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भेरङ्झभराऩ केन्द्र सञ्चारन सम्फन्द्धी कामयङ्जिङ्झध, २०७८  
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प्रस्तािना् नेऩारको सॊङ्जिधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको अङ्झधकायको सूचीभा यहेको भेरङ्झभराऩ य 

भध्मस्थतासम्फन्द्धी व्मिस्था तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४६ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टन े
न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे सोही ऐनभा उल्रेख गङ्चयएका ङ्जििाद भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट सभाधान गने कामयभा 
सहमोग गनय भेरङ्झभराऩ केन्द्र सञ्चारन सम्फन्द्धी कामयङ्जिङ्झध फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे, 

 धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाको कामयऩाङ्झरकारे न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायिाही ङ्जकनाया गदाय अऩनाउनङ्ट 
ऩने कामयङ्जिङ्झध सम्फन्द्धभा व्मिस्था गनय फनेको ऐन, २०७४ दपा ९३ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी मो 
भेरङ्झभराऩ केन्द्र सञ्चारन सम्फन्द्धी कामयङ्जिङ्झध, २०७८ जायी गयेको छ।  
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ऩङ्चयच्छेद– १ 

प्रायङ्ञम्बक 

 

१. सङ्ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयङ्जिङ्झधको नाभ “भेरङ्झभराऩ केन्द्र सञ्चारन सम्फन्द्धी कामयङ्जिङ्झध, २०७८” 

यहेको छ।  

(२) मो कामयङ्जिङ्झध तङ्टरुन्द्त प्रायम्ब हङ्टनेछ।   

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्झफषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जिङ्झधभा, 
(क) “ऐन” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरका न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत (कामयङ्जिङ्झध सम्फन्द्धी) ऐन, २०७४ सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ख) “केन्द्र” बङ्ङारे मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको भेरङ्झभराऩ केन्द्र सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ग) “कामायरम” बङ्ङारे नगय कामयऩाङ्झरकाको कामायरम सम्झनङ्ट ऩछय। 

(घ) “नगयऩाङ्झरका” बङ्ङारे धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछय। 
(ङ) “दोस्रो ऩऺ” बङ्ङारे ऩङ्जहरो ऩऺको ङ्झनिेदनको आधायभा भेरङ्झभराऩ िातायको राङ्झग भेरङ्झभराऩ 

केन्द्ररे फोराएको ङ्जििादको ऩऺ सम्झनङ्ट ऩछय।  

(च) “न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २१७ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 

२०७४ को दपा ४६ फभोङ्ञजभ गाउॉ।नगयऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ तथा उऩप्रभङ्टखको 
अध्मऺताभा गङ्छठत न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय।  

(छ) “ऩङ्जहरो ऩऺ” बङ्ङारे ङ्जििाद सभाधानको राङ्झग भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा ङ्झनिेदन ङ्छदन ेव्मङ्ञि सम्झनङ्ट 
ऩछय। 

(ज) “ऩऺ” बङ्ङारे ङ्जििादका ऩऺ सम्झनङ्ट ऩछय। 

(झ) “भन्द्रारम” बङ्ङारे सॊघीम भाङ्झभरा तथा साभान्द्म प्रशासन भन्द्रारम सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ञ) “भेरङ्झभराऩ” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩ हङ्टनसक्ने प्रकृङ्झतका ङ्जििादभा 
भेरङ्झभराऩ गयाउने गयी नगयऩाङ्झरकाफाट सञ्चाङ्झरत सेिा सम्झनङ्ट ऩछय।य मो शब्दरे 
नगयऩाङ्झरकाको स्िीकृङ्झतभा सभङ्टदामभा सञ्चारन बएको साभङ्टदाङ्जमक भेरङ्झभराऩ सेिाराई सभेत 
जनाउने छ। 

(ट) “भेरङ्झभराऩकताय” बङ्ङारे ऩऺ फीचको ङ्जििादराई छरपरद्वाया सहज िाताियण सजृना गनय 
तथा सो ङ्जिषमभा सहभङ्झत कामभ गनयका राङ्झग उत्प्प्रङे्चयत गनय भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी आधायबतू 
तारीभ ङ्झरई नगयऩाङ्झरकाभा सूचीकृत व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ठ)  “भेरङ्झभराऩ सर” बङ्ङारे भेरङ्झभराऩकतायरे भेरङ्झभराऩ प्रकृमाद्वाया ङ्जििाद सभाधानका राङ्झग 

ङ्जििादका सयोकायिाराको रूऩभा यहेका ङ्जििादका ऩऺ सङ्ञम्भङ्झरत सङ्टयङ्ञऺत एिभ ् सहज 
स्थानभा िाताय तथा छरपर गयाउने उद्देश्मरे सञ्चारन गङ्चयने फैठक सम्झनङ्ट ऩछय। 
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(ड) “िडा” बङ्ङारे धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाको िडा सम्झनङ्ट ऩछय। 

(ढ) “सॊमोजक” बङ्ङारे भेरङ्झभराऩ केन्द्र सञ्चारन बएको िडाको सङ्ञचि सम्झनङ्ट ऩछय।साथै सो 
शब्दरे भेरङ्झभराऩ सॊमोजकको रूऩभा काभ काज गने गयी तोङ्जकएको िडा कामायरमको 
कभयचायीराइय सभेत फङ्टझाउन ेछ। 

 

 
 

ऩङ्चयच्छेद– २ 

भेरङ्झभराऩ केन्द्रको स्थाऩना, काभ, कतयब्म य अङ्झधकाय 

 

३. भेरङ्झभराऩ केन्द्रको स्थाऩना् (१) न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ऺेराङ्झधकाय ङ्झबरका ङ्जििाद भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमाद्वाया 
सभाधानभा सहमोग ऩङ्टर् माउन धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाको प्रत्प्मेक िडाभा आिश्मकता अनङ्टसाय भेरङ्झभराऩ 
केन्द्र स्थाऩना गङ्चयनेछ ।  

(२) कामायरमरे नगयऩाङ्झरकाको कामायरम बिन िा िडा कामायरमको बिन िा कामयऩाङ्झरकारे 
तोकेको स्थानभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामायरम स्थाऩना गनेछ।   

४. भेरङ्झभराऩ केन्द्रको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् (१) भेरङ्झभराऩ केन्द्रको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) ङ्जििादका ऩऺफाट ङ्जििादसॉग सम्फङ्ञन्द्धत ङ्जिषमको अनङ्टसूची–१ को ढाॉचाभा ङ्झनिेदन ङ्झरने य 
दताय गने। 

(ख) भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी ङ्जििादका ऩऺराई सूचना ङ्छदने।  

(ग) भेरङ्झभराऩकताय हङ्टने मोग्मता ऩङ्टगेको व्मङ्ञिरे भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा सूचीकृत हङ्टन 
भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा ङ्झनिेदन ङ्छदएभा न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ऩठाउने।  

(घ) न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट भेरङ्झभराऩकतायको शऩथ ङ्झरएका व्मङ्ञिराई भेरङ्झभराऩकतायको काभभा 
रगाउन।े 

(ङ) सूचीकृत भेरङ्झभराऩकताय भध्मेफाट ङ्जििादका ऩऺराई भेरङ्झभराऩकताय छनौट गनय रगाउने।  

(च) भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमाभा सहजीकयण गने।  

(छ) ङ्जििादको ङ्झनिेदन, अन्द्म कागजात तथा सहभङ्झत ऩरको न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ 
अङ्झबरेख याख्न ेतथा तोङ्जकएको स्थानभा प्रङ्झतिेदन ङ्छदन।े 

(ज) भेरङ्झभराऩ प्रकृमा फभोङ्ञजभ सहभङ्झत हङ्टन नसकेको ङ्जिषम न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ङ्जपताय ऩठाउने।  

(झ) ङ्जििादको दोस्रो ऩऺ उऩङ्ञस्थत बएय भेरङ्झभराऩकतायको छनौटको काभ सङ्जकएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जहना ङ्झबर भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट ङ्जििादको सभाधान गने व्मिस्था ङ्झभराउन।े 

(ञ) ऩऺ फीचको सहभङ्झत कामायन्द्िमनको राङ्झग ङ्जििादको ङ्झभङ्झसर न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ऩठाउने।  
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(ट) ङ्जििादका ऩऺफाट भेरङ्झभराऩको प्रकृमाफाट बएको सहभङ्झत कामायन्द्िमन गये नगयेको ङ्झनमङ्झभत 
रुऩभा अनङ्टगभन गने गयाउन ेतथा ऩऺको आऩसी सम्फन्द्ध फाये जानकायी ङ्झरन।े  

(ठ) स्थानीम फाङ्झसन्द्दाराई भेरङ्झभराऩ सेिा प्रमोग गनय अङ्झबप्रङे्चयत गने। 

(ड) भेरङ्झभराऩकतायको ऺभता अङ्झबफङृ्जिसम्फन्द्धी आिश्मक कामय गने। 

(ढ) नगयऩाङ्झरकाको कामयिभ फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩ सेिाको प्रचाय प्रसाय गने य सचेतनाभूरक 
कामयिभ चराउने।  

(ण) न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट तोङ्जकएका िा अङ्झधकाय प्रत्प्मामोजन गङ्चयएका अन्द्म काभ गने। 
 

५. भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा हङ्टन ऩने आधायबतू सङ्टङ्जिधाहरू् केन्द्रभा देहाम फभोङ्ञजभका आधायबतू सङ्टङ्जिधा यहनेछन्् – 

(क) भेरङ्झभराऩ सर सञ्चारनका राङ्झग गोऩनीम य सङ्टयङ्ञऺत स्थान। 

(ख) भेरङ्झभराऩकताय, ङ्जििादका ऩऺ एिभ ् सयोकायिाराको सङ्टङ्जिधाको राङ्झग भेरङ्झभराऩ कऺभा 
आिश्मक कङ्ट सॉ, टेफर रगामत ऩमायप्त स्थान। 

(ग) सूचीकृत भेरङ्झभराऩकतायको नाभ, ठेगाना य पोटो सङ्जहतको सूची य भेरङ्झभराऩ केन्द्रको 
साईन फोडय। 

(घ) ङ्जििादका ऩऺको राङ्झग स्िच्छ ङ्जऩउने ऩानी तथा शौचारम। 

(ङ) ङ्जििाद दताय ङ्झनिेदनको पायभ य ङ्जििाद दताय गने यङ्ञजष्टय, भेरङ्झभराऩकताय योजेको येकडय 
याख्नको राङ्झग पायभ, दोस्रो ऩऺराई जानकायी गयाउने पायभ, भेरङ्झभराऩकतायराई जानकायी 
गयाउने पायभ, सहभङ्झत–ऩरको पायभ, प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन पायभ, अङ्झबरेख याख्न े यङ्ञजष्टय 
रगामतका अन्द्म भसरन्द्द साभग्री।  

 
 

ऩङ्चयच्छेद– ३ 

भेरङ्झभराऩ सेिाको व्मिस्थाऩन 

६. ङ्जििाद दताय्  (१) न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ऺेराङ्झधकाय ङ्झबरका ङ्जििाद सभाधानको राङ्झग न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत िा 
न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थानभा दताय हङ्टनेछन।् 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जििादका प्रथभ ऩऺ फसोफास गने िडाभा 
यहेको भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा सभेत ङ्झनिेदन दताय गनय सक्ने गयी ङ्झनणयम गनय सक्नेछ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञिरे ङ्झरङ्ञखत नबै भौङ्ञखक रुऩभा 
गङ्टनासो।उजङ्टयी।ङ्झनिेदन व्मि गयेभा त्प्मसराई ङ्झरङ्ञखत रुऩभा उताय गयी कामायरम िा भेरङ्झभराऩ केन्द्ररे 
ङ्झनजको सहीछाऩ गयाई दताय गने व्मिस्था ङ्झभराउनछे।  

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा दताय बएको ङ्झनिेदन सो सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩ गने 
प्रमोजनको राङ्झग सम्फङ्ञन्द्धत िडाभा यहेको भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा ऩठाउने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

 

७. भेरङ्झभराऩकतायको छनौट प्रकृमा् (१) प्रत्प्मेक िडाभा कङ्ञम्तभा एक भेरङ्झभराऩ केन्द्र यहनेछ।  
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(२) प्रत्प्मेक भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा कङ्ञम्तभा ६ जना भेरङ्झभराऩकताय यहनछेन।्  

तय एउटा भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा सूचीकृत बएका भेरङ्झभराऩकतायरे अन्द्म भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा 
सूचीकृत बै भेरङ्झभराऩ सेिा प्रदान गनय चाहेभा त्प्मस्तो भेरङ्झभराऩकतायराई सूचीकृत गयी भेरङ्झभराऩ सेिा 
सङ्टचारु गनय कङ्ट नै फाधा ऩने छैन। 

(३) ऩऺरे योजेको भेरङ्झभराऩकतायफाट भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी कामय सञ्चारन गङ्चयने छ।  

(४) नगयऩाङ्झरकाको भङ्टख्म कामायरम यहेको स्थानभा सभेत भेरङ्झभराऩ केन्द्रको स्थाऩना गनय 
सङ्जकने छ।  

(५) मो कामयङ्जिङ्झध रागू हङ्टॉदा साङ्जिकदेङ्ञख स्थानीम भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा कामययत भेरङ्झभराऩकताय 
कामभै यहनछेन।् 

(६) ङ्जििादको सॊख्मा फढ्न गई िा अन्द्म कायणरे भेरङ्झभराऩकतायको सॊख्मा कभी बएभा 
कामायरमरे उऩदपा (२) भा उल्रेङ्ञखत सॊख्माको अङ्झतङ्चयि आिश्मक सॊख्माभा थऩ भेरङ्झभराऩकताय 
सूचीकृत गनय कङ्ट नै फाधा ऩने छैन। 

(७) न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आपू सभऺ दताय बएका िा कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको स्थानभा 
दताय बएका ङ्जििाद कङ्ट नै ऩङ्झन भेरङ्झभराऩ केन्द्रफाट भेरङ्झभराऩ प्रकृमा अऩनाउने गयी तोक्न सक्नछे। 

(८) कामायरमरे सूङ्ञचकृत बएका भेरङ्झभराऩकतायको ङ्जिियण अनङ्टसूङ्ञच-२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
तमाय गयी कामायरम तथा सम्फङ्ञन्द्धत िडाको भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा याख्न ेव्मिस्था ङ्झभराउने छ।  

 

८. भेरङ्झभराऩको राङ्झग भेरङ्झभराऩकतायको छनोट् (१) भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा ङ्जििाद दताय गयाउने ऩङ्जहरो ऩऺरे 
भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा यहेको अनङ्टसूची–२ फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको भेरङ्झभराऩकतायको सूचीफाट भेरङ्झभराऩकताय 
छनौट गनय ऩाउने छन।्  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जििादको ऩङ्जहरो ऩऺरे योजेको व्मङ्ञि फाहेक दोस्रो ऩऺरे 
भेरङ्झभराऩकतायको सूचीभा नाभ बएका अन्द्म कङ्ट नै ऩङ्झन भेरङ्झभराऩकतायराई छनौट गनय ऩाउने छन।्  

(३) ङ्जििादका ऩङ्जहरो य दोस्रो ऩऺरे भेरङ्झभराऩकताय छनोट गये ऩश्चात सॊमोजकरे छाङ्झनएका 
दङ्टईजना भेरङ्झभराऩकतायसॉगको सभन्द्िम गयी भेरङ्झभराऩकतायको सूचीभा नाभ उल्रेख बएका अन्द्म 
भेरङ्झभराऩकताय भध्मेफाट तेस्रो भेरङ्झभराऩकतायको छनौट गनङ्टय ऩनेछ।  

(४) ङ्जििादका ऩऺरे भेरङ्झभराऩकताय छनौट गदाय कङ्ट नै ङ्जििादको सम्फन्द्धभा न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको 
सॊमोजक िा कङ्ट नै सदस्मको ङ्झनजी सयोकाय िा स्िाथय गाॉङ्झसएको िा त्प्मस्तो सॊमोजक िा सदस्मको नाता 
ङ्झबरका व्मङ्ञि ङ्जििादको ऩऺ बएभा त्प्मस्तो भेरङ्झभराऩकतायको सट्टाभा अको भेरङ्झभराऩकताय योज्न ऩाउन े
छन।् 

   

९. ङ्जििादका ऩऺको उऩङ्ञस्थङ्झत् (१) ङ्जििादका ऩऺ भेरङ्झभराऩ केन्द्रफाट तोङ्जकएको ङ्झभङ्झत, स्थान य सभमभा 
भेरङ्झभराऩको राङ्झग उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्टऩनेछ।  

(२) भेरङ्झभराऩको राङ्झग तोङ्जकएको ङ्छदनभा दङ्टफै ऩऺ उऩङ्ञस्थत बएऩङ्झछ भार भेरङ्झभराऩकतायरे 
भेरङ्झभराऩको प्रकृमा अङ्ञघ फढाउनङ्ट ऩछय। 

(३) ङ्जििादका ऩऺराई भेरङ्झभराऩको राङ्झग तोङ्जकएको ङ्छदनभा ङ्जििादका ऩऺराई ङ्झनधाययण 
गयेको सभम बन्द्दा ऩङ्जहरा नै भेरङ्झभराऩ कऺभा भेरङ्झभराऩकताय उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 
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(४) भेरङ्झभराऩका राङ्झग तोङ्जकएको ङ्छदनभा कङ्ट नै एक ऩऺ िा दङ्टिै ऩऺ उऩङ्ञस्थत नबएभा 
भेरङ्झभराऩकतायरे सोही व्महोया जनाई अनङ्टसूची–३ को ढाॉचाभा भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा प्रङ्झतिेदन सङ्जहत ङ्जपताय 
ऩठाई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

 

१०. भेरङ्झभराऩ सर सञ्चारन प्रकृमा् (१) दपा ८ फभोङ्ञजभ छनौट बएका तीन जना भेरङ्झभराऩकतायरे 
भेरङ्झभराऩ सर सञ्चारन गनेछन।्  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका भेरङ्झभराऩकतायराई भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतभा 
उऩङ्ञस्थत हङ्टन सॊमोजकरे जानकायी गयाउने छ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो भेरङ्झभराऩकतायरे भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा काभ गनय 
असभथयता देखाएभा केन्द्ररे ङ्जििादको दङ्टिै ऩऺराइय फाॉकी भेरङ्झभराऩकताय भध्मेफाट तीन तीन जना 
भेरङ्झभराऩकताय योजी  प्राथङ्झभकता सभेत तोक्न रगाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका भेरङ्झभराऩकतायराइय केन्द्ररे प्राथङ्झभकतािभको आधायभा 
भेरङ्झभराऩ सर सञ्चारन गनय रगाउन ेछ।  

(५) ङ्जििादका दङ्टिै ऩऺरे एकै जना भेरङ्झभराऩकतायराई छनौट गनय सहभङ्झत गयेभा एकजना 
भेरङ्झभराऩकतायरे भार ऩङ्झन भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमा सञ्चारन गनय सक्नेछन।्   

(६) छाङ्झनएका भेरङ्झभराऩकतायरे ऩऺसॉग सभन्द्िम गयी भेरङ्झभराऩ सर सञ्चारन गने ङ्झभङ्झत य 
स्थान तम गनङ्टय ऩनेछ।  

(७) ङ्जििादका ऩऺ य भेरङ्झभराऩकताय ऩूिय ङ्झनधायङ्चयत स्थान, ङ्झभङ्झत य सभमभा भेरङ्झभराऩ सरभा 
उऩङ्ञस्थत हङ्टने व्मिस्था सॊमोजकरे ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।   

(८) ङ्जििादका ऩऺ उऩङ्ञस्थत बैसकेऩङ्झछ छाङ्झनएका भेरङ्झभराऩकतायरे ङ्जििादका ऩऺराई सङ्टयङ्ञऺत 
भेरङ्झभराऩ कऺभा गई भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमा य भेरङ्झभराऩकतायको बङू्झभका फाये जानकायी ङ्छदन ेय भेरङ्झभराऩ 
सर सञ्चारन हङ्टॉदा ऩारन गनङ्टयऩने आधायबतू ङ्झनमभ ङ्झनधाययण गयी भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमाका चयण अऩनाउॉदै 
ङ्जििाद सभाधान गनय सहजीकयण गनङ्टय ऩनेछ। 

(९)भेरङ्झभराऩ सर आिश्मकता अनङ्टसाय एक िा सो बन्द्दा फढी ऩटक फस्न सक्नछे। 

(१०) ङ्जििाद दताय बएको िडा फाहेक अन्द्म कङ्ट नै िडाभा सूचीकृत बएका भेरङ्झभराऩकतायराई 
सभेत मस दपा फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩ केन्द्ररे न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतसॉग अनङ्टभती ङ्झरई भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा 
काभ गने व्मिस्था ङ्झभराउन सक्नेछ।  

 

११. भेरङ्झभराऩकतायरे ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट याहरू् भेरङ्झभराऩकतायरे कामयसम्ऩादन गदाय देहामका ङ्जिषमभा ध्मान ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(क) भेरङ्झभराऩ सर सञ्चारन गदाय उठेका ङ्जिषम ङ्जटऩोट गने य त्प्मसको अथय ऩऺराई फङ्टझाउने। 

(ख) ङ्जििादभा ङ्झनणयम नङ्छदने य आपूराई ङ्झनणयमकताय नबई ङ्जििाद सभाधान प्रकृमाको सहजकताय 
सम्झने य छरपर।िाताय।सॊिादफाट ङ्जििाद सभाधानका राङ्झग सहजीकयण गने। 

(ग) कङ्ट नै ऩऺराई जात, जाङ्झत, धभय, िणय, ङ्झरङ्ग, सम्प्रदाम िा याजनीङ्झतक आस्था िा अन्द्म कङ्ट नै 
आधायभा बेदबाि नगयी ङ्झनष्ऩऺ य तटस्थ यहने। 
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(घ) भानि अङ्झधकाय, भौङ्झरक हक, भानि अङ्झधकाय य साभाङ्ञजक न्द्मामको ङ्जिषमभा सॊिेदनशीर 
यहने। 

(ङ) भेरङ्झभराऩ सरको सभाङ्झप्तऩङ्झछ सहभङ्झत फाहेक रेखेका अन्द्म ङ्जटऩोट सम्फन्द्धी साभग्री नष्ट 
गयी गोऩनीमता कामभ गने। 

(च) कङ्ट नै कानूनी जङ्जटरता आएभा कामायरम एिभ ् न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सहमोगभा ङ्जिशषेऻसॉग 
ऩयाभशय ङ्झरएय भार कानूनसम्भत रुऩभा ऩऺफीच सहभङ्झत गयाउने।  

(छ) ङ्जििादका ऩऺराई भेरङ्झभराऩकताय योज्न रगाउॉदा भेरङ्झभराऩ केन्द्रफाट हङ्टने ङ्जििाद 
सभाधानका प्रकृमाका सम्फन्द्धभा सम्फङ्ञन्द्धत ऩऺराई सॊमोजकरे मथेष्ट जानकायी गयाउने। 
 

१२. सहभङ्झतऩर तमाय गनङ्टय ऩने्(१) भेरङ्झभराऩकतायरे ङ्जििादका ऩऺरे ङ्जििादको ङ्जिषमभा सहभङ्झत गयेभा 
अनङ्टसूची–४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तीन प्रङ्झत सहभङ्झत ऩर तमाय गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय बएको सहभङ्झतऩरभा ङ्जििादका ऩऺ तथा भेरङ्झभराऩकतायरे 
सहीछाऩ गयी भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय बएको सहभङ्झतऩरको एक एक प्रङ्झत भेरङ्झभराऩकतायरे 
भेरङ्झभराऩ गने ऩऺराई तत्प्कार उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩछय।  

(४) सहभङ्झत ऩरको तेस्रो प्रङ्झतराई ङ्झभराऩर य भेरङ्झभराऩ सहभङ्झत कामायन्द्िमन गने प्रमोजनका 
राङ्झग भेरङ्झभराऩ केन्द्ररे न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

(५) सहभङ्झत कामायन्द्िमन गनय ङ्झनिेदन साथ कङ्ट नै ऩऺ न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत बएभा 
िा भेरङ्झभराऩ केन्द्रफाट सहभङ्झतऩर प्राप्त बएभा न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्द्धत ऩऺसॉग फङ्टझी 
सहभङ्झतऩर।ङ्झभराऩरभा रेङ्ञखएको व्महोया ठीक छ बङे्ङ प्रभाङ्ञणत बएभा उि ङ्झरखतभा न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका 
सदस्मरे सहीछाऩ गयी ङ्झभराऩरको रुऩभा अनङ्टभोदन गयी त्प्मसराई कामायन्द्िमनको राङ्झग सम्फङ्ञन्द्धत ऩऺराई 
आदेश ङ्छदनङ्ट ऩदयछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ अनङ्टभोदन बएको सहभङ्झतऩर कामायन्द्िमनको राङ्झग न्द्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतरे सो सहभङ्झत ऩर कामयऩाङ्झरकाभा ऩठाउनङ्ट ऩदयछ।  

(७) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ प्राप्त सहभङ्झतऩर कामायरमरे कामायन्द्िमनको राङ्झग कङ्ट नै ङ्झनकाम िा 
सॊस्थाभा ऩठाउनङ्ट ऩने बएभा सहभङ्झतऩरको व्महोया फभोङ्ञजभ गनय सम्फङ्ञन्द्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(८) मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩद्वाया ङ्जििाद सभाधान गदाय भेरङ्झभराऩकताय ङ्झनमङ्टङ्ञि 
बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबर सम्ऩङ्ङ गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। 

१३. ङ्जििादभा ऩऺराइय जानकायी  ङ्छदने्  (१) मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩ केन्द्रफाट ङ्जििादभा भेरङ्झभराऩ 
बएभा िा भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेभा सोही कङ्ट या उल्रेख गयी सम्फङ्ञन्द्धत ऩऺराई सॊमोजकरे जानकायी ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 
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(२) भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेका ङ्जििादका ऩऺराई तायेख तोकी उि ङ्जििादभा अन्द्म प्रकृमा 
अऩनाउन दताय बएको ङ्झनिेदन सङ्जहतका सम्ऩूणय कागजात भेरङ्झभराऩ केन्द्रको सॊमोजकरे न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 
सभऺ ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद– ४ 

भेरङ्झभराऩका सम्िन्द्धभा नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

१४. नगयऩाङ्झरकाको भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् भेरङ्झभराऩ सेिा ङ्जिस्ताय य ङ्जिकासका राङ्झग 
नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) स्थानीमस्तयभा भेरङ्झभराऩ सेिा ङ्जिस्ताय य ङ्जिकास फाये िाङ्जषयक मोजना एिभ ् कामयिभ 
तजङ्टयभा य कामायन्द्िमन गने। 

(ख) भेरङ्झभराऩफाट बएको सहभङ्झत–ऩरको अङ्झबरेख याख्न े य सो सम्फन्द्धी कामयिभको राङ्झग 
आिश्मक फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गने। 

(ग) भेरङ्झभराऩ सेिा सञ्चारनका राङ्झग भेरङ्झभराऩ केन्द्र स्थाऩना य आिश्मक बौङ्झतक साभग्री 
य भसरन्द्द व्मिस्थाऩन गने।  

(घ) भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी तारीभका राङ्झग सहबागीको छनौट गने य गैयसयकायी सॊस्था तथा 
अन्द्म ङ्झनकामसॉग सभन्द्िम गने तथा तारीभ आमोजना गनय प्राङ्जिङ्झधक, आङ्झथयक तथा 
आिश्मक सहमोग ऩङ्टर् माउन।े  

(ङ) तोङ्जकएको मोग्मता ऩूया बएका य कम्तीभा ४८ घण्टा को आधायबतू भेरङ्झभराऩ ताङ्झरभ 
प्राप्त गयेका भेरङ्झभराऩकतायराई शऩथ गयाई भेरङ्झभराऩकतायको सूचीभा सूचीकृत गने। 

(च) एक िषय बन्द्दा अगाङ्झड भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी आधायबतू ताङ्झरभ ङ्झरएका व्मङ्ञिराई सूचीकृत 
गनङ्टय अङ्ञघ तोङ्जकएको ऩाठ्यिभ फभोङ्ञजभको ऩङ्टनतायजगी ताङ्झरभ ङ्झरएय सूचीकृत हङ्टन ऩाउन े
व्मिस्था ङ्झभराउन।े 

(छ) भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा सूचीकृत बएका भेरङ्झभराऩकतायराई प्रत्प्मेक िषय 
भेरङ्झभराऩकतायको ऩङ्टनतायजगी ताङ्झरभभा सहबागी हङ्टने व्मिस्था ङ्झभराउने।   

(ज) भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी प्रङ्ञशऺक प्रङ्ञशऺण ङ्झरएका व्मङ्ञि िा कानङ्टन फभोङ्ञजभ अङ्झधकायप्राप्त 
ङ्झनकामफाट ताङ्झरभ ङ्छदने सॊस्थाको रुऩभा सूचीकृत बएका सॊस्थाफाट भार भेरङ्झभराऩ 
सम्फन्द्धी ताङ्झरभ सञ्चारन गनय ऩाउने व्मिस्था ङ्झभराउन।े  

(झ) न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम िा भेरङ्झभराऩको सहभङ्झत फभोङ्ञजभ न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट 
अनङ्टभोदन बै ङ्झभराऩर बएका ङ्जिषमको कामायन्द्िमन गने, गयाउने य सहभङ्झत कामायन्द्िमनको 
अनङ्टगभन य सभीऺा गने।  

(ञ) सयोकायिारा अन्द्म ङ्झनकामफाट हङ्टने अनङ्टगभनको कामयराई सहमोग ऩङ्टर् माउने य अनङ्टसूची-५ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा अङ्झबरेख याख्न।े 
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(ट) भेरङ्झभराऩ केन्द्रको अनङ्टगभन गने, भेरङ्झभराऩ सेिाराई सफैको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टर् माउन आिश्मक 
कामय गने। 

(ठ) भेरङ्झभराऩकतायराई भेरङ्झभराऩ सेिा उऩरब्ध गयाए िाऩत ऩाङ्चयरमिङ्झभक िा मातामात खचय य 
बत्ताको व्मिस्था गने। 

(ड) भेरङ्झभराऩ कोष खडा गने य आिश्मकता अनङ्टसाय भेरङ्झभराऩ केन्द्र स्थाऩना य सञ्चारन 
गनय कोषको प्रमोग गने।  

(ढ) भेरङ्झभराऩ कोष सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका तमाय गयी कामयन्द्िमनभा ल्माउन े तथा 
भेरङ्झभराऩकतायराई प्रोत्प्साङ्जहत गने गङ्झतङ्जिङ्झध सञ्चारन गने। 

(ण) भन्द्रारमसॉग सहकामय गयी भेरङ्झभराऩ सेिाराई प्रबािकायी फनाउन कामय गने।  
 

१५. भेरङ्झभराऩ केन्द्र सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् भेरङ्झभराऩ केन्द्र सॊमोजकको काभ, कतयव्म य 
अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 

(क) भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा आएको ङ्झनिेदन यङ्ञजष्टयभा दताय गयी, ङ्जििादका ऩऺको नाभ य ठेगाना, 
छनौट बएका भेरङ्झभराऩकतायको नाभ य सम्ऩकय  नॊ., भेरङ्झभराऩ सर सञ्चारन ङ्झभङ्झत, 

सहभङ्झतऩरको स्ऩष्ट खङ्टल्ने गयी अङ्झबरेख याख्न ेएिभ ्अन्द्म कागजात सङ्टयङ्ञऺत याख्न।े 

(ख) ङ्जििादका ऩऺराई भेरङ्झभराऩ केन्द्रको तपय फाट ऩराचाय गने। 

(ग) ङ्जििादका ऩऺराई भेरङ्झभराऩकताय योज्न रगाउने।  

(घ) ऩऺरे योजेका भेरङ्झभराऩकतायराई जानकायी गयाउने य भेरङ्झभराऩको राङ्झग सहभङ्झत ङ्झरन।े 

(ङ) भेरङ्झभराऩको सर सञ्चारन हङ्टने ङ्छदन य सभमको जानकायी ऩऺ य भेरङ्झभराऩकतायराई 
ङ्छदन।े 

(च) भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा आिश्मक बौङ्झतक य अन्द्म साभग्री य न्द्मङ्टनतभ सेिा सङ्टङ्जिधा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गयाउने। 

(छ) भेरङ्झभराऩको प्रकृमाभा सङ्ञम्भङ्झरत हङ्टॉदा ङ्जििाद सभाधान गनय सहज हङ्टने य भेरङ्झभराऩको 
प्रकृमारे ङ्जििाद सभाधानभा ऩाने सकायात्प्भक प्रबािको जानकायी ङ्छदने। 

(ज) ऩऺको भेरङ्झभराऩ प्रकृमाप्रङ्झतको सॊशम हटाउने य भेरङ्झभराऩकतायरे सहजीकयण सम्फन्द्धको 
फायेभा ऩऺको ङ्ञजऻासा सम्फोधन गने।  

(झ) भेरङ्झभराऩकतायको व्मङ्ञिगत ङ्जिियण सङ्जहतको अङ्झबरेख याख्न।े 

(ञ) भेरङ्झभराऩकतायराई भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा सूचीकृत बएको कङ्ट याको जानकायी गयाउने।  

(ट) भेरङ्झभराऩ कऺ य सर सञ्चारनको िाताियण फनाउने य सोको व्मिस्थाऩन गने। 

(ठ) सहभङ्झत बएका िा हङ्टन नसकेका ङ्जििादको अङ्झबरेख याख्न।े 

(ड) भेरङ्झभराऩको भाङ्झसक, चौभाङ्झसक तथा िाङ्जषयक प्रगती ङ्जिियण कामायरमभा ऩठाउने।  

(ढ) सहभङ्झत नबएभा सहभङ्झत हङ्टन नसकेको कङ्ट याको ङ्झरङ्ञखत जानकायी ङ्जििादका ऩऺराई ङ्छदन।े 
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(ण) सहभङ्झत कामायन्द्िमन गनय न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत य िडा कामायरमफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
ङ्ञजम्भेिायी िहन गने। 

(त) कामायरमरे तोकेका अन्द्म कामय गने। 
 

१६. भेरङ्झभराऩकतायको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् भेरङ्झभराऩकतायको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ् 

(क) भेरङ्झभराऩको प्रङ्जिमाभा गयी सहजकतायको हैङ्झसमतरे ङ्जििाद सभाधानभा सहमोग 
ऩङ्टर् माउने। 

(ख) ङ्जििाद सभाधान गनय सहमोग गदाय न्द्मामाधीश, भध्मस्थ िा कानूनी सल्राहकायको बङू्झभका 
ङ्झनिायह नगयी सहजकतायको भार बङू्झभका ङ्झनिायह गने। 

(ग) भेरङ्झभराऩ सभीऺा फैठकभा सूचना फभोङ्ञजभ सहबागी हङ्टने य भेरङ्झभराऩ सेिाराई 
प्रबािकायी फनाउन आफ्नो सङ्टझाि प्रस्तङ्टत गने। 

(घ) भेरङ्झभराऩको ङ्जिकास य ङ्जिस्तायका राङ्झग कामययत यहने। 

(ङ) सहभङ्झत कामायन्द्िमनभा सहमोग ऩङ्टर् माउने। 

(च) भेरङ्झभराऩ सर सहजीकयण गदाय डय, रास, दिाि य प्रबािफाट भङ्टि हङ्टने य ङ्जििादका 
ऩऺराई ऩङ्झन भङ्टि याख्न।े 

(छ) भानिअङ्झधकाय, भौङ्झरक हक, साभाङ्ञजक न्द्मामको ङ्जिषमभा सचेत यहने।  

(ज) आघातभा ऩयेका िा भनोफैऻाङ्झनक रुऩभा सभस्माभा यहेका ऩऺराई भनोसाभाङ्ञजक 
ऩयाभशयको राङ्झग ऩठाउन भेरङ्झभराऩ केन्द्र सॊमोजकराई जानकायी गयाउन।े  

(झ) भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमाराई उङ्ञचत व्मिस्थाऩन गने य सहभङ्झतको राङ्झग ऩऺराई स्ितन्द्र रुऩभा 
ब ङ्टङ्झभका ङ्झनिायह गनय ङ्छदने। 

(ञ) ऩऺराई भेरङ्झभराऩको अनङ्टङ्ञचत प्रमोगफाट हङ्टने नोक्सानीफाट फचाउन सचेत यहने।  

(ट) भेरङ्झभराऩ िातायको सन्द्दबयभा ङ्जििादका ऩऺफाट व्मि बएका कङ्ट याको गोऩनीमता कामभ 
याख्न।े 

(ठ) भेरङ्झभराऩ प्रकृमा अऩनाउॉदा ऩङ्झन ऩऺ ङ्झभल्न सहभत नबएभा सहभङ्झत हङ्टन नसकेको 
कङ्ट याको प्रङ्झतिेदन अनङ्टसूची–३ को ढाॉचाभा न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई ङ्छदन।े 

(ड) अनङ्टसूची-६ भा तोङ्जकएको आचायसॊङ्जहताको ऩारना गने। 

  
 

ऩङ्चयच्छेद – ५ 

ङ्जिङ्जिध 

 

१७. प्राङ्जिङ्झधक सेिा उऩरब्ध  गयाउने्  (१) कामायरम एिभ ् िडा कामायरमरे भेरङ्झभराऩकतायराई आिश्मक 
प्राङ्जिङ्झधक सेिा उऩरब्ध गयाउने छ।  
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  (२) कामायरम एिभ ् न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩकतायराई भेरङ्झभराऩ गयाउन े कामयभा 
दऺता ङ्जिकास गनय आिश्मक तारीभ उऩरब्ध गयाउन आिश्मकता अनङ्टसाय याङ्जष्डम िा स्थानीम स्तयका 
गैय  सयकायी  सॊस्था िा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाराई एिभ ्ङ्जिऻराइय ऩङ्चयचारन गनय सक्नेछ। 

  

१८. भेरङ्झभराऩ नतीजाको अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन् (१) कामायरम एिभ ्िडा कामायरमरे दताय बएका ङ्जििाद तथा 
सभाधान बएका ङ्जििाद य ङ्जििादका ऩऺको अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩनेछ।ङ्जििादको ङ्झनरुऩण बएको अिस्थाभा 
भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा दङ्टिै ऩऺको य भेरङ्झभराऩकतायको हस्ताऺय सङ्जहतको सहभङ्झत ऩर सभेत तमाय ऩायी याख्नङ्ट 
ऩयन्ेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झबरेख याख्नका राङ्झग कामायरमरे ङ्झनम्न अनङ्टसायका पायाभ तमाय 
गनेछ। 

(क) ङ्जििाद दताय ऩ ङ्टङ्ञस्तका, 
(ख) ङ्जििाद य ङ्जििादका ऩऺको ङ्जिियण खङ्टल्न ेगयी तोङ्जकएको पायभ, 

(ग) ङ्झनिेदन ऩरको पायभ, 

(घ) दोस्रो ऩऺराई जानकायी गयाउने पायभ,  

(ङ) भेरङ्झभराऩकताय छनौट पायभ,  

(च) भेरङ्झभराऩकतायराई सूचना ङ्छदने पायभ,  

(छ) भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा ऩऺको उऩङ्ञस्थङ्झतको अङ्झबरेख पायभ,  

(ज) सहभङ्झत–ऩर पायभ, 

(झ) ङ्जििाद अनङ्टगभन पायभ  

(ञ) कामायरमरे तोकेका अन्द्म पायभ। 

 

१९. भेरङ्झभराऩ गयाउन ताङ्झरभ ङ्झरनङ्टऩने् एनरे तोकेको मोग्मता ऩङ्टगेका व्मङ्ञिरे नगयऩाङ्झरकाभा भेरङ्झभराऩ 
गयाउन कम्तीभा ४८ घण्टा को आधायबतू भेरङ्झभराऩ ताङ्झरभ गयेको हङ्टन ङ्टऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ताङ्झरभ कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त ङ्झनकामभा सूचीकृत 
बएको सॊस्था िा भेरङ्झभराऩको आधायब ङ्टत प्रङ्ञशऺक प्रङ्ञशऺण प्राप्त व्मङ्ञिफाट कामायरमरे ताङ्झरभ ङ्छदन े
व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।  
 

२०. भेरङ्झभराऩ ताङ्झरभ ङ्छदन े सॊस्था सूङ्ञचकृत हङ्टन ङ्टऩने् (१) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त ङ्झनकामभा 
सूचीकृत बएका सॊस्थाराइय कामायरमरे भेरङ्झभराऩ ताङ्झरभ ङ्छदन सूचीकृत गनङ्टय ऩनेछ।    

(२) कामायरमरे भेरङ्झभराऩको ताङ्झरभ ङ्छदने सॊस्थाराई ऩङ्चयचारन गदाय एकै काभका राङ्झग 
एकबन्द्दा फढी सॊस्थाराई ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदने छैन।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको तारीभ सञ्चारन गने सूचीकृत सॊस्थारे ताङ्झरभको राङ्झग रमिोत 
व्मङ्ञिको योष्टय तमाय गयी ऩनेछ। 

(२) भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी आधायबतू य अन्द्म ताङ्झरभ भन्द्रारम एिभ ्कामयऩाङ्झरकाफाट स्िीकृत 
ऩाठ्यिभ फभोङ्ञजभ सञ्चारन गनङ्टय ऩनेछ। 
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(३) स्िीकृत भेरङ्झभराऩको ऩाठ्यिभभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिषमभा तोङ्जकएको प्रकृमा अऩनाई 
भेरङ्झभराऩको ताङ्झरभ सञ्चारन हङ्टनेछ। 

(५) कामायरम िा भेरङ्झभराऩको तारीभ ङ्छदन े सॊस्थारे भेरङ्झभराऩको तारीभ सम्ऩङ्ङ गयेको 
प्रभाण ऩर ङ्छदॉदा सहबागीराई अनङ्टसूची–७ फभोङ्ञजभको प्रङ्झतफिता ऩरभा सहीछाऩ गयाई कामायरम िा 
सॊस्थाको अङ्झबरेख याख्न ेव्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट याख्नङ्ट ऩनेछ। 

  

२१. आचायसॊङ्जहताको ऩारना् मस कामयङ्जिङ्झधको अनङ्टसूची–६ फभोङ्ञजभको आचायसॊङ्जहता सफै भेरङ्झभराऩकतायरे 
ऩारन गनङ्टयऩनेछ। 

 

२२. शऩथ् भेरङ्झभराऩकतायरे मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ ङ्झनष्ठाऩूियक काभ गने शऩथ ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 
भेरङ्झभराऩकतायको हैङ्झसमतरे सॊरग्न हङ्टन चाहने मोग्मता ऩङ्टगेका भेरङ्झभराऩकतायराई न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका 
सॊमोजकफाट अनङ्टसूची–८ फभोङ्ञजभको शऩथ ङ्झरएऩङ्झछ भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा सूचीकृत 
गङ्चयनेछ। 
  

२३. आचायसॊङ्जहता य शऩथको अनङ्टगभन् (१) भेरङ्झभराऩकतायरे आचायसॊङ्जहता अनङ्टकूर काभ गये िा नगयेको य 
भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा ङ्झरएको सऩथको सम्फन्द्धभा न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत य कामयऩाङ्झरकारे अनङ्टगभन गनेछन।्  

(२) आचायसॊङ्जहता ऩारना नगयेको बङे्ङ उजङ्टयी ऩयेभा न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्द्धत 
भेरङ्झभराऩकतायराई उजङ्टयिाराको नाभ गोप्म याखी उजङ्टयी सम्फन्द्धभा स्ऩष्टीकयण ङ्छदन सात ङ्छदनको सभम 
ङ्छदइय ङ्झरङ्ञखत रूऩभा जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सभम ङ्झबर स्ऩष्टीकयण प्राप्त नबएभा िा प्राप्त स्ऩष्टीकयण ङ्ञचत्त 
फङ्टझ्दो नबएभा न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आचायसॊङ्जहता उल्रॊघनको कायिाही अङ्ञघ फढाउने छ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ आचायसॊङ्जहता उल्रङ्घन गयेको ठहय न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्द्धत 
भेरङ्झभराऩकतायराई सचेत गयाउन, केही सभमको राङ्झग भेरङ्झभराऩकतायको काभ गनय फन्द्देज रगाई नङ्झसहत 
ङ्छदन िा भेरङ्झभराऩकतायको सूचीफाट हटाउने आदेश गनय सक्नेछ। 

(५) न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेको आचायसॊङ्जहता उल्रङ्घनको कायिाही िा सजामभा ङ्ञचत्त नफङ्टझे 
सम्फङ्ञन्द्धत भेरङ्झभराऩकतायरे कामयऩाङ्झरका सभऺ ऩङ्टनयािेदन गनय सक्नछेन।् 

(६) आचायसॊङ्जहता य शऩथको सम्फन्द्धभा न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम उऩय ऩङ्टनयािेदन ऩयेभा 
कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयम अङ्ञन्द्तभ हङ्टनेछ। 

 

२४. ऩऺराइय भेरङ्झभराऩको ऩङ्चयणाभ फाध्मकायी हङ्टने्   भेरङ्झभराऩभा बएको सहभङ्झत ङ्जििादका ऩऺ य सॊरग्न 
सयोकायिाराको ङ्झनङ्ञम्त फाध्मात्प्भक हङ्टनेछ। उि सहभङ्झत कामायन्द्िमन गनय ङ्जििादका ऩऺ य सयोकायिारा 
फाध्म हङ्टनेछन।् 
 

२५. सहभङ्झत कामायन्द्िमन् (१) भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा सहभङ्झत बै ङ्झभराऩर बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्द्धत 
ऩऺरे त्प्मस्तो ङ्झभराऩर कामायन्द्िमन गनङ्टय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर सम्फङ्ञन्द्धत ऩऺरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩर 
कामायन्द्िमन नगयेभा कामायरमरे प्रचङ्झरत कानूनी कामयङ्जिङ्झध अऩनाई ङ्झभराऩरको कामायन्द्िमन गयाउने छ।  
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्राप्त बएभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को 
दपा ५२ (१) फभोङ्ञजभ कामयऩाङ्झरकारे न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको मसै कामयङ्जिङ्झधको दपा १२ फभोङ्ञजभ 
सहभङ्झत बए फभोङ्ञजभको ङ्झभराऩर िा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ४९ को उऩदपा 
(२) फभोङ्ञजभ बएको ङ्झनणयमको कामायन्द्िमन गने गयाउन ेछ।   

 

२६. भेरङ्झभराऩको रोगो य केन्द्रको फोडयको व्मिस्था् (१) भेरङ्झभराऩको रोगो अनङ्टसूची–९ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ य 
सो रोगोको प्रमोग देहामको अिस्थाभा गङ्चयनछे। 

(क) भेरङ्झभराऩ केन्द्रको फोडयभा। 

(ख)  भेरङ्झभराऩ गदाय प्रमोग हङ्टने व्मानयभा। 

(ग) कामयिभको प्रफियन गने कामयिभ सञ्चारन गदाय। 

(घ) भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी ङ्जिङ्झबङ्ङ कृमाकराऩ सञ्चारन गदाय।  

(२) भेरङ्झभराऩ केन्द्रको फोडय अनङ्टसूची–१० फभोङ्ञजभको हङ्टनेछ। 
 

२७. ऩङ्चयचमऩर सम्फन्द्धी व्मिस्था् कामायरमरे सूचीकृत भेरङ्झभराऩकतायराई अनङ्टसूची–११ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
ऩङ्चयचमऩर ङ्छदनछे। 
 

२८. प्रोत्प्साहन ऩङ्टयस्कायको व्मिस्था् कामायरमरे न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा भेरङ्झभराऩ कामयिभभा 
उल्रेखनीम मोगदान ङ्छदने भेरङ्झभराऩ केन्द्र, सॊघसॊस्था तथा भेरङ्झभराऩकतायराई उङ्ञचत प्रोत्प्साहन ऩङ्टयस्काय 
प्रदान गनय सक्नेछ। 

  

२९. कामयङ्जिङ्झधको प्रमोग् नगयऩाङ्झरका ङ्झबर भेरङ्झभराऩ कामयिभराई सङ्टचारु य सभन्द्िमात्प्भक रुऩभा सञ्चारन 
गयी स्थानीमस्तयभा साभाङ्ञजक सद्भाि, आऩसी सहमोग य भैरीऩूणय ऩयम्ऩयाराई प्रफियन गनय मो कामयङ्जिङ्झधको 
प्रमोग हङ्टनेछ। 
 

३०. प्रङ्झतिेदन ऩेश गयन् ङ्टऩने् कामायरमरे ङ्ञजल्रा सभन्द्िम सङ्झभङ्झत, प्रदेश तथा भन्द्रारमभा अनङ्टसूची–१२ 
फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदन तमाय गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 
 

३१. कामयङ्जिङ्झधको व्माख्मा गयन् ेिा िाधा अड्काउ पङ्ट काउन ेअङ्झधकाय् कामयङ्जिङ्झधको कामायन्द्िमनको ङ्झसरङ्झसराभा 
कङ्ट नै ङ्छद्वङ्जिधा हङ्टन गएभा सोको व्माख्मा िा फाधा अड्काउ पङ्ट काउने अङ्झधकाय कामयऩाङ्झरकाराई हङ्टनेछ। 
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अनङ्टसूची – १ 

(दपा ४(क) सॉग सम्फङ्ञन्द्धत) 
ङ्जििाद दताय।अङ्झबरेख पायभको नभूना 

धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाको कामायरम,कैरारी  ङ्ञजल्रा 
ङ्जििादका ऩऺको ङ्जिियण    

दताय नॊ. दताय ङ्झभङ्झत् 
ङ्ञजल्रा् .................... ऩाङ्झरका् िडा नम्िय् 
ङ्जििादको प्रकाय् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ४७ (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत आधायभा 
१. ङ्जििादको नाभ् ङ्जििादको प्रकृङ्झत् 
२. ङ्जििादको ऩङ्जहरो  ऩऺको ङ्जिियण् 
नाभ् ङ्झरङ्ग् जात।जाङ्झत् उभेय् 
ङ्ञजल्रा् .......................... ऩाङ्झरका्  िडा नॊ. 
सम्ऩकय  ठेगाना (टेङ्झरपोन।भोिाइर .......................................): 
२.१ शैङ्ञऺक मोग्मता 
१. ङ्झनयऺय २. साधायण रेखऩढ ३. प्राथङ्झभक 

४. भाध्मङ्झभक ५. उच्च भाध्मङ्झभक ६. स्नातक िा सो बन्द्दा भाङ्झथ् 
२.२ भेरङ्झभराऩकताय छनौट (प्राथङ्झभकता ङ्झनधाययण) 
प्रथभ छनौट् दोस्रो छनौट् तेस्रो छनौट् 
२.३ अन्द्म सयोकायिाराको नाभ।सॊख्मा् 
२.४ मसबन्द्दा ऩङ्जहरे भेरङ्झभराऩ सेिा् १. ङ्झरएको २. नङ्झरएको 
३. ङ्जििादको दोस्रो  ऩऺको ङ्जिियण् 
नाभ् ङ्झरङ्ग् जात।जाङ्झत् उभेय् 
ङ्ञजल्रा् ................ ऩाङ्झरका्  िडा नॊ. 
सम्ऩकय  ठेगाना (टेङ्झरपोन।इभेर आङ्छद): 
३.१ शैङ्ञऺक मोग्मता 
१. ङ्झनयऺय २. साधायण रेखऩढ ३. प्राथङ्झभक 

४. भाध्मङ्झभक ४. उच्च भाध्मङ्झभक ६. स्नातक िा सो बन्द्दा भाङ्झथ् 
३.२ भेरङ्झभराऩकताय छनौट (प्राथङ्झभकता ङ्झनधाययण): 

प्रथभ छनौट् दोस्रो छनौट् तेस्रो छनौट् 
३.३ अन्द्म सयोकायिाराको नाभ।सॊख्मा्  

३.४ मसबन्द्दा ऩङ्जहरे भेरङ्झभराऩ सेिा् १. ङ्झरएको २. नङ्झरएको 
नोट् १. ङ्जििादको ऩङ्जहरो ऩऺ बङ्ङारे साधायणतमा ङ्झफिाद दताय गनेराई जनाउॉछ । 

४.१. ङ्जििाद सङ्टरु बएको ङ्झभङ्झत् 
४.२ भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा आउनङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै ङ्झनकामभा सभाधानको राङ्झग प्रमास बएको ङ्झथमो ?  

१. बएको ङ्झथमो २. बएको ङ्झथएन  
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४.३ प्रमास बएको बए कङ्ट न ङ्झनकामभा बएको ङ्झथमो? 

१. स्थानीम प्रहयी कामायरम २.िडा कामायरम ३. ङ्ञजल्रा प्रहयी कामायरम 

४. ङ्ञजल्रा प्रशासन कामायरम ५.  अदारत       ६.अन्द्म............................ 
४.४ ङ्जििादको ऩङ्चयणाभ के बमो कायण खङ्टराउने .......................... 
४.५ अन्द्म कङ्ट नै ठाउॉभा मो ङ्जििाद चङ्झरयहेको्   १. छ ।            २. छैन । 

४.६ मङ्छद कङ्ट नै ङ्झनकामरे भेरङ्झभराऩको राङ्झग ऩठाएको।ङ्झसपाङ्चयस गयेको बए सो ङ्झनकामको नाभ् 
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अनङ्टसूची–२ 

(दपा ८ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्द्धत) 
 

भेरङ्झभराऩ केन्द्र 

न.ऩा्...........िडा नॊ....ङ्ञजल्रा्............. 
भेरङ्झभराऩकतायको सूची 
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अनङ्टसूची–३ 

दपा ९ (४) सॉग सम्फङ्ञन्द्धत 

भेरङ्झभराऩकतायको प्रङ्झतिेदन 

 

.......... भेरङ्झभराऩ केन्द्र, 

धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरका 
 

प्रथभ ऩऺ रमिी........................ य दोस्रो ऩऺ रमिी........................ बएको ................................ 
ङ्जििादभा भेरङ्झभराऩ गयाउन हाभीराई ङ्झभङ्झत .......... गते भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा योङ्ञजएकोभा भेरङ्झभराऩको 
प्रकृमा अऩनाई भेरङ्झभराऩ गयाउॉदा ऩऺ ङ्झभल्न भञ्जङ्टय नबएकारे।भेरङ्झभराऩको राङ्झग तोङ्जकएको ङ्छदनभा ऩऺ 
अनङ्टऩङ्ञस्थत बएकारे भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेको व्महोयाको मो प्रङ्झतिेदन ऩेश गयेका छौं।  

 

ङ्जििादको प्रथभ ऩऺ्                          ङ्जििादको दोस्रो ऩऺ् 
नाभ् नाभ् 

सहीछाऩ् सहीछाऩ् 

 

भेरङ्झभराऩकताय्  

 

नाभ् दस्तखत् 

नाभ् दस्तखत् 

नाभ्    दस्तखत् 
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अनङ्टसूची–४ 

(दपा १२(१) सॉग सम्फङ्ञन्द्धत) 
सहभङ्झत–ऩरको ढाॉचा 
भेरङ्झभराऩ केन्द्र 

न.ऩा्............................िडा नॊ. ......................... ङ्ञजल्रा्......................... 
सहभङ्झत ऩर 

 

ङ्जििादको ङ्झफषम्...........................................................................। 

 

................... ङ्ञजल्रा .......................................उऩभहानगयऩाङ्झरका ........... िडा नॊ......फस्ने िषय 

................... को रमिी ..............................................य ..................... ङ्ञजल्रा 

............................ ....................उऩ-भहानगयऩाङ्झरका ..... िडा नॊ......... फस्ने िषय ........ को रमिी 

..........................................फीच उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्झफषमभा असभझदायी बई ङ्झसजयना बएको ङ्जििादभा 
भेरङ्झभराऩको राङ्झग मस भेरङ्झभराऩ केन्द्रभा प्राप्त बएको हङ्टनारे दङ्टफै ऩऺराई याखी भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमाद्वाया ङ्झभङ्झत 
.... ।.......। .... गतेभा छरपर गयाउॉदा तऩङ्ञशरका फङ्टॉदाभा हाभी दङ्टफै ऩऺको ङ्ञचत्त फङ्टझ्दो सहभङ्झत बएकोरे 
सहभत बएको फङ्टॉदाराई ङ्झनष्ठाऩूियक ऩारना गने गयी भेरङ्झभराऩकतायको उऩङ्ञस्थङ्झतभा याजी खङ्टशीरे मो सहभङ्झत 
ऩरभा सही छाऩ गयी ङ्झरमौँ।ङ्छदमौँ।  

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

 

सहभत हङ्टन ेऩऺहरू् 
ऩङ्जहरो ऩऺ          दोस्रो ऩऺ 

नाभ्          नाभ् 
ठेगाना्           ठेगाना् 
हस्ताऺय्                                                  हस्ताऺय् 
 

भेरङ्झभराऩकताय            

नाभ् 
ठेगाना् 
हस्ताऺय् 

नाभ् 
ठेगाना् 
हस्ताऺय् 

नाभ् 
ठेगाना् 
हस्ताऺय् 

   

ईङ्झत सम्फत.्.................. सार ................. भङ्जहना ................ गते.........................योज शङ्टबभ।्                                        
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अनङ्टसूची–५ 

(दपा १४ को (ञ) सॉग सॊफङ्ञन्द्धत) 
भेरङ्झभराऩ अनङ्टगभन पायाभ 

उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाको नाभ् .........................................।  

िडा नॊ.  

ङ्ञजल्रा ....................। 

अनङ्टगभन गङ्चयएको अिङ्झध...................देङ्ञख..................सम्भ। 

भेरङ्झभराऩ केन्द्रको सॊमोजकको नाभ् 
भेरङ्झभराऩ कामयिभभा आङ्झथयक तथा प्राङ्जिङ्झधक सहमोग गने सॊस्थाको नाभ्  

तङ्झरभ प्राप्त कङ्ट र  
भेरङ्झभराऩकताय
को सॊख्मा् 

ङ्जिमाशीर 
भेरङ्झभराऩकतायको 
सॊख्मा् 

ङ्जििाद 
दताय 
सॊख्मा् 

सभाधान 
बएको 
सॊख्मा् 

भेरङ्झभराऩ 
प्रकृमाभा 
यहेको सॊख्मा् 

सभाधान हङ्टन नसकी 
न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा 
ऩठाएको सॊख्मा् 

कैङ्जपमत 

       

       

   

१. भेरङ्झभराऩ केन्द्रको बौङ्झतक अिस्था्  

२. आचाय सॊङ्जहताको ऩारनाको अिस्था् 
३. ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट य खचयको अिस्था् 
४. भेरङ्झभराऩकतायको राङ्झग ऩङ्टनतायजगी।उच्च ताङ्झरभको आिश्मकता् 
५. भेरङ्झभराऩकतायको ऩमायप्तता।अऩमायप्तता् 
६. अनङ्टगभनकतायको ङ्जटप्ऩङ्ञण्  

७. अनङ्टगभनकतायको सङ्टझाि् 
 
 

अनङ्टगभनकताय 
१. .................. 
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                                           अनङ्टसूची–६ 

(दपा १६ (ड) सॉग सम्फङ्ञन्द्धत) 
धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाभा सूचीकृत भेरङ्झभराऩकतायको आचायसॊङ्जहता 

भेरङ्झभराऩकतायको आचाय सॊङ्जहता-२०७८ 

 

१. भेरङ्झभराऩकतायको ऩेशागत आचयण  

(क) नेऩारको सॊङ्जिधान, अन्द्म प्रचङ्झरत कानून य मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी काभ 
कायिाही ङ्झनष्ऩऺ रुऩरे गनङ्टय ऩने, 

(ख) कङ्ट नै ऩऺप्रङ्झत झङ्टकाि, आग्रह, ऩूिायग्रह िा सो देङ्ञखने कङ्ट नै व्मिहाय गनङ्टय हङ्टॉदैन,  

(ग) कङ्ट नै ऩऺराई डय, रास, झङ्टक्मान िा प्ररोबनभा ऩायी भेरङ्झभराऩ गयाउन हङ्टॉदैन,  

(घ) भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी काभ कायिाहीको ङ्झसरङ्झसराभा ऩऺसॉग आङ्झथयक तथा अन्द्म स्िाथयजन्द्म कङ्ट नै काभ 
कायिाही िा रेनदेन व्मिहाय गनङ्टय हङ्टॉदैन, 

(ङ) भेरङ्झभराऩकतायरे ङ्जििादको ङ्जिषमिस्तङ्ट िा ङ्जििादका ऩऺसॉग अनङ्टङ्ञचत िा जारसाजऩूणय तियरे कङ्ट नै 
काभ कायिाही गनङ्टय हङ्टॉदैन,  

(च) भेरङ्झभराऩको काभ कायिाही िा भेरङ्झभराऩको प्रङ्जिमाभा जानाजान रङ्टटी िा अङ्झनमङ्झभतता गने, 

अनािश्मक रुऩभा रम्ब्माउने, ङ्जढरो गने िा भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी काभ कायिाहीभा अङ्झबरुची नदेखाउन े
जस्ता कामय गनङ्टय हङ्टॉदैन, 

(छ) भेरङ्झभराऩको िभभा ऩऺ य भेरङ्झभराऩकतायको िीचभा बएका कङ्ट या य ऩऺको ऩङ्चयचम रगामत 
भेरङ्झभराऩकतायराई जानकायी हङ्टन आएका तथ्म गोप्म याख्नङ्टका साथै ऩऺको ङ्जहत प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी 
प्रकट गनङ्टय हङ्टॉदैन,  

(ज) सॊङ्जिधान, प्रचङ्झरत कानून, साियजङ्झनक नीङ्झत य अधय न्द्माङ्जमक।न्द्माङ्जमक ङ्झनकामको गङ्चयभा उच्च फनाउॊदै 
ऩऺको साभाङ्ञजक भमायदा य आत्प्भसम्भानराई सम्भान ऩङ्टग्ने कामय गनङ्टय ऩदयछ। ङ्जििादका ऩऺसॉग 
भेरङ्झभराऩ गयाईङ्छदए िाऩत ठेक्का िा प्रङ्झतशतभा ऩाङ्चयरमिङ्झभक ङ्झनधाययण नगय कानङ्टनरे तोकेको ङ्झसभाभा 
यही ऩऺसॉगको सहभङ्झत फभोङ्ञजभको ऩाङ्चयरमिङ्झभक स्िीकाय गनङ्टय ऩनेछ।     

१.१.भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी कामयङ्जिङ्झधको ऩारना गनङ्टय ऩने् 
(क) भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी  कामय सॊङ्जिधान, ऐन कानून य मस कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩ प्रकृमा सञ्चारन 

गनङ्टय ऩनेछ।  

(ख) कङ्ट नै सम्झौताभा भेरङ्झभराऩद्वाया ङ्जििाद सभाधान गङ्चयन ेव्मिस्था बएभा त्प्मस्तो ङ्जििाद सोही सम्झौताभा 
उल्रेख बएको कामयङ्जिधी अनङ्टरुऩ गनङ्टय ऩनेछ।  

(ग) ऩऺ भेरङ्झभराऩ गनय सहभत बएभा भेरङ्झभराऩकतायरे सो व्महोयाको भेरङ्झभराऩको ङ्झरखत खडा गयी 
सहभङ्झत बएका फूॉदा य त्प्मसको ऩङ्चयणाभको फायेभा ऩऺराई स्ऩष्टसॉग फताएय भार सो कागजभा 
ऩऺको सहीछाऩ गनय रगाई आफ्नो सभेत हस्ताऺय गयी सहभङ्झतऩर तमाय गनङ्टयऩछय।  

१.२. भेरङ्झभराऩकतायको ङ्ञजम्भेिायी् 
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(क) भेरङ्झभराऩ बएभा सहभङ्झतऩरको कागज सङ्जहत तोङ्जकएको सभम ङ्झबर ङ्जििादका ऩऺराई सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्झनकामभा ऩठाइ ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेभा तोङ्जकएको ढाॉचाभा गाउॉ।नगयऩाङ्झरका सभऺ 
प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टयऩनेछ।  

(ख) भेरङ्झभराऩको कामयङ्जिङ्झध अऩनाउॉदा ऩऺ फीच भेरङ्झभराऩ गयाउन नसङ्जकएभा भेरङ्झभराऩद्वाया ङ्जििाद 
सभाधान नबएको व्महोयाको ङ्झरङ्ञखत जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

१.३. भेरङ्झभराऩकतायको दाङ्जमत्प्ि्  

(क) भेरङ्झभराऩकतायरे ङ्जििादको ङ्जिषमिस्तङ्टभा छरपर गनङ्टय अङ्ञघ भेरङ्झभराऩको प्रङ्जिमाभा अऩनाइन े
कामयङ्जिङ्झध, सहभङ्झत िा ङ्झनष्कषयभा ऩङ्टग्न े काभ ऩऺ स्िमॊको बएको य भेरङ्झभराऩकताय सहजकतायको 
बङू्झभकाभा भार यहेको कङ्ट या जानकायी गयाउनङ्ट ऩछय। 

(ख) भेरङ्झभराऩको प्रङ्जिमाभा बए गयेका कामय ऩऺरे ऩङ्झन गोप्म याख्नङ्ट ऩने ङ्जिषम, भेरङ्झभराऩको प्रङ्जिमाभा 
सॊरग्न बै ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा कङ्ट नै ऩङ्झन सभमभा अरग हङ्टन ऩाउन े ङ्जिषमभा ऩऺराई जानकायी गयाउनङ्ट 
ऩनेछ।  

(ग) भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा छनोट बएको व्मङ्ञिरे भेरङ्झभराऩकताय बई काभ गनय नचाहेभा आपङ्ट रे 
छनोटको सूचना ऩाएको सात ङ्छदनङ्झबर सोको ङ्झरङ्ञखत जानकायी सम्फङ्ञन्द्धत िडा कामायरम िा 
भेरङ्झभराऩ केन्द्रराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(घ) भेरङ्झभराऩकताय छनोट बएको व्मङ्ञिरे भेरङ्झभराऩ गदाय भैरीऩूणय तियफाट ङ्जििाद सभाधान गनय 
ऩऺराई स्ितन्द्र, तटस्थ य ङ्झनष्ऩऺ बएय सहमोग गनङ्टय ऩनेछ।  

(ङ) ङ्जििादको ङ्जिषमिस्तङ्ट उऩय भेरङ्झभराऩकतायको कङ्ट नै स्िाथय ङ्झनङ्जहत यहेको बए िा आपङ्ट रे स्ितन्द्र तथा 
ङ्झनष्ऩऺ रुऩभा काभ गनय नसक्ने प्रकृङ्झतको ङ्जििाद बएभा ङ्जििादका ऩऺ य ङ्जििाद प्रङे्जषत गने 
ङ्झनकामराई ङ्झरङ्ञखत जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(च) रैङ्जङ्गक ङ्जिबेद, धभय, जातजाङ्झत, आङ्झथयक स्तय िा याजनैङ्झतक सॊरग्नताको आधायभा कङ्ट नै प्रकायको झङ्टकाि 
य ऩूिायग्राही बािना नदेखाई भेरङ्झभराऩभा सॊरग्न हङ्टन ङ्ट ऩनेछ य ङ्झनधायङ्चयत सभमभा भेरङ्झभराऩ कामय 
सम्ऩङ्ङ गनय प्रमास गनङ्टय ऩनेछ।  

(छ) भेरङ्झभराऩकतायरे प्राकृङ्झतक स्रोत साधन सम्फन्द्धी ङ्जििादभा य व्माऩाङ्चयक प्रकृङ्झतको ङ्जििादभा 
भेरङ्झभराऩको प्रकृमा, ङ्जिषमगत दऺता य तत्प्सम्फन्द्धी अभ्मास तथा प्रचरनराई भहत्प्ि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जििादभा भेरङ्झभराऩ गदाय सम्फङ्ञन्द्धत सभङ्टदामभा उऩरब्ध ङ्जििाद सभाधान सम्फन्द्धी 
ऩयम्ऩया, अभ्मास य स्िीकृत भान्द्मताराई ध्मान ङ्छदई ङ्झनष्ऩऺता, िस्तङ्टङ्झनष्ठता, स्िच्छता य न्द्मामका 
ङ्झसिान्द्तफाट सदैि ङ्झनदेङ्ञशत हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

(ज) भेरङ्झभराऩकतायरे आपै भेरङ्झभराऩ प्रकृमाभा सॊरग्न बएको ङ्जििादभा कङ्ट नै ऩङ्झन ऩऺको तपय फाट कानून 
व्मिसामी, भध्मस्थकताय िा न्द्मामाधीशको रुऩभा सॊरग्न बै ङ्जििाद सङ्टनङ्टिाई नगयी सहजकतायको भार 
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बङू्झभका ङ्झनिायह गने य  भेरङ्झभराऩद्वाया बएको ङ्जििादको सभाधानराई हायजीतको रुऩभा नङ्झरन 
उत्प्प्रङे्चयत गनङ्टय ऩनेछ।  

  

२. भेरङ्झभराऩको ताङ्झरभ प्रदान गनय सङ्टङ्ञचकृत बएको सॊस्थाको दाङ्जमत्प्ि् भेरङ्झभराऩको प्रङ्ञशऺण गनय अनङ्टभती प्राप्त 
सॊस्थारे स्िीकृत ऩाठ्यिभ भेरङ्झभराऩ सम्फन्द्धी भान्द्म ङ्झसिान्द्तराई ऩूणय रुऩभा ऩारन गयी भेरङ्झभराऩ 
सम्फन्द्धी प्रङ्ञशऺण सञ्चारन गनङ्टय ऩनेछ। भेरङ्झभराऩको प्रङ्ञशऺण प्रदान गने सॊस्थारे प्रङ्ञशऺण ऩश्चात 
सम्फङ्ञन्द्धत व्मङ्ञिराई नगयऩाङ्झरकासॉगको सभन्द्िमभा भेरङ्झभराऩको ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ गयेको प्रभाणऩर प्रदान 
गनेछ। भेरङ्झभराऩको ताङ्झरभ सञ्चारन गने सॊस्थारे भेरङ्झभराऩकताय य सियसाधायणराई रङ्ञऺत गयी 
भेरङ्झभराऩ सेिाको प्रबािकायीताको िायेभा प्रचाय प्रसाय गनय गयाउन य भेरङ्झभराऩ सेिा प्रफियन सम्फन्द्धी 
आिश्मक कामय गनङ्टय ऩनेछ।   
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अनङ्टसूची–७ 

(दपा २० को उऩदपा (५) सॉग सम्फङ्ञन्द्धत) 
भेरङ्झभराऩकतायको प्रङ्झतििता  

 

भेरङ्झभराऩकतायको प्रङ्झतििता 
 
 
 

 
 

भ ................................... भेरङ्झभराऩकतायको आचायसॊङ्जहता य शऩथभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
सिै फङ्टॉदाराई स्िीकाय गयी भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा ऩारना य कामय गनय प्रङ्झतिि छङ्ट।भ भेरङ्झभराऩकतायको 
रुऩभा ङ्झनष्ऩऺ य तटस्थ बङू्झभकाभा यहदै मसका कतयव्मफाट कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे ऩङ्झन ङ्जिचङ्झरत हङ्टनेछैन।भैरे ताङ्झरभभा 
ङ्झसकेका सीऩको प्रमोग गयी भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमा अऩनाई भेरङ्झभराऩकतायको बङू्झभका ङ्झनिायह 
गनेछङ्ट।भेरङ्झभराऩकतायको आचायसॊङ्जहता य शऩथभा उल्रेङ्ञखत शब्द य बािनाराई उच्च नैङ्झतक आदशयको रुऩभा 
ऩारन गनय कङ्जटिि हङ्टनेछङ्ट। आचायसॊङ्जहताको उल्रॊघनको ङ्जिषमभा भ व्मङ्ञिगत रूऩभा जिापदेही हङ्टनेछङ्ट। 

१. भेरङ्झभराऩ गदाय भैरीऩूणय तियफाट ङ्जििाद सभाधान गनय ऩऺराई स्ितन्द्र तथा ङ्झनष्ऩऺ तङ्चयकारे सहमोग 
गनेछङ्ट। ऩऺको ङ्जहतराई सिोऩयी याखी न्द्माङ्जमक प्रङ्जिमा प्रङ्झतको ङ्ञजम्भेिायी िोध गदै ङ्जििादका ऩऺराई डय 
िा दफाि िा अनङ्टङ्ञचत प्रबािफाट भङ्टि याख्न सहजकतायको बङू्झभकाभा प्रस्तङ्टत हङ्टनेछङ्ट। 

२. सदैि ऩऺको हक तथा दाङ्जमत्प्िराई भहत्प्ि ङ्छदॊ दै व्माऩाङ्चयक प्रकृङ्झतको ङ्जििादभा बए सो ङ्जिषमको अभ्मास तथा 
प्रचरन, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊमन्द्रफाट ङ्झसङ्ञजयत ङ्जििादभा बए सम्फङ्ञन्द्धत सभङ्टदामभा उऩरब्ध ङ्जििाद सभाधान 
सम्फन्द्धी ऩयम्ऩया, अभ्मास य स्िीकृत भान्द्मताराई ध्मान ङ्छदई ङ्झनष्ऩऺता, िस्तङ्टङ्झनष्ठता, स्िच्छता य न्द्मामका 
ङ्झसिान्द्तफाट सदैि ङ्झनदेङ्ञशत हङ्टनेछङ्ट। 

३. भैरे रैङ्जङ्गक, जातजाङ्झत, आङ्झथयक, याजनैङ्झतक िा अन्द्म मस्तै कङ्ट नै आधायभा कङ्ट नै प्रकायको झङ्टकाि य ऩूिायग्राही 
बािना नदेखाई भेरङ्झभराऩभा सॊरग्न हङ्टनेछङ्ट  य ङ्झनधायङ्चयत सभमभा भेरङ्झभराऩ कामय सम्ऩङ्ङ गनय प्रमास गनेछङ्ट। 

४. ङ्जििादका ऩऺसॉग व्मङ्ञिगत सम्िन्द्ध बए भेरङ्झभराऩ शङ्टरु गनङ्टय अङ्ञघ ऩऺराई जानकायी गयाउने छङ्ट। 

५. ङ्जििादको ङ्जिषमिस्तङ्ट उऩय भेयो कङ्ट नै स्िाथय ङ्झनङ्जहत यहेको बए ऩऺराई जानकायी गयाई ङ्झनजरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदएभा 
िाहेक भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमािाट अरग बई न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराइय जानकायी गयाउने छङ्ट।  

६. दङ्टिै ऩऺको जानकायीभा भार भेरङ्झभराऩ कामय प्रायम्ब गनेछङ्ट य ऩऺराई भेयो बङू्झभका य भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमाको 
िायेभा जानकायी गयाउॉदै दङ्टिै ऩऺराई सभान रुऩभा आ-आफ्ना कङ्ट या याख्न भौका ङ्छदनछेङ्ट।  

७. भेरङ्झभराऩ बएभा िा नबएभा भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमाभा बए गयेका कामयको गोऩङ्झनमता कामभ गनेछङ्ट। सहभङ्झत 
बई िा नबई ङ्झनिेदन।उजङ्टयी ङ्जपताय हङ्टॉदा भेरङ्झभराऩ प्रङ्जिमाको िभभा आपङ्ट रे थाहा ऩाएको सूचना िा गयेको 
अनङ्टबि ङ्झनणयमकताय सभेत कसैराई नबनी ऩऺको गोऩङ्झनमता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनेछङ्ट। 

८. सॊङ्जिधान, कानून, न्द्माङ्जमक ङ्झनकामको गङ्चयभा उच्च फनाउॉदै ऩऺको साभाङ्ञजक भमायदा, आत्प्भसम्भान य 
गङ्चयभाराई सम्भान ऩङ्टग्ने कामय गनेछङ्ट। ङ्जििादका ऩऺसॉग भेरङ्झभराऩ गयाईङ्छदए िाऩत ठेक्का िा प्रङ्झतशतभा 
ऩाङ्चयरमिङ्झभक ङ्झनधाययण नगयी कानङ्टनरे तोकेको सीभाभा यही ऩाङ्चयरमिङ्झभक स्िीकाय गनेछङ्ट।   
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९. सहभङ्झत बएका फूॉदा य त्प्मसको ऩङ्चयणाभको फायेभा ऩऺराई स्ऩष्टसॉग फताएयभार सहभङ्झतऩरभा सङ्जह गनय 
रगाउनछेङ्ट। 

१०.आपङ्ट रे भेरङ्झभराऩ गयेको ङ्जििादभा त्प्मसै ङ्जिषमभा कङ्ट नै ऩङ्झन ऩऺको तपय फाट कानून व्मिसामीको रुऩभा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्प्ि गने छैन य न्द्मामाधीश य भध्मस्थकतायको रुऩभा सॊरग्न नयही तटस्थ फङे्ङछङ्ट।  

११.मङ्छद कङ्ट नै कायणफश िा ऩङ्चयङ्ञस्थतीजन्द्म कायणरे भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा आचाय–सॊङ्जहता ऩारना गनय नसक्न े
रागेभा आपङ्ट राई सो ङ्जििादफाट अरग याख्नछेङ्ट। 

१२.मसभा उङ्ञल्रङ्ञखत प्रङ्झतििता, भेरङ्झभराऩकतायको आचाय–सॊङ्जहता य सऩथका कङ्ट नै फङ्टॉदाको उरङ्घन गयेभा भराई 
भेरङ्झभराऩकामयको राङ्झग अमोग्म बएको घोषणा गङ्चयएभा स्िीकाय गनेछङ्ट। 

   

दस्तखत्– ................................... 

नाभ्– 

ठेगाना् 
पोन नॊ.– 

ङ्झभङ्झत्– 
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अनङ्टसूची–८ 

(दपा २२ सॉग सम्फङ्ञन्द्धत) 
भेरङ्झभराऩकतायको शऩथऩर 

 

शऩथको ढाॉचा 
 

भ....................ईश्वयको नाभभा । सत्प्म ङ्झनष्ठाऩूियक भेरङ्झभराऩकतायको रुऩभा शऩथ ङ्झरन्द्छङ्ट ङ्जक भैरे भेरङ्झभराऩ 
सम्फन्द्धी प्रङ्जिमाको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै ऩऺ प्रङ्झत भयभोराङ्जहजा नयाखी, ऩऺऩात नगयी, गोऩङ्झनमता य ङ्झनष्ऩऺता 
कामभ गदै कानून य न्द्माङ्जमक प्रङ्जिमा प्रङ्झत सम्भान तथा सभऩयणको बािना याखी काभ गनेछङ्ट। भैरे स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४, प्रचङ्झरत कानून य भेरङ्झभराऩकतायरे ऩारन गनङ्टय ऩने आचयणको ऩूणय ऩारना गदै 
आपूराई सङ्टङ्ञम्ऩएको दाङ्जमत्प्ि इभान्द्दायीऩूियक ङ्झनिायह गनेछङ्ट। 

शऩथ ङ्झरनेको,–                                          शऩथ गयाउनेको,–  

          

सही्          सही्  

नाभ्          नाभ् 
ऩद्       

    छाऩ्  

    कामायरम् 
    ङ्झभङ्झत् 
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अनङ्टसूची–९ 

(दपा २६ (१) सॉग सम्फङ्ञन्द्धत) 
 

भेरङ्झभराऩको रोगो 
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अनङ्टसूची–१० 

(दपा २६ (२) सॉग सम्फङ्ञन्द्धत) 
भेरङ्झभराऩ केन्द्रको फोडय 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................. भेरङ्झभराऩ केन्द्र 

धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरका 
िडा नॊ.  .................. 
ङ्ञजल्रा ................... 
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अनङ्टसूची–११ 

(दपा २७ सॉग सम्फङ्ञन्द्धत) 
 

भेरङ्झभराऩकतायको ऩङ्चयचम–ऩर 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   धनगढी उऩ-भ.न.ऩा. को कामायरम 

िडा नॊ.... 
भेरङ्झभराऩकतायको ऩङ्चयचमऩर 

नाभ् 
नेऩारी ना.प्र.नॊ. 
ताङ्झरभ प्राप्त गयेको ङ्झभङ्झत् 
सूचीकृत बएको ङ्झभङ्झत् 
अिङ्झध्                                               
..................                                                

प्रभाङ्ञणत गने  

फोटो 
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अनङ्टसूची–१२ 

(दपा ३० सॉग सम्फङ्ञन्द्धत) 
भेरङ्झभराऩ कामयिभको प्रगती प्रङ्झतिेदनको ढाॉचा 

 

उऩ-भहानगयऩाङ्झरका नाभ्............................ िडा नॊ. 
ङ्ञजल्रा.............................. 
प्रङ्झतिेदनको अिङ्झध् आङ्झथयक िषय् ............ को देङ्ञख............. सम्भ 

 

भेरङ्झभराऩकतायको 
सॊख्मा 

ङ्जििादको प्रकाय ङ्जििादको सॊख्मा भेरङ्झभराऩ 
बएको सॊख्मा 

भेरङ्झभराऩ 
प्रङ्जिमाभा यहेको 

सॊख्मा 

भेरङ्झभराऩ हङ्टन  
नसकी 

अदारतभा 
ऩठाएको सॊख्मा 

भङ्जहरा ऩङ्टरुष 

       

       

जम्भा      
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