
 

 

 

 

 

 

 

 

मैवाखोला राजपत्र 

मैवाखोला गाउँपािलकाद्वारा प्रकािशत 

खण्ड (१) साँघु, माघ २८ गते २०७९ साल (संख्या ७) 

 

भाग- १ 

 

मैवाखोला गाउँपािलकाको बालबािलका सम्बन्धी ऐन - २०७९ 

 

गाउँसभाबाट स्वीकृत िमितः२०७९।१०।२८ 

राजपत्रमा प्रकािशत िमितः२०७९।११।०८ 

 

 



2 
 

प्रमाणीकरण िमितः२०७९\११\०८ 

मैवाखोला गाउँपािलकाको बालबािलका सम्वन्धी ऐन, २०७९ 

प्रस्तावना: बालबािलकाको अिधकारको �पमा बाल बचाउ, बाल संर�ण, बाल सहभा िगताको प�लाई 
लि�त ग�रएको बालमैत्री स्थानीय शासन माफर् त िवभेद रिहत बालबािलकाको सवोर्�म िहत र सवार्ङ्गीण 
िवकासका लािग बालबािलकाको आवाजको सम्मान र सहभािगताको िसद्धान्तलाई प�रपूितर् गनर् वाञ्छनीय 
भएकोले मैवाखोला गाउँपािलकाले नेपालको संिवधानको धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 
२०७४ को दफा १०२ (१) ले िदएको अिधकार प्रयोग गरी यो ऐन बनाई लागू ग�रएको छ । 
 

 प�रच्छेद-१ 
प्रारिम्भक 

१. संि�� नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मैवाखोला गाउँपािलकाको बालबािलका सम्वन्धी ऐन, 
२०७९” रहकेो छ । 
(२) यो ऐन मैवाखोला गाउँपािलकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको िमितबाट लागू ह�नेछ । 
प�रभाषा: िवषय वा प्रसङ्गले अकोर् अथर् नलागेमा यस ऐनमा,  
(क) “गाउँपािलका” भन्नाले मैवाखोला गाउँपािलका भन्ने सम्झनु पछर् । 
(ख)  “अध्य�” भन्नाले मैवाखोला गाउँपािलकाको अध्य�लाई सम्झनु पछर् । 
(ग)  “उपाध्य�” भन्नाले मैवाखोला गाउँपािलकाको उपाध्य�लाई सम्झनु पछर् । 
(घ) ‘वडा अध्य�” भन्नाले सम्बिन्धत वडाका वडाअध्य�लाई सम्झनु पछर् । 
(ङ)  “बालबािलका” भन्नाले १८ वषर् उमेर समुहका बालबािलका सम्झनु पछर् । 
(च) “अनाथ बालबािलका” भन्नाले प्रचिलत कानून बमोिजमका अनाथ बालबािलका सम्झनु पछर् । 
(छ)  “वेवा�रसे बालबािलका” भन्नाले बाबु आमाको ठेगाना नभएको वा कोही वा�रस नभएको 

बालबािलका सम्झनु पछर् । 
(ज)  “प�रवार’ भन्नाले बालबािलकाको बाबु आमा एका सगोलका दाजु-भाइ, िददी-बिहनी, हजुरबाबा 

वा हजुरआमा सम्झनु पछर् । 
(झ)  “बालबािलकाको िव�द्वको िहसंा” भन्नाले दफा ३२ को उपदफा (२) बमोिजमको कायर् सम्झनु पछर्। 
(ञ) “बाल कल्याण अिधकारी” भन्नाले ONH report  शाखा-प्रमुखलाई सम्झनु पछर् । 
(ट)  “बाल गहृ’ भन्नाले दफा २५ बमोिजम स्थापना भएको बाल गहृ सम्झनु पछर् । 
(ठ) ‘बाल यौन दवु्यर्वहार” भन्नाले दफा ३२ को उपदफा (३) बमोिजमको कायर् सम्झनु पछर् । 
(ड)  “शाखा” भन्नाले मैवाखोला गाउँपािलकाको ONH report शाखा सम्झनु पछर् । 
(ढ)  “िवशेष संर�णको आवश्यकता भएका बालबािलका” भन्नाले दफा २२ बमोिजमका बालबािलका 

सम्झनु पछर् । 
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(ण)  “संर�क” भन्नाले बालबािलकाको हक, िहतको संर�ण गनर् यस ऐन वा प्रचिलत कानून बमोिजम 
दाियत्व भएको वा िनयुि� ग�रएका व्यि� वा  संस्था सम्झनु पछर् र सो शब्दले संर�क नभएको 
अवस्थामा माथवरलाई समेत जनाउँछ । 

प�रच्छेद-२ 
बालबािलकाको अिधकार 

२. बाँच्न पाउने अिधकार: (१) प्रत्येक बालबािलकालाई सम्मानपूवर्क बाँच्न पाउने अिधकार ह�नेछ । 
(२) मैवाखोला गाउँपािलकाले बालबािलकाको बाँच्न पाउने अिधकार र बालबािलकाको िवकासको 
लािग बालबािलका मािथ ह�न सक्ने दुघर्टनाको रोकथाम, जोिखम न्यूनीकरण लगायतका प्रितरोधात्मक र 
सुर�ा सेवाका लािग आवश्यक उपाय अवलम्बन गनेर्छ । 

३. नाम र पिहचानको अिधकार: (१) प्रत्येक बालबािलकालाई आफ्नो पिहचान सिहत नामाकरण र 
जन्मदतार्को हक ह�नेछ । 
(२) बालबािलका जन्मेपिछ िनजको बाबु वा आमाले बालबािलकाको नाम राखी प्रचिलत कानून 
बमोिजम जन्म दतार् गनुर् पनेर्छ । 
(३) नाबालकको जन्मदतार् गनेर् सम्बन्धमा बाबुको ठेगाना प�ा नलागेको वा बालकको हकमा आमा 
सूचक भई जन्म दतार् गनर् सक्नेछ । 
(४) बेवा�रसे बालबािलकाको जन्म दतार्को हकमा सम्बिन्धत वडाको वडा सदस्यको िसफा�रसमा वडा 
अध्य� सूचक बसी जन्म दतार् गनर् सक्नेछ । 
(५) जवरजस्ती करणी वा प्रचिलत कानून बमोिजम सजाय ह�ने हाडनाता करणीबाट जिन्मएका 
बालबािलकाको आमाले चाहमेा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदतार् ग�रिदनु पनेर्छ । 
(६) उपदफा (२) बमोिजम नाम राख्दा बाबु वा आमा तत्काल उपलब्ध नभएमा वा उपलब्ध ह�न सक्ने 
सम्भावना नरहमेा त्यस्ता बालबािलकाको आफूलाई हरेचाह गनेर् िनजका प�रवारका अन्य सदस्य वा 
संर�कले राखे बमोिजमको नाम पाउने छ । 
(७) प्रत्येक बालबािलकाले जन्मेपिछ िनजको बाबु आमाको सहमितबाट रािखएको थर वा त्यस्तो 
सहमित ह�न नसकेमा िनजको बाबुको थर आफ्नो नाम पछािड प्रयोग गनर् पाउनेछ । 
(८) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन बालबािलकाले चाहमेा आफ्नो बाबु वा आमा 
वा दवुैको थर प्रयोग गनर् पाउनेछ । 

४. भेदभाव िव�द्वको अिधकार: (१) कुनै पिन बालबािलकालाई िनज, िनजको प�रवार वा संर�कको धमर्, 
वणर्, जात, जाित, िलङ्ग, उत्पि�, भाषा, संस्कृित, बैचा�रक आस्था, शा�ररीक वा मानिसक अवस्था, 
अपाङ्गता, वैवािहक िस्थित, पा�रवा�रक हिैसयत, पेशा स्वास्थ्य िस्थित, आिथर्क वा सामािजक िस्थित, 
भौगोिलक �ेत्र वा अन्य यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव ग�रने छैन । 
(२) कसैले पिन आफ्नो छोरा, छोरी र धमर्पुत्र र धमर्पुत्री वा आफ्नो संर�णमा रहकेा बालबािलका बीच 
कुनै िकिसमको भेदभाव गनर् पाइने छैन । 
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५. बाबु आमासँग बस्ने र भेटघाट गनेर् अिधकार: (१) कुनै पिन बालबािलकालाई िनजको इच्छा िवपरीत 
बाबु वा आमाबाट िभन्न वा अलग गनुर् ह�दँैन । 
(२) धमर्पुत्र वा धमर्पुत्री राख्ने व्यि�ले धमर्पुत्र वा धमर्पुत्री ह�ने बालबािलकालाई आफ्नो जन्म िदने बाबु 
आमासँग भेटघाट, सम्पकर्  तथा पत्राचार गनर् िदनु पनेर्छ । 
(३) वैकिल्पक हरेचाह गनेर् व्यि� वा संस्थाले आफ्नो हरेचाह वा संर�णमा रहेका बालबािलकालाई 
िनजको जन्म िदने बाबुआमा वा प�रवारसँग भेटघाट गनर् िदनु पनेर्छ । 

६. संर�णको अिधकार: (१) प्रत्येक बालबािलकालाई आफ्नो बाबु, आमा, प�रवारका अन्य सदस्य वा 
संर�कबाट उिचत हरेचाह, संर�ण, पालनपोषण र माया प्रा� गनेर् अिधकार ह�नेछ । 
(२) बालबािलकाको हरेचाह, संर�ण तथा पालनपोषण गनेर् सम्वन्धमा बाबुआमाको समान दाियत्व ह�नेछ 
। बाबुआमाको सम्बन्ध िवच्छेद भएको व अन्य कुनै कारणले अगल बसेको अवस्थामा बालबािलकाको 
पालनपोषणको खचर् आिथर्क �मता अनुसार बाबुआमा दवुैले व्यहोनुर् पनेर्छ । 
(३) कुनै पिन बाबु, आमा प�रवारका अन्य सदस्य वा संर�कको आफ्नो छोरा-छोरी वा संर�कत्वमा 
रहकेा बालबािलकाह�लाई बेवा�रस छोड्न वा त्याग्न पाउने छैन । 
(४) अपाङ्गता भएका, द्वान्दपीिडत, िवस्थािपत, जोिखममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबािलकालाई 
सुिनि�त भिवष्यको लािग राज्यबाट तोिकए बमोिजम िवशेष संर�ण पाउने अिधकार ह�नेछ । 
(५) प्रत्येक बालबािलकालाई िनजको बाबु, आमा, प�रवारका अन्य सदस्य वा संर�क, िश�क तथा 
अन्य व्यि�बाट ह�ने हरेक िकिसमका शारी�रक वा मानिसक िहसंा र यातना, हलेा अमानवीय व्यवहार, 
लैङ्िगक वा छुवाछुतजन्य दवु्यर्वहार, यौनजन्य दवु्यर्वहार र शोषण िव�द्व संर�ण प्रा� गनेर् अिधकार ह�नेछ। 
(६) कुनै पिन बालबािलकालाई सेना, प्रहरी र सश� समूहमा भनार् गनर् र प्रत्य� वा अप्रत्य� �पमा 
सश� द्वन्द्व वा राजनैितक उदे्दश्यको लािग प्रयोग गनर् पाइने छैन । 
(७) अठाह्र वषर् मुिनका बालबािलकालाई जोिखमपूणर् काममा लगाउन वा घरेलु कामदार  �पमा राख्नु 
ह�दँैन । 

७. सहभािगताको अिधकार: आफ्नो धारणा बनाउन स�म भएका बालबािलकालाई आफूलाई असर गनेर् 
िवषयमा प�रवार, समुदाय, िवद्यालय वा अन्य सावर्जिनक िनकाय वा संस्था लगायतबाट ग�रने िनणर्यमा 
सहभागी ह�ने अिधकार ह�नेछ । 

८. अिभव्यि� स्वतन्त्रता र सूचनाको अिधकार: (१) प्रत्येक बालबािलकालाई प्रचिलत कानून बमोिजम 
स्वतन्त्र �पमा आफ्नो कुरा राख्ने अिधकार ह�नेछ । 
(२) प्रत्येक बालबािलकालाई प्रचिलत कानूनको अधीनमा रही आफ्नो हक, िहत र सरोकारको िवषयमा 
सूचना माग्ने र पाउने अिधकार ह�नेछ । 

९.  संस्था खोल्ने र शािन्तपूवर्क भेला ह�ने अिधकार: (१) प्रत्येक बालबािलकालाई बाल अिधकारको 
संर�ण तथा प्रवद्वर्नका लािग बाल-क्लव वा संस्था खोल्ने वा शािन्तपूवर्क भेला ह�ने अिधकार ह�नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम बाल क्लव वा संस्था खोल्ने सम्वन्धी व्यवस्था तोिकए बमोिजम ह�नेछ । 
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१०. गोपनीयताको अिधकार: (१) प्रत्येक बालबािलकालाई िनजको जीउ, आवास, सम्पि�, िलिखत, 
तथ्याङ्क, पत्राचार र च�रत्र सम्वन्धी िवषयमा गोपनीयताको अिधकार ह�नेछ । 
(२) कसैले पिन बालबािलकाको च�रत्रमा आघात पानेर् वा िनजलाई लाज, ग्लानी वा अपहलेना ह�ने 
िकिसमले िनजको व्यि�गत सूचना, िववरण, फोटो, िभिडयोको िसजर्ना, सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, 
मुद्रण, प्रदशर्न, िबक्र� िवतरण वा कुनै पिन माध्यबाट प्रवाह गनर् वा गराउन ह�दँैन । 
(३) बाल अदालत, प्रहरी कायार्लयमा, संर�क, अिभभावक वा अन्य िनकायबाट कसूरजन्य कायर्को 
आरोप लागेका वा पीिडत बालबािलकाको नाम थर, ठेगाना, उमेर, िलङ्ग, पा�रवा�रक पृ�भिूम, आिथर्क 
िस्थित, कसूर तथा त्यस सम्वन्धमा कुनै कारबाही तर कुनै अध्ययन वा शोध कायर्का लािग प्रकािशत गनुर् 
परेमा बालबािलका र िनजको प�रवारको नाम, थर, ठेगाना तथा अन्य पिहचान नखलु्ने गरी उमेर वा िलङ्ग 
मात्र उल्लेख गरी प्रकाशन गनर् सिकनेछ । 

११. अपाङ्गता भएका बालबािलकाको िवशेष अिधकार: (१) अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई 
तोिकए बमोिजम िवशेष संर�णको व्यवस्था ग�रनेछ । 
(२) अपाङ्गता भएका प्रत्येक बालबािलकालाई आफ्नो मान-प्रित�ा सुिनि�त गनेर्, आत्मिनभर्रता प्रवद्वर्न 
गनेर्, समाजमा सिक्रय �पले सहभागी ह�ने तथा सम्मानजनक �पमा बाँच्न पाउने अिधकार ह�नेछ । 
(३) अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई िवशेष हरेचाह पाउने र समाजमा घलुिमल ह�न तथा आफ्नो 
व्यि�गत िवकासको लािग िश�ा, तािलम, स्वास्थ्य स्याहार सेवा, पुनस्थार्पना सेवा, रोजगारीको तयारी 
तथा मनोरञ्जनका अवसर प्रा� गनेर् अिधकार ह�नेछ । 
(४) अपाङ्गता भएका बालबािलकालाई सावर्जिनक सेवा, सुिवधामा समान पह�चँ र उपभोगको अिधकार 
ह�नेछ । 

१२. पोषण तथा स्वास्थ्यको अिधकार: (१) प्रत्येक बालबािलकालाई उिचत पोषण, सफा खानेपानी 
तथा दईु वषर्सम्मका बालबािलकालाई स्तनपानको समेत अिधकार ह�नेछ । 
(२) गभर्वती मिहला र बालबािलकालाई रोगबाट बच्न आवश्यक खोपह� िलन पाउने र रािष्ट्रय मापदण्ड 
अनु�पको शारी�रक तथा मानिसक स्वास्थ्य सेवा उपभोग गनर् पाउने, उमेर र प�रपक्वता अनुसार शरीर, 
प्रजनन् तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी पाउने अिधकार ह�नेछ । 
(३) प्रत्येक बालबािलकालाई आधारभतू स्वास्थ्य उपचार िन:शुल्क �पमा प्रा� गनेर् अिधकार ह�नेछ । 

१३. खेलकूद, मनोरञ्जन तथा साँस्कृितक अिधकार: (१) प्रत्येक बालबािलकालाई िनजको उमेर र 
�ची अनुसारको खेल खेल्न र खेलकुदमा सहभागी ह�ने अिधकार ह�नेछ । 
(२) प्रत्येक िवद्यालयमा पठन-पाठन बाहेकको समयमा बालबािलकालाई खेलकूदमा सहभागी ह�न 
प्रोत्साहन गनेर् र त्यसको लािग आवश्यक उपयु� खेलकूद स्थल र खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गनुर्पनेर्छ । 
(३) प्रत्येक बालबािलकालाई आफ्नो उमेर, �िच र आवश्यकता अनुसार बालमैत्री मनोरञ्जन गनेर् 
अिधकार ह�नेछ । 
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(४) प्रत्येक बालबािलकालाई आफ्नो िहत प्रितकूल नह�ने गरी आफ्नो धमर्, संस्कृित, चलन, रीित�रवाज र 
आस्था अनु�प सांस्कृितक िक्रयाकलापमा भाग िलने अिधकार ह�नेछ । 

१४. िश�ाको अिधकार: (१) छ वषर् मुिनका बालबािलकालाई आफ्नो उमेर र िवकासको स्तर अनुसार 
उपयु� ढङ्गल ेिसक्न पाउने तथा प्रारिम्भक बाल िवकासको अिधकार ह�नेछ । 
(२) प्रत्येक बालबािलकालाई प्रचिलत कानून बमोिजम आधारभतू तहसम्मको िश�ा अिनवायर् र 
िन:शुल्क तथा माध्यिमक तहसम्मको िश�ा िन:शुल्क �पमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अिधकार ह�नेछ। 
(३) प्रत्येक बालबािलकालाई आफ्नो िवशेष शारी�रक तथा मानिसक अवस्था अनुसार प्रचिलत कानून 
बमोिजम उपयु� अध्ययन सामग्री तथा िश�ण िविध माफर् त िश�ा पाउने अिधकार ह�नेछ । 
(४) दिलत, अपाङ्ग र लोपोन्मुख बालबािलकालाई प्रचिलत कानून बमोिजम छात्रविृ� सिहतको 
िन:शुल्क िश�ा पाउने अिधकार ह�नेछ । 

प�रच्छेद-३ 
बालबािलकाप्रितको दाियत्व 

१५. बालबािलकाको सवोर्�म िहतलाई प्राथिमकता िदनु पनेर् : (१) बालबािलकासँग सम्बिन्धत 
कायर् गनेर् प्रत्येक िनकाय तथा संस्थाका अिधकारीले हरेक काम कारवाही गदार् बालबािलकाको सवोर्�म 
िहतलाई प्राथिमकता िदई आवश्यक बालमैत्री प्रिक्रया अपनाउनु पनेर्छ । 
(२) जीवन जोिखममा भएका बालबािलकालाई तत्काल सहयोग गनुर् सबैको दाियत्व ह�नेछ । 
(३) बालबािलका रहने वा बालबािलकालाई सेवा प्रदान गनेर् सावर्जिनक र िनजी सामािजक संस्थाले 
भौितक संरचना िनमार्ण वा ममर्त सम्भार गदार् बालमैत्री ह�ने गरी आवश्यक व्यवस्था िमलाउनु पनेर्छ । 

१६. प�रवार वा संर�कको दाियत्व: बालबािलकाको हरेचाह, पालनपोषण र विृ� िवकासमा बाबु र 
आमा दवुैको समान दाियत्व ह�नेछ । 
(२) बालबािलकालाई हरेचाह, पालनपोषण र संर�ण गनुर् िश�ा, स्वास्थ्य उपचार लगायत व्यि�त्व 
िवकासका अवसरह� उपलब्ध गराउनु, माया ममतापूणर् वातावरण उपलब्ध गराउनु र सुिनि�त भिवष्यको 
लािग उिचत मागर्दशर्न गनुर् प्रत्येक बाबु-आमा प�रवारका अन्य सदस्य वा संर�कको दाियत्व ह�नेछ । 
(३) बाबु-आमा, प�रवारका अन्य सदस्य वा संर�कले िवद्यालय जाने उमेरका प्रत्येक बालबािलकालाई 
िवद्यालयमा भनार् गराई िश�ा आजर्नको लािग समुिचत वातावरण उपलब्ध गराउनु पनेर्छ । 
(४) बाबु-आमा, प�रवारका अन्य सदस्य वा संर�कल े६ वषर् उमेर नपुगेका बालबािलकालाई िनवास वा 
अन्य स्थानमा एक्लै छाड्न वा उमेर पुगेको व्यि�को साथमा नलगाई  एक्लै अन्यत्र पठाउन ह�दँैन । 

१७. मैवाखोला गाउँपािलकाको दाियत्व: िवशेष संर�णको आवश्यकता भएका बालबािलकाको 
पालनपोषण, संर�ण, स्वास्थ्य र िश�ा लगायतका आधारभतू आवश्यकताको व्यवस्था गनर् 
गाउँपािलकाले उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था िमलाउनेछ । 

१८.  सञ्चार �ेत्रको दाियत्व: बालअिधकारको उल्लङ्घन र बालबािलकाको िहत प्रितकूल नह�ने गरी 
सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गनुर् सञ्चार �ेत्रको दाियत्व ह�नेछ । 
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प�रच्छेद-४ 

बाल न्याय सम्बन्धी व्यवस्था 
१९.  बाल न्याय सम्पादन गदार् िवचार गनुर्पनेर् कुराह�: (१) बाल न्याय सम्पादन कायर्मा संलग्न 

व्यि�, पदािधकारी र बाल अदालतको न्याय सम्पादनको िसलिसलामा यस ऐनमा अन्यत्र उिल्लिखत 
कुराका अित�र� देहायका कुराह� िवचार गनुर्पनेर्छ: 

(क) बालबािलकालाई असर पनेर् कुनै िनणर्य गनुर् अिघ िनजको धारणा बुझ्ने, 
(ख) बालबािलकाको िहत र स्वाथर् जोिडएको कुनै पिन िवषयमा िनणर्य गनुर् अिघ िनजको बाबु-आमा, 

प�रवारका अन्य सदस्य वा संर�कलाई आफ्नो भनाई राख्ने अवसर िदने, 
(ग) बालबािलकाको उमेर, बौिद्वक िवकासको स्तर, आस्था र साँस्कृितक मूल्य मान्यता अनु�पको 

बोली, बचन र व्यवहार गनेर्, 
(घ)  बालबािलकासँग सम्वाद गदार् िनजले चाहेको भाषामा गनेर् र आवश्कतानुसार दोभाषेको सहयोग 

िलने । 
२०. बालबािलकालाई िनयन्त्रणमा िलने: (१) कसुरजन्य कायर्को सूचना प्रा� भएमा अनुसन्धान 

अिधकारीले यथािशघ्र सो कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ गनुर् पनेर्छ । त्यसरी अनुसन्धान गदार् 
कसुरजन्य कायर्को आरोप लागेको बालबािलकालाई अनुसन्धानको लिग िनयन्त्रणमा निलई नह�ने 
देिखएमा अनुसन्धान अिधकारीले त्यस्तो बालबािलकालाई िनयन्त्रणमा िलन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनयन्त्रणमा िलइएका बालबािलकालाई िनयन्त्रणमा िलइरहन आवश्यक 
नदेिखएमा िनजको प�रवारको सदस्य, संर�क वा निजकको नातेदारलाई िजम्मा लगाउनु पनेर्छ । 
 

प�रच्छे-५ 
बालबािलकाको िवशेष संर�ण र पुनस्थार्पना 

२१. िवशेष संर�णको आवश्यकता भएका बालबािलका: (१) देहायका बालबािलका िवशेष 
संर�णको आवश्यता भएका बालबािलका मािननेछन्: 

(क) अनाथ बालबािलका, 
(ख) अस्पताल वा अन्य कुनै सावर्जिनक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छािडएका वा फेला परेका, बाबु-

आमाबाट अलिग्गएका वा बाबु-आमा प�ा नलािग बेवा�रसे भएका बालबािलका, 
(ग) बाबु-आमालाई गम्भीर शारी�रक वा मानिसक अपाङ्गता वा अश�ता भएको कारण उिचत 

हरेचाह नपाएका बालबािलका, 
(घ) कानुनी िववादमा परेका बालबािलकामध्ये िदशान्तर प्रिक्रया  अन्तगर्त वैकिल्पक हरेचाहको लािग 

िसफा�रस भएका बालबािलका, 
(ङ)  थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आिश्रत भई कारागारमा रहेका बालबािलका, 
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(च) जबरजस्ती करणी वा कानुन बमोिजम सजाय ह�ने हाडनाताबाट जिन्मएका िशशुलाई आफूले 
पालन-पोषण गनर् नसक्ने भनी बाल कल्याण अिधकारी सम� िनवेदन परेका बालबािलका, 

(छ) बाबु,आमा वा अिभभावकबाट दवु्यर्वहार, िहसंा वा बेवास्ता भएको कारणले बालबािलकाको 
उच्चतम िहतको लािग प�रवारबाट अलग ग�रएका बालबािलका, 

(ज) जबरजस्ती वा बँधवुा प्राकृितक वा जोिखमपूणर् वा िनकृ� प्रकृितको वा प्रचिलत कानून िवपरीत 
श्रममा संलग्न भई जीवनयापन ग�ररहकेा, धूम्रपान, मद्यपान एवम् अन्य लागू औषधको कुलतमा 
फसेका, एच.आई.िभ. सङ्क्रमित बालबािलका, 

(झ) गम्भीर शारी�रक वा मानिसक स्वास्थ्य समस्या र गम्भीर अपाङ्गता भएको कारण जीवन 
जोिखममा रही बाबु-आमा वा प�रवारबाट उपचारको व्यवस्था ह�न नसकेको वा सामान्य 
जीवनयापन गनर् किठनाई भएका बालबािलका, 

(ञ) बालबािलकाको िव�द्व कसूरबाट पीिडत भएका वा त्यस्तो जोिखममा रहेका बालबािलका, 
(ट) िवपद ्वा सश� द्वन्द्वका कारणले बाबु-आमा दवुै वा आमा बाबुमध्ये एक गुमाएका, बेप�ा भएका, 

आफू नै शारी�रक वा मानिसक �पमा घाइते भएका वा अपाङ्गता भएका बालबािलका, 
(ठ) िवपन्न दिलत समुदायका बालबािलका, 
(ड) मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िवशेष संर�णको आवश्यकता भएका 

बालबािलका भनी तोकेको अन्य बालबािलका । 
(२)  उपदफा (१) बमोिजमका बालबािलकालाई आवश्यकता अनुसार उद्धार, अस्थायी संर�ण, 

स्वास्थ्य उपचार, मनोसामािजक सहयोग, पा�रवा�रक पुनर्िमलन, पुनस्थार्पना वैकिल्पक हेरचाह, 
प�रवार सहयोग, सामािजक सुर�ा, सामािजक�करण लगायत अन्य सेवा तथा सहयोग तोिकए 
बमोिजम ह�नेछ। 

२२. वैकिल्पक हेरचाहको व्यवस्था: (१) दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), 
(ङ), (च) र (छ) बमोिजमका बालबािलकालाई वैकिल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबािलका 
मािननेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको बालबािलकालाई देहायको प्राथिमकताका आधारमा बाल कल्याण 
अिधकारीले वैकिल्पक हरेचाहको व्यवस्था िमलाउनु पनेर्छ: 

(क)  बालबािलकाको आमा वा बाबुको तफर् का नातेदार, 
(ख)  बालबािलकाको हरेचाह गनर् इच्छुक प�रवार वा व्यि�, 
(ग)  बालबािलकालाई प�रवारमा आधा�रत हरेचाह गनेर् संस्था, 
(घ)  बालगहृ । 

(३)  वैकिल्पक हेरचाह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोिकए बमोिजम ह�नेछ । 
२३. बालबािलकाको संर�ण: (१) कुनै ठाउँमा िवशेष संर�णको आवश्यकता भएका बालबािलका रहे 

भएको थाहा पाउने व्यि�ले सो कुरा सूचना बालकल्याण अिधकारीलाई िदनु पनेर्छ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम जानकारी प्रा� भएका बालकल्याण अिधकारीले त्यस्तो बालबािलकाको 
तत्काल उद्धार गनुर् पनेर् देखेमा उद्वार गरी दफा ३४ बमोिजमको अस्थायी संर�ण सेवामा राख्न सक्नेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोिजम प्रा� सूचनाको बधारमा बालकल्याण अिधकारीले जाँचबुझ तथा छानिवन गरी 
आवश्यक सेवाको व्यवस्था गनर् सक्नेछ । 
(४) बालकल्याण अिधकारीले उपदफा (३) बमोिजमको आवश्यक सेवा प्रदान गनर् तोिकए बमोिजमको 
समाजसेवीलाई िजम्मेवारी गनर् सक्नेछ । 
(५) उपदफा (३) बमोिजम जाँचबुझ तथा छानिवन गदार् िवशेष संर�णको आवश्यकता भएका 
बालबािलकाको लािग आवश्यक अन्य सेवा सुिन�त गनुर् पनेर्छ । त्यसरी िवशेष संर�ण गनर् आवश्यक 
नदेिखएमा र िनजको बाबु, आमा, प�रवारको अन्य सदस्य वा संर�क फेला परेमा बालकल्याण 
अिधकारीले बालबािलकालाई त्यस्तो बालबािलकालाई िनजको िजम्मा लगाउनु पनेर्छ । 
(६) उपदफा (५) बमोिजम बालकल्याण अिधकारीले बालबािलकालाई िनजको बाबु, आमा, प�रवारको 
अन्य सदस्य वा संर�कलाई िजम्मा लगाउनको लािग कुनै सहयोग गनुर्पनेर् देखेमा सम्बद्ध िनकायसँग 
समन्वय गरी सहयोग प्रायोजन वा प�रवार सहयोग जस्ता आवश्यक सेवाको व्यवस्था िमलाउनु पनेर्छ । 
स्प�ीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लािग 
(क) ‘सहयोग प्रयोजन’ भन्नाले कुनै व्यि�, संघ, संस्था वा िनकायद्वारा बालबािलकालाई आवश्यक 

पालन पोषण तथा िश�ाको लािग दीघर्कालीन तथा अल्पकालीन �पमा आिथर्क सहयोग उपलब्ध 
गराउने कायर् सम्झनु पछर् । 

(ख) ‘प�रवार सहयोग’ भन्नाले बालबािलकाको प�रवारलाई िबखण्डत तफर्  लैजाने आिथर्क तथा 
सामािजक कारणको पिहचान र िनराकरण गरी त्यसबाट प�रवारको एकता कायम गराउँदै सम्बिन्धत 
प�रवारिभतै्रबाट बालबािलकाको संर�ण ह�ने वातावरण िसजर्ना गनर् ग�रने सहयोग सम्झनु पछर् । 

(७) उपदफा (३) बमोिजम जाँचबुझ तथा छानिवन गदार् वैकिल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएको 
देिखएमा बाल कल्याण अिधकारीले वैकिल्पक हरेचाहको व्यवस्था गनुर्पनेर्छ । 
(८) बालबािलका पीिडत भएको मुद्दामा पीिडत बालबािलकाले चाहमेा वा बाबु-आमा अिभभावक नै 
पीडक भएमा वा पीडकसँग िमली बालबािलका थप जोिखममा पनेर् सम्भावना देिखएमा वा घटनाको 
छानिवन, कारवाही तथा सत्य तथ्य बुझ्न बाधा गनेर् देिखएमा बालकल्याण अिधकारीले त्यस्ता पीिडत 
बालबािलकालाई बाबुआमा वा प�रवारबाट समेत िनि�त अविधका लािग लगत गराई अस्थायी संर�ण 
सेवामा राख्ने व्यवस्था गनुर्पनेर्छ । 
(९) उपदफा (३) बमोिजम जाँचबुझ  तथा छानिवन गदार् बालबािलकाको िपततृ्व र माततृ्वको ठेगाना 
नलागेको पाइएमा बाल कल्याण अिधकारीले िनजको जन्म दतार् तथा पिहचान खलु्ने सरकारी प�रचय-
पत्रको लािग िसफा�रस ग�रिदनु पनेर्छ । 
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२४.  बाल गृहको स्थापना तथा सञ्चालन: (१) िवशेष संर�णको आवश्यकता भएका बालबािलका 
संर�ण गनेर् प्रयोजनको लािग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार संगको सहकायर्मा गाउँपािलकाल े
आवश्यकता अनुसार बाल गहृको स्थापना गनेर्छन् । 
(२) बाल गहृको स्थापना, सञ्चालनको योग्यता, सञ्चालन अनुमित, नवीकरण, वगीर्करण, व्यवस्थापन 
सञ्चालन मापदण्ड र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तोिकए बमोिजम ह�नेछ । 

२५. बाल संर�ण सम्वन्धी मापदण्ड: (१) िवद्यालय, बालबािलकासँग प्रत्य� काम गनेर् प्रत्येक 
सावर्जिनक िनकाय तथा िनजी �ेत्र एवम् सामािजक संस्थाले बालबािलका िव�द्धको िहंसा वा बाल यौन 
दवु्यार्हारको रोकथाम गनर्, बालबािलकाको संर�ण सुिनि�त गनर् र उजुरीको तत्काल कारवाही गनर्को 
लािग संस्थागत तहमा बालसंर�ण मापदण्ड िनमार्ण गरी लागू गनुर्पनेर्छ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनमार्ण ग�रएको बाल संर�ण मापदण्ड कायर्न्वयन गनुर् िवद्यालय, प्रत्येक 
सावर्जिनक िनकाय तथा िनजी �ेत्र एवम् सामािजक संस्थाका प्रमुखको दाियत्व ह�नेछ । 

२६. अनुगमन तथा प्रितवेदन: (१) यस ऐन बमोिजम बालबािलकाको हेरचाह र पालन-पोषण गनर् िजम्मा 
िलएका व्यि� संर�क वा संस्थाले बालबािलका सम्बन्धी िववरण प्रत्येक वषर् समा� भएको तीन 
मिहनािभत्र सम्बिन्धत बाल कल्याण अिधकारी माफर् त स्थानीय बाल अिधकार सिमित सम� पेश 
गनुर्पनेर्छ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम प्रा� िववरणको आधारमा स्थानीय बाल अिधकार सिमितले प्रितवेदन तयार 
गरी वािषर्क �पमा प्रदेशस्तरको बाल अिधकार सिमित  सम� पेश गनुर्पनेर्छ । 
(३) स्थानीय बाल अिधकार सिमितले स्थानीय तहिभत्रका बालबािलकाको समग्र िस्थित र उपलब्ध 
सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावका�रताका सम्बन्धमा आविधक �पमा िनरी�ण र अनुगमन गनेर्छ । 
 

प�रच्छेद-६ 
बाल अिधकार तथा बाल कल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था 

२७. मैवाखोला गाउँपािलकाको बाल अिधकार सिमित: (१) मैवाखोला गाउँपािलकामा 
गाउँपािलकाको उपाध्य� वा उपाध्य�ले तोकेको गाउँ कायर्पािलकाको सदस्यको अध्य�तामा गाउँ बाल 
अिधकार सिमत रहनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमका मैवाखोला गाउँपािलकाको बाल अिधकार सिमितमा रहने सदस्य संख्या र 
त्यस्तो सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार तथा बैठक सम्विन्ध कायर्िविध मैवाखोला कायर्पािलकाले 
िनधार्रण गरे बमोिजम ह�नेछ । 

२८. बालकल्याण अिधकारी: (१) बालबािलकाको अिधकारको सम्मान, संर�ण र सम्वद्वर्न तथा 
बालसंर�ण कायर् समेत गनर्का लािग मैवाखोला गाउँपािलकामा एक जना बाल कल्याण अिधकारी 
रहनेछ । 



11 
 

२९. मैवाखोला गाउँपािलकाको बाल अिधकार सिमितको काम,कतर्व्य र अिधकार देहाय 
बमोिजम ह�नेछ ; 
(क) िवशेष हरेचाह र संर�णको आवश्यकता भएका बालबािलका तथा सबै बालबािलकाको तथ्यांक 
सङ्कलन गनेर् अद्याविधक ग�र गाउँपािलकामा पेश गनेर् । 
(ख) गाउँपािलकास्तरीय बालबािलका सम्बन्धी िनितगत िनणर्यह� गनेर् । 
(ग) बालबािलकाको हक िहत संर�ण र िवकासका लािग िदद्यर्कािलन नीित, योजना, रणनीित र 
कायर्योजना तजुर्मा गरी गाउँपािलका सम� पेश गनेर् । 
(घ) स्थानीय संघसंस्थालाई बालबािलकाको �ेत्रमा कायर् गनर् उत्पे्रण, समन्वय र साझेदारी गनुर्को साथै 
आवश्यक कायर्क्रम सञ् चालनको लािग परामशर्, तथा िनदेर्शन िदने । 
(ङ) गाउँपािलकास्तरीय संघसंस्था र बालबािलका सम्बन्धी समग्र कायर्क्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन 
प्रगित प्रितवेदन तयार गनेर् । 
(च)गाउँपािलकामा बालमैत्री स्थानीय शासनका लािग तोिकएको सूचकह� पूरा गनर् नेततृ्व तथा 
सहजीकरण गनेर् । 
(छ)गाउँपािलकामा आपतकालीन बाल उद्धारकोष सञ् चालन िनदेर्िशका २०७९ कायार्न्वयन गनेर् । 
(ज) बाल अिधकार हननका उजुरीह�लाई सम्बिन्धत िनकायमा िसफा�रस गरी पठाउने एवं समन्यकारी 
भिूमका प्रदान गनेर् । 
(झ) बाल सूचना केन्द्र स्थापना गनेर्, वािषर्क प्रगित प्रितवेदन प्रकाशन गनेर् । 
(ञ)बालबािलका सम्बन्धी प्रचिलत ऐन कानुनले तोकेको सम्पूणर् कायर्ह� सम्पादनका लािग समन्वय तथा 
सहकायर् गनेर्। 

३०.  बाल कोष: (१) बालबािलकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गनर् तथा �ितपूितर् प्रदान गनेर् 
काम समेतका लािग एक बाल कोष रहनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकमह� रहनेछन्: 

(क)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र मैवाखोला गाउँपािलकाबाट िविनयोिजत प्रा� रकम, 
(ख)  िवदेशी सरकार, अन्तरार्िष्ट्रय संघ, संस्था वा व्यि�बाट प्रा� रकम, 
(ग)  स्वदेशी व्यि�, संघ वा संस्थाबाट प्रा� रकम, 
(घ)  बाल अदालतबाट भएको ज�रवानाबाट प्रा� रकम, 
(ङ)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्रा� ह�ने रकम, 

(३)  उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोिजमको रकम प्रा� गनुर् अिघ नेपाल सरकार, अथर् मन्त्रालयको 
सहमित िलनु पनेर्छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रयोग सम्वन्धी व्यवस्था तोिकए 
बमोिजम ह�नेछ । 
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प�रच्छेद-७ 
बालबािलकाको अिधकार तथा िनजप्रितको दाियत्वको संर�ण र प्रचलन 

३१.  मैवाखोला गाउँपािलकाले बालबािलकाको अिधकार प्रचलन गराउने: (१) कसैले प�रच्छेद 
२ बमोिजमको बालबािलकाको अिधकार उल्लङ्घन गरेमा प�रच्छेद ३ बमोिजम बालबािलकाप्रितको 
दाियत्व पूरा नगरेमा सो अिधकारको प्रचलन वा दाियत्व पूरा गराउनको लािग सम्बिन्धत बालबािलका वा 
सरोकारवालाले मैवाखोला गाउँपािलकाको न्याियक सिमितमा िनवेदन िदन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन प्रा� भएमा न्याियक सिमितले बाटोको म्याद बाहके चौिबस घण्टािभत्र 
सम्विन्धत व्यि�लाई िझकाई आवश्यक जाँचबुझ गनुर्पनेर्छ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम जाँचबुझ गदार् सम्बिन्धत व्यि�ले बालबािलकाको अिधकार उल्लङ्घन गरेको 
वा बालबािलकाप्रितको दाियत्व पूरा गरेको नदेिखएमा न्याियक सिमितमा िनवेदन परेको तीस िदनिभत्र 
बालबािलकाको अिधकार प्रचलन गराउन वा बालबािलकाप्रितको दाियत्व पूरा गनर् गाउँपािलकाका 
सम्बिन्धत व्यि�, संस्था वा िनकायलाई आदेश िदनेछ । 
(४) यस दफा बमोिजम बालबािलकाको अिधकारको प्रचलन वा बालबािलका प्रितको दाियत्व पूरा 
गराउँदा न्याियक सिमितले बालबािलका, संर�क वा प�रवारका व्यि�लाई आवश्यक सुझाव िदन वा 
संर�क वा प�रवारका व्यि�लाई सचेत गराउन सक्नेछ । 
 

प�रच्छेद -८ 
बालबािलका िव�द्वको कसूर 

३२. बालबािलका िव�द्धको कसूर: (१) कसैले उपदफा (२) बमोिजमको िहसंा वा उपदफा (३) 
बमोिजमको यौन दवु्यर्वहार ह�ने कुनै कायर् गरेमा यसै ऐन अन्तगर्तको बालबािलका िव�द्धको कसूर गरेको 
मािननेछ । 
(२) कसैले बालबािलका उपर देहाय बमोिजमको कुनै कायर् गरेमा बालबािलका िव�द्ध िहसंा गरेको 
मािननेछ: 

(क) धमूपान, मद्यपान वा जुवा, तास जस्ता कुलतमा संलग्न गराउने, 
(ख)  बािलगह�का लािग खोिलएका डान्स, बार, क्यािसनो जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा प्रवेश वा 

प्रयोग गराउने, 
(ग)  बािलगह�का लािग भनी तोिकएका चलिचत्र, अन्य श्रव्य �ष्य जस्ता सामग्री देखाउने, 
(घ)  घर, िवद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारी�रक वा मानिसक दण्ड िदने वा अमयार्िदत व्यवहार गनेर्, 
(ङ)  शारी�रक चोट पटक वा असर पुर् याउने, आतंिकत पानेर् वा धम्क्याउने, ितरस्कार, उपे�ा, 

भेदभाव, बिहष्कार वा घणृा गनेर्, एक्ल्याउने वा मानिसक पीडा िदने, 
(च)  िवद्युतीय वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी सताउने, क� िदने, 
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(छ) राजनैितक प्रयोजनका लािग संगिठत गनेर् वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धनार् वा जुलुसमा 
प्रयोग गनेर्, 

(ज) कू्रर अमानवीय व्यवहार गनेर् वा यातना िदने, 
(झ) सनातन, परम्परा वा कुनै धािमर्क वा सांस्कृितक कायर्को लिग बाहके िभ�ा माग्न लगाउने वा 

सन्यासी, िभ�ु, फक�र वा अन्य कुनै भेष धारण गनर् लगाउने, 
(ञ) जबरजस्ती अनाथ घोषणा गनेर् वा अनाथको �पमा दतार् गराउने, 
(ट)   भाकल, धािमर्क वा अन्य कुनै अिभप्रायले कसैको नाउमा चढाउने वा समपर्ण गनेर् वा परम्परा, 

संस्कृित, रीित�रवाजको नाममा कुनै प्रकारको िहसंा, िवभेद हलेा वा बिहष्कार गनेर् वा उपहासको 
पात्र बनाउने, 

(ठ)  जाद ुवा सकर् समा लगाउने, 
(ड)  कसूरजन्य कायर् गनर् िसकाउने, तािलम िदने वा त्यस्तो कायर्मा लगाउने, 
(ढ)  बालबािलकाको िववाह तय गनेर् वा बालबािलकासँग िववाह गनेर् वा गराउने, 
(ण) प्रचिलत कानून िवपरीत बालबािलकाको अङ्ग िझक्ने, 
(त)  औषधी वा अन्य कुनै परी�णको लािग बालबािलकालाई प्रयोग गनेर्, 
(थ)  कानून बमोिजम बाहेक बाल गहृमा राख्ने । 

(३) कसैले बालबािलका उपर देहाय बमोिजमको कुनै कायर् गरेमा बाल यौन दवु्यर्वहार गरेको मािननेछ । 
क) अ�ील िचत्र, श्रव्य�ष्य वा यस्तै िकिसमका अन्य सामग्री देखाउने वा देखाउन लगाउने वा 

अ�ील तथा यौनजन्य आचरण वा व्यवहार झल्कने अिभव्यि� वा हाउभाउ प्रदशर्न गनेर् वा 
बाल अ�ीलता प्रदशर्न गनेर् गराउने, 

ख) बालबािलकाको वास्तिवक वा काल्पनीक अ�ील िचत्र वा श्रव्य�ष्य सामग्री िवतरण गनेर्, 
भण्डारण गनेर् वा त्यस्ता सामग्री प्रयोग गनेर्, 

ग) यौनजन्य िक्रयाकलापका लािग प्रस्ताव गनेर्, फकाउने, दबाब िदने वा धम्क्याउने, 
घ) अ�ील कायर् तथा सामग्री िनमार्णमा प्रयोग गनेर्, 
ङ) यौनजन्य मनसायले शरीरको संवेदनशील अंगमा स्पशर् गनेर्, चमु्बन गनेर्, समाउने, अङ्कमाल गनेर् 

वा आफ्नो वा अ� कसैको शरीरको संवदेनशील अङ्ग छुन वा समाउन लगाउने वा यौनजन्य 
मनसायले बेहोस पानेर् वा यौनजन्य अङ्ग प्रदशर्न गनेर् वा गनर् लगाउने, 

च) कामवासना वा यौन उ�ेजना उत्पन्न गनर् बालबािलकालाई प्रयोग गनेर् वा गराउने, 
छ) यौन सन्तुि� प्रा� गनर् बालबािलकालाई प्रयोग गनेर् वा गराउने, 
ज) बाल यौन शोषण गनेर् गराउने, 
झ) यौनजन्य सेवा उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले बालबािलकाको प्रयोग गनेर् वा गराउने, 
ञ) यौन दवु्यर्वहार गनेर् उदे्दश्यले बालबािलकाको प्रयोग गनेर् वा गराउने, 
ट) वेश्याविृ� वा अन्य यौनजन्य कायर्मा प्रयोग गनेर् । 
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(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सूचना तथा िश�ा प्रदान गनेर् उदे्दश्यले अ�ीलता 
प्रकट नह�ने गरी यौन सम्बन्धी िवषयमा शब्द, िचत्र, श्रव्य, �श्य साधन तथा वस्तु वा सामग्रीका बारेमा 
लेखेर, बोलेर, इशारा वा प्रदशर्नको माध्यबाट कुनै कुरा प्रकट गरेमा वा स्वास्थ्योपचार वा 
बालबािलकाको िहतका लािग दघुर्टना वा जोिखमबाट बचाउ गनेर् क्रममा असल िनयतले ग�रएका 
कायर्लाई यौन दवु्यर्वहार गरेको मािनने छैन । 

३३. सूचना िदनु पनेर् : (१) बाबु-आमा, संर�क तथा बालबािलकालाई प्रत्य� सेवा िदने हरेचाहकतार्, 
िश�क, स्वास्थ्यकमीर् लगायत अन्य कसैले कुनै बालबािलका उपर िहसंा वा बाल यौन दुव्यर्वहार भएको, 
भइरहकेो वा ह�न लागेको छ भन्ने थाहा पाएमा तु�न्त निजकको प्रहरी कायार्लयमा सूचना िदनु पनेर्छ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचना तत्काल सम्विन्धत प्रहरी कायार्लयले बालकल्याण अिधकारीलाई 
िदई आवश्यक सहयोग िलन सक्नेछन् । 
(३) बालबािलकाको संर�ण गनेर् मनसायले सूचना िदँदा सूचना िदने व्यि�लाई सूचना िदएको आधारमा 
मात्र कुनै कानूनी कारवाही ग�रने छैन । 
(४) उपदफा (१) बमोिजम सूचना िदने व्यि�को पिहचान िनजले चाहेमा गोप्य राख्नु पनेर्छ । 

३४. अस्थायी संर�ण सेवा : तत्काल उद्वार तथा संर�ण गनर् आवश्यक देिखएका बालबािलकालाई 
सुरि�त बसोबासको व्यवस्था िमलाउन गाउँपािलकाले अस्थायी संर�ण सेवाको प्रबन्ध गनेर्छ । 

३५. उद्वार, संर�ण र स्वास्थ्य परी�ण गनुर्पनेर्: (१) बालबािलका िव�द्व भएको िहसंा वा बाल यौन 
दवु्यर्वहार, सूचना, उजुरी वा जानकारी प्रा� भएमा प्रहरी कमर्चारीले आवश्यक िववरण लेखी लेखाई, दतार् 
गरी, बालबािलकालाई उद्वार गनुर्पनेर् भए तु�न्त उद्वार गरी पीिडत बालबािलकालाई अस्थायी संर�ण 
सेवामा पठाउनु पनेर्छ । 
(२) प्रहरी कमर्चारीले पीिडत बालबािलकालाई शारी�रक वा मानिसक पीडा परेको देिखएमा तत्काल 

उपचारको लािग निजकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाई िनजको स्वास्थ्य परी�ण र उपचार 
गराउनु पनेर्छ । 

(३) प्रहरी कमर्चारीले पीिडत बालबािलकाको बयान िलँदा बालबािलकाको बाबुआमा, प�रवारका अन्य 
सदस्य वा संर�क उपिस्थत ह�न सक्ने भएसम्म उनीह�को उपिस्थितमा र उपिस्थत ह�न नसकेमा 
सामािजक संस्थाका मिहला प्रितिनिध वा समाजसेवीको उपिस्थितमा बयान िलनु पनेर्छ । 

    तर बाबुआमा, संर�क वा प�रवारका अन्य सदस्यले बालबािलका िव�द्व िहसंा वा बाल यौन 
दवु्यर्वहार गरेमा बयान िलँदा भने उनीह�लाई उपिस्थत गराउनु ह�दँैन । 
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प�रच्छेद-९ 
िविवध 

३६. बालबािलकाको उमेर कायम गनेर् आधार: (१) बालबािलकाको उमेर कायम गदार् देहायका 
कुरालाई आधार मािननेछ: 

(क) अस्पतालबाट  जारी भएको बालबािलकाको जन्मदतार्मा उिल्लिखत जन्म िमित, 
(ख) खण्ड (क) बमोिजमको जन्म िमित नभएमा स्थानीय पिञ्जकािधकारीको कायार्लयबाट जारी 

भएको जन्मदतार् प्रमाण पत्रको उल्लेख भएको जन्म िमित, 
(ग) खण्ड (ख) बमोिजमको प्रमाण-पत्र नभए िवद्यालयको चा�रित्रक प्रमाण-पत्रमा उिल्लिखत जन्म 

िमित वा िवद्यालयमा भनार् ह�दँाका बखत उल्लेख भएको जन्म िमित, 
(घ) खण्ड (ग) बमोिजमको प्रमाण-पत्र वा जन्म िमित पिन नभएमा अस्पतालबाट प्रमािणत उमेर 

सम्बन्धी प्रमाण-पत्रमा उिल्लिखत िमित, 
(ङ) खण्ड (घ) बमोिजमको प्रमाणपत्र पिन नभएमा जन्मकुण्डली, िचना, िटपोट, बालबािलकाको 

बाबु, आमा, संर�क वा प�रवारका अन्य सदस्यले खलुाई िदएको उमेर वा यस्तै अन्य सम्बद्व 
प्रमाण । 

३७. िनदेर्िशका र कायर्िविध बनाउने अिधकार: (१) यो ऐन र यस ऐन बमोिजम बनेको िनयमावलीको 
अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार मैवाखोला गाउँपािलकाले िनदेर्िशका र कायर्िविध बनाउन सक्नेछ । 
(२) मैवाखोला गाउँपािलकाले यस बालबािलका सम्बन्धी ऐनलाई समय सापे� आवश्यक संशोधन गनर् 
सक्नेछ । 

३८. खारेजी र बचाउ: यो ऐन प्रचिलत नेपाल सरकारको कानूनसँग बािझन गएमा बािझएको हद सम्म यो 
ऐनमा लेिखएको कुरा अमान्य ह�नेछन् र नेपाल सरकारको कानूनमा लेिखएको कुराह� मान्य ह�नेछन् । 

 

आ�ाले 
प्रमुख प्रशासक�य अिधकृत 


