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१. पररचय 

नेपाल सरकारको 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 राहिय 
बाल अलिकार पररषद् गठन गरेको छ । 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 पररषद्को जजम्मेर्ारी 
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 पौष महिनामा सम्पादन गरेका काययिर 

बालसंरक्षण सम्बन्त्िी काययिर 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र नं. १०४ 
माफय त देर्िर पौष महिनामा िराएका, उजरुी परेका ४०१ जना 
(बालक १११ र  बाललका २९०) बालबाललकाको खोजतलास गरी 
२२९ जना (बालक ७० र  बाललका १५९) बालबाललका फेला 
पारी पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ िने 1७२ जना बालबाललका 
(बालक ४१ र बाललका १३१)को खोजतलास कायय जारी रिेको 
छ । यस महिनामा प्रदेर्गत रपमा िराएका र िराएर फेला 
परेका बालबाललकाको हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ 
। यसका साथै यस आलथयक र्षयमा िराएको उजरुी परेका 
बालबाललका लनरन्त्तर खोजी प्रहक्रयाका क्रममा थप ८१ (बालक 
२६ र बाललका ५५) जना बालबाललका थप फेला परी पररर्ारमा 
पनुूःस्थापना गररएको छ । त्यसैगरी रे्र्ाररस अर्स्थामा ३३ जना 
(बालक १९ र  बाललका १४) बालबाललका फेला परेका लथए । 
जसमध्ये १३ (बालक ६ र  बाललका ७) जना बाललकालाई 
पाररर्ाररक पनुलमयलन गररएको छ िने २० (बालक १३ र  
बाललका ७)जना बालबाललकालाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा प्रदान 
गररएको छ । 

 

र्षय-२ अंक-६ 



ख) यस महिनामा १९ जना (बालक १८ र बाललका १) सडक 
बालबाललकाको उिार गररएको छ । यी बालबाललकाको 
पररर्ारको खोजीकायय सूचारु रिेको छ िन े िाल सबै 
बालबाललकालाई संरक्षण गिृमा व्यर्स्थापन गररएको छ । गत 
आलथयक र्षयमा र यस आलथयक र्षयको साउनदेजख मंलसर महिनासम्म 
सडकबाट उिार गररएका मध्ये १२ (बालक ९ र बाललका ३) 
जना बालबाललकालाई पौष महिनामा पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको 
छ । 

-ग_ पररषद्ले हर्लिन्न १२ र्टा सामाजजक संस्थाको सिकाययमा 
सञ्चाललत १८ र्टा स्थानबाट बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ माफय त 
जोजखममा परेका बालबाललकाको उिार, व्यर्स्थापन तथा लनरन्त्तर 
सियोग िुँदै आइरिेको छ । जस अनसुार कैलाली ९, बाँके ७, 
सखेुत २७, दैलेख २, काललकोट १, कास्की १०, बारा ८, िनषुा 
१, उदयपरु १,  रुपन्त्देर्ी ८, मकर्ानपरु १३, सनुसरी ४,  मोरङ्ग 
४, काठमाडौँबाट १२,  इलाम २ र संखरु्ासिाबाट ३ जना गरी 
जोजखम, हिंसा तथा दवु्ययर्िारमा परेका कूल ११२ जना (बालक 
५३ र बाललका ५९) बालबाललकाको उिार गरी संरक्षण 
व्यर्स्थापन गररएको छ । उिार गररएका मध्ये ६७ जना 
बालबाललका (बालक ३२ र बाललका ३५)लाई पररर्ारमा 
पनुलमयलन गररएको छ । यस महिना ३३ जना (बालक १५ र 
बाललका १८)लाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा केन्त्रमा राजखएको छ िने 
१२ जना (बालक ६ र बाललका ६)लाई संस्थागत संरक्षणमा बस्ने 
व्यर्स्था लमलाईएको छ । चाल ुआ.र्.को पौष मसान्त्तसम्म कुल 
४६६२ जना बालबाललका (बालक १८८२ र बाललका 
२७८०)लाई लनम्न ललजखत सेर्ािर प्रदान गररएको छूः- 
 

क्र.स. सियोगको हर्र्रण बालक  बाललका जम्मा 

१ स्र्ास््य उपचार सियोग ९१ १८३ २७४ 

२ मनोसामाजजक मनोहर्मर्य ५१६ ६७४ ११९० 

३ पाररर्ाररक परामर्य ४७५ ६९१ ११६६ 

४ अल्पकाललन आश्रय र्ा 
अस्थायी संरक्षण सेर्ा  १९२ २६० 

४५२ 

५ कानूनी परामर्य ११९ ३१३ ४३२ 

६ रै्जक्षक सियोग  १९३ २२३ ४१६ 

७ आयआजयन सियोग ४ ४ ८ 

८ बाल हर्र्ाि रोकथाम 
सियोग २१ ८० 

१०१ 

९ अन्त्य सियोग २७१ ३५२ ६२३ 

 जम्मा  १८८२ २७८० ४६६२ 

(घ) यस महिनामा लललतपरु, काठमाडौँ र पोखराका १८ र्टा 
(११ र्टा अस्थायी संरक्षण तथा रै्कजल्पक िेरचाि केन्त्र र ७ 
र्टा बालगिृ) को स्थलगत अनगुमन गररएको लथयो जसमा ४७४ 
(बालक २४६ र बाललका २२८) जना बालबाललका संरजक्षत 
रिेका छन ् ।अनगुमन गररएका मध्ये १६ र्टा जजल्ला प्रर्ासन 
कायायलयमा दताय िएका छन ् िने २ र्टा कम्पनी रजजष्टारको 
कायायलयमा दताय िई सञ्चालनमा रिेका छन ् । उक्त १८ र्टा 
अस्थायी संरक्षण तथा रै्कजल्पक िेरचाि केन्त्र र बालगिृमा 
संरजक्षत बालबाललका मध्ये दरैु् बरु्ाआमा निएका ४५ जना 
बालबाललका संरजक्षत छन ्िने बरु्ाको मतृ्य ुिएका १०१ जना र 
आमाको मतृ्य ुिएका ५९ जना बालबाललका रिेका छन ्।  

पौष महिनामा पररर्ार तथा अलििार्क िएका बालबाललकालाई 
पाररर्ाररक लेखाजोखा गरी पररर्ारमा नै  पनुस्थायपना गने कायय 
अन्त्तगयत पररषद्सँगको समन्त्र्यमा पररर्ारमा फकय ने र्ातार्रण 
िएका १०६ जना (४७ बालक र ५९ बाललका) बालबाललकालाई 
बालगिृिरुले पाररर्ाररक पनुस्थायपना गरेका छन।् यस आलथयक 
र्षयमा ६ महिनामा ६ र्टा बालगिृ बन्त्द िएका छन ्। 

(ङ) लमलत २०७८/०९/२५ मा राहिय बाल अलिकार पररषद्, 

उलायर्ारी नगरपाललका, मेजचनगर नगरपाललकाद्वारा सम्बजन्त्ित स्थानीय 
तिमा सञ्चालनमा रिेका ४ र्टा बालगिृिरको अनगुमन गरी 
मापदण्ड पालनाका हर्षयमा सझुार् प्रदान गररएको छ । 
अनगुमनमा सम्बजन्त्ित स्थानीय तिका बालकल्याण अलिकारी तथा 
बालबाललका र्ाखा प्रमखुको सििालगता रिेको लथयो। 

 

(च) लमलत २०७८ साल पौष ८ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्, 

पोखरा मिानगरपाललका र्डा न १५, बालकलाई हर्स्तरामा हपसाब 
गरेको िलन हपसाब गने अङ्ग रर्रले बांिेको घटना बारे अनगुमन 
गरेको लथयो । उक्त अनगुमनको प्रलतरे्दनका आिारमा राहिय 
बाल अलिकार पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र 



१०४, बालिेल्पलाइन १०९८ कास्की, स्थानीय प्रिरी र र्जक्त समूि 
समेतको पिल र रोिर्रमा पोखरा मिानगरपाललका र्डा नं. १५ 
जस्थत एक घरमा मापदण्ड लबपररत जोजखम अर्स्था राजखएका ५ 
बाललका र ४ बालक गरी ९ जना बालबाललकालाई उिार गरी 
अस्थायी संरक्षणको व्यर्स्था गररएको छ । मापदण्ड हर्पररत 
बालगिृ सञ्चलन गने र बालबाललकालाई दवु्ययर्िार गने उपर 
अनसुन्त्िान िैरिेको छ । 

(छ) यस महिनामा हर्रे्ष संरक्षणको आर्श्यकता िएका २१ 
(बालक १७, बाललका ४) जना बालबाललकालाई आलथयक सियोग 
गररएको छ । जसमध्ये क्यान्त्सर िएका ९ जना, रै्जक्षक सियोग 
६ जना, पोषणका लालग ३ जनालाई, मटुुको समस्या िएको १ 
जना, पेट सम्बन्त्िी समस्या िएका २ जनाका लालग आलथयक 
सियोग प्रदान गररएको छ। 

 

४· समन्त्र्य, अलिमूखीकरण तथा क्षमता अलिर्हृि सम्बन्त्िी 
काययिर 

(क) लमलत २०७८ पौष १३ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
आयोजनामा बालबाललका हर्रुिको हिंसा तथा दवु्ययर्िारबाट पीलडत 
तथा प्रिाहर्त बालबाललकाको घटनािर हर्लिन्न स्र्ास््य 
संस्थािरमा उपचारका लालग आउने गरेको सन्त्दियमा त्यस्ता 
बालबाललकाको हिंसा र दवु्ययर्िारको पहिचान गने अलिलेखीकरण 
तथा अलनर्ायय ररपोहटयङ् गनुयपने व्यर्स्था कायायन्त्र्यनका लालग 
“बालबाललका हर्रुिको हिंसा तथा दवु्ययर्िारको पहिचान तथा 
अलनर्ायय ररपोहटयङ्” हर्षयमा स्र्ास््यकमीिरसँगको अन्त्तरहक्रया 
काययक्रम सम्पन्न गररएको लथयो । उक्त काययक्रममा उपत्यकाका 
१३ र्टा अस्पतालका इमरजेन्त्सी सेर्ा र बाल स्र्ास््य र्ाखामा 
काययरत स्र्ास््यकमीिरुको उपजस्थलत रिेको लथयो िने काययक्रममा 
राहिय बाल अलिकार पररषद्का काययकारी लनदेर्क, नेपाल 
पेलियाहटक सोसाइटीका अध्यक्ष,  पेलियाहिक नसेस एसोलसयसनका 
प्रलतलनलि लगायत ५४ जनाको उपजस्थलत रिेको लथयो ।   

(ख) लमलत २०७८ पौष २७ गतेका ददन राहिय बाल अलिकार 
पररषद्को आयोजनामा नेपाल प्रिरीको महिला तथा बालबाललकासँग 
सम्बजन्त्ित अपराि अनसुन्त्िान ताललम १३ औ ँसमूिका २८ जना 
प्रिरी कमयचारी (उपररक्षक र प्रिरी लनररक्षक)िरुलाई बाल संरक्षण 
प्रणाली, बाल मैरी सेर्ा प्रर्ाि, बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य 

केन्त्र १०४को प्रिार्कारी सञ्चालनका हर्षयमा अलिमूखीकरण 
काययक्रम सम्पन्न गररएको छ । 

    

(ग) लमलत २०७८ पौष ५ देजख ७ गतेसम्म जजल्ला समन्त्र्य 
सलमलत मगुकुो आयोजना, राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
सिजीकरण र यलुनसेफ नेपालको सियोगमा स्थानीय तिमा बाल 
संरक्षण प्रणाली सदुृढीकरण, संरक्षण र सेर्ा प्रर्ाि हर्षयक 
जजल्लास्तरीय अन्त्तरहक्रया तथा प्रजर्क्षण काययक्रम मगु ु जजल्लाको 
गमगढीमा सम्पन्न गररएको छ । उक्त काययक्रममा जजल्ला 
समन्त्र्य सलमलतका कमयचारी, स्थानीयतिका उपप्रमखु, 

उपाध्यक्षज्यूिरु, बालबाललका र्ाखा प्रमखु, जर्क्षा र्ाखा प्रमखु 
स्र्ास््य र्ाखाका प्रमखु लगायत जजल्ला प्रिरी कायायलयका महिला, 
बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेर्ा केन्त्रका कमयचारी गरी कूल 
३१ जनाको सहक्रय सििालगता रिेको लथयो । साथै स्थानीय 
तिमा बाल अलिकार तथा बाल संरक्षण प्रणालीको स्थापना तथा 
बाल संरक्षण सेर्ा प्रर्ािको लालग ६ बुँदे प्रलतर्िता समेत गररएको 
छ ।  

 

(घ) लमलत २०७८ पौष २१ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
समन्त्र्यमा गण्डकी प्रदेर्मा सञ्चालनमा रिेको बाल िेल्पलाईन 
१०९८, अस्थाई संरक्षण सेर्ा केन्त्र र सडक बालबाललकाको 
क्षेरमा हक्रयाजर्ल संघसंस्था बीच जोजखममा परेका बालबाललकाको 
उिार, संरक्षण तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्िी समन्त्र्य बैठक सम्पन्न 
िएको छ। 



 

(ङ) लमलत २०७८ पौष ११ र १२ गते िनकुटा जजल्लाको 
सहिदिमूी गाउँपाललकाको स्थानीय बाल संरक्षण प्रणाली र 
बालक्लबको क्षमता अलिर्हृि सम्बन्त्िी २ ददने अलिमूखीकरण 
काययक्रम सहिदिमूी गाउँपालकाको आयोजना लथयो िने राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का समुन अलिकारीले काययक्रमको सिजीकरण गनुय 
िएको लथयो । उक्त काययक्रमको अध्यक्षता गाउँपाललका उपाध्यक्ष 
श्री रत्नशे्वरी राईले गनुय िएको लथयो िने गाउँपाललका अध्यक्ष श्री 
मनोज राईको प्रमखु आलत्यतामा सञ्चान िएको लथयो । 
काययक्रममा २५ जनाको उपजस्थलत रिेको लथयो । 

(च) यस महिनामा राहिय बाल अलिकार पररषद्ले अपाङ्गता िएका 
बालबाललकाको सम्िाहर्त उपचारका लालग जमु्लाका १०, 

जाजगरकोटको १, इलामको २, िक्तपरुका ४, तनिुँका ५, जमु्माका 
३३, डोटीका ४ जना गरी जम्मा ५९ जना बालबाललकाको त्याङ्क 
प्राप्त िएको र यी बालबाललका मध्ये ८ जनाको हर्स्ततृ 
लेखाजोखाको लालग लसफाररस गररएको छ । 

(छ) लमलत २०७८ पौष ०८ गतेदेजख बटुर्ल उपमिानगरपाललका 
देहर्नगर रंगर्ालामा िनु गइरिेको चौथो राहिय औद्योलगक प्रदर्यनी 
तथा ब्यापार मेला २०७८ मा बालबाललका िराउन सक्न,े हिंसा, 
दवु्ययर्िार तथा जोजखममा पनय सक्ने अजि नै सम्िार्ना रिेकोले सो 
को प्रलतकायय गनयका लालग राहिय बाल अलिकार पररषद्, प्रदेर् 
बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४, बटुर्ल, 

बालिेल्पलाइन १०९८, रुपन्त्देिी बटुर्ल, जजल्ला प्रिरी कायायलय 
रुपन्त्देिीको सिकाययमा लमलत २०७८।०९।०८ देजख 
२०७८।०९।२० गतेसम्म १२ ददनका लालग बाल िेल्पडेस्क 
सञ्चालनमा गररएको लथयो। 

 

(ज) पररषद्ले सञ्चालन गरेको अनजुर्क्षण, मन्त्रालयको पररपर 
पश्चात र स्थानीय तिसँगको लनरन्त्तर अन्त्तरहक्रयाबाट स्थानीय 
तिमा िालसम्म बाल अलिकारको काययन्त्र्यनका लालग २३८ 
(प्रदेर् नं. १ मा ६६, प्रदेर् नं. २ मा ३२, बागमलत प्रदेर्मा ६६, 

गण्डकी ११, लजुम्बनीमा १६, कणायली प्रदेर्मा २४ र 
सदूुरपजश्चममा २३) र्टा स्थानीय तिमा बाल संरक्षण काययहर्लि 
लनमायण गरी लागू गररएको छ। यसैगरी १७३ (प्रदेर् नं. १ मा 
३०, प्रदेर् नं. २ मा २६, कणायली प्रदेर्मा २२, बागमती प्रदेर्मा 
५७, गण्डकीमा १३, लजुम्बनी प्रदेर्मा १० र सदूुरपजश्चममा १५) 
स्थानीय तिमा बाल अलिकार सलमलत गठन िएको छ । यसका 
साथै ९१ (प्रदेर् नं. १ मा १२, प्रदेर् नं. २ मा २०, बागमलत 
प्रदेर्मा २५, लजुम्बनी प्रदेर्मा ५, गण्डकी ७, कणायली प्रदेर्मा 
१५ र सदूुरपजश्चममा ७) स्थानीय तिमा बालकल्याण अलिकारी 
तोक्ने तथा लनयकु्त गने कायय िएको छ िने हर्लिन्न हर्पद् र 
मिामारीमा आपतकालीन उिार तथा सिायता प्रदान गनयका लालग 
१७१ (प्रदेर् नं. १ मा ३०, प्रदेर् नं. २ मा १०, बागमती 
प्रदेर्मा ६३, गण्डकी प्रदेर्मा १५, लजुम्बनी प्रदेर्मा १५, कणायली 
प्रदेर्मा १६ र सदूुरपजश्चममा २२) स्थानीय तिमा बालकोष 
स्थापना गरी आर्श्यकता अनसुार पररचालन िएको छ । 

 

५. कोलिड मिामारी सम्बोिनका क्रममा सञ्चाललत हर्र्षे 
काययक्रम 

क) कोलिड मिामारीको प्रिार् कम गनयका लालग िाल नेपाल 
सरकारले १२ देजख १८ र्षय उमेर समूिका बालबाललकालाई खोप 
उपलब्ि गराउने कायय पलन यसै महिनाबाट सरुुर्ात गरेको छ । 
यसका साथै पररषद्का तफय बाट कोलिड मिामारीमा प्रिाहर्त तथा 
सङ्क्क्रलमत बालबाललकाको पहिचान, दूर मनोहर्मर्य, सेर्ा तत्काल 
बाल संरक्षण तथा बाल संरे्दनर्ील सेर्ा प्रर्ािका लालग कोलिड 
सङ्कट बालबाललका सिायता स्र्ास््य स्र्यम्सेर्ी समूि गठन गरी 
सातै प्रदेर्मा पररचालन समेत गररएको छ । 

ख) कोलिड–१९ को मिामारी र्रु िएदेजख २०७८ पौष 
मसान्त्तसम्म २० र्षयसम्मका ७८ िजार ४ सय ४२ जना 
बालबाललका (हकर्ोरहकर्ोरी) प्रिाहर्त िएको देजखएको छ िने 
१० र्षयसम्मका १९ िजार ९ सय ३२ जना बालबाललका (बालक 
११५९७ र  बाललका ८३३५) प्रिाहर्त िएको देजखन्त्छ । 
कोलिडको पहिलो िेररयन्त्टका कारण ३८ जना र दोस्रो िेररयन्त्टका 
कारण ५० गरी जम्मा ८८ जना बालबाललकाको कोलिडका कारण 
ज्यान गमुाउन ु परेको छ । कोलिडका कारण प्रिाहर्त 
बालबाललकाको त्याङ्क तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । 



 

 

 

 

सूचना व्यर्स्थापन तथा प्रलतरे्दन सम्बन्त्िी 
(क) पररषद्ले सञ्चालन गरररिेको बालबाललका सम्बन्त्िी ई-पोटयल 
र हर्लिन्न परपलरकामा प्रकार्नमा आएका १९ 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 । 

 

 


