
 

 

 

 

बदु्धभमूी नगरपालिका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बाल  समूह  गठन  तथा  सहजीकरण  ननरे्दनिका 

२०७५ 

 

 

 

कार्यपालिका बाट पाररत लमलत : २०७५।०५।३१ गते 



प्रस्तावना : 

 

नेपािको संलिधानको मौलिक हकमा उल्िेख भएको बािबालिकाको सहभालगताको अलधकार तथा नागररकहरूको 

संगठनस्ितन्त्रता र शालन्त्तपरू्य भेिा हुन पाउने अलधकारको व्र्िहाररक कार्ायन्त्िर्नमा सहर्ोग परु्ायउन, नेपाि सरकारिे िागू 

गररआएको बािमैरी स्थानीर् शासन रर्नीलत अन्त्तगयत बाि समहू गठन तथा सहजीकरर् प्रलिर्ािाई व्र्िलस्थत र प्रभािकारी 

ढंगिे िाग ुगनय गराउन सहर्ोग पगुोस भन्त्ने उद्दशे्र्िे बदु्धभूमी नगरपालिकािे र्ो लनर्दलेशका जारी गरेको छ । 

पररच्छेर्द १ : प्रारलभभक 

१. संनिप्त नाम र प्रारम्भ : 

१)  र्स लनर्दलेशकाको नाम “बाि समहू गठन तथा सहजीकरर् लनर्देलशका,२०७५” रहकेो छ । 

२)  र्ो लनर्दलेशका नगरपालिका अन्त्तयगतका बाि समहू, स्थानीर् संघ संस्था तथा सामालजक पररचािकहरुिे अििभबन 

गनय सक्नेछन ्। 

३)  र्ो लनर्दलेशका नगरपालिकाको कार्यपालिकािाट अनुमोर्दन भएको लमलत र्दखेी नै िाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषा : 

लिषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स लनर्दलेशकाको प्रर्ोजनका िालग लनभन पररभाषा कार्म गररएको छ : 

(क) स्थानीर् तह : स्थानीर् तह भन्त्नािे बदु्धभमूी नगरपालिकािाई जनाउनेछ । 

(ख) सेिा प्रर्दार्क कार्ायिर् : नेपाि सरकार, प्रर्दशे सरकार तथा स्थानीर् तह अन्त्तगयत स्थानीर् तहमा सेिा प्रिाह गरररहकेा 

कार्ायिर्, स्िास््र् चौकी, लिद्यािर् श्रोत केन्त्र, प्रहरी चौकी तथा र्स्ता अन्त्र् लनकार्हरूिाई जनाउनेछ । 

(ग) बाि समहू :भन्त्नािे र्स लनर्दलेशका बमोलजम गठन भई स्थानीर् तहमा सचूीकृत भएका १८ िषय भन्त्र्दा कम उमेरका 

बािबालिकाको समहु िा संगठनिाई जनाउनेछ । 

(घ) बाि सञ्जाि: भन्त्नािे र्स लनर्दलेशका बमोलजम गठन भएका बाि समहूहरूको सञ्जाििाई जनाउनेछ । 

(ङ) लिलशष्टीकृत बाि समहू: भन्त्नािे लिश्वव्र्ापी प्रचिनमा रहकेा लिलध तथा नेपाि सरकारका लिलशष्टीकृत लनकार्िे 

लिलशष्ट उद्दशे्र्िे लनमायर् गरेका समहूमा आिद्ध बाि समूहिाई जनाउनेछ । जस्तो: जलुनर्र रेडिस, रालरिर् रोट्र्ाक्ट 

क्िि, लिर्ो क्िि, रेर्कुाई समूह जस्ता लिशेष समहूिाई जनाउनेछ । 

(च) सहजकताय: भन्त्नािे बाि समहूको गठन तथा सञ्चािनमा सहर्ोग तथा सहजीकरर् गनयका िालग र्स लनर्दलेशका 

बमोलजम लनर्कु्त व्र्लक्तिाई जनाउनेछ । 

(छ) सहर्ोगी संस्था : भन्त्नािे स्थानीर् तहमा बाि समहू सञ्चािनमा सहर्ोग गने तथा बाि सहभालगताका लिलभन्त्न 

कार्यिमहरू सञ्चािन गरररहकेा सभबलन्त्धत लनकार्बाट अनमुलत प्राप्त नेपािमा र्दताय गैरसरकारी संस्थाहरूिाई 

जनाउनेछ । 

(ज) सामालजक पररचािक : भन्त्नािे स्थानीर् तहमा समरु्दार् पररचािनको काममा लिर्ालशि तथा स्थानीर् शासन तथा 

सामरु्दालर्क लिकास कार्यिम, गररिी लनिारर् जस्ता कुनै कार्यिम सञ्चािन गनय लनर्कु्त सामालजक पररचािकिाई 

जनाउनेछ । 

(झ) संरक्षक लशक्षक : भन्त्नािे लिद्यािर्मा बाि समहूिाई सहर्ोग तथा सहजीकरर् गनय तोलकएको लशक्षकिाई जनाउनेछ । 



३. ननर्देनिकाको उदे्दश्य : 

र्स लनर्दलेशकाको उद्दशे्र् र्दहेार् बमोलजम रहकेो छ : 

(क) बािबालिकाको संगठन स्ितन्त्रताको अलधकारिाई व्र्िलस्थत र प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्न गन े। 

(ख) बाि समहूहरूको गठन, सञ्चािन तथा सहभालगतािाई अथयपरू्य, नैलतक, सरुलक्षत र पारर्दशी तथा समािेशी बनाउने । 

(ग) बािमैरी स्थानीर् शासनको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्नमा टेिा परु्ायउने । 

(घ) स्थानीर् लिकासका हरेक प्रलिर्ामा साथयक िाि प्रलतलनलधत्ि मार्य त िािमैरी पिुायधार लिकासमा टेिा परु्ायउने । 

(ङ) सबै बािसमहूहरुको गठन, क्षमता लिकास र पररचािनमा एकरुपता ल्र्ाउने । 

(च) नगरपालिका तथा िडाहरुको बालषयक र्ोजना चि (र्ोजना लनमायर्, कार्ायन्त्िर्न, अनुगमन तथा मुल्र्ााँकन र उपिलधध 

मापन) मा साथयक बािसहभालगता सलुनलित गन े। 

४. लनर्दलेशकाको कार्ायन्त्िर्न र्देहार् अनसुार हुनेछ । 

(क) स्थानीर् तहमा बाि समहू/सजांि गठन तथा सहजीकरर्का िालग र्स लनर्दलेशका बमोलजम गनुय गराउन ुनगरपालिकाको 

र्दालर्त्ि हुनेछ । 

(ख) बाि सहभालगता तथा बाि समहू सहजीकरर्मा लिर्ालशि रालरिर् एिं अन्त्तरायलरिर् गैरसरकारी संस्था तथा लिकासका 

साझेर्दारहरूि ेर्स लनर्दलेशकाको अििभबन गनुय गराउनु उनीहरूको लजभमेिारी हुनेछ । 

(ग) लिलशष्टीकृत बाि समहूहरूको सन्त्र्दभयमा र्ो लनर्दलेशका िाग ूहुनेछैन । 

 

पररच्छेर्द २: बाि समहूको गठन प्रलिर्ा 

(१) बाि समहू सामान्त्र् अिस्थामा २५ जना िा सोभन्त्र्दा बढी बािबालिका भेिा भई कुनै लनलित लिषर् िा क्षेरका 

बािबालिकाका सरोकारहरूमा कार्य गन ेतथा उक्त क्षेरमा बािअलधकारको प्रचार प्रसार र अनगुमन गनय गठन गररएको 

समहूिाई नै बाि समहू मालननेछ ।  

(२)  सबै बाि समहूहरू स्थानीर् तहमा अलनिार्य सचूीकृत र निीकरर् हुनपुनेछ । 

(३)  एक लिद्यािर्मा एक बाि समूह रहनेछ । लिलभन्त्न उमेर र लिषर्गत बाि समहूहरू सोही बाि समहू अन्त्तगयत उपसमहूका 

रुपमा लिर्ाशीि हुन सक्नेछन् । 

(४) लिद्यािर्स्तरका िाि उपसमहु गठन गर्दाय तीन िटा उमेर समहूका (५ र्दलेख ११ िषय उमेर समहू, १२ र्दलेख १५ िषय उमेर 

समहू र १६ र्दलेख १८ िषय उमेर समहू) आधारमा छुट्टाछुटै्ट गठन गनुयपनेछ । 

तर समरु्दार्स्तरका िाि समहु गठन गर्दाय १० र्दलेख १८ िषय उमेर समहुको एउटै िाि समहु गठन गनय िाधा पने छैन ्। 

(५)  बाि समहू सामान्त्र्तर्ा ५ प्रकारका हुनेछन ्: 

(क)  समरु्दार्मा आधाररत बाि समूहहरू र्दहेार् अनसुार हुनेछन : 

(अ) समरु्दार्मा आधाररत बाि समहू लनलित भगूोि लभरका बािबालिकािाई समेटेर िा लनलित भौगोलिक  क्षेरिाई 

कार्यक्षेर बनाएर गठन भएका बाि समहूहरु िाई समरु्दार्मा आधाररत बाि समहु भलननेछ । 

(आ) र्स्ता बािसमहूहरु कुनै टोि, बस्ती, िडा लभर  गठन गनय सलकन्त्छ । 

(इ) र्स्ता बाि समहूिे सभबलन्त्धत भगूोि लभरका सबै उमेर, लिंग, जालत, आलथयक हलैसर्त तथा शारीररक अिस्था 



कमजोर भएका बािबालिकािाई समेट्ने र उनीहरूको उलचत प्रलतलनलधत्ि तथा सहभालगता हुने सलुनलित गनुयपनेछ । 

(ई) बाि समहूमा उक्त क्षेरलभर सामान्त्र्त ६ मलहना िा सो भन्त्र्दा िलढ स्थार्ी िा अस्थार्ी बसोबास भएको बािबालिका 

मार सर्दस्र् बन्त्न सक्नेछन ्। 

(ख)  लिद्यािर्मा आधाररत बाि समहूहरू र्दहेार्का आधारका बाि समहूहरु हुनेछन : 

(अ)कुनै लिद्यािर्मा अध्र्र्नरत बािबालिकािाई समेटेर उक्त लिद्यािर् लभर बािअलधकार अनगुमन तथा प्रिद्धयन 

गनय गठन भएका बाि समहूिाई लिद्यािर्मा आधाररत बाि समहू भलननेछ । 

(आ) सभबलन्त्धत लिद्यािर् लभरका सबै जातजालत, कक्षा, लिंग र आलथयक तथा शारीररक अिस्थािाट कमजोर 

बािबालिकाको उलचत प्रलतलनलधत्ि र सहभालगता सलुनलित गरेको हुन ुपनेछ । 

(इ) बाि समहूमा सर्दस्र् बन्त्नका िालग सभबलन्त्धत बािबालिका उक्त लिद्यािर्मा अध्र्र्नरत हुन ुपर्दयछ । 

(ग) लिषर्गत बाि समहूहरू र्देहार् अनसुार हुनेछन : 

(अ) लिषर्गत रुपमा लनलित लिषर्हरू: बालिकाहरूको मार सिाि, बाि लििाह, स्िास््र् तथा सरसर्ाई, जििार् ु

पररितयन, बािश्रम, एचआइभी तथा एड्स जस्ता लिषर्हरूमा कार्य गनय समरु्दार्मा लिलशष्ट ढंगिे लिषर्गत बाि 

समहूहरू गठन गनय सलकनेछ । 

(आ) समरु्दार्मा िकेुर रहकेा िा समरु्दार्मा पर्ायप्त रुपमा सभबोधन हुन नसकेका लिलशष्ट लिषर्हरूमा आधाररत रहरे गठन 

भएका र्स्ता बाि समहूिाई लिषर्गत बाि समहू मालननेछ । 

(इ) लिद्यािर्लभर र्स्ता बाि समहू गठन भएमा उक्त समहूिाई लिद्यािर्स्तरीर् बाि समहूकै उपसमहू मालननेछ । 

(घ)  र्दहेार् अनसुारका बािसमहू लिलशष्टीकृत बाि समहू रहनेछन : 

(अ) अन्त्तरायलरिर् रुपमा नै स्थालपत स्िर्ंसेिा अलभर्ान तथा संगठनहरू, नेपाि सरकार, प्रान्त्तीर् सरकार र स्थानीर् 

तहका लिलशष्टीकृत लनकार्ि े लिशेष प्रकृलतका आफ्नो संस्थागत बाि समहू गठन गनय सक्नेछन ् । 

(आ) र्स्ता बािसमहूहरुको गठन र व्र्िस्थापनलिलध स्िर्ं र्सका महासंघ, संरक्षक लनकार् तथा स्थालपत मान्त्र्ता र 

लिधानहरूबाट सञ्चालित हुन सक्नेछन ्। 

(ङ)  बाि समहू सञ्जाि र्दहेार् अनुसार गठन गनय सलकनेछ : 

(अ) स्थानीर् तहमा सचूीकृत भएका बाि समहूहरू एक आपसमा भेिा भई एक आपसका काम र अलभर्ानहरूिाई 

साथ सहर्ोग गन ेतथा एक आपसका सरोकारहरूिाई सामलूहकीकरर् गनय बाि समहू सञ्जाि गठन गनय सक्नेछन । 

(आ) र्सरी बाि समूह सञ्जाि गठन गर्दाय समरु्दार्मा आधाररत, लिद्यािर्मा आधाररत तथा लिषर्गत बाि समहूहरू 

सलभमलित गनय सलकनेछ । 

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

(१) बाि समहू गठनका िालग सचूना, भेिाको आर्ोजना तथा अलभमुखीकरर् गर्दाय सामान्त्र्तर्ा र्दहेार्का लसद्धान्त्त तथा 

प्रकृर्ा परूा गनुय पनेछ । 

(क) समरु्दार्मा आधाररत बाि समहू गठन गनय चाहने व्र्लक्त, समहू तथा संगगठनिे बाि समहू गठन गने औलचत्र् र 

कारर्हरू समेत स्पष्ट पारी न्त्र्नूतम १ हप्ता अगाि ैसभबलन्त्धत समरु्दार्का बािबालिका तथा अलिभािकहरूिाई खिुा 

सचूना लर्दनपुनेछ । 



(ख) र्सरी लर्दइने सचूना सरि नेपािी भाषामा र आिश्र्कता अनसुार स्थानीर् समरु्दार्द्वारा बोलिन ेमात ृभाषाहरूमा 

समेत लर्दनपुनेछ । 

(ग)सचूना उपिधध गराउने लिलधमा स्थानीर् तह िा लतनका िडा कार्ायिर्, नागररक सचूना केन्त्र, सामरु्दालर्क सहकारी 

तथा बचत समहूका कार्ायिर्हरू, उपभोक्ता सलमलतका कार्ायिर् भिन, प्रहरी चौकी, स्िास््र् चौकी, लिद्यािर् र 

पहुाँचमा आएका बािबालिकािाई मौलखक रुपमा भेिाका िालग जानकारी लर्दन सलकनेछ । 

(घ) बाि समहू गठन गने भेिामा सामान्त्र्तर्ा २५ जना बािबालिकाको उपलस्थलत हुन पनेछ । 

(ङ) र्स्तो भेिा बािबालिकाको िालग सहज पहुाँच भएको र सरुलक्षत स्थानीर् साियजलनक स्थि िा भिनहरूमा 

आर्ोजना गनुय पनेछ । 

(च) भेिामा छिर्िका लिषर्हरु :बािअलधकारको अिधारर्ा, बािसहभालगताको अलधकार, बािसहभालगतामा 

नेपािका नीलतगत व्र्िस्थाहरू, स्थानीर् तहमा बाि समहू गठन गनुयको कारर् र र्ोजना, बाि समहूको मखु्र् उद्दशे्र् 

नैलतक लशक्षा र कार्यिमहरू रहन सक्नेछन । 

(छ) र्स्ता अलभमखुीकरर् तथा जानकारीहरू सरि र बािबालिकािे बुझ्न ेभाषामा हुनपुर्दयछ । र्लर्द बहुसंख्र्क सहभागी 

नेपािी भाषा बझु्ने खािका छैनन ्भने स्थानीर् भाषामा अलभमखुीकरर् र छिर्ि चिाउन सलकनेछ । 

(ज) भेिामा सहभागी सबै िर्स्क तथा बािबालिकाको छुट्टाछुटै्ट उमेर, जातजालत र लिंग समेत जनाउने गरी उपलस्थलत 

गराउन सलकने छ । 

(झ) लिद्यािर्मा आधाररत बाि समहू गठन गर्दाय लिद्यािर् लभर सबै कक्षामा सचूना प्रर्दान गररनपुर्दयछ । एिं भेिाको 

आर्ोजना लिद्यािर् पररसरलभरै प्रधानाध्र्ापक, संरक्षक लशक्षक िा व्र्िस्थापन सलमलतका अध्र्क्षको उपलस्थलतमा गनुय 

पनेछ । 

(ञ) लिषर्गत बाि समहू गठन गर्दाय स्थानीर् समरु्दार्मा िा लिद्यािर् जहााँ गठन गने हो त्र्सै अनरुुप सचूना गन ेर 

भेिाको आर्ोजना गनुय पनेछ । 

७. नेतृत्व चयन : 

(१) र्दर्ा ६ बमोलजमको भेिामा सहभागी बािबालिकाको सहमलत भएमा र्दहेार्काको आधारमा बाि समहूको नेततृ्ि 

चर्न गनय सलकने छ । कुन लिलधबाट नेततृ्ि चर्न गने भन्त्ने लनर्यर् स्िर्ं उपलस्थत बािबालिकामाझ छिर्ि गरी तर् 

गनुयपनेछ : 

(क) बहुपर्दीर् नेततृ्ि : बाि समूहमा अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सलचि, सहसलचि, कोषाध्र्क्ष तथा लिषर्गत संर्ोजकहरू तर् 

भएको नेततृ्ि । 

(२) बाि समहूको कार्यसलमलत संख्र्ा ९ र्दलेख १५ सर्दस्र्ीर् सभम बनाउन सलकनेछ । 

(३) बाि समहूिे आिश्र्कता अनसुार उपसलमलतहरू गठन गरी कार्यिमहरू गनय सक्नेछन ्। र्स्तो उपसलमलतमा ३ र्दलेख 

७ जना सभम सर्दस्र् रहनेछन ्। 

(४) बाि समहूको नेततृ्िमा ५० प्रलतशत बालिका, समग्रमा  समािेशी बािबालिका सर्दस्र्हरूका िालग लसट संख्र्ा 

आरलक्षत गनुयपनेछ । 

(५) बाि समहूको पर्दालधकारीमा अध्र्क्ष, सलचि र कोषाध्र्क्ष मध्र् ेएक जना बालिका अलनिार्य छान्त्न ुपनेछ । 



(६) एकै बािक िा बालिका र्दईु िा सो भन्त्र्दा बढी बाि समहूको नेततृ्िमा बस्न पाउने छैन्त्न । तर बाि समहूका नेततृ्िमा 

रहकेो सर्दस्र् सञ्जािको नेततृ्िमा भने बस्न सक्नेछ । 

(७) लिद्यािर्मा आधाररत बाि समहूको नेततृ्ि पररितयन हरेक िषय गनुय पनेछ भने समरु्दार्मा आधाररत बाि समहूको 

नेततृ्ि न्त्र्नूतम प्रत्र्ेक २ िषयमा पररितयन हुनेछ तर १८ बषय उमेर पगुीसकेका बािबालिकाहरू भने उक्त समहूबाट स्ित: 

पर्दमकु्त हुनेछ । 

(८) १८ बषय परुा भइय पर्दमकु्त भए पिात ररक्त रहकेो पर्दमा सेही प्रलिर्ा अनसुार पर्दपलुतय गनुयपनेछ । 

(९) एकै व्र्लक्त बाि समहूको पर्दालधकारी अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सलचि र कोषाधक्षको रुपमा र्दईु कार्यकाि भन्त्र्दा बढी 

समर् बस्न सक्ने छैन तर कार्यसलमलतको सर्दस्र् भने बस्न र्रक पने छैन । 

(१०) ८ िषय भन्त्र्दा कम उमेर समूहका बािबालिकािाई बाि समहूको नेततृ्िमा रहने छैन्त्न । 

(११) बाि समहूका सर्दस्र्हरूमाझ नेततृ्ि चर्नका सन्त्र्दभयमा लििार्दहरू आएमा र्दहेार्को अभ्र्ास गनय सलकनेछ : 

(क) नेततृ्ि गनय चाहने सर्दस्र्िे आरू्िे बाि समहूिाई कसरी सलिर् र बलिर्ो बनाउने भन्त्ने लिषर्मा अको सर्दस्र्प्रलत 

नकारात्मक धारर्ा व्र्क्त नगरी छोटो प्रस्तलुत गनय सक्ने । 

(ख) नेततृ्ि गनय चाहने सर्दस्र्हरू मार छिर्ि गरी सहमलतमा अग्रसर हुने । 

(ग) नेततृ्ि गनय चाहनेहरूमाझको सान्त्र्दलभयक सलमलत बनाई उक्त सलमलतको लजभमेिारी प्रर्दान गने । 

(घ) उल्िेलखत तररकाबाट लििार्द समाधान नभएमा नेततृ्िका िालग सर्दस्र्हरू मध्र्बाट मतर्दान प्रलिर्ािाट चर्न 

गनुयपनेछ । मतर्दान प्रलिर्ाको सहजीकरर् संरक्षक लशक्षक िा िर्स्क सहजकतायिाट गनुय पनेछ । मतर्दान प्रलिर्ामा जााँर्दा 

व्र्लक्तगत प्रचारप्रसार गनय नपाउने व्र्िस्था गनुय पनेछ । 

८. सञ्जालहरूको गठन 

(१) बाि समहूहरू बीच आपसी समन्त्िर्, सहकार्य बढाउने तथा सिािहरूको सामलूहकीकरर् गन ेर एक आपसबाट 

लसकाईका अिसर सजृना गनय बाि समहू सञ्जािको गठन गनय सलकनेछ । 

(२) बाि समहू सञ्जाि िडा स्तर, गाउाँ स्तर र नगर स्तरका हुनेछन ्। स्थानीर् तहमा आिश्र्कता महससु भएमा 

लजल्िा तहमा पलन बाि समहू सञ्जाि बाट प्रलतलनलध गनय सलकनेछ । 

(३) बाि समहू सञ्जाि गठन गनयका िालग (गाउाँ िा नगर र िडा) तहमा बाि समहूहरूको प्रलतलनलध भेिाको आर्ोजना 

गनुय पनेछ । 

(४) र्स्तो भेिामा सञ्जाििे समेट्ने के्षरका (समरु्दार्, लिद्यािर् तथा लिषर्गत) बाि समहूहरूिाई भेिाको लमलत 

भन्त्र्दा ७ लर्दन अगािै सचूना प्रर्दान गनुयपर्दयछ । सचूनामा र्दहेार्का लिषर्िस्तु समेलटएको हुन ुपनेछ : 

(क)भेिाको लमलत, समर् र स्थान, 

(ख)भेिामा छिर्ि हुने लिषर्हरू, 

(ग)भेिामा आमन्त्रर् गररएको प्रत्र्ेक बाि समहूको प्रलतलनलध संख्र्ा (जातजालत, लिंग समेत तर् गररएको भए सो 

समेत) 

(घ)भेिामा सहभागीका िालग उपिधध हुने सेिा र सलुिधा, 

(ङ)भेिामा सहभागीका िालग उपिधध नहुने सेिा र सलुिधा, र 



(च) अन्त्र् आिश्र्क लिषर्िस्त ु। 

(५) बाि समहूका प्रलतलनलधहरूिे भेिामा सहभागी हुन र्दहेार्का शतय परूा गनुय पने छ । 

(क) आफ्नो बाि समहूमा छिर्ि गरी लनर्यर् गरेको हुनु पनेछ, । 

(ख) लिद्यािर्बाट भेिामा सहभागी हुन तथा सञ्जािको नेततृ्िमा प्रलतस्पधाय गनय सहमलत लर्दइएको हुन ुपनेछ,  

(६) बाि समहूिे भेिामा र्दईु िा सो भन्त्र्दा बढी सहभागी माग भएको अिस्थामा बािक, बालिका तथा सबै 

जातजालतको समानपुालतक प्रलतलनलधत्िको व्र्िस्था गराउन ुपनेछ । 

(७) सञ्जाि भेिामा सहभागी हुने बाि समहू प्रलतलनलध उक्त सञ्जािको भौगोलिक क्षेरलभर बसोबास भएको हुन ु

पनेछ । 

(८) सञ्जािको नेततृ्ि चर्न भेिाको सहमलतको आधारमा र्दर्ा ९ मा व्र्िस्था भए बमोलजमको हुनेछ । सञ्जािको 

नेततृ्िको पनु:गठन प्रत्र्ेक िषय गनुयपनेछ । 

९. नेतृत्व चयनमा प्रनतस्पर्ाा र सहकायाको व्यवस्थापन 

(१) बाि समहू तथा सञ्जािको नेततृ्ि चर्नका सन्त्र्दभयमा बािबालिकामाझ अस्िस्थ प्रलतस्पधाय हुनबाट रोक्न 

समझर्दारीमा नेततृ्ि चर्निाई प्राथलमकता लर्दन ुपनेछ । 

(२) सम क्षमताका प्रलतस्पधीहरूिाई सहमलत गराई एक आपसिाई स्िीकानय सक्ने बनाउन पलहिो प्रर्त्न गनुय पनेछ । 

(३) प्रलतस्पधी बािबालिकािाई संर्ोजन समहू िा उपसलमलतहरूको गठनबाट लिलभन्त्न लजभमेिारीहरू प्रर्दान गरी 

उनीहरूको भलूमका र सलिर्तािाई सहर्ोग गनय सलकनेछ । 

(४) बािबालिकामाझ हुने प्रलतस्पधायमा िर्स्कहरूको प्रभाि र स्िाथय तथा चाहना र प्रभािबाट मकु्त रालखनपुनेछ । 

१०. आवद्धता तथा सूचीकरण 

(१)  समरु्दार् तथा लिद्यािर्मा गठन भएका बाि समहूहरू गठन भएको एक मलहनालभर नगरपालिका र िडा कार्ायिर्मा 

सचूीकृत गनुय पनेछ । िडा कार्ायिर्मा सचूीकृत भएका िाि समहु/संजािको लििरर् िडा कार्यिर्िाट लनर्लमत 

रुपमा  नगरपालिकामा पठाउनु पनेछ । र्सरी सचूीकरर् भएका बाि समहूहरुिाई नगरपालिकाबाट सचूीकरर्को 

प्रमार् पर प्रर्दान गररने छ ।  

(२)  बाि समहू सचूीकरर् हुाँर्दा समूहको नाम, उद्दशे्र्, कार्यसलमलतका पर्दालधकारी तथा सर्दस्र्को नाम, सहजकतायको नाम र 

सभपकय  ठेगाना र आिद्द लनकार् खिुाइएको हुनपुनेछ । 

(३)  सचूीकृत बाि समहूहरू हरेक िषय अद्यािलधक गनय सलकने छ । र्सरी अद्यािलधक हुाँर्दा सभबलन्त्धत समहूिे अद्यािलधक 

गन ेव्र्होराको लनिेर्दन, बाि समहूको िालषयक भेिाको उपलस्थलत र लिद्यमान कार्यसलमलतको नामाििी, सहजकतायको 

नाम र सभपकय  ठेगाना र बाि समहूिे अलघल्िो िषय सभपन्त्न गरेका लिलभन्त्न गलतलिलधको कार्यप्रगलत संिग्न गनुय पनेछ । 

(४)  लिद्यािर्मा आधाररत बाि समहूिे अद्यािलधकको िालग लनिेर्दन लर्दाँर्दा सभबलन्त्धत लिद्यािर्को लसर्ाररशपर संिग्न 

गनुय पनेछ । 

(५)  आिद्धता तथा सचूीकरर्का िालग बाि समहूको नाम भेिाका सहभागी बािबालिकािे आपसी सहमलतमा जरुाउन 

सक्ने छन । बाि समहूको नाम त्र्सै क्षेरको अको बाि समहूको नामसाँग लमिेमा र्दोहोरो पने गरी राख्न सलकने छैन । 

(६)  बाि समहूको नामसाँग कुनै पलन लनजी िा गैर सरकारी संस्थाको नाम जोड्न सलकने छैन । 



(७)  बाि समहूको सचूीकरर् तथा निीकरर्का िालग सभबलन्त्धत लनकार्, व्र्लक्तिे अलनिार्य उपलस्थत भई प्रमालर्त र 

सहमलत प्रर्दान गनुय पनेछ । 

(८)  सचूीकृत तथा निीकरर् भएका बािक्ििको प्रलतिेर्दन नगरकार्यपालिका िगार्त बािअलधकार संरक्षर्को क्षेरमा 

कार्यरत अन्त्र् सरकारी लनकार्मा पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द ३: सहजकताय सभबन्त्धीव्र्िस्था 

११. सहजकताा संस्था, ननकाय र व्यनिहरू: 

(१) बाि समहूको गठन तथा सञ्चािन िडाको प्रलतलनधीको उपलस्थलतमा हुनपुनेछ ।  

(२) सहजकतायि ेबाि समहूको बैठक, र्ोजना लनमायर्, कार्ायन्त्िर्न तथा लिषर्गत छिर्ििाई सहजीकरर् गन,े 

बािबालिकाको सरोकारको क्षेरमा उपर्कु्त उपार्हरू सझुाउने तथा श्रोतमा उनीहरूको पहुाँच बनाउन सहर्ोग गनुय पनेछ 

। 

(३) बाि समहूका गलतलिलध र त्र्सबाट उत्पन्त्न पररर्ामप्रलत सहजकताय व्र्लक्त, संस्था िा लनकार् नैलतक लजभमेिारी 

रहनेछ । 

(४) एक सहजकताय व्र्लक्त िा समहूिे िडाका सबै बाि समहूिाई सहर्ोग परु् र्ाउन सक्नेछ । 

१२. वयस्क सहजकतााको चयन  

(१) िर्स्क सहजकतायको चर्न बाि समहू गठन गनय तथा बािबालिकाको समहूको गलतलिलध प्रिद्धयन र सहजीकरर् गने 

कार्यमा सहर्ोग गने संस्था िा स्थानीर् तहिे लनर्कु्त गनेछ  

(२) िर्स्क सहजकतायिे सहजीकरर् गरेबापत बाि समहूसाँग कुनै पाररश्रलमक लिन सलकने छैन । तर सहर्ोगी संस्था िा 

स्थानीर् तहि ेलनलित पाररश्रलमक िा प्रोत्साहन भत्ता उपिधध गराउन बाधा पानेछैन । 

(३)लिद्यािर्मा आधाररत बाि समहूको सहजकताय लशक्षकहरूमध्र्ेबाट, समरु्दार्मा आधाररत बाि समहूको सहजकताय 

स्थानीर् बािसंरक्षर् सलमलत िा बािमैरी स्थानीर् शासन समन्त्िर् सलमलतका सर्दस्र् िा संस्थाको तर्य बाट तोक्न 

सलकनेछ । 

(४) सहर्ोगी संस्था िा लिद्यािर्ि ेलनर्कु्त गरेको अिस्थामा बाहके िर्स्क सहजकताय स्थानीर् व्र्लक्त हुनपुनेछ । 

१३. बाल समूहको सहजकताा हुन चानहने योग्यता 

 बाि समहूको सहजकताय हुनका िालग लनभन र्ोग्र्ता भएको व्र्लक्त हुनपुर्दयछ । 

(ग) बािअलधकारबारे जानकार, सचेत, संिेर्दनशीि तथा तालिम प्राप्त गरेको । 

(घ) बािमैरी व्र्िहारबारे सचेत र अभ्र्स्त रहकेो । 

(ङ) बािबालिकाप्रलत सकारात्मक धारर्ा राख्ने । 

(च) बाि बालिका लिरुद्ध कुनै पलन लहसंा नगनय प्रलतिद्ध भएको । 

(छ) र्ौजर्दारी अपराधमा संिग्न नभएको । 

(ज) स्थानीर् समरु्दार्मा बसोबास भएको । 

(झ) मलर्दरा, सुती, चरुोट, िाग ूऔषधको अभमि नभएको । 



१४.वयस्क सहजकतााको भूनमका र सीनमतता 

(१)  स्थानीर् िर्स्क सहजकताय बाि अलधकारप्रलत प्रलतिद्ध, स्िर्ंसेिी भािनाको र र्दर्ा १३ मा उल्िेख गररएको र्ोग्र्ता 

भएको व्र्लक्त हुनेछन् र र्स्ता िर्स्क सहजकतायि ेबाि समूहमा र्दहेार्का भलूमकाहरू लनिायह गनुय पनेछ : 

(क) बाि समहूको बैठक, र्ोजना तथा कार्यिम र लनमायर् कार्ायन्त्िर्नमा सहजीकरर् । 

(ख) बाि समहूिाई स्थानीर् सरोकारिािा लनकार्हरूसाँग सभपकय , सभबन्त्ध लिस्तार गनय सहजीकरर् गने । 

(ग) बाि समहूिे गने कार्यिमहरूका िालग स्थानीर् श्रोतहरू जटुाउन सहर्ोग गने । 

(घ) बाि समहूका सामग्रीहरूको उपर्कु्त प्रर्ोग भए नभएको अनगुमन गन ेर सभपलत्तको संरक्षर् गन े। 

(ङ) बाि समहूका सर्दस्र्हरूमाझ आएका लििार्दहरूको समाधान गनय सहर्ोग गने । 

(च) बाि समहू र अन्त्र् समरु्दार् बीच लििार्द उत्पन्त्न भएमा त्र्सको समाधानका िालग सहजीकरर् गन े। 

(छ) बाि समहूिाई बािअलधकार एिं बाि लिकासका सिाि सभबन्त्धी सचूना सामग्रीहरू उपिधध गराउन पहि गन े। 

(ज) आिश्र्कता अनसुार बािअलधकार, बािसहभालगता, बाि समहू सहजीकरर्का प्रलशक्षर्, गोष्ठी तथा 

तालिमहरूमा सहभागी हुने । 

(झ) बाि समहूका सर्दस्र् आफ्नो समरु्दार् बालहर अन्त्र् कुनै कार्यिममा सहभागी हुनपुरेमा िर्स्क संरक्षकको भलूमका 

लनभाउने । 

(२)  िर्स्क सहजकतायिे बाि समहूको सहजीकरर् गर्दाय गनय नहुने कार्यहरु : 

(क) बाि समहूको बैठक तथा छिर्ि आरै्िे सञ्चािन गने । 

(ख) बाि समहूको र्ोजना आरै्िे बनाउने, लनर्यर्हरू आरै्िे गन ेर सर्दस्र्हरूिाई लनर्यर्मा सहमत मार गराउने । 

(ग) बाि समहूिाई कुनै लनलित लनर्यर् गनय िगाउने िा लनलित लिषर्मा आफ्नो धारर्ा िाद्न े। 

(घ) बाि समहूका तर्य बाट लनर्ायर्क तह तथा संर्न्त्रहरूमा प्रलतलनलधत्ि गने । 

(ङ) बाि समहूका सर्दस्र्हरूिाई हप्काउन,े लहसंा तथा र्दवु्र्यिहार गन ेिा धभकी लर्दने । 

(च) बाि समहूका सर्दस्र्हरूमाझ जात, धमय, लिंग, उमेर, भाषा, भूगोि, शारीररक तथा आलथयक हलैसर्त िगार्त कुनै 

पलन आधारमा भेर्दभाि गन े। 

(छ) बाि समहूका सभपलत्त, बचत रकमहरू जथाभािी प्रर्ोग गने िा व्र्लक्तगत लहतमा उपर्ोग गन े। 

(ज) बाि समहूका सर्दस्र्हरूिाई एक अकायलिरुद्ध भड्काउने, कुनै लनलित व्र्लक्त, जालत, समहू, सभप्रर्दार्, र्दि तथा 

संगठनको पक्ष िा लिपक्षमा उलभन तथा गलतलिलध गनय िगाउने । 

(झ) बाि समहूका सर्दस्र्हरूिाई लहसंात्मक गलतलिलध, साियजलनक धनजनमा क्षलत पगु्ने गलतलिलध तथा अिोकतालन्त्रक 

र घरृ्ा रै्िाउने कार्य गनय प्रोत्सालहत गन े। 

(ञ) बाि समहूका सर्दस्र्हरूको उलचत सरुक्षाको सलुनलितता नगरी समरु्दार्बाट बालहर पठाउन े िा कार्यिमहरूमा 

संिग्न गराउने । 

(३)  सहजकताय लिरुद्ध परेको उजरुी र गनुासोको छानलिन गरी र्दोषी पाइएमा सभबलन्त्धत सहजकतायिाई चेतािनी लर्दने, 

सहजकतायबाट हटाउने िा आगामी लनलित अिलधसभमका िालग सहजकताय बन्त्न रोक िगाउने िा अन्त्र् आिश्र्क 

कारिाही गरी पर्दबाट हटाउने कार्य लनर्कु्त गन ेसंस्थािे गनय सक्नेछ । 



(४)  उजरुीका छानलिन तथा लनर्यर्िममा सभबलन्त्धत सहजकतायिाई आफ्नो भनाई र स्पष्टीकरर् राख्न ेअिसरबाट िलञ्चत 

गररनेछैन । 

पररच्छेर्द ४ : बाि समहूको बैठक तथा कार्यिम सभबन्त्धीव्र्िस्था 

ननयनमत बैठक तथा छलफलका नवषयहरू 

(१)  बाि समहूको बैठकको आर्ोजना लिद्यािर् बन्त्र्द भएको समर्मा र लर्दनको समर्मा सबै सहभागीहरूका िालग 

पहुाँचका दृलष्टकोर्िे उपर्कु्त स्थानमा मार सञ्चािन गनुय पनेछ । 

(२) बैठकमा िर्स्क सहजकतायको उपलस्थलत अलनिार्य हुनपुनेछ । 

(३)  बैठक सामान्त्र्तर्ा अलधकतम २ घण्टाभन्त्र्दा बढी समर् बस्ने छैन । 

(४)  बैठकको लनर्यर् तथा उपलस्थलत बैठक पलुस्तका (माइन्त्र्टु) उतार गरी राख्नु पनेछ । 

(५)  बैठकमा सामान्त्र्तर्ा लनभन प्रस्तािहरूमा छिर्ि हुनसक्नेछ: 

(क) अलघल्िो बैठकपलछ भएका कार्यिम तथा प्रगलतहरूको समीक्षा 

(ख) बाि समहूका बारेमा सर्दस्र् तथा अन्त्र् बािबालिका र व्र्लक्तहरूको धारर्ा 

(ग) स्थानीर् बािअलधकारको सिाि र गनुयपने गलतलिलध 

(घ) आगामी कार्यिमको लमलत, स्थान र समर् तर्, लजभमेिारी लिभाजन र श्रोत संकिन तथा आिश्र्कता अनसुार अन्त्र् 

लिषर्हरु । 

 

कायाक्रम योजना ननमााण: 

(१)  र्दहेार्का अिस्थािाई ध्र्ान लर्दइ बािबालिका सभबन्त्धी र्ोजना लनमायर् गनुय पने छ । 

(क) बाि समहूको बैठक तथा िालषयक भेिाि ेर्ोजना लनमायर् गन ेछ ।  

(ख) बाि समहूको कार्यिम र्ोजना लनमायर् गर्दाय स्थानीर् पिय, मौसम, खेतीपातीको क्र्ािेन्त्डर, लिद्यािर्को शैलक्षक 

क्र्ािेन्त्डरसाँग नजधु्ने गरी बनाउनपुनेछ । 

(२) बाल समूहको कायाक्रम मूलत: र्देहायको लिषर्मा केन्त्रीत हुन ुपनेछ : 

(क) बािअलधकारको प्रचार प्रसार : बािबालिकािे स्थानीर् तहमा गीत, कलिता, खेि, कथा, िकृ्तत्िकिा, लचरकिा, 

लभत्ते पलरका, सडक नाटक, रेलडर्ो कार्यिम,परपलरकामा िेख िेखेर आलर्दको माध्र्मबाट बािअलधकारका बारेमा 

प्रचार प्रसार गन े। 

(ख) बािअलधकार अनुगमन : बाि समहूहरूिे आफ्नो क्षेरका लिलभन्त्न स्थानीर् तहमा गनुासो पेलटका राखेर, 

साथीहरूको समहूमा छिर्ि गरेर, आफ्नो लिद्यािर् तथा समरु्दार्को अनुगमन भ्रमर् गरेर बािअलधकारको 

अिस्थाको अनुगमन गनय सक्ने छन ् । बाि समहूिे अनगुमनबाट र्देखेका लिषर्हरु लिद्यािर् व्र्िस्थापन सलमलत,  

नगरपालिकाको कार्ायिर्,  नगर लशक्षा सलमलत, बािसंरक्षर् सलमलत िा सहर्ोगी संस्था समक्ष आिश्र्क कािायहीका 

िालग प्रस्ततु गनय सक्नेछन् । 

(३)  सेवाका लानग सम्पे्रषण र सझुाव : बाि समहूहरूिे आफ्नो समरु्दार् तथा लिद्यािर्मा लहसंा, शोषर्, र्दवु्र्यिहार, 

लशक्षा तथा स्िास््र्बाट िलञ्चत भएका बािबालिका रे्िा परेमा िा त्र्स्ता गनुासोहरू आएमा सेिा प्रर्दार्क 



संस्थाहरूसाँग सभपकय  गरी सभबलन्त्धत बािबालिकािाई सेिाको िालग लसर्ाररस गन े िगार्त र्स्ता बािबालिकाको 

लिकास र संरक्षर्मा कार्यिम सञ्चािन गनय सलकनेछ । 

(४) िैनिक तथा व्यनित्व नवकासका कायाक्रमहरू : बाि समहूहरूको सर्दस्र्हरूका िालग व्र्लक्तत्ि लिकास तथा 

शैलक्षक लिकासका लिलभन्त्न रचनात्मक गलतलिलधहरू, खेिकुर्दका गलतलिलधहरू, बाि लभत्ते पलरका, िलक्तत्िकिा, 

लहज्ज ेप्रलतर्ोलगता, छोटो समर्का लिलभन्त्न सीप, किाका प्रलशक्षर् कार्यहरु । 

(५) सामुर्दानयक स्वयंसेवा : 

(क) बाि समहूका १४ िषयभन्त्र्दा मालथ बािबालिकािे सरुलक्षत ढंगिे िर्स्कहरूको साथमा गने सामरु्दालर्क स्िर्ंसेिाका 

कार्यहरु । तर र्स्तो सामरु्दालर्क स्िर्ंसेिा कार्य र्दलैनक ६ घण्टाभन्त्र्दा बढी र िगातार ३ घण्टाभन्त्र्दा बढी हुने छैन । 

(ख) सामरु्दालर्क स्िर्ंसेिाका कार्यहरूमा बािबालिकाको नैलतक र भौलतक सरुक्षाको सलुनलितता हुनपुनेछ । 

(ग) प्रचलित काननूबमोलजम लनकृष्ट िा जोलखमर्कु्त बािश्रम तथा बािश्रम ठहररने गलतलिलधमा बािबालिकािे स्िर्ंसेिा गनय 

सक्नेछैनन ्। 

(६) ननणाय प्रनक्रयालाई प्रभानवत पाने : बाि समहूहरूिे सामलूहक रुपमा िा प्रलतनलध मार्य त ् बािअलधकारका 

सरोकारहरूिाई स्थानीर् र्ोजना तथा नीलतहरूमा सभबोधन गराउनका िालग बाि भेिा, अन्त्तलिय र्ा, बाि सनुिुाइ, 

प्रलतलनलध मण्डि भेटघाट जस्ता कार्यिमहरू । 

१७. बाल समूहले सञ्चालन गना नसक्ने कायाक्रमहरूको सीमा: 

(१)  कुनै राजनीलतक र्दि िा त्र्सको भात ृसंगठनका पक्षपोषर् िा लिरोध गनय । 

(२)  समरु्दार्को साियजलनक िा लनजी सभपलत्त र्दरुुपर्ोग तथा कसैको जीउ ज्र्ानमालथ क्षलत परु् र्ाउने कार्य । 

(३)  समरु्दार्का लनलित जातजालत, धमय, क्षेर िा पेशाकमीप्रलत गित भािना र दृलष्टकोर् सभप्रेषर् गन ेकार्य । 

(४)  लहसंा र र्दवु्र्यिहार पीलडत तथा प्रभालित बािबालिकाको गोपनीर्ता भंग हुने र पलहचान खुल्ने गलतलिलधहरू । 

(५) सांस्कृलतक कारर् बाहके रातको समर्मा र आफ्नो लिद्यािर् िा समरु्दार् भन्त्र्दा बालहर गएर गररने गलतलिलध तथा 

कार्यिमहरू । तर प्रलतस्पधाय िा आर्ोजकहरूि ेउलचत सरुक्षा प्रबन्त्ध गरेको अिस्थामा भने समरु्दार् िा लिद्यािर् भन्त्र्दा 

बालहर गएर कार्यिम गनय सलकने छ । 

(६) उलचत सरुक्षाको प्रबन्त्ध र आिश्र्क पिूय अनमुलत बेगर सहभागीहरू लजउ ज्र्ानमा खतरा पगु्ने साहलसक खेिहरू 

खेिाउने कार्यहरु । 

(७)  बाि समहू कोष लनमायर् िा आर् आजयनका िालग बािश्रम तथा कुनै पलन व्र्ापार, व्र्िसार् गन ेकार्यहरु  

(८)  लसंगो पररर्ोजना सञ्चािन गने िा ठूिा र िामो समर्का गलतलिलधहरू सञ्चािन गने कार्य । 

(९)  सामालजक रुपमा अस्िीकार्य तथा नकारात्मक सामालजक प्रभाि पाने कार्यहरु । 

(१०) सामालजक शालन्त्त सवु्र्िस्था तथा सरुक्षामा नकारात्मक असर पने र्दलेखएमा बािअलधकारकमी, स्थानीर् बािसंरक्षर् 

सलमलत तथा बािमैरी शासन समन्त्िर् सलमलतको परामशयमा सरुक्षा लनकार् िा नगरपालिका िा लिद्यािर्िे लनलित 

गलतलिलधिाई रोक िगाएका कार्यहरु । 

 

 

 



पररच्छेर्द ५ :  बाि समहूको सर्दस्र्ता सभबन्त्धी व्र्िस्था 

१८. सर्दस्यता नवतरण र व्यवस्थापन 

(१)  बाि समहूिे स्ितन्त्र रुपमा आफ्नो सर्दस्र्ता लितरर् गनयसक्ने छ । बाि समहूको सर्दस्र् हुन सोही लिद्यािर्को लिद्याथी 

िा सोही समरु्दार्मा बसोबास भएको बािबालिका हुनपुर्दयछ । 

 (२)  कुनै बािबालिकािे सर्दस्र् बन्त्न चाहकेोमा सामान्त्र्तर्ा बाि समहूिे सर्दस्र् बनाउनपुर्दयछ । 

(३)  कुनै पलन बािबालिकािाई सर्दस्र् बन्त्नका िालग र्दिाब लर्दन पाइन ेछैन । 

(४)  सर्दस्र् नभएकै कारर् बाि समहूिे आर्ोजना गने खुिा र साियजलनक कार्यिममा कुनै बािबालिकािाई सहभागी 

गराउन रोक िगाउन पाइनेछैन । 

(५)  सर्दस्र्हरूको अलभिेख बाि समहूिे आफ्नै रलजष्टरमा राख्न सक्नेछ । र्सरी अलभिेख राख्र्दा र्दहेार्का लििरर् उल्िेख 

हुनपुर्दयछ : 

(क) बािबालिकाको नाम, थर, 

(ख) ठेगाना, 

(ग) उमेर, लिंग, (लिद्यािर्मा भए कक्षा), 

(घ)अलभभािकको नाम, सभपकय  र्ोन नभबर, र्ोटो (उपिधध भएसभम) । 

(६)  बाि समहूिे आफ्नो सर्दस्र्िाई सर्दस्र्ता–पर पलन लितरर् गनय सक्नेछ । 

(७)  बाि समहूमा लिलभन्त्न श्रोतबाट जभमा हुन आएको रकमको संरक्षर् लिद्यािर् व्र्िस्थापन सलमलत िा स्थानीर् बािमैरी 

शासन समन्त्िर् सलमलत िा िडा बाि संरक्षर् सलमलत िर्स्क सहजकतायिे पारर्दशी ढंगिे राख्नु पनेछ । 

१९. प्रनतनननर्त्व र सहभानगताको समान अवसरको व्यवस्थापन 

(१)  बाि समहूका सर्दस्र्हरूिे उपर्कु्त अिसरहरू प्राप्त गरी आफ्नो व्र्लक्तत्ि लिकास गनय समान अिसर प्राप्त गरुन ्भन्त्ने 

मान्त्र्ता बाि समहूको नेततृ्ि गन ेसमहूिे राख्नपुर्दयछ । बाि प्रलतलनलध र सहभालगतामा र्दहेार्का लिषर्मा ध्र्ान लर्दन ु

पनेछ । 

(क) समान अिसर र प्रलतलनलधत्िका िालग लिषर्गत समहूहरू बनाएर सोही अनसुार लनर्लमत िा पािैपािो प्रलतलनलधत्ि 

र सहभालगताको अिसर प्रर्दान गन े। 

(ख) आर्ोजक संस्था िा लनकार्िे तोकेको अिस्थामा बाहेक पािैपािो सबै सर्दस्र्हरूिाई सहभालगताको अिसर 

लर्दनपुनेछ । 

(ग) बाि समहूको प्रलतलनलधत्ि गन ेव्र्लक्तिे कुनै कार्यिममा जानअुलघ आफ्नो समहूका सर्दस्र् र सहजकतायसाँग आरू्िे 

के कस्ता सिाि उठाउने भलन छिर्ि र परामशय गनुयपनेछ । 

(घ) बाि समहूका सर्दस्र् कुनै कार्यिम िा बैठकमा सहभागी भएपलछ आफ्नो समहूका सर्दस्र्हरू र सहजकतायको बैठक 

राखी आरू् सहभागी भएको कार्यिमको बारेमा जानकारी लर्दनपुनेछ । प्रलतिेर्दन िेखेर बाि समहूको र्ाइि िा 

माइन्त्र्टुसाँगै राख्नपुनेछ । 

 

 

 



२०. सर्दस्यबीच रहेको फरक मतको सम्मान तथा कायाक्रमको सहजीकरण  

सामान्त्र्तर्ा बाि समहूमा लसजयना हुने र्रक मत र्दहेार्का उपार्हरु अििभबन गरी समाधान गनय सलकनेछ : 

(१)  बाि समहूको र्ोजना लनमायर् िगार्तका छिर्िमा सबै सर्दस्र्हरूिाई स्ितन्त्र र छोटो रुपमा आफ्नो लिचार राख्न 

िगाउनु पर्दयछ । 

(२)  बाि समहूको बैठक बस्ने, छिर्ि गने तथा नेततृ्ि चनु्त्न ेप्रलिर्ाका बारेमा आचारसंलहता लनमायर् गनुय पर्दयछ । 

(३)  बाि समहूका सर्दस्र्हरूमाझ कार्यिम आर्ोजना गन ेसन्त्र्दभयमा र्रक प्रस्तािहरू प्राप्त भएमा ती कार्यिमहरूको सचूी 

बनाउने र सर्दस्र्हरूिाई आपसी छिर्ि गरी कार्यिमहरूको प्राथलमकता साथ छनौट गनय िगाउनु पनेछ । कार्यिमको 

छनौट गर्दाय र्दहेार्का आधारमा गनुय पनेछ । 

(क) बािबालिकािे रुलचकर मान्त्ने, सजृनात्मक, खेिकुर्द तथा बौलद्धक लिकासका कार्यिमहरूिाई पलहिो प्राथलमकता 

लर्दने । 

(ख) बािअलधकारको प्रचार प्रसार हुने र अलिभािक, लनर्यर्कतायहरू तथा समरु्दार्माझ बािबालिकाको सरोकारहरू 

प्रस्ततु गररने कार्यिमहरूिाई प्राथलमकता लर्दने । 

(ग) बाि समहूिे गनय नहुने भनेका कार्यिमहरू छनौट नगन े। 

(घ) बाि समहूिाई धेरै आलथयक भार पने तथा िामो समर् िाग्ने कार्यिमहरू छनौट नगने । 

(ङ) समरु्दार् र समरु्दार्का अन्त्र् संस्थाहरूसाँग द्वन्त्द्व िा मनमटुाि हुनसक्ने कार्यिमहरू नगने । 

(च) धेरै लर्दन लिद्यािर् लशक्षािाई असर पने िा कक्षा छाडी तर्ारी गनुयपने कार्यिमहरू नगने । 

(छ) अन्त्र् बाि समहू िा संस्थािे भखयरै गररसकेका समान लकलसमका कार्यिमहरू भए त्र्सिाई प्राथलमकतामा पछालड 

राख्न े। 

(४)  बाि समहूका सर्दस्र्हरूमाझ स्थानीर् सरोकारका लिषर्मा र्रक लिचार िा धारर्ाहरू आएमा ती धारर्ाहरूिाई 

समािेश गरी साझा धारर्ा बनाउनपुनेछ । र्सका िालग र्दहेार्का कार्यहरू गनय सलकनेछ । 

(क) सबै सर्दस्र्हरूिे सभबलन्त्धत लिषर्मा पािैपािो आफ्ना लिचारहरू छोटकरीमा राख्न लर्दने । लिचार राख्र्दा अरुको 

लिचारिाई गित भन्त्ने, होच्र्ाउने िा लसधै नकाने लिषर्िाई प्रशर् नलर्दने । 

(ख) र्रक र्रक धारर्ाहरूिाई समेटेर कुनै सर्दस्र्िे एकै धारर्ा प्रस्ताि गनय िगाउने । 

(ग) र्लर्द लनतान्त्त लिपरीत धारर्ाहरू आएमा बाि समहूको बैठकमा ती र्रक धारर्ाहरूिाई र त्र्सिाई समथयन गने 

सर्दस्र् संख्र्ा पलन िेख्ने । तर, बहुमत सर्दस्र्हरूिे व्र्क्त गरेको धारर्ा अनसुार बाि समहूिे गलतलिलध सञ्चािन गन े। 

(५)  बाि समहूका सर्दस्र्हरूमाझ आलथयक िा संगठन व्र्िस्थापनका लिषर्मा र्रक धारर्ा भएमा र्दहेार् बमोलजम 

सहजीकरर् गनय सलकनेछ । 

(क) बाि समहूका सर्दस्र्हरूमाझ नै र्रक मतको लिषर्मा छिर्ि गरी आपसी सहमलत सजृना गन े। 

(ख) बाि समहूका सर्दस्र्हरूिे उठाएको र्रक मतको लिषर् र उनीहरूिे लर्दएका तकय  तथा प्रमार्हरूको सचूी बनाउने । 

(ग) लिद्यािर्का प्रधानाध्र्ापक िा समरु्दार्मा आधाररत बाि समहूको हकमा आिद्ध सलमलतका संर्ोजकिे सभबलन्त्धत 

र्रक मतमा अध्र्र्न गरी लनर्यर् प्रर्दान गन े। 



(६)  बाि समहूलभर आउने र्रक मतको समाधान गने बैठकमा िर्स्क सहजकताय र आिद्ध सलमलत िा लनकार्का प्रमखुको 

अलनिार्य उपलस्थलत हुनपुनेछ । 

 

पररच्छेर्द ६ : बाि समहूको आलथयक कोष व्र्िस्थापन तथा सहार्ता 

२१. आनथाक व्यवस्थापन 

(१)  बाि समहूको आलथयक कोषमा र्दहेार्को रकम रहनेछ । 

(क) चन्त्र्दा तथा सहर्ोग, 

(ख) संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने आलथयक सहार्ता, 

(ग) लिद्यािर्बाट प्राप्त हुने आलथयक सहार्ता, 

(घ) नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने आलथयक सहार्ता, 

(ङ) स्थानीर् समहू तथा लनजी क्षेरहरूबाट प्राप्त हुने सहार्ता र 

(च) र्स्तै अन्त्र् आर् । 

(२)  बाि समूहिे आलथयक सहार्ताको लनलभत सामान्त्र् लनिेर्दन लर्दए पगु्ने छ । बाि समहूका िालग सामान्त्र्तर्ा र्दश हजार 

रुपैर्ााँभन्त्र्दा बढीको सहर्ोग लर्दनपुरेमा नगर्द प्रर्दान नगरी सोझै लजन्त्सी िा सेिा खररर्द गरी सहर्ोग गनय सलकनेछ । 

(३)  बाि समहूको आलथयक कारोिार प्रचलित सामान्त्र् िेखाको लसद्धान्त्त अनसुार हुनेछ । साथै बाि समहूिाई सोझै 

पररर्ोजना िा अलभर्ान सञ्चािन गनयका िालग सभझौता गरी रकम प्रर्दान गनय सलकने छैन । 

(४)  बाि समहूिे आˆनो गलतलिलध सञ्चािन गनय आˆनो लिद्यािर् िा समरु्दार्मा आलथयक स्रोत संकिनका िालग बािमैरी 

कार्यिमहरू आर्ोजना गनय सक्नेछन । र्स्ता कृर्ाकिापमा र्दउेसी–भैिो, सााँस्कृलतक कार्यिम, खेि प्रलतर्ोलगता जस्ता 

कार्यिमहरु हुन सक्नेछन । र्स्ता कार्यिम आर्ोजन हुाँर्दा आिद्ध लनकार्को स्िीकृलत, सहजीकरर् र सपुररिेक्षर् 

अलनिार्य रहनेछ । 

(५)  बाि समहूिे संकिन गरेका रकम उनीहरूिे आर्ोजना गने बािमैरी गलतलिलधमा मार खचय गनय सलकनेछ । र्स्तो रकम 

छारिलृत्त, भौलतक पिूायधारहरूको लनमायर्, ममयत सभभारका िालग िा कुन ैपीलडतिाई सहार्ता, आपतकािीन सहार्ता 

बापत सहर्ोग उपिधध गराउने गरी खचय गनय पाइन ेछैन । 

(६)  बाि समहूको िालषयक आर्व्र्र् लििरर् सामान्त्र् ढााँचामा उल्िेख गरी राख्नपुनेछ । बाि समहूको बहृत गलतलिलध 

सञ्चािन गनय परेमा सहजकतायिे आलथयक व्र्िस्थापन र सहजीकरर्मा सहर्ोग गनुयपनेछ । र्सरी व्र्िस्थापन गर्दाय 

आलथयक लहसाब लकताब बाि समहूबाट अनुमोर्दन गराउने तथा ३० लर्दन लभर आलथयक कारोिारको र्रर्ारक गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेर्द ७: बाि समहू र अन्त्र् लनकार्हरूको सभबन्त्ध र सहकार्य 

२२. स्थानीय तह (नगरपानलका) सँगको सम्बन्र् र सहकाया 

(१)  सबै बाि समहूहरू आफ्नो िडा कार्यिर्को लसर्ाररसको आधारमा  नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा तोलकएको 

लिलध र प्रकृर्ामा सचूीकृत तथा निीकरर् हुनेछन । 



(२)  स्थानीर्तहिे आफ्नो क्षेरलभरको बाि समहूको लििरर् अद्यािलधक गन े र सरोकार लनकार्मा आर्दान प्रर्दान गनय 

सक्नेछन ्। 

(३)  स्थानीर्तहिे आफ्नो िालषयक बजेट तथा कार्यिममा बाि समहूका गलतलिलध, बाि समहू र सहजकतायको प्रलशक्षर् तथा 

बाि समहू प्रलतलनलधको परामशय जस्ता कार्यिमहरू राख्न सक्नेछन ्। 

(४)  बाि समहूिे स्थानीर्तहसाँग स्थानीर् लिकासका कृर्ाकिापहरुमा बािबालिका सभबन्त्धी र्ोजना तथा कार्यिम, 

सलुिधा र उपिधधीहरूको बारेमा सचूना माग गने, त्र्स्ता जानकारीहरू प्रचार प्रसार गने तथा कार्यिम र सेिाहरूको 

अनगुमन गन ेहुनेछन । 

(५)  बाि समहूिे स्थानीर्तहसाँग आफ्ना कार्यिमहरूका िालग आलथयक सहार्ता तथा प्रालिलधक र सामग्री सहर्ोगको 

अनरुोध गनय सक्नेछ । 

(६)  बाि समहूिे हरेक िषय आरू्िे सभपार्दन गरेका कार्यिमहरूको सचूी र लििरर् सलहतको प्रलतिेर्दन तोलकएको ढााँचामा 

स्थानीर्तहिाई उपिधध गराउनपुनेछ । 

२३. बालबानलका सम्बन्र्ी स्थानीय सनमनतहरूसँगको सम्बन्र् र सहकाया 

(१)  स्थानीर् तहमा रहकेा िडा बाि संरक्षर् सलमलत, नगर बािसंरक्षर् सलमलत, स्थानीर् बािमैरी शासन सलमलत, स्थानीर् 

मानि बेचलबखन लनर्न्त्रर् सलमलत, नगर लशक्षा सलमलत र स्थानीर् लिपर्द ्व्र्िस्थापन तथा जोलखम न्त्र्नूीकरर् सलमलत, 

नगर स्िास््र् सलमलत र स्थानीर् खानेपानी तथा सरसर्ाई सलमलत लिद्यािर् व्र्िस्थापन सलमलत जस्ता बािबालिकासाँग 

प्रत्र्क्ष सरोकार राख्ने लिलभन्त्न सलमलत हुन सक्नेछन । 

(२)  र्ी सलमलतहरूमा बाि समहू िा सञ्जािका प्रलतलनलधहरू सर्दस्र् िा पर्यिेक्षकको रुपमा सहभागी गराउन सलकनेछ । 

(३) र्स्ता सलमलतहरूको िालषयक कार्यिम तथा कार्यर्ोजनामा बाि परामशय, बािबालिकाको क्षमता लिकास, बाि 

समहूसाँग साझेर्दारीमा गररने गलतलिलधहरू तर् गरी समािेश गनय सलकनेछ । 

(४)  र्स्ता सलमलतहरूिे बाि परामशय तथा लिलभन्त्न समर्मा बाि समहू तथा बािबालिकाबाट प्राप्त हुन आएका गनुासा र 

सझुािहरूिाई स्थानीर्तहको र्ोजना प्रलिर्ाको पैरिी राख्न सक्नेछन ्। 

(५) बािबालिकाि े सभप्रेषर् गरेका तत्काि सभबोधन गनुयपने समस्र्ाहरूमा सभबोधन गनय सभबलन्त्धत लनकार्हरूबीच 

समन्त्िर् गने तथा बाि समूहका गलतलिलधहरूिाई प्रोत्साहन गनय उत्कृष्ट बाि समहू परुस्कार तथा सभमानका 

कार्यिमहरू गनय सलकनेछ । 

२४. बाल नवकास संरिणमा नवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको भूनमका 

(१)  लिद्यािर्मा रहकेा बाि समहूहरू लिद्यािर् व्र्िस्थापन सलमलतसाँग आिद्ध गनुयपने छ । 

(२)  लिद्यािर्को िालषयक कार्यिम, बजेट तथा कार्यर्ोजनाको लनमायर् बािबालिकासाँग परामशयमा बाि समहूका 

गलतलिलधिाई सहर्ोग परु्ायउने कार्यिमहरू राख्न सलकनेछ । 

(३)  लिद्यािर् व्र्िस्थापन सलमलतमा बाि समहूका प्रलतलनलध एक बािक र एक बालिकािाई स्थार्ी आमलन्त्रत सर्दस्र्को 

रुपमा सहभागी गराउन सलकनेछ र र्स्ता बैठकहरूमा बािबालिकाका सरोकारका लिषर्हरु प्रस्ततु गनय िगाउन 

सलकनेछ । 



(४) लिद्यािर् व्र्िस्थापन सलमलतको बैठकमा छिर्ि हुने संिेर्दनशीि र लििार्द सजृना हुनसक्ने लिषर्हरू जस्तै : लशक्षक 

लनर्लुक्त र कािायही, लनमायर्को ठेक्का पट्टा तथा अलनर्लमतता जस्ता लिषर्को छिर्िमा बािबालिकािाई प्रत्र्क्ष र 

लनर्ायर्क सहभागी बनाइने छैन । 

(५)  लिद्यािर्मा रहन ेलशक्षकको व्र्ािहाररक सीप तथा शैिी लिकास (िािमैरी लशक्षर् लिलध),िािमैरी भौलतक संरचनाको 

लनमायर् स्िरुप र गुर्स्तरका लिषर्हरूमा भने बाि समहूका सर्दस्र् र सकेसभम धेरै बािबालिकाको सझुाि संकिन लिन 

सलकनेछ । 

 

२५.अन्य संघसंस्था तथा सेवा प्रर्दायक ननकायहरूको भूनमका: 

(१)  स्थानीर् तहमा लिर्ालशि लिलभन्त्न संघ संस्था तथा सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरूि ेबािबालिकाका प्रत्र्क्ष प्रभालित हुने िा 

उनीहरू िलक्षत कार्यिम, लनर्यर् तथा र्ोजना प्रलिर्ामा बाि समहूका प्रलतनीलधहरूसाँग परामशय गनुयपनेछ । 

(२) र्स्ता संस्था तथा सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरूिे बािबालिकाको िालग लन:शुल्क उपिधध सेिा सलुिधा तथा 

कार्यिमहरूको बारेमा प्रचार प्रसार गनय, सेिाको लिषर्मा सरोकारिािा बीच संचार एिं कार्यिमहरुको बारेमा 

प्रभािकाररताको अनुगमन गनय बाि समहूसाँग सहकार्य गनय सक्नेछन ्। 

(३)  सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरूिे बाि समहूका सर्दस्र् तथा बाि समहूसाँग सहकार्य र परामशय कार्यहरू गर्दाय उनीहरूको 

लनर्लमत लशक्षािाई नकारात्मक प्रभाि पाने र लिद्यािर् समर्मा असर पाने गरी गनय सलकनेछैन । 

(४)  सेिा प्रर्दार्का लनकार्हरूिे बाि समहूका सर्दस्र्हरूिाई अलनिार्य सहभालगताको लनर्म िाग ूगनय सलकनेछैन। 

(५)  सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरूिे बािबालिकािाई जोलखमपरू्य हुने लििालर्दत लिषर्, र्ौजर्दारी अपराधका उजरुी िगार्तका 

लिषर्मा छिर्ि गनय िा उनीहरूको रार् िा लनरकषय माग्न र त्र्स्ता क्षेरमा काममा िगाउन सक्नेछैनन ् । तर न्त्र्ालर्क 

प्रलिर्ामा प्रभालित बािबालिकासाँग गररने परामशय गनय िाधा पने छैन । 

(६)  सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरूिे बािबालिका सहभागी भएर गररएका सामरु्दालर्क कार्यको बर्दिामा भत्ता िा ज्र्ािा प्रर्दान 

गन ेगनय सक्ने छैनन । तर र्तार्ात खचय र सहार्क सामाग्री लर्दन र्रक पनेछैन । 

 

२६. स्थानीय तहको योजना तजुामामा बाल समूह प्रनतनननर्त्वको व्यवस्था 

(१)  स्थानीर्तहबाट हुने र्ोजना लनमायर् चिमा बाि समहूको प्रलतलनलधत्ि र सहभालगता अलनिार्य गनय सलकनेछ । 

(२)  बस्ती तथा िडा स्तरमा हुने र्ोजना छिर्िमा सहभागी हुन बाि समहूका सर्दस्र् िा प्रलतलनलधहरूिाई लनमन्त्रर्ा गनय 

सलकनेछ । भेिामा उनीहरूको सरोकार राख्नेलिषर्मा धारर्ा राख्न लनलित समर् प्रर्दान गररनेछ । 

(३) नगर स्तर िा लजल्िा स्तरमा तोलकएको प्रलिर्ामा बाि भेिाको आर्ोजना गरी स्थानीर् र्ोजना लनमायर्का िालग 

बािबालिकासाँग परामशय लिन सलकनेछ । 

(४)  र्ोजना लनमायर् तथा बजेट लिलनर्ोजनमा बाि समहूिाई बािबालिकाको लनलभत छुट्र्ाइएको कार्यिम तथा बजेटबारे 

छुटै्ट साियजलनक सचूना जारी गनय सलकने छ । र्स्तो जानकारी सरि भाषामा उपिधध हुनपुनेछ । 

 

 

 



पररच्छेर्द ८ : बाि समहूको सलभमिन र लिघटन सभबन्त्धी व्र्िस्था 

२७. बाल समूहको सनम्मलन 

(१)  र्दईु िा र्दईुभन्त्र्दा बढी एकै भौगोलिक क्षेर िा एकै लिद्यािर् लभरका बाि समहूहरू सलभमिन हुन सक्ने छन तर र्रक 

भौगोलिक क्षेर िा र्रक लिद्यािर्का बाि समहूहरू सलभमिन हुन सक्ने छैनन ्। 

(२)  सलभमिनमा जानका िालग चाहने बाि समहूिे समहूको सहजकतायको उपलस्थलतमा सर्दस्र्हरूको भेिाि ेसलभमिनमा 

जान ेलनर्यर् गनुयपनेछ । 

(३)  सलभमिन गनय चाहने सबै बाि समहूका सहजकताय समेतको उपलस्थलतमा सर्दस्र्हरूको भेिा आर्ोजना गरी मालथ र्दर्ा 

७ मा उल्िेख भएअनसुार नर्ााँ कार्य सलमलत चर्न गनुयपनेछ । 

(४)  सलभमिन पिात ्नर्ााँ कार्यसलमलत गठन भएको एक मलहनालभर सभबलन्त्धत स्थानीर् तहमा सलभमिनको जानकारी गराउन ु

पनेछ । 

(५) र्सरी सलभमिनपलछ सलभमिन भएका बाि समहूको सचूीकरर् खारेज हुनेछ र नर्ााँ बाि समहू सचूीकृत हुनेछ ।  

२८. बाल समूहको नवघटन 

(१) बाि समहू र्दहेार्को अिस्थामा लिघटन भएको मालननेछ । 

(क) बाि समहू िगातार २ िषयसभम स्थानीर् तहमा अद्यािलधक नभएमा र्स्ता बाि समहू लिघटन गनय सलकने छ । तर 

अद्यािलधक नभएका बाि समहूिाई लिघटन गनुयअलघ ३ मलहनाको समर् रालख अद्यािलधक गनयका िालग सलूचत 

गररनेछ । 

(ख) बाि समहूका बहुमत सर्दस्र्हरूिे बाि समहू लबघटन गने लनर्यर् गरेमा । 

(ग) लिद्यािर्ि ेउपर्कु्त कारर् र्दशायइ लिद्यािर्मा आधाररत बाि समहू लबघटन गनय लसर्ाररश गरेमा । 

(घ) आिद्ध स्थानीर्तह िा स्थानीर्सरकारका सभबलन्त्धत संस्थािे उपर्कु्त कारर् र्दखेाइ बाि समहू लबघटन गन ेलनर्यर् 

गरेमा । 

(२)  र्सरी र्दर्ा २८(१) (ग) र (घ) अनसुार लबघटन हुनपुिूय साियजलनक सचूना र बाि समहूका सर्दस्र्हरूसाँग छिर्ि गररनेछ 

। 

(३)  लबघटन भएका बाि समहू स्थानीर् तहको सचूीकरर्बाट स्ित: खारेज हुनेछन । 

(४) लबघटन भएका बाि समूहका सभपलत्त तथा र्दस्ताबेजहरू सभबलन्त्धत लिद्यािर् िा स्थानीर् तहि ेलजभमा लिनेछ र अको 

बाि समहू गठन प्रर्ोजनका िालग प्रर्ोग गनय सलकनेछ । 

 

पररच्छेर्द ९ : लिलिध 

२९. बाल समूहनभत्र र्दलगत राजनीनतक प्रभावलाई न्यूनीकरण 

(१)  बाि समहूलभर र्दिगत राजनीलतक प्रभाििाई न्त्र्नूीकरर्का िालग र्दहेार् उपार् अििभिन गनय सलकनेछ । 

(क) बाि समहूका सर्दस्र्हरू तथा िर्स्क सहजकताय कुनै पलन राजनीलतक र्दि िा र्दिका भात ृ संगठनको नेततृ्िमा 

नरहकेो व्र्लक्त चर्न गरेर । 



(ख) बाि समहू तथा र्सका सर्दस्र्हरुिे लिलभन्त्न राजनीलतक र्दिहरूसाँग बािअलधकार प्रिद्धयन र संरक्षर्का लिषर्मा 

खिुा अन्त्तलिय र्ा तथा छिर्ि कार्यिम आर्ोजना गरेर । 

(ग) बाि समहूिे कुनै एक राजनीलतक र्दि िा समहूसाँग मार संर्कु्त कार्यिमहरू आर्ोजना नगरेर । 

(घ) बाि समहूिे साियजलनक पर्दमा लनिायलचत िा लनर्कु्त राजनीलतक व्र्लक्त बाहके अन्त्र् राजनीलतक र्दिका प्रलतलनलध 

िा व्र्लक्तिाई कार्यिममा प्रमुख अलतलथ, अलतलथ िा श्रोत व्र्लक्त नबनाएर । 

(ङ) बाि समहूिे कुनै राजनीलतक र्दिको पक्ष िा लिपक्षमा हुनेगरी कार्यिम तथा गलतलिलधहरू सञ्चािन नगरेर । 

(च) बाि समहूिे राजनीलतक र्दि िा भात ृ संगठनका बारेमा लिशेष जानकारी लर्दने िा उसको सर्दस्र् बन्त्न प्रेररत गने 

कार्यिम तथा गलतलिलधहरू सञ्चािन नगरेर । 

३०. बाल समूहनभत्र सर्दभाव, सर्दवव्यवहार र सुरनित अभ्यास प्रवद्धान 

(१) बाि समहू लभर सर्दभाि, सर्दव््र्िहार र सरुलक्षत अभ्र्ास प्रिद्धयन गनय र्दहेार् अनसुार गनुय पनेछ । 

(क) बाि समहूिे आफ्नो संगठन लनमायर्, व्र्िस्थापन तथा कार्य प्रलिर्ाका सभबन्त्धमा आचारसंलहता लनमायर् गनुय पनेछ 

। 

(ख) बाि समहू तथा र्सका सर्दस्र्हरूिे सामालजक कुरीलत, भेर्दभािको अभ्र्ास र गित प्रचिनहरूका लिषर्मा बोल्न 

र त्र्स्ता अभ्र्ासहरू नगनय सर्दस्र्हरूिाई प्रलशलक्षत गनुय पनेछ । 

(ग) बाि समहूका सर्दस्र्हरूिाई सामालजक सर्दभाि प्रिधयन गनय, सबै धमय, जातजालत र समरु्दार्बीच सभमान गनय, 

उनीहरूको असि संस्कृलत र अभ्र्ासहरूका बारेमा बझु्न, लिलभन्त्न समर्मा लिलिध सााँस्कृलतक कार्यिमहरू आर्ोजना 

गनय सलकनेछ । 

(घ) बाि समहूको नेततृ्िमा समरु्दार् िा लिद्यािर्मा रहकेा लिलभन्त्न समरु्दार्को प्रलतलनलधत्ि हुन सक्ने व्र्िस्था गनय 

सलकनेछ । 

(ङ)बाि समहूको बैठकमा संस्कृलत छिर्िको प्रस्ताि नै बनाएर लनर्लमत रुपमा सर्दस्र्हरूिे पािैपािो आफ्नो धमय, 

संस्कृलतका बारेमा र असि कुराहरूका बारेमा प्रस्तलुत र छिर्ि गन ेलनर्म बनाउन सलकनेछ । 

३१. बाल समूहका गनतनवनर्, पारर्दनिाता तथा आन्तररक सुिासन 

(१)  बाि समहूका गलतलिलध, पारर्दलशयता तथा आन्त्तररक सशुासन सभिन्त्धमा र्दहेार्अनसुार गनुय पनेछ । 

(क) कुनै पलन बाि समहू गठन गनुय अगालड उक्त समरु्दार् तथा लिद्यािर्मा बाि समहूको आिश्र्कता, अिसर र 

सभभािनाहरूबारे अलिभािक अनलुशक्षर् आर्ोजना गनुय पनेछ । 

(ख) बाि समहूिे आर्ोजना गने सबै गलतलिलधहरूिे बािबालिका तथा समरु्दार्को लहत प्रिधयन नगनय सक्छन, त्र्स्ता 

बाि समहूको गलतलिलधहरूको बारेमा गनुासो र प्रलतलिर्ा लर्दने व्र्िस्था गनय सलकनेछ । 

(ग) बाि समहूका गलतलिलधहरूका बारेमा प्रलतलिर्ा लर्दन िा गनुासो व्र्क्त गनय लिद्यािर्, नगर कार्यपालिका िा लतनका 

िडा कार्ायिर्, नागररक सचूना केन्त्रहरूमा सझुाि पेलटकाको स्थापना र सञ्चािन गनय सलकनेछ । 

(घ) सझुाि पेलटका मालसक रुपमा खोल्ने र प्राप्त सुझािहरूिाई लिलखत रुपमा उल्िेख गरी रलजष्टरमा अलभिेखीकरर् 

गनुयपनेछ । 



(ङ) प्राप्त सझुािहरूिाई सहजकताय र बाि समहूका प्रलतलनलधहरू बसी छिर्ि तथा प्राथलमकीकरर् गरी सझुािका 

आधारमा बाि समहूका गलतलिलधहरूमा सधुार गनुयपनेछ । तर सझुाि िा गनुासाको आधारमा मार ैबाि समहू लिघटन 

गन ेिा बाि समहूका गलतलिलधहरूिाई लनषेध गने िा रोक्ने कार्य गनय सलकनेछैन । 

(च)लिद्यािर्मा आधाररत बाि समहूका गलतलिलधहरूका बारेमा समरु्दार् तथा अलिभािकहरूिे लिद्यािर् व्र्िस्थापन 

सलमलतका अध्र्क्ष िा प्रधानाध्र्ापकिाई प्रत्र्क्ष भेटेर पलन सुझाि लर्दन सक्नेछन् । 

३२. बाल समूहका नक्रयाकलापलाई एकरुपता 

(१) स्थानीर् तहि ेसि ैिाि समहू तथा सञ्जािका लिर्ाकिापिाई एकरुपता लर्दन अनुसचूी १, २, ३, ४, ५ र ६ अनुसारको 

लनलर्दयष्ट र्ारम तथा ढााँचा प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूचीहरु 

अनुसूची  १ : बाल समूहको ननयम ढाँचा 

क) बाि समहूको पररचर् 

नाम : 

ठेगाना : 

सचूीकरर् नभबर :  

ख) बाि समहूको उद्दशे्र् र लिषर्हरु  

१. 

२. 

३. 

ग) बाि समहूको संगठन 

१. सर्दस्र् बन्त्ने तररका 

२.नेततृ्ि चर्न गन ेतररका 

३.लिघटन हुने अिस्था 

४.सर्दस्र् बन्त्न नपाउने व्र्लक्तहरु 

५.नेततृ्िमा चलुनन पाउने व्र्लक्तहरु 

घ) बाि समहूका सर्दस्र्ि ेपािन गनुयपने लनर्महरु  

१. सर्दस्र् भईसकेपलछ पािन गनुयपन ेलनर्महरु 

२. नेततृ्िमा लनिायलचत भएपलछ पािन गनुयपने लनर्महरु 

३. बैठकमा पािन गनुयपने लनर्महरु 

४. अन्त्र् बाि समहूका सर्दस्र् बाि बालिका तथा लनकार्संग व्र्िहार गन ेलनर्महरु 

ङ) बाि समहुको आलथयक कोष तथा श्रोत  

१. अन्त्र् सहार्ता र श्रोतहरु 

२. आभर्दानी खचय राख्ने ठााँउ तथा आभर्दानी खचय लििरर् राख्न तोकीएको धर्लक्त 

च) अन्त्र् लिषर्हरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसुनच २ 

बाल समूहका लानग आवश्यक आर्ारभूत सामाग्रीहरु 

१. बाि समहुको सामाग्री राख्नका िागी बाकस िा र्दराज 

२. माईन्त्र्टू कालप(लनर्यर् पसु्तीका) 

३. कार्यिम लििरर् िेख्ने पसु्तीका 

४.बाि समहूको लनर्म 

५. बाि समहूका अध्र्र्न सामाग्रीहरु 

६. आर् धर्र् पसु्तीका 

७.किम 

८. आिश्र्कता तथा स्रोत अनुसार खेि तथा अन्त्र् सामाग्रीहरु 

 

 

 

 

अनुसूची ३ 

बाल समूहका न्यूनतम मापर्दण्ड तथा अनुगमन फारम 

बाि समहूको नाम : 

ठेगाना : 

ि.सं न्त्र्नूतम मापर्दण्डहरु छ छैन िेखाजोखा/ अििोकन 

१ बाि समहू समाबलेश हुनपुने ।    

२ बािक्िबमा २५ र्दलेख ५० जनासभम सर्दस्र् रहन सक्नेछन । ५० भन्दा बढी 

बालबाललकाभएमाउप समहू गठन भएको । 

   

३ बालबालललकाको अर्थपरु्थ सहभालगताको सलुनलितको लालगबालबाललकाको उमेरको 

आधारमा समहुलिभाजन  भएको । 

   

४ कार्थ सलमलत समािेशी र प्रजातालनत्रक प्रर्ालीबाट छनौट भएको    

५ सदस्र्हरुले बालअलधकार, िाल संरक्षर्, िाल सहभालगता, प्रजातालन्त्रकमलू्र् र 

मान्र्ता र लजिनउपर्ोगी सीपआलदको बारेमाकलततमा  अलभमलुिकरर् पाएको 

   

६ बाल समहू िडा कार्ाथलर् तर्ा नगरपाललकामा सलूिकृत भएको ।    

७ बाल समहूले कार्थर्ोजना लनमाथर् गरेको    

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

९ बाल समहूमा आिार संलहता तर्ा लनर्म भएको ।    

१० लनर्लमत बैठक बसेको    

 

 

 

 



अनुसुची ४ 

बाल समूहको कायायोजना फारम 

 

बाि समहूको नाम :  

बाि समहूको ठेगाना : 

बाि समहूको सभपकय  धर्लक्तको नाम र सभपकय  नं. 

िर्स्क सहजकतायको नाम र सभपकय  नं. : 

सलुचकरर् नं. 

................बाि समहूको ...............................अिलधकािागी कार्यर्ोजना 

िसं. कार्यिमको नाम कहााँ गन े कलहिे गने  श्रोत व्र्िस्था प्रमखु लजभमेिार 

सर्दस्र्हरु 

      

      

      

      

 

 

 

 

अनुसूची ५ 

बाल समूह काया प्रगनत नववरण फारम 

 

बाि समहूको नाम :  

बाि समहूको ठेगाना : 

बाि समहूको सभपकय  धर्लक्तको नाम र सभपकय  नं. 

िर्स्क सहजकतायको नाम र सभपकय  नं. : 

सलुचकरर् नं................. 

............................... बाि समहूको .............................अिलधको कार्यप्रगलत 

सभपन्त्न 

कार्यिमको नाम 

लिषर् कार्यिम भएको 

स्थान 

लमलत खचय भएको रकम 

र स्रोत 

सहभागी संख्र्ा 

      

      

 

 



अनुसूची ६ 

बाल समूह बैठक माईन्यूटको नमूना 

 

बाि समहूको नाम..............................................बैठक संख्र्ा ..... 

बैठक लमलत :................................... बैठक स्थान.................... 

िर्स्क सहजकतायको नाम................................. 

 

आज लमलत..................................मा ................बाि समहूको बैठक र्स समहूका श्री....................को अध्र्क्षतामा बस्र्ो । बैठकमा 

उपलस्थत सर्दस्र्हरुिीच तपलशिमा उल्िेलखत प्रस्तािहरुमा छिर्ि गरी लनर्यर् गररर्ो । 

 

उपलस्थलत 

बाि समहूका पर्दालधकारी तथा सर्दस्र्हरु 

१. 

२. 

३. 

४ िर्स्क सहजकताय : 

५. आमलन्त्रत(कोलह भए) 

 


