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World Children Population: 2.2 

Billion
https://www.humanium.org/

Nepal Children
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58%

42%

Nepal: Adult vis-a-vis Child 

Population: 2068

Adult Population

Children Population

Children-1,10, 84311 (42%)
Adult-1,54,10193 (58%)
Total- 2,64,94,504 

(Population 2078=2,91,92,480
Growth Rate- 1.8%)



https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty
Children in multidimensional poverty 

(education, health, housing, nutrition, 
water, sanitation) 1 billion

children in absolute poverty (USD 1.90 a 
day) 356 million

additional due to Covid 19 100 million

In richest country 1 is poor out of 7 children

EU 1 in 4 is at risk of falling into poverty

children living in poor households die at twice the rate of their better-off peers

living in conflict zone
450 million (1 in 6), highest in 20 years (2019 data, 
save the children)

Why investment in children?

https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty


Risk Population: Crime Point of View

8
,5

1
6
,3

4
8
.0

0
 

7
,0

8
3

,9
8
9

.0
0
 

S C H O O L  AG E  C H I L D R E N  S C H O O L  G O I N G  C H I L D E RN  

OUTSIDE SCHOOL CHILDREN: 
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4,499,741.

00 
3,561,812.

00 

 11-17 Years Children  11-17 School Going

Outside school 11-17 years 

children: 

9,37, 929



4,310,647.00 

3,532,397.00 

 School Age Boys  School Going Boys

Outside School Boys: 7,78,250

Risk Population: Crime Point of View
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Note: Vocational Education !

4,499,741.00 

3,561,812.00 

 11-17 Years Children  11-17 School Going

Outside school 11-17 years children: 9,37, 
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Note:
• Overlapped Population
• Girls Population in 2072/73-2073-74 is not exact.
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I. Pre-trial stage
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 कानूनी मापदण्ड

 सबै बालबाललकालाई लिक्षा

 सबै बालबाललकालाई संरक्षणको अलिकार

 उलित हेरिाह पाउने अलिकार (दफा ७)

 राज्यको दालित्व (दफा १८)

 लििेष हेरिाह र अिश्यकता भएका बालबाललकाको अििारणा

 संरिना र व्यिस्थापनः अपराि रोकथाम प्रिास

 फैसला

 भेलिएन ।
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 अलभभािकको लिम्मा लगाउने आदेि ।

 राकेि कुमार िाह लि. लिल्ला प्रिासन कािाालि, काठमाण्डौ, लन. लम. २०६५।१२।३१ (अप्र.)

 लितासरण मण्डल लि. बालसुिार गृह, भक्तपुर, लन. लम. २०६७।०६।२६

 (सन्दभाः प्रहरी लहरासतमा अरूसँग लमसाएर राख्न लमलै्दन।)

 अभ्यास

 संघसंस्थाको लिम्मा लगाउने (लिल्ला)

 रा.न्या.प्र.ले काठमाण्डौ उपत्याकामा गरेको अध्यिनले १७९ केसमा २२ मा मात्र गैर लहरासतीि उपाि

अिलम्बन गरेको देखिन्छ ।

 लदिान्तरण

 भेलिएन ।

14-Dec-22
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लनगरानी कक्ष सम्बन्धी आदेि आउन बाँकी

१. बालसुिार गृहमा मात्र बालबाललकालाई राख्न सलकने

समुह क (थुनामा राखे्न एनको उदे्दश्य होइन ।)

 आलिष अलिकारी लि. बाँके लिल्ला अदालत, लन.लम. २०५७।१२।०२

 आलिष अलिकारी लि. लसनु्धपाल्िोक लिल्ला अदालत, लन.लम. २०५८।०४।१०

समुह ि

 दफा ४२ (२) बमोलिम कारागारमा छुटै्ट कोठामा राख्न लमल्ने

 आलिष अलिकारी लि. लिल्ला प्रहरी कािाालि, लललतपुर, लन.लम. २०५८।०४।२९

 ऐनेको उदे्दश्य सुिार गृहमा राखे्न हो। मालथको आदेि अनुपिुक्त।

 राकेि कुमार िाह लि. लिल्ला प्रिासन कािाालि, काठमाण्डौ, लन.लम. 2065/12/31 B.S.

 सीतािरण मण्डल लि. बालसुिार गृह, भक्तपुर, लन.लम. 2067/06/26 B.S. 

 रीमा थापा लि. पुनरािदेन अदालत, पोिरा, लन.लम. 2069/05/03 B.S. 

14-Dec-22
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 २. (पिााप्त मात्रामा) बालसुिारगृह िोल्न पने

 आलिष अलिकारी लि. बाँके लिल्ला अदालत, 2057/12/02 B.S. 

 आलिष अलिकारी लि. िनकुिा लिल्ला अदालत, 2058/01/28 B.S. 

 आलिष अलिकारी लि. लसनु्धपाल्िोक लिल्ला अदालत, 2058/04/10 B.S. 

 सुमेिा िाक्य लि. नेपाल सरकार, 2065/06/13 B.S. 

 सन्तोष तामाङ लि. मखिपररषद्, 2065/11/25 B.S. 

 सीतािरण मण्डल लि. बालसुिार गृह भक्तपुर (लिस्तार गनुा र सुरक्षा बढाउनु), 2067/06/26 B.S. 

14-Dec-22

12



II. Undertrial stage
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संरक्षणको मापदण्ड

 १. िरौि लतना नसकेका कारणले बालसुिार गृहमा राख्न नलमल्ने

 रामेश्वर न्यौपाने लि. लिल्ला प्रिासन कािाालि, काठमाण्डौ, लन.लम. २०६५।०७।१८

 िैभाग्य िाह लि. लिल्ला प्रिासन कािाालि, काठमाण्डौ, लन.लम. २०६५।०७।१८

 िीकाराम पेिरेल लि. काठमाण्डौ लिल्ला अदालत, लन.लम. २०७०।०३।११ (लन.न.९०७४)

(बाल अलिकार सलमलतको लिप्पणी नं. १० उले्लि गररएको)

 २. १४ िषा मुलनका बालबाललकालाइ सुिार गृहमा राख्नुको सट्टा व्यखक्तगत िमानीमा छाड्नु

उपिुक्त हुने ।

 पुष्पराि पौडेल लि. झापा लिल्ला अदालत, लन.लम. २०६९/०८/१०

 ३. हतकडीको प्रिोग गना नपाइने

 बालकृष्ण मैनाली लि. नेपाल सरकार, 2058/04/23 B.S. 

14-Dec-22
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संरक्षणको मापदण्ड

 ४. बालबाललका सम्बन्धी ऐन, २०७८ ले तेलकएके कािालिलि पालन नभएको

 ४.१ गोपलनिता कािम गररनुपने

 सपना प्रिान मल्ल लि. नेपाल सरकार, २०६४।०९। १०

 उदि िंकर मण्डल लि. सुिेत लिल्ला अदालत, २०७४।०४।२५ (पीलडत)

 प्रकाि रािल लि. नेपाल सरकार, २०७४।०४।३० (पीलडत)

 ४.२ मुद्दामा छुटै्ट लमलसल िडा गरी बाल इिलासमा नसाररएको

 लब. था. को हकमा अलििक्ता निल लकिोर साह लि. लिल्ला प्रहरी कािाालि कलपलिसु्त, ररि नं. ०७८-

WH-०१४१ ।

 रािससराङ (१)०७८/०७९ को हकमा अलिक्ता निल लकिोर साह लिरुद्ध लितिन लिल्ला अदालत, ररि

नं. ०७८-WH-०१२४

 ि. ब. गु. लि. लिल्ला प्रहरी कािाालि, निलपरासी, लन. लम. २०७९।०३।१६

14-Dec-22

15



संरक्षणको मापदण्ड

 ५. स्वच्छ सुनिाइ

 ५.१. बालबाललकाको मुद्दा लिल्ला प्रिासन कािाालिले हेना नलमल्ने । लिल्ला प्रिासन कािाालिद्वारा

स्वच्छ सुनिाइ हुन नसके्न । (महासखन्ध, िारा ४०) (संलििान)

 कल्याण के. लस. लि. लिल्ला प्रिासन कािाालि, काठमाण्डौ, 2066/06/26 B.S.

 ५.२. िाँडै बाल इिलास िा अदालत गठन गनुापने । बाल इिलासले मुद्दा हेने कािालाइ कानुन बमेलिम

नै मानु्नपने । अन्तराालिि मापदण्ड पुरा गने ।

 बालकृष्ण मैनाली लि. मलहला, बालबाललका तथा समाि कल्याण मिालि, 2057/02/03 B.S. 

 सन्तोष कुमार महतो लि. मखिपररषद् सलििालि, 2062/09/09 B.S. 

14-Dec-22
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 पाइएन ।
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 १. (अदालतले कैद हुने गरी सिाि लनिाारण गरेका बालबाललकालाई) सुिार गृहमा मात्र राख्न पने

।

 आलिष अलिकारी लि. िनकुिा लिल्ला अदालत, 2058/01/28 B.S. 

 तारादेिी िनाल लि. इलाम लिल्ला अदालत, 2058/10/22 B.S. 

 पुष्पराि पौडेल लि. िालदङ् लिल्ला अदालत, 2068/12/07 B.S. 

 २. बाल सुिार गृहमा राखे्न आदेि अखन्तम उपाि र नू्यनतम समिका लनलमत्त (महासखन्ध िारा ३७

(२)): 

 पुष्पराि पौडेल लि. काठमाण्डौ लिल्ला अदालत, 2072/05/23 B.S. 

 उदि िंकर मण्डल लि. सुिेत लिल्ला अदालत, 2074/04/25 B.S. 

14-Dec-22
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 ३. अपरालिक दालित्व कम गना सलकने । बालबाललका सम्बन्धी ऐन र मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८

दुिैके सुलििा पाउने ।

 ि कुमारी लि. नेपाल सरकार, 2065/12/12 B.S.

 कताव्य ज्यानमा दोषी पाइएपलन सिाि घिाइ पाँि िषा कािम गररएको ।

 नेपाल सरकार लि. न. भु., 2067/01/12 B.S.

 कताव्य ज्यानमा दोषी पाइए पलन सिाि घिाइ एक िषा सिाि कािम गररएको ।

 ४. पीलडतलाइ िररिाना लतने दालित्व िथाित रहने ।

 लडलभिन बेञ्चः लतनुापने (म. कु. िौ. लि. झ कुमारी), 2064/02/28 B.S. । लतनुानपने (अबु्दल कलाम

मुसलमान लि. नेपाल सरकार), 2065/11/13 B.S. 

 पूणा इिलास : लतनुापने (नेपाल सरकार लि. पिन कुमार िादि), 2067/5/31 B.S. । नेपाल सरकार

लि. लद. सा., 2072/03/27 B.S. 

14-Dec-22
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 ५. ठेलकएको िररिाना लतना नसकेका कारणले सुिार गृहमा राख्न नपाइने । (नेपाल सरकारले

कानूनी व्यिस्थाको पुनरािलोकन गनुापने ।)

 उदि िंकर मण्डल लि. सुिेत लिल्ला अदालत, 2074/04/25 B.S. 

 ६. स्थगन गररएको सिाि १ िषा पलछ पुनरािृलत्त नहुने ।

 नेपाल सरकार लि. कु. प्र., 2074/04/26 B.S. 

14-Dec-22
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III. Posttrial stage (Correction and 

Social and familial reintegration)
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सिाि पररितान, प्रोिेिन, परोल, सिाि अििी घिाउने

र माफी सम्बन्धी

 १. सिाि स्थगनको प्रिोग

 सिाि स्थगन एक िषा पलछ नदोहोररने ।

 िबिास्ती करणीको दालित्व स्वरूप तेलकएको सिाि स्थगन सदर ।

 लक्ष्मण गौतम लि. नेपाल सरकार, 2074/07/26 B.S. 

 २. सिाि पररितान

 कोलभड १९ को महामारीमा बालबाललकालाई अमाबाबुको लिम्मामा छालडनु उपिुक्त हुने ।

 अिि िंकर झा लि. कैलाली लिल्ला अदालत, 2077/01/14 B.S. 

 पुष्पराि पौडेल लि. सुिेत लिल्ला अदालत, 2077/01/14 B.S. 

 कमल केइराला लि. उदिपुर लिल्ला अदालत, 2077/04/05 B.S. 

 ३. प्रोिेिन, सिाि अििी घिाउने र माफी सम्बन्धी फैसला भेलिएन

14-Dec-22
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 नेपालमा बालअपरािको संख्या एकदम नु्यन छ । रोकथामका पिााप्त कािाक्रम छैनन् । नेपालमा

२०७८ सालमा अएको निाँ कानुनको कािाान्विन भइसकेको छैन ।

 (िड्का ब. लबश्वकमाा, २०७९।०३।१६)

 १. मुल फैसलाहरू बालबाललका सम्बन्धी ऐन २०४८ को कािाान्विनका सन्दभामा

 १.१ बालसुिार गृहको स्थापना ।

 १.२ बालबाललकालाई बिस्कका थुनामा (बिस्कसँग) राख्न नपाइने । बालसुिार गृहमा नै राख्रनु पने ।

थुना र बालसुिार गृहको उदे्दश्य पृथक ।

 १.३ हतकडी लगाउन नपाइने ।

 १.४ बाल इिलासले स्वच्छ सुनिाइको लसद्धान्त पुरा गने । बाल अदालत गठन गना अग्रसरता ललनु पने ।

14-Dec-22
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 २.  केही व्याख्याः

 २.१ गैर लहरासतीि उपािका सम्बन्धमा

 बालबाललकालाई सुिार गृहमा राखे्न काम अखन्तम लिकल्पको रूपमा ललनुपने ।

 िरौिीको सट्टा बालसुिार गृहमा राख्न नपाइने । िमानीमा पररिारलाइ बुझाउनु पने िा सािरणा तारेिमा छाड्ने ।

 िररिानाको सट्टा बालसुिार गृहमा राख्न नपाइने ।

 कोलभड १९ महामारीका समिमा बालबाललकालाई आमाबाबुको लिम्मा लगाउन उपिुक्त हुने ।

 सिाि स्थगन गना सलकने र एक िषाको असल व्यिहार पलछ नदोहोररने ।

14-Dec-22
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 २.२ बालबाललकाका सम्बन्धमा अपरालिक दालित्व िहन गराँउदा

 बालबाललका सम्बन्धी ऐन तथा मुलुकी ऐन दुिैल लदएको सुलििा उपभेग गना सके्न ।

 पीलडतलाइ पररपुरण गने दालित्व िथाित रहने ।

 सिाि स्थगनको उले्लिनीि प्रिोग । अखन्तम उपािको रूपमा ललइएको ।
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 २.३ सैद्धखन्तक व्याख्या

 बालअलिकार महासन्धीले लनलदाि गरेको लसद्धान्त नै लनणाािािार

 बालबाललकालाइ नु्यनतम समि र अखन्तम उपािको रूपमा मात्र सुिार गृहमा राखिने । (तर लदिान्तरण र अन्य

उपािको प्रिोग प्रारम्भ नभएको ।)

 बालबाललकाको सिोत्तम लहत

 स्वच्छ सुनिाइको लसद्धान्त

 बाँच्न पाउने हकको सम्मान
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