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१. पररचय 

संघीय सरकारले बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा ५९ 
ले व्यर्स्था गरे अनरुुप बाल अलिकारको संरक्षण र सम्बियनका 
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 सम्बियनका लालग प्रदेर् तथा स्थानीय 
सरकारिरुसँग समन्त्र्य, सिकायय गनुयका साथै संघीय तिमा 
अन्त्तरमन्त्रालय समन्त्र्यका काययिरु गने जजम्मेर्ारी यसै पररषद्को 
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 लालगआर्श्यक 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 प्रसार प्रसार 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. पररषदले २०७७ फागनु महिनामा सम्पादन गरेका काययिर 

बालसंरक्षण सम्बन्त्िी काययिर 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र नं. १०४ 
माफय त देर्िर यस महिनामा िराएका, उजरुी परेका ४०० (१०२ 
बालक, २९८ बाललका) जना बालबाललकाको खोजतलास गरी 
१४४ (३९ बालक, १०५ बाललका) जना बालबाललका फेला 
पारी पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ िने २५६ जना 
बालबाललका (६३ बालक र १९३ बाललका)को खोजतलास कायय 
जारी रिेको छ । यसका साथै श्रार्ण महिनादेजख िालसम्म 
िराएका १५२५ जना बालबाललका (३४४ बालक र ११८१ 
बाललका) मध्ये ८१० जना बालबाललका (१८४ बालक र ६२३ 
बाललका) फेला परेका छन ्िने ७१५ (बालक १६० र बाललका 
५५५) बालबाललकाको खोजीकायय जारी रिेको छ । यस 
महिनामा प्रदेर्गत रपमा िराएका र िराएर फेला परेका 
बालबाललकाको हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । 
त्यसैगरी रे्र्ाररस अर्स्थामा ३४ जना (बालक १९, बाललका 
१५) बालबाललका फेला परेका लथए । जसमध्ये १५ जना 
बालबाललका (बालक ६, बाललका ९)लाई पाररर्ाररक पनुलमयलन 
गररएको छ िने १९ जना बालबाललका (बालक १३, बाललका 
६) लाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा प्रदान गररएको छ । 
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(ख) यस महिनामा ६५ जना सडक बालबाललका (बालक ५८ र 
बाललका ७)को उिार गररएको छ । संरक्षणमा राजखएका मध्ये 
१३ जना (बालक ७ र बाललका ६)लाई पररर्ारमा पनुलमयलन 
गररएको छ । ५७ जना बालबाललका (५४ बालक र ३ 
बाललका)लाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा केन्त्रमा संरक्षणको व्यर्स्थापन 
गररएको छ । यस आलथयक र्षयको िालसम्म सडकबाट उिार 
गररएका २५१ जना (२२२ बालक र २९ बाललका) बालबाललका 
रिेका छन ्। जसमध्ये २१४ जना (बालक १९५ र १९ बाललका) 
बालबाललकाको संस्थागत संरक्षणमा राजखएको छ िने ३१ जना 
(२१ बालक र १० बाललका) बालबाललकाको पाररर्ाररक पनुयलमलन 
गररएको छ । 

 

(ग) पररषद्ले हर्लिन्न ११ र्टा सामाजजक संस्थाको सिकाययमा 
सञ्चाललत १२ र्टा बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ मापयmत जोजखममा 
परेका बालबाललकाको उिार, व्यर्स्थापन तथा सियोग िुँदै 
आइरिेको छ । जस अनसुार मोरङ्बाट ३, सनुसरीबाट १, 

उदयपरुबाट ४, मकर्ानपरुबाट १०, काठमाडौँबाट ४, सखेुतबाट 
१३, दैलेखबाट ९, कैलाली ५, बाँके ४, बाराबाट ५ जना गरी कूल 
६१ जना (बालक २०, बाललका ४१) जोजखम, हिंसा तथा 
दवु्र्यर्िारमा परेका बालबाललकाको उिार गरी संरक्षण व्यर्स्थापन 
गररएको छ । उिार गररएका मध्ये ४१ बालबाललका (बालक 
१६ र बाललका २५) लाई पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ । यस 
महिना १२ जना (बालक ३ र बाललका ९)लाई अस्थायी संरक्षण 
सेर्ा केन्त्रमा राजखएको छ िन ेसंस्थागत रुपमा ६ जना बालबाललका 
(१ बालक र ५ बाललका)लाई पनुयस्थापना गररएको छ । चाल ु
आ.र्.को फागनु मसान्त्तसम्म कुल ५८५४ जना बालबाललका 
(बालक २२९४, बाललका ३५६०)लाई लनम्न ललजखत सेर्ािर 
प्रदान गररएको छ– 

क्र.स. सहयोगको वििरण बालक  बावलका जम्मा 
१. स्वास्थ्य उपचार सहयोग १०३ १६४ २६७ 
२. मनोसामाजिक मनोजिमर्श ६२२ ८२० १४४२ 

३. पाररिाररक परामर्श ५०० ८१४ १३१४ 

४. कानूनी परामर्श ७९ २९९ ३७८ 

५. स्याहार, सुरक्षा तथा 

संरक्षण सहयोग 

४७७ ५०९ ९८६ 

. रै्जक्षक सहयोग २४७ ४२१ ६६६ 
७. बाल जििाह रोकथाम 

सहयोग 

३१ १४४ १७५ 

८. आय आिशन सहयोग १३ ३४ ४७  
९. अन्य सहयोग  २२४ ३५५ ५७९ 
  िम्मा २२९४ ३५६० ५८५४ 

 

(घ) पररषदले लललतपरु जजल्लाका लललतपरु मिानगरपाललका र 
मिालक्ष्मी नगरपाललकाका २५ र्टा बालगिृमा स्थलगत अनगुमन 

गरी ती बालगिृिरमा आजश्रत रिेका४३२ जना बालबाललका 
(१७२ बालक र २६० बाललका)को अर्स्था अनगुमन गरेको     

छ । २५ र्टा बालगिृमा संरजक्षत ४३२ जना बालबाललका 
मध्ये बाबआुमा दरैु् अलििार्क निएका १३६ जना, बरु्ा मार 
िएका ७० जना, आमा मारै िएका १४४ जना, बरु्ाआमा दरैु् 
िएर पलन बालगिृमा रिेका ८२ जना जना बालबाललका रिेका 
छन ्। २५ र्टा मध्ये १५ र्टा बालगिृले रै्देजर्क अनदुान 
ललएको तर ११ र्टा बालगिृले मार समाजकल्याण पररषद्बाट 
स्र्ीकृलत ललएको देजखन्त्छ िने १० र्टा बालगिृले स्र्देर्ी 
दाताबाट सियोग ललएर सञ्चालन गरेको देजखन्त्छ । ५ र्टा बाल 
गिृको िने िरपदो आलथयक स्रोत देजखएको छैन । अनगुमन 
गररएका मध्ये ९ र्टा मापदण्ड अनसुार सञ्चालनमा रिेका छन ्
िने पूणय रपमा मापदण्ड अनसुार सञ्चालनमा नरिेको तर सिुार 
गनय सक्ने १६ र्टा बालगिृिरलाई सिुारका लालग लनदेर्न 
ददइएको छ । 

 

ङ) लमलत २०७७ फागनु १९ गते काठमाडौँको सडकमा रे्र्ाररस 
अर्स्थामा रिेका अन्त्दाजी २ र ५ महिनाका २ जना जर्र्लुाई 
राहिय बाल अलिकार पररषद् र बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य 
केन्त्र १०४ को समन्त्र्यमा नेपाल बाल संगठनमा संरक्षण 
व्यर्स्थापन गररएको छ । बालबाललका पररत्याग गनेलाई कानूनी 
कारयर्ाहिका लालग खोजी जारी रिेको छ । 

   

च) लमलत २०७७ फागनु १९ गते राहिय बाल अलिकार 
पररषद्वारा, बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र(१०४), 
तारकेश्वर नगरपाललका, तारकेश्वर नगरपाललका र्डा नं ६ को 
कायायलय, प्रिरी चौकी िमयस्थली लगायतका लनकायिरका 
पदालिकारी तथा कमयचारीिरको रोिर्रमा काठमाडौँ जजल्लाको 
तारकेश्वर नगरपाललका र्डा नं ६ िमयस्थली अष्टनारायण टोल 
जस्थत कानूनी व्यर्स्था तथा मापदण्डिरको पालना नगरी 
सञ्चाललत लाइट फर नेर्न नामक संस्थाबाट ८ (७ बालक, १ 
बाललका)  जना बालबाललकाको उिार गररएको छ । 

 
 



 

छ) लमलत २०७७ फागनु २६ गते नेपाललाई सडक बालबाललका 
मकु्त राि बनाउने अलियान अन्त्तगयत कणायली प्रदेर् सामाजजक 
हर्कास मन्त्रालयसँगको समन्त्र्यमा राहिय बाल अलिकार पररषद्ले 
बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र (१०४) सँगको सिकाययमा 
सखेुतबाट ३ जना सडक बालबाललकाको उिार गरी अस्थायी 
संरक्षण केन्त्रमा संरक्षण व्यर्स्थापन गरेको छ । 

 

ज) लमलत २०७७ फागनु २८ गते सामाजजक सञ्जालमा “ददउसो 
सडकमा मागेर खान्त्छन ्अलन िैलसको गोठमा रात लबताउदै छन ्यी 
बालकिर” र्ीषयकमा DCnepal नामक च्यानलमा प्रर्ारण िएको 
लिलडयोको आिारमा पररषद्ले बाल िेल्पलाइन १०९८, 

जचतर्नसँगको समन्त्र्यमा जजल्ला प्रिरी कायायलय जचतर्न, फोटो र 
लिलडयो बनाउने व्यजक्त (हर्जय िसूाल), र्डा प्रिरी कायायलय र 
स्थानीय व्यजक्तिर समेतको सियोग र सिकाययमा २०७७ फागनु 
२९ गते ५ जना बालबाललकाको उिार गरी बाल िेल्पलाइन, 

जचतर्नको अस्थायी संरक्षण सेर्ामा संरक्षण व्यर्स्थापन गररएको  

छ ।  

 

(झ) यस महिनामा हर्रे्ष संरक्षणको आर्श्यकता िएका ८ (बालक 
५, बाललका ३) जना बालबाललकालाई आलथयक सियोग गररएको 
लथयो जसमध्ये मगृौला फेला िएका १ जना, रै्जक्षक सियोग प्रदान 
गररएको २ जना, िडेडी सम्बन्त्िी समस्या िएका १ जना, ब्लड 
क्यान्त्सर िएका ३ जना र िातको समस्या िएका १ जना रिेका 
लथए । ४ (बालक १, बाललका ३)जना बालबाललकालाई अस्थायी 
संरक्षण सेर्ाका लालग लसफाररस गररएको छ ।  

 

४· समन्त्र्य, अलिमूखीकरण तथा क्षमता अलिर्हृि 
सम्बन्त्िी काययिर 

(क) लमलत २०७७ फागनु ३ गते राहिय बाल अलिकार पररषद् र 
नेपाल प्रिरीका प्रिरी अलतररक्त मिालनरीक्षकबीच रै्ठक सम्पन्न 
िएको लथयो । उक्त रै्ठकमा नेपाल प्रिरी र राहिय बाल 
अलिकार पररषद् बीच समन्त्र्य र सिकाययका क्षेरिरको हर्षयमा 
छलफल गरी बालबाललका खोजतलास सेर्ा १०४ को प्रदेर् 
स्तरमा संरचना लनमायण, नेपाल प्रिरी प्रलतष्ठानबाट प्रर्ाि िनुे 
ताललम सामग्रीमा बाल अलिकारका हर्षय समारे्र् गने, नेपाल 
प्रिरीमा बाल संरे्दनर्ीलता अलिर्हृि सम्बन्त्िी छलफल िनुकुा 
साथै साझा िारणा तयार िै नेपाल प्रिरी सहितको उच्च स्तरीय 
समन्त्र्य बैठक आयोजना गने तथा बालबाललका खोजतलास सेर्ा 
सम्बन्त्िी अलिमूखीकरणमा सम्बोिन गने हर्षयमा छलफल 
गररएको छ।   

ख) लमलत २०७७ फागनु ४ गते नेपाल प्रिरी, प्रिरी प्रजर्क्षण 
प्रलतष्ठानको समन्त्र्य र राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
आयोजनामा, हर्लिन्न जजल्लािरका नेपाल प्रिरीको महिला तथा 
बालबाललकासँग सम्बजन्त्ित अपराि अनसुन्त्िान काययमा काययरत 
२२ जना प्रिरी अलिकृतिरसँग राहिय बाल अलिकार पररषद् 
र नेपाल प्रिरीको सिकाययमा सञ्चाललत बालबाललका खोजतलास 
समन्त्र्य केन्त्र १०४ को सेर्ा प्रर्ाि प्रिार्काररता, बालबाललका 
खोजतलास सेर्ाको सर्लीकरण तथा बालबाललका हर्रुि िनुे 
अपराि रोकथाम लगायत समग्र बालसंरक्षणको संरचना तथा 
कायायन्त्र्य प्रणालीको हर्षयमा छलफल तथा अन्त्तहक्रिया राहिय 
बाल अलिकार पररषद्मा सम्पन्न िएको लथयो । 

 
 
 

ग) लमलत २०७७ फागनु ५ गते राहिय बाल अलिकार 
पररषद्का काययकारी लनदेर्कबाट पररषद् र राहिय महिला 
आयोग बीचको सिकायय सम्बन्त्िमा आयोगका माननीय अध्यक्ष, 

माननीय सदस्यिर र सजचर्सँग आयोगको कायायलयमा समन्त्र्य 
रै्ठकससम्पन्न गररएको लथयो । रै्ठकमा हर्रे्ष संरक्षणको 
आर्श्यकता िएका, हिंसा तथा दवु्ययर्िारमा परेका 
बालबाललकाको उिार, संरक्षण, व्यर्स्थापन तथा बालबाललका 
खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४, बाल िेल्पलाइन १०९८ र 
महिला िेल्पलाइन ११४५ बीचको सिकायय र रेफरल प्रणाली 
लगायत राहिय महिला आयोग र पररषद् बीचको  सिकाययका 
क्षेरिरको सम्बन्त्िमा छलफल गरी आगामी ददनमा जोजखममा 
परेका बालबाललकाको संरक्षण तथा व्यर्स्थापनका लालग 
कानूनी, नीलतगत तथा काययक्रमिरमा एकरुपता कायम गरी 
सिकाययमा काम गने हर्षयमा समबझुाई कायम गररएको छ । 



 

घ) लमलत २०७७ फागनु ६ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
काययकारी लनदेर्कबाट पररषद् र राहिय समारे्र्ी आयोग बीचको 
सिकायय सम्बन्त्िमा आयोगका माननीय काययर्ािक अध्यक्ष र  
माननीय सदस्यिरसँग आयोगको कायायलयमा समन्त्र्य रै्ठक सम्पन्न 
गररएको लथयो । रै्ठकमा बालश्रममा रिेका बालबाललकाको उिार, 

संरक्षण, व्यर्स्थापन, अनाथ बालबाललकाको संरक्षण, बालहर्र्ाि 
रोकथाम तथा न्त्यूनीकरणका लालग राहिय समारे्र्ी आयोग र पररषद् 
बीचको सिकाययका क्षेरिरको सम्बन्त्िमा छलफल गरी आगामी 
ददनमा संयकु्त कायययोजना बनाई सिकायय गने हर्षयमा छलफल 
गररएको लथयो । 

 

(ङ) लमलत २०७७ फागनु ६ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
काययकारी लनदेर्कको संयोजकत्र्मा पररषद्वारा जोजखमपूणय काममा 
संलग्न बालबाललकाको उिार तथा व्यर्स्थापन सम्बन्त्िी छलफल 
काययक्रम सम्पन्न गररएको लथयो । उक्त काययक्रममा श्रम, रोजगार 
तथा सामाजजक सरुक्षा मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा व्यर्सायजन्त्य 
सरुक्षा हर्िाग, श्रम तथा रोजगार, यातायात व्यर्स्था हर्िाग, 

मिानगरीय प्रिरी पररसर, बाल िेल्पलाईन १०९८, बालबाललका 
खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४ लगायतका लनकायबाट १५ 
जनाको उपजस्थलतमा जोजखमपूणय काममा रिेका बालबाललकाको 
जस्थलत बारे नक्र्ाङ्कन, उिार तथा अस्थायी संरक्षण प्रर्न्त्ि र घटना 

व्यर्स्थापन लगायतका हर्षयिरमा छलफल गररएको लथयो । िाल 
उिार कायय जारी रिेको छ । 

 
 

च) लमलत २०७७ फागनु १० गते राहिय बाल अलिकार 
पररषद्को आयोजनामा स्थानीय तिमा बाल अलिकारको 
सलुनजितताका लालग बागमती प्रदेर्स्तरीय अन्त्तहक्रिया गोष्ठी 
काययक्रम सम्पन्न गररएको लथयो । पररषद्का काययकारी 
लनदेर्कको अध्यक्षता तथा बागमती प्रदेर् सरकारका माननीय 
मखु्य मन्त्रीज्यूको प्रमखु आलतथ्यतामा सम्पन्न उक्त काययक्रममा 
बागमती प्रदेर्का १३ र्टा जजल्लाका जजल्ला समन्त्र्य 
सलमलतका प्रमखु, उपप्रमखु, जजल्ला समन्त्र्य अलिकारी,  महिला, 
बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय, प्रदेर् सामाजजक 
हर्कास मन्त्रालयका उपसजचर्, गाँउपाललका मिासंघका अध्यक्ष, 

प्रदेर् सरु्ासन केन्त्रका काययकारी लनदेर्क, राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का सदस्य, प्लान इन्त्टरनेसनल नेपालका 
प्रलतलनलि लगायत ५१ जनाको सििालगता रिेको लथयो । 
काययक्रममा बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ बमोजजम 
स्थानीय तिमा अलनर्ायय कायायन्त्र्यन गनुयपने कानूनी, नीलतगत, 

संरचनागत व्यर्स्था सम्बन्त्िी जजल्ला स्तरीय अन्त्तलरिmया 
जजल्ला समन्त्र्य सलमलतले आयोजना गने, साथै आफ्नो जजल्ला 
लिरका सबै पाललकामा सोिी बमोजजम कायायन्त्र्यन िए निएको 
अनगुमन, सिजीकरण तथा समन्त्र्य गने र सो को जानकारी 
पररषद्मा गराउने तथा प्रदेर् सरु्ासन केन्त्रबाट प्रर्ाि िनुे ताललम 
सामग्रीिरमा बाल अलिकारका हर्षयिर समारे्र् गने 
प्रलतबवता व्यक्त गररएको लथयो । 

 

 



छ) लमलत २०७७ साल फागनु १२, १३ र १४ गते राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का सदस्य तथा बालगिृ अनगुमन उपसलमलतका 
संयोजक श्री सनु्त्दर लालमछानेज्यूको अध्यक्षतामा काठमाडौँ जजल्लाका 
३ र्टा  नगरपाललका (रं्खरापरु, कागेश्वरी मनोिरा र गोकणेश्वर), 
लललतपरु जजल्लाका ३ र्टा पाललका (लललतपरु मिानगरपाललका, 
मिालक्ष्मी नगरपाललका र गोदार्री नगरपाललका)मा सञ्चाललत १०२ 
र्टा बालगिृका १२० जना पदालिकारी, व्यर्स्थापक र कमयचारीलाई 
सम्बजन्त्ित पाललकाका बालबाललका र्ाखा िेने प्रमखु एरं् 
प्रलतलनलिज्यूिरको आलतथ्यतामा बालबाललका सम्बन्त्िी हर्द्यमान ्कानूनी 
व्यर्स्था र बालगिृ सञ्चालन सम्बन्त्िी प्रचललत मापदण्डको बारेमा 
अलिमूखीकरण काययक्रम सम्पन्न गररएको लथयो । पररषद्का सदस्य 
तथा बालगिृ अनगुमन सलमलतका संयोजक श्री सनु्त्दर लालमछानेज्यू र 
पररषद्का काययकारी लनदेर्कज्यूले काययक्रममा उठेका सझुार् र 
जजज्ञासािर जस्तैूः जन्त्मदतायको सर्ाल, नागररकताको हर्षय, बालगिृको 
अनगुमनमा एकरुपता, सञ्चालन अनमुलतका हर्षय लगायत अन्त्य 
सर्ालिरको सम्बोिन गनुय िएको लथयो । 

 

ज) लमलत २०७७ फागनु १७ गते महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री एर्म ् राहिय बाल अलिकार 
पररषद्का अध्यक्ष श्री जलुीकुमारी मितोज्यूलाई राहिय बाल अलिकार 
पररषद्को कायायलयमा पररषद्बाट िालसम्म सम्पन्न िएका 
हक्रयाकलापिरको प्रगलत समीक्षा तथा आगामी कायययोजनाको बारेमा 
जानकारी गराइएको लथयो । 

 

झ) लमलत २०७७ फागनु १९ र २० गते महिला, बालबाललका 
तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री तथा राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का अध्यक्ष श्री जलुी कुमारी मितोज्यूको 
संयोजकत्र्मा, राहिय बाल अलिकार पररषद्का काययकारी लनदेर्क 
र महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका 
बालसंरक्षण तथा हर्कास र्ाखा प्रमखुले गण्डकी प्रदेर्मा सञ्चाललत 
बाल संरक्षण सम्बन्त्िी संरचनािर मध्ये राहिय बाल अलिकार 
पररषदमा सूचीकृत िई सडक बालबाललका उिार, संरक्षण र 
व्यर्स्थापनमा सिकाययरत संस्थािर जचल्रेन नेपाल, बाल हितकारी 
पररयोजना (लस.डब्ल.ुएस.एन) तथा बाल सिुार गिृ र बाल 
िेल्पलाइन (१०९८) नेपाल, कास्कीको अनगुमन गनुयिएको        
छ । अनगुमनको क्रममा बाल सिुारगिृमा रिेका बालबाललका, 
सडक बालबाललका सम्बन्त्िी अस्थायी संरक्षण केन्त्रमा रिेका तथा 
बाल िेल्पलाइन (१०९८) मा रिेका बालबाललकाको अर्स्थाको 
जानकारी ललनकुा साथै सञ्चालनमा रिेका बाल संरक्षण सम्बन्त्िी 
संरचनािरको प्रिार्काररता र क्षमता अलिबहृि गनय लगायत राहिय 
बाल अलिकार पररषद्सँगको लनकटतम ्समन्त्र्यमा बालबाललकाको 
घटना व्यर्स्थापन प्रहक्रया अनसुार बालबाललकाको संरक्षण र 
व्यर्स्थापन गनय लनदेर्न ददनिुएको छ । 

 

 

ञ) लमलत २०७७ फागनु २५ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
काययकारी लनदेर्कको नेततृ्र्मा रिेको  टोलीले सखेुत जजल्लामा 
सडक बालबाज लकाको व्यर्स्थापनका लालग सूचीकृत िैरर् यरु्ा 
सर्जक्तकरण केन्त्रमा आजश्रत बालबाललकाको अर्स्था अनगुमन 
गरी बालबाललकाको पाररर्ाररक पनुयलमलनका लालग पषृ्ठपोषण प्रदान 
गनुयका साथै पररषद्सँगको समन्त्र्य तथा सिकाययलाई प्रिार्कारी 
बनाउने हर्षयमा छलफल गररएको लथयो । यसका साथै सोिी 
ददन सखेुत जजल्लामा बाल िेल्पलाइन सञ्चालन अनमुलत प्राप्त आर्ाज 



संस्था सखेुतबाट प्रर्ाहित बाल िेल्पलाइन सेर्ाको अनगुमन गरी 
तथ्याङ्क व्यर्स्थापन, समन्त्र्य तथा प्रलतरे्दन प्रणालीको हर्षयमा 
पषृ्ठपोषण समेत प्रदान गररएको लथयो । 

 

ट) लमलत २०७७ फागनु २५ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
काययकारी लनदेर्क सहितको उपजस्थलतमा कणायली प्रदेर् तथा 
अन्त्तगयतका जजल्लािरमा काययरत हर्कास साझेदार, गैर सरकारी संस्था 
तथा नागररक समाजका प्रमखु एर्म ् प्रलतलनलि लगायत २२ जनाको 
उपजस्थलतमा कणायली प्रदेर्मा बालबाललकाका सर्ालिर र सो सर्ाल 
सम्बोिनका लालग राहिय बाल अलिकार पररषद्सँगको अपेजक्षत 
िलूमकाको हर्षयमा छलफल गररएको लथयो । छलफलमा कणायली 
प्रदेर्मा बाल अलिकार सलुनजितताका लालग हर्कास साझेदार, गैसस तथा 
नागररक संघसंगठनबाट काययक्रलमक प्रलतबिता समेत व्यक्त गररएको 
लथयो । 

 

 

ठ) लमलत २०७७ फागनु २६ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
आयोजना र्ीरेन्त्रनगर नगरपाललका सखेुतको समन्त्र्यमा 
नगरपाललका प्रमखु श्री देर् कुमार सरेु्दीको अध्यक्षता तथा राहिय 
बाल अलिकार पररषद्का काययकारी लनदेर्क श्री लमलनराज िरेलको 
प्रमखु आलतथ्यातामा समन्त्र्य रै्ठक सम्पन्न िएको लथयो । रै्ठकले 
र्ीरेन्त्रनगर नगरपाललकामा बाल अलिकार संरक्षणका लालग ३ बुँदे 
सिमलत तथा प्रलतबिता समेत जारी गरेको छ । नगपाललकाको 
िलमा सम्पन्न िएको काययक्रममा बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, 

२०७५ को कायायन्त्र्यनको अर्स्था, सरुक्षाका लालग साथसाथ 

पररयोजनाको हर्षयमा जानकारी, बाल अलिकार तथा बाल संरक्षण 
सम्बन्त्िी नमूना कायायहर्लिमा छलफल गररएको काययक्रममा 
स्थानीयतिका जनप्रलतलनलि, प्रमखु प्रर्ासकीय अलिकृत, पाललकाका 
महिला बालबाललका र्ाखाका प्रलतलनलि लगायत बालबाललकाको 
क्षेरमा हक्रयालसल गैरसरकारी संस्थाका ३० जनाको उपजस्थलत 
रिेको लथयो । 

 

ड) लमलत २०७७ फागनु २६ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
आयोजनामा कणायली प्रदेर् स्तरीय बालबाललका खोजतलास 
नं.१०४ सञ्चालन तथा बाल अलिकार प्रर्द्र्िन सम्बन्त्िी 
अलिमूखीकण काययक्रम सम्पन्न गररएको लथयो । पररषद्का सदस्य 
श्री सनु्त्दर लालमछानेज्यूको अध्यक्षता तथा कणायली प्रदेर् प्रिरी 
प्रमखु श्री बसन्त्त कुमार पन्त्तज्यूको प्रमखु आलतथ्यतामा सञ्चाललत 
काययक्रममा पररषद्का काययकारी लनदेर्क, कणायली प्रदेर् आन्त्तररक 
मालमला तथा कानून मन्त्रालयका लन.सजचर् र सामाजजक हर्कास 
मन्त्रालय सामाजजक हर्कास मिार्ाखाका प्रमखुको आलतथ्यता 
रिेको उक्त काययक्रममा कणायली प्रदेर्का १० र्टै जजल्लाका 
महिला बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेर्ा केन्त्रमा काययरत 
प्रिरी कमयचारीिरको सििालगता रिेको लथयो । उक्त काययक्रममा 
प्रिरी प्रिान कायायलय र पररषद्बाट प्रस्तलुत तथा सिजीकरण गनुयका 
साथै बाल संरे्दनर्ीलता अलिर्हृि र १०४ को प्रिार्कारी 
सञ्चालनका हर्षयमा िएको बिृत छलफलमा बाल संरक्षणका लालग 
प्रिरीकोिलूमका हर्षयमा जानकारी प्रर्ाि समेत गररएको लथयो ।   

 

 



ढ) लमलत २०७७ फागनु २६ गते राहिय बाल अलिकार पररषद् र 
कणायली प्रदेर् सामाजजक हर्कास मन्त्रालयबीच समन्त्र्य बैठक 
सम्पन्न िएको छ । सामाजजक हर्कास मन्त्रालयका सजचर् तथा 
पररषद्का सदस्य श्री लोकनाथ पौड्यालको अध्यक्षता, सामाजजक 
हर्कास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री दल रार्लको प्रमखु 
आलतथ्यतामा सञ्चाललत काययक्रममा पररषद्का सदस्य लगायत 
काययकारी लनदेर्कको आलतथ्यता र सामाजजक हर्कास मन्त्रालयका 
मिार्ाखा तथा र्ाखा प्रमखुिर, पररषद् तथा बालबाललका 
खोजतलास समन्त्र्य केन्त्रका कमयचारीिर, एक्प्याक्ट लक्जेम्र्गय, 
सेलडय, र्जक्त समूिका प्रलतलनलििर सहितको सििालगता रिेको उक्त 
बैठकमा पररषद् र सामाजजक हर्कास मन्त्रालयबीच बाल अलिकार 
संरक्षण तथा सम्र्द्र्िनका लालग समन्त्र्य तथा सिकाययका साझा 
क्षेरिरको बारेमा छलफल तथा समबझुाइ कायम िएको छ । 

 

 

ण) लमलत २०७७ फागनु २७ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्का 
सदस्य, काययकारी लनदेर्कसहितको नेततृ्र्मा रिेको टोलीले दैलेख 
जजल्लामा बाल िेल्पलाइन सञ्चालन अनमुलत प्राप्त सामाजजक सेर्ा 
केन्त्र(सोसेक)बाट प्रर्ाहित बाल िेल्पलाइन सेर्ाको अनगुमन तथा 
बाल िेल्पलाइन र बालबाललका खोजतलास सेर्ाको प्रिार्कारी 
सञ्चालनको हर्षयमा छलफल गरी तथ्याङ्क व्यर्स्थापन, समन्त्र्य तथा 
प्रलतरे्दन प्रणालीको हर्षयमा पषृ्ठपोषण प्रदान गररएको लथयो । 

 

 

त) लमलत २०७७ फागनु २८ गते महिला, बालबाललका तथा 
ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय र राहिय बाल अलिकार पररषद्को 
आयोजना तथा सामाजजक हर्कास मन्त्रालय, कणायली प्रदेर्को 
समन्त्र्यमा स्थानीय तिमा बालहर्र्ाि न्त्यूनीकरण तथा बाल 
अलिकार सलुनजितताका लालग कानूनी व्यर्स्थाको कायायन्त्र्यन 
सम्बन्त्िी प्रदेर्स्तरीय अन्त्तलरिmया गोष्ठी कणायली प्रदेर्को 
सखेुतमा सम्पन्न िएको छ । सामाजजक हर्कास मन्त्रालयका 
श्रीमान ् सजचर्ज्यूको अध्यक्षता, माननीय सामाजजक हर्कास 
मन्त्रीज्यूको प्रमखु आलतथ्यता एर्म ् कणायली प्रदेर्का सबै 
जजल्लाका जजल्ला समन्त्र्य सलमलतका प्रमखु, उप–प्रमखु तथा 
जजल्ला समन्त्र्य अलिकारीिर, सखेुत जजल्लाका सबै स्थानीय 
तिका प्रमखुिर, महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालय एर्म ्राहिय बाल अलिकार पररषद् पररर्ार, संयकु्त 
राि संघीय लनकाय, हर्कास साझेदारका प्रलतलनलििर, परकार 
लगायत ४८ जनाको सििालगतामा सम्पन्न गोष्ठीले कणायली 
प्रदेर्मा बालहर्र्ाि अन्त्त्य तथा स्थानीय तिमा बाल अलिकार 
सलुनजितताका लालग ३ बुँदे प्रलतबिता समेत जारी गरेको         
छ । 

 

 

थ) लमलत २०७७ फागनु २९ गते राहिय बाल अलिकार 
पररषद्को आयोजना तथा बाल िेल्पलाईन नं.१०९८ ईलाम, 

मोरङ्, सनुसरी, उदयपरु, संखरु्ासिा र िनषुाको सिकाययमा बाल 
िेल्पलाईनका लालग ३ ददने घटना व्यर्स्थापन ताललम सम्पन्न 
गररएको छ । ताललममा ५ र्टा बाल िेल्पलाईन सञ्चालन गने 
सेर्ा प्रदायक संस्थाका प्रमखु र सामाजजक काययकताय, 
बालबाललका खोजतलास १०४ ईलामका प्रमखु गरी १८ 
जनाको सििालगता रिेको उक्त ताललमले बालबाललकाको घटना 
व्यर्स्थाका हर्षयमा बाल िेल्पलाइनका सञ्चालकिरको क्षमता 
अलिबहृि िएको छ । 

 



 

 

द) २०७७ फागनु महिनामा प्रदेर् नं. १ र प्रदेर् नं. २ मा जजल्ला 
समन्त्र्य सनुसरी, मोरङ, झापा, पाँचथर, ताप्लेजङु्, रौतिट, लसरािा, 
बारा र पसाय जजल्लाको जजल्ला समन्त्र्य सलमलतको आयोजना तथा 
राहिय बाल अलिकार पररषद्को सिजीकरणमा बाल अलिकार 
सलुनजितताका लालग जजल्ला स्तरीय छलफल काययक्रम सम्पन्न 
गररएको िएको छ । ९ जजल्लामा सम्पन्न यस अलिमूखीकरण तथा 
छलफल काययक्रममा सम्बजन्त्ित जजल्लाका जजल्ला समन्त्र्य 
सलमलतका प्रमखु, उपप्रमखु, जजल्ला समन्त्र्य अलिकारी, सबै 
पाललकाका प्रमखु÷अध्यक्ष, उप–प्रमखु÷उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रर्ासकीय 
अलिकृत लगायत बाल अलिकारका क्षेरमा हक्रयार्ील सेर्ा प्रदायक 
संस्थािरका ४८१ जनाको  सििालगता रिेको लथयो । 
काययक्रमबाट सबै स्थानीय तििरले बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, 

२०७५ को कायायन्त्र्यन, बाल अलिकार सम्बन्त्िी काययहर्लि, बाल 
अलिकार सम्बन्त्िीका संरचना, बालकल्याण अलिकारीको व्यर्स्था, 
बाल कोषको स्थापना गने हर्षयमा प्रलतर्िता समेत व्यक्त गनुयिएको 
लथयो । 

पररषद्ले सञ्चालन गरेको अनजुर्क्षण पिात िालसम्म प्रदेर् नं. १ 
मा ७ र्टा स्थानीय तिमा बाल अलिकारको काययन्त्र्यनका लालग 
काययहर्लि लनमायण गरी लागू गरेका छन ्िने १ र्टा स्थानीय तिमा 
बाल अलिकार सलमलत गठन गररसहकएको छ । 

 

जजल्ला स्तरीय काययक्रमको ताललका 

जमजत जिल्ला सहभागी संख्या छलफलको 

जिषय 
२०७७ 

फागुन ९ 

मोरङ ९ र्टा जजल्लाका 
जज.स.स. 
प्रमखु÷उपप्रमखु, 

प्रर्ासन प्रमखु, 

स्थानीय तिका 

९ र्टा जजल्लाका 
१०१ र्टा 
स्थानीय तििरले 
बाल अलिकार 
सम्बन्त्िी 

२०७७ 

फागुन ५ 
झापा 

२०७७ 

फागुन २ 
पााँचथर 

२०७७ 

फागुन ३ 
तापे्लिुङ् 

२०७७ 

फागुन 

१६ र १७ 

रौतिट
   

प्रमखु÷अध्यक्ष 
उपप्रमखु÷उपाध्यक्ष, 

प्रर्ाकीय प्रमखु 
तथा प्रलतलनलि,  

सरोकारर्ाला 
लनकायबाट जम्मा 
४८१ जनाको 
सििालगता रिेको 
लथयो । 

काययहर्लि, बाल 
अलिकार सम्बन्त्िी 
संरचना, 
बालकल्याण 
अलिकारीको 
व्यर्स्था, बाल 
कोषको स्थापना 
गने हर्षयमा 
ललजखत प्रलतबिता 
गनुय िएको छ । 

२०७७ 

फागुन 

१८ र १९ 

जसरहा 

२०७७ 

फागुन 

२० 

बारा 

२०७७ 

फागुन 

२१ 

पसाश 

 

 
 

सूचना व्यर्स्थापन तथा प्रलतरे्दन सम्बन्त्िी 
 

(क) पररषद्ले सञ्चालन गरररिेको बालबाललका सम्बन्त्िी ई–
पोटयल र हर्लिन्न परपलरकामा प्रकार्नमा आएका ४५ 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, बालबाललकाका 
खोजतलास केन्त्र (१०४), श्रम कायायलय लगायतका 
सरोकारर्ाला लनकायसँग समन्त्र्य गरी घटना व्यर्स्थापनमा 
सिजीकरण गररएको छ ।  

 

 

१८

६ ५

२ २ १ ० १ १

७

२



कोलिड १९ र बालबाललका 

(क)  कोलिड–१९ को मिामारी र्रु िएदेजख २०७७ फागनु 
२९ गतेसम्म २०  र्षयसम्मका २४ िजार २ सय ५८ 
जना बालबाललका (हकर्ोरहकर्ोरी) प्रिाहर्त िएको 
देजखएको छ िने १० र्षयसम्मका ६ िजार ४ सय ५२ 
जना बालबाललका (३८१० बालक र २६४२ बाललका) 
प्रिाहर्त िएको देजखन्त्छ । प्रिाहर्त बालबाललकाको 
तथ्याङ्क तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ ।  

 

 

राहिय बाल अलिकार पररषद्को बालबाललका 
सम्बन्त्िी नीलत ,योजना तथा सञ्चाललत  

काययक्रमिरको बारेमा थप 
सूचना,जानकारीको लालग पररषद\मा कायायलय 

समयमा सम्पकय  गनुयिनु जानकारी गराइन्त्छ। 

रामबिादरु चन्त्द 

सूचना अलिकारी 
राहिय बाल अलिकार पररषद् 

सम्पकय  नं  .०१-५५५०१२१ )कायायलय (  

९८४१३८६८७१ )मो  

इमेलूः- ram@ncrc.gov.np, 

rambdrchand@gmail.com, contact@ncrc.gov.np 

रे्र्साइटूः-www.ncrc.gov.np,  

इय -पोटयलूः-  www.childrights.gov.np 

Facebook:- 

https://www.facebook.com/ncrc.nepal.5, 
https://www.facebook.com/ncrcnepalgov 
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