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बरघर ऐन, २०७८

प्रस्तावना
राजापरु नगपालिका क्षेत्रलित्र प्रचिनमा रहेको आलिवासी थारुहरुको सामिु ालिक संगठन तथा परम्परागत बरघर
प्रणािीिाई अलििेलिकरण, सरं क्षण, प्रवर्द्धन, लवकास र अभ्िासमा टेवा पिु ाधउन आवश्िक िएकोिे नेपािको
संलवधान, नेपाि पक्ष रहेको अन्तररालरिि श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९, आलिवासीहरुको अलधकार सम्बन्धी
संिक्त
ु रारि संघीि घोषणापत्र २००७, स्थानीि सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िगाित प्रचलित ऐन काननू
बमोलजम बाञ्छनीि िएकोिे,
बरघर प्रणािीको अभ्िास प्रचिनमा रहेको गाउँको लवकास लनमाधण कािध, गाउँमा शालन्त स-ु व्िवस्था, आपसी
सहिोग, सहकािध, एकता र सामलु हक पर्द्लतिाई कािम गनध बरघर प्रणािीिाई अझै सशक्त र प्रिावकारी बनाउन
आवश्िक िएकोिे,
समावेशी तथा समलवकासको लसर्द्ान्तका आधारमा स्थानीि लवकासमा न्िािोलचत सहिागीता र पहचँ िाई
सलु नलित गनध बाञ्छनीि िएकोिे,
नेपािको संलवधानिे पररकल्पना गरे को सामालजक न्िाि, मेिलमिाप, सििाव र लिगो लवकासका िालग
लचरकाििेलि अभ्िासमा रहेको लवकास, लनमाधण, न्िाि, परम्परा, पेसा र समाज पररचािनको प्रणािीिाई काननू ी
मान्िता प्रिान गरर िसको िलू मकािाई अझै प्रिावकारी बनाउन वाञ्छनीि िएकोिे,
नेपािको सलं वधानको धारा २२१, धारा २२६ र अनसु चू ी ८ को १२ र २२, स्थानीि सरकार सञ्चािन ऐन,
२०७४ को िफा ११ (फ)(४) (५) र िफा १०२ बमोलजमको अलधकार प्रिोग गरी राजापरु नगरपालिकाको ८ औ ं
नगरसिािे िो ऐन बनाई िागू गरे को छ ।

पररच्छे ि १
नाम र पररभाषा
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
क. िस ऐनको नाम राजापरु नगरपालिकाको कािध िगू ोिलित्र रहेको बरघर प्रणािीको संरक्षण, प्रवर्द्धन र
लवकासको िालग बनेको ऐन, २०७८ रहेको छ । िस ऐनिाई छोटकरीमा “बरघर ऐन, २०७८” िलननेछ ।
ि. िो ऐन तरुु न्त प्रारम्ि हनेछ ।
२. पररभाषा
लवषि वा प्रसगं िे अको अथध निागेमा िस ऐनमा,
क. "बरघर प्रणािी" िन्नािे थारु समिु ाििे स्वाित्त र स्वशालसत रुपमा आफ्नो प्रथा र प्रथाजलनत काननू अनसु ार
लचरकाि िेलि लनरन्तर प्रचिन, अभ्िास गरी आएको मौलिक परम्परागत प्रणािी र संस्थािाई सम्झनु पिधछ ।
िसिे ऐनको अनसु चू ी नं. ३ बमोलजमको संगठन प्रणािीिाई समेत सम्झनु पिधछ ।
ि. "नगरपालिका" िन्नािे राजापरु नगरपालिकाको कािाधिििाई सम्झनु पिधछ ।
ग. "गाउँ" िन्नािे राजापरु नगरपालिकाको लवलिन्न वडालित्र बसोबास गने समिु ाििे छुट्िाएर नामाकरण
गररएको अलस्तत्वमा रहेको क्षेत्रिाई गाउँ सम्झनु पिधछ ।
घ. "टोि" िन्नािे राजापरु नगरपालिकामा सलु चकृ त िएको गाउँको लसमाना लित्रको गाउँको बिेरीिे मान्िता
प्रिान गरे को क्षेत्र पवू ाध (टोि) िाई सम्झनु पिधछ ।
ङ. "प्रथा" िन्नािे परम्परागत रुपमा चलिआएको आलिवासी थारुको संस्कृ लत, परम्परा, प्रचिन र अभ्िासिाई
सम्झनु पिधछ ।
च. "प्रणािी" िन्नािे बरघर प्रणािीिाई सम्झनु पिधछ ।
छ. "नगर प्रमि
ु " िन्नािे राजापरु नगरपालिकाको नगर प्रमि
ु िाई सम्झनु पिधछ ।
ज. "नगर उपप्रमि
ु " िन्नािे राजापरु नगरपालिकाको नगर उपप्रमि
ु िाई सम्झनु पिधछ ।
झ. "वडा अध्िक्ष" िन्नािे राजापरु नगरपालिका लित्रका प्रत्िेक वडाका वडा अध्िक्षिाई सम्झनु पिधछ ।
ञ."नगर बरघर" िन्नािे िस ऐनको िफा ६ बमोलजम छनौट िएको बरघरिाई सम्झनु पिधछ।
ट."वडा बरघर" िन्नािे िस ऐनको िफा ७ बमोलजम छनौट िएको बरघरिाई सम्झनु पिधछ ।
ठ. "गाउँ बरघर" िन्नािे िस ऐनको िफा ८ बमोलजम छनौट िएको गाउँ बरघरिाई सम्झनु पिधछ ।
ड. "सहािक बरघर" िन्नािे बरघर प्रणािीमा गाउँ बरघरिाई सहिोग गनध छनौट िएको सहािक बरघरिाई
सम्झनु पिधछ ।
ढ."लििन्डार" िन्नािे बरघर प्रणािीमा िेिापढी, लहसाब लकताबको काम गनेिाई सम्झनु पिधछ।
ण. "टोि बरघर" िन्नािे गाउँ बरघरिाई सहिोग गने र आवश्िकता अनसु ार आफ्नो टोिमा नेतत्ृ व गने
बरघरिाई सम्झनु पिधछ ।
त. "अगह्वा" िन्नािे िौलतक लवकास लनमाधणको कामिाई व्िलस्थत गनध कामको बाडफाँड र लनरीक्षण गने
लजम्मेवारी लिइएकािाई सम्झनु पिधछ ।

थ. ”गरुु वा” िन्नािे बरघर प्रणािी अन्तगधत गाउँको धालमधक तथा सांस्कृ लतक अनष्ठु ान गनधको िालग गाउँ बिेरी र
िोज्नी बोझ्नीबाट छनौट िएकोिाई सम्झनु पिधछ ।
ि. "के सौका" िन्नािे गरुु वाको सहिोगीिाई सम्झनु पिधछ ।
ध. "लचरक्िा" िन्नािे परम्परािेलि चलिआएको धालमधक, सांस्कृ लतक अनष्ठु ानमा सहिोग गने तथा गाउँको साझा
िेवता (ठन्वा मवाध) मा लनिलमत लििो बाल्ने र पजू ापाठ गने, चाडपवध र उत्सव लववाहमा चोिो आगोको व्िवस्था
लमिाउने र उज्िािो पाने कािधका िालग लनिक्त
ु िएकािाई सम्झनु पिधछ ।
न. "चौकीिार" िन्नािे गाउँको चौकीिारी गने, रे ििेि, सचू ना प्रवाह र आपत लवपिको बेिामा सहिोग गने
कािधकोिालग लनिक्त
ु िएकािाई सम्झनु पिधछ ।
प. "बेगारी/झरािी" िन्नािे बरघरको नेतत्ृ वमा गाउँको सावधजलनक कामकािालग सम्बलन्धत गाउँ वा टोिका सबै
घरधरु ी वा आिोपािो गरी उपलस्थत िई लनिःशल्ु क श्रमिान वा सीप िान वा सामलु हक रुपमा गररने कािधिाई
सम्झनु पिधछ ।
फ. "बरघर वषध" िन्नािे एक आलथधक वषधको माघ १ गतेिले ि शरुु िई अको आलथधक वषधको पषु मसान्त सम्मको
अवधीिाई सम्झनु पिधछ ।
ब. "ढके हर" िन्नािे बरघर प्रणािी अन्तगधत गाउँको धालमधक तथा सांस्कृ लतक अनष्ठु ान, ढाक बजाउने कािधका
िालग गाउँ बिेरी/िोज्नीबोझ्नीबाट छनौट िएकोिाई सम्झनु पिधछ ।
ि. "बिेरी" िन्नािे प्रत्िेक वषध माघ मलहनालित्र गररने गाउँ , वडा र नगरको वालषधक िेिािाई सम्झनु पिधछ ।
म. "जटु ् यािा" िन्नािे गाउँको बरघरको नेतत्ृ वमा हने छिफििाई सम्झनु पिधछ ।
ि. "िोज्नीबोझ्नी" िन्नािे बरघर प्रणािी अन्तगधत चिन िएका पिालधकारीहरुको कामको समीक्षा गने,
आवश्िक पने पिका िालग िोग्ि र उपिक्त
ु व्िलक्त छनौट गने कािध वा प्रलििािाई सम्झनु पिधछ ।
र."कचहरी" िन्नािे सामालजक न्िाि लनरुपण गनधका िालग बस्ने गाउँको िेिािाई सम्झनु पिधछ।
ि. "न्िालिक सलमलत" िन्नािे नगरपालिकामा रहेको न्िालिक सलमलतिाई सम्झनु पिधछ ।
व."मेिलमिाप कताध" िन्नािे प्रत्िेक वडामा रहेका सलु चकृ त मेिलमिापकताधिाई सम्झनु पिधछ।
श. "लटहाई" िन्नािे गाउँको सावधजलनक पिमा काम गरे वापत पाररश्रलमक स्वरुप घरधरु ीबाट गाउँ बिेरीको लनणधि
अनसु ार संकिन गररने अन्न वा नगििाई सम्झनु पिधछ ।
ष. "पजू ाआँटी" िन्नािे लनलित प्रिोजनको िालग परम्परा अनसु ार गररने लवलिन्न पजू ापाठिाई सम्झनु पिधछ ।
पररच्छे ि २
बरघरको कार्यिेत्र, प्रमाणपत्र, पररचर्पत्र र अक्षभलेख
३. बरघरको कार्यिेत्र
(१) थारु समिु ािको परम्परागत प्रथाजलनत संगठनको क्षेत्रालधकार गाउँ बरघरको हकमा सम्बलन्धत एक गाउँमा
रहनेछ । लनजिे सोही गाउँ समिु ािको अगवु ाई गनेछ । टोि बरघरिे आफ्नो टोि र सोही गाउँमा बरघरिे प्रिान
गरे को लजम्मेवारी अनसु ार अगवु ाई गनेछ ।
(२) वडा बरघरिे सम्बलन्धत वडा कािाधिि, वडा लित्र पने सबै गाउँका बरघरहरुसँग समन्वि र सहकािध गनेछ ।

(३) नगर बरघरिे नगरपालिका, नगरपालिका लित्रका सबै वडा बरघर र गाउँ बरघरसँग समन्वि र सहकािध गनेछ ।
४. प्रमाणपत्र र पररचिपत्र सम्बन्धी व्िवस्था
(१) िस ऐन बमोलजम नगरपालिकामा सलू चकृ त िएका गाउँ िाई गाउँ सलु चकृ त िएको प्रमाणपत्र नगरपालिकािे
प्रिान गनेछ ।
(२) प्रत्िेक वषध गाउँ, वडा, नगर बिेरीबाट छनौट िएका बरघर प्राणािी लित्रका पिको लजम्मेवारी पाउने
व्िलक्तिाई नगरपालिकािे अनसु चू ी न.ं १ बमोलजम प्रमाणपत्र र अनसु चू ी न.ं २ बमोलजमको पररचि पत्र प्रिान गनेछ
।
५. अलििेि
(१) बरघर प्रणािी अन्तगधत प्रत्िेक वषध गरे को कािध र गलतलवलधको िेिाजोिाको अलििेलिकरण गररनेछ । सो
अलििेि नगरपालिकामा बझु ाई गाउँ, वडा र नगर बरघर प्रणािीिाई िौसारी (नवीकरण) गराउनपु नेछ ।
(२) गाउँ बरघरिाई नवीकरण गिाध कुनै प्रकारको शल्ु क िाग्ने छै न ।
पररच्छे ि ३
नगर, वडा र गाउँ बखेरी, बरघर सगं ठन प्रणालीको गठन र बैठक सम्बन्धी व्र्वस्था
६. नगर बखेरी
(१) नगरपालिकामा सचू ीकृ त प्रत्िेक गाउँको मि
ु बरघर वा गाउँ बिेरीिे नगर बरघर बिेरीको िालग छनौट गरे को
१ गाउँ १ जना प्रलतलनलध र वडा बरघर सलमलतका सबै सिस्ि रहने गरी नगर बिेरी गठन हनेछ ।
(२) सो बिेरीिे आफू मध्िेबाट १ जना बरघर, २ जना सहािक बरघर र १ जना लििन्डार चिन गनेछ, र प्रत्िेक
वडाका वडा बरघर, नगर बरघर सलमलतको पिेन सिस्ि रहनेछन् । नगर बरघरमा बढीमा १५ जना सिस्ि रहनेछन् ।
(३) नगर बिेरी सामान्ितिा माघ मलहनामा बस्नेछ ।
(४) नगर बिेरी बस्िा ७ लिन अगावै वडा र गाउँ बरघरिाई सचू ना लिनु पनेछ ।
७. वडा बखेरी
(१) प्रत्िेक वडालित्र रहेका गाउँको गाउँ बरघर र सहािक बरघर रहेको वडा बिेरी गठन हनेछ । हरे क गाउँ
बिेरीिे वडा बिेरीकोिालग गाउँ बरघर सलहत २ जना प्रलतलनलध चिन गनध सक्नेछ ।
(२) िस बिेरीिे आफूमध्िेबाट १ जना वडा बरघर, २ जना सहािक बरघर र १ जना लििन्डार चिन गनेछ ।
वडा बरघर प्रत्िेक गाउँको प्रलतलनधीहरु हनेगरी बढीमा २१ सिस्ि रहनेछन् ।
(३) वडा बरघर सलमलतमा गाउँ बरघर पिेन सिस्ि रहनेछन् ।
(४) प्रत्िेक गाउँको बिेरी बसी सके पलछ सामान्ितिा माघ मलहनामा वडा बिेरी बस्नेछ ।
(५) वडा बिेरी बस्िा ७ लिन अगावै गाउँ बरघरिाई सचू ना लिनु पनेछ, वा वडा बरघरको प्रलतलनलधहरुिाई सचू ना
लिनु पनेछ ।
८. गाउँ बखेरी

(१) गाउँ बरघरको लसमानालित्र पने प्रत्िेक घरधरु ीबाट कम्तीमा एकजना वा बढीमा मलहिा परुु ष गरी िईु जना
प्रलतलनलधत्व िएको गाउँ बिेरी गठन हनेछ । िो बिेरी बरघर प्रणािीको सवोच्च अगं हनेछ ।
(२) बरघर वषधको माघ मलहनामा गाउँका सबै घरधरु ीबाट प्रलतलनलधत्व िएको बिेरी बस्नेछ ।
(३) िस बिेरीिे बरघर प्रणािीको पिालधकारी, जस्तै: बरघर, सहािक बरघर, टोि बरघर, लििन्डार, लचरक्िा,
चौकीिार, गरुु वा, के सौका, आलिको िोज्नीबोझ्नी गनेछ । बरघर वषधको लहसाव लकताबको सोधिोज र अनमु ोिन
गनेछ ।
(४) िस बिेरीिे वडा बिेरीको िालग गाउँ बरघर सलहत िईु जना प्रलतलनलधको चिन गनेछ ।
(५) बरघरिे बिेरी बस्नको िालग कम्तीमा ७ लिन अगावै लमलत, स्थान र समि तोके र सचू ना जारी गनधु पनेछ ।
(६) चौकीिार माफध त कम्तीमा १ लिन अगावै गाउँमा सबै घरधरु ीिाई गाउँ बिेरी बस्ने सचू ना पनु िः लिनु पनेछ ।
(७) िफा २२ बमोलजम बरघर संगठन प्रणािीको कुनै पि ररक्त िएमा सो पिमा लजम्मेवारी प्रिान गनध िस ऐनको
िफा ८ को उप िफा (२) र (३) को प्रलििा परू ा गरी जनु सक
ु ै मलहनामा िईु लतहाई घरधरु ीको जटु ् िाल्हा बसी
पिपलु तध गनध सक्नेछ ।
(८) गाउँ बिेरीमा सम्बलन्धत वडा जनप्रलतलनलधिाई आमन्त्रण गररनेछ । बिेरीको गाउँ स्तरको िोजना छनौट
कािधिममा जनप्रलतलनलधहरुको उपलस्थलत गराउने छ ।
९. गाउँ बखेरीको काम, कतयब्र् र अक्षधकार:
बरघर बिेरीको काम कतधब्ि र अलधकार िेहाि बमोलजम रहनेछ ।
(१) गाउँमा वषधिरर िए गरे का कामको समीक्षा गने ।
(२) गाउँको वषध िरीको िालग कािध िोजना तिार गरी सम्बलन्धत वडा र नगरपालिकामा पेश गने ।
(३) गाउँ चिाउनकोिालग गाउँ को मल्ू ि मान्िता, परम्परा र लनिम, काननु बनाउने ।
(४) बरघर संगठन प्रणािी अन्तगधतका पिहरु, जस्तै, बरघर, सहािक बरघर, टोि बरघर, लििन्डार, गरुु वा,
के सौका, चौकीिार, लचरक्िा, अगह्वा, आलि चिन गने, र आवश्िकता अनसु ार बरघर सलमलतका सिस्िहरुको
िोज्नीबोझ्नी गने । बरघर सलमलतमा मलहिाको प्रलतलनलधत्व गराउनु पनेछ ।
(५) वषधिरी िएको आम्िानी र िचधको सावधजलनक सनु वाइ गरी पास गने ।
(६) आगामी वषधका िालग आम्िानीको श्रोत पलहचान र लनधाधरण, लटहाई, िारा, डाँर, आलि लनधाधरण गने ।
(७) बरघर प्रणािी लित्रका पििाई लिने सेवा सलु वधा, लटहाई लनधाधरण गने ।
(८) िस ऐन बमोलजम गाउँको लवधान लनमाधण र संशोधन गने ।
(९) निाँ आएका घरधरु ीिाई सिस्िता लिने वा लिएको सिस्ितािाई अनुमोिन गने र गाउँको घरधरु ी र जनसंख्िा
अध्िावलधक गने ।
(१०) नगर बिेरी र वडा बिेरीका िालग प्रलतलनलध छनौट गरी पठाउने ।
(११) वालषधक िोजना बनाउने, र आवश्िक बजेट बाँडफाँड गने, अनमु ालनत आम्िानी तथा िचधको लववरण तिार
पारी पाररत गने ।
(१२) गाउँको लवकास लनमाधण सावधजलनक कामको अगगु ाई गने ।

१०. बरघर संगठन प्रणाली
(१) नगरपालिकामा बरघर सगं ठन प्रणािी अनसु चू ी न.ं ३ मा लिए बमोलजम हनेछ ।
(२) बरघर प्रणािी आफै मा स्वाित्त हनेछ । िसथध गाउँ बरघरिे आफ्ना परम्परागत कािधहरु गनध स्वतन्त्र रहनेछ तर,
लवकास लनमाधणका कािधहरु गिाध वडा वा नगरपालिकालसत समन्वि र सहकािध गनध सक्नेछ ।
(३) वडा बरघर प्रणािीिे वडा कािाधिि र सो वडालित्र रहेको गाउँ बरघरसँग समन्वि गने कािध गनेछ ।
(४) नगर बरघर प्रणािीिे नगरपालिका र नगरलित्र रहेका वडा बरघर र गाउँ बरघरसँग समन्वि गने कािध गनेछ ।
११. गाउँ जुट्र्ाल्हा, क्षनणयर् प्रक्षिर्ा र कार्ायन्वर्न सम्बन्धी व्र्वस्था
(१) गाउँको लनिलमत जटु ् िाल्हा सामान्ितिा मलहनामा एक पटक हनेछ तर, आवश्िक परे को बेिा जलत पटक पलन
जटु ् िाल्हा गनध सलकनेछ ।
(२) लववाि समाधान वा न्िाि लनरुपणको िालग आवश्िकता अनसु ार कचहरी जनु सुकै लिन र बेिामा बस्न
सक्नेछ ।
(३) गाउँ बिेरी, जटु ् िाल्हा र कचेहरीिे गरे को लनणधिहरु बरघरको नेतत्ृ वमा पिीि लजम्मेवारी अनसु ार कािाधन्विन
गररनेछ ।
(४) गाउँ बिेरी, जटु ् िाल्हा र कचेहरीको अध्िक्षता बरघरिे गनेछन,् तर लनजको अनपु लस्थलतमा सहािक
बरघरमध्िे सहमलतमा एक जनािे अध्िक्षता गनेछन् ।
(५) बहमत सिस्िहरुको उपलस्थलतमा बैठक बस्नेछ र लनणधिहरु सवधसम्मत वा बहमतिे हनेछ।
१२. बरघर प्रणाली क्षभत्रको पदका लाक्षग र्ोग्र्ता
(१) बरघर र सहार्क बरघर हुनका लाक्षग र्ोग्र्ता
क. नेपािी नागररक हनु पनेछ ।
ि. गाउँमा कम्तीमा ५ वषधिले ि स्थािी बसोबास गिै आईरहेको हनु पनेछ ।
ग. गाउँमा वषध िरी लनिलमत बसोबास गने,
घ. गाउँ समिु ािको नजरमा उच्च नैलतक चररत्र िएको,
ङ. २१ वषध उमेर परू ा िएको
(२) क्षलखन्डार हुनका लाक्षग र्ोग्र्ता
क. नेपािी नागररक,
ि. गाउँमा कम्तीमा ५ वषधिले ि स्थािी बसोबास गिै आईरहेको,
ग. गाउँमा वषध िरी लनिलमत बसोबास गने,
घ. गाउँ समिु ािको नजरमा उच्च नैलतक चररत्र िएको,
ङ. २१ वषध उमेर परू ा िएको

च. गाउँको हर लहसाव राख्न र िेिपढ गनध जानेको ।
(३) चौक्षकदार हुनका लाक्षग र्ोग्र्ता
क. नेपािी नागररक
ि. गाउँमा लनिलमत बसोबास गने ।
ग. गाउँ समिु ािको नजरमा उच्च नैलतक चररत्र िएको,
घ. २१ वषध उमेर परू ा िएको
(४) गुरुवा र के सौका हुनका लाक्षग र्ोग्र्ता
क. नेपािी नागररक,
ि. सोही गाउँ वा आसपास नलजकको गाउँमा लनिलमत बसोबास गने,
ग. गाउँ समिु ािको लवश्वास, मान्िता र परम्परा अनसु ार गाउँको साझा पजू ापाठ गनध जानेको, र मन्त्र लवद्या जानेको ।
घ. गाउँको परम्परा र सस्ं कृ लत जानेको, बझु क
े ो र अनिु व रहेको ।
ङ. ििःु िी लबरामीहरुिाई सहिोग गने िावना िएको ।
(५) क्षचरक्र्ा हुनका लाक्षग र्ोग्र्ता:
क. नेपािी नागररक
ि. गाउँमा लनिलमत बसोबास गने ।
ग. गाउँको मि
ू िेवथानमा लनिलमत पजू ाआँटी गनध इच्छुक िएको,
घ. गाउँ समिु ािको धमध, संस्कृ लत अनसु ारको पजू ा पाठ गनध जानेको,
ङ. चोिो आगोको व्िवस्था गने प्रलवलध, सामग्री सम्बन्धी ज्ञान र अभ्िास गरे को,
पररच्छे ि ४
गाउँ बरघर, चौकीदार र क्षचरक्र्ाको काम, कतयव्र् र अक्षधकार
१३. बरघरको काम, कतयव्र् र अक्षधकार
(१) सरं क्षकत्वको िलू मका:
क. बरघरिे गाउँका सबै मानव, चराचर, पशपु ंक्षी, बािीनािीको प्रमि
ु संरक्षकको रुपमा िलू मका लनवाधह गने ।
ि. गाउँमा आईपने लवपिबाट जोगाउने, बाय असरु क्षाबाट गाउँकािाई सरु लक्षत बनाउने, र आपत लवपिमा राहत
लिने ।
ग. कसै मालथ अन्िाि परे मा गाउँको जटु ् िाल्हा बोिाई सो सम्बन्धमा छिफि गरी आवश्िक लनणधि गने ।
घ. गाउँलित्र कुनै घर अिग हन चाहेमा बरघर वा लनजको प्रलतलनलध उपलस्थत िई सामालजक न्िाि कािम गिै मानो
छुट्िाउन र घर बनाउन सहिोग गने ।
ङ. लवपिमा परी समस्िामा परे का व्िलक्त, घर पररवारिाई मानवीि सहिोग जटु ाउने कािध गने।

च. गाउँको सावधजलनक सम्पलत्तको रे ििेि, संरक्षण र सिपु िोग गने कुरामा पालिकािाई सहिोग गनध ।
छ. आधारितू आवश्िकता अन्तगधत सामालजक सेवाका क्षेत्रमा लवपन्न समिु ािको पहचँ रहने व्िवस्थाका िालग
आवश्िक समन्वि र सहजीकरण गने।
ज. राज्िका सबै क्षेत्रमा प्रलतलनलधत्व तथा अथधपणू ध सहिालगताको अवसर सृजना गनधकािालग पहि गने।
झ. मलहिा, बािबालिका र लवपन्न वगधको न्िाि लनरुपणमा लवशेष ध्िान लिने ।
२. न्िालिक अलधकारिः
क. थारुहरुको प्रथाजलनत काननु , परम्परा र मानवताको आधारमा लनरपक्ष रुपमा न्िाि लनरुपण गने अलधकार
बरघरमा रहेको छ ।
ि. बरघर समक्ष कुनै पीलडत पक्षिे न्िाि पाउन अजी गरे मा उक्त लवषिमा छिफि गराउने र मेिलमिाप गराउन
मध्िस्थताको िलू मका लनवाधह गने ।
ग. लववालित पक्षिाई समझिारीमा ल्िाएर न्िाि सम्पािन गने ।
घ. न्िालिक तथा अधध न्िालिक सस्ं थाबाट मध्िस्थता, मेिलमिाप, सहजीकरण िगाित कािधका िालग अनरु ोध
िई आएमा सो सम्बन्धी कािध गने ।
ङ. न्िालिक सलमलत र मेिलमिाप के न्रमा कुनै लवषिमा लनवेिन वा मद्दु ा परे मा र उक्त लवषि आफ्नो गाउँ,
समिु ािका पररवार, व्िलक्तसँग सम्बलन्धत िएमा त्िसको छिफिमा उपलस्थत हने वा प्रलतलनलध पठाउने ।
च. गाउँको लववाि लमिाउँिा गाउँको लनिम अनसु ार िारा, क्षलतपलू तध िराउने, प्रचलित कानून लवपररत, आलि नहने
गरी गनध सक्नेछन् ।
छ. कुनै लववाि लमिाउिा सके सम्म प्रचलित काननु िाई पलन ध्िानमा राख्नु पनेछ ।
(३) लवकास लनमाधण सम्बन्धी अलधकारिः
क. आफ्नो गाउँको लवकास लनमाधण सम्बन्धी िोजना पलहचान, प्राथलमकता, छनौट गने, िोजना बनाउने र लनमाधण
कािधको िालग टोि बस्ती िेिामा सहिोग गने ।
ि. लवकास लनमाधण कािधका िालग स्रोत र साधनको व्िवस्था पररचािमा सहिोग गनध ।
ग. गाउँको लवकास लनमाधणमा जनश्रमिान जटु ाउन अगवु ाई गने ।
घ. गाउँको सामलु हक कािधमा अनपु लस्थत हने घरपररवारिाई गाउँ जटु ् िाल्हाको लनणधिानसु ार िारा गने ।
ङ. गाउँ बिेरी, जटु ् िाल्हाबाट गाउँको िोजना पास गराई नगर र वडामा िेिी पठाउने ।
च. लवकास लनमाधणको काम सम्पन्न िई सके पलछ सावधजलनक सनु वाइ गराई अलििेि रािी आवश्िकता अनसु ार
सम्बलन्धत कािाधििमा पठाउने ।
छ. गाउँको लवकास कािधमा साझेिारी गने सरकारी तथा गैर सरकारी सस्ं थासँग सहिोग, समन्वि, सहकािध गने ।
(४) संस्कृ लत संरक्षण, प्रवधर्द्न सम्बन्धी अलधकार:
क. गाउँमा वषध िरर गनधपु ने पजू ाआँटी, नाचगान, परम्परा आलिको सरं क्षणका िालग वालषधक कािध िोजना बनाउने ।

ि. गाउँमा वषधिरर मनाईने चाडपवध र पजू ाआँटीकोिालग गरुु वा, के सौका र सम्बलन्धत सबैको सल्िाह, सहिोग
लिएर सांस्कृ लतक कािध गने, गराउने ।
ग. मेिलमिापका साथ सामलु हक रुपमा चाडपवध मनाउन आवश्िक व्िवस्था लमिाउने ।
घ. िाषा, लिलप, िोककिा, सालहत्ि संस्कृ लतको संरक्षण र अभ्िासमा अग्रणी िलू मका लनवाधह गने ।
ङ. प्रथाजलनत काननु , परम्परा र संस्कार अनसु ार सामालजक, सांस्कृ लतक, आलि कािध गने गराउने ।
च. सामालजक सस्ं कारगत कािध जस्तै पक्कापोह्री, लववाह, मृत्िु सस्ं कार, चाडपवधमा सलिि सहिालगता जनाउने र
आवश्िकता अनुसार जनपररचािनको व्िवस्था लमिाउने ।
छ. गाउँ बिेरीको लनणधि अनुसार लटहाई संकिन गने, र सम्बलन्धत पक्षिाई बझु ाउने ।
ज. समिु ािमा िोप हन िागेका सस्ं कृ लतको पलहचान गरी सरं क्षण र प्रवर्द्धन गने ।
(५) सम्पकध र समन्विात्मक अलधकार
क. गाउँकोिालग सम्पकध र समन्वि गने नेतत्ृ विािी िलू मका लनवाधह गने ।
ि.नगरपालिका, वडा कािाधिि, लवलिन्न सघं सस्ं था र पक्षहरुलसत सम्पकध , समन्वि र सहकािध गने।
ग. गाउँको समस्िाको बारे मा स्थानीि सरकारकािाई जानकारी गराउने र आवश्िक सहिोगको िालग अनरु ोध गने
।
घ. गाउँको आवश्िकता अनसु ार आलथधक तथा प्रालवलधक स्रोत व्िवस्थापनका िालग सम्बलन्धत कािाधिि,
व्िलक्तहरुसँग आवश्िक सम्पकध र सहकािध गने ।
ङ. लवलिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थािे आिोजना गने गोष्ठी, सिा सम्मेिन, बैठक, भ्रमण, तालिम
आलिमा सहिागी हने वा सहिागी पठाउने ।
च. लवलिन्न लनकािबाट प्राप्त हने कािधिम, अनिु ान र सहिोगिाई गाउँमा न्िािोलचत लवतरणको व्िवस्था लमिाउने
।
छ. गाउँको लवकास, समिु ािको लहतमा कुनै सहिोग गने सही मनसाििे कुनै लनकाि आएमा आवश्िक समन्वि,
सहिोग र आधारितू सचू ना उपिब्ध गराउने ।
(६) बरघरको अन्ि अलधकारहरु
मालथ उल्िेलित अलधकारका साथै तपलसिमा उल्िेलित अन्ि अलधकार हनेछन् ।
क. गाउँ समिु ाििाई लवपि पवू ध तिारी गराउने ।
ि. लशक्षा, स्वास््ि, सरसफाई आलि क्षेत्रको सचू ना गाउँमा सम्प्रेषणको व्िवस्था लमिाउने ।
ग. सामालजक समस्िा, लबकृ लत, अन्िाि र अत्िाचारको लवरुर्द् जनपररचािन गने, अलििान सच
ं ािन गने ।
घ. समानता, न्िाि, सामालजक, सांस्कृ लतक, धालमधक सििाव, एकता कािम गने गराउने ।
ङ. गाउँ बिेरीिे गरे को लनणधि कािाधन्विन गने, गराउने ।
(७) बरघरलसत समन्वि गनधपु ने

स्थानीि तह वा कुनै पलन गैर सरकारी संस्था गाउँमा कािधिम सञ्चािन गनधपु रे मा बरघरसँग समन्वि गनधु पनेछ र
सोको बालषधक सनु वाइ गाउँ बिेरीमा गनधपु नेछ । बरघरिे आवश्िकता अनसु ार आफू सलिि िएर सहिोग गने वा
अरु गाउँ समिु ाििाई पररचािन गनध सक्नेछ ।
१४. सहार्क बरघरको काम, कतयव्र् र अक्षधकार
(१) गाउँ बरघरिे लजम्मेवारी लिएको काम गने ।
(२) गाउँ बरघरको अनपु लस्थलतमा गाउँको सावधजलनक लहतको िालग नेतत्ृ व गने ।
(३) गाउँ बरघरिाई आवश्िक सहिोग गने ।
१५. क्षलखन्डारको काम, कतयब्र् र अक्षधकार:
(१) गाउँको बिेरी, जटु ् िाल्हा, कचहरीमा उपलस्थलतको अलििेलिकरण गने ।
(२) गाउँ बिेरी, जटु ् िाल्हा, छिफि, कचहरीमा िएको लनणधिको अलििेलिकरण गने ।
(३) गाउँ बरघर प्रणािीमा िएको आम्िानी र िचधको लववरण, लबि, िरपाई र लहसाव लकताब िरुु स्त राख्ने ।
(४) गाउँको बिेरी, जटु ् िाल्हा, कचहरी, छिफि आलिमा सहलजकरण गने ।
(५) लवलिन्न संघ, संस्था, कािाधििमा बरघरको लनिेशनमा पत्राचार, गाउँको जानकारी, सचू ना, प्रलतबेिन आलि
लिने ।
१६. अगह्वाको काम, कतयब्र् र अक्षधकारः
(१) जनश्रमिानको बेिामा बरघरिाई सहिोग गने ।
(२) जन श्रमिानमा काम लविाजन र नान हाल्ने ।
(३) जन श्रमिान गिाध लजम्मेवारी अनसु ार काम िए निएको लनरीक्षण गने ।
(४) कुिापानी, लसंचाई, बाटोघाटो सरसफाईमा बरघरिाई आवश्िक सहिोग गने ।
१७. गरुु वाको काम, कतयब्र् र अक्षधकार
(१) गाउँको वषधिरर गररने लवलिन्न पजू ाआँटीिाई परम्परा र लवलध अनसु ार सम्पन्न गने ।
(२) गाउँमा हन सक्ने हैबी, िैबी, प्रकोप, लकट पटङ, िराव डोि, िष्टु नजर, रोगब्िाधबाट गाउँका मानव,
जीवजन्तु र बािी नािीिाई बचाउन आफ्नो ज्ञान, अनिु व र अभ्िासिे हरसम्िव प्रिास गने ।
(३) गाउँ समिु ािमा हने सामालजक, धालमधक, संस्कार, सस्कृ लतमा सरसल्िाह र सहिोग प्रिान गने।
(४) गाउँ घरमा सामालजक सलहरणतु ा र एकतामा सहिोग गने ।
(५) लबरामी वा लपलडत व्िलक्त वा पक्षको अनरु ोधमा उपचार र स्वास््ि लहतको व्िवस्था लमिाउने, पजू ा पाठ गने
गराउने ।
(६) गाउँ समिु ािमा सामालजक लवकृ ती र अन्धलवश्वासिाई न्िूलनकरण गनध सहिोग गने ।

१८. के सौकाको काम कतयब्र् र अक्षधकार:
(१) लवलिन्न पजू ापाठ र कमध गनधकोिालग गरुु वाको सहिोगीको रुपमा काम गने ।
(२) गाउँका मालनस र पशपु क्ष
ं ी मा कुनै रोग ब्िाधिे सताएमा त्िसबाट बचाउन आफ्नो ज्ञान, अनिु व र अभ्िासिे
हरसम्िव प्रिास गने ।
१९. क्षचरक्र्ाको काम, कतयव्र् र अक्षधकार:
(१) गाउँमा बरघरिे िटाएको सावधजलनक लहतको काम गने ।
(२) गाउँको मि
ु िेव थानमा लनिलमत लििो बाल्ने र पजू ाआँटी गने ।
(३) पजू ापाठ, िोजकाज र चाडपवधको बेिामा चोिो वा पलवत्र आगोको व्िवस्था लमिाउने ।
(४) गाउँको सामलु हक काम, पजू ापाठ र गाउँको िोजकाजमा बलत्त वा उज्िािोको व्िवस्था लमिाउने ।
२०. चौकीदारको काम, कतयव्र् र अक्षधकार
(१) बरघरिे िटाएको काम गने ।
(२) गाउँमा सचू ना प्रिान गनध हाँक पाने, पत्र पिु ाधउने ।
(३) गाउँको सम्पलत्तको रे ििेि गने ।
(४) लवपिमा परे का व्िलक्त, घर पररवारिाई सहिोग गने ।
(५) गाउँ घरको सचू ना लनिलमत रुपमा बरघरसंग आिान प्रिान गने ।
२१. घरधुरी प्रक्षतक्षनक्षधको काम, कतयव्र् र अक्षधकार :
(१) गाउँ बिेरी, जटु ् िाल्हा, कचहरीमा सहिागी िई आफ्नो लवचार, मत लिने ।
(२) बरघरिे लिएको सावधजलनक लहतको लजम्मेवारी परू ा गने ।
(३) गाउँ बिेरीको लनिम अनुसार लटहाई लिने ।
(४) बरघरको नेतत्ृ वमा गाउँको लवकास लनमाधणमा श्रमिान, सीप िान, लजन्सी िान र नगि िान गने ।
(५) गाउँ समिु ािको समस्िाको बारे मा गाउँ बरघरिाई जानकारी गराउने ।
६. बरघरिे िटाएको सामलु हक लहतको अन्ि कािध गने ।
७. समिु ािको सामालजक, सस्ं कार, सस्कृ लत सरं क्षण र प्रवधर्द्न कािधमा सलिि सहिागी हने ।

पररच्छे ि ५
बरघर प्रणालीमा पद ररक्त हुने व्र्वस्था र पदपूक्षतय
२२. पद ररक्त हुने अवस्था:
िस ऐनको िफा ६, ७ र ८ बमोलजम गठन िएको बरघर संगठन प्रणािी लित्रको पिहरु िेहािको अवस्थामा पि
ररक्त हनेछ ।
(१) एक वषे कािधकाि समाप्त िएमा,
(२) नैलतक पतन िेलिने फौजिारी अलििोगमा अिाितबाट िोषी ठहर िएमा
(३) लनजको मृत्िु िएमा,
(४) िराब आचरणका कारण लनजिाई बरघर पिमा रालि राख्न उलचत निएको गाउँ/ वडा/नगर जटु ् िाल्हाको िईु
लतहाई मत जाहेर िएमा पि ररक्त हनेछ । तर लनजिाई सफाइको मौकाबाट वलञ्चत गररने छै न् ।
(५) असक्त, अस्वस्थ िई बरघरको लजम्मेवारी परू ा गनध नसक्ने िएमा ।
(६) लनजिे पिबाट राजीनामा लिएकोमा गाउँ/वडा/नगर जटु ् िाल्हाबाट पारीत िएमा ।
२३. बाँकी अवलधका िालग पि पलु तध गने:
बरघर प्रणािी लित्रको पिमा बाँकी अवलधको िालग ऐनको िफा ६,७ र ८ को उप िफा (७) बमोलजम लनिलु क्त
गररनेछ ।
पररच्छे ि ६
पदीर् मर्ायदा तथा आचरण सम्बन्धी व्र्वस्था
२४. बरघर पदाक्षधकारीहरुको पदीर् मर्ायदा र आचरण
(१) समिु ािको हकलहत, संरक्षण, प्रवधर्द्न, सशलक्तकरणको िालग स्वतन्त्र, लनरपक्ष र जवाफिेही िई आफ्नो पिीि
िालित्व लनवाधह गनधु पनेछ ।
(२) समाजमा बस्ने लवलिन्न समिु ाि तथा सम्प्रिाि लबचको सम्बन्ध समु धरु बनाउने कािध गनधु पनेछ ।
(३) समिु ािको प्रथा, परम्परा, प्रथाजलनत काननू , मल्ु िमान्ितािाई उच्च सम्मान गने ।
पररच्छे ि ७
प्रक्षतक्षनक्षधत्व र सहभागीता
२५. स्थानीर् तहमा प्रक्षतक्षनक्षधत्व र सहभाक्षगता
स्थानीि सरकारिे हरे क सावधजलनक गलतलवलधमा समिु ािको प्रलतलनलधत्व तथा अथधपणू ध सहिालगताको अवसर
प्रिान गनेछ । िसका िालग बरघर प्रणािीको प्रलतलनलधत्व िेहाि बमोलजम हनेछ ।
(१) िोजना पलहचान, छनौट र कािाधन्विनमा प्रलतलनलधत्व:
क. वस्ती स्तरीि िोजना तजमधु ा गिाध सम्बलन्धत गाउँको बरघरिाई आमन्त्रण गररने छ ।

ि. स्थानीि तहिे गाउँ, वडा र नगर स्तरको िोजना छनोट गिाध गाउँ , वडा र नगर बिेरीबाट पाररत िई आएको
िोजनािाई स्रोत र आवश्िक्ताको आधारमा प्राथलमकता लिईनेछ ।
ग. गाउँ, वडा, नगर बिेरीमा िोजना छनोट गिाध जनप्रलतलनलध/स्थानीि तहमा सेवारत कमधचारीिे सहलजकरण
गनधपु नेछ।
घ. स्थानीि तहबाट छनौट िएका गाउँ स्तरका िोजनाहरु स्थानीि जनप्रलतलनधीको नेतत्ृ वमा वरघरको उपलस्थलतमा
उपिोक्ता सलमलत गठन गरी कािाधन्विन गररनेछ ।
ङ. लवलिन्न सामालजक पररचािन, लवपि् व्िवस्थापन र अन्ि समिु ाि स्तरमा हने कामहरु बरघर समन्वि गररनेछ ।
२. अनगु मन लनरीक्षणमा प्रलतलनलधत्व:
क. स्थानीि तहको वालषधक िोजना तथा बजेट तजमधु ा लिग्िशधन,२०७४ को लनिम ६.२.१. अनसु ारको अनगु मन
तथा सपु ररवेक्षण गिाध िोजना रहेको सम्बलन्धत वडा बरघर साथै सम्बलन्धत गाउँ बरघरिाई आमलन्त्रत गररनेछ ।
ि. स्थानीि तहको वालषधक िोजना तथा वजेट तजमधु ा लिग्िशधन २०७४ को लनिम ६.२.३ अनसु ारको वडा स्तरीि
अनगु मन गिाध वडा बरघरिाई आमलन्त्रत गररनेछ ।
ग. गाउँ स्तरको िोजना कािाधन्विन र िोजनाको अनगु मन तथा सपु ररवेक्षणका िालग सम्बलन्धत गाउँ बरघर िाई
अनगु मनमा सहिागी गराईनेछ ।
३. नगरसिामा प्रलतलनलधत्व र सहिागीता:
क. स्थानीि तहको वालषधक िोजना तथा वजेट तजधमु ा लिग्िशधन २०७४ को लनिम ५.७ अनुसारको नगर सिाबाट
बजेट तथा कािधिम पेश हिँ ा नगर बरघरबाट एकजनािाई प्रवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गनध सलकनेछ ।
४. न्िालिक सलमलतमा प्रलतलनलधत्विः
क. स्थानीि सरकार सञ्चािन ऐन को िफा ४७ बमोलजमको अलधकार क्षेत्रलित्र रही न्िाि लनरुपण गिाध लववालित
पक्ष रहेको गाउँको बरघरिाई आमलन्त्रत गनध सलकनेछ ।
ि. स्थानीि सरकार सञ्चािन ऐनको िफा ४९ को उपिफा १० बमोलजम वडामा गठन िएको मेिलमिाप के न्रिे
न्िाि लनरुपण गिाध लववालित पक्ष रहेको सम्बलन्धत गाउँको बरघरिाई आमलन्त्रत गनध सलकनेछ ।

पररच्छे ि ८
आक्षथयक स्रोत व्र्वस्थापन
२६. बरघर संगठन प्रणालीको आक्षथयक स्रोत
बरघर संगठन प्रणािीको आलथधक स्रोत िेहाि बमोलजम हनेछ ।
(१) स्थानीि तह, प्रिेश र संघबाट प्राप्त अनिु ान
(२) गाउँ बिेरी र जटु ् िाल्हाको लनणधि अनसु ार प्रलत घरधरु ीिे लनलित प्रिोजनकोिालग जम्मा गरे को नगिी र
लजन्सी ।
(३) गाउँ बिेरीिे लनणधि गरे अनसु ार गाउँ मा श्रमिान, िौलतक श्रम गनध नसक्ने घरधरु ीबाट प्राप्त रकम ।
(४) गाउँको बिेरीिे लनणधि गरे अनसु ार सावधजलनक काममा अनपु लस्थत हने घरधरु ीबाट प्राप्त िारा रकम ।
(५) गाउँ जटु ् िाल्हािे लनणधि गरे अनसु ारको डाँरबाट प्राप्त रकम ।
(६) गाउँमा बसाइ सराई गरी आउनेिाई गाउँको बिेरीको लनणधि अनसु ारको गाउँ सिस्िता शल्ु क रकम ।
(७) सामिु ालिक वन सलमलतबाट प्राप्त लवकास कािधिम अनिु ान रकम ।
(८) गाउँको सावधजलनक स्थिमा गररने सामिु ालिक उत्पािनबाट प्राप्त रकम ।
(९) गाउँमा सामालजक, साँस्कृ लतक, रचनात्मक काम गरी प्राप्त गरे को रकम ।
(१०) लवलिन्न िाताबाट प्राप्त िान िातब्ि ।
(११) लवलिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सघं सस्ं थाबाट प्राप्त नगिी लजन्सी।
(१२) गाउँ बरघर प्रणािीको सम्पलत्त िाडा लिई आलजधत गरे को रकम ।
(१३) गाउँ बिेरीिे लनधाधरण गरे को श्रमिान नगरी लसंचाई सलु वधा लिने जग्गाधनीसँग लिईने पनकरबाट प्राप्त रकम
।
२७. खाता सञ्चालन र खचय क्षवक्षध
१. सम्बलन्धत गाउँ बिेरी वा जटु ् िाल्हाको लनणधि अनसु ार उक्त गाउँ बरघर प्रणािीको नाममा नलजकको बैंक,
लवत्तीि संस्था वा सहकारी संस्थामा बैंक िाता िोलिनेछ ।
२. िस ऐनको िफा २६ बमोलजम प्राप्त आम्िानी गाउँ बिेरी वा जटु ् िाल्हािे तोके को पिालधकारीको संिक्त
ु
िस्तितबाट बैंक िाता सञ्चािन गनध सक्नेछ ।
३. िस ऐनको िफा २६ बमोलजम प्राप्त रकम गाउँ बिेरी वा जटु ् िाल्हािे गरे को लनणधि बमोलजम बरघर प्रणािीिे
िचध गनध सक्नेछ ।
४. बरघर प्रणािीिे वषधिररको आम्िानी र िचधको लबि िरपाई अलििेि राख्नु पनेछ । गाउँ बिेरीमा िचध
लववरण सावधजलनक गरर पास गराउनु पनेछ ।
२८. सम्पक्षिको अक्षभलेख:
१. गाउँको सावधजलनक सम्पलत्तको अलििेि बरघर प्रणािीिे राख्नु पनेछ। सोको सरु क्षा गने लजम्मेवारी समेत
रहनेछ । सम्पलत्तको िौलतक परीक्षण गरी हरे क वषध गाउँ बिेरीमा सावधजलनक गनधु पनेछ ।

पररच्छे ि ९
क्षवक्षवध
२९. बाधा अड्काउ फुकाउ:
ऐनको कािाधन्विनमा कुनै पलन लकलसमको बाधा अड्चन आईपरे मा सोको समाधान स्थानीि सरकारबाट हनेछ ।
३०. क्षनर्म बनाउने अक्षधकार:
(१) िस ऐनको कािाधन्विन गनधका िालग स्थानीि सरकारिे आवश्िक लनिमाविी बनाउन सक्नेछ ।
(२) नगर, वडा, गाउँ बिेरीिे िस ऐनको कािाधन्विन गनधका िालग आवश्िक लनिम बनाई स्थानीि सरकारको
स्वीकृ लत लिई आफ्नो कािधक्षेत्र लित्र िागू गनध सक्नेछ ।
३१. कार्यक्षवक्षध तथा क्षनदेक्षिका बनाउने अक्षधकार:
िस ऐनको कािाधन्विन गनधकािालग स्थालनि सरकारिे आवश्िक कािधलवलध तथा लनिेलशका बनाउन सक्नेछ ।
३२.अनसु चू ीमा हेरफे र गने अलधकार:
िस ऐनको कािाधन्विन गनधका िालग स्थानीि सरकारिे अनुसचू ीमा आवश्िक हेरफे र गनध सक्नेछ।

अनसु चू ी १
िफा ४ को उप िफा (२) बमोलजम
बरघर प्रणाली क्षभत्रका पदाक्षधकारीलाई क्षदईने प्रमाणपत्र

कािाधििको
िोगो

राजापरु नगरपालिका
नगर कार्यपाक्षलकाको कार्ायलर्
राजापरु , बलिधिा
िलु म्बनी प्रिेश, नेपाि
बरघर प्रमाणपत्र

राजापरु नगरपालिका, वडा नं. ....... मा रहेको .......................... गाउँको गाउँ बिेरीबाट ................ पिमा
राजापरु नगरपालिकािे जारी गरे को बरघर ऐन २०७८ को िफा ७(२), ८(३) र ८(७) बमोलजम छनोट हनु
िएकोमा तपाई श्री .............................. िाई स धन्िवाि िो प्रमाणपत्र प्रिान गररएको छ ।
बरघर ऐन, गाउँ बिेरी र जटु ् िाल्हाको लनणधि बमोलजम सावधजलनक हकलहतका िालग कािध गनधहु ोिा।
....................
प्रमि
ु प्रशासलकि अलधकृ त

....................
नगर उपप्रमि
ु

.................
नगर प्रमि
ु

अनसु चू ी २
िफा ४ को (२) बमोलजम
बरघर प्रणाली क्षभत्रका पद ग्रहण गने व्र्क्षक्तलाई क्षदईने पररचर्पत्र

कािाधििको
िोगो

राजापरु नगरपालिका
नगर कार्यपाक्षलकाको कार्ायलर्
राजापरु , बलिधिा
िलु म्बनी प्रिेश, नेपाि
पररचर् पत्र

नाम:
पि:
ठे गाना:
जन्म लमलत:
ना.प्र.नं:
सम्पकध न:ं
रक्त समहु :
जारी लमलत:
............................
प्रमालणत गनेको िस्ति

हािसािै
लिचाएको
पासपोटध साईज
फोटो

.....................
नगर प्रमि
ु

अनसु चू ी ३
बरघर प्रणालीको संगठन ढाँचा
नगर बरघर प्रणाली

वडा बरघर प्रणाली

गाउँ/टोल बरघर प्रणाली

