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मिक्वाखोला गाउँपामलका िेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी 
कार्यववमध, २०७९ 

प्रिाणीकरण मिम िः 2079-05-26 
 

प्रस् ावना: नेपालको संववधानको अनसूुची ८ बिोजिि स्थानीर्  हको अमधकारको सूचीिा रहेको 
िेलमिलाप र िध्र्स्थ ासम्बन्द्धी व्र्वस्था  था स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा ४६ बिोजिि गठन हनु े न्द्र्ावर्क समिम ले सोही ऐनको दफा ४९ को उपदफा 10 
बिोजिि वववाद िेलमिलापको िाध्र्िबाट सिाधान गने कार्यिा सहर्ोग गनय िेलमिलाप केन्द्र 
सञ्चालन सम्बन्द्धी कार्यववमध बनाउन वाञ्छनीर् भएकोले, 

 मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्यपामलकाले न्द्र्ावर्क समिम ले उिरुीको कारवाही वकनारा गदाय 
अपनाउन ुपने कार्यववमध सम्बन्द्धिा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७९ को अमधकार प्रर्ोग 
गरी र्ो िेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी कार्यववमध, २०७९ िारी गरेको छ।  

 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक 

 

१. सजषिप्त नाम नाि र प्रारम्भिः (१) र्स कार्यववमधको नाि “मिक्वाखोला िेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन 
सम्बन्द्धी कार्यववमध, २०७९” रहेको छ।  

(२) र्ो कार्यववमध  रुुन्द्  प्रारम्भ हनुेछ।   

२. पररभाषािः मबषर् वा प्रसङ्गले अकको  अथय नलागेिा र्स कार्यववमधिा, 
(क) “ऐन” भन्नाले गाउँपामलकाको न्द्र्ावर्क समिम  (कार्यववमध सम्बन्द्धी) ऐन, 

२०७९ सम्झन ुपछय। 

(ख) “केन्द्र” भन्नाले र्स कार्यववमध बिोजिि स्थापना भएको िेलमिलाप केन्द्र 
सम्झन ुपछय। 

(ग)  “कार्ायलर्” भन्नाले मिक्वाखोला गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर् सम्झन ुपछय। 

(घ)  “गाउँपामलका” भन्नाले मिक्वाखोला गाउँपामलका सम्झन ुपछय। 
(ङ) “दोस्रो पि” भन्नाले पवहलो पिको मनवेदनको आधारिा िेलमिलाप वा ायको 

लामग िेलमिलाप केन्द्रले बोलाएको वववादको पि सम्झन ुपछय।  

(च) “न्द्र्ावर्क समिम ” भन्नाले नपेालको संववधानको धारा २१७ र स्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बिोजिि गाउँपामलकाको उपाध्र्िको 
अध्र्ि ािा गठठ  न्द्र्ावर्क समिम  सम्झन ुपछय।  
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(छ) “पवहलो पि” भन्नाले वववाद सिाधानको लामग िेलमिलाप केन्द्रिा मनवेदन ठदने 
व्र्जि सम्झन ुपछय। 

(ि) “पि” भन्नाले वववादका पि सम्झन ुपछय। 

(झ) “िन्द्रालर्” भन्नाले संघीर् िामिला  था सािान्द्र् प्रशासन िन्द्रालर् सम्झन ु
पछय। 

(ञ) “िेलमिलाप” भन्नाले प्रचमल  कानून बिोजिि िेलमिलाप हनुसक्ने प्रकृम का 
वववादिा िेलमिलाप गराउने गरी गाउँपामलकाबाट सञ्चामल  सेवा सम्झन ु
पछय।र र्ो शब्दले गाउँपामलकाको स्वीकृम िा सिदुार्िा सञ्चालन भएको 
सािदुावर्क िेलमिलाप सेवालाई सिे  िनाउन ेछ। 

(ट) “िेलमिलापक ाय” भन्नाले पि बीचको वववादलाई छलफलद्वारा सहि वा ावरण 
सिृना गनय  था सो ववषर्िा सहिम  कार्ि गनयका लामग उत्प्प्ररेर  गनय 
िेलमिलाप सम्बन्द्धी आधारभ ू  ालीि मलई गाउँपामलकािा सूचीकृ  व्र्जि 
सम्झन ुपछय। 

(ठ)  “िेलमिलाप सर” भन्नाले िेलमिलापक ायले िेलमिलाप प्रकृर्ाद्वारा वववाद 
सिाधानका लामग वववादका सरोकारवालाको रूपिा रहेका वववादका पि 
सजम्िमल  सरुजि  एवि ्सहि स्थानिा वा ाय  था छलफल गराउने उद्दशे्र्ले 
सञ्चालन गररने बैठक सम्झन ुपछय। 

(ड) “वडा” भन्नाले मिक्वाखोला गाउँपामलकाको सम्पूणय वडा सम्झन ुपछय। 

(ढ) “संर्ोिक” भन्नाले िेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन भएको वडाको सजचव सम्झन ु
पछय।साथै सो शब्दले िेलमिलाप संर्ोिकको रूपिा काि काि गने गरी 
 ोवकएको वडा कार्ायलर्को कियचारीलार्य सिे  बझुाउने छ। 

 

 

पररच्छेद– २ 

िेलमिलाप केन्द्रको स्थापना, काि, क यब्र् र अमधकार 

 

३. िेलमिलाप केन्द्रको स्थापनािः (१) न्द्र्ावर्क समिम को िेरामधकार मभरका वववाद िेलमिलाप 
प्रविर्ाद्वारा सिाधानिा सहर्ोग परु् र्ाउन गाउँपामलकाको प्रत्प्रे्क वडािा आवश्र्क ा अनसुार 
िेलमिलाप केन्द्र स्थापना गररनेछ ।  

(२) कार्ायलर्ले गाउँपामलकाको कार्ायलर् भवन वा वडा कार्ायलर्को भवन वा 
कार्यपामलकाले  ोकेको स्थानिा उपदफा (१) बिोजििको कार्ायलर् स्थापना गनेछ। 
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४. िेलमिलाप केन्द्रको काि, क यव्र् र अमधकारिः (१) िेलमिलाप केन्द्रको काि, क यव्र् र 
अमधकार देहार् बिोजिि हनुेछ: 

(क) वववादका पिबाट वववादसँग सम्बजन्द्ध  ववषर्को अनसूुची–१ को ढाँचािा 
मनवेदन मलने र द ाय गने। 

(ख)  िेलमिलाप सम्बन्द्धी वववादका पिलाई सूचना ठदने।  

(ग)  िेलमिलापक ाय हनुे र्ोग्र् ा पगेुको व्र्जिले िेलमिलापक ायको रुपिा 
सूचीकृ  हनु िेलमिलाप केन्द्रिा मनवेदन ठदएिा न्द्र्ावर्क समिम िा पठाउने।  

(घ) न्द्र्ावर्क समिम बाट िेलमिलापक ायको शपथ मलएका व्र्जिलाई 
िेलमिलापक ायको काििा लगाउने। 

(ङ) सूचीकृ  िेलमिलापक ाय िध्रे्बाट वववादका पिलाई िेलमिलापक ाय छनौट 
गनय लगाउने।  

(च) िेलमिलाप प्रविर्ािा सहिीकरण गने।  

(छ) वववादको मनवेदन, अन्द्र् कागिा   था सहिम  परको न्द्र्ावर्क समिम ले  ोके 
बिोजिि अमभलेख राख्न े था  ोवकएको स्थानिा प्रम वेदन ठदने। 

(ज) िेलमिलाप प्रकृर्ा बिोजिि सहिम  हनु नसकेको ववषर् न्द्र्ावर्क समिम िा 
वफ ाय पठाउने।  

(झ) वववादको दोस्रो पि उपजस्थ  भएर िेलमिलापक ायको छनौटको काि 
सवकएको मिम ले  ीन िवहना मभर िेलमिलापको िाध्र्िबाट वववादको 
सिाधान गने व्र्वस्था मिलाउने। 

(ञ) पि बीचको सहिम  कार्ायन्द्वर्नको लामग वववादको मिमसल न्द्र्ावर्क 
समिम िा पठाउने।  

(ट) वववादका पिबाट िेलमिलापको प्रकृर्ाबाट भएको सहिम  कार्ायन्द्वर्न गरे 
नगरेको मनर्मि  रुपिा अनगुिन गने गराउने  था पिको आपसी सम्बन्द्ध 
बारे िानकारी मलने।  

(ठ) स्थानीर् बामसन्द्दालाई िेलमिलाप सेवा प्रर्ोग गनय अमभप्रेरर  गने। 

(ड) िेलमिलापक ायको िि ा अमभबवृिसम्बन्द्धी आवश्र्क कार्य गने। 

(ढ) गाउँपामलकाको कार्यिि बिोजिि िेलमिलाप सेवाको प्रचार प्रसार गने र 
सचे नािूलक कार्यिि चलाउने।  

(ण) न्द्र्ावर्क समिम बाट  ोवकएका वा अमधकार प्रत्प्र्ार्ोिन गररएका अन्द्र् काि 
गने। 
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५. िेलमिलाप केन्द्रिा हनु पने आधारभ ू सवुवधाहरूिः केन्द्रिा देहार् बिोजििका आधारभ ू सवुवधा 
रहनेछनि्ः– 

(क) िेलमिलाप सर सञ्चालनका लामग गोपनीर् र सरुजि  स्थान। 

(ख) िेलमिलापक ाय, वववादका पि एवि ् सरोकारवालाको सवुवधाको लामग 
िेलमिलाप कििा आवश्र्क कुसी, टेबल लगार्  पर्ायप्त नाम स्थान। 

(ग) सूचीकृ  िेलमिलापक ायको नाि, ठेगाना र फोटो सवह को सूची र िेलमिलाप 
केन्द्रको साईन बोडय। 

(घ) वववादका पिको लामग स्वच्छ वपउने पानी  था शौचालर्। 

(ङ) वववाद द ाय मनवेदनको फारि र वववाद द ाय गने रजिष्टर, िेलमिलापक ाय 
रोिेको रेकडय राख्नको लामग फारि, दोस्रो पिलाई िानकारी गराउने फारि, 

िेलमिलापक ायलाई िानकारी गराउने फारि, सहिम –परको फारि, प्रगम  
प्रम वेदन फारि, अमभलेख राख्न ेरजिष्टर लगार् का अन्द्र् िसलन्द्द सािग्री।  

 

 

 

पररच्छेद– ३ 

िेलमिलाप सेवाको व्र्वस्थापन 

६. वववाद द ायिः (१) न्द्र्ावर्क समिम को िेरामधकार मभरका वववाद सिाधानको लामग न्द्र्ावर्क 
समिम  वा न्द्र्ावर्क समिम ले  ोकेको स्थानिा द ाय हनुेछन।् 

(२) उपदफा (१) बिोजिि न्द्र्ावर्क समिम ले वववादका प्रथि पि बसोबास 
गने वडािा रहेको िेलमिलाप केन्द्रिा सिे  मनवेदन द ाय गनय सक्न े गरी मनणयर् गनय 
सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोजिि कुनै व्र्जिले मलजख  नभै िौजखक रुपिा 
गनुासो।उिरुी।मनवेदन व्र्ि गरेिा त्प्र्सलाई मलजख  रुपिा उ ार गरी कार्ायलर् वा 
िेलमिलाप केन्द्रले मनिको सहीछाप गराई द ाय गने व्र्वस्था मिलाउनेछ।  

(४) र्स दफा बिोजिि न्द्र्ावर्क समिम िा द ाय भएको मनवेदन सो समिम ले 
िेलमिलाप गने प्रर्ोिनको लामग सम्बजन्द्ध  वडािा रहेको िेलमिलाप केन्द्रिा पठाउन े
व्र्वस्था मिलाउन ुपनेछ। 

 

७. िेलमिलापक ायको छनौट प्रकृर्ािः (१) प्रत्प्रे्क वडािा कजम् िा एक िेलमिलाप केन्द्र रहनेछ।  

(२) प्रत्प्रे्क िेलमिलाप केन्द्रिा कजम् िा ६ िना िेलमिलापक ाय रहनेछन।्  
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 र एउटा िेलमिलाप केन्द्रिा सूचीकृ  भएका िेलमिलापक ायले अन्द्र् 
िेलमिलाप केन्द्रिा सूचीकृ  भै िेलमिलाप सेवा प्रदान गनय चाहेिा त्प्र्स् ो 
िेलमिलापक ायलाई सूचीकृ  गरी िेलमिलाप सेवा सचुारु गनय कुन ैबाधा पने छैन। 

(३) पिले रोिेको िेलमिलापक ायबाट िेलमिलाप सम्बन्द्धी कार्य सञ्चालन 
गररने छ।  

(४) गाउँपामलकाको िखु्र् कार्ायलर् रहेको स्थानिा सिे  िेलमिलाप केन्द्रको 
स्थापना गनय सवकने छ।  

(५) र्ो कार्यववमध लागू हुँदा साववक देजख स्थानीर् िेलमिलाप केन्द्रिा कार्यर  
िेलमिलापक ाय कार्िै रहनेछन।् 

(६) वववादको संख्र्ा बढ्न गई वा अन्द्र् कारणले िेलमिलापक ायको संख्र्ा 
किी भएिा कार्ायलर्ले उपदफा (२) िा उल्लेजख  संख्र्ाको अम ररि आवश्र्क संख्र्ािा 
थप िेलमिलापक ाय सूचीकृ  गनय कुन ैबाधा पने छैन। 

(७) न्द्र्ावर्क समिम ले आफू सिि द ाय भएका वा कार्यववमध बिोजिि 
 ोवकएको स्थानिा द ाय भएका वववाद कुनै पमन िेलमिलाप केन्द्रबाट िेलमिलाप प्रकृर्ा 
अपनाउने गरी  ोक्न सक्नेछ। 

(८) कार्ायलर्ले सूजचकृ  भएका िेलमिलापक ायको वववरण अनसूुजच-२ 
बिोजििको ठाँचािा  र्ार गरी कार्ायलर्  था सम्बजन्द्ध  वडाको िेलमिलाप केन्द्रिा राख्न े
व्र्वस्था मिलाउने छ।  

 

८. िेलमिलापको लामग िेलमिलापक ायको छनोटिः (१) िेलमिलाप केन्द्रिा वववाद द ाय गराउन े
पवहलो पिले िेलमिलाप केन्द्रिा रहेको अनसूुची–२ बिोजिि  र्ार गररएको 
िेलमिलापक ायको सूचीबाट िेलमिलापक ाय छनौट गनय पाउन ेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोजिि वववादको पवहलो पिले रोिेको व्र्जि बाहेक दोस्रो 
पिले िेलमिलापक ायको सूचीिा नाि भएका अन्द्र् कुनै पमन िेलमिलापक ायलाई छनौट गनय 
पाउने छन।्  

(३) वववादका पवहलो र दोस्रो पिले िेलमिलापक ाय छनोट गरे पश्चा  
संर्ोिकले छामनएका दईुिना िेलमिलापक ायसगँको सिन्द्वर् गरी िेलमिलापक ायको सूचीिा 
नाि उल्लेख भएका अन्द्र् िेलमिलापक ाय िध्रे्बाट  ेस्रो िेलमिलापक ायको छनौट गनुय 
पनेछ।  

(४) वववादका पिले िेलमिलापक ाय छनौट गदाय कुनै वववादको सम्बन्द्धिा 
न्द्र्ावर्क समिम को संर्ोिक वा कुन ैसदस्र्को मनिी सरोकार वा स्वाथय गाँमसएको वा त्प्र्स् ो 
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संर्ोिक वा सदस्र्को ना ा मभरका व्र्जि वववादको पि भएिा त्प्र्स् ो िेलमिलापक ायको 
सट्टािा अकको  िेलमिलापक ाय रोज्न पाउन ेछन।् 

   

९. वववादका पिको उपजस्थम िः (१) वववादका पि िेलमिलाप केन्द्रबाट  ोवकएको मिम , स्थान 
र सिर्िा िेलमिलापको लामग उपजस्थ  हनुपुनेछ।  

(२) िेलमिलापको लामग  ोवकएको ठदनिा दबैु पि उपजस्थ  भएपमछ िार 
िेलमिलापक ायले िेलमिलापको प्रकृर्ा अजघ बढाउन ुपछय। 

(३) वववादका पिलाई िेलमिलापको लामग  ोवकएको ठदनिा वववादका पिलाई 
मनधायरण गरेको सिर् भन्द्दा पवहला नै िेलमिलाप कििा िेलमिलापक ाय उपजस्थ  हनु ु
पनेछ। 

(४) िेलमिलापका लामग  ोवकएको ठदनिा कुन ैएक पि वा दवैु पि उपजस्थ  
नभएिा िेलमिलापक ायले सोही व्र्होरा िनाई अनसूुची–३ को ढाँचािा िेलमिलाप केन्द्रिा 
प्रम वेदन सवह  वफ ाय पठाई ठदन ुपनेछ। 

 

१०. िेलमिलाप सर सञ्चालन प्रकृर्ािः (१) दफा ८ बिोजिि छनौट भएका  ीन िना 
िेलमिलापक ायले िेलमिलाप सर सञ्चालन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोजििका िेलमिलापक ायलाई िेलमिलाप केन्द्रिा  ोवकएको 
मिम िा उपजस्थ  हनु संर्ोिकले िानकारी गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि पवहलो िेलमिलापक ायले िेलमिलापक ायको रुपिा 
काि गनय असिथय ा देखाएिा केन्द्रले वववादको दवैु पिलार्य बाँकी िेलमिलापक ाय िध्रे्बाट 
 ीन  ीन िना िेलमिलापक ाय रोिी प्राथमिक ा सिे   ोक्न लगाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोजिि  ोवकएका िेलमिलापक ायलार्य केन्द्रले 
प्राथमिक ाििको आधारिा िेलमिलाप सर सञ्चालन गनय लगाउने छ।  

(५) वववादका दवैु पिले एकै िना िेलमिलापक ायलाई छनौट गनय सहिम  
गरेिा एकिना िेलमिलापक ायले िार पमन िेलमिलाप प्रविर्ा सञ्चालन गनय सक्नेछन।्   

(६) छामनएका िेलमिलापक ायले पिसँग सिन्द्वर् गरी िेलमिलाप सर सञ्चालन 
गने मिम  र स्थान  र् गनुय पनेछ।  

(७) वववादका पि र िेलमिलापक ाय पूवय मनधायरर  स्थान, मिम  र सिर्िा 
िेलमिलाप सरिा उपजस्थ  हनुे व्र्वस्था संर्ोिकले मिलाउन ुपनेछ।   

(८) वववादका पि उपजस्थ  भैसकेपमछ छामनएका िेलमिलापक ायले वववादका 
पिलाई सरुजि  िेलमिलाप कििा गई िेलमिलाप प्रविर्ा र िेलमिलापक ायको भमूिका 
बारे िानकारी ठदने र िेलमिलाप सर सञ्चालन हुँदा पालन गनुयपने आधारभ ू मनर्ि मनधायरण 
गरी िेलमिलाप प्रविर्ाका चरण अपनाउँदै वववाद सिाधान गनय सहिीकरण गनुय पनेछ। 
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(९) िेलमिलाप सर आवश्र्क ा अनसुार एक वा सो भन्द्दा बढी पटक बस्न 
सक्नेछ। 

(१०) वववाद द ाय भएको वडा बाहेक अन्द्र् कुनै वडािा सूचीकृ  भएका 
िेलमिलापक ायलाई सिे  र्स दफा बिोजिि िेलमिलाप केन्द्रले न्द्र्ावर्क समिम सँग अनिु ी 
मलई िेलमिलापक ायको रुपिा काि गने व्र्वस्था मिलाउन सक्नेछ।  

 

११. िेलमिलापक ायले ध्र्ान ठदनपुने कुराहरूिः िेलमिलापक ायले कार्यसम्पादन गदाय देहार्का 
ववषर्िा ध्र्ान ठदन ुपनेछ। 

(क) िेलमिलाप सर सञ्चालन गदाय उठेका ववषर् वटपोट गने र त्प्र्सको अथय 
पिलाई बझुाउने। 

(ख) वववादिा मनणयर् नठदन े र आफूलाई मनणयर्क ाय नभई वववाद सिाधान 
प्रकृर्ाको सहिक ाय सम्झन ेर छलफल।वा ाय।संवादबाट वववाद सिाधानका 
लामग सहिीकरण गने। 

(ग) कुनै पिलाई िा , िाम , धिय, वणय, मलङ्ग, सम्प्रदार् वा रािनीम क आस्था वा 
अन्द्र् कुन ैआधारिा भेदभाव नगरी मनष्पि र  टस्थ रहने। 

(घ) िानव अमधकार, िौमलक हक, िानव अमधकार र सािाजिक न्द्र्ार्को ववषर्िा 
संवेदनशील रहने। 

(ङ) िेलमिलाप सरको सिामप्त नामपमछ सहिम  बाहेक लेखेका अन्द्र् वटपोट सम्बन्द्धी 
सािग्री नष्ट गरी गोपनीर् ा कार्ि गने। 

(च) कुन ैकानूनी िवटल ा आएिा कार्ायलर् एवि ्न्द्र्ावर्क समिम को सहर्ोगिा 
ववशेषज्ञसँग परािशय मलएर िार कानूनसम्ि  रुपिा पिबीच सहिम  
गराउने।  

(छ) वववादका पिलाई िेलमिलापक ाय रोज्न लगाउँदा िेलमिलाप केन्द्रबाट हनु े
वववाद सिाधानका प्रकृर्ाका सम्बन्द्धिा सम्बजन्द्ध  पिलाई संर्ोिकले र्थेष्ट 
िानकारी गराउने। 
 

१२. सहिम पर  र्ार गनुय पनेिः(१) िेलमिलापक ायले वववादका पिले वववादको ववषर्िा सहिम  
गरेिा अनसूुची–४ बिोजििको ढाँचािा  ीन प्रम  सहिम  पर  र्ार गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि  र्ार भएको सहिम परिा वववादका पि  था 
िेलमिलापक ायले सहीछाप गरी िेलमिलाप केन्द्रिा बझुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोजिि  र्ार भएको सहिम परको एक एक प्रम  
िेलमिलापक ायले िेलमिलाप गने पिलाई  त्प्काल उपलब्ध गराउन ुपछय।  
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(४) सहिम  परको  ेस्रो प्रम लाई मिलापर र िेलमिलाप सहिम  कार्ायन्द्वर्न 
गने प्रर्ोिनका लामग िेलमिलाप केन्द्रले न्द्र्ावर्क समिम  सिि पठाउन ुपनेछ।  

(५) सहिम  कार्ायन्द्वर्न गनय मनवेदन साथ कुनै पि न्द्र्ावर्क समिम  सिि 
उपजस्थ  भएिा वा िेलमिलाप केन्द्रबाट सहिम पर प्राप्त नाम भएिा न्द्र्ावर्क समिम ले सम्बजन्द्ध  
पिसँग बझुी सहिम पर।मिलापरिा लेजखएको व्र्होरा ठीक छ भन्न ेप्रिाजण  भएिा उि 
मलख िा न्द्र्ावर्क समिम का सदस्र्ले सहीछाप गरी मिलापरको रुपिा अनिुोदन गरी 
त्प्र्सलाई कार्ायन्द्वर्नको लामग सम्बजन्द्ध  पिलाई आदेश ठदन ुपदयछ।  

(६) उपदफा (५) बिोजिि अनिुोदन भएको सहिम पर कार्ायन्द्वर्नको लामग 
न्द्र्ावर्क समिम ले सो सहिम  पर कार्यपामलकािा पठाउन ुपदयछ।  

(७) उपदफा (५) बिोजिि प्राप्त नाम सहिम पर कार्ायलर्ले कार्ायन्द्वर्नको लामग 
कुनै मनकार् वा संस्थािा पठाउन ुपने भएिा सहिम परको व्र्होरा बिोजिि गनय सम्बजन्द्ध  
मनकार्िा लेखी पठाउन ुपनेछ। 

(८) र्स पररच्छेद बिोजिि िेलमिलापद्वारा वववाद सिाधान गदाय िेलमिलापक ाय 
मनर्जुि भएको मिम ले  ीन िवहनामभर सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ। 

१३. वववादिा पिलार्य िानकारी ठदनिेः (१) र्स कार्यववमध बिोजिि िेलमिलाप केन्द्रबाट 
वववादिा िेलमिलाप भएिा वा िेलमिलाप हनु नसकेिा सोही कुरा उल्लेख गरी सम्बजन्द्ध  
पिलाई संर्ोिकले िानकारी ठदन ुपनेछ। 

(२) िेलमिलाप हनु नसकेका वववादका पिलाई  ारेख  ोकी उि वववादिा 
अन्द्र् प्रकृर्ा अपनाउन द ाय भएको मनवेदन सवह का सम्पूणय कागिा  िेलमिलाप केन्द्रको 
संर्ोिकले न्द्र्ावर्क समिम  सिि पठाउन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद– ४ 

िेलमिलापका सम्वन्द्धिा गाउँपामलकाको काि, क यव्र् र अमधकार 

१४. गाउँपामलकाको िेलमिलाप सम्बन्द्धी काि, क यव्र् र अमधकार: िेलमिलाप सेवा ववस् ार र 
ववकासका लामग गाउँपामलकाको काि, क यव्र् र अमधकार देहार् बिोजिि हनुेछिः 

(क) स्थानीर्स् रिा िेलमिलाप सेवा ववस् ार र ववकास बारे वावषयक र्ोिना एवि ्
कार्यिि  िुयिा र कार्ायन्द्वर्न गने। 

(ख) िेलमिलापबाट भएको सहिम –परको अमभलेख राख्न े र सो सम्बन्द्धी 
कार्यििको लामग आवश्र्क बिेट ववमनर्ोिन गने। 

(ग) िेलमिलाप सेवा सञ्चालनका लामग िेलमिलाप केन्द्र स्थापना र आवश्र्क 
भौम क सािग्री र िसलन्द्द व्र्वस्थापन गने।  
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(घ) िेलमिलाप सम्बन्द्धी  ालीिका लामग सहभागीको छनौट गने र गैरसरकारी 
संस्था  था अन्द्र् मनकार्सँग सिन्द्वर् गने  था  ालीि आर्ोिना गनय 
प्राववमधक, आमथयक  था आवश्र्क सहर्ोग परु् र्ाउने।  

(ङ)  ोवकएको र्ोग्र् ा पूरा भएका र कम् ीिा ४० घण्टा (६ ठदन) को 
आधारभ ू िेलमिलाप  ामलि प्राप्त नाम गरेका िेलमिलापक ायलाई शपथ गराई 
िेलमिलापक ायको सूचीिा सूचीकृ  गने। 

(च) एक वषय भन्द्दा अगामड िेलमिलाप सम्बन्द्धी आधारभ ू  ामलि मलएका 
व्र्जिलाई सूचीकृ  गनुय अजघ  ोवकएको पाठ्यिि बिोजििको पनु ायिगी 
 ामलि मलएर सूचीकृ  हनु पाउन ेव्र्वस्था मिलाउने। 

(छ) िेलमिलापक ायको रुपिा सूचीकृ  भएका िेलमिलापक ायलाई प्रत्प्रे्क वषय 
िेलमिलापक ायको पनु ायिगी  ामलििा सहभागी हनुे व्र्वस्था मिलाउने।   

(ज) िेलमिलाप सम्बन्द्धी प्रजशिक प्रजशिण मलएका व्र्जि वा काननु बिोजिि 
अमधकारप्राप्त नाम मनकार्बाट  ामलि ठदने संस्थाको रुपिा सूचीकृ  भएका 
संस्थाबाट िार िेलमिलाप सम्बन्द्धी  ामलि सञ्चालन गनय पाउने व्र्वस्था 
मिलाउने।  

(झ) न्द्र्ावर्क समिम को मनणयर् वा िेलमिलापको सहिम  बिोजिि न्द्र्ावर्क 
समिम बाट अनिुोदन भै मिलापर भएका ववषर्को कार्ायन्द्वर्न गने, गराउने 
र सहिम  कार्ायन्द्वर्नको अनगुिन र सिीिा गने।  

(ञ) सरोकारवाला अन्द्र् मनकार्बाट हनुे अनगुिनको कार्यलाई सहर्ोग परु् र्ाउन े
र अनसूुची-५ बिोजििको ठाँचािा अमभलेख राख्ने। 

(ट) िेलमिलाप केन्द्रको अनगुिन गने, िेलमिलाप सेवालाई सबैको पहुँचिा 
परु् र्ाउन आवश्र्क कार्य गने। 

(ठ) िेलमिलापक ायलाई िेलमिलाप सेवा उपलब्ध गराए वाप  पाररश्रमिक वा 
र्ा ार्ा  खचय र भत्ताको व्र्वस्था गने। 

(ड) िेलमिलाप कोष खडा गने र आवश्र्क ा अनसुार िेलमिलाप केन्द्र स्थापना 
र सञ्चालन गनय कोषको प्रर्ोग गने।  

(ढ) िेलमिलाप कोष सञ्चालन मनदेजशका  र्ार गरी कार्यन्द्वर्निा ल्र्ाउन े था 
िेलमिलापक ायलाई प्रोत्प्सावह  गने गम ववमध सञ्चालन गने। 

(ण) िन्द्रालर्सँग सहकार्य गरी िेलमिलाप सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कार्य 
गने।  
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१५. िेलमिलाप केन्द्र संर्ोिकको काि, क यव्र् र अमधकारिः िेलमिलाप केन्द्र संर्ोिकको काि, 

क यव्र् र अमधकार देहार्बिोजिि हनुेछ: 

(क) िेलमिलाप केन्द्रिा आएको मनवेदन रजिष्टरिा द ाय गरी, वववादका पिको 
नाि र ठेगाना, छनौट भएका िेलमिलापक ायको नाि र सम्पकय  नं., 
िेलमिलाप सर सञ्चालन मिम , सहिम परको स्पष्ट खुल्न ेगरी अमभलेख राख्न े
एवि ्अन्द्र् कागिा  सरुजि  राख्न।े 

(ख) वववादका पिलाई िेलमिलाप केन्द्रको  फय बाट पराचार गने। 

(ग) वववादका पिलाई िेलमिलापक ाय रोज्न लगाउने।  

(घ) पिले रोिेका िेलमिलापक ायलाई िानकारी गराउने र िेलमिलापको लामग 
सहिम  मलने। 

(ङ) िेलमिलापको सर सञ्चालन हनुे ठदन र सिर्को िानकारी पि र 
िेलमिलापक ायलाई ठदने। 

(च) िेलमिलाप केन्द्रिा आवश्र्क भौम क र अन्द्र् सािग्री र न्द्र्नु ि सेवा 
सवुवधा समुनजश्च  गराउने। 

(छ) िेलमिलापको प्रकृर्ािा सजम्िमल  हुँदा वववाद सिाधान गनय सहि हनु े र 
िेलमिलापको प्रकृर्ाले वववाद सिाधानिा पाने सकारात्प्िक प्रभावको 
िानकारी ठदने। 

(ज) पिको िेलमिलाप प्रकृर्ाप्रम को संशर् हटाउने र िेलमिलापक ायले 
सहिीकरण सम्बन्द्धको बारेिा पिको जिज्ञासा सम्बोधन गने।  

(झ) िेलमिलापक ायको व्र्जिग  वववरण सवह को अमभलेख राख्न।े 

(ञ) िेलमिलापक ायलाई िेलमिलापक ायको रुपिा सूचीकृ  भएको कुराको 
िानकारी गराउने।  

(ट) िेलमिलाप कि र सर सञ्चालनको वा ावरण बनाउने र सोको व्र्वस्थापन 
गने। 

(ठ) सहिम  भएका वा हनु नसकेका वववादको अमभलेख राख्न।े 

(ड) िेलमिलापको िामसक, चौिामसक  था वावषयक प्रग ी वववरण कार्ायलर्िा 
पठाउने।  

(ढ) सहिम  नभएिा सहिम  हनु नसकेको कुराको मलजख  िानकारी वववादका 
पिलाई ठदने। 

(ण) सहिम  कार्ायन्द्वर्न गनय न्द्र्ावर्क समिम  र वडा कार्ायलर्बाट  ोवकए 
बिोजििको जिम्िेवारी वहन गने। 



मिक्वाखोला राजपत्र, खण्ड ४ भाग २ संख्या ११,  मिम िः  २०७९-०५-२७ 

 

 

11 
मिक्वाखोला गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्, थलङ,  ापे्लजुङद्वारा प्रकामि  

 

(त) कार्ायलर्ले  ोकेका अन्द्र् कार्य गने। 
 

१६. िेलमिलापक ायको काि, क यव्र् र अमधकार: िेलमिलापक ायको काि, क यव्र् र अमधकार 
देहार् बिोजिि हनुेछ: 

(क) िेलमिलापको प्रविर्ािा गरी सहिक ायको हैमसर् ले वववाद सिाधानिा 
सहर्ोग परु् र्ाउने। 

(ख) वववाद सिाधान गनय सहर्ोग गदाय न्द्र्ार्ाधीश, िध्र्स्थ वा कानूनी 
सल्लाहकारको भमूिका मनवायह नगरी सहिक ायको िार भमूिका मनवायह 
गने। 

(ग) िेलमिलाप सिीिा बैठकिा सूचना बिोजिि सहभागी हनुे र िेलमिलाप 
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो सझुाव प्रस्  ु गने। 

(घ) िेलमिलापको ववकास र ववस् ारका लामग कार्यर  रहने। 

(ङ) सहिम  कार्ायन्द्वर्निा सहर्ोग परु् र्ाउने। 

(च) िेलमिलाप सर सहिीकरण गदाय डर, रास, दवाव र प्रभावबाट ििु हनु ेर 
वववादका पिलाई पमन ििु राख्न।े 

(छ) िानवअमधकार, िौमलक हक, सािाजिक न्द्र्ार्को ववषर्िा सचे  रहने।  

(ज) आघा िा परेका वा िनोबैज्ञामनक रुपिा सिस्र्ािा रहेका पिलाई 
िनोसािाजिक परािशयको लामग पठाउन िेलमिलाप केन्द्र संर्ोिकलाई 
िानकारी गराउने।  

(झ) िेलमिलाप प्रविर्ालाई उजच  व्र्वस्थापन गने र सहिम को लामग पिलाई 
स्व न्द्र रुपिा भमुिका मनवायह गनय ठदने। 

(ञ) पिलाई िेलमिलापको अनजुच  प्रर्ोगबाट हनु ेनोक्सानीबाट बचाउन सचे  
रहने।  

(ट) िेलमिलाप वा ायको सन्द्दभयिा वववादका पिबाट व्र्ि भएका कुराको 
गोपनीर् ा कार्ि राख्न।े 

(ठ) िेलमिलाप प्रकृर्ा अपनाउँदा पमन पि मिल्न सहि  नभएिा सहिम  हनु 
नसकेको कुराको प्रम वेदन अनसूुची–३ को ढाँचािा न्द्र्ावर्क समिम लाई 
ठदने। 

(ड) अनसूुची-६ िा  ोवकएको आचारसंवह ाको पालना गने। 

  

 

पररच्छेद – ५ 

ववववध 

 

१७. प्राववमधक सेवा उपलब्ध  गराउन:े (१) कार्ायलर् एवि ्वडा कार्ायलर्ले िेलमिलापक ायलाई 
आवश्र्क प्राववमधक सेवा उपलब्ध गराउने छ।  
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  (२) कार्ायलर् एवि ्न्द्र्ावर्क समिम ले िेलमिलापक ायलाई िेलमिलाप गराउन े
कार्यिा दि ा ववकास गनय आवश्र्क  ालीि उपलब्ध गराउन आवश्र्क ा अनसुार राविर् 
वा स्थानीर् स् रका गैर सरकारी संस्था वा सिदुार्िा आधारर  संस्थालाई एवि ् ववज्ञलार्य 
पररचालन गनय सक्नेछ। 

  

१८. िेलमिलाप न ीिाको अमभलेख व्र्वस्थापन: (१) कार्ायलर् एवि ्वडा कार्ायलर्ले द ाय भएका 
वववाद  था सिाधान भएका वववाद र वववादका पिको अमभलेख राख्न ु पनेछ।वववादको 
मनरुपण भएको अवस्थािा िेलमिलाप केन्द्रिा दवैु पिको र िेलमिलापक ायको हस् ािर 
सवह को सहिम  पर सिे   र्ार पारी राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि अमभलेख राख्नका लामग कार्ायलर्ले मनम्न अनसुारका 
फाराि  र्ार गनेछ। 

(क) वववाद द ाय पजुस् का, 
(ख) वववाद र वववादका पिको वववरण खुल्ने गरी  ोवकएको फारि, 

(ग) मनवेदन परको फारि, 

(घ) दोस्रो पिलाई िानकारी गराउने फारि,  

(ङ) िेलमिलापक ाय छनौट फारि,  

(च) िेलमिलापक ायलाई सूचना ठदने फारि,  

(छ) िेलमिलाप केन्द्रिा पिको उपजस्थम को अमभलेख फारि,  

(ज) सहिम –पर फारि, 

(झ) वववाद अनगुिन फारि  

(ञ) कार्ायलर्ले  ोकेका अन्द्र् फारि। 
 

१९. िेलमिलाप गराउन  ामलि मलनपुनेिः एनले  ोकेको र्ोग्र् ा पगेुका व्र्जिले गाउँपामलकािा 
िेलमिलाप गराउन कम् ीिा ४० घण्टा (६ ठदन) को आधारभ ू िेलमिलाप  ामलि गरेको 
हनुपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजििको  ामलि कानून बिोजिि अमधकार प्राप्त नाम मनकार्िा 
सूचीकृ  भएको संस्था वा िेलमिलापको आधारभ ु प्रजशिक प्रजशिण प्राप्त नाम व्र्जिबाट 
कार्ायलर्ले  ामलि ठदने व्र्वस्था मिलाउन ुपनेछ।  
 

२०. िेलमिलाप  ामलि ठदन ेसंस्था सूजचकृ  हनुपुनेिः (१) प्रचमल  कानून बिोजिि अमधकार प्राप्त नाम 
मनकार्िा सूचीकृ  भएका संस्थालार्य कार्ायलर्ले िेलमिलाप  ामलि ठदन सूचीकृ  गनुय 
पनेछ।    
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(२) कार्ायलर्ले िेलमिलापको  ामलि ठदने संस्थालाई पररचालन गदाय एकै 
कािका लामग एकभन्द्दा बढी संस्थालाई जिम्िेवारी ठदने छैन।  

(३) उपदफा (१) बिोजििको  ालीि सञ्चालन गने सूचीकृ  संस्थाले  ामलिको 
लामग श्रो  व्र्जिको रोष्टर  र्ार गरी पनेछ। 

(२) िेलमिलाप सम्बन्द्धी आधारभ ू र अन्द्र्  ामलि िन्द्रालर् एवि ्
कार्यपामलकाबाट स्वीकृ  पाठ्यिि बिोजिि सञ्चालन गनुय पनेछ। 

(३) स्वीकृ  िेलमिलापको पाठ्यिििा उजल्लजख  ववषर्िा  ोवकएको प्रकृर्ा 
अपनाई िेलमिलापको  ामलि सञ्चालन हनुेछ। 

(५) कार्ायलर् वा िेलमिलापको  ालीि ठदन े संस्थाले िेलमिलापको  ालीि 
सम्पन्न गरेको प्रिाण पर ठदँदा सहभागीलाई अनसूुची–७ बिोजििको प्रम बि ा परिा 
सहीछाप गराई कार्ायलर् वा संस्थाको अमभलेख राख्न ेव्र्वस्था मिलाउन ुराख्न ुपनेछ। 

  

२१. आचारसंवह ाको पालनािः र्स कार्यववमधको अनसूुची–६ बिोजििको आचारसंवह ा सबै 
िेलमिलापक ायले पालन गनुयपनेछ। 
 

२२. शपथिः िेलमिलापक ायले र्स कार्यववमध बिोजिि मनष्ठापूवयक काि गने शपथ मलन ुपनेछ। 
िेलमिलापक ायको हैमसर् ले संलग्न हनु चाहन ेर्ोग्र् ा पगेुका िेलमिलापक ायलाई न्द्र्ावर्क 
समिम का संर्ोिकबाट अनसूुची–८ बिोजििको शपथ मलएपमछ िेलमिलाप केन्द्रिा 
िेलमिलापक ायको रुपिा सूचीकृ  गररनेछ। 
  

२३. आचारसंवह ा र शपथको अनगुिनिः (१) िेलमिलापक ायले आचारसंवह ा अनकूुल काि गरे 
वा नगरेको र िेलमिलापक ायको रुपिा मलएको सपथको सम्बन्द्धिा न्द्र्ावर्क समिम  र 
कार्यपामलकाले अनगुिन गनेछन।्  

(२) आचारसंवह ा पालना नगरेको भन्ने उिरुी परेिा न्द्र्ावर्क समिम ले सम्बजन्द्ध  
िेलमिलापक ायलाई उिरुवालाको नाि गोप्र् राखी उिरुी सम्बन्द्धिा स्पष्टीकरण ठदन सा  
ठदनको सिर् ठदर्य मलजख  रूपिा िानकारी ठदन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोजििको सिर् मभर स्पष्टीकरण प्राप्त नाम नभएिा वा प्राप्त नाम 
स्पष्टीकरण जचत्त बु् दो नभएिा न्द्र्ावर्क समिम ले आचारसंवह ा उल्लंघनको कारवाही अजघ 
बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बिोजिि आचारसंवह ा उल्लङ्घन गरेको ठहर न्द्र्ावर्क 
समिम ले सम्बजन्द्ध  िेलमिलापक ायलाई सचे  गराउन, केही सिर्को लामग 
िेलमिलापक ायको काि गनय बन्द्देि लगाई नमसह  ठदन वा िेलमिलापक ायको सूचीबाट 
हटाउने आदेश गनय सक्नेछ। 
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(५) न्द्र्ावर्क समिम ले गरेको आचारसंवह ा उल्लङ्घनको कारवाही वा सिार्िा 
जचत्त नबझेु सम्बजन्द्ध  िेलमिलापक ायले कार्यपामलका सिि पनुरावेदन गनय सक्नेछन।् 

(६) आचारसंवह ा र शपथको सम्बन्द्धिा न्द्र्ावर्क समिम को मनणयर् उपर 
पनुरावेदन परेिा कार्यपामलकाको मनणयर् अजन्द् ि हनुेछ। 

 

२४. पिलार्य िेलमिलापको पररणाि बाध्र्कारी हनुिेः  िेलमिलापिा भएको सहिम  वववादका पि 
र संलग्न सरोकारवालाको मनजम्  बाध्र्ात्प्िक हनुेछ। उि सहिम  कार्ायन्द्वर्न गनय 
वववादका पि र सरोकारवाला बाध्र् हनुेछन।् 
 

२५. सहिम  कार्ायन्द्वर्निः (१) िेलमिलाप केन्द्रिा सहिम  भै मिलापर भएको मिम ले  ीस 
ठदनमभर सम्बजन्द्ध  पिले त्प्र्स् ो मिलापर कार्ायन्द्वर्न गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजििको अवमधमभर सम्बजन्द्ध  पिले उपदफा (१) 
बिोजिि मिलापर कार्ायन्द्वर्न नगरेिा कार्ायलर्ले प्रचमल  कानूनी कार्यववमध अपनाई 
मिलापरको कार्ायन्द्वर्न गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बिोजिि मनवेदन प्राप्त नाम भएिा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ५२ (१) बिोजिि कार्यपामलकाले न्द्र्ावर्क समिम बाट भएको र्सै 
कार्यववमधको दफा १२ बिोजिि सहिम  भए बिोजििको मिलापर वा स्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) बिोजिि भएको मनणयर्को कार्ायन्द्वर्न 
गने गराउने छ।   

 

२६. िेलमिलापको लोगो र केन्द्रको बोडयको व्र्वस्थािः (१) िेलमिलापको लोगो अनसूुची–९ 
बिोजिि हनुेछ र सो लोगोको प्रर्ोग देहार्को अवस्थािा गररनेछ। 

(क) िेलमिलाप केन्द्रको बोडयिा। 

(ख)  िेलमिलाप गदाय प्रर्ोग हनु ेव्र्ानरिा। 

(ग) कार्यििको प्रबियन गने कार्यिि सञ्चालन गदाय। 

(घ) िेलमिलाप सम्बन्द्धी ववमभन्न कृर्ाकलाप सञ्चालन गदाय।  

(२) िेलमिलाप केन्द्रको बोडय अनसूुची–१० बिोजििको हनुेछ। 
 

२७. पररचर्पर सम्बन्द्धी व्र्वस्थािः कार्ायलर्ले सूचीकृ  िेलमिलापक ायलाई अनसूुची–११ 
बिोजििको ढाँचािा पररचर्पर ठदनेछ। 
 

२८. प्रोत्प्साहन परुस्कारको व्र्वस्थािः कार्ायलर्ले न्द्र्ावर्क समिम को मसफाररसिा िेलमिलाप 
कार्यिििा उल्लेखनीर् र्ोगदान ठदन े िेलमिलाप केन्द्र, संघसंस्था  था िेलमिलापक ायलाई 
उजच  प्रोत्प्साहन परुस्कार प्रदान गनय सक्नेछ। 
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२९. कार्यववमधको प्रर्ोग: गाउँपामलका मभर िेलमिलाप कार्यििलाई सचुारु र सिन्द्वर्ात्प्िक 
रुपिा सञ्चालन गरी स्थानीर्स् रिा सािाजिक सद्भाव, आपसी सहर्ोग र िैरीपूणय परम्परालाई 
प्रबियन गनय र्ो कार्यववमधको प्रर्ोग हनुेछ। 
 

३०. प्रम वेदन पेश गनुयपनेिः कार्ायलर्ले जिल्ला सिन्द्वर् समिम , प्रदेश  था िन्द्रालर्िा अनसूुची–
१२ बिोजििको प्रम वेदन  र्ार गरी पठाउन ुपनेछ। 
 

३१. कार्यववमधको व्र्ाख्र्ा गने वा वाधा अड्काउ फुकाउन ेअमधकारिः कार्यववमधको कार्ायन्द्वर्नको 
मसलमसलािा कुन ै ठद्वववधा हनु गएिा सोको व्र्ाख्र्ा वा बाधा अड्काउ फुकाउन ेअमधकार 
कार्यपामलकालाई हनुेछ। 
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अनसूुची – १ 

(दफा ४(क) सँग सम्बजन्द्ध ) 
वववाद द ाय।अमभलेख फारि 

मिक्वाखोला गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्,  ाप्लेिङु जिल्ला 
वववादका पिको वववरण    

द ाय नं. द ाय मिम िः 
जिल्लािः  ाप्लेिङु पामलकािः मिक्वाखोला गाउँपामलका वडा नम्वरिः 
वववादको प्रकारिः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ (२) िा उजल्लजख  आधारिा 
१. वववादको नाििः वववादको प्रकृम िः 
२. वववादको पवहलो  पिको वववरणिः 
नाििः मलङ्गिः िा ।िाम िः उिेरिः 
जिल्लािः  ाप्लेिङु पामलकािः मिक्वाखोला गाउँपामलका वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेमलफोन।िोवार्ल): 
२.१ शैजिक र्ोग्र् ा 
१. मनरिर २. साधारण लेखपढ ३. प्राथमिक 

४. िाध्र्मिक ५. उच्च िाध्र्मिक ६. स्ना क वा सो भन्द्दा िामथिः 
२.२ िलेमिलापक ाय छनौट (प्राथमिक ा मनधायरण) 
प्रथि छनौटिः दोस्रो छनौटिः  ेस्रो छनौटिः 
२.३ अन्द्र् सरोकारवालाको नाि।संख्र्ािः 
२.४ र्सभन्द्दा पवहले िलेमिलाप सेवािः १. मलएको २. नमलएको 
३. वववादको दोस्रो  पिको वववरणिः 
नाििः मलङ्गिः िा ।िाम िः उिेरिः 
जिल्लािः  ाप्लेिङु पामलकािः मिक्वाखोला गाउँपामलका वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेमलफोन।र्िले आठद): 
३.१ शैजिक र्ोग्र् ा 
१. मनरिर २. साधारण लेखपढ ३. प्राथमिक 

४. िाध्र्मिक ४. उच्च िाध्र्मिक ६. स्ना क वा सो भन्द्दा िामथिः 
३.२ िलेमिलापक ाय छनौट (प्राथमिक ा मनधायरण): 
प्रथि छनौटिः दोस्रो छनौटिः  ेस्रो छनौटिः 
३.३ अन्द्र् सरोकारवालाको नाि।संख्र्ािः  

३.४ र्सभन्द्दा पवहले िलेमिलाप सेवािः १. मलएको २. नमलएको 
नोटिः १. वववादको पवहलो पि भन्नाले साधारण र्ा मबवाद द ाय गनेलाई िनाउँछ । 

४.१. वववाद सरुु भएको मिम िः 
४.२ िलेमिलाप केन्द्रिा आउन ुअजघ कुनै मनकार्िा सिाधानको लामग प्रर्ास भएको मथर्ो ?  

१. भएको मथर्ो २. भएको मथएन  

४.३ प्रर्ास भएको भए कुन मनकार्िा भएको मथर्ो? 

१. स्थानीर् प्रहरी कार्ायलर् २.वडा कार्ायलर् ३. जिल्ला प्रहरी कार्ायलर् 

४. जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् ५.  अदाल        ६.अन्द्र्............................ 
४.४ वववादको पररणाि के भर्ो कारण खलुाउने .......................... 
४.५ अन्द्र् कुनै ठाउँिा र्ो वववाद चमलरहेकोिः   १. छ ।            २. छैन । 

४.६ र्ठद कुनै मनकार्ले िेलमिलापको लामग पठाएको।मसफाररस गरेको भए सो मनकार्को नाििः 
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अनसूुची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्द्ध ) 
 

िेलमिलाप केन्द्र 

मिक्वाखोला गा.पा. वडा नं............ जिल्लािः  ाप्लेिङु 

िेलमिलापक ायको सूची 
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अनसूुची–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बजन्द्ध  

िेलमिलापक ायको प्रम वेदन 

 

.................... िेलमिलाप केन्द्र, 

मिक्वाखोला गाउँपामलका 
 

प्रथि पि श्री ............................... र दोस्रो पि श्री........................ भएको 
................................ वववादिा िेलमिलाप गराउन हािीलाई मिम  .......... ग े 
िेलमिलापक ायको रुपिा रोजिएकोिा िेलमिलापको प्रकृर्ा अपनाई िेलमिलाप गराउँदा पि मिल्न 
िञ्जुर नभएकाले।िेलमिलापको लामग  ोवकएको ठदनिा पि अनपुजस्थ  भएकाले िेलमिलाप हनु 
नसकेको व्र्होराको र्ो प्रम वेदन पेश गरेका छौं।  

 

वववादको प्रथि पििः                          वववादको दोस्रो पििः 

नाििः नाििः 

सहीछापिः सहीछापिः 

 

िेलमिलापक ायिः 

 

नाििः दस् ख िः 

नाििः दस् ख िः 

नाििः    दस् ख िः 
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अनसूुची–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बजन्द्ध ) 
सहिम –परको ढाँचा 
िेलमिलाप केन्द्र 

गा.पा: मिक्वाखोला गाउँपामलका   वडा नं. .........................   जिल्लािः 
 ाप्लेिङु 

सहिम  पर 

 

वववादको मबषर्िः...........................................................................। 

 

 ाप्लेिङु जिल्ला ....................................... गाउँपामलका वडा नं ...... बस्ने वषय 
................... को        श्री .............................................. र  ाप्लेिङु जिल्ला 
................................................गाउँपामलका  वडा नं. ........ बस्ने वषय ........ को श्री 
..........................................बीच उल्लेजख  मबषर्िा असिझदारी भई मसियना भएको 
वववादिा िेलमिलापको लामग र्स िेलमिलाप केन्द्रिा प्राप्त नाम भएको हनुाले दबैु पिलाई राखी 
िेलमिलाप प्रविर्ाद्वारा मिम  ........... ।.......। .... ग ेिा छलफल गराउँदा  पजशलका बुदँािा 
हािी दबैु पिको जचत्त बु् दो सहिम  भएकोले सहि  भएको बुदँालाई मनष्ठापूवयक पालना गने 
गरी िेलमिलापक ायको उपजस्थम िा रािी खुशीले र्ो सहिम  परिा सही छाप गरी मलर्ौँ।ठदर्ौँ।  

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

 

सहि  हनु ेपिहरूिः 
पवहलो पि          दोस्रो पि 

नाििः          नाििः 
ठेगानािः           ठेगानािः 
हस् ािरिः                                                      हस् ािरिः 
 

िेलमिलापक ाय            

नाििः 
ठेगानािः 
हस् ािरिः 

नाििः 
ठेगानािः 
हस् ािरिः 

नाििः 
ठेगानािः 
हस् ािरिः 

   

ईम  सम्ब .्.................. साल ................. िवहना ................ ग े.........................रोि 
शभुि।्                                        
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अनसूुची–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग संबजन्द्ध ) 
िेलमिलाप अनगुिन फाराि 

गाउँपामलकाको नाििः मिक्वाखोला गाउँपामलका।  

वडा नं. ............... 
जिल्ला:  ाप्लेिङु। 

अनगुिन गररएको अवमध...................देजख..................सम्ि। 

िेलमिलाप केन्द्रको संर्ोिकको नाििः 
िेलमिलाप कार्यिििा आमथयक  था प्राववमधक सहर्ोग गने संस्थाको नाििः  

 मलि प्राप्त नाम कुल  
िेलमिलापक ाय
को संख्र्ा: 

विर्ाशील 
िेलमिलापक ायको 
संख्र्ा: 

वववाद 
द ाय 
संख्र्ा: 

सिाधान 
भएको 
संख्र्ा: 

िेलमिलाप 
प्रकृर्ािा 
रहेको संख्र्ा: 

सिाधान हनु नसकी 
न्द्र्ावर्क समिम िा 
पठाएको संख्र्ा: 

कैवफर्  

       

       

   

१. िेलमिलाप केन्द्रको भौम क अवस्थािः  

२. आचार संवह ाको पालनाको अवस्थािः 
३. ववमनर्ोजि  बिेट र खचयको अवस्था: 
४. िेलमिलापक ायको लामग पनु ायिगी।उच्च  ामलिको आवश्र्क ा: 
५. िेलमिलापक ायको पर्ायप्त नाम ा।अपर्ायप्त नाम ािः 
६. अनगुिनक ायको वटप्पणीिः 
७. अनगुिनक ायको सझुाविः 
 

 

अनगुिनक ाय 
१. .................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



मिक्वाखोला राजपत्र, खण्ड ४ भाग २ संख्या ११,  मिम िः  २०७९-०५-२७ 

 

 

21 
मिक्वाखोला गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्, थलङ,  ापे्लजुङद्वारा प्रकामि  

 

अनसूुची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बजन्द्ध ) 
मिक्वाखोला गाउँपामलकािा सूचीकृ  िेलमिलापक ायको आचारसंवह ा 

िेलमिलापक ायको आचार संवह ा-२०७८ 

१. िेलमिलापक ायको पेशाग  आचरण  

(क) नेपालको संववधान, अन्द्र् प्रचमल  कानून र र्स कार्यववमध बिोजिि िेलमिलाप सम्बन्द्धी काि 
कारवाही मनष्पि रुपले गनुय पने, 

(ख) कुनै पिप्रम  झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह वा सो देजखने कुनै व्र्वहार गनुय हुँदैन,  

(ग) कुनै पिलाई डर, रास, झकु्र्ान वा प्रलोभनिा पारी िेलमिलाप गराउन हुँदैन,  

(घ) िेलमिलाप सम्बन्द्धी काि कारवाहीको मसलमसलािा पिसँग आमथयक  था अन्द्र् स्वाथयिन्द्र् कुनै 
काि कारवाही वा लेनदेन व्र्वहार गनुय हुँदैन, 

(ङ) िेलमिलापक ायले वववादको ववषर्वस्  ु वा वववादका पिसँग अनजुच  वा िालसािपूणय  वरले 
कुनै काि कारवाही गनुय हुँदैन,  

(च) िेलमिलापको काि कारवाही वा िेलमिलापको प्रविर्ािा िानािान रटुी वा अमनर्मि  ा गने, 

अनावश्र्क रुपिा लम्ब्र्ाउने, वढलो गने वा िेलमिलाप सम्बन्द्धी काि कारवाहीिा अमभरुची 
नदेखाउने िस् ा कार्य गनुय हुँदैन, 

(छ) िेलमिलापको िििा पि र िेलमिलापक ायको वीचिा भएका कुरा र पिको पररचर् लगार्  
िेलमिलापक ायलाई िानकारी हनु आएका  थ्र् गोप्र् राख्नकुा साथै पिको वह  प्रम कूल हनेु 
गरी प्रकट गनुय हुँदैन,  

(ज) संववधान, प्रचमल  कानून, सावयिमनक नीम  र अधय न्द्र्ावर्क।न्द्र्ावर्क मनकार्को गररिा उच्च 
बनाउंदै पिको सािाजिक िर्ायदा र आत्प्िसम्िानलाई सम्िान पगु्ने कार्य गनुय पदयछ। वववादका 
पिसँग िेलमिलाप गराईठदए वाप  ठेक्का वा प्रम श िा पाररश्रमिक मनधायरण नगर काननुले 
 ोकेको मसिािा रही पिसँगको सहिम  बिोजििको पाररश्रमिक स्वीकार गनुय पनेछ।     

१.१.िेलमिलाप सम्बन्द्धी कार्यववमधको पालना गनुय पने; 
(क) िेलमिलाप सम्बन्द्धी  कार्य संववधान, ऐन कानून र र्स कार्यववमध बिोजिि िेलमिलाप प्रकृर्ा 

सञ्चालन गनुय पनेछ।  

(ख) कुनै सम्झौ ािा िेलमिलापद्वारा वववाद सिाधान गररने व्र्वस्था भएिा त्प्र्स् ो वववाद सोही 
सम्झौ ािा उल्लेख भएको कार्यववधी अनरुुप गनुय पनेछ।  

(ग) पि िेलमिलाप गनय सहि  भएिा िेलमिलापक ायले सो व्र्होराको िेलमिलापको मलख  खडा 
गरी सहिम  भएका बूदँा र त्प्र्सको पररणािको बारेिा पिलाई स्पष्टसँग ब ाएर िार सो 
कागििा पिको सहीछाप गनय लगाई आफ्नो सिे  हस् ािर गरी सहिम पर  र्ार गनुयपछय।  

१.२. िेलमिलापक ायको जिम्िेवारीिः 
(क) िेलमिलाप भएिा सहिम परको कागि सवह   ोवकएको सिर् मभर वववादका पिलाई 

सम्बजन्द्ध  मनकार्िा पठार् ठदन ु पनेछ। िेलमिलाप हनु नसकेिा  ोवकएको ढाँचािा 
गाउँपामलका सिि प्रम वेदन पेश गनुयपनेछ।  

(ख) िेलमिलापको कार्यववमध अपनाउँदा पि बीच िेलमिलाप गराउन नसवकएिा िेलमिलापद्वारा 
वववाद सिाधान नभएको व्र्होराको मलजख  िानकारी ठदन ुपनेछ। 
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१.३. िेलमिलापक ायको दावर्त्प्विः  

(क) िेलमिलापक ायले वववादको ववषर्वस् िुा छलफल गनुय अजघ िेलमिलापको प्रविर्ािा अपनार्ने 
कार्यववमध, सहिम  वा मनष्कषयिा पगु्ने काि पि स्वरं्को भएको र िेलमिलापक ाय सहिक ायको 
भमूिकािा िार रहेको कुरा िानकारी गराउन ुपछय। 

(ख) िेलमिलापको प्रविर्ािा भए गरेका कार्य पिले पमन गोप्र् राख्न ु पने ववषर्, िेलमिलापको 
प्रविर्ािा संलग्न भै जचत्त नबझेुिा कुनै पमन सिर्िा अलग हनु पाउने ववषर्िा पिलाई 
िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(ग) िेलमिलापक ायको रुपिा छनोट भएको व्र्जिले िेलमिलापक ाय भई काि गनय नचाहेिा आफुले 
छनोटको सूचना पाएको सा  ठदनमभर सोको मलजख  िानकारी सम्बजन्द्ध  वडा कार्ायलर् वा 
िेलमिलाप केन्द्रलाई ठदन ुपनेछ। 

(घ) िेलमिलापक ाय छनोट भएको व्र्जिले िेलमिलाप गदाय िैरीपूणय  वरबाट वववाद सिाधान गनय 
पिलाई स्व न्द्र,  टस्थ र मनष्पि भएर सहर्ोग गनुय पनेछ।  

(ङ) वववादको ववषर्वस्  ुउपर िेलमिलापक ायको कुनै स्वाथय मनवह  रहेको भए वा आफुले स्व न्द्र 
 था मनष्पि रुपिा काि गनय नसक्ने प्रकृम को वववाद भएिा वववादका पि र वववाद प्रेवष  
गने मनकार्लाई मलजख  िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(च) लैवङ्गक ववभेद, धिय, िा िाम , आमथयक स् र वा रािनैम क संलग्न ाको आधारिा कुनै प्रकारको 
झकुाव र पूवायग्राही भावना नदेखाई िेलमिलापिा संलग्न हनु ु पनेछ र मनधायरर  सिर्िा 
िेलमिलाप कार्य सम्पन्न गनय प्रर्ास गनुय पनेछ।  

(छ) िेलमिलापक ायले प्राकृम क स्रो  साधन सम्बन्द्धी वववादिा र व्र्ापाररक प्रकृम को वववादिा 
िेलमिलापको प्रकृर्ा, ववषर्ग  दि ा र  त्प्सम्बन्द्धी अभ्र्ास  था प्रचलनलाई िहत्प्व ठदन ुपनेछ 
र सािदुावर्क वववादिा िेलमिलाप गदाय सम्बजन्द्ध  सिदुार्िा उपलब्ध वववाद सिाधान सम्बन्द्धी 
परम्परा, अभ्र्ास र स्वीकृ  िान्द्र् ालाई ध्र्ान ठदई मनष्पि ा, वस् मुनष्ठ ा, स्वच्छ ा र न्द्र्ार्का 
मसिान्द् बाट सदैव मनदेजश  हनु ुपनेछ।  

(ज) िेलमिलापक ायले आफै िेलमिलाप प्रकृर्ािा संलग्न भएको वववादिा कुनै पमन पिको  फय बाट 
कानून व्र्वसार्ी, िध्र्स्थक ाय वा न्द्र्ार्ाधीशको रुपिा संलग्न भै वववाद सनुवुाई नगरी 
सहिक ायको िार भमूिका मनवायह गने र  िेलमिलापद्वारा भएको वववादको सिाधानलाई 
हारिी को रुपिा नमलन उत्प्प्रेरर  गनुय पनेछ।  

  

२. िेलमिलापको  ामलि प्रदान गनय सजुचकृ  भएको संस्थाको दावर्त्प्विः िेलमिलापको प्रजशिण गनय अनिु ी 
प्राप्त नाम संस्थाले स्वीकृ  पाठ्यिि िेलमिलाप सम्बन्द्धी िान्द्र् मसिान्द् लाई पूणय रुपिा पालन गरी 
िेलमिलाप सम्बन्द्धी प्रजशिण सञ्चालन गनुय पनेछ। िेलमिलापको प्रजशिण प्रदान गने संस्थाले प्रजशिण 
पश्चा  सम्बजन्द्ध  व्र्जिलाई गाउँपामलकासँगको सिन्द्वर्िा िेलमिलापको  ामलि सम्पन्न गरेको 
प्रिाणपर प्रदान गनेछ। िेलमिलापको  ामलि सञ्चालन गने संस्थाले िेलमिलापक ाय र सवयसाधारणलाई 
लजि  गरी िेलमिलाप सेवाको प्रभावकारी ाको वारेिा प्रचार प्रसार गनय गराउन र िेलमिलाप सेवा 
प्रबियन सम्बन्द्धी आवश्र्क कार्य गनुय पनेछ।   
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अनसूुची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बजन्द्ध ) 
िेलमिलापक ायको प्रम वि ा  

 

िेलमिलापक ायको प्रम वि ा 
 

 

 

 

 

ि ................................... िेलमिलापक ायको आचारसंवह ा र शपथिा उजल्लजख  सवै 
बुदँालाई स्वीकार गरी िेलमिलापक ायको रुपिा पालना र कार्य गनय प्रम वि छु।ि 
िेलमिलापक ायको रुपिा मनष्पि र  टस्थ भमूिकािा रहदै र्सका क यव्र्बाट कुनै वकमसिले पमन 
ववचमल  हनुेछैन।िैले  ामलििा मसकेका सीपको प्रर्ोग गरी िेलमिलाप प्रविर्ा अपनाई 
िेलमिलापक ायको भमूिका मनवायह गनेछु।िेलमिलापक ायको आचारसंवह ा र शपथिा उल्लेजख  
शब्द र भावनालाई उच्च नैम क आदशयको रुपिा पालन गनय कवटवि हनुेछु। आचारसंवह ाको 
उल्लंघनको ववषर्िा ि व्र्जिग  रूपिा िवाफदेही हनुेछु। 

१. िेलमिलाप गदाय िैरीपूणय  वरबाट वववाद सिाधान गनय पिलाई स्व न्द्र  था मनष्पि  ररकाले 
सहर्ोग गनेछु। पिको वह लाई सवको परी राखी न्द्र्ावर्क प्रविर्ा प्रम को जिम्िेवारी वोध गदै 
वववादका पिलाई डर वा दबाव वा अनजुच  प्रभावबाट ििु राख्न सहिक ायको भमूिकािा 
प्रस्  ु हनुेछु। 

२. सदैव पिको हक  था दावर्त्प्वलाई िहत्प्व ठदंदै व्र्ापाररक प्रकृम को वववादिा भए सो 
ववषर्को अभ्र्ास  था प्रचलन, सिदुार्िा आधारर  संर्न्द्रबाट मसजिय  वववादिा भए सम्बजन्द्ध  
सिदुार्िा उपलब्ध वववाद सिाधान सम्बन्द्धी परम्परा, अभ्र्ास र स्वीकृ  िान्द्र् ालाई ध्र्ान 
ठदई मनष्पि ा, वस् मुनष्ठ ा, स्वच्छ ा र न्द्र्ार्का मसिान्द् बाट सदैव मनदेजश  हनुेछु। 

३. िैले लैवङ्गक, िा िाम , आमथयक, रािनैम क वा अन्द्र् र्स् ै कुनै आधारिा कुन ैप्रकारको झकुाव 
र पूवायग्राही भावना नदेखाई िेलमिलापिा संलग्न हनुेछु र मनधायरर  सिर्िा िेलमिलाप कार्य 
सम्पन्न गनय प्रर्ास गनेछु। 

४. वववादका पिसँग व्र्जिग  सम्वन्द्ध भए िेलमिलाप शरुु गनुय अजघ पिलाई िानकारी गराउन े
छु। 

५. वववादको ववषर्वस्  ुउपर िेरो कुन ैस्वाथय मनवह  रहेको भए पिलाई िानकारी गराई मनिले 
अनिुम  ठदएिा वाहेक िेलमिलाप प्रविर्ावाट अलग भई न्द्र्ावर्क समिम लार्य िानकारी 
गराउने छु।  

 

फोटो 
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६. दवैु पिको िानकारीिा िार िेलमिलाप कार्य प्रारम्भ गनेछु र पिलाई िेरो भमूिका र 
िेलमिलाप प्रविर्ाको वारेिा िानकारी गराउँदै दवैु पिलाई सिान रुपिा आ-आफ्ना कुरा 
राख्न िौका ठदनेछु।  

७. िेलमिलाप भएिा वा नभएिा िेलमिलाप प्रविर्ािा भए गरेका कार्यको गोपमनर् ा कार्ि 
गनेछु। सहिम  भई वा नभई मनवेदन।उिरुी वफ ाय हुँदा िेलमिलाप प्रविर्ाको िििा आफुले 
थाहा पाएको सूचना वा गरेको अनभुव मनणयर्क ाय सिे  कसैलाई नभनी पिको गोपमनर् ा 
समुनजश्च  गनेछु। 

८. संववधान, कानून, न्द्र्ावर्क मनकार्को गररिा उच्च बनाउँदै पिको सािाजिक िर्ायदा, 
आत्प्िसम्िान र गररिालाई सम्िान पगु्ने कार्य गनेछु। वववादका पिसँग िेलमिलाप गराईठदए 
वाप  ठेक्का वा प्रम श िा पाररश्रमिक मनधायरण नगरी काननुले  ोकेको सीिािा रही पाररश्रमिक 
स्वीकार गनेछु।   

९. सहिम  भएका बूदँा र त्प्र्सको पररणािको बारेिा पिलाई स्पष्टसँग ब ाएरिार सहिम परिा 
सवह गनय लगाउनेछु। 

१०.आफुले िेलमिलाप गरेको वववादिा त्प्र्सै ववषर्िा कुन ै पमन पिको  फय बाट कानून 
व्र्वसार्ीको रुपिा प्रम मनमधत्प्व गने छैन र न्द्र्ार्ाधीश र िध्र्स्थक ायको रुपिा संलग्न नरही 
 टस्थ बन्नेछु।  

११.र्ठद कुन ै कारणबश वा पररजस्थ ीिन्द्र् कारणले िेलमिलापक ायको रुपिा आचार–संवह ा 
पालना गनय नसक्ने लागेिा आफुलाई सो वववादबाट अलग राख्नछुे। 

१२.र्सिा उजल्लजख  प्रम वि ा, िेलमिलापक ायको आचार–संवह ा र सपथका कुनै बुदँाको 
उलङ्घन गरेिा िलाई िेलमिलापकार्यको लामग अर्ोग्र् भएको घोषणा गररएिा स्वीकार 
गनेछु। 

   

दस् ख िः– ................................... 

नाििः– 

ठेगानािः 
फोन नं.– 

मिम िः– 
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अनसूुची–८ 

(दफा २२ सँग सम्बजन्द्ध ) 
िेलमिलापक ायको शपथपर 

 

शपथको ढाचँा 
 

ि .................................... ईश्वरको नाििा । सत्प्र् मनष्ठापूवयक िेलमिलापक ायको रुपिा 
शपथ मलन्द्छु वक िैले िेलमिलाप सम्बन्द्धी प्रविर्ाको मसलमसलािा कुन ै पि प्रम  िरिोलावहिा 
नराखी, पिपा  नगरी, गोपमनर् ा र मनष्पि ा कार्ि गदै कानून र न्द्र्ावर्क प्रविर्ा प्रम  सम्िान 
 था सिपयणको भावना राखी काि गनेछु। िैले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, प्रचमल  
कानून र िेलमिलापक ायले पालन गनुय पने आचरणको पूणय पालना गदै आफूलाई सजुम्पएको 
दावर्त्प्व र्िान्द्दारीपूवयक मनवायह गनेछु। 

शपथ मलनेको,–                                          शपथ गराउनेको,–
            

सहीिः          सहीिः  

नाििः          नाििः 
पदिः       

     

 छापिः 
       कार्ायलर्िः 

 मिम िः 
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अनसूुची–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बजन्द्ध ) 

 

िेलमिलापको लोगो 
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अनसूुची–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बजन्द्ध ) 

िेलमिलाप केन्द्रको बोडय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. िेलमिलाप केन्द्र 

मिक्वाखोला गाउँपामलका 
वडा नं.  .................. 

जिल्ला  ाप्लेिङु 
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अनसूुची–११ 

(दफा २७ सँग सम्बजन्द्ध ) 
 

िेलमिलापक ायको पररचर्–पर 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   मिक्वाखोला गा.पा. को कार्ायलर् 

वडा नं ....... 
िेलमिलापक ायको पररचर्पर 

नाििः 
नेपाली ना.प्र.नं. 
 ामलि प्राप्त नाम गरेको मिम िः 
सूचीकृ  भएको मिम िः 
अवमधिः                                               ..................                                                

                                                 प्रिाजण  गने  

 

फोटो 
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अनसूुची–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बजन्द्ध ) 
िेलमिलाप कार्यििको प्रग ी प्रम वेदनको ढाँचा 

 

गाउँपामलकाको नाििः मिक्वाखोला गाउँपामलका वडा नं.................. 
जिल्ला  ाप्लेिङु 

प्रम वेदनको अवमधिः आमथयक वषयिः........................ को देजख.......................... सम्ि 

 

िेलमिलापक ायको 
संख्र्ा 

वववादको 
प्रकार 

वववादको 
संख्र्ा 

िेलमिलाप 
भएको संख्र्ा 

िेलमिलाप 
प्रविर्ािा 

रहेको संख्र्ा 

िेलमिलाप 
हनु  नसकी 
अदाल िा 
पठाएको 
संख्र्ा 

िवहला परुुष 

       

       

िम्िा      

 

 

आज्ञवले, 

श्री रू्डनल रवई 

प्रिुख प्रिवसकीर् अडधकृत 

डिक्ववखोलव गवउँपवडलकव, 

तवपे्लजुङ 


