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                           दार्ाा गाउँऩालऱका  

स्थानीय राजऩत्र 

        खण्ड - ५               सङ्ख्या : ७                  लर्लत : २०७८/११/२० 

 

भाग -२ 

दार्ाा गाउँऩालऱका  

गाईँ काययपालिकाबाट पाररत लमलत : २०७८/११/१० 

                                                                                  प्रमाणीकरण लमलत : २०७८/११/२० 

 

दामाय गाईँपालिका मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी काययलिलध, २०७८ 

 

प्रस्तािनाः नेपािको संलिधानको ऄनसुचूी ८ बमोलजम स्थानीय तहको ऄलधकारको सचूीमा रहकेो 

मेिलमिाप र मध्यस्थतासम्बन्द्धी व्यिस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 

४६ बमोलजम गठन हुने न्द्यालयक सलमलतिे सोही ऐनमा ईल्िेख गररएका लििाद मेिलमिापको 

माध्यमबाट समाधान गने काययमा सहयोग गनय मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी काययलिलध 

बनाईन िाञ्छनीय भएकोिे, 

 दामाय गाईँपालिका गाईँ काययपालिकािे न्द्यालयक सलमलतिे ईजरुीको कारिाही लकनारा गदाय 

ऄपनाईन ुपने काययलिलध सम्बन्द्धमा व्यिस्था गनय बनेको ऐन, २०७४  िे लदएको ऄलधकार प्रयोग 

गरी यो मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी काययलिलध, २०७८ जारी गरेको छ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

 

१.  सङ्लिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययलिलधको नाम “मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी 

काययलिलध, २०७८” रहकेो छ।  

(२) यो काययलिलध तरुुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।   

२.  पररभाषाः लबषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययलिलधमा, 

(क) “ऐन” भन्द्नािे गाईँपालिका/नगरपालिका न्द्यालयक सलमलत (काययलिलध सम्बन्द्धी) 

ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय। 

(ख) “केन्द्र” भन्द्नािे यस काययलिलध बमोलजम स्थापना भएको मेिलमिाप केन्द्र सम्झन ु

पछय । 

(ग) “कायायिय” भन्द्नािे गाईँ।नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपछय । 

(घ) “गाईँपालिका” भन्द्नािे दामाय गाईँपालिका सम्झन ुपछय । 

(ङ) “दोस्रो पि” भन्द्नािे पलहिो पिको लनिेदनको अधारमा मेिलमिाप िातायको 

िालग मेिलमिाप केन्द्रिे बोिाएको लििादको पि सम्झन ुपछय।  

(च) “न्द्यालयक सलमलत” भन्द्नािे नेपािको संलिधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोलजम गाईँ।नगरपालिकाको ईपाध्यि तथा 

ईपप्रमखुको ऄध्यितामा गलठत न्द्यालयक सलमलत सम्झन ुपछय।  

(छ) “पलहिो पि” भन्द्नािे लििाद समाधानको िालग मेिलमिाप केन्द्रमा लनिेदन लदने 

व्यलि सम्झन ुपछय। 

(ज) “पि” भन्द्नािे लििादका पि सम्झन ुपछय। 

(झ) “मन्द्रािय” भन्द्नािे संघीय मालमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्रािय सम्झन ुपछय। 

(ञ) “मेिलमिाप” भन्द्नािे प्रचलित काननू बमोलजम मेिलमिाप हुनसक्ने प्रकृलतका 

लििादमा मेिलमिाप गराईने गरी गाईँ।नगरपालिकाबाट सञ्चालित सेिा सम्झन ु

पछय।र यो शब्दि े गाईँपालिकाको स्िीकृलतमा समदुायमा सञ्चािन भएको 

सामदुालयक मेिलमिाप सेिािाइ समेत जनाईने छ। 
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(ट) “मेिलमिापकताय” भन्द्नािे पि बीचको लििादिाइ छिफिद्वारा सहज िातािरण 

सजृना गनय तथा सो लिषयमा सहमलत कायम गनयका िालग ईत्प्प्रेररत गनय मेिलमिाप 

सम्बन्द्धी अधारभतू तािीम लिइ गाईँ।नगरपालिकामा सचूीकृत व्यलि सम्झन ुपछय। 

(ठ)  “मेिलमिाप सर” भन्द्नािे मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप प्रकृयाद्वारा लििाद 

समाधानका िालग लििादका सरोकारिािाको रूपमा रहकेा लििादका पि 

सलम्मलित सरुलित एिम ् सहज स्थानमा िाताय तथा छिफि गराईने ईद्दशे्यिे 

सञ्चािन गररने बैठक सम्झन ुपछय। 

(ड) “िडा” भन्द्नािे दामाय गाईँपालिकाको िडा सम्झन ुपछय । 

(ढ) “संयोजक” भन्द्नािे मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन भएको िडाको सलचि सम्झन ु

पछय।साथै सो शब्दिे मेिलमिाप संयोजकको रूपमा काम काज गने गरी तोलकएको 

िडा कायायियको कमयचारीिाआय समेत बझुाईने छ। 

 

पररच्छेद २ 

मेिलमिाप केन्द्रको स्थापना, काम, कतयब्य र ऄलधकार 

 

३. मेिलमिाप केन्द्रको स्थापनाः (१) न्द्यालयक सलमलतको िेरालधकार लभरका लििाद मेिलमिाप 

प्रलियाद्वारा समाधानमा सहयोग परु् याईन गाईँ।नगरपालिकाको प्रत्प्येक िडामा अिश्यकता 

ऄनसुार मेिलमिाप केन्द्र स्थापना गररनेछ ।  

(२) कायायियिे गाईँपालिका।नगरपालिकाको कायायिय भिन िा िडा कायायियको भिन िा 

काययपालिकािे तोकेको स्थानमा ईपदफा (१) बमोलजमको कायायिय स्थापना गनेछ । 

  

४. मेिलमिाप केन्द्रको काम, कतयव्य र ऄलधकारः (१) मेिलमिाप केन्द्रको काम, कतयव्य र ऄलधकार 

दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) लििादका पिबाट लििादसँग सम्बलन्द्धत लिषयको ऄनसुचूी–१ को ढाँचामा लनिेदन 

लिने र दताय गने । 

(ख) मेिलमिाप सम्बन्द्धी लििादका पििाइ सचूना लदने ।  

(ग)  मेिलमिापकताय हुने योयतयता पगेुको व्यलििे मेिलमिापकतायको रुपमा सचूीकृत हुन 

मेिलमिाप केन्द्रमा लनिेदन लदएमा न्द्यालयक सलमलतमा पठाईने।  
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(घ) न्द्यालयक सलमलतबाट मेिलमिापकतायको शपथ लिएका व्यलििाइ मेिलमिापकतायको 

काममा िगाईने । 

(ङ) सचूीकृत मेिलमिापकताय मध्येबाट लििादका पििाइ मेिलमिापकताय छनौट गनय 

िगाईने।  

(च) मेिलमिाप प्रलियामा सहजीकरण गने ।  

(छ) लििादको लनिेदन, ऄन्द्य कागजात तथा सहमलत परको न्द्यालयक सलमलतिे तोके 

बमोलजम ऄलभिेख राख्ने तथा तोलकएको स्थानमा प्रलतिेदन लदने । 

(ज) मेिलमिाप प्रकृया बमोलजम सहमलत हुन नसकेको लिषय न्द्यालयक सलमलतमा लफताय 

पठाईने ।  

(झ) लििादको दोस्रो पि ईपलस्थत भएर मेिलमिापकतायको छनौटको काम सलकएको लमलतिे 

तीन मलहना लभर मेिलमिापको माध्यमबाट लििादको समाधान गने व्यिस्था लमिाईने । 

(ञ) पि बीचको सहमलत कायायन्द्ियनको िालग लििादको लमलसि न्द्यालयक सलमलतमा पठाईने 

।  

(ट) लििादका पिबाट मेिलमिापको प्रकृयाबाट भएको सहमलत कायायन्द्ियन गरे 

नगरेको लनयलमत रुपमा ऄनगुमन गने गराईने तथा पिको अपसी सम्बन्द्ध बारे 

जानकारी लिने ।  

(ठ) स्थानीय बालसन्द्दािाइ मेिलमिाप सेिा प्रयोग गनय ऄलभप्रेररत गने । 

(ड) मेिलमिापकतायको िमता ऄलभबलृिसम्बन्द्धी अिश्यक कायय गने । 

(ढ) गाईँपालिका।नगरपालिकाको काययिम बमोलजम मेिलमिाप सेिाको प्रचार प्रसार 

गने र सचेतनामिूक काययिम चिाईने ।  

(ण) न्द्यालयक सलमलतबाट तोलकएका िा ऄलधकार प्रत्प्यायोजन गररएका ऄन्द्य काम गने। 

 

५. मेिलमिाप केन्द्रमा हुन पने अधारभतू सलुिधाहरूः केन्द्रमा दहेाय बमोलजमका अधारभतू सलुिधा 

रहनेछनः्– 

(क) मेिलमिाप सर सञ्चािनका िालग गोपनीय र सरुलित स्थान। 

(ख) मेिलमिापकताय, लििादका पि एिम ् सरोकारिािाको सलुिधाको िालग 

मेिलमिाप किमा अिश्यक कुसी, टेबि िगायत पयायप्त स्थान। 
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(ग)  सचूीकृत मेिलमिापकतायको नाम, ठेगाना र फोटो सलहतको सचूी र मेिलमिाप 

केन्द्रको साइन बोडय । 

(घ) लििादका पिको िालग स्िच्छ लपईने पानी तथा शौचािय। 

(ङ) लििाद दताय लनिेदनको फारम र लििाद दताय गने रलजष्टर, मेिलमिापकताय रोजेको 

रेकडय राख्नको िालग फारम, दोस्रो पििाइ जानकारी गराईने फारम, 

मेिलमिापकतायिाइ जानकारी गराईने फारम, सहमलतपरको फारम, प्रगलत 

प्रलतिेदन फारम, ऄलभिेख राख्ने रलजष्टर िगायतका ऄन्द्य मसिन्द्द सामग्री।  

 

 

 

पररच्छेद– ३ 

मेिलमिाप सिेाको व्यिस्थापन 

६. लििाद दतायः (१) न्द्यालयक सलमलतको िेरालधकार लभरका लििाद समाधानको िालग न्द्यालयक 

सलमलत िा न्द्यालयक सलमलतिे तोकेको स्थानमा दताय हुनेछन ्। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम न्द्यालयक सलमलतिे लििादका प्रथम पि बसोबास गने िडामा रहकेो 

मेिलमिाप केन्द्रमा समेत लनिेदन दताय गनय सक्ने गरी लनणयय गनय सक्नेछ।  

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोलजम कुनै व्यलििे लिलखत नभै मौलखक रुपमा गनुासो।ईजरुी।लनिेदन 

व्यि गरेमा त्प्यसिाइ लिलखत रुपमा ईतार गरी कायायिय िा मेिलमिाप केन्द्रिे लनजको 

सहीछाप गराइ दताय गने व्यिस्था लमिाईनेछ।  

(४) यस दफा बमोलजम न्द्यालयक सलमलतमा दताय भएको लनिेदन सो सलमलतिे मेिलमिाप गने 

प्रयोजनको िालग सम्बलन्द्धत िडामा रहकेो मेिलमिाप केन्द्रमा पठाईने व्यिस्था लमिाईन ु

पनेछ। 

 

७. मेिलमिापकतायको छनौट प्रकृयाः (१) प्रत्प्येक िडामा कलम्तमा एक मेिलमिाप केन्द्र रहनेछ ।  

(२) प्रत्प्येक मेिलमिाप केन्द्रमा कलम्तमा ६ जना मेिलमिापकताय रहनेछन ्।  

तर एईटा मेिलमिाप केन्द्रमा सचूीकृत भएका मेिलमिापकतायिे ऄन्द्य मेिलमिाप 

केन्द्रमा सचूीकृत भै मेिलमिाप सेिा प्रदान गनय चाहमेा त्प्यस्तो मेिलमिापकतायिाइ 

सचूीकृत गरी मेिलमिाप सेिा सचुारु गनय कुनै बाधा पने छैन। 
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(३) पििे रोजेको मेिलमिापकतायबाट मेिलमिाप सम्बन्द्धी कायय सञ्चािन गररने छ ।  

(४) गाईँपालिकाको मखु्य कायायिय रहकेो स्थानमा समेत मेिलमिाप केन्द्रको स्थापना गनय 

सलकने छ ।  

(५) यो काययलिलध िाग ूहुदँा सालिकदेलख स्थानीय मेिलमिाप केन्द्रमा काययरत मेिलमिापकताय 

कायमै रहनेछन।् 

(६) लििादको संख्या बढ्न गइ िा ऄन्द्य कारणिे मेिलमिापकतायको संख्या कमी भएमा 

कायायियिे ईपदफा (२) मा ईल्िेलखत संख्याको ऄलतररि अिश्यक संख्यामा थप 

मेिलमिापकताय सचूीकृत गनय कुनै बाधा पने छैन। 

(७) न्द्यालयक सलमलतिे अफू समि दताय भएका िा काययलिलध बमोलजम तोलकएको स्थानमा 

दताय भएका लििाद कुनै पलन मेिलमिाप केन्द्रबाट मेिलमिाप प्रकृया ऄपनाईने गरी तोक्न 

सक्नेछ। 

(८) कायायियिे सलूचकृत भएका मेिलमिापकतायको लििरण ऄनसुलूच-२ बमोलजमको ठाँचामा 

तयार गरी कायायिय तथा सम्बलन्द्धत िडाको मेिलमिाप केन्द्रमा राख्ने व्यिस्था लमिाईने 

छ।  

 

८. मेिलमिापको िालग मेिलमिापकतायको छनोटः (१) मेिलमिाप केन्द्रमा लििाद दताय गराईने 

पलहिो पििे मेिलमिाप केन्द्रमा रहकेो ऄनसुचूी–२ बमोलजम तयार गररएको मेिलमिापकतायको 

सचूीबाट मेिलमिापकताय छनौट गनय पाईने छन।्  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लििादको पलहिो पििे रोजेको व्यलि बाहके दोस्रो 

पििे मेिलमिापकतायको सचूीमा नाम भएका ऄन्द्य कुनै पलन मेिलमिापकतायिाइ छनौट गनय 

पाईने छन।्  

(३) लििादका पलहिो र दोस्रो पििे मेिलमिापकताय छनोट गरे पश्चात संयोजकिे 

छालनएका दइुजना मेिलमिापकतायसँगको समन्द्िय गरी मेिलमिापकतायको सचूीमा नाम ईल्िेख 

भएका ऄन्द्य मेिलमिापकताय मध्येबाट तेस्रो मेिलमिापकतायको छनौट गनुय पनेछ।  

(४) लििादका पििे मेिलमिापकताय छनौट गदाय कुनै लििादको सम्बन्द्धमा न्द्यालयक 

सलमलतको संयोजक िा कुनै सदस्यको लनजी सरोकार िा स्िाथय गाँलसएको िा त्प्यस्तो संयोजक िा 

सदस्यको नाता लभरका व्यलि लििादको पि भएमा त्प्यस्तो मेिलमिापकतायको सट्टामा ऄको 

मेिलमिापकताय रोज्न पाईने छन।् 
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९. लििादका पिको ईपलस्थलतः (१) लििादका पि मेिलमिाप केन्द्रबाट तोलकएको लमलत, स्थान र 

समयमा मेिलमिापको िालग ईपलस्थत हुनपुनेछ।  

(२) मेिलमिापको िालग तोलकएको लदनमा दबैु पि ईपलस्थत भएपलछ मार 

मेिलमिापकतायिे मेिलमिापको प्रकृया ऄलघ बढाईन ुपछय। 

(३) लििादका पििाइ मेिलमिापको िालग तोलकएको लदनमा लििादका पििाइ 

लनधायरण गरेको समय भन्द्दा पलहिा नै मेिलमिाप किमा मेिलमिापकताय ईपलस्थत हुन ुपनेछ। 

(४) मेिलमिापका िालग तोलकएको लदनमा कुनै एक पि िा दिैु पि ईपलस्थत 

नभएमा मेिलमिापकतायिे सोही व्यहोरा जनाइ ऄनसुचूी–३ को ढाँचामा मेिलमिाप केन्द्रमा 

प्रलतिेदन सलहत लफताय पठाइ लदन ुपनेछ। 

 

१०. मेिलमिाप सर सञ्चािन प्रकृयाः (१) दफा ८ बमोलजम छनौट भएका तीन जना 

मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप सर सञ्चािन गनेछन।्  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमका मेिलमिापकतायिाइ मेिलमिाप केन्द्रमा तोलकएको 

लमलतमा ईपलस्थत हुन संयोजकिे जानकारी गराईने छ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजम पलहिो मेिलमिापकतायिे मेिलमिापकतायको रुपमा काम 

गनय ऄसमथयता देखाएमा केन्द्रिे लििादको दिैु पििाआय बाँकी मेिलमिापकताय मध्येबाट तीन 

तीन जना मेिलमिापकताय रोजी  प्राथलमकता समेत तोक्न िगाईन ुपनेछ। 

(४) ईपदफा (३) बमोलजम तोलकएका मेिलमिापकतायिाआय केन्द्रिे प्राथलमकतािमको 

अधारमा मेिलमिाप सर सञ्चािन गनय िगाईने छ।  

(५) लििादका दिैु पििे एकै जना मेिलमिापकतायिाइ छनौट गनय सहमलत गरेमा 

एकजना मेिलमिापकतायिे मार पलन मेिलमिाप प्रलिया सञ्चािन गनय सक्नेछन।्   

(६) छालनएका मेिलमिापकतायिे पिसँग समन्द्िय गरी मेिलमिाप सर सञ्चािन गने 

लमलत र स्थान तय गनुय पनेछ।  

(७) लििादका पि र मेिलमिापकताय पिूय लनधायररत स्थान, लमलत र समयमा 

मेिलमिाप सरमा ईपलस्थत हुने व्यिस्था संयोजकिे लमिाईन ुपनेछ।   

(८) लििादका पि ईपलस्थत भैसकेपलछ छालनएका मेिलमिापकतायिे लििादका 

पििाइ सरुलित मेिलमिाप किमा गइ मेिलमिाप प्रलिया र मेिलमिापकतायको भलूमका बारे 
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जानकारी लदने र मेिलमिाप सर सञ्चािन हुदँा पािन गनुयपने अधारभतू लनयम लनधायरण गरी 

मेिलमिाप प्रलियाका चरण ऄपनाईँद ैलििाद समाधान गनय सहजीकरण गनुय पनेछ। 

(९)मेिलमिाप सर अिश्यकता ऄनसुार एक िा सो भन्द्दा बढी पटक बस्न सक्नेछ। 

(१०) लििाद दताय भएको िडा बाहके ऄन्द्य कुनै िडामा सचूीकृत भएका 

मेिलमिापकतायिाइ समेत यस दफा बमोलजम मेिलमिाप केन्द्रिे न्द्यालयक सलमलतसँग ऄनमुती 

लिइ मेिलमिापकतायको रुपमा काम गने व्यिस्था लमिाईन सक्नेछ।  

 

११. मेिलमिापकतायिे ध्यान लदनपुने कुराहरूः मेिलमिापकतायिे काययसम्पादन गदाय देहायका 

लिषयमा ध्यान लदन ुपनेछ । 

(क) मेिलमिाप सर सञ्चािन गदाय ईठेका लिषय लटपोट गने र त्प्यसको ऄथय पििाइ 

बझुाईने। 

(ख) लििादमा लनणयय नलदने र अफूिाइ लनणययकताय नभइ लििाद समाधान प्रकृयाको 

सहजकताय सम्झने र छिफि।िाताय।संिादबाट लििाद समाधानका िालग सहजीकरण 

गने। 

(ग) कुनै पििाइ जात, जालत, धमय, िणय, लिङ्ग, सम्प्रदाय िा राजनीलतक अस्था िा ऄन्द्य 

कुनै अधारमा भेदभाि नगरी लनष्पि र तटस्थ रहने। 

(घ) मानि ऄलधकार, मौलिक हक, मानि ऄलधकार र सामालजक न्द्यायको लिषयमा 

संिेदनशीि रहने । 

(ङ) मेिलमिाप सरको समालप्तपलछ सहमलत बाहके िेखेका ऄन्द्य लटपोट सम्बन्द्धी सामग्री 

नष्ट गरी गोपनीयता कायम गने । 

(च) कुनै काननूी जलटिता अएमा कायायिय एिम ् न्द्यालयक सलमलतको सहयोगमा 

लिशेषज्ञसगँ परामशय लिएर मार काननूसम्मत रुपमा पिबीच सहमलत गराईने ।  

(छ) लििादका पििाइ मेिलमिापकताय रोज्न िगाईँदा मेिलमिाप केन्द्रबाट हुने लििाद 

समाधानका प्रकृयाका सम्बन्द्धमा सम्बलन्द्धत पििाइ संयोजकिे यथेष्ट जानकारी 

गराईने । 

 

१२. सहमलतपर तयार गनुय पनेः(१) मेिलमिापकतायिे लििादका पििे लििादको लिषयमा सहमलत 

गरेमा ऄनसुचूी–४ बमोलजमको ढाँचामा तीन प्रलत सहमलत पर तयार गनुय पनेछ। 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम तयार भएको सहमलतपरमा लििादका पि तथा मेिलमिापकतायिे 

सहीछाप गरी मेिलमिाप केन्द्रमा बझुाईन ुपनेछ। 

(३) ईपदफा (१) बमोलजम तयार भएको सहमलतपरको एक एक प्रलत मेिलमिापकतायिे 

मेिलमिाप गने पििाइ तत्प्काि ईपिब्ध गराईन ुपछय।  

(४) सहमलत परको तेस्रो प्रलतिाइ लमिापर र मेिलमिाप सहमलत कायायन्द्ियन गने प्रयोजनका 

िालग मेिलमिाप केन्द्रिे न्द्यालयक सलमलत समि पठाईन ुपनेछ।  

(५) सहमलत कायायन्द्ियन गनय लनिेदन साथ कुनै पि न्द्यालयक सलमलत समि ईपलस्थत भएमा िा 

मेिलमिाप केन्द्रबाट सहमलतपर प्राप्त भएमा न्द्यालयक सलमलतिे सम्बलन्द्धत पिसँग बझुी 

सहमलतपर।लमिापरमा िेलखएको व्यहोरा ठीक छ भन्द्ने प्रमालणत भएमा ईि लिखतमा 

न्द्यालयक सलमलतका सदस्यिे सहीछाप गरी लमिापरको रुपमा ऄनमुोदन गरी त्प्यसिाइ 

कायायन्द्ियनको िालग सम्बलन्द्धत पििाइ अदशे लदन ुपदयछ।  

(६) ईपदफा (५) बमोलजम ऄनमुोदन भएको सहमलतपर कायायन्द्ियनको िालग न्द्यालयक 

सलमलतिे सो सहमलत पर काययपालिकामा पठाईन ुपदयछ।  

(७) ईपदफा (५) बमोलजम प्राप्त सहमलतपर कायायियिे कायायन्द्ियनको िालग कुनै लनकाय िा 

संस्थामा पठाईन ु पने भएमा सहमलतपरको व्यहोरा बमोलजम गनय सम्बलन्द्धत लनकायमा 

िेखी पठाईन ुपनेछ। 

(८) यस पररच्छेद बमोलजम मेिलमिापद्वारा लििाद समाधान गदाय मेिलमिापकताय लनयलुि 

भएको लमलतिे तीन मलहनालभर सम्पन्द्न गररसक्न ुपनेछ। 

१३. लििादमा पििाआय जानकारी लदनेः (१) यस काययलिलध बमोलजम मेिलमिाप केन्द्रबाट लििादमा 

मेिलमिाप भएमा िा मेिलमिाप हुन नसकेमा सोही कुरा ईल्िेख गरी सम्बलन्द्धत पििाइ 

संयोजकिे जानकारी लदन ुपनेछ। 

(२) मेिलमिाप हुन नसकेका लििादका पििाइ तारेख तोकी ईि लििादमा ऄन्द्य प्रकृया 

ऄपनाईन दताय भएको लनिेदन सलहतका सम्पणूय कागजात मेिलमिाप केन्द्रको संयोजकिे 

न्द्यालयक सलमलत समि पठाईन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद– ४ 

मेिलमिापका सम्िन्द्धमा गाईँपालिकाको काम, कतयव्य र ऄलधकार 
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१४. गाईँपालिकाको मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम, कतयव्य र ऄलधकारः मेिलमिाप सिेा लिस्तार र 

लिकासका िालग गाईँ।नगरपालिकाको काम, कतयव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) स्थानीयस्तरमा मेिलमिाप सेिा लिस्तार र लिकास बारे िालषयक योजना एिम ्

काययिम तजुयमा र कायायन्द्ियन गने। 

(ख) मेिलमिापबाट भएको सहमलत–परको ऄलभिेख राख्ने र सो सम्बन्द्धी 

काययिमको िालग अिश्यक बजेट लिलनयोजन गने। 

(ग) मेिलमिाप सेिा सञ्चािनका िालग मेिलमिाप केन्द्र स्थापना र अिश्यक 

भौलतक सामग्री र मसिन्द्द व्यिस्थापन गने।  

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी तािीमका िालग सहभागीको छनौट गने र गैरसरकारी 

संस्था तथा ऄन्द्य लनकायसँग समन्द्िय गने तथा तािीम अयोजना गनय 

प्रालिलधक, अलथयक तथा अिश्यक सहयोग परु् याईने।  

(ङ) तोलकएको योयतयता परूा भएका र कम्तीमा ४० घण्टा (६ लदन) को अधारभतू 

मेिलमिाप तालिम प्राप्त गरेका मेिलमिापकतायिाइ शपथ गराइ 

मेिलमिापकतायको सचूीमा सचूीकृत गने। 

(च) एक िषय भन्द्दा ऄगालड मेिलमिाप सम्बन्द्धी अधारभतू तालिम लिएका 

व्यलििाइ सचूीकृत गनुय ऄलघ तोलकएको पाठ्यिम बमोलजमको पनुतायजगी 

तालिम लिएर सचूीकृत हुन पाईने व्यिस्था लमिाईने। 

(छ) मेिलमिापकतायको रुपमा सचूीकृत भएका मेिलमिापकतायिाइ प्रत्प्येक िषय 

मेिलमिापकतायको पनुतायजगी तालिममा सहभागी हुने व्यिस्था लमिाईने।   

(ज) मेिलमिाप सम्बन्द्धी प्रलशिक प्रलशिण लिएका व्यलि िा काननु बमोलजम 

ऄलधकारप्राप्त लनकायबाट तालिम लदने संस्थाको रुपमा सचूीकृत भएका 

संस्थाबाट मार मेिलमिाप सम्बन्द्धी तालिम सञ्चािन गनय पाईने व्यिस्था 

लमिाईने।  

(झ) न्द्यालयक सलमलतको लनणयय िा मेिलमिापको सहमलत बमोलजम न्द्यालयक 

सलमलतबाट ऄनमुोदन भै लमिापर भएका लिषयको कायायन्द्ियन गने, गराईने र 

सहमलत कायायन्द्ियनको ऄनगुमन र समीिा गने।  

(ञ) सरोकारिािा ऄन्द्य लनकायबाट हुने ऄनगुमनको काययिाइ सहयोग परु् याईने र 

ऄनसुचूी-५ बमोलजमको ठाँचामा ऄलभिेख राख्ने। 
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(ट) मेिलमिाप केन्द्रको ऄनगुमन गने, मेिलमिाप सेिािाइ सबैको पहुचँमा 

परु् याईन अिश्यक कायय गने। 

(ठ) मेिलमिापकतायिाइ मेिलमिाप सेिा ईपिब्ध गराए िापत पाररश्रलमक िा 

यातायात खचय र भत्ताको व्यिस्था गने। 

(ड) मेिलमिाप कोष खडा गने र अिश्यकता ऄनसुार मेिलमिाप केन्द्र स्थापना र 

सञ्चािन गनय कोषको प्रयोग गने।  

(ढ) मेिलमिाप कोष सञ्चािन लनदलेशका तयार गरी काययन्द्ियनमा ल्याईने तथा 

मेिलमिापकतायिाइ प्रोत्प्सालहत गने गलतलिलध सञ्चािन गने। 

(ण) मन्द्राियसँग सहकायय गरी मेिलमिाप सेिािाइ प्रभािकारी बनाईन कायय गने।  

 

१५. मेिलमिाप केन्द्र संयोजकको काम, कतयव्य र ऄलधकारः मेिलमिाप केन्द्र संयोजकको काम, 

कतयव्य र ऄलधकार देहायबमोलजम हुनेछः 

(क) मेिलमिाप केन्द्रमा अएको लनिेदन रलजष्टरमा दताय गरी, लििादका पिको नाम र ठेगाना, 

छनौट भएका मेिलमिापकतायको नाम र सम्पकय  नं., मेिलमिाप सर सञ्चािन लमलत, 

सहमलतपरको स्पष्ट खलु्ने गरी ऄलभिेख राख्ने एिम ्ऄन्द्य कागजात सरुलित राख्ने। 

(ख) लििादका पििाइ मेिलमिाप केन्द्रको तफय बाट पराचार गने। 

(ग) लििादका पििाइ मेिलमिापकताय रोज्न िगाईने।  

(घ) पििे रोजेका मेिलमिापकतायिाइ जानकारी गराईने र मेिलमिापको िालग सहमलत 

लिने। 

(ङ) मेिलमिापको सर सञ्चािन हुने लदन र समयको जानकारी पि र मेिलमिापकतायिाइ 

लदने । 

(च) मेिलमिाप केन्द्रमा अिश्यक भौलतक र ऄन्द्य सामग्री र न्द्यनुतम सेिा सलुिधा सलुनलश्चत 

गराईने । 

(छ) मेिलमिापको प्रकृयामा सलम्मलित हुदँा लििाद समाधान गनय सहज हुने र मेिलमिापको 

प्रकृयािे लििाद समाधानमा पाने सकारात्प्मक प्रभािको जानकारी लदने । 

(ज) पिको मेिलमिाप प्रकृयाप्रलतको संशय हटाईने र मेिलमिापकतायिे सहजीकरण 

सम्बन्द्धको बारेमा पिको लजज्ञासा सम्बोधन गने ।  

(झ) मेिलमिापकतायको व्यलिगत लििरण सलहतको ऄलभिेख राख्ने । 
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(ञ) मेिलमिापकतायिाइ मेिलमिापकतायको रुपमा सचूीकृत भएको कुराको जानकारी गराईने।  

(ट) मेिलमिाप कि र सर सञ्चािनको िातािरण बनाईने र सोको व्यिस्थापन गने। 

(ठ) सहमलत भएका िा हुन नसकेका लििादको ऄलभिेख राख्ने। 

(ड) मेिलमिापको मालसक, चौमालसक तथा िालषयक प्रगती लििरण कायायियमा पठाईने।  

(ढ) सहमलत नभएमा सहमलत हुन नसकेको कुराको लिलखत जानकारी लििादका पििाइ लदने। 

(ण) सहमलत कायायन्द्ियन गनय न्द्यालयक सलमलत र िडा कायायियबाट तोलकए बमोलजमको 

लजम्मेिारी िहन गने। 

(त) कायायियिे तोकेका ऄन्द्य कायय गने। 

  

१६. मेिलमिापकतायको काम, कतयव्य र ऄलधकारः मेिलमिापकतायको काम, कतयव्य र ऄलधकार 

दहेायबमोलजम हुनेछः 

(क) मेिलमिापको प्रलियामा गरी सहजकतायको हलैसयतिे लििाद समाधानमा सहयोग 

परु् याईने। 

(ख) लििाद समाधान गनय सहयोग गदाय न्द्यायाधीश, मध्यस्थ िा काननूी सल्िाहकारको 

भलूमका लनिायह नगरी सहजकतायको मार भलूमका लनिायह गने। 

(ग) मेिलमिाप समीिा बैठकमा सचूना बमोलजम सहभागी हुने र मेिलमिाप सेिािाइ 

प्रभािकारी बनाईन अफ्नो सझुाि प्रस्ततु गने। 

(घ) मेिलमिापको लिकास र लिस्तारका िालग काययरत रहने। 

(ङ) सहमलत कायायन्द्ियनमा सहयोग परु् याईने। 

(च) मेिलमिाप सर सहजीकरण गदाय डर, रास, दिाि र प्रभािबाट मिु हुने र लििादका 

पििाइ पलन मिु राख्ने। 

(छ) मानिऄलधकार, मौलिक हक, सामालजक न्द्यायको लिषयमा सचेत रहने।  

(ज) अघातमा परेका िा मनोबैज्ञालनक रुपमा समस्यामा रहकेा पििाइ मनोसामालजक 

परामशयको िालग पठाईन मेिलमिाप केन्द्र संयोजकिाइ जानकारी गराईने।  

(झ) मेिलमिाप प्रलियािाइ ईलचत व्यिस्थापन गने र सहमलतको िालग पििाइ स्ितन्द्र रुपमा 

भलुमका लनिायह गनय लदने। 

(ञ) पििाइ मेिलमिापको ऄनलुचत प्रयोगबाट हुने नोक्सानीबाट बचाईन सचेत रहने।  

(ट) मेिलमिाप िातायको सन्द्दभयमा लििादका पिबाट व्यि भएका कुराको गोपनीयता कायम 

राख्ने। 

(ठ) मेिलमिाप प्रकृया ऄपनाईँदा पलन पि लमल्न सहमत नभएमा सहमलत हुन नसकेको 

कुराको प्रलतिेदन ऄनसुचूी–३ को ढाँचामा न्द्यालयक सलमलतिाइ लदने। 
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(ड) ऄनसुचूी-६ मा तोलकएको अचारसंलहताको पािना गने। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद – ५ 

लिलिध 

 

१७. प्रालिलधक सिेा ईपिब्ध  गराईनेः (१) कायायिय एिम ् िडा कायायियिे मेिलमिापकतायिाइ 

अिश्यक प्रालिलधक सेिा ईपिब्ध गराईने छ।  

  (२) कायायिय एिम ् न्द्यालयक सलमलतिे मेिलमिापकतायिाइ मेिलमिाप गराईन ेकाययमा दिता 

लिकास गनय अिश्यक तािीम ईपिब्ध गराईन अिश्यकता ऄनसुार रालष्िय िा स्थानीय 

स्तरका गैर  सरकारी  संस्था िा समदुायमा अधाररत संस्थािाइ एिम ्लिज्ञिाआय पररचािन 

गनय सक्नेछ। 

  

१८. मेिलमिाप नतीजाको ऄलभिखे व्यिस्थापनः (१) कायायिय एिम ्िडा कायायियिे दताय भएका 

लििाद तथा समाधान भएका लििाद र लििादका पिको ऄलभिेख राख्न ु पनेछ।लििादको 

लनरुपण भएको ऄिस्थामा मेिलमिाप केन्द्रमा दिैु पिको र मेिलमिापकतायको हस्तािर 

सलहतको सहमलत पर समेत तयार पारी राख्न ुपरन्ेछ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम ऄलभिेख राख्नका िालग कायायियिे लनम्न ऄनसुारका फाराम तयार 

गनेछ । 

(क) लििाद दताय पलुस्तका, 

(ख) लििाद र लििादका पिको लििरण खलु्ने गरी तोलकएको फारम, 
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(ग) लनिेदन परको फारम, 

(घ) दोस्रो पििाइ जानकारी गराईने फारम,  

(ङ) मेिलमिापकताय छनौट फारम,  

(च) मेिलमिापकतायिाइ सचूना लदने फारम,  

(छ) मेिलमिाप केन्द्रमा पिको ईपलस्थलतको ऄलभिेख फारम,  

(ज) सहमलत–पर फारम, 

(झ) लििाद ऄनगुमन फारम  

(ञ) कायायियिे तोकेका ऄन्द्य फारम । 

 

१९. मेिलमिाप गराईन तालिम लिनपुनेः एनिे तोकेको योयतयता पगेुका व्यलििे 

गाईँपालिका।नगरपालिकामा मेिलमिाप गराईन कम्तीमा ४० घण्टा (६ लदन) को अधारभतू 

मेिलमिाप तालिम गरेको हुनपुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको तालिम काननू बमोलजम ऄलधकार प्राप्त लनकायमा सचूीकृत भएको 

संस्था िा मेिलमिापको अधारभतु प्रलशिक प्रलशिण प्राप्त व्यलिबाट कायायियिे तालिम लदने 

व्यिस्था लमिाईन ुपनेछ।  

 

२०. मेिलमिाप तालिम लदने संस्था सलूचकृत हुनपुनेः (१) प्रचलित काननू बमोलजम ऄलधकार प्राप्त 

लनकायमा सचूीकृत भएका संस्थािाआय कायायियिे मेिलमिाप तालिम लदन सचूीकृत गनुय पनेछ ।    

(२) कायायियिे मेिलमिापको तालिम लदने संस्थािाइ पररचािन गदाय एकै कामका िालग 

एकभन्द्दा बढी संस्थािाइ लजम्मेिारी लदने छैन ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको तािीम सञ्चािन गने सचूीकृत संस्थािे तालिमको िालग श्रोत 

व्यलिको रोष्टर तयार गरी पनेछ।  

(२) मेिलमिाप सम्बन्द्धी अधारभतू र ऄन्द्य तालिम मन्द्रािय एिम ्काययपालिकाबाट स्िीकृत 

पाठ्यिम बमोलजम सञ्चािन गनुय पनेछ। 

(३) स्िीकृत मेिलमिापको पाठ्यिममा ईलल्िलखत लिषयमा तोलकएको प्रकृया ऄपनाइ 

मेिलमिापको तालिम सञ्चािन हुनेछ। 
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(५) कायायिय िा मेिलमिापको तािीम लदने संस्थािे मेिलमिापको तािीम सम्पन्द्न गरेको 

प्रमाण पर लददँा सहभागीिाइ ऄनसुचूी–७ बमोलजमको प्रलतबिता परमा सहीछाप गराइ 

कायायिय िा संस्थाको ऄलभिेख राख्ने व्यिस्था लमिाईन ुराख्न ुपनेछ। 

  

२१. अचारसंलहताको पािनाः यस काययलिलधको ऄनसुचूी ६ बमोलजमको अचारसंलहता सबै 

मेिलमिापकतायिे पािन गनुयपनेछ। 

 

२२. शपथः मेिलमिापकतायिे यस काययलिलध बमोलजम लनष्ठापिूयक काम गने शपथ लिन ु पनेछ। 

मेिलमिापकतायको हलैसयतिे संियतन हुन चाहने योयतयता पगेुका मेिलमिापकतायिाइ न्द्यालयक 

सलमलतका संयोजकबाट ऄनसुचूी ८ बमोलजमको शपथ लिएपलछ मेिलमिाप केन्द्रमा 

मेिलमिापकतायको रुपमा सचूीकृत गररनेछ। 

  

२३. अचारसंलहता र शपथको ऄनगुमनः (१) मेिलमिापकतायिे अचारसंलहता ऄनकूुि काम गरे िा 

नगरेको र मेिलमिापकतायको रुपमा लिएको सपथको सम्बन्द्धमा न्द्यालयक सलमलत र 

काययपालिकािे ऄनगुमन गनेछन।्  

(२) अचारसंलहता पािना नगरेको भन्द्ने ईजरुी परेमा न्द्यालयक सलमलतिे सम्बलन्द्धत 

मेिलमिापकतायिाइ ईजरुिािाको नाम गोप्य राखी ईजरुी सम्बन्द्धमा स्पष्टीकरण लदन सात 

लदनको समय लदआय लिलखत रूपमा जानकारी लदन ुपनेछ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजमको समय लभर स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा िा प्राप्त स्पष्टीकरण लचत्त 

बझु्दो नभएमा न्द्यालयक सलमलतिे अचारसंलहता ईल्िंघनको कारिाही ऄलघ बढाईने छ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम अचारसंलहता ईल्िङ्घन गरेको ठहर न्द्यालयक सलमलतिे सम्बलन्द्धत 

मेिलमिापकतायिाइ सचेत गराईन, केही समयको िालग मेिलमिापकतायको काम गनय बन्द्दजे 

िगाइ नलसहत लदन िा मेिलमिापकतायको सचूीबाट हटाईने अदशे गनय सक्नेछ। 

(५) न्द्यालयक सलमलतिे गरेको अचारसंलहता ईल्िङ्घनको कारिाही िा सजायमा लचत्त नबझेु 

सम्बलन्द्धत मेिलमिापकतायिे काययपालिका समि पनुरािेदन गनय सक्नेछन ्। 

(६) अचारसंलहता र शपथको सम्बन्द्धमा न्द्यालयक सलमलतको लनणयय ईपर पनुरािेदन परेमा 

काययपालिकाको लनणयय ऄलन्द्तम हुनेछ। 
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२४. पििाआय मेिलमिापको पररणाम बाध्यकारी हुनेः  मेिलमिापमा भएको सहमलत लििादका पि र 

संियतन सरोकारिािाको लनलम्त बाध्यात्प्मक हुनेछ। ईि सहमलत कायायन्द्ियन गनय लििादका पि र 

सरोकारिािा बाध्य हुनेछन।् 

 

२५. सहमलत कायायन्द्ियनः (१) मेिलमिाप केन्द्रमा सहमलत भै लमिापर भएको लमलतिे तीस लदनलभर 

सम्बलन्द्धत पििे त्प्यस्तो लमिापर कायायन्द्ियन गनुय पनेछ। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄिलधलभर सम्बलन्द्धत पििे ईपदफा (१) बमोलजम लमिापर 

कायायन्द्ियन नगरेमा कायायियिे प्रचलित काननूी काययलिलध ऄपनाइ लमिापरको 

कायायन्द्ियन गराईने छ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजम लनिेदन प्राप्त भएमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 

५२ (१) बमोलजम काययपालिकािे न्द्यालयक सलमलतबाट भएको यसै काययलिलधको दफा १२ 

बमोलजम सहमलत भए बमोलजमको लमिापर िा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा ४९ को ईपदफा (२) बमोलजम भएको लनणययको कायायन्द्ियन गने गराईने छ।   

 

२६. मेिलमिापको िोगो र केन्द्रको बोडयको व्यिस्थाः (१) मेिलमिापको िोगो ऄनसुचूी ९ बमोलजम 

हुनेछ र सो िोगोको प्रयोग दहेायको ऄिस्थामा गररनेछ। 

(क) मेिलमिाप केन्द्रको बोडयमा। 

(ख)  मेिलमिाप गदाय प्रयोग हुने व्यानरमा। 

(ग) काययिमको प्रबियन गने काययिम सञ्चािन गदाय। 

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी लिलभन्द्न कृयाकिाप सञच्ािन गदाय।  

(२) मेिलमिाप केन्द्रको बोडय ऄनसुचूी–१० बमोलजमको हुनेछ। 

 

२७. पररचयपर सम्बन्द्धी व्यिस्थाः कायायियिे सचूीकृत मेिलमिापकतायिाइ ऄनसुचूी–११ 

बमोलजमको ढाँचामा पररचयपर लदनेछ। 

 

२८. प्रोत्प्साहन परुस्कारको व्यिस्थाः कायायियिे न्द्यालयक सलमलतको लसफाररसमा मेिलमिाप 

काययिममा ईल्िेखनीय योगदान लदने मेिलमिाप केन्द्र, संघसंस्था तथा मेिलमिापकतायिाइ 

ईलचत प्रोत्प्साहन परुस्कार प्रदान गनय सक्नेछ। 
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२९. काययलिलधको प्रयोगः गाईँपालिकालभर मेिलमिाप काययिमिाइ सचुारु र समन्द्ियात्प्मक रुपमा 

सञ्चािन गरी स्थानीयस्तरमा सामालजक सद्भाि, अपसी सहयोग र मैरीपणूय परम्परािाइ प्रबियन 

गनय यो काययलिलधको प्रयोग हुनेछ। 

 

३०. प्रलतिेदन पेश गरन्पुनेः कायायियिे लजल्िा समन्द्िय सलमलत, प्रदशे तथा मन्द्राियमा ऄनसुचूी–

१२ बमोलजमको प्रलतिेदन तयार गरी पठाईन ुपनेछ। 

 

३१. काययलिलधको व्याख्या गरन् ेिा िाधा ऄड्काई फुकाईने ऄलधकारः काययलिलधको कायायन्द्ियनको 

लसिलसिामा कुनै लद्वलिधा हुन गएमा सोको व्याख्या िा बाधा ऄड्काई फुकाईने ऄलधकार 

काययपालिकािाइ हुनेछ। 

 

 

 

ऄनसुचूी – १ 

(दफा ४(क) सगँ सम्बलन्द्धत) 

लििाद दताय।ऄलभिेख फारमको नमनूा 

दामाय गाईँपालिको कायायिय, सल्यान लििादका पिको लििरण    

दताय नं. दताय लमलतः 

लजल्िाः .................... पालिकाः िडा नम्िरः 

लििादको प्रकारः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) मा ईलल्िलखत अधारमा 

१. लििादको नामः लििादको प्रकृलतः 

२. लििादको पलहिो  पिको लििरणः 

नामः लिङ्गः जात।जालतः ईमेरः 

लजल्िाः .......................... पालिकाः  िडा नं. 

सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।मोिाआि .......................................): 

२.१ शैलिक योयतयता 

१. लनरिर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्यलमक ५. ईच्च माध्यलमक ६. स्नातक िा सो भन्द्दा मालथः 

२.२ मेिलमिापकताय छनौट (प्राथलमकता लनधायरण) 
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प्रथम छनौटः दोस्रो छनौटः तेस्रो छनौटः 

२.३ ऄन्द्य सरोकारिािाको नाम।संख्याः 

२.४ यसभन्द्दा पलहिे मेिलमिाप सेिाः १. लिएको २. नलिएको 

३. लििादको दोस्रो  पिको लििरणः 

नामः लिङ्गः जात।जालतः ईमेरः 

लजल्िाः ................ पालिकाः  िडा नं. 

सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।आमेि अलद): 

३.१ शैलिक योयतयता 

१. लनरिर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्यलमक ४. ईच्च माध्यलमक ६. स्नातक िा सो भन्द्दा मालथः 

३.२ मेिलमिापकताय छनौट (प्राथलमकता लनधायरण): 

प्रथम छनौटः दोस्रो छनौटः तेस्रो छनौटः 

३.३ ऄन्द्य सरोकारिािाको नाम।संख्याः  

३.४ यसभन्द्दा पलहिे मेिलमिाप 

सेिाः 

१. लिएको २. नलिएको 

नोटः १. लििादको पलहिो पि भन्द्नािे साधारणतया लबिाद दताय गनेिाइ जनाईँछ । 

४.१. लििाद सरुु भएको लमलतः 

४.२ मेिलमिाप केन्द्रमा अईन ुऄलघ कुनै लनकायमा समाधानको िालग प्रयास भएको लथयो ?  

१. भएको लथयो २. भएको लथएन  

४.३ प्रयास भएको भए कुन लनकायमा भएको लथयो? 

१. स्थानीय प्रहरी कायायिय २.िडा 

कायायिय 

३. लजल्िा प्रहरी कायायिय 

४. लजल्िा प्रशासन कायायिय ५.  ऄदाित       ६.ऄन्द्य............................ 

४.४ लििादको पररणाम के भयो कारण खिुाईने .......................... 

४.५ ऄन्द्य कुनै ठाईँमा यो लििाद चलिरहकेोः   १. छ ।            २. छैन । 

४.६ यलद कुनै लनकायिे मेिलमिापको िालग पठाएको।लसफाररस गरेको भए सो लनकायको नामः 
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ऄनसुचूी–२ 

(दफा ८ को ईपदफा (१) सँग सम्बलन्द्धत) 

 

मेिलमिाप केन्द्र 

गा.पा............िडा नं....लजल्िाः............. 

मेिलमिापकतायको सचूी 
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ऄनसुचूी–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बलन्द्धत 

मेिलमिापकतायको प्रलतिेदन 

 

.......... मेिलमिाप केन्द्र, 

...............गाईँपालिका 

 

प्रथम पि श्री........................ र दोस्रो पि श्री........................ भएको ................................ 

लििादमा मेिलमिाप गराईन हामीिाइ लमलत .......... गते मेिलमिापकतायको रुपमा रोलजएकोमा 

मेिलमिापको प्रकृया ऄपनाइ मेिलमिाप गराईँदा पि लमल्न मञज्रु नभएकािे।मेिलमिापको िालग 

तोलकएको लदनमा पि ऄनपुलस्थत भएकािे मेिलमिाप हुन नसकेको व्यहोराको यो प्रलतिेदन पेश 

गरेका छौं।  
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लििादको प्रथम पिः                          लििादको दोस्रो पिः 

नामः नामः 

सहीछापः सहीछापः 

 

मेिलमिापकतायः 

 

नामः दस्तखतः 

नामः दस्तखतः 

नामः    दस्तखतः 

 

 

 

 

ऄनसुचूी–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बलन्द्धत) 

सहमलत–परको ढाँचा 

मेिलमिाप केन्द्र 

दामाय गाईँपालिका............................िडा नं. ......................... लजल्िाः......................... 

सहमलत पर 

 

लििादको लबषयः...........................................................................। 

 

...................लजल्िा .......................................महानगर।ईपमहानगर।नगरपालिका।गाईँपालिका  

........... िडा नं......बस्ने िषय ................... को श्री ..............................................र 

..................... लजल्िा ............................ ....................गाईँपालिका ।नगरपालिका ..... िडा 

नं......... बस्ने िषय ........ को श्री ..........................................बीच ईलल्िलखत लबषयमा 
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ऄसमझदारी भइ लसजयना भएको लििादमा मेिलमिापको िालग यस मेिलमिाप केन्द्रमा प्राप्त भएको 

हुनािे दबैु पििाइ राखी मेिलमिाप प्रलियाद्वारा लमलत .... ।.......। .... गतेमा छिफि गराईँदा 

तपलशिका बुँदामा हामी दबैु पिको लचत्त बझु्दो सहमलत भएकोिे सहमत भएको बुँदािाइ लनष्ठापिूयक 

पािना गने गरी मेिलमिापकतायको ईपलस्थलतमा राजी खशुीिे यो सहमलत परमा सही छाप गरी 

लियौ।ँलदयौ।ँ  

१.......................................................................................................................

.... 

२.......................................................................................................................

.... 

३.......................................................................................................................

.... 

४.......................................................................................................................

.... 

 

सहमत हुने पिहरूः 

पलहिो पि          दोस्रो पि 

नामः          नामः 

ठेगानाः           ठेगानाः 

हस्तािरः                                                      हस्तािरः 

 

मेिलमिापकताय            

नामः 

ठेगानाः 

हस्तािरः 

नामः 

ठेगानाः 

हस्तािरः 

नामः 

ठेगानाः 

हस्तािरः 

   

इलत सम्बत.्.................. साि ................. मलहना ................ गते.........................रोज शभुम।्                                        
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ऄनसुचूी–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग संबलन्द्धत) 

मेिलमिाप ऄनगुमन फाराम 

स्थानीय तहको नामः .........................................।  

िडा नं.  

लजल्िा ....................। 

ऄनगुमन गररएको ऄिलध...................दलेख..................सम्म। 

मेिलमिाप केन्द्रको संयोजकको नामः 

मेिलमिाप काययिममा अलथयक तथा प्रालिलधक सहयोग गने संस्थाको नामः  



 

25 

 

तलिम प्राप्त 

कुि  

मेिलमिापकताय

को संख्याः 

लियाशीि 

मेिलमिापकताय

को संख्याः 

लििाद 

दताय 

सं

ख्याः 

समाधान 

भएको 

संख्याः 

मेिलमिाप 

प्रकृयामा 

रहकेो 

संख्याः 

समाधान हुन 

नसकी न्द्यालयक 

सलमलतमा पठाएको 

संख्याः 

कैलफयत 

       

       

   

१. मेिलमिाप केन्द्रको भौलतक ऄिस्थाः  

२. अचार संलहताको पािनाको ऄिस्थाः 

३. लिलनयोलजत बजेट र खचयको ऄिस्थाः 

४. मेिलमिापकतायको िालग पनुतायजगी।ईच्च तालिमको अिश्यकताः 

५. मेिलमिापकतायको पयायप्तता।ऄपयायप्तताः 

६. ऄनगुमनकतायको लटप्पलणः  

७. ऄनगुमनकतायको सझुािः 

 

 

ऄनगुमनकताय 

१. .................. 

 

 

ऄनसुचूी–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बलन्द्धत) 

.... गाईँपालिका।ईप।महा।नगरपालिकामा सचूीकृत मेिलमिापकतायको अचारसंलहता 

मेिलमिापकतायको अचार संलहता-२०७८ 

 

१. मेिलमिापकतायको पशेागत अचरण  

(क) नेपािको संलिधान, ऄन्द्य प्रचलित काननू र यस काययलिलध बमोलजम मेिलमिाप 

सम्बन्द्धी काम कारिाही लनष्पि रुपिे गनुय पने, 
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(ख) कुनै पिप्रलत झकुाि, अग्रह, पिूायग्रह िा सो दलेखने कुनै व्यिहार गनुय हुदँनै,  

(ग) कुनै पििाइ डर, रास, झकु्यान िा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराईन हुदँनै,  

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम कारिाहीको लसिलसिामा पिसँग अलथयक तथा ऄन्द्य 

स्िाथयजन्द्य कुनै काम कारिाही िा िेनदने व्यिहार गनुय हुदँनै, 

(ङ) मेिलमिापकतायिे लििादको लिषयिस्त ु िा लििादका पिसँग ऄनलुचत िा 

जािसाजपणूय तिरिे कुनै काम कारिाही गनुय हुदँनै,  

(च) मेिलमिापको काम कारिाही िा मेिलमिापको प्रलियामा जानाजान रटुी िा 

ऄलनयलमतता गने, ऄनािश्यक रुपमा िम्ब्याईने, लढिो गने िा मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम 

कारिाहीमा ऄलभरुची नदेखाईने जस्ता कायय गनुय हुदँैन, 

(छ) मेिलमिापको िममा पि र मेिलमिापकतायको िीचमा भएका कुरा र पिको पररचय 

िगायत मेिलमिापकतायिाइ जानकारी हुन अएका तथ्य गोप्य राख्नकुा साथै पिको लहत 

प्रलतकूि हुने गरी प्रकट गनुय हुदँनै,  

(ज) संलिधान, प्रचलित काननू, साियजलनक नीलत र ऄधय न्द्यालयक।न्द्यालयक लनकायको 

गररमा ईच्च बनाईंद ैपिको सामालजक मयायदा र अत्प्मसम्मानिाइ सम्मान पयुतने कायय गनुय 

पदयछ। लििादका पिसँग मेिलमिाप गराइलदए िापत ठेक्का िा प्रलतशतमा पाररश्रलमक 

लनधायरण नगर काननुिे तोकेको लसमामा रही पिसँगको सहमलत बमोलजमको पाररश्रलमक 

स्िीकार गनुय पनेछ ।     

 

१.१.मेिलमिाप सम्बन्द्धी काययलिलधको पािना गनुय पनेः 

(क) मेिलमिाप सम्बन्द्धी  कायय संलिधान, ऐन काननू र यस काययलिलध बमोलजम मेिलमिाप 

प्रकृया सञ्चािन गनुय पनेछ।  

(ख) कुनै सम्झौतामा मेिलमिापद्वारा लििाद समाधान गररने व्यिस्था भएमा त्प्यस्तो लििाद 

सोही सम्झौतामा ईल्िेख भएको काययलिधी ऄनरुुप गनुय पनेछ।  

(ग) पि मेिलमिाप गनय सहमत भएमा मेिलमिापकतायिे सो व्यहोराको मेिलमिापको लिखत 

खडा गरी सहमलत भएका बूँदा र त्प्यसको पररणामको बारेमा पििाइ स्पष्टसँग बताएर मार 

सो कागजमा पिको सहीछाप गनय िगाइ अफ्नो समेत हस्तािर गरी सहमलतपर तयार 

गनुयपछय।  

१.२. मेिलमिापकतायको लजम्मेिारीः 
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(क) मेिलमिाप भएमा सहमलतपरको कागज सलहत तोलकएको समय लभर लििादका पििाइ 

सम्बलन्द्धत लनकायमा पठाआ लदन ु पनेछ। मेिलमिाप हुन नसकेमा तोलकएको ढाँचामा 

गाईँ।नगरपालिका समि प्रलतिेदन पेश गनुयपनेछ।  

(ख) मेिलमिापको काययलिलध ऄपनाईँदा पि बीच मेिलमिाप गराईन नसलकएमा 

मेिलमिापद्वारा लििाद समाधान नभएको व्यहोराको लिलखत जानकारी लदन ुपनेछ। 

१.३. मेिलमिापकतायको दालयत्प्िः  

(क) मेिलमिापकतायिे लििादको लिषयिस्तमुा छिफि गनुय ऄलघ मेिलमिापको प्रलियामा 

ऄपनाआने काययलिलध, सहमलत िा लनष्कषयमा पयुतने काम पि स्ियंको भएको र 

मेिलमिापकताय सहजकतायको भलूमकामा मार रहकेो कुरा जानकारी गराईन ुपछय। 

(ख) मेिलमिापको प्रलियामा भए गरेका कायय पििे पलन गोप्य राख्न ु पने लिषय, 

मेिलमिापको प्रलियामा संियतन भै लचत्त नबझेुमा कुनै पलन समयमा ऄिग हुन पाईने 

लिषयमा पििाइ जानकारी गराईन ुपनेछ।  

(ग) मेिलमिापकतायको रुपमा छनोट भएको व्यलििे मेिलमिापकताय भइ काम गनय नचाहमेा 

अफुिे छनोटको सचूना पाएको सात लदनलभर सोको लिलखत जानकारी सम्बलन्द्धत िडा 

कायायिय िा मेिलमिाप केन्द्रिाइ लदन ुपनेछ। 

(घ) मेिलमिापकताय छनोट भएको व्यलििे मेिलमिाप गदाय मैरीपणूय तिरबाट लििाद 

समाधान गनय पििाइ स्ितन्द्र, तटस्थ र लनष्पि भएर सहयोग गनुय पनेछ।  

(ङ) लििादको लिषयिस्त ुईपर मेिलमिापकतायको कुनै स्िाथय लनलहत रहकेो भए िा अफुिे 

स्ितन्द्र तथा लनष्पि रुपमा काम गनय नसक्ने प्रकृलतको लििाद भएमा लििादका पि र 

लििाद पे्रलषत गने लनकायिाइ लिलखत जानकारी गराईन ुपनेछ।  

(च) िैङ्लगक लिभेद, धमय, जातजालत, अलथयक स्तर िा राजनैलतक संियतनताको अधारमा कुनै 

प्रकारको झकुाि र पिूायग्राही भािना नदखेाइ मेिलमिापमा संियतन हुन ुपनेछ र लनधायररत 

समयमा मेिलमिाप कायय सम्पन्द्न गनय प्रयास गनुय पनेछ।  

(छ) मेिलमिापकतायिे प्राकृलतक स्रोत साधन सम्बन्द्धी लििादमा र व्यापाररक प्रकृलतको 

लििादमा मेिलमिापको प्रकृया, लिषयगत दिता र तत्प्सम्बन्द्धी ऄभ्यास तथा प्रचिनिाइ 

महत्प्ि लदन ुपनेछ र सामदुालयक लििादमा मेिलमिाप गदाय सम्बलन्द्धत समदुायमा ईपिब्ध 

लििाद समाधान सम्बन्द्धी परम्परा, ऄभ्यास र स्िीकृत मान्द्यतािाइ ध्यान लदइ लनष्पिता, 

िस्तलुनष्ठता, स्िच्छता र न्द्यायका लसिान्द्तबाट सदिै लनदलेशत हुन ुपनेछ।  
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(ज) मेिलमिापकतायिे अफै मेिलमिाप प्रकृयामा संियतन भएको लििादमा कुनै पलन पिको 

तफय बाट काननू व्यिसायी, मध्यस्थकताय िा न्द्यायाधीशको रुपमा संियतन भै लििाद सनुिुाइ 

नगरी सहजकतायको मार भलूमका लनिायह गने र  मेिलमिापद्वारा भएको लििादको 

समाधानिाइ हारजीतको रुपमा नलिन ईत्प्पे्रररत गनुय पनेछ।  

  

२. मेिलमिापको तालिम प्रदान गनय सलुचकृत भएको संस्थाको दालयत्प्िः मेिलमिापको प्रलशिण गनय 

ऄनमुती प्राप्त संस्थािे स्िीकृत पाठ्यिम मेिलमिाप सम्बन्द्धी मान्द्य लसिान्द्तिाइ पणूय रुपमा 

पािन गरी मेिलमिाप सम्बन्द्धी प्रलशिण सञ्चािन गनुय पनेछ। मेिलमिापको प्रलशिण प्रदान गने 

संस्थािे प्रलशिण पश्चात सम्बलन्द्धत व्यलििाइ गाईँपालिका।नगरपालिकासँगको समन्द्ियमा 

मेिलमिापको तालिम सम्पन्द्न गरेको प्रमाणपर प्रदान गनेछ। मेिलमिापको तालिम सञ्चािन गने 

संस्थािे मेिलमिापकताय र सियसाधारणिाइ िलित गरी मेिलमिाप सेिाको प्रभािकारीताको 

िारेमा प्रचार प्रसार गनय गराईन र मेिलमिाप सेिा प्रबियन सम्बन्द्धी अिश्यक कायय गनुय पनेछ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी–७ 

(दफा २० को ईपदफा (५) सँग सम्बलन्द्धत) 

मेिलमिापकतायको प्रलतििता  
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kmf]6f] 

मेिलमिापकतायको प्रलतििता 

 

 

 

 

 

म ................................... मेिलमिापकतायको अचारसंलहता र शपथमा ईलल्िलखत सिै बुँदािाइ 

स्िीकार गरी मेिलमिापकतायको रुपमा पािना र कायय गनय प्रलतिि छु।म मेिलमिापकतायको रुपमा 

लनष्पि र तटस्थ भलूमकामा रहद ै यसका कतयव्यबाट कुनै लकलसमिे पलन लिचलित हुनेछैन।मैिे 

तालिममा लसकेका सीपको प्रयोग गरी मेिलमिाप प्रलिया ऄपनाइ मेिलमिापकतायको भलूमका लनिायह 

गनेछु।मेिलमिापकतायको अचारसंलहता र शपथमा ईल्िेलखत शब्द र भािनािाइ ईच्च नैलतक 

अदशयको रुपमा पािन गनय कलटिि हुनेछु। अचारसंलहताको ईल्िंघनको लिषयमा म व्यलिगत 

रूपमा जिाफदहेी हुनेछु। 

१. मेिलमिाप गदाय मैरीपणूय तिरबाट लििाद समाधान गनय पििाइ स्ितन्द्र तथा लनष्पि तररकाि े

सहयोग गनेछु। पिको लहतिाइ सिोपरी राखी न्द्यालयक प्रलिया प्रलतको लजम्मेिारी िोध गदै 

लििादका पििाइ डर िा दबाि िा ऄनलुचत प्रभािबाट मिु राख्न सहजकतायको भलूमकामा प्रस्ततु 

हुनेछु। 

२. सदिै पिको हक तथा दालयत्प्ििाइ महत्प्ि लददं ै व्यापाररक प्रकृलतको लििादमा भए सो लिषयको 

ऄभ्यास तथा प्रचिन, समदुायमा अधाररत संयन्द्रबाट लसलजयत लििादमा भए सम्बलन्द्धत 

समदुायमा ईपिब्ध लििाद समाधान सम्बन्द्धी परम्परा, ऄभ्यास र स्िीकृत मान्द्यतािाइ ध्यान लदइ 

लनष्पिता, िस्तलुनष्ठता, स्िच्छता र न्द्यायका लसिान्द्तबाट सदिै लनदेलशत हुनेछु। 

३. मैिे िैङ्लगक, जातजालत, अलथयक, राजनैलतक िा ऄन्द्य यस्तै कुनै अधारमा कुनै प्रकारको झकुाि 

र पिूायग्राही भािना नदखेाइ मेिलमिापमा संियतन हुनेछु र लनधायररत समयमा मेिलमिाप कायय 

समप्न्द्न गनय प्रयास गनेछु। 

४. लििादका पिसँग व्यलिगत समि्न्द्ध भए मेिलमिाप शरुु गनुय ऄलघ पििाइ जानकारी गराईने छु। 

५. लििादको लिषयिस्तु ईपर मेरो कुनै स्िाथय लनलहत रहकेो भए पििाइ जानकारी गराइ लनजिे 

ऄनमुलत लदएमा िाहके मेिलमिाप प्रलियािाट ऄिग भइ न्द्यालयक सलमलतिाआय जानकारी गराईने 

छु।  
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६. दिैु पिको जानकारीमा मार मेिलमिाप कायय प्रारम्भ गनेछु र पििाइ मेरो भलूमका र मेिलमिाप 

प्रलियाको िारेमा जानकारी गराईँदै दिैु पििाइ समान रुपमा अ-अफ्ना कुरा राख्न मौका लदनेछु।  

७. मेिलमिाप भएमा िा नभएमा मेिलमिाप प्रलियामा भए गरेका काययको गोपलनयता कायम गनेछु। 

सहमलत भइ िा नभइ लनिेदन।ईजरुी लफताय हुदँा मेिलमिाप प्रलियाको िममा अफुिे थाहा पाएको 

सचूना िा गरेको ऄनभुि लनणययकताय समेत कसैिाइ नभनी पिको गोपलनयता सलुनलश्चत गनेछु। 

८. संलिधान, काननू, न्द्यालयक लनकायको गररमा ईच्च बनाईँद ै पिको सामालजक मयायदा, 

अत्प्मसम्मान र गररमािाइ सम्मान पयुतने कायय गनेछु। लििादका पिसँग मेिलमिाप गराइलदए िापत 

ठेक्का िा प्रलतशतमा पाररश्रलमक लनधायरण नगरी काननुिे तोकेको सीमामा रही पाररश्रलमक स्िीकार 

गनेछु।   

९. सहमलत भएका बूँदा र त्प्यसको पररणामको बारेमा पििाइ स्पष्टसँग बताएरमार सहमलतपरमा सलह 

गनय िगाईनेछु। 

१०.अफुिे मेिलमिाप गरेको लििादमा त्प्यसै लिषयमा कुनै पलन पिको तफय बाट काननू व्यिसायीको 

रुपमा प्रलतलनलधत्प्ि गने छैन र न्द्यायाधीश र मध्यस्थकतायको रुपमा संियतन नरही तटस्थ बन्द्नेछु।  

११.यलद कुनै कारणबश िा पररलस्थतीजन्द्य कारणिे मेिलमिापकतायको रुपमा अचार–संलहता पािना 

गनय नसक्ने िागेमा अफुिाइ सो लििादबाट ऄिग राख्नेछु। 

१२.यसमा ईलल्िलखत प्रलतििता, मेिलमिापकतायको अचार–संलहता र सपथका कुनै बुँदाको 

ईिङ्घन गरेमा मिाइ मेिलमिापकाययको िालग ऄयोयतय भएको घोषणा गररएमा स्िीकार गनेछु। 

   

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

नामः– 

ठेगानाः 

फोन नं.– 

लमलतः– 

 

 

 

ऄनसुचूी–८ 

(दफा २२ सँग सम्बलन्द्धत) 
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मेिलमिापकतायको शपथपर 

 

शपथको ढाचँा 

 

म....................इश्वरको नाममा । सत्प्य लनष्ठापिूयक मेिलमिापकतायको रुपमा शपथ लिन्द्छु लक मैिे 

मेिलमिाप सम्बन्द्धी प्रलियाको लसिलसिामा कुनै पि प्रलत मरमोिालहजा नराखी, पिपात नगरी, 

गोपलनयता र लनष्पिता कायम गद ै काननू र न्द्यालयक प्रलिया प्रलत सम्मान तथा समपयणको भािना 

राखी काम गनेछु। मैिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, प्रचलित काननू र मेिलमिापकतायिे 

पािन गनुय पने अचरणको पणूय पािना गद ैअफूिाइ सलुम्पएको दालयत्प्ि आमान्द्दारीपिूयक लनिायह गनेछु। 

शपथ लिनेको,–                                          शपथ गराईनेको,–  

          

सहीः          सहीः  

नामः          नामः 

पदः       

    छापः  

    कायायियः 

    लमलतः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी–९ 
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(दफा २६ (१) सँग सम्बलन्द्धत) 

 

मेिलमिापको िोगो 
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ऄनसुचूी–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बलन्द्धत) 

मेिलमिाप केन्द्रको बोडय 

 

 

 

ऄनसुचूी–११ 

(दफा २७ सँग सम्बलन्द्धत) 

 

मेिलमिापकतायको पररचय–पर 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                           

 

 

 

................. रे्ऱलर्ऱाऩ केन्द्र 

.......... र्हा।उऩर्हा।नगर।गाउँऩालऱका 
वडा नं.  .................. 
जजल्ऱा ................... 

 

   दार्ाा गाउँऩालऱका 
गाउँ कायाऩालऱकाको कायााऱय 

वडा नं.... 
रे्ऱलर्ऱाऩकतााको ऩररचयऩत्र 

नार्ः 
नेऩाऱी ना.प्र.नं. 
तालऱर् प्राप्त गरेको लर्लतः 
सूचीकृत भएको लर्लतः 
अवलधः                                               ..................                                                

प्रर्ाजणत गने  

 

फोटो 
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ऄनसुचूी–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बलन्द्धत) 

मेिलमिाप काययिमको प्रगती प्रलतिेदनको ढाँचा 

 

गाईँपालिकानामः............................ िडा नं. 

लजल्िा.............................. 

प्रलतिेदनको ऄिलधः अलथयक िषयः............ को दलेख............. सम्म 

 

मेिलमिापकतायको 

संख्या 

लििादको 

प्रकार 

लििादको 

संख्या 

मेिलमिाप 

भएको संख्या 

मेिलमिाप 

प्रलियामा 

रहकेो संख्या 

मेिलमिाप 

हुन  नसकी 

ऄदाितमा 

पठाएको 

संख्या 

मलहिा परुुष 

       

       

जम्मा      

 

 

       

      

 

अज्ञािे,  

ऄमतृ खड्का 

लनलमत्त प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 


