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बनेीघाट रोराङ गाउँपालिकाको मलेममलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी कार्यमिमध, 

२०७७ 
कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिततिः2077।10।07 

 

प्रस्तावनाः  नेपािको संववधानको अनुसूची ८ बिोजिि स्थानीर् तहको अधधकारको सूचीिा रहेको िेिलििाप र 
िध्र्स्थतासम्बन्धी व्र्वस्था तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बिोजिि गठन हुने 
न्र्ातर्क सलिततिे सोही ऐनिा उल्िखे गररएका वववाद िेिलििापको िाध्र्िबाट सिाधान गने कार्यिा 
सहर्ोग गनय िेिलििाप केन्र सञ्चािन सम्बन्धी कार्यववधध बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, 

 बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, न्र्ातर्क सलितति े उिुरीको कारवाही ककनारा गदाय अपनाउनु पने कार्यववधध 
सम्बन्धिा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७४ दफा ९३ ददएको अधधकार प्रर्ोग गरी र्ो िेिलििाप केन्र 
सञ्चािन सम्बन्धी कार्यववधध, २०७८ िारी गरेको छ।  

 
 

परिच्छेद– १ 

प्रािम्भिक 

 

१. सङ्क्षिप्त नाम ि प्रािभि  (१) र्स कार्यववधधको नाि “िेिलििाप केन्र सञ्चािन सम्बन्धी कार्यववधध, २०७8” 

रहेको छ।  

(२) र्ो कार्यववधध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।   

२. परििाषाः  बबषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववधधिा, 
(क) “ऐन” भन्नािे गाउँपालिका  न्र्ातर्क सलितत (कार्यववधध सम्बन्धी) ऐन, २०७४ सम्झनु पछय। 
(ख) “केन्र” भन्नाि ेर्स कार्यववधध बिोजिि स्थापना भएको िेिलििाप केन्र सम्झनु पछय। 

(ग) “कार्ायिर्” भन्नािे गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झनु पछय। 
(घ) “गाउँपालिका” भन्नाि ेबेनीघाट रोराङ  गाउँपालिका सम्झनु पछय। 
(ङ) “दोस्रो पक्ष” भन्नािे पदहिो पक्षको तनवेदनको आधारिा िेिलििाप वातायको िाधग िेिलििाप 

केन्रिे बोिाएको वववादको पक्ष सम्झनु पछय।  

(च) “न्र्ातर्क सलितत” भन्नाि ेनेपािको संववधानको धारा २१७ र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा ४६ बिोजिि गाउँपालिकाको उपाध्र्क्ष तथा उपप्रिुखको अध्र्क्षतािा गदठत 
न्र्ातर्क सलितत सम्झनु पछय।  

(छ) “पदहिो पक्ष” भन्नािे वववाद सिाधानको िाधग िेिलििाप केन्रिा तनवेदन ददने व्र्क्ति सम्झनु 
पछय। 

(ि) “पक्ष” भन्नाि ेवववादका पक्ष सम्झनु पछय। 

(झ) “िन्रािर्” भन्नािे संघीर् िालििा तथा सािान्र् प्रशासन िन्रािर् सम्झनु पछय। 
(ञ) “िेिलििाप” भन्नािे प्रचलित कानून बिोजिि िेिलििाप हुनसक्ने प्रकृततका वववादिा 

िेिलििाप गराउने गरी गाउँपालिकाबाट सञ्चालित सेवा सम्झनु पछय।र र्ो शब्दि े
गाउँपालिकाको स्वीकृततिा सिुदार्िा सञ्चािन भएको सािुदातर्क िेिलििाप सेवािाई सिेत 
िनाउने छ। 



(ट) “िेिलििापकताय” भन्नािे पक्ष बीचको वववादिाई छिफिद्वारा सहि वातावरण सिृना गनय तथा 
सो ववषर्िा सहितत कार्ि गनयका िाधग उत्प्प्रेररत गनय िेिलििाप सम्बन्धी आधारभूत तािीि 
लिई गाउँपालिकािा सूचीकृत व्र्क्ति सम्झनु पछय। 

(ठ)  “िेिलििाप सर” भन्नािे िेिलििापकतायिे िेिलििाप प्रकृर्ाद्वारा वववाद सिाधानका लागि 
वववादका सरोकारवािाको रूपिा रहेका वववादका पक्ष सजम्िलित सुरक्षक्षत एवि ्सहि स्थानिा 
वाताय तथा छिफि गराउने उद्देश्र्िे सञ्चािन गररने बैठक सम्झनु पछय। 

(ड) “वडा” भन्नािे बेनीघाट रोराङ  गाउँपालिकाको वडा सम्झनु पछय। 
(ढ) “संर्ोिक” भन्नािे िेिलििाप केन्र सञ्चािन भएको वडाको सधचव सम्झनु पछय।साथ ै सो 

शब्दिे िेिलििाप संर्ोिकको रूपिा काि काि गने गरी तोककएको वडा कार्ायिर्को 
कियचारीिार्य सिेत बुझाउने छ। 

 

परिच्छेद– २ 

मेलममलाप केन्द्रको स्थापना, काम, कततब्य ि अधिकाि 

 

३. मेलममलाप केन्द्रको स्थापनाः  (१) न्र्ातर्क सलिततको क्षेराधधकार लभरका वववाद िेिलििाप प्रकिर्ाद्वारा 
सिाधानिा सहर्ोग पुर् र्ाउन गाउँपालिकाको प्रत्प्रे्क वडािा आवश्र्कता अनुसार िेिलििाप केन्र स्थापना 
गररनेछ ।  

(२) कार्ायिर्िे गाउँपालिकाको कार्ायिर् भवन वा वडा कार्ायिर्को भवन वा कार्यपालिकािे 
तोकेको स्थानिा उपदफा (१) बिोजििको कार्ायिर् स्थापना गनेछ।   

४. मेलममलाप केन्द्रको काम, कततव्य ि अधिकािः  (१) िेिलििाप केन्रको काि, कतयव्र् र अधधकार देहार् 
बिोजिि हुनेछःिः 

(क) वववादका पक्षबाट वववादसँग सम्बजन्धत ववषर्को अनुसूची–१ को ढाँचािा तनवेदन लिने र दताय 
गने। 

(ख) िेिलििाप सम्बन्धी वववादका पक्षिाई सूचना ददने।  

(ग) िेिलििापकताय हुने र्ोग्र्ता पुगेको व्र्क्तििे िेिलििापकतायको रुपिा सूचीकृत हुन िेिलििाप 
केन्रिा तनवदेन ददएिा न्र्ातर्क सलिततिा पठाउने।  

(घ) न्र्ातर्क सलिततबाट िेिलििापकतायको शपथ लिएका व्र्क्तििाई िेिलििापकतायको काििा 
िगाउने। 

(ङ) सूचीकृत िेिलििापकताय िध्रे्बाट वववादका पक्षिाई िेिलििापकताय छनौट गनय िगाउने।  

(च) िेिलििाप प्रकिर्ािा सहिीकरण गने।  

(छ) वववादको तनवेदन, अन्र् कागिात तथा सहितत परको न्र्ातर्क सलितति े तोके बिोजिि 
अलभिेख राख्ने तथा तोककएको स्थानिा प्रततवेदन ददने। 

(ि) िेिलििाप प्रकृर्ा बिोजिि सहितत हुन नसकेको ववषर् न्र्ातर्क सलिततिा कफताय पठाउने।  

(झ) वववादको दोस्रो पक्ष उपजस्थत भएर िेिलििापकतायको छनौटको काि सककएको लिततिे तीन 
िदहना लभर िेिलििापको िाध्र्िबाट वववादको सिाधान गने व्र्वस्था लििाउन।े 

(ञ) पक्ष बीचको सहितत कार्ायन्वर्नको िाधग वववादको लिलसि न्र्ातर्क सलिततिा पठाउने।  

(ट) वववादका पक्षबाट िेिलििापको प्रकृर्ाबाट भएको सहितत कार्ायन्वर्न गरे नगरेको तनर्लित 
रुपिा अनुगिन गने गराउने तथा पक्षको आपसी सम्बन्ध बारे िानकारी लिने।  

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



(ड) िेिलििापकतायको क्षिता अलभबवृिसम्बन्धी आवश्र्क कार्य गने। 

(ढ) गाउँपालिकाको कार्यिि बिोजिि िेिलििाप सेवाको प्रचार प्रसार गने र सचेतनािूिक 
कार्यिि चिाउने।  

(ण) न्र्ातर्क सलिततबाट तोककएका वा अधधकार प्रत्प्र्ार्ोिन गररएका अन्र् काि गने। 
 

५. मेलममलाप केन्द्रमा हुन पने आिाििूत सुवविाहरूः  केन्रिा देहार् बिोजििका आधारभूत सुववधा रहनेछनि्ः– 

(क) िेिलििाप सर सञ्चािनका िाधग गोपनीर् र सुरक्षक्षत स्थान। 
(ख) िेिलििापकताय, वववादका पक्ष एवि ् सरोकारवािाको सुववधाको िाधग िेिलििाप कक्षिा 

आवश्र्क कुसी, टेबि िगार्त पर्ायप्त स्थान। 

(ग) सूचीकृत िेिलििापकतायको नाि, ठेगाना र फोटो सदहतको सूची र िेिलििाप केन्रको साईन 
बोडय। 

(घ) वववादका पक्षको िाधग स्वच्छ वपउने पानी तथा शौचािर्। 

(ङ) वववाद दताय तनवेदनको फारि र वववाद दताय गने रजिष्टर, िेिलििापकताय रोिेको रेकडय राख्नको 
िाधग फारि, दोस्रो पक्षिाई िानकारी गराउने फारि, िेिलििापकतायिाई िानकारी गराउने 
फारि, सहितत–परको फारि, प्रगतत प्रततवेदन फारि, अलभिेख राखे्न रजिष्टर िगार्तका अन्र् 
िसिन्द सािग्री।  

 

परिच्छेद– ३ 

मेलममलाप सेवाको व्यवस्थापन 

६. वववाद दतात  (१) न्र्ातर्क सलिततको क्षेराधधकार लभरका वववाद सिाधानको िाधग न्र्ातर्क सलितत वा 
न्र्ातर्क सलिततिे तोकेको स्थानिा दताय हुनेछन।् 

(२) उपदफा (१) बिोजिि न्र्ातर्क सलिततिे वववादका प्रथि पक्ष बसोबास गने वडािा रहेको 
िेिलििाप केन्रिा सिेत तनवेदन दताय गनय सक्ने गरी तनणयर् गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजिि कुनै व्र्क्तििे लिखखत नभै िौखखक रुपिा 
गुनासो।उिुरी।तनवेदन व्र्ि गरेिा त्प्र्सिाई लिखखत रुपिा उतार गरी कार्ायिर् वा िेिलििाप केन्रि े
तनिको सहीछाप गराई दताय गने व्र्वस्था लििाउनेछ।  

(४) र्स दफा बिोजिि न्र्ातर्क सलिततिा दताय भएको तनवेदन सो सलिततिे िेिलििाप गने 
प्रर्ोिनको िाधग सम्बजन्धत वडािा रहेको िेिलििाप केन्रिा पठाउने व्र्वस्था मिलाउनु पनेछ। 

 

७. मेलममलापकतातको छनौट प्रकृयाः  (१) प्रत्प्रे्क वडािा कजम्तिा एक िेिलििाप केन्र रहनेछ।  

(२) प्रत्प्रे्क िेिलििाप केन्रिा कजम्तिा ६ िना िेिलििापकताय रहनेछन।्  

तर एउटा िेिलििाप केन्रिा सूचीकृत भएका िेिलििापकतायिे अन्र् िेिलििाप केन्रिा 
सूचीकृत भै िेिलििाप सेवा प्रदान गनय चाहेिा त्प्र्स्तो िेिलििापकतायिाई सूचीकृत गरी िेिलििाप सेवा 
सुचारु गनय कुनै बाधा पने छैन। 

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

(४) गाउँपालिकाको िुख्र् कार्ायिर् रहेको स्थानिा सिेत िेिलििाप केन्रको स्थापना गनय 
सककने छ।  

(५) र्ो कार्यववधध िागू हँुदा साववकदेखख स्थानीर् िेिलििाप केन्रिा कार्यरत िेिलििापकताय 
कार्िै रहनेछन।् 



(६) वववादको संख्र्ा बढ्न गई वा अन्र् कारणिे िेिलििापकतायको संख्र्ा किी भएिा 
कार्ायिर्िे उपदफा (२) िा उल्िेखखत संख्र्ाको अततररि आवश्र्क संख्र्ािा थप िेिलििापकताय सूचीकृत 
गनय कुनै बाधा पने छैन। 

(७) न्र्ातर्क सलिततिे आफू सिक्ष दताय भएका वा कार्यववधध बिोजिि तोककएको स्थानिा दताय 
भएका वववाद कुनै पतन िेिलििाप केन्रबाट िेिलििाप प्रकृर्ा अपनाउने गरी तोक्न सक्नेछ। 

(८) कार्ायिर्िे सूधचकृत भएका िेिलििापकतायको वववरण अनुसूधच-२ बिोजििको ढााँचािा तर्ार 
गरी कार्ायिर् तथा सम्बजन्धत वडाको िेिलििाप केन्रिा राख्ने व्र्वस्था लििाउने छ।  

 

८. मेलममलापको लाधि मेलममलापकतातको छनोट  (१) िेिलििाप केन्रिा वववाद दताय गराउने पदहिो पक्षिे 
िेिलििाप केन्रिा रहेको अनुसूची–२ बिोजिि तर्ार गररएको िेिलििापकतायको सूचीबाट िेिलििापकताय 
छनौट गनय पाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बिोजिि वववादको पदहिो पक्षिे रोिेको व्र्क्ति बाहेक दोस्रो पक्षि े
िेिलििापकतायको सूचीिा नाि भएका अन्र् कुनै पतन िेिलििापकतायिाई छनौट गनय पाउने छन।्  

(३) वववादका पदहिो र दोस्रो पक्षिे िेिलििापकताय छनोट गरे पश्चात संर्ोिकिे छातनएका 
दईुिना िेिलििापकतायसँगको सिन्वर् गरी िेिलििापकतायको सूचीिा नाि उल्िेख भएका अन्र् 
िेिलििापकताय िध्रे्बाट तेस्रो िेिलििापकतायको छनौट गनुय पनेछ।  

(४) वववादका पक्षिे िेिलििापकताय छनौट गदाय कुनै वववादको सम्बन्धिा न्र्ातर्क सलिततको 
संर्ोिक वा कुनै सदस्र्को तनिी सरोकार वा स्वाथय गाँलसएको वा त्प्र्स्तो संर्ोिक वा सदस्र्को नाता 
लभरका व्र्क्ति वववादको पक्ष भएिा त्प्र्स्तो िेिलििापकतायको सट्टािा अको िेिलििापकताय रोज्न पाउने छन।् 

   

९. वववादका पिको उपम्स्थतत  (१) वववादका पक्ष िेिलििाप केन्रबाट तोककएको लितत, स्थान र सिर्िा 
िेिलििापको िाधग उपजस्थत हुनुपनेछ।  

(२) िेिलििापको िाधग तोककएको ददनिा दबैु पक्ष उपजस्थत भएपतछ िार िेिलििापकतायिे 
िेिलििापको प्रकृर्ा अतघ बढाउनु पछय। 

(३) वववादका पक्षिाई िेिलििापको िाधग तोककएको ददनिा वववादका पक्षिाई तनधायरण गरेको 
सिर् भन्दा पदहिा नै िेिलििाप कक्षिा िेिलििापकताय उपजस्थत हुनु पनेछ। 

(४) िेिलििापका िाधग तोककएको ददनिा कुनै एक पक्ष वा दवैु पक्ष उपजस्थत नभएिा 
िेिलििापकतायिे सोही व्र्होरा िनाई अनुसूची–३ को ढाँचािा िेिलििाप केन्रिा प्रततवेदन सदहत कफताय 
पठाई ददनु पनेछ। 

 

१०. मेलममलाप सत्र सञ्चालन प्रकृयाः  (१) दफा ८ बिोजिि छनौट भएका तीन िना िेिलििापकतायि े
िेिलििाप सर सञ्चािन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोजििका िेिलििापकतायिाई िेिलििाप केन्रिा तोककएको लिततिा उपजस्थत 
हुन संर्ोिकिे िानकारी गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि पदहिो िेिलििापकतायिे ििेलििापकतायको रुपिा काि गनय असिथयता 
देखाएिा केन्रिे वववादको दवैु पक्षिार्य बाँकी िेिलििापकताय िध्रे्बाट तीन तीन िना िेिलििापकताय रोिी  
प्राथलिकता सिेत तोक्न िगाउनु पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोजिि तोककएका िेिलििापकतायिार्य केन्रिे प्राथलिकताििको आधारिा 
िेिलििाप सर सञ्चािन गनय िगाउने छ।  

(५) वववादका दवैु पक्षिे एकै िना िेिलििापकतायिाई छनौट गनय सहितत गरेिा एकिना 
िेिलििापकतायिे िार पतन िेिलििाप प्रकिर्ा सञ्चािन गनय सक्नेछन।्   



(६) छातनएका िेिलििापकतायिे पक्षसँग सिन्वर् गरी िेिलििाप सर सञ्चािन गने लितत र 
स्थान तर् गनुय पनेछ।  

(७) वववादका पक्ष र िेिलििापकताय पूवय तनधायररत स्थान, लितत र सिर्िा िेिलििाप सरिा 
उपजस्थत हुने व्र्वस्था संर्ोिकिे लििाउनु पनेछ।   

(८) वववादका पक्ष उपजस्थत भैसकेपतछ छातनएका ििेलििापकतायिे वववादका पक्षिाई सुरक्षक्षत 
िेिलििाप कक्षिा गई िेिलििाप प्रकिर्ा र िेिलििापकतायको भूलिका बारे िानकारी ददने र िेिलििाप सर 
सञ्चािन हँुदा पािन गनुयपने आधारभूत तनर्ि तनधायरण गरी िेिलििाप प्रकिर्ाका चरण अपनाउँदै वववाद 
सिाधान गनय सहिीकरण गनुय पनेछ। 

(९)िेिलििाप सर आवश्र्कता अनुसार एक वा सो भन्दा बढी पटक बस्न सक्नेछ। 

(१०) वववाद दताय भएको वडा बाहेक अन्र् कुनै वडािा सूचीकृत भएका िेिलििापकतायिाई सिेत 
र्स दफा बिोजिि िेिलििाप केन्रिे न्र्ातर्क सलिततसँग अनुिति लिई िेिलििापकतायको रुपिा काि गने 
व्र्वस्था लििाउन सक्नेछ।  

 

११. मेलममलापकतातले ध्यान ददनुपने कुिाहरूः  िेिलििापकतायिे कार्यसम्पादन गदाय देहार्का ववषर्िा ध्र्ान ददनु 
पनेछ। 

(क) िेिलििाप सर सञ्चािन गदाय उठेका ववषर् दटपोट गने र त्प्र्सको अथय पक्षिाई बुझाउने। 
(ख) वववादिा तनणयर् नददने र आफूिाई तनणयर्कताय नभई वववाद सिाधान प्रकृर्ाको सहिकताय 

सम्झने र छिफि।वाताय।सवंादबाट वववाद सिाधानका िाधग सहिीकरण गने। 
(ग) कुनै पक्षिाई िात, िातत, धिय, वणय, लिङ्ग, सम्प्रदार् वा रािनीततक आस्था वा अन्र् कुनै 

आधारिा भेदभाव नगरी तनष्पक्ष र तटस्थ रहने। 

(घ) िानव अधधकार, िौलिक हक, िानव अधधकार र सािाजिक न्र्ार्को ववषर्िा संवेदनशीि 
रहने। 

(ङ) िेिलििाप सरको सिाप्िीपतछ सहितत बाहेक िेखेका अन्र् दटपोट सम्बन्धी सािग्री नष्ट गरी 
गोपनःीर्ता कार्ि गने। 

(च) कुनै कानूनी िदटिता आएिा कार्ायिर् एवि ् न्र्ातर्क सलिततको सहर्ोगिा ववशेषज्ञसंि 
परािशय लिएर िार कानूनसम्ित रुपिा पक्षबीच सहितत गराउने।  

(छ) वववादका पक्षिाई िेिलििापकताय रोज्न िगाउँदा िेिलििाप केन्रबाट हुने वववाद सिाधानका 
प्रकृर्ाका सम्बन्धिा सम्बजन्धत पक्षिाई संर्ोिकिे र्थेष्ट िानकारी गराउने। 
 

१२. सहमततपत्र तयाि िनुत पने (१) िेिलििापकतायिे वववादका पक्षिे वववादको ववषर्िा सहिति गरेिा अनुसूची–
४ बिोजििको ढाचँािा तीन प्रतत सहिति पर तर्ार गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि तर्ार भएको सहिततपरिा वववादका पक्ष तथा िेिलििापकतायि े
सहीछाप गरी िेिलििाप केन्रिा बुझाउनु पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोजिि तर्ार भएको सहिततपरको एक एक प्रतत िेिलििापकतायिे िेिलििाप 
गने पक्षिाई तत्प्काि उपिब्ध गराउनु पछय।  

(४) सहितत परको तेस्रो प्रततिाई लििापर र िेिलििाप सहितत कार्ायन्वर्न गने प्रर्ोिनका 
िाधग िेिलििाप केन्रिे न्र्ातर्क सलितत सिक्ष पठाउनु पनेछ।  

(५) सहितत कार्ायन्वर्न गनय तनवेदन साथ कुनै पक्ष न्र्ातर्क सलितत सिक्ष उपजस्थत भएिा वा 
िेिलििाप केन्रबाट सहिततपर प्राप्त भएिा न्र्ातर्क सलितति े सम्बजन्धत पक्षसँग बुझी 
सहिततपर।लििापरिा िेखखएको व्र्होरा ठीक छ भन्ने प्रिाखणत भएिा उि लिखतिा न्र्ातर्क सलिततका 



सदस्र्िे सहीछाप गरी लििापरको रुपिा अनुिोदन गरी त्प्र्सिाई कार्ायन्वर्नको िाधग सम्बजन्धत पक्षिाई 
आदेश ददनु पदयछ।  

(६) उपदफा (५) बिोजिि अनुिोदन भएको सहिततपर कार्ायन्वर्नको िाधग न्र्ातर्क सलिततिे 
सो सहितत पर कार्यपालिकािा पठाउनु पदयछ।  

(७) उपदफा (५) बिोजिि प्राप्त सहिततपर कार्ायिर्िे कार्ायन्वर्नको िाधग कुनै तनकार् वा 
संस्थािा पठाउनु पने भएिा सहिततपरको व्र्होरा बिोजिि गनय सम्बजन्धत तनकार्िा िेखी पठाउनु पनेछ। 

(८) र्स पररच्छेद बिोजिि िेिलििापद्वारा वववाद सिाधान गदाय िेिलििापकताय तनरु्क्ति भएको 
लिततिे तीन िदहनालभर सम्पन्न गररसक्नु पनेछ। 

१३. वववादमा पिलार्त जानकािी ददने  (१) र्स कार्यववधध बिोजिि िेिलििाप केन्रबाट वववादिा िेिलििाप 
भएिा वा िेिलििाप हुन नसकेिा सोही कुरा उल्िेख गरी सम्बजन्धत पक्षिाई संर्ोिकिे िानकारी दिनु 
पनेछ। 

(२) िेिलििाप हुन नसकेका वववादका पक्षिाई तारेख तोकी उि वववादिा अन्र् प्रकृर्ा अपनाउन 
दताय भएको तनवेदन सदहतका सम्पूणय कागिात िेिलििाप केन्रको संर्ोिकिे न्र्ातर्क सलितत सिक्ष 
पठाउनु पनेछ।  

 

परिच्छेद– ४ 

मेलममलापका सभवन्द्िमा गाउँपालिकाको  काम, कततव्य ि अधिकाि 

१४. िाउँ।नििपालम्ःकाको मेलममलाप सभबन्द्िी काम, कततव्य ि अधिकािः  ििेलििाप सेवा ववस्तार र ववकासका 
िाधग गाउँपामलकाको काि, कतयव्र् र अधधकार देहार् बिोजिि हुनेछिः 

(क) स्थानीर्स्तरिा िेिलििाप सेवा ववस्तार र ववकास बारे वावषयक र्ोिना एवि ्कार्यिि तिुयिा 
र कार्ायन्वर्न गने। 

(ख) िेिलििापबाट भएको सहितत–परको अलभिेख राख्न े र सो सम्बन्धी कार्यििको िाधग 
आवश्र्क बिेट ववतनर्ोिन गने। 

(ग) िेिलििाप सेवा सञ्चािनका िाधग िेिलििाप केन्र स्थापना र आवश्र्क भौततक सािग्री र 
िसिन्द व्र्वस्थापन गने।  

(घ) िेिलििाप सम्बन्धी िामलिका िाधग सहभागीको छनौट गने र गैरसरकारी ससं्था तथा अन्र् 
तनकार्सँग सिन्वर् गने तथा िामलि आर्ोिना गनय प्राववधधक, आधथयक तथा आवश्र्क 
सहर्ोग पुर् र्ाउने।  

(ङ) तोककएको र्ोग्र्ता पूरा भएका र कम्तीिा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभूत िेिलििाप 
तालिि प्राप्त गरेका िेिलििापकतायिाई शपथ गराई िेिलििापकतायको सूचीिा सूचीकृत गने। 

(च) एक वषय भन्दा अगाक्तड िेिलििाप सम्बन्धी आधारभूत तालिि लिएका व्र्क्तििाई सूचीकृत 
गनुय अतघ तोककएको पाठ्र्िि बिोजििको पुनतायिगी तालिि लिएर सूचीकृत हुन पाउने 
व्र्वस्था लििाउने। 

(छ) िेिलििापकतायको रुपिा सूचीकृत भएका िेिलििापकतायिाई प्रत्प्रे्क वषय िेिलििापकतायको 
पुनतायिगी तालिििा सहभागी हुने व्र्वस्था लििाउने।   

(ि) िेिलििाप सम्बन्धी प्रलशक्षक प्रलशक्षण लिएका व्र्क्ति वा कानुन बिोजिि अधधकारप्राप्त 
तनकार्बाट तालिि ददने संस्थाको रुपिा सूचीकृत भएका संस्थाबाट िार िेिलििाप सम्बन्धी 
तालिि सञ्चािन गनय पाउने व्र्वस्था लििाउने।  



(झ) न्र्ातर्क सलिततको तनणयर् वा िेिलििापको सहितत बिोजिि न्र्ातर्क सलिततबाट 
अनुिोदन भै लििापर भएका ववषर्को कार्ायन्वर्न गने, गराउने र सहितत कार्ायन्वर्नको 
अनुगिन र सिीक्षा गने।  

(ञ) सरोकारवािा अन्र् तनकार्बाट हुने अनुगिनको कार्यिाई सहर्ोग पुर् र्ाउने र अनुसूची-५ 
बिोजििको ठाचँािा अलभिखे राख्ने। 

(ट) िेिलििाप केन्रको अनुगिन गने, िेिलििाप सेवािाई सबैको पहँुचिा पुर् 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 तनदेलशका तर्ार गरी कार्यन्वर्निा ल्र्ाउने तथा 
िेिलििापकतायिाई प्रोत्प्सादहत गने गततववधध सञ्चािन गने। 

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

१५. मेलममलाप केन्द्र संयोजकको काम, कततव्य ि अधिकाि  िेिलििाप केन्र संर्ोिकको काि, कतयव्र् र अधधकार 
देहार्बिोजिि हुनेछःिः 

(क) िेिलििाप केन्रिा आएको तनवेदन रजिष्टरिा दताय गरी, वववादका पक्षको नाि र ठेगाना, 
छनौट भएका िेिलििापकतायको नाि र सम्पकय  नं., िेिलििाप सर सञ्चािन लितत, 

सहितिपत्रको स्पष्ट खलु्ने गरी अलभिेख राख्न ेएवि ्अन्र् कागिात सुरक्षक्षत राख्ने। 
(ख) वववादका पक्षिाई िेिलििाप केन्रको तफय बाट पराचार गने। 

(ग) वववादका पक्षिाई िेिलििापकताय रोज्न िगाउने।  

(घ) पक्षिे रोिकेा िेिलििापकतायिाई िानकारी गराउने र िेिलििापको िाधग सहितत लिने। 

(ङ) िेिलििापको सर सञ्चािन हुने ददन र सिर्को िानकारी पक्ष र िेिलििापकतायिाई ददने। 

(च) िेिलििाप केन्रिा आवश्र्क भौततक र अन्र् सािग्री र न्रु्नति सेवा सुववधा सुतनजश्चत 
गराउने। 

(छ) िेिलििापको प्रकृर्ािा सजम्िलित हँुदा वववाद सिाधान गनय सहि हुने र िेिलििापको 
प्रकृर्ािे वववाद सिाधानिा पाने सकारात्प्िक प्रभावको िानकारी ददने। 

(ि) पक्षको िेिलििाप प्रकृर्ाप्रततको संशर् हटाउने र ििेलििापकतायि े सहजिकरण सम्बन्धको 
बारेिा पक्षको जिज्ञासा सम्बोधन गने।  

(झ) िेिलििापकतायको व्र्क्तिगत वववरण सदहतको अलभिेख राख्ने। 

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

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

(ठ) सहितत भएका वा हुन नसकेका वववादको अलभिेख राख्ने। 

(ड) िेिलििापको िालसक, चौिालसक तथा वावषयक प्रगती वववरण कार्ायिर्िा पठाउने।  

(ढ) सहितत नभएिा सहितत हुन नसकेको कुराको लिखखत िानकारी वववादका पक्षिाई ददने। 

(ण) सहितत कार्ायन्वर्न गनय न्र्ातर्क सलितत र वडा कार्ायिर्बाट तोककए बिोजििको जिम्िेवारी 
वहन गने। 

(त) कार्ायिर्िे तोकेका अन्र् कार्य गने। 
 



१६. मेलममलापकतातको काम, कततव्य ि अधिकािः  िेिलििापकतायको काि, कतयव्र् र अधधकार देहार्बिोजिि 
हुनेछःिः 

(क) िेिलििापको प्रकिर्ािा गरी सहिकतायको हैलसर्तिे वववाद सिाधानिा सहर्ोग पुर् र्ाउने। 

(ख) वववाद सिाधान गनय सहर्ोग गदाय न्र्ार्ाधीश, िध्र्स्थ वा कानूनी सल्िाहकारको भूलिका 
तनवायह नगरी सहिकतायको िार भूलिका तनवायह गने। 

(ग) िेिलििाप सिीक्षा बैठकिा सूचना बिोजिि सहभागी हुने र िेिलििाप सेवािाई प्रभावकारी 
बनाउन आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गने। 

(घ) िेिलििापको ववकास र ववस्तारका िाधग कार्यरत रहने। 

(ङ) सहितत कार्ायन्वर्निा सहर्ोग पुर् र्ाउने। 
(च) िेिलििाप सर सहजिकरण गदाय डर, रास, दवाव र प्रभावबाट िुि हुने र वववादका पक्षिाई 

पतन िुि राख्ने। 
(छ) िानवअधधकार, िौलिक हक, सािाजिक न्र्ार्को ववषर्िा सचेत रहने।  

(ि) आघातिा परेका वा िनोबैज्ञातनक रुपिा सिस्र्ािा रहेका पक्षिाई िनोसािाजिक परािशयको 
िाधग पठाउन िेिलििाप केन्र संर्ोिकिाई िानकारी गराउने।  

(झ) िेिलििाप प्रकिर्ािाई उधचत व्र्वस्थापन गने र सहिततको िाधग पक्षिाई स्वतन्र रुपिा 
भुलिका तनवायह गनय ददने। 

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

(ट) िेिलििाप वातायको सन्दभयिा वववादका पक्षबाट व्र्ि भएका कुराको गोपनीर्ता कार्ि राख्ने। 
(ठ) िेिलििाप प्रकृर्ा अपनाउँदा पतन पक्ष लिल्न सहित नभएिा सहितत हुन नसकेको कुराको 

प्रततवेदन अनुसूची–३ को ढाचँािा न्र्ातर्क सलिततिाई ददने। 

(ड) अनुसूची-६ िा तोककएको आचारसंदहताको पािना गने। 

  
 

परिच्छेद – ५ 

ववववि 

 

१७. प्राववधिक सेवा उपलब्ि  ििाउनेः  (१) कार्ायिर् एवि ् वडा कार्ायिर्िे िेिलििापकतायिाई आवश्र्क 
प्राववधधक सेवा उपिब्ध गराउने छ।  

  (२) कार्ायिर् एवि ्न्र्ातर्क सलिततिे िेिलििापकतायिाई िेिलििाप गराउने कार्यिा दक्षता 
ववकास गनय आवश्र्क िामलि उपिब्ध गराउन आवश्र्कता अनुसार राविर् वा स्थानीर् स्तरका गैरसरकारी  
संस्था वा सिुदार्िा आधाररत संस्थािाई एवि ्ववज्ञिार्य पररचािन गनय सक्नेछ। 

  

१८. मेलममलाप नतिजाको अमिलेख व्यवस्थापनः  (१) कार्ायिर् एवि ्वडा कार्ायिर्िे दताय भएका वववाद तथा 
सिाधान भएका वववाद र वववादका पक्षको अलभिखे राख्न ु पनेछ।वववादको तनरुपण भएको अवस्थािा 
िेिलििाप केन्रिा दवैु पक्षको र िेिलििापकतायको हस्ताक्षर सदहतको सहितत पर सिेत तर्ार पारी राख्न ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि अलभिेख राख्नका िाधग कार्ायिर्िे तनम्न अनुसारका फाराि तर्ार 
गनेछ। 

(क) वववाद दताय पुजस्तका, 
(ख) वववाद र वववादका पक्षको वववरण खलु्ने गरी तोककएको फारि, 



(ग) तनवेदन परको फारि, 

(घ) दोस्रो पक्षिाई िानकारी गराउने फारि,  

(ङ) िेिलििापकताय छनौट फारि,  

(च) िेिलििापकतायिाई सूचना ददने फारि,  

(छ) िेिलििाप केन्रिा पक्षको उपजस्थततको अलभिखे फारि,  

(ि) सहितत–पर फारि, 

(झ) वववाद अनुगिन फारि  

(ञ) कार्ायिर्िे तोकेका अन्र् फारि। 
 

१९. मेलममलाप ििाउन तामलम मलनुपने  ऐनल ेतोकेको र्ोग्र्ता पुगेका व्र्क्तििे गाउँपालिकािा िेिलििाप गराउन 
कम्तीिा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभूत िेिलििाप तालिि गरेको हुनुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजििको तालिि कानून बिोजिि अधधकार प्राप्त तनकार्िा सूचीकृि भएको 
संस्था वा िेिलििापको आधारभुत प्रलशक्षक प्रलशक्षण प्राप्त व्र्क्तिबाट कार्ायिर्िे तालिि ददने व्र्वस्था 
लििाउनु पनेछ।  
 

२०. मेलममलाप तामलम ददने ससं्था सूधचकृत हुनुपने  (१) प्रचलित कानून बिोजिि अधधकार प्राप्त तनकार्िा 
सूचीकृत भएका संस्थािार्य कार्ायिर्िे िेिलििाप तालिि ददन सूचीकृत गनुय पनेछ।    

(२) कार्ायिर्िे िेिलििापको तालिि ददने संस्थािाई पररचािन गदाय एकै कािका िाधग एकभन्दा 
बढी संस्थािाई जिम्िेवारी ददने छैन।  

(३) उपदफा (१) बिोजििको तािीि सञ्चािन गने सूचीकृत संस्थािे तालििको िाधग श्रोत 
व्र्क्तिको रोष्टर तर्ार गरी पनेछ। 

(२) िेिलििाप सम्बन्धी आधारभूत र अन्र् तालिि िन्रािर् एवि ् कार्यपालिकाबाट स्वीकृत 
पाठ्र्िि बिोजिि सञ्चािन गनुय पनेछ। 

(३) स्वीकृत िेिलििापको पाठ्र्िििा उजल्िखखत ववषर्िा तोककएको प्रकृर्ा अपनाई 
िेिलििापको तालिि सञ्चािन हुनेछ। 

(५) कार्ायिर् वा िेिलििापको तािीि ददने ससं्थािे ििेलििापको िामलि सम्पन्न गरेको प्रिाण 
पर ददँदा सहभागीिाई अनुसूची–७ बिोजििको प्रततबिता परिा सहीछाप गराई कार्ायिर् वा संस्थाको 
अलभिेख राख्ने व्र्वस्था लििाउनु राख्नु पनेछ। 

  

२१. आचािसंदहताको पालनाः  र्स कार्यववधधको अनुसूची–६ बिोजििको आचारसंदहता सब ै िेिलििापकतायिे 
पािन गनुयपनेछ। 
 

२२. शपथ  िेिलििापकतायिे र्स कार्यववधध बिोजिि तनष्ठापूवयक काि गने शपथ लिनु पनेछ। िेिलििापकतायको 
हैलसर्तिे संिग्न हुन चाहने र्ोग्र्ता पुगेका िेिलििापकतायिाई न्र्ातर्क सलिततका संर्ोिकबाट अनुसूची–८ 
बिोजििको शपथ लिएपतछ िेिलििाप केन्रिा िेिलििापकतायको रुपिा सूचीकृत गररनेछ।   

२३. आचािसंदहता ि शपथको अनुिमन  (१) िेिलििापकतायिे आचारसंदहता अनुकूि काि गरे वा नगरेको र 
िेिलििापकतायको रुपिा लिएको सपथको सम्बन्धिा न्र्ातर्क सलितत र कार्यपालिकािे अनुगिन गनेछन।्  

(२) आचारसदंहता पािना नगरेको भन्ने उिुरी परेिा न्र्ातर्क सलिततिे सम्बजन्धत 
िेिलििापकतायिाई उिुरवािाको नाि गोप्र् राखी उिरुी सम्बन्धिा स्पष्टीकरण ददन सात ददनको सिर् ददर्य 
लिखखत रूपिा िानकारी ददनु पनेछ।  



(३) उपदफा (२) बिोजििको सिर् लभर स्पष्टीकरण प्राप्त नभएिा वा प्राप्त स्पष्टीकरण धचत्त बुझ्दो 
नभएिा न्र्ातर्क सलितति ेआचारसंदहता उल्िंघनको कारवाही अतघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बिोजिि आचारसंदहता उल्िङ्घन गरेको ठहर न्र्ातर्क सलिततिे सम्बजन्धत 
िेिलििापकतायिाई सचेत गराउन, केही सिर्को िाधग िेिलििापकतायको काि गनय बन्देि िगाई नलसहत 
ददन वा िेिलििापकतायको सूचीबाट हटाउने आदेश गनय सक्नेछ। 

(५) न्र्ातर्क सलिततिे गरेको आचारसंदहता उल्िङ्घनको कारवाही वा सिार्िा धचत्त नबुझ े
सम्बजन्धत िेिलििापकतायिे कार्यपालिका सिक्ष पुनरावेदन गनय सक्नेछन।् 

(६) आचारसंदहता र शपथको सम्बन्धिा न्र्ातर्क सलिततको तनणयर् उपर पुनरावेदन परेिा 
कार्यपालिकाको तनणयर् अजन्ति हुनेछ। 

 

२४. पिलार्त मेलममलापको परिणाम बाध्यकािी हुनेः   िेिलििापिा भएको सहितत वववादका पक्ष र संिग्न 
सरोकारवािाको तनजम्त बाध्र्ात्प्िक हुनेछ। उि सहितत कार्ायन्वर्न गनय वववादका पक्ष र सरोकारवािा बाध्र् 
हुनेछन।् 
 

२५. सहमतत कायातन्द्वयनः  (१) िेिलििाप केन्रिा सहितत भै लििापर भएको लितति ेतीस ददनलभर सम्बजन्धत 
पक्षिे त्प्र्स्तो लििापर कार्ायन्वर्न गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजििको अवधधलभर सम्बजन्धत पक्षि े उपदफा (१) बिोजिि लििापर 
कार्ायन्वर्न नगरेिा कार्ायिर्िे प्रचलित कानूनी कार्यववधध अपनाई लििापरको कार्ायन्वर्न गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि तनवेदन प्राप्त भएिा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५२ 
(१) बिोजिि कार्यपालिकािे न्र्ातर्क सलिततबाट भएको र्सै कार्यववधधको दफा १२ बिोजिि सहितत भए 
बिोजििको लििापर वा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) बिोजिि भएको 
तनणयर्को कार्ायन्वर्न गने गराउने छ।   

 

२६. मेलममलापको लोिो ि केन्द्रको बोर्तको व्यवस्थाः  (१) िेिलििापको िोगो अनुसूची–९ बिोजिि हुनेछ र सो 
िोगोको प्रर्ोग देहार्को अवस्थािा गररनेछ। 

(क) िेिलििाप केन्रको बोडयिा। 
(ख)  िेिलििाप गदाय प्रर्ोग हुने व्र्ानरिा। 

(ग) कार्यििको प्रबियन गने कार्यिि सञ्चािन गदाय। 

(घ) िेिलििाप सम्बन्धी ववलभन्न कृर्ाकिाप सञ्चालन गदाय।  

(२) िेिलििाप केन्रको बोडय अनुसूची–१० बिोजििको हुनेछ। 
 

२७. परिचयपत्र सभबन्द्िी व्यवस्था  कार्ायिर्िे सूचीकृत िेिलििापकतायिाई अनुसूची–११ बिोजििको ढाँचािा 
पररचर्पर ददनेछ। 
 

२८. प्रोत्साहन पुिस्कािको व्यवस्थाः  कार्ायिर्िे न्र्ातर्क सलिततको लसफाररसिा िेिलििाप कार्यिििा 
उल्िेखनीर् र्ोगदान ददने िेिलििाप केन्र, संघसंस्था तथा िेिलििापकतायिाई उधचत प्रोत्प्साहन पुरस्कार 
प्रदान गनय सक्नेछ। 
  

२९. कायतववधिको प्रयोिः  गाउँपालिका लभर िेिलििाप कार्यिििाई सुचारु र सिन्वर्ात्प्िक रुपिा सञ्चािन 
गरी स्थानीर्स्तरिा सािाजिक सद्भाव, आपसी सहर्ोग र िैरीपूणय परम्परािाई प्रबर्दयधन गनय र्ो कार्यववधधको 
प्रर्ोग हुनेछ। 
 



३०. प्रततवेदन पेश ििन्ःपुने  कार्ायिर्िे जिल्िा सिन्वर् सलितत, प्रदेश तथा िन्रािर्िा अनुसूची–१२ 
बिोजििको प्रततवेदन तर्ार गरी पठाउनु पनेछ। 
 

३१. कायतववधिको व्याख्या ििःने् वा वािा अर्ः्काउ फुकाउने अधिकािः  कार्यववधधको कार्ायन्वर्नको लसिलसिािा 
कुनै दद्वववधा हुन गएिा सोको व्र्ाख्र्ा वा बाधा अड्काउ फुकाउने अधधकार कार्यपालिकािाई हुनेछ। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची – १ 

(दफा ४(क) सँि सभबम्न्द्ित) 
वववाद दतात।अमिलेख फािमको नमूना 

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् धाददङ 

वववादका पक्षको वववरण    

दताय नं. दताय लिततिः 
जिल्िािः .................... पालिकािः वडा नम्वरिः 
वववादको प्रकारिः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) िा उजल्िखखत आधारिा 
१. वववादको नाििः वववादको प्रकृततिः 
२. वववादको पदहिो  पक्षको वववरणिः 
नाििः लिङ्गिः िात।िाततिः उिेरिः 
जिल्िािः .......................... पालिकािः  वडा नं. 



सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।िोवार्ि .......................................): 
२.१ शैक्षक्षक र्ोग्र्ता 
१. तनरक्षर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्र्लिक ५. उच्च िाध्र्लिक ६. स्नातक वा सो भन्दा िाधथिः 
२.२ िेिलििापकताय छनौट (प्राथलिकता तनधायरण) 
प्रथि छनौटिः दोस्रो छनौटिः तेस्रो छनौटिः 
२.३ अन्र् सरोकारवािाको नाि।संख्र्ािः 
२.४ र्सभन्दा पदहिे िेिलििाप सेवािः १. लिएको २. नलिएको 
३. वववादको दोस्रो  पक्षको वववरणिः 
नाििः लिङ्गिः िात।िाततिः उिेरिः 
जिल्िािः ................ पालिकािः  वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।र्िेि आदद): 
३.१ शैक्षक्षक र्ोग्र्ता 
१. तनरक्षर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्र्लिक ४. उच्च िाध्र्लिक ६. स्नातक वा सो भन्दा िाधथिः 
३.२ िेिलििापकताय छनौट (प्राथलिकता तनधायरण): 

प्रथि छनौटिः दोस्रो छनौटिः तेस्रो छनौटिः 
३.३ अन्र् सरोकारवािाको नाि।संख्र्ािः  

३.४ र्सभन्दा पदहिे िेिलििाप सेवािः १. लिएको २. नलिएको 
नोट  १. वववादको पदहलो पि िन्द्नाले सािािणतया बबवाद दतात िनेलाई जनाउँछ । 

४.१. वववाद सुरु भएको लिततिः 
४.२ िेिलििाप केन्रिा आउनु अतघ कुनै तनकार्िा सिाधानको िाधग प्रर्ास भएको धथर्ो ?  

१. भएको धथर्ो २. भएको धथएन  

४.३ प्रर्ास भएको भए कुन तनकार्िा भएको धथर्ो? 

१. स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर् २.वडा कार्ायिर् ३. जिल्िा प्रहरी कार्ायिर् 

४. जिल्िा प्रशासन कार्ायिर् ५.  अदाित       ६.अन्र्............................ 
४.४ वववादको पररणाि के भर्ो कारण खुिाउने .......................... 
४.५ अन्र् कुनै ठाउँिा र्ो वववाद चलिरहेकोिः   १. छ ।            २. छैन । 
४.६ र्दद कुनै तनकार्िे िेिलििापको िाधग पठाएको।लसफारजःस गरेको भए सो तनकार्को नाििः 

अनुसूची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 
 

िेिलििाप केन्र 

बेनीघाट रोराङ. गाउँपालिका वडा नं....जिल्िािः धादिङ्ि  

िेिलििापकतायको सूची 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बजन्धत 

मेलममलापकतातको प्रततवेदन 

 

.......... िेिलििाप केन्र, 

बेनीघाट रोराङ. गाउँपालिका 
 

प्रथि पक्ष श्री........................ र दोस्रो पक्ष श्री........................ भएको ................................ वववादिा 
िेिलििाप गराउन हािीिाई लितत .......... गते िेिलििापकतायको रुपिा रोजिएकोिा िेिलििापको प्रकृर्ा अपनाई 
िेिलििाप गराउँदा पक्ष लिल्न िञि्ुर नभएकािे।िेिलििापको िाधग तोककएको ददनिा पक्ष अनुपजस्थत भएकािे 
िेिलििाप हुन नसकेको व्र्होराको र्ो प्रततवेदन पशे गरेका छौं।  

 

वववादको प्रथम पि                           वववादको दोस्रो पि  



नाििः नाििः 
सहीछापिः सहीछापिः 
 

मेलममलापकतात  
 

नाििः दस्तखतिः 
नाििः दस्तखतिः 
नाििः    दस्तखतिः 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बजन्धत) 
सहितत–परको ढाचँा 
िेिलििाप केन्र 

गा.पा.............................वडा नं. ......................... जिल्िािः......................... 
सहमतत पत्र 

 

वववादको बबषर्िः...........................................................................। 

 

................... जिल्िा .......................................गाउँपालिका  ........... वडा नं......बस्ने वषय ................... को श्री 

..............................................र ..................... जिल्िा ............................ ....................गाउँपालिका ..... 
वडा नं......... बस्ने वषय ........ को श्री ..........................................बीच उजललखिि बबषर्िा असिझदारी भई 
लसियना भएको वववादिा िेिलििापको िाधग र्स िेिलििाप केन्रिा प्राप्त भएको हुनािे दबैु पक्षिाई राखी 
िेिलििाप प्रकिर्ाद्वारा लितत .... ।.......। .... गतेिा छिफि गराउँदा तपलशिका बँुदािा हािी दबैु पक्षको धचत्त 
बुझ्दो सहितत भएकोिे सहित भएको बँुदािाई तनष्ठापूवयक पािना गने गरी िेिलििापकतायको उपजस्थततिा रािी 
खुशीिे र्ो सहितत परिा सही छाप गरी लिर्ौँ।ददर्ौँ।  

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

 

सहमत हुने पिहरू  



पदहिो पक्ष          दोस्रो पक्ष 

नाििः          नाििः 
ठेगानािः           ठेगानािः 
हस्ताक्षरिः                                                      हस्ताक्षरिः 
 

मेलममलापकतात            

नाििः 
ठेगानािः 
हस्ताक्षरिः 

नाििः 
ठेगानािः 
हस्ताक्षरिः 

नाििः 
ठेगानािः 
हस्ताक्षरिः 

   

ईतत सम्बत.्.................. साि ................. िदहना ................ गते.........................रोि शुभि।्                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग संबजन्धत) 
िेिलििाप अनुगिन फाराि 

िाउाँपामलकाको नाििः .........................................।  

वडा नं.  

जिल्िा ....................। 

अनुगिन गररएको अवधध...................देखख..................सम्ि। 

िेिलििाप केन्रको संर्ोिकको नाििः 
िेिलििाप कार्यिििा आधथयक तथा प्राववधधक सहर्ोग गने संस्थाको नाििः  

तलिि प्राप्त 
कुि  
िेलमिलापकिाा
को संख्या 

किर्ाशीि 
िेलमिलापकिााको 
संख्या 

वववाद 
दताय 
संख्र्ा
ःिः 

सिाधान 
भएको 
संख्र्ाःिः 

िेिलििाप 
प्रकृर्ािा 
रहेको 
संख्र्ाःिः 

सिाधान हुन 
नसकी न्र्ातर्क 
सलिततिा पठाएको 
संख्र्ाःिः 

कैकफर्त 

       

       

   

१. िेिलििाप केन्रको भौततक अवस्थािः  

२. आचार संदहताको पािनाको अवस्थािः 
३. ववतनर्ोजित बिेट र खचयको अवस्थाःिः 
४. िेिलििापकतायको िाधग पुनतायिगी।उच्च तालििको आवश्र्कताःिः 
५. िेिलििापकतायको पर्ायप्तता।अपर्ायप्ततािः 
६. अनुगिनकतायको दटप्पणी  
७. अनुगिनकतायको सुझाविः 



 
 

अनुगिनकताय 
१. .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

                                           अनुसूची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बजन्धत) 
िाउाँपामलकािा सूचीकृत िेिलििापकतायको आचारसंदहता 

मेलममलापकतातको आचाि सदंहता-२०७८ 

 

१. मेलममलापकतातको पेशाित आचिण  

(क) नेपािको संववधान, अन्र् प्रचलित कानून र र्स कार्यववधध बिोजिि िेिलििाप सम्बन्धी काि कारवाही 
तनष्पक्ष रुपिे गनुय पने, 

(ख) कुनै पक्षप्रतत झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह वा सो देखखने कुनै व्र्वहार गनुय हँुदैन,  

(ग) कुनै पक्षिाई डर, रास, झकु्र्ान वा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन हँुदैन,  

(घ) िेिलििाप सम्बन्धी काि कारवाहीको लसिलसिािा पक्षसँग आधथयक तथा अन्र् स्वाथयिन्र् कुनै काि 
कारवाही वा िेनदेन व्र्वहार गनुय हँुदैन, 

(ङ) िेिलििापकतायिे वववादको ववषर्वस्तु वा वववादका पक्षसँग अनुधचत वा िािसािपूणय तवरिे कुनै काि 
कारवाही गनुय हँुदैन,  

(च) िेिलििापको काि कारवाही वा िेिलििापको प्रकिर्ािा िानािान रटुी वा अतनर्लितता गने, 

अनावश्र्क रुपिा िम्ब्र्ाउने, दढिो गने वा िेिलििाप सम्बन्धी काि कारवाहीिा अलभरुची नदेखाउने 
िस्ता कार्य गनुय हँुदैन, 

(छ) िेिलििापको िििा पक्ष र िेिलििापकतायको वीचिा भएका कुरा र पक्षको पररचर् िगार्त 
िेिलििापकतायिाई िानकारी हुन आएका तथ्र् गोप्र् राख्नुका साथै पक्षको दहत प्रततकूि हुने गरी प्रकट 
गनुय हँुदैन,  

(ि) संववधान, प्रचलित कानून, सावयितनक नीतत र अधय न्र्ातर्क।न्र्ातर्क तनकार्को गररिा उच्च बनाउंदै 
पक्षको सािाजिक िर्ायदा र आत्प्िसम्िानिाई सम्िान पुग्ने कार्य गनुय पदयछ। वववादका पक्षसँग 
िेिलििाप गराईददए वापत ठेक्का वा प्रततशतिा पाररश्रलिक तनधायरण नगर कानुनिे तोकेको लसिािा 
रही पक्षसंिको सहितत बिोजििको पाररश्रलिक स्वीकार गनुय पनेछ।     

१.१.िेिलििाप सम्बन्धी कार्यववधधको पािना गनुय पनेःिः 
(क) िेिलििाप सम्बन्धी  कार्य संववधान, ऐन कानून र र्स कार्यववधध बिोजिि िेिलििाप प्रकृर्ा सञ्चािन 

गनुय पनेछ।  



(ख) कुनै सम्झौतािा िेिलििापद्वारा वववाद सिाधान गररने व्र्वस्था भएिा त्प्र्स्तो वववाद सोही सम्झौतािा 
उल्िेख भएको कार्यववधी अनुरुप गनुय पनेछ।  

(ग) पक्ष िेिलििाप गनय सहित भएिा िेिलििापकतायिे सो व्र्होराको िेिलििापको लिखत खडा गरी 
सहितत भएका बँूदा र त्प्र्सको पररणािको बारेिा पक्षिाई स्पष्टसँग बताएर िार सो कागििा पक्षको 
सहीछाप गनय िगाई आफ्नो सिेत हस्ताक्षर िरी सहिततपर तर्ार गनुयपछय।  

१.२. िेिलििापकतायको जिम्िेवारीिः 
(क) िेिलििाप भएिा सहिततपरको कागि सदहत तोककएको सिर् लभर वववादका पक्षिाई सम्बजन्धत 

तनकार्िा पठार् ददनु पनेछ। िेिलििाप हुन नसकेिा तोककएको ढाँचािा गाउँपालिका सिक्ष प्रततवेदन 
पेश गनुयपनेछ।  

(ख) िेिलििापको कार्यववधध अपनाउँदा पक्ष बीच िेिलििाप गराउन नसककएिा िेिलििापद्वारा वववाद 
सिाधान नभएको व्र्होराको लिखखत िानकारी ददनु पनेछ। 

१.३. मेलममलापकतातको दातयत्व   

(क) िेिलििापकतायिे वववादको ववषर्वस्तुिा छिफि गनुय अतघ िेिलििापको प्रकिर्ािा अपनार्ने 
कार्यववधध, सहितत वा तनष्कषयिा पुग्ने काि पक्ष स्वयाँको भएको र िेिलििापकताय सहिकतायको 
भूलिकािा िार रहेको कुरा िानकारी गराउनु पछय। 

(ख) िेिलििापको प्रकिर्ािा भए गरेका कार्य पक्षिे पतन गोप्र् राख्नु पने ववषर्, िेिलििापको प्रकिर्ािा 
संिग्न भै धचत्त नबुझेिा कुनै पतन सिर्िा अिग हुन पाउने ववषर्िा पक्षिाई िानकारी गराउनु पनेछ।  

(ग) िेिलििापकतायको रुपिा छनोट भएको व्र्क्तििे िेिलििापकताय भई काि गनय नचाहेिा आफुिे छनोटको 
सूचना पाएको सात ददनलभर सोको लिखखत िानकारी सम्बजन्धत वडा कार्ायिर् वा िेिलििाप केन्रिाई 
ददनु पनेछ। 

(घ) िेिलििापकताय छनोट भएको व्र्क्तििे िेिलििाप गदाय िैरीपूणय तवरबाट वववाद सिाधान गनय पक्षिाई 
स्वतन्र, तटस्थ र तनष्पक्ष भएर सहर्ोग गनुय पनेछ।  

(ङ) वववादको ववषर्वस्तु उपर िेिलििापकतायको कुनै स्वाथय तनदहत रहेको भए वा आफुिे स्वतन्र तथा 
तनष्पक्ष रुपिा काि गनय नसक्ने प्रकृततको वववाद भएिा वववादका पक्ष र वववाद पे्रवषत गने तनकार्िाई 
लिखखत िानकारी गराउनु पनेछ।  

(च) िैङ्धगक ववभदे, धिय, िातिातत, आधथयक स्तर वा रािनैततक संिग्नताको आधारिा कुनै प्रकारको झकुाव 
र पूवायग्राही भावना नदेखाई िेिलििापिा संिग्न हुनु पनेछ र तनधायररत सिर्िा िेिलििाप कार्य 
सम्पन्न गनय प्रर्ास गनुय पनेछ।  

(छ) िेिलििापकतायिे प्राकृततक स्रोत साधन सम्बन्धी वववादिा र व्र्ापाररक प्रकृततको वववादिा िेिलििापको 
प्रकृर्ा, ववषर्गत दक्षता र तत्प्सम्बन्धी अभ्र्ास तथा प्रचिनिाई िहत्प्व ददनु पनेछ र सािुदातर्क 
वववादिा िेिलििाप गदाय सम्बजन्धत सिुदार्िा उपिब्ध वववाद सिाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्र्ास र 
स्वीकृत िान्र्तािाई ध्र्ान ददई तनष्पक्षता, वस्तुतनष्ठता, स्वच्छता र न्र्ार्का लसिान्तबाट सदैव तनदेलशत 
हुनु पनेछ।  

(ि) िेिलििापकतायिे आफै िेिलििाप प्रकृर्ािा संिग्न भएको वववादिा कुनै पतन पक्षको तफय बाट कानून 
व्र्वसार्ी, िध्र्स्थकताय वा न्र्ार्ाधीशको रुपिा संिग्न भै वववाद सुनुवाई नगरी सहिकतायको िार 
भूलिका तनवायह गने र  िेिलििापद्वारा भएको वववादको सिाधानिाई हारिीतको रुपिा नलिन 
उत्प्पे्रररत गनुय पनेछ।  

  



२. िेिलििापको तालिि प्रदान गनय सुधचकृत भएको संस्थाको दातर्त्प्विः िेिलििापको प्रलशक्षण गनय अनुिति प्राप्त 
संस्थािे स्वीकृत पाठ्र्िि िेिलििाप सम्बन्धी िान्र् लसिान्तिाई पूणय रुपिा पािन गरी िेिलििाप 
सम्बन्धी प्रलशक्षण सञ्चािन गनुय पनेछ। िेिलििापको प्रलशक्षण प्रदान गने संस्थािे प्रलशक्षण पश्चात 
सम्बजन्धत व्र्क्तििाई गाउँपालिकसँगको सिन्वर्िा िेिलििापको तालिि सम्पन्न गरेको प्रिाणपर प्रदान 
गनेछ। िेिलििापको तालिि सञ्चािन गने ससं्थािे िेिलििापकताय र सवयसाधारणिाई िक्षक्षत गरी 
िेिलििाप सेवाको प्रभावकाररिा वारेिा प्रचार प्रसार गनय गराउन र िेिलििाप सेवा प्रबर्दयधन सम्बन्धी 
आवश्र्क कार्य गनुय पनेछ।   
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अनुसूची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बजन्धत) 
िेिलििापकतायको प्रततविता  

 

िेिलििापकतायको प्रततविता 
 
 
 

 
 

ि ................................... िेिलििापकतायको आचारसंदहता र शपथिा उजल्िखखत 
सवै बुाँिालाई स्वीकार गरी िेिलििापकतायको रुपिा पािना र कार्य गनय प्रततवि छु।ि िेिलििापकतायको रुपिा 
तनष्पक्ष र तटस्थ भूलिकािा रहदै र्सका कतयव्र्बाट कुनै ककलसििे पतन ववचलित हुनेछैन।िैिे तालिििा लसकेका 
सीपको प्रर्ोग गरी िेिलििाप प्रकिर्ा अपनाई िेिलििापकतायको भूलिका तनवायह गनेछु।िेिलििापकतायको 
आचारसंदहता र शपथिा उल्िेखखत शब्द र भावनािाई उच्च नैततक आदशयको रुपिा पािन गनय कदटवि हुनेछु। 
आचारसंदहताको उल्िंघनको ववषर्िा ि व्र्क्तिगत रूपिा िवाफदेही हुनेछु। 
१. िेिलििाप गदाय िैरीपूणय तवरबाट वववाद सिाधान गनय पक्षिाई स्वतन्र तथा तनष्पक्ष तररकािे सहर्ोग गनेछु। 

पक्षको दहतिाई सवोपरी राखी न्र्ातर्क प्रकिर्ा प्रततको जिम्िेवारी वोध गदै वववादका पक्षिाई डर वा दबाव वा 
अनुधचत प्रभावबाट िुि राख्न सहिकतायको भूलिकािा प्रस्तुत हुनेछु। 

२. सदैव पक्षको हक तथा दातर्त्प्विाई िहत्प्व दददैं व्र्ापाररक प्रकृततको वववादिा भए सो ववषर्को अभ्र्ास तथा 
प्रचिन, सिुदार्िा आधाररत संर्न्रबाट लसजियत वववादिा भए सम्बजन्धत सिुदार्िा उपिब्ध वववाद सिाधान 
सम्वजधध परम्परा, अभ्र्ास र स्वीकृत िान्र्तािाई ध्र्ान ददई तनष्पक्षता, वस्तुतनष्ठता, स्वच्छता र न्र्ार्का 
लसिान्तबाट सदैव तनदेलशत हुनेछु। 

३. िैिे िैङ्धगक, िातिातत, आधथयक, रािनैततक वा अन्र् र्स्तै कुनै आधारिा कुनै प्रकारको झुकाव र पूवायग्राही 
भावना नदेखाई िेिलििापिा संिग्न हुनेछु र तनधायररत सिर्िा िेिलििाप कार्य सम्पधन गनय प्रर्ास गनेछु। 

४. वववादका पक्षसंि व्र्क्तिगत सिव्न्ध भए िेिलििाप शुरु गनुय अतघ पक्षिाई िानकारी गराउने छु। 

५. वववादको ववषर्वस्तु उपर िेरो कुनै स्वाथय तनदहत रहेको भए पक्षिाई िानकारी गराई नीिल ेअनुितत ददएिा 
वाहेक िेिलििाप प्रकिर्ावाट अिग भई न्र्ातर्क सलिततिार्य िानकारी गराउने छु।  

६. दवैु पक्षको िानकारीिा िार िेिलििाप कार्य प्रारम्भ गनेछु र पक्षिाई िेरो भूलिका र िेिलििाप प्रकिर्ाको 
वारेिा िानकारी गराउँदै दवैु पक्षिाई सिान रुपिा आ-आफ्ना कुरा राख्न िौका ददनेछु।  

७. िेिलििाप भएिा वा नभएिा िेिलििाप प्रकिर्ािा भए गरेका कार्यको गोपतनर्ता कार्ि गनेछु। सहितत भई 
वा नभई तनवेदन।उिुरी कफताय हँुदा िेिलििाप प्रकिर्ाको िििा आफुिे थाहा पाएको सूचना वा गरेको अनुभव 
तनणयर्कताय सिेत कसैिाई नभनी पक्षको गोपतनर्ता सुतनजश्चत गनेछु। 

८. संववधान, कानून, न्र्ातर्क तनकार्को गररिा उच्च बनाउाँ िै पक्षको सािाजिक िर्ायदा, आत्प्िसम्िान र गररिािाई 
सम्िान पुग्ने कार्य गनेछु। वववादका पक्षसँग िेिलििाप गराईददए वापत ठेक्का वा प्रततशतिा पाररश्रलिक 
तनधायरण नगरी कानुनिे तोकेको सीिािा रही पाररश्रलिक स्वीकार गनेछु।   

९. सहितत भएका बँूदा र त्प्र्सको पररणािको बारेिा पक्षिाई स्पष्टसँग बताएरिार सहिततपरिा सदह गनय 
िगाउनेछु। 

१०.आफुिे िेिलििाप गरेको वववादिा त्प्र्सै ववषर्िा कुनै पतन पक्षको तफय बाट कानून व्र्वसार्ीको रुपिा 
प्रतततनधधत्प्व गने छैन र न्र्ार्ाधीश र िध्र्स्थकतायको रुपिा संिग्न नरही तटस्थ बन्नेछु।  



११.र्दद कुनै कारणबश वा पररजस्ितििधय कारणिे िेिलििापकतायको रुपिा आचार–संदहता पािना गनय नसक्ने 
िागेिा आफुिाई सो वववादबाट अिग राख्नेछु। 

१२.र्सिा उजल्िखखत प्रततविता, िेिलििापकतायको आचार–संदहता र सपथका कुनै बँुदाको उिङ्घन गरेिा ििाई 
िेिलििापकार्यको िाधग अर्ोग्र् भएको घोषणा गररएिा स्वीकार गनेछु। 

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

नाििः– 

ठेगानािः 
फोन नं.– 

लिततिः– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची–८ 

(दफा २२ सँग सम्बजन्धत) 
िेिलििापकतायको शपथपर 

 

शपथको ढाँचा 
 

ि....................ईश्वरको नाििा । सत्प्र् तनष्ठापूवयक िेिलििापकतायको रुपिा शपथ लिन्छु कक िैिे िेिलििाप 
सम्बन्धी प्रकिर्ाको लसिलसिािा कुनै पक्षप्रतत िरिोिादहिा नराखी, पक्षपात नगरी, गोपतनर्ता र तनष्पक्षता कार्ि 
गदै कानून र न्र्ातर्क प्रकिर्ाप्रतत सम्िान तथा सिपयणको भावना राखी काि गनेछु। िैिे स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४, प्रचलित कानून र िेिलििापकतायिे पािन गनुय पने आचरणको पूणय पािना गदै आफूिाई 
सुजम्पएको दातर्त्प्व इिाधिाररिापूवाक तनवायह गनेछु। 
शपथ लिनेको,–                                          शपथ गराउनेको,–   

         

सहीिः          सहीिः  



नाििः          नाििः 
पदिः       

    छापिः  

    कार्ायिर्िः 
    लिततिः 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बजन्धत) 
 

िेिलििापको िोगो 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बजन्धत) 
मेलममलाप केन्द्रको बोर्त 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................. मेलममलाप केन्द्र 

. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 
वडा नं.  .................. 
जिल्िा ................... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची–११ 

(दफा २७ सँग सम्बजन्धत) 
 

मेलममलापकतातको परिचय–पत्र 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको कार्ायिर् 

वडा नं.... 
मेलममलापकतातको परिचयपत्र 

नाििः 
नेपािी ना.प्र.नं. 
तालिि प्राप्त गरेको लिततिः 
सूचीकृत भएको लिततिः 
अवधधिः                                               ..................                                                

प्रिाखणत गने  

 

फोटो 
 



 
 
 

 
 



 
 

अनुसूची–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बजन्धत) 
िेिलििाप कार्यििको प्रगती प्रततवेदनको ढाँचा 

 

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं. 
धादिङ्ि जिलला 
प्रततवेदनको अवधधिः आधथयक वषयिः............ को देखख............. सम्ि 

 

िेिलििापकतायको 
संख्र्ा 

वववादको प्रकार वववादको संख्र्ा िेिलििाप 
भएको संख्र्ा 

िेिलििाप 
प्रकिर्ािा रहेको 

संख्र्ा 

िेिलििाप हुन  
नसकी 

अदाितिा 
पठाएको संख्र्ा 

िदहिा पुरुष 
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