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थासाङ गाउँपालिका िेिलििाप केधर सञ्चािन सम्बधिी कार्यववलि, २०78  
 

प्रस्तावना:-नेपािको संवविानको अनसूुची ८ बिोन्जि स्थानीर् तहको अलिकारको सूचीिा रहेको ििेलििाप र 
िध्र्स्थतासम्बधिी व्र्वस्था तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बिोन्जि गठन हनुे धर्ावर्क 
सलिलतिे सोही ऐनिा उल्िेख गररएका वववाद ििेलििापको िाध्र्िबाट सिािान गने कार्यिा सहर्ोग गनय ििेलििाप 
केधर सञ्चािन सम्बधिी कार्यववलि बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, 

 थासाङ गाउँपालिकाको कार्यपालिकािे धर्ावर्क सलिलतिे उजरुीको कारवाही वकनारा गदाय अपनाउन ु पने 
कार्यववलि सम्बधििा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७४ दफा ४६ को उपदफा (2) िा ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी 
र्ो ििेलििाप केधर सञ्चािन सम्बधिी कार्यववलि, २०७8 जारी गरेको छ।  

 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारन्म्भक 

 

१. सङ्न्िप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्स कार्यववलिको नाि “ििेलििाप केधर सञ्चािन सम्बधिी कार्यववलि, २०७8” रहेको 
छ।  

         (२) र्ो कार्यववलि तरुुधत प्रारम्भ हनुछे।   

२. पररभाषा:-लबषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलििा, 
(क) “ऐन” भन्नािे  थासाङ गाउँपालिका धर्ावर्क सलिलत (कार्यववलि सम्बधिी) ऐन, २०७४ सम्झन ु

पछय । 

(ख) “केधर” भन्नािे र्स कार्यववलि बिोन्जि स्थापना भएको िेिलििाप केधर सम्झन ुपछय। 

(ग) “कार्ायिर्” भन्नािे  थासाङ गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ुपछय। 

(घ) “गाउँपालिका" भन्नािे थासाङ गाउँपालिका सम्झन ुपछय। 
(ङ) “दोस्रो पि” भन्नािे पवहिो पिको लनवदेनको आिारिा िेिलििाप वातायको िालग िेिलििाप 

केधरिे बोिाएको वववादको पि सम्झन ुपछय।  

(च) “धर्ावर्क सलिलत” भन्नािे नपेािको संवविानको िारा २१७ र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा ४६ बिोन्जि  थासाङ गाउँपालिकाको उपाध्र्िको अध्र्ितािा गदठत धर्ावर्क 
सलिलत सम्झन ुपछय।  

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

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

(झ) “िधत्रािर्” भन्नािे संघीर् िालििा तथा सािाधर् प्रशासन िधत्रािर् सम्झन ुपछय। 
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(ञ) “ििेलििाप” भन्नािे प्रचलित कानून बिोन्जि ििेलििाप हनुसक्ने प्रकृलतका वववादिा िेिलििाप 
गराउने गरी थासाङ गाउँँपालिकाबाट सञ्चालित सेवा सम्झन ुपछय।र र्ो शब्दिे गाउँपालिकाको 
स्वीकृलतिा सिदुार्िा सञ्चािन भएको सािदुावर्क ििेलििाप सेवािाई सिते जनाउन ेछ। 

(ट) “ििेलििापकताय” भन्नािे पि बीचको वववादिाई छिफिद्वारा सहज वातावरण सजृना गनय तथा सो 
ववषर्िा सहिलत कार्ि गनयका िालग उत्प्प्ररेरत गनय ििेलििाप सम्बधिी आिारभतू तािीि लिई  
गाउँपालिकािा सूचीकृत व्र्न्ि सम्झन ुपछय। 

(ठ)  “ििेलििाप सत्र” भन्नािे िेिलििापकतायिे िेिलििाप प्रकृर्ाद्वारा वववाद सिािानका िागन्ँ 

वववादका सरोकारवािाको रूपिा रहेका वववादका पि सन्म्िलित सरुन्ित एवि ्सहज स्थानिा 
वाताय तथा छिफि गराउन ेउद्देश्र्िे सञ्चािन गररने बैठक सम्झन ुपछय। 

(ड) “वडा” भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको वडा कार्ायिर् सम्झन ुपछय। 

(ढ) “संर्ोजक” भन्नािे िेिलििाप केधर सञ्चािन भएको वडाको सन्चव सम्झन ुपछय।साथै सो शब्दिे 
िेिलििाप संर्ोजकको रूपिा काि काज गने गरी तोवकएको वडा कार्ायिर्को कियचारीिार्य सिते 
बझुाउने छ। 

 

 

 

पररच्छेद– २ 

िेिलििाप केधरको स्थापना, काि, कतयब्र् र अलिकार 

 

३. िेिलििाप केधरको स्थापना:- (१) धर्ावर्क सलिलतको िते्रालिकार लभत्रका वववाद ििेलििाप प्रविर्ाद्वारा सिािानिा 
सहर्ोग परु् र्ाउन थासाङ गाउँपालिकाको प्रत्प्र्के वडािा आवश्र्कता अनसुार िेिलििाप केधर स्थापना गररनेछ ।  

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

४. िेिलििाप केधरको काि, कतयव्र् र अलिकार:- (१) ििेलििाप केधरको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोन्जि 
हनुेछँः 

(क) वववादका पिबाट वववादसँग सम्बन्धित ववषर्को अनसूुची–१ को ढाँचािा लनवदेन लिने र दताय 
गने। 

(ख) िेिलििाप सम्बधिी वववादका पििाई सूचना ददने।  

(ग) िेिलििापकताय हनु ेर्ोग्र्ता पगेुको व्र्न्ििे ििेलििापकतायको रुपिा सूचीकृत हनु ििेलििाप 
केधरिा लनवदेन ददएिा धर्ावर्क सलिलतिा पठाउन।े  

(घ) धर्ावर्क सलिलतबाट ििेलििापकतायको शपथ लिएका व्र्न्ििाई ििेलििापकतायको काििा 
िगाउन।े 

(ङ) सूचीकृत ििेलििापकताय िध्र्ेबाट वववादका पििाई ििेलििापकताय छनौट गनय िगाउने।  
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(च) िेिलििाप प्रविर्ािा सहजीकरण गने।  

(छ) वववादको लनवेदन, अधर् कागजात तथा सहिलत पत्रको धर्ावर्क सलिलतिे तोके बिोन्जि अलभिेख 
राख्न ेतथा तोवकएको स्थानिा प्रलतवदेन ददने। 

(ज) िेिलििाप प्रकृर्ा बिोन्जि सहिलत हनु नसकेको ववषर् धर्ावर्क सलिलतिा वफताय पठाउने।  

(झ) वववादको दोस्रो पि उपन्स्थत भएर ििेलििापकतायको छनौटको काि सवकएको लिलतिे तीन 
िवहना लभत्र ििेलििापको िाध्र्िबाट वववादको सिािान गने व्र्वस्था लििाउन।े 

(ञ) पि बीचको सहिलत कार्ायधवर्नको िालग वववादको लिलसि धर्ावर्क सलिलतिा पठाउने।  

(ट) वववादका पिबाट ििेलििापको प्रकृर्ाबाट भएको सहिलत कार्ायधवर्न गरे नगरेको लनर्लित 
रुपिा अनगुिन गने गराउन ेतथा पिको आपसी सम्बधि बारे जानकारी लिन।े  

(ठ) स्थानीर् बालसधदािाई िेिलििाप सेवा प्रर्ोग गनय अलभप्ररेरत गने। 

(ड) िेिलििापकतायको ििता अलभबवृिसम्बधिी आवश्र्क कार्य गने। 

(ढ) गाउँपालिकाको कार्यिि बिोन्जि ििेलििाप सेवाको प्रचार प्रसार गने र सचेतनािूिक कार्यिि 
चिाउन।े  

(ण) धर्ावर्क सलिलतबाट तोवकएका वा अलिकार प्रत्प्र्ार्ोजन गररएका अधर् काि गने। 
 

५. िेिलििाप केधरिा हनु पने आिारभतू सवुविाहरू :- केधरिा देहार् बिोन्जिका आिारभतू सवुविा रहनछेनः्– 

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

(ख) िेिलििापकताय, वववादका पि एवि ्सरोकारवािाको सवुविाको िालग ििेलििाप कििा आवश्र्क 
कुसी, टेबि िगार्त पर्ायप्त स्थान। 

(ग) सूचीकृत ििेलििापकतायको नाि, ठेगाना र फोटो सवहतको सूची र ििेलििाप केधरको साईन 
बोडय। 

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

(ङ) वववाद दताय लनवदेनको फारि र वववाद दताय गने रन्जष्टर, िेिलििापकताय रोजकेो रेकडय राख्नको 
िालग फारि, दोस्रो पििाई जानकारी गराउने फारि, ििेलििापकतायिाई जानकारी गराउने फारि, 

सहिलत–पत्रको फारि, प्रगलत प्रलतवेदन फारि, अलभिेख राख् ने रन्जष्टर िगार्तका अधर् िसिधद 
सािग्री।  
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पररच्छेद– ३ 

िेिलििाप सेवाको व्र्वस्थापन 

६. वववाद दतायः (१) धर्ावर्क सलिलतको िेत्रालिकार लभत्रका वववाद सिािानको िालग धर्ावर्क सलिलत वा धर्ावर्क 
सलिलतिे तोकेको स्थानिा दताय हनुेछन।् 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि धर्ावर्क सलिलतिे वववादका प्रथि पि बसोबास गने वडािा रहेको ििेलििाप केधरिा 
सिेत लनवदेन दताय गनय सक्न ेगरी लनणयर् गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोन्जि कुनै व्र्न्ििे लिन्खत नभै िौन्खक रुपिा गनुासो।उजरुी।लनवदेन व्र्ि गरेिा 
त्प्र्सिाई लिन्खत रुपिा उतार गरी कार्ायिर् वा ििेलििाप केधरिे लनजको सहीछाप गराई दताय गने व्र्वस्था 
लििाउनेछ।  

(४) र्स दफा बिोन्जि धर्ावर्क सलिलतिा दताय भएको लनवेदन सो सलिलतिे िेिलििाप गने प्रर्ोजनको िालग सम्बन्धित 
वडािा रहेको िेिलििाप केधरिा पठाउने व्र्वस्था लििाउन ुपनेछ। 
 

७. िेिलििापकतायको छनौट प्रकृर्ा:- (१) प्रत्प्र्ेक वडािा कन्म्तिा एक ििेलििाप केधर रहनेछ।  

(२) प्रत्प्र्के ििेलििाप केधरिा कन्म्तिा ६ जना ििेलििापकताय रहनछेन।्  

तर एउटा ििेलििाप केधरिा सूचीकृत भएका ििेलििापकतायिे अधर् ििेलििाप केधरिा सूचीकृत भै ििेलििाप सेवा 
प्रदान गनय चाहेिा त्प्र्स्तो ििेलििापकतायिाई सूचीकृत गरी िेिलििाप सेवा सचुारु गनय कुनै बािा पने छैन। 

(३) पििे रोजेको ििेलििापकतायबाट िेिलििाप सम्बधिी कार्य सञ्चािन गररने छ।  

(४) गाउँपालिकाको िखु्र् कार्ायिर् रहेको स्थानिा सिेत ििेलििाप केधरको स्थापना गनय सवकने छ।  

(५) र्ो कार्यववलि िागू हुँदा साववकदेन्ख स्थानीर् ििेलििाप केधरिा कार्यरत ििेलििापकताय कार्िै रहनेछन।् 

(६) वववादको संख्र्ा बढ्न गई वा अधर् कारणिे िेिलििापकतायको संख्र्ा किी भएिा कार्ायिर्िे उपदफा (२) िा 
उल्िेन्खत संख्र्ाको अलतररि आवश्र्क संख्र्ािा थप ििेलििापकताय सूचीकृत गनय कुनै बािा पने छैन। 

(७) धर्ावर्क सलिलतिे आफू सिि दताय भएका वा कार्यववलि बिोन्जि तोवकएको स्थानिा दताय भएका वववाद कुन ै
पलन ििेलििाप केधरबाट ििेलििाप प्रकृर्ा अपनाउने गरी तोक्न सक्नेछ। 

(८) कार्ायिर्िे सून्चकृत भएका ििेलििापकतायको वववरण अनसूुन्च-२ बिोन्जिको ठाँचािा तर्ार गरी कार्ायिर् तथा 
सम्बन्धित वडाको ििेलििाप केधरिा राख्न ेव्र्वस्था लििाउने छ।  
 

८. िेिलििापको िालग िेिलििापकतायको छनोटः (१) िेिलििाप केधरिा वववाद दताय गराउने पवहिो पििे ििेलििाप 
केधरिा रहेको अनसूुची–२ बिोन्जि तर्ार गररएको िेिलििापकतायको सूचीबाट ििेलििापकताय छनौट गनय पाउन े
छन।्  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि वववादको पवहिो पििे रोजेको व्र्न्ि बाहेक दोस्रो पििे ििेलििापकतायको सूचीिा 
नाि भएका अधर् कुनै पलन िेिलििापकतायिाई छनौट गनय पाउने छन।्  

(३) वववादका पवहिो र दोस्रो पििे ििेलििापकताय छनोट गरे पश्चात संर्ोजकिे छालनएका दईुजना 
िेिलििापकतायसँगको सिधवर् गरी िेिलििापकतायको सूचीिा नाि उल्िेख भएका अधर् ििेलििापकताय िध्र्बेाट 
तेस्रो िेिलििापकतायको छनौट गनुय पनेछ।  
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(४) वववादका पििे ििेलििापकताय छनौट गदाय कुन ै वववादको सम्बधििा धर्ावर्क सलिलतको संर्ोजक वा कुनै 
सदस्र्को लनजी सरोकार वा स्वाथय गालँसएको वा त्प्र्स्तो संर्ोजक वा सदस्र्को नाता लभत्रका व्र्न्ि वववादको पि 
भएिा त्प्र्स्तो ििेलििापकतायको सट्टािा अको ििेलििापकताय रोज्न पाउने छन।् 
   

९. वववादका पिको उपन्स्थलतः (१) वववादका पि ििेलििाप केधरबाट तोवकएको लिलत, स्थान र सिर्िा 
िेिलििापको िालग उपन्स्थत हनुपुनेछ।  

(२) िेिलििापको िालग तोवकएको ददनिा दबैु पि उपन्स्थत भएपलछ िात्र िेिलििापकतायिे ििेलििापको प्रकृर्ा 
अन्घ बढाउन ुपछय। 

(३) वववादका पििाई ििेलििापको िालग तोवकएको ददनिा वववादका पििाई लनिायरण गरेको सिर् भधदा पवहिा 
नै िेिलििाप कििा िेिलििापकताय उपन्स्थत हनु ुपनेछ। 

(४) िेिलििापका िालग तोवकएको ददनिा कुनै एक पि वा दवैु पि उपन्स्थत नभएिा िेिलििापकतायिे सोही व्र्होरा 
जनाई अनसूुची–३ को ढाँचािा िेिलििाप केधरिा प्रलतवदेन सवहत वफताय पठाई ददन ुपनेछ। 
 

१०. िेिलििाप सत्र सञ्चािन प्रकृर्ा:- (१) दफा ८ बिोन्जि छनौट भएका तीन जना िेिलििापकतायिे ििेलििाप 
सत्र सञ्चािन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोन्जिका ििेलििापकतायिाई िेिलििाप केधरिा तोवकएको लिलतिा उपन्स्थत हनु संर्ोजकिे 
जानकारी गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोन्जि पवहिो ििेलििापकतायिे िेिलििापकतायको रुपिा काि गनय असिथयता देखाएिा केधरिे 
वववादको दवैु पििार्य बाँकी िेिलििापकताय िध्र्ेबाट तीन तीन जना िेिलििापकताय रोजी  प्राथलिकता सिेत तोक्न 
िगाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि तोवकएका िेिलििापकतायिार्य केधरिे प्राथलिकताििको आिारिा ििेलििाप सत्र 
सञ्चािन गनय िगाउने छ।  

(५) वववादका दवैु पििे एकै जना ििेलििापकतायिाई छनौट गनय सहिलत गरेिा एकजना ििेलििापकतायिे िात्र 
पलन ििेलििाप प्रविर्ा सञ्चािन गनय सक्नेछन।्   

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

(७) वववादका पि र ििेलििापकताय पूवय लनिायररत स्थान, लिलत र सिर्िा िेिलििाप सत्रिा उपन्स्थत हनुे व्र्वस्था 
संर्ोजकिे लििाउन ुपनेछ।   

(८) वववादका पि उपन्स्थत भैसकेपलछ छालनएका ििेलििापकतायिे वववादका पििाई सरुन्ित िेिलििाप कििा 
गई िेिलििाप प्रविर्ा र ििेलििापकतायको भलूिका बारे जानकारी ददने र ििेलििाप सत्र सञ्चािन हुँदा पािन गनुयपने 
आिारभतू लनर्ि लनिायरण गरी िेिलििाप प्रविर्ाका चरण अपनाउँदै वववाद सिािान गनय सहजीकरण गनुय पनेछ। 

(९)िेिलििाप सत्र आवश्र्कता अनसुार एक वा सो भधदा बढी पटक बस्न सक्नछे। 

(१०) वववाद दताय भएको वडा बाहेक अधर् कुनै वडािा सूचीकृत भएका ििेलििापकतायिाई सिेत र्स दफा बिोन्जि 
िेिलििाप केधरिे धर्ावर्क सलिलतसँग अनिुती लिई ििेलििापकतायको रुपिा काि गने व्र्वस्था लििाउन सक्नछे।  
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११. िेिलििापकतायिे ध्र्ान ददनपुने कुराहरू :- ििेलििापकतायिे कार्यसम्पादन गदाय देहार्का ववषर्िा ध्र्ान ददन ु
पनेछ। 

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

(ख) वववादिा लनणयर् नददने र आफूिाई लनणयर्कताय नभई वववाद सिािान प्रकृर्ाको सहजकताय सम्झन े
र छिफि।वाताय।संवादबाट वववाद सिािानका िालग सहजीकरण गने। 

(ग) कुनै पििाई जात, जालत, ििय, वणय, लिङ्ग, सम्प्रदार् वा राजनीलतक आस्था वा अधर् कुन ैआिारिा 
भेदभाव नगरी लनष्पि र तटस्थ रहने। 

(घ) िानव अलिकार, िौलिक हक, िानव अलिकार र सािान्जक धर्ार्को ववषर्िा संवदेनशीि रहन।े 

(ङ) िेिलििाप सत्रको सिालप्तपलछ सहिलत बाहेक िेखेका अधर् वटपोट सम्बधिी सािग्री नष्ट गरी 
गोपनँीर्ता कार्ि गने। 

(च) कुनै कानूनी जवटिता आएिा कार्ायिर् एवि ्धर्ावर्क सलिलतको सहर्ोगिा ववशेषज्ञसँगँ परािशय 
लिएर िात्र कानूनसम्ित रुपिा पिबीच सहिलत गराउन।े  

(छ) वववादका पििाई ििेलििापकताय रोज्न िगाउँदा ििेलििाप केधरबाट हनुे वववाद सिािानका 
प्रकृर्ाका सम्बधििा सम्बन्धित पििाई संर्ोजकिे र्थेष्ट जानकारी गराउन।े 

 

१२. सहिलतपत्र तर्ार गनुय पनेः(१) ििेलििापकतायिे वववादका पििे वववादको ववषर्िा सहिती गरेिा अनसूुची–४ 
बिोन्जिको ढाँचािा तीन प्रलत सहिती पत्र तर्ार गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि तर्ार भएको सहिलतपत्रिा वववादका पि तथा ििेलििापकतायिे सहीछाप गरी िेिलििाप 
केधरिा बझुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि तर्ार भएको सहिलतपत्रको एक एक प्रलत िेिलििापकतायिे ििेलििाप गने पििाई 
तत्प्काि उपिब्ि गराउन ुपछय।  

(४) सहिलत पत्रको तेस्रो प्रलतिाई लििापत्र र ििेलििाप सहिलत कार्ायधवर्न गने प्रर्ोजनका िालग ििेलििाप केधरिे 
धर्ावर्क सलिलत सिि पठाउन ुपनेछ।  

(५) सहिलत कार्ायधवर्न गनय लनवदेन साथ कुनै पि धर्ावर्क सलिलत सिि उपन्स्थत भएिा वा ििेलििाप केधरबाट 
सहिलतपत्र प्राप्त भएिा धर्ावर्क सलिलतिे सम्बन्धित पिसगँ बझुी सहिलतपत्र।लििापत्रिा िेन्खएको व्र्होरा ठीक छ 
भने्न प्रिान्णत भएिा उि लिखतिा धर्ावर्क सलिलतका सदस्र्िे सहीछाप गरी लििापत्रको रुपिा अनिुोदन गरी 
त्प्र्सिाई कार्ायधवर्नको िालग सम्बन्धित पििाई आदेश ददन ुपदयछ।  

(६) उपदफा (५) बिोन्जि अनिुोदन भएको सहिलतपत्र कार्ायधवर्नको िालग धर्ावर्क सलिलतिे सो सहिलत पत्र 
कार्यपालिकािा पठाउन ुपदयछ।  

(७) उपदफा (५) बिोन्जि प्राप्त सहिलतपत्र कार्ायिर्िे कार्ायधवर्नको िालग कुनै लनकार् वा संस्थािा पठाउन ुपने 
भएिा सहिलतपत्रको व्र्होरा बिोन्जि गनय सम्बन्धित लनकार्िा िेखी पठाउन ुपनेछ। 

(८) र्स पररच्छेद बिोन्जि िेिलििापद्वारा वववाद सिािान गदाय िेिलििापकताय लनर्नु्ि भएको लिलतिे तीन िवहनालभत्र 
सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ। 
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१३. वववादिा पििार्य जानकारी ददनेः (१) र्स कार्यववलि बिोन्जि ििेलििाप केधरबाट वववादिा ििेलििाप भएिा 
वा ििेलििाप हनु नसकेिा सोही कुरा उल्िेख गरी सम्बन्धित पििाई संर्ोजकिे जानकारी ददन ुपनेछ। 

(२) िेिलििाप हनु नसकेका वववादका पििाई तारेख तोकी उि वववादिा अधर् प्रकृर्ा अपनाउन दताय भएको 
लनवदेन सवहतका सम्पूणय कागजात ििेलििाप केधरको संर्ोजकिे धर्ावर्क सलिलत सिि पठाउन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद– ४ 

िेिलििापका सम्वधििा गाउँपालिकाको काि, कतयव्र् र अलिकार 

१४. गाउँपालिकाको िेिलििाप सम्बधिी काि, कतयव्र् र अलिकfर:- ििेलििाप सेवा ववस्तार र ववकासका िालग 
गाउँपँािन्ँकाको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोन्जि हनुेछः 

(क) स्थानीर्स्तरिा ििेलििाप सेवा ववस्तार र ववकास बारे वावषयक र्ोजना एवि ्कार्यिि तजुयिा र 
कार्ायधवर्न गने। 

(ख) िेिलििापबाट भएको सहिलत–पत्रको अलभिेख राख्न ेर सो सम्बधिी कार्यििको िालग आवश्र्क 
बजेट ववलनर्ोजन गने। 

(ग) िेिलििाप सेवा सञ्चािनका िालग िेिलििाप केधर स्थापना र आवश्र्क भौलतक सािग्री र 
िसिधद व्र्वस्थापन गने।  

(घ) िेिलििाप सम्बधिी तािीिका िालग सहभागीको छनौट गने र गैरसरकारी संस्था तथा अधर् 
लनकार्सँग सिधवर् गने तथा तािीि आर्ोजना गनय प्राववलिक, आलथयक तथा आवश्र्क सहर्ोग 
परु् र्ाउने।  

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

(च) एक वषय भधदा अगालड ििेलििाप सम्बधिी आिारभतू तालिि लिएका व्र्न्ििाई सूचीकृत गनुय 
अन्घ तोवकएको पाठ्यिि बिोन्जिको पनुतायजगी तालिि लिएर सूचीकृत हनु पाउने व्र्वस्था 
लििाउने। 

(छ) िेिलििापकतायको रुपिा सूचीकृत भएका ििेलििापकतायिाई प्रत्प्र्के वषय ििेलििापकतायको 
पनुतायजगी तालिििा सहभागी हनुे व्र्वस्था लििाउन।े   

(ज) िेिलििाप सम्बधिी प्रन्शिक प्रन्शिण लिएका व्र्न्ि वा काननु बिोन्जि अलिकारप्राप्त 
लनकार्बाट तालिि ददने संस्थाको रुपिा सूचीकृत भएका संस्थाबाट िात्र ििेलििाप सम्बधिी 
तालिि सञ्चािन गनय पाउने व्र्वस्था लििाउन।े  

(झ) धर्ावर्क सलिलतको लनणयर् वा िेिलििापको सहिलत बिोन्जि धर्ावर्क सलिलतबाट अनिुोदन भै 
लििापत्र भएका ववषर्को कार्ायधवर्न गने, गराउने र सहिलत कार्ायधवर्नको अनगुिन र सिीिा 
गने।  

(ञ) सरोकारवािा अधर् लनकार्बाट हनुे अनगुिनको कार्यिाई सहर्ोग परु् र्ाउने र अनसूुची-५ 
बिोन्जिको ठाँचािा अलभिेख राख्न।े 
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(ट) िेिलििाप केधरको अनगुिन गने, िेिलििाप सेवािाई सबैको पहुँचिा परु् र्ाउन आवश्र्क कार्य 
गने। 

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

(ड) िेिलििाप कोष खडा गने र आवश्र्कता अनसुार ििेलििाप केधर स्थापना र सञ्चािन गनय 
कोषको प्रर्ोग गने।  

(ढ) िेिलििाप कोष सञ्चािन लनदेन्शका तर्ार गरी कार्यधवर्निा ल्र्ाउन ेतथा िेिलििापकतायिाई 
प्रोत्प्सावहत गने गलतववलि सञ्चािन गने। 

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

१५. िेिलििाप केधर संर्ोजकको काि, कतयव्र् र अलिकारः िेिलििाप केधर संर्ोजकको काि, कतयव्र् र अलिकार 
देहार्बिोन्जि हनुेछ:- 

(क) िेिलििाप केधरिा आएको लनवदेन रन्जष्टरिा दताय गरी, वववादका पिको नाि र ठेगाना, छनौट 
भएका ििेलििापकतायको नाि र सम्पकय  नं., ििेलििाप सत्र सञ्चािन लिलत, सहितन्ँपत्रको स्पष्ट 
खलु्ने गरी अलभिेख राख्न ेएवि ्अधर् कागजात सरुन्ित राख्न।े 

(ख) वववादका पििाई िेिलििाप केधरको तफय बाट पत्राचार गने। 

(ग) वववादका पििाई िेिलििापकताय रोज्न िगाउने।  

(घ) पििे रोजेका िेिलििापकतायिाई जानकारी गराउने र ििेलििापको िालग सहिलत लिन।े 

(ङ) िेिलििापको सत्र सञ्चािन हनुे ददन र सिर्को जानकारी पि र िेिलििापकतायिाई ददन।े 

(च) िेिलििाप केधरिा आवश्र्क भौलतक र अधर् सािग्री र धर्नुति सेवा सवुविा सलुनन्श्चत गराउने। 

(छ) िेिलििापको प्रकृर्ािा सन्म्िलित हुँदा वववाद सिािान गनय सहज हनुे र िेिलििापको प्रकृर्ािे 
वववाद सिािानिा पाने सकारात्प्िक प्रभावको जानकारी ददन।े 

(ज) पिको िेिलििाप प्रकृर्ाप्रलतको संशर् हटाउने र ििेलििापकतायिे सहजीकरण सम्बधिको बारेिा 
पिको न्जज्ञासा सम्बोिन गने।  

(झ) िेिलििापकतायको व्र्न्िगत वववरण सवहतको अलभिेख राख्न।े 

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

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

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

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

(ढ) सहिलत नभएिा सहिलत हनु नसकेको कुराको लिन्खत जानकारी वववादका पििाई ददन।े 

(ण) सहिलत कार्ायधवर्न गनय धर्ावर्क सलिलत र वडा कार्ायिर्बाट तोवकए बिोन्जिको न्जम्िवेारी 
वहन गने। 

(त) कार्ायिर्िे तोकेका अधर् कार्य गने। 
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१६. िेिलििापकतायको काि, कतयव्र् र अलिकार:- ििेलििापकतायको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार्बिोन्जि हनुेछँः 
(क) िेिलििापको प्रविर्ािा गरी सहजकतायको हैलसर्तिे वववाद सिािानिा सहर्ोग परु् र्ाउने। 

(ख) वववाद सिािान गनय सहर्ोग गदाय धर्ार्ािीश, िध्र्स्थ वा कानूनी सल्िाहकारको भलूिका लनवायह 
नगरी सहजकतायको िात्र भलूिका लनवायह गने। 

(ग) िेिलििाप सिीिा बैठकिा सूचना बिोन्जि सहभागी हनुे र िेिलििाप सेवािाई प्रभावकारी 
बनाउन आफ्नो सझुाव प्रस्ततु गने। 

(घ) िेिलििापको ववकास र ववस्तारका िालग कार्यरत रहने। 

(ङ) सहिलत कार्ायधवर्निा सहर्ोग परु् र्ाउने। 

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

(छ) िानवअलिकार, िौलिक हक, सािान्जक धर्ार्को ववषर्िा सचेत रहने।  

(ज) आघातिा परेका वा िनोबैज्ञालनक रुपिा सिस्र्ािा रहेका पििाई िनोसािान्जक परािशयको 
िालग पठाउन िेिलििाप केधर संर्ोजकिाई जानकारी गराउने।  

(झ) िेिलििाप प्रविर्ािाई उन्चत व्र्वस्थापन गने र सहिलतको िालग पििाई स्वतधत्र रुपिा 
भलुिका लनवायह गनय ददने। 

(ञ) पििाई ििेलििापको अननु्चत प्रर्ोगबाट हनुे नोक्सानीबाट बचाउन सचेत रहने।  

(ट) िेिलििाप वातायको सधदभयिा वववादका पिबाट व्र्ि भएका कुराको गोपनीर्ता कार्ि राख्न।े 

(ठ) िेिलििाप प्रकृर्ा अपनाउँदा पलन पि लिल्न सहित नभएिा सहिलत हनु नसकेको कुराको 
प्रलतवदेन अनसूुची–३ को ढाँचािा धर्ावर्क सलिलतिाई ददने। 

(ड) अनसूुची-६ िा तोवकएको आचारसंवहताको पािना गने। 

  

 

पररच्छेद – ५ 

ववववि 

 

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

  (२) कार्ायिर् एवि ्धर्ावर्क सलिलतिे ििेलििापकतायिाई िेिलििाप गराउन ेकार्यिा दिता ववकास गनय आवश्र्क 
तािीि उपिब्ि गराउन आवश्र्कता अनसुार राविर् वा स्थानीर् स्तरका गैर  सरकारी  संस्था वा सिदुार्िा आिाररत 
संस्थािाई एवि ्ववज्ञिार्य पररचािन गनय सक्नेछ। 
  

१८. िेिलििाप नलतजाको अलभिेख व्र्वस्थापन:- (१) कार्ायिर् एवि ्वडा कार्ायिर्िे दताय भएका वववाद तथा 
सिािान भएका वववाद र वववादका पिको अलभिेख राख्न ुपनेछ।वववादको लनरुपण भएको अवस्थािा िेिलििाप 
केधरिा दवैु पिको र ििेलििापकतायको हस्तािर सवहतको सहिलत पत्र सिेत तर्ार पारी राख्न ुपरँ्नेछ।  

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

(क) वववाद दताय पनु्स्तका, 
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(ख) वववाद र वववादका पिको वववरण खलु्न ेगरी तोवकएको फारि, 

(ग) लनवदेन पत्रको फारि, 

(घ) दोस्रो पििाई जानकारी गराउने फारि,  

(ङ) िेिलििापकताय छनौट फारि,  

(च) िेिलििापकतायिाई सूचना ददने फारि,  

(छ) िेिलििाप केधरिा पिको उपन्स्थलतको अलभिेख फारि,  

(ज) सहिलत–पत्र फारि, 

(झ) वववाद अनगुिन फारि  

(ञ) कार्ायिर्िे तोकेका अधर् फारि। 
 

१९. िेिलििाप गराउन तालिि लिनपुनेः एनिे तोकेको र्ोग्र्ता पगेुका व्र्न्ििे गाउँपालिकािा ििेलििाप गराउन 
कम्तीिा ४० घण्टा (६ ददन) को आिारभतू ििेलििाप तालिि गरेको हनुपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको तालिि कानून बिोन्जि अलिकार प्राप्त लनकार्िा सूचीकृत भएको संस्था वा िेिलििापको 
आिारभतु प्रन्शिक प्रन्शिण प्राप्त व्र्न्िबाट कार्ायिर्िे तालिि ददने व्र्वस्था लििाउन ुपनेछ।  
 

२०. िेिलििाप तालिि ददने संस्था सून्चकृत हनुपुनेः (१) प्रचलित कानून बिोन्जि अलिकार प्राप्त लनकार्िा सूचीकृत 
भएका संस्थािार्य कार्ायिर्िे िेिलििाप तालिि ददन सूचीकृत गनुय पनेछ।    

(२) कार्ायिर्िे ििेलििापको तालिि ददने संस्थािाई पररचािन गदाय एकै कािका िालग एकभधदा बढी संस्थािाई 
न्जम्िेवारी ददन ेछैन।  

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको तािीि सञ्चािन गने सूचीकृत संस्थािे तालििको िालग श्रोत व्र्न्िको रोष्टर तर्ार 
गरी पनेछ। 

(२) िेिलििाप सम्बधिी आिारभतू र अधर् तालिि िधत्रािर् एवि ्कार्यपालिकाबाट स्वीकृत पाठ्यिि बिोन्जि 
सञ्चािन गनुय पनेछ। 

(३) स्वीकृत ििेलििापको पाठ्यिििा उन्ल्िन्खत ववषर्िा तोवकएको प्रकृर्ा अपनाई िेिलििापको तालिि सञ्चािन 
हनुेछ। 

(५) कार्ायिर् वा ििेलििापको तािीि ददने संस्थािे ििेलििापको तािीि सम्पन्न गरेको प्रिाण पत्र ददँदा सहभागीिाई 
अनसूुची–७ बिोन्जिको प्रलतबिता पत्रिा सहीछाप गराई कार्ायिर् वा संस्थाको अलभिेख राख्न ेव्र्वस्था लििाउन ुराख्न ु
पनेछ। 
  

२१. आचारसंवहताको पािना:- र्स कार्यववलिको अनसूुची–६ बिोन्जिको आचारसंवहता सबै िेिलििापकतायिे पािन 
गनुयपनेछ। 

 

२२. शपथः ििेलििापकतायिे र्स कार्यववलि बिोन्जि लनष्ठापूवयक काि गने शपथ लिन ुपनेछ। ििेलििापकतायको 
हैलसर्तिे संिग्न हनु चाहन ेर्ोग्र्ता पगेुका िेिलििापकतायिाई धर्ावर्क सलिलतका संर्ोजकबाट अनसूुची–८ 
बिोन्जिको शपथ लिएपलछ िेिलििाप केधरिा ििेलििापकतायको रुपिा सूचीकृत गररनेछ। 

  



 

12 
 

२३. आचारसंवहता र शपथको अनगुिनः (१) ििेलििापकतायिे आचारसंवहता अनकूुि काि गरे वा नगरेको र 
िेिलििापकतायको रुपिा लिएको सपथको सम्बधििा धर्ावर्क सलिलत र कार्यपालिकािे अनगुिन गनेछन।्  

(२) आचारसंवहता पािना नगरेको भने्न उजरुी परेिा धर्ावर्क सलिलतिे सम्बन्धित ििेलििापकतायिाई उजरुवािाको 
नाि गोप्र् राखी उजरुी सम्बधििा स्पष्टीकरण ददन सात ददनको सिर् ददर्य लिन्खत रूपिा जानकारी ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको सिर् लभत्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएिा वा प्राप्त स्पष्टीकरण न्चत्त बझु्दो नभएिा धर्ावर्क 
सलिलतिे आचारसंवहता उल्िंघनको कारवाही अन्घ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बिोन्जि आचारसंवहता उल्िङ्घन गरेको ठहर धर्ावर्क सलिलतिे सम्बन्धित िेिलििापकतायिाई 
सचेत गराउन, केही सिर्को िालग िेिलििापकतायको काि गनय बधदेज िगाई नलसहत ददन वा िेिलििापकतायको 
सूचीबाट हटाउने आदेश गनय सक्नेछ। 

(५) धर्ावर्क सलिलतिे गरेको आचारसंवहता उल्िङ्घनको कारवाही वा सजार्िा न्चत्त नबझेु सम्बन्धित ििेलििापकतायिे 
कार्यपालिका सिि पनुरावेदन गनय सक्नछेन।् 

(६) आचारसंवहता र शपथको सम्बधििा धर्ावर्क सलिलतको लनणयर् उपर पनुरावदेन परेिा कार्यपालिकाको लनणयर् 
अन्धति हनुेछ। 
 

२४. पििार्य िेिलििापको पररणाि बाध्र्कारी हनुे:-  ििेलििापिा भएको सहिलत वववादका पि र संिग्न 
सरोकारवािाको लनन्म्त बाध्र्ात्प्िक हनुेछ। उि सहिलत कार्ायधवर्न गनय वववादका पि र सरोकारवािा बाध्र् 
हनुेछन।् 

 

२५. सहिलत कार्ायधवर्न:- (१) िेिलििाप केधरिा सहिलत भै लििापत्र भएको लिलतिे तीस ददनलभत्र सम्बन्धित पििे 
त्प्र्स्तो लििापत्र कार्ायधवर्न गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको अवलिलभत्र सम्बन्धित पििे उपदफा (१) बिोन्जि लििापत्र कार्ायधवर्न नगरेिा 
कार्ायिर्िे प्रचलित कानूनी कार्यववलि अपनाई लििापत्रको कार्ायधवर्न गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोन्जि लनवदेन प्राप्त भएिा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५२ (१) बिोन्जि 
कार्यपालिकािे धर्ावर्क सलिलतबाट भएको र्सै कार्यववलिको दफा १२ बिोन्जि सहिलत भए बिोन्जिको लििापत्र वा 
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) बिोन्जि भएको लनणयर्को कार्ायधवर्न गने 
गराउने छ।   
 

२६. िेिलििापको िोगो र केधरको बोडयको व्र्वस्था:- (१) िेिलििापको िोगो अनसूुचँी–९ बिोन्जि हनुेछ र सो 
िोगोको प्रर्ोग देहार्को अवस्थािा गररनेछ। 

(क) िेिलििाप केधरको बोडयिा। 

(ख)  िेिलििाप गदाय प्रर्ोग हनुे व्र्ानरिा। 

(ग) कार्यििको प्रबियन गने कार्यिि सञ्चािन गदाय। 

(घ) िेिलििाप सम्बधिी ववलभन्न कृर्ाकिाप सञ्चािन गदाय।  

(२) ििेलििाप केधरको बोडय अनसूुची–१० बिोन्जिको हनुेछ। 
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२७. पररचर्पत्र सम्बधिी व्र्वस्थाः कार्ायिर्िे सूचीकृत िेिलििापकतायिाई अनसूुची–११ बिोन्जिको ढाँचािा 
पररचर्पत्र ददनछे। 

 

२८. प्रोत्प्साहन परुस्कारको व्र्वस्थाँः कार्ायिर्िे धर्ावर्क सलिलतको लसफाररसिा िेिलििाप कार्यिििा उल्िेखनीर् 
र्ोगदान ददने िेिलििाप केधर, संघसंस्था तथा िेिलििापकतायिाई उन्चत प्रोत्प्साहन परुस्कार प्रदान गनय सक्नेछ। 

  

२९. कार्यववलिको प्रर्ोगँः थासाङ गाउँपालिका लभत्र िेिलििाप कार्यिििाई सचुारु र सिधवर्ात्प्िक रुपिा सञ्चािन 
गरी स्थानीर्स्तरिा सािान्जक सद्भाव, आपसी सहर्ोग र िैत्रीपूणय परम्परािाई प्रबियन गनय र्ो कार्यववलिको प्रर्ोग 
हनुेछ। 

 

३०. प्रलतवेदन पेश गनुयपनेः कार्ायिर्िे न्जल्िा सिधवर् सलिलत, प्रदेश तथा िधत्रािर्िा अनसूुची–१२ बिोन्जिको 
प्रलतवदेन तर्ार गरी पठाउन ुपनेछ। 

 

३१. कार्यववलिको व्र्ाख्र्ा गने वा वािा अड्काउ फुकाउने अलिकार:- कार्यववलिको कार्ायधवर्नको लसिलसिािा कुन ै
दद्ववविा हनु गएिा सोको व्र्ाख्र्ा वा बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार कार्यपालिकािाई हनुेछ। 
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अनसूुची – १ 

(दफा ४(क) सँग सम्बन्धित) 
वववाद दताय।अलभिेख फारिको निूना 

थासाङ गाउँपािन्ँकाको कार्ायिर्,कोवाङ न्जल्िा िसु्ताङ  

वववादका पिको वववरण    

दताय नं. दताय लिलतः 
न्जल्िाः गाउँपालिकाः वडा नम्वरः 
वववादको प्रकारः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) िा उन्ल्िन्खत आिारिा 
१. वववादको नािः वववादको प्रकृलतः 
२. वववादको पवहिो  पिको वववरणः 
नािः लिङ्गः जात।जालतः उिेरः 
न्जल्िाः ................पालिकाः  वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।िोवार्ि .......................................): 
२.१ शैन्िक र्ोग्र्ता 
१. लनरिर २. सािारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्र्लिक ५. उच्च िाध्र्लिक ६. स्नातक वा सो भधदा िालथः 
२.२ िेिलििापकताय छनौट (प्राथलिकता लनिायरण) 

प्रथि छनौटः दोस्रो छनौटः तेस्रो छनौटः 
२.३ अधर् सरोकारवािाको नाि।संख्र्ाः 
२.४ र्सभधदा पवहिे िेिलििाप सेवाः १. लिएको २. नलिएको 
३. वववादको दोस्रो  पिको वववरणः 
नािः लिङ्गः जात।जालतः उिेरः 
न्जल्िाः .................... पालिकाः  वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।र्िेि आदद): 
३.१ शैन्िक र्ोग्र्ता 
१. लनरिर २. सािारण िेखपढ ३. प्राथलिक 

४. िाध्र्लिक ४. उच्च िाध्र्लिक ६. स्नातक वा सो भधदा िालथः 
३.२ िेिलििापकताय छनौट (प्राथलिकता लनिायरण): 

प्रथि छनौटः दोस्रो छनौटः तेस्रो छनौटः 
३.३ अधर् सरोकारवािाको नाि।संख्र्ाः  

३.४ र्सभधदा पवहिे िेिलििाप सेवाः १. लिएको २. नलिएको 
नोटः १. वववादको पवहिो पि भन्नािे सािारणतर्ा लबवाद दताय गनेिाई जनाउँछ । 

४.१. वववाद सरुु भएको लिलतः 
४.२ िेिलििाप केधरिा आउन ुअन्घ कुनै लनकार्िा सिािानको िालग प्रर्ास भएको लथर्ो ?  

१. भएको लथर्ो २. भएको लथएन  

४.३ प्रर्ास भएको भए कुन लनकार्िा भएको लथर्ो? 

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

४. न्जल्िा प्रशासन कार्ायिर् ५.  अदाित       ६.अधर्............................ 
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४.४ वववादको पररणाि के भर्ो कारण खिुाउने .......................... 
४.५ अधर् कुनै ठाउँिा र्ो वववाद चलिरहेकोः   १. छ ।            २. छैन । 

४.६ र्दद कुनै लनकार्िे िेिलििापको िालग पठाएको।लसफारन्ँस गरेको भए सो लनकार्को नािः 
अनसूुची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
 

................. ििेलििाप केधर 

थासाङ गाउँपालिका वडा नं....न्जल्िाः............. 
िेिलििापकतायको सूची 
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अनसूुची–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बन्धित 

िेिलििापकतायको प्रलतवेदन 

 

...............िेिलििाप केधर, 

.थासाङ गाउँपालिका कोवाङ,िसु्ताङ 

 

प्रथि पि श्री........................ र दोस्रो पि श्री........................ भएको ................................ वववादिा 
िेिलििाप गराउन हािीिाई लिलत .......... गते ििेलििापकतायको रुपिा रोन्जएकोिा िेिलििापको प्रकृर्ा अपनाई 
िेिलििाप गराउँदा पि लिल्न िञ्जरु नभएकािे।ििेलििापको िालग तोवकएको ददनिा पि अनपुन्स्थत भएकािे 
िेिलििाप हनु नसकेको व्र्होराको र्ो प्रलतवदेन पेश गरेका छौं।  

 

वववादको प्रथि पिँः                          वववादको दोस्रो पिः 

नािः नािः 

सहीछापः सहीछापः 

 

िेिलििापकतायः 

 

नािः दस्तखतः 

नािः दस्तखतः 

नािः    दस्तखतः 
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अनसूुची–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बन्धित) 

सहिलत–पत्रको ढाँचा 
...............िेिलििाप केधर 

गाउँपालिका............................वडा नं. ......................... न्जल्िाः......................... 
सहिलत पत्र 

 

वववादको लबषर्ः...........................................................................। 

 

................... न्जल्िा .....................................गाउँपालिका  ........... वडा नं......बस्ने वषय ................... को 
श्री ..............................................र ..................... न्जल्िा ............................ 
....................गाउँपालिका  ..... वडा नं......... बस्न ेवषय ........ को श्री ..........................................बीच 
उल्िन्ँन्खत लबषर्िा असिझदारी भई लसजयना भएको वववादिा ििेलििापको िालग र्स ििेलििाप केधरिा प्राप्त भएको 
हनुािे दबैु पििाई राखी ििेलििाप प्रविर्ाद्वारा लिलत .... ।.......। .... गतेिा छिफि गराउँदा तपन्शिका बुदँािा 
हािी दबैु पिको न्चत्त बझु्दो सहिलत भएकोिे सहित भएको बुदँािाई लनष्ठापूवयक पािना गने गरी ििेलििापकतायको 
उपन्स्थलतिा राजी खशुीिे र्ो सहिलत पत्रिा सही छाप गरी लिर्ौँ।ददर्ौँ।  

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

सहित हनुे पिहरूः 
पवहिो पि          दोस्रो पि 

नािः          नािः 
ठेगानाः           ठेगानाः 
हस्तािरः                                                      हस्तािरः 
 

िेिलििापकताय            

नािः 
ठेगानाः 
हस्तािरः 

नािः 
ठेगानाः 
हस्तािरः 

नािः 
ठेगानाः 
हस्तािरः 

   

ईलत सम्बत.्.................. साि ................. िवहना ................ गते.........................रोज शभुि।्                                        
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अनसूुची–५ 

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

गाउँपलिकाको नािः .........................................।  

वडा नं.  

न्जल्िा ....................। 

अनगुिन गररएको अवलि...................देन्ख..................सम्ि। 

िेिलििाप केधरको संर्ोजकको नािः 
िेिलििाप कार्यिििा आलथयक तथा प्राववलिक सहर्ोग गने संस्थाको नािः  

तलिि प्राप्त कुि  
िेिलििापकताय
को संख्र्ा:- 

विर्ाशीि 
िेिलििापकताय
को संख्र्ा:- 

वववाद 
दताय 
संख्र्ा:- 

सिािान 
भएको 
संख्र्ा:- 

िेिलििाप 
प्रकृर्ािा 
रहेको 
संख्र्ा:- 

सिािान हनु नसकी 
धर्ावर्क सलिलतिा 
पठाएको संख्र्ा:- 

कैवफर्त 

       

       

   

१. ििेलििाप केधरको भौलतक अवस्थाः  

२. आचार संवहताको पािनाको अवस्थाः 
३. ववलनर्ोन्जत बजेट र खचयको अवस्था: 
४. ििेलििापकतायको िालग पनुतायजगी।उच्च तालििको आवश्र्कता: 
५. ििेलििापकतायको पर्ायप्तता।अपर्ायप्तताः 
६. अनगुिनकतायको वटप्पणी:-  

७. अनगुिनकतायको सझुावः- 
 

 

अनगुिनकताय 
१. .................. 
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      अनसूुची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बन्धित) 

थासाङ गाउँपािन्ँकािा सूचीकृत ििेलििापकतायको आचारसंवहता 
िेिलििापकतायको आचार संवहता-२०७८ 

 

१. िेिलििापकतायको पेशागत आचरण  

(क) नेपािको संवविान, अधर् प्रचलित कानून र र्स कार्यववलि बिोन्जि ििेलििाप सम्बधिी काि कारवाही 
लनष्पि रुपिे गनुय पने, 

(ख) कुनै पिप्रलत झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह वा सो देन्खने कुनै व्र्वहार गनुय हुँदैन,  

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

(घ) िेिलििाप सम्बधिी काि कारवाहीको लसिलसिािा पिसँग आलथयक तथा अधर् स्वाथयजधर् कुनै काि 
कारवाही वा िेनदेन व्र्वहार गनुय हुँदैन, 

(ङ) िेिलििापकतायिे वववादको ववषर्वस्त ुवा वववादका पिसँग अननु्चत वा जािसाजपूणय तवरिे कुनै काि 
कारवाही गनुय हुँदैन,  

(च) िेिलििापको काि कारवाही वा ििेलििापको प्रविर्ािा जानाजान त्रटुी वा अलनर्लितता गने, अनावश्र्क 
रुपिा िम्ब्र्ाउन,े वढिो गने वा ििेलििाप सम्बधिी काि कारवाहीिा अलभरुची नदेखाउने जस्ता कार्य गनुय 
हुँदैन, 

(छ) िेिलििापको िििा पि र ििेलििापकतायको वीचिा भएका कुरा र पिको पररचर् िगार्त 
िेिलििापकतायिाई जानकारी हनु आएका तथ्र् गोप्र् राख्नकुा साथै पिको वहत प्रलतकूि हनुे गरी प्रकट 
गनुय हुँदैन,  

(ज) संवविान, प्रचलित कानून, सावयजलनक नीलत र अिय धर्ावर्क।धर्ावर्क लनकार्को गररिा उच्च बनाउंदै पिको 
सािान्जक िर्ायदा र आत्प्िसम्िानिाई सम्िान पगु्ने कार्य गनुय पदयछ। वववादका पिसगँ िेिलििाप गराईददए 
वापत ठेक्का वा प्रलतशतिा पाररश्रलिक लनिायरण नगर काननुिे तोकेको लसिािा रही पिसँगँको सहिलत 
बिोन्जिको पाररश्रलिक स्वीकार गनुय पनेछ।     

१.१.ििेलििाप सम्बधिी कार्यववलिको पािना गनुय पनेँः 
(क) िेिलििाप सम्बधिी  कार्य संवविान, ऐन कानून र र्स कार्यववलि बिोन्जि ििेलििाप प्रकृर्ा सञ्चािन गनुय 

पनेछ।  

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

(ग) पि िेिलििाप गनय सहित भएिा ििेलििापकतायिे सो व्र्होराको ििेलििापको लिखत खडा गरी सहिलत 
भएका बूदँा र त्प्र्सको पररणािको बारेिा पििाई स्पष्टसगँ बताएर िात्र सो कागजिा पिको सहीछाप गनय 
िगाई आफ्नो सिेत हस्तािर गरँी सहिलतपत्र तर्ार गनुयपछय।  

१.२. ििेलििापकतायको न्जम्िेवारीः 
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(क) िेिलििाप भएिा सहिलतपत्रको कागज सवहत तोवकएको सिर् लभत्र वववादका पििाई सम्बन्धित लनकार्िा 
पठार् ददन ुपनेछ। ििेलििाप हनु नसकेिा तोवकएको ढाँचािा थासाङ गाउँपालिका सिि प्रलतवदेन पेश 
गनुयपनेछ।  

(ख) िेिलििापको कार्यववलि अपनाउँदा पि बीच ििेलििाप गराउन नसवकएिा िेिलििापद्वारा वववाद सिािान 
नभएको व्र्होराको लिन्खत जानकारी ददन ुपनेछ। 

१.३. िेिलििापकतायको दावर्त्प्वः  

(क) िेिलििापकतायिे वववादको ववषर्वस्तिुा छिफि गनुय अन्घ िेिलििापको प्रविर्ािा अपनार्ने कार्यववलि, 

सहिलत वा लनष्कषयिा पगु्न ेकाि पि स्वर्ँंको भएको र िेिलििापकताय सहजकतायको भलूिकािा िात्र 
रहेको कुरा जानकारी गराउन ुपछय। 

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

(ग) िेिलििापकतायको रुपिा छनोट भएको व्र्न्ििे ििेलििापकताय भई काि गनय नचाहेिा आफुिे छनोटको 
सूचना पाएको सात ददनलभत्र सोको लिन्खत जानकारी सम्बन्धित वडा कार्ायिर् वा िेिलििाप केधरिाई 
ददन ुपनेछ। 

(घ) िेिलििापकताय छनोट भएको व्र्न्ििे िेिलििाप गदाय िैत्रीपूणय तवरबाट वववाद सिािान गनय पििाई 
स्वतधत्र, तटस्थ र लनष्पि भएर सहर्ोग गनुय पनेछ।  

(ङ) वववादको ववषर्वस्त ुउपर ििेलििापकतायको कुनै स्वाथय लनवहत रहेको भए वा आफुिे स्वतधत्र तथा लनष्पि 
रुपिा काि गनय नसक्ने प्रकृलतको वववाद भएिा वववादका पि र वववाद प्रवेषत गने लनकार्िाई लिन्खत 
जानकारी गराउन ुपनेछ।  

(च) िैवङ्गक ववभेद, ििय, जातजालत, आलथयक स्तर वा राजनैलतक संिग्नताको आिारिा कुन ैप्रकारको झकुाव र 
पूवायग्राही भावना नदेखाई ििेलििापिा संिग्न हनु ुपनेछ र लनिायररत सिर्िा िेिलििाप कार्य सम्पन्न गनय 
प्रर्ास गनुय पनेछ।  

(छ) िेिलििापकतायिे प्राकृलतक स्रोत सािन सम्बधिी वववादिा र व्र्ापाररक प्रकृलतको वववादिा ििेलििापको 
प्रकृर्ा, ववषर्गत दिता र तत्प्सम्बधिी अभ्र्ास तथा प्रचिनिाई िहत्प्व ददन ुपनेछ र सािदुावर्क वववादिा 
िेिलििाप गदाय सम्बन्धित सिदुार्िा उपिब्ि वववाद सिािान सम्बधिी परम्परा, अभ्र्ास र स्वीकृत 
िाधर्तािाई ध्र्ान ददई लनष्पिता, वस्तलुनष्ठता, स्वच्छता र धर्ार्का लसिाधतबाट सदैव लनदेन्शत हनु ुपनेछ।  

(ज) िेिलििापकतायिे आफै ििेलििाप प्रकृर्ािा संिग्न भएको वववादिा कुनै पलन पिको तफय बाट कानून 
व्र्वसार्ी, िध्र्स्थकताय वा धर्ार्ािीशको रुपिा संिग्न भै वववाद सनुवुाई नगरी सहजकतायको िात्र भलूिका 
लनवायह गने र  िेिलििापद्वारा भएको वववादको सिािानिाई हारजीतको रुपिा नलिन उत्प्प्ररेरत गनुय पनेछ।
  

  

२. ििेलििापको तालिि प्रदान गनय सनु्चकृत भएको संस्थाको दावर्त्प्वः ििेलििापको प्रन्शिण गनय अनिुती प्राप्त 
संस्थािे स्वीकृत पाठ्यिि ििेलििाप सम्बधिी िाधर् लसिाधतिाई पूणय रुपिा पािन गरी िेिलििाप सम्बधिी प्रन्शिण 
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सञ्चािन गनुय पनेछ। ििेलििापको प्रन्शिण प्रदान गने संस्थािे प्रन्शिण पश्चात सम्बन्धित व्र्न्ििाई 
गाउँपालिकासँगको सिधवर्िा ििेलििापको तालिि सम्पन्न गरेको प्रिाणपत्र प्रदान गनेछ। िेिलििापको तालिि 
सञ्चािन गने संस्थािे ििेलििापकताय र सवयसािारणिाई िन्ित गरी िेिलििाप सेवाको प्रभावकारीताको वारेिा प्रचार 
प्रसार गनय गराउन र िेिलििाप सेवा प्रबियन सम्बधिी आवश्र्क कार्य गनुय पनेछ।   
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अनसूुची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) 
िेिलििापकतायको प्रलतविता  

 

   िेिलििापकतायको प्रलतविता 
 

 

 

 

 

ि ................................... ििेलििापकतायको आचारसंवहता र शपथिा उन्ल्िन्खत सवै बुँ दँािाई स्वीकार गरी 
िेिलििापकतायको रुपिा पािना र कार्य गनय प्रलतवि छु।ि ििेलििापकतायको रुपिा लनष्पि र तटस्थ भलूिकािा 
रहदै र्सका कतयव्र्बाट कुन ैवकलसििे पलन ववचलित हनुछैेन।िैिे तालिििा लसकेका सीपको प्रर्ोग गरी ििेलििाप 
प्रविर्ा अपनाई ििेलििापकतायको भलूिका लनवायह गनेछु।ििेलििापकतायको आचारसंवहता र शपथिा उल्िेन्खत शब्द 
र भावनािाई उच्च नैलतक आदशयको रुपिा पािन गनय कवटवि हनुेछु। आचारसंवहताको उल्िंघनको ववषर्िा ि 
व्र्न्िगत रूपिा जवाफदेही हनुेछु। 

१.ििेलििाप गदाय िैत्रीपूणय तवरबाट वववाद सिािान गनय पििाई स्वतधत्र तथा लनष्पि तररकािे सहर्ोग गनेछु। 
पिको वहतिाई सवोपरी राखी धर्ावर्क प्रविर्ा प्रलतको न्जम्िवेारी वोि गदै वववादका पििाई डर वा दबाव वा 
अननु्चत प्रभावबाट ििु राख्न सहजकतायको भलूिकािा प्रस्ततु हनुेछु। 

२.सदैव पिको हक तथा दावर्त्प्विाई िहत्प्व ददंदै व्र्ापाररक प्रकृलतको वववादिा भए सो ववषर्को अभ्र्ास तथा 
प्रचिन, सिदुार्िा आिाररत संर्धत्रबाट लसन्जयत वववादिा भए सम्बन्धित सिदुार्िा उपिब्ि वववाद सिािान सम्बधिी 
परम्परा, अभ्र्ास र स्वीकृत िाधर्तािाई ध्र्ान ददई लनष्पिता, वस्तलुनष्ठता, स्वच्छता र धर्ार्का लसिाधतबाट सदैव 
लनदेन्शत हनुछुे। 

३.िैिे िैवङ्गक, जातजालत, आलथयक, राजनलैतक वा अधर् र्स्तै कुनै आिारिा कुनै प्रकारको झकुाव र पूवायग्राही भावना 
नदेखाई ििेलििापिा संिग्न हनुेछु र लनिायररत सिर्िा िेिलििाप कार्य सिप्न्न गनय प्रर्ास गनेछु। 

४.वववादका पिसँगँ व्र्न्िगत सिव्धि भए ििेलििाप शरुु गनुय अन्घ पििाई जानकारी गराउने छु। 

५.वववादको ववषर्वस्त ुउपर िेरो कुन ैस्वाथय लनवहत रहेको भए पििाई जानकारी गराई लनजिे अनिुलत ददएिा वाहेक 
िेिलििाप प्रविर्ावाट अिग भई धर्ावर्क सलिलतिार्य जानकारी गराउने छु।  

६.दवैु पिको जानकारीिा िात्र िेिलििाप कार्य प्रारम्भ गनेछु र पििाई िेरो भलूिका र िेिलििाप प्रविर्ाको वारेिा 
जानकारी गराउँदै दवैु पििाई सिान रुपिा आ-आफ्ना कुरा राख्न िौका ददनेछु।  

७.ििेलििाप भएिा वा नभएिा िेिलििाप प्रविर्ािा भए गरेका कार्यको गोपलनर्ता कार्ि गनेछु। सहिलत भई वा 
नभई लनवदेन।उजरुी वफताय हुँदा िेिलििाप प्रविर्ाको िििा आफुिे थाहा पाएको सूचना वा गरेको अनभुव लनणयर्कताय 
सिेत कसैिाई नभनी पिको गोपलनर्ता सलुनन्श्चत गनेछु। 

 

kmf]6f] 
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८.संवविान, कानून, धर्ावर्क लनकार्को गररिा उच्च बनाउँदैँ पिको सािान्जक िर्ायदा, आत्प्िसम्िान र गररिािाई 
सम्िान पगु्ने कार्य गनेछु। वववादका पिसँग िेिलििाप गराईददए वापत ठेक्का वा प्रलतशतिा पाररश्रलिक लनिायरण 
नगरी काननुिे तोकेको सीिािा रही पाररश्रलिक स्वीकार गनेछु।   

९.सहिलत भएका बूदँा र त्प्र्सको पररणािको बारेिा पििाई स्पष्टसँग बताएरिात्र सहिलतपत्रिा सवह गनय िगाउनेछु। 

१०.आफुिे िेिलििाप गरेको वववादिा त्प्र्सै ववषर्िा कुन ैपलन पिको तफय बाट कानून व्र्वसार्ीको रुपिा प्रलतलनलित्प्व 
गने छैन र धर्ार्ािीश र िध्र्स्थकतायको रुपिा संिग्न नरही तटस्थ बने्नछु।  

११.र्दद कुनै कारणबश वा पररन्स्थतीजधर् कारणिे ििेलििापकतायको रुपिा आचार–संवहता पािना गनय नसक्न े
िागेिा आफुिाई सो वववादबाट अिग राख्नछुे। 

१२.र्सिा उन्ल्िन्खत प्रलतविता, ििेलििापकतायको आचार–संवहता र सपथका कुन ै बुदँाको उिङ्घन गरेिा ििाई 
िेिलििापकार्यको िालग अर्ोग्र् भएको घोषणा गररएिा स्वीकार गनेछु। 

   

दस्तखतः– ................................... 

नािः– 

ठेगानाः 
फोन नं.– 

लिलतः– 
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अनसूुची–८ 

(दफा २२ सँग सम्बन्धित) 
िेिलििापकतायको शपथपत्र 

 

शपथको ढाचँा 
 

ि....................ईश्वरको नाििा । सत्प्र् लनष्ठापूवयक ििेलििापकतायको रुपिा शपथ लिधछु वक िैिे िेिलििाप 
सम्बधिी प्रविर्ाको लसिलसिािा कुन ैपि प्रलत िरिोिावहजा नराखी, पिपात नगरी, गोपलनर्ता र लनष्पिता कार्ि गदै 
कानून र धर्ावर्क प्रविर्ा प्रलत सम्िान तथा सिपयणको भावना राखी काि गनेछु। िैिे स्थानीर् सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४, प्रचलित कानून र िेिलििापकतायिे पािन गनुय पने आचरणको पूणय पािना गदै आफूिाई सनु्म्पएको 
दावर्त्प्व र्िाधदारीपूवयक लनवायह गनेछु। 

शपथ लिनेको,–                                          शपथ गराउनेको,–  

          

सहीः          सहीः  

नािः          नािः 
पदः       

     छापः  

     कार्ायिर्ः 
     लिलतः 
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अनसूुची–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बन्धित) 

 

िेिलििापको िोगो 
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अनसूुची–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बन्धित) 

िेिलििाप केधरको बोडय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................ िेिलििाप केधर 
थासाङ गाउँपालिका 

वडा नं.  .................. 
न्जल्िा ................... 
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अनसूुची–११ 

(दफा २७ सँग सम्बन्धित) 
 

िेिलििापकतायको पररचर्–पत्र 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   थासाङ गाउँपालिकाको कार्ायिर् 
वडा नं.... 

िेिलििापकतायको पररचर्पत्र 
नािः 
नेपािी ना.प्र.नं. 
तालिि प्राप्त गरेको लिलतः 
सूचीकृत भएको लिलतः 
अवलिः                                               
..................                                                

प्रिान्णत गने  
 

फोटो 
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अनसूुची–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बन्धित) 
िेिलििाप कार्यििको प्रगती प्रलतवदेनको ढाँचा 

 

गाउँपालिका नािः............................ वडा नं. 
न्जल्िा.............................. 
प्रलतवदेनको अवलिः आलथयक वषयः............ को देन्ख............. सम्ि 

 

िेिलििापकतायको 
संख्र्ा 

वववादको प्रकार वववादको संख्र्ा िेिलििाप 
भएको संख्र्ा 

िेिलििाप 
प्रविर्ािा रहेको 

संख्र्ा 

िेिलििाप हनु  
नसकी 

अदाितिा 
पठाएको संख्र्ा 

िवहिा परुुष 

       

       

जम्िा      

 

 

 

आज्ञािे, 
नगेधर सवेुदी 

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 
      

 

 

 


