण ब�ुने ता�रख गनु�पन� �यव�था 

ग�रएको छः 

(क) अ�भय�ुले बयान गन� इ�कार गरेमा, 

(ख) ��तवाद�ले ��तउ�रप� दािखल नगरेमा, 

(ग) अ�भय�ु वा ��तवाद�ले आफू उपरको अ�भयोग वा दाबी पूरै वा आंिशक �पमा इ�कार गर� बयान 

गरेमा वा ��तउ�र �दएमा, 

(घ) �माण ब�ुने आदेश पचा� खडा गरेमा, 

(ङ) अदालतले उपय�ु ठहया�एको अ�य अव�थामा।  

 

�माण ब�ुने ता�रख तो�दा अदालतले सा�ीह� उपि�थत हनु र �माणका �लखत तथा व�तहु� पेस 

हनुस�ने समयको अनमुान गर� स�भव भएस�म चाँडो �माण स�लन हनुस�ने गर� तो�नपुन�छ।  

 

कुनै म�ुाको वाद� प�ले मलुक� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १२३ को उपदफा (२) 

बमोिजम थप सबूद �माण पेस गन�को ला�ग समय माग गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोिजम ता�रख 

तो�दा सामा�यतया म�ुा दायर भएको दईु म�हना�भ� �माण ब�ुन े ता�रख तो�नपुन�छ। �माण ब�ुनको 

ला�ग ता�रख तो�न ेआदेश गदा� म�ुामा ब�ुनपुन� सबै �माणह� स�भव भएस�म एकै पटक ब�ुने आदेश 

गर� ता�रख तो�नपुन�छ। ता�रख तो�न ेआदेश गरेप�छ म�ुाका स�बि�धत प�ले आफूले पेस गनु�पन� �माण 

वा उपि�थत गराउनपुन� सा�ी अदालतमा तो�कएको ता�रखका �दन पेस वा उपि�थत गराउनपुन�छ।  

 

�माण ब�ुने �म 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १२७ अनसुार �माण ब�ुन तो�कएको ता�रखको 

�दन अदालतले अ�यथा आदेश �दएकोमा बाहेक �माणस�ब�धी कानूनको अधीनमा रह� प�हले वाद�को र 
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�यसप�छ ��तवाद�को सा�ी �माण बझुनपुन�छ। कुनै प��ारा ��ततु ग�रएको कुनै �माण वा कुनै सा�ीले 

बकेको कुनै कुरा �माणमा नला�ने वा �माणको �पमा �लन नहनुे वा असा�द�भ�क �वषय भनी अक� प�ले 

त�काल कुनै आपि� जनाएमा �य�तो आपि� मना�सब हो वा होइन भनी �यायाधीशले त�काल �नण�य 

�दनपुन�छ। अदालतले म�ुासँग अस�ब� �माण पेस गन� कुनै प�लाई अनमु�त �दने छैन।  

 

४.५ कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको बयान  

अ�भय�ुलाई अ�भयोग सनुाउनपुन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १२१ अनसुार अ�भय�ु अदालतमा उपि�थत 

भएप�छ अदालतले अ�भय�ु उपर लगाइएको अ�भयोग, त�स�ब�धी त�यस�हतको �ववरण र अ�भयोग 

�मािणत गन� उजरुवालाले पेस गरेको �माण तथा अ�भयोग �मािणत भएमा हनुस�ने सजाय �प� �पमा 

स�झाइबझुाई अ�भयोगप�मा �लएको मागदाबी पढेर सनुाउनपुन�छ। अ�भयोग तथा सो अ�भयोगमा हनुस�ने 

सजायका स�ब�धमा स�झाउँदा बझुाउँदा कुन आरोप कुन-कुन सबदु, �माण वा �लखतमा आधा�रत छ 

�य�तो अ�भयोगमा हनुस�ने सजायसमेत खलुाई अ�भय�ुले �य�ता सबदु, �माण वा �लखत हेन� वा �यसको 

��त�ल�प �लन चाहेमा �नजलाई �यसको मौका �दनपुन�छ।  

 

अ�भय�ुको बयान गराउनपुन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १२२ अनसुार अ�भय�ुलाई अ�भयोग तथा �य�तो 

अ�भयोगमा हनुस�ने सजाय सनुाइसकेप�छ अदालतले �य�तो अ�भयोग उपर �नजको के भनाइ छ सोधी 

�नजको बयान अ�भलेख गनु�पन�छ। अदालतमा उपि�थत भइसकेको अ�भय�ुसँग बयान �लन ुअगा�ड न ै

�नजले कुनै कानून �यवसायीसँग स�लाह �लन चाहेमा �नजलाई �यसको मौका �दनपुन�छ। बयान अ�भलेख 

गनु�भ�दा अगा�ड नै अदालतले अ�भय�ुलाई �नजले आ�नो�व�� बयान �दन कर नला�ने कुरा जानकार� 

गराई �नजले �दएको बयान �नजको �व�� �माण ला�नस�छ भनी जानकार� गराउनपुन�छ। सो बेहोरा 

जानकार� गराउँदा सरकार� व�कलबाट �नज�व��को सजायमा छुट हनु ��ताव ग�रएको रहेछ भने �य�तो 

कुरा र �यसस�ब�धी �च�लत कानूनको �यव�थासमेत जानकार� गराउनपुन�छ।  

 

अ�भय�ुको बयान अ�भलेख गदा� ��येक �� र �यसको जवाफ दवु ैलेखब� गनु�पन�छ र ��य-��य संवाद 

(�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त बयान �लएको भए �यसको अ�भलेखसमेत रा�पुन�छ। बयान अ�भलेख 

भइसकेप�छ �य�तो अ�भलेखमा अ�भय�ुको सह�छाप गराई �यायाधीशले प�न आ�नो सह�छाप गनु�पन�छ। 

तर, ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त बयान �लएकोमा �यायाधीशले �य�तो कुरा �मािणत गर� 

रा�पुन�छ। बयान गराउँदा अ�भय�ुसँग ब�ुनपुन� कुनै कुरा छुट हनु गएमा अदालतले �य�तो अ�भय�ुलाई 

उपि�थत गराउन लगाई �नजसँग छुट कुराको त�त�बा बयान �लन स�नेछ।  

 

४.६ सा�ीको उपि�थ�त र पर��ण  

��येक म�ुामा को-कसले �माण पेस गन� वा कसमा �माणको भार �न�हत रहने भ� े�माण कानूनलगायत 

�च�लत अ�य कानूनबाट �यवि�थत ग�रएको ह�ुछ। य�तो �माणको ��त�ुतको �वषय �माणका भारसँग 
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स�बि�धत रहेको ह�ुछ। कुनै त�यबारे अदालतलाई �व�ास �दलाउने अ�भभारा कुन प� उपर ह�ुछ भ� े

�नधा�रण गन� कुरालाई �माणको भार भ�न�छ। अथा�त, अदालतमा �माण पेस गन� वा �माण�ारा प�ु� 

गराउने अ�भभारा नै �माणको भार हो।  

 

जसले जे कुरा भ�छ उसैले सो कुरा प�ु� गनु�पन� �माण कानूनको �स�ा�त रहेको छ। म�ुा हेन� 

अ�धकार�सम� प�ु याउनपुन� �माणको भार र �माण ��त�ुतका ���याह� मलुकुको �च�लत कानूनमा 

�यव�था ग�रएको ह�ुछ। 65  �माण पेस गनु�पन� अ�भभारा वा दा�य�व भएका म�ुाको प�ले म�ुा हेन� 

अ�धकार�सम� �माण पेस गनु�पन� ह�ुछ। यस �ममा प�ले आ�ना सा�ी अदालतसम� उपि�थत 

गराउनपुन� ह�ुछ। सा�ीलाई अदालतमा उपि�थत गराउने यो िज�मा सरकारवाद� सा�ीका हकमा सरकार� 

प�को नै ह�ुछ।  

 

म�ुामा सा�ी पर��णको औिच�य, आव�यकता र मह�व 

�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ अनसुार सा�ीको भनाइलाई अदालतले तबस�म �माणमा �लँदैन 

जबस�म उसले अदालतसम� उपि�थत भई आ�नो पूव� भनाइलाई समथ�न गद�न। �यसैले वाद� प�ले 

अनसु�धानका �ममा कागज गरेका �यि�ह� अदालतमा उपि�थत गराई �नजह�को मौकाको कथन पनुः 

अदालतमा प�ु� नगराएमा सो प�हले गरेको कागजको बेहोरा �माण �ा� हुँदैन र अ�भयोजनले सफलता 

नपाउन े ह�ुछ। सह� �याय�न�पणमा सह� र स�य �माणको सवा��धक मह�वपूण� भ�ूमका ह�ुछ। कुन ै

�ववाद वा घटनाका स�ब�धमा सा�ीले सह� र स�य कुरा बताओस ्भ� ेसा�ी पर��णको अभी� ह�ुछ। 

सोधपछु, िजरह र पनु:सोधपछु ज�ता अदालतमा हनुे सा�ी पर��णका चरणबाट सह� त�य �ा� भइ� 

�याय�न�पण गन�, कसरुदारले कसरु गरे वा नगरेको कुरा प�ा लगाउन र वा�त�वक कसरुदारलाई सजाय 

र �नद�ष �यि�लाई सफाइ �दने काय�मा सा�ी पर��ण ज�र� ह�ुछ।  

 

अ�भयोगप�मा सा�ी उ�लेख गदा� �यान �दनपुन� कुरा 

आ�ना सा�ी �माणह� �प�टसँग उ�लेख गन� र ��ततु गन� दा�य�व वाद� प�को ह�ुछ। सा�ीह�को 

उ�लेखन सह� �क�समले हनु नसकेमा उनीह�लाइ� बकप�मा उपि�थत गराउने कुरामा सम�या पन� 

स�छ। अ�भयोगप�का साथ पेस ग�रने सबदु�माणह� सा�ी, भौ�तक चीज व�तहु�, दसी�माणह� र 

�लखत �माणह� जे-ज�तो छन,् �तनको ��ट फेह�र�त प�न अ�भयोगप�मा खलुाउनपुद�छ। अ�हले 

अ�भयोगप�मा सा�ीह�को नाम वा आ�ना तफ� का �माण�व�प रहेका �यि�ह�को नाम उ�लेख नगर� 

गो�ारा �पमा व�तिु�थ�तका मा�नस वा बिुझएका �यि�ह� भ� ेअ�यास देिख�छ।  

 

 
65 नेपालमा �माणको ��त�ुतसँग स�बि�धत कानूनह�मा �माण ऐन, २०३१, फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४, देवानी काय��व�ध 

सं�हता, २०७४, फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५, देवानी काय��व�ध �नयमावल�,२०७५, कसूरको अनसु�धानस�ब�धी 

�नयमावल�,२०७५, अपराध पी�डत संर�ण ऐन, २०७५, संि�� काय��व�ध ऐन, २०२८ र �वशेष अदालत ऐन, २०५९ आ�द, 

पद�छन।् 
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अ�भयोगप�मा दाबी �लंदा अ�भयोगप�को सा�ी �माण महलमा को-को सा�ी �माण हनु ् र क-कसलाई 

ब�ुनपुन� हो �प� लेखेमा प�छ अदालतले सोह� महल हेरेर ब�ुनेगद�छ र यसबाट मह�वपूण� सा�ी �माण 

छु�न पाउँदैनन।् मह�वपूण� सा�ी �माण ब�ुन छु�न गएमा कसरु �था�पत गन� क�ठन हनु स�छ। 

आ�नो प�मा कुरा नभनेको �यि� वाद� प�को सा�ीको �पमा उ�लेखन नहनुे कुरा प�न स�ुनि�त 

ह�ुछ। अ�भयोगप�मा सा�ीको उ�लेखन गदा� देहायका कुरामा �यान �दन ुआव�यक ह�ुछः 

 सा�ी गवाहको पूरा नाम, थर, वतन उ�लेख गनु�पछ�।  

 दे� ेसा�ी (Eye Witness) लाई छुटाउनहुुँदैन।  

 अ�भयोगलाई प�ु� नगन� बेहोरा लेखाउन ेसा�ीलाई उ�लेख गनु�हुँदैन।  

 बरामद दसी �माण सनाखत (Identify) गराई दसी �माण �सल�सलेबार ��ततु गनु�पछ�।  

 भौ�तक सबदु पर��ण ग�रएको �वशेष�को राय भए �वशेष� सा�ीको उ�लेख गनु�पछ�।  

 �याद थपको �ममा अदालतमा ��ततु भइसकेका कागजात िझ�न (Document Screening) हुँदैन, सबै 

��ततु गनु�पछ�। तर, �य�ता �यि� वाद� प�को सा�ीको �पमा उ�लेख भने गनु�हुँदैन।  

 

सा�ीको स�ब�धमा �व�मान कानूनी �यव�था 

सा�ी उपि�थत गराउनपुन�ः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ �नयम २३ अनसुार 

बालबा�लकाले आ�नो तफ� बाट आफ�  सा�ी उपि�थत गराउनको ला�ग �नवेदन �दएमा बाल अदालतले 

�य�तो सा�ी उपि�थत गराउन अनमु�त �दन स�नेछ। वाद� ��तवाद�मा लेिखएका सा�ीह�लाई अ�ाले 

तोकेको तार�खमा म�ुाका प�ह� आफ� ले उपि�थत गराउनपुन� ह�ुछ।66  

 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा १०१ अनसुार अदालतमा दायर भएका म�ुाका सा�ी 

अदालतले तोकेको �दन स�बि�धत प�ले उपि�थत गराउनपुन�छ। कुनै खास म�ुामा �य�तो म�ुा दायर 

गदा�कै बखत ��तवाद�ह� उपि�थत भएमा वाद�, ��तवाद� वा दवु ै प�ले म�ुा दायर गदा�कै बखत आ-

आ�नो सा�ी �माणह� अदालतमा पेस गन�स�ने छन।् सा�ी पेस गदा� अनसूुची-१ र अनसूुची-२ 

अ�तग�तका कसरुस�ब�धी म�ुाका सरकार� प�को सा�ीलाई स�बि�धत अनसु�धान अ�धकार� वा �नजको 

काया�लयले सरकार� व�कल काया�लयमाफ� त उपि�थत गराउनपुन�छ। सा�ी ब�ुन तोकेको ता�रखका �दन 

उपि�थत नहनुे सा�ीलाई वातेल ग�र�दनपुछ�। तर, काबू बा�हरको प�रि�थ�त पर� उपि�थत हनु नसकेकोमा 

प�ले सोह� बेहोरा खलुाई �नवेदन �दएमा अदालतले �य�तो सा�ी ब�ुने अक� ता�रख तो�न स�नेछ।  

 

कुनै कसरुस�ब�धी म�ुामा सबै ��तवाद�ह� उपि�थत नभएको कारण सा�ी पर��णको ���या स�ु 

नभएकोमा कुनै प�ले आफूले �दएको सा�ी त�काल उपि�थत नगराएमा प�छ उपि�थत गराउन नस�कने 

कारण देखाई �य�ता सा�ीह� त�कालै उपि�थत गराई बकप� गराउन अनरुोध गन� स�नेछ। सोबमोिजम 

अनरुोध भएकोमा र �य�तो कारण मना�सब भएमा अदालतले सोको कारण खलुाई �य�तो सा�ीको त�कालै 

 
66 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०१ को उपदफा (१), मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ 

को �नयम ५३ को उप�नयम(१), मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १७९ को उपदफा (१)। 
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बकप� गराउन स�नेछ। सा�ीले गरेको बकप�मा उपि�थत भएस�मका म�ुाका प� �वप�लाई िजरह 

गन� �दनपुन�छ र �य�तो अव�था रहेनछ भने �य�तो बकप�को बेहोराको हकमा प�छ उपि�थत प�ले 

ख�डन गन� स�नेछ।  

 

तो�कएको �दन सा�ी ब�ुनपुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०६ अनसुार 

अदालतले सा�ी ब�ुन तो�कएको ता�रखको �दन उपि�थत भएस�मको सबै सा�ीह�को बकप� 

गराउनपुन�छ र �यस �दन उपि�थत सबै सा�ीह�को बकप� गराउन समय अभावको कारणले न�याएमा 

मा� �यसप�छ अदालत ख�ुने अक� �दन बकप� गराउनपुन�छ। बकप� गन� उपि�थत भएको सा�ीले 

बकप� गनु�अिघ �नजले स�य कुरा मा� �य� गन� उ�ोषण गर� सोह� सं�हताको अनसूुची–३७ बमोिजमको 

ढाँचामा अ�ले स�ुेगर� शपथ �लनपुन�छ र �य�तो शपथ स�बि�धत �म�सलमा संल�न गनु�पन�छ। सा�ीले 

गरेको बकप� अनसूुची–३८ बमोिजमको ढाँचामा अ�भलेख गनु�पन�छ।  

ब�दसवाल�ारा सा�ी ब�ुन स�कनेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा १०७ अनसुार 

म�ुा दायर रहेको अदालतको अ�धकार �े� भएको इलाकाभ�दा बा�हर रहेबसेको वा कुनै कारणले 

अदालतमा उपि�थत हनु नस�ने तर नबझुी नहनुे सा�ीलाई म�ुाको ग�भीरता हेर� ब�दसवाल�ारा ब�ुनपुन� 

भएमा अदालतले �यसको सूचना म�ुाका प�ह�लाई �दनपुन�छ।  

 

म�ुाको कुनै प�ले चाहेमा ब�दसवालमा आफूले सा�ीसँग सो�न चाहेका ��ह� समावेश ग�रयोस ्भनी 

कारण खलुाई अदालतमा �नवेदन �दन स�नेछ। कुनै �नवेदन परेमा र अदालतले �य�तो �� �य�तो 

ब�दसवालमा समावेश हनु ु मना�सब ठानेमा �य�तो ��समेत �य�तो ब�दसवालमा समावेश गन� आदेश 

�दनेछ र सोह�बमोिजम ब�द सवालको ��ह� तयार ग�रनेछ।  

 

ब�दसवाल�ारा सा�ी ब�ुदा म�ुाको कुनै प�ले चाहेमा ब�दसवाल पठाइएको अदालतमा उपि�थत भइ� 

�माणस�ब�धी �च�लत कानूनबमोिजम सा�ी पर��ण, िजरह वा पनुः सोधपछु गन� स�नेछ। ब�द 

सवालको ढाँचा सं�हताको अनसूुची -३९ मा उ�लेख भएबमोिजम हनुेछ।  

 

बकप� इजलासमा गराउनपुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०८ अनसुार 

सा�ीको बकप� गराउँदा �यायाधीशको इजलासमा गनु�पन�छ। तर, शार��रक असमथ�ताले गदा� अदालतमा 

उपि�थत हनु नस�ने सा�ीको बकप� गराउनपुदा� �य�तो सा�ी रहेबसेको ठाउँमा �यायाधीश आफ�  गई वा 

आ�नो मातहतको अ�धकृत कम�चार� खटाई बकप� गराउन लगाउन स�कनेछ। बकप� गराउँदा म�ुाका 

स�बि�धत प�ह�लाई �य�तो कुराको सूचना �दई पर��ण गन� मौकासमेत �दनपुन�छ।  

 

��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त सा�ी ब�ुन स�कनेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा १०९ अनसुार ब�ुनपुन� सा�ी शार��रक �पमा अश� वा बालबा�लका भएको वा 

सरु�ाको कारणले गदा� �नजलाई अदालतमा उपि�थत गराउन नस�कने भएमा स�बि�धत प�ले सोह� बेहोरा 

खोल� ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त �य�तो सा�ी ब�ुनको ला�ग अदालतमा �नवेदन �दन 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

199 

 

स�नेछ। कुनै खास �कृ�तको सा�ीको पर��ण ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त गराउन 

अदालतले आदेश गरेमा सोह�बमोिजम सा�ी पर��ण गनु�पन�छ। सोबमोिजमको �नवेदन परेमा र �नवेदनमा 

उि�लिखत कारण मना�सब देिखएमा अदालतले आदेश �दएमा यस सं�हतामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको 

भए ताप�न अदालतले �य�तो सा�ी ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त ब�ुन स�नेछ। ��य-

��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) गदा� अदालतको अनमु�त �लई म�ुाको स�बि�धत प� �य�तो संवाद 

�थलमा उपि�थत भई सोधपछु, िजरह वा पनुःसोधपछु गन� स�नेछ। सा�ी ब�ुदा �य�तो सा�ीले �य� 

गरेको कुरा अ�भलेख हनुे �यव�था गनु�पन�छ र अदालतले ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) को 

अ�भलेख रा�पुन�छ। ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त सा�ी बझेुको अ�भलेख अनसूुची-४० 

बमोिजमको ढाँचामा रा�पुन�छ।  

 

सा�ीको �यवहार, मखुाकृ�त इ�या�द �टपोट गन� स�कनेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को 

दफा ११० अनसुार �यायाधीशले कुनै सा�ीलाई बकप� गराउँदा �नजको �यवहार र मखुाकृ�त के-क�तो 

�थयो, �नजसँग सो�धएको ��ह�को जवाफ �दँदा �नज उ�ेिजत भएको, हडबडाएको वा डराएको �थयो वा 

�थएन, �नजको मखुाकृ�तबाट �नजले �दएको जवाफ साँचो वा झटुो के-क�तो झ�क��यो, लगायत र अ�य 

आव�यक कुराको स�ब�धमा आफूलाई लागेको कुराह�को �टपोट बनाउन स�नेछ। बनाइएको �टपोटमा 

�यायाधीशले सह�छाप गर� �म�सल संल�न रा�पुन�छ। सा�ीको बकप�लाई �माणको �पमा मू�या�न 

गदा� �टपोटलाई आधार �लन स�कनेछ।  

 

एक पटक बिुझसकेको सा�ी फे�र ब�ुन नहनुेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा 

१११ अनसुार एक पटक बकप� ग�रसकेको सा�ीबाट पनुः कुनै कुरा ब�ुन स�कने छैन। तर, �य�तो 

सा�ीबाट नबझुी नहनु ेकुनै कुरा छु�न गई �यायाधीशले कारण खलुाई आदेश गरेमा पनुः समा�ान जार� 

गर� �नजलाई ब�ुन स�कनेछ।  

 

नबझुी नहनुे सा�ीलाई समा�ान वा प�ाउ पजु� जार� गन� स�कनेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४ को दफा ११२ अनसुार �माण पर��णको ला�ग अदालतले तोकेको �दन उपि�थत नभएको तर 

म�ुाको ग�भीरता हेर� नबझुी नहनुे नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� म�ुासँग स�बि�धत सा�ीलाई 

उपि�थत गराउन वा कुनै �लखत वा दसी�माण दािखला गराउन समा�ान जार� होस ्भनी कारण खलुाई 

म�ुाको प�ले �नवेदन �दन स�नेछ। सोबमोिजमको �नवेदन परेमा र �य�तो �नवेदनको बेहोरा मना�सब भई 

�य�तो सा�ी ब�ुनपुन� देखेमा अदालतले �य�तो सा�ीलाई बढ�मा प�� �दनको �याद �दई समा�ान जार� 

गर� ब�ुन स�नेछ। समा�ान जार� भएकोमा मना�सब कारण भएकोमा बाहेक �य�तो सा�ी तो�कएको 

�याद�भ� उपि�थत हनुपुन�छ। तो�कएको �याद�भ� उपि�थत नहनुे सा�ीलाई अदालतले दईु हजार 

�पैयाँस�म ज�रवाना गर� प�ाउ पजु� जार� गर� प�ाउ गर� बकप� गराउन स�नेछ।  

 

जनु सा�ीका �व�� प�ाउ पजु� जार� भएको हो �य�तो सा�ी फेला परेन वा प�ाउ हनु सकेन भने 

�य�तो सा�ी प�ाउ परेका वा फेला परेका बखत सजाय काया��वयन गन�गर� पैताल�स �दनस�म कैद 
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सजाय गर� बिुझएको �माणबाट म�ुा फैसला गनु�पन�छ। जार� भएको समा�ान वा प�ाउ पजु� सोह� 

सं�हताको प�र�छेद-६ बमोिजम तामेल� गनु�पद�छ।  

 

सा�ीलाई दै�नक तथा �मण भ�ा तथा सरु�ा �दनपुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को 

दफा ११३ अनसुार सरकारवाद� फौजदार� कसरुको म�ुामा नेपाल सरकारका तफ� बाट अदालतमा उपि�थत 

भएका सा�ीलाई राजप� अन��त �थम �ेणीका सरकार� कम�चार�ले र �वशेष�को �पमा उपि�थत भएको 

सा�ी भए राजप�ा��त ततृीय �ेणीको सरकार� कम�चार�ले कानूनबमोिजम पाए सरहको दै�नक तथा �मण 

भ�ा स�बि�धत �हर� काया�लयले उपल�ध गराउनपुन�छ। कुनै सरकार� कम�चार� सा�ी वा �वशेष�को 

है�सयतले अदालतमा उपि�थत भएमा �नजलाई �च�लत कानूनबमोिजम �नजले पाउने दै�नक तथा �मण 

भ�ा �नज बहाल रहेको काया�लयले उपल�ध गराउनपुन�छ। सा�ीको आव�यक सरु�ाको �यव�था नेपाल 

सरकारले गनु�पन�छ।  

 

सा�ी वा पी�डतको संर�ण गन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ११४ अनसुार 

सरकारवाद� फौजदार� कसरुको म�ुामा सा�ी रहेको कुनै �यि�लाई अदालतसम� उपि�थत हनु वा 

अदालतमा बकप� ग�रसकेप�छ आ�नो सरु�ामा खतरा रहेको छ भ� े लागेमा �नजले �यसको कारण 

खलुाई सरु�ाको �ब�ध ग�र�दन अदालतसम� �नवेदन �दन स�नेछ। सोबमोिजमको अनरुोध भएमा 

अदालतले �य�तो सा�ीको सरु�ाको �ब�ध गन� स�बि�धत �नकायलाई आदेश �दन स�नेछ। अदालतले 

आदेश �दएमा �य�तो सरु�ाको �ब�ध गन� कत��य �य�तो �नकायको हनुेछ। सा�ी संर�ण गन� अदालतले 

गरेको आदेशबमोिजम अपनाइएको कुनै �वषयका स�ब�धमा कुनै अदालतमा �� उठाउन पाइने छैन।  

 

कुनै खास कसरुबाट पी�डत �यि� वा कुन ैम�ुाको सा�ीको �पमा रहेका �यि�ले सा�ीका �पमा रहेको 

कारणले आफूलाई प�बाट अनिुचत डर �ास वा भय हनुस�ने वा आ�नो िजउ�यानको सरु�ामा ��तकूल 

असर पन�स�ने सूचना �हर�लाई �दएमा �हर�ले �य�ता सा�ी वा पी�डतको संर�ण ग�र�दनपुन�छ।  

 

कैद वा थनुामा परेको प� वा सा�ीलाई उपि�थत गराउनपुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ 

को दफा १२६ अनसुार म�ुाको कुनै प� वा सा�ी कैद वा थनुामा रहेको भए �नजको बयान वा बकप� 

गराउनको ला�ग वा �नजसँग स�ब� भएको अ�य म�ुामा �नजलाई उपि�थत गराउनपुन� भए �यसको ला�ग 

तो�कएको ता�रखको �दन �नजलाई उपि�थत गराउन कारण खोल� अदालतले स�बि�धत काया�लयलाई 

आदेश �दनपुन�छ। सोबमोिजमको आदेश �ा� भएप�छ स�बि�धत काया�लयले सरु�ाकम�को साथ लगाई 

�य�तो प� वा सा�ीलाई अदालतमा उपि�थत गराउनपुन�छ। �य�तो प� वा सा�ीलाई सरु�ाको कारणले 

वा शार��रक अश�ताको कारणले अदालतसम� उपि�थत गराउन नस�कन ेमना�सब कारण भए �य�तो 

काया�लयले अदालतको अनमु�त �लई ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त �नजलाई ब�ुने �यव�था 

गन� स�नेछ। म�ुाको कुनै प� वा सा�ीलाई ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त बिुझएकोमा 

�नजले भनेको कुरा अ�भलेख रा�पुन�छ।  
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�माण िझकाउन स�नेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ �नयम ५२ अनसुार म�ुाको कुनै 

प�ले स� कल �लखत �माण अ�य �नकाय वा �यि�सँग रहेको कारणले गदा� पेस गन� नस�ने कारण 

देखाई अदालतबाटै िझकाइपाऊँ भनी अनरुोध गरेमा अदालतले आव�यक देखेमा �य�तो �माण िझकाउन े

आदेश गन� स�नेछ।  

 

सा�ी उपि�थत गराउनपुन�ः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ को �नयम ५३ अनसुार 

म�ुाको प�ले आ�ना सा�ीलाई बकप�को ला�ग तो�कएको �दन अदालतसम� �नवेदनसाथ उपि�थत 

गराउनपुन�छ। उपि�थत गराइएका सा�ीको प�हचान ख�ुने कागजातसमेत पेस गनु�पन�छ। थनुामा रहेको 

म�ुाको प�ले अदालतले तोकेको �दन आ�नो सा�ीलाई उपि�थत गराउन नस�ने कारण देखाई 

अदालतबाट समा�ान जार� गर� बझुीपाऊँ भनी बयान गदा� माग गरेमा र सो बेहोरा मना�सब देिखएमा 

अदालतले �य�तो सा�ीका नाउँमा बकप� हनु े�म�त तोक� समा�ान जार� गर� िझकाई ब�ुनस�नेछ। तर, 

काबू बा�हरको प�रि�थ�त पर� सा�ी उपि�थत गराउन नसकेकोले सा�ी ब�ुने अक� ता�रख तोक� पाउन 

�नवेदन �दँदा सोको प�ु� हनुे �माणसमेत पेस गनु�पन�छ।  

 

सा�ीको बकप� गराउनेः मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ को �नयम ५४ अनसुार 

सा�ीको बकप� गराउने �योजनका ला�ग बकप� हनुे �दन उपि�थत भएका सा�ीह� तथा स�बि�धत 

म�ुाको �म�सलसमेत इजलाससम� पेस गनु�पन�छ। अदालतले सा�ी ब�ुन तो�कएको ता�रखको �दन 

उपि�थत भएका सबै सा�ीको बकप� गराउनपुन�छ। तो�कएको �दन सबै सा�ीको बकप� गराउन समय 

अभावको कारणले न�याइएमा बाँक� सा�ीको भो�लप�ट बकप� गराउनपुन�छ। भो�लप�टसमेत सबै 

सा�ीको बकप� गराउन स�कन ेनस�कने अ�जाम गर� नस�कन ेज�त बाँक� सा�ीलाई �मशः अक� �दन 

उपि�थत हनुेगर� ता�रख तोक� बकप� गराउनपुन�छ। बकप�को ला�ग तो�कएको ता�रखको �दनको 

अपरा�ह एक बजेस�म म�ुाको कुनै प� उपि�थत नभएको अव�थामा उपि�थत भएस�मका प�को 

सा�ीको बकप� गराउनपुन�छ। सा�ीको बकप� गराउँदा सा�ीलाई अनिुचत, अस�ब� वा बेइ�जत गन� 

वा िझ�ाउन े�क�समका �� सो�न अदालतले मनाह� गनु�पन�छ।  

 

नेपाल सरकार वाद� भएको कुनै म�ुामा ��तवाद�को उपि�थ�तले वा अ�य कुनै मना�सब कारणले कुनै 

सा�ीलाई बकप� गन� अनिुचत दबाब परेको वा पन� �बल स�भावना छ भ� ेकुरा अदालतलाई लागेमा 

�य�तो ��तवाद�को उपि�थ�तलाई अ��य� त�ुयाउने वा �नज ��तवाद�को कानून �यवसायी तथा �नजले 

रोजेको मा�नसको रोहबरमा बकप� गराउने गर� अदालतले आव�यक �यव�था �मलाउन स�नेछ।  

 

सा�ी उपि�थत गराउन नस�ने भएमा मचु�ुका तयार गनु�पन�ः कसरुको अनसु�धानस�ब�धी �नयमावल�, 

२०७५ को �नयम ३० अनसुार सरकार� प�को सा�ी, गवाहलाई अदालतले तो�कएको �दनमा उपि�थत 

गराउन नसकेको अव�थामा उपि�थत गराउन नस�नाको कारण खोल� अनसूुची-१९ को ढाँचामा मचु�ुका 

खडा गर� �हर�ले स�बि�धत सरकार� व�कल काया�लयमा पेस गनु�पन�छ र सरकार� व�कलले उ� 

मचु�ुकासमेत संल�न राखी पनुः सा�ी गवाह उपि�थत गराउनका ला�ग समय माग गर� अनरुोध गरेमा 
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अदालतले �यसर� माग ग�रएको समयमा पनुः सा�ी गवाह उपि�थत गराउने आदेश �दनस�ने 

�यव�थासमेत रहेको छ।  

 

उपि�थत गराउनपुन� सा�ी र �वशेष�ः देहायबमोिजमका सा�ीह�लाई पर��णका ला�ग बाद� प�ले 

अदालतमा ��ततु गनु�पन� ह�ुछः 

 व�तिु�थ�त मचु�ुकाका मा�नस।  

 खानतलासी तथा बरामद� मचु�ुकाका मा�नस।  

 घटना�थल मचु�ुकाका मा�नस।  

 लास जाँच मचु�ुकाका मा�नस।  

 मौका मचु�ुका (ठाडो कागज) का मा�नस।  

 दरकस (मू�य) मचु�ुका ग�र�दने र रोहबरमा ब�न ेमा�नस।  

 म�ृयकुाल�न घोषणा स�ु ेमा�नस।  

 जाहेरवाला तथा पी�डत आ�द।  

 

सा�ी नभए प�न देहायबमोिजमका �बशेष�ह�लाई पर��णका ला�ग उपि�थत गराउनपुन� हनुस�छः 

 लास पो�माट�म गन� डा�टर, 

 शार��रक पर��ण गन� डा�टर, 

 जै�वक गणु (DNA) जाँच वा प�हचान गन� �वशेष� , 

 �भषेरा पर��ण गन� �वशेष�, 

 घाउ जाँच केश फारम गन� डा�टर, 

 लागूऔषधलगायत रासाय�नक जाँच गन� �वशेष�, 

 जीव, वन�प�त, भूगभ�, साइवर, �वा�थ �व�ान, जै�वक-रासाय�नक तथा याि��क �व� वा वै�ा�नक,  

 �या�चे, ह�ता�र, फोटो, त�या� वा लेखासमेत पर��ण गन� �व� वा �वशेष�, आ�द।  

 

सा�ीको अदालतमा उपि�थ�तको अव�थाः सरकारवाद� हनुे म�ुामा सा�ीह�लाई अदालतमा उपि�थत 

गराउने कुरा स�तोषजनक �पमा हनु सकेको छैन। सरकारवाद� हनुे फौजदार� म�ुाको असफलता 

स�ब�धमा ग�रएको एक अ�ययनअनसुार अदालतमा सा�ीह� उपि�थत भई अनसु�धानका �ममा भएको 

कागज बेहोराको प�ु� हनुेगर� बकप� गरेमा मा� �यसले �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम 

�माण �ा� हनुेहुँदा सा�ीको अदालतमा उपि�थ�तको �यादै मह�व ह�ुछ। �माण ऐनको दफा १८ र २५ 

बमोिजम वाद�ले �माणको भार वहन गन� र अदालत वा�हर �य� गरेको (अनसु�धानमा) कुरा सो �य� 

गन� �यि�ले अदालतमा गई बकेमा मा� �माणमा �लइने स�दभ�मा सरकारवाद� हनुे म�ुामा एकपटक 

सा�ीलाई बकप� गन� िझकाएकोमा नआएको अव�थामा सा�ी आउन नसकेको कारण देखाई पनुः 

बिुझपाउन माग गनु�पद�छ।  
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सा�ी पर��णः फौजदार� म�ुामा सा�ीको भ�ूमका मह�वपूण� ह�ुछ। अ�भयोजनकता�ले म�ुाको अ�भयोजन 

गदा� अदालतसम� ��ततु गन� �माणह�मा सा�ी सवा��धक ��ततु हनुे �माणको �पमा रह� आएको छ। 

फौजदार� म�ुामा कसरु �मािणत गन� अ�भभारा वाद� प�मा �न�हत रहन ेर वाद� प�को अ�भयोग प�ु�ाई 

गन� �व�भ� आधारह�म�ये सा�ी �माण ब�लयो आधार भएको हनुाले फौजदार� म�ुामा सा�ीको भ�ूमका 

मह�वपूण� मा�न�छ। सा�ीको कथन �माण�ा� हनुका ला�ग अदालतमा उनीह�को पर��ण हनु ु

आव�यक ह�ुछ। अदालतमा सा�ीको बकप� गन� काय�लाई सा�ी पर��ण भ�न�छ।  

 

सा�ीलाई अदालतमा उपि�थत गराई बकप� गराउन े���या सा�ी पर��ण हो। कुन ैघटना, �ववाद वा 

म�ुाका स�ब�धमा कुनै कुरा दे�,े स�ु े थाहा पाउन े वा अनभुव गन� �यि�लाई सो �ववाद वा म�ुाको 

सनुवुाइ गन� �नकाय वा अदालतसम� उपि�थत गराई �ववा�दत �वषयमा �नजलाई सो�ने र �नजबाट जवाफ 

�लने ���यालाई सा�ी पर��ण भ�न�छ। सह� �याय�न�पणमा सह� र स�य �माणको सवा��धक मह�वपूण� 

भ�ूमका ह�ुछ। कुनै �ववाद वा घटनाका स�ब�धमा सा�ीले सह� र स�य कुरा बताओस ्भ� ेनै सा�ी 

पर��णको अभी� ह�ुछ।  

 

�माण ऐन, २०३१ को दफा ८ र १८ ले सा�ीले अदालतसम� बकेका अ�य कुराह� मा� �माणमा 

�लन ह�ुछ भनी उ�लेख गरेको छ। आ�ना सा�ी उपि�थत गराई बकप� गराएर �माणको भारको 

दा�य�व �नवा�ह गन� र अ�भयोजनलाई प�ु� गराउन र अक� प�को सा�ीको भनाइ िजरहको मा�यमबाट 

ख�डन गन�का ला�ग सा�ीको पर��णका दौरान सरकार� व�कलको भ�ूमका मह�वपूण� ह�ुछ।  

 

�माण कानूनमा ��य�दश� सा�ीको मह�वपूण� भ�ूमका ह�ुछ। ��य�दश� सा�ीले घटना देखेको भ� े

भनाइलाई अ�भयोग लागेको अ�भय�ुले अदालतसम� जाँ�न पाउनपुन� ह�ुछ। अदालतसम� य�ता 

गवाहलाई पेस गर� अ�भय�ुलाई गवाहको भनाइ, बकाइ साँचो हो होइन िजरहमाफ� त पर��ण गन� मौका 

�दान गनु�पछ� र �यसर� �य�ता च�मद�त गवाहलाई जाँ�न �दई सा�ी पर��णबाट गवाहको शंकार�हत 

तबरबाट पर��ण भएप�छ मा� �य�ता गवाहह�को बकाइलाई Direct र Original Evidence मा�न�छ र 

�य�ता गवाहको आधारमा अ�भयोग �मािणत भएको मा�नने ह�ुछ।  

िजरहबाटसमेत ��य�दश� गवाह भ� ेदेिखएको हदुा ँयी सा�ीह� �माण 

ऐन, २०३१ बमोिजम सा�ी हनुस�ने �यि� भई दफा ५० बमोिजम 

िजरहसमेत भएको हदुा ँ उ� सा�ीको बकाइ Legally Admissible 

Evidence मा�ुपन�।  

 

नेपाल सरकार �व. बै�नाथ 

पि�डत, �न.नं. ७८०९ अंक १ 

प.ृ ७३। 

सव��च अदालतबाट एकपटक उपि�थत गराउन नस�कएको भए प�न 

उपि�थत गराउने दा�य�व �नवा�ह गन� स�कने �स�ा�त कायम भएको छ। 

जसमा भ�नएको छ, ‘अदालतमा सा�ी उपि�थत गराउन अदालतले आदेश 

�दएप�छ जनु �योजनको ला�ग सा�ी िझकाइएको हो, सो �योजन पूरा 

नेपाल सरकार �व. धौल�देवी 

�व� ने.का.प. २०६८ �न.नं. 

८६६८, अ� ८ प�ृ 

१३७६। 
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नह�ुजेलस�म स�बि�धत प�ले अदालतले तोकेको �दनमा सा�ी उपि�थत 

गराउनपुन� ह�ुछ। अदालतले पनुः प�ाचार ग�ररहन ु नपन�। एकपटक 

सा�ी अदालतमा दािखला गराउँदैमा सा�ीको बकप� नभएस�म सा�ी 

उपि�थत गराउने दा�य�व समा� भएको स�झन न�म�ने।  

  

सा�ी पर��णस�ब�धी कानूनी �यव�था 

सा�ी पर��ण स�ब�धमा �यव�था भएका �च�लत कानूनह�मा �माण ऐन, २0३१, मलुकु� फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४, मलुकु� देवानी काय��व�ध सं�हता, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

�नयमावल�, २०७५, मलुकु� देवानी काय��व�ध �नयमावल�, २०७५, कसरुको अनसु�धानस�ब�धी 

�नयमावल�, २०७५, �वशेष अदालत ऐन, २०५९, �याय �शासन ऐन २०७३ को दफा २८, िज�ला 

अदालत �नयमाबल�, २०७५ आ�द हनु।् अ�वेषणा�मक प��तअनसुार सा�ी पर��ण अदालतबाटै ग�रने, 

अदालतबाट सोधपछु गरेप�छ म�ुाका दवु ैप�ले िजरह गन� पाउँदछन।् तर, अ�भयोजना�मक प��तअनसुार 

भने सा�ी पर��ण अदालतबाट नभइ� म�ुाका प�ह� �वयंबाट ह�ुछ। नेपालमा �मि�त �णाल� �चलनमा 

छ। म�ुाका प�ले अनरुोध गरेमा अदालतबाट प�न सोधपछु हनु स�छ।  

 

सा�ी पर��णका ���याह� 

सा�ी पर��णका स�दभ�मा देहायबमोिजमका ���याह� अबल�बन गन� ग�र�छः 

 मलुकु� फौजदार� सं�हता, २०७४ को अनसूुची-३७ को ढाँचामा “म ……………………… ई�रको 

नाममा शपथ �ल�छु/ स�य�न�ास�हत ��त�ा गद�छु �क वाद� …………………….. ��तवाद� 

…………………… भएको ……………………… म�ुामा वाद�/ ��तवाद�को सा�ीको �पमा मैले देखे, 

जाने र सनुेको बेहोरा सबै साँचो बकप� गन�छु। कुनै कुरा लकुाउने वा ढाँ�न ेछैन र अदालत तथा म�ुाका 

प�ह�को तफ� बाट सो�धएको सबै ��ह�को देखे, जाने र सनुेस�मको सह� उ�र �दनेछु। झ�ुा ठहरे 

कानूनबमोिजम भएमा मेरो म� जरु छ।  भ� ेबेहोराको सपथ गराइ�छ।  

 मलुकु� फौजदार� सं�हता, २०७४ को अनसूुची-३८ को ढाँचामा सा�ीको बकप� गराइ�छ।  

 सा�ी दवु ैप�को रोहबरमा बकाइ�छ। प�को द�तखत गराइ�छ।  

 तो�कएको तारेख र समयमा कुनै प� उपि�थत नभए प�न उपि�थत भएस�मका प�ह�को रोहबरमा 

सा�ी बकाइ�छ।  

 सा�ी बकाउँदा एउटा सा�ीले बकेको कुरा अक� सा�ीले स�ु नपाउनेगर� बकाउनपुछ�।  

 सा�ी �यायाधीशका इजलासमा बकाइ�छ। तर, शार��रक असमथ�ताले गदा� अदालतमा उपि�थत हनु 

नस�ने सा�ीको बकप� गराउनपुदा� �य�तो सा�ी रहेबसेको ठाउँमा �यायाधीश आफ�  गई वा आ�नो 

मातहतको अ�धकृत कम�चार� खटाई बकप� गराउन स�क�छ।  

 ब�ुनपुन� सा�ी शार��रक �पमा अश� वा बालबा�लका भएको वा सरु�ाको कारणले गदा� �नजलाई अदालतमा 

उपि�थत गराउन नस�कने भएमा स�बि�धत प�ले सोह� बेहोरा खोल� ��य–��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) 

माफ� त �य�तो सा�ी बझुनको ला�ग अदालतमा �नवेदन �दएमा वा अदालतलाई कुनै खास सा�ी ��य–
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��य संवादमाफ� त ब�ुन आदेश �दएमा अदालतले �य�तो सा�ी ��य–��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) 

माफ� त ब�ुन स�न े भएकाले ��य–��य संवादमाफ� त सा�ी बझेुको अ�भलेखको मचु�ुका फौजदार� 

काय��व�ध सं�हता, २०७४ को अनसूुची-४० को ढाँचामा तयार पार� �म�सलमा रािख�छ।  

 सा�ीले कुनै खास �कारको हाउभाउ देखाएमा वा �वभा�बक मानवीय ��याकलापभ�दा फरक 

��याकलाप �द�शन गरेमा सो कुरा �यायाधीशले बकप�मा जनाइ� सह� गनु�पन�छ। �यायाधीशले कुनै 

सा�ीलाई बकप� गराउँदा �नजको �यवहार र मखुाकृ�त क�तो �थयो, �नजसँग सो�धएको ��ह�को 

जवाफ �दँदा �नज उ�ेिजत भएको, हडबडाएको वा डराएको �थयो वा �थएन, �नजको मखुाकृ�तबाट 

�नजले �दएको जवाफ साँचो वा झटुो के-क�तो झ�क��यो ज�ता कुरा र अ�य आव�यक कुराको 

स�ब�धमा आफूलाई लागेको कुराह�को �टपोट बनाउन स�दछ।  

 सा�ीलाई अनिुचत, अस�ब�द वा बेइ�जत गन� वा िझ�याउन े�� सो�न मनाह� गनु�पन�।  

 सरकारबाद� ग�भीर फौजदार� म�ुामा ��तबाद�को उपि�थ�तले अनिुचत दवाव परेको वा पन� भएमा 

��तबाद�को उपि�थ�त अ��य� बनाइ� ��तवाद�को कानून �यवसायी वा रोजेको �यि�को रोहबरमा 

गराउने।  

 एकपटक बकाइसकेको सा�ीलाई कुनै मना�सब कारणबाट फे�र नबकाई नहनुे भएमा अिघ �प�ट 

नभएका कुराह�का स�ब�धमा मा� त�त�बा गर� बकाउन ह�ुछ।  

 

सा�ी पर��णका चरणह� 

सोधपछुः अदालतबाट प�रचया�मक सोधपछु गरेप�छ जनु प�को सा�ी हो, �यसले आ�नो दाबी वा िज�कर 

प�ु� गन� सा�ीलाई सवाल जवाफ �लन े ���यालाई सोधपछु भ�न�छ। सा�ी जनु प�को हो, उसैले 

�नजसँग सोधपछु गनु�पछ�। तर, अदालतबाट सोधी पाउन प�को अनरुोध भएमा अदालतबाट सोधपछु हनु 

स�छ। मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ११२ बमोिजम (नबझुी नहनुे सा�ी) 

बिुझएका सा�ीलाई जसले सा�ी राखेको हो उसैले सोधपछु गनु�पद�छ। सोधपछुमा सूचक �� सो�न 

पाइँदैन।  

 सा�ी बकाउँदा सो सा�ी जनु प�को हो सो प�ले नै सोधपछु गनु�पन�, 

 आ�नो सा�ी आफ� ले सोधपछु गन� नचाह� अदालतबाटै सोधपछु गन� �नवेदन �दएमा �य�ता सा�ीलाई 

अदालतले सोधपछु गन�स�न,े 

 अदालतबाट सोधपछु गन� चाहन ेप�ले केह� वा कुनै सा�ीका हकमा आफ�  र केह� वा कुनै सा�ीका 

हकमा अदालतबाटै सोधपछु ग�रयोस ्भ� नपाउने, 

 सोधपछु म�ुाको स�ब� त�यको स�ब�धमा मा� गन� स�कने, 

 प�ले आ�नो सा�ी आफ�  पेस गनु�पन�, 

 सामा�यतयाः सा�ीसँग सूचक �� सो�न नपाइने, 

 का�प�नक �� गन� �नषेध (�वशेष�को रायको स�ब�धमा बाहेक), 

 एकै ��लाई दोहोया�एर �� गन� नपाइने।  
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िजरहः िजरह सोधपछुप�छको चरण हो। स�बि�धत प�ले सोधपछु ग�रसकेप�छ अक� प�ले प�न उ� 

सा�ीलाई सोधपछु गन� स�दछ। �य�तो �वप�ीले सोधपछु गन� काय�लाई िजरह भ�न�छ। सा�ीको स�यता 

पर��णका ला�ग िजरह �भावकार� मा�यम मा�न�छ। िजरहबाट सा�ीको चाहना, उ�े�य, आ�ह, पूवा��ह, 

त�यका बारेमा थाहा पाएको मा�यम र उसको �मरणशि� थाहा पाउन स�क�छ। �माणको स�यता, 

मह�व र मू�य प�ा लगाउन स�क�छ। भनाइह�को बीचको �भ�ता प�हचान गन� र लकुाइएका 

त�यह�लाई खोत�न प�न िजरह फलदायी ह�ुछ। िजरहको म�ुय उ�े�य आफू�व��मा भ�नएका वा 

आ�नो�व�� �वप�ीका सा�ीले भनेका कुरा अस�य वा कमजोर पानु� हो। जनु प�को सा�ी हो उसले 

सोधपछु सकेप�छ अक� प�ले िजरह गछ�। िजरहमा सूचक �� प�न सो�न स�क�छ। फौजदार� काय��व�ध 

सं�हता, २०७४ को दफा १०३ ले �माण पर��ण गदा� कुनै अ�भय�ुले कुनै सहअ�भय�ुलाई पोल गरेमा 

�यसर� पोलेको कुराको हदस�म �य�तो सहअ�भय�ुले िजरह गन�स�ने �यव�था गरेको पाइ�छ। �यसैगर�, 

सोह� सं�हताको दफा १०९ को उपदफा (४) ले ��य–��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) गदा� अदालतको 

अनमु�त �लई म�ुाको स�बि�धत प� �य�तो संवाद �थलमा उपि�थत भई सोधपछु, िजरह वा पनुःसोधपछु 

गन�स�न े�यव�था गरेको छ।  

 सोधपछु लग�ै म�ुाको अक� प�ले सो सा�ीको िजरह गन� पाउन,े 

 यसले �ववादको स�यत�य कुरालाई ���ाउन े�यास गन�, 

 यो सीपमूलक ���या हो, अ�यथा �योग भएमा ��य�ुपादक हनुस�ने, 

 वा�तवमा म�ुय सोधपछु वा िजरह दवु ैम�ुाको स�यत�य अदालतको साम ुआओस ्र �याय �दान गन� 

सिजलो होस ्भ� ेउ�े�यबाट आएको। 

 

पनु:सोधपछुः सा�ी पर��णको ते�ो चरणको �पमा पनुःसोधपछुलाई �लइ�छ। सा�ीलाई अक� प�ले 

िजरह ग�रसकेप�छ जनु प�को सा�ी हो, �यो प�ले दो�ो पटक प�न सोधपछु गन� स�छ, �य�तो 

सोधपछुलाई पनु:सोधपछु भ�न�छ। सोधपछु र िजरहमा भएका �वरोधाभाषपूण� कथनलाई �प� गन�, 

िजरहबाट देिखएका श�ाह� �नवारण गन�, िजरहका बेला पूरा �पमा आउन नसकेका त�यह�लाई पूरा 

�पमा ��ततु गराउन, िजरहमा �य� भनाइलाई ��ट पान� र सा�ीले �सज�ना गरेका ���वधाजनक 

ि�थ�तलाई ��ट गर� सा�ीको बकाइ आ�नो प�मा �याउन ु नै पनु:सोधपछुको उ�े�य मा�न�छ। 

पनुःसोधपछु िजरहमा मा� सी�मत रहनपुछ�। य��प, अदालतले अनमु�त �दएमा नयाँ �� प�न सो�न 

स�क�छ र नयाँ कुरा सो�धएमा पनु:िजरहको अवसर पाइ�छ। अदालतको अनमु�त बेगर सूचक �� सो�न 

पाइँदैन।  

 िजरह ���याप�छ प�हले सोधपछु गन� प�ले नै िजरहमा सोधेका र उठेका कुराह�मा सी�मत रहेर 

आ�नो सा�ीलाई पनुःसोधपछु गनु�पछ�।  

 कुनै नयाँ �� सो�न ु ज�र� हनु आएको छ भनी प�ले अदालतलाई �व�ास �दलाउन सकेमा 

अदालतले नयाँ ��ह� सो�न अनमु�त �दन स�छ।  
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 पनुःसोधपछु गनु�को उ�े�य आ�नो �व�ेको सा�ीलाई सपानु� नभएर �वप�ीले �� गदा� र सोको जवाफ 

�दँदा कुनै कुरा ��ट नभएज�तो ला�यो भने �यसलाई ��ट पान� मा� हो।  

 पनुःसोधपछुको �ममा य�द कुनै नयाँ ��ह� सो�धएको छ र �यसबारे िजरह गनु�पन� आव�यक 

देिखएमा �वप�ीले िजरह गन� पाउँछ।  

 

ब�द सबाल�ारा सा�ी ब�ुने  

�यान म�ुामा दे� े बाहेका स�ु े सा�ी र अ�य म�ुाका जनुसकैु सा�ीलाई टाढाका भएमा निजकको 

अदालतमाफ� त ब�द सबाल�ारा ब�ुन स�क�छ। कुनै म�ुामा नबिुझनहनुे तर अदालतमा उपि�थत हनु 

नस�ने अस� �बरामीलाई सा�ी ब�ुनपुन� भएमा �य�तो सा�ीको घरमा अदालतको कम�चार� गइ� सा�ीको 

बकप� गराइ� �याउन स�क�छ। स�बि�धत प�ले ब�द सवाल पठाइएको स�बि�धत अदालतमा उपि�थत 

भई ब�द सवालमा सोधपछु, िजरह वा पनु:सोधपछु गन� स�दछ।  

 

�वदेशमा रहेका �यि�को सा�ी पर��ण 

नेपालमा पार�प�रक कानूनी सहायता ऐन, २०७० लाग ु भइसकेको छ। यस ऐनले कुनै �या�यक 

कारबाह�को �सल�सलामा �वदेशमा रहेबसेको कुनै �यि�लाई सा�ीको �पमा ब�ुनपुन� देिखएमा र �य�तो 

�यि� नेपालमा आउन नचाहेमा वा नस�ने भएमा �य�तो �यि�लाई �वदेशी रा�यको अदालतबाट सा�ीको 

�पमा ब�ुन अदालतले आदेश गन� स�न,े सोबमोिजम सा�ी पर��णको ला�ग आदेश ग�रएकोमा �य�तो 

सा�ी �वदेशी रा�यको अदालतमा उपि�थत हनु नस�ने भएमा अदालतले ब�द सवालको मा�यम�ारा सा�ी 

पर��ण गन� आदेश �दन स�न,े कुनै सा�ी अ�त वृ� अव�था वा शार��रक अ�व�थताको कारणले �वदेशी 

रा�यको अदालतमा उपि�थत हनु नस�ने वा कुन ैसा�ी �वदेशमा रहेबसेको कारण नेपालको अदालतमा 

उपि�थत हनु नस�न े भई अदालतले �य�तो सा�ीलाई ��य–��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) को 

मा�यमबाट पर��ण हनु मना�सब देखेमा ��य–��य संवादको मा�यमबाट सा�ी पर��ण गन� आदेश 

�दनस�ने तथा य�तो आदेश भएकोमा अदालतले के���य अ�धकार�सम� लेखी पठाउनपुन� �यव�था 

ग�रएको छ। यसर�, अक� मलुकुमा रहेको सा�ीका स�ब�धमा य�तो सहयोग �लनका ला�ग सो मलुकुसँग 

पार�प�रक कानूनी सहायता आदान�दान गन� स�ब�धमा ��प�ीय सि�ध हनु ुवा पार�पा�रकताको आधारमा 

गनु�पन� ह�ुछ। मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) ले कुन ै

अदालतमा �वचाराधीन रहेको कुनै म�ुाका स�ब�धमा नेपाल रा�य बा�हर रहेबसेको कुनै सा�ी वा �माण ब�ुनपुरेमा 

वा ब�दसवाल गनु�परेमा �य�तो �वषयमा पार�प�रक कानूनी सहायतास�ब�धी �च�लत कानूनबमोिजम सा�ी वा 

�माण ब�ुन स�कन े�यव�था गरेको छ। �य�तै, सोह� सं�हताको दफा ११५ को उपदफा (२) ले उपदफा 

(१) बमोिजम �योग हनुे ब�द सवालको ढाँचा अनसूुची–४१ मा उ�लेख भएबमोिजम हनुे भनी उ�लेख गरेको 

छ। �यसैगर�, सं�हताको दफा ११५ को उपदफा (३) ले उपदफा (१) बमोिजम बिुझएको सा�ी वा 

�माणलाई यसै सं�हताबमोिजम बिुझएको मा�नन, तर �यसर� बिुझएको सा�ी वा �माण �ववरण स�बि�धत मलुकुको 

कानूनबमोिजम �मािणत भएको हनुपुन� �यव�था गरेको छ। साथै, सोह� सं�हताको दफा ११५ को उपदफा 
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(४) ले यस दफाबमोिजम ब�ुनपुन� वा बिुझएको सा�ी वा �माण नेपाल� भाषा बाहेक अ�य भाषामा ब�ुनपुन� वा 

बिुझएको रहेछ भने सोको नेपाल� भाषामा आ�धका�रक अनवुाद गर� अदालतमा पेस गनु�पन� �यव�था गरेको छ।  

 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ११५ को उपदफा (५) ले कुनै कसरुको अनसु�धान 

वा पपु��को �सल�सलामा नेपाल रा�य बा�हर रहेको सा�ीलाई ब�ुनपुरेमा वा �नजको बकप� गराउन परेमा 

�य�तो सा�ीलाई सो �योजनका ला�ग तो�कएबमोिजम ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) वा अ�य 

य�तै ��व�धमाफ� त ब�ुन वा �नजको बकप� गराउन स�कनेछ र सोह� ऐनको उपदफा (६) ले उपदफा 

(५) बमोिजम ब�ुदा वा बकप� गराउँदा �य�तो सा�ीले भनेको कुरा वा गरेको बकप�को अ�भलेख हनुे 

�यव�था गनु�पन� उ�लेख गरेको छ। साथै, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ११५ 

को उपदफा (७) ले यस प�र�छेदमा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यस दफाबमोिजम �माण 

ब�ुन नस�कएको कारणले मा� म�ुाको कारबाह� र �कनारा गन� बाधा पगेुको मा�नने छैन भनी ��टसँग 

उ�लेख गरेको पाइ�छ।  

 

सा�ी पर��णको अव�था 

सरकारवाद� फौजदार� म�ुामा कसरुको प�ु�का ला�ग सोकुरा दे� ेवा जानकार� रहेका �यि�ह�को भनाइ 

प�न एक �माणको �पमा �हण ग�र�छ। भौ�तक �माणमा जोड �दन नस�कएको वत�मान अव�थामा त 

नेपालको फौजदार� �याय�णाल�मा सा�ीको कथन मह�वपूण� �पमा रहेको छ। यसैले, �माण ऐन, २०३१ 

ले अदालतमा उपि�थत भई सा�ीले बकप� नगरेस�म थनुछेक आदेशको �योजनबाहेक अ�य अव�थामा 

�माणमा �हण नग�रने �यव�था गरेको छ। सा�ीले ��तकूल बकप� गन�, सा�ी संर�णस�ब�धी नी�त र 

कानूनको अभाव ज�ता सा�ीका स�ब�धमा थ�ु ै सम�याह� रहेका छन।् यस स�ब�धमा सरकारवाद� 

फौजदार� म�ुाको असफलतास�ब�धी अ�ययनका �ममा �व� सरोकारवालाह�सँग �लइएको अ�तवा�ता�बाट 

देहायबमोिजमका सम�याह�बारे जानकार� �ा� हनु आएको छः67 

 सा�ीह� यदाकदा ��तकूल (Hostile) हनुे गरेको, 

 सा�ीको कागज गदा� रा�ोसँग नस�झाएका कारण अदालतमा अन�भ�ता �कट गन� �वृि� रहेको, 

 बकप�मा सरकार� व�कलको स�ा सहायकलाई पठाउने ग�रएको, 

 सा�ीलाई अदालतका कम�चार�ले �� गन� छो�ड�दने ग�रएको, 

 सा�ीलाई कानूनी �पमा �दनपुन� स�ुवधा �दान नग�रएको, 

 सा�ीलाई अदालतबाट समयमा नै बकप� नगराउने र अक� �दनको तारेख तो�न ेग�रएको,  

 ��तर�ी कानून �यवसायीबाट सा�ीलाई अनाव�यक �� सो�न ेग�रएको, 

 सा�ीको संर�णको अभाव रहेको, 

 सा�ीलाई अदालतमा बकप�का ला�ग उपि�थत नगराइएको,  

 
67 यएुन�डपी काननुी शासन तथा मानवअ�धकार संर�ण�णल� सवल�करण काय��मको सहयोगमा ज�ट�स फर अल सं�थाले गरेको 

नेपालमा सरकारबाद� म�ुाको अव�था र चनुौ�त �वषयक अ�ययन ��तवदेन, 2070 
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 �हर�बाट सा�ीको उपि�थ�तको ला�ग समयमै खबर गन� नगरेको,  

 फैसला ले�दा बकप�मा उि�लिखत कुरालाई मह�व �दने नगरेको,  

 सा�ीलाई Follow up गन� संय�� नभएको, 

 सा�ीको ठेगाना �प� नहनुे गरेकोले उपि�थत गराउन क�ठनाइ भएको, 

 झटुो बकप� गन� सा�ीलाई सजाय गन� कानूनी �यव�थाको कम मा�ै काया��वयन भएको, 

 सा�ीको �पमा रहेका सरकार� कम�चार�ह� स�वा भएको कारण समयमा अदालतमा उपि�थत हनु 

नसकेको, 

 सरकार� व�कलबाट सोधपछु र िजरहमा पया�� �यान �दने नग�रएको, 

 ��तवाद�ले वाद�का सा�ीलाई खच� गर� अ�ास�म �याउने प�रपाट� भएकाले �वप�कै प�मा बकप� 

गन� गरेको, 

 सा�ी बकप�को ला�ग उपय�ु वातावरण बनाउन नस�कएको,  

 सा�ीको बकप� पया�� समय �दएर गन� नस�कएको, र 

 म�ुा पेस गना�साथ सा�ी लैजान ेगर� कानून संशोधन हनु नसकेको।  

 

सा�ी उपि�थ�त र पर��ण स�ब�धमा देिखएका सम�याह� 

सा�ीको उपि�थ�त र पर��ण स�ब�धमा देहायबमोिजमका सम�याह� देिखएका छन:् 

 अ�भयोग पेस गदा� नै सरकार� सा�ीह�को य�कन प�हचान गन� नस�न,ु 

 अनसु�धान तह�ककातका स�दभ�मा मचु�ुकामा ब�ने सा�ीह�को य�कन वतन नखो�न,ु 

 अदालतबाट उपि�थत गराउन आदेश भएका �दन सा�ीह�लाई उपि�थत हनु जानकार� नहनु,ु 

 उपि�थत हनुे जानकार� भए प�न सा�ीलाई उपि�थत गराउन �हर� कम�चार�मा सकारा�मक सोच 

नहनु,ु 

 कानूनले �नधा�रण गरेको रकम उपल�ध नहनु,ु 

 सा�ी उपि�थत गराउने काय�मा सरकार� व�कल औपचा�रकतामा मा� सी�मत हनु,ु 

 सा�ी बकाउने स�ब�धमा अदालती ���या �यादै लामो हनु,ु 

 अदालतमा काय�रत कम�चार�बाट सा�ी उपर �ायः सहयोगी भावना नहनु,ु 

 �नजी कानून �यवसायीह�मा सा�ी��त सहयोगा�मक भावनाको अभाव, 

 सा�ी पर��णका �ममा सरकार� व�कल बढ� स��य नदेिखन,ु 

 उपि�थत सा�ी प�न ��तकूल भइ�दन,ु 

 सा�ीको संर�ण र सरु�ाको �यव�थाको अभाव, आ�द।  

 

सा�ी ��तकूल (Hostile) हनुकुा कारणह� र �यसलाई रो�न गनु�पन� कुरा 

सा�ीह�ले क�हलेकाह�� ��तकूल�पमा बकप� गन�गरेको पाइएको छ। यसका कारणह� देहायबमोिजम 

रहेका छन:् 

 समाजमा पाप र धम� ��त डर, �ास र आ�था �दनान�ुदन कमी हुँदै जान,ु 
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 सा�ीले झटुो बकेमा सजाय हनुे कानूनी �ावधान भए प�न �यवहारमा सो �भावकार� �पमा लागू 

नहनु,ु 

 सा�ीले बकप� गरेबापत केह� पाउनको बदला आ�नो र प�रवारकै िजउ�यान असरुि�त महससु गन� 

ि�थ�त रहन,ु 

 आ�थ�क फाईदाको �लोभनमा पनु�, 

 सरकारको तफ� बाट कुनै आ�थ�क राहत तथा स�ुवधा नपाउन,ु 

 आवेशमा आएर जाहेर� �दने र प�छ इ�जत, सामािजक मानमया�दा र पा�रवा�रक संरचनामा आघात 

प�ुने डर हनु,ु 

 

सा�ीलाई ��तकूल हनु वा �वपर�त बकप� गन�बाट रो�न देहायबमोिजमका �यासह� गनु� आव�यक 

देिख�छः 

 सा�ीले झटुो वा �वपर�त बकप� नगरोस ् भनी सरकार� व�कलले आ�नो सा�ीलाई �नजले 

अनसु�धानको �ममा �य� गरेको कुरा वा उ�लेख गरेको बेहोरा �नजलाई सनुाइ�दनपुद�छ।  

 बकप� गन� उपि�थत भएको सा�ीलाई कुन ै प�न �क�समको दबाब वा असरु�ाबाट म�ु रहेको 

�व�ास �दलाउनपुद�छ।  

 कुनै सा�ीले झटुो बके वा �वपर�त बकप� गरेमा कानूनबमोिजम सजाय ह�ुछ भ� ेकुराको जानकार� 

�नजलाई गराउनपुद�छ।  

 कुनै सा�ीले झटुो बके वा �वपर�त बकप� गरेमा कानूनबमोिजम सजाय गराउन म�ुा हेन� 

अ�धकार�लाई जानकार� गराउनपुद�छ।  

 कुनै रा�सेवक सा�ीले जानीजानी वा वद�नयतपूव�क झ�ुा बकेमा वा �वपर�त बकप� गरेमा वा 

बकप� नगरेमा वा बीचैमा छाडी �हडेमा वा असहयोग गरेमा स�बि�धत �वभागीय कानूनबमोिजम 

कारबाह� गराउन स�बि�धत काया�लयलाई लेखी सोको जानकार� महा�याया�धव�ाको काया�लयलाई 

गराउनपुद�छ।  

 

�वशेष�को बकप� र सरकार� व�कलले �यान �दनपुन� कुराह� 

कुनै काम, घटना वा अव�थाका स�ब�धमा भएको तह�ककात वा जाँचबझुको �सल�सलामा �च�लत नेपाल 

कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै �लखतमा उ�लेख भएको कुनै कुरा �य� गन� �यि� सा�ीको �पमा 

अदालतमा उपि�थत भै बयान गरेमा �माणमा �लनहनुे �यव�था �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा 

रहेको छ। यसर� नै, कुनै �यि�ले �य� गरेको कुनै राय सो �यि� सा�ीको �पमा आफ�  अदालतमा 

उपि�थत भएमा मा� �माणमा �लन ु ह�ुछ भनी सोह� ऐनको दफा २३(७) को �यव�था रहेको छ। 

ह�ता�र, �या�चे, �वदेशी कानून, �व�ान, र��त�रवाज, कला वा य�तै अ�य �वषयस�ब�धी कुरा य�कन गनु�पन� 

हनु आएमा अदालतले �यस स�ब�धमा �वशेष द�ता, अनभुव वा ता�लम �ा� �यि�लाई सा�ी सरह 

उपि�थत गराई बकाउनपुछ�। यसर� बकाएमा म�ुाको प�ह�लाई िजरह गन� मौका �दनपुन� प�न सो ऐनको 

दफा ५२ मा �यव�था ग�रएको छ।  
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 �वशेष�को रायमा अक� प�ले �ववाद गरेमा �नज �वशेष�लाई अदालतसम� िझकाई बकप� गनु�पन� 

भएकाले �य�ता �वशेष�लाई अदालतले उपि�थत गराउनका ला�ग आदेश गरेकोमा �हर�बाट उपि�थत 

गराई आएकोमा अदालतमा उपि�थत गराउनपुद�छ। �वशेष�ले �दएको राय र �म�सल कागजात प�हले 

नै आ�नो काया�लयमा हेन� लगाउनपुद�छ र �नजलाई अदालतमा हनुे बकप�मा सोधपछु गनु�पन� ह�ुछ। 

�वशेष�लाई बकप� गराउदा �वषयव�तकुो बारेमा सरकार� व�कल जानीफकार हनुपुद�छ र �ा�व�धक 

�वषय भएकाले �वशेष �पमा मेहेनतसमेत गनु�पन� ह�ुछ।  

 नेपाल सरकार वाद� भएको जघ�य वा ग�भीर कसरुस�ब�धी कुनै म�ुामा �वशेष� राय �य� गन� �वशेष�को 

म�ृय ुभएमा वा �नज लामो अव�ध �वदेशमा बसी नेपाल आउन नस�ने भएमा वा अ�य कारणले �नजलाई ब�ुन 

अस�भव भएमा �य�तो �वशेष� सरहको वा सोभ�दा मा�थको समान �वषयको �वशेष�बाट �वशेष� राय �लन 

स�कने �यव�था मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०२ ले गरेको पाइ�छ।  

 

सा�ी पर��ण गदा� सरकार� व�कलले �यान �दनपुन� कुरा 

सा�ी पर��णका �ममा सरकार� व�कलले देहायका कुरामा �यान �दन ुआव�यक ह�ुछः 

 सा�ी पर��ण गन� लागेको म�ुाको अ�ययन गर� �यसका त�य वा �वषयव�तकुो बारेमा पूण��पमा 

जानकार हनुपुद�छ।  

 सा�ीको पर��ण गन� लागेको म�ुासँग स�बि�धत कानूनको अ�ययन गनु�पछ�।  

 त�काल उठेको ��को त�कालै समाधान गर� �व�तापूण� ढ�ले सा�ीसँग आफूले चाहेको वा खोजेको 

जवाफ �लन स�नेगर� आफूलाई अपडेट गनु�पछ�।  

 बकप� गराउने काय�मा संवेदनशील हनु नसके �यसले म�ुाको �नण�यमा असर पाद�छ। तसथ�, पूरक 

सोधपछु वा िजरहमा म�ुासँग स�ब�, तर आफूलाई म�ुामा �मािणत गन� चा�हन े��मा� सो�ने कुरामा 

�यान �दनपुछ�।  

 बकप�को �टु�ले म�ुाको सफलतामा असर पन� भएकाले सो�धएको �� अस�बि�धत र म�ुाको 

�नण�यमा आफूलाई ��तकूल असर पन� हो, होइन भ� ेकुरालाई मनन गनु�पछ�।  

 लामा �� नसोधी छोटो-छोटो सो�न ुउपय�ु ह�ुछ।  

 सोधपछु, िजरह र पनुःसोधपछुका चरणमा कौशलतापूव�क भ�ूमका �नवा�ह गनु�पछ�।  

 

सा�ी उपि�थत गराउँदा सरकार� व�कलले �न�न कुरामा �यान �दनपुद�छ: 

 बालबा�लका ��तवाद�को �पमा रहेका म�ुामा �ाथ�मकता �दई �कनारा गनु�पन� भएकोले सा�ीलाई 

अदालतबाट खोजेका बखत उपि�थत गराउन अनसु�धान अ�धकार�लाई �नय�मत �पमा �नद�शन �दइ� 

बालबा�लकाको म�ुामा शी� �यायको मम�लाई �यवहारमा �पा�तरण गन� म�त गनु�पद�छ।  

 बालबा�लका सा�ी रहेछन ्भने उनीह�लाई मायाल ु�यवहार गर� उपि�थत गराउने बखत काया�लयमा 

रहेको बेलामा पा�रवा�रक वातावरण कायम गर� रा�पुद�छ र सरकार� व�कल काया�लयको पी�डतमै�ी 

क�मा य�ता बालबा�लका सा�ीलाई प�न सो �थानमा रा�पुद�छ।  
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 सा�ी उपि�थत गराउँदा बालबा�लका प� वा पी�डत रहेछन ् भने उनीह�को प�रचया�मक �ववरण 

गो�य रा�पुद�छ।  

 फौजदार� म�ुामा कसरु �मािणत गन� अ�भभारा वाद� प�मा �न�हत रहने र वाद� प�को अ�भयोग 

प�ु�ाइँ गन� �व�भ� आधारह�म�ये सा�ी �माण ब�लयो आधार भएको हनुाले सा�ीलाई अदालतमा 

उपि�थत गराइ� बकप� गराउने कुरामा सरकार� व�कल संवेदनशील हनपुद�छ।  

 सा�ीलाई अदालतले खोजेको �दन र समयमा उपि�थत गराउने दा�य�व अनसु�धान अ�धकार�को 

भएको हुँदा सरकार� व�कलले अनसु�धान अ�धकार�लाई सा�ी उपि�थत गराउनका ला�ग �नय�मत 

�पमा सम�वय र अनगुमन गनु�पद�छ।  

 कुनै सा�ी अदालतले �नधा�रण गरेको समयमा उपि�थत गराउन नसकेमा सो नस�नाको कारणस�हत 

अनसु�धान अ�धकार��ारा �नधा��रत ढाँचामा तयार भएको मचु�ुका �ा� गर� सो�ववरण अदालतसम� 

��ततु गनु�पद�छ र पनुःसा�ी उपि�थत गराउन समय माग गनु�पद�छ।  

 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १०१ को उपदफा (५) ले अनसूुची–१ वा 

अनसूुची–२ मा उि�लिखत कुनै कसरुस�ब�धी म�ुामा सबै ��तवाद�ह� उपि�थत नभएको कारण सा�ी 

पर��णको ���या स�ु नभएकोमा कुनै प�ले आफूले �दएको सा�ी त�काल उपि�थत नगराएमा प�छ 

उपि�थत गराउन नस�कने कारण देखाई �य�ता सा�ीह� त�कालै उपि�थत गराई बकप� गराउन 

अनरुोध गन�स�ने र सोह� ऐनको दफा १०१ को उपदफा (६) ले �य�तो कारण मना�सब भएमा 

अदालतले सोको कारण खलुाई �य�तो सा�ीको त�कालै बकप� गराउनस�ने �यव�था भएबमोिजम 

सो �यव�थाअ�तग�त त�कालै बकप�को ला�ग अदालतमा उपि�थत गराउन लगाउनपुद�छ।  

 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता,२०७४ को दफा ११५ को उपदफा (५) कुनै कसरुको 

अनसु�धान वा पपु��को �सल�सलामा नेपाल रा�य बा�हर रहेको सा�ीलाई ब�ुनपुरेमा वा �नजको 

बकप� गराउनपुरेमा �य�तो सा�ीलाई सो �योजनका ला�ग तो�कएबमोिजम ��य-��य संवाद (�भ�डयो 

क�फरे�स) वा अ�य य�तै ��व�धमाफ� त ब�ुन वा �नजको बकप� गराउन स�कने �यव�था भएकाले 

�य�ता सा�ीलाई ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) वा अ�य य�तै ��व�धमाफ� त ब�ुन वा �नजको 

बकप� गराउन सरकार� व�कलले पहल गनु�पद�छ।  

 अदालतबाट सा�ी ब�ुने आदेश भएप�छ सोको जानकार� �लने र सा�ीह� उपि�थत गराउने बारेमा 

अनसु�धान अ�धकार� एवं स�बि�धत काया�लयसँग सम�वय कायम गन�।  

 सा�ीह� कुनै सामािजक स�सं�थाको संर�णमा रहेको जानकार�मा भए �य�ता सं�थालाई समेत सोको 

जानकार� गराउने।  

 

सा�ी पर��णका �ममा सरकार� व�कलले �यान �दनपुन� आव�यक कुराह� 

 बालबा�लकास�ब�धी कुनै म�ुाको कारबाह� च�दा कानून �यवसायी, बालकको बाब,ु आमा नातेदार वा 

संर�क र म�ुा हेन� अ�धकार�ले उपय�ु देखी अनमु�त �दएमा बालबा�लकाको हक�हत संर�ण गन� 
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काय�मा संल�न कुनै �यि� वा सामािजक सं�थाको ��त�न�ध इजलासमा उपि�थत हनुस�ने कानूनी 

�यव�था रहेकाले यसको काया��वयनमा सहयोग गनु�पद�छ।  

 बालबा�लका सा�ीको पर��ण गदा� बालमै�ी वातावरणमा न� र मायाल ु�पमा सोधपछु तथा िजरह 

गनु�पछ�।  

 सा�ीलाई �नजको मानमया�दा वा इ�जत��त�ामा ��तकूल असर पन�गर� वा बेइ�जत गन�गर� वा 

िझ�ाउनेगर� अनाव�यक �� सो�न नपाइने हुँदा बालबा�लका सा�ी र अ�य सा�ी उपर �य�तो 

�यवहार हनु न�दन �य� गनु�पद�छ।  

 म�हला, बालबा�लका तथा वृ� �यि�लाई सा�ीको �पमा उपि�थत गराई बकप� गराउँदा �वशेष 

�पमा संवेदनशील हनुपुद�छ।  

 सा�ी पर��ण गन� लागेको म�ुाको अ�ययन गर� �यसका त�य वा �वषयव�तकुो बारेमा पूण��पमा 

जानकार हनुपुद�छ।  

 सा�ीको पर��ण गन� लागेको म�ुासँग स�बि�धत कानूनको अ�ययन गनु�पद�छ।  

 त�काल उठेको ��को त�कालै समाधान गर� �व�तापूण� ढ�ले सा�ीसँग आफूले चाहेको वा खोजेको 

जवाफ �लन स�नेगर� आफूलाई अ�ाव�धक गनु�पद�छ।  

 बकप� गराउने काय�मा संवेदनशील हनु नसके �यसले म�ुाको �नण�यमा असर पाद�छ। तसथ�, पूरक 

सोधपछु वा िजरहमा म�ुासँग स�ब�, तर आफूलाई म�ुामा �मािणत गन� चा�हन े �� मा� सो�ने 

कुरामा �यान �दनपुद�छ।  

 बकप�को �टु�ले म�ुाको सफलतामा असर पन� भएकाले सो�धएको �� अस�बि�धत र म�ुाको 

�नण�यमा आफूलाई ��तकूल असर पन� हो, होइन भ� ेकुरालाई मनन गनु�पद�छ।  

 लामा �� नसोधी छोटो-छोटो सो�न ुउपय�ु ह�ुछ।  

 सोधपछु र िजरह र पनु:सोधपछुका चरणमा कौशलतापूव�क भू�मका �नवा�ह गनु�पद�छ।  

जाहेर� दरखा�त र जाहेरवालाको अदालतमा भएको बकप�, 

पी�डतको मौकाको कागजसमेतमा देिखएको सामा�य फरकलाई 

�धानता �दई �म�सलको सम� मू�या�न नगर� वारदात नै 

�था�पत नभएको ठह� याएको �टु�पूण� देिखयो। ��तवाद�को आधा 

अंश पी�डतलाई अ�ैबाट चलनसमेत चलाइ�दनू।  

संवत ् २०५८ सालको फो प ु नं 

२७६१ 

म�ुाः जबज��ती करणी नेपाल सरकार 

�व�� तलुसी बा�यो आदेश �म�तः 

२०६३ साल माघ ८ गते 

अपहरणस�ब�धी अपराध मानवता�व��को अपराध भएको र यस 

�कृ�तको अपराधमा संल�न �यि�ह�को पथृकपथृ� भ�ूमका 

रहने हुँदा वारदात�थलबाट प�ाउ नपद�मा कसरुमा सलं�न रहेको 

छैन भनी �न�कष�मा प�ुन न�म�ने।  

अपह�रत नाबालकलाई उ�ार गन� �ममा भएको गोल� 

हानाहानबाट दईुजनाको म�ृय ुभई नाबालकको उ�ार गर� 

�याइएको त�य �हर� कम�चार�ह�को बकप�बाट सम�थ�त 

०७१-CR-१३८७ म�ुा: अपहरण तथा 

शर�र ब�धक प�ालाल सहनीसमेत 

�व�� नेपाल सरकार ने.का.प. 

२०७४ अ� १० �न.नं. ९८८९ प�ृ 

१६८१ �न. �म�त २०७४ /०५/०४ 
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भइरहेकोमा जाहेरवाला र पी�डतको बकप� नहुँदैमा कसरु नै 

�था�पत नभएको भ� न�म�ने। 

सात वष�क� कुनै प�न नाबालकले जबज��ती करणी ज�तो ग�भीर 

आपरा�धक काय�का बारेमा पया�� मा�ामा बिुझसकेको नहनुकुा 

साथै �य�तो �वषयका बारेमा बनावट� �पबाट �व�वध कुरा 

भ�स�ने �मता र चेतनासमेतको �वकास �नज ज�तो बा�लकामा 

भइसकेको हुँदैन। य�तो अव�थाका अबोध बा�लकाले 

अदालतमासमेत उपि�थत भई गरेको बकप�बाट पी�डतउपर नै 

सो आपरा�धक काय� भएको रहेछ भनेर अ�यथा �मािणत भएमा 

बाहेक �व�ास गनु�पन�। (�करण नं.७) 

०७२-CR-०८५३ म�ुा: जबज��ती 

करणी  

कमलादेवी ख�ीको जाहेर�ले नेपाल 

सरकार �व�� �दपक रावल ने.का.प. 

२०७५ अ� ५ �न.नं. १०००७ प�ृ 

८७४ �न. �म�त २०७४।०९। २३ 

 

४.७ बहस पैरवी, सनुवुाइ तथा पनुरावेदन  

अ�भय�ुको बयान गराउनपुन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १२२ अनसुार अ�भयोग तथा �य�तो अ�भयोगमा 

हनुस�ने सजाय सनुाइसकेप�छ अदालतले �य�तो अ�भयोगउपर �नजको के भनाइ छ सोधी �नजको बयान 

अ�भलेख गनु�पन�छ। अदालतमा उपि�थत भई सकेको अ�भय�ुसँग बयान �लन ुअगा�ड नै �नजले कुनै 

कानून �यवसायीसँग स�लाह �लन चाहेमा �नजलाई �यसको मौका �दनपुन�छ। बयान अ�भलेख गनु�भ�दा 

अगा�ड नै अदालतले अ�भय�ुलाई �नजले आ�नो�व�� बयान �दन कर नला�ने कुरा जानकार� गराई 

�नजले �दएको बयान �नजको �व�� �माण ला�न स�छ भनी जानकार� गराउनपुन�छ। जानकार� गराउँदा 

सरकार� व�कलबाट �नज�व��को सजायमा छुट हनु ��ताव ग�रएको रहेछ भने �य�तो कुरा र 

�यसस�ब�धी �च�लत कानूनको �यव�थासमेत जानकार� गराउनपुन�छ।  

 

अ�भय�ुको बयान अ�भलेख गदा� ��येक �� र �यसको जवाफ दवु ैलेखब� गनु�पन�छ र ��य-��य संवाद 

(�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त बयान �लएको भए �यसको अ�भलेखसमेत रा�पुन�छ। बयान अ�भलेख 

भइसकेप�छ �य�तो अ�भलेखमा अ�भय�ुको सह�छाप गराई �यायाधीशले प�न आ�नो सह�छाप गनु�पन�छ। 

तर, ��य-��य संवाद (�भ�डयो क�फरे�स) माफ� त बयान �लएकोमा �यायाधीशले �य�तो कुरा �मािणत गर� 

रा�पुन�छ। बयान गराउँदा अ�भय�ुसँग ब�ुनपुन� कुनै कुरा छुट हनु गएमा अदालतले �य�तो अ�भय�ुलाई 

उपि�थत गराउन लगाई �नजसँग छुट कुराको त�त�बा बयान �लन स�नेछ।  

 

अ�भय�ुले कसरु �वीकार गरे म�ुाको फैसला त�काल गनु�पन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १२३ अनसुार कुनै अ�भय�ुले �नजउपर लागेको 

कसरुको आरोप �वीकार गर� अदालतमा सा�बती बयान गरेमा अदालतले �य�तो बयानको स�यता र 

�व�सनीयतालाई समेत �वचार गर� त�काल उ� म�ुाको फैसला गन� स�ने।  
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तर, 

(क) अ�भय�ुले �य�तो सा�वती बयान गरे ताप�न �म�सल संल�न �माण, कसरु गदा�को प�रि�थ�त वा अ�य 

कुनै कुराले �नजको सा�वती साँचो होइन भ� े �व�ास हनु े कुनै कारण भएमा अदालतले यस 

दफाबमोिजम म�ुा फैसला नगर� कारणस�हतको आदेश पचा� खडा गर� म�ुामा थप �माण बझुन 

आदेश �दनपुन�छ, 

(ख) आरो�पत कसरुमा सा�वती भएको अ�भय�ुले सजायमा छुट वा कमी हनुपुन� िजक�र �लएमा 

�यसस�ब�धी सबै कुरा खलुाई �नजको बयान �लई त�स�ब�धी �माण ब�ुनपुद�छ।  

 

कुनै अ�भय�ुले अदालतमा बयान गदा� अनसु�धान अ�धकार� सम� गरेकोभ�दा फरक िज�कर �लएमा 

�नजले पेस गरेको �माण वा िज�करको �वषयमा वाद� प�ले पनुःअनसु�धान गर� वा गराई अदालतमा थप 

सबदु �माण पेस गन� माग गरेमा अदालतले �य�तो थप सबदु �माण पेस गन� अनमु�त �दन स�नेछ। 

आदेश भएकोमा �य�तो थप �माण पेस नभई अदालतले उ� म�ुा फैसला गन� हुँदैन। तर, �य�तो थप 

सबदु पेस गनु�पदा� �माण मकुरर आदेश हनुअिघ नै पेस गनु�पन�छ। कुनै अ�भय�ु आरो�पत कसरुमा 

पूण��पमा सा�वत नभई आंिशक�पमा सा�बत भएमा अदालतले �नज सा�वत नभएको हदस�मको �वषयमा 

थप �माण ब�ुने आदेश गनु�पन�छ।  

 

वाद� ��तवाद�बीच छलफल गराउनस�न े

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १२४ अनसुार अ�भय�ुले कसरु इ�कार रहेको वा 

इ�कार� ��तउ�र �दएको अव�थामा अदालतले म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरा य�कन गन�को ला�ग वाद� तथा 

��तवाद�बीच छलफल गराउने आदेश �दन स�नेछ। छलफल गराउन आदेश भएकोमा �यसर� छलफल 

गन� भनी �नधा�रण ग�रएको �दन वाद�, ��तवाद� र नेपाल सरकार वाद� हनुे म�ुाको हकमा अ�भय�ुसमेत 

अदालतमा उपि�थत हनुपुन�छ र �य�तो अ�भय�ुले चाहेमा �नजको कानून �यवसायीसमेत उपि�थत हनु 

स�नेछ। छलफलमा वाद�ले दाबी र ��तवाद�ले ��तवाद र त�स�ब�धी �माण ��ततु गन� स�नेछन।् वाद� 

��तवाद�ले पेस गरेको दाबी, ��तवाद तथा �माणबाट अदालतले म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरा य�कन 

गन�स�नेछ।  

 

बहस पैरवी 

नेपालका अ�ाअदालतमा नेपाल सरकारको तफ� बाट ��त�न�ध�व गद� नेपाल सरकार वाद� हनुे म�ुा, नेपाल 

सरकारको हक�हत सरोकार �न�हत भएको म�ुा, नेपाल सरकारलाई �वप�ी बनाई दायर भएका संवैधा�नक 

तथा कानूनी �� समावेश भएका म�ुाह�मा बहस पैरवी एवं ��तर�ा गनु�पन� दा�य�व सं�वधान तथा 

कानूनले सरकार� व�कललाई तोकेको छ। यसैले, सरकार� व�कलले आफूले दायर गरेको बालबा�लका 

��तवाद� भएका म�ुामासमेत यो दा�य�व बहन गनु�पन� ह�ुछ। बालबा�लका ��तवाद� भएको म�ुामा सरकार� 

व�कलले बहस गदा� �यान �दनपुन� अ�य कुराका अ�त�र� देहायका कुरामा प�न �यान �दनपुद�छः 
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 बालबा�लका ��तवाद� रहेकोमा कानूनले उनीह�लाई सजायमा छुट �दएको रहेछ वा कुनै स�ुवधा 

पाउने रहेछ भने बहसका दौरानमा सो कुरा प�न भ�न�दनपुद�छ।  

 बहस पैरवी गदा� त�यलाई ब�ाउने वा गलत त�य भ� ेकाय� गनु�हुँदैन।  

 बालबा�लका ��तवाद� भएको म�ुामा भ�रश� पेशी �थ�गत गन�हुँदैन।  

 सरकार� व�कलले �न�प� �यायको उ�चतम आदश�लाई आ�मसात गर� आ�नो �यावसा�यक आचरण 

पालन गद� म�ुामा बहस पैरवी गनु�पद�छ। कुनै प�न दबाब, �लोभन, लालच तथा अकम��यताको िशकार 

नभइ� �न�प�, �नडर, आ�म�व�ास, �भावशाल� एवं द�ताका साथ म�ुामा बहस पैरवी गनु� नै सरकार� 

व�कलको म�ुय �यावसा�यक कत��य हो।  

 बहस पैरवीको तयार� गन� स�दभ�मा सरकार� व�कलले �वशेषगर� म�हला, बालबा�लका, अपा�ता भएका, 

वृ�वृ�ा, �पछ�डएका जा�त जनजा�तह� पी�डत भएका म�ुाह�मा �वशेष सतक� ता अपनाउनपुद�छ। 

�यसैगर�, म�हला, बालवा�लका, अपा�ता भएका एवं वृ�वृ�ा अ�भय�ु भएका म�ुाह�मा प�न सरकार� 

व�कलले �वशेष �यान �दनपुद�छ।  

 सरकार� व�कलले बहस पैरवीको तयार�को स�दभ�मा कानूनको शासन, मानवअ�धकारको संर�ण, र 

�यायको प�मा सदासव�दा वकालत गन� ��तव�ता साथ बहस पैरवीको ला�ग तयार� गनु�पद�छ।  

 सरकार� व�कलले वहस पैरवी गदा� सरकार� व�कल तथा सरकार� व�कलको काया�लयमा काय�रत 

कम�चार�ह�को आचारसं�हता–२०७५ मा उि�लिखत कुराह�मा प�न �यान प�ु याउनपुद�छ। साथै, 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १९७ को उपदफा (१) को ख�ड (ख) ले 

�दएको अ�धकार �योग गर� महा�याया�धव�ाबाट �म�त २०७५/१२/०३ मा �वीकृत भई जार� 

ग�रएको नेपाल सरकार वाद� हनुे फौजदार� म�ुाको बहस, पैरवी, ��तर�ा तथा कानूनी रायस�ब�धी 

�नद�िशका, २०७५ को दफा ३ ले सरकार� व�कलले बहस पैरवी गदा� पालना गन� �नयमह� तोकेको 

पाइ�छ। ती �नयमह�समेत पालना गनु�पन� देिख�छ।  

 

पनुरावेदन 

त�लो अदालत वा म�ुा हेन� अ�धकार�ले गरेको फैसला वा �नण�य िच� नब�ुन े प�ले सो फैसलामा 

आफूलाई िच� नबझेुको कुराह� के-के हनु,् सबै कुराह� उ�लेख गर� आ�नो भनाइ प�ु� हनुे कानूनी 

आधारह�समेत खलुाई सो अ�ा वा अदालतभ�दा मा�थ�लो अ�ा अदालतमा कानूनबमोिजम पनुः हे�रपाऊँ 

भनी �दने �नवेदनलाई पनुरावेदन भ�न�छ। सरकार� व�कलले अ�ाअदालतबाट भएको फैसला अ�ययन गर� 

सो फैसलाको प�रणामसमेत �वचार गर� सो फैसलाउपर पनुरावेदन गन� वा नगन� कुराको �न��ल 

गनु�पद�छ। यस स�दभ�मा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ८१(१) मा भएको �यव�थाअनसुार 

बाल अदालत तथा कसैले �वीकृ�त न�लई बालगहृ, बाल सधुारगृह, �नगरानी क�, पनु�था�पना के�� वा 

अ�थायी संर�ण सेवा के��को �थापना वा स�ालन गरेमा म��ालयले �य�तो बालगृह, बाल सधुारगृह, 

�नगरानी क�, पनु�था�पना के�� वा अ�थायी संर�ण सेवा के�� ब�द गर� संल�न �यि� तथा सं�थालाई 
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सजाय गरेको �नण�यमा िच� नबझेुमा �य�तो �नण�य भएको प�तीस �दन�भ� स�बि�धत उ�च अदालतमा 

पनुरावेदन �दन स�कनेछ।  

 

यसका साथै, बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ८१(२) ले बाल अदालतबाट बालबा�लकाले 

सफाइ पाउनेगर� भएको फैसला उपर कानूनको �या�यास�ब�धी �टु� भएको, नजीरको गलत �योग भएको वा 

ब�ुनपुन� �माण नबझेुको वा ब�ुन नहनुे �माण बझेुको कारणबाट इ�साफमा फरक परेको अव�थामा 

बाहेक अ�य अव�थामा पनुरावेदन नला�ने �यव�था रहेको पाइ�छ।  

 

कुनै प�ुष �यि�ले कम उमेरका कुनै नाबा�लग केट� (बा�लका) 

लाई जबज��ती करणी गदा� �नजको उ�ेिजत �ल� नाबा�लग 

बा�लकाको अ�वक�सत यौन अ�मा ��व� हनुस�न ेि�थ�त अव�था र 

कारण नै हनु स�दैन भने यस ि�थ�तमा प�ुषको उ�ेिजत �ल� 

�य�तो अ�वक�सत यौन अ�मा �वेश हनुसके प�न वा नसके प�न वा 

�य�ता पी�डत यौन अ�मा जबज��ती गन� प�ुषको वीय� �खलन भए 

प�न नभए प�न �यसर� �ल� �वेश हनु नसकेको कारणले मा� 

जबज��ती करणीको उ�ोग ठह� याउन ु पी�डत उपर अ�यायपूण� र 

�वधा�यकाले �य�ता �कृ�तका ��तवाद�ह��व�� गरेको सजायको 

�यव�थाको मनसाय�वपर�त प�न हनु जाने। (�करण नं.४) 

०६७-CR-०१०६ म�ुा: जबज��ती 

करणी सतार खाँको जाहेर�ले नेपाल 

सरकार �व�� सोहरत खा ँ पठान 

ने.का.प. २०७५ अ� ७ �न.नं. 

१००४९ प�ृ १३०९ �न. �म�त 

२०७४/१०/२६ 

बालबा�लकाको शार��रक अव�था, अ�वक�सत यौना�, अप�रप�व 

मा�नसक अव�था र ��तरोध गन� �मता नहनु ेर सिजलैसँग जलुमुीको 

अनिुचत बहकाउ एवं फ�दामा पन�स�ने �वभावका हनुाले नाबालकको 

सहम�त एवं �वीकृ�त �लए प�न करणी गरेकोमा जबज��ती करणी ठहन� 

(��ततु म�ुामा पी�डत १२ र १४ वष�का नावा�लका भएको, स�ु र 

सा�बकको पनुरावेदनले सफाइ �दए ताप�न दोपामा अनमु�त पाई 

उि�टएको) 

२०७२-CR-२०८५ म�ुा: जबज��ती 

करणी नेपाल सरकार �व�� द�पक 

�व.क समेत ने.का.प. २०७६ अ� 

६ �न.नं. १०२९२ प�ृ १२३३ 

�न. �म�त २०७५/०३/०८ 

नाबा�लक ब�चीको योनीमा आ�नो �ल� रगडेर योनीमै वीय� �खलन 

गर� यौन आन�द �लएको अव�थामा सानो ब�चाको अ�वक�सत 

योनीमा वय�क मा�नसको उ�ेिजत �ल� पूरा �वेश हनु नसकेको 

कारणले मा�ै उ�ोग ठह� याउनेतफ�  न�तजामा प�ुदा �वधा�यकाले 

जबज��ती करणीको महलले पीडकलाई जनु सजायको �यव�था 

गरेको हो �यसको औिच�य समा� हनु जाने ह�ुछ। नाबालक र 

कम उमेरका बा�लका उपर हनुे सबै करणीका वारदातमा उ�ोग 

ठह� याउनपुछ� भ� ेकानूनले �यव�था गरेको मा� �म�ने देिखँदैन। 

)�करण ८( 

२०६६–CR–०७९२ म�ुा: 

जबरज�ती करणी ब�� ख�ी �व�� 

यशोदा काक�को जाहेर�ले नेपाल 

सरकार ने.का.प. २०७१ , अ�: ६ 

�न.नं. ९१८६ प.ृ१४२२ �न. �म�त 

२०७०/८/३०/१ 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

218 

 

अपराधका स�ब�धमा समाजमा रहेको चेतना�तर, आ�थ�क-सामािजक 

प�रवेश, पी�डतलाई प�ुन जाने थप सामािजक ��त, पा�रवा�रक तथा 

सामािजक ��त�ा, इ�जत तथा सामािजक प�ृभ�ूम र सं�कारसमेतले 

असर गरेको हनुे।  

(�करण ९) 

पी�डत प� जाहेरवाला अदालतमा नआएको भ�दैमा �प��पमा 

जबज��ती करणी गरेको िच�हह� रहेको भ� े पी�डतको �वा��य 

पर��ण ��तवेदनलाई नजर अ�दाज गर� ��तवाद�लाई सफाइ �दन 

न�म�ने। (�करण ११) 

 (��ततु म�ुामा पी�डत १२ वष�क� नाबालक बा�लका भएको, स�ु 

ब�द�या र सा�वकको पनुरावेदनले सफाइ �दए प�न दोपामा अनमु�त 

पाई उि�टएको) 

२०६८-CR-१००६ म�ुा: 

जबरज�ती करणी जगुमनी था�को 

जाहेर�ले नेपाल सरकार �व�� 

गो�व�द ख�का ने.का.प. २०७६ 

अ� ७ �न.नं. १०३१० प�ृ 

१४५१ कसरु �नधा�रण 

२०७६/०३/२१ र 

२०७६/०४/१६ मा सजाय 

�नधा�रण 

मतृक बो�न नस�न े ५ वष�य अपा� (ता भएका) तथा अबोध 

बालक रहेका र �नजले ��तवाद�लाई केह� गरे �बराएको देिखँदैन। 

य�ता ��तवाद� समाजको शाि�त सरु�ाका ला�ग अ�य�त खतरनाक 

हनुेहुँदा �नजह�लाई कडा द�ड�ारा �न��साह� गन� तथा य�ता खाले 

अ� �नद�यी अपराधीह�मा �ासको स�देश जानका ला�ग फौजदार� 

�यायले �भावकार� भ�ूमका खे�न ुज�र� छ। ��ततु वारदात भनेको 

जघ�य वारदात�भ�ै पन� देिख�छ। कसरुदारलाई �रयायत �दनका 

ला�ग मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. को �नमा�ण भएको होइन। मतृक 

अबोध बालकसँग पूनरावेदक ��तवाद�लाई �बनाकारण �रस उठेको र 

�वभ�स �क�समले ह�या गरेको ��ततु वारदातमा �यानस�ब�धीको 

महलको १४ नं. आक�ष�त हनुे अव�था रहँदैन। (�करण ३) 

०६९-CR-०७५५ म�ुा: कत��य 

�यान �मेबहादरु ग�ुङ �व�� 

सरेु�� राईको जाहेर�ले नेपाल 

सरकार ने.का.प. २०७१ , अ�: ७ 

�न.नं. ९२१२ प ृ .१५७० �न. 

�म�त २०७१/५/११/४ 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) अनसुार 

�यूनतम सजाय तो�कपाऊँ भनी ��तवाद�ह�को पनुरावेदन िज�कर 

रहेको भए प�न �नजह�ले स�ु अदालतमा �वत���पले बयान गर� 

लेखाएको उमेरले नै �ा�ता पाउने भई स�ु फैसलाउपर पनुरावेदन 

गदा� छु�ै िज�कर �लई पेस ग�रएका थप �माणह�ले मा�यता 

नपाउन े भएकाले �नजह�ले िज�कर �लएको नाबालकतफ� को 

पनुरावेदन िज�कर प�ुन नस�ने भएकाले पनुरावेदन अदालत, 

राज�वराजको फैसला अ�यथा नभई �मलेकै देिखने। 

म�ुा: म�ुा कत��य �यान र चोर� 

कालरुाम भ� ेपथृी राईसमेत �व�� 

यसोदा राईको जाहेर�ले नेपाल 

सरकार ने.का.प. २०७२ अ� ७ 

�न.नं. ९४३४ �न. �म�त 

२०७२/०३/२३ 

पी�डत नाबालक बा�लकाको मि�त�क पूण��पमा �वक�सत 

भइनसकेको हनुाले नाबालकले �वत���पमा �य�तो काय�को �कृ�त 

म�ुा: कत��य �यान �सता ख�काको 

जाहेर�ले नेपाल सरकार �व�� ट�स 
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र प�रमाणसमेत मनन ् गर� म�ुर� वा सहम�त जनाउन नस�न े

भएकोले �य�ता अव�थाका पी�डत �यि�ले �दएको म�ुर�लाई म�ुर� 

नमा�नने सव��वीकृत मा�यता र�हआएको छ। �य�तै, डर, धाक, 

ध�क�, अनिुचत �भावमा पार� वा जोरजलुम गर� �लएको सहम�तलाई 

प�न सहम�त नमा�नने। 

�व.क. समेत ने.का.प. 

२०७२ अ� ९ �न.नं. ९५१९ �न. 

�म�त २०७२ /०८ /३  

जबज��ती करणी म�ुामा पी�डत �वयंले प�न अपराधको सूचना �दन 

स�नेस�म हो। अनसु�धान गर� म�ुा दायर हनुे नहनुे कुरा रा�यको 

तफ� बाट सरकारले अनसु�धानको आधारमा �नण�य गन� �वषय 

भएकोले पी�डत �यि� उमेर पगेुको हुँदैमा वा नहुँदैमा म�ुा चलाउन 

स�ने कुरामा बाधा नहनुे हुँदा यो �यव�था जबज��ती करणीबाट 

पी�डत नाबालकको हकमा प�न लागू ह�ुछ भ� नस�कने। (�करण 

नं.६) 

अ�धव�ा राज�ुसाद पागा�समेत 

�व�� नेपाल सरकार, �धानम��ी 

तथा मि��प�रष� काया�लय, �वषय 

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, 

२०६३ को धारा ३२ र 

१०७(२) बमोिजम आदेश ने.का.प. 

२०७३ अ� २, �न.नं. ९५४७ �न. 

�म�त २०७२/०२/२७ 

जबज��ती करणीबाट पी�डत बालबा�लकाको ला�ग छु�ै कानूनी 

�यव�था नभएकोले हाडनाता करणी पी�डत बालबा�लका, �नजले 

ज�माउन े स�तानको सरं�ण, भरणपोषणलगायतको �तनको �वशेष 

कानूनी �यव�था भएको नदेिखएको हुँदा सम�या देिखएकोले �यसको 

ला�ग भइरहेको बालबा�लकास�ब�धी कानून, फौजदार� कानून र अ�य 

कानूनले समेत स�बोधन गरको देिखँदैन। यसको ला�ग पी�डत 

बालबा�लकाको हक, उनीह�को आव�यकताअनसुारको सेवा नहुँदा 

�तनको कानूनी तथा सरु�ा�मक उपायह� गन� नेपाल सरकारको 

नाममा �नद�शना�मक आदेश जार� हनुे। 

०७०-Wo-०२१४ म�ुा : 

उ��षेण/परमादेश अ�धव�ा 

दलबहादरु धामीसमेत �व�� नेपाल 

सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदको काया�लयसमेत 

ने.का.प. २०७४ अ� १ �न.नं. 

९७३९ �न. �म�त 

२०७२/१०/२१ 

सरोगेसीस�ब�धी सेवा वा �यवसाय �वधा�यका �न�म�त कानूनबाट मा� 

�यवि�थत ग�रनपुन� जन�वा��य, िश�ाचार वा नै�तकताको �वषय हो। 

सरोगेसी आमा, ती आमाबाट ज�मने ब�चा र सरोगेसी आमाबाट 

स�तान �ा� गन� चाहन े जै�वक आमाबाबकुो हक अ�धकारको 

�वषयह�लाई स�बोधन गन� कानूनी �यव�थाको शू�यतामा सरोगेसी 

सेवा स�ालनस�ब�धी �यवसाय स�ालन गनु� वा गन� �दन ुसाव�ज�नक 

नी�त एवं साव�जनक �हत�वपर�त हनु जा�छ। सरोगेसी आमाबाट 

स�तान ज�माई �हण गन� पाउन े वा �य�तो पेसा वा �यवसाय 

स�ालन गन� पाउने कुरा सं�वधान �द� हकको �वषय होइन। 

सरोगेसीबाट स�तान �ा�� गन� गराउने �यवसाय स�ालनको �वषय 

सं�वधानले प�रक�पना नगरेको अव�थामा यसलाई अ�धकारको �पमा 

०७२-WO-०११९ म�ुा: 

उ��षेण/परमादेश अ�धव�ा प�ुपराज 

पा�डेय �व�� नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा मि���परषदको 

काया�लय, समेत ने.का.प. २०७४ 

अ� �न.नं. ९७५७ प�ृ १२१ �न 

�म�त २०७३/०३/३० 
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मा� प�न न�म�ने। 

जबज��ती करणीको अपराध सामा�य �कृ�तको अ�य अपराध ज�तो 

होइन। जबज��ती करणीको अपराधमा पी�डतको शार��रक, मान�सक 

र मनोवै�ा�नक जनु ��त ह�ुछ, �यो अपूरणीय ह�ुछ। यसबाट 

पी�डतको �वत�� मानवीय अि�त�व, मानस�मान र उनको �यि�गत 

एवं सामािजक अि�त�व, मानमया�दा र मानवीय अि�त�व ल�ुटएको 

ह�ुछ। उनको �वत�� अि�त�व नै खि�डत भएको ह�ुछ। �यसमा 

प�न वष� १४ क� बा�लका�सत करणी गनु� �वयंमा ग�भीर �कृ�तको 

अपराधको �ेणीमा पन�।  

०७१-CR-१२८० म�ुा: जबज��ती 

करणी प�रव�त�त नाम सनमुायाको 

जाहेर�ले नेपाल सरकार �व�� 

�सयाराम रानासमेत ने.का.प. 

२०७४ अ� ३ �न.नं. ९७८४ प�ृ 

४६२ �न �म�त २०७३/०७/०९ 

पी�डतको उमेरको आधारमा कसरु कायम ग�रसकेप�छ �म�सल 

संल�न �माणबाट कायम भएको उमेरको आधारमा नै कसरु कायम 

गर� सजाय गनु�पन� भएको र पी�डतको उमेर १४ वष�भ�दा मा�थ 

१६ वष�म�ुनको भनी उ�लेख गरेको �माणको आधारमा ��तवाद�लाई 

वाद� प�ले ��ताव गरेको सजायको दाबीमा ३)२ (उ�लेख गरे प�न 

�म�सलबाट जबज��ती करणीको ३)३ (को कसरु �था�पत भएप�छ 

ऐ .को ३)३ (अनसुार नै ��तवाद�ह�लाई सजाय गनु�पन� भएबाट 

य�तो अव�थामा दाबीभ�दा बा�हर गई सजाय भएको भनी स�झन 

न�म�ने।  

०७१-CR-०५८६ म�ुा: जबज��ती 

करणी ठ�गा डगौरा था�को 

जाहेर�ले नेपाल सरकार �व�� �मे 

चौधर�समेत न.ेका.प. २०७४ अ� 

८ �न.नं. ९८६३ प�ृ १४३६ �न. 

�म�त २०७३/१२/०२ 

भख�र जि�मएका नाबालकलाई आफूउपर भएको �यादती लापरवाह� 

वा अ�याय�व�� उपचार मा�ने हद�याद �नज बा�लग भए प�छ स�ु 

हनुे भ� े कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ। यसर� �नि�त 

अव�थास�म हद�यादको लचकता वृ�� हनुे �स�ा�त  ) Doctrine of 

Tolling) लाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ४० नं . ले अ�ीकार 

गरको देिखने। (�करण नं .४( 

०७२-CI-०५४९ म�ुा: ��तपू�त� 

भराई पाऊँ अमरनाथ अमा�य 

�व�� स�ुबा पलुामी मगर 

ने.का.प. २०७५ अ� १ �न.नं. 

९९२७ प�ृ ४४ �न. �म�त 

२०७४/८/१२ 

�नवेदकले बाबकुो नामथर उ�लेख गर� नाग�रकता �लन चाहेको 

अव�थामा आमाले सो कुरा अ�ामा सनाखत गन�समेत तयार रह� 

रहको देिखएप�छ वंशजका आधारमा नाग�रक हनुे अव�थाको 

�व�मानता देिखए बाबकुो नाम उ�लेख गन� कानूनी आधार र �माण 

हेर� वंशजको आधारसमेतमा स�बि�धत अ�धकार�ले नाग�रकता जार� 

गन�स�ने।  

नेपालको सं�वधान, कानून र नजीरसमेतले बाब ुवा आमाको नामबाट 

नाग�रकता �लन स�नेगर� कानूनी �यव�था गरेको र स�तानको ला�ग 

बाबआुमा समान वंशीय आधार भएकोले बाबकुो नामथर ले� चाहेको 

०७१-WO-०९०३ म�ुा: परमादेश  

�वपना ब�नेतसमेत �व�� नेपाल 

सरकार, �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदको काया�लयसमेत 

ने.का.प. २०७५ अ� ८ �न.नं. 

१००६६ प�ृ १४६५ �न. �म�त 

२०७२/१२/२२ 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

221 

 

कारणले मा� आमाको प�हचानको थर ले� नपाउन े गर� रोक 

लगाउँदा अथा�त ् बाबकुो थरमा� ले�पुछ� भनी बाब ु वा आमाको 

थरमा �वभेद �यवहार देिखने ह�ुछ। साथै, य�तो �न�कष�मा प�ुदा 

�नवेदकको वंशीय आधारको थर छनौटको अ�धकार (Right to 

choose the family name) �व�� हनुकुो साथै म�हला र प�ुषको 

समान अ�धकार�व�� समेत हनुे।  

 कानूनबमोिजम अ�धकार �ा� �नकाय वा अ�धकार�ले कुनै प�न 

उिचत आधार र कारण नखलुाइ� नाग�रकता न�दन ेकाय� कानूनस�त 

र उपय�ु �यवहार मा� न�म�ने हुँदा कानूनी �यव�थाबमोिजम 

नाग�रकलाई नाग�रकता �दान गन� काय�मा सहजीकरण र 

सरल�करणका उपायह� खोजी गनु�पन� कारणस�हतको �नण�य �वना 

नाग�रकता �दान नगन� वा नाग�रकता �दने/न�दने �नण�य गन� �ढलाइ 

गन� काय� कानून काया��वयनको उिचत माग� हनु नस�न।े (�करण 

नं. ५) 

बालबा�लकाको सव��म �हतको ���कोणले हेदा� ज�रवाना �तन� 

नसके बापत कैदमा रा� ु उपय�ु देिखँदैन। सामािजक र 

सम�या�यक ���कोणले यस�कार �यव�था कायम रा� उिचत 

हुँदैन। यसैले, ज�रवाना बापतमा बालबा�लकालाई कैदमा रा� े

�यव�था ग�भीरतापूव�क पूनरावलोकन गनु� वा�छनीय देिख�छ। 

तसथ�, बालबा�लकाको सव��म �हत र क�याणका ला�ग �नजह�ले 

ज�रवाना बापत थनुा वा कैदमा ब�न नपन�गर� उपय�ु वैकि�पक 

�यव�था �मलाउन वा�छनीय देिखएकोले त�अनसुार आव�यक 

कानून �नमा�ण���या त�काल अगा�ड बढाउन नेपाल सरकार कानून, 

�याय तथा संसद�य मा�मला म��ालयका नाउँमा �नद�शना�मक 

आदेश जार� ग�र�दएको छ भनी �नण�य भएको छ। साथै, 

बाल�यायको �व�वध प�को �व�षेण गर�  “ बाल�याय स�ालन गदा� 

ब�द इजलासमा गन� बालबा�लकाको प�हचानको गोपनीयता कायम 

रा� सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन गदा�, गराउँदा बालबा�लकाको 

सव��म �हतअनकूुल हनुेगर� गन�, गराउन र बालअ�धकारतफ�  पया�� 

संवेदनशीलता अपनाइ� बाल�याय���या स�ालन गन� सबै िज�ला 

अदालतह�लाई त�काल लेखी पठाउनू।  

�टकाराम को हकमा उदय शकर 

म�डल �व. सखु�त िज अ सखु�त 

भएको म�ुामा सव��च अदालत 

०७३—WH—००९५ आदेश �म�त 

२०७४/४/२५ 

को�भड-१९ को महामार�को स�दभ�मा अदालतको पूण� बैठकको �म�त 

२०७६ /१२ /७ को �नण�यः 

वीरे��नगर �प �प को हकमा 

अ�धव�ा प�ुपराज पौडेल �व�� 
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नेपालका महा�या�धव�ाको काया�लय तथा बाल सधुारगहृले गरेको 

अनरुोध र महामार�को यस �वपतज�य प�रि�थ�तमा बाल 

सधुारगृहह�मा रहेको अ�य�धक भीडभाड कम गन� र बालबा�लकामा 

रोग स��मणको जोिखम �यूनीकरण गर� बालबा�लकाको सव��म 

�हत स�ुनि�त गन� अ�याव�यक देिखएकोले �दशा�तरलगायत थनुाको 

�वक�पस�ब�धी �व�मान कानूनी �यव�थाको काया��वयन गन�। 

बालबा�लकाको �वा��य जोिखमको आ�लन गर� बाल सधुारगहृमा 

रहेका बालबा�लकाका अ�भभावकले आ�नो बालबा�लकालाई 

अदालतले खोजेको बखत उपि�थत गराउन म�ुर गर� �नवेदन �दएमा 

आव�यक ���या वा आदेश गर� �य�ता बालबा�लकालाई अ�भभावक 

वा संर�कको िज�मा लगाउने �यव�था �मलाउन ेभ�ेसमेत �नण�य 

भएको देिख�छ ” 

“बाल अनकूुल �यायको प�हलो �स�ा�त बालबा�लकाको सव��म 

�हतको र�ा नै हो। को�भड-१९ महामार�को अव�थाबाट हाल 

जीवन र �वा��यको जनु जोिखम अव�था �सज�ना भएको छ �यसबाट 

सधुार गहृ �भ� वा बा�हर जहाँ रहेका भए प�न बालबा�लकाको र�ा 

ग�रनपुछ�। सं�वधानको धारा ३९ �ारा ��याभतू बालबा�लकाको हक 

र धारा ४३ �ारा ��याभूत सामािजक सरु�ाको हक, धारा १६ �ारा 

��याभूत स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हकको सा�द�भ�क र सवा��ीण 

अथ� गदा� बालबा�लकाको सव��म �हतको स�ुनि�तता गद� को�भड-

१९ को महामार�बाट उनीह�लाई जोगाउने भ� ेअथ� नै �नि�क�छ। 

” 

“अब बालबा�लकाको सव��म �हतको र�ा वा जोिखमबाट बचाउन 

सधुारगृहबाट उनीह�लाई �नका�दा वा छुटकारा �दँदा मा� ह�ुछ त 

भ� े�� प�न यहाँ नउ�ने होइन। यो स�दभ�मा हेदा� हरेक �यि�को 

अनहुार फरक भएज�तै हरेक म�ुाको प�रि�थ�त प�न फरक ह�ुछ। 

यह� कुरालाई म�यनजर गरेर नै पूण� बैठकले आदेश गन� िज�मेवार� 

स�बि�धत अदालत र �यायाधीशलाई स�ुपेको हो। तर, 

�यायाधीशह�ले आ�नो �ववेक र अ�धकारको �योग गदा� सं�वधान र 

कानूनको �यव�थाको सह� परख गय� वा गरेन भ� े कुरा सदा 

�या�यक पूनरावलोकनको �वषय ब�दछ।  

सखु�त िज�ला अदालत भएको 

२०७६ wh—०३७७ को 

ब�द���य�ीकरण म�ुामा  

�नण�य �म�त २०७७ साल असार 

११ पूण� बैठकको �म�त 

२०७६/१२/७  

उपय�ु आधार र कारणह�समेतलाई ���गत गद�  ��ततु �रट 

�नवेदनमा ब�द���य�ीकरणको आदेश जार� गनु�पन� अव�था �व�मान 

२०७६ wh ०४५९ maa / २०७६ 

wh ०३२९ को �नवेदनमा 
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नदेिखँदा सो आदेश जार� गर�पाऊँ भ�ेतफ� को �नवेदन �वीकारयो�य 

देिखएन। तर, सखु�त िज�ला अदालतबाट भएको २०७६/१२/१२ 

को आदेश मा�थ उि�लिखत कुनै कुराह� तफ�  �वचार नग�रएको 

कारण सो आदेश ��ुटपूण� देिखँदा उ��षेणको आदेशले बदर 

ग�र�दएको छ। �नवे�दकाको म�ुाको �कृ�त हेदा� कुनै �यि� पी�डत 

रहे, भएको अव�था नभएको �नवे�दकाको म�ुाको स�ुबाटै पपु�� 

�न�म� थनुामा रह� �नजलाई भएको सजायलाई ग�भीर कसरुको 

वग�मा रा� स�कन ेभए प�न �हजोआजका �म�तस�म एक वष� चार 

म�हना चार �दन बाल सधुारगृहमा �बताइसकेको अब बाँक� अव�ध 

एक वष� ११ म�हना २५ �दन देिख भ�ुान भएको सजायको 

�हसाबबाट ग�भीर कसरु भए ताप�न सामा�य कसरुको अव�ध�भ� 

पन� आएको देिखएबाट मा�थ उि�लिखत कुराह�समेतलाई ���गत 

गर� र बाल सधुारगृहको समेत राय �लइ� पनुः कानूनबमोिजम आदेश 

गनू� भनी �वप�ी सखु�त िज�ला अदालतको नाममा परमादेशको 

आदेश जार� हनुे ठहछ�” भ� े�नण�य भएको पाइ�छ। 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ 

को दफा १६  

(सधुार गहृमा �यतीत ग�रसकेको 

अव�ध स�ब�धमा) 

नेपालको सं�वधानको धारा ३९(९) ले जोिखममा रहेको 

बालबा�लकाको रा�यबाट �वशेष संर�ण र स�ुवधा पाउने हक 

��याभतू गनु�पन� दा�य�व �दइएको तथा बालबा�लकास�ब�धी 

ऐन,२०७५ को दफा १६(१) ले बालबा�लकासँग स�बि�धत काय� 

गन� ��येक �नकाय तथा सं�थाका अ�धकार�ह�ले काम कारबाह� 

गदा� बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �ाथ�मकता �दई आव�यक 

बालमै�ी ���या अपनाउनपुन� तथा ऐनको दफा १६(२) मा जीवन 

जोिखममा भएका बालबा�लकालाई त�काल सहयोग गनु� सबैको 

दा�य�व हनुेछ भनी कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ। ” 

 “सधुारगहृमा रहेका बालबा�लकाको प�न सं�वधानको धारा १६ �ारा 

�द� जीवनको अ�धकार तथा �वा��य संर�णको अ�धकार रा�दछन ्

�यसको संर�ण गनु�पन� दा�य�व रा�यमा रहेको छ। सधुार गहृमा 

सामािजक, शार��रक दरु� राखी सरुि�त �यव�थापनको अव�था 

नरहेको र ब�दाब�द�को उ�े�यअन�ुप सरुि�त �वा��यको 

उपयो�गता स�ुनि�त हनु नस�न े अव�थामा खोटाङ िज�ला 

अदालतबाट भएको �म�त २०७७/१२/२० को �नण�य 

बालबा�लकाको सव��म �हत संर�ण �न�म� को�भड-१९ को समय 

सा�द�भ�क र �यायोिचत भएको नदेिखँदा बदर ग�र�दएको छ। य�तो 

०७६-wh —०३६४ को ब�द� 

��य�ीकरण म�ुामा सकेत M कुमार 

�व�� खोटाङ िज�ला अदालत 

फैसला २०७७ जेठ २६ गते  
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�वषम प�रि�थ�तको प�रव�त�त स�दभ�मा जहा ँ महामार�को कारणले 

�यि�को वैकि�पक उपचारको हक प�न अव�� भएको अव�था 

रहेको हुँदा सधुारगहृमा ब�नपुन� जोिखममा रहेका बालबा�लकाको 

सव��म �हत तथा सम� बालबा�लकाको 

 

४.८ कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकाको म�ुामा सजाय �नधा�रण तथा ��तपू�त�  

कुनै प�न �यि�लाई �वत��ताबाट वि� चत गन�, �हँडडुल गन�बाट रो�न प�रवार, समाज र समदुायसँगको 

स�ब�ध र ��याकलापबाट अलग गन� र �यि�को आज�न र कमाइको मा�यममा ग�भीर असर प�ु याउन े

�वषय अ�य�त संवेदनशील �वषय हो। �यसकारण �यि�लाई सजाय गन� �वषयलाई हकका �पमा 

�लनहुुँदैन र उिचत आधार र कारण�वना कुनै प�न �यि�लाई �वत��ताबाट वि�त गन� प�न हुँदैन। 

�यि�लाई उसको �वत��ताबाट वि� चत गन� काय�बाट उसको मौ�लक मानवअ�धकारको उ�ल�न हनुकुो 

साथै उनको स�मान र ��त�ामा समेत ग�भीर आघात पद�छ। �यसैले, फौजदार� कसरुमा संल�न 

बालबा�लकालाई सजाय गदा� थनुालाई अि�तम �वक�पको �पमा मा� �लनपुद�छ।  

 
"Confinement of a child is considered to be the last resort for rehabilitation and re-education of the 
child. The court shall consider minimum possible duration for confinement based on the provision of 
this code. No child should be detained unless as a last resort. Detention should be only for the shortest 
appropriate time and should be imposed only of no other alternative measure contributes to the 

reintegration and rehabilitation of the child."68 

 

फौजदार� कसरुको �सल�सलामा बालबा�लकालाई थनुामा रा�दा छोटो समयको ला�ग मा� रा�पुद�छ। 

अ�य गैर�हरासतीय �वक�पह� �व�मान रहेस�म र �भावकार� भएस�म थनुाको �योग गनु�हुँदैन। 

बालबा�लकालाई थनुामा रा�दा उनीह�को सधुार र सामािजक�करणको ���यामा नकारा�मक असर 

पद�छन।् यसको अलावा थनुाबाट बालबा�लकाको �यि��व �वकासमा समेत नकारा�मक असर पद�छ।  

 

सजायको उ��ेय  

सजायको उ�े�य फौजदार� कसरुमा संल�न बालबा�लका��त बदला �लन ुकदा�प होइन। यसको उ�े�य 

बालबा�लकाले गरेको गलत काय�को ला�ग उनीह�लाई उ�रदायी बनाउन ुहो। बालबा�लकालाई सजाय 

गनु�को उ�े�य उनीह�ले गरेको गलत काय�को उिचत सजाय �दलाउन ु हो। यसको प�रणाम�व�प 

बालबा�लकाको पनु�था�पना र सजायमा पनु�एक�करणमा सघाउ प�ुदछ। बेइिज� �नयमावल�को 

१७(१)(ख) मा बाल �ब�याइँकता�को �यि�गत �वत��ता मा�थको रोकतोक हो�सयार�पूव�क �वचार 

गरेप�छ मा� अवल�बन ग�रनेछ र सकेस�म �यूनतम र सी�मत हनुेछ, भ�नएको छ। र, सोह� �नयमको 

(ग) मा �यि��व��को �हंसामा संल�न हनु ेकाय�को वा अ�य ग�भीर कसरु गन� �नर�तर �ढता देखाएको 

कुरा �नरो�पत गनु�पन� भएमा र अ�य उिचत �वक�प नभएको अव�थामा मा� बाल �ब�याइँकता�को 

 
68 Juvenile justice for children in conflict with the law: A Training Manual for Judges and Prosecutors, Afghanistan. 
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�यि�गत �वत��तामा ब�देज लगाइनेछ। कसरुमा संल�न �यि�लाई सजाय गनु�का उ�े�यह� धेरै भए 

प�न केह� मह�वपूण� उ�े�यह� �न�नानसुार छन:् 

 प�रपूरण (Reparation)  

 सामू�हक�तरको हतो�साह (General deterrence)  

 �यि�गत हतो�साह (Individual deterrence)  

 पनु�था�पना (Rehabilitation)  

 ��तशोधा�मक (Retributive) 

 गैरकानूनी काय�को �न�दा गनु� (Denunciation of unlawful conduct) 

 

सजायस�ब�धी �स�ा�त 

फौजदार� कसरु लागेका बालबा�लकालाई सजाय गदा� �न�न �मखु �स�ा�तह�लाई आधार मा�ुपन� ह�ुछः 

 बालबा�लकाको सव��म �हत 

 बालबा�लकाको स�ब�धमा थनुालाइ� अि�तम �वक�पको �पमा मा� �लन,े  

 सजाय वैयि�क�करणको �स�ा�त 

 समानपुा�तक �स�ा�त 

 मानवअ�धकारको स�मान 

 अ�वभेदको �स�ा�त 

 

यसैगर�, बालबा�लकाको म�ुाको कारबाह� र �कनारा गदा� �न�नबमोिजमका माग�दश�क �स�ा�तलाई आधार 

मा�ुपन� �यव�था बेइिज� �नयमावल�को १७ नं. मा ग�रएको छः 

(क) ��त��याह�, अपराध र प�रि�थ�तको समानपुा�तक मा� नभई समाज र बालबा�लकाको आव�यकता 

र प�रि�थ�तअनसुार प�न समानपुा�तक हनु ेहनुपुद�छ।  

(ख) ग�भीरतापूव�कको �वचारप�छ मा� बालबा�लकाको �वत��ताको हरण ग�रनपुद�छ र �यो सकेस�म 

कम समयका ला�ग ग�रनपुद�छ।  

(ग) �वत��ताको अपहरण गदा� अक� �यि��व�� �हंसा�मक काय� गरेबापत वा पटकपटक ग�भीर 

�कृ�तका अपराध गरेको अव�थामा र �यसबापत अक� उपय�ु �वक�प नभएको अव�थामा मा� 

ग�रनपुद�छ।  

(घ)  बालबा�लका�व��को म�ुामा �नजको �हत नै माग�दश�क �स�ा�त हनुेछ।  

(च)  बालबा�लकाले ज�तोसकैु अपराध गरे प�न म�ृयदु�डको सजाय �दइनेछैन।  

(छ) बालबा�लकालाई शार��रक द�ड �दइनेछैन।  

(ज) स�म �नकायलाई ज�हलेसकैु प�न सो कारबाह�लाई ब�द गन� अ�धकार हनुेछ। कारबाह�को जनुसकैु 

अव�थामा प�न म�ुालाई ब�द गनु� उपय�ु हनुे आधार भएमा स�म अ�धकार�ले �यसलाई अ��य गन� 

स�नेछन।्  
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बालबा�लकाको म�ुामा सजाय �नधा�रण गदा� �भाव पान� त�वह� 

बालबा�लका संल�न भएका फौजदार� म�ुामा सजाय �नधा�रण गदा� बालबा�लकाले गरेको अपराधको 

ग�भीरता मा� नहेर� �न�न त�यह�समेतको �वचार गर� �यायाधीशले सजाय �नधा�रण गनु�पद�छः 

 अपराधको घटना घटाउन बालबा�लकाको संल�नताको �तर, 

 पी�डतलाई पगेुको ��त, सो ��त प�ु याउने मनसाय वा ��तको पूव� अनमुान, 

 बालकले प�हला प�न कुनै आपरा�धक काय� गरेको/ नगरेको, 

 बालबा�लकाको उमेर, 

 प�हला अपराधमा संल�न भएको भए पटक र उमेर, 

 प�हला गरेको कसरुको ग�भीरता, 

 बालबा�लका शोषणमा परेको भए �य�तो �वषय, 

 बालबा�लकाले लागूपदाथ�, मादक पदाथ� �योग गन� गरेको वा प�रि�थ�त वा अ�य �यि�ले य�तो लतमा 

लगाएको अव�था, 

 खराव स�त र संल�नता, 

 शैि�क अव�थामा भएको कमजोर�, 

 �यावसा�यक कमजोर�, 

 मान�सक �वा��यको अव�था, 

 �नजी जीवन र सामािजक जीवनका सीपह�मा भएका कमजोर�, 

 च�र�मा भएको कमजोर� (�रस, आ�ामक आ�द), 

 खतरा प�ु याउने अव�था (पनुः अपराध गन� स�भावना आ�द), 

 बालबा�लकाको पा�रवा�रक अव�था, 

 पी�डतलाई बझुाएको ��तपू�त�, 

 म�ुाको पपु��को �ममा बालक वा बा�लका थनुामा रहेको अव�ध,  

 अपराधको ग�भीरता अ�भवृ�� गन� वा �यूनीकरण गन� अ�य कारक त�वह�, आ�द।  

 

गैर�हरासतीय उपायह� 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ मा कसरुमा संल�न बालबा�लकाका स�ब�धमा गैर�हरासतीय 

उपायह�मा जोड �दइएको छ। बालबा�लकालाई गैरकानूनी वा अनिुचत तवरले �वत��ताबाट वि�त ग�रने 

छैन। बालबा�लकाको �गर�तार�, थनुा वा कारावास कानूनबमोिजम मा� हनुेछ र स�भव भएस�म छोटो, 

उपय�ु समयको ला�ग र अि�तम उपायको �पमा मा� अपनाइनेछ भ� े �यव�था महासि�धमा उ�लेख 

ग�रएको छ। फौजदार� कसरुमा संल�न बालबा�लकालाई �दशा�तर र सामदुा�यक सेवा वा काममा संल�न 

गराइने �यव�था बेइिज� �नयमावल�मा प�न ग�रएको छ। बेइिज� �नयमावल�को �नयम १७ अनसुार 

�लइएका ��त��या सँधै प�रि�थ�त र कसरुको ग�भीरताको मा�ामा मा� समानपुा�तक नभई बाल 

�ब�याइँकता�को प�रि�थ�त र आव�यकताका साथै समाजको आव�यकताको मा�ामा प�न समानपुा�तक 
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हनुेछ। बाल �ब�याइँकता�को �यि�गत �वत��ता मा�थको रोकतोक हो�सयार�पूव�क �वचार गरेप�छ मा� 

अवल�बन ग�रनेछ र �यो सकेस�म �यूनतम र सी�मत हनुेछ भ� ेउ�लेख भएको पाइ�छ। गैर�हरासतीय 

उपायह�को म�ुय उ�े�यका स�ब�धमा कैद सजाय बाहेकमा अ�य उपायह�को बारेमा संय�ु रा�स�को 

महासभा�ारा सन ्१९९० मा अवल�बन ग�रएको गैर�हरासतीय उपायस�ब�धी संय�ु रा�स�ीय �यूनतम 

मापद�डस�ब�धी �नयमह� (टो�कयो �नयमावल�) मा �व�ततृ �यव�था ग�रएको छ।  

 

गैर�हरासतीय उपायह�को सामा�य उ�े�य वा टो�कयो �नयमावल�को �वशेष उ�े�य नै कैद� वा थनुवुालाई 

कैद सजायको स�ा अ�य �भावकार� �वक�पह� प�हचान गर� अ�भय�ुको वैयि�क आव�यकता र �नजले 

गरेको कसरुको आधारमा �नजलाई उपय�ु सजाय तो�न स�बि�धत �नकायह�लाई स�म बनाउन ुहो। 

गैर�हरासतीय उपायह�को �योग गर� अ�भय�ुह�को �यि�गत आव�यकताह�को आधारमा उपय�ु 

उपायको �नधा�रण ग�रने भएकोले य�तो उपायले अ�भय�ुलाई �वत��तापूव�क रहन र आ�नो पेशा 

�यवसाय गन�, अ�ययन र पा�रवा�रक जीवनलाई �नर�तरता �दनसमेत स�म ह�ुछन।्  

 

गैर�हरासतीय उपायह�को मूलभतू उ��ेयः टो�कयो �नयमावल�को �नयम १.१ मा �नयमावल�का मूलभूत 

दइु�वटा उ�े�यबारे उ�लेख ग�रएको छः 

१.  गैर�हरासतीय उपायह�को �योगलाई बढावा �दने आधारभतू �स�ा�तह�को �नधा�रण गन�, र 

२.  कैद सजायदेिख बाहेकका वैकि�पक उपायह� अवल�बन ग�रनपुन� �यि�ह�को �यूनतम सरु�ा �दान 

गन�।  

 

गैर�हरासतीय उपायह�को �योगमा लचकताः टो�कयो �नयमावल�को �नयम २.३ मा गैर�हरासतीय 

उपायह�को �योग गदा� �न�न �लिखत आधारमा लचकताका साथ ग�रनपुद�छ भ� े�यव�था ग�रएको छ: 

१.  अपराधको �कृ�त र ग�भीरता (Nature and gravity of offence) 

२.  अ�भय�ुको �यि��व र प�ृभ�ूम (Personality and background of the accused)  

३.  समाजको संर�ण (Protection of society)  

४.  अनाव�यक कैद सजायको �योग नगन� (Avoidance of unnecessary of imprisonment ) 

 

गैर�हरासतीय उपायह�को अवल�बन 

देहायका चरणामा गैर�हरासतीय उपायह�को अवल�बन गन� स�क�छः 

(क) सजाय �नधा�रणको चरणमाः फौजदार� कसरुस�ब�धी म�ुामा सनुवुाइ गर� सजाय �नधा�रण गदा�को 

चरणमा �या�यक �नकायले �योग गन�स�ने गैर�हरासतीय उपायह�को बारेमा प�न टो�कयो �नयमावल�मा 

�यव�था ग�रएको छ। �यसअनसुारका उपायह� �नधा�रण गदा� �या�यक अ�धकार�ले सजायमा पनु�था��पत 

हनु चाहने अ�भय�ुको आव�यकता, सजायको सरु�ा र पी�डतको �हतसमेतका बारेमा आव�यक �यान 

�दइन ु अ�य�त ज�र� ह�ुछ। सनुवुाइ वा सजाय �नधा�रणका चरणमा �योग गन�स�कने गैर�हरासतीय 

उपायह� टो�कयो �नयमावल�को �नयम ८.२ मा देहायबमोिजम उ�लेख ग�रएको छः 
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 मौिखक सजाय न�सहत वा चेतावनी �दन ु वा ह�काउन ु (verbal sanction warning admonition and 

repairman),  

 सत�स�हत कैद सजायबाट म�ु गनु� (Conditional discharge),  

 ��त�ा सजाय (Status penalties), 

 आ�थ�क द�ड वा ज�रवाना (Fines, day fines etc.), 

 स�पि� जफत गनु�, सव��व वा जायजात गनु� (Confiscation or Exploration),  

 पी�डतलाई पूवा�व�थामा प�ु याउन ुवा ��तपू�त� �दन ु(Restoration or Compensation),  

 सजायको �नल�बन वा �थगन (Suspended sentence), 

 अ�भय�ुह�लाई कुनै अ�धकार� वा �या�यक �नकायको सपु�रवे�णमा रा� ु(Probation),  

 समदुायमा सेवा गन� पठाउन ु(Community Service), 

 कुनै सं�थामा �नय�मत हािजर हनु पठाउन ु(Referral to an attendance),  

 घरमा नजरब�द रा� ु(House Arrest), 

 अ�य कुनै गैरसं�थागत (Any other non - restitution) उपायको अवल�बन गनु� 

 मा�थका उपायह�को �मि�त �पमा �योग गनु� (Combination of these manners)  

 

(ख) सजाय तो�कएको अव�थामाः कैद सजाय तो�कसकेप�छ प�न �व�भ� गैर�हरासतीय उपायह�को �योग 

गन� �ो�सा�हत गर� यसको दायरालाई �यापक बनाइनपुद�छ। टो�कयो �नयमावल�को �नयम ९.१ मा 

कारावासको सजाय तो�कस�कएको अव�थामा प�न थनुाको वैकि�पक उपायलाई अवल�बन गनु�पन� कुरालाई 

मा�यता �दएको छ। सं�थागत हनुे कुरालाई रो�न र कसरुदारलाई सजायमा �छटो पनु�था�पनाका �न�म� 

अ�धकार हनुेछ। यसका �न�म� देहायबमोिजमका तर�काह� अपनाउन स�कनेछ: 

 �बदा �दने (Furlough) तथा जेल अ�धकार�को अ��सपु�रवे�णमा रहने (Half Way House),  

 िश�ा र रोजगार� गन�गर� �रहाइ (Work and Education), 

 �व�भ� �कारका जमानीमा छा�ने (Parole),  

 सजाय घटाउन े(Remission), 

 सजाय माफ� (Pardon)।  

 

�यसैगर�, Counsel of Europe ससत� �रहाई (पेरोल)69 स�ब�धी सझुावमा �न�न थप वैयि�क अव�थाह� 

समावेश गन� सझुाव �दइएको पाइ�छः 

 पी�डतलाई ��तपू�त� �तन� र प�रपूरण गन�।  

 लागूऔषध र मादक पदाथ�को लत लागेकालाई उपचारमा जान र अ�य उपचारमा जान।  

 �यावसा�यक तथा शैि�क ��याकलापमा संल�न रहन।  

 �यि��व �वकासका काय��ममा सहभागी हनु।  

 
69 Recommendation Rec (2003) 22 of the committee of Ministers of the council of Europe to member states on conditional 

release (parole) adopted on 24 September 2003 
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 कुनै �नि�त ठाउँमा ब�न वा �मण गन� नपाउने गर� ��तब�ध लगाउन।  

 

गैर�हरासतीय उपायह�बारे केह� देशमा भएका कानूनी �यव�था  

अफगा�न�तानको बालबा�लकास�ब�धी कानून (Juvenile Code) को धारा ३५ अनसुार अदालतले 

�न�न�लिखत गैर�हरासतीय �वक�पह� आदेश �दनस�छः 

 सामािजक काय� गन� (Performing social work), 

 बालबा�लकालाई �वशेष सामािजक सेवा �दायक सं�थामा पठाउने, 

 चेतावनी �दने, 

 सःसत� सजाय �थगन, 

 घरमा नजरब�द रा�,े 

 बाब,ु आमा तथा अ�भभावकसम� बालबा�लकालाई समप�ण गन� लगाउने।  

 

दि�ण अ��काको Child Justice Act अनसुार बाल अदालतले बालबा�लकालाई सजाय गदा� म�ुयतः 

�हरासतीय (Custodial) र गैर�हरासतीय (Non-custodial) दवु ै उपायह� �योग गद�छ। जसमा 

�न�न�लिखत सजायह� पद�छन:् 

 समदुायमा आधा�रत सजाय तो�न ेजसमा �दशा�तर प�न पद�छ।  

 पनु�था�पक�य �यायमा आधा�रत सजाय, पी�डत र कसरुदारबीचको मेल�मलाप पा�रवा�रक समूह-स�मेलन 

आ�द।  

 फौजदार� काय��व�ध ऐनमा �न�द�� भएबमोिजम सधुारा�मक अनगुमन।  

 ५ वष�स�मको ला�ग सजाय �थगन गन�, जनु सःसत� र सत�र�हत हनु स�दछ।  

 ज�रवाना वा कारावासको बदलामा सा�े�तक प�रपूरण र ��तपू�त� �तन� लगाउने।  

 कारावास वा बालहेरचाह के��मा पठाउने।  

 

नेपालको रा��य कानूनमा रहेका गैर�हरासतीय उपायस�ब�धी �यव�था 

बाल�यायस�ब�धी अ�तरा���य द�ताबेजह�मा सझुाइएको गैर�हरासतीय उपायअन�ुप नेपालमा �दशा�तरको 

अवधारणा �लइएको छ। यो म�ुय�पमा बालबा�लकाको सव��म �हतको �स�ा�तमा आधा�रत छ। 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा कसरुज�य काय� गरेका बालबा�लकालाइ� �दशा�तर गन� स�नेगर� 

गैर�हरासतीय उपायको अवल�बन ग�रएको पाइ�छ। य�तो �दशा�तर सजायको हदको आधारमा अनसु�धान 

अ�धकार�ले, सरकार� व�कलले तथा सजायको कुनै हद कायम नगर� बाल अदालतले गन�स�ने �यव�था 

ग�रएको पाइ�छ। बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ मा ‘�च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा 

लेिखएको भए प�न बालबा�लकाको सव��म �हतको ला�ग �दशा�तर गन� मना�सब देिखएमा देहायको 

अव�थामा देहायका अ�धकार�ले कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेका बालबा�लकालाई �दशा�तर गन� �नण�य 

गन� स�ने‘ �यव�था ग�रएको पाइ�छः  



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

230 

 

(क) पाँच हजार �पैयास�म �बगो भएको वा दईु हजार �प�यास�म कैद हनुस�नेमा अनसु�धान 

अ�धकार�ले, 

(ख) दस हजार �पैयास�म �बगो भएको वा पाँच हजार �प�यास�म कैद हनुस�नेमा सरकार� व�कलले, 

(ग) ज�तसकैु �बगो भएको वा ज�तसकैु ज�रवाना वा कैद हनु स�नेमा बाल अदालतले गैर�हरासतीय 

उपायको अवल�बन गर� औपचा�रक ���या अ�तग�तका सजाय �थगन गन� स�दछ।  

 

कसरुज�य अपराधमा संल�न बालबा�लकालाई हनुे सजायस�ब�धी �यव�था 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(१) देिख (४) मा कसरुज�य काय� गन� बालबा�लकालाइ� 

देहायअनसुार सजायको �यव�था ग�रएको छः 

 कसरुज�य काय� गदा� बालबा�लकाको उमेर दस वष�भ�दा कम भए �नज उपर कुनै �कारको म�ुा 

नचलाइन ेर �नजलाई कुनै �क�समको सजाय नहनु,े 

 दस वष� वा सोभ�दा मा�थ र चौध वष�भ�दा कम उमेरको बालबा�लकाले ज�रवाना हनुे कसरुज�य काय� 

गरेको भए �नजलाई स�झाइबझुाई छा�डनेछ र कैद हनुे कसरुज�य काय� गरेको भए कसरुको �कृ�त 

हेर� छ म�हनास�म कैद सजाय गन� वा कैद नगर� बढ�मा एक वष�स�म बाल सधुारगहृमा रािखन,े 

 चौध वष� वा सोभ�दा मा�थ र सो� वष�भ�दा कम उमेरको बालबा�लकाले कुनै कसरुज�य काय� गरेको 

भए �नजलाई कानूनबमोिजम उमेर पगेुको �यि�लाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुे, 

 सो� वष� वा सोभ�दा मा�थ र अठार वष� वा सोभ�दा कम उमेरको बालबा�लकाले कुनै कसरुज�य काय� 

गरेको भए �नजलाई कानूनबमोिजम उमेर पगेुको �यि�लाई हनुे सजायको दईु �तहाई सजाय हनु,े 

 

सजाय �थगन वा �नल�बन 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ दफा २४ अनसुार एक वष�भ�दा कम कैद 

�नधा�रण भएको कसरुदारले प�हलो पटक कसरु गरेको रहेछ र �नजले गरेको कसरु, �नजको उमेर, आचरण, 

कसरु गदा�को प�रि�थ�त, कसरु गदा� अपनाएको त�रकालाई �वचार गदा� �नजलाई कैदमा रा� उपय�ु 

नदेिखएमा अदालतले �य�तो कसरुदारलाई भएको कैद त�काल काया��वयन नगर� �नल�बन गन�स�न े

�यव�था ग�रएको छ। कैद सजाय �नल�बन गदा� कैद सजाय �नधा�रण भएको �म�तदेिख तीन वष�स�म 

�नल�बन गन� स�कने �यव�था ग�रएको छ। तथा�प, बालबा�लकाको हकमा सजाय �नल�बन गदा� �नजको 

उमेर तथा कसरु गदा�को प�रि�थ�तसमेतलाई �वचार गर� सत� तोक� वा नतोक� देहायबमोिजम �नण�य गन� 

स�कन े�यव�था ग�रएको छः 

(क) प�रवारका कुनै सद�य वा संर�क�ारा असल मानवीय �यवहारका स�ब�धमा स�झाउन तथा बझुाउन 

लगाउने, 

(ख) सेवा �दान गन� संघसं�था वा �यि�ह�बाट बालबा�लकालाई अ�भमखुीकरण गन� लगाउन,े 

(ग) एकल, साम�ुहक वा पा�रवा�रक मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउन लगाउने, 

(घ) प�रवारका कुनै सद�य, संर�क, �व�ालय, सेवा �दान गन� �यि� वा सं�थाको �नगरानीमा �नधा��रत 

सत�ह� पालना गन�गर� �नि�त अव�धका ला�ग �नजह�को संर�क�वमा रा� लगाउने।  
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मा�थ उि�लिखत �यव�था बाहेक सजाय �थगनका स�दभ�मा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 

३६(५) मा अ�य थप �यव�था प�न भएको पाइ�छ। सम�मा, फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ को �यव�थाको अ�त�र� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा 

सजाय �थगन गन� वा सजाय �व�प देहायका कुनै उपय�ु �नण�य गन� �यव�था थप ग�रएको छः 

(ङ) सेवाको �कृ�त र अव�ध तोक� बालबा�लकाको उमेर सहुाउँदो सामदुा�यक सेवामा पठाउने, 

(च) �नजलाई भएको सजायभ�दा बढ� अव�ध नहनुेगर� बाल सधुारगृहमा ब�न लगाउने।  

 

�य�तैगर�, कसैले बालबा�लकालाई �सकाई, दबाब �दई, अ�ाई, �लोभनमा पार� वा जनुसकैु त�रकाबाट 

कसरुज�य काय� गन� लगाएको भए �यसर� �सकाउने, दबाब �दने, अ�ाउने, �लोभनमा पान� वा सोकाय� गन� 

लगाउने �यि�लाई �नज आफ� ले सो कसरु गरेसरह कानूनबमोिजम सजाय हनुेछ। साथै, सो� वष� उमेर 

पूरा नभएका बालबा�लकालाई सजाय गदा� जघ�य कसरु, ग�भीर कसरु वा पटके �पमा कसरु गरेकोमा 

बाहेक कैदको सजाय नग�रन े�यव�था ग�रएको छ। 

  

धरौट माग गर� धरौट �दन नसकेको आधार बनाई थनुामा रा�गेर� 

भएको काय�लाई अि�तम उपायको �पमा मा� थनुाको �योग ग�रने 

भ� े बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ३७(२) 

समेतको अनकूुल रहेको मा� �म�दैन। बालबा�लकालाई तो�कएको 

सजायसमेत �थगन हनुे वा भो�न नपन�गर� �नण�यकता�ले �नण�य 

गन�स�ने अव�थामा धरौट�को �वक�पको �पमा थनुालाई उपयोग 

ग�रएको काय�लाई “बालबा�लकाको हक �हतको संर�ण गर� 

उनीह�को शार��रक मान�सक र बौ��क �वकास गन� समयानकूुल 

कानूनी �यव�था गन�” जार� भएको बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ 

को मम� र भावना�वपर�त हनुे।  

म�ुा: ब�द���य�ीकरण 

अ�धव�ा प�ुपराज पौडेल �व�� 

काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 

ने.का.प. २०७२ अ� ७ �न.नं. 

९४६९ �न. �म�त 

२०७२/०५/२३ 

बाल�याय�णाल�मा पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�भ�दा फरक र 

�विश� �कारका �स�ा�तह� छन।् बाल�यायका आधारभतू 

मा�यताह�लाई नजरअ�दाज गरेर फौजदार� �यायका सामा�य 

मा�यताह�कै मापद�डअनसुार हेन� ग�रयो भने बाल�यायका उ�े�य, 

मा�यता र हा�सल गन� खोिजएका अभी� पूरा हनु स�दैनन।् सजाय 

�थगनको स�दभ�मा समेत यो कुरा �वचारणीय ब�।े  

०७३-CF-०००९म�ुा: जबज��ती 

करणी उ�ोग नेपाल सरकार 

�व�� बारा िज�ला 

गा.�व.स.फ�ेपरु वडा नं.८ ब�ने 

"कुमार�साद" ने.का.प. २०७४ 

�न.नं. १०१२७ प�ृ १९७७ �न. 

�म�त २०७४/०४/२६ 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

232 

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनसुार सोको 

आधा सजाय ५ वष� ६ म�हना कैद हनु ेठहर गर� हाललाई फैसला 

भएको �म�तले २ वष�को ला�ग सजाय �थगन गरेको तफ�  �वचार गदा�, 

��तवाद�लाई भएको उ� सजाय काया��वयन गन� �नजको उमेर 

पगेुको नदेिखएको, �नज ��तवाद� िश�ोपाज�न गन� उमेरको भएको र 

अ�ययनरत रहेकोसमेत देिखएकोले बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ 

को दफा ५०(२) बमोिजम �नज ��तवाद�लाई बाबकुो िज�मामा 

रहनेगर� दईु वष�को ला�ग �थगन गरेको �मलेकै देिखने।  

०७२-CR-०१३२ जबज��ती 

करणी र अ�ाकृ�तक मैथनु 

कृ�णबहादरु गौतमको छोरा 

ल�मण गौतम �व. प�रव�त�त नाम 

३१(क-५) को जाहेर�ले नेपाल 

सरकार  

�न. नं. ९९१० भाग ५९ २०७४ 

अ�: १२ फैसला �म�त 

२०७४/७/२६  

 

सधुार अव�ध घटाउन वा छुट �दनस�ने 

सजाय �थगनको अलावा गैर�हरासतीय उपायको �पमा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३८ 

मा सधुार अव�ध घटाउन वा छुट �दनस�न े �यव�थासमेत ग�रएको पाइ�छ। यस �ावधानअनसुार बाल 

अदालतको �नण�यबमोिजम बाल सधुारगृह, कुनै सं�था वा �यि�को संर�ण वा �नगरानीमा बसेको 

बालबा�लकाको �यवहारमा स�तोषजनक सधुार आएमा बालक�याण अ�धकार�ले �य�तो बालबा�लकाको 

सधुार अव�ध घटाउन वा छुट �दन बाल अदालतसम� �सफा�रस गन�स�ने र �य�तो �सफा�रस जाँचबझु 

गदा� मना�सब देिखएमा �सफा�रसबमोिजम गन� बाल अदालतलाई अ�धकार �दइएको देिख�छ।  

सव��व स�हत ज�मकैदको सजाय भएको 

अव�थालाई �वचार गदा� 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ �योग 

भए ताप�न अ.बं १८८ बमोिजम आधा 

सजाय गरेको पनुरावेदन अदालतको 

फैसला सदर।  

संवत ्२०६३ सालको फौ.प.ुनं. ०१९०  

म�ुाः कत��य �यान र जबज��ती चोर�  

�हर� हव�दार कुमार �े�को जाहेर�ले नेपाल सरकार �व�� 

न�वन भजेुल आदेश �म�त :२०६७ बैशाख १२ गते 

 

बालबा�लकाको अ�धकार उ�ल�न, बालबा�लका��तको दा�य�व पूरा नगरेमा र बालबा�लका�व��को 

कसरुदारलाई हनुे सजायस�ब�धी �यव�था 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ७२ मा बालबा�लका�व�� कसरु हनुे काम गरेमा हनुे 

सजायको �यव�था ग�रएको छ, जनु देहायबमोिजम रहेका छन:् 

 

कसरु सजाय 

(१) कुनै �यि�, सं�था वा �नकायले प�र�छेद-२ मा 

उि�लिखत बालबा�लकाको अ�धकार उ�ल�न गरेमा वा 

प�र�छेद-३ मा उि�लिखत बालबा�लका��तको दा�य�व 

पूरा नगरेमा  

�य�तो �यि� वा सं�था वा �नकायको 

�मखुलाई पचास हजार �पैयाँस�म ज�रवाना 

हनुे 
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(२) संर�क वा प�रवारको कुनै सद�यले आ�नो दा�य�व 

पूरा नगरेमा वा आमा, बाब ु वा संर�कले अनिुचत लाभ 

�लने मनसायले बालबा�लकाको प�हचान लकुाउन े गर� 

नाम, थर प�रवत�न गरेमा वा बालबा�लकाको स�पि�को 

द�ुपयोग गरेमा  

�य�ता आमा, बाब ु वा प�रवारका सद�य वा 

संर�कलाई एकलाख �पैयाँस�म ज�रवाना 

हनुे 

(३) कसैले बालबा�लका�व��को कसरु गरेमा कसरुको मा�ाअनसुार देहायबमोिजम सजाय हनुेछः 

(क) दफा ६६ को उपदफा (२) को ख�ड (क), (ख), 

(ग), (घ), (ङ), (च) वा (द) वा दफा ७८ को उपदफा 

(१) वा (२) बमोिजमको कुनै काय� गरेमा, 

पचास हजार �पैयाँस�म ज�रवाना र एक 

वष�स�म कैद, 

(ख) दफा ६६ को उपदफा (२) को ख�ड (छ), (ञ), 

(ट), (ठ), (ड), (ण) वा (थ) वा उपदफा (३) को ख�ड 

(क), (ख), (ग), (ङ), (च) वा (ञ) बमोिजमको कुनै काय� 

गरेमा  

पचह�र हजार �पैयाँस�म ज�रवाना र तीन 

वष�स�म कैद, 

(ग) दफा ६६ को उपदफा (३) को ख�ड (घ) 

बमोिजमको काय� गरेमा  

असी हजार �पैयाँस�म ज�रवाना र चार 

वष�स�म कैद, 

(घ) दफा ६६ को उपदफा (२) को ख�ड (ज) वा (झ) 

बमोिजमको कुनै काय� गरेमा  

एक लाख �पैयाँस�म ज�रवाना र पाँच 

वष�स�म कैद, 

(ङ) दफा ६६ को उपदफा (२) को ख�ड (ढ) 

बमोिजमको काय� गरेमा जनु कसरुज�य काय� �सकाएको 

वा ता�लम �दएको हो �य�तो कसरुमा  

कसरुदारलाई हनुे सजायको आधा सजाय, 

(च) दफा ६६ को उपदफा (२) को ख�ड (त) 

बमोिजमको काय� गरेमा  

पाँच लाख �पैयाँस�म ज�रवाना र दस 

वष�स�म कैद, 

(छ) दफा ६६ को उपदफा (३) को ख�ड (छ) वा (ज) 

बमोिजमको कुनै काय� गरेमा  

�च�लत कानूनबमोिजम जबज��ती करणीको 

कसरुमा कसरुदारलाई हनुे सजाय।  

(ज) दफा ६६ को उपदफा (३) को ख�ड (झ) वा (ट) 

बमोिजमको कुनै काय� गरेमा  

एक लाख पचास हजार �पैयाँस�म ज�रवाना 

र प�� वष�स�म कैद।  

उपदफा (१), (२) र (३) मा उि�लिखत काय� गन� 

द�ु�साहन गन�, उ�ोग गन� वा म�तयार हनुे �यि�लाई  

म�ुय कसरुदारलाई हनुे ज�रवाना र कैदको 

आधा सजाय हनुे।  

कसैले यस दफामा लेिखएदेिख बाहेक यो ऐन वा यस 

ऐनअ�तग�त बनेको �नयम �वपर�त अ�य कुनै काम गरेमा  

�य�तो �यि�लाई कसरुको मा�ाअनसुार 

पचास हजार �प�यास�म ज�रवाना वा एक 

वष�स�म कैद वा दवु ैसजाय हनुे।  

यस ऐनबमोिजम एक पटक सजाय पाएको �यि�ले पनुः 

�य�तो काय� गरेमा  

�नजलाई यस दफाबमोिजम हनुे सजायमा 

प�चीस ��तशत थप सजायसमेत हनुे।  
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यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 

उपदफा (३) बमोिजमको काय� अ�य �च�लत 

कानूनबमोिजम समेत कसरु मा�नन े रहेछ भने �य�तो 

कसरुमा सो कानूनबमोिजम छु�ै म�ुा चलाई सजाय गन� 

यस दफाको �यव�थाले कुनै बाधा पन� छैन र कसैले यस 

ऐन �वपर�त कुनै काय� गरेमा �नजलाई 

�च�लत कानूनबमोिजम यस दफामा 

लेिखएभ�दा बढ� सजाय हनुे रहेछ भने 

सोह�बमोिजमको सजाय हनुे।  

(८) कसैले यस ऐनबमोिजम �वीकृ�त न�लई बालगृह, 

बाल सधुारगृह, �नगरानी क�, पनु�था�पना के�� वा 

अ�थायी संर�ण सेवा के��को �थापना वा स�ालन गरेमा 

म��ालयले �य�तो बालगहृ, बाल सधुारगहृ, �नगरानी क�, 

पनु�था�पना के�� वा अ�थायी संर�ण सेवा के�� 

स� चालन गरेमा सो ब�द गर� संल�न �यि� तथा सं�थालाई 

एक लाख �पैयाँस�म ज�रवाना गन� स�नेछ र 

�च�लत कानूनबमोिजम थप अ�य कारबाह� 

गन� स�कने।  

 

बालबा�लकालाई सजाय �नधा�रण गदा� �वचार गनु�पन� कुराह�  

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोिजम बालबा�लकालाई 

सजाय �नधा�रण गदा� देहायका कुराह�लाई समेत �वचार गनु�पन�: 

 �नजको सव��म �हत, 

 कसरुको ग�भीरता र दोषको मा�ा, 

 बालबा�लकाको उमेर, िश�ा, पा�रवा�रक ि�थ�त, कसरुको �क�सम, कसरुबाट प�ुन गएको हा�न 

नो�सानी र कसरु गनु�को उ�े�यसमेतका कुरास�हतको �नजको �यि�गत प�रि�थ�त, 

 पी�डतलाई �दन ��ताव ग�रएको ��तपू�त�, 

 अपराध��तको प�ाताप, 

 असल र उपयोगी जीवन िजउने चाहना।  

 सो� वष� उमेर पूरा नभएका बालबा�लकालाई सजाय गदा� जघ�य कसरु, ग�भीर कसरु वा पटके �पमा 

कसरु गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गनु� नहनु।े  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को अ�भ� अ�को �पमा सव��च अदालतबाट �म�त २०७५/११/०८ 

मा जार� भएको कसरुदार बालबा�लकाको सजाय �नधा�रणस�ब�धी सामा�य माग�दश�न, २०७५ मा समेत 

मा�थ उि�लिखत �यव�था रािखएको छ।  

 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (५) बमोिजम 

बालबा�लकाको हकमा सजाय �नल�बन गदा� �नजको उमेर तथा कसरु गदा�को प�रि�थ�तसमेतलाई �वचार 

गर� सत� तोक� वा नतोक� देहायबमोिजम �नण�य गन� स�कने: 
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 प�रवारका कुनै सद�य वा संर�क�ारा असल मानवीय �यवहारका स�ब�धमा स�झाउन तथा बझुाउन 

लगाउने, 

 सेवा �दान गन� संघसं�था वा �यि�ह�बाट बालबा�लकालाई अ�भमखुीकरण गन� लगाउने, 

 एकल, साम�ुहक वा पा�रवा�रक मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउन लगाउने, 

 प�रवारका कुनै सद�य, संर�क, �व�ालय, सेवा �दान गन� �यि� वा सं�थाको �नगरानीमा �नधा��रत 

सत�ह� पालना गन�गर� �नि�त अव�धका ला�ग �नजह�को संर�क�वमा रा� लगाउने।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोिजम उ� ऐन वा �च�लत कानूनबमोिजम पटके 

कायम गदा� नाबा�लग अव�थामा गरेको कसरुज�य काय�को गणना नग�रने र बालबा�लकाले पटक पटक 

कसरुज�य काय� गरे प�न पटकेको आधारमा �नजलाई थप सजाय नग�रने �यव�था ग�रएको छ।  

 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा (३) बमोिजम कसरुदार बालबा�लकालाई 

ज�रवानाबापत कैद गदा� देहायबमोिजम गनु�पन� : 

 ज�रवाना मा� हनुे वा कैद वा ज�रवानाम�ये कुनै एक सजाय हनुे कसरुमा ज�रवाना न�तरेकोमा कैद 

नगर� ज�रवाना �मनाह गनु�पन�, 

 कैद वा ज�रवाना वा दवु ै सजाय हनुे कसरुमा ज�रवाना मा� सजाय भएकोमा �य�तो ज�रवाना 

न�तरेबापत कैद �नधा�रण गनु�पदा� तीन म�हनाभ�दा बढ� नहनुेगर� कैद गनु�पन�, 

 चौध वष� उमेर पगेुको तर अठार वष�भ�दा कम उमेर भएको �यि�लाई ज�रवाना न�तरेबापत कैद 

सजाय �नधा�रण गनु�पदा� अठार वष� उमेर पगेुको �यि�लाई गनु�पन� कैद सजायको आधाभ�दा बढ� नहनुे 

गर� कैद गनु�पन�।  

 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३१ बमोिजम अठार वष�भ�दा 

कम उमेरको बालबा�लका कसरुदारलाई कैद बापत शार��रक �ममा लगाउन नस�कने। (कसरुदार 

बालबा�लकाको सजाय �नधा�रणस�ब�धी सामा�य माग�दश�न, २०७५ सव��च अदालत पेज नं १०)  

 

��तपू�त�  

कुनै कसरुको प�रणाम�व�प पी�डतको िजउ, �यान, स�पि� वा इ�जतमा कुनै ��त पगेुमा �य�तो ��त 

बापत अदालतले कसरुदारबाट पी�डतलाई प�ुन गएको हा�न वा नो�सानीको प�रपूरणका ला�ग �दइने रकम 

��तपू�त� हो। सबैजसो कसरुमा रा�य वा कसरुदारबाट पी�डतलाई ��तपू�त� �दनपुन� �यव�था गरेको 

पाइ�छ। ��तपू�त�ले पी�डत �यि�लाइ� अपराधका कारणा पगेुको ��तको केह� हदस�म प�रपूरण गद�छ। 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ दफा ३९(छ) का अनसुार कसरुदारले आफूले गरेको कसरु �वीकार गर� 

पी�डतलाई ��तपू�त� �दइसकेको वा �दन म�ुर गरेको कुरालाइ� कसरुको ग�भीरता घटाउने अव�थाका 

�पमा �लइएको �यव�था हेदा� ��तपू�त� पीडकको कसरुको ग�भीरतालाइ� कम गन� एक उपायकको �पमा 

रहेको कुरा ब�ुन स�क�छ।  
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पी�डत बालबा�लकाले पीडकबाट ��तपू�त� पाउन े 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ३२ अनसुार अपराध पी�डतलाई आफू पी�डत भएको म�ुाको 

अनसु�धान तथा कारबाह�स�ब�धी जानकार� पाउन े एवं कानूनबमोिजम सामािजक पनु�था�पना र ��तपू�त� 

स�हतको �याय पाउने हक हनुे �यव�था ग�रएको छ। �य�तैगर�, बालबा�लकाको हकमा 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २५ अनसुार पी�डत बालबा�लकालाई अनसु�धान, अ�भयोजन र 

�या�यक ���याको हरेक चरणमा पीडकबाट मना�सब मा�फकको ��तपू�त� भराई पाउने अ�धकार हनुे �यव�था 

ग�रएको छ। तर, यस �यव�थाले पी�डतले रा�यबाट ��तपू�त� पाउनस�ने अवसरलाई सी�मत पारेको मा�नन ेछैन 

भनी उ�लेख ग�रएको छ।  

 

सोह� ऐनको दफा ७३ अनसुार बाल अदालतले �च�लत कानूनबमोिजम बालबा�लका�व��को कसरुको 

कसरुदारलाई भएको ज�रवानाको रकमभ�दा कम नहनुेगर� पी�डत बालबा�लकाको िश�ा, शार��रक तथा 

मान�सक �वा��य, �वकास र प�रवारमा पगेुको हा�नसमेतको �वचार गर� मना�सब ��तपू�त� एकम�ु वा 

आव�धक �पमा कसरुदारबाट भराइ�दने �यव�था ग�रएको छ। कसरुदारबाट ज�रवानाको रकम असूल हनु 

नस�ने अव�था भएमा वा �य�तो रकम असूल भए ताप�न सो रकम बालबा�लका�व��को कसरुको 

तलुनामा �यून वा अपया�� लागेमा बाल अदालतले �य�ता बालबा�लकालाई बाल कोषबाट �यहोन� गर� 

मना�सब मा�फकको ��तपू�त� भराई �दनेछ। �य�तो बाल कोष बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 

६३ मा �यव�था भए अनसुार बालबा�लकालाई त�काल उ�ार, राहत र पनु�था�पना गन� तथा ��तपू�त� �दान 

गन� कामसमेतका ला�ग रहने कुरा उ�लेख ग�रएको छ।  

 

��तपू�त�को रकम �लन नपाउँदै पी�डत बालबा�लकाको म�ृय ुभएमा �य�तो रकम �नजको बाब,ु आमा वा 

�नजह� नभएमा प�रवारको अ�य सद�य वा संर�कलाई �दइनेछ। बालबा�लका�व��को �च�लत 

कानूनबमोिजमको कसरु, बालबा�लका�व��को कसरुबाट पी�डत बालबा�लकालाई त�काल उपचार 

गराउनपुन� भएमा वा ��तपू�त� वा कुनै �कारको राहत रकम �दनपुरेमा �च�लत कानूनबमोिजम अ�त�रम 

��तपू�त� उपल�ध गराउनपुन�छ।  

 

अ�त�रम ��तपू�त�को ला�ग आदेश �दनस�न े

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ४८ अनसुार कुनै कसरु भएको कारणबाट �य�तो कसरुबाट 

पी�डत �यि� वा �नजमा आि�त �यि�लाई त�काल उपचार गराउनपुन� भएमा वा ��तपू�त� वा कुनै 

�कारको राहत रकम �दनपुरेमा �य�तो �यि�लाई औषधोपचार गराउन वा अ�त�रम �पमा ��तपू�त� वा 

राहत रकम उपल�ध गराउन अदालतले आदेश �दनस�ने �यव�था ग�रएको छ। आदेश भएमा कसरुबाट 

पी�डत वा �नजका आि�त �यि�लाई फौजदार� कसरुमा सजाय �नधा�रण र काया��वयनस�ब�धी �च�लत 

कानूनबमोिजम �थापना भएको पी�डत राहत कोषबाट ��तपू�त� वा राहत रकम उपल�ध गराउनपुन�छ। 

उपल�ध गराइएको ��तपू�त� वा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुँदा अ�भयोग लागेको �यि� कसरुदार 

ठहर भएमा �य�तो कसरुदारलाई फैसला भएको प�तीस �दन�भ� �य�तो रकम पी�डत राहत कोषमा ज�मा 
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गन� अदालतले आदेश �दनेछ। �यसर� आदेश �दइएकोमा �य�तो कसरुदारले ��तपू�त� वा राहत बापतको 

रकम पी�डत राहत कोषमा ज�मा गनु�पन�छ र �नजले सो अव�धमा �य�तो रकम ज�मा नगरेमा फैसला 

भएको साठ� �दन�भ� �य�तो कसरुदारको जनुसकैु जायजेथाबाट सरकार� बाँक� सरह असूल उपर 

गनु�पन�छ।  

 

��तपू�त� वा राहत रकम पाएको �यि�ले झ�ुा उजरु� गरेको ठहरेमा वा वारदात �था�पत नभएमा �नजले 

��तपू�त� वा राहत बापत पाएको रकम �फता� गन� अदालतले आदेश �दनेछ। अदालतले आदेश �दएकोमा 

�य�तो �यि�ले ��तपू�त� वा राहत बापत पाएको रकम फैसला भएको प�तीस �दन�भ� पी�डत राहत कोषमा 

�फता� गनु�पन�छ र �नजले सो अव�धमा �य�तो रकम �फता� नगरेमा फैसला भएको साठ� �दन�भ� �य�तो 

�यि�को जनुसकैु जायजेथाबाट सरकार� बाँक�सरह असलु उपर गनु�पन�छ।  

 

पी�डतलाई ��तपू�त� �दने वा वा�त�वक हा�न नो�सानी भराइ�दने 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ दफा ७३ अनसुार कुनै कसरु गर� कानूनबमोिजम आव�यक व�त ुमा�नन े

कुनै व�त ुवा साव�ज�नक वा �नजी स�पि� हा�न, नो�सानी, तोडफोड वा आगजनी गन� वा गराउन वा अ� 

कसैलाई �योग गर� वा आफ� ले �य�तो व�त ु वा स�पि� �बगानु�हुँदैन। कसरु गन� �यि�लाई यस 

प�र�छेदबमोिजमको कसरुमा हनुे सजायमा थप एक वष� कैद वा दस हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा दवु ै

सजाय हनुेछ। कसरुबाट �य�तो व�त ु वा स�पि�को हा�न, नो�सानी भइसकेको रहेछ भने �यसको 

�बगोबमोिजमको ��तपू�त�समेत �नजबाट भराउनपुन�छ। कसरु गन� �यि� य�कन भएकोमा सोह� �यि� र 

�य�तो �यि� य�कन नभएकोमा �य�तो काम गन� उ�साउन े वा आदेश �दने �यि�ले कसरु गरेको 

मा�ननेछ। साह� कुरालाइ� बालबा�लकास�ब�धी ऐन,२०७५ को दफा २९ मा �यव�था ग�रए अनसुार 

बालबा�लकालाई �दशा�तर गदा� पी�डतलाई भएको हा�न नो�सानी बापत ��तपू�त� �दने वा वा�त�वक हा�न 

नो�सानी भराइ�दनपुन� र कसरुज�य काय�बाट �ा� स�पि�, मनुाफा वा साम�ी स�बि�धत धनीलाई �फता� 

गन� लगाउनपुन� �यव�था ग�रएको छ।  

 

सजाय �नधा�रण गदा� खलुाउनपुन� कुराह�  

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ दफा १७ बमोिजम सजाय �नधा�रण गदा� 

फैसला वा आदेशमा देहायका कुराह� खलुाउनपुन�छः 

(क) सजाय गनु�पन� कारण, 

(ख) ज�रवानाको सजाय �नधा�रण गदा� कसरुदारले बझुाउनपुन� ज�रवानाको रकम, ज�रवाना बझुाउनपुन� 

�म�त, �क�ताब�द�मा बझुाउन पाउने भए �य�तो कुरा र ज�रवाना न�तरेबापत हनुस�ने कैद सजाय, 

(ग) कैद सजाय �नधा�रण गदा� कैदको अव�ध, थनुामा रहेको �म�त, कैद भ�ुान हनुे �म�त, 

(घ) सामदुा�यक सेवा गन� आदेश भएकोमा सेवाको �क�सम, अव�ध, समय र सेवा नगरेबापत हनुस�ने 

सजाय, 
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(ङ) सधुारगहृ वा पनु�था�पना के��मा कैद सजाय भ�ुान गन�गर� सजाय �नधा�रण गदा� �य�तो गहृ वा 

के��मा ब�नपुन� अव�ध, पालना गनु�पन� सत� र �य�तो सत� उ�ल�न गरेबापत हनुस�ने सजाय, 

(च) कसरुदारलाई �यारोलमा छो�न स�कन ेवा नस�कने, 

(छ) कैद �नल�बन हनुे भए क�त अव�धस�म �नल�बन हनुे, 

(ज) ��तपू�त� �तनु�पन� भए ��तपू�त�को रकम, �तनु�पन� अव�ध, त�रका र न�तरेमा हनुस�ने सजाय, 

(झ) दफा २४ को उपदफा (५) बमोिजम बालबा�लकाको हकमा सत� तोक� सजाय �नल�बन भएकोमा 

�य�तो सत� उ�ल�न गरेबापत हनुस�ने सजाय, 

(ञ) अदालतले उपय�ु ठानेको अ�य आव�यक कुराह�।  

 

कानूनले थनुामा ब�नपुन� अव�धभ�दा बढ� 

अव�ध थनुामा बसी �रटको सनुवुाइ 

अव�ध�भ� थनुा अव�ध समा� भई 

सकेकोले थनुा म�ु गनु�।  

संवत ्२०५८ सालको �रट नं. ७० म�ुाः ब�द���य�ीकरण  

केशव ख�काको हकमा अ�धव�ा आिशष अ�धकार� �व�� 

�ी ५ को सरकार, गहृ म��ालय, �संहदरवारसमेत आदेश 

�म�त :२०५८ चै� १३ 

 

ज�रवानाको सजाय �नधा�रण गन� आधार 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ दफा १८ अनसुार कुनै कसरुमा 

ज�रवानाको सजाय �नधा�रण गदा� यस ऐनमा उि�लिखत अ�य कुराका अ�त�र� �य�तो कसरु र ज�रवानाको 

अ�धकतम र �यूनतम हद �वचार गर� �नधा�रण गनु�पन� �यव�था रहेको छ। ज�रवाना �नधा�रण गदा� 

देहायका कुराह�समेतलाई �वचार गनु�पन�छः 

(क) कसरुदारको आ�थ�क है�सयत र आयआज�न �मता, 

(ख) कसरुदारले गरेको कसरुको कारणबाट अ� �यि�लाई हनु गएको आ�थ�क हानी नो�सानी, 

(ग) कसरुदारले गरेको कसरुको कारणबाट कसरुदार वा �नजको प�रवारले �ा� गरेको लाभ, 

(घ) ज�रवानाबाट कसरुदारले पालनपोषण गनु�पन� प�रवारलाई पन� असर, 

(ङ) पी�डतलाई �तनु�पन� ��तपू�त� रकम, 

(च) ज�रवाना न�तरेको कारणबाट सरकारलाई पन�स�न ेदा�य�व, 

(छ) कसरुदार स��ठत सं�था भएमा �य�तो सं�थाको आ�थ�क है�सयत र कारोबार, 

(ज) पी�डत राहत कोषमा रकम ज�मा गराउनपुन� भए �य�तो रकम।  

 

मा�थ उि�लिखत “पी�डत राहत कोष” को �यव�था यसै ऐनको दफा ४८ मा ग�रएको छ। यसका साथै, 

ज�रवाना �नधा�रण गदा� �बगो खुलेकोमा �बगोको आधारमा ज�रवाना �नधा�रण गनु�पन� �यव�था ग�रएको छ। 

�य�तैगर�, ऐनको दफा १९ अनसुार ज�रवाना गदा� कसरुदारले कसरुबाट पी�डत �यि�लाई ��तपू�त�समेत 

�तनु�पन� गर� ज�रवाना ग�रने भए �नजले �य�तो ��तपू�त� �तन� नस�ने गर� ज�रवाना गनु�हुँदैन।  
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�नजी �बगो वा ��तपू�त� भराउने काय��व�ध 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता २०७४ दफा १६५ अनसुार अदालतको फैसलाबमोिजम कुनै �यि�ले 

�तनु�पन� ठहरेको �नजी �बगो, पी�डत वा �नजको हकवालाले पाउने ��तपू�त� वा अ�य कुनै रकम 

फैसलाबमोिजम �तनु�पन� �यि�लाई फैसला भएको छ म�हना�भ� बझुाउनपुन�छ। सो अव�ध�भ� उ� 

�यि�ले �य�तो �बगो, ��तपू�त� वा रकम नबझुाएमा �नजलाई दस हजार �पैयाँस�म ज�रवाना हनुेछ। उ� 

अव�ध�भ� �बगो, ��तपू�त� वा �य�तो रकम बझुाउनपुन� �यि�ले नबझुाएमा �य�तो �बगो ��तपू�त� वा रकम 

भर� पाउने �यि�ले अि�तम फैसला भएको �म�तले तीन वष��भ� �य�तो �बगो, ��तपू�त� वा रकम भनु�पन� 

�यि�को हकको स�पि� देखाई �नवेदन �दन स�नेछ। �यसर� �नवेदन परेमा अदालतले �य�तो स�पि� 

रो�ा र �ललाम �ब�� गर� �मशः �बगो, ��तपू�त� वा �य�तो रकम भराई �दनपुन�छ। �बगो, ��तपू�त� वा 

रकम �तनु�पन� �यि�ले अदालतमा �य�तो रकम बझुाएमा वा दफा ६८ को उपदफा (१) बमोिजम कुन ै

रकम धरौट वा जमानत राखेको भए �यसबाट ��तपू�त�, �बगो वा �य�तो रकम असूल हनुे भएमा 

सोह�बमोिजम भराई �दनपुन�छ। �बगो, ��तपू�त� वा अ�य रकम भराइपाउने �यि�ले स�पि� प�ा लगाउन 

नसकेमा �य�तो स�पि� फेला परेको बखत �नजले जनाउ �दएमा भराइ�दने गर� अदालतले �य�तो �नवेदन 

तामेल�मा रा�पुन�छ। �बगो, ��तपू�त� वा अ�य कुनै रकम असलु उपर हनु नसकेमा असूल उपर नभएको 

बाँक� �बगो, ��तपू�त� वा अ�य रकम भराइपाउने �यि�ले कसरुदारको स�पि� �ललाम �ब�� भएको 

�म�तले �नवेदन तामेल�मा रहेको तीस �दन�भ� �नजलाई कैद गराउन �नवेदनप� �दन स�नेछ।  

 

�नवेदन परेमा अदालतले एक �दनको तीन सय �पैयाँको दरले �यसर� बाँक� हनु आएको �बगो वा 

रकमलाई कैदमा प�रणत गर� �य�तो �बगो वा रकम भनु�पन� �यि�लाई कैद गनु�पन�छ। कुनै �यि�लाई 

कैद गदा� �यि� �वशेषको �बगोको हकमा दईु वष� र नेपाल सरकार, �देश सरकार वा �थानीय तहको पूण� 

वा अ�धकांश �वा�म�व वा �नय��ण भएको साव�ज�नक सं�थाको �बगोको हकमा चार वष�भ�दा बढ� कैद 

गन� स�कन े छैन। तर, ��तपू�त� असूल उपर नभए बापत कैद गराउन पदा� चार वष�स�म कैद गन� 

स�कनेछ। �नजी �बगो, ��तपू�त� वा अ�य रकम बापत कैद गनु�पदा� तीन सय �पैयाँभ�दा कम रकम भएमा 

वा बाँक� रहन गएमा सो बापत एक �दन कैद गनु�पन�छ। कैद गदा� कानूनबमोिजम ला�न े �सधा खच� 

नेपाल सरकारले �यहोनु�पन�छ।  

 

यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �नजी �बगो, ��तपू�त� वा अ�य रकम �तनु�पन� 

�यि�ले आ�ना कुनै स�पि� लकुाएको वा कुनै �कारले �पा�तरण गरेको ठहरेमा �च�लत कानूनमा 

जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �य�तो स�पि� प�ा लगाएमा �य�तो स�पि� जफत हनुेछ र यसर� 

जफत भएको स�पि�को प�चीस ��तशत रकम प�ा लगाउनेलाई �दई बाँक� रहेको रकमबाट �तनु�पन� 

�बगो, ��तपू�त� वा अ�य रकम भ�ुानी गर� बाँक� रहेमा �यसर� बाँक� रहेको रकम स�बि�धत �यि�लाई 

�फता� गनु�पन�छ।  
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४.९ पनु�था�पक�य �याय 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३९ अनसुार बाल�याय स�पादन गदा� पनु�था�पक�य �यायको 

मा�यताअनकूुल हनुेगर� गनु�पन�छ भ� े�यव�था ग�रएको छ। यस स�दभ�मा बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) 

�नयमावल�, २०७६ को �नयम २९ मा बाल�याय स�पादनको �ममा �दशा�तर गदा�, फैसला गदा� र 

सजाय काया��वयन गदा�समेत पनु�था�पक�य �यायका �स�ा�तलाई बाल�याय�णाल�को आधारभूत �स�ा�तको 

�पमा अनसुरण ग�रने �यव�था ग�रएको छ। बाल�याय स�पादन गदा� कसरुज�य काय�बाट �सिज�त 

आपरा�धक दा�य�वको �नधा�रण, पी�डतको �याय पाउने हकको स�मान र कसरुज�य काय�बाट �भा�वत 

प�को समाजमा पनु�था�पनाको स�ुनि�तताको ला�ग उपय�ु उपायको �पमा पनु�था�पक�य �यायलाई 

अवल�बन ग�रनेछ। यसथ�, पनु�था�पक�य �यायको अनसुरण गदा� देहायम�ये कुनै वा सबै उपायह� 

अवल�बन गन�गर� बाल अदालतले आदेश �दनस�ने �यव�था रहेको छः 

(क) पी�डत, पीडक, �नजह�को प�रवार, घटनाप�ात ् उ�ार एवं उपचारमा संल�न �यि� र 

सहजकता�समेतको सहभा�गतामा कसरु गदा�को प�रि�थ�त, कारण, हनु गएको ��त, उपचार गदा� 

लागेको खच�समेतको �वषयमा छलफल गराउने,  

(ख) पी�डत र �भा�वत प�लाई पगेुको ��तलाई मू�या�न गर� ��तको रकम य�कन गन� स�भव भएमा 

�य�तो रकम भराइ�दने,  

(ग)  पेशागत काम कारबाह� गन� नस�नेगर� पी�डतको �मता �ास भएको वा �नजको हक ला�ने स�पि� 

हा�न नो�सानी हनु गएकोमा ��य� हा�न नो�सानी कसरुदारबाट भराइ�दने, र 

(घ)  आव�यक देिखएका अ�य उपय�ु उपाय अवल�बन गराउने।  

 

मा�थ उि�लिखत �यव�था बाहेक पनु�था�पक�य �यायका अ�य आधार र ���या सव��च अदालतले 

बनाएको �नद�िशकामा �यव�था भएबमोिजम हनुे �यव�था ग�रएको छ।70  

 

�दशा�तर  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ बमोिजम बालबा�लकाको सव��म �हतको ला�ग �दशा�तर 

गन� मना�सब देिखएमा बाल अदालतले ज�तसकैु �बगो भएको वा ज�तसकैु ज�रवाना वा कैद हनुस�ने 

कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेका बालबा�लकालाई �दशा�तर गन� �नण�य गन� स�दछ। तर, तीन वष� वा 

सोभ�दा बढ� कैद सजाय हनुे म�ुामा बालबा�लकालाई �दशा�तर गन�स�कन े छैन भ� े �यव�था ऐनमा 

ग�रएको छ।  

 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ �नयम १९ अनसुार बाल अदालतले कसरुज�य 

काय�को अ�भयोग लागेको बालबा�लकाको सव��म �हतको ला�ग �दशा�तर गन� मना�सब देखेमा म�ुाको 

कारबाह� जनुसकैु अव�थामा रहेको भए प�न ऐनको दफा २८ को अव�था �वचार गर� दफा २९ को कुनै 

���या अवल�बन गन�गर� अनसूुची–७ बमोिजमको ढाँचामा �दशा�तरको �नण�य गन� स�दछ। 

 
70 पनु�था�पक�य �यायका स�ब�धमा अन�ुछेद ६.४ मा �व�ततृ �पमा उ�लेख ग�रएको छ।  
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उपरो�बमोिजम �दशा�तर गन� �नण�य गदा� �यसको आधार, कारण तथा �दशा�तरको ���या, पी�डतलाई 

भएको हा�न नो�सानी बापतको ��तपू�त�, �दशा�तर ग�रएको बालबा�लका �दशा�तर ���यामा �नर�तर रहे 

नरहेको अनगुमन गन� ���या खलुाइ� �नयम ९ को उप�नयम (७), (८) र (९) को �यव�थाको अधीनमा 

रह� �नण�य गनु�पद�छ। बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (१) को ख�ड (ग) (

को अधीनमा रह� उप�नयम (१) र (२) बमोिजम ग�रएको �दशा�तरको �नण�य उपर िच� नब�ुन ेप�ले 

�य�तो �नण�य भएको �म�तले तीस �दन�भ� उ�च अदालतमा पनुरावेदन गन� स�क�छ।71  

 

४.१० सामािजक तथा मनोसामािजक वा मनोवै�ा�नक ��तवेदन 

कसरुज�य काय� गन� बालबा�लकाले कसरु गनु�को कारण ब�ुन अ�य�तै ज�र� ह�ुछ। कसरुज�य काय� 

गना�का कारण �न��ल गरेमा मा�ै ती बालबा�लकाको सधुार र पनु�था�पनाको बाटोमा अिघ ब�न 

स�क�छ। �यसको ला�ग �याय�णाल� ए�लैले काम गन� र �यसअन�ुप स�बोधन गन� स�दैन। अक� 

अथ�मा भ�ुपदा�, �याय�णाल� ए�लैले बालबा�लकाको सधुार, पनु�था�पना र सामािजक�करण तथा 

बालबा�लकाको सामािजक अव�थालाई स�बोधन गन� स�दैन। �यसकारण बाल�याय�णाल�मा अ�त��� 

सहयोग आव�यक ह�ुछ। यस स�दभ�मा सामािजक �े� र बाल�याय अलग-अलग �वषय भए प�न 

बालबा�लकाको सधुार र पनु�था�पनामा भने एक अका�मा अ�यो�याि�त ह�ुछन।् फौजदार� कसरुमा संल�न 

बालबा�लकालाई कैदको सजाय हुँदा वा बालबा�लकाको सधुार, पनु�था�पना र उनीह�का सामािजक 

सम�याह�को स�बोधन गन� �यास गदा� सामािजक काय�कता�72ह�को भ�ूमका अ�य�त मह�वपूण� ह�ुछ। 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा य�ता सामािजक काय�कता�लाइ� समाजसेवीको �पमा िच�ण ग�रएको 

छ।  

 

समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष� 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ६२ अनसुार समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को 

�पमा काम गन� चाहने �यि�ले �थानीय बालअ�धकार स�म�तसम� तो�कएबमोिजम आ�नो नाम सूचीकृत 

गराउनपुन� �ावधान रहेको छ। सूचीमा रहेका समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�म�येबाट 

�थानीय तहमा बालसंर�णस�ब�धी काय� तथा सेवा �वाह गन�को ला�ग आव�यक स��यामा समाजसेवी 

तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष� �नय�ु गन� स�कनेछ। �नय�ु समाजसेवी तथा बालमनो�व�ले 

बालक�याण अ�धकार�को ��य� �नद�शन र सपु�रवे�णमा काम गन� �यव�था ग�रएको छ। बाल 

अदालतलाई आव�यक पन� समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�समेत �थानीय तहमा सूचीकृत 

भएका म�येबाट �नय�ु ग�रनेछ। (समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष� तथा �नजह�ले पेस गन� 

सामािजक तथा मनोसामािजक वा मनोवै�ा�नक ��तवेदनबारे प�र�छेद छ मा �व�ततृ छलफल ग�रएको 

ग�रएको छ।) 

 

 
71 �दशा�तरको बारेमा �व�ततृ �या�या प�र�छेद १.५ उ�लेख ग�रएको सो अ�याय हेनु�होला  
72 बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा य�ता सामािजक काय�कता�लाइ� समाजसेवीको नामले स�बोधन ग�रएको छ। 
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४.११ कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लका म�ुाको फैसला  

म�ुा �कनारा गनु�पन� अव�ध  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन,२०७५ को दफा ३७ अनसुार बाल अदालतले म�ुा दायर भएको �म�तले 

सामा�यतया एक सय बीस �दन�भ� �नर�तर सनुवुाइको आधारमा म�ुाको कारबाह� र �कनारा गनु�पन� 

�यव�था रहेको छ।  

 

बाल �ब�याइँ र वय�क अव�थामा प�रणाम 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ४० अनसुार �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 

ताप�न कुनै कसरुज�य काय� गरेको कारणबाट कुनै पद वा स�ुवधा �ा� गन� कुनै �यि� कानूनबमोिजम 

अयो�य हनुे रहेछ भने बालबा�लका हुँदाको अव�थामा �नजले गरेको कसरुज�य काय�को आधारमा �नज सो 

पद वा स�ुवधा �ा� गन� अयो�य मा�नन े छैन। �य�तैगर�, दफा ४१ अनसुार �च�लत कानूनमा जनुसकैु 

कुरा लेिखएको भए ताप�न सजाय गन� �योजनको ला�ग यो ऐन वा �च�लत कानूनबमोिजम पटके कायम 

गदा� नाबा�लग अव�थामा गरेको कसरुज�य काय�को गणना ग�रने छैन। र, कुनै बालबा�लकाले पटक-

पटक कसरुज�य काय� गरे प�न पटकेको आधारमा �नजलाई थप सजाय ग�रने छैन भनी �यव�था भएको 

छ।  

 

पी�डत र सा�ी संर�णको ला�ग आदेश �दनस�ने 

बाल अदालतले म�ुाको कारबाह� र सनुवुाइको �सल�सलामा पी�डत बालबा�लकालाई ऐनको दफा २५ 

बमोिजम �ा� अ�धकारको काया��वयन गन� तथा सा�ी बालबा�लकाको संर�णको ला�ग उपय�ु आदेश 

�दनस�नेछ। बाल अदालतले म�ुाको कुनै प�न चरणमा पी�डत बालबा�लकालाई पनु�था�पना गन� उपय�ु र 

आव�यक आदेश गन� स�ने �यव�था ग�रएको छ।  

 

बालबा�लकाको अ�धकारको संर�णको ला�ग आदेश �दनस�न े

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ �नयम २५ अनसुार बाल अदालतले म�ुाको कुनै प�न 

चरणमा कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकाको अ�धकारको संर�णको ला�ग तथा 

बालबा�लकालाई पनु�था�पना गन�का ला�ग उपय�ु र आव�यक आदेश �दन स�नेछ। बाल अदालतले 

कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकाको ऐनबमोिजमको कुनै अ�धकारको काया��वयन अनसु�धान 

अ�धकार� वा सरकार� व�कलले नगरेको जानकार� स�बि�धत प�ले गराएमा �य�तो अ�धकारको 

काया��वयन गन� स�बि�धत अ�धकार�लाई आदेश �दन स�नेछ। 

  

फैसला  

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १३१ अनसुार म�ुामा �माण ब�ुने काय� समा� 

भएको सामा�यतया एक म�हना�भ� �यायाधीशले म�ुाको फैसला गनु�पन� �यव�था रहेको छ। उ� 

अव�ध�भ� फैसला गन� नस�कएमा �यसको कारण खलुाई पनुरावेदन स�ु ेअदालतमा �यसको जानकार� 
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गराउनपुन�छ। फैसलाको ढाँचा अनसूुची–४३ मा तो�कएको छ र फैसला गदा� देहायका कुरासमेत उ�लेख 

गनु�पद�छः  

(क) म�ुाको संि�� �ववरण तथा सोसँग स�बि�धत आव�यक कुरा, 

(ख) म�ुामा कुनै कानून �यवसायीले बहस गरेको भए �य�तो बहसको म�ुय म�ुय बुँदा, 

(ग) म�ुाका प�ह�ले पेस गरेको �माण, ती �माणको �व�सनीयता वा ख�डनीय, �यसको आधार, �माणको 

पया��ता वा अपया��ता, 

(घ) म�ुामा कुनै प�ले कुनै कानूनी �� उठाएको भए �यसस�ब�धी कुरा, 

(ङ) कसरु ठहर हनुे वा नहनुे आधार तथा �यसको कारण, 

(च) पनुरावेदन ला�न ेवा नला�ने र पनुरावेदन गनु�पन� अदालत, 

(छ) अ�य आव�यक कुराह�।  

 

फैसला गदा� �यायाधीशले आ�नो फैसलाको पूण�लेख तयार भएकोमा �य�तो पूण�लेख र तयार नभएकोमा 

आ�नो �नण�यस�म मा� सनुाउन स�नेछ। �नण�य मा� सनुाइएकोमा �यायाधीशले �य�तो �नण�यको 

छोटकर� �ववरण राय �कताबमा लेखी सह�छाप गर� म�ुाका उपि�थत प�लाई समेत सह�छाप गराईरा� ु

पन�छ। तर, नेपाल सरकार वाद� हनु े म�ुामा सरकार� व�कललाई सह�छाप गराउनपुन� छैन। �नण�य 

सनुाएको73मा �यायाधीशले ए�ाइस काय� �दन�भ� फैसला लेखी �म�सल संल�न रा�पुन�छ।  

 

ए�ाइस काय� �दन�भ� फैसला नलेिखएमा �य�तो �याद समा� भएको तीन �दन�भ� स�बि�धत प�ले उ�च 

अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा स�बि�धत उ�च अदालतका म�ुय �यायाधीशसम� र 

सव��च अदालतको फैसलाको हकमा �धान �यायाधीशसम� उजरु गन�स�नेछ। �यसर� उजरु पन� 

आएकोमा स�बि�धत म�ुय �यायाधीश वा �धान �यायाधीशले एक ह�ा�भ� फैसला तयार ग�रस�न 

स�बि�धत �यायाधीशलाई �नद�शन �दनपुन�छ। अदालतले ��येक ह�ा तयार भई �माणीकरण भएका 

फैसलाको �ववरण अदालतको सूचना पाट�मा टाँस गर� आ�नो वेबसाईटमा समेत रा�पुन�छ।  

बालबा�लकाको स�दभ�मा बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ �नयम २६ अनसुार बाल 

अदालतबाट कारबाह� र सनुवुाइ भएको म�ुामा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३७ को 

अधीनमा रह� फैसला गन� अनसूुची–८ मा ढाँचाको �यव�था ग�रएको छ।  

 

फैसलाको सूचना तथा न�ल �दने 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ दफा १३२ अनसुार म�ुाको कारबाह�मा स�ुदेिख नै संल�न 

नरहेको अ�भय�ु वा ��तवाद�, थनुा वा कैदमा रहेको अ�भय�ु वा एउटा मा� प� भई एकतफ� कारबाह� 

भएको म�ुाको अ�भय�ुलाई अदालतले अनसूुची–४४ बमोिजमको ढाँचामा फैसलाको सूचना �दनपुन� 

�यव�था ग�रएको छ। सूचना समा�ानसरह तामेल ग�रनेछ र �य�तो सूचना तामेल हनु नसकेमा नेपाल 

 
73 “�नण�य सनुाएको ” भ�ाले सजाय �नधा�रण गर� सनुाएको �नण�य स�झनपुछ�। फैसलामा फैसला भएको र फैसला तयार भएको �म�त 

उ�लेख गर� �यायाधीशले ह�ता�र गर� �माणीकरण गनु�पन�छ। 
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सरकारको �वा�म�वमा रहेको रा��य�तरको कुनै दै�नक समाचारप�मा सूचना �काशन ग�रनेछ। सूचना 

�काशन गदा� ला�ने खच� स�बि�धत प�ले �यहोनु�पन�छ। फैसलाको जानकार� स�बि�धत सरकार� 

व�कलको काया�लयलाई समेत �दनपुन�छ।  

 

म�ृय ुभएमा म�ुा खारेज हनुे 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ दफा १३३ अनसुार कुनै म�ुाको अ�भय�ु वा ��तवाद�को 

म�ृय ु भएमा अदालतले �य�तो म�ुा खारेज ग�र�दनपुन�छ। तर, एकभ�दा बढ� अ�भय�ु वा ��तवाद� 

भएकोमा कुनै एक अ�भय�ुको म�ृय ुहुँदैमा म�ुा खारेज गन� स�कने छैन। �बगो वा ��तपू�त� समावेश 

भएको म�ुामा अ�भय�ु वा ��तवाद�को म�ृय ुभए प�न अदालतले �म�सल संल�न �माण र ब�ुन आव�यक 

देिखएको अ�य �माणह�समेत बझुी �बगो वा ��तपू�त� कायम गन� �नण�य गन� स�नेछ।  

 

कुनै उजरुवालाको म�ृय ु भए ताप�न म�ुामा �नजको हकवालाले �य�तो उजरुवालाको म�ृय ुभएको तीस 

�दन�भ� म�ुा सकार गन� आएमा अदालतले सकार गराई �म�सल सामेल रहेको �माण र ब�ुन आव�यक 

देिखएको अ�य �माणह�समेत बझुी �बगो वा ��तपू�त� भराइ�दनपुन� वा नपन� कुराको �नण�य गनु�पन�छ।  

 

पनुरावेदन, पूनरावलोकन वा म�ुा दोहो� याउन �नवेदन �दने प�को वा �य�तो म�ुामा प�हले कसरुदार 

ठह�रएको �यि�को म�ृय ु भएमा �य�तो पनुरावेदन, पूनरावलोकन वा दोहोया�ई हे�रएको म�ुा तामेल�मा 

रािख�दनपुन�छ। तर, एकै प�को कुनै एउटा �यि�को म�ृय ु भएकोमा अ�य �यि�को हकमा म�ुाको 

कारबाह� नगर� तामेल�मा रा� स�कनेछैन र �बगो समावेश भएको म�ुामा हकवालाले चाहेमा जानकार� 

�ा� भएको �म�तले प�तीस �दन�भ� सकार गन� पाउनेछ।  

 

४.१२ कसरुको आरोप लागेका बालबा�लकाको म�ुाको फैसला काया��वयन 

�या�यक �नकायबाट भएका फैसला आदेशह� काया��वयन हनु सकेनन ् वा भएनन ् भने ती फैसला वा 

आदेशको कुनै अथ� र मह�व रहँदैन। काया��वयन �बनाका फैसला घोषणाप� मा�ै हनु ्जसको अि�त�वमा 

नै ��िच�ह खडा ह�ुछ। फैसला हुँदै जान ेतर काया��वयन नहनुे हो भने फैसला गन� �नकायमा�थ नै श�ा 

हनुे र �या�यक �नकाय��तको जनआ�थामा कमी आउन ु �वाभा�वक ह�ुछ। तसथ�, �या�यक �नकायबाट 

भएका फैसलाह�को िश� एवं �भावकार� काया��वयन ज�र� ह�ुछ।  

 

�या�यक �नकायमा च�ने क�तपय म�ुामा बालबा�लका संल�न भएका ह�ुछन।् देवानी �कृ�तका म�ुामा 

वाद� वा ��तवाद�को �पमा बालबा�लका संल�न भएका हनु स�दछन ्भने फौजदार� म�ुामा पी�डत वा 

��तवाद�को �पमा संल�नता भएको हनु स�दछ। यी म�ुाह�मा भएको फैसलाबमोिजम देवानी म�ुाको 

हकमा बालबा�लकालाई �बगो भराउनपुन�, अंश �दलाई �दनपुन�, उनीह�को हकको स�पि� चलन चलाई 

�दनपुन� वा उनीह�को स�पि�बाट �बगो भराई �दनपुन� आ�द हनुस�दछ। फौजदार� म�ुाको हकमा भने 

��तपू�त� भराइ�दनपुन�, कैद ज�रवाना असूल गनु�पन� हनुस�दछ। �या�यक �नकायमा बालबा�लका संल�न 
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हनुे सबै म�ुाको काम कारबाह�मा �बशेष सावधानी र संवेदनशीलता अपनाउनपुन� ह�ुछ। म�ुाको चरणमा 

होस ्वा फैसला काया��वयनको काम कारबाह�मा होस ्कारबाह�का हरेक चरणमा बालबा�लकाको सव��म 

�हतलाई �यानमा रा�पुद�छ।  

 

अदालतबाट भएका फैसलाको काया��वयनस�ब�धी काम कारबाह� िज�ला अदालतको तह�सल शाखाबाट 

गन� ग�र�छ। बाल अदालत गठन नभएस�म बालइजलासबाट भएका फैसलाको काया��वयनस�ब�धी काम 

कारबाह� प�न िज�ला अदालत तह�सल शाखाबाट गन� ग�र�छ।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ अनसुार बाल अदालत �थापना 

गनु�पन� दा�य�व सरकारको नै देिखएकोले सो कानूनी 

�यव�थाबमोिजम बाल अदालत �थापना गन� काय� शी� अगा�ड 

बढाई �थापनास�ब�धी कारबाह�को �भावकार� अनगुमन गनु� भनी 

यस अदालतको अनगुमन तथा �नर��ण महाशाखा मातहतको 

�नण�य काया��वयन शाखाका नाउँमा �नद�शना�मक आदेश जार�।  

२०६१ सालको �वशेष �रट नं. ६०  

म�ुाः परमादेशसमेत अ�धव�ा 

स�तोषकुमार महतो �व�� �ी 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदको 

काया�लय, �संहदरबारसमेत आदेश �म�त :

२०६२ साल माग� ९ गते 

�ववाह खच�स�ब�धी श�दले नै नेपाल� समाजमा च�लआएको 

पर�परागत सं�कार र �व�धपूव�क �ववाह गदा�को बखत आव�यक 

पन� रकमको ला�ग खच�को �यव�था ग�रएको हो भनी मा� 

स�क�छ। यसर� छु��ाइएको खच� �ववाह गनु� अगा�ड नै कुनै 

प�न अंिशयारले अ�य �योजनको ला�ग खच� गन� स�ैन। य�तो 

अ�य काममा खच� गन� नस�कने रकम कलमलाई आधार बनाई 

आ�नो बालब�चालाई इ�जतआमदअनसुार खान, लाउन र 

आव�यकताअनसुार �वा��य उपचार र उिचत िश�ाद��ा �दनपुन� 

दा�य�वबाट कुनै प�न अ�भभावक पि�छन न�म�ने। (�करण ३) 

०६८-CI-०२१६ म�ुा: मानाचामल  

राम ख�का �व�� स�रता ख�का 

ने.का.प. २०७१ ,अ�: १० �न.नं. 

९२७३ प ृ.२०२१६ �न. �म�त 

२०७१/५/५/५ 

बाब ु �वयम ्ले आ�ना स�तानको भ�व�यका बारेमा सोच�वचार 

नगर� ज�गा राजीनामा पा�रत ग�र�दई हक छा�ड�दएको 

अव�थामा �य�ता नाबा�लगह�को अंश हकको संर�णतफ�  

स��यता देखाउन ु अदालतको कत��य र दा�य�व प�न हो। 

बालबा�लकाको अि�तम संर�क रा�य हो। रा�यले बालबा�लका 

सव��म �हतको ला�ग काय� गनु�पद�छ। अदालत रा�यको एउटा 

मह�वपूण� अ� हो। �यसैले अदालतले प�न बालबा�लकाको 

सव��म �हतलाई �यालमा राखी �या�यक �न�कष�मा प�ुन ु

वा�छनीय हनु जाने। (�करण नं.६) 

०७२-CI-१८८० राजीनामा म�ुा: 

�लखत मालतीकुमार� सैथवारसमेत 

�व�� कलावती सापकोटासमेत  

ने.का.प. २०७५ अ� ७ �न.नं. 

१००५३ प�ृ १३४५ �न. �म�त 

२०७४/११/३०  

घरको म�ुय �यि�ले ज�र� घर �यवहार चलाउन केह� स�पि� 

�ब�� गन�पाउने र साथै प�र�य� प�रवार एवं नाबा�लगह�को 

०६८-CR-०३१४ म�ुा: जालसाजी  

ल�मी �े� �व�� �वेग �े�समेत 
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स�पि� उपरको हक अ�धकारसमेत संर�ण हनु र गनु�पन� 

अवधारणालाई समाना�तर �पमा नै हेनु�पन� ह�ुछ। पा�रवा�रक 

मनमटुाव भइरहेको ि�थ�तमा नाबा�लग अंिशयारको अंशहकमा नै 

असर प�ुनेगर� �ब�� भएको स�पि�बाट वाद�ह�को हक�हतमा 

�योग भएको अव�था प�ु� हनु नस�दास�म घर �यवहार 

चलाउन ेनाममा सगोलको अचल स�पि� राजीनामा पा�रत गर� 

गरेको हक ह�ता�तरणलाई नाबा�लग एवं प�र�य� प�रवारको 

हकमा �यायस�त नहनुे। (�करण नं.१३) 

ने.का.प. २०७६ अ� ३ 

�न.नं.१०२२१ प�ृ ५५७ �न. �म�त 

२०७५/०४/१६ 

 

फैसला काया��वयनस�ब�धी �यव�था  

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम २७ अनसुार बाल�याय स�पादन 

(काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ बमोिजम भएको फैसलाको काया��वयन �च�लत कानूनबमोिजम हनुे 

उ�लेख छ। यस �यव�थाबाट उ� �नयमावल�बमोिजम फैसला भएका म�ुाको पैसलाको काया��वयन अ�य 

म�ुाको फैसला काया��वयन गरे ज�तैगर� �च�लत कानूनबमोिजम गनु�पन� देिख�छ।  

 

सजायको लगत खडा गनु�पन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ दफा १५१ अनसुार अदालतबाट कुनै म�ुाको फैसला भएप�छ 

स�बि�धत अदालतले �य�तो फैसलाबमोिजम लागेको द�ड, ज�रवाना वा ठहरेको �बगो वा ��तपू�त�को लगत 

तयार गनु�पन�छ। फैसला काया��वयन स�ब�धमा कुनै ���वधा भएमा कारागार काया�लयले स�बि�धत िज�ला 

अदालतमा लेखी पठाउनपुन�छ र िज�ला अदालतबाट �नकासा भएबमोिजम गनु�पन�छ। 

  

फैसला काया��वयन गन� �नकाय 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १५२ अनसुार म�ुाको फैसला जनुसकैु तहको 

अदालतबाट भएको भए प�न �य�तो म�ुामा भएको फैसलाको काया��वयन अ�भयोगप� वा उजरु� दायर 

भएको िज�ला अदालतले गन�छ। तर ��तवाद�को स��या �नजह�को बसोबास वा �नजको स�पि�को 

अवि�थ�तको कारण फैसला काया��वयन गन� िज�ला अदालत य�कन हनु नसकेमा पनुरावेदन स�ु े

अदालतले तोकेको िज�ला अदालतले म�ुाको फैसला काया��वयन गन�छ। �नय�मत अदालत बाहेक अ�य 

�या�यक �नकायबाट भएको फैसलाको काया��वयन स�बि�धत �नकायले गन�छ। फैसला काया��वयन गन� 

स�ब�धमा कानूनमा अ�यथा �यव�था नभएकोमा स�बि�धत िज�ला अदालतले यसै सं�हताबमोिजम फैसला 

काया��वयन गन�छ।  

 

फैसला काया��वयन �थ�गत हनुे 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १५३ अनसुार देहायको अव�थामा अदालतले 

फैसला काया��वयन �थगन गनु�पन�छः 
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(क) कानूनबमोिजम पनुरावेदन ला�नस�न े म�ुामा पनुरावेदन परेको भए पनुरावेदनको रोहबाट म�ुाको 

अि�तम �कनारा नभएस�म वा पनुरावेदन नपरेकोमा पनुरावेदन ला�नस�ने �याद भ�ुान नभएस�म, 

(ख) कानूनबमोिजम साधक पेस हनुे म�ुा भए पेस भएको साधकको �नकासा नभएस�म।  

 

पनुरावेदन परेकोमा पनुरावेदन गन� प�ले पनुरावेदन गरेको बेहोराको �नवेदन स�बि�धत अदालतमा 

�दनपुन�छ। कुनै कसरुदारलाई कैदको सजाय हनुे ठहर� फैसला भएकोमा �य�तो कसरुदारलाई त�काल 

कैदमा पठाउनपुन�छ।  

कसरुदार बालबा�लका उपरको सजायको काया��वयन (भाग ७)  

(क) बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (५) बमोिजम कसरुदार 

बालबा�लकाको उमेर, �ल�, प�रप�वता, कसरुज�य काय�को �कृ�त र �य�तो काय� गदा�को 

प�रि�थ�तलाई �वचार गर� कसरुदार बालबा�लकाको हकमा देहायको कुनै उपय�ु �नण�य 

गन�:  

 सत� तोक� वा नतोक� सजाय �थगन गन�,  

 प�रवारका सद�य वा संर�क�ारा असल मानवीय �यवहारका स�ब�धमा बालबा�लकालाई 

स�झाउन तथा बझुाउन लगाउने, 

 एकल, सामू�हक वा पा�रवा�रक मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउने, 

 प�रवारका सद�य, संर�क, �व�ालय, सेवा �दान गन� �यि� वा सं�थाको �नगरानीमा �नधा��रत 

सत�ह� पालन गन�गर� �नि�त अव�धका ला�ग उनीह�सँगै रा� लगाउन,े 

 सेवाको �कृ�त र अव�ध तोक� बालबा�लकाको उमेर सहुाउँदो सामदुा�यक सेवामा पठाउने, 

 �नजलाई भएको सजायभ�दा बढ� अव�ध नहनुेगर� बाल सधुारगहृमा ब�न लगाउने।  

(ख) मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ दफा १५४ को उपदफा (१) को 

��तब�धा�मक वा� याशंबमोिजम अठार वष� उमेर नपगेुको बालबा�लका कसरुदार ठह�रएकोमा �नजलाई 

कैद सजायको भ�ुानीको ला�ग नेपाल सरकारले छु� टै बाल सधुारगृह वा य�तै अ�य गृहमा 

रा� नपुन�। (कसरुदार बालबा�लकाको सजाय �नधा�रणस�ब�धी सामा�य माग� दश�न, २०७५ सव��च 

अदालत पेज नं ११)  

 

बाल सधुारगहृमा रा� नपुन� बालकलाई 

कारागारमा राखेकोले काय��व�ध �यायसंगत 

नहुँदा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ 

बमोिजम कारागारबाट अ�वल�ब बाल 

सधुारगृहमा �थाना�तरण गनु�।  

संवत ् २०६९ सालको �रट नं. ००६१ म�ुाः 

ब�द���य�ीकरण अ�ाम तामाङको हकमा अ�धव�ा 

प�ुपराज पौडेल �व�� धा�दङ िज�ला अदालत, धा�दङ र 

कारागार काया�लय, धा�दङ  

आदेश �म�त :२०६८ साल चै� ७ गते 
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कैदमा रा�पुन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १५४ अनसुार अदालतमा उपि�थत कसरुदारको 

हकमा कैद� पजु� जार� भई आएप�छ र फरारको हकमा समेत कसरुदार �हर� काया�लयबाट प�ाउ भई 

अदालतमा पेस गर� �नजको नाममा कैद� पजु� जार� भई आएप�छ कारागार काया�लयले �य�तो 

कसरुदारलाई कानूनबमोिजम कैदमा रा�पुन�छ।  

 

तर अठार वष� उमेर नपगेुको बालबा�लका कसरुदार ठह�रएकोमा �नजलाई नेपाल सरकारले �यव�था 

गरेको छु�ै बाल सधुारगहृ वा य�तै अ�य गहृमा रा�पुन�छ। कसरुदार क�हलेदेिख थनुामा रहेको वा 

प�ाउ परेको हो �नजको कैद अव�ध क�हले भ�ुान हनुे हो भ� े कुरा समेतको अ�भलेख कारागार 

काया�लयले तयार गर� अ�ाव�धक �पमा रा�पुन�छ।  

कारागारमा थनुामा रा� ेआदेश 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन र बालकको हक 

�हत�वप�रत देिखँदा ब�द���य�ीकरणको 

आदेशबाट कारागार म�ु ग�र�दनू।  

संवत ्२०५८ सालको �रट नं. ४०२२ म�ुा :

ब�द���य�ीकरण पोडे तामाङको हकमा अ�धव�ा 

आिशष अ�धकार� �व�� �स�धुपा�चोक िज�ला अदालत, 

चौतारासमेत  

आदेश �म�त :२०५८ साल �ावण १० गते 

 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ दफा १६० अनसुार लगत क�ा गनु�पन� �यव�थाबमोिजम खडा 

भएको लगत देहायको अव�थामा कारण खलुाई क�ा गनु�पन�छः 

(क) कसरुदारले यस प�र�छेदबमोिजम कैद भ�ुान गरेमा, 

(ख) कसरुदारले �च�लत कानूनबमोिजम �म गर� कैद भ�ुान गरेमा, 

(ग) कसरुदारको म�ृय ुभई दफा १५८ बमोिजम कैद वा सजाय �मनाहा भएमा, 

(घ) कसरुदारले �च�लत कानूनबमोिजम सधुारगहृ वा सामदुा�यक के��मा कैद भ�ुान गरेमा वा 

सामदुा�यक सेवा गर� कैद भ�ुान गरेमा, 

(ङ) कसरुदारले दफा १५९ बमोिजम   … सजाय माफ� पाएमा, 

(च) कसरुदारले यस प�र�छेदबमोिजम ज�रवाना वा �बगो वा ��तपू�त� बापतको पूरै रकम बझुाएमा, वा 

(छ) कसरुदारलाई लागेको कैद वा सजाय वा �बगो वा ��तपू�त� बापतको रकम यस प�र�छेदबमोिजम 

असलु ग�रएमा।  

 

�नजी �बगो वा ��तपू�त� भराउने काय��व�ध 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १६५ अनसुार अदालतको फैसलाबमोिजम कुनै 

�यि�ले �तनु�पन� ठहरेको �नजी �बगो, पी�डत वा �नजको हकवालाले पाउन े��तपू�त� वा अ�य कुनै रकम 

�यसर� फैसलाबमोिजम �तनु�पन� �यि�लाई फैसला भएको छ म�हना�भ� बझुाउनपुन� �यव�था रहेको छ। 

उ� अव�ध�भ� उ� �यि�ले �य�तो �बगो, ��तपू�त� वा रकम नबझुाएमा �नजलाई दस हजार �पैयाँस�म 

ज�रवाना हनुेछ। सो अव�ध�भ� �बगो, ��तपू�त� वा �य�तो रकम बझुाउनपुन� �यि�ले नबझुाएमा �य�तो 
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�बगो ��तपू�त� वा रकम भ�रपाउन े �यि�ले अि�तम फैसला भएको �म�तले तीन वष��भ� �य�तो �बगो, 

��तपू�त� वा रकम भनु�पन� �यि�को हकको स�पि� देखाई �नवेदन �दन स�नेछ। �नवेदन परेमा अदालतले 

�य�तो स�पि� रो�ा र �ललाम �ब�� गर� �मशः �बगो, ��तपू�त� वा �य�तो रकम भराई �दनपुन�छ।  

 

�बगो, ��तपू�त� वा रकम �तनु�पन� �यि�ले अदालतमा �य�तो रकम बझुाएमा वा दफा ६८ को उपदफा 

(१) बमोिजम कुनै रकम धरौट वा जमानत राखेको भए �यसबाट ��तपू�त�, �बगो वा �य�तो रकम असूल 

हनुे भएमा सोह�बमोिजम भराई �दनपुन�छ।  

 

�बगो, ��तपू�त� वा अ�य कुनै रकम असलुउपर हनु नसकेमा असूल उपर नभएको बाँक� �बगो, ��तपू�त� वा 

अ�य रकम भराइपाउने �यि�ले कसरुदारको स�पि� �ललाम �ब�� भएको �म�तले �नवेदन तामेल�मा 

रहेको तीस �दन�भ� �नजलाई कैद गराउन �नवेदनप� �दनस�ने �यव�था रहेको छ।  

 

�बगो, ��तपू�त� वा अ�य रकम भराइ�दन ता�रख तो�नपुन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १६८ अनसुार फैसलाबमोिजम �बगो, ��तपू�त� वा 

अ�य कुनै रकम भराइ�दनपुन� स�ब�धमा ता�रख तो�दा कुन �योजनको ला�ग क�हलेको ता�रख तो�कएको 

हो �यसको कारण खलुाई तो�नपुन� �यव�था रहेको छ। ता�रखमा भराइपाउन े�यि� अनपुि�थत भएमा 

भराइ�दने स�ब�धी कारबाह� �यस �दन �थ�गत हनुेछ। तो�कएको ता�रखमा आफू उपि�थत हनु नसकेको 

कुनै मना�सब कारण देखाई �बगो, ��तपू�त� वा अ�य कुनै रकम भराइपाउन े�यि�ले एक पटकको ला�ग 

प�� �दन�भ� अदालतमा �नवेदन �दएमा �य�तो �यि�लाई फैसलाबमोिजम भराइ�दनपुन� �बगो, ��तपू�त� वा 

अ�य रकम भराइ�दनपुन�छ। तो�कएको ता�रखमा उपि�थत नभएको �बगो, ��तपू�त� वा अ�य कुनै रकम 

भराइपाउने �यि�ले �नवेदन न�दएमा �य�तो �बगो, ��तपू�त� वा अ�य कुनै रकम भराइ�दने स�ब�धी काय� 

एक वष�स�मको ला�ग तामेल�मा रािखनेछ। सो अव�ध�भ� स�बि�धत �यि� उपि�थत भएमा 

फैसलाबमोिजम भराइ�दनपुन� �बगो, ��तपू�त� वा अ�य रकम भराइ�दनपुन� �यव�था रहेको छ।  

वाद� ��तवाद� अपराध गदा�का अव�थामा दवुै नाबालक १२ -

१४ वष�को उमेर भएको हुँदा �नजलाई कानूनले न ैअथ�-द�ड 

हुँदैन भनी छुट �दइएको अव�थामा सव��व ज�तो अथ�-द�ड 

गन� �म�दैन।  

संवत ्२०५९ सालको फौ.प.ुनं. २७१५  

म�ुाः हाडनाता करणी िज�ला सनुसर�, औरावनी 

गा.�व.स., वडा नं. ७ ब�ने महेशकुमार चौधर� 

�व�� िज�ला सनुसर�, औरावनी गा.�व.स., वडा 

नं. ७ ब�ने झ कुमार� (नाम प�रवत�न) को 

जाहेर�ले नेपाल सरकार �न नं ७८३३ प ृ४१५ 

फैसला �म�तः २०६४ साल जेठ २८ गते 

नाबालक कसरुदार ठहर भएको अव�थामा �नजबाट ज क 

को १० नं बमोिजम पी�डतलाई आधा अंश भराउनपुन�।  

संवत ्२०५९ को फौ प ुनं ३१९५ म�ुा :

जबज��ती करणी अ�दलु कलाम मसुलमान 

�व�� नेपाल सरकार फैसला �म�तः २०६५ 

फागणु १३ गते  

नाबालक कसरुदारलाई सजायमा केह� छुट �दएकै आधारमा २०६६–  CF–  ०००६ म�ुा: जबज��ती 
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जबज��ती करणीको अपराधमा पी�डत हनेु बा�लकाले पाउने 

��तपू�त�को हकमा समेत छुट नपाउने। पी�डत नाबालक 

बा�लकाले पाउने ��तपू�त�बाट कसरुदार नाबालक छ भ�दैमा 

��तपू�त�बाट उ�मिु� �दने अव�था नदेिखएको।  

करणी 

नेपाल सरकार �व�� िज�ला मोर�, �वराटनगर 

उपमहानगरपा�लका वडा नं. १६ ब�ने 

पवनकुमार यादव फैसला �म�तः २०६७ साल 

भा� ३१ गते 

नाबालक कसरुदारलाई सजायमा केह� छुट �दएकै आधारमा 

जबज��ती करणीको अपराधमा पी�डत हनेु बा�लकाले पाउने 

मना�सब ��तपू�त�को हकमा समेत छुट पाउने भनी सो कानूनी 

�यव�थाको संकुिचत अथ� गदा� बालबा�लकाको अ�धकारमा 

संकुचन आउने अव�था हनेु" भ�सेमेतको �स�ा�त ��तपादन 

भएको आधार र कारणबाट समेत पी�डत बा�लकाले ��तपू�त� 

नपाउनेगर� गरेको फैसला सोहदस�म �मलेको नदेिखने।  

म�ुा: बाल�ब�याइँ/जबज��ती करणी  

बौकाई सदा मसुहरको जाहेर�ले नेपाल सरकार 

�व�� प�रवत�न नाम द�पक सदा ने.का.प. 

२०७३ अ� ४ �न.नं. ९५८० �न. �म�त 

२०७२/०३/२७ 

जबज��ती करणी म�ुामा पी�डतले भ�रपाउने ठहरेको 

��तपू�त�को रकम पीडक नाबालक वा अस�म रहेको 

अव�थामा प�न �नजबाट न ैभराउनपुन� भनी ऐनको संकुिचत 

अथ� गदा� पी�डतको ��तपू�त� �ा� गन� हक कुि�ठत हनु 

जानेहुँदा सोसमेतलाई म�यनजर गर� कानून�ारा तो�कएको 

��तपू�त�को रकम नेपाल सरकारबाट उपल�ध गराउन 

उपय�ु र �यायस�मतसमेत हनेु।  

०६९-CR-००१६ म�ुा: जबज��ती करणी  

राजेश कुमार (प�रव�त�त नाम) का जाहेर�ले 

नेपाल सरकार �व�� राज ुसरदार ने.का.प. 

२०७३ अ� ७ �न.नं. ९६३३ �न. �म�त 

२०७२/०६/१२ 

��तवाद� �वदेशी नाग�रक भएकै आधारमा जबज��ती करणीको 

अपराधमा पी�डत हनेु बा�लकाले भ�रपाउने ठहरेको ��तपू�त�को 

रकम पीडकबाट भराइपाउने नदेिखएको अव�थामा कानून�ारा 

तो�कएको ��तपू�त�को रकम नेपाल सरकारबाट उपल�ध 

गराउन उपय�ु र �यायस�मत समेत देिखने। (�करण नं .५) 

०७१-CR-१०६९ म�ुा: जबरजती करणी  

नेपाल सरकार �व�� जसव�त �संह  

ने.का.प. २०७५ अ� ५ �न.नं. १००१३ प�ृ 

९४१ �न. �म�त २०७४/०६/२९ 

 

न�ल �दनपुन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १७५ अनसुार म�ुाको सरोकारवाला प� वा �नजको 

कानून �यवसायीले कुनै म�ुाको �म�सलमा रहेको कुनै �लखतको न�ल कानूनमा �यव�था भएबमोिजमको 

द�तरु �तर� �लन स�नेछ। तर, फैसलाको न�ल जनुसकैु कानून �यवसायीले �लन पाउन े भए प�न 

कानूनबमोिजम गो�य रा�पुन� �लखतको न�ल (स�बि�धत प�ाबाहेक अ�लाई) न�दइने �यव�था ग�रएको 

छ।  

 

द�ड, ज�रवाना, �बगो वा ��तपू�त�को लगत रा� े

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ को �नयम ७८ अनसुार फैसलाबमोिजम लागेको द�ड, 

ज�रवाना, �बगो वा ��तपू�त�को लगत फैसला गन� अदालतको स�बि�धत फाँटले फैसला तयार भएको तीन 
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�दन�भ� फैसला काया��वयन शाखामा �दनपुन� �यव�था रहेको छ। पनुरावेदन स�ु ेअदालतले फैसला तयार 

भएको तीन �दन�भ� द�ड, ज�रवाना, �बगो वा ��तपू�त�को लगत खडा गर� काया��वयन गन� स�बि�धत 

िज�ला अदालतमा फैसलाको ��त�ल�प स�हत लगत पठाउनपुन�छ। लगत �ा� भएप�छ तह�सलदारले 

अनसूुची  - २५ बमोिजमको ढाँचाको लगत �कताबमा लगत कसी वा अ�ाव�धक गर� �मािणत गनु�पन�छ।  

 

लगत क�ा गनु�पन� 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ को �नयम ८२ अनसुार लगत क�ा गदा� तह�सलदारले 

कै�फयत ख�डमा कारण खोल� कैद, द�ड, ज�रवाना, �बगो वा ��तपू�त�को लगत �कताबमा बेहोरा जनाइ� 

�मािणत गनु�पन� �यव�था ग�रएको छ। लगत क�ा गदा� तह�सलदारले �यायाधीशसम� स�बि�धत �म�सल 

वा कागजात पेस गर� �नण�य गर� लगत क�ा गनु�पन�छ। क�ा ग�रएको लगतको छु�ै अ�भलेख अनसूुची -

२६ बमोिजमको ढाँचामा रा� नपुन�छ।  

 

ज�रवाना त�काल बझुाउनपुन� 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ दफा २० अनसुार तो�कएको ज�रवाना 

कसरुदारले त�काल बझुाउनपुन� �यव�था रहेको छ। �य�तो कसरुदारले �य�तो ज�रवाना त�काल बझुाउन 

नसक� �यस बापत कुनै स�पि� जमानत �दएमा अदालतले एक वष��भ� �य�तो रकम च�ुा हनुेगर� बढ�मा 

तीन �क�तामा ज�रवाना बझुाउने गर� आदेश �दन स�नेछ।  

 

सामदुा�यक सेवा गन� आदेश �दनस�ने 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ दफा २२ अनसुार छ म�हनास�म कैद 

सजाय �नधा�रण भएको कसरुदारलाई �नजले गरेको कसरु, �नजको उमेर, आचरण, कसरु गदा�को प�रि�थ�त, 

कसरु गदा� अपनाएको त�रकासमेतलाई �वचार गदा� �नजलाई कैदमा रा� उपय�ु नदेिखएमा वा �य�तो 

कसरुमा अदालतले उपय�ु ठहया�एको अव�ध कैदमा बसेप�छ बाँक� अव�धको ला�ग अदालतले �नजलाई 

सामदुा�यक सेवा गन� आदेश �दनस�न े �यव�था ग�रएको छ। कसरुदारले सामदुा�यक सेवा गन� म�ुर 

गरेमा मा� अदालतले सामदुा�यक सेवाको आदेश �दनेछ।  

 

देहायबमोिजमको काय�लाई सामदुा�यक सेवा मा�ननेछः 

(क) �नःश�ुक �पमा साव�ज�नक काम गन�, 

(ख) �नःश�ुक �पमा अ�पताल, वृ�ा�म, अनाथालयमा सेवा गन�, 

(ग) �नःश�ुक �पमा वातावरण संर�णस�ब�धी काम गन�, 

(घ) �नःश�ुक �पमा साव�ज�नक वा सामदुा�यक �व�ालयमा अ�यापन वा सेवा गन�, 

(ङ) �नःश�ुक �पमा खेलकूद �िश�ण गन�, गराउने, 

(च) �नःश�ुक �पमा कुनै परोपकार� सं�थामा काम गन�, 

(छ) अदालतले तो�क�दएको उपचारा�मक वा सधुारा�मक स�सं�थामा उपि�थत हनुे र �य�तो सं�थाले 

लगाएबमोिजमको काम गन�।  
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सामदुा�यक सेवाको आदेश �दँदा कसरुदारलाई ज�त अव�धको कैद सजाय भएको हो वा कसरुदारले ज�त 

अव�ध कैद भ�ुान गन� बाँक� छ �य�त नै अव�धभर �नजले उपदफा (३) बमोिजमको कुनै काम गन�गर� 

आदेश �दनपुन�छ। अव�ध �नधा�रण गदा� कसरुदारले ��त�दन काम गनु�पन� समयसमेत तो�क�दनपुन�छ। 

साथै, कसरुदारलाई सामदुा�यक सेवा गन� आदेश �दँदा �नजले पालना गनु�पन� सत�ह�समेत तो�क�दनपुन�छ। 

सत� पालना गर� सामदुा�यक सेवा गरेमा �नजलाई भएको कैद सजाय भ�ुान भएको मा�ननेछ।  

 

कसरुदारले सामदुा�यक सेवा गदा� �ोवेशन तथा �यारोल बोड�ले तो�क�दएको �ोवेशन अ�धकृत वा �यारोल 

अ�धकृतको सपुर�वे�णमा रह� सेवा गनु�पन�छ। कुनै कसरुदारले यस दफाबमोिजम भएको 

आदेशबमोिजमको सामदुा�यक सेवा नगरेमा वा सत� पालना नगरेमा वा सामदुा�यक सेवा गन�गर� आदेश 

भएप�छ �नजले अिघ कुनै कसरु गरेको कुरा जानकार� हनु आएमा वा सो अव�धमा अ�य कुनै कसरु गरेमा 

अदालतले आदेश र� गन�छ। आदेश र� भएप�छ �य�तो कसरुदारले �नजलाई भएको कैद वा �नजको 

भ�ुान गनु�पन� बाँक� कैद सजाय कारागारमा रह� भ�ुान गनु�पन�छ।  

 

��तपू�त� भराइ�दनपुन� 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४१ अनसुार कुनै कसरुको 

प�रणाम �व�प पी�डतको िजउ, �यान, स�पि� वा इ�जतमा कुनै ��त पगेुमा �य�तो ��त बापत अदालतले 

कसरुदारबाट पी�डतलाई मना�सब ��तपू�त� भराई �दनपुन�छ। तर, कानूनमा कुनै कसरु बापत छु�ै 

��तपू�त�को �यव�था भएकोमा सोह�बमोिजम हनुेछ। ��तपू�त� �नधा�रण गदा� देहायका कुराह�लाई �वचार 

गनु�पन�छः 

(क) पी�डतलाई पगेुको भौ�तक, शार��रक, मान�सक र भावना�मक ��त, 

(ख) पी�डतको म�ृय ुभइसकेको भए �नजको हकवालालाई पन� गएको ��त, 

(ग) कसरुदारको आ�थ�क �ोत र अव�था, 

(घ) पी�डत तथा �नजमा आि�त �यि�को अव�था, 

(ङ) अदालतले उपय�ु ठह� याएका अ�य कुरा।  

 

��तपू�त� भराउँदा कसरुको प�रणाम�व�प पी�डतलाई चोटपटक लागेको वा अ�भ� भएको भए उपचार 

खच� तथा पी�डतको म�ृय ुभएकोमा सदगत खच� एवं काज��या खच�समेत भराई �दनपुन�छ। कसरुदारले 

पी�डतको स�पि� ��त गरेकोमा �यस बापत ��तपू�त� भराउँदा �य�तो ब�त ु यथाि�थ�तमा नै �फता� 

गराइ�दनपुन�छ। यथाि�थ�तमा व�त ु�फता� गन� नस�ने अव�था भएमा �य�तो व�तकुो मू�य ख�ुनेमा �य�तो 

मू�य, मू�य नखलेुमा ��त हुँदा वा सजाय तो�दाका बखत �य�तो व�तकुो कायम हनुस�ने मू�यका 

आधारमा ��तपू�त� भराई �दनपुन�छ। ��तपू�त� भराउँदा नगद वा िज�सी वा दवु ै भराउन स�कनेछ। 

कसरुबाट पी�डत �यि�को ��तपू�त� भराउनअुिघ नै म�ृय ुभइसकेको रहेछ भने सो ��तपू�त� �नजको आि�त 

हकवालालाई भराई �दनपुन�छ।  
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��तपू�त� त�काल बझुाउनपुन� 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार ��तपू�त� 

कसरुदारले त�काल बझुाउनपुन� �यव�था ग�रएको छ। ��तपू�त� त�काल बझुाउन नसक� �यस बापत कुन ै

स�पि� जमानत �दएमा अदालतले एक वष��भ� �य�तो रकम च�ुा हनुेगर� बढ�मा तीन �क�तामा ��तपू�त� 

बझुाउन े आदेश �दन स�नेछ। सो ��तपू�त� नबझुाएमा �य�तो कसरुदारको स�पि� जायजात गर� 

पी�डतलाई ��तपू�त� भराई �दनपुन�छ।  

 

��येक कसरुदारले ��तपू�त� �यहोनु�पन� 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४३ अनसुार कुनै कसरुमा 

एकभ�दा बढ� कसरुदार भए ��तपू�त� भराउन आदेश �दँदा ��येक कसरुदारले कसरुको मा�ाअनसुार 

��तपू�त� �यहोन� गर� आदेश �दनपुन�छ।  

 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ दफा ४४ अनसुार कुनै कसरुका 

स�ब�धमा ��तपू�त� �लने �दने बारेमा पी�डत र कसरुदारले कुनै सहम�त गन�स�ने �यव�था ग�रएको छ। 

सहम�त मना�सब देिखए अदालतले �य�तो सहम�तबमोिजमको ��तपू�त�को आदेश गन� स�नेछ।  

 

��तपू�त� न�तरे कैद हनुे 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४५ अनसुार ��तपू�त� �तनु�पन� 

कसरुदारले ��तपू�त� �तनु�पन� अव�ध�भ� ��तपू�त�को रकम नबझुाएमा �य�तो कसरुदारको स�पि� जायजात 

गर� पी�डतलाई ��तपू�त� भराई �दनपुन� �यव�था ग�रएको छ। जायजात गदा� ��तपू�त� रकम असूल नभएमा 

वा ��तपू�त� �तनु�पन� कसरुदारले ��तपू�त� न�तरेमा �नजलाई एक �दनको तीन सय �पैयाँको दरले ��तपू�त� 

रकमलाई कैदमा प�रणत गर� कैद गनु�पन�छ। कैद गदा� चार वष�भ�दा बढ� कैद गनु�हुँदैन।  

 

��तपू�त� भराउन े���या 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) �नयमावल�, २०७५ �नयम ६ अनसुार ऐनको दफा 

४४ बमोिजम पी�डत र कसरुदारले ��तपू�त� �लन े �दने सहम�त गरेमा सोह� बेहोरा खलुाई अदालतमा 

संय�ु �नवेदन �दनपुन�छ। पेस भएको �नवेदन बेहोरा मना�सब देिखए अदालतले �नवेदनबमोिजम ��तपू�त� 

भराई�दने आदेश गर� ��तपू�त� �लन े�दने प�को कागज गराई �म�सल संल�न गनु�पन�छ।  

 

जायजात गदा�को काय��व�ध 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) �नयमावल�, २०७५ �नयम ७ अनसुार फैसलाअनसुार 

कसरुदारले पी�डतलाई �तनु�पन� ��तपू�त�को रकम तो�कएको अव�ध�भ� नबझुाई कसरुदारको स�पि� 

जायजात गर� पी�डतलाई ऐनको दफा ४५ को उपदफा (१) बमोिजम भराउँदा मलुकु� फौजदार� 

(काय��व�ध  ) सं�हता, २०७४ को प�र�छेद –१५ र मलुकु� फौजदार� काय��व�ध �नयमावल�, २०७५ को 

�नयम ८३ र ८४ बमोिजमको काय��व�ध अवल�बन गनु�पन�छ।  
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तह�सल  शाखाको  िज�मेवार�  

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५ �नयम ८५ अनसुार फैसला काया��वयन गनु�पन� स�ब�धी स�पूण� काम 

कारबाह� तह�सलदारको िज�मेवार�मा तह�सल शाखाबाट हनुे �ावधान रहेको छ। अदालतको फैसलाले 

लागेको द�ड ज�रवाना, सरकार� �बगो र कैदको लगत मूल लगत �कताबमा राखी असलु तह�सल गन�, 

लगत क�ा गराउने, फैसलाबमोिजम �बगो भराउन,े ब�डा छु�ाउनेलगायतका फैसला काया��वयन गनु�पन� 

काम तह�सल शाखाले गन�छ। फैसलाबमोिजम ज�रवाना लागेको �यि�ले ज�रवानाको रकम बझुाउन �याए 

बझुी सदर �याहा गर� ज�रवानाको लगत क�ा ग�र�दनपुन�छ। ज�रवाना �तन� नस�न े �यि�को हकमा 

ज�रवाना तथा सोबापत ठे�कएको कैद �यादको लगतस�हत �नजलाई कारागार काया�लयमा पठाइ�दनपुन�छ। 

यसर� लगत पठाएकोमा कारागार काया�लयबाट आ�नो लगत पिु�तकामा सोको लगत कसी असूल भएको 

जानकार� �ा� भएप�छ सोह� आधारमा अदालतले मूल लगत पिु�तकाबाट ज�रवाना तथा ज�रवानाबापत 

ठे�कएको कैदको लगत क�ा ग�र�दनपुन�छ।  
 

फैसलाबमोिजम ज�रवाना लागेकोमा सो ज�रवानाबापत कैद ठे�नपुदा� ज�रवानाको अ� र ज�रवानाबापत हनुे 

कैद �यादसमेत �कटान गर� मूल लगत �कताबमा लगत क�नपुन�छ। कैद र ज�रवाना लागेको �यि�ले 

मलुकु� फौजदार� (काय��व�ध  ) सं�हता, २०७४ को दफा १३७ न�बरको धरौट वा जमानत �दइ� मा�थ�लो 

अदालतमा पनुरावेदन गरेको जानकार� लगत रहेको अदालतमा �ा� भएमा सोबमोिजम लगत �कताबमा 

जनाउनपुन�छ। अदालतको फैसलाले लागेको द�ड, ज�रवाना, कैदको लगत असलु तह�सल अ�य 

अदालतबाट गराउनपुन� भए �य�तो लगत स�बि�धत अदालतको तह�सल शाखामा पठाउनपुन�छ। यसर� 

लगत �ा� भएप�छ आ�नो अदालतमा लगत कसी लगत पठाउने अदालतमा सोको जनाउ पठाउनपुन�छ। 

�य�तो जानकार� �ा� भएप�छ मा� लगत पठाउने अदालतले लगत क�ा गनु�पन�छ।  
 

लगत �भडाउने र असलु तह�सल डोर खटाउन े�योजनको ला�ग द�ड, ज�रवाना र कैदको लगत, फ� य�ट 

बाँक�को �ववरण गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको वडाअनसुारको �हसाबले तयार गनु�पन�छ। लगत फ� य�ट 

र बाँक�को मा�केबार� फैसला काया��वयन �नद�शनालय, पनुरावेदन स�ु ेअदालतमा र सव��च अदालतमा 

पठाउनपुन�छ। असलु तह�सल गनु�पन� बाँक�वाला कुनै कामले अदालतमा आएमा प�ाउ गर� त�काल 

असलु गनु�पन�छ। �य�तो बाँक�वाला �यि�लाई अदालतको कम�चार�ले जहाँसकैु फेला पारे प�न प�ाउ 

गर� असलु गन� स�नेछ।  
 

असलु तह�सलको ला�ग  डोर खटाउने 

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५ �नयम ८६ अनसुार फैसलाबमोिजम द�ड, ज�रवाना, कैद वा सरकार� 

असलुउपर गनु�पन� �यि� रहेबसेको ठाउँमा ��येक वष� क�तीमा दईुपटक असलु तह�सल काय�का ला�ग 

डोर खटाउनपुन�छ र �यसर� ख�टएका डोरले असलु गन� नसकेका बाँक�वालालाई प�� �याउनपुन�छ। डोर 

खटाउँदा आव�यक परेमा �थानीय तह र �हर�को समेत सहयोग �लन स�कनेछ। फैसलाबमोिजम द�ड, 

ज�रवाना वा सरकार� �बगो असलुउपरको ला�ग खट� जान ेकम�चार�ले दै�नक तथा �मण भ�ा बापत पाउन े
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रकम �लन नचाहेमा असलु गर� �याएको रकमको प�चीस ��तशत �ो�साहन भ�ा पाउनेछ। असलु गराई 

�याएको रकमको पाँच ��तशत रकम तह�सलदारले �ो�साह �व�प पाउनेछ। भ�ा वा रकम असलु भएको 

ज�रवाना वा सरकार� �बगोको रकमबाट �दइनेछ।  
 

सरकार� �बगो वा ज�रवाना सरकार� कम�चार� बाहेक अ�य कुनै �यि�ले असूल गर� �याएको भएमा 

�नजलाई सो रकम उपल�ध गराउन स�कनेछ। कैद लागेका �यि� प�ाउ गर� �याउने डोरमा खट� जाने 

कम�चार�ले दै�नक तथा �मण भ�ा �लन नचाहेमा भ�ाको स�ा एक म�हना कैदको एकसय पचासका दरले 

हनु आउने रकम परु�कार �व�प पाउनेछ।  
 

द�ड ज�रवाना बाकँ� रहेका �यि�लाई सेवा स�ुवधामा रोक लगाउन े

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५ को �नयम ८७ अनसुार अदालतले द�ड ज�रवाना असूलउपर हनु 

बाँक� �यि�ह�को लगत उतारको �ववरण असलुउपर गन� �योजनको ला�ग साव�ज�नक सेवाको �नयमन र 

�वतरण गन� �थानीय तह, �हर� काया�लय र अ�य स�बि�धत �नकायमा पठाउनस�ने �यव�था ग�रएको छ। 

लगत उतार साव�ज�नक सेवाको �नयमन र �वतरण गन� �नकायह�ले लगतमा उि�लिखत �यि�लाई लगत 

असलु नहुँदास�म �य�तो �नकायबाट �दान ग�रने सेवामा रोक लगाउनसमेत लेखी पठाइनेछ। �यसर� रोक 

लगाउन अनरुोध भई आएमा सो बमोिजम गनु� स�बि�धत �नकायको कत��य हनुेछ।  
 

मेल�मलापमा पठाउन स�कने 

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५ �नयम ८९ अनसुार फैसला काया��वयनको ला�ग पन� आएका 

�नवेदनको �वषयमा मेल�मलापको ���या अपनाउन प�ह�ले सहम�त जनाएमा तह�सलदारले �य�ता 

�नवेदनह� अदालतका मेल�मलापकता�को सूचीमा सूचीकृत भएका �यि� वा सं�थासम� मेल�मलापको 

ला�ग बढ�मा प�ताल�स �दनको समय �दई पठाउनस�ने �ावधान रहेको छ।  
 

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५ �नयम ९० अनसुार प�ह�बीच मेल�मलाप भई �मलाप� गन� म�ुर 

भएमा मेल�मलापकता�ले सोह� बेहोराको �मलाप�को दरखा�त र �मलाप�को कागज तयार गर� वा गन� 

लगाई तह�सलदारसम� पेस गनु�पन�छ। �ा� दरखा�तबमोिजम तह�सलदारले �च�लत कानूनबमोिजम 

�मलाप� गराउनपुन�छ। �मलाप� गराएकोमा �च�लत कानूनबमोिजम ला�न े द�तरु असलु ग�रनेछ। 

�मलाप�को दरखा�त तयार गन� �योजनको ला�ग प�ह�ले अनरुोध गरेमा तह�सलदारले वैत�नक कानून 

�यवसायीबाट �मलाप�को दरखा�त लेखाई �दन स�नेछ।  
 

असलु तह�सलस�ब�धी काममा �यायाधीशको िज�मेवार� 

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५ �नयम ९१ अनसुार अदालतको फैसलाले लागेको द�ड, ज�रवाना र 

कैदको लगत द�ु�त रा� लगाउने र सोह� लगतबमोिजम असलु तह�सल गराउने अि�तम िज�मेवार� �मखु 

भै काम गन� �यायाधीशको हनुेछ। असलु तह�सल गराई बाँक� ब�ौता फ� य�ट गरे नगरेको कुरा 

�नर��ण ��तवेदनमा उ�लेख ग�रनेछ।  
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म�ुामा पेस भएका मालसामान �ललाम गन� काय��व�ध 

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५ को �नयम ९२ अनसुार दशीको �पमा वा अदालतमा म�ुामा पेस 

भएका मालसामान मालधनीलाई �फता� �दन �म�ने भएमा �य�तो सामान �फता� �लन आउन सात �दने सूचना 

�दनपुन�छ। सूचना �दँदा �फता� �लन नआएमा �य�ता मालसामान वा मालधनी प�ा नलागेका मालसामान वा 

अदालतको अि�तम फैसलाले जफत हनुे ठहरेका मालसामान िज�ला �यायाधीशको अनमु�त �लई 

तह�सलदारले �ललाम �ब�� गनु�पन�छ। �ललाम �ब�� गनु�पन� मालसामान मे�सनर� औजार वा सवार� साधन 

भएमा �य�तो मालसामान �ललाम �ब�� प�छ दता�, नामसार�, ह�ता�तरण वा दािखल खारेज हनुस�न ेनस�ने 

�वषयमा स�बि�धत �नकायमा �ललाम गनु�पूव� बझुी य�कन गनु�पन�छ। ब�ुदा स�बि�धत �नकायले �य�तो 

मालसामान दता�, नामसार�, ह�ता�तरण वा दािखल खारेज हनुनस�ने भनी लेखी पठाएमा �यायाधीशको 

अनमु�त �लई �ललाम गन� उप�नयम (५) बमोिजमको स�म�तबाट �य�तो मालसामानको प�ूमू�य (��याप 

भे�यू) कायम गर� मू�या�न गराई पनुः सा�वकको �पमा �योग नगन� सत�मा �ललाम �ब�� गन� 

स�कनेछ।  

 

जायदात तायदात भई आएका मालसामानको �ललाम �ब��  

िज�ला अदालत �नयमावल�, २०७५ को �नयम ९३ अनसुार फैसला वा अि�तम आदेश काया��वयनको 

�सल�सलामा जायदात तायदात भई आएका मालसामानह� �नयम ९२ बमोिजमको काय��व�ध अपनाई 

�ललाम �ब�� गनु�पन�छ।  

 

अ�तरा���य द�ताबेजह�मा फैसला काया��वयन स�ब�धमा उ�लेख भएका �यव�थाह� 

मानवअ�धकार तथा बालअ�धकारसँग स�बि�धत अ�तरा���य द�ताबेजह�मा ��य��पमा फैसला 

काया��वयनका �वषयमा उ�लेख नभए ताप�न ती द�ताबेजह�मा भएका �यव�थालाई फैसला काया��वयन 

गदा� �यानमा रा�पुद�छ। बालबा�लकाका अ�धकार, उनीह�सँग स�वि�धत �या�यक काम कारबाह�मा 

सावधानी अपनाउनपुन� �वषयह�का स�ब�धमा अ�तरा���य द�ताबेजह�मा उ�लेख भएका कुराह� यहाँ 

सा�द�भ�क हनु आउँछन।् यहाँ केह� अ�तरा���य द�ताबेजह�मा भएका �यव�थाह�बारे सामा�य चचा� 

ग�रएको छः 

 

मानव अ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप�, १९४८ 

मानवअ�धकारस�ब�धी �ब��यापी घोषणाप�, १९४८ को धारा ८ मा "Everyone has the right to an 

effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted 

him by the constitution or by law” भनी उ�लेख ग�रएको छ। यसले हरेक मा�नसलाई �या�यक 

�नकायबाट भएका फैसलाको �भावकार� काया��वयन हनुपुन� कुरामा जोड �दएको छ। �भावकार� उपचार 

भ� ुफैसला मा�ै हैन, �यसको �भावकार� काया��वयन प�न हो भ� ेकुरा �बस�न �म�दैन।  
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नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�, १९६६ 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य ��त�ाप�ले प�न फैसला वा आदेशह�को 

�भावकार� काया��वयनमा जोड �दएको छ। ��त�ाप�को धारा ३ मा य�तो �यव�था छः 

  
Each State Party to the present Covenant undertakes:  

(a)  To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have 
an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in 
an official capacity; 

(b)  To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by 
competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority 
provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy; 

(c)  To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted. 
 

यो धाराको ख�ड (c) मा भएको �यव�थाले स�म �नकायबाट फैसला वा आदेशको काया��वयन हनुपुन� 

कुरामा जोड �दएको देिख�छ।  

 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ३ को उपधारा (१) मा "In all actions concerning 

children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, 
administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary 

consideration" भनी उ�लेख भएको छ। यसले फैसला काया��वयनस�ब�धी काम कारबाह�मा 

बालबा�लकाको सव��म �हतलाई म�यनजर गनु�पन� देिख�छ।  

 

सोह� महासि�धको धारा ३७ को ख�ड (c) मा ”Every child deprived of liberty shall be treated with 

humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into 
account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be 
separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the 
right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional 

circumstances" भनी उ�लेख भएबाट बालबा�लकालाई थनुा वा कैदमा रा�पुन� अव�थामा वय�क थनुवुा 

वा कैद�बाट अलग रा�पुद�छ भ� ेदेिख�छ।  

 
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985 

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) ले 

प�न बाल�याय�णाल�मा बालबा�लकाको �हत �वचार गनु�पन� कुरा उ�लेख गरेको छ। यसको �नयम ८ मा 

बाल�यायस�ब�धी कामकारबाह�मा गो�नयता कायम गनु�पन� कुरा उ�लेख छ। �नयम ८.१ माः "The 

juvenile’s right to privacy shall be respected at all stages in order to avoid harm being caused to her or 

him by undue publicity or by the process of labeling" भ� े�यव�था छ। �य�तै, �नयम ८.२ मा "In 

principle, no information that may lead to the identification of a juvenile offender shall be published" 

भ� े�यव�था छ। यो �यव�थाबाट बालबा�लकाको गोपनीयताको हक �या�यक काम कारबाह�को स�दभ�मा 

कायम रािख�दनपुन� देिख�छ। �य�तै, �नयम २६.३ माः "Juveniles in institutions shall be kept separate 
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from adults and shall be detained in a separate institution or in a separate part of an institution also 

holding adults" भ� े�यव�था रहेबाट बालबा�लकालाई थनुा वा कैदमा रा�पुदा� वय�कसँग नराखी अल�गै 

रा�पुन� देिख�छ।  
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प�र�छेद –पाचँ 

बालअ�धकार, बाल�याय तथा बालक�याणस�ब�धी सं�थागत �यव�थाह� 

 

५.१  रा��य बालअ�धकार प�रष�  

बालबा�लकाको हक�हत तथा क�याणका �नि�त बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ अनसुार ग�ठत के���य 

बालक�याण स�म�तलाई �पा�तरण गर� नेपाल सरकारले बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ 

बमोिजम नेपाल सरकार, म�हला, बालबा�लका तथा �ये� नाग�रक म��ालयका म��ीको अ�य�तामा रा��य 

बालअ�धकार प�रष� गठन भएको छ।  

  

स�ठना�मक संरचना 

बालबा�लकास�ब�धी �नयमावल�, २०५१ (दो�ो संशोधन, २०७६) अनसुार स�ीय म��ालय, रा��य 

योजना आयोग र नेपाल �हर�का तो�कएका ��त�न�ध गर� १२ जना, ��येक �देश सामािजक �वकास 

म��ालयका सिचव ७ जना, नेपाल सरकारले मनोनयन गन� सद�य ४ जना र सद�य-सिचवका �पमा 

प�रष�का काय�कार� �नद�शक रहनेगर� ज�मा २५ सद�यीय प�रष� रहेको छ। 

 

काम, कत��य र अ�धकार74 

क. रा��य बालअ�धकार प�रष�को द�घ�काल�न नी�त, योजना र वा�ष�क काय��म तथा बजेट �वीकृत गन�,  

ख. बालबा�लकाको अ�धकारको स�मान, संर�ण, �व��न र प�रपू�त�को ला�ग आव�यक नी�त, कानून, 

योजना, काय��म र सं�थागत संय��को �यव�था गन� नेपाल सरकार, �देश सरकार र �थानीय 

तहलाई सझुाव �दने,  

ग. नेपाल सरकार�ारा स�ा�लत बालबा�लकास�ब�धी काय��मको अनगुमन, मू�या�न तथा समी�ा गर� 

सझुाव �दने,  

घ. नेपाल प� रहेका बालअ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य महासि�धअ�तग�त �ारि�भक तथा आव�धक 

��तवेदन तयार गन� सहजीकरण गन�,  

ङ. �देश सरकार र �थानीय तह�ारा स�ा�लत बालबा�लकास�ब�धी काय��मको अनगुमन, मू�या�न तथा 

समी�ाका ला�ग स�बि�धत �देश र �थानीय बालअ�धकार स�म�तसँग सम�वय र आव�यक 

सहजीकरण गन�, 

च. बालअ�धकार संर�ण तथा �व��न गन� स�ब�धमा सरोकारवालाको �मता अ�भवृ�� गन�,  

छ. �देश र �थानीय बालअ�धकार स�म�तबाट �ा� वा�ष�क ��तवेदन तथा �ववरणसमेतको आधारमा 

बालबा�लकास�ब�धी रा��य ि�थ�त ��तवेदन वा�ष�क �पमा साव�ज�नक गन�,  

ज. बालबा�लकास�ब�धी रा��य सूचना�णाल�को �वकास, स�ालन, �यव�थापन तथा स�ुढ�करण गन�,  

झ. रा��य बालअ�धकार प�रष�को काया�लय, कम�चार� दरब�द� तथा जनशि� र आ�थ�क �ोत साधनको 

�यव�था �मलाउने, प�रचालन गन�, ता�लम �दने तथा �मता अ�भवृ�� गन�,  

 
74 http://childrights.gov.np/site/show/about-us (visit on Feb 8, 2021 9:58 AM)  
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ञ. नेपाल सरकार, अथ� म��ालयको �वीकृ�त �लई बालसंर�ण तथा बालअ�धकार �व��नका ला�ग 

��प�ीय तथा बहपु�ीय �वकास साझेदार एवं अ�तरा���य संघसं�थाबाट �ा� सहायता प�रचालन गर� 

आव�यकताअनसुार काय��म स�ालन गन�, 

ट. नेपाल सरकारको �वीकृत योजना, वा�ष�क नी�त तथा काय��म अनकूुल �ाथ�मकता �नधा�रण गर� 

बालसंर�ण तथा बालअ�धकार �व��नका ला�ग �वशेष रा��य अ�भयान स�ालन गन�, 

ठ. �थानीय बालअ�धकार स�म�तको �सफा�रसमा बालगृह, बाल सधुारगहृ, अ�थायी संर�ण सेवा र 

पनु�था�पना के��मा आि�त बालबा�लकालाई उपल�ध गराउनपुन� आधारभूत आव�यकताको �नधा�रण 

गन�।  

 

रा��य बालअ�धकार प�रष�को आगामी पाचँवष� रणनी�तक खाका  

क. द�घ�काल�न सोचः ��येक बालबा�लकामै�ी देश हनुे।  

ख. �येयः बालअ�धकारका �वषयह�मा सहजीकरण गन�का ला�ग रा��य बालअ�धकार प�रष�लाई 

�विश�ीकृत सं�थाको �पमा �वकास गन�।  

ग. ल�यः बालअ�धकार स�ुनि�त गन�।  

घ. मू�य/ मा�यता र �व�ासः 

१. ��येक बालबा�लकामा �मता अ�त�न��हत ह�ुछ र उनीह�को �यि��व �वकासका ला�ग आधारभतू 

सेवास�ुवधा आव�यक ह�ुछ।  

२. ��येक बालबा�लका देशको भ�व�य र मानव– पुँजी �वकासको आधारशीला हो।  

३. रा�य स�ालनका संय��ह�बाट �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लका��तको दा�य�व 

�भावकार��पमा �नवा�ह हनुपुद�छ।  

४. बालबा�लकाको हक�हतको संर�ण र �व��नका ला�ग ��येक स�ब� �नकाय, संघसं�था, स�ार �े� र 

नाग�रकले योगदान �दन स�दछ।  

ङ. �स�ा�तः 

१. अ�वभेद तर सकारा�मक �वभेद, 

२. बालबा�लकाको सव��म �हत, 

३. बालबा�लकाको द�घ� जीवन र �दगो �वकास, 

४. बालबा�लकाको भावना तथा �वचारको कदर, 

५. �वशेष� सं�थाह�को प�हचान, सहकाय� र मह�व।  

च. उ��ेयः बालअ�धकारको स�मान, संर�ण, �व��न र प�रपू�त�का ला�ग रा��य बालअ�धकार प�रष�लगायत 

�देश र �थानीय बालअ�धकार स�म�तको �मता अ�भवृ�� गनु� �मखु उ�े�य रहेको छ। �विश� उ�े�यह� 

�न�नानसुार रहेका छनः् 

 

१. स�, �देश र �थानीय तहमा बालमै�ी वातावरण �वकास गन� सहजीकरण गन�।  

२. बालसंर�ण �णाल� स�ुढ र सबल बनाउन सहजीकरण गन�।  
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३. बालबा�लकास�ब� सरकार� �नकाय र �वकास साझेदार संघस�थाको �मता �वकास गन�।  

४. �वकास ���यामा बालबा�लकाको �वषयह�लाई मूल�वाह�करण गन� स�, �देश र �थानीय तहमा 

सहजीकरण गन�।  

५. अनगुमन र मू�या�न �यव�थापन�णाल� स�ुढ गन�।  

 

रणनी�तक काय�ह� 

१. बालमै�ी कानून, नी�त, योजना र काय��मको �भावकार� काया��वयनका ला�ग स�, �देश र �थानीय 

सरकारसँग सहजीकरण गन�।  

२. बालबा�लकास�ब�धी �व�वध �वषयह�को नी�त, �नद� िशका र मापद�ड �नमा�णमा सहयोग तथा 

सहजीकरण गन�।  

३. सरकार� �नकाय, �वकासका साझेदारह� र �नजी �े�बीच सम�वय, सहकाय� र स�ाल �वकास गन�।  

४. रा��य बालअ�धकार प�रष�, �देश र �थानीय बालअ�धकार स�म�त एवं अ�य सरोकारवाला 

सं�थाह�को �मता अ�भवृ�� गन�।  

५. बालसंर�ण�णाल� सधुार गन� सहजीकरण गन�।  

६. बालबा�लका खोजतलास सम�वय के�� (�नःश�ुक टे�लफोन नं. १०४) र बाल हे�पलाइन (�नःश�ुक 

टे�लफोन नं. १०९८) को �मता अ�भवृ�� र प�रचालन गन�।  

७. बाल�वकास र संर�णका �वषयह�म�ये �ाथ�मकताको आधारमा लि�त काय�ह� तथा अ�भयान स�ालन 

गन�।  

८. बालबा�लकास�ब�धी चेतना जागरणका काय�ह� गन�।  

९. बालबा�लकास�ब�धी सूचना �यव�थापन, �काशन, अ�ययन, अनगुमन, मू�या�न काय�ह� स�ुढ गन�।  

१०.तीन ैतहका सरकारबाट बालबा�लकाका ला�ग लगानी व�� गन� पैरवी गन�।  

११.आ�थ�क �ोत �यव�थापन गन�–   

 संय�ु रा�स�ीय �नकाय र अ�तरा���य गैरसरकार� सं�थाह�सँग काय��मको साझेदार� अ�भवृ�� 

गन�।  

 बहपु�ीय, ��प�ीयलगायत �व� बै�, ए�सयाल� �वकास बै�ज�ता सं�थाह�सँग सहयोगका ला�ग 

अनरुोध गन�।  

 �वदेशी र �वदेशी �नकाय तथा संघसं�थाबाट ग�रएको खु�ला बाल�हत प�रयोजनाको ��ताव आ�ान 

गदा� ��त�पधा� गन�।  

 बाल�हतस�ब�धी काय��मका ला�ग �नजी �े�सँग अनरुोध तथा सहकाय� गन�।  

 

५.२ के���य बाल�याय स�म�त 

गठन 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ४६ अनसुार बाल�यायसँग स�बि�धत काम गन� �व�भ� 

�नकायह�बीच सम�वय गन� कामसमेतको ला�ग के���य�तरमा एक के���य बाल�याय स�म�त रहने 
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�यव�था ग�रएको छ। बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ३० अनसुार 

के���य बाल�याय स�म�तमा देहायबमोिजम सद�य रहने �यव�था ग�रएको छः 

(क) �धान �यायाधीशले तोकेको सव��च अदालतको �यायाधीश अ�य�  

(ख) सिचव, कानून, �याय तथा संसद�य मा�मला म��ालय  सद�य 

(ग) सिचव, गहृ म��ालय  सद�य  

(घ) सिचव, म�हला, बालबा�लका तथा जे� नाग�रक म��ालय  सद�य  

(ङ) नायब महा�याया�धव�ा, महा�याया�धव�ाको काया�लय  सद�य  

(च) �हर� अ�त�र� महा�नर��क, �हर� �धान काया�लय  सद�य  

(छ) रा��य बालअ�धकार प�रष�को �शासक�य �मखुको �पमा काम गन� पदा�धकार�  सद�य 

(ज) स�म�तका अ�य�ले मनोनयन गरेको क�तीमा एक म�हलास�हत तीनजना  सद�य  

(झ) म�ुय रिज��ारले तोकेको सव��च अदालतको रिज��ार  सद�य-सिचव  

 

ख�ड (ज) मा उ�लेख ग�रएको स�म�तको अ�य�ले मनोनयन गरेको क�तीमा एकजना म�हलास�हत 

तीनजना सद�यका ला�ग देहायका यो�यताह� तो�कएका छन:् 

(क) मा�यता �ा� �व��व�ालयबाट सामािजक काय�, मनो�व�ान, कानून वा समाजशा� �वषय �लई क�तीमा 

�नातको�र उपा�ध हा�सल गरेको,  

(ख) बालअ�धकार वा बाल�यायको �े�मा क�तीमा पाँच वष� काय� गरेको, र  

(ग) फौजदार� कसरुमा सजाय नपाएको।  

 

यी तीन मनो�नत सद�यह�को पदाव�ध दईु वष�को हनुेछ र �नजह� पनुःमनोनयन हनुस�ने �यव�थासमेत 

ग�रएको छ। मा�थ उि�लिखत सद�यका साथसाथै स�म�तले आव�यकताअनसुार बाल�यायसँग स�बि�धत 

�यि�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन�स�ने �यव�था प�न ग�रएको छ। स�म�तको बैठकस�ब�धी 

अ�य �यव�थाका ला�ग स�म�त आफ� ले काय��व�ध बनाउनस�ने �यव�था ग�रएको छ।  

 

स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ३१ मा स�म�तका काम, कत��य र अ�धकार 

देहायबमोिजम उ�लेख ग�रएका छन:्  

(क) बाल�याय�णाल�को स�ुढ�करण र �वकासका ला�ग आव�यक पन� कानूनी तथा नी�तगत �यव�था गन� 

नेपाल सरकार, �देश सरकार तथा �थानीय तहलाई आव�यक सझुाव तथा परामश� �दने,  

(ख) बालअ�धकार र बाल�यायको �वषयलाई नेपालका �व��व�ालय, �व�ालय तथा शैि�क सं�थाका 

पा��ममा समावेश गन� �व��व�ालय, नेपाल सरकार, �देश सरकार तथा �थानीय तहलाई अनरुोध 

गन�,  

(ग)  बालअ�धकार र बाल�यायको �े�मा नेपालमा काय�रत रा��य तथा अ�तरा���य स�सं�थाह�बाट 

गनु�पन� काय��मह�को स�ब�धमा आव�यकताअन�ुप माग��नद�श तथा सम�वय र सहकाय� गन�,  
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(घ)  बाल�याय स�पादनलाई �छटोछ�रतो �भावकार� �पमा स�ालन गन�का ला�ग बाल�यायको �े�मा 

संल�न हनुे �नकायमा काय�रत पदा�धकार� एवं कम�चार� तथा गैरसरकार� सं�थामा काय�रत �यि�लाई 

बाल�यायका स�दभ�मा �वक�सत नवीन ���कोण र काय��मबारे जानकार� गराउन �मता अ�भवृ��का 

काय��म स�ालन गन�, गराउने,  

(ङ) बाल�याय स�पादनमा संल�न हनुे �नकाय वा अ�धकार�बाट स�पादन भएका सेवा र काय�ह�को 

�तरस�ब�धी रेखदेख तथा �यव�थापनस�ब�धी काम कारबाह� गन�, गराउने,  

(च)  िज�ला बाल�याय स�म�त, बाल सधुारगृह वा बाल�यायको �े�मा काम गन� अ�य �नकायह�को 

अनगुमन, सपु�रवे�ण गन� तथा उपय�ु �नद�शन �दने,  

(छ) बालअ�धकार तथा बाल�यायको स�ब�धमा आव�यक अ�ययन, अनसु�धान गन� तथा प�ुतक, 

�ोतसाम�ी, जन�ल आ�द �काशन गन�,  

(ज) बालअ�धकार र बाल�यायस�ब�धी �व�भ� ता�लम तथा सचेतनामूलक काय��मह� स�ालन गन�, 

गराउने,  

(झ) बाल�याय स�पादनको स�दभ�मा रहेका सम�या समाधानको ला�ग स�बि�धत �नकायलाई आव�यक 

सझुाव �दने वा �सफा�रस गन�,  

(ञ) बाल सधुारगहृ तथा �नगरानी क�को स�ालनस�ब�धी मापद�ड �नधा�रण गन� र काया��वयनको ला�ग 

माग�दश�न गन�,  

(ट)  ऐनको �भावकार� काया��वयनमा आव�यक �नद�शन �दने।  

 

स�म�तको सिचवालय 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ३१ अनसुार स�म�तको सिचवालय सव��च 

अदालतले तोकेको �थानमा रहनेछ। सिचवालयले बाल अदालत, बाल सधुारगृह, िज�ला बाल�याय 

स�म�तसमेतको स�पक� �ब�दकुो �पमा काम गन�छ। स�म�तको काम कारबाह� सचुा� �पले स�ालन गन� 

सव��च अदालतले नेपाल �याय सेवा, �याय समूहका राजप�ा��त अ�धकृतलाई स�म�तको सिचवालयको 

कामकाज गन� तो�न स�नेछ। सिचवालयको ला�ग आव�यक पन� अ�य कम�चार� सव��च अदालतले 

उपल�ध गराउनेछ। यसर� तो�कएको कम�चार�ले बाल�याय �शासनस�ब�धी काम गन�छ र �नजको अ�य 

काम, कत��य तथा अ�धकार स�म�तका अ�य�ले तोकेबमोिजम हनुे �यव�था ग�रएको छ।  

 

५.३ िज�ला बाल�याय स�म�त 

गठन 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ अनसुार ��येक िज�लामा एक बाल�याय स�म�त रहने 

�यव�था ग�रएको छ। बाल�याय स�पादन )काय��व�ध (�नयमावल�, २०७६ को �नयम ३४ अनसुार 

िज�लामा रहने िज�ला बाल�याय स�म�तमा देहायबमोिजम सद�य रहने �यव�था ग�रएको छः 

(क) स�बि�धत िज�लाको व�र�तम िज�ला �यायाधीश अ�य� 

(ख) स�बि�धत िज�लाको �मखु िज�ला अ�धकार� सद�य 
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(ग) िज�लाको सदरमकुाम रहेको �थानीय तहको �या�यक स�म�तको संयोजक सद�य 

(घ) स�बि�धत िज�लाको िज�ला �याया�धव�ा सद�य 

(ङ) स�बि�धत िज�लाको िज�ला �हर� काया�लयको �मखु सद�य 

(च) स�बि�धत िज�लाको िज�ला बार एसो�सएनको अ�य� सद�य 

(छ) बालबा�लकाको ��ेमा काय�रत स�बि�धत िज�लाका सं�थाको ��त�न�ध�व हनुेगर� 

क�तीमा एकजना म�हलास�हत तीनजना 

सद�य 

(ज) स�बि�धत िज�लाका बालमनो�व�म�येबाट एकजना सद�य 

(झ) स�बि�धत िज�लाका समाजसेवीम�येबाट एकजना सद�य 

(ञ) स�बि�धत िज�लाको बालक�याण अ�धकार�म�येबाट एकजना सद�य 

(ट) स�बि�धत िज�लाको �ोवेशन अ�धकार� सद�य 

(ठ) स�बि�धत िज�ला�भ� रहेका बाल सधुारगृहका �मखु सद�य 

(ड) �े�तेदार, िज�ला अदालत सद�य-सिचव 

 

मा�थ उि�लिखत सद�यह�बाहेक िज�ला बाल�याय स�म�तले आव�यकताअनसुार बाल�यायसँग स�बि�धत 

�यि�लाई समेत स�म�तको बैठकमा आम��ण गन�स�ने �यव�था ग�रएको छ। मा�थ उ�लेख ग�रएका 

ख�ड (छ), (ज) र (झ) बमोिजमको सद�यह�को दईु वष�को पदाव�ध र पनुःमनोनयन हनु स�नेगर� 

िज�ला बाल�याय स�म�तको अ�य�ले देहायका यो�यताह� अन�प मनोनयन गन� �ावधान रहेको छ:  

(क)  मा�यता �ा� �व��व�ालयबाट क�तीमा �नातक उपा�ध हा�सल गरेको,  

(ख) बालअ�धकार वा बाल�यायको �े�मा क�तीमा तीन वष� काय� गरेको, र  

(ग) फौजदार� कसरुमा सजाय नपाएको।  

 

िज�ला बाल�याय स�म�तको बैठकस�ब�धी अ�य काय��व�ध भने स�म�त आफ� ले �नधा�रण गरेबमोिजम हनुे 

�यव�था ग�रएको छ।  

 

िज�ला बाल�याय स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ३५ अनसुार िज�ला बाल�याय स�म�तको 

काम, कत��य र अ�धकार देहायका रहेका छन:् 

(क) बाल�याय�णाल� स�ुढ�करण र �वकासका ला�ग िज�लामा गनु�पन� आव�यक �यव�थाका ला�ग 

स�म�तलाई आव�यक सझुाव, परामश� �दने,  

(ख) िज�लाका बालअ�धकार र बाल�याय�णाल�का �े�मा काय�रत सं�थाबाट भइरहेका काय��मह�बीच 

सम�वय गन� गराउने,  

(ग) स�म�तको �नद�शनको अधीनमा रह� बाल�यायको �े�मा काय�रत सरकार� �नकाय तथा गैरसरकार� 

सं�थामा काय�रत �यि�लाई बाल�यायका स�दभ�मा �वक�सत नवीन ���कोण र काय��मबारे 

जानकार� गराउन �मता अ�भबृ�� काय��म स�ालन गन� गराउन,े  
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(घ) बालअ�धकार र बाल�यायको �वषयमा �थानीय�तरमा सचेतना अ�भवृ�� गन�,  

(ङ) िज�लामा बाल�यायको �े�मा काय�रत �नकायबाट स�पादन भएका सेवा र काय�ह�को एक�कृत 

अ�भलेख रा� ेतथा रा� लगाउने,  

(च) स�म�तले तो�क�दएका अ�य काम गन� गराउने।  

 

सिचवालय 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ३६ अनसुार िज�ला बाल�याय स�म�तको 

सिचवालय िज�ला बाल�याय स�म�तले तोकेको �थानमा रहने �यव�था ग�रएको छ।  

 

५.४ �देश र �थानीय तहको बालअ�धकार स�म�त  

�देश बालअ�धकार स�म�त 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ६० अनसुार ��येक �देशमा �देशको बालबा�लकास�ब�धी 

�वषय हेन� म��ीको अ�य�तामा �देश बालअ�धकार स�म�त रहने �यव�था ग�रएको छ। �देश 

बालअ�धकार स�म�तमा रहने सद�य स��या र �य�तो स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार तथा 

बैठकस�ब�धी काय��व�ध �देशले �नधा�रण गरेबमोिजम हनुे �यव�था ग�रएको छ।  

हालस�म चारवटा �देशह� (�देश नं. १, �देश नं. २, बागमती �देश र �देश नं. ५) ले 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन बनाइ� लाग ुग�रसकेका छन।्  

 

�देश नं १ मा १२ सद�यीय स�म�तको प�रक�पना ग�रएको छ भने �देश नं. २ मा १५ सद�यीय 

स�म�त, बागमती �देशमा १० सद�यीय स�म�त र �देश नं. ५ मा १५ सद�यीय स�म�तको 

प�रक�पना ग�रएको छ। चारवटै �देशमा स�म�तको अ�य�ता सामािजक �वकास म��ालयमा म��ीले 

गन� �यव�था रहेको छ भने �व�भ� म��ालयका सिचव, अदालत वा �यायाधीव�ा वा �हर�का 

��त�न�ध, बालअ�धकारको �े�मा योगदान पयुा�एका �यि� सद�य रहने एवं सामािजक �वकास 

म��ालयको सिचव वा सामािजक �वकास महाशाखा �मखु सद�य÷सिचव रहने �यव�था ग�रएको 

पाइ�छ।  

 

स�म�तका पदा�धकार�ह�को पदाव�ध साधारणातयाः चार वष�को हनुे तथा �तनको पनु�न�यिु�समेत 

हनुस�न े �यव�था ग�रएको देिख�छ। साथै, स�म�तले आ�नो काय�लाइ� थप �भावकार� बनाउन 

आव�यकताअनसुार उपस�म�त र काय�टोल�समेत गठन गन� स�ने एवं �वशेष�लाइ� आमि��त सद�यको 

�पमासमेत बैठकमा बोलाउन स�कन े�यव�था ग�रएको छ।  

 

काम, कत��य र अ�धकार  

बालबा�लकाको हक अ�धकारको स�मान, संर�ण, संव��न र प�रपू�त� गन� उ�े�यले चारवटै �देशका 

बालबा�लकास�ब�धी ऐनमा �यव�था भएका �देश बालअ�धकार स�म�तका काम, कत��य र 

अ�धकारलाइ� देहायबमोिजम ब�ुन स�क�छः 
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 �देशमा बालबा�लकाको हक अ�धकार स�ुनि�त गन� कानून, नी�त, योजना तथा काय��म बनाउन 

र �वशेष अ�भयान स�ालन गन� �देश सरकारलाइ� सझुाव एवं परामश� �दने, 

 �देश तथा �थानीय तहको बालबा�लकास�ब�धी नी�त तथा काय��मको �व�षेण गर� आव�यक 

�नद�शन �दने,  

 बालबा�लकाको �वषयमा �देश सरकार�ारा स�ा�लत काय��मको अनगुमन, मू�या�न तथा समी�ा 

गर� आव�यकताअनसुार सझुाव �दने, 

 नेपाल प� रहेको बालबा�लकाको हक अ�धकारसँग स�बि�धत सि�ध, महासि�धह�को काया��वयनका 

�न�म� नेपाल सरकारसँग सम�वय गन�, 

 �देश�भ� वैकि�पक हेरचाहमा रहेका बालबा�लकाको सम� ि�थ�त, अ�थायी संर�ण सेवालगायत अ�य 

उपल�ध सेवाह�को गणु�तर तथा �भावका�रताबारे अव�धक �नर��ण गर� त�स�बनधमा �देश सरकार 

सम� सझुाव स�हतको ��तवेदन �दने, 

 �देशमा बालबा�लकास�ब�धी �व�वध �वषयका स�ब�धमा अ�ययन, अनसु�धान गन�, गराउने,  

 बालबा�लकाको हकअ�धकारस�ब�धी �ादेिशक रा��य तथा अ�तरा���य कानूनी �यव�था, स�बि�धत 

�नकायको दा�य�वलगायतका �वषयमा �चार�सार गन�, गराउने, 

 बालअ�धकार प�रपू�त�का ला�ग �थानीय तहको अि�तयार�, नी�त�नमा�ण तथा काया��वयनका ला�ग 

�देश�भ�का �थानीय तहसँग सम�वय, सहजीकरण गर� �मता अ�भवृ�� गन�, गराउने,  

 �थानीय बालअ�धकार स�म�तबाट �ा� ��तवेदन, स�म�तले गरेको आव�धक अनगुमन, �नर��ण तथा 

अ�ययनसमेतका आधारमा �देश �भ�का बालबा�लकाको सम� ि�थ�त, बालअ�धकार संर�ण तथा 

हननको अव�था, वैकि�पक हेरचाहमा बालबा�लकाको ि�थ�त र उनीह�लाइ� उपल�ध सेवाको 

गणु�तर र �भावका�रताको अव�थासमेतलाइ� समेट� वा�ष�क �पमा ��तवेदन तयार गर� �देश 

सरकारलाइ� बझुाउने,  

 बालबा�लकास�ब�धी समयानकूुल �ाथ�मकता �नधा�रण गर� �वशेष र �ादेिशक अ�भयान घोषणा 

गन�, 

 काया��वयन स�म�तलाइ� �नद�शन �दने र स�म�तको वा�ष�क काय��म तथा बजेट अनमुोदन गन�,  

 स�म�तको द�घ�काल�न योजना �वीकृत गन� तथा आ�त�रक काय� स�ालनका ला�ग आव�यक 

काय��व�ध पा�रत गन�,  

 बालबा�लकाको �े�मा काय�रत स�सं�थाह�को सूचीकरण गन�, सेवा मापन गन�, अनगुमन गन� र 

वा�ष�क�पमा �देश�तर�य बालअ�धकारको ि�थ�तप� �काशन गन�,  

 

�थानीय बालअ�धकार स�म�त 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ६० अनसुार ��येक �थानीय तहमा गाउँकाय�पा�लका वा 

नगरकाय�पा�लकाको उपा�य� वा उप�मखुले तोकेको �य�तो गाउँकाय�पा�लका वा नगरकाय�पा�लकाको 

सद�यको अ�य�तामा �थानीय बालअ�धकार स�म�त रहने �यव�था गरेको छ।  
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यसअनसुार, सामा�यतः ��येक �थानीय तहमा गाउँकाय�पा�लका वा नगरकाय�पा�लकाको उपा�य� वा 

उप�मखुले तोकेको �य�तो गाउँकाय�पा�लका वा नगरकाय�पा�लकाको सद�यको अ�य�तामा म�हला सद�य 

वा द�लत म�हला सद�य, िच�क�सक, निजकको �हर� काया�लयको ��त�न�ध, िश�क, �थानीय तहको 

बालबा�लका महाशाखा/ शाखा �मखु, बालअ�धकारकम�, म�हला �वकास स�म�त/ सं�थाको ��त�न�ध, 

सामािजक काय�कता�, बाल�लब ��त�न�धम�येबाट सद�य रहन े �यव�था भएको पाइ�छ। यस स�म�तमा 

बालक�याण अ�धकार� सद�य÷सिचवको �पमा रहनेसमेत �यव�था भएको पाइ�छ।  

 

उदाहरणका ला�ग �देश नं. ५ बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७६ लाइ� �लन स�क�छ। ऐनको दफा ४४ 

मा �थानीय तह बालअ�धकार स�म�तस�ब�धी �यव�था भएको छ, जसमा सामािजक काय�कता�, म�हला 

सामािजक काय�कता�, िच�क�सक, बालमनोवै�ा�नक, िश�क, बाल�लबको ��त�न�ध�व रहने �यव�था 

ग�रएको छ।  

 

�थानीय बालअ�धकार स�म�तमा रहने सद�य स��या र �य�तो स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार तथा 

बैठकस�ब�धी काय��व�ध �थानीय तहले काय��व�ध बनाइ� �य�तो स�म�त �थानीय तहमा गठन गर� काय� 

स�पादन गन� अ�यास रहेको देिख�छ।  

 

बालक�याण अ�धकार� 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ अनसुार बालबा�लकाको अ�धकारको स�मान, संर�ण र 

संव��न गन� तथा बालसंर�ण काय�समेत गन�का ला�ग �थानीय तहमा एकजना बालक�याण अ�धकार� रहने 

�यव�था ग�रएको छ। बालक�याण अ�धकार�को �नयिु�, काम कत��य र अ�धकार तथा सेवाको 

सत�लगायत अ�य �यव�था �नयमावल�मा �यव�था हनुेगर� उ�लेख भए प�न बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५ मा समेत बालक�याण अ�धकार�का िज�मेवार�ह� �व�भ� स�दभ�मा उ�लेख ग�रएका छन।् 

तीम�ये बाल�यायसँग स�बि�धत केह� काय�ह� देहायबमोिजम रहेका छन:् 

 बाब ुर आमा दवुैको ठेगान नलागेका बालबा�लकालाइ� संर�क�ारा �दइएको नाम र थरको अ�भलेखीकरण 

गरेर रा�।े दफा ४(१०) 

 बालक�याण अ�धकार� वा बाल अदालतले बालबा�लकाको वैकि�पक हेरचाहस�ब�धी �यव�था गदा� 

तो�कएबमोिजमको सव��म �हतको अवल�बन गनु�पन�। दफा १६(३) 

 बालक�याण अ�धकार�को सपु�रवे�ण र �नद�शनमा रहने गर� बालबा�लकालाई छा�ने। दफा 

२९(१)(च) 

 बाल अदालतको �नण�यबमोिजम बाल सधुारगहृ, कुनै सं�था वा �यि�को संर�ण वा �नगरानीमा बसेका 

बालबा�लकाको �यवहारमा स�तोषजनक सधुार आएमा बालक�याण अ�धकार�ले सो बालबा�लकाको 

सधुार अव�ध घटाउन वा छुट �दन बाल अदालतसम� �सफा�रस गन�स�ने। दफा ३८, 

 कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाम�ये �दशा�तरअ�तग�त वैकि�पक हेरचाहको ला�ग �सफा�रस भएका 

बालबा�लकाको संर�णको स�पूण� िज�मेवार� �लने। दफा ४८(१)(घ) 
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 कनै ठाउँमा �वशेष संर�णको आव �यकता भएका बालबा�लका रहेबसेको भनी आएको सूचना स�लन गन�। 

दफा ५०(१) 

 आव�यक परेमा �य�ता �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लकाको त�काल उ�ार गर� 

अ�थायी संर�णका ला�ग पठाउने। दफा ५०(२) 

 उ�ार गन� आव�यक नपरेमा जाँचबझु गर� वैकि�पक हेरचाह वा अ�य आव �यक सेवाको �यव�था गन�। 

दफा ५० (३) 

 �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लकालाइ� आव�यक सेवा �दान गन� समाजसेवी तोक� िज�मेवार� 

�दने। दफा ५० (४) 

 �वशेष संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लकालाइ� �वशेष संर�ण गन� आव �यक नदेिखएमा र बाब,ु 

आमा, प�रवारको अ�य सद�य वा संर�क फेला परेमा उनीह�को िज�मा लगाउने। दफा ५० (५) 

 प�रवारलाइ� िज�मा लगाउनको ला�ग बाब,ु आमा, प�रवारको अ�य सद�य वा संर�कलाइ� कुनै सहयोग 

गनु�पन� भएमा प�रवार सहयोग वा सहयोग �ायोजनलगायतका सेवाको �यव�था �मलाउने। दफा ५० (६) 

 बालबा�लका पी�डत भएको म�ुामा पी�डत बालबा�लकाले चाहेमा वा बाबआुमा, अ�भभावक नै पीडक 

भएमा वा बालबा�लका पनुःजोिखममा पन�स�ने स�भावना देिखएमा वा घटनाको छान�बन, कारबाह�मा 

बाधा पन� देिखएमा अल�गै अ�थायी संर�ण सेवामा रा� े�यव�था गन�। दफा ५० (८) 

 बालबा�लकाको अव�था जाँचबझु र छान�बन गदा� बालबा�लकाको �पत�ृव तथा मात�ृवको ठेगान नलागेको 

पाइएमा ज�मदता� वा प�हचान ख�ुने सरकार� प�रचयप�को ला�ग �सफा�रस गन� (दफा ५० (९) 

 देहायको �ाथ�मकतामा वैकि�पक हेरचाहको �यव�था गन�। दफा ४९ (२) 

 बालबा�लकाको आमा वा बाबकुो तफ� का नातेदार, 

 बालबा�लकालाई हेरचाह गन� इ�छुक प�रवार वा �यि�, 

 बालबा�लकालाई प�रवारमा आधा�रत हेरचाह गन� सं�था, 

 बालगहृ।  

 वैकि�पक हेरचाहको सेवा �दान गदा� �च�लत कानूनबमोिजम संर�क तोक� हेरचाहको �यव�था 

�मलाउने।दफा ५१ 

 बालबा�लकाको हेरचाह र पालनपोषण गन� िज�मा �लएका �यि�, संर�क वा सं�थालाइ� ��येक 

आ�थ�क वष� समा� भएको तीन म�हना�भ� बालबा�लकास�ब�धी �ववरण बझुाउन लगाउने र 

बझुाइएका �ववरण स��ह गर� �थानीय बालअ�धकार स�म�तसम� पेस गन�। दफा ५८(१), 

 �थानीय बालअ�धकार स�म�तले वा�ष�क �पमा �देश बालअ�धकार स�मतलाइ� बझुाउने ��तवेदन तयार गन� एवं 

बझुाउन सहजीकरणा गन�। दफा ५८(२) 

 �थानीय तहमा सूचीकृत भइ� काय�रत समाजसेवी तथा मनो�व�लाइ� �नद�शन र सपु�रवे�ण गन�। दफा 

६२(३), 

 कुनै बालबा�लकाउपर �हंसा वा बाल यौनद�ुय�वहार भएको वा भइरहेको वा हनु लागेको भ� ेसूचना 

�हर�बाट �ा� गन�। दफा ६८(२) 
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५.४  बालगहृ  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ५२ अनसुार �वशेष संर�णको आव�यकता भएका 

बालबा�लकाको संर�ण गन� �योजनको ला�ग नेपाल सरकार, �देश सरकार वा �थानीय तहले 

आव�यकतानसुार बालगृहको �थापना गन� �यव�था तो�कएको छ। बालगृहको �थापना, स�ालकको 

यो�यता, स�ालन अनमु�त, नवीकरण, वग�करण, �यव�थापन, स�ालन मापद�ड र अनगुमनस�ब�धी �यव�था 

तो�कएबमोिजम �यव�था हनु े कुरा समेत उ�लेख ग�रएको छ। �य�तैगर�, दफा ५३ अनसुार �वशेष 

संर�णको आव�यकता भएका बालबा�लकाको उपय�ु पनु�था�पना नभएस�म वा �य�तो बालबा�लकाको 

उमेर अठार वष� नपगेुस�म �नजलाई बालगहृमा रािखने �यव�था ग�रएको छ।  

 

५.५  बाल सधुारगहृ  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ अनसुार नेपाल सरकारले कानूनको �ववादमा परेका 

बालबा�लकाको सधुार र पनु�था�पना नभएस�म बालबा�लका रा� े�योजनको ला�ग आव�यकताअनसुार बाल 

सधुारगृहको �थापना गन� �यव�था रहेको छ। सो �योजनको ला�ग कुनै सं�थाले नेपाल सरकारबाट 

�वीकृ�त �लई बाल सधुारगहृको �थापना गन�स�ने �यव�था रहेको छ।  

 

बाल अदालतले आ�नो �ादेिशक �े�ा�धकार�भ� �थापना भएका बाल सधुारगहृको अनगुमन तथा �नर��ण 

गन�, �य�तो बाल सधुारगृहलाई आव�यक �नद�शन �दन र बाल सधुारगृहमा रहेका बालबा�लकाको सधुारको 

ि�थ�तका स�ब�धमा �य�तो बाल सधुारगृहलाई ��तवेदन पेस गन� लगाउन स�नेछ। बाल सधुारगृहमा 

रहेका बालबा�लकाको सो गहृमा रहनपुन� अव�ध बाँक� हुँदाको अव�थामा �नजको उमेर अठार वष� पगेुमा 

�नजको बानी �यहोरामा आएको सधुार, आज�न ग�ररहेको सीप तथा िश�ाको �नर�तरतालगायतलाई �यानमा 

राखी बाँक� अव�धस�मका ला�ग बाल सधुारगृहमा अ�य बालबा�लकासँग अलग हनुेगर� रा�पुन�छ। बाल 

सधुारगृहको �थापना, स� चालन, अनगुमन तथा अ�य �यव�था �नयमावल�मा तो�कएअनसुार �यव�था हनुेछ।  

 

बाल सधुारगहृस�ब�धी अवधारणा 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको �हत तथा अ�धकारको संर�ण गन� स�ब�धमा �वक�सत �व�भ� 

उपाय एवं अवधारणाह�म�ये बाल सधुारगहृस�ब�धी अवधारणा प�न एक उपाय हो भ� स�क�छ। यस 

अवधारणाअनसुार कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई अ�य वय�क अ�भय�ुह� सँगै कारागारमा 

नराखी छु�ै सधुारगहृमा राखेर सधुार गन� �यास ग�र�छ। यस �क�समको काय�ले साना�तना �कारका 

�ब�याइँ गन� बालबा�लका प�छ गएर कु�यात अपराधी हनुबाट जो�ग�छन\ र समाजमै पनु�था�पना गराउन 

स�क�छ भ� ेमा�यता रहेको पाइ�छ। �ब�याइँ गन� बालबा�लकालाई सामा�य फौजदार� �याय�णाल�अनसुार 

कारबाह� गनु�भ�दा सो कुरालाई स�बोधन गन�का ला�ग �वक�सत बाल�यायस�ब�धी अवधारणाअनसुार न ै

हेनु�पन� ह�ुछ।  
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बाल �याय प��त अनसुार हे�रएका म�ुाह�मा ��तवाद� बनाइएका बालबा�लकाको अ�धकारको संर�ण 

गनु�पन� एवं उनीह�लाई कानूनले ��याभूत गरेका अ�धकारह� उपभोगको स�ुनि�तताको ला�ग प�न बाल 

सधुारगृह ज�ता �नकायह�मा रा�पुन� ह�ुछ।  

 

कानून �वपर�त ��याकलाप वा �वच�लत �यवहार गन� सम�या भएका बालबा�लकाको आचरण स�याउन 

उपय�ु उपचारका ला�ग रा�यले �भ�दै प��त अवल�वन गन� गद�छ। �व�का �ायः देशह�ले 

बालबा�लकाको हकमा य�तो �भ� प��त अपनाउँदै आएका ह�ुछन।् बालबा�लका र साना उमेर समूहका 

यवुालाई स�याउने र समाज��त िज�मेवार बनाउने र कानून पालना गन� बनाउने प�रपाट� नै 

बाल�याय�णाल�को आधारभूत मा�यता हो।  

 

यस �णाल�को �व��यापी मा�यतानसुार बालबा�लका, �कशोर�कशोर� वा क�ललो उमेर समूहका यवुाले 

गरेका कानून�वपर�तका काय�ह�लाई अपराधको �पमा नहेर� उप�ो वा �ब�याइँका �पमा हे�र�छ। �यसैले 

�यस �कारका उप�ो म�चाउन े वा �ब�याइँ गन� बालबा�लकालाई कानूनले तोकेको कठोर सजाय 

ग�रनभु�दा �य�तो बालबा�लकालाई आफूले गरेको ग�ती महससु गराउने र भ�व�यमा ग�ती नदोहोया�उने 

तफ�  आव�यक भ�ूमका �नवा�ह गन� िज�मेवार� रा�यको हनुेहुँदा सोह�बमोिजम नै बाल�याय�णाल�को 

स�ालन ग�रएको हो भनी मा�ुपद�छ। बालबा�लका वा �कशोर�कशोर�ह�ले गरेको कसरुज�य काय�को 

स�ब�धमा उनीह�लाई �व�भ� उपायह�बाट उपचार गन� स�कने देिख�छ। �य�ता �व�भ� उपायह�म�ये 

रा�यले �नधा�रण गरेको वा तोकेको सधुारगहृमा राखेर �य�ता बालबा�लकालाई िश�ाद��ाको आव�यक 

�व�ध गर� भ�व�यमा असल नाग�रक ब� �रेणा �दान गर� समाजमा पनु�था�पना गराउन ेतफ�  कदमह� 

चा�नपुद�छ भ� े मा�यतासमेत रह� आएको देिख�छ। यसै मा�यताअन�ुप नै बाल सधुारगहृको �थापना 

भएको देिख�छ।  

  

अ�तरा���य द�ताबेज  

कानूनको �ववादमा परेका वा कसरुज�य काय� गरेका बालबा�लकालाइ� वय�क कसरुदारसँग �हरासतमा 

नराखी �भ� राखेर प"प�� गनु�पन� साथै कैदमा रा�पुदा� प�न वय�क कैद�सँग सँगै नरा� े कुरालाई 

प�हलोपटक संय�ु रा�स�को त�वावधानमा तयार पा�रएको ब�द�ह���त गनु�पन� �यवहारका �यनुतम 

मापद�डस�ब�धी �नयमावल�, १९५५ ले �यव�था गरेको छ। सो �नयमावल�को �नयम ८(घ) मा 

बालबा�लकालाइ� वय�कसँगै कैदमा रा� नहनु ेकुराको ��याभू�त गरेको छ भने सोह� �नयमावल�को �नयम 

८५(२) मा समेत �यसबारे �यव�था गरेको पाइ�छ .75 साथै, सोह� �नयमावल�को �नयम २१ ले कानूनको 

�ववादमा परेका बालबा�लवकाको सधुार र पनु�था�पनाका ला�ग बाल सधुारगहृमा �यायामका अव�धमा 

शार��रक र मनोर�ना�मक ता�लम पाउनपुन� सत� राखेको छ। क�लला ब�द�ह�लाई �यावसा�यक ता�लम 

प�न �दान गनु�पन� कुरालाई �नयम ७१ ले समेटेको पाइ�छ। यसैगर�, क�लला ब�द�ह�लाई 

अ�नवाय��पमा िश�ा �दान गनु�पन� कुरालाई �नयम ७७ मा समेटेको पाइ�छ। यी मा�थ लेिखएका 

 
75 see more on: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, adopted on Aug 30, 1955, by UN. 
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�यव�थाह� मापद�डको �पमा रहेका छन,् यी �नयमह�सँग ब�धनकार� शि� वा बा�यकार� शि� नहनु े

हनुाले यी �नयमह�को पालना रा�ह�को सदासयता एवं त�परतामा मा� भर पद�छ।  

 

उ� �यव�थाका अलावा रा�यह�लाई बा�यकार� हनुे केह� ��त�ाप� एवं महासि�धह�मा प�न कानूनको 

�ववादमा परेका बालबा�लकालाई फरक �क�समको �यवहार ग�रनपुन� कुरालाई औ�ंयाइएको पाइ�छ। 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी ��त�ाप�, १९६६ को धारा १०(२)(ख) र १०(३) मा भएका 

�यव�थाह�ले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई अ�य वय�क अपराधीह�बाट �भ� रा�पुन� र 

उनीह�लाई बालकको उमेर सहुाउँदो �यवहार ग�रनपुन� कुरामा रा�यप�ह�ले काम गनु�पन� भनी �यव�था 

गरेको पाइ�छ।76 यसैगर�, बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को �व�भ� धाराह�मा बालबा�लकाको 

सव��म �हत, उनीह�को �वकास एवं उ��त �ग�तका कुराह�लाई के��मा राखेर बालबा�लकास�ब�धी 

नी�त �नयम एवं कानून बनाईनपुन� कुरा उ�लेख गरेको पाइ�छ।  

 

सो महासि�धको धारा ३७ मा �वत��ताबाट बि�त ग�रएका बालबा�लकालाई मानवोिचत �यहार ग�रनकुा 

साथै यातना वा अ�य कुनै �ुरता, अमानवीय वा हो�याउने खालको �यवहार वा सजाय न�दइने ��तब�ता 

जनाइएको पाइ�छ।77 साथै, उनीह�लाई अ�य वय�क �यि�ह�बाट अलग रा� ेकुराको समेत ��याभ�ूत 

गरेको पाइ�छ। यसैगर�, नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी ��त�ाप�को धारा १० (२)(ख) मा 

प�न कुनै अपराधको अ�भयोग लागेका �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई वय�क थनुवुाबाट अलग 

रा�पुन� कुरा उ�लेख गरेको पाइ�छ।  

 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ३७(ग) मा �वत��ताबाट बि�त बालबा�लकालाई 

मानवीय र मानवमा अ�त�न��हत मया�दाअन�ुप तथा �नजह�को उमेरअनसुारको �यि�को आव�यकतालाई 

�यानमा राखी सो सहुाउँदो स�मान पाउने अ�धकार बालबा�लकाको ह�ुछ भनी �यव�था गरेको देिख�छ।78 

नाग�रक तथा राजनी�तक अ�धकारस�ब�धी ��त�ाप�, १९६६ को धारा १०(१) तथा अमे�रक� 

मानवअ�धकार सि�धको धारा ५(२) मा समेत गरेको पाइ�छ।  

 

यसैगर�, बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ४० मा प�न कानूनको �ववादमा परेका 

बालबा�लकालाई �व�भ� अ�धकारह�को ��याभ�ूत ग�रनकुा साथै उनीह� ��त ग�रन े�यवहार मया��दत एवं 

उपय�ु हनुपुन� कुरामा जोड �दएको पाइ�छ।79 

 

 
76 see more on: ICCPR, 1996, Article 10 (2) (b) Accused juvenile persons shall be separated from adults and brought as speedily 

as possible for adjudication. 3. The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the essential aim of which shall 
be their reformation and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated from adults and be accorded treatment 
appropriate to their age and legal status. 

77 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ३७। 
78 ऐऐ. ऐन, धारा ३७ (ग)। 
79 See more on the Convention on the Rights of the Child, 1989, Article 1,2,3, 16,37,39 and 40. 
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मानवअ�धकारस�ब�धी �व��यापी घोषणाप�, १९४८ को धारा ५ तथा नाग�रक तथा राजनी�तक 

अ�धकारस�ब�धी ��त�ाप�, १९६६ को धारा ७ मा �यवि�थत हकह� तथा यातना र अ�य �ुर, 

अमानवीय, अपमानजनक �यवहार र सजाय�व��को महासि�धले प�रभाषा गरेको यातनास�ब�धी �वषयह� 

सबै �यि�लाई आक�ष�त हनुे भएकाले ती हकह� बालबा�लकाको हकमा समेत �वतः आक�ष�त ह�ुछन।् 

बालअ�धकार र क�याणस�ब�धी अ��कन चाट�रको धारा १७(२)(१) मा �गर�तार भएको, थनुामा रहेको 

वा अ�य त�रकाबाट �वत��ताबाट बि�त भएको बालबा�लका मा�थ यातना, अमानवीय वा अपमानजनक 

�यवहार नग�रने भनी �यव�था गरेको देिख�छ।  

 

यसैगर�, �वत��ताबाट बि�त बालबा�लका वा अ�पवय�कको संर�णस�ब�धी संय�ु रा�स�ीय �नयमावल�, 

अ�पवय�कका �याय �शासनका ला�ग संय�ु रा�स�ीय �यूनतम मापद�डको �नयमावल�, बाल �ब�याइँ 

रोकथामका ला�ग संय�ु रा�स�ीय माग�दश�न, फौजदार� �याय�णाल�मा बालबा�लकास�ब�धी कारबाह�का 

ला�ग माग�दश�न र बालअ�धकार स�म�तको सामा�य �ट�पणी नं. १० ले बालबा�लका वा अ�पवय�कको 

�यायको आधारभतू मा�यताह� �वकास गरेको छ। यी द�ताबेजह�ले गरेका �यव�थाह�लाई संि�� 

�पमा हेदा� बालबा�लकाको सव��म �हतलाई �ाथ�मकता �दइनपुन�, द�ुय�वहार, शोषण र �हंसा�व�� संर�ण, 

सौहाद� र मया�दापूण� �यहार पाउन ेआ�द ज�ता कुराह�लाई ��याभूत गरेको देिख�छ।  

 

बाल सधुारगहृस�ब�धी रा��य कानूनी �यव�था  

नेपालको सं�वधानको धारा ३९ मा बालबा�लकाको हकको �यव�था गरेको छ। सोबमोिजम ��येक 

बालबा�लकालाई प�रवार तथा रा�यबाट िश�ा, �वा��य, पालनपोषण, उिचत �याहार, खेलकुद, मनोर�नन तथा 

सवा��ीण �यि��व �वकासको हक हनुे कुरालाई ��याभ�ूत गरेको देिख�छ। �यसैगर�, कुनै प�न 

बालबा�लकालाई घर, �वधालय वा अ�य जनुसकैु �थान र अव�थामा शार��रक मान�सक वा अ�य कुनै 

�क�समको यातना �दन पाइने छैन। साथै, ��येक बालबा�लकालाई बाल अनकूुल �यायको हक हनुेछ भ� े

�यव�था गरेको पाइ�छ।80 सोको अलावा प�न सं�वधानको धारा १६ मा स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हक, 

धारा १७ मा �वत��ताको हक तथा धारा १८ मा समानताको हकको �यव�था गरेको छ। उ� 

�यव�थाह�को ��याभ�ूतले गदा� सबै बालबा�लकाले स�मानपूव�क बाँ�न, �यि��व �वकास गन� तथा �व�भ� 

�कारका �वत��ताको उपभोग गन� स�छन ् भने समानताको हकअ�तग�त बालबा�लकाका ला�ग 

कानूनबमोिजम �वशेष �यव�था वा संर�ण �दान गन� स�कने कुराको ��याभ�ूत गरेको देिख�छ। सोको 

अलावा यातना�व��को हक, शोषण�व��को हक, छुवाछुत तथा भेदभाव�व��को हक, िश�ास�ब�धी 

हक, आवासको हक आ�द हकह� बालबा�लकाको हकमा समेत आक�ष�त हनुे देिख�छन।् यसैगर�, धारा 

२० मा �यवि�थत �यायस�ब�धी हक प�न बालबा�लकाको हकमा �भावकार� �पमा आक�ष�त हनुे 

देिख�छ।  

 

 
80 नेपालको सं�वधानको धारा ३९ (२)( ७) र (८)। 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

275 

 

नेपालमा बालबा�लकाको हक �हत र�ाका ला�ग एक�कृत कानूनी �यव�थाको �पमा रहेको 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २० देिखस ४७ स�म बाल�यायस�ब�धी �यव�था रहेको तथा 

दफा ६२, ६३, ७८‚ ७९‚ ८०‚ ८१‚ ८२‚ ८३ समेतले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाका 

स�दभ�मा �यव�था गरेको पाइ�छ। ऐनको दफा ४३ बमोिजम नेपाल सरकारले �थापना गरेको वा सो 

�योजनका �न�म� �वीकृ�त �लइएको सधुारगहृ नै बाल सधुारगृह भनी बाल सधुारगृहस�ब�धी 

अवधारणालाई कानूनतः �यवि�थत गरेको देिख�छ। य�तो बाल सधुारगृहको �थापना र स�ालन 

बालबा�लकाको सधुार र पनु�था�पना नभएस�मको ला�ग ग�रने �यव�था रहेको छ।  

 

बाल�याय स�पादन -काय��व�ध_ �नयमावल�‚ २०७६ को �नयम ३१ (च) ले बाल सधुारगहृको �व�वध 

�वषयह�मा अनगुमन‚ सपु�रवे�ण तथा उपय�ु �नद�शन �दने िज�मेवार� के���य बाल�याय स�म�तलाई 

�दएको देिख�छ। बालबा�लकास�ब�धी ऐन‚ २०७५ को दफा ४३(३) ले बाल अदालतलाई आ�नो 

�ादेिशक �े�ा�धकार�भ� �थापना भएका बाल सधुारगहृको अनगुमन तथा �नर��ण गन�‚ �य�तो बाल 

सधुारगृहलाई आव�यक �नद�शन �दन र बाल सधुारगहृमा रहेका बालबा�लकाको सधुारको ि�थ�तका 

स�ब�धमा �य�तो बाल सधुारगहृलाई ��तवेदन पेस गन� लगाउन स�ने �यव�था रहेको छ। �य�तै, 

बाल�याय स�पादन -काय��व�ध_ �नयमावल�‚ २०७६ को �नयम ४० अनसुार बाल अदालतले आ�नो 

�ादेिशक �े�ा�धकार�भ� पन� बाल सधुारगहृमा रहेका बालबा�लकाको अ�ाव�धक �ववरण �लनस�न े

�यव�था रहेको छ।  

 

कारागार ऐन, २०१९ बमोिजम वय�क थनुवुा वा कैद� र कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाइ� 

�भ�ा�भ�दै रा�पुन� कुरा ��ट �पमा उ�लेख नगरेको भए प�न दफा ८(ग) मा २१ वष�म�ुन र २१ 

वष�मा�थका कैद� वा थनुवुा छु�ाछु�ै रा�पुन� कुरा उ�लेख ग�रएको भए प�न बालबा�लकाका हकमा �विश� 

ऐनकै �यव�था अक�ष�त हनुे देिख�छ।  

 

बाल सधुारगहृमा हनुपुन� स�ुवधाह�  

बालबा�लकालाई सामा�यतयाः थनुामा रा�हुुँदैन भ� े मा�यता रह�आए ताप�न बालबा�लकाले गरेको 

कसरुको ग�भीरताका आधारमा �य�तो बालबा�लकालाई थनुामा नै राखेर अनसु�धान एवं पपु�� गनु�पन� 

ह�ुछ। सो अव�थामा �यस �कारका बालबा�लकालाई उनीह�को सव��म �हतलाई संव��न गन�को ला�ग 

कारागारमा नराखी बाल सधुारगहृमा रा�पुन� कानूनी �यव�था रहेको छ। बाल सधुारगहृमा के÷के 

स�ुवधाह� हनुपुद�छ भ� े स�ब�धमा ��ट �यव�था रहेको देिखँदैन। स�ुवधा�व�हन बालबा�लकाका ला�ग 

शैि�क काय��म यसेुप नेपालले भ�परु िज�लाको सानो�ठमीमा रहेको �यावसा�यक ता�लम के��को एक 

ख�डमा बालसधुार गृह स�ालन गन� गर� नेपाल सरकार, म�हला, बालबा�लका तथा समाजक�याण 

म��ालयसँग स�झौता गरेअन�ुप २०५८ सालदेिख प�हला बाल सधुारगहृ स�ालनमा आएको देिख�छ। 

सोप�ात ् नेपाल सरकारले ��मक �पमा पोखराको सराङकोट, मोरङको �वराटनगरमा यूसेफ नेपालकै 

�यव�थापनमा बाल सधुारगहृ स�ालनमा �याइएको छ। �यसप�छ, नेपाल सरकारले थप ५ वटा बाल 
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सधुारगृहह� �मशः पसा�‚ मकवानपरु‚ �प�देह�‚ बाँके (नेपालग�), डोट�मा स�ालनमा �याएको छ। 

प�छ�लो पाँचम�ये बाँके -नेपालग�_ यसेुप नेपालले र बाँक� चार नेपाल सरकारको �यव�थापनमा 

स�ालनमा रहेको छ।  

 

यसर�, चारवटा बाल सधुारगृह यसेुप नेपालको �यव�थापनको मातहतमा रहेको छ। बाल सधुारगृह 

स�ालनका ला�ग आव�यक �ोतको �यव�थापनका ला�ग म�हला, बालबा�लका तथा जे� ना�गरक म��ालय 

र यसेुप नेपालबीच आव�धक स�झौता हनु े गरेको छ। यसैगर�, कारागार �यव�थापन �वभागसँग प�न 

कारागार ऐनअनसुारको सरस�ुवधाको ला�ग यसेुप नेपालले आव�धक स�झौता गर� बाल सधुारगहृ स�ालन 

गरेको देिख�छ। आठवटै सधुारगहृको सरु�ा �यव�था �हर�बाट ग�रंदै आएको छ।  

 

बालबा�लकाको सामािजक, मान�सक, शार��रक एवं बौ��क �वकासका ला�ग रा�यले पया�� �यान 

�दनपुद�छ। रा�यका तफ� बाट यस �क�समको स�ुवधा थनुामा वा कैदमा रहेका बालबा�लकाका ला�ग प�न 

प�ु याउनपुन� ह�ुछ। तसथ�, बाल सधुारगृहमा रहेका बालबा�लकाका ला�ग उपल�ध गराउनपुन� सेवा 

स�ुवधाह�लाई देहायबमोिजम उ�लेख ग�रएको छः 

 

पया�� खाना, कपडा, खे�ने, ब�न े तथा स�ु े ठाउँको �व�ध हनुपुन�ः बालबा�लकालाई बाल सधुारगहृमा 

राखेप�छ उनीह�का ला�ग खानेकुराको �ब�ध, तथा मौसमअनसुारका लगाउने कपडा, ब�ने बास, खे�न ेचौर, 

मनोर�ननका ला�ग पया�� �थान तथा स�ुवधा, शौचालय एवं स�ुको ला�ग कोठा एवं ओ�ानको पया�� 

�यव�था ग�रएको हनुपुद�छ।  

 

िश�ाको उिचत �ब�ध ग�रएको हनुपुन�ः बालबा�लकाको �यि��व �वकासको ला�ग िश�ाको अ�य�त 

मह�व हनुे हनुाले बाल सधुारगृहमा रहेका बालबा�लकाका ला�ग िश�ा हा�सल गन� अवसर �दान 

ग�रनपुद�छ।  

 

�यावसा�यक सीप�वकासस�ब�धी ता�लमः बाल सधुारगहृमा रहेका बालबा�लकालाई उनीह�को सधुार र 

पनु�था�पनाका ला�ग बाल सधुारगहृमा रहनपुन� अव�ध पूरा ग�रसकेप�छ समाजमै फका�इ� यो�य नाग�रकको 

�पमा �था�पत गराउन एवं उनीह�ले कैद वा थनुाको अव�ध भ�ुान गरेप�छ आ�नो ख�ुामा उ�भनस�ने 

बनाउनको ला�ग रा�यले सधुारगृहमा �यावसा�यक �कृ�तका सीपमूलक ता�लमह� प�न उपल�ध 

गराउनपुद�छ। य�ता ता�लमह�मा �लि�ब�स�ब�धी काय� गन�, �व�तुस�ब�धी ता�लम, �सकम�, डकम�, 

�सलाइकटाइ आ�द पछ�न।्  

 

मनोिच�क�सास�ब�धी परामश� सेवाः बालबा�लकाले के कारणले कसरुज�य काय� गन� पगेुका ह�ुछन,् सो 

कुराको कारण प�ा लगाई समयमै स�बोधन गन� सके उनीह�को भावी �दन सखुमय बनाउने उ�े�यका 

साथ मनोिच�क�सास�ब�धी परामश� सेवा उपल�ध गराउनपुद�छ।  
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द�ुय�सनी वा कुलत�व�� परामश� सेवाः बाल सधुारगहृमा आउने क�तपय बालबा�लका द�ुय�सनमा लागेर 

लागूऔषधको सेवनकता� भएका प�न हनुस�न े भएकाले �य�ता बालबा�लकालाई द�ुय�सन वा कुलतबाट 

छुटाउन ेत�रकाबाट परामश� सेवा स�ालन गन�पद�छ।  

 

�वा�थ सेवाको उपल�धताः आधारभतू �वा�थ सेवा �नःश�ुक �पमा सबै जनतासम� पयुा�उनपुन� कत��य 

रा�यको ह�ुछ। बाल सधुारगहृमा रहेका बालबा�लकाका ला�ग प�न �वा��य उपचारस�ब�धी सेवाको 

उपल�धता हनु ुआव�यक मा�न�छ।  

 

प�ुतकालयको �यव�थाः बालबा�लकाको �वकासमा सहयोग पगुोस ्भनेर हरेक बाल सधुारगृहमा सामू�हक 

�पमा अ�ययनका ला�ग प�ुतकालयको �यव�था ग�रनपुद�छ।  

 

धा�म�क आ�थाअनसुार �ाथना गन� अवसरः बाल सधुारगहृमा परेकै कारणबाट बालबा�लकाले आ�नो 

धा�म�क आ�थाअनसुारको �ाथ�ना गन�बाट बि�त हनुपन� ि�थ�तको �व�मानता हटाउनको ला�ग बाल 

सधुारगृहमा सो �कारको स�ुवधा उपल�ध गराउनपुद�छ।  

 

मा�थ लेिखएबमोिजमका स�ुवधाह� �यूनतम �पमा उपल�ध गराउनपुन� देिख�छ भने रा�यको �तर एवं 

�वकासको अव�थाअनसुार उपरो� कुराह�का अलावा अ�य धेरै स�ुवधा एवं सेवा बाल सधुारगृहमा 

उपल�ध गराउने गरेको पाइ�छ। यसको ला�ग के���य बाल�याय स�म�तले बाल सधुारगृह स�ालन तथा 

�यव�थापनस�ब�धी मापद�ड बनाई म��ालय सम� पठाएको र हाल म��ालयले बाल सधुारगहृ स�ालन 

तथा �यव�थापनस�ब�धी रा��य �नद�िशका जार� गन� �ममा रहेको अव�था छ। 

  

नेपालमा बाल सधुारगहृ  

नेपालका अदालतह�ले बालबा�लकालाई बाल सधुारगहृमा रा�पुद�छ भ� े कुराको मा�यता 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ लाग ुभएको झ�डै १० वष�स�म अथा�त ब�ल ुगे�डयाको म�ुा अदालतमा 

नआउँदास�म �योगमा रहेको देिखँदैन। २०५७/१२/२५ मा सव��च अदालतबाट उ� म�ुामा फैसला 

भएप�छ मा� नेपालमा तह�ककात, पपु�� एवं थनुाको ला�ग बाल सधुारगहृमा पठाउन थालेको पाइ�छ।  

 

नेपालमा रहेका आठवटै बाल सधुारगृहमा के÷क�ता सेवाह� उपल�ध छन ्भनी हेदा� औपचा�रक िश�ा 

�दान गन�को ला�ग केह� मा�ामा �यव�था गरेको पाइ�छ। सोको ला�ग नेपाल सरकारले २ जना िश�क 

पोखराको बाल सधुारगृहमा र भ�परुको बाल सधुारगृहमा उपल�ध गराएको देिख�छ81 भने �वराटनगरको 

सधुारगृहमा पहल भइरहेको भए प�न उपल�ध गराइनसकेको हुँदा सधुारगहृ आफ� ले िश�कको �यव�था 

गरेको पाइ�छ। सरकारले उपल�ध गराएका िश�कह� प�न �ाथ�मक तहका िश�कलाई मा�य�मक 

 
81 बाल सधुार गहृको ि�थ�त र प�रमाज�न गन�पन� �े�को प�हचानस�ब�धी सव��णमूलक अ�ययन ��तवेदन, के���य बालक�याण 

स�म�त, प.ृ३१। 
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तहस�म पढाउने िज�मेवार�स�हत खटाएको पाइ�छ। सरकारले उपल�ध गराएका बाहेक भ�परुको 

सधुारगृहले अ�य आव�यक स��यामा िश�कह�को �यव�था गरेको देिख�छ।  

 

यसैगर�, �यावसा�यक ता�लमको उपल�धताका �हसाबमा भ�परुको बाल सधुारगहृ अ�य सधुारगृहको 

तलुनामा स�ुवधास�प� देिख�छ। सधुारगृहमा उपल�ध सीप �सकाइका �कारह�लाई हेदा� वेि�डङ, हाउस 

वाइ�रङ, मोबाइल मम�त, �ाइ�भङ, �सलाइकटाइ, बनुाइ, �लि�बङ, िच�कला आ�द सीपह� �सकाउने गरेको 

देिख�छ।82 

 

बाल सधुारगहृमा आव�यक र आकि�मक िच�क�सा सेवा उपल�ध गराउने आवासीय �वा��यकम�ह�को 

�थायी �यव�था भएको पाइँदैन। �थानीय कारागारसँग रहेको �वा��यकम�ले नै ह�ामा एक�दन िच�क�सा 

सेवा �दान गद� आएको पाइ�छ।  

 

यसैगर�, मनो�वमश� सेवा कि�को उपल�ध छ भ� ेस�ब�धमा हेदा� भ�परु र मोरङमा यसेुप नेपालले एक/ 

एकजना मनो�वमश�कता�को सेवा उपल�ध गराउँदै आएको भए प�न पोखरामा रहेको सधुारगहृमा भने यो 

सेवाको �नय�मत उपल�धता रहेको अनसु�धान ��तवेदनह�मा देिख�छ।83 

 

बाल�याय प��तअनसुार �याय स�पादन गन�को ला�ग बाल इजलासमा सामािजक काय�कता� वा 

समाजसेवीको अ�नवाय� उपि�थ�त एवं सामािजक अ�ययन ��तवेदनको आव�यकतालाई कानूनले नै 

औ�ंयाएको देिख�छ। य�तो कानूनी �यव�था भएप�न बाल सधुारगृहमा सामािजक सेवाको उपल�धतालाई 

�भावकार� �पमा �यव�थापन गन� सकेको देिखँदैन। यसैगर�, बाल सधुारगृहमा कानूनी सेवाको 

उपल�धताको �हसाबले हेदा� प�न �य�त स�तोषजनक पाउन स�कँदैन। तथा�प, भ�परुको सधुारगृहमा भने 

एकजना कानून �यवसायीले �नय�मत�पमा सेवा उपल�ध गराउँदै आएको पाइए प�न अ�य सधुारगृहमा 

उपल�ध सेवा �य�त धेरै �भावकार� पाइँदैन।  

 

बाल सधुारगहृ �थापनाको आव�यकता �नद�शन त�काल�न बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ ले गरेको भए 

प�न यसको �थापनास�ब�धी काय� २०५८ सालबाट मा� भएको देिख�छ। सो ऐनले बाल सधुारगृहको 

�थापना वा सो उपल�ध नहुँदास�म अ�य वैकि�पक माग� देखाएको भए प�न ब�ल ु गे�डयाको म�ुाभ�दा 

अगा�ड सोिचएको पाइँदैन। बाल सधुारगृहको �थापनास�ब�धी �यव�थाको �भावकार� काया��वयन हनु 

सकेको छ भ� �म�ने देिखँदैन। क�तपय अव�थामा यो अ�यावहा�रक प�न देिखने गरेको छ। ज�तैः 

नेपालको सदुरुपि�मको कुनै िज�लामा अपराधको अनसु�धानका ला�ग बालबा�लकालाई �हरासतमा �लइयो 

भने �नजलाई बाल सधुारगृहमा राखेर �याद थप गन� काय� �यावहा�रक देिखँदैन। साथै, पपु��को ला�ग 

बाल सधुारगहृमा राखेका बालबा�लकालाई �नजह�को म�ुाको सनुवुाइका �ममा स�बि�धत अदालत एवं 

 
82 ऐऐ , प ृ३२। 
83 ऐऐ ,प ृ३५। 
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इजलाससम� उपि�थत गराउन भौगो�लक �वकटता एवं यातायातको अस�ुवधाका कारणले �यावहा�रक 

देिखँदैन। तसथ�, हाल भैरहकेका बाल सधुारगृहको �तरो��त गद� स�भव भएस�म हरेक िज�लामा 

स�ुवधास�प� एउटा बाल सधुारगृहको �थापना गरेर अगा�ड ब�न स�कएमा वा�त�वक �पमा 

बाल�याय�णाल�अनसुारको काय��व�धको पूण� प�रपालना गर� बाल�याय�णाल� स�ालन गन� स�कन े

देिख�छ।  

ब�ल ु गे�डयाको हकमा आिशष अ�धकार�को म�ुामा बाल 

सधुारगहृस�ब�धी कानूनी �यव�था लागू भइस�दा प�न मलुकु� ऐन 

अदालती ब�दोब�तको महलको ११८(२) बमोिजम बालकलाई पपु��को 

ला�ग कारागार शाखामा थनुामा रा�गेर� भएको बाँके िज�ला अदालतको 

२०५७/७/२७ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको पनुरावेदन 

अदालत नेपालग�को आदेशसमेत कानून स�मत नदेिखंदा बदर गर� 

ब�द� ��य�ीकरणको आदेश�ारा ब�द�लाई म�ु गर� �नवेदकलाई 

�च�लत कानूनबमोिजम थनुामा रा�पुन� भए बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०४८ को दफा ४२(३) मा भएको �यव�थाबमोिजम बाल सधुारगहृमा 

रा� ुरा� लगाउने �यव�था गनु� भनी �वप�ी बाकेँ िज�ला अदालत र 

�ी ५ को सरकार गहृ म��ालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जार� 

भएको देिख�छ।  

स. अ. बलेु�टन पूणा�� २१४ 

प.ृ १८ 

केशव ख�काको हकमा आिशष अ�धकार� भएको म�ुामा अ�तरा���य 

महासि�ध, बालबा�लकास�ब�धी ऐन तथा ��तपा�दत �स�ा�तसमेतले अ� 

वय�कका साथमा कारागारमा बालबा�लकालाई थनुा वा कैदमा 

रा��म�ने देिखएन। यसर� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 

४२ (१) बमोिजम �ी ५ को सरकारले आव�यकताअनसुार बाल 

सधुारगहृको �थापना नभएको अव�थामा अ�य �यि� वा �नकाय�ारा 

स�ालन गरेको बालक�याण गहृ, अनाथालय वा के��, �ी ५ को 

सरकारले �य�तो �यि� वा �नकायको �वीकृ�त �लई अ�थायी �पमा 

बाल सधुारगहृको �पमा गन�स�ने अव�थामा �नवेदकलाई सोअन�ुप 

थनुामा राखेको देिखन नआएबाट उ� ऐनका �ावधानह�अन�ुप भएको 

मा� �मलेन भ�दै कारागारमा कैदको सजाय भो�नपुन� गर� गरेको 

धनकुटा िज�ला अदालतको �म�त २०५७/३/६ को फैसलाको तपसील 

ख�ड कानून स�त नदेिखंदा �नवेदकलाई कारागारबाट म�ु गर� 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ४२ (१) बमोिजम, सो 

नभए ऐनको दफा ४२ (३) बमोिजम गनु�, गराउन ु भनी �वप�ी गहृ 

म��ालय र कारागार शाखा धनकुटासमेतका नाउँमा परमादेश जार� गर� 

�दएको देिख�छ।  

फैसला �म�त २०५८/१/२८ 

स. अ. बलेु�टन पूणा�क २१६ 

प ृ१० 
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य�तै �कारका फैसला पोडे तामा�को हकमा अ�धव�ा आिशष अ�धकार� �व. �स�धपुा�चोक िज�ला 

अदालतसमेत भएको म�ुामा समेत सव��च अदालतबाट �म�त २०५८/४/१० गते भएको पाइ�छ।  

 

५.७ पनु�था�पना के��  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ७१ मा बालबा�लका�व��को कसरुबाट पी�डत 

बालबा�लकालाइ� शार��रक वा मान�सक उपचार गराउन वा सामािजक �पमा पनु�था�पना गराउनको ला�ग 

नेपाल सरकारले आव�यकताअनसुार पनु�था�पना के�� �थापना गन� �यव�था ग�रएको छ। य�तो 

पनु�था�पना के�� कुनै सं�थाले नेपाल सरकारबाट �वीकृ�त �लइ� �थापना गन�स�ने �यव�था ग�रएको छ। 

पनु�था�पना के��को �यव�थापन, स�ालन, अनगुमनलगायतका अ�य �यव�थाका ला�ग काय��व�ध बनाउन 

भने बाँक� नै छ।  

 

५.८ �या�यक स�म�त 

नेपालको सं�वधानको धारा २१७ मा कानूनबमोिजम आ�नो अ�धकार �े� �भ�का �ववाद �न�पण गन� 

��येक �थानीय तहमा उप�मखु/ उपा�य�को संयोजक�वमा तीन सद�यीय एक �या�यक स�म�त रहने 

�यव�था ग�रएको छ। सो �या�यक स�म�तमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूम�येबाट �नवा�िचत गरेका 

दइु�जना सद�यह� रहने �यव�था ग�रएको छ। सं�वधानको यसै �ावधानलाइ� काया��वयन गना�का ला�ग 

�थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा �या�यक स�म�तको �यव�था ग�रएको छ। दफा 

४७ मा �या�यक स�म�तले �न�पण गन� �ववादका �वषयह� बारेमा �यव�था ग�रएको छ। ती �वषयह�मा 

�ायःजसो कुराह� �थानीय तहको भौ�तक �वषयह�सँग स�बि�धत भए प�न बाल�यायका स�दभ�मा दफा 

४७(२) मा मेल�मलापको मा�यमबाट देहायका �वषयमा �याय�न�पण गन� अ�धकार �या�यक स�म�तलाइ� 

�दइएको छः 

 प�त प�ीबीचको स�ब�ध �व�छेद, 

 अ�भ� बाहेकको बढ�मा एक वष�स�म कैद हनु स�ने कुट�पट, 

 गाल� बेइ�जती, 

 लटु�पट, 

 अ�को आवासमा अन�धकृत �वेश गरेको, 

 

दफा ४७(४) अनसुार उि�लिखत �ववादमा �च�लत कानूनमा म�ुा हेन� �नकायसम� �नवेदन �दने कुनै 

हद�याद तो�कएकोमा सोह� �याद�भ� र कुनै हद�याद नतो�कएकोमा �य�तो काय� भएको भए गरेको 

�म�तले पैतीस �दन�भ� �या�यक स�म�तसम� �नवेदन �दनपुन� �यव�था रािखएको छ। �या�यक स�म�तको 

अ�धकार �े�को �योगको स�दभ�मा कुरागदा� दफा ४८ अनसुार �या�यक स�म�तको अ�धकार �े�को �योग 

�या�यक स�म�तको संयोजक र सद�यह�ले सामू�हक �पले गन� र बहमुतको राय �या�यक स�म�तको 

�नण�य मा�नन ेकुरा �यव�था ग�रएको छ।  
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प�र�छेद-छ 

�व�वध 

 

६.१  समाजसेवी, बालमनो�व� वा बाल�वशेष�स�ब�धी �यव�था  

�व�भ� सामािजक प�रि�थ�तको कारण बालबा�लका कानूनसँगको ���मा प�ुदछन।् फौजदार� कसरुमा 

संल�न बालबा�लकाको अव�थालाई हेन� हो भने ग�रबी, अिश�ा, शोषण, पा�रवा�रक �वघटन, बेरोजगार� 

आ�दको कारण उनीह�ले गलत काय� गन� पगेुका पाइ�छन।् साथै, लागूपदाथ�को सेवन गन� ज�तो 

खतरनाक अव�थाले समेत उनीह�लाइ� कसरुज�य काय� गन� पयुा�एको पाइ�छ। �यसकारण, बालबा�लकाले 

फौजदार� कानूनको उ�ल�न गर� �याय �शासनको स�पक� मा पगेुको अव�थामा बाल�यायको म�ुय उ�े�य 

भनेको उनीह�ले फे�र गलत काम नग�न ् भ� े कुरालाई �ाथ�मकतामा राखेर काम गनु� हो। 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को धारा ४०(१) मा रा�यप�ले आरो�पत वा फौजदार� कानूनको 

उ�ल�न गरेको भनी मा�नएका बालबा�लकालाई �नजको मया�दा र मह�वको भावनालाई स�बोधन गन� 

�क�समबाट, ती बालबा�लकाको मनमा अ�को मानवअ�धकार र मौ�लक �वत��ता ��तको आदर जागृत 

हनुे तवरले, एवं ती बालबा�लकाको उमेर एवं पनु�था�पना तथा समाजमा उनीह�को �सज�ना�मक भ�ूमकाको 

स�बोधन हनुेगर� �यवहार गनु�पन� कुरा उ�लेख ग�रएको पाइ�छ।  

 

�याय�णाल� ए�लैले बालबा�लकाको सधुार, पनु�था�पना र सामािजक�करण गन� तथा बालबा�लकाको 

सामािजक अव�थालाई स�बोधन गन� स�दैन। �यसकारण बाल�याय�णाल�मा अ�त��� सहयोग आव�यक 

ह�ुछ। समाजसेवी�ारा तयार ग�रने सामािजक अ�ययन ��तवेदनमा कसरुमा संल�न बालबा�लकाको बारेमा 

त�या�मक �ववरण �ट�पणी र सझुाव संल�न रहेको ह�ुछ। सामािजक �े� र बाल�याय अलग-अलग �वषय 

भए प�न बालबा�लकाको सधुार र पनु�था�पनामा यी एक अका�मा अ�यो�याि�त ह�ुछन।्  

 

समाजसेवीको भ�ूमका  

फौजदार� कसरुमा संल�न बालबा�लकालाई कैदको सजाय हुँदा वा बालबा�लकाको सधुार, पनु�था�पना र 

उनीह�का सामािजक सम�याह�को स�बोधन गन� �यासमा समाजसेवीको भ�ूमका अ�य�त मह�वपूण� 

ह�ुछ। म�ुय�पमा समाजसेवीको भ�ूमका यस�कार रह�छः 

(क) बालबा�लका �नय��णमा रहेको अव�थामा सहयोगः बालबा�लकालाइ� �नय��णमा �लँदा र �नगरानी 

क�मा रहँदा वा �हर��ारा बालबा�लकालाई सोधपछु गदा�का अव�थामा उनीह�लाई भावना�मक र अ�य 

सहायता गन� समाजसेवीको उपि�थ�त आव�यक छ। बालबा�लकाको म�ुाको पपु��पूव�को अव�थामा 

उनीह�लाई आव�यक सहयोग उपल�ध गराउन समाजसेवीले मह�वपूण� भ�ूमका �नवा�ह गन� स�दछन।्  

 

(ख) सामािजक अ�ययन ��तवेदनको तयार�ः समाजसेवीले अदालतबाट बाल�याय स�पादन गन� चा�हन े

सामािजक अ�ययन ��तवेदन तयार गनु�पद�छ। कसरुमा संल�न बालबा�लकाको पा�रवा�रक ि�थ�त, िश�ा 

�वा��यस�ब�धी प�ृभ�ूम, सामािजक सम�याका सबल र कमजोर प�ह�को �व�षेण गर� तयार ग�रने 
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�य�तो सामािजक अ�ययन ��तवेदनले �यायाधीशलाई बालबा�लकाका स�ब�धमा उपय�ु �नण�य �लन 

सहयोग गद�छ। बालबा�लकाका ला�ग �दशा�तरको उपय�ु तर�का अपनाउनसमेत सामािजक अ�ययन 

��तवेदनले सहयोग प�ु याउँदछ।  
 

(ग) �दशा�तरको �यव�थापन गन�ः पपु��पूव� �दशा�तर अपनाइयो भने समाजसेवीले �दशा�तरको उपय�ु 

काय��मको छनौट गर� �यसको सफलतापूव�क काया��वयन गन� सहयोग प�ु याउन स�दछन।्  
 

(घ) बाल कसरुदारको समदुायमा अनगुमन गन�ः समाजसेवीलाई अदालतको आदेशको अनगुमन गन� 

काममा लगाउन स�क�छ। �य�तो िज�मेवार�अ�तग�त बालबा�लका, उनीह�को प�रवार, �व�ालय आ�दमा 

गइ� छलफल गन� तथा बालबा�लकाले पूरा गनु�पन� सामािजक सेवा काय�को अनगुमन गन�समेतका काम 

पद�छन।्  
 

(ङ) �हर� �नय��णमा रहेका बालबा�लकालाई सहयोगः �हर� �नय��णमा रहेका बालबा�लकालाई �नगरानी 

क�मा रहँदा सहयोग गन� प�न समाजसेवीको सहयोग मह�वपूण� ह�ुछ। ती बालबा�लकालाई िश�ा, 

�यावसा�यक ता�लम आ�द �दलाई थनुामा रहेको अव�धलाई रचना�मक बनाउन प�न समाजसेवीले सहयोग 

गन� स�दछन।्  
 

(च) �नगरानी क� तथा बाल सधुारगहृबाट छुटकाराको तयार�ः बालबा�लका �नगरानी क� तथा बाल 

सधुारगृहबाट प�रवार र समाजमा पनु�था�पना गन� काम अ�य�तै मह�वपूण� ह�ुछ। यस अव�थामा 

समाजसेवीले �नज बालबा�लकाको िश�ा, �यावसा�यक ता�लम र रोजगार�को �यव�थापन गन� र पा�रवा�रक 

�मलन गराउने काममा सहयोग गन� स�दछन।्  
 

(छ) बाल सधुारगहृबाट म�ु भएप�छको अव�थाः बालबा�लकालाई �ोवेशन वा बाल सधुारगहृबाट म�ु 

भएप�छ उनीह�लाइ� �नय�मत �नगरानीमा रा� र अनगुमन गनु�पन� ह�ुछ र य�तो अव�थामा समाजसेवी 

सहायक हनु स�दछन।् समाजसेवीले बालबा�लकाको अनगुमन गनु�का साथै आव�यक स�लाह �दन 

स�दछन।् बालबा�लका पनुःअपराधमा संल�न नहोऊन ् भ�ाका ला�ग भ�ूमका खे�न स�दछन।् 

बालबा�लका �नगरानी क� वा बाल सधुारगहृमा रहँदा बा�हर प�रवार, साथीभाइ, समदुायमा धेरै खाले 

प�रवत�न आइसकेको ह�ुछ र �नगरानी क� वा बाल सधुारगहृबाट म�ु भइसकेप�छ �य�तो प�रव�त�त 

समाजमा घलु�मल हनु अ��ारो प�न हनु स�दछ। य�तो अव�थामा बालबा�लकालाई उिचत स�लाहसझुाव 

�दान गन� काम प�न समाजसेवीले गन� स�दछ।  
 

सामािजक अ�ययन ��तवेदन 

सामािजक अ�ययन ��तवेदन भनेको An evaluation of a person, the family circumstances of the person, 

the nature and circumstances surrounding the alleged commission of an offences it's impact on victim, 

the attitude of the alleged offender in relation to the offence and any other relevant factor.84 

 
84 The probation service Amendment Act 35 of 2002 (SA). 
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The juvenile justice system needs more an approach which supports children in becoming accountable 
for their actions, therefore perverting further offending and supporting the social reintegration of child 
offenders without trained social worker at every stage of the trial, there limited opportunities for 
rehabilitation and reinterrogation of child offenders in society and, Thus, for the prevention of crime in 

general.85 

 

(क) बेइिज� �नयमावल�ः बेइिज� �नयमावल�को �नयम १६ मा ‘स�म अ�धकार�बाट ग�रने 

�याय�न�पणलाई सहज त�ुयाउनका ला�ग सामा�य �वषय बाहेक सबै म�ुामा �य�तो अ�धकार�ले सजाय 

�नधा�रण गर� अि�तम �नण�य गनु�पूव� बाल �ब�याइँकता� रहेको प�ृभ�ूम तथा सोकसरु भएको प�रि�थ�तको 

उिचत�पमा अनसु�धान ग�रनेछ‘ भ� ेउ�लेख ग�रएको छ।  

 

बालबा�लका संल�न भएको अ�धकांश कानूनी कारबाह�का ला�ग सामािजक अ�ययन ��तवेदन अप�रहाय� 

ह�ुछ। सामािजक तथा पा�रवा�रक प�ृभ�ूम, �व�ालय जीवन, शैि�क अनभुव ज�ता बाल �ब�याइँकता�को 

बारेमा सा�द�भ�क त�यबारे स�म अ�धकार�लाई सूचना आव�यक पद�छ। सामािजक अ�ययन ��तवेदनको 

उ�े�य बालबा�लकाले कसरु गदा�को प�रि�थ�तको वा�त�वक अनसु�धान गनु� हो, जसले कसरुज�य काय�को 

आरोप लागेका बालबा�लकाको स�ब�धमा अ�भयोजन गन� र �याय�न�पण गन� सहयोग गद�छ।  

 

सामािजक अ�ययन ��तवेदन तयार गन�को ला�ग आरो�पत बालबा�लकासँग अ�त��� या गनु�पद�छ। यसको 

अलावा बालबा�लकाको प�रवार, �व�ालय र बालबा�लकाका स�ब�धमा सूचना रा� े �यि� वा सं�थासँग 

कुराकानी गन� स�क�छ। य�तो ��तवेदन सामािजक सेवा �दायक सं�था वा �यहाँका सामािजक 

कार�यकता��ारा तयार गराउन प�न स�क�छ।  

 

सामािजक, मनोसामािजक तथा मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदनका स�ब�धमा �व�भ� देशको �यव�था  

सामािजक, मनोसामािजक तथा मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदनका स�ब�धमा �व�भ� देशह�को �यव�था 

देहायबमोिजम रहेका छन:् 
 

घानाः घानाको Children's Justice Act, 1998 मा �ोवेशन अ�धकृतले सामािजक अ�ययन ��तवेदन तयार 

गन� �यव�था रहेको छ। र, �य�तो ��तवेदन तयार गदा� �ोवेशन अ�धकृत आरो�पत बालबा�लकाको 

घरप�रवारमा समेत जाने गद�छन।् सामािजक अ�ययन ��तवेदनमा बालबा�लकाको प�ृभ�ूम, अपराध गदा�को 

अव�था र �नजलाई �दने सजायसमेत ��ताव गद�छन।् �य�तो सामािजक अ�ययन ��तवेदनको ��त 

बालबा�लका र �नजको कानून �यवसायीलाई उपल�ध गराउनपुद�छ। सामािजक अ�ययन ��तवेदनका साथै 

�ोवेशन अ�धकृतले भौ�तक कुरासमेत अदालतसम� रा�पुद�छ। �ोवेशन अ�धकृतले �दएको सामािजक 

अ�ययन ��तवेदनलाई अदालतले मा� नस�ने भएमा �यसको �लिखत कारण �दनपुद�छ।  
 

 
85 Justice for children in conflict with law A training manual fo Judges and Prosecutor p 256.. 
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भारतः भारतको The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 को दफा १४(१) 

(२) मा "the probation officer, or if no probation officer is available, a child welfare officer, for 

preparation and submission within two weeks to the Board, a social investigation report containing 
information regarding the antecedent and family background of the child and other material 

circumstance likely to be assistance to the board for making inquiry" भनी उ�लेख ग�रएको छ।  

 

नेपालको कानूनी �यव�था 

नेपालमा फौजदार� कसरुमा संल�न बालबा�लकाको म�ुाको अनसु�धान र �या�यक �न�पण गदा� सामािजक 

अ�ययन ��तवेदनलाई आधार बनाउनपुन�गर� कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ। बाल�याय स�पादन 

(काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ को �नयम ३९(१) बमोिजम बालकको स�ब�धमा अनसूुची ९ बमोिजमको 

ढाँचामा सामािजक अ�ययन ��तवेदन तयार गनु�पन�छ भ� े�यव�था छ। साथै, बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा २९ (४) अनसुार अनसु�धान अ�धकार� वा सरकार� व�कलले बालबा�लकालाइ� �दशा�तर 

गनु�अिघ समाजसेवीसमेतबाट बालबा�लकाको आ�थ�क, सां�कृ�तक अव�था तथा प�रवेशको अ�ययन र 

�व�षेण गन� लगाइ� ��तवेदन �लनपुन�छ भ� े �यव�था छ। यस�कार बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) 

�नयमावल�, २०७६ को �नयम ७ (छ) ले म�ुाको अनसु�धान गन� �नकायले समाजसेवीबाट सामािजक 

अ�ययन ��तवेदन तयार गन� लगाउनपुन� र �नयम १०(३) ले अ�भयोजनकता�ले अ�भयोगप� दता� गदा� 

सामािजक अ�ययन ��तवेदनसमेत साथै पेस गनु�पन� �यव�था गरेको छ।  

 

समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�स�ब�धी कानूनी �यव�था  

समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�ः बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ दफा ६२ अनसुार 

समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को �पमा काम गन� चाहने �यि�ले �थानीय बालअ�धकार 

स�म�तसम� तो�कएबमोिजम आ�नो नाम सूचीकृत गराउनपुन� �यव�था रहेको छ। सो सूचीमा रहेका 

समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�म�येबाट �थानीय तहमा बालसंर�णस�ब�धी काय� तथा सेवा 

�वाह गन�को ला�ग आव�यक स��यामा समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष� �नय�ु गन� स�कन े

र �तनले बालक�याण अ�धकार�को ��य� �नद�शन र सपु�रवे�णमा काम गन� �यव�था रहेको छ। �तन ै

सूचीकृत समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�बाट बाल अदालतलाई आव�यक पन� समाजसेवी 

तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�समेत �नय�ु ग�रने �ावधान रहेको छ। यी समाजसेवी तथा बालमनो�व� 

वा बाल�वशेष�को �नयिु� ���या, यो�यता, काम, कत��य र अ�धकार तथा सेवाको सत�लगायत अ�य 

�यव�था �नयमावल�मा तो�कने �यव�था ग�रएको छ।  

 

समाजसेवीको यो�यताः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ �नयम १३ मा 

समाजसेवीको यो�यता, �नयिु� तथा सेवाको सत�का बारेमा उ�लेख ग�रएको छ। �यसअनसुार बाल 

इजलासमा समाजसेवीको �पमा सहभागी हनु े�यि�को यो�यता देहायबमोिजम हनुेछः 

 मा�यता �ा� �व��व�ालयबाट सामािजक काय�, बाल�वकास वा बालअ�धकारको �वषय �लई क�तीमा 

�नातक तह वा सोसरहको उपा�ध �ा� गरेको वा मा�यता �ा� �व��व�ालयबाट कुनै �वषयमा 
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क�तीमा �नातक तह वा सोसरहको उपा�ध �ा� गर� बालअ�धकार वा समाजसेवाका स�ब�धमा 

क�तीमा एक म�हनाको ताल�म �ा� गरेको,  

 फौजदार� कसरुमा अदालतबाट सजाय नपाएको।  

 

�हमाल� िज�लामा �नातक तह वा सोसरह उ�ीण� गरेको �यि� उपल�ध हनु नसकेमा क�तीमा �माणप� 

तह उ�ीण� गर� बालअ�धकार वा समाजसेवाका स�ब�धमा क�तीमा एक म�हनाको ताल�म �ा� गरेको 

�यि�लाई �नय�ु गन� बाधा नपन� �यव�था ग�रएको छ।  

 

बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को यो�यताः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ �नयम १४ 

मा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को यो�यता, �नयिु� तथा सेवाको सत�का बारेमा उ�लेख ग�रएको छ। 

बाल इजलासमा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को �पमा सहभागी हनुे �यि�को यो�यता देहायबमोिजम 

हनुेछः  

 मा�यता �ा� �व��व�ालयबाट मनो�व�ान �वषय �लई क�तीमा �नातक तह वा सोसरहको उपा�ध �ा� 

गरेको वा मा�यता �ा� �व��व�ालयबाट कुनै �वषयमा क�तीमा �नातक तह वा सोसरहको उपा�ध 

�ा� गर� बालअ�धकार वा मनो�व�ानका स�ब�धमा क�तीमा दईु म�हनाको ताल�म �ा� गरेको,  

 फौजदार� कसरुमा अदालतबाट सजाय नपाएको।  

 

तथा�प, �हमाल� िज�लामा �नातक तह वा सोसरह उ�ीण� गरेको �यि� उपल�ध हनु नसकेमा क�तीमा 

�माणप� तह उ�ीण� गर� बालअ�धकार वा मनो�व�ानका स�ब�धमा क�तीमा दईु म�हनाको ताल�म �ा� 

गरेका �यि�लाई �नय�ु गन� बाधा नपन� �यव�था ग�रएको छ।  

 

समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को �नयिु�ः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, 

२०७६ �नयम १५ अनसुार ��येक बाल इजलासमा रहने समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष� 

छनौट गन� �योजनको ला�ग िज�ला अदालतले तीस �दनको साव�ज�नक सूचना �काशन गर� मा�थ उ�लेख 

गरेबमोिजम यो�यता पगेुका समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को �पमा सूचीकृत भएका 

�यि�ह�म�येबाट दरखा�त आ�ान गनु�पन� �यव�था रहेको छ। परेका दरखा�तम�ये आव�यक छान�बन 

गर� उपय�ु देिखएका समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�लाई िज�ला अदालतले बाल 

इजलासमा रहने समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को �पमा�थानीय तहमा �नयिु� �दने र 

�यसर� �नयिु� भएका समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�लाई नेपाल सरकारले तोके बमोिजमको 

स�ुवधा िज�ला अदालतले उपल�ध गराउने �ावधान उ�लेख ग�रएको छ।  

 

�नय�ु भएका समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को �ववरणस�हतको जानकार� िज�ला अदालतले 

सव��च अदालत र के���य बाल�याय स�म�तलाई �दनपुन�छ। यसर� �नय�ु भएका समाजसेवी तथा 

बालमनो�व� वा बाल�वशेष�का ला�ग बाल�याय स�पादनको �वषयमा के���य बाल�याय स�म�तले 

आव�यक अ�भमखुीकरण काय��म स�ालन गन�स�ने �यव�था रहेको छ।  
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समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को पदाव�धः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, 

२०७६ �नयम १६ अनसुार समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�को पदाव�ध चार वष�को हनुेछ र 

�नजह�को पनुः�नयिु� हनुस�ने �यव�था रहेको छ।  

 

समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�लाई हटाउन स�नेः बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) 

�नयमावल�, २०७६ �नयम १७ अनसुार कानूनबमोिजम �नय�ु भएका समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा 

बाल�वशेष�लाई देहायको अव�थामा स�बि�धत िज�ला अदालतले हटाउनस�न े�ावधान रहको छः 

 खराब आचरण भएमा,  

 काय��मताको अभाव भएमा,  

 इमा�दार�पूव�क पद�य कत��य पालना नगरेमा, वा  

 बाल अदालत वा बाल इजलासमा ब�न सूिचत गदा� मना�सब मा�फकको कारण�बना लगातार तीन 

पटकस�म उपि�थत नभएमा।  

 

तथा�प, समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�लाइ� हटाउनपूुव� स�बि�धत िज�ला अदालतले �नजलाई 

सनुवुाइको मौका �दनपुन�छ। �नय�ु भएका समाजसेवी तथा बालमनो�व� वा बाल�वशेष�ले आफू सो 

पदमा रह� काम गन�नस�ने �यहोराको �लिखत जानकार� स�बि�धत िज�ला अदालतलाई �दएर पदबाट 

अलग हनु स�नेछन ्र स�बि�धत अदालतले �यसर� पदबाट अलग भएको जानकार� स�म�तलाई �दनपुन�छ।  

 

अ�धकार��ेको �योग  

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ �नयम १८ अनसुार बाल अदालत वा बाल इजलासमा 

सनुवुाइ गदा� �यायाधीश, समाजसेवी तथा बाल�वशेष� वा बालमनो�व�ले सामू�हक �पमा गन� �ावधान 

रहेको छ। तर, बाल इजलासमा समाजसेवी तथा बाल�वशेष� वा बालमनो�व� सबै वा कोह� उपि�थत 

नभएमा प�न �यायाधीशले म�ुाको सनुवुाइ‚ कारबाह� र �कनारा गन� बाधा नपन� �यव�था भएको छ। 

यसका साथै, म�ुाको सनुवुाइ गदा� �यायाधीश, समाजसेवी तथा बाल�वशेष� वा बालमनो�व�बीच मतै� 

नभएमा कानूनी ��मा �यायाधीशको �नण�य मा�य हनुेछ। तर, फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा 

काया��वयन) ऐन‚ २०७४ बमोिजम सजाय �नधा�रण गनु�पन� अव�था भएमा �यायाधीशले समाजसेवी तथा 

बाल�वशेष� वा बालमनो�व�को रायसमेतलाइ� �बचार गर� सजाय �नधा�रण गन� �यव�था रहेको छ। यसका 

साथै, बाल इजलासका ला�ग �नय�ु भएका समाजसेवी तथा बाल�वशेष� वा बालमनो�व� आफूले सामािजक 

तथा मनोसामािजक वा मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदन पेस गरेको बालबा�लका प� रहेको म�ुा र �च�लत 

कानूनबमोजम हेन� न�म�ने म�ुाको सनुवुाइ ���यामा सहभागी हनु नपाउने �यव�थासमेत ग�रएको छ।  

 

सामािजक अ�ययन ��तवेदन 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २९(४) अनसुार अनसु�धान अधlकार� वा सरकार� व�कलले 

बालबा�लकालाइ� �दशा�तर गनु� अिघ समाजसेवीबाट बालबा�लकाको आ�थ�क, सां�कृ�तक अव�था तथा 
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प�रवेशको अ�ययन र �व�षेण गन� लगाइ� ��तवेदन �लनपुन� �यव�था रहेको छ। यसअनसुार सामािजक 

अ�ययन ��तवेदनमा समावेश गनु�पन� �वषयको ढाँचा बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ 

को �नयम ३९(१) बालकको स�ब�धमा अनसूुची– ९ बमोिजमको �यि�गत �ववरणअ�तग�त नामथर, उमेर, 

�ल�, �थायी ठेगाना, अ�थायी ठेगाना, प�हले कुनै सं�थामा बसेको भए �यसको �ववरण, पा�रवा�रक �ववरण, 

संर�क भए �नजको नाम, पेशा र ठेगाना, पा�ने वा हकुा�उने अ� कोह� भए, सँगै बसेका अ�य नातेदार, 

सामािजक र आ�थ�क ि�थ�त, प�रवारका अ�य सद�यको कुनै आपरा�धक ��याकलापमा संल�नता भए/ 

नभएको, जी�वकोपाज�नको �तर, बाब,ु आमा तथा प�रवारका अ�य सद�यसँग आपसी स�ब�ध, अ�य 

आव�यक कुरा उ�लेख गनु�पद�छ। �यसैगर�, बालकको �ववरणअ�तग�त मान�सक ि�थ�त, शार��रक ि�थ�त, 

बानीबेहोरा, �िच, चाख, खास �वशेषता वा �यि�गत �वभाव, साथीसँगको स�ब�ध र उनीह�को �भाव, 

घर छाडेर आएको भए सोको �ववरण, �व�ालय र शैि�क �ववरण, काम गरेको भए कामको �कृ�त, काम 

छाडेको भए सोको कारण, �छमेक�ह�को भनाइ, घर तथा �व�ालयमा अनशुासन��तको ���कोण, अ�य 

केह� कुरा भए सोसमेत समावेश गनु�पद�छ।  

 

उि�लिखत �ववरणह�का आधारमा संवेदना�मक त�य, शार��रक अव�था, बौ��क �मता वा �तर, 

सामािजक तथा आ�थ�क प�, सम�या देिखनकुा कारक त�व, आपरा�धक �वृि� ब�नकुो कारण, 

बालकलाई सधुारका ला�ग सझुाव, सेवा �दान गन� �यि� वा सं�थाको योजनासमेतका �वषय समे�न ेगर� 

समाजसेवीले राय �दनपुन� �यव�था रहेको छ।  

 

मनोसामािजक वा मनोवै�ा�नक ��तवेदन 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा २९(४) अनसुार अनसु�धान अधकार� वा सरकार� व�कलले 

बालबा�लकालाइ� �दशा�तर गनु� अिघ बालमनो�व� वा बाल�वशेष�बाट बालबा�लकाको शार��रक तथा 

मान�सक अव�थाको अ�ययन र �व�षेण गन� लगाइ� मनोसामािजक वा मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदन 

�लनपुन� �यव�था रहेको छ।  

समाजसेवी र बालमनो�व�ले पेस गरेको ��तवेदन हेदा� समाजसेवी 

सजुाता रे�मीको ��तवेदनमा बालक व�रप�रको वातावरण, साथीस�त, 

ब�दो उमेर पैसा��तको चाहना र सह� अ�भभावक�वको अभाव 

देिखएको भ� ेउ�लेख छ। �य�तै, बालमनो�व� सजना कोइरालाको 

मनोसामािजक ��तवेदनमा �दशा�तरको मा�यमबाट स�झाई �दनपुद�छ, 

बाबआुमासँग पा�रवा�रक वातावरणमा राखी िश�ालाई �यान �दनपुन� 

भ� ेउ�लेख छ।  

 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध‚ १९८९ को धारा ३ अनसुार 

बालबा�लकासँग स�बि�धत कामकुरा गदा� बालबा�लकाको सव��म 

�हतलाई �ाथ�मकता �दनपुन� ह�ुछ। नेपाल उ� महासि�धको 

२०७१/५/१६ को 

स.वा.फौ.�म.नं. ०७१-CR-००२२ 

वाद� महानगर�य �हर� वृ�, 

सातदोबाटो ल�लतपरुको जाहेर�ले 

वाद� नेपाल सरकार ��तवाद� वीर 

बहादरु आले मगरको छोरा १४ 

िज�ला ��जाटार ४ घर भई हाल 

ल�लतपरु घर भई धापाखेल १ 

ब�ने वष� १४ को सातदोबाटो 

(च), फैसला �म�त : 

२०७१।०५। २९। १ 
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प�रा� भएको र बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ अनसुार 

बालकलाई कठोर सजाय �दन नहनु,े बालकको शार��रक मान�सक र 

शैि�क �वकासको �व�ध गनु�पन� ज�ता सधुारा�मक कानूनी 

�ावधानह� रहेको प�र��ेयमा यी नाबालकह�ले गरेको �ब�याइँको 

मा�ा, सो गदा�को प�रि�थ�त र �नजह�ले पा�रवा�रक सामािजक 

प�रवेशलाई समेत मू�या�न गनु�पन� ह�ुछ। सो प�रवेश हेदा� 

नाबालकह�लाई सधुारको उ�चतम अवसर �दान ग�रन ुनै उपय�ु 

हनु आउँछ।  

 

उपयु�� ��तवेदनह�मा यी नाबालकह�ले ग�भीर �कृ�तको 

बाल�ब�याइँ गरेको भ� े देिखन आउँदैन। ग�रबी, अिश�ा, 

पा�रवा�रक कलह ज�ता कारणह�बाट बाल�ब�याइँका 

��याकलापह� हनुे सामािजक जगतका सामा�य कारक त�वह� यी 

नाबालकह�को हकमा प�न देिखएका छन।् य�तो अव�थामा �नज 

नाबालकह�लाई �दशा�तरको मा�यमबाट सधुारको अवसर �दान 

ग�रन ु मह�वपूण� हनु आउँछ। अ�भयोग दाबीमा उि�लिखत कानूनी 

�यव�थाअनसुार सजाय नै गनु�पन� स�मको कसरु र सजाय गनु�पन� 

अव�था नदेिखँदा साथीभाइको लहडमा पर� सामा�य हो-ह�लास�म 

गरेको देिखँदा �नज नाबालकह�लाई आ आ�नो अ�भभावकको 

िज�मा लगाई पनु�था�पक�य �याय प��तका मा�यमबाट सधुार गनु�पन� 

ठहछ�। यसका ला�ग ��ततु म�ुामा उपि�थत समाजसेवी सजुाता 

रे�मी र बालमनो�व� सजना कोइराला एवं नाबालकका 

अ�भभावकसमेत संय�ु�पमा बसी ६ म�हनास�म ��येक म�हनाको 

एक पटक सामािजक सधुार काय��म अ�तग�त बालसधुार– िश�ा 

�दान गनु� उपय�ु देिख�छ। तर, �व�मान अव�थामा �य�तो 

औपचा�रक प��त स� चालन गन� साधन�ोत र सरकार� 

�यव�थापनको अभाव देिखएको एवं �य�तो प��त �वक�सत भई 

नसकेको हुँदा उि�लिखत समाजसेवी र बालमनो�व�ले नाबालकका 

अ�भभावकसँग स�पक�  राखी यस अदालतका �े�तेदारको सम�वयमा 

उ� काय� स�प� गर� ��तवेदन �म�सल संल�न रा�सेमेत ठहछ�। 

 

�म�सलबाट सातदोबाटो घ अनाथ रहेको बाल– यौनशोषण, बाल–

�मशोषणको �सकार भएको पाइनकुो साथै सडक बालकको �पमा 

जीवन �बताइरहेको देिखयो। �नजको सव��म �हतकf ला�ग �नजलाई 

संवत ् २०७२ को स.फौ.�म.नं. 

०७२-CR-००७० वाद� २८ 

िज�ला ब�ने प�रव�त�त नाम 
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हेरचाह र संर�णको आव�यकता रहेको र क�ललो उमेरमा नै 

यौनशोषणमा परेको कारण उ�प� हनुस�न ेनकारा�मक असरह�बाट 

प�न �नजलाई बचाउन ज�र� छ। �नज बालक हेरचाह, संर�ण, 

पालनपोषण, िश�ा तथा सवा��ीण �यि��व �वकासका सबै 

असरह�बाट वि� चत रहेको पाइयो। बालबा�लकाले आ�नो 

�यि��वको पूण� र साम��यपूण� �वकासको ला�ग पा�रवा�रक 

वातावरण, �स�ता, ममता र समझदार�को वातावरणमा हकु� न 

पाउनपुद�छ। बालबा�लकालाई समाजमा �यि�गत जीवन बाँ�न 

पूण��पले समथ� बनाउनपुन� कुरालाई बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, 

१९८९ ले प�न मा�यता �दएको छ। बा�याव�थामा �वशेष हेरचाह र 

सहयोग गनु�पद�छ र प�रवारले बालबा�लकाको �वकास र क�याणको 

ला�ग चा�हने �ाकृ�तक वातावरण �सज�ना गनु�पद�छ। तर, यी 

बालकका हकमा �नजको पालनपोषण, हेरचाह, संर�ण र 

िश�ासमेतको �ब�ध गन�स�ने पा�रवा�रक वातावरण रहेको देिखएन। 

यस स�ब�धमा बाल इजलासका सद�य, समाजसेवी र 

बालमनो�व�बाट पेस ग�रएको राय प�न मह�वपूण� छ।  

 

बाल इजलासका समाजसेवीले "�नज बालक �स�धपुा�चोकबाट 

आ�नो घर छोडी काठमाड� उप�यकामा आई बेसहारा भई जताततै 

डुल� �हँ�न ेगरेको एवं घरमा ८५ वष�का वृ� हजरुबबुा मा� भएको 

हुँदा प�रवारका सद�य वा अ�भभावकसँग स�पक�  हनु नसकेको। 

बालकको बाब,ु आमाको �नधन भइसकेकोले घरमा वृ� हजरुबबुा 

मा� रहेको कारण �नज घरप�रवारमा ब�नस�ने अव�था नरहेको र 

आफूखसुी बरा�लई �ह�ने हुँदा साथीस�तसमेतको कारणले 

पनुः�ब�याइँमा पन�स�ने �बल स�भावना रहेको। ग�रब र घर�वह�न 

भएकोले �नजलाई बाल सधुारगृहमा अ�ययन गन� पाउनेगर� �यव�था 

�मलाउनपुन�" भनी राय �दनभुएको छ। �यसैगर�, बालमनो�व� स�ुनल 

अ�धकार�ले �दएको रायमा बालकको सव��म �हतलाई �यानमा राखी 

बाल सधुारगृहमा पठाउँदा रा�ो हनुे साथै �यहाँ रह�ुेल पढाइसँगै 

Psycho-social Education, Counseling, Motivational and 

educational सेवा �दान गर� समयाव�ध स�कएप�छ रा�यलाई िज�मा 

�दई असल नाग�रक बनाउन अ�भ��ेरत गनु�पन� उ�लेख छ। 

सातदोबाटो (च) को जाहेर�ले 

नेपाल सरकार ��तवाद� २८ 

िज�ला ब�ने वष� १३ को 

प�रव�त�त नाम सातदोबाटो (घ), 

फैसला �म�त २०७२।०८। 

२५। ६। 
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६.२ �ोवेशन अ�धकार�स�ब�धी �यव�था  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ७९ अनसुार कसरुज�य काय�को आरोप लागेका 

बालबा�लकाको �नकट स�पक� मा रह� �नजसँग स�बि�धत म�ुाको अनसु�धान, �नगरानी क�को �नर��ण, 

�दशा�तर, बाल अदालतको आदेशको काया��वयनको ि�थ�तबारे ��तवेदन तयार गन�समेतका काय� गन�गर� 

नेपाल सरकारले ��येक िज�लामा एक �ोवेशन अ�धकार� �नय�ु गन� �यव�था रहेको छ। �ोवेशन 

अ�धकार� �नय�ु नभएस�मको ला�ग नेपाल सरकारले �ोवेशन अ�धकार�को �पमा काय� गन� नेपाल 

सरकारको कुनै अ�धकार�लाई तो�नस�न े �यव�था ग�रएको छ। यसैअनसुार म�हला, बालबा�लका तथा 

�ये� नाग�रक म��ालयले �म�त २०७६/१२/०३ को नेपाल राजप� भाग ५ को ख�ड ६९ (स��या 

४९) मा �कािशत गर� सबै िज�ला अदालतमा काय�रत राजप�ा��त अ�धकृत�तरको तह�सलदारलाई नेपाल 

सरकारलाई थप आ�थ�क �यवभार नपन�गर� �ोवेशन अ�धकार� तो�न े र राजप�ा��त अ�धकृत�तरको 

तह�सलदार नभएको �थानमा अदालतको �े�तेदारलाई नेपाल सरकारलाई थप आ�थ�क �ययभार नपन�गर� 

�ोवेशन अ�धकार� तो�ने �नण�य गरेको छ।  

 

�ोवेशन अ�धकार�को काम, कत��य र अ�धकार तथा सेवाको सत�लगायत अ�य �यव�था बाल�याय स�पादन 

(काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ मा तो�कएको छ। �नयमावल�को �नयम ४३ अनसुार ऐन तथा यस 

�नयमावल�मा उ�लेख भएका काम, कत��य र अ�धकारको अ�त�र� �ोवेशन अ�धकार�को अ�य काम, 

कत��य र अ�धकार देहायबमोिजम हनु े�यव�था ग�रएको छः  

 कसरुज�य काय�को आरोप लागेका बालबा�लकाको म�ुाको अनसु�धानस�ब�धी ���या अवलोकन गर� 

बाल अदालतलाई आव�यक ��तवेदन पेस गन�,  

 �नगरानी क�, सधुारगहृ तथा अ�य स�सं�थामा रािखएका बालबा�लकाको ि�थ�तबारे अ�ययन गर� 

बाल अदालतलाई आव�यक ��तवेदन पेस गन�,  

 �दशा�तरको �ममा अनसु�धान अ�धकार�, अ�भयोजनकता� र बाल अदालतबाट भएको आदेशको पालना 

भए नभएको स�ब�धमा अ�ययन गर� उ� �नकायह�लाई आव�यक ��तवेदन पेस गन�,  

 बाल अदालतले �दएका आदेशह�को काया��वयन भए नभएको स�ब�धमा अ�ययन गर� बाल 

अदालतलाई आव�यक ��तवेदन पेस गन�,  

 बालबा�लकालाई प�रवार तथा समदुायमा पनु�था�पना गन� सहयोग गन�,  

 बाल अदालतले �ोवेशनमा रहनेगर� तोकेका बालबा�लकाको सपु�रवे�ण गन�,  

 बालबा�लका संल�न कसरुज�य काय�को अनसु�धान वा अ�भयोजनको �ममा अनसु�धान अ�धकार� वा 

अ�भयोजनकता�ले मागेको कुनै �ववरण वा जानकार� उपल�ध गराउने,  

 बाल अदालतले तोकेको अ�य काय� गन�।  

 

६.३ गोपनीयता र ब�द इजलासस�ब�धी �यव�था  

�वत��ता, समानता र आ�मस�मान मानव मा�को नैस�ग�क अ�धकार हो। य�ता �क�समका मानवका 

नैस�ग�क अ�धकारलाई मानवअ�धकारको �व��यापी घोषणाप�, १९४८ स�हतका अ�तरा���य�तरमा भएका 
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�व�भ� मानवअ�धकारस�ब�धी सि�ध, महासि�धह�ले ��याभूत गरेका छन।् नेपालको सं�वधान (२०७२) 

ले प�न यी अ�धकारलाई नाग�रकको मौ�लक अ�धकारको �पमा मा�यता �दान गर� संर�ण गरेको 

पाइ�छ। �यि�को आ�मस�मानको अ�धकारलाई सरुि�त गन� �व�भ� आधारह�म�ये गोपनीयताको 

अ�धकारलाई �मखु आधार मा�न�छ। �यि�गत जीवनका क�तपय �वषयह� साव�ज�नक जानकार�का 

�वषयव�त ु नबनून ् भ� े चाहना सबैको ह�ुछ। �वशेषगर� अपराधबाट पी�डत भएका म�हला तथा 

बालबा�लकाका हकमा उनीह� �यस �क�समका आपरा�धक घटनाबाट शार��रक �पमा पी�डत हनुपुन� 

एकातफ�  छँदैछ। साथसाथै, पी�डत भएको �वषय �काशमा आउँदा समाजमा लाि�छत हनुपुन�, ब�ह�कृत 

हनुपुन�, च�र�मा दाग ला�न े अव�था झनै संवेदनशील ह�ुछ। य�ता �क�समका �यि�ह�का स�ब�धमा 

उनीह�को ि�थ�त साव�ज�नक हुँदा �यसबाट पन� नकारा�मक �भावबाट बचाउन बालबा�लकास�ब�धी म�ुा 

एवं जबज��ती करणी, िजउ मा�नेबे�ने, नाता कायम, स�ब�ध�व�छेद आ�द ज�ता म�ुाह�को कारबाह� च�दा 

ब�द इजलासबाट गनु�पन�, सनुवुाइको अव�थामा खास �यि� मा� उपि�थत हनु पाउने कानूनी �यव�था 

रहेको पाइ�छ।  

 

यसैगर�, बालबा�लकास�ब�धी म�ुाको घटनाको �ववरण �काशन गन� नपाइने, यसस�ब�धी त�या� गो�य 

�पमा रा�पुन� ज�ता �यव�थाह� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा रहेका छन ्भने मानव बेच�बखन 

तथा ओसारपसार म�ुामा म�ुाका पी�डतको �वीकृ�त न�लई �नजको वा�त�वक नाम, त�वीर वा �नजको 

च�र�मा ��तकूल दाग ला�न ेकुनै �ववरण प�प��कामा छा�न वा अ�य स�ारमा�यमबाट �चार�सार गन� 

नपाइने �यव�था मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ ले गरेको छ। मलुकु� 

फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १२९ ले बालबा�लका अ�भय�ु वा पी�डत भएको 

म�ुालगायतको म�ुाको पपु�� ब�द इजलासमा हनुे र �य�तो इजलासमा अदालतले �य�तो म�ुासँग 

स�बि�धत प�, स�बि�धत कानून �यवसायी, अदालतका कम�चार� र अदालतले आव�यक देखेका अ�य 

�यि� बाहेक अ�लाई �वेश �नषेध गरेको छ। �नवे�दका सपना �धान म�ल �व. नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयसमेत भएको संवत ्२०६३ सालको �रट नं. ३५६१ मा सव��च 

अदालतबाट �म�त २०६४/९/१० मा �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को कारबाह�मा प�ह�को गोपनीयता 

कायम रा� ेस�ब�धी काय��व�ध �नद�िशका जार� भएको �थयो। यसै प�ृभ�ूमलाई �यानमा राखेर सव��च 

अदालतबाट जार� भएको आदेश र �नद�िशकाबमोिजम प�ह�को वैयि�क �ववरण गो�य रा� ेकाय�मा एक 

�पता र सहजता �याउन �नि�त काय��व�धको आव�यकता महससु ग�रएको छ।  

 

म�ुामा प�ह�को गोपनीयता कायम गनु�पन� आव�यकता 

�याय�न�पणको �सल�सलामा स�ालन ग�रने अदालती कारबाह� सामा�यतयाः खलुा�पमा स�ालन हनुपुछ� 

भ� ेमा�यता रािख�छ। अदालती कारबाह� खलुा�पमा स�ालन ग�रने भनेको म�ुाको सनुवुाइको ���यामा 

म�ुामा ��य� �पमा संल�न रहने वाद� ��तवाद�, �नजह�को कानून �यवसायी, अदालतका कम�चार�का 

अलावा अदालती कारबाह�मा सहभागी हनु इ�छुक अ�य सव�साधारण र स�ारकम�समेतको प�न पहुँच हनु ु

हो। खलुा इजलासको अवधारणाअनसुार सामा�यतया अदालतमा म�ुाको सनुवुाइ हुँदा म�ुाका स�बि�धत 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

294 

 

प�ह�लाई खलुा�पमा ��ततु ग�र�छ। म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा तयार ग�रएका �लखतको बेहोरा 

तथा म�ुाका त�यह�समेत खुला �पमा ��ततु ग�र�छन।् यसको अथ� �य�ता �लखतको बेहोरा तथा 

त�यह�को जानकार� सनुवुाइका बखत इजलासमा उपि�थत अ�य �यि�ह�ले प�न �लन स�दछन।्  

 

खलुा�पमा स�ालन ग�रने �या�यक कारबाह�बाट �याय स�पादनको ���यामा �न�प�ताको अनभु�ूत 

�दलाउन र म�ुाका प�ह�लाई समान �यवहार ग�रएको ��याभ�ूत �दलाउन म�त प�ुदछ। य�त मा� 

होइन, खलुा�पमा ग�रने काम, कारबाह�ले �या�यक काय�मा संल�न �यायकम� र �नकायह�को उ�रदा�य�व 

अ�भवृ�� गन� प�न म�त प�ु याउँछ। तर, �याय स�पादनको �सल�सलामा ग�रने काम, कारबाह� सँधै वा सबै 

अव�थामा खलुा�पमा ग�रनपुछ� भ� ेमा�यता सह� होइन। �या�यक ���या सामा�यतः खलुा�पमा स�ालन 

ग�रने भए ताप�न साव�ज�नक नै�तकता कायम रा�,े रा��य सरु�ा कायम रा�,े म�ुाका प� तथा 

सा�ीह�लाई मनोवै�ा�नक, सामािजक, शार��रक तथा सरु�ाका ���कोणबाट पन� स�ने नकारा�मक 

असरबाट जोगाउनको ला�ग केह� �वशेष अव�थामा गो�य�पमा स�ालन गनु�पन� प�न ह�ुछ।  

 

हा�ो ज�तो पर�परावाद� सोच भएको समाजमा सबै वग�ह�को समान है�सयत र अव�था रहेको प�रक�पना 

गन� स�कँदैन। समाजका सबै सद�यह�ले समान�पमा �ा� गरेका अ�धकारह�को उपभोग समान �पमा 

गन� स�करहेको अव�था छैन। समाजमा �व�मान धा�म�क, सामािजक, आ�थ�क एवं सां�कृ�तक कारणह�ले 

गदा� खासगर� म�हला वग� प�ुषको तलुनामा सामािजक, राजनी�तक, शैि�क, �वा��यलगायतका �े�ह�मा 

समान अवसरह� उपभोग गन�बाट वि�त हनुपुरेको अव�था छ। पर�परावाद� सोचका कारण जबज��ती 

करणी, मानव बेच�बखन, हाडनाता करणी, घरेल ु �हंसालगायत म�हला�व�� हनुे �व�भ� �कारका �हंसाका 

घटनाबाट पी�डत भएका म�हलाह�लाई हेन� सामािजक ���कोण �भ� रहेको छ। �वशेषगर� जबज��ती 

करणीमा परेका तथा बेच�बखनमा परेर बलपूव�क यौनज�य काय�मा लगाइएका म�हलाह�लाई समाजले 

अप�व� करार गनु�का साथै क�हलेकाह�� उनीह�को च�र�मा नै �� िच�ह उठाउन े गद�छ। क�तपय 

समाजमा त �य�ता म�हलाह�लाई प�रवारले �वीकार नगन� �चलन प�न रहेको छ। यसले गदा� �य�ता 

�क�समका अपराधबाट पी�डत भएका म�हलाह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण तथा घटनाको त�य 

साव�ज�नक ग�रयो भने उनीह�ले �यायको अनभु�ूत गन�भ�दा प�न समाजबाट लाि�छत भई थप पीडा 

बेहोनु�पन� अव�था आउँछ। यसैगर�, उनीह�लाई अपराधमा संल�न हनुे आपरा�धक समूहबाट �व�भ� डर, 

धाक, ध�क� आई उनीह�को िजउ–�यान नै जोिखममा पन� प�न स�छ। य�तो अव�थामा उनीह�ले 

आफू�व�� भएको अ�यायको कानूनी उपचार खो�न े काय� तथा अपराध प�ु� गन� अदालतमा सा�ीको 

�पमा उपि�थत हनुे काय� नै प�र�याग ग�र�दने अव�था आउन स�छ।  

 

एच.आई.भी. र ए�सबाट स���मत �यि�ह�बाट अ�य �यि�मा पन�स�ने असरका बारेमा समाजमा सह� 

�ानको अभावको कारण स���मत तथा �भा�वत �यि�ह���तको ���कोण नकारा�मक रहेको छ। 

स���मत �यि�ह�सँग सँगै ब�नै नहनुे, उनीह�लाई छुनै नहनुेज�ता सोचाइको कारण उनीह� घरप�रवार 

तथा समदुायबाट ब�ह�कृत हनुपुरेको अव�था छ। उनीह�ले िश�ा, �वा��यज�ता साव�ज�नक सेवाह� तथा 
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रोजगार�का अवसर �ा��मा समेत क�ठनाइ बेहोनु�परेको छ। य�तो अव�थामा उनीह�लाई आ�नो अ�धकार 

�ा��को ला�ग �या�यक उपचारको आव�यकता पछ�। �या�यक कारबाह�को �सल�सलामा उनीह�को 

स���मत तथा �भा�वत अव�थालाई उदा�ो पा�रयो भने समाजमा थप अपहे�लत तथा ब�ह�कृत हनुे भयले 

�या�यक कारबाह�को बाटो नै प�र�याग गन� स�छन।्  

 

समाजमा वय�क मा�नसले अपराध गरेज�तै बालबा�लका प�न कानून�वपर�तको काय�मा संल�न रहन 

स�दछन।् बा�याव�थामा कुनै बालबा�लका कानूनको �ववादमा पनु� भनेको एक �कारको �वशेष अव�था 

हो। बालबा�लका �वभावैले िज�ास ुहनुे भएकाले िज�ासावश �व�भ� काय�ह� गन� प�ुदन।् �य�तो काय� 

गदा� उनीह� अ�लाई हा�न प�ु याउने भ�दा प�न आ�नो िज�ासा मे�ने चाहना राखेका ह�ुछन।् उनीह�मा 

�व�मान अप�रप�वताका कारण आफूले गरेको काय�को �कृ�त र प�रणामको आ�लन गन� सकेका 

हुँदैनन।् क�तपय बालबा�लकाले अका�को अ�ाइ�सकाइमा वा लहलहैमा लागेर �य�तो काय� गन� पगेुका प�न 

ह�ुछन।् बा�लगसरह आफ� ले सोच�वचार गरेर काम गन� �मता �यनीह�मा हुँदैन। �यसैले, कुनै काय�को 

प�रणाम नै नबझुी अबोध अव�थामा ग�रएको काय�बापत बालबा�लकाको �यि�गत प�रचया�मक �ववरण 

साव�ज�नक ग�रयो भने यी बालबा�लका िज�दगीभर दागी हनुपुन�, सामािजक �पमा लाि�छत हनुपुन� र 

अ�ानमा हनु गएको सानो ग�तीले गदा� �नजको बाँक� जीवनभर क� वा स�ट उ�प� हनुस�ने ि�थ�त पैदा 

हनुस�छ। कानून उ�ल�न गरेबापत बालबा�लकाउपर कारबाह� गनु�को उ�े�य �नजलाई सजाय गर� 

सदाका ला�ग कल��त गराउन ु नभई �नजह�मा सधुारको स�भावना खोजी समाजमा पनु�था��पत गराउन ु

रहेको हुँदा बालबा�लकाको सव��म �हतका ला�ग �या�यक ���यामा संल�न हनुआउने बालबा�लकाको 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ज�र� देिख�छ।  

 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाह� 

�यि�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� भनी स�बि�धत अ�धकार�ले �नण�य गर� तो�क�दएका देहायका 

�कृ�तका म�ुाह�मा �यि�ह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� ह�ुछ: 

 

(क) पी�डतको �पमा म�हला संल�न भएका देहायका म�ुाह�– 

(१) जबज��ती करणीस�ब�धी म�ुा, 

(२) गभ�पतनस�ब�धी म�ुा, 

(३) म�हलामा�थ भएका जनुसकैु �कारका यौन द�ुय�वहारस�ब�धी म�ुाह�, 

(४) मानव बेच�बखनस�ब�धी म�ुा, 

(५) िजउ मा�न–ेबे�नेस�ब�धी म�ुा 

(६) हाडनाता करणीस�ब�धी म�ुा, 

(७) म�हला�व��को �हंसास�ब�धी म�ुा, 

(८) म�ुाको �कृ�त र �यसले पी�डतउपर पान�स�ने असरको आधारमा गोपनीयता कायम गनु�पन� 

देिखएका अ�य म�ुाह�।  
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(ख) बाल अदालत वा बाल इजलासबाट हे�रन ेबालबा�लका प� भएका फौजदार� म�ुाह�।  

(ग) एच.आई.भी. र ए�सबाट �भा�वत वा स���मत भएका �यि�ह�सँग स�बि�धत �य�तो �ववरण 

खलेुका म�ुाह�।  

 

गोपनीयता कायम रा�पुन� �ववरणह�  

मा�थ �करणमा उ�लेख भएबमोिजमका म�ुाह�मा कुनै �यि�को हकमा �यि�गत प�रचया�मक �ववरण 

गो�य रा�पुन� �नण�य भएको रहेछ भने �नजको प�रचया�मक �ववरण खु�नस�न ेदेहायका �ववरणह� गो�य 

रा�पुन�छ: 

(अ) मा�थ ख�ड (क) मा उि�लिखत म�ुाह�को हकमा पी�डत म�हलाको नाम, थर र वतन।  

(आ) मा�थ ख�ड (ख) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा प�को �पमा रहेका बालबा�लकाको नाम, थर र 

वतन।  

(इ)  मा�थ ख�ड (क) र (ख) मा उि�लिखत म�ुाह�का हकमा पी�डत म�हला र प� बालबा�लकाको 

बाबआुमाको नाम, थर र वतन।  

(इ) मा�थ ख�ड (क) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा पी�डत म�हला �ववा�हत र�ह�छन ् भने �नजको 

प�तको नाम, थर र वतन।  

(उ) मा�थ ख�ड (ख) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा कुनै बालबा�लका कुनै �यि�को संर�क�वमा 

रहेको ि�थ�त भए �नज संर�कको नाम, थर र वतन।  

(ऊ) मा�थ ख�ड (ग) मा उि�लिखत म�ुाको हकमा एच.आई.भी. र ए�सबाट स���मत वा �भा�वत 

भएको �यि�को �यसस�ब�धी प�हचान ख�ुनस�ने �ववरण।  

(ए) मा�थ उ�लेख भए अ�त�र� अ�य कुनै कुरा (ज�तो फोटो, कुनै �व�ालय वा स�सं�थासँगको 

आब�ता आ�द) बाट प�न �नजह�को वैयि�क प�हचान ख�ुनस�न े ि�थ�त देिखएमा वा 

एच.आई.भी. र ए�सबाट �भा�वत वा स���मत भएको प�हचान ख�ुनस�न े देिखएमा �य�तो 

प�हचान ख�ुनस�न ेअ�य स�पूण� स�ब� �ववरणह�।   

 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� े�नण�य गदा� �वचार गनु�पन� अव�था 

म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा प�ह�को प�रचया�मक �ववरण सामा�यतया गो�य रािखँदैन। 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� अव�था अपवादा�मक अव�था हो। म�हला, बालबा�लका तथा 

एच.आई.भी. र ए�सबाट स���मत एवं �भा�वतह� समाजमा �व�मान �व�भ� सामािजक, सां�कृ�तक एवं 

मनोवै�ा�नक कारणह�ले गदा� भेदभावबाट पी�डत हनुपुन� एवं कानून�ारा �द� हक, अवसर र 

स�ुवधाह�को उपभोग गन�मा समेत �यवधान महससु गनु�परेको ि�थ�त देिख�छ। प�रणाम�व�प आ�नो हक 

अ�धकारको �चलन गन� त परै जाओस,् आफू�व��को �हंसा र अ�याय उपर �या�यक उपचार खो�नमा 

समेत �हि�कचाउनपुन� अथवा �यायस�ब�धी हक उपभोग नगर� समप�ण गन� वा अ�याय सहेर ब�न बा�य 

हनुपुन� ि�थ�त रह�छ। बालबा�लकाका हकमा हेन� हो भने यह� कारणले जीवनकालको लामो समयस�म 

उनीह� समाजमा उपेि�त भएर रहनपुन� ि�थ�त ब� स�दछ। एच.आई.भी. र ए�सबाट स���मत एवं 
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�भा�वतह� सो कुरा �काशमा आएको कारणले मा� �व�भ� �कारका अ�धकार र स�ुवधाबाट वि�त 

हनुपुन� तथा यी स�ुवधा र अ�धकारमा �तनीह�को पहुँच घ�दै जाने हनु स�दछ। तसथ�, यी वग�का 

�यि�ह�को प�रचया�मक �ववरणह� खास अव�थामा गो�य रा� े अ�यास छ। ती अव�थाह� 

देहायबमोिजम हनु स�छन:्  

 

(क) म�ुाका प�को च�र�मा दाग ला�नस�ने �क�समको अव�थाः म�ुामा उि�लिखत क�तपय �वषयव�त ु

�काशमा आउँदा म�ुामा संल�न प�ह�को च�र�का �वषयमा समाजले नकारा�मक ��� बनाई उनीह�को 

च�र�मा नै दाग ला�नस�ने अव�था हनु स�दछ। ज�तो, बालबा�लका कानूनसँग �ववादमा परेमा �यस 

कुरालाई �काशमा �याइयो भने उनले बा�यकालमा अवोध अव�थामा गरेको काय�बाट �नजको च�र�मा 

िज�दगीभर दाग ला�न स�दछ। यसैगर�, जबज��ती करणीमा परेका पी�डत म�हला तथा मानव बेच�बखनमा 

परेर यौनकाय�मा लगाइएका म�हलाह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण �काशमा �याउँदा �नजह�को 

च�र�मा नै दाग ला�नस�ने अव�था आउँछ। �यसैले, कुनै प� खासगर�, म�हला र बालबा�लका पी�डत 

वा प� भएका म�ुाह�मा यो अव�था �सज�ना हनुे देिखएमा �नजह�को �यि�गत प�रचया�मक �ववरण 

गो�य रा� ेआदेश �दनपुछ�।  

 

(ख) म�ुाका प�को सहपाठ� सहकम�ह�सँगको स�ब�धमा ��तकूल असर पन� अव�थाः कुन ै �यि�को 

स�ब�धमा �नजबाट भएको घटनाको �ववरण वा �नजमा�थ लागेको कुनै रोगको स��मणको अव�था 

�काशमा �याइयो भने प�ह�को आ�नो सहकम�ह�सँगको स�ब�धमा नकारा�मक असर पर� यसबाट 

उनीह�को िश�ा आज�न गन�लगायतका �व�भ� अ�धकारह�को उपभोग गन� अवसरबाट वि�त हनुपुन� 

अव�था �सज�ना हनु स�दछ। ज�तैः बालबा�लकाको कानून�वपर�तको काय� तथा एच.आई.भी. र ए�स 

स���मत एवं �भा�वत भएको अव�था �काशमा आउँदा आ�ना सहपाठ�ह�बाटै �छः�छः र दरुदरुको 

अव�था भो�नपुन�, �व�ालयमा अ�ययन ग�ररहेको ि�थ�त हो भने यह� कारणबाट अ�ययन छो�नपुन�, एका�ी 

जीवन �बताउन बा�य हनुपुन� ि�थ�त आउन स�दछ। सहपाठ�ह� सँगै–साथमा ब�न र स�तमा रहन 

नमा�े, काय��थलमा सहकम�ह�ले सँगै काय� गन� नमा�े अव�था प�न हनुजा�छ। तसथ�, म�ुाका प�ह�को 

संवेदनशीलतालाई �यानमा राखी यस �कारका �ववरणह� गो�य रा� ेआदेश गनपुछ�।  

 

(ग) प�को मनोभावनामा ह�नतावोध �सज�ना हनुे अव�थाः कुन ैप�न �क�समको �हंसाज�य काय�बाट �भा�वत 

भएका �यि�ह� शार��रक �पमा पी�डत हनुपुन� र क�तपय अव�थामा जखमी नै हनुपुन� ि�थ�त ह�ुछ नै। 

यसको साथै यी कुराह� बा�हर जानकार�मा आउँदा �नजह�मा मान�सक �पमा ह�नताबोध �सज�ना भई 

समाजमा आफूलाई स�मा�नत �पमा उपि�थत गराउन असमथ� हनुे ि�थ�त पैदा ह�ुछ। यह� कारणले 

�या�यक उपचारको ���यामा सहभागी हनुबाटै �हि�कचाउने अव�था प�न �सज�ना ह�ुछ। यो ि�थ�त 

म�हला, बालबा�लका तथा एच.आई.भी. र ए�सबाट स���मत एवं �भा�वत सबैका हकमा लागू हनु 

स�दछ। ज�तो घटनाका पी�डतह�ले आ�मह�या गन�, घरगाउँ छोडेर स�पक� �वह�न अव�थामा रहने, ए�लै 
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ब�न मन पराउन े ि�थ�त य�तै अव�थाका प�रणामह� हनु।् म�ुाको कारबाह�मा संल�न हनु े

पदा�धकार�ह�ले म�ुाका पी�डत र प�ह�को यो ि�थ�त��त संवेदनशील हनुपुन� ह�ुछ।  

 

(घ) प�को पा�रवा�रक स�ब�धमा खलल पन� अव�थाः क�तपय म�ुाह�मा सोसँग स�बि�धत सूचना र 

जानकार�ह� आ�नो प�रवार�भ� मा� सी�मत रहोस ्भ� ेचाहना म�ुाका प�, पी�डत र उनका प�रवारका 

सद�यह�मा रहेको ह�ुछ। वा�तवमा य�ता सूचना बा�हर �काशमा नआउँदा समाजलाई खासै असर 

पद�न। तर, �य�तो सूचनाह� बा�हर �काशमा आउँदा भने पा�रवा�रक स�ब�ध नै �ब�न,े बालबा�लका 

अलप� पन� र प�रवारको इ�जत एवं ��त�ामा ��तकूल �भाव पन� ि�थ�त पैदा ह�ुछ। घरेल ु �हंसाका 

म�ुाह�, नातास�ब�ध कायम ग�रपाऊँ भ� े म�ुाह� यस ���ले अ�य�त संवेदनशील कोट�मा पछ�न।् 

यसैगर�, जबज��ती करणीबाट पी�डत भएक� म�हलाको सोस�ब�धी जानकार� प�रवारभ�दा बा�हर नजाँदा 

एउटा ि�थ�त हनुस�छ भने �यह� जानकार� साव�ज�नक हुँदा स�पूण� प�रवारमा असाम��यता र अ��ारो 

ि�थ�त पैदा हनुस�दछ। प�रवारले �वीकान� चाहेर प�न सामािजक �पमा लाि�छत हनुे एवं ब�ह�करणमा 

प�रने डरले स�ब�धमा खलल प�ुने स�भावना �बल रह�छ। यी सबै ि�थ�त��त संवेदनशीलता अपनाएर 

कारबाह� गदा� �यायको उ�े�य प�न परािजत नहनुे र पा�रवा�रक सौहा��ता प�न कायम र�हरहन ेअव�था 

बनाउन स�क�छ।  

 

(ङ) प�लाई सामािजक पूवा��ह/ नकारा�मक धारणाबाट संर�ण गनु�पन� अव�थाः कुनै घटना वा 

अव�थाबाट पी�डत �यि�ह�लाई समाजमा पनुः प�हलेको ि�थ�तमा रहन समाजबाट अ�य अव�थाका 

�यि�ह�को तलुनामा बढ� सहानभु�ूत, सहयोग र �मे आव�यक पन� ह�ुछ। तर, समाजमा �च�लत पूरातन 

मू�यमा�यता एवं सं�कारज�य �वृि�का कारण क�तपय घटना वा अव�थाबाट पी�डत �यि���त समाजले 

नकारा�मक धारणा बनाउन े र पी�डत �यि�ह�लाई समाजमा रहन सहज वातावरण बनाउनेभ�दा 

ब�ह�करणको अनभु�ूत गराउन े ि�थ�त �सज�ना गन� ग�रएको पाइ�छ। वा�तवमा जानेर वा नजानेर कोह� 

प�न �यि� �व�भ� घटनामा संल�न हनु पगेुको ह�ुछ। बा�यतामा फँ�न पगेुको वा पी�डत हनुपुरेको ि�थ�त 

हनु स�दछ। यो ि�थ�त��त सहानभु�ूत �कट गनु�पन� ठाउँमा उनीह���त नकारा�मक धारणा बनाएर 

अवाि�छत त�वको �पमा �लइने ि�थ�त �सज�ना हनु �दन ुउिचत हुँदैन। ज�तो, बालसलुभ �वभावका कारण 

बा�यकालमा अ�ानमा सानो�तनो चोर�को काय�मा संल�न भएको अव�थामा समाजले सँधै �नजलाई चोरको 

�पमा इ��त गन� स�भावना ह�ुछ। बा�यतावश बेच�बखनमा परेक� म�हलालाई सँधै वे�याको �पमा हे�रने 

स�भावना ह�ुछ, अ�न एच.आई.भी. र ए�सबाट स���मतलाइ� प�न समाजले नकारा�मक ���कोणले 

हेद�छ। कुनै �यि�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन�/ नपन� �नण�य गदा� यी अव�थाह���त 

संवेदनशीलता अपनाउनपुन� ह�ुछ।  

 

(च) प� एवं पी�डतह�को सरु�ामा खतरा उ�प� हनुस�न ेअव�थाः फौजदार� म�ुाह�मा अपराधीह�ले 

अपराध ग�रसकेप�छ �या�यक कारबाह�बाट हनुस�न े सजायबाट ब�नका ला�ग म�ुामा पी�डत भएका 

�यि�ह�लाई सो घटनाका स�ब�धमा �या�यक �नकायसम� उजरु गन� तथा घटनाको प�ु�ाइँको ला�ग 
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अदालतमा बयान बकप� गन� स�ब�धमा �व�भ� �कारको डर, धाक, ध�क� �दन स�छन।् �वशेषगर� मानव 

बेच�बखनज�ता स��ठत �पमा ग�रने अपराधमा य�तो स�भावना �बल रहेको ह�ुछ। य�तो अव�थाका 

पी�डतको �यि�गत प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयताको ��याभ�ूत नगन� हो भने उनीह�ले आफूलाई 

असरुि�त महससु गर� �या�यक उपचारको बाटो नै प�र�याग गन� र प�रणाम�व�प आपरा�धक काय�ले 

�ो�साहन पाइरहन ेि�थ�त कायम हनु स�दछ।  

 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा� ेकाय��व�ध 

�यि�गत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुामा म�ुाको कारबाह�को �ार�भदेिख म�ुाको फैसला 

हुँदास�मको कारबाह�मा र अझ फैसला काया��वयनस�म य�ता �ववरणह� नै गो�य रा�पुन� ह�ुछ। म�ुाको 

कारबाह�का ��येक चरणमा �ववरणह� गो�य रा�दा अपनाउनपुन� काय��व�ध देहायअनसुार रहेका छन:्  

(क) अनसु�धान तह�ककातको अव�थामाः खासगर� सरकारवाद� फौजदार� म�ुामा अनसु�धान तह�ककातको 

अव�था भ�ाले जाहेर� दता�देिख अनसु�धान काय� पूरागर� स�बि�धत �हर� काया�लयले सरकार� व�कलको 

काया�लयसम� राय ��तवेदन पठाउँदाको अव�थास�मलाई बिुझ�छ। अनसु�धान तह�ककातको अव�थामा 

तयार हनुे �व�भ� कागजातह�मा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�दा �न�नानसुारको काय��व�ध अवल�बन 

गनु�पन� ह�ुछ: 

 कुनै जाहेर� दरखा�त दता�का ला�ग �ा� भएप�छ कुनै पी�डत वा प�को वैयि�क �ववरण गो�य 

रा�पुन� वा नपन� �नण�यका ला�ग काया�लय �मखुसम� पेस गनु�पन� र काया�लय �मखुले �नण�य गरे 

अनसुार गो�य रा� ेवा नरा� ेगनु�पछ�।  

 वैयि�क �ववरण गो�य रा� े �नण�य भएमा स�बि�धत �यि�को प�रचया�मक �ववरणको स�ा स�ेत 

नाम �दनपुछ�।  

 स�ेत नाम �दँदा (सहजीकरण �द�दश�न, २०७१) को अनसूुची–१ मा उ�लेख ग�रएको त�रकाबमोिजम 

�दनपुछ�।  

 स�ेत नाम �दएप�छ जसका ला�ग स�ेत नाम �दइएको हो, �नजको (सहजीकरण �द�दश�न, २०७१) 

को अनसूुची– २ बमोिजमको छु�ै कागज गराउनपुछ�।  

 जाहेर�लाई प�रव�त�त नामस�हतको स�ेत नाम �दई स�ल िशलब�द� गर� रा�पुद�छ र �यसको 

फोटोकपी �योगमा �याउनपुछ�।  

 गो�य रािखएको प�रचया�मक �ववरणह� (सहजीकरण �द�दश�न, २०७१) को अनसूुची–३ बमोिजमको 

अ�भलेख �कताबमा जनाइ� रा�पुन�ह�ुछ।  

 प�रचया�मक �ववरणको गोपनीयता कायम रा�पुन� �यि�लाई स�ेत नाम �दएप�छ (सहजीकरण 

�द�दश�न, २०७१) को अनसूुची–४ बमोिजमको ढाँचामा प�रचयप� �दनपुछ�।  

 जाहेर� दता� भएप�छका अनसु�धान र तह�ककातका �सल�सलामा ग�रने प�ाचारलगायत अ�य सबै 

काय�ह� र �लखतह� (बयान, मचु�ुका आ�द) तयार गदा� प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन�, 

�यि�को नाम उ�लेख गनु�पन� अव�थामा यथास�भव स�ेत नाम नै �योग गनु�पन� ह�ुछ। तर, 

वा�त�वक नाम उ�लेख नगर� बेहोरा नबिुझन ेवा �यि�को प�हचान नहनु ेअव�था भएमा वा�त�वक 
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नाम उ�लेख गन� स�क�छ। यसर� वा�त�वक नाम उ�लेख गनु�पदा�को अव�थामा प�न अनाव�यक 

�पमा वा�त�वक प�रचय नखु�ने �यव�था गनु� काम तामेल गन� स�बि�धत कम�चार�, प� काया��वयन 

गन� स�बि�धत पदा�धकार� वा अ�य �यि�ह�को कत��य ह�ुछ। स�बि�धत काया�लयमा जवाफ �ा� 

भएप�छ वा तो�कएको काम स�प� भएप�छ आफूकहाँ रहने �म�सलमा भने मा�थ उि�लिखत 

���याबमोिजम नै स�ेत नाम राखी स�ल कागज िशलब�द� गर� राखी स�ेत नामस�हतको स�बि�धत 

कागजको ��त�ल�प �योगमा �याउनपुछ�।  

 प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� कुरा स�ारकम�लगायत स�बि�धत सबै पदा�धकार� र 

�यि�ह�लाई लागू हनुे कुरा हो। �यसैले प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�का बारेमा 

समाचार स��षेण गनु�पदा� वा �नजको त�वीर �काशन गनु�पदा� प�न वा�त�वक नाम वा ति�वर 

छा�नहुुँदैन।  

 अपराध अनसु�धानको काय� स�प� भई सरकार� व�कल काया�लयमा राय ��तवेदन पठाउँदा प�न 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�का हकमा स�ेत नामबाटै उ�लेख गनु�पन� ह�ुछ।  

 

(ख) अ�भयोजन गदा�को अव�थामाः अपराध अनसु�धान र तह�ककातको काय� स�प� भएप�छ कुनै 

अ�भय�ुका हकमा म�ुा चलाउन ेवा नचलाउने तथा चलाउनपुन� भए कुन कुन अ�भय�ुउपर कुन कुन 

अ�भयोगमा म�ुा चलाउनपुन� हो भ� े स�ब�धमा �नण�य गर� अदालतमा अ�भयोगप� दायर गन� काय� 

सरकार� व�कलको ह�ुछ। यसका ला�ग अनसु�धान र तह�ककातको काय� स�प� भएप�छ स�बि�धत �हर� 

काया�लयले आ�नो राय ��तवेदनस�हत �म�सल सरकार� व�कलको काया�लयमा पठाउनपुन� ह�ुछ। �हर� 

काया�लयबाट राय ��तवेदन �ा� भएबमोिजम अ�भयोगप� दायर गनु�पदा� प�न कुनै म�ुामा पी�डत वा प�कै 

प�न प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� ह�ुछ। अ�भयोजनप� दायर गदा�को अव�थामा प�रचया�मक 

�ववरण गो�य रा� देहायको काय��व�ध अवल�बन गनु�पन� ह�ुछ: 

 कुनै �यि�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� भई गो�य रा�दा सरकार� व�कल काया�लयले प�न 

(सहजीकरण �द�दश�न, २०७१) को अनसूुची–३ बमोिजमको अ�भलेख �कताब रा�पुन� ह�ुछ।  

 कुनै �यि�लाई प�रव�त�त स�ेत नाम �दँदा सामा�यतयाः अनसु�धान तह�ककातको �ममा �दइएको 

स�ेत नामलाई नै �योग गनु�पन� ह�ुछ।  

 अनसु�धान तह�ककात गदा� गो�य नरािखएको कुनै �यि�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� 

देिखएमा सरकार� व�कलको काया�लयबाटै नयाँ स�ेत नाम �दन स�क�छ। य�तो अव�थामा स�ेत नाम 

�दने त�रका (सहजीकरण �द�दश�न, २०७१) को अनसूुची–१ मा उ�लेख भएबमोिजम नै ह�ुछ।  

 म�ुा च�ने वा नच�ने �नण�य गदा� वा अदालतमा अ�भयोगप� दायर गदा� प�रचया�मक �ववरण गो�य 

रा�पुन� �यि�का हकमा स�ेत नाम उ�लेख गर� अ�भयोगप� दायर गनु�पछ�।  

 सरकार� व�कलको काया�लयले कुनै प�ाचार गदा�, सा�ी पर��णका ला�ग िझकाउँदा, पनुरावेदन वा 

अ�य य�तै �नवेदनह� दायर गदा� प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�का हकमा वा�त�वक 

नाम उ�लेख नगर� स�ेत नाम उ�लेख गनु�पछ�।  
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(ग) अदालतमा म�ुा च�दाको अव�थामाः सरकारवाद� फौजदार� म�ुामा अ�भयोगप� दायर भए प�छ र 

अ�य �यि�वाद� देवानी वा फौजदार� म�ुामा �फरादप� वा उजरु� दायर भए प�छ अदालतमा म�ुाको 

कारबाह� �ार�भ ह�ुछ। अदालतमा म�ुाको कारबाह� च�दाको अव�थामा प�न मा�थ उि�लिखत खास 

�कारका म�ुाह�मा अव�थाअनसुार पी�डत वा प�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� ह�ुछ। यसर� 

प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�दा देहायको काय��व�ध अवल�बन गनु�पन� ह�ुछ: 

 कुनै �यि�का हकमा �नजको प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� देिख�छ र अ�भयोगप� दायर हुँदाकै 

अव�थामा खास स�ेत नाम �दइएको छ भने अदालतमा प�न सामा�यतयाः सोह� स�ेत नामलाई �योग 

गनु�पन� ह�ुछ।  

 अदालतमा दायर हनु आएको म�ुामा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� कुनै �यि�का ला�ग प�हले 

कुनै स�ेत नाम �दइएको रहेनछ भने अदालत �वयंले स�ेत नाम �दनपुन� ह�ुछ। �सधै अदालतमा 

दायर हनु आएको म�ुामा प�न प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� कुनै �यि�का हकमा अदालतबाट 

स�ेत नाम �दनपुन� ह�ुछ।  

 अदालतबाट स�ेत नाम �दने �सल�सलामा प�न स�ेत नाम �दने त�रका (सहजीकरण �द�दश�न, 

२०७१) को अनसूुची–१ र ३ मा उ�लेख भएबमोिजम ह�ुछ।  

 अदालतमा �योग हनुे स�ेत नामका हकमा (सहजीकरण �द�दश�न, २०७१) को अनसूुची–३ 

बमोिजमको छु�ै अ�भलेख �कताब तयार गर� रा�पुछ�।  

 म�ुाको कारबाह�को �ममा अदालतमा बयान बकप� गराउँदा, कुनै कागज गराउँदा, प�ाचार गदा� 

गराउँदा, दायर� �कताब वा लगत �कताब खडा गदा�, गराउँदा, आदेश वा फैसला गदा� वा पेशी सूची 

�काशन गदा�समेत प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� �यि�को वा�त�वक नाम उ�लेख नगर� स�ेत 

नाम उ�लेख गनु�पछ�।  

 �याद जार� गन�लगायतका कुनै कारबाह�मा स�बि�धत �यि�को स�ेत नाम उ�लेख गदा� प�हचान हनु 

नस�ने वा अ�य �यावहा�रक कारणले वा�त�वक नाम नै उ�लेख गनु�पन� अ�नवाय� अव�था आइपरेमा 

वा�त�वक नाम नै उ�लेख गन� ह�ुछ। तर, यसर� वा�त�वक नाम उ�लेख गनु�पदा� प�न �य�तो नाम 

अनाव�यक �पमा खलुा नगन� स�बि�धत �यि� वा पदा�धकार�लाई अनरुोध गनु�पछ�।  

 

(घ) फैसला काया��वयनको अव�थामाः कुनै �यि�को प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� म�ुाको 

कारबाह�को �सल�सलामा फैसला हुँदाको चरणस�ममा मा� गो�य राखेर हुँदैन, उ� म�ुाको कारबाह� 

अि�तम नभएस�म गो�य रािखरहनपुन� ह�ुछ। फैसलाको काया��वयन भएप�छ मा� म�ुाको कारबाह� 

अि�तम ह�ुछ। स�मा�नत सव��च अदालतबाट भ�नएको छ– “अनसु�धानदेिख �या�यक �नण�य र 

तदोपरा�तको फैसला �काशन वा काया��वयन �तरस�ममा प�न �यायमा पहुँचको यावत सम�याह� 

स�बोधन ग�रएन भने बीचमा �ार�भ भई बीचमै समा� हनुे ब�द इजलासको मा� स�ालनले मा� पी�डत 

प�को आ�म�व�ास बढाउन स�दैन। �व�मान ब�द इजलासलाई अथ�पूण� बनाउन र सोभ�दा उ�च�तरको 

�या�यक ��याभ�ूतका ला�ग पी�डत तथा संवेदनशील प�लाई स�ुनि�त गन� अपराध अनसु�धानकै चरणदेिख 

�नजह�को प�रचया�मक �ववरण र अ�य सूचनाह� गोपनीय रा� थप �ावधान ज�र� देिख�छ” (सपना 
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�धान म�ल �व. �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय, संवत ्२०६३ सालको �रट नं ३५६१ आदेश 

�म�त २०६४/९/१०)।  

 

फैसला काया��वयनको चरणमा प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�दा देहायअनसुारको काय��व�ध अवल�बन 

गनु�पन� ह�ुछ: 

 प�रचया�मक �ववरण गो�य रा�पुन� कुनै �यि�को नाममा द�ड, ज�रवाना, �बगो, ��तपू�त� आ�द भराउन े

स�ब�धमा लगत रा�पुदा� �य�तो �यि�को वा�त�वक नाम उ�लेख नगर� स�ेत नाम उ�लेख 

गनु�पछ�।  

 लगत �भडाउन े �योजनका ला�ग तह�सल शाखामा (सहजीकरण �द�दश�न, २०७१) को अनसूुची–३ 

बमोिजमको ढाँचामा छु�ै अ�भलेख �कताब रा�पुछ�।  

 अदालतको फैसलाले लागेको द�ड ज�रवाना आ�दको लगत अ�य अदालतमा रा�पुन� भई लगत रा� 

स�बि�धत अदालतमा लेखी पठाउँदा स�बि�धत �यि�को वा�त�वक प�रचया�मक �ववरण र स�ेत 

नामसमेत लेखी पठाउनपुछ�। लगत �ा� गन� अदालतले प�न स�ेत नामबाट अ�भलेख राखी वा�त�वक 

प�रचया�मक �ववरणलाई िशलब�द� गर� सरुि�त तवरबाट रा�पुछ�। कुनै अव�था पर� स�ेत नाम 

�भडाउनपुन� भएमा िशलब�द� खोल� वा�त�वक प�रचया�मक �ववरणसँग �भडाउनपुछ�।  

 लगतबमोिजमको द�ड ज�रवाना, �बगो वा ��तपू�त� भराउन असूल उपर गन� डोर खटाउनपुदा� डोरमा 

खट�जाने कम�चार�लाई स�बि�धत �यि�को वा�त�वक प�रचया�मक �ववरणका साथै स�ेत नामसमेत 

उपल�ध गराउनपुछ�। डोरमा खट�जान ेकम�चार�ले प�न वा�त�वक प�रचया�मक �ववरण अनाव�यक 

�यि�लाई उपल�ध नगराई गोप�नयता कायम रा�पुछ�।  

 फैसला काया��वयनस�ब�धी अ�य कारबाह� ज�तो कुनै रकम दािखला गन� �याउन सूचना पठाउँदा, 

जायजात तायदात, मू�या�न आ�द गन� प�ाचार गदा� वा डोर खटाइ पठाउँदा वा अ�य काया�लयलाई 

प�ाचार गदा� वा कुनै आदेश आ�द गदा� यथास�भव स�ेत नाम नै �योग गनु�पछ�। स�ेत नामबाट 

मा� प�हचान नखलु� फैसला काया��वयन गन� नस�कन ेअव�था भएमा मा� वा�त�वक नाम उ�लेख 

गन� गनु�पछ� र यसर� वा�त�वक नाम उ�लेख गनु�पदा� प�न यथाश� अ�याव�यक अव�था नपर� वा 

आव�यक बाहेकका अ�य �यि�ले थाहा नपाउन े �क�समबाट मा� �योग गन� हनु े �यव�था 

�मलाउनपुछ�।  

 

ब�द इजलास र यसको स�ालन 

ब�द इजलासको अवधारणा र अ�यास 

�या�यक काम कारबाह� खलुा इजलासबाट ग�रनपुद�छ भ�े �यायको मूल मा�यता हो। तर, म�ुाको 

कारबाह�का �सल�सलामा आएका क�तपय �वषयह�को साव�ज�नक�करणबाट म�ुाका प�ह� एवं अपराधका 

पी�डतउपर पन� सामािजक र मान�सक �भाव, साव�ज�नक नै�तकता, रा��य सरु�ा, पी�डतको हकको संर�ण 

आ�द �व�वध प�लाई �वचार गर� खलुा इजलासबाट सनुवुाइ हनुे कुरालाई आव�यक हदस�म �नय�मत र 
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�यवि�थत गन� स�कन ेअवधारणा �था�पत भइसकेको छ।86 यह� अवधारणाअनसुार नेपाल� कानूनले प�न 

ब�द इजलासको अवधारणालाई आ�मसात गरेको पाइ�छ। तथा�प, एउटा म�ुामा स�मा�नत सव��च 

अदालतले भने ज�तो नेपालमा ब�द इजलासको भौ�तक वातावरण र �यव�थापन प� �व�मतृ�ायः छ। 

ब�द इजलासको स�ालन स�ब�धमा �यायाधीश, कम�चार�ह� र कानून �यवसायीह�मा समेत आव�यक 

संवेदनशीलता, सचेतना र सीपह� स�ुनि�त गन� �ारि�भक काय�ह� प�न भएको देिख�।  

 

शाि�दक �पमा ब�द इजलास �या�टन श�द 'In-camera' बाट आएको मा�न�छ। �या�टन अथ�मा 'In-

camera' भ�ाले 'in private' भ� ेबिुझ�छ। म�ुाको सनुवुाइको स�दभ�मा ब�द इजलास भ�ाले खलुा सनुवुाइ 

�वपर�तको धारणा भ� ेबिुझ�छ, जसअनसुार खास �कृ�तका म�ुाह�को सनुवुाइ खलुा इजलासमा नगरेर 

ब�द इजलासमा ग�र�छ। West's Encyclopedia of American Law मा in-camera hearing भ�ाले यसर� 

प�रभाषा ग�रएको पाइ�छ:  

 
 "It refers to a secret and private discussion and trials held with the judge in his (or her)private chamber 
or in the courtroom without any public." 

 
Regional Victim/Witness Protection Protocol to Combat Trafficking, Commercial Exploitation and 

Sexual Abuse of Women and Children in South Asia-SARIQ, New Delhi, 2006 मा ब�द इजलासको 

प�रभाषा यसर� ग�रएको पाइ�छः 

 
"In-camera proceedings are those in which no person, other than the victim/witness, presiding officer, 
the defense counsel, the prosecutor, investigating officer and the next friend of the victim/witness and 
the accused or any other person authorized by the court, are present in the court or in any other location 
where the proceedings are held." 
 

ब�द इजलासको अवधारणा�भ� सामा�यतया देहायका कुराह� समे�टन ेदेिख�छन:् 

 ब�द इजलास म�ुाका स�दभ�मा अदालतबाट ग�रने गो�य सनुवुाइ हो, 

 य�तो सनुवुाइ अदालतको इजलासमै वा �यायाधीशको �नजी �या�बरमा गन� स�क�छ, 

 य�तो इजलासमा म�ुाका ��य� सरोकारवालाह�बाहेक स�ारकम� एवं अ�य सव�साधारण 

�यि�ह�को �वेश �नयि��त ह�ुछ, 

 ब�द इजलासमा �वेश गन� पाउन े�यि�ह�का बारेमा कुनै �नयम कानूनमा तो�कएको अव�था छ भने 

सोह�बमोिजमका �यि�ह� मा� �वेश गन� पाउन ेअव�था ह�ुछ, 

 ब�द इजलास आव�यकताअनसुार म�ुाको स�पूण� वा आंिशक सनुवुाइमा मा� प�न स� चालन गन� 

स�क�छ, 

 ब�द इजलासको स� चालन सामा�यतयाः अनौपचा�रक �व�पमा गन� स�क�छ।  

 

 
86 सपना �धान म�ल �व. �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, स�वत २०६३ सालको �रट नं ३५६१ फैसला �म�त 

२०६४।९।१० 
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ब�द इजलासबाट म�ुाको सनुवुाइ �कन ? 

खलुा सनुवुाइको बदला ब�द इजलासबाट म�ुा सनुवुाइ गनु�पना�को औिच�य देहायअनसुार उ�लेख गन� 

स�क�छः 

 खास अव�थाका म�ुाका प� एवं सरोकारवालाह�लाई अदालतमा सहज वातावरण �सज�ना गनु� 

जसबाट उनीह�लाई लागेको स�य कुरा अ�भ�य� गन�स�ने ि�थ�त बनोस‚् 

 कानून�ारा �ा� �वशेषा�धकारअ�तग�त आदान�दान भएका स�ारसंवाद (Priviledged Communications) 

को संर�ण गनु�‚ 

 वैयि�क गोपनीयताका �नजी �वषयह�को संर�ण गनु�‚ 

 प� र सा�ीको सरु�ा जोिखमह�लाई कम त�ुयाउन‚ु 

 म�ुाको �वषयमा हनुे अनाव�यक साव�ज�नक�करणबाट �यहोनु�पन� सामािजक ला�छना र अपहेलनाबाट 

पी�डतको संर�ण गनु�‚ 

 अपराधका पी�डत एवं सा�ीह�को आ�मस�मानको र�ा गनु�‚ 

 अपराधका पी�डत एवं सा�ीह�को आ�म�व�ास बढाई �या�यक ���यामा उनीह�को सहभा�गता 

स�ुनि�त गनु�‚ 

 बालबा�लकाका हकमा जीवनभर कल��त र दागी हनुपुन� अव�थाबाट उनीह�को संर�ण गनु�, आ�द।  

 

ब�द इजलासका स�ब�धमा अ�तरा���य द�ताबेजह�मा भएका �यव�थाह� 

ब�द इजलासबाट म�ुा सनुवुाइ गन� �वषय अपवादा�मक �नयम हो भ� े मा�दामा�दै प�न केह� �वशेष 

�कृ�तका म�ुाह�का हकमा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गनु�पन� �वषयलाई बा�या�मक �नयमको �पमा 

अवल�बन गन� अ�यास �था�पत भइसकेको कुरा मा�थ उ�लेख ग�रस�कएको छ। बालबा�लका, म�हला 

तथा एच.आइ�.भी. र ए�सबाट स���मत एवं �भा�वतह�सँग स�बि�धत �वशेष �कृ�तका म�ुाह�को 

सनुवुाइ ब�द इजलासमा गनु�पन� स�ब�धमा मानवअ�धकारस�ब�धी �व�भ� अ�तरा���य द�ताबेजह�मा 

�यव�था भएको पाइ�छ। ती द�ताबेजह�मा भएका म�ुय म�ुय �यव�था देहायअनसुार छनः् 

 
 Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art. 12 

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 
correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation ... 

 
 Convention on the Rights of the Child, 1989, Art. 16 
 No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, 

family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation. 
 The child has the right to the protection or the law against such interference or attacks. 

 
 Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 

Pornography, 2000, Art. 8 
States parties shall adopt appropriate measures to protect the rights and interests of child victims 
of the practices prohibited under the present protocol at all stages of the criminal justice process, 
in particular by protecting, as appropriate, the privacy and identity of child victims and taking 
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measures in accordance with national law to avoid the inappropriate dissemination of information 
that could lead to the identification of child victims. 

 
 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Art. 14 

... The press and the public may be excluded from all or part of trial for reasons of morals, public 
order or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the 
parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special 
circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgment 
rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of 
juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the 
guardianship of children. 

 
 Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 57 para. 3(c)  

In addition to its other functions under this Statute, the Pre-Trial Chamber may, where necessary, 
provide for the protection and privacy of victims and witnesses ... 

 
 Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 68 para. 1  

The court shall take appropriate measures to protect the safety, physical and psychological well-
being, dignity and privacy of victims and witnesses. 

 
 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized 
Crime, 2000, Art. 16 
... each state party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, 
including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential. 

 
 Rules of procedures and Evidence of the International Criminal Court, 2000, Rule 87 para 

3  
A Chamber may... hold a hearing, which shall be conducted in camera, to determine whether to 
order measures to prevent the release to the public or press and infromation agencies, of the 
identity or the lacation of a victim, a witness or other person at risk on account of testimony 
given by a witness by ordering, inter alia: 

(a)  that the name of the victim, witness or other person at risk on account of testimony 
given by a witness or any information which could lead to his or her identification, be 
expunged from the public records of the Chamber; 

(d) that a pseudonym be used for a victim, a witness or other person at risk on account of 
testimony given by a witness 

 
 European Convention on Human Rights, 1950, Art 

... public may be excluded from all or part of the trial in the interest of morals, public order or 
national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the 
private life of the parties so require, or the extent strictly necessary in the opinion of the court in 
special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice. 

 
 United Natins Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Liberty, 1990, Art. 19 

All reports, including legal records, medical records and records of disciplinary proceeding, and 
all other documents relating to the form, content and other details of treatment, should be placed 
in a confidential individual file, which should be kept up to date, accessible only to authorized 
persons. 
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 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ( 

Beijing Rules), 1985, Art. 8 
The juvenile's right to privacy shall be respected at all stages in order to avoid harm being caused 
to her or him by undue publicity or by the process of labelling. 

 
 Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, Art. 6 

(d) Taking measures to minimize inconvenience to victims, protect their privacy, when necessary, 
and ensure their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from 
intimidation and retaliation. 

 
 Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, 1997, Art. 49 

In accordance wit the different law traditions, practices and legal framework, direct contact 
should be avoided between the child victim and offender during the process of investigation and 
prosecution as wel as during trial hearings as much as possible. The identification of the child 
victim in the media should be prohibited, where necessary to protect the privacy of the child. 

 
 United States Code Collection, Title 18, Chapter 223, section 3509, Child Victims' and 

Witnesses' rights, subsection (d), Privacy Protection, clause (2) 
All papers to be filed in court that disclose the name of or any other information concerning a 
child shall be filed under seal without necessity of obtaining a court order. The person who 
makes the filing shall submit to the clerk of the court- 

(A) the complete paper to be kept under seal, and  

(B) the paper with the portions of it that disclose the name of or other information concerning a 
child redacted, to be placed in the public record … 
 

 Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, chapter 
x, art 26 
Child victims and witnesses should have their privacy protected as a matter of primary 
importance  

 
 Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, chapter 

x, art 27 
Information relating to a child's involvement in the justice process should be protected. This can 
be achieved through maintaining confidentiality and restricting disclosure of information that 
may lead to identification of a child who is a victim or witness in the justice process.  

 
 Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, chapter 

x, art 28 
Measures shold be taken to protect children from undue exposure to the public by, for example, 
excluding the public and the media from the courtroom during the child's testimony, where 
permitted by national law.  

 

ब�द इजलास स�ब�धमा नेपाल कानूनमा भएका �यव�थाह� 

मा�थ उ�लेख ग�रए ज�तै ब�द इजलास स� चालनका स�ब�धमा अ�हले नेपालमा प�न केह� कानूनी 

�यव�थाह� भएरहेको पाइ�छ। प�हलोपटक नेपालको सं�वधानको धारा ३९(८) ले ��येक 

बालबा�लकालाई बाल अनकूुल �यायको हक हनुेछ भ� े�यव�था गर� बालबा�लकाका हकमा उनीह�को 
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उमेर र अव�थाअन�ुप ब�द इजलासको �यव�था गन� स�कने संवैधा�नक हक बनेको पाइ�छ। हाल 

�च�लत अ�य नेपाल कानूनह�मा ब�द इजलासबाट हे�रनपुन� म�ुाह�का स�ब�धमा भएका �यव�थाह�लाई 

देहायअनसुार उ�लेख गन� स�क�छः 

 

(क) बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ 

 कसरुज� य काय�को आरोप लागेको बालबा�लका उपरको म�ुाको सनवुाइ तथा कारबाह� बालअदालतले 

अ� यथा आदेश �दएकोमा बाहेक ब�द इजलासमा ग�रनेछ। दफा ३५(१) 

 दफा ३५ को उपदफा (१) बमोिजम ब�द इजलासमा म�ुाको सनुवुाइ तथा कारबाह� हुँदा स�बि� धत 

बालबा�लका, �नजका प�रवारका सद� य वा संर�क, पी�डत, सरकार� व�कल, स�वि� धत कानून 

� यवसायी र बाल अदालतले अनमु�त �दएका � यि�मा� �वेश गन� स�नेछन।् दफा ३५(२) 

 कसैले प�न बाल अदालतमा म�ुा �वचाराधीन रहेको अव�थामा � य�तो म�ुासँग स�बि�धत 

बालबा�लकाको प�रचय खु�ने �ववरण कुनै छाप वा �व�तुीय स� चारमा�यम�ारा �काशन वा �सारण 

गन�हुँदैन। दफा ७८(१) 

 कसैले प�न बालबा�लका�व��का कसरुबाट पी�डत बालबा�लकाको प�हचान ख�ुनेगर� कुनै प�न 

स� चारमा� यममा सूचना वा समाचार स��षेण गनु�हुँदैन। दफा ७८(२) 

 �हर�, सरकार� व�कल वा बाल अदालतले पी�डत बालबा�लकाको वा�त�वक नाम र प�हचान 

नख�ुनेगर� अ�भलेख रा�,े कसरुज� य काय�को आरोप लागेको बालबा�लकाको प�हचान गो� य 

रा� नपुद�छ। दफा ७८ (३) र (४)  

  

(ख) मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४  

 …. बालबा�लका अ�भय�ु वा पी�डत भएको म�ुाको पपु�� ब� द इजलासमा हनु स�नेछ। (दफा 

१२९) 

 

(ग) मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण ) ऐन, २०६४  

 यस ऐनअ�तग�तको कसरुस�ब� धी म�ुाको कारबाह� तथा सनुवुाइ ब�द इजलासमा ग�रनेछ। दफा 

२७(१)  

 ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) बमोिजमको ब� द इजलासमा कारबाह� तथा सनुवुाइ हुँदा म�ुाका 

प�, �वप�, �नजह�का कानून �यवसायी र अदालतले अनमु�त �दएका �यि� मा� �य�तो इजलासमा 

�वेश गन� स�नेछन।् दफा २७(२) 

 कसैले प�न पी�डतको �वीकृ�त न�लई �नजको वा�त�वक नाम, ति� वर वा �नजको च�र�मा ��तकूल 

हनुे कुनै �ववरण प�प��कामा छा�न वा अ� य स� चार मा�यमबाट �चार�सार गन�हुँदैन। दफा २५ 

(१)  
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(घ) घरेल ु�हंसा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ 

 पी�डतले अनरुोध गरेमा यस ऐनअ�तग�तको उजूर�स�ब�धी कारबाह� र सनुवुाइ अदालतले ब�द इजलासमा 

गनु�पन�छ। दफा ७(१) 

 दफा ७ को उपदफा (१) बमोिजमको ब�द इजलासमा कारबाह� र सनुवुाइ हुँदा म�ुाका प�, �वप�, 

�नजह�का कानून �यवसायी र अदालतले अनमु�त �दएका �यि� मा� �य�तो इजलासमा �वेश गन� 

स�नेछन।् दफा ७(२) 

 

(ङ) � याय �शासन ऐन, २०७३  

 �च�लत कानूनबमोिजम ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गनु�पन� म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासमा गनु�पन�छ। दफा 

२५ 

  

(च) स��ठत अपराध �नवारण ऐन, २०७०  

 कुन ैखास �क�समको स��ठत अपराधस�ब�धी म�ुाको कारबाह� तथा सनुवुाइ ब�द इजलासबाट हनेु �नवेदन 

पर� वा अदालत आफ� ले उपय�ु ठानी आदेश �दएमा �य�तो म�ुाको कारबाह� तथा सनुवुाइ ब�द 

इजलासमा हनेुछ। दफा ४२(१) 

 दफा ४२ को उपदफा (१) बमोिजम ब�द इजलासमा म�ुाको कारबाह� तथा सनुवुाइ हुँदा म�ुाका प�, 

�वप�, �नजह�का कानून �यवसायी र अदालतले अनमु�त �दएका �यि� मा� �य�तो इजलासमा �वेश गन� 

स�नेछन।् दफा ४२(२) 

 

(छ) ब�द इजलासस�ब�धी अ� य कानूनी �यव�था  

सव��च अदालत �नयमावल�, २०७४ 

 बालबा�लका, जबज��ती करणी, मानववेच�वखन, नाता कायम, स�ब�ध �ब�छेद म�ुा तथा अ� य कानूनले ब�द 

इजलासबाट हे�रने भनी तोकेका म�ुा वा ख�ुला इजलासबाट सनुवुाइ गन� मना�सब नभएकोले ब�द 

इजलासबाट सनुवुाई गन�भनी आदेश भएका म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासबाट हनेुछ। �नयम ८१(१) 

 उप�नयम (१) अ�तग�त ब�द इजलासमा म�ुाको कारबाह� च�दा स�बि�धत कानून �यवसायी, सरकार� 

व�कल, �वशेष�, अ�भय�ु, पी�डत �यि�, �नजको संर�क तथा अदालतले अनमु�त �दएका �हर� र 

अदालतका कम�चार�मा� उपि�थत हनु स�नेछन।् �नयम ८१ (२)  

 ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुास�ब�धी कागजातको ��त�ल�प वाद�, ��तवाद� र पी�डत बाहेक अ�लाई 

�दनहुँदैन। �नयम ८१(३) 

 ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको त�य खलुाई कुन ै प�प��कामा समाचार स��षेण गनु�हुँदैन। तर, 

अदालतले अनमु�त �दएमा पी�डतको प�रचय नहनेुगर� समाचार स��षेण गन� स�कनेछ। �नयम ८१(४) 

 

 उ� च अदालत �नयमावल�, २०७३ 

 बालबा�लका, जबज��ती करणी, िजउ मा�न ेबे�ने, नाता कायम, स�ब�ध�व�छेदस�ब�धी म�ुा वा कानूनले 

ब�द इजलासबाट हे�रन े भनी तो�क�दएको अ�य म�ुा वा ख�ुला इजलासबाट सनुवुाइ गन� मना�सब 
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नभएको भनी अदालतले ब�द इजलाबाट हेन� भनी आदेश गरेका म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासबाट 

हनुेछ। �नयम १०८(१) 

 उप�नयम (१) अ�तग�त ब�द इजलासमा म�ुाको कारबाह� च�दा स�बि�धत कानून �यवसायी, सरकार� 

व�कल, �वशेष�, अ�भय�ु, पी�डत �यि�, �नजको संर�क तथा अदालतले अनमु�त �दएका �हर� र 

अदालतका कम�चार�मा� उपि�थत हनु स�नेछन।् �नयम १०८(२)  

 ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुास�ब�धी कागजातको ��त�ल�प वाद�, ��तवाद� र पी�डत बाहेक अ�लाई 

�दनहुुँदैन। �नयम १०८(३)87 

 ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको त�य खलुाई कुनै प�प��कामा समाचार स��षेण गनु�हुँदैन। तर, 

अदालतले अनमु�त �दएमा पी�डतको प�रचय नहनुेगर� समाचार स��षेण गन� स�कनेछ। �नयम 

१०८(४) 

 

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

 कसरुज� य काय�को अ�भयोग लागेको बालबा�लकाको म�ुा बालबा�लकास�ब� धी ऐन, २०७५ को दफा 

३५ बमोिजम ब� द इजलासमा सनुवुाइ ग�रनेछ। यसर� सनुवुाइ गदा� बालबा�लकासँगै �नजको बाव,ु 

आमा, प�रवारको सद�य, संर�क वा �नजको कानून � यवसायी, सरकार� व�कल, म�ुाको पी�डत प� 

र �नजको कानून � यवसायी तथा अदालतले अनमु�त �दएका �यि�लाई मा� �वेश अनमु�त �दनेछ। 

�नयम २०(१)  

 बालबा�लकालाई सोधपछु गदा� बाल अदालतको छुटै कोठामा � यामरा जडान गर� बालबा�लकालाई 

सोह� कोठामा सोधपछु गर� �यसर� सो�धएको कुरा इजलासमा पदा� र ि��नमा देिखने �यव�था गन� 

स�कनेछ। �नयम २०(२)    

 उप�नयम (२) बमोिजम सोधपछु गन� बालमनो�व� वा बालबा�लकासँग सहज�पमा स� चारसंवाद 

गन�स�ने � यि�लाई बालअदालतले तो�न स�नेछ। यसर�, � यि� तो�दा उपल�ध भएस�म 

बाल�यायस�ब�धी ता�लम �ा� � यि�लाई तो�नपुद�छ। �नयम २०(३) 

 उप�नयम (३) बमोिजम सोधपछु गदा� बालबा�लका सँगै �नजको बाब,ु आमा, संर�क वा कानून 

� यवसायी ब�न स�न।े �नयम २०(४)  

 

ब�द इजलास स�ालन गदा� �वचार गनु�पन� कुराह� 

ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गन� �णाल�लाई हा�ो �याय�णाल�मा प�न आ�मसात ग�रएको कुरा मा�थ 

उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�बाट ��ट भएको छ। यी कानूनी �यव�थाह�लाई आधार मा�दा ब�द 

इजलास स�ालन गदा� देहायका कुराह�लाई �यानमा रा�पुन� देिखनआउँछः 

क.  सामा�यतयाः देहायका म�ुाह�को सनुवुाइ ब�द इजलासबाट गनु�पन� ह�ुछः 

 बालबा�लकास�ब�धी म�ुा, 

 
87 � प�ीकरण: यस �नयमको �योजनको ला�ग पी�डत भ� नाले जाहेरवाला, कसूरबाट असरपरेको �यि� वा �नजको संर�क वा 

हकवालालाई समेत जनाउँदछ। 
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 घरेल ु�हंसास�ब�धी म�ुा, 

 स��ठत अपराधस�ब�धी म�ुा, 

 जबज��ती करणीस�ब�धी म�ुा, 

 िजउ मा�न ेबे�ने म�ुा, 

 नाता कायम म�ुा, 

 स�ब�ध �व�छेदस�ब�धी म�ुा, 

 मानव बेच�बखन तथा ओसारपसारस�ब�धी म�ुा, 

ख.  मा�थ �करण क मा उि�लिखत म�ुाह�बाहेक अ�य म�ुाह�का हकमा प�न खलुा इजलासबाट 

सनुवुाइ गन� मना�सब नभएको भ� ेअदालतलाई लागेमा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गन� भनी आदेश 

गन� स�क�छ। खासगर� गभ�पतन, यौनद�ुय�वहार, हाडनाता करणी ज�ता म�ुाह� प�न मा�थ 

उि�लिखत म�ुाह�भ�दा कम संवेदनशील मा�नदैनन।् य�तो आदेश गदा� सामा�यतयाः देहायका 

कुराह�मा �वचार गन� स�क�छः 

 खलुा सनुवुाइ गदा� पी�डत वा प�को वैयि�क गोपनीयताको अ�धकारमा आघात पन� अव�था 

छ, छैन, 

 खलुा सनुवुाइ गदा� �सज�ना हनुस�ने सरु�ा जोिखमको अव�था, 

 घटना �काशमा आउँदा समाजबाट थप लाि�छत र ब�ह�कृत हनुपुन� अव�था, 

 बालबा�लका वा अ�य घटनाका पी�डतको च�र�मा दाग ला�नस�न ेअव�था, 

 खलुा सनुवुाइ गदा� रा��य सरु�ामा आइपन�स�ने सरु�ा जोिखमको अव�था, 

 साव�ज�नक नै�तकतामा पन� स�ने ��तकूल �भाव, 

 पी�डतह�को मनोभावनामा ह�नताबोध �सज�ना हनुस�ने अव�था, 

 ब�द इजलास स� चालन नहुँदा स�यत�य कुरा अदालतमा �ा� हनुबाट वि�त हनुपुन� अव�था, 

 घटना �काशमा आउँदा प�रवार एवं समाजसँगको स�ब�धमा खलल पन� स�ने अव�था।  

ग. �करण ख मा उि�लिखत अदालत भ� ेश�दको �योजनका ला�ग िज�ला अदालतको हकमा स�बि�धत 

म�ुा हेन� िज�मा तो�कएका �यायाधीश र पनुरावेदन तथा सव��च अदालतका हकमा स�बि�धत 

इजलासलाई स�झनपुन� ह�ुछ, 

घ. घरेल ु �हंसास�ब�धी म�ुामा सबै म�ुाको सनुवुाइ ब�द इजलासमा गन�पन� भ� े बा�या�मक कानूनी 

�यव�था छैन। घरेल ु �हंसाबाट पी�डत �यि�को �नवेदन परेमा मा� ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गरे 

हनुे �यव�था छ। तथा�प, क�तपय पी�डतह�लाई ब�द इजलासबाट सनुवुाइ ग�रपाउने अ�धकारकै 

�वषयमा प�न जानकार� नहनु ेभएकोले अदालतको स�पक� मा आएका पी�डतह�लाई �तनीह�को �नवेदन 

नपरे प�न यो �यव�थाका बारेमा जानकार� गराई आव�यकताअनसुार ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गन� 

रा�ो ह�ुछ, 

ङ. स��ठत अपराधका स�दभ�मा कानूनी �यव�थाको कुरा गन� हो भने सबै स��ठत अपराधमा ब�द 

इजलासबाट सनुवुाइ गनु�पन� अव�था होइन। कुनै खास �क�समको स��ठत अपराधस�ब�धी म�ुाको 
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हकमा मा� ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गरे ह�ुछ। यस स�ब�धमा ब�द इजलासबाट हे�रपाऊँ भनी 

कसैको �नवेदन परेको अव�था प�न हनु स�दछ वा अदालत आफ� ले ब�द इजलासबाट सनुवुाइ गन� 

उपय�ु भएको ठानी आदेश �दनस�ने अव�था प�न ह�ुछ, 

च. �च�लत कानूनी �यव�थाह�लाई हेदा� ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हुँदा सामा�यतयाः देहायका 

�यि�ह�लाई मा� इजलासमा �वेशका ला�ग अनमु�त �दन उिचत हनुे देिख�छः 

 स�बि�धत सरकार� व�कल 

 स�बि�धत कानून �यवसायी 

 �वशेष� 

 अ�भय�ु 

 पी�डत �यि� वा �नजको बाब,ु आमा वा संर�क 

 �हर� कम�चार�  

 अदालतका कम�चार� 

छ. कानूनमा ब�द इजलासमा उपि�थत हनुे कानून �यवसायी, सरकार� व�कल र कम�चार�ह�को स��या 

उ�लेख नभए प�न ब�द इजलासको मम� र उ�े�यलाई �यानमा राखी अदालतले आव�यक स��यामा 

मा� �वेशका ला�ग अनमु�त �दन उपय�ु ह�ुछ, 

ज. कानूनअनसुार मा�थ उि�लिखत �यि�ह�का अ�त�र� अदालतले अ�य �यि�ह�लाई प�न �वेशका 

ला�ग अनमु�त �दनस�ने �यव�था भए प�न ब�द इजलासको उ�े�य परािजत नहनुेगर� अनाव�यक 

�यि�ह�को �वेशमा �नय��ण गन� उिचत ह�ुछ, 

झ. ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनुे म�ुा नै भए प�न आव�यकताअनसुार �य�तो म�ुाको पूरै सनुवुाइ वा 

आंिशक सनुवुाइ मा� प�न ब�द इजलासमा गन� स�क�छ, 

ञ. ब�द इजलास कायम गनु�पन� म�ुा रहेछ भने अदालतमा अ�भयोगप� �ा� भए प�छ मा� ब�द इजलास 

कायम नगरेर अनसु�धान तह�ककातको चरणमा थनुामा रा� े अनमु�तका ला�ग �याद थप गद�को 

अव�था देिख ब�द इजलास कायम गन� स�क�छ, 

ट. ब�द इजलासमा सनुवुाइ हनु े�यव�थाका ला�ग स�बि�धत प�, पी�डत वा सा�ी हनुे �यि�को �नवेदन 

पन� स�दछ तर कसैको �नवेदन परेको छैन भने अदालत �वयंको स��यतामा प�न ब�द इजलास 

कायम गनु�पन� ह�ुछ, 

ठ. ब�द इजलास कायम गन�का ला�ग छु�ै इजलास क� छैन भनेर पि�छन ुहुँदैन। यसका ला�ग भैरहेकै 

इजलास क�लाई �योग गन� स�क�छ अथवा �यायाधीशको �या�वरलाई प�न �योग गन� स�क�छ, 

ड. ब�द इजलास कायम गन� भ�ाले इजलास क�लाई भौ�तक �प मै ब�द गनु�पन� अव�था हुँदैन। 

अनाव�यक �यि�ह�को �वेशलाई भने �नय��ण गनु�पन� ह�ुछ, 

ढ. ब�द इजलास कायम गदा� ब�द इजलास कायम गरेकै कारणबाट पी�डत वा स�बि�धत प�ले 

असरुि�त महससु गन� वा सह� कुरा अ�भ�य� गन� �हि�कचाउने प�रि�थ�त नआओस ्भ�तेफ�  भने 

सतक� ता अपनाउनपुन� ह�ुछ, 
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ण. ब�द इजलासबाट सनुवुाइ हनुे म�ुाको सा�ा�हक तथा दै�नक पेशी सूची �काशन गदा� पी�डत वा 

प�को वा�त�वक नामको स�ामा स�ेत नाम �दइएको भए सोह� स�ेत नामबाट �कािशत गनु�पछ� र 

उ� म�ुा ब�द इजलासमा सनुवुाइ हनुे कुरा प�न पेशी सूचीमा उ�लेख ग�र�दन ुरा�ो ह�ुछ, 

त. ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुासँग स�बि�धत सूचनाह� बा�हर �काश गन� वा प�प��कामा �कािशत 

गन� नहनुे हुँदा ब�द इजलासको कारबाह� स�ु गनु�भ�दा अगा�ड इजलासमा उपि�थत सबैलाई सो 

कुराको जानकार� गराउन रा�ो ह�ुछ। मा�थ �व�भ� न कानूनमा उ� लेख भएबमोिजमका ब�द 

इजलासमा कारबाह� हनु े म�ुासँग स�बि�धत सूचनाह� �काशन गन� नहनुे स�ब�धमा देहायका 

�यव�थाह� यहा ँपूनरावृि� ग�रएको छ: 

 कसैले प�न बाल अदालतमा म�ुा �वचाराधीन रहेको अव�थामा � य�तो म�ुासँग स�बि� धत 

बालबा�लका (कसरुबाट पी�डत बालबा�लकासमेतको) प�रचय ख�ुने कुनै �ववरण कुनै छापा वा 

�व�तुीय स� चारमा�यम�ारा �काशन वा �काशन गन�हुँदैन। (बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ 

को दफा ७८) 

 कसैले प�न पी�डतको �वीकृ�त न�लई �नजको वा�त�वक नाम, ति�वर र �नजको च�र�मा ��तकूल 

हनुे कुनै �ववरण प�प��कामा छा�न वा अ�य स�ारमा�यमबाट �चार�सार गन�हुँदैन। (मानव 

बेच�बखन तथा ओसारपसार (�नय��ण) ऐन, २०६४ को दफा २५(१)) 

 स��ठत अपराधको म�ुाका सरुाक�, उजरु�कता� वा कुनै सा�ीलाई अ�भय�ुले कुनै �कारको िजरह 

वा �� गन� स�नेछैन। अदालतले आदेश �दएमा अ�भय�ुको कानून �यवसायीले िजरह गन� 

स�नेछ र सोबमोिजम िजरह गन� कानून �यवसायीले �य�तो सरुाक�, उजरु�कता� वा सा�ीको नाम, 

थर, वतनलगायत प�रचया�मक �ववरण र िच�ह �य�तो अ�भय�ुलगायत कसैलाई प�न कुनै प�न 

�पमा �कट गन� हुँदैन। स��ठत अपराध �नवारण ऐन, २०७० को दफा ३६ (१) (२) (३)  

 उजरु�कता� वा सा�ी वा �तनको प�रवारका सद�यह�को संर�णको ला�ग अदालतले उपय�ु 

ठह� याएको �ववरण तथा म�ुास�ब�धी अ�भलेखह� गो�य रा� े वा म�ुामा�मलास�ब�धी 

अ�भलेखबाट सा�ीको �ववरण बाहेकको अंश वा भाग मा� साव�ज�नक गन� गर� आदेश �दन 

स�नेछ। स��ठत अपराध �नवारण ऐन, २०७० को दफा ५३(५) 

 ब�द इजलासबाट हे�रएका म�ुाको त�य खलुाई कुनै प�प��कामा समाचार स��षेण गनु�हुँदैन। 

तर, अदालतले अनमु�त �दएमा पी�डतको प�रचय नख�ुने गर� समाचार स��षेण गन� स�कनेछ। 

(सव��च अदालत �नयमावल�, २०४९ को �नयम ८१(४), उ�च अदालत �नयमावल�, २०७३ को 

�नयम १०८(४)  

 ब�द इजलासबाट हे�रन ेम�ुाको कागजातको ��त�ल�प वाद�, ��तवाद�, पी�डत तथा �नजका कानून 

� यवसायी बाहेक अ�लाई �दनहुुँदैन। अदालतले अनमु�त �दएमा बाहेक ब� द इजलासबाट 

हे�रएकका म�ुाको पी�डतको � यि�गत �ववरण प�रचय ख�ुनेगर� कुनै स� चारमा�यममाफ� त 

समाचार स��षेण गन� वा अ� य कुनै �कारले साव�ज�नक गनु�हुँदैन। मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

�नयमावल� २०७५ को �नयम ६३ 
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थ. ब�द इजलासबाट सनुवुाइ भएका म�ुाह�को फैसलामा ब�द इजलासबाट सनुवुाइ भएको बेहोरा 

उ�लेख गनु� रा�ो ह�ुछ।  

द. �नय�मत�पमा ला�न े गरेको इजलासलाई नै ब�द इजलासको �पमा �योग ग�रएको भए इजलास 

क�को बा�हर सबैले दे�गेर� ब�द इजलासमा सनुवुाइ भैरहेको बेहोरा उ�लेख ग�रन ु �यावहा�रक 

देिख�छ।  

ब�द इजलासको एउटा उ�े�य म�ुाका पी�डत प�लाई इजलास खलुा 

भएको कारणले आफूले चाहेको कुरा प�न �काश गन�नस�न ेहतो�साह� 

वातावरणबाट बचाई �या�यक ���यामा आ�नो सहभा�गता र 

उपि�थ�तलाई �भावकार� र यथाथ��पमा ��ततु गन�स�ने गराउन ुहो। 

तर, ब�द इजलास �भ�ै प�न पी�डतले अ�भय�ुसँग देखादेख गनु�प� यो 

वा �नजसँगको भय वा आत� सामना गन� नस�ने अव�था आयो र 

�यसलाई जोगाउन स�कएन भने ब�द इजलासले आ�नो ता�पय� 

�मािणत गन�स�ने स�भावना रह�, ब� इजलास �भ� उपि�थत 

�यि�ह�को सी�मतताले पी�डतले ��तवाद�ह�बाट थप असरु�ाको 

बोध गन� स�दछ। �य�तो भयो भने खलुा इजलासबाट हनुे लाभह� 

ग�ुन ेर ब�द इजलासको खतरा मा�ै ट�कारो हनु स�छ।  

 

सपना �धान म�ल �व. �धान 

म��ी तथा मि��प�रषदको 

काया�लय, संवत ्२०६३ सालको 

�रट नं ३५६१, फैसला �म�त 

२०६४/९/१० 

ख)जबज��ती करणी म�ुाको सनुवुाइ गो�य इजलासमा गनु�पद�छ। 

इजलासमा �यायाधीशका अ�त�र� दवु ै प�, दवु ै प�को सा�ी, 

�वशेष�, प�को स�बि�धत कानून �यवसायी मा� �वेश गन� �दने र 

इजलासमा पी�डतलाई �वीकाय� हनुे पी�डतको आफ�त �यि� तथा 

अदालतका स�बि�धत कम�चार� मा�को उपि�थ�तमा अ�भय�ु स�हतको 

रोहवरमा सा�ी पर��णलगायत सनुवुाइ काय� गनु�। 

अ�धव�ा �यो�त पौडेल �व. 

नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६७ 

�न नं ८५०७ प�ृ १९०३ 

जबज��ती करणी म�ुामा सा�ी पर��ण हुँदा �यायाधीशले अ�य म�ुाको 

सनुवुाइ ब�द गर� �यायाधीशकै रोहबरमा सा�ी बकाउनेलगायतको 

काम कारबाह� गर� िजरहको नाममा सा�ीह� खासगर� पी�डत र 

जाहेरवाला पी�डतको माता, �पता आ�द स�वेदनशील नाताका भए 

उनीह�लाई िझ�झाहट हनुे र अपमानजनक ��को अव�थामा 

आव�यक परे �माण ऐन, २०३१ को दफा ५१ अनसुार अनाव�यक 

काय�लाई रो�न।े 

अ�धव�ा �यो�त पौडेल �व. 

नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६७ 

�न नं ८५०७ प�ृ १९०३) 

 

जबज��ती करणीलगायत घरेल ु�हंसा ज�ता म�हला�व�� हनुे अपराधमा 

अदालतले ब�द इजलासमा सनुवुाइ नगरेमा वा सा�ी पर��ण एवं 

म�ुाको कारबाह�मा अ�य म�ुा सनुवुाइ गरेमा वा �यायाधीशको 

अ�धव�ा �यो�त पौडेल �व. 

नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६७ 

�न नं ८५०७ प�ृ १९०३ 
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रोहवरमा सा�ी पर��ण नगराएमा वा यस आदेशअनसुार नभएमा 

�यसउपर पी�डत जाहेरवालालगायत सा�ीले स�बि�धत िज�ला 

अदालतको १ नं �यायाधीश सम� उजरु गन�।  

 

��येक िज�ला अदालतले जबज��ती करणी म�ुामा पी�डत र पी�डतलाई 

सहयोग गन� �यि�, वाद� एवं पी�डतका सा�ी एवं ��तवाद� प�को 

ला�ग छु�ै कोठाको �यव�था गनु�पन�।  

अ�धव�ा �यो�त पौडेल �व. 

नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६७ 

�न नं ८५०७ प�ृ १९०३ 

 

६ .४  बाल�यायका स�दभ�मा पनु�था�पक�य �याय 

सामा�यतयाः फौजदार� �याय�णाल�अ�तग�त �याय स�पादनको काय� कारागारको ढोकामा अ��य हनुे 

ह�ुछ। कुनै अमकु अपराधको घटनासँग स�बि�धत कसरुदारलाई अनसु�धानकता�ले आ�नो �हरासतमा �लई 

अनसु�धान गछ�, अ�भयोजनकता�ले रा�ो अ�भयोजन गछ� र अदालतमा ��ततु गछ�, अदालतले �माण 

मू�या�न र सनुवुाइ गर� कसरुदार ठहर गर� सजाय तो�छ र कसरुदारलाई कारागारमा पठाइ�छ। �याय 

स�पादनका तीनवटै �नकायको काम स�प� न ह�ुछ। सबै सफल ह�ुछन।् समय समयमा �नर��ण गन� र 

आव�यक �नद�शनबाहेक खासगर� कारागार �शासन �याय�णाल�को �या�यक अवयव �भ� पद�न। यसैले, 

कारागार �भ� पठाइएको कसरुदारलाई कारागार �भ� रहँदा र �नधा��रत कैद अव�धप�ात ्कारागारबाट 

बा�हर पठाउँदा कसरुदारको शार��रक, मान�सक, पा�रवा�रक, आ�थ�क, सामािजक अव�थामा के क�तो 

प�रवत�न भयो ? कारागारबाट �न�केप�छ कसरुदार कहाँ जा�छ के गछ�, समदुायमा उसको है�सयत वा 

भ�ूमका के ह�ुछ भ� ेज�ता �वषयह� वत�मानमा फौजदार� �याय�णाल�ले खासै सरोकार राखेको अव�था 

छैन। यसको अथ� कुनै अमकु �यि� �नधा��रत कैद अव�धप�ात ्कारागारबाट बा�हर कसर� �न�क�छ र 

क�तो अव�थामा �नका�ने हो हा�ो फौजदार� �याय�णाल� बेखबर ज�तै ह�ुछ।  

 

पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�मा अपराधबाट ��य� पी�डत �यि�, प�रवार वा समदुायलाई �याय 

स�पादनको �ममा कुनै साथ�क सरोकार रािखएको वा पी�डतको यथाथ� अपे�ालाई स�बोधन गन� �यास 

भएको पाइँदैन। कुनै अपराध हनुे �वि�कै अ�भय�ुउपर रा�यले म�ुा चलाउँछ र अ�भय�ु र रा�यबीच 

म�ुा ह�ुछ। अपराध पी�डत केवल कसरुको सूचना �दने सूचक वा कसरुको सा�ी वा गवाह हनु ुबाहेक 

उसको सरोकारको वा�ता ग�रँदैन। तर, पी�डतका मूलभूत हकह�लाई नेपालको सं�वधानले �थम पटक 

��याभूत गरेको छ। २०७५ भा� १ बाट लागू भएका मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ र मलुकु� 

फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ ले अपराध पी�डतलाई कसरुबाट पगेुको ��तको आधारमा मना�सब 

��तपू�त� पीडकबाट पाउने कुराको ��याभ�ूत गरेका छन।् उि�लिखत संवैधा�नक �यव�थाको 

काया��वयनका ला�ग अपराध पी�डतस�ब�धी कानून �नमा�ण गनु�पन� आव�यकता भए अन�ुप स�ीय संसदले 

अपराध पी�डत संर�ण ऐन, २०७५ पा�रत गर� �म�त २०७५/६/२ देिख उ� ऐन लागू भएको छ।  
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वष� प�हलेदेिख च�ल आएको फौजदार� �याय�णाल�ले रा�ोसँग स�बोधन गन� नसकेको पी�डत र पीडक दवुै 

प�का आव�यकतालाई स�बोधन गर� फौजदार� �यायको �णाल�गत �यूनतालाई हटाउने उ�े�यले �वगत 

तीन चार दशकमा पनु�था�पक�य �यायको प�रचचा� र अ�यास हनु थालेको छ। बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५ ले पनु�था�पक�य �याय अनकूुल बाल�याय स�पादन गनु�पन� भ� े�यव�था गरेको छ।  

 

पनु�था�पक�य �यायको प�रभाषा  

पनु�था�पक�य �यायलाई िचनाउनको ला�ग पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�भ�दा यो �णाल� कसर� �भ� न 

छ भनेर बताउन ेगरेको पाइ�छ। फौजदार� �याय�णाल�मा अनभुव ग�रएका �यूनताह�लाई स�बोधन गन� 

उ�े�यबाट पनु�था�पक�य �यायको �ार�भ ग�रएकोले प�न यसलाई छु�ै �णाल�को �पमा नभई फौजदार� 

�याय�णाल�को प�रपूरकको �पमा �लइएको पाइ�छ।  

 

पनु�था�पक�य �यायका �णेता �ा. हवाड� जेरलाई स�झँदा कुनै फौजदार� कसरुको स�ब�धमा फौजदार� 

�याय�णाल�ले अ�हलेस�म ग�रआएको कुरा भनेको "अमकु घटनामा कुन कानूनको उ�ल�न भयो, कसले 

�यो कानून उ�ल�न ग� यो र उ�ल�नकता� वा कसरुदारलाई के सजाय गन�" भ� े��ह�को जवाफ खो�ने 

हो र यी ��को जवाफ खो�दैमा फौजदार� �याय�णाल� स�क�छ। यसले फौजदार� कसरुलाई मौजदुा 

कानूनको उ�ल�न र फौजदार� �यायलाई कानूनबमोिजमको सजायमा मा� सी�मत रा�दछ। अमकु 

घटनाबाट मानवीय स�ब�धमा पन� असरको बारेमा कुनै सरोकार रा�दैन। �ा. जेरका अनसुार 

पनु�था�पक�य �यायले अमकु घटना (फौजदार� कसरु) बारे �ववेचना वा स�बोधन गदा� "घटनाबाट कसलाई 

��त वा हानी नो�सानी भयो, पी�डतका आव�यकताह� के– के हनु ् र अब �यो ��तको प�रपूरण को 

कसले के कसर� गन�"?88 भ� े�वषयमा चचा�, �व�षेण वा स�बोधन गन� गद�छ। यसर� हेदा� कुनै फौजदार� 

कसरुको वारदात भएमा �यसले �व�मान कानूनको उ�ल�न भयो, भएन भनेर फौजदार� �याय �ा��को 

या�ा �ार�भ गनु�भ�दा प�हले �यो घटनाले पी�डत र पीडकको मानवीय स�ब�धमा के– क�तो असर पाय� र 

अब �य�तो �भाव वा असरलाई कसर� स�बोधन गन� भनेर संय��ह� स��य हनु ु उपय�ु ह�ुछ भ� े

मा�यतामा यो �णाल� अगा�ड आएको देिख�छ। पनु�था�पक�य �यायले अमकु घटनाको स�ब�धमा �ववेचना 

गदा� सव��थम उ� घटनाले �सज�ना गरेको ��त वा नो�सानी के हो, �य�तो नो�सानी वा ��तलाई 

को/कसले कसर� प�रपूरण गन� भ� े�वषयलाई न ैके���व�दमुा राखेको ह�ुछ। तसथ�, पनु�था�पक�य �याय 

कुनै प�न फौजदार� घटनालाई फरक ढ�ले ब�ुन ेर फरक ढ�ले स�बोधन गन� फौजदार� �याय�णाल�को 

प�रपूरक �णाल� हो भनी ब�ुन स�क�छ। अक� अथ�मा पनु�था�पक�य �याय �य�तो अवधारणा हो जसले 

फौजदार� कसरुबाट पी�डतलाई हनु पगेुको ��त वा नो�सानीलाई कसर� मलमप�ी लगाई स�बोधन गन� र 

�यसका ला�ग पी�डत पीडक र समदुायको सहभा�गतामा ह�ुछ र पी�डतले राहतको महससु गद�छ। 

पीडकले ग�ती महससु गर� उ�रदा�य�व वहन गछ� र पी�डत र पीडकबीच �ब�केो स�ब�धमा सधुार 

ह�ुछ।  

 

 
88 Zehr, Howard, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, 2014, प�ृ ३१। 
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पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�अ�तग�त �याय �ा��को कुरा गदा� ठुला फौजदार� कसरुलाई 

रा�य�व��को अपराध मा�न�छ। �य�तो कसरुको स�ब�धमा रा�य वा सरकार आफ�  वाद� भई म�ुाको 

अनसु�धान गछ�। आफ� ले अ�भयोजन गर� अदालतमा म�ुा लैजा�छ। अदालतले प�न �य�ता कसरु वा 

अपराधलाई सरकार वा रा�यको म�ुाको �पमा हेन� गर� आएको अव�था छ। य�ता ���यामा पी�डत 

घटना, कसरु वा अपराधको सामा�य सूचक वा सरकारको सा�ीको �पमा मा� सी�मत ग�रएको छ। 

अमकु घटनाबाट ��य� �पमा पीडामा परेको �यि� वा समदुायको पीडा स�बोधन गन�तफ�  �णाल�ले कुन ै

सरोकार रा� े ग�रदैन। �यायको नाउँमा अनसु�धानकता�, अ�भयोजनकता� र �याय स�पादनकता� सबै 

प�रचा�लत भएको ज�तो देिखए प�न पी�डत भने �या�यक या�ा माग�मा खासै उसलाई सँगै लगेको हुँदैन र 

उसका पीडा र सरोकारह�को संवोधन हनुे अव�था हुँदैन। यथाथ�मा जसको ला�ग म�ुा स�ु भएको हो 

जसको ला�ग �याय चा�हएको हो �यसको बारेमा �णाल�ले कुनै सरोकार रा�दैन। कसरु फौजदार� 

�याय�णाल�का अ�ह�को �यावसा�यक वा पद�य सरोकारको �वषय ब�दछ। पी�डत ��यबाट ओझेलमा 

पद�छ।  

 

पर�परागत फौजदार� �याय�णाल�को यह� कमजोर�का कारण पनु�था�पक�य �यायको अवधारणा �वकास 

भएको हो। हनु त स�ु स�ुमा पि�मी देशह�मा अपराध �नय��णमा पनु�था�पक�य �यायको अवधारणामा 

ज�तै समाजको भ�ूमका ह�ु�यो। पीडकलाई आ�नो ग�ती महससु गराई �मायाचना गराउने पी�डतलाई 

पनु�था�पना गराउने आ�द कुरामा जोड �दने ग�य�। प�छ गएर अपराध �नय��णमा रा�यको भ�ूमका ब�दै 

गयो र कसरुमा अ�भय�ु तथा पी�डतको मान�सक तथा �यावहा�रकभ�दा औपचा�रक ���यातफ�  जोड �दन 

था�यो र �याय अ�भय�ुलाई प�ाउ गर� सजाय गन�तफ�  जोड �दयो।89 नेपालको स�दभ�मा प�न कुरा गन� 

हो भने केह� दशक अगा�ड मा� प�न ससाना झगडा तथा अपराधका घटनामा �थानीय प�भलादमी तथा 

समाजले नै �ववादको समाधान गद��यो। अ�हलले प�न �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ मा ससाना 

�ववादह� �थानीय �या�यक स�म�तले �न�पण वा मेल�मलाप गन� �यव�था ग�रएको छ। �ववाद समाधान 

गदा� औपचा�रक ���याभ�दा प�ह�बीच �मलाप� वा मेल�मलापमा जोड �दएको दिुख�छ। �ववाद तथा 

कसरुबारे पीडक तथा पी�डतको मान�सक अव�था तथा आव�यकता ब�ुने र �मायाचना गराउने ��तपू�त� 

भराउन ेज�ता काय� गरेर पी�डतलाई �याय र पीडकलाई आफूले गरेको ग�तीको महससु गराउने �यास 

ग�र��यो। प�छ सबै �ववाद तथा कसरुको औपचा�रक ���याबाट सनुवुाइ भएप�छ पी�डत तथा पीडक 

तथा कसरुको वा�त�वकता नबझी एकोहोरो ���यामाफ� त कारबाह� हनुे �यव�था भयो।  

 

पनु�था�पक�य �यायको �योग 

कुनै घटना वा कसरुज�य काय�बाट कसलाई के हा�न नो�सानी वा पीडा पन� गयो भ� ेकुरा प�ा लगाउने 

काय� पनु�था�पक�य �यायको ���यामा ह�ुछ। यसमा पी�डत, कसरुदार वा पीडक र समदुायका �यि�ह� 

�मखु पा�को �पमा स��य रह�छन।् पी�डत प�को त�कालको आव�यकता प�रपू�त� प�हलो सरोकारको 

 
89 Gerry Johnstone, Restorative Justice: Ideas, Values, Debates, Lawman (India) Pvt. Ltd., New Delhi, 2002, p. 36. 
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�वषय ब�दछ। �यो आव�यकता प�रपू�त�मा कसले के कसर� सहयोग गन� अथवा �यसमा को-कसको के-

क�तो सहभा�गता रहने भ� ेकुरामा छलफल र �नण�य ह�ुछ। कसरुदार प�ा नलागेको वा �नजले आ�नो 

कसरु �वीकार नगरेको अव�थामा साधारणतया यो �णाल� अपनाउन स�कने हुँदैन। कसरुदार प�ा लागेको 

वा �नजले आफूले गरेको आपरा�धक काय� �वीकार गरेको अव�थामा सरोकारवाला प� सबै एक ठाउँमा 

बसेर �य�तो आपरा�धक काय�को प�रणाम�व�प स�बि�धत �यि�, �नजका प�रवारका सद�य र समदुायका 

मा�नसह�समेतमा प�ुन गएको हा�न नो�सानी वा पीडाबारे छलफल गन�, �य�तो आपरा�धक घटनाले 

�सज�ना गरेको ��तकूल असरलाई के कसर� स�याउने र �यसमा को कसको के क�तो सहभा�गता रहने 

भ� े कुरा �नि�त गन� ग�र�छ। यो सबै ���यालाई यस �वषयमा जानकार� भएका वा ता�लम �ा� 

सहजकता�ले सहजीकरण गद�छन।्  

 

(क) पी�डतको आव�यकता स�बोधनः फौजदार� �याय�णाल�मा अपराधबाट पी�डत प�को आव�यकताबारे 

खास सरोकार रािखएको हुँदैन। रा�यले अपराधी प�ा लगाएर उसलाई कानूनबमोिजमको सजाय �दएप�छ 

पी�डतको आकां�ा पूरा भयो, पी�डतले �याय पायो भ� े अनमुान ग�र�छ। तर, यथाथ� य�तो होइन। 

फौजदार� �याय�णाल�मा �ो. जेरका अनसुार पी�डतह� आफूलाई �णाल�ले बेवा�ता गरेको, अवहेलना 

गरेको अथवा द�ुय�वहार गरेको (... ignored, neglected, or even abused by the justice process)90 भ�े 

ठा�दछन।् उनले पी�डतका चारवटा सरोकारलाई उ�लेख गरेका छन-् (१) जानकार� (Information), (२) 

स�यको उ�ोष (Truth-telling), (३) सश�ीकरण (Empowerment) र (४) ��तभरण (Restitution) 91 

हनु।् नेपालको वत�मान फौजदार� �याय�णाल�मा पी�डतलाई अपराधको सूचना �दने र �यो सूचनाबारे 

सरकार� सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत भइ� बकप� ग�र�दने दईुवटा कानूनी ���यामा मा� संल�न 

गराइने ग�रएको पाइ�छ। अपराध रा�य�व��को �वषय ब�दछ। रा�यले पी�डतको �थान �ल�छ र 

���यामा रा�य संय��ले पी�डतलाई ��त�थापन गद�छ। आफू पी�डत ब� न पगेुको घटना कसले �कन 

गरेको रहेछ, कसरुदारको प�ृभ�ूम के÷क�तो रहेछ,उसको मान�सक अव�था क�तो छ, उसले आ�नो 

कसरुज�य काय���त प�ाताप गरेको छ छैन, घटनाको अनसु�धान कसर� भइरहेको छ भ� ेज�ता सामा�य 

�वषयमा समेत पी�डतलाई अनसु�धानकता� वा �णाल�गत संय��ले कुनै जानकार� उपल�ध गराउँदैन।  

 

यसैगर�, पी�डतको अक� उपचारा�मक ���या भनेको आफूउपर ग�रएको आपरा�धक घटनासगँ स�बि�धत 

स�यकथा अक�लाई सनुाउन पाउन ु हो। आपरा�धक घटनाको कारणबाट आफूले भो�नपुरेको दःुख वा 

सहनपुरेको पीडाको बारेमा यथाथ� कुरा अ�लाई सनुाउन पाउने अवसरले प�न पी�डतलाई सा��वना वा 

ढाडस �दने काम गद�छ। पी�डतले क�तपय अव�थामा यो कुरा कसरुदारलाई ��य� �पमा सनुाउन 

चाहेको ह�ुछ। तर, फौजदार� �याय�णाल�ले पी�डतलाई य�तो अवसर �दान गन� गरेको छैन। प�हलेको 

हा�ो सरज�मन मचु�ुकास�ब�धी अ�नवाय� �यव�था अ�हले कानूनबाटै हटेको छ। �य�तो कानूनी �यव�था 

कायम रहेकै अव�थामा प�न अनसु�धानको �सल�सलामा पी�डत र अ�भय�ुलाई भेट गराउने वा अ�भय�ु 

 
90 पूव� उ�ृत, प�ृ 21। 
91 पूव� उ�ृत, k[i& 22-23)। 
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उपर आरो�पत कसरुको कारणबाट पी�डतलाई प�ुन गएको ��तको बारेमा यथाथ� ि�थ�त अवगत गराउने 

कानूनी आव�यकता वा �चलन �थएन। अ�हले �चलनमा रहेको अनसु�धान �णाल�ले प�न य�तो 

आव�यकता देखेको छैन। व�तिु�थ�त मचु�ुका वा घटना�थल �कृ�त मचु�ुका गराउँदासमेत पी�डत र 

अ�भय�ुलाई स�पक� मा �याउने वा उनीह�का बीच संवाद गराउन ेकुरालाई ���यामा रािखएको छैन।  

 

क�तपय अव�थामा अपराधबाट पी�डत �यि�ले आफूलाई �नकै कमजोर अनभुव गन� वा आफूले आ�थ�क, 

सामािजक र मनोवै�ा�नक है�सयत गमुाएको महससु गन� गरेको पाइ�छ। उनीह� सबै कुरामा आ�नो 

�नय��ण हराएको ठा�दछन।् य�ता अपराध पी�डतह�लाई �या�यक ���यामा संल�न गराउन स�कएमा 

उनीह� �मशः सामा�य अव�थामा फ�क� ने र आफूलाई पूव�वत ्सश� अनभुव गन� ह�ुछन।्  

 

कसरुदारबाट पी�डतलाई प�रपूरण वा ��तपू�त� �दलाउने �वषय पी�डतको �याय �ा��को स�दभ�मा �वशेष 

मह�व रा�दछ। एका�तर यसले पी�डतको भौ�तक ��तको प�रपूरण गद�छ भने अक�तफ�  पी�डतको मया�दा 

वा आ�मस�मानको ला�ग प�न यसको आव�यकता रह�छ। कसरुदारले आ�नो खराव काय�को िज�मेवार� 

�वीकारेको अनभुव गराउन प�न क�तपय अव�थामा पी�डतलाई कसरुदारबाट ��तपू�त� �दलाई �दनपुन� 

ह�ुछ। क�हलेकह�� कसरुदारले ��य� �पमा �मायाचना गनु� मा�ै प�न ��तपू�त�को स�दभ�मा पया�� हनु 

स�छ। यसैले �याय�णाल�ले पी�डत �वयंलाई आ�नो आव�यकता प�ा लगाउन स�ने बनाउनपुछ�, आ�नो 

कुरा भ� न स�ने गर� सबल बनाउनपुछ�। अपराधपी�डतका �यनै �या�यक आव�यकता (Justice Needs) 

लाई ग�भीरतापूव�क स�बोधन गन� पनु�था�पक�य �यायको �ादभुा�व भएको हो भ�न�छ।92 

 

(ख) कसरुदारको स�दभ�ः फौजदार� �याय�णाल�ले कसरुदारलाई ज�तस�दो चाँडो प�ाउ गन� र उसलाई 

सजाय �दने �वषयलाई नै आ�नो �मखु उ�े�य बनाएको छ। कसरुदारलाई प�ाउ गरेर कैदमा पठाउन 

स�कएको अव�थामा ज�तोसकैु ठुलो आपरा�धक घटनामा प�न रा�यको दा�य�व पूरा भएको अनमुान 

ग�र�छ। अपराधीलाई कानूनको कठघरामा उ�याउन स�कयो भने फौजदार� �याय�णाल� �भावकार� भयो, 

�यसो हनु सकेन भने �णाल� असफल भयो भ� ेग�रएको छ। अक� श�दमा भ�दा, कसरुदारलाई कारागार 

पयुा�उन स�कयो भने �णाल� सफल भयो अ�यथा असफल भयो भ�न�छ। तर, यो नै �याय �ा��को 

स�पूण�ता वा सफलता होइन। कसरुदारले �कन अपराध �े�मा �वेश ग� यो, उसको पा�रवा�रक, सामािजक 

र आ�थ�क प�ृभ�ूम के÷क�तो छ,आफूले गरेको आपरा�धक काय���त उसको ��त��या क�तो छ, �यस��त 

उसमा प�ातापको भावना जागतृ भएको छ �क छैन, आ�नो काय���तको जवाफदेह�ता �वीकार गरेको 

अव�था छ छैन, उसलाई कारागार पठाएर स�भावनाका सबै ढोका ब�द ग�र�दँदा उसको प�रवार र 

समदुायमा के असर पद�छ, कारागारको अ� कुनै स�मत वा �वीकाय� �वक�प हनु स�छ �क स�दैन, 

पी�डतको ��त प�रपूरणमा कसरुदारको कुनै भ�ूमका खोिजनपुन� हो होइन भ� े ज�ता �व�वध �वषयलाई 

फौजदार� �याय�णाल�ले कुनै ठुलो मह�व �दएको पाइँदैन।  

 

 
92 Zehr, Howard, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, 2014, प�ृ २३। 
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कसरुदारलाई सजाय �दइनकुो प�हलो उ�े�य उसमा सधुारको अपे�ा ग�रन ु हो। यसको �ार�भ उसमा 

आउनपुन� उ�रदा�य�व वा िज�मेवार� बोधबाट हनु ेहो। आ�नो काय� र �यसले �सज�ना गरेको नकारा�मक 

प�रणाम��त िज�मेवार� न�वीकारेको अव�थामा कसरुदारलाई �दइन ेसजायले द�ड नी�तका पर�परागत कुन ै

प�न उ�े�य �ा� गन� स�दैन। सजायका पर�परागत उ�े�य अथा�त ्कसरुदारलाई सजाय �दएप�छ उसले 

भ�व�यमा अक� कसरु गद�न, कसरुतफ�  उ�मखु अ�य �यि�समेत �यसबाट पर ह�छन,् पी�डतले �यायको 

अनभु�ूत गद�छ भ� ेज�ता मा�यता यथाथ�मा �पा�त�रत हनुको ला�ग कसरुदारले आफूले गरेको आपरा�धक 

काय���तको िज�मेवार� �वीकार गरेको हनुपुद�छ। तर, हामीकहा ँत�या� हेन� हो भने त�य य�तो देिखँदैन। 

अि�तम तहको अदालतबाट दोषी ठहरेका �यि�म�ये अ�धकांशले अदालतमा कसरु अ�वीकार गरेको 

पाइ�छ। य�तोमा कैदको सजाय पाएको �यि�ले न त आ�नो काय���त प�ाताप गछ� न त उसमा कुन ै

सधुार आउँछ भनेर पख�न ुवा सकारा�मक प�रवत�नको अपे�ा गनु� यथाथ�परक ह�ुछ। आफूले अ�वीकार 

गरेको काय�को िज�मेवार� बोध गन� वा प�ाताप गन� भ� े�� नै असा�द�भ�क ह�ुछ। अदालतमा अ�भयोग 

वा कसरु गरेको भ� े दोषारोपणलाई अ�वीकार गदा�गद� प�न दोषी ठहर हनु ु भनेको यथाथ�मा या त 

अदालतमा झूट बो�नपुछ� भ� ेमा�यतालाई �णाल�ले �वीकार गरेको छ या अ�भय�ुले जेसकैु भ�नराखोस ्

अदालत आ�नो �क�ाबाट तलमा�थ गन� चाँहदैन भ� ेमा� नपुन� ह�ुछ। यी दवु ै�न�कष�ले �याय�णाल� ��त 

ग�तलो �य��य गरेको ह�ुछ।  

 

कसरुदारले कसरुज�य काय���त जवाफदेह� वा उ�रदा�य�व बहन नगदा�स�म सजायको मूलभूत उ�े�य पूरा 

हनु स�दैन। आरो�पत कसरु गरेको भ� े त�यमा नै इ�कार रहने �यि�का �व�� अ�भयोजन प�ले 

ब�लयो �माण स�लन गरेको अव�थामा अ�भय�ु अनसु�धान अ�धकार� वा अदालतसम� इ�कार रहँदारहँदै 

प�न �नजका �व�� अ�भयोग �था�पत भएको र �नजलाई सजाय तो�कएको उदाहरण यथे� पाउन स�क�छ 

हा�ो स�दभ�मा। यसै �वषयमा केि��त रहेर ग�रएको कुनै अनसु�धान ��तवेदन �ा� गन� नस�कए प�न हामी 

कहा ँकसरुमा इ�कार रहन ु नै कानूनी लडाई िज�तने ब�लयो आधार हो भ� ेधारणा �वक�सत भएकोले 

कसरुदारलाई �तनले गरेको कसरुज�य काय���त जवाफदेह� बनाउन े भ� े �यायको मूल मम�लाई हा�ो 

�यवहारले परा�त गन� खोजेको देिख�छ। तर, कसरुलाई स�बोधन गन� मह�वपूण� प� भनेको कसरुदारलाई 

उसको आपरा�धक कृ�य��त उ�रदा�य�व �वीकार गन� प�रि�थ�त �नमा�ण गनु� नै हो। नेपालको फौजदार� 

�याय�णाल�मा कसरुमा सा�बत हनुेले कुनै स�ुवधा नपाउन े र अस�य इ�कार�ले ब� सजायबाट उ�मिु� 

पाउनस�ने स�भावना �बल �पमा �था�पत हनु पगेुकोले अदालतमा स�य होइन अस�य बो�दा फाइदा 

ह�ुछ भ� ेमा�यता कायम हनु पगेुको पाइ�छ। यसबाट न त कसरुदारले आ�नो आपरा�धक काय���त कुनै 

प�ाताप गनु�पन� वा आ�नो कृ�यको उ�रदा�य�व �वीकार गनु�पन� न त अपराधीमा मान�सक प�रवत�न आई 

समाजको ला�ग हा�नकारक नभई समाजको �वीकाय� सद�य बनेको छ भनी देखाउनपुन� अव�था �सज�ना 

हनुे न त पी�डतले नै कसरुदारबाट �य�तो आ��तता �ा� गन�स�ने ह�ुछ।  

 

पनु�था�पक�य �यायले कसरुदारलाई आ�नो काय�को िज�मेवार� �वीकार गन� अ�भ��ेरत गछ�। कसरुदारले 

कसरु र �यो कसरुले �सज�ना गरेको असरलाई �वीकार गरेको अव�थामा मा� पी�डतसँग संवाद हनुे, दवुै 
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प�लाई सहज हनुे �वक�पको खोजी हनुस�ने र समदुायले प�न दवु ैप�को आव�यकताको स�बोधन गन� 

म�त प�ु याउन ेहनुस�छ। कसरुदारले कसरु��तको दा�य�व �वीकार नगरेको अव�थामा कानूनले तोकेको 

�नि�त अव�धप�छ कसरुदारलाई कारागारबाट म�ु गर� यथाि�थ�तमा समदुायमा �फता� पठाउने काय� 

आफ� मा जोिखमपूण� हनुकुो अ�त�र� �नि�त अव�धस�म कसरुदारलाई कारगारमा रािखनकुो औिच�यसमेत 

�न��योजन ब� न प�ुदछ। कसरुदारले आफूले गरेको कसरुज�य काय� र �यसले पी�डत �यि�, पी�डतको 

प�रवार, समदुाय र �वयं आफू र आ�नो प�रवारमा पारेको द�ुप�रणामको बारेमा आ�नो दा�य�व �वीकार 

गरेको ि�थ�तमा कसरुसँग स�ब� यी सबै प�को आव�यकता पू�त� हनुेगर� �या�यक स�बोधन खो�न 

स�कन ेह�ुछ।  

 

(ग) समदुायको संल�नताः यसैगर�, कुनै प�न आपरा�धक घटनाले स�बि�धत समदुायलाई समेत नो�सान 

प�ु याएको ह�ुछ। समदुायका समेत ��त �यव�थापनस�ब�धी नयाँ आव�यकता �सज�ना भएका ह�ुछन।् 

समदुायले नै असरु�ाको अनभुव गन�स�छ, पी�डत प�रवार��त समदुाय िचि�तत हनुस�छ, कसरुदार र 

�नजका प�रवारको आव�यकता प�रपू�त�मा समेत समदुायको दा�य�व र सरोकार �सज�ना भएको हनुस�छ। 

समदुायका ती आव�यकता कसर� स�बोधन गन� र �य�तो स�बोधनको �ममा को÷कसको के÷क�तो 

सहभा�गता वा भ�ूमका रहने भ� े�वषयसमेत सा�द�भ�क ब�दछ। यो प�लाई �मलाउन पी�डत, कसरुदार र 

�नजको प�रवारको सद�य तथा समदुायका सद�यह�को के÷क�तो भ�ूमका वा िज�मेवार� हनुे र �यसलाई 

कसर� �यवि�थत गन� भ� े �वषय प�न �यायको �सल�सलामा हे�रनपुन� �वषय ब�दछ। घटनालाई सरकार� 

म�ुा बनाएर अनसु�धान अ�धकार�ले �यसलाई आ�नो एका�धकारको �वषय ठा�दा स�पूण� समदुाय नै 

�णाल�बाट �तर�कृत भएको अनभुव गन� प�ुदछ। पी�डत र पीडक दवु ैसमदुायका सद�य हनुे भएकोले 

उनीह� दवुैको सरोकारलाई स�बोधन गरेर समदुायलाई �व�थ बनाउन े �वषयसमेत �या�यक �वषय�भ� 

समे�टनपुन� ह�ुछ। यस प�ृभ�ूममा पनु�था�पक�य �यायले �या�यक ���यामा समदुायलाई समेत सि�म�लत 

गराइनपुद�छ भ� ेमा�यता रा�दछ। यह� �सल�सलामा यो �णाल�लाई सहभा�गतामूलक �णाल� भ� ेगरेको 

पाइ�छ।  

 

पनु�था�पक�य �यायको अ�यासका त�रकाह�  

पनु�था�पक�य �याय�णाल�लाई �यवहारमा �याउने ���या एकनासको वा एउटै �कृ�तको छैन। �थानीय 

आव�यकता, �थानीय �वशेषता र यसस�ब�धी अनभुवको आधारमा �व�भ� न �व�प र ढाँचामा यसको 

अ�यास भएको पाइ�छ।  

(क) पा�रवा�रक समूह भेला (Family Group Conferencing): �यूजी�या�ड र अ�े�लयामा पा�रवा�रक 

समूह भेलालाई �योगमा �याइएको पाइ�छ। य�तो बैठक वा भेलामा पी�डत र पी�डतका आफ�त, 

कसरुदार र �नजका आफ�त तथा समदुायका मा�नसह� सि�म�लत ह�ुछन ्र अमकु घटनाबाट परेको असर 

र �यसलाई स�बोधन गन� �वषयमा छलफल गद�छन।् यो ���यालाई �िश�ण �ा� सहजकता�ले 

सहजीकरण गद�छन।् छलफलबाट स�ब� सबै प�को भ�ूमका र उ�रदा�य�व �नधा�रण ह�ुछ। �य�तो 

�न�कष�लाई सबैले �वीकार गर� सम�याको समाधान ग�र�छ।  
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(ख) पी�डत र कसरुदारबीचको बैठक वा संवाद (Victim Offender Conference): यसमा पी�डत र 

कसरुदारलाई आपसी स�पक� मा �याउने �यास ग�र�छ। धेरैजसो अव�थामा दवु ैप�लाई ��य� स�पक� , 

संवाद र सहम�तमा �याइ�छ। स�बि�धत प�लाई ��य� �पमा मखुामखु गराउन नस�कने अव�थामा 

उनीह�लाई ��त�न�ध (वारेश) माफ� त परो� �पमा समेत ���यामा सहभागी बनाउन स�क�छ।  

 

(ग) च��य छलफल (Circles): यो ���यामा तलुना�मक �पमा बढ� �यि�को संल�नता रहेको ह�ुछ। 

यसमा पी�डत, पी�डतको प�रवारका सद�य र आफ�तह�, पीडक र पीडकसँग सरोकार रा� ेप�, समदुायका 

�यि�ह�, सहजकता�समेतका �यि� छलफलमा सहभागी ह�ुछन।् सबैजना गोलाकार (च��य) �पमा 

ब�छन।् सहजकता�ले मया�दाको �तीकको �पमा एउटा व�त ुहातमा �लएका ह�ुछन।् जसको हातमा �यो 

व�त ुआउँछ �यो �यि�ले मा� �यो बेला बो�न पाउँदछन।् �वषयव�तमुा �वेश गनु�भ�दा प�हले सहभागी 

सबैले �मे, इमा�दा�रता, �मा, मया�दा, क�णा ज�ता मानवीय मू�यम�ये आ�नो रोजाइको कुनै एउटा 

मू�यलाई स�झ�छन ्र छलफलको ���या स�ु ह�ुछ। सहभागी सबैले �मशः आ-आ�नो �वचार ��ततु 

गनु�पन� ह�ुछ। सबैले खलुा�पमा आ-आ�ना �वचार राखेर छलफल गद� सम�याको समाधान खोिज�छ।  

 

बाल�याय र पनु�था�पक�य �याय स�ब�धमा अ�य देशका अ�यास 

पनु�था�पक�य �यायको स�ब�धमा मा�थ उ�लेख भएका �वषय, ���या र स�दभ�ह� अपराधमा संल�न 

रहेको वय�क �यि�लाई इं�गत गरेर उ�लेख ग�रएको छ। तथा�प, पनु�था�पक�य �यायको अ�यास 

बाल�यायको स�दभ�मा समेत भएको पाइ�छ। �यूजी�या�डको आ�दवासी माओर� (Maori) समदुायले 

बालबा�लकासँग स�बि�धत सम�यालाई स�बोधन गन� �सल�सलामा �चलनमा �याएको मौ�लक �णाल�लाई 

�यहा ँबाल�यायको सधुारको �सल�सलामा �योगमा �याइयो। कानूनको �ववादमा परेका वा बाल �ब�याइँमा 

संल�न रहेका बालबा�लकालाई कसर� आफूले गरेको �ब�याइँ��त िज�मेवार� बोध गराउने, उनीह�लाई 

समाजमा कसर� पनु�था�पना गन� तथा उनीह�को जीवनलाई कसर� सामा�य र सहज बनाउन ेभ� े�वषयमा 

�यूजी�या�डले स�ु गरेको पा�रवा�रक समूह भेलाको अ�यास �यहा ँ�नकै �भावकार� रहेको �थयो। यसलाई 

प�हले अ�े�लयाले अनशुरण गरेको र �यसप�छ अमे�रका र �ानाडा हुँदै अ�य� �व�ता�रत हुँदै गएको 

पाइ�छ।  

 

पनु�था�पक�य बाल�यायले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको हकमा उनीह�ले गरेको �ब�याइँको 

कारणले �सज�ना भएको वैयि�क स�ब�ध र सामािजक ��तलाई सहज गन� उ�े�य राखेको ह�ुछ। यो 

उ�े�य �ा��को ला�ग बाल �ब�याइँकता�, पी�डत र आव�यकताअनसुार अ�य �यि� एवं समदुायका 

सद�यह� �ब�याइँले �सज�ना गरेको सम�या समाधानको ���यामा स��यतापूव�क सहभागी ह�ुछन।् यसको 

ला�ग सव�� लागू हनुे एकै�कारको खाका वा ढाँचा भने छैन। �व�भ� न देशमा �थानीय प�रवेशअनसुार 

मा�थ उ�लेख भएबमोिजम मेल�मलाप स�, पा�रवा�रक समूह भेला, च��य बैठक आ�द ���याह� 

अवल�बन हुँदै आएको पाइ�छ।  
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बाल �ब�याइँको स�ब�धमा पनु�था�पक�य �यायको �ावधानअ�तग�त सम�याको समाधान खो�दा �वाभा�वक 

�पमा �दशा�तरको ���यालाई अपनाइएको ह�ुछ। नेपालको स�दभ�मा प�न बालबा�लकास�ब�धी ऐन 

२०७५ मा �दशा�तरको ���यालाई जोड �दएको छ। बालबा�लकालाई अपराध जगतबाट हटाएर अ� नै 

जीवनोपयोगी सीप �सकाउने र उनीह�लाई समाजमा स�मानपूव�क उ�भनस�ने बनाउन ु �दशा�तरको मूल 

उ�े�य हनुे भएकोले पनु�था�पक�य �यायको ���या अपनाउँदा बालबा�लकाको सो�ने त�रकालाई नै 

�पा�त�रत ग�र�छ भ� न स�क�छ। यसले गदा� बालबा�लकामा मान�सक प�रवत�न भइ� उनीह� पनुः�ब�याइँ 

वा कसरुज�य काय�मा ला�दैनन ्भ� े�व�ास ग�र�छ।  

 

�यूजी�या�डको Children, Young Persons and Their Families Act, 1989 ले १४ वष�देिख १७ 

वष�स�मको उमेरका �यि�ले गरेको �ब�याइँ बाल अदालत (Youth Court) ले हेन� र १७ वष� मा�थकाको 

म�ुा िज�ला अदालतले हेन� �यव�था गरेको छ। १० देिख १४ वष�स�मको उमेर समूहका बालबा�लकाले 

गरेको �यानस�ब�धी कसरु बाहेकको अ� �ब�याइँमा म�ुा नचलाई अ� नै ���याबाट स�बोधन ग�र�छ। 

य�तोमा �हर�ले स�झाइबझुाइ गन�, बाल-सहयोग के��मा पठाउने ज�ता �वक�प अपनाउन े गद�छन।् 

�ब�याइँकता� बालबा�लकालाई आपरा�धक दा�य�व बहन गन� नलगाइने भए प�न उनीह�लाई आ�नो 

काम��त जवाफदेह� भने बनाइएकै ह�ुछ। वय�क �यि�लाई सजाय ग�र�छ भने बालबा�लकाको हकमा 

सजायभ�दा प�न पनु�था�पनामा जोड �दइ�छ। �यान ज�तो ग�भीर कसरु गरेको अव�थामा भने पा�रवा�रक 

अदालतले स�बि�धत बालबा�लकालाई उनीह�को बाबआुमा वा संर�कको साथबाट हटाउने, बालक�याण 

महा�नद�शकको िज�मामा रा�,े बालबा�लकालाई उपय�ु तवरले संर�ण �दान गन� अ�भभावकलाई सहायता 

�दान गन�ज�ता �व�भ� न �वक�पह�म�ये उपय�ु देिखएको �वक�प अपनाउन स�दछ।  

 

�व�भ� न देशमा बाल �ब�याइँस�ब�धी �वषयलाई अदालतमा लैजानपूुव� �हर� काया�लयको स��यतामा वा 

बालक�याण अ�धकार�को संल�नतामा वा अ�भयोजनकता�को तहबाट वा अदालतमा प�ुगसकेको �वषयमा 

अदालतको आदेशले �ववादलाई अदालतबा�हरको �नकाय वा स�सं�थामा पठाएर �य�ता �नकाय वा 

सं�थाको स��यतामा पा�रवा�रक समूह भेला गराएर समाधान खो�ने गरेको पाइ�छ। �यूजी�या�डमा 

बाल�याय संयोजक (Youth Justice Coordinator) माफ� त यसलाई स��य बनाइएको पाइ�छ। 93 

अमे�रकाको भिज��नया तथा बाल�टमोर रा�यमा बाल अदालतले बाल�ब�याइँस�ब�धी म�ुा यस �े�मा काम 

गर� आएका सं�थाह�मा पठाउने र ती सं�थाको अ�सरतामा पा�रवा�रक समूह भेला गराएर समाधान 

खो�न े गरेको देिख�छ। �थानीय तहमा खो�लएका मेल�मलाप समाज वा चच� ज�ता गैरनाफामूखी एवं 

धा�म�क स�सं�थाह�ले समेत यस �कारका पा�रवा�रक समूह भेलाको आयोजना गर� बालबा�लकासँग 

स�बि�धत �ब�याइँका �वषयह�लाई �थानीय तहमा नै समाधान ग�रआएको देिख�छ। अमे�रकाकै 

इि�डयाना रा�यमा सन ्१९९६ मा बाल �ब�याइँ स�ब�धमा अ��े�लयाल� नमनुाको पनु�था�पक�य �याय 

भेला (Restorative Justice Conference) स�ब�धी काय� स�ु ग�रएको पाइ�छ। य�तो भेलामा �वशेषतः बाल 

 
93 Children, Young Persons, and Their Families Act,  1989, Sec. 247 
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�ब�याइँकता�, पी�डत �यि� र दवु ैप�का सहयोगी (प�रवारका सद�यह�) लाई समावेश गराइने, ता�लम 

�ा� सहजकता��ारा अमकु घटनाले पी�डत �यि� र �नजका सहयोगीह�लाई पयुा�एको ��तबारे छलफल 

गराइने, सहयोगीह�ले प�न घटनाबाट आफूह�लाई परेको असरबारे बताउन पाउन,े छलफलप�छ 

�ब�याइँकता�ले पी�डतलाई के सहयोग गन� भ� े �वषयमा स�ब� सबै प� सहम�तमा पगुी स�झौताप�मा 

ह�ता�र गन� ���या अवल�बन ग�र�छ।  
 

पा�रवा�रक समूह भेलामा बाल �ब�याइँको कारण, �यसले स�बि�धत प�रवार र समदुायमा पारेको असर, 

�य�तो असर हटाउन वा ��तलाई प�रपूरण गन� अपनाउनपुन� त�काल�न र द�घ�काल�न उपायह�, 

�ब�याइँकता�मा प�ाताप र िज�मेवार� बोधको �सज�ना आ�द �वषयमा छलफल गराउने र �न�कष�मा पयुा�उने 

ग�र�छ। समदुायको कुनै एक प�रवारमा परेको सम�यालाई समदुायकै सम�याको �पमा �लइ�छ। 

अदालतबाट पठाएको म�ुामा भेलाको �न�कष� अदालतमा पठाउने र अदालतबाट तदन�ुप �ववाद समाधान 

ग�रने ग�रएको पाइ�छ।  
 

थाइ�या�डले Juvenile and Family Court and Procedure Act, 1991 मा भएको �यव�थालाई टेकेर सन ्

२००३ देिख बालबा�लकाले गरेको कसरुको हकमा पा�रवा�रक तथा सामदुा�यक समूह भेला (Family and 

Community Group Conference) को ���या स�ु गरेको छ। यसमा बालबा�लकालाई थनुामा रा� ेअव�ध 

घटाउने र समदुायको सम�वयमा बालबा�लकालाई पनु�म�लन गराउने कुरालाई �वशेष जोड �दइएको ह�ुछ। 

सन ्१९९१ को उपयु�� ऐनमा �हर�ले प�ाउ गरेको बालबा�लकालाई २४ घ�टा�भ� बालसंर�ण के�� 

(Child Protection Centre) मा पठाउनपुन� र संर�ण के��को �नद�शकले ५ वष�स�म कैदको सजाय 

हनुस�न ेकसरु गन� बालबा�लकालाई अ�भयोजन नगर� संर�ण के��कै �नगरानीमा रा� ेअनमु�तको ला�ग 

अ�भयोजनकता�सम� �सफा�रस गन�स�न े�ावधान रहेको भए प�न क�रब एक दशकस�म यी �ावधानह� 

�नि��य �पमा रहेका �थए। तर, बाल�यायको स�दभ�मा पनु�था�पक�य �यायको ���या अवल�बन गन� 

नी�त �वीकृत भएप�छ सन ्२००३ देिख २००५ स�म दईु वष�को अव�धमा पा�रवा�रक तथा सामदुा�यक 

समूह भेलाको ला�ग १०,२२० म�ुा उपय�ु देिखएकोमा ७,२१७ म�ुामा य�तो समूह भेला आयोजना 

भएको र ५,७५१ म�ुामा अ�भयोजन नगन� आदेशको ला�ग �सफा�रश गन� �नण�य भएको पाइ�छ। �य�तै, 

सन ्२०१० मा समूह भेलाको ला�ग उपय�ु देिखएका १९,७७५ म�ुाम�ये ४,९७६ म�ुामा समूह भेला 

आयोजना भएको र ४,७५१ म�ुामा अ�भयोजन नगन� आदेशको ला�ग �सफा�रस भएको पाइ�छ।94  

 

संय�ु अ�धरा�यमा Crime and Disorder Act, 1998 अ�तग�त पी�डत र �ब�याइँकता�बीचको मेल�मलाप 

(Victim/ Offender Mediation) काय��म स�ालन ग�रएको छ। यस ���यामा ते�ो �न�प� �यि�ले 

पी�डत र �ब�याइँकता�का बीच संवाद गराउन म�त गद�छ। अ��यमा दवु ैप�मा समझदार� बढाई ��तपू�त� 

�दलाउने काय� ह�ुछ।  

 
94 Kattiya Ratanadilok, - Restorative Justice Practices in Thailand, available at  

http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/consultations/restorative_justice/presentations/kattiya/Restorative%
20justice%20practices%20in%20Thailand.pdf (visited on 4/8/2016). 
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�फ�ल�प�समा Juvenile Justice and Welfare Act, 2006 ले देशमा नयाँ बाल�याय�णाल�को �ार�भ 

गराएको छ। यसले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकासँग स�बि�धत कानून, नी�त र काय��मह�मा 

पनु�था�पक�य �याय अपनाउनपुन� �यव�था गरेको छ। यसअ�तग�त कसरुदार, पी�डत र समदुायलाई संल�न 

गराउनपुन� तथा कसरुदारलाई समाजमा पनुए�क�करण गराउने �वषयलाई जोड �दइएको छ।  

 

अ�तरा���य कानूनमा भएका पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी �यव�था 

बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ मा बाल�यायको स�ब�धमा उ�लेख भएका �व�भ� न 

�यव�थाह�म�ये धारा ४०(१) मा उि�लिखत प�रा�ह�ले कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाको 

समाजमा पनु�म�लन र स��य भ�ूमका �ा��मा सहयोग गनु�पन�95 �ावधान यस स�ब�धमा �वशेष मह�वपूण� 

रहेको छ। उ� महासि�धमा बालबा�लकालाई �वत��ताबाट वि�त गर� सं�थागत �नय��णमा रा� े

कुरालाई अि�तम �वक�पको �पमा �लनपुन� 96  भनी ग�रएको �यव�थाले प�न बालबा�लकाको हकमा 

पनु�था�पक�य �यायको सा�द�भ�कता �प� ह�ुछ।  

 

बाल�याय स�ब�धमा नेपालका नेपालको रा��य कानूनका �यव�था 

फौजदार� अपराध रा�यको अमनचयन र शाि�त सरु�ा�व��को �वषय हो। तसथ�, दोषीलाई कारबाह� गन� 

र सजाय �दने रा�यको सरोकारको �वषय हो। यो फौजदार� �यायको पर�परागत �स�ा�त हो। तर, 

फौजदार� अपराधमा दोषीलाई सजाय गरेर मा� �याय नहनुे अवधारणाको �वकास भयो। पी�डत र 

समाजको प�बाट प�न फौजदार� �यायलाई हेनु�पन� अव�था आएको छ। तसथ�,नेपालमा हालै जार� भएका 

ऐनह�ले सा�बकमा भएका कानूनी �यव�थाह�भ�दा फरक र पी�डत केि��त �यव�थाह� प�न गरेका छन,् 

जनु पी�डतको पनु�था�पना ��तपू�त� कसरुमा संल�न �यि�को अव�था समाज प�रवार तथा �वशेष�ह�को 

भ�ूमका आ�दबाट �याय स�पादन गन� कुरालाई �लन स�क�छ।  

 

(क) पी�डतलाई जानकार� �दने र ��तपू�त� उपल�ध गराउन ेस�ब�धी �यव�थाः नेपालको सं�वधानको धारा 

२१ मा अपराध पी�डतलाई ��याभतू गरेको म�ुाको अनसु�धान तथा कारबाह�स�ब�धी जानकार� पाउने र 

सामािजक पनु�था�पना र ��तपू�त�स�हत �याय पाउने हक �चलन गराउने स�ब�धमा �यव�था रहेको छ। 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ३२ ले अपराध पी�डतलाई म�ुाको अनसु�धान र 

कारबाह�स�ब�धी जानकार� र सामािजक पनु�था�पना र ��तपू�त�स�हतको �याय पाउन े हक हनुेछ भ�े 

�यव�था गरेको छ। �य�तै, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ४१ ले म�ुा नचलाउन े

�नण�य भएमा अनसु�धान अ�धकार�ले कारणस�हत जाहेरवाला वा पी�डतलाई यथाशी� जानकार� �दनपुन� 

�यव�था गरेको छ।  

 

 
95 UN Convention on the Rights of the Child, Art. 40(1). 
96 UN Convention on the Rights of the Child, Art. 37(b). 
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मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ४० ले ��तपू�त� र कैदको स�ा सधुारगृह वा सामदुा�यक सेवामा 

पठाउनेलाई प�न सजायका �कारको �पमा �वीकार गरेको छ। सं�हता�ारा प�रभा�षत �व�भ� न कसरुह�मा 

कसरुदालाई कानूनबमोिजम सजायका अ�त�र� अपराध पी�डतलाई �बगो बमोिजमको वा मना�सब ��तपू�त� 

भराई �दनपुन� �ावधानह� अपराध सं�हताले गरेको छ। 97 �यसका अ�त�र� सै�ाि�तक एवं �यवहा�रक 

�पमा अ�म�दो देिखए ताप�न कसरुदारबाट पी�डतलाई म�ुाको टु�ो ला�नभु�दा अगा�ड न ै अ�त�रम 

��तपू�त� वा राहत �तन� अदालतले �यव�था गन� कुरा नेपालको सं�वधानको धारा ४८ मा उ�लेख ग�रएको 

छ। सरकार� व�कलले अ�भयोजन गदा� नै कसरुदारबाट ��त पगेुको �यि�लाई ��तपू�त� भराउनपुन� 

कुराह� अ�भयोगप�मा दाबी �लनपुन� कुरा मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ३२ ले 

उ�लेख गरेको छ। �यसका अ�त�र� यस मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १६५ र 

१६६ मा ��तपू�त� भराउने काय��व�धह�, �बगो, ज�रवाना, ��तपू�त� वा अ�य रकम असूल गन� त�रकाह� 

तो�कएका छन।्  

 

साथै, ��तपू�त�को स�ब�धमा कुरा गदा� फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 

को दफा १३ ले अदालतले पी�डतलाई ��तपू�त� �तनु�पन� भए ��तपू�त�को रकम, �तनु�पन� अव�ध एवं त�रका, 

न�तरेमा हनुस�न ेसजायज�ता कुराह� सजाय गदा� खलुाउनपुन� उ�लेख गरेको छ। साथै, दफा १८ ले 

पी�डतलाई �दनपुन� ��तपू�त�को रकम ज�रवानाको �पमा सजाय �नधा�रण गनु�पदा� �वचार गनु�पन� उ�लेख 

गरेको छ। �य�तै, दफा १९ ले कसरुदारले पी�डतलाई �तनु�पन� ��तपू�त�को रकम �तन� नस�न े गर� 

ज�रवानाको रकम तो�न नहनुे कुरा ऐनमा उ�लेख ग�रएको छ।  

 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४२ मा पी�डतको िजउ�यान, 

स�पि� वा इ�जतमा कुनै ��त पगेुमा �य�तो ��तबापत अदालतले कसरुदारलाई मना�सब ��तपू�त� भराउन े

र �य�तो ��तपू�त� �नधा�रण गदा� �वचार गनु�पन� कुराह� उ�लेख गरेको छ। यस �यव�थाले पी�डतलाई 

चोटपटक वा अ�भ� भई उपचार खच� तथा पी�डतको म�ृय ु भएमा सदगत ् तथा काज��या खच�समेत 

त�काल भराइ�दनपुन� �यव�था तो�कएको छ। �यसर�, बझुाउनपुन� ��तपू�त� त�काल बझुाउन नसकेमा 

स�पि� जमानत �दनस�ने र �य�तो रकम एक वष��भ� बढ�मा तीन �क�तामा बझुाउनपुन� अदालतले 

आदेश �दनस�ने उ�लेख गरेको छ। �य�तैगर�, सोह� ऐनको दफा ४३ र ४४ मा एकभ�दा बढ� कसरुदार 

भएमा ��येक कसरुदारले ��तपू�त� �यहोनु�पन� र ��तपू�त� �लने �दने स�ब�धमा पी�डत तथा कसरुदारबीच 

सहम�त भएमा अदालतले �य�तो सहम�तबमोिजमको ��तपू�त�का आदेश गन�स�ने �यव�था गरेको छ।  

 

(ख) सा�ी वा पी�डतस�ब�धी �यव�थाह�ः अपराध पी�डत र सा�ीले आफूउपर सरु�ा खतरा महससु 

गरेको अव�थामा �हर�लाई जानकार� गराएमा �हर�ले �नजह�को संर�ण गनु�पन� �यव�था मलुकु� 

फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ११४ मा ग�रएको छ। सा�ी तथा पी�डतको सरु�ाको 

 
97 दफाह� ७३ ,९९ ,१२६ ,१३६ ,१४५ ,१५३ ,१६९ ,१८६ ,१९८ ,२०४ ,२०८ ,२१७ ,२२८ ,२३९ ,२५४ ,२८२ ,

२८५ ,३०२ ,३०७। 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

326 

 

स�दभ�मा कुरा गदा� �वगत एक दशकदेिख नै खास �कृ�तका म�ुामा पी�डत र सा�ीको प�रचय गो�य रा�े 

कुरा �योगमा आइसकेको छ। यसलाई मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १२९ मा 

�ावधानका �पमा रािखएको छ। अक� मह�वपूण� कुरा भनेको अपराध पी�डतलाई राहत उपल�ध गराउन 

नेपाल सरकारबाट वा अ�य कुनै �ोतबाट �ा� भएको रकम र अदालतको फैसलाबमोिजम असलु भएको 

ज�रवाना वा कैदबापतको ज�रवाना रकमको नेपाल सरकारलाइ� ज�मा गनु�पन� पचास ��तशत रकमबाट 

पी�डत राहत कोष नामक कोष खडा ग�रने �ावधान फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) 

ऐन, २०७४ को दफा ४८ मा रािखएको छ। यसले पी�डतको त�कालको आव�यकता प�रपू�त�, हा�न 

नो�सानीको ��तपू�त� र पनु�था�पनामा उ�ले�य म�त प�ुने अपे�ा गन� स�क�छ।  

 

(ग) कसरुदारस�ब�धी �यव�थाः कसरुदारले कसरु �वीकार गर� प�ाताप गरेमा कसरुदारको 

पनु�था�पनालगायतका काय� अगा�ड बढाउन स�क�छ। कसरुदारले कसरु �वीकार गर� पी�डतलाई ��तपू�त� 

�दएको वा �दन म�ुर गरेको, अदालतमा साँचो कुरा �य� गर� �या�यक ���यामा सहयोग गरेको, भ�व�यमा 

कसरु नगन� ��तब�ता देखाएकोसमेतका अव�थामा कसरुदारको आपरा�धक दा�य�व घटाउने कुरा मलुकु� 

अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ३९ मा कसरुको ग�भीरता घटाउने अव�थाअ�तग�त उ�लेख ग�रएको 

छ। कसरुदारले आफूले गरेको कसरु �वीकार गर� �या�यक ���यामा सहयोग पयुा�एमा �नजलाई 

कानूनबमोिजम हनुस�ने सजायमा 50 ��तशतस�म छुट �दन स�कने �ावधानसमेत सोह� सं�हताको दफा ४७ 

मा �यव�था भएको छ। जी�करको स�झौता (Plea Bargaining) स�ब�धी यो �ावधानले अदालतमा साँचो 

कुरा बोलेर सह�ुलयत �लन स�क�छ भ� े सं�कृ�तको �वकास गराउने उ�े�य �लएको पाइ�छ। साथै, 

कसरुको बारेमा साँचो कुरा �य� गरेको अव�थामा सजायमा छुट �दई समाजमा �फता� हनुे कुरा 

पनु�था�पक�य �यायको उ�े�य अ�त�न��हत रहेको पाइ�छ। अपराध सं�हताले �यव�था गरेको कसरु �वीकार 

गर� अनसु�धानमा सहयोग गन� अ�भय�ुलाई सजायमा छुट �दन स�कने उपयु�� �ावधानलाई �यवहारमा 

लैजान े ���याअ�तग�त मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ३३ मा कम सजायको 

मागदाबी �लई अ�भयोगप� पेस गन� स�कन े �ावधान रहेको छ। साथै, दफा ३४ मा प�हलोपटक तीन 

हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा एक म�हनास�म कैद वा दवु ै सजाय हनुे कुनै कसरु वा एक हजार 

�प�याँस�म �बगो भएको वगल�माराको कसरु वा �भ�ा मा�ने कसरु गरेको अ�भय�ुले कसरु �वीकार गर� 

भ�व�यमा �य�तो कसरु नगन� कबलु गरेमा सरकार� व�कलले �नजउपर म�ुा चलाउन नपन�गर� �नण�य 

गन�स�न े�यव�था रहेको छ।  

 

मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा ७२ मा उि�लिखत कुनै म�ुाको अ�भय�ु वा 

कसरुदारसँग म�ुाको कारबाह�को �सल�सलामा माग गन� धरौट वा जमानतको रकम तो�दा अ�य कुराका 

अ�त�र� अ�भय�ु वा कसरुदारको आ�थ�क तथा पा�रवा�रक ि�थ�त, �नजको उमेर र शार��रक ि�थ�त, 

कसरुबाट �सिज�त प�रणाम, कसरु सा�बत भए नभएको, असहाय वा अश� अव�था र म�हला अ�भय�ु वा 

कसरुदार भए गभ�वती वा दधेु बालबा�लका रहेनरहेकोसमेतका अव�था र स�दभ�लाई �वचार गरेर �य�तो 

रकम तो�नपुन� �यव�थामा समेत अ�भय�ु वा कसरुदारको पा�रवा�रक र सामािजक जीवन पूव�वत ्
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च�नस�ने बनाउन अ�भय�ु वा कसरुदार समाजमा सहज�पमा पनु�था��पत हनुेगर� �याय ���यालाई 

��याशील बनाउने उ�े�य अ�त�न��हत रहेको पाइ�छ।  

 

प�हलोपटक कसरुदार ठहरेको र एक वष� वा सोभ�दा कम कैद सजाय भएको म�ुामा कसरुदारको उमेर, 

कसरुको ग�भीरता, कसरुदारको आचरणसमेतलाई �वचार गदा� कारागारमा रा� उपय�ु नदेिखएमा र 

कसरुदारलाई छा�दा साव�ज�नक शाि�त तथा कानून र �यव�थामा खतरा प�ुने नदेिखएमा अदालतले 

�नजलाई कैदमा रा�कुो स�ा कैद बापत रकम �लई कैदबाट छा�ड�दन आदेश गन�स�नेसमेतको मलुकु� 

फौजदार� काय��व�ध सं�हता, २०७४ को दफा १५५ को �ावधानले कसरुदारले आफूले गरेको कसरुको 

जवाफदेह�ता �वीकार गनु�पन� र �यसर� आ�नो िज�मेवार� �वीकार गन� कसरुदारलाई सह�ुलयतपूण� �यवहार 

ग�रने पनु�था�पक�य �यायको अवधारणा अनकूुलको �ावधान भ� ेदेिखएको छ। सोह� ऐनको दफा १६० 

मा कसरुदारले �च�लत कानूनबमोिजम �म गर� कैद भ�ुान गरेमा अथवा सधुारगहृ वा सामदुा�यक 

के��मा बसी कैद भ�ुान गरेमा फैसलाबमोिजम �नजलाई लागेको कैदको लगत क�ा हनुे �यव�था 

ग�रएको छ।  

 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८ मा कुनै कसरुका स�ब�धमा 

कसरुदार ठहर भइसकेप�छ मा� अदालतले �य�तो कसरुदारको स�ब�धमा सजाय �नधा�रण गनु�पन� �यव�था 

गरेको छ। यसको ला�ग अदालतले छु�ै सनुवुाइ गनु�पन� �यव�था दफा ९ मा ग�रएको छ। नेपालमा 

�या�यक अ�यासको स�दभ�मा यो एउटा नयाँ �यव�था हो। यस �यव�थाको मूल उ�े�य कसरुको 

गा�भीय�ताको अनपुातमा सजायको मा�ा �नधा�रण गनु�पन� भ�े हो। कसरुदारले गरेको कसरुको ग�भीरता 

बढाउन ेर घटाउने अव�थाह� फरक–फरक रहेका ह�ुछन।्  

 

तीन वष�भ�दा बढ� कैद वा तीस हजार �पैयाँभ�दा बढ� ज�रवानाको सजाय हनुस�ने कसरुका स�ब�धमा 

सजाय �नधा�रण गनु�अिघ अदालतले कसरुदारको स�ब�धमा सजायपूव�को ��तवेदन �लनस�न े�ावधान सजाय 

�नधा�रणस�ब�धी ऐनमा रहेको छ। य�तो ��तवेदन अदालतले �ोवेशन वा �यारोल अ�धकृतबाट �लन 

स�छ। अदालतको आदेशअनसुार कुनै कसरुदारका स�ब�धमा सजायपूव�को ��तवेदन तयार गदा� �ोवेशन 

वा �यारोल अ�धकृतले अ�य कुराका अ�त�र�ः (क) कसरुदारको �यि�गत, सामािजक र सां�कृ�तक 

प�ृभ�ूम, (ख) कसरु गदा�को प�रि�थ�त, (ग) कसरु गनु�अिघको कसरुदारको चालचलन, र (घ) कसरुदारको 

उमेरसमेत ��तवेदनमा उ�लेख गनु�पन� �यव�था फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 

२०७४ को दफा १२ मा ग�रएको छ। य�तो ��तवेदन उपर कसरुदारले अदालतसम� आ�नो ��त��या 

वा राय �य� गन� स�दछ।  

 

फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३ ले कुनै कसरुदारका 

स�ब�धमा कसरु �था�पत भै सकेप�छ सजाय �नधा�रण गदा� अदालतले सजाय कुन उ�े�य �ा��का ला�ग 

ग�रने हो भ� ेप�मा समेत �वचार गनु�पन� गर� अदालतको कानूनी दा�य�व तोकेको छ। यसर� तो�कने 

सजायको उ�े�य �वचार गदा� अ�य कुराका अ�त�र�ः (१) समाज वा समदुायलाई सरु�ा �दने, (२) 
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कसरुदारलाई समाजमा पनु�था�पना गन� सहयोग गन� वा सधुार गन�, र (३) कसरुदारलाई आ�नो काय���त 

प�ाताप बोध गराई पी�डत �यि� वा समदुायलाई हा�न नो�सानी भएको छ भ� ेकुराको अनभु�ूत गराउने 

उ�े�यलाई समेत ���गत गनु�पन� �ावधान यसमा रहेको छ।  

 

सजाय �नधा�रणस�ब�धी ऐनले सजाय �नधा�रण गदा� �वचार गनु�पन� भनी उ�लेख गरेका केह� �ावधानह�मा 

समेत पनु�था�पक�य �यायले उ� घोष गरेका �वषयह� अ�त�न��हत रहेको देिख�छ। कसरुदारको दोषको 

मा�ाअनसुार समानपुा�तकभ�दा बढ� सजाय हनु नहनुे, सजायको उ�े�य �ा� गन� आव�यक हनुेभ�दा चक� 

सजाय हनु नहनुे, सजाय भो�गरहेको कसरुदारलाई अक� कसरुबापत सजाय गदा� सम� सजाय उिचत र 

समानपुा�तकभ�दा बढ� हनु नहनुे, अ�य सजाय न ैपया�� हनुे देिखएमा कैद सजाय नगन� ज�ता फौजदार� 

कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १४ को �ावधानले कसरुदारलाई �नजले 

�नवा�ह गनु�पन� आपरा�धक दा�य�वसँग �म�नेगर� सजायको मा�ा �नधा�रण गनु�पन� र कसरुदार��त 

अनाव�यक कठोरता अपेि�त नरहने भनी कसरुदारलाई समदुायमा पनुः�थापना सहज बनाउन चाहेको भ� े

ब�ुन स�क�छ।  

 

साथै, उपयु�� ऐनमा कसरुदारको आचरण र �वगतको कृयाकलापलाई समेत सजाय �नधा�रणको आधारको 

�पमा �यान �दनपुन� गर� फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १५ 

मा उ�लेख ग�रएको छ। यसबाट कसरु गनु�भ�दा प�हले र कसरु गर� सकेप�छको कसरुदारको आचरण र 

�यवहारलाई सजाय �नधा�रणको �ममा �वचार गनु�पद�छ भ� े�प� ह�ुछ।  

 

मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ४०(१)(६) ले कैदको स�ा गनु�पन� सामदुा�यक सेवालाई 

सजायको एउटा �कारको �पमा राखेको र सजाय �नधा�रणस�ब�धी ऐनले सजाय �नधा�रण गदा� सामदुा�यक 

सेवा गन� आदेश भएकोमा सेवाको �क�सम, अव�ध, समय र सेवा नगरेबापत हनुस�ने सजायसमेत 

खलुाउनपुन� गर� फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ ले 

तोकेको छ। सामदुा�यक सेवास�ब�धी �व�ततृ �यव�था सोह� ऐनको प�र�छेद ४ को दफा २२ मा 

ग�रएको छ।  

 

एक वष�भ�दा कम कैद �नधा�रण भएको कसरुदारले प�हलोपटक कसरु गरेको र �नजले गरेको कसरुको 

�कृ�त, कसरुदारको उमेर र आचरण, कसरु गदा�को प�रि�थ�त र त�रकासमेतको आधारमा �नजलाई कैदमा 

रा� ेउपय�ु नदेखेमा अदालतले �य�तो कसरुदारलाई भएको कैद त�काल काया��वयन नगर� �नल�बन 

गन�स�न े �यव�था फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ मा 

ग�रएको छ। �य�तो कैद तीन वष�स�म �नल�बन हनुस�छ। यसर�, कैद �नल�बन भएको अव�धमा 

कसरुदारले �नःश�ुक�पमा कुनै साव�ज�नक काम गन�, पी�डत �यि�को कुनै काममा सहयोग गन�, तो�कएको 

कुनै �यवहार नगन�, कुनै �थान �वशेषभ�दा अ�य� नजान,े सजायको अव�ध र सजाय भ�ुान भएको तीन 

वष��भ� कुनै कसरु नगन�, तो�कएको अव�धस�म उपचार के�� वा पनु�था�पना के��मा ब�नेगर� अदालतले 
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आदेश �दनस�छ। �नल�बन अव�धभर �यसर� तो�कएको सत� पालना गरेमा कसरुदारले कैद भ�ुान गरेको 

मा�न�छ। अदालतबाट तो�कएको सत�अनसुार नगरेमा अदालतले पूव� आदेश र� गद�छ। �यसर� अदालतले 

पूव� आदेश र� गरेमा कसरुदारले पूरा अव�ध कैदमा ब�नपुछ�। ऐनको यो �यव�थाले प�न कसरुदारलाई 

असल आचरणमा रह� समाजमा पनु�था��पत हनु ेअवसर �दान गरेको देिख�छ।  

 

यसका साथै, फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २५ मा दईु वष� 

वा सोभ�दा कम कैदको सजाय भएको �यि�लाई कसरुको �कृ�त, कसरु गदा�को प�रि�थ�त, कसरु गदा�को 

त�रकासमेतलाई �वचार गदा� �नजलाई कारागारमा नपठाई सधुारगृहमा रा� उपय�ु देखेमा अदालतले 

�ोवेशन अ�धकृतको �सफा�रसमा सधुारगहृमा पठाउनस�ने �यव�था ग�रएको छ। �यसर� सधुारगहृमा 

पठाउँदा कसरुदारले पालन गनु�पन� सत�ह� तो�नपुछ�। �यसर�, अदालतले तोकेका सत�ह� पालन गर� 

सधुारगृहमा बसेर कसरुदारले कैद भ�ुान गन� स�दछ।  

 

कसरुदार लागू औषधको द�ुय�सनी वा शार��रक वा मान�सक �पमा दवु�ल वा अ�य कुनै हेरचाहमा रहनपुन� 

अव�थाको �यि� भएमा �नजको उमेर र कसरु गदा�को प�रि�थ�तसमेतलाई �वचार गदा� �नजलाई 

कारागारमा नपठाई पनु�था�पना के��मा पठाउन उपय�ु हनुे भनी �ोवेशन अ�धकृतले �सफा�रस गरेमा 

अदालतले �य�तो �यि�लाई पनु�था�पना के��मा पठाउनस�ने �यव�था फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण 

तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २६ मा ग�रएको छ। �यसर� पनु�था�पना के��मा रहँदा 

कसरुदारले अदालतले तोकेको सत�ह� पालन गनु�पद�छ। अदालतले तोकेको सत� पालना गर� पनु�था�पना 

के��मा कैदको अव�ध �बताएमा कसरुदारले कैद भ�ुान गरेको मा�न�छ। सजाय काया��वयनस�ब�धी 

ऐनको यो �ावधानले समेत कसरुदारको उपचार, हेरचाह र सधुार तथा पनु�था�पनाको उ�े�य राखेको 

पाइ�छ।  

 

सोह� ऐनको दफा २७ मा एक वष�स�म कैद तो�कएको कसरुदारलाई �नय�मत �पमा कैदमा रा� उपय�ु 

नदेिखएमा �यसको कारण खोल� अदालतले �नजलाई स�ाहको अि�तम �दन मा� वा दै�नक �पमा 

रा��काल�न समयमा मा� कारागारमा ब�न पन�गर� कैद �नधा�रण गन�स�ने �ावधान रहेको छ। यो 

�ावधानअ�तग�त कैद �नधा�रण गदा� अदालतले कसरुदारले पालना गनु�पन� अ�य सत�ह� तो�न स�छ। ती 

सत�ह�को पालना गर� तो�कएको अव�ध भ�ुान गरेमा कसरुदारले कैद भ�ुान गरेको मा�न�छ। यो 

�वक�प कसरुदारलाई सधुारगहृमा वा पनु�था�पना के��मा पठाउने �वक�पभ�दा प�न कसरुदारको प�मा 

ग�रएको अ�गामी �यव�था भ�े देिख�छ।  

 

कैद अव�धको दईु �तहाई अव�ध भ�ुान ग�रसकेको र रा�ो आचरण भएको कैद�लाई कारागार �मखुको 

�सफा�रसमा अदालतले खलुा कारागारमा रा� ेआदेश �दन स�ने �ावधान सोह� ऐनको दफा ४३ मा रहेको 

छ। खलुा कारागारमा रा� न स�कन े गर� आदेश �ा� भएको कैद�लाई कारागार बा�हर लगेर काममा 

लगाउन स�कन ेह�ुछ। यो �यव�थाले कारागारमा रा�ो आचरण पालन गन� कैद�ले कैद अव�ध�भ�ै प�न 

कारागारभ�दा बा�हर गएर काम गन� अवसर पाउन े र �य�तो अवसर र अनभुवले कैद अव�ध भ�ुान 
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भइसकेप�छ प�न रोजगार�को �नर�तरता �ा� गन� स�भावना बढाउने ह�ुछ। कसरुदारको आचरण सधुार, 

सीप�वकास र रोजगार�को अवसर �सज�ना तथा समदुायमा घलु�मल हनुे प�रि�थ�त �नमा�णमा यसले म�त 

गन� देिखएको छ।  

 

एक वष�भ�दा बढ� कैद सजाय पाई दईु �तहाई सजाय भ�ुान ग�रसकेको र रा�ो आचरण भएको 

कसरुदारलाई िज�ला �ोवेशन तथा �यारोल बोड�को �सफा�रसमा िज�ला �यायाधीशले �यारोलमा रा� ेआदेश 

�दनस�ने �यव�था फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ ले 

गरेको छ। �यारोलमा रािखएको कसरुदारले अदालतले तो�क�दएको सत�ह� पालना गन�गर� �यारोल 

अ�धकृतको �नगरानीमा समाजमा जीवनयापन गनु�पद�छ। यस ऐनमा रहेको एक वष�भ�दा बढ� कैद सजाय 

पाई कैद भ�ुान ग�ररहेको र रा�ो आचरण भएको कसरुदारलाई कैद भ�ुान हनुभु�दा छ म�हना अगा�ड 

मा�सक वा दै�नक �पमा कारागारबाट छा�नस�ने कसरुदारको सामािजक�करणस�ब�धी �ावधानले 

पनु�था�पक�य �यायको मम�लाई आ�मसात गरेको पाइ�छ। सोह� ऐनको दफा ३० मा रहेको (क) 

पा�रवा�रक पनु�म�लन, (ख) सामािजक, सां�कृ�तक स�ब�ध �थापना, (ग) सामािजक एक�करण तथा 

पनु�था�पना, (घ) �यवसाय वा रोजगार�, (ङ) सीपमूलक वा रोजगारमूलक ता�लमको ला�ग कारागारबाट 

बा�हर पठाउनेस�ने �ावधानको काया��वयनले कसरुदारलाई एउटा उपयोगी सद�यको �पमा समदुायमा 

फका�उन म�त गद�छ।  

 

तीन वष� वा सोभ�दा बढ� कैदको सजाय पाएको अठार वष�भ�दा बढ� उमेरको र शार��रक�पमा �व�थ 

कसरुदारले चाहेमा �नजलाई कारागारले साव�ज�नक कामको ला�ग शार��रक �ममा लगाउनस�न ेर �यसर� 

�ममा लगाइएको कसरुदारले तीन �दन �म गरेबापत थप एक �दनको दरले कैद क�ा हनुे �यव�था 

उपयु�� ऐनको दफा ३१ मा रहेको छ। साथै, कैद�को आचरण सधुारको ला�ग कारागारले सीप, िश�ा 

तथा रोजगार�मूलक, नै�तक, अनशुासना�मक, भौ�तक, आ�याि�मक, योग तथा �यायाम िश�ालगायतका 

सधुारा�मक काय��म तथा उपायह� स�ालन गनु�पन� कारागार �शासनको कानूनी कत��य उपयु�� ऐनले 

दफा ३३ मा तोकेको छ।  

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ तथा बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल� २०७६ मा भएका 

पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी केह� �यव�थाह� 

पनु�था�पक�य �याय के हो भ� े कुरा बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले प�रभा�षत गरेको छैन। 

बालबा�लका कानूनको �ववादमा परेप�छ अनसु�धान अ�भयोजन तथा सनुवुाइका �ममा भएका सामा�य 

�यि�का ला�ग भ�दा फरक �यव�थाह� बाल�यायस�ब�धी �यव�था नै पनु�था�पक�य �यायको निजक 

रहेको छ। पनु�था�पक�य �यायबारे बालबा�लकास�ब�धी ऐनबाट �प� नभए ताप�न मा�थ छलफल भएको 

सै�ाि�तक �वषयव�त ु तथा अवधारणासँग �म�ने कुरा बाल�याय स�पादन गदा� अवल�बन गनु�पन� वा 

गन�स�न ेकुरा ऐनले �यव�था गरेको छ। ऐनमा भएका केह� �यव�थाह� यहाँ उ�लेख ग�रएका छन।्  
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बाल�याय स�पादन गदा� बालबा�लकालाई असर पन� कुनै �नण�य गनु�अिघ �नजको धारणा ब�ुने र बाब,ु 

आमा, प�रवारका अ�य सद�य वा संर�कलाई आ�नो भनाइ रा� े अवसर �दने, बालबा�लकाको उमेर, 

बौ��क �वकासको �तर, आ�था र सां�कृ�तक मू�यमा�यता अन�ुपको बोल�, वचन र �यवहार आ�द गनु�पन� 

कुरा बालबा�लकास�ब�धी ऐनको दफा २० मा उ�लेख ग�रएको छ। कसरुज�य काय�को आरोप लागेको 

बालबा�लकालाई अनसु�धानको ला�ग �नय��णमा न�लई नहनुे देखेमा मा� अनसु�धान अ�धकार�ले 

�नय��णमा �लने र �नय��णमा �लई रहन आव�यक नदेिखएमा �नजको प�रवारको सद�य, संर�क वा 

निजकको नातेदारलाई िज�मा लगाउनपुन� �नय��णमा �लएमा अनसु�धान अ�धकार�ले सो कुराको जानकार� 

�नजको प�रवारको सद�य, संर�क वा निजकको नातेदारलाई �दनपुन� आ�द कुरा सोह� ऐनको दफा २१ ले 

गरेको छ। �य�तैगर�, �नय��णमा �लइएका बालबा�लकालाई अनसु�धान अ�वधभर रा� े�योजनका ला�ग 

�नगरानी क�को �थापना गर� बालबा�लकालाई रा�पुन� �यव�था छ। �यसैले, कुन ैप�न बालबा�लकालाई 

म�ुाको पपु��को �सल�सलामा थनुामा नरािखने र धरौट� वा जमानत नमा�गने �यव�था ऐनले गरेको छ र 

बाल अदालतले कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेको बालबा�लकालाई कारण खलुाई पपु��को ला�ग बाल 

सधुारगृहमा रा�स�न े�यव�था दफा २४ ले गरेको छ भने दफा २५ ले पीडकबाट मना�सब मा�फकको 

��तपू�त� भराई पाउन ेअ�धकारका अ�त�र� अनसु�धान, अ�भयोजन र �या�यक ���याको हरेक चरणमा 

पी�डत बालबा�लकाका अ�धकारको �पमा ऐनले �वशेष अ�धकारह� स�ुनि�त गरेको छ।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ मा भएको �यव�थाह�म�ये दफा २७ मा भएको बालबा�लकाको 

सव��म �हतको ला�ग गरेको �दशा�तरस�ब�धी �यव�था मह�वपूण� छ। �च�लत कानूनमा अ�यथा 

�यव�था भए ताप�न बालबा�लकाको सव��म �हतको ला�ग �दशा�तर गन� मना�सब देिखएमा देहायको 

अव�थामा अनसु�धान अ�धकार�, सरकार� व�कल र बाल अदालतले कसरुज�य काय�को अ�भयोग लागेका 

बालबा�लकालाई �दशा�तर गन� �नण�य गन�स�ने �यव�था रहेको छ, जसमा–  

(क) पाँच हजार �पैयाँस�म �बगो भएको वा दईु हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा एक म�हनास�म कैद हनु 

स�नेमा अनसु�धान अ�धकार�ले, 

(ख) दस हजार �पैयाँस�म �बगो भएको वा पाँच हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा तीन वष�स�म कैद 

हनुस�नेमा सरकार� व�कलले, 

(ग) तीन वष� वा सोभ�दा बढ� कैद सजाय हनु ेम�ुा बाहेक ज�तसकैु �बगो भएको वा ज�तसकैु ज�रवाना वा 

कैद हनु स�नेमा बाल अदालतले।  

 

यसर� उि�लिखत �यव�था हेदा� तीन वष�भ�दा बढ� कैद सजाय हनुे म�ुामा अदालतले �दशा�तर गन� 

नस�कने देिख�छ। तर, ज�तसकैु �बगो जा ज�रवाना हनुे म�ुामा अदालतले �दशा�तर गन�स�ने देिख�छ। 

�दशा�तर गन�का ला�ग बालबा�लकाले कसरुज�य काय� गरेको �वीकार गरेको र स�बि�धत बालबा�लका, 

�नजको बाब,ु आमा र बाबआुमा नभए प�रवारका अ�य सद�य वा संर�कको सहम�त �दएको हनुपुद�छ। 

साथै, पी�डत प�को यथास�भव पनु�था�पना हनुेगर� �नजको सहम�त �ा� भएको र कसरुज�य काय�को 

�कृ�त र सो काय� गदा�को प�रि�थ�त, घटनाको गा�भीय�ता, बालबा�लकाको उमेर, प�रप�वता र बौ��क�तर, 
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पा�रवा�रक वातावरण तथा पी�डतलाई पगेुको ��त र �नजको पनु�था�पनालाई आधार �लनपुन� सत�समेत 

ऐनको दफा २८ ले �यव�था गरेको छ। �दशा�तर गदा� बालबा�लकाको इ�छासमेतलाई �वचार गर� 

देहायबमोिजमको एक वा एकभ�दा बढ� ���या अवल�बन ग�रने �यव�था ऐनमा ग�रएको छ (दफा २९): 

(क) बालबा�लकालाई पी�डतसँग मेल�मलाप वा समझदार� कायम गराउने, 

(ख) बालबा�लकालाई ग�ती महससु गन� लगाउने, 

(ग) बालबा�लका र �नजको प�रवारलाई आव�यक परामश� �दने, 

(घ) बालबा�लकालाई कुनै सामदुा�यक सेवामा पठाउने, 

(ङ) बालबा�लकाको हेरचाह र संर�ण गन� कुनै सं�थामा पठाउने, 

(च) बालक�याण अ�धकार�को सपु�रवे�ण र �नद�शनमा रहनेगर� बालबा�लकालाई छा�ने, 

(छ) बालबा�लकालाई बाब,ु आमा, प�रवारको अ�य सद�य वा संर�कको िज�मा लगाउने, 

(ज) बालबा�लकालाई कुनै ताल�म वा शैि�क काय��ममा सहभागी गराउन।े  

 

उि�लिखत �यव�था हेदा� बालबा�लकाको पनु�था�पना र सधुारका ला�ग बाल�यायका स�ब�धमा ऐनले 

उ�लेख गरेको कुरा एकदम सराहनीय देिख�छ। तर, मा�थको (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) बमोिजमको 

कुनै ���या अवल�बन गर� �दशा�तर गदा� अव�धसमेत तो�कनपुन� र (घ), (ङ) र (च) बमोिजमको ���या 

अवल�बन गर� �दशा�तर गदा� कसरुज�य काय� गरेबापत बालबा�लकालाई हनुस�ने अ�धकतम सजायभ�दा 

बढ� अव�ध हनुेगर� �दशा�तर गन� नहनुे �यव�था छ। अनसु�धान गन� �हर� वा सरकार� व�कलले 

�दशा�तर गनु�अिघ बालमनो�व� वा बाल�वशेष�बाट बालबा�लकाको शार��रक तथा मान�सक अव�था र 

समाजसेवीबाट बालबा�लकाको आ�थ�क, सां�कृ�तक अव�था तथा प�रवेशको अ�ययन र �व�ेषण गन� लगाई 

��तवेदन �लनपुद�छ। अनसु�धान गन� �हर�, सरकार� व�कल वा बाल अदालतले बालबा�लकालाई �दशा�तर 

गरेको जानकार� आ�नो मा�थ�लो �नकाय र बाल अदालतलाई �दनपुन� र �दशा�तर ग�रएमा �य�तो 

�ववादको अ��य हनुे र �यसर� �दशा�तर प�छ औपचा�रक �या�यक ���यासमेत समा� हनुे �यव�था 

बालबा�लकास�ब�धी ऐनको दफा २९ मा ग�रएको छ। ऐनमा बालबा�लकालाई �दशा�तर गदा� पी�डतलाई 

भएको हानी नो�सानी बापत देहायबमोिजम गन�स�कन े�यव�था छः 

(क) पी�डतलाई ��तपू�त� �दने वा वा�त�वक हा�न नो�सानी भराई �दने, र 

(ख) कसरुज�य काय�बाट �ा� स�पि�, मनुाफा वा साम�ी स�बि�धत धनीलाई �फता� गन� लगाउने।  

 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ ले बालबा�लकाले गरेको कसरुज�य काय�को स�ब�धमा 

हनुे सजायमा प�न फरक �यव�था गरेको छ। उ� �यव�थामा बालबा�लकाले कसरुज�य काय� गदा� 

बालबा�लकाको उमेर दस वष�भ�दा कम भए �नज उपर कुनै �कारको म�ुा चलाइन े र �नजलाई कुनै 

�क�समको सजाय नहनुे दस वष� वा सोभ�दा मा�थ र चौध वष�भ�दा कम उमेरको बालबा�लकाले ज�रवाना 

हनुे कसरुज�य काय� गरेको भए �नजलाई स�झाइबझुाइ मा� गर� छा�डने र कैद हनुे कसरुज�य काय� 

गरेको भए कसरुको �कृ�त हेर� छ म�हनास�म कैद सजाय गन� वा कैद नगर� बढ�मा एक वष�स�म बाल 

सधुारगृहमा रािखने �यव�था उ�लेख छ। �यसैगर�, सोह� दफामा चौध वष� वा सोभ�दा मा�थ र सो� 



बाल�याय तथा बालअ�धकार (�ोत-साम�ी), २०७७ 

333 

 

वष�भ�दा कम उमेरको बालबा�लकाले कुनै कसरुज�य काय� गरेको भए उमेर पगेुको �यि�लाई हनुे 

सजायको आधा सजाय हनुे र सो� वष� वा सोभ�दा मा�थ र अठार वष� वा सोभ�दा कम उमेरको 

बालबा�लकाले कुनै कसरुज�य काय� गरेको भए उमेर पगेुको �यि�लाई हनुे सजायको दईु �तहाई सजाय 

हनुे �यव�था छ। यह� �ावधान मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ को दफा ४५ मा समेत ग�रएको छ। 

उि�लिखत बालबा�लकाको उमेर, �ल�, प�रप�वता, कसरुज�य काय�को �कृ�त र �य�तो काय� गदा�को 

प�रि�थ�तसमेतलाई �वचार गर� सत� तोक� वा नतोक� �नजलाई भएको सजाय �थगन गन� वा सजाय�व�प 

देहायका कुनै उपय�ु �नण�य गन� �यव�था बालबा�लकास�ब�धी ऐनको दफा ३६ मा ग�रएको छः 

(क) प�रवारका कुनै सद�य वा संर�क�ारा असल मानवीय �यवहारका स�ब�धमा बालबा�लकालाई 

स�झाउन तथा बझुाउन लगाउन,े 

(ख) सेवा �दान गन� सं�था वा �यि�बाट बालबा�लकालाई अ�भमखुीकरण गराउन लगाउने, 

(ग) एकल, सामू�हक वा पा�रवा�रक मनोसामािजक परामश� सेवा उपल�ध गराउने, 

(घ) प�रवारका कुनै सद�य, संर�क, �व�ालय, सेवा �दान गन� �यि� वा सं�थाको �नगरानीमा �नधा��रत 

सत�ह� पालन गन�गर� �नि�त अव�धका ला�ग उनीह�सँगै रा� लगाउने, 

(ङ) सेवाको �कृ�त र अव�ध तोक� बालबा�लकाको उमेर सहुाउँदो सामदुा�यक सेवामा पठाउने, 

(च) �नजलाई भएको सजायभ�दा बढ� अव�ध नहनुे गर� बाल सधुारगृहमा ब�न लगाउने।  

 

बालबा�लका हुँदाको अव�थामा कुनै कसरुज�य काय� गरेको कारणबाट कुनै पद वा स�ुवधा �ा� गन� कुन ै

�यि� कानूनबमोिजम अयो�य नहनुे पटके कायम गदा� नाबा�लग अव�थामा गरेको कसरुज�य काय�को 

गणना नग�रने कानूनको �ववादमा परेका कुनै बालबा�लकालाई नेल वा हतकडी लगाउन वा एका�त 

काराबास वा थनुा वा कैदमा रा� नहनुे आ�द �यव�था बालबा�लकाको �हतमा रहेको �यव�था हनु।् 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लका उपर लागेको आरोपको अनसु�धान, अ�भयोजन, कारबाह�, सनुवुाइ वा 

�कनारा गन� �योजनको ला�ग छु�ाछु�ै मनोसामािजक तथा मनोवै�ा�नक अ�ययन ��तवेदन तयार ग�रने 

�यव�था प�न उ�लेख छ।  

 

वा�तवमा पनु�था�पक�य �यायको अवधारणा अनकूुल हनुे गर� बाल�याय स�पादन गदा� �यान �दनपुन� 

�यव�था बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३९ ले गरेको छ। तर, पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी 

अ�य �यव�था तो�कएको छैन। बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�, २०७६ �नयम २९ ले 

बाल�याय स�पादनको �ममा �दशा�तर गदा�, फैसला गदा� र सजाय काया��वयन गदा�समेत पनु�था�पक�य 

�यायका �स�ा�तलाई बाल�याय�णाल�को आधारभतू �स�ा�तको �पमा अनसुरण गनु�पन� कुरा उ�लेख 

गरेको छ। बाल�याय स�पादन गदा� कसरुज�य काय�बाट �सिज�त आपरा�धक दा�य�वको �नधा�रण, पी�डतको 

�याय पाउन ेहकको स�मान र कसरुज�य काय�बाट �भा�वत प�को समाजमा पनु�था�पनाको स�ुनि�तताको 

ला�ग उपय�ु उपायको �पमा पनु�था�पक�य �यायलाई अवल�बन गनु�पद�छ। �यसर�, पनु�था�पक�य 

�यायको अनसुरण गदा� देहायका म�ये कुनै वा सबै उपायह� अवल�बन गन� गर� अदालतले आदेश �दन 

स�ने �यव�था गरेको छः 
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(क) पी�डत, पीडक, �नजह�को प�रवार, घटनाप�ात ् उ�ार एवं उपचारमा संल�न �यि� र 

सहजकता�समेतको सहभा�गतामा कसरु गदा�को प�रि�थ�त, कारण, हनु गएको ��त, उपचार गदा� 

लागेको खच�समेतको �वषयमा छलफल गराउने,  

(ख) पी�डत र �भा�वत प�लाई पगेुको ��तलाई मू�या�न गर� ��तको रकम य�कन गन� स�भव भएमा 

�य�तो रकम भराई �दने,  

(ग) पेशागत काम कारबाह� गन� नस�नेगर� पी�डतको �मता �ास भएको वा �नजको हक ला�न ेस�पि� 

हा�न नो�सानी हनु गएकोमा ��य� हा�न नो�सानी कसरुदारबाट भराई �दने,  

(घ) आव�यक देिखएका अ�य उपय�ु उपाय अवल�बन गराउन।े  

 

�नयमावल�मा पनु�था�पक�य �यायका अ�य आधार र ���या सव��च अदालतले बनाएको �नद�िशकामा 

�यव�था भएबमोिजम हनुे �यव�था भएअनसुार सव��च अदालतले �नद�िशका बनाई सकेप�छ पूण��पमा 

काया��वयनमा आउन स�कने देिख�छ। सोका ला�ग सव��च अदालतले �नद�िशकाको तयार� ग�ररहेको छ।  

 

बाल�याय स�पादन (काय��व�ध) �नयमावल�,२०७६ को �नयम ९ मा अनसु�धान अ�धकार� तथा सरकार� 

व�कलले �दशा�तर गदा� बालबा�लकाको सव��म �हतको ला�ग �य�तो बालबा�लकाको आ�थ�क तथा 

सां�कृ�तक अव�था तथा प�रवेशको अ�ययन र �व�षेण गन� लगाई गनु�पन� �यव�था गरेको छ। साथै, 

अनसु�धान अ�धकार�ले �दशा�तरको �नण�य गदा� आधार तथा कारण खलुाउनपुन� र �नण�यको ��त�ल�प 

के���य बाल�याय स�म�त, अदालत र सरकार� व�कललाई जानकार� �दनपुन� उ�लेख गरेको छ। �य�तै, 

सरकार� व�कलले �दशा�तर गदा� प�न आधार र कारण खलुाउनपुन� र सोको जानकार� के���य बाल�याय 

स�म�त र अदालतलाई �दनपुद�छ भ� े �यव�था ग�रएको छ। �नयमावल�ले बालबा�लकास�ब�धी ऐन, 

२०७५ को दफा २९ मा �यव�था ग�रएको �दशा�तर गदा� अवल�बन ग�रने कुन ���या हो खलुाई 

�नण�य गनु�पन� र सो गन�को ला�ग ढाँचासमेत �नयमावल�को अनसूुचीमा तो�कएको छ। साथै, �नयमावल�ले 

�दशा�तर गदा� क�तो काममा लगाउने, बालबा�लकाको �नर��ण र सपु�रवे�णको कुराका साथै �दशा�तरको 

�नण�य उपर िच� नब�ुनेले उजरु� गन�स�ने कुरासमेत �नयम ९ मै तो�कएको छ। �यसका अ�त�र� 

�नयमावल�को �नयम १९ ले अदालतले देशा�तर गदा� गनु�पन� ���या तथा ढाँचाबारे �यव�था गरेको छ। 

�यसर� अदालतले �नण�य गदा� �यसको आधार, कारण तथा �दशा�तरको ���या, पी�डतलाई भएको हा�न 

नो�सानी बापतको ��तपू�त�, �दशा�तर ग�रएको बालबा�लका �दशा�तर ���यामा �नर�तर रहेनरहेको 

अनगुमन गन� ���यासमेत खलुाई �नण�य गनु�पन� उ�लेख गरेको छ।  

 

सोह� �नयमावल�को �नयम ४२ ले अदालत, अनसु�धान अ�धकार� वा सरकार� व�कलले मा�थ उ�लेख 

भएअनसुार �दशा�तर गदा� ला�न े खच� बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ६३ अनसुार गठन 

भएको बाल कोषबाट उपल�ध गराउन े गर� अदालतले �दशा�तर गरेकोमा अदालतले अ�यको हकमा 

के���य बाल�याय स�म�तले आदेश �दनस�ने �यव�था गरेको छ।  
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उपसंहार 

बालबा�लकास�ब�धी ऐन २०७५ तथा मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४, मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

२०७४, फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ लगायतका ऐनमा �याय स�पादनमा 

अनसु�धान अ�धकार� सरकार� व�कल तथा �यायाधीशका अ�त�र� समाजसेजी तथा बालमनो�व� वा 

बाल�वशेष�को भ�ूमकालाई प�न �थान �दइएको छ। �यसका साथै, पी�डत तथा पीडकको पनु�था�पना पी�डतलाई 

��तपू�त�मा जोड �दइएको छ। �यसले बाल�यायका �े�मा मह�वपूण� प�रवत�नह� भएका छन।् बालबा�लका 

संल�न म�ुाह�मा �याय स�पादनमा अनसु�धान अ�धकार� सरकार� व�कल तथा �यायाधीश एवं कम�चार�ह�ले 

सा�बकमा भएको �यव�थाभ�दा फरक भ�ूमका �नवा�ह गनु�पन� ह�ुछ। पनु�था�पक�य �यायको स�दभ�मा रा��य 

ऐनह�ले खासगर� पी�डतको अ�धकार तथा कसरुदारको हकमा समेत सधुारा�मक सजायको �यव�था गरेको छ। 

साथै, बालबा�लकास�ब�धी ऐन, २०७५ ले प�न बाल�यायको स�दभ�मा �याएको प�रवत�न म�येमा �दशा�तर 

मह�वपूण� रहेको छ। यसले पनु�था�पक�य �यायको अवधारणा काया��वयनमा सहयोग गन� स�ने, तर तीन 

वष�भ�दा बढ� सजाय हनेु म�ुा �दशा�तर गन� नहनेु भ� े�यव�थाले पनु�था�पक�य �यायमा अवरोध खडा भएको 

महससु ह�ुछ।  
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 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को प�हलो-दो�ो आव�धक ��तवेदन, २००५ मा 

बालअ�धकार स�म�तको समापन �ट�पणी, २१ से�टे�बर २००५ 

 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को ते�ो-पाँच� आव�धक ��तवेदन, ११ अ�टोबर २०१२ 

 बालअ�धकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को ते�ो-पाँच� आव�धक ��तवेदन, २०१२ मा बालअ�धकार 

स�म�तको समापन �ट�पणी, ९ जनु २०१६ 

 बालबा�लकाको बेच�बखन, बाल वे�यावृि� र अ� ल�ल िच�ण�व�� बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धको 

ऐि�छक �लेख, १२ मे २००९ 

 बालबा�लकाको बेच�बखन, बाल वे�यावृि� र अ� ल�ल िच�ण�व�� बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धको 

ऐि�छक �लेख, २००९ मा बालअ�धकार स�म�तको समापन �ट�पणी, १८ जलुाइ� २०१२ 

 सश� ���मा बालबा�लकाको �यो �व�� बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धको ऐि�छक �लेखको 

��तवेदन, १५ अ�टोबर २०१२ 

 सश� ���मा बालबा�लकाको �योग �व�� बालअ�धकारस�ब�धी महासि�धको ऐि�छक �लेखको 

��तवेदन, २०१२ मा बालअ�धकार स�म�तको समापन �ट�पणी, ९ जनु २०१६ 

 म�हला�व�� हनुे सबै �कारका भेदभाव उ�मूलन गन� स�ब�धी महासि�ध, १९७९ को नेपालको छैट� 

आव�धक ��तवेदनमा म�हल�व�� हनुे भेदभाव उ�मूलन गन� स�म�तको समापन �ट�पणी, १२ नोभे�बर 
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अनसूुची १ 

फौजदार� �वषयमा पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मको उपयोगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह� 

(संय�ु रा�स�को आ�थ�क तथा सामािजक प�रष� �ारा जलुाई २००२ मा �वीकृत) 

 

इकोसोक (ECOSOC) ��ताव २००२ /१२ 

फौजदार� �वषयमा पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मको उपयोगस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह� 

आ�थ�क तथा सामािजक प�रष�ले, 

"फौजदार� �यायमा मेल�मलाप र पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी उपायह�को �वकास र काया��वयन "नामक 

जलुाई २८,१९९९ को आ�नो ��ताव १९९९ /२६, जसमा प�रषदले मेल�मलाप र पनु�था�पक�य �यायको 

�े�मा संय�ु रा�स�ीय मापद�डको तयार�को वा�छनीयताबारे अपराध �नवारण र फौजदार� �यायस�ब�धी 

आयोगलाई �वचार गन� अनरुोध गरेको �थयो, लाई पनु:�मरण गद�, 

 

"फौजदार� �वषयमा पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को उपयोगस�ब�धी आधारभूत �स�ा�तह�" 

नामक जलुाई २७, २००० को आ�नो ��ताव २००० /१४, जसमा यसले महासिचवलाई फौजदार� 

�वषयमा पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को उपयोगस�ब�धी सामा�य �स�ा�तह�को �थापनाको 

वा�छनीयता र मा�यमबारे तथा सो �योजनका ला�ग एउटा नयाँ द�ताबेजसमेत तयार गन�बारे सद�य 

रा�ह� र सा�द�भ�क अ�तरसरकार� र गैरसरकार� स�ठनह� तथा संय�ु रा�स�ीय अपराध �नवारण र 

फौजदार� �यायस�ब�धी काय��मको सञ्जालस�ब�धी सं�थानह�बाट �ट�पणी माग गन� अनरुोध गरेको 

�थयो, लाई पनु:�मरण गद�,  

 

पी�डतस�ब�धी �व�मान अ�तरा���य ��तब�ताह� खास गरेर अपराध र अि�तयारको द�ुपयोगबाट 

पी�डतह�का ला�ग �यायस�ब�धी आधारभतू �स�ा�तह�को घोषणा98 लाई �यानमा रा�दै,  

"अपराधीह� र पी�डतह�: �याय ���यामा जवाफदेह�ता र �व�छता99" नामक काय��मअ�तग�त अपराध 

�नवारण र अपराधीह�को उपचारस�ब�धी संय�ु रा�स�को दश� महासभाका दौरान पनु�था�पक�य 

�यायबारे भएको छलफललाई ���गत गद�, 

 

"अपराध र �यायस�ब�धी �भयना घोषणाको काया��वयनका ला�ग काय� योजना: ए�ाइस� शता�द�का 

चनुौतीह�को सामना नामक "खास गरेर �भयना घोषणाको 100  अठार� �करणमा अ�भ�य� 

��तब�ताह�लाई पूरा गन� पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी कारबाह�बारे, महासभाको जनवर� ३१, २००२ को 

��ताव ५६/२६१ लाई �यानमा रा�दै, अ�टोबर २९ देिख नोभे�बर १, २००१ स�म ओटावामा भएको 

 
98 महासभाको ��ताव ४०/३४, प�रिश�। 
99 हेनु�स "अपराध �नवारण र अपराधीह�को उपचारस�ब�धी संय�ु रा� संघको दश� महासभा, �वयना, अ��ल १०-१७,२००२: 

सिचवालयले तयार गरेको ��तवेदन" (संय�ु रा� स�को �काशन, �व�� नं. ई. 00IV- 8) अ�याय –  ५, ख�ड-ई। 
100 महासभाको ��ताव ५५/५९, प�रिश�। 
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पनु�था�पक�य �यायबारे �वशेष�ह�को समूहको बैठकमा उनीह�ले गरेको कामलाई �शंसा स�हत ���गत 

गद�, 

पनु�था�पक�य �यायबारे महासिचवले �दएको ��तवेदन101 र पनु�था�पक�य �यायबारे �वशेष�ह�को समूहले 

�दएको ��तवेदन102 लाई �यानमा रा�दै, 

 

यस ��तावको प�रिश�को �पमा रहेको फौजदार� �वषयमा पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को 

�योगस�ब�धी आधारभूत �स�ा�तह�लाई ���गत गद�छ,  

 

पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को �वकास र स�ालनमा फौजदार� �वषयमा पनु�था�पक�य 

�यायस�ब�धी काय��मह�को �योगस�ब�धी आधारभूत �स�ा�तह�लाई आधार मा� न सद�य रा�ह�लाई 

�ो�सा�हत गछ�,  

 

सद�य रा�ह�, अपराध �नवारण र फौजदार� �यायस�ब�धी काय��मह�को संय�ु रा�स�ीय 

��त�ानह�को स�ाल तथा अ�य अ�तरा���य, �े�ीय र गैरसरकार� स�ठनह�का बीच फौजदार� �वषयमा 

पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को �योगस�ब�धी आधारभूत �स�ा�तह�बारे स�भव भएस�म 

�यापक �चार�सार स�ुनि�त गन� महासिचवलाई अनरुोध गद�छ,  

 

अ�य रा�ह�ले अनरुोध गरेमा उनीह�लाई पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी अ�यासह�को अवल�बन गरेका 

सद�य रा�ह�लाई ती अ�यासह�को बारेमा जानकार� उपल�ध गराउन अपील गद�छ,  

साथै पनु�था�पक�य �यायबारे अनसु�धान, ता�लम वा अ�य काय��मह�को �वकास र काया��वयनमा तथा 

छलफल र �वचारको आदान �दानलाई �ो�सा�हत गन� ग�त�व�धह�मा एक अका�लाई सहयोग गन� सद�य 

रा�ह�लाई अपील गछ�,  

 

�वक�सत देशह� तथा स��मणको अव�थामा रहेका अथ��यव�थाह�ले अनरुोध गरेमा पनु�था�पक�य 

�यायस�ब�धी काय��मह�को �वकासमा �वेि�छक योगदानबाट �तनीह�लाई �ा�व�धक सहयोग �दान गन� 

�यव�थाबारे �वचार गन� सद�य रा�ह�लाई थप अपील गछ�।  

 

सैतीस� पूण� बैठक 

२४ जलुाई २००२ 

प�रिश� 

फौजदार� �वषयमा पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को उपयोगस�ब�धी आधारभूत �स�ा�तह� 

 
 

 
101 ई/सी एन. १५/२००२/५ र Corr. 1। 
102 ई/सी एन. १५/२००२/५ अ�त�र� १। 
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��तावना  

पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी उप�मह�को �व��यापी �पमा उ�लेखनीय वृ�� भएको कुरालाई �मरण गद�,  

उ� उप�मह� अ�सर �यायको पार�प�रक र �वदेशी �व�पह�मा आधा�रत ह�ुछन ्जसले अपराधलाई 

मूलतः मा�नसह�लाई हा�न प�ु याउन े�पमा हेद�छन भ� ेकुरा मनन गद�, 

पनु�था�पक�य �याय अपराध��त �वक�सत भई रा� े ��त��या हो जसले हरेक �यि�को मया�दा र 

समानताको स�मान गछ�, समझदार� �नमा�ण गछ� र पी�डतह�, कसरुदारह� र समदुायह�लाई उपचार 

गरेर सामािजक सम�वयलाई �ो�सा�हत गछ� भ� ेकुरा मा�थ जोड �दंदै, 

यस ���कोणले अपराधबाट �भा�वत भएकालाई आ�ना भावना र अनभुवह�लाई खलु�त �पमा अ�सँग 

बा�न समथ� बनाउँछ र उनीह�का आव�यकताह�लाई स�बोधन गन� ल�य रा�दछ भ� ेकुरा मा�थ बल 

�दंदै, 

 

यस ���कोणले पी�डतह�लाई प�रपूरण �ा� गन�, सरुि�त महससु गन� र समापन खो�न अवसर �दान 

गछ�; कसरुदारह�लाई आ�नो �यवहारका कारण र �भावह�बारे जानकार� �ा� गन� तथा साथ�क �पमा 

उ�रदा�य�व बहन गन� अनमु�त �दान गछ�, र अपराधका अ�त�न�ह�त कारणह�बारे ब�ुन, समदुायको 

�हतलाई बढावा �दन र अपराधको �नवारण गन� समदुायह�लाई समथ� त�ुयाउँछ भ� ेकुरा��त सचेत हुँदै, 

पनु�था�पक�य �यायले �था�पत फौजदार� �याय�णाल�सँग अनकूुलन��त लिचलो हनुे र कानूनी, सामािजक 

एवं सां�कृ�तक प�रि�थ�तह� मा�थ �यान �दंदै ती �णाल�ह�लाई प�रपूरक हनु े �व�भ� उपायह�लाई 

बढावा �दने कुरालाई ���गत गद�, पनु�था�पक�य �यायको उपयोगले आश��त कसरुदारह�का �व�� 

अ�भयोजन गन� रा�यह�को अ�धकारमा�थ ��तकूल �भाव पाद�न भ� े कुरालाई �वीकार गद�, श�दह�को 

�योग "पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��म" ले पनु�था�पक�य ���याह�को उपयोग गन� र पनु�था�पक�य 

प�रणामह� �ा� गन� �यास गन� जनुसकैु काय��मलाई जनाउँछ।  

 

क) "पनु�था�पक�य ���या" भ�ाले पी�डत र अपराधीले तथा उिचत देिखएको ठाउँमा अपराधबाट �भा�वत 

अ�य कुनै �यि�ह� वा समदुायका सद�यह�ले अपराधबाट उठेका कुराह�को समाधानमा 

सामा�यतयाः सहजकता�को सहयोगमा स��यतापूव�क सहभागी हनुे ���यालाई जनाउँछ। पनु�था�पक�य 

���याह�ले मेल�मलाप, स�झौता, म��णा र सजाय �नधा�रणको दायरालाई समावेश गन� स�छन।्  

ख) "पनु�था�पक�य प�रणाम" भ�ाले पनु�था�पक�य ���याको प�रणाम �व�प ग�रएको सहम�तलाई 

जनाउँछ। पनु�था�पक�य प�रणामह�ले यस अ�तग�त प�ह�को �यि�गत र सामदुा�यक आव�यकता 

र िज�मेवार�ह� पूरा गन� र पी�डत तथा अपराधी बीच पनुए�क�करण �ा� गन� उ�े�य स�हतको 

प�रपूरण, पनु�ा��� र सामदुा�यक सेवा ज�ता ��त��या र काय��मह�लाई समावेश गछ�न।्  

ग) "प�ह�" भ�ाले पी�डत र अपराधी तथा पनु�था�पक�य ���यामा संल�न हनु स�न े अपराधबाट 

�भा�वत अ�य कुनै �यि�ह� वा समदुायका सद�यह�लाई जनाउँछ।  

ङ) "सहजकता�" भ�ाले पनु�था�पक�य ���यामा प�ह�को सहभा�गतालाई �व�छ र �न�प� �पमा 

सहजीकरण गन� भ�ूमका भएको मा�नसलाई जनाउँछ।  
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पनु�था�पक�य �यायका काय��मह�को उपयोग  

रा��य कानूनको अधीनमा रह� पनु�था�पक�य �यायका काय��मह�लाई फौजदार� �याय�णाल�को जनुसकैु 

चरणमा उपयोग गन� स�क�छ। पनु�था�पक�य ���याह�को उपयोग अपराधीलाई अ�भयोग लगाउन पया�� 

�माण रहेको अव�थामा मा� र पी�डत तथा अपराधीको �वत�� र �वे�छापूव�क सहम�त स�हत गनु�पछ�। 

पी�डत र अपराधीले य�तो सहम�त उ� ���याको जनुसकैु समयमा �फता� �लन समथ� हनुपुछ�। 

स�झौताह� �वे�छापूव�क ग�रएको हनुपुछ� र यसमा मनुा�सब तथा समानपुा�तक दा�य�वह�मा� समा�व� 

भएको हनुपुछ�।  

 

पनु�था�पक�य ���यामा उनीह�को सहभा�गताका ला�ग पी�डत र अपराधी सामा�यतयाः म�ुाका मूलभूत 

त�यह�बारे सहमत भएको हनुपुछ�। अपराधीको सहभा�गतालाई प�छ हनुे कानूनी कारबाह�मा अपराधको 

�वीकारोि�को �माणको �पमा �योग गन�हुँदैन।  

 

कुनै म�ुालाई पनु�था�पक�य ���यामा पठाउँदा र उ� ���या स�ालन गदा� प�ह�का बीच शि� 

अस�तलुन पैदा गन� असमानताह� तथा सां�कृ�तक �व�भ� नता बारे �वचार गनु� पछ�। कुनै प�न म�ुालाई 

पनु�था�पक�य ���यामा पठाउदा र उ� ���या स�ालन गदा� प�ह�को सरु�ाबारे �वचार गनु�पछ�।  

 

पनु�था�पक�य ���याह� उपय�ु वा स�भव नभएको ठाउँमा म�ुालाई फौजदार� �यायका 

पदा�धकार�ह�लाई पठाउनपुछ� र कसर� अगा�ड ब�नेबारे �वल�ब नगर� �नण�य �लनपुछ�। य�ता म�ुाह�मा 

फौजदार� �यायका पदा�धकार�ह�ले अपराधीलाई पी�डत र �भा�वत समदुायह���त िज�मेवार� �लन 

�ो�सा�हत गन� �यास गनु�पछ� र पी�डत र अपराधीलाई समदुायमा पनुए�क�करण गन� सहयोग गनु�पछ�।  

 

पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को स�ालन  

सद�य रा�ह�ले पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को उपयोगलाई �नय�मत गन� माग�दश�क �स�ा�त 

र मानकह�, आव�यक भएमा �वधायक� शि� स�हत, �था�पत गन�बारे �वचार गनु�पछ�। य�ता माग�दश�क 

�स�ा�त र मानकह�ले ��ततु �लिखतमा �नधा��रत ग�रएका आधारभतू �स�ा�तह�लाई स�मान गनु�पछ� र 

अ�य कुराह�का अ�त�र� देहायलाई स�बोधन गनु�पछ�:  

क) पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�मा म�ुाह� पठाउने अव�थाह�,  

ख) पनु�था�पक�य ���या अ�तग�त म�ुाह�को स�ालन गन� अव�थाह�,  

ग) सहजकता�ह�को यो�यता, ता�लम र मू�या�न,  

घ) पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को स�ालन,  

ङ) पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को स�ालनस�ब�धी स�मताको मापद�ड र आचरणका 

�नयमह�।  
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पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�मा र खासगरेर पनु�था�पक�य ���याह�मा पी�डत र अपराधीलाई 

�व�छताको ��याभ�ूत गन� सारभतू काय��व�धगत सरु�ा उपायह� लागू गनु�पछ�:  

क) रा��य कानूनको अधीनमा रह� पी�डत र अपराधीलाई पनु�था�पक�य ���याबारे कानून �यवसायीसँग 

परामश� गन� अ�धकार र आव�यक भएमा अनवुाद र/ वा दोभाषेको अ�धकार हनुपुछ�। यसका 

अ�त�र� नाबालकह�लाई आमा, बाब ुवा अ�भभावकको सहयोग �ा� गन� अ�धकार हनुपुछ�।  

ख) पनु�था�पक�य ���यामा सहभागी हनु सहमत हनु ु भ�दा प�हले प�ह�लाई उनीह�का अ�धकार, 

���याको �कृ�त र उनीह�को �नण�यका स�भा�वत प�रणामह�बारे पूण��पमा जानकार� �दान 

गनु�पछ�। न त पी�डतलाई न त अपराधीलाई पनु�था�पक�य ���यामा सहभागी हनु वा पनु�था�पक�य 

प�रणामह�लाई �वीकार गन� करकाप गनु�पछ� वा अनिुचत मा�यमबाट फकाउनपुछ�।  

ग) साव�ज�नक �पमा स�ालन नग�रएका पनु�था�पक�य ���यास�ब�धी छलफलह� गो�य रहनपुछ� र 

�यसप�छ प�न प�ह�को सहम�त भएमा वा रा��य कानूनलाई आव�यक भएमा बाहेक �कट 

गन�हुँदैन।  

घ) पनु�था�पक�य काय��मह�का फल�व�प भएका स�झौताह�का प�रणामह�बारे उपय�ु देिखएमा 

�या�यक सपु�रवे�ण गनु�पछ� वा �या�यक �नण�यह� वा फैसलाह�मा समावेश गनु�पछ�। �य�तो भएमा 

�यसो प�रणामलाई अ�य जनुसकैु �या�यक �नण�य वा फैसला ज�तै समान है�सयत �ा� भएको हनुपुछ� 

र �तन ैत�यह�को स�दभ�मा अ�भयोजनलाई �नषेध गरेको हनुपुछ�।  

ङ) प�ह�का बीच सहम�त हनु नसकेको अव�थामा म�ुालाई �था�पत फौजदार� �यायस�ब�धी ���यामा 

�फता� पठाउनपुछ� र कसर� अगा�ड ब�नेबारे अ�वल�ब �नण�य गनु�पछ�। सहम�तमा प�ुन नसकेको 

असफलतालाई �यस प�छका फौजदार� �यायस�ब�धी कारबाह�मा �योग ग�रनेछैन।  

झ) पनु�था�पक�य ���याको �सल�सलामा ग�रएको सहम�तको काया��वयन गन�नस�ने असफलतालाई 

पनु�था�पक�य काय��मलाई वा रा��य कानूनले अ�नवाय� गरेको ठाउँमा �था�पत फौजदार� 

�यायस�ब�धी ���यामा �फता� पठाउनपुछ� तथा कसर� अगा�ड ब�नेबारे �वना �वल�ब �नण�य गनु�पछ�। 

�या�यक �नण�य वा फैसला बाहेक अ�य कुनै सहम�तको काया��वयन गन� नसकेको असफलतालाई प�छ 

हनुे फौजदार� �यायस�ब�धी कारबाह�मा अझै बढ� कठोर द�डको औिच�य सा�बत गन�को ला�ग �योग 

ग�रने छैन।  

छ) सहजकता�ह�ले प�ह�को ��त�ालाई समिुचत स�मान गद� आ�नो कत��य �न�प� �पमा �नवा�ह 

गनु�पछ�। �यस है�सयतमा प�ह�ले एक अका���त आदरपूव�क �यवहार गन� कुरा स�ुनि�त गनु�पछ� र 

प�ह�ले आफूह�का बीच उपय�ु समाधान �ा� गन� सकून ् भनी उनीह�लाई साम�य�वान 

त�ुयाउनपुछ�।  

ज) सहजकता�ह�ले �थानीय सं�कृ�त र समदुायह�बारे रा�ो समझ रा� नपुछ� र उपय�ु देिखएमा 

सहजीकरणको काम स�ु गनु� भ�दा प�हले �ारि�भक ता�लम �ा� गनु�पछ�।  
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पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�को �नर�तर �वकास  

सद�य रा�ह�ले पनु�था�पक�य �यायको �वकासलाई तथा कानून काया��वयन गन�, �या�यक र सामािजक 

पदा�धकार�ह� एवं �थानीय समदुायह�का बीच पनु�था�पक�य �यायको उपयोगबारे अनकूुल हनुे सं�कृ�तको 

संव��नलाई लि�त गर� रा��य रणनी�तह� एवं नी�तह� �नमा�ण गन�बारे �वचार गनु� पछ�। फौजदार� 

�यायस�ब�धी पदा�धकार�ह� र पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी काय��मह�का �शासकह�का बीच साझा 

समझदार� �वक�सत गन� र पनु�था�पक�य ���याह� र प�रणामह�को �भावका�रता अ�भवृ�� गन�, 

पनु�था�पक�य काय��मह�को �योगको �े�लाई �व�तार गन� र पनु�था�पक�य ���कोणह�लाई फौजदार� 

�यायस�ब�धी अ�यासह�मा समा�व� गन� स�कन े त�रकाह� खो�नेबारे �नय�मत �पमा �वचार �वमश� 

हनुपुछ�।  

 

सद�य रा�ह�ले उपय�ु देिखएको ठाउँमा नाग�रक समाजसमेतको सहयोगमा पनु�था�पक�य �यायस�ब�धी 

काय��मह�ले पनु�था�पक�य प�रणामह� �ा� गन� कुन हदस�म सफल भएको, फौजदार� �यायस�ब�धी 

���याको पूरक वा �वक�पको �पमा काम गरेको र सबै प�ह�लाई सकरा�मक प�रणाम �दान गरेको 

भ�ेबारे अनसु�धान र मू�या�न गन� �ो�साहन गनु�पछ�। तसथ�, सद�य रा�ह�ले य�ता काय��मह�को 

�नय�मत मू�या�न र सधुारलाई �ो�सा�हत गनु�पछ�। अनसु�धान र मू�या�नको प�रणामले नी�त र 

काय��मको थप �वकासलाई �दशा�नद�श गनु�पछ�।  

 

बचाउ  

यी आधारभतू �स�ा�तह�का कुनै प�न कुराले रा��य कानून वा उपय�ु अ�तरा���य कानून�ारा �था�पत 

अपराधी वा पी�डतका कुनै प�न अ�धकारलाई �भा�वत गन�छैन।  
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अनसूुची २ 

पनु�था�पक�य बाल �याय स�ब�धी �लमा घोषणाप� 

Lima Declaration on Restorative Juvenile Justice 
 

पनु�था�पक�य बाल �याय 

क. पनु�था�पक�य बाल �यायको अवधारणा 

पनु�था�पक�य बाल �याय भनेको कानूनको �ववादमा परेमा बालबा�लकाले कसूर गरेप�छको ि�थ�तमा 

सो कसूरबाट हनु पगेुको �यि�गत, स�ब�धगत र सामािजक ��तलाई परुण हनुे गर� बालबा�लकालाई 

�यवहार गन� प��त हो। यसको �नि�त एक ���या आव�यक ह�ुछ, जहा ँपीडक बालक, पी�डत र 

स�भव भएस�म समदुायका सद�य तथा �यि�ह� सँगसँगै स��यातापूव�क सहभागी  भई कसूरबाट 

�सिज�त सम�यालाई स�बोधन गद�छन।् य�तो पनु�था�पक�य �याय ���या अ�यास गन� एउटै मा� 

ढाँचा छैन। 

 

�व�भ� रा�का अनभुवमा पनु�था�पक�य बाल �यायलाई म�य�थता, प�रवार समूह भेला, सजाय भेला 

तथा सं�कृ�तसापे� अ�य त�रकाह�मा अ�यास ग�रएको देिख�छ। 

 

स�भव भएस�म, पनु�था�पक�य बाल �याय स�ब�धी नी�तह� समाजमा भए गरेका पार�प�रक तथा 

हानी�व�हन अ�यासह�मा आधा�रत हनुपुद�छ, जनु कानूनको �ववादमा परेका वालबा�लकाको 

�यवहारसँग जो�डएका ह�ुछन।् 

 

यस ���याको प�रणाममा प�रपरुण, ��यायन तथा सामदुा�यक सेवाज�ता काय��मह� पद�छन ्जसबाट 

घटनाका प�का �यि�गत तथा सामू�हक आव�यकता र कत��यह� पूरा ह�ुछन ् साथै पी�डत र 

पीडकलाई पनु�था�पन गन� स�क�छ। 

 

पनु�था�पक�य बाल �याय केवल साना कसूर वा प�हलो पटक कसूर गन�ह�मा मा� सी�मत ग�रन ु

हुँदैन। अ�यासह�बाट के देिख�छ भने पनु�था�पक�य बाल �यायले ग�भीर अपराधह�मा प�न 

मह�वपूण� भ�ूमका खे�दछ। उदाहरणको ला�ग, धेरैजसो सश� ���ह�मा बालबा�लकालाई 

बालसेनाको �पमा �योग ग�रएको ह�ुछ र उनीह�लाई आ�न ैप�रवारका सद�य, आ�नै �छमेक� र 

समदुायह���त अ�य�त जघ�य अपराधह� गन� बा�य पा�र�छ। य�ता य�ु��त समाजमा पनु�था�पक�य 

�याय एक उपाय हनु प�ुछ, जसबाट पीडक र पी�डत बीच �मलन/मेल�मलाप गराउन स�क�छ। 

य�ता समाजमा पी�डतह� ज�तै बाल कसरुदारह� प�न �ता�डत भएका ह�ुछन,् �कन�क उनीह�लाई 

कसूर गन� बा�य पा�रएको ह�ुछ। �यसैले, �वना �मलन/मेल�मलाप यी बालसेनालाई समाजमा 

पनु�था�पन गराउन अस�भव�ायः ह�ुछ र य�द गराइ हालेमा प�न बालबा�लका �तर�कृत हनु प�ुदछन,् 
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समदुायमा �मतावान ्�यि�को अभाव हनु प�ुदछ र ब�ह�कृत बालबा�लकाबाट हनु स�ने अपराधको 

खतरा र�हरह�छ। 

 

यसको साथै, पनु�था�पक�य अ�यासह�लाई केवल बाल �यायसँग स�बि�धत म�ुाह� मा�ै सी�मत 

ग�रन ु हुँदैन। पनु�था�पक�य अ�यासस�ब�धी नी�तह� �वकास ग�रनकुा साथै लागू गराउन ु उि�कै 

आव�यक ह�ुछ, ज�तै �व�ालयह�मा 

 

ख. बाल �यायमा पनु�था�पक�य ���कोणको भ�ूमका 

कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकालाई समाजमा पनु�था�पन हनु योगदान प�ुन े र समाजमा 

�सज�ना�मक भ�ूमका खे�न सघाउने हेतलेु उनीह�लाई ग�रने �यवहार नै पनु�था�पक�य �यायको त�रका 

हो। पनु�था�पक�य �यायले बालबा�लकाको जवाफदे�हतालाई ग�भीरतापूव�क �ल�छ र यसमाफ� त अ�य 

प�ह�को मानव अ�धकारलाई स�मान गन�, �वशेष गर�  पी�डत र समदुायका अ� �भा�वत 

सद�यह�को �वत��तालाई ब�ुन सघाउँदछ। पनु�था�पक�य �यायको ���कोणले बालबा�लकाको 

�वा�भमान र मया�दा वृ�� गद�छ। 

 

पनु�था�पक�य �यायलाई बाल �यायको सबै चरणमा लागू गन� स�क�छ, �च�लत त�रकाको �वक�पको 

�पमा वा �तनमा थप हनुे गर�। �हर�को तहमा (अनसु�धानको �ममा) बालबा�लकालाई 

पनु�था�पक�य �यायमा �षेण गन� �वक�प उपल�ध हनुपुछ�। �हर� अ�धकृतह�ले यस �वक�पको 

�योगबारे यथोिचत ता�लमह� �लएको हनुपुद�छ र उपय�ु भएको ख�डमा, यस �वक�प र 

�दशा�तरको हनु स�ने द�ुपयोगबारे प�न �वशेष �यान �दनपुद�छ। य�द म�ुालाई सरकार� वक�लसम� 

लैजान ेहो भने, सो अ�धकार�ले अ� कारवाह� र अदालती ���यामा लैजानअुिघ पनु�था�पक�य �याय 

���याको स�भावनाबारे �वचार गनु�पद�छ। �हर� थनुा वा म�ुापूव�का कुनै �हरासतको �योग गनु� 

अगावै, पनु�था�पक�य �यायको �योगलगायतका अ�य �वक�पह�को �योग गद� बालबा�लकालाई 

�वत��ताबाट �वमखु रा� ुहुँदैन। 

 

म�ुा अदालतमा आई सकेप�छ बाल �यायका �यायाधीशले सजायका उपल�ध �वक�पका �पमा 

पनु�था�पक�य �यायको खोजी गर� यसतफ� को ���यालाई श�ु गनु�पद�छ। केह� रा�ह�का अनभुवका 

आधारमा भ� ु पदा� पनु�था�पक�य �यायलाई बाल�याय �णाल��भ� बालबा�लकालाई ग�रनपुन� 

�यवहारका स�दभ�मा यथाश� �योग गन� स�क�छ र यथास�भव ग�रनपुद�छ। अक� श�दमा भ�ु 

पदा�, पनु�था�पक�य �याय बाल �याय �णाल�को अ�भ� अ�को �पमा रहनपुद�छ साथै बालबा�लकाको 

अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य महासि�धमा भएका �यव�थाह� तथा अ�तरा���य मापद�ड अनकूुल 

हनुपुद�छ। अपराधबाट �भा�वत सबै �यि�, ��य� पी�डत/उनका प�रवार तथा पीडक/उनका 

प�रवारलाई पनु�था�पक�य �यायको �वक�प उपल�ध हनुपुद�छ। यसै स�दभ�मा रा��य बाल �याय 

नी�तमा �नरोधका उिचत काय��मह� प�न समा�व� ग�रनपुद�छ, जसमा अ�भभावक र समदुायको 

भ�ूमकालाई �वशेष �यान �दई उनीह�लाई सहयोग गनु�पद�छ। रा�ह�ले बाल �याय र पनु�था�पक�य 
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�यायका काय��मलाई सम�वय तथा काया��वयनको �नर��ण गन� अि�तयारस�हतको रा��य संय�� 

�थापना गनु�पद�छ। 

 

पनु�था�पक�य �याय काय��मको आर�भका �पमा सव�साधारण, कानूनको �ववादमा परेका 

बालबा�लकाका ला�ग वा सँगै काम गन� पेशाकम�ह� तथा राजनी�तकम�ह�ले यसबारे जानकार� पाउन 

�नकै मह�वपूण� ह�ुछ। उिचत भएको अव�थामा गैरसरकार� सं�थाको सहयोगमा रा�यले य�ता 

चेतनामूलक काय��मह� समय समयमा स�ालन गनु�पद�छ। यी चेतनामूलक पैरवीका काय��ममा 

पनु�था�पक�य �यायको फाइदालाई अ�य �वषयका अलावा पी�डत केि��त प��तको �पमा ��ततु 

ग�रनपुद�छ। साथै य�ता अ�भयानमा स�ारमा�यमको �योग ग�रनपुद�छ एवम ्यो �याल रा�पुद�छ �क 

�थानीय रे�डयो तथा स�ारमा�यमका नयाँ साधन, ज�तै ई�टरनेट र मोबाइल फोनको मह�वपूण� 

भ�ूमका रहने गद�छ। 

 

ग. पनु�था�पक�य �यायको �योगस�ब�धी �नयमह� 

पनु�था�पक�य �यायको �योग संय�ु रा�संघको ��त�ाप� ECOSOC Resolution 2002/12 “फौजदार� 

मा�मलामा पनु�था�पक�य �यायको �योगस�ब�धी �स�ा�तह�” मा उि�लिखत भए अनसुार हनुपुद�छ, ज�तोः 

 

पनु�था�पक�य �यायको �योग तब मा� गनु�पछ� जब बाल कसरुदारलाई अ�भयोजन गन� पया�� �माण 

उपल�ध ह�ुछ साथै यसका ला�ग पी�डत र पीडकको सहम�त ह�ुछ। सो सहम�त पनु�था�पक�य �याय 

���याको जनुसुकैु बेला प�न पीडक र पी�डतले �फता� �लन स�दछन।् स�झौता �वे�छामै हनुपुद�छ र 

�यसमा मना�सव र अनपुा�तक दा�य�वह�मा� समावेश भएको हनुपुद�छ। पी�डत वा बाल कसरुदार 

कसैलाई प�न बलपूव�क वा गलत �लोभनमा पार� पनु�था�पक�य �याय ���यामा सहभागी हनु अथवा 

पनु�था�पक�य ���याका प�रणाम �वीकार गन� लगाइन ुहुँदैन। 

 

प�ह�बीचको शि� अस�तलुनबाट �सिज�त असमानताका साथै उनीह�का सां�कृ�तक �भ�ता��त 

�वचार ग�रनपुद�छ। 

 

रा��य कानूनअन�ुप पी�डत र बाल कसरुदारले कानूनी स�लाह �लने  अ�धकार पाउनेछन ्साथै बाल 

कसरुदार र पी�डत बालकलाई अ�भभावक वा संर�कको सहयोग पाउन ेअ�धकार हनुेछ। 

 

पी�डत र बाल कसरुदारलाई आ�ना अ�धकारह�, पनु�था�पक�य �यायको �व�पबारे तथा उनीह�ले 

गन� �नण�यको प�रणामबारे पूण� जानकार� हनुेछ। 

 

पनु�था�पक�य �यायको प�रणामको है�सयत अ�य �या�यक �नण�य वा फैसलासरह हनुेछ साथै सोह� 

त�यमा आधा�रत रह� अ�भयोजन हनुेछैन। 
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घ. काया��वयनका ला�ग सझुावह� 

१. संय�ु रा�संघीय बालबा�लकाको अ�धकारस�ब�धी स�म�त (UN Committee on the Right of the 

Child) लाई कानूनको �ववादमा परेका बालबा�लकाका हकमा बाल �याय �शासनको सबै चरणमा 

पनु�था�पक�य �याय �कृयालाई समायोजन गन� आव�यक पहलकदमीका �न�म� बालबा�लकाको 

अ�धकार स�व�धी अ�तरा���य महासि�धका प� रा�ह�लाई सझुाव �दन आ�ह गद�छौ। 

२. बाल�याय स�ब�धी अ�तर�नकाय संय�� (Interagency Panel on Juvenile Justice) लाई, 

सरकारह�लाई पनु�था�पक�य �याय काय��मको �वकास तथा लागू गन�का �नि�त �दान ग�रने 

�ा�व�धक सहयोगलाई अझ मझबतु पान� सझुाब �द�छ� साथै संय�ु रा�संघको ��त�ाप� ECOSOC 

Resolution 2009/26 को स�दभ� �लदैँ संय�ु रा�सं� घ सद�य रा�ह�लाई सो अ�तर�नकाय संय��लाई 

आव�यक �ोत उपल�ध गराउन र सहकाय� गन� आ�ह गद�छौ। 

३. संय�ु रा�संघीय लागऔुषध तथा अपराध �व��को काया�लय (UN Office against Drugs and Crime) 

लाई पनु�था�पक�य �याय काय��मस�ब�धी हातेपिु�तका (Handbook on Restorative Justice 

Programmers) कै �नर��रता �व�प बालबा�लकाले गरेका कसरुका स�दभ�मा पनु�था�पक�य �यायको 

�योग गन� तथा सद�य रा�ह�लाई यस मा�मलामा सहयोग गन� सझुाब �द�छ�। 

४. बालबा�लका स�ब�धी रा�संधीय �नकाय (UNICEF) लाई, सद�य रा�ह�लाई पनु�था�पक�य बाल 

�यायको �बकास र �योग गन�को �न�म� �ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराउन, �वशेषत: बाल �यायका 

�े�मा सरोकारवालालाई ता�लम �दान गन� सझुाव �द�छ�। 

५. बालबा�लकाको अ�धकारस�ब�धी अ�तरा���य महासि�धका प� रा�ह�लाई, आ�ना रा��य बाल �याय 

नी�तअ�तग�त बाल �याय �शासनको अ�भ� न अं� गको �पमा  पनु�था�पक�य �यायलाई समावेश गन� 

आव�यक पहलकदमी गन� साथै मा�थ क-ग ख�डमा उि�लिखत अवलोकन, सझुाव र �नयमह�लाई 

मनन गन� तथा यसमा �ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराउन बाल�याय स�ब�धी अ�तरा���य संय�� 

UNICEF र UNODC  लाई सझुाब �द�छ�।यसर� ग�रने पहलकदमीअ�तग�त रा��य तथा �थानीय 

स� चार मा�यममाफ� त सव�साधारणलाई पनु�था�पक�य बाल�याय नी�तको �कृ�त तथा पी�डत, पीडक र 

समाजलाई यसको फाइदाबारे ससूुिचत गराउन ेसाथै तीनका अ�भभावक र समदुायको सहभा�गतालाई 

समेत �ो�साहन गन�छन।्   

६. पनु�था�पक�य बाल �यायको आर�भ गन� ���या गद� गरेका रा�ह�लाई, बहृत मू�या�न गद� आ�ना 

श�ुवाती प�रयोजनाह� सँगसँगै अिघ बढाउन तथा यी प�रयोजनाको प�रणामका आधारमा पनु�था�पक�य 

बाल �यायलाई रा��यापी तवरले �वेश गराउन ेतथा संय�ु रा�संघीय ECOSOC ले अवल�बन गरेको 

�स�ा�तह� अनसुारका मानवअ�धकार तथा कानूनी संर�णको स�ुनि�तताको स�मान गद� �वधा�यक� 

कदमह�माफ� त ्पनु�था�पक�य बाल �यायको अ�यासलाई बाल �याय �णाल�को म�ुय च�र�को �पमा 

�वकास गन� सझुाव �द�छ�। 

७. सद�य रा�ह�लाई, पनु�था�पक�य बाल �यायको �वकास तथा �योगको �ममा सडक 

बालबा�लकाज�ता जोिखममा रहेका बालबा�लकाको दै�नक अव�था, �तनका सम�या र 
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आव�यकताह�का साथै अ�य �कशोर/ �कशोर� र बालबा�लका जो �गरोहह�, सश� समूह वा 

अध�सै�नक समूहमा संल�न भएका ह�ुछन,् �तनलाई �वशेष �यान �दन सझुाव �द�छ�। 

८. सद�य रा�ह�लाई, बाल �याय �शासनमा संल�न सबै म�ुय सरोकारवालालाई पया�� तथा �नर�तर 

ता�लमह�को �वकास तथा �दान गन�का साथै पार�प�रक कानूनी अवधारणालाई प�रवत�न गन�को 

�नि�त �वशेष �यान �दँदै, आ�ना स�ाल सय��को यथाश� �योग गद� पनु�था�पक�य बाल �यायको 

काया��वयनको �न�म� आव�यक सेवा-स�ुवधाको �थापना गन� सझुाव �द�छ�। य�ता सेवा-स�ुवधाले 

पनु�था�पक�य बाल �यायको स�ालन गदा� अ�त�व�षयक मा�यता वा ���कोणको अ�यास गनु�पद�छ, 

उदाहरणको ला�ग पनु�था�पक�य बाल �याय स�ालनका �न�म� बह�ुवषयक समूहह� बनाउन ेजसबाट 

पी�डत र बाल कसरुदारका संवेगा�मक आव�यकताह�को स�बोधन हनु प�ुदछ। 

९. सद�य रा�ह�लाई, बाल �ब�या� तथा यसको स�बोधनका उपायबारे त�यको स�ुयवि�थत संकलन 

गन� सझुाव �द�छ� ता�क �यसबाट नी�त�नमा�णमा सहयोग पगुोस ् साथै सो नी�तह�लाई 

आव�यकतानसुार समायोजन गन� तथा बाल �ब�या�को �व�प तथा �यसलाई स�बोधन गन� �व�वध 

�व�धबारे अनसु�धानह� गन� म�त पगुोस।् 

१०. सद�य रा�ह� तथा संय�ु रा�स�ीय �नकायह�लाई, �व�भ�र पनु�था�पक�य बाल �यायका �े�ीय 

प�रयोजनाह�को �ार�भ गन� साथै उ� प�रयोजनाह�को �वकास र काया��वयनको ला�ग सहयोग 

गन�समेत सझुाव �द�छ�। 

 

�लमा, ७ नोभे�बर, 2009 
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