
 

 

नेपालको संविधान बमोजिम आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकाले तल लेजिए बमोजिमको कार्यविलध सियसाधारणको 
िानकारीका लालग प्रकाशन गररएको छ । 

आललताल गाउँपाललकाको बाल क्लब/समूह गठन तथा सहिीकरण लनरे्दजशका, २०७७ 

प्रस्तािना : बालबाललकाको अलधकारको सम्मान, संरक्षण, प्रिर्द्यन र पररपूलतय गरी बालबाललकाको सिोत्तम वहत कार्म गनय 
िाञ्छलनर् भएकाले, 
 नेपालको संविधानको धारा २१४, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२(२) ले दर्दएको अलधकार 
प्रर्ोग गरी आललताल गाउँ कार्यपाललकाले र्ो लनरे्दजशका बनाएको छ । 

पररच्छेर्द १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स लनरे्दजशकाको नाम "आललताल गाउँपाललकाको बाल क्लब/समूह गठन तथा 
सहिीकरण लनरे्दजशका, २०७७" रहेको छ । 

(२) र्ो लनरे्दजशका आललताल गाउँपाललकाको रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत रे्दजि लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स लनरे्दजशकामा : 
(क) "बालबाललका" भन्नाले अठार िषय मलुनका बालबाललकालाई सम्झन ुपछय । 

(ि) "बाल क्लब/समूह" भन्नाले र्स लनरे्दजशका बमोजिम गठन भई िडा कार्ायलर् िा गाउँपाललकामा 
सूचीकृत भएका अठार िषय भन्र्दा कम उमेरका बालबाललकाको संगठनालई सम्झन ुपछय । 

(ग) "गाउँपाललका" भन्नाले आललताल गाउँपाललका सम्झनपुछय । 

(घ) "बाल संिाल" भन्नाले र्स लनरे्दजशका बमोजिम गठन भएका बाल क्लब/समूहहरुको संिाललाई 
सम्झनपुछय । 

 

आललताल गाउँपाललका 

स्थानीर् रािपत्र 
िण्ड : ०२   संख्र्ा :  १०   लमलत : 2077/0६/२५ 

 

भाग - २ 

आललताल गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 



 

 

(ङ) "कार्य सलमलत" भन्नाले बाल क्लबको विर्ाकलाप संचालन गनयको लालग सर्दस्र्हरुबाट छालनएको 
सलमलत सम्झन ुपर्दयछ , 

(च) "संरक्षक" भन्नाले रे्दहार् बमोजिमका व्र्जि सम्झन ुपर्दयछ : 
(१) गाउँपाललका स्तरीर् संिालको लालग गाउँपाललकाको अध्र्क्ष िा लनिले तोकेको व्र्जि, 
(२) िडा स्तरीर् बाल क्लबको हकमा सम्बजन्धत िडा अध्र्क्ष िा लनिले तोकेको व्र्जि, 
(३) विद्यालर् स्तरीर् संिालको लालग विद्यालर्को प्रधानाध्र्ापक िा लनिले तोकेको जशक्षक। 

(छ) "विजशष्टीकृत बाल क्लब/समूह" भन्नाले विश्वव्र्ापी प्रचलनमा रहेका विलध तथा नेपाल सरकारका 
विजशष्टीकृत लनकार्ले विजशष्ट उद्देश्र्ले लनमायण गरेका समूहमा आिर्द् बाल क्लब/समूहलाई 
सम्झनपुछय । सो शब्र्दले िलुनर्र रेडिस, राविर् रोटरी क्लि, ललर्ो क्लि, रेर्कुाई समूह िस्ता 
विशेष समूह समेतलाई िनाउर्दछ ।  

(ि) "सहिकताय" भन्नाले बाल क्लब/समूहको गठन तथा संचालनमा सहर्ोग तथा सहिीकरण गनयका 
लालग र्स लनरे्दजशका बमोजिम लनर्िु व्र्जिलाई सम्झनपुछय । 

(झ) "सहर्ोगी संस्था" भन्नाले स्थानीर् तहमा बाल क्लब/समूह संचालनमा सहर्ोग गने तथा बाल 
सहभालगताका विलभन्न कार्यिमहरु संचालन गरररहेका सम्बजन्धत लनकार्बाट अनमुलत प्राप्त नेपालमा 
र्दताय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सम्झनपुछय । 

३. बाल क्लि/समूहको उद्दशे्र् : बाल क्लि/समूहको रे्दहार् बमोजिमका उद्देश्र् रहनेछन ्: 
(क) बालबाललकाको संगठन स्ितन्त्रताको अलधकारलाई व्र्िजस्थत र प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गने । 

(ि) बाल क्लब/समूहहरुको गठन, संचालन तथा सहभालगतालाई अथयपूणय, नैलतक, सरुजक्षत र पारर्दशी तथा 
समािेशी बनाउने । 

(ग) बालमैत्री शासनको प्रभािकारी कार्ायन्िर्नमा टेिा परु् र्ाउने । 

(घ) विकासका हरेक प्रविर्ामा साथयक बाल प्रलतलनलधत्ि माफय त बालमैत्री पिुायधार विकासमा टेिा परु् र्ाउने। 

(ङ) बाल अलधकारको संरक्षण र सम्बर्द्यनका लालग सचेतना अलभबवृर्द् गने । 

(च) शैजक्षक गलतविलध एिं अलतररि विर्ाकलापका लालग विद्यालर् तथा अलभभािकसँग समन्िर् गने । 

(छ) बालबाललकाहरुसँग सम्बजन्धत विलभन्न संघ संस्थासँग सम्बन्ध र समन्िर् कार्म गरी वहत अलभबवृर्द् 
गने। 

(ि) बालबाललकाहरुलाई कूलत, र्दवु्र्यसन, र्दवु्र्यिहार, भेर्दभाि र िराब आचरणबाट बचाउन प्रर्ास गने । 

(झ) बालभेला, छलफल, अन्तरविर्ा तथा गोष्ठीको आर्ोिना गने । 

४. कार्यक्षते्र िा जिम्मेिारी िा कार्ायन्िर्न : बाल क्लिका रे्दहार् बमोजिमको कार्यक्षेत्र िा जिम्मेिारी िा कार्ायन्िर्न 
हनुेछ : 

(क) बालक्लिको कार्यक्षेत्र समरु्दार् र विद्यालर् रहनेछ ।अन्र् क्षेत्रको आिश्र्कता भएमा गाउँ 
कार्यपाललकाले तोके बमोजिम हनुेछ । 

(ि) िडा कार्ायलर् िा गाँउपाललकामा बाल क्लब/समूह गठन तथा सहजिकरणका लालग र्स लनरे्दजशक 
बमोजिम गनुय गराउन ुगाउँपाललकाको र्दावर्त्ि हनुेछ । 

(ग) बाल सहभालगता तथा बाल क्लब/समूह सहिीकरणमा विर्ाजशल राविर् एिं अन्तरायविर् गैरसरकारी 
संस्था तथा विकासका साझेर्दारहरुले र्स लनरे्दजशकाको अिलम्बन गनुय गराउन ुउनीहरुको जिम्मेिारी 
हनुेछ। 

(घ) विजशष्टीकृत बाल क्लब/समूहहरुको सन्र्दभयमा र्ो लनरे्दजशका लागू हनुेछैन। 

 



 

 

पररच्छेर्द २ 

बाल क्लब/समूहको गठन प्रविर्ा 
५. बाल क्लब/समूहका वकलसम : (१) बाल क्लब/समूह सामान्र् अिस्थामा २५ िना िा सोभन्र्दा बढी बालबाललका 

भेला भई कुनै लनजित विषर् िा क्षेत्रका बालबाललकाका सरोकारहरुमा कार्य गने तथा उि क्षेत्रमा बाल 
अलधकारको प्रचार प्रसार र अनगुमन गनय गठन गररएको समूहलाई नै बाल क्लब/समूह मालननेछ । 

(२) सबै बाल क्लब/समूहहरु गाउँपाललका िा िडा कार्ायलर्मा अलनिार्य सूजचकृत र निीकरण हनुपुनेछ । 

(३) एक विद्यालर्मा एक बाल क्लब/समूह रहनेछ । विलभन्न उमेर र विषर्गत बाल क्लब/समूहहरु सोही 
बाल क्लब/समूह अन्तगयत उपसमूहका रुपमा विर्ाजशल हनु सक्नेछन ्। 

(४) विद्यालर्स्तरका बाल उपसमूह गठन गर्दाय तीन िटा उमेर समूहका (५ रे्दजि ११ िषय उमेर समूह, १२ 
रे्दजि १५ िषय उमेर समूह र १६ रे्दजि १८ िषय उमेर समूह) आधारमा छुट्टाछुटै्ट गठन गनुयपनेछ। 

  तर िडास्तरका बाल क्लब/समूह गठन गर्दाय ५ रे्दजि १८ िषय उमेर समूहको एउटै बाल क्लब/समूह 
गठन गनय बाधा पने छैन । 

(५) बाल क्लब/समूहका प्रकारहरु रे्दहार् बमोजिम हनुेछन ्: 
  (क) िडामा आधाररत बाल क्लब/समूहहरु रे्दहार् अनसुार हनुेछन ्: 

१. िडामा आधाररत बाल क्लब/समूह लनजित भगूोललभत्रका बालबाललकालाई समेटेर िा 
लनजित भौगोललक क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएर गठन भएका बाल क्लब/समूहहरु भलननेछ। 

२. बाल क्लब/समूहले सम्बजन्धत भगूोल लभत्रका सबै उमेर, ललङ्ग, िालत, आलथयक हैलसर्त 
तथा शारीररक अिस्था कमिोर भएका बालबाललकालाई समेट्ने र उनीहरुको उजचत 
प्रलतलनलधत्ि तथा सहभालगता हनुे सलुनजित गनुयपनेछ । 

३. बाल क्लब/समूहमा उि क्षेत्रलभत्र सामान्र्त छ मवहना िा सो भन्र्दा बवढ स्थार्ी िा 
अस्थार्ी बसोबास भएको बालबाललका मात्र सर्दस्र् बन्न सक्नेछन ्। 

(ि) विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लब/समूहहरु रे्दहार् अनसुार हनुेछन ्: 
१. विद्यालर्मा अध्र्र्नरत बालबाललकालाई समेटेर उि विद्यालर् लभत्र बालअलधकार 

अनगुमन तथा प्रबर्द्यन गनय गठन भएका बाल क्लब/समूहलाई विद्यालर्मा आधाररत बाल 
क्लब/समूह भलननेछ । 

२. सम्बजन्धत विद्यालर् लभत्रका सबै िातिाती, कक्षा, ललङ्ग, आलथयक तथा शारीररक 
अिस्थाबाट कमिोर बालबाललकाको उजचत प्रलतलनलधत्ि र सहभालगता सलुनजित गरेको 
हनु ुपनेछ । 

३. बाल क्लब/समूहमा सर्दस्र् बन्नका लालग सम्बजन्धत बालबाललका उि विद्यालर्मा 
अध्र्र्नरत हनु ुपर्दयछ । 

(ग) विषर्गत बाल क्लब/समूहहरु रे्दहार् अनसुार हनुेछन ्: 
१. बाललकाहरुको मात्र सिाल, बाल वििाह, स्िास््र् तथा सरसफाई, िलिार् ुपररिनयत, 

बालश्रम, एचआइभी तथा एड्स िस्ता विषर्हरुमा कार्य गनय समरु्दार्मा विजशष्ट ढंगले 
विषर्गत बाल क्लब/समूहहरु गठन गनय सवकनेछ । 

२. समरु्दार्मा लकेुर रहेका िा समरु्दार्मा पर्ायप्त रुपमा सम्बोधन हनु नसकेका विजशष्ट 
विषर्हरुमा आधाररत रहेर गठन भएका र्स्ता बाल क्लब/समूहलाई विषर्गत बाल 
क्लब/समूह मालननेछ । 



 

 

३. विद्यालर्लभत्र र्स्ता बाल क्लब/समूह गठन भएमा उि समूहलाई विद्यालर्स्तरीर् बाल 
क्लब/समूहकै उपसमूह मालननेछ । 

(घ) विजशष्टीकृत बाल क्लब/समूह रे्दहार् अनसुार रहनेछन ्: 
१. अन्तरायविर् रुपमा नै स्थावपत स्िर्मसेिा अलभर्ान तथा संगठनहरु,नेपाल सरकार, प्ररे्दश 

सरकार र गाउँपाललकाका विजशष्टीकृत लनकार्ले विशेष प्रकृलतका आफ्नो संस्थागत बाल 
क्लब/समूह गठन गनय सक्नेछन ्। 

२. बालसमूहहरुको गठन र व्र्िस्थापन विलध स्िरं् र्सका महासंघ, संरक्षक लनकार् तथा 
स्थावपत मान्र्ता र विधानहरुबाट संचाललत हनु सक्नेछन ्। 

६. बाल क्लब/समूह गठनका लालग सूचना, भेलाको आर्ोिना तथा अलभमजुिकरण : (१) बाल क्लब/समूह गठनका 
लालग सूचना, भेलाको आर्ोिना तथा अलभमजुिकरण गर्दाय सामान्र्तर्ा रे्दहार्का लसर्द्ान्त तथा प्रविर्ा पूरा गनुय 
पनेछ : 

(क) िडामा आधाररत बाल क्लब/समूह गठन गनय चाहने व्र्जि, समूह तथा संगठनले बाल क्लब/समूह 
गठन गने औजचत्र् र कारण समेत स्पष्ट पारी न्र्नुतम र्दश दर्दन अगािै सम्बजन्धत िडा कार्ायलर् 
बालबाललका तथा अलभभािकहरुलाई िलुा सूचना दर्दनपुनेछ । 

(ि) िण्ड (क) बमोजिमको दर्दइने सूचना सरल नेपाली भाषामा र आिश्र्कता अनसुार स्थानीर् समरु्दार्द्वारा 
बोललने मात ृभाषाहरुमा समेत दर्दनपुनेछ । 

(ग) सूचना उपलब्ध गराउन ेविलधमा गाउँपाललका, िडा कार्ायलर्, नागररक सूचना केन्र, सामरु्दावर्क सहकारी 
तथा बचत समूहका कार्ायलर्हरु, उपभोिा सलमलतका कार्ायलर् भिन, प्रहरी चौकी, स्िास््र् चौकी, 
विद्यालर् र पहुँचमा आएका बालबाललकालाई मौजिक रुपमा भेलाका लालग िानकारी दर्दन सवकनेछ । 

(घ) बाल क्लब/समूह गठन गने भेलामा सामान्र्तर्ा २५ िना बालबाललकाको उपजस्थलत हनु पनेछ । 

(ङ) बालबाललकको लालग सहि पहुँच भएको र सरुजक्षत स्थानीर् साियिलनक स्थल िा भिनहरुमा आर्ोिना 
गनुय पनेछ । 

(च) बालअलधकारको अिधारणा, बालसहभालगताको अलधकार, बालसहभालगतामा नेपालका नीलतगत 
व्र्िस्थाहरु, गाउँपाललका िा िडा कार्ायलर्मा बाल क्लब/समूह गठन गनुयको कारण र र्ोिना, बाल 
क्लब/समूहको मखु्र् उद्देश्र् र कार्यिमहरु रहन सक्नेछन ्। 

(छ) अलभमिुीकरण तथा िानकारीहरु सरल र बालबाललकाले बझु्ने भाषामा हनुपुर्दयछ । र्दर्द बहसंुख्र्क 
सहभागी नेपाली भाषा बझु्ने िालका छैनन ् भने मात ृ भाषामा अलभमिुीकरण र छलफल चलाउन 
सवकनेछ। 

(ि) भेलामा सहभागी सबै िर्स्क तथा बालबाललकाको छुट्टाछुटै्ट उमेर, िातिालत र ललङ्ग समेत िनाउने गरी 
उपजस्थलत गराउन सवकने छ । 

(झ) विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लब/समूह गठन गर्दाय विद्यालर् लभत्र सबै कक्षामा सूचना प्रर्दान गररन ु
पर्दयछ। भेलाको आर्ोिना विद्यालर् पररसर लभतै्र प्रधानाध्र्ापक, संरक्षक जशक्षक िा व्र्िस्थापन सलमलतका 
अध्र्क्षको उपजस्थलतमा गनुय पनेछ । 

(ञ) विषर्गत बाल क्लब/समूह गठन गर्दाय िडा कार्ायलर्मा िा िनु विद्यालर्मा गठन गने हो त्र्सै अनरुुप 
सूचना गने र भेलाको आर्ोिना गनुय पनेछ । 

७. नतेतृ्ि चर्न : (१) र्दफा (६) बमोजिम भेलामा सहभागी बालबाललकाको सहमलत भएमा रे्दहार्को आधारमा बाल 
क्लब/समूहको नेततृ्ि चर्न गनय सवकने छ । नेततृ्ि चर्न सम्बन्धी विलधको छनौट गने लनणयर् स्िरं् उपजस्थत 
बालबाललका माझ छलफल गरी तर् गनुयपनेछ : 



 

 

(क) बहपुर्दीर् नेततृ्ि : बाल क्लब/समूहमा अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सजचि, सहसजचि, कोषाध्र्क्ष तथा विषर्गत 
संर्ोिकहरु तर् भएको नेततृ्ि । 

(ि) चविर् नेततृ्ि : बाल क्लब/समूहमा लनजित संख्र्ामा कार्यसलमलत सर्दस्र् बन्ने, कार्यसलमलतबाट एक 
अध्र्क्ष र सजचि तोक्ने । अको बैठकमा अवहलेको सजचि बैठकहरुमा र्दोहोरररै्द िाने । 

(ग) सणर्ोिन समूह : बाल क्लब/समूहमा लनजित संख्र्ामा संर्ोिन समूह बनाउन सवकनेछ । बाल 
क्लब/समूहको कार्यिम र बैठक अनसुार संर्ोिन, अध्र्क्षता र प्रलतलनलधत्ि गने जिम्मेिारी तोक्न 
सवकनेछ । 

(२) बाल क्लब/समूहको कार्यसलमलत संख्र्ा ९ रे्दजि २१ सर्दस्र्ीर् सम्म बनाउन सवकनेछ । 

(३) बाल क्लब/समूहले आिश्र्कता अनसुार उपसलमलतहरु गठन गरी कार्यिमहरु गनय सक्नेछन ्। र्स्तो 
उपसलमलतमा ३ रे्दजि १५ िना सम्म सर्दस्र् रहनेछन ्। 

(४) बाल क्लब/समूहको नेततृ्िमा ५० प्रलतशत बाललका, समग्रमा १० प्रलतशत र्दललत बालबाललका र ५ 
प्रलतशत अपाङ्गता भएका बालबाललका सर्दस्र्हरुका लालग लसट संख्र्ा आरजक्षत गनुयपनेछ । 

(५) बाल क्लब/समूहको पर्दालधकारीमा बालक र बाललकाको संख्र्ा बराबरी छान्नु पनेछ । 

(६) एकै बालक िा बाललका र्दईु िा सो भन्र्दा बढी बाल क्लब/समूहको नेततृ्िमा बस्न पाउने छैन ्। 

(७) िडामा आधाररत बाल क्लब/समूहको नेततृ्ि न्रू्नतम प्रत्रे्क २ िषयमा पररितयन हनुेछ । विद्यालर्मा 
आधाररत बाल क्लब/समूहको नेततृ्ि पररितयन हरेक िषय गनुय पनेछ । 

(८) एकै व्र्जि बाल क्लब/समूहको पर्दालधकारी अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सजचि र कोषाध्र्क्षको रुपमा एक 
कार्यकाल भन्र्दा बढी समर् बस्न सक्ने छैन तर कार्य सलमलतको सर्दस्र् बस्न बाधा पने छैन ्। 

(९) ८ िषय भन्र्दा कम उमेर समूहका बालबाललका बाल क्लब/समूहको नेततृ्िमा रहने छैनन ्। 

(१०) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुमाझ नेततृ्ि चर्नका सन्र्दभयमा वििार्द आएमा रे्दहार् बमोजिम गनय सवकनेछ: 
(क) नेततृ्ि गनय चाहन ेसर्दस्र्ले आफूले बाल समहुलाई कसरी सविर् र बललर्ो बनाउन ेभन्ने विषर्मा 

अको सर्दस्र्प्रलत नकारात्मक धारणा व्र्ि नगरी छोटो प्रस्तलुत गनय सक्ने । 

(ि) नेततृ्ि गनय चाहने सर्दस्र्हरुले छलफल गरी सहमलतमा अग्रसर हनुे । 

(ग) नेततृ्िलाई चविर् नेततृ्ि प्रणालीमा पररितयन गने । 

(घ) नेततृ्ि गनय चाहनेहरु माझको सान्र्दलभयक सलमलत बनाई उि सलमलतको जिम्मेिारी प्रर्दान गने । 

(ङ) िण्ड (क), (ि), (ग) र (घ) बमोजिम वििार्द समाधान नभएमा नेततृ्िका लालग सर्दस्र्हरु मध्रे्बाट 
मतर्दान प्रविर्ाबाट चर्न गनुयपनेछ । मतर्दान प्रविर्ाको सहिीकरण संरक्षक जशक्षक िा िर्स्क 
सहिकतायबाट गनुय पनेछ । मतर्दान प्रविर्ामा िाँर्दा व्र्जिगत प्रचारप्रसार गनय नपाउन ेव्र्िस्था गनुय 
पनेछ । 

८. संिालहरुको गठन : (१) बाल क्लब/समूहहरु बीच आपसी समन्िर्, सहकार्य बढाउने तथा सिालहरुको 
सामूवहकीकरण गने र एक आपसबाट लसकाईका अिसर सिृना गनय बाल क्लब/समूह संिालको गठन गनय 
सवकनेछ । 

(२) बाल क्लब/समूह संिाल िडा स्तर िा गाउँपाललका स्तरका हनुेछन ्। 

(३) बाल क्लब/समूह संिाल गठन गनयका लालग गाउँपाललका तहमा बाल क्लब/समूहहरुको प्रलतलनलध भेलाको 
आर्ोिना गनुय पनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजिमको भेलामा संिालले समेट्ने क्षेत्रका िडा, विद्यालर् तथा विषर्गत बाल 
क्लब/समूहहरुलाई भेलाको लमलत भन्र्दा पन्र दर्दन अगािै सूचना प्रर्दान गनुयपर्दयछ । सूचनामा रे्दहार्का 
विषर्िस्त ुसमेवटएको हनु ुपनेछ : 



 

 

(क) भेलाको लमलत, समर् र स्थान, 
(ि) भेलामा छलफल हनुे विषर्हरु, 
(ग) भेलामा आमन्त्रण गररएको प्रत्रे्क बाल क्लब/समूहको प्रलतलनलध संख्र्ा (िातिाती, ललङ्ग समेत 

तर् गररएको भए सो समेत),  

(घ) भेलामा सहभागीका लालग उपलब्ध हनुे सेिा र सवुिधा, र 

(ङ) अन्र् आिश्र्क विषर्िस्त ु। 

(५) बाल क्लब/समूहका प्रलतलनलधहरुले भेलामा सहभागी हनु रे्दहार्का शतय पूरा गनुय पने छ : 
(क) आफ्नो बाल क्लब/समूहमा छलफल गरी लनणयर् गरेको हनु ुपनेछ , 
(ि) विद्यालर्बाट भेलामा सहभागी हनु तथा संिालको नेततृ्िमा प्रलतस्पधाय गनय सहमलत दर्दइएको हनु ुपनेछ। 

(ग) िडामा आधाररत बाल क्लब/समूहको हकमा भेलामा सहभागी हनु तथा  नेततृ्िमा प्रलतस्पधाय गनय 
अलभभािकको सहमलत। 

(६) बाल क्लब/समूहले भेलामा र्दईु िा सो भन्र्दा बढी सहभागी माग भएको अिस्थामा बालक, बाललका तथा 
सबै िातिालतको समानपुालतक प्रलतलनलधत्िको व्र्िस्था गराउन ुपनेछ । 

(७) संिाल भेलामा सहभागी हनुे बाल क्लब/समूह प्रलतलनलध उि संिालको भौगोललक क्षेत्रलभत्र बसोबास भएको 
हनु ुपनेछ । 

(८) संिालको नेततृ्ि चर्न भेलाको सहमलतको आधारमा र्दफा ९ मा व्र्िस्था भए बमोजिमको हनुेछ । 
संिालको नेततृ्िको पनु:गठन प्रत्रे्क िषय गनुयपनेछ । 

९. नतेतृ्ि चर्नमा प्रलतस्पधाय र सहकार्यको व्र्िस्थापन : (१) बाल क्लब/समूह तथा संिालको नेततृ्ि चर्नका 
सन्र्दभयमा बालबाललका बीच अस्िस्थ प्रलतस्पधाय हनुबाट रोक्न समझर्दारीमा नेततृ्ि चर्नलाई प्राथलमकता दर्दन ु
पनेछ । 

(२) समान क्षमताका प्रलतस्पधीहरुलाई सहमलत गराई एक आपसमा स्िीकानय सक्ने बनाउन पवहलो प्रर्त्न गनुय 
पनेछ। 

(३) प्रलतस्पधी बालबाललकालाई चविर् नेततृ्ि, संर्ोिन समूह िा उपसलमलतहरुको गठनबाट विलभन्न जिम्मेिारीहरु 
प्रर्दान गरी उनीहरुको भलूमका र सविर्तालाई सहर्ोग गनय सवकनेछ । 

(४) बालबाललका बीच हनुे प्रलतस्पधायमा िर्स्कहरुक प्रभाि र स्िाथय तथा चाहना र प्रभािबाट मिु राजिनपुनेछ। 

१०. आिर्द्ता तथा सूचीकरण : (१) समरु्दार् तथा विद्यालर्मा गठन भएका बाल क्लब/समूहहरु गठन भएको एक 
मवहनालभत्र गाउँपाललका िा िडा कार्ायलर्मा सूजचकृत गनुय पनेछ । िडा कार्ायलर्मा सूचीकृत भएका बाल 
क्लब/समूह/संिालको वििरण िडा कार्ायलर्बाट लनर्लमत रुपमा गाउँपाललका पठाउन ुपनेछ । 

(२) विद्यालर्मा गठन भएका बाल क्लब/समूहको आिर्द्ता स्िरं् विद्यालर्सँग र गाउँपाललका िा िडा 
कार्ायलर्मा गठन भएका बाल समहुको आिर्द्ता गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्सँग रहनेछ । 

(३) बाल क्लब/समूह सूचीकरण हुँर्दा समूहको नाम, उद्देश्र्, कार्यसलमलतका पर्दालधकारी तथा सर्दस्र्को नाम, 
सहिकतायको नाम र सम्पकय  ठेगाना र आिर्द् लनकार् िलुाइएको हनुपुनेछ । 

(४) सूचीकृत बाल क्लब/समूहहरु हरेक िषय अद्यािलधक गनय सवकने छ । र्सरी अद्यािलधक हुँर्दा सम्बजन्धत 
समूहले अद्यािलधक गने व्र्होराको लनिेर्दन, बाल क्लब/समूहको िावषयक भेलाको उपजस्थलत र विद्यमान 
कार्यसलमलतको नामािली, सहिकतायको नाम र सम्पकय  ठेगाना र बाल क्लब/समूहले अजघल्लो िषय सम्पन्न 
गरेका विलभन्न गलतविलधको कार्यप्रगलत संलग्न गनुय पनेछ । 

(५) विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लब/समूहले अद्यािलधकको लालग लनिेर्दन दरँ्दर्दा सम्बजन्धत विद्यालर्को 
लसफाररशपत्र संलग्न गनुय पनेछ । 



 

 

(६) आिर्द्ता तथा सूचीकरणका लालग बाल क्लब/समूहको नाम भेलाका सहभागी बालबाललकाले आपसी 
सहमलतमा छनौट गनय सक्ने छन ्। बाल क्लब/समूहको नाम त्र्सै क्षेत्रको अको बाल क्लब/समूहको 
नामसँग लमलेमा र्दोहोरो पने गरी राख्न सवकने छैन ्। 

(७) बाल क्लब/समूहको नामसँग कुनै पलन लनिी िा गैर सरकारी संस्थाको नाम िोड्न सवकने छैन । 

(८) बाल क्लब/समूहको सूजचकरण तथा निीकरणका लालग सहिकताय लनकार्, व्र्जि अलनिार्य उपजस्थलत भई 
प्रमाजणत र सहमलत प्रर्दान गनुय पनेछ । 

(९) सूचीकृत तथा निीकरण भएका बाल क्लबको प्रलतिेर्दन गाउँकार्यपाललकाको कार्ायलर् लगार्त बालअलधकार 
संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत अन्र् सरकारी लनकार्मा पठाउन ुपनेछ । 

पररच्छेर्द ३ 

सहिकताय सम्बन्धी व्र्िस्था 
 ११. सहिकताय संस्था, लनकार् र व्र्जिहरु : (१) बाल क्लब/समूहको गठन तथा संचालन िर्स्क सहिकताय िा 

सहिकताय संस्थाको अनपुजस्थलत मान्र् हनुेछैन । 

(२) प्रत्रे्क बाल क्लब/समूहको एक िर्स्क सहिकताय िा सहिकताय संस्था हनु ुपनेछ । 

(३) सहिकतायले बाल क्लब/समूहको बैठक, र्ोिना लनमायण, कार्ायन्िर्न तथा विषर्गत छलफललाई 
सहिीकरण गने, बालबाललकाको सरोकारको क्षेत्रमा उपर्िु उपार्हरु सझुाउने तथा श्रोतमा उनीहरुको 
पहुँच बनाउन सहर्ोग गनुय पनेछ । 

(४) बाल क्लब/समूहका गलतविलध र त्र्सबाट उत्पन्न पररणाम प्रलत सहिकताय व्र्जि, संस्था िा लनकार्को 
नैलतक जिम्मेिारी रहनेछ । 

(५) सहिकतायको छनौटमा बाल क्लब/समूहको सहमलत र स्िीकार्यता अलनिार्य रहनेछ । 

(६) एक सहिकताय व्र्जि िा समूहले अलधकतम र्दश िटा बाल क्लब/समूहलाई सहर्ोग परु् र्ाउन सक्नेछ। 

१२. िर्स्क सहिकतायको चर्न : (१) िर्स्क सहिकतायको चर्न बाल क्लब/समूह गठन गनय तथा बालबाललकाको 
समूहको गलतविलध प्रिर्द्यन र सहिीकरण गने कार्यमा सहर्ोग गने संस्था िा गाउँपाललका िा सम्बजन्धत िडा 
कार्ायलर्ले र्सरी सहिकताय चर्न गर्दाय बाल क्लब/समूहको सहमलत अलनिार्य ललनपुनेछ । 

(२) िर्स्क सहिकतायले सहिीकरण गरे िापत बाल क्लब/समूहसँग कुनै पाररश्रलमक ललन पाउने छैन । तर 
गाउँपाललका िा िडा कार्ायलर् िा सहर्ोगी संस्थाले लनजित पाररश्रलमक िा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन 
बाधा पनेछैन । 

(३) विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लब/समूहको सहिकताय जशक्षकहरु मध्रे्बाट िडामा आधाररत बाल 
क्लब/समूहको सहिकताय गाउँपाललका बालसंरक्षण सलमलत िा बालमैत्री गाउँपाललका शासन समन्िर् 
सलमलतका सर्दस्र् िा संस्थाको तफय बाट तोक्ने सवकनेछ । 

(४) सहर्ोगी संस्था िा विद्यालर्ले लनर्िु गरेको अिस्थामा बाहेक िर्स्क सहिकताय स्थानीर् व्र्जि हनुपुनेछ। 

१३. बाल क्लब/समूहको सहिकताय हनुका चावहन ेर्ोग्र्ता : (१) बाल क्लब/समूहको सहिकताय हनुका लालग लनम्न 
र्ोग्र्ता भएको व्र्जि हनुपुर्दयछ : 

(क) बाल क्लब/समूहका पूियसर्दस्र् भएकालाई पवहलो प्राथलमकता दर्दइनपुनेछ । 

(ि) िर्स्क सहिकताय न्रू्नतम १२ कक्षा उत्तीणय तथा १९ रे्दजि ३० िषय उमेर समूहको व्र्जि हनुेछ । 

(ग) तर विद्यालर् जशक्षकको हकमा भने उमेर हर्द लाग ुहनुे छैन । 

(घ) बालअलधकार बारे िानकार, सचेत, संिेर्दनशील तथा ताललम प्राप्त गरेको । 

(ङ) बालमैत्री व्र्िहारबारे सचेत र अभ्र्स्त रहेको । 

(च) बालबाललका प्रलत सकारात्मक धारणा राख् ने । 



 

 

(छ) बालबाललका विरुर्द् कुनै पलन वहंसा नगनय प्रलतिर्द् भएको । 

(ि) कुनै पलन रािनीलतक र्दल िा रािनीलतक संगठनको सविर् जिम्मेिारीमा नरहेको । 

(झ) फौिर्दारी अपराधमा संलग्न नभएको । 

(ञ) गाउँपाललका लभत्र बसोबास भएको । 

(ट) मदर्दरा, सतुी, चरुोट, लागू औषधको अम्मल नभएको । 

(ठ) िण्ड (क), (ि), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ि), (झ) र (ञ) बमोजिम सहिकताय छनौट गर्दाय 
उल्लेजित र्ोग्र्ता पगुेका मध्रे्बाट बाल क्लब/समूहका पूियसर्दस्र् भएका व्र्जिहरुलाई प्राथलमकता 
दर्दन सवकने छ । 

१४. व्र्स्क सहिकतायको भलूमका र सीलमतता : (१) गाउँपाललका िा िडाको िर्स्क सहिकताय बालअलधकारप्रलत 
प्रलतिर्द्, स्िरं्सेिी भािनाको र र्दफा १३ मा उल्लेि गररएको र्ोग्र्ता भएको व्र्जि हनुेछ र र्स्ता िर्स्क 
सहिकतायले बाल क्लब/समूहमा रे्दहार्का भलूमकाहरु लनिायह गनुय पनेछ : 

(क) बाल क्लब/समूहको बैठक, र्ोिना तथा कार्यिम र लनमायण कार्ायन्िर्नमा सहिीकरण गने । 

(ि) बाल क्लब/समूहलाई सरोकारिाला लनकार्हरुसँग सम्पकय , सम्बन्ध विस्तार गनय सहिीकरण गने । 

(ग) बाल क्लब/समूहले गने कार्यिमहरुका लालग श्रोतहरु िटुाउन सहर्ोग गने । 

(घ) बाल क्लब/समूहका सामग्रीहरुको उपर्िु प्रर्ोग भए नभएको अनगुमन गने र सम्पजत्तको संरक्षण गने। 

(ङ) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरु बीच आएका वििार्दहरुको समाधान गनय सहर्ोग गने । 

(च) बाल क्लब/समूह र अन्र् समरु्दार् बीच वििार्द उत्पन्न भएमा त्र्सको समाधानका लालग सहिीकरण 
गने। 

(छ) बाल क्लब/समूहलाई बालअलधकार एिं बाल विकासका सिाल सम्बन्धी सूचना सामग्रीहरु उपलब्ध 
गराउन पहल गने । 

(ि) आिश्र्कता अनसुार बालअलधकार, बालसहभालगता, बाल क्लब/समूह सहिीकरणका प्रजशक्षण, गोष्ठी 
तथा ताललमहरुमा सहभालग हनुे । 

(झ) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र् आफ्नो समरु्दार् बावहर अन्र् कुनै कार्यिममा सहभागी हनु ुपरेमा िर्स्क 
संरक्षकको भलूमका लनभाउने । 

(२) िर्स्क सहिकतायले बाल क्लब/समूहको सहिीकरण गर्दाय गनय नहनुे कार्यहरु : 
(क) बाल क्लब/समूहको बैठक तथा छलफल आफैले संचालन गने । 

(ि) बाल क्लब/समूहको र्ोिना आफैले बनाउने, लनणयर्हरु आफैले गनय र सर्दस्र्हरुलाई लनणयर्मा सहमत 
मात्र गराउने । 

(ग) बाल क्लब/समूहलाई कुनै लनजित लनणयर् गनय लगाउन ेिा लनजित विषर्मा आफ्नो धारणा लाद् ने । 

(घ) बाल क्लब/समूहका तफय बाट लनणायर्क तह तथा संर्न्त्रहरुमा प्रलतलनलधत्ि गने । 

(ङ) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुलाई हप्काउने, वहंसा तथा र्दवु्र्यिहार गने िा धम्की दर्दने । 

(च) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुिीच िात, धमय, ललङ्ग, उमेर, भाषा, भगूोल, शारीररक तथा आलथयक हैलसर्त 
लगार्त कुनै पलन आधारमा भेर्दभाि गने । 

(छ) बाल क्लब/समूहको सम्पजत्त, बचत रकमहरु िथाभािी प्रर्ोग गने िा व्र्जिगत वहतमा उपर्ोग गने । 

(ि) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुलाई एक अकायविरुर्द् भड्काउने, कुनै लनजित व्र्जि, िालत, समूह, 
सम्प्रर्दार्, र्दल तथा संगठनको पक्ष िा विपक्षमा उलभन तथा गलतविलध गनय लगाउने । 

(झ) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुलाई वहंसात्मक गलतविलध, साियिलनक धनिनमा क्षलत पगु्ने गलतविलध तथा 
अलोकताजन्त्रक र घणृा फैलाउने कार्य गनय प्रोत्सावहत गने । 



 

 

(ञ) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुको उजचत सरुक्षाको सलुनजितता नगरी िडा बावहर पठाउने िा 
कार्यिमहरुमा संलग्न गराउने । 

(३) सहिकतायले र्दफा १४ (२) मा उल्लेजित व्र्िहार तथा गलतविलध गरेमा आिश्र्क प्रमाण सवहत सम्बजन्धत 
गाउँ कार्यपाललका िा सहर्ोगी संस्था िा विद्यालर्मा सरोकारिाला िो कोहीले उिरुी दर्दन सक्नेछन । 
उपर्दफा (२) बमोजिम गनय नहनुे व्र्िहारको सम्बन्धमा सहिकताय लनर्जुि गने संस्थाले त्र्स्ता व्र्जिसँग 
अलग्रम प्रलतिर्द्ता ललन सक्नेछ। 

(४) सहिकताय विरुर्द् परेको उिरुी र गनुासोको छानविन गरी र्दोषी पाइएमा सम्बजन्धत सहिकतायलाई चेतािनी 
दर्दने, सहिकतायबाट हटाउने िा आगामी लनजित अिलधसम्मका लालग सहिकताय बन्न रोक लगाउने िा अन्र् 
आिश्र्क कारिाही गरी पर्दबाट हटाउने कार्य लनर्िु गने संस्थाले गनय सक्नेछ । 

(५) उिरुीको छानविन तथा लनणयर्िममा सम्बजन्धत सहिकतायलाई आफ्नो भनाई र स्पष्टीकरण राख् ने अिसरबाट 
िजित गररनेछैन । 

पररच्छेर्द ४ 

बाल क्लब/समूहको बैठक तथा कार्यिम सम्बन्धी व्र्िस्था 
१५. लनर्लमत बैठक तथा छलफलका विषर्हरु : (१) बाल क्लब/समूहको बैठकको आर्ोिना विद्यालर् बन्र्द भएको 

समर् र दर्दनमा सबै सहभागीहरुका लालग पहुँचका दृवष्टकोणले उपर्िु स्थानमा मात्र संचालन गनुय पनेछ । 

 (२) बैठकमा िर्स्क सहिकतायको उपजस्तलत अलनिार्य हनुपुनेछ । 

 (३) बैठक सामान्र्तर्ा अलधकतम २ घण्टाभन्र्दा बढी समर् बस्ने छैन । 

 (४) बैठकको लननयर् तथा उपजस्थलत बैठक पजुस्तका (माइन्र्टु) उतार गरी राख् न ुपनेछ । 

 (५) बैठकमा सामान्र्तर्ा लनम्न प्रस्तािहरुमा छलफल हनुसक्नेछ :  

(क) अजघल्लो बैठकपलछ भएका कार्यिम तथा प्रगलतको सलमक्षा, 
(ि) बाल क्लब/समूहका बारेमा सर्दस्र् तथा अन्र् बालबाललका र व्र्जिहरुको धारणा, 
(ग) गाउँपाललका िा िडाको बालअलधकारको सिाल र गनुयपने गलतविलध, 
(घ) आगामी कार्यिमको लमलत, स्थान, समर्, जिम्मेिारी विभािन र श्रोत संकलन तथा आिश्र्कता 

अनसुार अन्र् विषर्हरु, 
१६. कार्यिम र्ोिना लनमायण : (१) रे्दहार्का अिस्थालाई ध्र्ान दर्दई बालबाललका सम्बन्धी र्ोिना लनमायण गनुय पनेछ: 

(क) बाल क्लब/समूहको बैठक तथा िावषयक भेलाले र्ोिना लनमायण गनेछ । र्सरी र्ोिना लनमायण गर्दाय 
मालसक रुपमा कार्यिम राख् न ुपनेछ । 

(ि) बाल क्लब/समूहको कार्यिम र्ोिना लनमायण गर्दाय स्थानीर् पिय, मौसम, िेतीपातीको क्र्ालेण्डर, 
विद्यालर्को शैजक्षक क्र्ालेण्डरसँग निधु्ने गरी बनाउनपुनेछ । 

(२) बाल क्लब/समूहको कार्यिम मूलत: रे्दहार्को विषर्मा केजन्रत हनुपुनेछ : 
(क) बालअलधकारको प्रचार प्रसार : बालबाललकाले स्थानीर् तहमा गीत, कविता, िेल, कथा, ििृत्िकला, 

जचत्रकला, लभते्त पलत्रका, सडक नाटक, रेलडर्ो कार्यिम, पत्रपलत्रकामा लेि लेिेर आदर्दको माध्र्मबाट 
बालअलधकारका बारेमा प्रचार प्रसार गने । 

(ि) बालअलधकार अनगुमन : बाल क्लब/समूहहरु आफ्नो क्षेत्रका विलभन्न स्थानीर् तहमा गनुासो पेवटका 
रािेर, साथीहरुको समूहमा छलफल गरेर, आफ्नो विद्यालर् तथा समरु्दार्को अनगुमन भ्रमण गरेर 
बालअलधकारको अिस्थाको अनगुमन गनय सक्ने छन ्। बाल क्लब/समूहले अनगुमनबाट रे्दिेका 
विषर्हरु विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलत िा गाउँपाललकाको कार्ायलर् िा गाउँ जशक्षा सलमलत िा िडा 



 

 

कार्ायलर् बालसंरक्षण सलमलत िा सहर्ोगी संस्था समक्ष आिश्र्क कािायहीका लालग प्रस्ततु गनय 
सक्नेछन।् 

(३) सेिाका लालग सम्प्रषेण र सझुाि : बाल क्लब/समूहहरुले आफ्नो समरु्दार् तथा विद्यालर्मा वहंसा, शोषण, 
र्दवु्र्यिहार, जशक्षा तथा स्िास््र्बाट िजित भएका बालबाललका फेला परेमा िा त्र्स्ता गनुासोहरु आएमा 
सेिा प्रर्दार्क संस्थाहरुसँग सम्पकय  गरी सम्बजन्धत बालबाललकालाई सेिाको लालग लसफाररश गने लगार्त 
र्स्ता बालबाललकाको विकास र संरक्षणमा कार्यिम संचालन गनय सवकनेछ । 

(४) शैजक्षक तथा व्र्जित्ि विकासका कार्यिमहरु : बाल क्लब/समूहहरुको सर्दस्र्हरुका लालग व्र्जित्ि 
विकास तथा शैजक्षक विकासका विलभन्न रचनात्मक गलतविलधहरु, िेलकूर्दका गलतविलधहरु, बाल लभते्त 
पलत्रका, िकततृ्िकला, वहज्िे प्रलतर्ोलगता, छोटो समर्का विलभन्न सीप, कलाका प्रजशक्षण कार्यहरु । 

(५) सामरु्दावर्क स्िरं् सेिा : 
(क) बाल क्लब/समूहका १४ िषयभन्र्दा मालथ बालबाललकाले सरुजक्षत ढंगले िर्स्कहरुको साथमा गने 

सामरु्दावर्क स्िरं् सेिाका कार्यहरु । 

तर र्स्तो सामरु्दावर्क स्िरं् सेिा कार्य रै्दलनक ६ घण्टाभन्र्दा बढी र लगातार ३ घण्टाभन्र्दा 
बढी हनुे छैन । 

(ि) सामरु्दावर्क स्िरं् सेिाका कार्यहरुमा बालबाललकाको नैलतक र भौलतक सरुक्षाको सलुनजितता हनुपुनेछ। 

(ग) प्रचललत कानून बमोजिम लनकृष्ट िा िोजिमर्िु बालश्रम तथा बालश्रम ठहररने गलतविलधमा बालबाललकाले 
स्िरं् सेिा गनय सक्नेछैनन ्। 

(६) लनणयर् प्रविर्ालाई प्रभावित पाने : बाल क्लब/समूहहरुले सामूवहक रुपमा िा प्रलतलनलध माफय त 
बालअलधकारका सरोकारहरुलाई पाललक स्तरीर् र्ोिना तथा नीलतहरुमा सम्बोधन गराउनका लालग बाल 
भेला, अन्तविय र्ा, बाल सनुिुाई, प्रलतलनलध मण्डल भेटघाट िस्ता कार्यिमहरु । 

१७. बाल क्लब/समूहले संचालन गनय नसक्न ेकार्यिमको सीमा : (१) कुनै रािनीलतक र्दल िा त्र्सको भात ृ
संगठनका पक्षपोषण िा विरोध गनय । 

(२) समरु्दार्को साियिलनक िा लनिी सम्पजत्त र्दरुुपर्ोग तथा कसैको िीउ ज्र्ानमालथ क्षलत परु् र्ाउने कार्य। 

 (३) समरु्दार्का लनजित िातिालत, धमय, क्षेत्र िा पेशाकमी प्रलत गलत भािना र दृवष्टकोण सम्प्रषेण गने 
कार्य । 

 (४) वहंसा र र्दवु्र्यिहार पीलडत तथा प्रभावित बालबाललकाको गोपनीर्ता भंग हनुे र पवहचान िलु्ने 
गलतविलधहरु। 

(५) सांस्कृलतक कारण बाहेक रातको समर्मा र आफ्नो विद्यालर् िा समरु्दार्भन्र्दा बावहर गएर गररने गलतविलध 
तथा कार्यिमहरु । 

  तर प्रलतस्पधाय िा आर्ोिकहरुले उजचत सरुक्षा प्रबन्ध गरेको अिस्थामा भने समरु्दार् िा विद्यालर् भन्र्दा 
बावहर गएर कार्यिम गनय सवकने छ । 

(६) उजचत सरुक्षाको प्रबन्ध र आिश्र्क पूिय अनमुलत बेगर सहभागीहरु जिउ ज्र्ानमा ितरा पगु्ने साहलसक 
िेलहरु िेलाउने कार्यहरु । 

(७) बाल क्लब/समूह कोष लनमायण िा आर् आियनका लालग बालश्रम तथा कुनै पलन व्र्ापार, व्र्िसार् गने 
कार्यहरु । 

(८) लसंगो पररर्ोिना संचालन गने िा ठूला र लामो समर्का गलतविलधहरु संचालन गने कार्य । 

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



 

 

(१०) सामाजिक शाजन्त सवु्र्िस्था तथा सरुक्षामा नकारात्मक असर पने रे्दजिएमा बालअलधकारकमी, गाउँपाललका 
बालसंरक्षण सलमलत तथा बालमैत्री शासन समन्िर् सलमलतको परामशयमा सरुक्षा लनकार् िा गाउँपाललका 
िा विद्यालर्ले लनजित गलतविलधलाई रोक लागाएका कार्यहरु । 

पररच्छेर्द ५ 

बाल क्लब/समूहको सर्दस्र्ता सम्बन्धी व्र्िस्था 
१८. सर्दस्र्ता वितरण र व्र्िस्थापन : (१) बाल क्लब/समूहले स्ितन्त्र रुपमा आफ्नो सर्दस्र्ता वितरण गनय सक्नेछ। 

बाल क्लब/समूहको सर्दस्र् हनु सोही विद्यालर्को विद्याथी िा सोही िडामा बसोबास भएको बालबाललका 
हनुपुर्दयछ। 

 (२) कुनै बालबाललकाले सर्दस्र् बन्न चाहेमा सामान्र्तर्ा बाल क्लब/समूहले सर्दस्र् बनाउन ुपर्दयछ । 

 (३) कुनै पलन बालबाललकालाई सर्दस्र् बन्नका लालग र्दिाब दर्दन पाइनेछैन । 

(४) सर्दस्र् नभएकै कारण बाल क्लब/समूहले आर्ोिना गने िलुा र साियिलनक कार्यिममा कुनै 
बालबाललकालाई सहभागी गराउन रोक लगाउन पाइनेछैन । 

(५) सर्दस्र्हरुको अलभलेि बाल क्लब/समूहले आफ्नै रजिष्टरमा राख्न सक्नेछ । र्सरी अलभलेि राख्र्दा रे्दहार्का 
वििरण उल्लेि हनुपुर्दयछ : 
(क) बालबाललकाको नाम, थर,  

(ि) ठेगाना 
(ग) उमेर, ललङ्ग, (विद्यालर्मा भए कक्षा) 

(घ) अलभभािकको नाम, सम्पकय  फोन नम्बर, फोटो (उपलब्ध भएसम्म) 

(६) बाल क्लब/समूहले आफ्नो सर्दस्र्लाई सर्दस्र्ता-पत्र वितरण गनय सक्नेछ । 

(७) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुका लालग न्रू्नतम सर्दस्र्ता शलु्क तोक्न सवकनेछ । 

(८) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुले लतने सर्दस्र्ता शलु्क िा निीकरण शलु्क न्रू्न र अलभभािकहरुको क्षमताले 
धान्न सक्ने हनुपुनेछ । 

(९) बाल क्लब/समूहमा विलभन्न श्रोतबाट िम्मा हनु आएको रकमको संरक्षण विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलत िा 
बालमैत्री शासन समन्िर् सलमलत िा िर्स्क सहिकतायले पारर्दशी ढंगले राख् न ुपनेछ । 

१९. प्रलतलनलधत्ि र सहभालगताको समान अिसरको व्र्िस्थापन : बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुले उपर्िु अिसरहरु 
प्राप्त गरी आफ्नो व्र्जित्ि विकास गनय समान अिसर प्राप्त गरुन भन्ने मान्र्ता बाल क्लब/समूहको नेततृ्ि गने 
समूहले राख् नपुर्दयछ । बाल प्रलतलनलध र सहभालगतामा रे्दहार्का विषर्मा ध्र्ान दर्दन ुपनेछ : 

(क) समान अिसर र प्रलतलनलधत्िका लालग विषर्गत समहुहरु बनाएर सोही अनसुार लनर्लमत िा पालैपालो 
प्रलतलनलधत्ि र सहभालगताको अिसर प्रर्दान गने । 

(ि) आर्ोिना संस्था िा लनकार्ले तोकेको अिस्थामा बाहेक पालैपालो सबै सर्दस्र्हरुलाई सहभालगताको 
अिसर दर्दनपुनेछ । 

(ग) बाल क्लब/समूहको प्रलतलनलधत्ि गने व्र्जिले कुनै कार्यिममा िानअुजघ आफ्नो समूहका सर्दस्र् र 
सहिकतायसँग आफूले के कस्ता सिाल उठाउन ेभलन छलफल र परामशय गनुयपनेछ । 

(घ) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र् कुनै कार्यिम िा बैठकमा सहभागी भएपलछ आफ्नो समूहका सर्दस्र्हरु र 
सहिकतायको बैठक रािी आफू सहभागी भएको कार्यिमको बारेमा िानकारी दर्दनपुनेछ । प्रलतिेर्दन 
लेिेर बाल क्लब/समूहको फाइल िा माइन्र्टुसँगै राख् नपुनेछ । 

२०. सर्दस्र्बीच रहेको फरक मतको सम्मान तथा कार्यिमको सहिीकरण : सामान्र्तर्ा बाल क्लब/समूहमा लसियना 
हनुे फरक मत रे्दहार्का उपार्हरु अिलम्बन गरी समाधान गनय सवकनेछ : 



 

 

(१) बाल क्लब/समूहको र्ोिना लनमायण लगार्तका छलफलमा सबै सर्दस्र्हरुलाई स्ितन्त्र र छोटो रुपमा 
आफ्नो विचार राख् न लगाउन ुपर्दयछ । 

(२) बाल क्लब/समूहको बैठक बस्ने, छलफल गने तथा नेततृ्ि चनु्ने प्रविर्ाका बारेमा आचारसंवहता लनमायण 
गनुय पर्दयछ। 

(३) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुमाझ कार्यिम आर्ोिना गने सन्र्दभयमा फरक प्रस्तािहरु प्राप्त भएमा ती 
कार्यिमहरुको सूची बनाउन ेर सर्दस्र्हरुलाई आपसी छलफल गरी कार्यिमहरुको प्राथलमकताका साथ 
छनौट गनय लगाउन ुपनेछ । कार्यिमको छनौट गर्दाय रे्दहार्का आधारमा गनुय पनेछ । 

(क) बालबाललकाले रुजचकर मान्ने, सिृनात्मक, िेलकूर्द तथा बौवर्द्क विकासका कार्यिमहरुलाई 
पवहलो प्राथलमकता दर्दने । 

(ि) बालअलधकारको प्रचार प्रसार हनुे र अलभभािक, लनणयर्कतायहरु तथा समरु्दार्माझ बालबाललकाको 
सरोकारका विषर्हरु प्रस्ततु गररने कार्यिमहरुलाई प्राथलमकता दर्दने । 

(ग) बाल क्लब/समूहले गनय नहनुे भनेका कार्यिम छनौट नगने । 

(घ) बाल क्लब/समूहलाई धेरै आलथयक भार पने तथा लामो समर् लाग्ने कार्यिमहरु छनौट नगने। 

(ङ) िडा र िडाका संस्थाहरुसँग द्वन्द्व िा मनमटुाि हनुसक्ने कार्यिमहरु नगने । 

(च) धेरै दर्दन विद्यालर् जशक्षालाई असर पने िा कक्षा छाडी तर्ारी गनुयपने कार्यिमहरु नगने । 

(छ) अन्र् बाल क्लब/समूह िा संस्थाले भियरै गररसकेका समान वकलसमका कार्यिमहरु भए 
त्र्सलाई प्राथलमकतामा पछालड राख् ने । 

(४) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुमाझ सरोकारका विषर्मा फरक विचार िा धारणाहरु आएमा ती 
धारणाहरुलाई समािेश गरी साझा धारणा बनाउनपुनेछ । र्सका लालग रे्दहार्का कार्यहरु गनय सवकनेछ: 

(क) सबै सर्दस्र्हरुलाई सम्बजन्धत विषर्मा पालैपालो आफ्ना विचारहरु छोटकरीमा राख् न दर्दने । 
विचार राख् र्दा अरुको विचारलाई गलत भन्ने, होच्र्ाउने िा लसधै नकाने विषर्लाई प्रशर् नदर्दने। 

(ि) फरक फरक धारणाहरुलाई समेटेर कुनै सर्दस्र्ले एकै धारणा प्रस्ताि गनय लगाउने । 

(ग) विपररत धारणाहरु आएमा बाल क्लब/समूहको बैठकमा ती फरक धारणहरुलाई र त्र्सलाई 
समथयन गने सर्दस्र् संख् र्ा पलन लेख् न े।  

तर, बहमुत सर्दस्र्हरुले व्र्ि गरेको धारणा अनसुार बाल क्लब/समूहले गलतविलध 
संचालन गने । 

(५) बाल क्लब/समहुका सर्दस्र्हरुमाझ नै फरक मतको विषर्मा फरक धारण भएमा रे्दहार् बमोजिम सहिीकरण 
गनय सवकनेछ : 

(क) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुमाझ नै फरक मतको विषर्मा छलफल गरी आपसी सहमलत सिृना 
गने । 

(ि) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुले उठाएको फरक मतको विषर् र उनीहरुले दर्दएका तकय  तथा 
प्रमाणहरुको सूची बनाउने । 

(ग) विद्यालर्का प्रधानाध्र्ापक िा समरु्दार्मा आधाररत िा समरु्दार्मा आधाररत बाल क्लब/समूहको 
हकमा आिर्द् सलमलतका संर्ोिकले सम्बजन्धत फरक मतको अध्र्र्न गरी लनणयर् प्रर्दान गने। 

(६) बाल क्लब/समूहलभत्र आउने फरक मतको समाधान गने बैठकमा िर्स्क सहिकताय र आिर्द् सलमलत िा 
लनकार्का प्रमिुको अलनिार्य उपजस्थलत हनुपुनेछ । 

 
 
 



 

 

पररच्छेर्द ६ 

बाल क्लब/समूहको आलथयक कोष व्र्िस्थापन तथा सहार्ता 
२१. आलथयक व्र्िस्थापन : (१) बाल क्लब/समूहको आलथयक कोषमा रे्दहार्को रकम रहनेछ : 

(क) स्िेजच्छक रुपमा उठेको सर्दस्र्हरुको निीकरण िा मालसक शलु्क, 
(ि) आलथयक सहार्ता तथा सहर्ोग, 
(ग) संस्थाहरुबाट प्राप्त हनुे आलथयक सहार्त, 
(घ) विद्यालर्बाट प्राप्त हनुे आलथयक सहार्त, 
(ङ) गाउँपाललकाबाट प्राप्त हनुे आलथयक सहार्ता, 
(च) स्थानीर् समूह तथा लनिी क्षेत्रहरुबाट प्राप्त हनुे सहार्त र  

(छ) र्स्तै अन्र् आर् । 

(२) बाल क्लब/समूहले आलथयक सहार्ताको लनजम्त सामान्र् लनिेर्दन दर्दए पगु्नेछ । बाल क्लब/समूहका लालग 
सामान्र्तर्ा पाँच हिार रुपैर्ाँभन्र्दा बवढको सहर्ोग दर्दनपुरेमा नगर्द प्रर्दान नगरी सोझै जिन्सी िा सेिा िररर्द 
गरी सहर्ोग गनय सवकनेछ । 

(३) बाल क्लब/समूहको आलथयक कारोिार प्रचललत सामान्र् लेिाको लसर्द्ान्त अनसुार हनुेछ । साथै बाल 
क्लब/समूहलाई सोझै पररर्ोिना िा अलभर्ान संचालन गनयका लालग सम्झौता गरी रकम प्रर्दान गनय सवकन े
छैन ्। 

(४) बाल क्लब/समूहले आफ्नो गलतविलध संचालन गनय आफ्नो विद्यालर् िा िडामा आलतयक स्रोत संकलनका 
लालग बालमैत्री कार्यिमहरु आर्ोिना गनय सक्नेछन । र्स्ता विर्ाकलापमा रे्दउसी-भैलो, साँस्कृलतक 
कार्यिम, िेल प्रलतर्ोलगता िस्ता कार्यिमहरु हनु सक्नेछन । र्स्ता कार्यिम आर्ोिना गरी आिर्द् हुँर्दा 
सम्बर्द् लनकार्को स्िीकृलत, सहिीकरण र सपररक्षेण अलनिार्य रहनेछ । 

(५) बाल क्लब/समूहले संकलन गरेका रकम उनीहरुले आर्ोिना गने बालमैत्री गलतविलधमा मात्र िचय गनय 
सवकनेछ । र्स्तो रकम छात्रिजृत्त, भौलतक पूिायधारहरुको लनमायण, ममयत सम्भारका लालग िा कुनै वपलडतलाई 
सहार्ता, आपतकालीन सहार्त बापत सहर्ोग उपलब्ध गराउने गरी िचय गने पाइने छैन ्। 

(६) बाल क्लब/समूहको िावषयक आर्व्र्र् वििरण सामान्र् ढाँचामा उल्लेि गरी राख् नपुनेछ । बाल 
क्लब/समूहको बहृत गलतविलध संचालन गनय परेमा सहिकतायले आलथयक व्र्िस्थापन र सहिीकरणमा सहर्ोग 
गनुयपनेछ । र्सरी व्र्िस्थापन गर्दाय आलथयक वहसाि वकताब बाल क्लब/समूहबाट अनमुोर्दन गराउने तथा 
र्दईु हप्ता लभत्र आलथयक कारोिारको फरफारक गनुय पनेछ । 

(७) बाल क्लब/समूहको आलथयक कोष व्र्िस्थापनका लालग आिश्र्क परेमा बैंक िाता संचालन गनय सवकनेछ। 
तर सबै बाल क्लब/समूहलाई बैंक िाता िोली कोषको संचालन गनय अलनिार्यता हनुेछैन।् 

पररच्छेर्द ७ 

बाल क्लब/समूह र अन्र् लनकार्हरुको सम्बन्ध र सहकार्य 
२२. गाउँपाललकासँगको सम्बन्ध सहकार्य : (१) सबै बाल क्लब/समूहहरु आफ्नो िडा कार्यलर् िा गाउँ 

कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा तोवकएको विलध र प्रविर्ामा सूचीकृत तथा निीकरण गनुयपनेछ । 

(२) गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको बाल क्लब/समूहको वििरण अद्यािलधक गने र सरोकार लनकार्मा 
आर्दान प्रर्दान गनय सक्नेछन ्। 

(३) गाउँपाललकाले आफ्नो िावषयक बिेट तथा कार्यिममा बाल क्लब/समूहका गलतविलध, बाल क्लब/समूह र 
सहिकतायको प्रजशक्षण तथा बाल क्लब/समूह प्रलतलनलधको परामशय िस्ता कार्यिमहरु राख् न सक्नेछन।् 



 

 

(४) बाल क्लब/समूहले गाउँपाललकासँग स्थानीर् विकासका विर्ाकलापहरुमा बालबाललका सम्बन्धी र्ोिना 
तथा कार्यिम, सवुिधा र उपलजब्धहरुको बारेमा सूचना माग गने, त्र्स्ता िानकारीहरु प्रचार प्रसार गने 
तथा कार्यिम र सेिाहरुको अनगुमन गनय सक्नेछ । 

(५) बाल क्लब/समूहले गाउँपाललकासँग आफ्ना कार्यिमहरुका लालग आलथयक सहार्ता तथा प्राविलधक र सामग्री 
सहर्ोगको अनरुोध गनय सक्नेछ । 

 (६) बाल क्लब/समूहले हरेक िषय आफूले सम्पार्दन गरेका कार्यिमहरुको सूची र वििरण सवहतको प्रलतिेर्दन 
तोवकएको ढाँचामा गाउँपाललकालाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

२३. बालबाललका सम्बन्धी स्थानीर् सलमलतहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्य : (१) गाउँपाललकामा रहेका िडा बाल 
संरक्षण सलमलत, गाउँसंरक्षण सलमलत, गाउँपाललका बालमैत्री शासन सलमलत, गाउँपाललका विपद् व्र्िस्थापन तथा 
िोजिम न्र्लुनकरण सलमलत, गाउँ स्िास््र् सलमलत र स्थानीर् िानेपानी तथा सरसफाई सलमलत िस्ता 
बालबाललकासँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख् ने विलभन्न सलमलत हनु सक्नेछन ्।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमका सलमलतहरुमा बाल क्लब/समूह िा संिालका प्रलतलनलधहरु सर्दस्र् िा पर्यिेक्षकको 
रुपमा सहभागी गराउन सवकनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बमोजिमका सलमलतहरुको िावषयक कार्यर्ोिनामा बाल परामशय, बालबाललकाको क्षमता विकास, 
बाल क्लब/समूहसँग साझेर्दारीमा गररने गलतविलधहरु तर् गरी समािेश गनय सवकनेछ । 

(४) उपर्दफा (१) बमोजिमका सलमलतहरुले बाल परामशय तथा विलभन्न समर्मा बाल क्लब/समूह तथा 
बालबाललकाबाट प्राप्त हनु आएका गनुासा र सझुािहरुलाई गाउँपाललकाको र्ोिना प्रविर्ाको पैरिी राख् न 
सक्नेछन ्। 

(५) बालबाललकाले सम्प्रषेण गरेका तत्काल सम्बोधन गनुयपने समस्र्हरुमा सम्बोधन गनय सम्बजन्धत लनकार्हरु 
बीच समन्िर् गने तथा बाल क्लब/समूहका गलतविलधहरुलाई प्रोत्साहन गनय उत्कृष्ट बाल क्लब/समूह 
परुस्कार तथा सम्मानका कार्यिमहरु गनय सवकनेछ । 

२४. बाल विकास संरक्षणमा विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलतको भलूमका : (१) बाल विकास संरक्षणलाई विद्यालर् 
व्र्िस्थापन सलमलतसँग आबर्द् गनुयपने छ । 

(२) विद्यालर्को िावषयक कार्यिम, बिेट तथा कर्यर्ोिनाको लनमायण बालबाललकासँगको परामशयमा बाल 
क्लब/समूहका गलतविलधलाई सहर्ोग परु् र्ाउने कार्यिमहरु राख् न ुपनेछ । 

(३) विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलतमा बाल क्लब/समूहका प्रलतलनलध एक बालक र एक बाललकालाई स्थार्ी 
आमजन्त्रत सर्दस्र्को रुपमा सहभागी गराउन ुपनेछ र र्स्ता बैठकहरुमा बालबाललकाका सरोकारका विषर्हरु 
प्रस्ततु गनय लगाउन सवकनेछ । 

(४) विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलतको बैठकमा छलफल हनुे संिेर्दनजशल र वििार्द सिृना हनुसक्ने विषर्हरु िस्तै: 
जशक्षक लनर्जुि र कािायही, लनमायणको ठेक्का पट्टा तथा अलनर्लमतता िस्ता विषर्को छलफलमा बालबाललकालाई 
प्रत्र्क्ष र लनणायर्क सहभागी बनाइने छैन ्।।। 

(५) विद्यालर्मा रहने जशक्षकको व्र्िहाररक सीप तथा शैली विकास (बालमैत्री जशक्षण विधी), बालमैत्री भौलतक 
संरचनाको लनमायण, स्िरुप र गणुस्तरका विषर्हरुमा भने बाल क्लब/समूहका सर्दस्र् र सकेसम्म धेरै 
बालबाललकाको सझुाि संकलन गनुयपनेछ । 

 

२५. अन्र् संघसंस्था तथा सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरुको भलूमका : (१) गाउँपाललकाका विर्ाजशल विलभन्न संघ संस्था 
तथा सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरुले बालबाललका प्रत्र्क्ष प्रभावित हनुे िा उनीहरु लजक्षत कार्यिम, लनणयर् तथा 
र्ोिना प्रविर्ामा बाल क्लब/समूहका प्रलतलनलधहरुसँग परामशय गनुयपनेछ । 



 

 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको संस्था तथा सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरुले बालबाललकाको लालग लन:शलु्क उपलब्ध 
सेिा सवुिधा तथा कार्यिमहरुको प्रभािकाररताको अनगुमन गनय बाल क्लब/समूहसँग सहकार्य गनय सक्नेछन।् 

(३) सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरुले बाल क्लब/समूहका सर्दस्र् तथा बाल क्लब/समूहसँग सहकार्य र परामशय 
कार्यहरु गर्दाय उनीहरुको लनर्लमत जशक्षालाई नकारात्मक प्रभाि पने र विद्यालर् समर्मा असर पाने गरी 
गनय सवकनेछैन । 

(४) सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरुले बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुलाई अलनिार्य सहभालगताको लनर्म लागू गनय 
सवकनेछैन ्। 

(५) सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरुले बालबाललकालई िोजिमपणुय हनुे वििादर्दत विषर्, फौिर्दारी अपराधका उिरुी 
लगार्तका विषर्मा छलफल गनय िा उनीहरुको रार् िा लनष्कषय माग्न र त्र्स्ता क्षेत्रमा काममा लगाउन 
सवकने छैन ्। 

तर न्र्ावर्क प्रविर्ामा प्रभावित बालबाललकासँग गररने परामशय गनय बाधा पने छैन ्। 

(६) सेिा प्रर्दार्क लनकार्हरुले बालबाललका सहभागी भएर गररएका सामरु्दावर्क कार्यको बर्दलामा भत्ता िा 
ज्र्ाला प्रर्दान गनय सक्न ेछैनन ्। तर र्ातार्ात िचय र सहार्क सामाग्री दर्दन फरक पनेछैन । 

२६. गाउँपाललकाको र्ोिना तिुयमामा बाल क्लब/समूहको प्रलतलनलधत्िको व्र्िस्था : (१) गाउँपाललकाबाट हनुे र्ोिना 
लनमायण चिमा बाल क्लब/समूहको प्रलतलनलधत्ि र सहभालगता अलनिार्य गनय सवकनेछ । 

(२) बस्ती तथा िडा स्तरमा हनुे र्ोिना छलफलमा सहभागी हनु बाल क्लब/समूहका सर्दस्र् िा 
प्रलतलनलधहरुलाई लनमन्त्रणा गनय सवकनेछ । भेलामा उनीहरुको सरोकार राख् ने विषर्मा धारणा राख् न 
लनजित समर् प्रर्दान गनुयपनेछ। 

(३) गाउँस्तरमा तोवकएको प्रविर्ामा बाल भेलाको आर्ोिना गरी स्थानीर् र्ोिना लनमायणका लालग 
बालबाललकासँग परामशय ललन सवकनेछ । 

(४) र्ोिना लनमायण तथा बिेट विलनर्ोिनमा बाल क्लब/समूहलाई बालबाललकाको लनजम्त छुट्याइएको कार्यिम 
तथा बिेटबारे छुटै्ट साियिलनक सूचना िारी गनुयपनेछ । र्स्तो िानकारी सरल भाषामा उपलब्ध हनुपुनेछ। 

पररच्छेर्द ८ 

बाल क्लब/समूहको सजम्मलन र विघटन सम्बन्धी व्र्िस्था 
२७. बाल क्लब/समूहको सजम्मलन : (१) र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी एकै भौगोललक क्षेत्र िा एकै विद्यालर् लभत्रका बाल 

क्लब/समूहहरु सजम्मलन हनु सक्ने छन तर फरक भौगोललक क्षेत्र िा फरक विद्यलर्का बाल क्लब/समूहहरु 
सजम्मलन हनु सक्ने छैनन ्। 

(२) सजम्मलनमा िान चाहने बाल क्लब/समूहले बाल क्लब/समूहले समूहको सहिकतायको उपजस्थलतमा 
सर्दस्र्हरुको भेलाबाट सम्मेलनमा िाने लनणयर् गनुयपनेछ । 

(३) सजम्मलन गनय चाहने सबै बाल क्लब/समूहका सहिकताय समेतको उपजस्थलतमा सर्दस्र्हरुको भेला आर्ोिना 
गरी मालथ र्दफा ७ बमोजिम नँर्ा कार्य सलमलत चर्न गनुयपनेछ । 

(४) सजम्मलन पिात ्नर्ाँ कार्यसलमलत गठन भएको एक मवहनालभत्र गाउँपाललकामा सजम्मलनको िानकारी 
गराउन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा (१) बमोजिम सजम्मलन पलछ सजम्मलन भएका बाल क्लब/समूहको सूचीकरण िारेि हनुेछ र 
नर्ाँ बाल क्लब/समूह सूचीकृत हनुेछ । 

२८. बाल क्लब/समूहको विघटन : (१) बाल क्लब/समूह रे्दहार्को अिस्थामा विघटन भएको मालननेछ : 
(क)  बाल क्लब/समूह लगातार २ िषयसम्म गाउँपाललका सम्बजन्धत िडा कार्ायलर्मा समूह विघटन गनय सक्नेछ। 



 

 

तर अद्यािलधक नभएका बाल क्लब/समूहलाई विघटन गनुय अजघ तीन (३) मवहनाको समर् रािी 
अद्यािलधक गनयका लालग सूजचत गररनेछ । 

(ि)  बाल क्लब/समूहका बहमुत सर्दस्र्हरुले बाल क्लब/समूह विघटन गने लनणयर् गरेमा । 

(ग)  विद्यालर्ले उपर्िु कारण रे्दिाइ विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लब/समूह विघटन गनय लसफाररश गरेमा। 

(घ)  गाउँपाललका िा सम्बजन्धत िडा कार्ायलर्को सूचीकरणबाट स्ित: िारेि हनुेछन ्। 

(२) उपर्दफा (१) को िण्ड (ग) र (घ) अनसुार विघटन हनुपूुिय साियजिनक सूचना प्रकाशन गरी बाल 
क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुसँग छलफल गनुयपनेछ । 

(३) विघटन भएका बाल क्लब/समूह गाउँपाललका िा सम्बजन्धत िडा कार्ायलर्को सूचीकरणबाट स्ित: िारेि 
हनुेछन।् 

(४) विघटन भएका बाल क्लब/समूहको सम्पजत्त तथा र्दस्तािेिहरु सम्बजन्धत विद्यालर् िा गाउँपाललका िा 
सम्बजन्धत िडा कार्ायलर्ले जिम्मा ललनेछ र अको बाल क्लब/समूह गठन प्रर्ोिनका लालग प्रर्ोग गनय 
सवकनेछ । 

पररच्छेर्द ९ 

विविध 

२९. बाल क्लब/समूहलभत्र र्दलगत रािनीलतक प्रभािलाई न्रू्नीकरण : बाल क्लब/समूहलभत्र र्दलगत रािनीलतक 
प्रभािलाई न्रू्नीकरणका लालग रे्दहार्का उपार्हरु अिलम्बन गनय सवकनेछ : 

(क) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरु तथा िर्स्क सहिकताय कुनै पलन रािनीलतक र्दल िा र्दलका 
भात ृसंगठनको नेततृ्िमा नरहेको व्र्जि चर्न गरेर । 

(ि) बाल क्लब/समूह तथा र्सका सर्दस्र्हरुले विलभन्न रािनीलतक र्दलहरुसँग बालअलधकार पियर्द्यन 
र संरक्षणका विषर्मा िलुा अन्तविय र्ा तथा छलफल कार्यिम आर्ोिना गरेर । 

(ग) बाल क्लब/समूहले कुनै एक रािनीलतक र्दल िा समहुसँग मात्र संर्िु कार्यिमहरु आर्ोिना 
नगरेर । 

(घ) बाल क्लब/समूहले साियिलनक पर्दमा लनिायजचत िा लनर्िु रािनीलतक व्र्जि बाहेक अन्र् 
रािनीलतक र्दलका प्रलतलनलध िा व्र्जिलाई कार्यिममा प्रमिु अलतलथ, अलतलथ िा श्रोत व्र्जि 
नबनाएर । 

(ङ) बाल क्लब/समूहले कुनै रािनीलतक र्दलको पक्ष िा विपक्षमा हनुे गरी कार्यिम तथा 
गलतविलधहरु संचालन नगरेर । 

(च) बाल क्लब/समूहले रािनीलतक र्दल िा भात ृ संगठनका बारेमा विशेष िानकारी दर्दने िा 
उसको सर्दस्र् बन्न प्ररेरत गने कार्यिम तथा गलतविलधहरु संचालन नगरेर । 

३०. बाल क्लब/समूहलभत्र सर्दभाि, सर्दव्र्िहार र सरुजक्षत अभ्र्ास प्रिर्द्यन : बाल क्लब/समूह लभत्र सर्दभाि, 
सद्व्र्िहार र सरुजक्षत अभ्र्ास प्रिर्द्यन गनय रे्दहार् बमोजिम गनुय पनेछ : 

(क) बाल क्लब/समूहले आफ्नो संगठन लनमायण, व्र्िस्थापन तथा कार्य प्रविर्ाका सम्बन्धमा 
आचारसंवहता लनमायण गनुय पनेछ । 

(ि) बाल क्लब/समूह तथा र्सका सर्दस्र्हरुले सामाजिक कुरीलत, भेर्दभािको अभ्र्ास र गलत 
प्रचलनहरुका विषर्मा बोल्न र त्र्स्ता अभ्र्ासहरु नगनय सर्दस्र्हरुलाई प्रजशजक्षत गनुय पनेछ। 

(ग) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्हरुलाई सामाजिक सर्दभाि प्रिधयन गनय, सबै धमय, िातिालत र 
समरु्दार्बीच सम्मान गनय, उनीहरुको असल संस्कृलत र अभ्र्सहरुका बारेमा बझु्न विलभन्न 
समर्मा विविध साँस्कृलतक कार्यिमहरु आर्ोिना गनय सवकनेछ । 



 

 

(घ) बाल क्लब/समूहको नेततृ्िमा समरु्दार् िा विद्यालर्मा रहेका विलभन्न समरु्दार्को प्रलतलनलधत्ि 
हनु सक्ने व्र्िस्था गनय सवकनेछ । 

(ङ) बाल क्लब/समूहको बैठकमा संस्कृलतलाई छलफलको प्रस्ताि नै बनाएर लनर्लमत रुपमा 
सर्दस्र्हरुले पालैपालो आफ्नो धमय, संस्कृलतका बारेमा र असल कुराहरुका बारेमा प्रस्तलुत र 
छलफल गने लनर्म बनाउन सवकनेछ । 

३१. बाल क्लब/समूहका गलतविलध, पारर्दजशयता तथा आन्तररक सशुासन : बाल क्लब/समूहका गलतविलध, पारर्दजशयता 
तथा आन्तररक सशुासन सम्बन्धमा रे्दहार् अनसुार  गनुय पनेछ : 

(क) कुनै पलन बाल क्लब/समूह गठन गनुय अगालड उि समरु्दार् तथा विद्यालर्मा बाल 
क्लब/समूहको आिश्र्कता, अिसर र सम्भािनाहरुबारे अलभभािक अनजुशक्षण आर्ोिना गनुय 
पनेछ । 

(ि) बाल क्लब/समूहले आर्ोिना गने सबै गलतविलधहरुले बालबाललका तथा समरु्दार्को वहत प्रिधयन 
नगनय सक्छन, बाल क्लब/समूहको गलतविलधहरुको बारेमा गनुासो र प्रलतविर्ा दर्दने व्र्िस्था 
गनय सवकनेछ । 

(ग) बाल क्लब/समूहका गलतविलधहरुका बारेमा प्रलतविर्ा दर्दन िा गनुासो व्र्ि गनय विद्यालर्, 
गाउँपाललका िा िडा कार्ायलार्, नागररक सूचना केन्रहरुमा सझुाि पेवटकाको स्थापना र 
संचालन गनय सवकनेछ । 

(घ) सझुाि पेवटका मालसक रुपमा िोल्ने र प्राप्त सझुािहरुलाई ललजित रुपमा उल्लेि गरी रजिष्टरमा 
अलभलेिीकरण गनुयपनेछ । 

(ङ) िण्ड (घ) बमोजिम प्राप्त सझुािहरुलाई सहिकताय र बाल क्लब/समूहका प्रलतलनलधहरु बसी 
छलफल तथा प्राथलमकीकरण गरी सझुािका आधारमा बाल क्लब/समूहका गलतविलधहरुमा 
सधुार गनुयपनेछ। 

तर सझुाि िा गनुासोको आधारमा मातै्र बाल क्लब/समूह विघटन गने िा बाल क्लब/समूहका 
गलतविलधहरुलाई लनषधे गने िा रोक्ने कार्य गनय सवकनेछैन ्। 

(च) विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लब/समूहका गलतविलधहरुका बारेमा समरु्दार् तथा अलभभािकहरुले 
विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलतका अध्र्क्ष िा प्रधानाध्र्ापकलाई प्रत्र्क्ष भेटेर पलन सझुाि दर्दन 
सक्नेछन ्। 

३२. बाल क्लब/समूहका विर्ाकलापमा एकरुपता : (१) गाउँपाललकाले सबै बाल क्लब/समूह तथा संिालका 
विर्ाकलापलाई एकरुपता दर्दन अनसूुजच १, २, ३, ४ र ५ अनसुारको लनदर्दयष्ट फाराम तथा ढाँचा प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउन सक्नेछ । 

३३. प्रचललत काननु बमोजिम हनु े: र्स लनरे्दजशकामा लेजिए िलत र्सै बमोजिम र उल्लेि नभएका कुराको हकमा 
प्रचललत कानून बमोजिम हनुेछ । 

३४. बाधा अड्काउ फुकाउ : र्स लनरे्दजशकाको उद्देश्र् कार्ायन्िर्न गनय कुनै बाधा अड्काउ परेमा गाउँकार्ायपाललकाले 
त्र्स्तो बाधा अडकाउ हटाउन आरे्दश िारी गनय सक्नेछ र त्र्स्तो अरे्दश र्सै लनरे्दजशका बमोजिम भएको मालनन े
छ । 

  



 

 

अनसूुची १ 

बाल क्लब/समूहको लनर्म ढाचँा 
 
 

(क) बाल क्लब/समूहको पररचर्  

नाम :  

ठेगाना :  

सूचकूरण नम्बर : 
(ि) बाल क्लब/समूहको उद्दशे्र् र विषर्हरु 

(१) 

(२) 

(३) 

(४) 

(ग) बाल क्लब/समूहको संगठन 

 (१) सर्दस्र् बन्ने तररका 
 (२) नेततृ्ि चर्न गने तररका 
 (३) विघटन हनुे अिस्था 
 (४) सर्दस्र् बन्न नपाउने व्र्जिहरु 

 (५) नेततृ्िमा चलुनन नपाउने व्र्जिहरु 

(घ) बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्ले पालन गनुयपने लनर्महरु 

 (१) सर्दस्र् भइसकेपलछ पालन गने लनर्महरु 

 (२) नेततृ्िमा लनिायजचत भएपलछ पालन गने लनर्महरु 

 (३) बैठकमा पालन गने लनर्महरु 

 (४) अन्र् बाल क्लब/समूहका सर्दस्र्, बालबाललका तथा लनकार्सँग व्र्िहार गने लनर्महरु 

(ङ) बाल क्लब/समूहको आलथयक कोष तथा श्रोत  

 (१) सर्दस्र्ता शलु्क 

 (२) निीकरण शलु्क 

 (३) अन्र् सहार्ता र श्रोतहरु 

 (४) आमर्दानी िम्मा गरी राख् ने ठाउँ 

 (५) आमर्दानी र िचय वििरण राख् न तोवकएको व्र्जि 

(च) अन्र् विषर्हरु 
  



 

 

अनसूुची २ 

बाल क्लब/समूहका लालग आिश्र्क आधारभतू सामाग्रीहरु 

 

१) बाल क्लब/समूहको सामाग्री राख् नका लालग बाकस िा र्दराि 

२) माइन्र्टु कपी (लनणयर् पजुस्तका) 

३) कार्यिम वििरण लेख् न ेकापी (कार्यिम पजुस्तका) 

४) बालसमूहको लनर्म 

५) बाल क्लब/समूहका अध्र्र्न सामाग्रीहरु 

६) बाल क्लब/समूहको आम्र्दानी र िचय लेख् ने लेिा कापी (आर्-व्र्र् पजुस्तका) 

७) कलम 

८) आिश्र्कता अनसुार िेल, शैजक्षक तथा मनोरञ्जनमूलक सामाग्रीहरु 
  



 

 

अनसूुची ३ 

बाल क्लब/समूह कार्यर्ोिना फारम 

 

बाल क्लब/समूहको नाम :     बाल क्लब/समूहको ठेगाना : 
िर्स्क सहिकतायको नाम र सम्पकय  फोन : 
सचुीकरण नं. : 
 

कार्यिमको नाम विषर् कहा ँगने कवहले गने श्रोत व्र्िस्था प्रमिु जिम्मिार 
सर्दस्र्हरु 

      

      

      

      

      

 
  



 

 

अनसूुची ४ 

बाल क्लब/समूह कार्यप्रगलत वििरण फारम 

 
 

बाल क्लब/समूहको नाम :      बाल क्लब/समूहको ठेगाना : 
िर्स्क सहिकतायको नाम र सम्पकय  नं. : 
सम्पकय  व्र्जिको नाम र सम्पकय  फोन : 
सूचीकरण नं. :  

 

सम्पन्न 
कार्यिमको नाम 

विषर् कार्यिम भएको 
स्थान 

लमलत िचय भएको रकम 
र श्रोत 

सहभागी संख्र्ा 

      

      

      

      

      

      

 

 
 

आज्ञाले, 
भोि बहार्दरु ऐडी 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 


