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ठाकुरबाबा नगरपामिकाको वरघर प्रथा व्यवस्थापन सम्बन्धि काययववमि, २०७८ 

प्रस्िावना 
नेपािको ववमिन्न न्िल्िािा  रहेका आदिवासी थारु सििुायिा परम्परागि रुपिा चिी आएको वरघर र सो 
संग िोमडएका प्रथाहरुिाई सरि, सहि र िोकिान्धिक प्रवियाको िाध्यिबाट सािान्िक पररपाटीसंग 
िोड्िै सियानकुुि बनाउिै ठाकुरबाबा नगरपामिकािा रहेको वरघर प्रथािाई संरक्षण सम्वर्द्यन र प्रवर्द्यन 
गिै, मनयमिि, व्यवन्स्थि र ियायदिि बनाउन बाञ्छमनय िएकािे "ठाकुरबाबा नगरपामिकाको प्रशासकीय 
काययववमि (मनयमिि गने) ऐन २०७५" को िफा ४ को अमिनिा रवह यो काययववमि बनाईएको छ । 

पररच्छेि १: 
नाि र पररिाषा 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्ि  
क. यो काययववमिको नाि "ठाकुरबाबा नगरपामिकाको वरघर प्रथा व्यवस्थापन सम्बन्धि काययववमि, २०७८" 

रहेको छ।  
ख. यो काययववमि ठाकुरबाबा नगरपामिकाको स्थानीय रािपििा प्रकाशन िएको मिमि िेन्ख िाग ुहनुे।  
 

ठाकुरबाबा नगरपामिका 
स्थानीय रािपि 
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िाग-२  
ठाकुरबाबा नगरपामिका  
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२. पररिाषा 
ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययववमििा, 
क. "बरघर प्रथा" िन्नािे आदिवासी थारु सििुायिे परम्परा िेन्ख मनरधिर गाउँघरिा प्रचिन र अभ्यास 

गरी आएको िौमिक प्रथािाई सम्झन ुपियछ । 

ख. "नगरपामिका" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको कायायिय, सैनवार बदिययािाई सम्झन ुपियछ ।  
ग. "गाउँ" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको सबै वडामिि परम्परागि रुपिा कायि रहेको मनन्िि िगुोि, 

क्षेि र सो मिि बसोबास गने सििुायिाई सम्झन ुपियछ। र सो शब्ििे यस पमछ सवुविाको आिारिा 
छुट्याईएको िगुोि र बस्िीिाई सिेि िनाउछ।  

घ. "प्रथा" िन्नािे परम्परागि रुपिा चमिआएको आदिवासी थारु िगायि अधय िामिको संस्कृमि, परम्परा, 
प्रचिन र अभ्यासिाई सम्झन ुपियछ ।  

ङ. "प्रिखु" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको प्रिखुिाई सम्झन ुपियछ ।  
च. "उपप्रिखु" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको उपप्रिखुिाई सम्झन ुपियछ । 

छ. "प्रिखु प्रशासवकय अमिकृि" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको प्रिखु प्रशासवकय अमिकृििाई सम्झन ु
पियछ ।  

ि."वडा अध्यक्ष" िन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिका मिि रहेका वडाका वडाअध्यक्षिाई सम्झन ुपियछ। 

झ."वड्का बरघयाय" िन्नािे यस काययववमिको िफा ६ बिोन्िि छनौट िएको नगर स्िररय वरघर समिमिको 
संयोिकिाई सम्झन ुपियछ।  

ञ. "गाउँ बरघर" िन्नािे यस काययववमिको िफा ८ र १२(१) बिोन्िि छनौट िएको प्रत्येक गाउँको 
वरघरिाई सम्झन ुपियछ । 

ट. "सहायक बरघर" िन्नािे बरघर प्रथािा नगर/गाउँ बरघरिाई सहयोग गनय मनयकु्त सहायक बरघरिाई 
सम्झन ुपियछ । 

ट. "मिखधिार" िन्नािे बरघर प्रथािा िेखापढी, वहसाब वकिाबको काि गनेिाई सम्झन ुपियछ। 

ठ. "अगह्वा" िन्नािे िौमिक ववकास मनिायणको काििाई व्यन्स्थि गनय कािको बाडफाँड र मनररक्षण गने 
न्िम्िेवारी दिइएका व्यन्क्तिाई सम्झन ुपियछ ।  

ड. "गरुुवा" िन्नािे बरघर प्रथा अधिगयि गाउँको िामियक िथा सांस्कृमिक कायय गनयको िामग गाउँ 
बखेरी÷खोज्नीबोझ्नीबाट छनौट िएकोिाई सम्झन ुपियछ ।  

ढ. "केसौका" िन्नािे गरुुवाको सहयोगीिाई सम्झन ुपियछ । 

ण. "न्चरक्या" िन्नािे परम्परािेन्ख चमिआएको िामियक, सांस्कृमिक काययिा सहयोग गने िथा गाउँको साझा 
िेविा (ठधवा िर् वा) िा मनयमिि रुपिा दियो बाल्ने र पिुा पाठ गने, चाडपवय र िोि वववाहिा चोखो 
आगोको व्यवस्था मििाउने र उज्यािो पाने काययका िामग मनयकु्त िएको व्यन्क्तिाई सम्झन ुपियछ । 

ि. "चौकीिार" िन्नािे गाउँको चौकीिारी गने, रेखिेख, सूचना प्रवाह र आपि ववपिको बेिािा सहयोग 
गने काययको िामग मनयकु्त िएको व्यन्क्तिाई सम्झन ुपियछ । 

थ. "बेगारी" िन्नािे वरघरको नेितृ्विा गाउँको सावयिमनक कािका िामग सम्बन्धिि गाउँ वा टोिका सबै 
घरिरुी वा आिोपािो गरी उपन्स्थि िई मनिःशलु्क श्रििान वा सािवुहक रुपिा गररने काययिाई सम्झन ु
पियछ । 
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ि. "वरघर वषय" िन्नािे िाघ १ गिेिेन्ख शरुु िई अको वषयको पषु िसाधिसम्िको अविीिाई सम्झन ु
पियछ ।  

ि. "ढकेहर" िन्नािे बरघर प्रथा अधिगयि गाउँको िामियक िथा सांस्कृमिक पवय, ढाक बिाउने काययकािामग 
गाउँ बखेरी÷खोज्नीबोझ्नीबाट छनौट िएकोिाई सम्झन ुपियछ । 

न. "िटु्ह् यािा" िन्नािे नगर/गाउँको बरघरको नेितृ्विा हनुे बैठक, िेिा र छिफििाई सम्झन ुपियछ।  
प. "खोज्नीबोझ्नी" िन्नािे बरघर प्रथा अधिगयि चयन िएका पिामिकारीहरुको कािको सिीक्षा गने, र 

आवश्यक पने पिका िामग योग्य र उपयकु्त व्यन्क्त छनौट गने कायय वा प्रवियािाई सम्झन ुपियछ।  
फ. "कचहरी" िन्नािे सािान्िक धयाय मनरुपण गनयका िामग बस्ने गाउँको िेिािाई सम्झन ुपियछ।  
ब. "धयावयक समिमि" िन्नािे नगरपामिकािा रहेको धयावयक समिमििाई सम्झन ुपियछ ।  
ि. "िेिमििापकिाय" िन्नािे प्रत्येकवडािा रहेका सनु्चकृि िेिमििापकिायिाई सम्झन ुपियछ ।  
ि. "मिहाई" िन्नािे गाउँको सावयिमनक पििा काि गरे वापि पाररश्रमिक स्वरुप घरिरुीबाट गाउँ 

िटु्ह ् यािाको मनणयय अनसुार संकिन गररने अन्न वा नगििाई सम्झन ुपियछ ।  
य. "पूिाआटँी" िन्नािे मनन्िि प्रयोिनकोिामग परम्परा अनसुार गररने ववमिन्न पिूापाठिाई सम्झन ुपियछ। 

पररच्छेि २: 
बरघरको काययक्षिे, पररचयपि र अमििेख 

३. बरघरको काययक्षिेिः 
(१) सििुायिा परम्परागि रुपिा कायि रहेको मनन्िि िगुोि क्षेि र पमछ सवुविाको आिारिा छुट्याइएको 
गाउँ, बरघरको काययक्षेि रहनेछ । मनििे सो गाउँ सििुायको अगवुाई गनेछ ।  
(२) गाउँ बरघरिे वडा र नगरपामिका मििका अधय गाउँ बरघरसँग सिधवय र सहकायय गनेछ । 

(३) नगर बरघरिे नगरपामिका मििका सबै बरघर र गाउँ बरघरसँग सिधवय सहकायय गनेछ । 

 

४. सनु्चकृि र पररचयपि सम्बधिी व्यवस्था 
(१) यस काययववमि बिोन्िि नगरपामिकाको सम्बन्धि वडािे परम्परागि रुपिा कायि िएका र 

पररिाियन गनुय पने िए सो सिेि गरी चार वकल्िा िोकी गाउँ सून्चकृि गनेछ । 

(२) गाउँ र नगर खोज्नीबोझ्नीबाट छनौट िएका गाउँ बरघर िथा वड्का वरघर पिको न्िम्िेवारी 
पाउने व्यन्क्तिाई सम्बन्धिि वडािे अनसूुची नं. १ बिोन्ििको पररचय पि प्रिान गनेछ । 

(३=) बरघरको पिाविी 2 वषयको हनुेछ । पिाविी सिाप्त िए पश् चाि खोन्ज्नबोझ्नीको मनणयय 
बिोन्िि पनु मनवायन्चि हनु बािापने छैन िर कुन ैकारण बस पिावमि बावक रहिै उक्त पि 
ररक्त िएकिा नयाँ वरघर मनयकु्त गनय सवकनेछ । 

५. अमििेख 

(१) बरघर प्रथा अधिगयि प्रत्येक वषय गरेको कायय र गमिववमिको अमििेन्खकरण गररनेछ । यसरी 
अमििेख गररएको वववरण नगरपामिकािा बझुाउन ुपनेछ । अमििेख नगरपामिकािा बझुाए 
पिाि स्वि: बरघर प्रथाको िौसारी (नववकरण) िएको िामननेछ । 
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पररच्छेि ३: 
 नगर, गाउँ खोज्नीबोज्नीबाट बरघरको चयन र िटु्हल्याहा सम्बधिी व्यवस्था 

६. नगर बरघर िटु्यािा (खोज्नीबोज्नी) 
(1) ठाकुरबाबा नगरपामिकािा एक नगर स्िररय बरघर समिमि रहनेछ ।  
(5) नगर िररका गाउँ बरघरहरुको िटु्यािािे नगर बरघर समिमि गठन गनेछ ।  
(३) नगर िटु्यािा (खोज्नी बोझ्नी) हरेक िाघ िवहनािा बस्नेछ । 

(४) नगर िटु्यािा बस्िा 5 दिन अगावै वडा र गाउँ बरघरिाई सूचना दिन ुपनेछ । 

(५) नगर बरघर चयनको ववमि नगर िटु्यािािेिे मनिायरण गनय सक्नेछ ।  
(6) नगर बरघर समिमििा िेहाय बिोन्ििका पिामिकारी रहनेछन । 

  क) बड्का वरघयाय (संयोिक)  १ िना 
   ख) सहायक वड्का वरघयाय   १ िना 
   ग) मिखधडार     १ िना 
   घ) सिस्य     ४ िना 
7. नगर स्िररय बरघर समिमिको काि कियव्य र अमिकार 
  क) नगर स्िररय बरघर समिमििे नगरमिि रहेका गाउँ बरघरसँग सिधवय गने कायय गनेछ ।   
 ख) नगरपामिका िथा वडा कायायियहरु संग सिधवय गरर योिना छनौटिा सहयोग गने । 

 ग) नगरपामिका िथा वडािाई ववकास मनिायणको काििा सहयोग गने ।  
 घ) परम्परागिरुपिा चमि आएको बरघर प्रथा संग सम्बन्धिि प्रथाहरुको संरक्षण सम्वियन गने 

 ङ) िामियक सांस्कृमिक िामिय सििाव कायि गने ।  
८. गाउँ िटु्यािा (खोज्नीबोज्नी) 

(१) गाउँ बरघरको मसिाना मिि पने प्रत्येक घरिरुीबाट कम्िीिा एकिना वा बढीिा िवहिा परुुष 
गरी िईु िना प्रमिमनमित्व िएको गाउँ िटु्यािा गठन हनुेछ ।  

(२) बरघर वषयको िाघ िवहनािा गाउँका सबै घरिरुीबाट प्रमिमनमित्व िएको बैठक बस्नेछ ।  
(३) यस िटु्यािािे बरघर प्रथाको पिामिकारी, िस्िै, बरघर, सहायक बरघर, मिखधडार, न्चरक्या, 

चौकीिार, गरुुवा, केसौका, आदिको खोज्नीबोझ्नी गनेछ । बरघर वषयको वहसाव वकिाबको 
सोिखोि र अनिुोिन गनेछ। 

(4) बरघरिे िटु्यािा बस्नकोिामग कम्िीिा 5 दिन अगावै मिमि, स्थान र सिय िोकेर सूचना 
िारी गनुय पनेछ ।  

(5) चौकीिार िाफय ि कम्िीिा १ दिन अगावै गाउँिा सबै घरिरुीिाई गाउँ िटु्यािा बस्ने सूचना 
पनुिः दिन ुपनेछ ।  

(6) िफा २1 बिोन्िि बरघर प्रथाको कुनै पि ररक्त िएिा सो पििा न्िम्िेवारी प्रिान गनय यस 
काययववमिको िफा ८ को उप िफा २,3,4 र 5 को प्रविया पूरा गरी िनुसकैु सियिा पिपमुिय 
गनय सक्नेछ । 

(7) गाउँ िटु्यािािा सम्बन्धिि वडाका िनप्रमिमनमििाई आिधिण गररनेछ । िटु्यािािे गाउँ 
स्िरको योिना सिेि छनौट गरर िनप्रमिमनमिहरुिाई उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  
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९. गाउँ िटु्यािाको अधय काि, कियब्य र अमिकार: 
गाउँ िटु्यािाको काि कियब्य र अमिकार िेहाय बिोन्िि रहनेछ ।  

(१) गाउँिा वषयिरी िए गरेका कािको सिीक्षा गने ।  
(२) गाउँको वषय िरीको िामग योिना मनिायण गरी सम्बन्धिि वडा र नगरपामिकािा पेश गने  
(३) गाउँ चिाउनको िामग गाउँको िूल्य िाधयिा, परम्परा र मनयि, काननु बनाउने ।  
(४) बरघर प्रथा अधिगयिका पिहरु, िस्िै, बरघर, सहायक बरघर, मिखधडार, गरुुवा, केसौका, 

चौकीिार, न्चरक्या, अगह्वा, आदि चयन गने, र आवश्यकिा अनसुार बरघर समिमिका सिस्यहरुको 
खोज्नीबोझ्नी गने । बरघर समिमििा िवहिाको प्रमिमनमित्व गराउन ुपनेछ ।  

(५) वषयिरी िएको आम्िानी र खचयको सावयिमनक सनुवाई  गरी पास गने । 

(६) आगािी वषयका िामग आम्िानीको श्रोि पवहचान र मनिायरण, वटहाई, खारा, डाँर,आदि मनिायरण 
गने।  

(७) बरघर प्रथा मििका पििाई दिने सेवा सवुविा, वटहाई मनिायरण गने । 

(८) यस काययववमि बिोन्िि गाउँको वविान मनिायण र संशोिन गने ।  
(९) घरिरुी र िनसंख्या अध्यावमिक गने । 

(१0) प्राप्त आम्िानीबाट वावषयक योिना बनाउने, र आवश्यक बिेट बाँडफाँड गने, अनिुामनि 
आम्िानी िथा खचयको वववरण ियार पारीपाररि गने ।  

11. गाउँिा संचािन हनुे योिना कायायधवयनिा सहयोग पयुायउने ।  
12. बस्िी स्िरको योिना छनोट काययिा सहयोग पयुायउने । 

13. सावयिामनक सम्पमिको रेखिेख र संरक्षण गने । 

14. सूचना सम्प्रके्षण काययिा सहयोग गने ।   
 

१०. बरघर प्रथाको संरचना 
(१) नगरपामिकािा बरघर प्रथाको संरचना अनसूुची नं. 2 िा दिए बिोन्िि हनुेछ । 

(२) बरघर प्रथा परम्परागिरुपिा स्वायत्त हनुेछ । यसथय गाउँ बरघरिे आफ्ना परम्परािधय 
काययहरु मनवायिरुपिा गनेछन। िर, ववकास मनिायणका काययहरु गिाय वडा वा नगरपामिकासंग 
सिधवय र सहकायय गनुयपनेछ। 

  

११. गाउँ िटु्याल्हाको, मनणयय प्रविया र कायायधवयन सम्बधिी व्यवस्था 
(१) गाउँको मनयमिि िटु्याल्हा सािाधयिया २ िवहनािा एक पटक हनुेछ ।िर, आवश्यक परेको 

बेिा िमि पटक पमन िटु्याल्हा बस्न सवकनेछ । 

(२) गाउँिा िएका वववािहरुको सिािान िथा िेिमििापिा सहयोग गनेछ । 

(३) गाउँ खोज्नीबोझ्नी, िटु्याल्हा र कचेहरीिे गरेको मनणययहरुको कायायधवयन गररनेछ । 

(४) गाउँ िटु्याल्हा र कचेहरीको अध्यक्षिा बरघरिे गनेछन,् मनिको अनपुन्स्थमििा सहायक 
बरघरिे अध्यक्षिा गनेछन ्। 

(५) बहिुि सिस्यहरुको उपन्स्थमििा बैठक बस्नेछ र मनणययहरु सवयसम्िि वा बहिुििे हनुेछ। 
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१२. बरघर, चौवकिार, मिखधिार िगायिका पिका िामग योग्यिा  
(१) बरघर र सहायक बरघर हनुका िामग योग्यिा  

क. नेपािी नागररक हनु ुपनेछ । 

ख. गाउँिा कम्िीिा 3 वषयिेन्ख स्थायी बसोबास गिै आईरहेको हनु ुपनेछ । 

ग. गाउँिा मनयमिि बसोबास गने,  

घ. गाउँ सििुायको निरिा उच्च नैमिक चररि िएको, 
ङ. २१ वषय उिेर पूरा िएको 
च= थारु सििुायको प्रथािमनि मनयि, संस्कार र संस्कृमि बारे राम्रो िखि िएको हनु ुपनेछ । 

(२) मिखधडार हनुका िामग योग्यिा  
क. नेपािी नागररक,  

ख. गाउँिा कम्िीिा 3 वषयिेन्ख स्थायी बसोबास गिै आईरहेको,  
ग. गाउँिा मनयमिि बसोबास गने,  

घ. गाउँ सििुायको निरिा उच्च नैमिक चररि िएको,  
ङ. २१ वषय उिेर पूरा िएको 
च. वहसाव राख्न र िेखपढ गनय िानेको ।  

(३) चौवकिार हनुका िामग योग्यिा  
क. नेपािी नागररक  
ख. गाउँिा मनयमिि बसोबास गने ।  
ग. गाउँ सििुायको निरिा उच्च नैमिक चररि िएको,  
घ. २१ वषय उिेर पूरा िएको 

(४) गरुुवा र केसौका हनुका िामग योग्यिा  
क. नेपािी नागररक, 

ख. सो गाउँ वा आसपास नन्िकको गाउँिा मनयमिि बसोबास गने,  

ग. गाउँ सििुायको ववश्वास, िाधयिा र परम्परा अनसुार गाउँको साझा पूिापाठ गनय िानेको ।  
घ. गाउँको परम्परा र संस्कृमि िानेको, बझेुको र अनिुव रहेको ।  
ङ. ििुःखी मबरािीहरुिाई सहयोग गने िावना िएको । 

(५) न्चरक्या हनुका िामग योग्यिा: 
क. नेपािी नागररक  
ख. गाउँिा मनयमिि बसोबास गने ।  
ग. गाउँको िूि िेव थानिा मनयमिि मिपपोि र पिूाआटँी गनय इच्छुक िएको,  
घ. गाउँ सििुायको ििय, संस्कृमि अनसुारको पूिा पाठ गनय िानेको, 
ङ. चोखो आगोको व्यवस्था गने प्रववमि, सािग्री सम्बधिी ज्ञान र अभ्यास िएको 
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पररच्छेि ४: 
बरघर, चौकीिार र न्चरक्याको काि, कियव्य र अमिकार 

१३. बरघरको काि, कियव्य र अमिकार 
(१) संरक्षकत्वको िमूिका: 

क. बरघरिे गाउँका सबै िानव, चराचर, पशपंुक्षी, बािीनािीको प्रिखु संरक्षकको रुपिा िमूिका 
मनवायह गने । 

ख. गाउँिा आईपने ववपिबाट िोगाउने, बाह्य आििण वा हस्िक्षेपबाट गाउँिेिाई सरुन्क्षि बनाउन,े 

आपि ववपििा राहि दिन े। 

ग. कसैिामथ अधयाय परेिा गाउँको िटु्याल्हा बोिाई सो सम्बधििा छिफि गरी आवश्यक 
सहन्िकरण गने । 

घ. गाउँमिि कुनै घर छुट्टीमिध न हनु चाहेिा बरघर वा मनिको प्रमिमनमि उपन्स्थि िई सािान्िक 
धयाय कायि गिै िानो छुट्याउन र घर बनाउन सहयोग गने ।  

ङ. ववपििा परी सिस्या परेका व्यन्क्त, घर पररवारिाई िानवीय सहयोग िटुाउने कायय गने ।  
च. गाउँको सावयिमनक सम्पन्त्तको रेखिेख, संरक्षण र सिपुयोग गने गराउने । 

छ. आिारििू आवश्यकिा अधिगयि सािान्िक सेवाका क्षेििा ववपन्न सििुायको पहुँच रहन े
व्यवस्थाका िामग आवश्यक सिधवय र सहिीकरण गने।  

ि. िवहिा, बािबामिका र ववपन्न वगयको धयाय मनरोपणिा ववशेष ध्यान दिने । 

 

२. छिफि िथा सहन्िकरण:  
क. बरघर सिक्ष कुनै वपमडि पक्षिे धयाय पाउन अिी गरेिा उक्त ववषयिा छिफि गराउने र 

िेिमििाप गराउन िध्यस्ििाको िमूिका मनवायह गने । 

ख. धयावयक िथा अिय धयावयक संस्थाबाट िध्यस्थिा, िेिमििाप, सहिीकरण िगायि काययका िामग 
अनरुोि िई आएिा सो सम्बधिी कायय गने ।  

ग. धयावयक समिमि र िेिमििाप केधरिा कुनै ववषयिा मनवेिन वा िदु्दा परेिा र उक्त ववषय आफ्नो 
गाउँ, सििुायका पररवार, व्यन्क्तसँग सम्बन्धिि िएिा त्यसको छिफििा उपन्स्थि हनुे वा 
प्रमिमनमि पठाउने । 

घ. गाउँको वववाि मििाउँिा गाउँको मनयि अनसुार खारा , क्षमिपमूिय िराउने, आदि गनय सक्नेछन।् 

ङ. कुनै वववाि मििाउिा प्रचमिि काननु संग नबान्झने गरर वववाि मििाउन पनेछ । 

(३) ववकास मनिायण सम्बधिी काययिा िमुिका 
क. आफ्नो गाउँको ववकास मनिायण सम्बधिी योिना पवहचान, प्राथमिकिा, छनौट गने, योिना बनाउने 

अनगुिन गने काययिा सहयोग गने ।  
ख. ववकास मनिायण काययका िामग सहयोग गने ।  
ग. गाउँको ववकास मनिायणिा िनश्रििान िटुाउन अगवुाई गने ।  
घ. गाउँको सािवुहक काययिा अनपुन्स्थि हनुे घरपररवारिाई गाउँ िटु्याल्हाको मनणययानसुार खारा वा 

िररवाना गने ।   
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ङ. गाउँ बखेरी, िटु्याल्हाबाट गाउँको योिना  मनिायण गनय उपिोक्ता समिमििाई सहयोग र सहकायय  
गने। 

छ. गाउँको ववकास काययिा सहयोग, सिधवय, सहकायय गने । 

ि= कुिा, पानी पिेरो, मसंचाई, बाटो घाटोको संरक्षण िथा सम्बियन र गाउँको सरसफाई गने गराउने। 

(४) संस्कृमि संरक्षण, प्रवयर्द्नसम्बधिी कायय: 
क. गाउँिा वषय िरर गनुयपने पाठपिुा -पूिाआटँी_, नाचगान, परम्परा, आदिको संरक्षणका िामग वावषयक 

कायय योिना बनाउने । 

ख. गाउँिा वषयिरर िनाईने चाडपवय र पूिाआटँीको िामग गरुुवा, केसौका र सम्बन्धिि सबैको 
सल्िाह, सहयोग मिएर सांस्कृमिक कायय गने, गराउने ।  

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

घ. िाषा, मिवप, िोक किा, सावहत्य संस्कृमिको संरक्षण र अभ्यासिा अग्रणी िमूिका मनवायह गने।  
ङ. प्रथािमनि काननु, परम्परा र संस्कार अनसुार सािान्िक, सांस्कृमिक, आदि कायय गने गराउने। 

च. सािान्िक संस्कारगि कायय िस्िै पक्कापोह्री, वववाह, ितृ्य ुसंस्कार, चाड पवयिा सविय सहिामगिा 
िनाउने र आवश्यकिा अनसुार िनपररचािनको व्यवस्था मििाउने ।िर उक्त काययिा हनु े
अनावश्यक ववकृमि र ववसंगमिको धयूनीकरण गने र गराउने। 

छ. गाउँ िटु्यािाको मनणयय अनसुार वटहाई संकिन गने, र सम्बन्धिि पक्षिाई बझुाउने । 

ि. सििुायिा िोप हनु िागेका संस्कृमिको पवहचान गरी संरक्षण र प्रवर्द्यन गनय अग्रणी िमुिका 
मनिाउने ।  

(५) सम्पकय  र सिधवयात्िक कायय 
क. गाउँको िामग सम्पकय  र सिधवय गने नेितृ्विायी िमूिका मनवायह गने । 

ख. नगरपामिका, वडा कायायिय, ववमिन्न संघ संस्था िगायि ववमिध न पक्षहरु संग सम्पकय , सिधवय 
र सहकायय गने।  

ग. गाउँको सिस्याको बारेिा स्थानीय सरकारिाई िानकारी गराउने र आवश्यक सहयोगको िामग 
अनरुोि गने ।  

घ. गाउँको आवश्यकिा अनसुार आमथयक, िथा प्राववमिक स्रोि व्यवस्थापनका िामग सम्बन्धिि 
कायायिय, व्यन्क्तहरुसँग अवश्यक सम्पकय  र सहकायय गने । 

ङ. ववमिन्न सरकारी िथा गैर सरकारी संस्थािे आयोिना गने गोष्ठी, सिा सम्िेिन, बैठक, भ्रिण, 

िामिि आदििा सहिागी हनुे वा प्रमिववमित्वको िामग सहिागी पठाउने । 

च. ववमिन्न मनकायबाट प्राप्त हनुे काययिि, अनिुान र सहयोगिाई गाउँिा धयायोन्चि वविरणको 
व्यवस्था मििाउने ।  

छ. गाउँको ववकास, सििुायको वहििा कायय गनय असि िनसायिे आएका संघसस्था वा मनकायिाई 
आवश्यक सहयोग, सिधवय र आिारििू सूचना उपिब्ि गराउने । 

ि= गाउँ गाउँ ववचको एकिा कायि राख्न।े 
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(६) बरघरको अधय काययहरु  
िामथ उल्िेन्खि अमिकारका साथै िपमसििा उल्िेन्खि अधय अमिकार हनुेछन ्। 

क. गाउँ सििुायिाई ववपि पूवय ियारी गराउने । 

ख. न्शक्षा, स्वास््य, सरसफाई आदि क्षेिको सूचना गाउँिा संप्रषेणको व्यवस्था मििाउने ।  
ग. सािान्िक सिस्या, मबकृमि, अधयाय र अत्याचारको ववरुर्द्िा धयूनीकरणको अमियान संचािन 

गने ।   
घ. सिानिा, धयाय, सािान्िक, सांस्कृमिक, िामियक सििाव, एकिा कायि गने गराउने ।  
ङ. गाउँ िटु्यािािे गरेको मनणयय कायायधवयन गने, गराउने । 

च= गाउँिा शान्धि सरुक्षा अिन चयन कायि गनय सरुक्षा मनकाय र स्थानीय सरकारको 
आवश्यकिाअनसुार सहयोग मिने दिने। 

14. सहायक बरघरको काि कियव्य र अमिकार 
 (1) गाउँ वरघरिे न्िम्िेवारी दिएको काि गने 

 (२) गाउँ बरघरको अनपुन्स्थमििा गाउँको सावयिमनक वहिको िामग निेतृ्व गने । 

 (३) गाउँ बरघरिाई आवश्यक सहयोग गने।  
१५. मिखधडारको काि, कियब्य र अमिकार: 

(१) गाउँको िटु्याल्हा, कचहरीिा उपन्स्थमिको अमििेन्खकरण गने। 

(२) गाउँ िटु्याल्हा, छिफि, कचहरीिा िएको मनणययको अमििेन्खकरण गने । 

(३) गाउँ बरघर प्रथािा िएको आम्िानी र खचयको वववरण, मबि, िरपाई र वहसाव वकिाब िरुुस्ि 
राख्न े।  

(४) गाउँको िटु्याल्हा, कचहरी, छिफि आदििा सहन्िकरण गने । 

(५) ववमिन्न संघ, संस्था, कायायियिा बरघरको मनिेशनिा पिाचार, गाउँको िानकारी, सूचना, प्रमिबेिन 
आदि दिने । 

16. गरुुवाको काि, कियब्य र अमिकार  
(१) गाउँको वषयिरी गररने ववमिन्न पूिाआटँीिाईपरम्परा र ववमि अनसुार सम्पन्न गने ।  
(३) गाउँ सििुायिा हनुे सािान्िक, िामियक, संस्कार, सस्कृमििा सरसल्िाह र सहयोग प्रिान गने।  
(४) गाउँ घरिा सािान्िक सवहष्णिुा र एकिा कायि गनय सहयोग गने । 

(५) मबरािीको उपचारका िागी परािशय दिई स्वास््य केधरिा पठाउने । 

(६) गाउँ सििुायिा अधिववश्वासिाई बढावा दिने कायय नगने । 

 

१7. केसौकाको काि कियब्य र अमिकार: 
(१) ववमिन्न पूिापाठ र किय गनयको िामग गरुुवाको सहयोगीको रुपिा काि गने । 

(२) गाउँका िामनस र पशपंुक्षीिा कुनै रोग ब्याििे सिाएिा त्यसबाट बचाउन आफ्नो ज्ञान, 

अनिुव र अभ्यासिे हरसम्िव प्रयास गने । 

 

 

 



 
 

 

खण्ड: 4     संख्या: १०     मिमि: २०७8।0४।०५ 

१8. न्चरक्याको काि, कियव्य र अमिकार: 
(१) गाउँिा बरघरिे खटाएको सावयिमनक वहिको काि गने ।  
(२) गाउँको ििु िेवथानिा मनयमिि मिपपोि गरी दियो बाल्ने र पूिाआटँी गने । 

(३) पूिापाठ, िोिकाि र चाडपवयको बेिािा चोखो वा पववि आगोको व्यवस्था मििाउने।  
(४) गाउँको सािवुहक काि, पूिापाठ र गाउँको िोिकाििा बत्ती वा उज्यािोको व्यवस्था 

मििाउने । 

19. चौकीिारको काि, कियव्य र अमिकार 
(१) बरघरिे खटाएको काि गने ।  
(२) गाउँिा सूचना प्रिान गनय हाँक पाने, पि परु् याउने। 

(३) गाउँको सम्पन्त्तको रेखिेख गने ।  
(४) ववपििा परेका व्यन्क्त, घर पररवारिाई सहयोग गने ।  
(५) गाउँ घरको सूचना मनयमिि रुपिा बरघरसंग आिान प्रिान गने । 

 

२0. घरिरुी प्रमिमनमिको काि, कियव्य र अमिकार ःिः  
(१) गाउँ िटु्याल्हा, कचहरीिा सहिागी िई आफ्नो ववचार, िि दिने ।  
(२) बरघरिे दिएको सावयिमनक वहिको न्िम्िेवारी पूरा गने ।  
(३) गाउँ िटु्यािाको मनयि अनसुार वटहाई दिने ।  
(४) बरघरको नेितृ्विा गाउँको ववकास मनिायणिा श्रििान, न्िधसी िान र नगि िान गने ।  
(५) गाउँ सििुायको सिस्याको बारेिा गाउँ बरघरिाई िानकारी गराउने ।  
६. बरघरिे खटाएको सािवुहक वहिको अधय कायय गने । 

७. सििुायको सािान्िक, संस्कार, सस्कृमि संरक्षण र प्रवयर्द्न काययिा सविय सहिागी हनुे। 

 

पररच्छेि ५: 
बरघर प्रथािा पि ररक्त हनुे व्यवस्था र पिपूमिय 

२1. पि ररक्त हनुे अवस्था: 
यस काययववमिको िफा ६ र ८ बिोन्िि गठन िएको बरघर प्रथा मििको पिहरु िेहायको अवस्थािा पि 
ररक्त हनुेछ ।  

(१) िोवकएको अवमि सिाप्त िएिा,  
(२) नमैिक पिन िेन्खने फौििारी अमियोगिा अिाििबाट िोषी ठहर िएिा 
(३) मनिको ितृ्य ुिएिा, 
(४) खराब आचरणका कारण मनििाई बरघर पििा रान्खराख्न उन्चि निएको गाउँ िटु्याल्हाको 

िईु मिहाई िि िाहेर िएिा पि ररक्त हनुेछ । िर मनििाई सफाईको िौकाबाट वन्िि 
गररने छैन ्।  

(५) असक्त, अस्वस्थ िई बरघरको न्िम्िेवारी पूरा गनय नसक्ने िएिा । 

(६) मनििे पिबाट रािीनािा दिएकोिा गाउँ िटु्याल्हाबाट पारीि िएिा । 
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पररच्छेि ६: 
पिीय ियायिा िथा आचरण सम्बधिी व्यवस्था 

२2. बरघर पिामिकारीहरुको पिीय ियायिा र आचरण  
(१) सििुायको हकवहि, संरक्षण, प्रवयर्द्न, सशन्क्तकरणको िामग स्विधि मनष्पक्ष र िवाफिेही 

पूवयक आफ्नो पिीय िावयत्व मनवायह गनुय पनेछ ।  
(२) सिाििा बस्ने ववमिन्न सििुाय िथा सम्प्रिाय वीचको सम्बधि सिुिरु बनाउने कायय गनुय 

पनेछ ।  
(३) सििुायको प्रथा, परम्परा, प्रथािमनि कानून, िलु्य िाधयिािाई उच्च सम्िान गने ।  

 

पररच्छेि ७: 
प्रमिमनमित्व र सहिागीिा 

२3. प्रमिमनमित्व र सहिामगिा हनु े

 ठाकुरबाबा नगरपामिकािे हरेक सावयिमनक गमिववमििा सििुायको प्रमिमनमित्व र सहिामगिाको 
अवसर प्रिान गनेछ । स्थानीय सििुायको प्रमिमनमिको रुपिा प्रमिमनमित्व गने न्िम्िेवारी बरघरको हनुेछ, 
बरघर प्रथाको प्रमिमनमित्व िेहाय बिोन्िि हनुेछ ।  
(१) योिना पवहचान र कायायधवयनिा प्रमिमनमित्व: 

क. वडा स्िरीय योिना ििुयिा गिाय सम्बन्धिि गाउँ बरघरिाई सहिागी गराइनेछ । 

ख. स्थानीय िहको वावषयक योिना िथा विेट ििुयिा दिग्िशयन, २०७४ को मनयि ५.५.१. अनसुार 
बिेट िथा काययिि ििुयिा समिमििे वड्का बरघयायिाई आिन्धिि गरर वा परािशय मिई बिेट 
िथा योिना ियार गनेछ ।  

ग. स्थानीय िहिे गाउँ, नगर स्िरको योिना छनौट गिाय गाउँ र नगर िटु्हह्यिा बाट पाररि िई 
आएको योिनािाई प्राथमिकिा दिईनेछ ।  

(२) अनगुिन मनरीक्षणिा प्रमिमनमित्व: 
क. स्थानीय िहको वावषयक योिना िथा बिेट ििुयिा दिग्िशयन,२०७४ को मनयि ६.२.१. अनसुारको 

अनगुिन िथा सपुररवेक्षण समिमििा नगर बरघर र सम्बन्धिि गाउँ बरघरिाई आिन्धिि गनय 
सक्नेछ ।  

ख. स्थानीय िहको वावषयक योिना िथा विेट ििुयिा दिग्िशयन २०७४ को मनयि ६.२.३ अनसुारको 
वडा स्िरीय अनगुिन समिमििा बरघरिाई आिन्धिि गररनेछ ।  

 

पररच्छेि ८: 
आमथयक स्रोि व्यवस्थापन 

२4. बरघर प्रथाको आमथयक स्रोि   
बरघर प्रथाको आमथयक स्रोि िेहाय बिोन्िि हनुेछ ।  

(१) स्थानीय िह, प्रिेश र संघबाट प्राप्त अनिुान 

(२) गाउँ िटु्याल्हाको मनणयय अनसुार प्रमि घरिरुीिे मनन्िि प्रयोिनको िामग िम्िा गरेको नगिी 
र न्िधसी । 
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(३) गाउँ िटु्यािािे मनणयय गरे अनसुार गाउँिा श्रििान, िौमिक श्रि गनयनसक्ने घरिरुीबाट प्राप्त 
रकि । 

(४) गाउँको िटु्यािािे मनणयय गरे अनसुार सावयिमनक काििा अनपुन्स्थि हनु ेघरिरुीबाट प्राप्त खारा 
रकि ।  

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

(७) साििुावयक वन समिमिबाट प्राप्त ववकास काययिि अनिुान रकि । 

(८) गाउँको सावयिमनक स्थििा गररने साििुावयक उत्पािनबाट प्राप्त रकि ।  
(९) गाउँिा सािान्िक, साँस्कृमिक, रचनात्िक काि गरी प्राप्त गरेको रकि ।  
(१०) ववमिन्न िािाबाट प्राप्त िान िािब्य ।  
(११) ववमिन्न सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त नगिी न्िधसी। 

(१2) गाउँ िटु्यािािे मनिायरण गरेको श्रििान नगरी मसंचाई सवुविा मिने िग्गािनी सँग मिईने 
पनकरबाट प्राप्त रकि । 

२5. खािा सिािन र खचय ववमि  
१. सम्बन्धिि गाउँ िटु्याल्हाको मनणयय अनसुार उक्त गाउँको नाििा नन्िकको बैंकिा खािा खोल्न 

सवकनेछ । 

२. यस काययववमिको िफा २4 बिोन्िि प्राप्त आम्िानी गाउँ िटु्याल्हािे िोकेको पिामिकारीको 
संयकु्त िस्िखिबाट बैंक खािा सिािन गनय सक्नेछ ।  

३. यस काययववमिको िफा २4 बिोन्िि प्राप्त रकि गाउँ िटु्याल्हािे गरेको मनणयय बिोन्िि खचय 
गनय सक्नेछ ।  

४. वषयिरीको आम्िानी र खचयको मबि िरपाई अमििेख राख्न ुपनेछ । गाउँ िटु्ह यािािा खचय वववरण 
सावयिमनक गररपास गराउन ुपनेछ । 

२6. सम्पन्त्तको अमििेख: 
१. गाउँको सावयिमनक सम्पन्त्तको अमििेख राख्न ुपनेछ । सोको सरुक्षा गने न्िम्िेवारी सिेि रहनेछ ।  
सम्पन्त्तको िौमिक वववरण हरेक वषय गाउँ िटु्यािािा सावयिमनक गनुय पनेछ ।  
 

पररच्छेि ९: 
ववववि 

२7. बािा अड्काउ फुकाउ:  
यस काययववमिको कायायधवयनिा कुनै पमन वकमसिको बािा अड्चन आईपरेिा सोको सिािान ठाकुरबाबा 
नगरपामिकाको नगरकाययपामिकाबाट हनुेछ । 

28.अनसूुचीिा हेरफेर गने अमिकार: 
यस काययववमिको कायायधवयनको िामग स्थानीय सरकारिे अनसूुचीिा आवश्यक हेरफेर गनय सक्नेछ। 

29= खारेिी  
यस काययववमि संघ, िनु्म्बनी प्रिेश र ठाकुरबाबा नगरपामिकाको कुन ैऐन संग बान्झएिा बान्झएको हि 
सम्ि अिाधय हनुेछ।  
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अनसूुची 1: 
काययववमिको िफा ४ को (२) बिोन्िि 

बरघर प्रथामििका पि ग्रहण गने व्यन्क्तिाई दिईने पररचयपि 

ठाकुरबाबा नगरपामिका 

........ वडा कायायिय  
..............., बदियया 

 

पररचय पि 

 नाि: 
 पि: 
 ठेगाना: 
 िधि मिमि: 
 ना.प्र.नं: 
 सम्पकय  नं: 
 रक्त सिहु: 
 िारी मिमि:                     म्याि सिाप्त हनुे मिमि:............ 
  

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

             प्रिान्णि गनेको िस्िखि  
             वडा अध्यक्ष 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फोटो 
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अनसूुची 2 

काययववमिको िफा 10 को उपिफा (1) बिोन्िि 

ठाकुरबाबा नगरपामिकाको बरघर प्रथा संगठन संरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

आज्ञािे 

रािहरर ररिाि 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 

वडा कायायिय 

 

ठाकुरबाबा नगरपामिका 

गाउँ बरघर प्रथा 

 

नगर बरघर प्रथा 


