
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
नेपाल सरकार 

महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 

राहिय बाल अलिकार पररषद् 

श्रीमिल, पलु्चोक, लललतपरु 
०१÷५५५०१२१/१२४/५५५०१४७/५५३९२११ 

Website:-www.ncrc.gov.np 
E-Portal:-www.childrights.gov.np 

EmailM–contact@ncrc.gov.np 

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालबाललका सम्बन्त्िी 
हिलिन्न घटनािरुको िाहषिक शथथलत हिश्लषेण 

     आ. ि. २०७५/७६ 
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पषृ्ठिलूम 

केन्त्रीय बाल कल्याण सलमलतले आ.ि. २०७२÷७३ देशि हिलिन्न सञ्चार 
माध्यमबाट प्रकािनमा आएका बालसंरक्षण सम्बन्त्िी हिलिन्न घटनालाई हिश्लषेण 
गरी प्रलतिेदन प्रकािन गदै आएको छ । सूचना तथा प्रहिलिमा सििसािारणको 
पिुुँचसुँगै बालअलिकार िनन्त्का घटनािरुलाई सञ्चार माध्यमले प्राथलमकता साथ 
प्रकािन गनुिलाई सलमलतले थिागत र प्रिंसा गरेको छ । िौगोललक हिकटता 
र सामाशिक पररिेिका कारण अझै पलन कलतपय घटनािरु प्रकािनमा आउन 
सकेका छैनन ्। बालबाललकाको हिषय िेरै पक्षिरुसुँग गाुँलसने िएकाले घर 
पररिारदेशि संघ संथथा एिम ्सरकारी लनकाय लगायत लसंगो समाि अझ बढी 
संिेदनिील र सिग िनु आिश्यक छ । केन्त्रीय तथा शिल्ला बाल कल्याण 
सलमलतको िानकारीमा आएका र हिलिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकािनमा आएका 
िासगरी बाल संरक्षणसुँग सम्बशन्त्ित आ.ि. २०७५÷७६ का घटनािरुलाई 
समेटेर यो िानकारी पर तयार पाररएको छ । प्रकािनमा आएका यी 
घटनािरुले नेपालमा बालबाललका हिरुद्धको हिंसा, दरु्वयिििार, िोषण लगायतको 
बालअलिकारको अिथथालाई प्रथततु गरेको छ । तर बालबाललका हिरुद्ध 
िएका घटनािरु यलतमार िनु िन्न े लनष्कषि चाुँिी यो िोइन । यस परमा 
हिश्लषेण गनि समेहटएका हिषयिरु बाल श्रम, बलात्कार, मतृ्यू, बाल हििाि, ित्या, 
बालबाललकाको बेचहििन तथा ओसार पसार, कुषोषण, गििपतन, आत्मित्या, 
अपिरण, बालबाललकामालथ िनेु िारीररक तथा मानलसक सिाय लगायतका 
घटनािरु रिेका छन ्। 

बालबाललका सम्बन्त्िी कुनै पलन घटनािरु सञ्चार माध्यम लगायत अन्त्य 
िानकारीमा आएको अिथथामा केन्त्रीय बाल कल्याण सलमलतले तत्काल 
सम्बोिन गने प्रयत्न गनुिका साथै यथता बालबाललकाको संरक्षणका लालग 
सियोग, सििीकरण गदै आएको छ । यस िानकारी परमा समािेि िएका 
घटनािरु हिलिन्न परपलरकामा प्रकािनमा आएका घटनािरु मारै िएकाले यी 



 

नै सम्पूणि िने िोइनन,् तथाहप यसमा गररएको हिश्लषेणले केिी िदसम्म िएपलन 
नेपालमा बाल संरक्षण सम्बन्त्िी घटनािरुको थिरुप आुँकलन गनि सियोग 
पगु्नेछ र सोिी बमोशिम सम्िशन्त्ित लनकाय तथा संथथालाइि कायिक्रम सञ्चालन 
गनि थप उत्प्ररेरत गनेछ । 

बालबाललका हिरुद्ध घटेका घटनािरु 

हिगतमा िन्त्दा यस आलथिक िषि २०७५÷७६ मा हिलिन्न सञ्चार माध्यमबाट 
प्रकाशित बालबाललका सम्बन्त्िी घटनािरुको संख्यामा िहृद्ध िुुँदै गएको देशिएको 
छ । यस आ.ि.को तीनटै चौमालसकमा प्रकािनमा आएका घटनालाई संकलन 
गरी तयार पाररएको यो िाहषिक परमा बालअलिकार िनन्त्का ६५४ िटा 
घटनािरुलाई यस परमा हिश्लषेण गररएको छ । उक्त ६५४ िटा घटनािरुमा 
१ ििार ८० िना बालबाललका प्रिाहित िएका छन ्। सबैिन्त्दा बढी यस 
आ.ि.को अशन्त्तम चौमालसकमा २८८ िटा घटनािरुबाट ४८५ िना 
बालबाललका पीलित तथा प्रिािलत िएका छन ्।  

 

 

 

 

 

 

 

पहिलो चौमालसकमा २०४ िटा घटनािरुमा ३१५ िना बालबाललका, दोस्रो 
चौमालसकमा १६२ िटा घटनामा २८० बालबाललका पीलित िएका छन ्। 
प्रिाहित १ ििार ८० िना पीलित बालबाललका मध्ये ४४१ िना (४१ 
प्रलतित) बालक, ६१८ िना (५७ प्रलतित) बाललका र २१ िना (४ प्रलतित) 
शिि ुरिेका छन ्।   
 

चौमालसक घटना संख्या प्रिाहित बालबाललका 

पहिलो 204 315 

दोस्रो 162 280 

तेस्रो 288 485 

िम्मा 654 1080 



 

िाहषिक घटना हििरण 

यस अिलिमा ६५४ घटनािरुबाट प्रिाहित १ ििार ८० िना बालबाललकालाई 
हिलिन्न एघार िटा घटना समूिमा िगीकरण गररएको छ । िस अन्त्तगित बाल 
श्रम, बलात्कार, मतृ्यू, बाल हििाि, ित्या, बेचहििन तथा ओसार पसार, कुपोषण, 

गििपतन, आत्मित्या, अपिरण र िारीररक सिाय रिेका छन ्। 

 

यस आ.ि. २०७४÷७५ मा तलुनात्मक रुपमा सबैिन्त्दा िेरै बाल यौन 
दरु्वयिििार तथा बलात्कार घटना घटेका छन ् । िसमा  २५२ िना (२३ 
प्रलतित) बालबाललका पीलित िएका छन ्िने मतृ्यू २४१ (२२ प्रलतित), बाल 
हििाि १९६ (१८ प्रलतित), बाल श्रम ११२ (१० प्रलतित), बेचहििन तथा 
ओसार पसार ९६ (९ प्रलतित), ित्या ६५ (६ प्रलतित) कुपोषण ३८ (४ 
प्रलतित), िारीररक सिाय  ३७ (४ प्रलतित),  आत्मित्या २७ (३ प्रलतित), 
अपिरण १२ (२ प्रलतित) र गििपतन ४ िना (१ प्रलतित) रिेका छन ्। 
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घटनािरू प्रथम चौमालसक दोस्रो चोमालसक तेस्रो चौमालसक कूल 
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बलात्कार 1 97 0 98 9 63 0 72 8 74 0 82 252 
मतृ्य ु 41 41 1 83 22 22 1 45 71 37 5 113 241 



 

 

िाहषिक घटना हििरणिरुको चौमालसक हििािन  
(क) बाल यौन दरु्वयिििार र बलात्कार 
यस आलथिक िषिमा हिलिन्न सञ्चार माध्यममा २५२ िना बालबाललका बाल यौन 
दरु्वयिििार र बलात्कारमा परेका घटनािरु प्रकािनमा आएका छन ्। आलथिक 
िषिको तीनिटा चौमालसकलाई तलुना गदाि सबैिन्त्दा बढी पहिलो चौमालसकमा 
९८ िना  (३९ प्रलतित) बालबाललका बाल यौन दरु्वयिििार तथा बलात्कारका 
घटनामा परेका छन ्िने तेस्रो चौमालसकमा ८२ िना (३२ प्रलतित) र दोस्रो 
चौमालसकमा ७२ िना (२९ प्रलतित) बालबाललका बाल यौन दरु्वयिििार तथा 
बलात्कारका घटनाबाट पीलित िएका देशिन्त्छन ् । घटनालाई तलुना गदाि 
बालक मालथ िएका बाल यौन दरु्वयिििारका घटना िन्त्दा बाललका मालथ िएका 
बलात्कारका घटनाको संख्या बढी रिेको पाइएको छ । िसमा २३४ िना 
(९३ प्रलतित) बाललका मालथ बलात्कार िएको देशिन्त्छ िने १८ िना (७ 
प्रलतित) बालकलाई यौन दरु्वयिििार िएको छ । बाललका बलात्कार िएका 
घटनािरु पहिलो चौमालसकमा ९७ िना, दोस्रोमा ६३ र तेस्रोमा ७४ िना गरी 

बालहििाि 10 46 0 56 23 49 0 72 26 42 0 68 196 

बालश्रम 14 6 0 20 45 13 0 58 32 2 0 34 112 

ओसार 
पसार 

6 11 0 17 1 1 0 2 52 25 0 77 96 

ित्या 11 9 4 24 5 7 6 18 9 10 4 23 65 

कुपोषण 0 0 0 0 0 0 0 0 16 22 0 38 38 

िारीररकस
िाय 

4 0 0 4 6 1 0 7 13 13 0 26 37 

आत्मित्या 2 5 0 7 1 2 0 3 3 14 0 17 27 

अपिरण 5 1 0 6 2 1 0 3 3 0 0 3 12 

गििपतन 0 0 0  0 0 0 0 0 4 0 4 4 

िम्मा 94 216 5 315 114 159 7 280 233 243 9 485 1080 



 

िम्मा २३४ िना रिेका छन ् । बलात्कारका घटनािरुमध्ये सामूहिक 
बलात्कारबाट २६ िना (११ प्रलतित) बाललका पीलित िएका छन ्। िसमा 
पहिलो चौमालसकमा १२ िना, दोस्रोमा ७ र तेस्रो चौमालसकमा ७ िना रिेका 
छन ्। उमेर समूिको आिारमा सबैिन्त्दा सानो ९ महिनाकी बाललका सलाििीमा 
लछमेकी १४ िषे बालकबाट बलात्कृत िएको पाइएको छ िने सबैिन्त्दा बढी 
संख्यामा ११ देशि १८ िषि उमेरका  १६१ िना (६९ प्रलतित), ६ देशि १० 
िषि उमेरका ४८ िना (२० प्रलतित)  तथा ५ िषििन्त्दा मलुनका २५ िना 
(११ प्रलतित) बाललका बलात्कृत िएका छन ् । यथता घटनािरु ४२ 
शिल्लामा घटेको देशिएको छ । उशल्लशित घटनािरुलाई हिश्लषेण गदाि 
सबैिन्त्दा बढी शचनिानको र्वयशक्तबाट  ७४ िना बाललका बलात्कार िएका 
छन ्िने लछमेकीबाट ७२ िना, आफ्नै बबुा तथा िािनाताबाट ३८ िना(आफ्नै 
बबुाबाट १९ िना), शिक्षक तथा प्रिानाध्यापक, सेना÷प्रिरी तथा कमिचारीबाट 
२७िना  र घरेल ुबाल श्रममा रिेका ६ िना र अन्त्यबाट १७ िना बाललका 
घर माललकबाट बलात्कृत िएका छन ्।   

बलात्कारमा संलग्न र्वयशक्त पहिलो 
चौमालसक 

दोस्रो चौमालसक तेस्रो चौमालसक िम्मा 

आफ्नै बबुा तथा िािनाता 17 8 13 38 

प्रिरी, सेना, कमिचारी शिक्षक 
तथा प्रिानाध्यापकबाट 

10 10 7 27 

लछमेकी 19 25 28 72 

घरेल ुबालश्रम 4 0 2 6 

शचनिान 36 17 21 74 

अन्त्य 11 3 3 17 

िम्मा 97 63 74 234 

२३४ िना बाललका बलात्कृत िएका घटनािरुमा पीिकका रुपमा १७२ िना 
र्वयशक्तिरु रिेको देशिएको छ । उक्त मध्ये १८ िषि मलुनका ३१ बालकनै 
बलात्कारमा संलग्न िएका छन ्िने ६० िषि मालथका२३ िना रिेको देशिन्त्छ 
। गत आ.ि. २०७४÷७५ मा २४३ िना बाल यौन दरु्वयिििार र 
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बलात्कारमा परेका घटनािरु प्रकािनमा आएका लथए िने यस आ.ि. मा  सो 
संख्या २३४ रिेको छ।  

(ि) मतृ्य ु 
यस आ.ि.मा हिलिन्न कारणले गदाि २४१ िना बालबाललकाको मतृ्यू िएको 
घटना प्रकािनमा आएका छन ्। चौमालसक अिलिको आिारमा िेदाि सबैिन्त्दा 
बढी तेस्रो चौमालसकमा ११३ िना बालबाललकाको मतृ्य ुिएको देशिन्त्छ िने 
पहिलो चौमालसकमा ८३ र दोस्रो चौमालसकमा ४५ िना बालबाललकाको मतृ्य ु
िएको िानकारीमा आएको छ । 

  klxnf] bf];|f] t];|f] 

afns 41 22 71 

aflnsf 41 22 37 

lzz' 1 1 5 

  83 45 113 

उक्त मतृ्यूका घटनालाई हिश्लषेण गदाि हिषाल ुिानेकुरा (च्याउ, लनगरुो) िाएर, 
आगलालग, चट्याङ, अथपतालको लापरिािी आदद हिहिि कारणले गदाि सबैिन्त्दा 
बढी ५२ िना (२२ प्रलतित) बालबाललकाले ज्यान गमुाएका छन ्िने सिक 

दघुिटनामा परेर ४८ िना (२० प्रलतित), 
नदी, पोिरीमा िबेुर िा बगेर ४६ िना 
(१९ प्रलतित), बाढी पहिरोमा परी ३६ 
िना (१५ प्रलतित), िाल्िोमा परेर २४ 
िना (१० प्रलतित), करेन्त्ट लागेर २० 
िना (८ प्रलतित) र सपिका]टोकाइबाट 
१५ िना (६ प्रलतित) बालबाललकाको 
मतृ्य ुिएकोछ । 

 



 

118, 60%

76, 39%

2, 1%

afns / aflnsf aflnsf / ao:s aflnsf / cgd]n

यस अिलिमा मतृ्य ु िएका बालबाललकाको संख्यालाई लैहिक रुपमा िेदाि 
बाललका १०० िना (४१ प्रलतित) र बालक १३४ िना (५६ प्रलतित) र 
शिि ु७ िना (३ प्रलतित) रिेका छन ्। त्यसैगरी उमेरगत समूिका आिारमा 
हिश्लषेण गदाि शििदेुशि ५ िषि उमेरका ४६ िना (१९ प्रलतित), ६ देशि १० 
िषि उमेरका ८२ िना (३४ प्रलतित) र ११ देशि १८ िषिका ११३ िना 
(४७ प्रलतित) रिेका छन ् ।आ.ि. २०७४÷७५ मा हिलिन्न कारणले गदाि 
२३१ िना बालबाललकाको मतृ्य ुिएको समाचार प्रकािनमा आएको लथयो िने 
यस आ.ि. मा २४१ िना बालबाललकाको मतृ्य ु िएका घटना प्रकािनमा 
आएका छन ्।  
 

(ग) बाल हििाि 

सूचना र प्रहिलिको हिकाससुँगै 
पलछल्लो समय उमेर नपगु्दै थियम ्
बालबाललकाले हििाि गने प्रिशृि 
हिलिन्न घटनाक्रमले देिाएको छ । 

नेपाल सरकारले बाल हििाि अन्त्त्यका 
लालग राहिय रणनीलत २०७२ लागू 
गरी सो सम्बन्त्िी हिहिि कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । बाल हििाि 
हिरुद्धका हिलिन्न प्रयासिरु िुुँदािुुँदै पलन बाल हििािका घटनािरुमा कलम 
िएको देशिुँदैन ।यस अिलिमा हिलिन्न ३४ शिल्लािरुमा १३७ िटा बाल 
हििािका घटनामा १९६ िना बालबाललकाले हििाि गरेको देशिन्त्छ । बाल 
हििािका घटनालाई िेदाि पहिलो चौमालसकमा ४६ बाल हििािका घटनामा ५६ 



 

बालबाललका, दोस्रो चौमालसकमा ४९ घटनामा ३२ र तेस्रो चौमालसकमा ४२ 
िटा घटनामा ६८ िना बालबाललकाले बाल हििाि िएको देशिन्त्छ ।  
बाल हििािका घटनािरुको िगीकरण गदाि बालक र बाललका दबैु ११८ िना 
(५९ हििाि) ले उमेर नपगु्दै हििाि गरेको छन ् िने १८ िषि िन्त्दा कम 
उमेरका २ बाललकाको हििाि ६० िषि िन्त्दा मालथका िदृ्धसुँग िएको देशिन्त्छ 
। साथै ७३ िना बाललकाको ियथक परुुषसुँग हििाि िएको पाइएको छ । 
बाल हििाि िएका १९६ िनामध्ये अलििािकद्वारा ७५ िना (३८ प्रलतित) र 
आफू ििुी िा िागी हििाि÷सामाशिक सञ्जाल र फेसबकु माफि त उमेर नपगु्दै 
१२१ िना (६२ प्रलतित) को बाल हििाि िएका घटनािरु प्रकािनमा 
आएका छन ्। यसैगरी बाल हििािलाई लैहिक रुपमा हिश्लषेण गदाि बालक 
५९ िना (३० प्रलतित) र बाललका १३७ िना (७० प्रलतित) रिेका छन ्। 
साथै नेपाल प्रिरी र बालक्लबको सहक्रयतामा २४ िना बालबाललकाको हििाि 
रोहकएको देशिन्त्छ । शिल्लागत रुपमा िेदाि कालीकोट शिल्लामा सबैिन्त्दा बढी 
२६ िना बालबाललकाको बाल हििाि िएको घटना प्रकािनमा आएको छ । 
शिल्लागत हििरणलाई तलको ताललकामा प्रथततु गररएको छः– 

क्र.सं. शिल्ला बाल हििाि िएका 
बालबाललकाको संख्या 

क्र.सं. शिल्ला बाल हििाि िएका 
बालबाललकाको 
संख्या 

1 काललकोट 26 18 िमु्ला 3 

2 मकिानपरु 19 19 रुपन्त्देिी 3 

3 सिेुत 18 20 मोरङ 3 

4 म्याग्दी 16 21 रुकुम पूिि 3 

5 दाङ 12 22 झापा 2 

6 बािरुा 10 23 बैतिी 2 

7 मगु ु 10 24 िोटाङ 2 



 

8 रौतिट 8 25 दोलिा 2 

9 सल्यान 8 26 ओिलढुिा 2 

10 लसन्त्िलुी 6 27 िाददङ 2 

11 बाुँके 5 28 पाुँचचर 2 

12 रुकुम पशिम 5 29 सनुसरी 1 

13 िोटी 5 30 निुाकोट 1 

14 दैलेि 4 31 उदयपरु 1 

15 बािरुा 4 32 सलाििी 1 

16 कैलाली 4 33 िािरकोट 1 

17  रोल्पा 4 34 अछाम 1 

िम्मा 196 

आ.ि. २०७४÷७५ मा १३६ बाल हििाि िएकोमा यस अिलिमा १३७ बाल 
हििाि िएका घटना प्रकािनमा आएका छन ् । यसबाट बाल हििािको 
रोकथाममा सिुार िनु नसकेको देशिन्त्छ ।  
 

 

(घ) बाल श्रम  

बाल श्रम (लनषेि र लनयलमत गने) ऐन, २०५६ ले बालबाललकालाई िोशिमपूणि 
काममा लगाउन लनषेि गरेको छ । १४ िषि उमेर नपगेुका बालबाललकालाई 
िने कुनै पलन श्रममा लगाउन निनेु र्वयिथथा गरेको छ ।बाल श्रम समािको 
एक दःुिद् यथाथिता िएतापलन आ.ि. २०७५÷७६ मा बाल श्रम सम्बन्त्िी 
११२ िटा घटनािरु प्रकािनमा आएका छन ्। यस अिलिमा सबैिन्त्दा बढी 
दोस्रो चौमालसकमा ५८, तेस्रोमा ३४ िना र पहिलो चौमालसकमा २० िना 
बालबाललकालाई बाल श्रममा प्रयोग गररएको देशिएको छ ।  



 

45, (40%)

29, (26%)
3, (3%)

12, (11%)

6, (5%)

5, (4%) 12, (11%)

3/]n' tyf xf]6n >lds O§f pBf]udf sfo{/t

oftfoft ef/tdf sfd ug{

nfu" cf}ifw ko{6s 3'dfpg tyf afhf ahfpg

k9fO{ vr{ h'6fpg

बालबाललकालाई श्रममा प्रयोग 
गरेको प्रकृलतलाई िेदाि घरेल ु
तथा िोटल श्रलमकको रुपमा 
सबैिन्त्दा बढी ४५ िना (४० 
प्रलतित) रिेको छ िने इिट्टा 
उद्योगमा श्रलमकको रुपमा २९ 
िना (२६ प्रलतित),  िारतमा 
काम गनेको संख्या १२ िना 
(११ प्रलतित), पढाइ िचि 
िटुाउन हिलिन्न काम गने १२ िना (११ प्रलतित), िसमा रािमागिमा 
लालीगरुाुँसको फूल र काफल बेच्ने, िुुँगा चलाउने, िारी बोक्ने लगायत रिेका 
छन ् िनेलागू औषि ओसार पसारमा ६ िना (५ प्रलतित), पयिटक घोिामा 
घमुाउने, िुंगामा चालकको रुपमा तथा हििाि लगायत ििु कायिमा  बािा 
बिाउने ५ िना (४ प्रलतित) र यातायातमा ३ िना बालबाललका संलग्न 
रिेको पाइएको छ । बाल श्रममा प्रयोग गररएका बालबाललकालाई लैहिक 
रुपमा हिश्लषेण गदाि बालक ९१ िना (८१ प्रलतित) र बाललका २१ िना 
(१९ प्रलतित) रिेका छन ् । उमेर समूिका आिारमा १० िषि िा सो 
िन्त्दामलुनको ९ िना (८ प्रलतित), ११ देशि १४ िषिको ४३ िना (३८ 
प्रलतित) र १५ देशि १८ िषिको ६० िना (५४ प्रलतित) रिेका छन ्। 
आ.ि. २०७४÷७५ मा ३८४ िटा बाल श्रम सम्बन्त्िी घटना िएकोमा यस 
आ.ि.मा ११२ िटा बाल श्रमका घटना प्रकािनमा आएका छन ्।  
 

 



 

17, 
18%

9, 9%

70, 
73%

ef/t tkm{ afn>d tyf cGo k|of]hgsf

nflu

nfu' cf}ifw

(ङ) बालबाललकाको बेचहििन तथा ओसार पसार 
बालबाललकालाई हिलिन्न प्रलोिनमा पारी बेचलबिन तथा ओसार पसार गने 
घटना समािमा रिी रिेका छन ् । यस अिलिमा हिलिन्न सञ्चार माध्यममा 

प्रकाशित घटनािरुलाई हिश्लषेण गदाि ९६ िना 
बालबाललका बेचलबिन तथा ओसार पसारमा 
परेका छन ्। यस अिलिमा सबैिन्त्दा बढी तेस्रो 
चौमालसकमा ७७ िना बालबाललका बेचलबिन 
तथा ओसार पसारमा परेका छन ् िने पहिलो 
चौमालसकमा १७ िना रिेका छन ् । िसमा 

५९ िना बालक र ३७ िना बाललका छन ्। यथता घटनािरुबाट प्रिाहित 
बालबाललका मध्ये ७३ प्रलतित अथाित ७० िना बालबाललका अिैिरुपमा एक 
शिल्लाबाट अको शिल्लामा लैिाुँदै गदाि प्रिरीले पक्राउ गरेको घटना प्रकािनमा 
आएको छ । १७ िना बालबाललकालाई िारतमा कामदार तथा अन्त्य 
प्रयोिनका लालग लगेको देशिन्त्छ र ९ िनालाई िारत तफि  लागू औषि ओसार 
पसार गनि गएको देशिन्त्छ ।  
देिका हिलिन्न १२ ओटा शिल्लाबाट बालबाललकालाई बेचहििन तथा ओसार 
पसारमा परेको समाचार प्रकािनमा आएको छ । शिल्लागत रुपमा 
बालबाललकाको संख्यालाई ताललकामा प्रथततु गररएको छः– 
 

क्र.सं. 

 

शिल्ला 

 

बेचहििन तथा ओसार पसार िएका बालबाललकाको संख्या 

बालक बाललका िम्मा 
1 बाुँके 6 1 7 
2 सलाििी 4 0 4 
3 कञ्चनपरु 3 0 3 
4 सप्तरी 3 0 3 
5 लसरािा 2 0 2 



 

20, 31%

5, 8%27, 
41%

13, 20%

cj}w ;DaGw ckx/0f kl5

kfl/jfl/s snx ;f}t]gL cfdf jf a'af

6 सनुसरी 2 0 2 

7 निलपरासी 0 1 1 
8 दोलिा 1 0 1 
9 शचतिन 24 35 59 
10 सिेुत 4 0 4 
11 दाङ 8 0 8 
12 बैतिी 2 0 2 

 िम्मा 59 37 96 

मालथ उशल्लशित घटनालाइि िेदाि िारतीय लसमासुँग िोलिएका शिल्लामा 
बेचलबिन तथा ओसार पसार िएको पाइएको छ । 

 

(च) ित्या 
पलछल्लो समयमा बालबाललकालाई हिलिन्न 
बिाना बनाई समािमा ित्या गने प्रचलन 
बढदै गएको पाइएको छ । बालबाललकालाई 
हिलिन्न कारणले ित्या गरेका घटना 
सािििलनक िएका छन ् । यस अिलिमा 

बालबाललका ित्याका ६५ िटा घटना सािििलनक िएका छन ्। सबैिन्त्दा बढी 
पहिलो चौमालसकमा २४ िटा घटना िएका छन ्िने तेस्रो चौमालसकमा २३ 
िना र दोस्रो चौमालसकमा १८ िना बालबाललकाको ित्या िएको छ । ित्या 
िएका बालबाललका मध्ये घरायसी कलिका कारण २७ िना (४१ प्रलतित), 
अिैि सम्बन्त्िका कारण िशन्त्मएका २० िना (३१ प्रलतित) को ित्या िएको 
छ । साथै सौतेनी आमा िा बाबलेु गरेको ित्या १३ िना (२० प्रलतित),   र 
अपिरण पलछ ५ िना (८ प्रलतित) बालबाललकाको ित्या गरेको देशिन्त्छ 
।ित्या िएका बालबाललकालाई लैहिक रुपमा िेदाि बालक २५ िना, बाललका 
२६ िना र शिि ु १४ िना गरी ६५ िनाको ित्या िएको देशिन्त्छ । 



 

उमेरगत समूिलाई िेदाि शिि ुदेशि ५ िषि २३ िना, ६ देशि १० िषि ३१ र 
११ देशि १८ िषि ११ िना बालबाललकाको ित्या िएको देशिन्त्छ । 
बीमाबाट आउने पैसाको लोिले गदाि बाबलेु आफ्नै सन्त्तानको ित्या गरेको 
घटना समेत प्रकािमा आएको देशिन्त्छ । रौतिटमा आफ्नै बबुाले ४ बषे 
छोरीको ित्या गरेको छ । 

 

(छ) कुपोषण 

हिलिन्न शिल्लामा कुपोहषत बालबाललकाको संख्या र बालबाललकाको थिाथ्य 
परीक्षण गदाि उनीिरु कुनै न कुनै हकलसमको कुपोषणको शिकार िएको 
पाइएको छ । यस अिलिमा कुपोषण सम्बन्त्िी ३८ िटा घटनािरु प्रकािनमा 
आएका छन ् । कुपोषणका घटनालाई िेदाि पहिलो र दोस्रो चौमालसकमा 
घटनािरु प्रकािमा आएका छैनन ् िने तेस्रो चौमालसकमा ३८ घटनािरु 
पाइएका छन ्। कुपोषणबाट प्रिाहित बालबाललका अन्त्तगित १६ िना बालक 
र २२ िना बाललका रिेका छन ् । कुपोषणबाट प्रिाहित िनेुिरुमा ११ 
िनामा गम्िीर कुपोषण र २७ िनामा उमेर अनसुार कम तौलको कुपोषण 
िएको देशिन्त्छ ।  
 

(ि) िारीररक सिाय 

हिद्यालय तथा माध्यलमक हिद्यालयिरुमा बालबाललकालाई हिलिन्न िाले 
िारीररक तथा मानलसक सिाय ददने गरेको पाइएको छ । यस अिलिमा 
हिलिन्न सञ्चार माध्यममा ३७ िटा िारीररक सिायका घटनािरु सािििलनक 
िएका छन ्। चौमालसकका आिारमा पहिलो चौमालसकमा ४ बालबाललकाले 
सिाय पाएको घटना, दोस्रो चौमालसकमा ७ र तेस्रो चौमालसकमा २६ िटा 



 

घटना िएको देशिन्त्छ । तलको ताललकामा हिद्यालयमा को, कसबाट िारीररक 
सिाय ददइयो िन्न ेहििरण प्रथततु गररएको छः– 

कोबाट 
 

संख्या 
 

लैहिक रुपमा हपटाइको अिथथा हिद्यालयका आिारमा 
संख्या संख्या प्रकार हिद्यालय 

संख्या 
पीलित 

प्रिानाध्यापकबाट 4 बालक 23 सामान्त्य 17 सामदुाहयक 5 23 
शिक्षक परुुष 

7 
बाललका 

14 

गम्िीर 
चोट 20 

संथथागत 

11 14 
शिक्षक महिला 4     

  
        

  
 
 

उशल्लशित सिायका घटनािरुबाट बालक बढी मारामा पीलित िएको पाइन्त्छ 
। िस अन्त्तगित बालक २३िना र १४ िना बाललकाले सिाय पाएको 
देशिन्त्छ । िारीररक सिाय ददनेिरुमा हिद्यालय प्रिानाध्यापक (परुुष) ४ िना, 
परुुष शिक्षक ७ िना र महिला शिक्षक ४ िना छन ् । िारीररक सिाय 
ददनपुने कारणिरुमा हिद्यालय हढलो आएको, साथीसुँग झगिा गरेको, गिृकायि 
नगरेको, पढाउुँदा कानेििुी गरेको आदद घटनाको लनिुुँमा िएको देशिन्त्छ । 
हपटाइ िाने बालबाललका मध्ये २० िना बालबाललकाले गम्िीर िाले चोट 
पाएका छन ्। साथै िारीररक सिाय पाउने १४ िना बालबाललका संथथागत 
हिद्यालयका छन ् िने २३ िना सामदुाहयक हिद्यालयका रिेका छन ् । 
िारीररक सिाय ददने क्रममा कञ्चनपरु शिल्लामा एक िना ९ कक्षा पढ्ने 
बालकको मतृ्य ुिएको छ िने पसाि शिल्लामा बालक िेिोस िइ अथपतालको 
आइलसय ुकक्षमा समेत िनाि िएको घटना प्रकािमा आएको छ । 

 

(झ) आत्मित्या 
यस अिलिमा २७ िना बालबाललकाले आत्मित्या गरेका छन ्। आत्मित्या 
गनेिरुमा २१ िना बाललका र ६ िना बालक रिेका छन ्। उमेरगत रुपमा 
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१० देशि १८ िषि उमेरका बालबाललका रिेका 
छन ् । सबैिन्त्दा बढी तेस्रो चौमालसकमा १७ 
िना बालबाललकाले आत्मित्या गरेका छन ् िने 
पहिलो चौमालसकमा ७ िना र दोस्रो चौमालसकमा 
३ िना बालबाललकाले आत्मित्या गरेका छन ्

।उक्त बालबाललका मध्ये १६ िनाले घरायसी झगिाको कारण आत्मित्या 
गरेको पाइएको छ िने ५ िना बाललकाले हिषादी सेिन गरेर र प्रमे 
सम्बन्त्िका कारण ६ िनाले आत्मित्या गरेका छन ्। परीक्षामा राम्रो नलतिा 
ल्याउन नसकेका कारण, घरपररिार र हिद्यालयमा माया नपाएका िथता 
कारणले समेत ससुाइि नोट लेिेर बालबाललकाले आत्मित्या गने गरेका 
घटनािरु प्रकािनमा आएका छन ्। 

 

(ञ) अपिरण 

यस अिलिमा १२ िना बालबाललकाको अपिरण गररएको घटनािरु प्रकािनमा 
आएका छन ् । अपिरण गररएका १२ बालबाललका मध्ये ५ िना 
बालबाललकाको अपिरणपलछ ित्या गररएको छ, अन्त्य ५ िनाको अपिरण 
पिात सकुिल उद्दार, संरक्षण गररएको छ िने २ िनाको अिथथा िानकारीमा 
आएको छैन । अपिरण गनुिका कारणिरुमा ६ िना हफरौती, ४ िना 
पाररिाररक ररलसबीको बदला र २ िना बाललकाले कानमा लगाएको सनुको 
मनु्त्रा ललनको लालग अपिरण गररएको पाइएको छ । अपिरण परेका मध्ये २ 
िना बाललका र १० िना बालक रिेका छन ् । उमेर समूिका आिारमा 
हिश्लषेण गदाि सबैिन्त्दा सानो २ िषिको समेत गरी ३ िना १० िषिमलुनका लथए 



 

िने ११ िषिदेशि १४ िषिका ५ िना र सोिन्त्दा मालथ ४ िना बालबाललका 
रिेका छन ्।  
 

(ट) गििपतन 

कानूनले ललि पहिचानको आिारमा गििपतन गराउने उदे्दश्यले भ्रणूको ललि 
पहिचान गराएमा गने, गराउने दबैुलाई ६ महिनादेशि २ िषिसम्म कैदको 
र्वयिथथा गरेको छ । यसैगरी ललिको आिारमा गििपतन गने, गराउने दिैुलाई 
एक िषि कैद तोकेको छ । अिैि सम्बन्त्ि, गलत सामाशिक मूल्य मान्त्यता, 
छोराको चािना अलन प्रहिलिको गलत प्रयोगका कारण गििपतन गनेको क्रम 
बढेको देशिन्त्छ । यस अिलिमा शिल्लागत रुपमा गििपतनका िेरै घटनािरु 
आएका िए तापलन ती सबै घटनािरुमा गििपतन गराउनेको उमेर, कारण 
थपष्टरुपमा निलेुको िुुँदा यस परमा समािेि गनि नसहकएता पलन प्रलतलनलि 
मूलक घटनाका रुपमा यस अिलिमा गििपतनका ४ िटा घटनािरुलाई 
समेहटएको छ। िसमा १५ िषिदेशि देशि १८ िषिसम्मको ४ िना बाललकाले 
गििपतन गराएका छन ्। गििपतन गराउनेमा कलेि पढ्ने अहििाहित बाललका 
रिेका छन ्। 

 

बालबाललका हिरुद्ध शिल्ला तथा प्रदेिमा घटेका घटनासम्बन्त्िी हििरण 

यस परमा उशल्लशित बालबाललका हिरुद्धका हिलिन्न ११ िटा घटनािरु सबै 
प्रदेिका ७३ शिल्लािरुमा घटेको पाइएको छ ।  
बालबाललका हिरुद्ध घटेका घटनाबाट पीलित बालबाललकाको संख्यालाई 
लनम्नानसुार उल्लेि गररएको छः– 

क्र.सं. शिल्ला घटना संख्या बालक बाललका शिि ु पीलित संख्या 
  प्रदेि नं. १ 



 

1 ओिलढुिा 8 1 7 0 8 
2 िोटाङ 5 3 4 0 7 
3 तेह्रथमु 1 0 1 0 1 
4 पाुँचथर 10 4 7 0 11 
5 इलाम 7 0 9 0 9 
6 झापा 27 14 12 1 27 
7 मोरङ 26 14 20 0 34 
8 सनुसरी 16 3 12 2 17 
9 उदयपरु 20 7 14 0 21 

10 ताप्लेिङु्ख 5 1 4 0 5 
11 संििुासिा 2 1 1 0 2 
12 िनकुटा 1 0 3 0 3 
13 िोिपरु 3 3 1 0 4 

  िम्मा 131 51 95 3 149 
  प्रदेि नं. २ 

1 सप्तरी 23 3 23 1 27 
2 लसरिा 9 5 7 1 13 
3 िनषुा 15 20 10 0 30 
4 मिोिरी 10 15 7 1 23 
5 सलाििी 13 14 8 0 22 
6 रौतिट 13 7 14 2 23 
7 बारा 11 18 5 0 23 
8 पसाि 22 13 17 1 31 

  िम्मा 116 95 91 6 192 
  प्रदेि नं. ३ 

1 दोलिा 5 3 4 0 7 
2 निुाकोट 5 1 4 0 5 
3 लसन्त्िपुाल्चोक 2 2 0 0 2 
4 िाददङ 6 2 5 0 7 
5 काठमािौँ 26 21 11 2 34 
6 िक्तपरु 14 8 12 0 20 
7 लललतपरु 14 4 13 0 17 
8 काभ्रपेलाञ्चोक 7 6 8 0 14 
9 लसन्त्िलुी 4 6 13 0 19 

10 मकिानपरु 19 8 20 0 28 
11 शचतिन 13 24 35 0 59 
12  रामेछाप 2 0 1 1 2 

  िम्मा 117 85 126 3 214 
  गण्िकी प्रदेि 

1 गोरिा 5 4 2 0 6 
2 म्याग्दी 3 1 2 0 3 
3 काथकी 7 4 3 1 8 
4 लमिङु 5 3 1 1 5 
5 तनिुुँ 7 6 3 0 9 



 

6 निलपरासी ((बदिघाट सथुता 
पिुि) 

2 1 1 0 2 
7 थयाङिा 8 0 8 1 9 
8 पिित 10 4 10 0 14 
9 बागलङु 3 2 1 0 3 

10 मथुताङ 3 8 10 0 18 
  िम्मा 53 33 41 3 77 
  प्रदेि नं. ५ 

1 रुकुम (पूिि िाग) 5 1 6 0 7 
2 रोल्पा 12 7 18 0 25 
3 कहपलिथत ु 3 1 2 1 4 
4 प्यूठान 1 1 0 0 1 
5 गलु्मी 7 10 12 0 22 
6 अघाििाुँची 8 2 6 0 8 
7 पाल्पा 10 2 12 1 15 
8 निलपरासी (बदिघाट सूथता 

पशिम 

8 1 8 0 9 
9 रुपन्त्देिी 11 4 12 0 16 

10 दाङ 15 14 19 0 33 
11 बाुँके 13 15 25 0 40 
12 बददिया 3 5 1 0 6 

  िम्मा 96 63 121 2 186 
  कणािली प्रदेि 

1 िमु्ला 4 4 3 0 7 
2 दैलेि 6 6 2 0 8 
3 िािरकोट 7 9 4 0 13 
4 रुकुम (पशिम िाग) 8 2 12 0 14 
5 सल्यान 10 7 9 2 18 
6 सिेुत 18 8 21 0 29 
7 काललकोट 4 2 28 0 30 
8 मगु ु 7 3 8 0 11 
9 िमु्ला 1 1 2 0 3 

  िम्मा 65 42 89 2 133 
  सदूुरपशिम प्रदेि 

1 बािरुा 9 15 14 0 29 
2 बझाङ 4 2 2 0 4 
3 बैतिी 5 4 3 0 7 
4 िुँिेलिरुा 4 2 2 0 4 
5 िोटी 13 26 10 0 36 
6 अछाम 10 6 6 1 13 
7 कैलाली 13 11 7 0 18 
8 कञ्चनपरु 6 1 7 0 8 
9 दाच ुिला 4 2 4 1 7 

  िम्मा 68 69 55 2 126 
  कूल िम्मा 649 438 618 21 1077 
  िारतमा 3 3 0 0 3 



 

 
यस अिलिमा ६५४ घटनािरु मध्ये सबैिन्त्दा बढी प्रदेि नं. १ मा १३१ िटा 
घटना िएका छन ्िने सबैिन्त्दा कम गण्िकी प्रदेिमा ५३ िटा घटना िएका 
छन ्। अन्त्य प्रदेििरुमा प्रदेि नं. ३ मा ११७ िटा, प्रदेि नं. २ मा ११६ 
िटा, प्रदेि नं. ५ मा ९६ िटा, सदूुरपशिम मा ६८ िटा र कणािली प्रदेिमा 
६५ िटा घटनािरु घटेको देशिन्त्छ । उशल्लशित ताललकाका आिारमा प्रदेि 
नं. १ मा बढी घटना घटेको िएतापलन प्रिाहित बालबाललका संख्या प्रदेि नं. 
३ मा सबैिन्त्दा बढी २१४ िना प्रिाहित िएका छन ् िने सबैिन्त्दा कम 
गण्िकी प्रदेिमा ७७ िना बालबाललका रिेका छन ् । बालबाललका पीलित 
िएको संख्यालाई िेदाि सबैिन्त्दा बढी शचतिनमा ५९ िना बालबाललका प्रिाहित 
िएका छन ्िने बाुँकेमा ४०, िोटीमा ३६ तथा काठमािौं र मोरङमा ३४÷३४ 
िना रिेका छन ्।  

 


