नेपाल सरकार



महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय

बाल सं रक्षण तथा बाल अलिकार प्रर्ियनका लालग र्ैदेश्वर्क

अनुदान सिायता समेत पररचालन गरी आर्श्यकतानुसार

राहिय बाल अलिकार पररषद्

काययक्रम सञ्चालन गने र प्राथलमकताको आिारमा लश्वक्षत
काययक्रम तथा अलियान सञ्चालन गने ,

पुल्चोक, लललतपुर



२०७८ आश्वित महिनाको काययसम्पादन सम्बन्त्िी सार्यजलनक

बालबाललकासम्बन्त्िी



र्षय-२ अंक-३

बालबाललका

सम्बन्त्िी

राहिय

सन्त्दे र्

जागरण

प्रणालीको

हर्कास,

गने,

सूचना

सञ्चालन, व्यर्स्थापन तथा सुदृढीकरण गने र बालबाललकाको
अर्स्था तथा बाल अलिकार सम्बन्त्िी राहिय श्वस्थलत प्रलतर्दे न

१. पररचय

र्ाहषयक

सं घीय सरकारले बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा ५९

रपमा प्रकार्न गने ।

३. पररषद्ले २०७८ आश्विन महिनामा सम्पादन गरे का काययिर
बालसं रक्षण सम्बन्त्िी काययिर

ले व्यर्स्था गरे अनुरुप बाल अलिकारको सं रक्षण र सम्र्ियनका
काययिरु गनय गराउनका लालग महिला बालबाललका तथा ज्येष्ठ
नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा राहिय बाल
अलिकार पररषद् गठन गरे को छ । यस पररषद्ले लतनै तिका
सरकारिरुलाई नीलतगत परामर्य, क्षमता हर्कासका काययक्रमिरु
तथा बाल सं रक्षण प्रणाली (बाल िेल्पलाइन सेर्ा १०९८ र
बालबाललका खोजतलास सेर्ा १०४) को सञ्चालन गने कायय गदय छ
। बाल अलिकारको सं रक्षण र सम्र्ियनका लालग प्रदे र् तथा
स्थानीय सरकारिरुसँग समन्त्र्य, सिकायय गनुक
य ा साथै सं घीय तिमा
अन्त्तरमन्त्रालय समन्त्र्यका काययिरु गने श्वजम्मेर्ारी यसै पररषद्को
रिेको छ ।

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र नं. १०४

माफयत दे र्िर यस महिनामा िराएका, उजुरी परे का २३६ जना
(बालक ६१ र बाललका १७५) बालबाललकाको खोजतलास गरी
१०९ जना (बालक ३२ र बाललका ७७) बालबाललका फेला पारी
पररर्ारमा पुनलमयलन गररएको छ िने 1२७ जना बालबाललका

(बालक २९ र बाललका ९८)को खोजतलास कायय जारी रिे को छ
। यस महिनामा प्रदे र्गत रपमा िराएका र िराएर फेला परे का

बालबाललकाको हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्तुत गररएको छ ।
यसका साथै यस आलथयक र्षयमा िराएको उजुरी परे का बालबाललका
लनरन्त्तर खोजी प्रहक्रयाक क्रममा १०८

(बालक २२ र बाललका

८६) जना बालबाललका थप फेला परी पररर्ारमा पुनूःस्थापना

गररएको छ । त्यसै गरी र्ेर्ाररस अर्स्थामा २५ जना (बालक २२

२. उद्देश्यिरूः

र

पररषद्को मुख्यमुख्य उद्देश्यिर लनम्नानुसार रिेका छन् ।
बालबाललकाको

अलिकार

तथा

िक,

हितको

सं रक्षण

र

सम्मान,

सं रक्षण,

प्रर्ियन

र

सम्र्ियन गने,


मूलक

अलिर्ृहिको प्रचारप्रसार र प्रकार्न

जानकारी-पर



सचेतना

बालबाललकाको

अलिकारको

बाललका ३) बालबाललका फेला परे का लथए । जसमध्ये १०

(बालक ८ र बाललका २) जना बाललकालाई पाररर्ाररक पुनलमयलन
गररएको

छ

िने

१५

(बालक

१४

र

बाललका

१)जना

बालबाललकालाई अस्थायी सं रक्षण सेर्ा प्रदान गररएको छ ।

पररपूलतयका लालग आर्श्यक नीलत, कानून, योजना, काययक्रम र
सं स्थागत

सं यन्त्रको

व्यर्स्था

गनय नेपाल

सरकार, प्रदे र्

सरकार र स्थानीय तिलाई सुझार् ददने,


राहिय

बाल

सिजीकरण

सं रक्षण
गने

र

प्रणाली

सुदृढ

बालबाललका

र

सर्ल

सम्बन्त्िी

बनाउन

काययक्रमको

अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी सुझार् ददने,


बाल अलिकार सं रक्षण तथा प्रर्ियनका लालग सरोकारर्ालाको
क्षमता हर्कास तथा अलिर्ृहि गने,



बालबाललका खोजतलास लनूःर्ुल्क टे ललफोन नं. १०४ र बाल
िेल्पलाइन लनूःर्ुल्क टे ललफोन नं. १०९८ को सञ्चालन तथा
व्यर्स्थापन सिकायय तथा सिजीकरण गरी िराएका, र्ेर्ाररस
फेला परे का, जोश्वखममा परे का बालबाललकाको खोजतलास,
उिार, सं रक्षण तथा व्यर्स्थापन गने,

-ख) यस महिनामा ४ (बालक ३ र बाललका १) जना सडक
बालबाललकाको उिार गररएको छ । उिार गररएका मध्ये २
जना बालकको पररर्ारमा पुनस्थायपना गररएको छ िने २ (बालक

१ र बाललका १) बालबाललकालाई सं स्थागत सं रक्षणमा राश्वखएको

(घ)

छ िने गत आलथयक र्षयमा र यस आलथयक र्षयको साउन र िार

कागेिरीमनिरा,

महिनामा सडकबाट उिार गररएका मध्ये १६ (बालक १० र

नगरपाललका,

बाललका ६) जना बालबाललकालाई आश्विन महिनामा पररर्ारमा

दोलखाको

लिमेिर

नगरपाललकाका

पुनलमयलन गररएको छ ।

बालगृिको

स्थलगत

अनुगमन

-ग_ पररषद्ले हर्लिन्न १२ र्टा सामाश्वजक सं स्थाको सिकाययमा
सञ्चाललत १८ र्टा स्थानबाट बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ माफयत
जोश्वखममा परे का बालबाललकाको उिार, व्यर्स्थापन तथा सियोग

काठमाडौं

श्वजल्लाका
नागाजुन
य ,

कास्की

र्ंखरापुर,

िक्तपुर

जल्लाको

बुढानीलकण्ठ,

श्वजल्लाको
पोखरा

दठमी

मिानगरपाललका

गरी

गररएको

मध्यपुर

जम्मा
लथयो

१५

जसमा

र
र्टा

४१६

(बालक १३४ र बाललका २८२) जना बालबाललका सं रश्वक्षत
रिेका छन् । असोज महिनामा पररर्ार तथा अलििार्क िएका
बालबाललकालाई

पाररर्ाररक

लेखाजोखा

गरी

पररर्ारमा

नै

िुँदै आइरिे को छ । जस अनुसार चितवन ६, कैलाली ४, बाँके १०,

पुनस्थायपना गने कायय अन्त्तगयत पररषद्सँगको समन्त्र्यमा पररर्ारमा

सुनसरी २,

बालबाललकालाई ६ र्टा बालगृििरुले पाररर्ाररक पुनस्थायपना

सुखेत २०, दै लेख २, रुपन्त्दे र्ी ३, कास्की १, मकर्ानपुर ५,
मोरङ्ग ६, काठमाडौँबाट २६,

इलाम ३ र

ु ासिाबाट १ जना गरी कूल ८९ जना (बालक ४६ र
सं खर्
बाललका

४३)

जोश्वखम,

हिं सा

तथा

दुव्ययर्िारमा

परे का

बालबाललकाको उिार गरी सं रक्षण व्यर्स्थापन गररएको छ ।
उिार गररएका मध्ये ३८

बालबाललका (बालक १८ र बाललका

२०)लाई पररर्ारमा पुनलमयलन गररएको छ । यस महिना ३२ जना
(बालक १८ र बाललका १४)लाई अस्थायी सं रक्षण सेर्ा केन्त्रमा

राश्वखएको छ िने १९ जना (बालक १० र बाललका ९)लाई
सं स्थागत

सं रक्षणमा

बस्ने

व्यर्स्था

लमलाईएको

छ

। चालु

आ.र्.को असोज मसान्त्तसम्म कुल २१०७ जना बालबाललका

फकयने र्ातार्रण िएका ७३ जना (३५ बालक र ३८ बाललका)
गरे का छन्।
(ङ) लमलत २०७८।०६।१६ गते िारतको हर्लिन्न स्थानबाट
राहिय बाल अलिकार पररषदको समन्त्र्य र र्श्वक्त समूिको पिलमा
नेपाल फकायइएका १२ जना बालकिर मध्ये ९ जनालाई पररषद्,
प्रदे र् २ बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४ जनकपुरको
समन्त्र्य र ग्रालमण हर्कस केन्त्र (RDC) को सियोगमा श्वजल्ला प्रिरी
कायायलय, रौतिटका प्रिरी उपरीक्षक श्री हर्नोद श्वघलमरे , सर्स्त्र

(बालक ८१४ र बाललका १२९३)लाई लनम्न ललश्वखत सेर्ािर

प्रिरी लनरीक्षक, गुल्मा प्रमुख, आर.लड.सी. नेपालका अध्यक्ष पारस

प्रदान गररएको छूः-

िुसेन,

क्र.स.

सियोगको हर्र्रण

१

स्र्ास््य उपचार सियोग

२

बालक

बाललका

जम्मा
१४१

मनोसामाश्वजक मनोहर्मर्य

43
218

98
339

५५७

३

पाररर्ाररक परामर्य

231

276

५०७

४

अल्पकाललन आश्रय र्ा अस्थायी

83

127

२१०

सं रक्षण सेर्ा
५

कानूनी परामर्य

63

179

२४२

६

र्ैश्वक्षक सियोग

39

79

११८

७

आयआजयन सियोग

0

0

८

बाल हर्र्ाि रोकथाम सियोग

13

38

९

अन्त्य सियोग

124

157

जम्मा

८१४

१२९३

०
५१
२८१
२१०७

परकार

मिासं घ

रौतिटका

अध्यक्ष

लगायतका

व्यश्वक्तत्र्िरको रोिर्रमा उिार गरी ल्याइएका बालबाललकालाई
सम्बश्वन्त्ित अलििार्कको श्वजम्मा लगाइयो ।
(च)

लमलत

२०७८।०६।१२

गते

झापा

श्वजल्लाको

िरपुर

नगरपाललका र्डा नं.५ मा लमलत २०७८।०६।०७ गते स्थानीय
कृहष फमयमा ११ र्हषयया बाललका पसेको आरोपमा बाललकालाई
खार्ामा र्ाँिी कुटहपट गररएको हर्षयमा राहिय मानर् अलिकार
आयोग

प्रदे र् कायायलय

हर्राटनगर

र राहिय बाल

अलिकार

ु
पररषदर्ाट सं यक्त
अनुगमन गररएको छ । अनुगमनका क्रममा
नगरपाललकाको काययपाललका, बालबाललका, पीलडत बाललका तथा
नीजका पररर्ार, स्थानीय र्डा प्रिरी कायायलयसँग छलफल गररएको
लथयो ।

आएकोले राहिय बालअलिकार पररषद्, कागेिरी मनोिरा न.पा, र्डा
कायायलय, बालबाललका खोज तलास समन्त्र्य केन्त्र १०४ र
ु
स्थानीय प्रिरीको सं यक्त
टोलीले तत्काल बालकको उिार गरी
अस्थायी सं रक्षण केन्त्रमा व्यर्स्थापन गरे को छ । आफ्नै छोरालाई
कुटहपट गने बाबुआमामालथ अनुसन्त्िान तथा छानहर्न प्रहक्रया
अगालड बढाइएको छ ।
(छ) लमलत २०७८/०६/२७ गते हर्राटनगर ९ मोरङ्बाट फेला

४· समन्त्र्य, अलिमूखीकरण तथा क्षमता अलिर्ृहि सम्बन्त्िी
काययिर

परे की र्षय ७ की बाललका र २५ गते झापा श्वजल्ला अजुन
य िारा
नगरपाललकामा सडकमा आश्वश्रत १५ र्षयका बालकलाई र्डा प्रिरी
कायायलयको समन्त्र्यमा राहिय बाल अलिकार पररषद्, बालबाललका
खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४ बाट उिार गरी अस्थायी सं रक्षण
प्रदान गररएको छ ।

(क) लमलत २०७८ असोज २२ गते (८ अक्टोबर २०२१)का
ददन

अन्त्तरायहिय

बाललका

ददर्स

११

अक्टोबर

२०२१को

सन्त्दियमा "Digital Generation, our Generation" (लडश्वजटल पुस्ता,
िाम्रो पुस्ता) िन्ने अन्त्तरायहिय नाराका साथ महिला, बालबाललका

तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय र राहिय बाल अलिकार पररषद्को

(ज) लमलत २०७८ असोज १८ गते झापा श्वजल्ला अजुन
य िारा
नगरपाललका र्डा नं.१ का र्षय १० का बालक र्ेर्ाररसे अर्स्थामा
अजुन
य िारा श्वस्थत सलनश्चरे प्रिरी चौकीले फेला पारी बालबाललका
खोजतलास केन्त्र १०४ लाई सूचना प्रदान गरे पश्चात राहिय बाल
अलिकार पररषद्, बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४

आयोजनामा

सरोकारर्ाला

र

बाललकािरु

बीच

अन्त्तरहक्रया

काययक्रम सम्पन्न िएको छ । उक्त काययक्रमको अध्यक्षता
पररषद्का काययकारी लनदे र्क लमलनराज िरे लले गनुय िएको लथयो

िने मन्त्रालयको सश्वचर् यमकुमारी खलतर्डाको प्रमुख आलत्यता,
पररषद् सदस्य श्री इश्वन्त्दरा योञ्जन, मन्त्रालयका मािार्ाखा प्रमुख
श्री उमेर् ढु ङ्गाना, परकारिरु, नागररक सङ्गठन सञ्जालका अध्यक्ष,

हर्राटनगरबाट उिार गरी अस्थाई सं रक्षण प्रदान गररएको छ ।

सं योजक तथा प्रलतलनलि र बालबाललका सहित ६१ जनाको

(झ) लमलत २०७८ असोज १७ गते मोरङ्ग श्वजल्लाको बेलर्ारी

समसामहयक हर्षयमा काययपर प्रस्तुत गनुि
य एको लथयो । उक्त

नगरपाललकामा केिी समय अगालड घटे को बुर्ाद्वारा १४ र्हषयया
छोरीको जर्रजस्ती करणीको घटनामा पीलडत बाललकालाई राहिय
बाल अलिकार पररषद्बाट लमलत २०७८।०६।१३ गते प्रत्यक्ष
िेटगरी

बाललकालाई

अस्थायी

सं रक्षण

प्रदान

गनय

आर्श्यक

दे श्वखएकोले पररषद्को समन्त्र्य र सिजीकरणमा बालिे ल्पलाईन
नं.१०९८ मोरङ्गमा अस्थायी सं रक्षण प्रदान गररएको छ ।

उपश्वस्थलतमा बाललका प्रलतलनलि श्री पहर्रा लकाईले बाललकाका
काययक्रममा सडक बालबाललकाका लालग राहिय बाल अलिकार
पररषद्ले खेलकुदमा अग्रसर गराउनका लालग थालनी गरे को

सडकदे श्वख रङ्गर्ालासम्म काययक्रमको पररषद् र नेपाल रग्बी सं घ
बीच सम्झौता िस्ताक्षर र राहिय बाल ददर्सका अर्सरमा
आयोश्वजत “सं घीय नेपालमा बाल अलिकार” हर्षयक लिलडयो
लनमायण काययक्रमका प्रथम र हितीय स्थान िालसल गनय सफल
बालबाललकालाई नगद पुरस्कार सहित प्रमाणपर प्रदान गररएको

(ञ) लमलत २०७८ साल असोज १५ गते अघायखाँचीमा आमाको

छ ।

ित्या गरी बाबु कानुनी कारर्ाहिमा परे पश्चात सं रक्षण लबहिन
िुनपुगेका ३, ५ र ७ र्षयको २ बालक र १ बाललकालाई राहिय
बाल अलिकार पररषद्को समन्त्र्य बालिेल्पलाइन १०९८ बुटर्लको
पिलमा तत्काल सं रक्षण व्यर्स्थापन गररएको छ ।
(ट) लमलत असोज १५ गते कागेिरी मनोिरा न.पा. र्डा नं. ६
लसजयनाटोलमा डेरागरी बस्ने एक दम्पतीले आफ्नै १० र्षयको
छोरालाई

कुटहपट

गने, खानलाउन

नददने, िेला

गने

गरे को

लगायतका सूचनाको आिारमा बालकको अर्स्था अनुगमन गदाय
बाबुआमा दुबैले र्ारीररक तथा मानलसक यातना ददने गरे को बुश्वझन

(ख) लमलत २०७८ असोज २० गतेका ददन राहिय बाल अलिकार
पररषदको आयोजना र र्श्वक्त समूिको प्राहर्लिक सियोगमा कास्की
श्वजल्ला श्वस्थत बालगृि तथा अस्थाई सं रक्षण केन्त्रका सं चालक तथा
व्यर्स्थापकिरुलाई आर्ासीय बालगृि सं चालन तथा व्यर्स्थापन
सम्बन्त्िी मापदण्ड २०६९ र बालबाललका सम्बन्त्िी हर्द्यमान

कानूनी व्यर्स्था बारे मा अलिमूखीकरण गररयो । सो काययक्रममा
मिानगरपाललकाका महिला हर्कास अलिकृत श्री लबष्णुमाया पौडेल,
१९ बालगृिबाट २४ जना र अन्त्य सििागी समेत गरी ३२
जनाको सििालगता रिे को लथयो ।
(ङ) लमलत २०७८/०२/२९ गते खाँदबारी नगरपाललका र्डा
नम्बर १० मट्याङ्रे िन्ने स्थानको दे बराज थापाको खेतमा खेती गने

प्रयोजनको लालग बनाएको कटे रा आगलागी िइ उक्त कटे रामा
बलस खेतीहकसानी, ज्याला मजदुरी गरर पररर्ारको श्वजलबका चलाई

रिेका परज कुबेर राईको सम्पुणय िनमाल तथा खाद्यान्न जलल नष्ट
िएको

(ग)

लमलत

२०७८-०६-१९

गतेका

ददन

र्श्वक्त

समूिको

आयोजनामा सुरक्षाको लालग साथ साथ पररयोजना अन्त्तगयत राहिय
बाल अलिकार पररषद्को सिजीकरणमा पोखरा मिानगरपाललका
उपप्रमुख एर्ं स्थानीय बाल अलिकार सलमलतका सं योजक श्री मन्त्जु
गुरुङज्यूको आलत्यतामा ३३ र्टै र्डा काययलयका र्डाध्यक्षलाई
बाल सं रक्षण तथा मानर् बेचलबखन हर्रुि स्थानीय सरकारको
काम कतयव्य र अलिकार सम्बन्त्िी अलिमूखीकरण तथा छ्लफल
काययक्रम सम्पन्न ियो ।

र

नश्वजहकएको

लालनपालनमा

समस्या

दर्ैको
िएको

बेला

िुँदा

लनजको

बालबच्चालाई

तत्कालीन

खाध्यान्न

व्यर्स्थापनका लालग राहिय बाल अलिकार पररषद, बाल िेल्पलाइन

ु ासिा ले आज लमलत
नम्बर १०९८ (दस नौ आठ ) सं खर्
२०७८/०६/२४ गते खाँदबारी नगरपाललका र्डा नम्बर १० का
र्डा अध्यक्ष श्री केर्बराज लसं थापाको रोिर्रमा खाध्यान्न सामग्री

सियोग स्र्रुप हर्तरण गरे को छ ।उक्त सियोगले आगलागी
पीलडत राईका ३ जना छोरीिरुलाई प्रत्यक्ष लाि पुग्ने छ । लनज
राईका १२ र्षय , १० र्षय र ७ र्षयका छोरीिरु रिे का छन ।

(च) पररषद्ले सञ्चालन गरे को अनुश्वर्क्षण पश्चात र लनरन्त्तर स्थानीय
(घ) लमलत २०७८ असोज १७ र १९ गते महिलाऽ बालबाललका
तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय र राहिय बालअलिकार पररषद्को
ु
ु
सं यक्त
आयोजनामा सं यक्त
रािसं घको बाल अलिकार सलमलतमा
नेपालको तफयबाट पेर् गररने बालबाललका सम्बन्त्िी आर्लिक
प्रलतर्ेदन (छै ठौ र सातौ) को मस्यौदा मालथ नेपालका मानर्
अलिकारसँग

सम्बश्वन्त्ित

बालबाललका,

नागररक सङ्गठन सञ्जाल तथा बालबाललकाका क्षेरमा

सं र्ैिालनक

आयोग,

प्रदे र्

सरकार,

हक्रयार्ील व्यश्वक्तत्र्िरु, पररषद्का हर्ज्ञ समूि सदस्य, उपसलमलत
सदस्य र हर्कासका साझेदार सं स्था लगायत ३२५ जनाका बीच
परामर्य काययक्रम सम्पन्न िएको छ । उक्त काययक्रममा उपलब्ि
िएका सुझार्िरुलाई समेटेर बाल अलिकार सम्बन्त्िी आर्लिक
प्रलतर्ेदन पेर् गररने छ ।

तिको आफ्नो प्रयासमा िालसम्म बाल अलिकारको काययन्त्र्यनका
लालग १९१ (प्रदे र् नं. १ मा ६४, प्रदे र् नं. २ मा १७, बागमलत
प्रदे र्मा ६६, गण्डकी ८, लुश्वम्बनीमा १४, कणायली प्रदे र्मा १६ र
सुदूरपश्वश्चममा ६) र्टा स्थानीय तिमा बाल सं रक्षण काययहर्लि
लनमायण गरी लागू गररएको छ। यसै गरी १३८ (प्रदे र् नं. १ मा
२७, प्रदे र् नं. २ मा १६, कणायली प्रदे र्मा १६, बागमती प्रदे र्मा
५६, गण्डकीमा ८,

लुश्वम्बनी प्रदे र्मा ८ र सुदूरपश्वश्चममा ७) र्टा

स्थानीय बाल अलिकार सलमलत गठन िएको छ । यसका साथै
५७ (प्रदे र् नं. १ मा ८, प्रदे र् नं. २ मा ९, बागमलत प्रदे र्मा
२०, लुश्वम्बनी प्रदे र्मा ४, गण्डकी ३, कणायली प्रदे र्मा ११ र
सुदूरपश्वश्चममा २) र्टा स्थानीय तिमा बालकल्याण अलिकारी तोक्ने
तथा लनयुक्त गने कायय िएको छ िने हर्लिन्न हर्पद् र मिामारीमा
आपतकालीन उिार तथा सिायता प्रदान गनयका लालग १४१

(प्रदे र् नं. १ मा २७, प्रदे र् नं. २ मा ७, बागमती प्रदे र्मा ६३,
गण्डकी प्रदे र्मा ११, लुश्वम्बनी प्रदे र्मा १३, कणायली प्रदे र्मा ११
र सुदूरपश्वश्चममा ९) र्टा स्थानीय तिमा बालकोष लनमायण गरी
आर्श्यकता अनुसार पररचालन िएको छ ।
५. कोलिड मिामारी सम्बोिनका क्रममा सञ्चाललत हर्र्ेष काययक्रम
क) कोलिड–१९ को मिामारी र्ुर िएदे श्वख २०७७ असोज

३१

गतेसम्म २० र्षयसम्मका ७४ िजार ७ सय ९५ जना बालबाललका
(हकर्ोरहकर्ोरी) प्रिाहर्त िएको दे श्वखएको छ िने १० र्षयसम्मका
१९ िजार १ सय ७४ जना बालबाललका (बालक १११३८ र
बाललका ८०३६) प्रिाहर्त िएको दे श्वखन्त्छ । कोलिडको पहिलो
िेररयन्त्टका कारण ३८ जना र दोस्रो िेररयन्त्टका कारण ५० गरी
जम्मा ८८ जना बालबाललकाको कोलिडका कारण ज्यान गुमाउनु
परे को छ । कोलिडका कारण प्रिाहर्त बालबाललकाको त्याङ्क
तलको ग्राफमा प्रस्तुत गररएको छ ।

सूचना व्यर्स्थापन तथा प्रलतर्ेदन सम्बन्त्िी
(क) पररषद्ले सञ्चालन गरररिे को बालबाललका सम्बन्त्िी ई-पोटयल
र हर्लिन्न परपलरकामा प्रकार्नमा आएका १५ र्टा बालबाललका
सम्बन्त्िी समाचारिर अद्यार्लिक गरी सोको हर्श्लेषण गररएको छ
। यस सम्बन्त्िी हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्तुत गररएको छ । यस
अर्िीमा हर्लिन्न सञ्चार माध्यममा आएका बालबाललकाको अलिकार
उल्लं घन तथा हिं सा एर्ं जोश्वखम सम्बन्त्िी समाचारिरको आिारमा
पररषद्ले

सम्बश्वन्त्ित

लनकायिरसँगको

समन्त्र्यमा

आर्श्यकता

अनुसार स्थानीय ति, प्रिरी प्रर्ासन, बाल िेल्पलाइन १०९८,
बालबाललका खोजतलास केन्त्र (१०४), श्रम कायायलय लगायतका
सरोकारर्ाला

लनकायसँग

सिजीकरण गररएको

छ ।

समन्त्र्य

गरी

घटना

व्यर्स्थापनमा

