
1 

 

 

चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखिढ ुंगा 
१ न+= प्रदेश, नपेाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड ५                                  सुंख्या ३                  लिलि २०७९/०९/२८ 

भाग २ 

चम्पादेवी गाउँपालिका 
 

 

स्थानीय सरकार सुंचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बिोजजि चम्पादेवी गाउँ 
काययपालिकािे स्वीकृि गरी जारी गरेको िि िेजखए बिोजजिको काययववलि सवयसािारणको िालग प्रकाशन 
गररएको छ ।  

 

गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृि लिलि २०७९/०९/२५             प्रिाजणकरण लिलि २०७९/०९/२६ 

चम्पादेवी गाउँपालिका िेिलििाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्िी काययववलि, २०७९  
 

प्रस्िावनााः नेपािको सुंवविानको अन सूची ८ बिोजजि स्थानीय िहको अलिकारको सूचीिा रहेको िेिलििाप र 
िध्यस्थिा सम्बन्द्िी व्यवस्था िथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बिोजजि गठन ह ने 
न्द्यावयक सलिलििे सोही ऐनिा उल्िेख गररएका वववाद िेिलििापको िाध्यिबाट सिािान गने काययिा 
सहयोग गनय िेिलििाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्िी काययववलि बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे, 

 चम्पादेवी गाउँपालिकाको काययपालिकािे न्द्यावयक सलिलििे उज रीको कारवाही वकनारा गदाय अपनाउन  
पने काययववलि सम्बन्द्ििा व्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ दफा ९३ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी यो 
िेिलििाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्िी काययववलि, २०७९ जारी गरेको छ।  
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पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक 

 

१. सङ्जिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस काययववलिको नाि “िेिलििाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्िी काययववलि, 

२०७९” रहेको छ।  

(२) यो काययववलि ि रुन्द्ि प्रारम्भ ह नेछ।   

२. पररभाषााः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययववलििा, 
(क) “ऐन” भन्नािे गाउँपालिका न्द्यावयक सलिलि (काययववलि सम्बन्द्िी) ऐन, २०७५ सम्झन  पछय। 

(ख) “केन्द्र” भन्नािे यस काययववलि बिोजजि स्थापना भएको िेिलििाप केन्द्र सम्झन  पछय। 

(ग) “कायायिय” भन्नािे गाउँकाययपालिकाको कायायिय सम्झन  पछय। 

(घ) “गाउँपालिका” भन्नािे चम्पादेवी गाउँपालिका सम्झन  पछय। 
(ङ) “दोस्रो पि” भन्नािे पवहिो पिको लनवेदनको आिारिा िेिलििाप वािायको िालग 

िेिलििाप केन्द्रिे बोिाएको वववादको पि सम्झन  पछय।  

(च) “न्द्यावयक सलिलि” भन्नािे नेपािको सुंवविानको िारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा ४६ बिोजजि गाउँपालिकाको उपाध्यि िथा उपप्रि खको 
अध्यििािा गदठि न्द्यावयक सलिलि सम्झन  पछय।  

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

(ज) “पि” भन्नािे वववादका पि सम्झन  पछय। 

(झ) “िन्द्त्रािय” भन्नािे सुंघीय िालििा िथा सािान्द्य प्रशासन िन्द्त्रािय सम्झन  पछय। 

(ञ) “िेिलििाप” भन्नािे प्रचलिि कानून बिोजजि िेिलििाप ह नसक्ने प्रकृलिका वववादिा 
िेिलििाप गराउने गरी गाउँपालिकाबाट सञ्चालिि सेवा सम्झन  पछय।र यो शब्दिे 
गाउँपालिकाको स्वीकृलििा सि दायिा सञ्चािन भएको साि दावयक िेिलििाप सेवािाई 
सिेि जनाउने छ। 

(ट) “िेिलििापकिाय” भन्नािे पि बीचको वववादिाई छिफिद्वारा सहज वािावरण सजृना गनय 
िथा सो ववषयिा सहिलि कायि गनयका िालग उत्प्प्ररेरि गनय िेिलििाप सम्बन्द्िी आिारभिू 
िािीि लिई गाउँपालिकािा सूचीकृि व्यजि सम्झन  पछय। 
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(ठ)  “िेिलििाप सत्र” भन्नािे िेिलििापकिायिे िेिलििाप प्रकृयाद्वारा वववाद सिािानका िालग 

वववादका सरोकारवािाको रूपिा रहेका वववादका पि सजम्िलिि स रजिि एवि ् सहज 
स्थानिा वािाय िथा छिफि गराउने उदे्दश्यिे सञ्चािन गररने बैठक सम्झन  पछय। 

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

(ढ) “सुंयोजक” भन्नािे िेिलििाप केन्द्र सञ्चािन भएको वडाको सजचव सम्झन  पछय।साथै सो 
शब्दिे िेिलििाप सुंयोजकको रूपिा काि काज गने गरी िोवकएको वडा कायायियको 
कियचारीिार्य सिेि ब झाउने छ। 

 

पररच्छेद– २ 

िेिलििाप केन्द्रको स्थापना, काि, कियब्य र अलिकार 

 

३. िेिलििाप केन्द्रको स्थापनााः (१) न्द्यावयक सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रका वववाद िेिलििाप प्रवियाद्वारा 
सिािानिा सहयोग प र् याउन गाउँपालिकाको प्रत्प्येक वडािा आवश्यकिा अन सार िेिलििाप केन्द्र 
स्थापना गररनछे ।  

(२) कायायियिे गाउँपालिकाको कायायिय भवन वा वडा कायायियको भवन वा काययपालिकािे िोकेको 
स्थानिा उपदफा (१) बिोजजिको कायायिय स्थापना गनेछ। 

  

४. िेिलििाप केन्द्रको काि, कियव्य र अलिकाराः (१) िेिलििाप केन्द्रको काि, कियव्य र अलिकार देहाय 
बिोजजि ह नेछाः 

(क) वववादका पिबाट वववादसँग सम्बजन्द्िि ववषयको अन सूची–१ को ढाँचािा लनवेदन लिन ेर दिाय 
गने। 

(ख) िेिलििाप सम्बन्द्िी वववादका पििाई सूचना ददने।  

(ग) िेिलििापकिाय ह ने योग्यिा प गेको व्यजििे िेिलििापकिायको रुपिा सूचीकृि ह न िेिलििाप 
केन्द्रिा लनवेदन ददएिा न्द्यावयक सलिलििा पठाउने।  

(घ) न्द्यावयक सलिलिबाट िेिलििापकिायको शपथ लिएका व्यजििाई िेिलििापकिायको काििा 
िगाउने। 

(ङ) सूचीकृि िेिलििापकिाय िध्येबाट वववादका पििाई िेिलििापकिाय छनौट गनय िगाउने।  

(च) िेिलििाप प्रवियािा सहजीकरण गने।  
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(छ) वववादको लनवेदन, अन्द्य कागजाि िथा सहिलि पत्रको न्द्यावयक सलिलििे िोके बिोजजि अलभिेख 
राख्न ेिथा िोवकएको स्थानिा प्रलिवेदन ददने। 

(ज) िेिलििाप प्रकृया बिोजजि सहिलि ह न नसकेको ववषय न्द्यावयक सलिलििा वफिाय पठाउने।  

(झ) वववादको दोस्रो पि उपजस्थि भएर िेिलििापकिायको छनौटको काि सवकएको लिलििे िीन 
िवहना लभत्र िेिलििापको िाध्यिबाट वववादको सिािान गने व्यवस्था लििाउने। 

(ञ) पि बीचको सहिलि कायायन्द्वयनको िालग वववादको लिलसि न्द्यावयक सलिलििा पठाउने।  

(ट) वववादका पिबाट िेिलििापको प्रकृयाबाट भएको सहिलि कायायन्द्वयन गरे नगरेको लनयलिि 
रुपिा अन गिन गने गराउने िथा पिको आपसी सम्बन्द्ि बारे जानकारी लिने।  

(ठ) स्थानीय बालसन्द्दािाई िेिलििाप सेवा प्रयोग गनय अलभप्ररेरि गने। 

(ड) िेिलििापकिायको िििा अलभबवृिसम्बन्द्िी आवश्यक कायय गने। 

(ढ) गाउँपपालिकाको काययिि बिोजजि िेिलििाप सेवाको प्रचार प्रसार गने र सचेिनािूिक 
काययिि चिाउने।  

(ण) न्द्यावयक सलिलिबाट िोवकएका वा अलिकार प्रत्प्यायोजन गररएका अन्द्य काि गने। 

 

५. िेिलििाप केन्द्रिा ह न पने आिारभिू स वविाहरूाः केन्द्रिा देहाय बिोजजिका आिारभिू स वविा रहनेछना्ः– 

(क) िेिलििाप सत्र सञ्चािनका िालग गोपनीय र स रजिि स्थान। 

(ख) िेिलििापकिाय, वववादका पि एवि ् सरोकारवािाको स वविाको िालग िेिलििाप कििा 
आवश्यक क सी, टेबि िगायि पयायप्त स्थान। 

(ग) सूचीकृि िेिलििापकिायको नाि, ठेगाना र फोटो सवहिको सूची र िेिलििाप केन्द्रको साईन 
बोडय। 

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

(ङ) वववाद दिाय लनवेदनको फारि र वववाद दिाय गने रजजष्टर, िेिलििापकिाय रोजेको रेकडय राख्नको 
िालग फारि, दोस्रो पििाई जानकारी गराउने फारि, िेिलििापकिायिाई जानकारी गराउने 
फारि, सहिलि–पत्रको फारि, प्रगलि प्रलिवेदन फारि, अलभिेख राख्न े रजजष्टर िगायिका अन्द्य 
िसिन्द्द सािग्री।  

 

 

 

पररच्छेद– ३ 
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िेिलििाप सेवाको व्यवस्थापन 

६. वववाद दिायाः (१) न्द्यावयक सलिलिको िेत्रालिकार लभत्रका वववाद सिािानको िालग न्द्यावयक सलिलि वा 
न्द्यावयक सलिलििे िोकेको स्थानिा दिाय ह नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बिोजजि न्द्यावयक सलिलििे वववादका प्रथि पि बसोबास गने वडािा रहेको 
िेिलििाप केन्द्रिा सिेि लनवेदन दिाय गनय सक्ने गरी लनणयय गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजजि क नै व्यजििे लिजखि नभै िौजखक रुपिा ग नासो।उज री।लनवेदन 
व्यि गरेिा त्प्यसिाई लिजखि रुपिा उिार गरी कायायिय वा िेिलििाप केन्द्रिे लनजको सहीछाप 
गराई दिाय गने व्यवस्था लििाउनेछ।  

(४) यस दफा बिोजजि न्द्यावयक सलिलििा दिाय भएको लनवेदन सो सलिलििे िेिलििाप गने प्रयोजनको 
िालग सम्बजन्द्िि वडािा रहेको िेिलििाप केन्द्रिा पठाउने व्यवस्था लििाउन  पनेछ। 

७. िेिलििापकिायको छनौट प्रकृयााः (१) प्रत्प्येक वडािा कजम्ििा एक िेिलििाप केन्द्र रहनेछ।  

(२) प्रत्प्येक िेिलििाप केन्द्रिा कजम्ििा ६ जना िेिलििापकिाय रहनेछन।्  

िर एउटा िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृि भएका िेिलििापकिायिे अन्द्य िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृि भै 
िेिलििाप सेवा प्रदान गनय चाहेिा त्प्यस्िो िेिलििापकिायिाई सूचीकृि गरी िेिलििाप सेवा स चारु 
गनय क नै बािा पने छैन। 

(३) पििे रोजेको िेिलििापकिायबाट िेिलििाप सम्बन्द्िी कायय सञ्चािन गररने छ।  

(४) गाउँपालिकाको ि ख्य कायायिय रहेको स्थानिा सिेि िेिलििाप केन्द्रको स्थापना गनय सवकने छ।  

(५) यो काययववलि िागू ह ँदा साववकदेजख स्थानीय िेिलििाप केन्द्रिा काययरि िेिलििापकिाय कायिै 
रहनेछन।् 

(६) वववादको सुंख्या बढ्न गई वा अन्द्य कारणिे िेिलििापकिायको सुंख्या किी भएिा कायायियिे 
उपदफा (२) िा उल्िेजखि सुंख्याको अलिररि आवश्यक सुंख्यािा थप िेिलििापकिाय सूचीकृि गनय 
क नै बािा पने छैन। 

(७) न्द्यावयक सलिलििे आफू सिि दिाय भएका वा काययववलि बिोजजि िोवकएको स्थानिा दिाय भएका 
वववाद क नै पलन िेिलििाप केन्द्रबाट िेिलििाप प्रकृया अपनाउने गरी िोक्न सक्नेछ। 

(८) कायायियिे सूजचकृि भएका िेिलििापकिायको वववरण अन सूजच-२ बिोजजिको ठाँचािा ियार गरी 
कायायिय िथा सम्बजन्द्िि वडाको िेिलििाप केन्द्रिा राख्न ेव्यवस्था लििाउने छ।  
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८. िेिलििापको िालग िेिलििापकिायको छनोटाः (१) िेिलििाप केन्द्रिा वववाद दिाय गराउने पवहिो पििे 
िेिलििाप केन्द्रिा रहेको अन सूची–२ बिोजजि ियार गररएको िेिलििापकिायको सूचीबाट 
िेिलििापकिाय छनौट गनय पाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बिोजजि वववादको पवहिो पििे रोजेको व्यजि बाहेक दोस्रो पििे 
िेिलििापकिायको सूचीिा नाि भएका अन्द्य क नै पलन िेिलििापकिायिाई छनौट गनय पाउने छन।्  

(३) वववादका पवहिो र दोस्रो पििे िेिलििापकिाय छनोट गरे पश्चाि सुंयोजकिे छालनएका द ईजना 
िेिलििापकिायसँगको सिन्द्वय गरी िेिलििापकिायको सूचीिा नाि उल्िेख भएका अन्द्य िेिलििापकिाय 
िध्येबाट िेस्रो िेिलििापकिायको छनौट गन य पनेछ।  

(४) वववादका पििे िेिलििापकिाय छनौट गदाय क नै वववादको सम्बन्द्ििा न्द्यावयक सलिलिको सुंयोजक 
वा क नै सदस्यको लनजी सरोकार वा स्वाथय गाँलसएको वा त्प्यस्िो सुंयोजक वा सदस्यको नािा लभत्रका 
व्यजि वववादको पि भएिा त्प्यस्िो िेिलििापकिायको सट्टािा अको िेिलििापकिाय रोज्न पाउने छन।्   

९. वववादका पिको उपजस्थलिाः (१) वववादका पि िेिलििाप केन्द्रबाट िोवकएको लिलि, स्थान र सियिा 
िेिलििापको िालग उपजस्थि ह न पनेछ।  

(२) िेिलििापको िालग िोवकएको ददनिा द बै पि उपजस्थि भएपलछ िात्र िेिलििापकिायिे 
िेिलििापको प्रकृया अजघ बढाउन  पछय। 

(३) वववादका पििाई िेिलििापको िालग िोवकएको ददनिा वववादका पििाई लनिायरण गरेको सिय 
भन्द्दा पवहिा नै िेिलििाप कििा िेिलििापकिाय उपजस्थि ह न  पनेछ। 

(४) िेिलििापका िालग िोवकएको ददनिा क नै एक पि वा द वै पि उपजस्थि नभएिा 
िेिलििापकिायिे सोही व्यहोरा जनाई अन सूची–३ को ढाँचािा िेिलििाप केन्द्रिा प्रलिवेदन सवहि वफिाय 
पठाई ददन  पनेछ। 

१०. िेिलििाप सत्र सञ्चािन प्रकृयााः (१) दफा ८ बिोजजि छनौट भएका िीन जना िेिलििापकिायिे 
िेिलििाप सत्र सञ्चािन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोजजिका िेिलििापकिायिाई िेिलििाप केन्द्रिा िोवकएको लिलििा उपजस्थि ह न 
सुंयोजकिे जानकारी गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि पवहिो िेिलििापकिायिे िेिलििापकिायको रुपिा काि गनय असिथयिा 
देखाएिा केन्द्रिे वववादको द वै पििार्य बाँकी िेिलििापकिाय िध्येबाट िीन िीन जना िेिलििापकिाय 
रोजी  प्राथलिकिा सिेि िोक्न िगाउन  पनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बिोजजि िोवकएका िेिलििापकिायिार्य केन्द्रिे प्राथलिकिाििको आिारिा 
िेिलििाप सत्र सञ्चािन गनय िगाउने छ।  

(५) वववादका द वै पििे एकै जना िेिलििापकिायिाई छनौट गनय सहिलि गरेिा एकजना 
िेिलििापकिायिे िात्र पलन िेिलििाप प्रविया सञ्चािन गनय सक्नेछन।्   

(६) छालनएका िेिलििापकिायिे पिसँग सिन्द्वय गरी िेिलििाप सत्र सञ्चािन गने लिलि र स्थान िय 
गन य पनेछ।  

(७) वववादका पि र िेिलििापकिाय पूवय लनिायररि स्थान, लिलि र सियिा िेिलििाप सत्रिा उपजस्थि 
ह ने व्यवस्था सुंयोजकिे लििाउन  पनेछ।   

(८) वववादका पि उपजस्थि भैसकेपलछ छालनएका िेिलििापकिायिे वववादका पििाई स रजिि 
िेिलििाप कििा गई िेिलििाप प्रविया र िेिलििापकिायको भलूिका बारे जानकारी ददने र 
िेिलििाप सत्र सञ्चािन ह ँदा पािन गन यपने आिारभिू लनयि लनिायरण गरी िेिलििाप प्रवियाका चरण 
अपनाउँदै वववाद सिािान गनय सहजीकरण गन य पनेछ। 

(९)िेिलििाप सत्र आवश्यकिा अन सार एक वा सो भन्द्दा बढी पटक बस्न सक्नेछ। 

(१०) वववाद दिाय भएको वडा बाहेक अन्द्य क नै वडािा सूचीकृि भएका िेिलििापकिायिाई सिेि यस 
दफा बिोजजि िेिलििाप केन्द्रिे न्द्यावयक सलिलिसँग अन ििी लिई िेिलििापकिायको रुपिा काि गने 
व्यवस्था लििाउन सक्नेछ।  

११. िेिलििापकिायिे ध्यान ददन पने क राहरूाः िेिलििापकिायिे काययसम्पादन गदाय देहायका ववषयिा ध्यान 
ददन  पनेछ। 

(क) िेिलििाप सत्र सञ्चािन गदाय उठेका ववषय वटपोट गने र त्प्यसको अथय पििाई ब झाउने। 

(ख) वववादिा लनणयय नददने र आफूिाई लनणययकिाय नभई वववाद सिािान प्रकृयाको सहजकिाय सम्झने 
र छिफि।वािाय।सुंवादबाट वववाद सिािानका िालग सहजीकरण गने। 

(ग) क नै पििाई जाि, जालि, ििय, वणय, लिङ्ग, सम्प्रदाय वा राजनीलिक आस्था वा अन्द्य क नै आिारिा 
भेदभाव नगरी लनष्पि र िटस्थ रहने। 

(घ) िानव अलिकार, िौलिक हक, िानव अलिकार र सािाजजक न्द्यायको ववषयिा सुंवेदनशीि रहने। 

(ङ) िेिलििाप सत्रको सिालप्तपलछ सहिलि बाहेक िेखेका अन्द्य वटपोट सम्बन्द्िी सािग्री नष्ट गरी 
गोपनीयिा कायि गने। 

(च) क नै कानूनी जवटििा आएिा कायायिय एवि ् न्द्यावयक सलिलिको सहयोगिा ववशेषज्ञसँग परािशय 
लिएर िात्र कानूनसम्िि रुपिा पिबीच सहिलि गराउने।  
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(छ) वववादका पििाई िेिलििापकिाय रोज्न िगाउँदा िेिलििाप केन्द्रबाट ह ने वववाद सिािानका 
प्रकृयाका सम्बन्द्ििा सम्बजन्द्िि पििाई सुंयोजकिे यथेष्ट जानकारी गराउने। 

१२. सहिलिपत्र ियार गन य पनेाः(१) िेिलििापकिायिे वववादका पििे वववादको ववषयिा सहिलि गरेिा 
अन सूची–४ बिोजजिको ढाँचािा िीन प्रलि सहिलि पत्र ियार गन य पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि ियार भएको सहिलिपत्रिा वववादका पि िथा िेिलििापकिायिे सहीछाप 
गरी िेिलििाप केन्द्रिा ब झाउन  पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोजजि ियार भएको सहिलिपत्रको एक एक प्रलि िेिलििापकिायिे िेिलििाप गने 
पििाई ित्प्काि उपिब्ि गराउन  पछय।  

(४) सहिलि पत्रको िेस्रो प्रलििाई लििापत्र र िेिलििाप सहिलि कायायन्द्वयन गने प्रयोजनका िालग 
िेिलििाप केन्द्रिे न्द्यावयक सलिलि सिि पठाउन  पनेछ।  

(५) सहिलि कायायन्द्वयन गनय लनवेदन साथ क नै पि न्द्यावयक सलिलि सिि उपजस्थि भएिा वा 
िेिलििाप केन्द्रबाट सहिलिपत्र प्राप्त भएिा न्द्यावयक सलिलििे सम्बजन्द्िि पिसँग ब झी 
सहिलिपत्र।लििापत्रिा िेजखएको व्यहोरा ठीक छ भने्न प्रिाजणि भएिा उि लिखििा न्द्यावयक 
सलिलिका सदस्यिे सहीछाप गरी लििापत्रको रुपिा अन िोदन गरी त्प्यसिाई कायायन्द्वयनको िालग 
सम्बजन्द्िि पििाई आदेश ददन  पदयछ।  

(६) उपदफा (५) बिोजजि अन िोदन भएको सहिलिपत्र कायायन्द्वयनको िालग न्द्यावयक सलिलििे सो 
सहिलि पत्र काययपालिकािा पठाउन  पदयछ।  

(७) उपदफा (५) बिोजजि प्राप्त सहिलिपत्र कायायियिे कायायन्द्वयनको िालग क नै लनकाय वा सुंस्थािा 
पठाउन  पने भएिा सहिलिपत्रको व्यहोरा बिोजजि गनय सम्बजन्द्िि लनकायिा िेखी पठाउन  पनेछ। 

(८) यस पररच्छेद बिोजजि िेिलििापद्वारा वववाद सिािान गदाय िेिलििापकिाय लनय जि भएको लिलििे 
िीन िवहनालभत्र सम्पन्न गररसक्न  पनेछ। 

१३. वववादिा पििार्य जानकारी ददनाेः (१) यस काययववलि बिोजजि िेिलििाप केन्द्रबाट वववादिा िेिलििाप 
भएिा वा िेिलििाप ह न नसकेिा सोही क रा उल्िेख गरी सम्बजन्द्िि पििाई सुंयोजकिे जानकारी 
ददन  पनेछ। 

(२) िेिलििाप ह न नसकेका वववादका पििाई िारेख िोकी उि वववादिा अन्द्य प्रकृया अपनाउन 
दिाय भएको लनवेदन सवहिका सम्पूणय कागजाि िेिलििाप केन्द्रको सुंयोजकिे न्द्यावयक सलिलि सिि 
पठाउन  पनेछ।  
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पररच्छेद– ४ 

िेिलििापका सम्वन्द्ििा गाउँपालिकाको काि, कियव्य र अलिकार 

१४. गाउँपालिकाको िेिलििाप सम्बन्द्िी काि, कियव्य र अलिकाराः िेिलििाप सेवा ववस्िार र ववकासका 
िालग गाउँपालिकाको काि, कियव्य र अलिकार देहाय बिोजजि ह नेछाः 
(क) स्थानीयस्िरिा िेिलििाप सेवा ववस्िार र ववकास बारे वावषयक योजना एवि ्काययिि िज यिा र 

कायायन्द्वयन गने। 

(ख) िेिलििापबाट भएको सहिलि–पत्रको अलभिेख राख्न ेर सो सम्बन्द्िी काययििको िालग आवश्यक 
बजेट ववलनयोजन गने। 

(ग) िेिलििाप सेवा सञ्चािनका िालग िेिलििाप केन्द्र स्थापना र आवश्यक भौलिक सािग्री र 
िसिन्द्द व्यवस्थापन गने।  

(घ) िेिलििाप सम्बन्द्िी िािीिका िालग सहभागीको छनौट गने र गैरसरकारी सुंस्था िथा अन्द्य 
लनकायसँग सिन्द्वय गने िथा िािीि आयोजना गनय प्राववलिक, आलथयक िथा आवश्यक सहयोग 
प र् याउने।  

(ङ) िोवकएको योग्यिा पूरा भएका र कम्िीिा ४० घण्टा (६ ददन) को आिारभिू िेिलििाप िालिि 
प्राप्त गरेका िेिलििापकिायिाई शपथ गराई िेिलििापकिायको सूचीिा सूचीकृि गने। 

(च) एक वषय भन्द्दा अगालड िेिलििाप सम्बन्द्िी आिारभिू िालिि लिएका व्यजििाई सूचीकृि गन य 
अजघ िोवकएको पाठ्यिि बिोजजिको प निायजगी िालिि लिएर सूचीकृि ह न पाउने व्यवस्था 
लििाउने। 

(छ) िेिलििापकिायको रुपिा सूचीकृि भएका िेिलििापकिायिाई प्रत्प्येक वषय िेिलििापकिायको 
प निायजगी िालिििा सहभागी ह ने व्यवस्था लििाउने।   

(ज) िेिलििाप सम्बन्द्िी प्रजशिक प्रजशिण लिएका व्यजि वा कान न बिोजजि अलिकारप्राप्त लनकायबाट 
िालिि ददन ेसुंस्थाको रुपिा सूचीकृि भएका सुंस्थाबाट िात्र िेिलििाप सम्बन्द्िी िालिि सञ्चािन 
गनय पाउने व्यवस्था लििाउने।  

(झ) न्द्यावयक सलिलिको लनणयय वा िेिलििापको सहिलि बिोजजि न्द्यावयक सलिलिबाट अन िोदन भै 
लििापत्र भएका ववषयको कायायन्द्वयन गने, गराउने र सहिलि कायायन्द्वयनको अन गिन र सिीिा 
गने।  

(ञ) सरोकारवािा अन्द्य लनकायबाट ह ने अन गिनको काययिाई सहयोग प र् याउने र अन सूची-५ 
बिोजजिको ठाँचािा अलभिेख राख्न।े 
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(ट) िेिलििाप केन्द्रको अन गिन गने, िेिलििाप सेवािाई सबैको पह ँचिा प र् याउन आवश्यक कायय 
गने। 

(ठ) िेिलििापकिायिाई िेिलििाप सेवा उपिब्ि गराए वापि पाररश्रलिक वा यािायाि खचय र भत्ताको 
व्यवस्था गने। 

(ड) िेिलििाप कोष खडा गने र आवश्यकिा अन सार िेिलििाप केन्द्र स्थापना र सञ्चािन गनय 
कोषको प्रयोग गने।  

(ढ) िेिलििाप कोष सञ्चािन लनदेजशका ियार गरी काययन्द्वयनिा ल्याउने िथा िेिलििापकिायिाई 
प्रोत्प्सावहि गने गलिववलि सञ्चािन गने। 

(ण) िन्द्त्राियसँग सहकायय गरी िेिलििाप सेवािाई प्रभावकारी बनाउन कायय गने।  

१५. िेिलििाप केन्द्र सुंयोजकको काि, कियव्य र अलिकाराः िेिलििाप केन्द्र सुंयोजकको काि, कियव्य र 
अलिकार देहायबिोजजि ह नेछाः 
(क) िेिलििाप केन्द्रिा आएको लनवेदन रजजष्टरिा दिाय गरी, वववादका पिको नाि र ठेगाना, छनौट 

भएका िेिलििापकिायको नाि र सम्पकय  नुं., िेिलििाप सत्र सञ्चािन लिलि, सहिलिपत्रको स्पष्ट 
ख ल्ने गरी अलभिेख राख्न ेएवि ्अन्द्य कागजाि स रजिि राख्न।े 

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

(ग) वववादका पििाई िेिलििापकिाय रोज्न िगाउने।  

(घ) पििे रोजेका िेिलििापकिायिाई जानकारी गराउने र िेिलििापको िालग सहिलि लिने। 

(ङ) िेिलििापको सत्र सञ्चािन ह ने ददन र सियको जानकारी पि र िेिलििापकिायिाई ददने। 

(च) िेिलििाप केन्द्रिा आवश्यक भौलिक र अन्द्य सािग्री र न्द्य निि सेवा स वविा स लनजश्चि गराउने। 

(छ) िेिलििापको प्रकृयािा सजम्िलिि ह ँदा वववाद सिािान गनय सहज ह ने र िेिलििापको प्रकृयािे 
वववाद सिािानिा पाने सकारात्प्िक प्रभावको जानकारी ददने। 

(ज) पिको िेिलििाप प्रकृयाप्रलिको सुंशय हटाउने र िेिलििापकिायिे सहजीकरण सम्बन्द्िको बारेिा 
पिको जजज्ञासा सम्बोिन गने।  

(झ) िेिलििापकिायको व्यजिगि वववरण सवहिको अलभिेख राख्न।े 

(ञ) िेिलििापकिायिाई िेिलििापकिायको रुपिा सूचीकृि भएको क राको जानकारी गराउने।  

(ट) िेिलििाप कि र सत्र सञ्चािनको वािावरण बनाउने र सोको व्यवस्थापन गने। 

(ठ) सहिलि भएका वा ह न नसकेका वववादको अलभिेख राख्न।े 

(ड) िेिलििापको िालसक, चौिालसक िथा वावषयक प्रगिी वववरण कायायियिा पठाउने।  
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(ढ) सहिलि नभएिा सहिलि ह न नसकेको क राको लिजखि जानकारी वववादका पििाई ददने। 

(ण) सहिलि कायायन्द्वयन गनय न्द्यावयक सलिलि र वडा कायायियबाट िोवकए बिोजजिको जजम्िेवारी वहन 
गने। 

(त) कायायियिे िोकेका अन्द्य कायय गने। 

१६. िेिलििापकिायको काि, कियव्य र अलिकाराः िेिलििापकिायको काि, कियव्य र अलिकार देहायबिोजजि 
ह नेछाः 
(क) िेिलििापको प्रवियािा गरी सहजकिायको हैलसयििे वववाद सिािानिा सहयोग प र् याउने। 

(ख) वववाद सिािान गनय सहयोग गदाय न्द्यायािीश, िध्यस्थ वा कानूनी सल्िाहकारको भलूिका लनवायह 
नगरी सहजकिायको िात्र भलूिका लनवायह गने। 

(ग) िेिलििाप सिीिा बैठकिा सूचना बिोजजि सहभागी ह ने र िेिलििाप सेवािाई प्रभावकारी 
बनाउन आफ्नो स झाव प्रस्ि ि गने। 

(घ) िेिलििापको ववकास र ववस्िारका िालग काययरि रहने। 

(ङ) सहिलि कायायन्द्वयनिा सहयोग प र् याउने। 

(च) िेिलििाप सत्र सहजीकरण गदाय डर, त्रास, दवाव र प्रभावबाट ि ि ह ने र वववादका पििाई पलन 
ि ि राख्न।े 

(छ) िानवअलिकार, िौलिक हक, सािाजजक न्द्यायको ववषयिा सचेि रहने।  

(ज) आघाििा परेका वा िनोबैज्ञालनक रुपिा सिस्यािा रहेका पििाई िनोसािाजजक परािशयको िालग 
पठाउन िेिलििाप केन्द्र सुंयोजकिाई जानकारी गराउने।  

(झ) िेिलििाप प्रवियािाई उजचि व्यवस्थापन गने र सहिलिको िालग पििाई स्विन्द्त्र रुपिा भ  लिका 
लनवायह गनय ददने। 

(ञ) पििाई िेिलििापको अन जचि प्रयोगबाट ह ने नोक्सानीबाट बचाउन सचेि रहने।  

(ट) िेिलििाप वािायको सन्द्दभयिा वववादका पिबाट व्यि भएका क राको गोपनीयिा कायि राख्न।े 

(ठ) िेिलििाप प्रकृया अपनाउँदा पलन पि लिल्न सहिि नभएिा सहिलि ह न नसकेको क राको 
प्रलिवेदन अन सूची–३ को ढाँचािा न्द्यावयक सलिलििाई ददने। 

(ड) अन सूची-६ िा िोवकएको आचारसुंवहिाको पािना गने। 

 

पररच्छेद – ५ 

ववववि 

 

१७. प्राववलिक सेवा उपिब्ि  गराउनाेः (१) कायायिय एवि ्वडा कायायियिे िेिलििापकिायिाई आवश्यक 
प्राववलिक सेवा उपिब्ि गराउने छ।  
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 (२) कायायिय एवि ्न्द्यावयक सलिलििे िेिलििापकिायिाई िेिलििाप गराउन ेकाययिा दििा ववकास 
गनय आवश्यक िािीि उपिब्ि गराउन आवश्यकिा अन सार राविय वा स्थानीय स्िरका गैर सरकारी  
सुंस्था वा सि दायिा आिाररि सुंस्थािाई एवि ्ववज्ञिार्य पररचािन गनय सक्नछे। 

१८. िेिलििाप निीजाको अलभिेख व्यवस्थापनाः (१) कायायिय एवि ्वडा कायायियिे दिाय भएका वववाद 
िथा सिािान भएका वववाद र वववादका पिको अलभिेख राख्न  पनेछ।वववादको लनरुपण भएको 
अवस्थािा िेिलििाप केन्द्रिा द वै पिको र िेिलििापकिायको हस्िािर सवहिको सहिलि पत्र सिेि 
ियार पारी राख्न  परन्ेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि अलभिेख राख्नका िालग कायायियिे लनम्न अन सारका फाराि ियार गनेछ। 

(क) वववाद दिाय प  जस्िका, 
(ख) वववाद र वववादका पिको वववरण ख ल्ने गरी िोवकएको फारि, 

(ग) लनवेदन पत्रको फारि, 

(घ) दोस्रो पििाई जानकारी गराउने फारि,  

(ङ) िेिलििापकिाय छनौट फारि,  

(च) िेिलििापकिायिाई सूचना ददने फारि,  

(छ) िेिलििाप केन्द्रिा पिको उपजस्थलिको अलभिेख फारि,  

(ज) सहिलि–पत्र फारि, 

(झ) वववाद अन गिन फारि  

(ञ) कायायियिे िोकेका अन्द्य फारि। 

१९. िेिलििाप गराउन िालिि लिन पनेाः एनिे िोकेको योग्यिा प गेका व्यजििे गाउँपालिकािा िेिलििाप 
गराउन कम्िीिा ३३ घण्टा (५ ददन) को आिारभिू िेिलििाप िालिि गरेको ह न पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको िालिि कानून बिोजजि अलिकार प्राप्त लनकायिा सूचीकृि भएको सुंस्था 
वा िेिलििापको आिारभ  ि प्रजशिक प्रजशिण प्राप्त व्यजिबाट कायायियिे िालिि ददने व्यवस्था 
लििाउन  पनेछ।  

२०. िेिलििाप िालिि ददन ेसुंस्था सूजचकृि ह न पनेाः (१) प्रचलिि कानून बिोजजि अलिकार प्राप्त लनकायिा 
सूचीकृि भएका सुंस्थािार्य कायायियिे िेिलििाप िालिि ददन सूचीकृि गन य पनेछ।    

(२) कायायियिे िेिलििापको िालिि ददने सुंस्थािाई पररचािन गदाय एकै कािका िालग एकभन्द्दा बढी 
सुंस्थािाई जजम्िेवारी ददने छैन।  
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   (३) उपदफा (१) बिोजजिको िािीि सञ्चािन गने सूचीकृि सुंस्थािे िालििको िालग श्रोि व्यजिको 
रोष्टर     ियार गरी पनेछ। 

(२) िेिलििाप सम्बन्द्िी आिारभिू र अन्द्य िालिि िन्द्त्रािय एवि ्काययपालिकाबाट स्वीकृि पाठ्यिि 
बिोजजि सञ्चािन गन य पनेछ। 

(३) स्वीकृि िेिलििापको पाठ्यिििा उजल्िजखि ववषयिा िोवकएको प्रकृया अपनाई िेिलििापको 
िालिि सञ्चािन ह नेछ। 

(५) कायायिय वा िेिलििापको िािीि ददने सुंस्थािे िेिलििापको िािीि सम्पन्न गरेको प्रिाण पत्र 
ददँदा सहभागीिाई अन सूची–७ बिोजजिको प्रलिबििा पत्रिा सहीछाप गराई कायायिय वा सुंस्थाको 
अलभिेख राख्न ेव्यवस्था लििाउन  राख्न  पनेछ। 

२१. आचारसुंवहिाको पािनााः यस काययववलिको अन सूची–६ बिोजजिको आचारसुंवहिा सबै िेिलििापकिायिे 
पािन गन यपनेछ। 

२२. शपथाः िेिलििापकिायिे यस काययववलि बिोजजि लनष्ठापूवयक काि गने शपथ लिन  पनेछ। 
िेिलििापकिायको हैलसयििे सुंिग्न ह न चाहने योग्यिा प गेका िेिलििापकिायिाई न्द्यावयक सलिलिका 
सुंयोजकबाट अन सूची–८ बिोजजिको शपथ लिएपलछ िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापकिायको रुपिा 
सूचीकृि गररनेछ। 

२३. आचारसुंवहिा र शपथको अन गिनाः (१) िेिलििापकिायिे आचारसुंवहिा अन कूि काि गरे वा नगरेको 
र िेिलििापकिायको रुपिा लिएको सपथको सम्बन्द्ििा न्द्यावयक सलिलि र काययपालिकािे अन गिन 
गनेछन।्  

(२) आचारसुंवहिा पािना नगरेको भने्न उज री परेिा न्द्यावयक सलिलििे सम्बजन्द्िि िेिलििापकिायिाई 
उज रवािाको नाि गोप्य राखी उज री सम्बन्द्ििा स्पष्टीकरण ददन साि ददनको सिय ददर्य लिजखि रूपिा 
जानकारी ददन  पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजिको सिय लभत्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएिा वा प्राप्त स्पष्टीकरण जचत्त ब झ्दो 
नभएिा न्द्यावयक सलिलििे आचारसुंवहिा उल्िुंघनको कारवाही अजघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बिोजजि आचारसुंवहिा उल्िङ्घन गरेको ठहर न्द्यावयक सलिलििे सम्बजन्द्िि 
िेिलििापकिायिाई सचेि गराउन, केही सियको िालग िेिलििापकिायको काि गनय बन्द्देज िगाई 
नलसहि ददन वा िेिलििापकिायको सूचीबाट हटाउने आदेश गनय सक्नेछ। 

(५) न्द्यावयक सलिलििे गरेको आचारसुंवहिा उल्िङ्घनको कारवाही वा सजायिा जचत्त नब झे सम्बजन्द्िि 
िेिलििापकिायिे काययपालिका सिि प नरावेदन गनय सक्नेछन।् 
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(६) आचारसुंवहिा र शपथको सम्बन्द्ििा न्द्यावयक सलिलिको लनणयय उपर प नरावेदन परेिा 
काययपालिकाको लनणयय अजन्द्िि ह नेछ। 

२४. पििार्य िेिलििापको पररणाि बाध्यकारी ह नाेः  िेिलििापिा भएको सहिलि वववादका पि र सुंिग्न 
सरोकारवािाको लनजम्ि बाध्यात्प्िक ह नेछ। उि सहिलि कायायन्द्वयन गनय वववादका पि र 
सरोकारवािा बाध्य ह नेछन।् 

२५. सहिलि कायायन्द्वयनाः (१) िेिलििाप केन्द्रिा सहिलि भै लििापत्र भएको लिलििे िीस ददनलभत्र 
सम्बजन्द्िि पििे त्प्यस्िो लििापत्र कायायन्द्वयन गन य पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको अवलिलभत्र सम्बजन्द्िि पििे उपदफा (१) बिोजजि लििापत्र 
कायायन्द्वयन नगरेिा कायायियिे प्रचलिि कानूनी काययववलि अपनाई लििापत्रको कायायन्द्वयन गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि लनवेदन प्राप्त भएिा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५२ 
(१) बिोजजि काययपालिकािे न्द्यावयक सलिलिबाट भएको यसै काययववलिको दफा १२ बिोजजि सहिलि 
भए बिोजजिको लििापत्र वा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) 
बिोजजि भएको लनणययको कायायन्द्वयन गने गराउने छ।   

२६. िेिलििापको िोगो र केन्द्रको बोडयको व्यवस्थााः (१) िेिलििापको िोगो अन सूची–९ बिोजजि ह नेछ र 
सो िोगोको प्रयोग देहायको अवस्थािा गररनेछ। 

(क) िेिलििाप केन्द्रको बोडयिा। 

(ख)  िेिलििाप गदाय प्रयोग ह ने व्यानरिा। 

(ग) काययििको प्रबियन गने काययिि सञ्चािन गदाय। 

(घ) िेिलििाप सम्बन्द्िी ववलभन्न कृयाकिाप सञ्चािन गदाय।  

(२) िेिलििाप केन्द्रको बोडय अन सूची–१० बिोजजिको ह नेछ। 

२७. पररचयपत्र सम्बन्द्िी व्यवस्थााः कायायियिे सूचीकृि िेिलििापकिायिाई अन सूची–११ बिोजजिको 
ढाँचािा पररचयपत्र ददनछे। 

२८. प्रोत्प्साहन प रस्कारको व्यवस्थााः कायायियिे न्द्यावयक सलिलिको लसफाररसिा िेिलििाप काययिििा 
उल्िेखनीय योगदान ददने िेिलििाप केन्द्र, सुंघसुंस्था िथा िेिलििापकिायिाई उजचि प्रोत्प्साहन प रस्कार 
प्रदान गनय सक्नेछ। 

२९. काययववलिको प्रयोगाः गाउँपालिका लभत्र िेिलििाप काययिििाई स चारु र सिन्द्वयात्प्िक रुपिा सञ्चािन 
गरी स्थानीयस्िरिा सािाजजक सद्भाव, आपसी सहयोग र िैत्रीपूणय परम्परािाई प्रबियन गनय यो 
काययववलिको प्रयोग ह नेछ। 
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३०. प्रलिवेदन पेश गरन्  पनेाः कायायियिे जजल्िा सिन्द्वय सलिलि, प्रदेश िथा िन्द्त्राियिा अन सूची–१२ 
बिोजजिको प्रलिवेदन ियार गरी पठाउन  पनेछ। 

३१. काययववलिको व्याख्या गरन् े वा वािा अड्काउ फ काउन े अलिकाराः काययववलिको कायायन्द्वयनको 
लसिलसिािा क नै दद्ववविा ह न गएिा सोको व्याख्या वा बािा अड्काउ फ काउने अलिकार 
काययपालिकािाई ह नेछ। 

 

अन सूची – १ 

(दफा ४(क) सँग सम्बजन्द्िि) 
वववाद दिाय।अलभिेख फारिको निूना 

चम्पादेवी गाउँपािीकाको कायायिय, ओखिढ ुंथा  जजल्िा 
वववादका पिको वववरण    

दिाय नुं. दिाय लिलिाः 
जजल्िााः .................... पालिकााः वडा नम्वराः 
वववादको प्रकाराः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) िा उजल्िजखि आिारिा 
१. वववादको नािाः वववादको प्रकृलिाः 
२. वववादको पवहिो  पिको वववरणाः 
नािाः लिङ्गाः जाि।जालिाः उिेराः 
जजल्िााः .......................... पालिकााः  वडा नुं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।िोवार्ि .......................................): 
२.१ शैजिक योग्यिा 
१. लनरिर २. सािारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्यलिक ५. उच्च िाध्यलिक ६. स्नािक वा सो भन्द्दा िालथाः 
२.२ िेिलििापकिाय छनौट (प्राथलिकिा लनिायरण) 
प्रथि छनौटाः दोस्रो छनौटाः िेस्रो छनौटाः 
२.३ अन्द्य सरोकारवािाको नाि।सुंख्यााः 
२.४ यसभन्द्दा पवहिे िेिलििाप सेवााः १. लिएको २. नलिएको 
३. वववादको दोस्रो  पिको वववरणाः 
नािाः लिङ्गाः जाि।जालिाः उिेराः 
जजल्िााः ................ पालिकााः  वडा नुं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।र्िेि आदद): 
३.१ शैजिक योग्यिा 
१. लनरिर २. सािारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्यलिक ४. उच्च िाध्यलिक ६. स्नािक वा सो भन्द्दा िालथाः 
३.२ िेिलििापकिाय छनौट (प्राथलिकिा लनिायरण): 

प्रथि छनौटाः दोस्रो छनौटाः िेस्रो छनौटाः 
३.३ अन्द्य सरोकारवािाको नाि।सुंख्यााः  
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३.४ यसभन्द्दा पवहिे िेिलििाप सेवााः १. लिएको २. नलिएको 
नोटाः १. वववादको पवहिो पि भन्नािे सािारणिया लबवाद दिाय गनेिाई जनाउँछ । 

४.१. वववाद स रु भएको लिलिाः 
४.२ िेिलििाप केन्द्रिा आउन  अजघ क नै लनकायिा सिािानको िालग प्रयास भएको लथयो ?  

१. भएको लथयो २. भएको लथएन  

४.३ प्रयास भएको भए क न लनकायिा भएको लथयो? 

१. स्थानीय प्रहरी कायायिय २.वडा कायायिय ३. जजल्िा प्रहरी कायायिय 

४. जजल्िा प्रशासन कायायिय ५.  अदािि       ६.अन्द्य............................ 
४.४ वववादको पररणाि के भयो कारण ख िाउने .......................... 
४.५ अन्द्य क नै ठाउँिा यो वववाद चलिरहेकोाः   १. छ ।            २. छैन । 

४.६ यदद क नै लनकायिे िेिलििापको िालग पठाएको।लसफाररस गरेको भए सो लनकायको नािाः 
 

अन सूची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्द्िि) 
 

िेिलििाप केन्द्र 

गा.पा .चम्पादेवी वडा नुं....जजल्िााः............. 
िेिलििापकिायको सूची 
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अन सूची–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बजन्द्िि 

िेिलििापकिायको प्रलिवेदन 

.......... िेिलििाप केन्द्र, 

...............गाउँपालिका 
 

प्रथि पि श्री........................ र दोस्रो पि श्री........................ भएको ................................ वववादिा 
िेिलििाप गराउन हािीिाई लिलि .......... गिे िेिलििापकिायको रुपिा रोजजएकोिा िेिलििापको प्रकृया अपनाई 
िेिलििाप गराउँदा पि लिल्न िञ्ज र नभएकािे।िेिलििापको िालग िोवकएको ददनिा पि अन पजस्थि भएकािे 
िेिलििाप ह न नसकेको व्यहोराको यो प्रलिवेदन पेश गरेका छौं।  

 

वववादको प्रथि पिाः                          वववादको दोस्रो पिाः 

नािाः नािाः 

सहीछापाः सहीछापाः 

 

िेिलििापकिायाः 

 

नािाः दस्िखिाः 

नािाः दस्िखिाः 

नािाः    दस्िखिाः 

 

अन सूची–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बजन्द्िि) 
सहिलि–पत्रको ढाँचा 
िेिलििाप केन्द्र 

गा.पा .............................वडा नुं. ......................... जजल्िााः......................... 
सहिलि पत्र 

 

वववादको लबषयाः...........................................................................। 
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................... जजल्िा ....................................... गाउँपालिका  ........... वडा नुं......बस्न े वषय ................... 
को श्री ..............................................र ..................... जजल्िा ............................ 
....................गाउँपालिका ..... वडा नुं......... बस्न े वषय ........ को श्री ..........................................बीच 
उजल्िजखि लबषयिा असिझदारी भई लसजयना भएको वववादिा िेिलििापको िालग यस िेिलििाप केन्द्रिा प्राप्त भएको 
ह नािे द बै पििाई राखी िेिलििाप प्रवियाद्वारा लिलि .... ।.......। .... गिेिा छिफि गराउँदा िपजशिका ब दँािा 
हािी द बै पिको जचत्त ब झ्दो सहिलि भएकोिे सहिि भएको ब दँािाई लनष्ठापूवयक पािना गने गरी िेिलििापकिायको 
उपजस्थलििा राजी ख शीिे यो सहिलि पत्रिा सही छाप गरी लियौँ।ददयौँ।  

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

 

सहिि ह न ेपिहरूाः 
पवहिो पि          दोस्रो पि 

नािाः          नािाः 
ठेगानााः           ठेगानााः 
हस्िािराः                                                      हस्िािराः 
 

िेिलििापकिाय            

नािाः 
ठेगानााः 
हस्िािराः 

नािाः 
ठेगानााः 
हस्िािराः 

नािाः 
ठेगानााः 
हस्िािराः 

   

ईलि सम्बि.्.................. साि ................. िवहना ................ गिे.........................रोज श भि।्                                        

 

 

अन सूची–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग सुंबजन्द्िि) 
िेिलििाप अन गिन फाराि 

गाउँपािीकाको नािाः चम्पादेवी गाउँपालिका ।  

वडा नुं.  

जजल्िा ओखिढ ुंगा। 

अन गिन गररएको अवलि...................देजख..................सम्ि। 

िेिलििाप केन्द्रको सुंयोजकको नािाः 
िेिलििाप काययिििा आलथयक िथा प्राववलिक सहयोग गने सुंस्थाको नािाः  
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िलिि प्राप्त क ि  
िेिलििापकिाय
को सुंख्यााः 

वियाशीि 
िेिलििापकिायको 
सुंख्यााः 

वववाद 
दिाय 
सुंख्यााः 

सिािान 
भएको 
सुंख्यााः 

िेिलििाप 
प्रकृयािा 
रहेको सुंख्यााः 

सिािान ह न नसकी 
न्द्यावयक सलिलििा 
पठाएको सुंख्यााः 

कैवफयि 

       

       

   

१. िेिलििाप केन्द्रको भौलिक अवस्थााः  

२. आचार सुंवहिाको पािनाको अवस्थााः 
३. ववलनयोजजि बजेट र खचयको अवस्थााः 
४. िेिलििापकिायको िालग प निायजगी।उच्च िालििको आवश्यकिााः 
५. िेिलििापकिायको पयायप्तिा।अपयायप्तिााः 
६. अन गिनकिायको वटप्पजणाः  

७. अन गिनकिायको स झावाः 
 

 

अन गिनकिाय 
१. .................. 
                                                         

                                           अन सूची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बजन्द्िि) 
चम्पादेवी गाउँपालिकािा सूचीकृि िेिलििापकिायको आचारसुंवहिा 

िेिलििापकिायको आचार सुंवहिा-२०७८ 

 

१. िेिलििापकिायको पेशागि आचरण  

(क) नेपािको सुंवविान, अन्द्य प्रचलिि कानून र यस काययववलि बिोजजि िेिलििाप सम्बन्द्िी काि कारवाही 
लनष्पि रुपिे गन य पने, 

(ख) क नै पिप्रलि झ काव, आग्रह, पूवायग्रह वा सो देजखने क नै व्यवहार गन य ह दैँन,  

(ग) क नै पििाई डर, त्रास, झ क्यान वा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन ह ँदैन,  

(घ) िेिलििाप सम्बन्द्िी काि कारवाहीको लसिलसिािा पिसँग आलथयक िथा अन्द्य स्वाथयजन्द्य क नै काि 
कारवाही वा िेनदेन व्यवहार गन य ह ँदैन, 

(ङ) िेिलििापकिायिे वववादको ववषयवस्ि  वा वववादका पिसँग अन जचि वा जािसाजपूणय िवरिे क नै काि 
कारवाही गन य ह ँदैन,  
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(च) िेिलििापको काि कारवाही वा िेिलििापको प्रवियािा जानाजान त्र टी वा अलनयलिििा गने, अनावश्यक 
रुपिा िम्ब्याउन,े वढिो गने वा िेिलििाप सम्बन्द्िी काि कारवाहीिा अलभरुची नदेखाउने जस्िा कायय गन य 
ह ँदैन, 

(छ) िेिलििापको िििा पि र िेिलििापकिायको वीचिा भएका क रा र पिको पररचय िगायि 
िेिलििापकिायिाई जानकारी ह न आएका िथ्य गोप्य राख्न का साथै पिको वहि प्रलिकूि ह ने गरी प्रकट 
गन य ह ँदैन,  

(ज) सुंवविान, प्रचलिि कानून, सावयजलनक नीलि र अिय न्द्यावयक।न्द्यावयक लनकायको गररिा उच्च बनाउुंदै पिको 
सािाजजक ियायदा र आत्प्िसम्िानिाई सम्िान प ग्ने कायय गन य पदयछ। वववादका पिसँग िेिलििाप 
गराईददए वापि ठेक्का वा प्रलिशििा पाररश्रलिक लनिायरण नगर कान निे िोकेको लसिािा रही पिसँगको 
सहिलि बिोजजिको पाररश्रलिक स्वीकार गन य पनेछ।     

१.१.िेिलििाप सम्बन्द्िी काययववलिको पािना गन य पनेाः 
(क) िेिलििाप सम्बन्द्िी  कायय सुंवविान, ऐन कानून र यस काययववलि बिोजजि िेिलििाप प्रकृया सञ्चािन गन य 

पनेछ।  

(ख) क नै सम्झौिािा िेिलििापद्वारा वववाद सिािान गररन े व्यवस्था भएिा त्प्यस्िो वववाद सोही सम्झौिािा 
उल्िेख भएको काययवविी अन रुप गन य पनेछ।  

(ग) पि िेिलििाप गनय सहिि भएिा िेिलििापकिायिे सो व्यहोराको िेिलििापको लिखि खडा गरी सहिलि 
भएका बूदँा र त्प्यसको पररणािको बारेिा पििाई स्पष्टसगँ बिाएर िात्र सो कागजिा पिको सहीछाप गनय 
िगाई आफ्नो सिेि हस्िािर गरी सहिलिपत्र ियार गन यपछय।  

१.२. िेिलििापकिायको जजम्िेवारीाः 
(क) िेिलििाप भएिा सहिलिपत्रको कागज सवहि िोवकएको सिय लभत्र वववादका पििाई सम्बजन्द्िि लनकायिा 

पठार् ददन  पनेछ। िेिलििाप ह न नसकेिा िोवकएको ढाँचािा गाउँपालिका सिि प्रलिवेदन पेश गन यपनेछ।  

(ख) िेिलििापको काययववलि अपनाउँदा पि बीच िेिलििाप गराउन नसवकएिा िेिलििापद्वारा वववाद सिािान 
नभएको व्यहोराको लिजखि जानकारी ददन  पनेछ। 

१.३. िेिलििापकिायको दावयत्प्वाः  

(क) िेिलििापकिायिे वववादको ववषयवस्ि िा छिफि गन य अजघ िेिलििापको प्रवियािा अपनार्न ेकाययववलि, 

सहिलि वा लनष्कषयिा प ग्ने काि पि स्वयुंको भएको र िेिलििापकिाय सहजकिायको भलूिकािा िात्र रहेको 
क रा जानकारी गराउन  पछय। 

(ख) िेिलििापको प्रवियािा भए गरेका कायय पििे पलन गोप्य राख्न  पने ववषय, िेिलििापको प्रवियािा सुंिग्न 
भै जचत्त नब झेिा क नै पलन सियिा अिग ह न पाउने ववषयिा पििाई जानकारी गराउन  पनेछ।  

(ग) िेिलििापकिायको रुपिा छनोट भएको व्यजििे िेिलििापकिाय भई काि गनय नचाहेिा आफ िे छनोटको 
सूचना पाएको साि ददनलभत्र सोको लिजखि जानकारी सम्बजन्द्िि वडा कायायिय वा िेिलििाप केन्द्रिाई ददन  
पनेछ। 
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(घ) िेिलििापकिाय छनोट भएको व्यजििे िेिलििाप गदाय िैत्रीपूणय िवरबाट वववाद सिािान गनय पििाई 
स्विन्द्त्र, िटस्थ र लनष्पि भएर सहयोग गन य पनेछ।  

(ङ) वववादको ववषयवस्ि  उपर िेिलििापकिायको क नै स्वाथय लनवहि रहेको भए वा आफ िे स्विन्द्त्र िथा लनष्पि 
रुपिा काि गनय नसक्ने प्रकृलिको वववाद भएिा वववादका पि र वववाद प्रवेषि गने लनकायिाई लिजखि 
जानकारी गराउन  पनेछ।  

(च) िैवङ्गक ववभेद, ििय, जािजालि, आलथयक स्िर वा राजनैलिक सुंिग्निाको आिारिा क नै प्रकारको झ काव र 
पूवायग्राही भावना नदेखाई िेिलििापिा सुंिग्न ह न   पनेछ र लनिायररि सियिा िेिलििाप कायय सम्पन्न गनय 
प्रयास गन य पनेछ।  

(छ) िेिलििापकिायिे प्राकृलिक स्रोि सािन सम्बन्द्िी वववादिा र व्यापाररक प्रकृलिको वववादिा िेिलििापको 
प्रकृया, ववषयगि दििा र ित्प्सम्बन्द्िी अभ्यास िथा प्रचिनिाई िहत्प्व ददन  पनेछ र साि दावयक वववादिा 
िेिलििाप गदाय सम्बजन्द्िि सि दायिा उपिब्ि वववाद सिािान सम्बन्द्िी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृि 
िान्द्यिािाई ध्यान ददई लनष्पििा, वस्ि लनष्ठिा, स्वच्छिा र न्द्यायका लसिान्द्िबाट सदैव लनदेजशि ह न   पनेछ।  

(ज) िेिलििापकिायिे आफै िेिलििाप प्रकृयािा सुंिग्न भएको वववादिा क नै पलन पिको िफय बाट कानून 
व्यवसायी, िध्यस्थकिाय वा न्द्यायािीशको रुपिा सुंिग्न भै वववाद स न वाई नगरी सहजकिायको िात्र भलूिका 
लनवायह गने र  िेिलििापद्वारा भएको वववादको सिािानिाई हारजीिको रुपिा नलिन उत्प्प्ररेरि गन य पनेछ।  

२. िेिलििापको िालिि प्रदान गनय स जचकृि भएको सुंस्थाको दावयत्प्वाः िेिलििापको प्रजशिण गनय अन ििी प्राप्त 
सुंस्थािे स्वीकृि पाठ्यिि िेिलििाप सम्बन्द्िी िान्द्य लसिान्द्ििाई पूणय रुपिा पािन गरी िेिलििाप सम्बन्द्िी 
प्रजशिण सञ्चािन गन य पनेछ। िेिलििापको प्रजशिण प्रदान गने सुंस्थािे प्रजशिण पश्चाि सम्बजन्द्िि व्यजििाई 
गाउँपालिकासँगको सिन्द्वयिा िेिलििापको िालिि सम्पन्न गरेको प्रिाणपत्र प्रदान गनेछ। िेिलििापको िालिि 
सञ्चािन गने सुंस्थािे िेिलििापकिाय र सवयसािारणिाई िजिि गरी िेिलििाप सेवाको प्रभावकारीिाको वारेिा 
प्रचार प्रसार गनय गराउन र िेिलििाप सेवा प्रबियन सम्बन्द्िी आवश्यक कायय गन य पनेछ।   

 

अन सूची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बजन्द्िि) 
िेिलििापकिायको प्रलिवििा  

 

िेिलििापकिायको प्रलिवििा 
 

 

 

 

 



22 

 

ि ................................... िेिलििापकिायको आचारसुंवहिा र शपथिा उजल्िजखि सवै ब दँािाई स्वीकार गरी 
िेिलििापकिायको रुपिा पािना र कायय गनय प्रलिवि छ ।ि िेिलििापकिायको रुपिा लनष्पि र िटस्थ भलूिकािा 
रहदै यसका कियव्यबाट क नै वकलसििे पलन ववचलिि ह नेछैन।िैिे िालिििा लसकेका सीपको प्रयोग गरी िेिलििाप 
प्रविया अपनाई िेिलििापकिायको भलूिका लनवायह गनेछ ।िेिलििापकिायको आचारसुंवहिा र शपथिा उल्िेजखि शब्द र 
भावनािाई उच्च नैलिक आदशयको रुपिा पािन गनय कवटवि ह नेछ । आचारसुंवहिाको उल्िुंघनको ववषयिा ि 
व्यजिगि रूपिा जवाफदेही ह नेछ । 

१. िेिलििाप गदाय िैत्रीपूणय िवरबाट वववाद सिािान गनय पििाई स्विन्द्त्र िथा लनष्पि िररकािे सहयोग गनेछ । 
पिको वहििाई सवोपरी राखी न्द्यावयक प्रविया प्रलिको जजम्िेवारी वोि गदै वववादका पििाई डर वा दबाव वा 
अन जचि प्रभावबाट ि ि राख्न सहजकिायको भलूिकािा प्रस्ि ि ह नेछ । 

२. सदैव पिको हक िथा दावयत्प्विाई िहत्प्व ददुंदै व्यापाररक प्रकृलिको वववादिा भए सो ववषयको अभ्यास िथा 
प्रचिन, सि दायिा आिाररि सुंयन्द्त्रबाट लसजजयि वववादिा भए सम्बजन्द्िि सि दायिा उपिब्ि वववाद सिािान 
सम्बन्द्िी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृि िान्द्यिािाई ध्यान ददई लनष्पििा, वस्ि लनष्ठिा, स्वच्छिा र न्द्यायका 
लसिान्द्िबाट सदैव लनदेजशि ह नेछ । 

३. िैिे िैवङ्गक, जािजालि, आलथयक, राजनैलिक वा अन्द्य यस्िै क नै आिारिा क नै प्रकारको झ काव र पूवायग्राही भावना 
नदेखाई िेिलििापिा सुंिग्न ह नेछ  र लनिायररि सियिा िेिलििाप कायय सिप्न्न गनय प्रयास गनेछ । 

४. वववादका पिसँग व्यजिगि सिव्न्द्ि भए िेिलििाप श रु गन य अजघ पििाई जानकारी गराउने छ । 

५. वववादको ववषयवस्ि  उपर िेरो क नै स्वाथय लनवहि रहेको भए पििाई जानकारी गराई लनजिे अन िलि ददएिा 
वाहेक िेिलििाप प्रवियावाट अिग भई न्द्यावयक सलिलििार्य जानकारी गराउने छ ।  

६. द वै पिको जानकारीिा िात्र िेिलििाप कायय प्रारम्भ गनेछ  र पििाई िेरो भलूिका र िेिलििाप प्रवियाको 
वारेिा जानकारी गराउँदै द वै पििाई सिान रुपिा आ-आफ्ना क रा राख्न िौका ददनछे ।  

७. िेिलििाप भएिा वा नभएिा िेिलििाप प्रवियािा भए गरेका काययको गोपलनयिा कायि गनेछ । सहिलि भई वा 
नभई लनवेदन।उज री वफिाय ह ँदा िेिलििाप प्रवियाको िििा आफ िे थाहा पाएको सूचना वा गरेको अन भव 
लनणययकिाय सिेि कसैिाई नभनी पिको गोपलनयिा स लनजश्चि गनेछ । 

८. सुंवविान, कानून, न्द्यावयक लनकायको गररिा उच्च बनाउँदै पिको सािाजजक ियायदा, आत्प्िसम्िान र गररिािाई 
सम्िान प ग्ने कायय गनेछ । वववादका पिसँग िेिलििाप गराईददए वापि ठेक्का वा प्रलिशििा पाररश्रलिक लनिायरण 
नगरी कान निे िोकेको सीिािा रही पाररश्रलिक स्वीकार गनेछ ।   

९. सहिलि भएका बूदँा र त्प्यसको पररणािको बारेिा पििाई स्पष्टसँग बिाएरिात्र सहिलिपत्रिा सवह गनय 
िगाउनछे । 

१०.आफ िे िेिलििाप गरेको वववादिा त्प्यसै ववषयिा क नै पलन पिको िफय बाट कानून व्यवसायीको रुपिा 
प्रलिलनलित्प्व गने छैन र न्द्यायािीश र िध्यस्थकिायको रुपिा सुंिग्न नरही िटस्थ बने्नछ ।  
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११.यदद क नै कारणबश वा पररजस्थिीजन्द्य कारणिे िेिलििापकिायको रुपिा आचार–सुंवहिा पािना गनय नसक्न े
िागेिा आफ िाई सो वववादबाट अिग राख्नछे । 

१२.यसिा उजल्िजखि प्रलिवििा, िेिलििापकिायको आचार–सुंवहिा र सपथका क नै ब दँाको उिङ्घन गरेिा ििाई 
िेिलििापकाययको िालग अयोग्य भएको घोषणा गररएिा स्वीकार गनेछ । 

   

दस्िखिाः– ................................... 

नािाः– 

ठेगानााः 
फोन नुं.– 

लिलिाः– 

 

अन सूची–८ 

(दफा २२ सँग सम्बजन्द्िि) 
िेिलििापकिायको शपथपत्र 

 

शपथको ढाचँा 
 

ि....................ईश्वरको नाििा।सत्प्य लनष्ठापूवयक िेिलििापकिायको रुपिा शपथ लिन्द्छ  वक िैिे िेिलििाप 
सम्बन्द्िी प्रवियाको लसिलसिािा क नै पि प्रलि िरिोिावहजा नराखी, पिपाि नगरी, गोपलनयिा र लनष्पििा कायि गदै 
कानून र न्द्यावयक प्रविया प्रलि सम्िान िथा सिपयणको भावना राखी काि गनेछ । िैिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४, प्रचलिि कानून र िेिलििापकिायिे पािन गन य पने आचरणको पूणय पािना गदै आफूिाई स जम्पएको दावयत्प्व 
र्िान्द्दारीपूवयक लनवायह गनेछ । 

शपथ लिनेको,–                                          शपथ गराउनेको,–   

         

सहीाः          सहीाः  

नािाः          नािाः 
पदाः       

    छापाः  

    कायायियाः 
    लिलिाः 
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अन सूची–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बजन्द्िि) 
 

िेिलििापको िोगो 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अन सूची–१० 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

अन सूची–११ 

(दफा २७ सँग सम्बजन्द्िि) 
िेिलििापकिायको पररचय–पत्र 

 
  

 

 

 

 

 

 

................. िेिलििाप केन्द्र 

चम्पादेवी  गाउँपालिका 
वडा नुं.  .................. 

जजल्िा ओखिढ ुंगा 
 

   ....................गा.पा. को कायायिय 

वडा नुं.... 
िेिलििापकिायको पररचयपत्र 

नािाः 
नेपािी ना.प्र.नुं. 
िालिि प्राप्त गरेको लिलिाः 
सूचीकृि भएको लिलिाः 
अवलिाः                                               ..................                                                

प्रिाजणि गने  

 

फोटो 
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अन सूची–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बजन्द्िि) 
िेिलििाप काययििको प्रगिी प्रलिवेदनको ढाँचा 

 

गाउँपालिकाको नािाः............................ वडा नुं. 
जजल्िा.............................. 
प्रलिवेदनको अवलिाः आलथयक वषयाः............ को देजख............. सम्ि 

 

िेिलििापकिायको 
सुंख्या 

वववादको प्रकार वववादको सुंख्या िेिलििाप भएको 
सुंख्या 

िेिलििाप 
प्रवियािा रहेको 

सुंख्या 

िेिलििाप ह न  
नसकी अदािििा 
पठाएको सुंख्या 

िवहिा प रुष 

       

       

जम्िा      

          

आज्ञाले 

पे्रम प्रसाद सुवेदी 

नि प्रमुख प्रशासकीय अनिकृत 

 

 


