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२०७७ चैर महिनाको काययसम्पादनसम्बन्त्िी सार्यजलनक 
जानकारी-पर 

 

 

१. पररचय 

संघीय सरकारले बालबाललका सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ को दफा ५९ 
ले व्यर्स्था गरे अनरुुप बाल अलिकारको संरक्षण र सम्र्ियनका 
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 चैर महिनामा सम्पादन गरेका काययिर 

बालसंरक्षण सम्बन्त्िी काययिर 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र नं. १०४ 
माफय त देर्िर यस महिनामा िराएका, उजरुी परेका ४४४ जना 
(१३५ बालक, ३०९ बाललका) जना बालबाललकाको खोजतलास 
गरी १८९ जना (६२ बालक, १२७ बाललका) बालबाललका 
फेला पारी पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ िने २५५ जना 
बालबाललका (७३ बालक र १८२ बाललका)को खोजतलास 
कायय जारी रिेको छ । २०७७ श्रार्ण महिनादेजख चैर 
मसान्त्तसम्म िराएका २८३२ जना बालबाललका मध्ये (बालक 
६६२ र बाललका २१७०) मध्ये १५१३ जना बालबाललका 
(३६४ बालक र ११४९ बाललका) फेला परेका छन ् िन े
१३१९ (बालक २९८ र बाललका १०२१) बालबाललकाको 
खोजीकायय जारी रिेको छ । यस महिनामा प्रदेर्गत रपमा 
िराएका र िराएर फेला परेका बालबाललकाको हर्र्रण तलको 
ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । त्यसैगरी रे्र्ाररस अर्स्थामा १८ 
जना (बालक १४, बाललका ४) बालबाललका फेला परेका लथए 
। जसमध्ये ८ जना बालबाललका (बालक ५, बाललका ३)लाई 
पाररर्ाररक पनुलमयलन गररएको छ िने १० जना बालबाललका 
(बालक ९, बाललका १) लाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा प्रदान 
गररएको छ । 
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-ख) यस महिनामा ३७ जना सडक बालबाललका (बालक २७ र 
बाललका १०)को उिार गररएको छ । संरक्षणमा राजखएका मध्ये 
६ जना (बालक ३ र बाललका ३)लाई पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको 
छ । यस आलथयक र्षयको  चैर मसान्त्तसम्म सडकबाट उिार 
गररएका २८८ जना (बालक २४९ र  बाललका ३९) बालबाललका 
रिेका छन ्। जसमध्ये २४९ जना (बालक २२१ र २८ बाललका) 
बालबाललकालाई संस्थागत संरक्षणमा राजखएको छ िने ३३ जना 
(२३ बालक र १० बाललका) बालबाललकाको पाररर्ाररक पनुयलमलन 
गररएको छ ।  

-ग) लमलत २०७७/१२/१८ र १९ गते राहिय बाल अलिकार 
परीषदले श्रम तथा रोजगार रोजगार कायायलय, बागमती, प्रिरी र्तृ 
जगाती र बाल िेल्पलाइन १०९८ काठमाडौसँगको समन्त्र्य र 
सिकाययमा बढुालनलकण्ठ नगरपाललका कपन र सयुयहर्नायक 
नगरपाललका र्डा नं ६, चनुदेर्ीबाट घरेल ुबालश्रममा राजखएका २ 
जना बाललकालाई उिार गरी अस्थायी संरक्षण केन्त्रमा संरक्षण 
व्यर्स्थापन गररएको छ िने बालश्रममा लगाउने व्यजिलाई प्रचललत 
कानून बमोजजम कारर्ाहि िएको छ । 

(घ) लमलत २०७७ चैर २ गते लललतपरु जजल्लामा सञ्चाललत एक 
इट्टा िट्टामा महिला, बालाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका 
माननीय मन्त्रीज्यूको नेततृ्र्मा स्थलगत अनगुमन गरी जोजखमपूणय 
काययमा संलग्न २ जना बालबाललकाको (बालक १ र बाललका १) 
उिार गरी अस्थायी संरक्षण सेर्ामा संरक्षण व्यर्स्थापन गररएको 
छ । 

(ङ) चैर महिनामा राहिय बाल अलिकार पररषद्ले बालबाललका 
खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र १०४ सँगको समन्त्र्य र सिकाययमा 
बल्ख,ु कलंकी, नयाँ बसपाकय  कोटेश्वर, ग्र्ाको, सातदोबाटो, लगनखेल, 

गौर्ाला, नरदेर्ी, इन्त्रचोक, पाटन, स्र्यम्ि,ू जलडबटुी, कोटेश्वर र 
केर्रमिल क्षेरमा सडकमा र्स्त ु हर्लनमय गने श्रलमकको रुपमा 
लगाईएका तथा माग्ने काययमा संलग्न ५३ जना (बालक ४५ र 
बाललका ८) बालबाललकाको जोजखमपूणय अर्स्थाबाट उिार गरी 
अस्थायी संरक्षण सेर्ामा संरक्षण, व्यर्स्थापन गरेको छ । लनज 
बालबाललकालाई श्रममा लगाउने व्यजििरुको खोजजगरी श्रम 
काययलयको समन्त्र्यमा आर्श्यक कारर्ाहिको प्रहक्रया अजघ 
बढाइएको छ । 

-च_ पररषद्ले हर्लिन्न १२ र्टा सामाजजक संस्थाको सिकाययमा 
सञ्चाललत १७ र्टा स्थानबाट बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ माफय त 
जोजखममा परेका बालबाललकाको उिार, व्यर्स्थापन तथा सियोग 
िुँदै आइरिेको छ । जस अनसुार मोरङ्बाट ६, उदयपरुबाट ३, 

मकर्ानपरुबाट ५, काठमाडौँबाट २१, सखेुतबाट ९, दैलेखबाट ७, 

कैलाली ५, बाँके ३, बाराबाट ९, रं्खरु्ासिाबाट १, काललकोटबाट 
५ र जचतर्नबाट ७ जना गरी कूल ८१ जना ९बालक ३४, 

बाललका ४७० जोजखम, हिंसा तथा दवु्ययिारमा परेका 
बालबाललकाको उिार गरी संरक्षण व्यर्स्थापन गररएको छ । 
उिार गररएका मध्ये ४७ बालबाललका (बालक १९ र बाललका 
२८) लाई पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ । यस महिना २६ 
जना (बालक ११ र बाललका १५) लाई अस्थायी संरक्षण सेर्ा 
केन्त्रमा राजखएको छ िने संस्थागत रुपमा ६ जना बालबाललका 
(२ बालक र ४ बाललका) लाई पनुयस्थापना गररएको छ । चाल ु
आ.र्.को चैर मसान्त्तसम्म कुल ६७१२ जना बालबाललका 
(बालक २५६३ र बाललका ४१४९)लाई लनम्न ललजखत सेर्ािर 
प्रदान गररएको छूः– 

क्र.स. सियोगको हर्र्रण बालक  बाललका जम्मा 
१. स्र्ास््य उपचार 

सियोग 

१२० १९५ ३१५ 

२. मनोसामाजजक 
मनोहर्मर्य 

७३१ ९६८ १६६३ 

३. पाररर्ाररक परामर्य ५७९ ९३३ १५०६ 
४. कानूनी परामर्य ८४ ३३५ ४१९ 
५. स्यािार, सरुक्षा तथा 

संरक्षण सियोग 

४९१ ६२३ १११४ 

६. रै्जक्षक सियोग २६० ५०५ ७६५ 
७. बाल हर्र्ाि रोकथाम 

सियोग 

३२ १५० १८२ 

८. आय आजयन सियोग १४ ३८ ५२  
९. अन्त्य सियोग  २५२ ४०२ ६५४ 
  जम्मा २५६३ ४१४९ ६७१२ 

 

(छ) उपत्यका लिरका काठमाडौं र लललतपरु जजल्लाका हर्लिन्न 
नगरपाललकामा सञ्चाललत ३० र्टा बालगिृको स्थलगत अनगुमन 
गरी ती बालगिृमा संरजक्षत ८५० जना बालबाललका (बालक-३८० 

र बाललका-४७० ) को अर्स्था अनगुमन गररएको छ । ३० र्टा 



बालगिृमा संरजक्षत ८५० जना बालबाललका मध्ये बाबआुमा दबैु 
निएका १३७ जना, बाब ुमारै िएका ९६ जना, आमा मारै िएका 
१९३ जना र बाबआुमा दरैु् िएर पलन बालगिृमा रिेका ३९६ 
जना बालबाललका रिेका छन ्िने अर्स्था नखलुाएर पठाएका २८ 
जना बालबाललका रिेका छन ्। ३० र्टा बालगिृ मध्ये २० र्टा 
बालगिृले बैदेजर्क अनदुान ललइ बालगिृ सञ्चालन गरररिेकोमा १३ 
र्टा बालगिृले मारै समाज कल्याण पररषद् बाट स्र्ीकृती ललएको 
देजखन्त्छ । साथै ८ र्टा संस्थाले स्र्देर्ी दाताबाट आलथयक सियोग 
ललएर बालगिृ सञ्चालन गरररिेका छन ् िने २ र्टाले स्र्देर्ी र 
हर्देर्ी दबैु बाट सियोग ललइ रिेका छन ्। अनगुमन गररएका 
मध्ये ४ र्टा बालगिृको ददगो तथा िरपदो आलथयक स्रोत देजखएको 
छैन । अनगुमन गररएका मध्ये २० र्टा बालगिृ मापदण्ड बमोजजम 
सञ्चालनमा रिेका छन ्िने पूणयरपमा मापदण्ड अनसुार सञ्चालनमा 
नरिेको तर सिुार गनय सक्न े अर्स्थाका १० र्टा बालगिृलाइ 
सिुारका लालग लनदेर्न ददइएको छ ।  

(ज) यस महिनामा हर्रे्ष संरक्षणको आर्श्यकता िएका ८ (बालक ६, 

बाललका २) जना बालबाललकालाई आलथयक सियोग गररएको लथयो 
जसमध्ये क्यान्त्सर िएका ४ जना, पेट सम्बन्त्िी समस्या िएका १ जना, 
पालनपोषणका लालग सियोग २ जना र खटु्टाको समस्या िएका १ जना 
रिेका लथए । 

 

४· समन्त्र्य, अलिमूखीकरण तथा क्षमता अलिर्हृि सम्बन्त्िी काययिर 

(क) लमलत २०७७ चैर २ गते लललतपरु जजल्लामा सञ्चाललत एक इट्टा 
िट्टामा महिला, बालाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका माननीय 
मन्त्रीज्यूको नेततृ्र्मा स्थलगत अनगुमन गररएको लथयो । उि काययमा 
राहिय बाल अलिकार पररषद्का काययकारी लनदेर्क, मन्त्रालयका बाल 
संरक्षण तथा हर्कास र्ाखा प्रमखु, बागमती श्रम कायायलयका प्रमखु, 

पररषद्का कमयचारीिर, बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्र–१०४ 
का प्रमखु तथा कमयचारीिर, बाल िेल्पलाइन (१०९८) काठमाडौँका 
प्रमखु तथा प्रलतलनलि र सञ्चारमाध्यम समेतको सििालगतामा स्थानीय 
र्डाध्यक्ष समेतको रोिबरमा गररएको अनगुमन तथा उिार पश्चात 
पररषद्का अध्यक्ष एर्म ्माननीय मन्त्रीज्यूले बालबाललकालाई श्रममा 
नलगाउन, िट्टामा िएका संरचनािरमा न्त्यूनतम सरुक्षा मापदण्ड परुा 
गनय तथा मन्त्रालय, पररषद्, श्रम कायायलय, स्थानीय तिसँग समन्त्र्य गरी 
तत्काल कारर्ािी तथा सिुारको प्रहक्रया अघी बढाउन समेत 
लनदेर्ानसुार राहिय बाल अलिकार पररषद्, लललतपरु मिानगरपाललका 
र्डा नं. २८ र २९ का र्डा अध्यक्ष, स्थानीय प्रिरी सहितको टोलीले 
५ र्टा इट्टा िट्टमा स्थलगत अनगुमन गरी पषृ्ठपोषण प्रदान गररएको 
छ । 

 
 

(ख) लमलत २०७७ चैर ११ गते महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्रालय र राहिय बाल अलिकार पररषद्को संयिु 
आयोजनामा बालश्रम न्त्यूनीकरण तथा बाल अलिकार सलुनजश्चतताका 
लालग कानूनी प्रार्िानिरको कायायन्त्र्यन सम्बन्त्िी गण्डकी 
प्रदेर्स्तरीय एक ददने अन्त्तहक्रय या गोष्ठी पोखरामा सम्पन्न िएको 
लथयो । गोष्ठीमा माननीय महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्री, माननीय सामाजजक हर्कास मन्त्री तथा सजचर्, पररषद्का 
पदालिकारीिर, जजसस मिासंघ नेपालका केन्त्रीय अध्यक्ष, जजसस 
मिासंघ गण्डकी प्रदेर्का अध्यक्ष, गण्डकी प्रदेर्लिरका सबै 
जजल्लाका जजसस प्रमखु, उप–प्रमखु, जजल्ला समन्त्र्य अलिकारी, 
कास्की जजल्लालिरका सबै पाललकाका प्रमखु तथा अध्यक्षिर, 

उप–प्रमखु तथा उपाध्यक्षिर, गण्डकी श्रम कायायलय, बालबाललका 
क्षेरमा हक्रयार्ील गैसस, परकार लगायतका सरोकारर्ालाको 
सििालगता रिेको लथयो । गोष्ठीले गण्डकी प्रदेर्मा बालश्रम 
न्त्यूनीकरण तथा बाल अलिकारको सलुनजश्चतताका लालग ४ बुँदे 
प्रलतबिता समेत जारी गरेको छ । 

 
 

ग) लमलत २०७७ साल चैर १०, ११ र १२ गते राहिय बाल 
अलिकार पररषदको सिजीकरणमा बाल अलिकार संरक्षण तथा 
प्रर्ियन सम्र्न्त्िी काययहर्लि २०७७ को मस्यौदा तयारी रै्ठक तथा 
कायायर्ाला गोष्ठी र बाल अलिकार सलमलतका पदालिकारीिरुलाई 
बाल संरक्षण सम्बन्त्िी काययहर्लि हर्षयमा अलिमूखीकरण सम्पन्न 
गररएको लथयो। जमु्ला जजल्लाका हिमा गाउँपाललका, लसंजा 
गाउँपाललका र कनका सनु्त्दरी गाउँपाललकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रर्ासकीय अलिकृत लगायत सम्पूणय काययपाललकाका सदस्य 



र र्ाखा प्रमखुिरुको सििालगतामा सम्पन्न काययक्रममा ३ र्टै 
गाउँपाललकाको बाल अलिकार संरक्षण तथा प्रर्ियन सम्बन्त्िी 
काययहर्लि २०७७ को मस्यौदा तयार गरी गोष्ठीले काययहर्लिको 
मस्यौदालाई स्र्ीकृलतका लालग यथार्ीघ्र प्रहक्रया आगालड बढाउने, 
तत्काल बालकोषको स्थापना गरी प्रत्येक पाललकाको स्थापना 
गररएको बाल कोषको खातामा रु ४०००० िजारका दरले क्याड 
तथा प्लान इन्त्टरनेर्नलको तफय बाट उपलब्ि गराउने , हिमा 
गाउँपाललकाले ६,५०००० बाल कोषमा जम्मा गने गरी तत्काल 
बाल कोषको स्थापना गने र स्पष्ट काययहर्र्रण सहित बाल कल्याण 
अलिकारी तोक्ने लनणयय गरेको छ । 

 

घ) लमलत २०७७ चैर १७ गते महिला बालबाललका तथा ज्येठ 
नागररक मन्त्री एर्म ्राहिय बाल अलिकार पररषद्का अध्यक्ष माननीय 
जलुी कुमारी मितोज्यूले प्रदेर् नं. २ को जनकपरुिाममा नेपाल 
सरकार, महिला बालबाललका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय, राहिय 
बाल अलिकार पररषद्बाट सञ्चालन अनमुलत प्राप्त संस्था आसमान 
नेपालमाफय त सञ्चाललत बाल िेल्पलाइन १०९८ को उदघाटन गनुय 
िएको छ । काययक्रममा िनषुा जजल्लाका जज.स.स. प्रमखु, 

पाललकािरका प्रमखु तथा उप–प्रमखु, प्रमखु जजल्ला अलिकारी, प्रदेर् 
प्रिरी प्रमखु, जजल्ला प्रिरी कायायलय िनषुाका प्रमखु, राहिय बाल 
अलिकार पररषद्, स्थानीय ति गै.स.स.मिासंघका प्रमखु, परकार 
मिासंघका प्रमखु तथा प्रलतलनलि, सञ्चारकमी, राहिय तथा अन्त्तरायहिय 
संघसंस्थाका प्रमखु तथा प्रलतलनलि लगायतको उपजस्थलत रिेको लथयो 
। सप्तरी, लसरिा, िनषुा, मिोत्तरी र लसन्त्िलुी जजल्लाबाट लनूःर्लु्क 
रपमा सम्पकय  गनय सहकने बाल िेल्पलाइन १०९८, िनषुाले 
सम्बजन्त्ित जजल्लाका बालबाललका हर्रुिको हिंसा, दवु्र्यर्िार तथा 
हर्रे्ष संरक्षणको आर्श्यकता िएका बालबाललकाको घटना 
सम्बोिनमा प्रिार्कारी िलूमका लनर्ायि गने अपेक्षा सहित सफलताको 
र्िुकामना प्रर्ाि गररएको लथयो । 

 

 

ङ) लमलत २०७७ साल चैर १९ र २० गते राहिय बाल 
अलिकार पररषद्का सदस्य तथा बालगिृ अनगुमन 
उपसलमलतका संयोजक श्री सनु्त्दर लालमछानेज्यूको अध्यक्षतामा 
लललतपरु जजल्लाका लललतपरु मिानगरपाललका, मिालक्ष्मी 
नगरपाललका, गोदार्री नगरपाललका, ििपरु जजल्ला र 
काठमाडौँ जजल्लामा सञ्चाललत ३६ र्टा बालगिृका ५८ जना 
पदालिकारी, व्यर्स्थापक र कमयचारी तथा सम्बजन्त्ित 
पाललकाका बालबाललका र्ाखा िेने प्रमखु एरं् 
प्रलतलनलिज्यूिरको आलत्यतामा 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 लालमछानेज्यूले काययक्रममा 
उठेका सझुार् र जजज्ञासािर जस्तैूः जन्त्मदतायको सर्ाल, 

नागररकताको हर्षय, बालगिृको अनगुमनमा एकरुपता, 
सञ्चालन अनमुलतका हर्षय लगायत सर्ालिरको सम्बोिन गनुय 
िएको लथयो । 

 

 

च) लमलत २०७७।१२।२२ गते राहिय बाल अलिकार 
पररषदको आयोजनामा मोरङ्ग, सनुसरी, झापा जजल्लाका अस्थायी 
संरक्षण सेर्ा सञ्चालक संस्थाका १८ जना सामाजजक 
काययकतायिरुलाई बाल संरक्षण घटना व्यर्स्थापन सम्बन्त्िी 
अलिमूखीकरण गररएको छ । 



 

छ) २०७७ फागनु महिनामा प्रदेर् नं. १, २ र बागमलत प्रदेर्का 
सप्तरी, सलायिी, दोलखा, मिोत्तरी, लसन्त्िपुाल्चोक, जमु्ला, सोलखुमु्बा, िनषुा, 
काभ्रपेलाञ्चाक, मकर्ानपरु, मिोत्तरी, लसन्त्िलुी, जचतर्न, िाददङ, नरु्ाकोट 
जजल्लाको जजल्ला समन्त्र्य सलमलतको आयोजना तथा राहिय बाल 
अलिकार पररषद्को सिजीकरणमा बाल अलिकार सलुनजश्चतताका लालग 
जजल्ला स्तरीय छलफल काययक्रम सम्पन्न गररएको छ । १४ 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 ८२९ 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 व्यि गनुयिएको लथयो 
। 

(ज) पररषद्ले सञ्चालन गरेको अनजुर्क्षण पश्चात िालसम्म बाल 
अलिकारको काययन्त्र्यनका लालग प्रदेर् नं. १ मा १४ र्टा स्थानीय 
तिमा, कणायली प्रदेर्मा १५ र्टा स्थानीय तिमा काययहर्लि लनमायण 
गरी लागू गरेका छन ्िने प्रदेर् नं. १मा ३ र्टा स्थानीय तिमा र 
कणायली प्रदेर्मा १५ र्टा पाललकामा बाल अलिकार सलमलत गठन 
िएको छ िने प्रदेर् नं. १मा २ जना र कणायली प्रदेर्मा ७ जना 
बालकल्याण अलिकारी तोक्ने तथा लनयिु गने कायय िएको छ ।    

 

 

 

प्रदेर् नं. १, २ र बागमलत प्रदेर्को जजल्ला स्तरीय छलफल 
काययक्रमको ताललका 

 

 

सूचना व्यर्स्थापन तथा प्रलतरे्दन सम्बन्त्िी 
 

(क) पररषद्ले सञ्चालन गरररिेको बालबाललका सम्बन्त्िी ई–
पोटयल र हर्लिन्न परपलरकामा प्रकार्नमा आएका ६० 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 । 
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कोलिड १९ र बालबाललका 

(क) कोलिड–१९ को मिामारी र्रु िएदेजख २०७७ चैर ३१ 
गतेसम्म २०  र्षयसम्मका २४ िजार ९ सय ४४ जना 
बालबाललका (हकर्ोरहकर्ोरी) प्रिाहर्त िएको देजखएको छ िन े
१० र्षयसम्मका ६ िजार ५ सय ७६ जना बालबाललका 
(३८८२ बालक र २६९४ बाललका) प्रिाहर्त िएको देजखन्त्छ 
। प्रिाहर्त बालबाललकाको त्याङ्क तलको ग्राफमा प्रस्ततु 
गररएको छ । 
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बालबाललका सम्बन्धी प्रकाशनमा आएका घटनाको
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