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भाग–२   

मंगला गाउँपाललका 
 

मंगला गाउँपाललकाको बाल क्लब गठन िथा पररचालन काययविलि, 
२०७8 

 

मंगला गाउँपाललका क्षते्रलभत्र बालमैत्री शासन प्रिर्द्यन गनयका लालग यस गाउँपाललकाका सिै 
िडामा गठन गररन ेिडा स्िरीय बाल क्लब र गाउँपाललका स्िरीयबाल क्लब गठन िथा 
पररचालनमा एकरुपिा ल्याउन े उर्द्ेश्यले मंगला  गाउँपाललकाको प्रशासकीय काययविलि 
लनयलमि गनय ऐन २०७५ को दफा ४ ले ददएको अलिकार प्रयोग गरर मंगला  गाउँपाललकाले 
यो काययविलि िजजयमा गरी लागज गरेको छ ।   
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१) संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भः   
१) यो कायविलिको नाम ''मंगला  गाउँपाललकाको बाल क्लब गठन िथा पररचालन काययविलि, २०७8" 
रहेको छ ।  
२) यो काययविलि मंगला  गाउँपाललकाको राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ मंगला  गाउँपाललका क्षेत्रभर लागज 
हजनेछ ।   
 
२. पररभाषाः- विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविलिमा  
क) ''काययविलि" भन्नाले मंगला  गाउँपाललकाको बाल क्लब गठन िथा पररचालन काययविलि, २०७8 लााई 
सम्झनजपछय।  
ख) ''पदालिकारी" भन्नाले विद्यालय बाल क्लि/िडा स्िरीय बाल क्लब िथा गाउँपाललका स्िरीय बाल 
क्लबको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सक्षचि, कोषाध्यक्ष र सहसक्षचिलाई सम्झनजपछय ।   
ग) ''काययकारी सदस्य" भन्नाले िडा स्िरीय िथा गाउँपाललका स्िरीय   काययकारी सलमिीका सदस्यलाई 
सम्झनजपछय ।  
घ) ''सािारण सदस्य" भन्नाले िडा स्िरीय बाल क्लबमा सूक्षचकृि सम्बक्षधिि िडालभत्रका अठार िषयमजलनका 
सबै बालबाललकालाई सम्झनजपछय ।  
ङ) ''सल्लाहकार सलमलि" भन्नाले प्रत्येक क्लबको काययक्षेत्र लभत्रका सम्बक्षधिि िडा काययलयको िोकेको 
टोल विकास संस्थाका बढीमा दजइ जना अध्यक्ष सवहि क्लबले मनोनयन गरेका अठार िषयउमेर पूरा भएका 
िीन जना पजरुष सवहिको प्रलिलनलित्ि रहने गरी काययविलिको. लनयम १८ बमोक्षजम गठन हजन ेपाँच सदस्यीय 
क्लबको सल्लाहाकार सलमलिलाई सम्झनजपछय, र सो शब्दले आिश्यकिा अनजसार गाउँपाललका स्िरीय बाल 
क्लबको सल्लाहकार सलमलि समेिलाई सम्झनजपछय ।   
च) ''गाउँपाललका" भन्नाले मंगला  गाउँपाललका िथा मािहािका िडा कायायलय समेिलाई सम्झनजपछय ।  
छ) ''क्लब" भन्नाले काययविलि बमोक्षजम गठन हजने िडा स्िरीय बाल क्लब िथा आिश्यकिाअनजसार 
गाउँपाललका स्िरीयबाल क्लब समेिलाई सम्झनजपछय ।   
ज) ''अध्यक्ष" भन्नाले काययविलि बमोक्षजम गठन हजने िडा स्िाररय बाल क्लब िथा आिश्यकिा अनजसार 
गाउँपाललका स्िरीय बाल क्लबको अध्यक्ष समेिलाई सम्झनजपछय ।  
झ) ''काययकारी सलमलि" भन्नाले िडा स्िरीय बाल क्लबको पदालिकारी सवहिको पधर सदस्यीय सलमलि िथा 
आिश्यकिा अनजसार गाउँपाललका स्िरीय पदालिकारी सवहिको पधर सदस्यीय सलमलि समेिलाई सम्झनजपछय 
।  
 
३) क्लब गठनका लालग सूचना प्रिाह गनजयपननः- यो कायविलि लागज भएपलछ पवहलो पटकका लालग 
गाउँपाललकाका सम्बक्षधिि िडा कायायलयहरुले कम्िीमा १५ ददन अगािै आफनो क्षेत्रलभत्र अठार िषयमजलनका 
बालबाललकाहरु मात्र सक्षम्मललि क्लब गठन गनन लमिी, समय, स्थान िथा अधय आिश्यक कज राहरु खजलाई 
स्थालनय सञ्चार माध्यम िा पत्राचारबाट सूचना प्रिाहको व्यिस्था लमलाउनज पननछ ।   
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४) क्लब गठन गनजयपननः-  लनयम ३ बमोक्षजम उक्षल्लक्षखि लमिी, समय र स्थानमा पवहला पटकका लालग 
विद्यालय/टोलस्िरीय क्लब गठन गनय,सम्बक्षधिि िडाको िडाअध्यक्ष िा सम्बक्षधिि िडाको िडा सदस्यको 
अलनिायय उपक्षस्थलिमा उपक्षस्थि बालबाललकाहरुको भेलाबाट ५० प्रलिशि मवहला र ५० प्रलिशि पजरुषको 
प्रलिलनलित्ि हजने गरी सकभर समािेशीिा समेिलाई सम्बोिन गदै सयिसम्मि हजने गरी १५ सदस्यीय क्लबको 
पदालिकारी सवहिको काययकारी सलमलिगठन गनजय पननछ ।  
 
५) क्लब दिाय िथा निीकरणः-  काययविलिको लनयम ४ बमोक्षजम गठन हजने प्रत्येक क्लबको दिाय िथा 
नविकरण अनजसूक्षच १ बमोक्षजमको ढाँचामा सम्बक्षधिि िडा कायायलयले गनजय पदयछ ।  
 
६) बावषयक सािारण सभा र नेितृ्ि चयनः-   
१) सम्बक्षधिि िडा कायालयसँग समधिय गरी प्रत्येक आलथयक िषयसमाप्त भएको लमिीले 90 (नव्िे) ददनलभत्र 
कक्षम्िमा ७ ददन अगािै प्रत्येक क्लबको अध्यक्षले बावषयक सािारण सभा बोलाउनज पननछ ।   
२) उपलनयम १) बमोक्षजम बावषयक सभा नबोलाइएको अिस्थामा सम्बक्षधिि िडाका िडाअध्यक्षले ७ ददनलभत्र 
सम्बक्षधिि क्लबको बावषयक सािारण सभा बोलाई ददनजपननछ ।   
३) बावषयक सािारण सभाको गणपजरक संख्या कज ल सदस्य संख्याको ५१ प्रलिशि हजनेछ ।   
४) बावषयक सािारण सभाको अध्यक्षिा क्लबको अध्यक्षले गननछ र अध्यक्षको अनजपक्षस्थलिमा उपाध्यक्षले 
गननछ । क्लबको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दजिै अनजपक्षस्थि भएमा उपक्षस्थि बहजमि सदस्यहरुले छानेको सदस्यले 
बावषयक साािारण सभाको अध्यक्षिा गननछ ।   
५) बावषयक सािारण सभाले प्रत्येक आलथयक बषयका लालग पदालिकारी र काययकारी सदस्य सवहिको निेतृ्ि 
चयन गननछ र यसरी नेितृ्ि चयन गदाय विगिका क्लबमा बसेको व्यक्षि पजनः पदालिकारी िथा काययकारी 
सदस्यमा दोहोररन कज नै िािा पनन छैन   
६) उपलनयम ५ बमोक्षजम नेितृ्ि चयन गदाय लनयम ३ मा उल्लेख गरर बमोक्षजमको पदालिकारीहरुको 
रोहिरमा सोही लनयममा उल्लेक्षखि प्राििानको अिलम्बन गरर क्लबको १५ सदस्यीय नयाँ काययकारी सलमलि 
चयन गनजपननछ ।  
 
७) काययकारी सलमलिः-   
१) प्रत्येक क्लबमा एक काययकारी सलमलि रहनेछ ।  
२) काययकारी सलमलिको बैठक कम्िीमा दजइ मवहनामा एक पटक बस्नेछ ।  
3) काययकारी सलमिीको िैठकमा काययकारी सलमलिमा ित्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५१ प्रलिशि 
सदस्यहरु उपक्षस्थि भएमा बैठकको लालग गणपूरक संख्या पजगेको मालननेछ ।  
4) काययकारी सलमलिको बैठकको लनणयय सयिसम्मलिबाट हजनेछ ।  
५) उपलनयम ४ बमोक्षजम सिसम्मलिबाट लनणयय हजन नसकेमा काययकारी सलमलिमा ित्काल कायम रहेको 
सदस्य संख्याको बहजमि सदस्यबाट गरेको लनणयय काययकारी सलमिीको लनणयय हजनेछ ।  
६) बावषयक सािारण सभा गनन भनी काययविलिमा स्पष्ट व्यिस्था भएकोमा बाहेक क्लबबाट सम्पादन हजन े
काम कारबाही क्लबको काययकारी सलमलिले गनेछ ।  
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७) काययकारी सलमलिको बैठकमा सम्बक्षधिि विद्यालय क्षशक्षक िा िडाको एक जना प्रलिलनलि िा कमयचारीलाई 
अलनिायय आमधत्रण गनजयपननछ । 
 
८) अलभलेख राखी ददनज पननः-  प्रत्येक क्लबले आफ्नो काम कारबाही व्यिक्षस्थि र पारदशी गनयका लालग 
ियार गरेका देहाय बमोक्षजमका अलभलेखहरु सम्बक्षधिि विद्यालय र िडा कायायलयको िडा सक्षचिले अद्यािलिक 
राक्षख ददनजपनेछ   
क) सदस्य दिाय अलभलेख,  
ख) सािारण सभा र कायकारी सलमलिसँग सम्बक्षधिि सम्पूणय अलभलेख,  
ग) गाउँपाललकाले िोकेको अधय आिश्यक कज राहरु ।  
 
९) क्लबको सदस्यिा प्रालप्त र लनलम्बन   
१) क्लबको कायय क्षेत्रलभत्रका प्रत्येक घरघजरीका १8 िषय मजलनका बालबाललकाले क्लबको सदस्यिा ललन 
चाहेमा सम्बक्षधिि िडा सक्षचि माफय ि काययकारी सलमलि समक्ष सदस्यिा प्रालप्तका लालग आिेदन ददनजपननछ र 
क्लबको कायकारी सलमलिले आफ्नो कायय क्षेत्रलभत्रको बालबाललका भए नभएको यकीन गरी कायय क्षेत्रलभत्रको 
भए सािारण सदस्यमा सूक्षचकृि गनजपननछ ।   
२) कायविलि विपरीि कायय गनन क्लबको कज नै पलन सदस्यलाई क्लबको काययकारी सलमलिको बहजमि सदस्यले 
लनणयय गरर बढीमा छ मवहनासम्मका लालग सदस्य पदबाट लनलम्बन गनय सक्नेछ ।  
 
१०) क्लबको काम, कियव्य र अलिकारः-  यस काययविलिको अधयत्र लनयममा उल्लेख गररएका काम, 
कियव्य र अलिकारका अलािा प्रत्येक क्लबको काम, कियव्य र अलिकार देहाय बमोक्षजम हजनेछ ।  
क) क्लबमा आबर्द् सदस्य सवहि १8 िषयमजलनका सबै बालबाललकाहरुको क्षमिा विकास अलभिवृर्द् हजने 
खालका हाक्षजरी जिाफ ििृत्िकला , लनबधि लेखन, सावहक्षत्यक गलिविलि आदद सञ्चालन गनन ।   
ख) विद्यालय भनाय हजने उमेर समूहका बालबाललकाहरु विद्यालय भनायबाट िक्षञ्चि रहे नरहेको बारेमा लनरधिर 
अनजगमन गनन र विद्यालय नगएका बालबाललकालाई विद्यालय भनाय गनयका लालग सम्बक्षधिि िडा कायायलयसँग 
समधिय गरी विद्यालय भनाय गनन व्यिस्था लमलाउने ।  
ग) गाउँपाललका िथा आफनो िडाा् लभत्रका टोल विकास सँस्थाहरुले सञ्चालन गनन  जनचेिना मूलककाययमा 
सविय सहभालगिा जनाउने ।  
घ) बालमैत्री शासन प्रिर्द्यनका लालग लनिायररि सूचकहरु कायायधियनमा सदैि अग्रसर रही बालमैत्री मंगला  
गाउँपाललका लनमायण अलभयानमा गाउँपाललकालाई लनरधिर सहयोग गनन ।   
ङ) पूणय साक्षर, पूणय खोप, पूणय घटना दिाय, पूणय सरसफाई आदद अलभयानमा गाउँपाललका िथा टोल विकास 
सँस्थाहरुलाई सहयोग गनन ।   
च) मंगला गाउँपाललकालाई मजलजकमै नमजना गाउँपाललकाको रुपमा स्थापना गनन िफय  सदैि अग्रसर रहने ।  
छ) आफ्नो िडालाई शैक्षक्षक बधद, हड्िाल लनशेलिि क्षेत्र िोक्न.े व्यिस्था लमलाउने   
ज) क्लबले आफूलाई प्राप्त क्षजम्मेिारी कायायधियन गनय काययकारी सदस्यको संयोजकत्िमा बवढमा ५ जना 
सािारण सदस्यहरु सक्षम्मललि उपसलमलिहरु गठन गनय सक्न े।  
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झ) गाउँपाललकाले िोकेका अधय काययहरु गनन गराउने   
 
११) अध्यक्षको काम, कियव्य र अलिकारः-यस काययविलिको अधयत्र लनयममा उल्लेख गररएको काम, कियव्य 
र अलिकारको अलािा प्रते्यक क्लबको अध्यक्षको काम, कियव्य र अलिकार देहायबमोक्षजम हजनेछ ।  
क) बावषयक सािारण सभा र काययकारी सलमलिको बैठक बोलाउन ेर बैठकको अध्यक्षिा गनन,   
ख) बावषयक सािारण सभा र काययकारी सलमिीको बैठकको काययसजक्षच िथा प्रस्िाि पेश गनन गराउने ।  
ग) गाउँसभा, गाउँपाललका, विद्यालय एिं क्लबको सािारण सभा र काययकारी सलमलिको लनणयय कायायधियन 
गनन गराउन ेसदैि िक्षल्लन रहने ।  
घ) काययकारी सलमलिको कामको सामाधय रेखदेख, लनदनशन र लनयधत्रण गनन   
ङ) क्लबको प्रलिलनलित्ि एकल रुपमा गनजयपनन भएमा सो कायय गनन   
च) सािारण सभा र काययकारी सलमलिले िोकेका अधय काम गनन   
 
१२) उपाध्यक्षको काम, कियत्य र अलिकारः-  प्रत्येक क्लबको उपाध्यक्षको काम, कियव्य र अलिकार 
देहायबमोक्षजम हजनेछ ।  
क) अध्यक्षको अनजपक्षस्थलिमा लनजको काययभार समाल्ने   
ख) क्लबका सदस्यहरुलाई िोवकएको काममा सहजीकरण र समधिय गनन   
ग) सािारण सभा र काययकारी सलमलिले िोकेका अधय काम गनन   
 
१३) सक्षचिको काम, कियव्य र अलिकारः- प्रत्येक क्लबको सक्षचिको काम, कियव्य र अलिकार देहायबमोक्षजम 
हजनेछ ।  
क) सािारण सभा र काययकारी सलमलिको सक्षचिको रुपमा काम गनन   
ख) सािारण सभा र काययकारी सलमलिको लनणययको अलभलेख सम्बक्षधिि विद्यालय र िडा सक्षचिलाई बजझाउने 
।  
ग) अध्यक्षको लनदनशनमा सािारण सभा र काययकारी सलमलिको बैठकको लालग पत्राचार गनन ।  
घ) सािारण सभा र काययकारी सलमलिले िोकेका अधय काम गनन ।  
 

14) कोषाध्यक्षको काम, कियव्य र अलिकारः- प्रत्येक क्लबको कोषाध्यक्षको काम, कियव्य र अलिकार 
देहायबमोक्षजम हजनेछ ।  
क) क्लबमा आबर्द् सदस्यहरुले स्िेच्छाले संकललि कोषको वहसाब िथा अलभलेख दजरुस्ि राख्न े 
ख) क्लबबाट संचाललि काययिमहरुको अलभलेख राख्न े।  
ग) सािारण सभा र काययकारी सलमलिले िोकेका अधय काम गनन ।  
 
१५) सहसक्षचिको काम, कियव्य र अलिकारः-  प्रत्येक क्लबको सहसक्षचिको काम, कियव्य र अलिकार 
देहायबमोक्षजम हजनेछ ।  
क) सक्षचिको अनजपक्षस्थलिमा लनजको काययभार सम्हाल्ने ।  
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ख) सािारण सभा र काययकारी सलमलिले िोकेका अधय काम गनन ।  
 
१६) काययकारी सदस्यको काम र ा्,कियव्य र अलिकारः-   प्रत्येक क्लबको काययकारी सदस्यको काम, 
कियव्य र अलिकार देहायबमोक्षजम हजनेछ ।  
क) काययकारी सलमलिको बैठकमा भाग ललई लनणययप्र वकृयामा सवकृय सहभालगिा जनाउने ।  
ख) सािारण सभा र काययकारी सलमलिले िोकेका अधय काम गनन । 
  
१७) सािारण सदस्यको काम र ा्,कियव्य र अलिकारः-  काययविलिको लनयम ९ को उपलनयम १) बमोक्षजम 
क्लबमा आबद्व सािारण सदस्यको काम, कियव्य र अलिकार देहायबमोक्षजम हजनेछ ।  
क) बावषयक सािारण सभामा भाग ललइ लनणयय प्रवकृयामा सवकृय सहभालगिा जनाउने ।  
ख) आफ्नो क्षेत्रलभत्र संचाललि काययिम कायायधियनमा  क्लबलाई रचनात्मक सल्लाह सजझाि सवहि लनरधिर 
सहयोग गनन ।  
ग) सािारण सभा र काययकारी सलमलिले िोकेका अधय काम गनन ।  
 
१८) सल्लाहकार सलमलिको गठन, काम, कियव्य र अलिकारः-   
१) प्रत्येक िडा स्िरीय क्लबमा एक सल्लाहकार सलमलि रहनेछ । िर पवहलोपटक क्लबको काययकारी 
सलमलिसँगै गदठि सल्लाहकार सलमलि यसै काययविलि बमोक्षजम गठन भएको मालननेछ ।  
२) गाउँपाललका स्िरीय बाल क्लबको सल्लाहकार सलमलिमा गाउँकाययपाललकाले िोकेका अठार िषय उमेर 
पूरा भएका बढीमा पाँच जना सदस्य रहेको एक सलमलि रहनेछ ।  
३) सल्लाहकार सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार देहाय बमोक्षजम हजनेछ   
क) क्लबले सम्पादन गरररहेका वियाकलपहरुकेा बारेमा क्लबलाई सल्लाह, सजझाि र मागयदशयन गनन र 
सोको जानकारी गाउँपाललकालाई समेि गराउने ।  
ख) गाउँपाललकाले िोकेको अधय काम गनन ।  
 
१९) प्रलििेदन र पजरस्कारः-  
 १) सम्बक्षधिि िडा कायायलयले आफनो िडाको क्लबबाट सम्पाददि वियाकलापहरुको प्रलििेदन िोवकए 
बमोक्षजमको ढाँचामा चौमालसक रुपमा गाउँकाययपाललकाको कायायलयमा पेश गनजयपननछ ।  
२) उपलनयम १) बमोक्षजम प्राप्त प्रलििेदनका आिारमा गाउँपाललकाको प्रत्येक आलथयक बषयमा सबैभधदा 
उत्कृष्ट र लसजयनात्मक कायय सम्पादन गनन एउटा क्लबलाई क्षमिा लबस्िार िथा सजदृढीकरणका लालग 
काययपाललकाको लनणयय अनजसार नगद अनजदान सवहि पजरस्कृि गननछ ।  
 
२०) गाउँपाललका स्िरीय बाल क्लबको गठन , काम, कियव्य र अलिकारः-  
 १) काययविलि बमोक्षजम प्रत्येक िडामा गठन हजन ेिडा स्िरीय बाल क्लबहरुको काययकारी  सलमलिबाट 
िीन/िीन जना पदालिकारीको प्रलिलनलित्ि रहने गरी एक जना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एकजना सक्षचि, एकजना 
कोषाध्य, एक जना सहसक्षचि र अधय दश जना  काययकारी सदस्यसवहि पधर सदस्यीय एक  गाउँपाललका 
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स्िरीय बाल क्लबको गठन गाउँ काययपाललकाले िोकेको काययपाललका सदस्यको उपक्षस्थलिमा हजनेछ । यसरी 
गठन हजने गाउँपाललका स्िरीय क्लबको दिाय िथा निीकरण अनजसूची २ बमोक्षजमको ढाँचामा 
गाउँकाययपाललकाको काययलयमा गनजयपननछ ।  
२) एक पटक गाउँपाललका स्िरीय बाल क्लबको अध्यक्ष भएको व्यक्षि पजनः अध्यक्ष पदमा नदोहोररने गरी 
प्रत्येक िषय उपलनयम  १) मा उल्लेक्षखि प्रविया अिलम्बन गरी गाउँपाललका स्िरीय क्लबको पनयगठन गनजय 
पननछ ।  
३) गाउँपाललका स्िरीय बाल क्लबको काम, कियव्य र अलिकार देहाय बमोक्षजम हजनेछ  । 
क) प्रत्येक िडा स्िरीय क्लबमा आिर्द् सदस्यसवहि अठार बषयमजलनका सबै बालबाललकाहरुको क्षमिा  
विकास अलभिवृर्द् हजने खालका गाउँपाललका िरीय हाक्षजरी जिाफ ,ििृत्िकला, लनबधि लेखन, सावहक्षत्यक 
गलिविलि आदद संचालन गनन ।  
ख) गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र विद्यालय भनाय हजने उमेर समूहका बालबाललकाहरु विद्यालय भनायबाट िक्षञ्चि रहे 
नरहेको बारेमा लनरधिर अनजगमन गनन र विद्यालय नगएका बालबाललकालाई विद्यालय भनाय गनयका लालग 
सम्िक्षधिि िडा कायायलय एि गाउँकाययपाललकाको कायायलयसँग आिश्ंयक समधिय गरी विद्यालय भनाय 
व्यिस्था लमलाउन े।  
ग) गाउँपाललका िथा प्रत्यक िडालभत्रका टोल  विकास संस्थाहरुले संचालन गनन जनचेिानमूलक काययमा 
सविय सहभालगिा जनाउने ।  
घ) बालमैत्री स्थानीय शासन प्रिर्द्यनका लालग लनिायररि सजचक कायायधियनमा सदैि  अग्रसर रही बालमैत्री 
मंगला गाउँपाललका लनमायण अलभयानमा गाउँपाललकालाई लनरधिर सहयोग गनन ।  
ङ) पूणय साक्षर, पूणय खोप, पूणय घटना दिाय, पूणय सरसफाई आदद अलभयानमा गाउँपाललका िथा टोल विकास 
संस्थाहरुलाई सहयोग गनन ।  
च) मंगला  गाउँपाललकालाई मजलूककै नमजना गाउँपाललकाको रुपमा स्थापना गनय सदैि अग्रसर रहन े।   
छ) गाउँपाललकालाई शैक्षक्षक बधद हडिाल लनषेलिि क्षेत्र िोक्न ेव्यिस्था लमलाउने ।  
ज) गाउँपाललकाले िोकेका अधय काययहरु गनन गराउने ।   
 
२१) क्लबको काययकारी सलमलिको लनलम्बन िा खारेजीः-    
1) देहायका उल्लेक्षखि कज नै पलन अिस्थामा सम्बक्षधिि िडा सलमलिले िडा स्िरीयबाल क्लबको काययकारी 
सलमलिलाई अको व्यिस्था नहजञ्जले सम्मको लालग लनलम्बन िा खारेजी गनय सक्नेछ,   
क) काययविलिमा उल्लेक्षखि समयािलिमा बावषयक सािारण सभा िा काययकारी सलमिीको बैठक नबसेमा,  
ख) काययविलिमा उक्षल्लक्षखि प्राििान विपरीिको कायय गरेको प्रमाक्षणि भएमा,  
ग) गाउँपाललकाले ददएको लनदनशनको बारम्बार उल्लघंन गरेमा,   
२) उपलनयम १) बमोक्षजम कज नै पलन क्लबको कायायकारी सलमलिलाई लनलम्िन िा खारेजी गनजय अक्षघ िडा 
सलमिीले उि क्लबको काययकारी सलमलिलाई ७ ददनको म्याद ददई सफाई पेश गनन मौका ददनेछ ।  
३) उपलनयम २) बमोक्षजमको समयािलिमा क्लबको काययकारी सलमलिले क्षचत्तबजझ्दो सफाई पेश गरेको िडा 
सलमलिलाई लागेमा िडा सलमलिले क्लबको काययकारी सलमलि लनलम्िन िा खारेजी प्रवियालाई स्थगन गनय 
सक्नेछ ।   
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४) उपलनयम १) बमोक्षजम कज नैपलन क्लबको काययकारी सलमलि खारेजी भएमा सम्बक्षधिि िडाले काययविलिको 
दफा ४ बमोक्षजमको प्रविया अिलम्बन गरी क्लबमा सक्षचकृि सदस्यहरुको भेलाबाट पजनः क्लबको नयाँ 
काययकारी सलमलि गठन गनजयपदयछ ।   
५) गाउँपाललका स्िरीय बाल क्लबको काययकारी सलमलिको लनलम्बन िा खारेजीको हकमा उपलनयम १) 
को खण्ड क),ख) र ग) मा उक्षल्लक्षखि प्राििान बमोक्षजम कायय गरेको भनी काययपाललकालाई लागेमा 
उपलनयम २) र ३) बमोक्षजमको प्रविया काययपाललकाले अबलम्बन गरी क्लबको लनलम्बन िा खारेक्षजको 
प्रवियाका बारेमा काययपाललकाले उपयजि लनणययललन सक्नेछ । िर, िडा स्िरीयबाल क्लब उपलनयम १) 
बमोक्षजम लनलम्बन िा खारेजी भएको अिस्थामा उि क्लबबाट गाउँपाललका स्िरीय बाल क्लबमा प्रलिलनलित्ि 
गनन पदालिकारीको पद ररि भएको मालननेछ र उपलनयम (४) बमोक्षजम सम्बक्षधिि क्लबले पूणयिा पाएपलछ 
उि क्लबबाट गाउँपाललकास्िरीय बाल क्लबमा ररि भएको पद स्िि पूलिय गनजयपननछ ।  
 
२२) क्लब गठनमा लैलगंक समािेक्षशिा कायम गनजयपननः-    
१) यस काययविलि बमोक्षजम गठन गररने िडा स्िरीय बाल क्लब िथा गाउँपाललका स्िरीय बाल क्लबको 
काययकारी सलमलिमा सकभर मवहला र पजरुषको बराबरी उपक्षस्थिीमा हजन ेव्यिस्था लमलाउनज पननछ भने अध्यक्ष 
र सक्षचि पदमा एक जना मवहला र एकजना पजरुषको अलनिायय सजलनक्षिििा लमलाउनजपननछ ।   
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अनजा्सूची  १ 
(लनयम 5 सँग सम्बक्षधिि ) मंगला  गाउँपाललका 

......नं. िडा कायायलय ........., म्याग्दी, गण्डकी प्रदेश, नेपाल 
बाल क्लब दिायको प्रमाणपत्र । 

 दिाय न   
मंगला  गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र बालमैलत्र शासन प्रिर्द्यनका लालग "मंगला  गाउँपाललकाको बाल क्लब गठन 
िथा पररचालन काययविलि, २०७8" लनयम 5 बमोक्षजम मंगला  गाउँपाललकाको िडा नं. ...भरी आफनो 
काययक्षेत्र रहन ेगरी देहाय बमोक्षजमको बाल क्लब दिाय गरर यो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ ।  
क) क्लबको नामः-  िडास्िरीय बाल क्लब िडा नं...  
ख) क्लब रहने ठेगाना  िडा नं.........................मंगला  म्याग्दी, गण्डकी प्रदेश, नेपाल ।  
द्रष्टव्य  काययविलिको लनयम 6) बमोक्षजमको प्रत्येक बषय बावषयक सािारण सभा गरी लनयम 5) बमोक्षजम 
क्लबको निीकरण गनजय पदयछ । क्लब दिाय गनन अलिकारीको नाम, थर र दजायः  
दस्िखिः    
नाम, थरः-    
दजायः   
िडा नं.   
निीकरण  
ि.स निीकरण बहाल 

रहन ेअिलि 
नविकरण गननको नाम, पद र हस्िाक्षर निीकरण गनन िडा नं  को 

काययलयको छाप  
देक्षख सम्म नाम पद हस्िाक्षर  

       
 
    
   
  
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 



खण्ड : 4  बालबयाचौर, म्याग्दी, संख्या : 16 लमलि : २०७9 साल माघ २१ 

 

10 
 

आज्ञाले 

मनोहर ढजङ्गाना 
प्रमजख प्रशासकीय अलिकृि 

 
अनजा्सजची  2 

(लनयम 5 सँग सम्बक्षधिि ) मंगला  गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

िावियाचौर, म्याग्दी, गण्डकी प्रदेश, नेपाल 
गाउँपाललका स्िरीय बाल क्लब दिायको प्रमाणपत्र । 

दिाय नं   
मंगला  गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र बालमैत्री शासन प्रिर्द्यनका लालग "मंगला  गाउँपाललकाको बाल क्लब गठन 
िथा पररचालन काययविलि, २०७8" को लनयम 5 बमोक्षजम गाउँपाललका क्षेत्रभरर आफनो काययक्षेत्र रहन े
गरी देहाय बमोक्षजमको हजने गरी बाल क्लब दिाय गरर यो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ ।  
क) क्लबको नाम  गाउँपाललका स्िारीय बाल क्लब मंगला   ।     
ख) क्लब रहने ठेगाना  मंगला, िावियाचौर,म्याग्दी, गण्डकी प्रदेश, नेपाल ।  
द्रष्टव्य  काययविलिको लनयम 6) बमोक्षजमको प्रत्येक िषय बावषकय  सािारण सभा गरी लनयम 5) बमोक्षजम 
क्लबको नविकरण गनजयपदयछ । क्लब दिाय गनन अलिकारीको नाम, थर र दजायः  
दस्िखिः    
नाम, थर    
दजायः   
कायायलयः   
नविकरण  
ि.स निीकरण बहाल 

रहन ेअिलि 
नविकरण गननको नाम, पद र हस्िाक्षर निीकरण गनन गाउँपाललको   

काययलयको छाप  
देक्षख सम्म नाम पद हस्िाक्षर  

       
 

  
 

       

 

 

 

 

 

 

         


