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नगरसभा बाट पाररत मिमत: २०७७/०९/२५ 

बारबर्दिया नगरपामिकािा रहेका बरघर प्रणािी संरक्षण, प्रवर्द्िन र ववकास गनि बनेको ऐन, २०७७ 

 

प्रस्तावना 

बारबर्दिया नगपामिका क्षेत्रमभत्र प्रचिनिा रहेको आर्दवासी थारुहरुको सािदुावयक संगठन तथा 
परम्परागत बरघर प्रणािीिाई अमभिेखिकरण, संरक्षण, प्रवर्द्िन, ववकास र अभ्यासिा टेवा परु् याउन 
आवश्यक भएकोिे नेपािको संववधान, नेपाि पक्ष रहेको अन्तरराविय श्रि संगठनको िहासन्धी नं. 
१६९, आर्दवासीहरुको अमधकार सम्बन्धी संयकु्त राि संघीय घोषणापत्र २००७, स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ िगायत प्रचमित ऐन कानून बिोखिि बाञ्छनीय भएकोिे,  
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बरघर प्रणािीको अभ्यास प्रचिनिा रहेको गाउँको ववकास मनिािण कायि, गाउँिा शाखन्त स-ुव्यवस्था, 
आपसी सहयोग, सहकायि, एकता र सािवुहक पर्द्मतिाई कायि गनि बरघर प्रणािीिाई अझै सशक्त र 
प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकोिे, 

सिावेशी तथा सिववकासको मसर्द्ान्तका आधारिा स्थानीय ववकासिा न्यायोखचत सहभागीता र 
पहुँचिाई समुनखित गनि बाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संववधानिे पररकल्पना गरेको सािाखिक न्याय, िेिमििाप, सदभाव र र्दगो ववकासका िामग 
खचरकािदेखि अभ्यासिा रहेको ववकास, मनिािण, न्याय, परम्परा, पेसा र सिाि पररचािनको प्रणािीिाई 
कानूनी िान्यता प्रदान गरर यसको भमूिकािाई अझै प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे,  

 

नेपािको संववधानको धारा २२१, धारा २२६ र अनसूुची ८ को १२ र २२, स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ (फ)(४) (५) दफा ११ (४) को (ठ) र दफा १०२ 
बिोखििको अमधकार प्रयोग गरी बारबर्दिया नगरपामिकाको ८ औ ंनगरसभािे यो ऐन बनाई िागू 
गरेको छ ।  

 

 

पररच्छेद १: 

नाि र पररभाषा 

१. संखक्षप्त नाि र प्रारम्भ 

क. यस ऐनको नाि बारबर्दिया नगरपामिकाकोकायि भगूोिमभत्र रहेको बरघर प्रणािीको संरक्षण, 

प्रवर्द्िन र ववकास बनेको ऐन, २०७७ रहेको छ । यस ऐनिाई छोटकरीिा बरघर ऐन, २०७७ 
भमननेछ ।  

ि. यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ ।  

 

 

 

२. पररभाषा 
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ववषय वा प्रसंगिे अको अथि निागेिा यस ऐनिा, 

क. "बरघर प्रणािी" भन्नािे थारु सिदुायिे स्वायत्त र स्वशामसत रुपिा आफ्नो प्रथा र प्रथािमनत 
कानून अनसुार चीरकािदेखि मनरन्तर प्रचिन, अभ्यास गरी आएको िौमिक परम्परागत प्रणािी र 
संस्थािाई सम्झन ुपदिछ ।यसिे ऐनको अनसूुची नं. ३ बिोखििको संगठन प्रणािीिाई सिेत सम्झन ु
पदिछ ।  

ि. "नगरपामिका" भन्नािे बारबर्दिया नगरपामिकाको कायािियिाई सम्झन ुपदिछ ।  

ग. "गाउँ" भन्नािे बारबर्दिया नगरपामिको ववमभन्न वडामभत्र बसोबास गने सिदुायिे छुट्याएर 
नािाकरण गरीएको अखस्तत्विा रहेको नगरपामिकािा सखुचकृत भएको  क्षेत्रिाई गाउँ सम्झन ुपदिछ 
।  

घ. "टोि" भन्नािे बारबर्दिया नगरपामिकािा सखुचकृत भएको गाउँको मसिाना मभत्रको गाउँको 
बिेरीिे िान्यता प्रदान गरेको क्षेत्र पूवाि (टोि)िाई सम्झन ुपदिछ । 

ङ. "प्रथा" भन्नािे परम्परागत रुपिा चमिआएको आर्दवासी थारुको संस्कृमत, परम्परा, प्रचिन र 
अभ्यासिाई सम्झन ुपदिछ ।  

च. "प्रणािी" भन्नािे बरघर प्रणािीिाई सम्झन ुपदिछ ।  

छ. "नगर प्रििु" भन्नािे बारबर्दिया नगरपामिकाको नगर प्रििुिाई सम्झन ुपदिछ ।  

ि. "नगर उपप्रििु" भन्नािे बारबर्दिया नगरपामिकाको नगर उपप्रििुिाई सम्झन ुपदिछ ।  

झ. "वडा अध्यक्ष" भन्नािे बारबर्दिया नगरपामिका मभत्रका प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षिाई सम्झन ु
पदिछ ।  

ञ. "नगर बरघर" भन्नािे यस ऐनको दफा ६ बिोखिि छनौट भएको बरघरिाई सम्झन ुपदिछ ।  

ट. "वडा बरघर" भन्नािे यस ऐनको दफा ७ बिोखिि छनौट भएको बरघरिाई सम्झन ुपदिछ ।  

ठ. "गाउँ बरघर" भन्नािे यस ऐनको दफा ८ बिोखिि छनौट भएको गाउँ बरघरिाई सम्झन ुपदिछ 
।  

ड. "सहायक बरघर" भन्नािे बरघर प्रणािीिा गाउँ बरघरिाई सहयोग गनि मनयकु्त सहायक 
बरघरिाई सम्झन ुपदिछ । 
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ढ. मििन्डार भन्नािे बरघर प्रणािीिा िेिापढी, वहसाब वकताबको काि गनेिाई सम्झन ुपदिछ । 

ण. "टोि बरघर" भन्नािे गाउँ बरघरिाई सहयोग गने र आवश्यकता अनसुार आफ्नो टोििा नेततृ्व 
गने बरघरिाई सम्झन ुपदिछ । 

त. "अगह्वा" भन्नािे भौमतक ववकास मनिािणको काििाई व्यखस्थत गनि कािको बाडफाँड र मनररक्षण 
गने खिम्िेवारी र्दकएकािाई सम्झन ुपदिछ ।  

थ.गरुुवा भन्नािे बरघर प्राणािी अन्र्तगत गाउँको धामििक तथा सांस्कृमतक अनषु्ठान गनिको िामग गाउँ 
बिेरी÷िोज्नीबोझ्नीबाट छनौट भएकोिाई सम्झन ुपदिछ ।  

द. "केसौका" भन्नािे गरुुवाको सहयोगीिाई सम्झन ुपदिछ । 

ध. "खचरक्या" भन्नािे परम्परादेखि चमिआएको धामििक, सांस्कृमतक अनषु्ठानिा सहयोग गने तथा 
गाउँको साझा देवता (ठन्वा िर् वा)िा मनयमित र्दयो बाल्ने र पिुा पाठ गने, चाडपवि र भोि वववाहिा 
चोिो आगोको व्यवस्था मििाउने र उज्यािो पाने कायिका िामग मनयकु्त भएकािाई सम्झन ुपदिछ 
। 

न. "चौकीदार" भन्नािे गाउँको चौकीदारी गने, रेिदेि, सूचना प्रवाह र आपत ववपदको बेिािा 
सहयोग गने कायिकोिामग मनयकु्त भएकािाई सम्झन ुपदिछ । 

प. "बेगारी÷झरािी" भन्नािे बरघरको नेततृ्विा गाउँको सावििमनक कािकािामग सम्बखन्धत गाउँ वा 
टोिका सबै घरधरुी वा आिोपािो गरी उपखस्थत भई मनिःशलु्क श्रिदान वा सीप दान वा सािवुहक 
रुपिा गररने कायििाई सम्झन ुपदिछ । 

फ. "बरघर वषि" भन्नािे एक आमथिक वषिको िाघ १ गतेदेखि शरुु भई अको आमथिक वषिको पषु 
िसान्त सम्िको अवधीिाई सम्झन ुपदिछ ।  

ब. "ढकेहर" भन्नािे बरघर प्रणािी अन्तगित गाउँको धामििक तथा सांस्कृमतक अनषु्ठान, ढाक बिाउने 
कायिकािामग गाउँ बिेरी÷िोज्नीबोझ्नीबाट छनौट भएकोिाई सम्झन ुपदिछ । 

भ. "बिेरी" भन्नािे प्रत्येक वषि िाघ िवहनामभत्र गररने गाउँ, वडा र नगरको वावषिक भेिािाई सम्झन ु
पदिछ । 

ि. "िटु्ह्यािा" भन्नािे गाउँको बरघरको नेततृ्विा हनेु छिफििाई सम्झन ुपदिछ ।  
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य. "िोज्नीबोझ्नी" भन्नािे बरघर प्रणािी अन्तगित चयन भएका पदामधकारीहरुको कािको सिीक्षा 
गने, र आवश्यक पने पदकािामग योग्य र उपयकु्त व्यखक्त छनौट गने कायि वा प्रवियािाई सम्झन ु
पदिछ ।  

र. "कचहरी" भन्नािे सािाखिक न्याय मनरुपण गनिका िामग बस्ने गाउँको भेिािाई सम्झन ुपदिछ 
।  

ि. "न्यावयक समिमत" भन्नािे नगरपामिकािा रहेको न्यावयक समिमतिाई सम्झन ुपदिछ ।  

व. "िेिमििाप कताि" भन्नािे प्रत्येक वडािा रहेका सखुचकृत िेिमििापकताििाई सम्झन ुपदिछ ।  

श. "वटहाई" भन्नािे गाउँको सावििमनक पदिा काि गरे वापत पाररश्रमिक स्वरुप घरधरुीबाट गाउँ 
बिेरीको मनणिय अनसुार संकिन गररने अन्न वा नगदिाई सम्झन ुपदिछ ।  

ष. "पूिाआटँी" भन्नािे मनखित प्रयोिनकोिामग परम्परा अनसुार गररने ववमभन्न पूिापाठिाई सम्झन ु
पदिछ । 

 

 

पररच्छेद २: 

बरघरको कायिक्षेत्र, प्रिाणपत्र, पररचयपत्र र अमभिेि 

३. बरघरको कायिक्षेत्र 

(१) थारु सिदुायको परम्परागत प्रथािमनत संगठनको क्षेत्रामधकार गाउँ बरघरको हकिा सम्बखन्धत 
एक गाउँिा रहनेछ । मनििे सोही गाउँ सिदुायको अगवुाई गनेछ । टोि बरघरिे आफ्नो टोि 
र सोही गाउँिा बरघरिे प्रदान गरेको खिम्िेवारी अनसुार अगवुाई गनेछ । 

(२) वडा बरघरिे सम्बखन्धत वडा कायाििय, वडा मभत्र पने सबै गाउँका बरघरहरुसँग सिन्वय र 
सहकायि गनेछ । 

(३) नगर बरघरिे नगरपामिका, नगरपामिका मभत्रका सबै वडा बरघर र गाउँ बरघरसँग सिन्वय 
र सहकायि गनेछ । 

 

४. प्रिाणपत्र र पररचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 
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(१) यस ऐन बिोखिि नगरपामिकािा सूखचकृत भएका गाउँिाई गाउँ सखुचकृत भएको प्रिाणपत्र 
नगरपामिकािे प्रदान गनेछ । 

(२) प्रत्येक वषि गाउँ, वडा, नगर बिेरीबाट छनौट भएका बरघर प्राणािी मभत्रका पदको खिम्िेवारी 
पाउने व्यखक्तिाई नगरपामिकािे अनसूुची नं. १ बिोखिि प्रिाणपत्र र अनसूुची नं. २ बिोखििको 
पररचय पत्र प्रदान गनेछ । 

५. अमभिेि 

(१) बरघर प्रणािी अन्तगित प्रत्येक वषि गरेको कायि र गमतववमधको िेिािोिाको अमभिेखिकरण 
गररनेछ । सो अमभिेि नगरपामिकािा बझुाई गाउँ, वडा र नगर बरघर प्रणािीिाई िौसारी 
(नववकरण) गराउनपुनेछ । 

(२) गाउँ बरघरिाई नवीकरण गदाि कुनै प्रकारको शलु्क िाग्ने छैन । 

 

पररच्छेद ३: 

नगर, वडा र गाउँ बिेरी, बरघर संगठन प्रणािीको गठन र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था  

६. नगर बिेरी 

(१) नगरपामिकािा सूचीकृत प्रत्येक गाउँको ििु बरघर वा गाउँ बिेरीिे नगर बरघर बिेरीको 
िामग छनौट गरेको १ गाउँ १ िना प्रमतमनमध र वडा बरघर समिमतका सबै सदस्य रहने गरी  नगर 
बिेरी गठन हनेुछ । 

(२) सो बिेरीिे आफू िध्येबाट १ िना बरघर, २ िना सहायक बरघर र १ िना मििन्डार 
चयन गनेछ, र प्रत्येक वडाका वडा बरघर नगर बरघर समिमतको पदेन सदस्य रहनेछन ्।  

(३) नगर बिेरी सािान्यतया िाघ िवहनािा बस्नेछ । 

(४) नगर बिेरी बस्दा ७ र्दन अगावै वडा र गाउँ बरघरिाई सूचना र्दन ुपनेछ । 

७. वडा बिेरी 
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(१) प्रत्येक वडामभत्र रहेका गाउँको गाउँ बरघर र सहायक बरघर रहेको वडा बिेरी गठन हनेुछ 
। हरेक गाउँ बिेरीिे वडा बिेरीकोिामग गाउँ बरघर सवहत २ िना प्रमतमनमध चयन गनि सक्नेछ 
। 

(२) यस बिेरीिे आफूिध्येबाट १ िना वडा बरघर, २ िना सहायक बरघर र १ िना मििन्डार  
चयन गनेछ । 

(३) वडा बरघर समिमतिा गाउँ बरघर पदेन सदस्य रहनेछन ्। 

(४) प्रत्येक गाउँको बिेरी बसी सकेपमछ सािान्यतया िाघ िवहनािा वडा बिेरी बस्नेछ । 

(५) वडा बिेरी बस्दा ७ र्दन अगावै गाउँ बरघरिाई सूचना र्दन ु पनेछ, वा वडा बरघरको        
प्रमतमनमधहरुिाई सूचना र्दन ुपनेछ ।  

८. गाउँ बिेरी 

(१) गाउँ बरघरको मसिानामभत्र पने प्रत्येक घरधरुीबाट कम्तीिा एकिना वा बढीिा िवहिा परुुष 
गरी दईु िना प्रमतमनमधत्व भएको गाउँ बिेरी गठन हनेुछ । यो बिेरी बरघर प्रणािीको सवोच्च 
अंग हनेुछ । 

(२) बरघर वषिको िाघ िवहनािा गाउँका सबै घरधरुीबाट प्रमतमनमधत्व भएको बिेरी बस्नेछ ।  

(३) यस बिेरीिे बरघर प्रणािीको पदामधकारी, िस्तै, बरघर, सहायक बरघर, मििन्डार, खचरक्या, 
चौकीदार, गरुुवा, केसौका, आर्दको िोज्नीबोझ्नी गनेछ । बरघर वषिको वहसाव वकताबको सोधिोि 
र अनिुोदन गनेछ । 

(४) यस बिेरीिे वडा बिेरीकोिामग गाउँ बरघर सवहत दईु िना प्रमतमनमधको चयन गनेछ । 

(५) बरघरिे बिेरी बस्नकोिामग कम्तीिा ७ र्दन अगावै मिमत, स्थान र सिय तोकेर सूचना िारी 
गनुि पनेछ ।  

(६) चौकीदार िाफि त कम्तीिा १ र्दन अगावै गाउँिा सबै घरधरुीिाई गाउँ बिेरी बस्ने सूचना पनुिः 
र्दन ुपनेछ ।  

(७) दफा २२ बिोखिि बरघर संगठन प्रणािीको कुनै पद ररक्त भएिा सो पदिा खिम्िेवारी प्रदान 
गनि यस ऐनको दफा ८ को उप दफा (२) र (३) को प्रविया पूरा गरी िनुसकैु िवहनािा दईु 
मतहाई घरधरुीको िटु्याल्हा बसी पदपमुति गनि सक्नेछ । 
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(८) गाउँ बिेरीिा सम्बखन्धत वडा िनप्रमतमनमधिाई आिन्त्रण गररनेछ । बिेरीको गाउँ स्तरको 
योिना छनौट कायििििा िनप्रमतमनमधहरुको उपखस्थमत अमनवायि गररनेछ ।  

 

९. गाउँ बिेरीको काि, कतिब्य र अमधकार:  

बरघर बिेरीको काि कतिब्य र अमधकार देहाय बिोखिि रहनेछ ।  

(१) गाउँिा वषिभरी भए गरेका कािको सिीक्षा गने ।  

(२) गाउँको वषि भरीकोिामग योिना मनिािण गरी सम्बखन्धत वडा र नगरपामिकािा पेश गने ।  

(३) गाउँ चिाउनकोिामगगाउँको िूल्य िान्यता, परम्परा र मनयि, काननु बनाउने ।  

(४) बरघर संगठन प्रणािी अन्तगितका पदहरु, िस्तै, बरघर, सहायक बरघर, मििन्डार, गरुुवा, 
केसौका, चौकीदार, खचरक्या, अगह्वा, आर्दचयन गने, र आवश्यकता अनसुार बरघर समिमतका 
सदस्यहरुको िोज्नीबोझ्नी गने । बरघर समिमतिा िवहिाको प्रमतमनमधत्व गराउन ुपनेछ ।  

(५) वषिभरी भएको आम्दानी र िचिको सावििमनक सनुवाई  गरी पास गने । 

(६) आगािी वषिका िामग आम्दानीकोश्रोत पवहचान र मनधािरण, वटहाई, िारा, डाँर,आर्द मनधािरण गने 
।  

(७) बरघर प्रणािी मभत्रका पदिाई र्दने सेवा सवुवधा, वटहाई मनधािरण गने । 

(८) यस ऐन बिोखिि गाउँको ववधान मनिािण र संशोधन गने ।  

(९) नयाँ आएका घरधरुीिाई सदस्यता र्दने वा र्दएको सदस्यतािाई अनिुोदन गने र गाउँको 
घरधरुी र िनसंख्या अध्यावमधक गने । 

(१०) नगर बिेरी र वडा बिेरीका िामग प्रमतमनमध छनौट गरी पठाउने । 

(११) वावषिक योिना बनाउने, र आवश्यक बिेट बाँडफाँड गने, अनिुामनत आम्दानी तथा िचिको 
वववरण तयार पारी पाररत गने । 

१०. बरघर संगठन प्रणािी 

(१) नगरपामिकािा बरघर संगठन प्रणािी अनसूुचीनं. ३ िा र्दए बिोखिि हनेुछ । 
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(२) बरघर प्रणािी आफैिा स्वायत्त हनेुछ । यसथि गाउँ बरघरिे आफ्ना परम्परागत कायिहरु गनि 
स्वतन्त्र रहनेछ । तर, ववकास मनिािणका कायिहरु गदाि वडा वा नगरपामिकामसत सिन्वय र सहकायि 
गनि सक्नेछ । 

(३) वडा बरघर प्रणािीिे वडा कायाििय र सो वडा मभत्र रहेको गाउँ बरघरसँग सिन्वय गने कायि 
गनेछ ।  

(४) नगर बरघर प्रणािीिे नगरपामिका र नगरमभत्र रहेका वडा बरघर र गाउँ बरघरसँग सिन्वय 
गने कायि गनेछ ।   

११. गाउँ िटु्याल्हा, मनणिय प्रविया र कायािन्वयन सम्बन्धी व्यवस्था 

(१) गाउँको मनयमित िटु्याल्हा सािान्यतया िवहनािा एक पटक हनेुछ ।तर, आवश्यक परेको बेिा 
िमत पटक पमन िटु्याल्हा गनि सवकनेछ । 

(२) वववाद सिाधान वा न्याय मनरोपणकोिामग आवश्यकता अनसुार कचहरी िनुसकैु र्दन र बेिािा 
बस्न सक्नेछ । 

(३) गाउँ बिेरी, िटु्याल्हा र कचेहरीिे गरेको मनणियहरु बरघरको नेततृ्विा पदीय खिम्िेवारी अनसुार  
कायािन्वयन  गररनेछ । 

(४) गाउँ बिेरी, िटु्याल्हा र कचेहरीको अध्यक्षता बरघरिे गनेछन,् मनिको अनपुखस्थमतिा सहायक 
बरघरिध्ये सहिमतिा एक िनािे अध्यक्षता गनेछन ्। 

(५) बहिुत सदस्यहरुको उपखस्थमतिा बैठक बस्नेछ, र मनणियहरु सविसम्ित वा बहिुतिे हनेुछ । 

१२. बरघर प्रणािी मभत्रको पदका िामग योग्यता  

(१) बरघर र सहायक बरघर हनुका िामग योग्यता  

क. नेपािी नागररक हनु ुपनेछ । 

ि. गाउँिा कम्तीिा ५वषिदेखि स्थायी बसोबास गदै आईरहेको हनु ुपनेछ । 

ग. गाउँिा वषि भरी मनयमित बसोबास गने,  

घ. गाउँ सिदुायको निरिा उच्च नैमतक चररत्र भएको, 
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ङ. २१ वषि उिेर पूरा भएको 

 

(२) मििन्डार हनुका िामग योग्यता  

क. नेपािी नागररक,  

ि. गाउँिा कम्तीिा ५ वषिदेखि स्थायी बसोबास गदै आईरहेको,  

ग. गाउँिा वषि भरी मनयमित बसोबास गने,  

घ. गाउँ सिदुायको निरिा उच्च नैमतक चररत्र भएको,  

ङ. २१ वषि उिेर पूरा भएको 

च. गाउँको हर वहसाव राख्न र िेिपढ गनि िानेको ।  

 

(३) चौवकदार हनुका िामग योग्यता  

क. नेपािी नागररक  

ि. गाउँिा मनयमित बसोबास गने ।  

ग. गाउँ सिदुायको निरिा उच्च नैमतक चररत्र भएको,  

घ. २१ वषि उिेर पूरा भएको 

(४) गरुुवा र केसौका हनुका िामग योग्यता  

क. नेपािी नागररक, 

ि. सोही गाउँ वा आसपास नखिकको गाउँिा मनयमित बसोबास गने,  

ग. गाउँ सिदुायको ववश्वास, िान्यता र परम्परा अनसुार गाउँको साझा पूिापाठ गनि िानेको, र िन्त्र 
ववद्या िानेको ।  

घ. गाउँको परम्परा र संस्कृमत िानेको, बझेुको र अनभुव रहेको ।  

ङ. दिुःिी मबरािीहरुिाई सहयोग गने भावना भएको । 
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(५) खचरक्या हनुका िामग योग्यता:  

क. नेपािी नागररक  

ि. गाउँिा मनयमित बसोबास गने ।  

ग. गाउँको िूि देव थानिा मनयमित पूिाआटँी गनि कच्छुक भएको,  

घ. गाउँ सिदुायको धिि, संस्कृमत अनसुारको पूिा पाठ गनि िानेको, 

ङ. चोिो आगोको व्यवस्था गने प्रववमध, सािग्री सम्बन्धी ज्ञान र अभ्यास गरेको 

 

पररच्छेद ४: 

गाउँ बरघर, चौकीदार र खचरक्याको काि, कतिव्य र अमधकार 

१३. बरघरको काि, कतिव्य र अमधकार 

(१) संरक्षकत्वको भमूिका: 

क. बरघरिे गाउँका सबै िानव, चराचर, पशपंुक्षी, बािीनािीको प्रििु संरक्षकको रुपिा भमूिका 
मनवािह गने । 

ि. गाउँिा आईपने ववपदबाट िोगाउने, बाय आििण वा हस्तक्षेपबाट गाउँकािाई सरुखक्षत बनाउने, 

आपत ववपदिा राहत र्दने । 

ग. कसै िामथ अन्याय परेिा गाउँको िटु्याल्हा बोिाई सो सम्बन्धिा छिफि गरी आवश्यक मनणिय 
गने । 

घ. गाउँमभत्र कुनै घर अिग हनु चाहेिा बरघर वा मनिको प्रमतमनमध उपखस्थत भई सािाखिक न्याय 
कायि गदै िानो छुट्याउन र घर बनाउन सहयोग गने ।  

ङ.ववपदिा परी सिस्या परेका व्यखक्त, घर पररवारिाई िानववय सहयोग िटुाउने कायि गने ।  

च. गाउँको सावििमनक सम्पखत्तको रेिदेि, संरक्षण र सदपुयोग गने गराउने । 
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छ. आधारभतू आवश्यकता अन्तगित सािाखिक सेवाका क्षेत्रिा ववपन्न सिदुायको पहुँच रहने 
व्यवस्थाका िामग आवश्यक सिन्वय र सहिीकरण गने।  

ि. राज्यका सबै क्षेत्रिा प्रमतमनमधत्व तथा अथिपूणि सहभामगताको अवसर सिृना गनिकािामग पहि 
गने। 

झ. िवहिा, बािबामिका र ववपन्न वगिको न्याय मनरोपणिा ववशेष ध्यान र्दने । 

 

२. न्यावयक अमधकारिः   

क. थारुहरुको प्रथािमनत काननु, परम्परा र िानवताको आधारिा मनष्पक्ष न्याय मनरोपण गने अमधकार 
बरघरिा रहेको छ । 

ि. बरघर सिक्ष कुनै वपमडत पक्षिे न्याय पाउन अिी गरेिा उक्त ववषयिा छिफि गराउने र 
िेिमििाप गराउन िध्यस्तताको भमूिका मनवािह गने । 

ग. द्वन्द्वरत पक्षिाई सिझदारीिा ल्याएर न्याय सम्पादन गनुि पदिछ ।  

घ. न्यावयक तथा अधि न्यावयक संस्थाबाट िध्यस्तता, िेिमििाप, सहिीकरण िगायत कायिका िामग 
अनरुोध भई आएिा सो सम्बन्धी कायि गने ।  

ङ. न्यावयक समिमत र िेिमििाप केन्रिा कुनै ववषयिा मनवेदन वा िदु्दा परेिा र उक्त ववषय आफ्नो 
गाउँ, सिदुायका पररवार, व्यखक्तसँग सम्बखन्धत भएिा त्यसको छिफििा उपखस्थत हनेु वा प्रमतमनमध 
पठाउने । 

च. गाउँको वववाद मििाउँदा गाउँको मनयि अनसुार िारा , क्षमतपूमति भराउने, आर्द गनि सक्नेछन ्। 

छ. कुनै वववाद मििाउदा सकेसम्ि प्रचमित काननुिाई पमन ध्यानिा राख्न ुपनेछ । 

 

(३) ववकास मनिािण सम्बन्धी अमधकारिः  

क. आफ्नो गाउँको ववकास मनिािण सम्बन्धी योिना पवहचान, प्राथमिकता, छनौट गने, योिना बनाउने 
र मनिािण कायिको अगवुाई गने । 

ि. ववकास मनिािण कायिका िामग स्रोत र साधनको व्यवस्था मििाउने ।  
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ग. गाउँको ववकास मनिािणिा िनश्रिदान िटुाउन अगवुाई गने ।  

घ. गाउँको सािवुहक कायििा अनपुखस्थत हनेु घरपररवारिाई गाउँ िटु्याल्हाको मनणियानसुार िारा 
गने ।   

ङ. गाउँ बिेरी, िटु्याल्हाबाट गाउँको योिना पास गराई नगर र वडािा िेिी पठाउने । 

च. ववकास मनिािणको काि सम्पन्न भई सकेपमछ सावििमनक सनुवाई गराई अमभिेि रािी आवश्यकता 
अनसुार सम्बखन्धत कायािियिा पठाउने ।  

छ. गाउँको ववकास कायििा साझेदारी गने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थासँग सहयोग, सिन्वय, 

सहकायि गने । 

 

(४) संस्कृमत संरक्षण, प्रविर्द्न सम्बन्धी अमधकार:  

क. गाउँिा वषि भरर गनुिपने पूिाआटँी, नाचगान, परम्परा, आर्दको संरक्षणका िामग वावषिक कायि 
योिना बनाउने । 

ि. गाउँिा वषिभरर िनाईने चाडपवि र पूिाआटँीकोिामग गरुुवा, केसौका र सम्बखन्धत सबैको सल्िाह, 
सहयोग मिएर सांस्कृमतक कायि गने, गराउने ।  

ग. िेिमििापका साथ सािवुहक रुपिा चाडपवि िनाउन अवश्यक व्यवस्था मििाउने । 

घ. भाषा, मिवप, िोक किा, सावहत्य संस्कृमतको संरक्षण र अभ्यासिा अग्रणी भमूिका मनवािह गने ।  

ङ. प्रथािमनत काननु, परम्परा र संस्कार अनसुार सािाखिक, सांस्कृमतक, आर्द कायि गने गराउने । 

च. सािाखिक संस्कारगत कायि िस्तै पक्कापोह्री, वववाह, ितृ्य ुसंस्कार, चाड पवििा सविय सहभामगता 
िनाउने र आवश्यकता अनसुार िनपररचािनको व्यवस्था मििाउने । 

छ. गाउँ बिेरीको मनणिय अनसुार वटहाई संकिन गने, र सम्बखन्धत पक्षिाई बझुाउने । 

ि. सिदुायिा िोप हनु िागेका संस्कृमतको पवहचान गरी संरक्षण र प्रवर्द्िन गने ।  

 

(५) सम्पकि  र सिन्वयात्िक अमधकार 
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क. गाउँकोिामग सम्पकि  र सिन्वय गने नेततृ्वदायी भमूिका मनवािह गने । 

ि. नगरपामिका, वडा कायाििय, ववमभन्न संघ संस्था र पक्षहरुमसत सम्पकि , सिन्वय र सहकायि गने 
।  

ग. गाउँको सिस्याको बारेिा स्थानीय सरकारकािाई िानकारी गराउने र आवश्यक सहयोगको 
िामग अनरुोध गने ।  

घ. गाउँको आवश्यकता अनसुार आमथिक, तथा प्राववमधक स्रोत व्यवस्थापनका िामग सम्बखन्धत 
कायाििय, व्यखक्तहरुसँग अवश्यक सम्पकि  र सहकायि गने । 

ङ. ववमभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािे आयोिना गने गोष्ठी, सभा सम्िेिन, बैठक, भ्रिण, 

तामिि आर्दिा सहभागी हनेु वा सहभागी पठाउने । 

च. ववमभन्न मनकायबाट प्राप्त हनेु कायििि, अनदुान र सहयोगिाई गाउँिा न्यायोखचत ववतरणको 
व्यवस्था मििाउने ।  

छ. गाउँको ववकास, सिदुायको वहतिा कुनै सहयोग गने सही िनसायिे कुनै मनकाय आएिा आवश्यक 
सिन्वय, सहयोग र आधारभतू सूचना उपिब्ध गराउने । 

 

(६) बरघरको अन्य अमधकारहरु  

िामथ उल्िेखित अमधकारका साथै तपमसििा उल्िेखित अन्य अमधकार हनेुछन ्।  

क. गाउँ सिदुायिाई ववपद पूवि तयारी गराउने । 

ि. खशक्षा, स्वास््य, सरसफाई आर्द क्षेत्रको सूचना गाउँिा संप्रषेणको व्यवस्था मििाउने ।  

ग. सािाखिक सिस्या, मबकृमत, अन्याय र अत्याचारको ववरुर्द् िनपररचािन गने, अमभयान संचािन 
गने ।   

घ. सिानता, न्याय, सािाखिक, सांस्कृमतक, धामििक सदभाव, एकता कायि गने गराउने ।  

ङ. गाउँ बिेरीिे गरेको मनणिय कायािन्वयन गने, गराउने । 

 

(७) बरघरमसत सिन्वय गनुिपने 
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स्थानीय तह वा कुनै पमन गैर सरकारी संस्था गाउँिा कायििि सञ्चािन गनुिपरेिा बरघरसँग सिन्वय 
गनुि पनेछ र सोको बावषिक सनुवाई गाउँ बिेरीिा गनुिपनेछ । बरघरिे आवश्यकता अनसुार आफू 
सविय भएर सहयोग गने वा अरु गाउँ सिदुायिाई पररचािन गनि सक्नेछ । 

 

१४. सहायक बरघरको काि, कतिव्य र अमधकार 

(१) गाउँ बरघरिे खिम्िेवारी र्दएको काि गने ।  

(२) गाउँ बरघरको अनपुखस्थमतिा गाउँको सावििमनक वहतको िामग नेततृ्व गने ।  

(३) गाउँ बरघरिाई आवश्यक सहयोग गने ।   

 

१५. मििन्डारको काि, कतिब्य र अमधकार: 

(१) गाउँको बिेरी, िटु्याल्हा, कचहरीिा उपखस्थमतको अमभिेखिकरण गने । 

(२) गाउँ बिेरी, िटु्याल्हा, छिफि, कचहरीिा भएको मनणियको अमभिेखिकरण गने । 

(३) गाउँ बरघर प्रणािीिा भएको आम्दानी र िचिको वववरण, मबि, भरपाई र वहसाव वकताब दरुुस्त 
राख्न े।  

(४) गाउँको बिेरी, िटु्याल्हा, कचहरी, छिफि आर्दिा सहखिकरण गने । 

(५) ववमभन्न संघ, संस्था, कायािियिा बरघरको मनदेशनिा पत्राचार, गाउँको िानकारी, सूचना, प्रमतबेदन 
आर्द र्दने । 

 

१६. अगह्वाको काि, कतिब्य र अमधकारिः  

(१) िनश्रिदानको बेिािा बरघरिाई सहयोग गने ।  

(२) िन श्रिदानिा काि ववभािन र नान हाल्ने ।  

(३) िन श्रिदान गदाि खिम्िेवारी अनसुार काि भए नभएको मनरीक्षण गने । 

(४) कुिापानी, मसंचाई, बाटोघाटो सरसफाईिा बरघरिाई आवश्यक सहयोग गने । 
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१७. गरुुवाको काि, कतिब्य र अमधकार  

(१) गाउँको वषिभरी गररने ववमभन्न पूिाआटँीिाई परम्परा र ववमध अनसुार सम्पन्न गने ।  

(२) गाउँिा हनु सक्ने हैबी, दैबी, प्रकोप, वकट पटङ, िराव डोि, दषु्ट निर, रोगब्याधबाट गाउँका 
िानव, िीव िन्त ुर बािी नािीिाई बचाउन आफ्नो ज्ञान, अनभुव र अभ्यासिे हरसम्भव प्रयास गने 
, 

(३) गाउँ सिदुायिा हनेु सािाखिक, धामििक, संस्कार, सस्कृमतिा सरसल्िाह र सहयोग प्रदान गने ।  

(४) गाउँ घरिा सािाखिक सवहष्णतुा र एकतािा सहयोग गने । 

(५) मबरािी वा वपडीत व्यखक्त वा पक्षको अनरुोधिा उपचार र स्वास््य वहतको व्यवस्था मििाउने, 

पूिा पाठ गने गराउने । 

(६) गाउँ सिदुायिा अन्धववश्वासिाई बढावा र्दने कायि नगने । 

 

१८. केसौकाको काि कतिब्य र अमधकार:  

(१) ववमभन्न पूिापाठ र किि गनिकोिामग गरुुवाको सहयोगीको रुपिा काि गने । 

(२) गाउँका िामनस र पशपंुक्षी िा कुनै रोग ब्याधिे सताएिा त्यसबाट बचाउन आफ्नो ज्ञान, अनभुव 
र अभ्यासिे हरसम्भव प्रयास गने । 

 

१९. खचरक्याको काि, कतिव्य र अमधकार: 

(१) गाउँिा बरघरिे िटाएको सावििमनक वहतको काि गने ।  

(२) गाउँको ििु देव थानिा मनयमित र्दयो बाल्ने र पूिाआटँी गने । 

(३) पूिापाठ, भोिकाि र चाडपविको बेिािा चोिो वा पववत्र आगोको व्यवस्था मििाउने ।  

(४) गाउँको सािवुहक काि, पूिापाठ र गाउँको भोिकाििा बत्ती वा उज्यािोको व्यवस्था मििाउने 
। 
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२०. चौकीदारको काि, कतिव्य र अमधकार 

(१) बरघरिे िटाएको काि गने ।  

(२) गाउँिा सूचना प्रदान गनि हाँक पाने, पत्र परु् याउने । 

(३) गाउँको सम्पखत्तको रेिदेि गने ।  

(४) ववपदिा परेका व्यखक्त, घर पररवारिाई सहयोग गने ।  

(५) गाउँ घरको सूचना मनयमित रुपिा बरघरसंग आदान प्रदान गने । 

 

२१. घरधरुी प्रमतमनमधको काि, कतिव्य र अमधकार ःिः  

(१) गाउँ बिेरी, िटु्याल्हा, कचहरीिा सहभागी भई आफ्नो ववचार, ित र्दने ।  

(२) बरघरिे र्दएको सावििमनक वहतको खिम्िेवारी पूरा गने ।  

(३) गाउँ बिेरीको मनयि अनसुार वटहाई र्दने ।  

(४) बरघरको नेततृ्विा गाउँको ववकास मनिािणिा श्रिदान, सीप दान, खिन्सी दान र नगद दान गने 
।  

(५) गाउँ सिदुायको सिस्याको बारेिा गाउँ बरघरिाई िानकारी गराउने ।  

६. बरघरिे िटाएको सािवुहक वहतको अन्य कायि गने । 

७. सिदुायको सािाखिक, संस्कार, सस्कृमत संरक्षण र प्रविर्द्न कायििा सविय सहभागी हनेु । 

 

पररच्छेद ५: 

बरघर प्रणािीिा पद ररक्त हनेु व्यवस्था र पदपूमति 

२२ . पद ररक्त हनेु अवस्था: 

यस ऐनको दफा ६, ७ र ८ बिोखिि गठन भएको बरघर संगठन प्रणािी मभत्रको पदहरु देहायको 
अवस्थािा पद ररक्त हनेुछ ।  
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(१) एक वषे कायिकाि सिाप्त भएिा,  

(२) नैमतक पतन देखिने फौिदारी अमभयोगिा अदाितबाट दोषी ठहर भएिा 

(३) मनिको ितृ्य ुभएिा, 

(४) िराब आचरणका कारण मनििाई बरघर पदिा राखिराख्न उखचत नभएको गाउँ/ वडा/नगर 
िटु्याल्हाको दईु मतहाई ित िाहेर भएिा पद ररक्त हनेुछ । तर मनििाई सफायाको िौकाबाट 
वखञ्चत गररने छैन ्।  

(५) असक्त, अस्वस्थ भई बरघरको खिम्िेवारी पूरा गनि नसक्ने भएिा । 

(६) मनििे पदबाट रािीनािा र्दएकोिा गाउँ/वडा/नगर िटु्याल्हाबाट पारीत भएिा । 

 

२३. बाँकी अवमधका िामग पद पमुति गने:  

बरघर संगठन प्रणािी मभत्रको पदिा बाँकी अवधीको िामग ऐनको दफा ६,७ र ८ को उप दफा 
(७)  बिोखिि मनयखुक्त गररनेछ ।  

 

पररच्छेद ६: 

पदीय ियािदा तथा आचरण सम्बन्धी व्यवस्था 

२४. बरघर पदामधकारीहरुको पदीय ियािदा र आचरण  

(१) सिदुायको हकवहत, संरक्षण, प्रविर्द्न, सशखक्तकरणको िामग स्वतन्त्र मनष्पक्ष र िवाफदेही पूविक 
आफ्नो पदीय दावयत्व मनवािह गनुि पनेछ ।  

(२) सिाििा बस्ने ववमभन्न सिदुाय तथा सम्प्रदाय वीचको सम्बन्ध सिुधरु बनाउने कायि गनुि पनेछ 
।  

(३) सिदुायको प्रथा, परम्परा, प्रथािमनत कानून, िलु्य िान्यतािाई उच्च सम्िान गने ।  
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पररच्छेद ७: 

प्रमतमनमधत्व र सहभागीता 

२५. स्थानीय तहिा प्रमतमनमधत्व र सहभामगता 

 स्थानीय सरकारिे हरेक सावििमनक गमतववमधिा सिदुायको प्रमतमनमधत्व तथा अथिपूणि 
सहभामगताको अवसर प्रदान गनेछ । यसका िामग बरघर प्रणािीको प्रमतमनमधत्व देहाय बिोखिि 
हनेुछ ।  

 

(१) योिना पवहचान, छनौट र कायािन्वयनिा प्रमतमनमधत्व:  

क. वडा स्तरीय योिना तिुििा गदाि सम्बखन्धत गाउँ र वडा बरघरिाई पत्राचार गरी सहभागी 
गराकनेछ । 

ि. स्थानीय तहको वावषिक योिना तथा विेट तिुििा र्दग्दशिन,२०७४ को मनयि ५.५.१. अनसुार 
बिेट तथा कायििि तिुििा समिमतको बैठकिा नगर र वडा बरघरिाई पत्राचार गरी मनणिय प्रवियािा 
सहभागी गराकनेछ । 

ग. स्थानीय तहिे गाउँ, वडा र नगर स्तरको योिना छनौट गदाि गाउँ, वडा र नगर बिेरीबाट पाररत 
भई आएको योिनािाई प्राथमिकताको आधारिा सिावेश गररनेछ ।  

घ. गाउँ, वडा, नगर बिेरीिा योिना छनौट गदाि िनप्रमतमनमध÷स्थानीय तहिा सेवारत कििचारीिे 
सहखिकरण गनुिपनेछ ।  

ङ. स्थानीय तहबाट छनौट भएका गाउँ स्तरका योिनाहरु गाउँ बरघरको नेततृ्विा गररने 
िटु्याल्हाबाट उपभोक्ता समिमत गठन गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

 

२. अनगुिन मनरीक्षणिा प्रमतमनमधत्व: 

क. स्थानीय तहको वावषिक योिना तथा बिेट तिुििा र्दग्दशिन,२०७४ को मनयि ६.२.१. अनसुारको 
अनगुिन तथा सपुररवेक्षण समिमतिा नगर बरघर र सम्बखन्धत वडा बरघर साथै सम्बखन्धत गाउँ 
बरघरिाई आिखन्त्रत गररनेछ ।  



20 
 

ि. स्थानीय तहको वावषिक योिना तथा विेट तिुििा र्दग्दशिन २०७४ को मनयि ६.२.३ अनसुारको 
वडा स्तरीय अनगुिन समिमतिा वडा बरघरिाई आिखन्त्रत गररनेछ ।  

ग. गाउँ स्तरको योिना कायािन्वयन गदाि योिनाको अनगुिन तथा सपुररवेक्षणका िामग गाउँ बरघर 
वा िटु्याल्हािे तोकेको व्यखक्तको नेततृ्विा अनगुिन समिमत गठन गररनेछ ।  

 

३. नगरसभािा प्रमतमनमधत्व र सहभागीता:   

क. स्थानीय तहको वावषिक योिना तथा विेट तिुििा र्दग्दशिन २०७४ को मनयि ५.७ अनसुारको 
नगर सभाबाट बिेट तथा कायििि स्वीकृत गने नगर सभािा नगर बरघर र वडा बरघरिाई 
आिखन्त्रत गररनेछ । 

 

४. न्यावयक समिमतिा प्रमतमनमधत्विः 

 क. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन को दफा ४७ बिोखििको अमधकार क्षेत्रमभत्र रही न्याय मनरुपण 
गदाि वववार्दत पक्ष रहेको गाउँको बरघरिाई आिखन्त्रत गररनेछ ।  

ि. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४९ को उपदफा १० बिोखिि वडािा गठन भएको 
िेिमििाप केन्रिे न्याय मनरुपण गदाि वववार्दत पक्ष रहेको सम्बखन्धत गाउँको बरघरिाई आिखन्त्रत 
गररनेछ ।   

 

पररच्छेद ८: 

आमथिक श्रोत व्यवस्थापन 

२६. बरघर संगठन प्रणािीको आमथिक स्रोत   

बरघर संगठन प्रणािीको आमथिक स्रोत देहाय बिोखिि हनेुछ ।  

(१) स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट प्राप्त अनदुान 

(२) गाउँ बिेरी र िटु्याल्हाको मनणिय अनसुार प्रमत घरधरुीिे मनखित प्रयोिनकोिामग िम्िा गरेको 
नगदी र खिन्सी । 



21 
 

(३) गाउँ बिेरीिे मनणिय गरे अनसुार गाउँिा श्रिदान, भौमतक श्रि गनि नसक्ने घरधरुीबाट प्राप्त 
रकि ।  

(४) गाउँको बिेरीिे मनणिय गरे अनसुार सावििमनक काििा अनपुखस्थत हनेु घरधरुीबाट प्राप्त िारा 
रकि ।  

(५) गाउँ िटु्याल्हािे मनणिय गरे अनसुारको डाँरबाट प्राप्त रकि । 

(६) गाउँिा बसाक सराई गरी आउनेिाई गाउँको बिेरीको मनणिय अनसुारको गाउँ सदस्यता शलु्क 
रकि ।  

(७) सािदुावयक वन समिमतबाट प्राप्त ववकास कायििि अनदुान रकि । 

(८) गाउँको सावििमनक स्थििा गररने सािदुावयक उत्पादनबाट प्राप्त रकि ।  

(९) गाउँिा सािाखिक, साँस्कृमतक, रचनात्िक काि गरी प्राप्त गरेको रकि ।  

(१०) ववमभन्न दाताबाट प्राप्त दान दातब्य ।  

(११) ववमभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त नगदी खिन्सी। 

(१२) गाउँ बरघर प्रणािीको सम्पखत्त भाडा र्दई आखिित गरेको रकि ।  

 (१३) गाउँ बिेरीिे मनधािरण गरेको श्रिदान नगरी मसंचाई सवुवधा मिने िग्गाधनीसँग मिईने 
पनकरबाट प्राप्त रकि ।  

२७. िाता सञ्चािन र िचि ववमध  

१. सम्बखन्धत गाउँ बिेरी वा िटु्याल्हाको मनणिय अनसुार उक्त गाउँ बरघर प्रणािीको नाििा 
नखिकको बैंक, ववत्तीय संस्था वा सहकारी संस्थािा बैंक िाता िोमिनेछ । 

२. यस ऐनको दफा २६ बिोखिि प्राप्त आम्दानी गाउँ बिेरी वा िटु्याल्हािे तोकेको पदामधकारीको 
संयकु्त दस्तितबाट बैंक िाता सञ्चािन गनि सक्नेछ ।  

३. यस ऐनको दफा २६ बिोखिि प्राप्त रकि गाउँ बिेरी वा िटु्याल्हािे गरेको मनणिय बिोखिि 
बरघर  प्रणािीिे िचि गनि सक्नेछ ।  
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४. बरघर प्रणािीिे वषिभरीको आम्दानी र िचिको मबि भरपाई अमभिेि राख्न ु पनेछ । गाउँ 
बिेरीिा िचि वववरण सावििमनक गरर पास गराउन ुपनेछ । 

 

२८. सम्पखत्तको अमभिेि:  

१. गाउँको सावििमनक सम्पखत्तको अमभिेि बरघर प्रणािीिे राख्न ु पनेछ । सोको सरुक्षा गने 
खिम्िेवारी सिेत रहनेछ ।  सम्पखत्तको भौमतक पररक्षण गरी हरेक वषि गाउँ बिेरीिा सावििमनक 
गनुि पनेछ ।  

 

पररच्छेद ९: 

ववववध 

२९. बाधा अड्काउ फुकाउ: 

ऐनको कायािन्वयनिा कुनै पमन वकमसिको बाधा अड्चन आईपरेिा सोको सिाधान स्थानीय सरकारबाट 
हनेुछ ।  

३०. मनयि बनाउने अमधकार: 

(१) यस ऐनको कायािन्वयन गनिकािामग स्थानीय सरकारिे आवश्यक मनयि बनाउन सक्नेछ ।  

(२) नगर, वडा, गाउँ बिेरीिे यस ऐनको कायािन्वयन गनिका िामग आवश्यक मनयि बनाई स्थानीय 
सरकारको स्वीकृमत मिई आफ्नो कायिक्षेत्र मभत्र िाग ुगनि सक्नेछ । 

३१. कायिववमध तथा मनदेखशका बनाउने अमधकार: 

यस ऐनको कायािन्वयन गनिकािामग स्थामनय सरकारिे आवश्यक कायिववमध तथा मनदेखशका बनाउन 
सक्नेछ ।  

३२.अनसूुचीिा हेरफेर गने अमधकार: 

यस ऐनको कायािन्वयन गनिका िामग स्थानीय सरकारिे अनसूुचीिा आवश्यक हेरफेर गनि सक्नेछ 
। 
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अनसूुची १: दफा ४ को उप दफा (२) बिोखिि 

बरघर प्रणािी मभत्रका पदामधकारीिाई र्दईने प्रिाणपत्र 

बारबर्दिया नगरपामिका, वडा नं. ....... िा रहेको .......................... गाउँको गाउँ बिेरीबाट 
................ पदिा बारबर्दिया नगरपामिकािे िारी गरेको बरघर ऐन २०७७ को दफा ८(३)÷७ 
(ि)÷८(ि) बिोखिि  छनौट हनु भएकोिा तपाई श्री ..............................िाई स धन्यवाद यो 
प्रिाणपत्र प्रदान गररएको छ । 

बरघर ऐन, गाउँ बिेरी र िटु्याल्हाको मनणिय बिोखिि सावििमनक हकवहतकािामग कायि गनुिहोिा 
।  

    .......................  ...................                 ...................... 

प्रििु प्रशासवकय अमधकृत   नगर उपप्रििु    नगर प्रििु   
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अनसूुची २: दफा ४ को (२) बिोखिि 

बरघर प्रणािी मभत्रका पद ग्रहण गने व्यखक्तिाई र्दईने पररचयपत्र 

 

बारबर्दिया नगरपामिका 
नगर कायिपामिकाको कायाििय 

ियनगर, बर्दिया 
िखुम्बनी प्रदेश, नेपाि 

 

पररचय पत्र 

 नाि: 
 पद: 
 ठेगाना: 
 िन्ि मिमत:  
 ना.प्र.नं: 
 सम्पकि  नं: 
 रक्त सिहु: 
 िारी मिमत: 
  

        ............................  
                   प्रिाखणत गनेको दस्तित  

             नगर प्रििु  

 

 

 

 

 

 

 

फोटो 
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अनसूुची ३: बरघर प्रणािीको संगठन ढाँचा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               cf1fn], 
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नगर बरघर प्रणािी  

वडा बरघर प्रणािी  

गाउँ बरघर प्रणािी  

टोि बरघर प्रणािी  


