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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र ननयमावलीको ननयम 
३ बमोजिम स्वत: प्रकाशन गररएको सावविननक सूचना वववरण 

 

सूचना सावविननक गने ननकायको नामः राविय बाल अनधकार पररषद्  

सूचना सावविननक गरेको अवनधः २०७७ साउनदेजि २०७७ असोि मसान्तसम्म  

१. ननकायको स्वरूप र प्रकृनत  

बाल अनधकार सम्बन्धी अन्तरावविय महासजन्ध, १९८९ लार्व नेपालले सन ्१९९० सेप्टेम्बर १४ ताररि वा 
वव.सं. २०४७ भदौ २९ गते अनमुोदन गरी पक्ष राि भए पश्चात सो अनरुुपको व्यवस्था कायावन्वयन गनव 
बालबानलका सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम केन्रीय बाल कल्याण सनमनतको स्थापना वव.सं. २०४९ साल 
मंनसर ४ गते भर्व यो सनमनत करीब पच्चीस वषवभन्दा बढी बालबानलकाको हक वहत संरक्षण र प्रवधवन तथा 
कल्याण गनवमा वियाशील रह्यो । साववकको केन्रीय बाल कल्याण सनमनतलाई नेपाल सरकार, मजन्िपररषद्को 
नमनत २०७६/०३/१२ को ननणवयले बालबानलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम नेपाल 
सरकार, मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्िीको अध्यक्षतामा रहने राविय बाल अनधकार पररषदमा 
प्रनतस्थापन तथा रूपान्तरण गरी पररषद् बालबानलकाको एक ववजशष्टीकृत ननकायको रुपमा रहेको छ । 
बालबानलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिमको पररषद्को अध्यक्षतामा बालबानलका सम्बन्धी 
(दोस्रो संशोधन) ननयमावली, २०५१ को ननयम ३ बमोजिम नेपाल सरकार मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्िालयका सजचव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी अनतररक्त महाननरीक्षक, नेपाल सरकारका ववषयगत मखु्य 
नौ मन्िालयका सह-सजचवहरु, राविय योिना आयोगका ववषयगत सह-सजचव, सातवटै प्रदेश सामाजिक ववकास 
मन्िालयका सजचवहरु, नेपाल सरकारले मनोननत गरेका चार िना नागररक समािका बाल अनधकारकमीहरु 
सदस्य र पररषद्का कायवकारी ननदेशक सदस्य-सजचव सवहत २५ (पच्चीस) सदस्यीय पररषद् गठन भर्व बाल 
अनधकार संरक्षण तथा प्रवधवनका लानग ननरन्तर वियाशील रहेको छ ।  

२. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकारः 

बालबानलका सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ननयमावली, २०५१ को ननयम ३क मा पररषद्को मखु्य ११ (एघार)वटा 
काम, कतवव्य र अनधकारहरु देहाय बमोजिम रहेको छ:-  

(क) राविय बाल अनधकार पररषद्को दीघवकालीन नीनत, योिना र वावषवक कायविम तथा विेट 
स्वीकृत गने, 

(ि) बालबानलकाको अनधकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवधवन र पररपूनतवको लानग आवश्यक नीनत, कानून, 

योिना, कायविम र संस्थागत संयन्िको व्यवस्था गनव नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार  र स्थानीय 
तहलाई सझुाव ददन,े  

(ग) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चानलत बालबानलका सम्बन्धी कायविमको अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा 
गरी सझुाव ददन,े  

(घ)  नेपाल पक्ष रहेका बाल अनधकार सम्बन्धी अन्तरावविय सजन्ध अन्तगवत आवनधक प्रनतवेदन तयार 
गनव सहिीकरण गने,  
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(ङ) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्वारा सञ्चानलत बालबानलका सम्बन्धी कायविमको अनगुमन, 

मूल्याङ्कन तथा समीक्षाका लानग सम्बजन्धत प्रदेश र स्थानीय बाल अनधकार सनमनतसँग समन्वय 
र  आवश्यक सहिीकरण गने, 

(च) बाल अनधकार संरक्षण तथा प्रवधवन गने सम्बन्धमा सरोकारवालाको क्षमता अनभववृधि  गने,  

(छ) प्रदेश र स्थानीय बाल अनधकार सनमनतबाट प्राप्त वावषवक प्रनतवेदन तथा वववरण समेतको 
आधारमा बालबानलका सम्बन्धी राविय जस्थनत प्रनतवेदन वावषवक रुपमा सावविननक गने,  

(ि) बालबानलका सम्बन्धी राविय सूचना प्रणालीको ववकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सदुृढीकरण 
गने, 

(झ) राविय बाल अनधकार पररषद्को कायावलय, कमवचारी दरबन्दी तथा िनशजक्त र आनथवक स्रोत 
साधनको व्यवस्था नमलाउन,े पररचालन गने, तालीम ददने तथा क्षमता अनभवृवधि  गने,  

(ञ) नेपाल सरकार, अथव मन्िालयको स्वीकृनत नलई बाल संरक्षण तथा बाल अनधकार प्रवधवनका 
लानग दद्वपक्षीय तथा बहपुक्षीय ववकास साझेदार एवम ्अन्तरावविय संघ संस्थाबाट प्राप्त  सहायता 
पररचालन गरी आवश्यकता अनसुार कायविम सञ्चालन गने, 

(ट) नेपाल सरकारको स्वीकृत योिना, वावषवक नीनत तथा कायविम अनकूुल प्राथनमकता ननधावरण 
गरी बाल संरक्षण तथा बाल अनधकार प्रवधवनका लानग ववशेष राविय अनभयान सञ्चालन गने ।  

३. ननकायमा रहन ेकमवचारी संख्या र कायव वववरण 

-कायवकारी ननदेशक-१, स्थायी दरवन्दी संख्या-६, अस्यायी दरवन्दी संख्या-१४ र पररयोिनामा समेतमा 
कायवरत गरी िम्मा  ३0 िना कमवचारीहरु कायवरत रहेका छन ्।  

-प्रशासकीय प्रमिुको रुपमा कायवकारी ननदेशक रहने पररषद्को कायव ववभािन देहाय बमोजिम रहेको 
छ:- 

१. कायवकारी ननदेशक तथा सजचवालय शािा 

ि.सं. नाम पद भनूमका कायव वववरण 

१ नमलन राि धरेल कायवकारी ननदेशक प्रशासकीय प्रमिु/पररषद् 
सदस्य-सजचव 

कानूनमा तोवकए 
बमोजिम 

२ केशव चानलसे पररयोिना अनधकृत सजचवालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन 

तोवकए बमोजिम 

 बालबानलका िोितलास समन्वय केन्र (१०४) सञ्चालन सजचवालय 

 बाल हेल्पलार्न नं. १०९८ नेपाल सञ्चालन सजचवालय 

 सडक बालबानलका उधि ार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सञ्चालन सजचवालय 
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 बाल गहृ अनगुमन, उधि ार, पनु:स्थापना तथा पनुनमवलन सञ्चालन सजचवालय 

 

२. प्रशासन, योिना तथा सूचना शािा 

ि.
सं. 

नाम पद भनूमका कायव वववरण 

१ रामबहादरु चन्द अनधकृत/ सूचना 
अनधकारी 

प्रशासन, योिना, वावषवक 
कायविम तिुवमा 
कायावन्वयन र प्रनतवेदन, 
सूचना सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन  

तोवकए बमोजिम 

२ मजुक्तनारायण शे्रष्ठ कायविम सहायक प्रशासन सहयोगी  

३ नधरि प्रसार् लेिा/कायविम 
सहायक 

लेिा तथा स्टोर सहयोगी तोवकए बमोजिम 

४ लोचन रेग्मी कायविम सहायक सूचना व्यवस्थापन तथा 
सम्प्रषेण सहयोगी 

तोवकए बमोजिम 

५ पूिा अयावल टेनलफोन अपरेटर दताव, चलानी र सम्पकव  
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
सहयोगी 

तोवकए बमोजिम 

६ सन्तोषी शे्रष्ठ कायविम सहायक सञ्चार माध्यम तथा 
पिपनिका बाल समाचार 
संकलन, सम्प्रषेण र 
व्यवस्थापन सहयोगी 

तोवकए बमोजिम 

७ मधकुर के.सी. हलकुा स.चालक चालक  

८ मोहनकृष्ण महिवन हलकुा स.चालक चालक  

९ जचिबहादरु भण्डारी हलकुा स.चालक चालक  

1० माया बलामी कायावलय सहयोगी सरसफार् र जचया सेवा  

११ रामकुमार नसलवाल कायावलय सहयोगी सरसफार् र जचया सेवा  
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१२ मधकुार महिवन कायावलय सहयोगी सरसफार् र पि पयुावउन े  

 बालबानलका िोितलास समन्वय केन्र (१०४) भकुृटीमण्डप, काठमाडौं 

१३ सन्तोषचन्र अनधकारी कायविम अनधकृत १०४ सेवा सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन 

तोवकए बमोजिम 

१४ समुन पजण्डत कायविम सहायक १०४ सेवा सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सहयोगी 

तोवकए बमोजिम 

१५ सन्तोष चन्द कायविम सहायक १०४ सेवा सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सहयोगी 

तोवकए बमोजिम 

१६ मनबहादरु थापा कायविम सहायक १०४ सेवा सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सहयोगी 

तोवकए बमोजिम 

१७ र्जन्दरा पाण्डे (थापा) कायविम सहायक १०४ सेवा सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सहयोगी 

तोवकए बमोजिम 

१८ पषु्षा रार्व कायविम सहायक १०४ सेवा सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सहयोगी 

तोवकए बमोजिम 

१९ ददपेन्र उप्रनेत हेभी स. चालक  तोवकए बमोजिम 

२० सररता गरुुङ कायावलय सहयोगी  तोवकए बमोजिम 

 

३. लेिा शािा 

ि.सं. नाम पद भनूमका कायव वववरण 

१ राि ुबराल के्षिी लेिापाल आनथवक प्रशासन सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापन 

तोवकए बमोजिम 

२ प्रनतमा नेपाल  लेिा अनधकृत पररयोिना सम्बन्धी लेिा 
व्यवस्थापन 

तोवकए बमोजिम 
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४. बाल संरक्षण शािा 

ि.सं. नाम पद भनूमका कायव वववरण 

१ नमनुा भसुाल कायविम 
व्यवस्थापक/लैंनगक 
सम्पकव  व्यजक्त 

बाल संरक्षण समन्वय तथा 
सहायता सञ्चालन, 
व्यवस्थापन 

तोवकए बमोजिम 

२ सनुीता शाह बाल संरक्षण 
अनधकृत 

बाल गहृ अनगुमन, उधि ार, 
पनु:स्थापना र पनुनमवलन 

तोवकए बमोजिम 

३ मीना के.सी. कायविम सहायक बाल गहृ अनगुमन तथा 
व्यवस्थापन सहयोगी 

तोवकए बमोजिम 

४ देवीप्रसाद डोटेल कायविम सहायक बाल गहृ अनगुमन तथा 
व्यवस्थापन सहयोगी 

तोवकए बमोजिम 

 

५. बाल अनधकार प्रवधवन शािा 

ि.सं. नाम पद भनूमका कायव वववरण 

१ ज्ञानेन्रकुमार 
शे्रष्ठ 

राविय कायविम 
सल्लाहकार 

बाल अनधकार प्रवधवनमा 
नीनतगत सहयोग तथा 
पररयोिना सञ्चालन, 
कायावन्वयन, प्रनतवेदन र 
व्यवस्थापन 

तोवकए बमोजिम 

२ आत्माराम थापा पररयोिना संयोिक बाल अनधकार प्रवधवन 
सम्बन्धी पररयोिना प्रस्ताव 
मस्यौदा तयार, पररयोिना 
कायावन्वय, प्रनतवेदन र 
समन्वय, सहिीकरण 

तोवकए बमोजिम 
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४ . ननकायबाट प्रदान गररन ेसेवाः  

 बालबानलकासँग सम्बजन्धत ववषयहरूको कानूनी, नीनतगत, कायविमगत र संरचनागत परामशव 
तथा सझुाव ।  

 बालबानलका िोितलास नं. १०४ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समन्वय, सहयोग, सहिीकरण 
र सहकायव ।  

 बाल हेल्पालार्न नं. १०९८ नेपाल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समन्वय, सहयोग, सहिीकरण 
र सहकायव । 

 बाल गहृ अनगुमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समन्वय, सहयोग र सहिीकरण ।   

 सडक बालबानलका उधि ार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन समन्वय, सहयोग, सहिीकरण र 
सहकायव ।  

 ववशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबानलकाको संरक्षण, व्यवस्थापन समन्वय सहयोग 
र सहिीकरण ।  

 बाल सहभानगता अनभवृवधि  समन्वय, सहयोग तथा सहिीकरण ।  

 आनथवक राहत सहयोग (व्यजक्तगत र संस्थागत)।  

 सरोकारवालाको क्षमता अनभवृवधि  तथा अनभमूिीकरण ।  

 सम्बजन्धत ननकाय, संघ संस्था तथा सरोकारवालाहरु बीचको समन्वय, सहयोग र सहिीकरण 
।  

 वहंसा तथा कसूर पीनडत बालबानलकाको उधि ार, संरक्षण, पनु:स्थापना र पनुनमवलन   
व्यवस्थापन ।  

 बाल अनधकार सम्बन्धी अवस्थाको िानकारी तथा सूचना व्यवस्थापन एवम ्राविय जस्थनत 
प्रनतवेदन प्रकाशन र ववतरण ।  

 अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र, पनु:स्थापना केन्र तथा बाल गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
मापदण्ड ननमावण सहयोग तथा सहिीकरण ।  

 बालबानलका सम्बन्धी कानून (ऐन, ननयम, कायवववनध लगायत ननदेजशका) ननमावण तथा संशोधन 
कायवमा सहिीकरण । 

 बालबानलका सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन तथा व्यवस्थान ढाँचा ननमावण तथा सहिीकरण ।  

 ववनभन्न माध्यमबाट िानकारीमा आएका बाल संरक्षण सम्बन्धी घटनाहरूको अनगुमन, 
सम्बोधन तथा व्यवस्थापन सहिीकरण ।  

 सम्बजन्धत स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट समस्या सम्बोधन हनु नसकेका तथा िोजिममा रहेका 
वा पीनडत भएका बालबानलकाको उधि ार तथा घटना सम्बोधन सहिीकरण ।  

 बालबानलका ववरुधि को वहंसा र बाल यौन दवु्यववहारमा परेका बालबानलकाको उधि ार, संरक्षण 
तथा व्यवस्थापनमा सहिीकरण र सहयोग ।  

 बालबानलका सम्बन्धी सूचना सम्प्रषेण तथा प्रवाह ।  

 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाल अनधकार प्रवधवन र बालबानलका सम्बन्धी कानूनी तथा 
नीनतगत व्यवस्था कायावन्वयनमा सहिीकरण । 
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५. सेवा प्रदान गने ननकायको शािा र जिम्मेवार अनधकारी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रशासन, योिना तथा सूचना शािा:    श्री रामबहादरु चन्द 

लेिा शािा:       श्री राि ुबराल के्षिी  

बाल अनधकार प्रवधवन शािा:     श्री ज्ञानेन्रकुमार शे्रष्ठ  

बाल संरक्षण शािा:      श्री नमनुा भसुाल 

कायवकारी ननदेशक तथा सजचवालय शािा:   श्री केशव चानलसे 

६. सेवा प्रदान गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनध 

 ननःशलु्क  

७. ननणवय गने प्रविया र अनधकार 

 प्रशासननक ननणवय गने प्रविया र अनधकार: सम्बजन्धत अनधकृत वा शािा प्रमिुले पेश गरेको 
ववषयमा कायवकारी ननदेशकले । सम्बजन्धत अनधकृत वा शािा प्रमिुले वटप्पणी माफव त प्रस्ताव 
गरेको ववषयमा अन्य सम्बजन्धत शािाको राय वा सझुाव नलएर वा ननलएर कायवकारी ननदेशकले 
ननणवय गने ।   

 नीनतगत ननणवय गने प्रविया र अनधकार: राविय बाल अनधकार पररषद् बैठक तथा अध्यक्षले ननणवय 
गने र त्यसलार्व कायवकारी ननदेशक/सदस्य-सजचवले प्रमाजणत गने । कुनै नीनतगत ववषयमा पररषद् 
अध्यक्षको हैनसयतमा गनुव पने ननणवयका लानग सम्बजन्धत शािा प्रमिुले वटप्पणी माफव त प्रस्ताव 
गरेको ववषयमा कायवकारी ननदेशकको स्वीकृनतमा पररषद् अध्यक्षले ननणवय गने ।  

 उजल्लजित बाहेका अन्य ननणवयका लानग: प्रचनलत कानून बमोजिम ऐन वा ननयमावली वा कायवववनध 
वा ननदेजशका वा मापदण्डमा तोवकए बमोजिमको प्रविया र अनधकार बमोजिम ननणवय हनुे ।  

८. ननणवयउपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 

 -कायवकारी ननदेशक र पररषद् 

सजचवालय 

अध्यक्षः माननीय मन्िी, 
म.बा.ज्ये.ना.मन्िालय 

सदस्यहरूः-१९ पदेन ४ मनोननत

कायवकारी ननदेशक 

प्रशासन, योिना तथा 
सूचना शािा लेिा शािा बाल संरक्षण  

शािा 

बाल अनधकार 
प्रवधवन शािा 
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९. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

 -वेवसार्टमा प्रकाशन गररएका मानसक कायव सम्पादन (साउन-असोि) वववरण अनसुार  

१०. सूचना अनधकारी र प्रमिुको नाम र पद 

 कायावलय प्रमिु:   कायवकारी ननदेशक, श्री नमलन राि धरेल ०१- ५५५०१२१ 

 सूचना अनधकारी:   अनधकृत, श्री रामबहादरु चन्द  ०१- ५५५०१४७  

(मोबार्ल नं. ९८४१३८६८७१) 

११. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

 बालबानलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

 बालबानलका सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ननयमावली, २०५१ 

 द्वन्द्व प्रभाववत बालबानलका संरक्षण तथा ववकास कायविम (कायावन्वयन) ननदेजशका, २०६० 

 बाल अनधकार संरक्षण तथा सम्वधवन कायविम (कायावन्वयन) ननदेजशका, २०६५ 

 आवासीय बालगहृको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ 

 बाल संरक्षण आनथवक राहत सहयोग कायवववनध, २०७६  

 बालबानलका िोितलास नम्बर १०४ सञ्चालन ननदेजशका, २०७६ 

 बाल हेल्पलार्न नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन कायवववनध, २०७६ 

 सडक बालबानलका उधि ार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कायवववनध, २०७६ 

 अपाङ्गगता भएका बालबानलकाको संरक्षणको लानग स्थापना भएका बाल गहृलार्व अनदुान उपलब्ध 
गराउने सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ 

१२. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

 नेपाल सरकार स्रोत:   वावषवक स्वीकृत विेट रकम  रु. ४,९१,००,०००/ 

     तीन मवहनाको िचव रकम  रु. ७६,१७,४७१/  

 वैदेजशक अनदुान सहयोग: तीन मवहनाको आम्दानी रकम  रु. 40,43,0२2/  

     तीन मवहनाको िचव रकम  रु. २7,41,124/ 

१३. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण  

छैन ।  

१४. अजघल्लो आनथवक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायविम वा आयोिना सञ्चालन गरेको भए सोको 
वववरण 

आ.व. २०७६/७७ 

आयोिना को नाम:   बाल कल्याण सनमनत  

व.उ.शी.नं. :   ३४०८१०११ 

वावषवक विेट रकम:   रु. १३,०९,००,०००/  



   9 

वावषवक िचव रकम:   रु. ६,४८,४३,000/ 

वावषवक भौनतक प्रगनत:  ९४.५०% 

वावषवक ववत्तीय प्रगनत:  ४९.५४% 

मखु्य मखु्य उपलजब्धहरु 

 बालबानलका िोितलास नम्बर १०४ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन: बालबानलका 
िोितलास नं. १०४ माफव त देशभरी हराएका २  हिार ७२९ िना बालबानलका मध्ये 
िोितलास गरी  फेला परेका  २ हिार २१९  िना र बेवाररस फेला परेका ३३७ िना 
बालबानलका मध्ये १८२ िनालार्व पाररवाररक पनुनमवलन र १५५ िनालार्व बाल गहृमा 
पनु:स्थापना गरी कूल २ हिार ५५६ (बालक ९३२ र बानलका १६२४) िना 
बालबानलकाको पाररवाररक पनुनमवलन गररएको ।  

 बाल हेल्पलार्न नं. १०९८ नपेाल सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन: बाल हेल्पलार्न नं. 
१०९८ नेपाल माफव त िोजिममा परेका १ हिार ४६४ िना बालबानलका(बालक ७४४ 
र बानलका ७२०)को आकस्मवक आपत्कालीन उधि ार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गररएको 
र ववशेष संरक्षणके आवश्कता भएका सवहत ८ हिार ७४४ िना बालबानलकालार्व राहत, 

मनोववमशव, पाररवाररक परामशव, शैजक्षक, कानूनी, िीववकोपािवन सहयोग तथा अल्पकालीन 
आश्रय लगायत स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गरार्एको । 

 आनथवक राहत सहयोग: अनाथ, असहाय, टुहरुा वा अपाङ्गता भएका वा गम्भीर प्रकृनतको 
रोगका कारण कदठन अवस्थामा रहेका ५३ िना बालबानलकालार्व आनथवक राहत सहयोग 
प्रदान गररएको ।  

 ववशषे हेरचाह तथा संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबानलका संरक्षण गने बाल गहृ अनदुान: 
ॐ अपाङ्गता बालबानलका स्याहार केन्र काठमाडौं र द्वन्द्व पीनडत तथा  अपाङ्ग पनुस्थावपना 
समाि नेपाल, सांि,ु काठमाडौंमा रहेका दरु्वटै संस्था तथा बाल गहृमा रहेका ५९  िना 
बालबानलकाको संरक्षण र स्याहारका लानग  ती संस्थाहरूलाई सहयोग     गररएको ।  

 सडक बालबानलका उधि ार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन: काठमाडौं  उपत्यका, बनेपा, धरान, 

र्टहरी दमक, पोिरा र सिेुतका  सडकबाट पवहलो पटक उधि ार गररएका सडक 
बालबानलका ४६५ िना (बालक ३७८ र बानलका ८७), काठमाडौं  उपत्यका बावहरबाट 
मािै ८५ िनाको उधि ार गररएकोमा दोहररएर उधि ार भएका बालबानलका ११७ िना 
(बालक ९२ र बानलका २५) सवहत कूल ५८२ (बालक ४७० र बानलका ११२) सडक 
बालबानलकाको उधि ार गरी पनु:स्थापना तथा संरक्षण व्यवस्थापन गररएको ।  

 बाल गहृ अनगुमन, व्यवस्थापन तथा पषृ्ठपोषण: काठमाडौं, लनलतपरु, नवुाकोट, बांके, सिेुत, 

कैलाली, कन्चनपरु, जचतवन, मकवानपरु, सलावही, मोरङ र सनुसरी गरी १२ जिल्लामा सञ्चानलत 
२१६ वटा बाल गहृहरुको अनगुमन गररएको, अनगुमन गररएका मध्येः १०२ वटा राम्रो, 
१०० वटा सन्तोषिनक र १४ वटा बाल गहृ मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन नभएको 
पार्एकोले आवश्यक ननदेशन तथा पषृ्ठपोषण गररएकोमा यी मध्ये ६ वटा बाल गहृबाट 
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५५ िना (बालक १९ र बानलका ३६) बालबानलकाको उद्दार गरी कारबाहीको दायरामा 
ल्यार्एको तथा उधि ार गररएका मध्ये ५२ िनालार्व पररवारमा पनुनमवलन गररएकोमा ३ िना 
बालकलार्व अस्थायी संरक्षण केन्रमा पनु:स्थापना गररएको ।  

 क्षमता अनभववृधि : बागमती प्रदेश, प्रदेश नं. १ र २ का ३५ जिल्लामा रहेका नेपाल प्रहरीका 
सबै मवहला, बालबानलका तथा िेष्ठ नागररक सेवा केन्र, मदु्दा फाँट र सञ्चार शािाका २९३ 
िना प्रहरी कमवचारीहरूलार्व बालबानलका िोितलास नं. १०४ को सेवाप्रवाह सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन र बाल अनधकार प्रवधवन बारे अनभमूिीकरण गरी क्षमता अनभवृवधि  गररएको ।  

 कायवववनध/ननदेजशका ननमावण: बालबानलका िोितलास नं. १०४ सञ्चालन ननदेजशका २०७६, 
सडक बालबानलका उधि ार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कायवववनध २०७६, 
बाल हेल्पलार्न नं. १०९८ नेपाल सञ्चालन कायवववनध, २०७६ र अपाङ्गता भएका 
बालबानलकाको संरक्षणको लानग स्थापना भएका बाल गहृलार्व अनदुान उपलब्ध गराउन े
सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ ननमावण गरी मन्िालयबाट स्वीकृत गरी लागू गररएको तथा  
बालबानलकाप्रनत गररन े शारीररक तथा माननसक यातना, पीडा तथा दवु्यववहार ननषधे र 
ननयन्िण राविय ननदेजशका, २०७६ को मस्यौदा ननमावण गरी स्वीकृनतका लानग मन्िालयमा 
पेश गररएको ।  

१५. सावविननक ननकायको वेवसार्ट भए सोको वववरण 

 वेवसार्टः www.ncrc.gov.np 

 र्पोटवलः÷ www.childrights.gov.np 

१६. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राववनधक सहयोग र   

    सम्झौता सम्बन्धी वववरण 

-बाल संरक्षण र बाल अनधकार प्रवधवनका लानग यनुनसेफ नेपाल र सेभ द जचल्रेनको अनदुान 
सहयोगमा पररयोिना कायविम सञ्चालनका लानग रु. 40,43,0२2/ प्राप्त गरी रु. 
२७,४१,१२४/ को कायविम सञ्चालन गररएको ।  

१७. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायविम र सोको प्रगनत प्रनतवेदन 

  

 आ.व. २०७७/७८ (साउन-असोि) 

आयोिना को नाम:   बाल कल्याण सनमनत (पररयोिना समेत गरी) 

व.उ.शी.नं. :   ३४०८१०११ 

वावषवक विेट रकम:   रु. 5,54,75,43९/  

िैमानसक विेट रकम:   रु. १,३८,68,86७/  

िैमानसक िचव रकम:   रु. १,03,58,595/ 
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िैमानसक भौनतक प्रगनत:  76.84% 

िैमानसक ववत्तीय प्रगनत:  74.68% 

मखु्य मखु्य उपलजब्धहरु 

 बालबानलका िोितलास नम्बर १०४ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन: बालबानलका 
िोितलास नं. १०४ माफव त देशभरी हराएका  ६३५ िना बालबानलका मध्ये िोितलास 
गरी  फेला परेका  282  िना र बेवाररस फेला परेका 5 िना बालबानलका मध्ये 2 
िनालार्व पाररवारमा पनुनमवलन र 3 िनालार्व बाल गहृमा पनु:स्थापना गरी कूल 284 िना 
बालबानलकाको पाररवाररक पनुनमवलन गररएको ।  

 बाल हेल्पलार्न नं. १०९८ नपेाल सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन: बाल हेल्पलार्न नं. 
१०९८ नेपाल माफव त िोजिममा परेका १55 िना बालबानलका(बालक 63 र बानलका 
92)को आकस्मवक आपत्कालीन उधि ार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गररएको र ववशषे 
संरक्षणको आवश्कता भएका सवहत 1 हिार 879 िना बालबानलकालार्व राहत, मनोववमशव, 
पाररवाररक परामशव, शैजक्षक, कानूनी, िीववकोपािवन सहयोग तथा अल्पकालीन आश्रय लगायत 
स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गरार्एको, िसमध्ये 86 िनालार्व तत्कालीन आश्रय, 84 
िनालार्व पररवारमा पनुनमवलन र 18 िनालार्व पनु:स्थापना गररएको ।  

 आनथवक राहत सहयोग: अनाथ, असहाय, टुहरुा वा अपाङ्गता भएका वा गम्भीर प्रकृनतको 
रोगका कारण कदठन अवस्थामा रहेका 1२ िना बालबानलका (बालक 4 र बानलका 
८)लार्व आनथवक राहत सहयोग प्रदान गररएको ।  

 ववशषे हेरचाह तथा संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबानलका संरक्षण गने बाल गहृ अनदुान: 
ॐ अपाङ्गता बालबानलका स्याहार केन्र काठमाडौं र द्वन्द्व पीनडत तथा  अपाङ्ग पनुस्थावपना 
समाि नेपाल, सांि,ु काठमाडौंमा रहेका दरु्वटै संस्था तथा बाल गहृमा रहेका लगभग ५९  
िना बालबानलकाको संरक्षण र स्याहारका लानग  ती संस्थाहरूलाई सहयोग     गररएको 
।  

 सडक बालबानलका उधि ार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन: काठमाडौं  उपत्यकामा ५३ िना 
सडक बालबानलकाको उधि ार गरी पनु:स्थापना तथा संरक्षण व्यवस्थापन गररएकोमा ५ िना 
बालबानलकालार्व पररवारमा पनुनमवलन गररएको ।   

 बाल गहृ अनगुमन, व्यवस्थापन तथा पषृ्ठपोषण: काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चानलत ४ वटा 
बाल गहृहरुको अनगुमन गररएको, अनगुमन गररएका मध्ये मापदण्ड ववपरीत सञ्चानलत 
एउटा बाल गहृबाट ११ िना बालबानलकाको उद्दार गरी कारबाहीको दायरामा ल्यार्एको 
तथा उधि ार गररएकालार्व पररवारमा पनुनमवलनका लानग अस्थायी संरक्षण सेवा केन्रमा 
पनु:स्थापना गररएको ।  

 कायवववनध/ननदेजशका संशोधन तथा ननमावण: बालबानलका िोितलास नं. १०४ सञ्चालन 
ननदेजशका २०७६, सडक बालबानलका उधि ार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत 
कायवववनध २०७६, बाल हेल्पलार्न नं. १०९८ नेपाल सञ्चालन कायवववनध, २०७६ को 
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संशोधनका लानग मस्यौदा तयार तथा ननमावण गरी स्वीकृनतका लानग मन्िालयमा पेश 
गररएको ।साथै पररयोिना सञ्चालन कायवववनध ननयमावली, बाल संरक्षण मापदण्ड ननधावरण 
कायवववनध, बाल सहभानगता तथा बाल क्लब सञ्चालन ननदेजशका र बाल संरक्षण घटना 
व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेजशकाको मस्यौदा तयार गरी छलफलको िममा रहेको ।   

१८. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गनव  

    तोवकएको समयावनध 

ि.
सं. 

सूचनाको 
वगीकरण 

सूचनाको नामावली अवनध कैवफयत 

१. सडक 
बालबानलका 
उधि ार, संरक्षण 
तथा व्यवस्थापन 
सम्बन्धी 

सडक बालबानलका उधि ार 
तथा पनु:स्थापना संख्या 

कम्तीमा 
२० वषव 

मानसक, 
िैमानसक र 
वावषवक रुपमा 
अद्यावनधक गररन े

  पाररवाररक पनुनमवलन संख्या  ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  दीधवकालीन पनु:स्थापना 
संख्या (बाल गहृमा रहेका) 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  सेवा केन्रमा आजश्रत 
बालबानलका संख्या 
(अस्थायी संरक्षण सेवा 
केन्र तथा लागू औषध 
उपचार पनुःस्थापना केन्र 
र सामाजिकीकरण केन्रमा 
सधुारका लानग रहेका 
बालबानलका) 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  संस्थागत क्षमता अनभवृवधि  
गररएको संख्या र सहभागी 
संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

२. बालबानलका 
िोितलास नं. 
१०४ को सेवा 
प्रवाह सम्बन्धी 

हराएका बालबानलका तथा 
हराएका मध्ये फेला परेका 
बालनबलका संख्या 

कम्तीमा 
२० वषव 

‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  
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  बेवाररस फेला परेका 
बालनबलका संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  पररवारमा पनुनमवलन 
गररएका बालबानलका 
संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  अस्थायी संरक्षण सेवा केन्र 
वा बाल गहृमा राजिएका 
बालबानलका संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  संस्थागत क्षमता अनभवृवधि  
गररएको संख्या र सहभागी 
संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

३. बाल हेल्पलार्न 
नं. १०९८ 
नेपालको सेवा 
प्रवाह सम्बन्धी 

िोजिममा परी उधि ार 
गररएका  बालबानलका 
संख्या 

कम्तीमा 
२० वषव 

‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  पररवारमा पनुनमवलन 
गररएका बालबानलका 
संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  आकजस्मक अल्पकालीन 
आश्रयमा रहेका 
बालबानलका संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  पनु:स्थापना गररएका 
बालबानलका संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  मनोववमशव लगायतको सेवा 
तथा ववनभन्न सहयोग प्रदान 
गररएका बालबानलका 
संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  आनथवक सहयोग रकम   ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  
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  संस्थागत क्षमता अनभवृवधि  
गररएको संख्या र सहभागी 
संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

४. बाल गहृ 
अनगुमन, उधि ार, 
संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन 
सम्बन्धी 

अनगुमन गररएका बाल 
गहृ संख्या 

कम्तीमा 
२० वषव 

‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  बाल गहृबाट उधि ार 
गररएका बालबानलका 
संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  पररवारमा पनुनमवलन 
गररएका बालबानलका 
संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  पनु:स्थापना गररएका 
बालबानलका संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  संरक्षणका लानग बाल 
गहृमा पठार्एका 
बालबानलका संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  आनथवक सहयोग रकम  ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  संस्थागत क्षमता अनभवृवधि  
गररएको संख्या र सहभागी 
संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

५. आनथवक राहत, 
सहयोग ववतरण 
सम्बन्धी 

सहयोग पाउन े
बालबानलकाको संख्या 

कम्तीमा 
२० वषव 

‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  सहयोग पाउने संस्थाको 
संख्या 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  व्यजक्तगत आनथवक सहयोग 
रकम 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  
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  संस्थागत आनथवक सहयोग 
रकम 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

६. अन्य प्रकारका 
बालबानलका 
उधि ार, संरक्षण 
तथा व्यवस्थापन 
सम्बन्धी 

बालश्रमबाट उधि ार, 
संरक्षणमा समन्वय तथा 
सहयोग गररएका 
बालबानलका 

कम्तीमा 
२० वषव 

‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  सडकमा मानग वहड्न े
बालबानलका 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  वहंसा प्रभाववत बालबानलका  ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

  दवु्यववहारबाट पीनडत 
बालबानलका 

 ‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

 

 

१९. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सोउपर सूचना ददएको वववरण 

सडक बालबानलका उधि ार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन, हराएका बालबानलका िोितलास तथा 
व्यवस्थापन, बेवाररस बालबबानलका संरक्षण र बाल गहृमा रहेका बालबानलका उधि ार, संरक्षण 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना माग गररएकोमा सो सम्बन्धी सूचना तथा िानकारी वववरण 
उपलब्ध गररएको ।  

२०. सावविननक ननकायका सूचनाहरू अन्यि प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए सो को वववरण 

 -वेवसार्ट र र्वपोटवलमा प्रकाशन गररने, 

-बालबानलका सम्बन्धी प्रत्यक वषवको राविय जस्थनत प्रनतवेदन अन्तरावविय बाल अनधकार ददवस 
नोभेम्बर २० ताररि तथा मंनसर ४ गते प्रकाशन गररने, 

-आवश्यकतानसुार कवहलेकाही राविय सूचनाहरु आमसञ्चार माध्ममबाट समेत प्रकाशन तथा 
प्रसारण गररने गररएको छ ।  

 

 


