


 

स्थानीय राजपत्र 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ५          सखंयाः७   फागुन ०९  गते शुक्रबार, २०७८ 

भाग-२ 

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको मेिलमिाप केन्र सञ्चािन सम्बन्धी काययलिलध, २०७८ 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः२०७८।११।०६ 

प्रस्तािनाःनेपािको संलवधानको अनसुचूी ८ बिोलिि स्थानीर् तहको अलधकारको सचूीिा रहकेो ििेलििाप र िध्र्स्थतासम्बन्धी 

व्र्वस्था तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बिोलिि गठन हुने न्र्ालर्क सलिलतिे सोही ऐनिा उल्िेख 

गररएका लववाद ििेलििापको िाध्र्िबाट सिाधान गने कार्यिा सहर्ोग गनय ििेलििाप केन्र सञ्चािन सम्बन्धी कार्यलवलध 

बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, 

 गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको कार्यपालिकािे न्र्ालर्क सलिलतिे उिरुीको कारवाही लकनारा गदाय अपनाउनु पने कार्यलवलध 

सम्बन्धिा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन,२०७४ तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ िे लदएको 

अलधकार प्रर्ोग गरी र्ो ििेलििाप केन्र सञ्चािन सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७८ िारी गरेको छ ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

१. सङ्लिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स कार्यलवलधको नाि “ििेलििाप केन्र सञ्चािन सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७८” रहकेो छ।  

(२) र्ो कार्यलवलध स्थानीर् रािपत्रिा प्रकाशन भएको लिलतदलेख िाग ुहुनेछ ।   

२. पररभाषाः लबषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलधिा, 

(क) “ऐन” भन्नािे गाउँपालिकाको न्र्ालर्क सलिलत (कार्यलवलध सम्बन्धी) ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय। 

(ख) “केन्र” भन्नािे र्स कार्यलवलध बिोलिि स्थापना भएको ििेलििाप केन्र सम्झन ुपछय। 

(ग) “कार्ायिर्” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झनपुछय। 

(घ) “गाउँपालिका” भन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकािाई सम्झनपुछय। 





 

(ङ) “दोस्रो पक्ष” भन्नािे पलहिो पक्षको लनवदेनको आधारिा ििेलििाप वातायको िालग ििेलििाप केन्रिे 

बोिाएको लववादको पक्ष सम्झन ुपछय।  

(च) “न्र्ालर्क सलिलत” भन्नािे नेपािको संलवधानको धारा २१७ र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 

४६ बिोलिि गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षको अध्र्क्षतािा गलठत न्र्ालर्क सलिलत सम्झन ुपछय।  

(छ) “पलहिो पक्ष” भन्नािे लववाद सिाधानको िालग िेिलििाप केन्रिा लनवदेन लदने व्र्लि सम्झन ुपछय। 

(ि) “पक्ष” भन्नािे लववादका पक्ष सम्झन ुपछय। 

(झ) “िन्त्रािर्” भन्नािे संघीर् िालििा तथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रािर् सम्झन ुपछय। 

(ञ) “ििेलििाप” भन्नािे प्रचलित काननू बिोलिि िेिलििाप हुनसक्ने प्रकृलतका लववादिा ििेलििाप गराउने गरी 

गाउँपालिकाबाट सञ्चालित सेवा सम्झन ु पछय र सो शब्दि े गाउँपालिकाको स्वीकृलतिा सिदुार्िा सञ्चािन 

भएको सािदुालर्क िेिलििाप सेवािाई सिेत िनाउनेछ । 

(ट) “ििेलििापकताय” भन्नािे पक्ष बीचको लववादिाई छिफिद्वारा सहि वातावरण सिृना गनय तथा सो लवषर्िा 

सहिलत कार्ि गनयका िालग उत्प्प्रेररत गनय ििेलििाप सम्बन्धी आधारभतू तािीि लिई गाउँपालिकािा सचूीकृत 

व्र्लि सम्झन ुपछय। 

(ठ)  “ििेलििाप सत्र” भन्नािे ििेलििापकतायिे ििेलििाप प्रकृर्ाद्वारा लववाद सिाधानका िालग लववादका 

सरोकारवािाको रूपिा रहकेा लववादका पक्ष सलम्िलित सरुलक्षत एवि ्सहि स्थानिा वाताय तथा छिफि गराउने 

उद्दशे्र्िे सञ्चािन गररने बैठक सम्झन ुपछय। 

(ड) “वडा” भन्नािे गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको वडा सम्झन ुपछय। 

(ढ) “संर्ोिक” भन्नािे िेिलििाप केन्र सञ्चािन भएको वडाको सलचव सम्झन ुपछय।साथै सो शब्दिे िेिलििाप 

संर्ोिकको रूपिा काि काि गने गरी तोलकएको वडा कार्ायिर्को कियचारीिार्य सिते बुझाउने छ। 

पररच्छेद– २ 

मेिलमिाप केन्रको स्थापना, काम, कतयब्य र अलधकार 

३. मेिलमिाप केन्रको स्थापनाः (१) न्र्ालर्क सलिलतको क्षेत्रालधकार लभत्रका लववाद ििेलििाप प्रलिर्ाद्वारा सिाधानिा 

सहर्ोग परु् र्ाउन गाउँपनलिकाको प्रत्प्र्ेक वडािा आवश्र्कता अनसुार ििेलििाप केन्र स्थापना गररनेछ ।  

(२) कार्ायिर्िे गाउँपालिकाको कार्ायिर् भवन वा वडा कार्ायिर्को भवन वा कार्यपालिकािे तोकेको स्थानिा 

उपदफा (१) बिोलििको कार्ायिर् स्थापना गनेछ। 

४. मेिलमिाप केन्रको काम, कतयव्य र अलधकारः (१) ििेलििाप केन्रको काि, कतयव्र् र अलधकार दहेार् बिोलिि हुनेछिः 

(क) लववादका पक्षबाट लववादसँग सम्बलन्धत लवषर्को अनसुचूी–१ को ढाँचािा लनवदेन लिने र दताय गने। 

(ख) ििेलििाप सम्बन्धी लववादका पक्षिाई सचूना लदने।  

(ग) ििेलििापकताय हुने र्ोग्र्ता पगुकेो व्र्लििे ििेलििापकतायको रुपिा सचूीकृत हुन ििेलििाप केन्रिा लनवदेन 

लदएिा न्र्ालर्क सलिलतिा पठाउने।  

(घ) न्र्ालर्क सलिलतबाट िेिलििापकतायको शपथ लिएका व्र्लििाई िेिलििापकतायको काििा िगाउने। 





 

(ङ) सचूीकृत ििेलििापकताय िध्र्ेबाट लववादका पक्षिाई िेिलििापकताय छनौट गनय िगाउने।  

(च) ििेलििाप प्रलिर्ािा सहिीकरण गने।  

(छ) लववादको लनवदेन, अन्र् कागिात तथा सहिलत पत्रको न्र्ालर्क सलिलतिे तोके बिोलिि अलभिेख राख्ने तथा 

तोलकएको स्थानिा प्रलतवदेन लदने। 

(ि) ििेलििाप प्रकृर्ा बिोलिि सहिलत हुन नसकेको लवषर् न्र्ालर्क सलिलतिा लफताय पठाउने।  

(झ) लववादको दोस्रो पक्ष उपलस्थत भएर ििेलििापकतायको छनौटको काि सलकएको लिलतिे तीन िलहना लभत्र 

ििेलििापको िाध्र्िबाट लववादको सिाधान गने व्र्वस्था लििाउने। 

(ञ) पक्ष बीचको सहिलत कार्ायन्वर्नको िालग लववादको लिलसि न्र्ालर्क सलिलतिा पठाउने।  

(ट) लववादका पक्षबाट ििेलििापको प्रकृर्ाबाट भएको सहिलत कार्ायन्वर्न गरे नगरेको लनर्लित रुपिा अनगुिन गन े

गराउने तथा पक्षको आपसी सम्बन्ध बारे िानकारी लिने।  

(ठ) स्थानीर् बालसन्दािाई ििेलििाप सेवा प्रर्ोग गनय अलभप्रेररत गने। 

(ड) ििेलििापकतायको क्षिता अलभबलृिसम्बन्धी आवश्र्क कार्य गने। 

(ढ) गाउँपालिकाको कार्यिि बिोलिि िेिलििाप सेवाको प्रचार प्रसार गने र सचेतनाििूक कार्यिि चिाउने।  

(ण) न्र्ालर्क सलिलतबाट तोलकएका वा अलधकार प्रत्प्र्ार्ोिन गररएका अन्र् काि गने। 

५. मेिलमिाप केन्रमा हुन पने आधारभूत सुलिधाहरः केन्रिा दहेार् बिोलििका आधारभतू सलुवधा रहनेछनि्ः– 

(क) ििेलििाप सत्र सञ्चािनका िालग गोपनीर् र सरुलक्षत स्थान। 

(ख) ििेलििापकताय, लववादका पक्ष एवि ् सरोकारवािाको सलुवधाको िालग ििेलििाप कक्षिा आवश्र्क कुसी, 

टेबि िगार्त पर्ायप्त स्थान। 

(ग) सचूीकृत ििेलििापकतायको नाि, ठेगाना र फोटो सलहतको सचूी र ििेलििाप केन्रको साईन बोडय। 

(घ) लववादका पक्षको िालग स्वच्छ लपउने पानी तथा शौचािर्। 

(ङ) लववाद दताय लनवदेनको फारि र लववाद दताय गने रलिटर, ििेलििापकताय रोिकेो रेकडय राख्नको िालग फारि, दोस्रो 

पक्षिाई िानकारी गराउने फारि, ििेलििापकतायिाई िानकारी गराउने फारि, सहिलत–पत्रको फारि, प्रगलत 

प्रलतवदेन फारि, अलभिेख राख्ने रलिटर िगार्तका अन्र् िसिन्द सािग्री।  

पररच्छेद– ३ 

मेिलमिाप सेिाको व्यिस्थापन 

६. लििाद दतायः (१) न्र्ालर्क सलिलतको क्षेत्रालधकार लभत्रका लववाद सिाधानको िालग न्र्ालर्क सलिलत वा न्र्ालर्क सलिलतिे 

तोकेको स्थानिा दताय हुनेछन।् 

(२) उपदफा (१) बिोलिि न्र्ालर्क सलिलतिे लववादका प्रथि पक्ष बसोबास गने वडािा रहकेो ििेलििाप केन्रिा सिते 

लनवदेन दताय गनय सक्ने गरी लनणयर् गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोलिि कुनै व्र्लििे लिलखत नभई िौलखक रुपिा गनुासो,उिरुी वा लनवदेन व्र्ि गरेिा त्प्र्सिाई 

लिलखत रुपिा उतार गरी कार्ायिर् वा ििेलििाप केन्रिे लनिको सहीछाप गराई दताय गने व्र्वस्था लििाउनेछ।  





 

(४) र्स दफा बिोलिि न्र्ालर्क सलिलतिा दताय भएको लनवदेन सो सलिलतिे ििेलििाप गने प्रर्ोिनको िालग सम्बलन्धत 

वडािा रहकेो िेिलििाप केन्रिा पठाउने व्र्वस्था लििाउन ुपनेछ। 

७. मेिलमिापकतायको छनौट प्रलक्रयाः (१) प्रत्प्र्ेक वडािा कलम्तिा एक ििेलििाप केन्र रहनेछ।  

(२) प्रत्प्र्ेक ििेलििाप केन्रिा कलम्तिा ६ िना िेिलििापकताय रहनेछन।्  

तर एउटा ििेलििाप केन्रिा सचूीकृत भएका ििेलििापकतायिे अन्र् ििेलििाप केन्रिा सचूीकृत भै ििेलििाप सेवा 

प्रदान गनय चाहिेा त्प्र्स्तो ििेलििापकतायिाई सचूीकृत गरी ििेलििाप सेवा सचुारु गनय कुनै बाधा पने छैन। 

(३) पक्षिे रोिकेो ििेलििापकतायबाट ििेलििाप सम्बन्धी कार्य सञ्चािन गररने छ।  

(४) गाउँपालिकाको िखु्र् कार्ायिर् रहकेो स्थानिा सिते िेिलििाप केन्रको स्थापना गनय सलकने छ।  

(५) र्ो कार्यलवलध िाग ूहुदँा सालवकदलेख स्थानीर् ििेलििाप केन्रिा कार्यरत ििेलििापकताय कार्ि ैरहनेछन।् 

(६) लववादको संख्र्ा बढ्न गई वा अन्र् कारणिे िेिलििापकतायको संख्र्ा किी भएिा कार्ायिर्िे उपदफा (२) िा 

उल्िेलखत संख्र्ाको अलतररि आवश्र्क संख्र्ािा थप ििेलििापकताय सचूीकृत गनय कुनै बाधा पने छैन। 

(७) न्र्ालर्क सलिलतिे आफू सिक्ष दताय भएका वा कार्यलवलध बिोलिि तोलकएको स्थानिा दताय भएका लववाद कुनै पलन 

ििेलििाप केन्रबाट ििेलििाप प्रकृर्ा अपनाउने गरी तोक्न सक्नेछ। 

(८) कार्ायिर्िे सलूचकृत भएका ििेलििापकतायको लववरण अनसुलूच-२ बिोलििको ठाँचािा तर्ार गरी कार्ायिर् तथा 

सम्बलन्धत वडाको ििेलििाप केन्रिा राख्ने व्र्वस्था लििाउने छ।  

८. मेिलमिापको िालग मेिलमिापकतायको छनोटः (१) ििेलििाप केन्रिा लववाद दताय गराउने पलहिो पक्षिे ििेलििाप 

केन्रिा रहकेो अनसुचूी–२ बिोलिि तर्ार गररएको ििेलििापकतायको सचूीबाट ििेलििापकताय छनौट गनय पाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बिोलिि लववादको पलहिो पक्षिे रोिकेो व्र्लि बाहके दोस्रो पक्षिे ििेलििापकतायको सचूीिा नाि भएका 

अन्र् कुनै पलन ििेलििापकतायिाई छनौट गनय पाउने छन।्  

(३) लववादका पलहिो र दोस्रो पक्षिे ििेलििापकताय छनोट गरे पश्चात संर्ोिकिे छालनएका दईुिना ििेलििापकतायसँगको 

सिन्वर् गरी ििेलििापकतायको सचूीिा नाि उल्िेख भएका अन्र् ििेलििापकताय िध्र्ेबाट तेस्रो ििेलििापकतायको छनौट 

गनुय पनेछ।  

(४) लववादका पक्षिे िेिलििापकताय छनौट गदाय कुनै लववादको सम्बन्धिा न्र्ालर्क सलिलतको संर्ोिक वा कुनै सदस्र्को 

लनिी सरोकार वा स्वाथय गाँलसएको वा त्प्र्स्तो संर्ोिक वा सदस्र्को नाता लभत्रका व्र्लि लववादको पक्ष भएिा त्प्र्स्तो 

ििेलििापकतायको सट्टािा अको ििेलििापकताय रोज्न पाउने छन।् 

९. लििादका पिको उपलस्थलतः (१) लववादका पक्ष ििेलििाप केन्रबाट तोलकएको लिलत, स्थान र सिर्िा िेिलििापको 

िालग उपलस्थत हुनपुनेछ।  

(२) ििेलििापको िालग तोलकएको लदनिा दबैु पक्ष उपलस्थत भएपलछ िात्र ििेलििापकतायिे िेिलििापको प्रकृर्ा अलघ 

बढाउन ुपछय। 

(३) लववादका पक्षिाई िेिलििापको िालग तोलकएको लदनिा लववादका पक्षिाई लनधायरण गरेको सिर् भन्दा पलहिा न ै

ििेलििाप कक्षिा ििेलििापकताय उपलस्थत हुन ुपनेछ। 





 

(४) ििेलििापका िालग तोलकएको लदनिा कुनै एक पक्ष वा दवु ैपक्ष उपलस्थत नभएिा िेिलििापकतायिे सोही व्र्होरा िनाई 

अनसुचूी–३ को ढाँचािा ििेलििाप केन्रिा प्रलतवदेन सलहत लफताय पठाई लदन ुपनेछ। 

१०. मेिलमिाप सत्र सञ्चािन प्रलक्रयाः (१) दफा ८ बिोलिि छनौट भएका तीन िना ििेलििापकतायिे ििेलििाप सत्र 

सञ्चािन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोलििका ििेलििापकतायिाई िेिलििाप केन्रिा तोलकएको लिलतिा उपलस्थत हुन संर्ोिकिे िानकारी 

गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोलिि पलहिो ििेलििापकतायिे िेिलििापकतायको रुपिा काि गनय असिथयता दखेाएिा केन्रि े

लववादको दवु ैपक्षिार्य बाँकी ििेलििापकताय िध्र्ेबाट तीन तीन िना िेिलििापकताय रोिी प्राथलिकता सिेत तोक्न िगाउन ु

पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोलिि तोलकएका ििेलििापकतायिार्य केन्रिे प्राथलिकताििको आधारिा ििेलििाप सत्र सञ्चािन 

गनय िगाउने छ।  

(५) लववादका दवु ै पक्षिे एकै िना ििेलििापकतायिाई छनौट गनय सहिलत गरेिा एकिना ििेलििापकतायिे िात्र पलन 

ििेलििाप प्रलिर्ा सञ्चािन गनय सक्नेछन।्   

(६) छालनएका ििेलििापकतायिे पक्षसँग सिन्वर् गरी ििेलििाप सत्र सञ्चािन गने लिलत र स्थान तर् गनुय पनेछ।  

(७) लववादका पक्ष र ििेलििापकताय पवूय लनधायररत स्थान, लिलत र सिर्िा ििेलििाप सत्रिा उपलस्थत हुने व्र्वस्था 

संर्ोिकिे लििाउन ुपनेछ।   

(८) लववादका पक्ष उपलस्थत भसैकेपलछ छालनएका ििेलििापकतायिे लववादका पक्षिाई सरुलक्षत ििेलििाप कक्षिा गई 

ििेलििाप प्रलिर्ा र ििेलििापकतायको भलूिका बारे िानकारी लदने र ििेलििाप सत्र सञ्चािन हुदँा पािन गनुयपन े

आधारभतू लनर्ि लनधायरण गरी ििेलििाप प्रलिर्ाका चरण अपनाउँद ैलववाद सिाधान गनय सहिीकरण गनुय पनेछ। 

(९) ििेलििाप सत्र आवश्र्कता अनसुार एक वा सो भन्दा बढी पटक बस्न सक्नेछ। 

(१०) लववाद दताय भएको वडा बाहके अन्र् कुनै वडािा सचूीकृत भएका ििेलििापकतायिाई सिते र्स दफा बिोलिि 

ििेलििाप केन्रिे न्र्ालर्क सलिलतसँग अनिुती लिई ििेलििापकतायको रुपिा काि गने व्र्वस्था लििाउन सक्नेछ।  

११. मेिलमिापकतायिे ध्यान लदनुपने कुराहरः ििेलििापकतायिे कार्यसम्पादन गदाय दहेार्का लवषर्िा ध्र्ान लदन ुपनेछ। 

(क) ििेलििाप सत्र सञ्चािन गदाय उठेका लवषर् लटपोट गने र त्प्र्सको अथय पक्षिाई बझुाउने। 

(ख) लववादिा लनणयर् नलदने र आफूिाई लनणयर्कताय नभई लववाद सिाधान प्रकृर्ाको सहिकताय सम्झने र 

छिफि।वाताय।संवादबाट लववाद सिाधानका िालग सहिीकरण गने। 

(ग) कुनै पक्षिाई िात, िालत, धिय, वणय, लिङ्ग, सम्प्रदार् वा रािनीलतक आस्था वा अन्र् कुनै आधारिा भदेभाव 

नगरी लनष्पक्ष र तटस्थ रहने। 

(घ) िानव अलधकार, िौलिक हक, िानव अलधकार र सािालिक न्र्ार्को लवषर्िा संवदेनशीि रहने। 

(ङ) ििेलििाप सत्रको सिालप्तपलछ सहिलत बाहके िेखकेा अन्र् लटपोट सम्बन्धी सािग्री नट गरी गोपनीर्ता कार्ि 

गने। 





 

(च) कुनै काननूी िलटिता आएिा कार्ायिर् एवि ् न्र्ालर्क सलिलतको सहर्ोगिा लवशेषज्ञसँग परािशय लिएर िात्र 

काननूसम्ित रुपिा पक्षबीच सहिलत गराउने।  

(छ) लववादका पक्षिाई िेिलििापकताय रोज्न िगाउँदा ििेलििाप केन्रबाट हुने लववाद सिाधानका प्रकृर्ाका 

सम्बन्धिा सम्बलन्धत पक्षिाई संर्ोिकिे र्थेट िानकारी गराउने। 

१२. सहमलतपत्र तयार गनुय पनेः(१) ििेलििापकतायिे लववादका पक्षिे लववादको लवषर्िा सहिलत गरेिा अनसुचूी–४ 

बिोलििको ढाँचािा तीन प्रलत सहिलत पत्र तर्ार गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोलिि तर्ार भएको सहिलतपत्रिा लववादका पक्ष तथा ििेलििापकतायिे सहीछाप गरी ििेलििाप केन्रिा 

बझुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोलिि तर्ार भएको सहिलतपत्रको एक एक प्रलत ििेलििापकतायिे ििेलििाप गने पक्षिाई तत्प्काि 

उपिब्ध गराउन ुपछय।  

(४) सहिलत पत्रको तेस्रो प्रलतिाई लििापत्र र ििेलििाप सहिलत कार्ायन्वर्न गने प्रर्ोिनका िालग ििेलििाप केन्रि े

न्र्ालर्क सलिलत सिक्ष पठाउनु पनेछ।  

(५) सहिलत कार्ायन्वर्न गनय लनवदेन साथ कुनै पक्ष न्र्ालर्क सलिलत सिक्ष उपलस्थत भएिा वा ििेलििाप केन्रबाट 

सहिलतपत्र प्राप्त भएिा न्र्ालर्क सलिलतिे सम्बलन्धत पक्षसँग बझुी सहिलतपत्र।लििापत्रिा िेलखएको व्र्होरा ठीक छ भन्ने 

प्रिालणत भएिा उि लिखतिा न्र्ालर्क सलिलतका सदस्र्िे सहीछाप गरी लििापत्रको रुपिा अनिुोदन गरी त्प्र्सिाई 

कार्ायन्वर्नको िालग सम्बलन्धत पक्षिाई आदेश लदन ुपदयछ।  

(६) उपदफा (५) बिोलिि अनिुोदन भएको सहिलतपत्र कार्ायन्वर्नको िालग न्र्ालर्क सलिलतिे सो सहिलत पत्र 

कार्यपालिकािा पठाउन ुपदयछ।  

(७) उपदफा (५) बिोलिि प्राप्त सहिलतपत्र कार्ायिर्िे कार्ायन्वर्नको िालग कुनै लनकार् वा संस्थािा पठाउन ु पने भएिा 

सहिलतपत्रको व्र्होरा बिोलिि गनय सम्बलन्धत लनकार्िा िेखी पठाउन ुपनेछ। 

(८) र्स पररच्छेद बिोलिि ििेलििापद्वारा लववाद सिाधान गदाय ििेलििापकताय लनर्ुलि भएको लिलतिे तीन िलहनालभत्र 

सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ। 

१३. लििादमा पििार्य जानकारी लदनेः (१) र्स कार्यलवलध बिोलिि ििेलििाप केन्रबाट लववादिा ििेलििाप भएिा वा 

ििेलििाप हुन नसकेिा सोही कुरा उल्िेख गरी सम्बलन्धत पक्षिाई संर्ोिकिे िानकारी लदन ुपनेछ। 

(२) िेिलििाप हुन नसकेका लववादका पक्षिाई तारेख तोकी उि लववादिा अन्र् प्रकृर्ा अपनाउन दताय भएको लनवदेन 

सलहतका सम्पणूय कागिात ििेलििाप केन्रको संर्ोिकिे न्र्ालर्क सलिलत सिक्ष पठाउन ुपनेछ।  

पररच्छेद– ४ 

मेिलमिापका सम्िन्धमा गाउँपालिकाको काम, कतयव्य र अलधकार 

१४. गाउँपालिकाको मेिलमिाप सम्बन्धी काम, कतयव्य र अलधकारः ििेलििाप सेवा लवस्तार र लवकासका िालग 

गाउँपालिकाको काि, कतयव्र् र अलधकार दहेार् बिोलिि हुनेछिः 

(क) स्थानीर्स्तरिा ििेलििाप सेवा लवस्तार र लवकास बारे वालषयक र्ोिना एवि ्कार्यिि तिुयिा र कार्ायन्वर्न गने। 





 

(ख) ििेलििापबाट भएको सहिलत–पत्रको अलभिेख राख्ने र सो सम्बन्धी कार्यििको िालग आवश्र्क बिटे 

लवलनर्ोिन गने। 

(ग) ििेलििाप सेवा सञ्चािनका िालग िेिलििाप केन्र स्थापना र आवश्र्क भौलतक सािग्री र िसिन्द 

व्र्वस्थापन गने।  

(घ) ििेलििाप सम्बन्धी तािीिका िालग सहभागीको छनौट गन ेर गरैसरकारी संस्था तथा अन्र् लनकार्सँग सिन्वर् 

गने तथा तािीि आर्ोिना गनय प्रालवलधक, आलथयक तथा आवश्र्क सहर्ोग परु् र्ाउने।  

(ङ) तोलकएको र्ोग्र्ता परूा भएका र कम्तीिा ४० घण्टा (६ लदन) को आधारभतू ििेलििाप तालिि प्राप्त गरेका 

ििेलििापकतायिाई शपथ गराई ििेलििापकतायको सचूीिा सचूीकृत गने। 

(च) एक वषय भन्दा अगालड ििेलििाप सम्बन्धी आधारभतू तालिि लिएका व्र्लििाई सचूीकृत गनुय अलघ तोलकएको 

पाठ्र्िि बिोलििको पनुतायिगी तालिि लिएर सचूीकृत हुन पाउने व्र्वस्था लििाउने। 

(छ) ििेलििापकतायको रुपिा सूचीकृत भएका ििेलििापकतायिाई प्रत्प्र्ेक वषय ििेलििापकतायको पनुतायिगी 

तालिििा सहभागी हुने व्र्वस्था लििाउने।   

(ि) ििेलििाप सम्बन्धी प्रलशक्षक प्रलशक्षण लिएका व्र्लि वा काननु बिोलिि अलधकारप्राप्त लनकार्बाट तालिि लदने 

संस्थाको रुपिा सचूीकृत भएका संस्थाबाट िात्र ििेलििाप सम्बन्धी तालिि सञ्चािन गनय पाउने व्र्वस्था 

लििाउने।  

(झ) न्र्ालर्क सलिलतको लनणयर् वा ििेलििापको सहिलत बिोलिि न्र्ालर्क सलिलतबाट अनिुोदन भ ैलििापत्र भएका 

लवषर्को कार्ायन्वर्न गने, गराउने र सहिलत कार्ायन्वर्नको अनगुिन र सिीक्षा गने।  

(ञ) सरोकारवािा अन्र् लनकार्बाट हुने अनगुिनको कार्यिाई सहर्ोग परु् र्ाउने र अनसुचूी-५ बिोलििको ठाँचािा 

अलभिेख राख्ने। 

(ट) ििेलििाप केन्रको अनगुिन गने, ििेलििाप सेवािाई सबैको पहुचँिा परु् र्ाउन आवश्र्क कार्य गने। 

(ठ) ििेलििापकतायिाई िेिलििाप सेवा उपिब्ध गराए वापत पाररश्रलिक वा र्ातार्ात खचय र भत्ताको व्र्वस्था गने। 

(ड) ििेलििाप कोष खडा गने र आवश्र्कता अनुसार ििेलििाप केन्र स्थापना र सञ्चािन गनय कोषको प्रर्ोग गने।  

(ढ) ििेलििाप कोष सञ्चािन लनदलेशका तर्ार गरी कार्यन्वर्निा ल्र्ाउने तथा ििेलििापकतायिाई प्रोत्प्सालहत गने 

गलतलवलध सञ्चािन गने। 

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

१५. मेिलमिाप केन्र संयोजकको काम, कतयव्य र अलधकारः ििेलििाप केन्र संर्ोिकको काि, कतयव्र् र अलधकार 

दहेार्बिोलिि हुनेछिः 

(क) ििेलििाप केन्रिा आएको लनवदेन रलिटरिा दताय गरी, लववादका पक्षको नाि र ठेगाना, छनौट भएका 

ििेलििापकतायको नाि र सम्पकय  नं., ििेलििाप सत्र सञ्चािन लिलत, सहिलतपत्रको स्पट खलु्ने गरी अलभिेख 

राख्ने एवि ्अन्र् कागिात सरुलक्षत राख्ने। 

(ख) लववादका पक्षिाई ििेलििाप केन्रको तफय बाट पत्राचार गने। 





 

(ग) लववादका पक्षिाई ििेलििापकताय रोज्न िगाउने।  

(घ) पक्षिे रोिकेा ििेलििापकतायिाई िानकारी गराउने र ििेलििापको िालग सहिलत लिने। 

(ङ) ििेलििापको सत्र सञ्चािन हुने लदन र सिर्को िानकारी पक्ष र ििेलििापकतायिाई लदने। 

(च) ििेलििाप केन्रिा आवश्र्क भौलतक र अन्र् सािग्री र न्र्नुति सेवा सलुवधा सलुनलश्चत गराउने। 

(छ) ििेलििापको प्रकृर्ािा सलम्िलित हुदँा लववाद सिाधान गनय सहि हुने र िेिलििापको प्रकृर्ािे लववाद 

सिाधानिा पाने सकारात्प्िक प्रभावको िानकारी लदने। 

(ि) पक्षको ििेलििाप प्रकृर्ाप्रलतको संशर् हटाउने र ििेलििापकतायिे सहिीकरण सम्बन्धको बारेिा पक्षको 

लिज्ञासा सम्बोधन गने।  

(झ) ििेलििापकतायको व्र्लिगत लववरण सलहतको अलभिेख राख्ने। 

(ञ) ििेलििापकतायिाई िेिलििापकतायको रुपिा सचूीकृत भएको कुराको िानकारी गराउने।  

(ट) ििेलििाप कक्ष र सत्र सञ्चािनको वातावरण बनाउने र सोको व्र्वस्थापन गने। 

(ठ) सहिलत भएका वा हुन नसकेका लववादको अलभिेख राख्ने। 

(ड) ििेलििापको िालसक, चौिालसक तथा वालषयक प्रगती लववरण कार्ायिर्िा पठाउने।  

(ढ) सहिलत नभएिा सहिलत हुन नसकेको कुराको लिलखत िानकारी लववादका पक्षिाई लदने। 

(ण) सहिलत कार्ायन्वर्न गनय न्र्ालर्क सलिलत र वडा कार्ायिर्बाट तोलकए बिोलििको लिम्िेवारी वहन गने। 

(त) कार्ायिर्िे तोकेका अन्र् कार्य गने। 

१६. मेिलमिापकतायको काम, कतयव्य र अलधकारः ििेलििापकतायको काि, कतयव्र् र अलधकार दहेार्बिोलिि हुनेछिः 

(क) ििेलििापको प्रलिर्ािा गरी सहिकतायको हलैसर्तिे लववाद सिाधानिा सहर्ोग परु् र्ाउने। 

(ख) लववाद सिाधान गनय सहर्ोग गदाय न्र्ार्ाधीश, िध्र्स्थ वा काननूी सल्िाहकारको भलूिका लनवायह नगरी 

सहिकतायको िात्र भलूिका लनवायह गने। 

(ग) ििेलििाप सिीक्षा बैठकिा सचूना बिोलिि सहभागी हुने र ििेलििाप सेवािाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो 

सझुाव प्रस्ततु गने। 

(घ) ििेलििापको लवकास र लवस्तारका िालग कार्यरत रहने। 

(ङ) सहिलत कार्ायन्वर्निा सहर्ोग परु् र्ाउने। 

(च) ििेलििाप सत्र सहिीकरण गदाय डर, त्रास, दवाव र प्रभावबाट ििु हुने र लववादका पक्षिाई पलन ििु राख्ने। 

(छ) िानवअलधकार, िौलिक हक, सािालिक न्र्ार्को लवषर्िा सचेत रहने।  

(ि) आघातिा परेका वा िनोबैज्ञालनक रुपिा सिस्र्ािा रहकेा पक्षिाई िनोसािालिक परािशयको िालग पठाउन 

ििेलििाप केन्र संर्ोिकिाई िानकारी गराउने।  

(झ) ििेलििाप प्रलिर्ािाई उलचत व्र्वस्थापन गने र सहिलतको िालग पक्षिाई स्वतन्त्र रुपिा भलुिका लनवायह गनय 

लदने। 

(ञ) पक्षिाई िेिलििापको अनलुचत प्रर्ोगबाट हुने नोक्सानीबाट बचाउन सचेत रहने।  

(ट) ििेलििाप वातायको सन्दभयिा लववादका पक्षबाट व्र्ि भएका कुराको गोपनीर्ता कार्ि राख्ने। 





 

(ठ) ििेलििाप प्रकृर्ा अपनाउँदा पलन पक्ष लिल्न सहित नभएिा सहिलत हुन नसकेको कुराको प्रलतवदेन अनसुचूी–३ 

को ढाँचािा न्र्ालर्क सलिलतिाई लदने। 

(ड) अनसुचूी-६ िा तोलकएको आचारसंलहताको पािना गने। 

पररच्छेद – ५ 

लिलिध 

१७. प्रालिलधक सेिा उपिब्ध  गराउनेः (१) कार्ायिर् एवि ्वडा कार्ायिर्िे िेिलििापकतायिाई आवश्र्क प्रालवलधक सेवा 

उपिब्ध गराउने छ।  

  (२) कार्ायिर् एवि ् न्र्ालर्क सलिलतिे िेिलििापकतायिाई ििेलििाप गराउने कार्यिा दक्षता लवकास गनय 

आवश्र्क तािीि उपिब्ध गराउन आवश्र्कता अनसुार रालष्िर् वा स्थानीर् स्तरका गरै सरकारी संस्था वा सिदुार्िा 

आधाररत संस्थािाई एवि ्लवज्ञिार्य पररचािन गनय सक्नेछ। 

  

१८. मेिलमिाप नतीजाको अलभिेख व्यिस्थापनः (१) कार्ायिर् एवि ्वडा कार्ायिर्िे दताय भएका लववाद तथा सिाधान 

भएका लववाद र लववादका पक्षको अलभिेख राख्नु पनेछ।लववादको लनरुपण भएको अवस्थािा िेिलििाप केन्रिा दवुै पक्षको 

र ििेलििापकतायको हस्ताक्षर सलहतको सहिलत पत्र सिते तर्ार पारी राख्न ुपरन्ेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोलिि अलभिेख राख्नका िालग कार्ायिर्िे लनम्न अनसुारका फाराि तर्ार गनेछ। 

(क) लववाद दताय पलुस्तका, 

(ख) लववाद र लववादका पक्षको लववरण खलु्ने गरी तोलकएको फारि, 

(ग) लनवदेन पत्रको फारि, 

(घ) दोस्रो पक्षिाई िानकारी गराउने फारि,  

(ङ) ििेलििापकताय छनौट फारि,  

(च) ििेलििापकतायिाई सचूना लदने फारि,  

(छ) ििेलििाप केन्रिा पक्षको उपलस्थलतको अलभिेख फारि,  

(ि) सहिलत–पत्र फारि, 

(झ) लववाद अनगुिन फारि  

(ञ) कार्ायिर्िे तोकेका अन्र् फारि। 

१९. मेिलमिाप गराउन तालिम लिनुपनेः ऐनिे तोकेको र्ोग्र्ता पगुकेा व्र्लििे गाउँपालिकािा ििेलििाप गराउन कम्तीिा 

४० घण्टा (६ लदन) को आधारभतू िेिलििाप तालिि गरेको हुनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोलििको तालिि काननू बिोलिि अलधकार प्राप्त लनकार्िा सचूीकृत भएको संस्था वा ििेलििापको 

आधारभतु प्रलशक्षक प्रलशक्षण प्राप्त व्र्लिबाट कार्ायिर्िे तालिि लदने व्र्वस्था लििाउन ुपनेछ।  

२०. मेिलमिाप तालिम लदने संस्था सूलचकृत हुनुपनेः (१) प्रचलित काननू बिोलिि अलधकार प्राप्त लनकार्िा सचूीकृत भएका 

संस्थािार्य कार्ायिर्िे ििेलििाप तालिि लदन सचूीकृत गनुय पनेछ।    





 

(२) कार्ायिर्िे िेिलििापको तालिि लदने संस्थािाई पररचािन गदाय एकै कािका िालग एकभन्दा बढी संस्थािाई 

लिम्िवेारी लदने छैन।  

(३) उपदफा (१) बिोलििको तािीि सञ्चािन गने सचूीकृत संस्थािे तालििको िालग श्रोत व्र्लिको रोटर तर्ार गरी पनेछ। 

(२) ििेलििाप सम्बन्धी आधारभतू र अन्र् तालिि िन्त्रािर् एवि ्कार्यपालिकाबाट स्वीकृत पाठ्र्िि बिोलिि सञ्चािन 

गनुय पनेछ। 

(३) स्वीकृत ििेलििापको पाठ्र्िििा उलल्िलखत लवषर्िा तोलकएको प्रकृर्ा अपनाई ििेलििापको तालिि सञ्चािन 

हुनेछ। 

(५) कार्ायिर् वा ििेलििापको तािीि लदने संस्थािे ििेलििापको तािीि सम्पन्न गरेको प्रिाण पत्र लददँा सहभागीिाई 

अनसुचूी–७ बिोलििको प्रलतबिता पत्रिा सहीछाप गराई कार्ायिर् वा संस्थाको अलभिेख राख्ने व्र्वस्था लििाउनु राख्न ु

पनेछ।  

२१. आचारसंलहताको पािनाः र्स कार्यलवलधको अनसुचूी–६ बिोलििको आचारसंलहता सबै िेिलििापकतायिे पािन 

गनुयपनेछ। 

२२. शपथः ििेलििापकतायिे र्स कार्यलवलध बिोलिि लनष्ठापवूयक काि गने शपथ लिन ु पनेछ। ििेलििापकतायको हलैसर्तिे 

संिग्न हुन चाहने र्ोग्र्ता पगुकेा ििेलििापकतायिाई न्र्ालर्क सलिलतका संर्ोिकबाट अनसुचूी–८ बिोलििको शपथ 

लिएपलछ ििेलििाप केन्रिा ििेलििापकतायको रुपिा सचूीकृत गररनेछ। 

२३. आचारसंलहता र शपथको अनुगमनः (१) ििेलििापकतायिे आचारसंलहता अनुकूि काि गरे वा नगरेको र 

ििेलििापकतायको रुपिा लिएको सपथको सम्बन्धिा न्र्ालर्क सलिलत र कार्यपालिकािे अनगुिन गनेछन्।  

(२) आचारसंलहता पािना नगरेको भन्ने उिरुी परेिा न्र्ालर्क सलिलतिे सम्बलन्धत ििेलििापकतायिाई उिरुवािाको नाि 

गोप्र् राखी उिरुी सम्बन्धिा स्पटीकरण लदन सात लदनको सिर् लदर्य लिलखत रूपिा िानकारी लदन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोलििको सिर् लभत्र स्पटीकरण प्राप्त नभएिा वा प्राप्त स्पटीकरण लचत्त बझु्दो नभएिा न्र्ालर्क सलिलतिे 

आचारसंलहता उल्िंघनको कारवाही अलघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बिोलिि आचारसंलहता उल्िङ्घन गरेको ठहर न्र्ालर्क सलिलतिे सम्बलन्धत ििेलििापकतायिाई सचेत 

गराउन, केही सिर्को िालग ििेलििापकतायको काि गनय बन्दिे िगाई नलसहत लदन वा ििेलििापकतायको सचूीबाट हटाउने 

आदशे गनय सक्नेछ। 

(५) न्र्ालर्क सलिलतिे गरेको आचारसंलहता उल्िङ्घनको कारवाही वा सिार्िा लचत्त नबझु ेसम्बलन्धत ििेलििापकतायिे 

कार्यपालिका सिक्ष पनुरावदेन गनय सक्नेछन।् 

(६) आचारसंलहता र शपथको सम्बन्धिा न्र्ालर्क सलिलतको लनणयर् उपर पनुरावदेन परेिा कार्यपालिकाको लनणयर् अलन्ति 

हुनेछ। 

२४. पििार्य मेिलमिापको पररणाम बाध्यकारी हुनेः  ििेलििापिा भएको सहिलत लववादका पक्ष र संिग्न सरोकारवािाको 

लनलम्त बाध्र्ात्प्िक हुनेछ। उि सहिलत कार्ायन्वर्न गनय लववादका पक्ष र सरोकारवािा बाध्र् हुनेछन।् 





 

२५. सहमलत कायायन्ियनः (१) ििेलििाप केन्रिा सहिलत भै लििापत्र भएको लिलतिे तीस लदनलभत्र सम्बलन्धत पक्षिे त्प्र्स्तो 

लििापत्र कार्ायन्वर्न गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोलििको अवलधलभत्र सम्बलन्धत पक्षिे उपदफा (१) बिोलिि लििापत्र कार्ायन्वर्न नगरेिा कार्ायिर्िे 

प्रचलित काननूी कार्यलवलध अपनाई लििापत्रको कार्ायन्वर्न गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोलिि लनवदेन प्राप्त भएिा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५२ (१) बिोलिि 

कार्यपालिकािे न्र्ालर्क सलिलतबाट भएको र्सै कार्यलवलधको दफा १२ बिोलिि सहिलत भए बिोलििको लििापत्र वा 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) बिोलिि भएको लनणयर्को कार्ायन्वर्न गने गराउने छ।   

२६. मेिलमिापको िोगो र केन्रको बोडयको व्यिस्थाः (१) ििेलििापको िोगो अनसुचूी–९ बिोलिि हुनेछ र सो िोगोको 

प्रर्ोग दहेार्को अवस्थािा गररनेछ। 

(क) ििेलििाप केन्रको बोडयिा। 

(ख)  ििेलििाप गदाय प्रर्ोग हुने व्र्ानरिा। 

(ग) कार्यििको प्रबियन गने कार्यिि सञ्चािन गदाय। 

(घ) ििेलििाप सम्बन्धी लवलभन्न कृर्ाकिाप सञच्ािन गदाय।  

(२) ििेलििाप केन्रको बोडय अनसुचूी–१० बिोलििको हुनेछ। 

२७. पररचयपत्र सम्बन्धी व्यिस्थाः कार्ायिर्िे सचूीकृत ििेलििापकतायिाई अनुसचूी–११ बिोलििको ढाँचािा पररचर्पत्र 

लदनेछ। 

२८. प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यिस्थाः कार्ायिर्िे न्र्ालर्क सलिलतको लसफाररसिा ििेलििाप कार्यिििा उल्िेखनीर् र्ोगदान 

लदने ििेलििाप केन्र, संघसंस्था तथा ििेलििापकतायिाई उलचत प्रोत्प्साहन परुस्कार प्रदान गनय सक्नेछ। 

२९. काययलिलधको प्रयोगः गाउँपालिकालभत्र ििेलििाप कार्यिििाई सचुारु र सिन्वर्ात्प्िक रुपिा सञ्चािन गरी 

स्थानीर्स्तरिा सािालिक सद्भाव, आपसी सहर्ोग र ितै्रीपणूय परम्परािाई प्रबियन गनय र्ो कार्यलवलधको प्रर्ोग हुनेछ। 

३०. प्रलतिेदन पेश गरनु्पनेः कार्ायिर्िे लिल्िा सिन्वर् सलिलत, प्रदशे तथा िन्त्रािर्िा अनसुचूी–१२ बिोलििको प्रलतवदेन 

तर्ार गरी पठाउन ुपनेछ। 

३१. काययलिलधको व्याखया गरने् िा िाधा अड्काउ फुकाउने अलधकारः कार्यलवलधको कार्ायन्वर्नको लसिलसिािा कुन ै

लद्वलवधा हुन गएिा सोको व्र्ाख्र्ा वा बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार कार्यपालिकािाई हुनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 





 

अनुसूची – १ 

(दफा ४(क) सँग सम्बलन्धत) 

लििाद दताय।अलभिेख फारमको नमूना 

गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको कार्ायिर्, डडेिधुरुा लिल्िा 

लववादका पक्षको लववरण    

दताय नं. दताय लिलतिः 

लिल्िािः .................... पालिकािः वडा नम्वरिः 

लववादको प्रकारिः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) िा उलल्िलखत आधारिा 

१. लववादको नाििः लववादको प्रकृलतिः 

२. लववादको पलहिो  पक्षको लववरणिः 

नाििः लिङ्गिः िात।िालतिः उिरेिः 

लिल्िािः .......................... पालिकािः  वडा नं. 

सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।िोवार्ि .......................................): 

२.१ शलैक्षक र्ोग्र्ता 

१. लनरक्षर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्र्लिक ५. उच्च िाध्र्लिक ६. स्नातक वा सो भन्दा िालथिः 

२.२ िेिलििापकताय छनौट (प्राथलिकता लनधायरण) 

प्रथि छनौटिः दोस्रो छनौटिः तेस्रो छनौटिः 

२.३ अन्र् सरोकारवािाको नाि।संख्र्ािः 

२.४ र्सभन्दा पलहिे ििेलििाप सेवािः १. लिएको २. नलिएको 

३. लववादको दोस्रो  पक्षको लववरणिः 

नाििः लिङ्गिः िात।िालतिः उिरेिः 

लिल्िािः ................ पालिकािः  वडा नं. 

सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।र्ििे आलद): 

३.१ शलैक्षक र्ोग्र्ता 

१. लनरक्षर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्र्लिक ४. उच्च िाध्र्लिक ६. स्नातक वा सो भन्दा िालथिः 

३.२ िेिलििापकताय छनौट (प्राथलिकता लनधायरण): 

प्रथि छनौटिः दोस्रो छनौटिः तेस्रो छनौटिः 

३.३ अन्र् सरोकारवािाको नाि।संख्र्ािः  

३.४ र्सभन्दा पलहिे ििेलििाप सेवािः १. लिएको २. नलिएको 

नोटः १. वििादको पविलो पक्ष भन्नाले साधारणतया वििाद दताा गनेलाई जनाउँछ । 

४.१. लववाद सरुु भएको लिलतिः 

४.२ िेिलििाप केन्रिा आउन ुअलघ कुनै लनकार्िा सिाधानको िा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. लिल्िा प्रहरी कार्ायिर् 

४. लिल्िा प्रशासन कार्ायिर् ५.  अदाित       ६.अन्र्............................ 

४.४ लववादको पररणाि के भर्ो कारण खिुाउने .......................... 

४.५ अन्र् कुनै ठाउँिा र्ो लववाद चलिरहकेोिः   १. छ ।            २. छैन । 

४.६ र्लद कुनै लनकार्िे िेिलििापको िालग पठाएको।लसफाररस गरेको भए सो लनकार्को नाििः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

अनसुचूी–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

 

मेिलमिाप केन्र 

गन्यापधुरा गाउँपालिका िडा नं....लजलिाःडडेलधुरा  

मेिलमिापकतायको सूची 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

अनसुचूी–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बलन्धत 

मेिलमिापकतायको प्रलतिेदन 

स्थानीर् ििेलििाप केन्र, 

गन्र्ापधरुा गाउँपालिका 

 

प्रथि पक्ष श्री........................ र दोस्रो पक्ष श्री........................ भएको ................................ लववादिा ििेलििाप गराउन 

हािीिाई लिलत .......... गते ििेलििापकतायको रुपिा रोलिएकोिा ििेलििापको प्रकृर्ा अपनाई ििेलििाप गराउँदा पक्ष लिल्न 

िञि्रु नभएकािे ििेलििापको िालग तोलकएको लदनिा पक्ष अनपुलस्थत भएकािे ििेलििाप हुन नसकेको व्र्होराको र्ो प्रलतवदेन 

पेश गरेका छौं।  

 

लििादको प्रथम पिः                          लििादको दोस्रो पिः 

नाििः नाििः 

सहीछापिः सहीछापिः 

 

मेिलमिापकतायः 

 

नाििः दस्तखतिः 

नाििः दस्तखतिः 

नाििः    दस्तखतिः 

 

 

 

 

 

 

 





 

अनसुचूी–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बलन्धत) 

सहमलत–पत्रको ढाँचा 

मेिलमिाप केन्र 

गा.पा.।न.पािः............................वडा नं. ......................... लिल्िािः......................... 

सहमलत पत्र 

 

लववादको लबषर्िः...........................................................................। 

 

................... लिल्िा ....................................... गाउँपालिका........... वडा नं......बस्न े वषय ................... को श्री 

..............................................र ..................... लिल्िा ............................ ....................गाउँपालिका  ..... वडा 

नं......... बस्न े वषय ........ को श्री ..........................................बीच उलल्िलखत लबषर्िा असिझदारी भई लसियना भएको 

लववादिा ििेलििापको िालग र्स िेिलििाप केन्रिा प्राप्त भएको हुनािे दबुै पक्षिाई राखी िेिलििाप प्रलिर्ाद्वारा लिलत .... 

।.......। .... गतेिा छिफि गराउँदा तपलशिका बुँदािा हािी दबैु पक्षको लचत्त बझु्दो सहिलत भएकोिे सहित भएको बुँदािाई 

लनष्ठापवूयक पािना गने गरी िेिलििापकतायको उपलस्थलतिा रािी खशुीिे र्ो सहिलत पत्रिा सही छाप गरी लिर्ौ।ँलदर्ौ।ँ  

१........................................................................................................................... 

२........................................................................................................................... 

३........................................................................................................................... 

४........................................................................................................................... 

 

सहमत हुने पिहरः 

पलहिो पक्ष          दोस्रो पक्ष 

नाििः          नाििः 

ठेगानािः           ठेगानािः 

हस्ताक्षरिः                                                      हस्ताक्षरिः 

 

मेिलमिापकताय            

नाििः 

ठेगानािः 

हस्ताक्षरिः 

नाििः 

ठेगानािः 

हस्ताक्षरिः 

नाििः 

ठेगानािः 

हस्ताक्षरिः 

   

ईलत सम्बत.्.................. साि ................. िलहना ................ गते.........................रोि शभुि।् 

 

 





 

अनसुचूी–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग सम्बलन्धत) 

मेिलमिाप अनुगमन फाराम 

गाउँपालिकाको नाििः .........................................।  

वडा नं.  

लिल्िा ....................। 

अनगुिन गररएको अवलध...................दलेख..................सम्ि। 

ििेलििाप केन्रको संर्ोिकको नाििः 

ििेलििाप कार्यिििा आलथयक तथा प्रालवलधक सहर्ोग गने संस्थाको नाििः  

तलिि प्राप्त कुि  

ििेलििापकताय

को संख्र्ािः 

लिर्ाशीि 

ििेलििापकतायको 

संख्र्ािः 

लववाद 

दताय 

संख्र्ािः 

सिाधान 

भएको 

संख्र्ािः 

ििेलििाप 

प्रकृर्ािा 

रहकेो संख्र्ािः 

सिाधान हुन नसकी 

न्र्ालर्क सलिलतिा 

पठाएको संख्र्ािः 

कैलफर्त 

       

       

   

१. ििेलििाप केन्रको भौलतक अवस्थािः  

२. आचार संलहताको पािनाको अवस्थािः 

३. लवलनर्ोलित बिटे र खचयको अवस्थािः 

४. ििेलििापकतायको िालग पनुतायिगी।उच्च तालििको आवश्र्कतािः 

५. ििेलििापकतायको पर्ायप्तता।अपर्ायप्ततािः 

६. अनगुिनकतायको लटप्पलणिः  

७. अनगुिनकतायको सझुाविः 

 

 

अनगुिनकताय 

१. .................. 

 

                                                    

 

 

 





 

अनसुचूी–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बलन्धत) 

 गन्यापधुरा गाउँपालिकामा सूचीकृत मेिलमिापकतायको आचारसंलहता 

मेिलमिापकतायको आचार संलहता-२०७८ 

 

१. मेिलमिापकतायको पेशागत आचरण  

(क) नेपािको संलवधान, अन्र् प्रचलित काननू र र्स कार्यलवलध बिोलिि ििेलििाप सम्बन्धी काि कारवाही लनष्पक्ष रुपिे 

गनुय पन,े 

(ख) कुनै पक्षप्रलत झकुाव, आग्रह, पवूायग्रह वा सो दलेखने कुनै व्र्वहार गनुय हुदँनै,  

(ग) कुनै पक्षिाई डर, त्रास, झकु्र्ान वा प्रिोभनिा पारी ििेलििाप गराउन हुदँनै,  

(घ) ििेलििाप सम्बन्धी काि कारवाहीको लसिलसिािा पक्षसँग आलथयक तथा अन्र् स्वाथयिन्र् कुनै काि कारवाही वा 

िेनदने व्र्वहार गनुय हुदँनै, 

(ङ) ििेलििापकतायिे लववादको लवषर्वस्त ुवा लववादका पक्षसँग अनलुचत वा िािसािपणूय तवरिे कुनै काि कारवाही गनुय 

हुदँनै,  

(च) ििेलििापको काि कारवाही वा ििेलििापको प्रलिर्ािा िानािान त्रटुी वा अलनर्लितता गने, अनावश्र्क रुपिा 

िम्ब्र्ाउने, लढिो गने वा ििेलििाप सम्बन्धी काि कारवाहीिा अलभरुची नदखेाउने िस्ता कार्य गनुय हुदँनै, 

(छ) ििेलििापको िििा पक्ष र ििेलििापकतायको वीचिा भएका कुरा र पक्षको पररचर् िगार्त ििेलििापकतायिाई 

िानकारी हुन आएका तथ्र् गोप्र् राख्नकुा साथै पक्षको लहत प्रलतकूि हुने गरी प्रकट गनुय हुदँनै,  

(ि) संलवधान, प्रचलित काननू, सावयिलनक नीलत र अधय न्र्ालर्क।न्र्ालर्क लनकार्को गररिा उच्च बनाउंद ैपक्षको सािालिक 

िर्ायदा र आत्प्िसम्िानिाई सम्िान पगु्ने कार्य गनुय पदयछ। लववादका पक्षसँग ििेलििाप गराईलदए वापत ठेक्का वा 

प्रलतशतिा पाररश्रलिक लनधायरण नगर काननुिे तोकेको लसिािा रही पक्षसँगको सहिलत बिोलििको पाररश्रलिक स्वीकार 

गनुय पनेछ।     

१.१.मेिलमिाप सम्बन्धी काययलिलधको पािना गनुय पनेः 

(क) ििेलििाप सम्बन्धी  कार्य संलवधान, ऐन काननू र र्स कार्यलवलध बिोलिि ििेलििाप प्रकृर्ा सञ्चािन गनुय पनेछ।  

(ख) कुनै सम्झौतािा ििेलििापद्वारा लववाद सिाधान गररने व्र्वस्था भएिा त्प्र्स्तो लववाद सोही सम्झौतािा उल्िेख भएको 

कार्यलवधी अनरुुप गनुय पनेछ।  

(ग) पक्ष ििेलििाप गनय सहित भएिा ििेलििापकतायिे सो व्र्होराको ििेलििापको लिखत खडा गरी सहिलत भएका बूँदा 

र त्प्र्सको पररणािको बारेिा पक्षिाई स्पटसँग बताएर िात्र सो कागििा पक्षको सहीछाप गनय िगाई आफ्नो सिते 

हस्ताक्षर गरी सहिलतपत्र तर्ार गनुयपछय।  

१.२. मेिलमिापकतायको लजम्मेिारीः 

(क) ििेलििाप भएिा सहिलतपत्रको कागि सलहत तोलकएको सिर् लभत्र लववादका पक्षिाई सम्बलन्धत लनकार्िा पठार् लदन ु

पनेछ। ििेलििाप हुन नसकेिा तोलकएको ढाँचािा गाउँ। सिक्ष प्रलतवदेन पेश गनुयपनेछ।  





 

(ख) ििेलििापको कार्यलवलध अपनाउँदा पक्ष बीच ििेलििाप गराउन नसलकएिा िेिलििापद्वारा लववाद सिाधान नभएको 

व्र्होराको लिलखत िानकारी लदन ुपनेछ। 

१.३. मेिलमिापकतायको दालयत्िः  

(क) ििेलििापकतायिे लववादको लवषर्वस्तुिा छिफि गनुय अलघ ििेलििापको प्रलिर्ािा अपनार्ने कार्यलवलध, सहिलत वा 

लनष्कषयिा पुग्ने काि पक्ष स्वर्ंको भएको र ििेलििापकताय सहिकतायको भलूिकािा िात्र रहकेो कुरा िानकारी गराउन ु

पछय। 

(ख) ििेलििापको प्रलिर्ािा भए गरेका कार्य पक्षिे पलन गोप्र् राख्न ुपने लवषर्, ििेलििापको प्रलिर्ािा संिग्न भ ै लचत्त 

नबझुिेा कुनै पलन सिर्िा अिग हुन पाउने लवषर्िा पक्षिाई िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(ग) ििेलििापकतायको रुपिा छनोट भएको व्र्लििे िेिलििापकताय भई काि गनय नचाहिेा आफुिे छनोटको सचूना पाएको 

सात लदनलभत्र सोको लिलखत िानकारी सम्बलन्धत वडा कार्ायिर् वा ििेलििाप केन्रिाई लदन ुपनेछ। 

(घ) ििेलििापकताय छनोट भएको व्र्लििे ििेलििाप गदाय ितै्रीपणूय तवरबाट लववाद सिाधान गनय पक्षिाई स्वतन्त्र, तटस्थ र 

लनष्पक्ष भएर सहर्ोग गनुय पनेछ।  

(ङ) लववादको लवषर्वस्त ुउपर िेिलििापकतायको कुनै स्वाथय लनलहत रहकेो भए वा आफुिे स्वतन्त्र तथा लनष्पक्ष रुपिा काि 

गनय नसक्ने प्रकृलतको लववाद भएिा लववादका पक्ष र लववाद प्रेलषत गने लनकार्िाई लिलखत िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(च) िैङ्लगक लवभदे, धिय, िातिालत, आलथयक स्तर वा रािनैलतक संिग्नताको आधारिा कुनै प्रकारको झकुाव र पवूायग्राही 

भावना नदखेाई ििेलििापिा संिग्न हुन ुपनेछ र लनधायररत सिर्िा िेिलििाप कार्य सम्पन्न गनय प्रर्ास गनुय पनेछ।  

(छ) ििेलििापकतायिे प्राकृलतक स्रोत साधन सम्बन्धी लववादिा र व्र्ापाररक प्रकृलतको लववादिा ििेलििापको प्रकृर्ा, 

लवषर्गत दक्षता र तत्प्सम्बन्धी अभ्र्ास तथा प्रचिनिाई िहत्प्व लदन ु पनेछ र सािदुालर्क लववादिा ििेलििाप गदाय 

सम्बलन्धत सिदुार्िा उपिब्ध लववाद सिाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्र्ास र स्वीकृत िान्र्तािाई ध्र्ान लदई लनष्पक्षता, 

वस्तलुनष्ठता, स्वच्छता र न्र्ार्का लसिान्तबाट सदवै लनदलेशत हुन ुपनेछ।  

(ि) ििेलििापकतायिे आफै ििेलििाप प्रकृर्ािा संिग्न भएको लववादिा कुनै पलन पक्षको तफय बाट काननू व्र्वसार्ी, 

िध्र्स्थकताय वा न्र्ार्ाधीशको रुपिा संिग्न भ ै लववाद सनुवुाई नगरी सहिकतायको िात्र भलूिका लनवायह गने र 

 ििेलििापद्वारा भएको लववादको सिाधानिाई हारिीतको रुपिा नलिन उत्प्प्रेररत गनुय पनेछ।  

  

२. मेिलमिापको तालिम प्रदान गनय सुलचकृत भएको संस्थाको दालयत्िः ििेलििापको प्रलशक्षण गनय अनिुती प्राप्त संस्थािे 

स्वीकृत पाठ्र्िि ििेलििाप सम्बन्धी िान्र् लसिान्तिाई पणूय रुपिा पािन गरी ििेलििाप सम्बन्धी प्रलशक्षण सञ्चािन गनुय 

पनेछ। ििेलििापको प्रलशक्षण प्रदान गने संस्थािे प्रलशक्षण पश्चात सम्बलन्धत व्र्लििाई गाउँपालिका।सँगको सिन्वर्िा 

ििेलििापको तालिि सम्पन्न गरेको प्रिाणपत्र प्रदान गनेछ। ििेलििापको तालिि सञ्चािन गने संस्थािे ििेलििापकताय र 

सवयसाधारणिाई िलक्षत गरी ििेलििाप सेवाको प्रभावकारीताको वारेिा प्रचार प्रसार गनय गराउन र ििेलििाप सेवा प्रबियन 

सम्बन्धी आवश्र्क कार्य गनुय पनेछ।   

 





 

अनसुचूी–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बलन्धत) 

मेिलमिापकतायको प्रलतिद्धता  

ि ........................ ििेलििापकतायको आचारसंलहता र शपथिा उलल्िलखत सव ैबुँदािाई स्वीकार गरी ििेलििापकतायको रुपिा 

पािना र कार्य गनय प्रलतवि छु।ि िेिलििापकतायको रुपिा लनष्पक्ष र तटस्थ भलूिकािा रहद ैर्सका कतयव्र्बाट कुनै लकलसििे पलन 

लवचलित हुनेछैन।ििेै तालिििा लसकेका सीपको प्रर्ोग गरी ििेलििाप प्रलिर्ा अपनाई िेिलििापकतायको भलूिका लनवायह 

गनेछु।िेिलििापकतायको आचारसंलहता र शपथिा उल्िेलखत शब्द र भावनािाई उच्च नैलतक आदशयको रुपिा पािन गनय कलटवि 

हुनेछु। आचारसंलहताको उल्िंघनको लवषर्िा ि व्र्लिगत रूपिा िवाफदहेी हुनेछु। 

१. ििेलििाप गदाय ितै्रीपणूय तवरबाट लववाद सिाधान गनय पक्षिाई स्वतन्त्र तथा लनष्पक्ष तररकािे सहर्ोग गनेछु। पक्षको लहतिाई 

सवोपरी राखी न्र्ालर्क प्रलिर्ा प्रलतको लिम्िवेारी वोध गद ैलववादका पक्षिाई डर वा दबाव वा अनलुचत प्रभावबाट ििु राख्न 

सहिकतायको भलूिकािा प्रस्ततु हुनेछु। 

२. सदवै पक्षको हक तथा दालर्त्प्विाई िहत्प्व लददं ै व्र्ापाररक प्रकृलतको लववादिा भए सो लवषर्को अभ्र्ास तथा प्रचिन, 

सिदुार्िा आधाररत संर्न्त्रबाट लसलियत लववादिा भए सम्बलन्धत सिदुार्िा उपिब्ध लववाद सिाधान सम्बन्धी परम्परा, 

अभ्र्ास र स्वीकृत िान्र्तािाई ध्र्ान लदई लनष्पक्षता, वस्तलुनष्ठता, स्वच्छता र न्र्ार्का लसिान्तबाट सदवै लनदलेशत हुनेछु। 

३. ििेै िैङ्लगक, िातिालत, आलथयक, रािनैलतक वा अन्र् र्स्तै कुनै आधारिा कुनै प्रकारको झकुाव र पवूायग्राही भावना नदखेाई 

ििेलििापिा संिग्न हुनेछु र लनधायररत सिर्िा ििेलििाप कार्य सिप्न्न गनय प्रर्ास गनेछु। 

४. लववादका पक्षसँग व्र्लिगत सिव्न्ध भए िेिलििाप शरुु गनुय अलघ पक्षिाई िानकारी गराउने छु। 

५. लववादको लवषर्वस्त ुउपर िरेो कुनै स्वाथय लनलहत रहकेो भए पक्षिाई िानकारी गराई लनििे अनिुलत लदएिा वाहके ििेलििाप 

प्रलिर्ावाट अिग भई न्र्ालर्क सलिलतिार्य िानकारी गराउने छु।  

६. दवु ैपक्षको िानकारीिा िात्र ििेलििाप कार्य प्रारम्भ गनेछु र पक्षिाई िरेो भलूिका र िेिलििाप प्रलिर्ाको वारेिा िानकारी 

गराउँद ैदवु ैपक्षिाई सिान रुपिा आ-आफ्ना कुरा राख्न िौका लदनेछु।  

७. ििेलििाप भएिा वा नभएिा ििेलििाप प्रलिर्ािा भए गरेका कार्यको गोपलनर्ता कार्ि गनेछु। सहिलत भई वा नभई 

लनवदेन।उिरुी लफताय हुदँा ििेलििाप प्रलिर्ाको िििा आफुिे थाहा पाएको सचूना वा गरेको अनभुव लनणयर्कताय सिते 

कसैिाई नभनी पक्षको गोपलनर्ता सलुनलश्चत गनेछु। 

८. संलवधान, काननू, न्र्ालर्क लनकार्को गररिा उच्च बनाउँद ैपक्षको सािालिक िर्ायदा, आत्प्िसम्िान र गररिािाई सम्िान पगु्ने 

कार्य गनेछु। लववादका पक्षसँग ििेलििाप गराईलदए वापत ठेक्का वा प्रलतशतिा पाररश्रलिक लनधायरण नगरी काननुिे तोकेको 

सीिािा रही पाररश्रलिक स्वीकार गनेछु।   

९. सहिलत भएका बूँदा र त्प्र्सको पररणािको बारेिा पक्षिाई स्पटसँग बताएरिात्र सहिलतपत्रिा सलह गनय िगाउनेछु। 

१०.आफुिे िेिलििाप गरेको लववादिा त्प्र्सै लवषर्िा कुनै पलन पक्षको तफय बाट काननू व्र्वसार्ीको रुपिा प्रलतलनलधत्प्व गने छैन र 

न्र्ार्ाधीश र िध्र्स्थकतायको रुपिा संिग्न नरही तटस्थ बन्नेछु।  

    

    फोटो 





 

११.र्लद कुनै कारणबश वा पररलस्थतीिन्र् कारणिे ििेलििापकतायको रुपिा आचार–संलहता पािना गनय नसक्न ेिागिेा आफुिाई 

सो लववादबाट अिग राख्नेछु। 

१२.र्सिा उलल्िलखत प्रलतविता, ििेलििापकतायको आचार–संलहता र सपथका कुनै बुँदाको उिङ्घन गरेिा ििाई 

ििेलििापकार्यको िालग अर्ोग्र् भएको घोषणा गररएिा स्वीकार गनेछु। 

दस्तखतिः– ................................... 

नाििः– 

ठेगानािः 

फोन न.ं– 

लिलतिः– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

अनसुचूी–८ 

(दफा २२ सँग सम्बलन्धत) 

मेिलमिापकतायको शपथपत्र 

शपथको ढाँचा 

 

ि....................ईश्वरको नाििा सत्प्र् लनष्ठापवूयक ििेलििापकतायको रुपिा शपथ लिन्छु लक ििेै िेिलििाप सम्बन्धी प्रलिर्ाको 

लसिलसिािा कुनै पक्ष प्रलत िरिोिालहिा नराखी, पक्षपात नगरी, गोपलनर्ता र लनष्पक्षता कार्ि गद ैकाननू र न्र्ालर्क प्रलिर्ा प्रलत 

सम्िान तथा सिपयणको भावना राखी काि गनेछु। ििेै स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, प्रचलित काननू र ििेलििापकतायिे 

पािन गनुय पने आचरणको पणूय पािना गद ैआफूिाई सलुम्पएको दालर्त्प्व र्िान्दारीपवूयक लनवायह गनेछु। 

 

शपथ लिनेको,–                                             शपथ गराउनेको,–   

         

सहीिः          सहीिः  

नाििः          नाििः 

पदिः       

    छापिः  

    कार्ायिर्िः 

    लिलतिः 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 





 

अनसुचूी–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बलन्धत) 

मेिलमिापको िोगो 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

अनसुचूी–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बलन्धत) 

मेिलमिाप केन्रको बोडय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   स्थानीय मेिलमिाप केन्र 

   गन्र्ापधरुा गाउँपालिका 

वडा नं.  .................. 

लिल्िा ................... 

 





 

 

अनसुचूी–११ 

(दफा २७ सँग सम्बलन्धत) 

मेिलमिापकतायको पररचय–पत्र 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    गन्र्ापधरुा गाउँपालिकाको कार्ायिर् 

                          वडा नं  
मेिलमिापकतायको पररचयपत्र 

नाििः 

नेपािी ना.प्र.नं. 

तालिि प्राप्त गरेको लिलतिः 

सचूीकृत भएको लिलतिः 

अवलधिः                                               ..................                                                

प्रिालणत गन े 

 

फोटो  





 

 

अनसुचूी–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बलन्धत) 

मेिलमिाप काययक्रमको प्रगलत प्रलतिेदनको ढाँचा 

 

गाउँपालिकाको नाििः............................ वडा नं. 

लिल्िा.............................. 

प्रलतवदेनको अवलधिः आलथयक वषयिः............ को दलेख............. सम्ि 

 

ििेलििापकतायको 

संख्र्ा 

लववादको प्रकार लववादको संख्र्ा ििेलििाप भएको 

संख्र्ा 

ििेलििाप 

प्रलिर्ािा रहकेो 

संख्र्ा 

ििेलििाप हुन  

नसकी अदाितिा 

पठाएको संख्र्ा 
िलहिा परुुष 

       

       

िम्िा      

 

 

            आज्ञािे 

   लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 

      

 

 


