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धवलागिरी िाउँपागलका 
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भाि २ 

धवलागिरी िाउँपागलका  

िाउँ कार्यपागलकाको स्वीकृगिबाट जारी  

धवलागिरर िाउँपागलकाको बाल क्लब िठन िथा पररचालन कार्यगवगध, 

२०७९ 
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धवलागिरर िाउँपागलकाको बाल क्लब िठन िथा पररचालन कार्यगवगध,२०७९ 

 

प्रस्िाविा:- धवलागिरि िाउँपागलका क्षेत्रगित्र बालमैत्री शासन प्रवर्द्धन िनधका लागि यस िाउँपागलकाका सवै वडामा िठन 

िरिने वडा स्तिीय बाल क्लब ि िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लब िठन तथा परिचालनमा एकरुपता ल्याउने उद्दशे्यले 

धवलागिरि िाउँपागलकाको प्रशासकीय कायधगवगध गनयगमत िनध ऐन, २०७५ को दफा ४ ले गदएको अगधकाि प्रयोि िरि 

धवलागिरि िाउँपागलकाले यो कायधगवगध तर्जधमा ििी लािज ििेको छ ।   

१) संगिप्त नाि र प्रारम्भः   

१) यो कायगवगधको नाम ''धवलागिरि  िाउँपागलकाको बाल क्लब िठन तथा परिचालन कायधगवगध, २०७8" 

िहकेो छ ।  

२) यो कायधगवगध धवलागिरि िाउँपागलकाको िार्पत्रमा प्रकाशन िएपगछ धवलागिरि  िाउँपागलका क्षेत्रिि लािज 

हुनेछ ।   

2) पररभाषाः- गवषय वा प्रसङ्िले अको अथध नलािेमा यस कायधगवगधमा  

क) ''कायधगवगध" िन्नाले धवलागिरि  िाउँपागलकाको बाल क्लब िठन तथा परिचालन कायधगवगध, २०७8 लााई 

सम्झनजपछध।  

ख) ''पदागधकािी" िन्नाले गवद्यालय बाल क्लव/वडा स्तिीय बाल क्लब तथा िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लबको 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सगचव, कोषाध्यक्ष ि सहसगचवलाई सम्झनजपछध ।   

ि) ''कायधकािी सदस्य" िन्नाले वडा स्तिीय तथा िाउँपागलका स्तिीय कायधकािी सगमगतका सदस्यलाई सम्झनजपछध ।  

घ) ''साधािण सदस्य" िन्नाले वडा स्तिीय बाल क्लबमा सचूीकृत सम्बगन्धत वडागित्रका अठाि वषध मजगनका सबै 

बालबागलकालाई सम्झनजपछध ।  

ङ) ''सल्लाहकाि सगमगत" िन्नाले प्रत्येक क्लबको कायधक्षेत्र गित्रका सम्बगन्धत वडा कायधलयले तोकेको टोल गवकास 

संस्थाका बढीमा दजइ र्ना अध्यक्ष सगहत क्लबले मनोनयन ििेका अठाि वषध उमेि पिूा िएका तीन र्ना पजरुष 

सगहतको प्रगतगनगधत्व िहने ििी कायधगवगधको. गनयम १८ बमोगर्म िठन हुने पाँच सदस्यीय क्लबको सल्लाहाकाि 

सगमगतलाई सम्झनजपछध ि सो शब्दले आवश्यकता अनजसाि िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लबको सल्लाहकाि सगमगत 

समेतलाई सम्झनजपछध ।   

च) ''िाउँपागलका" िन्नाले धवलागिरि  िाउँपागलका तथा मातहातका वडा कायाधलय समेतलाई सम्झनजपछध ।  

छ) ''क्लब" िन्नाले कायधगवगध बमोगर्म िठन हुने वडा स्तिीय बाल क्लब तथा आवश्यकता अनजसाि िाउँपागलका 

स्तिीय  बाल क्लब समेतलाई सम्झनजपछध ।   

र्) ''अध्यक्ष" िन्नाले कायधगवगध बमोगर्म िठन हुने वडा स्तिीय बाल क्लब तथा आवश्यकता अनजसाि िाउँपागलका 

स्तिीय बाल क्लबको अध्यक्ष समेतलाई सम्झनजपछध ।  

झ) ''कायधकािी सगमगत" िन्नाले वडा स्तिीय बाल क्लबको पदागधकािी सगहतको पन्र सदस्यीय सगमगत तथा 

आवश्यकता अनजसाि िाउँपागलका स्तिीय पदागधकािी सगहतको पन्र सदस्यीय सगमगत समेतलाई सम्झनजपछध ।  



३) क्लब िठनका लागि सूचना प्रवाह िननयपननः- यो कायगवगध लािज िएपगछ पगहलो पटकका लागि िाउँपागलकाका 

सम्बगन्धत वडा कायाधलयहरुले कम्तीमा १५ गदन अिावै आफ्नो क्षेत्रगित्र अठाि वषधमजगनका बालबागलकाहरु मात्र 

सगम्मगलत क्लब िठन िने गमगत, समय, स्थान तथा अन्य आवश्यक कज िाहरु खजलाई स्थानीय सञ्चाि माध्यम वा 

पत्राचािबाट सचूना प्रवाहको व्यवस्था गमलाउनज पनेछ ।   

४) क्लब िठन िननयपननः-  गनयम ३ बमोगर्म उगल्लगखत गमगत, समय ि स्थानमा पगहलो पटकका लागि 

गवद्यालय/टोलस्तिीय क्लब िठन िनध, सम्बगन्धत वडाको वडाअध्यक्ष वा सम्बगन्धत वडाको वडा सदस्यको अगनवायध 

उपगस्थगतमा उपगस्थत बालबागलकाहरुको िेलाबाट ५० प्रगतशत मगहला ि ५० प्रगतशत पजरुषको प्रगतगनगधत्व हुने ििी 

सकिि समावेशीता समेतलाई सम्बोधन िद ैसवधसम्मत हुने ििी १५ सदस्यीय क्लबको पदागधकािी सगहतको कायधकािी 

सगमगत िठन िनजध पनेछ ।  

५) क्लब दिाय िथा नवीकरणः-  कायधगवगधको गनयम ४ बमोगर्म िठन हुने प्रत्येक क्लबको दताध तथा नवीकिण अनजसचूी 

१ बमोगर्मको ढाँचामा सम्बगन्धत वडा कायाधलयले िनजध पदधछ ।  

६) वागषयक साधारण सभा र नेिृत्व चर्नः-   

१) सम्बगन्धत वडा कायालयसँि समन्वय ििी प्रत्येक आगथधक वषध समाप्त िएको गमगतले 90 (नब्बे) गदनगित्र कम्तीमा 

७ गदन अिावै प्रत्येक क्लबको अध्यक्षले वागषधक साधािण सिा बोलाउनज पनेछ ।   

२) उपगनयम १) बमोगर्म वागषधक सिा नबोलाइएको अवस्थामा सम्बगन्धत वडाका वडाअध्यक्षले ७ गदनगित्र 

सम्बगन्धत क्लबको वागषधक साधािण सिा बोलाई गदनजपनेछ ।   

३) वागषधक साधािण सिाको िणपजिक संख्या कज ल सदस्य संख्याको ५१ प्रगतशत हुनेछ ।   

४) वागषधक साधािण सिाको अध्यक्षता क्लबको अध्यक्षले िनेछ ि अध्यक्षको अनजपगस्थगतमा उपाध्यक्षले िनेछ । 

क्लबको अध्यक्ष ि उपाध्यक्ष दजवै अनजपगस्थत िएमा उपगस्थत बहुमत सदस्यहरुले छानेको सदस्यले वागषधक 

सााधािण सिाको अध्यक्षता िनेछ ।   

५) वागषधक साधािण सिाले प्रत्येक आगथधक वषधका लागि पदागधकािी ि कायधकािी सदस्य सगहतको नेततृ्व चयन 

िनेछ ि यसिी नेततृ्व चयन िदाध गवितका क्लबमा बसेको व्यगि पजनः पदागधकािी तथा कायधकािी सदस्यमा 

दोहोरिन कज नै बाधा पने छैन ।  

६) उपगनयम ५ बमोगर्म नेततृ्व चयन िदाध गनयम ३ मा उल्लेख ििे बमोगर्मको पदागधकािीहरुको िोहविमा सोही 

गनयममा उल्लेगखत प्रावधानको अवलम्बन िरि क्लबको १५ सदस्यीय नयाँ कायधकािी सगमगत चयन िनजपनेछ ।  

७) कार्यकारी सगिगिः-   

१) प्रत्येक क्लबमा एक कायधकािी सगमगत िहनेछ ।  

२) कायधकािी सगमगतको बैठक कम्तीमा दजइ मगहनामा एक पटक बस्नेछ ।  

3) कायधकािी सगमगतको वैठकमा कायधकािी सगमगतमा तत्काल कायम िहकेा सदस्य संख्याको ५१ प्रगतशत सदस्यहरु 

उपगस्थत िएमा बैठकको लागि िणपिूक संख्या पजिेको मागननेछ ।  

4) कायधकािी सगमगतको बैठकको गनणधय सधवसम्मगतबाट हुनेछ ।  



5) उपगनयम ४ बमोगर्म सवसम्मगतबाट गनणधय हुन नसकेमा कायधकािी सगमगतमा तत्काल कायम िहकेो सदस्य संख्याको 

बहुमत सदस्यबाट ििेको गनणधय कायधकािी सगमगतको गनणधय हुनेछ ।  

७) वागषधक साधािण सिा िने िनी कायधगवगधमा स्पष्ट व्यवस्था िएकोमा बाहके क्लबबाट सम्पादन हुने काम कािबाही 

क्लबको कायधकािी सगमगतले िनेछ ।  

८) कायधकािी सगमगतको बैठकमा सम्बगन्धत गवद्यालय गशक्षक वा वडाको एक र्ना प्रगतगनगध वा कमधचािीलाई 

अगनवायध आमन्त्रण िनजधपनेछ ।  

८) अगभलेख राखी गदनन पननः-  प्रत्येक क्लबले आफ्नो काम कािबाही व्यवगस्थत ि पािदशी िनधका लागि तयाि ििेका 

दहेाय बमोगर्मका अगिलेखहरु सम्बगन्धत गवद्यालय ि वडा कायाधलयको वडा सगचवले अद्यावगधक िागख गदनजपनेछ । 

क) सदस्य दताध अगिलेख,  

ख) साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतसँि सम्बगन्धत सम्पणूध अगिलेख,  

ि) िाउँपागलकाले तोकेको अन्य आवश्यक कज िाहरु ।  

९) क्लबको सदस्र्िा प्रागप्त र गनलम्बन   

१) क्लबको कायध क्षेत्रगित्रका प्रत्येक घिघजिीका १8 वषध मजगनका बालबागलकाले क्लबको सदस्यता गलन चाहमेा 

सम्बगन्धत वडा सगचव माफध त कायधकािी सगमगत समक्ष सदस्यता प्रागप्तका लागि आवेदन गदनजपनेछ ि क्लबको 

कायधकािी सगमगतले आफ्नो कायध क्षेत्रगित्रको बालबागलका िए निएको यकीन ििी कायध क्षेत्रगित्रको िए साधािण 

सदस्यमा सचूीकृत िनजपनेछ ।   

२) कायगवगध गवपिीत कायध िने क्लबको कज नै पगन सदस्यलाई क्लबको कायधकािी सगमगतको बहुमत सदस्यले गनणधय 

िरि बढीमा छ मगहनासम्मका लागि सदस्य पदबाट गनलम्बन िनध सक्नेछ ।  

१०) क्लबको काि, कियव्र् र अगधकारः-  यस कायधगवगधको अन्यत्र गनयममा उल्लेख िरिएका काम, कतधव्य ि 

अगधकािका अलावा प्रत्येक क्लबको काम, कतधव्य ि अगधकाि दहेाय बमोगर्म हुनेछ ।  

क) क्लबमा आबर्द् सदस्य सगहत १8 वषधमजगनका सबै बालबागलकाहरुको क्षमता गवकास अगिवगृर्द् हुने खालका 

हागर्िी र्वाफ विृत्वकला, गनबन्ध लेखन, सागहगत्यक िगतगवगध आगद सञ्चालन िने ।   

ख) गवद्यालय िनाध हुने उमेि समहूका बालबागलकाहरु गवद्यालय िनाधबाट वगञ्चत िह ेनिहकेो बािेमा गनिन्ति अनजिमन 

िने ि गवद्यालय निएका बालबागलकालाई गवद्यालय िनाध िनधका लागि सम्बगन्धत वडा कायाधलयसँि समन्वय ििी 

गवद्यालय िनाध िने व्यवस्था गमलाउने ।  

ि) िाउँपागलका तथा आफ्नो वडा गित्रका टोल गवकास संस्थाहरुले सञ्चालन िने र्नचेतनामूलक कायधमा सगिय 

सहिागिता र्नाउने ।  

घ) बालमैत्री शासन प्रवर्द्धनका लागि गनधाधरित सचूकहरु कायाधन्वयनमा सदवै अग्रसि िही बालमैत्री धवलागिरि 

िाउँपागलका गनमाधण अगियानमा िाउँपागलकालाई गनिन्ति सहयोि िने ।   

ङ) पणूध साक्षि, पणूध खोप, पणूध घटना दताध, पणूध सिसफाई आगद अगियानमा िाउँपागलका तथा टोल गवकास 

सँस्थाहरुलाई सहयोि िने ।   



च) धवलागिरि िाउँपागलकालाई मजलजकमै नमजना िाउँपागलकाको रुपमा स्थापना िने तफध  सदवै अग्रसि िहने ।  

छ) आफ्नो वडालाई शैगक्षक बन्द, हड्ताल गनषेगधत के्षत्र तोक्ने. व्यवस्था गमलाउने। 

र्) क्लबले आफूलाई प्राप्त गर्म्मेवािी कायाधन्वयन िनध कायधकािी सदस्यको संयोर्कत्वमा बढीमा ५ र्ना साधािण 

सदस्यहरु सगम्मगलत उपसगमगतहरु िठन िनध सक्ने ।  

झ) िाउँपागलकाले तोकेका अन्य कायधहरु िने ििाउने। 

११) अध्र्िको काि, कियव्र् र अगधकारः-  यस कायधगवगधको अन्यत्र गनयममा उल्लेख िरिएको काम, कतधव्य ि 

अगधकािको अलावा प्रत्येक क्लबको अध्यक्षको काम, कतधव्य ि अगधकाि दहेायबमोगर्म हुनेछ ।  

क) वागषधक साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतको बैठक बोलाउने ि बैठकको अध्यक्षता िने,   

ख) वागषधक साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतको बैठकको कायधसचूी तथा प्रस्ताव पेश िने ििाउने ।  

ि) िाउँसिा, िाउँपागलका, गवद्यालय एवं क्लबको साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतको गनणधय कायाधन्वयन िने 

ििाउन सदवै तल्लीन िहने ।  

घ) कायधकािी सगमगतको कामको सामान्य िेखदखे, गनदशेन ि गनयन्त्रण िने 

ङ) क्लबको प्रगतगनगधत्व एकल रुपमा िनजधपने िएमा सो कायध िने   

च) साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतले तोकेका अन्य काम िने   

१२) उपाध्र्िको काि, कियव्र् र अगधकारः-  प्रत्येक क्लबको उपाध्यक्षको काम, कतधव्य ि अगधकाि दहेायबमोगर्म 

हुनेछ ।  

क) अध्यक्षको अनजपगस्थगतमा गनर्को कायधिाि समाल्ने ।  

ख) क्लबका सदस्यहरुलाई तोगकएको काममा सहर्ीकिण ि समन्वय िने । 

ि) साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतले तोकेका अन्य काम िने ।  

१३) सगचवको काि, कियव्र् र अगधकारः- प्रत्येक क्लबको सगचवको काम, कतधव्य ि अगधकाि दहेायबमोगर्म हुनेछ ।  

क) साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतको सगचवको रुपमा काम िने । 

ख) साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतको गनणधयको अगिलेख सम्बगन्धत गवद्यालय ि वडा सगचवलाई बजझाउने ।  

ि) अध्यक्षको गनदशेनमा साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतको बैठकको लागि पत्राचाि िने ।  

घ) साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतले तोकेका अन्य काम िने ।  

 

14) कोषाध्र्िको काि, कियव्र् र अगधकारः- प्रत्येक क्लबको कोषाध्यक्षको काम, कतधव्य ि अगधकाि दहेायबमोगर्म 

हुनेछ ।  

क) क्लबमा आबर्द् सदस्यहरुल ेस्वेच्छाले संकगलत कोषको गहसाब तथा अगिलेख दजरुस्त िाख्न।े  

ख) क्लबबाट सञ्चागलत कायधिमहरुको अगिलेख िाख्ने ।  

ि) साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतले तोकेका अन्य काम िने ।  



१५) सहसगचवको काि, कियव्र् र अगधकारः- प्रत्येक क्लबको सहसगचवको काम, कतधव्य ि अगधकाि दहेायबमोगर्म 

हुनेछ ।  

क) सगचवको अनजपगस्थगतमा गनर्को कायधिाि सम्हाल्ने ।  

ख) साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतले तोकेका अन्य काम िने ।  

१६) कार्यकारी सदस्र्को काि, कियव्र् र अगधकारः-प्रत्येक क्लबको कायधकािी सदस्यको काम, कतधव्य ि अगधकाि 

दहेायबमोगर्म हुनेछ ।  

क) कायधकािी सगमगतको बैठकमा िाि गलई गनणधय प्रगियामा सगिय सहिागिता र्नाउने ।  

ख) साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतले तोकेका अन्य काम िने ।  

१७) साधारण सदस्र्को काि, कियव्र् र अगधकारः-  कायधगवगधको गनयम ९ को उपगनयम १) बमोगर्म क्लबमा आबर्द् 

साधािण सदस्यको काम, कतधव्य ि अगधकाि दहेायबमोगर्म हुनेछ ।  

क) वागषधक साधािण सिामा िाि गलई गनणधय प्रगियामा सगिय सहिागिता र्नाउने ।  

ख) आफ्नो क्षेत्रगित्र सञ्चागलत कायधिम कायाधन्वयनमा  क्लबलाई िचनात्मक सल्लाह सजझाव सगहत गनिन्ति सहयोि 

िने ।  

ि) साधािण सिा ि कायधकािी सगमगतले तोकेका अन्य काम िने ।  

१८) सल्लाहकार सगिगिको िठन, काि, कियव्र् र अगधकारः-   

1. प्रत्येक वडा स्तिीय क्लबमा एक सल्लाहकाि सगमगत िहनेछ । ति पगहलोपटक क्लबको कायधकािी सगमगतसँिै िगठत 

सल्लाहकाि सगमगत यसै कायधगवगध बमोगर्म िठन िएको मागननेछ । 

2.  िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लबको सल्लाहकाि सगमगतमा िाउँ कायधपागलकाले तोकेका अठाि वषध उमेि पिूा िएका 

बढीमा पाँच र्ना सदस्य िहकेो एक सगमगत िहनेछ । 

3.  सल्लाहकाि सगमगतको काम, कतधव्य ि अगधकाि दहेाय बमोगर्म हुनेछ । 

क) क्लबले सम्पादन िरििहकेा गियाकलपहरुकेा बािेमा क्लबलाई सल्लाह, सजझाव ि मािधदशधन िने ि सोको 

र्ानकािी िाउँपागलकालाई समेत ििाउने । 

ख)  िाउँपागलकाले तोकेको अन्य काम िने ।  

१९) प्रगिवेदन र पनरस्कारः-  

1. सम्बगन्धत वडा कायाधलयले आफ्नो वडाको क्लबबाट सम्पागदत गियाकलापहरुको प्रगतवेदन तोगकए बमोगर्मको 

ढाँचामा चौमागसक रुपमा िाउँ कायधपागलकाको कायाधलयमा पेश िनजधपनेछ । 

2.  उपगनयम १) बमोगर्म प्राप्त प्रगतवेदनका आधािमा िाउँपागलकाको प्रत्यके आगथधक वषधमा सबैिन्दा उत्कृष्ट ि 

गसर्धनात्मक कायध सम्पादन िने एउटा क्लबलाई क्षमता गवस्ताि तथा सजदृढीकिणका लागि पचास हर्ाि निद 

अनजदान सगहत पजिस्कृत िनेछ ।  

 

 



२०) िाउँपागलका स्िरीर् बाल क्लबको िठन, काि, कियव्र् र अगधकारः-  

1.  कायधगवगध बमोगर्म प्रत्येक वडामा िठन हुने वडा स्तिीय बाल क्लबहरुको कायधकािी  सगमगतबाट तीन/तीन र्ना 

पदागधकािीको प्रगतगनगधत्व िहने ििी एक र्ना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एकर्ना सगचव, एकर्ना कोषाध्यक्ष, एक र्ना 

सहसगचव ि अन्य दश र्ना कायधकािी सदस्यसगहत सत्र सदस्यीय एक िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लबको िठन िाउँ 

कायधपागलकाले तोकेको कायधपागलका सदस्यको उपगस्थगतमा हुनेछ । यसिी िठन हुने िाउँपागलका स्तिीय क्लबको 

दताध तथा नवीकिण अनजसचूी २ बमोगर्मको ढाँचामा िाउँकायधपागलकाको कायधलयमा िनजधपनेछ ।  

2. एक पटक िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लबको अध्यक्ष िएको व्यगि पजनः अध्यक्ष पदमा नदोहोरिने ििी प्रत्येक वषध 

उपगनयम (१) मा उल्लेगखत प्रगिया अवलम्बन ििी िाउँपागलका स्तिीय क्लबको पनधिठन िनजध पनेछ ।  

3.  िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लबको काम, कतधव्य ि अगधकाि दहेाय बमोगर्म हुनेछ  । 

क) प्रत्येक वडा स्तिीय क्लबमा आवर्द् सदस्यसगहत अठाि वषधमजगनका सबै बालबागलकाहरुको क्षमता  गवकास 

अगिवगृर्द् हुने खालका िाउँपागलका स्तिीय हागर्िी र्वाफ, विृत्वकला, गनबन्ध लेखन, सागहगत्यक िगतगवगध आगद 

संचालन िने ।  

ख) िाउँपागलका क्षेत्रगित्र गवद्यालय िनाध हुने उमेि समहूका बालबागलकाहरु गवद्यालय िनाधबाट वगञ्चत िह ेनिहकेो 

बािेमा गनिन्ति अनजिमन िने ि गवद्यालय निएका बालबागलकालाई गवद्यालय िनाध िनधका लागि सम्बगन्धत वडा 

कायाधलय एव िाउँकायधपागलकाको कायाधलयसँि आवश्ंयक समन्वय ििी गवद्यालय िनाध व्यवस्था गमलाउन े।  

ि) िाउँपागलका तथा प्रत्येक वडागित्रका टोल  गवकास संस्थाहरुले संचालन िने र्नचेतानमलूक कायधमा सगिय 

सहिागिता र्नाउने ।  

घ) बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनका लागि गनधाधरित सचूक कायाधन्वयनमा सदवै अग्रसि िही बालमैत्री धवलागिरि 

िाउँपागलका गनमाधण अगियानमा िाउँपागलकालाई गनिन्ति सहयोि िने ।  

ङ) पणूध साक्षि, पणूध खोप, पणूध घटना दताध, पणूध सिसफाई आगद अगियानमा िाउँपागलका तथा टोल गवकास 

संस्थाहरुलाई सहयोि िने ।  

च) धवलागिरि िाउँपागलकालाई मजलकूकै नमजना िाउँपागलकाको रुपमा स्थापना िनध सदवै अग्रसि िहने ।   

छ) िाउँपागलकालाई शैगक्षक बन्द हड्ताल गनषेगधत के्षत्र तोक्ने व्यवस्था गमलाउने ।  

र्) िाउँपागलकाले तोकेका अन्य कायधहरु िने ििाउने ।   

२१) क्लबको कार्यकारी सगिगिको गनलम्बन वा खारेजीः-    

1) दहेायका उल्लेगखत कज नै पगन अवस्थामा सम्बगन्धत वडा सगमगतले वडा स्तिीय बाल क्लबको कायधकािी सगमगतलाई 

अको व्यवस्था नहुञ्रे्ल सम्मको लागि गनलम्बन वा खािेर्ी िनध सक्नेछ,   

क) कायधगवगधमा उल्लेगखत समयावगधमा वागषधक साधािण सिा वा कायधकािी सगमगतको बैठक नबसेमा,  

ख) कायधगवगधमा उगल्लगखत प्रावधान गवपिीतको कायध ििेको प्रमागणत िएमा,  

ि) िाउँपागलकाले गदएको गनदेशनको बािम्बाि उल्लघंन ििेमा,   



२)उपगनयम १) बमोगर्म कज नै पगन क्लबको कायाधकािी सगमगतलाई गनलम्वन वा खािेर्ी िनजध अगघ वडा सगमगतले उि 

क्लबको कायधकािी सगमगतलाई ७ गदनको म्याद गदई सफाई पेश िने मौका गदनेछ ।  

३) उपगनयम २) बमोगर्मको समयावगधमा क्लबको कायधकािी सगमगतले गचत्तबजझ्दो सफाई पेश ििेको वडा सगमगतलाई 

लािेमा वडा सगमगतले क्लबको कायधकािी सगमगत गनलम्वन वा खािेर्ी प्रगियालाई स्थिन िनध सक्नेछ ।   

४) उपगनयम १) बमोगर्म कज नैपगन क्लबको कायधकािी सगमगत खािेर्ी िएमा सम्बगन्धत वडाले कायधगवगधको दफा ४ 

बमोगर्मको प्रगिया अवलम्बन ििी क्लबमा सचूीकृत सदस्यहरुको िेलाबाट पजनः क्लबको नयाँ कायधकािी सगमगत 

िठन िनजधपदधछ ।   

५)  िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लबको कायधकािी सगमगतको गनलम्बन वा खािेर्ीको हकमा उपगनयम १) को खण्ड 

(क), (ख) ि ि) मा उगल्लगखत प्रावधान बमोगर्म कायध ििेको िनी कायधपागलकालाई लािेमा उपगनयम २) ि ३) 

बमोगर्मको प्रगिया कायधपागलकाले अबलम्बन ििी क्लबको गनलम्बन वा खािेगर्को प्रगियाका बािेमा 

कायधपागलकाले उपयजि गनणधय गलन सक्नेछ । ति वडा स्तिीय बाल क्लब उपगनयम (१) बमोगर्म गनलम्बन वा 

खािेर्ी िएको अवस्थामा उि क्लबबाट िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लबमा प्रगतगनगधत्व िने पदागधकािीको पद 

रिि िएको मागननेछ ि उपगनयम (४) बमोगर्म सम्बगन्धत क्लबले पणूधता पाएपगछ उि क्लबबाट 

िाउँपागलकास्तिीय बाल क्लबमा रिि िएको पद स्वत पगूतध िनजधपनेछ ।  

२३) क्लब िठनिा लैगिकं सिावेगििा कार्ि िननयपननः-    

१) यस कायधगवगध बमोगर्म िठन िरिने वडा स्तिीय बाल क्लब तथा िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लबको कायधकािी 

सगमगतमा सकिि मगहला ि पजरुषको बिाबिी उपगस्थतीमा हुने व्यवस्था गमलाउनज पनेछ िने अध्यक्ष ि सगचव पदमा 

एक र्ना मगहला ि एकर्ना पजरुषको अगनवायध सजगनगितता गमलाउनजपनेछ ।   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अननु्सूची  १ 

(गनर्ि ५ सँि सम्बगधधि ) धवलागिरर िाउँपागलका 

......नं. वडा कार्ायलर् ........., म्र्ाग्दी, िण्डकी प्रदेि, नेपाल 

बाल क्लब दिायको प्रिाणपत्र । 

दताध नं   

धवलागिरि  िाउँपागलका क्षेत्रगित्र बालमैगत्र शासन प्रवर्द्धनका लागि "धवलागिरि  िाउँपागलकाको बाल क्लब िठन तथा 

परिचालन कायधगवगध, २०७८" गनयम ५ बमोगर्म धवलागिरि  िाउँपागलकाको वडा नं. ...ििी आफ्नो कायधक्षेत्र िहने ििी 

दहेाय बमोगर्मको बाल क्लब दताध िरि यो प्रमाण पत्र प्रदान िरिएको छ ।  

क) क्लबको नामः-वडास्तिीय बाल क्लब वडा नं...  

ख) क्लब िहने ठेिाना वडा नं.........................धवलागिरि िाउँपागलका, म्याग्दी गर्ल्ला, िण्डकी प्रदशे, नेपाल ।  

द्रष्टव्यः कायधगवगधको गनयम ६) बमोगर्मको प्रत्यके वषध वागषधक साधािण सिा ििी गनयम ५) बमोगर्म क्लबको नवीकिण 

िनजध पदधछ । क्लब दताध िने अगधकािीको नाम, थि ि दर्ाधः  

दस्तखतः    

नाम, थिः-    

दर्ाधः   

वडा नं.   

नवीकिण  

ि.स नवीकिण बहाल 

िहने अवगध 

नवीकिण िनेको नाम, पद ि हस्ताक्षि नवीकिण िने वडा नं  को 

कायधलयको छाप  

दगेख सम्म नाम पद हस्ताक्षि  

       

 

    

   

  

 

 

 

 



 

      

अनजसचूी  २ 

(गनयम ५ सँि सम्बगन्धत )  

धवलागिरि िाउँपागलका 

िाउँ कायधपागलकाको कायाधलय 

मजना, म्याग्दी, िण्डकी प्रदशे, नेपाल 

िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लब दताधको प्रमाणपत्र । 

दताध न   

धवलागिरि  िाउँपागलका क्षेत्रगित्र बालमैत्री शासन प्रवर्द्धनका लागि "धवलागिरि  िाउँपागलकाको बाल क्लब िठन तथा 

परिचालन कायधगवगध, २०७८" को गनयम ५ बमोगर्म िाउँपागलका क्षेत्रिरि आफ्नो कायधक्षेत्र िहने ििी दहेाय बमोगर्मको हुने 

ििी बाल क्लब दताध िरि यो प्रमाण पत्र प्रदान िरिएको छ ।  

क) क्लबको नाम: िाउँपागलका स्तिीय बाल क्लब, धवलागिरि   ।     

ख) क्लब िहने ठेिाना: धवलागिरि िाउँपागलका, मजना, म्याग्दी, िण्डकी प्रदशे, नेपाल ।  

द्रष्टव्य:कायधगवगधको गनयम ६) बमोगर्मको प्रत्येक वषध वागषधक साधािण सिा ििी गनयम 5) बमोगर्म क्लबको नवीकिण 

िनजधपदधछ । 

क्लब दताध िने अगधकािीको नाम, थि ि दर्ाधः  

दस्तखतः    

नाम, थि:    

दर्ाधः   

कायाधलयः   

नवीकिण  

ि.स नवीकिण बहाल 

िहने अवगध 

नवीकिण िनेको नाम, पद ि हस्ताक्षि नवीकिण िने िाउँपागलको   

कायाधलयको छाप  

दगेख सम्म नाम पद हस्ताक्षि  

       

 
 

 

 



आज्ञाले 

पूणयबहादनर खत्री 

प्रिनख प्रिासकीर् अगधकृि 


