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भेरलभराऩ कामयसञ्चारन कामयववलध,२०७८ 

 

गाउॉ कामयऩालरकाद्वाया स्वीकृत लभलत-२०७८/०३/०३ 

 

प्रस्तावना् प्रचलरत कानून फभोजजभ न्मावमक सलभलतराई प्रदत्त गरयएका वववादहरु 
भेरलभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गनयका रालग भेरलभराऩ कामयसञ्चायरन 
कामयववलधको व्मवस्था गनय वाञ्छलनम बएकोरे न्मावमक सलभलतरे उजयुीको कायवाही 
वकनाया गदाय अऩनाउनऩुने कामयववलधका सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐन  २०७५ 
को दपा ९३ फभोजजभ न्मावमक सलभलतरे भेरलभराऩ कामयसञ्चारन कामयववलध,२०७८ 
राग ुगरयएको छ । 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायजम्बक 

१. सजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयववलधको नाभ “भेरलभराऩ कामयसञ्चारन 
कामयववलध,२०७८” यहेको छ । 

(२) मो कामयववलध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

   २. ऩरयबाषा  ्ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा, 
   (क)  “सॊववधान” बन्नाअरे नेऩारको सॊववधानराई सम्झनऩुछय। 
   (ख) “ऐन” बन्नारे स्थालनम सयकाय सञ्चा रन ऐन,२०७४ सम्झनऩुछय। 

   (ग) “कामयववलध” बन्नारे भैवाखोरा गाउॉऩालरकाद्वाया जायी गरयएको भेरलभराऩ  
        कामयसञ्चााारन कामयववलध,२०७८ सम्झनऩुछय । 
   (घ) “भेरलभराऩ केन्र” बन्नारे भैवाखोरा गाउॉऩालरकाद्वया स्थाऩना गरयएको वा  
       भेरलभराऩ सम्फन्धी काभ गनय अनभुलत प्राप्त गैय सयकायी सॊस्थाद्वाया स्थानीम  
       तहसॊग सभन्वम गयी स्थाऩना गरयएका साभदुामीक भेरलभराऩ केन्र  
      सभेतराई सम्झन ुऩछय ।  
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   (ङ) “गैयसयकायी सॊस्था” बन्नारे प्रचलरत कानून फभोजजभ स्थाऩना बएका य  
       स्थालनम तहसॉग सभन्वम गयी कामय सञ्चानरन गने गैय नापाभूरक साभाजजक 

       सॊस्था सम्झनऩुछय । 

   (च) “न्मावमक सलभलत” बन्नारे नेऩारको सॊववधानको धाया २१७ फभोजजभ  
       स्थालनम तहको उऩप्रभखु वा उऩाध्मऺको अध्मऺताभा गठठत न्मावमक सलभलत 
       सम्झन ुऩछय । 

   (छ) “ऩऺ” बन्नाकरे वववादका ऩऺहरु सम्झनऩुछय । 
   (ज)  “ऩवहरो ऩऺ” बन्नावरे वववाद सभाधानको रागी न्मावमक सलभलत तथा  
        भेरलभराऩ केन्रभा लनवेदन ठदने व्मजि सम्झनऩुछय । 

   (झ)“दोस्रो ऩऺ” बन्नारे ऩवहरो ऩऺको लनवेदनको आधायभा भेरलभराऩको रालग 

       न्मावमक सलभलत तथा भेरलभराऩ केन्ररे फोराएको वववाद ऩऺ सम्झनऩुछय। 

   (ञ) “वववाद” बन्नारे न्मावमक सलभलत तथा भेरलभराऩ केन्रभा दताय यहेको वववाद  
        सम्झनऩुछय । 

   (ट) “भेरलभराऩ” बन्नारे ऩऺहरुरे भेरलभराऩकतायको सहमोगभा वववाद वा  
       भदु्वाको लनरुऩण गनय अऩनाइने प्रकृमा सम्झनऩुछय । 

   (ठ) “भेरलभराऩकताय” बन्नारे ऩऺहरु फीचको वववादराई छरपर गयाई सहज  
       वातावयण सजृना गनय तथा सो ववषमभा सहभलत कामभ गनयका रालग उत्प्प्रयेणा 
       गनय मस कामयववलध फभोजजभ लनमिु भेरलभराऩकताय सम्झनऩुछय । 

   (ड) “स्थालनम तह” बन्नारे गाउॉऩालरका,नगयऩालरका,उऩभहानगयऩालरका य 
       भहानगयऩालरकाराई सम्झनऩुछय । 

  (ढ) “प्रभाणऩत्र” बन्नारे भेरलभराऩकतायको रुऩभा काभ गनय भेरलभराऩ ऩरयषद वा 
      ऩरयषदद्वाया अनभुलत प्राप्त सॊस्थाद्वाया प्रदान गरयएको प्रभाणऩत्र सम्झनऩुछय । 

  (ण) “गाउॉऩालरका” बन्नारे भैवाखोरा गाउॉऩालरका सम्झनऩुछय । 

  (त) “अध्मऺ” बन्नानरे भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको अध्मऺ सम्झनऩुछय । 
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  (थ) “उऩाध्मऺ” बन्नारे भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺ सम्झनऩुछय। 

  (द) “वडा” बन्नारे भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको वडा सम्झनऩुछय । 

  (ध) “वडाअध्मऺ” बन्नारे भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको वडाअध्मऺराई सम्झनऩुछय।   
  (न) “सबा” बन्नारे भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको गाउॉसबाराई सम्झनऩुछय। 

  (ऩ)“कामयऩालरका” बन्नारे भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको कामयऩालरकाराई सम्झनऩुछय। 

३. उदे्धश्म् मस कामयववलधको उदे्धश्म देहाम फभोजजभ हनुेछ्- 
  (क) भेरलभराऩ सम्फजन्ध कामयराई सयर य सहज तवयरे सञ्चाकरन गनय सहमोग  
      ऩमुायउन।ु 

  (ख) स्थालनम स्तयभा शाजन्त,सौहाद्धता य भेरलभराऩ कामभ गनय सहमोग ऩमुायनउन।ु 
  (ग) भेरलभराऩ केन्रहरुको प्रबावकायी तवयरे सञ्चा रन तथा व्मवस्थाऩन गनयभा  
      सहमोग ऩमुायउन ु। 

ऩरयच्छेद-२ 

भेरलभराऩ केन्रको स्थाऩना,काभ,कतयव्म य अलधकाय 
४. भेरभोराऩ केन्रको स्थाऩना  ्(१) भेरलभराऩ प्रकृमाद्वाया वववाद सभाधानभा  
   सहमोग ऩमुाय उन भैवाखोरा गाउॉऩालरका य प्रत्प्मेक वडाभा न्मावमक सलभलतको  
   ऩयाभशयभा भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको तोकेको स्थाऩना भेरलभराऩ केन्र यहने छ । 

५. भेरलभराऩ केन्रको काभ,कतयव्म य अलधकाय ्(१) भेरलभराऩ केन्रको काभ, 
   कतयव्म य अलधकाय देहाम वभोजजभ हनुेछ। 

(क) वववादका ऩऺफाट वववादसॊग सम्फजन्धत ववषमको लनवेदन लरने,दताय गने। 

(ख) वववादका ऩऺहरुराई भेरलभराऩ फाये जानकायी ठदने। 

(ग) सूजचकृत भेरलभराऩकताय भध्मेफाट वववादका ऩऺहरुराई भेरलभराऩकताय 
छनोट गनय रगाउने। 

(घ) भेरलभराऩ प्रकृमाभा सहजजकयण गने। 

(ङ) वववादको लनवेदन,अन्म कागजात तथा सहभलत ऩत्रको अलबरेख याख्ोे। 
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(च) सहभलत हनु नसकेको ववषम कानून फभोजजभ सम्फजन्धत कामायरमभा 
ऩठाउने। 

(छ) सहभलत कामायन्वमन बए नबएको अनगुभन गने गयाउने तथा ऩऺहरुको 
आऩसी सम्फन्धफाये जानकायी लरने। 

(ज) स्थालनम वालसन्दाहरुराई भेरलभराऩ सेवा प्रमोग गनय अलबप्ररेयत गने। 

(झ) भेरलभराऩकतायको ऺभता अलबफठृद्व सम्फजन्ध आवश्मक कामयहरु गने। 

(ञ) भेरलभराऩ सेवाको प्रचाय प्रसाय गने। 

(ट) भेरलभराऩसॉग सम्फजन्धत लनकामफाट तोवकएका अन्म काभहरु गने। 

६. भेरलभराऩ केन्रभा हनु ऩने आधायबतू सवुवधाहरु ्केन्रभा हनु ऩने आधायबतू  
   सवुवधाहरु देहाम फभोजजभ हनुेछन  ्

(क) भेरलभराऩ सत्र सञ्चाहरनका रागी गोऩलनम य सयुजऺत स्थानको व्मवस्था। 

(ख) भेरलभराऩकताय,वववादका ऩऺहरु एवॊ सयोकायवाराहरुको सवुवधाको रागी 
भेरलभराऩ कऺभा आवश्मक कुसॉ,टेवर रगामत ऩमायप्त स्थानको व्मवस्था। 

(ग) सूजचकृत भेरलभराऩकतायको नाभ,ठेगाना य पोटो सवहतको सूची य भेरलभराऩ 
केन्र जचनाउनका रागी साइन वोडयको व्मवस्था। 

(घ) वववादका ऩऺहरुको रालग स्वच्छ वऩउने ऩानी तथा शौचारमको व्मवस्था। 

(ङ) वववाद दताय लनवेदनको पायभ य वववाद दताय गने यजजष्टय,भेरलभराऩकताय 
योजेको येकडय याख्यको रालग पायभ,दोस्रो ऩऺराई जानकायी गयाउने 
पायभ,भेरलभराऩकतायराई जानकायी गयाउने पायभ,भेरलभराऩ पायभ,प्रगलत 
प्रलतवेदन पायभ,अलबरेख याख्  यजजष्टय रगामतका अन्म भसरन्द 
साभाग्रीहरुको व्मवस्था। 

 

 

 



5 

 

ऩरयच्छेद-३ 

भेरलभराऩ सेवाको व्मवस्थाऩन 
७.भेरलभराऩकतायको सजुचकृत/छनोट प्रकृमा ्
 (१) भैवाखोरा गाउॉऩालरका स्तरयम/वडा स्तयीम भेरलभराऩ केन्रभा आवश्मक  
     सॊख्माभा भेरलभराऩकताय यहनेछन। 

 (२) भेरलभराऩ केन्रभा भेरलभराऩकताय सजुचकृत गदाय सभावेसी आधायभा अनसूुची-१  

     वभोजजभको ढाॉचाभा गरयनेछ। 

 (३) भेरलभराऩकताय सजुचकृत गदाय कजम्तभा ३३ प्रलतशत भवहरा हनु ुऩनेछ। 

 (४) मो कामयववलध रागू हुॉदा मोग्मता ऩगेुका कामययत भेरलभराऩकतायहरु सूजचकृत गनय  
     सवकनेछ। 

 (५) भैवाखोरा गाउॉऩालरका वा न्मावमक सलभलतरे भेरलभराऩकतायको रुऩभा सेवा  
     प्रदान गने व्मजत्तराई छनोट गदाय भेरलभराऩ सम्फन्धी तालरभ प्राप्त स्थानीम 

     सभदुामभा साभाजजक कामयभा विमाजशर व्मजत्तहरु,सेवा लनवतृ्त याष्ड सेवक, 
     जशऺक,प्राध्माऩक,स्थानीम सभाजसेवीहरु रगामत साभाजजक सेवाको काभ गनय  
     प्रलतवद्व य तत्प्ऩय व्मजिहरुराई सभावेजशताको आधायभा प्राथलभकता ठदनऩुनेछ। 

८. भेरलभराऩकतायको मोग्मता्  (१) देहामको व्मजि भेरलभराऩकताय हनु मोग्म    
हनुेछ्- 
 (क) कजम्तभा स्नातक उजत्तणय गयेको, 
 (ख) कुनै याजलनलतक दर प्रलत आस्था याखी याजलनलतभा सविम नयहेको, 
 (ग) स्थालनम स्तयभा सभाजसेवीको रुऩभा ऩवहचान फनाएको, 
 (घ) भेरभोराऩकतायको ४८ घण्टा तालरभ लरई भेरलभराऩकतायको कामय गदै आएको, 
 (ङ) २५ वषय उभेय ऩयुा बएको, 
 (च) तय भालथ खण्ड (क) भा मोग्मता सम्फजन्ध जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩलन  
     न्मावमक सलभलतभा दताय बएका तथा न्मावमक सलभलतद्वाया स्थाऩना गरयएका  
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  भेरलभराऩ केन्रभा दताय बएका वववादहरुभा भेरलभराऩ कामय गयाउनका रागी 
  आठ कऺा उलतणय गयेको य भेरलभराऩ सम्फजन्ध तालरभ सञ्चा रन गनय अनभुलत  
  प्राप्त सॊस्थाफाट तालरभ लरई खण्ड (ख) (ग) (घ) (ङ) फभोजजभको मोग्मता बएका   
  व्मजिराई वा मो ऐन प्रायम्ब हनुऩूुवय भेरलभराऩ सम्वजन्ध तालरभ लरई हार काभ  
  गरययहेकाको हकभा लनजराई भेरलभराऩकतायको रुऩभा सूजचकृत गनय फाधा ऩमुायएको 
  भालनने छैन। 

९. भेरलभराऩतायको चमन प्रकृमा ्(१)भेरलभराऩ केन्ररे सम्झौताभा भेरलभराऩकतायको  
   सॊख्मा तोवकएकोभा सोही फभोजजभ य नतोकीएकोभा ऩऺहरुको सहभलतफाट १ जना  
   य सहभलत हनु नसकेभा ऩऺहरुरे योजेको १/१ जना य भेरलभराऩकेन्रफाट १  
   जना छनोट गरय फवढभा ३ जना भेरलभराऩकतायको सॊख्मा लनधाययण गरयनेछ। 

  (२) भेरलभराऩ गयाउॉदा स्थालनम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ४७  
     अन्तगयतका प्रचलरत काननु फभोजजभ भेरलभराऩ गयाउन हनुे वववादहरु न्मावमक  
     सलभलतरे तोकेका सूजचकृत भेरलभराऩकतायफाट भेरलभराऩ गरयनेछ।  
  (३) वववादका ऩऺहरुरे भेरलभराऩ केन्रभा भेरलभराऩ गनयको रालग लनवेदन गयेभा 
     सजुचकृत भेरलभराऩकतायहरुद्वाया भेरलभराऩ गरयनेछ। 

१०. भेरलभराऩकतायहरुरे ध्मान ठदनऩुने कुयाहरु ्

    (क) भेरलभराऩ सत्र सॊचारन गदाय उठेका ववषम वटऩोट गने य त्प्मसको अथय  
      ऩऺहरुराई फझुाउने। 

    (ख) वववादभा लनणयम नठदने य आपुराई लनणयमकताय नबई वववाद सभाधान  
       प्रकृमाको सहजकताय सम्झने य छरपर वाताय सॊवादफाट वववाद सभाधानका 
       रालग सहजजकयण गने। 

   (ग) कुनै ऩऺराई जात,जालत धभय,वणय,लरङ्ग,सम्प्रदाम य याजनीलतक आस्थाका 
       आधायभा बेदबाव नगरय लनष्ऩऺ य तटस्थ यहने। 

   (घ) भानव अलधकाय सॊयऺण य साभाजजक न्मामको ववषमभा सॊवेदनजशर यहने। 
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   (ङ) भेरलभराऩ सत्रको सभालप्तऩलछ सहभलत फाहेक रेखेका अन्म वटऩोट सम्फन्धी 
      साभाग्री नष्ट गयी गोऩलनमता कामभ गने। 

(च) कुनै काननुी जवटरता आएभा स्थालनम तहको सहमोगभा ववशेषऻसॊग ऩयाभशय 
लरएय भात्र काननुसम्भत रुऩभा ऩऺहरु लफच सहभलत गयाउने। 

११. भेरलभराऩ सेवाको कामयववलध ्भेरलभराऩको कामयववलध देहाम वभोजजभ हनुेछ, 
   (क) वववाद दताय् वववादका प्रथभ ऩऺरे भेरलभराऩका रागी भैवाखोरा गाउॉ 
       ऩालरकाको कामायरमभा तथा वडा जस्थत भेरलभराऩ केन्रभा लरजखत लनवेदन 
       ठदन सक्नेछ।कुनै कायणफस लरजखत नबई भौजखक रुऩभा व्मि गयेभा 
       त्प्मसराई भेरलभराऩ केन्ररे लरजखत रुभभा उताय गरय लनजको सवहछाऩ  
      गयाई न्मावमक सलभलतरे उजयुीको कायवाही वकनाया गदाय अऩनाउनऩुने कामय- 
      ववलधका सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐनरे तोवकएको ढाॉचाभा दताय गनेछ। 

  (ख) लफवादका ऩऺहरुराई अनयुोध् न्मावमक सलभलत/भेरलभराऩ केन्ररे भेरलभराऩ 
      प्रकृमाभा सहबागी हनु लफवादका ऩऺहरुराई भेरलभराऩ केन्रभा उऩजस्थत बई  
      आफ्नो तपय फाट सूजचकृत बएका भेरलभराऩकताय भध्मेफाट दपा ९ फभोजजभको  
      प्रकृमा अनसुाय छनोट गनय अनयुोध गने। 

  (ग) भेरलभराऩ सत्र सञ्चारन् (१) छालनएका भेरभोराऩकतायहरुरे ऩऺहरुसॊग  
     सभन्वम गयी भेरलभराऩ सत्र सञ्चानरन गने लभलत य स्थान तम गनेछन। 

    वववादका ऩऺहरु य भेरलभराऩकताय ऩूवय लनधायरयत स्थान,लभलत य सभमभा 
     भेरलभराऩ सत्रभा उऩजस्थत हनुऩुनेछ। 

     (२) वववादका ऩऺहरु उऩजस्थत बइसकेऩलछ छालनएका भेरलभराऩकतायहरुरे 

          वववादका ऩऺहरुराई सयुजऺत भेरलभराऩ कऺभा गई भेरलभराऩ सत्र  
          सॊचारन हुॉदा ऩारन गनुयऩने आधायबतू लनमभहरु लनधाययण गयी भेरलभराऩ 
          प्रकृमाका चयणहरु अऩनाउदैं वववाद सभाधान गनय सहजजकयण गनेछन। 

    (३) भेरलभराऩ सत्र आवश्मकता अनसुाय एक वा सो बन्दा फढी ऩटक फस्न 
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       सक्नेछ। 

   (४) भेरलभराऩ सत्रराई व्मवजस्थत गनय ऩऺहरुको सहभलतभा भेरलभराऩकतायरे  
      लनम्न अनसुायका लनमभहरु लनधाययण गनय रगाउने । 

(क) ऩऺहरुरे आफ्ना कुया याख्दा ऩारैऩारो याख्उे। 
(ख) सभ्म य भमायठदत शव्दहरु प्रमोग गने। 

(ग) एक अकायभा सम्भानजनक व्मवहाय गने। 

  (५) लभराऩत्र् सहभलत बएका न्मावमक सभलतरे उजयुीको कायवाही वकनाया गदाय  
    अऩनाउनऩुने कामयववलधका सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐनरे तोके फभोजजभको 
     लभराऩत्र तमाय गयी लभराऩत्रको अलबरेख सम्फजन्धत भेराऩत्र केन्रभा यहेको  
     वववाद दताय यजजष्टयभा सभेत दताय गरय याख् ुऩनेछ। सो लभराऩत्र एक प्रलत  
     सम्फजन्धत ऩऺराई सभेत ठदनऩुनेछ।   

(घ) लभराऩत्र गने सभमावलध् मस ऩरयच्छेद फभोजजभ भेरलभराऩद्वाया वववाद 
सभाधान गदाय भेरलभराऩकताय लनमजुि बएको लभलतरे तीस ठदनलबत्र 
गरयसक्न ुऩनेछ। 

(ङ) लरजखत जानकायी ठदने्- भेरलभराऩ हनु नसकेका सोही कुया उल्रेख 
गयी भेरलभराऩ केन्ररे सम्फजन्धत ऩऺ य लनकामराई जानकायी ठदन ु
ऩनेछ। 

१२. न्मावमक सलभलतको भेरलभराऩ सम्फन्धी काभ,कतयव्म य अलधकाय् (१) भेरलभराऩ  

     सेवा ववस्ताय य ववकासका रालग न्मावमक सलभलतको काभ,कतयव्म य अलधकाय  
     देहाम फभोजजभ हनुेछ  ्

(क) भेरलभराऩ सेवा ववस्ताय य ववकास फाये वावषयक मोजना एवॊ कामयिभ 
तजुयभा य कामायन्वमन गने। 
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(ख) भेरलभराऩफाट सभाधान बएका वववादहरुको प्रभाजणकयण गने,सहभती-
ऩत्रको अलबरेख याख् ेय भेरलभराऩ सम्फजन्ध कामयिभको रालग आवश्मक 
फजेट ववलनमोजन गयाउने। 

(ग) भेरलभराऩ सेवा सञ्चारन रालग भेरलभराऩ केन्र स्थाऩना य आवश्मक 
बौलतक साभाग्री य भसरन्द व्मवस्थाऩन गनय फजेट ववलनमोजन गयाउने। 

(घ) भेरलभराऩ सम्फन्धी तालरभका रालग भेरलभराऩकतायहरुको छनोट गने य 
गैयसयकायी सॊस्था तथा अन्म लनकामसॊग सभन्वम गने तथा तालरभ 
आमोजना गनय प्राववलधक,आलथयक तथा अन्म सहमोग ऩमुायउने। 

(ङ) तालरभ प्राप्त भेरलभराऩकतायराई सऩथ गयाई मोग्मता ऩगेुका 
भेरलभराऩकतायराई सूजचकृत गने। 

(च) भेरलभराऩ सम्फन्धी प्रगलत प्रलतवेदन तमाय गयी सम्फजन्धत कामायरमभा 
याख्।े 

(छ) सहभलत कामायन्वमन गने,गयाउने य सहभलत कामायन्वमनको अनगुभन य 
सलभऺा गने। 

(१) भेरलभराऩ सेवा ववस्ताय य ववकासका रालग न्मावमक सलभलतको काभ,कतयव्म 
य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ् 
(क) भेरलभराऩ सेवा ववस्ताय य ववकासफाये वावषयक मोजना एवॊ कामयिभ 

तजुयभा य कामायन्वमन गने। 

(ख) भेरलभराऩफाट सभाधान बएका वववादहरुको प्रभाजणकयण गने,सहभलत-
ऩत्रको अलबरेख याख् ेय भेरलभराऩ सम्फन्धी कामयिभको रागी 
आवश्मक फजेट ववलनमोजन गयाउने । 

(ग) भेरलभराऩ सेवा सञ्चारनका रालग भेरलभराऩ केन्र स्थाऩना य 
आवश्मक बौलतक साभग्री य भसरन्द व्मवस्थाऩन गनय फजेट 
ववलनमोजन गयाउने। 
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(घ) भेरलभराऩ सम्फन्धी तालरभका रालग भेरलभराऩकतायहरुको छनोट गने 
य गैयसयकायी सॊस्था तथा अन्म लनकामसॊग सभन्वम गने तथा तालरभ 
आमोजना गनय प्राववलधक,आलथयक तथा अन्म सहमोग ऩमुायउन े

(ङ) तालरभ प्राप्त भेरलभराऩकतायराई सऩथ गयाई मोग्मता ऩगेुका 
भेरलभराऩकतायराई सूजचकृत गने। 

(च) भेरलभराऩ सम्फजन्ध प्रगलत प्रलतवेदन तमाय गयी सम्फजन्धत कामायरमभा 
याख्।े 

(छ) सहभलत कामायन्वमन गने,गयाउने य सहभलत कामायन्वमनको अनगुभन य 
सलभऺा गने। 

(२) भेरलभराऩकतायरे ऩाउने सेवा सवुवधा् ऩऺहरुफाट छनोट बएका प्रत्प्मेक 
भेरलभराऩकतायरे भेरलभराऩ सबाभा वलस वववाद सहजजकयण गये वाऩत प्रलत 
सत्र रु ६००(छ सम) का दयरे मात्रा,खाना य खाजा खचय स्वरुऩ भैवाखोरा 
गाउॉऩालरकाफाट प्रदान गरयने छ। तय तीनवटा बन्दा फढी सत्रहरु सञ्चारन 
गयेको बएऩलन तीनवटा सत्रबन्दा फढीको प्रारयश्रलभक ठदइने छैन।मठद 
भेरलभराऩकतायरे वववाद भेरलभराऩ गयाउन सपर बएभा प्रोत्प्साहन स्वरुऩ 
थऩ रु १०००(एक हजाय) भैवाखोरा गउॉऩालरकाफाट प्रदान गरयने। 

(३) ऩरयचमऩत्र् सजुचकृत बएका भेरलभराऩकतायराई भैवाखोरा गाउॉऩालरकाफाट 
ऩरयचमऩत्रको व्मवस्था गनय सक्ने छ। 

१३. वडास्तरयम भेरलभराऩ केन्रभा वडाध्मऺको काभ,कतयव्म य अलधकाय ्वडा  

     स्तरयम भेरलभराऩ केन्रभा वडाध्मऺको काभ कतयव्म य अलधकाय देहामफभोजजभ  
     हनुेछ् 

(क) भेरलभराऩ केन्रभा आएको लनवेदन यजजस्टयभा दताय गयी,वववादका सऩऺको 
नाभ ठेगाना छनोट बएका भेरलभराऩकतायको नाभ य सम्ऩकय  नॊ भेरलभराऩ 
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सत्र सॊचारन लभलत,सहभलतऩत्रको स्ऩस्ट खलु्ने गरय अलबरेख याख् ेएवॊ अन्म 
कागजात सयुजऺत याख् रगाउने। 

(ख) वववादका ऩऺहरुराई भेरलभराऩ केन्रको तपय फाट ऩत्राचाय गयाउने। 

(ग) भेरलभराऩ केन्रभा आवश्मक बौलतक य अन्म साभाग्रीहरु य न्मनुतभ सेवा 
सलुफधाहरु सलुनजित गयाउने। 

(घ) भेरलभराऩ प्रकृमाफाये वववादका ऩऺहरुराई जानकायी गयाउने। 

(ङ) भेरलभराऩ बएका वा हनु नसकेका वववादको अलबरेख याख्ग रगाउने। 
(च) भेरलभराऩ कऺ य सत्र सञ्चााारनको वातावयण फनाउन य सो को 

व्मवस्थाऩन गने गयाउने। 

(छ) वडा स्तयीम भेरलभराऩ केन्रको सॊमोजनकायी बलूभका लनवायह गने। 

१४. भेरलभराऩकतायको काभ,कतयव्म य अलधकाय ्भेरलभराऩकतायको काभ,कतयव्म य 
     अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ। 

(क) भेरलभराऩको प्रकृमा अनसुाय गरय सहजकतायको हैलसमतरे वववाद सभाधानभा 
सहमोग ऩमुायउने। 

(ख) वववाद सभाधान गनय सहामता गनय सहामता गदाय न्मामालधश,भध्मस्थ वा 
काननुी सल्राहकायको बलूभका लनवायह नगयी सहजकतायको भात्र बलूभका 
लनवायह गने। 

(ग) भेरलभराऩको ववकास य ववस्तायका रागी कामययत यहने। 

(घ) सहभलत कामायन्वमनभा सहमोग ऩमुायउने। 

(ङ) भेरलभराऩ सत्र सहजजकयण गदाय डय,त्रास,दवाव य प्रबावफाट भिु हनुे य 
वववादका ऩऺराई ऩलन भिु हनुे य वववादका ऩऺराई ऩलन भिु याख्।े 

(च) भानव अलधकाय,साभाजजक न्मामको ववषमभा सचेत यहने। 

(छ) आघातभा ऩयेका वा भनोवैऻालनक रुऩभा सभस्माभा ऩयेका ऩऺहरुराई 
भनोसाभाजजक ऩयाभशयको रालग ऩठाउने। 
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(ज) भेरलभराऩ प्रकृमाराई उजचत व्मवस्थाऩन गने य सहभलतको रालग ऩऺराई 
स्वतन्त्र रुऩभा बलूभका लनवायह गनय ठदने। 

(झ) ऩऺहरुराई भेरलभराऩको अनजुचत प्रमोगफाट हनुे नोक्सानफाट फचाउन सचेत 
यहने। 

(ञ) भेरलभराऩ वातायको सन्दबयभा वववादका ऩऺहरुफाट व्मि बएका कुयाको 
गोऩलनमता कामभ याख् े। 

(ट) आचाय सॊवहताको ऩारना गने। 

ऩरयच्छेद-४ 

ववववध 

१५. भेरलभराऩ नलतजाको अलबरेख व्मवस्थाऩन ्(१) भैवाखोरा गाउॉऩालरकारे  
    भेरलभराऩ केन्रभा दताय बएका वववादहरु तथा सभाधान बएका वववाद य  
   वववादका ऩऺहरुको अलबरेख याख्छे। अलबरेख याख्का रालग लनम्न अनसुायका  
   अलबरेख/पायभहरु तमाय गयी याख्ऩुदयछ। 

(क) वववाद दताय ऩजुस्तका, 
(ख) वववाद य वववादका ऩऺहरुको वववयण खलु्ने गयी तोवकएको पायभ, 
(ग) लनवेदन ऩत्रको पायभ 

(घ) दोश्रो ऩऺराई जानकायी गयाउने पायभ, 
(ङ) भेरलभराऩकताय छनोट पायभ, 
(च) भेरलभराऩकतायराई सूचना ठदने पायभ, 
(छ) भेरलभराऩ केन्रभा ऩऺहरुको उऩजस्थलतको अलबरेख पायभ, 
(ज) लभराऩत्र पायभ, 
(झ) अनसूुची-२ फभोजजभको वववाद अनगुभन पायभ। 
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१६. तालरभ सम्फन्धी व्मवस्था  ्(१) न्मावमक सलभलतरे भेरलभराऩ सम्फन्धी 
     आधायबतु य अन्म तालरभ भेरलभराऩ ऩरयषदद्वाया लनधायरयत ऩाठ्यिभ फभोजजभ 

     सॊचारन गनुय ऩनेछ। 

   (२) भेरलभराऩ सम्फजन्ध तालरभ प्रदान गदाय भेरलभराऩ ऩरयषदभा सजुचकृत बएका  
    सॊस्थाहरुफाट गयाउन ुऩनेछ। 

१७. भेरलभराऩ कोष (्१) भैवाखोरा गाउॉऩालरकाभा भेरलभराऩ सम्फजन्ध कामय गनयको 
    रालग छुटै एउटा कोष यहने छ य सो कोषभा देहाम फभोजजभको यकभ यहनेछ। 

(क) स्थालनम सयकायरे ववलनमोजन गयेको यकभ। 

(ख) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायरे ववलनमोजन गयेको यकभ। 

(ग) दात ृसॊस्थाहरुरे सहमोग स्वरुऩ प्रदान गयेको यकभ। 

(घ) अन्म श्रोतफाट भेरलभराऩ सम्फजन्ध कामय गनय सहमोग स्वरुऩ प्रदान गयेको 
यकभ। 

 (२) भेरलभराऩ सम्फन्धी कोषभा यहेको यकभ खचय गदाय प्रचलरत कानूनभा व्मवस्था  
    बए फभोजजभ गनुयऩनेछ। 

१८.भेरलभराऩ कोषफाट गरयने खचय् 
    (क) भेरलभराऩ केन्र स्थाऩना,बौलतक व्मवस्थाऩन,सूचना सम्प्रषेण य भेरलभराऩ  
         सम्फजन्ध कृमाकराऩ सॊचारन। 

    (ख) ववलबन्न तालरभ,जनचेतनाभरुक कामयिभ य प्रवधयनात्प्भक कामयिभहरु  
       सॊचारन। 

    (ग) भसरन्द साभग्री व्मवस्थाऩन। 

    (घ) भेरलभराऩ सत्र य अन्म गलतववलधहरु सॊचारन। 

    (ङ) भेरलभराऩकतायराई भेरलभराऩ सत्रसम्भ आउने जाने मातामात खचय। 

    (च) वऩउने ऩानी,खाजा य जचमाऩानको व्मवस्था। 
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१९. रेखा ऩरयऺण  ्भेरलभराऩ कोषभा जम्भा बएको य खचय बएको यकभको रेखा  
    ऩरयऺण प्रचलरत कानून फभोजजभ गरयनेछ। 

२०. आचाय सॊवहता य सऩथ  ्(१) मस कामयववलधको अनसूुची-३ फभोजजभको आचाय 
    सॊवहता सफै भेरलभराऩकतायरे ऩारना गनुयऩनेछ। 

   (२) उऩदपा(१) फभोजजभको आचायसॊवहताका अलतरयि भेरलभराऩकतायरे  
  भेरलभराऩकतायको रुऩभा लनष्ठाऩूवयक काभ गने सऩथ लरन ुऩनेछ। 

  भेरलभराऩकतायको हैलसमतरे सॊरग्न हनु चाहने मोग्मता ऩगेुका भेरलभराऩकतायराई 

   भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको न्मावमक सलभलतका सॊमोजकफाट अनसुचुी-४ फभोजजभको 
  सऩथ लरएऩलछ सॊम्फजन्धत भेरलभराऩ केन्रभा भेरलभराऩकतायको रुऩभा सजुचकृत  
  हनुेछन। भेरलभराऩ सऩथ य आचयसॊवहताको ऩारना सम्फन्धी अनगुभन भैवाखोरा  
  गाउॉऩालरकारे गनेछ। 

(३) मठद कुनै भेरलभराकतायरे सऩथ य आचाय सॊवहता ववऩरयत काभ गयेभा त्प्मस्तो  
     भेरलभराऩकतायराई न्मावमक सलभलतरे सूजचफाट हटाउनेछ। 

२१. वववादका ऩऺहरुको उऩजस्थलत ्मस कामायववलध फभोजजभ वववादका ऩऺहरु 

   तोवकएको लभलत स्थान य सभमभा उऩजस्थत हनु ुऩनेछ। 

२२. ऩऺहरुको लनजम्त भेरलभराऩको ऩरयणाभ भान्म हनुे ्ऩऺहरुको सहभलतऩत्रभा  
    उल्रेख बएका कुयाहरु सम्फजन्धत ऩऺहरुरे फाध्मात्प्भक रुऩभा ऩारना गनुय 
ऩनेछ। 

२३. सहभलत कामायन्वमन  ्(१) भेरलभराऩ केन्रभा लभराऩत्र बएको लभलतरे ऩैतालरस  
     ठदनलबत्र सम्फजन्धत ऩऺरे त्प्मस्तो लभराऩत्र कामायन्वमन गनुय ऩनेछ। 

   (२) उऩदपा (१) फभोजजभको अवलधलबत्र सम्फजन्धत ऩऺरे लभराऩत्र  
     कामायन्वमनको रालग लभराऩत्र बएको ववषमसॉग सम्फजन्धत लनकाम सभऺ लनवेदन 
     ठदन सक्नेछ ।  
  (३) उऩदपा(२) फभोजजभ लनवेदन प्राप्त बएका भैवाखोरा गउॉऩालरकाको प्रचलरत 
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   काननु फभोजजभ त्प्मस्तो लभराऩत्र कामायन्वमन गरयठदन ुऩनेछ। 

२४. प्रोत्प्साहन ऩयुस्कायको व्मवस्था ्भेरलभराऩ कामयिभभा उल्रेखलनम मोगदान ठदने  
    व्मजि,सॊघसॊस्था तथा भेरलभराऩकतायराई भैवाखोरा गाउॉऩालरकाको उजचत  
     प्रोत्प्साहन ऩयुस्काय प्रदान गनय सक्नेछ। 

२५. कामयववलधको प्रमोग  ्भेरलभराऩ कामयिभराई सचुारू य सभन्वमात्प्भक रुऩभा 
    सञ्चारन गरय साभाजजक सद्भबाव,आऩसी सहमोग य भैत्रीऩूणय ऩयम्ऩयाराई प्रवद्वन 

   गनय मो कामयववलधराई भैवाखोरा गाउॉऩालरकाभा भेरलभराऩ सम्फन्धी काभ गने 

   अन्म सयकायी सॊघ सॊस्था साभाजजक सॊघ सॊस्था एवॊ सभूदामहरुरे प्रमोग गनय 
   सक्नेछन। 

२६. प्रलतवेदन ऩेश गनुयऩने  ्न्मावमक सलभलतरे गाउॉसबाभा अनसुचुी-५ फभोजजभको  

    प्रलतवेदन तमाय गयी ऩेश गनेछ। 

२७. कामयववलधको व्माख्मा गने वा वाधा अड्काउ पुकाउने अलधकाय ्कामयववलधको  

    कामायन्वमनको लसरलसराभा कुनै दवुवधा हनु गएभा सोको व्माख्मा वा वाधा  
    अड्काउ पुकाउने अलधकाय भैवाखोरा गाउॉ कामायऩालरकाराई हनुेछ। 

२८.खायेजी य फचाउ  ्भेरलभराऩ सञ्चारन कामयववलध २०७४ खायेज गरयएको छ। 

    मो कामयववलध रागहुनुऩूुवय बए गयेका कामयहरु मसै कामयववलध फभोजजभ बएको  
    भालननेछ। 

२९.कामयववलधको प्रमोग  ्भेरलभराऩ सम्फजन्ध कामय सॊचारन गदाय मो कामयववलध  
    फभोजजभ हनुेछ य मस कामयववलधभा उल्रेख नबएका प्रविमाहरु अवरम्फन गदाय 
    भेरलभराऩ सम्फजन्ध प्रचलरत नेऩार काननुभा बएको भेरलभराऩ प्रविमाहरु 

    अवरम्वन गनय कुनै फाधा ऩने छैन । 
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अनसूुची-१ 

(दपा ७ सॊग सम्फजन्धत) 
भैवाखोरा गाउॉऩालरका, 

साॉघ,ुताप्रेजङु 

सूजचकृत भेरलभराऩकतायको नाभावरी 
ि.स नाभ,थय ठेगाना सूजचकृत 

बएको 
लभलत 

नववकयण 
बएको 
लभलत 

सम्ऩकय  नॊ पोटो 
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अनसूुची-२ 

(दपा १५ को उऩदपा १(झ) सॊग सम्फजन्धत) 
भेरलभराऩ अनगुभन पायभ 

स्थालनम तहको नाभ-भैवाखोरा गाउॉऩालरका 
जजल्रा-ताप्रेजङु 

अनगुभन गरयएको अवलध........................ठदजख ................. 
तालरभ प्राप्त कुर 
भेरलभराऩकतायको 
सॊख्मा 

विमाजशर 
भेरलभराऩकतायको 
सॊख्मा 

वववाद 
दताय 
सॊख्मा 

सभाधान 
बएको 
सॊख्मा 

सभाधान 
हनु 
नसकी 
सम्फजन्धत 
लनकामभा 
ऩठाएको 
सॊख्मा 

भेरलभराऩ 
प्रकृमाभा 
यहेको 
सॊख्मा 

कैवपमत 
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१.केन्रको बौलतक अवस्था् 
२. आचाय सॊवहताको ऩारनाको अवस्था  ्

३. ववलनमोजन फजेट य खचयको अवस्था  ्

४.भेरलभराऩ कोषको अवस्था् 
५भेरलभराऩकतायको रागी तालरभको आवश्मकता् 
६.भेरलभराऩकतायको ऩमायप्तता/अऩमायप्तता् 
६. अनगुभनकतायको वटप्ऩणी् 
अनगुभनकताय 
 १................... 
                        २.................... 
 ३..................... 
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अनसूुची-३ 

(दपा २०(१)सॉग सभफजन्धत) 
भेरलभराऩकतायको आचायसॊवहता 

भेरलभराऩकतायको आचायसॊवहता,२०७४ 
१. भेरलभराऩ कतायको ऩेशागत आचयण 

(क) भेरलभराऩ सम्फन्धी काभ कायवाही लनष्ऩऺ रुऩरे गनुय ऩनेछ, 
(ख) कुनै ऩऺप्रलत झकुाव,आग्रह,ऩूवायग्रह वा सो देजखने कुनै व्मवहाय गनुय हदैुन, 
(ग) कुनै ऩऺराई डय त्रास,झकु्माउन वा प्ररोबनभा ऩायी भेरलभराऩ गयाउन ु

हदैुन, 
(घ) भेरलभराऩ सम्फन्धी काभ कायवाहीको लसरलसराभा ऩऺसॉग आलथयक तथा 

अन्म स्वाथयजन्म कुनै काभ कायफाही वा रेनदेन व्मवहाय गनुय हुॉदैन, 
(ङ) भेरलभराऩ कतायरे वववादको ववषमवस्त ुवा वववादका ऩऺहरुसॉग अनजुचत 

वा जारसाजऩूणय तवयरे कुनै काभ कायफाही गनुय हदैुन, 
(च) भेरलभराऩको काभ कायफाही वा भेरलभराऩको प्रविमाभा जानाजान त्रटुी वा 

अलनमलभतता गने,अनावश्मक रुऩभा रम््माउने,वढरा गने वा भेरलभराऩ 
सम्फन्धी काभ कायफाहीभा अलबरुची नदेखाउने जस्ता कामय गनुय हदैुन, 

(छ) भेरलभराऩको िभभा ऩऺ य भेरलभराऩकतायको ववचभा बएका कुया य 
ऩऺको ऩरयचम रगामत भेरलभराऩकतायराई जानकायी हनु आएका तथ्म 
गोप्म याख्कुा साथै ऩऺहरुको वहत प्रलतकुर हनुे गयी प्रकट गनुय हदैुन, 

(ज) सॊववधान,काननु,सावयजलनक लनलत य स्थानीम/अधय न्मावमक/न्मावमक 
लनकामको गरयभा उच्च फनाउदै ऩऺहरुको साभाजजक भमायदा य 
आत्प्भसम्भानराई सम्भान ऩगु्ने कामय गनुय ऩदयछ। 
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(झ) वववादका ऩऺहरुसॊग भेरलभराऩ गयाइठदएवाऩत ठेक्का वा प्रलतशतभा 
ऩारयश्रलभक लनधाययण नगरय कानननुरे तोकेको लसभाभा यवह ऩऺहरुसॊगको 
सहभलत फभोजजभको ऩारयश्रलभक स्वीकाय गनुय ऩनेछ। 

१.१ भेरलभराऩ सम्फन्धी कामयववलधको ऩारना गनुय ऩने ्

    (क) भेरलभराऩ सम्फन्धी कामय सॊववधान,प्रचलरत ऐन काननु मस कामयववलध  
        फभोजजभ भेरलभराऩ प्रकृमा सॊचारन गनुय ऩनेछ। 

    (ख) कुनै सम्झौताभा भेरलभराऩद्वाया वववाद सभाधान गरयने व्मवस्था बएभा  
        त्प्मस्तो वववाद सोवह सॊम्झौताभा उल्रेख बएको कामयववलध अनरुुऩ गनुय 
        ऩनेछ। 

   (ग) ऩऺहरु भेरलभराऩ गनय सहभत बएभा भेरलभराऩकतायरे सो व्महोयाको  
       भेरभोराऩको लरखत खडा गरय सहभती बएका फदुाहरु य त्प्मसको ऩरयणाभको  
      फायेभा ऩऺहरुराई स्ऩस्टसॉग फताएय भात्र सो सहभलत बएका फदुाहरु य  
     त्प्मसको ऩरयणाभको फायेभा ऩऺहरुराई स्ऩस्टसॉग फताएय भात्र सो कागजभा 
     ऩऺहरुको सवहछाऩ गनय रगाई आफ्नो सभेत सवह गरय सहभलतऩत्र तमाय 
     गनुय ऩछय। 

१.२ भेरलभराऩकतायको जजम्फेवायी  ्
    (क) भेरलभराऩ बएका सहभतीऩत्रको कागज सवहत तोवकएको सभम लबत्र  
      वववादका ऩऺहरुराई सम्फन्धी लनकामभा ऩठाइ ठदन ुऩनेछ।भेरलभराऩ हनु  
      नसकेभा तोवकएको ढाॉचाभा सम्फजन्धत स्थालनम तह सभऺ प्रलतवेदन ऩेश  
      गनुयऩनेछ। 

   (ख) भेरलभराऩको कामयववलध अऩनाउदा ऩऺहरु लफच भेरलभराऩ गयाउन  
       नसवकएभा भेरलभराऩद्वाया वववाद सभाधान नबएको व्महोया लरजखत जानकायी 
       ठदन ुऩनेछ। 
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१.३ भेरलभराऩकतायको दावमत्प्व 
    (क) भेरलभराऩकतायरे वववादको ववषमवस्तभुा छरपर गनुय अजघ भेरलभराऩको  
     प्रकृमाभा अऩनाइने कामयववलध,सहभलत वा लनष्कषयभा ऩगु्ने काभ ऩऺहरु स्वमभको 
    बएको य भेरलभराऩकताय सहजकतायको बलूभकाभा भात्र यहेको कुया जानकायी  
    गयाउन ुऩछय। 

  (ख) भेरलभराऩको प्रकृमाभा बए गयेका कामय आपु य ऩऺरे ऩलन गोप्म याख् ुऩने  
    ववषम,भेरलभराऩको प्रकृमाभा सॊरग्न बै जचत्त नफझेुभा कुनै ऩलन सभमभा अरग  
    हनु ऩाउने ववषमभा ऩऺहरुराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

  (ग) भेरलभराऩकतायको रुऩभा लनमिु बएको व्मजिरे भेरलभराऩकताय बई काभ गनय 
    नचाहेभा आपुरे लनमजुिको सूचना ऩाएको सात ठदनलबत्र सोको लरजखत जानकायी 
    सम्फजन्धत लनकामराई ठदन ुऩनेछ। 

 (घ) भेरलभराऩकताय लनमिु बएको व्मजिरे भेरलभराऩ गदाय भैलत्रऩणुय तवयफाट  
   वववाद सभाधान गनय ऩऺहरुराई स्वतन्त्र,तटस्थ य लनष्ऩऺ बएय सहमोग गनुय 
ऩनेछ। 

(ङ) वववदको ववषमवस्त ुउऩय भेरलभराऩकतायको कुनै स्वाथय लनवहत यहेको बए 
वा आपुरे स्वतन्त्र तथा लनष्ऩऺ रुऩभा काभ गनय नसक्ने प्रकृलतको वववाद 
बएभा वववादका ऩऺ य भदु्धा प्रवेषत गने लनकामराई लरजखत गयाउन ुऩनेछ। 

(च) रैवङ्गक वववेद,धभय,जातजालत,आलथयक स्तय वा याजनैलतक सॊरग्नताको 
आधायभा कुनै प्रकायको झकुाव य ऩूवायग्राही बावना नदेखाई भेरलभराऩभा 
सॊरग्न हनु ुऩनेछ य लनधायरयत सभमभा भेरलभराऩ कामय सम्ऩन्न गनय प्रमास 
गनुय ऩनेछ। 

(छ) भेरलभरादऩकतायरे प्राकृलतक स्रोत साधन सम्फजन्ध वववादभा,व्माऩारयक 
प्रकृलतको वववदभा भेरलभराऩको प्रकृमा,ववषमगत दऺता य तत्प्सवजन्ध 
अभ्मास तथा प्रचरनराई भहत्प्व ठदन ुऩनेछ य साभदुावमक वववादभा 
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भेरलभराऩ गदाय सम्फजन्धत सभदुामभा उऩर्ध वववाद सभाधान सम्फन्धी 
ऩयम्ऩया,अभ्मास य स्वीकृत भान्मताराई ध्मान ठदई 
लनष्ऩऺता,वस्तलुनष्ठता,स्वच्छता य न्मामका लसद्वान्तफाट सदैव लनदेजशत हनु ु
ऩनेछ। 

(ज) भेरलभराऩकतायरे आपै भेरलभराऩ प्रकृमाभा सॊरग्न बएको कुनै ऩलन ऩऺको 
तपय फाट कानूनी व्मवसामी,भध्मस्थकताय वा न्मामालधशको रुऩभा सॊरग्न बै 
वववाद सनुवुाई नगयी सहजकतायको भात्र बलूभका लनवायह गने य 
भेरलभराऩद्वाया बएको वववादको सभाधानराई हायजजतको रुऩभा नलरन 
उत्प्प्ररेयत गनुय ऩनेछ। 
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अनसूुची-४ 

(दपा २०(२) सॉग सम्फजन्धत) 
भेरलभराऩकतायको सऩथऩत्र 

(लनमभ.........सॉग सम्फन्धलत) 
भ .....................ईश्वयको नाभभा/सत्प्म लनष्ठाऩूवयक भेरलभराऩकतायको रुऩभा शऩथ 
लरन्छु वक भैरे भेरलभराऩ सम्फन्धी प्रकृमाको लसरलसराभा कुनै ऩऺ प्रलत 
भयभोरावहजा नयाखी,ऩऺऩात नगयी,गोऩलनमता य लनष्ऩऺता कामभ गदै कानून य 
न्मावमक प्रकृमा प्रलत सम्भान तथा सभऩयणको बावना याजख काभ गनेछु।भैरे 
भेरलभराऩ सम्फजन्ध मस कामयववलध तथा प्रचलरत कानून फभोजजभ ऩारना गनुय ऩने 
आचयणको ऩूणय ऩारना गदै आपुराई सजुम्ऩएको दावमत्प्व इभान्दायीऩूवयक लनवायह गनेछु, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शऩथ गयाउनेको 
सही................. 
नाभ् 
ऩद 

छाऩ् 
कामायरम 

लभलत 

शऩथ लरनेको 
सही्........................... 
नाभ् 
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अनसूुची-५ 

(दपा २६ सॉग सम्फजन्धत) 
भेरलभराऩ कामयिभको प्रगलत प्रलतवेदनको ढाॉचा 

(क) न्मावमक सलभलतको रालग् 
गाउॉऩालरकाको नाभ्......................... 
जजल्रा्.............................. 
प्रदेश.............................. 
प्रलतवेदनको अवलध् लभलत..........................देजख ...............सम्भ 
भेरलभराऩकतायको 
सॊख्मा 

वववादको 
प्रकाय 

वववादको 
सॊख्मा 

भेरलभराऩ 
बएको 
सॊख्मा 

भेरलभराऩ 
हनु नसकी 
सम्फजन्धत 
लनकामभा 
ऩठाएको 
सॊख्मा 

भेरलभराऩ 
प्रविमाभा 
यहेको 
सॊख्मा 
 
 
 
 
 

भवहरा ऩरुुष 

       

जम्भा      

                               
                                
                                 

आऻारे 

देवी तमु्फाऩो 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


