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१. पररचय 

संघीय सरकारले बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा ५९ 
ले व्यवस्था गरे अनरुुप बाल अलिकारको संरक्षण र सम्वियनका 
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 परामशय, क्षमता हवकासका काययक्रमिरु 
तथा बाल संरक्षण प्रणाली (बाल िेल्पलाइन सेवा १०९८ र 
बालबाललका खोजतलास सेवा १०४) को सञ्चालन गने कायय गदयछ 
। बाल अलिकारको संरक्षण र सम्वियनका लालग प्रदेश तथा 
स्थानीय सरकारिरुसँग समन्त्वय, सिकायय गनुयका साथै संघीय तिमा 
अन्त्तरमन्त्रालय समन्त्वयका काययिरु गने जजम्मेवारी यसै पररषद्को 
रिेको छ ।  
२. उद्दशे्यिरूः  

पररषद्को मखु्यमखु्य उद्देश्यिर लनम्नानसुार रिेका छन ्।  

 बालबाललकाको अलिकार तथा िक, हितको संरक्षण र 
सम्वियन गने, 

 बालबाललकाको अलिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवियन र 
पररपूलतयका लालग आवश्यक नीलत, कानून, योजना, काययक्रम र 
संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गनय नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तिलाई सझुाव ददने, 

 राहिय बाल संरक्षण प्रणाली सदुृढ र सवल बनाउन  
सिजीकरण गने र बालबाललका सम्बन्त्िी काययक्रमको 
अनगुमन,  मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी सझुाव ददने,  

 बाल अलिकार संरक्षण तथा प्रवियनका लालग सरोकारवालाको 
क्षमता हवकास तथा अलिवहृि गने,  

 बालबाललका खोजतलास लनूःशलु्क टेललफोन नं. १०४ र बाल 
िेल्पलाइन लनूःशलु्क टेललफोन नं. १०९८ को सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सिकायय तथा सिजीकरण गरी िराएका, वेवाररस 
फेला परेका, जोजखममा परेका बालबाललकाको खोजतलास, 
उिार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने,  

 बाल संरक्षण तथा बाल अलिकार प्रवियनका लालग वैदेजशक 
अनदुान सिायता समेत पररचालन गरी आवश्यकतानसुार 
काययक्रम सञ्चालन गने र प्राथलमकताको आिारमा लजक्षत 
काययक्रम तथा अलियान सञ्चालन गने,  

 बालबाललकासम्बन्त्िी सचेतना मूलक सन्त्देश जागरण 
अलिवहृिको प्रचारप्रसार र प्रकाशन  गने,  

 बालबाललका सम्बन्त्िी राहिय सूचना प्रणालीको हवकास, 

सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सदुृढीकरण गने र बालबाललकाको 
अवस्था तथा बाल अलिकार सम्बन्त्िी राहिय जस्थलत प्रलतवदेन 
वाहषयक  रपमा प्रकाशन गने । 

 

३. पररषदले २०७८ वैशाख महिनामा सम्पादन गरेका काययिर 

बालसंरक्षण सम्बन्त्िी काययिर 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र नं. १०४ 
माफय त देशिर यस महिनामा िराएका, उजरुी परेका ४३४ जना 
(बालक ९९ र  बाललका ३३५) जना बालबाललकाको 
खोजतलास गरी १८७ जना (बालक ४२ र बाललका १४५) 
बालबाललका फेला पारी पररवारमा पनुलमयलन गररएको छ िने 
२४७ जना बालबाललका (बालक ५७ र बाललका १९०)को 
खोजतलास कायय जारी रिेको छ । २०७७ श्रावण महिनादेजख 
२०७८ वैशाख मसान्त्तसम्म िराएका ३२६६ जना बालबाललका 
मध्ये (बालक ७६१ र बाललका २५०५) मध्ये १७७१ जना 
बालबाललका (बालक ४३५ र  बाललका १३३६) फेला परेका 
र पररवारमा पनुयलमलन गराईएको छ िने १४९५ (बालक 
३२६ र बाललका ११६९) बालबाललकाको खोजजकायय जारी 
रिेको छ । यस महिनामा प्रदेशगत रपमा िराएका र िराएर 
फेला परेका बालबाललकाको हववरण तलको ग्राफमा प्रस्ततु 
गररएको छ । त्यसैगरी वेवाररस अवस्थामा २५ जना (बालक 
१४, बाललका ११) बालबाललका फेला परेका लथए । जसमध्ये 
१५ जना बालबाललका (बालक ८ र बाललका ७)लाई 
पाररवाररक पनुलमयलन गररएको छ िने १० जना बालबाललका 
(बालक ४ र बाललका ६) लाई अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान 
गररएको छ । 

 

वषय-१ अंक-१० 



-ख) यस महिनामा ३ जना सडक बालकको उिार गररएको छ । 
संरक्षणमा राजखएका मध्ये ६ जना (बालक ३ र बाललका ३)लाई 
पररवारमा पनुलमयलन गररएको छ ।यस आलथयक वषयको  वैशाख 
मसान्त्तसम्म सडकबाट उिार गररएका २९१ जना (बालक २५२ र  
बाललका ३९) बालबाललका रिेका छन ् । जसमध्ये २५८ जना 
(बालक २३० र २८ बाललका) बालबाललकालाई संस्थागत 
संरक्षणमा राजखएको छ िने ३३ जना (२३ बालक र १० 
बाललका) बालबाललकाको पाररवाररक पनुयलमलन गररएको छ ।  

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

शंखवुासिाबाट १, काललकोटबाट ४ र सनुसरीबाट १ जना गरी 
कूल ४७ जना (बालक १६ र बाललका ३१) जोजखम, हिंसा तथा 
दवु्ययविारमा परेका बालबाललकाको उिार गरी संरक्षण व्यवस्थापन 
गररएको छ । उिार गररएका मध्ये २७ बालबाललका (बालक 
१० र बाललका १७) लाई पररवारमा पनुलमयलन गररएको छ । यस 
महिना १४ जना (बालक ४ र बाललका १०) लाई अस्थायी 
संरक्षण सेवा केन्त्रमा राजखएको छ िने संस्थागत रुपमा ६ जना 
बालबाललका (बालक २ र बाललका ४) लाई पनुयस्थापना गररएको 
छ । चाल ु आ.व.को वैशाख मसान्त्तसम्म कुल ७४८८ जना 
बालबाललका (बालक २८५१ र बाललका ४६३२)लाई लनम्न 
ललजखत सेवािर प्रदान गररएको छूः- 

क्र.स. सियोगको हववरण बालक  बाललका जम्मा 
१. स्वास््य उपचार सियोग 134 207 ३४१ 

२. मनोसामाजजक मनोहवमशय 838 1108 १९४६ 

३. पाररवाररक परामशय 631 1036 १६६७ 

४. कानूनी परामशय 93 371 ४६४ 

५. स्यािार, सरुक्षा तथा संरक्षण 
सियोग 

491 711 
१२०२ 

६. शैजक्षक सियोग 264 512 ७७६ 

७. बाल हववाि रोकथाम सियोग 36 159 १९५ 

८. आय आजयन सियोग 16 40 ५६  

९. अन्त्य सियोग  348 488 ८३६ 

  जम्मा 2851 4632 ७४८३ 

 

(घ) जचतवन जजल्लाका िरतपरु मिानगरपाललका र रत्ननगर 
नगरपाललकामा सञ्चाललत २६ वटा बालगिृको स्थलगत अनगुमन 
गरी ती बालगिृमा संरजक्षत ६४० जना बालबाललका (बालक 
३०५ र बाललका ३३५ ) को अवस्था अनगुमन गररएको छ । 
२६ वटा बालगिृमा संरजक्षत ६०३ जना बालबाललका मध्ये 
बाबआुमा दवैु निएका १३५ जना, बाब ु मारै िएका ६७ जना, 
आमा मारै िएका १४७ जना र बाबआुमा दवैु िएर पलन 
बालगिृमा रिेका २७३ जना बालबाललका रिेका छन ्िने अवस्था 
नखलुाएर पठाएका १८ जना बालबाललका रिेका छन ्। २६ वटा 
बालगिृ मध्ये ९ वटा बालगिृले बैदेजशक अनदुान ललइ बालगिृ 
सञ्चालन गरररिेकोमा ४ वटा बालगिृले मारै समाज कल्याण 
पररषद् बाट स्वीकृलत ललएको देजखन्त्छ । साथै १७ वटा संस्थाले 
स्वदेशी दाताबाट आलथयक सियोग ललएर बालगिृ सञ्चालन 
गरररिेका छन ्। अनगुमन गररएका मध्ये ४ वटा बालगिृको ददगो 
तथा िरपदो आलथयक स्रोत देजखएको छैन ।  

(ङ) लमलत २०७८ बैशाख १५ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्ले 
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय समेतको 
उपजस्थलतमा जचतवन जजल्ला रत्ननगर नगरपाललकामा मापदण्ड 
वपररत सञ्चालनमा रिेका दईु वट बालगिृबाट १४ जना 
बालबाललका (बालक ११ र बाललका ३)को उिार गरी 
बालबाललकालाई अस्थायी संरक्षण सेवामा संरक्षण व्यवस्थापन 
गररएको छ । उिार काययमा नगरपाललकाका नगर प्रमखु, 

उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत, इलाका प्रिरी कायायलयका 
प्रिरी नायब उपररक्षक, रत्ननगर नगरपाललकाको महिला तथा 
बालबाललका शाखाका प्रलतलनलि तथा सम्बजन्त्ित वडा कायायलयका 
अध्यक्ष तथा सदस्यिरसँगको समन्त्वय, सिकायय तथा सििालगता 
रिेको लथयो । 

 

 (च) यस महिनामा हवशेष संरक्षणको आवश्यकता िएका ८ जना 
बालबाललकालाई जन्त्मदताय बनाउनको लालग सियोग गररएअनसुार 
८ जना बालबाललकाले जन्त्म दताय बनाउन सफल िएका छन ्। 
तीन जना बालबाललकालाई शैजक्षक सिायता प्रदान गररएको छ िने 
एक जना बालकको पररवार पत्ता लगाउन सियोग गररएको   
लथयो । 

 

(छ) लमलत २०७८ वैशाख १४ गते रौतिट जजल्लामा १७ वषयकी 
बाललकाको बालहववाि िनुलागेको जानकारी राहिय बाल अलिकार 
पररषद्लाई प्राप्त िनु आए पलछ जजल्ला प्रिरी कायायलय रौतिटको 
पिलमा बालहववाि रोहकएको छ । बालहववाि रोक्न जजल्ला प्रिरी 
कायायलय रौतिट, स्थानीय लनकाय, बालिेल्पलाईन १०९८, स्थानीय 
नागररक सबैले सियोग प¥ुयाउन ुिएको लथयो ।  



 

४· समन्त्वय, अलिमूखीकरण तथा क्षमता अलिवहृि सम्बन्त्िी काययिर 

(क) लमलत २०७८ वैशाख १० गतेका ददन महिला, बालबाललका 
तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री एवम ् राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का अध्यक्ष श्री जलुीकुमारी मितोज्यूको अध्यक्षता 
तथा संवैिालनक आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूिरको हवजशष्ट 
आलत्यतामा राहिय बाल अलिकार पररषद्ले बाल अलिकारको 
संरक्षण र सम्वियनमा संवैिालनक आयोगसँगको समन्त्वय र सिकायय 
हवषयमा अन्त्तहक्रय या गोष्ठी काययक्रम सम्पन्न गरेको छ । बालबाललका 
शाजन्त्त क्षेर राहिय अलियान र प्लान नेपालको व्यवस्थापन सियोगमा 
गररएको ऊक्त काययक्रममा आठ वटा संवैिालनक आयोगका माननीय 
अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूिर, सजचवज्यूिर, बाल अलिकार पररषद्का 
सदस्यज्यूिर, बालबाललकाका क्षरेमा हक्रयाशील सञ्जालका 
अध्यक्षज्यूिर लगायत ६७ (परुुष ४६ र महिला २१) जनाको 
उपजस्थलत रिेको लथयो । बाल अलिकारको संरक्षण र संवियनका 
लनजम्त संवैिालनक आयोगले आ-आफ्नो क्षेरबाट काययगने, 

बालबाललकाको हवषय िेनय माननीय सदस्यज्यूलाई तोक्ने र आयोगमा 
डेस्क खडा गने, राहिय बाल अलिकार पररषद्सँग लनयलमत छलफल र 
समन्त्वय गरी बालबाललकाका मदु्दामा एक्यवि िई संयकु्त रपमा 
राहिय अलियानिरर सञ्चालन गने प्रलतबिता व्यक्त िएको लथयो ।  

 

 
 

(च) पररषद्ले सञ्चालन गरेको अनजुशक्षण पश्चात िालसम्म बाल 
अलिकारको काययन्त्वयनका लालग प्रदेश नं. १ मा १४ वटा 
स्थानीय तिमा, कणायली प्रदेशमा १५ वटा स्थानीय तिमा काययहवलि 
लनमायण गरी लागू गरेका छन ्िने प्रदेश नं. १मा ३ वटा स्थानीय 
तिमा र कणायली प्रदेशमा १५ वटा पाललकामा बाल अलिकार 
सलमलत गठन िएको छ । यसका साथै बागमलत प्रदेशमा ३ वटा 
स्थानीय तिमा काययहवलि लनमायण गरी बालकल्याण अलिकारी 
तोहकएको छ िने प्रदेश नं. १मा २ जना र कणायली प्रदेशमा ७ 
जना बालकल्याण अलिकारी तोक्ने तथा लनयकु्त गने कायय िएको 
छ ।    

 

 

५. कोलिड मिामारी सम्बोिनका क्रममा सञ्चाललत हवशेष काययक्रम 

(क) कोलिड–१९ को मिामारी शरु िएदेजख २०७७ वैशाख 
३१ गतेसम्म २० वषयसम्मका ३९ िजार १ सय ३२ जना 
बालबाललका (हकशोरहकशोरी) प्रिाहवत िएको देजखएको छ िन े
१० वषयसम्मका १० िजार १ सय ६६ जना बालबाललका 
(बालक ५९७० र  बाललका ४१९६) प्रिाहवत िएको देजखन्त्छ । 
प्रिाहवत बालबाललकाको त्याङ्क तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ 
। 

 

 

(ख) कोलिड–१९ को प्रिावले िएको बन्त्दाबन्त्दीको कारण 
समस्यामा परेका बालबाललकालाई सियोग पयुायउने अलियानका 
क्रममा सामाखसुीजस्थत एक बालगिृमा रिेका १७ जना 
बालबाललका सहित सम्पूणय कमयचारीिरलाई कोलिडको नयाँ 
िेररयन्त्ट सहितको संक्रमण देजखएको र यसबाट संस्थामा आश्रीत 
बालबाललकाको पालनपोषणमा अप्यारो परेका कारण पररषद्ले 
गयाँस लगायत आवश्यक खाद्यान्न सामग्रीिर सियोग प्रदान गरेको 
छ । यसका साथै पाँच पररवारका १२ जना बालबाललका 
लािाजन्त्वत िनुेगरी आवश्यक खाद्यान्न सामग्री उपलब्ि गराएको   
छ । 

 
 

(ग) लमलत २०७८ बैशाख २८ गते राहिय बाल अलिकार 
पररषदमा बढुालनलकण्ठजस्थत एक घरमा दीघयरोगी श्रीमान ् र 
एचआइलि संक्रलमत महिला र एक बालक समेतले ३ ददनदेजख 
खान नपाएको जानकारी आए लगतै्त पररषद्को लनदेशनमा कुमदुदलन 



संस्थामाफय त खाद्यान्न सामग्री तथा गयास लगायतका सामग्री सियोग 
उपलब्ि गराएको छ । 

(घ) लमलत २०७८ बैशाख २३ गते राहिय बाल अलिकार 
पररषद्ले कोलिड–१९ को मिामारीमा बालबाललकाको स्वास््य 
सरुक्षा र संरक्षणका सन्त्दियमाा बाल िेल्पलाइन १०९८ नेपालका 
सञ्चालक संस्थाका प्रमखु तथा प्रलतलनलििर सहित ४५ (परुुष २७ 
र महिला १८) जनाको सििालगतामा बाल िेल्पलाइनले बाल 
िेल्पलाइन सञ्चालनका लालग गरेका व्यवस्थापनिर, बालबाललका 
तथा बाल िेल्पलाइनका कमयचारीिरको स्वास््य सरुक्षाका लालग 
गररएका प्रयासिर, िालको संकटको अवस्थामा बालबाललकाको 
संरक्षणका लालग बाल िेल्पलाइनको कायययोजना र हवद्यमान 
समस्या तथा पररषद्सँगको अपेजक्षत सियोगको हवषयमा िच ुयअल 
माध्यमबाट अन्त्तहक्रय या सम्पन्न गररएको छ। बाल 
िेल्पलाइनिरबाट प्राप्त सझुाविर समेत समावेश गरी कोलिड–
१९ मा बालबाललकाको संरक्षणका लालग कायययोजना तयार गरी 
लागू समेत गररएको छ । 

 

 

(ङ) लमलत २०७८ वैशाख २४ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्ले 
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय 
मन्त्री एवम ्पररषद्का अध्यक्ष श्री जलुी कुमारी मितोज्यूको प्रमखु 
आलत्यतामा बाल अलिकारको क्षेरमा काययरत नागररक संगठन 
तथा सञ्जालका प्रमखु/प्रलतलनलििर सहित ५१ जनाको सििालगतामा  
कोलिड–१९ को संकटमा बालबाललकाको अलिकार संरक्षण र 
तत्काल सम्बोिनका लालग पररषद्को कायययोजना र 
सरोकारवालािरको िलूमकाको हवषयमा अन्त्तहक्रय या गरी सझुाव 
सङ्कलन गररएको छ िने सेिी ददन पररषद्का हवज्ञ समूिका 
सदस्यज्यूिरसँग बाल िेल्पलाइन (१०९८) र नागररक संगठन 
सञ्जालिरसँग गररएको अन्त्तहक्रय याबाट प्राप्त सझुाविर र पररषद्को 
कायययोजनाको हवषयमा अन्त्तहक्रय या गरी सझुाव ललईएको छ । 
कोलिड–१९ को प्रिावबाट बालबाललकाको संरक्षण र सरुक्षाका 
लालग प्राप्त सझुाविरलाई पररषद्को काययक्षेर अनसुारको 

कायययोजनामा समावेश गरी कायायन्त्वयन गररनेछ र पररषद्को 
काययक्षेरिन्त्दा बाहिरका हवषयिर सम्बोिनका लालग सम्बजन्त्ित 
लनकायसँग समन्त्वय र सिकायय गररने छ । साथै काययक्रममा 
सम्बजन्त्ित सरोकारवालािरले जनाउन ु िएको प्रलतविता समेत 
कायायन्त्वयनका लालग पररषद्ले सबैमा अनरुोि गरेको छ । 

 

(च) लमलत २०७८ साल वैशाख २९, ३० र ३१ गते राहिय बाल 
अलिकार पररषद्को आयोजनामा कणायली प्रदेश र प्रदेश नं १ का 
गरी जम्मा ९७ वटा स्थानीय तिमा काययरत बाल कल्याण 
अलिकारी तथा महिला बालबाललका शाखा प्रमखु, सामाजजक हवकास 
मन्त्रालयको सामाजजक हवकास मिाशाखा प्रमखुको लगायत १०२ 
जनाको सििालगतामा कोलिड १९ को संक्रमणमा स्थानीय तिमा 
बाल संरक्षण तथा बाल संवेदनशील सेवा प्रवाि हवषयक िच ुयअल 
अन्त्तहक्रय या गोष्ठी सम्पन्न िएको छ। यस काययक्रममा कोलिडले 
बालबाललकाको जशक्षा, स्वास््य, संरक्षण तथा सििालगताको क्षेरमा 
पानय सक्ने प्रिाविर, प्रिाव न्त्यूनीकरणका लालग स्थानीय तिमा 
प्रवाहित िनु सक्ने बाल संवेदनशील सेवािरको सञ्चालन, सूचना 
सम्प्रषेण र समन्त्वय तथा सिकाययका साथै पररषद् बाट प्राप्त िनु 
सक्ने प्रत्यक्ष सियोग तथा सेवािरको हवषयमा प्रस्ततुीकरण 
गररएको लथयो। सोिी क्रममा बालबाललकाको संरक्षणका लालग 
पाललकाले गरेका प्रयास र तयारीको अवस्था जानकारी गराउनकुा 
साथै छलफल िए अनसुारको बाल संवेदनशील सेवा प्रवािका लालग 
प्रलतविता समेत व्यक्त िएको छ। 

(ङ) लमलत २०७८/०१/३१ गते राहिय बालअलिकार पररषद्को 
आयोजनामा प्रदेश नं.१ मा रिेका बालिेल्पलाईन नं.१०९८ द्वारा 
कोलिड-१९ मा बालबाललकालाई सियोग प्रवाि गनय सञ्चालन िएको 
िेल्प डेक्सका प्रलतलनलििरसँग छलफल काययक्रम सम्पन्न िएको 
छ। काययक्रममा ५ वटा िेल्पडेक्सका १५ जनाको सििालगता 
लथयो । काययक्रममा बाल िेल्प डेक्सले पयुायउनपुने सेवाको वारेमा 
जानकारी गराईएको लथयो। 



 

सूचना व्यवस्थापन तथा प्रलतवेदन सम्बन्त्िी 
(क) पररषद्ले सञ्चालन गरररिेको बालबाललका सम्बन्त्िी ई–पोटयल र 
हवलिन्न परपलरकामा प्रकाशनमा आएका २९ वटा बालबाललका 
सम्बन्त्िी समाचारिर अद्यावलिक गरी सोको हवश्लषेण गररएको छ । 
यस सम्बन्त्िी हववरण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । यस 
अविीमा हवलिन्न सञ्चार माध्यममा आएका बालबाललकाको अलिकार 
उल्लंघन तथा हिंसा एवं जोजखम सम्बन्त्िी समाचारिरको आिारमा 
पररषद्ले सम्बजन्त्ित लनकायिरसँगको समन्त्वयमा आवश्यकता अनसुार 
स्थानीय ति, प्रिरी प्रशासन, बाल िेल्पलाइन १०९८, बालबाललकाका 
खोजतलास केन्त्र (१०४), श्रम कायायलय लगायतका सरोकारवाला 
लनकायसँग समन्त्वय गरी घटना व्यवस्थापनमा सिजीकरण गररएको छ 
। 

 

 

 

 

 

 

 

 


