
                     बालक्लव/संजाल गठन तथा सहजजकरण निरे्दशिका २०७९ 
 

 

 

clh/sf]6 ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M ^                  ;+VofM &              ldltM @)&(÷)^÷#! 

 

efu– @ 

clh/sf]6 ufpFkflnsf 

 

g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -#_ adf]lhd 

clh/sf]6 ufpFkflnsfn] clh/sf]6 ufpFkflnsfsf] afn Sna÷;+hfn u7g tyf ;+rfng 

lgb]{lzsf,@)&( jgfO{ ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sflzt u/]sf] 5 . 

 

 

  



                     बालक्लव/संजाल गठन तथा सहजजकरण निरे्दशिका २०७९ 
 

बाल क्लब/संजाल गठन तथा संचालन ननरे्दशिका 

२०७९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अशजरकोट गाउँपानलका, गाउँपानलकाको कार्यलर्, भच्चेक 

गोरखा 

 

 

 



                     बालक्लव/संजाल गठन तथा सहजजकरण निरे्दशिका २०७९ 
 

प्रस्तावना 

नेपालको संववधानले बालअनधकार सम्बन्धी गरेको मौनलकहक सम्बन्धी व्र्वस्था, बालअनधकार सम्बन्धी 
अन्तरायविर् महासशन्ध १९८९ को अवधारणा, नेपालको पन्रौ र्ोजना, बालबानलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
मा रहेका प्रावधान तथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बालअनधकार सम्बन्धी समग्र पक्षको 
प्रवद्र्धन गनय बालमैत्र स्थानीर् िासन कार्ायन्वर्नका लानग बालअनधकारको अभ्र्ास र सम्मान गनय 
लोकताशन्त्रक बालमैत्री पद्धनतको प्रवद्र्धन र सिुासनको पूवायधार तर्ारीका लानग बालक्लब तथा बालक्लब 
सञ्जालको गठन, सञ्चालन र व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क भएकोले बालबानलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को 
र्दफा १०, र स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२ को (२) ले दर्दएको अनधकार  प्रर्ोग 
गरर अशजरकोट गाउँपानलकाले रे्दहार्को कार्यववनध तर्ार गररएको छ ।  

 

पररच्छेर्द १- प्रारशम्भक  

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क) र्ो ननरे्दशिकाको नाम बालक्लब/ सञ्जाल गठन तथा सहशजकरण ननरे्दशिका,२०७९ रहेको छ । 

ख) र्ो ननरे्दशिका गाउँकार्यपानलका बाट पाररत भई राजपत्रमा सूचना प्रकािन भएपनछ लाग ुहनुेछ। 

 

२. पररभाषा  

ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स ननरे्दशिकाम........ 

क) गाउँपानलका: गाउँपानलका भन्नाले अशजरकोट गाउँपनलका र र्स अन्तगयत रहने वषा कार्यलर् 
समेतलाई जनाउने छ। 

ख) सेवा प्रर्दार्क कार्ायलर्: नपेाल सरकार , प्ररे्दि सरकार तथा स्थाननर् तह अन्तगयत सेवा प्रवाह 
गरररहेका कार्यलर्,स्वास््र् चौकी, ववद्यालर्, प्रहरी चौकी, गैर सरकारी सामाशजक संधसंस्था तथा 
र्स्ता अन्र् ननकार्हरुलाई जनाउ छ।  

ग) "बालबानलका भन्नाले १८ बषय उमेर ननाघेका व्र्शिलाई सम्झन ुपर्दयछ । 
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घ)  “बालक्लब” भन्नाले ८ रे्दशख १८ वषय उमेर समूहका बालबानलकाहरु संगदठत भई 
बालअनधकारको संरक्षरण र सम्बधयनका लानग ववद्यालर् र समरु्दार् स्तरमा गठन भई अशजरकोट 
गाउँपानलकामा र्दताय भएका बालबानलकाहरुको गैर राजनैनतक संस्था (बालक्लब, श्रनमक बालक्लब, 

बालसमूह, बालमञ्च, बालसर्दनआदर्द) लाई सम्झन ुपर्दयछ । 

ङ) बाल संजाल भन्नाले र्स ननरे्दशिका बमोशजम टोल ववकास संस्था, ववद्यालर् र समरु्दार्स्तरमा गठन 
भएका बाल क्लवहरुको प्रनतननधीत्व हनुे गरर वडा स्तरमा गठन भएको बाल संजाललाई जनाउन 
छ। बाल संजाल वडा स्तर र गाउँपानलकास्तरमा गठन भएको हनुेछ।  

च) सहर्ोगी संस्था: भन्नाले अशजरकोट गाउँपानलका नभत्र बाल संजाल सञ्चालन मा सहर्ोह गने तथा 
बाल सहभानगताका नबनभन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरररहेका अनमुनत प्राप्त र्दताय भएका गैरसरकारी 
सामाशजक संघ संस्थालाई बझुाउछ।  

छ) संरक्षक शिक्षक: भन्नाले ववद्यालर् तहमा गठन भएका बालक्लवलाई सहर्ोग तथा सहशजकरण 
गनय तोवकएको शिक्षकलाई बशुझन्छ।  

ज) बालमैत्री सहजकताय: भन्नाले बाल क्लव गठन , संचाल, पररचालन तथा सहशजकरणला लानग 
सम्बशन्धत टोल ववकास संस्थाबाट नतकोएको व्र्शिलाई जनाउनेछ। साथै वडास्तरीर् वाल 
संजाल गठन, पररचालन तथा सहशजकरण र बालबानलकाको सवायत्तम वहतका लानग कार्य गनय 
सम्बशन्धत वडा सनमनतले शजम्मेवारी तोकेको प्रनतनननधलाई जनाउनेछ।  

३. ननरे्दशिकाको उरे्दश्र्:  

र्स ननरे्दशिकाको उदे्दश्र् रे्दहार् बमोशजम रहेको छ। 

क) बालबानलकाको सङ्गठन स्वतन्त्रताको अनधकारलाई व्र्वशस्थत र प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गने। 

ख) बालक्लब/संजालको गठन, संञ्चालन तथा सहभानगतालाई अथयपणुय, नैनतक, सरुशक्षत र पारर्दिी तथा 
समाविी बनाउने, 

ग) बालमैत्री स्थाननर् िासन कार्ायन्वर्न ननरे्दिीका, २०७८ को प्रभावकारी कार्ायन्वर्नमा टेवा 
परुाउने। 

घ) गाउँपालोकाको ववकासका हरेक प्रकृर्ामा साथयक रुपमा बाल प्रनतनननधत्व गराउरै्द बालमैत्री 
पवुयधार ननमायण र ववकासमा टेवा परुाउने। 

४. ननरे्दशिकाको कार्ायन्वर्न रे्दहार् अनसुार हनुछे,  
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क) बाल क्लव,बालक्लव संजाल गठन तथा सहशजकरणका लानग र्स ननरे्दशिका बमोशजम कार्ायन्वर्न 
गनुय गराउन ुगाउँपानलको र्दावर्त्व हनुेछ।  

ख) बाल सहभानगता तथा बाल सहशजकरणमा वक्रर्ािील राविर् एवं अन्तराविर् गरैसरकारी सामाशजक 
संघसंस्था तथा ववकासका साझेर्दारहरुले र्स ननरे्दशिकाको अवलम्बन गनुय शजम्मेवारी हनुेछ।  

 

पररच्छेर्द २:  

बाल क्लव तथा बाल संजाल सम्बन्धी व्र्वस्था 

 

२.१ बालक्लव/संजालको पररभाषा:  

सामान्र्तर्ा ८ वषय रे्दशख १८ वषय सम्मका बालबानलका सशजलै भेला हनुे र एक आपसमा समावेिी 
रुपमा सङ्गदठत भै आफ्नो ववचार र भावना साटासाट गरी आफ्नो तथा आफू सरहका रै्दतरी(साथी) को 
हक, अनधकार तथा सहभानगताको प्रवद्दयन गने साझा उदे्दश्र्का साथ स्थाननर्स्तरमा स्थापना भएका वा 
कार्यरत समहुलाई नै बालक्लबको रुपमा शचनाइएको छ। बालबानलकाले आफ्नो र समाजको साझा 
उदे्दश्र् प्रानप्तका लानग सहभानगतामलुक ढङ्गले सवक्रर् रुपमा अग्रसर गराउन बालक्लन, बाल संजाल 
गठन तथा पररचालन गने नीनत नलईएको छ। र्सलाई एक स्वतन्त्र तथा सजृनात्मक प्रकृर्ाको प्रर्ोगमा 
बढी जोड दर्दईएको छ।  

अनधकारमखुी अवधारणको िरुुवात र लोकताशन्त्रक मलु्र् मान्र्ताको अवलम्बन तथा सिुासनको आधार 
स्तम्भका रुपमा बालक्लव, बाल संजाललाई नलइएको छ। बालबानलकासंग सम्बशन्धत नीनत, ननणयर्, 
ववनध, प्रकृर्ा तथा ववचारको अनभव्र्शिको स्वतन्त्र रुपमा उपर्ोग गनय पाउने र अरुको ववचारको सनुेर 
वहसमा भाग नलने अवसर तथा समाज ववकासको लानग लोकताशन्त्रक अभ्र्ासका रुपमा र्सलाई हेररएको 
छ। जसले बालबानलकाको अन्र्तननवहत क्षामतालाई प्रोत्सावहत र अनभप्ररेरत गरै्द नसजयनिील बनाउन 
सहर्ोग परुाउनेछ।  

 

२.२ बालक्लब/संजाल गठनको उदे्दश्र्:  
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क) गाउँपानलका स्तरमा बालअनधकारको संरक्षण, सम्बद्दयन र व्र्वहारीक कार्ायन्वर्नका लानग संङ्गदठत 
भई सचेतना अनभवदृद्द गने। 

ख) बालबानलकासँग सरोकार राख्न े ववषर्मा नीनत ननमायण, र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ामा 
बालबानलकाको अथयपूणय सहभानगता सनुनशित गनय संगदठत पहल गने। 

ग) बालबानलकाको व्र्शित्व ववकास र नसजयनात्मक क्षमता अनभवदृद्दका लानग बाल सहभानगताको 
प्रवद्दयन गने।  

घ)  बालबानलकासँग सरोकार राख्न ेववषर्हरूको सूचना एकीकृत र अध्र्ावनधक गने।  

ङ) बालअनधकारसँग सम्बशन्धत समस्र्ाहरूको पवहचान गरी समाधानको उपार्हरू खोजी गने । 

च) बालमैत्री स्थानीर् िासन कार्ायन्वर्न गनय बालबानलकाको अथयपूणय सहभानगता जनाउन।  

छ) बालश्रम ननषधेका लानग र्दबावमूलक कार्य सञ्चालन गने। 

ज)  समरु्दार्मा रहेका नबकृनत र नबसंगनत हटाउन जनचेतनामूलक कार्यहरु सञ्चालन गने 

 

 

२.३ बाल क्लवका वकनसम र गठन सम्बन्धी व्र्वस्था: 
क) समरु्दार्मा आधाररत बाल क्लव: 
बाल क्लव सामान्र् अबस्थामा पशच्चस जना वा सो भन्र्दा बढी बालबानलका भेला भई टोल 
ववकास संस्था अन्तगयत बालाबानलकाका सरोकारहरुमा कार्य गने तथा उि क्षेत्रमा 
बालअनधकारको प्रचार प्रसार र अनगुमन गनय गठन गररएको समहुलाई नै समरु्दार्मा आधाररत 
बालक्लब माननन्छ। समरु्दार्मा आधाररत बालक्लवको गठन गर्दाय रे्दहार्का बरु्दाँहरुलाई 
समेवटएको हनुेछ।  

 समरु्दार्मा आधाररत बालक्लव ननशित भगुोल नभत्रका बालबानलकालाई समेटेर वा 
ननशित भौगोनलक क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएर गठन भएका बालक्लवहरु बझुाउने छ। 

 बालक्लवहरु कुनै टोल, वस्ती वा वडा नभत्रका कुनै स्थानमा गठन गनय सवकनेछ। 

 बालक्लवले सम्बशन्धत भगुोल नभत्रका सबै उमेर, नलङ्ग, जानत, धमय, आनथयक हैनसर्त 
तथा अपाङ्गता भएका बालाबानलकालाई समेट्ने  र उननहरुको उशचत प्रनतनननधत्व तथा 
सहभानगता सनुनशित गनुयपनेछ।  
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 बालक्लवमा उि क्षेत्र नभत्र सामान्र्तर्ा छ मवहना वा सो भन्र्दा बढी स्थार्ी वा 
अस्थार्ी बसोबास भएको बालबानलका मात्र सर्दस्र् बन्न सक्नेछन।् जसमा रे्दहार् 
बमोशजमका पर्दानधकाररहरु राहनेछन,्।  

क) अध्र्क्ष        :१ जना 
ख) उपाध्र्क्ष       :१ जना 
ग) सशचव          :१ जना 
घ) सहसशचव        :१ जना 
ङ) कोषाध्र्क्ष       :१ जना 
च) सर्दस्र्          : ४ रे्दशख ६ जना 
छ) सल्लाकार सनमनत    : ३ सर्दस्र्ीर् बनाउन सवकने छ। 

ज) सहजकताय        : १ जना  

ख) ववद्यलार्मा आधाररत बाल क्लव: 
गाउँपानलका क्षेत्रनभत्र रहेका ववद्यालर्मा अध्र्र्नरत बालबानलकालाई समेटेर उि ववद्यालर् 
नभत्र बालअनधकार अनगुमन तथा प्रवद्दयन गनय गठन भएका बाल क्लबलाई ववद्यालर्मा आधाररत 
बाल क्लव भननन्छ। उि बालक्लव गठन गर्दाय रे्दहार्का बरु्दाँहरुलाई समेट्न ुपनेछ।  

 सम्बशन्धत ववद्यालर् नभत्रका सबै जातजानत, कक्षा, नलङ्ग, धमय र आनथयक अवस्था कमजोर 
भएका, अपाङ्गता भएका बालाबनलकाहरुको उशचत प्रनतननधीत्व  र सहभानगता सनुनशित गरेको 
हनुपुनेछ। 

 बाल क्लवमा सर्दस्र् बने्न बालबानलका उि ववद्यालर्मा अध्र्र्नरत हनुपुनेछ।  

 एक ववद्यालर् एक बालक्लव रहने छ।ववनभन्न उमेर र ववषर्गत बालक्लव सोही बाल क्लव 
अन्तगयत उपसमहुका रुपमा वक्रर्ाशिल हनु सक्नेछन।्   

 ववद्यालर्मा बालक्लव गठन गर्दाय उमेर समहुको प्रनतननधीत्व गराउन पने छ। 

ग) ववषर्गत बालक्लव 

ववषर्गत रुपमा ननशित  ववषर्हरु जस्तै बालबानलकाको मात्र सवाल, बाल ववबाह, स्वास््र् 
तथा सरसफाई, वातावरण संरक्षण, जलबार् ुपररवतयन, बालश्रम, जस्ता ववषर्हरुमा कार्य गनय 
समरु्दार्मा ववशिष्ट ढङ्गले ववषर्गत वालक्लव गठन गनय सवकने छ। उि ववषर्गत वालक्लव 
गठन गर्दाय रे्दहार्का बरु्दाँलाई ध्र्ान दर्दनपुने छ।  
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 समरु्दार्मा नलकेर रहेका वा समरु्दार्मा पर्ायप्त मात्रामा सम्बोधन हनु नसकेका ववशिष्ट 
ववषर्हरुमा आधाररत रहेर गठन भएका बाल क्लवलाई ववषर्गत बालक्लव माननने छ। 

 ववद्यालर् नभत्र र्स्ता वकनसमका बालक्लव गठन भएमा उि समहुलाई ववद्यालर्स्तरीर् 
बालक्लवकै उसमहु माननने छ।  

 अन्तराविर् रुपमा नै स्थावपत अनभर्ान तथा संगठनहरु, नेपाल सरकार , प्ररे्दि सरकार 
र स्थाननर् तहका ववशिवष्टकृत ननकार्ले वविेष प्रकृनतका संस्थागत वालक्लव गठन गनय 
सक्नेछन।्  

घ) वडा स्तरीर्बाल संजालको गठन: 
वडा नभत्रका ववद्यालर्,टोलववकास संस्था तथा समरु्दार् तहमा गठन भएका बालवानलकालाई 
वडा स्तरमा एवककृत गरी एक वडास्तरीर् बालक्लब गठन गनय सवकने छ। उि वडास्तरीर् 
बालसंजाल गठन गर्दाय रे्दहार्का प्रकृर्ा अबलम्बन गररनेछ। 

 वडा नभत्र रहेका बालक्लवहरुको प्रनतनननधत्व हनुे गरर वडास्तररर् बाल संजाल गठन 
गररने छ।  

 वडास्तरीर् बालसंजाल गठन गर्दाय वडास्तरमा रहेका, समरु्दार्मा आधाररत, 
ववद्यालर्मा आधाररत तथा ववषर्गत बाल क्लवहरुका प्रनतननधीहरुलाई सशम्मनलत 
गराईने छ। 

 बाल संजालले सम्बशन्धत भगूोल नभत्रका सबै समरे, नलङ्ग, जानत, धमय, आनथयक हैनसर्त 
तथा अपाङ्गता भएका बालाबानलकालाई समेट्ने  र उननहरुको उशचत प्रनतनननधत्व तथा 
सहभानगता सनुनशित गनुयपनेछ।  

 वडामा रहेका सबै टोल एवं नबद्यालर्स्तरीर् बाल क्लवहरुको एक जना बानलका सवहत 
र्दईु जना बालबानलकाको प्रनतनननधत्व हनुे गरर भेलाको आर्ोजनाबाट वडास्तरीर् बाल 
संजालको गठन गररने छ। जसमा रे्दहार् बमोशजमका पर्दानधकाररहरु राहनेछन,्।  

झ) अध्र्क्ष        :१ जना 
ञ) उपाध्र्क्ष       :१ जना 
ट) सशचव          :१ जना 
ठ) सहसशचव        :१ जना 
ड) कोषाध्र्क्ष       :१ जना 
ढ) सर्दस्र्          : ४ रे्दशख ६ जना 
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ण) सल्लाकार सनमनत    : पवुय बालक्लव,संचालको तफय बाट एक जना,    
    टोलववकास संस्था,वडा सनमनतले लोकेको एक 
    एक जना सवहत ३ जना। 

त) बालमैत्री सहजकताय      : १ जना (वडा सनमनतले तोकेको) 

ङ) गाउँपानलकास्तरीर् बाल संजाल: 
 वडा स्तरमा सूशचकृत भएका बाल क्लब संजाल एक आपसमा भेला भई नबनभन्न 

अनभर्ानहरुलाई साथ सहर्ोग गने तथा एक आपसका सरोकारहरुलाई एकनत्रत गनय 
नगरस्तरीर् वालक्लव संचालन गठन गनय सवकने छ।  

 नगर बाल संजालले सम्बशन्धत भगूोल नभत्रका सबै समरे, नलङ्ग, जानत, धमय, आनथयक 
हैनसर्त तथा अपाङ्गता भएका बालाबानलकालाई समेट्ने  र उननहरुको उशचत 
प्रनतनननधत्व तथा सहभानगता सनुनशित गनुयपनेछ।  

 बालक्लव संजाल जनतसकैु उमेर समहुका बालबानलका रहेता पनन १२ रे्दशख १८ 
बषय उमेर समहुले नेततृ्व गरेका हनुेछन।्  

 गाउँपानलकाका ५ वटै वडाहरुमा रहेका बालसंजालबाट एक जना बानलका सवहत र्दईु 
जना बालबानलका सवहत सबै वडाका वडास्तरीर् बालसञ्जालको प्रनतनननधत्व हनुे गरी 
बाल भेलाको आर्ोजना गरी गाउँपानलकामा एक गाउँपानलका स्तरीर् बाल संञ्जालको 
गठन गररने छ। जसमा रे्दहार् बमोशजमका पर्दानधकाररहरु राहनेछन,्।  

थ) अध्र्क्ष        :१ जना 
र्द) उपाध्र्क्ष       :१ जना 
ध) सशचव          :१ जना 
न) सहसशचव        :१ जना 
ऩ) कोषाध्र्क्ष      :१ जना 
प) सर्दस्र्         : १०जना वडागत सर्दस्र्हरु( समावेिी  

    आधारमा)  

फ) सल्लाकार      : ३ जना 
ब) सहजकताय   : सम्बशन्धत िाखा  
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गाउँपानलका स्तरीर् बालसंजालको बैठक गणपरुक संख्र्ा ५१ प्रनतित पगेुको हनुपुनेछ। गाउँपानलका 
स्तरीर् बालसंजालको कार्यवधी र्दईु वषयको रहने छ। कार्यबनध समाप्त हनु ुअगावै गाउँपानलका स्तरीर्  
भेलाबाट पनु: पनुरगठन गने व्र्वस्था नमलाईने छ।  

२.४ उपसनमनतको  व्र्वस्थााः 

बालक्लबले कार्यसनमनतका सर्दस्र्हरुमध्रे् कुनै एकजनाको संर्ोजकत्वमा आवश्र्कत हेरी ननशित 
समर्का लानग बढीमा सात सर्दस्र्ीर् उपसनमनत गठन गनय सक्नेछ । र्स्तो उप–सनमनतले कार्यसनमनतले 
तोकेको ववषर् वा क्षेत्रसँग सम्बशन्धत काम सम्पन्न गनेछ । आवश्र्क जानकारीका लानग   केही 
उपसनमनतहरुको कार्य ननम्नानसुार उल्लेख गररएको छ।  

क . नभते्तपनत्रका  उप–सनमनत  

 मानसक रुपमा नभते्त पनत्रकाप्रकािन गनुय, 
 नभत्त पानत्रका प्रकािनका लानग आवश्र्क सामग्रीहरू सरुशक्षत राख्न ु

 बालबानलकाका रचनाहरू पनत्रकामा क्रमिाःप्रकाशित गरै्द जान ु

 अन्र् सहर्ोगी साथीहरू खोजी नभते्तपनत्रका तर्ारी सम्बन्धी सीप नसकाउन ु

 नभते्तपनत्रकाका उत्कृष्ट लेख रचनाहरूलाई अन्र्पत्रपनत्रकामा पठाउन ु 

 

ख सरसफाइ उपसनमनत: 

 आफ्नो कार्यक्षेत्रनभत्र सरसफाइ अनभर्ान सञ्चालन गनुय, 
 बस्ती, वडा तथा गाउँपानलकालाई खलुा फोहर मिु बनाउने अनभर्ानमा सहर्ोग गनुय, 
 ववद्यालर् वा समरु्दार्मा सरसफाइ सम्बन्धीकार्यक्रम सञ्चालन गनुय,  

ग ) शिक्षा उप–सनमनत: 

 भर् रवहत नसकाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गनुय, 
 ववद्यालर्को ननर्नमत वक्रर्ाकलाप सञ्चानमा सहर्ोग प¥ुर्ाउन,ु 

 ववद्यालर् भनाय अनभर्ान सञ्चालन गनुय, 
 ववद्यालर् जाने उमेर पगेुका बालबानलका लाई ववद्यालर्मा भनाय गराउन ु
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घ . खेलकुर्द उप–सनमनत: 

 खेलकुर्दका सामग्रीहरू सरुशक्षत रुपले राख्न ु

 साप्तावहक रुपले खेलकुर्द सम्बन्धी वक्रर्ाकलापहरू सञ्चालन गनुय 
 

ङ. अनतरीि वक्रर्ाकलाप  उप–सनमनत 

 बालक्लबले वषय भररमा सन्चालन गने वाषीक र्ोजना तर्ार गनुय 
 हाशजरी जवाफ, ननबन्ध, कववता, नगत, विृत्वकला, सडक, नाटक आदर्दको आर्ोजनागरर सन्चालन 

गनुय 
 ववद्यालर् तथा समरु्दार्मा गनुासो सनुवुाईको लानग गनुासो पेवटको व्र्वस्था गनय लगाई गनुासो 

सम्बोधन संरचना बनाउन पहल गनुय 

२.५ सर्दस्र्ता सम्बन्धीव्र्वस्था  

२.५.१ सर्दस्र्ता नलनपुने व्र्वस्था 

   क)कुनै पनन बालक्लबमा आबद्ध रहने बालबानलकाले बालक्लबको सर्दस्र्ता अननवार्य नलनपुने।  

   ख)ववद्यालर्का बालबानलकाले सम्बशन्धत ववद्यालर्मा बनेको बालक्लब र समरु्दार्मा रहेका   आफ्नो 
टोलमा गठन भएको समरु्दार् स्तरक बालक्लबको सर्दस्र्तानलन ुपनेछ । 

ग) बालक्लबको सर्दस्र् बन्न र्ोग्र्ता पगेुका बालबानलकाले बालक्लबको सर्दस्र् बन्न चाहेमा 
प्रत्रे्कले तोवकएअनसुारको ढाँचामा ननवेर्दनदर्दई सर्दस्र्ता वा सर्दस्र्ता नवीकरण गनय सक्नेछन ्। 

 

२.५.२.सर्दस्र्ताको  लानग आवश्र्क  र्ोग्र्तााः 

क) बालबानलकाको उमेर ७ वषय पूरा भई १८ वषय ननाघेको । 

ख)  जन्मर्दताय भएको, 
ग) बाब ुवा आमा वा र्दबैु नेपाली नागररक भएको, 
घ) समान प्रकृनतको अको बालक्लबमा आबद्ध नभएको । 
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ङ) बालक्लबको सर्दस्र्ता नलई ननर्नमत रुपमा नवीकरण गराएको वा गराउने गरेको । 

च) बालक्लबको आचारसंवहता पालन गनय र्ोग्र् भएको वा सहमत भएको ।  

 

नोट: अन्र्त्र जेसकैु लेशखएको भएता पनन ववद्यालर् स्तरको बालक्लबमा आबद्ध भएका 
बालबानलका ले समरु्दार् तहमा गठन भएको कुनै एउटा बालक्लबको मात्र सर्दस्र् बन्न पाउनेछन ्
तर कुनै एउटा समरु्दार् तहमा बनेको बालक्लबको सर्दस्र्ले अको समरु्दार्  तहको बालक्लबको 
र कुनै एउटा ववद्यालर्तहको बालक्लबको सर्दस्र्ले अको ववद्यालर् तह बालक्लबको सर्दस्र् 
बन्न सक्नेछैन । बालबानलकाको उमेर १८ पगेुपनछ बालक्लबको सर्दस्र्ता स्वताः समाप्त हनुेछ 
। 

 

२.५.३.सर्दस्र्ता  नलने तथा पाउने प्रवक्रर्ााः 
क) बालक वा बानलकाले बालक्लबको सर्दस्र् हनु चाहेमा सम्बशन्धत क्षेत्रको बालक्लब   सँग 
तोवकएको ढाँचामा ननवेर्दन दर्दनपुनेछ । 

ख) बालक्लब कार्यसनमनतले छाननबन पिात सम्बशन्धत बालक्लबको सर्दस्र् हनुका लानग अनमुनत 
प्रर्दान गनय सक्नेछ । 

 

२.५.४.सर्दस्र्ताको  अवनधाः 
बालक्लक सर्दस्र्ताको अवनध एक बषयको हनुेछ र प्रत्रे्क वर्र्र्र्षय सर्दस्र्ता गनुयपनेछ । 

 

२.५.५.सर्दस्र्ता  खारेजी  र  बचाउाः 
 

क) बालबानलकाको उमेर १८ बषय पगेुपनछ बालक्लबको सर्दस्र्बाट स्वत हट्नेछ । 

ख) बालक्बल सर्दस्र्को आचार संवहता ववपररत गनतववनधमा संलग्नभएको प्रमाशणत भएको 
सर्दस्र्को सर्दस्र्ता खारेज हनुेछ । 

ग) एकभन्र्दा बढी बालक्लबको सर्दस्र्ता नलएको अवस्थामा कुनै एक क्लबबाहेक अन्र् 
बालक्लबको सर्दस्र्ता रद्द हनुेछ । 

घ) कुनै पनन बालबानलकाको सर्दस्र्ता रद्द वा खारेज गनुय अगानड सम्बशन्धत बालबानलकालाई 
सफाईको मौका प्रर्दान गनुयपनेछ । आफ्नो सर्दस्र्ता हनुे ननणयर् वा प्रवक्रर्ामा शचत्त नबझेुमा 
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त्र्सको बचाउका लानग आफू आबद्ध भएको बालक्लब भन्र्दा मानथल्लो बालक्लब सञ्जालमा 
ननवेर्दन दर्दन सवकनेछ मानथल्लो बालक्लब वा बालक्लब सञ्जालको ननणयर् अशन्तम हनुेछ । 

२.६. बालभेला तथा  पररषद् बोलाउन ेव्र्वस्थााः 
 

क) बालक्लबले ननणयर् गरी ननशित नमनत, स्थान र समर्मा बालक्लब का सर्दस्र्हरुको भेला वा 
पररषद् बोलाउने छ । 

ख) र्सरी बोलाउने भेला वा पररषद्को जानकारी कम्तीमा १५ दर्दन अगावै सबै सर्दस्र्हरुले 
थाहा पाउने गरी सचुना दर्दनपुनेछ । र भेला सावयजननक नबर्दाको दर्दन आर्ोजना गनय पने छ।  

ग) टोल भेलामा वडा बालक्लब सञ्जालका प्रनतनननधको तथा वडा भेलावा पररषर्दमा गाउँपानलका 
बालसञ्जालका प्रनतनननधहरुको उपशस्थनत अननवार्य हनुेछ 

 

नोट: वडा तथा गाउँ बालक्लब सञ्जाल नबनेसम्म बालभेलामा बालक्लब सञ्जालका प्रनतनननधहरुको 
उपशस्थनत अननवार्य माननन ेछैन । 

 

२.७. बालक्लबको कार्यकाल:  

ननवायशचत बालक्लबको कार्यकाल र्दईु वषयको रहनेछ, र्दर्द कार्यकाल परुा नहुँर्दा ननशस्क्रर् भएमा 
मानथल्लो बालक्लब सञ्जालको अनमुनतमा बाँकी अवनधका लानग उि बालक्लबका सर्दस्र्हरु 
मध्रे्बाट पर्दपूनतय गनय वा पनुगठय न गनय सवकने छ । 

 

नोट: प्राववनधक कारणले तोवकएको समर्ावनध नभत्र ननवायचन हनु नसकेमा मनानसव कारण सवहत 
बालक्लब कार्य सनमनतको र्दईु नतहाई मतले बढीमा एकपटकका लानग ६ मवहनाको लानग 
कार्आवनध बढाउन सक्नेछ । तर र्स्तो अवनध बढाउने मानथल्लो सञ्जालको अनमुनत नलन 
अननवार्य छ । 

२.८. ननवायचन सम्बन्धी व्र्वस्था: 
 

 २.८.१.पर्दानधकारीको संख्र्ा  र  तह : 
 बालक्लब गठन गर्दाय हरेक तहको बालक्लबको कार्यसनमनत र हरेक उपसनमनतमा कम्तीमा ४० 

प्रनतित बानलका रहन ुपनेछ । 
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 र्दनलत, अपाङ्गता भएका, ववपन्न, सडक तथाश्रनमकतथा कदठन पररशस्थनतमा रहेका बालबानलका 
भएमा उननहरुको अननवार्य प्रनतनननधत्वको व्र्वस्था नमलाउन ुपनेछ । 

 

गाउँपानलकाका वडा अन्तगयत गठन हनु ववनभन्न बालक्लब हरुको गठन ननम्नानसुार हनुेछ । 

 

 ७ वषय परुा भई १८ वषय ननाघेका बालबानलकाको सहभानगतामा टोलमा स्थाई वा अस्थाई 
बसोबास भएका कम्तीमा २० जना बालबानलकाहरुको सहभानगतामा बालक्लब गठन गररने छ 
। 

 बालक्लबको कार्यसनमनतमा कम्तीमा ४० प्रनतित बानलका पने गरी अध्र्क्ष १, उपाध्र्क्ष २, 

सशचव १, सहसशचव २ र सर्दस्र्हरु ५ जना गरी जम्मा ११ सर्दस्र् रहेको टोल वा समरु्दार् 
स्तरीर् बालक्लब गठन गनय सवकने छ । 

 ववद्यालर्को बालक्लबमा संगदठत कार्यसनमनतका सर्दस्र्हरुले टोल बालक्लबको कार्यसनमनत 
सर्दस्र् हनु पाउने छैन । 

 ववद्यालर्स्तरीर् बालक्लब गठन गर्दाय ५कक्षा रे्दशख १० कक्षा सम्मका बालबानलकाहरु लाई 
मात्र समेवटने छ । 

  ववद्यालर्स्तरीर् वालक्लब  १५ रे्दशख २५ सर्दस्र्र्ीर् बनाइने छ । 

 

२.८.२.मतानधकार प्रर्ोग गनय तथा उम्मेर्दवार हनुका लानग आवश्र्क र्ोग्र्तााः  

 

क) बालक्लबको सर्दस्र्ता नलई ननर्नमत नवीकरण गराएको । 

ख) बालक्लबको आचार संवहता पालन गनय र्ोग्र् भएको वा सहमत भएको ।  

ग) समरु्दार् स्तरको कुनै एउटा बालक्लबमा मात्र आबद्ध भएको वा सर्दस्र्तानलन े

नमनत सम्म कुनै पनन बालक्लबमा आबद्ध नभएको । 

 

 २.८.३. ननवायचन प्रवकृर्ा:  

 

क) सम्बशन्धत बालक्लबले ननवायचनका लानग तीन सर्दस्र्ीर् एक ननवायचन सनमनतको गठन गने । 

ख) ननवायचन सनमनतले ननवायचनका लानग आवस्र्क सम्पूणय प्रवक्रर्ा र पद्धनतको व्र्वस्था नमलाई ननशित 
समर्नभत्र ननवायचनको कार्य सम्पन्न गनेछ । 
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ग) ननवायचन कार्य सम्पन्न गरी िपथ ग्रहणको कार्य पूरा भएपनछ ननवायचन सनमनतको कार्ायवनध स्वताः 
समाप्तहनुेछ । 

 

प्रवक्रर्ा:  

 

  सवयसम्मनतले पर्दानधकारी चर्न गने । 

 सवयसम्मनतले ननवायशचत वा चर्न हनु नसकेमा गोप्र् मतर्दानको माध्र्र्मबाट बहमुत सर्दस्र्ले 
छानेको ब्र्शि पर्दानधकारी ननवायशचत हनुेछ । र्सरी ननवायचन प्रवक्रर्ा अपनाउर्दा समेत तोवकए 
बमोशजमका बालक वा बानलकाको संख्र्ा नमलाउन ुपनेछ । 

 

 जनुसकैु ववनध अपनाउर्दा पनन एक कार्यकाल अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सशचव भई काम गरेका बालक 
वा बानलकाले सम्बन्धीत पर्दमा पूनाःउम्मेर्दार हनु पाउने छैन । 

 

२.८.४.िपथको  व्र्वस्थााः 
ननवायशचत पर्दानधकारी तथा सर्दस्र्हरुलाई अनसुशुच ७ बमोशजम िपथ ग्रहण गराईनेछ । 

  

२.९.बालक्लब र्दताय सम्बन्धी व्र्वस्थााः  

समरु्दार्मा आधाररत बालक्लब तथा ववद्यालर्मा आधाररत बालक्लबहरु सम्बशन्धत टोल संगठन र 
सम्बशन्धत ववद्यालर्को नसफाररसमा वडा कार्ायलर्मा र्दताय भए पनछ मात्र बालक्लब सञ्जालमा आबद्ध 
हनु र्ोग्र् मानननेछन ्। श्रनमक, अपाङ्गता भएका आदर्द बालबानलकाहरुले वविेष वकनसमको छुटै्ट बालक्लब 
बनाएको अवस्थामा पनन सोहीअनसुार आबद्ध हनु पनेछ । 

 

र्दताय हनुे प्रवक्रर्ा: 
 

ननवेर्दन दर्दनपुने व्र्वस्थााः 
बालक्लब र्दताय गनयका लानग नवगदठत बालक्लबले बैठक बसी वडा कार्ायलर्मा र्दताय गनयका लानग 
औपचाररक ननणयर् गनुयपनेछ । त्र्सपनछ र्दताय गररपाउँ भनन  ननवेर्दन फारम भरी बालक्लवको ववधान, 

बालक्लब र्दताय गने ननणयर्, कार्य सनमनतको वववरण, कार्य सनमनत सर्दस्र्को जन्मर्दताय प्रनतनलवप, ववद्यालर् 
स्तरीर् क्लब भए ववद्यालर्को ननबेर्दन सवहतको आवेर्दन वडा कार्ायलर्मा पेि गनुयपनेछ । 
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 र्दताय गने तथा प्रमाण पत्र सम्बन्धी व्र्वस्था:  

 

क) सम्बशन्धत ननवेर्दन मानथ र्दताय गने ननकार्ले अध्र्र्न गररसकेपनछ एक ववद्यालर् एक बालक्लब, 

एक टोल एक बालक्लब, एक वडामा एक वडा बालक्लब सञ्जाल तथा गाउँपानलकास्तरीर् 
बालक्लब सञ्जालको आधारमा बालक्लबलाई र्दताय गनय सक्नेछ । 

 

ख) र्दताय भएका बालक्लबलाई वडाले र सञ्जाललाई गाउँपानलकाले र्दताय गरी सोको प्रमाणपत्र उपलब्ध 
गराउने छ । 

बालक्लब नवीकरण सम्बन्धी व्र्वस्था : 
सबै बालक्लबहरुले प्रत्रे्क आनथयक वषय िरुु भएको र्दईु मवहनानभत्र गाउँपानलकामा बालक्लब नवीकरण 
गररसक्न ुपनेछ । र्सका लानग बालक्लबले नवीकरणका लानग आवेर्दनका साथ उि बालक्लबले 
गरेको वावषयक कार्य प्रगनतप्रनतवेर्दन र आनथयक प्रनतवेर्दन पेि गनुय पनेछ । 

 

    २.१०.बालक्लब  सञ्जाल 

 

२.१०.१ वडा  बालक्लब  सञ्जाल 

 

 वडा स्तरमा रहेका समरु्दार् स्तरीर् र ववद्यालर् स्तरीर् बालक्लबहरुको सहभानगतामा सम्बशन्धत 
वडामा बनेको सञ्जाललाई वडा बालक्लब सञ्जाल भनननेछ । 

 वडामा र्दईुभन्र्दा बढी बालक्लब रहेको अवस्थामा वडा बालक्लब सञ्जाल गठन गनय सवकनेछ, 

उि वडाको क्षेत्रनभत्र संचानलत ववद्यालर्मा बनेका वा समरु्दार् (टोल) मा बनेका बालक्लबहरु 
र्सका सर्दस्र् बालक्लबहरु हनुेछन ्। बालबानलकाको बसोबास जनुसकैु वडामा भएको भएता 
पनन ववद्यालर् रहेको वडाकै बालक्लबमा आबद्ध भएको हकमा सोही वडाको सञ्जालमा आबद्ध 
गनय सवकनेछ । 

 र्स्ता समरु्दार् र ववद्यालर्स्तरका बालक्लबहरुको वडा स्तरीर् भेलाबाट गठन हनुे सो सञ्जालमा 
अध्र्क्ष १, उपाध्र्क्ष १, सशचव १, सहसशचव २ र बाँकी कार्यसनमनत सर्दस्र् रहने गरी जम्मा ९ 
रे्दशख ११ जना सम्मको कार्यसनमनत रहन सक्नेछ । 

  वडा बाल सञ्जालहरु गाउँपानलकामा र्दताय हनुे छन । 

 



                     बालक्लव/संजाल गठन तथा सहजजकरण निरे्दशिका २०७९ 
 

 २.१०.२.गाउँपानलकास्तरीर्  बालक्लब  सञ्जाल 

 

            वडाहरुमा बनेका बालक्लबहरुको प्रनतनननधमूलक सञ्जाललाई गाउँपानलका स्तरीर्  बालक्लब 
सञ्जाल भनननेछ । र्ो सञ्जाल पानलकामा रहेका सबै बालक्लबहरुको छाता संगठनको रुपमा 
रहनेछ । र्सका पर्दानधकारीहरु भने वडा बालक्लब सञ्जालबाट चनुनएर आएका प्रनतनननधहरुबाट 
चनुननेछन ्। 

२.११ बालक्लब सञ्जाल गठन सम्बन्धी व्र्वस्था:  

 २.११.१ बालक्लब सञ्जाल गठनाः 
 

   क)सबै तहका बालक्लब सञ्जालको गठन तथा पूनगयठन बालक्लब गठनका लानग तोवकएको ननवायचन 
प्रवक्रर्ा अनरुुपनै गनुयपने छ । 

   ख) हरेक तहको बालक्लब सञ्जालको कार्यसनमनत र उपसनमनतमा कम्तीमा ४० प्रनतित बानलका 
रहनपुनेछ । 

   ग) सबभन्र्दा पवहले बालक्लब सञ्जालका लानग आवश्र्क प्रनतनननधहरुको छनौट गनुयपनेछ र जम्मा 
सहभागीहरुबाट बालक र बानलकाको समावेिी एवम ्समानपुानतक प्रनतनननधत्व गराउन ुपर्दयछ । 
जसमार्दनलत, अपाङ्गता भएका, ववपन्न, सडक, श्रनमक तथा ववनभन्न खाले कदठन पररशस्थनतमा रहेका 
बालबानलका भएमा उनीहरुको अननवार्य प्रनतनननधत्वको व्र्वस्थानमलाउन ुपनेछ । र्सरी समावेिी 
र समानपुानतक प्रनतनननधत्व गराउने क्रममा छुटेका वविेष क्षेत्रक बालबानलका मध्र्बाट बालक्लब 
सञ्जालका हरेक तहको कार्यसनमनतमा तहको आधारमा बढीमा ३ जना सम्म मनोननत गनय 
सवकनेछ।  

 

२.११.२  बालक्लब  सञ्जालको कार्यकाल:  

क) हरेक तहका बालक्लब सञ्जालको कार्यसनमनतले समर् नसमा नभतै्र ववधानको प्रवक्रर्ा परुा गरी 
पनुगयठनको (ननवायचन) प्रवक्रर्ा अगानड बढाउन ु पर्दयछ र गाउँ कार्यसनमनतलाई शजम्मेवारी 
हस्तान्तरण गनुयपर्दयछ । तर ननधायररत समर्मा कार्यसनमनत पूनगयठन गनय नसके त्र्ो कार्यसनमनतले 
एक पटक मात्र बढीमा ६ मवहनाका लानग थप म्र्ार्द नलन सक्नेछ । तर र्स्तो समर्ावनधथप 
गनयका लानग मानथल्लो कनमवट वा सञ्जालको अनमुनत नलनपुनेछ । 

 

 २.११.३  बालक्लब  सञ्जाल  सल्लाहकार  सनमनत:  
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बालक्लब सञ्जालका पूवय पर्दानधकारीहरु तथा सर्दस्र्हरु वा बालक्लबको वहत चाहने र बालक्लब 
सम्बन्धी ज्ञान भएका वर्स्कहरु रहेको बढीमा पाँच सर्दस्र्ीर् सल्लाहकार सनमनत गठन गनय 
सवकने छ । सल्लाहकार सनमनतले बालक्लब तथा बालक्लब सञ्जालले सल्लाह मागेको खण्डमा 
वा आवस्र्कता भएको खण्डमा बालक्लब तथा बालक्लब सञ्जाललाई सझुाव वा सल्लाह दर्दन 
सक्नेछ । 

 

२.१२ बालभेला तथा पररषद् सम्बन्धी व्र्वस्था:  

  २.१२.१ वडा बालभेला तथा पररषर्द:  

वडा बाल पररषद्मा प्रत्रे्क टोल स्तरीर् बालक्लब, ववद्यालर् स्तरीर् बालक्लब र श्रनमक 
बालक्लबका ननधायररत संख्र्ामा प्रनतनननधहरुको सहभानगता रहनेछ । 

 

२.१२.२ वडा  भेला तथा पररषर्दका लानग प्रनतनननधहरु छनौट सम्बन्धी व्र्वस्था: 
 प्रत्रे्क टोल स्तरीर् बालक्लब, ववद्यालर् स्तरीर् बालक्लब र वविेष बालक्लबले वडा भेलावा  
वडा पररषद्का लानग ननम्नानसुार प्रनतनननधहरु छनौट गनुयपनेछ:  

क) प्रत्रे्क टोलस्तरीर् बालक्लबकार्यसनमनतबाट १ बालक र १ बानलका गरी २ जना 
ख) प्रत्रे्कववद्यालर् स्तरीर् बालक्लबकार्यसनमनतबाट कशम्तमा १ जनाबालक र १ जनाबानलका 
सवहतजम्मा ३ जना 
ग) प्रत्रे्क वडा श्रनमक बालक्लब (र्दर्दभएमा) कार्यसनमनतबाट कशम्तमा १ जनाबालक र १ 
जनाबानलका सवहतजम्मा ३ जना 
घ) उपरोि प्रनतनननधहरुको सहभानगतामा वडा बालभेलावा वडा पररषर्द भई वडा स्तरीर् 
बालक्लब सञ्जाल गठन हनुेछ । 

 

२.१३.वडा  बालक्लब सञ्जाल  गठन सम्बन्धी व्र्वस्था:  

 

क) १० वटा सम्म टोल स्तरीर् बालक्लब भएका वडामा ९ सर्दस्र्ीर् वडा स्तरीर् बालक्लब 
सञ्जाल गठन हनुेछ, जसमा ४ जना टोल स्तरीर् बालक्लबबाट, ३ जना ववद्यालर् स्तरीर् बालक्लब 
बाट र २ जना श्रनमक बालक्लब बाट सर्दस्र्हरु छनौट हनुेछन ्। र्सरी सर्दस्र्हरु छनौट गने 
बालक्लबहरुबाट संख्र्ाको आधारमा सर्दस्र् संख्र्ा फरक पनय सक्नेछ । ववद्यालर् र श्रनमक 
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बालक्लबबाट कशम्तमा एक एक जना र टोल बालक्लब बाट कशम्तमा २ जना बानलका अननवार्य 
रुपमा छनौट भएको हनुपुनेछ । 

 

 ख) ११ रे्दशख २० वटा सम्म टोल स्तरीर् बालक्लबभएको वडामा ११ सर्दस्र्ीर् वडा बालक्लब 
सञ्जाल गठन हनुेछ, जसमा ३ जना ववद्यालर्बाट, ३ जना श्रनमक बालक्लबबाट र ५ जना टोल 
स्तरीर् बालक्लबबाट सर्दस्र् रहने छन ्।अन्र् व्र्वस्था मानथ क मा उल्लेख गररए बमोशजम नै 
हनुेछ । 

ग) र्दर्द कुनै वडाको बालक्लब कार्यसनमनतमा उपरोि बमोशजम ववद्यालर्को तफय बाट तोवकएको 
संख्र्ामा बालक्लबको संख्र्ामा प्रनतनननधत्व हनु नसकेको खण्डमा घवट भएको सर्दस्र् टोल 
बालक्लबबाट थप गनय सवकनेछ । 

 

२.१४. गाउँपानलका स्तरीर् बाल पररषर्द र प्रनतनननध एवम ्पर्यवेक्षक सम्बन्धी व्र्वस्था:  

 

क) गाउँपानलका स्तरीर् बाल पररषद्मा प्रत्रे्क वडा स्तरीर् बाल सञ्जालका ननधायररत संख्र्ामा 
प्रनतनननधहरुको सहभानगता रहनेछ । गाउँपानलका स्तरीर् बाल पररषद् आर्ोजना गने नमनत भन्र्दा 
कशम्तमा २ मवहना अशघ नै टोल तथा ववद्यालर् स्तरीर् बालक्लब तथा वडा बालक्लब सञ्जालको 
ननवायचनकार्य सम्पन्न हनुपुनेछ । र्स गाउँपररषर्दले गाउँ बालसञ्जाल गठनको साथै आफ्ना 
र्ोजनाहरु समेत बनाउने छ । गाउँपानलकामा र्ोजना प्रस्ततु गनुय अशघ बालक्लब सञ्जालले 
बालभेला वा पररषद् बोलाउन ुपनेछ । गाउँ बाल पररषद्ले आफ्ना मातहत वडा सञ्जालहरुबाट 
आएका र्ोजनाहरु उपर छलफल गरी प्राथनमकता तोक्नेछ र सोही आधारमा र्ोजनाहरुको 
अशन्तम सूची बनाउनेछ । 

र्ोजना तजुयमाको लानग आर्ोशजत गाउँपानलका स्तरीर् बाल पररषर्दमा पानलकास्तरीर् बालक्लब 

सञ्जालका पर्दानधकारी, सर्दस्र्हरु तथा सल्लाहकार सनमनतका सर्दस्र्हरुका साथ कम्तीमा प्रत्रे्क 
वडा बालक्लब सञ्जालका अध्र्क्षवा एक जना प्रनतनननधले भाग नलन पाउनेछन ्। 

 

ख) बालक्लब सशम्मनलत वडा स्तरीर् बालक्लब सञ्जालले आफ्नो कार्य सनमनतबाट पानलका 
स्तरीर् बालभेलाको लानग ननम्न बमोशजम प्रनतनननध एवं पर्यबेक्षक छनौट गनेछना्ः प्रत्रे्क वडा 
बालक्लब सञ्जाल कार्यसनमनतबाट ३ जना प्रनतनननध छनौट हनुेछन,् जसमा कशम्तमा १ जना 
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बालक र १ जना बानलका हनुपुनेछ । साथै उि २ जना मध्रे् ववद्यालर्, टोल र श्रनमक 
बालक्लबको तफय बाट १,१ जनाको प्रनतनननधत्व हनुपुनेछ । 

र्दर्द कुनै वडाको कार्यसनमनतमा श्रनमक बालक्लब तथा ववद्यालर्को प्रनतनननधत्व हनुनसकेमा वा 
गाउँपानलका प्रनतनननधमा उम्मेर्दवारी नदर्दएमा टोल बालक्लबबाट थप १ जनाप्रनतनननध छनौट 
हनुेछ ।उपरोि अवस्थाबाहेक वविेष र प्रनतनननधत्व हनु नसकेको क्षेत्र, वा नलङ्ग तथा समरु्दार्बाट 
थप ३ जना प्रथम पटक पररषर्दले र त्र्सपनछ नगर सञ्जालले मनोननत गनेछ । 

 

ग)प्रथम पटकको नगर बालभेला वा पररषद्मा र्सको व्र्ापकताका लानग ननम्नानसुारका पर्यवेक्षक 
समेत हनुेछन:् ९ सर्दस्र् रहने वडा स्तरीर् बालक्लब सञ्जालले सनमनतका सर्दस्र्हरुमध्रे्बाट २ 
जना (१ बालक र १ बानलका) प्रनतनननध छनौट गरी पठाउनेछन ्।११ सर्दस्र् रहने वडा 
स्तरीर् बालक्लब सञ्जालले सनमनतका सर्दस्र्हरु मध्रे्बाट ३ जना (कम्तीमा १, १ जना बालक 
र बानलका पने गरी) प्रनतनननध छनौट गरी पठाउनेछन ्।ववद्यालर्को प्रनतनननधत्व हनु नसकेको 
वडाबाट टोल वा श्रनमक बालक्लबबाट थप प्रनतनननधत्व गनय सवकनेछ ।प्रर्यवेक्षकहरुको 
मतानधकार भने रहनेछैन । 

 

२.१५.गाउँपानलका स्तरीर् बालक्लब सञ्जाल कार्यसनमनत सम्बन्धी व्र्वस्था:  

 

क) गाउँ प्रनतनननधहरुको सहभानगता भएको  भेलाले गाउँपानलका स्तरीर् बालक्लब सञ्जाल गठन 
गनेछ । 

ख) गाउँपानलका स्तरीर् बालक्लब सञ्जाल बवढमा २९ सर्दस्र्ीर् रहने छ । 

ग) गाउँपानलका स्तरीर् बालक्लब सञ्जालमा अध्र्क्ष १, उपाध्र्क्ष १, सशचव १ र सहसशचव २ 
तथा बाँकी सबै वडाहरुबाट छाननएर आएका १ जना वानलका सवहत २ जना प्रनतनननध पने गरी 
सर्दस्र्हरु ननवायशचत पर्दानधकाररको रुपमा छनौट हनुेछन ्

घ) अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सशचव र सहसशचवको ननवायचन मतानधकार प्राप्त सबै वडाका प्रनतनननध 
सर्दस्र्हरुबाट गररनेछ । 

 

च) सर्दस्र्हरुको ननवायचन प्रत्रे्क वडाका प्रनतनननधहरु मध्रे्बाट सम्बशन्धत वडाका मतर्दाताबाट 
मात्र हनुेछ । 
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२.१५.१.  बालक्लब  सञ्जालर्दताय सम्बन्धीव्र्वस्था:  

बालक्लब र्दताय सम्बन्धी व्र्वस्था अनसुारनै बालक्लब सञ्जाल र्दताय गररने छ । 

 

२.१६. ननवायचन सम्बन्धी व्र्वस्था:  

बालक्लब सञ्जालको ननवायचन प्रवक्रर्ा र पद्धनत बालक्लब गठन तथा ननवायचनको प्रकृर्ा र पद्धनत 
बमोशजमनै हनुेछ । 

नोट :एक कार्यकाल अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सशचव वा सहसशचव भई काम गरेको बालकवाबानलकाले 
सोही पर्दमा पनुाःउम्मेर्दवारी दर्दन तथा ननवायशचत हनु पाउने छैन । 

 

२.१६.१.ननवायचन सनमनतले ननम्नानसुारको प्रवक्रर्ा अपनाउने छ:  

 

क) ननवायचन कार्यक्रम, ननवायचन हनुे स्थान, समर् तानलका र ववनध सावयजननक गने सवयजननक 
बर्दाको दर्दन आर्ोजना गने, 

ख) मतर्दाता संख्र्ा कनत छ र उम्मेर्दवार कुनकुन क्षेत्रबाट कस्ता कस्ता व्र्शि हनु सक्नेछन ्
भनन आधारहरु तर्ार गरी भेलाबाट छलफलपनछ पाररत गराउने, 
ग) ननवायचन हनुे पर्दहरु र समावेिीका आधारहरु भेलामा प्रस्ततु गरी पाररत 

गराउने, 
घ) सञ्जालको पर्दानधकारी बन्नको लानग आफू उम्मेर्दवार बन्न चाहेको पर्द उल्लेख गरी ननवायचन 
सनमनत समक्ष बालबानलकाहरुले उम्मेर्दारी दर्दनपुनेछ । 

 

ङ) ननवायचन सनमनतले सञ्जालको कुनै पनन पर्दका लानग उम्मेर्दवार बनेका बालप्रनतनननधले 
इच्छाएको पर्द र त्र्समा उम्मेर्दार बनेका बालबालनलकाको नाम सूची तर्ार गरी सावयजननक 
गनुयपनेछ । र्स्ता सूचीपत्रहरु मतर्दाताको संख्र्ा हेरी आवस्र्क संख्र्ामा तर्ार गनुयपनेछ । 

च) उम्मेर्दवार बालप्रनतनननधलाई आफूले कुन पर्दका लानग उम्मेर्दारी दर्दएको  र त्र्समा आफू 
उम्मेर्दार बन्न उपरू्ि रहेको तकय  गरै्द आफ्नो ववचार सबै साम ुराख्न ेअवसर प्रर्दान गने । 

छ) त्र्सपनछ उम्मेर्दारको नाम र पर्द सवहतको सशुचपत्र दर्दएर बालप्रनतनननधलाई गोप्र् स्थान वा 
कोठामा गई आफूले ईच्छाएको उम्मेर्दारको नामको संकेतमा कलमले ठीक () शचन्ह संकेत गनय 
लगाउने । 
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ज) सबै मतर्दाताले पालैपालो आफ्नो मत दर्दईसकेपनछ कुन–कुन उम्मेर्दवारका पक्षमा कनत–कनत 
मत प¥र्ो भनी ननवायचन सनमनतले गणना गनपुर्दयछ । 

झ) मत गणना गररसकेपनछ सबै प्रनतनननधहरुलाई एक ठाउमा भेला गरेर पराशजत उम्मेर्दारलाई 
सान्त्वना दर्दरै्द मत पररणाम सनुाउने । 

ञ) नव ननवायशचत कार्य सनमनतलाई अनबर, टीका लगाई बधाई तथा िभुकामना दर्दने । 

ट) ननवायचन सनमनतले बाल प्रनतनननधहरुको उपशस्थनतमा नवननवायशचत कार्य सनमनतलाई िपथ 
गराउने । 

ठ)नवननवायशचत कार्य सनमनत लाई ननवतयमान अध्र्क्ष र अन्र् उपशस्थत केही बाल प्रनतनननधहरुबाट 
कार्यकालको सफलताको िभुकामना मन्तव्र् दर्दन लगाउने । र्सबाट नर्ाँ र परुानो कार्य 
सनमनत, ववजर्ी र पराशजत बालप्रनतनननध बीच सद्भाव र नमत्रता कार्म राख्न मद्दत पगु्नेछ तथा 
ननवायचन पररणामलाई सहज रुपमा स्वीकाने बानीको पनन ववकास हनुे गर्दयछ । 

ड) िपथ ग्रहणपनछ नवननवायशचत कार्यसनमनतको अध्र्क्षलाई कार्यसनमनतको तफय बाट आगामी २ 
वषयको लानग आफूले पाएको शजम्मेवारी कुिलतापूवयक ननवायह गने र सबै साथीहरुको भावना 
बझेुर काम गने प्रनतबद्धता मन्तव्र् व्र्ि गनय लगाउने । 

ढ) ननवायचन सनमनतले तावकएको शजम्मेवारी पूरा गरेर सहर्ोग गने सबै धन्र्वार्द दरँ्दरै्द बालक्लब 
सञ्जालको माइन्रू्ट र अन्र् सामग्रीहरु नर्ाँ अध्र्क्षलाई हस्तान्तरण गरै्द भेला सम्पन्न भएको 
घोषणा गने । 

 

पररच्छेर्द ३ 

                    बालक्लब र बालक्लब  सञ्जालको  कार्यहरु 

 

३.१.बालक्लबले गने कार्यहरु 

बालबानलकाको िारीररक, माननसक तथा बौवद्धक ववकासमा सहर्ोग प¥ुर्ाउनका लानग उननहरु 
आफैले बालक्लबहरु माफय त ननम्नानसुारका कार्यहरु गनेछन:् 
क) बालक्लबको सर्दस्र्ता ववतरण गने 

ख) कार्यसनमनत चर्न गने 

ग) वावषयक कार्यर्ोजना ननमायण गने 
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घ) कार्यर्ोजना बमोशजम सञ्जालको कार्यक्षेत्र नभत्र ववनभन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गने जस्तै 
चेतनामूलक कार्यक्रमहरू लैंनगक ववभेर्द, सरसफाई, बालबानलका उपरको र्दवु्र्र्वहार र र्दण्ड सजार्, 

बालवववाह, कुटवपट, आदर्दका ववरुद्धका अनभर्ानहरू, सडक नाटक, र्दोहोरी गीत, लोकगीत, प्रवचन, 

सावयजननक सनुवुाई, ननबन्ध, ¥र्ाली, अन्तवक्रर्र्र्ा आदर्दकार्यक्रमहरू ।प्रनतर्ोनगतात्मक कार्यक्रमहरू 
खेलकुर्द, ववनभन्न ववषर्मा वार्दवववार्द, शचत्रकला, हाशजरी जवाफ, विृत्वकलाआदर्द ।सरसफाई 
कार्यक्रमहरू घरपररवार, ववद्यालर् र समरु्दार् तथा व्र्शिगत सरसफाईसँग सम्बन्धीत चेतनामूलक 
अनभर्ानहरू ।ववद्यालर् भनाय गने र भनाय भएका बालबानलकाको ननर्नमत अनगुमन गने तथा 
ववद्यालर् जान उत्प्ररेरत गने शिक्षक, ववद्याथी र ववद्यालर् व्र्वस्थापन सनमनतको आचार संवहता 
बनाई लागू गनय र ववद्यालर् व्र्वस्थापन सनमनतमा बालक्लबको प्रनतनननधत्व र अथयपूणय 
बालसहभानगता सनुनशित गनय पहल गने । 

ववववध कार्यक्रमहरू: सवेक्षण, ववश्लषेण, खोप कार्यक्रमहरूमा स्वर्म्सेवक, घरभेट कार्यक्रम, 

सांस्कृनतक कार्यक्रम, द्वन्द्वपीनडत, अनाथ, अपाङ्ग र ववपन्न बालबानलकाका लानग िैशक्षक सहर्ोग 
कार्यक्रम, अन्तर–बालक्लब भ्रमण, अन्तर बालक्लब प्रनतर्ोनगतात्मक कार्यक्रमहरू र बाल 
नभते्तपनत्रका प्रकािन आदर्द । 

बालअनधकार प्रबद्दनका लानग बालक्लबले ननणयर् गरी ववद्यालर् तथा समरु्दार्को परामियमा 
आवश्र्क पने अन्र् कार्यक्रमहरू सञ्चालन गनय सक्नेछ ।बालश्रमको अन्त्र् गने कार्य तथा 
अनभर्ानमा सहर्ोग गने । 

 

  

३ .२ वडा बालक्लब सञ्जालले गने कार्यका केही उर्दाहरणहरु 

 

क) वडानभत्रका बालक्लबहरुलाई संगदठत गरी बालक्लबका वक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनय 
सहर्ोग जटुाउने र समन्वर् गने, 

ख) वडानभत्रका बालक्लबहरुको गनतववनधहरुको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गरै्द बालक्लबहरुलाई 
वक्रर्ाशिलबनाई राख्न,े 

ग) बालबानलका मानथ हनुे सामाशजक र्दवु्र्र्वहार, भेर्दभाव जस्ता बालअनधकार हनन्का घटनाववरुद्ध 
आवस्र्क पहल र पैरबी गने, 
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घ) आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालन भएका ववद्यालर् भनाय, जन्मर्दताय, बालववबाह, बालमैत्री वातावरण, 

खलु्ला दर्दसामिु क्षेत्र र ववद्यालर्मा भर्रवहत शिक्षण जस्ता अनभर्ानमा बालक्लब सञ्जालको 
ननणयर्बाट सहभागी हनुे वा गराउने, 
ङ)आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बालबानलकाको प्रनतनननधत्व गरै्द स्थानीर् ननकार्, संघसं उपभोिा सनमनत, 

ववद्यालर् तथा अन्र् संघसंस्थामा बालबानलकाको मदु्दामा केशन्ित भएर कार्यर्ोजना पेस गने, 

आवाज उठाउने र बाल सरोकार क्षेत्रहरुमा अथयपूणय बालसहभानगता सनुनशित गनय प्रर्ास गने, 

च) बालबानलकाका सरोकारका सूचनाहरु संकलन र अनभलेखीकरण गने तथा पसु्तकालर् वा 
सूचना केन्ि स्थापना र सञ्चालन गने, 

 

छ) बालक्लब तथा अन्र् संघसंस्था बीच आपसी समझर्दारी र समन्वर्को वातावरण तर्ार गने, 

 

ज) बालबानलकाको बचाउ, संरक्षण, ववकास र सहभानगताको अनधकार सनुनशित गनय आवश्र्क 
अन्र्काम गने, 

 

झ) वडामा नर्ाँ टोल वा ववद्यालर्मा बालक्लब गठन र संचालनमा सहर्ोग गने, 

 

ञ) ननकृष्ट प्रकारको बालश्रमको अन्त्र् गने कार्य तथा अनभर्ानमा सहर्ोग गन 

 

३.३. गाउँपानलका स्तरीर् बालक्लब सञ्जालका कार्यहरु:  

 

क) बालक्लब सञ्जालका कार्यहरुमा बालक्लब तथा वडा बालक्लब सञ्जालका सबैजसो कार्यहरु 
रहनेछन ्। 

ख) उपरोि कार्यहरु बाहेक गाउँपानलकाको गाउँ सभामा प्रनतनननधत्व गने, र्ोजनाहरु तर्ार गने 
र पेि गने जस्ता कार्यहरु रहनेछन ्। 

 

  

ग) स्थानीर् स्तरका बालबानलकाहरु सँग सम्बशन्धत हरेक वक्रर्ाकलापमा प्रनतनननधत्व एवम ्
सवक्रर् सहभानगता जनाउँरै्द बालबानलकाका क्षेत्रमा भए गरेका कामहरुको अवलोकन, अनगुमन, 

समीक्षा, ववश्लषेण र कार्यर्ोजना समेत तर्ार गने । 
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घ) बालबानलकासँग सरोकार राख्न े संवेर्दनिील ववषर्हरुमा सम्बशन्धत सरोकारवालाहरुलाई 
ध्र्ानाकषयण गराउने आदर्द । 

 

३.५. बालक्लब  र बालक्लब  सञ्जालका  सरोकारवालहरु:  

 

बालक्लबलाई प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग प¥ुर्ाउने ननकार् तथा व्र्शिहरु नै बालक्लब 
तथा बालक्लब सञ्जालका सरोकारवालाहरु हनु ्। सञ्जालले कुन सरोकारवालाले बालक्लब र 
सञ्जालको लानग के सहर्ोग प¥ुर्ाउन सक्र्दछ भने्न कुरा ववचार गरी सञ्जालको र सञ्जाल अन्तगयत 
रहेका क्लबहरुको काममा सहर्ोग प¥ुर्ाउन आवश्र्क समन्वर् र सहकार्यको वातावरण नमलाउन ु
पर्दयछ । उर्दाहरणका लानग बालक्लब तथा बालक्लब सञ्जालका केही सरोकारवालहरु ननम्नानसुार 
हनुेछन:् 
क) गाउँपानलका                         ख) ववद्यालर् र शिक्षकहरु 

ग) समरु्दार् र छरनछमेकहरु             घ) आमा समूहहरु 

ङ) स्वास््र् स्वमय्सेववकाहरु                   च) गैर सरकारी संघसंस्थाहरु 

छ) उद्योग र व्र्ापार संघ                   ज) सामरु्दावर्क वन उपभोिा समूह 

झ) प्रहरी चौकी                         ञ) स्थानीर् रू्वा सहजकतायहरु, 

ट) स्वास््र् चौकी आदर्द ।  

 

पररच्छेर्द  ४ 

बालक्लब तथा बालक्लब सञ्जालको आचारसंवहता सम्बन्धी व्र्वस्था 
 
 

४.१. बालक्लब र बालक्लब सञ्जालको आचार संवहता 
बालक्लब र बालक्लब सञ्जालको आफ्नै आचारसंवहता हनुेछ । र्स्तो आचारसंवहता ननम्न 
मूल्र्मान्र्ताका आधारमा गाउँपानलका स्तरीर् बाल सञ्जालको भेलाले पाररत गरी लागू गनय 
सक्नेछ: 
 

क) सकेसम्म आफ्नो काम आफै गने, 

ख) बालक्लबको शजम्मेवारी पूरा गरररहँर्दा कसैप्रनत पक्षपात नगने, 
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 ग) सबैसँग साथी सम्बन्ध र नमत्रता राखेर काम गने प्रर्ास गने, 

घ) साथीहरुसंग कुरा नलकुाउने तथा सबैसंग खलुा र स्पष्ट ब्र्वहार गने, 

ङ) आफ्नो क्षमता ववकास गनय आफै अगानड बढ्ने र सक्ने जनत शजम्मेवारी नलने  

च) बालअनधकारको कुरा नसकाउन र प्राप्त गनय सधैँ सचेत, सजग र सवक्रर्हनु  

छ) सरल जीवन उच्च ववचार राख्न,े 

झ) जानत, नलङ्ग, अपाङ्गता, आनथयक सामाशजक स्तर, धमय र संस्कृनतको आधारमा भेर्दभाव नगने, 

ञ) कमीकमजोरी लाई सधुार गरी त्र्सबाट नसक्न प्रर्त्न गने, 

ट) कदठन अवस्थामा बालबानलका प्रनत वविेष व्र्वहार र सहर्ोग गने,  

ठ) ठूलाप्रनत आर्दर गने र सानालाई मार्ा गने, 

ड) अनिुानसत र अध्र्र्नशिल हनुे, 
ढ)  कुरीनत, कुसंस्कार र अन्धववश्वासको पनछ नलाग्ने, 
ण) आफूलाई जार्ज लागेको ववचार प्रष्ट रुपमा राख्न,े  

त) झठुो नबोल्ने, 
 

पररच्छेर्द ५ 

प्रनतनननधत्व सम्बन्धी व्र्वस्था 
 

५.१. टोल संगठनमा प्रनतनननधत्व: 
 

क) टोलस्तरीर् बालक्लबले स्थानीर् टोल संगठनका बैठकहरुमा प्रनतनननधत्व गनय सक्नेछन ्। 
र्सरी प्रनतनननधत्व गर्दाय १ जना बालक वा बानलकाले पालो नमलाएर बैठकमा सहभागी हनुपुनेछ 
। 

ख) बैठकमा भएका ननणयर्हरु बालक्लबमा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

ग) टोल संगठनको बैठक अशघ बालक्लबका पर्दानधकारीहरु बीच आपसमा छलफल गरी बैठकमा 
लैजाने ववषर्हरु भए तर्ारी गनुयपनेछ । 

 

५.२) वडा सनमनतको बैठकमा प्रनतनननधत्व बालकाः वाबानलका  एक जनाको पालो अनसुार 
प्रनतनननधत्व रहनेछ । 
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५.३. वडास्तरीर् टोल संगठन वडा समन्वर् सनमनत तथा बालमैत्री सनमनतहरुमा 
प्रनतनननधत्वाःननधायररत संख्र्ामा वडा बालक्लब सञ्जालबाट प्रनतनननधत्व रहनेछ । 

 

५.४ गाउँपानलका स्तरीर् टोल संगठन गाउँ समन्वर् सनमनत तथा बालमैत्री सनमनतमा प्रनतनननधत्वाः 
सनमनतले ननधायरण गरेको संख्र्ामा प्रनतनननधत्व रहनेछ । 

 

५.५ नगर सभा बैठकमा प्रनतनननधत्व गाउँपानलकाकोाःप्रत्रे्क नगर सभामा (बालबानलकाका सँग 
सरोकार राख्न े सवालका बैठकमा मात्र) नगर स्तरीर् बालक्लब सञ्जालबाट ५ जना 
बालबानलकाहरुको प्रनतनननधत्व रहनेछ । 

५.६. गाउँकार्यपानलकामा प्रनतनननधत्व बालबानलकााः सम्बन्धी ववषर्मा ननणयर् गनुयपने अवस्थामा 
नगरस्तरीर् बालक्लब सञ्जालको ३ जना पर्दानधकारीहरुको प्रनतनननधत्व रहनेछ । 

 

५.७. अन्र् संघ संस्थाहरुमा प्रनतनननधत्व ववनभन्नाः सरोकारवाला संस्थाहरुले सहभानगताको लानग 
आमन्त्रण गरेको स्थानमा फरक–फरक संस्थामा फरक फरक पर्दानधकारीहरुको प्रनतनननधत्व 
रहने अवस्था नमलाउन ुपनेछ । कुनै एक संस्थामा प्रनतनननधत्व गने बालक्लबको प्रनतनननधले 
सकेसम्म ननर्नमत प्रनतनननध गनुय उपर्िु हनु्छ । साथै बालकवाबानलकाको समान सहभानगता 
हनुे तफय  ध्र्ान दर्दनपुनेछ । र्ो कुरा मानथका सबै ननकार्हरुको प्रनतनननधत्वमा लागू गनय सवकन े
छ । 

 

  

 

 

पररच्छेर्द ६ 

 

बालक्लब/बालक्लब सञ्जालको कार्य तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी वविेष 
व्र्वस्था 

 

बालक्लब, वडा तथा गाउँपानलका स्तरीर् बालक्लब सञ्जालले सञ्चालन गने काम तथा कार्यक्रमहरु 
रे्दहार्बमोशजम हनुपुनेछ:  

 



                     बालक्लव/संजाल गठन तथा सहजजकरण निरे्दशिका २०७९ 
 

क) बालअनधकार संरक्षण र सम्बद्दयनमा आधाररत हनुपुनेछ । 

ख) बालबानलका संग सम्बन्धीत कार्यक्रमको छनौट तथा सञ्चालन व्र्वस्थापन गर्दाय सकेसम्म 
सरोकारवालाहरुको प्रत्र्क्ष सहभानगता र समन्वर्मा सञ्चालन गनुयपनेछ । 

ग) कुनै एक अनधकारको प्रर्ोग वा उपर्ोग गर्दाय अरुको अनधकारको हनन ्दर्दन ुहुँरै्दन । 

घ) सबै सरोकारवालाहरुलाई आफ्नो नमत्र र सहर्ोगीको रुपमा नलई आफ्ना वक्रर्ाकलापहरु 
सञ्चालन गनुय पनेछ । 

आफ्नो अधीकारको प्रर्ोग गर्दाय बालअनधकार हनन ् संग आधाररत वा सञ्चालन हनुे वा गररने 
कार्यहरु साथै समाजमा सामाशजक सर्दभाव भड्काउने, सामाशजक ववकृनतको ववकास गने, कुसंस्कार 
र कुरीनतलाई बढावा दर्दने, सामाशजक वातावरणलाई धनमल्र्ाउने, वातावरण र्दवुषत बनाउने, िैशक्षक 
वातावरण खल्बल्र्ाउने जस्ता कुनै पनन ब्र्शिगत तथा सामूवहक वक्रर्ाकलापहरु गने व्र्शि वा 
संस्थाको अनधकारका रुपमा स्वीकार्य हनुेछैन । 
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अनसुचुीहरु 

(बाल क्लव/सञ्जालको वववरण) 

अनसुचुी १ 

१. बाल क्लव, बाल क्लव संजालको पररचर्: 
 बाल क्लब/संजालकोको नाम र ठेगना 
 सशुचकरण नम्बर 

 बाल क्लव, संजालको उदे्दश्र् 

 जम्मा सर्दस्र् संख्र्ा:  बालक:   बानलका:   अन्र्:  

२. बाल क्लब/संजाल संगठन: 
 सर्दस्र् बन्ने तररका 
 नेततृ्व चर्न गने तररका 
 ववघटन हनुे अवस्था 
 सर्दस्र् बन्न नपाउने व्र्शिहरु 

 नेततृ्वमा चनुनन नपाउने व्र्शिहरु 

३.  बाल क्लव, संजालका सर्दस्र्ले पालन गनुयपने ननर्महरु 

 सर्दस्र् भइसकेपनछ पालना गनुयपने ननर्महरु 

 नेततृ्वमा ननवायशचत भएपनछ पालना गनुयपने ननर्महरु 

 बैठकमा पालना गनुयपने ननर्महरु 

 अन्र् बाल क्लबका सर्दस्र्, बालबानलका तथा ननकार्संग गनुयपने व्र्वहार सम्बशन्ध ननर्महरु 

४. बाल क्लव, सञ्जालको आनथयक श्रोत सङ्कलन 
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अनसुचुी २ 

बाल क्लव, संजालका लानग आवश्र्क आधारभतू सामाग्रीहरु: 

१. बाल क्लव, संजालकको सामाग्री राख्नका लानग वाकस वा र्दराज 

२. माईन्र्टु कपी( ननणयर् पशुस्तका) 

३. कार्यक्रम वववरण लेख्न ेकपी 
४. बाल क्लव संजालको ननर्म 

५. बाल क्लव, संचालका अध्र्र्न सामाग्री 
६. बाल क्लव, संचालको आम्र्दानी र खचय लेख्न ेलेखा कापी( आर्-व्र्र् पशुस्तका) 

७. कापी कलम 

८. आवश्र्कता अनसुार, खेल िैशक्षक तथा मनोरञ्जनमलुक सामाग्रीहरु 
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अनसुचुी ३ 

(बाल क्लव, संजालको वावषयक कार्यर्ोजनाको नमनुा फारम) 

 

बाल क्लव, संजालको नाम:    ठेगना 
सहजकतायको नाम र सम्पकय  नं:    सम्पकय  व्र्शिको नाम र सम्पकय  फोन : 
सशुचकरण नं.............     आनथयक वषय: 
क्र.स कार्यक्रम नाम ववषर् कहाँ गने कवहले गने श्रोत 

व्र्वस्था 
प्रमखु 
शजम्मेरी 
ननकार् 

       

       

       

       

 

अनसुचुी ४ 

(बाल क्लव, संजालको वावषयक कार्य प्रगती वववरणको नमनुा फारम) 

 

बाल क्लव, संजालको नाम:    ठेगना 
सहजकतायको नाम र सम्पकय  नं:    सम्पकय  व्र्शिको नाम र सम्पकय  फोन : 
सशुचकरण नं.............     आनथयक वषय: 
 

 

क्र.स सम्पन्न 
कार्यक्रमको 
नाम 

ववषर् कार्यक्रम 
भएको 
स्थान 

सम्पन्न 
नमती 

खचय भएको 
रकम र 
स्रोत 

सहभागी 
संख्र्ा 

      म प ु ज 
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अनसूुची ४ 

 

(मान्र्टु लेखनको नमूना) 
 

आजनमनत.....................साल..............मवहना......................गते........................का दर्दन 

श्री............................बालक्लबका अध्र्क्ष श्री.........................................को 
अध्र्क्षतामा ........................मा बसेको बैठकले ननम्न व्र्शिहरूको उपशस्थनतमा ननम्ना नसुारको 
प्रस्तावहरूमा छलफल गरी ननम्न अनसुारको ननणयर् गररर्ो।   

उपशस्थनत:     

क्र.सं.  नम                                           पर्द  हस्ताक्षर 

१) ......... .........           ......... 
२) ......... ......... .            ........ 
३) ......... ..........  ......... 
४) ......... .........               ......... 
५) ......... .........             ......... 
६) ........ .........               ......... 
७) ........ .........              ......... 
 

प्रस्तावहरू :  

 

१)..... 
 

२)...... 
 

३) ववववध ननणयर्हरू: 

 १) 

 

२)  

 

३) 
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नोट: ननणयर् गररसकेपनछ बैठकमा सहभागी सबैलाई ननणयर् सनुाउन ुपर्दयछ सबै बाट पाररत 
भएपनछ बालक्लबका मखु्र् पर्दानधकारीहरूले ननणयर्को पछुारमा हस्ताक्षर गनुयपर्दयछ । 
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अनसूुची ५ 

(बालक्लबमा सर्दस्र् हनु चाहनलेे भने 

फारमको नमूना) 
 

१ . व्र्शिगत वववरण: 

 

 

नाम:                           नलङ्ग:  
                                                                                        

जन्मनमनत:                बषय: 
   

ठेगाना:              सम्पकय  नं:  

ववद्यालर्को नाम:         कक्षा   रोल नं : 
 

२ . पाररवाररक  वववरण : 
 

आमाबाबकुो नाम:             पेिा:  

 

सम्पकय  ठेगाना: 
 

३.  बालक्लबमा आबद्ध हनु चाहनकुो कारण:  

 

म र्स बालक्लबको सेवा क्षेत्र नभत्रको व्र्शि हुँ । मलाई बालक्लबले सञ्चालन गरेका 
वक्रर्ाकलापहरू धेरै मन पछय । म पनन बालक्लबमा आबद्ध भई बालक्लबले सञ्चालन गरेका 
हरेक वक्रर्ाकलापमा सहभागी हनुे र समरु्दार्मा आफ्नो पवहचान बनाउन चाहन्छु । मलाई र्स 
क्लबको सर्दस्र्ता प्रर्दान गरी बालक्लबको उदे्दश्र्, मूल्र्मान्र्ता र आर्दिय अनसुार अगानड बढ्ने 
मौका प्रर्दान गनय अनरुोध गर्दयछु । 

 

ननवेर्दकको हस्ताक्षर:                     सहमनत दर्दने अनभभावकको हस्ताक्षर: 
नाम:  

 

 

फोटो 



                     बालक्लव/संजाल गठन तथा सहजजकरण निरे्दशिका २०७९ 
 

 

अनसूुची ६ 

 

(नवननवायशचत पर्दानधकारीका लानग िपथ) 
 

बालक्लब सञ्जाल तथा बालक्लबका नवननवायशचत कार्यसनमनतका सबै पर्दानधकारी तथा सर्दस्र्हरूले 
शिक्षक, बालक्लब सहजकताय र बालक्लब वा सञ्जालका सर्दस्र्हरू माझ तपिील बमोशजमको 
िपथ ग्रहण गनुय पर्दयछ । 

 

म................................ आजरे्दशख ......................बालक्लब, सञ्जालको...............पर्दमा 
चर्न भएकाले बालक्लब सञ्जाल, क्लबको मूल्र्मान्र्ता एवं आचारसंवहता पालन गरी उदे्दश्र् 
पूरा गनयको लानग सवक्रर् रहने छु । बालअनधकार प्रवद्दयनको लानग बाल सहभानगता भन्ने मान्र्ता 
अनसुार आफू सक्षम भई समरु्दार्मा रहेका ववनभन्न पररशस्थनतको बालबानलकाको सहर्ोगको गनुयको 
साथै समरु्दार्मा बालअनधकार प्रवद्र्धनको लानग सर्दा वक्रर्िील रहनेछु ।आफूलाई लागू पर्दाथय 
र्दबु्र्र्सनबाट मिु राखी, बालश्रम िोषण तथा बालबानलका मानथ  हनुे सबै खाले वहंसा र र्दबु्र्र्वहार 
अन्त्र्का साथै नलङ्गीर्, जातीर्, अपाङ्गता, धमय संस्कृनत, ववचार र सामाशजक आनथयक स्तरको आधारमा 
गररने ववभेर्द र कुरीती अन्त्र्को ननशम्त बालअनधकार प्रवद्र्धन र सामाशजक पररवयतनको दर्दिामा 
सर्दा अगानड बढ्ने प्रण गर्दयछु । 

 

हस्ताक्षर.............. 
  

नमनत.........         स्थान.............. 
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अनसुचुी ७ 

(आवद्दता सम्बन्धी ननवेर्दन पत्रको नमनुा ढाचँा) 
 

 

श्री मवहला तथा बालबानलका ववकास िाखा  

अशजरकोट गाउँपानलका, गाउँपानलकाको कार्यलर्, भच्चेक, 
 

ववषर्: बाल क्लव/संजाल सूशचकृत गररपाउँ भन्ने सम्बन्धमा । 

महोर्दर्, 
हानमले...................... बाल क्लव, संजाल नामले बालक्लव खोल्न चाहेकाले 
बालक्लव/संजाल गठन तथा सहशजकरण ननरे्दिीका,२०७९ बमोशजम सशुचकृत गनयको लानग 
रे्दहार्को वववरण खोली ननवेर्दन पेि गरेको छौ। ननरे्दशिकाको अनसुचुी ४ बमोशजम बैठकको 
ननणयर् प्रनतनलवप, बालक्लव/संजालका पर्दाधीकारीहरुको जन्मर्दतायको प्रमाण-पत्रका प्रनतनलवपहरु 
र्सैसाथ संलग्न गरी र्ो ननवेर्दन पेि गरेका छौ।  

वववरण: 
बाल क्लबको, संचालको नाम:     ठेगना: 
सहजकतायको नाम:       सम्पकय  
सल्लाकारको नाम:      सम्पकय  नं: 
 

 

नाम 
थर 

पर्द ठेगना जन्म 
नमनत 

जानत नलङ्ग कक्षा सम्पकय  
नम्बर 

हस्ताक्षर 
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अनसुचुी-८ 

(बालक्लव/संजाल आबद्दता प्रमाण-पत्रको नमनुा) 

अशजरकोट गाउँपानलका, गाउँकार्यपानलको कार्ायलर् 

भच्चेक 

गोरखा 
आवद्दता प्रमाण पत्र नं: 
 

गोरखा शजल्ला , अशजरकोट गाउँपानलका वडा नं...... मा रहेका अठ्ठार वषय मनुनका बालबानलकाको 
भेलाबाट गठन भएको श्री................................ बाल क्लव/ वडा/गाउँपानलका स्तरीर् वाल 
संजाललाई र्स गाउँपानलकामा अबद्दता गराइएको जानकारी गराईन्छ।  

र्हाँहरुको बालक्लव/संजालले सबै बालबानलकालाई बालमैत्री वातावरणमा वाल अनधकारका 
सम्पणुय आधारभतु हक अधीकार प्रत्र्ाभनुत गनयको लानग सनत्रर् सहर्ोग गने छ भने्न ववश्वास 
नलइएको छ।  

 

...........................       ....................... 
पेि गने          प्रमाणी गने  

          मवहला बालबानलका ववकास िाखा प्रमखु 
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