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Juvenile Justice vs. Criminal Justice

Criminal Justice System : It is precisely this orientation that makes

the juvenile justice system fundamentally different from the adult

criminal justice system, which thinking is dominated by the principles

of deterrence and retribution.

 Juvenile justice system: Since our purpose should be to foster the

growth of children and young people into responsible citizens, we

must cherish this different system and not abandon it.
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CRC Foundation

 समानता,
 सर्वोत्तम हित, 
 दीर्घजीर्वन र हर्वकास, 
 बाल सिभागिता। 

राज्यको अगभभार्वकत्र्व तथा 
बाल अनकूल न्याय (Justice for Children)

नेपालको संहर्वधानको धारा ३९(८) मा प्रत्येक बालबागलकालाई बाल अनकूुल 
न्यायको िक िनुे।



न्याहयक अभ्यास

बाल इजलास
उच्च अदालत
सर्वोच्च अदालत

उदािरणः
गसन्धलुी जजल्ला अदालतबाट भएको एउटा ज्यान मदु्दाको पनुरारे्वदन



बाल इजलासबाट भएका फैसलामा िैरहिरासतीय उपायको
अर्वलम्बनको अर्वस्था सम्बन्धी अध्ययनको गनचोड (NJA, 2022)



बाल हर्वज्यााँईका र्टना
आ.र्व.२०७७÷७८मा बाल हर्वज्यााँईका १४३८ र्टनामा १६८६ जना बालक र

६० जना बागलका िरी जम्मा १७९९ जना बालबागलका प्रगतर्वादी रिेका छन् ।

 बाल हर्वज्यााँइका १४३८ र्वटा र्टना मध्ये ४०९ र्वटा मदु्धा हकनारा लािेका छन्
भने बााँकी १०२९ र्वटा मदु्धा सनुरु्वाइका क्रममा रिेका छन् ।

आ.र्व.२०७७÷७८ मा देशभर सञ्चालनमा रिेका ८ र्वटा बाल सधुार ििृिरूमा
८८७ जना बालबागलका (बालक ८५७ र बागलका ३०) रिेका छन् ।

 ित आ.र्व.मा १,०५३ जना बालबागलका रिेका गथए भने सोमध्ये कोगभड–१९ को
कारण ३५२ जनालाई बााँकी कसूर गमनािा िरी र्र पठाइएको गथयो ।



नमूना संकलन
 अदालतः काठमाडौँ, लगलतपरु र भक्तपरु जजल्ला अदालत

 मदु्दाको प्रकृगतः बाल इजलासबाट कसूर ठिर भएका सबै

 संकगलत मदु्दाः १३३ थान

आगथघक र्वर्घः तीन आ.र्व. (२०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/०७८)

 अध्ययन सीमाः

फैसलाबाट प्राप्त सूचना, तथयांक र हर्वर्वरण

सम्बजन्धत गनकायका पदागधकारीिरसंि गलएको अन्तर्वाघताघ



क्र. सं. मदु्दाको प्रकृगत संख्या (प्रगतशत)

१
चोरी प्रकृगत

• चोरी
• डााँका

५७ र्वटा

• ३५ र्वटा
• २२ र्वटा 

४२.८४ %

• २६.३१ %
• १६.५३ %

२ लािू और्ध २९ र्वटा २१.८० %

३ जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योि १२ र्वटा ९.०२ %

४ अभद्र व्यर्विार ११ र्वटा ८.२७%

५

अन्य मदु्दाः
• ज्यान माने उद्योि, कतघव्य ज्यान,
• बाल हर्वर्वाि, 
• सामूहिक जबरजस्ती करणी, 
• अप्राकृगतक मैथनु र हर्वद्यतुीय कसूर, 
• बाल यौन दूरुपयोि, 
• आपरागधक उपद्रर्व

२४ र्वटा १८.०५%



 सजाय स्थिन तथा अन्य िैरहिरासतीय उपाय अबलम्बन िरी फैसला भएका
मदु्दाः २५.५६% (३४ र्वटामा)

 उक्त ३४ मध्ये थनुछेक आदेशमै िैरहिरासतीय उपायको अबलम्बनः
 ८१.८१ % (२२ र्वटामा)
 िैर हिरासतः अगभभार्वक र्वा संरक्षकलाई जजम्मा।

 सोिी ददन र्वा भोगलपल्ट फैसला भएकोः १३.६३%

 धरौटी र्वा जमानत माि िररएकोः ४.५४ %

 बाल सधुारििृमा पठाउने िरी आदेश भएको नदेजिएकोः x

 िैरहिरासतीय उपाय अर्वलम्बन िररएका २२ थान मध्ये
चोरी (२७.२७ प्रगतशत)
लािू और्ध (२२.७२ प्रगतशत)
डााँका चोरी (१३.६३ प्रगतशत)
बााँकी क्रमशः बालहर्वर्वाि, बालगबर्वाि/बिगुबर्वाि, अभद्र व्यर्विार, बाल यौन दरुुपयोि

र जबरजस्ती करणी।



उमेर
बालबागलकाको उमेर

• १६ देजि १८ र्वर्घः ६८.१८%

• १४ देजि १६ र्वर्घः २७.२७%

• १० देजि १४ र्वर्घः ४.५४%

सजाय स्थिनमा
• १६ देजि १८ र्वर्घः दईु गतिाई भन्दा बढी बालबागलका रिेको।



 अगधकांश मदु्दामा सजाय स्थिन िदाघ बालबागलकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान
ददइएको।

 उनीिरुको उमेर, अर्वस्था र कसूरको प्रकृगत, कसूर िदाघको पररजस्थगत, कसूर
प्रगत पश्चाताप िरेको भन्ने कुरालाई मध्यनजर िरी सजाय स्थिन िरेको ।

क्र.सं. फैसला िदाघ गलएको आधार मदु्दाको प्रगतशत
१ बालबागलकाको सर्वोत्तम हित ३६.३६%

२ बालगबज्यााँइकताघको उमेर, अर्वस्था र कसूर िदाघको 
पररजस्थगत २२.७२

३ बालगबज्यााँइकताघले आफूले िरेको कसूरप्रगत पश्चाताप 
िरेका अर्वस्था र बालबागलकाको सर्वोत्तम हित ९.०९

४ कसूरको प्रकृगत र बालबागलकाको सर्वोत्तम हित ९.०९
५ फैसला िदाघ कुनै आधार उल्लेि िरेको ९.०९



सजाय स्थिनः
कररब सबैमा दफा ३६(५) बमोजजम सजाय स्थिन िररएको ।

शतघ नतोकीः ९१ प्रगतशत (२० र्वटा)
शतघ तोकीः २ र्वटामा
 पररर्वारको कुनै सदस्य र्वा संरक्षकद्वारा असल मानर्वीय व्यर्विारका

सम्बन्धमा बालबागलकालाई सम्झाउन तथा बझुाउन लिाउने।
 १० र्वर्घ गभत्रमा अको दण्डनीय कसूर िरेको ठिरेमा यस मदु्दामा

ठिर भएको सजाय थप िनेु िरी र अको मदु्दामा बालकको सर्वोत्तम
हित समेतलाई ध्यान ददई अबदेजि हर्वज्यााँईमा संलग्न निनेु र असल
आचरणमा रिने िरी शतघ तोहकएको।

सजाय स्थिनमा कैदको सीमाः
३ महिना र्वा सो भन्दा कम कैद सजाय भएकोः ६३.६३ %

३ र्वर्घभन्दा मागथ कैद सजाय भएकोः ४.५४%



अन्तर्वाघताघको हर्वश्लरे्ण समेतको आधारमा प्राप्त गनचोड
(बाल इजलासमा कायघरत न्यायाधीश, प्रोर्वशेन अगधकारी (तिगसल्दार), समाजसेर्वी र बालमनोहर्व्ञ)

 बाल इजलासमा मदु्दा िेने न्यायाधीशको दोिोरो कायघ जजम्मेर्वारीले िदाघ बाल
इजलासका मदु्दामा पयाघप्त समय ददन नसकेको।

 प्रत्येक जजल्लामा एकजना प्रोरे्वशन अगधकारीको गनयजुक्त िनु नसकेको।
 तिगसल्दारको अन्य कायघ व्यस्तताले तिगसल्दारलाई प्रोरे्वशन अगधकारीको भगूमका

प्रभार्वकारी रुपमा सम्पादन िनघ कदठनाई भएको ।
 बालबागलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (५) (क) देजि (ङ) सम्मका

िैरहिरासतीय उपायिरूका प्रर्वघद्धन नभएको ।
 बाल न्याय प्रशासनमा संलग्नलाई अगभमिुीकरण तागलम र अन्तहक्रघ या कायघक्रमको

कमी रिेको ।
 अगभभार्वक र्वा संरक्षकको जजम्मा लिाइएका बालबागलकाको औपचाररक रुपमा

अनिुमन िने निररएको।
 अनिुमन िने सम्बन्धी स्पष्ट व्यर्वस्था र संयन् त्र निुाँदा अनिुमन िनघ समेत

कदठनाइ रिेको।



क्रमशः
 िम्भीर हकगसमको कसूरमा सम्लग्न रिेको ठिर िरी कैद सजाय गनधाघरण िररएका

बालबागलकाको िकमा समेत सजाय स्थिन भएको अर्वगधभर गनज बालबागलकाको अर्वस्था
र जस्थगतको बारेमा अनिुमन िने निररएको ।

 समाजसेर्वी र बालमनोगब्ञको कायघ हर्वर्वरण, सेर्वा सहुर्वधा आददका सम्बन्धमा स्पष्ट
व्यर्वस्था नभएको ।

 बाल अदालतको गनणघय कायाघन्र्वयनको जस्थगतबारे समेत अनिुमन िनघको लागि छुटै्ट
अगभलेि राख्ने िरेको नदेजिदा यसबाट ती बालबागलकाको कसूरजन्य कायघमा पनु:
संलग्नताको बारेमा समेत जानकारी िनु सक्ने अर्वस्था नरिेको।



बालगबज्याईं र बाल न्यायका के्षत्रका केिी प्रर्वजृत्तिरु

 बालगबज्यांईको प्रमिु क्षेत्र चोरी देजिएको

 त्यसपगछ– जबरजस्ती करणी,

 ज्यान, लािू और्ध लिायतमा बयस्किरुसंि जोगडएर आउने िरेको

 बालगबज्यांईमा संलग्न अगधकांश िरीर्व, मध्यम बिघका बालबागलका िनेु िरेका

 केटी भन्दा केटा नाबालक बढी बालगबज्यांईमा संलग्न िनेु िरेको पाईएको

 बालर्वागलका पीगडत, प्रगतर्वादी र साक्षीको रुपमा अदालतमा आउने

 काननुको कायाघन्र्वयन तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशिरुको प्रभार्वकारी
कायाघन्र्वयनमा कन्जसु्यांई र्वा उदाशीनता देजिएको

 बाल न्याय र फौजदारी न्याय गबचको फरकलाई परि िनघ नसहकएको



प्रशासगनक प्रभार्वकाररता ?

 ३० र्वर्घसम्म बाल अदालत हकन बन्न सकेन ?

 अदालतमा बाल इजलास किााँ किााँ बनाइयो ?

 बन्द इजलास र िोपगनयताको प्रयोिलाई हकन मित्र्व ददइएन ?

 बालमैत्री न्याय प्रशासन ? पक्राउ अनमुगतको चरण देजि नै।

 कमघकाण्डी कानूनी प्रकृया मात्र अबलम्बन भए हक ?

 अनसुन्धान अगभयोजन र न्याहयक गनकायले नै असल अभ्यासको शरुुआत िरेका छन् ?

 उच्च अदालतले कुनै Landmark कायघ िरेको छ ?

 सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश गनदेशनको पालना ?



कुरा बढी काम थोरै

 नाममा बाल इजलास ?

 कानूनी प्रकृयामा हकन बढी औपचाररकता ?

 फेमेली कन्फरेन्स हकन िररएन ?

 पूर्वघ सनुरु्वाई छलफल पद्धगत अपनाए के िनु्छ ?

 गनरन्तर सनुरु्वाई हकन निने ?

 ददशान्तर पद्धगत हकन लाि ुभएन ?

 पनुःस्थपकीय न्यायलाई आत्मसात िनघ के अर्वरोध छ ?

 बाल न्याय कायघहर्वगधको प्रयोि हकन हफतलो भयो ?

 िोपनीयतामा प्रश्न रहिरह्यो ?

 कानून व्यर्वसायी, प्रोरे्वशन अगधकारी, बाल मनोहर्वद र समाजसेर्वीको भगूमका ?



बाल इजलासले िरेका न्याहयक अभ्यासका केिी
उदािरणिरु



बाल न्यायको दृहष्टले िेदाघ यसमा किााँ के त्रटुी छन् ?

 जररर्वानाको िकमा गनज बढी थनुामा बसेको अर्वगध ९ ददनको ददन १ को रु. २५÷– ले िनेु
रु. २२५÷– गनजलाई लािेको जररर्वाना रु. २,७८,६४०÷– बाट कट्टा िरी बााँकी जररर्वाना
रु. २,७८,४१५÷– गनज बेरुजु िुाँदा लित कसी असलुउपर िनुघ भनी तिगसल शािामा लेिी
पठाउनु र

 प्रगतर्वादीले अदालतबाट तोहकएको तारेि िजुारी बसेको िुाँदा पपुघक्षको क्रममा र.न. १०२८
गमगत २०७०÷११÷१३ मा रािेको धरौटी रु. ३०,०००÷– जफत िनु्छ । पनुरारे्वदनको
अर्वस्थापगछ राजश्वमा सदर स्यािा िनुघ।

 यस फैसलाउपर जचत्त नबझेु सरकारी मदु्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजजमका
म्याद ७० ददनगभत्र श्री पनुरारे्वदन अदालत, पाटनसमक्ष पनुरारे्वदन िनुघ भनी प्रगतर्वादीलाई
पनुरारे्वदनको म्याद जारी िनुघ।



क्रमशः

जररर्वानाको िकमा गनज बढी थनुामा बसेको अर्वगधको ददन १ को रु.
२५÷– ले िनेु रकम गनजलाई लािेको जररर्वानाबाट कट्टा िरी बााँकी
जररर्वाना बझुाए कैदबाट छागड ददनु भनी र नबझुाए सो जररर्वाना बापतमा
पगन रीत पूर्वघको कैदी पूजी ददई थनुामा रािी असलुउपर िनुघ भनी तिगसल
शािामा लेिी पठाउन।ु

एक र्वर्घगभत्र पनुः यस्तो कसूर दोिोयाघएमा बााँकी कैदसमेत थपी
कायाघन्र्वयन िने िरी िाल गनज पीडकलाई लािकेो बााँकी कैद सजाय
बालबागलकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोजजम स्थगित
िरी ददएको छ ।



 गनज २०७२÷१०÷४ मा १६ र्वर्घ िनेु देजिएकोले सो गमगतसम्म सोिी बाल
सधुार ििृमा नै रािी गमगत २०७२÷१०÷५ बाट बाल सधुार ििृ,
हर्वराटनिरबाट जझकाई जजल्ला कारािार कायाघलय, झापामा बााँकी कैद भकु्तान
िनघका लागि पठाई गमगत २०७५÷१÷१९ ितेसम्म कैदमा रािी गनजलाई
अन्य मदु्दामा कैदमा राख्न नपने भए प्रस्ततु मदु्दाबाट गमगत २०७५÷१÷२०
बाट कैद मकु्त िरी ददन लित राख्न।ु

 नाबालक िनु्जेल गमगत २०७२ चैत्र मसान्तसम्म सोिी बाल सधुार ििृमा रािी
साबालक भएपगछ बााँकी कैद कारािारमा राख्न।ु

क्रमशः



सामान्य कुरामा ध्यान नददइएको

 तपसगलमाः उपजस्थत निराए पक्राउ िनघ लेिी पठाई पक्राउ िरी दाजिला िनघ
लिाई ठिरेको कैद भकु्तान िनघका लागि बाल सधुार ििृ, हर्वराटनिरमा पठाउने
िरी लित राख्न।ु

 बाल सधुार ििृ, भक्तपरुमा रिेको देजिाँदा सोिी गमगतबाट लािू िनेु िरी गमगत
२०७५÷४÷१९ ितेसम्म कैदमा रािी अन्य मदु्दा र्वा कारणबाट थनुामा राख्न
नपने भए

 गनजबाट रु. १०००÷– (एकिजार) क्षगतपूगतघ पीगडतलाई भराई ददने ठिछघ ।
 ठिर िनुघ पने प्रश्नमा
 (१) पीगडतलाई प्रगतर्वादीले जर्वरजस्ती करणी िरेको िो िोइन ?
 (२) प्रगतर्वादीलाई सजाय िनुघ पने िो िोइन, सजाय भए के कगत िनुघ पने िो ?



हकन चलाइयो मदु्धा ?

 नाम पररर्वगतघत २०७०(४) एम को जािेरीले नेपाल सरकार प्रगतर्वादी नाम पररर्वगतघत
२०७०(४)आरको छोरा र्वर्घ ७ को २०७०(४) एस ।

 बालबागलकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(१) नं. ले १० र्वर्घभन्दा मगुनको बालक
रिेछ भने कुनै प्रकारको सजाय िनु नसक्ने भन्ने कानूनी व्यर्वस्था भइरिेको जस्थगतमा गनज
आरोहपत बालकले जर्वरजस्ती करणी िरेको भने्न कसूर कायम नभई सोिी कसूरमा
पीगडतले गनज प्रगतर्वादीबाट क्षगतपूगतघ भराई पाउन नसक्ने िुाँदा र्वारदात नै स्थाहपत नभई
रिेको क्षगतपूगतघ भराई पाऊाँ भनी दाबी गलई अदालतमा मदु्दा दायर िनघलाई ऐन, २०४८
को दफा ११(१) नं. को कानूनी व्यर्वस्थाको प्रगतकुल िनु जाने देजिएकोले यी नाम
पररर्वगतघत प्रगतर्वादी २०७०(४) एसउपर गलइएको अगभयोि दाबी पगु्न नसक्ने ठिछघ ।
ईगत सम्र्वत् २०७१ साल आर्ाढ १७ िते रोज ३ शभुम।्



िोपगनयता ?

 मागथ ठिर िण्डमा लेजिएबमोजजम प्रगतर्वादी गतथघराज ढुङ्गानालाई ५ (पााँच) ६ र्वर्घ ६
(छ) महिना कैद िनुे ठिरी फैसला भएकोले गनज गमगत २०७०÷१०÷२९ ितेदेजि
प्रिरी हिरासतमा रिी गमगत २०७०÷११÷२३ ितेको यस अदालतको आदेशानसुार
बाल सधुार ििृमा लिातार थनुामा रिेको देजिाँदा गनजलाई लािकेो कैद सोिी गमगत
२०७०÷१०÷२९ ितेदेजि कट्टा िनुे िरी गमगत २०७६÷४÷२८ सम्म कैदमा रािी
गमगत २०७६÷४÷२९ मा कैदबाट छुटी जाने िरी कैदी पूजी ददन।ु

 प्रस्ततु इन्साफमा जचत्त नबझेु ७० ददनगभत्र श्री पनुरारे्वदन अदालत, पाटनमा
पनुरारे्वदन िनघ जानु भनी प्रगतर्वादी गतथघराज ढुङ्गानालाई पनुरारे्वदानको म्याद ददनु ..



सर्वोच्च अदालतको न्याहयक दृहष्टकोण



सर्वोच्च अदालतले गलएको बाटो
 धरौटी माि िने बारे

 जररर्वाना िने बारे

 क्षगतपूगतघ गतनुघपने प्रश्नमा

 थनुामा कारािार पठाउने प्रश्नमा

 बाल सधुारििृमा राख्न ेसम्बन्धमा

 नाम िोप्य राख्न ेबाध्यत्मकता

 बन्द इजलासको कुरा

 बाल इजलासको अगनर्वायघता



क्रमशः

 मागिएको धरौट ददन नसकेबाट बालसधुार ििृमा राख्न पठाएमा

 सधुार ििृबाट कारािार स्थानान्तरणको हर्वर्य

 अहर्वभार्वक र्वा संरक्षक जजम्मा

 परुानो र नयााँ कानून कायाघन्र्वयन

 जररर्वाना र क्षगतपूगतघ

 १४ र्वर्घ मगुन र सो भन्दा मागथको उमेरले पाने फरक

 र्वयस्कसंि एउटै अगभयोि आएकोमा

 तारेिमा राख्न ेकुरा



PDS Nepal हर्व अजयशंकर झा
(077-WH-0423 (मा. न्या. आनन्द मोिन भट्टराई र मा. न्या िररप्रसाद फुयाल)

 बाल न्यायको कायघमा संलग्न न्यायाधीशले उमेर नपिुेको हर्वशेर् र्विघको व्यजक्तसंि व्यर्विार 
िदै छु भन्ने सोची संर्वेदनशील भई न्याय सम्पादन िनुघपछघ।

 बालबागलकाको िकमा कैद र्वा सधुारििृमा राख्न ेकुरा अजन्तम हर्वकल्प िो। सो पूर्वघः
 के िदाघ उसमा सधुार आउन सक्छ ?

 भहर्वष्यमा आपरागधक दगुनयााँमा कसरी पगु्न सक्दैन ?

 कसरी राज्यको उपयोिी नािररक बन्न सक्छ ?

 सधुारििृमा राख्न ेआधार र कारण के के िनु् ?



िड्ग बिादरु िरुुङ्ग समेत हर्व जज प्र का नर्वलपरासी समेत
(078-wh-0191 (मा. न्या. इश्वर िगतर्वडा र मा. न्या. कुमार रेग्मी)

 तथयः नाबालक र र्वयस्कको मदु्धा नछुट्याइ अनसुन्धान अगभयोजन र सनुरु्वाई 
सामान्य इजलासबाट भएको नाबालकको पररर्वगतघत नाम नरािी िोपनीयता 
कायम निरेको क्षेत्रागधकार गबहिन इजलासबाट सधुार ििृ पठाएको बदरभािी 
छ भने्न।

आदेशः सर्वोच्च अदालतले यस्तै हर्वर्य समारे्वश भएका धेरै मदु्धामा जारी 
िरेका आदेशको अनदेिा िरी भएको आदेश बदर र थनुामकु्त िने आदेश 
जारी। अनसुन्धान अगभयोजन मदु्धा दताघ र सनुरु्वाइ िने अगधकारीलाई 
हर्वभािीय कार्वाघिीको लागि तत ्तत ्गनकायमा लेिी पठाउने आदेश समेत।



हर्वगभन्न मदु्धामा जारी आदेशमा बोगलएका गसद्धान्त
(उत्प्ररे्ण, परमादेश र बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी)

 बाल इजलासको अगधकार अन्य इजलासबाट प्रयोि िनघ नगमल्ने। 
 ऐनले तोकेको अर्वगधगभत्र फैसला िनुघ बाध्यात्मक िनेु।
 नाबालकलाई पपुघक्षको लागि थनुामा राख्न र्वा धरौट माग्न निनेु।
 ३ र्वर्घ भन्दा मागथ कैद िनेुमा पगन गबना आधार र कारण सधुारििृमा पठाउन नगमल्ने।
 दफा २४ (१) ले थनुामा राख्न नगमल्ने। २४ (२) ले ३ र्वर्घ मनुी सजाय िनेुमा थनुामा पठाउन नगमल्ने
 नाबालक हर्वदेशी भएपगन बालबागलका सम्बन्धी ऐनकै कायघहर्वगध लाि ुिनेु फौजदारी कायघहर्वगध संहिताको 

दफा ६७ आकहर्घत निनेु।
 तोहकएको बािेक अन्य इजलासले िरेको आदेश िैर कानूनी िनेु।
 अहर्वभार्वकको गनयन्त्रण (parental custody) लाई पगन सजाय भकु्तान मानु्न पने।
 नाबालक र उमेर पिेुको व्यजक्तको एउटै अगभयोिबाट कारर्वाई र हकनारा िनु नसक्ने।



क्रमशः

 बालबागलका सम्बन्धी ऐनको दफा ३६ (२) अनसुार ६ महिनाभन्दा बढी िनेुिरी सधुार ििृमा राख्न ेिरी 
सजाय िनघ नगमल्ने।

 सामान्य प्रकृगतको कसूरमा १६ र्वर्घ भन्दा कम उमेरका नाबालकलाई कैदको सजाय कायाघन्र्वयन िनघ 
नगमल्ने।

 बालबागलकाको िकमा बाल इजलास बािेकका सामान्य इजलासबाट फैसला िरी सजाय गनधाघरण िनुघ 
िैर कानूनी िनेु।

 नाबालकलाई जररर्वाना र्वापत कैद िदाघ उमेर पिेुकालाई िनेु कैदको आधी मात्र कायाघन्र्वयन िनघ 
गमल्ने। 077-wh-9939 (hon. IPK+Sushma)vs (धरौट गतनघ नसकेमा सधुारििृ राख्न नगमल्ने।रामेश्वर 
न्यौपाने शौभाग्य शाि हटकारम पोिरेल हर्व जज प्र का काठमाडौं)

 बाल सधुारििृमा रिेकोमा १८ र्वर्घ परुा भएपश्चात पगन कारािारमा स्थानान्तरण िनघ नगमल्ने।



अझै पगन समस्या
 बाल अदालत/इजलास अझैसम्म पगन एउटा Shape ददन पूणघ सफल निनु।ु
 अझैपगन जररर्वाना िने र सो र्वापत कैद तोक्ने सर्वोच्च अदालतको पश्चचिामी दृहष्टकोण।
 व्यजक्त न्यायाधीश हपच्छे फरक बझुाई।
 १२० ददनगभत्र फैसला िनघ नसकेकोमा थनुामकु्त िनुे आदेश सबै मदु्धामा हकन लािु निने (दफा

३७)

 १४ र्वर्घ मगुनको नाबालकलाई सधुारििृ तोहकनु िलत (दफा ३६(२)

 बाल इजलासले अझै पगन नाबालकसंि धरौट माि िनुघ कानून हर्वपररत।(दफा २४)

 अदालतिरु ददशान्तरको अभ्यास हकन िदैनन् (दफा २७)

 प्रत्येक सनुरु्वाईमा बालबागलकाको सिभागिताको सगुनजश्चतता िोइ ? (दफा ३४)

 Findings: Training मा कहिं न कहिं त्रटुी छ।



गनदान
 न्यायाधीशलाई व्यापक स्र्वहर्वरे्वक ददइनु पछघ। प्रिरी सरकारी र्वकीललाई

समेत गनदेशन ददनेिरी।

 के अपराध ियो भन्नेमा नभई नाबलकको बारेमा ध्यान केजन्द्रत िनुु पछघ।

 सजाय िनघमा िोइन उपचार िनघमा ध्यान ददनु पछघ।

 समाजमा ददशान्तरका उपायतफघ िेररनु पछघ।

 अदालती कायघहर्वगधका झन्जहटला प्रकृया सकेसम्म र्टाएर कायघसम्पादन
िररनपुछघ।

 पनुःस्थपकीय न्यायको सोचबाट सम्पादन िररनपुछघ।



बाल न्यायको केन्द्रहर्वन्दू

 Well being

 मानर्वीयता

 सम्मान

 व्यजक्तत्र्व



गनदान

न्यायाधीश नै जचहकत्शक र मनोहर्वदजस्तो िनुपुछघः
 The child remained a powerless object in the hands of a paternalistic

and patronizing judge.

The ideal was that of a juvenile judge who – as a medical doctor or

a psychologist – would make a diagnosis of the problems and needs

of the child, and then take the measures or impose the treatment

adapted to those needs.



Finally

To prevent offending and re-offending;

To (re)socialize and (re)integrate offenders;

To address the needs and interests of victims;



धैयघताका लागि धेरै
धन्यर्वाद !


