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बालक्लब/समूह परिचालन ननर्दे शिका २०७७
१. संशिप्त नाम ि प्रािम्भः
१.१

र्स

कार्यपानलकावाट स्वीकृत नमनत २०७७।१२।०६

ननर्दे शिकाको

नाम

बाल

क्लब/समूह

परिचालन

ननर्दे शिका, २०७७ िहेको छ ।
१.२
२. परिभाषाः

र्ो ननर्दे शिका तुरुन्त प्रािम्भ हुनेछ ।

नबषर् ि प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा र्स ननर्दे शिकामाः
क) बालबानलका भन्नाले १८ बषय मुननका व्र्शिलाई सम्झनु पछय ।
ख) बाल क्लब/समूह भन्नाले ववद्यालर् वा समुर्दार् स्तिमा बालबानलकाले
आफ्नो हक अनिकािको सं ििण ि िमता ववकासको लानग गठन गिे को
बाल क्लब/समूह सम्झनु पछय ।
ग) नगिपानलका भन्नाले िुक्लाफााँटा नगिपानलका सम्झनु पर्दयछ ।
घ) कार्य सनमनत भन्नाले बाल क्लबको विर्ाकलाप सं चालन गनयको लानग
बाल क्लबकै सर्दस्र्हरुबाट छाननएि ननमायण गरिएको सनमनत सम्झनु पछय।
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ङ) पर्दानिकािी भन्नाले र्सै ननर्दे शिका अनुसाि गठन भएका बालक्लब
समुहको अध्र्ि, उपाध्र्ि, सशचव, सहसशचव, कोषाध्र्ि ि कार्य सनमनत
सर्दस्र्हरुलाई सम्झनु पर्दयछ ।
च) सं ििक भन्नालेः


नगि स्तिीर् सं जालको लानग नगिपानलकाको प्रमुख वा ननजले तोकेको
कार्यपानलका सर्दस्र्लाई सम्झनु पर्दयछ ।



वडा स्तिीर् बालक्लबको हकमा नगिपानलकाको
ननजले तोकेको वडा सर्दस्र्लाई सम्झनु पर्दयछ ।



ववद्यालर्

स्तिमा

ववद्यालर्को

प्रिानाध्र्ापक

शििकलाई सम्झनु पर्दयछ।
छ)

वा

वडा अध्र्ि वा
ननजले

तोकेको

सं जाल(नेटवकय) भन्नाले एउटा नगिपानलका नभत्र िहे का ववनभन्न

बालक्लबहरुको प्रनतनननिहरुको भेलाले सबै क्लबहरुको साझा भलाईका
लानग काम गनय समाबेिी सहभानगताको आिािमा गठन गरिएको ७ र्दे शख
२१ सर्दस्र्ीर् सनमनतलाई सम्झनु पर्दयछ ।
ज) सािािण सर्दस्र् भन्नाले कार्यसमनतमा आवेर्दन पेि गरि ननर्मअनुसाि
सर्दस्र्ता प्राप्त बालबानलकालाई सम्झनु पर्दयछ ।
३. बालक्लबको गठन तर्ा संचालन
िुक्लाफााँटा नगिपानलका अन्तिगत बालक्लब समूहहरुको व्र्वशस्र्त रुपले
सं चालन गनय आफ्नो कार्यिेत्र, समुर्दार् एवं ववद्यालर्हरुमा ननम्नानुसािका
बालक्लबहरु गठन गरिने छ।
क) ६ बषय र्दे शख ११ बषय उमेिका बालबानलकाको लानग खेल समूह तर्ा
पूव य बाल क्लब ।
ख) १२ र्दे शख १८ बषय उमेिका बालबानलकाको लानग बालक्लब/बाल
सं जाल
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ग) ६ र्दे शख ११ बषय उमेका समूहका बालबानलकाहरुले आफुभन्र्दा ठू ला
र्दाईदर्दर्दीहरु, आफ्ना अनभभावक, सं ििक एवं सहर्ोगीहरुको सहर्ोगमा
कम्तीमा ७ जना वा सो भन्र्दा मानर् सर्दस्र्हरु िहने गिी बाल क्लब/समूह
गठन गने छन् । र्स्ता समूहहरु खेल समूहको रुपमा तर्ा बाल क्लबको
रुपमा परिचानलत हुन सक्ने छन् ।
घ)

१२ बषय र्दे शख १८ बषय उमेि समूहका बालबानलकाहरु कशम्तमा ७

जनाको कार्य सनमनत सवहत कशम्तमा १३ जना वा सो भन्र्दा बढीमा
आवश्र्कता अनुसािको सर्दस्र् सं ख्र्ामा बाल क्लब गठन गिी परिचानलत
हुनेछन् ।
ङ)

सबै बालक्लब/समुहहरुलाई नगिपानलका स्तिीर् बाल सं जालमा

आबद्ध गिाउनका लानग प्रोत्साहन गरिनेछ ।

ु ी–१ ि नगिको हकमा
बालक्लब र्दताय गिी वडाको हकमा अनुसच

च)

ु ी–२ बमोशजमको प्रमाणपत्र दर्दइने छ।
अनुसच
४. कार्यित्र
े ः


बालक्लबको कार्यिेत्र समुर्दार् ि ववद्यालर् िहनेछ । अन्र् िेत्रको
आवश्र्कता भएमा नगिपानलकाले तोके बमोशजम हुनेछ।

५. सर्दस्र्ताः
५.१

ववद्यालर्मा

सञ्चानलत

बालक्लब/समूहको

हकमा

ववद्यालर्मा

अध्र्र्नित बालबानलकाहरु ववद्यालर्मा िहुन्जेल मात्र बालक्लब/समूहको
सर्दस्र् हुन र्ोग्र् हुनेछन् ।
५.२

समुर्दार्मा िहेका बालबानलकाहरु १८ बषय उमेि पुिा नहुन्जेल सम्म

बालक्लब/समूहका सर्दस्र् िहन सक्नेछन् ।
५.३

बालक्लब/समूहमा ननम्न प्रकािका सर्दस्र् िहन सक्नेछन् ।
क) सािािण सर्दस्र्
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ख) सं स्र्ापक सर्दस्र्
६. सर्दस्र्ता प्राप्त गने ववनिः
६.१ इच्छु क बालबानलकाले आफ्नो उमेि खुलाई बालक्लब/समूहमा
आवद्धताका लानग आवेर्दन गिे पनछ कार्यसनमनतले सर्दस्र्ता प्रर्दान गनय
सक्नेछन् ।
६.२

बालक्लब/समूहको

सर्दस्र्ता

नलनको

लानग

प्रत्र्ेक

सर्दस्र्ले

कार्यसनमनतले तोके बमोशजमको प्रवेि िुल्क ि मानसक िुल्क नतनुय पनेछ
वा ननिुल्क समेत हुन सक्नेछ ।

६.३ िुल्क नलने ननलने वा कनत नलने भन्ने कुिा बालक्लब/समूहको कार्य
सनमनतले तोके बमोशजम हुनेछ ।

६.४ स्र्ापना कालका सर्दस्र्हरु सं स्र्ापक सर्दस्र् हुनेछन् ।
७. सािािण सभाः

८.१ प्रत्र्ेक बाल क्लब/समूहको सािािण सभा बषयको एकपटक बस्नेछ,
सम्बशन्ित समूहका सबै सर्दस्र्हरु उि भेलाका सािािण सभाका सर्दस्र्
हुन र्ोग्र् हुनेछन् ।

८.२ सािािण सभामा क्लबको गनतववनि समावेि गिी आवश्र्क नीनत तर्ा
कार्य र्ोजना तर्ाि गने सार्ै ववगतको कार्यिमहरुको बािे मा समेत समीिा
गरिनेछ ।
८.३ प्रत्र्ेक बषय बस्ने सािािण सभाले बावषयक आर् व्र्र् तर्ा कार्यिम
पारित गनुक
य ा सार्ै नर्ााँ कार्य सनमनत गठन गनेछ ।
८.४ सािािण सभाले अन्र् आवश्र्क कार्यहरु गनेछ ।
८.५ सािािण सभाले कार्यसनमनतलाई नबिेष सहर्ोग ि सिसल्लाह दर्दनेछ।
८.६ सािािण सभामा उपशस्र्त हुनको लानग सम्पूण य सर्दस्र्हरुलाई कशम्तमा
७ दर्दन अगावै सूचना दर्दनुपनेछ ।
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८.७ सािािण सभाको बैिाननक सं चालनका लानग कुल सर्दस्र् सं ख्र्ाको
कशम्तमा एक नतहाई उपशस्र्त हुन ु पनेछ । र्दर्द गणपूिक सं ख्र्ा प्रर्ाप्त
हुन नसकेि स्र्गन गरिएको बैठक सोही नबषर्उपि छलफल तर्ा ननणयर्

गनयका लानग स्र्नगत भएको नमनतले ७ दर्दन सम्ममा पुनः बस्न सक्नेछ ।
र्स पुनः बस्ने बैठकका लानग जेजनत सर्दस्र्हरु उपशस्र्त छन् त्र्सै लाई
गणपूिक सं ख्र्ा मानन बैठक सुचारु रुपमा अगाडी बढ्न सक्नेछ ।
८.८

सािािण

सभामा

उपशस्र्त

पर्दानिकािीहरु

तर्ा

सर्दस्र्हरुको

उपशस्र्नतको, छलफलको नबषर्सुची ि नबषर्सूची अनुसाि छलफल गरिएको
ननणयर्लाई ननणयर् पुशस्तका(माइन्र्ुट) मा ले खेि िाशखने छ । र्सको

प्रमाशणकिणका लानग सभाको सभापनत, सशचव ि कम्तीमा एक जना सािािण
सर्दस्र्ले हस्तािि गिे को हुन ु पनेछ ।

८.९ प्रत्र्ेक सािािण सर्दस्र्लाई मतर्दानको अनिकाि हुनेछ ।
९. कार्यसनमनतको गठन ववनि तर्ा पर्दावनिः

९.१ सािािण सभाले प्रत्र्ेक १ बषयमा आफ्ना सर्दस्र्हरुबाट अध्र्ि–१,
उपाध्र्ि–१,

सशचव–१,

सहसशचव–१,

कोषाध्र्ि–१

ि

बााँकी

सर्दस्र्ाहरुको समावेशिताको आिािमा ननवायचन गिी घटीमा ७ ि बढीमा
१३ जनाको कार्य सनमनत गठन गनेछ ।
९.२

र्सिी गठन भएको कार्यसनमनतको पर्दावनि १ बषयको हुनेछ।

९.३ कार्यसनमनतका पर्दानिकािीहरु पुनः ननवायशचत हुन सक्नेछन् ति १ बषय
अध्र्ि, उपाध्र्ि, सशचव, सहसशचव ि कोषाध्र्ि पर्दमा बहाल पर्दानिकािी
भने सोही पर्दमा पुनः ननवायशचत हुन सक्ने छै नन ।

९.४ कशम्तमा ५० प्रनतित सर्दस्र्हरु बानलका हुनपु नेछ । ति वविेष
उद्देश्र्ले गठन भएका बालक्लबहरुको हकमा र्ो लागु हुने छै न । ५०
प्रनतित बानलका नपुगे पनन बाल क्लब कार्म नै िहनेछ ।
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९.५ एउटै समर्मा कुनै एक समूहका महत्वपूण य पर्दमा बहाल िहे को
पर्दानिकािी सो भन्र्दा मानर्ल्लो तहको बालमञ्च/सञ्जालको मुख्र् पर्दमा
बहाल िहे को स्वतः तल्लो पर्द ननशश्िर् िहनेछ ि र्स्तो पर्दमा अको व्र्शि
मनोनर्न हुन सक्नेछ । बाल समूहमा १ व्र्शि १ पर्दको नसद्धान्त लागू
गरिनेछ ।
१०. कार्य सनमनतको बैठकः
१०.१ अध्र्िको

सल्लाह

अनुसाि

सशचवले

कार्यसनमनतको

बैठक

बोलाउनेछ ।
१०.२ कार्य सनमनतको बैठक कशम्तमा ननर्नमत रुपमा मवहनामा एक पटक
बस्नेछ ।
१०.३ कार्यसनमनतका पर्दानिकािहरु बैठकमा तीनपटक भन्र्दा बढी ननर्नमत
रुपमा नबना सूचना अनुपशस्र्त भएको खण्डमा पर्द स्वतः खािे ज हुनेछ ।

त्र्स्तो रिि पर्दका लानग सल्लाहकाि तर्ा सं ििकको पिामियमा
कार्यसनमनतले बााँकी सर्दस्र्हरु मध्र्ेबाट पुनः मनोनर्न गनय सक्नेछ ।

१०.४ सशचवको अनुपशस्र्नतमा अध्र्ि आफैले वा सह–सशचव माफृत
बैठक बोलाउन सक्नेछन् ।
११.

पर्दानिकािीहरुको काम, कतयव्र् ि अनिकािः

११.१ अध्र्िः
क) बालक्लब/समूहको बैठक बोलाउन सशचवलाई ननर्दे िन दर्दने ि
बैठकको अध्र्िता गने ।
ख) बालक्लब/समूहको वहतको लानग गनुय पने कतयव्र्को प्रमुख र्दावर्त्व
बहन गने।
ग) मत बिाबि भएमा ननणायर्क मत दर्दने ।
घ) बालक्लब/समूहको उद्देश्र् पुिा गनय अन्र् आवश्र्क कामहरु गने ।
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ङ)

कार्य सनमनत, ववद्यालर्, अनभभावक, समुर्दार्, नगिपानलकाका अन्र्

सिकािी तर्ा गैिसिकािी सं घ सं स्र्ा बीच समन्वर् कतायको भूनमका ननवायह
गने ।
च)

कुनै िेत्रको कार्यिममा जानका लानग आफ्नो कार्यसनमनतको बैठक

बस्न नसक्ने अवस्र्ामा पनछ समर्यन जुटाउने गिी बालक्लबका प्रनतनननि
चर्न गने ।
११.२ उपाध्र्िः
क)

अध्र्िको अनुपशस्र्नतमा ननजले

गरि आएका

सम्पूण य

कार्यहरु गने ।
ख)
११.३ सशचवः
क)

कार्य सनमनतले तोकेको अन्र् कामहरु गने ।

कार्य सनमनतको बैठक बोलाउने ि बैठकमा िाशखने नबषर्हरुको

बािे मा अनिम जानकािी सम्बद्ध सबैलाई दर्दने ।
ख)

बालक्लब/समूहको तफयबाट पत्राचाि गने ।

ग)

कार्य सनमनतले तोकेको अन्र् कार्यहरु गने ।

घ)

बालक्लबका सर्दस्र्हरुको सूचना अद्यावनिकिण समूहले गिे को

मुख्र् मुख्र् कामको प्रगनत प्रनतवेर्दन तर्ाि गिी अद्यावनिकिण गने, बावषयक
भेलामा गत बषयका प्रगनत एवं आगामी बषयको र्ोजना तर्ाि गिी छलफल
तर्ा पारितका लानग पेि गने ।
ङ)
११.४

बैठकको उपशस्र्नत उठाउने तर्ा ननणयर्हरुको अनभले ख िाख्ने।
सह–सशचव
क)

सशचवको अनुपशस्र्नतमा ननजले गिी आएका सम्पूण य

कार्यहरु गने ।
ख)

कार्य सनमनतले तोकेको अन्र् कार्यहरु गने ।
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ग)

सशचवको काममा सहर्ोग गने ।

११.५ कोषाध्र्ि
क) बाल क्लब/समूहको आम्र्दानी खचय तर्ा हि वहसाब रितपूवक
य
िाख्ने ।
ख) क्लबको सम्पूणय नगर्दी शजन्सीहरुको शजम्मेवािी नलई त्र्स
सम्बन्िी श्रे स्ता अद्यावनिक िाख्ने ।
ग) क्लबको आर् व्र्र्को ववविण कार्य सनमनत ि सािािण सभामा
पेि गने ।
घ) कार्य सनमनतले तोकेको अन्र् कार्यहरु गने ।

११.६ सर्दस्र्ः
क)
ख)

१२.

बाल क्लबको बैठकमा ननर्नमत उपशस्र्त हुने ।

बाल क्लबको वहतका लानग सिैं प्रर्त्निील िहने ।

ग)

बैठकमा उपशस्र्त भई आफ्नो अनभव्र्शि प्रस्तुत गने।

घ)

कार्य सनमनतले तोकेको अन्र् कार्य गने ।

नेटवकय(मञ्च/संजाल):

नगिपानलका स्तरिर् बाल संजाल
नेपालको सं वविान(२०७२) स्र्ाननर् सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४, बाल
मैत्री स्र्ाननर् िासन िाविर् िणननती २०६८ तर्ा कार्ायन्वर्न कार्यववनि
२०६८ भावना बमोशजम बावषयक रुपमा ववनभन्न ववद्यालर्, समुर्दार् ि
कार्यिेत्रमा

िहे का

बालक्लब/समूहहरु

बीच

आवश्र्क

समन्वर्

ि

सहकार्यको अवस्र्ा सुननशित गर्दै बाल क्लब परिचालनमा सहर्ोग पुर्ायउन
सार्ै नगिपानलका स्तिीर् बालसिोकािका नबषर्हरुमा बाल सहभानगता
सुननशित गने उद्देश्र्ले
गाउपानलका

स्तिीर्

प्रत्र्ेक गाउपानलकाले बाल क्लब/समूहहरुबीच
भेला

सञ्चालन
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गिी

बालबानलकाको

समावेिी

सहभानगतामा ७ र्दे शख २१ सर्दस्र्ीर् नगिपानलका स्तिीर् बाल सं जाल गठन

एवं परिचालन सम्बन्िी व्र्वस्र्ाको सुननशितता गनय प्रमुख भनु मका खेल्न
सक्नेछ

।

सो

कार्यमा

नगिपानलकालाई

आवश्र्क

सहर्ोग

गनुय

बालबानलकाको हक अनिकािको िेत्रमा कार्यित सिकािी तर्ा गैि सिकािी
सं स्र्ाको र्दावर्त्व हुनेछ नगिपानलका स्तिीर् बाल सं जाल गठन तर्ा अन्र्

व्र्वस्र्ा नगिपानलकाले गनेछ । नगिपानलका स्तिीर् बाल मञ्च(सं जाल)का
पर्दानिकािीको पर्दाविी १ बषयको िहनेछ ।
नगिपानलका स्तिीर् बाल सञ्जालका काम, कतयव्र् ि अनिकािहरु


बालअनिकाि प्रवद्र्िन ि सामाशजक रुपान्तिणको ननशम्त विर्ाशिल
िहने ।



बाल सिोकािका नबषर्हरुमा नगिपानलका साँग वकालती गने।



बावषयक कार्यर्ोजना तर्ाि गिी सम्बशन्ित नगिपानलका

स्तिीर्

सिोकाि ननकार्हरुलाई बालबानलकाको तफयबाट िार् उपलब्ि
गिाउने ।


आफ्नो नगिपानलका अन्तिगत िहे का बाल क्लबको ववविण तर्ाि
पाने सहजीकिण गने तर्ा समूहरुको आवश्र्कता अनुसाि अनुगमन
एवं सुपरिवेिण गने ।

१३.

संििकः
सं ििक भन्नाले नगिपानलकाको प्रमुख वा वडा अध्र्ि, ववद्यालर्का

प्र.अ./शििक वा नगिपानलकाले तोकेको व्र्शि वा सम्बशन्ित ऐनकानूनले
तोकेको

व्र्शिलाई

जनाउनेछ

।

सं ििकले

आवश्र्कताअनुसाि

बालबानलकाको उच्चतम वहतलाई ध्र्ानमा िाखी सल्लाह सुझाव एवं अन्र्
आवश्र्क सहर्ोग गनुय पनेछ ।
१४.

कोषको व्र्वस्र्ाः
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क)

सािािण सर्दस्र् प्रवेि िुल्क एवं मानसक/बावषयक सर्दस्र्ता

िुल्क बापत प्राप्त िकम
ख)
िकम
ग)

स्र्ानीर् ननकार्, ववद्यालर्, समुर्दार् तर्ा अन्र् सं घ सं स्र्ाबाट प्राप्त
नेपाल सिकािको पूव य स्वीकृती नलई ववर्दे िी र्दातृ सं स्र्ाबाट प्राप्त

सहर्ोग िकम
घ)

अन्र् ववनभन्न स्रोतबाट प्राप्त िकम

ङ)

चन्र्दा, सहर्ोग तर्ा बाल क्लबबाट कोष सं कलनका लानग ववनभन्न

अनभर्ानबाट सं कनलत िकम ।
१४.१ कोष संचालनः
क)
खोनलने छ ।
ख)

पार्क पने कुनै बैंक वा ववशिर् सं स्र्ामा क्लबको खाता
ु
बैंक खाता अध्र्ि वा सशचव ि कोषाध्र्िको सं र्ि

र्दस्तखतबाट सं चानलत हुनछ
े ।
ग)

बैंक खाताको व्र्वस्र्ा नहुन्जेल सम्म सम्बशन्ित नगिपानलका तर्ा

सं ििकको सल्लाह बमोशजम गनुय पनेछ ।
१५.

आवद्धता, र्दताय ि नववकिणः

१५.१ कुनै पनन बालक्लबको आफ्नो गनतववनि सञ्चालन गनुय भन्र्दा पवहला
नगिपानलकामा र्दताय गिाउनु पनेछ । बाल सहभानगता प्रवद्र्िनका लानग
नगिपानलकाको

वडा

कार्ायलर्ले

बालक्लब

र्दताय

गिी

र्दताय

भएका

बालक्लबहरुको सूची नगिपानलकामा उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
१५.२ हिे क आनर्यक बषयमा क्लबलाई सम्बशन्ित वडाले नववकिण गिाउनु
पनेछ । वडाले नववकिण सूशच नगिपानलकालाई
।
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उपलब्ि गिाउनु पनेछ

१५.३ र्दताय, नववकिण तर्ा अन्र् िुल्क नगिपानलकाले तोके बमोशजम वा
ननःिुल्क रुपमा समेत गनय सक्नेछ ।

१५.४ एक बषय सम्म पनन नववकिण नगिे मा बाल क्लबको र्दताय स्वतः
िद्ध हुनेछ । नगिपानलकाले कुनै िुल्क नलई वा ननिुल्क रुपमा बालक्लब
र्दताय एवं नववकिण गनय सक्नेछ ।
१६.

लेखारििणः
बैंक खाता सं चालन गिी कार्यित बालक्लबहरुले क्लबको आर्

व्र्र्को हिे क बषय लेखा पिीिण गिाउनु पनेछ । समूह/क्लब नववकिणको
लानग लेखापरििण प्रनतवेर्दन आवश्र्क पनेछ । र्स्तो ले खापिीिण िाशजष्टडय
लेखापिीिक वा माध्र्नमक ववद्यालर्को ले खा नबषर्को शििकबाट वा बाल
क्लब समूहले ३ सर्दस्र्ीर् लेखा परििण सनमनत गठन गिी सोही सनमनत
माफयत लेखा परििण गिाउन सक्नेछ । उल्ले शखत ३ वटा तरिकाहरु
मध्र्े बाल क्लब/समूहलाई जुन तरिका सहज हुन्छ, सोही अपनाउन
सक्नेछन् । र्स कार्यमा नगिपानलकाले आवश्र्क सहजीकिण गनेछ ।
१७.


बाल क्लब/समूहको छाप, लोगो तर्ा लेटिपेडः

बालक्लबको लोगो गोलो घेिानभत्र सम्बशन्ित बालक्लबको नाम ि
ठे गाना, स्र्ापना नमनत सार्ै त्र्सको बीचमा आवश्र्कता अनुसाि बालक,
बानलका ववद्यालर्, पुस्तकको नमुना िाख्न सवकनेछ वा नगिपानलकाले
तोकेबमोशजम हुनेछ ।



प्रत्र्ेक बालक्लबले आफ्नो लोगो अनुसािको छाप बनाउन सक्नेछन्
।



प्रत्र्ेक बालक्लबले आफ्नो लोगो उल्ले ख गिी क्लबको ले टिहे ड तर्ाि
गिी प्रर्ोग गनय सक्नेछन्
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प्रत्र्ेक बाल क्लबले आफ्नो लोगो उल्ले ख गरिएको परिचर् पत्र तर्ाि
गिी प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सक्नेछन् । परिचर् पत्र सं ििक/सं ििकद्धािा
प्रमाशणत गरिएको हुन ु पनेछ ।



परिचर् पत्रको म्र्ार्द तोवकएको समर् अवनिसम्म विर्ाशिल िहनेछ ।

१८. सल्लाहकाि सनमनतः
प्रत्र्ेक बाल क्लब/सञ्जालको ननशम्त सुझाव दर्दनको लानग तीन र्दे शख पााँच
सर्दस्र्ीर् सल्लाहकाि सनमनत गठन गरिनेछ । सो सनमनतमा बालबानलकाहरु
३ जना ि अन्र् २ जना बालबानलकाको िेत्रमा काम गिे का उल्ले खनीर्
व्र्शि वा सम्बशन्ित बाल क्लबको सहजकताय मध्र्ेबाट मनोनर्न गरिनेछ
। बाल क्लब/समूहका पूव य अध्र्िहरु सल्लाहकाि सनमनतमा िहन
सक्नेछन् ।
१९.

बालक्लब/समूहको ववघटनः

कुनै कािणबस बाल क्लब/समूह सं चालन हुन नसकी ववघवटत भएमा
ववद्यालर्मा आिारित क्लबको चल अचल सम्पशिहरु सम्बशन्ित ववद्यालर्मा

समुर्दार्मा आिारित बाल क्लब/समूहको सम्पशिहरु नगिपानलकाको नाममा
स्वतः आउनेछ ।
२०.

मान्र्ता प्राप्त वा सम्बन्िन प्राप्तीः

र्स अशघ ववद्यालर्, समुर्दार्मा शजल्ला बाल कल्र्ाण सनमनतमा र्दताय भएका
बाल क्लब/समूहहरु र्सै ननर्दे शिका बमोशजम पुनः र्दताय नववकिण गिे
पनछमात्र मान्र्ता प्रर्दान गरिनेछ ।
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ु ी –१
अनुसच

र्दफा ३ (च) साँग सम्बशन्ित
िुक्लाफााँटा नगिपानलका
......... नं. वडा कार्ायलर्
................., कञ्चनपुि

सुर्दूिपशिम प्रर्दे ि, नेपाल
र्दताय/आवद्धता प्र.प.नं. ............
बाल अनिकािको प्रबद्धयनमा अनभव्र्ि सामुवहक प्रनतबद्धताको सम्मान गर्दै
कञ्चनपुि शजल्ला िुक्लाफााँटा नगिपानलका वडा नं. .........................
को

................................................................लाई

नेपालको

सं वविान २०७२, बाल अनिकाि सम्बन्िी महासन्िी १९८९ ि बालबानलका
सम्बन्िी प्रचनलत िाविर् ऐन कानून अनुसाि परिवाि, समुर्दार् ि िािमा
बालअनिकािको शस्र्नत सुदृढ गने कार्यमा र्स बालक्लब /समुह /मञ्च
/सञ्जालको सविर् र्ोगर्दान िहने अपेिा गर्दै र्स बालक्लब/ समुह/ मञ्च/
सञ्जालको उििोिि प्रगनतको लानग िुभकामना व्र्ि गर्दै बाल क्लब र्दताय
प्रमाण पत्र प्रर्दान गरिएको छ ।
............................
तर्ाि गने

............................
वडा सशचव
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..........................
वडा अध्र्ि

ु ी –२
अनुसच

र्दफा ३ (च) साँग सम्बशन्ित
िुक्लाफााँटा नगिपानलका
नगि कार्यपानलकाको कार्ायलर्
भलािी, कञ्चनपुि

सुर्दूिपशिम प्रर्दे ि, नेपाल ।
र्दताय नं.: .................
बालअनिकािको प्रबद्धयनमा अनभव्र्ि सामुवहक प्रनतबद्धताको सम्मान गर्दै
कञ्चनपुि शजल्ला िुक्लाफााँटा नगिपानलकाको ...... ........ ........ ........
......... ...... ..... ...... ..... .... ..... बालक्लब सञ्जाललाई नेपालको
सं वविान २०७२, बाल अनिकाि सम्बशन्ि महासन्िी १९८९ ि बालबानलका
सम्बन्िी प्रचनलत िाविर् ऐन कानून अनुसाि परिवाि, समुर्दार् ि िािमा
बालअनिकािको शस्र्नत सुदृढ गने कार्यमा र्स बालक्लब सञ्जालको सविर्
र्ोगर्दान िहने अपेिा गर्दै र्स बालक्लब सञ्जालको उििोिि प्रगनतको
लानग िुभकामना व्र्ि गर्दै बाल सञ्जाल र्दताय प्रमाण पत्र प्रर्दान गरिएको
छ ।
............................
............................
तर्ाि गने
प्रमुख प्रिासकीर् अनिकृत

..........................
नगि प्रमुख
आज्ञाले,
वविननसं ह र्ापा

प्रमुख प्रिासकीर् अनिकृत
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