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प्रस्तािना : 

नेऩारको सॊबफधान २०७२ को धाया २१४(१, २) तथा  अनुसूचच ८ भा उल्रेखित स्थानीम तहको 
अचधकायहरु य भेरमभराऩ सम्फन्धी ऐन २०६८ य भेरमभराऩ सम्फन्धी ननमभावरी २०७० राई 
अत्भासात गदै स्थानीम सयकाय सॊचारन  ऐन २०७४ को दपा ४७(२) अन्तगगतको आफ्नो 
ऺेत्राचधकाय मबत्रको वववादभा  भेरमभराऩको प्रक्रिमादाया न्मानमक ननयोऩण  तथा सभाधान गनगका 
राचग सोही ऐनको दपा ४९(१०) फभोजजभ भेरमभराऩ प्रमोजनका राचग हरयहयऩुयगढी 
गाउॉऩामरकाको कामागरमभा य गाउॉऩामरकाको प्रत्मेक वडाभा भेरमभराऩ केन्र स्थाऩना गयी 
भेरमभराऩ सम्फजन्ध कामग सॊचारन गनग भेरमभराऩ कामग सॊचारन कामगववचधको व्मवश्था गनग 
वान्छनीम  बएकोरे हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका न्मानमक समभनतरे उजुयीको कायवाही क्रकनाया गदाग 
अऩनाउनु ऩने कामगववचधका सम्फन्धभा व्मवश्था गनग फनेको ऐन २०७५ रे भेरमभराऩ सम्फजन्ध 
व्मवश्था  गयेका अन्म प्रावधानहरुराई कामागन्वमन गनग हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकारे मो कामगववचध 
तमाय गयेको छ । 

 
 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्म्बक 

 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१)मस कामगववचधको नाभ हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका भेरमभराऩ 
कामग सॊचारन सम्फजन्ध कामगववचध २०७७, यहेको छ । 

 

(२) मो कामगववचध कामगऩामरकारे स्वीकृत गयेको मभनत देखि रागू हुनेछ । 

 
२. ऩरयबाषा : बफषम वा प्रसॊगरे अको अथग नरागेभा मस कामगववचधभा : 

(क)   सॊबफधान” बन्नारे नेऩारको सॊबफधान राई सम्झनु ऩदगछ । 

(ख)  ̎ऐन” बन्नारे  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ सम्झनु ऩदगछ । 

(ग)  ̎कामयविधध सम्फम्न्ध ऐन” बन्नारे  हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका न्मानमक समभनतरे 
उजुयीको कायवाही क्रकनाया गदाग अऩनाउनुऩने कामगववचधका सम्फन्धभा व्मवश्था 
गनग फनेको ऐन २०७५ राई सम्झनु ऩदगछ ।  



(घ)  ̎कामयविधध” बन्नारे  हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकादाया जायी गरयएको भेरमभराऩ 
कामग सॊचारन सम्फजन्ध कामगववचध २०७७ सम्झनुऩदगछ । 

(ङ)  ̎भेरलभराऩ केन्र” बन्नारे हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकादाया स्थाऩना गरयएको वा 
भेरमभराऩ  सम्फजन्ध काभ गनग अनुभनत प्राप्त गयै सयकायी सॊस्था दाया स्थानीम 
तहसॉग सभन्वम गयी स्थाऩना गरयएको साभुदानमक भेरमभराऩ केन्र सभेतराई 
सम्झनुऩदगछ । 

(च)  ̎गैय सयकायी सॊस्था” बन्नारे प्रचमरत कानून फभोजजभ स्थाऩना बएका य 
हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकासॉग सभन्वम गयी कामग सॊचारन गने य गैय नापाभूरक 
साभाजजक सॊस्था सम्झनुऩदगछ । 

(छ)  ̎न्मायमक सलभयत” बन्नारे नेऩारको सॊबफधानको धाया २१७ फभोजजभ 
गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा गठठत न्मानमक समभनत सम्झनुऩदगछ । 

(ज)  ̎ऩऺ” बन्नारे वववाद सभाधानको राचग न्मानमक समभनत तथा भेरमभराऩ 
केन्रभा ननफेदन ठदने ब्मजतत सम्झनुऩदगछ । 

(झ)  ̎ऩहहरो ऩऺ” बन्नारे वववाद सभाधानको  राचग न्मानमक समभनत तथा 
भेरमभराऩ केन्रभा ननफेदन ठदने ब्मजतत सम्झनुऩछग । 

(ञ)  ̎दोश्रो ऩऺ” बन्न्रे ऩठहरो ऩऺको ननफेदनको आधायभा  भेरमभराऩको राचग 
न्मानमक समभनत तथा भेरमभराऩ केन्ररे फोराएको वववादको ऩऺ सम्झनुऩछग । 

(ट)  ̎वििाद” बन्नारे न्मानमक समभनत तथा भेरमभराऩ केन्रभा दताग यहेको वववाद  
सम्झनुऩदगछ । 

(ठ)  ̎भेरलभराऩ ” बन्नारे ऩऺहरुरे भेरमभराऩकतागको सहमोगभा वववादको ननयोऩण 
गनग अऩनाइने प्रक्रिमा सम्झनुऩदगछ । 

(ड)  ̎भेरमभराऩकताग” बन्नारे वववादराई छरपर गयाई सहज वातावयण मसजगना गनग 
तथा सो बफषमभा सहभनत कामभ गनगको राचग उत्प्रेरयत गनग मस कामगववचध 
फभोजजभ ननमुतत भेरमभराऩकताग सम्झनुऩदगछ । 

(ढ)  ̎प्रभाणऩत्र” बन्नारे भेरमभराऩकतागको रुऩभा काभ गनग भेरमभराऩ ऩरयषद वा 
ऩरयषद्दाया अनुभनत प्राप्त सॊस्थादाया प्रदान गरयएको प्रभाणऩत्र य मस कामगववचध 
फभोजजभ भेरमभराऩकतागको रुऩभा सूचीकृत बएको ब्मजततराई  प्रदान गरयएको 
प्रभाणऩत्र सम्झनुऩदगछ । 

(ण)  ̎गाउॉऩालरका” बन्नारे हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका सम्झनुऩदगछ । 

(त)  ̎अध्मऺ” बन्नारे हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकाको अध्मऺराई सम्झनुऩदगछ । 

(थ)  ̎उऩाध्मऺ” बन्नारे हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकाको उऩाध्मऺराई सम्झनुऩदगछ । 

(द)  ̎िडा” बन्नारे हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकाको वडाराई सम्झनुऩदगछ । 



(ध)  ̎िडा अध्मऺ” बन्नारे हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकाको वडाअध्मऺराई सम्झनुऩदगछ 
। 

(न)  ̎सबा” बन्नारे हरयहयऩुयगढी गाॉउऩामरकाको गाउॉ  सबाराई सम्झनुऩदगछ । 

(ऩ)  ̎कामयऩालरका” बन्नारे हरयहयऩुयगढी गाउॉकामगऩामरका सम्झनुऩदगछ । 

(ऩ)  ̎सदस्म” बन्नारे न्मानमक समभनतको सदस्मराई सम्झनुऩदगछ ।  

(प)  ̎भेरलभराऩकतायको सूची” बन्नारे हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका न्मानमक समभनतरे 
उजुयीको कायवाही क्रकनाया गदाग अऩनाउनुऩने कामगववचधका सम्फन्धभा व्मवश्था 
गनग फनेको ऐन २०७५ को दपा  ५९  फभोजजभको भेरमभराऩकतागको सूची 
सम्झनुऩदगछ । 

(फ)  ̎भेरलभराऩ अनुगभन सलभयत” बन्नारे  मस कामगववचधको दपा २८ फभोजजभको 
भेरमभराऩ अनुगभन समभनत सम्झनुऩदगछ  । 

 

 

३. उदेश्म : मस कामगववचधको उदेश्म देहाम फभोजजभ हुनेछ : 
(क) स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४९ फभोजजभ भेरमभराऩ 
सम्फजन्ध कामगराई सयर य सहज तवयरे सॊचारन गनग सहमोग ऩुमागउनु । 

(ि) हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका न्मानमक समभनतरे उजुयीको कायवाही क्रकनाया गदाग 
अऩनाउनुऩने कामगववचधका सम्फन्धभा व्मवश्था गनग फनेको ऐन २०७५ को दपा  
५४  फभोजजभ भेरमभराऩ सम्फजन्ध कामगराई कामागन्वमनका साथ ैसयर य सहज 
तवयरे सॊचारन गनग सहमोग ऩुमागउनु । 

(ग) स्थानीम स्तयभा भेरमभराऩको भाध्मभफाट वववाद सभाधानको फैकजल्ऩक 
उऩाम अवरम्फन गयी ठदगो शाजन्त कामभ गनुग । 

 
 
 

ऩरयच्छेद २ 

भेरलभराऩ केन्रको स्थाऩना काभ कतयब्म  अधधकाय 

 

४. भेरलभराऩ केन्रको  स्थाऩना : 
(१) भेरमभराऩ प्रक्रिमादाया वववाद सभाधानभा सहमोग ऩुमागउन हरयहयऩुयगढी 

गाउॉऩामरका य प्रत्मेक वडाभा न्मानमक समभनतको  ऩयाभशगभा न्मानमक समभनत 
भातहत यहने गयी गाउॉऩामरका न्मानमक समभनतको सचचवारमभा  भेरमभराऩ 



केन्रको स्थाऩना गरयनेछ । वडाको भेरमभराऩ केन्रको कामागरम वडा 
कामागरमभा यहनेछ । सम्फजन्धत वडाफाट भेरमभराऩकतागहरु सूचीकृत नबएको 
िण्डभा सभेत उतत केन्रको  औचचत्म कामभ यहनेछ  । 

 

(२) भेरमभराऩ केन्रको काभ कतगव्म य अचधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ : 
(क) वववादका ऩऺफाट वववादका सम्फजन्धत बफषमभा न्मानमक समभनतभा ननफेदन 
दताग गनग सहजीकयण गन े। 

(ि) भेरमभराऩ सम्फन्धी  वववादका ऩऺहरुराई सूचना ठदने ।  

(ग) भाचथल्रो अड्डा अदारत न्मानमक समभनतफाट भेरमभराऩको राचग  मसपारयश 
बएको वववाद ननयोऩणका राचग भेरमभराऩ सत्र सॊचारन गने । 

(घ) ननममभत केन्रको फैठक गने ।  

(घ) भेरमभराऩ प्रक्रिमाभा सहजजकयण गने । 

(ङ) वववादको सहभतीऩत्रको अमबरेि याख्न े य न्मानमक समभनतभा प्रनतफदेन ऩेश 
गने । 

(च) सहभती हुन नसकेका वववादहरु कानून फभोजजभ सम्फजन्धत कामागरम वा 
अड्डा अदारतभा ऩठाउने । 

(छ) भेरमभराऩ  सेवाको प्रचाय प्रसाय गने । 

(ज) भेमरभराऩकतागको ऺभता अमबफठृद सम्फजन्ध कामगिभ गने । 

(झ) वडा कामागरम रगामत सम्फजन्धत कामागरमहरु सॉग ननममभत सम्ऩकग भा यही 
सभन्वम गने ।  

(ञ) भेरमभराऩसॉग सम्फजन्धत ननकामफाट तोक्रकएका  अन्म कामगहरु गने । 

 

५. भेरलभराऩ केन्रभा हुनु ऩने अधायबूत सुबफधाहरु :  

भेरमभराऩ केन्रभा हुनुऩने अधायबूत सुबफधाहरु देहाम  फभोजजभ हुनेछ : 
(क) भेरमभराऩ सत्र सॊचारनका राचग गोऩननम य सुयक्षऺत स्थानको व्मवश्था । 

(ि) भेमरभराऩकताग वववादका ऩऺहरु एवभ ् सयोकायवाराहरुको सुबफधाको राचग 
भेरमभराऩ कऺाभा आफश्मक कुसॉ टेफर रगामतको ऩमागप्त व्मवश्था । 

(ग) वववादका ऩऺहरुको राचग स्वच्छ वऩउने ऩानी तथा शौचारमको व्मवश्था । 

(घ) वववाद दताग ननफेदनको कागजात य वववादको सहभनतऩत्रको येकडग याख्न पायभ हरु 
भेरमभराऩकताग ननमुजतत ऩत्र  यजजष्टय आफश्मक स्टेशनयी रगामतका  साभग्री 
याख्न े व्मवश्था । 

 
 



ऩरयच्छेद ३ 

भेरलभराऩ केन्रको सेिा ब्फमश्थाऩन 

 

६. न्मायमक सलभयतको काभ कतयब्म य अधधकाय :  

 न्मानमक समभनतको काभ कतगब्म य अचधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ :  

    (क) वववादका ऩऺफाट वववादसॉग सम्फजन्धत ननफेदन मरने दताग गने । 

 (ि) मोग्मता ऩुगेका भेरमभराऩकतागहरुराई सुचचकृत गनग सुचना प्रकाशन गने सुचचकृत 
गने य अधावचधक गने  । 

(ग) भेरमभराऩ सम्फजन्ध वववादका ऩऺहरुराई भेरमभराऩ केन्रभा तारयि तोकी ऩठाउने । 

(घ) सुचचकृत भेरमभराऩकतागहरु भध्मेफाट वादीका ऩऺहरुराई भेरमभराऩकताग छनौट गनग 
रगाउने । 

(ङ) वववादसॉग सम्फजन्धत सफै कागजातको अमबरेिको प्रवन्ध गने । 

(च) सहभती हुन नसकेको बफषम भाचथल्रो  ननकामभा जान ऩऺराई सुनाउने । 

(छ) ऩऺहरुफीचको सहभती कामागन्वमन गने ।  

(ज) भेरमभराऩ  सेवाको बफस्ताय गनुग । 

(झ) भेरमभराऩ केन्रको अनुगभन य  ब्मफश्थाऩन गने । 

(ञ) भेरमभराऩकतागको ऺभता अमबफठृद  सम्फजन्ध आफश्मक कामग गने । 

(ट) भेरमभराऩसॉग सम्फजन्धत ननकामफाट तोक्रकएका अन्म कामग गने । 

(ठ) भेरमभराऩ सेवा बफस्ताय य ववकास फाये फावषगक मोजना एवभ ्कामगिभ तजुगभा य 
कामागन्वमन गने । 

(ड) भेरमभराऩफाट सभाधान बएका वववादहरुको प्रभाखणकयण गने  । 

(ढ) सहभतीऩत्रको अमबरेि याख्न ेय भेरमभराऩ सम्फजन्ध कामगिभको राचग आफश्मक 
फजेट ववननमोजन गयाउने । 

(ण) भेरमभराऩ सेवा सॊचारनका राचग भेरमभराऩ केन्र स्थाऩना य आवश्मक बौनतक 
साभग्री य भसरन्द ब्मवश्थाऩन गनग फजेट बफननमोजन गने गयाउने । 

(त) भेरमभराऩ सम्फजन्ध तामरभका राचग भेरमभराऩकताग छनौट गने य गैय सयकायी 
सॊस्था तथा अन्म ननकामसॉग सभन्वम गने तथा तामरभ आमोजना गनग प्राववचधक  
आचथगक तथा अन्म सहमोग ऩुमागउने । 

(थ) तामरभ प्राप्त भेरमभराऩकतागराई अनुसूची - १५ को ढाॉचाभा शऩथ गयाई मोग्मता 
ऩुगेका भेरमभराऩकताग सुचचकृत गने । 

(द) भेरमभराऩ सम्फजन्ध प्रगनत प्रनतफेदन तमाय गयी सम्फजन्धत कामागरमभा याख्न े। 



(ध) सहभती कामागन्वमन गने गयाउने य सहभनत कामगन्वमनको अनुगभन य सभीऺा गने 
। 

(न) भेरमभराऩ केन्रको सॊमोजक ननमुजतत तथा भनोननत गने । 

(ऩ) वववादका ऩऺहरुको अनुसूची - १ फभोजजभको ढाॉचाभा अमबरेि याख्न े। 
      (प) छनौट वा मसपारयश बएका भेरमभराऩकताग सॊमोजकराई ननमुजतत वा भनोननत गने । 

 

७. िडा स्तयीम भेरलभराऩ केन्रभा िडा अध्मऺको काभ कतयब्म य अधधकाय : 
(क)  वववादका ऩऺहरुराई भेरमभराऩको भाध्मभफाट वववाद सभाधान गनग प्रोत्साहन तथा 

उत्प्रेरयत गनेछ । 

(ि)  भेरमभराऩ कामग सॊचारनका राचग सहज वातावयण फनाई ठदनेछ ।  

(ग)  भेरमभराऩ सत्र सॊचारनका राचग आफश्मक ऩने बौनतक  ऩूवगधाय रगामत  अन्म 
स्टेशनयी साभाग्रीहरुको उऩरब्ध गयाउने कामग गनेछ । 

(घ)  ननणगम  कामागन्वमन तथा चरन चराउन आफश्मक सहमोग गने । 

(ङ)  भेरमभराऩ प्रक्रिमाफाये वववादका ऩऺहरुराई जानकायी गयाउने । 

(च)  वडाको भेरमभराऩको फावषगक प्रगनत वववयण कामगऩामरका तथा गाउॉ  सबाभा प्रस्तुत 
गने । 

(छ)  वडास्तयीम भेरमभराऩ केन्रफाट मसपारयश बई आएको  सॊमोजक न्मानमक 
समभनतफाट ननमुजततका राचग मसपारयश गने  । 

(ज)  भेरमभराऩ केन्रफाट छनोटका साथ मसपारयश हुन नसके वडा अध्मऺफाट तोकी 
न्मानमक समभनत सभऺ मसपारयश गने । 

 

८. िडा सधचिको काभ कतयब्म य अधधकाय : 
(क)  वववादसॉग सम्फजन्धत ऩऺहरुराई भेरमभराऩकतागसॉग बेटघाट गने सहज वातावयण 

मभराई ठदने । 

(ि)  न्मानमक समभनतफाट भेरमभराऩका राचग प्राप्त बएका वववादहरुको दताग गयी 
अमबरेि याख्न ेतथा याख्न रगाउने । 

(ग)  न्मानमक समभनतको ननणगमफाट बएको  वववादको चरन  चराउने । 

(घ)  केन्रको व्मफश्थाऩन तथा सॊचारन सॉग सम्फजन्धत अन्म कामगहरु गने । 

९. भेरलभराऩ सलभयत गठन : (१)न्मानमक समभनतभा भेरमभराऩदाया वववाद सभाधान गन े
कामागराई सुव्मवजस्थत गनगका अनतयतत भेरमभराऩताग सॉग सम्न्वम ननदेशन सूचीकृत य 
ननमुतती रगामतका कामग गनग एक भेरमभराऩ समभनत यहनेछ । 

(२)उऩयनमभ (१) फभोम्जभको सलभयतको गठन देहाम फभोम्जभ हुनेछ : 



(क) न्मायमक सलभयतको सॊमोजकरे तोकेको न्मायमक सलभयत सदस्म  -  अध्मऺ  

(ख) न्मायमक सलभयतको सॊमोजकरे तोकेको न्मायमक सलभयत सदस्म  -   सदस्म 

(ग गाउॉऩालरकाको कानून शाखा प्रभुख                          -  सदस्म  

(घ) भेरलभराऩ कामयसॉग सम्फम्न्धत सॊघ सॊस्थाको प्रयतयनधध एक जना - सदस्म 

(ङ) उजुयी प्रशासक                                        – सदस्म सधचफ 

(३) उऩयनमभ(१)फभोम्जभको सलभयतको काभ कतयब्म य अधधकाय देहाम फभोम्जभ हुनेछ : 
(१)भेरलभराऩदाया वििाद सभाधान गने कामयराई प्रोत्साहन गने आफश्मक नीयत तथा 
कामयक्रभ तजुयभा गने । 

(२)भेरलभराऩकतायको सूची सुचीकृतका राधग सुचना प्रकाशन गने सूचीकृत गने अधािधधक 
फनाई याख्न े।  

(३)भेरलभराऩ कामयको अनुगभन सलभयतफाट बएको अनुगभनफाट औल्माएको प्रयतफेदन 
कामायन्िमन गने । 

(४) भेरलभराऩकतायको यनमुम्तत गने । 

(५)भेरलभराऩ सम्फन्धी आफश्मक कामय गने । 

 

   १०. भेरलभराऩ केन्र सॊमोजकको काभ कतयब्म य अधधकाय : 

(क) वववादका ऩऺफाट वववादका सम्फजन्धत बफषमभा न्मानमक समभनतभा ननफेदन दताग 
गनग सहजीकयण गने । 

(ि) भेरमभराऩ सम्फन्धी  वववादका ऩऺहरुराई सूचना ठदने । 

(ग) भाचथल्रो अड्डा अदारत न्मानमक समभनतफाट भेरमभराऩको राचग  मसपारयश बएको 
वववाद ननयोऩणका राचग भेरमभराऩ सत्र सॊचारन गने गयाउने । 

(घ) ननममभत केन्रको ननममभत फैठक गने । 

(ङ) भेरमभराऩ प्रक्रिमाभा सहजजकयण गने । 

(च)  वववादको सहभतीऩत्रको अमबरेि याख्न ेन्मानमक समभनतभा प्रनतफेदन ऩेश गने ।  

(छ) सहभती हुन नसकेका वववादहरु कानून फभोजजभ सम्फजन्धत कामागरम वा अड्डा 
अदारतभा ऩठाउने । 

(ज) भेरमभराऩ सेवाको प्रचाय प्रसाय गने । 

(झ) भेरमभराऩकतागको ऺभता अमबफठृद सम्फजन्ध कामगिभ गने । 

(ञ) वडा कामागरम रगामत सम्फजन्धत कामागरमहरुसॉग ननममभत सम्ऩकग भा यही सभन्वम  
य भेरमभराऩसॉग सम्फजन्धत ननकामफाट तोक्रकएका  अन्म कामगहरु गने । 

(ठ) भेरमभराऩ केन्ररे गने बनी तोक्रकएका सफै कामगको नेततृ्व गने । 



(ड) केन्रराई आफश्मक ऩने बैनतक ऩूवागधायको व्मवश्थाको राचग ऩहर गने । 

(ढ) अनुसूची- १८ फभोजजभको ढाॉचाभा भामसक प्रनतफेदन तमाय गयी वडा अध्मऺफाट 
प्रभाखणत गयी  अको भठहनाको ऩठहरो हप्ता मबत्र न्मानमक समभनतभा ऩेश गने । 

(ण) अनुसूची - १९ फभोजजभको ढाॉचाभा  प्रत्मेक आचथगक फषगको फावषगक प्रनतफेदन तमाय 
गयी वडा अध्मऺफाट प्रभाखणत गयी   अको आ.फ.को ऩठहरो भठहनाको ऩठहरो हप्ता मबत्र 
न्मानमक समभनतभा ऩेश गने । 

 ११. भेरलभराऩकतायको काभ कतयब्म काभ कतयव्म य अधधकाय : 
   (क) वववादको ऩऺहरुरे छनोट तथा ननमुजतत गयेभा  भेरमभराऩ सत्र सॊचारन गने । 

   (ि) भेरमभराऩ कामगभा सक्रिम सहबागी हुने । 

(ग) भेरमभराऩ आचायसॊठहताराई ऩारना गदै केन्रको उदेश्म ऩूया गनग तोक्रकएको जजम्भेवायी 
ऩूया गने । 

(घ) वववादको ऩऺहरुसॉग असर भेरमभराऩकतागको ऩरयचम ठदराउने । 

(ङ) भेरमभराऩ केन्ररे ताक्रकएको कामग गने । 

(च) भेरमभराऩको प्रक्रिमा अनुशयण गयी सहजकतागको हैमसमतरे वववाद सभाधानभा सहमोग 
ऩुमागउने । 

(छ) वववाद सभाधान गनग सहामता गदाग न्मामाधीश, भध्मस्थकताग वा कानूनी सल्राहकायको 
बुमभका ननवागह नगयी सहजकतागको भात्र बुमभका ननवागह गने । 

(ज) भेरमभराऩको ववकास य ववस्ताय कामगको राचग कामगयत यहने । 

(झ) सहभती कामागन्वमनभा सहमोग ऩुमागउने । 

(ञ) भेरमभराऩ सत्र सॊचारन गदाग डय त्रास दवाफ य प्रबावफाट भुतत यहने य भुतत हुने य 
वववादका ऩऺराई ऩनन भूतत याख्न े। 

(ट) भानवअचधकाय य साभाजजक न्मामको बफषमभा सध ैसचते यही कामग गने । 

(ठ) आघातभा ऩयेका वा भनोफैऻाननक रुऩभा सभस्माभा यहेका ऩऺहरुराई भनोसाभाजजक 
ऩयाभशगका राचग ऩठाउने । 

(ड) भेरमभराऩ प्रक्रिमाराई उचीत ब्मवश्थाऩन गने य सहभनतका राचग ऩऺराई स्वतन्त्र रुऩभा 
बूमभका ननवागह गनग ठदने । 



(ढ) ऩऺहरुराई भेरमभराऩको अनुचीत प्रमोगफाट हुने नोतसानीफाट फचाउन सचते यहने । 

(ण) भेरमभराऩ सत्र सॊचारनका िभभा  ऩऺहरुफाट ब्मतत बएका कुयाको गोऩननमता  कामभ 
याख्न े। 

(त) अनुसूची -१८ भा तोक्रकएको आचायसॊठहताको ऩारना गने । 

१२.भेरलभराऩ केन्र सॊमोजकको चमन  प्रक्रक्रमा :  

 भेरमभराऩ केन्रको सॊमोजकको छनौट प्रक्रिमा देहाम फभोजजभ हुनेछ : 

(क)  न्मानमक समभनतभा सूचचकृत बई सम्फजन्धत वडभा सक्रिम भेरमभराऩकतागहरु सजम्भमरत 
केन्रको ऩूणग फैठकफाट छनोट बएको हुनुऩनेछ । 

(ि)  केन्रको फैठकफाट छनोट गये ऩश्चात सम्फजन्धत वडाराई य न्मानमक  समभनतराई 
ननणगम सठहत मरखित जानकायी ठदनु ऩनेछ । 

(ग)  सवगसम्भत ननणगम बएभा जानकायी ऩाए ऩनछ न्मानमक समभनतरे सॊमोजक ननमुतती 
गरयनेछ । 

(घ)  भेरमभराऩ केन्रको फैठकफाट छनोट  हुन नसकेभा सम्फजन्धत वडाफाट नाभ मसपारयश 
गयी न्मानमक समभतभा ऩठाउनु ऩनेछ । 

(ङ) गाउॉऩामरका कामागरमभा यहने भेरमभराऩ  केन्रको सॊमोजकभा न्मानमक समभनतको 
फैठकरे ननमुजतत गरयनेछ । 

(च) वडाभा यहेको भेरमभराऩ केन्रको सॊमोजक गाउॉ ऩामरकाभा यहने केन्रभा सॊमोजक हुन 
ऩाउने छैन । 

(छ)  सॊमोजक हुनका राचग न्मानमक समभनतभा अननवामग सुचीकृत हुनुऩनेछ  । 

(ज)  गाउॉऩामरकाभा यहने केन्र सॊमोजक हुनका राचग सभम ठदन सतने भेरमभराऩकताग जुन 
कुनै वडाको बए ऩनन हुनेछ बने वडाको सॊमोजकका राचग सम्फजन्धत वडाको फामसन्दा 
हुनुऩनेछ । 

(झ) छनौट वा मसपारयश बएका भेरमभराऩकताग सॊमोजकराई ननमुजतत वा भनोननत गयेको ऩत्र 
ठदनु ऩनेछ । 

१३. भेरलभराऩकतायको छनोट प्रक्रक्रमा : 

 

(१) गाउॉऩामरका य प्रत्मेक वडा कामागरमभा आफश्मक सॊख्माभा भेरमभराऩकताग यहनेछ । 



(२) भेरमभराऩ भेरमभराऩकताग छनौट गदाग सभाफेमश अधायभा गरयनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ भेरमभराऩकताग छनोट गदाग कम्तीभा ३३ प्रनतशत भठहरा 
हुनुऩनेछ । 

(४) गाउॉऩामरकाको कामागरमभा यहेको भेरमभराऩ  केन्रभा कजम्तभा ३ जना 
भेरमभराऩकताग सुचचकृत यहनेछन ्। 

(५) वववादको सॊख्मा  फढ्न गई वा अन्म कायणरे भेरमभराऩकतागको सॊख्मा कभी बएभा 
गाउॉऩामरकारे आफश्मक सॊख्माभा थऩ भेरमभराऩकताग याख्न फाधा ऩने छैन । 

(६) न्मानमक समभनतरे भेरमभराऩकतागको रुऩभा  सेवा प्रदान गने ब्मजतत छनोट गदाग 
सभुदामभा साभाजजक कामगभा क्रिमाशीर ब्मजततहरु, सेवा ननफतृ  याष्ट̭सेवक, मशऺक , 
प्राध्माऩक रगामत साभाजजक काभ गनग प्रनतफद्ध य तत्ऩय ब्मजततराई सभाफेशीको 
आधायभा प्रथामभकता ठदनुऩदगछ  । 

१४. भेरलभराऩकतायको मोग्मता : 

 (१) देहामका ब्मजततहरु भेरमभराऩकताग हुन सतनछे : 

(क)  नेऩारी नागरयक । 

(ि) ऩच्चीस फषग उभेय ऩूया बएको । 

(ग) कम्तीभा स्नातक उतीणग गयेको  । 

(घ) भेरमभराऩ सम्फजन्ध कजम्तभा ४८ घण्टाको तामरभ मरएको  । 

(ङ) अन्म प्रचमरत कानून फभोजजभ अमोग्म नबएको । 

(च) भाचथ मोग्मताभा जुन सुकै कुया रेखिएको बएताऩनन तामरभ मरई हार काभ  
गरय यहेकाको हकभा ननजराई ननयन्तयता ठदन सक्रकनेछ । 

१५. भेरलभराऩकतायको चमन प्रक्रक्रमा :  

(१) वववादका ऩऺहरुको सहभनतफाट १ जना वा ३ जना भेरमभराऩकतागको सॊख्मा ननधागयण 
गयी ननमुजतत गरयनेछ । 



(२) एक जना भेरमभराऩकताग ननमुतत गनग ऩऺ सहभत नबएकोभा दफुै ऩऺको 
सहभनतफाट ऩऺहरु आपैरे १।१ जना भेरमभराऩकताग छनौट गनग ऩाउनेछ य त्मसयी 
ननमुतत बएका दईु जना भेरमभराऩकतागरे तेश्रो भेरमभराऩकताग ननमुतत गनेछन ्। तेश्रो 
भेरमभराऩकतागरे भेरमभराऩ  सत्रको  सॊमोजक बई कामग गनेछ । 

(३ भेरमभराऩ कामग गयाउॉ दा स्थानीम सयकाय सॊचानर ऐन २०७४ को दपा ४७ को उऩदपा    
(१) अन्तगगतका वववादहरु न्मानमक समभनतदाया ननणगम वा मभराऩत्रको भाध्मभफाट 
ननयोऩण गरयनेछ । ऐनको दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभका वववादहरु न्मानमक 
समभनतरे सूचीकृत गयेका भेरमभराऩकतागहरुफाट भेरमभराऩ गरयनेछ  । 

(ङ)वववादका ऩऺहरुरे भेरमभराऩ केन्रभा भेरमभराऩ गनगका राचग  ननफेदन गयेभा 
सूचीकृत भेरमभराऩकतागदाया भेरमभराऩ  गरयनेछ । सो भेरमभराऩ गनगका राचग 
गाउॉऩामरकाभा बएको भेरमभराऩ केन्रको  हकभा न्मानमक समभनतरे तोकेको भेरमभराऩ 
केन्र सॊमोजकरे सॊमोजनकायी बूमभका  ननवागह गनेछ । 

 

१६. भेरलभराऩकतायरे ध्मान हदनु ऩने कुयाहरु : 

(क) भेरमभराऩ सत्र  सॊचारन गदाग उठेका बफषमहरु ठटऩोट गने य त्मसको फाये ऩऺहरुराई 
फुझाउने । 

(ि) वववादभा ननणगम नगने य आपुराई ननणगमकताग नबई वववाद सभाधान प्रक्रिमाको 
सहजकताग सम्झने य छरपर  वाताग सॊवादफाट सभाधानका राचग सहजजकयण गने । 

(ग) कुनै  ऩऺराई जात, जानत, धभग , वणग ,मरङ्ग, सभुदाम वा याजनीनतक आश्थाका 
आधायभा  बेदबाव नगयी  ननष्ऩऺ तटस्थ यहने । 

(घ) भानव अचधकाय सॊयऺण य साभाजजक न्मामको बफषमभा सॊफेदनशीर  यहने । 

(ङ) भेरमभराऩ सत्रको सभाजप्त ऩनछ सहभनत फाहेकका रेिेका अन्म ठटऩोट सम्फजन्ध 
साभग्री नष्ट गयी गोऩननमता कामभ गने । 

(च) कुनै कानूनी जठटरता आएभा स्थानीम तहको सहमोगभा बफशषेऻसॉग ऩयाभशग  मरएय 
भात्र कानून सम्भत रुऩभा ऩऺहरुफीच सहभनत गयाउने । 
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भेरलभराऩकतायको सूधच सम्फम्न्ध व्मिश्था 
 

१७.भेरलभराऩकतायको रुऩभा सुधचकृत हुन यनफेदन भाग गने :  

(१) न्मानमक समभनतरे भेरमभराऩकतागको सूची तमाय गन ेप्रमोजनको राचग तामरभ प्राप्त 
भेरमभराऩकतागहरुफाट सभम सभमभा ननफेदन भाग गनग सतनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ननफदेन भाग गनगका राचग न्मानमक समभनतरे ३०(तीस)ठदनको 
अवधी तोकी आपनो कामागरमको सूचना ऩाटीभा अनुसुची –२  फभोजजभको ढॉचाभा सुचना 
प्रकाशन गनुगऩनेछ । 

(३) न्मानमक समभनतरे उऩदपा (२) फभोजजभको सूचना वडा कामागरमहरुको सूचना ऩाटीभा 
सभेत प्रकामशत गनुगऩनेछ । 

 

१८. सूधचकृत हुन यनफेदन हदनुऩने :  

(१) भेरमभराऩकतागको रुऩभा सूचचकृत हुन चाहने ब्मजततरे दपा १३ को उऩदपा ३  भा 
उल्रेखित अवचधमबत्र अनुसूची- ३ फभोजजभको ढाॉचाभा न्मानमक समभनत सभऺ ननफेदन 
ठदनुऩनेछ । 

(२) अन्मत्र जुनसकै कुया रेखिएको बएताऩनन मस हरयहयऩयुगढी गाउॉऩामरका मबत्रका 
स्थामी फामसन्दा फाहेक अरु ब्मजततरे सूचीकृत हुन ऩाउने छैन । 

 

१९. भेरलभराऩकतायको रुऩभा सूचीकृत हुन जहहरे सुकै यनफेदन हदन सतने :  

दपा १३ को उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखिएको बए ऩनन ऐन फभोजजभ 
भेरमभराऩकताग हुन मोग्म ब्मजततरे सो अवचध मबत्र  सुचीकृत हुनको राचग ननफेदन ठदन 
नसकेको कायण िरुाई अनुसूची - ३  फभोजजभको ढाॉचाभा ननफेदन ठदन सतनेछ । 

 

२०. भेरलभराऩकतायको सूची तमाय गने : 
 (१) दपा १७ य १८ फभोजजभ प्राप्त बएको ननफेदन जाॉचफुझ गदाग ननफेदक ऐन फभोजजभ 
भेरमभराऩकताग हुन मोग्म बई ननजको नाभ भेरमभराऩकतागको रुऩभा सुचीकृत हुन 
उऩमुतत देखिएभा न्मानमक समभनतरे ननणगम गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ननफेदकराई भेरमभराऩकतागको रुऩभा सूचचकृत गने ननणगम 
बएऩनछ न्मानमक समभनतरे त्मस्तो ननफेदकको नाभ अनुसूची -४  फभोजजभको सूचीभा 
सभाफेश गनुगऩनेछ । 



(३) उऩदपा १ फभोजजभ ननफेदकको नाभ  भेरमभराऩकतागको रुऩभा सूचचकृत गने ननणगम 
बएऩनछ न्मानमक समभनतरे सो को सूचना आफ्नो कामागरमको सूचना ऩाटीभा टाॉस गयी 
सावगजननक गनुगऩनेछ । 

(४) भेरमभराऩकतागको नाभ सूचीकृत बए ऩनछ न्मानमक समभनतरे सोको जानकायी 
सम्फजन्धत भेरमभराऩकतागराई ठदनुऩदगछ । 

 

२१. भेरलभराऩ सम्फन्धी कामय गने सॊस्था सूचीकृत हुन सतने :  

कुनै भेरमभराऩ सम्फजन्ध कामग गन ेसॊस्था मस ऩरयच्छेद् फभोजजभ सूचीकृत हुन चाहेभा 
त्मस्तो सॊस्थारे स्वीकृतीका राचग ननफेदन ठदई सूचीकृत हुन सतनेछ । 

 

२२. भेरलभराऩकतायको प्रभाणऩत्र  :  

मस ऩरयच्छेद फभोजजभ भेरमभराऩकतागको रुऩभा सूचचकृत बएको ब्मजतत/सॊस्थाराई 
अनुसुचच - ५ फभोजजभको ढाॉचाभा प्रभाणऩत्र ठदनु ऩनेछ । 

 

२३. भेरलभराऩकतायको सूची अधािधधक गने :  

न्मानमक समभनतरे  प्रत्मेक फषग  अनुसूची -९ को ढाॉचाभा भेरमभराऩकतागको सूची 
अधावचधक गनुग ऩनेछ । 

 

२४. भेरलभराऩकतायको नाभ सूधचफाट हटाइने : 
 (१) देहामका अवश्थाभा भेरमभराऩकतागको नाभ भेरमभराऩकतागको सूचचफाट हटाइनेछ :- 
     (क) भेरमभराऩकतागरे आफ्नो नाभ सूचीफाट हटाई ऩाउन ननफेदन ठदएभा ।  

     (ि) ननजको भतृ्मु बएभा ।  

     (ग) ननजरे नैनतक ऩतन देखिने पौज्दायी अमबमोगभा सजाम ऩाएभा । 

     (घ) भेरमभराऩकताग कुनै सॊस्थाभा आफद्ध यहेको बए  सॊस्था िायेज वा बफघटन                             
बएभा । 

     (ङ) न्मानमक समभनतरे सूचीफाट हटाउने ननणगम गयेभा । 

 

२५. भेरलभराऩकतायको सूची उऩरब्ध गयाउने :  

न्मानमक समभनतभा सूचचकृत बएका बफमबन्न वडाका भेरमभराऩकतागहरुको सूची 
गाउॉऩामरकाको कामागरमभा यहेको न्मानमक समभनतको  भेरमभराऩ केन्रभा नाभ, ठेगाना, 
पोटो , सम्ऩकग  नम्फय सठहत याख्नछे य सम्फजन्धत  वडा कामागरमहरुभा उऩरब्ध गयाउनु 
ऩनेछ । 
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न्मायमक सलभयतभा दामय बएको बफिादको भेरलभराऩ सम्फम्न्ध कामयविधध 

 

२६. ऩऺको यनफेदनको आधायभा भेरलभराऩको राधग आदेश हदन सतने :  

(१) न्मानमक समभनत सभऺ दामय बएका वववादका ऩऺहरुरे सो वववाद भेरमभराऩको 
प्रक्रिमाफाट सभाधान गनग चाहेभा सोही ब्महोया उल्रेि गयी अनुसूची -६  फभोजजभको 
ढाॉचाभा जुनसुकै फित ननफेदन ठदन सतनेछन ्।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ननफेदन वववादको एक ऩऺरे भात्र ठदएको बए न्मानमक 
समभनतरे अको ऩऺ भेरमभराऩ प्रक्रिमाभा जान चाहेको वा नचाहेको बफषमभा ननजको 
सहभनत मरनु ऩने छ । 

(३) उऩदपा (१)  य  (२) भा जुनसुकै कुया रेखिएको बएताऩनन स्थानीम सयकाय सॊचारन 
ऐन २०७४ को दपा ४७ को उऩदपा (२) को अचधकाय ऺेत्र मबत्र ऩने वववाद  तथा न्मानमक 
समभनतराई भेरमभराऩफाट सभस्मा सभाधान हुनेछ बन्ने रागेभा तथा भेरमभराऩको 
प्रक्रिमाफाट वववाद सभाधान गनग उऩमुतत रागेभा ननजश्चत सभम तोकी भेरमभराऩको 
प्रक्रिमाफाट सभस्मा सभाधान गनग अनुसूची -७  फभोजजभको ढाॉचाभा आदेश ठदन सक्रकनेछ 
। 

 

२७. भेरलभराऩको राधग भेरलभराऩ केन्रभा ऩठाउने :  

(१) दपा २१ फभोजजभको  आदेशको प्रनतमरऩी सठहत मभमसरभा सॊरग्न कागजातहरुको      
प्रनतमरवऩ सभेत साथ ैयािी ऩऺहरुको सम्फजन्धत वडाको भेरमभराऩ केन्रभा ऩठाउनुऩनेछ 
। 

(२) भेरमभराऩ केन्रभा तोक्रकएको सभम मबत्र भेरमभराऩ   बए सो को अनुसूची- १० 
फभोजजभको ढाॉचाभा सहभनतऩत्र तमाय गयी भेरमभराऩको  मरित सठहत वा भेरमभराऩ 
नबए  सोही ब्महोया उल्रेि गयी ऩऺहरुराई तारयि तोकी न्मानमक समभनतभा हाजजय हुन 
जानु बनी  प्रनतफेदन  सभेत न्मानमक समभनतभा ऩठाउनु ऩनेछ । 

२८. भेरलभराऩकतायको छनौट : 
(१) सम्फजन्धत वडाफाट सूचचकृत बएका भेरमभराऩकतागहरु भध्मे वववादका ऩऺहरुरे 
उनीहरुको योजाई अनुसाय फढीभा ३ जना सम्भ भेरमभराऩकताग छनौट गनग ऩाउनेछ तय 
कुनै वडाफाट एक जना भात्र भेरमभराऩकताग सूचीकृत बएभा सो भेरमभराऩकताग फाट 
भेरमभराऩ गयाउनु ऩनेछ । 

(२) छनौट बएका भेरमभराऩकतागहरुराई ऩऺहरुरे  ऩरयवतगन सभेत गनग ऩाउनेछन ्। 

 

२९. न्मायमक सलभयतफाट भेरलभराऩ :  



(१) दपा २३ भा  जुनसुकै कुया रेखिएको बए ताऩनन मठद कुनै वडाफाट भेरमभराऩकताग 
सूचीकृत  बएको छैन  बने न्मानमक समभनतभा सूचीकृत बएका भेरमभराऩकतागहरु भध्मे 
इच्छाएका भेरमभराऩकताग छनौट गनग ऩाउॉछन ्। 

(२) वववादका ऩऺहरु एक बन्दा फढी वडाका बएको हकभा ऩऺहरुरे न्मानमक समभनतभा 
सूचीकृत बएका भेरमभराऩकताग  छनौट गनग ऩाउनेछन ्। 

(३) भेरमभराऩका राचग सभम य स्थान वववादका ऩऺहरु तथा छनोट बएका 
भेरमभराऩकतागहरुको आऩसी सहभनतभा तम गनग सतनेछन ्। 

 

३०. भेरलभराऩकतायराई यनमुम्तत ऩत्र हदनु ऩने :  

दपा २३ य २४ फभोजजभ भेरमभराऩकताग छनौट गये ऩनछ  न्मानमक समभनतभा न ै
भेरमभराऩकताग छनौट बएभा  उजुयी प्रशासकरे सम्फजन्धत वडाको भेरमभराऩकतागराई  य 
वडभा भेरमभराऩका राचग ऩठाएका वववादका भेरमभराऩका राचग ऩठाएका वववादका 
ऩऺहरुरे त्मस्तो भेरमभराऩकतागराई अनुसूची - ८  फभोजजभको ढाॉचाभा ननमुजतत ऩत्र ठदई 
सो को जानकायी भेरमभराऩ केन्रराई य न्मानमक समभनतराई गयाउनुऩनेछ तय वडा य 
गाउॉऩामरकाभा यहेको भेरमभराऩ केन्रभा यहेका भेरमभराऩ केन्रभा मसपारयश बएका 
वववादका ऩऺहरुरे भेरमभराऩकताग छनौट नगयेभा ऩऺहरुको सहभनतभा  भेरमभराऩकताग 
ननमुतत गनग सक्रकनेछ । 

 

३१. भेरलभराऩ सम्फन्धी कामय गने सॊस्थाको हकभा :  

वववादका ऩऺहरुरे न्मानमक समभनतभा सूचीकृत बएका  भेरमभराऩ सम्फजन्ध कामग गने 
सॊस्थाहरु भध्मे भेरमभराऩका राचग छनोट बएका सॊस्थाका राचग सभेत दपा २५ 
फभोजजभ ननमुजततऩत्र ठदनु ऩनेछ साथ ैसभम य स्थान ऩऺहरु तथा सॊस्थाको सहभनतभा 
तम गनग सतनेछ । 

 

३२. सभमािधध : 
मस ऩरयच्छेद् फभोजजभ वववाद सभाधान सम्फजन्ध कामग भेरमभराऩकताग ननमुजतत 
बएको मभनतरे तीन भठहना मबत्र वा न्मानमक समभनतरे तोकेको सभमावचध मबत्र 
गरय सतनु ऩनेछ । 

 
  
 

 
 
 



 

ऩरयच्छेद ६ 

बफबफध 

३३. भेरलभराऩ अनुगभन सभयत :  

(१)भेरमभराऩ सम्फजन्ध काभ कायवाहीको भेरमभराऩ केन्रको अनुगभन गनग न्मानमक 
समभनतभा देहाम फभोजजभको एक  अनुगभन समभनत यहनेछ । 

(क) हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकाका उऩाध्मऺ --------------------------      सॊमोजक 

(ि) प्रभुि प्रशासकीम अचधकृत वा ननजरे तोकेका अचधकृत स्तयका कभगचायी एक 
जना --------   सदस्म  

(ग) गाउॉऩामरका अध्मऺरे तोकेका एक जना कामगऩामरका ----------------- सदस्म 

(घ) कानून शािा प्रभुि-----------------------------------------------     सदस्म 

(ङ) उजुयी प्रशासक------------------------  -----------------------     सदस्म सचचव  

(२) अनुगभन समभनतको फैठक रगामत अन्म कामगववचध सो समभनत आपैरे ननधागयण गये 
फभोजजभ हुनेछ । 

(३) अनुगभन समभनतरे ननणगम गयी अनुगभन कामगको राचग अन्म ऩदाचधकायी तथा 
कभगचायी  थऩघट गनग सक्रकनेछ । 

३४. भेरलभराऩ अनुगभन सलभयतको काभ कतयब्म य अधधकाय :  

(क) हरयहयऩुयगढी गाउॉ ऩामरका मबत्र वववाद सभाधान गने सम्फन्धभा सम्फजन्धत 
भेरमभराऩ केन्र वा भेरमभराऩकतागहरुरे अवरम्फन गयेको प्रक्रिमाका सम्फन्धभा सभम 
सभमभा अनुगभन गने वा गयाउने । अनुगभन समभनतरे अनुगभन गदाग अनुसूची- ११ भा 
उल्रेि अनुगभन पायभ प्रमोग गनेछ । 

(ि) िण्ड (क) फभोजजभ अनुगभन कामग गदाग सो कामगभा सॊरग्न  भेरमभराऩ केन्र वा 
भेरमभराऩकताग वा ब्मजततहरुराई ननदेशन ठदनुऩने देखिएभा आफश्मक ननदेशन ठदने । 

(ग) भेरमभराऩ केन्र वा भेरमभराऩकतागराई आवश्मक सल्राह सुझाव ठदने तथा 
अनुगभन ननरयऺण सम्फजन्ध देखिएका याम्रा य सुधाय गनग ऩन े ऩऺराई अनुगभन  
ननरयऺण ऩुजस्तकाभा उताय गयी ऩठाउने । 



(घ) आपुरे गयेको अनुगभनको प्रनतफेदन अनुगभन कामग  सके ऩनछ एक भठहना मबत्रभा 
हरयहयऩुयगढी गाउॉकामगऩामरकाभा ऩेश गने । 

३५. भेरलभराऩकतायको ऩारयश्रलभक तथा सेिा सुबफधा : 

(१)भेरमभराऩकतागको ऩारयश्रमभक तथा सेवा सुबफधा भेरमभराऩकतागरे  भेरामभराऩ 
सम्फजन्ध कामग गये वाऩत न्मानमक समभनतरे वववादको कायवाही क्रकनाया गदाग  अऩनाउनु 
ऩने कामगववचधका सम्फन्धभा ब्मफश्था गनग फनेको ऐन २०७५ रे तोके फभोजजभ हुनेछ । 
(२)भेरमभराऩकतागरे वववाद सभाधान कामग गदाग  भेरमभराऩ केन्र  य अन्म आफश्मक 
कामग गनग न्मानमक समभनतको कामागरम आउने जाने मातामात िचग, वववाद सभाधान 
गयेको सॊख्माको आधायभा प्रनत वववाद ऩारयश्रमभक   य  भामसक रुऩभा सॊचाय िचग वाऩत 
प्रदान गने सेवा सुबफधा न्मानमक समभनतरे तोके फभोजजभ हुनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा उल्रेि बए फभोजजभको सेवा सुबफधा प्रदान गदाग  भेरमभराऩ केन्र 
सम्भ य भेरमभराऩ केन्र देखि न्मानमक समभनतको कामागरम सभभ आउदा जाॉदा राग्ने 
राग्ने गाडी बाडा फाऩत मातामात िचग, 
न्मानमक समभनतफाट भेरमभराऩको राचग वववाद सभाधान गनग मसपारयश गदाग ऩऺहरुरे 
योजेको य थऩ ननमुतत भेरमभराऩकतागको सॊख्मा य सभाधान बएको  प्रनत वववाद  प्रनत 
भेरमभराऩकताग रु. १०००। ऩारयश्रमभक तथा सेवा सुबफधा वाऩत य भरेमभराऩ केन्र 
सॊमोजकराई भामसक  ५००। भा नफढाई सॊचाय िचग प्रदान गरयनेछ । 

३६. आचयण ऩारना गनुय ऩने : 

भेरमभराऩकतागरे  हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकाकी न्मानमक समभनतरे  उजुयीको कायवाही 
क्रकनाया गदाग अऩनाउनु ऩने कामगववचधका सम्फन्धभा फनेको ऐन २०७५ को  दपा – ६७ य 
मस कामगववचधको अनुसूची - १८  भा  उल्रेि बए फभोजजभको आचयण ऩारन गनुगऩनेछ 
।  

३७. भेरलभराऩभा अऩनाउनु ऩने प्रक्रक्रमा  :  

भेरमभराऩभा  अवरम्वन गनुग ऩने प्रक्रिमा न्मानमक समभनतरे वववादको कायवाही क्रकनाया 
गदाग  अऩनाउनु ऩने कामगववचधका सम्फन्धभा ब्मफश्था गनग फनेको ऐन २०७५ को दपा    
तथा मस कामगववचधभा गरयएका ब्मवश्था फभोजजभ हुनुऩनेछ । 

 



३८. वििादको कायिाही :  

न्मानमक समभनतरे वववाद भेरमभराऩका राचग ऩठाईसकेको अवश्थाभा समभनतरे 
भेरमभराऩका राचग तोक्रकएको म्माद नसके सम्भ अथफा भेरमभराऩकतागको  मरखित 
प्रतफेदन नआए सम्भ  कुनै कायवाही गने छैन । 

३९. भेरलभराऩ लरखतको प्रभाणणकयण :  

भेरमभराऩकतागरे भेरमभराऩ केन्रभा भेरमभराऩ बएको मरित प्रभाखणत गयी  मभमसर 
सॊरग्न यािी   सतकरै ऩऺहरु सठहत न्मानमक समभनतभा उऩजश्थत गयाई ऩेश गनुग ऩनेछ 
य न्मानमक समभनतरे सो मरितको अजन्तभ प्रभाखणकयण गनेछन ् य उतत प्रभाखणत 
मरित  भेरमभराऩ केन्र सठहत ऩऺहरुराई एक एक प्रनत  उऩरब्ध गरयनेछ । 

४०. अनुसूचीभा थऩघट िा हेयपेय गनय सतने :  

हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका न्मानमक समभनतरे आफश्मक ऩयाभशग गयी  कामगववचधको 
अनुसूचीभा थऩघट हेयपेय गनग सतनेछ । 

४१. दईु िा दईु बन्दा फढी िडाभा यहेका ऩऺहरुको वििाद सम्फम्न्ध व्मिश्था :   

दईु वा दईु बन्दा फढी वडाभा यहेका ऩऺहरु फीचको  वववादको सभाधान गदाग  ननम्न 
फभोजजभ गरयनेछ : 

(क) वववादका ऩऺहरु दईु पयक वडाका  बएको अवश्थभा ऩऺहरु सहभत बएको कुनै 
भेरमभराऩ केन्रफाट भेरमभराऩ प्रक्रिमा प्रायम्ब हुनेछ । 

(ि) भेरमभराऩ केन्र छनौटभा वववादका ऩऺहरु सहभत बएभा वववादका ऩऺहरुरे योजेको 
जुनसुकै भेरमभराऩ केन्रभा मसपारयश बएका सो वववाद उतत भेरमभराऩ केन्रफाट 
भेरमभराऩ  सत्र सॊचरान गनग ऩऺहरु स्वतन्त्र हनेछन ्। 

४२.भेरलभराऩ कामयको अलबरेख व्मिश्थाऩन : 

भेरमभराऩ केन्रहरुभा वववाद मसपारयश बएभा तथा  ऩऺहरु भेरमभराऩ बएभा सहभनत 
ऩत्र रगामतका अमबरेि याख्न न्मानमक समभनतभा ननम्न अनुसायका अमबरेि/पायभहरु 
तमाय गयी याख्न ुऩदगछ ।  

(क) वववाद य वववादका ऩऺहरुको वववयण िलु्ने गयी तोक्रकएको पायभ  



(ि) भेरमभराऩकताग  छनौट पायभ  

(ग ) भेरमभराऩकतागराई सूचना ठदने पायभ 

(ङ)  दोश्रो ऩऺराई जानकायी गयाउने पायभ  

(च)  भेरमभराऩ केन्रभा ऩऺहरुको उऩजश्थनतको अमबरेि पायभ   

(छ)  ऩऺहरुको सहभनतऩत्र पायभ  

(ज)  वववाद अनुगभन पायभ  

(झ) भेरमभराऩकताग ननमुजतत गरय याखिने पायभ  

(ञ) भेरमभराऩको राचग तोक्रकएको वववादको अमबरेि पायभ  

४३. तालरभ सम्फम्न्ध व्मिश्था : 

(१) न्मानमक समभनत  भातहतका  कभगचायी वडा अध्मऺ वडासदस्म वडा सचचफ य 
भेरमभराऩकतागको राचग आधायबूत, ऩुनतागजगी, बफशषे, अनुमशऺण य अन्म भेरमभराऩ 
सम्फजन्ध तामरभहरु सॊचारन गने सॊस्थाहरुको य श्रोत ब्मजततहरुको सूची(योष्टय) तमाय 
गयी न्मानमक समभनतरे याख्न ु ऩदगछ । 

(२) भेरमभराऩ सम्फजन्ध  तामरभ भेरमभराऩ ऩरयषददाया ननधागरयत ऩाठमिभ फभोजजभ 
हुनेछ । 

४४. भेरलभराऩ कोष :  

(१) हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकाभा भेरमभराऩ सम्फजन्ध कामग गनगका राचग छुटटै कोष 
यहनेछ य सो कोषभा देहाम फभोजजभको यकभ यहनेछ : 

(क) हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकारे ववननमोजन गयेको यकभ । 

(ि) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायरे ववननमोजन गयेको यकभ । 

(ग) दात ृसॊस्थारे सहमोग स्वरुऩ प्रदान गयेको यकभ । 

(घ) न्मानमक समभनतरे तोकेको सेवा शुल्क  । 

(ङ) अन्म श्रोत  फाट भेरमभराऩ  सम्फजन्ध  कामग गनग सहमोग स्वरुऩ प्रदान गयेको 
यकभ । 



(२) भेरमभराऩ सम्फजन्ध कोषभा यहेको यकभ िचग गदाग प्रचमरत कानूनभा  व्मवश्था बए 
फभोजजभ गनुगऩनेछ । 

४५. भेरलभराऩ कोषफाट गरयने खचय : 

(क) भेरमभराऩ केन्र स्थाऩना बौनतक ब्मवश्थाऩन सूचना सम्प्रेषण य भेरमभराऩ 
सम्फजन्ध क्रिमाकराऩ सॊचारन । 

(ि) बफमबन्न तामरभ जनचतेनाभूरक कामगिभ य प्रफदगनात्भक कामगिभहरु सॊचारन  

(ग) भसरन्द साभग्री व्मवश्थाऩन । 

(घ) भेरमभराऩ सत्र  य सो कामग सॉग सम्फजन्धत गनतववचधहरु सॊचारन । 

(ङ) भेरमभराऩकतागराई भेरमभराऩ सम्फजन्ध कामगभा सहबागी हुन तथा सो सम्फजन्ध  
कामग गनग भेरमभराऩ केन्र आउने जाने य गाउॉ ऩामरका न्मानमक समभनतभा आउने जाने 
मातामात िचग । 

(च) भेरमभराऩ केन्रभा भेरमभराऩ  सत्र सॊचारन  हुॉदा ऩानी चचमाऩान  िाजाको  
ब्मवश्था । 

(छ) भेरमभराऩकतागरे न्मानमक समभनतफाट मसपारयश बएका वववादसॉग सम्फजन्धत 
आफश्मक कामग गनग न्मानमक समभनतको कामागरम सम्भ अवातजावत गनग मातामात िचग 
य भेरमभराऩ बएको वववादको हकभा प्रत्मेक वववादभा  भेरमभराऩको भाध्मभफाट 
सभाधान गनग सपर बएकोभा सम्फजन्धत भेरमभराऩकतागराई वववाद सभाधान गनग 
रागेको सभमराई भूल्माङकन गयी  थऩ सेवा सुबफधा  प्रदान गरयनेछ । 

(ज) न्मानमक समभनतरे वववादको कायवाही क्रकनाया गदाग  अऩनाउनु ऩने कामगववचधका 
सम्फन्धभा ब्मफश्था गनग फनेको ऐन २०७५ को दपा  ७१  फभोजजभ भेरमभराऩकतागरे 
ऩऺहरुसॉग ऩारयश्रमभक मरन सतनेछ । 

४६. रेखा ऩयीऺण : 

भेरमभराऩ कोषभा जम्भा बएको यकभको रेिा ऩरयऺण प्रचमरत कानून फभोजजभ          
गरयनेछ । 

४७. आचायसॊहहता य शऩथ :  



(१) मस कामगववचधको अनुसूची-  १८  फभोजजभको आचायसॊठहता सफै भेरमभराऩकतागरे  
ऩारना गनुग ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभका आचाय सॊठहताका अनतरयतत भेरमभराऩकतागको रुऩभा 
ननष्ठाऩूवगक काभ  गने  शऩथ मरनु ऩनेछ  । भेरमभराऩकतागको हैमसमतरे सॊरग्न हुन 
चाहने मोग्मता ऩुगेका भेरमभराऩकतागराई हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका न्मानमक समभनतका 
सॊमोजकफाट अनुसूची -१५ फभोजजभका शऩथ मरए ऩनछ न्मानमक समभनत य सम्फजन्धत  
भेरमभराऩ केन्रभा सूचीकृत हुन ऩाउनेछ । भेरमभराऩ शऩथ य आचायसॊठहताको ऩारना 
सम्फजन्ध अनुगभन भेरमभराऩ सम्फजन्ध अनुगभन समभनतरे गनेछ । 

४८. सूचीफाट हटाउने :  

मठद कुनै भेरमभराऩकतागरे सऩथ  आचायसॊठहता ववऩरयत काभ गयेको प्रभाखणत बएभा 
त्मस्तो भेरमभराऩकतागराई न्मानमक समभनतरे सूचचफाट हटाउनेछ । 

४९. वििादको ऩऺहरुको उऩम्श्थयत : 

मस कामगववचध फभोजजभ वववादका ऩऺहरु आऩसी सहभनत  य केन्रफाट तोक्रकएको मभनत य  
स्थानभा उऩजश्थत हुनुऩनछे । 

५०. ऩऺहरुको यनम्म्त भेरलभराऩको ऩरयणाभ  भान्म हुने :  

ऩऺहरुको सहभनतऩत्रभा उल्रेि बएका कुयाहरु सम्फजन्धत ऩऺहरुका राचग फाध्मकायी 
हुनेछ । 

५१. सहभयतको कामायन्िमन :   

(१) भेरमभराऩ केन्रभा भेरमभराऩ बई न्मानमक समभनतरे प्रभाखणत गयको ३५ ठदन मबत्र 
सम्फन्ध ऩऺरे त्मस्तो  मभराऩत्र कामगन्वमन गनुग  ऩनेछ । 

(२) उऩदपा(१) फभोजजभको अवचध मबत्र सम्फजन्धत ऩऺरे मभराऩत्र कामागन्वमन नगयेभा 
सम्फजन्धत ऩऺरे मभराऩत्र कामागन्वमनका राचग सम्फजन्धत ननकाम सभऺ ननफेदन ठदन 
सतनेछ । 

(३)  उऩदपा (२) फभोजजभ ननफेदन प्राप्त  बएभा गाउॉऩामरकारे प्रचमरत कानून फभोजजभ 
त्मस्तो मभराऩत्र कामागन्वमन गरयठदनुऩदगछ ।  

 



५२. प्रोत्साहन स्िरुऩ ऩुयस्कायको व्मिश्था :  

भेरमभराऩ कामगिभभा उल्रेिनीम मोगदान ठदने ब्मजतत सॊघसॉस्था तथा 
भेरमभराऩकतागराई गाउॉऩामरकारे  प्रोत्साहन स्वरुऩ उचीत ऩुयस्कायको प्रदान गनग सतनेछ 
।  

५३.  प्रयतफेदन ऩेश गनुयऩने :  

 न्मानमक समभनतरे गाउॉसबाभा अनुसूची -१७   फभोजजभको प्रनतफेदन तमाय गयी ऩेश 
गनुग ऩनेछ । 

 

५४. कामयविधधको ब्माख्मा गने िा फाधा अडकाउ पुकाउने अधधकाय :  

कामगववचधको कामागन्वमनको मसरमसराभा कुनै दबुफधा हुन गएभा सो को ब्माख्मा वा फाधा 
अडकाउ पुकाउने अचधकाय गाउॉ  कामगऩामरकाराई हुनेछ ।  

५५. खायेजी य फचाउ :  

मो कामगववचध भेरमभराऩ सम्फजन्ध प्रचमरत नेऩार कानून सॉग फाखझन गएभा फाखझएको  
हदसम्भ आभन्म हुनेछ य नेऩार कानूनभा रेखिएका कुयाहरु भान्म हुनेछ ।  

५६. कामयविधध फभोम्जभ हुने : 

भेरमभराऩ सम्फजन्ध कामग सॊचारन गदाग मो कामगववचध फभोजजभ हुनेछ य मस कामगववचधभा 
उल्रेि नबएका प्रक्रिमाहरु अवरम्फन गदाग भेरमभराऩ सम्फजन्ध  प्रचमरत नेऩार 
कानूनभा बएको प्रक्रिमाहरु अवरम्फन गनग कुनै फाधा ऩने छैन ।   

 

 

 

 

अनुसूची -१ 

(दपा ६(१) सॉग सम्फजन्धत ) 
वववादका ऩऺहरुको अमबरेि वववयण 



दताग नॊ.         दताग मभनत 

वववादको प्रकाय :  

 

 

१ ऩठहरो ऩऺको वववयण 

नाभ : 

 

 

 

मरङ्ग : जात /जानत : उभेय : 

जजल्रा : न.ऩा./गा.ऩा. : वडा नॊ.: टोर: 

सम्ऩकग  नॊ.  

    

२. वववादको दोश्रो ऩऺको वववयण 

नाभ : 

 

 

 

मरङ्ग: जात /जानत: उभेय: 

जजल्रा: न.ऩा./गा.ऩा.: वडा नॊ.: टोर: 

सम्ऩकग  नॊ.  

 



३. वववाद शुरु बएको मभनत : 

 

 

 

अनुसूची  - २ 

( दपा १४(२) सॉग सम्फजन्धत) 

 भेरमभराऩकतागको रुऩभा सूचीकृत हुन ननवेदन भाग गयी प्रकाशन गरयने सचूनाको ढाॉचा 

                     बफषम :- भेरमभराऩकतागको रुऩभा सुचचकृत हुने सम्वन्धी सूचना । 

   मस हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका न्मानमक समभनतभा भेरमभराऩकतागको रुऩभा आफ्नो नाभ 
सूचीकृत गयाउन चाहने भेरमभराऩ सम्वन्धी तामरभ प्राप्त गयेका व्मजतत वा भेरमभराऩ सम्वन्धी 
सॊस्थारे मो सूचना प्रकाशन बएको मभनतरे १५ ठदनमबत्र न्मानमक समभनतको कामागरमभा ननवेदन 
ठदनु हुन मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ । 

   ननवेदन पायभ मस न्मानमक समभनतको कामागरमभा सम्ऩकग  गनग सक्रकनेछ । 

   आवश्मक मोग्मता : 

   क) भाध्ममभक तह उतीणग गयेको । 

   ि) हार कुनै याजनैनतक दर प्रनत आस्था यािी याजनीनतभा सक्रिम नयहेको । 

   ग) भेरमभराऩकतागको तामरभ मरएको । 

   घ) उभेय २५ वषग ऩुया बएको । 

   ङ) सॊस्थाको हकभा सॊस्था दताग तथा नववकयण बएको । 

   च) व्मजतत बए ऩासऩोटग साईजको पोटो । 

                                                        उजुयी प्रशासकको  



                                                            सही –  

नाभ  – मभनत 

 

                                        

                                                                       अनुसूची - ३ 

(दपा १७ सॉग सम्फजन्धत ) 
 भेरमभराऩकतागको रुऩभा सूचीकृत हुन ठदईने ननवेदनको ढाॉचा  

 

श्री न्मानमक समभनतको कामागरम 

हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका मसन्धरुी । 

                               ववषम - भेरमभराऩकतागको रुऩभा सूचीकृत गयी ऩाउॉ   । 

 

   भराई /मस सॊस्थाराई मस हरयहयऩुयगढी न्मानमक समभनतभा भेरमभराऩकतागको रुऩभा आफ्नो 
नाभ सूचीकृत गनग इच्छा बएकोरे देहामका वववयण िरुाई मो ननवेदन गयेको छु । 

      १. व्मजतत बए  

        नाभ थय - 

        ठेगाना -  

        स्थामी - 

       जजल्रा                           न.ऩा. /गा.ऩा.                                 
वडा नॊ. 
       गाउॉ  /टोर                         भो .न.                                      
ईभेर . 
      अस्थामी - 

                       जजल्रा -                           गा .ऩा. / न. ऩा.             वडा नॊ                 
गाउॉ  टोर - 

       (क) जन्भ मभनत - 

       (ि) ऩेशा - 
   (ग) बाषागत ऻान  

ि .स. बाषा फोल्न सतने  ऩढ्न सतने  फुझ्न सतने  रेख्न सतने  

    



      

      

      

      

      

 

(घ) शैक्षऺक मोग्मता  

ि .स. मोग्मता शे्रणी  प्रनतशत  अध्ममन गयेको 
सॊस्था  

उतीणग सार 

 

      

      

      

      

      

 

(ङ) भेरमभराऩ सम्फन्धी तारीभ  

ि.स. तामरभको वववयण  तामरभ अवचध तामरभ ठदने सॊस्था  

  देखि  सम्भ   

     

     

 

(च)अनुबव   

ि.स. अनुबवको 
वववयण  

काभ गयेको 
कामागरम  

       अवधी  कैक्रपमत  



   देखि  सम्भ   

      

 

(छ) उऩरब्ध सभम - 

   (१) भेरमभराऩ कामगको राचग अनुकूर हुने सभम - 

    (२) भेरमभराऩ कामगको राचग अनुकूर नहुने सभम - 
२. भेरमभराऩ सम्फजन्ध कामग गने सॊस्था बए :  

      (क) सॊस्थाको नाभ - 

   (ि) ठेगाना - 

  जजल्रा -                             गा.ऩा./न.ऩा.                                       
वडा नॊ 
    गाउॉ  /टोर -                                                           सम्ऩकग  नॊ.                                    
ईभेर - 

   (ग) भेरमभराऩ सम्फन्धी कामग गने स्वीकृती ऩाएको मभनत – 

       (घ) सॊस्था वहार यहने मभनत - 

       (ङ) सॊस्थाको कामग ऺेत्र - 
      (च) सॊस्थाको सॊचारकहरुको वववयण  -  

ि.स.         नाभ        ऩद            ठेगाना 

    

    

    

 

(छ)सॊस्थाभा सूचीकृत भेरमभराऩकतागको सॊख्मा य वववयण  

ि.स.       नाभ थय      ठेगाना   ऩेशा    तारीभ  शैऺीक 
मोग्मता  

सम्ऩकग  नॊ. 

       



       

       

       

       

   

(ज)भेरमभराऩ सम्वन्धी कामगको अनुबव 

३. अन्म कुनै वववयण बए िरुाउने .: 
४. उऩमुगतत वववयण ठीक साॉचो छ झुट्ठा ठहये काननु फभोजजभ सहुॉरा फझुाउरा । 

                                                    ननवेदकको - 

                                                                                                         सही-  
                                          व्मजि /सॊस्थाको नाभ -  

                                          नभनि - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची – ४ 

(दपा १९(२) सॉग सम्फजधधि ) 

भेरनभराऩकिााको सूचीको ढाॉचा 

(क) व्मजिको हकभा  



 
ि.स. 

 
भेरमभराऩकतागको 
नाभ थय 

  
ठेगाना  

ववशषेऻताको 
ऺेत्र 

बाषागत 
ऻान 

अनुबव शैक्षऺक 
मोग्मता  

पोटो   
कैक्रपमत  

 

 

          

 

 

 

(ख) भेरनभराऩ सम्वधधी कामा गने सॊस्थाको हकभा  

क्र
.
स 

सॊस्थाको 
नाभ 

ठे
गा
ना  

ऩददधकायी
को नाभ 

सॊस्थ
को 
कामा
ऺेत्र 

स्वीकृ
ि 
प्राप्त 
नभि 

सॊस्थाभा 
सूचीकृि 
भेरनभराऩक
िााको सॊख्मा 

    सूचीकृि भेरनभराऩकिााको  

 

नाभ थय 
ठेगाना   

नफशेषऻिाको 
ऺेत्र बाषागि 
ऻान  अनबुव 
शैजऺक मोग्मिा 

  
पोटो  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

अनुसूची -  ५ 

(  दपा २१ सॉग सम्फजन्धत) 

भेरमभराऩकतागको प्रभाणऩत्रको ढाॉचा 

श्री ............    

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

                           भेरमभराऩकतागको प्रभाणऩत्र 

 

न्मानमक समभनतको मभनत ................ को ननणगम अनुसाय तऩाईराई भरेमभराऩ सम्फन्धी कामग 
गनग भेरमभराऩ सम्फन्धी कामगववचध  २०७७ य हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरकाको  न्मानमक समभनतरे 
उजुयीको कायवाही क्रकनाया गदाग अऩनाउनु ऩने कामगववचधका सफन्धभा फनेको  ऐन , २०७५ 
फभोजजभ मो प्रभाणऩत्र ठदइएको छ । 

 

 

 

कामागरमको छाऩ                              भेरमभराऩको प्रभाणऩत्र ठदने  अचधकायी 

                                            सही -  

                                            नाभ - 

                                            ऩद - 

                                            मभनत  - 



 

अनसूुची  - ६ 

(दपा २५(१) सॉग सम्फजधधि ) 

भेरनभराऩद्वाया वववाद सभाधान गना ददइने ननवेदनको ढाॉचा) 

 

 

श्री ................। 

.......................। 

                           ववषम - भेरनभराऩद्वाया वववाद सभाधान गयी ऩाउॉ । 

.. ............वादी /ननवेदक य .   .  .  .  .  प्रनिवादी /प्रत्मनथा बएको  .   .   .  भदु्दा त्मस  

.  .  ..  .कायवाही बइयहेकोभा सो भदु्दा /वववाद भेरनभराऩको प्रवक्रमाद्वाया सभाधान गने भेयो हाम्रो 
इच्छा बएकोरे सो भदु्दा भेरनभराऩको प्रवक्रमाद्वाया सभाधान गने सम्फधधभा आवश्मक व्मवस्था गयी 
ऩाउन मो ननवेदन गयेको छु /छौँ ।  

ननवेदनभा रेजखएको व्महोया ठीक साॉचो छ, झटु्ठा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा । 

  

 

                                                        ननवेदक  

                                                        सही - 

                                                                                                                नाभ - 

                                                                                                                 मभनत - 

 

 

 

 



 

अनुसूची - ७ 

(दपा २५(३) सॉग सम्फजधधि ) 
भेरनभराऩद्वाया भदु्दा सभाधान गना ददइने आदेशको  ढाॉचा 

श्री हरयहयऩयुगढी  गाउॉऩानरका 
धमावमक सनभनिफाट  बएको आदेश 

सॊमोजक  श्री 
सदस्म  

सदस्म  

 

                      .....  सारको भदु्दा नॊ. ....... 
...................... ..................................... ............................वादी /ननवेदक  

                                      ववरुद्व  

...........................................................    .................... प्रनिवादद /प्रत्मथी  

                           भदु्दा :- ............ 
.............. वादी / ननवेदक य ................ प्रनिवादी /प्रत्मथी बएको ............ भदु्दा मस 
.........भा ववचायानधन यहेको य भदु्दाका ........ ऩऺरे सो भदु्दा भेरनभराऩको प्रवक्रमाफाट सभाधान 
गयी ऩाउन ननवेदन गयेको / भेरनभराऩको प्रवक्रमाभा ऩठाउन उऩमिु बएको/प्रस्ििु भदु्दा स्थाननम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७ को उऩदपा (२) फभोजजभको ऺेत्रनधकाय नबत्र ऩने 
बएकोरे भेरनभराऩका रानग .........नॊ. वडा कामाारमको  भेरनभराऩ केधर/ गाउॉऩानरकाका 
भेरनभराऩ केधरभा ............   भा ऩठाउने गयी िोवकएको छ । धमावमक सनभनि सम्वधधी ( 
कामाववनध) ऐन २०७५ िथा भेरनभराऩ सम्वजधध कामाववनधको अनधनभा यही भेरनभराऩकिाारे 
ननमजुि ऩाएको नभनिरे .........  ददन नबत्र भेरनभराऩ सम्वजधध कामा सम्ऩन्न गना रगाई ननमानसुाय 
ऩेश गनुा ।  

 

सही -                                           सही -                                       
सही - 

इनि सम्फि ् .  .  . सार .   .  भठहना .  .  गते योज .  .   शुबभ ्।  



 
अनुसूची  -  ८ 

(दपा २९ सॉग सम्फजन्धत ) 

भेरमभराऩकतागको ननमुजततऩत्रको ढाॉचा 

 

श्री .  .  .  

.  .  .  . 

                             ववषम - भेरमभराऩकतागको ननमुजततऩत्र । 

.  .  .  ननवेदक/प्रथभ ऩऺ .   .  . .   . ववऩऺी / दोश्रो ऩऺ बई .  .  .  समभनतभा दताग 
बएको .  .  .     वववाद    भेरमभराऩको प्रवक्रमाद्वया सभाधान गनग ऩऺको हैमसमतरे भैरे / 
हाभीरे वा ऩऺरे भेरमभराऩकताग ननमुजतत नगयेकारे मस .  .         समभनत /केन्रको 
तपग फाट तऩाईराई भेरमभराऩकतागको रुऩभा ननमुजति गरयएको छ ।  

         

 

                                              

 

                                    ननमुजति गने ऩऺ वा अचधकायीको - 

                          सही - 

                          नाभ - 

                         मभनत - 

 

 



 

अनुसूची - ९ 

(दपा २२ सॉग सम्फजन्धत) 
न्मानमक समभनतभा सूचीकृत बएका भेरमभराऩकतागहरुको अधावचधक सूचीको ढाॉचा 

हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका न्मानमक समभनत 

झनझने, सन्धरुी 
ि.स. नाभथय ठेगाना सूचीकृत 

बएको 
मभनत 

नववकयण 
बएको 
मभनत 

सम्ऩकग  नॊ. पोटो 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   
 
 
 
 
 

अनुसूची १० 

(दपा २२ सॉग सम्फजन्धत ) 
सहभनतऩत्र/भेरमभराऩको मरितको ढॉचा) 

हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका 
न्मानमक समभनत  भेरमभराऩ केन्र ............../भरेमभराऩ केन्र वडा नॊ. .. 

भेरमभराऩको मरित 

(क)भेरमभराऩकतागको नाभ : 
(१)  

(२) 
(३) 

(ि)ऩऺको नाभ य ठेगाना:  

(१)  

(२) 
(३) 

(ग) वववाद नॊ. : 
(घ) वववादको नाभ : 

(१)  

(२) 
(३) 

(च)वववादको सॊक्षऺप्त ब्महोया :  

(१)  

(२) 
(३) 
(४) 

(छ) वववाद सभाधानको शतगहरु : 



(१)  

(२) 
(३) 
(४) 

ऩऺको                                          ऩऺको   

सही :                                            सही : 
         नाभ :                                           नाभ : 
भेरमभराऩ सम्फजन्ध ऐन २०६८ ननमभावरी २०७० य स्थानीम न्मानमक कामगववचध २०७५ फभोजजभ 
भाचथ उल्रेखित शतगभा मो वववाद भेरमभराऩको भाध्मभफाट सभाधान बएको प्रभाखणत गदगछौ । 

 
 
 
 

...............                     ..............                            .............. 
भेरमभराऩकताग                  भेरमभराऩकताग                       भेरमभराऩकताग 
 

       इनत सम्वत २०   सार     भठहना      गते   योज        शबुभ ्    । 

 

 

 

 

 

 

 
 

अनुसूची ११ 

(दपा ३३(१) सॉग सम्फजन्धत ) 
भेरमभराऩ सम्फजन्ध अनुगभन पायभ  

हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका 
न्मानमक समभनत 

अनुगभन गरयएको मभनत .........     देखि ............    सम्भ 

 

आ.फ.              भरेमभराऩ केन्र :         वडा नॊ. 



तामरभ 
प्राप्त 
कूर 

भेरमभरा
ऩ कताग 
सॊख्ख्मा  

क्रिममशर 
भेरमभराऩक
ताग सॊख्मा 

दताग 
वववा
द 
सॊ
ख्मा  

सभाधा
न 

वववाद 
सॊख्मा 

सभाधान 
हुन 

नसकी 
न्मानमक 
समभनत
भा क्रपताग 
बएको 
वववाद 
सॊख्मा 

न्मानमक 
समभनतभा 
भेरमभरा
ऩ हुन 
नसकी 
सम्फजन्ध

त 
ननकाउभा 
ऩठाएको 
वववाद 
सॊख्मा 

भेरमभरा
ऩ 

प्रक्रिमाभा 
यहेको 
वववाद 
सॊख्मा 

कैक्रपम
त 

        

 

      १.केन्रको बौनतक अवश्था : 
      २.ववननमोजजत फजेट य िचगको अवश्था : 
      ३.आचायसॊठहताको ऩारनाको अवश्था : 

४.भेरमभराऩ कऺको अवश्था : 
      ५.भेरमभराऩकतागको तामरभको आफश्मतता : 

६.भेरमभराऩकतागको ऩमागप्तता/अऩमागप्तता : 
७.अनुगभनकतागको ठटप्ऩणी : 
८.अनुगभनकताग  

१........ ...... 
२.............. 

 
 
 
 

अनुसूची -१२ 

(दपा ३३(घ) सॉग सम्फजन्धत) 
 भेरमभराऩ सम्फजन्ध अनुगभन प्रनतफेदनको ढाॉचा) 



न्मानमक समभनतको राचग 

 

हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका  

      न्मानमक समभनत झनझने  मसन्धरुी  
अनुगभन प्रनतफेदन 

 
हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका                                             मभनत : 
गाउॉ  कामगऩामरकाको कामागरम  
झनझन,े मसन्धरुी । 
 
                             बफषम : अनुगभन प्रनतफेदन ऩेश गरयएको सम्फन्धभा । 
 
     उऩयोतत सम्फन्धभा मस हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका न्मानमक समभनत अन्तयगत वडा नॊ.   
भा यहेको भेरमभराऩ केन्रको कामगबफवयण ,भेरमभराऩकताग सॊख्मा , कामागरम ब्मश्थाऩन ऩऺ 
,सभस्मा, गुनासा, सल्राह, सुझाव ,सक्रिमता, ननष्कृमता रगामत केन्रको सभग्र गनतबफचधको 
अनुगभन गनग मस गाउॉऩामरका न्मानमक समभनत सॊमोजक श्री ...... ..........को सॊमोजनभा 
तऩशीरभा उल्रेखित ऩदाचधकायी कभगचायी सम्फजन्धत भेरमभराऩ केन्रभा  उऩजश्थत बई उतत 
केन्रभा प्राप्त तऩशीरको बफवयण सठहतको मो प्रनतफेदन ऩेश गयेका छौ । 
 
केन्रको नाभ य ठेगाना                                     भेरमभराऩ केन्र सॊमोजकको                

नाभथय  
 भेरमभराऩ केन्र  वडा नॊ.                      
 
अनुगभनका िभभा देखिएका बफफयणहरु् 
१ भेरमभराऩकताग :  
       भेरमभराऩकताग सॊख्मा जम्भा :                भ.         ऩु.  

अधायबूत (८ ठदने) तामरभ प्राप्त भेरमभराऩकताग सॊख्मा :  
उच्च (१२ठदने) तामरभ प्राप्त भेरमभराऩकताग सॊख्मा :  
न्मानमक समभनतभा सुचचकृत भेरमभराऩकताग सॊख्मा :  
जजल्रा अदारतभा सुचचकृत भेरमभराऩकताग सॊख्मा : - 
उच्च अदारतभा सुचचकृत भेरमभराऩकताग सॊख्मा : -  
सफोच्च अदारतभा सुचचकृत भेरमभराऩकताग सॊख्मा : -  



२. कामगबफवयण  
मस आ.फ.  ......   भा केन्रभा ऩेश हुन आएको बफवाद सॊख्मा :  
बफवाद दतागको राचग ऩऺराई न्मानमक समभनत सभऺ ऩठाएको बफफवाद सॊख्मा : - 
न्मानमक  समभनतफाट भेरमभराऩको राचग  मसपारयश बएको बफवाद सॊख्मा : -  
भेरमभराऩ केन्रभा सभाधान हुन नसकी न्मानमक समभनतभा क्रपताग ऩठाएको बफवाद सॊख्मा 
:-  
भेरमभराऩ बएको बफफाद सॊख्मा :-  
भेरमभराऩ केन्रको फैठक सॊख्मा :-  
केन्रभा आउने बफवादका प्रकाय य सॊख्मा:         
           ऺेत्राचधकायमबत्रका(स्था.स.स.ऐन २०७४ को दपा ४७(२) बफवाद सॊख्मा:  
           ऺेत्राचधकायफाठहयका बफवाद सॊख्मा :  

३. कामागरम ब्मफश्थाऩन ऩऺ  
भेरमभराऩ सत्र सॊचारनका राचग उऩमुतत  कोठा य आफश्मक पननगचय(कुसॉ, टेफुर, दयाज, 
स्टेशनयी ,स्रोत साभग्री) 
               आफश्मतताअनुसाय  बएको :- 
               आफश्मतताअनुसाय  नबएको  :-  
               थऩ ब्मवश्था गनुग ऩने बएको : 
 
४. उदेश्म : 
 
५. सम्ऩाठदत भुख्म काभ :  
 
६. मसकाई तथा उऩरब्धी :  
 
७. सफर ऩऺ  : । 
 
८. दफुगर ऩऺ :  
 
 
९. सुझावहरु :  
 
 



ि.सॊ. अनुगभनकतागहरुको नाभ  ऩद हस्ताऺय 

    

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                     

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुचूी- १३ 

(दपा ४१(झ)सॉग सम्फजन्धत भेरमभराऩकताग ननमजुतत गयी याखिने अमबरेिको ढाॉचा) 

ि.सॊ. ऩऺहरुको 
नाभ  

वववाद भेरमभराऩको 
राचग वववाद 

ऩठाउन 
आदेश 

बएको मभनत 

ऩऺहरुफाट 
ननमतुत 

भेरमभराऩकतागको 
नाभ  

वववाद हेने 
ननकामफाट 
ननमतुत 

भेरमभराऩकतागको 
नाभ  

ऩऺहरुको 
सहीछाऩ  

       

 

 

 

 

 

भेरमभराऩकताग ननमतुत  गनग रगाउने अचधकायीको  : 

सही : 

नाभ : 

ऩद : 

मभनत : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

अनसचूी- १४ 

(दपा २६(२)सॉग सम्फजन्धत) 
भेरमभराऩकतागरे ऩेश गने प्रनतफेदनको ढॉचा) 

श्री हरयहयऩयुगढी गाउॉ ऩामरका न्मानमक समभनतभा ऩेश गयेको 
प्रनतफेदन 

  ............... वादी/ऩनुयाफेदक/ ननफेदक .............  प्रनतवादी/प्रत्मथॉ   बएको   ..............     
वववादभा  भेरमभराऩ गयाउन भराई/ हाभीराई  मभनत  ............    भा भेरमभराऩकताग ननमतुत 
गरयए फभोजजभ ऩऺहरुसॉग छरपर हुॉदा ऩऺहरुफीचभा भेरमभराऩ बएको/  ..........    कायणरे 
भेरमभराऩको कामगववचध अनघ फढन नसकेको हुॉदा मो प्रतफेदन ऩेश गयेको छु/छौ । 

ऩऺको  

सही : 
नाभ 

ऩऺको  

सही : 
नाभ : 
भेरमभराऩकतागको  : 

      सही : 
नाभ : 
सही : 
नाभ : 
सही : 
नाभ : 

सॊरग्न कागजात   

१ 

२ 



३ 

इनत सम्वत २०.......सार .......भठहना ...     गत े.. योज .....शबुभ ्   ।  

 

 

 

 

 

अनसुचूी १५ 

(दपा ६(घ) सॉग सम्फजन्धत) 
                            शऩथको ढाॉचा 

 

भ.................  ईश्वयको नाभभा सत्म ननष्ठाऩवूगक भेरमभराऩकतागको रुऩभा शऩथ मरन्छु क्रक भरेै 
भेरमभराऩ सम्फजन्ध प्रक्रिमाको मसरमसराभा कुन ै ऩऺ प्रनत भोराठहजा नयािी ऩऺऩात नगयी 
गोऩननमता य ननश्ऩऺता कामभ गदै काननू य न्मानमक प्रक्रिमा प्रनत सम्भान तथा सभऩगणको 
बावना यािी काभ गनेछु । भरेै भेरमभराऩ सम्फजन्ध ऐन २०६८, भेरमभराऩ सम्फजन्ध ननमभावरी 
२०७०, हरयहयऩयुगढी गाउॉऩामरकाको भेरमभराऩ सम्फजन्ध कामगववचध २०७७  भा उल्रेखित 
भेरमभराऩकतागरे ऩारन गनुग ऩने आचयणको ऩणूग ऩारनना गदै आपुराई सजुम्ऩएको दानमत्व 
इभान्दायीऩवूगक ननवागह गनेछु । 

शऩथ मरनेको                                  शऩथ गयाउनेको  

सही                                         सही  

नाभ                                          नाभ  

            मभनत                                        ऩद 

                                           कामागरम   

                                            मभनत : 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                       अनसुचूी - १६  

(दपा ४१(ञ)सॉग सम्फजन्धत ) 
भेरमभराऩको राचग तोक्रकएको वववादको अमबरेिको ढाॉचा  

 

हरयहयऩयुगढी गाउॉ ऩामरका न्मानमक समभनत 

 

भेरमभराऩको राचग तोक्रकएको वववादको अमबरेि  

आ.फ. 
ि
.स
. 

वववा
द 
नॊ. 

वववाद
को 

ऩऺको 
नाभ 

वववादको 
वववऺी
को नाभ 

वववाद  भेरमभराऩको 
राचग आदेश 
बएको मभनत 

भेरमभराऩक
तागको नाभ  

तोके
को 
अवचध  

छरपर 
टुॊगो 

रागेका 
मभनत 

मभराऩत्र
को  

ऩरयणाभ  

भेरमभराऩको 
भखु्म ब्महोया 

मभराऩत्र 
बएको मभनत 

कैक्रपमत 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

अनसुचूी - १७  

(दपा ५२ सॉग सम्फजन्धत) 
  गाउॉ  सबाभा ऩेश गने प्रनतफेदनको  ढाॉचा  

 

हरयहयऩयुगढी गाउॉ ऩामरका 
न्मानमक समभनत झनझने, मसन्धुरी 

 
 
 
 

श्रीभान अध्मऺ ज्म ू 

हरयहयऩयुगढी गाउॉ ऩामरका  

गाउॉकामगऩामरकाको कामागरम  

झनझने, मसन्धुरी  । 
 

                  बफषम :- फावषगक प्रनतफेदन सम्फन्धभा । 
 

उऩयोतत सम्फन्धभा मस समभनतभा आ.फ. २०  ।  भा ऩनग आएको वववाद य मस समभनतरे गयेको कामग 
सम्ऩादनको वववयण मस प्रकाय यहेको छ : - 

१. न्मानमक समभनतभा क्रपयादऩत्र भापग त ऩयेको जम्भा वववाद थान  :  

२. न्मानमक समभतभा उजुयी भापग त ऩयेको जम्भा वववाद थान  :  

३. भेरमभराऩको राचग सम्फजन्धत वडाको भेरमभराऩ केन्रभा ऩठाएको वववाद थान :  

४. वडाको भेरमभराऩ केन्रफाट भेरमभराऩ गयी ऩठाएको वववाद थान :  

५. वडाको भेरमभराऩ केन्रफाट भेरमभराऩ नगयी क्रपताग ऩठाएको वववाद थान :  

६. न्मानमक समभनतभा मभराऩत्र बएको वववाद थान :  

७. वादी/ननफेदक  उऩजश्थत नबई एकतपी ननणगम गरयएको वववाद थान : 
८. बफऩऺी उऩजश्थत नबई एकतपी ननणगम बएको वववाद थान : 
९. डडसमभस ननणगम बएको वववाद थान : 
१०. िायेज बएको वववाद थान :  



११. िायेज गनुग ऩने वववाद थान :   

१२. न्मानमक समभनतरे ननणगम सनुाएको वववाद थान : 
१३. ववऩऺी/दोश्रो ऩऺराई म्माद ऩठाएको तय हाजजय बईनसकेको वववाद थान :-  

१४. वववादका दफु ैऩऺ उऩजश्थत बई कायवाहीको िभभा यहेको वववाद थान :  

१५. न्मानमक समभनतभा ननणगम  वा भेरमभराऩ हुन नसकी जजल्रा अदारतभा मसपारयश गरयएको 
वववाद थान :  

 

 

ऩेश गने : 
सॊमोजक : श्री .................... 
  

 

मभनत : २०७ ।  । 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनुसूची - १८  
(दपा ९(ढ) सॉग सम्फजन्धत)   
हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका  

.... नॊ. वडा  
भेरमभराऩ केन्र  

भामसक कामग प्रगनत वववयण 

 

आ.फ....                       भठहना...............                      मभनत....... 
१.भेरमभराऩ केन्र सॊमोजकको नाभ :      
२.भेरमभराऩ केन्रको कामगऺ ेत्र : 
३.मसपारयश बएको भेरमभराऩकतागको नाभ :    भेरमभराऩ कामगभा सॊरग्न भेरमभराऩकतागहरु: 

१.                                १. 
      २.                                २. 

३.                                ३. 
४. मसपारयश बएको वववाद सॊख्मा :           
५. वववाद नॊ :...   
६. भेरमभराऩको राचग मसपारयश बएको मभनत :      
७. भेरमभराऩको राचग तोक्रकएको सभमावचध : 
८. ऩऺहरुको वववयण: 
  ऩठहरो ऩऺ                            दोश्रो ऩऺ   
  नाभ :                                 नाभ : 
  ठेगाना :                               ठेगाना : 
भेरमभराऩको राचग गयेका क्रिमाकराऩहरु :  
  मभनत    कामग वववयण  सपर 

सॊख्मा 
असपर 
सॊख्मा 

प्रक्रिमाभा 
यहेको 

कैक्रपमत 

गते   फाय      

       



       

 

 

 

       ऩेश गने :                                            प्रभाखणत गन े

 
 

अनुसूची - १९  
(दपा ९ (ण)  सॉग सम्फजन्धत)   

हरयहयऩुयगढी गाउॉऩामरका  
.... नॊ. वडा  

भेरमभराऩ केन्र  
फावषगक कामग प्रगनत वववयण 

 

       आ.फ....                                                 मभनत....... 
१.भेरमभराऩ केन्र सॊमोजकको नाभ :      
२.भेरमभराऩ केन्रको कामगऺ ेत्र : 
३.जम्भा भेरमभराऩकतागको सॊख्मा : 
४. सक्रिम भेरमभराऩकताग सॊख्मा :           
५. ननजष्िम भेरमभराऩकताग सॊख्मा :   
६. न्मानमक समभनतभा सूचीकृत भेरमभराऩकताग सॊख्मा :      
७. न्मानमक समभनतफाट भेरमभराऩका राचग मसपारयश वववादका सॊख्मा : 
८. सपर वववाद सॊख्मा : 
९. असपर वववाद सॊख्मा : 
१०. प्रक्रिमाभा यहेका वववाद सॊख्मा  : 
११. अनघल्रो फषगको जजम्भेवायी सयेको वववाद सॊख्मा : 
१२. सभस्मा तथा चनुौनतहरु : 
१३. मसकाई : 
१३. उऩरजब्ध : 
१४. सुझाव : 
 

 

 

 

 

 



 

 ऩेश गने :                                      प्रभाखणत गने : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची -२०  

(दपा ४६(१) सॉग सम्फजन्धत) 
 भेरमभराऩकतागको आचायसॊठहता  

 

१. भेरमभराऩकतागको आचयण : भेरमभराऩकतागरे देहाम फभोजजभको आचयण  ऩारन गनुग ऩनेछ  : 

      (क) भेरमभराऩ सम्फजन्ध  कायवाही ननश्ऩऺ ढॊगरे सम्ऩादन गनुग ऩनेछ । 

(ि) कुन ैऩऺ प्रनत झुकाव, आग्रह, ऩवूागग्राह, नयाख्न ेवा यािेको देखिने कुन ैआचयण  वा व्मवहाय 
नगने । 

(ग) भेरमभराऩ सम्फन्धी कामग सॊववधान, प्रचमरत ऐन काननू य मस कामगववचध फभोजजभ 
भेरमभराऩ प्रक्रिमा सञ्चारन गनुगऩनेछ ।  

ि) कुन ैसम्झौताभा भेरमभराऩदाया वववाद सभाधान गरयने व्मवस्था बएभा त्मस्तो वववाद सोठह 
सम्झौताभा उल्रेि बएको कामगववचध अनरुुऩ गनुगऩनेछ ।  

ग) कुन ैऩऺराई डय, त्रास, झुतमान  वा प्ररोबनभा ऩायी भेरमभराऩ गयाउन नहुने । 

(घ) वववाद कामभ यहेको अवश्थाभा वववादको कुन ैऩऺसॉग आचथगक कायोफायभा सॊरग्न नहुने । 

(ङ) भेरमभराऩ  सम्फन्धभा फनेको प्रचमरत काननू तथा अन्म स्थावऩत भान्मता ववऩरयत आचयण 
गनग नहुने । 

(च) भेरमभराऩको िभभा ऩऺहरुसॉग सम्भानजनक सदबावऩणूग य सफ ै  ऩऺ प्रनत सभान ब्मफहाय 
कामभ गने ।  



(छ) भेरमभराऩको िभभा ऩऺहरुरे ब्मतत गयेको बफषम फस्तकुो गोऩननमता कामभ याख्न े । 

(ज) भेरमभराऩको िभभा  ऩऺफाट प्राप्त बएको कुन ैकागजात वा फस्त ु  प्रक्रिमा सम्ऩन्न बए 
ऩनछ वा ननज प्रक्रिमाफाट अरग बए ऩनछ सम्फजन्धत  ऩऺराई सयुक्षऺत क्रपताग गने । 

 

(झ)  ऩऺहरु भेरमभराऩ गनग सहभत बएभा  भेरमभराऩकताग सो ब्महोयाको भेरमभराऩको मरित 
िडा गयी सहभनत बएका फुॉदाहरु य त्मसको ऩरयणाभको फायेभा ऩऺहरुराई स्ऩष्टसॉग फताएय भात्र 
सो कागजभा ऩऺहरुको सठहछाऩ गनग रगाई आफ्नो सभेत सठह गयी सहभनतऩत्र तमाय गनुगऩछग । 

१.२.भेरमभराऩकतागको जजम्भेवायी् 

क) भेरमभराऩ बएभा सहभनतऩत्रको कागज सठहत तोक्रकएको सभममबत्र वववादका ऩऺहरूराई 
सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाइठदन ु ऩनेछ। भेरमभराऩ हुन नसकेभा तोक्रकएको ढाॉचाभा सम्फजन्धत 
स्थानीम तह सभऺ प्रनतवेदन ऩेश गनुगऩनेछ । 

ि) भेरमभराऩको कामगववचध अऩनाउदा ऩऺहरू वीच भरेमभराऩ गयाउन नसक्रकएभा भेरमभराऩदाया 

वववाद सभाधान नबएको व्महोयाको मरखित जानकायी ठदनऩुछग।  

१.३ भेरमभराऩकतागको दानमत्व : 

(क) भेरमभराऩकतागरे वववादको ववषमफस्तभुा छरपर गनुग अनघ भेरमभराऩको प्रक्रिमाभा 

अऩनाइने कामगववचध सहभनत वा ननष्कषगभा ऩगु्ने काभ ऩऺहरु स्वमभको बएको य भेरमभराऩकताग 

सहजकतागको बमूभकाभा भात्र यहेको  कुया जानकायी गयाउनऩुछग । 

(ि) भरेमभराऩको प्रक्रिमाभा बए गयेका कामग आपू य ऩऺहरुरे ऩनन गोप्म याख्नु ऩने बफषम 

भेरमभराऩको प्रक्रिमाभा सॊरग्न बई चचि नफझुेभा कुन ैऩनन सभमभा अरग हुन ऩाउने बफषमभा 

ऩऺहरुराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 



(ग) भेरमभराऩकतागको रुऩभा ननमतुत बएको व्मजततरे भेरमभराऩकताग बई  काभ गनग नचाहेभा 

आपूरे ननमजुतिको सचूना  ऩाएको सात  ठदन मबत्र सो को मरखित जानकायी सम्फजन्धत 

ननकामराई ठदनऩुनेछ । 

(घ) भेरमभराऩकताग ननमतुत बएको व्मजततरे भेरमभराऩ गदाग भतै्रीऩणूग  तवयफाट वववाद सभाधान 

गनग ऩऺहरुराई स्वतन्त्र तटस्थ य ननश्ऩऺ बएय सह्मोग गनुग ऩने छ। 

(ङ) वववादको ववषम उऩय भेरमभराऩको कुन ैनीठहत  स्वाथग  यहेको बए  वा आपुरे स्वतन्त्र तथा 

ननश्ऩऺ रुऩभा काभ गनग नसतने प्रकृनतको वववाद बएभा वववादका ऩऺ य वववाद मसपारयश गने 

ननकामराई मरखित जानकायी गयाउन ु ऩनेछ । 

(च) रङै्चगक  बफबदे धभग जातजानत आचथगक स्तय वा याजननैतक सॊरग्नताको आधायभा कुन ै

प्रकायको झुकाव य ऩवूागग्राहको बावना नदेिाई भेरमभराऩभा सॊरग्न हुनऩुनेछ य ननधागरयत सभमभा 

भेरमभराऩ कामग सम्ऩन्न गनग प्रमास गनुगऩनेछ । 

(छ) भेरमभराऩकतागरे प्राकृनतक श्रोत साधन सम्फजन्ध वववादभा ब्माऩारयक प्रकृनतको वववादभा 

भेरमभराऩको प्रक्रिमा बफषमगत दऺता य तत्सभजब्न्ध अभ्मास तथा प्रचरनराई भहत्व ठदनऩुनेछ  

य साभदुानमक वववादभा भेरमभराऩ गदाग सम्फजन्धत सभदुामभा उऩरब्ध वववाद सभाधान सम्फजन्ध 

ऩयम्ऩया य अभ्मास य स्वीकृत भान्माताराई ध्मान ठदई ननश्ऩऺता फस्तनुनष्ठता स्वच्छता य 

न्मामका मसद्धान्तफाट सदैफ ननदेमशत हुनऩुनेछ । 

(ज) भेरमभराऩकतागरे  आपै भेरमभराऩ प्रक्रिमाभा सॊररग्न बएको कुन ैऩनन  वववादभा ऩऺको 

तपग फाट काननू ब्मवसामी भध्मस्थकताग वा न्मामाधीशको रुऩभा सॊरग्न बई वववादको सनुवुाई 

नगयी सहजकतागको भात्र बमूभका ननवागह गने य भेरमभराऩदाया बएका  वववादको सभाधानराई 

जीत हायका रुऩभा नमरन उत्पे्ररयत गनुगऩनेछ । 

 



 

 

 


