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बर्ज ुगाउँपालिका, सजनसरीद्बारा प्रकालित 

बर्ज ुरार्पत्र 
खण्ड: २ संख्र्ा: १७ लमतत:207८/०३/१५ 

भाग -२ 

बर्ज ुगाउँपालिका 
 

नेपािको संविधानको धारा २२६ बमोजर्म तथा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन 
२०७४ को दफा १०२ र बर्ज ुगाउँपालिका कार्सुम्पादन तनर्माििी २०७५ बमोजर्म 
गाउँ कार्पुालिकाको बैठकिे बनाएको र्ो कार्वुिधध सिसुाधारणको र्ानकारीको 
िाधग प्रकािन गररएको छ । 
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बर्ज ुगाउँपालिका िेिलििाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कायवुिधध, २०७८  
 

प्रस्तािनााः नेपािको संविधानको अनजसूची ८ बिोजर्ि स्थानीय िहको अधधकारको सूचीिा रहेको िेिलििाप 
र िध्यस्थिासम्बन्द्धी व्यिस्था िथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बिोजर्ि गठन 
हजने न्द्यातयक सलितििे सोही ऐनिा उल्िेख गररएका वििाद िेिलििापको िाध्यिबाट सिाधान गने 
कायिुा सहयोग गन ुिेिलििाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कायवुिधध बनाउन िाञ्छनीय भएकोि,े 

 कायपुालिकाद्धारा यो िेिलििाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कायवुिधध, २०७८ र्ारी गरेको छ।  

 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक 

 

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस कायवुिधधको नाि “िेिलििाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कायवुिधध, 

२०७८” रहेको छ।  

(२) यो कायवुिधध िजरुन्द्ि प्रारम्भ हजनेछ।   

२. पररभाषााः बबषय िा प्रसङ्गिे अको अथ ुनिागेिा यस कायवुिधधिा, 
(क) “ऐन” भन्द्नािे गाउँपालिका न्द्यातयक सलिति (कायवुिधध सम्बन्द्धी) ऐन, २०७७  सम्झनज 

पछु। 

(ख) “केन्द्र” भन्द्नािे यस कायवुिधध बिोजर्ि स्थापना भएको िेिलििाप केन्द्र सम्झनज पछु। 

(ग) “कायाुिय” भन्द्नािे गाउँ कायपुालिकाकोकायाुिय सम्झनज पछु। 

(घ) “गाउँपालिका” भन्द्नािे बर्ज ुगाउँपालिका सम्झनज पछु। 
(ङ) “दोस्रो पक्ष” भन्द्नािे पहहिो पक्षको तनिेदनको आधारिा िेिलििाप िािाुको िाधग 

िेिलििाप केन्द्रिे बोिाएको वििादको पक्ष सम्झनज पछु।  

(च) “न्द्यातयक सलिति” भन्द्नािे नेपािको संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा ४६ बिोजर्ि गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको अध्यक्षिािा गहठि 
न्द्यातयक सलिति सम्झनज पछु।  

(छ) “पहहिो पक्ष” भन्द्नािे वििाद सिाधानको िाधग िेिलििाप केन्द्रिा तनिेदन हदने व्यजति 
सम्झनज पछु। 

(र्) “पक्ष” भन्द्नाि ेवििादका पक्ष सम्झनज पछु। 

(झ) “िन्द्त्रािय” भन्द्नािे संघीय िालििा िथा सािान्द्य प्रशासन िन्द्त्रािय सम्झनज पछु। 
(ञ) “िेिलििाप” भन्द्नािे प्रचलिि कानून बिोजर्ि िेिलििाप हजनसतने प्रकृतिका वििादिा 

िेिलििाप गराउने गरी गाउँपालिकाबाट सञ्चालिि सेिा सम्झनज पछु।र यो शब्दि े
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गाउँपालिकाको स्िीकृतििा सिजदायिा सञ्चािन भएको सािजदातयक िेिलििाप सेिािाई 
सिेि र्नाउने छ। 

(ट) “िेिलििापकिाु” भन्द्नाि ेपक्ष बीचको वििादिाई छिफिद्िारा सहर् िािािरण सरृ्ना 
गन ुिथा सो विषयिा सहिति कायि गनकुा िाधग उत्प्प्रेररि गन ुिेिलििाप सम्बन्द्धी 
आधारभूि िािीि लिई गाउँपालिकािा सूचीकृि व्यजति सम्झनज पछु। 

(ठ)  “िेिलििाप सत्र” भन्द्नािे िेिलििापकिाुिे िेिलििाप प्रकृयाद्िारा वििाद सिाधानका 
िाधग वििादका सरोकारिािाको रूपिा रहेका वििादका पक्ष सजम्िलिि सजरक्षक्षि एिि ्
सहर् स्थानिा िािाु िथा छिफि गराउने उद्देश्यिे सञ्चािन गररने बैठक सम्झनज 
पछु। 

(ड) “िडा” भन्द्नािे बर्ज ुगाउँपालिकाको िडा सम्झनज पछु। 

(ढ) “संयोर्क” भन्द्नािे िेिलििाप केन्द्र सञ्चािन भएको िडाको सधचि सम्झनज पछु।साथै सो 
शब्दिे िेिलििाप संयोर्कको रूपिा काि कार् गने गरी िोककएको िडा कायाुियको 
किचुारीिारु् सिेि बजझाउने छ। 

 

 

पररच्छेद– २ 

मेिलमिाप केन्द्रको स्थापना, काम, कतबु्र् र अधधकार 

 

३. मेिलमिाप केन्द्रको स्थापनााः (१) न्द्यातयक सलितिको क्षेत्राधधकार लभत्रका वििाद िेिलििाप प्रकियाद्िारा 
सिाधानिा सहयोग पजर् याउन गाउँपालिकाको प्रत्प्येक िडािा आिश्यकिा अनजसार िेिलििाप केन्द्र 
स्थापना गररनेछ ।  

(२) कायाुियिे गाउँपालिका कायाुिय भिन िा िडा कायाुियको भिन िा कायपुालिकाि े
िोकेको स्थानिा उपदफा (१) बिोजर्िको कायाुिय स्थापना गनेछ। 

  

४. मेिलमिाप केन्द्रको काम, कतवु्र् र अधधकाराः (१) ििेलििाप केन्द्रको काि, किवु्य र अधधकार देहाय 
बिोजर्ि हजनेछः 

(क) वििादका पक्षबाट वििादसँग सम्बजन्द्धि विषयको अनजसूची–१ को ढाँचािा तनिेदन लिने 
र दिाु गने। 

(ख) िेिलििाप सम्बन्द्धी वििादका पक्षिाई सूचना हदने।  

(ग) िेिलििापकिाु हजने योग्यिा पजगेको व्यजतििे िेिलििापकिाुको रुपिा सूचीकृि हजन 
िेिलििाप केन्द्रिा तनिेदन हदएिा न्द्यातयक सलितििा पठाउने।  

(घ) न्द्यातयक सलितिबाट िेिलििापकिाुको शपथ लिएका व्यजतििाई िेिलििापकिाुको 
काििा िगाउन।े 
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(ङ) सूचीकृि िेिलििापकिाु िध्येबाट वििादका पक्षिाई िेिलििापकिाु छनौट गन ु
िगाउने।  

(च) िेिलििाप प्रकियािा सहर्ीकरण गने।  

(छ) वििादको तनिेदन, अन्द्य कागर्ाि िथा सहिति पत्रको न्द्यातयक सलितिि े िोके 
बिोजर्ि अलभिेख राख्ने िथा िोककएको स्थानिा प्रतििेदन हदने। 

(र्) िेिलििाप प्रकृया बिोजर्ि सहिति हजन नसकेको विषय न्द्यातयक सलितििा कफिाु 
पठाउने।  

(झ) वििादको दोस्रो पक्ष उपजस्थि भएर िेिलििापकिाकुो छनौटको काि सककएको लितिि े
िीन िहहना लभत्र ििेलििापको िाध्यिबाट वििादको सिाधान गने व्यिस्था लििाउने। 

(ञ) पक्ष बीचको सहिति कायाुन्द्ियनको िाधग वििादको लिलसि न्द्यातयक सलितििा 
पठाउने।  

(ट) वििादका पक्षबाट िेिलििापको प्रकृयाबाट भएको सहिति कायाुन्द्ियन गरे नगरेको 
तनयलिि रुपिा अनजगिन गने गराउने िथा पक्षको आपसी सम्बन्द्ध बारे र्ानकारी 
लिने।  

(ठ) स्थानीय बालसन्द्दािाई िेिलििाप सेिा प्रयोग गन ुअलभपे्रररि गने। 

(ड) िेिलििापकिाुको क्षििा अलभबदृ्धधसम्बन्द्धी आिश्यक काय ुगने। 

(ढ) गाउँपालिकाकायिुि बिोजर्ि िेिलििाप सेिाको प्रचार प्रसार गने र सचेिनािूिक 
कायिुि चिाउने।  

(ण) न्द्यातयक सलितिबाट िोककएका िा अधधकार प्रत्प्यायोर्न गररएका अन्द्य काि गने। 
 

५. मेिलमिाप केन्द्रमा हजन पने आधारभूत सजविधाहराः केन्द्रिा देहाय बिोजर्िका आधारभूि सजविधा 
रहनेछनः्– 

(क) िेिलििाप सत्र सञ्चािनका िाधग गोपनीय र सजरक्षक्षि स्थान। 

(ख) िेिलििापकिाु, वििादका पक्ष एिि ्सरोकारिािाको सजविधाको िाधग िेिलििाप कक्षिा 
आिश्यक कज सी, टेबि िगायि पयाुप्ि स्थान। 

(ग) सूचीकृि िेिलििापकिाुको नाि, ठेगाना र फोटो सहहिको सूची र िेिलििाप केन्द्रको 
साईन बोड।ु 

(घ) वििादका पक्षको िाधग स्िच्छ वपउने पानी िथा शौचािय। 

(ङ) वििाद दिाु तनिेदनको फारि र वििाद दिाु गने रजर्ष्टर, िेिलििापकिाु रोर्ेको रेकड ु
राख्नको िाधग फारि, दोस्रो पक्षिाई र्ानकारी गराउने फारि, िेिलििापकिाुिाई 
र्ानकारी गराउने फारि, सहिति–पत्रको फारि, प्रगति प्रतििेदन फारि, अलभिखे राख्न े
रजर्ष्टर िगायिका अन्द्य िसिन्द्द सािग्री।  
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पररच्छेद– ३ 

मेिलमिाप सेिाको व्र्िस्थापन 

६. वििाद दताुाः (१) न्द्यातयक सलितिको क्षते्राधधकार लभत्रका वििाद सिाधानको िाधग न्द्यातयक सलिति िा 
न्द्यातयक सलितििे िोकेको स्थानिा दिाु हजनेछन।् 

(२) उपदफा (१) बिोजर्ि न्द्यातयक सलितििे वििादका प्रथि पक्ष बसोबास गने िडािा 
रहेको िेिलििाप केन्द्रिा सिेि तनिेदन दिा ुगन ुसतने गरी तनणयु गन ुसतनेछ।  

 

 

 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजर्ि कज नै व्यजतििे लिखखि नभै िौखखक रुपिा 
गजनासो।उर्जरी।तनिेदन व्यति गरेिा त्प्यसिाई लिखखि रुपिा उिार गरी कायाुिय िा िेिलििाप 
केन्द्रिे तनर्को सहीछाप गराई दिाु गने व्यिस्था लििाउनेछ।  

(४) यस दफा बिोजर्ि न्द्यातयक सलितििा दिाु भएको तनिेदन सो सलितििे िेिलििाप 
गने प्रयोर्नको िाधग सम्बजन्द्धि िडािा रहेको िेिलििाप केन्द्रिा पठाउने व्यिस्था लििाउनज पनेछ। 

 

७. मेिलमिापकताुको छनौट प्रकृर्ााः (१) प्रत्प्येक िडािा कजम्ििा एक िेिलििाप केन्द्र रहनेछ।  

(२) प्रत्प्येक िेिलििाप केन्द्रिा कजम्ििा ६ र्ना िेिलििापकिाु रहनेछन।्  

िर एउटा िेिलििाप केन्द्रिा सूचीकृि भएका िेिलििापकिाुिे अन्द्य िेिलििाप केन्द्रिा 
सूचीकृि भै िेिलििाप सेिा प्रदान गन ुचाहेिा त्प्यस्िो िेिलििापकिाुिाई सूचीकृि गरी िेिलििाप 
सेिा सजचारु गन ुकज नै बाधा पने छैन। 

(३) पक्षिे रोर्ेको िेिलििापकिाुबाट िेिलििाप सम्बन्द्धी काय ुसञ्चािन गररने छ।  

(४) गाउँपालिकाको िजख्य कायाुिय रहेको स्थानिा सिेि िेिलििाप केन्द्रको स्थापना 
गन ुसककने छ।  

(५) यो कायवुिधध िागू हज ँदा साविकदेखख स्थानीय िेिलििाप केन्द्रिा कायरुि 
िेिलििापकिाु कायिै रहनेछन।् 

(६) वििादको संख्या बढ्न गई िा अन्द्य कारणि ेिेिलििापकिाुको संख्या किी भएिा 
कायाुियिे उपदफा (२) िा उल्िेखखि संख्याको अतिररति आिश्यक संख्यािा थप िेिलििापकिा ु
सूचीकृि गन ुकज नै बाधा पने छैन। 

(७) न्द्यातयक सलितििे आफू सिक्ष दिाु भएका िा कायवुिधध बिोजर्ि िोककएको 
स्थानिा दिाु भएका वििाद कज नै पतन िेिलििाप केन्द्रबाट िेिलििाप प्रकृया अपनाउने गरी िोतन 
सतनेछ। 

(८) कायाुियिे सूधचकृि भएका िेिलििापकिाुको वििरण अनजसूधच-२ बिोजर्िको 
ठाँचािा ियार गरी कायािुय िथा सम्बजन्द्धि िडाको िेिलििाप केन्द्रिा राख्ने व्यिस्था लििाउने छ।  
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८. मेिलमिापको िाधग मेिलमिापकताुको छनोटाः (१) ििेलििाप केन्द्रिा वििाद दिाु गराउने पहहिो पक्षि े
िेिलििाप केन्द्रिा रहेको अनजसूची–२ बिोजर्ि ियार गररएको िेिलििापकिाुको सूचीबाट 
िेिलििापकिाु छनौट गन ुपाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बिोजर्ि वििादको पहहिो पक्षि े रोर्ेको व्यजति बाहेक दोस्रो पक्षि े
िेिलििापकिाुको सूचीिा नाि भएका अन्द्य कज नै पतन िेिलििापकिाुिाई छनौट गन ुपाउने छन।्  

(३) वििादका पहहिो र दोस्रो पक्षिे िेिलििापकिाु छनोट गरे पश्चाि संयोर्किे छातनएका 
दजईर्ना िेिलििापकिाुसँगको सिन्द्िय गरी िेिलििापकिाुको सूचीिा नाि उल्िेख भएका अन्द्य 
िेिलििापकिाु िध्येबाट िेस्रो िेिलििापकिाुको छनौट गनज ुपनेछ।  

(४) वििादका पक्षि े िेिलििापकिाु छनौट गदाु कज नै वििादको सम्बन्द्धिा न्द्यातयक 
सलितिको संयोर्क िा कज नै सदस्यको तनर्ी सरोकार िा स्िाथ ु गाँलसएको िा त्प्यस्िो संयोर्क िा 
सदस्यको नािा  

 

 

लभत्रका व्यजति वििादको पक्ष भएिा त्प्यस्िो िेिलििापकिाुको सट्टािा अको 
िेिलििापकिाु रोज्न पाउने छन।् 

   

९. वििादका पिको उपजस्थतताः (१) वििादका पक्ष िेिलििाप केन्द्रबाट िोककएको लिति, स्थान र सियिा 
िेिलििापको िाधग उपजस्थि हजनजपनेछ।  

(२) िेिलििापको िाधग िोककएको हदनिा दजबै पक्ष उपजस्थि भएपतछ िात्र 
िेिलििापकिाुिे िेिलििापको प्रकृया अतघ बढाउनज पछु। 

(३) वििादका पक्षिाई िेिलििापको िाधग िोककएको हदनिा वििादका पक्षिाई तनधाुरण 
गरेको सिय भन्द्दा पहहिा नै िेिलििाप कक्षिा िेिलििापकिाु उपजस्थि हजनज पनेछ। 

(४) िेिलििापका िाधग िोककएको हदनिा कज नै एक पक्ष िा दजिै पक्ष उपजस्थि नभएिा 
िेिलििापकिाुिे सोही व्यहोरा र्नाई अनजसूची–३ को ढाँचािा िेिलििाप केन्द्रिा प्रतििेदन सहहि 
कफिाु पठाई हदनज पनेछ। 

 

१०. मेिलमिाप सत्र सञ्चािन प्रकृर्ााः (१) दफा ८ बिोजर्ि छनौट भएका िीन र्ना िेिलििापकिािु े
िेिलििाप सत्र सञ्चािन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोजर्िका िेिलििापकिाुिाई ििेलििाप केन्द्रिा िोककएको लितििा 
उपजस्थि हजन संयोर्किे र्ानकारी गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोजर्ि पहहिो िेिलििापकिाुिे िेिलििापकिाुको रुपिा काि गन ु
असिथिुा देखाएिा केन्द्रिे वििादको दजिै पक्षिारु् बाँकी िेिलििापकिाु िध्येबाट िीन िीन र्ना 
िेिलििापकिाु रोर्ी  प्राथलिकिा सिेि िोतन िगाउनज पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोजर्ि िोककएका िेिलििापकिाुिारु् केन्द्रिे प्राथलिकिाििको 
आधारिा िेिलििाप सत्र सञ्चािन गन ुिगाउने छ।  
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(५) वििादका दजिै पक्षिे एकै र्ना िेिलििापकिाुिाई छनौट गन ुसहिति गरेिा एकर्ना 
िेिलििापकिाुिे िात्र पतन िेिलििाप प्रकिया सञ्चािन गन ुसतनेछन।्   

(६) छातनएका िेिलििापकिाुिे पक्षसँग सिन्द्िय गरी िेिलििाप सत्र सञ्चािन गने लिति 
र स्थान िय गनज ुपनेछ।  

(७) वििादका पक्ष र िेिलििापकिाु पूि ु तनधाुररि स्थान, लिति र सियिा िेिलििाप 
सत्रिा उपजस्थि हजने व्यिस्था संयोर्किे लििाउनज पनेछ।   

(८) वििादका पक्ष उपजस्थि भैसकेपतछ छातनएका िेिलििापकिाुिे वििादका पक्षिाई 
सजरक्षक्षि िेिलििाप कक्षिा गई िेिलििाप प्रकिया र िेिलििापकिाुको भूलिका बारे र्ानकारी हदने र 
िेिलििाप सत्र सञ्चािन हज ँदा पािन गनजपुने आधारभूि तनयि तनधाुरण गरी िेिलििाप प्रकियाका 
चरण अपनाउँदै वििाद सिाधान गन ुसहर्ीकरण गनज ुपनेछ। 

(९)िेिलििाप सत्र आिश्यकिा अनजसार एक िा सो भन्द्दा बढी पटक बस्न सतनेछ। 

 

 

 

(१०) वििाद दिाु भएको िडा बाहेक अन्द्य कज नै िडािा सूचीकृि भएका िेिलििापकिाुिाई 
सिेि यस दफा बिोजर्ि िेिलििाप केन्द्रिे न्द्यातयक सलितिसँग अनजििी लिई िेिलििापकिाुको 
रुपिा काि गने व्यिस्था लििाउन सतनेछ।  

 

११. मेिलमिापकताुिे ध्र्ान ददनजपने कज राहराः िेिलििापकिाुिे कायसुम्पादन गदाु देहायका विषयिा ध्यान 
हदनज पनेछ। 

(क) िेिलििाप सत्र सञ्चािन गदाु उठेका विषय हटपोट गने र त्प्यसको अथ ु पक्षिाई 
बजझाउने। 

(ख) वििादिा तनणयु नहदने र आफूिाई तनणयुकिाु नभई वििाद सिाधान प्रकृयाको 
सहर्किाु सम्झने र छिफि।िािा।ुसंिादबाट वििाद सिाधानका िाधग सहर्ीकरण 
गने। 

(ग) कज नै पक्षिाई र्ाि, र्ाति, धि,ु िण,ु लिङ्ग, सम्प्रदाय िा रार्नीतिक आस्था िा अन्द्य 
कज नै आधारिा भेदभाि नगरी तनष्पक्ष र िटस्थ रहने। 

(घ) िानि अधधकार, िौलिक हक, िानि अधधकार र सािाजर्क न्द्यायको विषयिा 
संिेदनशीि रहने। 

(ङ) िेिलििाप सत्रको सिाजप्िपतछ सहिति बाहेक िखेेका अन्द्य हटपोट सम्बन्द्धी सािग्री 
नष्ट गरी गोपनीयिा कायि गने। 

(च) कज नै कानूनी र्हटििा आएिा कायाुिय एिि ् न्द्यातयक सलितिको सहयोगिा 
विशेषज्ञसँग परािश ुलिएर िात्र कानूनसम्िि रुपिा पक्षबीच सहिति गराउने।  
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(छ) वििादका पक्षिाई िेिलििापकिाु रोज्न िगाउँदा िेिलििाप केन्द्रबाट हजने वििाद 
सिाधानका प्रकृयाका सम्बन्द्धिा सम्बजन्द्धि पक्षिाई संयोर्किे यथेष्ट र्ानकारी 
गराउने। 
 

१२. सहमततपत्र तर्ार गनज ु पनेाः(१) िेिलििापकिाुिे वििादका पक्षिे वििादको विषयिा सहिति गरेिा 
अनजसूची–४ बिोजर्िको ढाँचािा िीन प्रति सहिति पत्र ियार गनज ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजर्ि ियार भएको सहितिपत्रिा वििादका पक्ष िथा िेिलििापकिािु े
सहीछाप गरी िेिलििाप केन्द्रिा बजझाउनज पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोजर्ि ियार भएको सहितिपत्रको एक एक प्रति िेिलििापकिाुि े
िेिलििाप गने पक्षिाई ित्प्काि उपिब्ध गराउनज पछु।  

(४) सहिति पत्रको िेस्रो प्रतििाई लििापत्र र िेिलििाप सहिति कायाुन्द्ियन गने 
प्रयोर्नका िाधग िेिलििाप केन्द्रिे न्द्यातयक सलिति सिक्ष पठाउनज पनेछ।  

(५) सहिति कायाुन्द्ियन गन ु तनिेदन साथ कज नै पक्ष न्द्यातयक सलिति सिक्ष उपजस्थि 
भएिा िा िेिलििाप केन्द्रबाट सहितिपत्र प्राप्ि भएिा न्द्यातयक सलितििे सम्बजन्द्धि पक्षसँग बजझी 
सहितिपत्र।लििापत्रिा िेखखएको व्यहोरा ठीक छ भन्द्ने प्रिाखणि भएिा उति लिखििा न्द्यातयक 
सलितिका  

 

 

 

 

सदस्यिे सहीछाप गरी लििापत्रको रुपिा अनजिोदन गरी त्प्यसिाई कायाुन्द्ियनको िाधग 
सम्बजन्द्धि पक्षिाई आदेश हदनज पदुछ।  

(६) उपदफा (५) बिोजर्ि अनजिोदन भएको सहितिपत्र कायाुन्द्ियनको िाधग न्द्यातयक 
सलितििे सो सहिति पत्र कायपुालिकािा पठाउनज पदुछ।  

(७) उपदफा (५) बिोजर्ि प्राप्ि सहितिपत्र कायाुियिे कायाुन्द्ियनको िाधग कज नै तनकाय 
िा संस्थािा पठाउनज पने भएिा सहितिपत्रको व्यहोरा बिोजर्ि गन ु सम्बजन्द्धि तनकायिा िखेी 
पठाउनज पनेछ। 

(८) यस पररच्छेद बिोजर्ि िेिलििापद्िारा वििाद सिाधान गदाु िेिलििापकिाु तनयजजति 
भएको लितििे िीन िहहनालभत्र सम्पन्द्न गररसतनज पनेछ। 

१३. वििादमा पििारु् र्ानकारी ददनेाः (१) यस कायवुिधध बिोजर्ि िेिलििाप केन्द्रबाट वििादिा 
िेिलििाप भएिा िा िेिलििाप हजन नसकेिा सोही कज रा उल्िेख गरी सम्बजन्द्धि पक्षिाई संयोर्कि े
र्ानकारी हदनज पनेछ। 

(२) िेिलििाप हजन नसकेका वििादका पक्षिाई िारेख िोकी उति वििादिा अन्द्य प्रकृया 
अपनाउन दिाु भएको तनिेदन सहहिका सम्पूण ु कागर्ाि िेिलििाप केन्द्रको संयोर्किे न्द्यातयक 
सलिति सिक्ष पठाउनज पनेछ।  
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पररच्छेद– ४ 

मेिलमिापका सम्िन्द्धमा गाउँपालिकाको काम, कतवु्र् र अधधकार 

१४. गाउँपालिकाको मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम, कतवु्र् र अधधकाराः िेिलििाप सेिा विस्िार र विकासका 
िाधग गाउँपालिकाको काि, किवु्य र अधधकार देहाय बिोजर्ि हजनेछः 

(क) स्थानीयस्िरिा िेिलििाप सेिा विस्िार र विकास बारे िावषुक योर्ना एिि ्कायिुि 
िर्जिुा र कायाुन्द्ियन गने। 

(ख) िेिलििापबाट भएको सहिति–पत्रको अलभिखे राख्ने र सो सम्बन्द्धी कायिुिको िाधग 
आिश्यक बर्ेट वितनयोर्न गने। 

(ग) िेिलििाप सेिा सञ्चािनका िाधग िेिलििाप केन्द्र स्थापना र आिश्यक भौतिक 
सािग्री र िसिन्द्द व्यिस्थापन गने।  

(घ) िेिलििाप सम्बन्द्धी िािीिका िाधग सहभागीको छनौट गने र गैरसरकारी ससं्था 
िथा अन्द्य तनकायसँग सिन्द्िय गने िथा िािीि आयोर्ना गन ुप्राविधधक, आधथकु 
िथा आिश्यक सहयोग पजर् याउने।  

(ङ) िोककएको योग्यिा पूरा भएका र कम्िीिा ४० घण्टा (६ हदन) को आधारभूि 
िेिलििाप िालिि प्राप्ि गरेका िेिलििापकिाुिाई शपथ गराई िेिलििापकिाुको 
सूचीिा सूचीकृि गने। 

 

(च) एक िष ु भन्द्दा अगाडड िेिलििाप सम्बन्द्धी आधारभूि िालिि लिएका व्यजतििाई 
सूचीकृि गनज ु अतघ िोककएको पाठ्यिि बिोजर्िको पजनिाुर्गी िालिि लिएर 
सूचीकृि हजन पाउने व्यिस्था लििाउने। 

(छ) िेिलििापकिाुको रुपिा सूचीकृि भएका िेिलििापकिाुिाई प्रत्प्येक िष ु
िेिलििापकिाुको पजनिाुर्गी िालिििा सहभागी हजने व्यिस्था लििाउने।   

(र्) िेिलििाप सम्बन्द्धी प्रलशक्षक प्रलशक्षण लिएका व्यजति िा कानजन बिोजर्ि 
अधधकारप्राप्ि तनकायबाट िालिि हदने संस्थाको रुपिा सूचीकृि भएका संस्थाबाट िात्र 
िेिलििाप सम्बन्द्धी िालिि सञ्चािन गन ुपाउने व्यिस्था लििाउने।  

(झ) न्द्यातयक सलितिको तनणयु िा िेिलििापको सहिति बिोजर्ि न्द्यातयक सलितिबाट 
अनजिोदन भै लििापत्र भएका विषयको कायाुन्द्ियन गने, गराउने र सहिति 
कायाुन्द्ियनको अनजगिन र सिीक्षा गने।  

(ञ) सरोकारिािा अन्द्य तनकायबाट हजने अनजगिनको कायिुाई सहयोग पजर् याउने र 
अनजसूची-५ बिोजर्िको ठाँचािा अलभिखे राख्ने। 

(ट) िेिलििाप केन्द्रको अनजगिन गने, िेिलििाप सेिािाई सबैको पहज ँचिा पजर् याउन 
आिश्यक काय ुगने। 
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(ठ) िेिलििापकिाुिाई िेिलििाप सेिा उपिब्ध गराए िापि पाररश्रलिक िा यािायाि 
खच ुर भत्ताको व्यिस्था गने। 

(ड) िेिलििाप कोष खडा गने र आिश्यकिा अनजसार िेिलििाप केन्द्र स्थापना र 
सञ्चािन गन ुकोषको प्रयोग गने।  

(ढ) िेिलििाप कोष सञ्चािन तनदेलशका ियार गरी कायनु्द्ियनिा ल्याउने िथा 
िेिलििापकिाुिाई प्रोत्प्साहहि गने गतिविधध सञ्चािन गने। 

(ण) िन्द्त्राियसँग सहकाय ुगरी िेिलििाप सेिािाई प्रभािकारी बनाउन काय ुगने।  
 

१५. मेिलमिाप केन्द्र संर्ोर्कको काम, कतवु्र् र अधधकाराः िेिलििाप केन्द्र संयोर्कको काि, किवु्य र 
अधधकार देहायबिोजर्ि हजनेछः 

(क) िेिलििाप केन्द्रिा आएको तनिेदन रजर्ष्टरिा दिा ु गरी, वििादका पक्षको नाि र 
ठेगाना, छनौट भएका िेिलििापकिाुको नाि र सम्पकु नं., िेिलििाप सत्र सञ्चािन 
लिति, सहितिपत्रको स्पष्ट खजल्ने गरी अलभिेख राख्न े एिि ्अन्द्य कागर्ाि सजरक्षक्षि 
राख्ने। 

(ख) वििादका पक्षिाई िेिलििाप केन्द्रको िफुबाट पत्राचार गने। 

(ग) वििादका पक्षिाई िेिलििापकिाु रोज्न िगाउने।  

(घ) पक्षिे रोर्ेका िेिलििापकिाुिाई र्ानकारी गराउने र िेिलििापको िाधग सहिति 
लिने। 

 

 

(ङ) िेिलििापको सत्र सञ्चािन हजने हदन र सियको र्ानकारी पक्ष र िेिलििापकिाुिाई 
हदने। 

(च) िेिलििाप केन्द्रिा आिश्यक भौतिक र अन्द्य सािग्री र न्द्यजनिि सेिा सजविधा 
सजतनजश्चि गराउने। 

(छ) िेिलििापको प्रकृयािा सजम्िलिि हज ँदा वििाद सिाधान गन ुसहर् हजने र िेिलििापको 
प्रकृयािे वििाद सिाधानिा पाने सकारात्प्िक प्रभािको र्ानकारी हदने। 

(र्) पक्षको िेिलििाप प्रकृयाप्रतिको संशय हटाउने र िेिलििापकिाुिे सहर्ीकरण 
सम्बन्द्धको बारेिा पक्षको जर्ज्ञासा सम्बोधन गने।  

(झ) िेिलििापकिाुको व्यजतिगि वििरण सहहिको अलभिखे राख्ने। 

(ञ) िेिलििापकिाुिाई िेिलििापकिाुको रुपिा सूचीकृि भएको कज राको र्ानकारी गराउने।  

(ट) िेिलििाप कक्ष र सत्र सञ्चािनको िािािरण बनाउने र सोको व्यिस्थापन गने। 

(ठ) सहिति भएका िा हजन नसकेका वििादको अलभिेख राख्ने। 

(ड) िेिलििापको िालसक, चौिालसक िथा िावषकु प्रगिी वििरण कायाुियिा पठाउने।  
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(ढ) सहिति नभएिा सहिति हजन नसकेको कज राको लिखखि र्ानकारी वििादका पक्षिाई 
हदने। 

(ण) सहिति कायाुन्द्ियन गन ु न्द्यातयक सलिति र िडा कायाुियबाट िोककए बिोजर्िको 
जर्म्िेिारी िहन गने। 

(ि) कायाुियिे िोकेका अन्द्य काय ुगने। 
 

१६. मेिलमिापकताुको काम, कतवु्र् र अधधकाराः िेिलििापकिाुको काि, किवु्य र अधधकार देहायबिोजर्ि 
हजनेछः 

(क) िेिलििापको प्रकियािा गरी सहर्किाुको हैलसयििे वििाद सिाधानिा सहयोग 
पजर् याउने। 

(ख) वििाद सिाधान गन ु सहयोग गदा ु न्द्यायाधीश, िध्यस्थ िा कानूनी सल्िाहकारको 
भूलिका तनिाुह नगरी सहर्किाुको िात्र भूलिका तनिाुह गने। 

(ग) िेिलििाप सिीक्षा बैठकिा सूचना बिोजर्ि सहभागी हजने र िेिलििाप सेिािाई 
प्रभािकारी बनाउन आफ्नो सजझाि प्रस्िजि गने। 

(घ) िेिलििापको विकास र विस्िारका िाधग कायरुि रहने। 

(ङ) सहिति कायाुन्द्ियनिा सहयोग पजर् याउने। 
(च) िेिलििाप सत्र सहर्ीकरण गदाु डर, त्रास, दिाि र प्रभािबाट िजति हजने र वििादका 

पक्षिाई पतन िजति राख्ने। 

(छ) िानिअधधकार, िौलिक हक, सािाजर्क न्द्यायको विषयिा सचेि रहने।  

(र्) आघाििा परेका िा िनोबैज्ञातनक रुपिा सिस्यािा रहेका पक्षिाई िनोसािाजर्क 
परािशकुो िाधग पठाउन ििेलििाप केन्द्र संयोर्किाई र्ानकारी गराउने।  

 
 

(झ) िेिलििाप प्रकियािाई उधचि व्यिस्थापन गने र सहितिको िाधग पक्षिाई स्ििन्द्त्र 
रुपिा भजलिका तनिाुह गन ुहदने। 

(ञ) पक्षिाई िेिलििापको अनजधचि प्रयोगबाट हजने नोतसानीबाट बचाउन सचेि रहने।  

(ट) िेिलििाप िािाुको सन्द्दभिुा वििादका पक्षबाट व्यति भएका कज राको गोपनीयिा 
कायि राख्ने। 

(ठ) िेिलििाप प्रकृया अपनाउँदा पतन पक्ष लिल्न सहिि नभएिा सहिति हजन नसकेको 
कज राको प्रतििेदन अनजसूची–३ को ढाचँािा न्द्यातयक सलितििाई हदने। 

(ड) अनजसूची-६ िा िोककएको आचारसंहहिाको पािना गने।  

 

पररच्छेद – ५ 

विविध 

 

१७. प्राविधधक सेिा उपिब्ध  गराउनेाः (१) कायाुिय एिि ्िडा कायाुियिे िेिलििापकिाुिाई आिश्यक 
प्राविधधक सेिा उपिब्ध गराउने छ।  
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  (२) कायाुिय एिि ् न्द्यातयक सलितििे िेिलििापकिाुिाई िेिलििाप गराउने कायिुा 
दक्षिा विकास गन ु आिश्यक िािीि उपिब्ध गराउन आिश्यकिा अनजसार राजष्िय िा स्थानीय 
स्िरका गैर  सरकारी  संस्था िा सिजदायिा आधाररि संस्थािाई एिि ् विज्ञिारु् पररचािन गन ु
सतनेछ। 

  

१८. मेिलमिाप नतीर्ाको अलभिेख व्र्िस्थापनाः (१) कायाुिय एिि ्िडा कायाुियिे दिाु भएका वििाद 
िथा सिाधान भएका वििाद र वििादका पक्षको अलभिेख राख्नज पनेछ।वििादको तनरुपण भएको 
अिस्थािा िेिलििाप केन्द्रिा दजिै पक्षको र िेिलििापकिाुको हस्िाक्षर सहहिको सहिति पत्र सिेि 
ियार पारी राख्नज पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजर्ि अलभिेख राख्नका िाधग कायाुियिे तनम्न अनजसारका फाराि 
ियार गनेछ। 

(क) वििाद दिाु पजजस्िका, 
(ख) वििाद र वििादका पक्षको वििरण खजल्ने गरी िोककएको फारि, 

(ग) तनिेदन पत्रको फारि, 

(घ) दोस्रो पक्षिाई र्ानकारी गराउने फारि,  

(ङ) िेिलििापकिाु छनौट फारि,  

(च) िेिलििापकिाुिाई सूचना हदने फारि,  

(छ) िेिलििाप केन्द्रिा पक्षको उपजस्थतिको अलभिखे फारि,  

(र्) सहिति–पत्र फारि, 

(झ) वििाद अनजगिन फारि  

(ञ) कायाुियिे िोकेका अन्द्य फारि। 
 

१९. मेिलमिाप गराउन तालिम लिनजपनेाः एनिे िोकेको योग्यिा पजगेका व्यजतििे गाउँपालिकािा िेिलििाप 
गराउन कम्िीिा ४० घण्टा (६ हदन) को आधारभूि िेिलििाप िालिि गरेको हजनजपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजर्िको िालिि कानून बिोजर्ि अधधकार प्राप्ि तनकायिा सूचीकृि 
भएको संस्था िा िेिलििापको आधारभजि प्रलशक्षक प्रलशक्षण प्राप्ि व्यजतिबाट कायाुियिे िालिि हदने 
व्यिस्था लििाउनज पनेछ।  
 

२०. मेिलमिाप तालिम ददने संस्था सूधचकृत हजनजपनेाः (१) प्रचलिि कानून बिोजर्ि अधधकार प्राप्ि 
तनकायिा सूचीकृि भएका संस्थािारु् कायाुियिे िेिलििाप िालिि हदन सूचीकृि गनज ुपनेछ।    

(२) कायाुियिे िेिलििापको िालिि हदने संस्थािाई पररचािन गदाु एकै कािका िाधग 
एकभन्द्दा बढी संस्थािाई जर्म्िेिारी हदने छैन।  

(३) उपदफा (१) बिोजर्िको िािीि सञ्चािन गने सूचीकृि संस्थािे िालििको िाधग श्रोि 
व्यजतिको रोष्टर ियार गरी पनेछ। 



 

 

बर्ज ुगाउँपालिकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग २, खण्ड २, संख्या १७ लिति २०७८।०३।१५ 

 

बर्ज ुगाउँपालिका मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कार्वुिधध, २०७८  
 

   

(२) िेिलििाप सम्बन्द्धी आधारभूि र अन्द्य िालिि िन्द्त्रािय एिि ् कायपुालिकाबाट 
स्िीकृि पाठ्यिि बिोजर्ि सञ्चािन गनज ुपनेछ। 

(३) स्िीकृि िेिलििापको पाठ्यिििा उजल्िखखि विषयिा िोककएको प्रकृया अपनाई 
िेिलििापको िालिि सञ्चािन हजनेछ। 

(५) कायाुिय िा िेिलििापको िािीि हदने संस्थािे िेिलििापको िािीि सम्पन्द्न गरेको 
प्रिाण पत्र हदँदा सहभागीिाई अनजसूची–७ बिोजर्िको प्रतिबद्धिा पत्रिा सहीछाप गराई कायाुिय िा 
संस्थाको अलभिेख राख्ने व्यिस्था लििाउनज राख्नज पनेछ। 

  

२१. आचारसंदहताको पािनााः यस कायवुिधधको अनजसूची–६ बिोजर्िको आचारसहंहिा सबै िेिलििापकिािु े
पािन गनजपुनेछ। 
 

२२. िपथाः िेिलििापकिाुिे यस कायवुिधध बिोजर्ि तनष्ठापूिकु काि गने शपथ लिनज पनेछ। 
िेिलििापकिाुको हैलसयििे संिग्न हजन चाहने योग्यिा पजगेका िेिलििापकिाुिाई न्द्यातयक सलितिका 
संयोर्कबाट अनजसूची–८ बिोजर्िको शपथ लिएपतछ िेिलििाप केन्द्रिा िेिलििापकिाुको रुपिा 
सूचीकृि गररनेछ। 
  

२३. आचारसंदहता र िपथको अनजगमनाः (१) िेिलििापकिाुिे आचारसंहहिा अनजकूि काि गरे िा नगरेको 
र िेिलििापकिाुको रुपिा लिएको सपथको सम्बन्द्धिा न्द्यातयक सलिति र कायपुालिकािे अनजगिन 
गनेछन।्  

(२) आचारसंहहिा पािना नगरेको भन्द्ने उर्जरी परेिा न्द्यातयक सलितििे सम्बजन्द्धि 
िेिलििापकिाुिाई उर्जरिािाको नाि गोप्य राखी उर्जरी सम्बन्द्धिा स्पष्टीकरण हदन साि हदनको 
सिय हदरु् लिखखि रूपिा र्ानकारी हदनज पनेछ।  

 

 

 

(३) उपदफा (२) बिोजर्िको सिय लभत्र स्पष्टीकरण प्राप्ि नभएिा िा प्राप्ि स्पष्टीकरण 
धचत्त बजझ्दो नभएिा न्द्यातयक सलितििे आचारसंहहिा उल्िंघनको कारिाही अतघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बिोजर्ि आचारसंहहिा उल्िङ्घन गरेको ठहर न्द्यातयक सलितिि े
सम्बजन्द्धि िेिलििापकिािुाई सचेि गराउन, केही सियको िाधग िेिलििापकिाुको काि गन ुबन्द्देर् 
िगाई नलसहि हदन िा िेिलििापकिाुको सूचीबाट हटाउने आदेश गन ुसतनेछ। 

(५) न्द्यातयक सलितििे गरेको आचारसंहहिा उल्िङ्घनको कारिाही िा सर्ायिा धचत्त नबजझ े
सम्बजन्द्धि िेिलििापकिाुिे कायपुालिका सिक्ष पजनरािेदन गन ुसतनेछन।् 

(६) आचारसंहहिा र शपथको सम्बन्द्धिा न्द्यातयक सलितिको तनणयु उपर पजनरािेदन परेिा 
कायपुालिकाको तनणयु अजन्द्िि हजनेछ। 
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२४. पििारु् मेिलमिापको पररणाम बाध्र्कारी हजनेाः  िेिलििापिा भएको सहिति वििादका पक्ष र संिग्न 
सरोकारिािाको तनजम्ि बाध्यात्प्िक हजनेछ। उति सहिति कायाुन्द्ियन गन ु वििादका पक्ष र 
सरोकारिािा बाध्य हजनेछन।् 
 

२५. सहमतत कार्ाुन्द्िर्नाः (१) िेिलििाप केन्द्रिा सहिति भ ै लििापत्र भएको लितििे िीस हदनलभत्र 
सम्बजन्द्धि पक्षिे त्प्यस्िो लििापत्र कायाुन्द्ियन गनज ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजर्िको अिधधलभत्र सम्बजन्द्धि पक्षिे उपदफा (१) बिोजर्ि लििापत्र 
कायाुन्द्ियन नगरेिा कायािुयिे प्रचलिि कानूनी कायवुिधध अपनाई लििापत्रको कायाुन्द्ियन गराउने 
छ।  

(३) उपदफा (२) बिोजर्ि तनिेदन प्राप्ि भएिा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा ५२ (१) बिोजर्ि कायपुालिकािे न्द्यातयक सलितिबाट भएको यसै कायवुिधधको दफा १२ बिोजर्ि 
सहिति भए बिोजर्िको लििापत्र िा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा 
(२) बिोजर्ि भएको तनणयुको कायाुन्द्ियन गने गराउने छ।   

 

२६. मेिलमिापको िोगो र केन्द्रको बोडकुो व्र्िस्थााः (१) िेिलििापको िोगो अनजसूची–९ बिोजर्ि हजनेछ र 
सो िोगोको प्रयोग देहायको अिस्थािा गररनेछ। 

(क) िेिलििाप केन्द्रको बोडिुा। 
(ख)  िेिलििाप गदाु प्रयोग हजने व्यानरिा। 

(ग) कायिुिको प्रबद्ुधन गने कायिुि सञ्चािन गदाु। 
(घ) िेिलििाप सम्बन्द्धी विलभन्द्न कृयाकिाप सञ्चािन गदाु।  

(२) िेिलििाप केन्द्रको बोड ुअनजसूची–१० बिोजर्िको हजनेछ। 
 

२७. पररचर्पत्र सम्बन्द्धी व्र्िस्थााः कायाुियिे सूचीकृि िेिलििापकिाुिाई अनजसूची–११ बिोजर्िको 
ढाँचािा पररचयपत्र हदनेछ। 

 

 

 

 
 

२८. प्रोत्साहन पजरस्कारको व्र्िस्थााः कायाुियिे न्द्यातयक सलितिको लसफाररसिा िेिलििाप कायिुििा 
उल्िेखनीय योगदान हदने िेिलििाप केन्द्र, संघससं्था िथा िेिलििापकिािुाई उधचि प्रोत्प्साहन 
पजरस्कार प्रदान गन ुसतनेछ। 

  

२९. कार्वुिधधको प्रर्ोगाः गाउँपालिकालभत्र िेिलििाप कायिुििाई सजचारु र सिन्द्ियात्प्िक रुपिा सञ्चािन 
गरी स्थानीयस्िरिा सािाजर्क सद्भाि, आपसी सहयोग र िैत्रीपूण ु परम्परािाई प्रबद्ुधन गन ु यो 
कायवुिधधको प्रयोग हजनेछ। 
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३०. प्रततिेदन पेि गनजपुनेाः कायािुयिे जर्ल्िा सिन्द्िय सलिति, प्रदेश िथा िन्द्त्राियिा अनजसूची–१२ 
बिोजर्िको प्रतििेदन ियार गरी पठाउनज पनेछ। 
 

३१. कार्वुिधधको व्र्ाख्र्ा गने िा िाधा अड्काउ फज काउने अधधकाराः कायवुिधधको कायाुन्द्ियनको 
लसिलसिािा कज नै द्विविधा हजन गएिा सोको व्याख्या िा बाधा अड्काउ फज काउने अधधकार 
कायपुालिकािाई हजनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनजसूची – १ 
(दफा ४(क) सँग सम्बजन्द्धत) 

वििाद दताु।अलभिेख फारमको नमूना 
गाउँपािीकाको कायाुिय, सजनसरी जर्ल्िाा 

वििादका पक्षको वििरण    

दिाु नं. दिाु लितिः 
जर्ल्िाः .................... पालिकाः िडा नम्िरः 
वििादको प्रकारः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) िा उजल्िखखि आधारिा 
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१. वििादको नािः वििादको प्रकृतिः 
२. वििादको पहहिो  पक्षको वििरणः 
नािः लिङ्गः र्ाि।र्ातिः उिेरः 
जर्ल्िाः .......................... पालिकाः  िडा नं. 
सम्पकु ठेगाना (टेलिफोन।िोिार्ि .......................................): 
२.१ शैक्षक्षक योग्यिा 
१. तनरक्षर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्यलिक ५. उच्च िाध्यलिक ६. स्नािक िा सो भन्द्दा िाधथः 
२.२ ििेलििापकिाु छनौट (प्राथलिकिा तनधाुरण) 
प्रथि छनौटः दोस्रो छनौटः िेस्रो छनौटः 
२.३ अन्द्य सरोकारिािाको नाि।संख्याः 
२.४ यसभन्द्दा पहहिे िेिलििाप सेिाः १. लिएको २. नलिएको 
३. वििादको दोस्रो  पक्षको वििरणः 
नािः लिङ्गः र्ाि।र्ातिः उिेरः 
जर्ल्िाः ................ पालिकाः  िडा नं. 
सम्पकु ठेगाना (टेलिफोन।र्ििे आहद): 
३.१ शैक्षक्षक योग्यिा 
१. तनरक्षर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्यलिक ४. उच्च िाध्यलिक ६. स्नािक िा सो भन्द्दा िाधथः 
३.२ ििेलििापकिाु छनौट (प्राथलिकिा तनधाुरण): 

प्रथि छनौटः दोस्रो छनौटः िेस्रो छनौटः 
३.३ अन्द्य सरोकारिािाको नाि।संख्याः  

३.४ यसभन्द्दा पहहिे िेिलििाप सेिाः १. लिएको २. नलिएको 
नोटाः १. वििादको पदहिो पि भन्द्नाि ेसाधारणतर्ा बबिाद दताु गनेिाई र्नाउँछ । 

४.१. वििाद सजरु भएको लितिः 
४.२ ििेलििाप केन्द्रिा आउनज अतघ कज नै तनकायिा सिाधानको िाधग प्रयास भएको धथयो ?  

१. भएको धथयो २. भएको धथएन  

४.३ प्रयास भएको भए कज न तनकायिा भएको धथयो? 

१. स्थानीय प्रहरी कायाुिय २.िडा कायाुिय ३. जर्ल्िा प्रहरी कायाुिय 

४. जर्ल्िा प्रशासन कायाुिय ५.  अदािि       ६.अन्द्य............................ 
४.४ वििादको पररणाि के भयो कारण खजिाउने .......................... 
४.५ अन्द्य कज नै ठाउँिा यो वििाद चलिरहेकोः   १. छ ।            २. छैन । 
४.६ यहद कज नै तनकायिे िेिलििापको िाधग पठाएको।लसफारजास गरेको भए सो तनकायको नािः 

 

 

 

अनजसूची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्द्धि) 
 

िेिलििाप केन्द्र 

गा.पा............िडा नं....जर्ल्िाः............. 
िेिलििापकिाुको सूची 
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अनजसूची–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बजन्द्धि 

मेिलमिापकताुको प्रततिेदन 

 

.......... िेिलििाप केन्द्र, 

बर्ज ुगाउँपालिका 
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प्रथि पक्ष श्री........................ र दोस्रो पक्ष श्री........................ भएको ................................ वििादिा 
िेिलििाप गराउन हािीिाई लिति .......... गिे िेिलििापकिाुको रुपिा रोजर्एकोिा िेिलििापको प्रकृया 
अपनाई िेिलििाप गराउँदा पक्ष लिल्न िञ्र्जर नभएकािे।िेिलििापको िाधग िोककएको हदनिा पक्ष 
अनजपजस्थि भएकािे िेिलििाप हजन नसकेको व्यहोराको यो प्रतििेदन पेश गरेका छौं।  

 

वििादको प्रथम पिाः                          वििादको दोस्रो पिाः 

नािः नािः 

सहीछापः सहीछापः 

 

मेिलमिापकताुाः 

 

नािः दस्िखिः 

नािः दस्िखिः 

नािः    दस्िखिः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनजसूची–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बजन्द्धि) 
सहिति–पत्रको ढाचँा 
िेिलििाप केन्द्र 

गा.पा.।न.पाः............................िडा नं. ......................... जर्ल्िाः......................... 
सहमतत पत्र 

 

वििादको बबषयः...........................................................................। 
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................... जर्ल्िा ....................................... गाउँपालिका  ........... िडा नं......बस्ने िष ु................... 
को श्री ..............................................र ..................... जर्ल्िा ............................ 
....................गाउँपालिका..... िडा नं......... बस्ने िष ु ........ को श्री ..........................................बीच 
उजल्िखखि बबषयिा असिझदारी भई लसर्नुा भएको वििादिा िेिलििापको िाधग यस िेिलििाप केन्द्रिा 
प्राप्ि भएको हजनािे दजबै पक्षिाई राखी िेिलििाप प्रकियाद्िारा लिति .... ।.......। .... गिेिा छिफि गराउँदा 
िपलशिका बजदँािा हािी दजबै पक्षको धचत्त बजझ्दो सहिति भएकोिे सहिि भएको बजँदािाई तनष्ठापूिकु 
पािना गने गरी िेिलििापकिाुको उपजस्थतििा रार्ी खजशीिे यो सहिति पत्रिा सही छाप गरी 
लियौँ।हदयौँ।  

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

 

सहमत हजने पिहराः 
पहहिो पक्ष          दोस्रो पक्ष 

नािः          नािः 
ठेगानाः           ठेगानाः 
हस्िाक्षरः                                                      हस्िाक्षरः 
 

मेिलमिापकता ु            

नािः 
ठेगानाः 
हस्िाक्षरः 

नािः 
ठेगानाः 
हस्िाक्षरः 

नािः 
ठेगानाः 
हस्िाक्षरः 

   

ईति सम्बि.्.................. साि ................. िहहना ................ गिे.........................रोर् शजभि।्                                        

 

 

 

 

 

 

अनजसूची–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग संबजन्द्धि) 
िेिलििाप अनजगिन फाराि 

गाउँपािीकाको नािः .........................................।  

िडा नं.  

जर्ल्िा ....................। 

अनजगिन गररएको अिधध...................देखख..................सम्ि। 
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िेिलििाप केन्द्रको संयोर्कको नािः 
िेिलििाप कायिुििा आधथकु िथा प्राविधधक सहयोग गने संस्थाको नािः  

िलिि प्राप्ि 
कज ि  
िेिलििापकिाु
को संख्याः 

कियाशीि 
िेिलििापकिाुको 
संख्याः 

वििाद 
दिाु 
संख्याः 

सिाधान 
भएको 
संख्याः 

िेिलििाप 
प्रकृयािा 
रहेको संख्याः 

सिाधान हजन 
नसकी न्द्यातयक 
सलितििा पठाएको 
संख्याः 

कैकफयि 

       

       

   

१. िेिलििाप केन्द्रको भौतिक अिस्थाः  

२. आचार संहहिाको पािनाको अिस्थाः 
३. वितनयोजर्ि बर्ेट र खचकुो अिस्थाः 
४. िेिलििापकिाुको िाधग पजनिाुर्गी।उच्च िालििको आिश्यकिाः 
५. िेिलििापकिाुको पयाुप्ििा।अपयाुप्ििाः 
६. अनजगिनकिाुको हटप्पखणः  

७. अनजगिनकिाुको सजझािः 
 

 

अनजगिनकिाु 
१. .................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                           अनजसूची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बजन्द्धि) 
गाउँपालिकािा सूचीकृि िेिलििापकिाुको आचारसंहहिा 

मेिलमिापकताुको आचार सदंहता-२०७८ 

 

१. मेिलमिापकताुको पेिागत आचरण  
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(क) नेपािको संविधान, अन्द्य प्रचलिि कानून र यस कायवुिधध बिोजर्ि िेिलििाप सम्बन्द्धी काि 
कारिाही तनष्पक्ष रुपिे गनज ुपने, 

(ख) कज नै पक्षप्रति झजकाि, आग्रह, पूिाुग्रह िा सो देखखने कज नै व्यिहार गनज ुहज ँदैन,  

(ग) कज नै पक्षिाई डर, त्रास, झजतयान िा प्रिोभनिा पारी िेिलििाप गराउन हज ँदैन,  

(घ) िेिलििाप सम्बन्द्धी काि कारिाहीको लसिलसिािा पक्षसँग आधथकु िथा अन्द्य स्िाथरु्न्द्य कज नै 
काि कारिाही िा िेनदेन व्यिहार गनज ुहज ँदैन, 

(ङ) िेिलििापकिाुिे वििादको विषयिस्िज िा वििादका पक्षसँग अनजधचि िा र्ािसार्पूण ुििरिे कज नै 
काि कारिाही गनज ुहज ँदैन,  

(च) िेिलििापको काि कारिाही िा िेिलििापको प्रकियािा र्ानार्ान त्रजटी िा अतनयलिििा गने, 

अनािश्यक रुपिा िम्ब्याउने, हढिो गने िा िेिलििाप सम्बन्द्धी काि कारिाहीिा अलभरुची 
नदेखाउने र्स्िा काय ुगनज ुहज ँदैन, 

(छ) िेिलििापको िििा पक्ष र िेिलििापकिाुको िीचिा भएका कज रा र पक्षको पररचय िगायि 
िेिलििापकिाुिाई र्ानकारी हजन आएका िथ्य गोप्य राख्नजका साथै पक्षको हहि प्रतिकूि हजने गरी 
प्रकट गनज ुहज ँदैन,  

(र्) संविधान, प्रचलिि कानून, सािरु्तनक नीति र अध ु न्द्यातयक।न्द्यातयक तनकायको गररिा उच्च 
बनाउंदै पक्षको सािाजर्क ियाुदा र आत्प्िसम्िानिाई सम्िान पजग्ने काय ुगनज ुपदुछ। वििादका 
पक्षसँग िेिलििाप गराईहदए िापि ठेतका िा प्रतिशििा पाररश्रलिक तनधाुरण गाउँ कानजनिे 
िोकेको लसिािा रही पक्षसँगको सहिति बिोजर्िको पाररश्रलिक स्िीकार गनज ुपनेछ।     

१.१.िेिलििाप सम्बन्द्धी कायवुिधधको पािना गनज ुपनेः 
(क) िेिलििाप सम्बन्द्धी  काय ुसंविधान, ऐन कानून र यस कायवुिधध बिोजर्ि िेिलििाप प्रकृया 

सञ्चािन गनज ुपनेछ।  

(ख) कज नै सम्झौिािा िेिलििापद्िारा वििाद सिाधान गररने व्यिस्था भएिा त्प्यस्िो वििाद सोही 
सम्झौिािा उल्िेख भएको कायवुिधी अनजरुप गनज ुपनेछ।  

(ग) पक्ष िेिलििाप गन ुसहिि भएिा िेिलििापकिाुिे सो व्यहोराको िेिलििापको लिखि खडा 
गरी सहिति भएका बँूदा र त्प्यसको पररणािको बारेिा पक्षिाई स्पष्टसँग बिाएर िात्र सो 
कागर्िा पक्षको सहीछाप गन ुिगाई आफ्नो सिेि हस्िाक्षर गरी सहितिपत्र ियार गनजपुछु।  

 

 

 

 

१.२. िेिलििापकिाुको जर्म्िेिारीः 
(क) िेिलििाप भएिा सहितिपत्रको कागर् सहहि िोककएको सिय लभत्र वििादका पक्षिाई 

सम्बजन्द्धि तनकायिा पठार् हदनज पनेछ। िेिलििाप हजन नसकेिा िोककएको ढाँचािा गाउँपालिका 
सिक्ष प्रतििेदन पेश गनजपुनेछ।  

(ख) िेिलििापको कायवुिधध अपनाउँदा पक्ष बीच िेिलििाप गराउन नसककएिा िेिलििापद्िारा 
वििाद सिाधान नभएको व्यहोराको लिखखि र्ानकारी हदनज पनेछ। 
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१.३. मेिलमिापकताुको दातर्त्िाः  

(क) िेिलििापकिाुिे वििादको विषयिस्िजिा छिफि गनज ु अतघ िेिलििापको प्रकियािा अपनार्ने 
कायवुिधध, सहिति िा तनष्कषिुा पजग्ने काि पक्ष स्ियंको भएको र िेिलििापकिाु सहर्किाकुो 
भूलिकािा िात्र रहेको कज रा र्ानकारी गराउनज पछु। 

(ख) िेिलििापको प्रकियािा भए गरेका काय ु पक्षिे पतन गोप्य राख्नज पने विषय, िेिलििापको 
प्रकियािा संिग्न भै धचत्त नबजझेिा कज नै पतन सियिा अिग हजन पाउने विषयिा पक्षिाई 
र्ानकारी गराउनज पनेछ।  

(ग) िेिलििापकिाुको रुपिा छनोट भएको व्यजतििे िेिलििापकिाु भई काि गन ुनचाहेिा आफज िे 
छनोटको सूचना पाएको साि हदनलभत्र सोको लिखखि र्ानकारी सम्बजन्द्धि िडा कायाुिय िा 
िेिलििाप केन्द्रिाई हदनज पनेछ। 

(घ) िेिलििापकिाु छनोट भएको व्यजतििे िेिलििाप गदाु िैत्रीपूण ुििरबाट वििाद सिाधान गन ु
पक्षिाई स्ििन्द्त्र, िटस्थ र तनष्पक्ष भएर सहयोग गनज ुपनेछ।  

(ङ) वििादको विषयिस्िज उपर िेिलििापकिाुको कज नै स्िाथ ु तनहहि रहेको भए िा आफज िे स्ििन्द्त्र 
िथा तनष्पक्ष रुपिा काि गन ुनसतने प्रकृतिको वििाद भएिा वििादका पक्ष र वििाद पे्रवषि गने 
तनकायिाई लिखखि र्ानकारी गराउनज पनेछ।  

(च) िैङ्धगक विभेद, धि,ु र्ािर्ाति, आधथकु स्िर िा रार्नैतिक संिग्निाको आधारिा कज नै प्रकारको 
झजकाि र पूिाुग्राही भािना नदेखाई िेिलििापिा संिग्न हजनज पनेछ र तनधाुररि सियिा 
िेिलििाप काय ुसम्पन्द्न गन ुप्रयास गनज ुपनेछ।  

(छ) िेिलििापकिाुिे प्राकृतिक स्रोि साधन सम्बन्द्धी वििादिा र व्यापाररक प्रकृतिको वििादिा 
िेिलििापको प्रकृया, विषयगि दक्षिा र ित्प्सम्बन्द्धी अभ्यास िथा प्रचिनिाई िहत्प्ि हदनज पनेछ 
र सािजदातयक वििादिा िेिलििाप गदाु सम्बजन्द्धि सिजदायिा उपिब्ध वििाद सिाधान 
सम्बन्द्धी परम्परा, अभ्यास र स्िीकृि िान्द्यिािाई ध्यान हदई तनष्पक्षिा, िस्िजतनष्ठिा, स्िच्छिा र 
न्द्यायका लसद्धान्द्िबाट सदैि तनदेलशि हजनज पनेछ।  

(र्) िेिलििापकिाुिे आफै िेिलििाप प्रकृयािा संिग्न भएको वििादिा कज नै पतन पक्षको िफुबाट 
कानून व्यिसायी, िध्यस्थकिाु िा न्द्यायाधीशको रुपिा संिग्न भै वििाद सजनजिाई नगरी 
सहर्किाुको िात्र भूलिका तनिाुह गने र  िेिलििापद्िारा भएको वििादको सिाधानिाई 
हारर्ीिको रुपिा नलिन उत्प्पे्रररि गनज ुपनेछ।  

  

२. िेिलििापको िालिि प्रदान गन ुसजधचकृि भएको संस्थाको दातयत्प्िः िेिलििापको प्रलशक्षण गन ुअनजििी 
प्राप्ि संस्थािे स्िीकृि पाठ्यिि िेिलििाप सम्बन्द्धी िान्द्य लसद्धान्द्ििाई पूण ु रुपिा पािन गरी 
िेिलििाप सम्बन्द्धी प्रलशक्षण सञ्चािन गनज ु पनेछ। िेिलििापको प्रलशक्षण प्रदान गने संस्थाि े
प्रलशक्षण पश्चाि सम्बजन्द्धि व्यजतििाई गाउँपालिकासँगको सिन्द्ियिा िेिलििापको िालिि सम्पन्द्न 
गरेको प्रिाणपत्र प्रदान गनेछ। िेिलििापको िालिि सञ्चािन गने संस्थािे िेिलििापकिाु र 
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kmf]6f] 

सिसुाधारणिाई िक्षक्षि गरी िेिलििाप सेिाको प्रभािकारीिाको िारेिा प्रचार प्रसार गन ु गराउन र 
िेिलििाप सेिा प्रबद्ुधन सम्बन्द्धी आिश्यक काय ुगनज ुपनेछ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनजसूची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बजन्द्धि) 
िेिलििापकिाुको प्रतििद्धिा  

 

िेिलििापकिाुको प्रतििद्धिा 
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ि ................................... िेिलििापकिाुको आचारसंहहिा र शपथिा उजल्िखखि सिै बजँदािाई स्िीकार 
गरी िेिलििापकिाुको रुपिा पािना र काय ु गन ु प्रतििद्ध छज ।ि िेिलििापकिाुको रुपिा तनष्पक्ष र 
िटस्थ भूलिकािा रहदै यसका किवु्यबाट कज नै ककलसििे पतन विचलिि हजनेछैन।िैिे िालिििा लसकेका 
सीपको प्रयोग गरी िेिलििाप प्रकिया अपनाई िेिलििापकिाुको भूलिका तनिाुह गनेछज ।िेिलििापकिाुको 
आचारसंहहिा र शपथिा उल्िेखखि शब्द र भािनािाई उच्च नैतिक आदशकुो रुपिा पािन गन ुकहटिद्ध 
हजनेछज । आचारसंहहिाको उल्िंघनको विषयिा ि व्यजतिगि रूपिा र्िाफदेही हजनेछज । 

१. िेिलििाप गदाु िैत्रीपूण ुििरबाट वििाद सिाधान गन ुपक्षिाई स्ििन्द्त्र िथा तनष्पक्ष िररकािे सहयोग 
गनेछज । पक्षको हहििाई सिोपरी राखी न्द्यातयक प्रकिया प्रतिको जर्म्िेिारी िोध गदै वििादका पक्षिाई 
डर िा दबाि िा अनजधचि प्रभािबाट िजति राख्न सहर्किाुको भूलिकािा प्रस्िजि हजनेछज । 

२. सदैि पक्षको हक िथा दातयत्प्ििाई िहत्प्ि हददैं व्यापाररक प्रकृतिको वििादिा भए सो विषयको अभ्यास 
िथा प्रचिन, सिजदायिा आधाररि संयन्द्त्रबाट लसजर्िु वििादिा भए सम्बजन्द्धि सिजदायिा उपिब्ध 
वििाद सिाधान सम्बन्द्धी परम्परा, अभ्यास र स्िीकृि िान्द्यिािाई ध्यान हदई तनष्पक्षिा, िस्िजतनष्ठिा, 
स्िच्छिा र न्द्यायका लसद्धान्द्िबाट सदैि तनदेलशि हजनेछज । 

३. िैिे िैङ्धगक, र्ािर्ाति, आधथकु, रार्नैतिक िा अन्द्य यस्िै कज नै आधारिा कज नै प्रकारको झजकाि र 
पूिाुग्राही भािना नदेखाई िेिलििापिा संिग्न हजनेछज  र तनधाुररि सियिा िेिलििाप काय ुसम्पन्द्न गन ु
प्रयास गनेछज । 

४. वििादका पक्षसँग व्यजतिगि सम्िन्द्ध भए िेिलििाप शजरु गनज ुअतघ पक्षिाई र्ानकारी गराउने छज । 

५. वििादको विषयिस्िज उपर िेरो कज नै स्िाथ ुतनहहि रहेको भए पक्षिाई र्ानकारी गराई तनर्िे अनजिति 
हदएिा िाहेक िेिलििाप प्रकियािाट अिग भई न्द्यातयक सलितििारु् र्ानकारी गराउने छज ।  

६. दजिै पक्षको र्ानकारीिा िात्र िेिलििाप काय ु प्रारम्भ गनेछज  र पक्षिाई िेरो भूलिका र िेिलििाप 
प्रकियाको िारेिा र्ानकारी गराउँदै दजिै पक्षिाई सिान रुपिा आ-आफ्ना कज रा राख्न िौका हदनेछज ।  

७. िेिलििाप भएिा िा नभएिा िेिलििाप प्रकियािा भए गरेका कायकुो गोपतनयिा कायि गनेछज । 
सहिति भई िा नभई तनिेदन।उर्जरी कफिाु हज ँदा िेिलििाप प्रकियाको िििा आफज िे थाहा पाएको सूचना 
िा गरेको अनजभि तनणयुकिाु सिेि कसैिाई नभनी पक्षको गोपतनयिा सजतनजश्चि गनेछज । 

८. संविधान, कानून, न्द्यातयक तनकायको गररिा उच्च बनाउँदै पक्षको सािाजर्क ियाुदा, आत्प्िसम्िान र 
गररिािाई सम्िान पजग्ने काय ु गनेछज । वििादका पक्षसँग िेिलििाप गराईहदए िापि ठेतका िा 
प्रतिशििा पाररश्रलिक तनधाुरण नगरी कानजनिे िोकेको सीिािा रही पाररश्रलिक स्िीकार गनेछज ।   

९. सहिति भएका बँूदा र त्प्यसको पररणािको बारेिा पक्षिाई स्पष्टसँग बिाएरिात्र सहितिपत्रिा सहह गन ु
िगाउनेछज । 

१०.आफज िे िेिलििाप गरेको वििादिा त्प्यसै विषयिा कज नै पतन पक्षको िफुबाट कानून व्यिसायीको रुपिा 
प्रतितनधधत्प्ि गने छैन र न्द्यायाधीश र िध्यस्थकिाुको रुपिा संिग्न नरही िटस्थ बन्द्नेछज ।  

११.यहद कज नै कारणबश िा पररजस्थिीर्न्द्य कारणिे िेिलििापकिाुको रुपिा आचार–संहहिा पािना गन ु
नसतने िागेिा आफज िाई सो वििादबाट अिग राख्नेछज । 
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१२.यसिा उजल्िखखि प्रतििद्धिा, िेिलििापकिाकुो आचार–संहहिा र सपथका कज नै बजँदाको उिङ्घन गरेिा 
ििाई िेिलििापकायकुो िाधग अयोग्य भएको घोषणा गररएिा स्िीकार गनेछज । 

   

दस्िखिः– ................................... 

नािः– 

ठेगानाः 
फोन नं.– 

लितिः– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनजसूची–८ 

(दफा २२ सँग सम्बजन्द्धि) 
िेिलििापकिाुको शपथपत्र 

 

िपथको ढाँचा 
 

ि....................ईश्िरको नाििा । सत्प्य तनष्ठापूिकु िेिलििापकिाुको रुपिा शपथ लिन्द्छज  कक िैिे 
िेिलििाप सम्बन्द्धी प्रकियाको लसिलसिािा कज नै पक्ष प्रति िरिोिाहहर्ा नराखी, पक्षपाि नगरी, गोपतनयिा 
र तनष्पक्षिा कायि गदै कानून र न्द्यातयक प्रकिया प्रति सम्िान िथा सिपणुको भािना राखी काि गनेछज । 
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िैिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, प्रचलिि कानून र िेिलििापकिाुिे पािन गनज ुपने आचरणको 
पूण ुपािना गदै आफूिाई सजजम्पएको दातयत्प्ि र्िान्द्दारीपूिकु तनिाुह गनेछज । 
शपथ लिनेको,–                                          शपथ गराउनेको,–  

          

सहीः          सहीः  

नािः          नािः 
पदः       

    छापः  

    कायाुियः 
    लितिः 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनजसूची–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बजन्द्धि) 
 

िेिलििापको िोगो 
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अनजसूची–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बजन्द्धि) 
मेिलमिाप केन्द्रको बोड ु

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. मेिलमिाप केन्द्र 

बर्ज ुगाउँपालिका 
िडा नं.  .................. 
जर्ल्िा ................... 
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अनजसूची–११ 

(दफा २७ सँग सम्बजन्द्धि) 
 

मेिलमिापकताुको पररचर्–पत्र 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ....................गा.पा.।न.पा. को कायाुिय 

िडा नं.... 
मेिलमिापकताुको पररचर्पत्र 

नािः 
नेपािी ना.प्र.नं. 
िालिि प्राप्ि गरेको लितिः 
सूचीकृि भएको लितिः 
अिधधः                                               ..................                                                

प्रिाखणि गने  

 

फोटो 
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अनजसूची–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बजन्द्धि) 
िेिलििाप कायिुिको प्रगिी प्रतििेदनको ढाँचा 

 

गाउँपालिकाको नािः............................ िडा नं. 
जर्ल्िा.............................. 
प्रतििेदनको अिधधः आधथकु िषःु............ को देखख............. सम्ि 

 

िेिलििापकिाुको 
संख्या 

वििादको प्रकार वििादको 
संख्या 

िेिलििाप 
भएको संख्या 

िेिलििाप 
प्रकियािा रहेको 

संख्या 

िेिलििाप हजन  
नसकी 

अदािििा िहहिा पजरुष 



 

 

बर्ज ुगाउँपालिकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग २, खण्ड २, संख्या १७ लिति २०७८।०३।१५ 

 

बर्ज ुगाउँपालिका मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कार्वुिधध, २०७८  
 

   

पठाएको संख्या 

       

       

र्म्िा      

 

 

       

      

 

 

 


