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बरघर ऐन, २०७८ 

प्रस्तावना 

राजापरु नगपामिका के्षत्रमभत्र प्रचिनिा रहकेो आमदवासी थारुहरुको सािदुामयक संगठन तथा परबपरागत बरघर 

प्रणािीिाई अमभिेमिकरण, संरक्षण, प्रवर्द्यन, मवकास र अभ्यासिा टेवा पयुायउन आवश्यक भएकोिे नेपािको 

संमवधान, नेपाि पक्ष रहकेो अन्तररामरिय श्रि संगठनको िहासन्धी नं. १६९, आमदवासीहरुको अमधकार सबबन्धी 

संयकु्त रारि संघीय घोषणापत्र २००७, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िगायत प्रचमित ऐन काननू 

बिोमजि बाञ्छनीय भएकोिे,  

 

बरघर प्रणािीको अभ्यास प्रचिनिा रहकेो गाउँको मवकास मनिायण कायय, गाउँिा शामन्त स-ुव्यवस्था, आपसी 

सहयोग, सहकायय, एकता र सािमुहक पर्द्मतिाई कायि गनय बरघर प्रणािीिाई अझ ैसशक्त र प्रभावकारी बनाउन 

आवश्यक भएकोिे, 

 

सिावशेी तथा सिमवकासको मसर्द्ान्तका आधारिा स्थानीय मवकासिा न्यायोमचत सहभागीता र पह चँिाई 

समुनमित गनय बाञ्छनीय भएकोिे, 

 

नेपािको संमवधानिे पररकल्पना गरेको सािामजक न्याय, ििेमििाप, सदभाव र मदगो मवकासका िामग 

मचरकािदमेि अभ्यासिा रहकेो मवकास, मनिायण, न्याय, परबपरा, पेसा र सिाज पररचािनको प्रणािीिाई काननूी 

िान्यता प्रदान गरर यसको भमूिकािाई अझ ैप्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे,  

 

नेपािको संमवधानको धारा २२१, धारा २२६ र अनसुचूी ८ को १२ र २२, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा ११ (फ)(४) (५) र दफा १०२ बिोमजिको अमधकार प्रयोग गरी राजापरु नगरपामिकाको ८ औ ं

नगरसभािे यो ऐन बनाई िाग ूगरेको छ ।  
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पररच्छेद १ 

नाम र पररभाषा 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

क. यस ऐनको नाि राजापरु नगरपामिकाको कायय भगूोिमभत्र रहकेो बरघर प्रणािीको संरक्षण, प्रवर्द्यन र 

मवकासको िामग बनेको ऐन, २०७८ रहकेो छ । यस ऐनिाई छोटकरीिा “बरघर ऐन, २०७८” भमननेछ ।  

ि. यो ऐन तरुुन्त प्रारबभ ह नेछ ।  

 

२. पररभाषा 

मवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागिेा यस ऐनिा, 

क. "बरघर प्रणािी" भन्नािे थारु सिदुायिे स्वायत्त र स्वशामसत रुपिा आफ्नो प्रथा र प्रथाजमनत काननू अनसुार 

मचरकाि दमेि मनरन्तर प्रचिन, अभ्यास गरी आएको िौमिक परबपरागत प्रणािी र संस्थािाई सबझन ुपदयछ । 

यसिे ऐनको अनसुचूी नं. ३ बिोमजिको संगठन प्रणािीिाई सिते सबझन ुपदयछ ।  

ि. "नगरपामिका" भन्नािे राजापरु नगरपामिकाको कायायियिाई सबझन ुपदयछ ।  

ग. "गाउँ" भन्नािे राजापरु नगरपामिकाको मवमभन्न वडामभत्र बसोबास गने सिदुायिे छुट्याएर नािाकरण 

गररएको अमस्तत्विा रहकेो के्षत्रिाई गाउँ सबझन ुपदयछ ।  

घ. "टोि" भन्नािे राजापरु नगरपामिकािा समुचकृत भएको गाउँको मसिाना मभत्रको गाउँको बिरेीिे िान्यता 

प्रदान गरेको के्षत्र पवूाय (टोि) िाई सबझन ुपदयछ । 

ङ. "प्रथा" भन्नािे परबपरागत रुपिा चमिआएको आमदवासी थारुको संस्कृमत, परबपरा, प्रचिन र अभ्यासिाई 

सबझन ुपदयछ ।  

च. "प्रणािी" भन्नािे बरघर प्रणािीिाई सबझन ुपदयछ ।  

छ. "नगर प्रििु" भन्नािे राजापरु नगरपामिकाको नगर प्रििुिाई सबझन ुपदयछ ।  

ज. "नगर उपप्रििु" भन्नािे राजापरु नगरपामिकाको नगर उपप्रििुिाई सबझन ुपदयछ ।  

झ. "वडा अध्यक्ष" भन्नािे राजापरु नगरपामिका मभत्रका प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षिाई सबझन ुपदयछ ।  

ञ."नगर बरघर" भन्नािे यस ऐनको दफा ६ बिोमजि छनौट भएको बरघरिाई सबझन ुपदयछ।  

ट."वडा बरघर" भन्नािे यस ऐनको दफा ७ बिोमजि छनौट भएको बरघरिाई सबझन ुपदयछ ।  

ठ. "गाउँ बरघर" भन्नािे यस ऐनको दफा ८ बिोमजि छनौट भएको गाउँ बरघरिाई सबझन ुपदयछ ।  

ड. "सहायक बरघर" भन्नािे बरघर प्रणािीिा गाउँ बरघरिाई सहयोग गनय छनौट भएको सहायक बरघरिाई 

सबझन ुपदयछ । 

ढ."मििन्डार" भन्नािे बरघर प्रणािीिा िेिापढी, महसाब मकताबको काि गनेिाई सबझनु पदयछ। 
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ण. "टोि बरघर" भन्नािे गाउँ बरघरिाई सहयोग गने र आवश्यकता अनसुार आफ्नो टोििा नेततृ्व गने 

बरघरिाई सबझन ुपदयछ । 

त. "अगह्वा" भन्नािे भौमतक मवकास मनिायणको काििाई व्यमस्थत गनय कािको बाडफाँड र मनरीक्षण गने 

मजबिवेारी मदइएकािाई सबझनु पदयछ ।  

थ. ”गरुुवा” भन्नािे बरघर प्रणािी अन्तगयत गाउँको धामियक तथा सांस्कृमतक अनषु्ठान गनयको िामग गाउँ बिरेी र 

िोज्नी बोझ्नीबाट छनौट भएकोिाई सबझन ुपदयछ ।  

द. "केसौका" भन्नािे गरुुवाको सहयोगीिाई सबझन ुपदयछ । 

ध. "मचरक्या" भन्नािे परबपरादमेि चमिआएको धामियक, सांस्कृमतक अनषु्ठानिा सहयोग गने तथा गाउँको साझा 

दवेता (ठन्वा िवाय) िा मनयमित मदयो बाल्ने र पजूापाठ गन,े चाडपवय र उत्सव मववाहिा चोिो आगोको व्यवस्था 

मििाउने र उज्यािो पाने काययका िामग मनयकु्त भएकािाई सबझन ुपदयछ । 

न. "चौकीदार" भन्नािे गाउँको चौकीदारी गने, रेिदिे, सचूना प्रवाह र आपत मवपदको बेिािा सहयोग गन े

काययकोिामग मनयकु्त भएकािाई सबझन ुपदयछ । 

प. "बेगारी/झरािी" भन्नािे बरघरको नेततृ्विा गाउँको सावयजमनक कािकािामग सबबमन्धत गाउँ वा टोिका सबै 

घरधरुी वा आिोपािो गरी उपमस्थत भई मनिःशलु्क श्रिदान वा सीप दान वा सािमुहक रुपिा गररने काययिाई 

सबझन ुपदयछ । 

फ. "बरघर वषय" भन्नािे एक आमथयक वषयको िाघ १ गतेदमेि शरुु भई अको आमथयक वषयको पषु िसान्त सबिको 

अवधीिाई सबझन ुपदयछ ।  

ब. "ढकेहर" भन्नािे बरघर प्रणािी अन्तगयत गाउँको धामियक तथा सांस्कृमतक अनषु्ठान, ढाक बजाउने काययका 

िामग गाउँ बिरेी/िोज्नीबोझ्नीबाट छनौट भएकोिाई सबझनु पदयछ । 

भ. "बिरेी" भन्नािे प्रत्येक वषय िाघ िमहनामभत्र गररने गाउँ, वडा र नगरको वामषयक भिेािाई सबझन ुपदयछ । 

ि. "जट्ुयािा" भन्नािे गाउँको बरघरको नेततृ्विा ह ने छिफििाई सबझन ुपदयछ ।  

य. "िोज्नीबोझ्नी" भन्नािे बरघर प्रणािी अन्तगयत चयन भएका पदामधकारीहरुको कािको सिीक्षा गने, 

आवश्यक पने पदका िामग योग्य र उपयकु्त व्यमक्त छनौट गने कायय वा प्रमियािाई सबझन ुपदयछ ।  

र."कचहरी" भन्नािे सािामजक न्याय मनरुपण गनयका िामग बस्ने गाउँको भिेािाई सबझन ुपदयछ।  

ि. "न्यामयक समिमत" भन्नािे नगरपामिकािा रहकेो न्यामयक समिमतिाई सबझन ुपदयछ ।  

व."ििेमििाप कताय" भन्नािे प्रत्येक वडािा रहकेा समुचकृत ििेमििापकतायिाई सबझन ुपदयछ।  

श. "मटहाई" भन्नािे गाउँको सावयजमनक पदिा काि गरे वापत पाररश्रमिक स्वरुप घरधरुीबाट गाउँ बिरेीको मनणयय 

अनसुार संकिन गररने अन्न वा नगदिाई सबझन ुपदयछ ।  

ष. "पजूाआटँी" भन्नािे मनमित प्रयोजनको िामग परबपरा अनसुार गररने मवमभन्न पजूापाठिाई सबझन ुपदयछ । 
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पररच्छेद २ 

बरघरको कार्यिेत्र, प्रमाणपत्र, पररचर्पत्र र अक्षभलेख 

३. बरघरको कार्यिेत्र 

(१) थारु सिदुायको परबपरागत प्रथाजमनत संगठनको के्षत्रामधकार गाउँ बरघरको हकिा सबबमन्धत एक गाउँिा 

रहनेछ । मनजिे सोही गाउँ सिदुायको अगवुाई गनेछ । टोि बरघरिे आफ्नो टोि र सोही गाउँिा बरघरिे प्रदान 

गरेको मजबिवेारी अनसुार अगवुाई गनेछ । 

(२) वडा बरघरिे सबबमन्धत वडा कायायिय, वडा मभत्र पने सबै गाउँका बरघरहरुसँग सिन्वय र सहकायय गनेछ । 

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

४. प्रिाणपत्र र पररचयपत्र सबबन्धी व्यवस्था 

(१) यस ऐन बिोमजि नगरपामिकािा समूचकृत भएका गाउँिाई गाउँ समुचकृत भएको प्रिाणपत्र नगरपामिकािे 

प्रदान गनेछ । 

(२) प्रत्येक वषय गाउँ, वडा, नगर बिरेीबाट छनौट भएका बरघर प्राणािी मभत्रका पदको मजबिवेारी पाउने 

व्यमक्तिाई नगरपामिकािे अनुसचूी नं.१ बिोमजि प्रिाणपत्र र अनसुचूी नं. २ बिोमजिको पररचय पत्र प्रदान गनछे 

। 

५. अमभिेि 

(१) बरघर प्रणािी अन्तगयत प्रत्येक वषय गरेको कायय र गमतमवमधको िेिाजोिाको अमभिेमिकरण गररनेछ । सो 

अमभिेि नगरपामिकािा बझुाई गाउँ, वडा र नगर बरघर प्रणािीिाई िौसारी (नवीकरण) गराउनपुनेछ । 

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

 

पररच्छेद ३ 

नगर, वडा र गाउँ बखेरी, बरघर संगठन प्रणालीको गठन र बैठक सम्बन्धी व्र्वस्था 

६. नगर बखेरी 

(१) नगरपामिकािा सचूीकृत प्रत्येक गाउँको ििु बरघर वा गाउँ बिरेीिे नगर बरघर बिरेीको िामग छनौट गरेको 

१ गाउँ १ जना प्रमतमनमध र वडा बरघर समिमतका सबै सदस्य रहने गरी नगर बिरेी गठन ह नेछ । 

(२) सो बिरेीिे आफू िध्येबाट १ जना बरघर, २ जना सहायक बरघर र १ जना मििन्डार चयन गनेछ, र प्रत्येक 

वडाका वडा बरघर, नगर बरघर समिमतको पदने सदस्य रहनेछन ्। नगर बरघरिा बढीिा १५ जना सदस्य रहनेछन ्। 

(३) नगर बिरेी सािान्यतया िाघ िमहनािा बस्नेछ । 

(४) नगर बिरेी बस्दा ७ मदन अगाव ैवडा र गाउँ बरघरिाई सचूना मदन ुपनेछ । 
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७. वडा बखेरी 

(१) प्रत्येक वडामभत्र रहकेा गाउँको गाउँ बरघर र सहायक बरघर रहकेो वडा बिरेी गठन ह नेछ । हरेक गाउँ 

बिरेीिे वडा बिरेीकोिामग गाउँ बरघर समहत २ जना प्रमतमनमध चयन गनय सक्नेछ । 

(२) यस बिरेीिे आफूिध्येबाट १ जना वडा बरघर, २ जना सहायक बरघर र १ जना मििन्डार चयन गनेछ । 

वडा बरघर प्रत्येक गाउँको प्रमतमनधीहरु ह नेगरी बढीिा २१ सदस्य रहनेछन ्। 

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

(४) प्रत्येक गाउँको बिरेी बसी सकेपमछ सािान्यतया िाघ िमहनािा वडा बिरेी बस्नेछ । 

(५) वडा बिरेी बस्दा ७ मदन अगाव ैगाउँ बरघरिाई सचूना मदन ुपनेछ, वा वडा बरघरको प्रमतमनमधहरुिाई सचूना 

मदन ुपनेछ ।  

 

८. गाउँ बखेरी 

(१) गाउँ बरघरको मसिानामभत्र पने प्रत्येक घरधरुीबाट कबतीिा एकजना वा बढीिा िमहिा परुुष गरी दईु जना 

प्रमतमनमधत्व भएको गाउँ बिरेी गठन ह नेछ । यो बिरेी बरघर प्रणािीको सवोच्च अगं ह नेछ । 

(२) बरघर वषयको िाघ िमहनािा गाउँका सबै घरधरुीबाट प्रमतमनमधत्व भएको बिरेी बस्नेछ ।  

(३) यस बिरेीिे बरघर प्रणािीको पदामधकारी, जस्तै: बरघर, सहायक बरघर, टोि बरघर, मििन्डार, मचरक्या, 

चौकीदार, गरुुवा, केसौका, आमदको िोज्नीबोझ्नी गनेछ । बरघर वषयको महसाव मकताबको सोधिोज र अनिुोदन 

गनेछ । 

(४) यस बिरेीिे वडा बिरेीको िामग गाउँ बरघर समहत दईु जना प्रमतमनमधको चयन गनेछ । 

(५) बरघरिे बिरेी बस्नको िामग कबतीिा ७ मदन अगाव ैमिमत, स्थान र सिय तोकेर सचूना जारी गनुय पनेछ ।  

(६) चौकीदार िाफय त कबतीिा १ मदन अगाव ैगाउँिा सबै घरधरुीिाई गाउँ बिरेी बस्ने सचूना पनुिः मदन ुपनेछ ।  

(७) दफा २२ बिोमजि बरघर संगठन प्रणािीको कुनै पद ररक्त भएिा सो पदिा मजबिेवारी प्रदान गनय यस ऐनको 

दफा ८ को उप दफा (२) र (३) को प्रमिया परूा गरी जनुसकैु िमहनािा दईु मतहाई घरधरुीको जट्ुयाल्हा बसी 

पदपमुतय गनय सक्नेछ । 

(८) गाउँ बिरेीिा सबबमन्धत वडा जनप्रमतमनमधिाई आिन्त्रण गररनेछ । बिरेीको गाउँ स्तरको योजना छनौट 

काययिििा जनप्रमतमनमधहरुको उपमस्थमत गराउने छ ।  

 

९. गाउँ बखेरीको काम, कतयब्र् र अक्षधकार:  

बरघर बिरेीको काि कतयब्य र अमधकार दहेाय बिोमजि रहनेछ ।  

(१) गाउँिा वषयभरर भए गरेका कािको सिीक्षा गने ।  
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(२) गाउँको वषय भरीको िामग कायय योजना तयार गरी सबबमन्धत वडा र नगरपामिकािा पेश गने ।  

(३) गाउँ चिाउनकोिामग गाउँको िलू्य िान्यता, परबपरा र मनयि, काननु बनाउने ।  

(४) बरघर संगठन प्रणािी अन्तगयतका पदहरु, जस्तै, बरघर, सहायक बरघर, टोि बरघर, मििन्डार, गरुुवा, 

केसौका, चौकीदार, मचरक्या, अगह्वा, आमद चयन गने, र आवश्यकता अनसुार बरघर समिमतका सदस्यहरुको 

िोज्नीबोझ्नी गने । बरघर समिमतिा िमहिाको प्रमतमनमधत्व गराउन ुपनेछ ।  

(५) वषयभरी भएको आबदानी र िचयको सावयजमनक सनुवाइ गरी पास गने । 

(६) आगािी वषयका िामग आबदानीको श्रोत पमहचान र मनधायरण, मटहाई, िारा, डाँर, आमद मनधायरण गने ।  

(७) बरघर प्रणािी मभत्रका पदिाई मदने सेवा समुवधा, मटहाई मनधायरण गने । 

(८) यस ऐन बिोमजि गाउँको मवधान मनिायण र संशोधन गने ।  

(९) नयाँ आएका घरधरुीिाई सदस्यता मदने वा मदएको सदस्यतािाई अनुिोदन गने र गाउँको घरधरुी र जनसंख्या 

अध्यावमधक गने । 

(१०) नगर बिरेी र वडा बिरेीका िामग प्रमतमनमध छनौट गरी पठाउने । 

(११) वामषयक योजना बनाउने, र आवश्यक बजटे बाँडफाँड गने, अनिुामनत आबदानी तथा िचयको मववरण तयार 

पारी पाररत गने । 

(१२) गाउँको मवकास मनिायण सावयजमनक कािको अगगुाई गने । 

 

१०. बरघर संगठन प्रणाली 

(१) नगरपामिकािा बरघर संगठन प्रणािी अनसुचूी नं. ३ िा मदए बिोमजि ह नेछ । 

(२) बरघर प्रणािी आफैिा स्वायत्त ह नेछ । यसथय गाउँ बरघरिे आफ्ना परबपरागत काययहरु गनय स्वतन्त्र रहनेछ तर, 

मवकास मनिायणका काययहरु गदाय वडा वा नगरपामिकामसत सिन्वय र सहकायय गनय सक्नेछ । 

(३) वडा बरघर प्रणािीिे वडा कायायिय र सो वडामभत्र रहकेो गाउँ बरघरसँग सिन्वय गने कायय गनेछ ।  

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

  

११. गाउँ जुट्र्ाल्हा, क्षनणयर् प्रक्षिर्ा र कार्ायन्वर्न सम्बन्धी व्र्वस्था 

(१) गाउँको मनयमित जट्ुयाल्हा सािान्यतया िमहनािा एक पटक ह नेछ तर, आवश्यक परेको बेिा जमत पटक पमन 

जट्ुयाल्हा गनय समकनेछ । 

(२) मववाद सिाधान वा न्याय मनरुपणको िामग आवश्यकता अनसुार कचहरी जनुसुकै मदन र बेिािा बस्न 

सक्नेछ । 
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(३) गाउँ बिरेी, जट्ुयाल्हा र कचेहरीिे गरेको मनणययहरु बरघरको नेततृ्विा पदीय मजबिवेारी अनसुार कायायन्वयन 

गररनेछ । 

(४) गाउँ बिरेी, जट्ुयाल्हा र कचेहरीको अध्यक्षता बरघरिे गनेछन,् तर मनजको अनपुमस्थमतिा सहायक 

बरघरिध्ये सहिमतिा एक जनािे अध्यक्षता गनेछन ्। 

(५) बह ित सदस्यहरुको उपमस्थमतिा बैठक बस्नेछ र मनणययहरु सवयसबित वा बह ितिे ह नेछ। 

 

१२. बरघर प्रणाली क्षभत्रको पदका लाक्षग र्ोग्र्ता  

(१) बरघर र सहार्क बरघर हुनका लाक्षग र्ोग्र्ता  

क. नेपािी नागररक ह न ुपनेछ । 

ि. गाउँिा कबतीिा ५ वषयदमेि स्थायी बसोबास गद ैआईरहकेो ह न ुपनेछ । 

ग. गाउँिा वषय भरी मनयमित बसोबास गने,  

घ. गाउँ सिदुायको नजरिा उच्च नैमतक चररत्र भएको, 

ङ. २१ वषय उिरे परूा भएको 

 

(२) क्षलखन्डार हुनका लाक्षग र्ोग्र्ता  

क. नेपािी नागररक,  

ि. गाउँिा कबतीिा ५ वषयदमेि स्थायी बसोबास गद ैआईरहकेो,  

ग. गाउँिा वषय भरी मनयमित बसोबास गने,  

घ. गाउँ सिदुायको नजरिा उच्च नैमतक चररत्र भएको,  

ङ. २१ वषय उिरे परूा भएको 

च. गाउँको हर महसाव राख्न र िेिपढ गनय जानेको ।  

 

(३) चौक्षकदार हुनका लाक्षग र्ोग्र्ता  

क. नेपािी नागररक  

ि. गाउँिा मनयमित बसोबास गने ।  

ग. गाउँ सिदुायको नजरिा उच्च नैमतक चररत्र भएको,  

घ. २१ वषय उिरे परूा भएको 

 

(४) गुरुवा र केसौका हुनका लाक्षग र्ोग्र्ता  
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क. नेपािी नागररक, 

ि. सोही गाउँ वा आसपास नमजकको गाउँिा मनयमित बसोबास गने,  

ग. गाउँ सिदुायको मवश्वास, िान्यता र परबपरा अनसुार गाउँको साझा पजूापाठ गनय जानेको, र िन्त्र मवद्या जानेको ।  

घ. गाउँको परबपरा र संस्कृमत जानेको, बझुकेो र अनभुव रहकेो ।  

ङ. दिुःिी मबरािीहरुिाई सहयोग गने भावना भएको । 

 

(५) क्षचरक्र्ा हुनका लाक्षग र्ोग्र्ता:  

क. नेपािी नागररक  

ि. गाउँिा मनयमित बसोबास गने ।  

ग. गाउँको ििू दवेथानिा मनयमित पजूाआटँी गनय इच्छुक भएको,  

घ. गाउँ सिदुायको धिय, संस्कृमत अनसुारको पजूा पाठ गनय जानेको, 

ङ. चोिो आगोको व्यवस्था गने प्रमवमध, सािग्री सबबन्धी ज्ञान र अभ्यास गरेको, 

 

पररच्छेद ४ 

गाउँ बरघर, चौकीदार र क्षचरक्र्ाको काम, कतयव्र् र अक्षधकार 

१३. बरघरको काम, कतयव्र् र अक्षधकार 

(१) संरक्षकत्वको भमूिका: 

क. बरघरिे गाउँका सबै िानव, चराचर, पशपुंक्षी, बािीनािीको प्रििु संरक्षकको रुपिा भमूिका मनवायह गने । 

ि. गाउँिा आईपने मवपदबाट जोगाउने, बाय असरुक्षाबाट गाउँकािाई सरुमक्षत बनाउने, र आपत मवपदिा राहत 

मदने । 

ग. कसै िामथ अन्याय परेिा गाउँको जट्ुयाल्हा बोिाई सो सबबन्धिा छिफि गरी आवश्यक मनणयय गने । 

घ. गाउँमभत्र कुनै घर अिग ह न चाहिेा बरघर वा मनजको प्रमतमनमध उपमस्थत भई सािामजक न्याय कायि गद ैिानो 

छुट्याउन र घर बनाउन सहयोग गने ।  

ङ. मवपदिा परी सिस्यािा परेका व्यमक्त, घर पररवारिाई िानवीय सहयोग जटुाउने कायय गने।  

च. गाउँको सावयजमनक सबपमत्तको रेिदिे, संरक्षण र सदपुयोग गने कुरािा पामिकािाई सहयोग गनय । 

छ. आधारभतू आवश्यकता अन्तगयत सािामजक सेवाका के्षत्रिा मवपन्न सिदुायको पह चँ रहने व्यवस्थाका िामग 

आवश्यक सिन्वय र सहजीकरण गने।  

ज. राज्यका सबै के्षत्रिा प्रमतमनमधत्व तथा अथयपणूय सहभामगताको अवसर सजृना गनयकािामग पहि गने। 

झ. िमहिा, बािबामिका र मवपन्न वगयको न्याय मनरुपणिा मवशषे ध्यान मदने । 
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२. न्यामयक अमधकारिः   

क. थारुहरुको प्रथाजमनत काननु, परबपरा र िानवताको आधारिा मनरपक्ष रुपिा न्याय मनरुपण गने अमधकार 

बरघरिा रहकेो छ । 

ि. बरघर सिक्ष कुनै पीमडत पक्षिे न्याय पाउन अजी गरेिा उक्त मवषयिा छिफि गराउने र ििेमििाप गराउन 

िध्यस्थताको भमूिका मनवायह गने । 

ग. मववामदत पक्षिाई सिझदारीिा ल्याएर न्याय सबपादन गने ।  

घ. न्यामयक तथा अधय न्यामयक संस्थाबाट िध्यस्थता, ििेमििाप, सहजीकरण िगायत काययका िामग अनरुोध 

भई आएिा सो सबबन्धी कायय गने ।  

ङ. न्यामयक समिमत र ििेमििाप केन्रिा कुनै मवषयिा मनवदेन वा िदु्दा परेिा र उक्त मवषय आफ्नो गाउँ, 

सिदुायका पररवार, व्यमक्तसँग सबबमन्धत भएिा त्यसको छिफििा उपमस्थत ह ने वा प्रमतमनमध पठाउने । 

च. गाउँको मववाद मििाउँदा गाउँको मनयि अनसुार िारा, क्षमतपमूतय भराउने, प्रचमित कानून मवपररत, आमद नह ने 

गरी गनय सक्नेछन ्। 

छ. कुनै मववाद मििाउदा सकेसबि प्रचमित काननुिाई पमन ध्यानिा राख्न ुपनेछ । 

(३) मवकास मनिायण सबबन्धी अमधकारिः  

क. आफ्नो गाउँको मवकास मनिायण सबबन्धी योजना पमहचान, प्राथमिकता, छनौट गने, योजना बनाउने र मनिायण 

काययको िामग टोि बस्ती भिेािा सहयोग गने । 

ि. मवकास मनिायण काययका िामग स्रोत र साधनको व्यवस्था पररचाििा सहयोग गनय ।  

ग. गाउँको मवकास मनिायणिा जनश्रिदान जटुाउन अगवुाई गने ।  

घ. गाउँको सािमुहक काययिा अनपुमस्थत ह ने घरपररवारिाई गाउँ जट्ुयाल्हाको मनणययानसुार िारा गने ।   

ङ. गाउँ बिरेी, जट्ुयाल्हाबाट गाउँको योजना पास गराई नगर र वडािा िेिी पठाउने । 

च. मवकास मनिायणको काि सबपन्न भई सकेपमछ सावयजमनक सनुवाइ गराई अमभिेि रािी आवश्यकता अनसुार 

सबबमन्धत कायायियिा पठाउने ।  

छ. गाउँको मवकास काययिा साझदेारी गने सरकारी तथा गरै सरकारी संस्थासँग सहयोग, सिन्वय, सहकायय गने । 

 

(४) संस्कृमत संरक्षण, प्रवयर्द्न सबबन्धी अमधकार:  

क. गाउँिा वषय भरर गनुयपने पजूाआटँी, नाचगान, परबपरा आमदको संरक्षणका िामग वामषयक कायय योजना बनाउने । 

ि. गाउँिा वषयभरर िनाईने चाडपवय र पजूाआटँीकोिामग गरुुवा, केसौका र सबबमन्धत सबैको सल्िाह, सहयोग 

मिएर सांस्कृमतक कायय गन,े गराउने ।  
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ग. ििेमििापका साथ सािमुहक रुपिा चाडपवय िनाउन आवश्यक व्यवस्था मििाउने । 

घ. भाषा, मिमप, िोककिा, सामहत्य संस्कृमतको संरक्षण र अभ्यासिा अग्रणी भमूिका मनवायह गने ।  

ङ. प्रथाजमनत काननु, परबपरा र संस्कार अनसुार सािामजक, सांस्कृमतक, आमद कायय गने गराउने । 

च. सािामजक संस्कारगत कायय जस्तै पक्कापोह्री, मववाह, ितृ्य ुसंस्कार, चाडपवयिा समिय सहभामगता जनाउने र 

आवश्यकता अनुसार जनपररचािनको व्यवस्था मििाउने । 

छ. गाउँ बिरेीको मनणयय अनुसार मटहाई संकिन गने, र सबबमन्धत पक्षिाई बझुाउने । 

ज. सिदुायिा िोप ह न िागकेा संस्कृमतको पमहचान गरी संरक्षण र प्रवर्द्यन गने ।  

 

(५) सबपकय  र सिन्वयात्िक अमधकार 

क. गाउँकोिामग सबपकय  र सिन्वय गने नेततृ्वदायी भमूिका मनवायह गने । 

ि.नगरपामिका, वडा कायायिय, मवमभन्न संघ संस्था र पक्षहरुमसत सबपकय , सिन्वय र सहकायय गने।  

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

।  

घ. गाउँको आवश्यकता अनुसार आमथयक तथा प्रामवमधक स्रोत व्यवस्थापनका िामग सबबमन्धत कायायिय, 

व्यमक्तहरुसँग आवश्यक सबपकय  र सहकायय गने । 

ङ. मवमभन्न सरकारी तथा गरै सरकारी संस्थािे आयोजना गने गोष्ठी, सभा सबििेन, बैठक, भ्रिण, तामिि 

आमदिा सहभागी ह ने वा सहभागी पठाउने । 

च. मवमभन्न मनकायबाट प्राप्त ह ने काययिि, अनदुान र सहयोगिाई गाउँिा न्यायोमचत मवतरणको व्यवस्था मििाउने 

।  

छ. गाउँको मवकास, सिदुायको महतिा कुनै सहयोग गने सही िनसायिे कुनै मनकाय आएिा आवश्यक सिन्वय, 

सहयोग र आधारभतू सचूना उपिब्ध गराउने । 

 

(६) बरघरको अन्य अमधकारहरु  

िामथ उल्िेमित अमधकारका साथै तपमसििा उल्िेमित अन्य अमधकार ह नेछन ्।  

क. गाउँ सिदुायिाई मवपद पवूय तयारी गराउने । 

ि. मशक्षा, स्वास््य, सरसफाई आमद क्षेत्रको सचूना गाउँिा सबप्रेषणको व्यवस्था मििाउने ।  

ग. सािामजक सिस्या, मबकृमत, अन्याय र अत्याचारको मवरुर्द् जनपररचािन गने, अमभयान संचािन गने ।   

घ. सिानता, न्याय, सािामजक, सांस्कृमतक, धामियक सदभाव, एकता कायि गने गराउने ।  

ङ. गाउँ बिरेीिे गरेको मनणयय कायायन्वयन गने, गराउने । 
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(७) बरघरमसत सिन्वय गनुयपने 

स्थानीय तह वा कुनै पमन गरै सरकारी संस्था गाउँिा काययिि सञ्चािन गनुयपरेिा बरघरसँग सिन्वय गनुय पनेछ र 

सोको बामषयक सनुवाइ गाउँ बिरेीिा गनुयपनेछ । बरघरिे आवश्यकता अनसुार आफू समिय भएर सहयोग गने वा 

अरु गाउँ सिदुायिाई पररचािन गनय सक्नेछ । 

 

१४. सहार्क बरघरको काम, कतयव्र् र अक्षधकार 

(१) गाउँ बरघरिे मजबिेवारी मदएको काि गने ।  

(२) गाउँ बरघरको अनपुमस्थमतिा गाउँको सावयजमनक महतको िामग नेततृ्व गने ।  

(३) गाउँ बरघरिाई आवश्यक सहयोग गने ।   

 

१५. क्षलखन्डारको काम, कतयब्र् र अक्षधकार: 

(१) गाउँको बिरेी, जट्ुयाल्हा, कचहरीिा उपमस्थमतको अमभिेमिकरण गने । 

(२) गाउँ बिरेी, जट्ुयाल्हा, छिफि, कचहरीिा भएको मनणययको अमभिेमिकरण गने । 

(३) गाउँ बरघर प्रणािीिा भएको आबदानी र िचयको मववरण, मबि, भरपाई र महसाव मकताब दरुुस्त राख्ने ।  

(४) गाउँको बिरेी, जट्ुयाल्हा, कचहरी, छिफि आमदिा सहमजकरण गने । 

(५) मवमभन्न संघ, संस्था, कायायियिा बरघरको मनदशेनिा पत्राचार, गाउँको जानकारी, सचूना, प्रमतबेदन आमद 

मदने । 

 

१६. अगह्वाको काम, कतयब्र् र अक्षधकारः  

(१) जनश्रिदानको बेिािा बरघरिाई सहयोग गने ।  

(२) जन श्रिदानिा काि मवभाजन र नान हाल्ने ।  

(३) जन श्रिदान गदाय मजबिवेारी अनसुार काि भए नभएको मनरीक्षण गने । 

(४) कुिापानी, मसंचाई, बाटोघाटो सरसफाईिा बरघरिाई आवश्यक सहयोग गने । 

 

१७. गुरुवाको काम, कतयब्र् र अक्षधकार  

(१) गाउँको वषयभरर गररने मवमभन्न पजूाआटँीिाई परबपरा र मवमध अनसुार सबपन्न गने ।  

(२) गाउँिा ह न सक्ने हबैी, दबैी, प्रकोप, मकट पटङ, िराव डोि, दषु्ट नजर, रोगब्याधबाट गाउँका िानव, 

जीवजन्त ुर बािी नािीिाई बचाउन आफ्नो ज्ञान, अनभुव र अभ्यासिे हरसबभव प्रयास गने । 
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(३) गाउँ सिदुायिा ह ने सािामजक, धामियक, संस्कार, सस्कृमतिा सरसल्िाह र सहयोग प्रदान गने।  

(४) गाउँ घरिा सािामजक समहरणतुा र एकतािा सहयोग गने । 

(५) मबरािी वा मपमडत व्यमक्त वा पक्षको अनरुोधिा उपचार र स्वास््य महतको व्यवस्था मििाउने, पजूा पाठ गने 

गराउने । 

(६) गाउँ सिदुायिा सािामजक मवकृती र अन्धमवश्वासिाई न्यूमनकरण गनय सहयोग गने । 

 

१८. केसौकाको काम कतयब्र् र अक्षधकार:  

(१) मवमभन्न पजूापाठ र किय गनयकोिामग गरुुवाको सहयोगीको रुपिा काि गने । 

(२) गाउँका िामनस र पशपुंक्षी िा कुनै रोग ब्याधिे सताएिा त्यसबाट बचाउन आफ्नो ज्ञान, अनभुव र अभ्यासिे 

हरसबभव प्रयास गने । 

 

१९. क्षचरक्र्ाको काम, कतयव्र् र अक्षधकार: 

(१) गाउँिा बरघरिे िटाएको सावयजमनक महतको काि गने ।  

(२) गाउँको ििु दवे थानिा मनयमित मदयो बाल्ने र पजूाआँटी गने । 

(३) पजूापाठ, भोजकाज र चाडपवयको बेिािा चोिो वा पमवत्र आगोको व्यवस्था मििाउने ।  

(४) गाउँको सािमुहक काि, पजूापाठ र गाउँको भोजकाजिा बमत्त वा उज्यािोको व्यवस्था  मििाउने । 

 

२०. चौकीदारको काम, कतयव्र् र अक्षधकार 

(१) बरघरिे िटाएको काि गने ।  

(२) गाउँिा सचूना प्रदान गनय हाँक पाने, पत्र पयुायउने । 

(३) गाउँको सबपमत्तको रेिदेि गने ।  

(४) मवपदिा परेका व्यमक्त, घर पररवारिाई सहयोग गने ।  

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

 

२१. घरधुरी प्रक्षतक्षनक्षधको काम, कतयव्र् र अक्षधकार :  

(१) गाउँ बिरेी, जट्ुयाल्हा, कचहरीिा सहभागी भई आफ्नो मवचार, ित मदने ।  

(२) बरघरिे मदएको सावयजमनक महतको मजबिवेारी परूा गने ।  

(३) गाउँ बिरेीको मनयि अनुसार मटहाई मदने ।  

(४) बरघरको नेततृ्विा गाउँको मवकास मनिायणिा श्रिदान, सीप दान, मजन्सी दान र नगद दान गने ।  
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(५) गाउँ सिदुायको सिस्याको बारेिा गाउँ बरघरिाई जानकारी गराउने ।  

६. बरघरिे िटाएको सािमुहक महतको अन्य कायय गने । 

७. सिदुायको सािामजक, संस्कार, सस्कृमत संरक्षण र प्रवयर्द्न काययिा समिय सहभागी ह ने । 
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पररच्छेद ५ 

बरघर प्रणालीमा पद ररक्त हुने व्र्वस्था र पदपूक्षतय 

२२. पद ररक्त हुने अवस्था: 

यस ऐनको दफा ६, ७ र ८ बिोमजि गठन भएको बरघर संगठन प्रणािी मभत्रको पदहरु दहेायको अवस्थािा पद 

ररक्त ह नेछ ।  

(१) एक वष ेकाययकाि सिाप्त भएिा,  

(२) नैमतक पतन दमेिने फौजदारी अमभयोगिा अदाितबाट दोषी ठहर भएिा 

(३) मनजको ितृ्य ुभएिा, 

(४) िराब आचरणका कारण मनजिाई बरघर पदिा रामि राख्न उमचत नभएको गाउँ/ वडा/नगर जट्ुयाल्हाको दईु 

मतहाई ित जाहरे भएिा पद ररक्त ह नेछ । तर मनजिाई सफाइको िौकाबाट वमञ्चत गररने छैन ्।  

(५) असक्त, अस्वस्थ भई बरघरको मजबिवेारी परूा गनय नसक्ने भएिा । 

(६) मनजिे पदबाट राजीनािा मदएकोिा गाउँ/वडा/नगर जट्ुयाल्हाबाट पारीत भएिा । 

२३. बाँकी अवमधका िामग पद पमुतय गने:  

बरघर प्रणािी मभत्रको पदिा बाँकी अवमधको िामग ऐनको दफा ६,७ र ८ को उप दफा (७) बिोमजि मनयमुक्त 

गररनेछ ।  

 

पररच्छेद ६ 

पदीर् मर्ायदा तथा आचरण सम्बन्धी व्र्वस्था 

२४. बरघर पदाक्षधकारीहरुको पदीर् मर्ायदा र आचरण  

(१) सिदुायको हकमहत, संरक्षण, प्रवयर्द्न, सशमक्तकरणको िामग स्वतन्त्र, मनरपक्ष र जवाफदहेी भई आफ्नो पदीय 

दामयत्व मनवायह गनुय पनेछ ।  

(२) सिाजिा बस्ने मवमभन्न सिदुाय तथा सबप्रदाय मबचको सबबन्ध सिुधरु बनाउने कायय गनुय पनेछ ।  

(३) सिदुायको प्रथा, परबपरा, प्रथाजमनत काननू, िलु्यिान्यतािाई उच्च सबिान गने ।  

 

पररच्छेद ७ 

प्रक्षतक्षनक्षधत्व र सहभागीता 

२५. स्थानीर् तहमा प्रक्षतक्षनक्षधत्व र सहभाक्षगता 

स्थानीय सरकारिे हरेक सावयजमनक गमतमवमधिा सिदुायको प्रमतमनमधत्व तथा अथयपणूय सहभामगताको अवसर 

प्रदान गनेछ । यसका िामग बरघर प्रणािीको प्रमतमनमधत्व दहेाय बिोमजि ह नेछ ।  
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(१) योजना पमहचान, छनौट र कायायन्वयनिा प्रमतमनमधत्व:  

क. वस्ती स्तरीय योजना तजुयिा गदाय सबबमन्धत गाउँको बरघरिाई आिन्त्रण गररने छ । 

ि. स्थानीय तहिे गाउँ, वडा र नगर स्तरको योजना छनोट गदाय गाउँ, वडा र नगर बिरेीबाट पाररत भई आएको 

योजनािाई स्रोत र आवश्यक्ताको आधारिा प्राथमिकता मदईनेछ ।  

ग. गाउँ, वडा, नगर बिरेीिा योजना छनोट गदाय जनप्रमतमनमध/स्थानीय तहिा सेवारत कियचारीिे सहमजकरण 

गनुयपनेछ।  

घ. स्थानीय तहबाट छनौट भएका गाउँ स्तरका योजनाहरु स्थानीय जनप्रमतमनधीको नेततृ्विा वरघरको उपमस्थमतिा  

उपभोक्ता समिमत गठन गरी कायायन्वयन गररनेछ । 

ङ. मवमभन्न सािामजक पररचािन, मवपद ्व्यवस्थापन र अन्य सिदुाय स्तरिा ह ने कािहरु बरघर सिन्वय गररनेछ । 

 

२. अनगुिन मनरीक्षणिा प्रमतमनमधत्व: 

क. स्थानीय तहको वामषयक योजना तथा बजटे तजुयिा मदग्दशयन,२०७४ को मनयि ६.२.१. अनसुारको अनगुिन 

तथा सपुररवके्षण गदाय योजना रहकेो सबबमन्धत वडा बरघर साथै सबबमन्धत गाउँ बरघरिाई आिमन्त्रत गररनेछ ।  

ि. स्थानीय तहको वामषयक योजना तथा वजटे तजुयिा मदग्दशयन २०७४ को मनयि ६.२.३ अनसुारको वडा स्तरीय 

अनगुिन गदाय वडा बरघरिाई आिमन्त्रत गररनेछ ।  

ग. गाउँ स्तरको योजना कायायन्वयन र योजनाको अनगुिन तथा सपुररवके्षणका िामग सबबमन्धत गाउँ बरघर िाई 

अनगुिनिा सहभागी गराईनेछ ।  

 

३. नगरसभािा प्रमतमनमधत्व र सहभागीता:   

क. स्थानीय तहको वामषयक योजना तथा वजटे तजुयिा मदग्दशयन २०७४ को मनयि ५.७ अनुसारको नगर सभाबाट 

बजटे तथा काययिि पेश ह दँा नगर बरघरबाट एकजनािाई प्रवके्षकको रुपिा आिन्त्रण गनय समकनेछ । 

 

४. न्यामयक समिमतिा प्रमतमनमधत्विः 

क. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन को दफा ४७ बिोमजिको अमधकार क्षेत्रमभत्र रही न्याय मनरुपण गदाय मववामदत 

पक्ष रहकेो गाउँको बरघरिाई आिमन्त्रत गनय समकनेछ ।  

ि. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४९ को उपदफा १० बिोमजि वडािा गठन भएको ििेमििाप केन्रिे 

न्याय मनरुपण गदाय मववामदत पक्ष रहकेो सबबमन्धत गाउँको बरघरिाई आिमन्त्रत गनय समकनेछ ।   
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पररच्छेद ८ 

आक्षथयक स्रोत व्र्वस्थापन 

२६. बरघर संगठन प्रणालीको आक्षथयक स्रोत   

बरघर संगठन प्रणािीको आमथयक स्रोत दहेाय बिोमजि ह नेछ ।  

(१) स्थानीय तह, प्रदशे र संघबाट प्राप्त अनदुान 

(२) गाउँ बिरेी र जट्ुयाल्हाको मनणयय अनसुार प्रमत घरधरुीिे मनमित प्रयोजनकोिामग जबिा गरेको नगदी र 

मजन्सी । 

(३) गाउँ बिरेीिे मनणयय गरे अनसुार गाउँिा श्रिदान, भौमतक श्रि गनय नसक्ने घरधरुीबाट प्राप्त रकि ।  

(४) गाउँको बिरेीिे मनणयय गरे अनसुार सावयजमनक काििा अनपुमस्थत ह ने घरधरुीबाट प्राप्त िारा रकि ।  

(५) गाउँ जट्ुयाल्हािे मनणयय गरे अनसुारको डाँरबाट प्राप्त रकि । 

(६) गाउँिा बसाइ सराई गरी आउनेिाई गाउँको बिरेीको मनणयय अनसुारको गाउँ सदस्यता शलु्क रकि ।  

(७) सािदुामयक वन समिमतबाट प्राप्त मवकास काययिि अनदुान रकि । 

(८) गाउँको सावयजमनक स्थििा गररने सािदुामयक उत्पादनबाट प्राप्त रकि ।  

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

(१०) मवमभन्न दाताबाट प्राप्त दान दातब्य ।  

(११) मवमभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त नगदी मजन्सी। 

(१२) गाउँ बरघर प्रणािीको सबपमत्त भाडा मदई आमजयत गरेको रकि ।  

(१३) गाउँ बिरेीिे मनधायरण गरेको श्रिदान नगरी मसंचाई समुवधा मिने जग्गाधनीसँग मिईने पनकरबाट प्राप्त रकि 

।  

 

२७. खाता सञ्चालन र खचय क्षवक्षध  

१. सबबमन्धत गाउँ बिरेी वा जट्ुयाल्हाको मनणयय अनसुार उक्त गाउँ बरघर प्रणािीको नाििा नमजकको बैंक, 

मवत्तीय संस्था वा सहकारी संस्थािा बैंक िाता िोमिनेछ । 

२. यस ऐनको दफा २६ बिोमजि प्राप्त आबदानी गाउँ बिरेी वा जट्ुयाल्हािे तोकेको पदामधकारीको संयकु्त 

दस्तितबाट बैंक िाता सञ्चािन गनय सक्नेछ ।  

३. यस ऐनको दफा २६ बिोमजि प्राप्त रकि गाउँ बिरेी वा जट्ुयाल्हािे गरेको मनणयय बिोमजि बरघर  प्रणािीिे 

िचय गनय सक्नेछ ।  

४. बरघर प्रणािीिे वषयभररको आबदानी र िचयको मबि भरपाई अमभिेि राख्न ु पनेछ । गाउँ बिरेीिा िचय 

मववरण सावयजमनक गरर पास गराउन ुपनेछ । 
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२८. सम्पक्षिको अक्षभलेख:  

१. गाउँको सावयजमनक सबपमत्तको अमभिेि बरघर प्रणािीिे राख्न ु पनेछ। सोको सरुक्षा गने मजबिवेारी सिते 

रहनेछ । सबपमत्तको भौमतक परीक्षण गरी हरेक वषय गाउँ बिरेीिा सावयजमनक गनुय पनेछ ।  

पररच्छेद ९ 

क्षवक्षवध 

२९. बाधा अड्काउ फुकाउ: 

ऐनको कायायन्वयनिा कुनै पमन मकमसिको बाधा अड्चन आईपरेिा सोको सिाधान स्थानीय सरकारबाट ह नेछ ।  

 

३०. क्षनर्म बनाउने अक्षधकार: 

(१) यस ऐनको कायायन्वयन गनयका िामग स्थानीय सरकारिे आवश्यक मनयिाविी बनाउन सक्नेछ ।  

(२) नगर, वडा, गाउँ बिरेीिे यस ऐनको कायायन्वयन गनयका िामग आवश्यक मनयि बनाई स्थानीय सरकारको 

स्वीकृमत मिई आफ्नो काययके्षत्र मभत्र िाग ूगनय सक्नेछ । 

 

३१. कार्यक्षवक्षध तथा क्षनदेक्षिका बनाउने अक्षधकार: 

यस ऐनको कायायन्वयन गनयकािामग स्थामनय सरकारिे आवश्यक काययमवमध तथा मनदमेशका बनाउन सक्नेछ ।  

३२.अनुसचूीिा हरेफेर गने अमधकार: 

यस ऐनको कायायन्वयन गनयका िामग स्थानीय सरकारिे अनुसचूीिा आवश्यक हरेफेर गनय सक्नेछ। 
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अनसुचूी १ 

दफा ४ को उप दफा (२) बिोमजि 

बरघर प्रणाली क्षभत्रका पदाक्षधकारीलाई क्षदईने प्रमाणपत्र 

 

राजापरु नगरपामिका 

नगर कार्यपाक्षलकाको कार्ायलर् 

राजापरु, बमदयया 

िमुबबनी प्रदशे, नेपाि 

 

बरघर प्रमाणपत्र 

 

राजापरु नगरपामिका, वडा नं. ....... िा रहकेो .......................... गाउँको गाउँ बिरेीबाट ................ पदिा 

राजापरु नगरपामिकािे जारी गरेको बरघर ऐन २०७८ को दफा ७(२), ८(३) र ८(७) बिोमजि छनोट ह न ु

भएकोिा तपाई श्री .............................. िाई स धन्यवाद यो प्रिाणपत्र प्रदान गररएको छ । 

 

बरघर ऐन, गाउँ बिरेी र जट्ुयाल्हाको मनणयय बिोमजि सावयजमनक हकमहतका िामग कायय गनुयहोिा।  

 

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

 प्रििु प्रशासमकय अमधकृत नगर उपप्रििु नगर प्रििु   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायायियको 

िोगो 
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अनसुचूी २ 

दफा ४ को (२) बिोमजि 

बरघर प्रणाली क्षभत्रका पद ग्रहण गने व्र्क्षक्तलाई क्षदईने पररचर्पत्र 

 

राजापरु नगरपामिका 

नगर कार्यपाक्षलकाको कार्ायलर् 

राजापरु, बमदयया 

िमुबबनी प्रदशे, नेपाि 

 

पररचर् पत्र 

नाि: 

पद: 

ठेगाना: 

जन्ि मिमत:  

ना.प्र.नं: 

सबपकय  नं: 

रक्त सिहु: 

जारी मिमत: 

 

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

प्रिामणत गनेको दस्ति नगर प्रििु  

  

हािसािै 

मिचाएको 

पासपोटय साईज 

फोटो 

कायायियको 

िोगो 



 22  

अनसुचूी ३ 

बरघर प्रणालीको संगठन ढाँचा 

 

 

 

नगर बरघर प्रणाली 

वडा बरघर प्रणाली 

गाउँ/टोल बरघर प्रणाली 


