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lgb]{lzsfsf] gfd M तिलोत्तमा नगरपातलकाको बाल समूह गठन िथा
सहजीकरण तनर्देतिका, २०७६
प्रस्िावना: नेपालको संविधानको मौवलक हकमा उल्लेख भएको बालबावलकाको
सहभाविताको अवधकार तथा नािररकहरूको संिठनस्ितन्त्रता र शावन्त्तपर्ू ण भेला हुन पाउने
अवधकारको व्यिहाररक कायाणन्त्ियनमा सहयोि पयु ाणउन, नेपाल सरकारले लािू िररआएको
बालमैरी स्थानीय शासन रर्नीवत अन्त्तिणत बाल समहू िठन तथा सहजीकरर् प्रवियालाई
व्यिवस्थत र प्रभािकारी ढिं ले लािु िनण िराउन सहयोि पिु ोस भन्त्ने उद्देश्यले वतलोत्तमा
निरपावलकाले यो वनर्देवशका जारी िरे को छ ।
पररच्छे र्द -१
प्रारतभिक
१. सतं िप्त नाम र प्रारभि :
१) यस वनर्देवशकाको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलकाको बाल समहू गठन िथा
सहजीकरण तनर्देतिका,२०७६" रहेको छ ।
२) यो वनर्देवशका निरपावलका अन्त्तिणतका बाल समहू , स्थानीय सघं सस्ं था तथा
सामावजक पररचालकहरुले अिलम्बन िनण सक्नेछन् ।
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३) यो वनर्देवशका कायणपावलकाबाट अनुमोर्दन भएको वमवत र्देवख नै लािु हुनेछ ।
२. पररिाषा :
तवषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यस तनर्देतिकाको प्रयोजनका लातग तनभन
पररिाषा कायम गररएको छ :
(क) स्थानीय िह : स्थानीय तह भन्त्नाले वतलोत्तमा निरपावलकालाई जनाउनेछ ।
(ख) सेवा प्रर्दायक कायाथलय : नेपाल सरकार, प्रर्देश सरकार तथा स्थानीय तह
अन्त्तिणत स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह िरररहेका कायाणलय, स्िास््य चौकी,
विद्यालय श्रोत के न्त्र, प्रहरी चौकी तथा यस्ता अन्त्य वनकायहरूलाई जनाउनेछ ।
(ि) बाल समूह : भन्त्नाले यस वनर्देवशका बमोवजम िठन भई स्थानीय तहमा
सचू ीकृ त भएका १८ िर्ण भन्त्र्दा कम उमेरका बालबावलकाको समहु िा
संिठनलाई जनाउनेछ ।
(घ) बाल सञ्जाल: भन्त्नाले यस वनर्देवशका बमोवजम िठन भएका बाल
समहू हरूको सञ्जाललाई जनाउनेछ ।
(ङ) तवतिष्टीकृि बाल समहू : भन्त्नाले विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेका विवध तथा
नेपाल सरकारका विवशष्टीकृ त वनकायले विवशष्ट उद्देश्यले वनमाणर् िरे का समहू मा
आिद्ध बाल समहू लाई जनाउनेछ । जस्तो: जवु नयर रे डिस, रावरिय रोट्याक्ट
क्लि, वलयो क्लि, रे यक
ु ाई समहू जस्ता विशेर् समहू लाई जनाउनेछ ।
(च) सहजकिाथ: भन्त्नाले बाल समहू को िठन तथा सञ्चालनमा सहयोि तथा
सहजीकरर् िनणका लावि यस वनर्देवशका बमोवजम वनयक्त
ु व्यवक्तलाई जनाउनेछ ।
(छ) सहयोगी संस्था : भन्त्नाले स्थानीय तहमा बाल समहू सञ्चालनमा सहयोि िने
तथा बाल सहभाविताका विवभन्त्न कायणिमहरू सञ्चालन िरररहेका सम्बवन्त्धत
वनकायबाट अनमु वत प्राप्त नेपालमा र्दताण िैरसरकारी संस्थाहरूलाई जनाउनेछ ।
(ज) सामातजक पररचालक : भन्त्नाले स्थानीय तहमा समर्दु ाय पररचालनको
काममा वियाशील एिं स्थानीय शासन तथा सामर्दु ावयक विकास कायणिम,
िररिी वनिारर् जस्ता कुनै कायणिम सञ्चालन िनण वनयक्त
ु सामावजक
पररचालकलाई जनाउनेछ ।
(झ) संरिक तििक : भन्त्नाले विद्यालयमा बाल समहू लाई सहयोि तथा
सहजीकरर् िनण तोवकएको वशक्षकलाई जनाउनेछ ।

2

v08 #_ ltnf]Qdf, df3 dlxgf @( ut] @)&^ ;fn -cltl/QmfÍ @*
३. तनर्देतिकाको उद्देश्य :
यस तनर्देतिकाको उद्देश्य र्देहाय बमोतजम रहेको छ :
(क) बालबावलकाको संिठन स्ितन्त्रताको अवधकारलाई व्यिवस्थत र
प्रभािकारी कायाणन्त्ियन िने ।
(ख) बाल समहू हरूको िठन, सञ्चालन तथा सहभावितालाई अथणपर्ू ण, नैवतक,
सरु वक्षत र पारर्दशी तथा समािेशी बनाउने ।
(ि) बालमैरी स्थानीय शासनको प्रभािकारी कायाणन्त्ियनमा टेिा पयु ाणउने ।
(घ) स्थानीय विकासका हरे क प्रवियामा साथणकिाल प्रवतवनवधत्ि मार्ण त
िालमैरी पिु ाणधार विकासमा टेिा पयु ाणउने ।
(ङ) सबै बालसमहू हरुको िठन, क्षमता विकास र पररचालनमा एकरुपता
ल्याउने ।
(च) निरपावलका तथा िडाहरुको बावर्णक योजना चि (योजना वनमाणर्, कायाणन्त्ियन,
अनुिमन तथा मल्ु यााँकन र उपलवधध मापन) मा साथणक बालसहभाविता
सवु नवित िने ।
४. तनर्देतिकाको कायाथन्वयन र्देहाय अनस
ु ार हुनेछ ।
(क स्थानीय तहमा बाल समहू /सजाल
ं िठन तथा सहजीकरर्का लावि यस
वनर्देवशका बमोवजम िनणु िराउनु निरपावलकाको र्दावयत्ि हुनछ
े ।
(ख) बाल सहभाविता तथा बाल समहू सहजीकरर्मा वियावशल रावरिय एिं
अन्त्तराणवरिय िैरसरकारी सस्ं था तथा विकासका साझेर्दारहरूले यस
वनर्देवशकाको अिलम्बन िनुण िराउनु उनीहरूको वजम्मेिारी हुनेछ ।
(ि) विवशष्टीकृ त बाल समहू हरूको सन्त्र्दभणमा यो वनर्देवशका लािू हुने छै न ।

पररच्छे र्द -२
बाल समहू को गठन प्रतिया
(१) सामान्त्य अिस्थामा २५ जना िा सोभन्त्र्दा बढी बालबावलका भेला भई कुनै वनवित
विर्य िा क्षेरका बालबावलकाका सरोकारहरूमा कायण िने तथा उक्त क्षेरमा
बालअवधकारको प्रचार प्रसार र अनिु मन िनण िठन िररएको समहू लाई नै बाल
समहू मावननेछ ।
(२) सबै बाल समहू हरू स्थानीय तहमा अवनिायण सचू ीकृ त र निीकरर् हुनपु नेछ ।

3

v08 #_ ltnf]Qdf, df3 dlxgf @( ut] @)&^ ;fn -cltl/QmfÍ @*
(३) एक विद्यालयमा एक बाल समहू रहनेछ । विवभन्त्न उमेर र विर्यित बाल
समहू हरू सोही बाल समहू अन्त्तिणत उपसमहू का रुपमा वियाशील हुन
सक्नेछन् ।
(४) विद्यालयस्तरका िाल उपसमहु िठन िर्दाण तीन िटा उमेर समहू का ( ५ र्देवख ११
िर्ण उमेर समहू , १२ र्देवख १५ िर्ण उमेर समहू र १६ र्देवख १८ िर्ण उमेर समहू )
आधारमा छुट्टाछुट्टै िठन िनुणपनेछ ।
तर समर्दु ायस्तरका िाल समहु िठन िर्दाण १० र्देवख १८ िर्ण उमेर समहु को एउटै िाल
समहु िठन िनण िाधा पने छै न ।
(५) बाल समूह सामान्यिया ५ प्रकारका हुनेछन् :
(क) समुर्दायमा आधाररि बाल समूहहरू र्देहाय अनुसार हुनेछन :
(अ) वनवित भिू ोल वभरका बालबावलकालाई समेटेर िा वनवित भौिोवलक
क्षेरलाई कायणक्षेर बनाएर िठन भएका बाल समहू हरु लाई समर्दु ायमा
आधाररत बाल समहु भवननेछ ।
(आ) यस्ता बालसमहू हरु कुनै टोल, बस्ती, िडा वभर िठन िनण सवकन्त्छ ।
(इ) यस्ता बाल समहू ले सम्बवन्त्धत भिू ोल वभरका सबै उमेर, वलिं , जावत,
आवथणक हैवसयत तथा शारीररक अिस्था कमजोर भएका
बालबावलकालाई समेट्ने र उनीहरूको उवचत प्रवतवनवधत्ि तथा
सहभाविता हुने सवु नवित िनपणु नेछ ।
(ई) बाल समहू मा उक्त क्षेरवभर सामान्त्यत ६ मवहना िा सो भन्त्र्दा िवढ स्थायी
िा अस्थायी बसोबास भएको बालबावलका मार सर्दस्य बन्त्न सक्नेछन् ।
(ख) तवद्यालयमा आधाररि बाल समूहहरू र्देहाय अनुसार हुनेछन् :
(अ) कुनै विद्यालयमा अध्ययनरत बालबावलकालाई समेटेर उक्त विद्यालय
वभर बालअवधकार अनुिमन तथा प्रिद्धणन िनण िठन भएका बाल
समहू लाई विद्यालयमा आधाररत बाल समहू भवननेछ ।
(आ) सम्बवन्त्धत विद्यालय वभरका सबै जातजावत, कक्षा, वलिं र आवथणक तथा
शारीररक अिस्थािाट कमजोर बालबावलकाको उवचत प्रवतवनवधत्ि र
सहभाविता सवु नवित िरे को हुनु पनेछ ।
(इ) बाल समहू मा सर्दस्य बन्त्नका लावि सम्बवन्त्धत बालबावलका उक्त
विद्यालयमा अध्ययनरत हुनु पर्दणछ ।
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(ग) तवषयगि बाल समहू हरू र्देहाय अनुसार हुनेछन :
(अ) तवषयगि रुपमा तनतिि तवषयहरू: बावलकाहरूको मार सिाल, बाल
वििाह, स्िास््य तथा सरसर्ाई, जलिायु पररितणन, बालश्रम, एचआइभी
तथा एड्स जस्ता विर्यहरूमा कायण िनण समर्दु ायमा विवशष्ट ढिं ले
विर्यित बाल समहू हरू िठन िनण सवकनेछ ।
(आ) समर्दु ायमा लक
ु े र रहेका िा समर्दु ायमा पयाणप्त रुपमा सम्बोधन हुन नसके का
विवशष्ट विर्यहरूमा आधाररत रहेर िठन भएका यस्ता बाल समहू लाई
विर्यित बाल समहू मावननेछ ।
(इ) विद्यालयवभर यस्ता बाल समहू िठन भएमा उक्त समहू लाई
विद्यालयस्तरीय बाल समहू कै उपसमहू मावननेछ ।
(घ) तवतिष्टीकृि बाल समूह र्देहाय अनुसार रहनेछन् :
(अ) अन्त्तराणवरिय रुपमा नै स्थावपत स्ियसं ेिा अवभयान तथा सिं ठनहरू, नेपाल
सरकार, प्रान्त्तीय सरकार र स्थानीय तहका विवशष्टीकृ त वनकायले विशेर्
प्रकृ वतका आफ्नो सस्ं थाित बाल समहू िठन िनण सक्नेछन् ।
(आ) यस्ता बालसमहू हरुको िठन र व्यिस्थापनविवध स्ियं यसका महासघं ,
सरं क्षक वनकाय तथा स्थावपत मान्त्यता र विधानहरूबाट सञ्चावलत हुन
सक्नेछन् ।
(ङ) बाल समहू सञ्जाल र्देहाय अनस
ु ार गठन गनथ सतकनेछ :
(अ) स्थानीय तहमा सचू ीकृ त भएका बाल समहू हरू एक आपसमा भेला भई
एक आपसका काम र अवभयानहरूलाई साथ सहयोि िने तथा एक
आपसका सरोकारहरूलाई सामवू हकीकरर् िनण बाल समहू सञ्जाल िठन
िनण सक्नेछन् ।
(आ) यसरी बाल समहू सञ्जाल िठन िर्दाण समर्दु ायमा आधाररत, विद्यालयमा
आधाररत विवशवष्टकरर्मा आधाररत तथा विर्यित बाल समहू हरू
सवम्मवलत िनण सवकनेछ ।
६. बाल समूह गठनका लातग सूचना, िेलाको आयोजना िथा अतिमुखीकरण
(१) बाल समहू िठनका लावि सचू ना, भेलाको आयोजना तथा अवभमख
ु ीकरर्
िर्दाण सामान्त्यतया र्देहायका वसद्धान्त्त तथा प्रकृ या परू ा िनुण पनेछ ।
(क) समर्दु ायमा आधाररत बाल समहू िठन िनण चाहने व्यवक्त, समहू तथा
संििठनले बाल समहू िठन िने औवचत्य र कारर्हरू समेत स्पष्ट पारी
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(ख)
(ि)

(घ)
(ङ)
(च)

(छ)

(ज)
(झ)

(ञ)

न्त्यनू तम १ हप्ता अिािै सम्बवन्त्धत समर्दु ायका बालबावलका तथा
अविभािकहरूलाई खल
ु ा सचू ना वर्दनुपनेछ ।
यसरी वर्दइने सचू ना सरल नेपाली भार्ामा र आिश्यकता अनुसार
स्थानीय समर्दु ायद्वारा बोवलने मातृ भार्ाहरूमा समेत वर्दनपु नेछ ।
सचू ना उपलधध िराउने विवधमा स्थानीय तह िा वतनका िडा कायाणलय,
नािररक सचू ना के न्त्र, सामर्दु ावयक सहकारी तथा बचत समहू का
कायाणलयहरू, उपभोक्ता सवमवतका कायाणलय भिन, प्रहरी चौकी,
स्िास््य चौकी, विद्यालय र पहुचाँ मा आएका बालबावलकालाई
मौवखक रुपमा भेलाका लावि जानकारी वर्दन सवकनेछ ।
बाल समहू िठन िने भेलामा सामान्त्यतया २५ जना भन्त्र्दा िढी
बालबावलकाको उपवस्थवत हुन पनेछ ।
यस्तो भेला बालबावलकाको लावि सहज पहुचाँ भएको र सरु वक्षत स्थानीय
सािणजवनक स्थल िा भिनहरूमा आयोजना िनुण पनेछ ।
भेलामा छलर्लका विर्यहरु : बालअवधकारको अिधारर्ा,
बालसहभाविताको अवधकार, बालसहभावितामा नेपालका नीवतित
व्यिस्थाहरू, स्थानीय तहमा बाल समहू िठन िनणक
ु ो कारर् र योजना,
बाल समहू को मख्ु य उद्देश्य नैवतक वशक्षा र कायणिमहरू रहन सक्नेछन ।
यस्ता अवभमख
ु ीकरर् तथा जानकारीहरू सरल र बालबावलकाले बझ्ु ने
भार्ामा हुनपु र्दणछ । यवर्द बहुसख्ं यक सहभािी नेपाली भार्ा बझ्ु ने खालका
छै नन् भने स्थानीय भार्ामा अवभमख
ु ीकरर् र छलर्ल चलाउन
सवकनेछ ।
भेलामा सहभािी सबै ियस्क तथा बालबावलकाको छुट्टाछुट्टै उमेर,
जातजावत र वलिं समेत जनाउने िरी उपवस्थवत िराउन सवकने छ ।
विद्यालयमा आधाररत बाल समहू िठन िर्दाण विद्यालय वभर सबै कक्षामा
सचू ना प्रर्दान िररनुपर्दणछ । यस्तो भेलाको आयोजना विद्यालय
पररसरवभरै प्रधानाध्यापक, संरक्षक वशक्षक िा व्यिस्थापन सवमवतका
अध्यक्षको उपवस्थवतमा िनुण पनेछ ।
विर्यित बाल समहू िठन िर्दाण स्थानीय समर्दु ायमा िा विद्यालय जहााँ
िठन िने हो त्यसै अनुरुप सचू ना िने र भेलाको आयोजना िनुण पनेछ ।
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७. नेिृत्व चयन :
1) र्दर्ा ६ बमोवजमको भेलामा सहभािी बालबावलकाको सहमवत भएमा
र्देहायकाको आधारमा बाल समहू को नेतत्ृ ि चयन िनण सवकने छ । कुन विवधबाट
नेतत्ृ ि चयन िने भन्त्ने वनर्णय स्ियं उपवस्थत बालबावलकामाझ छलर्ल िरी तय
िनणपु नेछ :
(क) बहुपर्दीय नेतत्ृ ि : बाल समहू मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि, सहसवचि,
कोर्ाध्यक्ष तथा विर्यित सयं ोजकहरू तय भएको नेतत्ृ ि ।
2) बाल समहू को कायणसवमवत संख्या ९ र्देवख १५ सर्दस्यीय सम्म बनाउन
सवकनेछ ।
3) बाल समहू ले आिश्यकता अनस
ु ार उपसवमवतहरू िठन िरी कायणिमहरू िनण
सक्नेछन् । यस्तो उपसवमवतमा ३ र्देवख ७ जना सम्म सर्दस्य रहनेछन् ।
4) बाल समहू को नेतत्ृ िमा ५० प्रवतशत बावलका, समग्रमा
समािेशी
बालबावलका सर्दस्यहरूका लावि वसट संख्या आरवक्षत िनपुण नेछ ।
5) बाल समहू को पर्दावधकारीमा अध्यक्ष, सवचि र कोर्ाध्यक्ष मध्ये एक जना
बावलका अवनिायण छान्त्नु पनेछ ।
6)
एकै बालक िा बावलका र्दईु िा सो भन्त्र्दा बढी बाल समहू को नेतत्ृ िमा बस्न
पाउने छै न्त्न । तर बाल समहू का नेतत्ृ िमा रहेको सर्दस्य सञ्जालको नेतत्ृ िमा भने
बस्न सक्नेछ ।
7) विद्यालयमा आधाररत बाल समहू को नेतत्ृ ि पररितणन हरे क िर्ण िनणु पनेछ भने
समर्दु ायमा आधाररत बाल समहू को नेतत्ृ ि न्त्यनू तम प्रत्येक २ िर्णमा पररितणन
हुनेछ तर १८ बर्ण उमेर पिु ीसके का बालबावलकाहरू भने उक्त समहू बाट स्ित:
पर्दमक्त
ु हुनेछ ।
8) १८ बर्ण परु ा भइण पर्दमक्त
ु भए पिात ररक्त रहेको पर्दमा सोही प्रविया अनुसार
पर्दपवू तण िनपुण नेछ ।
9) एकै व्यवक्त बाल समहू को पर्दावधकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवचि र कोर्ाधक्षको
रुपमा र्दईु कायणकाल भन्त्र्दा बढी समय बस्न सक्ने छै न तर कायणसवमवतको सर्दस्य
भने बस्न र्रक पने छै न ।
10) ८ िर्ण भन्त्र्दा कम उमेर समहू का बालबावलका बाल समहू को नेतत्ृ िमा रहने
छै नन् ।
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11)

बाल समहू का सर्दस्यहरूमाझ नेतत्ृ ि चयनका सन्त्र्दभणमा वििार्दहरू आएमा
र्देहायको अभ्यास िनण सवकनेछ :
क) नेतत्ृ ि िनण चाहने सर्दस्यले आर्ूले बाल समहू लाई कसरी सविय र
बवलयो बनाउने भन्त्ने विर्यमा अको सर्दस्यप्रवत नकारात्मक धारर्ा व्यक्त
निरी छोटो प्रस्तवु त िनण सक्ने ।
ख) नेतत्ृ ि िनण चाहने सर्दस्यहरू मार छलर्ल िरी सहमवतमा अग्रसर हुने ।
ि) नेतत्ृ ि िनण चाहनेहरूमाझको सान्त्र्दवभणक सवमवत बनाई उक्त सवमवतको
वजम्मेिारी प्रर्दान िने ।
घ) उल्लेवखत तररकाबाट वििार्द समाधान नभएमा नेतत्ृ िका लावि
सर्दस्यहरू मध्यबाट मतर्दान प्रवियािाट चयन िनुणपनेछ । मतर्दान
प्रवियाको सहजीकरर् संरक्षक वशक्षक िा ियस्क सहजकताणिाट िनुण
पनेछ । मतर्दान प्रवियामा जााँर्दा व्यवक्तित प्रचारप्रसार िनण नपाउने
व्यिस्था िनुण पनेछ ।
८. सञ्जालहरूको गठन
(१) बाल समहू हरू बीच आपसी समन्त्िय, सहकायण बढाउने तथा सिालहरूको
सामवू हकीकरर् िने र एक आपसबाट वसकाईका अिसर सृजना िनण बाल समहू
सञ्जालको िठन िनण सवकनेछ ।
(२) बाल समहू सञ्जाल िडा स्तर, िाउाँ स्तर र निर स्तरका हुनछ
े न् । स्थानीय तहमा
आिश्यकता महससु भएमा वजल्ला तहमा पवन बाल समहू सञ्जाल बाट
प्रवतवनवध िनण सवकनेछ ।
(३) बाल समहू सञ्जाल िठन िनणका लावि (िाउाँ िा निर र िडा) तहमा बाल
समहू हरूको प्रवतवनवध भेलाको आयोजना िनुण पनेछ ।
(४) यस्तो भेलामा सञ्जालले समेट्ने क्षेरका (समर्दु ाय, विद्यालय तथा विर्यित)
बाल समहू हरूलाई भेलाको वमवत भन्त्र्दा ७ वर्दन अिािै सचू ना प्रर्दान िनुणपर्दणछ ।
सचू नामा र्देहायका विर्यिस्तु समेवटएको हुनु पनेछ :
(क) भेलाको वमवत, समय र स्थान,
(ख) भेलामा छलर्ल हुने विर्यहरू,
(ि) भेलामा आमन्त्रर् िररएको प्रत्येक बाल समहू को प्रवतवनवध सख्ं या
(जातजावत, वलिं समेत तय िररएको भए सो समेत)
(घ) भेलामा सहभािीका लावि उपलधध हुने सेिा र सवु िधा,
(ङ) भेलामा सहभािीका लावि उपलधध नहुने सेिा र सवु िधा,
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(५)

(६)

(७)
(८)

(च) अन्त्य आिश्यक विर्यिस्तु ।
बाल समहू का प्रवतवनवधहरूले भेलामा सहभािी हुन र्देहायका शतण परू ा िनुण
पनेछ ।
(क) आफ्नो बाल समहू मा छलर्ल िरी वनर्णय िरे को हुनु पनेछ, ।
(ख) विद्यालयबाट भेलामा सहभािी हुन तथा सञ्जालको नेतत्ृ िमा प्रवतस्पधाण
िनण सहमवत वर्दइएको हुनु पनेछ,
बाल समहू ले भेलामा र्दईु िा सो भन्त्र्दा बढी सहभािी माि भएको अिस्थामा
बालक, बावलका तथा सबै जातजावतको समानपु ावतक प्रवतवनवधत्िको व्यिस्था
िराउनु पनेछ ।
सञ्जाल भेलामा सहभािी हुने बाल समहू प्रवतवनवध उक्त सञ्जालको भौिोवलक
क्षेरवभर बसोबास भएको हुनु पनेछ ।
सञ्जालको नेतत्ृ ि चयन भेलाको सहमवतको आधारमा र्दर्ा ९ मा व्यिस्था भए
बमोवजमको हुनछ
े । सञ्जालको नेतत्ृ िको पनु :िठन प्रत्येक िर्ण िनुणपनेछ ।

१४. वयस्क सहजकिाथको ितू मका र सीतमििा
(१) स्थानीय वयस्क सहजकिाथ बाल अतधकारप्रति प्रतिवद्ध, स्वयस
ं ेवी
िावनाको र र्दफा १३ मा उल्लेख गररएको योग्यिा िएको व्यति हुनेछन्
र यस्िा वयस्क सहजकिाथले बाल समहू मा र्देहायका ितू मकाहरू तनवाथह
गनथु पनेछ :
(क) बाल समहू को बैठक, योजना तथा कायणिम र वनमाणर् कायाणन्त्ियनमा
सहजीकरर् ।
(ख) बाल समहू लाई स्थानीय सरोकारिाला वनकायहरूसाँि सम्पकण , सम्बन्त्ध
विस्तार िनण सहजीकरर् िने ।
(ि) बाल समहू ले िने कायणिमहरूका लावि स्थानीय श्रोतहरू जटु ाउन
सहयोि िने ।
(घ) बाल समहू का सामग्रीहरूको उपयक्त
ु प्रयोि भए नभएको अनुिमन िने र
सम्पवत्तको संरक्षर् िने ।
(ङ) बाल समहू का सर्दस्यहरूमाझ आएका वििार्दहरूको समाधान िनण
सहयोि िने ।
(च) बाल समहू र अन्त्य समर्दु ाय बीच वििार्द उत्पन्त्न भएमा त्यसको
समाधानका लावि सहजीकरर् िने ।
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(छ) बाल समहू लाई बालअवधकार एिं बाल विकासका सिाल सम्बन्त्धी
सचू ना सामग्रीहरू उपलधध िराउन पहल िने ।
(ज) आिश्यकता अनुसार बालअवधकार, बालसहभाविता, बाल समहू
सहजीकरर्का प्रवशक्षर्, िोष्ठी तथा तावलमहरूमा सहभािी हुने ।
(झ) बाल समहू का सर्दस्य आफ्नो समर्दु ाय बावहर अन्त्य कुनै कायणिममा
सहभािी हुनुपरे मा ियस्क संरक्षकको भवू मका वनभाउने ।
(२) वयस्क सहजकिाथले बाल समूहको सहजीकरण गर्दाथ गनथ नहुने कायथहरु :
(क) बाल समहू को बैठक तथा छलर्ल आर्ै ले सञ्चालन िने ।
(ख) बाल समहू को योजना आर्ै ले बनाउने, वनर्णयहरू आर्ै ले िने र
सर्दस्यहरूलाई वनर्णयमा सहमत मार िराउने ।
(ि) बाल समहू लाई कुनै वनवित वनर्णय िनण लिाउने िा वनवित विर्यमा
आफ्नो धारर्ा लाद्ने ।
(घ) बाल समहू का तर्ण बाट वनर्ाणयक तह तथा सयं न्त्रहरूमा प्रवतवनवधत्ि िने ।
(ङ) बाल समहू का सर्दस्यहरूलाई हप्काउने, वहसं ा तथा र्दव्ु यणिहार िने िा
धम्की वर्दने ।
(च) बाल समहू का सर्दस्यहरूमाझ जात, धमण, वलिं , उमेर, भार्ा, भिू ोल,
शारीररक तथा आवथणक हैवसयत लिायत कुनै पवन आधारमा भेर्दभाि
िने ।
(छ) बाल समहू का सम्पवत्त, बचत रकमहरू जथाभािी प्रयोि िने िा व्यवक्तित
वहतमा उपयोि िने ।
(ज) बाल समहू का सर्दस्यहरूलाई एक अकाणविरुद्ध भड्काउने, कुनै वनवित
व्यवक्त, जावत, समहू , सम्प्रर्दाय, र्दल तथा संिठनको पक्ष िा विपक्षमा
उवभन तथा िवतविवध िनण लिाउने ।
(झ) बाल समहू का सर्दस्यहरूलाई वहसं ात्मक िवतविवध, सािणजवनक धनजनमा
क्षवत पग्ु ने िवतविवध तथा अलोकतावन्त्रक र घृर्ा र्ै लाउने कायण िनण
प्रोत्सावहत िने ।
(ञ) बाल समहू का सर्दस्यहरूको उवचत सरु क्षाको सवु नवितता निरी
समर्दु ायबाट बावहर पठाउने िा कायणिमहरूमा सल
ं ग्न िराउने ।
(३) सहजकताण विरुद्ध परे को उजरु ी र िनु ासोको छानविन िरी र्दोर्ी पाइएमा
सम्बवन्त्धत सहजकताणलाई चेतािनी वर्दने, सहजकताणबाट हटाउने िा आिामी
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वनवित अिवधसम्मका लावि सहजकताण बन्त्न रोक लिाउने िा अन्त्य आिश्यक
कारिाही िरी पर्दबाट हटाउने कायण वनयक्त
ु िने संस्थाले िनण सक्नेछ ।
(४) उजरु ीका छानविन तथा वनर्णयिममा सम्बवन्त्धत सहजकताणलाई आफ्नो भनाई र
स्पष्टीकरर् राख्ने अिसरबाट िवञ्चत िररनेछैन ।

पररच्छे र्द -४
बाल समहू को बैठक तथा कायणिम सम्बन्त्धी व्यिस्था
तनयतमि बैठक िथा छलफलका तवषयहरू
(१) बाल समहू को बैठकको आयोजना विद्यालय विर्दा भएको वर्दनको वर्दउसोको
समयमा सबै सहभािीहरूका लावि पहुचाँ का दृवष्टकोर्ले उपयक्त
ु स्थानमा मार
सञ्चालन िनणु पनेछ ।
(२) बैठकमा ियस्क सहजकताणको उपवस्थवत अवनिायण हुनपु नेछ ।
(३) बैठक सामान्त्यतया अवधकतम २ घण्टाभन्त्र्दा बढी समय बस्ने छै न ।
(४) बैठकको वनर्णय तथा उपवस्थवत बैठक पवु स्तका (माइन्त्यटु ) उतार िरी राख्नु
पनेछ ।
(५) बैठकमा सामान्त्यतया वनम्न प्रस्तािहरूमा छलर्ल हुनसक्नेछ:
(क) अवघल्लो बैठकपवछ भएका कायणिम तथा प्रिवतहरूको समीक्षा
(ख) बाल समहू का बारेमा सर्दस्य तथा अन्त्य बालबावलका र व्यवक्तहरूको
धारर्ा
(ि) स्थानीय बालअवधकारको सिाल र िनपुण ने िवतविवध
(घ) आिामी कायणिमको वमवत, स्थान र समय तय, वजम्मेिारी विभाजन र
श्रोत संकलन तथा आिश्यकता अनुसार अन्त्य विर्यहरु ।
कायथिम योजना तनमाथण:
(१) र्देहायका अिस्थालाई ध्यान वर्दइ बालबावलका सम्बन्त्धी योजना वनमाणर् िनुण
पनेछ ।
(क) बाल समहू को बैठक तथा िावर्णक भेलाले योजना वनमाणर् िने छ ।
(ख) बाल समहू को कायणिम योजना वनमाणर् िर्दाण स्थानीय पिण, मौसम,
खेतीपातीको क्यालेन्त्डर, विद्यालयको शैवक्षक क्यालेन्त्डरसाँि नजध्ु ने िरी
बनाउनपु नेछ ।
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(२) बाल समूहको कायथिम मूलि: र्देहायको तवषयमा के न्रीि हुनु पनेछ :
(क) बालअतधकारको प्रचार प्रसार : बालबावलकाले स्थानीय तहमा िीत,
कविता, खेल, कथा, िक्तृत्िकला, वचरकला, वभत्ते पवरका, सडक
नाटक, रे वडयो कायणिम,परपवरकामा लेख लेखेर आवर्दको माध्यमबाट
बालअवधकारका बारेमा प्रचार प्रसार िने ।
(ख) बालअतधकार अनुगमन : बाल समहू हरूले आफ्नो क्षेरका विवभन्त्न
स्थानीय तहमा िनु ासो पेवटका राखेर, साथीहरूको समहू मा छलर्ल िरे र,
आफ्नो विद्यालय तथा समर्दु ायको अनुिमन भ्रमर् िरेर बालअवधकारको
अिस्थाको अनुिमन िनण सक्ने छन् । बाल समहू ले अनिु मनबाट र्देखेका
विर्यहरु विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत, निरपावलकाको कायाणलय,
निर वशक्षा सवमवत, बालसंरक्षर् सवमवत िा सहयोिी संस्था समक्ष
आिश्यक कािाणहीका लावि प्रस्ततु िनण सक्नेछन् ।
(३) सेवाका लातग सभप्रेषण र सुझाव : बाल समहू हरूले आफ्नो समर्दु ाय तथा
विद्यालयमा वहसं ा, शोर्र्, र्दव्ु यणिहार, वशक्षा तथा स्िास््यबाट िवञ्चत भएका
बालबावलका र्े ला परेमा िा त्यस्ता िनु ासोहरू आएमा सेिा प्रर्दायक
सस्ं थाहरूसाँि सम्पकण िरी सम्बवन्त्धत बालबावलकालाई सेिाको लावि वसर्ाररस
िने लिायत यस्ता बालबावलकाको विकास र सरं क्षर्मा कायणिम सञ्चालन
िनण सवकनेछ ।
(४) िैतिक िथा व्यतित्व तवकासका कायथिमहरू : बाल समहू हरूको
सर्दस्यहरूका लावि व्यवक्तत्ि विकास तथा शैवक्षक विकासका विवभन्त्न
रचनात्मक िवतविवधहरू, खेलकुर्दका िवतविवधहरू, बाल वभत्ते पवरका,
िक्तृत्िकला, वहज्जे प्रवतयोविता, छोटो समयका विवभन्त्न सीप, कलाका
प्रवशक्षर् कायणहरु ।
(५) सामुर्दातयक स्वयंसेवा :
(क) बाल समहू का १४ िर्णभन्त्र्दा मावथ बालबावलकाले सरु वक्षत ढिं ले
ियस्कहरूको साथमा िने सामर्दु ावयक स्ियंसेिाका कायणहरु । तर यस्तो
सामर्दु ावयक स्ियंसेिा कायण र्दैवनक ६ घण्टाभन्त्र्दा बढी र लिातार ३
घण्टाभन्त्र्दा बढी हुने छै न ।
(ख) सामर्दु ावयक स्ियंसेिाका कायणहरूमा बालबावलकाको नैवतक र भौवतक
सरु क्षाको सवु नवितता हुनपु नेछ ।
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(ि) प्रचवलत कानूनबमोवजम वनकृ ष्ट िा जोवखमयक्त
ु बालश्रम तथा बालश्रम
ठहररने िवतविवधमा बालबावलकाले स्ियंसेिा िनण सक्नेछैनन् ।
(६) तनणथय प्रतियालाई प्रिातवि पाने : बाल समहू हरूले सामवू हक रुपमा िा
प्रवतवनवध मार्ण त् बालअवधकारका सरोकारहरूलाई स्थानीय योजना तथा
नीवतहरूमा सम्बोधन िराउनका लावि बाल भेला, अन्त्तविण या, बाल सनु ुिाइ,
प्रवतवनवध मण्डल भेटघाट जस्ता कायणिमहरू ।
१७. बाल समूहले सञ्चालन गनथ नहुने :
(१) कुनै राजनीवतक र्दल िा त्यसको भातृ संिठनका पक्षपोर्र् िा विरोध िनण ।
(२) समर्दु ायको सािणजवनक िा वनजी सम्पवत्त र्दरुु पयोि तथा कसैको जीउ ज्यानमावथ
क्षवत पर्ु याउने कायण ।
(३) समर्दु ायका वनवित जातजावत, धमण, क्षेर िा पेशाकमीप्रवत िलत भािना र
दृवष्टकोर् सम्प्रेर्र् िने कायण ।
(४) वहसं ा र र्दव्ु यणिहार पीवडत तथा प्रभावित बालबावलकाको िोपनीयता भिं हुने र
पवहचान खल्ु ने िवतविवधहरू ।
(५) सास्ं कृ वतक कारर् बाहेक रातको समयमा र आफ्नो विद्यालय िा समर्दु ाय भन्त्र्दा
बावहर िएर िररने िवतविवध तथा कायणिमहरू । तर प्रवतस्पधाण िा
आयोजकहरूले उवचत सरु क्षा प्रबन्त्ध िरे को अिस्थामा भने समर्दु ाय िा
विद्यालय भन्त्र्दा बावहर िएर कायणिम िनण सवकने छ ।
(६) उवचत सरु क्षाको प्रबन्त्ध र आिश्यक पिू ण अनमु वत बेिर सहभािीहरूको वजउ
ज्यानमा खतरा पग्ु ने साहवसक खेलहरू खेल्ने/खेलाउने कायणहरु ।
(७) बाल समहू कोर् वनमाणर् िा आय आजणनका लावि बालश्रम तथा कुनै पवन
व्यापार, व्यिसाय िने कायणहरु
(८) वसंिो पररयोजना सञ्चालन िने िा ठूला र लामो समयका िवतविवधहरू
सञ्चालन िने कायण ।
(९) सामावजक रुपमा अस्िीकायण तथा नकारात्मक सामावजक प्रभाि पाने कायणहरु ।
(१०) सामावजक शावन्त्त सव्ु यिस्था तथा सरु क्षामा नकारात्मक असर पने र्देवखएमा
बालअवधकारकमी, स्थानीय बालसंरक्षर् सवमवत तथा बालमैरी शासन समन्त्िय
सवमवतको परामशणमा सरु क्षा वनकाय िा निरपावलका िा विद्यालयले वनवित
िवतविवधलाई रोक लिाएका कायणहरु ।
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पररच्छे र्द- ५
बाल समूहको सर्दस्यिा सभबन्धी व्यवस्था
१८. सर्दस्यिा तविरण र व्यवस्थापन
(१) बाल समहू ले स्ितन्त्र रुपमा आफ्नो सर्दस्यता वितरर् िनणसक्ने छ । बाल
समहू को सर्दस्य हुन सोही विद्यालयको विद्याथी िा सोही समर्दु ायमा बसोबास
भएको बालबावलका हुनुपर्दणछ ।
(२) कुनै बालबावलकाले सर्दस्य बन्त्न चाहेकोमा सामान्त्यतया बाल समहू ले सर्दस्य
बनाउनपु र्दणछ ।
(३) कुनै पवन बालबावलकालाई सर्दस्य बन्त्नका लावि र्दिाब वर्दन पाइने छै न ।
(४) सर्दस्य नभएकै कारर् बाल समहू ले आयोजना िने खल
ु ा र सािणजवनक
कायणिममा कुनै बालबावलकालाई सहभािी िराउन रोक लिाउन पाइनेछैन ।
(५) सर्दस्यहरूको अवभलेख बाल समहू ले आफ्नै रवजष्टरमा राख्न सक्नेछ । यसरी
अवभलेख राख्र्दा र्देहायका वििरर् उल्लेख हुनपु र्दणछ :
(क) बालबावलकाको नाम, थर,
(ख) ठे िाना,
(ि) उमेर, वलंि, (विद्यालयमा भए कक्षा),
(घ)अवभभािकको नाम, सम्पकण र्ोन नम्बर, र्ोटो (उपलधध भएसम्म) ।
(६) बाल समहू ले आफ्नो सर्दस्यलाई सर्दस्यता–पर पवन वितरर् िनण सक्नेछ ।
(७) बाल समहू मा विवभन्त्न श्रोतबाट जम्मा हुन आएको रकमको सरं क्षर् विद्यालय
व्यिस्थापन सवमवत िा स्थानीय बालमैरी शासन समन्त्िय सवमवत िा िडा बाल
संरक्षर् सवमवत ियस्क सहजकताणले पारर्दशी ढिं ले राख्नु पनेछ ।
१९. प्रतितनतधत्व र सहिातगिाको समान अवसरको व्यवस्थापन
(१) बाल समहू का सर्दस्यहरूले उपयक्त
ु अिसरहरू प्राप्त िरी आफ्नो व्यवक्तत्ि
विकास िनण समान अिसर प्राप्त िरुन् भन्त्ने मान्त्यता बाल समहू को नेतत्ृ ि िने
समहू ले राख्नपु र्दणछ । बाल प्रवतवनवध र सहभावितामा र्देहायका विर्यमा ध्यान
वर्दनु पनेछ ।
(क) समान अिसर र प्रवतवनवधत्िका लावि विर्यित समहू हरू बनाएर सोही
अनुसार वनयवमत िा पालैपालो प्रवतवनवधत्ि र सहभाविताको अिसर
प्रर्दान िने ।
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(ख) आयोजक संस्था िा वनकायले तोके को अिस्थामा बाहेक पालैपालो सबै
सर्दस्यहरूलाई सहभाविताको अिसर वर्दनुपनेछ ।
(ि) बाल समहू को प्रवतवनवधत्ि िने व्यवक्तले कुनै कायणिममा जानअ
ु वघ
आफ्नो समहू का सर्दस्य र सहजकताणसाँि आर्ूले के कस्ता सिाल उठाउने
भवन छलर्ल र परामशण िनुणपनेछ ।
(घ) बाल समहू का सर्दस्य कुनै कायणिम िा बैठकमा सहभािी भएपवछ आफ्नो
समहू का सर्दस्यहरू र सहजकताणको बैठक राखी आर्ू सहभािी भएको
कायणिमको बारे मा जानकारी वर्दनपु नेछ । प्रवतिेर्दन लेखरे बाल समहू को
र्ाइल िा माइन्त्यटु साँिै राख्नुपनेछ ।
२०. सर्दस्यबीच रहेको फरक मिको सभमान िथा कायथिमको सहजीकरण
सामान्यिया बाल समहू मा तसजथना हुने फरक मि र्देहायका उपायहरु
अवलभबन गरी समाधान गनथ सतकनेछ :
(१) बाल समहू को योजना वनमाणर् लिायतका छलर्लमा सबै सर्दस्यहरूलाई
स्ितन्त्र र छोटो रुपमा आफ्नो विचार राख्न लिाउनु पर्दणछ ।
(२) बाल समहू को बैठक बस्ने, छलर्ल िने तथा नेतत्ृ ि चन्त्ु ने प्रवियाका बारे मा
आचारसवं हता वनमाणर् िनणु पर्दणछ ।
(३) बाल समहू का सर्दस्यहरूमाझ कायणिम आयोजना िने सन्त्र्दभणमा र्रक
प्रस्तािहरू प्राप्त भएमा ती कायणिमहरूको सचू ी बनाउने र सर्दस्यहरूलाई
आपसी छलर्ल िरी कायणिमहरूको प्राथवमकता साथ छनौट िनण लिाउनु
पनेछ । कायणिमको छनौट िर्दाण र्देहायका आधारमा िनुण पनेछ ।
(क) बालबावलकाले रुवचकर मान्त्न,े सृजनात्मक, खेलकुर्द तथा बौवद्धक
विकासका कायणिमहरूलाई पवहलो प्राथवमकता वर्दने ।
(ख) बालअवधकारको प्रचार प्रसार हुने र अविभािक, वनर्णयकताणहरू तथा
समर्दु ायमाझ बालबावलकाको सरोकारहरू प्रस्तुत िररने कायणिमहरूलाई
प्राथवमकता वर्दने ।
(ि) बाल समहू ले िनण नहुने भनेका कायणिमहरू छनौट निने ।
(घ) बाल समहू लाई धेरै आवथणक भार पने तथा लामो समय लाग्ने कायणिमहरू
छनौट निने ।
(ङ) समर्दु ाय र समर्दु ायका अन्त्य संस्थाहरूसाँि द्वन्त्द्व िा मनमटु ाि हुनसक्ने
कायणिमहरू निने ।
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(च) धेरै वर्दन विद्यालय वशक्षालाई असर पने िा कक्षा छाडी तयारी िनपुण ने
कायणिमहरू निने ।
(छ) अन्त्य बाल समहू िा संस्थाले भखणरै िररसके का समान वकवसमका
कायणिमहरू भए त्यसलाई प्राथवमकतामा पछावड राख्ने ।
(४) बाल समहू का सर्दस्यहरूमाझ स्थानीय सरोकारका विर्यमा र्रक विचार िा
धारर्ाहरू आएमा ती धारर्ाहरूलाई समािेश िरी साझा धारर्ा बनाउनुपनेछ ।
यसका लावि र्देहायका कायणहरू िनण सवकनेछ ।
(क) सबै सर्दस्यहरूले सम्बवन्त्धत विर्यमा पालैपालो आफ्ना विचारहरू
छोटकरीमा राख्न वर्दने । विचार राख्र्दा अरुको विचारलाई िलत भन्त्न,े
होच्याउने िा वसधै नकाने विर्यलाई प्रश्रय नवर्दने ।
(ख) र्रक र्रक धारर्ाहरूलाई समेटेर कुनै सर्दस्यले एकै धारर्ा प्रस्ताि िनण
लिाउने ।
(ि) यवर्द वनतान्त्त विपरीत धारर्ाहरू आएमा बाल समहू को बैठकमा ती र्रक
धारर्ाहरूलाई र त्यसलाई समथणन िने सर्दस्य सख्ं या पवन लेख्ने । तर,
बहुमत सर्दस्यहरूले व्यक्त िरे को धारर्ा अनसु ार बाल समहू ले िवतविवध
सञ्चालन िने ।
(५) बाल समहू का सर्दस्यहरूमाझ आवथणक िा सिं ठन व्यिस्थापनका विर्यमा र्रक
धारर्ा भएमा र्देहाय बमोवजम सहजीकरर् िनण सवकनेछ ।
(क) बाल समहू का सर्दस्यहरूमाझ नै र्रक मतको विर्यमा छलर्ल िरी
आपसी सहमवत सृजना िने ।
(ख) बाल समहू का सर्दस्यहरूले उठाएको र्रक मतको विर्य र उनीहरूले
वर्दएका तकण तथा प्रमार्हरूको सचू ी बनाउने ।
(ि) विद्यालयका प्रधानाध्यापक िा समर्दु ायमा आधाररत बाल समहू को
हकमा आिद्ध सवमवतका संयोजकले सम्बवन्त्धत र्रक मतमा अध्ययन
िरी वनर्णय प्रर्दान िने ।
(६) बाल समहू वभर आउने र्रक मतको समाधान िने बैठकमा ियस्क सहजकताण र
आिद्ध सवमवत िा वनकायका प्रमख
ु को अवनिायण उपवस्थवत हुनपु नेछ ।
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पररच्छे र्द -६
बाल समूहको आतथथक कोष व्यवस्थापन िथा सहायिा
२१. आतथथक व्यवस्थापन
(१) बाल समहू को आवथणक कोर्मा र्देहायको रकम रहनेछ ।
(क) चन्त्र्दा तथा सहयोि,
(ख) संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने आवथणक सहायता,
(ि) विद्यालयबाट प्राप्त हुने आवथणक सहायता,
(घ) निरपावलकाबाट प्राप्त हुने आवथणक सहायता,
(ङ) स्थानीय समहू तथा वनजी क्षेरहरूबाट प्राप्त हुने सहायता
(च) परु स्कार स्िरुप बाल समहू ले प्राप्त िरे को रकम, र
(छ) यस्तै अन्त्य आय ।
(२) बाल समहू ले आवथणक सहायताको वनवम्त सामान्त्य वनिेर्दन वर्दए पग्ु ने छ । बाल
समहू का लावि सामान्त्यतया र्दश हजार रुपैयााँभन्त्र्दा बढीको सहयोि वर्दनुपरे मा निर्द
प्रर्दान निरी सोझै वजन्त्सी िा सेिा खररर्द िरी सहयोि िनण सवकनेछ ।
(३) बाल समहू को आवथणक कारोिार प्रचवलत सामान्त्य लेखाको वसद्धान्त्त अनुसार हुनछ
े
। साथै बाल समहू लाई सोझै पररयोजना िा अवभयान सञ्चालन िनणका लावि
सम्झौता िरी रकम प्रर्दान िनण सवकने छै न ।
(४) बाल समहू ले आर््नो िवतविवध सञ्चालन िनण आर््नो विद्यालय िा समर्दु ायमा
आवथणक स्रोत सक
ं लनका लावि बालमैरी कायणिमहरू आयोजना िनण सक्नेछन ।
यस्ता कृ याकलापमा र्देउसी–भैलो, सााँस्कृ वतक कायणिम, खेल प्रवतयोविता जस्ता
कायणिमहरु हुन सक्नेछन । यस्ता कायणिम आयोजन हुर्दाँ ा आिद्ध वनकायको
स्िीकृ वत, सहजीकरर् र सपु ररिेक्षर् अवनिायण रहनेछ ।
(५) बाल समहू ले सक
ं लन िरे का रकम उनीहरूले आयोजना िने बालमैरी िवतविवधमा
मार खचण िनण सवकनेछ । यस्तो रकम छारिृवत्त, भौवतक पिू ाणधारहरूको वनमाणर्,
ममणत सम्भारका लावि िा कुनै पीवडतलाई सहायता, आपतकालीन सहायता बापत
सहयोि उपलधध िराउने िरी खचण िनण पाइने छै न ।
(६) बाल समहू को िावर्णक आयव्यय वििरर् सामान्त्य ढााँचामा उल्लेख िरी राख्नपु नेछ
। बाल समहू को बृहत िवतविवध सञ्चालन िनण परे मा सहजकताणले आवथणक
व्यिस्थापन र सहजीकरर्मा सहयोि िनुणपनेछ । यसरी व्यिस्थापन िर्दाण आवथणक
वहसाब वकताब बाल समहू बाट अनुमोर्दन िराउने तथा ३० वर्दन वभर आवथणक
कारोिारको र्रर्ारक िनुण पनेछ ।
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पररच्छे र्द- ७
बाल समूह र अन्य तनकायहरूको सभबन्ध र सहकायथ
२२. स्थानीय िह (नगरपातलका) सँगको सभबन्ध र सहकायथ
(१) सबै बाल समहू हरू आफ्नो िडा कायणलयको वसर्ाररसको आधारमा निर
कायणपावलकाको कायाणलयमा तोवकएको विवध र प्रकृ यामा सचू ीकृ त तथा
निीकरर् हुनेछन ।
(२) स्थानीयतहले आफ्नो क्षेरवभरको बाल समहू को वििरर् अद्यािवधक िने र
सरोकार वनकायमा आर्दान प्रर्दान िनण सक्नेछन् ।
(३) स्थानीयतहले आफ्नो िावर्णक बजेट तथा कायणिममा बाल समहू का िवतविवध,
बाल समहू र सहजकताणको प्रवशक्षर् तथा बाल समहू प्रवतवनवधको परामशण
जस्ता कायणिमहरू राख्न सक्नेछन् ।
(४) बाल समहू ले स्थानीयतहसाँि स्थानीय विकासका कृ याकलापहरुमा
बालबावलका सम्बन्त्धी योजना तथा कायणिम, सवु िधा र उपलधधीहरूको बारे मा
सचू ना माि िने, त्यस्ता जानकारीहरू प्रचार प्रसार िने तथा कायणिम र
सेिाहरूको जानकारी वलन सक्नेछन् ।
(५) बाल समहू ले स्थानीयतहसाँि आफ्ना कायणिमहरूका लावि आवथणक सहायता
तथा प्राविवधक र सामग्री सहयोिको अनुरोध िनण सक्नेछ ।
(६) बाल समहू ले हरे क िर्ण आर्ूले सम्पार्दन िरे का कायणिमहरूको सचू ी र वििरर्
सवहतको प्रवतिेर्दन तोवकएको ढााँचामा स्थानीयतहलाई उपलधध िराउनुपनेछ ।
२३. बालबातलका सभबन्धी स्थानीय सतमतिहरूसँगको सभबन्ध र सहकायथ
(१) स्थानीय तहमा रहेका िडा बाल संरक्षर् सवमवत, निर बालसंरक्षर् सवमवत,
स्थानीय बालमैरी शासन सवमवत, स्थानीय मानि बेचवबखन वनयन्त्रर् सवमवत,
निर वशक्षा सवमवत र स्थानीय विपर्द् व्यिस्थापन तथा जोवखम न्त्यनू ीकरर्
सवमवत, निर स्िास््य सवमवत र स्थानीय खानेपानी तथा सरसर्ाई सवमवत
विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत जस्ता बालबावलकासाँि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने
विवभन्त्न सवमवत हुन सक्नेछन ।
(२) यी सवमवतहरूमा बाल समहू िा सञ्जालका प्रवतवनवधहरू सर्दस्य िा
पयणिेक्षकको रुपमा सहभािी िराउन सवकनेछ ।
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(३) यस्ता सवमवतहरूको िावर्णक कायणिम तथा कायणयोजनामा बाल परामशण,
बालबावलकाको क्षमता विकास, बाल समहू साँि साझेर्दारीमा िररने िवतविवधहरू
तय िरी समािेश िनण सवकनेछ ।
(४) यस्ता सवमवतहरूले बाल परामशण तथा विवभन्त्न समयमा बाल समहू तथा
बालबावलकाबाट प्राप्त हुन आएका िनु ासा र सझु ािहरूलाई स्थानीयतहको
योजना प्रवियाको पैरिी िनण सक्नेछन् ।
(५) बालबावलकाले सम्प्रेर्र् िरे का तत्काल सम्बोधन िनपुण ने समस्याहरूमा
सम्बोधन िनण सम्बवन्त्धत वनकायहरूबीच समन्त्िय िने तथा बाल समहू का
िवतविवधहरूलाई प्रोत्साहन िनण उत्कृ ष्ट बाल समहू परु स्कार तथा सम्मानका
कायणिमहरू िनण सवकनेछ ।
२४. बाल तवकास संरिणमा तवद्यालय व्यवस्थापन सतमतिको िूतमका
(१) विद्यालयमा रहेका बाल समहू हरू विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतसाँि आिद्ध
िनुणपने छ ।
(२) विद्यालयको िावर्णक कायणिम, बजेट तथा कायणयोजनाको वनमाणर्
बालबावलकासाँि परामशणमा बाल समहू का िवतविवधलाई सहयोि पयु ाणउने
कायणिमहरू राख्न सवकनेछ ।
(३) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतमा बाल समहू का प्रवतवनवध एक बालक र एक
बावलकालाई स्थायी आमवन्त्रत सर्दस्यको रुपमा सहभािी िराउन सवकनेछ र
यस्ता बैठकहरूमा बालबावलकाका सरोकारका विर्यहरु प्रस्ततु िनण लिाउन
सवकनेछ ।
(४) विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा छलर्ल हुने संिेर्दनशील र वििार्द
सृजना हुनसक्ने विर्यहरू जस्तै : वशक्षक वनयवु क्त र कािाणही, वनमाणर्को ठे क्का
पट्टा तथा अवनयवमतता जस्ता विर्यको छलर्लमा बालबावलकालाई प्रत्यक्ष र
वनर्ाणयक सहभािी बनाइने छै न ।
(५) विद्यालयमा रहने वशक्षकको व्यािहाररक सीप तथा शैली विकास (िालमैरी
वशक्षर् विवध),िालमैरी भौवतक संरचनाको वनमाणर् स्िरुप र िर्ु स्तरका
विर्यहरूमा भने बाल समहू का सर्दस्य र सके सम्म धेरै बालबावलकाको सझु ाि
संकलन वलन सवकनेछ ।
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२५. अन्य संघसंस्था िथा सेवा प्रर्दायक तनकायहरूको िूतमका:
(१) स्थानीय तहमा वियावशल विवभन्त्न संघ संस्था तथा सेिा प्रर्दायक वनकायहरूले
बालबावलकाका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने िा उनीहरू लवक्षत कायणिम, वनर्णय तथा
योजना प्रवियामा बाल समहू का प्रवतनीवधहरूसाँि परामशण िनपुण नेछ ।
(२) यस्ता संस्था तथा सेिा प्रर्दायक वनकायहरूले बालबावलकाको लावि वन:शल्ु क
उपलधध सेिा सवु िधा तथा कायणिमहरूको बारेमा प्रचार प्रसार िनण, सेिाको
विर्यमा सरोकारिाला बीच संचार एिं कायणिमहरुको बारेमा प्रभािकाररताको
अनुिमन िनण बाल समहू साँि सहकायण िनण सक्नेछन् ।
(३) सेिा प्रर्दायक वनकायहरूले बाल समहू का सर्दस्य तथा बाल समहू साँि सहकायण र
परामशण कायणहरू िर्दाण उनीहरूको वनयवमत वशक्षालाई नकारात्मक प्रभाि पाने र
विद्यालय समयमा असर पाने िरी िनण सवकनेछैन ।
(४) सेिा प्रर्दायका वनकायहरूले बाल समहू का सर्दस्यहरूलाई अवनिायण
सहभाविताको वनयम लािू िनण सवकनेछैन ।
(५) सेिा प्रर्दायक वनकायहरूले बालबावलकालाई जोवखमपर्ू ण हुने वििावर्दत विर्य,
र्ौजर्दारी अपराधका उजरु ी लिायतका विर्यमा छलर्ल िनण िा उनीहरूको
राय िा वनरकर्ण माग्न र त्यस्ता क्षेरमा काममा लिाउन सक्नेछैनन् । तर न्त्यावयक
प्रवियामा प्रभावित बालबावलकासाँि िररने परामशण िनण िाधा पने छै न ।
(६) सेिा प्रर्दायक वनकायहरूले बालबावलका सहभािी भएर िररएका सामर्दु ावयक
कायणको बर्दलामा भत्ता िा ज्याला प्रर्दान िने िनण सक्ने छै नन । तर यतायात खचण
र सहायक सामाग्री वर्दन र्रक पनेछैन ।
२६. स्थानीय िहको योजना िजथमु ामा बाल समूह प्रतितनतधत्वको व्यवस्था
(१) स्थानीयतहबाट हुने योजना वनमाणर् चिमा बाल समहू को प्रवतवनवधत्ि र
सहभाविता अवनिायण िनण सवकनेछ ।
(२) बस्ती तथा िडा स्तरमा हुने योजना छलर्लमा सहभािी हुन बाल समहू का
सर्दस्य िा प्रवतवनवधहरूलाई वनमन्त्रर्ा िनण सवकनेछ । भेलामा उनीहरूको
सरोकार राख्नेविर्यमा धारर्ा राख्न वनवित समय प्रर्दान िररनेछ ।
(३) निर स्तर िा वजल्ला स्तरमा तोवकएको प्रवियामा बाल भेलाको आयोजना िरी
स्थानीय योजना वनमाणर्का लावि बालबावलकासाँि परामशण वलन सवकनेछ ।
(४) योजना वनमाणर् तथा बजेट विवनयोजनमा बाल समहू लाई बालबावलकाको वनवम्त
छुट्याइएको कायणिम तथा बजेटबारे छुट्टै सािणजवनक सचू ना जारी िनण सवकने
छ । यस्तो जानकारी सरल भार्ामा उपलधध हुनुपनेछ ।
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पररच्छे र्द-८
बाल समूहको सतभमलन र तवघटन सभबन्धी व्यवस्था
२७. बाल समूहको सतभमलन
(१) र्दईु िा र्दईु भन्त्र्दा बढी एकै भौिोवलक क्षेर िा एकै विद्यालय वभरका बाल समहू हरू
सवम्मलन हुन सक्ने छन तर र्रक भौिोवलक क्षेर िा र्रक विद्यालयका बाल
समहू हरू सवम्मलन हुन सक्ने छै नन् ।
(२) सवम्मलनमा जानका लावि चाहने बाल समहू ले समहू को सहजकताणको उपवस्थवतमा
सर्दस्यहरूको भेलाले सवम्मलनमा जाने वनर्णय िनुणपनेछ ।
(३) सवम्मलन िनण चाहने सबै बाल समहू का सहजकताण समेतको उपवस्थवतमा सर्दस्यहरूको
भेला आयोजना िरी मावथ र्दर्ा ७ मा उल्लेख भएअनुसार नयााँ कायण सवमवत चयन
िनुणपनेछ ।
(४) सवम्मलन पिात् नयााँ कायणसवमवत िठन भएको एक मवहनावभर सम्बवन्त्धत स्थानीय
तहमा सवम्मलनको जानकारी िराउनु पनेछ ।
(५) यसरी सवम्मलनपवछ सवम्मलन भएका बाल समहू को सचू ीकरर् खारे ज हुनेछ र नयााँ बाल
समहू सचू ीकृ त हुनेछ ।
२८. बाल समूहको तवघटन
(१) बाल समहू र्देहायको अिस्थामा विघटन भएको मावननेछ ।
(क) बाल समहू लिातार २ िर्णसम्म स्थानीय तहमा अद्यािवधक नभएमा यस्ता
बाल समहू विघटन िनण सवकने छ । तर अद्यािवधक नभएका बाल समहू लाई
विघटन िनुणअवघ ३ मवहनाको समय रावख अद्यािवधक िनणका लावि सवू चत
िररनेछ
(ख) बाल समहू का बहुमत सर्दस्यहरूले बाल समहू वबघटन िने वनर्णय िरे मा ।
(ि) विद्यालयले उपयुक्त कारर् र्दशाणइ विद्यालयमा आधाररत बाल समहू वबघटन िनण
वसर्ाररश िरे मा ।
(घ) आिद्ध स्थानीयतह िा स्थानीयसरकारका सम्बवन्त्धत सस्ं थाले उपयक्त
ु कारर्
र्देखाइ बाल समहू वबघटन िने वनर्णय िरे मा ।
(२) यसरी र्दर्ा २८(१) (ि) र (घ) अनुसार वबघटन हुनुपूिण सािणजवनक सचू ना र बाल
समहू का सर्दस्यहरूसाँि छलर्ल िररनेछ ।
(३) वबघटन भएका बाल समहू स्थानीय तहको सचू ीकरर्बाट स्ित: खारे ज हुनेछन ।
(४) वबघटन भएका बाल समहू का सम्पवत्त तथा र्दस्ताबेजहरू सम्बवन्त्धत विद्यालय िा
स्थानीय तहले वजम्मा वलनेछ र अको बाल समहू िठन प्रयोजनका लावि प्रयोि िनण
सवकनेछ ।
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पररच्छे र्द -९
तवतवध
२९. बाल समूहतित्र र्दलगि राजनीतिक प्रिावलाई न्यूनीकरण
(१) बाल समहू वभर र्दलित राजनीवतक प्रभािलाई न्त्यनू ीकरर्का लावि र्देहायका
उपाय अिलम्िन िनण सवकनेछ ।
(क) बाल समहू का सर्दस्यहरू तथा ियस्क सहजकताण कुनै पवन राजनीवतक
र्दल िा र्दलका भातृ सिं ठनको नेतत्ृ िमा नरहेको व्यवक्त चयन िरेर ।
(ख) बाल समहू तथा यसका सर्दस्यहरुले विवभन्त्न राजनीवतक र्दलहरूसाँि
बालअवधकार प्रिद्धणन र सरं क्षर्का विर्यमा खल
ु ा अन्त्तविण या तथा
छलर्ल कायणिम आयोजना िरे र ।
(ि) बाल समहू ले कुनै एक राजनीवतक र्दल िा समहू साँि मार सयं क्त
ु
कायणिमहरू आयोजना निरे र ।
(घ) बाल समहू ले सािणजवनक पर्दमा वनिाणवचत िा वनयक्त
ु राजनीवतक व्यवक्त
बाहेक अन्त्य राजनीवतक र्दलका प्रवतवनवध िा व्यवक्तलाई कायणिममा
प्रमख
ु अवतवथ, अवतवथ िा श्रोत व्यवक्त नबनाएर ।
(ङ) बाल समहू ले कुनै राजनीवतक र्दलको पक्ष िा विपक्षमा हुनिे री कायणिम
तथा िवतविवधहरू सञ्चालन निरे र ।
(च) बाल समहू ले राजनीवतक र्दल िा भातृ संिठनका बारेमा विशेर् जानकारी
वर्दने िा उसको सर्दस्य बन्त्न प्रेररत िने कायणिम तथा िवतविवधहरू
सञ्चालन निरे र ।
३०. बाल समूहतित्र सर्दिाव, सर्द्व्यवहार र सुरतिि अभ्यास प्रवद्धथन
(१) बाल समहू वभर सर्दभाि, सर्दव्् यिहार र सरु वक्षत अभ्यास प्रिद्धणन िनण र्देहाय
अनुसार िनुण पनेछ ।
(क) बाल समहू ले आफ्नो संिठन वनमाणर्, व्यिस्थापन तथा कायण प्रवियाका
सम्बन्त्धमा आचारसंवहता वनमाणर् िनुण पनेछ ।
(ख) बाल समहू तथा यसका सर्दस्यहरूले सामावजक कुरीवत, भेर्दभािको
अभ्यास र िलत प्रचलनहरूका विर्यमा बोल्न र त्यस्ता अभ्यासहरू
निनण सर्दस्यहरूलाई प्रवशवक्षत िनुण पनेछ ।
(ि) बाल समहू का सर्दस्यहरूलाई सामावजक सर्दभाि प्रिधणन िनण, सबै धमण,
जातजावत र समर्दु ायबीच सम्मान िनण, उनीहरूको असल संस्कृ वत र
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अभ्यासहरूका बारेमा बझ्ु न, विवभन्त्न समयमा विविध सााँस्कृ वतक
कायणिमहरू आयोजना िनण सवकनेछ ।
(घ) बाल समहू को नेतत्ृ िमा समर्दु ाय िा विद्यालयमा रहेका विवभन्त्न
समर्दु ायको प्रवतवनवधत्ि हुन सक्ने व्यिस्था िनण सवकनेछ ।
(ङ) बाल समहू को बैठकमा संस्कृ वत छलर्लको प्रस्ताि नै बनाएर वनयवमत
रुपमा सर्दस्यहरूले पालैपालो आफ्नो धमण, संस्कृ वतका बारे मा र असल
कुराहरूका बारे मा प्रस्तुवत र छलर्ल िने वनयम बनाउन सवकनेछ ।
३१. बाल समूहका गतितवतध, पारर्दतिथिा िथा आन्िररक सुिासन
(१) बाल समहू का िवतविवध, पारर्दवशणता तथा आन्त्तररक सश
ु ासन सम्िन्त्धमा
र्देहायअनुसार िनुण पनेछ ।
(क) कुनै पवन बाल समहू िठन िनुण अिावड उक्त समर्दु ाय तथा विद्यालयमा
बाल समहू को आिश्यकता, अिसर र सम्भािनाहरूबारे अविभािक
अनुवशक्षर् आयोजना िनुण पनेछ ।
(ख) बाल समहू ले आयोजना िने सबै िवतविवधहरूले बालबावलका तथा
समर्दु ायको वहत प्रिधणन निनण सक्छन, त्यस्ता बाल समहू को
िवतविवधहरूको बारेमा िनु ासो र प्रवतविया वर्दने व्यिस्था िनण सवकनेछ ।
(ि) बाल समहू का िवतविवधहरूका बारे मा प्रवतविया वर्दन िा िनु ासो व्यक्त
िनण विद्यालय, निर कायणपावलका िा वतनका िडा कायाणलय, टोल
विकास सस्ं था, नािररक सचू ना के न्त्रहरूमा सझु ाि पेवटकाको स्थापना र
सञ्चालन िनण सवकनेछ ।
(घ) सझु ाि पेवटका मावसक रुपमा खोल्ने र प्राप्त सझु ािहरूलाई वलवखत रुपमा
उल्लेख िरी रवजष्टरमा अवभलेखीकरर् िनुणपनेछ ।
(ङ) प्राप्त सझु ािहरूलाई सहजकताण र बाल समहू का प्रवतवनवधहरू बसी
छलर्ल तथा प्राथवमकीकरर् िरी सझु ािका आधारमा बाल समहू का
िवतविवधहरूमा सधु ार िनपुण नेछ । तर सझु ाि िा िनु ासाको आधारमा मारै
बाल समहू विघटन िने िा बाल समहू का िवतविवधहरूलाई वनर्ेध िने िा
रोक्ने कायण िनण सवकनेछैन ।
(च) विद्यालयमा आधाररत बाल समहू का िवतविवधहरूका बारेमा समर्दु ाय
तथा अविभािकहरूले विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतका अध्यक्ष िा
प्रधानाध्यापकलाई प्रत्यक्ष भेटेर पवन सझु ाि वर्दन सक्नेछन् ।
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३२. बाल समूहका तियाकलापलाई एकरुपिा
स्थानीय तहले सिै िाल समहू तथा सञ्जालका वियाकलापलाई एकरुपता वर्दन
अनुसचू ी १, २, ३, ४, ५ र ६ अनुसारको वनवर्दणष्ट र्ारम तथा ढााँचा प्रयोिमा ल्याउन
सक्नेछ ।
३३. बचाउ
यो वनर्देवशका लािू हुनु अवघ यस निरपावलकामा िठन भएका बाल समहू /बाल
सञ्जाल यसै वनर्देवशका बमोवजम िठन भएको मावननेछ ।
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अनस
ु ूची (१)
(र्दफा ३२ सँग सभबतन्धि)
बाल समूहको तनयम ढाँचा
क) बाल समहू को पररचय
नाम :
ठे िाना :
सचू ीकरर् नम्बर :
ख) बाल समहू को उद्देश्य र विर्यहरु
१.
२.
३.
ि) बाल समहू को सिं ठन
१. सर्दस्य बन्त्ने तररका
२. नेतत्ृ ि चयन िने तररका
३. विघटन हुने अिस्था
४. सर्दस्य बन्त्न नपाउने व्यवक्तहरु
५. नेतत्ृ िमा चवु नन पाउने व्यवक्तहरु
घ) बाल समहू का सर्दस्यले पालन िनपणु ने वनयमहरु
१. सर्दस्य भईसके पवछ पालन िनणपु ने वनयमहरु
२. नेतत्ृ िमा वनिाणवचत भएपवछ पालन िनपुण ने वनयमहरु
३. बैठकमा पालन िनपुण ने वनयमहरु
४. अन्त्य बाल समहू का सर्दस्य बाल बावलका तथा वनकायसंि व्यिहार िने वनयमहरु
ङ) बाल समहु को आवथणक कोर् तथा श्रोत
१. अन्त्य सहायता र श्रोतहरु
२. आम्र्दानी खचण राख्ने ठााँउ तथा आम्र्दानी खचण वििरर् राख्न तोकीएको धयवक्त
च) अन्त्य विर्यहरु
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अनस
ु ूची (२)
(र्दफा ३२ सँग सभबतन्धि)
बाल समूहका लातग आवश्यक आधारिूि सामग्रीहरु
१. बाल समहू को सामग्री राख्नका लािी बाकस िा र्दराज
२. माईन्त्यटू कावप (वनर्णय पस्ु तीका)
३. कायणिम वििरर् लेख्ने पवु स्तका
४. बाल समहू को वनयम
५. बाल समहू का अध्ययन सामग्रीहरु
६. आय धयय पवु स्तका
७. कलम
८. आिश्यकता तथा स्रोत अनुसार खेल तथा अन्त्य सामग्रीहरु
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अनस
ु ूची (३)
(र्दफा ३२ सँग सभबतन्धि)
बाल समूहका न्यूनिम मापर्दण्ड िथा अनुगमन फारम
बाल समहू को नाम :
ठे िाना :
ि.सं
१
२
३

४
५

६
७
८
९
१०

न्त्यूनतम मापर्दण्डहरु

छ

बाल समूह समाबेवश हुनुपने ।
बालक्लबमा २५ र्देवख ५० जनासम्म सर्दस्य रहन सक्नेछन ।
५० भन्दा बढी बालबाललकाभएमाउप समहू गठन भएको ।
बालबालललकाको अर्थपुर्थ सहभालगताको सुलनलितको
लालग बालबाललकाको उमेरको आधारमा समहु लिभाजन
भएको ।
कार्थ सलमलत समािेशी र प्रजातालन्िक प्रर्ालीबाट छनौट
भएको
सदस्र्हरुले बालअलधकार, िाल संरक्षर्, िाल सहभालगता,
प्रजातालन्िकमल्ू र् र मान्र्ता र लजिनउपर्ोगी सीपआलदको
बारे मा कलततमा अलभमलु िकरर् पाएको
बाल समूह िडा कार्ाथलर् तर्ा नगरपाललकामा सूलिकृ त
भएको ।
बाल समूहले कार्थर्ोजना लनमाथर् गरे को
बाल समहू ले बर्थमा कततीमा ३ िटा बाल बाललका
सतबलन्ध कार्थक्रम गरे को ।
बाल समूहमा आिार संलहता तर्ा लनर्म भएको ।
लनर्लमत बैठक बसेको
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अनस
ु ूची (४)
(र्दफा ३२ सँग सभबतन्धि)
बाल समूहको कायथयोजना फारम
बाल समहू को नाम :
बाल समहू को ठे िाना :
बाल समहू को सम्पकण धयवक्तको नाम र सम्पकण न.ं
ियस्क सहजकताणको नाम र सम्पकण नं. :
सवु चकरर् नं.
................बाल समहू को ...............................अिवधका लािी कायणयोजना
श्रोत
प्रमख
ु वजम्मेिार
िस.ं कायणिमको नाम कहााँ िने कवहले िने
व्यिस्था
सर्दस्यहरु
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अनस
ु ूची (५)
(र्दफा ३२ सँग सभबतन्धि)
बाल समूह कायथ प्रगति तववरण फारम
बाल समहू को नाम :
बाल समहू को ठे िाना :
बाल समहू को सम्पकण धयवक्तको नाम र सम्पकण न.ं
ियस्क सहजकताणको नाम र सम्पकण नं. :
सवु चकरर् नं.................
............................... बाल समहू को .............................अिवधको कायणप्रिवत
सम्पन्त्न
खचण भएको
कायणिम
सहभािी
कायणिमको
विर्य
वमवत
रकम र
भएको स्थान
संख्या
नाम
स्रोत
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अनस
ु ूची (६)
(र्दफा ३२ सँग सभबतन्धि)
बाल समूह बैठक माईन्यटू को नमूना
बाल समहू को नाम .............................................. बैठक संख्या .....
बैठक वमवत :................................... बैठक स्थान....................
ियस्क सहजकताणको नाम.................................
आज वमवत .................................. मा ................ बाल समहू को बैठक यस समहू का
श्री.................... ............... को अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा उपवस्थत सर्दस्यहरुिीच
तपवशलमा उल्लेवखत प्रस्तािहरुमा छलर्ल िरी वनर्णय िररयो ।
उपवस्थवत
बाल समहू का पर्दावधकारी तथा सर्दस्यहरु
१.
२.
३.
४ ियस्क सहजकताण :
५. आमवन्त्रत (कोही भए)
६. प्रस्ताि तथा वनर्णय
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