वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७७/०७८

नेपाल सरकार
मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय

रार्िय बाल अतिकार पररषद्
1

पररच्छे द-१

वषिका प्राथतमक कायिक्रम
१. कायिक्रमः- सडक बालबातलका मुक्त राि अतियान


२०७३ बैशाख २७ गिेदेखख औपचाररक रुपमा सडकबाट बालबातलकाको उद्धार कायि प्रारम्ि



२०७८ असार मसान्त्िसम्ममा १7८8 जना (बालक-15३6, बातलका-2५2) सडक
बालबातलकाको उद्धार सं रक्षण र व्यवस्थापन



८6८ जना बालबातलकालाई पाररवाररक पुनतमिलन



२१४ जनालाई र्वतिन्न सीपमूलक िातलममा सििागी,



५९ जना िातलम पुरा गरी सीपमूलक कायिमा सं लग्न



५० जना बालबातलकाको वैकखपपक स्यािारमा व्यववस्थापन



Street to Stadium, street to family र Street to Skill training को शुरुवाि

२. कोतिड-१९ मा बालबातलकाको संरक्षण


कोतिड लखक्षि सचेिा सामग्रीको तनमािण र २ लाख ६० िजार िन्त्दा बढीमा पिुुँच



सािै प्रदे शका ५१5 स्थानीय ििका ६१२ जनाको सििातगिामा कोतिड-१९ मा बालबातलका
ुि ल अन्त्िरर्क्रया
केखन्त्िि सेवा प्रवािमा स्थानीय ििको िूतमका िथा ियारी सम्बन्त्िी िचअ



बालबातलकालाई कोतिड-१९ बाट सं रक्षणका लातग ७५३ वटै स्थानीय िििरुलाई अनुरोिपर
पठाइएको



६० खजपलाका १80 जना कोतिड सं कट बालबातलका सिायिा स्वयमसेवी समूि पररचालन



२८ वटा अस्थायी सं रक्षण सेवा केन्त्िको लातग आवश्यक न्त्यूनिम स्वास््य सामग्रीिरु सियोग



१८ वटा बालिेपपलाइन सेवा केन्त्ििरु र बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्िमा कोतिड-१९
िेपपडे स्क सञ्चालन



िेपपडे स्कबाट ३०५७ जना बालबातलकालाई सियोग



नागररक सं गठनका प्रतितनति, र्वज्ञ समुि िथा सरोकारवाला र्वतिन्न तनकायका २०० जना
प्रतितनतिसुँग परामशि



नेपाल बाल सङ्गठनको िािामा १० शय्या िएको बालमैरी क्वारन्त्टीन स्थल सञ्चालन



४57 वटा बालगृििरुमा रिेका ११332 बालबातलकाको अवस्था अनुगमन, समन्त्वय र
सिजीकरण



अस्थायी सं रक्षणमा रिेका २१८ बालबातलकालाई खाद्यान्न सामग्री सियोग



कोतिड-१९ बाट अतििावक र्वर्िन िएका ३० वटा स्थानीय ििबाट २०२ जना बालबातलकाको
सं रक्षण प्रर्क्रयाको शुरुवाि
2

१. सडक बालबातलका मुक्त रािको लातग आिार वषि
“बालबातलका सडकमा बस्नु पदै न, सडकमा बस्न िुुँदैन” िन्ने उद्घोषका साथ रार्िय बाल अतिकार पररषद्ले
सार्वकको केन्त्िीय बाल कपयाण सतमति िुुँदा दे खख र्व.सं . २०७२ साल दे खख काठमाडौ उपत्यकालाई सडक
बालबातलका मुक्त बनाउने अतियान शुरु गरे को तथयो । काठमाण्डौ उपत्यकालाई सडक बालबातलका मुक्त
बनाउने अतियान कायिक्रम अन्त्िगिि २०७२ माघ १८ गिे रार्िय दै तनक पतरकािरुमा सूचना प्रकाशन गरी
सम्पकि गृि, सामाखजकीकरण केन्त्ि र लागु औषि पुनःस्थापन केन्त्िको सं चालनका लातग सार्वकको केन्त्िीय
बाल कपयाण सतमतिले प्रस्िाव आह्वान गरे को तथयो । त्यसपतछका नदनमा सडक बालबातलकाको व्यवस्थापन
र अनुगमनसम्बन्त्िी तनरन्त्िर प्रयासकै फलस्वरुप २०७३ बैशाख २७ गिेदेखख औपचाररक रुपमा सडकबाट
बालबातलकाको उद्धार कायि प्रारम्ि गररएको तथयो । यसरी शुरुवाि गररएको सडक बालबातलका मुक्त
काठमाडौ उपत्यकाबाट आतथिक वषि २०७६/७७ दे खख सडक बालबातलका मुक्त राि अतियानको शुरुवाि
गररएको तथयो ।
र्व.स. २०७3 साल बैशाखदे खख शुरुवाि गररएको यस अतियानबाट २०७८ असार मसान्त्िसम्ममा १7८8
जना (बालक-15३6, बातलका-2५2) सडक बालबातलकाको उद्धार गरी सं रक्षण व्यवस्थापन गररएको
छ। जसमध्ये ८6८ जना बालबातलकालाई पाररवाररक पुनतमिलन गररएको, २१४ जनालाई र्वतिन्न सीपमूलक
िातलममा पठाइएको, ५९ जना िातलम पुरा गरी सीपमूलक कायिमा सं लग्न रिेको, ५० जना बालबातलकाको
पररवार िथा अतििावक निेर्टएकोले दीघिकातलन सं रक्षणका लातग वैकखपपक स्यािारमा पठाइएको छ ।
यसै गरी २०७८ असार मसान्त्िसम्ममा यस आतथिक वषिमा उद्धार गररएका मध्ये २८१ जना र र्वगिका
वषििरुमा उद्धार गररएका मध्ये ११८ जना गरी ४०९ जना बालबातलकालाई अस्थायी सं रक्षण केन्त्िमा
राखी आवश्यक सेवा उपलब्ि गराुँउदै आएको छ । कूल उद्धार गररएका बालबातलका मध्ये १८८ जना
बालबातलकाले १८ वषि पुरा गरी स्वावलम्वी िएको अवस्था रिेको छ ।
सडकमा आखिि बालबातलकाको उद्धार, सं रक्षण र व्यवस्थापनलाई तनरन्त्िरिा नदुँदै आगामी असार
मसान्त्िसम्ममा नेपाललाई सडक बालबातलका मुक्त राि बनाउन आिार ियार पाने गरी कायिक्रम सञ्चालन
गररएको छ । सडक बालबातलका उद्धारसम्बन्त्िी र्ववरण िलको स्िम्ि खचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।
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१५३६

१८००
१६००

१७८८

खचर-१ सडक बालबातलकाको उद्धार सम्बन्त्िी र्ववरण

१४००
१२००
१०००

०

७३/७४

७४/७५
बालक

बाललका

७६/७७

२५२

३५५

३०१

५४

४२२

३३२
७५/७६

९०

१२०
१८
१३८

२१७

१९०

२५१

२४०

४०५

७२/७३

२७

२००

११

४००

५२

६००

३५३

८००

७७/७८

जम्मा

यस आतथिक वषिमा उद्धार गररएका ३५५ जना सडक बालबातलकाको उमेर समूि अनुसारको सं ख्या िलको
िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ -

िातलका नं. १ उद्धार गररएका सडक बालबातलकाको उमेर समूि अनुसारको संख्या
क्रं.स.

उमेर समुि

सडकबाट उद्धार गररएका बालबातलका

(वषि)

बालक

बातलका

जम्मा

१

१ - ५

६

३

९

२

६ - १०

५३

३

५६

३

११ - १४

१५६

२२

१७८

४

१५ - १८

८६

२६

११२

३०१

५४

३५५

जम्मा

यसरी उद्धार गररएका १७८८ जना बालबातलकाको सं रक्षण िथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी र्ववरण िलको
वृत्तखचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।
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खचर-२: सडक बालबातलकाको व्यवस्थापन सम्बन्त्िी र्ववरण

१८८
८६८

४०९

२१४
५०

५९

पररवारमा पुनतमिलन गररएका

सीपमूलक िातलममा सं लग्न गराइएका

रोजगारी वा स्वरोजगारमा रिेका

दीघिकातलन सं रक्षणमा पठाइएका

अस्थायी सं रक्षणमा रिेका

१८ वषि पुरा िइ सेवाबाट बार्िर िएका

पररषद्ले दे शव्यापी रुपमा सडकमा आिीि बालबातलको उद्धार, सं रक्षण िथा व्यवस्थापन गदै सडक
बालबातलका मुक्त राि बनाउने अतियानको प्रचार प्रसार गदै आएको छ । यसबाट अर्िलेको अवस्थामा
जुनसुकै स्थानमा सडक बालबातलका दे खेमा दे ख्ने व्यखक्तले ित्काल सो को जानकारी पररषद्माफिि सञ्चातलि
बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्िमा गराउने र सो केन्त्िले ित्काल उद्धार गने कायि तनरन्त्िर गरररिेको
छ । र्वगि लामो समयदे खख सडकमा खजवनयापन गरी रिेका बालबातलका िाल सडकमा नरिेको अवस्था
छ र नयाुँ आउने बालबातलकाको ित्काल सम्बोिन समेि िइरिेको छ । यसबाट यस आतथिक वषिको
अन्त्त्यसम्म आइपुग्दा सडक बालबातलका मुक्त राि घोषणाको लातग आिार ियारी िएको छ ।
आगामी आतथिक वषि २०७८/०७९ मा पररषद्ले सडकमा आउने बालबातलकाको उद्धार िथा सं रक्षण
सुँगसुँगै सडक बालबातलकाको दीघिकातलन व्यवस्थापनका लातग "Street to Stadium, street to family र
Street to Skill training" कायिक्रम सञ्चालन गनेछ ।

२. कोतिड-१९ मा बालबातलकाको संरक्षण र पररषद्ले खेलेको िूतमका
कोतिडको मिामारीमा बालबातलकाको खशक्षा, स्वास््य, सं रक्षणका अतिकार सुतनखिििा िथा बालबातलका
केखन्त्िि सेवा प्रवािका लातग पररषदले कोतिड प्रतिकायि कायियोजना िजुम
ि ा गरी सोिी बमोखजम गतिर्वतििरू
सञ्चालन गरे को तथयो। कोतिडका समयमा पररषदबाट सम्पादन िएका बालबातलका केखन्त्िि गतिर्वतििरू
दे िाय बमोखजम रिेका छन् ।
2.1 कोतिड सचेिनाःपररषद्ले यस आतथिक वषिमा कोतिड-१९ को मिामारीबाट बालबातलकाको सं रक्षणका लातग अर्विावक िथा
बालबातलका सचेिना तितडयो सामाग्री तनमािण गरी सामाखजक सञ्जालबाट प्रचार-प्रसार गररएको छ । र्वशेषगरी
कोतिड-१९ को समयमा बालबातलका लामो समय घरमै बस्नुपने अवस्था रिेकोले यस अवस्थामा
बालबातलकासुँग सुरखक्षि, सियोगी र मैरीपूणि व्यविार कसरी गने? बालबातलकालाई कोतिड सं क्रमण िएमा
5

के गने? र बालबातलकालाई कोतिडको सं क्रमणबाट जोगाउन के गने? िन्ने र्वषयिरु समावेश गरी पररषद्ले
तनमािण गरे को प्रचार प्रसार सामग्रीमा सामाखजक सञ्जालमा पुगेको पिुुँच दे िायको स्िम्ि खचरमा प्रस्िुि
गररएको छ ।
खचर- ३ कोतिड सचेिनाका लातग प्रचारप्रसार

जम्मा

१३००००

कोतिडबाट बालबातलकालाई जोगाउन के गने

२८०००

बालबातलकालाई कोतिड सं क्रमण िएमा के गने

६५०००

कोतिडको समयमा बालबातलकासुँग सुरखक्षि,

३७०००

सियोगी र मैरीपूण ि व्यविार कसरी गने

० २००००४००००६००००
८००००
१०००००
१२००००
१४००००

2.2 समन्त्वयात्मक कायििरुःुँ को समन्त्वय
क. स्थानीय ििसग
यसै गरी सािै प्रदे शका ५१5 स्थानीय ििसुँग बालबातलका केखन्त्िि सेवा प्रवािमा स्थानीय ििको
ुि ल अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न गररएको तथयो । कायिक्रममा
िूतमका िथा ियारी सम्बन्त्िी िचअ
बालमैरी आइसोले सनको व्यवस्थापन, कोतिड-१९ िेपपडे स्कको स्थापना, समुदायमा आिाररि
वैकखपपक खशक्षाको व्यवस्था, तनयतमि स्वास््य सेवाको सुतनखिििा, समन्त्वय िथा सिकायि र
बालबातलका लखक्षि ित्काल रािि िथा सं रक्षण सियोग प्रदान गनिका लातग आवश्यक समन्त्वय
गररएको तथयो । सािै प्रदे शमा सञ्चालन गररएको अन्त्िरर्क्रया कायिक्रममा स्थानीय ििका
बालबातलका शाखा प्रमुख, स्थानीय ििका बाल कपयाण अतिकारी, नागररक सं गठनका प्रतितनििरु,
पररषद्का प्रदे श समन्त्वय अतिकृििरु गरी कूल ६१२ जनाको सििातगिा रिेको तथयो । कोतिड१९ मा बालसं रक्षण कायिका लातग प्रदे शगि रुपमा सञ्चालन गररएका समन्त्वयात्मक अन्त्िरर्क्रयाको
र्ववरण िलको स्िम्िखचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।
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६०

६१

८८

५७

७९

८६

८५

८५

६६

८०

७०

१००

९०

१२०

१०९

११९

१३६

१४०

१३७

खचरः ४- कोतिड-१९मा बालसं रक्षणका लातग अन्त्िरर्क्रया गररएका स्थानीय ििको संख्या

४०
२०
०

प्रदे श १

प्रदे श २

बागमिी

गण्डकी

लुखम्बनी

कणािली

सूदूरपखिम

प्रदे श

प्रदे श

प्रदे श

प्रदे श

प्रदे श

जम्मा स्थानीय ििको सं ख्या

समन्त्वय गररएका स्थानीय िििरु

बालबातलकालाई कोतिड-१९ बाट सं रक्षणका लातग ७५३ वटै स्थानीय िििरुलाई पररपर समेि
गरी बालबातलकाको स्वास््य सुरक्षा िथा सं रक्षणका लातग समन्त्वय गररएको तथयो । पररषद्को
पराचार र अन्त्िरर्क्रया कायिक्रमको प्रिावस्वरुप केिी स्थानीय ििमा कोतिड-१९ िेपपडे स्कको
स्थापना िई सञ्चालनमा रिेको छ ।

ुँ ो समन्त्वय
ख. नागररक संगठनसक
कोतिड-१९ को सं क्रमणबाट बालबातलकाको सं रक्षण र सुरक्षाका लातग पररषद्ले र्वतिन्न सरकारी
िथा गैर सरकारी तनकायिरुसुँग समन्त्वय गरे को छ । कोतिड-१९ बाट बालबातलकाको स्वास््यमा
पनिसक्ने प्रिाव िथा यसको न्त्यूनीकरणका लातग पररषद्ले नेपाल प्यातडयार्िक सोसाइटी,
प्यातडयार्िक नसे स एसोतसयसन अफ नेपाल, स्विन्त्रिा अतियान र रार्िय बाल सं रक्षण सञ्जालले
आयोजना

गरे को

प्रदे शस्िरीय

अन्त्िरर्क्रया

कायिक्रममा

कोतिड-१९

मा

बालसं रक्षण

र

स्वास््यकतमििरुको िूतमका र्वषयमा पररषद्ले सिजीकरण गरे को तथयो । यस कायिक्रममा प्रदे श
मन्त्रालयका प्रतितनतिज्यूिरु, स्थानीय ििका प्रमुख िथा प्रतितनतिज्यूिरु, र्वतिन्न अस्पिालमा कायिरि
प्यातडयार्िक स्वास््यकमीिरु लगायिको सििातगिा रिेको तथयो । कायिक्रमको सििातगिा सम्बन्त्िी
र्ववरण िलको िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ ।
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ुँ को अन्त्िरर्क्रया
खचर-५ कोतिड-१९ मा बालसं रक्षण र्वषयमा स्वास््यकतमििरुसग

१६३
४५
४९२

स्वास््यकतमििरु

सरकारी तनकायका प्रतितनतििरु

अन्त्य

कोतिड-१९ को रोकथाम िथा न्त्यूनीकरणका लातग पररषद्ले र्वतिन्न नागररक सं गठन सञ्जालिरु,
ुि ल माध्यममबाट समन्त्वयात्मक अन्त्िरर्क्रया
रार्िय िथा अन्त्िरार्िय गैर सरकारी सं स्थािरुसुँग िचअ
सम्पन्न गरे को छ । नागररक सं गठनका प्रतितनति, र्वज्ञ समुि िथा सरोकारवाला र्वतिन्न तनकायका
२०१ जना प्रतितनतिसुँग परामशि गरी आवश्यक सेवा प्रवािका लातग समन्त्वय गररएको छ

।

ुँ को समन्त्वय
ग. अन्त्य तनकाय िथा संघसंस्थासग
पररषद्ले

स्वास््य

िथा जनसं ख्या मन्त्रालयसुँगको समन्त्वयमा कोतिड-१९

बाट

सं क्रतमि

बालबातलकाको दै तनक ि्याङ्क अध्यावतिक गरी दै तनक रुपमा नै सामाखजक सञ्जालिरुबाट
साविजतनकीकरण गदै आएको छ । यसबाट कोतिड-१९ बाट सं क्रतमि र तनको िुने बालबातलकाको
ुँ लन गरी
सं ख्याको आिारमा कोतिड सं क्रतमि र तनको िुने बालबातलकाको प्रवृतिको अवस्था आक
आवश्यक कायियोजना तनमािणका लातग सिजिा पयाएको छ । यसै अवतिमा पररषद्ले मानव
ु
अतिकार आयोगसुँगको सं यक्त
सिकायिमा झापाको चारआलीमा उपचार नपाइ मृत्यु िएकी
बातलकाको सम्बन्त्िमा अनुगमन गरी खजपला प्रशासन िथा अन्त्य तनकायमा आवश्यक समन्त्वय गरे को
छ िने मर्िला आयोगसुँगको सिकायिमा कोतिड-१९ को कारण िएको बन्त्दाबन्त्दीको समयमा
बातलकािरु र्वरुद्ध िुन सक्ने र्िं सा िथा दुव्यिविारका घटना सम्बोिन िथा र्पडीि सं रक्षणका लातग
सिकायि गररएको छ ।
यसै गरी चालू आ.व.२०७७/०७८ मा नेपाल बाल सं गठनमा आखिि, सडकमा आखिि िथा अन्त्य
बालगृिमा आखिि बालबातलकालाइि कोतिड-१९ को सं क्रमण दे खा परे का बालबातलकालाइि सुरखक्षि
र बालमैरी ढं गबाट राख्नको लातग पररषद्ले नेपाल बाल सङ्गठनको िािामा १० शय्या िएको
बालमैरी क्वारन्त्टीन स्थल सञ्चालन गरे को तथयो। बालबातलकाको खाने, बस्ने, सुत्ने व्यवस्था सर्िि
उतनिरूलाइि पढ्ने र सृजनात्मक र्क्रयाकलाप गने सामग्रीको व्यवस्था समेि गररएको तथयो ।
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पररषद्ले यस आतथिक वषिमा ४57 वटा बालगृििरुमा रिेका ११332 बालबातलकाको अवस्थाको
जानकारी र आवश्यक सियोगको लातग समन्त्वय गरे को छ । बालगृिमा आिीि बालबातलकामि्
कोतिडका कारण घर गएका बालबातलकाको र्ववरण, आिीि बालबातलकाको स्वास््यको अवस्था,
स्वास््य सामग्री र आिारिूि औषतििरु उपलब्ििा, कोतिड सं क्रतमि बालबातलका र स्वास््य
अवस्था सम्न्त्िमा जानकारी तलई आवश्यक सियोग उपलब्ि गराउनुका साथै समन्त्वय र सिजीकरण
समेि गरको छ ।
यसै गरी पररषद्ले प्रदे श नं २ मा कोतिड १९ का कारण जोखखममा परे का बालबातलकाको सं रक्षणमा
लातग बालमैरी स्वास््य सामग्रीिरु िथा बालबातलका लखक्षि खाद्यान्न र शैखक्षक सामग्रीिरुको
सियोगको लातग सेि द खचपरे नसुँग आवश्यक समन्त्वय गरी सो को व्यवस्थापन गररएको तथयो ।
2.3 स्वयमसेवक पररचालनःचालू आतथिक वषि २०७७/०७८ मा पररषद्ले एनएतसजी िथा नागररक सं गठन सञ्जालिरुसुँगको समन्त्वयमा
कोतिड-१९ मा बालबातलकाको सं रक्षणका लातग ६० खजपलाका १80 जना कोतिड सं कट बालबातलका
सिायिा स्वयमसेवी समूि तनमािण गरी दे शव्यापी रुपमा पररचालन गरररिेको छ । र्वशेषगरी कोतिड-१९
को कारण जोखखममा परे का बालबातलकाको सूचना सं कलन गने, त्यस्िा बालबातलकाको सियोगको लातग
समन्त्वय गने र पररषदबाट ियार गररएका चेिनामूलक िथा सूचनामूलक सामग्रीिरुको प्रचारप्रसार गने मुख्य
खजम्मेवारी सर्िि स्वयमसेवीिरु पररचालन गररएको छ ।
2.4 कोतिड-१९ िेपपडेस्कको स्थापना, सञ्चालन र सेवा प्रवाि
पररषद्ले कोतिड-१९ को दोस्रो मिामारीको शुरुवािसुँगै पररषदमा सूचीकृि २८ वटा अस्थायी सं रक्षण सेवा
केन्त्िमा आिीि ५५१ जना बालबातलका र १७ वटा बाल िेपपलाइन केन्त्ििरुमा आिीि १३५ जना
बालबातलका लािाखन्त्वि िुनग
े री आवश्यक न्त्यूनिम स्वास््य सामग्रीिरु (मास्क, स्यानीटाइजर, थमोतमटर,
अक्सीतमटर, स्वाशप्रश्वास सम्बन्त्िी व्यायाम गने उपकरण) िथा आिारिूि औषतििरु (पारातसटामोल, कफ
तसरप, नोजल रप) उपलब्ि गराएको तथयो ।
यसै री पररषदमाफिि सञ्चातलि १८ वटा बालिेपपलाइन सेवा केन्त्ििरु र बालबातलका खोजिलास समन्त्वय
केन्त्िमा कोतिड-१९ िेपपडेस्क सञ्चालन गरे को तथयो । यी िेपपडे स्किरुबाट र्वशेष गरी कोतिड-१९
सम्बन्त्िी सूचना िथा जानकारीिरु प्रदान गने, कोतिडका कारण दै तनक खजवनयापनमा नै समस्या िई
बालबातलकाको लालनपालन िथा पोषणमा समेि अप्यारोमा परे का पररवारका बालबातलकालाई आवश्यक
खाद्यान्न सामग्री सियोग गने कायििरु सञ्चालन गररएको तथयो । बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि
१०४, िृकुटीमण्डपमा सञ्चातलि िथा बालिेपपलाइन (१०९८) सेवा केन्त्िमा सञ्चातलि कोतिड िेपपडे स्क
बाट रािि सियोग प्रदान गररएको छ । सियोग सम्बन्त्िी र्ववरण िलको ग्राफमा प्रस्िुि गररएको छ ।
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खचर-६ कोतिड-१९ मा सियोग गररएका बालबातलकाको संख्या
२८२९
३०००
२५००
२०००
१५००
१०००
५००
०

२२८

बालबातलका खोजिलास सेवा

बालिेपपलाइन (१०९८) माफिि

१०४ माफिि सियोग गररएका

सियोग गररएका बालबातलका

बालबातलका

पररषदमाफिि सञ्चातलि बाल िेपपलाइन सेवा केन्त्ििरुमाफिि रािि सामग्री सियोगको अतिररक्त िेपपडे स्क
स्थापना गरी मनोसामाखजक र्वमशि, स्वास््य उपचार, पाररवाररक परामशि िथा अन्त्य आवश्यक सियोग सेवा
प्रदान गररएको छ । बाल िेपपलाइन सेवा केन्त्ििरुबाट प्रदान गररएको कोतिड-१९ लखक्षि सेवािरुको
र्ववरण िलको ग्राफमा प्रस्िुि गररएको छ ।

१०९४

खचर नं. ७ बाल िेपपलाइनमाफिि सञ्चातलि िेपपडेस्कबाट लािाखन्त्वि बालबातलकाको संख्या

२००
०

मनोर्वमशि सेवा

६०३
३१८

५६०

२८५

१४६

१५९

४००

३०५

६००

४१५

८००

४१२

१०००

५३४

८२७

१२००

स्वास््य उपचार

खाद्यान्न सामग्री

पाररवाररक परामशि

सियोग

सियोग

िथा जानकारी
सम्प्रेषण र अन्त्य

बालक

बातलका

जम्मा

यसै गरी कोतिड-१९ कारण आवासीय सं रक्षणमा रिेका बालबातलकाको पालनपोषण िथा लालनपालनका
लातग समस्या िई पररषदमा सियोगका लातग माग िई आएका ८ वटा सं स्थामा आखिि बालबातलकालाई
खाद्यान्न सामग्री सियोग गररएको छ ।
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िातलका नं २: कोतिड-१९ बाट प्रिार्वि संस्थामा आिीि बालबातलकालाई सियोग
क्र.स.

सं स्थाको नाम

सियोगको र्कतसम

लािाखन्त्वि
बालबातलका

१

सुस्ि मनखस्थति सरोकार समाज
नेपाल, कन्त्काई-१ झापा

२

योगी नरिरीनाथ सं स्कृि गुरुकूलम

खाद्यान्न सामग्री, फलफुल, दुि, स्वास््य

१७

औषति, लत्ता कपडा, खेल सामग्री
खाद्यान्न सामग्री, फलफुल, दुि, स्वास््य

२०

औषति, लत्ता कपडा, खेल सामग्री
३

तनःसिाय बालबातलका सेवा आिम

खाद्यान्न सामग्री, फलफुल, दुि, लत्ता कपडा,

४१

खेल सामग्री र शैखक्षक सामग्री
४

ओम अपाङ्गिा स्यािार केन्त्ि,

खाद्यान्न िथा औषति

२०

औषति

४०

स्युचाटार
५

द्वन्त्द्व पीतडि िथा अपाङ्गिा
पुनःस्थापना केन्त्ि

६

आशा नेपाल, गोदावरी लतलिपुर

खाद्यान्न सामग्री

३१

७

सृजनशील अपाङ्ग स्वावलम्बन केन्त्ि,

खाद्यान्न सामग्री

३२

ू ी मर्िला समाज, सामाखुसी
मािृिम

खाद्यान्न सामग्री

१७

िानसेन-७ पापपा
८

जम्मा
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यस आतथिक वषिमा पररषदले नेपाल बाल सं गठनमा आिीि ७२ जना बालबातलकाको कोतिड-१९ को
पररक्षणमा सियोग गरे को छ िने सडकबाट उद्धार गररएका िथा वेवाररसे िेर्टएका बालबातलकालाई अस्थायी
ू ि त्यस्िा बालबातलकाको कोतिड
सं रक्षण सेवा केन्त्ि, पुनःस्थापना केन्त्ि र बालगृिमा सं रक्षणमा पठाउनुपव
पररक्षण सियोग गरे को छ ।
2.5 कोतिड-१९ का कारण अतििावक र्वर्िन िएका बालबातलकाको अतििावकत्व
मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयसुँगको समन्त्वयमा कोतिड-१९ बाट पररवारको मृत्यु िई
अतििावकत्व र्वर्िन िएका बालबातलकाको सं रक्षण राज्यले गने नीति अनुरुप मर्िला, बालबातलका िथा
ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका िफिबाट बाल सं रक्षण िथा र्वकास शाखा प्रमुख शाखन्त्िराज प्रसाई र पररषद्को
िफिबाट नमुना िूसाललाई फोकल व्यखक्त िोकी त्यस्िा बालबातलकाको व्यवस्थापन कायि गररएको छ ।
कोतिड-१९ का कारण अतििावक र्वर्िन िएका बालबातलकाको सूचना िथा ि्याङ्कका लातग स्वयमसेवी
समूि पररचालन गनुक
ि ा साथै ७५३ वटै स्थानीय िििरुमा पररपर गरी त्यस्िा बालबातलकाको र्ववरण
पररषदमा उपलब्ि गराउन अनुरोि गररएको छ । िालसम्म कोतिड-१९ का कारण अतििावक र्वर्िन
बनेका िीन जना बालबातलकाको व्यवस्थापन पररषद्ले गरी सकेको छ िने २०७८ असार मसान्त्िसम्ममा
३० वटा स्थानीय ििबाट २०२ जना बालबातलका अतििावक र्वर्िन िएको ि्याङ्क पररषदमा प्राप्त िई
व्यवस्थापन कायि शुरु गररएको छ । प्रदे शगि रुपमा प्रप्त ि्याङ्कको र्ववरण िलको ग्राफमा प्रस्िुि गररएको
छ ।
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१०७

खचर-८ कोतिड-१९ बाट अतििावक र्वर्िन बनेका बालबातलकाको संख्या

९५

१२०
१००
८०

१२
९

१७

१४
१५

११
१३

८
५

३
७

२०

२७

४०

३०
३१

६०

०

बालक

बातलका

2.6 साविजतनक सूचना िथा जानकारी सम्प्रेषण
पररषद्ले कोतिड-१९ को मिामारीबाट बालबातलका मातथ िुनसक् सम्िार्वि िातनको रोकथाम, न्त्यूनीकरण
िथा घटना सम्िनका लातग र्वतिन्न साविजतनक सूचनािरु सामाखजक सञ्जालिरुमाफिि सम्प्रेषण गरे को छ ।
प्रवाि गररएका सूचना सामग्रीिरु िलको िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ ।
िातलका नं. ३ कोतिड-१९ को बारे मा सम्प्रेषण गररएको साविजतनक सूचना िथा जानकारी
क्र.स.

सम्प्रेषण गररएको साविजतनक सूचना िथा जानकारी

१

कोतिड-१९ बाट बालबातलकाको सुरक्षा िथा सं रक्षणका लातग कुनै पतन सूचना िथा जानकारी

वा ित्काल बाल सं रक्षण सिायिा आवश्यक िएमा बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्िको

तनःशुपक फोन नं १०४ (एक सय चार) वा बाल िेपपलाइनको तनःशुपक फोन नं १०९८
(दश नौ आठ) मा सम्पकि गरौं ।
२

कोतिड-१९ को सं कटमा बालसं रक्षण सम्बन्त्िी कुनै घटना घटे मा सो को सम्बोिन िथा
समन्त्वयका लातग रार्िय बाल अतिकार पररषद्का दे िाय बमोखजमका फोकल पसिनिरु
िोर्कएको जानकारी गराइन्त्छ ।
िी नमुना िूसाल

फोन नं. ९८५११३९४७४
12

िी दे वी प्रसाद डोटे ल

फोन नं. ९८४१३१६८०६
३

कोतिड-१९ सं क्रमणको यस पररखस्थतिमा रार्िय बाल अतिकार पररषद्को अनुमति र्वना कुनै

पतन बालगृिले नयाुँ बालबातलकालाई िनाि नगनुि
ि न
ु र एक बालगृिबाट अको बालगृिमा

स्थानान्त्िरण नगनि/नगराउनुिन
ु सम्बखन्त्िि सबैको जानकारीको लाग यो साविजतनक सूचना जारी
गररएको छ ।
४

कोतिडबाट सं क्रतमि िएका, तनको िएका िथा मृत्यु िएका बालबातलकाको र्ववरण स्वास््य

िथा जनसं ख्या मन्त्रालयसुँगको समन्त्वयमा दै तनक रूपमा अपडे ट गरी पररषद्को फेसबुक
पेजबाट साविजतनक गने गररएको छ ।
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पररच्छे द-२

२. पररषदबाट िएका नीतिगि परामशि सम्बन्त्िी कायििरु


१ पटक पररषद् बैठक सम्पन्न



५ प्रदे शका ५७ खजपला समन्त्वय सतमति िथा नागररक सं गठनका ३१४ जना प्रतितनतिसुँग
बालबातलका सम्बन्त्िी ऐनको व्यवस्था कायािन्त्वयनका लातग अन्त्िरर्क्रया



५४२ वटा स्थानीय ििमा कूल १६७१ जनाको सििातगिामा बालबातलका सम्बन्त्िी ऐनको
व्यवस्था कायािन्त्वयनका लातग अन्त्िरर्क्रया



१८० स्थानीय ििमा बालअतिकार िथा सं रक्षण कायिर्वति तनमािण, १२२ स्थानीय ििमा
स्थानीय बाल अतिकार सतमति गठन, ४९ स्थानीय ििमा बालकपयाण अतिकारीको
व्यवस्था र १३२ स्थानीय ििमा बालकोषको स्थापना



थप ६ स्थानमा बाल िेपपलाइन (१०९८) सेवा र्वस्िार गरी १८ स्थानमा सञ्चालन



२८ वटा अस्थायी सं रक्षण सेवा प्रदायको सूचीकरण र ५६८ जना बालबातलकालाई अस्थायी
सं रक्षण सेवा प्रदान



४ वटा उपसतमति र एक र्वज्ञ समूिको तनमािण
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२.1 संघ, प्रदे श िथा स्थानीय ििमा बालबातलका सम्बन्त्िी कानूनी िथा नीतिगि व्यवस्थाको
कायािन्त्वयन सम्बन्त्िी
क. रार्िय बाल अतिकार पररषद्को वैठक
यस आतथिक वषिमा पररषद्को पूणि वैठक एक पटक आयोजना गररएको छ । वैठकबाट िएका
तनणियिरु र तनणिय कायािन्त्वयनको अवस्था िलको िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ ।
िातलका नं. ४ पररषद्को वैठकको तनणिय र कायािन्त्वयनको अवस्था
क्र.स. तनणिय

कायािन्त्वयनको

१

मस्यौदा ियारी

अवस्था

पररषद्को स्थायीत्व िथा नतिजामा आिाररि कायिसम्पादनको
लातग पररषद्को सं गठन िथा व्यवस्थापन सवे क्षण (O&M

Survey) को मस्यौदा ियार गरी पररषद्को आगामी वैठकमा पेश

गररएको

गने
२

रार्िय बाल अतिकार पररषद्को पाुँच वषे मागिखचरको अखन्त्िम

ियार गररएको

३

बालबातलका सम्बन्त्िी रार्िय पुरस्कारिरूको स्थापना गनि

अविारणापर ियार

४

बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा ५७ बमोखजमको

ियार गररएको

मस्यौदा ियार गने

आवश्यक गृिकायि गरी पुरस्कार सम्बन्त्िमा कायिर्विी ियार गने
व्यवस्था अनुरूप बालबातलकासुँग प्रत्यक्ष रूपमा कायि गने प्रत्येक

गररएको

र्वद्यालय, साविजतनक तनकाय, सामाखजक सं स्था एवम् तनखज क्षेरले
बालबातलका सम्बन्त्िी बाल सं रक्षण मापदण्डको मस्यौदा ियारी
गने
५

उपसतमति र र्वज्ञ समूि गठन गने

गठन गरी

कायािन्त्वयनमा रिेको

ख. प्रदे शस्िरीय अन्त्िरर्क्रया
बाल अतिकार प्रणाली र्वस्िार र सवलीकरण अन्त्िगिि पररषदले प्रत्येक स्थानीय ििमा बाल अतिकार
सं रक्षण िथा सम्बििनका लातग बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, 2075 ले ब्यबस्था गरे को बाल कोष, बाल
अतिकार सतमतिको स्थापना, स्थानीय कायिर्वतिको अनुमोदन िथा बाल कपयाण अतिकारीको तनयुक्तीका
लातग रार्िय अतियान सञ्चालन गरररिेको छ । यस सन्त्दििमा प्रदे श नं १, प्रदे श नं.२, बागमिी प्रदे श,
गण्डकी प्रदे श र कणािली प्रदे शमा बाल अतिकार सुतनखिििाका लातग प्रदे शस्िरीय अन्त्िरर्क्रया गोष्ठी
कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ । कायिक्रममा ५७ खजपला समन्त्वय सतमतिका प्रमुख, उपप्रमुख र खजपला
समन्त्वय अतिकारी, सम्बखन्त्िि प्रदे शका नागररक सं घसं स्थािरु र प्रदे श सदरमुकाम रिेको खजपलाका
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स्थानीय ििका प्रमुख िथा उपप्रमुख गरी ३१४ जनाको सििातगिा रिेको तथयो । प्रदे शस्िरीय
कायिक्रममा दे िायका र्वषयमा प्रतिवद्धिा गररएको तथयो ।


सम्बखन्त्िि प्रदे शका प्रत्येक खजपला समन्त्वय सतमतिले बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को
व्यवस्था कायािन्त्वयनका लातग खजपलास्िरमा सबै स्थानीय ििका प्रमुख िथा प्रतितनतिको
सििातगिामा खजपलास्िरीय अन्त्िरर्क्रया आयोजना गने



खजपलातिरका स्थानीय ििमा ऐनको प्राविान अनुरुपका बाल सं रक्षण प्रणालीको स्थापना िथा
सञ्चालनका लातग आवश्यक समन्त्वय, अनुगमन र सिजीकरण गने, र



रार्िय बाल अतिकार पररषद्ले खजपलास्िरीय कायिक्रम सञ्चालनका लातग प्रार्वतिक सियोग
िथा सिजीकरण गने ।

प्रदे शस्िरीय कायिक्रममा रिेको सििातगिा सम्बन्त्िी र्ववरण िलको ग्राफमा प्रस्िुि गररएको छ ।
खचर नं. ९- प्रदे शस्िरीय कायिक्रमका सििातगिरुको संख्या

९०

८२

८०

६८

७०

५८

५४

६०

३०

५२

४४

५०
४०

५४

२८

२६

२४

३२

३०

३२
२४

२०

२०
१०
०

प्रदे श १

प्रदे श २
जनप्रतितनति

बागमिी प्रदे श
कमिचारी र अन्त्य

गण्डकी प्रदे श

कणािली प्रदे श

जम्मा

ग. खजपलास्िरीय अन्त्िरर्क्रया
प्रदे शस्िरीय कायिक्रममा गररएको प्रतिवद्धिा अनुसार प्रदे श नं. १, प्रदे श नं. २, बागमिी प्रदे श र
कणािली प्रदे शका 34 वटा खजपलाका 366 वटा स्थानीय ििको सििातगिामा खजपला समन्त्वय
सतमतिसुँगको समन्त्वयमा खजपलास्िरीय अनुखशक्षण कायिक्रम िौतिक रूपमा सम्पन्न गररएको तथयो ।
यस कायिक्रममा 790 जना स्थानीय ििका जनप्रतितनति र 732 कमिचारीिरूको सििातगिा रिेको
ुि ल
तथयो । यसै गरी गण्डकी प्रदे श, लुखम्बनी प्रदे श र सुदूरपखिम प्रदे शका १७६ वटा पातलकासं ग िचअ
माध्यमबाट अन्त्िरर्क्रया गोष्ठी सम्पन्न गररएको छ। यस कायिक्रममा १८० जना कमिचारीिरूको
सििातगिा रिेको तथयो । खजपलास्िरीय कायिक्रम ५४२ वटा स्थानीय ििमा कूल १७०२ जनाको
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सििातगिा रिेको तथयो । खजपलास्िरमा गररएको कायिक्रममा र्वशेषि दे िायका र्वषयिरुमा स्थानीय
ििका जनप्रतितनति िथा कमिचारीिरुले प्रतिवद्धिा गनुि
ि एको तथयोः

प्रत्येक स्थानीय ििमा बाल अतिकार सं रक्षण िथा सं बििन सम्बन्त्िी नीति, कायिर्वति,
कायियोजना िथा कायिक्रम ित्काल तनमािण गरी लागु गने ।



बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ बमोखजम प्रत्येक स्थानीय ििमा स्पष्ट सं रचना, काम

कििव्य अतिकार िथा िोि सािन सर्िि स्थानीय बाल अतिकार सतमतिको गठन गने र बाल
कोषको स्थापना गने ।


बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोखजम बाल कपयाण अतिकारीको स्पष्ट
काम कििव्यको र्ववरण सर्िि तनयुक्ती गने ।



र्वशेष सं रक्षणको आवश्यकिा िएका बालबातलकाको सं रक्षण िथा व्यवस्थापनका लातग

अस्थायी सं रक्षण सेवा प्रदायक, बाल मनोर्वज्ञ, सामाखजक कायिकिािको सुखचकरण गने साथै
बालबातलका खोजिलास सेवा १०४, बाल िेपपलाइन नेपाल १०९८ र नेपाल बाल
सं गठनको सुदृढीकरण िथा सवलीकरणका लातग सियोग र समन्त्वय गने।



अिि बार्षिक िथा बार्षिक रुपमा स्थानीय बालसिाको आयोजना गने ।

बाल सं रक्षणका लातग सेवा प्रदायकिरुको र्ववरण ियार गरी नक्शाङ्कन तनमािण गने र
आवश्यकिा अनुसार सियोग तलने, समन्त्वय गने ।



खजपला समन्त्वय सतमतिले स्थानीय ििको नीति, कायिर्वति िथा कायिक्रम तनमािणमा समन्त्वय,
सिजीकरण िथा अनुगमन गने ।



रार्िय बाल अतिकार पररषद्ले बालबातलकाको अतिकार सं रक्षण िथा प्रवििनका लातग
आवश्यक प्रार्वतिक सियोग र सिजीकरण गने,

घ. स्थानीय ििमा बाल संरक्षण प्रणालीको अवस्था
बालबातलकाको सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को प्रवािान अनुसार स्थानीय ििमा बाल सं रक्षण प्रणालीको
स्थापना र सञ्चालन गने सम्बन्त्िमा बालबातलका सम्बन्त्िी नीतिको तनमािण गरी लागू गने, स्थानीय बाल
अतिकार सतमतिको गठन गने, बालकपयाण अतिकारी तनयुखक्त गने, अस्थायी सं रक्षण सेवाको सूचीकृि
गने, बालकोषको स्थापना र सञ्चालन गने िथा बाल मनोर्वज्ञ िथा समाजसेवीको सूचीकृि गने िुतमका
स्थानीय ििको रिेको छ । पररषद्ले प्रदे शस्िरीय िथा खजपलास्िरीय कायिक्रम माफिि स्थानीय ििमा
कानूनी िथा नीतिगि व्यवस्थाको कायािन्त्वयनका लातग परामशि िथा सिजीकरण गरे पिाि र तनरन्त्िर
पातलकाको आफ्नो प्रयासमा िालसम्म बाल अतिकारको कायािन्त्वयनमा दे िायका प्रतिफल प्राप्त िएको
छः
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खचर नं. १० स्थानीय ििमा बाल संरक्षण प्रणाली तनमािणको अवस्था

प्रदे शको नाम

स्थानीय बाल अतिकार

कायिर्वति तनमािण

िएका स्थानीय िि

सतमति गठन िएका
स्थानीय िि

बालकपयाण
अतिकारी

बालकोषको

स्थानीय िि

स्थानीय िि

तनयुक्त/िोर्कएका

स्थापना िएका

प्रदे श १

६३

२४

६

२७

प्रदे श २

१५

११

७

७

बागमिी प्रदे श

६५

५५

१९

६३

गण्डकी प्रदे श

८

८

३

११

लुखम्बनी प्रदे श

१४

८

५

१३

कणािली प्रदे श

१५

१६

९

११

६

७

२

३

186

129

51

135

सूदूरपखिम प्रदे श
जम्मा

२.2 संघीय ििमा बालबातलका सम्बन्त्िी कानूनी िथा नीतिगि व्यवस्थाको लातग परामशि
क. नीति, तनयम, कायिर्वति िथा कायियोजना तनमािण सियोग
पररषद्ले आतथिक वषि २०७७/७८ मा बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ बमोखजमको बालबातलका
सम्बन्त्िी तनयमावली, २०७८ को अखन्त्िम मस्यौदा ियारीका लातग मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ
नागररक मन्त्रालयलाई सियोग गरे को छ । तनयमावलीको मस्यौदामा सरोकारवालािरुसुँगको सुझाव
सं कलन कायि, सं कतलि सुझाविरु सर्िि बाल सं रक्षण र बाल अतिकारका दृर्ष्टकोणले तनयमावलीमा
स्पष्ट िुनपु ने र्वषयिरुमा मन्त्रालयलाई परामशि सियोग उपलब्ि गराएको छ ।
बालबातलका सम्बन्त्िी रार्िय नीति, २०६९ को पुनरावलोकन गरी बाल अतिकार रार्िय नीति, २०७८
ु
को मस्यौदा ियारी, बालबातलका सम्बन्त्िी १० वषे कायियोजनाको मस्यौदाको ियारी िथा सं यक्त
रािसं घीय बाल अतिकार सतमतिमा नेपालको िफिबाट बुझाउनुपने छै ठौ र सािौ प्रतिवेदनको मस्यौदा
ियारीको लातग मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयलाई सियोग िथा सिजीकरण
ु रािसं घीय बाल अतिकार सतमतिको
गररएको छ । बालबातलका सम्बन्त्िी नीति, कायियोजना िथा सं यक्त
प्रतिवेदन ियारीका लातग पररषद्ले र्वतिन्न नागररक सं गठन िथा सञ्जालिरुसुँग अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम
आयोजना गनुक
ि ा साथै साविजतनक सूचना आह्वान गरी सम्बखन्त्िि सरोकारवालािरुबाट सुझाव सं कलन
कायि सम्पन्न गरी प्राप्त सुझाविरुको आिारमा उपले खखि नीति, कायियोजना िथा प्रतिवेदन ियारीका
लातग मन्त्रालयलाई सियोग गररएको छ ।
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पररषद्ले आतथिक वषि २०७७/०७८ मा सडक बालबातलका उद्धार सं रक्षण िथा व्यवस्थापन, बाल
िेपपलाइन (१०९८) सञ्चालन िथा व्यवस्थापन, बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि १०४ सञ्चालन
िथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी रार्िय समन्त्वय सतमतिको वैठक सम्म्पन्न गरे को छ । वैठकको तनणिय
अनुसार छु ट्टा छु ट्टै कायिर्वतिमा दोिोररयका र्वषयिरु िटाई बाल सं रक्षण िथा व्यवस्थापन एर्ककृि
कायिर्वति ियारी गरी स्वीकृतिका लातग मन्त्रालयमा पेश गररएको छ । यसै गरी वैठकबाट सडक
बालबातलकालाई अस्थायी सं रक्षण सेवा प्रदान गनि इच्छु क िई पररषदमा आवदन नदएका
सं स्थािरुमध्येबाट ७ वटा सं स्था छनौट गरी ८ स्थानमा सडक बालबातलकाको लातग अस्थायी सं रक्षण
सेवा प्रवन्त्ि तमलाइएको छ । बैठकबाट बाल िेपपलाइन (१०९८) सेवा सञ्चालनका लातग पररषमा
प्राप्त आवेदनिरुको लेखाजोखा िथा मूपयाङ्कन गरी ११ वटा सं स्थामाफिि १८ स्थानमा बाल िेपपलाइन
(१०९८) सेवा सञ्चालनका लातग अनुमति प्रदान गररएको छ ।
यसै गरी यस आतथिक वषिमा बसेको पररषद्को बोडि वैठकबाट नीतिगि व्यवस्थाका सम्बन्त्िमा दे िाय
बमोखजमको तनणियिरु गरे को छः

समाजमा उपले खनीय कायि गरे का वा िूतमका खेलेका बालबातलकािरु िथा बाल अतिकारको
क्षेरमा िएका असल कायििरु िथा योगदान नदएका ब्यखक्तिरुलाई प्रोत्सािन गनि, यस्िा
अभ्यासिरुको प्रवििन गनि िथा सम्मानका लातग रार्िय बाल पुरस्कारको स्थापनाका लातग
आवश्यक कायिर्वति तनमािण गनि मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका
बालबातलका सम्बन्त्िी मिाशाखा प्रमुखको सं योजकत्वमा पाुँच सकायिदल गठन गने



बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५

को दफा

५७

बमोखजमको व्यवस्था अनुरूप

बालबातलकासुँग प्रत्यक्ष रूपमा कायि गने प्रत्येक र्वद्यालय, साविजतनक तनकाय, सामाखजक
सं स्था एवम् तनखज क्षेरले बालबातलका सम्बन्त्िी बाल सं रक्षण मापदण्ड तनमािण गरी कायािन्त्वयन
गनुप
ि ने व्यवस्था बमोखजम पररषद्ले नमुना बाल सं रक्षण मापदण्ड तनमािण गने
पररषदको वैठकको तनणियानुसार कायिदलले बालबातलका सम्बन्त्िी रार्िय पुरस्कािरु सम्बन्त्िी अविारणा
पर ियार गरे को छ । यसैगरी

र्वद्यालय, साविजतनक तनकाय, सामाखजक सं स्था एवम् तनखज क्षेरका

लातग नमुना बाल सं रक्षण मापदण्डको मस्यौदा ियारी गरे को छ ।

ख. रार्िय बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण
जोखखममा परे का बालबातलकाको आपिकाली उद्धार, सं रक्षण, मनोर्वमशि िथा आवश्यक सियोगका
लातग गि आतथिक वषि दे शिरीका १२ स्थानमा बाल िेपपलाइन (१०९८) सेवा सञ्चालन गदै आएकोमा
पन्त्रौ योजनाको कायिनीति अनुरुप आ.व. २०७७/०७८ मा यो सेवालाई र्वस्िार गरी १८ स्थानमा
पुर्याइ यस सेवाको पिुुँच एको छ । यसबाट बाल िेपपलाइन सेवामा बालबातलकाको पिुुँचमा वृर्द्ध
ु ा साथै बाल िेपपलाइन (१०९८) सेवाबाट लािाखन्त्वि िुने बालबातलकाको सं ख्यामा वृर्द्ध िएको
िुनक
छ । िाल बाल िेपपलाइन सञ्चालनमा रिेका स्थान र यसको पिुुँच खजपलािरु िलको िातलकामा
प्रस्िुि गररएको छ

।
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िातलकाः ५ बाल िेपपलाइन सेवा सञ्चालनमा रिेका स्थान र पिुुँच पुगक
े ा खजपलािरु
क्र.स.

सं स्थाको नाम र ठे गाना

आिार खजपला र

पिुुँच पुर्याउनु पने खजपलािरू

स्थान
1.

2.

3.

सामाखजक सेवा केन्त्ि, दै लेख

दै लेख बजार, दै लेख

दै लेख, कातलकोट, िुम्ला, सुखेि र

कातलकोट

कातलकोट, िुम्ला, जुम्ला, मुग ु र डोपपा

आवाज सं स्था, सुखेि

तबरे न्त्िनगर, सुखेि

सुखेि, जाजरकोट, जुम्ला, मुग,ु सपयान,

र्पसर्वन, बाजुरा

बाजुरा

बाजुरा, अछाम, डोटी, बझाङ, मुग ु र

जाजरकोट

पखिम रुकुम
कैलाली

4.

नेपाल सामाखजक र्वकास िथा

गाइघाट, उदयपुर

उदयपुर, खोटाङ, ओखलढु ङ्गा, तसन्त्िुली

इटिरी, सुनसरी

ु ासिा र
सुनसरी, िनकुटा, िेह्रथुम, सं खव

जनशसखक्तकरण केन्त्ि (नेस्पेक),

र सोलुखम्ु बु

उदयपुर
5.

बाल आवाज (भ्वाइस अफ
खचपरे न), सुनसरी

6.

7.

िोजपुर

नदयालो पररवार खचिवन

नारायणगढ, खचिवन

खचिवन, िानदङ, नवलपरासी, (वदि घाट

तसर्वन नेपाल, काठमाण्डौ

काठमाण्डौ

काठमाडौं, लतलिपुर, िक्तपुर, नुवाकोट,

सुस्िा पूव)ि , गोरखा, लमजुङ र िनिुुँ
काभ्रे र तसन्त्िुपापचोक, दोलखा,
रामेछाप, रसुवा

नेपालगञ्ज, बाुँके

बाुँके, बनदिया, दाङ, सपयान, रुकुम र

िेटौडा, मकवानपुर

मकवानपुर, बारा, पसाि, लतलिपुर र

रोपपा, प्युठान
रौििट

पोखरा, कास्की

कास्की, िनिुुँ, गोरखा, लमजुङ, स्याङ्जा,
पविि, बाग्लुङ, स्याग्दी, मनाङ र मुस्िाङ

िनगढी, कैलाली
र्वराटनगर, मोरङ

कैलाली, कञ्चनपुर, डडेपिुरा, डोटी,
ुि ा,
दाचल

बैिडी र बझाङ्

मोरङ, झापा, िनकुटा, िेह्रथुम, ईलाम र
पाुँचथर

रूपन्त्दे िी, बुटवल

रूपन्त्दे िी, अघािखाुँची, कर्पलबस्िु, गुपमी
र पापपा

8.

मानव अतिकार मञ्च, इलाम

इलाम

ु
इलाम, पाुँचथर, झापा र िाप्ले जङ

9.

आसमान नेपाल, िनुषा

िनुषा, जनकपुर

िनुषा, सप्तरी, तसरिा, मिोत्तरी, तसन्त्िुली

10.

सं रक्षण नेपाल, बारा

कलै या, बारा

बारा, पसाि, सलाििी र रौििट

11.

मकालु तरशखक्त समूि (माट्स

ु ासिा
सं खव

ु ासिा, िेह्रथुम, िोजपुर र िनकुटा
सं खव

ु ासिा
नेपाल), सं खव
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रार्िय बाल अतिकार पररषद्ले सडक बालबातलका उद्धार सं रक्षण िथा व्यवस्थापन कायिका लातग
अस्थायी सं रक्षण सेवा प्रदान गनि इच्छु क मापदण्ड पुगक
े ा सं स्थािरुबाट माग गरे को आवेदनिरुको
ले खाजोखाका आिारमा पररषदमा सूचीकृि गररएका अस्थायी सं रक्षण सेवा केन्त्ििरु र िूतमका िलको
िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ ।
िातलकाः ६ सडक बालबातलका अस्थायी सं रक्षण सेवा केन्त्ििरुको नाम र िूतमका
सं स्थाको ि ुतमका

क्र.स

सं स्थाको नाम र ठे गाना

१

सोबर ररकिरी िथा

काठमाण्डौ

काठमाण्डौ र िक्तपुरबाट उद्धार

उपचार िथा

उपत्यका

गररएका सडक बालबातलकाको सं रक्षण

२

कायिक्षर
े

पुनःस्थापना केन्त्ि सं स्था

व्यवस्थापनका लातग रप इन सेन्त्टर

दिाि िएको खजपला-

िथा लागु पदाथि दुव्यिसन पुनः स्थापना

काठमाडौं

केन्त्िको रूपमा कायिसम्पादन गने

बाल आवाज, लतलिपुर,

लतलिपुर

सं स्था दिाि िएको

कैर्फयि

लतलिपुर खजपलाबाट उद्धार गररएका
बालबातलकाको सं रक्षण व्यवस्थापनका

खजपला-लतलिपुर

लातग रप इन सेन्त्टर िथा
सातमजकीकरण र पुनः स्थापना
केन्त्िको रूपमा कायिसम्पादन गने

३

बाल आवाज, सुनसरी,

प्रदे श नं. १

प्रदे श नं. १ अन्त्िगििका खजपलािरूबाट

लागू औषि

खजपला -लतलिपुर

खजपलािरू

इन सेन्त्टर िथा सातमजकीकरण र पुनः

बालबातलकालाइि

स्थापना केन्त्िको रूपमा कायिसम्पादन

काठमाण्डौमा

सं स्था दिाि िएको

का सबै

उद्धार गररएका बालबातलकाको रप

गने

दुव्यिशनीमा रिे का

पयाइ पुनस्थािपना
गने

४

युथ क्लब, दिाि िएको
खजपला-खचिवन

खचिवन,

खचिवन, िेटौडा, र्वरगञ्जबाट उद्धार

लागू औषि

र्वरगञ्ज

व्यवस्थापनका लातग रप इन सेन्त्टर

बालबातलकालाइि

िथा पुनः स्थापना केन्त्िको रूपमा

पोखरा वा

िेटौडा,

गररएका बालबातलकाको सं रक्षण

कायिसम्पादन गने

दुव्यिशनीमा रिे का

काठमाण्डौमा
पयाइ पुनस्थािपना
गने

५

ितमक

बालबातलकािरुको

पोखरा

लातग सामाखजक
एकीकरण मञ्त्र

कास्की खजपलाबाट उद्धार गररएका

लागू औषि

लातग पुनः स्थापना केन्त्िको रूपमा

बालबातलकालाइि

बालबातलकाको सं रक्षण व्यवस्थापनका
कायिसम्पादन गने

(खचपरे न नेपाल)

दुव्यिशनीमा रिे का
पोखरा वा
काठमाण्डौमा
पयाइ पुनस्थािपना
गने

६

बाल र्ििकारी

कास्की

कास्की खजपलाबाट उद्धार गररएका

लागू औषि

पररयोजना, दिाि िएको

बालबातलकाको सं रक्षण व्यवस्थापनका

दुव्यिशनीमा रिे का

खजपला- काठमाडौं

लातग रप इन सेन्त्टर िथा पुनः

बालबातलकालाइि
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स्थापना केन्त्िको रूपमा कायिसम्पादन
गने

पोखरा वा
काठमाण्डौमा
पयाइ पुनस्थािपना
गने

७

िैरव युवा सशखक्तकरण

सुखेि

केन्त्ि, दिाि िएको
खजपला- सुखेि

सुखेि िथा आसपासका खजपलाबाट

लागू औषि

उद्धार गररएका बालबातलकाको सं रक्षण

दुव्यिशनीमा रिे का

व्यवस्थापनका लातग रपइन सेन्त्टर

बालबातलकालाइि

िथा पुनःस्थापना केन्त्िको रूपमा

पोखरा वा

कायिसम्पादन गने

काठमाण्डौमा
पयाइ पुनस्थािपना
गने

८

तसजिनशील सं स्था नेपाल

बुटवल

बुटवल, िैरिवा िथा आसपासका

लागू औषि

क्षेरबाट उद्धार गररएका सडक

दुव्यिशनीमा रिे का

बातलकाको सं रक्षण व्यवस्थापनका

बालबातलकालाइि

लातग रप इन सेन्त्टर िथा पुनः

पोखरा वा

स्थापना केन्त्िको रूपमा कायिसम्पादन

काठमाण्डौमा

गने

पयाइ पुनस्थािपना
गने

पररषद्ले यस आतथिक वषिमा साविजतनक सूचना प्रकाखशि गरी बेवाररस फेला परे का िथा घर पररवार
वा ठे गाना पत्ता नलागेका वा बाल गृिबाट उद्धार गरी पाररवाररक पुनतमिलन वा दीघिकालीन पुनःस्थापना
निएसम्मका लातग अस्थायी सं रक्षण सेवा प्रबन्त्ि उपलब्ि गराउन सिकायिका लातग सूचीकरणका लातग
इच्छु क बाल गृि वा सेवा प्रदायक सं घ सं स्थाबाट आवेदन माग गरे कोमा प्राप्त आवेदनिरुको लेखाजोखा
गरी २८ वटा सं स्थालई अस्थायी सं रक्षण सेवा केन्त्िको रुपमा सूचीकृि गरे को छ । सूचीकृि गररएका
अस्थायी सं रक्षण सेवा प्रदायक सं स्थाको नाम र ठे गाना िलको िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ ।
िातलका ७- पररषदमा सूचीकृि अस्थायी संरक्षण सेवा केन्त्िको सूची
क्र.स.

सं स्थाको नाम र ठे गाना

१

मानव सेवा आिम, मकवानपुर

२

मर्िला िथा बालबातलका सरोकार केन्त्ि, सुनसरी

३

माया घर नेपाल, सुनसरी

४

साझा सवालका लातग साझा मञ्च (कोकन), काठमाडौं

५

ग्रामीण जीवनस्िर सुिार मञ्च, मकवानपुर

६

बेथानी तिजन, काठमाडौं

७

एक्सेस, काठमाडौं

८

र्िमाली नवीन समाज, काठमाडौं

९

छोरी, काठमाडौं

१०

शखक्त समूि, काठमाडौं

११

चेिन अतिवृनि केन्त्ि (क्याप नेपाल), काठमाडौं ।
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१२

शखक्त तमलन समाज, काठमाडौं ।

१३

कुमुनदनी काठमाडौं

१४

मर्िला आत्म तनििरिा केन्त्ि, तसन्त्िुपापचोक

१५

नेपाल गुडर्वि फाउण्डेसन

१६

कोखशश (रार्िय मानतसक स्वास््य स्वावलम्बन सं गठन), काठमाडौं

१७

युसेप नेपाल, सानो नठमी, िक्तपुर

१८

ॐ अपाङ्गिा बालबातलका स्यािार केन्त्ि, स्युचाटार काठमाडौं

१९

द्वन्त्द्व पीतडि िथा अपाङ्ग समाज नेपाल

२०

एपीसी नेपाल, काठमाडौं

पररषद्ले चालू आतथिक वषिमा बाल सं रक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण गने सम्बन्त्िमा बालबातलका
खोजिलास समन्त्वय केन्त्िको प्रदे शस्िमा र्वस्िारका लातग मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक
मन्त्रालय र नेपाल प्रिरीसुँग नीतिगि परामशि गरे को छ । यसबाट आतथिक वषि २०७७/०७८ मा
बालबातलका खोजिलास सेवाको र्वस्िारका लातग प्रदे श नं. १, प्रदे श नं. २ र लुखम्बनी प्रदे शमा
आवश्यक िौतिक पुवाििार तनमािण िथा ममिि कायिका लातग मन्त्रालयबाट सिजीकरण िएको छ ।
चालू आ.व.को असार मसान्त्िसम्ममा उपले खखि िीन वटै प्रदे शमा बालबातलका खोजिलास प्रदे श
समन्त्वय केन्त्ि सञ्चालनका लातग िौतिक सं रचनाको कायि सम्पन्न गररएको छ ।

ग. उपसतमति िथा र्वज्ञ समूिको पररचालन
बालबातलकाका र्वषयिरुमा िुने अध्ययन अनुसन्त्िान, प्रकाशन िुने सञ्चार सामग्री लाइ व्यवखस्थि ढं गले
ुँ को सिकायिलाइ
अतिलेखीकरण, बालगृििरुको अनुगमन, पररषद् र नागररक सं गठन िथा सञ्जालिरुसग
व्यवखस्थि रुपमा सञ्चालन गनि जरुरी दे खखएको िथा पररषद्लाइ आवश्यकिा अनुसार बाल अतिकारका
क्षेरमा परामशि गनि र्वज्ञ समूि आवश्यक िई बालबातलका सम्बन्त्िी तनयमावली, २०५१ (दोस्रो
सं शोिन, २०७६) को तनयम ४ बमोखजम पररषदमा चार वटा र्वषयगि उपसतमिी र एक वटा र्वज्ञ
समूि गठन गररएको छ । यसरी गठन गररएका उपसतमतििरुको मुख्यक कायििरु र यस आतथिक
वषिमा सम्पन्न िएका कायििरुको र्ववरण िलको िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ ।
िातलका ८- उपसतमति िथा र्वज्ञ समूिबाट िएका कायििरु
उपसतमति

मुख्य खजम्मेवारी

बालबातलका सम्बन्त्िी

गैरसरकारी

सूचना सामग्री
प्रमाणीकरण उप-सतमति

गररएका कायि र्ववरण

कैर्फयि

बालबातलका सम्बन्त्िी सूचना

कूल

क्षेरबाट बाल अतिकार

प्रमाणीकरण

र्कतसमका प्रचार

सं रक्षण

दुई

िथा

िथा

तनजी



प्रवििनका

लातग उत्पादन गररएका
सूचना

सामग्रीिरुको

कानूनी,
सान्त्दतििकिा
औखचत्यिाका

व्यविाररक
र
आिारमा
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पटक

उपसतमतिको
वैठक

सम्पन्न

प्रसार

१०
सामग्रीको

गररएको

प्रमाणीकरण

खज.एन.आइ., सेि द चपरे न

गररएको

र शखक्त समूिले सं स्थाले पेश
गरे को

एक

वटा

तितडयो

र्प.एस.ए, छ वटा अतडयो

प्रमाणीकरणका

लातग

र्प.एस.ए

तसफाररस गने

र

िीन

वटा

प्रकाशन सामग्रीको अध्ययन
िथा

र्वश्लेषण

गरी

प्रमाणीकरणका

लातग

पररषदमा तसफाररस गररएको
बालबातलका
अध्ययन

सम्बन्त्िी
अनुसन्त्िान

उपसतमति

गैरसरकारी
क्षेरबाट
अतिकार

िथा
िुने

बालबातलका
अध्ययन

तनजी



४ पटक वैठक सम्पन्न

िीन वटा अध्यन

बाल



सेलडिबाट

प्रस्िाव र रार्िय

गनि

लातगएको

िथा

बालगृिमा

कानूनी

सम्बन्त्िी

प्राविानको

अभ्याशिरु

अनुसन्त्िानको

र्वषयको अध्ययन प्रस्िावमा

प्रस्िाव िथा प्रतिवेदनको

आवश्यक

सुझाव

सर्िि

समीक्षा गरी पररषदबाट

स्वीकृतििका लातग तसफाररस

मान्त्यिा

गररएको

प्रदान

गनि

तसफाररस गने



पररषद्ले

गरे को

र्वपदमा

बाल सं रक्षणको अवस्था र
बाल

र्ववािको

रार्िय

अवस्था सम्बन्त्िी अध्ययन
प्रस्िावमा आवश्यक सुझाव

सर्िि स्वीकृतिका लातग पेश
गररएको


पररषद्ले

प्रकासन

लागेको
सम्बन्त्िी

गनि

बालबातलका
रार्िय

जनिलको

ढाुँचा ियारी गरी स्वीकृतिका
लातग पेश गररएको
बाल

गृि

अनुगमन

उपसतमति

पररषद् सखचवालयबाट



िुने बालगृिको तनयतमि

अनुगमनमा आवश्यकिा

२

पटक

उपसतमतिको

वैठक सम्पन्न गररएको


बालगृि अनुगमन शाखाबाट

अनुसार सििागी िुने र

अनुगमनका क्रममा मापदण्ड

बालगृि अनुगमन

र्वपररि सञ्चालन िएको िनी

प्रतिवेदनको र्वश्लेषण गरी

तसफाररस िएका लतलिपुर

कायािन्त्वयनका लातग

खजपलाका

तसफाररस गने

बालगृििरुको अनुगमन गरी

५

आवश्यक

वटा

सुिारका

लातग

िाकेिा गररएको
नागररक सं गठन समन्त्वय

बाल अतिकार िथा

उपसतमति

बालबातलकाको क्षेरमा



र्क्रयाशील नागररक

१ पटक उपसतमतिको वैठक
सम्पन्न गररएको



िीनवटा

नागररक

सङ्गठन िथा

सञ्जालबाट

सञ्जालिरुको र्ववरण

साझेदारीका

ियार गरी तनयतमि

गररएको
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सं गठन
कायिक्रम

लातग

पेश

प्रस्िावमा

जनिलको

ढाुँचा

स्वीकृि गररएको

सम्पकि र समन्त्वय गने

आवश्यक

र सिकायिमा

स्वीकृतिका

कायिक्रमिरु सञ्चालन

गररएको

गनि पने िए सो
कायिक्रममा पररषद्को
सं लग्निाका लातग
तसफाररस गने ।
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सुझाव
लातग

सर्िि
पेश

पररच्छे द- ३
रार्िय बाल संरक्षण संयन्त्र िथा बाल संरक्षण सेवा
१. बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि १०४


िराएका ३६५८ बालबातलकामध्ये ३००९ जना बालबातलकाको खोजी गरी पररवारमा पुनतमिलन



वाररसे फेला परे का 1९७ जना बालबातलकाको उद्धार, सं रक्षण र व्यवस्थापन



३५५ जना सडक बालबातलकाको उद्धार, सं रक्षण र व्यवस्थापन



५८ जना जोखखमपूणि कायिमा सं लग्न िथा सडकमा वस्िु र्वतनमयमा सं लग्न रिेका
बालबातलकाको उद्धार, सं रक्षण र व्यवस्थापन

२. बाल िेपपलाइन (१०९८) नेपाल


जोखखमपूणि अवस्थामा रिेका र ित्काल उद्धारको आवश्यकिा िएका ७१६ जना बालबातलकाको
उद्धार सं रक्षण र व्यवस्थापन



१०३६८ जना बालबातलका लाई बाल िेपपलाइन सेवा प्रदान

३. बाल संरक्षण सेवा


४७ जना बालबातलकालाई आतथिक रािि सियोग प्रदान



१५७ जना बालबातलकाको घटना व्यवस्थापन प्रर्क्रयामा सियोग िथा सिजीकरण



८ जना बालबातलकाको जन्त्मदिाि र १ जना बातलकाको नागररकिा तनमािणका लातग सिजीकरण
िथा समन्त्वय



५ वटा प्रदे शका ७ वटा स्थानीय ििका ८१ जना बाबु आमा र्वर्िन बालबातलकालाई सियोग



१६३ वटा बालगृिको िौतिक उपखस्थतिमा अनुगमन र बालगृिमा आखिि ३३८२
बालबातलकाको अवस्थाको अनुगमन



मापदण्ड र्वपररि सञ्चालनमा रिेका ८ वटा बालगृिबाट ७३ जना बालबातलकाको उद्धार, सं रक्षण
र व्यवस्थापन



१८ खजपलाका ४७ वटा स्थानीय ििका ३५९ वटा बालगृिका प्रमुख िथा प्रतितनतििरुलाई
आवासीय बालगृि सञ्चालन सम्बन्त्िी न्त्यूनिम मापदण्ड िथा र्वद्यमान कानुनी व्यवस्थािरुको
बारे मा अतिमूखीकरण
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पररषद्को कायिक्षेर अनुसार जोखखममा परे का िथा र्वशेष सं रक्षणको आवश्यकिा िएका बालबातलकाको
सं रक्षणका लातग रार्िय बाल सं रक्षण प्रणाली सञ्चालन गदै आएको छ । यसरी सञ्चालनमा रिेका रार्िय
बाल सं रक्षण प्रणालीिरुबाट यस आतथिक वषिमा गररएका कायि प्रगति िथा बाल सं रक्षण सेवा प्रवाि
सम्बन्त्िी र्ववरण िल उपलेख गररएको छ ।
३.1 बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि १०४ बाट िएका कायिप्रगतििरु
क. िराएका बालबातलकाको खोजिलास िथा पाररवाररक पुनतमिलन
बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि नं. १०४ बाट यस आ.व. को असार मसान्त्ि सम्ममा िराएर उजुरी
दिाि िएका कूल ३६५८ (बालक-८४९, बातलका-2८09) जना बालबातलकामध्ये ३००९ (८२.२६
प्रतिशि) जना (बालक-७१२, बातलका-२२९७) बालबातलकाको खोजी गरी पररवारमा पुनतमिलन गररएको
छ । बाुँकी ६४९ (१७.७४ प्रतिशि) जना (बालक १३७ र बातलका ५१२) बालबातलकाको खोखजकायि
जारी रिेको छ । सम्बखन्त्िि व्यखक्त िथा पररवारले बालबातलका िराएको उजुरी गने िर फेलापरे पतछ खबर
नगने, प्रदे शििमा बालबातलका खोजिलास सेवा िथा सीमापार पुगेका बालबातलकाको खोजीका लातग
समन्त्वयकारी तनकायको अिाव िुन ु जस्िा कारणपतन िराएका र फेलापरे का बालबातलकाबीचको अन्त्िर रिन
गएको दे खखन्त्छ । प्रदे शगि रुपमा िराएका र फेला परे का बालबातलकाको सं ख्यात्मक र्ववरण िलको
स्िम्िखचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।

७७३

३००
२००

३२९

२७०

१५५

१९९

४००

३७५

५००

४३५

३७६

४१३

६००

६५२

७००

५५०

८००

६२६

९००

६३१

८८३

खचर ११- प्रदे शगि रुपमा िराएका र फेला परे का बालबातलकाको संख्यात्मक र्ववरण

१००

०

प्रदे श १

प्रदे श २

बागमिी

गण्डकी प्रदे श

प्रदे श
िराएका बालबातलका

लुखम्बनी

कणािली प्रदे श

प्रदे श

सूदूरपखिम
प्रदे श

फेला परे का बालबातलकाको सं ख्या

पररषदको रार्िय बाल सं रक्षण प्रणाली सुिढीकरण अतियान अन्त्िगिि िराएका, अपिरणमा परे का, बेवाररसे

फेला परे का, बेचर्वखन िथा ओसारपसारमा परे का िथा सडक बालबातलकाको उिार, सं रक्षण िथा
व्यवस्थापनका लातग प्रदे श ििमा बालबातलका खोजिलास सेवा र्वस्िारको प्रयासमा पररषद सर्क्रय रूपमा

लातग रिेको छ । आगामी आ.व.तिर सािै प्रदे शमा यो सेवा र्वस्िार िुनछ
े िने सं घीय ििमा बालबातलका

खोजिलास समन्त्वय केन्त्िको सुिढीकरण िथा प्रिावकाररिा वृर्द्ध गरी फेला पने बालबातलकाको प्रतिशि
वृर्द्ध गररनेछ ।
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ख. वेवाररस फेला परे का बालबातलकाको उद्धार सं रक्षण िथा व्यवस्थापन
यस आ.व.मा बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि १०४ माफिि पररषद्ले वेवाररसे फेला परे का 1९७
जना (बालक-10६, बातलका-९1) बालबातलकामध्ये 10६ जना (बालक-5४, बातलका-५२) लाइि

पररवारमा पुनतमिलन गररएको र ९१ जना (बालक-५३, बातलका-3८) लाइि अस्थायी सं रक्षण सेवामा
राखखएको छ । बालबातलका खोजिलास सेवाबाट उद्धार गररएका वेवाररस बालबातलकाको सं ख्या िलको
स्िम्िखचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।

खचर-१२ वेवाररस िेर्टएका र संरक्षण व्यवस्थापन गररएका बालबातलकाको संख्या
अस्थायी सं रक्षणमा राखखएका

सूदूरपखिम प्रदे श

१३
६
६

कणािली प्रदे श

४
४

गण्डकी प्रदे श

वेवाररस फेला परे का

२३
३६

१२
१०
११

लुखम्बनी प्रदे श

पाररवाररक पुनतमिलन गररएका

२१

८
४२

बागमिी प्रदे श

६२

१०४

३
२
५

प्रदे श २

३

प्रदे श १
०

८

११
२०

४०

६०

८०

१००

१२०

ग. सडक बालबातलकाको उद्धार संरक्षण िथा व्यवस्थापन
चालू आतथिक वषि २०७७/०७८ मा ३५५ जना (बालक ३०१ र बातलका ५४) सडक बालबातलकाको
उद्धार गररएको छ । उद्धार गररएका बालबातलका मध्ये आवश्यक सेवा प्रदान गरी ५८ (बालक ४६ र
बातलका १२) जनालाई पररवारमा पुनतमिलन गररएको छ । यसै गरी २९७ जना (बालक २५५ र ४२
बातलका) बालबातलकालाई सं स्थागि सं रक्षणमा राखखएको छ । अस्थायी सं रक्षणमा राखखएकामध्ये सडकमा
28

रिुँदा र्वर्वि खाले लागू औषि दूव्यिसनमा फसेका 208 जना (बालक 151 र बातलका 57)
बालबातलकालाइि लागू औषि उपचार सेवा प्रदान गररएको छ ।
आतथिक वषि २०७७/०७८ मा सडकबाट उद्धार गरी सामाखजकीकरण प्रर्क्रयाका लातग अस्थायी सं रक्षणमा
राखखएका र गि आतथिक वषििरुदे खख नै यस प्रर्क्रयामा रिेका ३९१ जना सडक बालबातलकाको र्वस्िृि
घटना व्यवस्थापन योजना बनाई कायािन्त्वयनमा पयाइएको छ । यसै अनुरुप सामाखजक पुनःस्थापनाका
लातग ियार िएका ३० जना बालबातलकालाई रुची िथा दक्षिाका आिारमा सीपमूलक िातलममा सििागी
गराइएको छ ।

यस आतथिक वषिमा उद्धार, सं रक्षण िथा व्यवस्थापन गररएका ३५५ जना सडक बालबातलकाको उमेर
अनुसारको र्ववरण िलको खचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।
खचर नं. १३ उमेर समूि अनुसार उद्धार गररएका सडक बालबातलकाको संख्या

बालबातलकाको सं ख्या
१७८

११२

५६
९
१–५

६–१०

११–१४

१५–१८

घ. जोखखमपूणि कायिमा रिेका बालबातलकाको उद्धार संरक्षण िथा व्यवस्थापन
पररषद्ले यस आतथिक वषिमा बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि १०४ माफिि ५८ जना (बालक ४७,
बातलका ११) जोखखमपूणि कायिमा सं लग्न रिेका िथा सडकमा वस्िु र्वतनमयमा सं लग्न रिेका बालबातलकाको
उद्धार गरी सं रक्षण र व्यवस्थापन गरे को छ । जोखखमपूणि कायिबाट उद्धार गरी पाररवाररक पुनतमिलन
गररएका बालबातलका सबैिन्त्दा िेरै प्रदे श नं. २ स्थायी ठे गाना िएका ५१ जना रिेका छन् ।
बालबातलकाको प्रदे शगि ि्याङ्क िलको स्िम्िखचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।
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खचर नं. १४ जोखखमपूणि कायिमा संलग्न रिेका बालबातलकाको संख्या

६०

५१

५०
४०
३०
२०
१०

३

१

०

प्रदे श १

प्रदे श २

१

१
सूदूरपखिम

बागमिी प्रदे श लुखम्बनी प्रदे श

प्रदे श

उद्धार गररएका बालबातलकाको िममा सं लग्निाको प्रकार िलको खचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।
खचर नं. १५ जोखखमपूणि कायिबाट उद्धार गररएका बालबातलकाको संख्या
६०
५०

५२

४४

४०
३०
२०
१०
०

८

१

१

२

१

१

२

सडकमा वस्िु

इट्टा उद्योगमा

घरयासी

र्वतनमय कायिमा

िममा सं लग्न

कामदारको रुपमा

सं लग्न

०

२

२

अन्त्य

सं लग्न
बालक

बातलका

जम्मा

३.२ बाल िेपपलाइन (१०९८) सेवा केन्त्ििरुमाफिि गररएका कायिप्रगतििरु
(क) जोखखममा परे का िथा र्वशेष संरक्षणको आवश्यकिा िएका बालबातलकाको उद्धार र संरक्षण
जोखखममा परे का बालबातलकाको ित्काल उिार, सं रक्षण िथा व्यवस्थापनका लातग पररषदले सामाखजक
सं स्थामाफिि दे शिरीका १८ स्थानमा सञ्चालन गरररिेको तनःशुपक बाल िेपपलाइिन (1098) सेवाबाट
जोखखमपूणि अवस्थामा रिेका र ित्काल उद्धारको आवश्यकिा िएका 6६१ (बालकः- २६७, बातलकाः३९४) जना र अन्त्य तनयकायबाट उद्धार िई थप सेवाका लातग बाल िेपपलाइन सेवा केन्त्ििरुमा रे फर
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िई आएका ५५ जना (बालक २८, बातलका २७) गरी कूल ७१६ जना बालबातलकालाई अस्थायी
सं रक्षणको प्रवन्त्िका साथै अन्त्य बाल िेपपलाइन सेवा प्रदान गररएको छ । बाल िेपपलाइन सेवा केन्त्ििरुबाट
उद्धार गररएका बालबातलका बालबातलकाको र्वस्िृि लेखाजोखाको आिारमा घटना व्यवस्थापन योजना
बनाई घटना सम्बोिन गररएको छ । पररषद्ले बाल िेपपलाइन सेवामाफिि यस आतथिक वषिमा उद्धार
गरे का बालबातलकाको सं ख्यात्मक र्ववरण िलको स्िम्िखचरमा प्रस्िुि गररएको छःखचर नं. १६ बाल िेपपलाइनमाफिि उद्धार गररएका बालबातलकाको संख्या
४००
३५०
३००
२५०
२००
१५०
१००
५०
०

३९४
२६७

२४७
२२३
९६
६ १२

५ ७

३ १०

८ ५

१३

९ १७

शारररीक,

जोखखमपूण ि

अतििावक

गम्िीर

शाररीक

बाल

लागू पदाथि

मानतसक,

िममा

कारगार वा

र्वरामी,

दण्ड सजाुँय

र्ववािमा

दुव्यिशनी

आतथिक िथा

परे का

र्िरासिमा दुघट
ि ना वा

िथा

परे का

िथा अन्त्य

यौनजन्त्य

परी

प्रकोपमा

िेपाईमा

जोखखममा

र्िं सामा

जोखखममा

परे का

परे का

परे का

परे का

परे का
बालक

जम्मा

बातलका

बाल िेपपलाइन सेवा केन्त्ििरुबाट उद्धार गररएका र अन्त्य तनकायबाट रे फर िई आएका ७१६ जना
बालबालबातलको व्यवस्थापन सम्बन्त्िी सं ख्यात्मक र्ववरण िलको खचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।

खचर १७:- बाल िेपपलाइन (१०९८) सेवा केन्त्ििरुबाट उद्धार िथा व्यवस्थापन गररएका बालबातलकाको
संख्या

पाररवाररक पुनतमिलन

२३२, 32%
४८, 7%

४३६, 61%
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गररएका
वैकखपपक स्यिारमा
व्यवस्थापन गररएका
अस्थायी सं रक्षणमा रिेका

बाल िेपपलाइन (१०९८) सेवा केन्त्ििरुमा माफिि र्वशेष सं रक्षणको आवश्यकिा िएका बालबातलकालाई
आवश्यक सेवा प्रदान गदै आएको छ । बाल िेपपलाइन सेवा केन्त्ििरुमाफिि यस आतथिक वषिमा १०३६८
जना बालबातलका (बालक ४१३७ र बातलका ६२३१) लाई दे िाय बमोखजम बाल सं रक्षण सम्बन्त्िी र्वर्वि
सिायिािरु प्रदान गररएको छ।

१०३६८

खचर १८- बाल िेपपलाइन (१०९८) सेवा केन्त्ििरुबाट प्रदान गररएको सेवाको संख्या
१२०००

२०३७
६३

२१५

८०४

२०००

१२८२

४०००

४३६

६०००

५५७

२४६८

८०००

२५०६

१००००

०

३.३ र्वशेष संरक्षणको आवश्यकिा िएका बालबातलका लखक्षि सियोग
(क) आतथिक रािि सियोग
आतथिक वषि २०७७/०७८ मा दे शिरीका र्वतिन्न स्थानका बालबातलका िथा सं रक्षकले नदएको तनवेदनिरुको
ले खाजोखा गरी पररषदले जोखखममा परे का िथा र्वशेष सं रक्षणको आवश्यकिा िएका ४७ जना
बालबातलकालाई (बालक-३४, बातलका-१३) आतथिक रािि सियोग उपलब्ि गराएको छ । आतथिक
सियोगको प्रकार अनुसारको बालबातलकाको र्ववरण िलको स्िम्िखचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।
खचर नं. १९ आतथिक रािि सियोग उपलब्ि गराइएका बालबातलकाको संख्या
२०
२०

१८

१६
१२

१५
१०
५
०

४

क्यान्सर उपचार
सहयोग

१

१

५

२

मग
ृ ौला उपचार
सहयोग

बालक

६

२

अन्य स्वास््य

संरक्षण तथा शैक्षक्षक

उपचार सहयोग

सहयोग

बाललका
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७

जम्मा

(ख) बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन सियोग िथा सिजीकरण
यस आतथिक वषिमा पररषद्ले जोखखममा परे का िथा र्वशेष सं रक्षणको आवश्यकिा िएका १५७ जना
बालबातलकाको (बालक-९५, बातलका-६२) घटना व्यवस्थापन प्रर्क्रयामा सियोग िथा सिजीकरण गरे को
छ । र्वतिन्न अवस्थाबाट जोखखममा परे का बालबातलकाको घटनाको प्रकृति अनुसारको घटना व्यवस्थापन
सियोग िथा सिजीकरण गररएका बालबातलकाको सं ख्यात्मक र्ववरण िलको स्िम्िखचरमा प्रस्िुि गररएको
छ ।
खचर नं २०- घटना व्यवस्थापन सियोग िथा सिजीकरण गररएका घटनािरुको संख्या

८०
७०
६०

३६

५०
४०

३०
२०

४२

१०
०

४
२५

७

१४

१६

४

१
८

बालगृिबाट उद्धार

िारिबाट उद्धार

यौनर्िं साबाटपीतडि

सं रक्षण र्वर्िन

अन्त्य कारणले

गररएका

गररएका

बालबातलका

बालबातलका

जोखखममा परे का

बालबातलका

बालबातलका

बालबातलका
बालक

बातलका

पररषदबाट घटना व्यवस्थापन सियोग िथा सिजीकरण गररएका १५७ जना बालबातलकामध्ये यस आतथिक
वषिको असार मसान्त्ि सम्ममा ५६ जना बालबातलकालाई पररवारमा पुनतमिलन गररएको छ िने बाुँकी १०१
जना बालबातलकालाई अस्थायी सं रक्षणमा राखी घटना व्यवस्थापन योजना अनुसार घटना व्यवस्थापन प्रर्क्रया
अगाडी बढाइएको छ ।
(ग) जन्त्मदिाि सिजीकरण
पररषद्ले अस्थायी सं रक्षणमा रिेका जन्त्मदिाि निएका बालबातलकाको जन्त्मदिाि प्रर्क्रयाको लातग सम्बन्त्िीि
अस्थायी सं रक्षण सेवा प्रदायक सं स्थािरुसुँग बालबातलकाको र्ववरण सं कलन कायि शुरु गरे को छ । िाल
१६ वटा अस्थायी सं रक्षण सेवा केन्त्ििरुबाट प्राप्त र्ववरण अनुसार जम्मा आिीि ५१० जना बालबातलका
(बालक-३८४, बातलका-१२६) मध्ये ३१५ जना बालबातलका (बालक २५३, बातलका- ६२) को जन्त्मदिाि
निएको पाइएको छ । जन्त्मदिाि निएका बालबातलकाको थप र्ववरणका लातग पररषद्ले आवश्यक समन्त्वय
गरी िी बालबातलकाको जन्त्मदिािको लातग आवश्यक समन्त्वयको कायि अघी बढाइएको छ ।
यसै गरी पररषद्ले यस आतथिक वषिमा ८ जना बालबातलका (बालक-४, बातलका-४) को जन्त्मदिाि र १ जना
बातलकाको नागररकिा तनमािणका लातग सिजीकरण िथा समन्त्वय गरे को छ ।
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(घ) बाबुआमा र्वर्िन बालबातलकाको वैकखपपक स्िारका लातग सियोग
ुँ को समन्त्वयमा प्रदे श
पररषद्ले प्रदे श सामाखजक र्वकास मन्त्रालयिरू, नगरपातलका/गाुँउपातलका मिासं घसग
नं. १ को ५ वटा स्थानीय ििबाट १४२ जना, बागमिी प्रदे शका ९ स्थानीय ििबाट ३७४ जना, गण्डकी
प्रदे शका ८ स्थानीय ििबाट ३७४ जना, प्रदे श नं. ५ का २२ स्थानीय ििबाट ७७३ जना, कणािली
प्रदे शका १३ स्थानीय ििबाट ५९९ जना र सुदूरपखिम प्रदे शका २५ वटा स्थानीय ििबाट ६९५ जना
गरी छ वटा प्रदे शिरुका कूल ८२ वटा स्थानीय िििरूबाट २,९५७ बाबुआमा र्वर्िन बालबातलकाको
र्ववरण प्राप्त गरे को छ । प्राप्त र्ववरणको आिारमा बाल सं रक्षण आतथिक रािि सियोग कायिर्वति, २०७६
को व्यवस्था बमोखजम आवश्यक कागजाििरुको माग गररएकोमा आवश्यक कागजाि प्रिप्त िएका ५ वटा
प्रदे शका ७ वटा स्थानीय ििका ८१ जना बाबु आमा र्वर्िन बालबातलकाको वैकखपपक स्यािार प्रवििनका
लातग आतथिक सियोग उपलब्ि गराएको छ । सियोग उपलब्ि गराइएका बालबातलकाको सं ख्या िलको
िातलकामा प्रस्िुि गररएको छःिातलका-९ संरक्षण सियोग गररएका अतििावक र्वर्िन बालबातलकाको संख्या
प्रदे श

स्थानीय िि

बालक

बातलका

जम्मा

प्रदे श नं. १

िनकुटा नगरपातलका

८

९

१७

दमक नगरपातलका

१४

७

२१

बरािपोखरी गाुँउपातलका

१

१

२

९

१४

२३

गण्डकी प्रदे श

ुँ ीखोला गाुँउपातलका
आि

लुम्बीतन प्रदे श

कातलगण्डकी गाुँउपातलका

७

३

१०

कणािली प्रदे श

रास्कोट नगरपातलका

२

२

४

सूदूर पखिम प्रदे श

अर्पर्िमाल गाुँउपातलका

४

०

४

36

81

जम्मा 45

4.४ बालगृि अनुगमन, बालबातलकाको उद्धार, संरक्षण, क्षमिा अतिबृर्द्ध
(क) बालगृि अनुगमन िथा उद्धार
पररषद्को अतिले खमा रिेका दे शिर सञ्चालनमा रिेका कूल ४८९ वटा बालगृििरुमध्ये यस आतथिक वषि
२०७७/०७८ मा काठमाडौ, लतलिपुर, िक्तपुर, खचिवन र िनिु खजपलाका १७ वटा स्थानीय ििका
१६३ वटा बालगृिको िौतिक उपखस्थतिमा अनुगमन गरी िी बालगृिमा आखिि ३३८२ (बालक- १६०१,
बातलका-१७८१) बालबातलकाको अवस्थाको जानकारी तलइएको छ । अनुगमनको क्रममा मापदण्ड र्वपररि
सञ्चालनमा रिेका ८ वटा बालगृिबाट ७३ जना बालबातलकाको उद्धार गरी घटना व्यवस्थापन प्रर्क्रया
अनुसार सं रक्षण व्यवस्थापन गररएको छ । उद्धार गररएका बालबातलकाको सं ख्यात्मक र्ववरण िलको
िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ ।
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िातलका नं. १० बालगृिबाट उद्धार गररएका बालबातलका सम्बन्त्िी र्ववरण
प्रदे श

खजपला

काठमाडौं
बाग्मिी
प्रदे श
जम्मा
खचिवन

उिार गररएका बालबातलका

स्थानीय िि

बालक

बातलका

जम्मा

गोकिणे श्वर नगरपातलका ५ नारायणटार

३

५

८

कागेश्वरी मनोिरा नगरपातलका ५ थली

८

१२

२०

िारकेश्वर नगरपातलका ६ अरखुं

७

१

८

बुढातनलकण्ठ नगरपातलका ११ कपन

०

११

११

टोखा नगरपातलका ८ ग्राण्डीतिपला

४

६

१०

बुढानीलकण्ठ ७, गोपफुटार

२

0

२

२४

३५

५९

१

३

४

१०

०

१०

११

३

१४

जम्मा
रत्नननगर नगरपातलका ६ सौरािा
रत्नननगर नगरपातलका ९

जम्मा

३५

कूल जम्मा

३८

७३

उद्धार गररएका बालबातलकाको लेखाजोखाको आिारमा बालबातलकाको घटना व्यवस्थापन प्रकृया बमोखजम
व्यवस्थापन गररएको छ । बालबातलकाको सं रक्षण िथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी र्ववरण िलको खचरमा प्रस्िुि
गररएको छ ।
खचर नं. २१ बालगृिबाट उद्धार गररएका बालबातलको व्यवस्थापन सम्बन्त्िी र्ववरण

६५

८०
६०
४०

६

२०
०

३६

२९

बालक

८

२
बातलका

पररवाररक पुनतमिलन गररएका

जम्मा
अस्थायी सं रक्षणमा राखखएका

यस आतथिक वषिमा िौतिक उपखस्थतिमा अनुगमन गररएका १६३ वटा बालगृििरुमध्ये १३६ वटा
बालगृििरुलाई आवश्यक सुिारका लातग तनदे शन नदइएको छ िने २१ वटा बालगृििरु सुिार गनि नसर्कने
अवस्थामा पाइएको छ । सुिार गनि नसर्कने अवस्थाका २१ वटा बालगृििरुको कारवािीको अवस्था
सम्बन्त्िी र्ववरण िलको खचरमा प्रस्िुि गररएको छ ।
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खचर नं २२ सुिार गनि नसर्कने अवस्थाका बालगृििरुको कारवािीको अवस्था सम्बन्त्िी र्ववरण

बालगृिको सं ख्या
९

८

१०

१

५
०

उद्धार गररएका

सं स्था आफैले
बन्त्द गरे का

३

बालबातलका

सं स्था आफैले

क्रममा रिेको

प्रकृयामा रिेका

उद्धार गने

बन्त्द गने

(ख) बालगृि अतिमूखीकरण

पररषद्ले यस आतथिक वषिमा १८ खजपलाका ४७ वटा स्थानीय ििका ३५९ वटा बालगृिका
प्रमुख िथा प्रतितनतििरुलाई आवासीय बालगृि सञ्चालन सम्बन्त्िी न्त्यू निम मापदण्ड िथा र्वद्यमान
कानुनी व्यवस्थािरुको बारे मा अतिमूखीकरण गररएको छ । अतिमूखीकरण गररएका बालगृिको
खजपलागि र्ववरण िलको िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ ।
िातलका नं. ११ अतिमूखीकरण गररएका खजपलागि बालगृिका सििागी सं ख्या
खजपला

सििातग संख्या

िक्तपुर

१८

ु ासिा
सं खव

३

खचिवन

३८

ईलाम

१

पापपा

१

झापा

९

रुपन्त्दे िी

६

मोरङ

६

कर्पलवस्िु

१

िनकुटा

१

बाुँके

३

सुनसरी

४

दाङ

१

काठमाडौं

१५५

बनदिया

१

लतलिपुर

१०५

सुखेि

५

जुम्ला

१

कूल जम्मा

३५९

36

पररच्छे द-४
क्षमिा अतिवृर्द्ध िथा बाल अतिकारको प्रवििन कायििरु



मानव अतिकार सम्बन्त्िी सं वैिातनक आयोगिरुसुँगको सिकायिका र्वषयमा अन्त्िरर्क्रया



बालिम रोकथाम िथा न्त्यू नीकरणका लातग सम्बखन्त्िि सरोकारवाला तनकाय िथा
सं घसं स्थािरुसुँग समन्त्वय र अन्त्िरर्क्रया



बालगृिको दिाि, सञ्चालन, अनुमति, तनयमन िथा व्यवस्थापन गने र्वषयमा सम्बखन्त्िि सरोकारवाला
तनकायिरुसुँग समन्त्वय



खेलकुदमा बातलकाको सििातगिा सम्बन्त्िी व्यवस्था र सुरक्षा, सशक्तीकरण र लै र्ङ्गकिाको
ुँ समन्त्वय
अवस्थाको र्वषयमा सम्बखन्त्िि सरोकारवाला तनकायिरुसग



बालबातलका खोजिलास सेवा १०४ को प्रदे श स्िरमा र्वस्िार िथा नेपाल प्रिरी प्रतिष्ठानबाट
प्रवाि िुने िातलम सामग्रीमा बाल अतिकारका र्वषय समावेश गने र्वषयमा नेपाल प्रिरीसुँगको
समन्त्वय



२ वटा प्रदे शका ११९ जना प्रिरी कमिचारीिरुलाई बालबातलका खोजिलास सेवाको प्रिावकाररिा
अतिवृर्द्ध सम्बन्त्िी अतिमूखीकरण



बाल अतिकार िथा बालसं रक्षण सम्बन्त्िी कानूनी िथा नीतिगि व्यवस्थाका सम्बन्त्िमा ५ वटा
प्रदे श सरकारिरुसुँग समन्त्वय छलफल



बाल र्ववाि रोकथाम िथा बालिम न्त्यूनीकरण सम्बन्त्िी र्वषयमा २ वटा प्रदे शका १४३
जनालाई अतिमूखीकरण



बालबातलका सम्बन्त्िी ऐनको कायािन्त्वयनको सम्बन्त्िमा दे शिरीका ७५३ वटै स्थानीय िििरुमा
पराचार



बालबातलका सम्बन्त्िी इ-पोटिल सञ्चालन



र्वद्यमान कानूनिरुले बालर्ववािमा पारे को प्रिाव िथा बदर िएका र्ववाििरुले बातलकामा पारे को
प्रिाव र्वषयक र र्वपद्ले बालबातलकाको सं रक्षण र र्वकासमा पारे को प्रिाव र्वषयक अध्ययन



बालबातलका सम्बन्त्िी सचेिनामूलक सामग्रीिरुको तनमािण, प्रकाशन, प्रसारण र र्विरण
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ुँ सम्बखन्त्िि सं वैिातनक आयोगिरुसग
ुँ को समन्त्वय
४.१ मानव अतिकारसग
पररषद्ले चालू आतथिक वषिमा मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री एवम्
रार्िय बाल अतिकार पररषद्का अध्यक्ष िी जुलीकुमारी मििोज्यूको अध्यक्षिा िथा सं वैिातनक आयोगका

माननीय अध्यक्षज्यूिरूको र्वखशष्ट आति्यिामा बाल अतिकारको सं रक्षण र सम्वद्धिनमा सं वैिातनक
आयोगसुँगको समन्त्वय र सिकायि र्वषयमा अन्त्िर्क्रिया गोष्ठी कायिक्रम सम्पन्न गरे को छ । बालबातलका
सं वैिातनक आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूिरू, सखचवज्यूिरू, बाल अतिकार पररषद्का सदस्यज्यूिरू,
बालबातलकाका क्षेरमा र्क्रयाशील सञ्जालका अध्यक्षज्यूिरू लगायि ६७ (पुरुष ४६ र मर्िला २१) जनाको
उपखस्थतिमा सम्पन्न गररएको ऊक्त कायिक्रममा बाल अतिकारको सं रक्षण र सं वििनका तनखम्ि सं वैिातनक
आयोगिरुले दे िायका कायििरुको शुरुवाि गने प्रतिवद्धिा व्यक्त िएको छः

बालबातलकाको र्वषय िेन ि माननीय सदस्यज्यूलाई िोक्ने



आयोगमा बालबातलका सम्बन्त्िी डे स्क खडा गने,



रार्िय बाल अतिकार पररषद्सुँग तनयतमि छलफल र समन्त्वय गरी बालबातलकाका मुिामा एक्यवद्ध
ु रूपमा रार्िय अतियानिररू सञ्चालन गने
िई सं यक्त

यसै गरी पररषद्ले बालबातलकाको अतिकारको सं रक्षण िथा सम्बििनका लातग रार्िय मर्िला आयोग, रार्िय
समावेशी आयोग, रार्िय मानव अतिकार आयोगसुँग छु ट्टाछु ट्टै समन्त्वय बैठक गरी दे िायका र्वषयमा सिकायि
गने र्वषयमा समबुझाई कायम गररएको छः-
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रार्िय

मर्िला

आयोगसुँगको

समन्त्वय वैठककबाट पररषद् र
रार्िय मर्िला आयोग बीचको
सिकायि

सम्बन्त्िमा

र्वशेष

सं रक्षणको आवश्यकिा िएका,
र्िं सा िथा दुव्यिविारमा परे का
बालबातलकाको उद्धार, सं रक्षण,
व्यवस्थापन िथा बालबातलका
खोजिलास

समन्त्वय

केन्त्ि

१०४, बाल िेपपलाइन १०९८ र मर्िला िेपपलाइन ११४५ बीचको सिकायि र रे फरल प्रणाली
लगायिका र्वषयमा सिकायि गने समबुझाई कायम गररएको


रार्िय समावेशी आयोगसुँगको समन्त्वयमा बालिममा रिेका बालबातलकाको उद्धार, सं रक्षण,
व्यवस्थापन, अनाथ बालबातलकाको सं रक्षण, बालर्ववाि रोकथाम िथा न्त्यूनीकरणका लातग सिकायिका
ु कायियोजना बनाई सिकायि गने र्वषयमा समबुझाई कायम गररएको
क्षेरिरू पर्िचान िथा सं यक्त

39



रार्िय मानव अतिकार आयोगसुँगको समन्त्वय बैठकमा बालबातलकाको अतिकारको सं रक्षणका लातग
बालबातलका सम्बन्त्िी छु ट्टै डेस्को स्थापना गने, बाल अतिकार िननका घटनािरुमा पररषद र मानव
ु
अतिकार आयोग सं यक्त
रुपमा घटना सम्बोिन गने, मानव अतिकार आयोगमा आएका बाल
अतिकार िननबाट पीतडि िथा प्रिार्वि बालबातलकाको सं रक्षण सियोगका लातग घटना रे फर गने
र्वषयमा समबुझाई कायम गररएको छ । मानव अतिकार आयोगसुँगको समन्त्वय वैठकपतछ
ु अनुगमन कायि शुरुवाि गररएको छ ।
बालअतिकार िननका घटनािरुमा सं यक्त

ुँ को समन्त्वय
४.२ िीनै ििका सरकारी तनकायसग
ुँ को समन्त्वय
(क) संघीय तनकायिरुसग
१. पररषद्ले बाल िम तनवारण सम्बन्त्िी कायिक्रम सञ्चालन सम्बन्त्िमा िम, रोजगार िथा सामाखजक सुरक्षा
मन्त्रालय, मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्राल र रार्िय बाल अतिकार पररषद् बीच
ु
बालिममुक्त नगर घोषणा, बालकोषको प्रिावकारी सञ्चालन, बालिम अवस्थाको सं यक्त
अनुगमन,
ितमक बालबातलकाको उद्धार पिािको सं रक्षण, व्यवस्थापन िथा पुनस्थािपनाका र्वषयमा पररषद्ले
नेित्ृ व गने र्वषयमा समझदारी िएको
छ ।
२. यसै गरी पररषदले जोखखमपूणि काममा
सं लग्न बालबातलकाको उद्धार िथा
व्यवस्थापन
कायिक्रम
कायिक्रममा
सामाखजक

सम्बन्त्िी
सम्पन्न
िम,
सुरक्षा

छलफल

गरे को
रोजगार

छ

।
िथा

मन्त्रालय, िम,

रोजगार िथा व्यवसायजन्त्य सुरक्षा
र्विाग, िम िथा रोजगार, यािायाि व्यवस्था र्विाग, मिानगरीय प्रिरी पररसर, बाल िेपपलाईन १०९८,
बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि १०४ लगायिका तनकायबाट १५ जनाको उपखस्थतिमा
जोखखमपूणि काममा रिेका बालबातलकाको खस्थति बारे नक्शाङ्कन, उद्धार िथा अस्थायी सं रक्षण प्रवन्त्ि र
घटना व्यवस्थापन लगायिका र्वषयिरूमा छलफल गरे को छ । यसै अनुरुप पररषद्ले चालू आतथिक
वषिमा जोखखमपूणि िममा रिेका ५८ जना बालबातलकाको उद्धार गरी आवश्यक सेवा प्रदान गरे को छ
। उद्धारको क्रम जारी रिेको छ ।
३. बालगृिको दिाि, सञ्चालन, अनुमति, तनयमन िथा व्यवस्थापन गने र्वषयमा स्पष्टिा कायम गनि िथा
बालगृिमा बाल अतिकार र्वपररि कायि गने गराउनेलाई कानूनी दायरामा पयाई बाल अतिकारको
सुतनखिि गने र्वषयमा मर्िला बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय, रार्िय पररचयपर िथा
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पञ्जीकरण र्विाग, खशक्षा, र्वज्ञान िथा प्रर्वति मन्त्रालय, समाज कपयाण पररषद्, बौद्ध दशिन प्रवििन िथा
गुम्बा र्वकास सतमति, कम्पनी रखजिार कायािलय, लतलिपुर खजपला प्रशासन कायािलय सर्िि १५ जनाको
सििातगिा रिेको तथयो । उक्त कायिक्रममा बाल अतिकारका सवालिरू, जस्िैः बालबातलकाको
जन्त्मदिािको र्वषय, वैदेखशक अनुदान, गुम्बा र र्विार लगायिका िातमिक सं स्थािरूमा रिेका
बालबातलकाको अवस्था अनुगमन, र्वद्यालय र िोस्टलका नाममा सञ्चालनमा रिेका बालगृिको अवस्थाको
अनुगमन, बालगृिको दिाि, नवीकरण लगायिका मापदण्ड र्वपररि सञ्चालनमा रिेका बालगृििरूको
अनुगमन िथा तनयमन िथा बाल अतिकारका सवालिरूको सम्बोिन गनि सबै सरोकारवाला तनकायले
आ–आफ्नो फििबाट प्रयास जारी राख्ने सिमति िएको छ
४. खेलकुदमा बातलकाको सििातगिा सम्बन्त्िी व्यवस्था र सुरक्षा, सशक्तीकरण र लै र्ङ्गकिाको अवस्थाको
र्वषयमा मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय, युवा िथा खेलकुद मन्त्रालय, रार्िय युवा
पररषद्, रार्िय बाल अतिकार पररषद्, रार्िय खेलकुद पररषद, नेपाल ओलखम्पक कतमर्टका उपाध्यक्षिरू,
मर्िला िथा खेलकुद आयोग, एनएसीजी नेपाल, कन्त्सोर्टियम नेपाल, तसजप, बातलका अतिकारका लातग
रार्िय सञ्जाल, रार्िय बाल सं रक्षण सञ्जाल, बालमैरी स्थानीय शासन रार्िय मञ्च, सामाखजक सुरक्षा
नागररक सञ्जालका प्रमुख िथा प्रतितनति, बाल अतिकारका क्षेरमा र्क्रयाशील गैससका प्रमुख िथा
प्रतितनतिबीच छलफल कायिक्रम सम्पन्न िएको छ । यस छलफलबाट खेलकुदमा बातलकाको अवस्थाको
ु ा साथै बातलकाको खेलकुदमा सुरखक्षि सििातगिाका लातग रार्िय बाल अतिकार
बारे मा जानकारी िुनक
पररषद् र रार्िय खेलकुद पररषद् बीच सिकायिका दे िायका क्षेरिरू िय गररएको छः

खेलकुदमा बातलकाको सुरखक्षि सििातगिाका लातग मापदण्ड ियार गरी लागू गने



खेलकुदमा बातलकाको सुरखक्षि सििातगि गराउने



पररषद्ले उद्धार गरे का सडक बालबातलकाको खेलकुद सम्बन्त्िी र्वखशर्ष्टकृि क्षमिाको पर्िचान गरी
Street to Stadium कायिक्रम सञ्चालन गने

५. यस आतथिक वषिमा रार्िय बाल अतिकार पररषद् र नेपाल प्रिरीका प्रिरी अतिररक्त मिातनरीक्षकबीच
समन्त्वय वैठक सम्पन्न िएको छ । उक्त वैठकमा नेपाल प्रिरी र रार्िय बाल अतिकार पररषद् बीच
समन्त्वय र सिकायिका क्षेरिरूको र्वषयमा छलफल गरी बालबातलका खोजिलास सेवा १०४ को प्रदे श
स्िरमा सं रचना तनमािण, नेपाल प्रिरी प्रतिष्ठानबाट प्रवाि िुने िातलम सामग्रीमा बाल अतिकारका र्वषय
समावेश गने, नेपाल प्रिरीमा बाल सं वेदनशीलिा अतिवृर्द्ध र्वषयमा समन्त्वय गररएको छ। समन्त्वय
वैठकमा नेपाल प्रिरी र पररषद्को दे िायका र्वषयिरुमा सिकायि गने र्वषयमा छलफल गररएको छः

बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि (१०४) को सवलीकरण िथा प्रिावकारी पररचालनका
लातग थप लगानी, क्षमिा र्वकास िथा अनुगमन र समन्त्वयका कायििरु ।



प्रदे श प्रिरी अन्त्िगिि बालबातलका सम्बन्त्िी र्वशेष र्विाग वा शाखाको स्थापना, सवलीकरण र
पररचालन ।



सडक बालबातलका उिार, सं रक्षण िथा पुनःस्थापना कायिमा सियोग, समन्त्वय र अनुगमन ।
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बालिम तनवारणका लातग अनुगमन, उिार िथा पुनःस्थापनामा सियोग ।



बालबातलकाको वेचर्वखन िथा अवैिातनक ओसारपसार रोकथाम िथा तनयन्त्रणका लातग समन्त्वय
र सियोग



बालबातलकाको अनलाइन सुरक्षाको प्रवििन िथा अनलाइन माध्यमबाट बालबातलकामातथ िुने
दुव्यिविारको न्त्यूनीकरणमा सिकायि र सियोग



प्रिरी िातलम प्रतिष्ठानले प्रदान गने सेवा प्रवेश िथा सेवाकालीन िातलम सामग्रीमा बालअतिकारका
आिारिूि ज्ञान िथा सीप सम्बन्त्िी र्वषयिरु समावेश गनिका लातग सिजीकरण



प्रिरी िातलम प्रतिष्ठानले प्रदान गने सेवा प्रवेश िथा सेवाकालीन िातलममा रार्िय बाल अतिकार
पररषदबाट प्रार्वतिक सिजीकरणका लातग सिकायि

६. नेपाल प्रिरी, प्रिरी प्रखशक्षण प्रतिष्ठानको समन्त्वय र रार्िय बाल अतिकार पररषद्को आयोजनामा, र्वतिन्न
खजपलािरूका नेपाल प्रिरीको मर्िला िथा बालबातलकासुँग सम्बखन्त्िि अपराि अनुसन्त्िान कायिमा कायिरि
२२ जना प्रिरी अतिकृििरूसुँग रार्िय बाल अतिकार पररषद् र नेपाल प्रिरीको सिकायिमा सञ्चातलि
बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि १०४ को सेवा प्रवाि प्रिावकाररिा, बालबातलका खोजिलास
सेवाको सवलीकरण िथा बालबातलका र्वरुद्ध िुने अपराि रोकथाम लगायि समग्र बालसं रक्षणको
सं रचना िथा कायािन्त्वय प्रणाली र बालमैरी सेवा प्रवािमा नेपाल प्रिरीको िूतमकाको र्वषयमा छलफल
िथा अन्त्िर्क्रया सम्पन्न िएको तथयो ।

७. यस आतथिक वषिमा बालबातलका खोजिलास सेवाको क्षमिा अतिबृर्द्ध िथा यसको प्रिावकारी सञ्चालनका
लातग प्रदे श नं.१ र कणािली प्रदे शका आन्त्िररक मातमला िथा कानून मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, सखचव,
ुँ
प्रदे श प्रिरी कायािलयका प्रमुख, सामाखजक र्वकास मन्त्रालयका सामाखजक र्वकास मिाशाखा प्रमुखसग
समन्त्वय गररएको छ । यसै क्रममा पररषद्ले प्रदे श नं. १ का १४ खजपला प्रिरी कायािलयको मर्िला,
बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्ििरूमा कायिरि ८६ जना प्रिरी कमिचारीिरू र कणािली
प्रदे शका १० वटै खजपलाका मर्िला बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्िमा कायिरि ३३ जना
प्रिरी कमिचारीिरुलाई साथै बाल सं वेदनशीलिा अतिवृर्द्ध र १०४ को प्रिावकारी सञ्चालनका र्वषय
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अतिमूखीकरण गरे को छ । अतिमूखीकरण कायिक्रममा सििातगिरुको र्ववरण िलको खचरमा प्रस्िुि
गररएको छःखचर नं. २३: बालबातलका खोजिलास सेवा अतिमूखीकरणको सििातगिा संख्या

१००
५०
०

८६

६१
२२

२५

मर्िला

३३

११

पुरुष

प्रदे श नं. १

जम्मा

कणािली प्रदे श

ुँ को समन्त्वय र अन्त्िरर्क्रया
(ख) प्रदे श सरकारसग
१. पररषद्ले यस आतथिक वषिमा पररषद्को बारे मा िथा पररषद्को आगामी कायोजनाको बारे मा प्रदे श
सरकारिरूलाइि जानकारी गराउने, बाल सं रक्षण प्रणालीको स्थापना िथा सञ्चालन, आमाबाबु िएका
बाल गृिका आखिि बालबातलकाको बैकखपपक िेरचािको व्यवस्थामा समन्त्वय र सियोग, अनाथ
बालबातलकाको सामाखजक सुरक्षा कायिक्रम िथा बालिम तनवारणका लातग सियोग लगायिका
कायिक्रमिरूलाइि प्रदे श सरकारको प्राथतमकिामा समावेश गनिका लातग पैरवी गने लगायिका उिेश्यका
साथ ५ वटा प्रदे शिरुमा समन्त्वय वैठक सम्पन्न गरे को छ । समन्त्वयका क्रममा प्रदे श सरकारका
मुख्यमन्त्री, सामाखजक र्वकास मन्त्री, प्रदे श नीति िथा योजना आयोगका उपाध्यक्षिरुसुँग आवश्यक
समन्त्वय गररएको छ । प्रदे शस्िरमा गररएको समन्त्वयका क्रममा दे िाय र्वषयिरु प्रदे श सरकारको
प्राथतमकिामा राख्नका लातग अनुरोि गररएको छ ।



बाल िेपपलाईन (१०९८) सेवाको र्वस्िार िथा सवलीकरणका लातग प्रदे श सरकारबाट थप
लगानी, प्रोत्सािन िथा अनुगमन र समन्त्वयका कायििरु ।
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बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि (१०४) को सवलीकरण िथा प्रिावकारी पररचालनका
लातग थप लगानी, क्षमिा र्वकास िथा अनुगमन र समन्त्वयका कायििरु ।



प्रदे श अन्त्िगिि प्रदे श बाल अतिकार सतमतिको गठन, सखचवालयको स्थापना िथा प्रिावकारी
पररचालन ।



प्रदे श बाल अतिकार सतमति िथा रार्िय बाल अतिकार पररषद् तबच तनयतमि समन्त्वय र
सिकायिको कायिक्रतमक योजनािरु ।




प्रदे श बाल अतिकार सतमति अन्त्िगिि बालकोषको स्थापना िथा सञ्चालन ।

प्रदे श प्रिरी अन्त्िगिि बालबातलका सम्बन्त्िी र्वशेष र्विाग वा शाखाको स्थापना, सवलीकरण र
पररचालन ।



स्थानीय ििमा बाल अतिकार नीति लागु गनि, बाल अतिकार सतमतिको गठन िथा पररचालन गनि
आवश्यक समन्त्वय र सियोगका कायिक्रमिरु ।



आमाबाबु िएका बालबातलका वा वैकखपपक स्यािारमा जान सक्ने बालबातलकाको पररवारमा

पुनःस्थापना, वैकखपपक स्यािारमा स्थानान्त्िरण िथा तनसं स्थाकरणको अतियानमा सिकायि, समन्त्वय
र सियोग ।



सडक बालबातलका उिार, सं रक्षण िथा पुनःस्थापना कायिमा सियोग, समन्त्वय र अनुगमन ।
बालिम तनवारणका लातग अनुगमन, उिार िथा पुनःस्थापनाका क्षेरमा रार्िय बाल अतिकार

ुँ सिकायि िथा सं यक्त
ु कायिक्रमिरुको
पररषद, स्थानीय बाल अतिकार सतमति, िम कायािलयिरुसग
सञ्चालन ।


सं घीय सरकारको अनाथ बालबातलकाको सामाखजक सुरक्षाका कायिक्रमबाट समेट्न नसकीएको
स्थानीय िििरुमा प्रदे श सरकारबाट अनाथ बालबातलकाको लातथ सामाखजक सुरक्षा कायिक्रम

यस आतथिक वषिमा प्रदे शस्िरीय समन्त्वय गररएका तनकायिरुको र्ववरण िलको िातलकामा प्रस्िुि गररएको
छ ।

िातलका नं. १२ प्रदे शस्िरीय समन्त्वय गररएका तनकायिरु
प्रदे श

प्रदे श नं. १

तनकाय

व्यखक्तत्विरु

मुख्यमन्त्री िथा मन्त्रीपररषद्को कायािलय

माननीय मुख्यमन्त्री

प्रदे श नीति िथा योजना आयोग

माननीय उपाध्यक्ष

प्रदे श सामाखजक र्वकास मन्त्रालय

माननीय मन्त्री, माननीय राज्य
मन्त्री, सखचव, मिाशाखा प्रमुख

प्रदे श नं. २
वागमिी प्रदे श

प्रदे श नीति िथा योजना आयोग

माननीय उपाध्यक्ष

प्रदे श सामाखजक र्वकास मन्त्रालय

माननीय मन्त्री, सखचव

मुख्यमन्त्री िथा मन्त्रीपररषद्को कायािलय

माननीय मुख्यमन्त्री

प्रदे श नीति िथा योजना आयोग

माननीय

उपाध्यक्ष,

माननीय

सदस्यिरु
प्रदे श सामाखजक र्वकास मन्त्रालय

माननीय मन्त्री, सखचव, मिाशाखा
प्रमुख

गण्डकी प्रदे श

प्रदे श नीति िथा योजना आयोग
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माननीय उपाध्यक्ष

प्रदे श सामाखजक र्वकास मन्त्रालय

माननीय मन्त्री, सखचव, मिाशाखा
प्रमुख

कणािली प्रदे श

प्रदे श नीति िथा योजना आयोग

माननीय उपाध्यक्ष

प्रदे श सामाखजक र्वकास मन्त्रालय

माननीय मन्त्री, सखचव,
मिाशाखा प्रमुख

२. प्रदे श समन्त्वयको आिारमा िय िए बमोखजम मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय र
ु आयोजनामा गण्डकी प्रदे शमा बालिम रोकथाम िथा न्त्यूनीकरण िथा कणािली प्रदे शमा
पररषद्को सं यक्त
ु ीकरणका लातग प्रदे शका सबै खजपला समन्त्वय सतमतिका प्रमुख, उप–
बालर्ववाि रोकथाम िथा न्त्यन
प्रमुख, खजपला समन्त्वय अतिकारी िथा केिी स्थानीय ििका पदातिकारीिरुको सििातगिामा प्रदे शस्िरीय
अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ । प्रदे शगि रुपमा सििागीिरुको र्ववरण िलको स्िम्िखचरमा
प्रस्िुि गररएको छ ।
खचर नं. २४ प्रदे शस्िरीय अन्त्िरर्क्रया कायिक्रमका सििागीिरुको संख्या
८०
७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०

७६

६७

३८
२६

२२

१६ १५

कणािली प्रदे श

२६

गण्डकी प्रदे श

३. बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को कायािन्त्वयन सम्बन्त्िमा रार्िय बाल अतिकार पररषद्, बागमिी
प्रदे श सामाखजक र्वकास मन्त्रालय र प्रदे श बाल अतिकार सतमति बीच अन्त्िर्क्रिया कायिक्रम िेटौँडामा
सम्पन्न गररएको छ । यस कायिक्रममा बागमिी प्रदे शका प्रमुख सखचव डा. मानबिादुर र्व.क., बागमिी
प्रदे श नीति िथा योजना आयोगका माननीय सदस्य िी यमुना कडेल, सामाखजक र्वकास मन्त्रालयका
सखचव िी नदपक काफ्ले, रार्िय बाल अतिकार पररषद्का सदस्य िी सुन्त्दर लातमछाने, कायिकारी तनदे शक
िी तमलनराज िरे ल, बालगृि अनुगमन उप–सतमतिका सदस्यज्यूिरू, प्रदे श बाल अतिकार सतमतिका
पदातिकारी ज्यूिरू, प्रिरी प्रशासनका प्रतितनतिज्यूिरू लगायि २७ जनाको उपखस्थति रिेको उक्त
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कायिक्रमबाट रार्िय बाल अतिकार पररषद् र प्रदे श सामाखजक र्वकास मन्त्रालयका बीच बालबातलकाको
र्वषयमा िुने कायिक्रममा सिकायि, समन्त्वय र साझेदाररिा तनरन्त्िर रिने सिमति समेि िएको छ ।
ुँ को समन्त्वय
(ग) स्थानीय ििसग
पररषद्ले चालू आतथिक वषिमा बालबातलका सम्बन्त्िी ऐनको कायािन्त्वयनको सम्बन्त्िमा दे शिरीका ७५३ वटै
स्थानीय िििरुमा पराचार गरी समन्त्वय गरे को छ । र्वशेषगरी बाल अतिकारको सं रक्षण िथा सम्बििन
सम्बन्त्िी कायिर्वतिको तनमािण, स्थानीय बाल अतिकार सतमतिको गठन, बाल कपयाण अतिकारीको तनयुखक्त,
बालकोषको स्थापना, समाजसेवी िथा मनोर्वज्ञको सूचीकरण, अस्थायी सं रक्षण सेवा प्रदायको सूचीकरण,
बाल िेपपलाइन िथा बालबातलका खोजिलास सेवाको सुदृढीकरण लगायिका र्वषयमा स्थानीय ििको नीति
तनमािण िथा कायिक्रम तनमािणमा प्राथतमकिामा राख्नका लातग आह्वान गररएको तथयो ।
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ुँ को समन्त्वय
४.3 नागररक संगठन िथा सञ्जालिरुसग
१. स्वास््य क्षेरमा बालअतिकारको सं रक्षण िथा प्रवििनका लातग रार्िय बाल अतिकार पररषद्, नेपाल
खचर्कत्सक समाज (नेपास) र पेडीयािीक नसे स एसोतसयासन अफ नेपाल (र्पनान) तबचको तरपक्षीय
समझदारी परमा िस्िाक्षर िएको छ। साथै बाल स्वास््य क्षेरमा िुने अध्ययन अनुसन्त्िानको प्रिावकारी
व्यवस्थापनका लातग नेपाल स्वास््य अनुसन्त्िान पररषद् सं ग छलफल सम्पन्न गररएको छ ।
२. स्काउर्टङ माफिि बाल अतिकारको प्रवििनका लातग पररषद् र स्काउटबीच स्काउर्टङ माफिि बाल
अतिकारको सं रक्षण िथा सम्बििनका लातग समझदारी परमा िस्िाक्षर गरी अखघ बढ्ने सिमति गररएको
छ ।
३. बालबातलका र्वरूद्ध िुन सक्ने अनलाइिन दुव्यिविार न्त्यूनीकरणका लातग दू र सञ्चार प्रातिकरण, नेपाल
प्रिरी, युतनसेफ नेपाल, इन्त्टरनेट सेवा प्रदायक सं स्था, सूचना प्रर्वति सम्बन्त्िी सं स्था, सम्बखन्त्िि रार्िय
ुँ २ पटक गरी
िथा अन्त्िरािर्िय गैर सरकारी सं स्था िथा सञ्जाल लगायिका तनकाय िथा सं घ-सं स्थासग
ुि ल अन्त्िरर्क्रया सञ्चालन गररएको छ । सरकारको िफिबाट िजुम
५२ जना प्रतितनतििरूसुँग िचअ
ि ा
गररने बालबातलका सम्बन्त्िी कानूनी िथा नीतिगि दस्िावेजिरूमा अनलाइन सुरक्षा सम्बन्त्िी र्वषय
समावेश गनि पररषद्ले आवश्यक सिजीकरण गने साझा बुझाइि िएको छ । कायिक्रममा बालबातलकाको
लातग सुरखक्षि ईन्त्टरनेट सेवा प्रदान गने, बालबातलका मातथ िुने तडखजटल तडिाइडलाई बाल सििातगिा
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िथा बाल सं रक्षणको दृर्ष्टकोणबाट कसरी िेने, इन्त्टरनेटमा बालबातलकाको सुरक्षाको सुतनखिििाका लातग
सरोकारवालाको िूतमका के िुने र अनालाइन माध्यमबाट बालबातलका मातथ िुने दुव्यिविारको न्त्यूनीकरण
िथा पीतडिको सं रक्षण सिायिा व्यवस्थापन कसरी गने र अनलाइन सुरक्षा सम्बन्त्िी कायिर्वति बनाउनु
पने लगायिका र्वषयमा छलफल िएको छ । र यसै अनुरुप मर्िला बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक
मन्त्रालयले अनलाईन सुरक्षा सम्बखन्त्ि कायिर्वतिको मस्यौदा ियारी गरी सकेको छ ।
४. अन्त्िरदे शीय रूपमा िुने बालबातलकाको ओसारपसार िथा बेचर्वखन न्त्यूनीकरण िथा अन्त्िरदे शीय रूपमा
अलपर वा वेवाररस फेला परे का बालबातलकाको घटना व्यवस्थापनका लातग नेपाल सरकार, िारि
सरकार र सम्बखन्त्िि दे शका र्वखशर्ष्टकृि तनकायको िूतमका लगायिको र्वषयमा इन्त्डो नेपाल नेटवकि,
काररिास इखन्त्डयासुँग छलफल गररएको छ । छलफलमा पररषद्को िफिबाट अन्त्िरदे शीय रूपमा िुने
बालबातलकाको बेचर्वखन िथा ओसारपसार न्त्यूनीकरण िथा रोकथामका लातग िारिमा पतन सरकारी
स्िरमा समस्या समािानका लातग छलफल िुनपु ने, िारिमा नेपाली बालबातलका िेर्टएमा िारि
सरकारको आतिकाररक तनकाय माफिि बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि (१०४) मा सञ्चार गने
र िारतिय बालबातलका नेपालमा िेर्टएमा बालबातलका खोजिलास समन्त्वय केन्त्ि (१०४) माफिि
िारिको चाइिपड प्रोटे क्सन अथोररर्टमा सञ्चार गरी घटना व्यवस्थापन गनुप
ि ने सुझाव राखखएको छ र यी
ुँ आवश्यक छलफल गने तनष्कषि रिेको छ
सुझाविरूमा इन्त्डो नेपाल नेटवकिले सम्बखन्त्िि तनकायसग
।
५.

म्यूखजक

तितडयो

बालबातलकाको

िथा

गलि

मनोरञ्जन
प्रयोग

िथा

सामग्रीमा
लै र्ङ्गक

समानिाका र्वषयमा मर्िला, बालबातलका िथा
ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय, सञ्चार िथा सूचना प्रर्वति
मन्त्रालय, प्रेस काउखन्त्सल नेपाल, मर्िला िथा
बालबातलका र्विाग, रार्िय मर्िला आयोग, रार्िय
मानव अतिकार आयोग, केन्त्िीय साइबर ब्यूरो,
पररषद्, नेपाल चलखचर र्वकास बोडि, अकोयािब,
बान,

एनएसीजी

नेपाल,

कन्त्सोर्टियम,

तसजप,

एनतसर्पए, बातलका अतिकारका लातग रार्िय सञ्जाल, बालमैरी स्थानीय शासन रार्िय मञ्च, सामाखजक
सुरक्षा नागररक सञ्जाल बीच छलफल िथा परामशि कायिक्रम सम्पन्न िएको छ ।
६. लै र्ङ्गक िथा यौतनक अपपसं ख्यक बालबातलकाको प्रमुख सवालिरूको पर्िचान िथा सम्बोिनका
उपायिरूबारे छलफल गनि मर्िला, बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय, रार्िय बाल अतिकार
पररषद् र र्वतिन्न सामाखजक सं स्थाबीच कायिक्रम सम्पन्न िएको छ । सो कायिक्रमबाट लै र्ङ्गक िथा
यौतनक अपपसं ख्यक बालबातलकाको प्रमुख सवालिरूका पर्िचान िथा सम्बोिनका लातग मन्त्रालय िथा
पररषद्ले गनि सक्ने कायििरूको कायािन्त्वयनमा प्रतिबद्धिा व्यक्त िएको छ ।
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४.४ बाल अतिकार सूचना केन्त्ि
(क) बालबातलका सम्बन्त्िी ई पोटिल सञ्चालन

बाल अतिकार सूचना केन्त्िको रुपमा पररषद्लाई सुदृढ बनाउने सन्त्दििमा बाल अतिकारका र्वर्वि
सूचनािरुको सं कलन, व्यवस्थापन िथा र्विरण सम्बन्त्िी कायििरु गदै आएको छ । र्वगि वषििरुदे खख नै
पररषद्ले बाल अतिकार सम्बन्त्िी र्वतिन्न सूचना सामग्रीिरुमा सबैको पिुुँचका लातग बालबातलका सम्बन्त्िी
ई पोटिल सञ्चालन गदै आएको छ । पोटिलमा बालबातलका सम्बन्त्िी प्रकाशनिरु, र्वतिन्न र्वषयमा अनलाइन
छलफल, बालबातलकाको आवाज, बाल सं रक्षण सम्बन्त्िी र्वषयिरुमा सम्पकि गने स्थान िथा नम्बरिरु
लगायिका र्वशेषिािरु रिेको छ ।

(ख) अध्ययन िथा अनुसन्त्िान
बालबातलका सम्बन्त्िी र्वर्वि सवालिरुमा अध्ययन अनुसन्त्िान गरी रार्िय बाल अतिकार पररषदलाई बाल
अतिकार स्रोि केन्त्िको रुपमा स्थार्पि गराउने उिेश्यका साथ पररषद्ले यस आ.व. मा दुई वटा र्वषयिरुमा
अध्ययन कायि सञ्चालन गरे को छ । र्वद्यमान कानूनिरुले बालर्ववािमा पारे को प्रिाव िथा बदर िएका
र्ववाििरुले बातलकामा पारे को प्रिाव र्वषयक र र्वपद्ले बालबातलकाको सं रक्षण र र्वकासमा पारे को प्रिाव
र्वषयक अध्ययन कायि सञ्चालन गरे को छ ।
र्वद्यमान कानूनिरुले बालर्ववािमा पारे को प्रिाव िथा बदर िएका र्ववाििरुले बातलकामा पारे को प्रिाव
सम्बन्त्िी अध्ययन कायिमा ६०४ वटा स्थानीय िििरुमा अन्त्िवाििाि, १२ वटा घटना र्वश्लेषण, ३८ वटा
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मूख्य सूचक अन्त्िवाििाि र ५२ वटा लखक्षि समूि छलफल गरी

ि्याङ्कको र्वश्लेषण र प्रस्िुतिकरणकोको

कायि िैरिै को छ ।
र्वपद्ले बालबातलकाको सं रक्षण र र्वकासमा पारे को प्रिाव सम्बन्त्िी अध्ययन कायिमा ३२ वटा मूख्य सूचक
अन्त्िवाििाि सम्पन्न गररएको छ िने सािवटै प्रदे शमा १४ वटा लखक्षि समूि छलफलमाफिि ि्याङ्क सं कलनको
कायि सम्पन्न िै सको छ । ि्याङ्कको र्वश्लेषण र प्रस्िुतिकरणकोको कायि िैरिै को छ ।
(ग) प्रकाशन र प्रचार-प्रसार
पररषद्ले यस आतथिक वषिमा बाल अतिकार िथा सं रक्षण सम्बन्त्िी र्वतिन्न र्वषयमा चेिनामूलक सामग्रीिरुको
तनमािण िथा प्रचारप्रसार कायि गरे को छ । रे तडयो र्पएसएिरुको तनमािण र रे तडयो नेटवकििरुमाफिि प्रशारण,
तितडयो सन्त्देशिरुको तनमािण िथा सामाखजक सञ्जालिरुमाफिि प्रचारप्रसार, पोस्टर पम्पले टिरुको तनमािण
िथा र्विरण माफिि बाल अतिकारका र्वषयिरुको प्रचारप्रसार गरे को छ। यस आतथिक वषिमा पररषदबाट
सम्पन्न गररएका प्रकाशन िथा प्रचारप्रसार सम्बन्त्िी र्ववरण िलको िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ ।
िातलका नं. १३- प्रकाशन िथा प्रचारप्रसार सम्बन्त्िी र्ववरण

क्र.स.

सामग्रीको र्कतसम

गररएको कायि

थान/पटक

१

नेपालमा

बालबातलकाको सूचना सं कलन, लेखन, ३५६० थान

२

State of children in सूचना सं कलन, लेखन, १००० थान
Nepal 2020
सम्पादन िथा प्रकाशन

३

बाल सं रक्षण सन्त्देश सर्िको बालअतिकार

खस्थति प्रतिवेदन, २०७७

क्याले ण्डर र नोटबुक

४

बाल

िेपपलाइन

५

बालबातलका

सम्बन्त्िी पोस्टर
समन्त्वय

सम्पादन िथा प्रकाशन

सम्बन्त्िी नोटबुक ७००० थान र क्याले ण्डर

सन्त्देशिरुको

सं कलन, ५९५ थान प्रकाशन गरर र्विरण

ले खन िथा छपाई

गररएको

१०९८ तनमािण िथा छपाई र १२३५० थान
र्विरण

खोजिलास तनमािण िथा छपाई र १२३५० थान

केन्त्ि

सम्बन्त्िी पोस्टर

१०४ र्विरण

६

बालिम

न्त्यूनीकरण िथा तनमािण िथा छपाई र १२३५० थान

७

बालिम

न्त्यूनीकरण िथा तनमािण िथा

रोकथाम सम्बन्त्िी पोस्टर

र्विरण

सामाखजक 

रोकथाम सम्बन्त्िी तितडयो सञ्जालमाफिि प्रचारप्रसार
सन्त्देश

८

बाल

िेपपलाइन

सेवा तनमािण

सम्बन्त्िी रे तडयो र्प.एस.ए.

िथा

नेटवकिमाफिि
प्रचारप्रसार
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रे तडयो 

पररषद्को फेसबुकमाफिि बुखस्टङ
गरी

४५ सेकेण्डको रे तडयो सन्त्देश

उज्यालो नेटवकिबाट १९ स्पट
प्रशारण गररएको



नेपाल एफएम नेटवकिबाट १२
स्पट प्रशारण गररएको

९

बालबातलका

सम्बन्त्िी तनमािण

िथा

कानूनी व्यवस्था सम्बन्त्िी नेटवकिमाफिि
जनचेिनामूलक

रे तडयो प्रचारप्रसार

खजङ्गल

रे तडयो 


६० सेकेण्डको रे तडयो सन्त्देश
तनमािण

नेपाल एफएम नेटवकिबाट २६
स्पट प्रशारण



थािा सञ्चार नेटव्ङ्कबाट १०
स्पट प्रशारण



सामुदार्यक रे तडयो नेटवकिबाट
२० स्पट प्रशारण

१०

"बाल िम अन्त्त्य गरौ" तनमािण
रे तडयो र्पएसए

िथा

नेटवकिमाफिि
प्रचारप्रसार

रे तडयो 


३० सेकेण्डको रे तडयो सन्त्देश
तनमािण

उज्यालो नेटवकिबाट ४० स्पट

प्रशारण गररएको


थािा सञ्चार नेटवकिबाट ६०
स्पट प्रशारण



काखन्त्िपुर एफएम बाट ६०
स्पट प्रशारण

११

आ. व. २०७८।७९ को सूचना सं कलन, तनमािण 
बजेटमा बालबातलका एक र प्रचारप्रसार
झलक

१२

बालअतिकार
सन्त्देश

सर्ििको

सम्बन्त्िी सन्त्देश लेखन, सं कलन 
पकेट िथा छपाई

फोपडर र स्पाइरल नोटबुक
१३

पररषद्, बाल िेपपलाइन र छपाई
बालबातलका
समन्त्वय



खोजिलास

केन्त्ि

पररषद्को सामाखजक सञ्जालबाट
प्रचारप्रसार गररएको
७०००

थान

छपाई

गरी

पररषद्को कायिक्रममा र्विरण

२०० थान छपाई िथा र्विरण

१०४

सम्बन्त्िी सन्त्देश िएको मग
१४

कोतिड-१९

बालबातलकाको

मा तितडयो सन्त्देश तनमािण र 

सं रक्षण प्रचारप्रसार

सम्बन्त्िी तितडयो सन्त्दे श

सामाखजक

सञ्जालिरुमाफिि

प्रचारप्रसार गररएको

७. पररषद्को संस्थागि अवस्था
(क) पररषद्को संगठन सं रचना
बालबातलकाको क्षेरमा कायि गने र्वखशर्ष्टकृि रार्िय तनकायको रुपमा रिी बालबातलकाको सं रक्षण र
सम्बििन गने कायिमा पररषद्को कायिक्षेर, काम कििव्य र अतिकारको आिारमा नतिजामूखी कायि सम्पादनका
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लातग पररषद्को सं गठन सं रचना अस्पष्ट रिेिा पतन पररषद्को उपलेखखि कायििरु सम्पादनका लातग कायि
सञ्चालन गनि यस आतथिक वषिमा दे िाय बमोखजमको खजम्मेवारी िोकी कायि सञ्चालन गररएको छ ।
खचर नं. २४ पररषद्को कायिसञ्चालन संगठन संरचना

(ख) उपसतमति र सदस्यिरु
पररषद्को कायिसञ्चालनका लातग यस आरुतथक वषिमा पररषद्को वैठकबाट बालबातलका सम्बन्त्िी अध्ययन
अनुसन्त्िान समन्त्वय उपसतमति, बालबातलका सम्बन्त्िी सूचना सामग्रीिरुको प्रमाणीकरण उप-सतमति, बाल
गृि अनुगमन उप-सतमति, नागररक सङ्गठन समन्त्वय उप-सतमति र बाल अतिकार र्वज्ञ समूि गठन गरर
खजम्मेवारी िोर्कएको छ । पररषद् अन्त्िगिि गनठि उपसतमति र सदस्यिरु िलको िातलकामा प्रस्िुि
गररएको छ ।
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िातलका नं. १४ उपसतमति र उपसतमति सदस्यिरु
क्र.स.
१.

उपसतमति

पदातिकारी

बालबातलका सम्बन्त्िी सं योजकः
अध्ययन

अनुसन्त्िान िी र्वमला ज्ञवाली, सदस्य, रार्िय बाल अतिकार पररषद्

समन्त्वय उपसतमति

सदस्यः

प्रा. डा. िी योगेन्त्िबिादुर गुरूङ, तर.र्व.र्व. जनसं ख्या अध्ययन
र्विाग

प्रा. िी चन्त्िकला शमाि, मानतसक स्वास््य िथा जनस्वास््य क्षेर
िी िेज सुनार, अध्यापन, अनुसन्त्िानकिाि र दतलि अतिकारकमी
िी पेम्बा लामा, अध्यापन, अनुसन्त्िानकिाि र िमक्षेर र्वज्ञ
२.

बालबातलका सम्बन्त्िी सं योजकः
सूचना

सामग्रीिरुको िी िीमलाल गुरूङ, सदस्य, रार्िय बाल अतिकार पररषद्

प्रमाणीकरण
सतमति

उप- सदस्यिरु

प्रा.डा. िी कुन्त्दन अयािल, तर.र्व.र्व. आमसञ्चार र्विाग

िी शुिेच्छा तबन्त्द,ु मर्िला परकार, प्रेस काउखन्त्सल नेपाल पूव ि

िी सुवास खतिवडा, पूव ि अध्यक्ष, सामुदार्यक रे तडयो प्रसारक सं घ
िी राजेश शमाि, बालमैरी परकार सञ्जाल, बाल क्लब पूव ि
सदस्य
३.

बाल

गृि

उप-सतमति

अनुगमन सं योजकः

िी सुन्त्दर लातमछाने, सदस्य, रार्िय बाल अतिकार पररषद्
सदस्यिरु

िी रर्वन नेपाली, उपाध्यक्ष, तसनेट

िी समीक बडाल, पूव-ि मिासखचव, नेपाल बाल सं गठन
िी तबष्णुमायाुँ िुसाल, सदस्य नेपाल बार सगठन
िी प्रतिनीति, समाज कपयाण पररषद
४.

नागररक

सङ्गठन सं योजकः

समन्त्वय उप-सतमति

िी इखन्त्दरा योञ्जन, सदस्य, रार्िय बाल अतिकार पररषद्
सदस्यिरु

िी तिलोत्तम पौडेल, बाल अतिकारकमी, बालमैरी स्थानीय
शासन सञ्जाल

िी र्करण थापा, अध्यक्ष कन्त्सेर्टियम नेपाल िथा बाल
अतिकारकमी

ु ाया गुरूङ, कायिकारी तनदे शक एटर्वन िथा बाल
िी बेनम
अतिकारकमी

िी प्रतितनति, गैसस मिासं घ, केन्त्िीय सतमति ।
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पररषद् अन्त्िगिि यी सतमतििरुबाट बालबातलकाका क्षेरमा उत्पादन, प्रकाशन िथा प्रचार प्रसार िुने सूचना
समग्रीिरुको प्रमाणीकरण गने, बालगृिमा अनातिकृि रुपमा बालबातलकाका राखखएको पाइएमा उद्धार,
सं रक्षण िथा व्यवस्थापनका लातग आवश्यक समन्त्वय गने र बनातिकृि रुपमा बालबातलका राखी बालगृि
सञ्चालन गने सञ्चालकिरुलाई कारवािीका लातग तसफाररस गने, बालबातलकाको क्षेरमा िुने अध्ययन
अनुसन्त्िानको लातग अनुमति प्रदान गने, बालबातलकाको क्षेरमा कायिरि सं घसं स्थािरुसुँग आवश्यक समन्त्वय
गने िथा बालबातलका सम्बन्त्िी र्वतिन्न सवालिरुमा पररषद्लाई सुझाव नदने लगायिका कायििरु सम्पादन
गररएको छ ।
(ग) बाल अतिकार र्वज्ञ समूि
बाल अतिकार िथा बालबातलकाको सम्बन्त्िमा र्वद्यमान र्वर्वि सवालिरु िथा पररषद्ले गनुप
ि ने कायििरुका
बारे मा तनयतमि सुझाव प्रदान गने िथा पररषद्ले अनुरोि गरे अनुसार र्वषयगि सवालिरुमा छलफल िथा

र्वश्लेषण गरी आवश्यक कायािन्त्वयनका लातग प्रतिवेदन, तसफाररस िथा सुझाविरु पेश गने कायिका लातग
पररषदको वैठकबाट दे िाय बमोखजमको र्वज्ञ समूि गठन गरी कायि सम्पादन गररुँदै आएको छः१.

िी गौरी प्रिान, बाल अतिकार र्वज्ञ िथा बाल अतिकारकमी

३.

डा. िी र्वजय ज्ञवाली, बाल अतिकारकमी िथा र्वज्ञ मानतसक स्वास््य

२.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

१०.
११.
१२.
१३.

१४.
१५.
१६.
१७.

िी तडपली गुरागाुँइि, बाल अतिकारकमी िथा र्वज्ञ बाल अतिकार शासन
डा. िी रामिरी चापागाुँइि, बाल अतिकारकमी िथा बाल स्वास््य र्वज्ञ
िी अप्सरा पाण्डे , बाल अतिकारकमी िथा बाल नतसिग र्वज्ञ

डा. िी राजकुमार ढुं गाना, बाल अतिकारकमी िथा खशक्षा र्वद

िी खशव िण्डारी, बाल अतिकारकमी िथा बाल अतिकार अनुगमन र्वज्ञ

िी इन्त्दु िुलािर, बाल अतिकारकमी िथा लै तगक र बाल अतिकार कानून र्वज्ञ
िी कुखन्त्ि राना, बाल अतिकारकमी िथा प्रारखम्िक बाल र्वकास र्वज्ञ
िी उद्धव पौडेल, बाल अतिकारकमी िथा बालिम र्वज्ञ

िी नदपेश पल ठाकुर, बाल अतिकारकमी िथा अन्त्िरािर्िय सिायिा र्वज्ञ

िी ऋिु िट्ट, बाल अतिकारकमी िथा बाल सं रक्षण र र्वपदमा बाल सं रक्षण
िी िारक तििाल, बाल अतिकारकमी, पुव ि कायिकारी तनदे शक केबाकस
िी खशवप्रसाद पौडेल, बाल अतिकारकमी बाल अतिकार कानून र्वज्ञ

िी इखन्त्दरा कोइराला, बाल अतिकारकमी बाल मैरी स्थातनय शासन र्वज्ञ
िी कृष्ण सुवेदी, बाल अतिकारकमी

िी तसजिना काफ्ले , बाल अतिकारकमी िथा बाल अतिकार र्वज्ञ।

ुँ सिकायिरि र्वकासका साझेदारिरु र नागररक संगठन सञ्जालिरु
(घ) पररषद्सग
१. र्वगिका वषििरुदे खख नै पररषद्ले र्वतिन्न र्वकासका साझेदार सं स्थािरुसुँगको सिकायिमा बाल अतिकार
सं रक्षण िथा सम्वििन सम्बन्त्िी कायिक्रमिरु सञ्चालन गदै आएको छ । यस आतथिक वषिमा पररषद्सुँग
आवद्ध सिकायि गने र्वकासका साझेदार सं स्थािरु िलको िातलकामा प्रस्िुि गररएको छ ।
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िातलका नं. १५- सिकायिरि संस्थाको र्ववरण
क्र.स.

संस्थाको नाम

सिकायिको प्रकार

१

युतनसेफ नेपाल

सं स्थागि सिकायि

२

सेि द खचपरे न

सं स्थागि सिकायि

३

प्लान इन्त्टरनेसनल

सं स्थागि सिकायि

४

एक्प्याक्ट लक्जम्वगि

पररयोजना सिकायि

ुँ कायिक्रतमक साझेदारी गने संस्था
िातलका १६- आ.व. २०७७/७८ मा रार्िय बाल अतिकार पररषद्सग
र सञ्जालको र्ववरण
क्रस

कायिक्रम/अन्त्िरर्क्रया/गोष्ठी/सेतमनार/

1

लै र्ङ्गक िथा यौतनक अपपसङ्ख्यक

िालीम

बालबातलकाको प्रमुख सवाल र्वषयक

कायिक्रम आयोजना
तमति

स्थान

सियोगी संस्था/सञ्जाल

2077/8/१८

काठमाडौं

तनल र्िरा समाज

2077/9/23

काठमाडौं

बातलका अतिकारका लातग

अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम
2

3

खेलकुदमा बातलका सििातगिा
र्वषयक अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम

म्यूखजक तितडयो िथा मनोरञ्जन

सामाग्रीमा बालबातलकाको सं लग्निा

अतियान
2077/8/21

काठमाडौं

बातलका अतिकारका लातग

2077/10/27

काठमाडौं

तसजिनशील समाज नेपाल

वपड तिजन इन्त्टरनेशनल

िथा लै र्ङ्गक समानिा र्वषयक
4

बालबातलकाको लातग सुरखक्षि

इिन्त्टरनेट र्वषयक अन्त्िरर्क्रया

रार्िय सञ्जाल/स्विन्त्रिा

रार्िय सञ्जाल

कायिक्रम
5

बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५

२०७७/११/१६

प्रदे श नं. २

कायािन्त्वयन सम्बन्त्िी खजपला स्िरीय

२०७७/१२/२९

खजपलािरू

का व्यवस्थािरू स्थानीय ििमा
अन्त्िरर्क्रया गोष्ठी

6

बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५
का व्यवस्थािरू स्थानीय ििमा

कायािन्त्वयन सम्बन्त्िी खजपला स्िरीय

दे खख

सम्म्

का ८ वटा

नेपाल

२०७७/१२/१८,

खचिवन, िानदङ

शखक्त समूि

२०७७/१०/२५

मकवानपुर र

प्लान इन्त्टरनेशनल/राडो

१९ र २२

र नुवाकोट

अन्त्िरर्क्रया गोष्ठी
7

बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५
का व्यवस्थािरू स्थानीय ििमा

कायािन्त्वयन सम्बन्त्िी खजपला स्िरीय

र २७

अन्त्िरर्क्रया गोष्ठी
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तसन्त्िुली

नेपाल/सामुदार्यक र्वकास
कायिक्रम

८

बालबातलका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५

२०७७/१०/१५

प्रदे श नं. १

कायािन्त्वयन सम्बन्त्िी खजपला स्िरीय

२०७७/११/१०

खजपला

का व्यवस्थािरू स्थानीय ििमा
अन्त्िरर्क्रया गोष्ठी

९

दे खख

सम्म

बाल अतिकारको कायािन्त्वयनका लातग

का १४ वटा

काठमाडौं

सिकायिका र्वषयमा मानव

अतिकारसुँग सम्बखन्त्िि सं वैिातनक

मानव अतिकार मञ्च,
इिलाम

बालबातलका शाखन्त्ि क्षेर
रार्िय अतियान

आयोगिरुसुँगको अन्त्िरर्क्रया
१०

कोतिड-१९ मा बाल सं रक्षण र

 नेपाल प्यातडयार्िक

अन्त्िरर्क्रया (साि प्रदे श)

 प्यातडयार्िक नसे स

स्वास््यकतमिको िूतमका र्वषयक

सोसाइर्ट

एसोतसयसन अफ
नेपाल,

 रार्िय बाल सं रक्षण
सञ्जाल

 स्विन्त्रिा अतियान
८. र्वखत्तय प्रगति
पररषद्ले चालू आतथिक वषिमा गरे को र्वखत्तय प्रगतिको अवस्था दे िाय बमोखजम रिेको छ ।
िातलका १७- पररषद्को र्वखत्तय प्रगति
क्र.स.

वजेट स्रोि

कूल वजेट

खचि रकम

खचि

(रु.लाखमा) (रु.लाखमा)

प्रतिशि

कैर्फयि

रािो र्किाबमा समावेश िएको वजेट
१

नेपाल सरकार

७६०/५०

७११/७०

९३/५८

२

युतनसेफ रािो र्किाब

४६

४२/४१

९२/२१

८०६/५०

७५४/११

९३/५०

रािो र्किाब जम्मा

रािो र्किाबमा समावेश निएका वजेट
३

युतनसेफ नेपाल

७६/१४

५३/५६

७०/३३

४

सेि द खचपरे न

६४/८८

४१/६५

६४/२०

५

प्लान इन्त्टरनेसनल

३६/०५

२९/५२

८१/८९
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नोिेम्बर २०२० दे खख

तडसेम्बर २०२१ सम्म

