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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 बमोत्तजम 
नेपाल सरकार महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रीको 
अध्यक्षतामा गठन भएको बालबाललका सम्बन्त्िी हर्त्तिष्टीकृत 
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 नपेाल सरकार, प्रदेि 
सरकार र स्थानीय तिलाई सझुार् ददन,े  

 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, र्रे्ाररस फेला परेका, जोत्तखममा परेका 
बालबाललकाको खोजतलास, उिार, संरक्षण तथा 
व्यर्स्थापन गने,  

 बाल संरक्षण तथा बाल अलिकार प्रर्ियनका लालग रै्देत्तिक 
अनदुान सिायता समेत पररचालन गरी आर्श्यकतानसुार 
काययक्रम सञ्चालन गने र प्राथलमकताको आिारमा लत्तक्षत 
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 त्तस्थलत प्रलतर्देन र्ाहषयक  रूपमा प्रकािन गने । 

  

३. पररषदबाट २०७७ कालतक महिनामा सम्पादन भएका 
काययिरू 

बाल संरक्षण सम्बन्त्िी काययिरू 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र नं. 
१०४ माफय त देिभर यस महिनामा िराएका २२८ (४५ 
बालक, १८३ बाललका) जना बालबाललकाको खोजतलास 
गरी ८१ (१८ बालक, ६३ बाललका) जना बालबाललका 
फेला पारी पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ। यस 
आ.र्.को गत महिनािरूमा खोजतलास जारी रिेकामध्ये 
थप ४६ जना (बालक-६, बाललका-४०) गरी कूल १२७ 
जना (बालक-२४, बाललका-१०३) बालबाललका फेला 
पारी पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको । त्यसैगरी १२ जना 
(५ बालक र ७ बाललका) बालबाललकालाइय र्ेर्ाररस े
अर्स्थामा फेला पारी ७ जनालाइय (३ बालक र ४ 
बाललका) पाररर्ाररक पनुस्थायपना गररएको छ भने ५ जना 
(२ बालक र ३ बाललका) लाइय अस्थायी संरक्षण सेर्ा 
प्रदान गररएको छ। प्रदेिगत रूपमा िराएका र िराएर 
फेला परेका बालबाललकाको हर्र्रण तलको ग्राफमा 
प्रस्ततु गररएको छ । 
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(ख) यस महिनामा १३ जना सडक बालबाललका (बालक-१२, 

बाललका-१) को उिार गरी २ जना (बालक-१ बाललका 
१) लाइय पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको, ११ जना 
बालकलाइय अस्थायी सेर्ा संरक्षण केन्त्रमा संरक्षण 
व्यर्स्थापन गररएको । 

(ग) पररषद्ले बाल िेल्पलाइयन नं. १०९८ नेपाल सञ्चालन गनय 
अनमुलत प्राप्त साझेदार हर्लभन्न ७ र्टा सामात्तजक संघ 
संस्थाको सिकाययमा सञ्चाललत बाल िेल्पलाइन नं. १०९८ 
बाट िालसम्म कुल २२७५ जना बालबाललकालाइ सेर्ा 
प्रदान गररएको छ । बाल िेल्पलाइन नं. १०९८ 
मोरङबाट १, उदयपरुबाट ३, मकर्ानपरुबाट १२, 
काठमाडौंबाट ३, कास्कीबाट ३, सखेुतबाट ४, र 
कैलालीबाट १ गरी कूल २७ जना (बालक-१२, बाललका-
१५) जोत्तखम, हिंसा तथा दवु्ययर्िारमा परेका 
बालबाललकाको उिार गरी  संरक्षण व्यर्स्थापन गररएको 
छ । उिार गररएका मध्ये २५ बालबाललका (८ बालक 
र १७ बाललका) लाइय पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ 
भने १ बालक र १ बाललका गरी २ जनालाइय अस्थायी 
संरक्षण केन्त्रमा रात्तखएको छ। बालबाललकालाइय तलको 
ताललकामा उल्लेख गरे बमोत्तजमको सियोग उपलब्ि 
गराइएको छ ।  

क्र.स. सहयोगको वििरण बालक बावलका जम्मा 

1 स्र्ास््य उपचार सियोग 42 54 96 
2 मनोसामात्तजक मनोहर्मिय 330 358 688 
3 पाररर्ाररक परामिय 143 212 355 
4 कानूनी परामिय  31 95 126 

5 
स्यािार, सरुक्षा तथा 
संरक्षण सियोग 327 295 622 

6 िैत्तक्षक सियोग 59 80 139 

7 
बाल हर्र्ाि रोकथाम 

सियोग 18 76 94 
8 आयआजयन सियोग 10 16 26 

9 
अन्त्य सियोग पाररर्ाररक 

अनगुमन,  41 88 129 

  जम्मा 1001 1274 2275 

३ सय ९६ जना (बालक १३८ र बाललका २५८) 
बालबाललकालाइय आर्श्यक राित, मनोहर्मिय लगायतका 
सियोग उपलब्ि गराइएको छ। 

(घ) पररषदले काठमाडौं त्तजल्लाको बढुालनलकण्ठ के्षरमा 
सञ्चाललत ७ र्टा बालगिृमा स्थलगत अनगुमन गरी ती 

बालगिृिरुमा अत्तित रिेका ४६ बालक र ४६ बाललका 
गरी ९२ जना बालबाललकाको अर्स्था अनगुमन गरेको 
छ । बढुालनलकण्ठ नगरपाललकासँगको सिकाययमा उक्त 
के्षरलभरका बालगिृको अनगुमन गररएको िो । अनगुमन 
गररएका बालगिृिरुलाइ प्रलतर्ेदनका अिारमा लनदेिन 
तथा सझुार् प्रदान गररएको छ । 

(ङ) काठमाण्डौ मिानगरपाललका र्डा नं १३ त्तस्थत एक घरमा 
घरेल ुकामदारको रूपमा रिेकी एक बाललकलाइ उिार 
गरी अस्थायी संरक्षण सेर्ा प्रर्न्त्िमा रात्तखएकोमा लमलत 
२०७७ कालतयक ६ गत े िम तथा रोजगार कायायलय 
कायायलय, काठमाण्डौमा भएको र्ाताय/छलफलबाट लनज 
बाललकालाइ पीडकबाट क्षलतपलुतय र्ापत रू. २५ िजार 
उपलब्ि गराइएको छ । प्रचललत कानून बमोत्तजम िम 
तथा रोजगार कायायलयल े कारर्ािीको प्रहक्रया अगाडी 
बढाएको छ ।  

(च) काठमाण्डौ मिानगरपाललका र्डा नं. ९ त्तस्थत एक सर्ारी 
सािन र्कय सपमा काम गने र्षय १३ को बालकलाइ राहिय 
बाल अलिकार पररषद्को नेततृ्र्मा बाल िेल्पलाइन नपेाल 
(१०९८) र बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र 
(१०४) माफय त उिार गरी काठमाण्ठौ मिानगरपाललका 
र्डा नं. ९ को रोिबरमा उक्त बालकलाइ लनजको 
आमाको त्तजम्मा लगाइएको छ । 

(छ) लसरिा गोलबजारमा मानलसक स्र्ास््य अर्स्था कमजोर 
भइ जोत्तखमपूणय अर्स्थामा रिेकी महिला कररब २ र्षयको 
त्तिि ु सहित सडकमा बसकेो जानकारी पश्चात माननीय 
मन्त्री एर्म ्राहिय बाल अलिकार पररषद्का अध्यक्षज्यूको 
लनदेिनमा राहिय बाल अलिकार पररषद्ले मानर् सेर्ा 
आिमसँगको समन्त्र्यमा तत्काल संरक्षण र 
औषिोपचारका लालग व्यर्स्थापन गरेको छ । 

(ज) पररषदले नेपाल प्रिरीको सियोगमा यस महिनामा 
काठमाडौं त्तजल्लाका हर्लभन्न स्थानमा बरे्ाररसे तथा अलपर 
अर्स्थामा फेला पारेको ३ जना बालकलाइ उद्दार गरेको 
छ । २ जना ४-५ ददनको नर्जात त्तििलुाइय 
बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्रको समन्त्र्यमा 
नेपाल बाल संगठन नक्सालमा स्थायी संरक्षण का लागी 
पठाईएको छ भने १ जना अन्त्दाजी ३ र्षयको बालकलाइय 
केिी ददन अस्थायी संरक्षण केन्त्रमा राखी पररर्ारको 
खोजतलास पश्चात लनजको बाबलुाइय त्तजम्मा लगाईएको 
छ। 



(झ) महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय, राहिय 
बाल अलिकार पररषद, आफन्त्त नपेालको लगायतको 
सिकाययमा भारतको गत्तजयाबादबाट उिार गरी 
फकायइएका १९ जना बालकलाई पररर्ारमा पनुलमयलन 
गराएको छ । नर्लपरासी र दाङ त्तजल्लाका १३ देत्तख 
१७ बषय उमेरका २० बालबाललका मानर् तस्करल े
काममा लगाई ददने प्रलोभनमा पारी लगकेो बतु्तझएको छ।  

(ञ) आमा बाबकुो सम्बन्त्ि हर्च्छेद पश्चात रामेछाप त्तजल्ला 
सनुापती गाउँपाललकाकी एकजना बाललकालाइय आमालाइय 
भेट्न नददएको, फोनमा पलन बोल्न नददएको लगायतको 
गनुासो आएकोमा पररषदले  स्थानीय तिसँग समन्त्र्य गरी 
बाललकासँग आमाको भेटघाट गने प्रर्न्त्ि लमलाएको छ । 

(ट) सलायिीको १५ बहषयया बाललका बलात्कार पश्चात ५ 
महिनाको गभयर्ती अर्स्थामा सेफ िाउसमा रिेकी र उक्त 
बाललकाका कानूनी सियोगका लालग पररषदमा अनरुोि 
भइ आएकोमा बाललकालाइय अस्थायी संरक्षण केन्त्रमा 
आर्श्यक व्यर्स्थापन गनुयका साथै कानूनी सिायतको 
लालग समेत प्रर्न्त्ि लमलाएको छ । 

 

बैठक तथा लनयमन सम्बत्तन्त्ि काययिरू 

(क) बाल िेल्पलाइनको हर्स्तार तथा सञ्चालन अनमुलतका लालग 
मन्त्रालयमा लसफाररस गने र खचयको सीमा लनिायरण गने 
हर्षयमा बाल िेल्पलाइयन राहिय समन्त्र्य सलमलतको बैठक 

सम्पन्न भएको छ ।उक्त रै्ठकमा १८ त्तजल्लामा बाल 
िेल्पलाइन सञ्चालन अनमुलतका लालग मन्त्रालयमा 
लसफाररस गने, बाल िेल्पलाइन सञ्चालनका लालग 
आर्श्यक खचयिरुको सीमा लनिायरण गने  र बाल 
िेल्पलाइन नं. १०९८ नेपाल सञ्चालन काययहर्लि २०७६ 
संिोिन गने हर्षयमा छलफल भएको छ । हर्गत ६ 

र्षय पलछ बाल िेल्पलाइन राहिय समन्त्र्य सलमलतको बैठक 
िाल सम्पन्न भएको छ । 

(ख) सडक बालबाललका उिार, संरक्षण तथा व्यर्स्थापनमा 
सिकाययका लालग संस्था छनौट गने हर्षयमा सडक 
बालबाललका उिार, संरक्षण तथा व्यर्स्थापन राहिय 
समन्त्र्य सलमलतको बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त 
रै्ठकमा सडक बालबाललका उिार, संरक्षण तथा 
व्यर्स्थापनमा सिकाययका लालग ८ र्टा संस्था छनौट 
गने, सडक बालबाललका उिार, संरक्षण तथा व्यर्स्थापन 
काययहर्लि २०७६ संिोिन गने हर्षयमा छलफल भएको 
छ । 

(ग) बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्रको सबलीकरणका 
गने, क्षमता अलभबहृि गने हर्षयमा बालबाललका 
खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र नं. १०४ राहिय समन्त्र्य 
सलमलतको बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त रै्ठकमा 
बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्रको लालग अस्थायी 
संरक्षण सेर्ाको प्रर्न्त्िका लालग स्थान तथा भर्न खोजीका 
लालग मन्त्रालयमा लसफाररस गने, बालबाललका र्ेर्ाररस 
िनु नददन रोकथाममूलक काययक्रम सञ्चालनका लालग 
नेपाल प्रिरीमा समन्त्र्यका लालग मन्त्रालयमा लसफाररस 
गने, हर्गतदेत्तख िराएको अलभलेखमा रिेका 
बालबाललकाको त्याङ्कको अद्यार्लिक गनय नेपाल प्रिरीमा 
समन्त्र्यका लालग मन्त्रालयमा लसफाररस गने लगायतका 
हर्षयमा छलफल भएको छ । 

बालबाललका खोजतलास केन्त्र (१०४) राहिय समन्त्र्य 
सलमलतको हर्गत ४ र्षय पलछ बैठक सम्पन्न भएको छ। 

समन्त्र्य तथा  सिकाययसम्बन्त्िी काययिरू 

(क) प्रदेि नं. १ को मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को 
कायायलय,सामात्तजक हर्कास मन्त्रालय र प्रदेि नीलत तथा 
योजना आयोग, प्रदेि नं. २ को सामात्तजक हर्कास 
मन्त्रालय र बागमती प्रदेिको सामात्तजक हर्कास मन्त्रालय 
तथा प्रदेि नीलत तथा योजना आयोग संस्थागत रूपमा 
प्रत्यक्ष भेटघाट, छलफल सम्पन्न भएको छ । 



 

(ख) तीन र्टै प्रदेि सरकारसँग देिायका हर्षयिरूमा 
छलफलमा भएको छूः 
 बाल िेल्पलाईन (१०९८) सेर्ाको हर्स्तार तथा 

सर्लीकरणका लालग प्रदेि सरकारबाट थप लगानी, 
प्रोत्सािन तथा अनगुमन र समन्त्र्यका काययिरु । 

 बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र (१०४) को 
सर्लीकरण तथा प्रभार्कारी पररचालनका लालग थप 
लगानी, क्षमता हर्कास तथा अनगुमन र समन्त्र्यका 
काययिरु ।  

 

 प्रदेि अन्त्तगयत प्रदेि बाल अलिकार सलमलतको गठन, 
सत्तचर्ालयको स्थापना तथा प्रभार्कारी पररचालन ।  

 प्रदेि बाल अलिकार सलमलत तथा राहिय बाल 
अलिकार पररषद् लबच लनयलमत समन्त्र्य र सिकाययको 
काययक्रलमक योजनािरु ।  

 प्रदेि बाल अलिकार सलमलत अन्त्तगयत बालकोषको 
स्थापना तथा सञ्चालन ।  

 उक्त छलफलबाट प्रदेि तथा संघीय तिको समन्त्र्यका 
लालग सातै प्रदेिका प्रदेि योजना आयोगका माननीय 
उपाध्यक्षज्यूिरू, संघीय योजना आयोगका सम्बत्तन्त्ित 
सदस्यज्यू, राहिय बाल अलिकार पररषद्का काययकारी 

लनदेिकज्यू सहित महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्रीज्यूको संयोजकत्र्मा समन्त्र्य बैठक 

सञ्चालन गने, बालबाललका सम्बन्त्िी खत्तण्डकृत सूचना तथा 
जानकारी संकलन, व्यर्स्थापन तथा सम्प्रेषणका लालग 
पररषद्ले नमनुा ढाँचा तयार गरी प्रदेि सामात्तजक 
मन्त्रालयिरूमा पठाउने र बालबाललका सम्बन्त्िी 
काययक्रमिरूको सञ्चालनमा लनयलमत रूपमा पररषद्ले प्रदेि 
सरकारसँग समन्त्र्य गने सिमती भएको छ ।  

(ग) बाल िेल्पलाइन नं. १०९८ नपेाल, मकर्ानपरु, सनुसरी 
र मोरङ र मकर्ानपरु त्तजल्लामा सञ्चाललत बाल सिुार 
गिृको अनगुमन गरी आर्श्यक पषृ्ठपोषण गररएको छ। 

 
 

सूचना व्यर्स्थापन तथा प्रलतर्ेदन सम्बन्त्िी 

(क) पररषद्ले सञ्चालन गरररिेको बालबाललका सम्बन्त्िी इय-
पोटयलमा हर्लभन्न सञ्चार माध्यम (इकात्तन्त्तपरु, सेतोपाटी, 
अनलाइन खबर, न्त्यूज अफ नेपाल, नया ँपलरका, प्रिासन, 
अन्नपूणय पोस्ट, थािा खबर र रातोपाटी) मा आएका ४६ 
र्टा बालबाललका सम्बन्त्िी समाचारिरू अद्यार्लिक गरी 



सो को हर्श्लषेण गररएको छ । समाचारिरूबाट कात्तिक 
महिनामा मार ६६ जना बालबाललका पीलडत तथा प्रभाहर्त 
भएको देत्तखएको छ। यस सम्बन्त्िी हर्र्रण तलको 
ग्राफमा ददएको छ ।  

 
 

उक्त घटना मध्ये १४ र्टालाइय सम्बोिन गररएको छ जसमाूः 
बलात्कारका ७ बालिम सम्बन्त्िी २, बाल हर्र्ाि सम्बन्त्िी 
३, उिार सम्बन्त्िी १ र िराएका १ र्टा रिेका छन ्। 

कोलभड १९ र बालबाललका 

(क) कोलभड-१९ को मिामारी िरुू भएदेत्तख २०७७ कात्तिक 
मसान्त्तसम्म  २० र्षयसम्मका २० िजार ५०० जना 
बालबाललका (हकिोरहकिोरी) प्रभाहर्त भएको देत्तखएको छ 
भने १० र्षयसम्मका ५,६२१ बालबाललका (३,३२३ बालक 
र २,२९८ बाललका) प्रभाहर्त भएको देत्तखन्त्छ । प्रभाहर्त 
बालबाललकाको त्याङ्क तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ। 
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जम्मा प्रभाहर्त बालबाललका संख्याूः ६६ जना

राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
बालबाललका सम्बन्त्िी नीलत, 

योजना तथा सञ्चाललत 
काययक्रमिरूको बारेमा थप सचूना, 

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 

र्रे्साइटूः-www.ncrc.gov.np,  

इय-पोटयलूः- www.childrights.gov.np 

Facebook:- 

https://www.facebook.com/ncrc.nepal.
5, 

https://www.facebook.com/ncrcnepalg
ov 

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