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१. पररचय 

संघीय सरकारले बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा ५९ 
ले व्यर्स्था गरे अनरुुप बाल अलिकारको संरक्षण र सम्र्ििनका 
कायििरु गनि गराउनका लालग महिला बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा राहिय बाल 
अलिकार पररषद् गठन गरेको छ । यस पररषद्ले लतनै तिका 
सरकारिरुलाई नीलतगत परामर्ि, क्षमता हर्कासका कायिक्रमिरु 
तथा बाल संरक्षण प्रणाली (बाल िेल्पलाइन सेर्ा १०९८ र 
बालबाललका खोजतलास सेर्ा १०४) को सञ्चालन गने कायि गदिछ 
। बाल अलिकारको संरक्षण र सम्र्ििनका लालग प्रदेर् तथा 
स्थानीय सरकारिरुसँग समन्त्र्य, सिकायि गनुिका साथै संघीय तिमा 
अन्त्तरमन्त्रालय समन्त्र्यका कायििरु गने जजम्मेर्ारी यसै पररषद्को 
रिेको छ ।  
२. उद्दशे्यिरूः  

पररषद्को मखु्यमखु्य उद्देश्यिर लनम्नानसुार रिेका छन ्।  

 बालबाललकाको अलिकार तथा िक, हितको संरक्षण र 
सम्र्ििन गने, 

 बालबाललकाको अलिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रर्ििन र 
पररपूलतिका लालग आर्श्यक नीलत, कानून, योजना, कायिक्रम र 
संस्थागत संयन्त्रको व्यर्स्था गनि नेपाल सरकार, प्रदेर् 
सरकार र स्थानीय तिलाई सझुार् ददने, 

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

 बाल अलिकार संरक्षण तथा प्रर्ििनका लालग सरोकारर्ालाको 
क्षमता हर्कास तथा अलिर्हृि गने,  

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

 बाल संरक्षण तथा बाल अलिकार प्रर्ििनका लालग रै्देजर्क 
अनदुान सिायता समेत पररचालन गरी आर्श्यकतानसुार 
कायिक्रम सञ्चालन गने र प्राथलमकताको आिारमा लजक्षत 
कायिक्रम 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 
र्ाहषिक  रपमा प्रकार्न गने । 

 

३. पररषद्ले २०७८ कालतिक महिनामा सम्पादन गरेका कायििर 

बालसंरक्षण सम्बन्त्िी कायििर 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र नं. १०४ 
माफि त देर्िर यस महिनामा िराएका, उजरुी परेका २९२ जना 
(बालक ७१ र  बाललका २२१) बालबाललकाको खोजतलास गरी 
१७७ जना (बालक ४३ र  बाललका १३४) बालबाललका फेला 
पारी पररर्ारमा पनुलमिलन गररएको छ िने 1१५ जना बालबाललका 
(बालक २८ र बाललका ८७)को खोजतलास कायि जारी रिेको छ 
। यस महिनामा प्रदेर्गत रपमा िराएका र िराएर फेला परेका 
बालबाललकाको हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । 
यसका साथै यस आलथिक र्षिमा िराएको उजरुी परेका बालबाललका 
लनरन्त्तर खोजी प्रहक्रयाका क्रममा १०१ (बालक २६ र बाललका 
७५) जना बालबाललका थप फेला परी पररर्ारमा पनुूःस्थापना 
गररएको छ । त्यसैगरी रे्र्ाररस अर्स्थामा २६ जना (बालक १६ 
र  बाललका १०) बालबाललका फेला परेका लथए । जसमध्ये ११ 
(बालक ८ र  बाललका ३) जना बाललकालाई पाररर्ाररक पनुलमिलन 
गररएको छ िने १५ (बालक ८ र  बाललका ७)जना 
बालबाललकालाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा प्रदान गररएको छ । 

 
 

-ख) यस महिनामा ८ (बालक ५ र बाललका ३) जना सडक 
बालबाललकाको उिार गररएको छ । उिार गररएका मध्ये २ 
जना (बालक १ र बाललका १) बालकको पररर्ारमा पनुस्थािपना 

र्षि-२ अंक-४ 



गररएको छ िने ५ (बालक ४ र बाललका १) बालबाललकालाई 
संस्थागत संरक्षणमा राजखएको छ । गत आलथिक र्षिमा र यस 
आलथिक र्षिको साउनदेजख असोज महिनासम्म सडकबाट उिार 
गररएका मध्ये १७ (बालक १५ र बाललका २) जना 
बालबाललकालाई कालतिक महिनामा पररर्ारमा पनुलमिलन गररएको छ 
। 

-ग_ पररषद्ले हर्लिन्न १२ र्टा सामाजजक संस्थाको सिकायिमा 
सञ्चाललत १८ र्टा स्थानबाट बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ माफि त 
जोजखममा परेका बालबाललकाको उिार, व्यर्स्थापन तथा सियोग 
िुँदै आइरिेको छ । जस अनसुार कैलाली ५, बाँके ९, सखेुत १५, 
रुपन्त्देर्ी ४, कास्की ३, िनषुा १, मकर्ानपरु १०, सनुसरी ५,  

मोरङ्ग ६, काठमाडौँबाट १२,  इलाम ३ र संखरु्ासिाबाट १ जना 
गरी कूल ७४ जना (बालक ४१ र बाललका ३३) जोजखम, हिंसा 
तथा दवु्यिर्िारमा परेका बालबाललकाको उिार गरी संरक्षण 
व्यर्स्थापन गररएको छ । उिार गररएका मध्ये ३२  
बालबाललका (बालक २० र बाललका १२)लाई पररर्ारमा 
पनुलमिलन गररएको छ । यस महिना ३२ जना (बालक १९ र 
बाललका १३)लाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा केन्त्रमा राजखएको छ िने 
१० जना (बालक २ र बाललका ८)लाई संस्थागत संरक्षणमा बस्ने 
व्यर्स्था लमलाईएको छ । चाल ुआ.र्.को असोज मसान्त्तसम्म कुल 
२६२४ जना बालबाललका (बालक १०४६ र बाललका 
१५७८)लाई लनम्न ललजखत सेर्ािर प्रदान गररएको छूः- 
क्र.स. सियोगको हर्र्रण बालक  बाललका जम्मा 
१ स्र्ास््य उपचार सियोग  ५५ १२४ १७९ 

२ मनोसामाजजक मनोहर्मर्ि २८२ ४०३ ६८५ 

३ पाररर्ाररक परामर्ि  २९२ ३४० ६३२ 

४ अल्पकाललन आश्रय र्ा अस्थायी 
संरक्षण सेर्ा  

११२ १५९ २७१ 

५ कानूनी परामर्ि  ७७ २०६ २८३ 

६ रै्जक्षक सियोग  ४९ ८७ १३६ 

७ आयआजिन सियोग ० ० ० 

८ बाल हर्र्ाि रोकथाम सियोग  १५ ४२ ५७ 

९ अन्त्य सियोग  १६४ २१७ ३८१ 

 जम्मा  १०४६ १५७८ २६२४ 
  

(घ) काठमाडौं जजल्लाका काठमाडौँ मिानगरपाललका, बढुालनलकण्ठ 
नगरपाललका, लललतपरु मिानगरपाललकामा गरी जम्मा १० र्टा 
बालगिृको स्थलगत अनगुमन गररएको लथयो जसमा १६४ 
(बालक ८७ र बाललका ७७) जना बालबाललका संरजक्षत रिेका 
छन ् । कालतिक महिनामा पररर्ार तथा अलििार्क िएका 
बालबाललकालाई पाररर्ाररक लेखाजोखा गरी पररर्ारमा नै  
पनुस्थािपना गने कायि अन्त्तगित पररषद्सँगको समन्त्र्यमा पररर्ारमा 
फकि ने र्ातार्रण िएका १३ जना (९ बालक र ४ बाललका) 
बालबाललकालाई ४ र्टा बालगिृिरुले पाररर्ाररक पनुस्थािपना 
गरेका छन।्  

ङ) लमलत २०७८ कालतिक १६ िारत जस्थत बालगिृमा रे्र्ाररस 
रिेका २ बालक र ३ बाललका गरी ५ जना नेपाली 
बालबाललकालाई राहिय बाल अलिकार पररषद्को समन्त्र्यमा 
छोराछोरी नेपाल संस्थाको पिलमा सकुर्ल उिार तथा स्र्देर् 
हफती गररएको छ। यी बालबाललकाको पाररर्ाररक लेखाजोखा गरी 
पनुस्थािपना गररनेछ। 

च) लमलत २०७८ साल कालतिक २ गते लललतपरु जस्थत िरीलसदद्द 
प्रिरी प्रिागमा बझुाइएको आमा बाबकुो नाम ठेगाना नखलेुकी 
अन्त्दाजी १५ महिनाको बाललका र इमाडोल क्षेरमा बेर्ाररस फेला 
परेका २ जना बालकलाई राहिय बाल अलिकार पररषद् माफि त 
उिार गरी अस्थायी संरक्षणको प्रबन्त्ि लमलाइएको छ । 
बालबाललकाको पररर्ार खोजतलास, सम्पकि , लेखाजोखा र मनोहर्मसि 
गरी आर्श्यक संरक्षणको व्यर्स्था लमलाइने छ । 

छ) बाल िेल्पलाईन १०९८, ईलामले माङ्सेबङु गाउँपाललकामा 
लमलत २०७८ काजिक १ गतेदेजख परेको अहर्रल र्षािका कारण 
हर्स्थाहपत बालबाललकाको खानपान, पालनपोषण, लिाकपडा, रै्जक्षक 
तथा स्र्ास््य सामग्री सियोगको लालग अनरुोि िएको िुँदा ५ 
घरपररर्ारका ७ जना बालबाललका लािाजन्त्र्त िनुेगरी स्थानीय ति,  
बालिेल्पलाइन १०९८ इलामको समेत उपजस्थलत र समन्त्र्यमा 
राित सियोग उपलब्ि गररएको छ ।  

 



ज) लमलत २०७८ कालतिक २६ गते ईलामबाट िराएका र्षि १५ र 
र्षि १६ का दईुजना बालकिरु लमलत २०७८ कालतिक ३० गते 
बेलकुा ७ बजे र्डा प्रिरी कायािलय िाटखोला हर्राटनगर र 
बालबाललका खोजतलास केन्त्र १०४ को संयकु्त टोलीले फेलापारी 
उिार गरी बालिेल्पलाईन हर्राटनगरमा अस्थायी संरक्षण प्रदान 
गररएको छ । 

 

४· समन्त्र्य, अलिमूखीकरण तथा क्षमता अलिर्हृि सम्बन्त्िी कायििर 

(क) लमलत २०७८ कालतिक ५ गतेदेजख ९ गतेसम्म राहिय बाल 
अलिकार पररषद्, नेपाल पेलियाहटक सोसाइटी (नेपास), पेलियाहटक 
नसेस एसोजर्यसन (हपनान) र एक्प्याट लग्सेम्बगिको संयकु्त 
आयोजनामा “कोलिड–१९ को मिामारी, यसबाट बालबाललकामा 
पने प्रिार् र समस्या सम्बोिन तथा सिजीकरण गने उपायिर” 
सम्बन्त्िी िच ुिअल माध्यमबाट सात प्रदेर्का ४८८ र्टा स्थानीय 
तिका ५७९ जनाको उपजस्थलतमा अन्त्तरहक्रया कायिक्रम सम्पन्न 
िएको छ । पररषद्का सदस्यज्यूिरुको अध्यक्षतामा सम्पन्न 
कायिक्रममा, प्रदेर् हर्षयगत मन्त्रालय, सामाजजक हर्कास 
मिार्ाखा, सामाजजक हर्कास र्ाखा, महिला बालबाललका र्ाखा, 
जर्क्षा र्ाखाका प्रमखुिर, बालकल्याण अलिकारी, महिला 
बालबाललका र्ाखामा सम्बि कमिचारीिरु र बाल अलिकार 
स्र्यम्सेर्किरको सििालगता रिेको लथयो । कायिक्रममा बाल 
अलिकार संरक्षण सम्बन्त्िी संरचनागत हर्षय, कोलिडमा 
बालबाललकाको अर्स्था र स्र्ास््यमा परेको प्रिार् तथा 
कोलिडका कारण लसजिना िनुसक्पने समस्याको सम्बोिन गनि के–
कस्ता उपाय अपनाउन ु पदिछ िन्ने सन्त्दििमा कायिपर प्रस्ततु 
गररएको लथयो । यसै गरी स्थानीय तिका बालबाललकाका 
हर्षयमा उठेका सर्ालिर कोलिडमा बालबाललकाका संरक्षण, 

यसले जर्क्षामा पारेको प्रिार्, कोलिड मापदण्डको पालनाको 
अलनर्ायिता, कोलिड पश्चात बालबाललकाका स्र्ास््य र 
मनोहर्ज्ञानमा परेको प्रिार्, पोस्ट कोलिडले लनम्त्याउन सक्पन े
जहटलता लगायतका सार्लको सम्बोिन गररएको लथयो । 

 
 

(ख) लमलत २०७८ कालतिक ११ गते महिला, बालबाललका तथा 
ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री एर्म ् राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का अध्यक्ष श्री उमा रेग्मीले राहिय बाल अलिकार 
पररषद्को अध्यक्षको पद बिाली गनुि िएको छ । राहिय बाल 
अलिकार पररषद्ले आयोजना गरेको स्र्ागत ् कायिक्रममा 
मन्त्रालयका श्रीमान ् सजचर् श्री यामकुमारी खलतर्डा र पररषद्का 
सदस्य तथा कमिचारीिरको उपजस्थलत रिेको लथयो। कायिक्रममा 
पररषद्का तफि बाट िालसम्म िएका कायिक्रमको उपलजब्ि एर्म ्
आगामी कायियोजनाका बारेमा कायिकारी लनदेर्कले जानकारी 
सहितको प्रस्तलुत ददनिुएको लथयो । 

 

(ग) लमलत २०७८ कालतिक १२ गते जजल्ला समन्त्र्य सलमलत, 

कास्कीको आयोजना र राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
व्यर्स्थापनमा तथा सिजीकरणमा बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, 

२०७५ का व्यर्स्थािर स्थानीय तिमा कायािन्त्र्यन सम्बन्त्िी 
जजल्ला स्तरीय अन्त्तरहक्रया गोष्ठी सम्पन्न िएको छ। गोष्ठीमा 
जजल्ला समन्त्र्य सलमलत तथा ५ र्टा पाललकाका प्रमखु, उपप्रमखु 
पररषद्का बोडि सदस्य, कायिकारी लनदेर्क, प्रमखु जजल्ला अलिकारी, 
जजल्ला समन्त्र्य अलिकारी, प्रिरी उपररक्षक, प्रमखु प्रर्ासकीय 
अलिकृत, सामाजजक हर्कास मिार्ाखा प्रमखु, स्थानीय बाल अलिकार 
सलमलतका संयोजक, हर्िायन सलमलतका संयोजक, पररषद्का कमिचारी 
गरी ५८ जनाको सििालगता रिेको लथयो। गोष्ठीमा बालबाललका 
सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ बमोजजमका व्यर्स्थािर स्थानीय तिमा 
कायािन्त्र्यनका लालग १० बुँदे प्रलतबिता समेत जारी िएको छ । 



 

(घ) २०७८ कालतिक १२ गते जर्क्षा, संस्कृलत, हर्ज्ञान, प्रहर्लि तथा 
सामाजजक हर्कास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेर्का सजचर् श्रीमान ्हर्नोद 
बिादरु कँुर्रज्यूको अध्यक्षता, मा.मन्त्री मेखलाल शे्रष्ठज्यूको 
अलििार्कत्र् र राहिय बाल अलिकार पररषद्का राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का बोडि सदस्य िीमलाल गरुुङज्यू, कायिकारी 
लनदेर्क लमलनराज िरेलज्यू, मिार्ाखा प्रमखु र्ाखा प्रमखुज्यूको 
सििालगतामा सर्न्त्र्य रै्ठक सम्पन्न गररयो । उक्त रै्ठकमा 
राहिय बाल अलिकार पररषद् र जर्क्षा, संस्कृलत, हर्ज्ञान प्रहर्लि तथा 
सामाजजक हर्कास मन्त्रालयको तफि बाट बालबाललका सम्बन्त्िी 
कायिक्रम, प्राथलमकता र सिकायिका क्षेरिरुको बारेमा प्रस्ततुीकरण 
गररएको लथयो । समन्त्र्य बैठकबाट प्रदेर् तथा स्थानीय तिमा 
बालसंरक्षण प्रणालीको स्थापना तथा सर्लीकरण, बालबाललका 
खोजतलास सेर्ा १०४ र बाल िेल्पलाइन सेर्ा १०९८ को 
प्रिार्कारी सञ्चालन लगायत बाल संरक्षणका हर्हर्ि सर्ालिरुमा 
संघ र प्रदेर्को समन्त्र्य तथा सिकायिका हर्षयमा छलफल 
गररएको लथयो । 

 

(ङ) लमलत २०७८ कालतिक १२ गते गण्डकी प्रदेर्का माननीय 
मखु्यमन्त्री कृष्णचन्त्र नेपाली पोखरेलज्यू, जर्क्षा, संस्कृलत, हर्ज्ञान, 

प्रहर्लि तथा सामाजजक हर्कास मन्त्रालय गण्डकीका माननीय मन्त्री 
मेखलाल शे्रष्ठज्यू, प्रदेर् नीलत तथा योजना आयोगका उपाध्याक्ष 
माननीय डा. रघरुाज काफ्लेज्यू, प्रमखु सजचर् डा. दामोदर रेग्मीज्यू, 

राहिय बाल अलिकार पररषद्का बोडि सदस्य िीमलाल गरुुङज्यू, 

कायिकारी लनदेर्क लमलनराज िरेलज्यू, मखु्यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषद्को कायािलयका सजचर्ज्यू, बालबाललका खोजतलास 

समन्त्र्य केन्त्र १०४ का प्रमखुज्यू, पररषद्का कमिचारीिरुको 
सििालगतामा सर्न्त्र्य रै्ठक सम्पन्न गररयो । उक्त रै्ठकमा 
राहिय बाल अलिकार पररषद् र गण्डकी प्रदेर् तथा स्थानीय तिमा 
बालसंरक्षण प्रणालीको स्थापना तथा सर्लीकरण, बालबाललका 
खोजतलास सेर्ा १०४ हर्स्तार, बाल िेल्पलाइन सेर्ा १०९८ को 
प्रिार्कारी सञ्चालन, प्रदेर् बाल अलिकार सलमलत गठन, प्रादेजर्क 
बालबाललका सम्र्न्त्िी ऐन लगायत बाल संरक्षणका हर्हर्ि 
सर्ालिरुमा प्रररषद् र गण्डकी प्रदेर् बीच समन्त्र्य तथा 
सिकायिका हर्षयमा छलफल गररएको लथयो ।उक्त अर्सरमा 
राहिय बाल अलिकार पररषद्बाट प्रकाजर्त हर्लिन्न सामग्रीिरु 
पररषद्का कायिकारी लनदेर्कज्यूबाट माननीय मखु्यमन्त्री, मन्त्रीज्यू 
लगायतलाई उपलव्ि गराउनिुएको लथयो । 

 

(च) लमलत २०७८ काजििक १४ र १५ गतेका ददन राहिय बाल 
अलिकार पररषद्को आयोजनामा काठमाडौँ जजल्ला जस्थत बालगिृ 
सञ्चालक तथा पदालिकारीिरुलाई आर्ासीय बालगिृ सञ्चालन तथा 
व्यर्स्थापन सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०६९ र बालबाललका सम्बन्त्िी 
हर्द्ममान कानूनी व्यर्स्थामा व्यर्स्था िएको रै्कजल्पक स्यािार 
सम्बन्त्िी अलिमखुीकरण तथा छ्लफल कायिक्रम सम्पन्न गररयो । 

सो कायिक्रममा ५१ बालगिृबाट ६० जनाको सििालगता रिेको 
लथयो । 

 

(छ) लमलत २०७८ कालतिक १५ गते सडकदेजख रंगर्ालासम्म 
अलियान अन्त्तगित नेपाल रग्बी संघका रग्बी प्रजर्क्षकिरुलाई खेल 
प्रजर्क्षणको क्रममा गनुिपने बालमैरी व्यर्िार तथा बालसंरक्षणका 
हर्षयमा अलिमूखीकरण गररएको लथयो िने सडक बालबाललका पनुूः 
स्थापना कायिक्रम अन्त्तगित सीपमलुक ताललम प्रदायक संस्था ४ 



र्टा र अस्थायी संरक्षण सेर्ा प्रदायक २ र्टा संस्थाका 
प्रमखुिरुसँग अस्थायी संरक्षणमा रिेका बालबाललकालाई सीपमलुक 
ताललममा सििागी गराउने सम्बन्त्िमा समन्त्र्य बैठक सम्पन्न 
गररएको लथयो । 

  

(ज) जजल्ला समन्त्र्य सलमलत काभ्रपेलाञ्चोकको आयोजना, राहिय 
बाल अलिकार पररषद्को समन्त्र्य तथा सिजीकरण र एक्प्याक्पट 
लक्पसेम्बगि/सेलडिको व्यर्स्थापनमा लमलत २०७८ कालतिक १४ 
देजख १६ गतेसम्म स्थानीय तिमा बाल अलिकार संरक्षण तथा सेर्ा 
प्रर्ाि हर्षयक तीन ददर्सीय आर्ासीय ताललम काभ्रपेलाञ्चोक 
जजल्लाको पनौतीमा सम्पन्न िएको छ।ताललममा जजससका 
पदालिकारी लगायत जजल्लाका सातर्टै गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष, 

जर्क्षा, स्र्ास््य, महिला तथा बालबाललका र्ाखा प्रमखु, न्त्याहयक 
सलमलतका कानून अलिकृत, बाल कल्याण अलिकारी गरी ३७ 
जनाको सििालगता रिेको लथयो।जजल्लाका सबै गाउँपाललकामा 
बालबाललकाको िक, हित र अलिकारको संरक्षणका लालग कानूनी, 
नीलतगत, संरचनागत तथा कायिक्रलमक व्यर्स्था तथा बालमैरी सेर्ा 
प्रर्ािको सलुनजश्चतताका लालग साझा प्रलतबिता समेत व्यक्त िएको 
लथयो। 

  

(झ) लमलत २०७८।०७।२२ देजख २४ गतेसम्म राहिय बाल 
अलिकार पररषद्, बालबाललका खोजतलास केन्त्र १०४, 

बालिेल्पलाईन १०९८ को संयकु्त आयोजनामा छठपर्िको अर्सरमा 
िनुे मेलामा बालबाललका िराउने र बालबाललकामालथ िनुे 
दवु्यिर्िारको सम्र्न्त्िमा प्रलतकायि गने गरी प्रदेर् नं. १ मा 
हर्राटनगर मिानगरपाललका र जजल्ला प्रिरी कायािलय मोरङ्बाट 
हर्राटनगर, इटिरी उप-मिानगरपाललका, प्रदेर् नं २ िनषुा जजल्ला 
लगायतका स्थानमा बथु राखी प्रचारप्रसार गने तथा बाल 
िेल्पडेक्पसको सञ्चालन समेत गररएको लथयो । यसै गरी लमलत 
२०७८ कालतिक २८ गते संखरु्ासिा जजल्लाको खाँदर्ारी 

नगरपाललका जस्थत मनकामनािाममा सञ्चालन िनुे एकादर्ी मेलामा 
बालबाललका िराउने तथा बालबाललकामालथ िनुे दवु्यिर्िार र 
आपतकालीन सिायताका लालग प्रलतकायि गनि राहिय बाल अलिकार 
पररषद्, बालबाललका खोजतलास केन्त्र १०४ हर्राटनगर, खाँदर्ारी 
नगरपाललका, जजल्ला प्रिरी कायािलय संखरु्ासिा र बालिेल्पलाईन 
संखरु्ासिाद्वारा बालिेल्प डेक्पस सञ्चालन गररएको लथयो । 

 

 

(ञ) पररषद्ले सञ्चालन गरेको अनजुर्क्षण, मन्त्रालयको पररपर 
पश्चात र लनरन्त्तर स्थानीय तिको आफ्नो प्रयासमा िालसम्म बाल 
अलिकारको कायिन्त्र्यनका लालग १९१ (प्रदेर् नं. १ मा ६४, प्रदेर् 
नं. २ मा १७, बागमलत प्रदेर्मा ६६, गण्डकी ८, लजुम्बनीमा १४, 
कणािली प्रदेर्मा १६ र सदूुरपजश्चममा ६) र्टा स्थानीय तिमा बाल 
संरक्षण कायिहर्लि लनमािण गरी लागू गररएको छ। यसैगरी १४२ 
(प्रदेर् नं. १ मा २७, प्रदेर् नं. २ मा १६, कणािली प्रदेर्मा १६, 

बागमती प्रदेर्मा ५६, गण्डकीमा १२,  लजुम्बनी प्रदेर्मा ८ र 
सदूुरपजश्चममा ७) र्टा स्थानीय बाल अलिकार सलमलत गठन िएको 
छ । यसका साथै ६० (प्रदेर् नं. १ मा ८, प्रदेर् नं. २ मा ९, 
बागमलत प्रदेर्मा २२, लजुम्बनी प्रदेर्मा ४, गण्डकी ५, कणािली 
प्रदेर्मा ११ र सदूुरपजश्चममा २) र्टा स्थानीय तिमा बालकल्याण 
अलिकारी तोक्पने तथा लनयकु्त गने कायि िएको छ िने हर्लिन्न 
हर्पद् र मिामारीमा आपतकालीन उिार तथा सिायता प्रदान 
गनिका लालग १४२ (प्रदेर् नं. १ मा २७, प्रदेर् नं. २ मा ७, 
बागमती प्रदेर्मा ६३, गण्डकी प्रदेर्मा १२, लजुम्बनी प्रदेर्मा १३, 
कणािली प्रदेर्मा ११  र सदूुरपजश्चममा ९) र्टा स्थानीय तिमा 
बालकोष लनमािण गरी आर्श्यकता अनसुार पररचालन िएको छ । 

५. कोलिड मिामारी सम्बोिनका क्रममा सञ्चाललत हर्रे्ष कायिक्रम 

क) कोलिड–१९ को मिामारी र्रु िएदेजख २०७७ मंलसर १० 
गतेसम्म २० र्षिसम्मका ७६ िजार १ सय ३४ जना बालबाललका 
(हकर्ोरहकर्ोरी) प्रिाहर्त िएको देजखएको छ िने १० र्षिसम्मका 
१९ िजार ४ सय ९६ जना बालबाललका (बालक ११३३२ र  

बाललका ८१६४) 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-पोटिल 
र हर्लिन्न परपलरकामा प्रकार्नमा आएका २३ 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 कायािलय लगायतका 
सरोकारर्ाला लनकायसँग समन्त्र्य गरी घटना व्यर्स्थापनमा 
सिजीकरण गररएको छ । 

 

 


