-दफा

४ तथा अनुसूची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित_

स्थानीय राजपत्र
खण्डः-५ सङ्खयाः-८ मिमतः-२०७८/9/12
भाग-२

पौवादुङिा गाउँपामिका

गाउँ काययपामिकाको कायायिय
च्याङ्रे ,भोजपुर

प्रस्तावनाः

नेपािको सं वविानको अनुसूची ८

बिोन्जि स्थानीय

तहको अमिकारको सूचीिा रहेको

िेिमििाप र

िध्यस्थतासम्बधिी व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बिोन्जि गठन हुने धयावयक

समिमतिे सोही ऐनिा उल्िेख गररएका वववाद िेिमििापको िाध्यिबाट सिािान गने काययिा सहयोग गनय
िेिमििाप केधर सञ्चािन सम्बधिी काययववमि बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे,

पौवादुङिा गाउँ काययपामिकािे धयावयक समिमतिे उजुरीको कारवाही वकनारा गदाय अपनाउनु पने काययववमि सम्बधििा
व्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०78 दफा 93 ददएको अमिकार प्रयोग गरी यो िेिमििाप केधर सञ्चािन सम्बधिी
काययववमि, २०७8 जारी गरे को छ।

पररच्छे द– १
प्रारन्म्भक

१. सन्ङ्िप्त नाि र प्रारम्भः (१) यस काययववमिको नाि “िेिमििाप केधर सञ्चािन सम्बधिी काययववमि, २०७8”
रहेको छ।
(२) यो काययववमि तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ।

२. पररभाषा: मबषय वा प्रसङ्गिे अकको  अथय निागेिा यस काययववमििा,
(क) “ऐन” भन्नािे गाउँपामिका धयावयक समिमत (काययववमि सम्बधिी) ऐन, २०७४ सम्झनु पछय।
(ख) “केधर” भन्नािे यस काययववमि बिोन्जि स्थापना भएको िेिमििाप केधर सम्झनु पछय।
(ग) “कायायिय” भन्नािे गाउँ काययपामिकाको कायायिय सम्झनु पछय।
(घ) “गाउँपामिका” भन्नािे पौवादुङिा गाउँपामिका सम्झनु पछय।
(ङ) “दोस्रो पि” भन्नािे पवहिो पिको मनवेदनको आिारिा िेिमििाप वातायको िामग िेिमििाप केधरिे
बोिाएको वववादको पि सम्झनु पछय।
(च) “धयावयक समिमत” भन्नािे नेपािको सं वविानको िारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४
को दफा ४६ बिोन्जि गाउँपामिकाको उपाध्यिको अध्यितािा गदठत धयावयक समिमत सम्झनु पछय।
(छ) “पवहिो पि” भन्नािे वववाद सिािानको िामग िेिमििाप केधरिा मनवेदन ददने व्यन्ि सम्झनु पछय।
(ज) “पि” भन्नािे वववादका पि सम्झनु पछय।
(झ) “िधत्रािय” भन्नािे सं घीय िामििा तथा सािाधय प्रशासन िधत्रािय सम्झनु पछय।
(ञ) “िेिमििाप” भन्नािे प्रचमित कानून बिोन्जि िेिमििाप हुनसक्ने प्रकृमतका वववादिा िेिमििाप गराउने
गरी गाउँपामिकाबाट सञ्चामित सेवा सम्झनु पछय र यो शब्दिे गाउँपामिकाको स्वीकृमतिा सिुदायिा
सञ्चािन भएको सािुदावयक िेिमििाप सेवािाई सिेत जनाउने छ।
(ट) “िेिमििापकताय” भन्नािे पि बीचको वववादिाई छिफिद्वारा सहज वातावरण सृजना गनय तथा सो
ववषयिा सहिमत कायि गनयका िामग उत्प्प्रेररत गनय िेिमििाप सम्बधिी आिारभूत तािीि मिई
गाउँपामिकािा सूचीकृत व्यन्ि सम्झनु पछय।
(ठ) “िेिमििाप सत्र” भन्नािे िेिमििापकतायिे िेिमििाप प्रकृयाद्वारा वववाद सिािानका िामग वववादका
सरोकारवािाको रूपिा रहेका वववादका पि सन्म्िमित सुरन्ित एवं सहज स्थानिा वाताय तथा छिफि
गराउने उद्देश्यिे सञ्चािन गररने बैठक सम्झनु पछय।
(ड) “वडा” भन्नािे पौवादुङिा गाउँपामिकाको वडा सम्झनु पछय।
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(ढ) “सं योजक” भन्नािे िेिमििाप केधर सञ्चािन भएको वडाको सन्चव सम्झनु पछय।साथै सो शब्दिे
िेिमििाप सं योजकको रूपिा काि काज गने गरी तोवकएको वडा कायायियको कियचारीिार्य सिेत
बुझाउने छ।
पररच्छे द– २

िेिमििाप केधरको स्थापना, काि, कतयब्य र अमिकार
३. िेिमििाप केधरको स्थापना:(१)धयावयक समिमतको िेत्रामिकार मभत्रका वववाद िेिमििाप प्रवियाद्वारा सिािानिा
सहयोग पुर्याउन गाउँपामिकाको प्रत्प्येक वडािा आवश्यकता अनुसार िेिमििाप केधर स्थापना गररनेछ ।
(२) कायायियिे गाउँपामिकाको कायायिय भवन वा वडा कायायियको भवन वा काययपामिकािे तोकेको स्थानिा
उपदफा (१) बिोन्जिको कायायिय स्थापना गनेछ।
४. िेिमििाप केधरको काि, कतयव्य र अमिकार: (१) िेिमििाप केधरको काि, कतयव्य र अमिकार दे हाय बिोन्जि
हुनेछ:
(क) वववादका पिबाट वववादसँग सम्बन्धित ववषयको अनुसूची–१ को ढाँचािा मनवेदन मिने र दताय गने।
(ख) िेिमििाप सम्बधिी वववादका पििाई सूचना ददने।
(ग) िेिमििापकताय हुने योग्यता पुगेको व्यन्ििे िेिमििापकतायको रुपिा सूचीकृत हुन िेिमििाप केधरिा
मनवेदन ददएिा धयावयक समिमतिा पठाउने।
(घ) धयावयक समिमतबाट िेिमििापकतायको शपथ मिएका व्यन्ििाई िेिमििापकतायको काििा िगाउने।
(ङ) सूचीकृत िेिमििापकताय िध्येबाट वववादका पििाई िेिमििापकताय छनौट गनय िगाउने।
(च) िेिमििाप प्रवियािा सहजीकरण गने।
(छ) वववादको मनवेदन, अधय कागजात तथा सहिमत पत्रको धयावयक समिमतिे तोके बिोन्जि अमभिे ख राख्ने
तथा तोवकएको स्थानिा प्रमतवेदन ददने।
(ज) िेिमििाप प्रकृया बिोन्जि सहिमत हुन नसकेको ववषय धयावयक समिमतिा वफताय पठाउने।
(झ) वववादको दोस्रो पि उपन्स्थत भएर िेिमििापकतायको छनौटको काि सवकएको मिमतिे तीन िवहना
मभत्र िेिमििापको िाध्यिबाट वववादको सिािान गने व्यवस्था मििाउने।
(ञ) पि बीचको सहिमत कायायधवयनको िामग वववादको मिमसि धयावयक समिमतिा पठाउने।
(ट) वववादका पिबाट िेिमििापको प्रकृयाबाट भएको सहिमत कायायधवयन गरे नगरे को मनयमित रुपिा
अनुगिन गने गराउने तथा पिको आपसी सम्बधि बारे जानकारी मिने।
(ठ) स्थानीय बामसधदािाई िेिमििाप सेवा प्रयोग गनय अमभप्रेररत गने।
(ड) िेिमििापकतायको ििता अमभबृविसम्बधिी आवश्यक कायय गने।
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(ढ) गाउँपामिकाको काययिि बिोन्जि िेिमििाप सेवाको प्रचार प्रसार गने र सचेतनािूिक काययिि
चिाउने।
(ण) धयावयक समिमतबाट तोवकएका वा अमिकार प्रत्प्यायोजन गररएका अधय काि गने।
५. िेिमििाप केधरिा हुनपने आिारभूत सुवविाहरू: केधरिा दे हाय बिोन्जिका आिारभूत सुवविा रहनेछनः–
(क) िेिमििाप सत्र सञ्चािनका िामग गोपनीय र सुरन्ित स्थान।
(ख) िेिमििापकताय, वववादका पि एवि सरोकारवािाको सुवविाको िामग िेिमििाप कििा आवश्यक कुसी,
टे बि िगायत पयायप्त स्थान।
(ग) सूचीकृत िेिमििापकतायको नाि, ठे गाना र फोटो सवहतको सूची र िेिमििाप केधरको साईन बोडय।
(घ) वववादका पिको िामग स्वच्छ वपउने पानी तथा शौचािय।
(ङ) वववाद दताय मनवेदनको फारि र वववाद दताय गने रन्जष्टर, िेिमििापकताय रोजेको रे कडय राख्नको िामग
फारि, दोस्रो पििाई जानकारी गराउने फारि, िेिमििापकतायिाई जानकारी गराउने फारि, सहिमत–
पत्रको फारि, प्रगमत प्रमतवेदन फारि, अमभिे ख राख्ने रन्जष्टार िगायतका अधय िसिधद सािग्री।
पररच्छे द– ३

िेिमििाप सेवाको व्यवस्थापन
६. वववाद दतायः (१) धयावयक समिमतको िेत्रामिकार मभत्रका वववाद सिािानको िामग धयावयक समिमत वा धयावयक
समिमतिे तोकेको स्थानिा दताय हुनेछन।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि धयावयक समिमतिे वववादका प्रथि पि बसोबास गने वडािा रहेको िेिमििाप
केधरिा सिेत मनवेदन दताय गनय सक्ने गरी मनणयय गनय सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बिोन्जि कुनै व्यन्ििे मिन्खत नभै िौन्खक रुपिा गुनासो, उजुरी, मनवेदन व्यि
गरे िा त्प्यसिाई मिन्खत रुपिा उतार गरी कायायिय वा िेिमििाप केधरिे मनजको सहीछाप गराई दताय
गने व्यवस्था मििाउनेछ।

(४) यस दफा बिोन्जि धयावयक समिमतिा दताय भएको मनवेदन सो समिमतिे िेिमििाप गने प्रयोजनको िामग
सम्बन्धित वडािा रहेको िेिमििाप केधरिा पठाउने व्यवस्था मििाउनु पनेछ।

७. िेिमििापकतायको छनौट प्रकृया: (१) प्रत्प्येक वडािा कन्म्तिा एक िेिमििाप केधर रहनेछ।
(२) प्रत्प्येक िेिमििाप केधरिा कन्म्तिा ६ जना िेिमििापकताय रहनेछन।

तर एउटा िेिमििाप केधरिा सूचीकृत भएका िेिमििापकतायिे अधय िेिमििाप केधरिा सूचीकृत भै

िेिमििाप सेवा प्रदान गनय चाहेिा त्प्यस्तो िेिमििापकतायिाई सूचीकृत गरी िेिमििाप सेवा सुचारु
गनय कुनै बािा पने छै न।

(३) पििे रोजेको िेिमििापकतायबाट िेिमििाप सम्बधिी कायय सञ्चािन गररने छ।

(४) गाउँपामिकाको िुखय कायायिय रहेको स्थानिा सिेत िेिमििाप केधरको स्थापना गनय सवकने छ।

(५) यो काययववमि िागू हुँदा साववकदे न्ख स्थानीय िेिमििाप केधरिा काययरत िेिमििापकताय कायिै रहनेछन।
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(६) वववादको सं खया बढ्न गई वा अधय कारणिे िेिमििापकतायको सं खया किी भएिा कायायियिे उपदफा
(२) िा उल्िे न्खत सं खयाको अमतररि आवश्यक सं खयािा थप िेिमििापकताय सूचीकृत गनय कुनै बािा
पने छै न।

(७) धयावयक समिमतिे आफू सिि दताय भएका वा काययववमि बिोन्जि तोवकएको स्थानिा दताय भएका वववाद
कुनै पमन िेिमििाप केधरबाट िेिमििाप प्रकृया अपनाउने गरी तोक्न सक्नेछ।

(८) कायायियिे सून्चकृत भएका िेिमििापकतायको वववरण अनुसून्च-२ बिोन्जिको ठाँचािा तयार गरी
कायायिय तथा सम्बन्धित वडाको िेिमििाप केधरिा राख्ने व्यवस्था मििाउने छ।

८. िेिमििापको िामग िेिमििापकतायको छनोटः (१) िेिमििाप केधरिा वववाद दताय गराउने पवहिो पििे
िेिमििाप केधरिा रहेको अनुसूची–२ बिोन्जि तयार गररएको िेिमििापकतायको सूचीबाट िेिमििापकताय
छनौट गनय पाउने छन।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि वववादको पवहिो पििे रोजेको व्यन्ि बाहेक दोस्रो पििे िेिमििापकतायको
सूचीिा नाि भएका अधय कुनै पमन िेिमििापकतायिाई छनौट गनय पाउने छन।

(३) वववादका पवहिो र दोस्रो पििे िेिमििापकताय छनोट गरे पश्चात सं योजकिे छामनएका दुईजना

िेिमििापकतायसँगको सिधवय गरी िेिमििापकतायको सूचीिा नाि उल्िेख भएका अधय िेिमििापकताय
िध्येबाट तेस्रो िेिमििापकतायको छनौट गनुय पनेछ।

(४) वववादका पििे िेिमििापकताय छनौट गदाय कुनै वववादको सम्बधििा धयावयक समिमतको सं योजक वा

कुनै सदस्यको मनजी सरोकार वा स्वाथय गाँमसएको वा त्प्यस्तो सं योजक वा सदस्यको नाता मभत्रका
व्यन्ि वववादको पि भएिा त्प्यस्तो िेिमििापकतायको सट्टािा अकको  िेिमििापकताय रोज्न पाउने छन।

९.

वववादका पिको उपन्स्थमतः (१) वववादका पि िेिमििाप केधरबाट तोवकएको मिमत, स्थान र सियिा
िेिमििापको िामग उपन्स्थत हुनपु नेछ।
(२) िेिमििापको िामग तोवकएको ददनिा दुबै पि उपन्स्थत भएपमछ िात्र िेिमििापकतायिे िेिमििापको
प्रकृया अन्घ बढाउनु पछय।

(३) वववादका पििाई िेिमििापको िामग तोवकएको ददनिा वववादका पििाई मनिायरण गरे को सिय भधदा
पवहिा नै िेिमििाप कििा िेिमििापकताय उपन्स्थत हुन ु पनेछ।

(४) िेिमििापका िामग तोवकएको ददनिा कुनै एक पि वा दुवै पि उपन्स्थत नभएिा िेिमििापकतायिे

सोही व्यहोरा जनाई अनुसूची–३ को ढाँचािा िेिमििाप केधरिा प्रमतवेदन सवहत वफताय पठाई ददनु
पनेछ।

१०. िेिमििाप सत्र सञ्चािन प्रकृया: (१) दफा ८ बिोन्जि छनौट भएका तीन जना िेिमििापकतायिे िेिमििाप
सत्र सञ्चािन गनेछन।
(२) उपदफा (१) बिोन्जिका िेिमििापकतायिाई िेिमििाप केधरिा तोवकएको मिमतिा उपन्स्थत हुन
सं योजकिे जानकारी गराउने छ।
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(३) उपदफा (२) बिोन्जि पवहिो िेिमििापकतायिे िेिमििापकतायको रुपिा काि गनय असिथयता दे खाएिा

केधरिे वववादको दुवै पििार्य बाँकी िेिमििापकताय िध्येबाट तीन तीन जना िेिमििापकताय रोजी
प्राथमिकता सिेत तोक्न िगाउनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) बिोन्जि तोवकएका िेिमििापकतायिार्य केधरिे प्राथमिकताििको आिारिा िेिमििाप
सत्र सञ्चािन गनय िगाउने छ।

(५) वववादका दुवै पििे एकै जना िेिमििापकतायिाई छनौट गनय सहिमत गरे िा एकजना िेिमििापकतायिे
िात्र पमन िेिमििाप प्रविया सञ्चािन गनय सक्नेछन।

(६) छामनएका िेिमििापकतायिे पिसँग सिधवय गरी िेिमििाप सत्र सञ्चािन गने मिमत र स्थान तय गनुय
पनेछ।

(७) वववादका पि र िेिमििापकताय पूव य मनिायररत स्थान, मिमत र सियिा िेिमििाप सत्रिा उपन्स्थत हुने
व्यवस्था सं योजकिे मििाउनु पनेछ।

(८) वववादका पि उपन्स्थत भैसकेपमछ छामनएका िेिमििापकतायिे वववादका पििाई सुरन्ित िेिमििाप
कििा गई िेिमििाप प्रविया र िेिमििापकतायको भूमिका बारे जानकारी ददने र िेिमििाप सत्र

ँ ा पािन गनुप
सञ्चािन हुद
य ने आिारभूत मनयि मनिायरण गरी िेिमििाप प्रवियाका चरण अपनाउँदै वववाद
सिािान गनय सहजीकरण गनुय पनेछ।

(९) िेिमििाप सत्र आवश्यकता अनुसार एक वा सो भधदा बढी पटक बस्न सक्नेछ।

(१०) वववाद दताय भएको वडा बाहेक अधय कुनै वडािा सूचीकृत भएका िेिमििापकतायिाई सिेत यस दफा
बिोन्जि िेिमििाप केधरिे धयावयक समिमतसँग अनुिती मिई िेिमििापकतायको रुपिा काि गने
व्यवस्था मििाउन सक्नेछ।

११. िेिमििापकतायिे ध्यान ददनुपने कुराहरू: िेिमििापकतायिे काययसम्पादन गदाय दे हायका ववषयिा ध्यान ददनु
पनेछ।
(क) िेिमििाप सत्र सञ्चािन गदाय उठे का ववषय वटपोट गने र त्प्यसको अथय पििाई बुझाउने।
(ख) वववादिा मनणयय नददने र आफूिाई मनणययकताय नभई वववाद सिािान प्रकृयाको सहजकताय सम्झने र
छिफि, वाताय,सं वादबाट वववाद सिािानका िामग सहजीकरण गने।
(ग) कुनै पििाई जात, जामत, ििय, वणय, मिङ्ग, सम्प्रदाय वा राजनीमतक आस्था वा अधय कुनै आिारिा भेदभाव
नगरी मनष्पि र तटस्थ रहने।
(घ) िानव अमिकार, िौमिक हक, िानव अमिकार र सािान्जक धयायको ववषयिा सं वेदनशीि रहने।
(ङ) िेिमििाप सत्रको सिामप्त पमछ सहिमत बाहेक िेखेका अधय वटपोट सम्बधिी सािग्री नष्ट गरी गोपनीयता
कायि गने।
(च) कुनै कानूनी जवटिता आएिा कायायिय एवि धयावयक समिमतको सहयोगिा ववशेषज्ञसं ग परािशय मिएर
िात्र कानूनसम्ित रुपिा पिबीच सहिमत गराउने।
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(छ) वववादका पििाई िेिमििापकताय रोज्न िगाउँदा िेिमििाप केधरबाट हुने वववाद सिािानका प्रकृयाका
सम्बधििा सम्बन्धित पििाई सं योजकिे यथेष्ट जानकारी गराउने।
१२. सहिमतपत्र तयार गनुय पनेः(१) िेिमििापकतायिे वववादका पििे वववादको ववषयिा सहिमत गरे िा अनुसूची–
४ बिोन्जिको ढाँचािा तीन प्रमत सहिमत पत्र तयार गनुय पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि तयार भएको सहिमतपत्रिा वववादका पि तथा िेिमििापकतायिे सहीछाप गरी
िेिमििाप केधरिा बुझाउनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) बिोन्जि तयार भएको सहिमतपत्रको एक एक प्रमत िेिमििापकतायिे िेिमििाप गने
पििाई तत्प्काि उपिब्ि गराउनु पछय।

(४) सहिमत पत्रको तेस्रो प्रमतिाई मििापत्र र िेिमििाप सहिमत कायायधवयन गने प्रयोजनका िामग िेिमििाप
केधरिे धयावयक समिमत सिि पठाउनु पनेछ।

(५) सहिमत कायायधवयन गनय मनवेदन साथ कुनै पि धयावयक समिमत सिि उपन्स्थत भएिा वा िेिमििाप
केधरबाट सहिमतपत्र प्राप्त भएिा धयावयक समिमतिे सम्बन्धित पिसँग बुझी सहिमतपत्र।मििापत्रिा
िे न्खएको व्यहोरा ठीक छ भन्ने प्रिान्णत भएिा उि मिखतिा धयावयक समिमतका सदस्यिे सहीछाप

गरी मििापत्रको रुपिा अनुिोदन गरी त्प्यसिाई कायायधवयनको िामग सम्बन्धित पििाई आदे श ददनु
पदयछ।

(६) उपदफा (५) बिोन्जि अनुिोदन भएको सहिमतपत्र कायायधवयनको िामग धयावयक समिमतिे सो सहिमत
पत्र काययपामिकािा पठाउनु पदयछ।

(७) उपदफा (५) बिोन्जि प्राप्त सहिमतपत्र कायायियिे कायायधवयनको िामग कुनै मनकाय वा सं स्थािा
पठाउनु पने भएिा सहिमतपत्रको व्यहोरा बिोन्जि गनय सम्बन्धित मनकायिा िेखी पठाउनु पनेछ।

(८) यस पररच्छे द बिोन्जि िेिमििापद्वारा वववाद सिािान गदाय िेिमििापकताय मनयुन्ि भएको मिमतिे तीन
िवहनामभत्र सम्पन्न गररसक्नु पनेछ।

१३. वववादिा पििार्य जानकारी ददनेः (१) यस काययववमि बिोन्जि िेिमििाप केधरबाट वववादिा िेिमििाप
भएिा वा िेिमििाप हुन नसकेिा सोही कुरा उल्िे ख गरी सम्बन्धित पििाई सं योजकिे जानकारी ददनु
पनेछ।
(२) िेिमििाप हुन नसकेका वववादका पििाई तारे ख तोकी उि वववादिा अधय प्रकृया अपनाउन दताय
भएको मनवेदन सवहतका सम्पूणय कागजात िेिमििाप केधरको सं योजकिे धयावयक समिमत सिि पठाउनु
पनेछ।

पररच्छे द– ४

िेिमििापका सम्बधििा गाउँपामिकाको काि, कतयव्य र अमिकार

१४. गाउँपामिकाको िेिमििाप सम्बधिी काि, कतयव्य र अमिकार: िेिमििाप सेवा ववस्तार र ववकासका िामग
गाउँपामिकाको काि, कतयव्य र अमिकार दे हाय बिोन्जि हुनेछः
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(क) स्थानीयस्तरिा िेिमििाप सेवा ववस्तार र ववकास बारे वावषयक योजना एवि काययिि तजुि
य ा र
कायायधवयन गने।
(ख) िेिमििापबाट भएको सहिमत–पत्रको अमभिेख राख्ने र सो सम्बधिी काययििको िामग आवश्यक बजेट
ववमनयोजन गने।
(ग) िेिमििाप सेवा सञ्चािनका िामग िेिमििाप केधर स्थापना र आवश्यक भौमतक सािग्री र िसिधद
व्यवस्थापन गने।
ँ
(घ) िेिमििाप सम्बधिी तािीिका िामग सहभागीको छनौट गने र गैरसरकारी सं स्था तथा अधय मनकायसग
सिधवय गने तथा तािीि आयोजना गनय प्राववमिक, आमथयक तथा आवश्यक सहयोग पुर्याउने।
(ङ) तोवकएको योग्यता पूरा भएका र कम्तीिा ४० घण्टा (६ ददन) को आिारभूत िेिमििाप तामिि प्राप्त
गरे का िेिमििापकतायिाई शपथ गराई िेिमििापकतायको सूचीिा सूचीकृत गने।
(च) एक वषय भधदा अगामड िेिमििाप सम्बधिी आिारभूत तामिि मिएका व्यन्ििाई सूचीकृत गनुय अन्घ
तोवकएको पाठ्यिि बिोन्जिको पुनतायजगी तामिि मिएर सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था मििाउने।
(छ) िेिमििापकतायको रुपिा सूचीकृत भएका िेिमििापकतायिाई प्रत्प्येक वषय िेिमििापकतायको पुनतायजगी
तामिििा सहभागी हुने व्यवस्था मििाउने।
(ज) िेिमििाप सम्बधिी प्रन्शिक प्रन्शिण मिएका व्यन्ि वा कानुन बिोन्जि अमिकारप्राप्त मनकायबाट
तामिि ददने सं स्थाको रुपिा सूचीकृत भएका सं स्थाबाट िात्र िेिमििाप सम्बधिी तामिि सञ्चािन गनय
पाउने व्यवस्था मििाउने।
(झ) धयावयक समिमतको मनणयय वा िेिमििापको सहिमत बिोन्जि धयावयक समिमतबाट अनुिोदन भै मििापत्र
भएका ववषयको कायायधवयन गने, गराउने र सहिमत कायायधवयनको अनुगिन र सिीिा गने।
(ञ) सरोकारवािा अधय मनकायबाट हुने अनुगिनको काययिाई सहयोग पुर्याउने र अनुसूची-५ बिोन्जिको
ठाँचािा अमभिेख राख्ने।
(ट) िेिमििाप केधरको अनुगिन गने, िेिमििाप सेवािाई सबैको पहुँचिा पुर्याउन आवश्यक कायय गने।
(ठ) िेिमििापकतायिाई िेिमििाप सेवा उपिब्ि गराए वापत पाररश्रमिक वा यातायात खचय र भत्ताको
व्यवस्था गने।
(ड) िेिमििाप कोष खडा गने र आवश्यकता अनुसार िेिमििाप केधर स्थापना र सञ्चािन गनय कोषको
प्रयोग गने।
(ढ) िेिमििाप कोष सञ्चािन मनदे न्शका तयार गरी काययधवयनिा ल्याउने तथा िेिमििापकतायिाई प्रोत्प्सावहत
गने गमतववमि सञ्चािन गने।
(ण) िधत्राियसँग सहकायय गरी िेिमििाप सेवािाई प्रभावकारी बनाउन कायय गने।
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१५. िेिमििाप केधर संयोजकको काि, कतयव्य र अमिकारः िेिमििाप केधर सं योजकको काि, कतयव्य र अमिकार
दे हाय बिोन्जि हुनेछ:
(क) िेिमििाप केधरिा आएको मनवेदन रन्जष्टरिा दताय गरी, वववादका पिको नाि र ठे गाना, छनौट भएका
िेिमििापकतायको नाि र सम्पकय नं., िेिमििाप सत्र सञ्चािन मिमत, सहिमतपत्रको स्पष्ट खुल्ने गरी
अमभिेख राख्ने एवि अधय कागजात सुरन्ित राख्ने।
(ख) वववादका पििाई िेिमििाप केधरको तफयबाट पत्राचार गने।
(ग) वववादका पििाई िेिमििापकताय रोज्न िगाउने।
(घ) पििे रोजेका िेिमििापकतायिाई जानकारी गराउने र िेिमििापको िामग सहिमत मिने।
(ङ) िेिमििापको सत्र सञ्चािन हुने ददन र सियको जानकारी पि र िेिमििापकतायिाई ददने।
(च) िेिमििाप केधरिा आवश्यक भौमतक र अधय सािग्री र धयुनति सेवा सुवविा सुमनन्श्चत गराउने।
ँ ा वववाद सिािान गनय सहज हुने र िेिमििापको प्रकृयािे वववाद
(छ) िेिमििापको प्रकृयािा सन्म्िमित हुद
सिािानिा पाने सकारात्प्िक प्रभावको जानकारी ददने।
(ज) पिको िेिमििाप प्रकृयाप्रमतको सं शय हटाउने र िेिमििापकतायिे सहजीकरण सम्बधिको बारे िा
पिको न्जज्ञासा सम्बोिन गने।
(झ) िेिमििापकतायको व्यन्िगत वववरण सवहतको अमभिेख राख्ने।
(ञ) िेिमििापकतायिाई िेिमििापकतायको रुपिा सूचीकृत भएको कुराको जानकारी गराउने।
(ट) िेिमििाप कि र सत्र सञ्चािनको वातावरण बनाउने र सोको व्यवस्थापन गने।
(ठ) सहिमत भएका वा हुन नसकेका वववादको अमभिेख राख्ने।
(ड) िेिमििापको िामसक, चौिामसक तथा वावषयक प्रगती वववरण कायायियिा पठाउने।
(ढ) सहिमत नभएिा सहिमत हुन नसकेको कुराको मिन्खत जानकारी वववादका पििाई ददने।
(ण) सहिमत कायायधवयन गनय धयावयक समिमत र वडा कायायियबाट तोवकए बिोन्जिको न्जम्िेवारी वहन
गने।
(त) कायायियिे तोकेका अधय कायय गने।
१६. िेिमििापकतायको काि, कतयव्य र अमिकार: िेिमििापकतायको काि, कतयव्य र अमिकार दे हायबिोन्जि हुनेछ:
(क) िेिमििापको प्रवियािा गरी सहजकतायको है मसयतिे वववाद सिािानिा सहयोग पुर्याउने।

(ख) वववाद सिािान गनय सहयोग गदाय धयायािीश, िध्यस्थ वा कानूनी सल्िाहकारको भूमिका मनवायह
नगरी सहजकतायको िात्र भूमिका मनवायह गने।

(ग) िेिमििाप सिीिा बैठकिा सूचना बिोन्जि सहभागी हुने र िेिमििाप सेवािाई प्रभावकारी बनाउन
आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गने।

(घ) िेिमििापको ववकास र ववस्तारका िामग काययरत रहने।
(ङ) सहिमत कायायधवयनिा सहयोग पुर्याउने।
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(च) िेिमििाप सत्र सहजीकरण गदाय डर, त्रास, दवाव र प्रभावबाट िुि हुने र वववादका पििाई पमन
िुि राख्ने।

(छ) िानवअमिकार, िौमिक हक, सािान्जक धयायको ववषयिा सचेत रहने।

(ज) आघातिा परे का वा िनोबैज्ञामनक रुपिा सिस्यािा रहेका पििाई िनोसािान्जक परािशयको िामग
पठाउन िेिमििाप केधर सं योजकिाई जानकारी गराउने।

(झ) िेिमििाप प्रवियािाई उन्चत व्यवस्थापन गने र सहिमतको िामग पििाई स्वतधत्र रुपिा भुमिका
मनवायह गनय ददने।

(ञ) पििाई िेिमििापको अनुन्चत प्रयोगबाट हुने नोक्सानीबाट बचाउन सचेत रहने।

(ट) िेिमििाप वातायको सधदभयिा वववादका पिबाट व्यि भएका कुराको गोपनीयता कायि राख्ने।

(ठ) िेिमििाप प्रकृया अपनाउँदा पमन पि मिल्न सहित नभएिा सहिमत हुन नसकेको कुराको प्रमतवेदन
अनुसूची–३ को ढाँचािा धयावयक समिमतिाई ददने।

(ड) अनुसूची-६ िा तोवकएको आचारसं वहताको पािना गने।
पररच्छे द – ५
ववववि

१७. प्राववमिक सेवा उपिब्ि

गराउने: (१) कायायिय एवि वडा कायायियिे िेिमििापकतायिाई आवश्यक

प्राववमिक सेवा उपिब्ि गराउने छ।
(२) कायायिय एवि धयावयक समिमतिे िेिमििापकतायिाई िेिमििाप गराउने काययिा दिता ववकास गनय
आवश्यक तािीि उपिब्ि गराउन आवश्यकता अनुसार राविय वा स्थानीय स्तरका गैर सरकारी
सं स्था वा सिुदायिा आिाररत सं स्थािाई एवि ववज्ञिार्य पररचािन गनय सक्नेछ।

१८. िेिमििाप नतीजाको अमभिेख व्यवस्थापन: (१) कायायिय एवि वडा कायायियिे दताय भएका वववाद तथा
सिािान भएका वववाद र वववादका पिको अमभिेख राख्नु पनेछ।वववादको मनरुपण भएको अवस्थािा
िेिमििाप केधरिा दुवै पिको र िेिमििापकतायको हस्तािर सवहतको सहिमत पत्र सिेत तयार पारी राख्नु
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि अमभिे ख राख्नका िामग कायायियिे मनम्न अनुसारका फाराि तयार गनेछ।
(क) वववाद दताय पुन्स्तका,
(ख) वववाद र वववादका पिको वववरण खुल्ने गरी तोवकएको फारि,
(ग) मनवेदन पत्रको फारि,
(घ) दोस्रो पििाई जानकारी गराउने फारि,
(ङ) िेिमििापकताय छनौट फारि,
(च) िेिमििापकतायिाई सूचना ददने फारि,
(छ) िेिमििाप केधरिा पिको उपन्स्थमतको अमभिेख फारि,
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(ज) सहिमत–पत्र फारि,
(झ) वववाद अनुगिन फारि
(ञ) कायायियिे तोकेका अधय फारि।
१९. िेिमििाप गराउन तामिि मिनुपनेः एनिे तोकेको योग्यता पुगेका व्यन्ििे गाउँपामिकािा िेिमििाप गराउन
कम्तीिा ४० घण्टा (६ ददन) को आिारभूत िेिमििाप तामिि गरे को हुनपु नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जिको तामिि कानून बिोन्जि अमिकार प्राप्त मनकायिा सूचीकृत भएको सं स्था वा

िेिमििापको आिारभुत प्रन्शिक प्रन्शिण प्राप्त व्यन्िबाट कायायियिे तामिि ददने व्यवस्था मििाउनु
पनेछ।

२०. िेिमििाप तामिि ददने संस्था सून्चकृत हुनपु नेः (१) प्रचमित कानून बिोन्जि अमिकार प्राप्त मनकायिा सूचीकृत
भएका सं स्थािार्य कायायियिे िेिमििाप तामिि ददन सूचीकृत गनुय पनेछ।
(२) कायायियिे िेिमििापको तामिि ददने सं स्थािाई पररचािन गदाय एकै कािका िामग एकभधदा बढी
सं स्थािाई न्जम्िेवारी ददने छै न।

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको तािीि सञ्चािन गने सूचीकृत सं स्थािे तामििको िामग श्रोत व्यन्िको रोष्टर
तयार गनुय पनेछ।

(४) िेिमििाप सम्बधिी आिारभूत र अधय तामिि िधत्रािय एवि काययपामिकाबाट स्वीकृत पाठ्यिि
बिोन्जि सञ्चािन गनुय पनेछ।

(५) स्वीकृत िेिमििापको पाठ्यिििा उन्ल्िन्खत ववषयिा तोवकएको प्रकृया अपनाई िेिमििापको तामिि
सञ्चािन हुनेछ।

(६) कायायिय वा िेिमििापको तािीि ददने सं स्थािे िेिमििापको तािीि सम्पन्न गरे को प्रिाण पत्र ददँदा
सहभागीिाई अनुसूची–७ बिोन्जिको प्रमतबिता पत्रिा सहीछाप गराई कायायिय वा सं स्थाको अमभिेख
राख्ने व्यवस्था मििाउनु राख्नु पनेछ।

२१. आचारसंवहताको पािना: यस काययववमिको अनुसूची–६ बिोन्जिको आचारसं वहता सबै िेिमििापकतायिे पािन
गनुप
य नेछ।
२२. शपथः िेिमििापकतायिे यस काययववमि बिोन्जि मनष्ठापूवक
य काि गने शपथ मिनु पनेछ। िेिमििापकतायको
है मसयतिे सं िग्न हुन चाहने योग्यता पुगेका िेिमििापकतायिाई धयावयक समिमतका सं योजकबाट अनुसूची–८
बिोन्जिको शपथ मिएपमछ िेिमििाप केधरिा िेिमििापकतायको रुपिा सूचीकृत गररनेछ।
२३. आचारसंवहता र शपथको अनुगिनः (१) िेिमििापकतायिे आचारसं वहता अनुकूि काि गरे वा नगरे को र
िेिमििापकतायको रुपिा मिएको सपथको सम्बधििा धयावयक समिमत र काययपामिकािे अनुगिन गनेछन।

10

(२) आचारसं वहता पािना नगरे को भन्ने उजुरी परे िा धयावयक समिमतिे सम्बन्धित िेिमििापकतायिाई
उजुरवािाको नाि गोप्य राखी उजुरी सम्बधििा स्पष्टीकरण ददन सात ददनको सिय ददर्य मिन्खत रूपिा
जानकारी ददनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको सिय मभत्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएिा वा प्राप्त स्पष्टीकरण न्चत्त बुझ्दो नभएिा
धयावयक समिमतिे आचारसं वहता उल्िं घनको कारवाही अन्घ बढाउने छ।

(४)

उपदफा

(३)

बिोन्जि

आचारसं वहता

उल्िङ्घन

गरे को

ठहर

धयावयक

समिमतिे

सम्बन्धित

िेिमििापकतायिाई सचेत गराउन, केही सियको िामग िेिमििापकतायको काि गनय बधदे ज िगाई
नमसहत ददन वा िेिमििापकतायको सूचीबाट हटाउने आदे श गनय सक्नेछ।

(५) धयावयक समिमतिे गरे को आचारसं वहता उल्िङ्घनको कारवाही वा सजायिा न्चत्त नबुझे सम्बन्धित
िेिमििापकतायिे काययपामिका सिि पुनरावेदन गनय सक्नेछन।

(६) आचारसं वहता र शपथको सम्बधििा धयावयक समिमतको मनणयय उपर पुनरावेदन परे िा काययपामिकाको
मनणयय अन्धति हुनेछ।

२४. पििार्य िेिमििापको पररणाि बाध्यकारी हुन:े

िेिमििापिा भएको सहिमत वववादका पि र सं िग्न

सरोकारवािाको मनन्म्त बाध्यात्प्िक हुनेछ। उि सहिमत कायायधवयन गनय वववादका पि र सरोकारवािा
बाध्य हुनेछन।
२५. सहिमत कायायधवयन: (१) िेिमििाप केधरिा सहिमत भै मििापत्र भएको मिमतिे तीस ददनमभत्र सम्बन्धित
पििे त्प्यस्तो मििापत्र कायायधवयन गनुय पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जिको अवमिमभत्र सम्बन्धित पििे उपदफा (१) बिोन्जि मििापत्र कायायधवयन
नगरे िा कायायियिे प्रचमित कानूनी काययववमि अपनाई मििापत्रको कायायधवयन गराउने छ।

(३) उपदफा (२) बिोन्जि मनवेदन प्राप्त भएिा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५२ (१)

बिोन्जि काययपामिकािे धयावयक समिमतबाट भएको यसै काययववमिको दफा १२ बिोन्जि सहिमत भए

बिोन्जिको मििापत्र वा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२)
बिोन्जि भएको मनणययको कायायधवयन गने गराउने छ।

२६. िेिमििापको िोगो र केधरको बोडयको व्यवस्था: (१) िेिमििापको िोगो अनुसूची–९ बिोन्जि हुनेछ र सो
िोगोको प्रयोग दे हायको अवस्थािा गररनेछ।
(क) िेिमििाप केधरको बोडयिा।
(ख) िेिमििाप गदाय प्रयोग हुने व्यानरिा।
(ग) काययििको प्रबियन गने काययिि सञ्चािन गदाय।
(घ) िेिमििाप सम्बधिी ववमभन्न कृयाकिाप सञ्चािन गदाय।
(२) िेिमििाप केधरको बोडय अनुसूची–१० बिोन्जिको हुनेछ।
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२७. पररचयपत्र सम्बधिी व्यवस्थाः कायायियिे सूचीकृत िेिमििापकतायिाई अनुसूची–११ बिोन्जिको ढाँचािा
पररचयपत्र ददनेछ।
२८. प्रोत्प्साहन पुरस्कारको व्यवस्था: कायायियिे धयावयक समिमतको मसफाररसिा िेिमििाप काययिििा उल्िेखनीय
योगदान ददने िेिमििाप केधर, सं घसं स्था तथा िेिमििापकतायिाई उन्चत प्रोत्प्साहन पुरस्कार प्रदान गनय
सक्नेछ।
२९. काययववमिको प्रयोग: गाउँपामिका मभत्र िेिमििाप काययिििाई सुचारु र सिधवयात्प्िक रुपिा सञ्चािन गरी
स्थानीयस्तरिा सािान्जक सद्भाव, आपसी सहयोग र िैत्रीपूणय परम्परािाई प्रबियन गनय यो काययववमिको प्रयोग
हुनेछ।
३०. प्रमतवेदन पेश गनुपय ने: कायायियिे न्जल्िा सिधवय समिमत, प्रदे श तथा िधत्राियिा अनुसूची–१२ बिोन्जिको
प्रमतवेदन तयार गरी पठाउनु पनेछ।
३१. काययववमिको व्याखया गने वा वािा अडकाउ फुकाउने अमिकार: काययववमिको कायायधवयनको मसिमसिािा कुनै
दद्ववविा हुन गएिा सोको व्याखया वा बािा अड्काउ फुकाउने अमिकार काययपामिकािाई हुनेछ।
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अनुसूची – १
(दफा ४(क) सँग सम्बन्धित)

वववाद दताय।अमभिेख फारिको निूना

पौवादुङिा गाउँपािीकाको कायायिय,च्याङ्ग्रे भोजपुर
वववादका पिको वववरण
दताय नं.

दताय मिमतः

न्जल्िाः

.................... पामिकाः

वडा नम्वरः

वववादको प्रकारः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) िा उन्ल्िन्खत आिारिा
वववादको प्रकृमतः

१. वववादको नािः
२. वववादको पवहिो

पिको वववरणः

जात।जामतः

नािः

मिङ्गः

न्जल्िाः

.......................... पामिकाः

उिेरः
वडा नं.

सम्पकय ठे गाना (टे मिफोन।िोवार्ि .......................................):
२.१ शैन्िक योग्यता
१. मनरिर

२. सािारण िेखपढ

३. प्राथमिक

४. िाध्यमिक

५. उच्च िाध्यमिक

६. स्नातक वा सो भधदा िामथः

२.२ िेिमििापकताय छनौट (प्राथमिकता मनिायरण)
प्रथि छनौटः

दोस्रो छनौटः

तेस्रो छनौटः

२.३ अधय सरोकारवािाको नाि।सं खयाः
२.४ यसभधदा पवहिे िेिमििाप सेवाः
३. वववादको दोस्रो

१. मिएको

पिको वववरणः

२. नमिएको
जात।जामतः

नािः

मिङ्गः

न्जल्िाः

................ पामिकाः

उिेरः
वडा नं.

सम्पकय ठे गाना (टे मिफोन।र्िेि आदद):
३.१ शैन्िक योग्यता
१. मनरिर

२. सािारण िेखपढ

३. प्राथमिक

४. िाध्यमिक

४. उच्च िाध्यमिक

६. स्नातक वा सो भधदा िामथः

३.२ िेिमििापकताय छनौट (प्राथमिकता मनिायरण):
प्रथि छनौटः

दोस्रो छनौटः

तेस्रो छनौटः

३.३ अधय सरोकारवािाको नाि।सं खयाः
३.४ यसभधदा पवहिे िेिमििाप सेवाः

१. मिएको

नोटः १. वववादको पवहिो पि भन्नािे सािारणतया मबवाद दताय गनेिाई जनाउँछ ।

२. नमिएको

४.१. वववाद सुरु भएको मिमतः
४.२ िेिमििाप केधरिा आउनु अन्घ कुनै मनकायिा सिािानको िामग प्रयास भएको मथयो ?
१. भएको मथयो

२. भएको मथएन

४.३ प्रयास भएको भए कुन मनकायिा भएको मथयो?
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१. स्थानीय प्रहरी कायायिय

२.वडा कायायिय

३. न्जल्िा प्रहरी कायायिय

४. न्जल्िा प्रशासन कायायिय

५.

६.अधय............................

अदाित

४.४ वववादको पररणाि के भयो कारण खुिाउने ..........................
४.५ अधय कुनै ठाउँिा यो वववाद चमिरहेकोः

१. छ ।

२. छै न ।

४.६ यदद कुनै मनकायिे िेिमििापको िामग पठाएको।मसफाररस गरे को भए सो मनकायको नािः

अनुसूची–२

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
िेिमििाप केधर

पौवादुङिा गाउँपामिका वडा नं....न्जल्िाः भोजपुर
िेिमििापकतायको सूची

अनुसूची–३

दफा ९ (४) सँग सम्बन्धित
िेिमििापकतायको प्रमतवेदन

.......... िेिमििाप केधर,
पौवादुङिा गाउँपामिका

प्रथि पि श्री........................ र दोस्रो पि श्री........................ भएको ................................ वववादिा

िेिमििाप गराउन हािीिाई मिमत .......... गते िेिमििापकतायको रुपिा रोन्जएकोिा िेिमििापको प्रकृया अपनाई
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िेिमििाप गराउँदा पि मिल्न िञ्जुर नभएकािे िेिमििापको िामग तोवकएको ददनिा पि अनुपन्स्थत भएकािे
िेिमििाप हुन नसकेको व्यहोराको यो प्रमतवेदन पेश गरे का छौं।
वववादको प्रथि पि:

वववादको दोस्रो पिः

नािः

नािः

सहीछापः

सहीछापः

िेिमििापकतायः
नािः

दस्तखतः

नािः

दस्तखतः

नािः

दस्तखतः
अनुसूची–४

(दफा १२(१) सँग सम्बन्धित)
सहिमत–पत्रको ढाँचा
िेिमििाप केधर

पौवादुङिा गाउँपामिका वडा नं. ..................
न्जल्िाःभोजपुर
सहिमत पत्र

वववादको मबषयः...........................................................................।
भोजपुर

न्जल्िा

पौवादुङिा

गाउँपामिका

...........

वडा

नं......बस्ने

वषय

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

को

श्री

..............................................र ..................... न्जल्िा भोजपुर पौवादुङिा गाउँपामिका ..... वडा
नं......... बस्ने वषय ........ को श्री ..........................................बीच उल्िे न्खत मबषयिा असिझदारी भई

मसजयना भएको वववादिा िेिमििापको िामग यस िेिमििाप केधरिा प्राप्त भएको हुनािे दुबै पििाई राखी
ँ ािा हािी दुबै पिको न्चत्त
िेिमििाप प्रवियाद्वारा मिमत .... ।.......। .... गतेिा छिफि गराउँदा तपन्शिका बुद

ँ ािाई मनष्ठापूवक
बुझ्दो सहिमत भएकोिे सहित भएको बुद
य पािना गने गरी िेिमििापकतायको उपन्स्थमतिा राजी
खुशीिे यो सहिमत पत्रिा सही छाप गरी मियौँ।ददयौँ।

१...........................................................................................................................
२...........................................................................................................................
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३...........................................................................................................................
४...........................................................................................................................
सहित हुने पिहरूः
पवहिो पि

दोस्रो पि

ठे गानाः

ठे गानाः

नािः

नािः

हस्तािरः

हस्तािरः

िेिमििापकताय
नािः

नािः

नािः

हस्तािरः

हस्तािरः

हस्तािरः

ठे गानाः

ठे गानाः

ठे गानाः

ईमत सम्बत................... साि ................. िवहना ................ गते.........................रोज शुभि।
अनुसूची–५

(दफा १४ को (ञ) सँग सं बन्धित)
िेिमििाप अनुगिन फाराि

गाउँपामिकाको नािः पौवादुङिा गाउँपामिका.।
वडा नं.

न्जल्िा भोजपुर।

अनुगिन गररएको अवमि...................दे न्ख..................सम्ि।
िेिमििाप केधरको सं योजकको नािः

िेिमििाप काययिििा आमथयक तथा प्राववमिक सहयोग गने सं स्थाको नािः
तमिि प्राप्त कुि वियाशीि

वववाद

सिािान

िेिमििाप

सं खया:

सं खया:

सं खया:

रहेको सं खया: पठाएको सं खया:

िेिमििापकतायको िेिमििापकतायको दताय
सं खया:

भएको

प्रकृयािा

१. िेिमििाप केधरको भौमतक अवस्थाः

२. आचार सं वहताको पािनाको अवस्थाः

३. ववमनयोन्जत बजेट र खचयको अवस्था:

४. िेिमििापकतायको िामग पुनतायजगी।उच्च तामििको आवश्यकता:
५. िेिमििापकतायको पयायप्तता।अपयायप्तताः
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सिािान हुन नसकी कैवफयत
धयावयक

समिमतिा

६. अनुगिनकतायको वटप्पन्ण:
७. अनुगिनकतायको सुझावः
अनुगिनकताय

१. ..................

अनुसूची–६

(दफा १६ (ड) सँग सम्बन्धित)

पौवादुङिा गाउँपामिकािा सूचीकृत िेिमििापकतायको आचारसं वहता
िेिमििापकतायको आचार संवहता-२०७८

१. िेिमििापकतायको पेशागत आचरण

(क) नेपािको सं वविान, अधय प्रचमित कानून र यस काययववमि बिोन्जि िेिमििाप सम्बधिी काि कारवाही
मनष्पि रुपिे गनुय पने,

ँ ै न,
(ख) कुनै पिप्रमत झुकाव, आग्रह, पूवायग्रह वा सो दे न्खने कुनै व्यवहार गनुय हुद

(ग) कुनै पििाई डर, त्रास, झुक्यान वा प्रिोभनिा पारी िेिमििाप गराउन हुँदैन,

(घ) िेिमििाप सम्बधिी काि कारवाहीको मसिमसिािा पिसँग आमथयक तथा अधय स्वाथयजधय कुनै काि
कारवाही वा िे नदे न व्यवहार गनुय हुँदैन,

ँ अनुन्चत वा जािसाजपूणय तवरिे कुनै काि
(ङ) िेिमििापकतायिे वववादको ववषयवस्तु वा वववादका पिसग
कारवाही गनुय हुँदैन,

(च) िेिमििापको काि कारवाही वा िेिमििापको प्रवियािा जानाजान त्रुटी वा अमनयमितता गने, अनावश्यक

रुपिा िम्ब्याउने, वढिो गने वा िेिमििाप सम्बधिी काि कारवाहीिा अमभरुची नदे खाउने जस्ता कायय
गनुय हुँदैन,

(छ) िेिमििापको िििा पि र िेिमििापकतायको वीचिा भएका कुरा र पिको पररचय िगायत

िेिमििापकतायिाई जानकारी हुन आएका तथ्य गोप्य राख्नुका साथै पिको वहत प्रमतकूि हुने गरी प्रकट
गनुय हुँदैन,

(ज) सं वविान, प्रचमित कानून, सावयजमनक नीमत र अिय धयावयक।धयावयक मनकायको गररिा उच्च बनाउं दै

ँ
पिको सािान्जक ियायदा र आत्प्िसम्िानिाई सम्िान पुग्ने कायय गनुय पदयछ। वववादका पिसग
िेिमििाप गराईददए वापत ठे क्का वा प्रमतशतिा पाररश्रमिक मनिायरण नगर कानुनिे तोकेको मसिािा रही
पिसं गको सहिमत बिोन्जिको पाररश्रमिक स्वीकार गनुय पनेछ।

१.१.िेिमििाप सम्बधिी काययववमिको पािना गनुय पने:
(क) िेिमििाप सम्बधिी
गनुय पनेछ।
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कायय सं वविान, ऐन कानून र यस काययववमि बिोन्जि िेिमििाप प्रकृया सञ्चािन

(ख) कुनै सम्झौतािा िेिमििापद्वारा वववाद सिािान गररने व्यवस्था भएिा त्प्यस्तो वववाद सोही सम्झौतािा
उल्िेख भएको काययवविी अनुरुप गनुय पनेछ।
(ग) पि िेिमििाप गनय सहित भएिा िेिमििापकतायिे सो व्यहोराको िेिमििापको मिखत खडा गरी
ँ ा र त्प्यसको पररणािको बारे िा पििाई स्पष्टसँग बताएर िात्र सो कागजिा पिको
सहिमत भएका बूद
सहीछाप गनय िगाई आफ्नो सिेत हस्तािर गरर सहिमतपत्र तयार गनुप
य छय।
१.२. िेिमििापकतायको न्जम्िेवारीः

(क) िेिमििाप भएिा सहिमतपत्रको कागज सवहत तोवकएको सिय मभत्र वववादका पििाई सम्बन्धित
मनकायिा पठार् ददनु पनेछ। िेिमििाप हुन नसकेिा तोवकएको ढाँचािा गाउँपामिका सिि प्रमतवेदन
पेश गनुप
य नेछ।
(ख) िेिमििापको काययववमि अपनाउँदा पि बीच िेिमििाप गराउन नसवकएिा िेिमििापद्वारा वववाद
सिािान नभएको व्यहोराको मिन्खत जानकारी ददनु पनेछ।

१.३. िेिमििापकतायको दावयत्प्वः
(क) िेिमििापकतायिे वववादको ववषयवस्तुिा छिफि गनुय अन्घ िेिमििापको प्रवियािा अपनार्ने काययववमि,
सहिमत वा मनष्कषयिा पुग्ने काि पि स्वयं को भएको र िेिमििापकताय सहजकतायको भूमिकािा िात्र
रहेको कुरा जानकारी गराउनु पछय।
(ख) िेिमििापको प्रवियािा भए गरे का कायय पििे पमन गोप्य राख्नु पने ववषय, िेिमििापको प्रवियािा
सं िग्न भै न्चत्त नबुझेिा कुनै पमन सियिा अिग हुन पाउने ववषयिा पििाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(ग) िेिमििापकतायको रुपिा छनोट भएको व्यन्ििे िेिमििापकताय भई काि गनय नचाहेिा आफुिे छनोटको
सूचना पाएको सात ददनमभत्र सोको मिन्खत जानकारी सम्बन्धित वडा कायायिय वा िेिमििाप केधरिाई
ददनु पनेछ।
(घ) िेिमििापकताय छनोट भएको व्यन्ििे िेिमििाप गदाय िैत्रीपूणय तवरबाट वववाद सिािान गनय पििाई
स्वतधत्र, तटस्थ र मनष्पि भएर सहयोग गनुय पनेछ।
(ङ) वववादको ववषयवस्तु उपर िेिमििापकतायको कुनै स्वाथय मनवहत रहेको भए वा आफुिे स्वतधत्र तथा
मनष्पि रुपिा काि गनय नसक्ने प्रकृमतको वववाद भएिा वववादका पि र वववाद प्रेवषत गने मनकायिाई
मिन्खत जानकारी गराउनु पनेछ।
(च) िै वङ्गक ववभेद, ििय, जातजामत, आमथयक स्तर वा राजनैमतक सं िग्नताको आिारिा कुनै प्रकारको झुकाव
र पूवायग्राही भावना नदे खाई िेिमििापिा सं िग्न हुन ु पनेछ र मनिायररत सियिा िेिमििाप कायय सम्पन्न
गनय प्रयास गनुय पनेछ।
(छ) िेिमििापकतायिे प्राकृमतक स्रोत सािन सम्बधिी वववादिा र व्यापाररक प्रकृमतको वववादिा िेिमििापको
प्रकृया, ववषयगत दिता र तत्प्सम्बधिी अभ्यास तथा प्रचिनिाई िहत्प्व ददनु पनेछ र सािुदावयक वववादिा
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िेिमििाप गदाय सम्बन्धित सिुदायिा उपिब्ि वववाद सिािान सम्बधिी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृत
िाधयतािाई ध्यान ददई मनष्पिता, वस्तुमनष्ठता, स्वच्छता र धयायका मसिाधतबाट सदै व मनदे न्शत हुन ु
पनेछ।
(ज) िेिमििापकतायिे आफै िेिमििाप प्रकृयािा सं िग्न भएको वववादिा कुनै पमन पिको तफयबाट कानून
ु ाई नगरी सहजकतायको िात्र
व्यवसायी, िध्यस्थकताय वा धयायािीशको रुपिा सं िग्न भै वववाद सुनव
भूमिका मनवायह गने र िेिमििापद्वारा भएको वववादको सिािानिाई हारजीतको रुपिा नमिन उत्प्प्रेररत
गनुय पनेछ।
२. िेिमििापको तामिि प्रदान गनय सुन्चकृत भएको संस्थाको दावयत्प्वः िेिमििापको प्रन्शिण गनय अनुिती प्राप्त
सं स्थािे स्वीकृत पाठ्यिि िेिमििाप सम्बधिी िाधय मसिाधतिाई पूणय रुपिा पािन गरी िेिमििाप सम्बधिी
प्रन्शिण सञ्चािन गनुय पनेछ। िेिमििापको प्रन्शिण प्रदान गने सं स्थािे प्रन्शिण पश्चात सम्बन्धित व्यन्ििाई

गाउँपामिकासँगको सिधवयिा िेिमििापको तामिि सम्पन्न गरे को प्रिाणपत्र प्रदान गनेछ। िेिमििापको
तामिि सञ्चािन गने सं स्थािे िेिमििापकताय र सवयसािारणिाई िन्ित गरी िेिमििाप सेवाको प्रभावकारीताको
वारे िा प्रचार प्रसार गनय गराउन र िेिमििाप सेवा प्रबियन सम्बधिी आवश्यक कायय गनुय पनेछ।

अनुसूची–७

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)
िेिमििापकतायको प्रमतविता
िेिमििापकतायको प्रमतविता

kmf]6f]
ँ ािाई स्वीकार गरी
ि ................................... िेिमििापकतायको आचारसं वहता र शपथिा उन्ल्िन्खत सवै बुद

िेिमििापकतायको रुपिा पािना र कायय गनय प्रमतवि छु ।ि िेिमििापकतायको रुपिा मनष्पि र तटस्थ भूमिकािा
रहदै यसका कतयव्यबाट कुनै वकमसििे पमन ववचमित हुनछ
े ै न।िैिे तामिििा मसकेका सीपको प्रयोग गरी िेिमििाप
प्रविया अपनाई िेिमििापकतायको भूमिका मनवायह गनेछु।िेिमििापकतायको आचारसं वहता र शपथिा उल्िे न्खत

शब्द र भावनािाई उच्च नैमतक आदशयको रुपिा पािन गनय कवटवि हुनेछु। आचारसं वहताको उल्िं घनको ववषयिा
ि व्यन्िगत रूपिा जवाफदे ही हुनेछु।

१. िेिमििाप गदाय िैत्रीपूणय तवरबाट वववाद सिािान गनय पििाई स्वतधत्र तथा मनष्पि तररकािे सहयोग गनेछु।
पिको वहतिाई सवको परी राखी धयावयक प्रविया प्रमतको न्जम्िेवारी वोि गदै वववादका पििाई डर वा दबाव
वा अनुन्चत प्रभावबाट िुि राख्न सहजकतायको भूमिकािा प्रस्तुत हुनछ
े ु।
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२. सदै व पिको हक तथा दावयत्प्विाई िहत्प्व ददं दै व्यापाररक प्रकृमतको वववादिा भए सो ववषयको अभ्यास तथा

प्रचिन, सिुदायिा आिाररत सं यधत्रबाट मसन्जयत वववादिा भए सम्बन्धित सिुदायिा उपिब्ि वववाद सिािान

सम्बधिी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृत िाधयतािाई ध्यान ददई मनष्पिता, वस्तुमनष्ठता, स्वच्छता र धयायका
मसिाधतबाट सदै व मनदे न्शत हुनेछु।

३. िैिे िै वङ्गक, जातजामत, आमथयक, राजनैमतक वा अधय यस्तै कुनै आिारिा कुनै प्रकारको झुकाव र पूवायग्राही भावना
नदे खाई िेिमििापिा सं िग्न हुनेछु र मनिायररत सियिा िेिमििाप कायय सम्पन्न गनय प्रयास गनेछु।

४. वववादका पिसं ग व्यन्िगत सम्बधि भए िेिमििाप शुरु गनुय अन्घ पििाई जानकारी गराउने छु ।

५. वववादको ववषयवस्तु उपर िेरो कुनै स्वाथय मनवहत रहेको भए पििाई जानकारी गराई मनजिे अनुिमत ददएिा
वाहेक िेिमििाप प्रवियावाट अिग भई धयावयक समिमतिार्य जानकारी गराउने छु ।

६. दुवै पिको जानकारीिा िात्र िेिमििाप कायय प्रारम्भ गनेछु र पििाई िेरो भूमिका र िेिमििाप प्रवियाको
वारे िा जानकारी गराउँदै दुवै पििाई सिान रुपिा आ-आफ्ना कुरा राख्न िौका ददनेछु।

७. िेिमििाप भएिा वा नभएिा िेिमििाप प्रवियािा भए गरे का काययको गोपमनयता कायि गनेछु। सहिमत भई
वा नभई मनवेदन।उजुरी वफताय हुँदा िेिमििाप प्रवियाको िििा आफुिे थाहा पाएको सूचना वा गरे को अनुभव
मनणययकताय सिेत कसैिाई नभनी पिको गोपमनयता सुमनन्श्चत गनेछु।

८. सं वविान, कानून, धयावयक मनकायको गररिा उच्च बनाउँदै पिको सािान्जक ियायदा, आत्प्िसम्िान र गररिािाई
सम्िान पुग्ने कायय गनेछु। वववादका पिसँग िेिमििाप गराईददए वापत ठे क्का वा प्रमतशतिा पाररश्रमिक
मनिायरण नगरी कानुनिे तोकेको सीिािा रही पाररश्रमिक स्वीकार गनेछु।

ँ ा र त्प्यसको पररणािको बारे िा पििाई स्पष्टसँग बताएरिात्र सहिमतपत्रिा सवह गनय
९. सहिमत भएका बुद
िगाउनेछु।

१०.आफुिे िेिमििाप गरे को वववादिा त्प्यसै ववषयिा कुनै पमन पिको तफयबाट कानून व्यवसायीको रुपिा
प्रमतमनमित्प्व गने छै न र धयायािीश र िध्यस्थकतायको रुपिा सं िग्न नरही तटस्थ बन्नेछु।

११.यदद कुनै कारणबश वा पररन्स्थतीजधय कारणिे िेिमििापकतायको रुपिा आचार–सं वहता पािना गनय नसक्ने
िागेिा आफुिाई सो वववादबाट अिग राख्नेछु।

ँ ाको उिङ्घन गरे िा ििाई
१२.यसिा उन्ल्िन्खत प्रमतविता, िेिमििापकतायको आचार–सं वहता र सपथका कुनै बुद
िेिमििापकाययको िामग अयोग्य भएको घोषणा गररएिा स्वीकार गनेछु।
दस्तखतः– ...................................
नािः–

ठे गानाः

फोन नं.–
मिमतः–
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अनुसूची–८

(दफा २२ सँग सम्बन्धित)

िेिमििापकतायको शपथपत्र
शपथको ढाँचा

ि....................ईश्वरको नाििा सत्प्य मनष्ठापूवक
य िेिमििापकतायको रुपिा शपथ मिधछु वक िैिे िेिमििाप
सम्बधिी प्रवियाको मसिमसिािा कुनै पि प्रमत िरिोिावहजा नराखी, पिपात नगरी, गोपमनयता र मनष्पिता कायि
गदै कानून र धयावयक प्रविया प्रमत सम्िान तथा सिपयणको भावना राखी काि गनेछु। िैिे स्थानीय सरकार

सञ्चािन ऐन, २०७४, प्रचमित कानून र िेिमििापकतायिे पािन गनुय पने आचरणको पूणय पािना गदै आफूिाई
सुन्म्पएको दावयत्प्व र्िाधदारीपूवक
य मनवायह गनेछु।
शपथ मिनेको,–

शपथ गराउनेको,–

सहीः

सहीः

नािः
पदः

नािः
छापः

कायायियः
मिमतः

अनुसूची–९

(दफा २६ (१) सँग सम्बन्धित)
िेिमििापको िोगो
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अनुसूची–१०

(दफा २६ (२) सँग सम्बन्धित)
िेिमििाप केधरको बोडय

................. िेिमििाप केधर
पौवादुङिा गाउँपािमिका
वडा नं. ..................
भोजपुर

अनुसूची–११

(दफा २७ सँग सम्बन्धित)
िेिमििापकतायको पररचय–पत्र
पौवादुङिा गाउँपामिकाको कायायिय
वडा नं....
िेिमििापकतायको पररचयपत्र
नािः
नेपािी ना.प्र.नं.

फोटो

तामिि प्राप्त गरे को मिमतः
सूचीकृत भएको मिमतः
अवमिः

..................
प्रिान्णत गने
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अनुसूची–१२

(दफा ३० सँग सम्बन्धित)

िेिमििाप काययििको प्रगती प्रमतवेदनको ढाँचा
गाउँपामिकाको नािः पौवादुङिा गाउँपामिका, भोजपुर
वडा नं.........

प्रमतवेदनको अवमिः आमथयक वषयः............ को दे न्ख............. सम्ि
िेिमििापकतायको

वववादको प्रकार

वववादको सं खया

सं खया
िवहिा

िेिमििाप

िेिमििाप

िेिमििाप हुन

भएको सं खया

प्रवियािा रहेको

नसकी

सं खया

अदाितिा

पुरुष

पठाएको सं खया

जम्िा

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतः- सं वत २०७८ साि पौष १२ रोज ४
आज्ञािे
रिेश राई
प्रिुख प्रशासकीय अमिकृत
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