
 
 

 

 

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड ५) माकादमु, रामछेाप, भदौ १० गते, २०७८ साि (संख्या १5 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

मेिलमिाप केन्द्र संचािन सम्बन्द्िी काययववलि, २०७८ 
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प्रस्तावनााः नेपािको संवविानको अनसूुची ८ बमोशजम स्थानीय तहको अलिकारको 
सूचीमा रहेको मेिलमिाप र मध्यस्थतासम्बन्द्िी व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोशजम गठन हुने न्द्यावयक सलमलतिे 
सोही ऐनमा उल्िेख गररएका वववाद मेिलमिापको माध्यमबाट समािान गने 
काययमा सहयोग गनय मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्िी काययववलि बनाउन 
वाञ्छनीय भएकोिे, 

 खााँडादेवी गाउाँपालिकाको काययपालिकािे न्द्यावयक सलमलतिे उजरुीको कारवाही 
वकनारा गदाय अपनाउन ु पने काययववलि सम्बन्द्िमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन, 
२०७५ दफा ९२ ददएको अलिकार प्रयोग गरी यो मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन 
सम्बन्द्िी काययववलि, २०७८ जारी गरेको छ।  

 
पररच्छेद– १ 
प्रारशम्भक 

१. सशषिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययववलिको नाम “मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन 
सम्बन्द्िी काययववलि, २०७८” रहेको छ।  

(२) यो काययववलि तरुुन्द्त प्रारम्भ हनेुछ।   
२. पररभाषााः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे गाउाँपालिका न्द्यावयक सलमलत (काययववलि 
सम्बन्द्िी) ऐन, २०७५ सम्झन ुपछय। 

(ख) “केन्द्र” भन्नािे यस काययववलि बमोशजम स्थापना भएको 
मेिलमिाप केन्द्र सम्झन ुपछय। 

(ग) “कायायिय” भन्नािे गाउाँ काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपछय। 

(घ) “गाउाँपालिका” भन्नािे खााँडादेवी  गाउाँपालिका सम्झन ुपछय। 
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(ङ) “दोस्रो पि” भन्नािे पवहिो पिको लनवेदनको आिारमा मेिलमिाप 
वातायको िालग मेिलमिाप केन्द्रिे बोिाएको वववादको पि सम्झन ु
पछय।  

(च) “न्द्यावयक सलमलत” भन्नािे नेपािको संवविानको िारा २१७ र 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोशजम 
गाउाँपालिकाको उपाध्यिको अध्यितामा गदठत न्द्यावयक सलमलत 
सम्झन ुपछय।  

(छ) “पवहिो पि” भन्नािे वववाद समािानको िालग मेिलमिाप 
केन्द्रमा लनवेदन ददने व्यशि सम्झन ुपछय। 

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

(झ) “मन्द्त्रािय” भन्नािे संघीय मालमिा तथा सामान्द्य प्रिासन 
मन्द्त्रािय सम्झन ुपछय। 

(ञ) “मेिलमिाप” भन्नािे प्रचलित कानून बमोशजम मेिलमिाप हनुसक्ने 
प्रकृलतका वववादमा मेिलमिाप गराउने गरी गाउाँपालिकाबाट 
सञ्चालित सेवा सम्झन ु पछय।र यो िब्दिे गाउाँपालिकाको 
स्वीकृलतमा समदुायमा सञ्चािन भएको सामदुावयक मेिलमिाप 
सेवािाई समेत जनाउने छ। 

(ट) “मेिलमिापकताय” भन्नािे पि बीचको वववादिाई छिफिद्वारा 
सहज वातावरण सृजना गनय तथा सो ववषयमा सहमलत कायम 
गनयका िालग उत्प्प्रेररत गनय मेिलमिाप सम्बन्द्िी आिारभूत तािीम 
लिई गाउाँपालिकामा सूचीकृत व्यशि सम्झन ुपछय। 

(ठ)  “मेिलमिाप सत्र” भन्नािे मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप प्रकृयाद्वारा 
वववाद समािानका िालग वववादका सरोकारवािाको रूपमा रहेका 
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वववादका पि सशम्मलित सरुशित एवम ्सहज स्थानमा वाताय तथा 
छिफि गराउने उदे्दश्यिे सञ्चािन गररने बैठक सम्झन ुपछय। 

(ड) “वडा” भन्नािे खााँडादेवी  गाउाँपालिकाको वडा सम्झन ुपछय। 

(ढ) “संयोजक” भन्नािे मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन भएको वडाको सशचव 
सम्झन ुपछय।साथै सो िब्दिे मेिलमिाप संयोजकको रूपमा काम 
काज गने गरी तोवकएको वडा कायायियको कमयचारीिार्य समेत 
बझुाउने छ। 

 

 
पररच्छेद– २ 

मेिलमिाप केन्द्रको स्थापना, काम, कतयब्य र अलिकार 
३. मेिलमिाप केन्द्रको स्थापनााः (१) न्द्यावयक सलमलतको िेत्रालिकार लभत्रका वववाद 

मेिलमिाप प्रवियाद्वारा समािानमा सहयोग परु् याउन गाउाँपालिकाको प्रत्प्येक 
वडामा आवश्यकता अनसुार मेिलमिाप केन्द्र स्थापना गररनेछ ।  

(२) कायायियिे गाउाँपालिकापालिकाको कायायिय भवन वा वडा 
कायायियको भवन वा काययपालिकािे तोकेको स्थानमा उपदफा (१) बमोशजमको 
कायायिय स्थापना गनेछ। 

  
४. मेिलमिाप केन्द्रको काम, कतयव्य र अलिकारुाः (१) मेिलमिाप केन्द्रको काम, 

कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनेुछ: 

(क) वववादका पिबाट वववादसाँग सम्बशन्द्ित ववषयको अनसूुची–१ 
को ढााँचामा लनवेदन लिने र दताय गने। 

(ख) मेिलमिाप सम्बन्द्िी वववादका पििाई सूचना ददने।  
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(ग) मेिलमिापकताय हनेु योग्यता पगुेको व्यशििे मेिलमिापकतायको 
रुपमा सूचीकृत हनु मेिलमिाप केन्द्रमा लनवेदन ददएमा न्द्यावयक 
सलमलतमा पठाउने।  

(घ) न्द्यावयक सलमलतबाट मेिलमिापकतायको िपथ लिएका व्यशििाई 
मेिलमिापकतायको काममा िगाउने। 

(ङ) सूचीकृत मेिलमिापकताय मध्येबाट वववादका पििाई 
मेिलमिापकताय छनौट गनय िगाउने।  

(च) मेिलमिाप प्रवियामा सहजीकरण गने।  

(छ) वववादको लनवेदन, अन्द्य कागजात तथा सहमलत पत्रको न्द्यावयक 
सलमलतिे तोके बमोशजम अलभिेख राखे्न तथा तोवकएको स्थानमा 
प्रलतवेदन ददने। 

(ज) मेिलमिाप प्रकृया बमोशजम सहमलत हनु नसकेको ववषय न्द्यावयक 
सलमलतमा वफताय पठाउने।  

(झ) वववादको दोस्रो पि उपशस्थत भएर मेिलमिापकतायको छनौटको 
काम सवकएको लमलतिे तीन मवहना लभत्र मेिलमिापको 
माध्यमबाट वववादको समािान गने व्यवस्था लमिाउने। 

(ञ) पि बीचको सहमलत कायायन्द्वयनको िालग वववादको लमलसि 
न्द्यावयक सलमलतमा पठाउने।  

(ट) वववादका पिबाट मेिलमिापको प्रकृयाबाट भएको सहमलत 
कायायन्द्वयन गरे नगरेको लनयलमत रुपमा अनगुमन गने गराउने 
तथा पिको आपसी सम्बन्द्ि बारे जानकारी लिने।  

(ठ) स्थानीय बालसन्द्दािाई मेिलमिाप सेवा प्रयोग गनय अलभप्रेररत 
गने। 
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(ड) मेिलमिापकतायको िमता अलभबृविसम्बन्द्िी आवश्यक कायय 
गने। 

(ढ) गाउाँपालिकापालिकाको काययिम बमोशजम मेिलमिाप सेवाको 
प्रचार प्रसार गने र सचतेनामूिक काययिम चिाउने।  

(ण) न्द्यावयक सलमलतबाट तोवकएका वा अलिकार प्रत्प्यायोजन गररएका 
अन्द्य काम गने। 

 

५. मेिलमिाप केन्द्रमा हनु पने आिारभतू सवुविाहरुाः केन्द्रमा देहाय बमोशजमका 
आिारभूत सवुविा रहनेछना्ः– 

(क) मेिलमिाप सत्र सञ्चािनका िालग गोपनीय र सरुशित स्थान। 

(ख) मेिलमिापकताय, वववादका पि एवम ्सरोकारवािाको सवुविाको 
िालग मेिलमिाप किमा आवश्यक कुसी, टेबि िगायत पयायप्त 
स्थान। 

(ग) सूचीकृत मेिलमिापकतायको नाम, ठेगाना र फोटो सवहतको सूची 
र मेिलमिाप केन्द्रको साईन बोडय। 

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

(ङ) वववाद दताय लनवेदनको फारम र वववाद दताय गने रशजष्टर, 

मेिलमिापकताय रोजेको रेकडय राख्नको िालग फारम, दोस्रो 
पििाई जानकारी गराउने फारम, मेिलमिापकतायिाई जानकारी 
गराउने फारम, सहमलत–पत्रको फारम, प्रगलत प्रलतवदेन फारम, 

अलभिेख राखे्न रशजष्टर िगायतका अन्द्य मसिन्द्द सामग्री।  
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पररच्छेद– ३ 
मेिलमिाप सेवाको व्यवस्थापन 

६. वववाद दतायाः (१) न्द्यावयक सलमलतको िेत्रालिकार लभत्रका वववाद समािानको 
िालग न्द्यावयक सलमलत वा न्द्यावयक सलमलतिे तोकेको स्थानमा दताय हनेुछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोशजम न्द्यावयक सलमलतिे वववादका प्रथम 
पि बसोबास गने वडामा रहेको मेिलमिाप केन्द्रमा समेत लनवेदन दताय गनय 
सक्ने गरी लनणयय गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम कुनै व्यशििे लिशखत नभै 
मौशखक रुपमा गनुासो।उजरुी।लनवेदन व्यि गरेमा त्प्यसिाई लिशखत रुपमा 
उतार गरी कायायिय वा मेिलमिाप केन्द्रिे लनजको सहीछाप गराई दताय गने 
व्यवस्था लमिाउनेछ।  

(४) यस दफा बमोशजम न्द्यावयक सलमलतमा दताय भएको लनवेदन 
सो सलमलतिे मेिलमिाप गने प्रयोजनको िालग सम्बशन्द्ित वडामा रहेको 
मेिलमिाप केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ। 

 
७. मेिलमिापकतायको छनौट प्रकृयााः (१) प्रत्प्येक वडामा कशम्तमा एक मेिलमिाप 

केन्द्र रहनेछ।  

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

तर एउटा मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृत भएका मेिलमिापकतायिे 
अन्द्य मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृत भै मेिलमिाप सेवा प्रदान गनय चाहेमा त्प्यस्तो 
मेिलमिापकतायिाई सूचीकृत गरी मेिलमिाप सेवा सचुारु गनय कुनै बािा पने 
छैन। 
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(३) पििे रोजेको मेिलमिापकतायबाट मेिलमिाप सम्बन्द्िी कायय 
सञ्चािन गररने छ।  

(४) गाउाँपालिकाको मखु्य कायायिय रहेको स्थानमा समेत 
मेिलमिाप केन्द्रको स्थापना गनय सवकने छ।  

(५) यो काययववलि िाग ू हुाँदा साववकदेशख स्थानीय मेिलमिाप 
केन्द्रमा काययरत मेिलमिापकताय कायमै रहनेछन।् 

(६) वववादको संख्या बढ्न गई वा अन्द्य कारणिे 
मेिलमिापकतायको संख्या कमी भएमा कायायियिे उपदफा (२) मा उल्िेशखत 
संख्याको अलतररि आवश्यक संख्यामा थप मेिलमिापकताय सूचीकृत गनय कुनै 
बािा पने छैन। 

(७) न्द्यावयक सलमलतिे आफू समि दताय भएका वा काययववलि 
बमोशजम तोवकएको स्थानमा दताय भएका वववाद कुनै पलन मेिलमिाप केन्द्रबाट 
मेिलमिाप प्रकृया अपनाउने गरी तोक्न सक्नेछ। 

(८) कायायियिे सूशचकृत भएका मेिलमिापकतायको वववरण 
अनसूुशच-२ बमोशजमको ठााँचामा तयार गरी कायायिय तथा सम्बशन्द्ित वडाको 
मेिलमिाप केन्द्रमा राखे्न व्यवस्था लमिाउने छ।  

 
८. मेिलमिापको िालग मेिलमिापकतायको छनोटाः (१) मेिलमिाप केन्द्रमा वववाद 

दताय गराउने पवहिो पििे मेिलमिाप केन्द्रमा रहेको अनसूुची–२ बमोशजम तयार 
गररएको मेिलमिापकतायको सूचीबाट मेिलमिापकताय छनौट गनय पाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बमोशजम वववादको पवहिो पििे रोजेको व्यशि 
बाहेक दोस्रो पििे मेिलमिापकतायको सूचीमा नाम भएका अन्द्य कुनै पलन 
मेिलमिापकतायिाई छनौट गनय पाउने छन।्  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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(३) वववादका पवहिो र दोस्रो पििे मेिलमिापकताय छनोट गरे 
पश्चात संयोजकिे छालनएका दईुजना मेिलमिापकतायसाँगको समन्द्वय गरी 
मेिलमिापकतायको सूचीमा नाम उल्िेख भएका अन्द्य मेिलमिापकताय मध्येबाट 
तेस्रो मेिलमिापकतायको छनौट गनुय पनेछ।  

(४) वववादका पििे मेिलमिापकताय छनौट गदाय कुनै वववादको 
सम्बन्द्िमा न्द्यावयक सलमलतको संयोजक वा कुनै सदस्यको लनजी सरोकार वा 
स्वाथय गााँलसएको वा त्प्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाता लभत्रका व्यशि वववादको 
पि भएमा त्प्यस्तो मेिलमिापकतायको सट्टामा अको मेिलमिापकताय रोज्न पाउने 
छन।् 

   
९. वववादका पिको उपशस्थलताः (१) वववादका पि मेिलमिाप केन्द्रबाट तोवकएको 

लमलत, स्थान र समयमा मेिलमिापको िालग उपशस्थत हनुपुनेछ।  

(२) मेिलमिापको िालग तोवकएको ददनमा दबुै पि उपशस्थत 
भएपलछ मात्र मेिलमिापकतायिे मेिलमिापको प्रकृया अशघ बढाउन ुपछय। 

(३) वववादका पििाई मेिलमिापको िालग तोवकएको ददनमा 
वववादका पििाई लनिायरण गरेको समय भन्द्दा पवहिा नै मेिलमिाप किमा 
मेिलमिापकताय उपशस्थत हनु ुपनेछ। 

(४) मेिलमिापका िालग तोवकएको ददनमा कुनै एक पि वा दवु ै
पि उपशस्थत नभएमा मेिलमिापकतायिे सोही व्यहोरा जनाई अनसूुची–३ को 
ढााँचामा मेिलमिाप केन्द्रमा प्रलतवदेन सवहत वफताय पठाई ददन ुपनेछ। 

 

१०. मेिलमिाप सत्र सञ्चािन प्रकृयााः (१) दफा ८ बमोशजम छनौट भएका तीन 
जना मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गनेछन।्  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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(२) उपदफा (१) बमोशजमका मेिलमिापकतायिाई मेिलमिाप 
केन्द्रमा तोवकएको लमलतमा उपशस्थत हनु संयोजकिे जानकारी गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम पवहिो मेिलमिापकतायिे 
मेिलमिापकतायको रुपमा काम गनय असमथयता देखाएमा केन्द्रिे वववादको दवु ै
पििार्य बााँकी मेिलमिापकताय मध्येबाट तीन तीन जना मेिलमिापकताय रोजी 
प्राथलमकता समेत तोक्न िगाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम तोवकएका मेिलमिापकतायिार्य केन्द्रिे 
प्राथलमकतािमको आिारमा मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गनय िगाउने छ।  

(५) वववादका दवुै पििे एकै जना मेिलमिापकतायिाई छनौट गनय 
सहमलत गरेमा एकजना मेिलमिापकतायिे मात्र पलन मेिलमिाप प्रविया सञ्चािन 
गनय सक्नेछन।्   

(६) छालनएका मेिलमिापकतायिे पिसाँग समन्द्वय गरी मेिलमिाप 
सत्र सञ्चािन गने लमलत र स्थान तय गनुय पनेछ।  

(७) वववादका पि र मेिलमिापकताय पवूय लनिायररत स्थान, लमलत र 
समयमा मेिलमिाप सत्रमा उपशस्थत हनेु व्यवस्था संयोजकिे लमिाउन ुपनेछ।   

(८) वववादका पि उपशस्थत भैसकेपलछ छालनएका मेिलमिापकतायिे 
वववादका पििाई सरुशित मेिलमिाप किमा गई मेिलमिाप प्रविया र 
मेिलमिापकतायको भूलमका बारे जानकारी ददने र मेिलमिाप सत्र सञ्चािन हुाँदा 
पािन गनुयपने आिारभूत लनयम लनिायरण गरी मेिलमिाप प्रवियाका चरण 
अपनाउाँदै वववाद समािान गनय सहजीकरण गनुय पनेछ। 

(९)मेिलमिाप सत्र आवश्यकता अनसुार एक वा सो भन्द्दा बढी 
पटक बस्न सक्नेछ। 
खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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(१०) वववाद दताय भएको वडा बाहेक अन्द्य कुनै वडामा सूचीकृत 
भएका मेिलमिापकतायिाई समेत यस दफा बमोशजम मेिलमिाप केन्द्रिे 
न्द्यावयक सलमलतसाँग अनमुती लिई मेिलमिापकतायको रुपमा काम गने व्यवस्था 
लमिाउन सक्नेछ।  

 
११. मेिलमिापकतायिे ध्यान ददनपुने कुराहरुाः मेिलमिापकतायिे काययसम्पादन गदाय 

देहायका ववषयमा ध्यान ददन ुपनेछ। 

(क) मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गदाय उठेका ववषय वटपोट गने र 
त्प्यसको अथय पििाई बझुाउने। 

(ख) वववादमा लनणयय नददने र आफूिाई लनणययकताय नभई वववाद 
समािान प्रकृयाको सहजकताय सम्झने र 
छिफि।वाताय।संवादबाट वववाद समािानका िालग 
सहजीकरण गने। 

(ग) कुनै पििाई जात, जालत, िमय, वणय, लिङ्ग, सम्प्रदाय वा राजनीलतक 
आस्था वा अन्द्य कुनै आिारमा भेदभाव नगरी लनष्पि र तटस्थ 
रहने। 

(घ) मानव अलिकार, मौलिक हक, मानव अलिकार र सामाशजक 
न्द्यायको ववषयमा संवदेनिीि रहने। 

(ङ) मेिलमिाप सत्रको समालप्तपलछ सहमलत बाहेक िेखेका अन्द्य 
वटपोट सम्बन्द्िी सामग्री नष्ट गरी गोपनीयता कायम गने। 

(च) कुनै कानूनी जवटिता आएमा कायायिय एवम ् न्द्यावयक 
सलमलतको सहयोगमा वविेषज्ञसाँग परामिय लिएर मात्र 
कानूनसम्मत रुपमा पिबीच सहमलत गराउने।  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
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(छ) वववादका पििाई मेिलमिापकताय रोज्न िगाउाँदा मेिलमिाप 
केन्द्रबाट हनेु वववाद समािानका प्रकृयाका सम्बन्द्िमा 
सम्बशन्द्ित पििाई संयोजकिे यथेष्ट जानकारी गराउने। 

 

१२. सहमलतपत्र तयार गनुय पनेाः(१) मेिलमिापकतायिे वववादका पििे वववादको 
ववषयमा सहमलत गरेमा अनसूुची–४ बमोशजमको ढााँचामा तीन प्रलत सहमलत पत्र 
तयार गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तयार भएको सहमलतपत्रमा वववादका 
पि तथा मेिलमिापकतायिे सहीछाप गरी मेिलमिाप केन्द्रमा बझुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम तयार भएको सहमलतपत्रको एक एक 
प्रलत मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप गने पििाई तत्प्काि उपिब्ि गराउन ुपछय।  

(४) सहमलत पत्रको तेस्रो प्रलतिाई लमिापत्र र मेिलमिाप सहमलत 
कायायन्द्वयन गने प्रयोजनका िालग मेिलमिाप केन्द्रिे न्द्यावयक सलमलत समि 
पठाउन ुपनेछ।  

(५) सहमलत कायायन्द्वयन गनय लनवेदन साथ कुनै पि न्द्यावयक 
सलमलत समि उपशस्थत भएमा वा मेिलमिाप केन्द्रबाट सहमलतपत्र प्राप्त भएमा 
न्द्यावयक सलमलतिे सम्बशन्द्ित पिसाँग बझुी सहमलतपत्र।लमिापत्रमा िेशखएको 
व्यहोरा ठीक छ भने्न प्रमाशणत भएमा उि लिखतमा न्द्यावयक सलमलतका 
सदस्यिे सहीछाप गरी लमिापत्रको रुपमा अनमुोदन गरी त्प्यसिाई 
कायायन्द्वयनको िालग सम्बशन्द्ित पििाई आदेि ददन ुपदयछ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजम अनमुोदन भएको सहमलतपत्र 
कायायन्द्वयनको िालग न्द्यावयक सलमलतिे सो सहमलत पत्र काययपालिकामा पठाउन ु
पदयछ।  
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ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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(७) उपदफा (५) बमोशजम प्राप्त सहमलतपत्र कायायियिे 
कायायन्द्वयनको िालग कुनै लनकाय वा संस्थामा पठाउन ुपने भएमा सहमलतपत्रको 
व्यहोरा बमोशजम गनय सम्बशन्द्ित लनकायमा िेखी पठाउन ुपनेछ। 

(८) यस पररच्छेद बमोशजम मेिलमिापद्वारा वववाद समािान गदाय 
मेिलमिापकताय लनयशुि भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ। 

१३. वववादमा पििार्य जानकारी ददनेाः (१) यस काययववलि बमोशजम मेिलमिाप 
केन्द्रबाट वववादमा मेिलमिाप भएमा वा मेिलमिाप हनु नसकेमा सोही कुरा 
उल्िेख गरी सम्बशन्द्ित पििाई संयोजकिे जानकारी ददन ुपनेछ। 

(२) मेिलमिाप हनु नसकेका वववादका पििाई तारेख तोकी उि 
वववादमा अन्द्य प्रकृया अपनाउन दताय भएको लनवेदन सवहतका सम्पूणय कागजात 
मेिलमिाप केन्द्रको संयोजकिे न्द्यावयक सलमलत समि पठाउन ुपनेछ।  

 
पररच्छेद– ४ 

मेिलमिापका सम्वन्द्िमा गाउाँपालिकाको काम, कतयव्य र अलिकार 
१४. गाउाँपालिकाको मेिलमिाप सम्बन्द्िी काम, कतयव्य र अलिकाराः मेिलमिाप सेवा 

ववस्तार र ववकासका िालग गाउाँपालिकाको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय 
बमोशजम हनेुछाः 

(क) स्थानीयस्तरमा मेिलमिाप सेवा ववस्तार र ववकास बारे वावषयक 
योजना एवम ्काययिम तजुयमा र कायायन्द्वयन गने। 

(ख) मेिलमिापबाट भएको सहमलत–पत्रको अलभिेख राखे्न र सो 
सम्बन्द्िी काययिमको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गने। 

(ग) मेिलमिाप सेवा सञ्चािनका िालग मेिलमिाप केन्द्र स्थापना 
र आवश्यक भौलतक सामग्री र मसिन्द्द व्यवस्थापन गने।  
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ँडादे
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(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्िी तािीमका िालग सहभागीको छनौट गने 
र गैरसरकारी संस्था तथा अन्द्य लनकायसाँग समन्द्वय गने तथा 
तािीम आयोजना गनय प्राववलिक, आलथयक तथा आवश्यक 
सहयोग परु् याउने।  

(ङ) तोवकएको योग्यता पूरा भएका र कम्तीमा ४० घण्टा (६ 
ददन) को आिारभूत मेिलमिाप तालिम प्राप्त गरेका 
मेिलमिापकतायिाई िपथ गराई मेिलमिापकतायको सूचीमा 
सूचीकृत गने। 

(च) एक वषय भन्द्दा अगालड मेिलमिाप सम्बन्द्िी आिारभूत तालिम 
लिएका व्यशििाई सूचीकृत गनुय अशघ तोवकएको पाठ्यिम 
बमोशजमको पनुतायजगी तालिम लिएर सूचीकृत हनु पाउने 
व्यवस्था लमिाउने। 

(छ) मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत भएका मेिलमिापकतायिाई 
प्रत्प्येक वषय मेिलमिापकतायको पनुतायजगी तालिममा सहभागी 
हनेु व्यवस्था लमिाउने।   

(ज) मेिलमिाप सम्बन्द्िी प्रशििक प्रशििण लिएका व्यशि वा 
काननु बमोशजम अलिकारप्राप्त लनकायबाट तालिम ददने 
संस्थाको रुपमा सूचीकृत भएका संस्थाबाट मात्र मेिलमिाप 
सम्बन्द्िी तालिम सञ्चािन गनय पाउने व्यवस्था लमिाउने।  

(झ) न्द्यावयक सलमलतको लनणयय वा मेिलमिापको सहमलत बमोशजम 
न्द्यावयक सलमलतबाट अनमुोदन भै लमिापत्र भएका ववषयको 
कायायन्द्वयन गने, गराउने र सहमलत कायायन्द्वयनको अनगुमन 
र समीिा गने।  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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(ञ) सरोकारवािा अन्द्य लनकायबाट हनेु अनगुमनको काययिाई 
सहयोग परु् याउने र अनसूुची-५ बमोशजमको ठााँचामा अलभिेख 

राखे्न। 

(ट) मेिलमिाप केन्द्रको अनगुमन गने, मेिलमिाप सेवािाई सबकैो 
पहुाँचमा परु् याउन आवश्यक कायय गने। 

(ठ) मेिलमिापकतायिाई मेिलमिाप सेवा उपिब्ि गराए वापत 
पाररश्रलमक वा यातायात खचय र भत्ताको व्यवस्था गने। 

(ड) मेिलमिाप कोष खडा गने र आवश्यकता अनसुार मेिलमिाप 
केन्द्र स्थापना र सञ्चािन गनय कोषको प्रयोग गने।  

(ढ) मेिलमिाप कोष सञ्चािन लनदेशिका तयार गरी काययन्द्वयनमा 
ल्याउने तथा मेिलमिापकतायिाई प्रोत्प्सावहत गने गलतववलि 
सञ्चािन गने। 

(ण) मन्द्त्राियसाँग सहकायय गरी मेिलमिाप सेवािाई प्रभावकारी 
बनाउन कायय गने।  

 

१५. मेिलमिाप केन्द्र संयोजकको काम, कतयव्य र अलिकाराः मेिलमिाप केन्द्र 
संयोजकको काम, कतयव्य र अलिकार देहायबमोशजम हनेुछाः 

(क) मेिलमिाप केन्द्रमा आएको लनवेदन रशजष्टरमा दताय गरी, 
वववादका पिको नाम र ठेगाना, छनौट भएका 
मेिलमिापकतायको नाम र सम्पकय  नं., मेिलमिाप सत्र सञ्चािन 
लमलत, सहमलतपत्रको स्पष्ट खुल्ने गरी अलभिेख राखे्न एवम ्अन्द्य 
कागजात सरुशित राखे्न। 

(ख) वववादका पििाई मेिलमिाप केन्द्रको तफय बाट पत्राचार गने। 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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(ग) वववादका पििाई मेिलमिापकताय रोज्न िगाउने।  

(घ) पििे रोजेका मेिलमिापकतायिाई जानकारी गराउने र 
मेिलमिापको िालग सहमलत लिने। 

(ङ) मेिलमिापको सत्र सञ्चािन हनेु ददन र समयको जानकारी पि 
र मेिलमिापकतायिाई ददने। 

(च) मेिलमिाप केन्द्रमा आवश्यक भौलतक र अन्द्य सामग्री र 
न्द्यनुतम सेवा सवुविा सलुनशश्चत गराउने। 

(छ) मेिलमिापको प्रकृयामा सशम्मलित हुाँदा वववाद समािान गनय 
सहज हनेु र मेिलमिापको प्रकृयािे वववाद समािानमा पाने 
सकारात्प्मक प्रभावको जानकारी ददने। 

(ज) पिको मेिलमिाप प्रकृयाप्रलतको संिय हटाउने र 
मेिलमिापकतायिे सहजीकरण सम्बन्द्िको बारेमा पिको 
शजज्ञासा सम्बोिन गने।  

(झ) मेिलमिापकतायको व्यशिगत वववरण सवहतको अलभिेख राखे्न। 

(ञ) मेिलमिापकतायिाई मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत भएको 
कुराको जानकारी गराउने।  

(ट) मेिलमिाप कि र सत्र सञ्चािनको वातावरण बनाउने र सोको 
व्यवस्थापन गने। 

(ठ) सहमलत भएका वा हनु नसकेका वववादको अलभिेख राखे्न। 

(ड) मेिलमिापको मालसक, चौमालसक तथा वावषयक प्रगती वववरण 
कायायियमा पठाउने।  

(ढ) सहमलत नभएमा सहमलत हनु नसकेको कुराको लिशखत 
जानकारी वववादका पििाई ददने। 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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(ण) सहमलत कायायन्द्वयन गनय न्द्यावयक सलमलत र वडा कायायियबाट 
तोवकए बमोशजमको शजम्मेवारी वहन गने। 

(त) कायायियिे तोकेका अन्द्य कायय गने। 

 

१६. मेिलमिापकतायको काम, कतयव्य र अलिकाराः मेिलमिापकतायको काम, कतयव्य 
र अलिकार देहायबमोशजम हनेुछाः 

(क) मेिलमिापको प्रवियामा गरी सहजकतायको हैलसयतिे वववाद 
समािानमा सहयोग परु् याउने। 

(ख) वववाद समािान गनय सहयोग गदाय न्द्यायािीि, मध्यस्थ वा 
कानूनी सल्िाहकारको भूलमका लनवायह नगरी सहजकतायको 
मात्र भूलमका लनवायह गने। 

(ग) मेिलमिाप समीिा बैठकमा सूचना बमोशजम सहभागी हनेु र 
मेिलमिाप सेवािाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो सझुाव प्रस्ततु 
गने। 

(घ) मेिलमिापको ववकास र ववस्तारका िालग काययरत रहने। 

(ङ) सहमलत कायायन्द्वयनमा सहयोग परु् याउने। 

(च) मेिलमिाप सत्र सहजीकरण गदाय डर, त्रास, दवाव र प्रभावबाट 
मिु हनेु र वववादका पििाई पलन मिु राखे्न। 

(छ) मानवअलिकार, मौलिक हक, सामाशजक न्द्यायको ववषयमा 
सचेत रहने।  

(ज) आघातमा परेका वा मनोबैज्ञालनक रुपमा समस्यामा रहेका 
पििाई मनोसामाशजक परामियको िालग पठाउन मेिलमिाप 
केन्द्र संयोजकिाई जानकारी गराउने।  

(झ) मेिलमिाप प्रवियािाई उशचत व्यवस्थापन गने र सहमलतको 
िालग पििाई स्वतन्द्त्र रुपमा भलुमका लनवायह गनय ददने। 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
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(ञ) पििाई मेिलमिापको अनशुचत प्रयोगबाट हनेु नोक्सानीबाट 
बचाउन सचेत रहने।  

(ट) मेिलमिाप वातायको सन्द्दभयमा वववादका पिबाट व्यि भएका 
कुराको गोपनीयता कायम राखे्न। 

(ठ) मेिलमिाप प्रकृया अपनाउाँदा पलन पि लमल्न सहमत नभएमा 
सहमलत हनु नसकेको कुराको प्रलतवेदन अनसूुची–३ को 
ढााँचामा न्द्यावयक सलमलतिाई ददने। 

(ड) अनसूुची-६ मा तोवकएको आचारसंवहताको पािना गने। 

  
 

पररच्छेद – ५ 
ववववि 

१७. प्राववलिक सेवा उपिब्ि  गराउनेाः (१) कायायिय एवम ् वडा कायायियिे 
मेिलमिापकतायिाई आवश्यक प्राववलिक सेवा उपिब्ि गराउने छ।  

  (२) कायायिय एवम ् न्द्यावयक सलमलतिे मेिलमिापकतायिाई 
मेिलमिाप गराउने काययमा दिता ववकास गनय आवश्यक तािीम उपिब्ि 
गराउन आवश्यकता अनसुार राविय वा स्थानीय स्तरका गैर सरकारी संस्था 
वा समदुायमा आिाररत संस्थािाई एवम ्ववज्ञिार्य पररचािन गनय सक्नेछ। 

  
१८. मेिलमिाप नतीजाको अलभिेख व्यवस्थापनाः (१) कायायिय एवम ् वडा 

कायायियिे दताय भएका वववाद तथा समािान भएका वववाद र वववादका पिको 
अलभिेख राख्न ुपनेछ।वववादको लनरुपण भएको अवस्थामा मेिलमिाप केन्द्रमा 
दवुै पिको र मेिलमिापकतायको हस्तािर सवहतको सहमलत पत्र समेत तयार 
पारी राख्न ुपनेछ।  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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(२) उपदफा (१) बमोशजम अलभिेख राख्नका िालग कायायियिे 
लनम्न अनसुारका फाराम तयार गनेछ। 

(क) वववाद दताय पशुस्तका, 
(ख) वववाद र वववादका पिको वववरण खुल्ने गरी तोवकएको फारम, 

(ग) लनवेदन पत्रको फारम, 

(घ) दोस्रो पििाई जानकारी गराउने फारम,  

(ङ) मेिलमिापकताय छनौट फारम,  

(च) मेिलमिापकतायिाई सूचना ददने फारम,  

(छ) मेिलमिाप केन्द्रमा पिको उपशस्थलतको अलभिेख फारम,  

(ज) सहमलत–पत्र फारम, 

(झ) वववाद अनगुमन फारम  

(ञ) कायायियिे तोकेका अन्द्य फारम। 

 

१९. मेिलमिाप गराउन तालिम लिनपुनेाः एनिे तोकेको योग्यता पगुेका व्यशििे 
गाउाँपालिकापालिकामा मेिलमिाप गराउन कम्तीमा ४० घण्टा (६ ददन) को 
आिारभूत मेिलमिाप तालिम गरेको हनुपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तालिम कानून बमोशजम अलिकार 
प्राप्त लनकायमा सूशचकृत भएको संस्था वा मेिलमिापको आिारभतु प्रशििक 
प्रशििण प्राप्त व्यशिबाट कायायियिे तालिम ददने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ।  
 

२०. मेिलमिाप तालिम ददने संस्था सूशचकृत हनुपुनेाः (१) प्रचलित कानून बमोशजम 
अलिकार प्राप्त लनकायमा सूचीकृत भएका संस्थािार्य कायायियिे मेिलमिाप 
तालिम ददन सूचीकृत गनुय पनेछ।    

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या 15 स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७८।०५।१० 
 

20 
 
 

(२) कायायियिे मेिलमिापको तालिम ददने संस्थािाई पररचािन 
गदाय एकै कामका िालग एकभन्द्दा बढी संस्थािाई शजम्मेवारी ददने छैन।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको तािीम सञ्चािन गने सूचीकृत 
संस्थािे तालिमको िालग श्रोत व्यशिको रोष्टर तयार गरी पनेछ। 

(२) मेिलमिाप सम्बन्द्िी आिारभूत र अन्द्य तालिम मन्द्त्रािय एवम ्
काययपालिकाबाट स्वीकृत पाठ्यिम बमोशजम सञ्चािन गनुय पनेछ। 

(३) स्वीकृत मेिलमिापको पाठ्यिममा उशल्िशखत ववषयमा 
तोवकएको प्रकृया अपनाई मेिलमिापको तालिम सञ्चािन हनेुछ। 

(५) कायायिय वा मेिलमिापको तािीम ददने संस्थािे मेिलमिापको 
तािीम सम्पन्न गरेको प्रमाण पत्र ददाँदा सहभागीिाई अनसूुची–७ बमोशजमको 
प्रलतबिता पत्रमा सहीछाप गराई कायायिय वा संस्थाको अलभिेख राखे्न व्यवस्था 
लमिाउन ुराख्न ुपनेछ। 

  
२१. आचारसंवहताको पािनााः यस काययववलिको अनसूुची–६ बमोशजमको आचारसंवहता 

सबै मेिलमिापकतायिे पािन गनुयपनेछ। 

 

२२. िपथाः मेिलमिापकतायिे यस काययववलि बमोशजम लनष्ठापूवयक काम गने िपथ 
लिन ुपनेछ। मेिलमिापकतायको हैलसयतिे संिग्न हनु चाहने योग्यता पगुेका 
मेिलमिापकतायिाई न्द्यावयक सलमलतका संयोजकबाट अनसूुची –८ बमोशजमको 
िपथ लिएपलछ मेिलमिाप केन्द्रमा मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत गररनेछ। 

  खा
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२३. आचारसंवहता र िपथको अनगुमनाः (१) मेिलमिापकतायिे आचारसंवहता 
अनकूुि काम गरे वा नगरेको र मेिलमिापकतायको रुपमा लिएको सपथको 
सम्बन्द्िमा न्द्यावयक सलमलत र काययपालिकािे अनगुमन गनेछन।्  

(२) आचारसंवहता पािना नगरेको भने्न उजरुी परेमा न्द्यावयक 
सलमलतिे सम्बशन्द्ित मेिलमिापकतायिाई उजरुवािाको नाम गोप्य राखी उजरुी 
सम्बन्द्िमा स्पष्टीकरण ददन सात ददनको समय ददर्य लिशखत रूपमा जानकारी 
ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको समय लभत्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा 
वा प्राप्त स्पष्टीकरण शचत्त बझु्दो नभएमा न्द्यावयक सलमलतिे आचारसंवहता 
उल्िंघनको कारवाही अशघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम आचारसंवहता उल्िङ्घन गरेको ठहर 
न्द्यावयक सलमलतिे सम्बशन्द्ित मेिलमिापकतायिाई सचते गराउन, केही समयको 
िालग मेिलमिापकतायको काम गनय बन्द्देज िगाई नलसहत ददन वा 
मेिलमिापकतायको सूचीबाट हटाउने आदेि गनय सक्नेछ। 

(५) न्द्यावयक सलमलतिे गरेको आचारसंवहता उल्िङ्घनको कारवाही 
वा सजायमा शचत्त नबझुे सम्बशन्द्ित मेिलमिापकतायिे काययपालिका समि 
पनुरावेदन गनय सक्नेछन।् 

(६) आचारसंवहता र िपथको सम्बन्द्िमा न्द्यावयक सलमलतको लनणयय 
उपर पनुरावेदन परेमा काययपालिकाको लनणयय अशन्द्तम हनेुछ। 

 
२४. पििार्य मेिलमिापको पररणाम बाध्यकारी हनेु:  मेिलमिापमा भएको सहमलत 

वववादका पि र संिग्न सरोकारवािाको लनशम्त बाध्यात्प्मक हनेुछ। उि 
सहमलत कायायन्द्वयन गनय वववादका पि र सरोकारवािा बाध्य हनेुछन।् 
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२५. सहमलत कायायन्द्वयन: (१) मेिलमिाप केन्द्रमा सहमलत भै लमिापत्र भएको 
लमलतिे तीस ददनलभत्र सम्बशन्द्ित पििे त्प्यस्तो लमिापत्र कायायन्द्वयन गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अवलिलभत्र सम्बशन्द्ित पििे 
उपदफा (१) बमोशजम लमिापत्र कायायन्द्वयन नगरेमा कायायियिे प्रचलित 
कानूनी काययववलि अपनाई लमिापत्रको कायायन्द्वयन गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम लनवेदन प्राप्त भएमा स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५२ (१) बमोशजम काययपालिकािे न्द्यावयक 
सलमलतबाट भएको यसै काययववलिको दफा १२ बमोशजम सहमलत भए बमोशजमको 
लमिापत्र वा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा 
(२) बमोशजम भएको लनणययको कायायन्द्वयन गने गराउने छ।   

 
 

२६. मेिलमिापको िोगो र केन्द्रको बोडयको व्यवस्था: (१) मेिलमिापको िोगो 
अनसूुची–९ बमोशजम हनेुछ र सो िोगोको प्रयोग देहायको अवस्थामा गररनेछ। 

(क) मेिलमिाप केन्द्रको बोडयमा। 

(ख)  मेिलमिाप गदाय प्रयोग हनेु व्यानरमा। 

(ग) काययिमको प्रबियन गने काययिम सञ्चािन गदाय। 

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्िी ववलभन्न कृयाकिाप सञ्चािन गदाय।  

(२) मेिलमिाप केन्द्रको बोडय अनसूुची–१० बमोशजमको हनेुछ। 
 

२७. पररचयपत्र सम्बन्द्िी व्यवस्थााः कायायियिे सूचीकृत मेिलमिापकतायिाई 
अनसूुची–११ बमोशजमको ढााँचामा पररचयपत्र ददनेछ। 
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२८. प्रोत्प्साहन परुस्कारको व्यवस्था: कायायियिे न्द्यावयक सलमलतको लसफाररसमा 
मेिलमिाप काययिममा उल्िेखनीय योगदान ददने मेिलमिाप केन्द्र, संघसंस्था 
तथा मेिलमिापकतायिाई उशचत प्रोत्प्साहन परुस्कार प्रदान गनय सक्नेछ। 

  

२९. काययववलिको प्रयोग: गाउाँपालिकापालिका लभत्र मेिलमिाप काययिमिाई सचुारु 
र समन्द्वयात्प्मक रुपमा सञ्चािन गरी स्थानीयस्तरमा सामाशजक सद्भाव, आपसी 
सहयोग र मैत्रीपूणय परम्परािाई प्रबियन गनय यो काययववलिको प्रयोग हनेुछ। 

 

३०. प्रलतवेदन पेि गनयपने: कायायियिे शजल्िा समन्द्वय सलमलत, प्रदेि तथा 
मन्द्त्राियमा अनसूुची–१२ बमोशजमको प्रलतवदेन तयार गरी पठाउन ुपनेछ। 

 

३१. काययववलिको व्याख्या गने वा वािा अड्काउ फुकाउने अलिकार: काययववलिको 
कायायन्द्वयनको लसिलसिामा कुनै दद्ववविा हनु गएमा सोको व्याख्या वा बािा 
अड्काउ फुकाउने अलिकार काययपालिकािाई हनेुछ। 
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अनसूुची – १ 

(दफा ४(क) साँग सम्बशन्द्ित) 
वववाद दताय।अलभिेख फारमको नमूना 

गाउाँपािीका।उप।महापािीकाको कायायिय,................ शजल्िा 
वववादका पिको वववरण    

दताय नं. दताय लमलताः 
शजल्िााः .................... 

पालिकााः 
वडा नम्वराः 

वववादको प्रकाराः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) मा उशल्िशखत 
आिारमा 

१. वववादको नामाः वववादको प्रकृलताः 
२. वववादको पवहिो  पिको वववरणाः 
नामाः लिङ्गाः जात।जालताः उमेराः 
शजल्िााः .......................... पालिकााः  वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।मोवार्ि .......................................): 
२.१ िैशिक योग्यता 
१. लनरिर २. सािारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्यलमक ५. उच्च माध्यलमक ६. स्नातक वा सो 
भन्द्दा मालथाः 

२.२ मेिलमिापकताय छनौट (प्राथलमकता लनिायरण) 
प्रथम छनौटाः दोस्रो छनौटाः तेस्रो छनौटाः 
२.३ अन्द्य सरोकारवािाको नाम।संख्यााः 
२.४ यसभन्द्दा पवहिे मेिलमिाप 

सेवााः 
१. लिएको २. नलिएको 

३. वववादको दोस्रो  पिको वववरणाः 
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नामाः लिङ्गाः जात।जालताः उमेराः 
शजल्िााः ................ पालिकााः  वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।र्मेि आदद): 
३.१ िैशिक योग्यता 
१. लनरिर २. सािारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्यलमक ४. उच्च माध्यलमक ६. स्नातक वा सो 
भन्द्दा मालथाः 

३.२ मेिलमिापकताय छनौट (प्राथलमकता लनिायरण): 

प्रथम छनौटाः दोस्रो छनौटाः तेस्रो छनौटाः 
३.३ अन्द्य सरोकारवािाको नाम।संख्यााः  

३.४ यसभन्द्दा पवहिे मेिलमिाप 
सेवााः 

१. लिएको २. नलिएको 

नोटाः १. वववादको पवहिो पि भन्नािे सािारणतया लबवाद दताय गनेिाई जनाउाँछ 
। 

४.१. वववाद सरुु भएको लमलताः 
४.२ मेिलमिाप केन्द्रमा आउन ुअशघ कुनै लनकायमा समािानको िालग प्रयास 

भएको लथयो ?  

१. भएको लथयो २. भएको लथएन  

४.३ प्रयास भएको भए कुन लनकायमा भएको लथयो? 

१. स्थानीय प्रहरी 
कायायिय 

२.वडा 
कायायिय 

३. शजल्िा प्रहरी कायायिय 

४. शजल्िा प्रिासन 
कायायिय 

५.  अदाित       ६.अन्द्य............................ 

४.४ वववादको पररणाम के भयो कारण खुिाउने .......................... 
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४.५ अन्द्य कुनै ठाउाँमा यो वववाद चलिरहेकोाः   १. छ ।            
२. छैन । 

४.६ यदद कुनै लनकायिे मेिलमिापको िालग पठाएको।लसफाररस गरेको भए सो 
लनकायको नामाः 
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अनसूुची–२ 
(दफा ८ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्द्ित) 

 
मेिलमिाप केन्द्र 

गा.पा.।न.पााः...........वडा नं....शजल्िााः............. 
मेिलमिापकतायको सूची 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या 15 स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७८।०५।१० 
 

28 
 
 

अनसूुची–३ 
दफा ९ (४) साँग सम्बशन्द्ित 
मेिलमिापकतायको प्रलतवदेन 

 
.......... मेिलमिाप केन्द्र, 
...............गाउाँपालिका ।  
 
प्रथम पि श्री........................ र दोस्रो पि श्री........................ भएको 
................................ वववादमा मेिलमिाप गराउन हामीिाई लमलत .......... 
गते मेिलमिापकतायको रुपमा रोशजएकोमा मेिलमिापको प्रकृया अपनाई मेिलमिाप 
गराउाँदा पि लमल्न मञु्जर नभएकािे।मेिलमिापको िालग तोवकएको ददनमा पि 
अनपुशस्थत भएकािे मेिलमिाप हनु नसकेको व्यहोराको यो प्रलतवदेन पेि गरेका 
छौं।  
 
वववादको प्रथम पिाः                          वववादको दोस्रो पिाः 
नामाः नामाः 

सहीछापाः सहीछापाः 

मेिलमिापकतायाः  
नामाः दस्तखताः 

नामाः दस्तखताः 

नामाः    दस्तखताः 
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अनसूुची–४ 
(दफा १२(१) साँग सम्बशन्द्ित) 

सहमलत–पत्रको ढााँचा 
मेिलमिाप केन्द्र 

गा.पा.।न.पााः............................वडा नं. ......................... 
शजल्िााः......................... 

सहमलत पत्र 
 
वववादको लबषयाः...........................................................................। 

 
................... शजल्िा 
.......................................महानगर।उपमहानगरपालिका।गाउाँपालिका  
........... वडा नं......बस्ने वषय ................... को श्री 
..............................................र ..................... शजल्िा 
............................ ....................गाउाँपालिका पालिका ..... वडा नं......... 
बस्ने वषय ........ को श्री ..........................................बीच उशल्िशखत 
लबषयमा असमझदारी भई लसजयना भएको वववादमा मेिलमिापको िालग यस 
मेिलमिाप केन्द्रमा प्राप्त भएको हनुािे दबुै पििाई राखी मेिलमिाप प्रवियाद्वारा 
लमलत .... ।.......। .... गतेमा छिफि गराउाँदा तपशििका बुाँदामा हामी दबु ै
पिको शचत्त बझु्दो सहमलत भएकोिे सहमत भएको बुाँदािाई लनष्ठापूवयक पािना 
गने गरी मेिलमिापकतायको उपशस्थलतमा राजी खुिीिे यो सहमलत पत्रमा सही छाप 
गरी लियौँ।ददयौँ।  

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

 
सहमत हनेु पिहरूाः 
पवहिो पि         
 दोस्रो पि 
नामाः         
 नामाः 
ठेगानााः         
  ठेगानााः 
हस्तािराः                                                      
हस्तािराः 
 
मेिलमिापकताय        
    
नामाः 
ठेगानााः 
हस्तािराः 

नामाः 
ठेगानााः 
हस्तािराः 

नामाः 
ठेगानााः 
हस्तािराः 

   
ईलत सम्बत.्.................. साि ................. मवहना ................ 
गते.........................रोज िभुम।्                                        
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अनसूुची–५ 
(दफा १४ को (ञ) साँग संबशन्द्ित) 

मेिलमिाप अनगुमन फाराम 
गाउाँपालिका।उप।महापालिकाको नामाः .........................................।  
वडा नं.  
शजल्िा ....................। 
अनगुमन गररएको अवलि...................देशख..................सम्म। 
मेिलमिाप केन्द्रको संयोजकको नामाः 
मेिलमिाप काययिममा आलथयक तथा प्राववलिक सहयोग गने संस्थाको नामाः  
तलिम प्राप्त 
कुि  
मेिलमिाप
कतायको 
संख्यााः 

वियािीि 
मेिलमिाप
कताय को 
संख्यााः 

वववाद 
दताय 
संख्यााः 

समािान 
भएको 
संख्यााः 

मेिलमिाप 
प्रकृयामा 
रहेको 
संख्यााः 

समािान 
हनु 
नसकी 
न्द्यावयक 
सलमलत
मा 
पठाए
को 
संख्यााः 

कै
वफ
यत 

       
       

   
१. मेिलमिाप केन्द्रको भौलतक अवस्थााः  
२. आचार संवहताको पािनाको अवस्थााः 
३. ववलनयोशजत बजेट र खचयको अवस्था 
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४. मेिलमिापकतायको िालग पनुतायजगी।उच्च तालिमको आवश्यकतााः 
५. मेिलमिापकतायको पयायप्तता।अपयायप्ततााः 
६. अनगुमनकतायको वटप्पणीाः  
७. अनगुमनकतायको सझुावाः 
 
 
अनगुमनकताय 
१. .................. 
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अनसूुची–६ 
(दफा १६ (ड) साँग सम्बशन्द्ित) 

.... गाउाँपालिका।उप।महापलिकामा सूचीकृत मेिलमिापकतायको आचारसंवहता 
मेिलमिापकतायको आचार संवहता-२०७८ 

 
१. मेिलमिापकतायको पेिागत आचरण  

(क) नेपािको संवविान, अन्द्य प्रचलित कानून र यस काययववलि बमोशजम 
मेिलमिाप सम्बन्द्िी काम कारवाही लनष्पि रुपिे गनुय पने, 

(ख) कुनै पिप्रलत झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह वा सो देशखने कुनै व्यवहार गनुय हुाँदैन,  

(ग) कुनै पििाई डर, त्रास, झकु्यान वा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन 
हुाँदैन,  

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्िी काम कारवाहीको लसिलसिामा पिसाँग आलथयक तथा 
अन्द्य स्वाथयजन्द्य कुनै काम कारवाही वा िेनदेन व्यवहार गनुय हुाँदैन, 

(ङ) मेिलमिापकतायिे वववादको ववषयवस्त ुवा वववादका पिसाँग अनशुचत वा 
जािसाजपूणय तवरिे कुनै काम कारवाही गनुय हुाँदैन,  

(च) मेिलमिापको काम कारवाही वा मेिलमिापको प्रवियामा जानाजान त्रटुी 
वा अलनयलमतता गने, अनावश्यक रुपमा िम्ब्याउने, वढिो गने वा 
मेिलमिाप सम्बन्द्िी काम कारवाहीमा अलभरुची नदेखाउने जस्ता कायय 
गनुय हुाँदैन, 

(छ) मेिलमिापको िममा पि र मेिलमिापकतायको वीचमा भएका कुरा र 
पिको पररचय िगायत मेिलमिापकतायिाई जानकारी हनु आएका तथ्य 
गोप्य राख्नकुा साथै पिको वहत प्रलतकूि हनेु गरी प्रकट गनुय हुाँदैन,  

(ज) संवविान, प्रचलित कानून, सावयजलनक नीलत र अिय न्द्यावयक।न्द्यावयक 
लनकायको गररमा उच्च बनाउंदै पिको सामाशजक मयायदा र 
आत्प्मसम्मानिाई सम्मान पगु्ने कायय गनुय पदयछ। वववादका पिसाँग 
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मेिलमिाप गराईददए वापत ठेक्का वा प्रलतितमा पाररश्रलमक लनिायरण नगर 
काननुिे तोकेको लसमामा रही पिसाँगको सहमलत बमोशजमको पाररश्रलमक 
स्वीकार गनुय पनेछ।     

१.१.मेिलमिाप सम्बन्द्िी काययववलिको पािना गनुय पनेाः 
(क) मेिलमिाप सम्बन्द्िी  कायय संवविान, ऐन कानून र यस काययववलि बमोशजम 

मेिलमिाप प्रकृया सञ्चािन गनुय पनेछ।  

(ख) कुनै सम्झौतामा मेिलमिापद्वारा वववाद समािान गररने व्यवस्था भएमा 
त्प्यस्तो वववाद सोही सम्झौतामा उल्िेख भएको काययवविी अनरुुप गनुय 
पनेछ।  

(ग) पि मेिलमिाप गनय सहमत भएमा मेिलमिापकतायिे सो व्यहोराको 
मेिलमिापको लिखत खडा गरी सहमलत भएका बूाँदा र त्प्यसको पररणामको 
बारेमा पििाई स्पष्टसाँग बताएर मात्र सो कागजमा पिको सहीछाप गनय 
िगाई आफ्नो समेत हस्तािर गरी सहमलतपत्र तयार गनुयपछय।  

१.२. मेिलमिापकतायको शजम्मेवारीाः 
(क) मेिलमिाप भएमा सहमलतपत्रको कागज सवहत तोवकएको समय लभत्र 

वववादका पििाई सम्बशन्द्ित लनकायमा पठार् ददन ुपनेछ। मेिलमिाप 
हनु नसकेमा तोवकएको ढााँचामा गाउाँपालिका समि प्रलतवेदन पेि 
गनुयपनेछ।  

(ख) मेिलमिापको काययववलि अपनाउाँदा पि बीच मेिलमिाप गराउन 
नसवकएमा मेिलमिापद्वारा वववाद समािान नभएको व्यहोराको लिशखत 
जानकारी ददन ुपनेछ। 
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१.३. मेिलमिापकतायको दावयत्प्वाः  
(क) मेिलमिापकतायिे वववादको ववषयवस्तमुा छिफि गनुय अशघ मेिलमिापको 

प्रवियामा अपनार्ने काययववलि, सहमलत वा लनष्कषयमा पगु्ने काम पि 
स्वयंको भएको र मेिलमिापकताय सहजकतायको भूलमकामा मात्र रहेको 
कुरा जानकारी गराउन ुपछय। 

(ख) मेिलमिापको प्रवियामा भए गरेका कायय पििे पलन गोप्य राख्न ु पने 
ववषय, मेिलमिापको प्रवियामा संिग्न भै शचत्त नबझुेमा कुनै पलन समयमा 
अिग हनु पाउने ववषयमा पििाई जानकारी गराउन ुपनेछ।  

(ग) मेिलमिापकतायको रुपमा छनोट भएको व्यशििे मेिलमिापकताय भई काम 
गनय नचाहेमा आफुिे छनोटको सूचना पाएको सात ददनलभत्र सोको लिशखत 
जानकारी सम्बशन्द्ित वडा कायायिय वा मेिलमिाप केन्द्रिाई ददन ुपनेछ। 

(घ) मेिलमिापकताय छनोट भएको व्यशििे मेिलमिाप गदाय मैत्रीपूणय तवरबाट 
वववाद समािान गनय पििाई स्वतन्द्त्र, तटस्थ र लनष्पि भएर सहयोग गनुय 
पनेछ।  

(ङ) वववादको ववषयवस्त ुउपर मेिलमिापकतायको कुनै स्वाथय लनवहत रहेको 
भए वा आफुिे स्वतन्द्त्र तथा लनष्पि रुपमा काम गनय नसक्ने प्रकृलतको 
वववाद भएमा वववादका पि र वववाद प्रेवषत गने लनकायिाई लिशखत 
जानकारी गराउन ुपनेछ।  

(च) िैवङ्गक ववभेद, िमय, जातजालत, आलथयक स्तर वा राजनैलतक संिग्नताको 
आिारमा कुनै प्रकारको झकुाव र पवूायग्राही भावना नदेखाई मेिलमिापमा 
संिग्न हनु ुपनेछ र लनिायररत समयमा मेिलमिाप कायय सम्पन्न गनय प्रयास 
गनुय पनेछ।  
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(छ) मेिलमिापकतायिे प्राकृलतक स्रोत सािन सम्बन्द्िी वववादमा र व्यापाररक 
प्रकृलतको वववादमा मेिलमिापको प्रकृया, ववषयगत दिता र तत्प्सम्बन्द्िी 
अभ्यास तथा प्रचिनिाई महत्प्व ददन ु पनेछ र सामदुावयक वववादमा 
मेिलमिाप गदाय सम्बशन्द्ित समदुायमा उपिब्ि वववाद समािान सम्बन्द्िी 
परम्परा, अभ्यास र स्वीकृत मान्द्यतािाई ध्यान ददई लनष्पिता, वस्तलुनष्ठता, 
स्वच्छता र न्द्यायका लसिान्द्तबाट सदैव लनदेशित हनु ुपनेछ।  

(ज) मेिलमिापकतायिे आफै मेिलमिाप प्रकृयामा संिग्न भएको वववादमा कुनै 
पलन पिको तफय बाट कानून व्यवसायी, मध्यस्थकताय वा न्द्यायािीिको 
रुपमा संिग्न भै वववाद सनुवुाई नगरी सहजकतायको मात्र भूलमका लनवायह 
गने र  मेिलमिापद्वारा भएको वववादको समािानिाई हारजीतको 
रुपमा नलिन उत्प्प्रेररत गनुय पनेछ।  

  
२. मेिलमिापको तालिम प्रदान गनय सशुचकृत भएको संस्थाको दावयत्प्वाः मेिलमिापको 

प्रशििण गनय अनमुती प्राप्त संस्थािे स्वीकृत पाठ्यिम मेिलमिाप सम्बन्द्िी 
मान्द्य लसिान्द्तिाई पूणय रुपमा पािन गरी मेिलमिाप सम्बन्द्िी प्रशििण सञ्चािन 
गनुय पनेछ। मेिलमिापको प्रशििण प्रदान गने संस्थािे प्रशििण पश्चात सम्बशन्द्ित 
व्यशििाई गाउाँपालिकापालिकासाँगको समन्द्वयमा मेिलमिापको तालिम सम्पन्न 
गरेको प्रमाणपत्र प्रदान गनेछ। मेिलमिापको तालिम सञ्चािन गने संस्थािे 
मेिलमिापकताय र सवयसािारणिाई िशित गरी मेिलमिाप सेवाको 
प्रभावकारीताको वारेमा प्रचार प्रसार गनय गराउन र मेिलमिाप सेवा प्रबियन 
सम्बन्द्िी आवश्यक कायय गनुय पनेछ।   
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अनसूुची–७ 
(दफा २० को उपदफा (५) साँग सम्बशन्द्ित) 

मेिलमिापकतायको प्रलतविता  
 

मेिलमिापकतायको प्रलतविता 
 
 
 

 
 
म ................................... मेिलमिापकतायको आचारसंवहता र िपथमा 
उशल्िशखत सवै बदुााँिाई स्वीकार गरी मेिलमिापकतायको रुपमा पािना र कायय 
गनय प्रलतवि छु।म मेिलमिापकतायको रुपमा लनष्पि र तटस्थ भूलमकामा रहदै 
यसका कतयव्यबाट कुनै वकलसमिे पलन ववचलित हुनेछैन।मैिे तालिममा लसकेका 
सीपको प्रयोग गरी मेिलमिाप प्रविया अपनाई मेिलमिापकतायको भूलमका लनवायह 
गनेछु।मेिलमिापकतायको आचारसंवहता र िपथमा उल्िेशखत िब्द र भावनािाई 
उच्च नैलतक आदियको रुपमा पािन गनय कवटवि हनेुछु। आचारसंवहताको 
उल्िंघनको ववषयमा म व्यशिगत रूपमा जवाफदेही हनेुछु। 
१. मेिलमिाप गदाय मैत्रीपूणय तवरबाट वववाद समािान गनय पििाई स्वतन्द्त्र तथा 

लनष्पि तररकािे सहयोग गनेछु। पिको वहतिाई सवोपरी राखी न्द्यावयक प्रविया 
प्रलतको शजम्मेवारी वोि गदै वववादका पििाई डर वा दबाव वा अनशुचत प्रभावबाट 
मिु राख्न सहजकतायको भूलमकामा प्रस्ततु हनेुछु। 

 

kmf]6f] 
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२. सदैव पिको हक तथा दावयत्प्विाई महत्प्व ददंदै व्यापाररक प्रकृलतको वववादमा 
भए सो ववषयको अभ्यास तथा प्रचिन, समदुायमा आिाररत संयन्द्त्रबाट लसशजयत 
वववादमा भए सम्बशन्द्ित समदुायमा उपिब्ि वववाद समािान सम्बन्द्िी परम्परा, 
अभ्यास र स्वीकृत मान्द्यतािाई ध्यान ददई लनष्पिता, वस्तलुनष्ठता, स्वच्छता र 
न्द्यायका लसिान्द्तबाट सदैव लनदेशित हनेुछु। 

३. मैिे िैवङ्गक, जातजालत, आलथयक, राजनैलतक वा अन्द्य यस्तै कुनै आिारमा कुनै 
प्रकारको झकुाव र पूवायग्राही भावना नदेखाई मेिलमिापमा संिग्न हनेुछु र 
लनिायररत समयमा मेिलमिाप कायय सम्पन्न गनय प्रयास गनेछु। 

४. वववादका पिसाँग व्यशिगत सम्वन्द्ि भए मेिलमिाप िरुु गनुय अशघ पििाई 
जानकारी गराउने छु। 

५. वववादको ववषयवस्त ुउपर मेरो कुनै स्वाथय लनवहत रहेको भए पििाई जानकारी 
गराई लनजिे अनमुलत ददएमा वाहेक मेिलमिाप प्रवियावाट अिग भई न्द्यावयक 
सलमलतिार्य जानकारी गराउने छु।  

६. दवुै पिको जानकारीमा मात्र मेिलमिाप कायय प्रारम्भ गनेछु र पििाई मेरो 
भूलमका र मेिलमिाप प्रवियाको वारेमा जानकारी गराउाँदै दवु ैपििाई समान 
रुपमा आ-आफ्ना कुरा राख्न मौका ददनेछु।  

७. मेिलमिाप भएमा वा नभएमा मेिलमिाप प्रवियामा भए गरेका काययको गोपलनयता 
कायम गनेछु। सहमलत भई वा नभई लनवेदन।उजरुी वफताय हुाँदा मेिलमिाप 
प्रवियाको िममा आफुिे थाहा पाएको सूचना वा गरेको अनभुव लनणययकताय 
समेत कसैिाई नभनी पिको गोपलनयता सलुनशश्चत गनेछु। 

८. संवविान, कानून, न्द्यावयक लनकायको गररमा उच्च बनाउदै पिको सामाशजक 
मयायदा, आत्प्मसम्मान र गररमािाई सम्मान पगु्ने कायय गनेछु। वववादका पिसाँग 
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मेिलमिाप गराईददए वापत ठेक्का वा प्रलतितमा पाररश्रलमक लनिायरण नगरी काननुिे 
तोकेको सीमामा रही पाररश्रलमक स्वीकार गनेछु।   

९. सहमलत भएका बूाँदा र त्प्यसको पररणामको बारेमा पििाई स्पष्टसाँग बताएरमात्र 
सहमलतपत्रमा सवह गनय िगाउनेछु। 

१०.आफुिे मेिलमिाप गरेको वववादमा त्प्यसै ववषयमा कुनै पलन पिको तफय बाट 
कानून व्यवसायीको रुपमा प्रलतलनलित्प्व गने छैन र न्द्यायािीि र मध्यस्थकतायको 
रुपमा संिग्न नरही तटस्थ बने्नछु।  

११.यदद कुनै कारणबि वा पररशस्थतीजन्द्य कारणिे मेिलमिापकतायको रुपमा 
आचार–संवहता पािना गनय नसक्ने िागेमा आफुिाई सो वववादबाट अिग 
राखे्नछु। 

१२.यसमा उशल्िशखत प्रलतविता, मेिलमिापकतायको आचार–संवहता र सपथका कुनै 
बुाँदाको उिङ्घन गरेमा मिाई मेिलमिापकाययको िालग अयोग्य भएको घोषणा 
गररएमा स्वीकार गनेछु। 

   
दस्तखताः– ................................... 
नामाः– 
ठेगानााः 
फोन नं.– 
लमलताः– 
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अनसूुची–८ 
(दफा २२ साँग सम्बशन्द्ित) 
मेिलमिापकतायको िपथपत्र 

 
िपथको ढााँचा 

 
म....................ईश्वरको नाममा । सत्प्य लनष्ठापूवयक मेिलमिापकतायको रुपमा 
िपथ लिन्द्छु वक मैिे मेिलमिाप सम्बन्द्िी प्रवियाको लसिलसिामा कुनै पि प्रलत 
मरमोिावहजा नराखी, पिपात नगरी, गोपलनयता र लनष्पिता कायम गदै कानून र 
न्द्यावयक प्रविया प्रलत सम्मान तथा समपयणको भावना राखी काम गनेछु। मैिे 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, प्रचलित कानून र मेिलमिापकतायिे पािन 
गनुय पने आचरणको पूणय पािना गदै आफूिाई सशुम्पएको दावयत्प्व र्मान्द्दारीपूवयक 
लनवायह गनेछु। 
िपथ लिनेको,–                                          
िपथ गराउनेको,–       
     
सहीाः          सहीाः 
नामाः          नामाः 
पदाः      
  
    छापाः  
    कायायियाः 
    लमलताः 
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अनसूुची–९ 
(दफा २६ (१) साँग सम्बशन्द्ित) 

 
मेिलमिापको िोगो 
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अनसूुची–१० 
(दफा २६ (२) साँग सम्बशन्द्ित) 

मेिलमिाप केन्द्रको बोडय 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

................. मेिलमिाप केन्द्र 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

वडा नं.  .................. 
शजल्िा ................... 
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   खााँडादेवी गाउाँपालिका 
गाउाँ काययपालिकाको कायायिय 

वडा नं.... 
 

मेिलमिापकतायको पररचयपत्र 
नामाः 
नेपािी ना.प्र.नं. 
तालिम प्राप्त गरेको लमलताः 
सूचीकृत भएको लमलताः 
अवलिाः                                               
..................                                                

प्रमाशणत गने  
 

 

अनसूुची–११ 
(दफा २७ साँग सम्बशन्द्ित) 

 
मेिलमिापकतायको पररचय–पत्र 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
          
                 
 
 

  

फोटो 
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  मूल्य रू. 20- 

अनसूुची–१२ 
(दफा ३० साँग सम्बशन्द्ित) 

मेिलमिाप काययिमको प्रगती प्रलतवेदनको ढााँचा 
 
गाउाँपालिकापालिका नामाः............................ वडा नं. 
शजल्िा.............................. 
प्रलतवेदनको अवलिाः आलथयक वषयाः............ को देशख............. सम्म 

मेिलमिापकताय
को संख्या 

वववाद
को 

प्रकार 

वववा
दको 
सं
ख्या 

मेिलम
िाप 
भएको 
संख्या 

मेिलमिाप 
प्रवियामा 
रहेको 
संख्या 

मेिलमिाप 
हनु  नसकी 
अदाितमा 
पठाएको 
संख्या 

मवह
िा 

परुुष 

       
       
जम्मा      
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