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बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नपेाल सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ 
 

प्रस्तािनााः बालबाधलकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रिियन र पररपूधतय गने दावर्त्ि राज्र्को 
भएकोले जोखिममा परेका बालबाधलकाको उद्धार, राहत,मनोविमर्य, परामर्य, अल्पकालीन आश्रर् तथा 
संरक्षण, पाररिाररक पनुधमयलन, सामाखजक तथा संस्थागत पनुस्थायपना सम्बन्िी बाल संरक्षणका 
कार्यहरू सम्बखन्ित सरोकारिाला धनकार् तथासंघ संस्था बीचको समन्िर्, सहर्ोग, सहकार्य र सह-
अखस्तत्िमा सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन गदायगदै पधन बालबाधलका जोखिममा पनय सक्न े
सम्भािनालाइयदृविगत गदै जोखिममा परेका बालबाधलकाको चौबीसै घण्टा सरुक्षा किचको रूपमा रही 
आपत्कालीन आकखस्मक उद्धार तथा संरक्षणका लाधगबाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ (दर्, नौ, 
आठ) नेपाल सञ्चालन गनयिाञ्छनीर् भएकोले,  

 

बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ८६ को उपदफा (१) ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी 
नेपाल सरकार, मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर्ले बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ 
नेपाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ स्िीकृत गरेको छ । 

 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारखम्भक 

 

१. संखक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यविधिको नाम ×बाल हेल्पलाइन नम्बर 
१०९८नेपालसञ्चालनकार्यविधि, २०७६”रहेकोछ। 

 (२)  र्ो कार्यविधिमन्रालर्बाट स्िीकृत भएको धमधतदेखिलागू हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमा,— 

(क) "ऐन” भन्नाले बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ सम्झन ुपछय । 

(ि) ×मन्रालर्”भन्नालेमवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर् सम्झन ु

पछय । 
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(ग) ×पररषद्” भन्नाले बालबाधलका सम्बन्िी ऐन, २०७५ को दफा ५९ 

बमोखजम रहेको राविर् बाल अधिकार पररषद् सम्झन ुपछय ।  

(घ) “जोखिममा परेका बालबाधलका” भन्नाले हराएका, बेिाररस अिस्थामा रहेका, 

अपहरणमा परेका, िेपत्ता भएका तथा पाररएका, बेचवििन तथा ओसार 

पसारमा परेका, विधभन्न वहंसामा परेका, र्ौन दवु्र्यिहारमा परेका, जोखिमपूणय 

काम िा व्र्िसार्मा रहेका, सडकमा बसेका, गम्भीर विरामी िा दघुयटना 

तथा प्रकोपमा परेका र अधभभािक नभएका,द्वन्द्व प्रभावित, विस्तावपत भएका, 

हेपाइमा परेका लगार्त विर्षे संरक्षणको आिश्र्कता भएका तर आिश्र्क 

उद्धार तथा संरक्षण व्र्िस्थापन हनु नसकेका बालबाधलका सम्झन ुपछय । 

  (ङ) "संरक्षक” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोखजम संरक्षक धनर्खुिगररएको िा  

   तोवकएको व्र्खि िा संस्थालाइय सम्झन ुपछय ।  

(च) ×संघ संस्था”भन्नालेप्रचधलतकानूनबमोखजमस्थापनाभइयबाल हेल्पलाइन 
सञ्चालनका लाधग अनमुधत प्राप्तसामाखजक संस्थासम्झनपुछय। 

(छ) ×सम्बखन्ित सरोकारिाला धनकार् तथा संघ संस्था”भन्नाले संघ, प्रदेर् र 
स्थानीर् तहमाअनसूुची -१ बमोखजम रहेका खजम्मेिार र सहर्ोगी धनकार् 
तथा संघ संस्थालाइय सम्झन ुपछय ।  

(ज) ×समन्िर् सधमधत” भन्नाले संघको हकमा दफा ९ बमोखजमको राविर् 
समन्िर् सधमधत र प्रदेर्को हकमा दफा ११ बमोखजमको प्रदेर् 
समन्िर् सधमधत सम्झन ुपछय । 

(झ) ×सखचिालर्” भन्नाले संघको हकमा राविर् समन्िर् सधमधतको सखचिालर् 
र प्रदेर्को हकमा प्रदेर् समन्िर् सधमधतको सखचिालर्सम्झन ुपछय । 

(ञ) ×बाल हेल्पलाइन” भन्नाले जोखिममा परेका बालबाधलकाको आपत्कालीन 
आकखस्मक उद्धार, राहत तथा संरक्षणका लाधग धनाःर्लु्क रूपमा सम्पकय  
गरी सेिा धलनतथा फोन गदायपैंसा नलाग्ने बाल हेल्पलाइन नम्बर 
१०९८ (दर्, नौ, आठ) नपेाल सम्झन ुपछय ।   
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पररच्छेद-२ 

उद्दशे्र्, लक्ष्र्, धसद्धान्त, लखक्षत बालबाधलका र प्रिाह गररन ेकार्यक्रम, कार्य तथा सेिाहरू 

३. उद्दशे्र्ाःबाल हेल्पलाइन सञ्चालन गनुयको उद्देश्र्जोखिममा परेका बालबाधलकाका लाधग 
सम्बखन्ित सरोकारिाला धनकार् तथा संस्थालाइयदेहार्को आकखस्मक बाल संरक्षण कार्य 
सम्पादनमा सहर्ोगपरु् र्ाउनहुनुेछाः- 

(क) जोखिममा परेका बालबाधलकाको आपत्कालीन आकखस्मक उद्धार, राहत,मनोविमर्य, 
उपचार, परामर्य, अल्पकालीन आश्रर् तथा संरक्षण, पाररिाररक पनुधमयलन, सामाखजक 
तथा संस्थागत पनुस्थायपना गनुय, 

(ि) कुनैपधन स्थानबाट बालबाधलका स्िर्म ् िा जोकसैले पधन जोखिममा 
परेकाबालबाधलकाको बारेमा बाल हेल्पलाइनमा जानकारी गराएमा सम्बखन्ित 
बालबाधलकालाई तत्काल उद्धार गरी आिश्र्क सेिा प्रदान गनुय, 

(ग) सम्बखन्ित सरोकारिाला धनकार् तथा संघ संस्थाको सहर्ोग र समन्िर्मा बाल 
अधिकारविरुद्ध हनुे सबै प्रकारका वहंसा, र्ोषण, दवु्र्यिहार, र्ातना जस्ता बाल 
अधिकार उल्लंघनका घटना रोकथामका लाधग बाल अधिकार पर्यिेक्षण 
तथाअनगुमनगनुय,सामाखजक सचेतना अधभिृवद्ध गनुयर चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन 
गनुय, 

 (घ) जोखिममा परेका तथा उद्धार गररएका बालबाधलकाको सूचना र जानकारी सङ्कलन  
  गरी अधभलेि दरुूस्त राख्न,ु 
 (ङ) समदुार्मा आिाररतबाल संरक्षण संर्न्रसँग समन्िर् गरी जोखिममा परेका तथा  
  उद्धार गररएका बालबाधलकाको पाररिाररक पनुधमयलन तथा सामाखजक िा संस्थागत  
  पनुस्थायपनागनुय,  

(च) जोखिममा परेका बालबाधलकाको हक, वहत र सामाखजक न्र्ार्का लाधग सम्िखन्ित 
सरकारी धनकार्, संस्था र नागररक समाजका बीच समन्िर् र सहर्ोगको विकास गनय 
सहजकतायको भधूमका धनिायह गनुय, 

(छ)  बालसंरक्षण तथा बालअधिकार प्रिियन सम्बन्िी काम गने संघ, प्रदेर्, खजल्ला र 
स्थानीर्मा रहेका संघ-संस्थाबाट प्राप्त हनुे सेिाहरूको सूची तर्ार गनुयरउद्धार 
गररएका बालबाधलकालाइय आिश्र्क राहत सेिा उपलब्ि गराउन ु िा उपलब्ि 
गराउन धसफाररस गनुय, 

(ज) बालबाधलकालाई जोखिममा परु् र्ाउने सम्बखन्ित व्र्खि िा समूहका विरुद्ध कानूनी 
कारबाहीकालाधग समन्िर् तथा सहजीकरण गनुय, 
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 (झ) बालअधिकारको संरक्षण र सम्िियनका लाधग उपलब्ि सूचना-जानकारी प्रिाह गनुय, 
 (ञ) जोखिममा परेकाबालबाधलकाको बाल हेल्पलाइनमा पहुँच अधभिवृद्धगनुय। 

४. लक्ष्र्:जोखिममा परेका बालबाधलकाको तत्कालआकखस्मक उद्धार गरी राहत प्रदान गदै 
संरक्षण गने ।   

५. धसद्धान्ताः देहार्का धसद्धान्तमा आािाररत भएर बाल हेल्पलाइनसञ्चालन हनुेछाः- 
  (क) आकखस्मक उद्धार र संरक्षण, 

(ि) बालबाधलकाको सिोत्तम वहत, 

(ग) विभेद रवहतता, 
  (घ) गोपनीर्ताको हक, 

  (ङ) बालमैरीबोली र व्र्िहार अधभिृवद्ध, 
(च) सम्बखन्ित सरोकारिाला धनकार्,संघ संस्था तथा नीखज क्षेरको पारस्पररक 

समन्िर्, सहर्ोग, सहकार्य र सवक्रर्तामा अधभिवृद्ध,   

(छ) बाल अधिकारको अन्तरायविर् मान्र्ता अनकूलको िातािरण, व्र्िहार तथा 
अभ्र्ास कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, 

(ज) बालबाधलकाको पाररिाररक पनुधमयलन, सामाखजक तथा संस्थागत पनुस्थायपना 
।  

६. लखक्षत बालबाधलकााःजोखिममा परेका तथा बाल अधिकार उल्लंघन भएका बालबाधलका । 

७. बाल हेल्पलाइनले सञ्चालन गने कार्यक्रम, कार्य तथा सेिाहरूाः-जोखिममा परेका 
बालबाधलकाको आपत्कालीनआकखस्मकउद्धार, राहत, मनोविमर्य तथा संरक्षणसहर्ोग र 
पाररिाररक पनुधमयलन तथा पनसु्थायपनाका लाधग बाल हेल्पलाइनले सञ्चालन गने कार्यक्रम, 
कार्य तथा सेिा देहार् बमोखजम हनुेछन:्- 

(क) आकखस्मक उद्धार (चौबीसै घण्टा), 
(ि) एम्बलेुन्स सेिा, 
(ग) राहत, 
(घ) मनोविमर्य, 
(ङ) अल्पकालीन आश्रर्(कम्तीमा दर् जना बालबाधलका लाधग बढीमा एक 

मवहनासम्म अस्थार्ी बाल संरक्षण सेिा केन्र),    

(च) स्िास््र् उपचार, 
(छ) पाररिाररक परामर्य 
(ज) पाररिाररक सहर्ोग,  
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(झ) कानूनी परामर्य तथा सहर्ोग,  

(ञ) पाररिाररक पनुधमयलन,  

(ट) सामाखजक िा संस्थागत पनुस्थायपना, 
(ठ) धनर्धमत अनगुमन, सहजीकरण तथा पषृ्ठपोषण, 
(ड) धनर्धमत प्रधतिेदन तर्ार तथा सम्बखन्ित धनकार्मा पेर्, 
(ढ) बाल अधिकार सचेतना अधभिृवद्ध, 
(ण) समन्िर्, सहर्ोग, सहकार्य र सहजीकरण ।  

८. बाल हेल्पलाइन प्रर्ोग गने अधिकाराः-(१) जोखिममा परेका बालबाधलका स्िर्म्िासो 
अिस्थामा रहेका बालबाधलकाको हक वहतका लाधग बाब,ु आमा, पररिारका सदस्र्, संरक्षक, 
माथिर, अधभभािक, खर्क्षक िा जो कसैलाइय पधनसो सम्बन्िमा सूचना-जानकारी ददन बाल 
हेल्पलाइनधनाःर्लु्क प्रर्ोग गने अधिकार हनुेछ ।  

(२) बालबाधलकाको हक वहतको लाधग बाहेक कसैले पधन बाल हेल्पलाइनप्रर्ोग गनुय 
गराउन ुहुँदैन। 

 

 

पररच्छेद –३ 

बाल हेल्पलाइन सञ्चालन राविर् तथा प्रदेर् समन्िर् सधमधत र सखचिालर् 

 

९. बाल हेल्पलाइन सञ्चालन राविर् समन्िर् सधमधतको गठनाः (१) र्स कार्यविधि बमोखजम नेपाल 
राज्र्मा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गनय देहार् बमोखजमको एक बाल हेल्पलाइन सञ्चालन 
राविर् समन्िर् सधमधत रहनछेाः- 

(क) सखचि, मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर् –संर्ोजक 

(ि) सह-सखचि, मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर् 

  (बालबाधलका हेने) – सदस्र् 

(ग) प्रमिु/प्रहरी नार्ब महाधनरीक्षक,मवहला, बालबाधलका तथा  

 ज्रे्ष्ठ नागररक सेिा धनदेर्नालर्,प्रहरी प्रिानकार्ायलर्      – सदस्र् 

(घ)उप-सखचिस्तर प्रधतधनधि, गहृ मन्रालर्    –सदस्र् 

 (ङ) उप-सखचिस्तर प्रधतधनधि,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्रालर् – सदस्र् 

(च)  उप-सखचिस्तर प्रधतधनधि, खर्क्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्राल -सदस्र् 

 (छ) उप-सखचिस्तर प्रधतधनधि, श्रम, रोजगार तथा  

 सामाखजक सरुक्षा मन्रालर् (बाल श्रम हेने) –सदस्र् 

 (ज) उप-सखचिस्तर प्रधतधनधि, स्िास््र् तथा  



 

6 
 

 जनसंख्र्ा मन्रालर् (बाल स्िास््र् हेने) –सदस्र् 

(झ)  उप-धनदेर्कस्तर प्रधतधनधि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण  –सदस्र्                           

(ञ) महार्ािा प्रमिु, संघीर् राजिानीमा रहेका  

 महानगरपाधलकाको सामाखजक विकाम महार्ािा  –सदस्र् 

(ट) प्रधतधनधि, नेपाल चेम्बर अफ कमसय नेपाल –सदस्र् 

(ठ) प्रधतधनधि, नेपाल उद्योग िाखणज्र् संघ –सदस्र् 

(ड) राविर् समन्िर् सधमधतले तोकेको १०९८  

 सेिा प्रदार्क धनकार्को प्रधतधनधि एक जना – सदस्र्  

(ढ) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन अनमुधत प्राप्त संस्था मध्रे्  

 संर्ोजकले तोकेका दइुय संस्थाका प्रधतधनधि दइुय जना  – सदस्र् 

(ण) प्रर्ासकीर् प्रमिु,राविर् बाल अधिकार पररषद्  –सदस्र्–सखचि 

 (२) समन्िर् सधमधतको बैठकमा आिश्र्कता अनसुार सम्बखन्ित सरोकारिाला 
धनकार् तथा संघ संस्थाका प्रधतधनधिलाइय आमखन्रत गनय सवकनछे । 

(३)बैठकको धनणयर् संर्ोजक र सदस्र्-सखचि दबैुबाट प्रमाखणत गररनेछ । 

(४)उपदफा (१) को िण्ड (ढ) बमोखजम मनोधनत सदस्र्को पदािधिदइुय िषयको 
हनुेछ । 

 (५) बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्यविधिसमन्िर् सधमधत आफैले धनिायरण गरे बमोखजम 
हनुेछ ।  

 (६) समन्िर् सधमधतको सखचिालर् पररषद् मा रहनेछ। 

१०. काम, कतयव्र् र अधिकाराःबाल हेल्पलाइनसञ्चालन राविर् समन्िर् सधमधतको काम, कतयव्र् र 
अधिकार देहार् बमोखजम हनुछेाः- 

(क) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन सम्िन्िी राविर् नीधतको तजुयमा गनय सहर्ोग गने, 

(ि) तोवकएको मापदण्ड र र्ोग्र्ता पगेुको संस्थालाइय बाल हेल्पलाइन 
सञ्चालनको अनमुधत प्रदान गनय मन्रालर्माधसफाररस गने, 

(ग) र्स कार्यविधि बमोखजम बाल हेल्पलाइन सञ्चालन भए नभएको विषर्मा 
समन्िर् गरी धनरीक्षण तथा अनगुमन गने र आिधिक रूपमा (दइुय/दइुय 
िषयमा) मूल्र्ाङ्कन गने, 

(घ)  र्स कार्यविधि बमोखजम बालहेल्पलाइन सञ्चालन गनय नसक्ने संघ संस्थाको 
अनमुधत िारेज गनय मन्रालर्मा धसफाररस गने, 

 (ङ)  सम्बखन्ित सरोकारिाला धनकार् तथा संघ संस्थाहरू बीच समन्िर् गने, 
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(च)  आिश्र्कताको आिारमा बाल हेल्पलाइनकोसेिा प्रदेर् तथा अन्र् थप 
खजल्लामा विस्तार गने, 

(छ) बाल हेल्पलाइनको सेिा प्रिाह प्रभािकाररताका लाधग आिश्र्क 
पररर्ोजनाहरू सञ्चालन गनय पररषद् तथा मन्रालर्मा प्रस्ताि पठाउने,  

(ज) बाल हेल्पलाइन सेिा प्रभाकाररताका लाधग बढी भन्दा बढी जोखिममा परेका 
बालबाधलकाको पहुँचका लाधग नर्ाँ नर्ाँ प्रविधिको विकास गरी/गराइय 
सखचिालर्माफय त कार्ायन्िर्न गने/गराउन े।  

(झ) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन समेतको लाधग बाल कोष 
रकमको उपर्ोग गने । 

(ञ) बाल हेल्पलाइन सञ्चालनको माधसक, चौमाधसक र िावषयक प्रगधत प्रधतिेदन 
पररषद् माफय त मन्रालर्मा पेर् गने व्र्िस्था धमलाउने।  

(ट) राविर् समन्िर् सधमधतको सखचिालर् सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन गने ।  

११. बाल हेल्पलाइन सञ्चालनप्रदेर् समन्िर् सधमधतको गठनाः(१) र्स कार्यविधि बमोखजम 
प्रदेर्स्तरमा सञ्चालन भएका बाल हेल्पलाइनको सञ्चालन व्र्िस्थापन गनय प्रदेर् सामाखजक 
विकास मन्रालर्को संर्ोजनमाप्रदेर्स्तरमा एक देहार् बमोखजमको बाल हेल्पलाइन सञ्चालन 
प्रदेर् समन्िर् सधमधत रहनछेाः-  

(क) सखचि, सामाखजक विकास मन्रालर्   -संर्ोजक 

(ि) प्रर्ासकीर् प्रमिु, प्रदेर् बाल अधिकार सधमधत  -सदस्र् 

(ग) प्रधतधनधि अधिकृतस्तर, आन्तररक माधमला तथा  

कानून मन्रालर्      -सदस्र् 

(घ) प्रधतधनधि अधिकृतस्तर, नीधत तथा र्ोजना आर्ोग   -सदस्र् 

(ङ) बाल हेल्पलाइन सञ्चालनमा रहेको प्रदेर् मकुाममा रहेको  

सम्बखन्ित स्थानीर् तहले तोकेको अधिकृतस्तर एक जना -सदस्र् 

 (च) प्रधतधनधि, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रदेर् कार्ायलर्  -सदस्र् 

(छ) सेिा प्रदार्क धनकार् मध्रे्बाट संर्ोजकले तोकेको  

प्रधतधनधि एक जना     -सदस्र् 

(ज) प्रधतधनधि अधिकृतस्तर, प्रदेर् प्रहरी कार्ायलर्  -सदस्र् 

(झ) प्रधतधनधि, अधिकृतस्तर, श्रम कार्ायलर्   -सदस्र् 

(ञ) प्रदेर्स्तरमा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन अनमुधत प्राप्त 

संघ संस्था मध्रे्बाटसमन्िर् सधमधतले तोकेको  



 

8 
 

संघ संस्थाको प्रधतधनि एक जना    -सदस्र् 

(ट) बालबाधलका महार्ािा प्रमिु, सामाखजक विकास मन्रालर्-सदस्र्-सखचि 

(2)समन्िर् सधमधतको बैठकमा आिश्र्कता अनसुार सम्बखन्ित सरोकारिाला 
धनकार् तथा संस्थाका प्रधतधनधिलाइय आमखन्रत गनय सवकनेछ ।   

(३)बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्यविधि समन्िर् सधमधत आफैले धनिायरण गरे बमोखजम 
हनुेछ ।  

 (४) समन्िर् सधमधतको सखचिालर् प्रदेर् सामाखजक विकास मन्रालर्मा रहनछे। 

१२. काम, कतयव्र् र अधिकाराः(१) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन प्रदेर् समन्िर् सधमधतको काम, 

कतयव्र् र अधिकार देहार् बमोखजम हनुेछाः- 

(क) बाल हेल्पलाइन सम्बन्िी प्रादेखर्क नीधतको तजुयमा गनय सहर्ोग गने, 

(ि) प्रदेर्स्तरमा सञ्चालनमा रहेका बाल हेल्पलाइनकोअनगुमन तथा 
पषृ्ठपोषणगने, 

(ग) प्रदेर्स्तरमा सञ्चालनमा रहेका बाल हेल्पलाइनको प्रभािकारी सञ्चालन तथा 
स्रोत व्र्िस्थापनमा सहर्ोग गने, 

(घ) प्रदेर्स्तरमा बाल हेल्पलाइनप्रभािकारी रूपमा सञ्चालन भएनभएकोधनरीक्षणर 
अनगुमन गरी मूल्र्ाङ्कन गने र धनदेर्न ददने, 

(ङ)  प्रदेर्स्तरमा र्स कार्यविधिमा तोवकएको मापदण्ड अनसुार बालहेल्पलाइन 
सञ्चालन गनय नसक्ने उपर कारिाहीका लाधगर र्ोग्र्ता पगेुको संस्थाको 
चर्न गरी बालहेल्पलाइन सञ्चालनका लाधग प्रदेर् सामाखजक विकास 
मन्रालर् माफय त पररषद् माधसफाररसगने, 

(च)  प्रदेर्स्तरमा सम्बखन्ित सरोकारिाला धनकार् तथासंघ संस्थाहरू बीच 
समन्िर् गने, 

(छ) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन समेतको लाधग प्रदेर् बाल कोष 
रकमको उपर्ोग गने । 

(ज) प्रदेर् स्तरमा सञ्चाधलत बाल हेल्पलाइनको माधसक, चौमाधसक र िावषयक 
प्रगधत प्रधतिेदन तर्ार गरी प्रदेर् सामाखजक विकास मन्रालर् रपररषद् मा 
प्रत्रे्क अको मवहनाको २ गतेधभर आइपगु्ने गरी पेर् गनय लगाउने । 

(झ) समन्िर् सधमधतको सखचिालर् सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन गने । 
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पररच्छेद-४ 

बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गनेसंघ संस्थाकोमापदण्ड, छनौट प्रवक्रर्ा र कार्य क्षरे धनिायरण कार्यविधि 

 

१३. बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गने संघ संस्थाको मापदण्डाः(१) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गनय 

चाहने संघ संस्था बाल अधिकारको संरक्षण र प्रिियनको क्षेरमा अविधछन्न रूपमा कम्तीमा 

पाँच िषयदेखि कार्यरत भै देहार् बमोखजमकोसंस्थागत भौधतक पूिायिार तथा क्षमतार प्रधतबद्धता 

भएको हनुपुनेछाः- 

(क) चौिीसै घण्टा बाल हेल्पलाइनबालमैरी िातािरणमा सञ्चालन गनय सक्ने, 

(ि) दफा७ मा उखल्लखितकार्यक्रम, कार्य तथा सेिाहरू प्रदान गनय सक्न ेभौधतक 

पूिायिार तथा आधथयक स्रोत र दक्ष जनर्खि भएको,  

(ग) संघ, प्रदेर् र स्थानीर् तहका सम्बखन्ित सरोकारिाला धनकार् तथा संघ 

संस्था,बाल अधिकार-कमी,खर्क्षक, बाल कल्र्ाण अधिकारी, समाज सेिी 

तथा बाल मनोविज्ञ, सामाखजक कार्यकताय, साियजधनक संस्थान, कम्पनी, धनजी 

के्षर लगार्त व्र्िसावर्क संघ संगठनसँगको समन्िर् र सहकार्यमा बाल 

हेल्पलाइनको पहुँच बालबाधलका समक्ष परु् र्ाउन सक्ने,  

(घ) बालबाधलकाको आपत्कालीन आकखस्मक उद्धारका लाधग एम्बलेुन्स िा 

बालमैरी सिारी सािन भएको िा सोको प्रबन्ि गनय सक्ने, 

(ङ) उद्धार गररएका बालबाधलकाको पाररिाररक पनुधमयलन तथा पनुएयकीकरण िा 

सामाखजक तथा संस्थागत पनुस्थायपना नभएसम्म अल्पकालीन संरक्षाणमा राख्न 

मन्रालर्ले तोकेको न्रू्नतम मापदण्ड अनसुारको अस्थार्ी बाल संरक्षण 

सेिा केन्र भएको, 
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(च) उद्धार गररएका बालबाधलकाको आिश्र्कता अनसुार कम्तीमा प्राथधमक 

उपचार, राहत, मनोविमर्य सेिा, कानूनी परामर्यसेिा, तत्काल संरक्षण 

सहर्ोग प्रदान गनय सक्ने स्रोत सािन भएको,  

(छ) बालअधिकारको के्षरमा वक्रर्ार्ील तीनै तहका सरकारी धनकार्,संघ संस्था, 

समदुार् र अन्र् सरोकारिालासँगको समन्िर् र सहकार्यमा बालबाधलकाको 

संरक्षण, पाररिाररक पनुधमयलन तथा पनुएयकीकरण िा सामाखजक तथा 

संस्थागत पनुस्थायपना गनय सक्ने, 

(ज) उद्धार गररएका बालबाधलकालाइय पाररिाररक पनुधमयलन तथा सामाखजक िा 

संस्थागत पनुस्थायपना गनय आफै िा सम्बखन्ित सरोकारिाला धनकार् तथासंघ 

संस्थासँग समन्िर् गरी आिश्र्क पाररिाररक सहर्ोग उपलव्ि गराउन र 

धनर्धमत अनरु्रण तथा पषृ्ठपोषण गनय सक्ने, 

(झ) बाल अधिकारको संरक्षण र सम्िियनका लाधग आिश्र्क सूचना, सन्देर्, 

जानकारी सम्प्रषेण र प्रचार प्रसार गनय सक्ने, 

(ञ) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन सखचिालर्को प्रत्र्क्ष सम्पकय मा रही बाल 

हेल्पलाइन गधतविधि, त्र्ाङ्क र सूचना सवहतको 

प्रधतिेदनहरूसम्बखन्ितधनकार्मा धछटो छररतो एिम ् व्र्िखस्थत ढंगले 

आिधिक रूपमाउपलव्िगराउन सक्ने, 

(ट) बाल हेल्पलाइन सम्बन्िी सूचना तथा जानकारी सखचिालर्ले उपलव्ि 

गराएको अनलाइन प्रणालीमा धनर्धमत र अधनिार्यरूपमा दताय तथा 

अद्यािधिक गनय सक्ने, 

(ठ) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गने संघ संस्थाले बाल हेल्पलाइनसँग सम्बखन्ित 

कुनै पधन कार्यक्रम सञ्चालन, प्रचार प्रसार तथा प्रकार्न गदाय नेपाल 
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सरकार, मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररकमन्रालर्, राविर् बाल 

अधिकार पररषद्द्वारा, (संस्थाको नाम)सँगको सहकार्यमासञ्चाधलत बाल 

हेल्पलाइन नम्बर १०९८ (प्रदेर् र खजल्लाको नाम) उल्लेि गरी सहकार्य 

गनय सहमत भएको,  

(ड) बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपालको लोगो अनसूुची-२र लेटरप्र्ाड 

अनसूुची-३ बमोखजम प्रर्ोग गने गरी सहकार्य गनय सहमत भएको,  

(२) उपदफा (१) बमोखजमउद्धार गररएका बालबाधलकाको संरक्षण, राहत लगार्तको  

सेिा सवुििा उपलब्ि गरी  पाररिाररक पनुधमयलन र सामाखजक पनुस्थायपना गनय सक्न े

संस्थागत क्षमता बाल हेल्पलाइन सञ्चालन अनमुधत प्राप्त गने संघ संस्थामा भएको प्रि देखिन ु

पनेछ ।  

१४. बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गने संघ संस्थाकोछनौट प्रवक्रर्ााः(१)कार्यविधिको दफा १३ 

बमोखजमको मापदण्ड पगेुका बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गनय इच्छुक संघ संस्थाबाट आिेदन 

आह्वान गनयका लाधग राविर् पधरकामा सखचिालर्ले कम्तीमा पन्र ददन े सूचना प्रकार्न      

गनेछ । 

  (२) र्ो कार्यविधि लागू भए पश्चातबाल हेल्पलाइन सञ्चालन गनय चाहने नर्ासंँघ 

संस्था िा विगत िषयदेखि नैबाल हेल्पलाइन सञ्चालन गरररहेका संघ संस्थाहरूलेसमेत तीन 

मवहनाधभर िा सूचना प्रकाखर्त भए अनसुारसम्बखन्ित स्थानीर् तह र प्रदेर् सामाखजक विकास 

मन्रालर्को धसफाररसमा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन अनमुधतका लाधग आिेदन ददनपुनेछ ।  

  (३) बाल हेल्पलाइन सञ्चालनका लाधग आिेदन ददन े संघ संस्थाहरूको 

मापदण्डदफा १३ बमोखजम भए/नभएकोअनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन समन्िर् सधमधत 

सखचिालर्लेगनेछ ।  
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  (४) अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रधतिेदनको आिारमा उपर्िु देखिएका संघ 

संस्थालाइय राविर् समन्िर् सधमधतले छनौट गरी बाल हेल्पलाइन सञ्चालन खस्िकृधतका लाधग 

मन्रालर्मा धसफाररस गनेछ । 

  (५) मन्रालर्बाट बाल हेल्पलाइन सञ्चालन अनमुधत प्रदान गनय उपर्िु 

देखिएकासंघ संस्थालाइय राविर् समन्िर् सधमधत सखचिालर् माफय त अनमुधत प्रदान गररनेछ ।  

  (६) प्रत्रे्क तीन/तीन िषयमा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गने संघ संस्थाले 

तोवकएको मापदण्ड बमोखजम बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गरे/नगरेकोसम्बन्िमा सखचिालर् 

माफय त अनगुमन गररनछे र मापदण्ड बमोखजम नभए अनमुधत िारेजको लाधग धसफाररस 

गररनेछ ।  

  (७) र्स कार्यविधिको दफा १३ बमोखजमको मापदण्ड पालना भए/नभएकोअनगुमन 

तथा मूल्र्ाङ्कनसमन्िर् सधमधत सखचिालर्ले गरी बाल हेल्पलाइन सञ्चालन अनमुधतका लाधग 

आिेदन ददने संघ संस्थाहरूलाइय अनमुधत ददने िा नददने कुराको विषर् प्रधतिेदनमा िलुाइय 

राविर् समन्िर् सधमधतको सखचिालर्मा लेिी पठाउन ुपनेछ ।  

  (८) उपदफा (७) बमोखजमकोबाल हेल्पलाइन सञ्चालन अनमुधत सम्बन्िमा प्राप्त 

प्रधतिेदनका आिारमाराविर् समन्िर् सधमधतले आिश्र्क धनणयर् गनेछ । 

१५. बाल हेल्पलाइन सञ्चालन कार्यक्षरे धनिायरणाः(१) र्स कार्यविधि बमोखजम बाल हेल्पलाइन 

प्रदेर् राजिानी समेत गरीप्रत्रे्क प्रदेर्को आिश्र्कता र औखचत्िको आिारमा कम्तीमा 

दइुयिटाबाल हेल्पलाइन सो प्रदेर्को सबै खजल्ला तथा स्थानीर् तहका बालबाधलकामा पहुंच 

पगु्ने गरी सञ्चालन गररनेछ ।  

(२) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गररने प्रदेर् धभरका खजल्लामध्रे् प्रदेर् राजिानी 

भएको खजल्लालाइय आिार खजल्ला मानी अन्र् खजल्लालाइयभौगोधलक रूपमा सबै खजल्लाहरूको 
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केन्र तथा दूरी िा विर्ेष महत्िको वहसाबले नखजक पने खजल्ला छनौट गरी सञ्चालन गररनेछ 

।  

तर प्रदेर् राजिानी नतोवकएको हकमा भौगोधलक दूरी र जनसंख्र्ालाइय आिार मानी 

सबैको नखजक हनुे गरी कार्य के्षर कार्म गररनेछ ।  

(३) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गररने प्रदेर्, खजल्ला र सोको संख्र्ा तथा कार्य 

क्षेर आिारभतू रूपमाअनसूुची -४मा धनिायरण गररए बमोखजम हनुेछ ।  

१६. जानकारी र कार्ायन्िर्नाः (१) बाल हेल्पलाइनले प्राप्त हनुे जानकारी, स्थलगत अनगुमन र 

अन्र् स्रोतबाट प्राप्त सूचना-जानकारीको आिारमा आफ्नो कार्य तथा सेिा प्रदान गनेछ ।  

(२)उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त सूचना-जानकारीको स्रोत सूचकको इच्छानसुार गोप्र् 

राख्न ुपरेमा बाल हेल्पलाइनले गोप्र् राख्न ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त सूचना-जानकारीको गाम्भीर्यता र विश्वसधनर्ताको 

र्वकन गरी बाल हेल्पलाइनले सोको सम्बोिन गनुयपनेछ र आफ्नो स्रोत तथा क्षमता 

बाहेकको कार्यका लाधग आिश्र्क सेिा उपलब्ि गराउनसम्बखन्ित सरोकारिाला धनकार् िा 

संघ संस्थामा कार्ायन्िर्नका लाधग समन्िर् गरीहस्तान्तरण गनुय पनेछ । 

 

 

पररच्छेद-५ 

बालबाधलकाको उद्धार, संरक्षण, सहर्ोग र अनगुमन 

 

१७. बालबाधलकाको उद्धार तथा संरक्षणाः(१) बाल हेल्पलाइनमा प्राप्त हनु े सूचना-जानकारीको 

आिारमा जोखिममा परेका बालबाधलकाको तत्काल उद्धार गरी बाल हेल्पलाइनको 

आपत्कालीन अस्थार्ी बाल संरक्षण सेिा केन्रमाराखिनछे ।  
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(२) उपदफा (१) बमोखजमको केन्रमा राखिएका बालिाधलकालाइय आिश्र्कता 

अनसुार प्राथधमक उपचार, िाना, बास, पोषण, मनोविमर्य सेिा तथा अन्र् तत्काल 

अत्र्ािश्र्क हनुसेेिा उपलव्ि गराइनेछ।  

(३) बाल हेल्पलाइनबाहेक नेपाल प्रहरी लगार्त अन्र् सम्बखन्ित सरोकारिाला 

माफय त जोखिममा परेका बालबाधलका उद्धार गरी धसफाररस भइय आएका बालबाधलकालाइय 

समेत आपत्कालीन अस्थार्ी बाल संरक्षण केन्रमारािीउपदफा (२) बमोखजमकोसेिा उपलव्ि 

गराइनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोखजम केन्रमा राखिएका बालिाधलकाको पररिारको िोजी 

तथा लेिाजोिासम्बखन्ित धनकार् समेतको सहर्ोग र समन्िर्मा गररनछे ।  

१८. पाररिाररक पनुधमयलन तथा संस्थागत पनुस्थायपना गररनाेः(१) जोखिममा परेर उद्धार गररएका 

बालबाधलकाको पररिारको िोजी तथा लेिाजोिा गरी पाररिाररक पनुधमयलन गररनेछ। 

(२) बाल अधिकार उल्लंघन भएका कारण उद्धार गररएको भए सम्बखन्ित स्थानीर् 

तहको बाल कल्र्ाण अधिकारीरसमाज सेिी तथा बाल मनोविज्ञको माध्र्मबाट 

बालिाधलकाको सिोत्तम वहतलाई ध्र्ानमा रािी सम्बखन्ित पररिारिा िैकखल्पक हेरचाहको 

व्र्िस्था गरी संरक्षण गररनछे ।  

(३) मनोविमर्य तथा पाररिाररक परामर्य पश्चात पररिारमा पठाउन उपर्िु ठाधनएका 

बालबाधलका बाबआुमा िा संरक्षक िा अधभभािकको खजम्मामा लगाइनेछ ।  

(४) पररिार नभएका िा विविि कारणले पाररिाररक पनुधमयलन गराउन सवकन े

कुनै पधन सम्भािना नभएका बालबाधलकालाई मार मन्रालर् िा पररषद् िा प्रदेर् सामाखजक 

विकास मन्रालर् िाप्रदेर् बाल अधिकार सधमधत िा स्थानीर् तह िा स्थानीर् बाल अधिकार 

सधमधतको धसफाररसमा बालकल्र्ाण अधिकारी माफय त अखन्तम विकल्पको रूपमासंरक्षणका 

लाधग बालगहृमा राखिनछे । 
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(५)  बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गने संघ संस्थामा पर्ायप्त स्रोत-सािन तथा 

कार्यक्रम िजेट रकम नभएमा सम्बखन्ित धनकार्सँगको समन्िर् तथा धसफाररस संर्न्र 

माफय तपाररिाररक पनुधमयलन तथा संस्थागत पनुस्थायपना गररनेछ । 

१९. सहर्ोग गररनाेः(१)पाररिाररक पनुधमयलन गररएका बालबाधलकाको पररिारको लेिाजोिा गदाय 

बालबाधलका पनुाः जोखिममा पनय सक्ने िा पररिारबाट भाग्ने िा सडकमा आउन सक्ने िा 

विद्यालर् जान नसक्ने अिस्था आउने िा पोषणको अभाि हनु सक्ने लगार्तका अिस्था 

देखिएमा बाल हेल्पलाइनले आिश्र्कता पवहचान गरी पाररिाररक आधथयक सहर्ोग,पोषण 

सहर्ोग िा रै्खक्षक सामग्री सहर्ोग िा छारिृखत्त सहर्ोग िाआर् आजयन िवृद्ध गनय विधभन्न 

पेर्ा व्र्िसार् सञ्चालनका लाधग सहर्ोग गनेछ ।  

(२)बाल हेल्पलाइनले उपदफा (१) बमोखजम सहर्ोग गनय नसक्ने भएमा सम्बखन्ित 

धनकार्मा सहर्ोगका लाधग लेिी पठाउनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) र (२) बमोखजमको सहर्ोगहरू मध्रे् आर् आजयनका लाधग 

व्र्िसार् सञ्चालन सहर्ोग प्राप्त गनय उि पररिारले साना व्र्िसार् सञ्चालन र्ोजना बनाइय 

सम्बखन्ित धनकार् तथा बाल हेल्पलाइनमा पेर् गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१), (२) र (३) बमोखजमको सहर्ोग गनुयपूिय सम्बखन्ित स्थानीर् 

तहको िडा सधमधतको बैठकबाट सहर्ोग प्राप्त गनेको नाम, सहर्ोगको वकधसम र सहर्ोग 

रकम सवहत स्पि िलुाएको धनणयर् तथा धसफाररस सम्बखन्ित बाल हेल्पलाइन िा धनकार्मा 

पेर् गनुयपनेछ ।  

२०. अनगुमन गररनाेः(१) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गने संघ संस्थाले पररिारमा पनुधमयलन तथा 

पनुएयकीकरण गररएका र संस्थागत तथा सामाखजक पनुस्थायपना गररएका बालबाधलकाको 

कम्तीमा दइुय िषयसम्म छ/छ मवहनाको अिधिमा अनगुमन गनेछ रसो सम्बन्िी प्रधतिेदन 

सखचिालर्मा पठाउनेछ। 
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  (२)बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गने संघ संस्थाबाट बाल हेल्पलाइन सम्बन्िी सञ्चाधलत 

कार्यक्रम र उपदफा (१) बमोखजम पनुधमयलन तथा पनुस्थायपना भएका बालबाधलकाको 

मन्रालर्, पररषद्, सामाखजक विकास मन्रालर्, प्रदेर् बाल अधिकार सधमधत, स्थानीर् तह, 

स्थानीर् बाल अधिकार सधमधत, बाल कल्र्ाण अधिकारी र समन्िर् सधमधतले अनगुमन तथा 

पषृ्ठपोषण गनय सक्नेछन ्।  

(३) उपधनर्म (२) बमोखजम अनगुमन गदाय ददइएका सझुाि तथा पषृ्ठपोषणलाइय 
सम्बखन्ित बाल हेल्पलाइनले कार्ायन्िर्न गनुय पनेछ ।  

 

पररच्छेद-६ 

संघ संस्थालाइय ददइन ेअनदुान, लेिा, लेिा परीक्षण र प्रधतिेदन 

 

२१. जोखिममा परेका बालबाधलकाको आपत्कालीन आकखस्मक उद्धार, राहत तथा संरक्षण सहर्ोगM 

(१) जोखिममा परेका बालबाधलकाको आपत्कालीनआकखस्मकउद्धार, राहत, 

मनोविमर्य तथा संरक्षणसहर्ोग र पाररिाररक पनुधमयलन तथा पनसु्थायपना कार्यका लाधग नेपाल 

सरकार, प्रदेर् सरकार र सम्बखन्ित स्थानीर् तहले तोवकएका धनकार् माफय त िावषयक 

कार्यक्रममा विधनर्ोजन गरी सहर्ोग उपलब्ि गराउन सक्नेछन ्।  

(२) बाल हेल्पलाइनले उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त अनदुान रकमबाट र्स 

कार्यविधि बमोखजमका लखक्षत बालबाधलकाका लाधग कार्यक्रम, कार्य तथासेिा प्रिाह गदाय 

देहार् बमोखजमको र्ीषयकमा प्रचधलत कानून बमोखजम अनदुान रकम िचय गनय सक्नछेाः—  

(क) जोखिममा परेर आपत्कालीन आकखस्मक उद्धार गररएका बालबाधलकाको 

आिश्र्कता लेिाजोिा गरी तत्काल संरक्षणका लाधगउपचार, राहत, 

मनोविमर्य, िाना तथा िाजा लगार्त लत्ताकपडा सहर्ोग िापतको िचय, 
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(ि) दघुयटनामा परी सामान्र् चोटपटक लागेका िा अन्र् रोगका कारण सामान्र् 

उपचार गनुयपने बालबाधलकाको उपचारका लाधग स्िास््र् उपचार सहर्ोग 

िापतको िचय,  

(ग) उद्धार गरी ल्र्ाइएका बालबाधलकाको पाररिाररक पनुधमयलन तथा संस्थागत 

पनुस्थायपना कार्यमा नेपाल सरकारको धनमर्ानसुारको दैधनक भ्रमण भत्ता 

तथार्ातार्ात िचय र बालबाधलकाको बाटो बास, िाना तथा िाजा र 

साियजधनक र्ातार्ात िचय,  

(घ)   पाररिाररक पनुधमयलन गररएका बालबाधलकाको रै्खक्षक धनरन्तरताका लाधग 

सहर्ोग गनुयपने अिस्था देखिएमा लेिाजोिाको आिारमा रै्खक्षक सामग्री 

तथा छारिृखत्त सहर्ोग िापतको िचय, 

(ङ)  बालबाधलकाको आपत्कालीन आकखस्मक उद्धार, पाररिारको िोजी तथा 

लेिाजोिा, पाररिाररक पनुधमयलन गररएका बालबाधलकाको अिस्था अनगुमन 

लगार्तका कार्यमा जाँदाआउंदाको सिारी सािनको इन्िन/साियजधनक 

र्ातार्ात िचय, नेपाल सरकारको धनर्मानसुारको दैधनक भ्रमण भत्ता िापतको 

िचय,  

(च) चौबीसै(२४)घण्टा बाल हेल्पलाइन सञ्चालनका लाधग कार्ायलर् समर् भन्दा 

अधतररि समर् काम गदाय नेपाल सरकार अथय मन्रालर्को धनर्मानसुारको 

अधतररि समर् भत्ता िापतको िाजा तथा िाना िचय,  

(छ) बाल हेल्पलाइन जडान लगार्तको टेधलफोन महर्लु िापतको िचय,  

(ज)  बाल हेल्पलाइनको नाममा दताय भइय प्रर्ोगमा रहेको इन्टरनेट महर्लु, 
विद्यतु महर्लु, िानेपानी महर्लु िापतको िचय,   

(झ) उद्धार गररएका बालबाधलकाको आिास तथा पोषणका लाधग िाद्यान्न, 

तरकारी, फलफूल, दूि लगार्तका दैधनक उपभोग्र् सामग्री, आिासीर् 
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सवुििाको लाधग आिश्र्क लत्ता-कपडा, धसरक डस्ना लगार्तका सामग्री 

िररद िापतको िचय, 

(ञ) पाररिाररक पनुधमयलन गररएका बालबाधलकाको पररिारको लेिाजोिा गदाय 

बालबाधलका पनुाः जोखिममा पनय सक्ने िा पररिारबाट भाग्ने िा सडकमा 

आउन सक्ने िा विद्यालर् जान नसक्न ेअिस्था आउन ेिा पोषणको अभाि 

हनु सक्ने लगार्तका अिस्था देखिएमा बाल हेल्पलाइनले आिश्र्कता 

पवहचान गरी अत्र्ािश्र्क देखिएमा पाररिाररक परामर्य सहर्ोग, पोषण 

सहर्ोग, पाररिाररक आधथयक विकास सहर्ोग िा रै्खक्षक सामग्री सहर्ोग िा 

छारिृखत्त सहर्ोग,आर् आजयन िृवद्ध गनय विधभन्न साना व्र्िसार् सञ्चालनका 

लाधग सहर्ोग िापतको िचय,  

(ट) बाल हेल्पलाइन समन्िर् सधमधतको बैठकसम्बन्िी िचय, 

(ठ) घरभाडा िचय बझुाउन ु पने बाल हेल्पलाइन भए धनर्मानसुार गररएको 

सम्झौताको बढीमा पचास प्रधतर्तसम्मको िचय ।  

(३) उपदफा (१) बमोखजमको सेिा प्रिाहका लाधग उपदफा (२) बमोखजमको 

र्ीषयकको िचय रकममा प्रर्ासधनक तथा उपभोग िचय िावषयक प्राप्त अनदुान रकमको चालीस 

प्रधतर्तभन्दा बढी हनुे गरी कार्यक्रम सञ्चालन तथा िचय गनय सवकने छैन ।  

(४)उपदफा (२) बमोखजमको िचय र्ीषयक रकमको सीमा प्रत्रे्कआधथयक िषयमा 

राविर् समन्िर् सधमधतले धनिायरण गरे बमोखजम हनुेछ । 

(५) प्रचधलत धनर्मानसुार बाल हेल्पलाइन सञ्चालन सम्बन्िी छुटै्ट विर्षे पररर्ोजना 

िा कार्यक्रम पररषद्ले सञ्चालन गरेमा उि स्िीकृत कार्यक्रम िा पररर्ोजनामा व्र्िस्था भए 

बमोखजमका र्ीषयकहरूमा संघ संस्थाले कार्यक्रम िजेटको सदपुर्ोग गनय सक्नछे। 
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(६) प्रदेर् तथा स्थानीर् तहबाट प्राप्त हनुे अनदुान कार्यक्रम िजेट अन्तगयत 

िचयर्ीषयक रकमको सीमा सम्बखन्ित प्रदेर् सामाखजक विकास मन्रालर्,स्थानीर् कार्यपाधलका 

िा धनकार्ले धनिायरण नगरेमा र्सै कार्यविधि बमोखजमको राविर् समन्िर् सधमधतले धनिायरण 

गरे बमोखजम हनुेछ । 

२२.  बाल हेल्पलाइन सम्बन्िी सेिाको प्रिियनाः बाल हेल्पलाइन सम्बन्िी सेिाको प्रचार प्रसार तथा 

प्रिियनात्मक कार्य बाल हेल्पलाइनको सखचिालर्ले गनेछ तर संस्थाको आफ्नै स्रोतबाट बाल 

हेल्पलाइनको प्रिियन गनय चाहेमा सखचिालर्सँग समन्िर् गरी प्रचार प्रसार तथा प्रिियन गनय 

सक्नेछ । 

२३. प्रधतिेदन पेर् गनुयपनेाः(१) बाल हेल्पलाइनमा उद्घार गरी ल्र्ाइएका, धसफाररस तथा 

स्थानान्तरणभइय आएकार बाल हेल्पलाइनमाफय त सेिा प्रिाह गररएका बालबाधलकाको पूणय 

वििरण राविर् समन्िर् सधमधतको सखचिालर्ले तोकेको ढाँचामा अनलाइनमा भनुयपनेछ । 

(२)बाल हेल्पलाइन सञ्चालन सम्बन्िी प्रगधत प्रधतिेदनमाधसक, चौमाधसक तथा 

िावषयक रूपमा अनसूुची-५बमोखजमको ढाँचामा तर्ार गरीसम्बखन्ित स्थानीर् तह, स्थानीर् बाल 

अधिकार सधमधत, प्रदेर्को सामाखजक विकास मन्रालर्,प्रदेर् बाल अधिकार सधमधत, पररषद् र 

मन्रालर्मा पठाउन ुपनेछ । 

२४. आधथयक प्रधतिेदन र लेिापरीक्षणाः(१) सखचिालर् माफय तकेन्रस्तर, प्रदेर् स्तर र स्थानीर् 

स्तरमा संघ संस्थासँगको सहकार्यमा सञ्चालन हनुे कार्यक्रम तथा पररर्ोजनाको हकमा नेपाल 

सरकारले अपनाएको लेिा प्रणाली बमोखजम आन्तररक र अखन्तम लेिा परीक्षण गररनेछ ।  

(२) संघ संस्थाहरूले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे िावषयक कार्यक्रमको अनदुान 

रकमको िचय सम्बन्िी सम्पूणय सक्कल से्रस्ता सखचिालर्मा पठाउन ुपनेछ ।  
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(3) बाल हेल्पलाइनले नेपाल सरकार, प्रदेर् सरकार र स्थानीर् तहबाट प्राप्त 

हनुे अनदुान रकमको स्पि रूपमा स्रोत िलु्न ेगरी लेिा परीक्षण गराइय सो सम्बन्िी लेिा 

परीक्षण प्रधतिेदन प्रत्रे्क अको आधथयक िषयको भदौ मसान्तधभर सखचिालर्मा पठाउनपुनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-७ 

विविि 

२५. सम्बखन्ित धनकार्को कतयव्र् हनुाेः र्स कार्यविधि अनसुार जोखिममा परेका बालबाधलकाको 

उद्धार, राहत, संरक्षण तथा पनुधमयलन र पनुस्थायपनामा सहर्ोग गनुय सम्बखन्ित धनकार् तथा 

संघ संस्थाको कतयव्र् हनुेछ ।  

२६. कार्यक्रमिजेट िचय रकमको सीमा लागू नहनुाेःर्स कार्यविधिको अन्र्र जनुसकैु कुरा 

लेखिएको भएता पधन अन्र् संघ-संस्थाको िा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गने संघ संस्थाको 

आफ्नै स्रोतबाट बाल हेल्पलाइनको सेिा प्रिाह सम्बन्िी कार्य सञ्चालन गदाय र्स कार्यविधिले 

तोकेको िचय सीमा मापदण्ड लागू हनु े छैन तर सो कार्यक्रम समेतको अनगुमन तथा 

मूल्र्ाङ्कन र्स कार्यविधि बमोखजम गनय गराउन बािा पगेुको माधनने छैन । 

२७. स्रोत व्र्िस्थापनमा तीनै तह तथा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन अनमुधत प्राप्त संघ संस्थाको 

दावर्त्ि हनुाेः(१) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गनय आिश्र्क हनुे स्रोत सािन तथा िजेट रकम 

धनर्धमत िावषयक कार्यक्रममा विधनर्ोजन गनुय गराउन ुतीनै तहका खजम्मेिार धनकार्को दावर्त्ि 

हनुेछ । 
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  (२) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन अनमुधत प्राप्त संस्थाले पधन हेल्पलाइन सञ्चालनको 

लाधग िावषयक कार्यक्रम अन्तगयतछुटै्ट स्रोत देखिने गरी व्र्िस्थापा गनुय पनेछ । 

२८. संर्ोिन गनय सक्नाेःर्स कार्यविधिलाई आिश्र्कतानसुार मन्रालर्ले संर्ोिन गनयसक्नेछ ।  

तर कार्यविधिकोकुनै अनसूुची थप घट तथा संर्ोिन गनुय परेमा सखचिालर्को 
परामर्यमाराविर् समन्िर् सधमधतलेसंर्ोिन गनय सक्नेछ ।  

 

२९. िारेजी र बचाउाः(१) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन कार्यविधि, २०६४ िारेज गररएको छ।  

(२) बाल हेल्पलाइन सञ्चालन कार्यविधि, २०६४ बमोखजम भए गरेका काम 

कारबाही र्सै कार्यविधि बमोखजम भए गरेकोमाधननछे । 

 

 

अनसूुची -१ 

(दफा २ िण्ड (छ)सँग सम्बखन्ित) 
 

खजम्मेिार तथा सहर्ोगी धनकार् र संघ संस्थाहरूाः 
संघीर् तहाः 

  (१) मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर्, 
(२)  राविर् बाल अधिकार पररषद्,  

(३)  गहृ मन्रालर्, नेपाल प्रहरी तथा उपत्र्काका महानगरीर् प्रहरी पररसर, 
(४) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्रालर्, 
(५) खर्क्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालर्, 
(६) श्रम, रोजगार तथा सामाखजक सरुक्षा मन्रालर् 
(७)  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, 
(८) सेिा प्रदार्क धनकार् (नेपाल टेधलकम, एनसेल लगार्तका सेिा 

प्रदार्कहरू), 
(९) समाज कल्र्ाण पररषद्,  

(१०) बालबाधलका िोजतलास नं. १०४(बालबाधलका िोजतलास समन्िर् केन्र, 
बालबाधलका िोजतलास प्रदेर् समन्िर् केन्र, बालबाधलका िोजतलास 
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खजल्ला समन्िर् केन्र एिम ्सम्बखन्ित मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ 
नागररक सेिा केन्र), 

(११) संघीर् राजिानी रहेको प्रदेर् सामाखजक विकास मन्रालर्, 
(१२) संघीर् राजिानीमा रहेका सबै स्थानीर् तहहरू, 
(१३)  बालबाधलकाको के्षरमा कार्यरत संघ संस्था, 
(१४) बाल गहृ महासंघ तथा बाल गहृहरू, 
(१५) नेपाल उद्योग िाखणज्र् संघ, नेपाल चेम्बसय अफ कमर्य, अन्र् व्र्ापाररक 

तथा व्र्िसावर्क संगठन तथा समाज सेिी व्र्ापारी र उद्योग व्र्िसार्ी, 
(१६) सञ्चार माध्र्म । 

 

 प्रदेर् तहाः 
(१७) प्रदेर् सामाखजक विकास मन्रालर्, 
(१८) प्रदेर् आन्तररक माधमला तथा कानून मन्रालर्, 
(१९) प्रदेर् बाल अधिकार सधमधत, 
(२०) प्रदेर् प्रहरी,  

(२१) बालबाधलका िोजतलास नं. १०४ (बालबाधलका िोजतलास प्रदेर् समन्िर् 
केन्र, बालबाधलका िोजतलास खजल्ला समन्िर् केन्र एिम ्सम्बखन्ित 
मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक सेिा केन्र), 

(२२) प्रदेर् श्रम कार्ायलर्, 
(२३) खजल्ला प्रर्ासन कार्ायलर्हरू, 
(२४) खजल्ला समन्िर् सधमधतहरू, 
(२५) प्रदेर् राजिानीतथा बाल हेल्पलाइन सञ्चालन भएको खजल्ला सदर मकुाममा 

रहेका सबै स्थानीर् तहहरू, 
(२६)  प्रदेर् स्तरमा बालबाधलकाको के्षरमा कार्यरत संघ संस्था, 
(२७) प्रदेर् स्तरमा सञ्चाधलत बाल गहृहरू,  

(२८) नेपाल उद्योग िाखणज्र् संघ, नेपाल चेम्बसय अफ कमर्य, अन्र् व्र्ापाररक 
तथा व्र्िसावर्कप्रदेर् स्तरीर् संगठन, 

(२९) सञ्चार माध्र्म। 

 

स्थानीर् तहाः 
(३०) स्थानीर् तहहरू, 
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(३१) स्थानीर् बाल अधिकार सधमधतहरू, 
(३२) बालबाधलका िोजतलास नं. १०४(बालबाधलका िोजतलास खजल्ला समन्िर् 

केन्र र सम्बखन्ित मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक सेिा केन्र), 
(३३)  स्थानीर् स्तरमा बालबाधलकाको के्षरमा कार्यरत संघ संस्थाहरू, 
(३४) स्थानीर् स्तरमा सञ्चाधलत बाल गहृहरू 

(३५) विद्यालर्हरू 

(३६) बाल क्लब तथा सञ्जालहरू, 
(३७) समदुार्मा आिाररतबाल संरक्षण संर्न्र:स्थानीर् स्तरकाबाल संरक्षण सधमधत, 

र्िुा क्लब, आमा समूह, मवहला समूह, वकर्ोरी समूह, सामदुावर्क िन 
उपभोिा सधमधत, उपभोिा समूह लगार्तका संर्न्रहरू, 

(३८) स्थानीर् सञ्चार माध्र्म । 

 

 

 

 

अनसूुची -२ 

(दफा १३ उपदफा(१) िण्ड (ड)सँग सम्बखन्ित) 

 

बाल हेल्पलाइनको लोगो र छाप 
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१०९८(दर् नौ आठ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची -३ 

 (दफा १३उपदफा (१)िण्ड (ड)सँग सम्बखन्ित) 

बाल हेल्पलाइनको लेटरप्र्ाड 

 
 

बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल 

(प्रदेर् र खजल्लाको नाम) 

(नेपाल सरकार, मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नागररक मन्रालर्, राविर् बाल अधिकार पररषद् र बाल 
हेल्पलाइन नम्बर १०९८ सञ्चालन अनमुधत प्राप्त …………… 

(संस्थाको नाम) को सहकार्यमा सञ्चाधलत) 
 

 

प.सं....           धमधताः 
च.नं... 
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विषर्ाः- 

 

 

श्री...... ........... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

फोन नं.      िेबसाइटाः  

इमेलाः     
  बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ सम्बन्िी प्रिियनात्मक सन्देर् 

अनसूुची -४ 

 (दफा १५ उपदफा (३)सगँ सम्बखन्ित) 
बाल हेल्पलाइन सञ्चालन गररन ेसंख्र्ा, प्रदेर्, खजल्ला र कार्यक्षरे 

सञ्चालन गररन ेबाल 
हेल्पलाइन संख्र्ा 

प्रदेर् सञ्चालन गररन ेखजल्ला 
र स्थान 

कार्य क्षरे 

१ प्रदेर् नं. १ सनुसरी, इटहरी मोरङ्, सनुसरी, उदर्परु, 
संििुासभा, तेह्रथमु, िनकुटा र 
भोजपरु  

२ प्रदेर् नं. १  झापा, दमक झापा, इलाम, पांचथर र ताप्लेजङु्ग 

३ प्रदेर् नं. १ ओिलढुङ्गा ओिलढुङ्गा, सोलिुमु्ब ुर िोटाङ् 

४ प्रदेर् नं. २ िनषुा, जनकपरु सप्तरी, धसराह, िनषुा र महोत्तरी 
५ प्रदेर् नं. २ पसाय, विरगञ्ज पसाय, बारा, रौतहट र सलायही 
६ प्रदेर् नं. ३ काठमाडौं काठमाडौं, लधलतपरु, भिपरु, 

िाददङ्,  निुाकोट र रसिुा  
७ प्रदेर् नं. ३ खचतिन, भरतपरु मकिानपरु र खचतिन 

८ प्रदेर् नं. ३ काभ्रपेलाञ्चोक, 
िलुीिेल 

काभ्रपेलाञ्चेक, धसन्िपुाल्चोक, 
दोलिा, रामेछाप र धसन्िलुी 
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९ गण्डकी कास्की, पोिरा कास्की, स्र्ाङ्जा, पियत, बागलङु्, 
म्र्ाग्दी र मसु्ताङ् 

१० गण्डकी तनहुं, दमौली तनहुं, लमजङु्, मनाङ् 
निलपरु(निलपरासी ससु्ता पूिय) र 
गोरिा 

११ प्रदेर् नं. ५ रूपन्देही, बटुिल रूपन्देही, निलपरासी, कवपलिस्त,ु 
पाल्पा, गलु्मीर अघायिाचंी  

१२ प्रदेर् नं. ५ बांके, नेपालगञ्ज बांके, बददयर्ा, दाङ्, प्रू्ठान, रोल्पा 
र रूकुम (पूिी भाग) 

१३ कणायली  सिेुत, िीरेन्रनगर सिेुत, सल्र्ान, दैलेि, जाजरकोट, 
रूकुम (पखश्चम भाग) र हमु्ला  

१४ कणायली जमु्ला, जमु्ला िलंगा जमु्ला, कालीकोट, मगु ुर डोल्पा 
१५ सदूुरपखश्चम कैलाली, िनगढी कैलाली र कन्चपरु 
१६ सदूुरपखश्चम डडेल्िरुा, डडेल्िरुा 

िलंगा 
डडेल्िरुा, डोटी, बाजरुा, अछाम, 
बझाङ्, बैतडी र दाच ुयला  

अनसूुची -५ 

 (दफा २३ उपदफा (२)सगँ सम्बखन्ित) 

बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नपेाल 

(प्रदेर् र खजल्लाको नाम उल्लेिगने) 

आ.ि. ......को ...... मवहनाको /..... चौमाधसक/िावषयक प्रगधत वििरण 

 

(क) बालबाधलकाउद्धारसम्बन्िीवििरण 

क्र.स. उद्धार गररएको क्षरे 
उद्धार गररएका बालबाधलकाको संख्र्ा 

बालक बाधलका जम्मा 
१ सडक बालबाधलका       

२ 

बालबाधलका विरूद्धको वहंसा(ऐनको दफा ६६ उपदफा (२) 
िण्ड (क)देखि (द)सम्मको वहंसाको प्रकार िलुाएर 
बालवििाह र हेपाइ समेत) भएका बालबाधलका        

३ 
बाल र्ौन दवु्र्यिहार (ऐनको दफा ६६ उपदफा (३) िण्ड 
(क)देखि (ट)सम्मको बाल र्ौन दवु्र्यिहारको प्रकार 
िलुाएर)भएका बालबाधलका     
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४ हराएका िा अपहरणमा परेकाबालबाधलका       

५ बेिाररस फेला परेका बालबाधलका    

६ बेचधबिन र ओसारपसारमा परेका बालबाधलका       

७ 
बाल श्रम (जोखिमपूणय काम िा व्र्िसार्)मा रहेका 
बालबाधलका       

८ गम्भीर विरामी, दघुयटना तथा प्रकोपमा परेका बालबाधलका,       

९ द्वन्द्व पीधडत तथा प्रभावित बालबाधलका       

१० 

विरे्ष संरक्षणको आिश्र्कता भएका बालबाधलका मध्रे् माधथ 
उखल्लखित बाहेक(प्रकार समेत िलुाएर)का बालबाधलका 
(ऐनको दफा ४८ उपदफा (१) िण्ड (क)देखि (ड)सम्म)       

जोखिमपूणय अिस्थाबाट उद्धार गररएका कुल बालबाधलका 
      

सम्बखन्ित धनकार्बाट धसफाररस भइय आएका बालबाधलका 
      

कुल घटना सम्बोिन गररएका बालबाधलका 
      

(ि) उद्धार गररएका बालबाधलकाको पाररिाररक पनुधमयलन तथा पनुस्थायपनासम्बन्िीवििरण 

क्र.स. पनुधमयलन/पनुस्थायपन सम्बन्िी वििरण 
पनुधमयलन/पनुस्थायपना गररएका 

बालक बाधलका जम्मा 
उद्धार गररएका तथाधसफाररस भइय आएका बालबालधलका मध्रे् 

१ पाररिाररक पनुधमयलन गररएकाबालबाधलका 
      

२ 
संस्थागत (बाल गहृ) / सामाखजकपनुस्थायपना गररएका 
बालबाधलका       

३ 
अल्पकालीन आश्रर् िा अस्थार्ी संरक्षण सेिा उपलब्ि 
गराइएका बालबाधलका       

४ 
हाल अल्पकालीन आश्रर् िा अस्थार्ी संरक्षण सेिा 
केन्रमा रहेका बालबाधलका       

५ 
अल्पकालीनआश्रर् िा अस्थार्ी संरक्षण सेिा केन्रबाट 
भागेका बालबाधलका       

जम्मा  
      

नोटाः कुल घटना सम्बोिन गररएका बालबाधलकाको संख्र्ा र जम्मा संरक्षण व्र्िस्थापन गररएकाबालबाधलकाको 
संख्र्ा बराबर हनुपुनेछ । 
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(ग) उद्धार, संरक्षण तथा व्र्िस्थापन गररएका बालबाधलका तथा सेिा प्रिाहको वििरण 

क्र.स. उद्धार गररएको उद्धार गनुयको 
कारण 

प्रिाह गररएको 
सेिाहरू बालबाधलकाको नाम धलङ्ग उमेर स्थान 

१       
२       
३       
४       
५       
६       
७       
 

 

 

 

 

 

 

 

(घ) सेिा प्रिाह सहर्ोग सम्बन्िीवििरण 

क्र.स. सहर्ोग वकधसम 
सहर्ोग गररएका बालबाधलकाको संख्र्ा 

बालक बाधलका जम्मा 
१ स्िास््र् उपचार सहर्ोग       

२ 
मनोविमर्य तथा मनो सामाखजकपरामर्य 
सहर्ोग 

      

३ पाररिाररकपरामर्य सहर्ोग       

४ कानूनीपरामर्य सहर्ोग       

५ रै्खक्षकसहर्ोग       

६ आर्-आजयनसहर्ोग       

७ अन्र् सहर्ोग (िलुाउनहुोस)् 
   

जम्मा लाभाखन्ित बालबाधलका    

 

(ङ) सेिा प्रिाह गररएका बालबाधलका तथा पररिारको वििरण 

क्र.स. सेिा प्रिाह गररएको प्रिाह गररएको सेिाहरू 
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बालबाधलकाको नाम धलङ्ग उमेर 
१     
२     
३     
४     
५     
६     
७     

 

(च) बैठक सञ्चालन सम्बन्िी वििरण 

क्र.स. बैठकको नाम बैठक धमधत सहभाधग वििरण बैठकका धनणयर्हरू 

१   मवहला परुूष जम्मा  

२       

३       

४       

 

 

(छ) बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नपेालको प्रचार प्रसार सम्बन्िी वििरण 

क्र.सं. प्रचार प्रसार सम्बन्िी कार्यको 
वििरण 

संख्र्ा/पटक समािेर् भएका 
विषर्िस्त ु

प्रचार प्रसार िा 
वितरण गररएको 
स्थान 

१     

२     

३     

 

 

 

 

 

 


