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बाल  समूह  गठन  तथा  सहजीकरण  ननदेनिका २०७% 

प्रस्तावना : 

नेपालको संविधानको मौवलक हकमा उल्लेख भएको बालबावलकाको सहभावगताको अवधकार तथा नागररकहरूको 

संगठन स्ितन्त्रता र शावन्त्तपणूण भलेा हुन पाउने अवधकारको व्यिहाररक कायाणन्त्ियनमा सहयोग पयुाणउन, नेपाल सरकारले लाग ू

गररआएको बालमरैी स्थानीय शासन रणनीवत अन्त्तगणत बाल समहू गठन तथा सहजीकरण प्रवियालाई व्यिवस्थत  र प्रभािकारी 

ढंगले लाग ुगनण गराउन सहयोग पगुोस भन्त्ने उद्दशे्यले dxf/fhuGh नगरपावलकाले यो वनदवेशका जारी गरेको छ । 

पररच्छेद १ : प्रारनभभक 

१. संनिप्त नाम र प्रारभभ : 

१)  यस वनदवेशकाको नाम “बाल समहू गठन तथा सहजीकरण वनदवेशका,२०७%” रहकेो छ । 

२)  यो वनदवेशका नगरपावलका अन्त्तणगतका बाल समहू, ;fljssf afn sNj, स्थानीय संघ संस्था तथा ljBfnox?n] 

अिलम्बन ug'{ kg]{5 . 

३)  यो वनदवेशका नगरपावलकाको कायणपावलकािाट अनमुोदन भएको वमवत दखेी नै लाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषा : 

विषय िा प्रसंगले अको अथण नलागमेा यस वनदवेशकाको प्रयोजनका लावग वनम्न पररभाषा कायम गररएको छ : 

(क) स्थानीय तह : स्थानीय तह भन्त्नाले dxf/fhuGh नगरपावलकालाई जनाउनेछ । 

(ख) सेिा प्रदायक कायाणलय : नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार तथा स्थानीय तह अन्त्तगणत स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह गरररहकेा 

कायाणलय, स्िास््य चौकी, विद्यालय श्रोत केन्त्र, प्रहरी चौकी तथा यस्ता अन्त्य वनकायहरूलाई जनाउनेछ । 

(ग) बाल समहू :भन्त्नाले यस वनदवेशका बमोवजम गठन भई स्थानीय  तहमा सचूीकृत भएका १८ िषण भन्त्दा कम उमरेका 

बालबावलकाको समहु िा संगठनलाई जनाउनेछ । 

(घ) बाल सञ्जाल: भन्त्नाले यस वनदवेशका बमोवजम गठन भएका बाल समहूहरूको सञ्जाललाई जनाउनेछ । 

(ङ) विवशष्टीकृत बाल समहू: भन्त्नाले विश्वव्यापी प्रचलनमा रहकेा विवध तथा नेपाल सरकारका विवशष्टीकृत वनकायले विवशष्ट 

उद्दशे्यले वनमाणण गरेका समहूमा आिद्ध बाल समहूलाई जनाउनेछ । जस्तो: जवुनयर रेडिस, रावरिय रोट्याक्ट क्लि, वलयो 

क्लि, रेयकुाई समहू जस्ता विशषे समहूलाई जनाउनेछ । 

(च) सहजकताण: भन्त्नाले बाल समहूको गठन तथा सञ्चालनमा सहयोग तथा सहजीकरण गनणका लावग यस वनदवेशका 

बमोवजम वनयकु्त  jf tf]lsPsf]  व्यवक्तलाई जनाउनेछ । 

(छ) सहयोगी संस्था : भन्त्नाले स्थानीय तहमा बाल समहू सञ्चालनमा सहयोग गन े तथा बाल सहभावगताका विवभन्त्न 

कायणिमहरू सञ्चालन गरररहकेा सम्बवन्त्धत वनकायबाट अनमुवत प्राप्त नेपालमा दताण गरैसरकारी संस्थाहरूलाई 

जनाउनेछ । 



(ज) सामावजक पररचालक : भन्त्नाले स्थानीय तहमा समदुाय पररचालनको काममा वियावशल कुनै कायणिम सञ्चालन गनण 

वनयकु्त सामावजक पररचालकलाई जनाउनेछ । 

(झ) संरक्षक वशक्षक : भन्त्नाले विद्यालयमा बाल समहूलाई सहयोग तथा सहजीकरण गनण तोवकएको वशक्षकलाई जनाउनेछ । 

३. ननदेनिकाको उदे्दश्य : 

यस वनदवेशकाको उद्दशे्य दहेाय बमोवजम रहकेो छ : 

(क) बालबावलकाको संगठन स्ितन्त्रताको अवधकारलाई व्यिवस्थत र प्रभािकारी कायाणन्त्ियन गने । 

(ख) बाल समहूहरूको गठन, सञ्चालन तथा सहभावगतालाई अथणपणूण, नैवतक, सरुवक्षत र पारदशी तथा समािशेी बनाउने । 

(ग) बालमरैी स्थानीय शासनको प्रभािकारी कायाणन्त्ियनमा टेिा पयुाणउने । 

(घ) स्थानीय विकासका हरेक प्रवियामा साथणक िाल प्रवतवनवधत्ि मार्ण त िालमरैी पिुाणधार विकासमा टेिा पयुाणउने । 

(ङ) सबै बालसमहूहरुको गठन, क्षमता विकास र पररचालनमा एकरुपता ल्याउने । 

(च) नगरपावलका तथा िडाहरुको बावषणक योजना चि (योजना वनमाणण, कायाणन्त्ियन, अनगुमन तथा मलु्यााँकन र उपलवधध 

मापन) मा साथणक बालसहभावगता सवुनवित गने । 

४. ननदेनिकाको कायाान्वयन देहाय अनुसार हुनेछ । 

(क) स्थानीय तहमा बाल समहू/सजांल गठन तथा सहजीकरणका लावग यस वनदवेशका बमोवजम गनुण गराउनु नगरपावलकाको 

दावयत्ि हुनेछ । 

(ख) बाल सहभावगता तथा बाल समहू सहजीकरणमा वियावशल रावरिय एि ंअन्त्तराणवरिय गरैसरकारी संस्था तथा विकासका 

साझदेारहरूले यस वनदवेशकाको अिलम्बन गनुण गराउनु उनीहरूको वजम्मिेारी हुनेछ । 

(ग) विवशष्टीकृत बाल समहूहरूको सन्त्दभणमा यो वनदवेशका लाग ूहुनेछैन । 

 

पररच्छेद २: बाल समूहको गठन प्रनिया 

(१) बाल समहू सामान्त्य अिस्थामा २) जना िा सोभन्त्दा बढी बालबावलका भलेा भई कुनै वनवित विषय िा क्षेरका 

बालबावलकाका सरोकारहरूमा कायण गन ेतथा उक्त क्षेरमा बालअवधकारको प्रचार प्रसार र अनगुमन गनण गठन गररएको 

समहूलाई नै बाल समहू मावननेछ ।  

(२)  सबै बाल समहूहरू स्थानीय तहमा अवनिायण सचूीकृत र निीकरण हुनपुनेछ । 

(३)  एक विद्यालयमा एक बाल समहू रहनेछ । विवभन्त्न उमरे र विषयगत बाल समहूहरू सोही बाल समहू अन्त्तगणत उपसमहूका 

रुपमा वियाशील हुन सक्नेछन ्। 

(४) विद्यालयस्तरका िाल उपसमहु गठन गदाण तीन िटा उमरे समहूका (५ दवेख ११ िषण उमरे समहू, १२ दवेख १५ िषण उमरे 

समहू र १६ दवेख १८ िषण उमरे समहू) आधारमा छुट्टाछुटै्ट गठन गनुणपनेछ । 

तर समदुायस्तरका िाल समहु गठन गदाण १० दवेख १८ िषण उमरे समहुको एउटै िाल समहु गठन गनण िाधा पन ेछैन ्। 

 



(५)  बाल समूह सामान्यतया ५ प्रकारका हुनेछन् : 

(क)  समदुायमा आधाररत बाल समहूहरू दहेाय अनसुार हुनेछन : 

(अ) समदुायमा आधाररत बाल समहू वनवित भगूोल वभरका बालबावलकालाई समटेेर िा वनवित भौगोवलक  क्षेरलाई 

कायणक्षेर बनाएर गठन भएका बाल समहूहरु लाई समदुायमा आधाररत बाल समहु भवननेछ । 

(आ) यस्ता बालसमहूहरु कुनै टोल, बस्ती, िडा वभर  गठन गनण सवकन्त्छ । 

(इ) यस्ता बाल समहूले सम्बवन्त्धत भगूोल वभरका सबै उमरे, वलंग, जावत, आवथणक हवैसयत तथा शारीररक अिस्था 

कमजोर भएका बालबावलकालाई समट्ेने र उनीहरूको उवचत प्रवतवनवधत्ि तथा सहभावगता हुने सवुनवित गनुणपनेछ । 

(ई) बाल समहूमा उक्त क्षेरवभर सामान्त्यत ६ मवहना िा सो भन्त्दा िवढ स्थायी िा अस्थायी बसोबास भएको बालबावलका 

मार सदस्य बन्त्न सक्नेछन् । 

(ख)  विद्यालयमा आधाररत बाल समहूहरू दहेायका आधारका बाल समहूहरु हुनेछन : 

(अ)कुन ैविद्यालयमा अध्ययनरत बालबावलकालाई समटेेर उक्त विद्यालय वभर बालअवधकार अनगुमन तथा प्रिद्धणन गनण 

गठन भएका बाल समहूलाई विद्यालयमा आधाररत बाल समहू भवननेछ । 

(आ) सम्बवन्त्धत विद्यालय वभरका सबै जातजावत, कक्षा, वलंग र आवथणक तथा शारीररक अिस्थािाट कमजोर 

बालबावलकाको उवचत प्रवतवनवधत्ि र सहभावगता सवुनवित गरेको हुन ुपनेछ । 

(इ) बाल समहूमा सदस्य बन्त्नका लावग सम्बवन्त्धत बालबावलका उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत हुन ुपदणछ । 

(ग) विषयगत बाल समहूहरू दहेाय अनसुार हुनेछन : 

(अ) विषयगत रुपमा वनवित विषयहरू: बावलकाहरूको मार सिाल, बाल वििाह, स्िास््य तथा सरसर्ाई, जलिाय ु

पररितणन, बालश्रम, एचआइभी तथा एड्स जस्ता विषयहरूमा कायण गनण समदुायमा विवशष्ट ढंगले विषयगत बाल समहूहरू 

गठन गनण सवकनेछ । 

(आ) समदुायमा लकेुर रहकेा िा समदुायमा पयाणप्त रुपमा सम्बोधन हुन नसकेका विवशष्ट विषयहरूमा आधाररत रहरे गठन 

भएका यस्ता बाल समहूलाई विषयगत बाल समहू मावननेछ । 

(इ) विद्यालयवभर यस्ता बाल समहू गठन भएमा उक्त समहूलाई विद्यालयस्तरीय बाल समहूकै उपसमहू मावननेछ । 

(घ)  दहेाय अनसुारका बालसमहू विवशष्टीकृत बाल समहू रहनेछन : 

(अ) अन्त्तराणवरिय रुपमा नै स्थावपत स्ियंसेिा अवभयान तथा संगठनहरू, नेपाल सरकार, प्रान्त्तीय सरकार र स्थानीय तहका 

विवशष्टीकृत वनकायले विशषे प्रकृवतका आफ्नो संस्थागत बाल समहू गठन गनण सक्नेछन ्। 

(आ) यस्ता बालसमहूहरुको गठन र व्यिस्थापनविवध स्ियं यसका महासंघ, संरक्षक वनकाय तथा स्थावपत मान्त्यता र 

विधानहरूबाट सञ्चावलत हुन सक्नेछन ्। 

(ङ)  बाल समहू सञ्जाल दहेाय अनसुार गठन गनण सवकनेछ : 

(अ) स्थानीय तहमा सचूीकृत भएका बाल समहूहरू एक आपसमा भलेा भई एक आपसका काम र अवभयानहरूलाई 

साथ सहयोग गने तथा एक आपसका सरोकारहरूलाई सामवूहकीकरण गनण बाल समहू सञ्जाल गठन गनण सक्नेछन । 



(आ) यसरी बाल समहू सञ्जाल गठन गदाण समदुायमा आधाररत, विद्यालयमा आधाररत तथा विषयगत बाल समहूहरू 

सवम्मवलत गनण सवकनेछ । 

६. बाल समूह गठनका लानग सूचना, भेलाको आयोजना तथा अनभमुखीकरण 

(१) बाल समहू गठनका लावग सचूना, भलेाको आयोजना तथा अवभमखुीकरण गदाण सामान्त्यतया दहेायका वसद्धान्त्त तथा 

प्रकृया परूा गनुण पनेछ । 

(क) समदुायमा आधाररत बाल समहू गठन गनण चाहने व्यवक्त, समहू तथा संगगठनले बाल समहू गठन गन ेऔवचत्य र 

कारणहरू समते स्पष्ट पारी न्त्यनूतम १ हप्ता अगािै सम्बवन्त्धत समदुायका बालबावलका तथा अविभािकहरूलाई खलुा 

सचूना वदनपुनेछ । 

(ख) यसरी वदइने सचूना सरल नेपाली भाषामा र आिश्यकता अनसुार स्थानीय समदुायद्वारा बोवलने मात ृभाषाहरूमा 

समते वदनपुनेछ । 

(ग)सचूना उपलधध गराउने विवधमा स्थानीय तह िा वतनका िडा कायाणलय, नागररक सचूना केन्त्र, सामदुावयक सहकारी 

तथा बचत समहूका कायाणलयहरू, उपभोक्ता सवमवतका कायाणलय भिन, प्रहरी चौकी, स्िास््य चौकी, विद्यालय र 

पहुाँचमा आएका बालबावलकालाई मौवखक रुपमा भलेाका लावग जानकारी वदन सवकनेछ । 

(घ) बाल समहू गठन गने भलेामा सामान्त्यतया २५ जना बालबावलकाको उपवस्थवत हुन पनेछ । 

(ङ) यस्तो भलेा बालबावलकाको लावग सहज पहुाँच भएको र सरुवक्षत स्थानीय सािणजवनक स्थल िा भिनहरूमा 

आयोजना गनुण पनेछ । 

(च) भलेामा छलर्लका विषयहरु :बालअवधकारको अिधारणा, बालसहभावगताको अवधकार, बालसहभावगतामा 

नेपालका नीवतगत व्यिस्थाहरू, स्थानीय तहमा बाल समहू गठन गनुणको कारण र योजना, बाल समहूको मखु्य उद्दशे्य 

नैवतक वशक्षा र कायणिमहरू रहन सक्नेछन । 

(छ) यस्ता अवभमखुीकरण तथा जानकारीहरू सरल र बालबावलकाले बझु्ने भाषामा हुनपुदणछ । यवद बहुसंख्यक सहभागी 

नेपाली भाषा बझु्न ेखालका छैनन ्भने स्थानीय भाषामा अवभमखुीकरण र छलर्ल चलाउन सवकनेछ । 

(ज) भलेामा सहभागी सबै ियस्क तथा बालबावलकाको छुट्टाछुटै्ट उमरे, जातजावत र वलंग समते जनाउने गरी उपवस्थवत 

गराउन सवकने छ । 

(झ) विद्यालयमा आधाररत बाल समहू गठन गदाण विद्यालय वभर सबै कक्षामा सचूना प्रदान गररनपुदणछ । एि ंभलेाको 

आयोजना विद्यालय पररसरवभरै प्रधानाध्यापक, संरक्षक वशक्षक िा व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्षको उपवस्थवतमा गनुण 

पनेछ । 

(ञ) विषयगत बाल समहू गठन गदाण स्थानीय समदुायमा िा विद्यालय जहााँ गठन गन ेहो त्यस ैअनरुुप सचूना गन ेर भलेाको 

आयोजना गनुण पनेछ । 

 

 

 



७. नेतृत्व चयन : 

(१) दर्ा ६ बमोवजमको भलेामा सहभागी बालबावलकाको सहमवत भएमा दहेायकाको आधारमा बाल समहूको नेततृ्ि चयन 

गनण सवकने छ । कुन विवधबाट नेततृ्ि चयन गने भन्त्ने वनणणय स्ियं उपवस्थत बालबावलकामाझ छलर्ल गरी तय गनुणपनेछ : 

(क) बहुपदीय नेततृ्ि : बाल समहूमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि, सहसवचि, कोषाध्यक्ष तथा विषयगत संयोजकहरू तय 

भएको नेततृ्ि । 

(२) बाल समहूको कायणसवमवत संख्या ९ दवेख १५ सदस्यीय सम्म बनाउन सवकनेछ । 

(३) बाल समहूले आिश्यकता अनसुार उपसवमवतहरू गठन गरी कायणिमहरू गनण सक्नेछन् । यस्तो उपसवमवतमा ३ दवेख 

७ जना सम्म सदस्य रहनेछन ्। 

(४) बाल समहूको नेततृ्िमा ५० प्रवतशत बावलका, समग्रमा  समािशेी बालबावलका सदस्यहरूका लावग वसट संख्या 

आरवक्षत गनुणपनेछ । 

(५) बाल समहूको पदावधकारीमा अध्यक्ष, सवचि र कोषाध्यक्ष मध्ये एक जना बावलका अवनिायण छान्त्न ुपनेछ । 

(६) एकै बालक िा बावलका दईु िा सो भन्त्दा बढी बाल समहूको नेततृ्िमा बस्न पाउने छैन्त्न । तर बाल समहूका नेततृ्िमा 

रहकेो सदस्य सञ्जालको नेततृ्िमा भने बस्न सक्नेछ । 

(७) विद्यालयमा आधाररत बाल समहूको नेततृ्ि पररितणन हरेक िषण गनुण पनेछ भने समदुायमा आधाररत बाल समहूको 

नेततृ्ि न्त्यनूतम प्रत्येक २ िषणमा पररितणन हुनेछ तर १८ बषण उमरे पगुीसकेका बालबावलकाहरू भने उक्त समहूबाट स्ित: 

पदमकु्त हुनेछ । 

(८) १८ बषण परुा भइण पदमकु्त भए पिात ररक्त रहकेो पदमा सेही प्रविया अनसुार पदपवुतण गनुणपनेछ । 

(९) एकै व्यवक्त बाल समहूको पदावधकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोषाधक्षको रुपमा दईु कायणकाल भन्त्दा बढी 

समय बस्न सक्ने छैन तर कायणसवमवतको सदस्य भने बस्न र्रक पने छैन । 

(१०) ८ िषण भन्त्दा कम उमरे समहूका बालबावलकालाई बाल समहूको नेततृ्िमा रहन ेछैन्त्न । 

(११) बाल समहूका सदस्यहरूमाझ नेततृ्ि चयनका सन्त्दभणमा वििादहरू आएमा दहेायको अभ्यास गनण सवकनेछ : 

(क) नेततृ्ि गनण चाहने सदस्यले आरू्ले बाल समहूलाई कसरी सविय र बवलयो बनाउन ेभन्त्ने विषयमा अको सदस्यप्रवत 

नकारात्मक धारणा व्यक्त नगरी छोटो प्रस्तवुत गनण सक्ने । 

(ख) नेततृ्ि गनण चाहने सदस्यहरू मार छलर्ल गरी सहमवतमा अग्रसर हुने । 

(ग) नेततृ्ि गनण चाहनेहरूमाझको सान्त्दवभणक सवमवत बनाई उक्त सवमवतको वजम्मिेारी प्रदान गन े। 

(घ) उल्लेवखत तररकाबाट वििाद समाधान नभएमा नेततृ्िका लावग सदस्यहरू मध्यबाट मतदान प्रवियािाट चयन 

गनुणपनेछ । मतदान प्रवियाको सहजीकरण संरक्षक वशक्षक िा ियस्क सहजकताणिाट गनुण पनेछ । मतदान प्रवियामा जााँदा 

व्यवक्तगत प्रचारप्रसार गनण नपाउने व्यिस्था गनुण पनेछ । 

 

 

 



८. सञ्जालहरूको गठन 

(१) बाल समहूहरू बीच आपसी समन्त्िय, सहकायण बढाउने तथा सिालहरूको सामवूहकीकरण गने र एक आपसबाट 

वसकाईका अिसर सजृना गनण बाल समहू सञ्जालको गठन गनण सवकनेछ । 

(२) बाल समहू सञ्जाल िडा स्तर, गाउाँ स्तर र नगर स्तरका हुनेछन ्। स्थानीय तहमा आिश्यकता महससु भएमा वजल्ला 

तहमा पवन बाल समहू सञ्जाल बाट प्रवतवनवध गनण सवकनेछ । 

(३) बाल समहू सञ्जाल गठन गनणका लावग (गाउाँ िा नगर र िडा) तहमा बाल समहूहरूको प्रवतवनवध भलेाको आयोजना 

गनुण पनेछ । 

(४) यस्तो भलेामा सञ्जालले समट्ेने क्षेरका (समदुाय, विद्यालय तथा विषयगत) बाल समहूहरूलाई भलेाको वमवत 

भन्त्दा ७ वदन अगाि ैसचूना प्रदान गनुणपदणछ । सचूनामा दहेायका विषयिस्तु समवेटएको हुन ुपनेछ : 

(क)भलेाको वमवत, समय र स्थान, 

(ख)भलेामा छलर्ल हुने विषयहरू, 

(ग)भलेामा आमन्त्रण गररएको प्रत्येक बाल समहूको प्रवतवनवध संख्या (जातजावत, वलंग समते तय गररएको भए सो समते) 

(घ)भलेामा सहभागीका लावग उपलधध हुने सेिा र सवुिधा, 

(ङ)भलेामा सहभागीका लावग उपलधध नहुने सेिा र सवुिधा, र 

(च) अन्त्य आिश्यक विषयिस्तु । 

(५) बाल समहूका प्रवतवनवधहरूले भलेामा सहभागी हुन दहेायका शतण परूा गनुण पने छ । 

(क) आफ्नो बाल समहूमा छलर्ल गरी वनणणय गरेको हुन ुपनेछ, । 

(ख) विद्यालयबाट भलेामा सहभागी हुन तथा सञ्जालको नेततृ्िमा प्रवतस्पधाण गनण सहमवत वदइएको हुन ुपनेछ,  

(६) बाल समहूले भलेामा दईु िा सो भन्त्दा बढी सहभागी माग भएको अिस्थामा बालक, बावलका तथा सबै 

जातजावतको समानपुावतक प्रवतवनवधत्िको व्यिस्था गराउनु पनेछ । 

(७) सञ्जाल भलेामा सहभागी हुने बाल समहू प्रवतवनवध उक्त सञ्जालको भौगोवलक क्षेरवभर बसोबास भएको हुनु पनेछ  

(८) सञ्जालको नेततृ्ि चयन भलेाको सहमवतको आधारमा दर्ा ९ मा व्यिस्था भए बमोवजमको हुनेछ । सञ्जालको 

नेततृ्िको पनु:गठन प्रत्येक िषण गनुणपनेछ । 

९. नेतृत्व चयनमा प्रनतस्पधाा र सहकायाको व्यवस्थापन 

(१) बाल समहू तथा सञ्जालको नेततृ्ि चयनका सन्त्दभणमा बालबावलकामाझ अस्िस्थ प्रवतस्पधाण हुनबाट रोक्न 

समझदारीमा नेततृ्ि चयनलाई प्राथवमकता वदन ुपनेछ । 

(२) सम क्षमताका प्रवतस्पधीहरूलाई सहमवत गराई एक आपसलाई स्िीकानण सक्ने बनाउन पवहलो प्रयत्न गनुण पनेछ । 

(३) प्रवतस्पधी बालबावलकालाई संयोजन समहू िा उपसवमवतहरूको गठनबाट विवभन्त्न वजम्मिेारीहरू प्रदान गरी 

उनीहरूको भवूमका र सवियतालाई सहयोग गनण सवकनेछ । 

(४) बालबावलकामाझ हुने प्रवतस्पधाणमा ियस्कहरूको प्रभाि र स्िाथण तथा चाहना र प्रभािबाट मकु्त रावखनपुनेछ । 



१०. आवद्धता तथा सूचीकरण 

(१)  समदुाय तथा विद्यालयमा गठन भएका बाल समहूहरू गठन भएको एक मवहनावभर नगरपावलका र िडा कायाणलयमा 

सचूीकृत गनुण पनेछ । िडा कायाणलयमा सचूीकृत भएका िाल समहु/संजालको वििरण िडा कायणलयिाट वनयवमत 

रुपमा  नगरपावलकामा पठाउन ु पनेछ । यसरी सचूीकरण भएका बाल समहूहरुलाई नगरपावलकाबाट  सचूीकरणको 

प्रमाण पर प्रदान गररने छ ।  

(२)  बाल समहू सचूीकरण हुाँदा समहूको नाम, उद्दशे्य, कायणसवमवतका पदावधकारी तथा सदस्यको नाम, सहजकताणको नाम र 

सम्पकण  ठेगाना र आिद्द वनकाय खलुाइएको हुनपुनेछ । 

(३)  सचूीकृत बाल समहूहरू हरेक िषण अद्यािवधक गनण सवकने छ । यसरी अद्यािवधक हुाँदा सम्बवन्त्धत समहूले अद्यािवधक 

गन ेव्यहोराको वनिदेन, बाल समहूको िावषणक भलेाको उपवस्थवत र विद्यमान कायणसवमवतको नामािली, सहजकताणको 

नाम र सम्पकण  ठेगाना र बाल समहूले अवघल्लो िषण सम्पन्त्न गरेका विवभन्त्न गवतविवधको कायणप्रगवत संलग्न गनुण पनेछ । 

(४)  विद्यालयमा आधाररत बाल समहूले अद्यािवधकको लावग वनिदेन वदाँदा सम्बवन्त्धत विद्यालयको वसर्ाररशपर संलग्न 

गनुण पनेछ । 

(५)  आिद्धता तथा सचूीकरणका लावग बाल समहूको नाम भलेाका सहभागी बालबावलकाले आपसी सहमवतमा जरुाउन 

सक्ने छन । बाल समहूको नाम त्यसै क्षेरको अको बाल समहूको नामसाँग वमलेमा दोहोरो पने गरी राख्न सवकने छैन । 

(६)  बाल समहूको नामसाँग कुनै पवन वनजी िा गरै सरकारी संस्थाको नाम जोड्न सवकने छैन । 

(७)  बाल समहूको सचूीकरण तथा निीकरणका लावग सम्बवन्त्धत वनकाय, व्यवक्तले अवनिायण उपवस्थत भई प्रमावणत  र 

सहमवत प्रदान गनुण पनेछ । 

(८)  सचूीकृत तथा निीकरण भएका बालक्लिको प्रवतिदेन नगरकायणपावलका लगायत बालअवधकार संरक्षणको क्षेरमा 

कायणरत अन्त्य सरकारी वनकायमा पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद ३: सहजकताा सभबन्धीव्यवस्था 

११. सहजकताा संस्था, ननकाय र व्यनिहरू: 

(१) बाल समहूको गठन तथा सञ्चालन िडाको प्रवतवनधीको उपवस्थवतमा हुनपुनेछ ।  

(२) सहजकताणले बाल समहूको बैठक, योजना वनमाणण, कायाणन्त्ियन तथा विषयगत छलर्ललाई सहजीकरण गन,े 

बालबावलकाको सरोकारको क्षेरमा उपयकु्त उपायहरू सझुाउने तथा श्रोतमा उनीहरूको पहुाँच बनाउन सहयोग गनुण पनेछ । 

(३) बाल समहूका गवतविवध र त्यसबाट उत्पन्त्न पररणामप्रवत सहजकताण व्यवक्त, संस्था िा वनकाय नैवतक वजम्मिेारी रहनेछ  

(४) एक सहजकताण व्यवक्त िा समहूले िडाका सबै बाल समहूलाई सहयोग पयुाणणउन सक्नेछ । 

१२. वयस्क सहजकतााको चयन  

(१) ियस्क सहजकताणको चयन बाल समहू गठन गनण तथा बालबावलकाको समहूको गवतविवध प्रिद्धणन र सहजीकरण गने 

कायणमा सहयोग गन ेसंस्था िा स्थानीय तहल ेवनयकु्त गनेछ  



(२) ियस्क सहजकताणले सहजीकरण गरेबापत बाल समहूसाँग कुनै पाररश्रवमक वलन सवकने छैन । तर सहयोगी संस्था िा 

स्थानीय तहले वनवित पाररश्रवमक िा प्रोत्साहन भत्ता उपलधध गराउन बाधा पानेछैन । 

(३)विद्यालयमा आधाररत बाल समहूको सहजकताण वशक्षकहरूमध्येबाट, समदुायमा आधाररत बाल समहूको सहजकताण 

स्थानीय बालसंरक्षण सवमवत िा बालमरैी स्थानीय शासन समन्त्िय सवमवतका सदस्य िा संस्थाको तर्ण बाट तोक्न 

सवकनेछ । 

(४) सहयोगी संस्था िा विद्यालयले वनयकु्त गरेको अिस्थामा बाहके ियस्क सहजकताण स्थानीय व्यवक्त हुनपुनेछ । 

१३. बाल समूहको सहजकताा हुन चानहने योग्यता 

 बाल समहूको सहजकताण हुनका लावग वनम्न योग्यता भएको व्यवक्त हुनपुदणछ । 

(ग) बालअवधकारबारे जानकार, सचेत, संिदेनशील तथा तावलम प्राप्त गरेको । 

(घ) बालमरैी व्यिहारबारे सचेत र अभ्यस्त रहकेो । 

(ङ) बालबावलकाप्रवत सकारात्मक धारणा राख्ने । 

(च) बाल बावलका विरुद्ध कुनै पवन वहसंा नगनण प्रवतिद्ध भएको । 

(छ) र्ौजदारी अपराधमा संलग्न नभएको । 

(ज) स्थानीय समदुायमा बसोबास भएको । 

(झ) मवदरा, सतुी, चरुोट, लाग ूऔषधको अम्मल नभएको । 

१४.वयस्क सहजकतााको भूनमका र सीनमतता 

(१)  स्थानीय ियस्क सहजकताण बाल अवधकारप्रवत प्रवतिद्ध, स्ियंसेिी भािनाको र दर्ा १३ मा उल्लेख गररएको योग्यता 

भएको व्यवक्त हुनेछन ्र यस्ता ियस्क सहजकताणले बाल समहूमा दहेायका भवूमकाहरू वनिाणह गनुण पनेछ : 

(क) बाल समहूको बैठक, योजना तथा कायणिम र वनमाणण कायाणन्त्ियनमा सहजीकरण । 

(ख) बाल समहूलाई स्थानीय सरोकारिाला वनकायहरूसाँग सम्पकण , सम्बन्त्ध विस्तार गनण सहजीकरण गन े। 

(ग) बाल समहूले गन ेकायणिमहरूका लावग स्थानीय श्रोतहरू जटुाउन सहयोग गन े। 

(घ) बाल समहूका सामग्रीहरूको उपयकु्त प्रयोग भए नभएको अनगुमन गने र सम्पवत्तको संरक्षण गने । 

(ङ) बाल समहूका सदस्यहरूमाझ आएका वििादहरूको समाधान गनण सहयोग गन े। 

(च) बाल समहू र अन्त्य समदुाय बीच वििाद उत्पन्त्न भएमा त्यसको समाधानका लावग सहजीकरण गन े। 

(छ) बाल समहूलाई बालअवधकार एिं बाल विकासका सिाल सम्बन्त्धी सचूना सामग्रीहरू उपलधध गराउन पहल गन े। 

(ज) आिश्यकता अनसुार बालअवधकार, बालसहभावगता, बाल समहू सहजीकरणका प्रवशक्षण, गोष्ठी तथा तावलमहरूमा 

सहभागी हुने । 

(झ) बाल समहूका सदस्य आफ्नो समदुाय बावहर अन्त्य कुनै कायणिममा सहभागी हुनपुरेमा ियस्क संरक्षकको भवूमका 

वनभाउने । 

(२)  ियस्क सहजकताणले बाल समहूको सहजीकरण गदाण गनण नहुने कायणहरु : 



(क) बाल समहूको बैठक तथा छलर्ल आरै्ले सञ्चालन गने । 

(ख) बाल समहूको योजना आरै्ले बनाउने, वनणणयहरू आरै्ले गन ेर सदस्यहरूलाई वनणणयमा सहमत मार गराउने । 

(ग) बाल समहूलाई कुनै वनवित वनणणय गनण लगाउने िा वनवित विषयमा आफ्नो धारणा लाद्ने । 

(घ) बाल समहूका तर्ण बाट वनणाणयक तह तथा संयन्त्रहरूमा प्रवतवनवधत्ि गन े। 

(ङ) बाल समहूका सदस्यहरूलाई हप्काउने, वहसंा तथा दवु्यणिहार गने िा धम्की वदने । 

(च) बाल समहूका सदस्यहरूमाझ जात, धमण, वलंग, उमरे, भाषा, भगूोल, शारीररक तथा आवथणक हवैसयत लगायत कुन ैपवन 

आधारमा भदेभाि गने । 

(छ) बाल समहूका सम्पवत्त, बचत रकमहरू जथाभािी प्रयोग गन ेिा व्यवक्तगत वहतमा उपयोग गन े। 

(ज) बाल समहूका सदस्यहरूलाई एक  अकाणविरुद्ध भड्काउने, कुनै वनवित व्यवक्त, जावत, समहू, सम्प्रदाय, दल तथा 

संगठनको पक्ष िा विपक्षमा उवभन तथा गवतविवध गनण लगाउने । 

(झ) बाल समहूका सदस्यहरूलाई वहसंात्मक  गवतविवध, सािणजवनक धनजनमा क्षवत पगु्ने गवतविवध तथा अलोकतावन्त्रक 

र घणृा रै्लाउने कायण गनण प्रोत्सावहत गन े। 

(ञ) बाल समहूका सदस्यहरूको उवचत सरुक्षाको सवुनवितता नगरी समदुायबाट बावहर पठाउन ेिा कायणिमहरूमा संलग्न 

गराउने । 

(३)  सहजकताण विरुद्ध परेको उजरुी र गनुासोको छानविन गरी दोषी पाइएमा सम्बवन्त्धत सहजकताणलाई चेतािनी  वदने, 

सहजकताणबाट हटाउने िा आगामी वनवित अिवधसम्मका लावग सहजकताण बन्त्न रोक लगाउने िा अन्त्य आिश्यक 

कारिाही गरी पदबाट हटाउने कायण वनयकु्त गने संस्थाले गनण सक्नेछ । 

(४)  उजरुीका छानविन तथा वनणणयिममा सम्बवन्त्धत सहजकताणलाई आफ्नो  भनाई र  स्पष्टीकरण राख्ने अिसरबाट िवञ्चत 

गररनेछैन । 

पररच्छेद ४ : बाल समूहको बैठक तथा कायािम सभबन्धीव्यवस्था 

15=ननयनमत बैठक तथा छलफलका नवषयहरू 

(१)  बाल समहूको बैठकको आयोजना विद्यालय बन्त्द भएको समयमा र वदनको समयमा सबै सहभागीहरूका लावग 

पहुाँचका दृवष्टकोणले उपयकु्त स्थानमा मार सञ्चालन गनुण पनेछ । 

(२) बैठकमा ियस्क सहजकताणको उपवस्थवत अवनिायण हुनपुनेछ । 

(३)  बैठक सामान्त्यतया अवधकतम २ घण्टाभन्त्दा बढी समय बस्ने छैन । 

(४)  बैठकको वनणणय तथा उपवस्थवत बैठक पवुस्तका (माइन्त्यटु) उतार गरी राख्न ुपनेछ । 

(५)  बैठकमा सामान्त्यतया वनम्न प्रस्तािहरूमा छलर्ल हुनसक्नेछ: 

(क) अवघल्लो बैठकपवछ भएका कायणिम तथा प्रगवतहरूको समीक्षा 

(ख) बाल समहूका बारेमा सदस्य तथा अन्त्य बालबावलका र व्यवक्तहरूको धारणा 

(ग) स्थानीय बालअवधकारको सिाल र गनुणपने गवतविवध 



(घ) आगामी कायणिमको वमवत, स्थान र समय तय, वजम्मिेारी विभाजन र श्रोत संकलन तथा आिश्यकता अनसुार अन्त्य 

विषयहरु । 

 

16=कायािम योजना ननमााण: 

(१)  दहेायका अिस्थालाई ध्यान वदइ बालबावलका सम्बन्त्धी योजना वनमाणण गनुण पने छ । 

(क) बाल समहूको बैठक तथा िावषणक भलेाले योजना वनमाणण गन ेछ ।  

(ख) बाल समहूको कायणिम योजना वनमाणण गदाण स्थानीय पिण, मौसम, खतेीपातीको क्यालेन्त्डर, विद्यालयको शवैक्षक 

क्यालेन्त्डरसाँग नजधु्ने गरी बनाउनपुनेछ । 

(२) बाल समहूको कायणिम मलूत: दहेायको विषयमा केन्त्रीत हुन ुपनेछ : 

(क) बालअवधकारको प्रचार प्रसार : बालबावलकाले स्थानीय तहमा गीत, कविता, खले, कथा, िकृ्तत्िकला, वचरकला, 

वभत्ते पवरका, सडक नाटक, रेवडयो कायणिम,परपवरकामा लेख लेखरे आवदको माध्यमबाट बालअवधकारका बारेमा 

प्रचार प्रसार गन े। 

(ख) बालअवधकार अनगुमन : बाल समहूहरूले आफ्नो क्षेरका विवभन्त्न स्थानीय तहमा गनुासो पेवटका राखरे, 

साथीहरूको समहूमा छलर्ल गरेर, आफ्नो विद्यालय तथा समदुायको अनगुमन भ्रमण गरेर बालअवधकारको अिस्थाको 

अनगुमन गनण सक्ने छन ् । बाल समहूले अनगुमनबाट दखेकेा विषयहरु विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत,  नगरपावलकाको 

कायाणलय,  नगर वशक्षा सवमवत, बालसंरक्षण सवमवत िा सहयोगी संस्था समक्ष आिश्यक कािाणहीका लावग प्रस्ततु गनण 

सक्नेछन ्। 

(३)  सेिाका लावग सम्प्रेषण र सझुाि : बाल समहूहरूले आफ्नो समदुाय तथा विद्यालयमा वहसंा, शोषण, दवु्यणिहार, वशक्षा 

तथा स्िास््यबाट िवञ्चत भएका बालबावलका रे्ला परेमा िा त्यस्ता गनुासोहरू आएमा सेिा प्रदायक संस्थाहरूसाँग 

सम्पकण  गरी सम्बवन्त्धत बालबावलकालाई सेिाको  लावग वसर्ाररस गने लगायत यस्ता बालबावलकाको विकास र 

संरक्षणमा कायणिम सञ्चालन गनण सवकनेछ । 

(४) शवैक्षक तथा व्यवक्तत्ि विकासका कायणिमहरू : बाल समहूहरूको सदस्यहरूका लावग व्यवक्तत्ि विकास तथा शवैक्षक 

विकासका विवभन्त्न रचनात्मक गवतविवधहरू, खलेकुदका गवतविवधहरू, बाल वभत्ते पवरका, िवक्तत्िकला, वहज्ज े

प्रवतयोवगता, छोटो समयका विवभन्त्न सीप, कलाका प्रवशक्षण कायणहरु । 

(५) सामदुावयक स्ियंसेिा : 

(क) बाल समहूका १४ िषणभन्त्दा मावथ बालबावलकाले सरुवक्षत ढंगले ियस्कहरूको साथमा गन ेसामदुावयक स्ियंसेिाका 

कायणहरु । तर यस्तो सामदुावयक स्ियंसेिा कायण दवैनक ६ घण्टाभन्त्दा बढी र लगातार ३ घण्टाभन्त्दा बढी हुने छैन । 

(ख) सामदुावयक स्ियंसेिाका कायणहरूमा बालबावलकाको नैवतक र भौवतक सरुक्षाको सवुनवितता हुनपुनेछ । 

(ग) प्रचवलत काननूबमोवजम वनकृष्ट िा जोवखमयकु्त बालश्रम तथा बालश्रम ठहररने गवतविवधमा बालबावलकाले स्ियंसेिा गनण 

सक्नेछैनन ्। 



(६) वनणणय प्रवियालाई प्रभावित पाने : बाल समहूहरूले सामवूहक रुपमा िा प्रवतनवध मार्ण त् बालअवधकारका सरोकारहरूलाई 

स्थानीय योजना तथा नीवतहरूमा सम्बोधन गराउनका लावग बाल भलेा, अन्त्तविण या, बाल सनुिुाइ, प्रवतवनवध मण्डल 

भटेघाट जस्ता कायणिमहरू । 

१७. बाल समूहले सञ्चालन गना नसक्ने कायािमहरूको सीमा: 

(१)  कुन ैराजनीवतक दल िा त्यसको भात ृसंगठनका पक्षपोषण िा विरोध गनण । 

(२)  समदुायको सािणजवनक िा वनजी सम्पवत्त दरुुपयोग तथा कसैको जीउ ज्यानमावथ क्षवत पयुाणव उने कायण । 

(३)  समदुायका वनवित जातजावत, धमण, क्षेर िा पेशाकमीप्रवत गलत भािना र दृवष्टकोण सम्प्रेषण गन ेकायण । 

(४)  वहसंा र दवु्यणिहार पीवडत तथा प्रभावित बालबावलकाको गोपनीयता भगं हुने र पवहचान खलु्ने गवतविवधहरू । 

(५) सांस्कृवतक कारण बाहके रातको समयमा र आफ्नो विद्यालय िा समदुाय भन्त्दा बावहर गएर गररने गवतविवध तथा 

कायणिमहरू । तर प्रवतस्पधाण िा आयोजकहरूले उवचत सरुक्षा प्रबन्त्ध गरेको अिस्थामा भने समदुाय िा विद्यालय भन्त्दा 

बावहर गएर कायणिम गनण सवकने छ । 

(६) उवचत सरुक्षाको प्रबन्त्ध र आिश्यक पिूण अनमुवत बेगर सहभागीहरू वजउ ज्यानमा खतरा पगु्ने साहवसक खलेहरू खलेाउने 

कायणहरु । 

(७)  बाल समहू कोष वनमाणण िा आय आजणनका लावग बालश्रम तथा कुनै पवन व्यापार, व्यिसाय गन ेकायणहरु  

(८)  वसंगो पररयोजना सञ्चालन गने िा ठूला र लामो समयका गवतविवधहरू सञ्चालन गने कायण । 

(९)  सामावजक रुपमा अस्िीकायण तथा नकारात्मक सामावजक प्रभाि पान ेकायणहरु । 

(१०) सामावजक शावन्त्त सवु्यिस्था तथा सरुक्षामा नकारात्मक असर पने दवेखएमा बालअवधकारकमी, स्थानीय बालसंरक्षण 

सवमवत तथा बालमरैी शासन समन्त्िय सवमवतको परामशणमा सरुक्षा वनकाय िा नगरपावलका िा विद्यालयले वनवित 

गवतविवधलाई रोक लगाएका कायणहरु । 

 

पररच्छेद ५ :  बाल समूहको सदस्यता सभबन्धी व्यवस्था 

१८. सदस्यता नवतरण र व्यवस्थापन 

(१)  बाल समहूले स्ितन्त्र रुपमा आफ्नो सदस्यता वितरण गनणसक्ने छ । बाल समहूको सदस्य हुन सोही विद्यालयको विद्याथी 

िा सोही समदुायमा बसोबास भएको बालबावलका हुनपुदणछ । 

 (२)  कुन ैबालबावलकाले सदस्य बन्त्न चाहकेोमा सामान्त्यतया बाल समहूले सदस्य बनाउनपुदणछ । 

(३)  कुन ैपवन बालबावलकालाई सदस्य बन्त्नका लावग दिाब वदन पाइन ेछैन । 

(४)  सदस्य नभएकै कारण बाल समहूले आयोजना गन ेखलुा र सािणजवनक कायणिममा कुनै बालबावलकालाई सहभागी  

गराउन रोक लगाउन पाइनेछैन । 

(५)  सदस्यहरूको अवभलेख बाल समहूले आफ्नै रवजष्टरमा राख्न सक्नेछ । यसरी अवभलेख राख्दा दहेायका वििरण उल्लेख 

हुनपुदणछ : 



(क) बालबावलकाको नाम, थर, 

(ख) ठेगाना, 

(ग) उमरे, वलंग, (विद्यालयमा भए कक्षा), 

(घ)अवभभािकको नाम, सम्पकण  र्ोन नम्बर, र्ोटो (उपलधध भएसम्म) । 

(६)  बाल समहूले आफ्नो सदस्यलाई सदस्यता–पर पवन वितरण गनण सक्नेछ । 

(७)  बाल समहूमा विवभन्त्न श्रोतबाट जम्मा हुन आएको रकमको संरक्षण विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत िा स्थानीय बालमरैी 

शासन समन्त्िय सवमवत िा िडा बाल संरक्षण सवमवत ियस्क सहजकताणले पारदशी ढंगले राख्न ुपनेछ । 

१९. प्रनतनननधत्व र सहभानगताको समान अवसरको व्यवस्थापन 

(१)  बाल समहूका सदस्यहरूले उपयकु्त अिसरहरू  प्राप्त गरी आफ्नो व्यवक्तत्ि विकास गनण समान अिसर प्राप्त गरुन ्भन्त्ने 

मान्त्यता बाल समहूको नेततृ्ि गन ेसमहूले राख्नपुदणछ । बाल प्रवतवनवध र सहभावगतामा दहेायका विषयमा ध्यान वदन ुपनेछ  

(क) समान अिसर र प्रवतवनवधत्िका लावग विषयगत समहूहरू बनाएर सोही अनसुार वनयवमत िा पालैपालो प्रवतवनवधत्ि 

र सहभावगताको अिसर प्रदान गन े। 

(ख) आयोजक संस्था िा वनकायले तोकेको अिस्थामा बाहके पालैपालो सबै सदस्यहरूलाई सहभावगताको  अिसर 

वदनपुनेछ । 

(ग) बाल समहूको प्रवतवनवधत्ि गन ेव्यवक्तले कुनै कायणिममा जानअुवघ आफ्नो समहूका सदस्य र सहजकताणसाँग आरू्ले 

के कस्ता सिाल उठाउने भवन छलर्ल र परामशण गनुणपनेछ । 

(घ) बाल समहूका सदस्य कुनै कायणिम िा बैठकमा सहभागी भएपवछ आफ्नो समहूका सदस्यहरू र सहजकताणको बैठक 

राखी आरू् सहभागी भएको कायणिमको बारेमा जानकारी वदनपुनेछ । प्रवतिदेन लेखरे बाल समहूको र्ाइल िा 

माइन्त्यटुसाँग ैराख्नपुनेछ । 

२०. सदस्यबीच रहेको फरक मतको सभमान तथा कायािमको सहजीकरण  

सामान्त्यतया बाल समहूमा वसजणना हुने र्रक मत दहेायका उपायहरु अिलम्बन गरी समाधान गनण सवकनेछ : 

(१)  बाल समहूको योजना वनमाणण लगायतका छलर्लमा सबै सदस्यहरूलाई स्ितन्त्र  र छोटो रुपमा आफ्नो विचार राख्न 

लगाउन ुपदणछ । 

(२)  बाल समहूको बैठक बस्न,े छलर्ल गन ेतथा नेततृ्ि चनु्त्न ेप्रवियाका बारेमा आचारसंवहता वनमाणण गनुण पदणछ । 

(३)  बाल समहूका सदस्यहरूमाझ कायणिम  आयोजना गने सन्त्दभणमा र्रक  प्रस्तािहरू प्राप्त भएमा ती कायणिमहरूको सचूी 

बनाउने र सदस्यहरूलाई आपसी छलर्ल गरी कायणिमहरूको प्राथवमकता साथ छनौट गनण लगाउनु पनेछ । कायणिमको 

छनौट गदाण दहेायका आधारमा गनुण पनेछ । 

(क) बालबावलकाले रुवचकर मान्त्ने, सजृनात्मक, खलेकुद तथा बौवद्धक विकासका कायणिमहरूलाई पवहलो  प्राथवमकता 

वदने । 



(ख) बालअवधकारको प्रचार प्रसार हुने र अविभािक, वनणणयकताणहरू तथा समदुायमाझ बालबावलकाको  सरोकारहरू 

प्रस्ततु गररने कायणिमहरूलाई प्राथवमकता वदने । 

(ग) बाल समहूले गनण नहुने भनेका कायणिमहरू छनौट नगने । 

(घ) बाल समहूलाई धेरै आवथणक भार पने तथा लामो समय लाग्ने कायणिमहरू छनौट नगने । 

(ङ) समदुाय र समदुायका अन्त्य संस्थाहरूसाँग द्वन्त्द्व िा मनमटुाि हुनसक्ने कायणिमहरू नगने । 

(च) धेरै वदन विद्यालय वशक्षालाई असर पने िा कक्षा छाडी तयारी गनुणपने कायणिमहरू नगने । 

(छ) अन्त्य बाल समहू िा संस्थाले भखणरै गररसकेका समान वकवसमका कायणिमहरू भए त्यसलाई प्राथवमकतामा  पछावड 

राख्ने । 

(४)  बाल समहूका सदस्यहरूमाझ स्थानीय  सरोकारका विषयमा र्रक  विचार िा धारणाहरू आएमा ती धारणाहरूलाई 

समािशे गरी साझा धारणा बनाउनपुनेछ । यसका लावग दहेायका कायणहरू गनण सवकनेछ । 

(क) सबै सदस्यहरूले सम्बवन्त्धत विषयमा पालैपालो आफ्ना विचारहरू छोटकरीमा राख्न वदने । विचार राख्दा अरुको 

विचारलाई गलत भन्त्ने, होच्याउने िा वसधै नकाने विषयलाई प्रशय नवदने । 

(ख) र्रक र्रक धारणाहरूलाई समटेेर कुनै सदस्यले एकै धारणा प्रस्ताि गनण लगाउने । 

(ग) यवद वनतान्त्त विपरीत धारणाहरू आएमा बाल समहूको बैठकमा ती र्रक  धारणाहरूलाई र  त्यसलाई समथणन  गन े

सदस्य संख्या पवन लेख्ने । तर, बहुमत सदस्यहरूले व्यक्त गरेको धारणा अनसुार बाल समहूले गवतविवध सञ्चालन गने । 

(५)  बाल समहूका सदस्यहरूमाझ आवथणक  िा संगठन व्यिस्थापनका विषयमा र्रक  धारणा भएमा दहेाय बमोवजम 

सहजीकरण गनण सवकनेछ । 

(क) बाल समहूका सदस्यहरूमाझ नै र्रक मतको विषयमा छलर्ल गरी आपसी सहमवत सजृना गन े। 

(ख) बाल समहूका सदस्यहरूले उठाएको र्रक मतको विषय र उनीहरूले वदएका तकण  तथा प्रमाणहरूको सचूी बनाउने । 

(ग) विद्यालयका प्रधानाध्यापक िा समदुायमा आधाररत बाल समहूको हकमा आिद्ध सवमवतका संयोजकले सम्बवन्त्धत 

र्रक मतमा अध्ययन गरी वनणणय प्रदान गने । 

(६)  बाल समहूवभर आउने र्रक  मतको समाधान गने बैठकमा ियस्क सहजकताण र आिद्ध सवमवत िा वनकायका प्रमखुको 

अवनिायण उपवस्थवत हुनपुनेछ । 

 

पररच्छेद ६ : बाल समूहको आनथाक कोष व्यवस्थापन तथा सहायता 

२१. आनथाक व्यवस्थापन 

(१)  बाल समहूको आवथणक कोषमा दहेायको रकम रहनेछ । 

(क) चन्त्दा तथा सहयोग, 

(ख) संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने आवथणक सहायता, 

(ग) विद्यालयबाट प्राप्त हुने आवथणक सहायता, 



(घ) नगरपावलकाबाट प्राप्त हुने आवथणक सहायता, 

(ङ) स्थानीय समहू तथा वनजी क्षेरहरूबाट प्राप्त हुने सहायता र 

(च) यस्तै अन्त्य आय । 

(२)  बाल समहूले आवथणक सहायताको वनवम्त सामान्त्य वनिदेन वदए पगु्ने छ । बाल समहूका लावग सामान्त्यतया दश हजार 

रुपैयााँभन्त्दा बढीको सहयोग वदनपुरेमा नगद प्रदान नगरी सोझ ैवजन्त्सी िा सेिा खररद गरी सहयोग गनण सवकनेछ । 

(३)  बाल समहूको आवथणक कारोिार प्रचवलत सामान्त्य लेखाको वसद्धान्त्त अनसुार हुनेछ । साथै बाल समहूलाई सोझै  

पररयोजना िा अवभयान सञ्चालन गनणका लावग सम्झौता गरी रकम प्रदान गनण सवकने छैन । 

(४)  बाल समहूले आˆनो गवतविवध सञ्चालन गनण आˆनो विद्यालय िा समदुायमा आवथणक स्रोत संकलनका लावग बालमरैी 

कायणिमहरू आयोजना गनण सक्नेछन । यस्ता कृयाकलापमा दउेसी–भलैो, सााँस्कृवतक कायणिम, खले प्रवतयोवगता जस्ता 

कायणिमहरु हुन सक्नेछन । यस्ता कायणिम आयोजन हुाँदा आिद्ध वनकायको स्िीकृवत, सहजीकरण र सपुररिके्षण 

अवनिायण रहनेछ । 

(५)  बाल समहूले संकलन गरेका रकम उनीहरूले आयोजना गन ेबालमरैी गवतविवधमा मार खचण गनण सवकनेछ । यस्तो रकम 

छारिवृत्त, भौवतक पिूाणधारहरूको वनमाणण, ममणत सम्भारका लावग िा कुन ैपीवडतलाई सहायता , आपतकालीन सहायता 

बापत सहयोग उपलधध गराउने गरी खचण गनण पाइन ेछैन । 

(६)  बाल समहूको िावषणक आयव्यय वििरण सामान्त्य ढााँचामा उल्लेख गरी राख्नपुनेछ । बाल समहूको बहृत गवतविवध 

सञ्चालन गनण परेमा सहजकताणले आवथणक व्यिस्थापन र सहजीकरणमा सहयोग गनुणपनेछ । यसरी व्यिस्थापन गदाण 

आवथणक वहसाब वकताब बाल समहूबाट अनमुोदन गराउने तथा ३० वदन वभर आवथणक कारोिारको र्रर्ारक गनुण पनेछ । 

 

पररच्छेद ७: बाल समूह र अन्य ननकायहरूको सभबन्ध र सहकाया 

२२. स्थानीय तह (नगरपानलका) सँगको सभबन्ध र सहकाया 

(१)  सबै बाल समहूहरू आफ्नो िडा कायणलयको वसर्ाररसको आधारमा   नगर कायणपावलकाको कायाणलयमा तोवकएको 

विवध र प्रकृयामा सचूीकृत तथा निीकरण हुनेछन । 

(२)  स्थानीयतहले आफ्नो क्षेरवभरको बाल समहूको वििरण अद्यािवधक गने र सरोकार वनकायमा आदान प्रदान गनण 

सक्नेछन ्। 

(३)  स्थानीयतहले आफ्नो िावषणक बजटे तथा कायणिममा बाल समहूका गवतविवध, बाल समहू र सहजकताणको प्रवशक्षण तथा 

बाल समहू प्रवतवनवधको परामशण जस्ता कायणिमहरू राख्न सक्नेछन ्। 

(४)  बाल समहूले स्थानीयतहसाँग स्थानीय विकासका कृयाकलापहरुमा बालबावलका सम्बन्त्धी योजना तथा कायणिम, 

सवुिधा र उपलधधीहरूको बारेमा सचूना माग गन,े त्यस्ता जानकारीहरू प्रचार प्रसार गने तथा कायणिम र सेिाहरूको 

अनगुमन गन ेहुनेछन । 



(५)  बाल समहूले स्थानीयतहसाँग आफ्ना कायणिमहरूका लावग आवथणक सहायता तथा प्राविवधक र सामग्री सहयोगको 

अनरुोध गनण सक्नेछ । 

(६)  बाल समहूले हरेक िषण आरू्ले सम्पादन गरेका कायणिमहरूको सचूी र वििरण सवहतको प्रवतिदेन तोवकएको ढााँचामा 

स्थानीयतहलाई उपलधध गराउनपुनेछ । 

२३. बालबानलका सभबन्धी स्थानीय सनमनतहरूसँगको सभबन्ध र सहकाया 

(१)  स्थानीय तहमा रहकेा िडा बाल संरक्षण सवमवत, नगर बालसंरक्षण सवमवत, स्थानीय बालमरैी शासन सवमवत, स्थानीय 

मानि बेचवबखन वनयन्त्रण सवमवत, नगर वशक्षा सवमवत र स्थानीय विपद ्व्यिस्थापन तथा जोवखम न्त्यनूीकरण सवमवत, 

नगर स्िास््य सवमवत र स्थानीय खानेपानी तथा सरसर्ाई सवमवत  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत जस्ता बालबावलकासाँग 

प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विवभन्त्न सवमवत हुन सक्नेछन । 

(२)  यी सवमवतहरूमा बाल समहू िा सञ्जालका प्रवतवनवधहरू सदस्य िा पयणिके्षकको रुपमा सहभागी गराउन सवकनेछ । 

(३) यस्ता सवमवतहरूको िावषणक कायणिम तथा कायणयोजनामा बाल परामशण, बालबावलकाको क्षमता विकास, बाल समहूसाँग 

साझदेारीमा गररने गवतविवधहरू तय गरी समािशे गनण सवकनेछ । 

(४)  यस्ता सवमवतहरूले बाल परामशण तथा विवभन्त्न समयमा बाल समहू तथा बालबावलकाबाट प्राप्त हुन आएका गनुासा र 

सझुािहरूलाई स्थानीयतहको योजना प्रवियाको पैरिी राख्न सक्नेछन ्। 

(५) बालबावलकाले सम्प्रेषण गरेका तत्काल सम्बोधन गनुणपने समस्याहरूमा सम्बोधन गनण सम्बवन्त्धत वनकायहरूबीच 

समन्त्िय गने तथा बाल समहूका गवतविवधहरूलाई प्रोत्साहन गनण उत्कृष्ट बाल समहू परुस्कार तथा सम्मानका कायणिमहरू 

गनण सवकनेछ । 

२४. बाल नवकास संरिणमा नवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको भूनमका 

(१)  विद्यालयमा रहकेा बाल समहूहरू विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतसाँग आिद्ध गनुणपने छ । 

(२)  विद्यालयको िावषणक कायणिम, बजटे तथा कायणयोजनाको वनमाणण बालबावलकासाँग परामशणमा बाल समहूका 

गवतविवधलाई सहयोग पयुाणउने कायणिमहरू राख्न सवकनेछ । 

(३)  विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतमा बाल समहूका प्रवतवनवध एक बालक र एक बावलकालाई स्थायी  आमवन्त्रत सदस्यको 

रुपमा सहभागी गराउन सवकनेछ र यस्ता बैठकहरूमा बालबावलकाका सरोकारका विषयहरु प्रस्ततु गनण लगाउन सवकनेछ  

(४) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा छलर्ल हुने संिदेनशील र वििाद सजृना हुनसक्ने विषयहरू जस्तै : वशक्षक 

वनयवुक्त र  कािाणही, वनमाणणको ठेक्का पट्टा तथा अवनयवमतता जस्ता विषयको छलर्लमा बालबावलकालाई प्रत्यक्ष  र 

वनणाणयक सहभागी बनाइने छैन । 

(५)  विद्यालयमा रहन ेवशक्षकको व्यािहाररक सीप तथा शलैी विकास (िालमरैी वशक्षण विवध),िालमरैी भौवतक संरचनाको 

वनमाणण स्िरुप र गणुस्तरका विषयहरूमा भने बाल समहूका सदस्य र सकेसम्म धेरै बालबावलकाको सझुाि संकलन वलन 

सवकनेछ । 

 



२५.अन्य संघसंस्था तथा सेवा प्रदायक ननकायहरूको भूनमका: 

(१)  स्थानीय तहमा वियावशल विवभन्त्न संघ संस्था तथा सेिा प्रदायक वनकायहरूले बालबावलकाका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने िा 

उनीहरू लवक्षत कायणिम, वनणणय तथा योजना प्रवियामा बाल समहूका प्रवतनीवधहरूसाँग परामशण गनुणपनेछ । 

(२) यस्ता संस्था तथा सेिा प्रदायक वनकायहरूले बालबावलकाको लावग वन:शलु्क उपलधध सेिा सवुिधा तथा 

कायणिमहरूको बारेमा प्रचार प्रसार गनण, सेिाको विषयमा सरोकारिाला बीच संचार एि ं कायणिमहरुको बारेमा 

प्रभािकाररताको अनगुमन गनण बाल समहूसाँग सहकायण गनण सक्नेछन ्। 

(३)  सेिा प्रदायक वनकायहरूले बाल समहूका सदस्य तथा बाल समहूसाँग सहकायण र परामशण कायणहरू गदाण उनीहरूको 

वनयवमत वशक्षालाई नकारात्मक प्रभाि पाने र विद्यालय समयमा असर पान ेगरी गनण सवकनेछैन । 

(४)  सेिा प्रदायका वनकायहरूले बाल समहूका सदस्यहरूलाई अवनिायण सहभावगताको वनयम लाग ूगनण सवकनेछैन। 

(५)  सेिा प्रदायक वनकायहरूले बालबावलकालाई जोवखमपणूण  हुने वििावदत विषय, र्ौजदारी अपराधका उजरुी लगायतका 

विषयमा छलर्ल गनण िा उनीहरूको राय िा वनरकषण माग्न र त्यस्ता क्षेरमा काममा लगाउन सक्नेछैनन् । तर न्त्यावयक 

प्रवियामा प्रभावित बालबावलकासाँग गररने परामशण गनण िाधा पने छैन । 

(६)  सेिा प्रदायक वनकायहरूले बालबावलका सहभागी भएर गररएका सामदुावयक कायणको बदलामा भत्ता िा ज्याला प्रदान 

गन ेगनण सक्ने छैनन । तर यतायात खचण र सहायक सामाग्री वदन र्रक पनेछैन । 

२६. स्थानीय तहको योजना तजुामामा बाल समूह प्रनतनननधत्वको व्यवस्था 

(१)  स्थानीयतहबाट हुने योजना वनमाणण चिमा बाल समहूको प्रवतवनवधत्ि र सहभावगता अवनिायण गनण सवकनेछ । 

(२)  बस्ती तथा िडा स्तरमा हुने योजना छलर्लमा सहभागी हुन बाल समहूका सदस्य िा प्रवतवनवधहरूलाई वनमन्त्रणा  गनण 

सवकनेछ । भलेामा उनीहरूको सरोकार राख्नेविषयमा धारणा राख्न वनवित समय प्रदान गररनेछ । 

(३) नगर स्तर िा वजल्ला स्तरमा तोवकएको प्रवियामा बाल भलेाको आयोजना गरी स्थानीय योजना वनमाणणका लावग 

बालबावलकासाँग परामशण वलन सवकनेछ । 

(४)  योजना वनमाणण तथा बजटे विवनयोजनमा बाल समहूलाई बालबावलकाको  वनवम्त छुट्याइएको कायणिम तथा बजटेबारे 

छुटै्ट सािणजवनक सचूना जारी गनण सवकने छ । यस्तो जानकारी सरल भाषामा उपलधध हुनपुनेछ । 

 

पररच्छेद ८ : बाल समूहको सनभमलन र नवघटन सभबन्धी व्यवस्था 

२७. बाल समूहको सनभमलन 

(१)  दईु िा  दईुभन्त्दा बढी एकै भौगोवलक क्षेर िा एकै विद्यालय वभरका बाल समहूहरू सवम्मलन हुन सक्ने छन तर र्रक  

भौगोवलक क्षेर िा र्रक विद्यालयका बाल समहूहरू सवम्मलन हुन सक्ने छैनन् । 

(२)  सवम्मलनमा जानका लावग चाहने बाल समहूले समहूको सहजकताणको उपवस्थवतमा सदस्यहरूको भलेाले सवम्मलनमा 

जान ेवनणणय गनुणपनेछ । 



(३)  सवम्मलन गनण चाहन ेसबै बाल समहूका सहजकताण समतेको उपवस्थवतमा सदस्यहरूको भलेा आयोजना गरी मावथ दर्ा ७ 

मा उल्लेख भएअनसुार नयााँ कायण सवमवत चयन गनुणपनेछ । 

(४)  सवम्मलन पिात ्नयााँ कायणसवमवत गठन भएको एक मवहनावभर सम्बवन्त्धत स्थानीय तहमा सवम्मलनको जानकारी गराउन ु

पनेछ । 

(५) यसरी सवम्मलनपवछ सवम्मलन भएका बाल समहूको सचूीकरण खारेज हुनेछ र नयााँ बाल समहू सचूीकृत हुनेछ ।  

२८. बाल समूहको नवघटन 

(१) बाल समहू दहेायको अिस्थामा विघटन भएको मावननेछ । 

(क) बाल समहू लगातार २ िषणसम्म स्थानीय तहमा अद्यािवधक नभएमा यस्ता बाल समहू विघटन गनण सवकने छ । तर 

अद्यािवधक नभएका बाल समहूलाई विघटन गनुणअवघ ३ मवहनाको समय रावख अद्यािवधक गनणका लावग सवूचत गररनेछ  

(ख) बाल समहूका बहुमत सदस्यहरूले बाल समहू वबघटन गन ेवनणणय गरेमा । 

(ग) विद्यालयले उपयकु्त कारण दशाणइ विद्यालयमा आधाररत बाल समहू वबघटन गनण वसर्ाररश गरेमा । 

(घ) आिद्ध स्थानीयतह िा स्थानीयसरकारका सम्बवन्त्धत संस्थाले उपयकु्त कारण  दखेाइ बाल समहू वबघटन गन ेवनणणय 

गरेमा । 

(२)  यसरी दर्ा २८(१) (ग) र (घ) अनसुार वबघटन हुनपुिूण सािणजवनक सचूना र बाल समहूका सदस्यहरूसाँग छलर्ल गररनेछ । 

(३)  वबघटन भएका बाल समहू स्थानीय तहको सचूीकरणबाट स्ित: खारेज हुनेछन । 

(४) वबघटन भएका बाल समहूका सम्पवत्त तथा दस्ताबेजहरू सम्बवन्त्धत विद्यालय िा स्थानीय तहले वजम्मा वलनेछ र अको 

बाल समहू गठन प्रयोजनका लावग प्रयोग गनण सवकनेछ । 

 

पररच्छेद ९ : नवनवध 

२९. बाल समूहनभत्र दलगत राजनीनतक प्रभावलाई न्यूनीकरण 

(१)  बाल समहूवभर दलगत राजनीवतक प्रभािलाई न्त्यनूीकरणका  लावग दहेाय उपाय अिलम्िन गनण सवकनेछ । 

(क) बाल समहूका सदस्यहरू तथा ियस्क सहजकताण कुनै पवन राजनीवतक दल िा दलका भात ृ संगठनको नेततृ्िमा 

नरहकेो व्यवक्त चयन गरेर । 

(ख) बाल समहू तथा यसका सदस्यहरुले विवभन्त्न राजनीवतक दलहरूसाँग बालअवधकार प्रिद्धणन र संरक्षणका विषयमा 

खलुा अन्त्तविण या तथा छलर्ल कायणिम आयोजना गरेर । 

(ग) बाल समहूले कुनै एक राजनीवतक दल िा समहूसाँग मार संयकु्त कायणिमहरू आयोजना नगरेर । 

(घ) बाल समहूले सािणजवनक पदमा वनिाणवचत िा वनयकु्त राजनीवतक व्यवक्त बाहके अन्त्य राजनीवतक दलका प्रवतवनवध िा 

व्यवक्तलाई कायणिममा प्रमखु अवतवथ, अवतवथ िा श्रोत व्यवक्त नबनाएर । 

(ङ) बाल समहूले कुनै राजनीवतक दलको पक्ष िा विपक्षमा हुनेगरी कायणिम तथा गवतविवधहरू सञ्चालन नगरेर । 



(च) बाल समहूले राजनीवतक दल िा भात ृ संगठनका बारेमा विशषे जानकारी वदने िा उसको सदस्य बन्त्न प्रेररत गन े

कायणिम तथा गवतविवधहरू सञ्चालन नगरेर । 

३०. बाल समूहनभत्र सदभाव, सद्व्यवहार र सुरनित अभ्यास प्रवद्धान 

(१) बाल समहू वभर सदभाि, सदव््यिहार र सरुवक्षत अभ्यास प्रिद्धणन गनण दहेाय अनसुार गनुण पनेछ । 

(क) बाल समहूले आफ्नो संगठन वनमाणण, व्यिस्थापन तथा कायण प्रवियाका सम्बन्त्धमा आचारसंवहता वनमाणण गनुण पनेछ । 

(ख) बाल समहू तथा यसका सदस्यहरूले सामावजक कुरीवत, भदेभािको अभ्यास र गलत प्रचलनहरूका विषयमा बोल्न 

र त्यस्ता अभ्यासहरू नगनण सदस्यहरूलाई प्रवशवक्षत गनुण पनेछ । 

(ग) बाल समहूका सदस्यहरूलाई सामावजक  सदभाि प्रिधणन गनण, सबै धमण, जातजावत र समदुायबीच सम्मान गनण, 

उनीहरूको असल संस्कृवत र अभ्यासहरूका बारेमा बझु्न, विवभन्त्न समयमा विविध सााँस्कृवतक कायणिमहरू आयोजना 

गनण सवकनेछ । 

(घ) बाल समहूको नेततृ्िमा समदुाय िा विद्यालयमा रहकेा विवभन्त्न समदुायको प्रवतवनवधत्ि हुन सक्ने व्यिस्था गनण 

सवकनेछ । 

(ङ)बाल समहूको बैठकमा संस्कृवत छलर्लको प्रस्ताि नै बनाएर वनयवमत रुपमा सदस्यहरूले पालैपालो आफ्नो धमण, 

संस्कृवतका बारेमा र असल कुराहरूका बारेमा प्रस्तवुत र छलर्ल गन ेवनयम बनाउन सवकनेछ । 

३१. बाल समूहका गनतनवनध, पारदनिाता तथा आन्तररक सुिासन 

(१)  बाल समहूका गवतविवध, पारदवशणता तथा आन्त्तररक सशुासन सम्िन्त्धमा दहेायअनसुार गनुण पनेछ । 

(क) कुनै पवन बाल समहू गठन गनुण अगावड उक्त समदुाय  तथा विद्यालयमा बाल समहूको आिश्यकता, अिसर र 

सम्भािनाहरूबारे अविभािक अनवुशक्षण आयोजना गनुण पनेछ । 

(ख) बाल समहूले आयोजना गन ेसबै गवतविवधहरूले बालबावलका तथा समदुायको वहत प्रिधणन नगनण सक्छन, त्यस्ता 

बाल समहूको गवतविवधहरूको बारेमा गनुासो र प्रवतविया वदने व्यिस्था गनण सवकनेछ । 

(ग) बाल समहूका गवतविवधहरूका बारेमा प्रवतविया वदन िा गनुासो व्यक्त गनण  विद्यालय, नगर कायणपावलका िा वतनका 

िडा कायाणलय, नागररक सचूना केन्त्रहरूमा सझुाि पेवटकाको स्थापना र सञ्चालन गनण सवकनेछ । 

(घ) सझुाि पेवटका मावसक रुपमा खोल्ने र प्राप्त सझुािहरूलाई वलवखत  रुपमा उल्लेख गरी रवजष्टरमा अवभलेखीकरण 

गनुणपनेछ । 

(ङ) प्राप्त सझुािहरूलाई सहजकताण  र बाल समहूका प्रवतवनवधहरू बसी छलर्ल तथा प्राथवमकीकरण गरी सझुािका 

आधारमा बाल समहूका गवतविवधहरूमा सधुार गनुणपनेछ । तर सझुाि िा गनुासाको आधारमा मारै बाल समहू विघटन 

गन ेिा बाल समहूका गवतविवधहरूलाई वनषधे गने िा रोक्ने कायण गनण सवकनेछैन । 

(च)विद्यालयमा आधाररत बाल समहूका गवतविवधहरूका बारेमा समदुाय तथा अविभािकहरूले विद्यालय व्यिस्थापन 

सवमवतका अध्यक्ष िा प्रधानाध्यापकलाई प्रत्यक्ष भटेेर पवन सझुाि वदन सक्नेछन ्। 



३२. बाल समूहका नियाकलापलाई एकरुपता  (१) स्थानीय तहले सिै िाल समहू तथा सञ्जालका वियाकलापलाई 

एकरुपता वदन अनसुचूी १, २, ३, ४, ५ र ६ अनसुारको वनवदणष्ट र्ारम तथा ढााँचा प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ । 

अनुसूचीहरु 

अनुसूची  १ : बाल समूहको ननयम ढाँचा 

क) बाल समहूको पररचय 

नाम : 

ठेगाना : 

सचूीकरण नम्बर :  

ख) बाल समहूको उद्दशे्य र विषयहरु  

१. 

२. 

३. 

ग) बाल समहूको संगठन 

१. सदस्य बन्त्ने तररका 

२.नेततृ्ि चयन गने तररका 

३.विघटन हुन ेअिस्था 

४.सदस्य बन्त्न नपाउने व्यवक्तहरु 

५.नेततृ्िमा चवुनन पाउने व्यवक्तहरु 

घ) बाल समहूका सदस्यल ेपालन गनुणपने वनयमहरु  

१. सदस्य भईसकेपवछ पालन गनुणपने वनयमहरु 

२. नेततृ्िमा वनिाणवचत भएपवछ पालन गनुणपने वनयमहरु 

३. बैठकमा पालन गनुणपने वनयमहरु 

४. अन्त्य बाल समहूका सदस्य बाल बावलका तथा वनकायसंग व्यिहार गन ेवनयमहरु 

ङ) बाल समहुको आवथणक कोष तथा श्रोत  

१. अन्त्य सहायता र श्रोतहरु 

२. आम्दानी खचण राख्ने ठााँउ तथा आम्दानी खचण वििरण राख्न तोकीएको धयवक्त 

च) अन्त्य विषयहरु 

 

 

 

 



अनुसुनच २ 

बाल समूहका लानग आवश्यक आधारभूत सामाग्रीहरु 

१. बाल समहुको सामाग्री राख्नका लागी बाकस िा दराज 

२. माईन्त्यटू कावप(वनणणय पसु्तीका) 

३. कायणिम वििरण लेख्ने पसु्तीका 

४.बाल समहूको वनयम 

५. बाल समहूका अध्ययन सामाग्रीहरु 

६. आय धयय पसु्तीका 

७.कलम 

८. आिश्यकता तथा स्रोत अनसुार खले तथा अन्त्य सामाग्रीहरु 

 

 

 

 

अनुसूची ३ 

बाल समूहका न्यूनतम मापदण्ड तथा अनुगमन फारम 

बाल समहूको नाम : 

ठेगाना : 

ि.सं न्त्यनूतम मापदण्डहरु छ छैन लेखाजोखा/ अिलोकन 

१ बाल समहू समाबेवश हुनपुन े।    

२ बालक्लबमा २५ दवेख ५० जनासम्म सदस्य रहन सक्नेछन । ५० भन्दा बढी 

बालबाललकाभएमाउप समहू गठन भएको । 

   

३ बालबालललकाको अथथपणुथ सहभालगताको सलुनलितको लालगबालबाललकाको उमेरको 

आधारमा समहुलिभाजन  भएको । 

   

४ कायथ सलमलत समािेशी र प्रजातालनत्रक प्रणालीबाट छनौट भएको    

५ सदस्यहरुले बालअलधकार, िाल संरक्षण, िाल सहभालगता, प्रजातालन्त्रकमलू्य र 

मान्यता र लजिनउपयोगी सीपआलदको बारेमाकलततमा  अलभमलुिकरण पाएको 

   

६ बाल समहू िडा कायाथलय तथा नगरपाललकामा सलूिकृत भएको ।    

७ बाल समहूले कायथयोजना लनमाथण गरेको    

८ बाल समहूले बर्थमा कततीमा ३ िटा बाल बाललका सतबलन्ध कायथक्रम गरेको ।    

९ बाल समहूमा आिार संलहता तथा लनयम भएको ।    

१० लनयलमत बैठक बसेको    

 



अनुसुची ४ 

बाल समूहको कायायोजना फारम 

 

बाल समहूको नाम :  

बाल समहूको ठेगाना : 

बाल समहूको सम्पकण  धयवक्तको नाम र सम्पकण  नं. 

ियस्क सहजकताणको नाम र सम्पकण  नं. : 

सवुचकरण न.ं 

................बाल समहूको ...............................अिवधकालागी कायणयोजना 

िसं. कायणिमको नाम कहााँ गने  कवहले गन े श्रोत व्यिस्था प्रमखु वजम्मिेार 

सदस्यहरु 

      

      

      

      

 

 

अनुसूची ५ 

बाल समूह काया प्रगनत नववरण फारम 

 

बाल समहूको नाम :  

बाल समहूको ठेगाना : 

बाल समहूको सम्पकण  धयवक्तको नाम र सम्पकण  नं. 

ियस्क सहजकताणको नाम र सम्पकण  नं. : 

सवुचकरण न.ं................ 

............................... बाल समहूको .............................अिवधको कायणप्रगवत 

सम्पन्त्न 

कायणिमको नाम 

विषय कायणिम भएको 

स्थान 

वमवत खचण भएको रकम 

र स्रोत 

सहभागी संख्या 

      

      

 



अनुसूची ६ 

बाल समूह बैठक माईन्यूटको नमूना 

 

बाल समहूको नाम..............................................बैठक संख्या ..... 

बैठक वमवत :................................... बैठक स्थान.................... 

ियस्क सहजकताणको नाम................................. 

 

आज वमवत..................................मा ................बाल समहूको बैठक यस समहूका श्री....................को अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा 

उपवस्थत सदस्यहरुिीच तपवशलमा उल्लेवखत प्रस्तािहरुमा छलर्ल गरी वनणणय गररयो । 

 

उपवस्थवत 

बाल समहूका पदावधकारी तथा सदस्यहरु 

१. 

२. 

३. 

४ ियस्क सहजकताण : 

५. आमवन्त्रत(कोवह भए) 
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