
नेपाल सरकार 

महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 

    राहिय बाल अलिकार पररषद् 

पलु्चोक, लललतपरु 

२०७७ असोज महिनाको कायय सम्पादन सम्बन्त्िी सार्यजलनक 
जानकारी-पर 

 

                        

१. पररचय 

राहिय बाल अलिकार पररषद्, बालबाललकाको िक 
हित संरक्षण र प्रर्ियन गनय बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, 

२०४८ अनसुार स्थाहपत तत्कालीन केन्त्रीय बाल 
कल्याण सलमलतलाई रूपान्त्तरण गरी बालबाललका 
सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजजम नेपाल 
सरकार महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको बालबाललका 
सम्बन्त्िी हर्जिष्टीकृत लनकाय िो ।  

२. उद्दशे्यिरूूः पररषद्को मखु्य मखु्य उद्देश्यिरू 
लनम्नानसुार रिेका छन ्।  

 बालबाललकाको अलिकार तथा िक, हितको 
संरक्षण र सम्र्ियन गने, 

 बालबाललकाको अलिकारको सम्मान, संरक्षण, 
प्रर्ियन र पररपूलतयका लालग आर्श्यक नीलत, 

कानून, योजना, काययक्रम र संस्थागत संयन्त्रको 
व्यर्स्था गनय नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र 
स्थानीय तिलाई सझुार् ददने,  

 राहिय बाल संरक्षण प्रणाली सदुृढ र सर्ल 
बनाउन  सिजीकरण गने र बालबाललका 
सम्बन्त्िी काययक्रमको अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा 
समीक्षा गरी सझुार् ददने,  

 बाल अलिकार संरक्षण तथा प्रर्ियनका लालग 

सरोकारर्ालाको क्षमता हर्कास तथा अलभर्हृि 
गने,  

 बालबाललका खोजतलास लनूःिलु्क टेललफोन नं. 
१०४ र बाल िेल्पलाइन लनूःिलु्क टेललफोन 
नं. १०९८ को सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन 
सिकायय तथा सिजीकरण गरी िराएका, 
रे्र्ाररस फेला परेका, जोजखममा परेका 
बालबाललकाको खोजतलास, उिार, संरक्षण 
तथा व्यर्स्थापन गने,  

 बाल संरक्षण तथा बाल अलिकार प्रर्ियनका 
लालग रै्देजिक अनदुान सिायता समेत पररचालन 
गरी आर्श्यकतानसुार काययक्रम सञ्चालन गने 
र प्राथलमकताको आिारमा लजक्षत काययक्रम 
तथा अलभयान सञ्चालन गने,  

 बालबाललका सम्बन्त्िी सचेतना मूलक सन्त्देि 
जागरण अलभर्हृिको प्रसार प्रसार र प्रकािन  
गने,  

 बालबाललका सम्बन्त्िी राहिय सूचना प्रणालीको 
हर्कास, सञ्चालन, व्यर्स्थापन तथा सदुृढीकरण 
गने र बालबाललकाको अर्स्था तथा बाल 
अलिकार सम्बन्त्िी राहिय जस्थलत प्रलतर्देन 
र्ाहषयक  रूपमा प्रकािन गने । 

  

३. पररषदबाट २०७७ असोज महिनामा सम्पादन 
भएका काययिरू 

बाल संरक्षण सम्बन्त्िी काययिरू 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य 
केन्त्र नं. १०४ माफय त देिभर यस महिनामा िराएका 
२९९ (७० बालक, २२९ बाललका) जना 
बालबाललकाको खोजतलास गरी १०४ (३२ बालक, ७२ 
बाललका) जना बालबाललका फेला पारी पररर्ारमा 
पनुलमयलन गररएको छ। त्यसैगरी १४ जना (६ बालक 
र ८ बाललका) बालबाललकालाइय रे्र्ाररस अर्स्थामा फेला 
पारी ८ जनालाइय (५ बालक र ३ बाललका) पाररर्ाररक 
पनुलमयलन गररएको छ भन े ६ जना (१ बालक र ५ 
बाललका) लाइय अस्थायी संरक्षण सेर्ा प्रदान गररएको    
छ  । प्रदेिगत रूपमा िराएका र िराएर फेला परेका 



बालबाललकाको हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको 
छ । 

(ख) असोज महिनामा काठमाडौं उपत्यकाका हर्लभन्न 
स्थानबाट ३४ जना सडकमा आजित बालबाललकालाइय 
उिार गररएको छ । उिार गररएका बालबाललका मध्ये 
१ जना लाइय पररर्ारको जजम्मा लगाइएको छ भन े३३ 
जनालाइय अस्थायी संरक्षण सेर्ाको प्रर्न्त्ि गररएको छ ।  

 

(ग) पररषद्वारा साझेदार संस्थािरूसँगको सिकाययमा 
१२ जजल्लामा सञ्चाललत बाल िेल्पलाइयन नं. १०९८ बाट 
कूल ४९ जना (बालक-२२, बाललका-२७) जोजखम, हिंसा 
तथा दवु्ययर्िारमा परेका बालबाललकाको उिार गरी  
संरक्षण व्यर्स्थापन गररएको छ । उिार गररएका 
बालबाललका मध्ये ३५ जना बालबाललका (बालक-१०, 

बाललका-२५) लाइय पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको, ३ जना 
बालक लाइय पनुूःस्थापना गररएको, ११ जना बालबाललका 
(बालक -९ जना, बाललका-२ जना) लाइय अस्थायी संरक्षण 
सेर्ामा राजखएको छ । २०७७ साल असोज महिनामा 
उिार गररएका ४९ जना र अन्त्य ४७८ जना गरी कूल 
५२७ जना (बालक २३७ र बाललका २९०) 
बालबाललकालाइय तलको ताललकामा उल्लेख गरे 
बमोजजमको सियोग उपलब्ि गराइएको छ ।  

क्र.स. सहयोगको वििरण बालक बाललका जम्मा 
1 स्र्ास््य उपचार  9 9 18 
2 मनोसामाजजक हर्मिय 134 133 267 
3 पाररर्ाररक परामिय 25 36 61 
4 कानूनी परामिय  9 1७ २६ 
5 आपतकालीन सियोग 41 25 66 

6 िैजक्षक सियोग 11 24 35 

7 बाल हर्र्ाि रोकथाम  1 16 17 
8 आयआजयन सियोग 0 0 0 
9 अन्त्य सियोग 7 30 37 

 जम्मा 237 290 527 

 

(घ) कोलभड-१९ को मिामारीको कारण भौलतक 
रुपमा उपजस्थत भइय अनगुमन गनय नसहकएको अर्स्थामा 
टेललफोन तथा अन्त्य दूर सञ्चार प्रहक्रयाबाट काठमाडौं 
जजल्लामा सञ्चाललत ९ र्टा, लललतपरुमा सञ्चाललत २ र 
काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका ४२ जजल्लामा सञ्चाललत 
१८९ र्टा गरी कूल २०० र्टा बाल गिृिरूमा फोन 
सम्पकय  गरी बाल गिृमा संरजक्षत ५ िजार ५४ जना 
(बालक- २३४८, बाललका- २७०६) बालबाललकाको 
अर्स्था,  कोलभडका कारण घर गएका ६ सय ९६ 
बालबाललका र यो र्षय पाररर्ाररक पनुलमयलन भएका २०२ 
जना बालबाललकाको अर्स्था बारे जानकारी ललने र 
त्याङ्क अद्यार्लिक गने कायय गररएको छ ।  

 

काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका १८९ र्टा बालगिृिरूमा 
संरजक्षत बालबाललको अद्यार्लिक संख्या तलको 
ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

 प्रदेि बालगिृ 
संख्या 

आजित बालबाललका 
बालक बाललका जम्मा 

प्रदेि नं. १  २६ २७० २८० ५५० 

प्रदेि नं. २  १३ ११२ ४९ १६१ 

बागमती प्रदेि ६२ ६९४ ८२६ १५२० 

गण्डकी प्रदेि ४५ ५८१ ५९८ ११७९ 

लजुम्बनी प्रदेि २० २४३ ३४२ ५८५ 

कणायली प्रदेि १० १४७ १३७ २८४ 

सूदूरपजिम प्रदेि १३ १३४ १२१ २५५ 

जम्मा १८९  २१८१ २३५३ ४५३४ 

०
२०
४०
६०
८० ५६

६६
४३

३३
५१

२५ २५२९
२० १२ १४ १८

७ ४

िराएका िराएका मध्ये फेला परेका



(ङ)  पररषद्ले संरक्षण सियोग अन्त्तगयत हर्िेष 
संरक्षणको आर्श्यकता भएका, जोजखममा परेका र हर्पन्न 
पररर्ारका १२ जना (बाललका-८, बालक-४) 
बालबाललकालाइय आलथयक सिायता उपलब्ि गराएको छ 
।  

(च) तेह्रथमु जजल्ला लनर्ासी एक बाललकालाई एकै 
गाउँपाललका र्स्न ेर्षय २५ का व्यजिले गरेको जर्रजस्ती 
करणीका कारण उि बाललकाले लमलत 
२०७७/०६/०४ गते जन्त्म ददएको नर्जात जििकुो 
मतृ्यू भएको र बाललकाको उपचारका लालग िरान जस्थत 
र्ी.पी. कोईराला स्र्ास््य हर्ज्ञान प्रलतष्ठानमा ल्याई आलथयक 
अभार्का कारण बाललकाको उपचारमा समस्या भएको 
जानकारी राहिय बाल अलिकार पररषदमा प्राप्त भएपिात 
लमलत २०७७/०६/०६ गते पररषद्का पूर्य कमयचारी िी 
समुन अलिकारीसँगको समन्त्र्यमा बाल िेल्पलाईन नं. 
१०९८, सनुसरी माफय त लनजको उपचारका लालग आलथयक 
सियोग उपलव्ि गराईएको छ । साथै पीडक कानूनी 
प्रहक्रयामा रिेको छ ।  

(छ) लललतपरुको पलु्चोकमा फेला परेको ८ 
महिनाको रे्र्ाररस जििलुाई राहिय बाल अलिकार पररषद् 
र बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४ को 
समन्त्र्यमा नेपाल बाल संगठन (बालमजन्त्दर) मा 
संरक्षणका लालग पठाइएको छ । 

 

कानून तथा नीलत लनमायण र बाल अलिकार प्रर्ियन 
सम्बन्त्िी काययिरू 

(क) बाबआुमा हर्िीन बालबाललकाको संरक्षण 
सम्बन्त्िी काययहर्लि, २०७७, पररषद्को पररयोजना 
सञ्चालन काययहर्लि (लनयमार्ली) २०७७, बाल 
िेल्पलाइन नेपाल सञ्चालन काययहर्लि, २०७७, सडक 

बालबाललका उिार, संरक्षण तथा व्यर्स्थापन सम्बन्त्िी 
काययहर्लि, २०७७, अलथयक सियोग काययहर्लि २०७७ 
को मस्यौदा तयार गरी स्र्ीकृलतका लालग मन्त्रालयमा 
पेि गररएको छ ।  

(ख) जोजखमपूणय अर्स्थाबाट उिार गररएका 
बालबाललकाको पाररर्ाररक पनुएयकीकरण सम्बन्त्िी 
काययहर्लि, २०७७, बाल क्लब सञ्चालन  व्यर्स्थापन 
सम्बन्त्िी राहिय लनदेजिका, २०७७, बाल संरक्षण घटना 
व्यर्स्थापन लनदेजिका, २०७७ को प्रारजम्भक मस्यौदा 
तयार गरी मस्यौदा मालथ हर्ज्ञ समूिसँगको अन्त्तरहक्रया 
काययक्रम माफय त सझुार् संकलन गररएको छ । 

(ग) बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा 
५७ कायायन्त्र्यनको सन्त्दभयमा राहिय बाल अलिकार 
पररषद्को बाल संरक्षण सम्बन्त्िी मापदण्डको मस्यौदा 
तयार गररएको छ ।  

(घ) रे्र्ाररस बालबाललकाको सरुजक्षत स्र्देि 
हफतीका लालग आर्श्यक नीलतगत व्यर्स्था र सिमलतका 
लालग परराि मनरालयमा समन्त्र्य गने गरी महिला, 
बालकाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयमा अर्िारणा 
सहितको पर पेि गररएको छ ।  

    
 

संगठनात्मक सदुृढीकरण सम्बन्त्िी काययिरू 

(क) लमलत २०७७ असोज १९ गते राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का अध्यक्ष तथा महिला, बालबाललका 
तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री िी पार्यत  
गरुूङज्यूको अध्यक्षता, महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्रालयका सजचर् िी याम कुमारी खलतर्डाज्यू 



लगायत पररषद्का सदस्यज्यूिरूको उपजस्थलतमा 
पररषद्को र्तयमान अर्स्था र भार्ी काययददिाको बारेमा 
छलफल बैठक सम्पन्न भएको छ ।  

 

सूचना व्यर्स्थापन तथा प्रलतरे्दन सम्बन्त्िी 

(क) राहिय बाल अलिकार पररषद्ले प्रत्येक र्षय 
सार्यजलनक गदै आएको बालबाललका सम्बन्त्िी राहिय 
जस्थलत प्रलतरे्दन सम्बन्त्िमा यस र्षयको बालबाललका 
सम्बन्त्िी राहिय जस्थलत प्रलतरे्दन २०७७ को मस्यौदाको 
तयार भइय अजन्त्तम सम्पादनको क्रममा रिेको छ ।  

(ख) पररषद्ले सञ्चालन गरररिेको बालबाललका 
सम्बन्त्िी इय-पोटयलमा हर्लभन्न सञ्चार माध्यम (इकाजन्त्तपरु, 
सेतोपाटी, अनलाइन खबर, न्त्यूज अफ नेपाल, नयाँ 
पलरका, प्रिासन, अन्नपूणय पोस्ट, थािा खबर र रातोपाटी) 

मा आएका ८९ र्टा बालबाललका सम्बन्त्िी समाचारिरू 

अद्यार्लिक गरी सो को हर्श्लषेण गररएको छ । 
समाचारिरूबाट असोज महिनामा मार १४६ जना 
बालबाललका पीलडत तथा प्रभाहर्त भएको देजखएको छ । 
यस सम्बन्त्िी हर्र्रण तलको ग्राफमा ददएको छ ।  

उि घटना मध्ये २९ र्टा घटनामा (बलात्कारका १७, 

बाढी पहिरोका ५, बालिम सम्बन्त्िी २, बाल हर्र्ाि 
सम्बन्त्िी ३, उिार सम्बन्त्िी १ र िराएका १ र्टा) 
पररषद्ले प्रत्यक्ष सम्पकय  गरी सियोग तथा समन्त्र्य र 
सम्बोिनका कायय गरेको छ ।  

 

 

कोलभड १९ र बालबाललका 

(ग)  कोलभड-१९ को मिामारी िरुू भएदेजख 
२०७७ असोज १४ गतेसम्म  २० र्षयसम्मका ९ िजार 
७२७ जना बालबाललका (हकिोरहकिोरी) प्रभाहर्त भएको 
देजखएको छ भने १० र्षयसम्मका २ िजार ६३२ 
बालबाललका (१,५६६ बालक र १,०६६ बाललका) 
प्रभाहर्त भएको देजखन्त्छ । प्रभाहर्त बालबाललकाको 
त्याङ्क तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । 

(घ) कोरोना संक्रमणको समयार्लिमा बेर्ाररस 
अर्स्थामा सडकमा रिेका बालबाललकाको उिारका लालग 
आकजस्मक अस्थायी संरक्षण सेर्ा तथा पनुूःस्थापनाको 
प्रबन्त्ि लमलाइएको छ। 
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कोलभड १९ बाट २०७७ असोज १४ (सेप्टेम्बर ३०)  
सम्म संक्रलमत बालबाललकाको संख्या 
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जम्मा प्रभाहर्त बालबाललका संख्याूः १४६ जना



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राहिय बाल अलिकार पररषद्को बालबाललका सम्बन्त्िी नीलत, योजना तथा सञ्चाललत काययक्रमिरूको बारेमा थप 
सूचना, जानकारीको लालग पररषद\मा कायायलय समयमा सम्पकय  गनुयिनु जानकारी गराइन्त्छ । 

रामबिादरु चन्त्द 

सूचना अलिकारी 
राहिय बाल अलिकार पररषद् 

सम्पकय  नं. ०१-५५५०१२१ (कायायलय)  

९८४१३८६८७१ (मो.) 
इमेलूः- ram@ncrc.gov.np, rambdrchand@gmail.com, contact@ncrc.gov.np 

र्ेर्साइटूः-www.ncrc.gov.np, इय-पोटयलूः- www.childrights.gov.np 

Facebook:- https://www.facebook.com/ncrc.nepal.5, https://www.facebook.com/ncrcnepalgov 

Twitter:- https://twitter.com/ChildNcrc 
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