
नेपाल सरकार 

महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 

राहिय बाल अलिकार पररषद् 

पलु्चोक, लललतपरु 

२०७८ भाद्र महिनाको काययसम्पादन सम्बन्त्िी 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 सम्र्ियनका 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 लालग आर्श्यक 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 अलभर्हृि 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 अलभयान सञ्चालन गने,  

 बालबाललकासम्बन्त्िी सचेतना मूलक सन्त्देर् जागरण 
अलभर्हृिको 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 
र्ाहषयक  रपमा प्रकार्न गने । 

 

३. पररषद्ले २०७८ भाद्र महिनामा सम्पादन गरेका काययिर 

बालसंरक्षण सम्बन्त्िी काययिर 

(क) पररषद्ले बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्द्र नं. १०४ 
माफय त देर्भर यस महिनामा िराएका, उजरुी परेका ४२३ जना 
(बालक ९६ र  बाललका ३२७) बालबाललकाको खोजतलास गरी 
२५३ जना (बालक ६३ र  बाललका १९०) बालबाललका फेला 
पारी पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ भने 1७० जना बालबाललका 
(बालक 3३ र बाललका १३७)को खोजतलास कायय जारी रिेको 
छ । यस महिनामा प्रदेर्गत रपमा िराएका र िराएर फेला 
परेका बालबाललकाको हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ 
। यसका साथै यस आलथयक र्षय साउन महिनामा िराएको उजरुी 
परेका बालबाललका मध्ये ५७ (बालक १३ र बाललका ४४) जना 
थप फेला परी पररर्ारमा पनुूःस्थापना गररएको छ । त्यसैगरी 
रे्र्ाररस अर्स्थामा २८ जना (बालक ११ र  बाललका १७) 
बालबाललका फेला परेका लथए । जसमध्ये १३ (बालक ५ र  

बाललका ८) जना बाललकालाई पाररर्ाररक पनुलमयलन गररएको छ 
भने १५ (बालक ६ र  बाललका ९)जना बालबाललकालाई अस्थायी 
संरक्षण सेर्ा प्रदान गररएको छ । 

 
 

-ख) यस महिनामा १९ (बालक १५ र बाललका ४) जना सडक 
बालबाललकाको उिार गररएको छ । उिार गररएका सबै 
बालबाललकालाई संस्थागत संरक्षणमा राजखएको छ भने गत आलथयक 
र्षयमा सडकबाट उिार गररएका बालबाललका मध्ये ५ जना 
बालकलाई भाद्र महिनामा पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ । 

र्षय-२ अंक-२ 



-ग_ पररषद्ले हर्लभन्न १२ र्टा सामाजजक संस्थाको सिकाययमा 
सञ्चाललत १८ र्टा स्थानबाट बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ माफय त 
जोजखममा परेका बालबाललकाको उिार, व्यर्स्थापन तथा सियोग 
िुँदै आइरिेको छ । जस अनसुार बाँके ४, सखेुत १८, दैलेख २, 
उदयपरु ५, काललकोट ६, सनुसरी ३, मोरङ्ग ४, काठमाडौँबाट 
२०, कैलाली ६,  इलाम ३ र संखरु्ासभाबाट २ जना गरी कूल 
७३ जना (बालक २५ र बाललका ४८) जोजखम, हिंसा तथा 
दवु्ययर्िारमा परेका बालबाललकाको उिार गरी संरक्षण व्यर्स्थापन 
गररएको छ । उिार गररएका मध्ये ३१  बालबाललका (बालक 
९ र बाललका २२)लाई पररर्ारमा पनुलमयलन गररएको छ । यस 
महिना ३२ जना (बालक १४ र बाललका १८)लाई अस्थायी 
संरक्षण सेर्ा केन्त्द्रमा राजखएको छ भने ९ जना (बालक १ र 
बाललका ८)लाई संस्थागत संरक्षणमा बस्ने व्यर्स्था लमलाईएको छ 
। चाल ु आ.र्.को भाद्र मसान्त्तसम्म कुल १२५६ जना 
बालबाललका (बालक ४३९ र बाललका ८१७)लाई लनम्न ललजखत 
सेर्ािर प्रदान गररएको छूः- 
क्र.स. सियोगको हर्र्रण बालक  बाललका जम्मा 
१ स्र्ास््य उपचार सियोग  २१ ७० ९१ 
२ मनोसामाजजक मनोहर्मर्य १०९ २३६ ३४५ 
३ पाररर्ाररक परामर्य  १५६ १७६ ३३२ 
४ अल्पकाललन आश्रय र्ा अस्थायी 

संरक्षण सेर्ा  
४० ७७ ११७ 

५ कानूनी परामर्य  २२ ९९ १२१ 
६ रै्जक्षक सियोग  २१ ५३ ७४ 
७ आयआजयन सियोग ० ० ० 
८ बाल हर्र्ाि रोकथाम सियोग  ६ १९ २५ 
९ अन्त्य सियोग  ६४ ८७ १५१ 
 जम्मा  ४३९ ८१७ १२५६ 

 

(घ) काठमाडौं जजल्ला बढुानीलकण्ठ, कागेश्वरीमनिरा, चन्त्द्रलगरी, 
तारकेश्वर, गोकणेश्वर नगरपाललका र काठमाडौँ मिानगरपाललकाका 
१५ र्टा बालगिृको स्थलगत अनगुमन गररएको लथयो जसमा 
४१६ (बालक २७६ र बाललका १४०) जना बालबाललका 
संरजक्षत रिेका छन ्।यी मध्ये २ र्टा बालगिृलाई बालबाललका 
सम्बन्त्िी ऐन २०७५ तथा आर्ासीय बालगिृको सञ्चालन तथा 
व्यर्स्थापन सम्बन्त्िी मापदण्ड, २०६९ अनरुप सञ्चालन नभएकोले 
संस्थामा रिेका बालबाललकाको पररर्ारको लेखाजोखा गरी 
आर्श्यक सियोग सहित पाररर्ाररक पूनयस्थापना गने र अलभभार्क 
नभएका बालबाललकाको संरक्षण व्यर्स्थापन गनयका लालग 
पररषद्सँग समन्त्र्य गनयका लालग सझुार् ददईएको छ । भाद्र 
महिनामा पररर्ार तथा अलभभार्क भएका बालबाललकालाई 
पाररर्ाररक लेखाजोखा गरी पररर्ारमा नै  पनुस्थायपना गने कायय 

अन्त्तगयत पररषद्सँगको समन्त्र्यमा पररर्ारमा फकय ने र्ातार्रण 
भएका ३३ जना (२२ बालक र ११ बाललका) बालबाललकालाई 
बालगिृिरुले पाररर्ाररक पनुस्थायपना गरेका छन।्     

(ङ) बालश्रमबाट उद्दार भई भारतको ममु्बई जस्थत बालगिृमा 
हर्गत ७ महिनादेजख रिेका रपन्त्देिी जजल्ला सदु्दोिन गाउँपाललका 
र्डा नं ६ का १६ र्षयका बालकलाई पररषद्को समन्त्र्य, भारतीय 
प्रिरी, स्थानीय ति, स्नेिा सदन भारत तथा आफन्त्त नेपाल भारत 
कायायलयसँगको सिकाययमा सकुर्ल स्र्देर् हफती गरी पररर्ारको 
जजम्मा लगाईएको छ ।  

(च) भाद्र महिनामा राहिय बाल अलिकार पररषद्को समन्त्र्यमा 
बालबाललका खोजतलास समन्त्र्य केन्त्द्र १०४, बालिेल्पलाइन 
१०९८, स्थानीय र्डा र प्रिरी काययलय लगायतको सिकाययमा 
हर्लभन्न स्थानबाट जोजखमपूणय अर्स्थामा रिेका बालबाललकाको 
उिार गरी अस्थायी संरक्षण केन्त्द्रमा व्यर्स्थापन गररएका १३ 
(बालक ७ र बाललका ६) जना बालबाललकालाई सम्बजन्त्ित 
पररर्ारको लेखाजोखा गरी पाररर्ाररक पनुलमयलन गराइएको छ भन े
हर्लभन्न स्थानमा जोजखमपूणय अर्स्थामा रिेका ५ (बालक ३ र 
बाललका २)जना बालबाललकालाई उिार गरी अस्थायी संरक्षणको 
प्रबन्त्ि गररएको छ । यी बालबाललकाको व्यजिगत घटना हर्र्रण 
र पाररर्ाररक अर्स्था लेखाजोखा गरी ददघयकालीन संरक्षणको लालग 
पिल गररएको छ ।  

४· समन्त्र्य, अलभमूखीकरण तथा क्षमता अलभर्हृि सम्बन्त्िी 
काययिर 

(क) लमलत २०७८/५/२० र २१ गते उदयपरु जजल्ला रौतामाई 
गाउँपाललकामा बाल अलिकार सलमलतको आयोजना र राहिय बाल 
अलिकार पररषदको सिजीकरणमा स्थानीय तिको बालबाललका 
सम्बन्त्िी काययहर्लि तथा रणनीलतक योजना सम्बन्त्िी काययर्ाला 
गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। काययक्रममा गाउँपाललका अध्यक्ष, बाल 
अलिकार सलमलतका पदालिकारीिर समेत २० जनाको सिभालगता 
रिेको लथयो । 

 



(ख) लमलत २०७८।०५।२९ गते ५७ औ ं राहिय बालददर्सको 
अर्सरमा मोरङ्गको बढुीगंगा गाउँपाललकाको आयोजना, राहिय बाल 
अलिकार पररषद्को सिजीकरण, बालबाललका खोजतलास केन्त्द्र 
१०४ र बालिेल्पलाईन १०९८ मोरङ्गको व्यर्स्थापनमा १६ 
र्षयकी बाललका सजुस्मता जिहषदेर्ले गाउँपाललकाको एक ददन 
अध्यक्षको काययभार सम्िाल्न ुभएको छ । गाउँपाललकाका अध्यक्ष 
श्री बालचन्त्द्र माझीबाट जजम्मेर्ारी प्रदान गररएको पर िस्तान्त्तरण 
भए पलछ पदभार ग्रिण र काययपाललकाको रै्ठक सञ्चालन, हर्द्यालय 
र स्र्ास््य संस्था अनगुमन गररएको लथयो । 

 

(ग) लमलत २०७८।०५।१८ गते राहिय बाल अलिकार पररषद्, 

बालबाललका खोजतलास केन्त्द्र १०४ का प्रलतलनलििरुद्वारा मोरङ्ग 
जजल्लाका प्रमखु जजल्ला अलिकारी श्री कोषिरी लनरौलाज्यूसँग 
भेटघाट तथा राहिय बाल अलिकार पररषद, बालबाललका खोजतलास 
समन्त्र्य केन्त्द्रको सम्बन्त्िमा छलफल भई आगामी ददनमा यस 
काययका लालग सबैप्रकारका सियोग र सिजीकरण गने प्रलतर्िता 
व्यि गनुयभयो । उि भेटघाटमा राहिय बाल अलिकार पररषद् 
तथा बालबाललका खोजतलास केन्त्द्र १०४ मा खहटई आउनभुएका 
नेपाल प्रिरीको हटमको सिभालगता रिेको लथयो । 

 

(घ) लमलत २०७८।०५।०३ गतेका ददन सदूुरपजिम प्रदेर्, 

कणायली प्रदेर् र लजुम्बनी प्रदेर्मा सञ्चालनमा रिेका बालिेल्पलाईन 
नं.१०९८ को आ.र्.२०७७।०७८ को र्ाहषयक समीक्षा काययक्रम 
राहिय बाल अलिकार पररषद्को आयोजनामा सम्पन्न गररयो । उि 
समीक्षा काययक्रममा ७ र्टा बालिेल्पलाईन सञ्चालक संस्थािरुले 
र्ाहषयक प्रगलत प्रस्ततुीकरण गनुयभएको लथयो । काययक्रममा 

सामाजजक हर्कास मन्त्रालय, सामाजजक हर्कास मिार्ाखाका प्रमखु 
सहित १७ जनाको सिभालगता रिेको लथयो । 

(ङ) भाद्र महिनामा जजल्ला समन्त्र्य सलमलतको आयोजना, राहिय 
बाल अलिकार पररषद्को संयोजन र सिजीकरण तथा सेलडय र 
एक्प्याट लग्जम्बगयको सिकाययमा काठमाडौँ र भिपरु जजल्लाका 
जजल्ला समन्त्र्य सलमलत र १५ र्टा स्थानीय तिका १३६ जनाको 
उपजस्थलतमा स्थानीय तिमा बाल अलिकार संरक्षण तथा सेर्ा प्रर्ाि 
सम्बन्त्िमा तालीम सम्पन्न गररएको छ । स्थानीय तिमा बाल 
अलिकार प्रणाली सदु्ढीकरण गने उद्देश्यका साथ आयोजना 
गररएको यस तालीममा घटना व्यर्स्थापन, बैकजल्पक स्यािार, 

बालकल्याण अलिकारीको भलूमका, स्थानीय बालअलिकार सलमलतको 
भलूमका, बालबाललका सम्बन्त्िी कानूनी व्यर्स्था, बालबाललका हर्रुि 
िनुे कसूर सम्बन्त्िी कानूनी र काययहर्लिगत व्यर्स्थािरु लगायतका 
हर्षयमा काययपर प्रस्ततुीकरण गरी स्थानीय तिमा बालबाललकाका 
हर्षयलाई पहिलो प्राथलमकतामा राखी कायय प्रर्ाि गने हर्षयमा 
समेत छलफल गरी प्रलतर्िता व्यि गररएको लथयो । 
 

(च) भाद्र महिनामा महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक 
मन्त्रालयका श्रीमान ् सजचर्ज्यूको संयोजकत्र्मा मन्त्रालयका 
सिसजचर्, राहिय बाल अलिकार पररषद्का काययकारी लनदेर्क तथा 
पररषद्का अन्त्य कमयचारीिरु सहित बाल िेल्पलाइन १०९८ 
काललकोट र सखेुतको अनगुमन गरी बालिेल्पलाइनको सेर्ाको 
प्रभार्काररता, घटनाको तत्काल सम्बोिन र पिुँच हर्स्तारको लालग 
आर्श्यक लनदेर्न प्रदान गररएको छ । साथै जाजरकोट जजल्लामा 
बालसंरक्षण र बाल हर्र्ािको अर्स्था हर्षयक जजल्लास्तरीय 
अन्त्तहक्रय या काययक्रम, बाल संरक्षणका घटना व्यर्स्थापन, बैकजल्पक 
िेरचाि प्रदायक संस्थािरुसँगको अन्त्तहक्रय या काययक्रमको समेत 
सम्बोिन गरी साहर्कको महिला बालबाललका काययलयको भर्नको 
लनरीक्षण गररएको लथयो । 

(छ) लमलत भाद्र २९ गतेका ददन महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक मन्त्रालय र राहिय बाल अलिकार पररषद्को संयिु 

आयोजनामा राहिय बाल ददर्स २०७८ हर्हर्ि काययक्रमिर गरी 



मनाइएको लथयो । यस र्षयको बाल ददर्सको मूल नारा “सामान्त्य 
अर्स्था र्ा कोलभड मिामारी : बाल अलिकार संरक्षण िाम्रो 
जजम्मेर्ारी” रिेको लथयो । कोलभड मिामारीका कारण भच ुयअल 
माध्यमबाट आयोजना गररएको बाल ददर्सको काययक्रममा २०४ 
जनाको उपजस्थलत रिेको लथयो भने उि काययक्रमको अध्यक्षता 
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयका सजचर् श्री 
यामकुमारी खलतर्डाज्यूले गनुयभएको लथयो । महिला तथा 
सामाजजक सलमलत प्रलतलनलि सभाको सभापलत माननीय श्री लनरुदेर्ी 
पालद्वारा व्यानर र्ाचन गरी र्भुारम्भ गररएको काययक्रममा 
सम्माननीय रािपलत र सम्माननीय प्रिानमन्त्रीज्यूको र्भुकामना 
सन्त्देर् र्ाचन गररएको लथयो । साथै यस अर्सरमा बालबाललकाका 
माझमा “संघीय नेपालमा बाल अलिकार” हर्षयक लभलडयो लनमायण 
प्रलतयोलगता, सडक बालबाललकालाई खेल प्रजर्क्षणसँग जोड्््न 
राहिय बाल अलिकार पररषद् र नेपाल रग्र्ी संघको संयिु 
आयोजनामा सडकदेजख रङ्गर्ालासम्म काययक्रमको र्भुारम्भको 
जानकारी, मन्त्रालय र पररषद्ले बालबाललका सम्बन्त्िी गरेका 
काययक्रमको जानकारीका लालग परकारिरसँग अन्त्तहक्रय या 
लगायतका काययक्रमिर आयोजना गरी बाल ददर्सको काययक्रम 
सम्पन्न गररएको लथयो । 

 

(ज) पररषद्ले सञ्चालन गरेको अनजुर्क्षण पिात र लनरन्त्तर स्थानीय 
तिको आफ्नो प्रयासमा िालसम्म बाल अलिकारको काययन्त्र्यनका 
लालग १९० (प्रदेर् नं. १ मा ६४, प्रदेर् नं. २ मा १६, बागमलत 
प्रदेर्मा ६६, गण्डकी ८, लजुम्बनीमा १४, कणायली प्रदेर्मा १६ र 
सदूुरपजिममा ६) र्टा स्थानीय तिमा बाल संरक्षण काययहर्लि 
लनमायण गरी लागू गररएको छ। यसैगरी १३३ (प्रदेर् नं. १ मा 
२७, प्रदेर् नं. २ मा ११, कणायली प्रदेर्मा १६, बागमती प्रदेर्मा 
५६, गण्डकीमा ८,  लजुम्बनी प्रदेर्मा ८ र सदूुरपजिममा ७) र्टा 
स्थानीय बाल अलिकार सलमलत गठन भएको छ । यसका साथै 
५५ (प्रदेर् नं. १ मा ८, प्रदेर् नं. २ मा ९, बागमलत प्रदेर्मा 
२०, लजुम्बनी प्रदेर्मा ४, गण्डकी ३, कणायली प्रदेर्मा ११ र 
सदूुरपजिममा २) र्टा स्थानीय तिमा बालकल्याण अलिकारी तोक्पने 
तथा लनयिु गने कायय भएको छ भने हर्लभन्न हर्पद् र मिामारीमा 
आपतकालीन उिार तथा सिायता प्रदान गनयका लालग १४३ 
(प्रदेर् नं. १ मा २७, प्रदेर् नं. २ मा ७, बागमती प्रदेर्मा ६३, 

गण्डकी प्रदेर्मा ७, लजुम्बनी प्रदेर्मा ९, कणायली प्रदेर्मा ११  र 

सदूुरपजिममा ९) र्टा स्थानीय तिमा बालकोष लनमायण गरी 
आर्श्यकता अनसुार पररचालन भएको छ । 

 

५. कोलभड मिामारी सम्बोिनका क्रममा सञ्चाललत हर्रे्ष काययक्रम 

क) कोलभड–१९ को मिामारी र्रु भएदेजख २०७७ भाद्र ३१ 
गतेसम्म २० र्षयसम्मका ७२ िजार ८ सय ७७ जना बालबाललका 
(हकर्ोरहकर्ोरी) प्रभाहर्त भएको देजखएको छ भने १० र्षयसम्मका 
१८ िजार ६ सय ८६ जना बालबाललका (बालक १०८६५ र  

बाललका ७८२१) प्रभाहर्त भएको देजखन्त्छ । कोलभडको पहिलो 
भेररयन्त्टका कारण ३८ जना र दोस्रो भेररयन्त्टका कारण ४६ गरी 
जम्मा ८४ जना बालबाललकाको कोलभडका कारण ज्यान गमुाउन ु
परेको छ । कोलभडका कारण प्रभाहर्त बालबाललकाको त्याङ्क 
तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

 

 

सूचना व्यर्स्थापन तथा प्रलतरे्दन सम्बन्त्िी 
(क) पररषद्ले सञ्चालन गरररिेको बालबाललका सम्बन्त्िी ई-पोटयल 
र हर्लभन्न परपलरकामा प्रकार्नमा आएका २७ र्टा बालबाललका 
सम्बन्त्िी समाचारिर अद्यार्लिक गरी सोको हर्श्लषेण गररएको छ 
। यस सम्बन्त्िी हर्र्रण तलको ग्राफमा प्रस्ततु गररएको छ । यस 
अर्िीमा हर्लभन्न 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 केन्त्द्र (१०४), श्रम कायायलय लगायतका 
सरोकारर्ाला लनकायसँग समन्त्र्य गरी घटना व्यर्स्थापनमा 
सिजीकरण गररएको  छ । 

 

 


