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२०७८ जेष्ठ महिनाको काययसम्पादन सम्बन्त्िी सार्यजलनक 
जानकारी-पर 

 

 

१. पररचय 

राहिय बाल अलिकार पररषद् बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ 
को दफा ५९ ले व्यर्स्था गरे अनरुुप बाल अलिकारको संरक्षण र 
सम्र्ियनका काययिरु गनय गराउनका लालग महिला बालबाललका तथा 
ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थापीत 
संङ्घीय लनकाय िो।यस पररषद्ले लतनै तिका सरकारिरुलाई 
नीलतगत परामर्य, क्षमता हर्कासका काययक्रमिरु तथा बाल संरक्षण 
प्रणाली (बाल िेल्पलाइन सेर्ा १०९८ र बालबाललका खोजतलास 
सेर्ा १०४) को सञ्चालन गने कायय गदयछ । बाल अलिकारको 
संरक्षण र सम्र्ियनका लालग प्रदेर् तथा स्थानीय सरकारिरुसँग 
समन्त्र्य, सिकायय गनुयका साथै संघीय तिमा अन्त्तरमन्त्रालय 
समन्त्र्यका काययिरु गने जजम्मेर्ारी यसै पररषद्को रिेको छ ।  
२. उद्दशे्यिरूः  

पररषद्को मखु्यमखु्य उद्देश्यिर 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, प्रदेर् 
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 अलिर्हृि गने,  

 बालबाललका खोजतलास लनूःर्लु्क टेललफोन नं. १०४ र बाल 
िेल्पलाइन लनूःर्लु्क 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 रै्देजर्क 
अनदुान सिायता समेत पररचालन गरी आर्श्यकतानसुार 
काययक्रम सञ्चालन गने र प्राथलमकताको आिारमा लजक्षत 
काययक्रम तथा अलियान सञ्चालन गने,  

 बालबाललकासम्बन्त्िी सचेतना मूलक सन्त्देर् जागरण 
अलिर्हृिको प्रचारप्रसार र प्रकार्न  गने,  

 बालबाललका सम्बन्त्िी राहिय सूचना प्रणालीको हर्कास, 

सञ्चालन, व्यर्स्थापन तथा सदुृढीकरण गने र बालबाललकाको 
अर्स्था तथा बाल अलिकार सम्बन्त्िी राहिय जस्थलत प्रलतर्देन 
र्ाहषयक रपमा प्रकार्न गने । 

 

३. पररषद्ले २०७८ जेष्ठ महिनामा सम्पादन गरेका काययिर 

बालसंरक्षण सम्बन्त्िी काययिर 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र नं. १०४ 
माफय त देर्िर यस महिनामा िराएका उजरुी परेका १४१ जना 
(बालक ३७ र  बाललका १०४) जना बालबाललकाको खोजतलास 
गरी ६४ जना (बालक १८ र बाललका ४६) बालबाललका फेला 
पारी पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ िने ७७ जना बालबाललका 
(बालक १९ र बाललका ५८)को खोजतलास कायय जारी रिेको छ 
। २०७७ श्रार्ण महिनादेजख २०७८ जेष्ठ मसान्त्तसम्म िराएका 
३४०७ (बालक ७९८ र बाललका २६०९) जना बालबाललका 
मध्ये १९२२ जना बालबाललका (बालक ४७७ र  बाललका 
१४४५) फेला परेका र पररर्ारमा पनुयलमलन गराईएको छ िन े
१४८५ (बालक ३२१ र बाललका ११६४) बालबाललकाको 
खोजजकायय जारी रिेको छ । यस महिनामा प्रदेर्गत रपमा 
िराएका र िराएर फेला परेका बालबाललकाको हर्र्रण तलको 
ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । त्यसैगरी रे्र्ाररस अर्स्थामा ८ जना 
(बालक २, बाललका ६) बालबाललका फेला परेका लथए । जसमध्ये 
३ जना बाललकालाई पाररर्ाररक पनुलमयलन गररएको छ िने ५ जना 
बालबाललका (बालक २ र बाललका ३)लाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा 
प्रदान गररएको छ । 

 
 

र्षय-१ अंक-११ 



 

-ख) यस महिनामा ४४ (बालक ३९ र बाललका ५)जना सडक 
बालबाललकाको उिार गररएको छ । जसमध्ये ८ (बालक ७ र 
बाललका १) जनालाई पररर्ाररक पनुलमयलन गररएको छ । यस 
आलथयक र्षयको  जेष्ठ मसान्त्तसम्म सडकबाट उिार गररएका जम्मा 
३३५ जना (बालक २९१ र  बाललका ४४) बालबाललका मध्ये 
५६ (बालक ४५ र बाललका ११) जनालाई पररर्ारमा पनुलमयलन 
गररएको छ र २७९ जना (बालक २४६ र ३३ बाललका) 
बालबाललकालाई संस्थागत संरक्षणमा राजखएको छ । 

-ग_ पररषद्ले हर्लिन्न १२ र्टा सामाजजक संस्थाको सिकाययमा 
सञ्चाललत १७ र्टा स्थानबाट बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ माफय त 
जोजखममा परेका बालबाललकाको उिार, व्यर्स्थापन तथा सियोग 
िुँदै आइरिेको छ । जस अनसुार उदयपरुबाट २, मकर्ानपरुबाट 
४, काठमाडौँबाट ८, सखेुतबाट ११, दैलेखबाट २, कैलाली ३,  

काललकोटबाट ६, मोरङ १, इलाम १ र सनुसरीबाट ७ जना गरी 
कूल ४५ जना (बालक १६ र बाललका २९) जोजखम, हिंसा तथा 
दवु्ययर्िारमा परेका बालबाललकाको उिार गरी संरक्षण व्यर्स्थापन 
गररएको छ । उिार गररएका मध्ये २१ बालबाललका (बालक ६ 
र बाललका १५) लाई पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ । यस 
महिना २४ जना (बालक १२ र बाललका १९) लाई अस्थायी 
संरक्षण सेर्ा केन्त्रमा राजखएको छ । चाल ु आ.र्.को जेष्ठ 
मसान्त्तसम्म कुल ८७९३ जना बालबाललका (बालक ३४०५ र 
बाललका ५३८८)लाई लनम्न ललजखत सेर्ािर प्रदान गररएको छूः- 

क्र.स. सियोगको हर्र्रण बालक  बाललका जम्मा 
१. स्र्ास््य उपचार सियोग 1५१ 2१९ ३७० 

२. मनोसामाजजक मनोहर्मर्य ९६० 1२७८ २२३८ 

३. पाररर्ाररक परामर्य ८७१ 1२९२ २१६३ 

४. कानूनी परामर्य १०३ ४०७ ५१० 

५. स्यािार, सरुक्षा तथा संरक्षण 
सियोग 

५२५ ७६८ 
१२९३ 

६. रै्जक्षक सियोग 26५ 51४ ७७९ 

७. बाल हर्र्ाि रोकथाम सियोग 3६ 1७१ २०७ 

८. आय आजयन सियोग 16 40 ५६  

९. अन्त्य सियोग  ४७८ ६९९ ११७७ 
  जम्मा ३४०५ ५३८८ ८७९३ 

 

(घ) यस महिनामा ७ प्रदेर्का ४४ र्टा जजल्लामा संचालनमा 
रिेका ४५७ र्टा बालगिृमा फोन माफय त सम्पकय  गरी कोलिड 

मिामारीमा बालबाललकाको अर्स्थाको जानकारी ललनकुा साथै 
बालगिृमा संरजक्षत बालबाललकाको त्याङ्क अध्यार्लिक गररएको छ 
। जसमध्ये २२ र्टा बालगिृमा रिेका २५३ जना बालबाललकामा 
कोलिड पोजेहटि देजखएको तर अर्स्था सामान्त्य रिेको जानकारी 
िएको छ । िाल बालगिृमा रिेका बालबाललकाको हर्र्रण तलको 
ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

बालगृहरुको अध्यावधिक धववरण 

प्रदेश धिल्ला बालगृह 

संरधित 

बालक 

संरधित 

बाधलका िम्मा  

प्रदेश १  ७ २८ ३२५ ३०२ ६२७ 

प्रदेश २ ७ १२ ७९ ८७ 166 

बागमति ११ ३३२ ३५७६ ४५६४ ८१४० 

गण्डकी ६ ४६ ६९२ ६०५ १२९७ 

लुम्बिनी ७ १७ २२५ २३३ ४५८ 

कर्ााली ३ १० १७२ २०४ ३७६ 

सूदुरपतिम  ३ १२ १३३ १२३  २५६ 

 िम्मा ४४ ४५७ ५२०२ ६११८ ११३२० 

 

(ङ) लमलत २०७८ जेष्ठ ४ गते काठमाडौँ जजल्ला टोखा 
नगरपाललका र्डा नं ८ लमलन टोल जस्थत एक जस्ताको टिरामा 
लबना दताय मापदण्ड लबपररत जोजखम अर्स्थामा बालबाललका राखेको 
सूचना आिारमा स्थलगत अनगुमन गरी पररषद्का कमयचारी, 
नगरपाललकाको उपप्रमखु एर्म ् स्थानीय बाल अलिकार सलमलतका 
अध्यक्ष, र्डाका जनप्रलतलनलि, महिला बालबाललका र्ाखा, बालबाललका 
खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४, स्थानीय प्रिरी र सञ्चारकमी 
समेतको उपजस्थलतमा स्र्ास््यका मापदण्ड सहित ६ बाललका र ४ 
बालक गरी १० जना र घरेल ु हिंसामा परी पररषद्को सम्पकय मा 
आएकी १ जना बाललका समेत ११ जना बालबाललका उिार गरी 
अस्थायी संरक्षण प्रर्न्त्ि गररएको छ । 
 

(च) लमलत २०७८ जेष्ठ २० गते काठमाडौँ जजल्ला गोकणेश्वर 
नगरपाललका र्डा नं ५ नारायणटार जोरपाटी जस्थत एउटा संस्थामा 
लनरे्िाज्ञाको समयमा अत्यन्त्तै समस्या परेको सूचनाको आिारमा 
स्थलगत अनगुमन गदाय प्रचललत ऐन तथा मापदण्ड हर्पररत 
बालबाललकालाई राखेको पाईएको साथै बालगिृ सञ्चालन गनय सक्न े
कुनैपलन आिार समेत नदेजखएकोले पररषद्का कमयचारी, गोकणेश्वर 
नगरपाललका उपप्रमखु, र्डा अध्यक्ष, महिला बालबाललका र्ाखा 



प्रमखु, बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४, स्थानीय प्रिरी 
समेतको संयकु्त टोलीले स्र्ास््यका मापदण्ड सहित ८ जना 
बालबाललका (बालक ३ र बाललका ५) को उिार गरी अस्थायी 
संरक्षणको प्रर्न्त्ि गररएको छ । 

(छ) लमलत २०७८ जेष्ठ ०५ गते राती ९:३० र्जे झापा जजल्लाको 
हर्तायमोड नगरपाललका जस्थत पजिम बसस्टेन्त्डबाट बालिेल्पलाईन 
१०९८ ईलाम र मोरङ्गमा प्राप्त सूचना अनसुार र्षय १२ का बालक 
रे्र्ाररसे अर्स्थामा रिेको जानकारी प्राप्त िई राहिय बाल अलिकार 
पररषद्को समन्त्र्य र सिजीकरणमा कोलिड-१९ बालबाललका 
सम्बन्त्िी स्रं्यम्सेर्क समूिका सदस्य श्री प्रजेर् खनाल समेतको 
सियोग र नेपाल प्रिरीको सियोगमा राती १० बजे उिार गरी 
आपतकालीन संरक्षणको व्यर्स्था गररएको छ। 

 

(ज) लमलत २०७८ जेष्ठ १३ गते काठमाडौँ जजल्ला कागेश्वरी 
मनोिरा नगरपाललकाको सम्पकय मा आइपगुेको अन्त्दाजी १७-१८ 
र्षयको रे्र्ाररसे बालकलाई पररषद् र स्थानीय महिला बालबाललका 
र्ाखाको समन्त्र्यमा तत्काल उिार गरी अस्थायी संरक्षणको प्रर्न्त्ि 
गररएको छ । बालकको पररर्ार आफन्त्तको खोजी तथा लेखाजोखा 
गरी थप संरक्षणको व्यर्स्थापन गररने छ । 

 

(झ) लमलत २०७७ फागनु १९ गते झापा जजल्ला हर्तायमोड 
नगरपाललका र्डा नं ४ बाट िराएका र्षय १४ का बालक लमलत 
२०७८ जेष्ठ १६ गते िारतको जलपाईगडुी जजल्लाको आमर्ारी 
थाना एररयामा फेला परेको जानकारी बालिेल्पलाईन नं.१०९८ 
ईलाममा प्राप्त िएपिात लमलत २०७८ जेठ १८ गते राहिय बाल 
अलिकार पररषद्को नेततृ्र्मा बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ ईलाम, 

नेपाल प्रिरी बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४, इलाका 
प्रिरी हर्तायमोड तथा काकडलिट्टाको सिकाययमा उिार गरी झापा 
जजल्लाका प्रमखु जजल्ला अलिकारी समेतको समन्त्र्यमा काकडलिट्टा 
ईलाका प्रिरी कायायलयमा बालकलाई नीजको बबुाको जजम्मा 
लगाईएको छ । 

 

(ञ) लमलत २०७८ जेठ २९ गते झापा र ईलाम जजल्लाको लसमाना 
माई नगरपाललका र्डा ४ बाट अन्त्दाजी र्षय १४ की मानलसक 
अर्स्था दठक निएकी नेपाली िाषा बोल्न नसक्न ेबाललका रे्र्ाररसे 
अर्स्थामा फेला परेको जानकारी बालिेल्पलाईन नं.१०९८ 
ईलाममा प्राप्त िएपिात राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
सिजीकरणमा बालिेल्पलाईन १०९८ ईलामबाट माई नगरपाललका 
ईलाम, स्थानीय यरु्ा सर्जक्तकरण समूिको सियोगमा उिार गरी 
हर्राटनगरमा आपतकाललन संरक्षण प्रदान गररएको छ । 

 

(ट) लमलत २०७८ जेठ १६ गते िमु्ला जजल्ला दारमा गोरखा घर 
बताउने १३ र्षयकी बाललकालाई काठमाण्डौँ पानी पोखरी जस्थत 
एक घरमा हर्गत १ महिनादेजख बाल श्रलमकको रुपमा राखेको 
सूचना प्राप्त िएपिात बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४ 
माफय त लनज बाललकाको उिार गरी पाररर्ाररक पनुलमयलन 
निञु्जलेसम्मका लालग कोलिड परीक्षण गरी अस्थायी संरक्षण सेर्ा 
केन्त्रमा संरक्षण व्यर्स्थापन गररएको छ । 

 

(ठ) लमलत २०७८ जेष्ठ ०६ गते बाल िेल्पलाईन १०९८ नेपाल, 

संखरु्ासिालाई तेह्रथमु जजल्लाको फेदाप गाउँपाललका र्डा नम्बर २ 
मा एक १६ र्हषयय बाललकाको हर्र्ाि िनु लागेको िन्ने जानकारी 
प्राप्त िएको र सो जानकारी प्राप्त िए पलछ तरुुन्त्तै जजल्ला प्रिरी 
कायायलय तेह्रथमु र फेदाप गाउँपाललकासँगको समन्त्र्य र सियोगमा 
उक्त बाल हर्र्ाि रोहकएको िलनए तापलन पलछ पनुूः लमलत २०७८ 
जेष्ठ १४ गते प्राप्त सूचना अनसुार उक्त बाललकाको लसन्त्दरुपोते 
गररएको िन्ने जानकारी प्राप्त िए पलछ राहिय बाल अलिकार 
पररषद्को समन्त्र्यमा पनुूः जजल्ला प्रिरी कायायलय,  तेह्रथमुको 
सिकायय तथा सियोगमा उक्त हर्र्ाि रोहकएको छ । 

 

(ड) लमलत २०७८ जेठ १८ गते जजल्ला प्रिरी कायायलय 
सोलखुमु्बकुो समन्त्र्य र सोलदुिुकुन्त्ड नगरपाललकाको लसफाररसमा 
बाबआुमा दरैु्को मतृ्य ुिै पाररर्ाररक संरक्षणमा कदठनाइ परेकी र्षय 
७ हक एक बाललकालाई सनुसरी जस्थत एसओएस बालग्राममा संरक्षण 
पालनपोषण र जर्क्षाददक्षाको व्यस्था लमलाइएको छ !  

 

 (ढ) यस महिनामा हर्रे्ष संरक्षणको आर्श्यकता िएका २ जना 
बालकलाई आलथयक सियोग गररएको छ जसमध्ये एक बालकलाई 
क्यान्त्सर िएको र एक बालकलाई हर्गत लामोसमयदेजख उपचार 
गराउँदा पलन रोग पत्ता नलागेर िाल काजन्त्त बाल अस्पतालमा 
उपचार गराईरिेको अर्स्था छ । यसका साथै राहिय बाल 
संरक्षण प्रणालीको सञ्चालन गने काययके्षर अन्त्तगयत हर्र्ेष 
संरक्षणको आर्श्यकता िएका बालबाललकाको संरक्षण तथा 
सियोग गने क्रममा यस आलथयक र्षयमा बाबआुमाहर्िीन ६ 
र्टा स्थानीय तिका ७१ जना बालबाललकालाई प्रलत 
बालबाललका ६ िजार रुपैंयाँका दरले आलथयक सियोग प्रदान 
गररएको छ ।  

 

४· समन्त्र्य, अलिमूखीकरण तथा क्षमता अलिर्हृि सम्बन्त्िी काययिर 

(क) लमलत २०७८ जेष्ठ २६ गते महिला, बालबाललका तथा 
ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री एर्म ्राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का अध्यक्ष श्री चन्त्दा चौिरीले राहिय बाल 



अलिकार पररषद्को अध्यक्षको पद बिाली गनुय िएको छ । 
राहिय बाल अलिकार पररषद् र महिला तथा बालबाललका 
हर्िागले संयकु्तरपमा आयोजना गरेको स्र्ागत काययक्रममा 
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय 
राज्य मन्त्री रेणकुा गरुङज्यूको हर्र्षे आलत्यता समेत 
रिेको काययक्रममा मन्त्रालयका श्रीमान ् सजचर् यामकुमारी 
खलतर्डा लगायत सिसजचर्, हर्िागका मिालनदेर्क र पररषद् 
तथा हर्िागका कमयचारीिरको उपजस्थलत रिेको लथयो । 
काययक्रममा पररषद् तथा हर्िागका तफय बाट िालसम्म िएका 
काययक्रमको उपलजधि एर्म ् आगामी कायययोजनाका बारेमा 
जानकारी सहितको प्रस्तलुत िएको लथयो । 

 

 

(ख) लमलत २०७८ जेष्ठ ६ र ९ गते पररषद्ले बाल संरक्षण घटना 
व्यर्स्थापन सूचना प्रणाली (CPIMS) को लनमायण तथा आर्श्यक 
पररमाजयनका लालग बालिेल्पलाइन १०९८ नेपाल, बालबाललका 
खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४, पररषदमा सूचीकृत अस्थायी 
संरक्षण सेर्ा प्रदायक संस्थािरु, नागररक संगठन, सञ्जालिरु र 
यलुनसेफ लगायत हर्कासका साझेदार संस्थािरुका ७५ जना 
सििागीिरुसँग िच ुयअल अन्त्तहक्रय या काययक्रम सम्पन्न गररएको छ । 
यस काययक्रममा सम्बजन्त्ित सरोकारर्ालािरुको सझुार् समेत सलमहटने 
गरी पररषद्ले बाल संरक्षण व्यर्स्थापन सूचना प्रणाली (CPIMS) को 
लनमायण तथा पररमाजयन गररने छ । 

 
 

(ग) लमलत २०७८ जेष्ठ १४ र २१ गतेका ददन राहिय बाल 
अलिकार पररषद्को आयोजनामा प्रदेर् नं. १, लजुम्बनी र कणायली 
प्रदेर्लिर सञ्चालनमा रिेका ४३ र्टा आर्ासीय बालगिृका 
सञ्चालक तथा पदालिकारी सहित ५५ जनाको सििालगतामा 
बालबाललका सम्बन्त्िी हर्द्यमान ्कानूनी व्यर्स्था र बालगिृ सञ्चालन 

सम्बन्त्िी प्रचललत मापदण्डको बारेमा प्रस्ततुीकरण सहितको िच ुयअल 
अलिमूखीकरण गोष्ठी सम्पन्न िएको छ । राहिय बाल अलिकार 
पररषद्का काययकारी लनदेर्क श्री लमलनराज िरेलज्यूको अध्यक्षतामा 
सञ्चाललत गोष्ठीमा कोलिडको प्रिार्ले िएको लनषेिाज्ञा पलछ 
बालगिृमा रिेका बालबाललकाको स्र्ास््य अर्स्था, बालगिृले 
िोगेको समस्या तथा चनुौतीका बारेमा सििागीले खलुा छलफलका 
क्रममा राखेको जजज्ञासालाई पररषद्ले सम्बोिन गनुयका साथै आगामी 
ददनमा बालगिृले लनर्ायि गनुयपने िलूमका र दाहयत्र्का बारेमा लनदेर्न 
ददईएको छ । 

 

 
 

(घ) लमलत २०७८ जेष्ठ ९ गते झापा जजल्ला मेजचनगर नगरपाललका 
र्डा नं.१३ जस्थत लमलत २०७८ जेठ ७ गते राती १० र्हषयया 
बाललकालाई डायररया तथा िोलमहटङ्ग िई उपचारका लालग हर्तायमोड 
जस्थत िजस्पटलमा उपचारका लालग ललगएको तर िजस्पटलिरुले 
एडलमट नगरी अन्त्य िजस्पटलिरुमा पठाउदा पठाउदै बाललकाको 
मतृ्यू िएको समाचार प्राप्त िए पिात राहिय मानर् अलिकार आयोग 
र राहिय बाल अलिकार पररषदबाट स्थलगत अनगुमन ियो । 
अनगुमनमा सम्बजन्त्ित र्डाका र्डाध्यक्ष तथा बाललकाको पररर्ारसँग 
िेट गरी घटनाको र्ारेमा जानकारी ललई सो घटनाको सम्बन्त्िमा 
झापा जजल्लाका प्रमखु जजल्ला अलिकारीज्यूलाई ध्यानाकषयण 
गराईएको छ । प्रमखु जजल्ला अलिकारीज्यूबाट यो गम्िीर हर्षयमा 
तरुुन्त्त आर्श्यक छानहर्न गने जानकारी गराउन ुियो । 

 
 

(ङ) पररषद्ले सञ्चालन गरेको अनजुर्क्षण पिात र लनरन्त्तरको 
प्रयासमा िालसम्म बाल अलिकारको काययन्त्र्यनका लालग प्रदेर् नं. १ 
मा ५८, प्रदेर् नं. २ मा १५, बागमलत प्रदेर्मा ३, लजुम्बनीमा ३ र 
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कणायली प्रदेर्मा १५ र्टा स्थानीय तिमा बाल संरक्षण काययहर्लि 
लनमायण गरी लागू गररएको छ। यसैगरी प्रदेर् नं. १ मा २१, प्रदेर् 
नं. २ मा ११,  कणायली प्रदेर्मा १५, बागमलत प्रदेर्मा ३ र 
लजुम्बनी प्रदेर्मा ३ र्टा पाललकामा बाल अलिकार सलमलत गठन 
िएको छ । यसका साथै प्रदेर् नं. १ मा ५, प्रदेर् नं. २ मा ७, 
बागमलत प्रदेर्मा ४, लजुम्बनी प्रदेर्मा २ र कणायली प्रदेर्मा ९ र्टा 
स्थानीय तिमा बालकल्याण अलिकारी तोक्ने तथा लनयकु्त गने कायय 
िएको छ िन ेहर्लिन्न हर्पद् र मिामारीमा आपतकालीन उिार तथा 
सिायता प्रदान गनयका लालग प्रदेर् नं. १ मा २३, प्रदेर् नं. २ मा 
७, बागमती प्रदेर्मा ७, गण्डकी प्रदेर्मा ४, लजुम्बनी प्रदेर्मा ३ र 
कणायली प्रदेर्मा ११ स्थानीय तिमा बालकोष लनमायण गरी 
आर्श्यकता अनसुार पररचालन िएको छ । 

 

५. कोलिड मिामारी सम्बोिनका क्रममा सञ्चाललत हर्रे्ष काययक्रम 

(क) कोलिड–१९ को मिामारी र्रु िएदेजख २०७७ जेष्ठ ३१ 
गतेसम्म २० र्षयसम्मका ५६ िजार २९ जना बालबाललका 
(हकर्ोरहकर्ोरी) प्रिाहर्त िएको देजखएको छ िने १० र्षयसम्मका 
१४ िजार ३ सय ६० जना बालबाललका (बालक ८३०६ र  
बाललका ६०५४) प्रिाहर्त िएको देजखन्त्छ िने कोलिडको पहिलो 
िेररयन्त्टका कारण ३८ जना र दोस्रो िेररयन्त्टका कारण २७ गरी 
जम्मा ६५ जना बालबाललकाको कोलिडका कारण ज्यान गमुाउन ु
परेको छ । कोलिडका कारण प्रिाहर्त बालबाललकाको त्याङ्क 
तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

  

(ख) बालबाललका हर्पद्, मिामारी, हिंसा, दवु्ययर्िार, अलििार्कत्र् 
हर्िीन, संरक्षकत्र् हर्िीन, हर्पन्न र बेसािारा िए पलन यस्ता 
बालबाललकाको लालग राज्य छ िन्ने अलिप्रायका साथ राहिय बाल 
अलिकार पररषद्ले कोलिड मिामारीमा संघ, प्रदेर्, स्थानीय तिका 
लनकायिरु, बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र (१०४), बाल 
िेल्पलाईन (१०९८), नागररक संघसंगठन, हर्कासका साझेदार 
संस्थािरु लगायत सेर्ागनय इच्छुक संस्था र व्यजक्तिरुसँग समन्त्र्य र 
सिकायय गरी दोस्रो िेररयन्त्ट सहित कोलिडको मिामारी सरुु िएदेजख 
हर्लिन्न समाचार माध्यमबाट, पर माफय त पररषद् मा जानकारी 
आएपलछ आर्श्यकताको अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी सेर्ा प्रर्ाि गदै 
आईरिेको छ । सोिी अनरुुप २०७८ जेष्ठ महिनामा १३९ 
पररर्ारका ३११ जना बालबाललका लािान्त्र्ीत िनुे गरी आर्श्यक 
खाद्यान्न सामग्री उपलधि गराइएको छ । 

बाल िेल्पलाइन माफय त िएको सियोग हर्र्रण 

    

 

 

क्र.सं. सियोगको हर्र्रण लािाजन्त्र्त बालबाललका 

बालक बाललका जम्मा 

१ आलथयक अर्स्था कमजोर 

िएका कारण खाध्य सामाग्री 
हर्तरण र परामर्य 

२०७ २१२ ४१९ 

२ कोलिड संक्रलमत िई आलथयक 
अर्स्था कमजोर  िएकालाइ 
सियोग  

८ ११ १९ 

३ कोलिडका कारण आमाबाब ु
गमुाएका बालबाललकालाइ 
सियोग 

६ ३ ९ 



(ग) २०७८ साल जेष्ठ महिनामा राहिय बाल अलिकार पररषद् र 
प्रदेर् सरकारको संयकु्त आयोजनामा बागमलत, गण्डकी, लजुम्बनी, 
सूदरुपजिम प्रदेर् र प्रदेर् नं २ का सामाजजक हर्कास मन्त्रालयको 
सामाजजक हर्कास मिार्ाखा प्रमखु, ३८२ र्टा स्थानीय तिमा 
काययरत बाल कल्याण अलिकारी तथा महिला बालबाललका र्ाखा 
प्रमखु, नागररक संघसंगठनका प्रलतलनलििरु लगायत ४२३ (परुुष 
५९ र महिला ३६५) जनाको सििालगतामा कोलिड १९ को 
संक्रमणमा स्थानीय तिमा बाल संरक्षण तथा बाल संरे्दनर्ील सेर्ा 
प्रर्ाि हर्षयक िच ुयअल अन्त्तहक्रय या गोष्ठी सम्पन्न िएको छ। यस 
काययक्रममा कोलिडले बालबाललकाको जर्क्षा, स्र्ास््य, संरक्षण तथा 
सििालगताको क्षेरमा पानय सक्न े प्रिार्िर, प्रिार् न्त्यूनीकरणका 
लालग स्थानीय तिमा प्रर्ाहित िनु सक्न े बाल संरे्दनर्ील 
सेर्ािरको सञ्चालन, सूचना सम्प्रषेण र समन्त्र्य तथा सिकाययका 
साथै पररषद् बाट प्राप्त िनु सक्ने प्रत्यक्ष सियोग तथा सेर्ािरको 
हर्षयमा प्रस्ततुीकरण गररएको लथयो। सोिी क्रममा बालबाललकाको 
संरक्षणका लालग पाललकाले गरेका प्रयास र तयारीको अर्स्था 
जानकारी गराउनकुा साथै छलफल िए अनसुारको बाल संरे्दनर्ील 
सेर्ा प्रर्ािका लालग प्रलतर्िता समेत व्यक्त िएको छ। 

 

(घ) लमलत २०७८ जेष्ठ ०५ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
काययकारी लनदेर्क श्री लमलनराज िरेलज्यूको अध्यक्षता तथा 
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय 
मन्त्री श्री जलुी कुमारी मितोज्यूको प्रमखु आलत्यतामा राहिय बाल 
अलिकार पररषद् अन्त्तगयत गदठत कोलिड सङ्कट बालबाललका संरक्षण 
सिायता स्र्यम्सेर्ी समूिका सदस्यिरलाई िच ुयअल माध्यमबाट 
अनजुर्क्षण काययक्रम सम्पन्न िएको छ। कूल १२२ जनाको 
सििालगता रिेको काययक्रममा कोलिडबाट सङ्क्क्रलमत तथा प्रिाहर्त 
बालबाललकालाई बालमैरी सेर्ा प्रर्ािका लालग स्र्यम्सेर्ी समूिको 
िलूमका तथा सेर्ा प्रर्ाि प्रहक्रयाको हर्षयमा जानकारी गराइएको 
छ। 

 

(ङ) २०७८ जेठ महिनामा राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
आयोजनामा कोलिडबाट प्रिाहर्त तथा संक्रलमत बालबाललकाको 
पहिचान, तत्काल बाल संरक्षण तथा बाल संरे्दनर्ील सेर्ा प्रर्ािमा 
सियोग तथा सिजीकरणका लालग पररषद् अन्त्तगयत गदठत कोलिड 
सङ्कट बालबाललका संरक्षण सिायता स्र्यम्सेर्ी समूि सातर्टा नै 
प्रदेर्का १८० जना स्र्यम्सेर्किरलाई िच ुयअल माध्यमबाट 
अनजुर्क्षण काययक्रम सम्पन्न गररएको छ।पररषद्का सदस्यज्यूिरुको 
अध्यक्षतामा सम्पन्न काययक्रममा स्र्यम्सेर्ी समूिको िलूमका, कायय 
प्रर्ाि प्रहक्रया, आचारसंहिताको हर्षयमा छलफल िनुकुा साथै 
यूलनसेफ नेपालको तफय बाट बाल संरक्षण सम्बन्त्िी घटनािरको 
अनलाइन ररपोहटयङको हर्षयमा सिजीकरण गररएको लथयो। 

 

(च) लमलत २०७८ जेष्ठ ९ गतेका ददन राहिय बाल अलिकार पररषद् 
र सामाजजक हर्कास मन्त्रालय, कणायली प्रदेर्, सखेुतको संयकु्त 
आयोजनामा कणायली प्रदेर्मा काययरत हर्कासका साझेदार, गैर 
सरकारी संस्था र नागररक संगठनका प्रलतलनलि सहित २६ (परुुष 
१६ र महिला १०) जनाको उपजस्थलतमा समन्त्र्यात्मक बैठक तथा 
अन्त्तहक्रय या काययक्रम सम्पन्न िएको लथयो। काययक्रममा कोलिड-१९ 
मिामारीको दोस्रो लिरमा नयाँ िेररयन्त्ट सहितको संक्रमण 
तीव्रगलतमा फैललरिेको र यसले बालबाललका र महिलालाई नराम्ररी 
असर गरेको सन्त्दियमा बालबाललका तथा महिला (गियर्ती, सतु्केरी, 
स्तनपान गराउने र हिंसा पीलडत तथा प्रिाहर्त)को अर्स्था, कणायली 
प्रदेर्मा हर्कास साझेदार र गैर सरकारी संस्था तथा नागररक 
संगठनिरुले यो संकटमय अर्स्थामा गरेका कायय तथा प्रयासिरु र 

आगामी ददनमा बाल संरक्षण, सरुक्षा र पीलडत तथा प्रिाहर्त 



बालबाललकालाई गनय सक्ने सियोग र सिकाययका क्षेरिरुिरु र 
आगामी प्राथलमकताबारे छलफफल गररएको लथयो। 

 

(छ) लमलत २०७८ जेष्ठ ०१ गते प्रदेर् नं.१ का ५ र्टा 
बालिेल्पलाईन नं.१०९८ द्वारा सञ्चालन गररएको कोलिड-१९ मा 
बालबाललकाको हर्षयमा रेस्पोन्त्स गने िेल्प डेक्सका १५ जना 
प्रलतलनिीिरुलाई डेक्सले गनुयपने काययिरुको र्ारेमा अलिमूखीकरण 
गररएको छ। जसमा डेक्सले कोलिडमा बालबाललका मालथ पने 
समस्यािरुको तत्काल प्रलतकायय गने, सूचनािरु अद्यार्लिक गने, 
केर्िरु व्यर्स्थापन र ररफर गने, आर्श्यक स्र्ास््य सामग्रीिरुको 
व्यर्स्थापन गने, प्रचारप्रसार गने गरी कायय गने हर्षयमा 
अलिमूखीकरण गररएको छ। 

 

सूचना व्यर्स्थापन तथा प्रलतरे्दन सम्बन्त्िी 
 

(क) पररषद्ले सञ्चालन गरररिेको बालबाललका सम्बन्त्िी ई-पोटयल र 
हर्लिन्न परपलरकामा प्रकार्नमा आएका २७ र्टा बालबाललका 
सम्बन्त्िी समाचारिर अद्यार्लिक गरी सोको हर्श्लषेण गररएको छ । 
यस सम्बन्त्िी हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । यस 
अर्िीमा हर्लिन्न सञ्चार माध्यममा आएका बालबाललकाको अलिकार 
उल्लंघन तथा हिंसा एरं् जोजखम सम्बन्त्िी समाचारिरको आिारमा 
पररषद्ले सम्बजन्त्ित लनकायिरसँगको समन्त्र्यमा आर्श्यकता अनसुार 
स्थानीय ति, प्रिरी प्रर्ासन, बाल िेल्पलाइन १०९८, बालबाललका 
खोजतलास केन्त्र (१०४), श्रम कायायलय लगायतका सरोकारर्ाला 
लनकायसँग समन्त्र्य गरी घटना व्यर्स्थापनमा सिजीकरण गररएको 
छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 


