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बाल क्लब/सञ्जाल गठन तथा सहजीकरण कार्यविधी २०७७ 

प्रस्तािना  

नेपालको संविधान, २०७२ को मौललक हकमा उल्लेख भएको बालबाललकाको सहभालगताको अलधकार तथा 
नागररकहरूको संगठन, स्ितन्त्रता र िाशन्त्तपूणय भेला हनु पाउने अलधकारको व्र्िहाररक कार्ायन्त्िर्नमा सहर्ोग 
परु्ाउन, नेपाल सरकारले लागू गररआएको बालमैरी स्थानीर् िासन रणनीलत अन्त्तगयत बाल क्लि गठन तथा 
सहजीकरण प्रविर्ालाई व्र्िशस्थत र प्रभािकारी ढंगले लागू गनय गराउन, स्थानीर् तहलाई सहर्ोग पगुोस भन्ने 
उद्देश्र्ले नेपाल सरकार, संर्ीर् मालमला तथा स्थानीर् विकास मन्त्रालर्ले जारी गरेको नमनुा लनदेशिकालाई 
आधार मानी र्स नगरपाललका लभर बाल क्लि तथा संजाल गठन र व्र्िस्थापन मा य् त साथयक बाल सहभालगता 
सलुनशित गनयका लालग शितगंगा नगरपाललकाले बाल क्लि तथा बाल संजाल गठन, व्र्िस्थापन तथा सहजीकरण 
कार्यविधी २०७७ जारी गरेको छ। 

पररच्छेद १:  प्रारशबभक 

१. संशिप्त नाम र प्रारबभ  

१) र्स कार्यविधी नाम बाल क्लि तथा संजाल गठन, व्र्िस्थापन तथा सहजीकरण कार्यविधी २०७७ रहको 
छ । 

 २) र्ो कार्यविधी नगर कार्यपाललकाबाट अनमुोदन भएको भोललपल्ट देशख नै लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा 

विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा कार्यविधीको प्रर्ोजनका लालग लनबन पररभाषा कार्म गररएको छ।  

१. स्थानीर् तह भन्नाले नगरपाललका तथा िडा कार्ायलर्हरुलाई जनाउनेछ।  

२. सेिा प्रदार्क कार्ायलर् भन्नाले नेपाल सरकार अन्त्तगयत स्थानीर् तहमा सेिा प्रिाह गरररहेका स्िास््र् 
संस्था, विद्यालर्हरु, विद्यालर् श्रोत केन्त्र, प्रहरी कार्ायलर्, सामाशजक तथा गैरसरकारी सरं्सस्थाहरुलाई 
जनाउनेछ। 

 ३. बाल क्लि भन्नाले र्स कार्यविधी बमोशजम गठन भई नगरपाललका तथा िडा कार्ायलर्हरुमा सशुचकृत 
भएका १८ बषय भन्त्दा कम उमेरका बालबाललकाहरुको संगठनलाई जनाउनेछ।  

४. बाल सञ्जाल भन्नाले र्स कार्यविधीका बमोशजम नगरपाललका िेर लभर गठन भएका बाल क्लिहरुको 
सञ्जाललाई जनाउनेछ। र्स िब्दले िडा तथा नगरस्तरीर् बाल संजालहरु समेतलाई बझुाउनेछ। 

 ५. विशिष्टीकृत बाल क्लि भन्नाले विश्वब्र्ापी प्रचलनमा रहेका लनर्म तथा नेपाल सरकारका विशिष्टीकृत 
लनकार्ले विशिष्ट उद्देश्र्ले लनमायण गरेका क्लिहरु: जलुनर्र रेडिस, राविर् रोट्याक्ट क्लब, ललर्ो क्लब, 

रेर्कुाइ समूह जस्ता वििेष क्लिलाई जनाउनेछ। 

 ६. सहजकताय भन्नाले बाल क्लि तथा संजालको गठन र सञ्चालनका लालग सहजीकरण गनय लनदेशिका 
बमोशजम लनर्कु्त गररएको व्र्शक्तलाई जनाउनेछ।  
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७. सहर्ोगी संस्था भन्नाले र्स नगरपाललकाको िेर लभर रहेका बाल क्लि तथा संजालहरुलाई सहर्ोग गने, 

बाल अलधकार संरिण तथा प्रियद्धनका लालग विलभन्न कार्यिमहरु सञ्चालन गरररहेका अनमुती प्राप्त 
गैरसरकारी संस्थाहरु िा सामाशजक संस्थाहरुलाई जनाउनेछ।  

८. सामाशजक पररचालक भन्नालेेः िडा कार्ायलर्हरुमा स्थानीर् िासन तथा सामदुावर्क विकास कार्यिम 
सञ्चालन गनय लनर्कु्त गररएका सामाशजक पररचालकलाई जनाउनेछ।  

९. संरिक शििक भन्नाले विद्यालर् स्तरमा गठन भएका बाल क्लिलाई सहर्ोग तथा सहजीकरण गनय 
तोवकएको शििकलाई जनाउनेछ।  

३. लनदेशिकाको उद्दशे्र्  

र्स लनदेशिकाको मूलभतू उद्देश्र् लनबनानसुार रहेको छ: 

 १. बालबाललकाको संगठन स्ितन्त्रताको अलधकारलाई ब्र्बशस्थत र प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्न गने।  

२. बाल क्लिहरुको गठन, सञ्चालन तथा सहभालगतालाई अथयपणुय, नैलतक, सरुिीत र पारदिी तथा समािेिी       
बनाउने। 

 ३. बाल मैरी स्थानीर् िासनको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्नमा टेिा परु्ाउने।  

४) बाल क्लि लाई एकद्वार प्रणाली मा य् त विर्ािील गरी बालसहभागीतको सलुनशितताको लालग सहर्ोग 
गने। 

 ५) सिै बालक्लिहरुको गठन, िमता लबकास र पररचालनमा एक रुपता ल्र्ाउने।  

६) नगरपाललका तथा िडाहरुको िावषयक र्ोजना चि (र्ोजना लनमायण, कार्ायन्त्िर्न, अनगुमन तथा मूल्र्ाकंन र 
उपलब्धी मापन) मा साथयक बालसहभालगता सलुनशित गने।  

 

४. लनदेशिकाको कार्ायन्त्िर्न  

१. नगरपाललका तथा िडाहरुमा बाल क्लि तथा संजाल गठन, व्र्िस्थापन र सहजीकरणका लालग र्स 
लनदेशिका बमोजीम गनुय गराउन ुनगरपाललकाको दावर्त्ि हनुेछ।  

२. बाल सहभालगता तथा बाल क्लि सहजीकरण लालग र्स लनदेशिकाको प्रचार प्रसार गनुय र र्स बमोशजम 
कार्ायन्त्िर्न गनय गराउन नगरपाललका तथा िडा कार्ायलर्हरुलाई सहर्ोग गनय विर्ाशिल स्थानीर्, राविर् 
गैसस, अन्त्तरायविर् गैसस तथा विकास साभेmदार शजबमेिारी हनुेछ। 

 

पररच्छेद २: बाल क्लिको गठन प्रकृर्ा 

 ५. बाल क्लिका प्रकार  

१. बाल क्लि भन्नाले: बालबाललकाहरुका लालग बालबाललकाहरु नै लमलेर गठन गररएको र सामान्त्र्तर्ा २५ 
जना बालक बाललका सदस्र् रहेको समूहलाई बाल क्लि मालननेछ। 
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 २. र्दद २५ जना भन्त्दा बढी बालबाललका कुनैपलन बाल क्लिमा आिद्ध भएको अिस्थामा उक्त बाल क्लि 
अन्र्तगत उप समूह गठन गनुयपनेछ।  

३. र्सरी गठन भएका बाल क्लिहरु नगरपाललका तथा िडा कार्ायलर्मा सशुचकृत र नविकरण गनुयपनेछ।  

४. बाल क्लिको गठन गदाय ५ िषय देशख १८ िषय उमेरसमूहका बालबाललकालाई समेट्नपुनेछ।  

४.१ समदुार्मा आधाररत बाल क्लिहरु  

 कुनै लनशित भगुोललभरका बालबाललकाहरुलाई समेटेर िा लनशित भौगोललक िेरलाई कार्यिेर 
बनाएर गठन भएका बाल क्लिलाई समदुार्मा आधाररत बाल क्लि भलननेछ।  

 नेपालको सन्त्दभयमा कुनै टोल, बस्ती, िडा लभर बाल क्लि गठन गनय सवकन्त्छ।  

 र्स्ता बाल क्लिले सबबशन्त्धत भगुोल लभरका सबै उमेर ललंग, जालत, आलथयक हैलसर्त तथा िारीररक 
अिस्थाका बालबाललकाहरुलाई समेट्ने र उनीहरुको उशचत प्रलतलनलधत्ि तथा सहभागीता हनुे 
सलुनशित गररनपुनेछ।  

 र्सरी बन्ने बाल क्लिमा सबबशन्त्धत िेरलभरका बालबाललका मार सदस्र् बन्न सक्नेछन।् 

४.२ विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लिहरु:   

 कुनै विद्यालर्मा अध्र्र्नरत बालबाललकाहरुलाई समेटेर उक्त विद्यालर् लभर बाल अलधकार 
अनगुमन तथा प्रिद्धयन गनय गठन भएका बाल क्लिलाई विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लि भलननेछ।  

 विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लिहरुले सबै जातजालत, किा, ललंग र िारीररक हैलसर्तका 
बालबाललकाहरुको उशचत प्रलतलनलधत्ि र सहभालगता सलुनशित गनुयपदयछ।  

 र्सरी बन्ने बाल क्लिमा सदस्र् बन्नका लालग सबबशन्त्धत बालबाललका उक्त विद्यालर्मा भनाय भइ 
अध्र्र्नरत हनुपुदयछ।  

४.३ विषर्गत बाल क्लिहरु: 

 विषर्गत रुपमा लनशित विषर्हरु जस्तै बाललकाहरुको मार सिाल, जलबार् ुपररितयन, बाल श्रम, एच 
आइ लभ एड्स जस्ता विषर्हरुमा कार्य गनय समदुार्मा विशिष्ट ढंगले विषर्गत बाल क्लिहरु गठन 
गनय सवकनेछ।   

 समदुार्मा लकेुर रहेका िा समदुार्मा पर्ायप्त रुपमा सबबोधन हनु नसकेका विशिष्ट विषर्हरुमा 
आधाररत रहेर गठन भएका बाल क्लिलाई विषर्गत बाल क्लि मालननेछ।  

 विद्यालर् लभर र्स्ता बाल क्लि गठन भएमा उक्त क्लिलाई विद्यालर् स्तरीर् बाल क्लिकै 
उपक्लि मालननेछ।  

४.४ विशिष्टीकृत बाल क्लि:  

 अन्त्तराविर् रुपमा नै स्थावपत स्िरं्सेिा अलभर्ान तथा संगठनहरु, नेपाल सरकारका विशिष्टकृत 
लनकार्ले वििेष प्रकृतीका आफ्नो संस्थागत बाल क्लि गठन गनय सक्नेछन।् जस्तै जनुीर्र 
रेडिस, स्काउट, ललर्ो, रोट्याक्ट, आदद।  

 वर्नीहरुको गठन र व्र्िस्थापन विलध स्िरं् र्सका महासाँर्, संरिक लनकार् तथा स्थावपत मान्त्र्ता 
र विधानहरुबाट सञ्चाललत हनुेछन।्  

४.५ बाल क्लि सञ्जाल:  
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 िडा तथा नगर स्तरमा सचुीकृत भएका बाल क्लिहरु एक आपसमा भेला भइ एक आपसका काम 
र अलभर्ानहरुलाई साथ सहर्ोग गने तथा एक आपसका सरोकारहरुलाई सामवुहकीकरण गनय बाल 
क्लि सञ्जाल गठन गररनेछ।  

 र्सरी बाल क्लि सञ्जाल गठन गदाय समदुार्मा आधाररत, विद्यालर्मा आधारीत तथा विषर्गत बाल 
क्लिहरु सशबमीलत हनु सक्नेछन।्  

 

६. बाल क्लि गठनका लालग सचुना, भेलाको आर्ोजना तथा अलभमखुीकरण 

१. समदुार्मा आधाररत बाल क्लि गठन गनय चाहने जो कोवहले पलन बाल क्लि गठन गने औशचत्र् र 
कारणहरु समेत स्पष्ट पारी न्त्र्नुतम पलन ७ (सात) ददन अगािै सबबशन्त्धत समदुार्का बालबाललका तथा 
अविभािकहरुलाई खलुा सचुना ददनपुनेछ।  

२. र्सरी ददइने सचुना सरल नेपाली भाषामा र आिश्र्कता अनसुार स्थानीर् समदुार्को अन्त्र् भाषाहरुमा 
समेत ददनपुनेछ।  

३. सचुना उपलब्ध गराउने विलधमा नगरपाललकाको कार्ायलर्, िडा कार्ायलर्, सहकारी तथा बचत क्लिका 
कार्ायलर्हरु, उपभोक्ता सलमलतका कार्ायलर् भिन, प्रहरी चौकी, स्िास््र् चौकी, विद्यालर्हरुमा सचुना टााँस 
गरीर सबपकय मा आएका बालबाललकाहरुलाई मौशखक रुपमा भेलाका लालग जानकारी ददन सवकनेछ।  

४. बाल क्लि गठन गने भेलामा न्त्र्नुतम पलन २५ जना बालबाललकाहरुको उपशस्थती हनु जरुरी छ।  

५. बाल क्लिको गठन गने भेला बालबाललकाको लालग सहज पहुाँच भएको, सबै बालबाललकाको लालग केन्त्र 
पने र सरुशित साियजलनक स्थल िा भिनहरुमा आर्ोजना गनुयपनेछ। 

६. बाल क्लि गठन गने भेलामा लनबन विषर्हरुमा अलभमखुीकरण तथा छल्ल गररनपुदयछ: बाल 
अलधकारको अिधारणा, बाल सहभालगताको अलधकार, बाल सहभालगतामा नेपालका नीलतगत व्र्िस्थाहरु, छ 
नगरपाललका तथा िडाहरुमा बाल क्लि गठन गनुयको कारण र र्ोजना, बाल क्लिको मखु्र् उद्देश्र् र 
कार्यिमहरु। 

७. अलभमखुीकरण तथा जानकारीहरु सरल, सभ्र्, भेदभाि रवहत र बालबाललकाले बझुने भाषामा गनुय पनेछ। 
र्दद बहसंुख्र्क सहभागी नेपाली भाषा बझु्ने खालका छैन्न भन ेस्थानीर् भाषामा अलभमखुीकरण र छल्ल 
चलाउनपुनेछ।  

८. भेलामा सहभागी सबै बर्स्क तथा बालबाललकाहरुको छुट्टाछुटै्ट उमेर, जातजाती र ललंग समेत जनाउने गरी 
उपशस्थती गराउनपुनेछ।  

९. विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लि गठन गदाय भने विद्यालर् लभर सबै किामा सचुना प्रदान गररनपुदयछ। 
भेलाको आर्ोजना विद्यालर् पररसर लभरै प्रधानाध्र्ापक, तोवकएको शििक िा व्र्िस्थापन सलमलतका 
अध्र्िको उपशस्थतीमा गररनपुनेछ।  

१०. विषर्गत बाल क्लि गठन गदाय स्थानीर् समदुार्मा िा विद्यालर् जहााँ गठन गने हो त्र्सै अनरुुप सचुना 
गने र भेलाको आर्ोजना गररनपुनेछ।  

७. नतेतृ्ि चर्न  
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१. बाल क्लि गठन गनय लनर्म ६ बमोशजमको भेलामा सहभागी बालबाललकाहरुको सहमती भएमा बाल 
क्लिको नेततृ्ि चर्न गररनपुनेछ।  

२. बाल क्लिको नेततृ्ि तल उल्लेशखत मध्रे् कुनै एक विलधबाट चर्न गनय सवकनेछ। कुन विलधबाट चर्न 
गने भन्ने लनणयर् स्िरं् उपशस्थत बालबाललकाहरुमामm छल्ल गरी तर् गररनपुनेछ:  

 बहपुदीर् नेततृ्ि: बाल क्लिमा अध्र्ि, उपाध्र्ि, सशचि, सह सशचि, कोषाध्र्ि तथा विषर्गत 
संर्ोजकहरु तर् भएको नेततृ्ि।  

 चिीर् नेततृ्ि: बाल क्लिमा लनशित संख्र्ामा कार्यसलमलत सदस्र् बन्ने। कार्यसलमलतबाट एक 
अध्र्ि र सशचि तोक्ने। अको बैठकमा अवहलेको सशचि अध्र्ि हनुे र कार्यसलमलतको कुनै सदस्र् 
सशचि बन्ने। र्ही प्रकृर्ा आगामी बैठकहरुमा दोहोररंदै जाने। 

३. बाल क्लिको कार्यसलमलत संख्र्ा ९ देशख ११ सदस्र्ीर् सबम बनाउन सवकनेछ।  

४. बाल क्लिले आिश्र्कता अनसुार उपसलमलतहरु गठन गरी कार्यिमहरु गनय सक्दछन।् उपलसलमलतमा ५ 
देशख ९ जना सबम सदस्र् बन्न सक्नेछन।् 

५. बाल क्लिको नेततृ्िमा उपलब्ध भएसबम ५० प्रलतित बाललका, ३० प्रलतित दललत,जनजालत र ५ 
प्रलतित अपांगता भएका बालबाललकाहरुको लसट सलुनशित गनुयपनेछ। 

६. एउटा बालक िा बाललका दईु िा सो भन्त्दा बढी बाल क्लिको नेततृ्िमा बस्न पाइनेछैन। तर कुनै बाल 
क्लिको नेततृ्िमा रहेको सदस्र् सञ्जालको नेततृ्िमा भने चर्न हनु पाउनेछ। 

७. समदुार्मा आधाररत बाल क्लि र विद्यालर्मा आधाररत बालक्लिको नेततृ्ि गने अिलध अलधकतम २ िषय 
हनुपुनेछ। 

८. एउटा बालक िा बाललका कुनैपलन बाल क्लिको एउटै पदमा एक कार्यकाल भन्त्दा बढी समर् बस्न 
पाईनेछैन। तर सदस्र्मा रहन बाधा पने छैन। 

९. बाल क्लिका सदस्र्हरु बीचमा नेततृ्ि चर्नका सन्त्दभयमा वििादहरु आएमा लनबन अभ्र्ासहरु गनुयपनेछ:   

 नेततृ्ि गनय चाहने सदस्र्ले आ्ुले बाल क्लिलाई कसरी सकृर् र बललर्ो बनाउने भन्ने विषर्मा 
अको सदस्र् प्रलत नकारात्मक धारणा ब्र्क्त नगरी छोटो प्रस्ततुी गनय लगाउने र त्र्सैका आधारमा 
नेततृ्िका चर्न गनय सहजीकरण गने।  

 नेततृ्ि गनय चाहने सदस्र्हरु लबच मार छल्ल गराई सहमती गराउने।  

 नेततृ्िलाई चिीर् नेततृ्ि प्रणालीमा पररितयन गने।  

 नेततृ्ि गनय चाहनेहरु लबच विलभन्न उप सलमलत बनाई उक्त सलमलतको शजबमेिारी प्रदान गने। 

 माथी उल्लेशखत तररकाबाट वििाद समाधान नभएमा नेततृ्िका लालग सदस्र्हरु मामm गोप्र् मतदान 
गराउने र प्राप्त मतका आधारमा नेततृ्ि चर्न गनय मद्धत गने। 

 

 ८.बाल सञ्जालहरुको गठन  

१. बालबाललकाहरुको साझा समस्र्ा तथा सिालहरु अझै संगदठत रुपमा उठाउन, बाल क्लिहरु बीच आपसी 
सहर्ोग, समन्त्िर् र सहकार्य बढाउन र ्रक ्रक लसकाईहरुलाई आदानप्रदान गनय र बालबाललकाहरुको 
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सिोत्तम वहत र विकासका लालग थप अिसरहरुको सजृना तथा खोजी गनयका लालग बाल क्लिहरुको 
संजाल गठन गररनेछ।  

२. बाल क्लि सञ्जाल िडा र नगरपाललका स्तरमा गठन गररनेछ।  

३. बाल क्लि सञ्जाल गठन गनयका लालग (िडा र नगर) तहमा बाल क्लिहरुको प्रलतलनलधहरुको भेला 
आर्ोजना गररनेछ।  

४. र्सरी भेला आर्ोजना गदाय भेला आर्ोजनाको लालग तोवकएको ददन भन्त्दा कबतीमा पलन ७ (सात) ददन 
अगािै सञ्जालले समेट्न ेिेरका (समदुार्, विद्यालर् तथा विषर्गत) सबै बाल क्लिहरुलाई सचुना प्रदान 
गररनपुछय। उक्त सचुनामा लनबनललशखत जानकारीहरु स्पष्ट साँग अलनिायर् उल्लेख गनुयपछय: 

  भेलाको लालग तोवकएको लमलत, ददन, समर् र स्थान  

   सबबशन्त्धत बाल क्लिबाट उक्त भेलाका प्रलतलनलधत्ि गनुयपने बालक र बाललकाको संख्र्ा  

   उक्त भेलामा छल्ल गररने विषर्िस्त ुिा एजेण्डा  

  उक्त भेलामा सहभागी हनु आउने सहभागी बालबाललकालाई उपलब्ध गराईने र उपलब्ध नगराइने 
सवुिधाहरु । 

 

५. बाल क्लिका प्रलतलनलधहरुले भेलामा सहभागी हनुका लालग लनबन कुराहरु अलनिार्य हनुेछ:  

  सबबशन्त्धत बाल क्लिले प्रलतलनलध छनोट गरी पठाइएको लनणयर् उल्लेख गररएको शचवि, 

  समदुार्मा आधाररत बाल क्लिको हकमा, उक्त भेलामा सहभागी हनु जानका लालग सबबशन्त्धत  

बालक िा बाललकाको अलभभािकको ललशखत िा मौशखक सहमलत पर,  

   विद्यालर्र्मा आधाररत बाल समूहको हकमा उक्त भेलामा सहभागी हनु जानका लालग 
सबबशन्त्धत बालक िा बाललकाको अलभभािक तथा विद्यालर् प्रधानाध्र्ापकको ललशखत मौशखक 
सहमलत पर, 

 ६. िडा तथा नगरपाललका स्तरीर् बालभेलाका लालग सहभागीको छनौट: 

 क) िडाभेला:   

  िडा अन्र्तगत प्रत्रे्क टोल, बस्ती र समदुार् स्तरमा गठन भएका बाल क्लि सदस्र्हरुको 
भेलाले आ्ु मध्रे्िाट छनौट गरीपठाएका ३ जना (बालक १, बाललका १ र अपांगता भएका िा 
लोपोन्त्मखु जातजालत मध्रे्बाट १ जना ) 

  िडा अन्र्तगत पने लबद्यालर्हरुमा गदठत बाल क्लिहरुको भेलाले छनौट गरी पठाएका १ जना 
बालक र १ जना बाललका‚ 

  ख) नगर स्तरीर् बालभेला: नगरपाललका अन्र्तगतका िडास्तरीर् बालसंजालहरुले आफ्ना सदस्र् 
मध्रे्िाट छनौट गरीपठाएका ३ देखी ५ जना (२ बालक, २ बाललका र अपांग िा लोपोन्त्मखु 
जातजालत मध्रे्बाट १ जना ) सबमको बालप्रलतलनलधहरु ।  

८. सञ्जालको नेततृ्ि चर्न पलन भेलाको सहमतीको आधारमा लनर्म ८ मा व्र्िस्था भए बमोशजमको  
गररनपुदयछ।  

९. प्रत्रे्क बाल सञ्जालको नेततृ्िको पनुगयठन प्रत्रे्क १ बषयमा गनुयपदयछ।  
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९. नतेतृ्ि चर्नमा प्रलतस्पधाय र सहकार्यको व्र्िस्थापन  

१. बाल क्लि तथा सञ्जालको नेततृ्ि चर्नका सन्त्दभयमा बालबाललकाहरु माझ अस्िस्थ प्रलतस्पधाय हनुबाट 
रोक्नका लालग सकेसबम गोप्र् मतदान सवहतको लनिायचन हनुे अिस्था आउन ददनहुुाँदैन।  

 २. सम िमताका प्रलतस्पधीहरुलाई सहमती गराई एकले अकोको नेततृ्ि स्िीकानय सक्ने िातािरण बनाउनका 
लालग पवहलो कोशिस गनुयपनेछ।  

३. प्रलतस्पधी बालबाललकाहरुलाई चविर् नेततृ्ि, संर्ोजन क्लि िा उपसलमलतहरुको गठनबाट पलन विलभन्न 
शजबमेिारीहरु प्रदान गरी उनीहरुको भलुमका र सविर्तालाई प्रोत्साहन गनुयपनेछ।  

४. बालबाललकाहरु माझ नेततृ्िका लालग हनुे स्िच्छ प्रलतस्पधायमा िर्स्कहरुको प्रभाि र दबाब बाट मकु्त 
राशखनपुनेछ।  

 

१०. बाल क्लि तथा संजालहरुको आिद्धता तथा सूशचकरण  

१. समदुार् तथा विद्यालर्मा गठन भएका बाल क्लिहरु तथा बाल संजालहरु गठन भएको लमलतले १ 
मवहनालभर िडा कार्ायलर् अथिा नगरपाललका मा सशुचकृत हनुपुदयछ।  

२. कुनैपलन बाल क्लि तथा संजाल सशुचकरण हुाँदा त्र्सको नाम, उद्देश्र्, कार्यसलमलतको नाम, सहजकतायको 
नाम र सबपकय  स्थान र ्ोन नबबर, आिद्दता रहेको कायर्ालर् समेत खलुाइएको हनुपुदयछ। 

३. सशुचकृत बाल क्लिहरु तथा बाल संजालहरु प्रत्रे्क बषय नविकरण हनुपुदयछ। र्सरी नविकरण गराउदा 
नविकरणा दस्तरु रु १०० (एकसर् रुपैर्ा)नविकरणको लालग लनिेदन, सबबशन्त्धत बाल क्लि तथा 
संजालको बावषयक भेलाको उपशस्थती र पनुयगदठत िा विद्यमान कार्यसलमलतको नामािली, सहजकतायको नाम र 
सबपकय  ्ोन नबबर र बाल क्लि तथा बालसंजालले अशर्ल्लो बषय सबपन्न गरेका कार्यिमहरुको सचुी 
सवहत प्रगलत प्रलतिेदनको प्रलतललवप संलग्न गनुयपदयछ ।  

४. विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लि निीकरण गदाय सबबशन्त्धत विद्यालर्को लस्ाररि पर पलन आिश्र्क 
संलग्न गनुयपदयछ।  

५. बाल क्लि तथा बाल संजालको नाम राख्न ेसबबन्त्धमा बालबाललकाहरुको भेलामा सहभागीहरुले आपसी 
सहमलत गरेर नाम राख्नछेन। कुनै एक बाल क्लि र बाल संजालको नाम त्र्वह िडा र नगरपाललका लभर 
रहेको अको बाल क्लि िा बाल संजालको नामसाँग लमलेको अिस्थामा अको नाम राख्नपुनेछ।  

६. बाल क्लिहरु र बाल संजालहरुको नामसाँग कुनै पलन लनशज, सामाशजक िा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो 
नाम जोड्न पाइनेछैन। तर ती बाल क्लिहरु तथा संजालहरुको िमता अलभिवृद्ध, लतलनहरुले उठाएका 
मदु्दाहरुको लालग िकालत जस्ता कामहरु गनयलाई आिश्र्क सहर्ोग तथा सहजीकरण गनय सक्नेछन।् 

७. सबबशन्त्धत िडा तथा नगरपाललकाको र्ोजना प्रविर्ाहरुमा िा लनलत लनमायण प्रविर्ामा त्र्स्ता बाल क्लि 
तथा बाल संजालहरुले आफ्नो िेरलभरका सबै बालबाललकाहरुको प्रलतलनलधत्ि गरेको सलुनशित गनुयपनेछ। 

८. बाल क्लि तथा बाल संजालको सशुचकरण तथा नविकरणका लालग सहजकताय संस्था िा कार्ायलर्को 
तोवकएको व्र्शक्त अलनिार्य उपशस्थत भई प्रमाशणत र सहमलत गनुयपनेछ।  
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९. सशुचकृत तथा नविकरण भएका बाल क्लि र बाल संजालहरुको सबपूणय वििरण सबिशन्त्धत िडा तथा 
नगरपाललकाले प्रकािन गने बालबालबाललकाको शस्थलत प्रलतिेदनमा समािेि गरी प्रकािन गनुयपनेछ।  

 

 ११ . बालबाललकाको संरिण र सबबद्धयनका लालग बालकल्र्ाण कोषको व्र्िस्था 

(१) नगरपाललका तथा िडा स्तरमा एक-एक िटा बालकल्र्ाण कोषको स्थापना गररने छ। 

२) कोषमा देहार् बमोशजमको रकमहरु रहने छ . 

क) स्थानीर् तहबाट विलनर्ोजन गररएको रकम 

ख) संर्ीर् तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त रकम 

ग) विदेिी सरकार, अन्त्तरायवष्टर् संर्संस्थाबाट प्राप्त रकम 

र्) स्िदेिी संर्, संस्था र व्र्शक्तबाट प्राप्त रकम 

ङ) अन्त्र् विविध श्रोत बाट प्राप्त हनु आएको रकम। 

३) बालकोषको प्रर्ोग जोशखम अिस्थामा रहेका  वििेष संरिणको आिश्र्कता भएका बालबाललकाको 
संरिण तथा सबिधयनका लालग लनबन शिषयकमा खचय गनय सवकनेछ। 

क) जोशखमपूणय श्रममा संलग्न रहेको, 

ख) हराएको िा िेिाररस अिस्थामा ्ेला परेको, 

ग) ऋणको कारणले बन्त्धकमा रहेको िा जिरजस्ती श्रमबाट पीलडत भएको 

४) िारीररक िा मानलसक र्ातना िा भेदभाि जस्ता दूव्र्यिहारबाट 

५) दरु्यटनामा परेको प्राकृलतक िा दैिी प्रकोपमा परेको, 

६) बाब ु िा आमा कारागार िा वहरासतमा रहेको िा कुनै कसूरसाँग सबबशन्त्धत रहेको कारणले बेिारीस 
भएको, 

७) र्ौनिोषण, र्ौन दूव्र्यिहार, बेचलबखन िा ओसारपसारमा परेको, 

८) वहंसाबाट प्रभावित भएको, 

९) बाबआुमा िा सहजकतायबाट बशन्त्चत भएको, 

१०) अपाङ्गता भएको, 

११) ससु्तमनशस्थलत भएको, 

१२) अपहरण िा िरीर बन्त्धकमा परेको, 

१३) सडक बालबाललका, 

१४) एच. आई. भी.एडस सिलमत भएको, 
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(१५ जन्त्मने विशत्तकै आमा िा बिुाबाट लतरस्कृत भै संरिण विहीन अिस्थामा ्ेला परेको शिि,ु 

१६)  विलभन्न कारणबाट  आमाबबुाबाट त्र्ालगएका, 

१७) सलमलतले तोकेका अन्त्र् बालबाललका।. 

१८) द्ा ३ मा उल्लेख भए बाहेकको अन्त्र् शिषयकमा कोषको रकम खचय गनय सवकने छैन। 

१९) द्ा ४मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापलन कोषको कुल खचय रकमको १० प्रलतित सबमको  रकम 
कोष सञ्चालक सलमलतको बैठक सञ्चालन तथा व्र्िस्थापनमा लाग्ने खचयका लालग उपर्ोग गनय सवकने छ। 

 

पररच्छेद ३: सहजकताय सबबन्त्धी व्र्िस्था 

१२. सहजकताय संस्था, कार्ायलर् र व्र्शक्तहरुेः  

१. बाल क्लि तथा बाल संजालको गठन तथा सञ्चालन िर्स्क सहजकताय िा सहजकताय संस्थाको 
अनपुशस्थतीमा मान्त्र् हनुेछैन। 

२. प्रत्रे्क बाल क्लि तथा बाल संजाल सहजीकरण गनय एक िर्स्क सहजकताय िा सहजकताय संस्था हनु 
जरुरी हनु्त्छ।  

३. सहजकतायले बाल क्लि तथा बाल संजालको बैठक, र्ोजना लनमायण, कार्ायन्त्िर्न तथा विषर्गत 
छल्ललाई सहजीकरण गने, उनीहरुलाई सही र उपर्कु्त उपार्हरु सझुाउने, आिश्र्क श्रोत साधन 
जटुाउन तथा उपलब्ध श्रोत साधन सबम उनीहरुको पहुाँच परुाउन सहर्ोग गनुयपनेछ। 

४. बाल क्लि तथा बाल संजालका गलतविलध र त्र्सबाट उत्पन्न पररणामप्रलत िर्स्क सहजकताय , सहजकताय 
संस्था िा सबबशन्त्धत कार्ायलर्को पलन नैलतक शजबमेिारी रहनेछ।  

५. बाल क्लि तथा बाल क्लि सहजकतायको छनौट प्रकृर्ामा बाल क्लिको सहभालगता र सहमलत अलनिार्य 
रहनेछ।  

 

१३. िर्स्क सहजकतायको चर्न 

१. प्रत्रे्क बाल क्लि तथा बाल संजाल सहजीकरणको लालग एक िर्स्क सहजकताय अलनिार्य हनुपुनेछ।  

२. बालअलधकार संरिण तथा प्रियद्धन गनय सहर्ोग गने स्थानीर् संस्था िा िडा कार्ायलर् तथा नगरपाललकाले 
िर्स्क सहजकताय लनर्कु्त गनय सक् नेछ। 

३. िर्स्क सहजकतायले बाल क्लि तथा बालसंजाल सहजीकरण गरेबापत उनीहरुबाट कुनै पलन नगदी िा 
शजन्त्सी ्ाईदा िा पाररश्रलमक ललन हदैुन। तर सहर्ोगी संस्था िा िडा कार्ायलर् िा नगरपाललकाले लनशित 
पाररश्रलमक िा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

४. िर्स्क सहजकतायको िैशिक र्ोग्र्ता न्त्र्नुतम १२ किा उत्तीणय हनुछे भने १९ देशख ४० बषय उमेर 
क्लिको व्र्शक्त हनुेछ।  
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५.विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लिको सहजकताय शििकहरुमध्रे्बाट र समदुार्मा आधाररत बाल क्लि , िडा 
तथा नगर स्तरीर् बाल संजालको सहजकताय बाल संरिण सलमलत िा बाल मैरी स्थानीर् िासन समन्त्िर् 
सलमलतका सदस्र् िा संस्थाको त्बाट तोक्न सवकनेछ। 

६.सहर्ोगी संस्था िा विद्यालर्ले लनर्कु्त गरेको अिस्थामा बाहेक िर्स्क सहजकताय सबबशन्त्धत िडा तथा 
नगरिेर लभरको व्र्शक्त हनुपुनेछ। 

७. लनबन र्ोग्र्ता भएको व्र्शक्तलाई बाल क्लि तथा बाल संजालको सहजकताय हनुका लालग प्राथलमकता 
हनुेछ:  

 बाल क्लिका पिुय सदस्र् भएकालाई प्राथलमकता ददइनपुनेछ।  

 बाल अलधकारबारे जानकार, सचेत, संिेदनिील तथा ताललम प्राप्त।  

 बाल मैरी व्र्िहारबारे सचेत र अभ्र्स्त।  

 बालबाललकाप्रलत सकारात्मक धारणा भएको र बालबाललका विरुद्द कुनै पलन वहंसा नगनय प्रलतबद्द।  

 कुनै पलन राजनीलतक दल िा राजनीलतक संगठनको सकृर् शजबमेिारीमा नरहेको।  

 ्ौजदारी अपराधमा संलग्न नभएको।  

 सबबशन्त्धत िडा तथा नगरपाललका मै बसोबास भएको।  

 मददरा, सतुी, चरुोट, लाग ुऔषधको अबमल नभएको व्र्शक्त।  

 

१४.िर्स्क सहजकतायको भलुमका र सीलमतता  

१. स्थानीर् िर्स्क सहजकताय बाल अलधकारको संरिण तथा प्रबद्धयन का लालग प्रलतिद्ध, स्िरं्सेिी भािनाको र 
माथी १३ (७) मा उल्लेख गररएको र्ोग्र्ता भएको व्र्शक्त हनुपुदयछ।  

२. शजबमेिारी प्राप्त िा छनोट भएका िर्स्क सहजकतायले भलूमका लनिायह गनुयपदयछ:  

 बाल क्लि तथा बाल संजालको बैठक संचालन, उनीहरुको आफ्नै व्र्शक्तत्ि विकास, सहभालगता र 
सिोत्तम वहतका लालग कार्यर्ोजना िा कृर्ाकलापहरुको र्ोजना लनमायण र त्र्सको कार्ायन्त्िर्का 
लालग सहजीकरण गने।  

 बाल क्लि तथा बाल संजालहरु र स्थानीर् सरकार तथा सबबशन्त्धत कार्ायलर्, संस्थाहरु लबच 
सबपकय , सबबन्त्ध र समन्त्िर् बढाउन सहजीकरण गने।  

 बाल क्लि तथा बाल संजालले नेततृ्ि गरेका कृर्ाकलाप िा कार्यिमहरुको लालग आिश्र्क 
श्रोतसाधन जटुाउन सहर्ोग तथा सहजीकरण गने। 

 बाल क्लि तथा बाल संजालहरुले उठाएका बालबाललका सबबशन्त्धका सिाल तथा समस्र्ाहरु 
सबबशन्त्धत सरोकारिालाहरुलाई समर् मै जानकारी गराउन सहर्ोग गने।  

 बाल क्लि तथा बाल संजालसाँग उपलब्ध श्रोत साधनको उपर्कु्त र उच्चतम प्रर्ोग भए नभएको 
अनगुमन गने र त्र्सको लालग सहजीकरण गने।  

 बाल क्लि तथा बाल संजालका सदस्र्हरुमाझ वििाद िा समस्र्ा आएको अिस्थामा त्र्सको सवह 
समाधानको लालग सहजीकरण गने। 

 बाल क्लि तथा बाल संजाललाई बाल अलधकार र बालबाललकाहरुको कतयब्र् सबबन्त्धी सूचनामलुक 
सामाग्रीहरु खोजी गनय तथा उपलब्ध गराउन पहल गने। 
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 आिश्र्क्ता अनसुार बालअलधकार तथा बाल क्लि, बाल संजाल सहजीकरण सबबशन्त्धका ताललम, 

गोष्ठी, अन्त्तरविर्ा, बैठकहरुमा सहभागी हनुे।  

 बाल क्लि िा बाल संजालका कुनैपलन सदस्र् आफ्नो र्रपररिार र समदुार् बावहर अन्त्र् कुनै 
कार्यिममा सहभागी हनुपरेमा सबबशन्त्धत अलभभािक र विद्यालर्को सहमलत पर ललन सहजीकरण 
गने र आिश्र्कता अनसुार िर्स्क संरिकको भलुमका लनभाउने। 

 ३. िर्स्क सहजकतायले बाल क्लिको सहजीकरण गदाय लनबन कार्यहरु गनय हुाँदैन:  

 बाल क्लि तथा बाल संजालको बैठक तथा छल्ल आपैmले सञ्चालन गने। 

 बाल क्लि तथा बाल संजालको र्ोजना बनाउन,े लनणयर्हरु गने र आफ्नो इच्छानसुार लनणयर्मा 
सहमत गराउने। 

 बाल क्लि तथा बाल संजालको बैठक िा छल्ल प्रविर्ामा आफ्नो विचार र धारणा लादे्न। 

 बाल क्लि तथा बाल संजालको तपपmबाट लनणायर्क प्रविर्ा, तह तथा संर्न्त्रहरुमा प्रलतलनलधत्ि गने।  

 बाल क्लि तथा बाल संजालका सदस्र्हरु मालथ कुनैपलन प्रकारको दवु्र्यिहार, वहंसा र िोषण गने। 

 बाल क्लि तथा बाल संजालका सदस्र्हरु बीच कुनैपलन कुराको आधारमा भेदभाि गने। 

 बाल क्लि तथा बाल संजालसाँग रहेको कुनैपलन प्रकारको साधन श्रोत जथाभािी प्रर्ोग गने िा 
व्र्शक्तगत प्रर्ोजनका लालग प्रर्ोग गने।  

 कुनै एक जातजालत, धमय, संस्कृलत, राजनीलतक दलहरुका गलतविलध र अपरालधक गलतविलधमा बाल 
क्लि तथा बाल संजालका सदस्र्हरुलाई संलग्न गराउने िा संलग्न हनु उस्काउने।  

 जोशखमपणुय कृर्ाकलापहरुमा सहभागी गराउने िा सहभागी हनु उस्काउने। 

 बालबाललकाहरुको संरिण तथा उशचत सरुिाको सलुनशितता नगरी उनीहरुको र्रपररिार िा 
समदुार्बाट बावहर पठाउने िा कार्यिमहरुमा संलग्न गराउने। 

 ४. सहजकतायले लनर्म १४ (३) मा उल्लेख भए अनसुारको व्र्िहार तथा गलतविलध गरेको भन्ने िंका लाग्न े
जो कोहीले पलन आिश्र्क प्रमाण सवहत सबबशन्त्धत विद्यालर्, िडा, नगरपाललका िा सहर्ोगी संस्थामा उजरुी 
ददन सक्नेछन।  

५. सहजकताय विरुद्ध परेको उजरुी र गनुासोको छानविन गदाय दोषी भएको पाइएमा लनर्कु्त गने संस्थाले 
सबबशन्त्धत सहजकतायलाई नलसहत ददने, आगालम लनशित अिधीसबमका लालग सहजकताय बन्न नसक्ने गरी 
पदबाट हटाउने र र्टनाको प्रकृलत हेरी आिश्र्क काबायहीका लालग प्रविर्ा अशर् बढाउनेछ। 

 ६. तर, उजरुीको छानविन प्रविर्ामा सबबशन्त्धत सहजकतायलाई एकपटक आफ्नो कुराहरु राख्न े अिसर 
ददइनेछ। 

 

पररच्छेद ४: बाल क्लिको बैठक तथा कार्यिम सबबन्त्धी व्र्िस्था 

१५. लनर्लमत बैठक तथा छल्लका विषर्हरु  

१. बाल क्लि तथा बाल संजालको लनर्लमत बैठक विद्यालर् विदा िा बन्त्दको ददन र ददउसोको समर्मा र 
सबै  सदस्र्हरुलाई पार्क पने सरुशित स्थानमा मार संचालनक गनुयपनेछ। 

 २. बाल क्लि तथा बाल संजालको बैठकमा सबबशन्त्धत िर्स्क सहजकतायको उपशस्थती अलनिार्य हनुपुनेछ।  

३. बाल क्लि तथा बाल संजालको बैठक बस्ने समर्ािलध बवढमा २ (दईु र्ण्टा सबम हनुपुनेछ।  
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४. बाल क्लि तथा बाल संजालको बैठक बसेको बेला बैठक पशुस्तका (माइन्त्र्टु) उतार गनुयपनेछ।  

५. बाल क्लि तथा बाल संजालको लनर्लमत बैठकमा उनीहरुका आफ्नै कार्यर्ोजना, कृर्ाकलाप, समस्र्ा तथा 
लसकाईहरुमा छल्ल हनुपुनेछ। 

  

१६. कार्यिम र्ोजना लनमायण  

१. बाल क्लि तथा बाल संजालको बैठक तथा बावषयक भेलाले मार िावषयक र्ोजना तर् गनुयपनेछ। र्सरी 
र्ोजना तर् गदाय बालबाललकाहरु आफ्नै लालग र आ्ूले आिश्र्क ठानेका र गनय सवकने कृर्ाकलाप मार 
र्ोजनामा राख्न ुपनेछ।  

२. बाल क्लि तथा बाल संजालको कृर्ाकलाप िा कार्यिमको र्ोजना लनमायण गदाय विद्यालर्को िैशिक 
क्र्ालेन्त्डरसाँग नजधु्ने गरी बनाउनपुनेछ।  

३. बाल क्लिको कार्यिम मलुत लनबन विषर्मा केन्त्रीत हनुपुदयछ: 

 ३.१. बाल अलधकारको प्रचार प्रसार: विलभन्न कृर्ाकलापहरु मा य् त बाल क्लि तथा बाल संजालहरुले 
स्थानीर् स्तरमा बालबाललकाको हक अलधकार र कतयब्र् सबबन्त्धी प्रचारप्रसार गने। जस्तै: 
हाजीरीजिा्, गीत, कविता, खेल, कथा, िकृ्तत्िकला, शचरकला, लभते्त पलरका, सडक नाटक, रेडीर्ो 
कार्यिम, पर लेखन जस्ता कृर्ाकलापहरु।  

३.२. बाल अलधकार अनगुमन: बाल क्लि तथा बाल संजालहरुले आफ्नो िेर लभरका बालबाललकाहरुको 
अिस्था, बालअलधकारको अिस्था कस्तो छ भनेर अनगुमन गनय सक्छन। िडा कार्ायलर्, 

नगरपाललकाको कार्ायलर्, विद्यालर्, विलभन्न अरु कार्ायलर् तथा संस्थाहरुको कार्ायलर्मा गनुासो 
पेवटका राखेर, बाल क्लि छल्ल गरेर, आफ्नो विद्यालर् तथा समदुार्को रमणमण गरेर, 

अलभभािकहरुसाँग अन्त्तरविर्ा गरेर र्सको अिस्था थाहा पाउने। र थाहा पाएको कुराहरु विद्यालर् 
व्र्िस्थापन सलमलत, िडा कार्ायलर्, नगरपाललकाको कार्ायलर्, बाल संरिण सलमलत, बाल मैरी स्थानीर् 
िासन सलमलत िा सहर्ोगी संस्थाहरुलाइय तत्काल जानकारी गराउने। 

३.३. जोशखममा परेका बालबाललकाहरुलाई आिश्र्क थप सेिाका लालग सबप्रषेण गने: बाल क्लि तथा 
बाल संजालहरुले आफ्नो िडा, समदुार् तथा विद्यालर्मा र्दद कुनै बालक िा बाललका जोशखममा 
रहेका छन र लतनीहरुलाई थप सेिा, सहर्ोग र मद्दत चावहएको अिस्था छ भने िडा बाल संरिण 
सलमलत िा नगर बाल संरिण सलमलतलाई जानकारी गराउने र सबबशन्त्धत सेिा प्रदार्क संस्था िा 
कार्ायलर्मा सबप्रषेण गनय मद्धत गने  

३.४. बालबाललका स्िर्मको व्र्शक्तत्ि विकास सबबशन्त्धत कार्यिमहरु: बाल क्लिहरु तथा बाल 
संजालहरुले आफ्ना सदस्र्हरुको लालग गणुस्तरीर् पढाइर,् लेखाई, सकारात्मक आनीबानी, व्र्शक्तगत 
सरस्ाई जस्ता कुराहरुमा मद्दत गने खालका कृर्ाकलापहरु संचालन गने। 

 ३.५. सामदुावर्क सेिा सबबन्त्धी कृर्ाकलापहरुमा संलग्नता र सहभालगता: कुनैपलन बाल क्लि तथा बाल 
संजालका १४ िषय उमेर परुा भईसकेका सदस्र्हरुले कसैको करकाप विना समदुार्को वहतका लालग 
सेिा गनय सक्छन।् तर र्स्तो सेिामूलक कृर्ाकलापहरु बालबाललकाहरुको वहत विपररत, उल्टै 
बालबाललकाहरुलाई जोशखममा धकेल्ने, उनीहरुको नैलतक तथा भौलतक िलत हनुे खालको छैनन ्भन्न े
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कुराको सलुनशितता हनुपुदयछ। प्रचललत काननुले बशजयत गरेका, लनकृष्ट िा जोशखमर्कु्त 
कृर्ाकलापहरुमा बालबाललकाले सहर्ोग तथा सेिा गनय सक्नेछैनन।्  

३.६. बालबाललकाका सिाल तथा समस्र्ाहरु सबबशन्त्धत सरोकारिालाहरु समि राख्न:े बाल क्लि तथा 
बाल संजालहरुले सामवुहक रुपमा िा आफ्ना प्रलतनलध मापपmत बालबाललकासाँग सबबशन्त्धत स्थानीर् 
सिालहरु िा समस्र्ाहरु िर्स्कहरु, अलभभािक, स्थानीर् सरकार र सबबशन्त्धत सरोकारिालाहरु समि 
राख्न े र लत सिाल तथा समस्र्ाहरुलाई सबबोधन गने  न काननु, र्ोजना, नीलत तथा कार्यिम 
बनाउनका लालग प्रभाि पाने वकलसमका कृर्ाकलापहरु गने। जस्तैेः बाल भेला, अन्त्तरविर्ा तथा 
छल्ल, बाल सनुिुाइ, सरोकारिालाहरु भेटर्ाट, विज्ञलप्त लनकाल्ने जस्ता कृर्ालापहरु आर्ोजना गनय र 
िर्स्कहरुले आर्ोजना गरेका र्स्ता कार्यिमहरुमा प्रलतलनलधत्ि गदै आफ्नो कुराहरु राख्न सक्छन।् 

 

१७. बाल क्लिले सञ्चालन गने कार्यिमहरुको लसलमतताेः  

तल उल्लेशखत ढंगले बाल क्लबहरुले कार्यिम संचालन गनय हुाँदैन। 

१. कुनैपलन राजनीलतक दल िा त्र्सको भात ृसंगठनको प्रत्र्ि पिपोषण गने।  

२. साियजलनक िा कसैको व्र्शक्तगत सबपत्ती मालथ, कुनैपलन व्र्शक्तको जीउ ज्र्ान माथी िलत पगु्ने।  

३. कुनैपलन जातजालत, पेिा व्र्िसार् र समदुार् प्रलत गलत विचार, भािना, सचुना र दृवष्टकोण सबप्रषेण गने।  

४. र्ौन वहंसा, दवु्र्यिहार तथा िोषण प्रभावित तथा र्सको जोशखममा रहेका बालबाललकाको बारेमा पवहचान 
खलु्ने सचुना तथा जानकारीहरु साियजलनक गने र गोपलनर्ता भंग गने गलतविलधहरु।  

५. रातको समर्मा आफ्नो भन्त्दा पररिार बावहर गएर गररने कृर्ाकलापहरु, पररिार, विद्यालर् िा समदुार्भन्त्दा 
बावहर गएर गररने गलतविलध तथा कार्यिमहरु। तर, बालबाललकाहरुको लालग उशचत सरुिाको सलुनशितता 
गररएको छ भने त्र्स्तो अिस्थामा भने समदुार् िा विद्यालर् भन्त्दा बावहर गएर कार्यिम गनय सवकन्त्छ र 
सबबशन्त्धत अलभभािकहरुको सहमलतमा त्र्स्ता कार्यिम िा गलतविलधहरुमा बालबाललकाहरुले प्रलतलनलधत्ि 
गनय सक्छन।्  

६. उशचत सरुिाको प्रबन्त्ध र आिश्र्क पिुय अनमुती बेगर कसैको पलन शजउ ज्र्ानमा खतरा पगु्ने साहलसक 
खेलहरु खेलाउन िा अन्त्र् र्स्ता जोशखमर्कु्त कृर्ाकलाप संचालन गनय। 

७. बाल क्लि िा बाल संजालको आफ्नै कोष लनमायण गनय िा आर् आजयनका लालग बालश्रम लगार्त कुनै 
पलन ब्र्ापार, ब्र्ििार्हरु। 

८. िर्स्कहरुको संस्था िा क्लि िा कुनैपलन सामाशजक संर् सस्थाले जस्तो लसंगो पररर्ोजना सञ्चालन गने िा 
लतलनहरुका पररर्ोजना अन्र्तगतका कामहरु जो िर्स्कहरुले गनुयपछय त्र्स्ता कृर्ाकलाप िा गलतविलध गनय।  

९. सामाशजक िाशन्त्त सरुिामा नकारात्मक असर पने देशखएको अिस्थामा बाल अलधकारकमी, स्थानीर् बाल 
संरिण सलमलत तथा बालमैरी सिुासन समन्त्िर् सलमलतको परामियमा स्थानीर् सरकारले, सबबशन्त्धत संस्था 
िा कार्ायलर्ले िा विद्यालर्ले लनशित गलतविधीलाई रोक लगाउन सक्नेछ।  

 

पररच्छेद ५: बाल क्लिको सदस्र्ता सबबन्त्धी व्र्िस्था 
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१८.सदस्र्ता वितरण र व्र्िस्थापन  

१. बाल क्लिले स्ितन्त्र रुपमा आफ्नो सदस्र्ता वितरण गनय सक्छ। विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लिको 
सदस्र् हनु सोही विद्यालर्मा अध्र्र्नरत विद्याथी र समदुार्मा आधाररत बाल क्लिको सदस्र् हनु सोही 
समदुार्मा बसोबास गने बालबाललका नै हनुपुदयछ।  

२. कुनैपलन बालक िा बाललका बाल क्लिको सदस्र् बन्न चाहेको खण्डमा सामान्त्र्तर्ा बाल क्लिले 
सदस्र्ता ददनपुदयछ। तर बाल क्लिको सदस्र् बन्न कुनैपलन बालक िा बाललकालाई दबाब ददन 
पाइनेछैन।  

३. सदस्र् नभएकै कारण बाल क्लिले आर्ोजना गने खलुा र साियजलनक कार्यिममा कुनैपलन 
बालबाललकालाई सहभागी नगराउन पाइनेछैन। 

 ५. बाल क्लि सदस्र्हरुको अलभलेख सबबशन्त्धत बाल क्लिले आफ्नै रशजष्टरमा राख्न सक्नेछ। र्सरी 
अलभलेख राख्दा लनबन कुराहरु उल्लेख हनुपुदयछ: नाम थर, ठेगाना, उमेर, ललंग, (विद्यालर्मा भए किा), 
अविभािकको नाम, सबपकय  ्ोन नबबर, ्ोटो (उपलब्ध भए सबम)।  

६. श्रोत साधन उपलब्ध भएसबम बाल क्लिले आफ्ना सदस्र्हरुलाई सदस्र्ता पर पलन वितरण गनय 
सक्नेछ। 

१९. प्रलतलनधत्ि र सहभालगताको समान अिसरको व्र्िस्थापन  

१. बाल क्लि तथा बाल संजालमा आिद्ध सबै सदस्र्हरुले आफ्नो व्र्शक्तत्ि विकास गने र प्रलतलनलधत्ि गने 
अिसर समान ढंगले प्राप्त गनेछन भन्ने कुरा सलुनशित गनय ती क्लि तथा संजालले विलभन्न अिसरहरुको 
बााँड्ाड र पालैपालो प्रलतलनलधत्ि गने लनर्म बनाउन सक्नेछन। र्सका लालग िर्स्क सहजकतायले मद्दत 
गनुयपनेछ।  

२. बाल क्लि तथा बाल संजाल अन्त्तगयत विषर्गत उप क्लिहरु बनाएर सोही अनसुार प्रलतलनलधत्िको अिसर 
तथा व्र्शक्तत्ि विकास साँग सबबशन्त्धत अन्त्र् अिसरहरु ददनपुनेछ।  

३. आर्ोजक संस्था िा कार्ायलर्ले तोकेको अिस्थामा बाहेक सकेसबम पालैपालो सबै सदस्र्हरुलाई 
प्रलतलनलधत्ि िा सहभालगताको अिसर ददनपुनेछ।  

४. बाल क्लि िा बाल संजालको प्रलतलनलधत्ि गने सदस्र्ले र कुनैपलन अन्त्तरविर्ा, छल्ल, बैठक िा 
कार्यिममा जान ुअशर् आफ्नो क्लिका सदस्र् र सहजकतायसाँग छल्ल र परामिय गरीआ्ुले उठाउनपुने 
सिाल िा छल्लको विषर् लनधाय।ण गनुयपनेछ। 

 ५. बाल क्लि िा बाल संजालका सदस्र् कुनैपलन कार्यिम सहभागी भईसकेपलछ आफ्नो क्लि तथा 
संजालका सदस्र्हरु र सहजकतायको बैठक राखी आ्ु सहभागी भएको कार्यिममा भए गरेका सबै 
छल्ल, लनचोड र लसकाईका बारेमा जानकारी ददनपुनेछ। सकेसबम एक पाना प्रलतिेदन लेखेर बाल क्लि 
िा संजालको ्ाइल िा माइन्त्र्टुसाँगै राख्नपुनेछ।  

 

 

२०. सदस्र्हरु बीचको वििादको समाधान  
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सामान्त्र्तर्ा बाल क्लि तथा संजालमा उत्पन्न हनुे वििादहरुलाई लनबन ढंगले समाधान गनय सवकनेछ: 

 १. बाल क्लि तथा संजालको र्ोजना लनमायण तथा कार्ायन्त्िर्न लगार्तका छल्लमा सबै सदस्र्हरुलाई 
स्ितन्त्र र छोटो रुपमा आफ्नो लबचार राख्न लगाउने।  

२. बाल क्लि तथा संजालको बैठक बस्न,े छल्ल गने तथा नेततृ्ि चनु्ने प्रकृर्ाका बारेमा आचारसंवहता 
लनमायण गनुयपदयछ। नमनुा आचारसंवहता अनसुचुी ६ मा ददइएको छ।  

३. कार्यिम आर्ोजना गने सन्त्दभयमा बाल क्लि तथा संजालका सदस्र्हरुमाझ ्रक प्रस्तािहरु िा ्रक 
मतहरु प्राप्त भएमा, ती कार्यिमहरुको सशुच तर्ार गने र सदस्र्हरु लबच आपसी छल्ल गरी लत 
कार्यिमहरुको प्राथलमवककरण गनय लगाउने। कार्यिमको छनौट तथा प्राथलमलमकरण गदाय लनबन 
कुराहरुलाई आधारमा बनाउने:  

 बालबाललकाहरुको रुशच, उनीहरुसाँग भएको संभावित सजृना िा कलालाई उजागर गने, प्रियद्धन गने 
र जोशखमरवहत कृर्ाकलापलाई पवहलो प्राथलमकता ददने।  

 बालबाललकाहरुका सिालहरु उठान गने र उनीहरुको सहभालगतालाई प्रियद्धन गने कृर्ाकलाप 
छनोट गने। अलधकार संगसंगै बालबाललकाहरुले परुा गनुयपने कतयब्र् बारेमा बझुाउने खालका 
कृर्ाकलापहरु। 

 आलथयक लगानी नलाग्ने र धेरै समर् नलाग्ने कृर्ाकलापहरु र विद्यालर् शििालाई असर नपरु्ाउन े
कृर्ाकलाप। 

 समदुार् तथा क्लिरुमा भेदभाि, मनमटुाि र द्धन्त्द सजृना नगने कृर्ाकलाप। 

 बालबाललकाहरुको गणुस्तरीर् शििा र सकारात्मक आनीबानी त य्  अलभमखु गराउन े
कृर्ाकलापहरु। 

४. बाल क्लि तथा संजालका सदस्र्हरु माझ बालबाललका सबबशन्त्धत स्थानीर् सरोकारका विषर्मा ्रक 
विचार िा धारणाहरु आएमा ती धारणाहरुलाई समािेि गरी सामmf धारणा बनाउनपुदयछ। र्सका लालग 
लनबन कार्यहरु गनय सवकनेछ  

 सबै सदस्र्हरुलाई सबबशन्त्धत विषर्मा पालैपालो आफ्ना विचारहरु छोट्करीमा राख्न ददनपुदयछ। 
र्सरी लबचार राख्दा अरुको लबचारलाई गलत भन्ने, होच्र्ाउने िा लसधै नकानय हुाँदैन।  

 ्रक ्रक धारणाहरुलाई समेटेर कुनै सदस्र्ले एकै धारणा प्रस्ताि गनय लगाउने। 

 र्दद लनतान्त्त विपररत धारणाहरु आएमा बाल क्लिको बैठकमा ती ्रक धारणाहरु र त्र्सलाई 
समथयन गने सदस्र् संख्र्ा पलन लेख्न।े तर, बहमुत सदस्र्हरुले ब्र्क्त गरेको धारणा अनसुार बाल 
क्लिले गलतविलध गनुयपदयछ। 

५. बाल क्लि तथा संजालका सदस्र्हरु माझ आलथयक िा संगठन व्र्िस्थापनका विषर्मा वििाद भएमा:  

 बाल क्लि तथा संजालका सदस्र्हरु लबच वििादको विषर्मा छल्ल गरी आपसी सहमलत सजृना 
गने। 

 बाल क्लि तथा संजालका सदस्र्हरुले उठाएको वििादको विषर् र उनीहरुले ददएका तकय  तथा 
प्रमाणहरुको सशुच बनाउने। 

 विद्यालर्का प्रधानाध्र्ापक िा समदुार्मा आधारीत बाल क्लिको हकमा आिद्ध सलमलतका 
संर्ोजकले सबबन्त्धी वििादको छानविन गरी लनणयर् प्रदान गने।  
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६. बाल क्लि लभर आउने वििादको समाधान गने बैठकमा िर्स्क सहजकताय र आिद्ध सलमलत िा लनकार्का 
प्रमखुको अलनिार्य उपशस्थती हनुपुदयछ।  

 

 

 

 

पररच्छेद ६: बाल क्लि र संजालको आलथयक व्र्िस्थापन 

२१. आलथयक व्र्िस्थापन  

१. विलभन्न व्र्शक्त तथा संस्थाहरुबाट आलथयक सहर्ोग ललन सक्नेछन।् जस्तैेः कुनैपलन व्र्शक्त, संस्था िा 
कार्ायलर्बाट प्राप्त हनुे सहर्ोग, सामाशजक संर् संस्था, विद्यालर्, िडा तथा नगरपाललका र लनजी िेरहरुबाट 
प्राप्त हनुे आलथयक सहार्ता तर ती व्र्शक्त तथा संस्थाहरुले बालबाललकाको वहत विपररत काम गरेर आजयन 
गरेको श्रोतबाट उपलब्ध गराएको सहर्ोग ललनहुदैुन।  

२. कुनैपलन व्र्शक्त, संस्था िा कार्ायलर्ले बाल क्लि तथा संजाललाई पाच हजार भन्त्दा बढी आलथयक सहर्ोग 
गनुयपरेको अिस्थामा सो सहर्ोग शजन्त्सी िा सेिा खररद गरी सहर्ोग गनुयपदयछ। 

 ३. बाल क्लि तथा संजालले खचय ््र्ौट गदाय उपलब्ध लबल, भपायइ र आर् ब्र्र्को हस्तललशखत वििरण 
सवहत पेि गनय सक्नेछन।्  

४. बालबाललकासाँग सबबशन्त्धत कुनैपलन पररर्ोजना िा कार्यिम संचालनका लालग सोझै बाल क्लि तथा 
संजालसाँग सबझौता गरी आलथयक सहर्ोग प्रदान गनय पाइनेछैन। र्सका लालग बालबाललकाको हकवहत 
संरिणका लालग सविर् औपचाररक तथा अनौपचाररक सलमलत, समूह िा संस्था मा य् त सहर्ोग गनुयपदयछ। 
जस्तै: िडा बाल संरिण सलमलत र नगर बाल संरिण सलमलत मा य् त बालबाललकाहरुको लालग सहर्ोग 
तथा सहकार्य गनय सवकन्त्छ। 

 ५. बाल क्लि तथा संजालहरुले विलभन्न कृर्ाकलापहरु आर्ोजना गरेर पलन आलथयक संकलन गनय सक्नेछन ्र 
सो आलथयक संकलन उनीहरुले आफ्नो र्ोजनानसुार र आफ्ना सदस्र्हरुका लालग खचय गनय सक्नेछन।् 
जस्तै: देउसी भैलो, सााँस्कृलतक कार्यिम, खेल प्रलतर्ोगीता आदद। र्स्ता कार्यिम आर्ोजन हुाँदा सबबशन्त्धत 
विद्यालर्, िडा तथा सहजकतायको स्िीकृती, सहजीकरण र सपुररिेिण अलनिार्य रहनेछ। 

 ६. बाल क्लि तथा संजालको बावषयक आर् व्र्र् वििरण सामान्त्र् ढााँचामा उल्लेख गरी राख्नपुनेछ। ३००० 
भन्त्दा बढी रकमको कृर्ाकलाप िा गलतविलध गनय परेमा सहजकतायले आलथयक व्र्िस्थापन र सहजीकरणमा 
सहर्ोग गनुयपनेछ। र्सरी व्र्िस्थापन गदाय आबदानी र खचय सबबशन्त्धत बाल क्लि तथा संजालबाट 
अनमुोदन गराउनपुनेछ।  

७. बाल क्लि तथा बाल संजालले मालसक, चौमालसक िा आिलधक रुपमा बचत संकलन, लगानी िा अन्त्र् 
त्र्स्तै वकसीमले पररचालन गनय हुाँदैन।  
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पररच्छेद ७: बाल क्लि तथ संजाल र अन्त्र् लनकार्हरुको सबबन्त्ध र सहकार्य 

 

२३ स्थानीर् तह (िडा तथा नगरपाललका) साँगको सबबन्त्ध र सहकार्य 

१. सबै बाल क्लि र संजालले आफ्नो स्थानीर् स्थानीर् तह (िडा तथा नगरपाललका) को कार्ायलर्मा 
सशुचकरण तथा निीकरण गनुयपनेछ।  

२. िडा तथा नगरपाललकाले आफ्नो िेरलभरको बाल क्लि र संजालहरुको वििरण अद्यािलधक गनेछ। 

 ३. िडा तथा नगरपाललकाले आफ्नो मूल र्ोजना िा िावषयक र्ोजना मा बालबाललकाहरुका स्थानीर् सिाल र 
समस्र्ाहरुलाई सबबोधन गनेगरी कृर्ाकलाप तथा आिश्र्क बजेट विलनर्ोजन गनेछ। जस्तै: बाल क्लि 
तथा संजालको मालसक बैठक, बाल क्लि तथा संजालको संचालन तथा व्र्िस्थापनका लालग िमता िवृद्ध, 

बाल क्लि तथा संजाल सहजीकरण गने सहजकताय र बाल संरिण सलमलतको लालग आिश्र्क खचय, 
खेलकुदका सामाग्री, मवहनािारी सरस्ाई तथा व्र्िस्थापपन सबबन्त्धी विद्यालर्हरुमा जस्ता 
कृर्ाकलापहरुका लालग सबबशन्त्धत िडा तथा नगरपाललकाले िावषयक बजेट विलनर्ोजन गनेछ।  

४. िडा तथा नगरपाललका अन्र्तगत लनमायण र कार्ायन्त्िर्न भएका बालबाललका सबबन्त्धी र्ोजना, कार्यिम तथा 
उक्त कार्ायलर्हरुबाट उपलब्ध गराईने सेिा सवुिधाहरु बारेमा जानकारी तथा सचुनाहरु ललने, त्र्स्ता 
जानकारी िा सचुनाहरु प्रचार प्रसार गने र ती र्ोजना, कार्यिम तथा सेिा सवुिधाहरुबाट 
बालबाललकाहरुलाई ्ाईदा पगुेको िा नपगुेको कुरा अनगुमन गने र आिश्र्क परेमा सबबन्त्धी 
सरोकारिालाहरुसाँग आिाज उठाउने काम सबै बाल क्लि तथा संजालहरुले गनयसक्नेछ। 

 ५. बाल क्लि तथा संजालहरुले िडा कार्ायलर् तथा नगरपाललकाको कार्ायलर्साँग आफ्नो र्ोजना 
कार्ायन्त्िर्नका लालग आलथयक, मानविर् श्रोत तथा आिश्र्क सामाग्रीको लालग सहर्ोग माग गनय सक्नेछन।  

६. बाल क्लि तथा संजालले हरेक िषय सबपन्न गरेका कृर्ाकलापहरुको सशुच, वििरण र सामान्त्र् प्रलतिेदन ( 
तोवकएको ढााँचामा) िडा कार्ायलर् तथा नगरपाललकाको कार्ायलर्लाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

 

२४. बालबाललका सबबन्त्धी स्थाlनर् सलमलतहरुसाँगको सबबन्त्ध र सहकार्य  

१. िडा तथा नगरपाललका स्तरमा स्थापना गररएका औपचाररक िा अनौपचाररक सलमलतहरु जस्तै: बालसंरिण 
सलमलत, बालमैरी िासन सलमलत, मानि बेचलबखन लनर्न्त्रण सलमलत, शििा सलमलत र विपद व्र्िस्थापन तथा 
जोशखम न्त्रू्नीकरण सलमलत, स्िास््र् सलमलत र खानेपानी तथा सरस्ाइ सलमलत बालबाललकासाँग प्रत्र्ि 
सरोकार राख्न ेसलमलतहरु हनु।्  

२. बाल क्लि िा सञ्जालका प्रलतलनलधहरुलाई मालथ उल्लेशखत र्स्ता सलमलतहरुमा सदस्र्को रुपमा सहभागी 
गराईनेछ।  

३. र्समा उल्लेख गररएका सलमलतहरुको बावषयक र्ोजना तथा कार्यिममा बाल संरिण, बाल विकास, बाल 
सहभालगतालाई प्रियद्धन गने खालका कृर्ाकलापहरु समािेि गररनपुछय।  
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४. बाल क्लि, संजाल तथा जोकोवह बालबाललकाबाट प्राप्त हनु आएका िडा तथा नगरपाललकासाँग सबबशन्त्धत 
गनुासो र सझुािहरुलाई उशचत सबबोधन गराउनका लालग र्स्ता स्थानीर् सलमलतहरुद्वारा पैरिी गररनपुदयछ। 

 ५. जोशखममा रहेका कुनैपलन बालक िा बाललकाको संरिण तथा अन्त्र् सहर्ोगका लालग सबप्रषेण गररएका 
र्टनाहरुमा तत्काल सबबोधन गनुयपनेछ र आिश्र्कता बमोशजम अन्त्र् सरोकारिाला पिहरु िा सेिा 
प्रदार्क संस्थाहरुरुसाँग समन्त्िर् तथा सहकार्य गररनपुदयछ। 

 ६. र्स्ता सलमलतहरुले समूह कार्यलाई थप प्रोत्साहन गनयका लालग उत्कृष्ट बाल क्लि तथा संजाल परुस्कार 
र सबमान कार्यिमहरु गनय सक्नेछन।् 

 

२५. विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलत  

१. विद्यालर्मा रहेका बाल क्लिहरु विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलतसाँग आिद्ध हनुपुदयछ। 

२. विद्यालर्को बावषयक र्ोजना तथा कार्यिममा बालबाललकाहरुका समस्र्ा तथा सिालहरुलाई सबबोधन 
गनेगरी कृर्ाकलाप तथा बजेट लनधायरण गररनपुदयछ। र्सरी कार्यिर्म तथा बजेट विलनर्ोजन गदाय 
विद्यालर् स्तरीर् बाल क्लिका सदस्र्हरु िा प्रलतलनलधहरुसाँग परामिय गररनपुदयछ।  

३. विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलतमा सबबशन्त्धत विद्यालर्को बाल क्लिका प्रलतलनलधलाई आमशन्त्रत सदस्र्को 
रुपमा सहभागी गराउन ुपदयछ, विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलतको बैठकहरुमा बालबाललकाहरुले आफ्नो कुरा 
राख्न सक्ने िातािरण बनाइददनपुदयछ, उनीहरुको आिाज, समस्र्ाहरु िा सिालहरु सलुननपुदयछ, र उनीहरुले 
राखेको समस्र्ा, सिाल िा सरोकारहरुको उशचत सबबोधन गररनपुदयछ। र्दद सबबोधन गनय नसवकएको 
खण्डमा वकन सबबोधन गनय सवकएन भन्ने बारेमा प्रष्ट कारणहरु खलुाई ददन ुपदयछ। 

४. विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलतको बैठकमा छल्ल हनुे संिेदनिील र वििाद सजृना हनु सक्ने विषर्हरु र 
बालबाललकाहरुको सरोकार नभएका विषर्िस्तमुा जस्तै: शििक लनर्कु्ती र कारिाही, लनमायण ठेका ा पट्टा 
तथा अलनर्मलतता जस्ता कुराहरुमा छल्ल गदाय बालबाललकालाई प्रत्र्ि सहभागी गराईन ुहदैुन। 

५. विद्यालर्मा कार्यरत शििक तथा विद्यालर् कमयचारी को व्र्िहार, पढाउने िैली, विद्यालर्लभर लनमायण गररने 
भौलतक संरचनाहरुको स्िरुप र गणुस्तरका विषर्हरुमा छल्ल गदाय भने बाल क्लि तथा संजालका 
सदस्र्हरुको र सकेसबम धेरै बालबाललकाको सझुाि संकलन गररनपुदयछ। 

२६. अन्त्र् सामाशजक संर्संस्था तथा सेिा प्रदार्क संस्था‚कार्ायलर्हरु  

१.िडा तथा नगरपाललका लभर विर्ािील विलभन्न सामाशजक संर् संस्था तथा सेिा प्रदार्क संस्था तथा 
कार्ायलर्हरुले बालबाललकालाई प्रत्र्ि प्रभाि पाने नीलत, रणनीलत, र्ोजना, कार्यिम लनमायण तथा कार्ायन्त्िर्न 
प्रकृर्ाहरुमा बाल क्लि तथा संजालका प्रलतलनलधहरुसाँग अलनिार्य परामिय गनुयपदयछ।  

२. सेिा प्रदार्क संस्था तथा कार्ायलर्हरुले बालबाललकाको लालग लन िलु्क उपलब्ध सेिा सवुिधा तथा 
कार्यिमहरुको बारेमा प्रचार प्रसार गनय, सेिाका लालग सबप्रषेण गनय तथा सेिा, सवुिधा तथा कार्यिमहरुको 
प्रभािकाररताको अनगुमन गनय बाल क्लि तथा संजालहरुसाँग सहकार्य गनय सक्छन।् तर र्सरी सहकार्य 
गदाय बाल क्लि तथा संजालका सदस्र्हरुको विद्यालर् शििालाई नकरात्मक असर पनुय हदैुन।  

३. सेिा प्रदार्क संस्था िा कार्ायलर्हरुले बालबाललकालाई जोशखम हनुे, ्ौज्दारी अपराधका विषर्, वििाददत 
विषर्, लगार्तका विषर्मा छल्ल गनय, उनीहरुको रार् िा लनश्कषय माग्न र त्र्स्ता काममा संलग्न िा 
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सहभागी गराउन ुहुाँदैन। तर, न्त्र्ावर्क प्रकृर्ामा भने जोशखममा परेका िा जोशखम प्रभावित बालबाललकासाँग 
परामिय गनय सवकनेछ।  

६. सेिा प्रदार्क संस्था िा कार्ायलर्हरुले १४ िषयभन्त्दा मलुनका बालबाललकाहरुलाई कुनैपलन ज्र्ालादारी 
काममा लगाउन ुहदैुन।  

२७ र्ोजना तजुयमामा बाल क्लि तथा बाल संजालको प्रलतलनलधत्िको व्र्िस्था  

१. िस्ती, िडा तथा नगरपाललकाको र्ोजना लनमायण चिमा बाल क्लि तथा संजालको प्रलतलनलधत्ि अलनिार्य 
हनुेछ। त्र्सरी बालबाललकाहरुको प्रलतलनलधत्ि गरेर सहभागी भएका बालबाललकाहरुको विचार तथा भािना 
िा सरोकारहरु सनु्नलाई लनशित समर् छुट्याउनपुनेछ।  

२. िडास्तर र नगरपाललकास्तरमा बाल भेला मा य् त बालबाललकाहरुको सरोकार, आिश्र्कता, समस्र्ा िा 
सिालहरु लनधायरण र प्राथलमकीकरण गनुयपनेछ। र्सरी लनधायरण र प्राथलमकीरण गररएका सिालहरुलाई 
सबबोधन गनय िडा तथा नगरपाललकाको िावषयक र्ोजनामा समािेि गनुय पनेछ। 

३. बालबाललकाहरुको लालग लनमायण गररएको र्ोजना तथा विलनर्ोजन गररएको बजेट बारेमा सबै बाल क्लि 
तथा संजालहरुको जानकारीका लालग साियजलनक सचुना जारी गररनपुनेछ। र्स्तो सूचना सरल भाषामा 
हनुपुनेछ।  

 

पररच्छेद ८: बाल क्लिको सशबमलन र विर्टन सबबन्त्धी व्र्िस्था 

२८. बाल क्लिको सशबमलन  

१. एकै विद्यालर्, िडा िा नगरपाललका लभर रहेका दईु िा दईु भन्त्दा बढी बाल क्लिहरु सशबमलन हनु 
सक्दछन।्  

२. ्रक िडा, गाउपाललका िा नगरपाललका िा ्रक विद्यालर् लभर रहेका बाल क्लिहरु सशबमलन हनु 
सक्नेछैनन।्  

३. सहजकतायको उपशस्थलतमा मारै बाल क्लिका सदस्र्हरुको भेलाले सशबमलनमा जाने लनणयर् गनुयपनेछ।  

४. सशबमलन गनय चाहने सबै बाल क्लिका सहजकताय समेतको उपशस्थतीमा सदस्र्हरुको भेला आर्ोजना 
गरीमाथी लनर्म ७ मा उल्लेख भए अनसुार नर्ााँ कार्य सलमलत चर्न गनुयपनेछ। 

 ५. सशबमलन पिात नर्ााँ कार्यसलमलत गठन भएको एक मवहनालभर सबबशन्त्धत िडा कार्ायलर् तथा 
नगरपाललकाको कार्ायलर्मा सशबमलनको जानकारी ददइनपुदयछ। 

 ६. र्सरी सशबमलन पलछ सशबमलन भएका बाल क्लिको सशुचकरण खारेज हनुेछ र नर्ााँ बाल क्लि सूशचकृत 
हनुेछ। 

 

२९. बाल क्लि तथा संजालको विर्टन  

बाल क्लि तथा संजाल लनबन अिस्थामा विर्टन भएको मालननेछ: 
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 १. बाल क्लि तथा संजाल लनरन्त्तर २ (दईु बषय सबम अद्यािलधक नभएमा। अद्यािलधक नभएका बाल क्लि 
तथा संजाललाई विर्टन गनुयअशर् ३ मवहनाको समर् राखी अद्यािलधक गनयका लालग सूशचत गररनेछ। 

 २. बाल क्लि तथा संजालका बहमुत सदस्र्हरुले बाल क्लि विर्टन गने लनणयर् गरेमा।  

३. विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लि तथा संजालको हकमा, उशचत कारण सवहत विद्यालर्ले बाल क्लि 
विर्टन गनय लस्ाररस गरेमा। 

 ४. िडा कार्ायलर्, नगरपाललका कार्ायलर्, सहजकताय संस्थाले उशचत कारण सवहत बाल क्लि िा संजाल 
विर्टन गनय लस्ाररस गरेमा।  

५. माथी ३ र ४ अनसुार लबर्टन हनुपुिुय साियजलनक सचुना जारी गररनेछ र बाल क्लि तथा संजालका 
सदस्र्हरुसाँग छल्ल गररनेछ। 

 ६. विर्टन भएका बाल क्लि तथा संजालहरु िडा कार्ायलर् तथा नगरपाललकाको सशुचकरणबाट स्ितेः 
खारेज हनुेछ।  

७. विर्टन भएका बाल क्लि तथा संजालका भौलतक श्रोत, साधन तथा दस्तािेजहरु सबबशन्त्धत विद्यालर्, िडा 
कार्ायलर्को िा नगरपाललकाको कार्ायलर्को संरिणमा रहनेछ र आिश्र्क भएमा अको बाल क्लि तथा 
संजाललाई उपलब्ध गराउन सवकनेछ।  

 

पररच्छेद ९: विविध 

३०. बाल क्लि तथा संजाल लभर दलगत राजनीलतक प्रभािलाई न्त्र्नुीकरण गने  

१. बाल क्लि तथा संजालका सदस्र्हरु तथा सबबशन्त्धत िर्स्क सहजकताय कुनै पलन राजनीलतक दल िा 
दलका भात ृसंगठनसाँग सबबद्ध नरहेको व्र्शक्त हनुपुदयछ। 

 २. बाल क्लि तथा संजालले बाल अलधकार प्रिद्र्धन र संरिणका विषर्मा सबै राजनीलतक दलहरुसाँग खलुा 
अन्त्तविर्ा तथा छल्ल आर्ोजना गनय सक्छन।् 

 ३. बाल क्लि तथा संजालले कुनै एक राजनीलतक दल िा क्लिसाँग मार सहकार्य गरेर कुनैपलन कार्यिम 
िा कृर्ाकलाप आर्ोजना गनय हुाँदैन।  

 ४. बाल क्लि तथा संजालले साियजलनक पद धारण गरेका, लनिायशचत िा लनर्कु्त राजनीलतक व्र्शक्त बाहेक 
अन्त्र् राजनीलतक दलका प्रमखु तथा प्रलतलनलधलाई आफ्नो कार्यिममा प्रमखु अलतलथ, अलतलथ, श्रोत व्र्शक्त 
िा सहजकताय बनाउन हुाँदैन।  

५. बाल क्लि तथा संजालले कुनैपलन राजनीलतक दलको पि िा विपिमा कार्यिम तथा कृर्ाकलापहरु 
संचालन तथा आर्ोजना गनय हुाँदैन। 

 ६. बाल क्लि तथा संजालले कुनैपलन राजनीलतक दल िा भात ृ संगठनका बारेमा वििेष जानकारी ददने, 
त्र्स्को सदस्र् बन्न प्ररेरत गने िा उनीहरुको कार्यिममा सहभागी हनुे र अरुलाई सहभागी हनु लगाउन े
जस्ता गलतविलधहरु गनय हुाँदैन। 

३१. बाल क्लि र संजाललभर सदभाि, ;b\Jojxf/  र सरुशित अभ्र्ास प्रिद्धयन गने  
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१. बाल क्लि तथा संजालले आफ्नो संगठन लनमायण, व्र्िस्थापन तथा कार्य प्रकृर्ाका सबबन्त्धमा आचारसंवहता 
लनमायण गनुयपदयछ।  

२. बाल क्लि तथा संजाल र लतनीहरुका सदस्र्हरुले सबै ललंग, जालत, धमय, िगय र समदुार्प्रलत भेदभािरवहत 
बोली व्र्िहार प्रदयिन गने, सभ्र् र मर्ायददत भाषाको प्रर्ोग गने गलत सामाशजक अभ्र्ासहरुलाई 
लनरुत्सावहत गने र आफ्नो पढाइलेखाइ लाई प्राथलमकता ददने जस्ता कुराहरुमा जोड ददने र र्सो गनयका 
लालग अन्त्र् बालबाललकाहरुलाई पलन अलभमखुीकरण गने गनुयपदयछ।  

३. बाल क्लि तथा संजालमा समािेिीताको लसद्धान्त्तलाई अिलबिन्न गदै सबै जातजालत, ललंग, धमय, िगय र 
समदुार् बालबाललकाको प्रलतलनलधत्ि तथा सहभालगता हनु सक्ने व्र्िस्था गररनपुदयछ। बाल क्लि तथा 
संजालको नेततृ्ि छनोट गदाय पलन ती आधारहरुलाई मान्नुपदयछ। 

 ५. बाल क्लि तथा संजालको बैठकमा धमय, संस्कृलत, चालचलन, अभ्र्ासहरुलाई प्रस्तािकै रुपमा पेि गरेर 
सबै सदस्र्हरुले पालैपालो आफ्नो धमय, संस्कृलत, चालचलन, सामाशजक अभ्र्ासका राम्रा र सधुार गनुयपने 
कुराहरु छल्ल गने लनर्म बनाउन पलन सवकन्त्छ।  

३२. बाल क्लि तथा संजालका गलतविलधबारे साझा सनुिुाइको व्र्िस्था गने । 

१. कुनै पलन बाल क्लि तथा संजाल गठन गररन ु अशर् सबबशन्त्धत टोल, समदुार्, विद्यालर्, िडा तथा 
नगरपाललकामा बाल क्लि तथा संजालको आिश्र्कता, त्र्सका ्ाइदाहरु र संभावित चनुौलतहरुको बारेमा 
अविभािकहरुलाई अनशुििण गररनपुदयछ।  

२. बाल क्लि तथा संजालले आर्ोजना गने सबै कृर्ाकलापलाई सबै बालबाललका तथा अलभभािकले रुशचकर 
नमान्न पलन सक्छन।् त्र्सैले त्र्स्ता कृर्ाकलाप, आनीबानी, व्र्िहार बारेमा गनुासो गने र प्रलतविर्ा ददने 
व्र्िस्था गररनपुदयछ। र्सरी प्राप्त गनुासो तथा सझुािउपर सधुार गनयका लालग सबबशन्त्धत सहजकताय र 
बाल क्लि तथा संजालका प्रलतलनलधहरु संर्कु्त रुपमा बसी छल्ल गररनपुदयछ।  

३. र्सरी प्राप्त सझुाि िा गनुासोका आधारमा मार बाल क्लि तथा संजाल विर्टन गने िा लतनीहरुका 
गलतविलधहरुलाई लनषधे गने िा रोक्ने कार्य गनय हुाँदैन। तर आिश्र्कतानसुार उशचत सधुार गनुयपदयछ।  

४. विद्यालर्मा आधाररत बाल क्लि तथा संजालका गलतविलधहरु बारेमा केवह गनुासो िा सझुाि भएमा 
अलभभािकहरु िा सबबशन्त्धत जोकोवहले विद्यालर् व्र्िस्थापन सलमलतका अध्र्ि िा प्रधानाध्र्ापकलाई 
प्रत्र्ि भेटेर सझुाि ददन सक्नेछन।्  
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अनसुचुीहरु 

अनसुचुी १:  

 

बाल क्लि तथा संजालको लनर्म ढााँचा 

क) बाल क्लि तथा संजालको पररचर्  

नाम:  

ठेगाना:  

सशुचकरण नबबर:  

ख) बाल क्लि तथा संजालको उद्देश्र् र विषर्हरु  

१. 

२. 

३.  

४. 

ग) बाल क्लि तथा संजालको संगठन  

१. सदस्र् बन्ने तररका  

२. नेततृ्ि चनु्ने तररका  

३. विर्टन हनुे  

४. सदस्र् बन्न नपाउने व्र्शक्तहरु 

५. नेततृ्िमा चलुनन नपाउने व्र्शक्तहरु  

र्) बाल क्लि तथा संजालका सदस्र्ले पालन गनुयपने लनर्महरु  

१. सदस्र् भइसकेपलछ पालन गने लनर्महरु  

२. नेततृ्िमा लनिायशचत भए पलछ पालन गने लनर्महरु  

३. बैठकमा पालन गने लनर्महरु  

४. अन्त्र् बाल क्लिका सदस्र्, बालबाललका तथा लनकार्साँग व्र्िहार गने लनर्महरु  

ङ) बाल क्लि तथा संजालको आलथयक श्रोत 

१. सदस्र्ता िलु्क  

२. नविकरण िलु्क  

३. अन्त्र् सहार्ता र श्रोतहरु  
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४. पैसा जबमा गरी राख्न ेठाउाँ  

५. आबदानी र खचय वििरण कसले राख्न े 

च) अन्त्र् विषर्हरु 
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अनसुचुी २ 

बाल क्लि तथा संजालका लालग आिश्र्क आधारभतु सामाग्रीहरु 

 १. बाल क्लि तथा संजालको सामाग्री राख्नका लालग बाक्सा िा दराज  

२. बैठक पशुस्तका  

३. र्ोजना पशुस्तका  

४. बाल क्लिको लनर्म िा विद्यान  

५. बाल क्लिका अध्र्र्न सामाग्रीहरु 

 ६. बाल क्लिको आबदानी र खचय लेख्न ेलेखा कापी  

७. आिश्र्क्ता अनसुार खेल, िैशिक तथा मनोरन्त्जनमलुक सामाग्रीहरु 
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अनसुचुी ३ 

बाल क्लि तथा संजालको कार्यर्ोजना ्ारम 

बाल क्लि िा संजालको नाम:                           ठेगानाेः 

िर्स्क सहजकतायको नाम र सबपकय  नं.:  

सबपकय  व्र्शक्तको नाम र सबपकय  ्ोन:  

सशुचकरण नं.:.............................  

विषर् श्रोत व्र्िस्था प्रमखु शजबमेिार सदस्र्हरु  

कार्यिमको नाम 

विषर् कहााँ गने कवहले गने  

श्रोत व्र्िस्था  

प्रमखु शजबमेिार सदस्र्हरु 
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अनसुचुी ४ 

बाल क्लि तथा संजालको कार्यप्रगती वििरण ्ारम 

बाल क्लि िा संजालको नाम:  

ठेगानाेः िर्स्क सहजकतायको नाम र सबपकय  नं.:  

सबपकय  व्र्शक्तको नाम र सबपकय  ्ोन:  

सशुचकरण नं.:.............................सबपन्न कार्यिमको नाम विषर् कार्यिम भएको स्थान लमलते
 खचय भएको रकम सहभागी संख्र् 
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अनसुचुी ५ 

बाल क्लि तथा संजालको बैठक पशुस्तकाको नमनुा 

 

बाल क्लि तथा संजालको नाम: ..................................... बैठक संख्र्ाेः 

 बैठक लमलत:     बैठक स्थानेः  

िर्स्क सहजकतायको नाम:  

आज लमलत ............मा .............. बाल क्लि िा संजालको बैठक क्लि÷संजालका ................को 
अध्र्ितामा बस्र्ो। बैठकमा उपशस्थत सदस्र्हरुमाझ तल उल्लेशखत विषर्हरुमा छल्ल गरीलनणयर् गररर्ो।  

उपशस्थती िर्स्क सहजकताय:  

आमशन्त्रत (कोही भए) ब 

बाल क्लि तथा संजालका सदस्र् तथा पदालधकारीहरु  

छल्लका विषर्हरु  

क)  

ख)  

ग)  

लनणयर्हरु  

क)  

ख)  

ग)  
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अनसुशुच ६ 

बाल क्लि तथा संजालका पदालधकारीहरुका लालग नमूना आचारसंवहता 

1. २० िषय नपगु्दै आ्ूले पलन वििाह नगने, र बाल वििाहसाँग सबबशन्त्धत कुनैपलन कृर्ाकलापलाई  
सहर्ोग नगने।  

2. कुनै पलन प्रकारको मद्यपान, धमु्रपान, सूलतयजन्त्र् पदाथय तथा लागू औषधको सेिन नगने। 

3. साियजलनक विदा िा विद्यालर् विदाको ददन बाहेक अरु ददन लनर्लमत विद्यालर् जाने। 

4. विद्यालर्मा आर्ोजना गररने अलतररक्त कृर्ाकलापहरुमा सविर् सहभागी हनुे र आर्ोजना गने कुरामा 
विद्यालर्लाई सहर्ोग गने। 

5. ललंग, जालत, िारीररक अिस्था, िैशिक अिस्था जस्ता कुराहरुको आधारमा कुनैपलन बालक बाललकालाई 
भेदभािपणुय व्र्िहार नगने। 

6. कुनैपलन बालक िा बाललका उपर दवु्र्र्िहार नगने र र्सो गनय अरुलाई पलन नउक्साउने।  

7. ्ुसयदको समर्लाई सजृनात्मक कृर्ाकलापहरुमा प्रर्ोग गने। 

8. आ्ूलाई जोशखम नहनुे गरी र्रपररिारको कामकाजमा सर्ाउने। 

9. टेलललभजन, रेलडर्ो, मोबाईल, इन्त्टरनेट जस्ता संचार उपकरण तथा सवुिधाको दरुुपर्ोग नगने। तर 
आिश्र्क सचुना तथा जानकारी प्राप्त गनय र आफ्नो पढाइलेखाइलाई थप मजबदु बनाउन प्रर्ोग गने। 

10. आफ्नो अलधकारको प्रर्ोग गदाय अरुहरुलाई हानीनोक्सानी नहनुे गरी गने। 

11. आ्ु भन्त्दा सानो उमेरका भाई बवहनीहरुलाई मार्ा तथा हेरचाह गने।  

12. अलभभािक, शििक र प्रौढहरुको पलन कुरा सनु्ने र राम्रो कुराहरुलाई अबलबबन गने।  

13. िस्ती, समदुार्, िडा र नगरपाललका स्तरका र्ोजना प्रविर्ाहरुमा बालबाललकाहरुको त य् बाट प्रलतलनलधत्ि 
गने र बालबाललकाहरुका सिाल, समस्र्ा तथा सरोकारहरु राख्न।े 

 

 

प्रमाशणकरण लमलत : २०७७/१२/२४ 
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