
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावनााः 

बन्दिपुर गाउँपान्िकािाई बािमैत्री गाउँपान्िकाको रुपमा स्थान्पत गराउने अन्िप्रायिे बािबान्िकाको हकन्हतिाई प्रवर्द्धन गने, 

घरपररवार र समाजमा बािबान्िकाप्रन्तको दृन्िकोणिाई सामान्जक रुपमा बािअन्िकार सम्बन्दि न्बद्यमान सङ्घीय कानुन र 

नेपाििे पक्ष राष्ट्रको हनै्सयबाट अनुमोिन गरेका अदतरान्ष्ट्रय महासदिीको िावनाअनुरुप गररने न्ियाकिापहरुिाई व्यवन्स्थत 

रुपमा अन्घ बढाउनु गाउँपान्िकाको महत्तवपूणध कायध हो िदने तथ्यिाई दृन्िगत गिै बािअन्िकारका के्षत्रमा िेन्िएका प्रन्तकुि 

अवस्थािाई आिार मानेर स्थानीय तहमा बािबान्िकाको हकन्हतिाई संरक्षण गने, आवश्यकतािाई पन्हचान गने, सम्बर्द् 

के्षत्रको समस्यािाई दयूनीकरण गिै जानु स्थानीय सरकारको मूििूत कतधव्य समेत ह िँा बािअन्िकार संरक्षणका के्षत्रमा िेन्िएका 

चनुौतीहरुिाई सन्ह ढंगिे सम्बोिन गनध आवश्यकता महसुस गरी बन्दिपुर गाउँपान्िकाको गाउँ सिाबाट प्रस्तुत बािबान्िकाको 

अन्िकार व्यवन्स्थत गने ऐन, २०७७ बनाई िागू गररएको छ । 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १८   लिलत: २०७७/०८/२९ 

 भाग १ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

बन्दिपुर गाउँपान्िकामा बािबान्िकाको अन्िकार व्यवन्स्ित गने ऐन, 

२०७७
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पररच्छेि-१ 

प्रारन्भिक 

 

१. संन्िप्त नाम र प्रारभिाः 

(१) यस ऐनको नाम “बािबान्िकाको अन्िकार व्यवन्स्थत गने ऐन, २०७७” रहने छ । 

(२) यो ऐन बन्दिपुर गाउँ सिािे पाररत गरेको न्मन्त िेन्ि िागू ह ने छ । 
 

२. पररिाषााः 

न्वषय वा प्रसङ्गिे अको अथध निागेमा यस ऐनमााः 

(क) अध्यक्ष िदनािे गाउँपान्िकाको अध्यक्षिाई जनाउँछ । 

(ि) बािअन्िकार िदनािे यस ऐनको िफामा व्यवन्स्थत बािबान्िकाको अन्िकारिाई जनाउँछ । 

(ग) बाि कल्याण अन्िकारी िदनािे बािबान्िका सम्बदिी ऐन, २०७५ को िफा ६१ बमोन्जमको बाि कल्याण 

अन्िकारीिाई जनाउँछ । 

(घ) महासदिी िदनािे बािअन्िकार सम्बन्दि अदतरान्ष्ट्रय महासदिी सन् १९८९ िाई जनाउँछ । 

(ङ) सन्मन्त िदनािे ऐनको िफा ३ (१) बनोन्जम गन्ित सन्मन्तिाई जनाउँछ । 

(च) संरक्षण अन्िकारी िदनािे ऐनको िफा ३ (२) बमोन्जम गन्ित सन्मन्तको प्रमुि िै काम गने अन्िकारीिाई 

जनाउँछ । 

 

पररच्छेि-२ 

बािसंरिण सन्मन्त सभबन्दि व्यवस्िा 

३. बाि संरिण सन्मन्तको गठन तिा कायय संचािन न्वन्ि 

(१) बन्दिपुर गाउँपान्िका िेहाय बमोन्जमको एक बाि संरक्षण सन्मन्त रहनेछ । 

(क) अध्यक्षिे तोकेको वडाअध्यक्ष – संयोजक 

(ि) बाि कल्याण अन्िकारी – सिस्य 

(ग) बािअन्िकारको के्षत्रमा काम गने गैर सरकारी संस्थाको प्रन्तनीन्ि – सिस्य 

(घ) गाउँपान्िका के्षत्रन्ित्र स्थान्पत बािसुिार गहृको प्रन्तनीन्ि – सिस्य 

(ङ) गाउँपान्िकाको बािबान्िका सम्बन्दि शािाको प्रमुि – सिस्य सन्चव 

(२) बाि संरक्षण अन्िकारी सम्बन्दि व्यवस्था तोकीए बमोन्जम ह नेछ । 
 

४. बाि संरिण सन्मन्तको काम, कतयव्य र अन्िकार 

(क) बािबान्िकाको हकन्हत संरक्षण सम्बन्दि योजनाको तजुधमा गरी कायधपान्िकामा पेश गने, 

(ि) संघीय कानुन अनुसार स्वीकृत बािअन्िकार सम्बन्दि न्शक्षा नीन्तका कायधिमहरु तयार गने, 

(ग) उपिफा (क) र (ि) मा उल्िेि गररएका योजना र कायधिमहरुिाई िागु गनध आवश्यक संयदत्र तयार गने , 

(घ) बाि अन्िकारको के्षत्रमा कायधरत गैरसरकारी संस्थाहरुको अन्ििेि राख्ने, अनुगमन र न्नयमन गने । 
 

५. बाि संरिण सन्मन्तको काययकाि 

िफा ४ बमोन्जमको सन्मन्तको कायधकाि गिन िएको न्मन्तिे िईु वषध ह नेछ । 
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पररच्छेि-३ 

न्वन्वि 

६. न्नयम बनाउने अन्िकाराः 

(क) यस ऐनको उद्देश्य कायाधदवयन गनध आवश्यक न्नयमाविी बनाउने अन्िकार कायधपान्िकािाई ह नेछ । 
 

७. वािा अड्काउ फुकाउने अन्िकाराः 

यस ऐनको उद्देश्य कायाधदवयन गिाध वािा अड्काउ परेमा वािा फुकाउने अन्िकार कायधपान्िकामा ह नेछ । 

 

 आज्ञािे 

िहेि सवेुिी 
प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 


