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मलेम्ची  नगरपाललका 

बागमती ,प्रदशे 

बाल सजंाल एव ंबालक्लव गठन तथा सचंालन सहलजकरण लनदलेशका, २०७८ 

 

प्रस्तावना 
नेपालको सलंवधानको मौललक हकमा उल्लेख भएको बालबाललकाको सहभालगताको अलधकार तथा बालबाललका 

सम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यबस्था गरेको बालअलधकार एंव मेलम्ची नगरपाललकाको बाल अलधकार सरंक्षण एंव सम्वर्द्वन 

सम्बलन्ध कायवलवधी २०७७ लाई प्रभावकारी रुपले कायावन्वयन गनव मेलम्ची नगर कायवपाललकाले बाल सजंाल एंव बाल 

क्लवको गठन तथा सहलजकरण लनदलेशका २०७८ बनाई जारी गररएको छ । 

पररच्छेद १:- प्रारलम्भक 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१) यस लनदलेशकाको नाम “मेलम्ची नगरपाललकाको बाल क्लव गठन तथा सचंालन सहजीकरण लनदलेशका २०७८” 

रहकेो छ ।  

२) यो लनदलेशका नगर कायवपाललकाबाट पाररत भर्व स्थालनय राजपत्रमा प्रकालशत भएको लमलतबाट लाग ुहनेुछ ।  

२. पररभाषा 

लवषय वा प्रसगँले अको अथव नलागेमा यस लनदलेशकाको प्रयोजनका लालग लनम्न पररभाषा कायम गररएको छ  

१. “नगरपाललका” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकालाई जनाउनेछ । 

२. “सवेा प्रदायक कायावलय” भन्नाले नेपाल सरकार अन्तगवत मेलम्ची नगरपाललकामा सवेा प्रवाह गरररहकेा 

स्वास््यचौलक, लवद्यालय, प्रहरी चौलक सरकारी तथा गैह्र सरकारी लनकायहरुलाई जनाउनेछ । 

३.  “बाल” समहु भन्नाले यस लनदलेशका बमोलजम गठन भई मेलम्ची नगरपाललकामा सलुचकृत भएका १८ बषव भन्दा 

कम उमेरका बालबाललकाहरुको सगंठनलाई जनाउनेछ । 

४.  “बाल सञ्जाल” भन्नाले यस लनदलेशका बमोलजम गठन भएका बाल समहुहरुको सञ्जाललाई जनाउनेछ ।  

५. “लवलशष्टीकृत बाल समहु” भन्नाले लवश्वब्यापी प्रचलनमा रहकेा लनयम तथा नेपाल सरकारका लवलशष्टीकृत 

लनकायले लवलशष्ट उद्देश्यले लनमावण गरेका समहुहरु जस्तै जलुनयर रेडक्रस, स्काउट, रेयकुार् समह ुजस्ता लवशेष समहुलाई 

जनाउँदछ ।  

६.  “सहजकताव” भन्नाले बाल समहुको गठन तथा सञ्चालनका लालग यस लनदलेशका बमोलजम लनयकु्त ब्यलक्तलाई 

जनाउँदछ । 

७.   “सहयोगी ससं्था” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकालभत्र रहकेा बाल समहुलाई सहयोग गने तथा बाल 

सहभालगताका लवलभन्न कायवक्रमहरु सञ्चालन गरररहकेा अनमुती प्राप्त गैरसरकारी ससं्थाहरुलाई जनाउँछ । 

८.  “सामालजक पररचालक” भन्नाले मेलम्ची नगरपाललकामा स्थानीय शासन तथा सामदुालयक लवकास कायवक्रम 

सञ्चालन गनव लनयकु्त सामालजक पररचालक लाई जनाउँछ । 

९.  “सरंक्षक लशक्षक” भन्नाले लवद्यालयमा बाल समहुलाई सहयोग तथा सहजीकरण गनव तोलकएको लशक्षक लाई 

जनाउँछ ।  

३. लनदलेशकाको उद्देश्य:- 

यस लनदलेशकाले लनम्न उद्देश्य ललएको छ: 

१.  बालबाललकाको सगंठन स्वतन्त्रताको अलधकारलाई ब्यबलस्थत र प्रभावकारी कायावन्वयन गने । 

२. बालसमहुहरुको गठन, सञ्चालन तथा सहभालगतालाई अथवपणुव, नैलतक, सरुक्षीत , पारदशी तथा समावेशी बनाउने ।  

३. बाल मैत्री स्थानीय सशुासनको प्रभावकारी कायावन्वयनमा टेवा पुयावउने । 
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 ४. बालक्लवहरुलाई एकद्धार प्रणाली मार्व त लक्रयालशल गरी बालसहभागीताको सलुनलितताको लालग सहयोग गने ।  

५. सवै बालक्लव वा समहुहरुको गठन, क्षमता लबकास र पररचालनमा एकरुपता ल्याउने ।  

४. लनदलेशकाको कायावन्वयन 

४.१. मेलम्ची नगरपाललकामा बाल समहु गठन तथा सहजीकरणका लालग यस लनदलेशका बमोजीम गनुव गराउन ु सबै को 

दालयत्व हुनेछ ।  

४.२. बाल सहभालगता तथा बाल समहु सहजीकरणमा लक्रयालशल राष्टीय गैसस, अन्तरावष्टीय गैसस तथा लवकास 

साझदेारहरुले यस लनदलेशकाको प्रचार प्रसार गनुव र यस बमोलजम गनव गराउन ुउनीहरुको लजम्मेवारी हनेुछ ।  

४.३. लवलशष्टकृत बाल समहुहरुको सन्दभवमा यो लनदलेशका लाग ुहनेुछैन ।  

पररच्छेद २ :-बाल समुहको गठन प्रकृया 

५. बालसमहुकालकलसम 

१. बाल समहु भन्नाले :- सामान्यतया २५ जना वा सो भन्दा बढी बालबाललका भेला भई कुनै लनलित लवषय वा क्षेत्रका 

बालबाललकाका सरोकारहरुमा कायव गने तथा उक्त क्षेत्रमा बाल अलधकार सम्बलन्ध  प्रचार प्रसार र अनगुमन गनव गठन 

गररएको समहुलाई नै बाल समहु मालननेछ ।  

२. सबै बाल समहुहरु मेलम्ची नगरपाललकामा अलनवायव सलुचकृत र नलवकरण हनुपनेछ । 

 ३. एक लवद्यालय र एक समुदायमा एक बाल समहु रहनेछ । लवलभन्न उमेर र लवषयगत बाल समहुहरु सोही बाल समहु 

अन्तगवत उप समहुका रुपमा लक्रयालशल हनु सक्नेछ ।  

४. बाल समहुको गठन गदाव तल लदर्एका ३ वटा उमेर समहुका (५ दलेख ११ बषव उमेर समहु, १२ दलेख १५ बषव उमेर समहु 

र १६ दलेख १८ बषव उमेर समहु ) आधारमा छुट्टा छुटै्ट गठन गनव सलकने छ ।  

५. बाल समहु सामान्यतया ५ प्रकारका हनेुछन ्: 

५.१ समदुायमा आधारीत बाल समहुहरु :- 

 कुनै लनलित भगुोल लभत्रका बालबाललकाहरुलाई समेटेर वा लनलित भौगोललक क्षेत्रलाई कायवक्षेत्र बनाएर गठन 

भएका बाल समहुलाई समुदायमा आधारीत बाल समहु भलननेछ ।  

 मेलम्ची नगरपाललकाको सन्दभवमा कुनै टोल, बस्ती, वडा लभत्र बाल समहु गठन गनव सलकनेछ ।  

  यस्ता बाल समहुले सम्बलन्धत भगुोल लभत्रका सबै उमेर ललंग, जाती, आलथवक हलैसयत तथा शाररररक अवस्थाका 

बालबाललकाहरुलाई समेट्ने र उनीहरुको उलचत प्रलतलनलधत्व तथा सहभागीता हनेु सलुनलिता गररनपुनेछ ।  

 यसरी बन्ने बाल समहुमा उक्त क्षेत्रलभत्र बसोबास भएको बालबाललका मात्र सदस्य बन्न सक्नेछन।् 

५.२लवद्यालयमा आधाररत बालसमहुहरु:- 

 कुनै लवद्यालयमा अध्ययनरत बालबाललकाहरुलाई समेटेर उक्त लवद्यालयलभत्र बाल अलधकार अनगुमन तथा 

प्रवद््रधन गनव गठन भएका बालसमहुलाई लवद्यालयमा आधाररत बालसमहु भलननेछ । 

 लवद्यालयमा आधाररत बालसमहुहरुले सबै जातजाती, कक्षा, ललंग र शारीररक हलैसयतका बालबाललकाहरुको 

उलचत प्रलतलनलधत्व र सहभालगता सलुनलित गनुवपदवछ।  

 यसरी बन्ने बाल समहुमा सदस्य बन्नका लालग सम्बलन्धत बालबाललका उक्त लवद्यालयमा भनाव भर् अध्ययनरत 

हनुपुदवछ ।  

५.३लवषयगत बालसमहुहरु:- 

 लवषयगत रुपमा लनलित लवषयहरु जस्तै बाललकाहरुको मात्र सवाल, जलबाय ुपररवतवन, बाल श्रम, एच. आर्. लभ. 

एड्स जस्ता लवषयहरुमा कायव गनव समदुायमा लवलशष्ट ढंगले लवषयगत बाल समहुहरु गठन गनव सलकनेछ ।  
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  समदुायमा लुकेर रहकेा वा समदुायमा पयावप्त रुपमा सम्बोधन हुन नसकेका लवलशष्ट लवषयहरुमा आधाररत रहरे 

गठन भएका बाल समहुलाई लवषयगत बाल समहु मालननेछ । 

  लवद्यालयलभत्र यस्ता बाल समहु गठन भएमा उक्त समहुलाई लवद्यालय स्तरीय बाल समहुकै उपसमहु मालननेछ । 

५.४ लवलशष्टीकृत बाल समहु :- 

 अन्तरावलरिय रुपमा नै स्थालपत स्वयंसवेा अलभयान तथा सगंठनहरु, नेपाल सरकारका लवलशष्टकृत लनकायले लवशेष 

प्रकृतीका आफ्नो ससं्थागत बाल समहु गठन गनव सक्नेछन ्। जस्तै जनुीयर रेडक्रस, स्काउट, ललयोआलद ।  

 यीनीहरुको गठन र ब्यबस्थापन लवलध स्वयं यसका महासघँ, सरंक्षक लनकाय तथा स्थापीत मान्यता र 

लवधानहरुबाट सञ्चाललत हनेुछन।् 

५.५नगर बालसञ्जाल:- 

 मेलम्ची नगरपाललका  र वडा स्तरमा सचुीकृत भएका बाल समहुहरु एक आपसमा भेला भर् एक आपसका काम 

र अलभयानहरुलाई साथ सहयोग गने तथा एक आपसका सरोकारहरुलाई सामलुहकीकरण गनव नगर बाल सञ्जाल गठन 

गररनेछ । 

 यसरी बाल समहु सञ्जाल गठन गदाव समदुायमा आधाररत, लवद्यालयमा आधारीत तथा लवषयगत बाल समहुहरु 

सलम्मललत हनु सक्नेछन।्  

६. बालसमहु गठनका लालग सचुना, भेलाको आयोजना तथा अलभमलुखकरण 

 १. समदुायमा आधाररत बाल समहु गठन गनव चाहने जो कोलहले पलन बाल समहु गठन गने औलचत्य र कारणहरु समेत स्पष्ट 

पारी न्यनुतम ७ (सात) लदन अगावै सम्बलन्धत समदुायका बालबाललका तथा अलवभावकहरुलाई  सचुना लदनुपनेछ ।  

२. यसरी लदर्ने सचुना सरल नेपाली भाषामा र आवश्यक्ता अनुसार स्थानीय समदुायको अन्य भाषाहरुमा समेत लदनपुनेछ ।  

३. सचुना उपलब्ध गराउने लवलधमा स्थानीय लबद्यालय भवन, वडा कायावलय, नागररक सचुना केन्द्र, सामदुालयक सहकारी 

तथा बचत समहुका कायावलयहरु, उपभोक्ता सलमलतका कायावलय भवन, प्रहरी चौकी, स्वास््य चौलक, लवद्यालय र पहुचँमा 

आएका बालबाललकाहरुलाई मौलखक रुपमा भेलाका लालग जानकारी लदन सलकनेछ ।  

४. बाल समहु गठन गने भेलामा न्यनुतम पलन २५ जना बालबाललकाहरुको उपलस्थती हुन जरुरी छ ।  

५. बाल समहुको गठन गने भेला बालबाललकाको लालग सहज पहुँच भएको र सरुक्षीत स्थानीय साववजलनक स्थल वा 

भवनहरुमा आयोजना गररनपुदवछ । 

 ६. बाल समहु गठन भेलामा लनम्न लवषयहरुमा अलभमलुखकरण तथा छलर्ल गररनपुदवछ : बाल अलधकारको अवधारणा, 

बाल सहभालगताको अलधकार, बाल सहभालगतामा नेपालका नीलतगत ब्यबस्थाहरु, स्थानीय तहमा बाल समुह गठन गनुवको 

कारण र योजना, बाल समहुको मखु्य उद्देश्य र कायवक्रमहरु ।  

७. अलभमलुखकरण तथा जानकारीहरु सरल र बालबाललकाले बझु्ने भाषमा गररन ुपदवछ । यदी बहुसखं्यक सहभागी नेपाली 

भाषा बझु्ने खालका छैननभने स्थानीय भाषामा अलभमखुीकरण र छलर्ल चलार्नपुनेछ । 

 ८. भेलामा सहभागी सबै बयस्क तथा बालबाललकाहरुको छुट्टाछुटै उमेर, जातजाती र ललंग समेत जनाउने गरी उपलस्थती 

गराउनपुनेछ ।  

९. लवद्यालयमा आधाररत बाल समहु गठन गदाव भने लवद्यालय लभत्र सबै कक्षामा सचुना प्रदान गररनपुदवछ । भेलाको 

आयोजना लवद्यालय पररसरलभत्रै प्रधानाध्यापक, तोलकएको लशक्षक वा ब्यबस्थापन सलमलतका अध्यक्षको उपलस्थतीमा 

गररनपुनेछ ।  

१०. लवषयगत बाल समहु गठन गदाव स्थानीय समदुायमा वा लवद्यालय जहाँ गठन गने हो त्यस ैअनरुुप सचुना गने र भेलाको 

आयोजना गररनपुनेछ ।  

७. नेततृ्व चयन 

१. बाल समहु गठन गनव लनयम ६ बमोलजमको भेलामा सहभागी बालबाललकाहरुको सहमती भएमा बाल समहुको नेततृ्व 

चयन गररनपुनेछ ।  
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२. बाल समुहको नेततृ्व तल उल्लेलखत मध्ये कुनै एक लवलधबाट चयन गनव सलकनेछ । कुन लवलधबाट चयन गने भन्ने लनणवय 

स्वयं उपलस्थत बालबाललकाहरुमाझछलर्ल गरी तय गररनपुनेछ । 

 बहपुदीय नेततृ्व :बाल समहुमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचव, सह सलचव, कोषाध्यक्ष तथा लवषयगत सयंोजकहरु 

तय भएको नेततृ्व ।  

  चलक्रय नेततृ्व : बाल समहुमा लनलित सखं्यामा कायवसलमलत सदस्य बन्ने । कायवसलमलतबाट एक अध्यक्ष र सलचव 

तोक्ने । अको बैठकमा अलहलेको सलचव अध्यक्ष हनेु र कायवसलमलतको कुनै सदस्य सलचव बन्ने । यही प्रकृया आगामी 

बैठकहरुमा दोहोररंद ैजाने । 

३. बाल समहुको कायवसलमलत सखं्या ९ दलेख २१ सदस्यीय सम्म बनाउन सलकनेछ। 

४.बालसमहुलेआवश्यक्ता अनसुार उपसलमलतहरु गठन गरी कायवक्रमहरु गनव सक्छन ्। उपलसलमलतमा ३ दलेख १५ जना सम्म 

सदस्य बन्न सक्नेछन् । 

५.बाल समहुको नेततृ्वमा उपलब्ध भएसम्म ५० प्रलतशत बाललका, ३० प्रलतशत दललत, ५ प्रलतशत अपाँगता भएका 

सदस्यहरुका लालग लसट सखं्या आरलक्षत गरार्नपुनेछ ।  

६. एकै बालक वा बाललका दरु् वा सो भन्दा बढी बाल समहुको नेततृ्वमा बस्न पार्नेछैन । तर बाल समहुका नेततृ्वमा रहकेो 

सदस्य बाल सञ्जालको नेततृ्वमा भने बस्न पाउनेछ । 

 ७. समदुायमा आधाररत बाल समहुको नेततृ्व न्यनुतम प्रत्येक २ बषवमा पररवतवन हनु पदवछ भने लवद्यालयमा आधाररत बाल 

समहुको नेततृ्व पररवतवन हरेक बषव हनुपुदवछ ।  

८. एकै ब्यलक्त बाल समहुको एउटै पदमा एक कायवकाल भन्दा बलढ समय बस्न हुदँनै ।  

९. बाल समहुका सदस्यहरु लबचमा नेततृ्व चयनका सन्दभवमा लववादहरु आएमा लनम्न अभ्यासहरु गनुवपनेछ: 

 नेततृ्व गनव चाहने सदस्यले आरु्ले बाल समहुलाई कसरी सकृय र बललयो बनाउने भन्ने लवषयमा अको सदस्यप्रलत 

नकारात्मक धारणा ब्यक्त नगरी छोटो प्रस्ततुी गनव लगाउने । 

  नेततृ्व गनव चाहने सदस्यहरु लबच मात्र छलर्ल गरार् सहमती गराउने ।  

  नेततृ्वलाई चक्रीय नेततृ्व प्रणालीमा पररवतवन गने ।  

  नेततृ्व गनव चाहनेहरु लबच लवलभन्न सलमलत बनाई उक्त सलमलतको लजम्मेवारी प्रदान गने ।  

  माथी उल्लेलखत तररकाबाट लववाद समाधान नभएमा नेततृ्वका लालग सदस्यहरुमा मतदान गराउने । यसरी मतदान 

गराउँदा प्रचार प्रसार गनव नपाउने ब्यबस्था गने ।  

८. सञ्जालहरुको गठन 

१.बाल समहुहरु लबच आपसी समन्वय, सहकायव बढाउने तथा सवालहरुको सामलुहकीकरण गने र एक आपसबाट 

लसकार्का अवसर सजृना गनव बाल समहु सञ्जालको गठन गररनेछ ।  

२. बाल समहु सञ्जाल वडा,नगर स्तरमा गठन गररनेछ ।  

३. बाल समहु सञ्जाल गठन गनवका लालग (वडा वा नगर) तहमा बाल समहुहरुको प्रलतलनलध भेलाको आयोजना गररनेछ ।  

४. यसरी भेला आयोजना गदाव सञ्जालले समेट्ने क्षेत्रका (समदुाय, लवद्यालय तथा लवषयगत) बाल समहुहरुलाई भेलाको 

लमलत भन्दा १० लदन अगावै सचुना प्रदान गररनपुदवछ । सचुनामा लनम्न जानकारीहरु आवश्यक हनु्छ : भेलाको लमलत, समय 

र स्थान, भेलामा छलर्ल हनेु लवषयहरु, भेलामा आमन्त्रण गररएको प्रत्येक बाल समहुको प्रलतलनलध सखं्या (जातजाती, 

ललंग समेत तय गररएको भए) सो समेत स्पष्ट गरी, भेलामा सहभागीका लालग उपलब्ध हनेु सलुवधा, भेलामा सहभागीका 

लालग उपलब्ध नहनेु सलुवधा, अन्य ।  

५. बाल समहुका प्रलतलनलधहरुले भेलामा सहभागी हनु लनम्न कुराहरु अलनवायव हुनेछ: 

 आफ्नो बाल समहुमा छलर्ल गरी लनणवय गरेको हनुपुदवछ, 

  लवद्यालयबाट भेलामा सहभागी हनु तथा सञ्जालको नेततृ्वमा प्रलतस्पधाव गनव सहमती लदर्एको हुनपुदवछ,  



 

P
ag

e5
 

  समदुायमा आधाररत बाल समहुको हकमा भेलामा सहभागी हनु तथा नेततृ्वमा प्रलतस्पधाव गनव अलवभावकको 

सहमती हनुपुनेछ  । 

६. वडा तथा नगरस्तररय बालभेलाका लालग सहभागीको छनौट  

क) वडा भलेााः  

 वडा अन्तगवत प्रत्येक समदुाय तथा टोल स्तरमा गठन भएका बालक्लवका सदस्यहरुको भेलाले आरु् मध्येवाट 

छनौट गरर पठाएका ३ जना (बालक १, बाललका १ र अपाँगता, दललत तथा लोपन्मखु समदुायवाट १ जना )  

  वडा अन्तगवत पने लबद्यालयमा गलठत बालसमहुको भेलाले छनौट गरर पठाएका २ जना (बालक १ र बाललका १)  

ख) नगर स्तरीय बालभलेा : 

१. मेलम्ची नगरपाललका अन्तगवतका वडास्तरीय बालसजंालले आरु् मध्येवाट छनौट गरर पठाएका ३ दखेी ५ जना 

(बालक १, बाललका १ र बाललका,अपाँगता, दललत तथा लोपन्मखु समदुायवाट ३ जना ) सम्मको बालप्रलतलनलधहरु ।  

२.  सञ्जालको नेततृ्व चयन भेलाको सहमतीको आधारमा लनयम ८ मा ब्यबस्था भए बमोलजमको गररनपुदवछ ।  

३.  सञ्जालको नेततृ्वको पनुगवठन प्रत्येक १ बषवमा गनुवपदवछ । 

९. नेततृ्व चयनमा प्रलतस्पधाव र सहकायवको ब्यबस्थापन 

१. बाल समहु तथा सञ्जालको नेततृ्व चयनका सन्दभवमा बालबाललकाहरु माझ अस्वस्थ प्रलतस्पधाव हनुबाट रोक्नका लालग 

सकेसम्म चनुाव हनेु अवस्था आउन लदनुहुदँनै ।  

२. सम क्षमताका प्रलतस्पलधवहरुलाई सहमती गराई एक आपसलाई लस्वकानव सक्ने बनाउन पलहलो प्रयत्न गनुवपनेछ ।  

३. प्रलतस्पधी बालबाललकाहरुलाई चलक्रय नेततृ्व, सयंोजन समहु वा उपसलमलतहरुको गठनबाट पलन लवलभन्न लजम्मेवारीहरु 

प्रदान गरी उनीहरुको भलुमका र सलक्रयतालाई सहयोग गनव सलकनेछ । 

 ४. बालबाललकाहरु माझ हनेु प्रलतस्पधावमा वयस्कहरुको प्रभाव र स्वाथव तथा चाहना र प्रभावबाट मकु्त रालखनपुनेछ ।  

१०. आवद्दता तथा सलुचकरण 

१.समुदायमा तथा लवद्यालयमा गठन भएका बाल समहुहरु गठन भएको १ मलहनालभत्र नगरपाललका र वडा कायावलय मा 

सलुचकृत हनुपुदवछ । 

 २. लवद्यालयमा गठन भएका बाल समहुको आवद्दता स्वयं लवद्यालयसगँ र समदुायमा गठन भएका बाल समहुको आवद्दता 

वडा कायावलयवा नगरपाललकाको कायावलयसगँ रहन्छ ।  

३. बाल समहु सलुचकरण हुँदा नाम, उद्देश्य, कायवसलमलतको नाम, सहजकतावको नाम र सम्पकव , आवद्द लनकाय खलुार्एको 

हनुपुदवछ ।  

४. सलुचकृत बाल समहुहरु हरेक बषव अद्यावलधक हनुपुदवछ । यसरी अद्यावलधक हुदँा अद्यावलधकको लनवेदन, बाल समहुको 

बालषवक भेलाको उपलस्थती र लवद्यमान कायवसलमलतको नामावली, सहजकतावको नाम र सम्पकव  र बाल समहुले अलघल्लो बषव 

सम्पन्न गरेका कायवक्रमहरुको सचुी सलंग्न गनुवपदवछ ।  

५. लवद्यालयमा आधाररत बाल समहुले नलवकरण गदाव सम्बलन्धत लवद्यालयको लसर्ाररस पत्र पलन आवश्यक पदवछ  

६. बाल समहुको नाम भेलाका सहभागी बालबाललकाहरुले आपसी सहमतीमा जरुाउनेछन ् । बाल समहुको नाम त्यसै 

क्षेत्रको अको बाल समहुको नामसगँ लमलेमा अको नाम राख्नपुनेछ ।  

७. बाल समहुको नामसगँ कुनै पलन लनलज वा गैससहरुले आफ्नो नाम जोड्न हुँदनै ।  

८. नगरपाललकामा  बाल समहु सलुचकरण हनुकुो अथव मेलम्ची नगरपाललकाबाट आलथवक वा अन्य श्रोत उपलब्ध हुने 

सलुनलितता मालनने छैन ।  

९. बाल समहुको सलुचकरण तथा नलवकरणका लालग सहजकताव लनकाय, ब्यलक्तले अलनवायव उपलस्थत भई प्रमाणीत र 

सहमती गनुवपनेछ ।  

१०. सलुचकृत तथा नलवकरण भएका बालक्लबको लववरण मेलम्ची नगरपाललकाले बालबाललकाको लस्थलत प्रकाशन सगंै 

समावेश गरी प्रकाशन गनुवपनेछ । 

पररच्छेद ३: सहजकताव सम्बलन्ध ब्यबस्था 



 

P
ag

e6
 

११. सहजकतावससं्था, लनकाय र ब्यलक्तहरुाः  

१. बाल समहुको गठन तथा सञ्चालन वयस्क सहजकताव वा सहजकताव ससं्थाको अनपुलस्थतीमा मान्य हनेुछैन ।  

२. प्रत्येक बाल समहुको १(एक) जना  वयस्क सहजकताव वा सहजकताव ससं्था हनु जरुरी हनु्छ ।  

३. सहजकतावले बाल समहुको बैठक, योजना लनमावण, कायावन्वयन तथा लवषयगत छलर्ललाई सहजीकरण गने, 

उनीहरुलाई सही र उपयकु्त उपायहरु सझुाउने तथा श्रोत सम्म उनीहरुको पहुचँ बनाउन सहयोग गनुवपनेछ ।  

४. बाल समहुका गलतलवलध र त्यसबाट उत्पन्न पररणामप्रलत सहजकताव ब्यलक्त, ससं्था वा लनकायको पलन नैलतक लजम्मेवारी 

रहनेछ । 

 ५. सहजकतावको छनौट प्रकृयामा बाल समहुको सहमती र लस्वकायवता अलनवायव रहनेछ । 

१२. वयस्कसहजकतावकोचयन 

१. प्रत्येक बाल समहुको वयस्क सहजकताव अलनवायव हनुपुनेछ ।  

२. वयस्क सहजकताव बाल समहु गठन गनव सहयोग गने ससं्था वा मेलम्ची नगरपाललकाले लनयकु्त गनेछ ।  

३. वयस्क सहजकतावले सहजीकरण गरेबापत बाल समहुसगँ कुनै पाररश्रलमक ललन हुदँनै । तर सहयोगी ससं्था वा मेलम्ची 

नगरपाललकाले लनलित पाररश्रलमक वा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

४. वयस्क सहजकताव न्युनतम १२ कक्षा उत्तीणव तथा १९ दलेख ४० बषव उमेर समहुको ब्यलक्त हनेुछ । 

 ५.लवद्यालयमा आधाररत बाल समहुको सहजकताव लशक्षकहरुमध्येबाट, समदुायमा आधाररत बाल समहुको सहजकताव 

मेलम्ची नगरपाललकाको  नगर बाल सरंक्षण सलमलत तोक्न सलकनेछ ।  

६.सहयोगी ससं्था वा लवद्यालयले लनयकु्त गरेको अवस्थामा बाहके वयस्क सहजकताव स्थानीय ब्यलक्त हनुपुनेछ  

१३. बालसमहुकोbसहजकताव हनुका लालग लनम्न योग्यता भएको ब्यलक्त हुनुपदवछ : 

 बाल समहुका पवुव सदस्य भएकालाई प्राथलमकता लदर्नपुनेछ। 

 बाल अलधकारबारे जानकार, सचेत, सवंेदनलशल तथा ताललम प्राप्त ।  

  बाल मैत्री ब्यबहारबारे सचेत र अभ्यस्त ।  

  बालबाललकाप्रलत सकारात्मक धारणा राख्ने ।  

  बालबाललका लवरुद्द कुनै पलन लहसंा नगनव प्रलतबद्द ।   

 मलदरा, सतुी, चरुोट, लाग ुऔषधको अम्मल नभएको ब्यलक्त ।  

१४. वयस्कसहजकतावकोभलुमकारलसलमतता 

१. स्थानीय वयस्क सहजकताव बाल अलधकारप्रलत प्रलतबद्द, स्वयंसवेी भावनाको र माथी १३ मा उल्लेख गररएको योग्यता 

भएको ब्यलक्त हनुपुदवछ ।  

२ .वयस्क सहजकतावले बाल समहुमा लनम्न भलुमकाहरु लनवावह गनुवपदवछ : 

 बाल समहुको बैठक, कायवक्रम योजना लनमावण तथा कायावन्वयनमा सहजीकरण ।  

  बाल समहुलाई स्थानीय सरोकारवाला लनकायहरुसगँ सम्पकव , सम्बन्ध लवस्तार गनव सहजीकरण गने ।  

  बाल समहुले गने कायवक्रमहरुका लालग स्थानीय श्रोतहरु जटुाउन सहयोग गने ।  

  बाल समहुका सामाग्रीहरुको उपयकु्त प्रयोग भए नभएको अनगुमन गने र सम्पत्तीको सरंक्षण गने ।  

  बाल समहुका सदस्यहरुमाझआएका लववादहरुको समाधान गनव सहयोग गने ।  

  बाल समहु र स्थानीय समदुायलबच तनाव उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानका लालग सहजीकरण गने ।  

  बाल समहुलाई बाल अलधकार लगायतका स्थानीय लवकासका सवाल सम्बलन्ध सचुना सामाग्रीहरु उपलब्ध 

गराउन पहल गने ।  

  आवश्यक्ता अनुसार बाल अलधकार, बाल सहभालगता, बाल समहु सहजीकरणका प्रलशक्षण, गोष्ठी तथा 

ताललमहरुमा सहभागी हनेु ।  
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  बाल समहुका सदस्य आफ्नो समदुाय बालहर अन्य कुनै कायवक्रममा सहभागी हनुपरेमा वयस्क सरंक्षकको भलुमका 

लनभाउने  

३. वयस्क सहजकतावले बाल समहुको सहजीकरण गदाव लनम्न कायवहरु गनव हुदँनै:- 

 बालसमहुको बैठक तथा छलर्ल आरै्ले सन्चालन गने ।  

  बाल समहुको योजना बनाउने, लनणवहरु गनव र सदस्यहरुलाई लनणवयमा सहमत गराउन प्रयास पाने ।  

 बाल समहुलाई कुनै लनलित लनणवय गनव लगाउने वा लनलित लवषयमा आफ्नो धारणा लाने े ।  

 बाल समहुको तर्व बाट लनणावयक तह तथा सयंन्त्रहरुमा प्रलतलनलधत्व गने ।  

  बाल समहुका सदस्यहरुलाई हप्काउने, लहसंा, दवु्यहार गने वा धलम्क लदने ।  

  बाल समहुका सदस्यहरुमाझजात, धमव, ललंग, उमेर, शारीररक तथा आलथवक हलैसयत लगायत कुनै पलन आधारमा 

भेदभाव गने ।  

  बाल समहुका सम्पत्ती, बचत रकमहरु जथाभावी प्रयोग गने वा ब्यलक्तगत लहतमा उपयोग गने ।  

  बाल समहुका सदस्यहरुलाई एक अकावलवरुद्द भड्काउने, कुनै लनलित ब्यलक्त, जाती, समहु, सम्प्रदाय, दल तथा 

सगँठनको पक्ष वा लवपक्षमा उलभन तथा गलतलवलध गनव लगाउने।  

  बाल समहुका सदस्यहरुलाई लहसंात्मक गलतलवलध, साववजलनक धन जनमा क्षती पगु्ने गलतलवलध तथा 

अलोकतालन्त्रक र घणृा रै्लाउने कायव गनव प्रोत्सालहत गने ।  

  बाल समहुका सदस्यहरुको उलचत सरुक्षाको सलुनलितता नगरी समदुायबाट बालहर पठाउने वा कायवक्रमहरुमा 

सलंग्न गराउने ।  

४. सहजकतावले लनयम१४ (३) मा उल्लेख भए अनुसारको ब्यबहार तथा गलतलवलध गरेको भन्ने शंका लाग्ने जो कोहीले पलन 

आवश्यक प्रमाण सलहत सम्बलन्धत सहयोगी ससं्था,लवद्यालय वा मेलम्ची नगरपाललकामा उजरुी लदन सक्नेछ ।  

५. सहजकतावलवरुद्द परेको उजरुी र गनुासोको छानलवन गरी दोषी पार्एमा सम्बलन्धत सहजकतावलाई नलसहत लदने, 

सहजकतावबाट हटाउने वा आगालम लनलित अवधीसम्मका लालग सहजकताव बन्न नसक्ने गरी पदबाट हटाउने लनणवय लनयकु्त 

गने ससं्थाले गनव सक्नेछ।  

६. उजरुीका छानलवन तथा लनणवयक्रममा सम्बलन्धत सहजकतावलाई आफ्नो भनार् र स्पष्टीकरण राख्ने अवसरबाट बंलचत 

गररनेछैन ।  

पररच्छेद ४ :-बाल समुहको बैठक तथा कायवक्रम सम्बलन्ध ब्यबस्था 

१५. लनयलमत बैठक तथा छलर्लका लवषयहरु 

१. बाल समहुको बैठकको आयोजना लवद्यालय बन्द भएको समयमा र लदनको समयमा सबै सहभागीहरुका लालग पहुचँका 

दृलष्टकोणले उपयकु्त स्थानमा मात्र आयोजना गररनपुनेछ ।  

२. बाल समहुको बैठकमा वयस्क सहजकतावको उपलस्थती अलनवायव हुनपुनेछ ।  

३. बाल समहुको बैठक अलधकतम २ घण्टाभन्दा बढी समय बस्नुहुदँनै ।  

४. बाल समहुको बैठकको बैठक पलुस्तका (मार्न्युट) उतार गरी राख्नपुनेछ ।  

५. बाल समहुको बैठकमा सामान्यतया लनम्न प्रस्तावहरुमा छलर्ल हुन सक्नेछ : 

 अलघल्लो बैठकपछी भएका कायवक्रम तथा प्रगतीहरुको सलमक्षा  

  बाल समहुका बारेमा सदस्य तथा अन्य बालबाललका र ब्यलक्तहरुको धारणा  

  स्थानीय बाल अलधकारको सवाल र गनुवपने गलतलवलध  

 आगामीकायवक्रमकोतय, लजम्मेवारी लवभाजन र श्रोत सकंलन  

१६. कायवक्रम योजना लनमावण  
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१. बाल समहुको बैठक तथा बालषवक भेलाले कायवक्रम योजना लनमावण गनुवपदवछ । यसरी योजना लनमावण गदाव मालसक एउटा 

भन्दा धरैे गलतलवलधहरु राख्नहुुँदनै ।  

२. बाल समहुको कायवक्रम योजना लनमावण गदाव स्थानीय पवव, मौसम, खेतीपातीको क्यालेन्डर, लवद्यालयको शैलक्षक 

क्यालेन्डरसगँ नबाझ्ने गरी बनार्नपुनेछ ।  

३. बाल समहुको कायवक्रम मलुत लनम्न लवषयमा केन्द्रीत हनुपुदवछ: 

  ३.१: बाल अलधकारको प्रचार प्रसार : बालबाललकाले मलेम्ची नगरपालीकामा  गीत, कलवता, खेल, कथा, 

वकृ्तत्वकला, लचत्रकला, लभते्त पलत्रका, सडक नाटक, रेडीयो कायवक्रम, पत्रपलत्रकामा लेख लेखेर आलदको माध्यमबाट बाल 

अलधकारका बारेमा प्रचार प्रसार गनव सक्दछन।्  

३.२ :बाल अलधकार अनगुमन : बाल समहुहरुले आफ्नो क्षेत्रका लवलभन्न स्थानमा गनुासो पेलटका राखेर, साथीहरुको समुह 

छलर्ल गरेर, आफ्नो लवद्यालय तथा समदुायको अनगुमन भ्रमण गरेर बाल अलधकारको अवस्था के कस्तो छ भनी 

अनगुमन गनव सक्छन ् । यसरी बाल समहुले पत्ता लगाएका कुराहरु लवद्यालय ब्यबस्थापन सलमलत, नगरपाललकाको 

कायावलय, नगर लशक्षा सलमलत, नगर बाल सरंक्षण सलमलत वा सहयोगी ससं्था समक्ष आवश्यक कावावहीका लालग प्रस्ततु गनव 

सक्छन।्  

३.३: सवेाका लालग सम्पे्रषण र सझुाव : बाल समहुहरुले आफ्नो समुदाय तथा लवद्यालयमा लहसंा, शोषण, दवु्र्यवहार तथा 

लशक्षा स्वास््यबाट बंलचत भएका बालबाललका रे्ला परेमा वा त्यस्ता गनुासोहरु आएमा सवेा प्रदायक ससं्थाहरुसगँ सम्पकव  

गरी सम्बलन्धत बालबाललकालाई सवेाको लालग लसर्ाररस गनव सक्दछन ् । उनीहरुले ती साथीहरुलाई सवेा प्रदायकहरुको 

सम्पकव  ठेगाना लदएर पलन सघाउन सक्छन।्  

३.४: शैलक्षक तथा ब्यलक्तत्व लवकासका कायवक्रमहरु : बाल समहुहरुले सदस्यहरुका लालग ब्यलक्तत्व लवकास तथा शैलक्षक 

लवकासका लवलभन्न रचनात्मक गलतलवलधहरु, खेलकुदका गलतलवलधहरु, छोटो समयका लवलभन्न लसप कलाका प्रलशक्षणहरु 

पलन चलाउन सक्छन।्  

३.५: सामदुालयक स्वयंसवेा : बाल समहुका १४ बषव भन्दा माथी उमेरका बालबाललकाहरुले सरुक्षीत ढंगले वयस्कहरुको 

साथमा सामदुालयक स्वयंसवेा पलन गनव सक्छन् । यस्तो सामदुायीक स्वयंसवेा दलैनक ६ घण्टाभन्दा बढी हनुुहुदँनै र लगातार 

३ घण्टाभन्दा बढी हुन हुँदनै । सामदुालयक स्वयंसवेाका कायवहरुमा बालबाललकाको नैलतक र भौलतक सरुक्षाको सलुनलितता 

हनुपुदवछ । प्रचललत काननुबमोलजम लनकृष्ट वा जोलखमयकु्त बालश्रम तथा बालश्रम ठहरीने गलतवीधीमा बालबाललकाले 

स्वयंसवेा गनव सक्नेछैनन।्  

३.६ लनणवय प्रकृयालाई प्रभालवत पाने : बाल समहुहरुले सामलुहक रुपमा वा प्रलतनलध मार्व त बाल अलधकारका 

सरोकारहरुलाई स्थानीय योजना तथा नीलतहरुमा सम्बोधन गराउनका लालग बाल भेला, अन्तरलक्रया, बाल सनुवुार्, 

प्रलतलनधी मण्डल भेटघाट जस्ता कायवक्रमहरु आयोजना गनव सक्छन।्  

१७. बाल समहुले सञ्चालन गने कायवक्रमहरुको लसलमततााः तल उल्लेलखत ढंगले बाल समहुले कायवक्रमहरु सञ्चालन 

गनव हुदँनै: 

१. कुनै राजलनलतक दल वा उसको भात ृसगँठनको प्रत्यक्ष पक्षपोषण गने ।  

२. समदुायको साववजलनक वा लनलज सम्पत्ती तथा कसकैो जीउ ज्यानमाथी क्षती पगु्ने । 

 ३. समदुायका लनलित समहु, जाती वा पेशाकमीप्रलत गलत भावना र दृलष्टकोण सम्पे्रषण गने।  

४. लहंसा र दवु्यवहार लपलडत तथा प्रभालवत बालबाललकाको गोपलनयता भंग हनेु र पलहचान खुल्ने गलतलवधीहरु । 

 ५. साँस्कृलतक कारण बाहके रातको समयमा र आफ्नो लवद्यालय वा समदुायभन्दा बालहर गएर गररने गलतलवलध तथा 

कायवक्रमहरु । तर प्रलतस्पधाव वा आयोजकहरुले उलचत सरुक्षा प्रबन्ध गरेको अवस्थामा भने समदुाय वा लवद्यालय भन्दा 

बालहर गएर कायवक्रम गनव सलकन्छ ।  

६. उलचत सरुक्षाको प्रबन्ध र आवश्यक पवुव अनमुती बेगर सहभागीहरु कसकैो पलन लजउ ज्यानमा खतरा पगु्ने साहलसक 

खेलहरु खेलाउन ।  

७. बाल समहु कोष लनमावण वा आय आजवनका लालग बालश्रम तथा कुनै पलन ब्यापार, व्यवसायहरु। 
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पररच्छेद ५ : बाल समुहको सदस्यता सम्बलन्ध ब्यबस्था 

१८. सदस्यता लवतरण र ब्यबस्थापन 

१. बाल समहुले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो सदस्यता लवतरण गनव सक्छ । बाल समहुको सदस्य हनु सोही लवद्यालयको लवद्याथी 

वा सोही समदुायमा बसोबास भएको बालबाललका नै हनुपुदवछ । 

 २. कुनै बालबाललकाले सदस्य बन्न चाहकेोमा सामान्यतया बाल समुहले सदस्य बनाउनपुदवछ ।  

३. कुनै पलन बालबाललकालाई सदस्य बन्नका लालग दबाब लदन पार्नेछैन ।  

४. सदस्य नभएकै कारण बाल समहुले आयोजना गने खलुा र साववजलनक कायवक्रममा कुनै बालबाललकालाई सहभागी हनु 

वलञ्चत गराउन  पार्नेछैन ।  

 ५. सदस्यहरुको अलभलेख बाल समहुले आफ्नै रलजष्टरमा राख्न सक्नेछ । यसरी अलभलेख राख्दा लनम्न कुराहरु उल्लेख 

हनुपुदवछ : नाम थर, ठेगाना, उमेर, ललंग, (लवद्यालयमा भए कक्षा), अलवभावकको नाम, सम्पकव  र्ोन नम्बर, र्ोटो 

(उपलब्ध भएसम्म) ।  

६. श्रोत साधन भएको अवस्थामा बाल समहुले सदस्यता पत्र पलन लवतरण गनव सक्नेछ ।  

१९. प्रलतलनधत्व र सहभागीताको समान अवसरको ब्यबस्थापन 

१. बाल समहुका सदस्यहरु माझ सबैले उपयकु्त अवसरहरु प्राप्त गरुन र आफ्नो ब्यलक्तत्व लवकास गने समान अवसर 

प्राप्त गरुन भन्ने मान्यता बाल समहुको नेततृ्व गने समहुले राख्ननेुछ ।  

२. समान अवसर प्रलतलनलधत्वका लालग लवषयगत समहुहरु बनाएर सोही अनसुार लनयलमत वा पालैपालो प्रलतलनलधत्व 

र सहभालगताको अवसर लदन सलकनेछ। 

३. लनरन्तर एकै ब्यलक्त हुनपुने वा आयोजक ससं्था वा लनकायले तोकेको अवस्थामा बाहके सकेसम्म पालैपालो 

सबैसदस्यहरुलाई सहभालगताको अवसर लदनपुनेछ ।  

४. बाल समहुको प्रलतलनलधत्व गने ब्यलक्तले कुनै कायवक्रममा जानु अलघ आफ्नो समहुका सदस्य र सहजकतावसगँ 

आरु्ले के कस्ता सवाल उठाउने भनी छलर्ल र परामशव गनुवपनेछ ।  

५. बाल समहुका सदस्य कुनै कायवक्रम वा बैठकमा सहभागी भएपछी आफ्नो समहुका सदस्यहरु र सहजकतावको 

बैठक राखी आरु् सहभालग भएका कायवक्रमको बारेमा जानकारी लदनुपनेछ । र सकेसम्म एक पेजमा प्रलतवेदन लेखेर बाल 

समहुको र्ार्ल वा मार्न्युटसगँै राख्नपुनेछ ।  

२०. सदस्यहरुलबचकोलववादकोसमाधान 

सामान्यतया बाल समहुमा उत्पन्न हनेु लववादहरुलाई लनम्न ढंगले समाधान गनव सलकनेछ : 

१. बाल समहुको योजना लनमावण लगायतका छलर्लमा सबैसदस्यहरुलाई स्वतन्त्र र छोटो रुपमा आफ्नो लबचार राख्न 

लगाउनपुदवछ ।  

२. बाल समहुको बैठक बस्ने छलर्ल गने तथा नेततृ्व चनु्ने प्रकृयाका बारेमा आचारसलंहता लनमावण गनुवपदवछ । नमनुा 

आचारसलंहता अनुसचुी -६ मा लदर्एको छ ।  

३. बाल समहुका सदस्यहरु माझ कायवक्रम आयोजना गने सन्दभवमा र्रक प्रस्तावहरु प्राप्त भएमा ती कायवक्रमहरुको 

अलग सलुच बनाउने र सदस्यहरुलाई आपसी छलर्ल गरी कायवक्रमहरुको प्राथलमकता छनौट गनव लगाउने । कायवक्रमको 

छनौट गदाव लनम्न कुराहरुको आधारमा गने : 

क) बालबाललकाले रुलचकर मान्ने, सजृनात्मक, खेलकुद तथा बौलद्दक लवकासका कायवक्रमहरु पलहलो प्राथलमकतामा 

गने ।  

ख)  बाल अलधकारको प्रचार प्रसार हनेु, अलवभावक, लनणवयकतावहरु तथा समदुायमाझ बालबाललकाको सरोकारहरु 

प्रस्ततु गररने कायवक्रमहरुलाई प्राथलमकतामा लदने ।  

ग)  बाल समहुले गनव नहनेु भनेका कायवक्रमहरु छनौट नगने ।  

घ)  बाल समहुलाई धरैे आलथवक भार पने तथा लामो समय लाग्ने कायवक्रमहरु नगने।  
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ङ) समदुाय र समदुायका अन्य ससं्थाहरुसगँ द्धन्द वा मनमटुाव हुन सक्ने कायवक्रमहरु नगने ।  धरैे लदन लवद्यालय 

लशक्षालाई असरपने वा लनयलमत कक्षा छाडी तयारी गनुवपने कायवक्रमहरु नगने। 

च) अन्य बाल समहु वा ससं्थाले भखवरै गररसकेका समान लकसीमका कायवक्रमहरु भए त्यसलाई प्राथलमकतामा पछाडी 

राख्ने। 

४. बाल समहुका सदस्यहरु माझ स्थानीय सरोकारका लवषयमा र्रक लवचार वा धारणाहरु आएमा ती धारणाहरुलाई 

समावेश गरी साझा धारणा बनाउनपुदवछ । यसका लालग लनम्न कायवहरु गनव सलकनेछ  

क) सबै सदस्यहरुले सम्बलन्धत लवषयमा पालैपालो आफ्नो लवचारहरु छोटकरीमा राख्न लदनपुदवछ । यसरी लबचार 

राख्दा अरुको लबचारलाई गलत भन्ने, होच्याउने वा लसध ैनकानव हुँदनै ।  

ख) र्रक र्रक धारणाहरुलाई समेटेर कुनै सदस्यले एकै धारणा प्रस्ताव गनव लगाउने । यदी लनतान्त लवपररत धारणाहरु 

आएमा बाल समहुको बैठकमा ती र्रक धारणाहरुलाई र त्यसलाई समथवन गने सदस्य सखं्या पलन लेख्ने । तर, बहमुत 

सदस्यहरुले ब्यक्त गरेको धारणा अनुसार बाल समहुले गलतलवलध गनुवपदवछ । 

५. बाल समहुका सदस्यहरु माझ आलथवक वा सगँठन ब्यबस्थापनका लवषयमा लववाद भएमा: 

क) बाल समहुका सदस्यहरु लबच नै लववादको लवषयमा छलर्ल गरी आपसी सहमती सजृना गने । 

ख) बाल समहुका सदस्यहरुले उठाएको लववादको लवषय र उनीहरुले लदएका तकव  तथा प्रमाणहरुको सलुच बनाउने ।  

ग)  लवद्यालयका प्रधानाध्यापक वा समदुायमा आधारीत बाल समहुको हकमा आवद्ध सलमलतका सयंोजकले सम्बलन्ध 

लववादको छानलवन गरी लनणवय प्रदान गने ।  

६. बाल समहुलभत्र आउने लववादको समाधान गने बैठकमा वयस्क सहजकताव र आवद्द सलमलत वा लनकायका प्रमखुको 

अलनवायव उपलस्थती हनुपुदवछ । 

पररच्छेद ६ : बाल समुह र संजालको आलथवक ब्यबस्थापन 

२१. आलथवक ब्यबस्थापन 

१. बाल समहु र सजंालको आलथवक श्रोत लनम्न हनु सक्नेछन ्: मालसक शलु्क, तथा सहयोग, ससं्थाहरुबाट प्राप्त हनेु 

आलथवक सहायता, लवद्यालयबाट प्राप्त हनेु आलथवक सहायता, वडा ,नगरपाललकाबाट प्राप्त हनेु आलथवक सहायता, स्थानीय 

समहु, लनलज क्षेत्रहरुबाट प्राप्त हनेु सहायता ।  

२. बाल समहुले आलथवक सहायताको लनलम्त सामान्य लनवेदन लदएपगु्दछ । बाल समहुका लालग ५ हजार रुलपयाँ भन्दा 

बढीको सहयोग लदनपरेमा नगद प्रदान नगरी सोझै लजलन्स वा सवेा खररद गरी सहयोग गनुवपदवछ ।  

३. बाल समहुले आलथवक र्छ्र्यौट गदाव उपलब्ध लबल भपावर् र आय ब्ययको हस्तलललखत लववरण बझुाएर गनव 

सक्नेछन् । 

४. बाल समहुलाई सोझै पररयोजना वा अलभयान सञ्चालन गनवका लालग समझौता गरी रकम प्रदान गनव पार्नेछैन ।  

५. बाल समहुले आफ्नै लवद्यालय वा समदुायमा आलथवक सकंलन गनवका लालग बालअलधकार सरंक्षण र प्रबवधनका 

लनम्ती कायवक्रमहरु आयोजना गनव सक्नेछन ्। जस्तैाः दउेसी भैलो, साँस्कृलतक कायवक्रम, खेल प्रलतयोगीता आलद ।  

६. बाल समहुले सकंलन गरेका रकम उनीहरुले आयोजना गने बालमैत्री गलतलवलधका लनलम्त मात्र खचव गनुवपनेछ । 

यस्तो रकम छात्रवतृ्तीका लालग, भौलतक पवुावधारहरुको लनमावण, ममवत सम्भारका लालग वा लपलडत सहायता, आपतकाललन 

सहायता बापत सहयोग उपलब्ध गराउन खचव गनव हुँदनै ।  

७. बाल समहुको बालषवक आयब्यय लववरण सामान्य ढाँचामा उल्लेख गरी राख्नपुनेछ । बाल समहुले ठुलो रकमको 

गलतलवलध गनव परेमा सहजकतावकोव आलथवक ब्यबस्थापन र सहजीकरणमा सहयोग गनुवपनेछ । यसरी ब्यबस्थापन गदाव 

आलथवक लहसाब लकताब बाल समहुबाट अनमुोदन गराउनपुनेछ ।  

 

 

पररच्छेद७ : बाल समुह र अन्य लनकायहरुको सम्बन्ध र सहकायव  
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२२. (वडा, नगरपाललका) सगँको सम्बन्ध र सहकायव 

१. सबै बाल समहु र सजंालले आफ्नो नगरपाललकाको कायावलयमा सलुचकरण तथा बालषवक रुपमा नलवकरण गनुवपनेछ ।  

२. मेलम्ची नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको बाल समहुको लववरण अद्यावलधक गनेछ । 

३. मेलम्ची नगरपाललकाले आफ्नो बालषवक बजेट तथा कायवक्रममा बाल समहुका गलतलवलध, बाल समहु र सहजकतावको 

प्रलशक्षण तथा बाल समहु प्रलतलनलधको परामशव कायवक्रमहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गनुवपनेछ ।  

४. बाल समुहले वडा तथा नगरपाललकासगँ स्थानीय लवकासमा बालबाललका सम्बलन्ध योजना तथा कायवक्रम, सलुवधा र 

उपलब्धीहरुको बारेमा सचुना माग गने, त्यस्ता जानकारीहरु प्रचार प्रसार गने तथा कायवक्रम र सलुवधाहरुको अनगुमन 

गनवसक्नेछ ।  

५. बाल समहुले वडा तथा नगरपाललकासगँ आफ्ना कायवक्रमहरुका लालग आलथवक सहायता तथा प्रालवलधक र सामाग्री 

सहयोगको माग गनव सक्नेछ ।  

६. बाल समहुले हरेक बषव आरु्ले गरेका कायवक्रमहरुको सलुच र लववरण तोलकएको ढाँचामा वडा तथा नगरपाललकामा 

उपलब्ध गराउनपुनेछ ।  

२३. बालबाललका सम्बलन्ध स्थानीय सलमलतहरुसगँको सम्बन्ध र सहकायव 

१. वडा बालसरंक्षण सलमलत, नगर बालमैत्री शासन सलमलत, नगर मानव बेचलबखन लनयन्त्रण सलमलत, नगर लशक्षा सलमलत र 

नगर लवपद ब्यबस्थापन तथा जोलखम न्यलुनकरण सलमलत, नगर स्वास््य सलमलत र नगर खानेपानी तथा सरसर्ार् सलमलतहरु 

बालबाललकासगँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सलमलत हनु।्  

२. यी सलमलतहरुमा बाल समहु वा सञ्जालका प्रलतलनलधहरु सदस्य वा पयववेक्षकको रुपमा सहभागी गरार्नपुदवछ।   

३. यी सलमलतहरुको बालषवक कायवक्रम तथा कायवयोजनामा बाल परामशव, बालबाललकाको क्षमता लवकास, बाल समुहसगँ 

साझदेारीमा गररने गलतलवधीहरु तय गररनपुदवछ ।  

४.यी सलमलतहरुले बाल परामशव तथा लवलभन्न समयमा बाल समहु तथा बालबाललकाबाट प्राप्त हनु आएका गनुासा र 

सझुावहरुलाई नगरपाललकाको  योजना प्रकृयामा पैरवी गनुवपदवछ । 

 ५. यी सलमलतहरुले बालबाललकाले सम्पे्रषण गरेका तत्काल सम्बोधन गनुवपने समस्याहरुमा कावावही गनव सम्बलन्धत 

लनकायहरुमाझसमन्वय गने कायव गनुवपदवछ ।  

६. यी सलमलतहरुले बाल समहुका गलतलवधीहरुलाई प्रोत्सालहत गनव उत्कृष्ट बाल समहु परुस्कार तथा सम्मानका कायवक्रमहरु 

गनव सक्छन।्  

२४. लवद्यालय ब्यबस्थापन सलमलत 

१. लवद्यालयमा रहकेा बाल समहुहरु लवद्यालय ब्यबस्थापन सलमलतसगँ आवद्ध हनुपुदवछ ।  

२.लवद्यालयको बालषवक कायवक्रम, बजेट तथा कायवयोजनामा बालबाललकासगँको परामशव, बाल समहुका गलतलवलधलाई 

सहयोगका कायवक्रमहरु उल्लेख गररनपुदवछ ।  

३.लवद्यालय ब्यबस्थापन सलमलतमा बाल समहुका प्रलतलनलधलाई पयववेक्षकको रुपमा सहभागी गरार्नपुदवछ र बैठकहरुमा 

बालबाललकाका सरोकारहरु प्रस्ततु गनव लगाउनपुदवछ ।  

४.लवद्यालय ब्यबस्थापन सलमलतको बैठकमा छलर्ल हनेु सवंेदनलशल र लववाद सजृना हनु सक्ने लवषयहरु जस्तै : लशक्षक 

लनयकु्ती र कावावही, लनमावण ठेक्का पट्टा तथा अलनयमलतताका लववादहरुको छलर्लमा बालबाललकालाई प्रत्यक्ष र लनणावयक 

सहभागी बनार्नु हुदँैन । 

 ५. लवद्यालयमा रहने लशक्षकको व्यवहाररक सीप तथा शैलल, लनमावण गररने भौलतक सरंचनाका स्वरुप र गणुस्तरका 

लवषयहरुमा भने बाल समहुका सदस्य र सकेसम्म धरैे बालबाललकाको सझुाव सकंलन गररनपुदवछ ।  

२५. अन्य सघं ससं्था तथा सवेाप्रदायक लनकायहरु 

१. मेलम्ची नगरपाललकामा  लक्रयालशल लवलभन्न सघं ससं्था तथा सवेा प्रदायक लनकायहरुले बालबाललकामा प्रत्यक्ष 

प्रभालवत हनेु वा उनीहरु ललक्षत कायवक्रम, लनणवय तथा योजना प्रकृयामा बाल समहुका प्रलतनीलधहरुसगँ परामशव गनुवपदवछ ।  
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२. ससं्था तथा सवेा प्रदायक लनकायहरुले बालबाललकाको लालग लन: शलु्क उपलब्ध सवेा सलुवधा तथा कायवक्रमहरुको 

बारेमा प्रचार प्रसार गनव, सवेाका लालग सम्पे्रषण गनव तथा सवेा, सलुवधा तथा कायवक्रमहरुको प्रभावकाररताको अनगुमन गनव 

बाल समहुसगँ सहकायव गनव सक्छन।्  

३. सवेा प्रदायक लनकायहरुले बाल समहुका सदस्य तथा बाल समहुसँग सहकायव र परामशव कायवहरु गदाव उनीहरुको लनयलमत 

लशक्षालाई नकारात्मक प्रभाव पानव र सकेसम्म लवद्यालय समयमा असर पानुव हुँदनै ।  

४. सवेा प्रदायक लनकायहरुले बाल समुहका सदस्यहरुलाई अलनवायव सहभागीताको लनयम लाग ुगनव हुदँनै ।  

५. सवेा प्रदायक लनकायहरुले बालबाललकालाई जोलखमपणुव हनेु लववालदत लवषय, र्ौजदारी अपराधका उजरुी लगायतका 

लवषयमा छलर्ल गनव वा उनीहरुको राय वा लनश्कषव माग्न र त्यस्ता क्षेत्रमा काममा लगाउन हुदँनै । तर न्यायीक प्रकृयामा 

प्रभालवत बालबाललकासगँ गररने परामशव भने गनव सलकन्छ ।  

६. सवेा प्रदायक लनकायहरुले बालबाललका सहभागी भएर गररएका सामदुालयक कायवबापत भत्ता वा ज्याला प्रदान गने कायव 

गनव हुदँनै ।  

२६. योजना तजुवमामा बाल समहु प्रलतलनलधत्वको ब्यबस्था 

१. वडा तथा नगरपाललकाबाट हनेु योजना लनमावण चक्रमा बाल समहुको प्रलतलनलधत्व र सहभागीता अलनवायव हुनेछ ।  

२. बस्ती तथा वडा स्तरमा हनेु योजना छलर्लमा सहभागी हुन बाल समहुका सदस्य वा प्रलतलनलधहरुलाई लनमन्त्रणा 

गररनेछ । भेलामा उनीहरुको सरोकार राख्न लनलित समय प्रदान गररनेछ । 

 ३. वडा स्तर, र नगरपाललका स्तरमा तोलकएको प्रकृयामा बाल भेलाको आयोजना गरी स्थानीय योजना लनमावणका लालग 

बालबाललकाको परामशव गररनपुनेछ ।  

४. योजना लनमावण तथा बजेट लवलनयोजनमा बाल समहुलाई बालबाललकाको लनलम्त छुट्यार्एको कायवक्रम तथा बजेटबारे 

छुटै्ट साववजलनक सचुना जारी गररनपुनेछ । यस्तो जानकारी सरल भाषामा उपलब्ध हनुुपनेछ । 

पररच्छेद ८: बाल समुहको सलम्मलन एलककरण  र लवघटन सम्बलन्ध ब्यबस्था  

२७. बाल समहुको सलम्मलन 

१. दरु् वा दरु् भन्दा बढी एकै भौगोललक क्षेत्र वा एकै लवद्यालय लभत्रका बाल समहुहरु सलम्मलन हनु सक्दछन ्।  

 २. र्रक भौगोललक क्षेत्र वा र्रक लवद्यालयका बाल समहुहरु सलम्मलन हनु सक्दनैन ्।  

३. सलम्मलनमा जानका लालग चाहने बाल समहुले समहुको सहजकतावको उपलस्थतीमा सदस्यहरुको भेलाले सलम्मलनमा 

जाने लनणवय गनुवपनेछ ।  

४. सम्मीलन गनव चाहने सबै बाल समहुका सहजकताव समेतको उपलस्थतीमा सदस्यहरुको भेला आयोजना गरर माथी लनयम 

७ मा उल्लेख भए अनुसार नयाँ कायव सलमलत चयन गनुवपनेछ ।  

५. सलम्मलन पिात नयाँ कायवसलमलत गठन भएको एक मलहनालभत्र सम्बलन्धत लवद्यालय,वडा वा नगरपाललकामा 

सलम्मलनको जानकारी लदर्नपुदवछ ।  

६. यसरी सलम्मलन पछी सलम्मलन भएका बाल समहुको सलुचकरण खारेज हनेुछ र नयाँ बाल समहु सलुचकृत हनेुछ ।  

२८. बाल समहुको लवघटन 

 बाल समहु लनम्न अवस्थामा लवघटन भएको मालननेछ : 

 १. बाल समहु लनरन्तर २ बषव सम्म अद्यावलधक नभएमा । अद्यावलधक नभएका बाल समहुलाई लवघटन गनुवअलघ ३ 

मलहनाको समय राखी अद्यावलधक गनवका लालग सलुचत गररनेछ ।  

२. बाल समहुका बहमुत सदस्यहरुले बाल समुह लबघटन गने लनणवय गरेमा ।  

३. लवद्यालयले उपयकु्त कारण दशावर् लवद्यालयमा आधाररत बाल समहु लबघटन गनव लसर्ाररस गरेमा ।  

४. लबघटन भएका बाल समहु नगरपाललकाको सलुचकरणबाट स्वत खारेज हनेुछ ।  

५. लबघटन भएका बाल समहुका सम्पत्ती तथा दस्तावेजहरु सम्बलन्धत लवद्यालय वा नगरपाललकाले लजम्मामा ललनेछ र 

अको बाल समहु गठन प्रयोजनका लालग प्रयोग गनव सलकनेछ।  

पररच्छेद ९: लवलवध  

२९. बाल समहुलभत्र दलगत राजलनलतक प्रभावलाई न्यनुीकरण गने 
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१. बाल समहुका सदस्यहरु तथा वयस्क सहजकताव कुनै पलन राजलनलतक दल वा दलका भात ृसगँठनको नेततृ्वमा नरहकेो 

ब्यलक्त हुनपुदवछ ।  

२. बाल समहुले लवलभन्न राजलनलतक दलहरुसगँ बाल अलधकार प्रवधवन र सरंक्षणका लवषयमा खलुा अन्तरलक्रया तथा 

छलर्ल आयोजना गनव सक्छन।्  

३. बाल समहुले कुनै एक राजलनलतक दल वा समहुसगँ मात्र सयंकु्त कायवक्रमहरु आयोजना गनव हुँदनै ।  

४. बाल समहुले साववजलनक पदमा लनवावलचत वा लनयकु्त राजलनलतक ब्यक्ती बाहके अन्य राजलनलतक दलका प्रलतलनलध वा 

ब्यलक्तलाई कायवक्रममा प्रमखु अलतलथ, अलतलथ वा श्रोत ब्यक्ती बनाउन हुदँनै । 

 ५. बाल समहुले कुनै एक राजलनलतक दलको मात्र पक्ष वा लवपक्षमा हुने गरी कायवक्रम तथा गलतलवलधहरु सन्चालन गनव हुदँनै 

।  

६. बाल समहुले राजलनलतक दल वा भात ृसगँठनका बारेमा लवशेष जानकारी लदन वा उसको सदस्य बन्न पे्रररत गनव कायवक्रम 

तथा गलतलवलधहरु गनव हुँदनै ।  

३०. बाल समहु र सजंाललभत्र सदभाव, सदब््यबहार र सरुक्षीत अभ्यास प्रवधवन गने 

१. बाल समहुले आफ्नो सगँठन लनमावण, ब्यबस्थापन तथा कायव प्रकृयाका सम्बन्धमा आचारसलंहता लनमावण गनुवपदवछ ।  

२. बाल समहु तथा यसका सदस्यहरुले सामालजक कुरीती, भेदभावको अभ्यास र गलत प्रचलनहरुका पक्षमा नबोल्न र 

त्यस्ता अभ्यासहरु नगनव सदस्यहरुलाई प्रलशलक्षत गररनपुदवछ।  

३. बाल समहुका सदस्यहरुलाई सबै धमव, जाती र समदुायलबच सम्मान गनव, उनीहरुको असल ससं्कृती र अभ्यासहरुका 

बारेमा बझु्न लवलभन्न समयमा लवलवध साँस्कृलतक कायवक्रमहरु आयोजना गनव सलकन्छ । 

 ४. बाल समहुको नेततृ्वमा समदुाय वा लवद्यालयमा रहकेा लवलभन्न समदुायको प्रलतलनलधत्व हनु सक्ने ब्यबस्था गररनपुदवछ । 

 ५. बाल समहुको बैठकमा  छलर्लको प्रस्ताव नै बनाएर लनयलमत रुपमा सदस्यहरुले पालैपालो आफ्नो धमव, ससं्कृतीका 

बारेमा र असल कुराहरुका बारेमा प्रस्ततुी र छलर्ल गने लनयम बनाउन पलन सलकन्छ ।  

३१. बाल समहुका गलतलवलधबारे साझा  सनुुवार्को ब्यबस्था गने 

१. कुनै पलन बाल समहु गठन गररन ु अलघ उक्त समदुाय तथा लवद्यालयमा बाल समहुको आवश्यक्ता, अवसर र 

सम्भावनाकोबारे अलवभावक अनलुशक्षण आयोजना गररनपुदवछ ।  

 २. बाल समहुले आयोजना गने सबै गलतलवलधहरुलाई बालबाललका तथा समदुायले रुलचकर नमान्न पलन सक्छन।् त्यसलेै 

बाल समहुको गलतलवलधहरुको बारेमा गनुासो र प्रलतलक्रया लदने ब्यबस्था गररनपुदवछ । आएका सझुावहरुलाई सहजकताव र 

बाल समहुका प्रलतलनलधहरुबसी उक्त सझुावका आधारमा बाल समहुका गलतलवलधहरुमा सधुार गररनपुदवछ ।  

३. सझुाव वा गनुासाको मात्रै आधारमा बाल समहु लवघटन गने वा बाल समहुका गलतलवलधहरुलाई लनषेध गने वा रोक्ने कायव 

गनव हुदँनै । 

 ४. लवद्यालयमा आधाररत बाल समहुका गलतलवलधहरुका बारेमा समदुाय तथा अलवभावकहरुले लवद्यालय ब्यबस्थापन 

सलमलतका अध्यक्ष वा प्रधानाध्यापकलाई प्रत्यक्ष भेटेर पलन सझुाव लदन सक्दछन।्  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ag

e1
4

 

अनसुचुीहरु 

अनसुचुी १ : बाल समहुको लवधान/ ढाचँा 

क) बाल समहुको पररचय  

नाम : 

ठेगाना: 

सलुचकरण नम्बर: 

ख) बालसमहुको उद्देश्य र लवषयहरु 

१.  

२.  

३.  

४.  

ग) बाल समहुको सगँठन 

१. सदस्य बन्ने तररका 

२. नेततृ्व चनु्ने तररका 

३. लवघटन हुने 

४. सदस्य बन्न नपाउने ब्यलक्तहरु 

५. नेततृ्वमा चलुनन नपाउने ब्यलक्तहरु  

घ)  बाल समहुका सदस्यले पालन गनुवपने लनयमहरु  

१. सदस्य भर्सकेपछी पालन गने लनयमहरु  

२. नेततृ्वमा लनवावलचत भए पछी पालन गने लनयमहरु  

३. बैठकमा पालन गने लनयमहरु  

४. अन्य बाल समहुका सदस्य, बालबाललका तथा लनकायसगँ ब्यबहार गने लनयमहरु  

ङ)  बाल समहुको आलथवक श्रोत  

१. सदस्यता शलु्क  

२. नलवकरण शुल्क  

३. अन्य सहायता र श्रोतहरु  

४. पैसा जम्मा गरी राख्ने ठाउँ  

५. आम्दानी र खचव लववरण कसले राख्ने  

च)  अन्य लवषयहरु  

अनसुचुी २:बाल समहुका लालग आवश्यक आधारभतु सामाग्रीहरु 

१. बाल समहुको सामाग्री राख्नका लालग बाक्सा वा दराज  

२. मार्न्यटु कपी  

३. कायवक्रम लववरण लेख्ने कपी 

 ४. बाल समहुको लनयम  

५. बाल समहुका अध्ययन सामाग्रीहरु  

६. बाल समहुको आम्दानी र खचव लेख्ने लेखा कापी 

 ७. कलम  

८. आवश्यक्ता अनसुार खेल, शैलक्षक तथा मनोरन्जनमलुक सामाग्रीहरु  

अनुसुची ३ :बाल समुह कायवयोजना र्ारम 

बाल समहुको नाम:     बाल समहुको ठेगानााः  
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 वयस्क सहजकतावको नाम र सम्पकव  नं.: 

सम्पकव  ब्यलक्तको नाम र सम्पकव  र्ोन : 

सलुचकरण नं. :............................. 

 

कायवक्रमको नाम लवषय कहाँ गने कलहले गने श्रोत ब्यबस्था प्रमखु लजम्मेवार 

सदस्यहरु 

      

      

      

      

 

अनसुचुी ४ :बाल समहु कायवप्रगती लववरण र्ारम 

बाल समहुको नाम :       बाल समहुको ठेगानााः वयस्क सहजकतावको नाम र 

सम्पकव  नं.: 

 सम्पकव  ब्यलक्तको नाम र सम्पकव  र्ोन : 

 सलुचकरण नं. :.............................  

 

सम्पन्न 

कायवक्रमको 

नाम 

लवषय कायवक्रम 

भएको स्थान 

लमलत खचव 

भएको 

रकम र 

श्रोत 

सहभागी 

सखं्या 

      

      

      

 

अनसुचुी ५ : बाल समहु बैठक मार्न्यटुको नमनुा 

बाल समहुको नाम : ..................................... बैठक सखं्यााः  

बैठक लमलत :     बैठक स्थानाः  

वयस्क सहजकतावको नाम : 

आज लमलत ............मा .............. बाल समहुको बैठक समहुका ................को अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा उपलस्थत 

सदस्यहरुमाझ तल उल्लेलखत प्रस्तावहरु लनणवयाथव पेश गररयो ।  

उपलस्थती वयस्क सहजकताव : 

आमलन्त्रत (कोही भए)  

बाल समहुका सदस्य तथा पदालधकारीहरु 

 प्रस्तावहरु  

क)  

ख) 

 ग)  
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लनणवयहरु  

क) 

ख)  

ग)  

अनसुलुच ६ बालक्लवका पदालधकारीहरुका लालग नमनुा आचारसलंहता 

१. कुनै पलन प्रकारको मद्यपान, धमु्रपान तथा सलूतवजन्य पदाथवको सवेन नगने ।  

२.  आरु्लाई सध ैअध्ययनलशल राख्द ैहरेक लक्रयाकलापहरुलाई र्रक लकलसमले गनव चाहाने १८ वषवको उमेर भन्दा कम 

उमेरमा वैबालहक सम्बन्ध कायम नगने एवं अरुलाई पलन बाललववाह गनव प्रोत्सालहत नगने ।  

३.  लवद्यालयमा लनयलमतरुपमा जानेछन ्र लवद्यालयमा पढाई तथा अलतररक्त लक्रयाकलापहरुमा सलक्रय सहभालगता जनाउने ।  

४.  टुहरुा, अपांग, असहाय आफ्ना साथीहरुलाई लवशेष सहयोग गने र उनीहरुसगँको बालमैत्री व्यवहारलाई बढावा लदने ।  

५.  लवद्यालय हातामा धमु्रपान, मद्यपान, सलुतवजन्य पदाथव तथा मादक पदाथव सवेन नगनव तथा लवद्यालयको पढाईमा बाधा 

नपयुावउन अलभभावकहरुलाई सहजीकरण गने ।  

६.  लवद्यालय तथा घरमा अनशुालसत भएर आरु्लाई प्रदवशन गने र र्जलु समयलाई सजृनात्मक रुपमा प्रयोग गने ।  

७.  वडा र नगरपाललकाका बैठक,  लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत र हरेस्तरका हरेक लनणवय प्रलक्रयामा पालैपालो गरेर 

सहभालगता जनाउँने र बालबाललकाहरुका समस्याहरु खलुारुपमा प्रस्ततुगने ।  

८.  बालअलधकार सम्वन्धी अलभयानमलुख लक्रयाकलापहरु सचंालन गदाव लवलभन्न सहयोगी साझेदार लनकायहरुसगँ समन्वय 

र सहकायव गने । 

९.  मोबाईल एवं लवद्यलुतय उपकरणहरुको दरुुपयोग नगने, सकभर लवद्यालयमा मोवाईलको प्रयोग नगने । 

१०.  आफ्नो अलधकारको माग गदाव अरुको अलधकारको पलन ख्याल गने ।  

११.  आफ्नो साथीहरुलाई जालतय वा लैलगक लहसावले भेदभाव नगने ,  

१२. आरु् भन्दा सानो उमेरका भाई बलहनीहरुलाई माया गने र उनीहरुलाई नहपे्ने ,  

 


