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बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन लनरे्दशिका, २०७६ 

 

प्रस्तावनााः बालबाललका हराउने वा वेपत्ता हनेु, अपहरणमा पने, बेचलबखन तथा ओसार पसारमा पने, बाल 
हहिंसा हनेु र बाल यौन र्दरु्वययवहार हनेु घटनाक्रमलाई रोकथाम, लनयन्त्रण तथा लनषधे गनय सम्बशन्त्धत 
तीनै तहका सरकारी लनकाय तथा सामाशजक सिंघ सिंस्थाहरु बीचको समन्त्वय, सहकायय र सहयोगमा 
बालबाललकाको खोजतलास तथा उद्धार, सिंरक्षण, पाररवाररक पनुलमयलन तथा सिंस्थागत पनुस्थायपनाका 
काययहरू बालमैरी वातावरणमा गनय गराउन वाञ्छनीय भएकोले, 

 

बालबाललका सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को र्दफा ८६ को उपर्दफा (१) को अलधकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकार महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयले बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ 
सञ्चालन लनरे्दशिका, २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।  

 

 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारशम्भक 

 

१. सिंशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो लनरे्दशिकाको नाम “बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ 
सञ्चालन लनरे्दशिका, २०७६” रहेकोछ ।  

(२) यो लनरे्दशिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको लमलत रे्दशख लागू हनेुछ । 

२. पररभाषााः हवषय वा प्रसिंगले अको अथय नलागेमा यस लनरे्दशिकामा,- 

(क) “ऐन” भन्नाले बालबाललका सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ सम्झन ुपछय । 

(ख)  “मन्त्रालय” भन्नाले महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय सम्झन ु
पछय ।  

(ग) “पररषद्” भन्नाले बालबाललका सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को र्दफा ५९ बमोशजम 
गठन गररएको राहिय बाल अलधकार पररषद् सम्झन ुपछय ।  

(घ) “सलमलत” भन्नाले र्दफा ७ बमोशजम गठन भएको बालबाललका खोजतलास नम्बर 
१०४ सञ्चालन राहिय समन्त्वय सलमलत सम्झन ुपछय र सो िब्र्दले प्ररे्दिको 
हकमा र्दफा (९) बमोशजमको बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन 
प्ररे्दि समन्त्वय सलमलत र स्थानीय तहको हकमा र्दफा (१०) बमोशजमको 
बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन शजल्ला समन्त्वय सलमलतलार्य 
समेत जनाउँछ ।  
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(ङ) “केन्त्र” भन्नाले र्दफा ९ को खण्ड (क) बमोशजम स्थापना गररएको बालबाललका 
खोजतलास समन्त्वय केन्त्र सम्झन ुपछय र सो िब्र्दले प्ररे्दि तहमा स्थापना 
हनेु बालबाललका खोजतलास प्ररे्दि समन्त्वय केन्त्र समेतलार्य जनाउँछ ।  

(च) “सेवा केन्त्र” भन्नाले नेपाल प्रहरी वा प्ररे्दि प्रहरीको शजल्ला प्रहरी कायायलय 
तथा महानगरीय प्रहरी पररसरमा रहेको बालबाललका खोजतलास शजल्ला 
समन्त्वय केन्त्र र महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्र सम्झन ु
पछय । साथै सो िब्र्दहरूले शजल्ला शस्थत अन्त्य र्यलाका प्रहरी कायायलय, 
प्रभाग, वतृ्त तथा वडा प्रहरी कायायलयमा रहेको महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक सेवा केन्त्र समेतलार्य जनाउँछ । 

(छ) “बालबाललका” भन्नाले १८ वषय उमेर पूरा नगरेका र्वयशि सम्झन ुपछय ।  

(ज) “बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४” भन्नाले हराएका तथा वेपत्ता भएका 
बालबाललका खोजतलास गनय, बेवाररस भेहटएका तथा अपहरणमा परेका 
बालबाललकाको सकुिल उद्धार गनय, बेचलबखन तथा ओसार पसार, हहिंसा र यौन 
र्दरु्वययवहारमा परेका बालबाललकाको तत्काल उद्धार, सिंरक्षण तथा कानूनी 
कारबाहीको लालग अनसुन्त्धान गनय जो कसैले पलन केन्त्र तथा सेवा केन्त्रमा 
सम्पकय  गनय सक्ने लनाःिलु्क टेललफोन नम्बर १०४ सम्झन ुपछय । 

(झ) “जोशखममा परेका बालबाललका” भन्नाले हराएका, बेवाररस अवस्थामा रहेका, 
अपहरणमा परेका, वेपत्ता भएका तथा पाररएका, बेच हवखन तथा ओसार 
पसारमा परेका, हवलभन्न हहिंसामा परेका, यौन र्दरु्वययवहारमा परेका, जोशखमपूणय 
काम वा र्वयवसायमा रहेका र सडकमा बस्ने बालबाललका सम्झन ुपछय ।  

(ञ) “सरोकारवाला” भन्नाले बालबाललकाको हक हहत तथा बालबाललकाको सिंरक्षण 
र बाल अलधकार प्रवधयनको क्षेरमा काययरत सिंघ, प्ररे्दि र स्थानीय तहका 
सरकारी लनकाय, गैर सरकारी राहिय तथा अन्त्तरायहिय सिंघ सिंस्था, बाब,ु आमा, 
अलभभावक, सिंरक्षक, शिक्षक, प्रहरी, शचहकत्सक, अलधविा, समाजसेवी, 
सामाशजक काययकताय र बाल अलधकारकमी सम्झन ुपछय ।  

(ट) “अस्थायी सिंरक्षण सेवा केन्त्र” भन्नाले बेवाररस फेला परेका तथा सडक 
बालबाललकालाई सम्बशन्त्धत पररवारमा पनुलमयलन तथा बाल गहृमा र्दीघयकालीन 
पनुस्थायपना नगरुन्त्जेलसम्म तत्काल अल्पकालीन आश्रयका लालग राशखने त्यस्ता 
बाल गहृ तथा केन्त्र सम्झन ुपछय ।  

 

 



 

3 
 

पररच्छेर्द –२ 

उदे्दश्य, लसद्धान्त्त, लशक्षत बालबाललका र प्रवाह गररने सेवाहरु 

 

3. उदे्दश्याः हराएका, बेवाररस फेला परेका, अपहरणमा परेका, वेपत्ता भएका, बेचलबखन तथा ओसार 
पसारमा परेका, हहिंसामा परेका र यौन र्दरु्वययवहारमा परेका बालबाललकाको खोजतलास, उद्धार, 
सिंरक्षण, र्वयवस्थापन तथा अनसुन्त्धान गरी कानूनी कारबाहीको लालग लसफाररस गने ।  

 

4. लसद्धान्त्ताः  

(क) बाल बचाउ,  

(ख) बाल सिंरक्षण,  

(ग) बाल अलधकारको सम्मान, सिंरक्षण, प्रवधयन र पररपूलतय, 
(घ) बालबाललकाको सवोत्तम हहत।  

5. लशक्षत बालबाललकााः जोशखममा परेका बालबाललका ।  

6. प्रवाह गररने सेवाहरुाः जोशखममा परेका बालबाललकाका लालग रे्दहाय बमोशजमको कायय तथा सेवा 
प्रवाह गररनेछाः- 

(क) लनाःिलु्क टेललफोन नम्बर १०४ मा सम्पकय  तथा जानकारी र सूचना र्दताय,  
(ख) हराएका र अपहरणमा परेका तथा वेपत्ता भएका बालबाललकाको खोजतलास,  

(ग) जोशखममा परेका बालबाललकाको तत्काल उद्धार, 

(घ) उद्धार गररएका बालबाललकालार्य तत्काल अल्पकालीन आश्रयको र्वयवस्था, 
(ङ) स्वास््य उपचार, मनोहवमिय तथा पाररवाररक परामिय,   
(च) कानूनी परामिय तथा कानूनी कारबाही,  

(छ) पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुएयकीकरण, 

(ज) अल्पकालीन तथा र्दीघयकालीन पनुस्थायपना र्वयवस्थापन, 

(झ) बाल अलधकार तथा बालमैरी सचेतना अलभवहृद्ध, 

(ञ) समन्त्वय, सहकायय, सहजीकरण र सहयोग ।   
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पररच्छेर्द –३ 

राहिय, प्ररे्दि, शजल्ला समन्त्वय सलमलत तथा सलमलतको काम, कतयर्वय र अलधकार 

 

7. बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन राहिय समन्त्वय सलमलतको गठनाः (१) 
बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को उदे्दश्य तथा बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र, 
बालबाललका खोजतलास प्ररे्दि समन्त्वय केन्त्र र शजल्ला शस्थत महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ 
नागररक सेवा केन्त्रका काययहरुको सञ्चालन, समन्त्वय र सहयोग समेतका लालग रे्दहाय 
बमोशजमको १३ (तेह्र) सर्दस्यीय बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन राहिय समन्त्वय 
सलमलत रहनेछाः- 

(क) सशचव, महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय  –सिंयोजक                       

(ख) सह-सशचव, महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय  

  (बालबाललका हेने)  – सर्दस्य 

(ग) प्रमखु/प्रहरी नायब महालनरीक्षक, महहला, बालबाललका तथा  

 ज्येष्ठ नागररक सेवा लनरे्दिनालय, प्रहरी प्रधान कायायलय      – सर्दस्य 

(घ)  उप-सशचवस्तर प्रलतलनलध, गहृ मन्त्रालय    –सर्दस्य 

 (ङ) उप-सशचवस्तर प्रलतलनलध, सञ्चार तथा सूचना प्रहवलध मन्त्रालय – सर्दस्य 

(च)  उप-सशचवस्तर प्रलतलनलध, शिक्षा, हवज्ञान तथा प्रहवलध मन्त्राल -सर्दस्य 

 (छ) उप-सशचवस्तर प्रलतलनलध, श्रम, रोजगार तथा  

 सामाशजक सरुक्षा मन्त्रालय (बाल श्रम हेने)  –सर्दस्य 

 (ज) उप-सशचवस्तर प्रलतलनलध, स्वास््य तथा  

 जनसिंख्या मन्त्रालय (बाल स्वास््य हेने)  –सर्दस्य 

(झ)  उप-लनरे्दिकस्तर प्रलतलनलध, नेपाल रू्दरसञ्चार प्रालधकरण  –सर्दस्य                           

 (ञ) प्रमखु, बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र  –सर्दस्य 

(ट) प्रलतलनलध, नेपाल परकार महासिंघ  –सर्दस्य 

(ठ) राहिय समन्त्वय सलमलतले तोकेको १०४  

 सेवा प्रर्दायक लनकायको प्रलतलनलध एक जना – सर्दस्य  

 (ड) प्रिासकीय प्रमखु, राहिय बाल अलधकार पररषद्   –सर्दस्य–सशचव 

 (२) सलमलतले आवश्यक ठानेका र्वयशि तथा पर्दालधकारीलार्य बैठकमा आमन्त्रण गनय  

     सक्नेछ ।  

 (३) बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य काययहवलध सलमलत आफैले लनधायरण गरे बमोशजम हनेुछ ।  

 (४) सलमलतको सशचवालय पररषद् मा रहनेछ। 
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8. राहिय समन्त्वय सलमलतको काम, कतयर्वय र अलधकाराः  बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ 
राहिय समन्त्वय सलमलतको काम, कतयर्वय र अलधकार रे्दहाय बमोशजम हनेुछाः– 

(क) बालबाललका हराउने, अपहरण हनेु, बेवाररस हनेु, वेपत्ता हनेु, बेचलबखन तथा 
ओसार पसारमा पने, हहिंसा हनेु र यौन र्दरु्वययवहार हनु सक्ने घटनालाई रोकथाम 
र लनयन्त्रण गनय मन्त्रालयलार्य आवश्यक सझुाव दर्दने।  

(ख)  बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को लालग आवश्यक आलथयक तथा 
मानवीय स्रोतको र्वयवस्था गरी पररचालन गने, गराउने ।  

 (ग) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने । 

(घ) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को सेवा प्रवाह प्रभावकाररता 
अलभवहृद्धका लालग हवलभन्न लनकाय तथा सिंस्थासँग समन्त्वय गने । 

(ङ) केन्त्र तथा सेवा केन्त्रहरूको सदुृढीकरण तथा र्वयवस्थापन गने ।  

९. बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन प्ररे्दि समन्त्वय सलमलतको गठनाः (१) बालबाललका 
खोजतलास नम्बर १०४ को उद्देश्य तथा बालबाललका खोजतलास प्ररे्दि समन्त्वय केन्त्र र 
प्ररे्दि अन्त्तगयत रहेका  शजल्ला शस्थत महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्रका 
काययहरुको सञ्चालन, समन्त्वय र सहयोग समेतका लालग प्रत्येक प्ररे्दिमा प्ररे्दि सामाशजक 
हवकास मन्त्रालयको सशचवको सिंयोजकत्वमा एक बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ 
सञ्चालन प्ररे्दि समन्त्वय सलमलत रहनेछ ।  

 (२) उपर्दफा (१) बमोशजमको प्ररे्दि समन्त्वय सलमलतमा रहने सर्दस्य सिंख्या, सलमलतको 
काम, कतयर्वय र अलधकार तथा बैठक सम्बन्त्धी काययहवलध, आलथयक तथा मानवीय स्रोत साधनको 
र्वयवस्थापन, सलमलतको केन्त्र तथा सशचवालय स्थापना र सञ्चालन लगायतका काययहरू सम्बशन्त्धत 
प्ररे्दिका सरोकारवाला मन्त्रालय तथा लनकायको समन्त्वय र सहकाययमा प्ररे्दि सामाशजक हवकास 
मन्त्रालयले लनधायरण गरे बमोशजम हनेुछ ।  

१०. बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन शजल्ला समन्त्वय सलमलतको गठनाः (१) 
बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को उद्देश्य तथा बालबाललका खोजतलास शजल्ला समन्त्वय 
केन्त्र र  शजल्ला शस्थत महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्रका काययहरुको 
सञ्चालन, समन्त्वय र सहयोग समेतका लालग प्रत्येक शजल्लाको शजल्ला प्रहरी काययलय वा 
महानगरीय प्रहरी पररसर प्रमखुको सिंयोजकत्वमा सम्बशन्त्धत सेवा केन्त्र प्रमखु सर्दस्य-सशचव 
रहने गरी एक बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन शजल्ला समन्त्वय सलमलत     
रहनेछ ।  

 (२) उपर्दफा (१) बमोशजमको शजल्ला समन्त्वय सलमलतमा रहने अन्त्य सर्दस्य सिंख्या, 
सलमलतको काम, कतयर्वय र अलधकार तथा बैठक सम्बशन्त्ध काययहवलध, प्राप्त स्थानीय आलथयक र 
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मानवीय स्रोत साधनको र्वयवस्थापन लगायतका काययहरू सम्बशन्त्धत शजल्लाका सरोकारवालाको 
समन्त्वय र सहकाययमा शजल्ला प्रहरी कायायलय/महानगरीय प्रहरी पररसरले लनधायरण गरे बमोशजम 
हनेुछ । 

 (३) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन शजल्ला समन्त्वय सलमलतको 
सशचवालय सम्बशन्त्धत सेवा केन्त्रमा रहनेछ 

 

 

पररच्छेर्द –4  

बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को सिंस्थागत सिंयन्त्र 

केन्त्र तथा सेवा केन्त्रको काम, कतयर्वय र अलधकार 

 

११.  बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन केन्त्र र सेवा केन्त्रहरूाः बालबाललका खोजतलास 
नम्बर १०४ सञ्चालन तथा र्वयवस्थापनको लालग र्दफा 7,९ र १० मा भएको राहिय, प्ररे्दि 
र शजल्ला समन्त्वय सलमलत सहहत रे्दहाय बमोशजमका शजम्मेवारी भएका केन्त्र तथा सेवा केन्त्रहरू 
रहने छन:्- 

(क) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को केन्त्रीय कायायलय काठमाडौं 
उपत्यकामा सिंघीय प्रहरी एकार्को रुपमा बालबाललका खोजतलास समन्त्वय 
केन्त्र (National Coordination Centre for Children at Risk-NCCR) को नामले 
रहनेछ ।  

 (ख) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को सिंघीय एकार् महहला, बालबाललका 
तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय, राहिय बाल अलधकार पररषद् र नेपाल प्रहरीको 
सिंयिु सहयोग, सहकायय र समन्त्वयमा नेपाल प्रहरीको एक अलभन्न सिंघीय 
अङ्गको रुपमा सञ्चालन हनेुछ ।  

(ग) प्रत्येक प्ररे्दिमा आवश्यकतानसुार बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को 
प्ररे्दि समन्त्वय केन्त्र र यसको सशचवालय तथा प्ररे्दि एकार् प्ररे्दि सामाशजक 
हवकास मन्त्रालय, प्ररे्दि बाल अलधकार सलमलत र प्ररे्दि प्रहरीको समन्त्वय, 
सहयोग र सहकाययमा प्ररे्दि सामाशजक हवकास मन्त्रालयले लनधायरण गरेको 
काययहवलध बमोशजम स्थापना, सञ्चालन तथा र्वयवस्थापन गररनेछ ।प्ररे्दि 
समन्त्वय केन्त्र प्ररे्दि प्रहरीको एक अलभन्न प्रारे्दशिक अङ्गको रुपमा सञ्चालन 
हनेुछ । 



 

7 
 

(घ) नेपाल प्रहरी तथा प्ररे्दि प्रहरीको प्रत्येक प्ररे्दि र शजल्लामा रहेका महहला, 
बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्रहरु बालबाललका खोजतलास नम्बर 
१०४ को प्ररे्दि, शजल्ला, महानगर, ईलाका, प्रभाग, वृत्त वा स्थानीय सम्पकय  
तथा समन्त्वय एकार्को रुपमा रहनेछन ्। 

(ङ) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को प्ररे्दि, शजल्ला, महानगर, ईलाका, 
प्रभाग, वतृ्त वा स्थानीय सम्पकय  तथा समन्त्वय एकार्को सञ्चालन तथा 
र्वयवस्थापन गने पूणय शजम्मेवारी नेपाल प्रहरी तथा प्ररे्दि प्रहरीमा रहनेछ ।  

1२. बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन केन्त्र तथा सेवा केन्त्रको काम, कतयर्वय र अलधकाराः 
बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन केन्त्र तथा सेवा केन्त्रको काम, कतयर्वय र 
अलधकार रे्दहाय बमोशजम हनेुछाः- 

(क) उजरुी, जानकारी तथा सूचना प्राप्त गने, र्दताय गने र अलभलेख राख्न े।  

(ख) खोजतलास तथा उद्धारको लालग सूचना प्रचार प्रसार, प्रसारण, प्रकािन तथा 
सम्प्रषेण गने, गराउने ।  

(ग) खोजतलास, उद्धार तथा सिंरक्षणको लालग सम्बशन्त्धत तहका सरोकारवाला 
लनकाय तथा सिंस्था बीच समन्त्वय, सहयोग, सहकायय गने, गराउने ।  

(घ) खोजतलास गरी फेला परेका वा बेवाररस फेला परेका बालबाललकाको बालमैरी 
रुपमा उद्धार र्वयवस्थापन गने, राहत उपलब्ध गराउन सहयोग गने, मनोहवमिय 
गने, स्वास््य उपचार गने, अस्थायी सिंरक्षण सेवाको प्रबन्त्ध लमलाउने, लनजको 
घर, ठेगाना तथा पररवार (बाब,ु आमा वा अन्त्य नातेर्दार) पत्ता लगाउने ।  

(ङ) पररवार पत्ता लागेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन गने, गराउने ।   

(च) पररवार तथा अलभभावक र घर ठेगाना समेत पत्ता लाग्न नसकेका 
बालबाललकाको पालन पोषण, शिक्षार्दीक्षा लगायतको स्याहार, ससुार र 
सिंरक्षणको लालग बाल कल्याण अलधकारी माफय त वैकशल्पक हेरचाहको र्वयवस्था 
तथा आवासीय बाल गहृमा अल्पकालीन तथा र्दीघयकालीन सिंरक्षणको र्वयवस्था 
लमलाउने । 

(छ) बालबाललका हराउने, वेपत्ता हनेु, अपहरण हनेु, बेचलबखन तथा ओसार पसार, 

हहिंसा तथा यौन र्दरु्वययवहारमा पनय सक्ने घटनालाई रोकथाम तथा लनयन्त्रण 
गनय १०४ को सेवा बारे सचेतना अलभवहृद्ध मूलक काययक्रम सञ्चालन गने, 

गराउने । 
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(ज) बालबाललका सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को र्दफा ६६ र प्रचललत अन्त्य कानून 
बमोशजम बालबाललका हवरुद्धको कसूरजन्त्य काययको अनसुन्त्धान र कानूनी 
कारबाहीमा आवश्यक सहयोग गने, गराउने ।  

(झ) बालबाललका सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को र्दफा ४८ बमोशजम हविेष सिंरक्षणको 
आवश्यकता भएका बालबाललकालार्य प्रचललत कानून बमोशजम उद्धार गरी 
र्दफा ४९ बमोशजम वैकशल्पक हेरचाहको र्वयवस्थाका लालग बाल कल्याण 
अलधकारी तथा सरोकारवालासँग समन्त्वय तथा सहकायय गने, गराउने ।   

(ञ) साप्ताहहक, मालसक, चौमालसक तथा वाहषयक र आवलधक तथा अद्यावलधक रुपमा 
प्रगलत प्रलतवेर्दन तयार गरी सम्बशन्त्धत तहको एकार्ले सम्बशन्त्धत तहमा रहेका 
तालकु लनकायमा लनयलमत पेि गने । 

 

 

पररच्छेर्द –5 

सरोकारवाला लनकाय तथा सिंघ सिंस्थाको र्दाहयत्व तथा भलूमका 
 

1३. सरोकारवाला लनकाय तथा सिंघ सिंस्थाको र्दाहयत्व तथा भलूमकााः बालबाललका खोजतलास नम्बर 
१०४ को सेवा सञ्चालनका लालग सरोकारवाला लनकाय तथा सिंघ सिंस्थाहरूको र्दाहयत्व तथा 
भलूमका र्दफा १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३ र २४ मा भए बमोशजम 
हनेुछ ।  

१४. महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको र्दाहयत्व तथा भलूमकााः  

(क) सिंघीय तहमा बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र सचुारु रुपले सञ्चालनका 
लालग मन्त्रालयले नीलतगत लनणयय, स्रोत हवलनयोजन, सञ्चालनको र्वयवस्था गनय 
अन्त्तर मन्त्रालय तथा लनकायसँग समन्त्वय सहयोग हवस्तार अलभवहृद्ध गने ।  

(ख) समय समयमा सेवा प्रवाहको अनगुमन, मूल्याङ्कन गरी आवश्यक नीलत 
पररमाजयन गने र लनरे्दिन दर्दने ।  

(ग) बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्रले सञ्चालन गनुय पने सेवा तथा कायय र 
खोजतलास, उद्धार, राहत, पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना कायय समेतको लालग 
आवश्यक वजेट हवलनयोजन गने गराउने।  

(घ)  बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को सेवा प्रवाहको राहिय सिंयोजन गने।  
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(ङ) प्ररे्दि तहमा बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ तथा यसको सशचवालय 
स्थापना तथा सञ्चालनका लालग सिंघीय र प्ररे्दि मन्त्रालय तथा अन्त्य लनकायसँग 
समन्त्वय र सहजीकरण गने ।  

 (च) बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र तथा सशचवालयको र्वयवस्थापन तथा 
सदुृढीकरण गने ।  

१५. सञ्चार तथा सूचना प्रहवलध मन्त्रालयको र्दाहयत्व तथा भलूमकााः  

(क)  बालबाललकाको खोजतलास, उद्धार र पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपनाको 
लालग सेवा प्रर्दान गने टेललफोन नम्बर १०४ लनाःिलु्क रुपमा सञ्चालन हनेु 
र्वयवस्थामा सहयोग गने ।  

(ख) १०४ को सेवा सञ्चालन सम्बन्त्धी सचेतना मूलक सन्त्रे्दिहरु आम सञ्चार 
माध्यमबाट लनाःिलु्क रुपमा प्रचार प्रचार, प्रकािन तथा प्रसारण हनेु र्वयवस्था 
गने ।  

१६. स्वास््य तथा जनसिंख्या मन्त्रालयको र्दाहयत्व तथा भलूमकााः खोजतलास पलछ भेहटएका वा बेवाररस 
अवस्थामा फेला परेका र पाररवाररक पनुलमयलन हनु नसकी हवलभन्न आवासीय बाल गहृमा 
पनुस्थायपना भएका बालबाललकालाई लनाःिलु्क रुपमा स्वास््य उपचार गने र्वयवस्था लमलाउने।  

१७. शिक्षा, हवज्ञान तथा प्रहवलध मन्त्रालयको र्दाहयत्व तथा भलूमकााः आवासीय बाल गहृ वा सिंस्थामा 
रहेका बालबाललकाको लनाःिलु्क पठन पाठन, छारवशृत्त र स्वरोजगार मूलक सीप हवकास 
तालीमको र्वयवस्था लमलाउने।  

१८. राहिय बाल अलधकार पररषद्को र्दाहयत्व तथा भलूमकााः  

(क) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को सशचवालयको रुपमा आर्पने 
कमयचारी र्वयवस्थापन लगायतका सम्पूणय काययहरु मन्त्रालय समेतको 
मागयर्दियनमा सञ्चालन तथा र्वयवस्थापन गने।  

(ख)  बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को साप्ताहहक, मालसक, चौमालसक र 
वाहषयक राहिय प्रलतवेर्दन तयार गने। 

(ग) खण्ड (ख) बमोशजमको राहिय प्रलतवेर्दनले दर्दएका सझुाव तथा अवस्थालाई 
कायायन्त्वयन गनय सरोकारवालासँग समन्त्वय तथा सहजीकरण गने।  

(घ) वाहषयक वजेट तथा काययक्रम तजुयमा गरी स्वीकृलतका लालग मन्त्रालयमा  

पठाउने ।  

(ङ) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन 
कमयचारीहरुको क्षमता अलभवहृद्ध तालीम सञ्चालन गने। 
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(च) हराएका तथा अपहरणमा परेका बालबाललकाको खोजतलास, हराएर फेला 
परेका र बेवाररस फेला परेका बालबाललकाको उद्धार, राहत, मनोहवमिय, 
पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना, बेचलबखन तथा ओसार पसार, हहिंसा र यौन 
र्दरु्वययवहारमा परेका बालबाललकाको उद्धार, सिंरक्षण र र्वयवस्थापनका लालग 
सरोकारवाला लतनै तहका सरकारी लनकाय, राहिय तथा अन्त्तरायहिय गैरसरकारी 
सिंघ सिंस्था र नागररक समाजसँगको समन्त्वय र सहयोगमा समेत स्रोत साधन 
जटुाउने र पररचालन गने। 

(छ)  सेवा प्रवाह तथा सञ्चाललत काययक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने र वाहषयक 
तथा आवलधक समीक्षा गने। 

१९. नेपाल प्रहरी तथा प्ररे्दि प्रहरीको र्दाहयत्व तथा भलूमकााः   

(क) नेपाल प्रहरी तथा प्ररे्दि प्रहरीका महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक 
सेवा केन्त्रलाई पररचालन गने।  

(ख)  बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को लालग आवश्यक हनेु थप र्दरबन्त्र्दी, 
वजेट तथा काययक्रम र योजना स्वीकृत गने ।  

(ग)  सञ्चाललत काययक्रमको अनगुमन गरी आवश्यक लनरे्दिन दर्दने।    

(घ) शजल्ला शस्थत रहेका महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्रमा 
आवश्यक कमयचारी र आलथयक स्रोत साधानको र्वयवस्था गरी १०४ को 
सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गने ।  

(ङ) शजल्ला प्रहरी कायायलय तथा महानगरीय प्रहरी पररसरको महहला, बालबाललका 
तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्रमा सञ्चालनमा रहेको लनाःिलु्क टेललफोन नम्बर 
१०४ लाई शजल्ला शस्थत सबै ईलाका, प्रभाग, वतृ्त तथा वडा प्रहरी कायायलयमा 
रहेका महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्रमा जडान गरी 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गने।  

(च)  शजल्ला शस्थत सरोकारवाला लनकायहरुसँग समन्त्वय र सहकायय अलभवहृद्ध गरी 
खोजतलास, उद्धार, राहत, पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना जस्ता काययहरु गने, 

गराउने। 

(छ) बालबाललका खोजतलास प्ररे्दि समन्त्वय केन्त्र र शजल्ला समन्त्वय केन्त्र तथा 
सशचवालयको स्थापना, सञ्चालन र र्वयवस्थापन गने ।  

(ज) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सेवा प्रवाहको शजल्लागत साप्ताहहक, 
मालसक, चौमालसक र वाहषयक अलभलेख अद्यावलधक गरी प्रलतवेर्दन प्रणालीलाई 
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लनयलमत रुपमा बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्रमा पेि गने र्वयवस्था 
लमलाउने तथा लनरे्दिन गने।  

२०. नेपाल रू्दरसञ्चार प्रालधकरणको र्दाहयत्व तथा भलूमकााः सबै सेवा प्रर्दायकबाट बालबाललका 
खोजतलास नम्बर १०४ लनाःिलु्क रूपमा सञ्चालन हनेु र्वयवस्था लमलाउने र समयानकूुल हनेु 
गरी प्रहवलध तथा प्राहवलधक पक्षको र्वयवस्थापन गने ।  

२१. बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र, प्ररे्दि समन्त्वय केन्त्र, शजल्ला समन्त्वय केन्त्र र शजल्ला 
शस्थत महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्रको र्दाहयत्व तथा भलूमकााः  

(क) यस लनरे्दशिकामा उशल्लशखत र्वयवस्थाहरु लगायत सम्बशन्त्धत तालकु लनकायको 
लनणयय तथा लनरे्दिनको पालना गने। 

(ख) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को सेवाहरु प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन 
गनय सम्बशन्त्धत तहमा रहेका लनकाय तथा सिंघ सिंस्थासगँ समन्त्वय, सहयोग, 

सहकायय र सहजीकरण गने।  

(ग) साप्ताहहक, मालसक, चौमालसक र वाहषयक प्रगलत हववरण तोहकएको ढाँचामा 
तयार गरी तालकु लनकायमा पेि गने ।  

२२. सेवा प्रर्दायक लनकायको र्दाहयत्व तथा भलूमकााः नेपाल टेललकम, एनसेल लगायतका सेवा प्रर्दायक 
लनकायले बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ लार्य लनाःिलु्क रूपमा सञ्चालन तथा र्वयवस्थापन 
गनय आवश्यक प्राहवलधक सहयोग गने ।  

२३. बाल गहृको र्दाहयत्व तथा भलूमकााः खोजतलास गरी फेला परेका वा बेवाररस अवस्थामा फेला 
पारी पाररवाररक पनुलमयलन भई नसकुन्त्जेल सम्मका लालग केन्त्र तथा सम्बशन्त्धत सेवा केन्त्र वा 
बाल कल्याण अलधकारीबाट अल्पकालीन वा र्दीघयकालीन सिंरक्षणका लालग लसफाररस भई आएमा 
बालबाललकालाई मापर्दण्ड बमोशजम बाल गहृमा राखी पालन पोषण, स्याहार ससुार, पठन पाठन 
तथा सिंरक्षणको आवश्यक र्वयवस्था लमलाउने।  

२४. बालबाललकाका के्षरमा काम गने अन्त्य लनकाय तथा सिंघ सिंस्था र नागररकको र्दाहयत्व तथा 
भलूमकााः यस लनरे्दशिकमा उशल्लशखत लनकाय तथा सिंघ सिंस्था सहहत बाल अलधकारको सिंरक्षण, 
सम्मान, प्रवधयन र पररपूलतयका लालग सेवा प्रर्दान गने अन्त्य सबै लनकाय, सिंघ सिंस्था, र्वयशि, 

पर्दालधकारी, कमयचारी एवम ्आम नागररकले बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को काययमा 
आवश्यक सहयोग परु् याउन ुलनजहरूको र्दाहयत्व हनेुछ। 
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पररच्छेर्द –६ 

वाहषयक काययक्रम, कमयचारी र प्रलतवेर्दन सम्बन्त्धी र्वयवस्था 
 

२५. वाहषयक काययक्रमाः (१) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को वाहषयक काययक्रम नेपाल 
सरकारको मन्त्रालयगत वजेट प्रणाली (LMBIS) तथा प्ररे्दि र स्थानीय तहको वजेट प्रणालीमा 
स्वीकृत भए बमोशजम सञ्चालन, र्वयवस्थापन गररनेछ ।   

(२) बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र सञ्चालन तथा र्वयवस्थापन र केन्त्रमा 
काययक्रम हेनय खहटएका कमयचारीको तलब भत्ता लगायतको काययक्रम खचय मन्त्रालय तथा 
पररषद्ले र्वयवस्था गनेछ भने नेपाल/प्ररे्दि प्रहरी तफय को कमयचारीको तलब भत्ता र शजल्ला 
शस्थत महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्र सञ्चालन तथा र्वयवस्थापन खचय 
नेपाल प्रहरी/प्ररे्दि प्रहरीले र्वयवस्था गरे बमोशजम हनेुछ ।  

तर बालबाललका खोजतलास प्ररे्दि समन्त्वय केन्त्र सञ्चालन तथा र्वयवस्थापन र सो 
केन्त्रमा काययक्रम हेनय खहटएका कमयचारीको तलब भत्ता लगायतको काययक्रम खचय प्ररे्दि 
सामाशजक हवकास मन्त्रालय तथा प्ररे्दि बाल अलधकार सलमलतले र्वयवस्था गनेछ भने 
नेपाल/प्ररे्दि प्रहरी तफय को कमयचारीको तलब भत्ता नेपाल/प्ररे्दि प्रहरीले र्वयवस्था गरे बमोशजम 
हनेुछ । 

(३) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को वाहषयक काययक्रम सञ्चालन तथा 
र्वयवस्थापनको लालग रे्दहाय बमोशजमका स्रोतबाट काययक्रम वजेट रकम हवलनयोजन गनय 
सहकनेछाः– 

(क) नेपाल सरकार, महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय, 

(ख) बाल कोष (सिंघ, प्ररे्दि र स्थानीय समेत),  

(ग) राहिय बाल अलधकार पररषद्, 

(घ) नेपाल प्रहरी, 
 (ङ) प्ररे्दि सरकार, प्ररे्दि सामाशजक हवकास मन्त्रालय, 
(च) प्ररे्दि प्रहरी,  

(छ) शजल्ला शस्थत स्थानीय तह ।  

 (४) उपर्दफा (३) बमोशजमको काययक्रम वजेट रकम सम्बशन्त्धत लनकायको प्रचललत 
कानून बमोशजम भएको लेखा प्रणाली अनसुार खचय लनकासा तथा भिुानी गररनेछ । 

(५) सलमलतबाट प्राप्त लनरे्दिनहरुको पालना गनुय सम्बशन्त्धत सशचवालय रहेको कायायलय 
प्रमखु र लेखा प्रमखुको कतयर्वय हनेुछ । 
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(६) केन्त्र तथा सेवा केन्त्रको रै्दलनक अलत आवश्यक प्रिासलनक काययहरु सञ्चालनको 
लालग मालसक रुपमा कुनै कमयचारीलाई तोकेर प्रचललत कानूनको अधीनमा रही सशचवालयले 
पेश्की उपलब्ध गराउन सक्नेछ तर पहहलेको पेश्की फर्छ्यौट नगरी अको महहनाको लालग 
पेश्की उपलब्ध गराउन सहकने छैन ।  

(७) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ को सेवा प्रवाह, काययक्रम (गोष्ठी, काययिाला, 
अलभमूखीकरण, अन्त्तहक्रय या, अलभयान तथा बैठक) सञ्चालन तथा रै्दलनक लनयलमत प्रिासलनक 
काययहरु सम्बन्त्धी खचय नेपाल सरकारको प्रचललत आलथयक कानून, अथय मन्त्रालयले लनधायरण 
गरेको नम्सय तथा कायय सञ्चालन लनरे्दशिका र स्वीकृत वाहषयक काययक्रम बमोशजम हनेुछ ।  

तर उद्धार गररएका वा बेवाररस फेला परेका बालबाललकाको तत्काल अस्थायी सिंरक्षण 
सेवा केन्त्र वा बाल गहृमा राखी र्दीघयकालीन सिंरक्षण र्वयवस्थापनका लालग मन्त्रालयले स्वीकृत 
गरेको मापर्दण्ड तथा काययहवलध बमोशजम त्यस्ता सिंस्था वा बाल गहृलाई आलथयक अनरु्दान 
सहयोग उपलब्ध गनय सहकनेछ । 

२६. खचय भिुानी गनय सहकनेाः वाहषयक स्वीकृत काययक्रममा हवलनयोशजत काययक्रम वजेट रकमबाट 
र्दफा ६ र १२ मा उशल्लशखत सेवा तथा काययहरुका अलतररि रे्दहायका काययहरु गनय समेत 
प्रचललत आलथयक लनयम लभर रही खचय भिुानी गनय सहकनेछाः- 

(क)   केन्त्र तथा सेवा केन्त्रमा काययरत कमयचारीको तलब, भत्ता र सहुवधा  

सम्बन्त्धी खचय, 
(ख)   केन्त्र तथा सेवा केन्त्रको कायायलय सञ्चालन सम्बन्त्धी खचय, 
(ग)   सलमलतको बैठक सञ्चालन तथा भत्ता खचय, 
(घ)   बालबाललका पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना काययमा भएको रै्दलनक भत्ता र भ्रमण 

खचय, 
(ङ)   उद्धार गररएका तथा बेवाररस फेला परेका बालबाललकाको हक हहतमा भएको 

राहत खचय (जस्तोाः स्वास््य उपचार, मनोहवमिय, यातायात खचय, कुरुवा खचय, 
खाजा वा खाना खचय आदर्द), 

(च) २४ सै घण्टा सेवा सञ्चालन हनु ुपने भएकोले केन्त्र र सेवा केन्त्रमा कायायलय 
समय अशघ पलछ वा सावयशजनक हवर्दाको दर्दन खहटएका कमयचारीलार्य अलतररि 
समय काम गरे वापतको खाजा/खाना खचय  नेपाल सरकार अथय मन्त्रालयको 
नम्सय अनसुार हनेु खचय, 

(छ)  वाहषयक काययक्रम सञ्चालन अन्त्तगयत, क्षमता अलभवहृद्ध तालीम, अलभमूखीकरण, 
काययिाली गोष्ठी तथा अन्त्तहक्रय याको लालग प्रचललत लनयमानसुार सहभागीको 
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भ्रमण खचय, रै्दलनक भत्ता, फुटकर खचय, खाजा तथा मसलन्त्र्द र हल भाडा  
खचय।    

२७. कमयचारी सम्बन्त्धी र्वयवस्थााः (१) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालनको लालग 
पररषद्ले नेपाल प्रहरी र मन्त्रालय तथा प्ररे्दि बाल अलधकार सलमलतले प्ररे्दि प्रहरी र सामाशजक 
हवकास मन्त्रालयसँग समन्त्वय गरी आवश्यक कमयचारीहरुको र्वयवस्था गनय सक्नेछ ।  

(२) बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र, प्ररे्दि समन्त्वय केन्त्र र शजल्ला शस्थत 
शजल्ला समन्त्वय केन्त्र, महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्रमा नेपाल/प्ररे्दि 
प्रहरीले खटाएका कमयचारीहरु रहनेछन ्भने बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र र प्ररे्दि 
समन्त्वय केन्त्रमा काययक्रम हेने, मनोहवमिय सेवा प्रर्दान गने र सामाशजक काययकताय जस्ता 
आवश्यक हनेु पर्दका कमयचारीको र्दरबन्त्र्दी पररषद्ले मन्त्रालय र प्ररे्दि बाल अलधकार सलमलतले 
सामाशजक हवकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरार् सेवा ितय सम्झौता बमोशजम करारमा लनयिु 
गनय सक्नेछ ।  

(३) नेपाल/प्ररे्दि सरकारको र्दरबन्त्र्दीमा स्थायी लनयशुि भै केन्त्र र शजल्ला शस्थत सेवा 
केन्त्रमा काजमा रही काम गने गरी खटार्एका कमयचारीहरुको सेवा ितय तथा सहुवधाहरु 
लनजहरु सिंलग्न भएको सेवा समूहसँग सम्बशन्त्धत प्रचललत कानून अनसुार नै हनेुछ । 

(४) करारमा लनयिु भएका कमयचारीहरुको सेवा सहुवधा करार सम्झौतामा तोहकए 
बमोशजम हनेुछ ।   

(५) केन्त्र तथा सेवा केन्त्रमा कमयचारी खटाउने लनकायले कमयचारीको कायय हववरण 
तोकेर सो अवलधको कायय सम्पार्दन मूल्याङ्कन गर्दाय केन्त्र तथा सेवा केन्त्रमा सम्पार्दन गरेको 
काययहरु समेतको आधारमा गनुय पनेछ ।  

२८. आय र्वययको हववरण तथा प्रलगत प्रलतवेर्दन सावयजलनक गनुय पनेाः (१) वाहषयक स्वीकृत काययक्रमको 
चौमालसक र वाहषयक रुपमा खचय भएको रकम र सोबाट प्राप्त भएको प्रगलत प्रलतवेर्दन राहिय 
बाल अलधकार पररषद्/प्ररे्दि  बाल अलधकार सलमलत वा प्ररे्दि सामाशजक हवकास मन्त्रालय र 
सम्बशन्त्धत शजल्ला प्रहरी कायायलय तथा महानगरीय प्रहरी पररसरले वेवसार्ट समेतमा राखी 
सावयजलनक गनुय पनेछ।  

(२) केन्त्र तथा सेवा केन्त्रबाट भएका खचयहरु लमतर्वययी, पारर्दिी र औशचत्यपूणय  
भए/नभएको सम्बन्त्धमा सलमलतले मूल्याङ्कन गरी आवश्यक लनरे्दिन दर्दन सक्नेछ ।  

२९. प्रलतवेर्दन तयार, पेि, प्रकािन तथा अद्यावलधक गनेाः (१) प्रत्येक केन्त्र तथा सेवा केन्त्रले 
हराएका, हराएका मध्ये फेला परेका, वेवाररस फेला परेका, वेपत्ता भएका, अपहरणमा परेका र 
उद्धार भएका, बेचलबखन तथा ओसार पसारमा परेका र उद्धार भएका, हहिंसा तथा यौन 
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र्दरु्वययवहारमा परेका र कानूनी कारबाहीको लालग अनसुन्त्धान गररएका बालबाललकाको साप्ताहहक, 
मालसक, चौमालसक र वाहषयक अद्यावलधक प्रलतवेर्दन तयार गनुय पनेछ ।  

(२) प्रत्येक सेवा केन्त्रले साप्ताहहक, मालसक, चौमालसक र वाहषयक प्रलतवेर्दन तयार गरी 
प्रत्येक अको हप्ताको १ दर्दन र अको महहनाको १ गतेलभर सम्बशन्त्धत शजल्लाको शजल्ला प्रहरी 
कायायलय/महानगरीय प्रहरी पररसरमा रहेको सेवा केन्त्रमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) शजल्ला प्रहरी कायायलय तथा महानगरीय प्रहरी पररसरमा रहेको प्रत्येक सेवा 
केन्त्रले शजल्ला लभरका सबै सेवा केन्त्रहरु समेतको एकीकृत साप्ताहहक, मालसक, चौमालसक र 
वाहषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन तयार गरी प्रत्येक अको हप्ताको २ दर्दन र अको महहनाको २ गतेलभर 
केन्त्र, सिंघीय प्रहरी एकार् कायायलय र प्ररे्दि प्रहरी कायायलयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(४) केन्त्रले उपर्दफा (३) बमोशजम प्राप्त भएको प्रलतवेर्दनलाई एकीकृत साप्ताहहक, 
मालसक, चौमालसक र वाहषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन तयार गरी प्रत्येक अको हप्ताको ३ दर्दन र अको 
महहनाको ३ गतेलभर सिंघको हकमा पररषद्, नेपाल प्रहरी र मन्त्रालय तथा प्ररे्दिको हकमा 
प्ररे्दि बाल अलधकार सलमलत, प्ररे्दि प्रहरी र सामाशजक हवकास मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

(५) बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ सम्बन्त्धी राहिय र प्रारे्दशिक वाहषयक तथा 
आवलधक अद्यावलधक प्रलतवेर्दनमा बालबाललकाको गोपनीयता कामय हनेु गरी प्रचललत कानूनको 
अधीनमा रही क्रमिाः पररषद् र प्ररे्दि समन्त्वय सलमलत सशचवालयले प्रकािन गनय सक्नेछ ।  

(६) सेवा केन्त्र तथा केन्त्रको साप्ताहहक, मालसक/चौमालसक/वाहषयक प्रगलत प्रलतवेर्दनको 
ढाँचा अनसूुची –१, २, ३ र ४ मा तोहकए बमोशजम हनेुछ ।  
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पररच्छेर्द –७ 

लेखा, लेखा परीक्षण र हवहवध 

३०. आलथयक कारोबार प्रचललत कानून बमोशजम हनेु (१) यस लनरे्दशिका बमोशजम हनेु आलथयक 
कारोबारको लेखा प्रचललत कानून बमोशजम राख्न ुपनेछ ।   

(२) वाहषयक काययक्रमको आन्त्तररक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा लनयन्त्रक कायायलय 
र अशन्त्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कायायलयबाट हनेुछ । 

३१. सिंिोधन गनय सक्नेाः  यस लनरे्दशिकालाई आवश्यकतानसुार मन्त्रालयले सिंिोधन गनय सक्नेछ ।  

तर लनरे्दशिकाको कुनै अनसूुची थप घट तथा सिंिोधन गनुय परेमा नेपाल प्रहरीको 
परामियमा पररषद्ले अनसूुची सिंिोधन गनय सक्नेछ । 

३२. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः यो लनरे्दशिका कायायन्त्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा 
मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ  । 

३३. बचाउाः नेपाल सरकार तत्कालीन महहला, बालबाललका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले हव.सिं. 
२०६३ साल मिंलसर २२ गते काठमाडौं उपत्यकाको भकुृटीमण्डपमा स्थापना गरेको 
बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र तथा बालबाललका खोजतलास नम्बर १०४ बाट भए 
गरेका काययहरु यसै लनरे्दशिका बमोशजम भए गरेको मालननेछ । 
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                    अनसूुची -1 
             (र्दफा २९ को उपर्दफा (६) सँग सम्बशन्त्धत ) 

नेपाल सरकार  

गहृ मन्त्रालय  

शजल्ला प्रहरी कायायलय .............. 
महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्र.......... 

हराएका, हराएर फेला परेका, बेवाररस फेला परेका बालबाललका सम्बन्त्धी र्दताय, पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी  
साप्ताहहक प्रगलत प्रलतवेर्दन (फाराम निं. १) 

(लमलत ... .../.../..... गतेरे्दशख .......गतेसम्म) 

          

१. हराएका र हराएर फेला परेका बालबाललकाको खोजतलास, पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी हववरण  

क्र.सिं. 

हराएका हराएका मध्ये फेला परेका 

कैहफयत 
बालबाललकाको नाम, थर र उमेर स्थायी ठेगाना ललङ्ग हराएको लमलत  

 बालबाललकाको नाम र 
उमेर  

स्थायी ठेगाना ललङ्ग फेला परेको लमलत  

१ 
                  

२ 
                  

३ 
                  

४ 
         

५ 
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उशल्लशखत बालबाललका मध्ये 

क्र.सिं. हववरण बालक बाललका जम्मा कैहफयत 

१ हराएका बालबाललका          

२ हराएका मध्ये फेला परेका          

  (क) फेला परेका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन गररएका   
        

  
(ख) फेला परेका मध्ये सिंरक्षणका लालग आवासीय बाल गहृ/सिंस्थामा पठार्एका (पनुस्थायपना गररएका) 

        

२. बेवाररस (अलपर)  फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी हववरण  

क्र.सिं. 

बेवाररस फेला परेका बेवाररस फेला परेका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका  

कैहफयत 

बालबाललकाको नाम, थर र उमेर  स्थायी ठेगाना ललङ्ग फेला परेको लमलत   बालबाललकाको नाम  स्थायी ठेगाना ललङ्ग 
पनुलमयलन तथा पनुस्थायपन 

गररएको लमलत  

१ 
                  

२ 
                  

३ 
                  

४ 
                  

 

उशल्लशखत बालबाललका मध्ये 

क्र.सिं. हववरण बालक बाललका जम्मा कैहफयत 

१ बेवाररस फेला परेका         

२ बेवाररस फेला परेका मध्येाः          

  (क) पाररवाररक पनुलमयलन गररएका          

  
(ख) सिंरक्षणका लालग आवासीय बाल गहृ/सिंस्थामा पठार्एका (पनुस्थायपना गररएका) 
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३.  बालबाललकाको बेचलबखन तथा ओसार पसार लनयन्त्रण एवम ्रोकथाम सम्बन्त्धी हववरण  

क्र.सिं. 

बेचलबखन तथा ओसार पसारबाट उद्धार गररएका उद्धार गररएका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका  

कैहफयत 

बालबाललकाको नाम, थर र उमेर   स्थायी ठेगाना ललङ्ग 
उद्धार गररएको 

लमलत 
 बालबाललकाको नाम  स्थायी ठेगाना ललङ्ग 

पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना 
गररएको लमलत  

१ 
                  

२ 
                  

३ 
                  

उशल्लशखत बालबाललका मध्ये 

क्र.सिं. 
हववरण 

बेचलबखनमा परेका ओसार पसारमा परेका 
बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 

१ 
पाररवाररक पनुलमयलन गररएका  

            

२ 
आवासीय बाल गहृ/सिंस्थामा पठार्एका (पनुस्थायपना गररएका) 

            

कुल जम्मा             

 

४. अपहरणमा परेका बालबाललकाको उद्धार सम्बन्त्धी हववरण 

क्र.सिं. 

अपहरणमा परेका  अपहरणबाट सकुिल उद्धार गररएका  कैहफयत 

बालबाललकाको नाम, थर र उमेर  स्थायी ठेगाना ललङ्ग अपहरण  गररएको 
लमलत 

 बालबाललकाको नाम  स्थायी ठेगाना ललङ्ग उद्धार  गररएको लमलत 

१ 
                  

२ 
                  

३ 
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उशल्लशखत बालबाललका मध्ये      

क्र.सिं. हववरण बालक बाललका जम्मा अनसुन्त्धानको क्रममा पार्एको अपहरण 

गनुयको प्रमखु कारणहरूाः १ अपहरण गररएका       

२ अपहरणबाट सकुिल उद्धार गररएका 
      

  (क) उद्धार गररएका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन गररएका 
      १ 

  (ख) उद्धार गररएका मध्ये आवासीय बाल गहृ/सिंस्थामा पठार्एका (पनुस्थायपना गररएका) 
      २ 

कुल जम्मा 
      ३ 

 

५. हहिंसामा परेका बालबाललकाको उजरुी सम्बन्त्धी हववरण 

क्र.सिं. 

हहिंसामा परेका  हहिंसा गनेलार्य गररएको कारबाही  कैहफयत 

बालबाललकाको नाम, थर र उमेर  स्थायी ठेगाना ललङ्ग हहिंसामा परेको  
लमलत 

 हहिंसा गनेको नाम  स्थायी ठेगाना ललङ्ग र 
नाता 

कारबाहीको हववरण 

१ 
                  

२ 
                  

३ 
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उशल्लशखत बालबाललका मध्ये 

क्र.सिं. हववरण बालक बाललका जम्मा 
अनसुन्त्धानको क्रममा पार्एको हहिंसा 
गनुयको प्रमखु कारण र अवस्थाहरूाः 

१ हहिंसामा परेको भनी उजरुी गरेका तथा जानकारी गराएका  
      

२ हहिंसामा परेका मध्ये सिंरक्षण गरी कारबाही गररएका 
      

  (क) हहिंसामा परेका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन गररएका 
      १ 

  (ख) हहिंसामा परेका मध्ये पनुस्थायपना केन्त्रमा पठार्एका (अल्पकालीन पनुस्थायपना गररएका) 
      २ 

कुल जम्मा 
      ३ 

 

६. यौन र्दरु्वययवहारमा परेका बालबाललकाको उजरुी सम्बन्त्धी हववरण 

क्र.सिं. 

यौन र्दरु्वययवहारमा परेका  यौन र्दरु्वययवहार गनेलार्य गररएको कारबाही  कैहफयत 

बालबाललकाको नाम, थर र उमेर  स्थायी ठेगाना ललङ्ग यौन र्दरु्वययवहारमा 
परेको  लमलत 

 यौन र्दरु्वययवहार गनेको 
नाम  

स्थायी ठेगाना ललङ्ग र 
नाता 

कारबाहीको हववरण 

१                   

२                   

उशल्लशखत बालबाललका मध्ये      

क्र.सिं. हववरण बालक बाललका जम्मा 
अनसुन्त्धानको क्रममा पार्एको यौन 

र्दरु्वययवहार गनुयको प्रमखु कारण तथा 
अवस्थाहरूाः १ यौन र्दरु्वययवहार भएको भनी उजरुी परेका तथा जानकारी गराएका        
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२ यौन र्दरु्वययवहारमा परेका मध्ये सिंरक्षण गरी कारबाही गररएका       

  (क) यौन र्दरु्वययवहारमा परेका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन गररएका       १ 

  (ख) यौन र्दरु्वययवहारमा परेका मध्ये पनुस्थायपना केन्त्रमा पठार्एका (अल्पकालीन पनुस्थायपना 
गररएका) 

      २ 

कुल जम्मा 
      ३ 

 तयार गनेकोाः    स्वीकृत गनेकोाः 

 र्दस्तखत    र्दस्तखत 

 नाम    नाम 

 पर्द     पर्द  

 लमलत    लमलत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

            अनसूुची -2 
             (र्दफा २९ को उपर्दफा (६) सँग सम्बशन्त्धत ) 

नेपाल सरकार  

गहृ मन्त्रालय  

शजल्ला प्रहरी कायायलय ........ 
महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्र ......... 

 हराएका, हराएर फेला परेका, बेवाररस फेला परेका बालबाललका सम्बन्त्धी र्दताय, पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी  
आ.व. ... .../... को .... महहनाको प्रगलत प्रलतवेर्दन (फाराम निं. २) 

 

१. यस महहनामा हराएका, हराएर फेला परेका र खोजतलास जारी रहेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन र पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

हराएका  हराएका मध्ये फेला परेका खोजतलास जारी रहेका 
कैहफयत 

बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 

                    

          

          

          

          

२. यस महहनामा बेवाररस (अलपर) फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

बेवाररस फेला परेका पाररवाररक पनुलमयलन गररएका बाल गहृमा पनुस्थायपना गररएका बाल गहृबाट भागेका  कैहफयत 

बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा   
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३. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनाभन्त्र्दा अगालड वा सोभन्त्र्दा पहहले हराएका मध्ये फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपन सम्बन्त्धी हववरण  

क्र. सिं. बालबाललकाको नाम, थर उमेर   स्थायी ठेगाना ललङ्ग 
फेला परेको 

लमलत 

फेला परेको 
स्थान 

हवगत तथा चाल ुआ.व.मा हराएको 
लमलत 

हालको अवस्था(पररवार वा 
अवासीय बाल गहृको 

सिंरक्षणमा) 

कैहफयत 

१ 
                  

२ 
                  

३ 
                  

४ 
                  

५ 
                  

४. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनाभन्त्र्दा अगालड वा सोभन्त्र्दा पहहले बेवाररस फेला पारी अवासीय बाल गहृ/सिंस्थाको सिंरक्षणमा राशखएका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन सम्बन्त्धी हववरण  

क्र. सिं. बालबाललकाको नाम, थर उमेर   स्थायी ठेगाना ललङ्ग 
अवासीय बाल गहृ/सिंस्थाको 

नाम 

सिंरक्षणमा रहेको 
लमलत 

पाररवाररक पनुलमयलन 
गररएको लमलत 

कैहफयत 

१   
              

२ 
                

३ 
        

४ 
        

५ 
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५. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म हराएका बालबाललका सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण 

चाल ुआ.व.को यस महहनाभन्त्र्दा अगालडको 
महहनासम्म हराएका  

यस महहनामा हराएका यस चाल ुआ.व.मा हालसम्म कूल हराएका 
कैहफयत 

बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                    

६. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म हराएका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

चाल ुआ.व.को यस महहनामा हराएका मध्ये 
पाररवाररक पनुलमयलन गररएका  

चाल ुआ.व.को यस महहनाभन्त्र्दा अगालडको 
महहनासम्म हराएका मध्ये पनुलमयलन गररएका  

चाल ुआ.व. भन्त्र्दा अगालडको आ.व.हरूमा  हराएका 
मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन गररएका (हवगत आ.व.)  

चाल ुआ.व.को यस महहनासम्म जम्मा 
पाररवाररक पनुलमयलन गररएका कैहफयत 

बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                          

             

             

७. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्ममा कूल बेवाररस फेला परेका बालबाललका सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

यस महहनामा बेवाररस फेला परेका  
चाल ुआ.व.को यस महहनाभन्त्र्दा अगालडसम्म 

बेवाररस फेला परेका  

चाल ुआ.व.को यस महहनासम्म कूल बेवाररस फेला 
परेका  कैहफयत 

बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 
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८. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म कुल बेवाररस फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

चाल ुआ.व.मा बेवाररस फेला परेका मध्ये 
यस महहनासम्म पाररवाररक पनुलमयलन 

गररएका 

हवगत आ.व.हरूमा आवासीय सिंरक्षणमा रहेका मध्ये 
यस महहनामा पाररवाररक पनुलमयलन गररएका 

चाल ुआ.व.मा बेवाररस फेला परेका मध्ये यस 

महहनासम्म अवासीय बाल गहृ/सिंस्थाको सिंरक्षणमा 
रहेका (पनुस्थायपना गररएका) 

यस महहनासम्म वेवाररस फेला परेका 
मध्ये कूल  पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना 

गररएका 
कैहफयत 

बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                          

९. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म कूल हराएर फेला परेका, बेवाररस फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण 

हराएका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन 
गररएका 

बेवाररस फेला परेका तथा आवासीय सिंरक्षण गहृमा 
रहेका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन गररएका 

यस महहनासम्म अवासीय सिंरक्षण गहृमा रहेका 
यस महहनासम्म कूल जम्मा पनुलमयलन 

तथा पनुस्थायपना गररएका कैहफयत 

बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                          

१०. यस महहनामा बालबाललका बेचहवखन तथा ओसार पसार सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

बेचलबखन तथा ओसार पसारमा परेका  
बेचलबखन तथा ओसार पसार हनु बाट सिंरक्षाण 

तथा उद्धार गररएका 
उद्धार गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 

कैहफयत 

बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 

                    

 

११. यस महहनामा बालबाललका अपहरण सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

अपहरणमा परेका  सकुिल उद्धार गररएका उद्धार गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 
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१२. यस महहनामा बाल हहिंसा सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

हहिंसामा परेका  सिंरक्षण तथा कारबाही गररएका सिंरक्षण गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 
                          

१३. यस महहनामा बाल यौन र्दरु्वययवहार सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

यौन र्दरु्वययवहारमा परेका  सिंरक्षण तथा कारबाही गररएका सिंरक्षण गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 
                          

             

 

 तयार गनेकोाः    स्वीकृत गनेकोाः 
             

 र्दस्तखत    र्दस्तखत 

 नाम    नाम 

 पर्द    पर्द 

 लमलत    लमलत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

    अनसूुची -3 
             (र्दफा २९ को उपर्दफा (६) सँग सम्बशन्त्धत ) 

 नेपाल सरकार  

 गहृ मन्त्रालय 

 शजल्ला प्रहरी कायायलय/पररसर ........ 
 महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्त्र 

 हराएका, हराएर फेला परेका, बेवाररस फेला परेका बालबाललका सम्बन्त्धी र्दताय, पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी 
 आ.व. ... .../... को ... महहनाको प्रगलत प्रलतवेर्दन (फाराम निं. ३) 

  

१. यस महहनामा हराएका, हराएर फेला परेका र खोजतलास जारी रहेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन र पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

सेवा 
केन्त्रको 
नाम 

हराएका  हराएका मध्ये फेला परेका खोजतलास जारी रहेका 
कैहफयत 

बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 

                            

                            

कूल 
जम्मा                     

२. यस महहनामा बेवाररस (अलपर) फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

सेवा 
केन्त्रको 
नाम 

बेवाररस फेला परेका पाररवाररक पनुलमयलन गररएका बाल गहृमा पनुस्थायपना गररएका बाल गहृबाट भागेका  कैहफयत 

बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा   

                            

                            

कूल 
जम्मा                          
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३. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनाभन्त्र्दा अगालड वा सोभन्त्र्दा पहहले हराएका मध्ये फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपन सम्बन्त्धी हववरण  

 

क्र. सिं. बालबाललकाको नाम, थर उमेर   स्थायी ठेगाना ललङ्ग 
फेला परेका 

लमलत 

फेला परेको 
स्थान 

हवगत तथा चाल ुआ.व.मा 
हराएको लमलत 

हालको अवस्था(पररवार वा 
अवासीय बाल गहृको 

सिंरक्षणमा) 

कैहफयत 

 
१ 

                  

 
२ 

                  

 
३ 

                  

 ४. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनाभन्त्र्दा अगालड वा सोभन्त्र्दा पहहले बेवाररस फेला पारी अवासीय बाल गहृ/सिंस्थाको सिंरक्षणमा राशखएका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन सम्बन्त्धी हववरण  

 

क्र. सिं. बालबाललकाको नाम, थर उमेर   स्थायी ठेगाना ललङ्ग 
अवासीय बाल गहृ/सिंस्थाको 

नाम 

सिंरक्षणमा 
रहेको लमलत 

पाररवाररक पनुलमयलन 
गररएको लमलत 

कैहफयत 

 
१   

              

 
२ 

                

 ५. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म हराएका बालबाललका सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण 

 

चाल ुआ.व.को यस महहनाभन्त्र्दा अगालडको 
महहनासम्म हराएका 

यस महहनामा हराएका यस चाल ुआ.व.मा हालसम्म कूल हराएका 
कैहफयत 

 बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                     

           

 ६. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म हराएका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 

चाल ुआ.व.को यस महहनामा हराएका मध्ये 
पाररवाररक पनुलमयलन गररएका  

चाल ुआ.व.को यस महहनाभन्त्र्दा अगालडको 
महहनासम्म हराएका मध्ये पनुलमयलन गररएका 

चाल ुआ.व. भन्त्र्दा अगालडको आ.व.हरूमा  
हराएका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन गररएका 

(हवगत आ.व.)  

चाल ुआ.व.को यस महहनासम्म जम्मा 
पाररवाररक पनुलमयलन गररएका कैहफयत 

 बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                           



 

30 
 

 ७. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्ममा कुल बेवाररस फेला परेका बालबाललका सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 
यस महहनामा बेवाररस फेला परेका  

चाल ुआ.व.को यस महहनाभन्त्र्दा अगालडसम्म 
बेवाररस फेला परेका  

चाल ुआ.व.को यस महहनासम्म कूल बेवाररस 
फेला परेका  कैहफयत 

 बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                     

 ८. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म कूल बेवाररस फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 

चाल ुआ.व.मा बेवाररस फेला परेका मध्ये 
यस महहनासम्म पाररवाररक पनुलमयलन 

गररएका 

हवगत आ.व.हरूमा आवासीय सिंरक्षणमा रहेका 
मध्ये यस महहनामा पाररवाररक पनुलमयलन गररएका 

चाल ुआ.व.मा बेवाररस फेला परेका मध्ये 
यस महहनासम्म अवासीय बाल गहृ/सिंस्थाको 
सिंरक्षणमा रहेका (पनुस्थायपना गररएका) 

यस महहनासम्म वेवाररस फेला परेका 
मध्ये कूल  पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना 

गररएका 
कैहफयत 

 बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                           

 ९. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म कूल हराएर फेला परेका, बेवाररस फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण 

 

हराएका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन 
गररएका 

बेवाररस फेला परेका तथा आवासीय सिंरक्षण गहृमा 
रहेका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन गररएका 

यस महहनासम्म अवासीय सिंरक्षण गहृमा 
रहेका 

यस महहनासम्म कूल जम्मा पनुलमयलन 
तथा पनुस्थायपना गररएका कैहफयत 

 बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                           

 १०. यस महहनामा बालबाललका बेचलबखन तथा ओसार पसार सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 
बेचलबखन तथा ओसार पसारमा परेका  

बेचलबखन तथा ओसार पसार हनु बाट सिंरक्षाण 
तथा उद्धार गररएका 

उद्धार गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

 बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 

                     

 ११. यस महहनामा बालबाललका अपहरण सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 अपहरणमा परेका  सकुिल उद्धार गररएका उद्धार गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

 बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 
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१२. यस महहनामा बाल हहिंसा सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 हहिंसामा परेका  सिंरक्षण तथा कारबाही गररएका सिंरक्षण गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

 बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 

                           

 १३. यस महहनामा बाल यौन र्दरु्वययवहार सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 यौन र्दरु्वययवहारमा परेका  सिंरक्षण तथा कारबाही गररएका सिंरक्षण गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

 बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 

                           

 

           

  तयार गनेकोाः   स्वीकृत गनेकोाः 
              

  र्दस्तखत    र्दस्तखत 

  नाम    नाम 

  पर्द     पर्द  

  लमलत    लमलत 
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                                   अनसूुची -4 
                               (र्दफा २९ को उपर्दफा (६) सँग सम्बशन्त्धत ) 

 नेपाल सरकार 

 महहला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 

 राहिय बाल अलधकार पररषद् 

 बालबाललका खोजतलास समन्त्वय केन्त्र 

 हराएका, हराएर फेला परेका, बेवाररस फेला परेका बालबाललका सम्बन्त्धी र्दताय, पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी 
 आ.व. ... .../... को ... महहनाको प्रगलत प्रलतवेर्दन (फाराम निं. ४) 

१. यस महहनामा हराएका, हराएर फेला परेका र खोजतलास जारी रहेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन र पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

प्ररे्दिको 
नाम 

हराएका  हराएका मध्ये फेला परेका खोजतलास जारी रहेका 
कैहफयत 

बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 

                            

                            

                            

              

              

              

                            

कुल 
जम्मा                     

२. यस महहनामा बेवाररस (अलपर) फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

प्ररे्दिको 
नाम 

बेवाररस फेला परेका पाररवाररक पनुलमयलन गररएका बाल गहृमा पनुस्थायपना गररएका बाल गहृबाट भागेका  कैहफयत 

बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा   
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कुल 
जम्मा                           

३. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनाभन्त्र्दा अगालड वा सोभन्त्र्दा पहहले हराएका मध्ये फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपन सम्बन्त्धी हववरण  

 

क्र. सिं. बालबाललकाको नाम, थर उमेर   स्थायी ठेगाना ललङ्ग 
फेला परेका 

लमलत 

फेला परेको 
स्थान 

हवगत तथा चाल ुआ.व.मा 
हराएको लमलत 

हालको अवस्था(पररवार वा 
अवासीय बाल गहृको 

सिंरक्षणमा) 

कैहफयत 

 
१ 

                  

 
२ 

                  

 
३ 

                  

 ४. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनाभन्त्र्दा अगालड वा सोभन्त्र्दा पहहले बेवाररस फेला पारी अवासीय बाल गहृ/सिंस्थाको सिंरक्षणमा राशखएका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन सम्बन्त्धी हववरण  

 

क्र. सिं. बालबाललकाको नाम, थर उमेर   स्थायी ठेगाना ललङ्ग 
अवासीय बाल गहृ/सिंस्थाको 

नाम 

सिंरक्षणमा 
रहेको लमलत 

पाररवाररक पनुलमयलन 
गररएको लमलत 

कैहफयत 

 
१   

              

 
२ 

                

 ५. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म हराएका बालबाललका सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण 

 

चाल ुआ.व.को यस महहनाभन्त्र्दा अगालडको 
महहनासम्म हराएका  

यस महहनामा हराएका यस चाल ुआ.व.मा हालसम्म कूल हराएका 
कैहफयत 

 बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 
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६. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म हराएका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 

चाल ुआ.व.को यस महहनामा हराएका मध्ये 
पाररवाररक पनुलमयलन गररएका  

चाल ुआ.व.को यस महहनाभन्त्र्दा अगालडको 
महहनासम्म हराएका मध्ये पनुलमयलन गररएका  

चाल ुआ.व. भन्त्र्दा अगालडको आ.व.हरूमा  
हराएका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन गररएका 

(हवगत आ.व.)  

चाल ुआ.व.को यस महहनासम्म जम्मा 
पाररवाररक पनुलमयलन गररएका कैहफयत 

 बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                           

 ७. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्ममा कुल बेवाररस फेला परेका बालबाललका सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 
यस महहनामा बेवाररस फेला परेका  

चाल ुआ.व.को यस महहनाभन्त्र्दा अगालडसम्म 
बेवाररस फेला परेका  

चाल ुआ.व.को यस महहनासम्म कूल बेवाररस 
फेला परेका  कैहफयत 

 बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                     

 ८. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म कुल बेवाररस फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 

चाल ुआ.व.मा बेवाररस फेला परेका मध्ये 
यस महहनासम्म पाररवाररक पनुलमयलन 

गररएका 

हवगत आ.व.हरूमा आवासीय सिंरक्षणमा रहेका 
मध्ये यस महहनामा पाररवाररक पनुलमयलन गररएका 

चाल ुआ.व.मा बेवाररस फेला परेका मध्ये 
यस महहनासम्म अवासीय बाल गहृ/सिंस्थाको 
सिंरक्षणमा रहेका (पनुस्थायपना गररएका) 

यस महहनासम्म वेवाररस फेला परेका 
मध्ये कूल  पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना 

गररएका 
कैहफयत 

 बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                           

 

 

९. चाल ुआलथयक वषयको यस महहनासम्म कुल हराएर फेला परेका, बेवाररस फेला परेका बालबाललकाको पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण 

 

हराएका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन 
गररएका 

बेवाररस फेला परेका तथा आवासीय सिंरक्षण गहृमा 
रहेका मध्ये पाररवाररक पनुलमयलन गररएका 

यस महहनासम्म अवासीय सिंरक्षण गहृमा 
रहेका 

यस महहनासम्म कूल जम्मा पनुलमयलन 
तथा पनुस्थायपना गररएका कैहफयत 

 बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा बालक  बाललका जम्मा 

                           

 १०. यस महहनामा बालबाललका बेचलबखन तथा ओसार पसार सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 
बेचलबखन तथा ओसार पसारमा परेका  

बेचलबखन तथा ओसार पसार हनु बाट सिंरक्षाण 
तथा उद्धार गररएका 

उद्धार गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

 बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 
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 ११. यस महहनामा बालबाललका अपहरण सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 अपहरणमा परेका  सकुिल उद्धार गररएका उद्धार गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

 बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 

                           

 १२. यस महहनामा बाल हहिंसा सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 हहिंसामा परेका  सिंरक्षण तथा कारबाही गररएका सिंरक्षण गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

 बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 

                           

 १३. यस महहनामा बाल यौन र्दरु्वययवहार सम्बन्त्धी र्दताय भएका लनवेर्दन, उजरुी, सूचना तथा उद्धार सम्बन्त्धी सिंख्यात्मक हववरण  

 यौन र्दरु्वययवहारमा परेका  सिंरक्षण तथा कारबाही गररएका सिंरक्षण गरी पाररवाररक पनुलमयलन तथा पनुस्थायपना गररएका 
कैहफयत 

 बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा बालक बाललका जम्मा 
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