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गाउाँ  काययपानिकाको कायायिय 
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प्रस्तािना : 

 

 नेपािको संनिधानको मौ निक हकमा उल्िेख भएको बािबानिकाको सहभानगता को अनधकार तथा 

नागररकहरूको संगठन स्ितन्त्रता र िानन्त्तपूणय भेिा हनु पाउने अनधकारको व्यिहाररक का यायन्त्ियनमा 

सहयोग पुयायउन सरकारिेिागु  गररआएको बािमैरी स्थानीय िासन रणनीनत अन्त्तगयत बाि समहू गठन 

तथा सहजीकरण प्रकृयािाइय व्यिनस्थत र पभ्रािकारी ढंगिे िागु गनय गराउन , सहयोग पुगोस भन्ने उद्दशे्यिे 

निरुिा गाउाँपानिका गाउाँ  काययपानिकािे यो  ननदनेिका जारी गरेको छ ।    

पररच्छेद १ : प्रारनभभक  

१.संनिप्त नाम र प्रारभभ 

१) यस ननदनेिकाको नाम “ निरुिा गााँउपानिकाको बाि समहू गठन तथा सहजीकरण 

ननदनेिका,२०७६” रहकेो छ।  

२) पररभाषा: 

निषय िा पस्रंगिे अको अथय निागेमा यस ननदनेिकाको प्रयोजनका िानग ननम्न पररभाषा कायम 

गररएको छ: 

(क) स्थानीय तह : स्थानीय तह भन्नािे निरुिा गाउाँपानिका,यस अन्त्तगयत रहने िडा 

कायायिय  जनाउनेछ ।  

(ख) सेिा पद्रायक कायाियय : नेपाि सरकार , प्रदिे सरकार तथा स्थानीय तह अन्त्तगतय 

सेिा प्रिाह गरररहकेा कायाियय , स्िास््य चौकी , निद्यािय श्राते केन्त्द्र प्रहरी चौकी तथा 

यस्ता अन्त्य ननकायहरूिाइय जनाउनछे ।  

(ग) बाि समहू : बाि समहूभन्नािेयस ननदनेिका बमोनजम गठन भई निरुिा 

गाउाँपानिकामा सूचीकृत भएका १८ िषय भन्त्दा कम उमेरका बािबानिकाको  संगठनिाइय 

जनाउनेछ ।  

(घ)बाि सञ्जाि :भन्नािे यस ननदनेिका बमोनजम गठन भएका बाि समहूहरूको 

सञ्जाििाइय जनाउनेछ ।   

(ङ)निनिष्टीकृत बाि समूह :निनिष्टीकृत बाि समूहभन्नािे निश्वव्यापी प्रचिनमा रहकेा 

निनध तथा नेपाि सरकारका निनिष्टीकृ त ननकायिे  निनिष्ट उद्दशे्यिे  ननमायण  गरको 



समहूमा आिद्ध बाि समूहिाई जनाउनेछ । जस्तोोः जुननयर रडके्रस , रानिय रो ट्रयाक्ट 

क्िि, नियोक्िि, रेयुकाई समहू जस्ता नििेष समहूिाइय जनाउनेछ । 

(च) सहजकताय :सहजकताय भन्नािे  बाि समहूको गठन तथा सञ्चािनमा सहयोग तथा 

सहजीकरण गनकाय िानग यस ननदयनिका बमोनजम ननयुक्त व्यनक्तिाइय जनाउनेछ ।  

(छ) सहयोगी संस्था :सहयोगी संस्थाभन्नािे  निरुिा गाउाँपानिका मा बाि समूह 

सञ्चािनमा सहयोग गने तथा बाि सहभानगताका निनभन्न काययक्रमहरु सञ्चािन गरररहको 

सभबनन्त्धत ननकायबाट अनमुनत प्राप्त नेपािमा दताय गैरसरकारी संस्थाहरूिाइय जनाउनेछ । 

(ज) सामानजक पररचािक: सामानजक पररचािक भन्नािे निरुिा गाउाँपानिकामा समुदाय 

पररचािनको काममा क्रक्रयानिि तथा स्थानीय िासन तथा सामदाुनयक निकास काययक्रम , 

गररिी ननिारण जस्ता कुनै का ययक्रम सञ्चािन गनय ननयू क्त सामानजक पररचािकिाइय 

जनाउनेछ । 

(झ) सरंिक नििक : सरंिक नििक भन्नािेनिद्याियमा बाि समूहिाई सहयोग तथा 

सहजीकरण गनय तोक्रकएको नििकिाइय जनाउनेछ ।  

३. ननदनेिकाको उद्देश्य 

यस ननदनेिकाको उद्दशे्य दहेाय बमोनजम रहकेो छ : 

(क) बािबानिकाको सगंठन स्ितन्त्रताको अनधकारिाई व्यिनस्थत र प्रभािकारी 

कायायन्त्ियन गने।  

(ख) बाि समहूहरूको  गठन, सञ्चािन तथा सहभानगतािाइय अथपूय णय, नैनतक, सुरुनित र 

पारदिी तथा समािेिी बनाउने ।  

  (ग) बािमैनर स्थानीय िासनको प्रभािकारी कायायन्त्ियनमा टेिा पुयायउने।  

 (घ) स्थानीय निकासका हरके प्रकृयामा साथकय  िाि प्रनतनननधत्ि माफतय िािमैनर 

पुिायधार निकासमा टेिा पुयायउने । 

 

४. ननदनेिकाको कायायन्त्ियन दहेाय अनुसार हुनेछ ।  

(क) निरुिा गाउाँपानिकामा  बाि समूह /सजािं गठन तथा सहजीकरणका िानग यस 

ननदनेिका बमोनजम गनुय गराउनु स्थानीय सरकारको दानयत्ि हुनेछ ।   



(ख) बाि सहभानगता तथा बाि समहू सहजीकरणमा क्रक्रयानिि रानिय एिं अन्त्तरायनिय 

गैरसरकारी संस्था तथा निकासका साझेदारहरूिे  यस ननदनेिका अििभबन गनुय गराउनु  

उनीहरूको नजभमेिारी हुनेछ ।  

   (ग) निनिष्टीकृत बाि समूहहरूको सन्त्दभमाय यो ननदनेिका िागू हुनेछैन ।  

पररच्छेद २ : बाि समहूको गठन प्रक्रक्रया  

५. बाि समहूका क्रकनसम : 

(१)बाि समहू सामान्त्य अिस्थामा २५ जना िा सोभन्त्दा बढी बािबानिका भे िा भइय कुन ै

नननित निषय िा िेरका बािबानिकाका सरोकारहरूमा कायय गने  तथा उक्त िरेमा 

बािअनधकारको प्रचार प्रसार र अनुगमन गनय गठन गररएको समहूिाई नै बाि समहू 

माननने छ ।  

(२) सबै बाि समहूहरू निरुिा गाउाँपानिकामा अननिायय सूचीकृत र निीकरण हुनुपनेछ । 

(३) एक निद्याियमा एक बाि समहू रहनेछ । निनभन्न उमेर र निषयगत बाि समहूहरू 

सोनह बाि समहू अन्त्तगयत उपसमूहका रुपमा क्रक्रयानिि हुन सके्नछन ।   

(४)निद्याियस्तरका िाि उपसमुह गठन गदाय तीन िटा उमेर समहूका (५ दनेख ११ िषय 

उमेर समहू , १२ दनेख १५ िषय उमेर समहू र १६ दनेख १८ िषय उमेर समहू) आधारमा 

छट्टाछुटै्ट गठन गनुयपनेछ।  तर समुदाय  स्तरका िाि समुह गठन गदाय ५ दनेख १८ िषय उमेर 

समुहको एउटै िाि समुह गठन गनय िाधा पने छैन् ।  

(५) बाि समहू सामान्त्यतया ५ प्रकारका हुनेछन् : 

(क) समुदायमा आधाररत बाि समहूहरू दहेाय अनसुार हनुछेन : 

(अ) समुदायमा आधाररत बाि समूह नननित भूगािेनभरका 

बािबानिकािाइय  समे टेरे िा नननित भागो निक िेरिाइय कायिे र 

बनाएर गठन भएका बाि समहूहरु भनननेछ ।   

(आ) यस्ता बािसमूहहरु कु नै टोि, बस्ती, िडा नभर बाि समहू गठन 

गनय सक्रकन्त्छ ।   

(इ) यस्ता बाि समहूिे  सभबनन्त्धत भूगोि नभरका सबै उमेर , निग,ं 

जानत, आर्थथक हनैसयत तथा िारीररक अिस्था कमजोर भएका 

बािबानिकािाई समेट्ने  र उनीहरूको  उनचत प्रनतनननधत्ि तथा 

सहभानगता हुने सुनननित गनुयपनेछ ।   



(ई) बाि समहूमा उक्त िेरनभर सामान्त्यत ६ मनहना िा सो भन्त्दा िक्रढ 

स्थायी िा अस्थायी बसोबास भएको बािबानिका मार सदस्य बन्न 

सके्नछन् ।  

 

 

(ख) निद्याियमा आधाररत बाि समहूहरू दहेायका आधारका बाि समूहहरु 

हनुछेन : 

(अ) कुनै निद्याियमा अध्ययनरत बािबानिकािाइय समेटे र उक्त 

निद्यािय नभर बािअनधकार अनुगमन तथा प्रि द्धयन  गनय गठन भएका 

बाि समहूिाई निद्याियमा आधाररत बाि समहू भनननेछ ।   

(आ) सभबनन्त्धत निद्यािय नभरका सबै जातजानत , किा, निगं र  आर्थथक 

तथा िारीररक अिस्थािाट कमजोर बािबानिकाको उनचत प्रनतनननधत्ि 

र सहभानगता सुनननित गरेको हुनु पनेछ ।   

(इ) बाि समहूमा सदस्य बन्नका िानग सभबनन्त्धत बािबानिका उक्त 

निद्याियमा अध्ययनरत हुनु पदयछ ।   

(ग)निषयगत बाि समहूहरू दहेाय अनसुार हनुछेन:  

(अ) निषयगत रुपमा नननित निषयहरू  : बानिकाहरूको  मार सिाि , 

बाि नििाह , स्िास््य तथा सरसफाई , जििायुपररितनय, बािश्रम, 

एचआइभी तथा एड्स जस्ता निषयहरूमा कायय गनय समुदायमा निनिष्ट 

ढंगिे निषयगत बाि समहूहरू गठन गनय सक्रकनेछ ।  

(आ) समुदायमा िुकेर रहकेा िा समुदायमा पयायप्त रुपमा सभबोधन हुन 

नसकेका निनिष्ट निषयहरूमा आधाररत रहरे गठन भएका यस्ता बाि 

समहूिाइय  निषयगत बाि समहू मानननछे  ।   

(इ) निद्याियनभर यस्ता बाि समहू गठन भएमा उक्त समहूिाइय 

निद्याियस्तरीय बाि समहूकै उपसमहू मानननेछ ।   

(घ) दहेाय अनुसारका बािसमूह निनिष्टीकतृ बाि समूह रहनेछन : 



(अ) अन्त्तरायनिय रुपमा नै स्थानपत स्ियंसेिा अनभयान तथा संगठनहरू , 

नेपाि सरकार, प्रान्त्तीय सरकार र स्थानीय तहका निनिष्टीकतृ ननकायिे 

नििेष प्रकृनतका आफ्नो संस्थागत बाि समहू गठन गनय सके्नछन् ।   

(आ) यस्ता बािसमहूहरुको गठन र व्यिस्थापननिनध स्ियाँयसका 

महासघ,ं सरंिक ननकाय तथा स्थानपत मान्त्यता र निधानहरूबाट 

सञ्चानित हुन सके्नछन् । 

(ङ) बाि समहू सञ्जाि दहेाय अनसुार गठन गनय सक्रकनेछ : 

(अ) निरुिा गाउाँपानिकामा सूचीकृत भएका बाि समहूहरू एक आपसमा 

भेिा भई एक आपसका काम र अनभयानहरूिाई साथ सहयोग गने तथा 

एक आपसका सरोकारहरूिाइय सामू नहकीकरण गनय बाि समहू सञ्जाि 

गठन गनय सके्नछन ।   

(आ) यसरी बाि समहू सञ्जाि गठन गदाय समदाुयमा आधाररत , 

निद्याियमा आधाररत तथा निषयगत बाि समहूहरू सनभमनित गनय 

सक्रकनेछ ।  

६.बाि समूह गठनका िानग सचूना, भिोको आयोजना तथा अनभमुखीकरण: 

(१)बाि समहू गठनका िानग सू चना, भेिाको आयोजना तथा अनभमुखीकरण गदाय 

सामान्त्यतया दहेायका नसद्धान्त्त तथा प्रकृया पूरा गनुय पनेछ ।  

(क) समुदायमा आधाररत बाि समहू गठन गनय चाहनेव्यनक्त , समूह तथा 

संगगठनिे बाि समहू गठन गने औनचत्य र कारणहरू समेत स्पष्ट पारी न्त्यूनतम 

दि क्रदन अगािै सभबनन्त्धत समुदायका बािबानिका तथा अनिभािकहरूिाइय 

खिुा सूचना क्रदनपुनछे ।   

(ख) यसरी क्रदइनेसूचना सरि नेपािी भाषामा र आिश्यकता अनुसार स्थानीय 

समदाुयद्वारा बोनिने मातृ भाषाहरूमा समते क्रदनपुनेछ ।   

(ग)सूचना उपिब्ध गराउनेनिनधमा निरुिा गाउाँपानिका  िा  िडा कायायिय , 

नागररक सूचना के न्त्द्र सामदाुनयक सहकारी तथा बचत समहूका कायािययहरू , 

उपभोक्ता सनमनतका कायायिय भिन , पह्ररी चाकैी , स्िास््य चौकी , निद्यािय र 

पहुचाँमा आएका बािबानिकािाइय मौनखक रुपमा भिोका िानग जानकारी क्रदन 

सक्रकनछे ।   



(घ) बाि समहू गठन गने भेिामा सामान्त्यतया २५ जना 

बािबानिकाकोउपनस्थनत हनु पनेछ ।  

(ङ) यस्तो भे िा बािबानिकाको िानग सहज पाँ हुच भएको सु रनित स्थानीय 

सािजयननक स्थि िा भिनहरूमा आयोजना गनुय पनेछ ।   

(च) भेिामा छिफिका निषयह रु : बािअनधकारको अिधारणा , 

बािसहभानगताको अनधकार, बािसहभानगतामा नेपािका नीनतगत व्यिस्थाहरू, 

निरुिा गाउाँपानिकामा  बाि समहू गठन गनुयको कारण र योजना , बाि समहूको 

मुख्य उद्दशे्य र काययक्रमहरू रहन सके्नछन ।  

(छ) यस्ता अनभमुखीकरण तथा जानकारीहरू सरि र बािबानिकािे  बुझ्ने 

भाषामा हुनपुदछय । यक्रद बहुसंख्यक सहभागी नेपािी भाषा बु झ्ने खािका छनैन् 

भने स्थानीय भाषामा अनभमुखीकरण र छिफि चिाउन सक्रकनेछ ।  

(ज) भेिामा सहभागी सबै ियस्क तथा बािबानिकाको छुट्टाछुटै्ट उमेर , जातजानत 

र निगं समेत जनाउन ेगरी उपनस्थनत गराउन सक्रकने छ ।   

(झ) निद्याियमा आधाररत बाि समहू गठन गदाय निद्यािय नभर सबै किामा 

सूचना पद्रान गररनुपदछय । एिं  भेिाको आयोजना  निद्यािय पररसरनभरै  

प्रधानाध्यापक, सरंिक नििक िा व्यिस्थापन सनमनतका अध्यिको  उपनस्थनतमा 

गनुय पनेछ ।   

(ञ) निषयगत बाि समहू गठन गदाय स्थानीय समदाुयमा िा निद्यािय जहााँ  गठन 

गने  हो त्यसै अनुरुप सूचना गन ेर भिोको आयोजना  गनुय पनेछ ।   

७.नेतृत्िचयन :    

(१)दफा ६ बमोनजमको भेिामा सहभागी बािबानिकाको  सहमनत भएमा दहेायकाको 

आधारमा बाि समहूको नेतृत्ि चयन गनय सक्रकने छ । कुन निनधबाट नेतृत्ि चयन गने भन्ने  

ननणयय स्ियं उपनस्थत बािबानिकामाझ छिफि गरी तय गनुयपनेछ :  

(क) बहपुदीय नतेृत्ि :  बाि समहूमा अध्यि , उपाध्यि, सनचि, सहसनचि, 

कोषाध्यि तथा निषयगत संयाजेकहरू तय भएको नेतृत्ि ।   

(ख) चक्रक्रय नेतृत्ि :  बाि समहूमा नननित सङ्ख्यामा कायसयनमनत सदस्य बने्न  । 

काययसनमनतबाट एक अध्यि र सनचि तोके्न । अको बैठकमा अनहिेको सनचि 

अध्यि हने  र काययसनमनतको  कुनसैदस्य सनचिबने्न। यही प्रकृयामा आगामी 

बैठकहरूमा दोहोररद ैजाने । 



(ग) संयोजन समहू : बाि समहूमा नननित संख्यामा संयोजन समहू बने्न । बाि 

समहूको काययक्रम र बैठक अनुसार संयोजन , अध्यिता र प्रनतनननधत्ि गने 

नजभमेिारी तोके्न ।  

(२) बाि समहूको काययसनमनत संख्या ९ दनेख २१ सदस्यीय सभम बनाउन सक्रकनछे ।  

(३) बाि समहूिे  आिश्यकता अनुसार उपसनमनतहरू गठन गरी काययक्रमहरू गनय सक्नछेन् 

। यस्ता उपनसनमनतमा ३ दनेख १५ जना सभम सदस्य रहनेछन् ।  

(४) बाि समहूको  नेतृत्ि मा ५० प्रनतित  बानिका , समग्रमा १० प्रनतित दनित 

बािबानिका र ५ प्रनतित अपाङ्गता भएका बािबानिका सदस्यहरूका िानग नसट संख्या 

आरनित गनुयपनेछ ।  

 (५) बाि समहूको पदानधकारीमा बािक र बानिकाको संख्या बराबरी छानु्नपनेछ ।  

(६) एकै बािक िा बानिका दईुय िा सो भन्त्दा बढी बाि समहूको नेतृत्िमा बस्न पाउनेछैन्न 

। तर बाि समहूका नेततृ्त्िमा रहको सदस्य सञ्जािको नतेृत्त्िमा भनेबस्न सके्नछ ।  

(७) समुदायमा आधाररत बाि समहूको नेतृत्ि न्त्यूनतम प्रत्ये क २ िषयमा पररितयन हुनेछ 

भने निद्याियमा आधाररत बाि समहूको नेतृत्त्ि पररितयन हरके िषय गनुय पनेछ ।  

(८) एकैव्यनक्त बाि समूहकोपदानधकारी अध्यि , उपाध्यि, सनचि र कोषाधिको रुपमा 

एक कायकायि भन्त्दा बढी समय बस्न सके्न छैन तर कायसयनमनतको सदस्य भने बस्न फरक पने 

छैन । 

 (९) ८िषय भन्त्दा कम उमरे समहूका बािबानिकािाइय बाि समहूको नेतृत्िमा रहने छैन्न । 

 (१०) बाि समहूका सदस्यहरूमाझ नेतृत्त्ि चयनका सन्त्दभमाय नििादहरू आएमा दहेायको 

अभ्यास गनय सक्रकनेछ :  

(क) नेतृत्ि गनय चाहने सदस्यिे आफूिे  बाि समहूिाइय कसरी सक्रक्रय र बनियो 

बनाउने भन्ने निषयमा अको सदस्यप्रनत नकारात्मक धारणा व्यक्त नगरी छोटो 

प्रस्तुनत गनय सके्न ।   

(ख) नेतृत्ि गनय चाहने सदस्यहरू मार छिफि गरी सहमनतमा अग्रसर हुने ।   

(ग) नेतृत्ििाई चक्रक्रय नेतृत्ि प्रणािीमा पररितयन गने ।   

(घ) नेतृत्ि गनय चाहनेहरूमाझको  सान्त्दनभकय  सनमनत बनाइय उक्त सनमनतको 

नजभमिोरी पद्रान गने ।   



(ङ) उल्िेनखत तररकाबाट नििाद समाधान नभएमा नेतृत्त्िका िानग सदस्यहरू 

मध्यबाट मतदान प्रक्रक्रयािाट  चयन गनुयपनेछ । मतदान प्रक्रक्रयाको सहनजकरण 

सरंिक नििक िा ियस्क सहजकतायिाट गनुय पनेछ । मतदान प्रक्रक्रयामा जााँदा 

व्यनक्तगत प्रचारप्रसार गनय नपाउने व्यिस्था गनुय पनेछ ।  

 

८. सञ्जािहरूको गठन : 

(१) बाि समहूहरू बीच आपसी समन्त्िय , सहकायय बढाउने  तथा सिािहरूको 

सामनहकीकरण गने र एक आपसबाट नसकाईका अिसर सजृना गनय बाि समहू सञ्जािको 

गठन गनय  सक्रकनछे ।  

(२) बाि समहू सञ्जाि िडा स्तर , गाउाँ  स्तर र नगर स्तरका हुनेछन् । स्थानीय तहमा 

आिश्यकता महसुस भएमा नजल्िा तहमा पनन बाि समहू सञ्जाि गठन गरी सञ्चािन गनय 

सक्रकनछे ।   

(३) बाि समहू सञ्जाि गठन गनकाय िानग  (गाउाँ  र िडा) तहमा बाि समहूहरूको 

प्रनतनननध भेिाकोआयोजना  गनुय पनेछ ।   

(४) यस्तो भेिामा सञ्जाििे  समेट्ने िेरका (समदाुय , निद्यािय तथा निषयगत) बाि 

समहूहरूिाइय भेिाकोनमनत भन्त्दा १५ क्रदन अगािै सूचना पद्रान गनुयपदयछ । सूचनामा 

दहेायका निषयिस्तु समेरटएको हुनु पनेछ :  

(क)भेिाकोनमनत, समय र स्थान,    

(ख)भेिामा छिफि हुनेनिषयहरू,   

(ग)भेिामा आमन्त्रण गररएको प्रत्येक बाि समहूको प्रनतनननधसंख्या (जातजानत , 

लिग समेत तय गररएको भए सो समेत)  

(घ)भेिामा सहभागीका िानग उपिब्ध हुनेसेिा र सुनिधा,   

(ङ)भेिामा सहभागीका िानग उपिब्ध नहुनेसेिा र सुनिधा, र  

(च)अन्त्य आिश्यक निषयिस्तु ।  

(५) बाि समहूका प्रनतनननधहरूिे भेिामा सहभागी हुन दहेायका ितय पूरा गनुय पने छ ।  

(क) आफ्नोबाि समहूमा छिफि गरी ननणयय गरेको हुनु पनेछ, ।  



(ख) निद्याियबाट भेिामा सहभागी हुन तथा सञ्जािको नेतृत्िमा प्रनतस्पधाय गनय 

सहमनत क्रदइएको हुनुपनेछ , ।  

(ग) समुदायमा आधाररत बाि समहूको हकमा भेिामा सहभागी हुन तथा 

नेतृत्िमा प्रनतस्पधाय गनय अनिभािकको सहमनत  । 

(६) बाि समूहिेभेिामा दइुय िा सो भन्त्दा बढी सहभागी माग भएको अिस्थामा बािक , 

बानिका तथा सबै जातजानतको समानुपानतक प्रनतनननधत्िकोव्यिस्था गराउनु पनेछ ।  

(७) सञ्जाि भेिामा सहभागी हुने बाि समहू प्रनतनननध उक्त सञ्जािको भौगोनिक 

िरेनभर बसोबास भएको हुनु पनेछ ।  

(८) सञ्जािकोनेतृत्त्ि चयन भेिाकोसहमनतको आधारमा दफा ९ मा व्यिस्था भए 

बमोनजमको  हुनेछ । सञ्जािकोनेतृत्त्िको पनुोःगठन प्रत्येक िषय गनुयपनेछ ।             

९. नेतृत्ि चयनमा प्रनतस्पधाय र सहकाययको व्यिस्थापन: 

(१) बाि समहू तथा सञ्जािको नेतृत्ि चयनका सन्त्दभयमा बािबानिकामाझ अस्िस्थ 

प्रनतस्पधाय हुनबाट रोक्न समझदारीमा नेतृत्ि चयनिाई प्राथनमकता क्रदनु पनेछ ।  

(२) सम िमताका प्रनतस्पधीहरूिाइय सहमनत गराई एक आपसिाई स्िीकानय सके्नबनाउन 

पनहिो पय्रत्न गनुय पनेछ ।  

(३) प्रनतस्पधी बािबानिकािाइय चक्रक्रय नतेृत्ि , संयोजन समहू िा उपसनमनतहरूको 

गठनबाट निनभन्न नजभमिोरीहरू पद्रान गरी उनीहरूको भनमका र सक्रक्रयतािाई सहयोग 

गनय सक्रकनछे ।   

(४) बािबानिका माझ हुने प्रनतस्पधायमा ियस्कहरूको प्रभाि र स्िाथय तथा चाहना र 

प्रभािबाट मुक्त रानखनुपनेछ ।   

१०. आिद्धता तथा सूचीकरण 

(१)  समुदाय तथा निद्याियमा गठन भएका बाि समहूहरू गठन भएको एक मनहनानभर 

गाउपााँनिका र नतनका िडा कायायियमा सूचीकतृ ग नुय पनेछ । िडा कायायियमा सू नचकृत भएका 

िाि समहु/सजांिको नििरण िडा कायायियबाट ननयनमत रुपमा गााँउपानिकामा पठाउनु पनेछ ।  

(२) निद्याियमा गठन भएका बाि समहूको आिद्धता स्ियं निद्याियसाँग र समुदायमा गठन 

भएका बाि समहूकोआिद्धता स्थानीय गाउाँ  काययपानिको कायािययसगाँ रहनेछ ।   

(३)  बाि समहू सूचीकरण हुाँदा समूहको नाम , उद्दशे्य, कायसयनमनतका पदानधकारी तथा सदस्यको  

नाम, सहजकतायको नाम र सभपकय  ठेगाना र आिद्द ननकाय खुिाइएको हनुपुनेछ ।   



(४) सूचीकतृ बाि समहूहरू हरके िषय अद्यािनधक गनय सक्रकने छ । यसरी अद्यािनधक हुाँ दा 

सभबनन्त्धत समूहिेअद्यािनधक गने व्यहोराकोननिेदन , बाि समहूको  िार्थषक भेिाको उपनस्थनत र 

निद्यमान कायसयनमनतकोनामाििी , सहजकतायकोनाम र सभपकय  ठेगाना र बाि समहूिे अनघल्िो  

िषय सभपन्न गरेका निनभर गनतनिनधको कायपयग्रनत सिंग्न गनुय पनेछ ।   

(५) निद्याियमा आधाररत बाि समूहिे अद्यािनधकको िानग ननिदने क्रददााँ सभबनन्त्धत 

निद्याियकोनसफाररिपर सिंग्न गनुयपनेछ ।  

(६) आिद्धता तथा सूचीकरणका िानग बाि समहूको नाम भेिाका सहभागी बािबानिकािे 

आपसी सहमनतमा जुराउन सके्नछन । बाि समूहको नाम त्यसै िेरको अको बाि समहूको नामसगाँ 

नमिमो दोहोरो पने गरी राख्न सक्रकने छैन ।  

(७) बाि समहूकोनामसगाँ कन ैपनन ननजी िा गैर सरकारी संस्थाकोनाम जाडे्न सक्रकन ेछैन ।   

(८) बाि समूहकोसूचीकरण तथा निीकरणका िानग सहजकताय ननकाय , व्यनक्तिेअननिायय  

उपनस्थत भई प्रमानणत र सहमनत पद्रान गनुय पनेछ ।  

(९) सूचीकृत तथा निीकरण भएका बािक्ििको प्रनतिेदन गाउाँकाययपानिका िगायत 

बािअनधकार संरिणको िेरमा काययरत अन्त्य सरकारी ननकायमा पठाउनु पनेछ ।  

 

पररच्छद े३ :  सहजकताय सभबन्त्धीव्यिस्था  

 

११. सहजकताय संस्था, ननकाय र व्यनक्तहरूोः  

(१) बाि समूहकोगठन तथा सञ्चािन ियस्क सहजकताय िा सहजकताय संस्थाको  अनपुनस्थनत मान्त्य 

हुनेछैन ।   

(२) प्रत्येक बाि समहूको एक ियस्क सहजकताय िा सहजकताय संस्था हुन जरुरी हुनेछ।  

(३) सहजक तायिे बाि समूहकोबैठक , याजेना,ननमायण,कायायन्त्ियन तथा निषयगत छिफििाइय  

सहजीकरण गने बािबानिकाको सरोकारको िेरमा उपयु क्त उपायहरू सुझाउने तथा श्रोतमा 

उनीहरूको पहुाँच बनाउन सहयोग गनुय पनेछ ।   

(४) बाि समहूका गनतनिनध र त्यसबाट उत्पन्न पररणामप्रनत सहजकताय व्यनक्त , संस्था िा ननकाय 

नैनतक नजभमिोरी रहनेछ ।  

(५) सहजकताको छनौटमा बाि समूहकोसहमनत र स्िीकाययता अननिायय रहनेछ ।   



(६) एक सहजकताय व्यनक्त िा समहूिे अनधकतम दि िटा बाि समहूिाई सहयोग पुयायउन सके्नछ ।   

१२. ियस्क सहजकतायको चयन   

(१) ियस्क सहजकतायको  चयन बाि समहू गठन गनय तथा बािबानिकाको  समूहकोगनतनिनध 

प्रिद्र्धन र सहजीकरण गने काययमा सहयोग गने संस्था िा स्थानीय तहिे  ननयुक्त गनेछ  । यसरी 

सहजकताय चयन गदाय बाि समूहकोसहमनत अननिायय हुनेछ ।  

२) ियस्क सहजकतायिे सहजीकरण गरेबापत बाि समहूसगाँ कुनै पाररश्रनमक निन सक्रकने छैन । तर 

सहयोगी संस्था िा स्थानीय तहिे  नननित पाररश्रनमक िा प्रोत्साहन  भत्ता उपिब्ध गराउन बाधा 

पनेछैन ।   

(३)निद्याियमा आधाररत बाि समूहकोसहजकताय नििकहरूमध्येबाट , समुदायमा आधाररत बाि 

समहूको सहजकताय स्थानीय बािसंरिण सनमनत िा बािमैनर स्थानीय िासन समन्त्िय सनमनतका 

सदस्य िा संस्थाको तफय बाट तोक्न सक्रकनेछ ।   

(४) सहयोगी संस्था िा निद्याियिे ननयुक्त गरेको अिस्थामा बाहके ियस्क सहजकताय स्थानीय 

व्यनक्त हुनुपनेछ ।  

 

 

१३. बाि समहूको सहजकताय हुनका चानहने योग्यता 

(१)बाि समूहकोसहजकताय हनुका िानग ननम्न योग्यताभएकोव्यनक्त हनुपुदछय । 

(क) बाि समहूका पूिय सदस्य भएकािाइय पनहिो प्राथनमकता क्रदइनपुनेछ ।  

(ख) ियस्क सहजकताय न्त्यूनतम १२ किा उत्तीणय तथा १९ दनेख ३० िषय उमेर 

समूहकोव्यनक्त हुनछे ।  तर निद्यािय नििकको हकमा भन ेउमरे हद िागु हुनेछैन ।  

(ग) बािअनधकारबारे जानकार, सचेत, संिेदनिीि तथा तानिम प्राप्त गरेको ।  

(घ) बािमरैी व्यिहारबारे सचेत र अभ्यस्त रहकेो ।  

(ङ) बािबानिकाप्रनत सकारात्मक धारणा राख्ने ।  

(च) बािबानिकानिरुद्ध कुनै पनन नहसां नगनय प्रनतिद्ध भएको।  

(छ) कुनैपनन राजनीनतक दि िा राजनीनतक संगठनको सक्रक्रय नजभमेिारीमा नरहकेो ।   

(ज) फौजदारी अपराधमा सिंग्न नभएको।   



(झ)स्थानीय समुदायमा बसोबास भएको ।   

(ञ) मक्रदरा, सुती, चुरोट, िागू  औषनधको अभमि नभएको ।   

(च) यसरी सहजकताय छनौट गदाय उल्िेनखत योग्यता पुगेका मध्येबाट बाि समूहका 

पिूसयदस्य भएका व्यनक्तहरूिाइय प्राथनमकता क्रदन  सक्रकनेछ ।   

१४.ियस्क सहजकतायको भूनमका र सीनमतता 

(१) स्थानीय ियस्क सहजकताय बािअनधकारप्रनत प्रनतिद्ध , स्ियंसिेी भािनाको  र दफा १३ मा 

उल्िेख गररएको योग्यता भएको व्यनक्त हुनेछन् र यस्ता ियस्क सहजकतायिे बाि समहूमा दहेायका 

भूनमकाहरू ननिाहय गनुय पनेछ : 

(क) बाि समूहकोबैठक, याजेना तथा काययक्रम र ननमायण कायायन्त्ियनमा सहजीकरण ।   

(ख) बाि समहूिाई स्थानीय सरोकारिािा ननकायहरूसगाँ सभपकय , सभबन्त्ध निस्तार गनय 

सहजीकरण गने ।   

(ग) बाि समूहिेगन ेकाययक्रमहरूका िानग स्थानीय श्रातेहरू जुटाउन सहयोग गने ।   

(घ) बाि समहूका सामग्रीहरूको  उपयूक्तप्रयोग भए नभएको अनुगमन गने र सभपनत्तको 

संरिण गने ।  

(ङ) बाि समहूका सदस्यहरूमाझ आएका नििादहरूको समाधान गनय सहयोग गने ।  

(च) बाि समहू र अन्त्य समदाुय बीच नििाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानका िानग 

सहजीकरण गन े।   

(छ) बाि समहूिाइय  बािअनधकार एिं बाि निकासका सिाि सभबन्त्धी सूचना 

सामग्रीहरू उपिब्ध गराउन पहि गने।  

(ज) आिश्यकता अनुसार बािअनधकार , बािसहभानगता, बाि समहू सहजीकरणका 

प्रनििण, गोष्ठी तथा तानिमहरूमा सहभागी हुने ।   

(झ) बाि समहूका सदस्य आफ्नोसमदाुय बानहर अन्त्य कुनै काय क्रममा सहभागी हुनुपरेमा 

ियस्क संरिकको भनूमका ननभाउन े।   

 

 (२) ियस्क सहजकतायिेबाि समूहकोसहजीकरण गदाय गनय नहुनेकायहयरु : 

(क) बाि समहूको बैठक तथा छिफि आफैिे सञ्चािन गने।  



(ख) बाि समूहकोयोजना आफैिे  बनाउन,े ननणययहरू आ फैिे गने र सदस्यहरूिाइय  

ननणययमा सहमत मार गराउने । 

 (ग) बाि समहूिाइय कुनै नननित ननणयय गनय िगाउने  िा नननित निषयमा आफ्नो धारणा 

िाद्न े।  

 (घ) बाि समहूका तफय बाट ननणाययक तह तथा संयन्त्रहरूमा प्रनतनननधत्ि गने।   

(ङ) बाि समहूका सदस्यहरूिाइय हप्काउने  , लहसा तथा दवु्र्यिहार गने िा धभकी क्रदने  ।  

(च) बाि समहूका सदस्यहरूमाझ जात , धमय , निग,ं उमरे, भाषा, भगूाि,े िारीररक तथा 

आर्थथक हनैसयत िगायत कुनै पनन आधारमा भेदभाि गने ।  

(छ) बाि समहूका सभपनत्त , बचत रकमहरू जथाभािी प्रयोग गने िा व्यनक्तगत नहतमा 

उपयोग गने ।   

(ज) बाि समहूका सदस्यहरूिाइय एक अकायनिरुद्ध भड्काउने ,कुनैनननित व्यनक्त , जानत, 

समहू, सभप्रदाय, दि तथा संगठनको पि िा निपिमा उनभन तथा गनतनिनध गनय िगाउने 

।  

 (झ) बाि समहूका सदस्यहरूिाइय नहसांत्मक गनतनिनध , सािजयननक धनजनमा िनत पुग्ने 

गनतनिनध तथा अिोकतानन्त्रक र घृणा फैिाउन ेकायय गनय प्रोसानहत गने।  

 (ञ) बाि समहूका सदस्यहरूको उनचत सुरिाको सुनननितता नगरी समुदायबाट बानहर 

पठाउने िा काययक्रमहरूमा सिंग्न गराउन े।  

(३) सहजकतायिेननयम १४ (२)मा उल्िेनखत व्यिहार तथा गनतनिनध गरेमा आिश्यक प्रमाण 

सनहत सभबनन्त्धत गाउाँकाययपानिका िा सहयोगी संस्था िा निद्याियमा सरोकारिािा जो कोहीिे 

उजरुी क्रदन सक्नछेन । उल्िेनखत गनय नहुनेव्यिहारको  सभिन्त्धमा सहजकय ता ननयुनक्त गने संस्थािे 

त्यस्ता व्यनक्तसाँग अनग्रम प्रनतिद्घता निन सके्नछ । 

(४) सहजकताय निरुद्ध परेको उजुरी र गुनासोको छाननिन गरी दोषी पाइएमा सभबनन्त्धत 

सहजकतायिाइय चेतािनी क्रदने , सहजकताबायट हटाउने  िा आगामी नननित अिनधसभमका िानग 

सहजकताय बन्न राके िगाउने िा अन्त्य आिश्यक कारिाही गरी पदबाट हटाउने कायय ननयुक्त 

गनेसंस्थािे गनय सके्नछ ।   

(५) उजुरीका छाननिन तथा ननणययक्रममा सभबनन्त्धत सहजकतायिाई आफ्नोभनाई र स्पष्टीकरण 

राख्ने अिसरबाट िनञ्चत गररनछेनै ।   

 



पररच्छद े४ :  बाि समहूको बैठक तथा काययक्रम सभबन्त्धीव्यिस्था 

१५. ननयनमत बठैक तथा छिफिका निषयहरू 

(१) बाि समूहकोबैठकको  आयोजना  निद्यािय बन्त्द भएको समयमा र क्रदनको समयमा सबै 

सहभागीहरूका िानग पहुचाँका दनृष्टकोणिे उपयूक्त स्थानमा मार सञ्चािन गनुय पनेछ ।   

(२)बैठकमा ियस्क सहजकतायको उपनस्थनत अननिायय हुनुपनेछ ।  

(३) बैठक सामान्त्यतया अनधकतम २ घण्टाभन्त्दा बढी समय बस्ने छैन ।   

(४) बैठकको ननणयय तथा उपनस्थनत बैठक पुनस्तका (माइन्त्युट) उतार गरी राख्नु पनेछ ।  

(५) बैठकमा सामान्त्यतया ननम्न प्रस्तािहरूमा छिफि हुनसक्नछेोः 

  (क) अनघल्िो बैठकपनछ भएका काययक्रम तथा प्रगनतहरूको समीिा   

(ख) बाि समहूका बारेमा सदस्य तथा अन्त्य बािबानिका र व्यनक्तहरूको धारणा  

(ग) स्थानीय बािअनधकारको सिाि र गनुयपने गनतनिनध 

(घ) आगामी काययक्रमको नमनत , स्थान र समय तय , नजभमेिारी निभाजन र श्रोत सकंिन 

तथा आिश्यकता अनुसार अन्त्य निषयहरु ।  

१६.काययक्रमयोजना ननमायण:   

(१)दहेायका अिस्थािाइय ध्यान क्रदइ बािबानिका सभबन्त्धी याजेना ननमायण गनुय पनेछ । 

(क) बाि समहूको बैठक तथा िा र्थषकभेिािे योजना ननमायण गने छ । यसरी याजेना 

ननमायण गदाय मानसक एउटाकाययक्रमराख्नु पनेछ ।  

(ख) बाि समहूको काययक्रम योजना ननमायण गदाय स्थानीय पिय , मौसम, खेतीपातीको 

क्यािेन्त्डर, निद्याियको िैनिक क्यािेन्त्डरसाँग नजुध्ने गरी बनाउनुपनेछ ।  

 (२) बाि समूहकोकायक्रम मूितोः दहेायको निषयमा केनन्त्द्रत हुनुपनेछ :  

(क)बािअनधकारको प्रचार प्रसार :  बािबानिकािे  स्थानीय तहमा गीत , कनिता, खि,े 

कथा, िकृ्तत्िकिा, नचरकिा, नभत्ते पनरका, सडक नाटक, रेनडयो काययक्रम ,परपनरकामा 

िेख िेखेर आक्रदको माध्यमबाट बािअनधकारका बारेमा प्रचार प्रसार गने ।  

(ख)बािअनधकार अनुगमन :  बाि समहूहरूिे  आफ्नोिेरका निनभन्न स्थानीय तहमा 

गुनासो पेरटका राखेर , साथीहरूको समहूमा छिफि गरेर , आफ्नोनिद्यािय तथा 

समुदायको अनुगमन भ्रमण गरेर बािअनधकारको अिस्थाको  अनुगमन गनय सके्नछन् । बाि 



समहूिे अनगुमनबाट दखेको निषयहरु निद्यािय व्यिस्थापन सनमनत , गाउपााँनिको 

कायाियय, गाउाँ  नगर नििा सनमनत , बािसंरिण सनमनत िा सहयोगी संस्था समि 

आिश्यक कािायहीका िानग प्रस्तुत गनय सके्नछन् । 

(३) सेिाका िानग सभपे्रषण र सुझाि :  बाि समहूहरूिे  आफ्नोसमदाुय तथा निद्याियमा नहसां , 

िोषण, दवु्र्यिहार, नििा तथा स्िास््यबाट िनञ्चत भएका बािबानिका फेिा परेमा िा त्यस्ता 

गुनासोहरू आएमा सेिा प्रदायक संस्थाहरूसाँग सभपकय  गरी सभबनन्त्धत बािबानिकािाइय सेिाको  

िानग नसफाररस गने िगायत यस्ता बािबानिकाको निकास र सरंिणमाकाययक्रमसञ्चािन गनय 

सक्रकनेछ ।  

(४) िैनिक तथा व्यनक्तत्ि निकासका काययक्रमहरू :  बाि समहूहरूको सदस्यहरूका िानग व्यनक्तत्ि 

निकास तथा िनिक निकासका निनभन्न रचनात्मक गनतनिनधहरू , खेिकुदका गनतनिनधहरू, बाि 

नभत्ते पनरका, िनक्तत्िकिा, नहज्ज ेप्रनतय नगता, छोटो समयका निनभन्न सीप , किाका प्रररिण 

कायहयरु । 

 (५) सामदाुनयक स्ियंसेिा :  

(क) बाि समहूका १४ िषयभन्त्दा मानथ बािबानिकािे  सुरुनित ढगंिे  ियस्कहरूको  

साथमा गने सामदाुनयक स्ियसंिोका कायहयरु ।  तर यस्तो  सामदाुनयक स्िंियमसेिा कायय  

दनैनक ६ घण्टाभन्त्दा बढी र िगातार ३ घण्टाभन्त्दा बढी हुने छैन ।  

(ख) सामदाुनयक स्ियंसेिाका काययहरूमा बािबानिकाको  नैनतक र भौनतक सुरिाको 

सुनननितता हुनुपनेछ ।   

(ग) पच्रनित काननूबमोनजम ननकृ ष्ट िा जोनखमयुक्त बािश्रम तथा बािश्रम ठहररने 

गनतनिनधमा बािबानिकािे स्िंयमसेिा  गनय सके्नछैनन् ।   

(६) ननणयय प्रकृयािाई प्रभानित पाने :   बाि समहूहरूिे  सामूनहक रुपमा िा प्रनतननध माफय त 

बािअनधकारका सरोकारहरूिाई स्थानीय योजना तथा नीनतहरूमा सभबाधेन गराउनका िानग 

बाि भिो, अन्त्तक्रक्रयाय, बाि सनुिुाइ, प्रनतनननध मण्डि भेटघाट जस्ता काययक्रमहरू ।    

१७. बाि समहूिे सञ्चािन गने नसके्न काययक्रमहरुको सीमाोः 

(१) कुनैराजनीनतक दि िा त्यसको भातृ संगठनका पिपोषण िा निराधे गनय । 

(२) समदाुयको सािजयननक िा ननजी सभपनत्त दरुुपयोग तथा कसैको जीउ ज्यानमानथ िनत पुयायउने 

कायय ।  



(३) समदाुयका नननित जातजानत, धमय, िरे िा पेिाकमीप्रनत गित भािना र दनृष्टकोण सभपे्रषण 

गने कायय ।  

(४) नहसां र दु व्ययिहार पीनडत तथा पभ्रानित बािबानिकाको  गापेनीयता भंग हुने र पनहचान 

खुल्ने गनतनिनधहरू ।  

(५) सांस्कृनतक कारण बाहके रातको समयमा र आफ्नो निद्यािय िा समुदायभन्त्दा बानहर गएर 

गररनेगनतनिनध तथा काययक्रमहरू ।  तर प्रनतस्पधाय िा आयोजकहरूिे उनचत सुरिा प्रबन्त्ध गरेको 

अिस्थामा भने समुदाय िा निद्यािय भन्त्दा बानहर गएरकाययक्रमगनय सक्रकनेछ ।  

(६)उनचत सुरिाको प्रबन्त्ध र आिश्यक पूिय अनुमनत बेगर सहभागीहरू नजउ ज्यानमा खतरा 

पग्नेसाहनसक खेिहरू खेिाउने काययहरु ।  

(७) बाि समहू कोष ननमायण िा आय आजनयका िानग बािश्रम तथा कुनै पनन व्यापार , व्यिसाय 

गने कायहयरु । 

 (८) लसगो पररयाजेना सञ्चािन गनेिा ठूिा र िामो समयका गनतनिनधहरू सञ्चािन गने कायय ।  

 (९) सामानजक रुपमा अस्िीकायय तथा नकारात्मक सामानजक प्रभाि पाने काययहरु । 

 (१०) सामानजक िानन्त्त सुव्यिस्था तथा सुरिामा नकारात्मक असर पने दनेखएमा 

बािअनधकारकमी, स्थानीय बािसंरिण सनमनत तथा बािमैरी िासन समन्त्िय सनमनतको 

परामियमा सरुिा ननकाय िा गाउाँपानिका िा निद्याियिे नननित गनतनिनधिाइय रोक िगाएका 

काययहरु ।  

 

 

 

पररच्छद े५ :  बाि समहूको सदस्यता सभबन्त्धी व्यिस्था  

१८.सदस्यता नितरण र व्यिस्थापन  

(१) बाि समूहिेस्ितन्त्र रुपमा आफ्नो सदस्यता नितरण गनयसके्न छ । बाि समूहकोसदस्य 

हुन सोही निद्याियको निद्याथी िा सोही समुदायमा बसोबास भएको बािबानिका 

हुनुपदयछ ।   

(२) कुनैबािबानिकािे सदस्य बन्न चाहकोमो सामान्त्यतया बाि समूहिेसदस्य 

बनाउनपुदछय ।  



(३) कुनैपनन बािबानिकािाइय सदस्य बन्नका िानग दिाब क्रदन पाइनेछैन ।   

(४) सदस्य नभएकैकारण बाि समूहिेआयोजना गनेखिुा र सािजयननक काययक्रममाकुनै 

बािबानिकािाइय सहभागी गराउन राके िगाउन पाइनेछैन ।  

(५) सदस्यहरूको अनभिेख बाि समहूिे आ फ्न ैरनजष्टरमा राख्न सके्नछ । यसरी अनभिेख 

राख्दा दहेायका नििरण उल्िेख हुनुपदयछ :  

(क) बािबानिकाको नाम, थर,   

(ख) ठेगाना,   

(ग) उमेर, निग,ं (निद्याियमा भए किा),   

(घ)अनभभािककोनाम, सभपकय  फोन नभबर, फोटो (उपिब्ध भएसभम) ।   

(६) बाि समूहिेआफ्नो सदस्यिाइय सदस्यता–पर पनन नितरण गनय सके्नछ ।   

(७) बाि समहूका सदस्यहरूका िानग न्त्यूनतम सदस्यता िुल्क तोक्न सक्रकनेछ । तर कुनै 

बािबानिकािेकही कारणिि सदस्यता िुल्क नतनय नसकेकैकारणिे उसिाइय सदस्य बन्नबाट रोक्न 

सक्रकनेछैन ।   

(८) बाि समहूका सदस्यहरूिे नतनेसदस्यता िु ल्क िा निीकरण िुल्क न्त्यून र स्थानीय 

अनभभािकहरूको िमतािे धान्न सके्न हुनुपनेछ ।   

(९) बाि समहूमा निनभन्न श्रातेबाट जभमा हनु आएकोरकमको सरंिण निद्यािय व्यिस्थापन 

सनमनत िा स्थानीय बािमैरी िासन समन्त्िय सनमनत िा ियस्क सहजकतायिे पारदिी ढंगिे राख्नु 

पनेछ ।   

 

१९. प्रनतनननधत्ि र सहभानगताको समान अिसरको व्यिस्थापन  

(१) बाि समहूका सदस्यहरूिेउपयुक्त अिसरहरू प्राप्त गरी आफ्नोव्यनक्तत्ि निकास गनय  समान 

अिसर प्राप्त गरुन् भन्ने मान्त्यता बाि समहूको नेतृत्ि गने समूहिेराख्नुपदछय । बाि प्रनतनननध र 

सहभानगतामा दहेायका निषयमा ध्यान क्रदनु पनेछ ।  

(क) समान अिसर र प्रनतनननधत्िका िानग निषयगत समहूहरू बनाएर सोही अनुसार 

ननयनमत िा पािपौिोप्रनतनननधत्ि र सहभानगताको अिसर पद्रान गने ।   

(ख) आयोजक संस्था िा ननकायिे तोकेको अिस्थामा बाहके पािैपािो सबै सदस्यहरूिाई 

सहभानगताको अिसर क्रदनुपनेछ ।   



(ग) बाि समूहकोप्रनतनननधत्ि गनेव्यनक्तिे कुनैकाययक्रममा जानुअनघ आफ्नो समहूका 

सदस्य र सहजकतायसाँगआफूिे के केस्ता सिाि उठाउने भनन छिफि र परामिय गनुयपनेछ ।  

(घ) बाि समहूका सदस्य कुनै काययक्रम िा बैठकमा सहभागी भएपनछ आफ्नो समहूका 

सदस्यहरू र सहजकतायको बैठक राखी आफू सहभागी भएको काययक्रमको बारेमा जानकारी 

क्रदनुपनेछ । प्रनतिेदन िेखेर बाि समहूको फाइि िा माइन्त्युटसाँगै राख्नुपनेछ ।   

 

२०. सदस्यबीच रहेको फरक मतको सभमान तथा काययक्रमको सहजीकरण 

सामान्त्यतया बाि समहूमा नसजयना हुने फरक मत दहेायका उपायहरु अििभबन गरी समाधान गनय 

सक्रकनेछ 

(१) बाि समूहकोयोजना ननमायण िगायतका छिफिमा सबै सदस्यहरूिाई स्ितन्त्र र छोटो रुपमा 

आफ्नोनिचार राख्न िगाउनु पदयछ ।   

(२) बाि समूहकोबैठक बस्न,े छिफि गने तथा नेतृत्ि चुन्ने प्रक्रक्रयाका बारेमा आचारसंनहता ननमायण 

गनुय पदयछ ।   

(३) बाि समहूका सदस्यहरूमाझ काययक्रम आयोजना गने सन्त्दभयमा फरक प्रस्तािहरू प्राप्त भएमा 

ती काययक्रमहरुको सूची बनाउने र सदस्यहरूिाई आपसी छिफि गरी काययक्रमहरुकोप्राथनमकता 

साथ छनौट गनय िगाउनु पनेछ । काययक्रमको छनौट गदाय दहेायका आधारमा गनुय पनेछ ।  

(क) बािबानिकािे रुनचकर माने्न , सृजनात्मक , खेिकुद तथा बौनद्धक निकासका 

काययक्रमहरुिाई पनहिोप्राथनमकता क्रदने।  

(ख) बािअनधकारको प्रचार प्रसार हुने र अनिभािक , ननययणकतायहरू तथा समुदायमाझ 

बािबानिकाकोसरोकारहरू प्रस्तुत गररने काययक्रमहरूिाई प्राथनमकता क्रदने ।    

 (ग) बाि समूहिेगनय नहुने भनेको काययक्रमहरु छनौट नगने ।  

(घ) बाि समहूिाई धेरै आर्थथक भार पने तथा िामो समय िाग्नकेाययक्रमहरु छनाटै नगने ।  

(ङ) समुदाय र समुदायका अन्त्य संस्थाहरूसाँग द्वन्त्द्व िा मनमुटाि हुनसके्न काययक्रमहरु नगने 

।  

(च) धेरैक्रदन निद्यािय नििािाइय असर पनेिा किा छाडी तयारी गनुयपने काययक्रमहरु 

नगने।   

(छ) अन्त्य बाि समहू िा संस्थािे भखयरै गररसकको समान क्रकनसमका काययक्रमहरू भए 

त्यसिाई प्राथनमकतामा पछानड राख्ने ।   



(४) बाि समहूका सदस्यहरूमाझ स्थानीय सरोकारका निषयमा फरक निचार िा धारणाहरू 

आएमा ती धारणाहरूिाई समािेि गरी साझा धारणा बनाउनुपनेछय । यसका िानग दहेायका 

काययहरू गनय सक्रकनेछ ।  

(क) सबै सदस्यहरूिेसभबनन्त्धत निषयमा पािैपािो आ फ्ना निचारहरू छोटकरीमा राख्न 

क्रदने । निचार राख्दा अरुको निचारिाइय गित भन्ने ,होच्याउने िा नसधै नकाने निषयिाइय 

पश्रय नक्रदने ।  

(ख) फरक फरक धारणाहरूिाई समेटेर कुनै सदस्यिे एकै धारणा प्रस्ताि गनय िगाउने ।   

(ग) यक्रद ननतान्त्त निपरीत धारणाहरू आएमा बाि समहूको बैठकमा ती फरक 

धारणाहरूिाई र त्यसिाई समथयन गने सदस्य संख्या पनन िख्ने । तर , बहमुत सदस्यहरूिे  

व्यक्त गरेको धारणा अनुसार बाि समूहिेगनतनिनध सञ्चािन गने ।   

(५) बाि समहूका सदस्यहरूमाझ आनथकय  िा सगंठन व्यिस्थापनका निषयमा फरक धारणा भएमा 

दहेाय बमोनजम सहजीकरण गनय सक्रकनेछ ।  

(क) बाि समहूका सदस्यहरूमाझ नै फरक मतको निषयमा छिफि गरी आपसी सहमनत 

सृजना गने ।   

(ख) बाि समहूका सदस्यहरूिेउठाएकोफरक मतको निषय र उनीहरूिे क्रदएका तकय  तथा 

प्रमाणहरूको सूची बनाउने ।   

(ग) निद्याियका प्रधानाध्यापक िा समुदायमा आधाररत बाि समहूको हकमा आिद्ध 

सनमनतका सयांजेकिे सभबनन्त्धत फरक मतमा अध्ययन गरी ननणयय पद्रान गने।   

(६) बाि समहूनभर आउने फरक मतको समाधान गने बैठकमा ियस्क सहजकताय र आिद्ध सनमनत 

िा ननकायका प्रमुखको अननिायय उपनस्थनत हुनुपनेछ ।   

 

 

पररच्छेद ६ :  बाि समहूको आर्थथक कोष व्यिस्थापन तथा सहायता  

२१. आर्थथक व्यिस्थापन 

(१) बाि समूहकोआनथकय  कोषमा दहेायको रकम रहनेछ ।  

(क)स्िेनच्छक रुपमा उठेको सदस्यहरूको निीकरण िा मानसक िुल्क, 

(ख) चन्त्दा तथा सहयोग, 



    (ग) संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने आर्थथक सहायता,   

(घ) निद्याियबाट प्राप्त हुने आर्थथक सहायता,  

   (ङ) गाउपााँनिकाबाट प्राप्त हुने आर्थथक सहायता,  

   (च) स्थानीय समहू तथा ननजी िेरहरूबाट प्राप्त हुने सहायता र  

   (छ) यस्त ैअन्त्य आय । 

(२) बाि समूहिे  आर्थथक सहायताको नननभत सामान्त्य ननिेदन क्रदए पु ग्ने छ । बाि समहूका िानग 

सामान्त्यतया पााँच हजार रुपैयााँभन्त्दा बढीको सहयोग क्रदनुपरेमा नगद प्रदान नगरी सोझै नजन्त्सी िा 

सेिा खररद गरी सहयागे गनय सक्रकनेछ ।  

(३) बाि समहूको आर्थथक कारोिार प्रचनित सामान्त्य िेखाको नसद्धान्त्त अनुसार हुनेछ । साथै बाि 

समूहिाई सोझै पररयोजना िा अनभयान सञ्चािन गनकाय िानग सभझातौ गरी रकम पद्रान गनय 

सक्रकने छैन । 

(४) बाि समहूिे आफ्नो  गनतनिनध सञ्चािन गनय आफ्नो निद्यािय िा समुदायमा आर्थथक स्रोत 

सकंिनका िानग बािमैरी काययक्रमहरु आयोजना गनय सके्नछन । यस्ता कृयाकिापमा  दउेसी–भैिो, 

सााँस्कृनतक काययक्रम , खिे प्रनतयोनगता जस्ता काययक्रमहरु हनु सक्नछेन ।यस्ता काययक्रम आयोजना 

हुदा आिद्ध ननकायका स्िीकृनत , सहजीकरण र सुपररिेिण अननिायय  रहनेछ । 

(५) बाि समूहिेसकंिन गरको रकम उनीहरूि ेआयोजना गनेबािमैरी गनतनिनधमा मार खचय गनय 

सक्रकनछे । यस्तो रकम छारिृनत्त , भौनतक पूिायधारहरूको  ननमायण , ममयत सभभारका िानग िा 

कुनैपीनडतिाई सहायता , आपतकािीन सहायता बापत सहयोग उपिब्ध गराउने गरी खचय गनय 

पाइने छैन ।  

(६) बाि समूहकोिार्थषक आयव्यय नििरण सामान्त्य ढााँचामा उल्िेख गरी राख्नुपनेछ । बाि 

समहूको बृहत गनतनिनध सञ्चािन गनय परेमा सहजकतायिे आर्थथक व्यिस्थापन र सहजीकरणमा 

सहयोग गनुयपनेछ । यसरी व्यिस्थापन गदाय आर्थथक नहसाब क्रकताब बाि समहूबाट अनुमोदन 

गराउने तथा दईु हप्ता नभर आर्थथक कारोिारको फरफारक गनुय पनेछ ।   

 

 

 



 

पररच्छेद ७ :  बाि समहू र अन्त्य ननकायहरूको सभबन्त्ध र सहकायय  

 २२.निरुिा गाउाँपानिकासगाँकोसभबन्त्ध र सहकायय 

(१) सबै बाि समहूहरू आफ्नो िडा कायियय िा गाउाँ  काययपानिकोकायािययमा तोक्रकएको निनध र 

प्रकृयामा सूचीकृत तथा निीकरण  हुनेछन ।   

(२) स्थानीयतहिे आफ्नो िरेनभरकोबाि समूहकोनििरण अद्यािनधक गनेर सरोकार ननकायमा 

आदान पद्रान गनय सके्नछन् ।  

(३) स्थनीयतहिेआफ्नोिार्थषक बजेट तथा काययक्रममा बाि समहूका गनतनिनध , बाि समहू र 

सहजकतायको प्रनििण तथा बाि समहू प्रनतनननधको परामिय जस्ता काययक्रमहरु राख्न सके्नछन् ।   

(४) बाि समूहिेस्थानीयतहसाँग स्थानीय निकासका कृयाकिापहरुमा बािबानिका सभबन्त्धी 

याजेना तथा काययक्रम , सुनिधा र उपिब्धीहरूको बारेमा सूचना माग गने , त्यस्ता जानकारीहरू 

प्रचार प्रसार गने तथा काययक्रम र सेिाहरूकोअनुगमन गने हुनेछन ।   

(५) बाि समूहिेस्थानीयतहसाँग आ फ्नाकाययक्रमहरुका िानग आर्थथक सहायता तथा प्रानिनधक र 

सामग्री सहयोगको अनुरोध गनय सके्नछ ।   

(६) बाि समहूिे हरेक िषय आफूिेसभपादन गरेका काययक्रमहरुको सूची र नििरण सनहतको 

प्रनतिेदन तोक्रकएको ढााँचामा स्थानीयतहिाइय उपिब्ध गराउनपुनेछ ।   

२३. बािबानिका सभबन्त्धी स्थानीय सनमनतहरूसगाँकोसभबन्त्ध र सहकायय 

(१) स्थानीय तहमा रहको िडा बाि संरिण सनमनत ,गाउाँर बािसरंिण सनमनत , स्थानीय 

बािमैरी िासन सनमनत , स्थानीय मानि बचेनबखन ननयन्त्रण सनमनत , गाउाँ  नििा सनमनत र 

स्थानीय निपद ्व्यिस्थापन तथा जोनखम न्त्यूननकरण सनमनत , गाउाँ  स्िास््य सनमनत र स्थानीय 

खानेपानी तथा सरसफाई सनमनत जस्ता बािबानिकासगाँ प्रत्यि सरोकार राख्ने निनभन्न सनमनत हुन 

सके्नछन ।   

(२) यी सनमनतहरूमा बाि समूहिा सञ्जािका प्रनतनननधहरू सदस्य िा प ययिेिकको रुपमा 

सहभागी गराउन सक्रकनेछ ।    

(३)यस्ता सनमनतहरूको  िार्थषक काययक्रम तथा कायययोजनामा बाि परामिय , बािबानिकाको 

िमता निकास, बाि समूहसगाँ साझदोरीमा गररने  गनतनिनधहरू तय गरी समािेि गनय सक्रकनेछ । 

(४) यस्ता सनमनतहरूिे बाि परामिय तथा निनभन्न समयमा बाि समहू तथा बािबानिकाबाट 

प्राप्त हुन आएका गुनासा र सुझािहरूिाइय स्थानीयतहको योजना प्रकृयाको पैरिी राख्न सके्नछन् । 



(५)बािबानिकाि े  गरको तत्काि सभबाधेन गनुयपने समस्याहरूमा सभबोधन गनय  सभबनन्त्धत 

ननकायहरूबीच समन्त्िय गनेतथा बाि समूहका गनतनिनधहरूिाई प्रोत्साहन गनय उत्कृष्ट बाि समहू 

पुरस्कार तथा सभमानका काययक्रमहरू गनय सक्रकनेछ ।   

 

२४. बाि निकास संरिणमा निद्यािय व्यिस्थापन सनमनतको भूनमका 

(१) निद्याियमा रहकेा बाि समहूहरू निद्यािय व्यिस्थापन सनमनतसाँग आिद्ध गनुयपने छ । 

(२) निद्याियको  िार्थषक काययक्रम, बजेट तथा कायययोजनाको ननमायण बािबानिकासगाँ परामियमा 

बाि समहूका गनतनिनधिाइय सहयोगपुयायउने काययक्रमहरु राख्न सक्रकनेछ । 

(३) निद्यािय व्यिस्थापन सनमनतमा बाि समहूका प्रनतनननध एक बािक र एक बानिकािाइय  

स्थायी आमनन्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन सक्रकनेछ र यस्ता बैठकहरूमा बािबानिकाका 

सराकोरका निषयहरु प्रस्तुत गनय िगाउन सक्रकनेछ ।  

(४) निद्यािय व्यिस्थापन सनमनतको  बैठकमा छिफि हुने सिेंदनिीि र नििाद सजृना 

हुनसके्ननिषयहरू जस्तै : नििक ननयुनक्त र का रिानह, ननमायणको ठेक्का पट्टा तथा अननयनमतता 

जस्ता निषयको छिफिमा बािबानिकािाइय प्रत्यि र ननणाययक सहभागी बनाइन ेछैन ।  

(५) निद्याियमा रहने  नििकको व्यािहाररक सीप तथा िैिी निकास (िािमरैी नििण 

निनध),िािमरैी भौनतक संरचनाका ननमायण स्िरुप र गुणस्तरका निषयहरूमा भने बाि समहूका 

सदस्य र सकेसभम धेरै बािबानिकाको सुझाि सकंिन निन सक्रकनेछ ।  

२५. अन्त्य सघंसंस्था तथा सेिा प्रदायक ननकायहरूको भूनमकाोः 

(१) स्थानीय तहमा क्रक्रयानिि निनभन्न सघं संस्था तथा सेिाप्रदायक ननकायहरूि ेबािबानिकाका 

प्रत्यि प्रभानित हुनेिा उनीहरू िनित काययक्रम , ननणयय  तथा योजना  प्रकृयामा  बाि समहूका 

प्रनतनीनधहरूसाँग परामिय गनुयपनेछ ।   

(२)यस्ता संस्था तथा सेिा प्रदायक ननकायहरूिे  बािबानिकाको िानग ननोः िुल्क उपिब्ध सेिा 

सुनिधा तथा काययक्रमहरुको बारेमा प्रचार प्रसार गनय , सेिाको निषयमा सरोकारिािा बीच संचार 

एिं काययक्रमहरुको बारेमा पभ्रािकाररताको  अनुगमन गनय बाि समहूसगाँ सहकायय  गनय सके्नछन् ।  

(३) सेिा पद्रायक ननकायहरूिे बाि समहूका सदस्य तथा बाि समहूसाँग सहकायय र परामिय 

काययहरू गदाय उनीहरूको  ननयनमत नििािाइय नकारात्मक पभ्राि पाने र निद्यािय समयमा असर 

पाने गरी गनय सक्रकनेछैन ।  

(४) सेिा पद्रायका ननकायहरूिे बाि समहूका सदस्यहरूिाइय अननिायय सहभानगताको  ननयम िागू 

गनय सक्रकनेछैन।  



 (५) सेिा पद्रायक ननकायहरूिे  बािबानिकािाइय जो नखमपूणय हुनेनििाक्रदत निषय , फौजदारी 

अपराधका उजरुी िगायतका निषयमा छिफि गनय िा उनीहरूको राय िा ननष्कषय माग्न र त्यस्ता 

िेरमा काममा िगाउन सके्नछैनन्।  तर न्त्यानयक प्रक्रक्रयामा प्रभानित बािबानिकासाँग गररने 

परामिय गनय िाधा पने छैन । 

 (६) सेिा पद्रायक ननकायहरूिे  बािबानिका सहभागी भएर गररएका सामदाुनयक काययको  

बदिामा भत्ता िा ज्यािा पद्रान गनेसके्नछैनन । तर यतायात खचय र सहायक सामाग्री क्रदन फरक 

पनेछैन ।  

२६. निरुिा गाउाँपानिकाको योजना तजुयमामा बाि समहू प्रनतनननधत्िको व्यिस्था 

(१) स्थानीयतहबाट हुने योजना ननमायण चक्रमा बाि समूहको प्रनतनननधत्ि र सहभानगता अननिायय 

गनय सक्रकनेछ ।  

(२) बस्ती तथा िडा स्तरमा हुने योजना छिफिमा सहभागी हुन बाि समूहका सदस्य िा 

प्रनतनननधहरूिाइय ननमन्त्रणा गनय सक्रकनेछ । भेिामा उनीहरूको सरोकार राख्नेनिषयमा धारणा 

राख्न नननित समय प्रदान गररनेछ ।  

(३) गाउाँ  स्तर िा नजल्िा स्तरमा तोक्रकएको प्रकृयामा बाि भेिाको आयोजना गरी स्थानीय 

योजना ननमायणका िानग बािबानिकासगाँ परामिय निन सक्रकनेछ ।   

(४) योजना ननमायण तथा बजेट निननयोजनमा बाि समहूिाइय बािबानिकाको  नननभत छुट्याइएको 

काययक्रम तथा बजेटबारे छुटै्ट  सािजयननक सूचना जारी गनय सक्रकने छ । यस्तो जानकारी सरि 

भाषामा उपिब्ध हुनुपनेछ ।   

 

पररच्छद े८ :  बाि समूहको सनभमिन र निघटन सभबन्त्धी व्यिस्था  

 

२७. बाि समूहको सभमेिन 

(१)दईु िा दईुभन्त्दा बढी एकै  भौगोनिक िेर िा एकै  निद्यािय नभरका बाि समूहहरू सनभमिन 

हनु सके्न छन तर फरक भौगोनिक िे र िा फरक निद्याियका बाि समूहहरू सनभमिन हनु सके्न 

छैनन् ।  

(२) सनभमिनमा जानका िानग चाहने  बाि समूहिे  समूहको सहजकतायको उपनस्थनतमा 

सदस्यहरूको भेिािे सभमेिनमा जान ेननणयय गनपुयनेछ ।   

(३) सनभमिन गनय चाहने सबै  बाि समहूका सहजकताय समतेको  उपनस्थनतमा सदस्यहरूको  भेिा 

आयोजना गरी मानथ दफा ७ मा उल्िेख भएअनसुार नयााँ कायय सनमनत चयन गनुयपनेछ ।  



 (४) सनभमिन पिात् नयााँ  कायसयनमनत गठन भएकोएक मनहनानभर सभबनन्त्धत गाउाँपानिकामा 

सनभमिनको जानकारी गराउनु पनेछ ।  

(५) यसरी सनभमिनपनछ सनभमिन भएका बाि समूहकोसूचीकरण खारेज हुनेछ र नयााँ बाि 

समहू सूचीकृत हुनेछ ।   

२८. बाि समूहको निघटन   

(१) बाि समहू दहेायको अिस्थामा निघटन भएको मानननेछ ।  

(क) बाि समूह िगातार २ िषयसभम निरुिा गाउाँपानिकामा अद्यािनधक नभएमा यस्ता 

बाि समूह निघटन गनय सक्रकनेछ ।  तर अद्यािनधक नभएका बाि समहूिाइय निघटन 

गनअुयनघ ३ मनहनाको समय रानख अद्यािनधक गनयका िानग सूनचत गररनेछ ।   

(ख)  बाि समहूका बहुमत सदस्यहरूि ेबाि समहू नबघटन गने ननणयय गरेमा ।  

(ग) निद्याियिे  उपयूक्तकारण द िायई निद्याियमा आधाररत बाि समहू नबघटन गनय  

नसफाररि गरेमा ।   

(घ) आिद्ध स्थानीयतह िा स्थानीयसरकारका सभबनन्त्धत संस्थािे उपयुक्त कारण दखोइ 

बाि समहू नबघटन गन ेननणयय गरेमा ।  

(२) यसरी दफा २८(१) (ग) र (घ) अनुसार नबघटन हुनुपूिय सािजयननक सूचना र बाि समहूका 

सदस्यहरूसाँग छिफि गररनेछ ।   

  (३)  नबघटन भएका बाि समहू स्थानीय तहको सूचीकरणबाट स्ितोः खारेज हुनेछन ।  

 (४) नबघटन भएका बाि समहूका सभपनत्त तथा दस्ताबेजहरू सभबनन्त्धत निद्यािय िा 

गाउाँपानिकािे नजभमा निनछे र अको बाि समूह गठन प्रयोजनका िानग प्रयोग गनय सक्रकनेछ ।   

 

पररच्छद े९ :  निनिध  

२९. बाि समहू नभर दिगत राजनीनतक पभ्राििाइय न्त्यूनीकरण 

(१) बाि समहूनभर दिगत राजनीनतक पभ्राििाइय न्त्यूननकरण िानग दहेाय उपाय अििभिन गनय 

सक्रकनेछ । 

(क) बाि समहूका सदस्यहरू तथा ियस्क सहजकताय कुनैपनन राजनीनतक दि िा दिका 

भातृ संगठनको नतेृत्िमा नरहकेो व्यनक्त चयन गरेर ।  

(ख) बाि समहू तथा यसका सदस्यहरुिे  निनभन्न राजनीनतक दिहरूसगाँ बािअनधकार  

प्रिद्धयन र संरिणका निषयमा खुिा अन्त्तरक्रक्रया तथा छिफि काययक्रम आयोजना गरेर ।  



(ग) बाि समूहि ेकुन ैएक राजनीनतक दि िा समहूसगाँ मार सयुंक्त काययक्रमहरू आयोजना 

नगरेर ।  

(घ) बाि समूहिे  सािजयननक पदमा ननिायनचत िा ननयकु्त राजनीनतक व्यनक्त बाहके अन्त्य 

राजनीनतक दिका प्रनतनननध िा व्यनक्तिाइय काययक्रममा पम्रखु अनतनथ , अनतनथ िा श्राते 

व्यनक्त नबनाएर ।  

(ङ) बाि समूहिेकुनै राजनीनतक दिको पि िा निपिमा हने  गरी काययक्रम तथा 

गनतनिनधहरू सञ्चािन नगरेर ।  

(च) बाि समूहिे  राजनीनतक दि िा भातृ संगठनका बारेमा नििेष जानकारी क्रदने िा 

उसको सदस्य बन्न पे्रररत गन ेकाययक्रम तथा गनतनिनधहरू सञ्चािन नगररे ।   

३०. बाि समहूनभर सदभाि, सद्व्यहार र सरुनित अभ्यास प्रिद्धयन  

(१) बाि समहू नभर सदभाि , सद्व्यिहार र सुरनित अभ्यास प्रिद्र्धन गनय दहेाय अनुसार 

गनुय पनेछ ।   

(क) बाि समूहिेआफ्नो संगठन नन मायण  व्यिस्थापन तथा कायय प्र क्रकयाका 

सभबन्त्धमा आचारसंनहता ननमायण गनुय पनेछ ।   

(ख) बाि समहू तथा यसका सदस्यहरूिे सामानजक कुरीनत , भेदभािको अभ्यास 

र गित प्रचिनहरूका निषयमा बोल्न र त्यस्ता अभ्यासहरू नगनय सदस्यहरूिाइय  

प्रनिनित गनुय पनेछ ।   

(ग) बाि समहूका सदस्यहरूिाइय सामानजक सदभाि प्र िद्धयन ग नय सबै धमय , 

जातजानत र समुदायबीच सभमान ग नय, उनीहरूको असि सं स्कृनत र 

अभ्यासहरूका बारेमा बुझ्न , निनभन्न समयमा निनिध सााँ स्कृनतक काययक्रमहरु  

आयोजना  गनय सक्रकनेछ ।    

(घ) बाि समूहको  नेतृत्त्िमा समदाुय िा निद्याियमा रहको निनभन्न समदाुयको 

प्रनतनननधत्ि हुन सके्न व्यिस्था गनय सक्रकनेछ ।   

(ङ)बाि समूहको बैठकमा संस्कृनत छिफिको प्रस्ताि नै बनाएर ननयनमत रुपमा 

सदस्यहरूिे पािैपािो आफ्नो धमय, संस्कृनतका बारेमा र असि कुराहरूका बारेमा 

प्रस्तुनत र छिफि गन ेननयम बनाउन सक्रकनेछ ।   

 

 



३१. बाि समहूका गनतनिनध, पारदर्थिता तथा आन्त्तररक सुिासन    

(१) बाि समूहका गनतनिनध , पारदर्थिता तथा आन्त्तररक सुिासन सभिन्त्धमा 

दहेायअनुसार गनुय पनेछ ।  

(क) कुनैपनन बाि समूह गठन गनुय अगानड उक्त समदाुय तथा निद्याियमा बाि 

समूहको आिश्यकता , अिसर र सभभािनाहरूबारे अनिभािक अनुनििण 

आयोजना गनुय पनेछ ।  

(ख) बाि समूहिेआयोजना गने  सबै गनतनिनधहरूिे बािबानिका तथा 

समुदायको नहत प्र िद्धन नगनय  सक्छन , त्यस्ता बाि समूहको  गनतनिनधहरूको 

बारेमा गनुासो र प्रनतकृया क्रदने व्यिस्था गनय सक्रकनेछ ।   

(ग) बाि समहूका गनतनिनधहरूका बारेमा प्रनतक्रक्रया क्रदन िा गनुासो व्यक्त गनय  

निद्यािय,  गाउाँ  काययपानिका िा नतनका िडा कायाियय , नागररक सूचना 

केन्त्द्रहरूमा सुझाि पेरटकाको स्थापना र सञ्चािन गनय  सक्रकनेछ ।  

(घ) सुझाि पेरटका मानसक रुपमा खोल्ने र प्राप्त सुझािहरूिाइय निनखत रुपमा 

उल्िेख गरी रनजष्टरमा अनभिेखीकरण गनुयपनेछ ।   

(ङ) प्राप्त सुझािहरूिाइय सहजकताय र बाि समहूका प्रनतनननधहरू बसी छिफि 

तथा प्राथनमकीकरण गरी सुझािका आधारमा बाि समूहका गनतनिनधहरूमा 

सधुार गनुयपनेछ ।  तर सुझाि िा गुनासाको  आधारमा मारै बाि समूह निघटन 

गने िा बाि समहूका गनतनिनधहरूिाई ननषेध गने िा रोके्न कायय गनय सक्रकन ेछैन ।  

(च)निद्याियमा आधाररत बाि समहूका गनतनिनधहरूका बारेमा समुदाय तथा 

अनिभािकहरूिे निद्यािय व्यिस्थापन सनमनतका अध्यि िा प्रधानाध्यापकिाई 

प्रत्यि भेटेर पनन सुझाि क्रदन सके्नछन् ।   

३२. बाि समहूका क्रक्रयाकिापिाई एकरुपता   

(१) स्थानीय तहिे सिै िाि समहू तथा सञ्जािका  क्रक्रयाकिापिाइय एकरुपता क्रदन 

अनुसुनच १, २, ३, ४ र ५ अनसुारको ननर्ददष्ट फारम तथा ढााँचा प्रयोगमा ल्याउन सके्नछ ।  

 

 

 

 



                                                     अनुसूनचहरु  

अनुसूची १ :  बाि समहूको ननयम ढााँचा  

क) बाि समूहको पररचय 

नाम :   

ठेगाना :  

  सूचीकरण नभबर :  

ख) बाि समूहको उद्दशे्य  र निषयहरू 

१.  

२.  

३.  

  ४.  

ग) बाि समूहको संगठन 

१. सदस्य बने्न तररका   

२. नेतृत्ि चयन गने तररका   

३. निघटन हुन ेअिस्था  

४. सदस्य बन्न नपाउने व्यनक्तहरू  

५. नेतृत्िमा चुननन नपाउने व्यनक्तहरू  

घ) बाि समहूका सदस्यिे पािन गनपुने ननयमहरू 

१. सदस्य भइसकपेनछ पािन गनेननयमहरू  

२. नेतृत्िमा ननिायनचत भएपनछ पािन गनेननयमहरू  

३. बैठकमा पािन गने ननयमहरू  

४. अन्त्य बाि समहूका सदस्य, बािबानिका तथा ननकायसगाँ व्यिहार गनेननयमहरू  

ङ) बाि समहूको आर्थथक कोष तथा श्रोत   

१. सदस्यता िुल्क  



२. निीकरण िुल्क  

३. अन्त्य सहायता र श्रोतहरू  

४. आभदानी जभमा गरी राख्ने ठाउाँ    

५. आभदानी र खचय नििरण राख्न तोक्रकएको व्यनक्त   

  च) अन्त्य निषयहरू  

 

 

 

 

अनुसूची २   

बाि समहूका िानग आिश्यक आधारभूत सामग्रीहरू 

१. बाि समूहकोसामग्री राख्नका िानग बाकस िा दराज  

२. माइन्त्युट कपी (ननणयय पुनस्तका)  

३.काययक्रमनििरण िख्ने कापी(काययक्रम पुनस्तका)  

४. बाि समूहकोननयम  

५. बाि समहूका अध्ययन सामग्रीहरू  

६. बाि समूहको आभदानी र खचय िेख्ने िेखा कापी (आय– व्यय पुनस्तका) 

 ७. किम   

८. आिश्यकता अनसुार खेि, िैनिक तथा मनोरञ्जन मूिक सामग्रीहरू  

 

 

 

 



अनुसूची ३   

बाि समहू कायययोजना फारम  

बाि समूहकोनाम :  

बाि समहूको ठेगानाोः  

ियस्क सहजकतायको नाम र सभपकय  नं.:  

सभपकय  व्यनक्तको नाम र सभपकय  फाने :  

 सूचीकरण नं. : .............................  

काययक्रमको 

नाम  

 

निषय कहााँ गन े कनहिे गन े श्रोत व्यिस्था  

 

प्रमुख 

नजभमेिार 

सदस्यहरू                          

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची ४   

बाि समहू कायप्रगनत नििरण फारम  

 

बाि समूहकोनाम : बाि समहूको ठेगानाोः 

 ियस्क सहजकतायकोनाम र सभपकय  नं.:  

सभपकय  व्यनक्तकोनाम र सभपकय  फोन:  

सूचीकरण नं. : .............................  

सभपन्न  

काययक्रमकोनाम  

निषय काययक्रमभएको 

स्थान 

नमनत खचय भएको 

रकम र श्रोत  

 

सहभागी संख्या 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



अनुसूची ५   

बाि समहू बैठक माइन्त्युटको नमूना  

 

बाि समहूको नाम :  ..................................... बैठक संख्याोः  

बठैक नमनत : बैठक स्थानोः  

ियस्क सहजकतायको नाम :  

आज नमनत .....................मा ..................... बाि समहूको बैठक यस समहूका श्री......................... 

को अध्यितामा बस्यो । बैठकमा उपनस्थत सदस्यहरूिीच तपनििमा  उल्िेनखत प्रस्तािहरूमा छिफि 

गरी ननणयय गररयो ।   

बाि समहूका पदानधकारीतथा सदस्यहरु उपनस्थनत  

१)...........  

२)..........  

३)............  

४) ियस्क सहजकताय :  

५) आमनन्त्रत (कोही भए)  

 

प्रस्तािहरू  

क)  

ख) 

 ग)  

ननणययहरू  

क)  

ख) 

 ग)  

 


