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भाग-२ 

नगर कार्यपालिकाको लिल िः २०७९/०२/२८ िा स्वीकृ  भएको देहार् 
विोजििको कार्यववलि स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ विोजिि 
सवयसािरणको िानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ । 

 

बदयघाट नगरपालिकाको िेिलििाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्िी कार्यववलि, 

२०७९  
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प्रस् ावना: नेपािको संवविानको अनसूुची ८ बिोजिि स्थानीर्  हको 
अलिकारको सूचीिा रहेको िेिलििाप र िध्र्स्थ ासम्बन्द्िी व्र्वस्था  था 
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बिोजिि गठन हनु े
न्द्र्ावर्क सलिल िे सोही ऐनिा उल्िेख गररएका वववाद ििेलििापको 
िाध्र्िबाट सिािान गने कार्यिा सहर्ोग गनय ििेलििाप केन्द्र सञ्चािन 
सम्बन्द्िी कार्यववलि बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, 

बदयघाट नगरपालिकाको कार्यपालिकािे न्द्र्ावर्क सलिल िे उिरुीको कारवाही 
वकनारा गदाय अपनाउन ु पने कार्यववलि सम्बन्द्ििा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, 
२०७४ दफा ५३ ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी र्ो ििेलििाप केन्द्र सञ्चािन 
सम्बन्द्िी कार्यववलि, २०७७ िारी गरेको छ।  

 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक 

 

१. सङ्जिप्त नाि र प्रारम्भिः (१) र्स कार्यववलिको नाि “ििेलििाप केन्द्र 
सञ्चािन सम्बन्द्िी कार्यववलि, २०७९” रहेको छ।  

(२) र्ो कार्यववलि  रुुन्द्  प्रारम्भ हनुेछ।   

२. पररभाषा: लबषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलििा, 
(क) “ऐन”  भन्नािे नगरपालिका न्द्र्ावर्क सलिल  (कार्यववलि 

सम्बन्द्िी) ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय। 

(ख) “केन्द्र” भन्नािे र्स कार्यववलि बिोजिि स्थापना 
भएको ििेलििाप केन्द्र सम्झन ुपछय। 
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(ग) “कार्ायिर्” भन्नािे बदयघाट नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
सम्झन ुपछय। 

(घ) “नगरपालिका” भन्नािे बदयघाट नगरपालिका सम्झन ुपछय। 
(ङ) “दोस्रो पि” भन्नािे पवहिो पिको लनवेदनको आिारिा 

िेिलििाप वा ायको िालग िेिलििाप केन्द्रिे बोिाएको 
वववादको पि सम्झन ुपछय।  

(च) “न्द्र्ावर्क सलिल ” भन्नािे नपेािको संवविानको िारा २१७ 
र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ 
बिोजिि नगरपालिकाको उपाध्र्ि  था उपप्रिखुको 
अध्र्ि ािा गदठ  न्द्र्ावर्क सलिल  सम्झन ुपछय।  

(छ) “पवहिो पि” भन्नािे वववाद सिािानको िालग 
िेिलििाप केन्द्रिा लनवदेन ददने व्र्जि सम्झन ुपछय। 

(ि) “पि” भन्नािे वववादका पि सम्झन ुपछय। 

(झ) “िन्द्रािर्” भन्नािे संघीर् िालििा  था सािान्द्र् प्रशासन 
िन्द्रािर् सम्झन ुपछय। 

(ञ) “ििेलििाप” भन्नािे प्रचलि  कानून बिोजिि ििेलििाप 
हनुसक्ने प्रकृल का वववादिा ििेलििाप गराउन े गरी 
नगरपालिकाबाट सञ्चालि  सेवा सम्झन ु पछय।र र्ो शब्दिे 
नगरपालिकाको स्वीकृल िा सिदुार्िा सञ्चािन भएको 
सािदुावर्क ििेलििाप सेवािाई सिे  िनाउन ेछ। 

(ट) “ििेलििापक ाय” भन्नािे पि बीचको वववादिाई 
छिफिद्वारा सहि वा ावरण सिृना गनय  था सो ववषर्िा 
सहिल  कार्ि गनयका िालग उत्प्प्ररेर  गनय ििेलििाप 
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सम्बन्द्िी आिारभ ू  ािीि लिई नगरपालिकािा सूचीकृ  
व्र्जि सम्झन ुपछय। 

(ठ)  “ििेलििाप सर” भन्नािे ििेलििापक ायिे िेिलििाप 
प्रकृर्ाद्वारा वववाद सिािानका िागज  वववादका 
सरोकारवािाको रूपिा रहेका वववादका पि सजम्िलि  
सरुजि  एवि ् सहि स्थानिा वा ाय  था छिफि गराउने 
उद्देश्र्िे सञ्चािन गररने बैठक सम्झन ुपछय। 

(ड) “वडा” भन्नािे बदयघाट नगरपालिकाको वडा सम्झन ुपछय। 

(ढ) “संर्ोिक” भन्नािे ििेलििाप केन्द्र सञ्चािन भएको वडाको 
सजचव सम्झन ुपछय।साथै सो शब्दिे ििेलििाप संर्ोिकको 
रूपिा काि काि गने गरी  ोवकएको वडा कार्ायिर्को 
कियचारीिार्य सि े बझुाउन ेछ। 

 

 

 

पररच्छेद– २ 

िेिलििाप केन्द्रको स्थापना, काि, क यब्र् र अलिकार 

 

३. िेिलििाप केन्द्रको स्थापना: (१) न्द्र्ावर्क सलिल को िेरालिकार लभरका 
वववाद ििेलििाप प्रविर्ाद्वारा सिािानिा सहर्ोग परु् र्ाउन नगरपािज काको 
प्रत्प्र्ेक वडािा आवश्र्क ा अनसुार ििेलििाप केन्द्र स्थापना गररनेछ ।  

(२) कार्ायिर्िे नगरपालिकाको कार्ायिर् भवन वा वडा 
कार्ायिर्को भवन वा कार्यपालिकािे  ोकेको स्थानिा उपदफा (१) 
बिोजििको कार्ायिर् स्थापना गनेछ। 
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४. िेिलििाप केन्द्रको काि, क यव्र् र अलिकार: (१) िेिलििाप केन्द्रको 
काि, क यव्र् र अलिकार देहार् बिोजिि हनुेछ: 

(क) वववादका पिबाट वववादसँग सम्बजन्द्ि  ववषर्को अनसूुची–
१ को ढाँचािा लनवदेन लिन ेर द ाय गने। 

(ख) िेिलििाप सम्बन्द्िी वववादका पििाई सूचना ददने।  

(ग) िेिलििापक ाय हनुे र्ोग्र् ा पगेुको व्र्जििे 
िेिलििापक ायको रुपिा सूचीकृ  हनु िेिलििाप केन्द्रिा 
लनवदेन ददएिा न्द्र्ावर्क सलिल िा पठाउन।े  

(घ) न्द्र्ावर्क सलिल बाट िेिलििापक ायको शपथ लिएका 
व्र्जििाई ििेलििापक ायको काििा िगाउन।े 

(ङ) सूचीकृ  िेिलििापक ाय िध्र्ेबाट वववादका पििाई 
िेिलििापक ाय छनौट गनय िगाउन।े  

(च) िेिलििाप प्रविर्ािा सहिीकरण गने।  

(छ) वववादको लनवदेन, अन्द्र् कागिा   था सहिल  परको 
न्द्र्ावर्क सलिल िे  ोके बिोजिि अलभिेख राख्न े  था 
 ोवकएको स्थानिा प्रल वदेन ददन।े 

(ज) िेिलििाप प्रकृर्ा बिोजिि सहिल  हनु नसकेको ववषर् 
न्द्र्ावर्क सलिल िा वफ ाय पठाउने।  

(झ) वववादको दोस्रो पि उपजस्थ  भएर िेिलििापक ायको 
छनौटको काि सवकएको लिल िे  ीन िवहना लभर 
िेिलििापको िाध्र्िबाट वववादको सिािान गने व्र्वस्था 
लििाउने। 
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(ञ) पि बीचको सहिल  कार्ायन्द्वर्नको िालग वववादको लिलसि 
न्द्र्ावर्क सलिल िा पठाउने।  

(ट) वववादका पिबाट ििेलििापको प्रकृर्ाबाट भएको सहिल  
कार्ायन्द्वर्न गरे नगरेको लनर्लि  रुपिा अनगुिन गने 
गराउने  था पिको आपसी सम्बन्द्ि बारे िानकारी लिने।
  

(ठ) स्थानीर् बालसन्द्दािाई ििेलििाप सेवा प्रर्ोग गनय अलभप्ररेर  
गने। 

(ड) िेिलििापक ायको िि ा अलभबवृिसम्बन्द्िी आवश्र्क कार्य 
गने। 

(ढ) नगरपालिकाको कार्यिि बिोजिि िेिलििाप सेवाको 
प्रचार प्रसार गने र सचे नािूिक कार्यिि चिाउने।  

(ण) न्द्र्ावर्क सलिल बाट  ोवकएका वा अलिकार प्रत्प्र्ार्ोिन 
गररएका अन्द्र् काि गने। 
 

५. िेिलििाप केन्द्रिा हनु पने आिारभ ू सवुविाहरू: केन्द्रिा देहार् 
बिोजििका आिारभ ू सवुविा रहनेछनि्ः– 

(क) िेिलििाप सर सञ्चािनका िालग गोपनीर् र सरुजि  
स्थान। 

(ख) िेिलििापक ाय, वववादका पि एवि ् सरोकारवािाको 
सवुविाको िालग िेिलििाप कििा आवश्र्क कुसी, टेबि 
िगार्  पर्ायप्त स्थान। 
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(ग) सूचीकृ  िेिलििापक ायको नाि, ठेगाना र फोटो सवह को 
सूची र िेिलििाप केन्द्रको साईन बोडय। 

(घ) वववादका पिको िालग स्वच्छ वपउने पानी  था शौचािर्। 

(ङ) वववाद द ाय लनवदेनको फारि र वववाद द ाय गने रजिष्टर, 

िेिलििापक ाय रोिेको रेकडय राख्नको िालग फारि, दोस्रो 
पििाई िानकारी गराउने फारि, ििेलििापक ायिाई 
िानकारी गराउने फारि, सहिल –परको फारि, प्रगल  
प्रल वदेन फारि, अलभिेख राख्न े रजिष्टर िगार् का अन्द्र् 
िसिन्द्द सािग्री।  

पररच्छेद– ३ 

िेिलििाप सेवाको व्र्वस्थापन 

६. वववाद द ायिः (१) न्द्र्ावर्क सलिल को िरेालिकार लभरका वववाद 
सिािानको िालग न्द्र्ावर्क सलिल  वा न्द्र्ावर्क सलिल िे  ोकेको स्थानिा 
द ाय हनुछेन।् 

(२) उपदफा (१) बिोजिि न्द्र्ावर्क सलिल िे वववादका 
प्रथि पि बसोबास गने वडािा रहेको ििेलििाप केन्द्रिा सि े लनवदेन 
द ाय गनय सक्ने गरी लनणयर् गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजिि कुनै व्र्जििे लिजख  
नभै िौजखक रुपिा गनुासो।उिरुी।लनवदेन व्र्ि गरेिा त्प्र्सिाई लिजख  
रुपिा उ ार गरी कार्ायिर् वा िेिलििाप केन्द्रिे लनिको सहीछाप गराई 
द ाय गने व्र्वस्था लििाउनछे।  
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(४) र्स दफा बिोजिि न्द्र्ावर्क सलिल िा द ाय भएको 
लनवदेन सो सलिल िे ििेलििाप गने प्रर्ोिनको िालग सम्बजन्द्ि  वडािा 
रहेको िेिलििाप केन्द्रिा पठाउन ेव्र्वस्था लििाउन ु पनेछ। 

 

७. िेिलििापक ायको छनौट प्रकृर्ा िः (१) प्रत्प्र्ेक वडािा कजम् िा एक 
िेिलििाप केन्द्र रहनेछ।  

(२) प्रत्प्र्ेक िेिलििाप केन्द्रिा कजम् िा ६ िना िेिलििापक ाय 
रहनेछन।्  

 र एउटा िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृ  भएका ििेलििापक ायिे अन्द्र् 
िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृ  भै ििेलििाप सेवा प्रदान गनय 
चाहेिा त्प्र्स् ो िेिलििापक ायिाई सूचीकृ  गरी ििेलििाप 
सेवा सचुारु गनय कुनै बािा पने छैन। 

(३) पििे रोिेको ििेलििापक ायबाट ििेलििाप सम्बन्द्िी कार्य 
सञ्चािन गररने छ।  

(४) नगरपालिकाको िखु्र् कार्ायिर् रहेको स्थानिा सिे  िेिलििाप 
केन्द्रको स्थापना गनय सवकन ेछ।  

(५) र्ो कार्यववलि िागू हुँदा साववकदेजख स्थानीर् ििेलििाप केन्द्रिा 
कार्यर  िेिलििापक ाय कार्िै रहनेछन।् 

(६) वववादको संख्र्ा बढ्न गई वा अन्द्र् कारणिे ििेलििापक ायको 
संख्र्ा किी भएिा कार्ायिर्िे उपदफा (२) िा उल्िेजख  
संख्र्ाको अल ररि आवश्र्क संख्र्ािा थप ििेलििापक ाय 
सूचीकृ  गनय कुनै बािा पने छैन। 
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(७) न्द्र्ावर्क सलिल िे आफू सिि द ाय भएका वा कार्यववलि 
बिोजिि  ोवकएको स्थानिा द ाय भएका वववाद कुनै पलन 
िेिलििाप केन्द्रबाट ििेलििाप प्रकृर्ा अपनाउन े गरी  ोक्न 
सक्नेछ। 

(८) कार्ायिर्िे सूजचकृ  भएका ििेलििापक ायको वववरण अनसूुजच-
२ बिोजििको ठाचँािा  र्ार गरी कार्ायिर्  था सम्बजन्द्ि  
वडाको िेिलििाप केन्द्रिा राख्न ेव्र्वस्था लििाउन ेछ।  

 

८. िेिलििापको िालग िेिलििापक ायको छनोटिः (१) िेिलििाप केन्द्रिा 
वववाद द ाय गराउने पवहिो पििे ििेलििाप केन्द्रिा रहेको अनसूुची–२ 
बिोजिि  र्ार गररएको ििेलििापक ायको सूचीबाट ििेलििापक ाय छनौट 
गनय पाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बिोजिि वववादको पवहिो पििे रोिेको 
व्र्जि बाहेक दोस्रो पििे ििेलििापक ायको सूचीिा नाि भएका अन्द्र् 
कुनै पलन िेिलििापक ायिाई छनौट गनय पाउने छन।्  

(३) वववादका पवहिो र दोस्रो पििे ििेलििापक ाय छनोट 
गरे पश्चा  संर्ोिकिे छालनएका दईुिना ििेलििापक ायसँगको सिन्द्वर् 
गरी िेिलििापक ायको सूचीिा नाि उल्िेख भएका अन्द्र् िेिलििापक ाय 
िध्र्ेबाट  ेस्रो िेिलििापक ायको छनौट गनुय पनेछ।  

(४) वववादका पििे ििेलििापक ाय छनौट गदाय कुन ै
वववादको सम्बन्द्ििा न्द्र्ावर्क सलिल को संर्ोिक वा कुनै सदस्र्को लनिी 
सरोकार वा स्वाथय गाँलसएको वा त्प्र्स् ो संर्ोिक वा सदस्र्को ना ा 
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लभरका व्र्जि वववादको पि भएिा त्प्र्स् ो िेिलििापक ायको सट्टािा 
अको ििेलििापक ाय रोज्न पाउने छन।् 

   

९. वववादका पिको उपजस्थल िः (१) वववादका पि ििेलििाप केन्द्रबाट 
 ोवकएको लिल , स्थान र सिर्िा ििेलििापको िालग उपजस्थ  हनुपुनेछ।  

(२) ििेलििापको िालग  ोवकएको ददनिा दबैु पि उपजस्थ  
भएपलछ िार ििेलििापक ायिे ििेलििापको प्रकृर्ा अजघ बढाउन ुपछय। 

(३) वववादका पििाई ििेलििापको िालग  ोवकएको ददनिा 
वववादका पििाई लनिायरण गरेको सिर् भन्द्दा पवहिा नै ििेलििाप 
कििा ििेलििापक ाय उपजस्थ  हनु ुपनेछ। 

(४) िेिलििापका िालग  ोवकएको ददनिा कुनै एक पि वा 
दवैु पि उपजस्थ  नभएिा ििेलििापक ायिे सोही व्र्होरा िनाई अनसूुची–
३ को ढाँचािा िेिलििाप केन्द्रिा प्रल वदेन सवह  वफ ाय पठाई ददन ु
पनेछ। 

 

१०. िेिलििाप सर सञ्चािन प्रकृर्ा: (१) दफा ८ बिोजिि छनौट भएका 
 ीन िना ििेलििापक ायिे िेिलििाप सर सञ्चािन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोजििका ििेलििापक ायिाई ििेलििाप केन्द्रिा 
 ोवकएको लिल िा उपजस्थ  हनु संर्ोिकिे िानकारी गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि पवहिो िेिलििापक ायिे िेिलििापक ायको 
रुपिा काि गनय असिथय ा देखाएिा केन्द्रिे वववादको दवैु 
पििार्य बाँकी िेिलििापक ाय िध्र्ेबाट  ीन  ीन िना 
िेिलििापक ाय रोिी प्राथलिक ा सिे   ोक्न िगाउन ुपनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बिोजिि  ोवकएका िेिलििापक ायिार्य केन्द्रिे 
प्राथलिक ाििको आिारिा िेिलििाप सर सञ्चािन गनय िगाउन े
छ।  

(५) वववादका दवैु पििे एकै िना ििेलििापक ायिाई छनौट गनय 
सहिल  गरेिा एकिना ििेलििापक ायिे िार पलन िेिलििाप 
प्रविर्ा सञ्चािन गनय सक्नेछन।्   

(६) छालनएका ििेलििापक ायिे पिसँग सिन्द्वर् गरी ििेलििाप सर 
सञ्चािन गने लिल  र स्थान  र् गनुय पनेछ।  

(७) वववादका पि र ििेलििापक ाय पूवय लनिायरर  स्थान, लिल  र 
सिर्िा िेिलििाप सरिा उपजस्थ  हनुे व्र्वस्था संर्ोिकिे 
लििाउन ुपनेछ।   

(८) वववादका पि उपजस्थ  भैसकेपलछ छालनएका िेिलििापक ायिे 
वववादका पििाई सरुजि  िेिलििाप कििा गई िेिलििाप 
प्रविर्ा र ििेलििापक ायको भलूिका बारे िानकारी ददने र 
िेिलििाप सर सञ्चािन हुँदा पािन गनुयपने आिारभ ू लनर्ि 
लनिायरण गरी िेिलििाप प्रविर्ाका चरण अपनाउँदै वववाद 
सिािान गनय सहिीकरण गनुय पनेछ। 

(९)  ििेलििाप सर आवश्र्क ा अनसुार एक वा सो भन्द्दा बढी पटक 
बस्न सक्नेछ। 

(१०) वववाद द ाय भएको वडा बाहेक अन्द्र् कुनै वडािा सूचीकृ  भएका 
िेिलििापक ायिाई सिे  र्स दफा बिोजिि ििेलििाप केन्द्रिे 
न्द्र्ावर्क सलिल सँग अनिु ी लिई ििेलििापक ायको रुपिा काि 
गने व्र्वस्था लििाउन सक्नछे।  
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११. िेिलििापक ायिे ध्र्ान ददनपुने कुराहरू: ििेलििापक ायिे कार्यसम्पादन 
गदाय देहार्का ववषर्िा ध्र्ान ददन ुपनेछ। 

(क) िेिलििाप सर सञ्चािन गदाय उठेका ववषर् वटपोट गने र 
त्प्र्सको अथय पििाई बझुाउने। 

(ख) वववादिा लनणयर् नददने र आफूिाई लनणयर्क ाय नभई 
वववाद सिािान प्रकृर्ाको सहिक ाय सम्झन े र 
छिफि।वा ाय।संवादबाट वववाद सिािानका िालग 
सहिीकरण गने। 

(ग) कुनै पििाई िा , िाल , ििय, वणय, लिङ्ग, सम्प्रदार् वा 
रािनील क आस्था वा अन्द्र् कुनै आिारिा भेदभाव नगरी 
लनष्पि र  टस्थ रहने। 

(घ) िानव अलिकार, िौलिक हक, िानव अलिकार र 
सािाजिक न्द्र्ार्को ववषर्िा संवदेनशीि रहन।े 

(ङ) िेिलििाप सरको सिाप्तज पलछ सहिल  बाहेक िेखेका 
अन्द्र् वटपोट सम्बन्द्िी सािग्री नष्ट गरी गोपन ीर् ा कार्ि 
गने। 

(च) कुनै कानूनी िवटि ा आएिा कार्ायिर् एवि ् न्द्र्ावर्क 
सलिल को सहर्ोगिा ववशषेज्ञसँग परािशय लिएर िार 
कानूनसम्ि  रुपिा पिबीच सहिल  गराउने।  

(छ) वववादका पििाई ििेलििापक ाय रोज्न िगाउँदा 
िेिलििाप केन्द्रबाट हनुे वववाद सिािानका प्रकृर्ाका 
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सम्बन्द्ििा सम्बजन्द्ि  पििाई संर्ोिकिे र्थेष्ट िानकारी 
गराउने। 
 

१२. सहिल पर  र्ार गनुय पनेिः(१) ििेलििापक ायिे वववादका पििे 
वववादको ववषर्िा सहिल  गरेिा अनसूुची–४ बिोजििको ढाँचािा  ीन 
प्रल  सहिल  पर  र्ार गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि  र्ार भएको सहिल परिा वववादका पि 
 था ििेलििापक ायिे सहीछाप गरी ििेलििाप केन्द्रिा बझुाउन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोजिि  र्ार भएको सहिल परको एक एक 
प्रल  ििेलििापक ायिे ििेलििाप गने पििाई  त्प्काि 
उपिब्ि गराउन ुपछय।  

(४) सहिल  परको  ेस्रो प्रल िाई लििापर र िेिलििाप सहिल  
कार्ायन्द्वर्न गने प्रर्ोिनका िालग िेिलििाप केन्द्रिे न्द्र्ावर्क 
सलिल  सिि पठाउन ुपनेछ।  

(५) सहिल  कार्ायन्द्वर्न गनय लनवदेन साथ कुनै पि न्द्र्ावर्क सलिल  
सिि उपजस्थ  भएिा वा िेिलििाप केन्द्रबाट सहिल पर प्राप्त 
भएिा न्द्र्ावर्क सलिल िे सम्बजन्द्ि  पिसँग बझुी 
सहिल पर।लििापरिा िेजखएको व्र्होरा ठीक छ भने्न 
प्रिाजण  भएिा उि लिख िा न्द्र्ावर्क सलिल का सदस्र्िे 
सहीछाप गरी लििापरको रुपिा अनिुोदन गरी त्प्र्सिाई 
कार्ायन्द्वर्नको िालग सम्बजन्द्ि  पििाई आदेश ददन ुपदयछ।  
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(६) उपदफा (५) बिोजिि अनिुोदन भएको सहिल पर 
कार्ायन्द्वर्नको िालग न्द्र्ावर्क सलिल िे सो सहिल  पर 
कार्यपालिकािा पठाउन ुपदयछ।  

(७) उपदफा (५) बिोजिि प्राप्त सहिल पर कार्ायिर्िे 
कार्ायन्द्वर्नको िालग कुनै लनकार् वा संस्थािा पठाउन ु पने 
भएिा सहिल परको व्र्होरा बिोजिि गनय सम्बजन्द्ि  लनकार्िा 
िेखी पठाउन ुपनेछ। 

(८) र्स पररच्छेद बिोजिि िेिलििापद्वारा वववाद सिािान गदाय 
िेिलििापक ाय लनर्जुि भएको लिल िे  ीन िवहनालभर सम्पन्न 
गररसक्न ुपनेछ। 

१३. वववादिा पििार्य िानकारी ददनेिः (१) र्स कार्यववलि बिोजिि ििेलििाप 
केन्द्रबाट वववादिा िेिलििाप भएिा वा ििेलििाप हनु नसकेिा सोही 
कुरा उल्िेख गरी सम्बजन्द्ि  पििाई संर्ोिकिे िानकारी ददन ुपनेछ। 

(२) िेिलििाप हनु नसकेका वववादका पििाई  ारेख  ोकी उि 
वववादिा अन्द्र् प्रकृर्ा अपनाउन द ाय भएको लनवदेन सवह का 
सम्पूणय कागिा  ििेलििाप केन्द्रको संर्ोिकिे न्द्र्ावर्क सलिल  
सिि पठाउन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद– ४ 

िेिलििापका सम्वन्द्ििा नगरपालिकाको काि, क यव्र् र अलिकार 

१४. नगरपालिकाको िेिलििाप सम्बन्द्िी काि, क यव्र् र अलिकार: ििेलििाप 
सेवा ववस् ार र ववकासका िालग नगरपालिकाको काि, क यव्र् र अलिकार 
देहार् बिोजिि हनुेछिः 



 

15 

(क) स्थानीर्स् रिा ििेलििाप सेवा ववस् ार र ववकास बारे 
वावषयक र्ोिना एवि ् कार्यिि  िुयिा र कार्ायन्द्वर्न 
गने। 

(ख) िेिलििापबाट भएको सहिल –परको अलभिेख राख्न े र 
सो सम्बन्द्िी कार्यििको िालग आवश्र्क बिटे 
ववलनर्ोिन गने। 

(ग) िेिलििाप सेवा सञ्चािनका िालग िेिलििाप केन्द्र 
स्थापना र आवश्र्क भौल क सािग्री र िसिन्द्द 
व्र्वस्थापन गने।  

(घ) िेिलििाप सम्बन्द्िी  ािीिका िालग सहभागीको छनौट 
गने र गैरसरकारी संस्था  था अन्द्र् लनकार्सँग सिन्द्वर् 
गने  था  ािीि आर्ोिना गनय प्राववलिक, आलथयक  था 
आवश्र्क सहर्ोग परु् र्ाउन।े  

(ङ)  ोवकएको र्ोग्र् ा पूरा भएका र कम् ीिा ४० घण्टा (६ 
ददन) को आिारभ ू ििेलििाप  ालिि प्राप्त गरेका 
िेिलििापक ायिाई शपथ गराई िेिलििापक ायको 
सूचीिा सूचीकृ  गने। 

(च) एक वषय भन्द्दा अगालड ििेलििाप सम्बन्द्िी आिारभ ू 
 ालिि लिएका व्र्जििाई सूचीकृ  गनुय अजघ  ोवकएको 
पाठ्यिि बिोजििको पनु ायिगी  ालिि लिएर सूचीकृ  
हनु पाउने व्र्वस्था लििाउन।े 



 

16 

(छ) िेिलििापक ायको रुपिा सूचीकृ  भएका 
िेिलििापक ायिाई प्रत्प्र्के वषय ििेलििापक ायको 
पनु ायिगी  ालिििा सहभागी हनुे व्र्वस्था लििाउन।े   

(ज) ििेलििाप सम्बन्द्िी प्रजशिक प्रजशिण लिएका व्र्जि वा 
काननु बिोजिि अलिकारप्राप्त लनकार्बाट  ालिि ददन े
संस्थाको रुपिा सूचीकृ  भएका संस्थाबाट िार 
िेिलििाप सम्बन्द्िी  ालिि सञ्चािन गनय पाउने व्र्वस्था 
लििाउने।  

(झ) न्द्र्ावर्क सलिल को लनणयर् वा ििेलििापको सहिल  
बिोजिि न्द्र्ावर्क सलिल बाट अनिुोदन भै लििापर 
भएका ववषर्को कार्ायन्द्वर्न गने, गराउने र सहिल  
कार्ायन्द्वर्नको अनगुिन र सिीिा गने।  

(ञ) सरोकारवािा अन्द्र् लनकार्बाट हनुे अनगुिनको कार्यिाई 
सहर्ोग परु् र्ाउन े र अनसूुची-५ बिोजििको ठाचँािा 
अलभिेख  राख्न।े 

(ट) िेिलििाप केन्द्रको अनगुिन गने, िेिलििाप सेवािाई 
सबैको पहुँचिा परु् र्ाउन आवश्र्क कार्य गने। 

(ठ) िेिलििापक ायिाई ििेलििाप सेवा उपिब्ि गराए वाप  
पाररश्रलिक वा र्ा ार्ा  खचय र भत्ताको व्र्वस्था गने। 

(ड) िेिलििाप कोष खडा गने र आवश्र्क ा अनसुार 
िेिलििाप केन्द्र स्थापना र सञ्चािन गनय कोषको प्रर्ोग 
गने।  
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(ढ) िेिलििाप कोष सञ्चािन लनदेजशका  र्ार गरी 
कार्यन्द्वर्निा ल्र्ाउने  था िेिलििापक ायिाई प्रोत्प्सावह  
गने गल ववलि सञ्चािन गने। 

(ण) िन्द्रािर्सँग सहकार्य गरी िेिलििाप सेवािाई 
प्रभावकारी बनाउन कार्य गने।  

 

१५. िेिलििाप केन्द्र संर्ोिकको काि, क यव्र् र अलिकारिः िेिलििाप केन्द्र 
संर्ोिकको काि, क यव्र् र अलिकार देहार्बिोजिि हनुछे: 

(क) िेिलििाप केन्द्रिा आएको लनवेदन रजिष्टरिा द ाय गरी, 
वववादका पिको नाि र ठेगाना, छनौट भएका 
िेिलििापक ायको नाि र सम्पकय  नं., ििेलििाप सर 
सञ्चािन लिल , सहिल परको स्पष्ट खलु्ने गरी अलभिेख 
राख्न ेएवि ्अन्द्र् कागिा  सरुजि  राख्न।े 

(ख) वववादका पििाई िेिलििाप केन्द्रको  फय बाट पराचार 
गने। 

(ग) वववादका पििाई िेिलििापक ाय रोज्न िगाउने।  

(घ) पििे रोिेका िेिलििापक ायिाई िानकारी गराउने र 
िेिलििापको िालग सहिल  लिन।े 

(ङ) िेिलििापको सर सञ्चािन हनुे ददन र सिर्को िानकारी 
पि र िेिलििापक ायिाई ददन।े 

(च) िेिलििाप केन्द्रिा आवश्र्क भौल क र अन्द्र् सािग्री र 
न्द्र्नु ि सेवा सवुविा सलुनजश्च  गराउन।े 
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(छ) िेिलििापको प्रकृर्ािा सजम्िलि  हुँदा वववाद सिािान 
गनय सहि हनुे र ििेलििापको प्रकृर्ािे वववाद सिािानिा 
पाने सकारात्प्िक प्रभावको िानकारी ददने। 

(ज) पिको ििेलििाप प्रकृर्ाप्रल को संशर् हटाउन  े र 
िेिलििापक ायिे सहिीकरण सम्बन्द्िको बारेिा पिको 
जिज्ञासा सम्बोिन गने।  

(झ) िेिलििापक ायको व्र्जिग  वववरण सवह को अलभिेख 
राख्न।े 

(ञ) िेिलििापक ायिाई ििेलििापक ायको रुपिा सूचीकृ  
भएको कुराको िानकारी गराउने।  

(ट) िेिलििाप कि र सर सञ्चािनको वा ावरण बनाउन ेर 
सोको व्र्वस्थापन गने। 

(ठ) सहिल  भएका वा हनु नसकेका वववादको अलभिेख 
राख्न।े 

(ड) िेिलििापको िालसक, चौिालसक  था वावषयक प्रग ी 
वववरण कार्ायिर्िा पठाउन।े  

(ढ) सहिल  नभएिा सहिल  हनु नसकेको कुराको लिजख  
िानकारी वववादका पििाई ददन।े 

(ण) सहिल  कार्ायन्द्वर्न गनय न्द्र्ावर्क सलिल  र वडा 
कार्ायिर्बाट  ोवकए बिोजििको जिम्िवेारी वहन गने। 

(त) कार्ायिर्िे  ोकेका अन्द्र् कार्य गने। 
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१६. िेिलििापक ायको काि, क यव्र् र अलिकार: ििेलििापक ायको काि, 

क यव्र् र अलिकार देहार्बिोजिि हनुेछ: 
(क) िेिलििापको प्रविर्ािा गरी सहिक ायको हैलसर् िे 

वववाद सिािानिा सहर्ोग परु् र्ाउने। 

(ख) वववाद सिािान गनय सहर्ोग गदाय न्द्र्ार्ािीश, िध्र्स्थ वा 
कानूनी सल्िाहकारको भलूिका लनवायह नगरी सहिक ायको 
िार भलूिका लनवायह गने। 

(ग) िेिलििाप सिीिा बैठकिा सूचना बिोजिि सहभागी हनु े
र िेिलििाप सेवािाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो सझुाव 
प्रस्  ु गने। 

(घ) िेिलििापको ववकास र ववस् ारका िालग कार्यर  रहने। 

(ङ) सहिल  कार्ायन्द्वर्निा सहर्ोग परु् र्ाउने। 

(च) िेिलििाप सर सहिीकरण गदाय डर, रास, दवाव र 
प्रभावबाट ििु हनुे र वववादका पििाई पलन ििु 
राख्न।े 

(छ) िानवअलिकार, िौलिक हक, सािाजिक न्द्र्ार्को ववषर्िा 
सचे  रहने।  

(ज) आघा िा परेका वा िनोबैज्ञालनक रुपिा सिस्र्ािा रहेका 
पििाई िनोसािाजिक परािशयको िालग पठाउन 
िेिलििाप केन्द्र संर्ोिकिाई िानकारी गराउन।े  

(झ) िेिलििाप प्रविर्ािाई उजच  व्र्वस्थापन गने र 
सहिल को िालग पििाई स्व न्द्र रुपिा भलुिका लनवायह 
गनय ददन।े 

(ञ) पििाई ििेलििापको अनजुच  प्रर्ोगबाट हनुे 
नोक्सानीबाट बचाउन सचे  रहने।  
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(ट) िेिलििाप वा ायको सन्द्दभयिा वववादका पिबाट व्र्ि 
भएका कुराको गोपनीर् ा कार्ि राख्न।े 

(ठ) िेिलििाप प्रकृर्ा अपनाउँदा पलन पि लिल्न सहि  
नभएिा सहिल  हनु नसकेको कुराको प्रल वदेन अनसूुची–
३ को ढाँचािा न्द्र्ावर्क सलिल िाई ददन।े 

(ड) अनसूुची-६ िा  ोवकएको आचारसंवह ाको पािना गने। 

  

 

पररच्छेद – ५ 

ववववि 

 

१७. प्राववलिक सेवा उपिब्ि  गराउने: (१) कार्ायिर् एवि ्वडा कार्ायिर्िे 
िेिलििापक ायिाई आवश्र्क प्राववलिक सेवा उपिब्ि गराउने छ।  

  (२) कार्ायिर् एवि ्न्द्र्ावर्क सलिल िे ििेलििापक ायिाई 
िेिलििाप गराउने कार्यिा दि ा ववकास गनय आवश्र्क  ािीि उपिब्ि 
गराउन आवश्र्क ा अनसुार राविर् वा स्थानीर् स् रका गैर सरकारी 
संस्था वा सिदुार्िा आिारर  संस्थािाई एवि ् ववज्ञिार्य पररचािन गनय 
सक्नेछ। 

  

१८. िेिलििाप न ीिाको अलभिेख व्र्वस्थापन: (१) कार्ायिर् एवि ् वडा 
कार्ायिर्िे द ाय भएका वववाद  था सिािान भएका वववाद र वववादका 
पिको अलभिेख राख्न ु पनेछ। वववादको लनरुपण भएको अवस्थािा 
िेिलििाप केन्द्रिा दवैु पिको र िेिलििापक ायको हस् ािर सवह को 
सहिल  पर सि े  र्ार पारी राख्न ुपनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बिोजिि अलभिेख राख्नका िालग 
कार्ायिर्िे लनम्न अनसुारका फाराि  र्ार गनेछ। 

(क) वववाद द ाय पजुस् का, 
(ख) वववाद र वववादका पिको वववरण खलु्ने गरी  ोवकएको 

फारि, 

(ग) लनवदेन परको फारि, 

(घ) दोस्रो पििाई िानकारी गराउने फारि,  

(ङ) िेिलििापक ाय छनौट फारि,  

(च) िेिलििापक ायिाई सूचना ददने फारि,  

(छ) िेिलििाप केन्द्रिा पिको उपजस्थल को अलभिेख फारि,  

(ज) सहिल –पर फारि, 

(झ) वववाद अनगुिन फारि  

(ञ) कार्ायिर्िे  ोकेका अन्द्र् फारि। 
 

१९. िेिलििाप गराउन  ालिि लिनपुनेिः एनिे  ोकेको र्ोग्र् ा पगेुका व्र्जििे 
गाउँपालिका।नगरपालिकािा िेिलििाप गराउन कम् ीिा ४० घण्टा (६ 
ददन) को आिारभ ू ििेलििाप  ालिि गरेको हनुपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजििको  ालिि कानून बिोजिि 
अलिकार प्राप्त लनकार्िा सूचीकृ  भएको संस्था वा िेिलििापको 
आिारभ ु प्रजशिक प्रजशिण प्राप्त व्र्जिबाट कार्ायिर्िे  ालिि ददन े
व्र्वस्था लििाउन ुपनेछ।  
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२०. िेिलििाप  ालिि ददन े संस्था सूजचकृ  हनुपुनेिः (१) प्रचलि  कानून 
बिोजिि अलिकार प्राप्त लनकार्िा सूचीकृ  भएका संस्थािार्य कार्ायिर्िे 
िेिलििाप  ालिि ददन सूचीकृ  गनुय पनेछ।    

(२) कार्ायिर्िे ििेलििापको  ालिि ददन े संस्थािाई 
पररचािन गदाय एकै कािका िालग एकभन्द्दा बढी संस्थािाई जिम्िेवारी 
ददने छैन।  

(३) उपदफा (१) बिोजििको  ािीि सञ्चािन गने सूचीकृ  
संस्थािे  ालििको िालग श्रो  व्र्जिको रोष्टर  र्ार गरी पनेछ। 

(२) िेिलििाप सम्बन्द्िी आिारभ ू र अन्द्र्  ालिि िन्द्रािर् 
एवि ्कार्यपालिकाबाट स्वीकृ  पाठ्यिि बिोजिि सञ्चािन गनुय पनेछ। 

(३) स्वीकृ  िेिलििापको पाठ्यिििा उजल्िजख  ववषर्िा 
 ोवकएको प्रकृर्ा अपनाई ििेलििापको  ालिि सञ्चािन हनुेछ। 

(५) कार्ायिर् वा ििेलििापको  ािीि ददन े संस्थािे 
िेिलििापको  ािीि सम्पन्न गरेको प्रिाण पर ददँदा सहभागीिाई 
अनसूुची–७ बिोजििको प्रल बि ा परिा सहीछाप गराई कार्ायिर् वा 
संस्थाको अलभिेख राख्न ेव्र्वस्था लििाउन ुराख्न ुपनेछ। 

  

२१. आचारसंवह ाको पािना िः र्स कार्यववलिको अनसूुची–६ बिोजििको 
आचारसंवह ा सबै ििेलििापक ायिे पािन गनुयपनेछ। 
 

२२. शपथिः िेिलििापक ायिे र्स कार्यववलि बिोजिि लनष्ठापूवयक काि गने 
शपथ लिन ु पनेछ। ििेलििापक ायको हैलसर् िे संिग्न हनु चाहन े
र्ोग्र् ा पगेुका िेिलििापक ायिाई न्द्र्ावर्क सलिल का संर्ोिकबाट 
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अनसूुची–८ बिोजििको शपथ लिएपलछ ििेलििाप केन्द्रिा 
िेिलििापक ायको रुपिा सूचीकृ  गररनेछ। 
  

२३. आचारसंवह ा र शपथको अनगुिनिः (१) िेिलििापक ायिे आचारसंवह ा 
अनकूुि काि गरे वा नगरेको र िेिलििापक ायको रुपिा लिएको 
सपथको सम्बन्द्ििा न्द्र्ावर्क सलिल  र कार्यपालिकािे अनगुिन गनेछन।्  

(२) आचारसंवह ा पािना नगरेको भने्न उिरुी परेिा न्द्र्ावर्क सलिल िे 
सम्बजन्द्ि  िेिलििापक ायिाई उिरुवािाको नाि गोप्र् राखी 
उिरुी सम्बन्द्ििा स्पष्टीकरण ददन सा  ददनको सिर् ददर्य 
लिजख  रूपिा िानकारी ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोजििको सिर् लभर स्पष्टीकरण प्राप्त नभएिा वा 
प्राप्त स्पष्टीकरण जचत्त बझु्दो नभएिा न्द्र्ावर्क सलिल िे 
आचारसंवह ा उल्िंघनको कारवाही अजघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बिोजिि आचारसंवह ा उल्िङ्घन गरेको ठहर 
न्द्र्ावर्क सलिल िे सम्बजन्द्ि  ििेलििापक ायिाई सचे  गराउन, 

केही सिर्को िालग ििेलििापक ायको काि गनय बन्द्देि िगाई 
नलसह  ददन वा ििेलििापक ायको सूचीबाट हटाउने आदेश गनय 
सक्नेछ। 

(५) न्द्र्ावर्क सलिल िे गरेको आचारसंवह ा उल्िङ्घनको कारवाही वा 
सिार्िा जचत्त नबझेु सम्बजन्द्ि  ििेलििापक ायिे कार्यपालिका 
सिि पनुरावेदन गनय सक्नछेन।् 

(६) आचारसंवह ा र शपथको सम्बन्द्ििा न्द्र्ावर्क सलिल को लनणयर् 
उपर पनुरावदेन परेिा कार्यपालिकाको लनणयर् अजन्द् ि हनुछे। 
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२४. पििार्य िेिलििापको पररणाि बाध्र्कारी हनुे:  ििेलििापिा भएको 
सहिल  वववादका पि र संिग्न सरोकारवािाको लनजम्  बाध्र्ात्प्िक 
हनुेछ। उि सहिल  कार्ायन्द्वर्न गनय वववादका पि र सरोकारवािा 
बाध्र् हनुेछन।् 
 

२५. सहिल  कार्ायन्द्वर्न: (१) िेिलििाप केन्द्रिा सहिल  भै लििापर भएको 
लिल िे  ीस ददनलभर सम्बजन्द्ि  पििे त्प्र्स् ो लििापर कार्ायन्द्वर्न गनुय 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजििको अवलिलभर सम्बजन्द्ि  पििे उपदफा (१) 
बिोजिि लििापर कार्ायन्द्वर्न नगरेिा कार्ायिर्िे प्रचलि  
कानूनी कार्यववलि अपनाई लििापरको कार्ायन्द्वर्न गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि लनवदेन प्राप्त भएिा स्थानीर् सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा ५२ (१) बिोजिि कार्यपालिकािे न्द्र्ावर्क 
सलिल बाट भएको र्सै कार्यववलिको दफा १२ बिोजिि सहिल  
भए बिोजििको लििापर वा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) बिोजिि भएको 
लनणयर्को कार्ायन्द्वर्न गने गराउने छ।   

 

२६. िेिलििापको िोगो र केन्द्रको बोडयको व्र्वस्था: (१) िेिलििापको िोगो 
अनसूुची–९ बिोजिि हनुेछ र सो िोगोको प्रर्ोग देहार्को अवस्थािा 
गररनेछ। 

(क) िेिलििाप केन्द्रको बोडयिा। 

(ख)  िेिलििाप गदाय प्रर्ोग हनुे व्र्ानरिा। 

(ग) कार्यििको प्रबियन गने कार्यिि सञ्चािन गदाय। 
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(घ) िेिलििाप सम्बन्द्िी ववलभन्न कृर्ाकिाप सञ्चािन गदाय।  

(२) ििेलििाप केन्द्रको बोडय अनसूुची–१० बिोजििको 
हनुेछ। 

 

२७. पररचर्पर सम्बन्द्िी व्र्वस्थािः कार्ायिर्िे सूचीकृ  िेिलििापक ायिाई 
अनसूुची–११ बिोजििको ढाँचािा पररचर्पर ददनेछ। 
 

२८. प्रोत्प्साहन परुस्कारको व्र्वस्था िः कार्ायिर्िे न्द्र्ावर्क सलिल को 
लसफाररसिा ििेलििाप कार्यिििा उल्िेखनीर् र्ोगदान ददने ििेलििाप 
केन्द्र, संघसंस्था  था ििेलििापक ायिाई उजच  प्रोत्प्साहन परुस्कार प्रदान 
गनय सक्नेछ। 

  

२९. कार्यववलिको प्रर्ोग: गाउँपालिका।नगरपालिका लभर िेिलििाप 
कार्यिििाई सचुारु र सिन्द्वर्ात्प्िक रुपिा सञ्चािन गरी स्थानीर्स् रिा 
सािाजिक सद्भाव, आपसी सहर्ोग र िैरीपूणय परम्परािाई प्रबियन गनय र्ो 
कार्यववलिको प्रर्ोग हनुेछ। 
 

३०. प्रल वेदन पेश गनुयपने: कार्ायिर्िे जिल्िा सिन्द्वर् सलिल , प्रदेश  था 
िन्द्रािर्िा अनसूुची–१२ बिोजििको प्रल वदेन  र्ार गरी पठाउन ु
पनेछ। 
 

३१. कार्यववलिको व्र्ाख्र्ा गने वा वािा अड्काउ फुकाउने अलिकार: 
कार्यववलिको कार्ायन्द्वर्नको लसिलसिािा कुनै दद्ववविा हनु गएिा सोको 
व्र्ाख्र्ा वा बािा अड्काउ फुकाउन ेअलिकार कार्यपालिकािाई हनुेछ। 
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अनसूुची – १ 

(दफा ४(क) सँग सम्बजन्द्ि ) 
वववाद द ाय।अलभिेख फारिको निूना 

 बदयघाट नगरपािीकाको कार्ायिर्,नविपरासी  जिल्िा 
वववादका पिको वववरण    

द ाय नं. द ाय लिल िः 
जिल्िािः .................... पालिकािः वडा नम्वरिः 
वववादको प्रकारिः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) िा उजल्िजख  

आिारिा 
१. वववादको नाििः वववादको प्रकृल िः 
२. वववादको पवहिो  पिको वववरणिः 
नाििः लिङ्गिः िा ।िाल िः उिेरिः 
जिल्िािः .......................... पालिकािः  वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।िोवार्ि .......................................): 
२.१ शैजिक र्ोग्र् ा 
१. लनरिर २. सािारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्र्लिक ५. उच्च िाध्र्लिक ६. स्ना क वा सो भन्द्दा 
िालथिः 

२.२ िेिलििापक ाय छनौट (प्राथलिक ा लनिायरण) 
प्रथि छनौटिः दोस्रो छनौटिः  ेस्रो छनौटिः 
२.३ अन्द्र् सरोकारवािाको नाि।संख्र्ािः 
२.४ र्सभन्द्दा पवहिे िेिलििाप 

सेवािः 
१. लिएको २. नलिएको 

३. वववादको दोस्रो  पिको वववरणिः 
नाििः लिङ्गिः िा ।िाल िः उिेरिः 
जिल्िािः ................ पालिकािः  वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।र्िेि आदद): 
३.१ शैजिक र्ोग्र् ा 
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१. लनरिर २. सािारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्र्लिक ४. उच्च िाध्र्लिक ६. स्ना क वा सो भन्द्दा 
िालथिः 

३.२ िेिलििापक ाय छनौट (प्राथलिक ा लनिायरण): 

प्रथि छनौटिः दोस्रो छनौटिः  ेस्रो छनौटिः 
३.३ अन्द्र् सरोकारवािाको नाि।संख्र्ािः  

३.४ र्सभन्द्दा पवहिे िेिलििाप 
सेवािः 

१. लिएको २. नलिएको 

नोटिः १. वववादको पवहिो पि भन्नािे सािारण र्ा लबवाद द ाय गनेिाई िनाउँछ । 

४.१. वववाद सरुु भएको लिल िः 
४.२ िेिलििाप केन्द्रिा आउन ुअजघ कुनै लनकार्िा सिािानको िालग प्रर्ास भएको 

लथर्ो ?  

१. भएको लथर्ो २. भएको लथएन  

४.३ प्रर्ास भएको भए कुन लनकार्िा भएको लथर्ो? 

१. स्थानीर् प्रहरी 
कार्ायिर् 

२.वडा 
कार्ायिर् 

३. जिल्िा प्रहरी कार्ायिर् 

४. जिल्िा प्रशासन 
कार्ायिर् 

५.  अदाि        ६.अन्द्र्............................ 

४.४ वववादको पररणाि के भर्ो कारण खिुाउने .......................... 
४.५ अन्द्र् कुनै ठाउँिा र्ो वववाद चलिरहेकोिः   १. छ ।            

२. छैन । 

४.६ र्दद कुनै लनकार्िे िेिलििापको िालग पठाएको।लसफारज स गरेको भए सो 
लनकार्को नाििः 
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अनसूुची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्द्ि ) 
 

िेिलििाप केन्द्र 

न.पािः बदयघाट वडा नं...... जिल्िािःनविपरासी  

िेिलििापक ायको सूची 
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अनसूुची–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बजन्द्ि  

िेिलििापक ायको प्रल वेदन 

.......... िेिलििाप केन्द्र, 

बदयघाट नगरपालिका 
 

प्रथि पि श्री........................ र दोस्रो पि श्री........................ भएको 
................................ वववादिा ििेलििाप गराउन हािीिाई लिल  
.......... ग े ििेलििापक ायको रुपिा रोजिएकोिा ििेलििापको प्रकृर्ा 
अपनाई िेिलििाप गराउँदा पि लिल्न िञ्िरु नभएकािे।िेिलििापको िालग 
 ोवकएको ददनिा पि अनपुजस्थ  भएकािे िेिलििाप हनु नसकेको व्र्होराको 
र्ो प्रल वेदन पेश गरेका छौं।  

 

वववादको प्रथि पि िः                          वववादको दोस्रो पििः 

नाििः नाििः 

सहीछापिः सहीछापिः 

िेिलििापक ायिः  

नाििः दस् ख िः 

नाििः दस् ख िः 

नाििः    दस् ख िः 
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अनसूुची–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बजन्द्ि ) 
सहिल –परको ढाँचा 
िेिलििाप केन्द्र 

न.पािः............................वडा नं. ......................... 
जिल्िािः......................... 

सहिल  पर 

 

वववादको लबषर्िः...........................................................................। 

 

................... जिल्िा 

.......................................िहानगर।उपिहानगर।नगरपालिका।गाउँपालि
का  ........... वडा नं......बस्न े वषय ................... को श्री 
..............................................र ..................... जिल्िा 
............................ ....................गाउँपालिका ।नगरपालिका ..... वडा 
नं......... बस्ने वषय ........ को श्री ..........................................बीच 
उल्िज जख  लबषर्िा असिझदारी भई लसियना भएको वववादिा ििेलििापको 
िालग र्स ििेलििाप केन्द्रिा प्राप्त भएको हनुािे दबैु पििाई राखी ििेलििाप 
प्रविर्ाद्वारा लिल  .... ।.......। .... ग ेिा छिफि गराउँदा  पजशिका बुदँािा 
हािी दबैु पिको जचत्त बझु्दो सहिल  भएकोिे सहि  भएको बुदँािाई 
लनष्ठापूवयक पािना गने गरी िेिलििापक ायको उपजस्थल िा रािी खशुीिे र्ो 
सहिल  परिा सही छाप गरी लिर्ौँ।ददर्ौँ।  

१........................................................................................
................................... 
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२........................................................................................
................................... 
३........................................................................................
................................... 
४........................................................................................
................................... 

 

सहि  हनुे पिहरूिः 
पवहिो पि         
 दोस्रो पि 

नाििः         
 नाििः 
ठेगानािः          
 ठेगानािः 
हस् ािरिः                                                      
हस् ािरिः 
 

िेिलििापक ाय        
    

नाििः 
ठेगानािः 
हस् ािरिः 

नाििः 
ठेगानािः 
हस् ािरिः 

नाििः 
ठेगानािः 
हस् ािरिः 

   

ईल  सम्ब .्.................. साि ................. िवहना ................ 
ग े.........................रोि शभुि।्                                        
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अनसूुची–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग संबजन्द्ि ) 
िेिलििाप अनगुिन फाराि 

नगरपालिकाको नाििः .........................................।  

वडा नं. ...........................................। 
जिल्िा .....................................। 

अनगुिन गररएको अवलि...................देजख..................सम्ि। 

िेिलििाप केन्द्रको संर्ोिकको नाििः 
िेिलििाप कार्यिििा आलथयक  था प्राववलिक सहर्ोग गने संस्थाको नाििः  
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अनसूुची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बजन्द्ि ) 
बदयघाट नगरपालिकािा सूचीकृ  ििेलििापक ायको आचारसंवह ा 

िेिलििापक ायको आचार संवह ा-२०७८ 

 

१. िेिलििापक ायको पेशाग  आचरण  

(क) नेपािको संवविान, अन्द्र् प्रचलि  कानून र र्स कार्यववलि बिोजिि 
िेिलििाप सम्बन्द्िी काि कारवाही लनष्पि रुपिे गनुय पने, 

(ख) कुनै पिप्रल  झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह वा सो देजखने कुन ैव्र्वहार गनुय 
हुँदैन,  

(ग) कुनै पििाई डर, रास, झकु्र्ान वा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप 
गराउन हुँदैन,  

(घ) िेिलििाप सम्बन्द्िी काि कारवाहीको लसिलसिािा पिसँग आलथयक 
 था अन्द्र् स्वाथयिन्द्र् कुनै काि कारवाही वा िेनदेन व्र्वहार गनुय 
हुँदैन, 

(ङ) िेिलििापक ायिे वववादको ववषर्वस्  ुवा वववादका पिसँग अनजुच  
वा िािसािपूणय  वरिे कुन ैकाि कारवाही गनुय हुँदैन,  

(च) िेिलििापको काि कारवाही वा िेिलििापको प्रविर्ािा िानािान 
रटुी वा अलनर्लि  ा गने, अनावश्र्क रुपिा िम्ब्र्ाउन,े वढिो गने 
वा ििेलििाप सम्बन्द्िी काि कारवाहीिा अलभरुची नदेखाउन ेिस् ा 
कार्य गनुय हुँदैन, 

(छ) िेिलििापको िििा पि र िेिलििापक ायको वीचिा भएका कुरा 
र पिको पररचर् िगार्  िेिलििापक ायिाई िानकारी हनु आएका 
 थ्र् गोप्र् राख्नकुा साथै पिको वह  प्रल कूि हनुे गरी प्रकट गनुय 
हुँदैन,  
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(ज) संवविान, प्रचलि  कानून, सावयिलनक नील  र अिय न्द्र्ावर्क।न्द्र्ावर्क 
लनकार्को गररिा उच्च बनाउंदै पिको सािाजिक िर्ायदा र 
आत्प्िसम्िानिाई सम्िान पगु्ने कार्य गनुय पदयछ। वववादका पिसँग 
िेिलििाप गराईददए वाप  ठेक्का वा प्रल श िा पाररश्रलिक लनिायरण 
नगर काननुिे  ोकेको लसिािा रही पिस ँगको सहिल  बिोजििको 
पाररश्रलिक स्वीकार गनुय पनेछ।     

१.१.ििेलििाप सम्बन्द्िी कार्यववलिको पािना गनुय पने: 
(क) िेिलििाप सम्बन्द्िी  कार्य संवविान, ऐन कानून र र्स कार्यववलि 

बिोजिि ििेलििाप प्रकृर्ा सञ्चािन गनुय पनेछ।  

(ख) कुनै सम्झौ ािा िेिलििापद्वारा वववाद सिािान गररने व्र्वस्था 
भएिा त्प्र्स् ो वववाद सोही सम्झौ ािा उल्िेख भएको कार्यवविी 
अनरुुप गनुय पनेछ।  

(ग) पि िेिलििाप गनय सहि  भएिा िेिलििापक ायिे सो व्र्होराको 
िेिलििापको लिख  खडा गरी सहिल  भएका बूदँा र त्प्र्सको 
पररणािको बारेिा पििाई स्पष्टसँग ब ाएर िार सो कागििा 
पिको सहीछाप गनय िगाई आफ्नो सि े हस् ािर गर ी सहिल पर 
 र्ार गनुयपछय।  

१.२. ििेलििापक ायको जिम्िेवारीिः 
(क) िेिलििाप भएिा सहिल परको कागि सवह   ोवकएको सिर् लभर 

वववादका पििाई सम्बजन्द्ि  लनकार्िा पठार् ददन ु पनेछ। 
िेिलििाप हनु नसकेिा  ोवकएको ढाँचािा गाउँ।नगरपालिका सिि 
प्रल वदेन पेश गनुयपनेछ।  
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(ख) िेिलििापको कार्यववलि अपनाउँदा पि बीच िेिलििाप गराउन 
नसवकएिा ििेलििापद्वारा वववाद सिािान नभएको व्र्होराको 
लिजख  िानकारी ददन ुपनेछ। 

 

 

१.३. िेिलििापक ायको दावर्त्प्विः  

(क) िेिलििापक ायिे वववादको ववषर्वस् िुा छिफि गनुय अजघ 
िेिलििापको प्रविर्ािा अपनार्ने कार्यववलि, सहिल  वा लनष्कषयिा 
पगु्ने काि पि स्वर् ंको भएको र ििेलििापक ाय सहिक ायको 
भलूिकािा िार रहेको कुरा िानकारी गराउन ुपछय। 

(ख) िेिलििापको प्रविर्ािा भए गरेका कार्य पििे पलन गोप्र् राख्न ुपने 
ववषर्, िेिलििापको प्रविर्ािा संिग्न भै जचत्त नबझेुिा कुनै पलन 
सिर्िा अिग हनु पाउन े ववषर्िा पििाई िानकारी गराउन ु
पनेछ।  

(ग) िेिलििापक ायको रुपिा छनोट भएको व्र्जििे ििेलििापक ाय भई 
काि गनय नचाहेिा आफुिे छनोटको सूचना पाएको सा  ददनलभर 
सोको लिजख  िानकारी सम्बजन्द्ि  वडा कार्ायिर् वा िेिलििाप 
केन्द्रिाई ददन ुपनेछ। 

(घ) िेिलििापक ाय छनोट भएको व्र्जििे िेिलििाप गदाय िैरीपूणय 
 वरबाट वववाद सिािान गनय पििाई स्व न्द्र,  टस्थ र लनष्पि 
भएर सहर्ोग गनुय पनेछ।  

(ङ) वववादको ववषर्वस्  ु उपर िेिलििापक ायको कुनै स्वाथय लनवह  
रहेको भए वा आफुिे स्व न्द्र  था लनष्पि रुपिा काि गनय नसक्न े
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प्रकृल को वववाद भएिा वववादका पि र वववाद प्रवेष  गने 
लनकार्िाई लिजख  िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(च) िैवङ्गक ववभेद, ििय, िा िाल , आलथयक स् र वा रािनैल क संिग्न ाको 
आिारिा कुनै प्रकारको झकुाव र पूवायग्राही भावना नदेखाई 
िेिलििापिा संिग्न हनु ुपनेछ र लनिायरर  सिर्िा ििेलििाप कार्य 
सम्पन्न गनय प्रर्ास गनुय पनेछ।  

(छ) िेिलििापक ायिे प्राकृल क स्रो  सािन सम्बन्द्िी वववादिा र 

व्र्ापाररक प्रकृल को वववादिा िेिलििापको प्रकृर्ा, ववषर्ग  दि ा 
र  त्प्सम्बन्द्िी अभ्र्ास  था प्रचिनिाई िहत्प्व ददन ु पनेछ र 
सािदुावर्क वववादिा िेिलििाप गदाय सम्बजन्द्ि  सिदुार्िा उपिब्ि 
वववाद सिािान सम्बन्द्िी परम्परा, अभ्र्ास र स्वीकृ  िान्द्र् ािाई 
ध्र्ान ददई लनष्पि ा, वस् लुनष्ठ ा, स्वच्छ ा र न्द्र्ार्का लसिान्द् बाट 
सदैव लनदेजश  हनु ुपनेछ।  

(ज) िेिलििापक ायिे आफै ििेलििाप प्रकृर्ािा संिग्न भएको वववादिा 
कुनै पलन पिको  फय बाट कानून व्र्वसार्ी, िध्र्स्थक ाय वा 
न्द्र्ार्ािीशको रुपिा संिग्न भै वववाद सनुवुाई नगरी सहिक ायको 
िार भलूिका लनवायह गने र  िेिलििापद्वारा भएको वववादको 
सिािानिाई हारिी को रुपिा नलिन उत्प्प्ररेर  गनुय पनेछ।  

  

२. ििेलििापको  ालिि प्रदान गनय सजुचकृ  भएको संस्थाको दावर्त्प्विः 
िेिलििापको प्रजशिण गनय अनिु ी प्राप्त संस्थािे स्वीकृ  पाठ्यिि 

िेिलििाप सम्बन्द्िी िान्द्र् लसिान्द् िाई पूणय रुपिा पािन गरी ििेलििाप 
सम्बन्द्िी प्रजशिण सञ्चािन गनुय पनेछ। िेिलििापको प्रजशिण प्रदान गने 
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संस्थािे प्रजशिण पश्चा  सम्बजन्द्ि  व्र्जििाई 
गाउँपालिका।नगरपालिकासगँको सिन्द्वर्िा ििेलििापको  ालिि सम्पन्न 
गरेको प्रिाणपर प्रदान गनेछ। िेिलििापको  ालिि सञ्चािन गने संस्थािे 
िेिलििापक ाय र सवयसािारणिाई िजि  गरी िेिलििाप सेवाको 
प्रभावकारी ाको वारेिा प्रचार प्रसार गनय गराउन र िेिलििाप सेवा प्रबियन 
सम्बन्द्िी आवश्र्क कार्य गनुय पनेछ।   
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अनसूुची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बजन्द्ि ) 
िेिलििापक ायको प्रल वि ा  

 

िेिलििापक ायको प्रल वि ा 
 

 

 

ि ................................... ििेलििापक ायको 
आचारसंवह ा र शपथिा उजल्िजख  सवै ब ुदँािाई 
स्वीकार गरी ििेलििापक ायको रुपिा पािना र कार्य गनय प्रल वि छु।ि 
िेिलििापक ायको रुपिा लनष्पि र  टस्थ भलूिकािा रहदै र्सका क यव्र्बाट 
कुनै वकलसििे पलन ववचलि  हनुेछैन।िैिे  ालिििा लसकेका सीपको प्रर्ोग 
गरी िेिलििाप प्रविर्ा अपनाई ििेलििापक ायको भलूिका लनवायह 
गनेछु।ििेलििापक ायको आचारसंवह ा र शपथिा उल्िेजख  शब्द र 
भावनािाई उच्च नैल क आदशयको रुपिा पािन गनय कवटवि हनुेछु। 
आचारसंवह ाको उल्िंघनको ववषर्िा ि व्र्जिग  रूपिा िवाफदेही हनुेछु। 

१. िेिलििाप गदाय िैरीपूणय  वरबाट वववाद सिािान गनय पििाई स्व न्द्र 
 था लनष्पि  ररकािे सहर्ोग गनेछु। पिको वह िाई सवोपरी राखी 
न्द्र्ावर्क प्रविर्ा प्रल को जिम्िेवारी वोि गदै वववादका पििाई डर वा 
दबाव वा अनजुच  प्रभावबाट ििु राख्न सहिक ायको भलूिकािा प्रस्  ु 
हनुेछु। 

२. सदैव पिको हक  था दावर्त्प्विाई िहत्प्व ददंदै व्र्ापाररक प्रकृल को 
वववादिा भए सो ववषर्को अभ्र्ास  था प्रचिन, सिदुार्िा आिारर  
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संर्न्द्रबाट लसजिय  वववादिा भए सम्बजन्द्ि  सिदुार्िा उपिब्ि वववाद 
सिािान सम्बन्द्िी परम्परा, अभ्र्ास र स्वीकृ  िान्द्र् ािाई ध्र्ान ददई 
लनष्पि ा, वस् लुनष्ठ ा, स्वच्छ ा र न्द्र्ार्का लसिान्द् बाट सदैव लनदेजश  
हनुेछु। 

३. िैिे िैवङ्गक, िा िाल , आलथयक, रािनैल क वा अन्द्र् र्स् ै कुनै आिारिा कुन ै
प्रकारको झकुाव र पूवायग्राही भावना नदेखाई ििेलििापिा संिग्न हनुेछु र 
लनिायरर  सिर्िा ििेलििाप कार्य सिप्न्न गनय प्रर्ास गनेछु। 

४. वववादका पिस गँ व्र्जिग  सिव्न्द्ि भए ििेलििाप शरुु गनुय अजघ 
पििाई िानकारी गराउने छु। 

५. वववादको ववषर्वस्  ु उपर िेरो कुन ै स्वाथय लनवह  रहेको भए पििाई 
िानकारी गराई लनििे अनिुल  ददएिा वाहेक ििेलििाप प्रविर्ावाट अिग 
भई न्द्र्ावर्क सलिल िार्य िानकारी गराउने छु।  

६. दवैु पिको िानकारीिा िार िेिलििाप कार्य प्रारम्भ गनेछु र पििाई िेरो 
भलूिका र िेिलििाप प्रविर्ाको वारेिा िानकारी गराउँदै दवैु पििाई 
सिान रुपिा आ-आफ्ना कुरा राख्न िौका ददनछुे।  

७. िेिलििाप भएिा वा नभएिा िेिलििाप प्रविर्ािा भए गरेका कार्यको 
गोपलनर् ा कार्ि गनेछु। सहिल  भई वा नभई लनवदेन।उिरुी वफ ाय हुँदा 
िेिलििाप प्रविर्ाको िििा आफुिे थाहा पाएको सूचना वा गरेको अनभुव 
लनणयर्क ाय सि े कसैिाई नभनी पिको गोपलनर् ा सलुनजश्च  गनेछु। 

८. संवविान, कानून, न्द्र्ावर्क लनकार्को गररिा उच्च बनाउ दैँ पिको सािाजिक 
िर्ायदा, आत्प्िसम्िान र गररिािाई सम्िान पगु्ने कार्य गनेछु। वववादका 
पिसँग ििेलििाप गराईददए वाप  ठेक्का वा प्रल श िा पाररश्रलिक लनिायरण 
नगरी काननुिे  ोकेको सीिािा रही पाररश्रलिक स्वीकार गनेछु।   
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९. सहिल  भएका बूदँा र त्प्र्सको पररणािको बारेिा पििाई स्पष्टसँग 
ब ाएरिार सहिल परिा सवह गनय िगाउनछुे। 

१०.आफुिे िेिलििाप गरेको वववादिा त्प्र्सै ववषर्िा कुनै पलन पिको 
 फय बाट कानून व्र्वसार्ीको रुपिा प्रल लनलित्प्व गने छैन र न्द्र्ार्ािीश र 
िध्र्स्थक ायको रुपिा संिग्न नरही  टस्थ बने्नछु।  

११.र्दद कुनै कारणबश वा पररजस्थ ीिन्द्र् कारणिे ििेलििापक ायको रुपिा 
आचार–संवह ा पािना गनय नसक्ने िागेिा आफुिाई सो वववादबाट अिग 
राख्नछुे। 

१२.र्सिा उजल्िजख  प्रल वि ा, ििेलििापक ायको आचार–संवह ा र सपथका 
कुनै बुदँाको उिङ्घन गरेिा ििाई िेिलििापकार्यको िालग अर्ोग्र् भएको 
घोषणा गररएिा स्वीकार गनेछु। 

   

दस् ख िः– ................................... 

नाििः– 

ठेगानािः 
फोन नं.– 

लिल िः– 
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अनसूुची–८ 

(दफा २२ सँग सम्बजन्द्ि ) 
िेिलििापक ायको शपथपर 

 

शपथको ढाचँा 
 

ि....................ईश्वरको नाििा । सत्प्र् लनष्ठापूवयक ििेलििापक ायको रुपिा 
शपथ लिन्द्छु वक िैिे ििेलििाप सम्बन्द्िी प्रविर्ाको लसिलसिािा कुन ै पि 
प्रल  िरिोिावहिा नराखी, पिपा  नगरी, गोपलनर् ा र लनष्पि ा कार्ि गदै 
कानून र न्द्र्ावर्क प्रविर्ा प्रल  सम्िान  था सिपयणको भावना राखी काि 
गनेछु। िैिे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, प्रचलि  कानून र 
िेिलििापक ायिे पािन गनुय पने आचरणको पूणय पािना गदै आफूिाई 
सजुम्पएको दावर्त्प्व र्िान्द्दारीपूवयक लनवायह गनेछु। 

शपथ लिनेको,–                       शपथ गराउनेको,–  

सहीिः       सहीिः  

नाििः       नाििः 
पदिः       

    छापिः  

    कार्ायिर्िः 
    लिल िः 
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अनसूुची–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बजन्द्ि ) 
 

िेिलििापको िोगो 
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अनसूुची–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बजन्द्ि ) 
िेिलििाप केन्द्रको बोडय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. िेिलििाप केन्द्र 

बदयघाट नगरपालिका 
वडा नं.  .................. 
जिल्िा नविपरासी 
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अनसूुची–११ 

(दफा २७ सँग सम्बजन्द्ि ) 
 

िेिलििापक ायको पररचर्–पर 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   बदयघाट न.पा. को कार्ायिर् 

वडा नं.... 
िेिलििापक ायको पररचर्पर 

नाििः 
नेपािी ना.प्र.नं. 
 ालिि प्राप्त गरेको लिल िः 
सूचीकृ  भएको लिल िः 
अवलििः                                               ..................                                                

प्रिाजण  गने  

 

फोटो 
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अनसूुची–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बजन्द्ि ) 
िेिलििाप कार्यििको प्रग ी प्रल वदेनको ढाँचा 

 

नगरपालिका नाििः............................ वडा नं. 
जिल्िा नविपरासी  

प्रल वदेनको अवलििः आलथयक वषयिः............ को देजख............. सम्ि 

 

िेिलििापक ायको 
संख्र्ा 

वववादको 
प्रकार 

वववादको 
संख्र्ा 

िेिलििाप 
भएको 
संख्र्ा 

िेिलििाप 
प्रविर्ािा 
रहेको 
संख्र्ा 

िेिलििाप 
हनु  
नसकी 

अदाि िा 
पठाएको 
संख्र्ा 

िवहिा परुुष 

       

       

िम्िा      
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