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बालबाललका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीलि, २०६९
(नेपाल सरकार, मन्त्न्िपररषद्बाट स्वीकृि भएको लमलि: २०६९।१।४)
1.

पृष्ठभूलम
ु को भष्ट्रवष्यका नीलि
बालबाललका रािको कर्णधार हुन । आजका बालबाललका नै मुलक
लनमाणिा हुन्छन् । उन्त्िि न्त्िक्षा, पालनपोषर् र अवसर दिई बालबाललकालाई आज जलि
योग्य बनाउन सष्ट्रकन्छ, भष्ट्रवष्यमा त्यलि नै िे िले उन्त्िि नेित्ृ व पाउने सम्भावना हुन्छ ।
वास्िवमा बालबाललका भनेका अकाणको सहारामा बााँच्नु पने अपररपक्व व्यन्त्ि हुन ।
उनीहरू आफ्नो ष्ट्रहि अष्ट्रहिका वारे मा सोच्न सक्िै नन् । यसै को नाजायज फाइिा ललई
बालबाललका प्रलि धेरै प्रकारका िुव्र्यवहारहरू हुन सक्िछन् । उनीहरूलाई अकाणको
पालनपोषर् र स्याहार सम्भारको आवश्यकिा पिणछ । बालबाललकाको पालनपोषर्, स्याहार,
ष्ट्रवकास र सं रक्षर्को प्राथलमक िाष्ट्रयत्व वावु आमा र सं रक्षकको हो । साथै, बालबाललकालाई
जन्मनु अन्त्ि र जन्मेपलछ उन्त्िि स्याहार, पालनपोषर्, न्त्िक्षा दिक्षा दिई उनीहरूको हक
अलधकारको सं रक्षर् गरी योग्य नागररक बनाउनु सम्बन्त्न्धि सवैको िाष्ट्रयत्व हो ।
ु राि सं िीय बाल अलधकार सम्बन्धी महासन्त्न्ध १९८९ लाई सेप्टे म्वर १४, १९९०
सं यि
मा अनुमोिन गरे र नेपालले बालबाललकाको ष्ट्रवकास, बाल अलधकारको सं रक्षर् र बाल
सहभालगिा जस्िा ष्ट्रवषयमा आफ्नो अन्िराणष्ट्रिय प्रलिवद्धिा प्रकट गरे को छ । यसै गरी
नेपालले बालबाललकाको बेिलबखन, बाल वेश्यावृन्त्ि िथा बाल अन्त्िल न्त्ििर्ष्ट्रवरुद्ध व्यवस्था
भएको बाल अलधकार सम्बन्धी महासन्त्न्धको स्वेन्त्च्छक प्रोटोकल, २००० लाई २००६ मा
अनुमोिन गरे र बालबाललकालाई सो कायणमा नलगाउने र सिस्त्र द्वन्द्वमा बालबाललकाको
प्रयोग िथा सं लग्निाका ष्ट्रवरुद्ध व्यवस्था भएको बाल अलधकार सम्बन्धी महासन्त्न्धको
स्वेन्त्च्छक

प्रोटोकल, २०००

लाई

२००७

मा

अनुमोिन

गरे र

सिस्त्र

द्वन्द्वमा

बालबाललकालाई सं लग्न नगराउने िाष्ट्रयत्व ललएको छ । यसका अलिररि नेपालले लनष्कृष्ट
प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी आइ.एल.ओ. महासन्त्न्ध १९९९ लगायिका
सन्त्न्धलाई समेि अनुमोिन गररसकेको छ ।
नेपालको अन्िररम सं ष्ट्रवधान, २०६३ मा बालकको सं रक्षर्, सिन्त्िकरर् र ष्ट्रवकासकोलालग
कानूनद्वारा ष्ट्रविेष व्यवस्था गनण सक्ने व्यवस्था गररएको छ । त्यस्िै लनिःिुल्क न्त्िक्षा पाउने
र प्रत्येक बालबाललकालाई आफ्नो पष्ट्रहिान िथा नामको हक हुने व्यवस्था गररएको छ ।
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प्रत्येक बालबाललकालाई पालनपोषर्, आधारभूि स्वास््य र सामान्त्जक सुरक्षा प्राप्त हुने र
प्रत्येक बालबाललकालाई िारीररक, मानलसक वा अन्य कुनै पलन ष्ट्रकलसमको िोषर् ष्ट्रवरुद्धको
हक प्राप्त हुने व्यवस्था पलन सं ष्ट्रवधानमा गररएको छ । सं ष्ट्रवधान अनुसार कुनै पलन
नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्िै अन्य कुनै जोन्त्खमपूर् ण काममा लगाउन वा
सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गनण पाइिै न ।
नेपालमा बालबाललकाको हक ष्ट्रहिको सं रक्षर्को लनलमि बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०४८
र बालबाललका सम्बन्धी लनयमावली, २०५१ बनी कायाणन्वयनमा आएका छन् । त्यस्िै
बाल श्रम (लनषेध र लनयलमि गने) ऐन, २०५६ िथा बाल श्रम (लनषेध र लनयलमि गने)
लनयमावली, २०६२ बनेका छन् । २०६३ सालमा बाल न्यायको क्षेिमा छु ट्टै बाल न्याय
(कायणष्ट्रवलध)

लनयमावली, २०६३

लनयमावलीहरूमा नेपालले

कायाणन्वयनमा

आएको

छ

।

एकालिर

िी

ऐन

अन्िराणष्ट्रिय क्षेिमा गरे को प्रलिवद्धिा अनुकूलका सम्पूर्ण

प्रावधानहरू रहन सकेका छै नन् भने अकोलिर बालबाललका सम्बन्धी प्रष्ट नीलि ष्ट्रवना बनेका
िी ऐन र लनयमावलीको कायाणन्वयन पलन सन्िोषजनक हुन सकेको छै न ।
यसरी बालबाललकाका हक अलधकारको सम्बन्धमा नेपालले अन्िराणष्ट्रिय क्षेिमा प्रलिवद्धिा
व्यि गरे को, नेपालको अन्िररम सं ष्ट्रवधान, २०६३ मा बालबाललकाको हक सम्बन्धमा
सं वैधालनक व्यवस्था भएको र बालबाललकाको सम्बन्धमा कानूनहरू बनी कायाणन्वयनमा
रहेको भए िापलन हालसम्म नेपालमा छु ट्टै बालबाललका सम्बन्धी नीलि भने बनेको
पाइिै न । यस पृष्ठभूलममा नेपालले अन्िराणष्ट्रिय क्षेिमा गरे को प्रलिवद्धिा पूरा गनण र
बालबाललकाको क्षेिमा िे न्त्खएका समस्या समाधान गनण नेपालमा सवणप्रथम यो बालबाललका
सम्बन्धी राष्ट्रिय नीलि, २०६९ जारी गररएको छ । यस नीलिको माध्यमबाट बालबाललकाको
सवोिम ष्ट्रहिको लालग बालबाललका सम्बन्धी ऐन, लनयममा सुधार गने, ष्ट्रवलभन्न लनकायको
बालबाललका सम्बन्धी कायणक्रममा एकरुपिा आउने, ऐन लनयमको प्रभावकारी कायाणन्वयन
हुने र बालबाललकाको हक ष्ट्रहिसं ग सम्बन्त्न्धि सं स्थाको सुदृढीकरर् हुने अपेक्षा गररएको
छ ।
2.

ष्ट्रवगिको प्रयास
बालबाललकाको हक ष्ट्रहिको सं रक्षर्, बालबाललकाको ष्ट्रवकास र सं रक्षर्का लालग मालथ
उल्लेख भए बमोन्त्जम ष्ट्रवलभन्न ऐन लनयमहरू बनाई कायाणन्वयन गररएका छन् । आवलधक
योजनामा बालबाललका सम्बन्धी नीलि िथा कायणक्रमलाई स्थान दिई बाल अलधकारको
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ष्ट्रवषयलाई कल्यार्कारी अवधारर्ाबाट अलधकारमुखीअवधारर्ामा रुपान्िररि गररएको छ ।
नेपाल सरकारले बाल अलधकारका मुख्य ष्ट्रवषयहरू बाल बिाउ, सं रक्षर् र ष्ट्रवकास सम्बन्धी
ष्ट्रवषयमा केन्रीि भई बालबाललका र ष्ट्रवकासको लालग १० वषे राष्ट्रिय कायण योजना ियार
गरी लागु गरे को छ । बाल गृहमा रहने बालबाललकाको हक ष्ट्रहिको सं रक्षर् गनण बाल
गृह सञ्चालन सम्बन्धी न्यू निम मापिण्ड बनाई लागु गररएको छ । मष्ट्रहला ष्ट्रवकास
ष्ट्रवभागलाई मष्ट्रहला िथा बालबाललका ष्ट्रवभाग र मष्ट्रहला ष्ट्रवकास कायाणलयलाई मष्ट्रहला िथा
बालबाललका कायाणलयमा रुपान्िररि गरी बालबाललका सम्बन्धी ष्ट्रवषयहरू पलन हे ने गरी
न्त्जम्मेवारी प्रिान गररएको छ । बाल अलधकार र बाल सं रक्षर्को सवालमा केन्रमा केन्रीय
बाल कल्यार् सलमलिले र पिहिरै न्त्जल्लामा न्त्जल्ला बाल कल्यार् सलमलिले केन्र ष्ट्रवन्िुका
रुपमा कायण गरररहेका छन् । बाल न्याय समन्वय सलमलिले बाल न्यायको क्षेिमा कायण
गरररहेको छ । प्रत्येक न्त्जल्लामा न्त्जल्ला बाल सं रक्षर् सलमलि र गाउाँ स्िरीय बाल सं रक्षर्
सलमलि जस्िा सं स्थागि व्यवस्था गररएका छन् ।
बाल अलधकार र ष्ट्रवकासको ष्ट्रवषय केवल मष्ट्रहला, बालबाललका िथा समाज कल्यार्
मन्िालयसं ग माि सम्बन्त्न्धि नभई स्वास््य मन्िालय, न्त्िक्षा मन्िालय, श्रम मन्िालय,
स्थानीय ष्ट्रवकास मन्िालय जस्िा लनकायसं ग पलन सम्बन्त्न्धि ष्ट्रवषय हो । िी मन्िालयहरूबाट
पलन यस ष्ट्रवषयमा थुप्रै प्रयासहरू भएका छन् । बाल श्रम लनमूल
ण न सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु
योजना र सबैको लालग न्त्िक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कायण योजना २०६०–२०७५ यसका
उिाहरर् हुन । सरकारले बालबाललकालाई औपिाररक र अनौपिाररक न्त्िक्षा लनिःिुल्क
िथा कम िुल्कमा प्रिान गिै आएको छ । गरीब, अपाङ्ग, िललि, सहीिका छोराछोरी र
छािाको न्त्िक्षामा पहुाँि बढाउन छािवृन्त्ि लगायि छािवास, दिवा खाना, खाने िेल, ष्ट्रवद्यालय
पोिाक, लनिःिुल्क पाठ्यपुस्िक र िैन्त्क्षक सामग्रीहरू प्रिान गररएको छ । गाउाँस्िरसम्म
स्वास््य सं स्थाहरूबाट लनिःिुल्क र कम िुल्कमा पोषर्, लभटालमनका साथै आधारभूि र
अत्यावश्यक स्वास््य सेवा प्रिान गिै आइएको छ । खोप कायणक्रम अलभयानकै रुपमा
सञ्चालन गरराँिै आइएको छ । जन्म ििाण र बाल अलधकारका वारे मा िेिनामूलक
कायणक्रमहरू सञ्चालन गररएका छन् ।
3.

विणमान न्त्स्थलि
बालबाललकाको हक ष्ट्रहिको सं रक्षर् र ष्ट्रवकासको लालग ष्ट्रवगिमा सञ्चालन गररएका ष्ट्रवलभन्न
प्रयासहरूका वावजुि बालबाललकाको न्त्स्थलिमा आिािीि सुधार हुन नसकेको यथाथण हामी
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सामु ष्ट्रवद्यमान छ । बालबाललकाको जन्म ििाण न्यू न रहे को छ भने न्त्ििु मृत्युिर आििीि
रुपमा िटाउन सष्ट्रकएको छै न । एक ििक लामो सिस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव स्वरुप अपाङ्ग
हुने, िाइिे हुने र मानलसक पीडा वा मनोवैज्ञालनक असर परे का बालबाललका प्रसस्िै छन् ।
द्वन्िको कारर्बाट पााँि हजार जलि बालबाललका अनाथ हुन पुगेका छन् । ६ िे न्त्ख १०
वषणका बालबाललकाहरूको प्राथलमक ष्ट्रवद्यालयमा भनाणको िरमा बष्ट्रढरहे को भएिापलन ष्ट्रयनमा
छािाको भनाणिर िुलनात्मक रुपमा लनकै कम छ । कलिपय गरीब र सीमान्िकृि समूहका
बालबाललकाहरू न्त्िक्षा पाउने अलधकारबाट वन्त्ञ्चि छन् ।
बालबाललकाको ष्ट्रवकास र कल्यार्को लालग पररवार नै एक माि उपयुि प्राकृलिक
वािावरर् हो । िर ठू लो सं ख्याका बालबाललकाहरू ष्ट्रवलभन्न कारर्वि पररवारमा बसी
हुकणने अवसरबाट वन्त्ञ्चि भइरहे का छन् । गरीब र पाररवाररक ष्ट्रवखण्डनको कारर् कलिपय
बालबाललकाहरू सडकमा छन् र श्रम िोषर्को न्त्िकार भएका छन् । लाखौ बालबाललकाले
सरुवा रोग र लनको नहुने रोगबाट ग्रलसि भई ज्यान गुमाउनु परे कोछ । समाजमा ष्ट्रवद्यमान
कुरीलि र कुसं स्कारको कारर् कलिपय बालबाललकाको सानै उमेरमा बाल ष्ट्रववाह भएको
छ । बाल सहभालगिाको नाममा बालबाललकालाई अनावश्यक रुपमा सभा, सम्मेलन िथा
सेलमनारमा प्रयोग गने प्रिलन बष्ट्रढरहे को छ ।
यस बीिमा नेपालमा एक ििकसम्मको सिस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई िान्त्न्ि प्रष्ट्रक्रया र सं ष्ट्रवधान
लनमाणर् प्रष्ट्रक्रया िाष्ट्रकणक लनष्कषणमा पुग्न लागेको छ । अब राज्यको ध्यान समाजमा
सदियौंिे न्त्ख पछालड परे का वगण लगायि बालबाललकाको उत्थान र ष्ट्रवकासमा केन्रीि हुन ु
पने आवश्यकिा छ । यस सन्िभणमा बालबाललकाको ष्ट्रवकास र सं रक्षर्को लालग छु ट्टै नीलि
बनाई िे िको लालग सक्षम, प्रलिस्पधी र अनुिालसि नागररक ियार गनुण पने समय आएको
छ ।
4.

मुख्य समस्या र ि ुनौिी
बालबाललका सम्बन्धी ष्ट्रवषयले राष्ट्रिय प्राथलमकिा नपाउनु, बालबाललका सम्बन्धी क्षेिमा
कायणरि सं स्थाको सं स्थागि क्षमिा कमजोर हुन,ु बालबाललका सम्बन्धी कायणमा समन्वयको
अभाव हुन ु र उपलब्ध स्रोि र साधनको पयाणप्त र उन्त्िि व्यवस्थापन गनण नसक्नु
बालबाललकाको ष्ट्रवकास र सं रक्षर्का क्षेिमा िे न्त्खएका मुख्य समस्याहरू हुन । िे िमा
ष्ट्रवद्यमान गरीबीले पलन बालबाललकाका अलधकारको सं रक्षर् र उपयोगमा समस्या थपेको
4

www.lawcommission.gov.p

छ । िे िको भौगोललक अवस्थाले बालबाललका सम्बन्धी िेिना अलभवृष्ट्रद्ध गने कायणमा
समस्या उत्पन्न गरे को छ ।
सीलमि स्रोि र साधनको अत्यालधक उपयोग गरी बालबाललकाको हक अलधकारको सं रक्षर्
गनु,ण बालबाललकाको ष्ट्रवकास गनुण र बाल सहभालगिा अलभवृष्ट्रद्ध गनुण आजको ि ुनौलि हो ।
ष्ट्रवद्यमान बालबाललकासं ग सम्बन्त्न्धि ऐन लनयमहरूको प्रभावकारी कायाणन्वयन गनुण र
बालबाललकालाई ष्ट्रवभेि गने र बालबाललकाको ष्ट्रवकासमा अवरोध श्रृजना गने मौजुिा ऐन,
लनयम, कुरीलि र परम्परालाई समयानुकूल सं िोधन, खारे ज र सुधार गनुण आजको अपररहायण
आवश्यकिा भएको छ । केन्ररिेन्त्ख समुिायसम्म बाल अलधकार र बाल ष्ट्रवकास प्रलि
सं वेिनिील बनाई सबैमा उिरिाष्ट्रयत्व र स्वालमत्वको बोध गराउनु पलन उन्त्िकै आवश्यकिा
छ । बालबाललकाको क्षेिमा कायणरि सं स्थाको सं स्थागि क्षमिा वृष्ट्रद्ध गनुण पलन एक
ि ुनौलिको रुपमा रहे को छ ।
5.

नीलिको आवश्यकिा
ु मा ठू लो राजनीलिक पररविणन आएको छ । राजिन्िको अन्त्य भई गर्िन्िको
मुलक
स्थापना भएको छ । सं ष्ट्रवधान सभाको ऐलिहालसक लनवाणिन सम्पन्न भई पष्ट्रहलो पटक
नेपाली जनिा आफैले आफ्नो लालग सं ष्ट्रवधान ले ख्ने कायण भइरहे को छ । ष्ट्रवलभन्न राजनीलिक
पाटी बीि भएको सहमलि अनुरुप िान्त्न्ि प्रष्ट्रक्रया िाष्ट्रकणक लनष्कषणमा पुग्न लागेको छ ।
ु मा ष्ट्रवकलसि भएका यी राजनीलिक पररविणनसं गै बालबाललका प्रलिको दृष्ट्रष्टकोर्मा पलन
मुलक
आमूल पररविणन आएको छ । ष्ट्रहजो बालबाललकाको कल्यार्मा जोड दिइिै आएकोमा
आज बालबाललकाको अलधकारमा जोड दिन थाललएको छ । िैन्त्क्षक क्षेिमा बालबाललका
प्रलिको लनयन्िर् र िारीररक सजाय दिने जस्िा सोिाई र भावनामा ठू लो पररविणन आएको
छ । िी िमाम सोि, ष्ट्रवकास र पररविणनसं गै अन्िराणष्ट्रिय जगिमा ष्ट्रवकास भएका बालबाललका
सम्बन्धी नवीनिम आयामलाई समेटी नेपालले बालबाललका सम्बन्धी ष्ट्रवलभन्न सन्त्न्धलाई
अनुमोिन गरी व्यि गरे को प्रलिबद्धिा अनुरुप एउटा यथाथणपरक र व्यवहाररक बालबाललका
सम्बन्धी राष्ट्रिय नीलि ियार गरी लागू गनुण आज अपररहायण आवश्यकिा भएको छ ।

6.

नीलिको िीिणकालीन लक्ष्य
सरकारी लनकाय, स्थानीय लनकाय, अलभभावक, न्त्िक्षक र राष्ट्रिय िथा अन्िराणष्ट्रिय गैर सरकारी
सं स्थाको समन्वयात्मक सहकायणमा सवै वगण र समुिायका बालबाललकाहरूले बाल
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अलधकारको पूर् ण उपभोग गिै सक्षम र योग्य नागररकको रुपमा व्यन्त्ित्व ष्ट्रवकास गनण
सक्ने वािावरर्को लसजणना गने ।
7.

नीलिका प्रमुख उद्देश्य
७.१

सबै ष्ट्रकलसमका िारीररक वा मानलसक ष्ट्रहंसा, क्षलि वा िुव्र्यवहार, पररत्याग, उपेक्षा,
िोषर् वा

७.२

यौन िुव्र्यवहारबाट बालबाललकालाई सं रक्षर् गने,

बालबाललका जन्मनु अन्त्ि र जन्मे पलछ उनीहरूलाई आवश्यक स्याहार, पोषर्
सहयोग र

न्त्िक्षा प्रिान गरी बालबाललकाको िारीररक, मानलसक र िैन्त्क्षक

ष्ट्रवकास गने,
७.३

आफ्नो धारर्ा बनाउन सक्षम बालबाललकालाई लनजसं ग सम्वद्ध सबै ष्ट्रवषयहरूमा
आफ्नो ष्ट्रविार अलभव्यि गनण पाउने अवसर दिई बाल सहभालगिा अलभवृष्ट्रद्ध गने,

8.

७.४

बालबाललका प्रलिको ष्ट्रवभेि अन्त्य गने,

७.५

बाल न्याय प्रर्ालीलाई सुदृढ गने ।

नीलि
ाँ सम्बन्त्न्धि नीलि
उद्देश्य ७.१ सग

(७.१ सबै ष्ट्रकलसमका िारीररक वा मानलसक ष्ट्रहंसा, क्षलि वा िुव्र्यवहार, उपेक्षा, िोषर्, यौन
िुव्र्यवहारबाट बालबाललकालाई सं रक्षर् गने)
८.१

बालबाललकाको पष्ट्रहिानको अलधकारलाई सुलनन्त्िि गने एक उपायको रुपमा जन्म
ििाणलाई ललइनेछ । नेपालको सरहिलभि जन्मेका वा वेवाररसे अवस्थामा फेला
परे का कुनै पलन ललं गका बालबाललकालाई अलनवायण रुपमा िुरुन्ि जन्म ििाण गने
व्यवस्था लमलाइनेछ। जन्म ििाण प्रष्ट्रक्रयालाई सरल बनाइनेछ । जन्म ििाण

गने

कानूनी प्रावधान, प्रष्ट्रक्रया िथा जन्म ििाणको महत्वको वारे स्थानीय लनकाय र अन्य
सरोकारवाला व्यन्त्ि वा सं स्थाको िेिना जागरर् गनण कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ।
ष्ट्रवद्यालय भनाण लगायिका अन्य कायणमा अलनवायण जन्मििाण प्रमार्पि आवश्यक पने
व्यवस्था गरी जन्मििाण प्रमार्पिको प्रयोगको िायरा बढाइनेछ ।
८.२

कुनै पलन सिस्त्र द्वन्द्वमा हुन सक्ने बालबाललकाको प्रयोगलाई कानूनद्धारा
लनषेलधि र िण्डनीय बनाइनेछ । ष्ट्रविेष गरी ष्ट्रवद्यालय पररसरमा सिस्त्र द्वन्ि
लगायिका राजनैलिक ष्ट्रक्रयाकलाप लनषेध गररनेछ । द्वन्द्वप्रभाष्ट्रवि बालबाललकाको
उद्दार, उपिार, मनोसामान्त्जक

ष्ट्रवमिण, सामान्त्जक
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लगायिका आवश्यक व्यवस्था गररनेछ र लिनीहरूलाई लन्त्क्षि गरी राहि कायणक्रम
सञ्चालन गररनेछ । यस कायणको लालग केन्रीय बाल कल्यार् सलमलि र न्त्जल्ला
बाल कल्यार् सलमलिलाई ष्ट्रक्रयािील गररनेछ । बालबाललकामा सिस्त्र द्वन्द्वका
प्रभावलाई न्यू न गनण समुिाय िे खी राष्ट्रियस्िरसम्म िेिनामूलक कायणक्रम सञ्चालन
गररनेछ ।
८.३

बालबाललकाको यौन िोषर् र उनीहरूमालथ हुने यौन िुव्र्यवहारलाई गम्भीर
अपराधको रुपमा ललइनेछ । इन्टरनेट, इमेल, मोबाइल जस्िा ष्ट्रवद्युिीय सेवा
प्रिायकले बाल यौनिुव्र्यवहार नहुने गरी माि सूिना प्रवाह गने व्यवस्था
गररनेछ ।

८.४

आफ्नो बालबाललका वा आफ्नो सं रक्षर्मा रहे बसेका बालबाललकालाई कुनै
ष्ट्रकलसमको अपहे लना गनण नपाउने कानूनी व्यवस्था गररनेछ ।

८.५

जोन्त्खममा परे का र सीमान्िकृि बालबाललकाको लालग ित्काल उद्धार र राहि सेवा
प्रिान गने व्यवस्था गररनेछ । जोखीममा परे का बालबाललकाको िुरुन्ि उद्धार,
राहि

८.६

र पुनस्र्थापनाका लालग कोषको व्यवस्था गरी पररिालन गररनेछ ।

बालबाललका उपर हुने सबै प्रकारका िाररररक र मानलसक िुव्र्यवहारलाई अपराध
मालननेछ । पररवार, न्त्िक्षर् सं स्था र बालगृहले बालबाललकालाई िारररीक र
मानलसक िुव्र्यवहार गनण नपाइने व्यवस्था गररनेछ ।

८.७

कुनै पलन प्रयोजनका लालग बालबाललकाको वेिष्ट्रवखन र ओसारपसार गने कायणलाई
रोकथाम गनण थप प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गररनेछ ।

८.८

बेिलबखन र ओसारपसारबाट उद्धार गररएका बालबाललकाका सुरक्षाको प्रत्याभूलि,
लिनीहरूको पररवार िथा समुिायमा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गररनेछ ।

८.९

बाल ष्ट्रववाह राक्न सरकारी र ष्ट्रवकासका साझिो र सं स्थाहरूका सहकायणमा समुिाय
स्िरका सं िसं स्थाहरूलाई पररिालन गररनछे । बाल ष्ट्रववाह ष्ट्रवरुद्धको उजूरी
सष्ट्रक्रयिाका साथ ललने र कारवाही गनण व्यवस्था गररनेछ र बाल ष्ट्रववाह राक्ने
कायणका लालग स्थानीय लनकायलाई थप न्त्जम्मेवारी दिइनछे ।

८.१० बालबाललकालाई श्रलमकका रुपमा प्रयोग गने कायणलाई लनरुत्साष्ट्रहि गररनेछ ।
बालश्रम प्रयोगको अनुगमन गने प्रर्ालीलाई सिि बनाइनेछ । यस कायणका लालग
श्रम िथा यािायाि व्यवस्था मन्िालय, केन्रीय बाल कल्यार् सलमलि, न्त्जल्ला बाल
कल्यार् सलमलि िथा स्थानीय लनकायहरूलाई पररिालन गररनेछ । उद्धार गररएका
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बालश्रलमकको पाररवाररक िथा सं स्थागि पुनिःस्थापनाको लालग आवश्यक किम
िाललनेछ ।
८.११ स्वास््य सेवामा एिआईलभ र एड्स सं क्रलमि बालबाललकाको पहुाँिलाई सहज
बनाइनेछ । एिआईभी र एड्सबाट रोकथाम, सुरक्षा उपायहरू, रि परीक्षर्
लगायि एिआईभी र एड्स न्त्िक्षा सम्बन्धमा व्यापक िेिना अलभवृष्ट्रद्ध गने व्यवस्था
गररनेछ । एिआईभी र एड्सबाट सं क्रलमि िथा प्रभाष्ट्रवि बालबाललकाको अलभले ख
राख्ने

व्यवस्था लमलाइनेछ । एिआईभी र एड्सबाट सं क्रलमि िथा प्रभाष्ट्रवि

बालबाललकाका लनलमि स्वास््य उपिार, पोषर् लगायिका आधारभूि सेवा,
पाररवाररक, सामुिाष्ट्रयक िथा सं स्थागि पुनिःस्थापना कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ ।
एिआईलभ र एड्स सं क्रलमि बालबाललकाको पष्ट्रहिान खुल्ने ष्ट्रववरर्लाई गोप्य राख्ने
व्यवस्था लमलाइनेछ । आमाबाट न्त्ििुमा हुने एिआइभी/एड्स सं क्रमर् लनयन्िर्
सम्बन्धी कायणक्रम ष्ट्रवस्िार गररनेछ ।
८.१२ िरर्ाथी िथा कुनै पलन कारर्ले आन्िररक रुपमा ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि भएका बालबाललकाको
पष्ट्रहिानको अलधकार सुलनन्त्िि गरी अलभले ख राख्ने व्यवस्था गररनेछ । िरर्ाथी
िथा आन्िररक रुपमा ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि बालबाललकाका लालग आधारभूि सेवा सुष्ट्रवधामा
पहुाँिको सुलनन्त्िििाको व्यवस्था गररनेछ ।
८.१३ अपाङ्गिा भएका बालबाललकाको अलभले ख िुरुस्ि गने व्यवस्था लमलाइनेछ ।
अपाङ्गिा हुन सक्ने कारर्, रोकथामका उपाय र आवश्यक हे रिाहका बारे मा िे िना
जागरर्का कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । अपाङ्गिा भएका बालबाललकाको लनिःिुल्क
न्त्िक्षाको व्यवस्था गररनेछ र न्त्िक्षा स्वास््य जस्िा आधारभूि सेवामा सहज पहुंिको
व्यवस्था सुलनन्त्िि गररनेछ । अपाङ्गिाको प्रकृलि अनुसार आवश्यक सहयोगी
सामान, उपकरर् िथा पुस्िक लनिःिुल्क रुपमा वा कर छूटमा आयाि गने व्यवस्था
गररनेछ । सावणजलनक स्थल िथा भवनहरूमा, सूिना िथा सं िारमा र अलिररि
कायणकलापमा अपाङ्गिा भएका बालबाललकाको सरल र सहज पहुाँि बढाउन
आवश्यक पने भौलिक सुष्ट्रवधा र सं यन्िको ष्ट्रवकास गररनेछ । गम्भीरअवस्थाका
अपाङ्गिा भएका बालबाललकाको लालग आवासको व्यवस्था गररनेछ । अपाङ्गिालाई
सिन्त्िकर् गरी पुनस्थापना गनण पुनस्थापना केन्रको व्यवस्था गररनेछ । हाल
सञ्चालनमा रहेका ष्ट्रविेष न्त्िक्षा कायणक्रमलाई सुधार गिै समावेिी न्त्िक्षा सञ्चालन
गररनेछ । िर भौगोललक ष्ट्रवषमिा र खास आवश्यकिालाई

ष्ट्रविारगरी आवश्यक

भएमा ष्ट्रविेष न्त्िक्षा पलन सञ्चालन गनण सष्ट्रकने व्यवस्था गररनेछ । मानलसक
8
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सन्िुलन

गुमाइसकेका

र

पररवारले

पालनपोषर्

िथा

हे रिाह

गनणनसकेकाबालबाललका लाई ष्ट्रविेष सहयोग र हेरिाहको व्यवस्था गररनेछ ।
८.१४ बाबु वा आमा िुवै नभई हे रिाह गने कोही नभएका र बाबुआमामध्ये एक भएपलन
पालनपोषर् गनण सक्षम नभएका वा पररत्यि वा वेवाररसे बालबाललकाको पष्ट्रहिान
गरी िुरुस्ि अलभलेख राख्ने व्यवस्था गररनेछ । बालबाललकाको आफ्नै आमा, बाबु
वा नािे िारबाट हे रिाह गने कायण प्रबद्र्धन गनण पाररवाररक सहयोग वृन्त्ि
(स्पोन्सरलसप), फोष्टर केयर, व्यवसाष्ट्रयक िालीम, न्त्जष्ट्रवकोपाजणन, पालनपोषर् भिा
जस्िा ष्ट्रक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेछ ।
८.१५ बालगृह माफणि गररने सं स्थागि स्याहारलाई अन्त्न्िम ष्ट्रवकल्पको रुपमा माि प्रबद्र्धन
गररनेछ र मौजुिा बालगृह सञ्चालनको न्यू निम मापिण्डलाई समयानुकुल सुधार
गरी प्रभावकारी रुपमा कायाणन्वयन गररनेछ ।
८.१६ स्थानीय लनकाय र अन्य सरकारी िथा गैरसरकारी सं स्थाहरू माफणि पररत्यि र
वेवाररसे बालबाललकाको बाबुआमा वा पररवारको खोजी गररनेछ । बाबुआमा वा
पररवार भेष्ट्रटएमा पररवारमा नै राखी हे रिाह गने उपाय अवलम्वन गररनेछ ।
८.१७ सडक बालबाललकाको अलभले ख िुरुस्ि गररने व्यवस्था लमलाइनेछ । सडकमा
आएका बालबाललकालाई उद्दार गरी ट्रान्त्न्जट सेन्टरमा राख्ने एवं पररवारमा
पुनए
ण कीकरर् गने कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । यसका लालग पाररवाररक सहयोग
मनोसामान्त्जक परामिण

लगायिका

कायणक्रम

सञ्चालन

गररनेछ

।

सडक

बालबाललकाको उद्दार, पुनिःस्थापना (स्वास््य सेवा, मनोष्ट्रवमिण, कुलि छु टकारा),
सामान्त्जकीकरर्का लालग आवश्यक कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ । यस कायणका
लालग न्त्जल्ला बाल कल्यार् सलमलि, नगरपाललका लगायिका लनकायहरूलाई
न्त्जम्मेवार बनाइनेछ र आवश्यकिानुसार यसका लालग सन्जालको लनमाणर् गरी
समन्वयात्मक रुपमा

कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ ।

८.१८ छाउपडी, िे उकी, झू मा, कमलरी, वािी जस्िा परम्परा, साँस्कृलि, जाि, धमणका आधारमा
बालबाललकालाई हानी पुयाणउने सबै ष्ट्रकलसमका प्रिलनहरूलाई कानून बनाई लनषेध
र िण्डनीय गने व्यवस्था गररनेछ । परम्परागि हानीकारक अभ्यासहरू ष्ट्रवरुद्ध
प्रिार

प्रसार गररनेछ । परम्परागि हानीकारक अभ्यासमा सं लग्न गराइएका

बालबाललकाको उद्दार गरी, पाररवाररक पुनस्ण थापनाको व्यवस्था गररनेछ ।
८.१९ पाररवाररक वािावरर्बाट स्थायी वा अस्थायी रुपमा वन्त्ञ्चि भएका बालबाललका वा
त्यहााँ लिनीहरूको सवोिम ष्ट्रहि हुन नसक्ने बालबाललकालाई वैकन्त्ल्पक हे रिाहको
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ु वा धमणपि
ु ीको रुपमा दिइने
अन्त्न्िम ष्ट्रवकल्पको रुपमा माि बालबाललकालाई धमणपि
व्यवस्था गररनेछ । बाबु वा आमा िुवै नभई हे रिाह गने कोही नभएका र आफ्नै
पररवार र नािे िारमा पालनपोषर् हुन नसक्ने बालबाललकालाई िे िलभि नै
धमणसन्िानको रुपमा पालनपोषर् गनणका लनलमि प्रोत्साहन गररनेछ । आफ्नो छोरा
वा छोरी हुनेले पलन अको बालबाललकालाई पलन पालनपोषर् गनण सक्ने आलथणक
ु धमणपि
ु ी राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था
है लसयि भएमा अिालिको अनुमलिले धमणपि
ु धमणपि
ु ीको ललखि सम्पन्त्ि हस्िान्िरर् सरह मालपोि
गररनेछ । हाल धमणपि
ु धमणपि
ु ी राख्ने ष्ट्रवषय नािा सम्बन्ध
कायाणलयबाट रन्त्जिेिन हुने गरे कोमा धमणपि
ु वा
कायम गने ष्ट्रवषयसाँग सम्बन्त्न्धि भएकाले यसमा सुधार गरी अिालिले धमणपि
ु ी राख्ने आिे ि दिई त्यस्िो ललखि प्रमार्ीकरर् गनुण पने व्यवस्था गररनेछ ।
धमणपि
ु दिने ललने सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गररनेछ ।
स्विे िमा धमणपि
ु ललने पररवारमा राख्न
८.२० कुनै बालबाललकालाई नेपालमा पालनपोषर् गनण वा धमणपि
नसष्ट्रकने भएमा र नेपालमा लनजलाई उन्त्िि हे रिाह गनण नसष्ट्रकने भएमा एउटा
ु र धमणपि
ु ीको रुपमा दिन सष्ट्रकने
ष्ट्रवकल्पको रुपमा बालबाललकालाई ष्ट्रविे िमा धमणपि
ु र धमणपि
ु ी दिं िा नेपाल सरहकै सुरक्षा र स्िर
व्यवस्था गररनेछ । ष्ट्रविे िमा धमणपि
ु वा धमणपि
ु ी दििा
भएका िे िमा माि दिने व्यवस्था गररनेछ । अन्िरिे िीय धमणपि
वा ललिा अनुन्त्िि आलथणक फाइिा ललन नपाउने पयाणप्त व्यवस्था गररनेछ ।
ु र धमणपि
ु ी दिाँिा बालबाललकाको वृहिर ष्ट्रहि, लनजको
अन्िरिे िीय रुपमा धमणपि
मानव अलधकारको सं क्षरर् र त्यस्िा बालबाललका अपहरर्, बेिलबखन वा
बालबाललकाको अन्य कुनै ष्ट्रकलसमले िुरुपयोग हुने वा नहुने िफण ष्ट्रविार गनुण पने
ु धमणपि
ु ी सम्बन्धीकानूनलाई यस सम्बन्धमा
व्यवस्था गररनेछ । अन्िरिे िीय धमणपि
ष्ट्रवकास भएका अन्िराणष्ट्रिय कानून र अभ्यास अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन
गररनेछ ।
८.२१ हराएका वा अलपि अवस्थामा भेष्ट्रटएका बालबाललकाको उद्दार गने, अस्थायी केन्रमा
राखी बाबुआमा वा पररवार खोज्ने, पररवारमा पुनए
ण कीकरर् र पुनस्ण थापना गनणका
लालग बालबाललका खोजिलास समन्वय केन्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । अलि
गररब पररवारमा जन्मेका लिम्ल्याहा–िम्ल्याहा जस्िा बालबाललकाका लनलमि १८
वषण लालग न्त्िक्षा, जीवनोपयोगी िालीम, स्वास््य जस्िा आधारभूि सेवा लनिःिुल्क
व्यवस्था गररनेछ । सावणजलनक स्थलमा वा सवारी साधनबाट बालबाललकालाई हुन
सक्ने हानीबाट जोगाउने सुरन्त्क्षि मापिण्डहरू लनधाणरर् गरी कायाणन्वयन गररनेछ ।
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८.२२ लागूऔषध र अन्य िुव्र्यसनमा लागेका बालबाललकाको पुनस्ण थापनाका लालग लनजी
क्षेिसं ग समेि गरी समन्वय, उपिारात्मक, मनोष्ट्रवमिाणत्मक िथा अन्य सहयोग
कायणक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ ।
८.२३ सेवा प्रिायक, बालबाललका र न्त्जम्मेवार लनकायहरूसमेि सबैमा बाल अलधकार
सं रक्षर् सम्बन्धमा सं वेिनिीलिा र जवाफिे ष्ट्रहिाको ष्ट्रवकास गररनेछ । बाल
अलधकारका ष्ट्रवषयवस्िु, बालबाललका सम्बन्धी नीलि र कायणक्रमलाई राष्ट्रिय ष्ट्रवकास
लक्ष्य र प्रष्ट्रक्रयामा मूलप्रवाहीकरर् गररनेछ ।
८.२४ अपाङ्ग, अनाथ, सडक बालबाललका, सुष्ट्रवधाबाट वन्त्ञ्चि, द्वन्द्व प्रभाष्ट्रवि÷आन्िररक रुपमा
ष्ट्रवस्थाष्ट्रपि र िरर्ाथी बालबाललका, बेिष्ट्रवखन–ओसारपसार, यौन िथा आलथणक
िोषर् (बालश्रम)मा परे का, जेलमा रहे का, अल्पसं ख्यक, िललि र गरीव बालबाललका
समेिको अलधकार सं रक्षर् गनणका लालग कानूनमा आवश्यक सुधार गने, सेवा प्रवाहमा
न्यूनिम मापिण्ड लनधाणरर् गने र सेवामा उनीहरूको पहुाँि सुलनन्त्िि गने कायणक्रम
सञ्चालन गररनेछ । िी बालबाललकाका लालग मनोसामान्त्जक परामिण, न्त्िक्षा,
सीपलगायि

पुनिःस्थापनाका

लालग

एकीकृि

एवं

लन्त्क्षि

कायणक्रम

सञ्चालन

गररनेछ ।
८.२५ बालबाललकालाई िरमा, ष्ट्रवद्यालयमा, कुनै सं स्थामा काम गने ठाउाँमा वा समुिायमा
सबै प्रकारका िूव्र्यवहार, वन्त्ञ्चिीकरर्, िोषर्, ष्ट्रहंसा र भेिभाव िथा िारीररक सजाय
एवम् सबै प्रकारका यािनाहरूबाट सुरन्त्क्षि गनण आवश्यक कानून बनाई प्रभावकारी
कायाणन्वयन गररनेछ ।
८.२६ लनकृष्टलगायि सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य र लनयन्िर्का लालग कायणक्रमहरू
सन्िालन गररनेछ ।
८.२७ सं रक्षर् िथा सुरक्षाको आवश्यकिा परे का बालबाललकाहरूका लालग ित्काल
सहायिा उपलब्ध गराउनको लालग हे ल्प लाईन/हटलाइन जस्िा सेवाको प्रवद्र्धन
गररनेछ । लनिःिुल्क बाल हेल्पलाईन फोन नं. १०९८ लाई सबै न्त्जल्लामा ष्ट्रवस्िार
गररनुका साथै यसलाई साकण क्षेिका रािहरूको साझा लनिःिुल्क बाल हे ल्पलाईनमा
पररर्ि गने समेि प्रयास गररनेछ ।
८.२८ ष्ट्रविेष रुपमा स्वास््य, न्त्िक्षा र पुनस्र्थापनका क्षेिहरूमा िारीररक िू वल
ण िा र ष्ट्रविेष
कदठन पररन्त्स्थलिमा रहे का िथा आकन्त्स्मकिा (प्राकृलिक प्रकोप) मा परे का
बालबाललका लाई समेि समावेि गरी क्रमििः सामान्त्जक सुरक्षा योजनालाई लागू
गिै ललगनेछ ।
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८.२९ बालबाललकाको लनन्त्म्ि ष्ट्रक्रयािील सरकारी िथा राष्ट्रिय–अन्िराणष्ट्रिय गैरसरकारी
सिसं स्थाहरूलाई अलनवायण रुपमा बाल सं रक्षर् योजना बनाई सो अनुसार काम गनण
लगाइनेछ र सोको अनुगमन गररनेछ ।
८.३० िुव्र्यवहार, ष्ट्रहंसा, बन्त्ञ्चिीकरर्, िोषर्, अपहेलना लगायि सबै प्रकारका हानीबाट
बालबाललकालाई जोगाउन ष्ट्रवद्यमान कानूनमा आवश्यक सुधार गररनेछ ।
८.३१ बाल सं रक्षर्का सवालहरूलाई आवलधक योजनामा प्राथलमकिाकासाथ समावेि
गररनेछ । सम्बद्ध मन्िालय र स्थानीय लनकायको वाष्ट्रषक
ण कायणक्रम र बजेट
ष्ट्रवलनयोजनमा

बालसं रक्षर् लन्त्क्षि कायणलाई प्राथलमकिा दिईनेछ । बाल सं रक्षर्को

सवाललाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गनण अधणन्याष्ट्रयक, न्याष्ट्रयक लगायि सम्बन्त्न्धि
सरकारी लनकायलाई स्पष्ट न्त्जम्मेवारी दिने व्यवस्था गररनेछ ।
८.३२ वेवाररसे रुपमा फेला परे का बालबाललकाहरू, िीनका आमा—बुवा, वा अलभभावक वा
सं रक्षर्किाणको न्त्जम्मा नलागुन्जेल राज्यको सं रक्षर्मा रहने व्यवस्था गररनेछ ।
ाँ सम्बन्त्न्धि नीलि
उद्देश्य ७.२ सग

(७.२ बालबाललका जन्मनु अन्त्ि र जन्मे पलछ आवश्यक स्याहार र सहयोग र न्त्िक्षा
प्रिान गरी बालबाललकाको िारीररक, मानलसक र िैन्त्क्षक ष्ट्रवकास गने)
८.३३ आमाको गभणिेन्त्ख बालबाललकाको उमेरसम्मको बालस्वास््यको सबै अवस्थाहरूमा
बालबाललकालाई लनिःिुल्क स्वास््य सेवा सुलनन्त्िि गररनेछ । बाल स्वास््य सेवा
प्रभावकारी रुपमा प्रिान गनण आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । बालबाललकाको पोषर्
न्त्स्थलि सुधार सम्बन्धी कायणक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । स्वास््य से वामा अपाङ्गिा
भएका बालबाललका र ष्ट्रविेष हे रिाह आवश्यक पने बालबाललकाहरूको पहुाँि
बढाइनेछ ।
८.३४ प्रत्येक बालबाललकालाई माध्यलमक िहसम्मको न्त्िक्षा लनिःिुल्क रुपमा पाउने र
आफ्नो मािृभाषामा आधारभूि न्त्िक्षा पाउने व्यवस्था गररनेछ । प्राथलमक न्त्िक्षा
अलनवायण गनण

न्त्िक्षा ऐनमा आवश्यक सं िोधन गररनेछ । ष्ट्रवद्यालयमा बाल–मैिी

न्त्िक्षर्–लसकाई वािावरर्को ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्िार गररनेछ ।
८.३५ बालबाललकालाई प्रारन्त्म्भक न्त्िक्षा दिने प्रारन्त्म्भक बाल ष्ट्रवकास केन्रहरू स्थापना
गने कायणमा जोड दिइनेछ र प्रत्येक सामुिाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयमा बाल ष्ट्रवकास कक्षाको
व्यवस्था गररनेछ । प्रारन्त्म्भक बाल ष्ट्रवकासलाई जीवनिक्र प्रर्ालीमाफणि न्त्िक्षासाँग
आवद्ध गिै सुदृढ र ष्ट्रवस्िार गररनेछ ।
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८.३६ ष्ट्रविेष गरे र जोन्त्खमयुि पररन्त्स्थलि र सुष्ट्रवधा ष्ट्रवहीन समुिायका बालबाललकाहरूका
लालग उन्त्िि बाल स्याहार िथा न्त्िक्षाको ष्ट्रवस्िार र स्िरोन्नलि गररनेछ । अथणपूर्ण
र जीवनोपयोगी सीप केन्रीि न्त्िक्षाको ष्ट्रवस्िार र प्रवद्र्धन गररनेछ ।
८.३७ बाल अलधकारमुखी दृष्ट्रष्टकोर्बाट ष्ट्रवद्यमान ष्ट्रवद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्िक, िालीम
सामग्रीहरू, िण्ड/ष्ट्रहंसा रष्ट्रहि न्त्िक्षर् पद्धलिहरू, िान्त्न्ि न्त्िक्षा, अलभभावक समाज र
ष्ट्रवद्यालय व्यवस्थापन सलमलिमा पुनरावलोकन र पररमाजणन गररनेछ ।
उद्देश्य ७.३ संग सम्बन्त्न्धि नीलि

(७.३ आफ्नो धारर्ा बनाउन सक्षम बालबाललकालाई लनजसं ग सम्वद्ध सबै ष्ट्रवषयहरूमा
आफ्नो ष्ट्रविार अलभव्यि गनण पाउने अवसर दिन बाल सहभालगिा अलभवृष्ट्रद्ध गने)
८.३८ आफ्नो धारर्ा बनाउन सक्षम भएका बालबाललकालाई सरकारी, गैरसरकारी एवम्
समुिायमा आधाररि लनकाय वा सं स्थाहरूबाट कायाणन्वयन गररने बालबाललकासं ग
सम्बन्त्न्धि कायणहरूको योजना िथा कायणक्रम िजुम
ण ा कायाणन्वयन र मूल्यांकन
लगायि उनीहरूलाई असर पाने ष्ट्रवषयमा गररने लनर्णयमा सहभागी हुने व्यवस्था
गररनेछ र त्यसरी लनर्णयमा सहभागी हुाँिा बालबाललकाले व्यि गरे को ष्ट्रविारलाई
लनजको उमेर र पररपक्विा अनुसार उन्त्िि स्थान दिईनेछ ।
८.३९ बाल

सहभालगिालाई

मूलप्रवाहीकरर्

गरी

प्राथलमकिाका

साथ

कायाणन्वयन

गररनेछ ।
८.४० न्त्जल्ला िथा समुिायमा गठन गररने बालबाललका सम्बन्धी कुनै पलन सलमलि वा
समूहमा बालबाललकाको प्रलिलनलधत्व सुलनन्त्िि गररनेछ । बालबाललका सम्बन्धी
नीलि, ऐन िथा लनयमहरूमा बालबाललकालाई आफ्नो सरोकारको कुनै पलन ष्ट्रवषयमा
सू–सून्त्िि भई ष्ट्रवनाभेिभाव पररवारिे न्त्ख राष्ट्रियिहसम्म अथणपूर् ण सहभालगिाको
अलधकार सुलनन्त्िि गररनेछ ।
८.४१ बालबाललकासाँग सम्बन्त्न्धि कुनै पलन न्याष्ट्रयक वा प्रिासलनक काम कारबाहीमा
ु ाई गने
लनजलाई प्रत्यक्ष रुपमा, प्रलिलनलध माफणि वा कुनै उपयुि लनकायद्वारा सुनव
मौका प्रिान गररनेछ ।
८.४२ स्थानीय स्िरका सरकारी, लनजी, सामुिाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालय, छािावास, बालकल्यार् गृह,
बाल

गृह, बालसुधार गृह समेिमा बाल सहभालगिा प्रवद्धणन गनण बालबाललकाको

सं गदठि समूहको स्थापना र पररिालन गनण प्राथलमकिा दिइनेछ ।
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८.४३ बाल क्लव िथा बाल सं स्था ििाण गने प्रष्ट्रक्रया सरल गररनेछ । ष्ट्रवद्यालय, समुिाय,
बालगृह लगायि बालबाललका सामूष्ट्रहक र सं स्थागि रुपमा रहने क्षेिहरूमा
बालक्लब

स्थापना

गरी केन्र, क्षेि, न्त्जल्ला, गाउं

ष्ट्रवकास सलमलि

िथा

नगरपाललकास्िरमा बालक्लब सञ्जालहरू ष्ट्रवस्िार गररनेछ । बाल क्लव िथा बाल
सं स्था सन्िालनका लालग आवश्यक आिार सं ष्ट्रहिा वा लनिे न्त्िका जारी गने
व्यवस्था हुनेछ ।
८.४४ बालबाललकाद्वारा अलभव्यि ष्ट्रविार, जानकारी िथा सूिनाको प्रवाहले उनीहरूलाई
हुनसक्ने जोन्त्खमबाट जोगाउन गोपनीयिा सुलनन्त्िि गररनेछ ।
ु रािसं िीय बालअलधकार सलमलिमा आवलधक रुपमा पठाइने
८.४५ राज्यको िफणबाट सं यि
प्रलिवेिनमा बालबाललकाका ष्ट्रविारलाई स्पष्टरुपमा समावेि गने लनयलमि ष्ट्रवलध िथा
प्रष्ट्रक्रया लनधाणरर् गरी कायाणन्वयन गररनेछ ।
ाँ सम्बन्त्न्धि नीलि
उद्देश्य ७.४ सग
(७.४ बालबाललका प्रलिको ष्ट्रवभेि अन्त्य गने)
८.४६ पररवारमा छोरा र छोरी, अपाङ्गिा भएका र नभएका, साना उमेरको र ठू ला उमेरका,
आफ्नो, सौिेलो वा धमण सन्िान बीि हे रिाह र पालनपोषर्मा भेिभाव गनण नपाइने
व्यवस्था गररनेछ ।
८.४७ सेवा प्रिायकले जािजालि, ललङ्ग, धमण, वर्ण, भाषा, भेषभूषा, सम्पन्निा वा ष्ट्रवपन्निा, अपाङ्गिा
भएका नभएका, साना उमेरका र ठू लो उमेरका, भौगोललक क्षेि जस्िा आधारमा
भेिभाव गनण नपाउने व्यवस्था गररनेछ ।
८.४८ गभणमा नै बालबाललकाको ललं ग पष्ट्रहिान गने, ललं गका आधारमा भेिभाव गने र
गभणपिन गने प्रिलनलाई अन्त्य गररनेछ ।
ाँ सम्बन्त्न्धि नीलि
उद्देश्य ७.५ सग

(७.५ बाल न्याय प्रर्ालीलाई सुदृढ गने)
८.४९ मौजुिा नेपाल कानूनमा १६ वषण भन्िा मुलनकोलाई बालबाललका मान्ने व्यवस्था
रहेकोमा अन्िराणष्ट्रिय अभ्यास समेिलाई दृष्ट्रष्टगि गरी १८ वषण उमेरसम्मको
व्यन्त्िलाई बालबाललका मानी िद्अनुसार अपरालधक िाष्ट्रयत्वको पलन लनधाणरर्
गररनेछ ।
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८.५० कसूरजन्य कायणको आरोप लागेका बालबाललकालाई अनुसन्धानको लालग लनयन्िर्मा
नललई नहुने िे खेमा माि बल प्रयोग नगरी लनयन्िर्मा ललन सक्ने व्यवस्था गररनेछ
। त्यसरी लनयन्िर्मा ललएमा सोको जानकारी लनजका पररवारका सिस्य, सं रक्षर्
र नन्त्जकको नािेिारलाई दिनु पने व्यवस्था गररनेछ । त्यसरी लनयन्िर्मा ललइएको
बालबाललकालाई बाल मनोष्ट्रवज्ञको सेवा उपलब्ध गराई आवश्यक परामिण सेवा
उपलब्ध गराइनेछ ।
८.५१ कसूरजन्य कायणको आरोपमा लनयन्िर्मा ललइएको बालबाललकालाई अनुसन्धान
अवलधभर राख्ने प्रयोजनको लालग छु ट्टै लनगरानी कक्षको स्थापना गररनेछ । कसूरजन्य
कायणको अनुसन्धान िथा अलभयोजन गनण आवश्यकिानुसार छु ट्टै एकाई गठन
गररनेछ । सो कायणमा सं लग्न हुने प्रहरी कमणिारी र सरकारी वकीललाई िालीमको
व्यवस्था गररनेछ ।
८.५२ बाल न्याय प्रर्ालीमा सुधार गरी कानूनको ष्ट्रववािमा परे का बालबाललकालाई
दििान्िर गनण सक्ने व्यवस्था गररनेछ।बालबाललकाले कसूरजन्य कायण गरे को
स्वीकार गरे मा र पीलडि पक्षको पुनस्थापना हुने भएमा सामान्य प्रकृलिको कसूरजन्य
कायणको आरोप लागेको बालबाललकालाई कसुरको गन्त्म्भयणिा ष्ट्रविार गरी औेपिारीक
न्याष्ट्रयक प्रष्ट्रक्रयामा
परामिण

नल्याई पीलडिसं ग मेललमलाप गराउने, बालबाललकालाई

(काउन्त्न्सललङ्ग)

गने ,

समुिायमा

पठाउने,

सं रक्षर्

अलधकारीको

सुपरीवेक्षर्मा छाडने, बाबुआमाको न्त्जम्मा लगाउने जस्िा दििान्िरका प्रष्ट्रक्रयालाई
प्राथलमकिा दिईनेछ । बालबाललकालाई दििान्िर गिाण पीलडिलाई क्षलिपूलिण वा
हानी नोक्सानी भराउने व्यवस्था गररनेछ ।
८.५३ गम्भीर प्रकृलिको आरोप लागेका बालबाललकालाई माि औपिाररक न्याष्ट्रयक
प्रष्ट्रक्रयामा ल्याईनेछ ।औपिाररक कानूनी प्रष्ट्रक्रयाका हरे क िहलाई बालमैिी
बनाइनेछ । बाबुआमा, पररवारका अन्य सिस्यको रोहवरमा माि कानूनी प्रष्ट्रक्रया
अगालड बढाइनेछ ।
८.५४ अपराधीलाई केवल सजाय गने कायणमा जोड दिनुको सटृ ा पीलडि र पीडकलाई
केन्रमा राखी पीडकले अपराधको िाष्ट्रयत्व स्वीकार गरे को खण्डमा पीलडिलाई
क्षलिपूलिण दिने

गरी पुनिःस्थापकीय न्यायको अवधारर्ा अनुरुप बाल न्याय सम्पािन

गने आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
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८.५५ साक्षी बालबाललकाको सुरन्त्क्षि आविजाविको उन्त्िि प्रबन्ध गररनेछ । साक्षीको
सुरक्षा सम्बन्धी

छु ट्टै

कानून

बनाइनेछ।बालबाललकाको

मुद्दाको

सुनवाई

सामान्यििः बन्ि इजलासमा गररनेछ ।
८.५६ औपिाररक कानूनी प्रष्ट्रक्रयामा बालबाललकाको ष्ट्रविारलाई महत्व दिइनेछ ।
८.५७ कानूनको ष्ट्रववािमा परे का बालबाललकाले उमेरजन्य स्वभावका कारर् प्रकृलि र
पररर्ाम नै नबुन्त्झकन ष्ट्रवज्यााँईजन्य कायण गने र अकाणको अह्राई लसकाइमा लागेर
वा लहलहै मा लागेर त्यस्िो कायण गने भएकोले सो कायण वापि बालबाललकाको
व्यन्त्िगि पररियात्मक ष्ट्रववरर् सावणजलनक गररएमा बालबाललका जीन्िगीभर िागी
हुन ु पने, सामान्त्जक रुपमा लान्त्छछि हुन ु पने र अन्जानमा हुन गएको सानो गल्िीले
गिाण लनजको बााँकी जीवनभर कष्ट वा सं कट उत्पन्न हुनसक्ने न्त्स्थलि पैिा हुनसक्ने
कुरालाई ष्ट्रविार गरी न्याष्ट्रयक प्रष्ट्रक्रयामा सं लग्न हुन आउने बालबाललकाको
व्यन्त्िगि पररियात्मक ष्ट्रववरर् गोप्य राख्ने व्यवस्था गररनेछ । बालबाललकाको
व्यन्त्िगि पररियात्मक ष्ट्रववरर् गोप्य राख्ने सम्बन्धमा छु ट्टै कानून बनाइनेछ ।
9.

रर्नीलि
उद्देश्य ७.१ संग सम्बन्त्न्धि रर्नीलि

(७.१ सबै ष्ट्रकलसमका िारीररक वा मानलसक ष्ट्रहंसा, क्षलि वा िुव्र्यवहार, उपेक्षा, िोषर्, यौन
िुव्र्यवहारबाट बालबाललकालाई सं रक्षर् गने)
९.१

बालबाललकाको सं रक्षर्को सबै भन्िा उिम उपाय बालबाललका पररवारमा नै रहने
वािवरर् श्रृजना गनुण भएकोले बालबाललकाको पालनपोषर्, हेरिाह गनण र न्त्िक्षा
दिक्षा

दिन नसक्ने ष्ट्रवपन्न पररवारलाई आलथणक र अन्य भौलिक सहयोग प्रिान गने

मापिण्ड र सं यन्ि ियार गरी कायाणन्वयन गररनेछ । त्यस्िा बालबाललकालाई
जीवनोपयोगी
९.२

न्त्िक्षा दिइनेछ र अलभभावकलाई काउन्त्न्सललङ्ग गररनेछ ।

बाल श्रमले बालबाललकाको िीिणकालीन िारीररक र मानलसक सामान्त्जक ष्ट्रवकासमा
असर गने भएकोले यसको लनवारर्को लालग कुनै उद्योग वा कल कारखानामा
बालबाललकालाई बाल श्रलमकको रुपमा काममा लगाए नलगाएको वारे मा जााँिबुझ
गनण

अनुगमन

प्रर्ालीलाई

प्रभावकारी

बनाइनेछ।कुनै

रोजगारिािाले

बाल

श्रलमकलाई काममा लगाएको पाइएमा बालबाललकाको ित्काल उद्धार गरी
रोजगारिािालाई कारवाही गररनेछ। त्यसरी उद्धार गररएको बालबाललकाको
पुनस्ण थापनाको लालग एकीकृि राहि सुष्ट्रवधा उपलब्ध गराइनेछ।
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९.३

बालसं रक्षर्का सवै सवालहरूमा िेिना अलभवृष्ट्रद्ध गररनेछ।सरकारी लनकाय,
सामान्त्जक सं ि सं स्था, ष्ट्रवद्यालय, बाल समूह िथा सञ्चार माध्यमबाट बाल यौन िोषर्
र िारीररक र मानलसक िुव्र्यवहार ष्ट्रवरुद्ध व्यापक िेिना जागरर् कायणक्रम सञ्चालन
गररनेछ ।स्थानीयस्िरसम्म बालबाललकाको बेिलबखन, ओसारपसार र बाल ष्ट्रववाह
ष्ट्रवरुद्ध िेिना

जागरर् कायणक्रम सञ्चालन गररनेछ।गाउाँस्िरसम्म बालसं रक्षर्को

ष्ट्रवषयमा िेिना अलभवृष्ट्रद्ध गनण सं िार लगायि अन्य उपयुि माध्यमको पररिालन
गररनेछ ।
९.४

बाल सं रक्षर्को लालग स्रोि जुटाउन कपोरे ट से क्टरको सामान्त्जक उिरिाष्ट्रयत्वको
ष्ट्रवषयमा िेिना अलभवृष्ट्रद्ध गररनेछ । यस कायणमा रकम खिण गने र बालश्रम लनवारर्
गने उद्योगलाई नेपाल सरकाले पुरस्कृि गने व्यवस्था गररनेछ ।

९.५

ष्ट्रवद्यालय स्िरमा बाल अलधकार लगायि यौन न्त्िक्षा िथा यौन िोषर् र यौन
िुव्र्यवहार वारे मा पाठ्पुस्िकमा नै समावेि गरी न्त्िक्षा दिइनेछ । ष्ट्रवद्यालयमा
बालबाललकालाई

िारीररक

र

मानलसक

यािना

दिने

न्त्िक्षकलाई

ष्ट्रवभागीय

कारवाही हुने व्यवस्था गररनेछ ।
९.६

ष्ट्रवद्यालय र बालबाललका सष्ट्रक्रय रहने अन्य क्षेिलाई िान्त्न्ि क्षेि िोषर्ा
गररनेछ ।

९.७

नेपाल सरकार, स्थानीय लनकाय र ष्ट्रवकासका साझेिारबाट हुने कायणक्रममा बाल
सं रक्षर्का ष्ट्रवषयलाई समावेि गनण प्रोत्साहन गररनेछ । बाबु वा आमा वा िुवै
जेलमा परी हेरिाह गने

अरु कोही नभई साँगै आन्त्श्रिका रुपमा बसेका

बालबाललकालाई साँस्थागि हे रिाहको व्यवस्था गररनेछ ।
९.८

अलि कदठन अवस्थामा रहे का बालबाललकालाई सहयोग र सं रक्षर् गनणका लालग
केन्रिे न्त्ख स्थानीयस्िरसम्म आकन्त्स्मक कोषको व्यवस्था गररनेछ ।

९.९

ष्ट्रवद्यालय, स्वास््य सं स्था, सामुिाष्ट्रयक सं स्था लगायि बालबाललकासाँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध
हुने सवै सं स्थाले आफ्नो पररसर एवं कायणस्थलमा बालबाललकालाई हुन सक्ने
हानीबाट जोगाउन बाल सं रक्षर् सम्बन्धी आिार सं ष्ट्रहिा बनाई कायाणन्वयन गररनेछ
। त्यस्िा आिार सं ष्ट्रहिाको प्रसार प्रिार गररनेछ । नेपाल सरकार, स्थानीय लनकाय
र ष्ट्रवकासका साझेिारबाट हुने कायणक्रममा बालसं रक्षर्का ष्ट्रवषयलाई समावेि गनण
प्रोत्साहन गररनेछ ।

ु
९.१० बालबाललकाको बेिलबखन र ओसारपसार ष्ट्रवरुद्ध सं यि
कायण गनणको लालग
अन्िराणष्ट्रियस्िर र साकण स्िरमा सञ्जालको व्यवस्था गनण पहल गररनेछ ।
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९.११ बाल सं रक्षर् िथा बालबाललका सम्बन्धी नीलि र कायणक्रमलाई सम्बन्त्न्धि मन्िालय
िथा लनकायहरूको लनयलमि ष्ट्रवकास प्रयासमा आन्िररकीकरर् गररनेछ ।
९.१२ बाल सं रक्षर् नीलिको प्रभावकारी कायाणन्वयन गनण बालबाललकासं ग कायण गने
सरकारी, ष्ट्रवकासका साझेिार, नागररक समाज एवं बाल समूह िथा उि सं स्थाहरूको
सन्जाल

एवं

कायणिल

केन्रिे न्त्ख

स्थानीयस्िरसम्म

ष्ट्रवकास

गरी

पररिालन

गररनेछ ।
ु राि
९.१३ नेपालले अनुमोिन गरे को अपाङ्गिा भएका व्यन्त्िको अलधकार सम्बन्धी सं यि
सं िीय महासन्त्न्धको ममण अनुसार अपाङ्गिा सम्बन्धी कानूनलाई पुनरावलोकन गरी
अपाङ्गिा भएका बालबाललकाको अलधकारलाई स्थाष्ट्रपि गररनेछ ।
९.१४ सन् १९९३ मा सम्पन्न भएको Hague Convention on Protection of Children
and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption मा नेपालले हस्िाक्षर
गररसकेकोले सो अनुरुप आवश्यक कानूनी र सं स्थागि व्यवस्था गरी उि
सन्त्न्धलाई अनुमोिन गने सम्बन्धमा गृह कायण गररनेछ ।
९.१५ बालबाललकाको सं रक्षर्को सबै भन्िा उिम उपाय बालबाललका पररवारमा नै रहने
वािवरर् श्रृजना गनुण भएकोले बालबाललकाको पालनपोषर्, हेरिाह गनण र न्त्िक्षा
दिक्षा

दिन नसक्ने ष्ट्रवपन्न पररवारलाई आलथणक र अन्य भौलिक सहयोग प्रिान गने

मापिण्ड र सं यन्ि ियार गरी कायाणन्वयन गररनेछ । त्यस्िा बालबाललकालाई
जीवनोपयोगी

न्त्िक्षा दिइनेछ र अलभभावकलाई काउन्त्न्सललङ्ग गररनेछ । समुिाय,

पररवार, िैन्त्क्षक सं स्था िथा बालबाललका रहने स्थानहरूमा बालबाललका लबरुद्ध हुन
सक्ने िरे ल ु ष्ट्रहंसा, ष्ट्रवभेि, िोषर् र हे लिक्रयााँईका साथै बालअलधकारको हनन हुन
नदिन प्याराललगल सलमलि जस्िा सं यन्िहरूलाई प्रभावकारी रुपमा पररिालन गने
व्यवस्था लमलाईनेछ ।
९.१६ बाल श्रमले बालबाललकाको िीिणकालीन िारीररक र मानलसक सामान्त्जक ष्ट्रवकासमा
असर गने भएकोले यसको लनवारर्को लालग कुनै उद्योग वा कल कारखानामा
बालबाललकालाई बाल श्रलमकको रुपमा काममा लगाए नलगाएको वारे मा जााँिबुझ
गनण अनुगमन प्रर्ालीलाई प्रभावकारी बनाइन्छ । समाजमा रहे का प्रलिष्ट्रष्ठि
व्यन्त्िहरू लगायि सबैबाट बालबाललकालाई िरे ल ु मजिुरमा प्रयोग हुने व्यवस्थालाई
लनरुत्साष्ट्रहि गररनेछ । कुनै रोजगारिािाले बाल श्रलमकलाई काममा लगाएको
पाइएमा बालबाललकाको ित्काल उद्धार गरी रोजगारिािालाई कारवाही गररनेछ ।
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त्यसरी उद्धार गररएको बालबाललकाको पुनस्ण थापनाको लालग एकीकृि राहि सुष्ट्रवधा
उपलब्ध गराइनेछ ।
९.१७ बाल गृह र बाल सुधार गृहमा बाल िुव्र्यवहार र िोषर् हुन नदिन सोको व्यवस्थापक
र कमणिारीलाई िालीम दिइनेछ । बाल गृह र बाल सुधार गृहमा बाल पररषद् वा
बाल समाज खेलकूि टोली वा अन्य समूहको स्थापना गनण प्रोत्साहन गररनेछ ।
ष्ट्रयनीहरूको लनयलमि अनुगमन गररनेछ ।
९.१८ भूकम्प बाढी जस्िा प्राकृलिक प्रकोप र त्यसको असरबाट बिाउन बालबाललकालाई
आवश्यक बासस्थानको व्यवस्था गररनेछ ।
९.१९ केन्रीय बाल कल्यार् सलमलिमा बाल सं रक्षर् व्यवस्थापन सूिना प्रर्ाली (CPMIS)
ष्ट्रवकास गरी बाल िुव्र्यवहारको िटनाको अलभले ख रान्त्खनेछ । प्रहरी लगायि
ष्ट्रवलभन्न लनकायसं ग नेटवष्ट्रकणङ्ग गरी यौनजन्य िुव्र्यवहार, िारीररक िण्ड, बेिलबखन,
िरे ल ु कामिार लबरुद्धको ष्ट्रहंसा जस्िा िटनाको पलन यसमा अलभले ख रान्त्खने छ ।
ु
यस अलभले खलाई नेपालले सं यि
राि सं िमा दिनु पने आवलधक प्रलिवेिन ियार
गिाण उपयोग गने व्यवस्था गररनेछ । यस सूिना प्रर्ालीलाई बालबाललका सम्बन्धी
नीलि लनमाणर् गिाण, जनिेिना अलभवृष्ट्रद्ध गिाण र बालबाललकालाई पुनस्र्थापना जस्िा
कायणक्रम गिाण प्रयोग

गररनेछ । यसका सूिनाहरू वाष्ट्रषक
ण रुपमा प्रकािन गरी

सावणजलनक गररनेछ ।
ाँ सम्बन्त्न्धि रर्नीलि
उद्देश्य ७.२ सग

(७.२ बालबाललका जन्मनु अन्त्ि र जन्मे पलछ उनीहरूलाई आवश्यक स्याहार र सहयोग
र न्त्िक्षा प्रिान गरी बालबाललकाको िारीररक, मानलसक र िैन्त्क्षक ष्ट्रवकास गने)
९.२० गा.ष्ट्रव.स, नगरपाललका र न्त्जल्ला ष्ट्रवकास सलमलिको आफ्नो स्रोि िथा सरकारी
अनुिानबाट वाष्ट्रषक
ण
कम्िीमा १० प्रलििि बजेट वा रकम बालबाललकाको
हकष्ट्रहिका लालग पररिालन गनुण पने व्यवस्था गररनेछ ।
९.२१ ष्ट्रहमाली र पहाडी न्त्जल्लामा ष्ट्रविेष स्वास््य सेवा कायणक्रम सञ्चालन गरी िी क्षेिमा
न्त्ििु मृत्युिर र वाल मृत्युिर िटाइनेछ ।
९.२२ लभटामीन ए िथा ष्ट्रवद्यालय पौष्ट्रष्टक आहार कायणक्रम, बाल स्वास््यको लालग आवश्यक
औषधी िथा उपकरर्, ष्ट्रवद्यालय स्वास््य कायणक्रम, गाउाँगाउाँमा स्वास््य न्त्िष्ट्रवर,
अपाङ्गिा भएका बालबाललका, सडक बालबाललका िथा असहाय बालबाललकालाई
लनिःिुल्क

स्वास््य

सेवाको

कायणक्रम
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सरसफाइका ष्ट्रवलभन्न ष्ट्रवषयवस्िुबारे व्यापक जनिेिना जागरर् कायण लनरन्िर
रुपमा गररनेछ ।
९.२३ ष्ट्रवद्यालयमा ष्ट्रवद्याथी भनाण गने समयमा ष्ट्रवद्याथी भनाण सम्बन्धी ष्ट्रविेष अलभयान सञ्चालन
गररनेछ ।
९.२४ ष्ट्रवद्यालय बाष्ट्रहरका बालबाललकाहरूलाई न्त्िक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन ष्ट्रविेष
कायणक्रम

सञ्चालन

गररनेछ।न्त्िक्षा

सम्बन्त्न्ध

ऐन

र

लनयमावलीअनुरुपका

व्यवस्थाहरूको ष्ट्रवद्यालयहरूबाट पालना गराउन अनुगमन प्रष्ट्रक्रयालाई प्रभावकारी
बनाईनेछ ।
९.२५ बीिैमा ष्ट्रवद्यालय छोड्ने र ष्ट्रवद्यालय न्त्िक्षाबाट वन्त्ञ्चि बालबाललकाहरूलाई
प्राथलमकिा दििै , व्यवसाष्ट्रयक, प्राष्ट्रवलधक िथा वैकन्त्ल्पक ष्ट्रवद्यालय न्त्िक्षाको ष्ट्रवकास
र ष्ट्रवस्िार गररनेछ। साथै, पढाई पूरा नगरी ष्ट्रवद्यालय छोड्ने िर िटाउन
अलभभावकलाई सजग गराईने छ ।
९.२६ राजनीलिक िलहरूको िोषर्ामा बाल अलधकार सम्बन्धी ष्ट्रवषयवस्िु सम्बोधन गनण
पहल गररनेछ ।
९.२७ गरीव, सीमान्िकृि, जोन्त्खमपूर्,ण बन्त्ञ्चि

अवस्था र

अप्ठ्यारो

पररन्त्स्थलिका

बालबाललकाको ष्ट्रहिलाई ष्ट्रविेष प्राथलमकिा दिइनेछ । लिनीहरूको िुरुन्ि राहि
िथा पुनस्र्थापनाका लालग केन्र, न्त्जल्ला र गाउाँस्िरसम्म आकन्त्स्मक कोषको व्यवस्था
गररनेछ ।
९.२८ सामान्त्जक सुरक्षामा बालबाललकाको पहुाँि बढाइनेछ ।
९.२९ बालमैिी िासन प्रर्ाली ष्ट्रवकासका लालग स्थानीय लनकायहरूलाई बालबाललका
सम्बन्धी कायणक्रमहरू िजुम
ण ा र कायाणन्वयन गनण प्रोत्साहन गने र आवश्यक
लनिे न्त्िका ियार गरी ष्ट्रविरर् गररनेछ ।
९.३० बालमैिी िर, समाज, समुिाय, गाउाँ र िहरको लालग पैरवी गररनेछ ।
उद्देश्य ७.३ संग सम्बन्त्न्धि रर्नीलि

(७.३ आफ्नो धारर्ा बनाउन सक्षम बालबाललकालाई लनजसं ग सम्वद्ध सबै ष्ट्रवषयहरूमा
आफ्नो ष्ट्रविार अलभव्यि गनण पाउने अवसर दिन बाल सहभालगिा अलभवृष्ट्रद्ध गने)
९.३१ बालबाललकाको सहभालगिाको नाउाँमा उनीहरूको समय र श्रमको िोषर् नहोस् भन्ने
उद्देश्यले उन्त्िि र अथणपूर् ण बाल सहभालगिा बारे लनिे न्त्िका ियार गरी समुिायमा
पुग्ने गरी प्रिार–प्रसार गररनेछ ।
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९.३२ ष्ट्रवलभन्न न्त्िक्षर्–प्रन्त्िक्षर् सं स्था (ष्ट्रवद्यालय, ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय, राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रलिष्ठान,
प्रिासलनक प्रन्त्िक्षर् प्रलिष्ठान, प्रहरी प्रन्त्िक्षर् प्रलिष्ठान िथा सै लनक प्रन्त्िक्षर् प्रलिष्ठान,
न्त्िक्षक िालीम केन्र आदि)को पाठ्यक्रम िथा िालीम पाठ्यक्रममा बाल अलधकार
िथा बाल सहभालगिा ष्ट्रवषयलाई समावेि गररनेछ ।
९.३३ राज्यका नीलि, कानून एवम् सबै िहका न्याष्ट्रयक, प्रिासलनक िथा सावणजलनक सेवा
प्रिायक लनकायका कायणष्ट्रवलध र लनिे न्त्िकामा बालसहभालगिाका आधारभूि मापिण्ड
अनुसार पररमाजणन गनुक
ण ा साथै आवश्यकिा अनुसार नयां नीलि, कानून र
सं रिनाहरूको लनमाणर् गररनेछ ।
९.३४ बालसहभालगिा प्रवद्धणन गनण राज्यका न्याष्ट्रयक, प्रिासलनक एवम् सावणजलनक सेवा
प्रिायक लगायि सबै क्षेि र िहका लनकाय िथा पेिागि÷व्यवसाष्ट्रयक समूहहरूको
सं स्थागि क्षमिा सुदृढीकरर् गने र िािृलनकाय, सामान्त्जक सं िसं स्था, सञ्चार माध्यम
एवम् लनजी क्षेिसाँग कायणमूलक समन्वय र सहकायण गररनेछ ।
९.३५ बालबाललका सम्बन्धी लन्त्क्षि कायणक्रमहरू सीमान्िीकृि स्थान र समूहमा लसधै
प्रभाव पने गरी र उनीहरूको प्रत्यक्ष सं लग्निा र अपनत्व अलभबृष्ट्रद्ध हुने गरी
सञ्चालन गनण

प्राथलमकिा दिईनेछ ।

९.३६ बालबाललका बारे छलफल गनण र िेिना अलभवृष्ट्रद्ध गनण समय समयमा “बाल सं सि”
र यस्िै अन्य फोरमको ष्ट्रवकास गरी नेित्ृ व ष्ट्रवकासको अवसर प्रिान गररनेछ र
बाल सहभालगिा अलभवृष्ट्रद्ध गररनेछ ।
ाँ सम्बन्त्न्धि रर्नीलि
उद्देश्य ७.४ सग

(७.४ बालबाललका प्रलिको ष्ट्रवभेि अन्त्य गने)
९.३७ वन्त्ञ्चिीकरर्मा परे का बालबाललकाको लालग ित्काल राहि सेवा प्रिान गने व्यवस्था
गररनेछ ।
९.३८ ष्ट्रवभेिबाट बालबाललकालाई जोगाउन ष्ट्रवद्यमान कानू नमा आवश्यक सुधार गररनेछ
।
ाँ सम्बन्त्न्धि रर्नीलि
उद्देश्य ७.५ सग

(७.५ बाल न्याय प्रर्ालीलाई सुदृढ गने)
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९.३९ बालसम्पािनमा सं लग्न न्यायाधीि, सामान्त्जक कायणकिाण र बाल मनोष्ट्रवज्ञ वा बाल
ष्ट्रविेषज्ञलाई बाल न्यायका वारे मा समयानुकूल िालीम र प्रन्त्िक्षर्को व्यवस्था
गररनेछ ।
९.४० कुनै कसूरजन्य कायणमा बालबाललका सष्ट्रहि उमेर पुगेका व्यन्त्ि सं लग्न भएमा
बालबाललकाको हकमा बाल अिालिबाट उमेर पुगेका व्यन्त्िको हकमा छु ट्टै लमलसल
खडा गरी प्रिललि कानून बमोन्त्जम मुद्दाको कारबाही र ष्ट्रकनारा गने व्यवस्था
गररनेछ ।
९.४१ कानूनको ष्ट्रववािमा परे का बालबाललकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म राख्ने
प्रयोजनको लालग क्रमििः प्रत्येक न्त्जल्लामा बाल सुधार गृहको स्थापना गररनेछ ।
९.४२ बालबाललकाको फौजिारी िाष्ट्रयत्व नहुने न्यू निम उमेरको हिमा समयानुकूल सुधार
गररनेछ ।
९.४३ बालबाललका सम्बन्धी कसूर हुन नदिन र कसूर भई हाले मा पलन कसुरिारलाई
कानूनको िायरामा ल्याउने उद्देश्यले बालबाललका सम्बन्धी ऐन, लनयमको वारे मा
व्यापक प्रसार प्रिार गररनेछ ।
10.

संस्थागि व्यवस्था र क्षमिा ष्ट्रवकास
बाल न्याय सम्बन्धी मुद्धाको कारबाही र ष्ट्रकनारा गनण काठमाडौं न्त्जल्लामा ित्काल
बालअिालि गठन गरी क्रमििः अन्य न्त्जल्लामा बाल अिालि स्थापना गररनेछ ।

छु ट्टै

बाल अिालि स्थापना नभएका न्त्जल्लामा अन्िराणष्ट्रिय मापिण्ड अनुरुपको बालमैिी बाल
इजलासको व्यवस्था गररिैं ललगनेछ ।
बालबाललकाको जन्म ििाण गनण स्थानीय पन्त्ञ्जकालधकारी र केन्रीय पन्त्ञ्जकालधकारी
कायाणलयको सष्ट्रक्रयिा वृष्ट्रद्ध गररनेछ । जन्म ििाण गनण र पररवार ष्ट्रवष्ट्रहन, पररत्यि र वेवाररसे
बालबाललकाको अलभलेख राख्ने कायण समेिका लालग स्थानीय लनकायको सं स्थागि क्षमिा
ष्ट्रवकास गररनेछ ।सडक बालबाललकाको उद्धार, पुनस्थापना र सामान्त्जकीकरर्का लालग
न्त्जल्ला बाल कल्यार् सलमलि र नगरपाललकाको क्षमिा वृष्ट्रद्ध गररनेछ ।
केन्रीय बाल कल्यार् सलमलिलाई राष्ट्रिय िहमा बाल अलधकारको ष्ट्रवषयमा प्रभावकारी
सुपरीवेक्षर् र समन्वय गने र स्थानीय िहका बाल अलधकार सं रक्षर् सम्बन्धी ष्ट्रक्रयाकलापको
समन्वय गने लनकायका रुपमा सुदृढ गररनेछ । केन्रीय बाल कल्यार् सलमलिमा आवश्यक
सं ख्यामा कानून ष्ट्रवद्, सामान्त्जक कायणकिाण, समाजिास्त्री, मनोष्ट्रवज्ञान वेिा, सञ्चार ष्ट्रविेषज्ञका
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व्यवस्था गररनेछ । यो नीलिको कायाणन्वयनको सवालमा सहयोग गनण केन्रीय बाल कल्यार्
सलमलिमा बालअलधकार ष्ट्रवज्ञहरूको एउटा समूह गठन गररनेछ । बाल न्यायसं ग सम्वद्ध
प्रहरी र सरकारी वकील कायाणलयलाई साधन सम्पन्न बनाई

क्षमिा ष्ट्रवकास गररनेछ ।

केन्र र न्त्जल्लास्िरमा सरकारी र ष्ट्रवकासका सहकमीहरूबीि बालबाललका सम्बन्धी राष्ट्रिय
नीलिको प्रभावकारी कायाणन्वयन, समन्वय, सहकायण िथा पैरवी गनण सम्बन्त्न्धि ष्ट्रवषयमा
कायण गने सरकारी लनकाय िथा ष्ट्रवकासका सहकमीहरू र बाल क्लब वा बालबाललकाको
ु
सं िसं स्थाका प्रलिलनलधहरूको सं यि
सञ्जाल ष्ट्रवकास गररनेछ । बाल अलधकारमुखी
दृष्ट्रष्टकोर्बाट योजना िजुम
ण ा, कायाणन्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लालग सं स्थागि र
प्रिासलनक सं यन्िको ष्ट्रवकास गरी प्रभावकारी कायाणन्वयनका लालग क्षमिा ष्ट्रवकास
गररनेछ । यस नीलिको प्रभावकारी कायाणन्वयन गनण स्थानीय लनकाय, स्थानीय सं स्था
ष्ट्रवकासका सहकमी र नागररक समाजसं ग आवश्यक सहकायण गररनेछ । न्त्जल्ला बाल
कल्यार् सलमलिलाई मानवीय र भौलिक रुपले साधन सम्पन्न बनाई क्षमिा अलभबृष्ट्रद्ध
गररनेछ।बालबाललकासं ग सम्बन्त्न्धि कायण गने लनकायहरूको नामलाई अलधकारमुखी
दृष्ट्रष्टकोर्बाट पुनरावलोकन गरी पररविणन गररनेछ ।गाउाँ र नगरपाललकासम्म बाल अलधकार
सं रक्षर् सलमलि गठन गररनेछ ।
बालबाललकाको सवालसाँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार रहने सबै सरकारी लनकायहरू,
मन्िालयहरू, ष्ट्रवभागहरू, न्त्जल्ला न्त्स्थि कायाणलयहरू, न्त्जल्ला ष्ट्रवकास सलमलि, गाउाँ ष्ट्रवकास
सलमलि, नगरपाललका

लगायि

गैरसरकारी

सं स्था, उपभोिा

समूहहरू

र

ष्ट्रवकासका

साझेिारहरूलाई बालअलधकारको दृष्ट्रष्टकोर्बाट सं वेिनिील बनाई िी लनकाय वा सं स्थाको
सं स्थागि सं रिनालाई सक्षम र न्त्जम्मेवारी बनाइनेछ । बाल न्याय समन्वय सलमलिलाई
बाल न्याय सम्बन्धी नीलिको लसफाररस गने र ष्ट्रवलभन्न लनकाय बीि समन्वय गने लनकायको
रुपमा ष्ट्रवकास गररनेछ ।
11.

नीलिको कायाणन्वयन
न्त्िक्षा, स्वास््य, मष्ट्रहला, बालबाललका िथा समाज कल्यार्, श्रम िथा यािायाि व्यवस्था,
स्थानीय ष्ट्रवकास जस्िा मन्िालयहरूको कायणक्रममा बालबाललका सम्बन्धी कायणक्रम थप्न
र ष्ट्रवस्िार गनण जोड दिइनेछ । यी मन्िालय वा अन्िगणिका लनकायहरूबाट सञ्चालन गररने
ु रािसं िीय लनकायहरू, अन्िराणष्ट्रिय िथा राष्ट्रिय एवम् स्थानीय गैर सरकारी सं स्थाबाट
र सं यि
सञ्चालन गररने कायणक्रमबीि समन्वय गरी समय, श्रम र लागि िटाउने र लाभान्त्न्वि
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बालबाललका र समुिाय बढाउने व्यवस्था गररनेछ । बालबाललका सम्बन्धी कायणक्रम
सञ्चालन गने लनकाय वा सं स्थाहरूबीि कायणगि क्षमिा अलभबृष्ट्रद्ध गनणको लालग सञ्जाल
ष्ट्रवकास गररनेछ । सरकारी लनकायहरू, मन्िालयहरू, ष्ट्रवभागहरू, न्त्जल्ला न्त्स्थि कायाणलयहरू,
न्त्जल्ला ष्ट्रवकास सलमलिहरू, गाउाँ ष्ट्रवकास सलमलिहरू, नगरपाललकाहरूका साथै उपभोिा
समूहहरू

र

ष्ट्रवकासका

साझेिारहरूबीि

कायणक्रमको

प्रकृलिअनुसार

सहकायण

िथा

समन्वयात्मक कायणिैली अवलम्बन गररनेछ । मष्ट्रहला, बालबाललका िथा समाज कल्यार्
मन्िालय र केन्रीय बाल कल्यार् सलमलिबाट केन्रीयस्िरमा मन्िालय, ष्ट्रवभाग र ष्ट्रवकासका
साझेिारहरू (स्विे िी र ष्ट्रविे िी) सं ग कायणक्रम िजुम
ण ा र कायाणन्वयनका लालग सहकायण
गररनेछ । न्त्जल्लास्िरमा यी सवालहरूमा न्त्जल्ला बाल कल्यार् सलमलि र मष्ट्रहला िथा
बालबाललका कायाणलयले नेित्ृ विायी र सहजकिाण िुवैको भूलमका लनवाणह गनेछ । गाउाँ
ष्ट्रवकास सलमलि िथा नगरपाललकास्िरमा उि लनकायबाट बालअलधकारको नीलिको
कायाणन्वयन गररनेछ । यस अलिररि केन्रीय, न्त्जल्ला र स्थानीयस्िरमा आवश्यकिा अनुसार
बालबाललका सम्बन्धी ष्ट्रवषयवस्िुमा थप ध्यान दिनको लालग सलमलिहरूको गठन गरी
कायणक्रममा समन्वय गररनेछ र कायाणन्वयनमा जोड दिइनेछ ।
12.

अनुगमन र मूल्यांकन
वाष्ट्रषक
ण र आवलधक योजना िथा कायणक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गने कायण राष्ट्रिय योजना
आयोगको सन्त्िवालयको केन्रीय अनुगमन महािाखाले र आफ्नै वाष्ट्रषक
ण िथा आवलधक
योजना र कायणक्रमहरूको अनुगमन ष्ट्रवषयगि मन्िालयहरूको योजना, अनुगमन िथा
मूल्यांकन महािाखाले गनेछ । मष्ट्रहला बालबाललका िथा समाज कल्यार् मन्िालयको
क्षेिालधकारलभि पने ष्ट्रवषयमा सो मन्िालयले बालबाललकासाँग सम्बन्त्न्धि योजना िथा
कायणक्रमहरूको समन्वय, सहजीकरर्, अनुगमन र मूल्यांकन गनेछ । त्यसै

गरी

बालबाललकासाँग सम्बन्त्न्धि ष्ट्रवषयहरूमा समन्वय, अनुगमन िथा मूल्यांकन गने कायण केन्रीय
बाल कल्यार् सलमलिले गनेछ । न्त्जल्लामा न्त्जल्ला बाल कल्यार् सलमलि र गाउाँ िथा
ु समूह बनाई बालबाललका
नगरस्िरमा गाउाँ ष्ट्रवकास सलमलि र नगरपाललकामा एउटा सं यि
सम्बन्धी नीलिको कायाणन्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गररनेछ । यी लनकायहरूको अनुगमन
र मूल्याङ्कन गने क्षमिा क्रमििः अलभबृष्ट्रद्ध गररनेछ ।

24

www.lawcommission.gov.p

13.

कानूनी व्यवस्थामा सुधार
यस नीलिमा उन्त्ल्लन्त्खि प्रावधानहरूलाई न्त्िक्षा ऐन र लनयमावली, बालबाललका सम्बन्धी ऐन
र लनयमावली र कुनै ष्ट्रवषयमा छु ट्टै कानून बनाई कानूनी स्वरुप प्रिान गरी कायाणन्वयन
गररनेछ ।

14.

नीलिको पुनरावलोकन िथा सुधार
प्रत्येक पााँि वषणमा नीलिको कायाणन्वयनको प्रभावकाररिा, उपयुििा र उपािे यिाको स्विन्ि
रुपमा मूल्याङ्कन गरी नीलिमा समामष्ट्रयक पुनरावलोकन िथा सुधार गररनेछ ।
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