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शुक्लाफााँटा नगरपाललकामा रहेका बरघर/भलमन्सा प्रणाली संरक्षण प्रवर्द्धन
र ववकास गनध बनेको ऐन, 207८
प्रस्तावना
शुक्लाफााँटा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र प्रललनमा रहेको दिववास ााु  समुवा को
सामुवाव क सं गठन ताा परम्परागत बरघर/भलमन्सा प्रणालीलाई अलभलेखिकरण, सं रक्षण,
प्रवर्द्धन, ववकास र अभ् ासमा टे वा पु ाधउने दवश् क भएकोले नेपालको सं ववधान, नेपाल
पक्ष रहेको अन्तराधख्ि

 संम सं गठनको महासन्ध नं . 169, दिववास हु को अलधकार

ु
सम्बन्ध सं क्त
राष्ट्र सं घ

घोषणापत्र 2007, स्ाान

सरकार सञ्चालन ऐन, 2074

लगा त प्रलललत ऐन कानून बमोखिम, बरघर/भलमन्सा प्रणालीको अभ् ास प्रललनमा

रहेको गाउाँको ववकास लनमाधण का ,ध गाउाँमा शाखन्त सु-व् वस्ाा, दपस सह ोग, सहका ,ध
एकता र सामुवहक पर्द्लतलाई का म गनध बरघर/भलमन्सा प्रणालीलाई अझैसशक्त र
प्रभावकारी बनाउन, समावेश ताा समववकासको लसर्द्ान्तका दधारमा स्ाान

ववकासमा

न् ा ोखलत सहभालगता र पहुाँललाई सुलनखित गनध, नेपालको सं ववधानले पररकल्पना गरे को
सामाखिक न् ा , मेललमलाप, सवभाव र िवगो ववकासका लालग खलरकालवे खि अभ् ासमा
रहेको ववकास, लनमाधण, न् ा , परम्परा, पेशा र समाि पररलालनको प्रणालीलाई कानून
मान् ता प्रवान गरर

सको भूलमकालाई अझै प्रभावकारी बनाउन वाञ्छन
पाना नं. 1

भएकोले,

नेपालको सं ववधानको धारा २२१, धारा २२६ र अनुसूल ८ को १२ र २२, स्ाान
सरकार सञ्लालन ऐन, २०७४ को वफा ११ (फ) (४) (५) वफा ११ (४) को (ठ) र
वफा १०२ बमोखिमको अलधकार प्र ोग गरी शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको १० औ ं
नगरसभाले

ो ऐन बनाई लागू गरे को छ।

पररच्छे व: १

नाम र पररभाषा
१. सं खक्षप्त नाम र प्रारम्भ:
क)

स

ऐनको

नाम

शुक्लाफााँटा

नगरपाललकाको

भूगोललभत्र

रहे को

बरघर/भलमन्सा प्रणालीको सं रक्षण प्रवर्द्धन र ववकास गनध बनेको ऐन,
207८ रहेको छ।

स ऐनलाई छोटकरीमा बरघर/भलमन्सा ऐन, 207८

भलननेछ।
ि)

ो ऐन तुु न्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. पररभाषा:
ववष

वा प्रसं गले अको अाध नलागेमा

स ऐनमा,

क) "बरघर/भलमन्सा प्रणाली" भन्नाले ााु  समुवा ले स्वा त्त र स्वशालसत
ु पमा दफ्नो प्राा र प्राािलनत कानून अनुसार ल रकालवे खि लनरन्तर
प्रललन, अभ् ास गरी दएको मौललक परम्परागत प्रणाली र सं स्ाालाई
सम्झनु पवधछ।

सले ऐनको अनुसूल नं. ३ बमोखिमको सं गठन प्रणालीलाई

समेत सम्झनु पवधछ।
ि) "नगरपाललका" भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको का ाधल लाई सम्झनु
पवधछ।

ग) "गाउाँ" भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको ववलभन्न वडालभत्र बसोबस गने
समुवा ले छु ट्याएर नामाकरण गरीएको अखस्तत्वमा रहेको नगरपाललकामा
सुखलकृत भएको क्षेत्रलाई गाउाँ सम्झनु पवधछ।

घ) "टोल" भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललकामा सुखलकृत भएको गाउाँको लसमाना
लभत्रकोगाउाँको बिेरी (भेला)/िोज्न बोझ्न ले मान् ता प्रवान गरे को क्षेत्र
पूवाध (टोल) लाई सम्झनु पवधछ।

ङ) "प्राा" भन्नाले परम्परागत ु पमा लललदएको दिववास ााु को सं स्कृलत,
परम्परा, प्रललन र अभ् ासलाई सम्झनु पवधछ।
पाना नं. 2

ल) "प्रणाली" भन्नाले बरघर/भलमन्सा प्रणालीलाई सम्झनु पवधछ।
छ) "नगर प्रमुि" भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको नगर प्रमुिलाई सम्झनु
पवधछ।
ि) "नगर उपप्रमुि" भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको नगर उपप्रमुिलाई
सम्झनु पवधछ।
झ) "प्रमुि प्रशासकी
प्रशासकी

अलधकृत" भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको प्रमुि

अलधकृतलाई सम्झनु पवधछ।

ञ) "वडा अध् क्ष" भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललका लभत्रका प्रत् ेक वडाका
वडा अध् क्षलाई सम्झनु पवधछ।

ट) "नगर बरघर/भलमन्सा" भन्नाले

स ऐनको वफा ६ बमोखिम छनौट भएको

बरघरलाई सम्झनु पवधछ।
ठ) "वडा बरघर/भलमन्सा" भन्नाले

स ऐनको वफा ७ बमोखिम छनौट भएको

बरघर/भलमन्सालाई सम्झनु पवधछ।

ड) "गाउाँबरघर" भन्नाले

सऐनको वफा ८ बमोखिम छनौट भएको गाउाँ

बरघर/भलमन्सालाई सम्झनु पवधछ।
ढ) "सहा क

बरघर/भलमन्सा"

भन्नाले

बरघर/भलमन्सा

प्रणालीमा

गाउाँ

ु
बरघर/भलमन्सालाई सह ोग गनध लन क्त
सहा क बरघर/भलमन्सालाई
सम्झनु पवधछ।

ण) "ललिन्डार" भन्नाले बरघर/भलमन्सा प्रणालीमा ले िापढी, वहसाब वकताबको
काम गनेलाई सम्झनु पवधछ।

त) "टोल बरघर/भलमन्सा" भन्नाले गाउाँ बरघर/भलमन्सालाई सह ोग गने र
दवश् कता

अनुसार

दफ्नो

टोलमा

नेतत्ृ व गने

बरघर/भलमन्सालाई

सम्झनु पवधछ।
ा) "अगह्वा" भन्नाले भौलतक ववकास लनमाधणको कामलाई व् वखस्ात गनध कामको
बाडफााँडको र लनररक्षण गने खिम्मेवारी िवइएका व् खक्तलाई सम्झनु पवधछ।

व) गुु वा(भराध) भन्नाले बरघर/भलमन्सा प्रणाली अन्तगधत गाउाँको धालमधक ताा

सांस्कृलतक अनुष्ठान गनधको लालग गाउाँ बिेरी (भेला)/िोज्न बोझ्न बाट
छनौट भएकोलाई सम्झनु पवधछ।
पाना नं. 3

ध) "केसौका (सहा क भराध)" भन्नाले गुु वा(भराध)को सह ोग लाई सम्झनु
पवधछ।

न) "खलरक् ा" भन्नाले परम्परावे खि लललदएको धालमधक, सांस्कृलतक अनुष्ठानमा

सह ोग गने ताा गाउाँको साझा वे वता (ठन्वा मर्वा) मा लन लमत िव ो
बाल्ने र पुिा पाठ गने, लाडपवध र भोि वववाहमा लोिो दगोको व् वस्ाा
ु भएकालाई सम्झनु पवधछ।
लमलाउने र उज् ालो पाने का क
ध ा लालग लन क्त

ऩ) ..

प) "लौकीवार" भन्नाले गाउाँको लौकीवारी गने, रे िवे ि, सूलना प्रवाह र दपत
ववपवको बेलामा सह ोग गने का क
ध ो लालग लन क्त भएकालाई सम्झनु
पवधछ।

फ) "बेगारी/झराली" भन्नाले बरघरको नेतत्ृ वमा गाउाँको सावधिलनक कामका
लालग सम्बखन्धत गाउाँ वा टोलका सबै घरधुरी वा दलोपालो गरी उपखस्ात
भई लन:शुल्क  संमवान वा स प वान वा सामुवहक ु पमा गररने का ल
ध ाई
सम्झनु पवधछ।
ब) "बरघर/भलमन्सा वषध" भन्नाले एक दलाधक वषधको माघ १ गतेवेखि शुु 
भई अको दलाधक वषधको पुष मसान्तसम्मको अवध लाई सम्झनु पवधछ।

भ) "ढकेहर" भन्नाले बरघर/भलमन्सा प्रणाली अन्तगधत गाउाँको धालमधक ताा
सांस्कृलतक

अनुष्ठान,

ढाक

बिाउने

का क
ध ालालग

गाउाँ

बिेरी

(भेला)/िोज्न बोझ्न बाट छनौट भएकोलाई सम्झनु पवधछ।

म) "बिेरी (भेला)" भन्नाले प्रत् ेक वषध माघ मवहना लभत्र गररने गाउाँ, वडा र
नगरको वावषधक भेलालाई सम्झनु पवधछ।

) "िुटह्याला" भन्नाले गाउाँको बरघरको नेतत्ृ वमा हुने छलफललाई सम्झनु
पवधछ।

र)

"िोज्न बोझ्न "

भन्नाले

बरघर/भलमन्सा

प्रणाली

अन्तगधतल न

पवालधकारीहु को कामको सम क्षा गने , र दवश् क पने पवका लालग
ऱ)

ु व् खक्त छनौट गने का ध वा प्रवि ालाई सम्झनु पवधछ।
र उप क्त
।।

ल) "कलहरी" भन्नाले सामाखिक न् ा
भेलालाई सम्झनु पवधछ।
पाना नं. 4

भएका
ोग्

लनु पण गनधका लालग बस्ने गाउाँको

ळ) व
ऴ) सवउ
व) "न् ाव क सलमलत" भन्नाले नगरपाललकामा रहे को न् ाव क सलमलतलाई सम्झनु
पवधछ।

श) "मेललमलापकताध" भन्नाले प्रत् ेक वडामा रहेका सुखलकृत मेललमलापकताधलाई
सम्झनु पवधछ।

ष) "वटहाई (िरे क)" भन्नाले गाउाँको सावधिलनक पवमा काम गरे
पारर संलमक स्वु प घरधुररबाट गाउाँ बिेरी (भेला)को लनणध
गररने अन्न

वापत

अनुसार सं कलन

नगवलाई सम्झनु पवधछ।

ाँ ी" भन्नाले लनखित प्र ोिनको लालग परम्परा अनुसार गररने ववलभन्न
स) "पूिादट
पूिापाठलाई सम्झनु पवधछ।

पररच्छे व:२

बरघर/भलमन्साको का क्ष
ध त्र
े प्रमाणपत्र, पररल पत्र र अलभलेि
३. बरघरको का क्ष
ध ेत्र

(१) ााु 

समुवा को

परम्परागत

प्राािलनत

सं गठनको

क्षेत्रालधकार

गाउाँ

बरघर/भलमन्साको हकमा सम्बखन्धत एक गाउाँमा रहनेछ। लनिले सोही
गाउाँ समुवा को अगाइ गनेछ। टोल बरघर/भलमन्साले दफ्नो टोल र

सोही गाउाँमा बरघर/भलमन्साले प्रवान गरे को खिम्मेवारी अनुसार अगुवाई
गनेछ।

(२) वडा बरघर/भलमन्साले सम्बखन्धत वडा का ाधल , वडा लभत्र पने सबै
गाउाँका बरघर/भलमन्सासाँग समन्व

र सहका ध गनेछ।

(३) नगर बरघर/भलमन्साले नगरपाललका, नगरपाललका लभत्रका सबै वडा
बरघर/भलमन्सा र गाउाँ बरघर/भलमन्सासाँग समन्व

र सहका ध गनेछ।

(४) प्रमाणपत्र र पररल पत्र सम्बन्ध व् वस्ाा

(१) स ऐन बमोखिम नगरपाललकामा सूखलकृत भएका गाउाँलाई गाउाँ
सुखलकृत भएको प्रमाण पत्र नगरपाललकाले प्रवान गनेछ।
पाना नं. 5

(२) प्रत् ेक वषध गाउाँ, वडा, नगर बिेरी (भेला)बाट छनौट भएका
बरघर/भलमन्सा प्रणाली लभत्रको पवको खिम्मेवारी पाउने व् खक्तलाई

नगरपाललकाले अनुसूल नं. १ बमोखिम प्रमाणपत्र र अनुसूल नं. २
बमोखिम पररल

पत्र प्रवान गनेछ।

(५) अलभलेि
(१) बरघर/भलमन्सा
गलतववलधको

प्रणाली

लेिािोिाको

अन्तगधत

प्रत् ेक

अलभलेखिकरण

वषध

गरे को

गररनेछ।

सो

का ध

र

अलभलेि

नगरपाललकामा बुझाई गाउाँ, वडा र नगर बरघर/भलमन्सा प्रणालीलाई
लौसारी (नववकरण) गराउनुपनेछ।

(२) गाउाँ बरघर/भलमन्सालाई नव करण गवाध कुनै प्रकारको शुल्क लाग्ने
छै न।

पररच्छे व ३:

नगर, वडा र गाउाँ बिेरी (भेला)ि बरघर/भलमन्सा संगठन प्रणालीको गठन र
बैठक सम्बन्ध व् वस्ाा

(६) नगर बिेरी (भेला)

(१) नगरपाललकामा सूल कृत प्रत् ेक गाउाँको मुल बरघर/भलमन्सा वा गाउाँ
बिेरी (भेला)ले नगर बरघर/भलमन्सा बिेरी (भेला)को लालग छनौट
गरे को १ गाउाँ १ िना प्रलतलनलध र वडा बरघर/भलमन्सा सलमलतका
सबै सवस्

रहने गरी नगर बिेरी (भेला) गठन हुनेछ।

(२) सो बिेरी (भेला)ले दफूमध् ेबाट १ िना बरघर/भलमन्सा, २ िना

सहा क बरघर/भलमन्सा र १ िना ललिन्डार ल न गनेछ, र प्रत् ेक
वडाका वडा बरघर/भलमन्सा नगर बरघर/भलमन्सा सलमलतको पवे न
सवस्

रहनेछन्।

(३) नगर बिेरी (भेला) सामान् त ा माघ मवहनामा बस्नेछ।

(४) नगर बिेरी (भेला) बस्वा ७ िवन अगावै वडा र गाउाँ बरघरलाई
सूलना िवनु पनेछ।
पाना नं. 6

(७) वडा बिेरी (भेला)
(१) प्रत् ेक

वडालभत्र

गाउाँको

रहे का

गाउाँ

बरघर

र

सहा क

बरघर/भलमन्सा रहे को वडा बिेरी (भेला) गठन हुनेछ। हरे क गाउाँ
बिेरी (भेला)ले वडा बिेरी (भेला)कोलालग गाउाँ बरघर/भलमन्सा
सवहत २ िना प्रलतलनलध ल न गनध सक्नेछ।

(२) स बिेरी (भेला)ले दफू मध् ेबाट १ िना बडा बरघर/भलमन्सा, २
िना सहा क बरघर/भलमन्सा र १ िना ललिन्डार ल न गनेछ।

(३) बडा बरघर/भलमन्सा सलमतमा गाउाँ बरघर/भलमन्सा पवे न सवस्
रहनेछन्।

(४) प्रत् ेक गाउाँको बिेरी (भेला) बस सकेपलछ सामान् त ा माघ मवहनामा
वडा बिेरी (भेला) बस्नेछ।

(५) वडा बिेरी (भेला) बस्वा ७ िवन अगावै गाउाँ बरघर/भलमन्सालाई
सूलना िवनु पनेछ, वा बडा बरघरको प्रलतलनलधहु लाई सूलना िवनु
पनेछ।

(८) गाउाँ बिेरी (भेला)

(१) गाउाँ बरघर/भलमन्साको लसमाना लभत्र पने प्रत् ेक घरधुरीबाट कम्त मा
एकिना वा बढीमा मवहला पुु ष गरी वुई िना प्रलतलनलधत्व भएको गाउाँ
बिेरी (भेला) गठन हुनेछ।

ो बिेरी (भेला) बरघर/भलमन्सा

प्रणालीको सवोच्ल अं ग हुनेछ।

(२) बरघर/भलमन्सा वषधको माघ मवहनामा गाउाँका सबै घरधुरीबाट
प्रलतलनलधत्व भएको बिेरी (भेला) बस्नेछ।

(३) स बिेरी (भेला)ले बरघर/भलमन्सा प्रणालीको पवालधकारी, िस्तै,
बरघर/भलमन्सा,

सहा क

बरघर/भलमन्सा,

ललिन्डार,

खलरक् ा,

लौकीवार, गुु वा(भराध), केसौका (सहा क भराध), दिवको िोज्न बोझ्न
गनेछ।

बरघर/भलमन्सा

वषधको

वहसाव

अनुमोवन गनेछ।

वकताबको

सोधिोि

र

(४) स बिेरी (भेला)ले बडा बिेरी (भेला)को लालग गाउाँ बरघर/भलमन्सा
सवहत वुई िना प्रलतलनलधको ल न गनेछ।
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(५) बरघरले बिेरी (भेला) बस्नकोलालग कम्त मा ७ िवन अगावै लमलत,
स्ाान र सम

तोकेर सूलना िारी गनुध पनेछ।

(६) लौकीवार माफधत कम्त मा १ िवन अगावै गाउाँमा सबै घरधुरीलाई गाउाँ
बिेरी (भेला) बस्ने सूलना पुन: िवनु पनेछ।

(७) वफा २२ बमोखिम बरघर/भलमन्सा सं गठन प्रणालीको कुनै पव ररक्त
भएमा सो पवमा खिम्मेवारी प्रवान गनध

स ऐनको वफा ८ को उपवफा

(२) र (३) को प्रवि ा पूरा गरी िुनसुकै मवहनामा वुई लतहाई
घरधुरीको

िुट्याल्हा (बैठक) बस पवपुलतध गनध सक्नेछ।

(८) गाउाँ बिेरी (भेला)मा सम्बखन्धत वडा िनप्रलतलनलध हु लाई दमन्त्रण
गररनेछ। बिेरी (भेला)को गाउाँ स्तरको

ोिना छनौट का ि
ध ममा

िनप्रलतलनलधहु को उपखस्ालत अलनवा ध गररनेछ।

(९) गाउाँ बिेरी (भेला)को काम, कतधव्

र अलधकार:

बरघर/भलमन्सा बिेरी (भेला)कोक काम कतधब्

र अलधकार वे हा

बमोखिम रहनेछ।

(१) गाउाँमा वषधभरी भए गरे का कामको सम क्षा गने।
(२) गाउाँको वषध भरीको लालग

ोिना लनमाधण गरी सम्बखन्धत वडा र

नगरपाललकामा पेश गने

(३) गाउाँ ललाउनको लालग गाउाँको मूल्

मान् ता, परम्परा र लन म, कानुन

बनाउने।

(४) बरघर/भलमन्सा

सं गठन

प्रणाली

अन्तगधतका

पवहु ,

िस्तै,

बरघर/भलमन्सा, सहा क बरघर/भलमन्सा, ललिन्डार, गुु वा(भराध),
केसौका (सहा क भराध), लौकीवार, खलरक् ा, अगह्वा, दिवल न गने ,
दवश् कता

िोज्न बोझ्न

अनुसार

बरघर/भलमन्सा

सलमलतका

सवस् हु को

गने। बरघर/भलमन्सा सलमलतमा मवहलाको प्रलतलनलधत्व

गराउनु पनेछ।

(५) वषधभरी भएको दम्वान र िलधको सावधिलनक सुनवाई गरी पास गने।

(६) दगाम वषधका लालग दम्वान को  संोत पवहलान र लनधाधरण, वटहाई
(िरे क), िारा, डााँर (िरीवाना), दिव लनधाधरण गने।
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(७) बरघर/भलमन्सा प्रणाली लभत्रका पवलाई िवने सेवा सुववधा, वटहाई
(िरे क) लनधाधरण गने।

(८) स ऐन बमोखिम गाउाँको ववधान लनमाधण र सं शोधन गने।
(९) न ााँ दएका घरधुरीलाई सवस् ता िवने वा िवएको सवस् तालाई
अनुमोवन गने र गाउाँको घरधुरी र िनसं ख् ा अध् ावलधक गने।

(१०)

नगर बिेरी (भेला) र वडा बिेरी (भेला)का लालग प्रलतलनलध

छनौट गरी पठाउने।

(११)

वावषधक

ोिना बनाउने, र दवश् क बिेट बााँडफााँड गने,

अनुमालनत दम्वान ताा िलधको वववरण त ार पारी पाररत गने ।

(१०)

बरघर/भलमन्सा सं गठन प्रणाली

(१) नगरपाललकामा बरघर/भलमन्सा सं गठन प्रणाली अनुसूल नं. ३ मा िवए
बमोखिम हुनेछ।

(२) बरघर/भलमन्सा प्रणाली दफैमा स्वा त्त हुनेछ।
दफ्ना

परम्परागत

का ह
ध ु 

गनध स्वतन्त्र

साध गाउाँ बरघरले

रहनेछ।

तर,

लनमाधणका का ह
ध ु  गवाध वडा वा नगरपाललकालसत समन्व

ववकास

र सहका ध

गनध सक्नेछ।

(३) वडा बरघर/भलमन्सा प्रणालीले वडा का ाधल
गाउाँ बरघरसाँग समन्व

र सो वडा लभत्र रहेको

गने का ध गनेछ।

(४) नगर बरघर/भलमन्सा प्रणालीले नगरपाललका र नगरलभत्र रहेका वडा
बरघर/भलमन्सा र गाउाँ बरघरसाँग समन्व

(११)

गाउाँ िुट्याल्हा (बैठक), लनणध

गने का ध गनेछ।

प्रवि ा र का ाधन्व न

सम्बन्ध

व् वस्ाा

(१) गाउाँको लन लमत िुट्याल्हा (बै ठक) सामन् त ा मवहनामा एक पटक
हुनेछ। तर, दवश् क परे को बेला िलत पटक पलन िुट्याल्हा (बैठक)
गनध सवकनेछ।

(२) वववाव समाधान वा न् ा

रोपणको लालग दवश् कता अनुसार कलहरी

िुनसुकै िवन र बेलामा बस्न सक्नेछ।

(३) गाउाँ बिेरी (भेला), िुट्याल्हा (बैठक) र कलेहरीले गरे को लनणध हु 
बरघरको नेतत्ृ वमा पवी

खिम्मेवारी अनुसार का ाधन्व न गररनेछ।
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(४) गाउाँ बिेरी (भेला), िुट्याल्हा (बैठक) र कलेहरीको अध् क्षता
बरघरले गनेछन्, लनिको अनुपखस्ालतमा सहा क बरघरमध् े सहमलतमा
एक िनाले अध् क्षता गनेछन्।

(५) बहुमत सवस् हु को उपखस्ालतमा बैठक बस्नेछ र लनणध हु  सवधसम्मत
(१२)

वा बहुमतले हुनेछ।

बरघर/भलमन्सा प्रणाली लभत्रको पवका लालग

ोग् ता

(१) बरघर/भलमन्सा र सहा क बरघर/भलमन्सा हुनका लालग
(क) नेपाली नागररक हुन ु पनेछ।

(ि) गाउाँमा कम्त मा ५ वषधवेखि स्ाा

ोग् ता

बसोबास गवै दईरहेको हुन ु

पनेछ।

(ग) गाउाँमा वषध भरी लन लमत बसोबास गने ,

(घ) गाउाँ समुवा को निरमा उच्ल नैलतक लररत्र भएको,
(ङ) २१ वषध उमेर पूरा भएको
(२) ललिन्डार हुनका लालग

ोग् ता

(क) नेपाली नागररक,

(ि) गाउाँमा कम्त मा ५ वषधवेखि स्ाा

बसोबास गवै दईरहेको,

(ग) गाउाँमा वषध भरी लन लमत बसोबास गने

(घ) गाउाँ सम वा को निरमा उच्ल नैलतक लररत्र भएको,
(ङ) २१ वषध उमेर पूरा भएको

(ल) गाउाँको हर वहसाव राख्न र लेिपढ गने िानेको।
(३) लौवकवार हुनका लालग

ोग् ता

(क) नेपाली नागररक

(ि) गाउाँमा लन लमत बसोबास गने।

(ग) गाउाँ समुवा को निरमा उल नैलतक लररत्र भएको,
(घ) २१ वषध उमेर पूरा भएको
(४) गुु वा(भराध) र केसौका (सहा क भराध) हुनका लालग
(क) नेपाली नागररक,

ोग् ता

(ि) सोही गाउाँ वा दसपासनखिकको गाउाँमा लन लमत बसोबास गने,
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(ग) गाउाँ समुवा को ववश्वास, मान् ता र परम्परा अनुसार गाउाँको साझा
पूिापाठ गनध िानेको, र मन्त्र ववद्या िानेको।

(घ) गाउाँको परम्परा र सं स्कृलत िानेको, बुझेको र अनुभव रहे को।
(ङ) वु:ि लबराम हु लाई सह ोग गने भावना भएको।
(५) खलरक् ा हुनका लालग

ोग् ता:

(क) नेपाली नागररक

(ि) गाउाँमा लन लमत बसोबास गने।

(ग) गाउाँको मूल वे व ाानमा लन लमत पूिादवाँ ट गनध इच्छु क भएको,

(घ) गाउाँ समुवा को धमध, सं स्कृलत अनुसारको पूिा पाठ गनध िानेको,
(ङ) लोिो दगोको व् वस्ाा गने प्रववलध, सामग्र सम्बन्ध ज्ञान र
अभ् ास गरे को

(६) सल्लाहाकार सलमलत: बरघर/भलमन्सा सलमलतलाई सं स्ाागत ववकासको
ु पमा सह ोग पु ाधउने उवे स् ले सल्लाह सुिाव िवन तपलसल बमोखिम
५ सवस्

सल्लाहकार सलमलत गठन गररने छ ।

(१) पुराना बरघर/भलमन्साबाट १ िना सवस्
(२) गुु वा (भराध)बाट प्रलतलनलध १ िना सवस्
(३) समािसेवव मवहला प्रलतलनलधबाट १ िना सवस्
(४) दिववालस िनिालत महासं घको सलमलतको प्रलतलनलधबाट १ िना
सवस्

(५) ााु  बुवर्द्खिव बाट १ िना सवस्
पररच्छे व ४:

गाउाँ बरघर/भलमन्सा, लौकीवार र खलरक् ाको काम, कतधव्
(१३)

बरघरको काम, कतधव्

र अलधकार

र अलधकार

(१) सं रक्षकत्वको भूलमका:

(क) बरघरले गाउाँका सबै मानव, लरालर, पशुपंक्ष , बालीनालीको प्रमुि
सं रक्षकको ु पमा भूलमका लनवाधह गने।
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(ि) गाउाँमा दईपने ववपवबाट िोगाउने, बाह्य दिमण वा हस्तक्षेपबाट
गाउाँलेलाई सुरखक्षत बनाउने, दपत ववपवमा राहत िवने।

(ग) कसै माला अन् ा

परे मा गाउाँको िुट्याल्हा (बैठक) बोलाई सो सम्बन्धमा

छलफल गरी दवश् क लनणध

गने।

(घ) गाउाँलभत्र कुनै घर पररवार अलग हुन लाहेमा बरघर/भलमन्सा वा लनिको
प्रलतलनलध उपखस्ात भई सामाखिक न् ा

का म गवै मानो छु ट्याउन र घर

बनाउन सह ोग गने।

(ङ) ववपवमा परी समस्

परे का व् खक्त, घर पररवारलाई मानव

सह ोग

िुटाउने का ध गने।

(ल) गाउाँको सावधिलनक सम्पखत्तको रे िवे ि, सं रक्षण र सवुप ोग गने गराउने।
(छ) दधारभूत दवश् कता अन्तगधत सामाखिक सेवाका क्षेत्रमा ववपन्न समुवा को
पहुाँल रहने व् वस्ााका लालग दवश् क समन्व

र सहि करण गने।

(ि) राज् का सबै क्षेत्रमा प्रलतलनलधत्व ताा अाधपूणध सहभालगताको अवसर सृिना
गनधका लालग पहल गने।

(झ) मवहला, बालबाललका र ववपन्न वगधको न् ा

लनरोपणमा ववशेष ध् ान िवने।

(२) न् ाव क अलधकार:
(क) ााु  समुवा को प्राािलनत कानुन, परम्परा र मानवताको दधारमा लन्पक्ष
न् ा

लनरोपण गरी अलधकार बरघरमा रहे को छ।

(ि) बरघर/भलमन्सा समक्ष कुनै वपलडत पक्षले न् ा

पाउन अिी (अनुरोध)

गरे मा उक्त ववष मा छलफल गराउने र मेललमलाप गराउन मध् स्तताको
भूलमका लनवाधह गने।

(ग) द्वन्द्वरत पक्षलाई समझवारीमा ल् ाएर न् ा

सम्पावन गनुध पवधछ।

(घ) न् ाव क ताा अधध न् ाव क सं स्ााबाट मध् स्तता, मेललमलाप, सहि करण
लगा त का क
ध ा लालग अनुरोध भई दएमा सो सम्बन्ध का ध गने।

(ङ) न् ाव क सलमलत र मेललमलाप केन्रमा कुनै ववष मा लनवेवन वा मुद्दा परे मा
र उक्त ववष
भएमात् सको

दफ्नो गाउाँ, समुवा का पररवार, व् खक्तसाँग सम्बखन्धत

छलफलमा उपखस्ात हुने वा प्रलतलनलध पठाउने।

(ल) गाउाँको वववाव लमलाउाँवा गाउाँको लन म हनुसार िारा, क्षलतपूलतध भराउने,
दिव गनध सक्नेछन्।
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(छ) कुनै वववाव लमलाउवा सकेसम्म प्रलललत कानुनलाई पलन ध् ानमा राख्नु
पनेछ।

(३) ववकास लनमाधण सम्बन्ध अलधकार:

(क) दफ्नो गाउाँको ववकास लनमाधण सम्बन्ध
गने,

ोिना पवहलान, प्राालमकता, छनौट

ोिना बनाउने र लनमाधण का क
ध ो अगुवाई गने।

(ि) ववकास लनमाधण का क
ध ा लालग स्रोत र साधनको व् वस्ाा लमलाउने।
(ग) गाउाँको ववकास लनमाधणमा िन संमवान िुटाउन अगुवाई गने।

(घ) गाउाँको सामुवहक का म
ध ा अनुपखस्ात हुने घरपररवारलाई गाउाँ िुट्याल्हा
(बैठक)को लनणध ानुसार िारा गने।

(ङ) गाउाँ बिेरी (भेला), िुट्याल्हा (बैठक)ब ट गाउाँको

ोना पास गराई नगर

र वडामा लेि पठाउने।

(ल) ववकास लनमाधणको काम सम्पन्नभई सकेपलछ सावधिलनक सुनवाई गराई
अलभलेि राि दवश् कता अनुसार सम्बखन्धत का ाधल मा पठाउने।

(छ) गाउाँको ववकास का म
ध ा साझेवारी गने सरकारी ताा गैर सरकारी सं स्ाासाँग
सह ोग समन्व , सहका ध गने।

(४) सं स्कृलत सं रक्षण, प्रवर्द्धनसम्बन्ध अलधकार:

ाँ ी, नालगान, परम्परा, दिवको सं रक्षणका
(क) गाउाँमा वषध भरर गनुपध ने पूिादट
लालग वावषधक का ध

ोिना बनाउने।

ाँ ीको लालग गुु वा(भराध), केसौका
(ि) गाउाँमा वषध भरर मनाईने िाडपवध र पूिादट
(सहा क भराध) र सम्बखन्धत सबैको सल्लाह, सह ोग ललएर सांस्कृलतक
का ध गने, गराउने।

(ग) मेललमलापका साा सामुवहक ु पमा लाडपवध मनाउन दवश् क व् वस्ाा
लमलाउने।

(घ) भाषा, ललवप, लोक कला, सावहत्

सं स्कृलतको सं रक्षण र अभ् ासमा अग्रण

भूलमका लनवाधह गने।

(ङ) प्राािलनत कानुन, परम्परा र सं स्कार अनुसार सामखिक, सांस्कृलतक दिव
का ध गने गराउने।
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(ल) सामाखिक सं स्कारगत का ध िस्तै पक्कापोह्री, वववाह, मृत् ु सं स्कार, लाड
पवधमा सवि

सहभालगता िनाउने र दवश् कता अनुसार िनपररलालनको

व् वस्ाा लमलाउने।

(छ) गाउाँ बिेरी (भेला)को लनणध

अनुसार वटहाई (िरे क) सं कलन गने र

सम्बखन्धत पक्षलाई बुझाउने।

(ि) समुवा मा लोप हुन लागेका सं स्कृलतको पवहलान गरी सं रक्षण र प्रवर्द्धन
गने।

(५) सम्पकध र समन्व ात्मक अलधकार

(क) गाउाँको लालग सम्पकध र समन्व

गने नेतत्ृ ववा

भूलमका लनवाधह गने।

(ि) नगरपाललका, वडा का ाधल , ववलभन्न सं घ सं स्ाा र पक्षहु लसत सम्पकध,
समन्व

र सहका ध गने।

(ग) गाउाँको समस् ाको बारे मा स्ाान

सरकारलाई

िानकारी

गराउने

र

दवश् क सह ोगको लालग अनुरोध गने।

(घ) गाउाँको दवश् कता अनुसार दलाधक, ताा प्राववलधक स्रोत व् वस्ाापनका

लालग सम्बखन्धत का ाधल , व् खक्तहरूसाँग दवश् क सम्पकध र सहका ध
गने।

(ङ) ववलभन्न सरकारी ताा गैर सरकारी सं स्ााले द ोिा गने गोष्ठ , सभा
सम्मेलन, बैठक, भ्रमण, ताललम दिवमा सहभाग हुने वा सहभाग पठाउने।

(ल) ववलभन्न लनका बाट प्राप्त हुने का ि
ध म, अनुवान र सह ोगलाई गाउाँमा
न् ा ोखलत ववतरणको व् वस्ाा लमलाउने।

(छ) गाउाँको ववकास, समुवा को वहतमा कुनै सह ोग गने सही मनसा ले कुनै
लनका

दएमा दवश् क समन्व , सह ोग र दधारभूत सूलना उपलब्ध

गराउने।

(६) बरघरको अन्

अलधकारहरू

माला उल्लेखित अलधकारका सााै तपलसलमा उल्लेखित अन्

(क) गाउाँ समुवा लाई ववपव पूव ध त ारी गराउने।

अलधकार हुनेछन्।

(ि) खशक्षा, स्वास्् , सरसफाई दिव क्षेत्रको सूलना गाउाँमा सं प्रषे णको व् वस्ाा
लमलाउने।
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(ग) सामखिक समस् ा, लबकृलत, अन् ा

र अत् ालारको ववु र्द् िनपररलालन गने ,

अलभ ान सं लालन गने।

(घ) समानता, न् ा , सामाखिक, सांस्कृलत, धालमधक सवभाव, एकता का म गने
गराउने।

(ङ) गाउाँ बिेरी (भेला)ले गरे को लनणध का ाधन्व न गने गराउने।
(७) बरघरलसत समन्व
स्ाान

गनुप
ध ने

तह वा कुनै पलन गैर सरकारी सं स्ाा गाउाँमा का ि
ध म सञ्चालन

गनुप
ध रे मा बरघरसाँग समन्व

गनुध पनेछ र सोको बावषधक सुनवाई गाउाँ बिेरी

(भेला)मा गनुप
ध नेछ। बरघरले दवश् कता अनुसार दफू सवि
गने वा अु  गाउाँ समुवा लाई पररलालन गनध सक्नेछ।

(१४)

सहा क बरघरको काम, कतधव्

भएर सह ोग

र अलधकार

(१) गाउाँ बरघरले खिम्मेवारी िवएको काम गने।

(२) गाउाँ बरघरको अनुपखस्ालतमा गाउाँको सावधिलनक वहतको लालग नेतत्ृ व गने।
(३) गाउाँबरघरलाई दवश् क सह ोग गने।
(१५)

ललिन्डारको काम, कतधव्

(१) गाउाँकोप

बिेरी

र अलधकार:

(भेला),

िुट्याल्हा

(बैठक),

कलहरीमा

उपखस्ालतको

अलभलेखिकरण गने।

(२) गाउाँ बिेरी (भेला), िुट्याल्हा (बैठक), छलफल, कलहरीमा भएको लनणध को
अलभलेखिकरण गने।

(३) गाउाँ बरघर/भलमन्सा प्रणालीमा भएको दम्वान र िलधको ववववरण, लबल,
भरपाई र वहसाव वकताब वुु स्त राख्ने।

(४) गाउाँको

बिेरी

(भेला),

िुट्याल्हा

(बैठक),

कलहरी,

छलफल

सहखिकरण गने।

दिवमा

(५) ववलभन्न सं घ, सं स्ाा, का ाधल मा बरघरको लनवे शनमा पत्रालार, गाउाँको िानकारी,
सूलना , प्रलतवेवन दिव िवने।

(१६)

अगह्वाको काम, कतधव्

र अलधकार:

(१) िन संमवानको बेलाम बरघरलाई सह ोग गने।
(२) िन  संमवानमा काम ववभािन र नान हाल्ने।
(३) िन  संमवान गवाध खिम्मेवारी अनुसार काम भए नभएको लनरीक्षण गने।
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(४) कुलापान , लसं लाई, बाटोघाटो सरसफाईमा बरघरलाई दवश् क सह ोग गने।
(१७)

गुु वा(भराध)को काम, कतधब्

र अलधकार

ाँ ीलाई परम्परा र ववलध अनुसार सम्पन्न
(१) गाउाँको वषधभरी गररने ववलभन्न पूिादट
गने।

(२) गाउाँमा हुन सक्ने है ब , वै ब , प्रकोप, वकट पटङ, िराव डोि, वुष्ट निर,
रोगब् ाधबाट गाउाँका मानव,ि व िन्तु र बाली नालीलाई बलाउन दफ्नो ज्ञान,
अनुभव र अभ् ासले हरसम्भव प्र ास गने।

(३) गाउाँ समुवा मा हुने सामखिक, धालमधक, सं स्कार, सं स्कृलतमा सरसल्लाह र
सह ोग प्रवान गने।

(४) गाउाँ घरमा समाखिक सवह्णुता र एकतामा सह ोग गने।
(५) लबराम वा वपड त व् खक्त वा पक्षको अनुरोधमा उपलार र स्वास््

वहतको

व् वस्ाा लमलाउने, पूिा पाठ गने गराउने।

(६) गाउाँ समुवा मा अन्धववश्वासलाई बढावा िवने का ध नगने।
(१८)

केसौका (सहा क भराध)को काम कतधब्

र अलधकार:

(१) ववलभन्न पूिापाठ र कमध गनधको लालग गुु वा(भराध)को सह ोग को ु पमा काम
गने।

(२) गाउाँका मालनस र पशु पं क्ष मा कुनै रोग ब् ाधले सताएमा त् सबाट बलाउन
दफ्नो ज्ञान, अनुभव र अभ् ासले हरसम्भव प्र ास गने।

(१९)

खलरक् ाको काम, कतधव्

र अलधकार:

(१) गाउाँमा बरघरले िटाएको सावधिलनक वहतको काम गने।

ाँ ी गने।
(२) गाउाँको मुल वे व ाामा लन लमत िव ो बाल्ने र पूिादट

(३) पूिापाठ, भोिकाि र लाडपवधको बेलामा लोिो वा पववत्र दगोको व् वस्ाा
लमलाउने।

(४) गाउाँको सामुवहक काम, पूिापाठ र गाउाँको भोिकािमा बत्त वा उज् ालोको
व् वस्ाा लमलाउने।

(२०)

लौवकीवारको काम, कतधव्

र अलधकार

(१) बरघरले िटाएको काम गने।

(२) गाउाँमा सूलना प्रवान गनध हााँक (प्रलार प्रसार) पाने, पत्र पुर् ाउने।
(३) गाउाँको सम्पखत्तको रे िवे ि गने।
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(४) ववपवमा परे का व् खक्त, घर पररवारलाई सह ोग गने।

(५) गाउाँ घरको सूलना लन लमत ु पमा बरघरसं ग दवान प्रवान गने।
(२१)

घरधुरी प्रलतलनलधको काम, कतधव्

र अलधकार:

(१) गाउाँ बिेरी (भेला), िुट्याल्हा (बैठक), कलहरीमा सहभाग भई दफ्नो ववलार,
मत िवने।

(२) बरघरले िवएको सावधिलनक वहतको खिम्मेवारी पूरा गने।

(३) गाउाँ बिेरी (भेला)को लन म अनुसार वटहाई (िरे क) िवने।

(४) बरघरको नेतत्ृ वमा गाउाँको ववकास लनमाधणमा  संमवान, स प वान, खिन्स वान र
नगव वान गने।

(५) गाउाँ समुवा को समस् को बारे मा गाउाँ बरघरलाई िाकारी गराउने।
(६) बरघरले िटाएको सामुवहक वहतको अन्

का ध गने।

(७) समुवा को सामाखिक, सं स्कार, सं स्कृलत सं रक्षण र प्रवर्द्ध का क
ध ा सवि
सहभाग हुने।

पररच्छे व ५:

बरघर/भलमन्सा प्रणालीमा पव ररक्त हुने व् वस्ाा र पवपूलतध
(२२)

पव ररक्त हुने अवस्ाा:

स ऐनको वफा ६, ७ र ८ बमोखिम गठन भएको बरघर/भलमन्सा सं गठन

प्रणाली लभत्रको पवहु  वे हा को अवस्ाामा पव ररक्त हुनछ
े ।
(१) एक वषे का क
ध ाल समाप्त भएमा,

(२) नैलतक पतन वे खिने फौिवारी अलभ ोगमा अवालतबाट वोष ठहर भएमा
(३) लनिको मृत् ु भएमा,

(४) िराब दलरणका कारण लनिलाई बरघर/भलमन्सा पवमा राखिराख्न उखलत
नभएको गाउाँ/वडा/नगर िुट्याल्हा (बैठक)को वुई लतहाई मत िाहेर भएमा पव
ररक्त हुनेछ। तर लनिलाई सफा ाको मौकाबाट वखञ्लत गररने छै न।

(५) असक्त, अस्वस्ा भई बरघरको खिम्मेवारी पूरा गनध नसक्ने भएमा।

(६) लनिले पवबाट राि नामा िवएकोमा गाउाँ/वडा/नगर िुट्याल्हा (बैठक)बाट
पारीत भएमा।
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(२३)

बााँकी अवलधका लालग पव पुलतध गने:

बरघर/भलमन्सा सं गठन प्रणाली लभत्रको पवमाबााँकी अवध को लालग ऐनको वफा
६,७,८ को उप वफा (७) बमोखिम लन खु क्त गररनेछ।

पवी
(२४)

पररच्छे व ६:

म ाधवा ताा दलरण सम्बन्ध व् वस्ाा

बरघर/भलमन्सा पवालधकारीहु को पवी

म ाधवा र दलरण

(१) समुवा को हकवहत, सं रक्षण, प्रवर्द्धन, सशखक्तकरणको लालग स्वतन्त्र लन्पक्ष र
िवाफवे ही पूवक
ध दफ्नो पवी

वाव त्व लनवाधह गनुध पनेछ।

(२) समािमा बस्ने ववलभन्न समुवा

ताा सम्प्रवा

व लको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने

का ध गनुध पनेछ।
(३) समुवा को प्राा, परम्परा, प्राािलनत कानून, मुल्
गने।

मान् तालाई उच्ल सम्मान

पररच्छे व ७:

प्रलतलनलधत्व र सहभाग ता
(२५)

स्ाान

स्ाान

तहमा प्रलतलनलधत्व र सहभालगता

सरकारले हरे क सावधिलनक गलतववलधमा समुवा को प्रलतलनलधत्व ताा अाधपूणध

सहभालगताको अवसर प्रवान गनेछ।
प्रलतनलधत्व वे हा
(१)

सका लालग बरघर/भलमन्सा प्रणालीको

बमोखिम हुनेछ।

ोिना पवहलान, छनौट र का ाधन्व नमा प्रलतलनलधत्व:
(क) वडा स्तरी

ोिना तिुम
ध ा गवाध सम्बखन्धत गाउाँ र वडा बरघरलाई पत्रालार

गरी सहभाग गराउइनेछ।
(ि) स्ाान

तहको वावषधक

ोिना ताा विेट तिुम
ध ा िवग्वशधन, 2074 को

लन म 5.5.1. अनुसार बिेट ताा का ि
ध म तिुम
ध ा सलमत को बैठकमा
नगर र वडा बरघरलाई पत्रालार गरी लनणध
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प्रवि ामा सहभालग गराइनेछ।

तहले गाउाँ, वडा र नगर स्तरको

(ग) स्ाान

ोिना छनौट गवाध गाउाँ, वडा र

नगर बिेरी (भेला)बाट पाररत भई दएको

ोिनालाई प्राालमकताको

दधारमा समावेश गररनेछ।

(घ) गाउाँ, वडा, नगर बिेरी (भेला)मा

ोिना छनौट गवाध िनप्रलतलनलध/स्ाान

तहमा सेवारत कमधलारीले सहखिकरण गनुप
ध नेछ.।
तहबाट छनौट भएका गाउाँ स्तरका

(ङ) स्ाान

नेतत्ृ वमा

गररने

िुट्याल्हा

(बैठक)बाट

ोिानाहु  गाउाँ बरघरको

उपभोक्ता

सलमत

गठन

गरी

का ाधन्व न गररनेछ।
(२) अनुगमन लनरीक्षणमा प्रलतलनलधत्व:
(क) स्ाान

तहको वावषधक

ोिना ताा बिेट तिुम
ध ा िवग्वशधन, २०७४ को

लन म ६.२.१. अनुसारको अनुगमन ताा सुपररवेक्षण सलमलतमा नगर
बरघर/भलमन्सा र सम्बखन्धत वडा बरघर/भलमन्सा सााै सम्बखन्धत गाउाँ
बरघरलाई दमखन्त्रत गररनेछ।
(ि) स्ाान

तहको वावषधक

६.२.३

अनुसारको

ोिा ताा विेट तिुम
ध ा िवग्वशधन २०७४ को लन म
वडा

स्तरी

अनुगमन

सलमलतमा

वडा

बरघरलाई

दमखन्त्रत गररनेछ।

(ग) गाउाँ

स्तरको

ोिना

का ाधन्व न

गवाध

ोिनाको

अनुगमन

ताा

सुपररवेक्षणका लालग गाउाँ बरघर/भलमन्सा वा िुट्याल्हा (बैठक) ले
तोकेको व् खक्तको नेतत्ृ वमा अनुगमन सलमलत गठन गररनेछ।

(३) नगरसभामा प्रलतलनलधत्व र सहभाग ता:
(क) स्ा

तहको वावषधक

ोिना ताा विेट तिुम
ध ा िवग्वशधन २०७४ को लन म

५.७ अनुसारको नगर सभाबाट बिेट ताा का ि
ध म स्व कृत गने नगर
सभामा नगर बरघर/भलमन्सा र वडा बरघरलाई दमखन्त्रत गररनेछ।

(४) न् ाव क सलमलतमा प्रलतलनलधत्व:
(क) स्ाान
रही न् ा

सरकार सञ्चालन ऐन को वफा ४७ बमोखिमको अलधकार क्षेत्रलभत्र

गररनेछ।

ु पण गवाध वववािवत पक्ष रहेको गाउाँको बरघरलाई दमखन्त्रत
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(ि) स्ाान

सरकार सञ्चालन ऐनको वफा ४९ को उपवफा १० बमोखिम

वडामा गठन भएको मेललमलाप केन्रले न् ा

लनु पण गवाध वववािवत पक्ष

रहेको सम्बखन्धत गाउाँको बरघरलाई दमखन्त्रत गररनेछ।

पररच्छे व ८:

दलाधक स्रोत व् वस्ाापन
(२६)

बरघर/भलमन्सा सं गठन प्रणालीको दलाधक स्रोत

बरघर/भलमन्सा सं गठन प्रणालीको दलाधक स्रोत वे हा
(१) स्ाान

बमोखिम हुनेछ।

तह, प्रवे श, सं घ र ववलभन्न सं घ सं स्ााहु बाट प्राप्त अनुवान

(२) गाउाँ बिेरी (भेला) र िुट्याल्हा (बैठक)को लनणध

अनुसार प्रलत घरधुरीले लनखित

प्र ोिनको लालग िम्मा गरे को नगवी र खिन्स ।

(३) गाउाँ बिेरी (भेला)ले लनणध

गरे अनुसार गाउाँमा  संमवान, भौलतक  संम गनध

नसक्ने घरधुरीबाट प्राप्त रकम।

(४) गाउाँको बिेरी (भेला)ले लनणध

घरधुरीबाट प्राप्त िारा रकम।

गरे अनुसार सावधिलनक काममा अनुपखस्ात हुने

(५) गाउाँ िुट्याल्हा (बैठक)ले लनणध

गरे अनुसारको डााँर (िरीवाना)बाट प्राप्त

रकम।

(६) गाउाँमा बसाइ सराई गरी दउनेलाई गाउाँको बिेरी (भेला)को लनणध
गाउाँ सवस् ता शुल्क रकम।

अनुसारको

(७) सामुवाव क वन उपभोक्ता सलमलतबाट प्राप्त ववकास का ि
ध म अनुवान रकम।
(८) गाउाँको सावधिलनक स्ालमा गररने सामुवाव क उत्पावनबाट प्राप्त रकम।

(९) गाउाँमा सामाखिक, सााँस्कृलतक, रलनात्मक काम गरी प्राप्त गरे को रकम।
(१०)

ववलभन्न वाताबाट प्राप्त वान वातब् ।

(११)

ववलभन्न सरकारी ताा गैर सरकारी सं घ सं स्ााबाट प्राप्त नगवी खिन्स ।

(१२)

गाउाँ बरघर/भलमन्सा प्रणालीको सम्पखत्त भाडा िवई दखिधत गरे को

रकम।
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(१३)

गाउाँ बिेरी (भेला)ले लनधाधरण गरे को  संमवान, नगरी लसं लाई सुववधा

(१४)

बडघर/भलमन्सा

ललने िग्गाधन साँग ललईने पनकरबाट प्राप्त रकम।
सं स्ाालाई

सं स्ाागत

ु पमा

पररलालन

गनध

नगरपाललकाले प्रत् क दलाधक वषधमा अलनवा ध ु पमा बिेट लबलन ोिन गनेछ ।

(२७)

िाता सञ्चालन र िलध ववलध

(१) सम्बखन्धत गाउाँ बिेरी (भेला) वा िुट्याल्हा (बैठक)को लनणध
गाउाँ

बरघर/भलमन्सा

पनाधलीको

नाममा

नखिकको

बैं कमा

अनुसार उक्त
िाता

िोल्न

सवकनेछ।

(२) स ऐनको वफा २६ बमोखिम प्राप्त दम्वी गाउाँ बिेरी (भेला) वा िुट्याल्हा

ु
(बैठक)ले तोकेको पवालधकारीको सं क्त
वस्तितबाट बैं क िाता सञ्चालन गनध
सक्नेछ।

(३) स ऐनको वफा २६ बमोखिम प्राप्त रकम गाउाँ बिेरी (भेला) वा िुट्याल्हा
(बैठक)ले गरे को लनणध

बमोखिम बरघर/भलमन्सा प्रणालीले िलध गनध सक्नेछ।

(४) बरघर/भलमन्सा प्रणालीले वषधभरीको दम्वान र िलधको लबल भरपाई अलभले ि

राख्नुपछध। गाउाँ बिेरी (भेला)मा िलध वववरण सावधिलनक गररपास गराउनु
पनेछ।

(२८)

सम्पखत्तको अलभलेि:

(१) गाउाँ सावधिलनक सम्पखत्तको अलभलेि बरघर/भलमन्सा प्रणालीले राख्नु पनेछ।
सोको सुरक्षा गने खिम्मेवारी समेत रहनेछ। सम्पखत्तको भौलतक पररक्षण गरी
हरे क वषध गाउाँ बिेरी (भेला)मा सावधिलनक गनुध पनेछ।

पररच्छे व ९:
ववववध

(२९)

बाधा अड्काउ फुकाउ:

ऐनको का ाधन्व नमा कुनै पलन वकलसमको बाधा अड्लन दईपरे मा सोको समाधान
स्ाान

(३०)

सरकाररबाट हुनेछ।

लन म बनाउने अलधकार:
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(१) स ऐनको का ाधन्व न गनधकालालग स्ाान

सरकारले दवश् क लन म बनाउन

सक्नेछ।

(२) नगर, वडा, गाउाँ

बिेरी (भेला)ले

दवश् क लन म बनाई स्ाान

स ऐनको का ाधन्व न गनधका लालग

सरकारको स्व कृलत ललई दफ्नो का क्ष
ध ेत्र लभत्र

लागु गनध सक्नेछ।

(३१)

का वध वलध ताा लनवे खशका बनाउने अलधकार:
स ऐनको का ाधन्व नको लालग स्ाान

सरकारले दवश् क का वध वलध ताा

लनवे खशका बनाउन सक्नेछ।

(३२)

अनुसूल मा हेरफेर गने अलधकार:

स ऐनको का ाधन्व नको लालग स्ाान
सक्नेछ।

सरकारले अनुसूल मा दवश् क हेरफेर गनध

अनुसूल १: वफा ४ को उप वफा (२) बमोखिम
बरघर/भलमन्सा प्रणाली लभत्रका पवालधकारीलाई िवईने प्रमाणपत्र
शुक्लाफााँटा नगरपाललका, वडा नं. ....... मा रहेको ............... गाउाँको गाउाँ बिेरी
(भेला)बाट

..................पवमा

शुक्लाफााँटा

नगरपाललकाले

िारी

गरे को

बरघर/भलमन्सा ऐन, 2077 को वफा 8(३)/७ (ि)/8 (ि) बमोखिम छनौट
हुन भएकोमा तपाई  सं ............... लाई स धन् वाव

ो प्रमाणपत्र प्रवान गररएको

छ।

बरघर/भलमन्सा ऐन, गाउाँ बिेरी (भेला) र िुट्याल्हा (बैठक)को लनणध
सावधिलनक हकवहतकालालग का ध गनुह
ध ोला।

............................
प्रमुि प्रशासकी

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

अलधकृत

नगर उपप्रमुि
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. ...................
नगर प्रमुि

बमोखिम

अनुसूल २: वफा ४ को (२) बमोखिम
बरघर/भलमन्सा प्रणाली लभत्रका पव ग्रहण गने व् खक्तलाई िवईने पररल पत्र

शुक्लाफााँटा नगरपाललका
नगर का प
ध ाललकाको का ाधल
झलारी, कञ्लपुर

सुवूरपखश्लम प्रवे श, नेपाल

पररल

नाम

:

पव

:

ठे गाना

:

िन्म लमलत

:

ना.प्र.नं.

:

सम्पकध नं .

:

रक्त समुह

:

िारी लमलत

:

पत्र

फोटो

.......................................
प्रमाखणत गनेको वस्तित
नगर प्रमुि
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अनुसूल ३: वफा २ को (क) बमोखिम
बरघर/भलमन्सा प्रणालीको संगठन ढााँला
नगर बरघर प्रणाली

बडाबरघर प्रणाली
गाउाँबरघर प्रणाली
टोल बरघर प्रणाली

दज्ञाले,
वटकेन्र राि भट्ट

प्रमुि प्रशासकी

पाना नं. 24

अलधकृत

