
|| 1 || 

 

/f]zL ufp“kflnsf  

:yfgLo /fhkq 
v08M % efuM @  ldltM @)&*÷)#÷)$ 

 
efu–@ 

/f]zL ufpFkflnsf 
थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम रोशी गाउँ 
कायर्पािलकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको कायर्िबिध सबर्साधारणको 
जानकारीको लािग पर्काशन गिरएको छ ।  

सम्वत ्२०७८ सालको कायर्िबिध नं: ८   
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रोशी गाउँपािलकाको 

रोशी गाउँपािलका म�लिमलाप क�द्र स चालन स ब धी 
कायर्िविध, २०७८ 

ूःतावनाः 
 नेपालको संिवधानको अनसूुची ८ बमोिजम ःथानीय तहको 
अिधकारको सूचीमा रहेको मेलिमलाप र मध्यःथतासम्बन्धी व्यवःथा तथा 
ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोिजम गठन हनेु 
न्याियक सिमितले सोही ऐनमा उल्लेख गिरएका िववाद मेलिमलापको 
माध्यमबाट समाधान गन कायर्मा सहयोग गनर् मेलिमलाप केन्ि स ालन 
सम्बन्धी कायर्िविध बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

 रोशी गाउँपािलकाको कायर्पािलकाले न्याियक सिमितले  उजरुीको 
कारवाही िकनारा गदार् अपनाउन ुपन कायर्िविध सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् 
बनेको ऐन, २०७४ दफा ....िदएको अिधकार ूयोग गरी यो मेलिमलाप 
केन्ि स ालन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७७ जारी गरेको छ।  
 

पिरच्छेद– १ 

ूारिम्भक 
 

१. सिङ्क्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस कायर्िविधको नाम “मेलिमलाप 
केन्ि स ालन सम्बन्धी कायर्िविध, २०७७” रहेको छ।  

(२)  यो कायर्िविध तु न्त ूारम्भ हनेुछ।   

२. पिरभाषाः िबषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा, 
(क) “ऐन” भ ाले गाउँपािलकापािलका न्याियक सिमित (कायर्िविध 

सम्बन्धी) ऐन, २०७४ सम्झन ुपछर्। 
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(ख) “केन्ि” भ ाले यस कायर्िविध बमोिजम ःथापना भएको 
मेलिमलाप केन्ि सम्झन ुपछर्। 

(ग) “कायार्लय” भ ाले गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय सम्झन ु
पछर्। 

(घ) “गाउँपािलका” भ ाले रोशी गाउँपािलका सम्झन ुपछर्। 
(ङ) “दोॐो पक्ष” भ ाले पिहलो पक्षको िनवेदनको आधारमा 

मेलिमलाप वातार्को लािग मेलिमलाप केन्िले बोलाएको 
िववादको पक्ष सम्झन ुपछर्।  

(च) “न्याियक सिमित” भ ाले नेपालको संिवधानको धारा २१७ र 
ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ 
बमोिजम गाउँपािलकाको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गिठत 
न्याियक सिमित सम्झन ुपछर्।  

(छ) “पिहलो पक्ष” भ ाले िववाद समाधानको लािग मेलिमलाप 
केन्िमा िनवेदन िदने व्यिक्त सम्झन ुपछर्। 

(ज) “पक्ष” भ ाले िववादका पक्ष सम्झन ुपछर्। 

(झ) “मन्ऽालय” भ ाले संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय सम्झन ुपछर्। 

(ञ) “मेलिमलाप” भ ाले ूचिलत कानून बमोिजम मेलिमलाप 
हनुसक्ने ूकृितका िववादमा मेलिमलाप गराउने गरी 
गाउँपािलकाबाट स ािलत सेवा सम्झन ु पछर्।र यो शब्दले 
गाउँपािलकाको ःवीकृितमा समदुायमा स ालन भएको 
सामदुाियक मेलिमलाप सेवालाई समेत जनाउने छ। 

(ट) “मेलिमलापकतार्” भ ाले पक्ष बीचको िववादलाई छलफल ारा 
सहज वातावरण सजृना गनर् तथा सो िवषयमा सहमित कायम 
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गनर्का लािग उत्ूिेरत गनर् मेलिमलाप सम्बन्धी आधारभतू 
तालीम िलई गाउँपािलकामा सूचीकृत व्यिक्त सम्झन ुपछर्। 

(ठ)  “मेलिमलाप सऽ” भ ाले मेलिमलापकतार्ले मेलिमलाप 
ूकृया ारा िववाद समाधानका लािग िववादका सरोकारवालाको 
पमा रहेका िववादका पक्ष सिम्मिलत सरुिक्षत एवम ्सहज 

ःथानमा वातार् तथा छलफल गराउने उ ेँयले स ालन गिरने 
बैठक सम्झन ुपछर्। 

(ड) “वडा” भ ाले रोशी गाउँपािलकाको वडा सम्झन ुपछर्। 

(ढ) “संयोजक” भ ाले मेलिमलाप केन्ि स ालन भएको वडाको 
सिचव सम्झन ुपछर्।साथै सो शब्दले मेलिमलाप संयोजकको 
पमा काम काज गन गरी तोिकएको वडा कायार्लयको 

कमर्चारीलाइर् समेत बझुाउने छ। 
 

पिरच्छेद– २ 

मेलिमलाप केन्िको ःथापना, काम, कतर्ब्य र अिधकार 

 

३. मेलिमलाप केन्िको ःथापनाः (१) न्याियक सिमितको क्षेऽािधकार 
िभऽका िववाद मेलिमलाप ूिबया ारा समाधानमा सहयोग परु् याउन 
गाउँपािलकाको ूत्येक वडामा आवँयकता अनसुार मेलिमलाप केन्ि 
ःथापना गिरनेछ ।  

(२) कायार्लयले गाउँपािलकाको कायार्लय भवन वा वडा 
कायार्लयको भवन वा कायर्पािलकाले तोकेको ःथानमा 
उपदफा (१) बमोिजमको कायार्लय ःथापना गनछ। 
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४. मेलिमलाप केन्िको काम, कतर्व्य र अिधकारः (१) मेलिमलाप 
केन्िको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः 
(क) िववादका पक्षबाट िववादसँग सम्बिन्धत िवषयको अनसूुची–१ 

को ढाँचामा िनवेदन िलने र दतार् गन। 

(ख) मेलिमलाप सम्बन्धी िववादका पक्षलाई सूचना िदने।  

(ग) मेलिमलापकतार् हनेु योग्यता पगेुको व्यिक्तले 
मेलिमलापकतार्को पमा सूचीकृत हनु मेलिमलाप केन्िमा 
िनवेदन िदएमा न्याियक सिमितमा पठाउने।  

(घ) न्याियक सिमितबाट मेलिमलापकतार्को शपथ िलएका 
व्यिक्तलाई मेलिमलापकतार्को काममा लगाउने। 

(ङ) सूचीकृत मेलिमलापकतार् मध्येबाट िववादका पक्षलाई 
मेलिमलापकतार् छनौट गनर् लगाउने।  

(च) मेलिमलाप ूिबयामा सहजीकरण गन।  

(छ) िववादको िनवेदन, अन्य कागजात तथा सहमित पऽको 
न्याियक सिमितले तोके बमोिजम अिभलेख राख्न े तथा 
तोिकएको ःथानमा ूितवेदन िदने। 

(ज) मेलिमलाप ूकृया बमोिजम सहमित हनु नसकेको िवषय 
न्याियक सिमितमा िफतार् पठाउने।  

(झ) िववादको दोॐो पक्ष उपिःथत भएर मेलिमलापकतार्को 
छनौटको काम सिकएको िमितले तीन मिहना िभऽ 
मेलिमलापको माध्यमबाट िववादको समाधान गन व्यवःथा 
िमलाउने। 

(ञ) पक्ष बीचको सहमित कायार्न्वयनको लािग िववादको िमिसल 
न्याियक सिमितमा पठाउने।  
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(ट) िववादका पक्षबाट मेलिमलापको ूकृयाबाट भएको सहमित 
कायार्न्वयन गरे नगरेको िनयिमत पमा अनगुमन गन 
गराउने तथा पक्षको आपसी सम्बन्ध बारे जानकारी िलने।
  

(ठ) ःथानीय बािसन्दालाई मेलिमलाप सेवा ूयोग गनर् अिभूिेरत 
गन। 

(ड) मेलिमलापकतार्को क्षमता अिभबिृ सम्बन्धी आवँयक कायर् 
गन। 

(ढ) गाउँपािलकाको कायर्बम बमोिजम मेलिमलाप सेवाको ूचार 
ूसार गन र सचेतनामूलक कायर्बम चलाउने।  

(ण) न्याियक सिमितबाट तोिकएका वा अिधकार ूत्यायोजन 
गिरएका अन्य काम गन। 

 

५. मेलिमलाप केन्िमा हनु पन आधारभतू सिुवधाह ः केन्िमा देहाय 
बमोिजमका आधारभतू सिुवधा रहनेछनः्– 

(क) मेलिमलाप सऽ स ालनका लािग गोपनीय र सरुिक्षत ःथान। 

(ख) मेलिमलापकतार्, िववादका पक्ष एवम ् सरोकारवालाको 
सिुवधाको लािग मेलिमलाप कक्षमा आवँयक कुसीर्, टेबल 
लगायत पयार्  ःथान। 

(ग) सूचीकृत मेलिमलापकतार्को नाम, ठेगाना र फोटो सिहतको 
सूची र मेलिमलाप केन्िको साईन बोडर्। 

(घ) िववादका पक्षको लािग ःवच्छ िपउने पानी तथा शौचालय। 

(ङ) िववाद दतार् िनवेदनको फारम र िववाद दतार् गन रिज र, 

मेलिमलापकतार् रोजेको रेकडर् राख्नको लािग फारम, दोॐो 
पक्षलाई जानकारी गराउने फारम, मेलिमलापकतार्लाई 
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जानकारी गराउने फारम, सहमित–पऽको फारम, ूगित 
ूितवेदन फारम, अिभलेख राख्न े रिज र लगायतका अन्य 
मसलन्द साममी।  

पिरच्छेद– ३ 

मेलिमलाप सेवाको व्यवःथापन 

६. िववाद दतार्ः (१) न्याियक सिमितको क्षेऽािधकार िभऽका िववाद 
समाधानको लािग न्याियक सिमित वा न्याियक सिमितले तोकेको 
ःथानमा दतार् हनेुछन।् 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम न्याियक सिमितले िववादका ूथम 
पक्ष बसोबास गन वडामा रहेको मेलिमलाप केन्िमा समेत 
िनवेदन दतार् गनर् सक्ने गरी िनणर्य गनर् सक्नेछ।  

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजम कुनै व्यिक्तले िलिखत नभै 
मौिखक पमा गनुासो।उजरुी।िनवेदन व्यक्त गरेमा त्यसलाई 
िलिखत पमा उतार गरी कायार्लय वा मेलिमलाप केन्िले 
िनजको सहीछाप गराई दतार् गन व्यवःथा िमलाउनेछ।  

(४)  यस दफा बमोिजम न्याियक सिमितमा दतार् भएको िनवेदन सो 
सिमितले मेलिमलाप गन ूयोजनको लािग सम्बिन्धत वडामा 
रहेको मेलिमलाप केन्िमा पठाउने व्यवःथा िमलाउन ुपनछ। 

 

७. मेलिमलापकतार्को छनौट ूकृयाः (१) ूत्येक वडामा किम्तमा एक 
मेलिमलाप केन्ि रहनेछ।  

(२)  ूत्येक मेलिमलाप केन्िमा किम्तमा ६ जना मेलिमलापकतार् 
रहनेछन।्  
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 तर एउटा मेलिमलाप केन्िमा सूचीकृत भएका 
मेलिमलापकतार्ले अन्य मेलिमलाप केन्िमा सूचीकृत भै 
मेलिमलाप सेवा ूदान गनर् चाहेमा त्यःतो मेलिमलापकतार्लाई 
सूचीकृत गरी मेलिमलाप सेवा सचुा  गनर् कुनै बाधा पन 
छैन। 

(३)  पक्षले रोजेको मेलिमलापकतार्बाट मेलिमलाप सम्बन्धी कायर् 
स ालन गिरने छ।  

(४) गाउँपािलकाको मखु्य कायार्लय रहेको ःथानमा समेत 
मेलिमलाप केन्िको ःथापना गनर् सिकने छ।  

(५)  यो कायर्िविध लागू हुँदा सािवकदेिख ःथानीय मेलिमलाप 
केन्िमा कायर्रत मेलिमलापकतार् कायमै रहनेछन।् 

(६) िववादको संख्या बढ्न गई वा अन्य कारणले 
मेलिमलापकतार्को संख्या कमी भएमा कायार्लयले उपदफा 
(२) मा उल्लेिखत संख्याको अितिरक्त आवँयक संख्यामा 
थप मेलिमलापकतार् सूचीकृत गनर् कुनै बाधा पन छैन। 

(७)  न्याियक सिमितले आफू समक्ष दतार् भएका वा कायर्िविध 
बमोिजम तोिकएको ःथानमा दतार् भएका िववाद कुनै पिन 
मेलिमलाप केन्िबाट मेलिमलाप ूकृया अपनाउने गरी तोक्न 
सक्नेछ। 

(८) कायार्लयले सूिचकृत भएका मेलिमलापकतार्को िववरण 
अनसूुिच-२ बमोिजमको ठाँचामा तयार गरी कायार्लय तथा 
सम्बिन्धत वडाको मेलिमलाप केन्िमा राख्न ेव्यवःथा िमलाउने 
छ।  
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८. मेलिमलापको लािग मेलिमलापकतार्को छनोटः (१) मेलिमलाप 
केन्िमा िववाद दतार् गराउने पिहलो पक्षले मेलिमलाप केन्िमा रहेको 
अनसूुची–२ बमोिजम तयार गिरएको मेलिमलापकतार्को सूचीबाट 
मेलिमलापकतार् छनौट गनर् पाउने छन।्  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम िववादको पिहलो पक्षले रोजेको व्यिक्त 
बाहेक दोॐो पक्षले मेलिमलापकतार्को सूचीमा नाम भएका 
अन्य कुनै पिन मेलिमलापकतार्लाई छनौट गनर् पाउने छन।्  

(३)  िववादका पिहलो र दोॐो पक्षले मेलिमलापकतार् छनोट गरे 
प ात संयोजकले छािनएका दईुजना मेलिमलापकतार्सँगको 
समन्वय गरी मेलिमलापकतार्को सूचीमा नाम उल्लेख भएका 
अन्य मेलिमलापकतार् मध्येबाट तेॐो मेलिमलापकतार्को छनौट 
गनुर् पनछ।  

(४)  िववादका पक्षले मेलिमलापकतार् छनौट गदार् कुनै िववादको 
सम्बन्धमा न्याियक सिमितको संयोजक वा कुनै सदःयको 
िनजी सरोकार वा ःवाथर् गाँिसएको वा त्यःतो संयोजक वा 
सदःयको नाता िभऽका व्यिक्त िववादको पक्ष भएमा त्यःतो 
मेलिमलापकतार्को स ामा अक  मेलिमलापकतार् रोज्न पाउने 
छन।् 

   

९. िववादका पक्षको उपिःथितः (१) िववादका पक्ष मेलिमलाप केन्िबाट 
तोिकएको िमित, ःथान र समयमा मेलिमलापको लािग उपिःथत 
हनुपुनछ।  
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(२)  मेलिमलापको लािग तोिकएको िदनमा दबैु पक्ष उपिःथत 
भएपिछ माऽ मेलिमलापकतार्ले मेलिमलापको ूकृया अिघ 
बढाउन ुपछर्। 

(३)  िववादका पक्षलाई मेलिमलापको लािग तोिकएको िदनमा 
िववादका पक्षलाई िनधार्रण गरेको समय भन्दा पिहला नै 
मेलिमलाप कक्षमा मेलिमलापकतार् उपिःथत हनु ुपनछ। 

(४)  मेलिमलापका लािग तोिकएको िदनमा कुनै एक पक्ष वा दवैु 
पक्ष उपिःथत नभएमा मेलिमलापकतार्ले सोही व्यहोरा जनाई 
अनसूुची–३ को ढाँचामा मेलिमलाप केन्िमा ूितवेदन सिहत 
िफतार् पठाई िदन ुपनछ। 

 

१०. मेलिमलाप सऽ स ालन ूकृयाः (१) दफा ८ बमोिजम छनौट 
भएका तीन जना मेलिमलापकतार्ले मेलिमलाप सऽ स ालन 
गनछन।्  

(२)  उपदफा (१) बमोिजमका मेलिमलापकतार्लाई मेलिमलाप 
केन्िमा तोिकएको िमितमा उपिःथत हनु संयोजकले जानकारी 
गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम पिहलो मेलिमलापकतार्ले 
मेलिमलापकतार्को पमा काम गनर् असमथर्ता देखाएमा 
केन्िले िववादको दवैु पक्षलाइर् बाँकी मेलिमलापकतार् 
मध्येबाट तीन तीन जना मेलिमलापकतार् रोजी  ूाथिमकता 
समेत तोक्न लगाउन ुपनछ। 

(४)  उपदफा (३) बमोिजम तोिकएका मेलिमलापकतार्लाइर् केन्िले 
ूाथिमकताबमको आधारमा मेलिमलाप सऽ स ालन गनर् 
लगाउने छ।  
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(५)  िववादका दवैु पक्षले एकै जना मेलिमलापकतार्लाई छनौट गनर् 
सहमित गरेमा एकजना मेलिमलापकतार्ले माऽ पिन 
मेलिमलाप ूिबया स ालन गनर् सक्नेछन।्   

(६)  छािनएका मेलिमलापकतार्ले पक्षसँग समन्वय गरी मेलिमलाप 
सऽ स ालन गन िमित र ःथान तय गनुर् पनछ।  

(७)  िववादका पक्ष र मेलिमलापकतार् पूवर् िनधार्िरत ःथान, िमित र 
समयमा मेलिमलाप सऽमा उपिःथत हनेु व्यवःथा संयोजकले 
िमलाउन ुपनछ।   

(८)  िववादका पक्ष उपिःथत भैसकेपिछ छािनएका 
मेलिमलापकतार्ले िववादका पक्षलाई सरुिक्षत मेलिमलाप 
कक्षमा गई मेलिमलाप ूिबया र मेलिमलापकतार्को भिूमका 
बारे जानकारी िदने र मेलिमलाप सऽ स ालन हुँदा पालन 
गनुर्पन आधारभतू िनयम िनधार्रण गरी मेलिमलाप ूिबयाका 
चरण अपनाउँदै िववाद समाधान गनर् सहजीकरण गनुर् पनछ। 

(९) मेलिमलाप सऽ आवँयकता अनसुार एक वा सो भन्दा बढी 
पटक बःन सक्नेछ। 

(१०) िववाद दतार् भएको वडा बाहेक अन्य कुनै वडामा सूचीकृत 
भएका मेलिमलापकतार्लाई समेत यस दफा बमोिजम 
मेलिमलाप केन्िले न्याियक सिमितसँग अनमुती िलई 
मेलिमलापकतार्को पमा काम गन व्यवःथा िमलाउन 
सक्नेछ।  

 

११. मेलिमलापकतार्ले ध्यान िदनपुन कुराह ः मेलिमलापकतार्ले 
कायर्सम्पादन गदार् देहायका िवषयमा ध्यान िदन ुपनछ। 
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(क) मेलिमलाप सऽ स ालन गदार् उठेका िवषय िटपोट गन र 
त्यसको अथर् पक्षलाई बझुाउने। 

(ख) िववादमा िनणर्य निदने र आफूलाई िनणर्यकतार् नभई िववाद 
समाधान ूकृयाको सहजकतार् सम्झने र 
छलफल।वातार्।संवादबाट िववाद समाधानका लािग 
सहजीकरण गन। 

(ग) कुनै पक्षलाई जात, जाित, धमर्, वणर्, िल , सम्ूदाय वा 
राजनीितक आःथा वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरी 
िनंपक्ष र तटःथ रहने। 

(घ) मानव अिधकार, मौिलक हक, मानव अिधकार र सामािजक 
न्यायको िवषयमा संवेदनशील रहने। 

(ङ) मेलिमलाप सऽको समाि पिछ सहमित बाहेक लेखेका अन्य 
िटपोट सम्बन्धी साममी न  गरी गोपनीयता कायम गन। 

(च) कुनै कानूनी जिटलता आएमा कायार्लय एवम ् न्याियक 
सिमितको सहयोगमा िवशेष सँग परामशर् िलएर माऽ 
कानूनसम्मत पमा पक्षबीच सहमित गराउने।  

(छ) िववादका पक्षलाई मेलिमलापकतार् रोज्न लगाउँदा मेलिमलाप 
केन्िबाट हनेु िववाद समाधानका ूकृयाका सम्बन्धमा 
सम्बिन्धत पक्षलाई संयोजकले यथे  जानकारी गराउने। 

 

१२. सहमितपऽ तयार गनुर् पनः(१) मेलिमलापकतार्ले िववादका पक्षले 
िववादको िवषयमा सहमित गरेमा अनसूुची–४ बमोिजमको ढाँचामा 
तीन ूित सहमित पऽ तयार गनुर् पनछ। 
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(२)  उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको सहमितपऽमा िववादका 
पक्ष तथा मेलिमलापकतार्ले सहीछाप गरी मेलिमलाप केन्िमा 
बझुाउन ुपनछ। 

(३)  उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको सहमितपऽको एक एक 
ूित मेलिमलापकतार्ले मेलिमलाप गन पक्षलाई तत्काल 
उपलब्ध गराउन ुपछर्।  

(४)  सहमित पऽको तेॐो ूितलाई िमलापऽ र मेलिमलाप सहमित 
कायार्न्वयन गन ूयोजनका लािग मेलिमलाप केन्िले न्याियक 
सिमित समक्ष पठाउन ुपनछ।  

(५)  सहमित कायार्न्वयन गनर् िनवेदन साथ कुनै पक्ष न्याियक 
सिमित समक्ष उपिःथत भएमा वा मेलिमलाप केन्िबाट 
सहमितपऽ ूा  भएमा न्याियक सिमितले सम्बिन्धत पक्षसँग 
बझुी सहमितपऽ।िमलापऽमा लेिखएको व्यहोरा ठीक छ भ े 
ूमािणत भएमा उक्त िलखतमा न्याियक सिमितका सदःयले 
सहीछाप गरी िमलापऽको पमा अनमुोदन गरी त्यसलाई 
कायार्न्वयनको लािग सम्बिन्धत पक्षलाई आदेश िदन ुपदर्छ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम अनमुोदन भएको सहमितपऽ 
कायार्न्वयनको लािग न्याियक सिमितले सो सहमित पऽ 
कायर्पािलकामा पठाउन ुपदर्छ।  

(७) उपदफा (५) बमोिजम ूा  सहमितपऽ कायार्लयले 
कायार्न्वयनको लािग कुनै िनकाय वा संःथामा पठाउन ु पन 
भएमा सहमितपऽको व्यहोरा बमोिजम गनर् सम्बिन्धत 
िनकायमा लेखी पठाउन ुपनछ। 
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(८)  यस पिरच्छेद बमोिजम मेलिमलाप ारा िववाद समाधान गदार् 
मेलिमलापकतार् िनयिुक्त भएको िमितले तीन मिहनािभऽ सम्प  
गिरसक्न ुपनछ। 

१३. िववादमा पक्षलाइर् जानकारी िदनेः (१) यस कायर्िविध बमोिजम 
मेलिमलाप केन्िबाट िववादमा मेलिमलाप भएमा वा मेलिमलाप हनु 
नसकेमा सोही कुरा उल्लेख गरी सम्बिन्धत पक्षलाई संयोजकले 
जानकारी िदन ुपनछ। 

(२)  मेलिमलाप हनु नसकेका िववादका पक्षलाई तारेख तोकी 
उक्त िववादमा अन्य ूकृया अपनाउन दतार् भएको िनवेदन 
सिहतका सम्पूणर् कागजात मेलिमलाप केन्िको संयोजकले 
न्याियक सिमित समक्ष पठाउन ुपनछ।  

 

पिरच्छेद– ४ 

मेलिमलापका सम्वन्धमा गाउँपािलकाको काम, कतर्व्य र अिधकार 

 

१४. गाउँपािलकाको मेलिमलाप सम्बन्धी काम, कतर्व्य र अिधकारः 
मेलिमलाप सेवा िवःतार र िवकासका लािग गाउँपािलकाको काम, 

कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः 
(क) ःथानीयःतरमा मेलिमलाप सेवा िवःतार र िवकास बारे 

वािषर्क योजना एवम ्कायर्बम तजुर्मा र कायार्न्वयन गन। 

(ख) मेलिमलापबाट भएको सहमित–पऽको अिभलेख राख्न े र सो 
सम्बन्धी कायर्बमको लािग आवँयक बजेट िविनयोजन 
गन। 
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(ग) मेलिमलाप सेवा स ालनका लािग मेलिमलाप केन्ि ःथापना 
र आवँयक भौितक साममी र मसलन्द व्यवःथापन गन।  

(घ) मेलिमलाप सम्बन्धी तालीमका लािग सहभागीको छनौट गन 
र गैरसरकारी संःथा तथा अन्य िनकायसँग समन्वय गन 
तथा तालीम आयोजना गनर् ूािविधक, आिथर्क तथा 
आवँयक सहयोग परु् याउने।  

(ङ) तोिकएको योग्यता पूरा भएका र कम्तीमा ४० घण्टा (६ 
िदन) को आधारभतू मेलिमलाप तािलम ूा  गरेका 
मेलिमलापकतार्लाई शपथ गराई मेलिमलापकतार्को सूचीमा 
सूचीकृत गन। 

(च) एक वषर् भन्दा अगािड मेलिमलाप सम्बन्धी आधारभतू 
तािलम िलएका व्यिक्तलाई सूचीकृत गनुर् अिघ तोिकएको 
पा बम बमोिजमको पनुतार्जगी तािलम िलएर सूचीकृत हनु 
पाउने व्यवःथा िमलाउने। 

(छ) मेलिमलापकतार्को पमा सूचीकृत भएका 
मेलिमलापकतार्लाई ूत्येक वषर् मेलिमलापकतार्को पनुतार्जगी 
तािलममा सहभागी हनेु व्यवःथा िमलाउने।   

(ज) मेलिमलाप सम्बन्धी ूिशक्षक ूिशक्षण िलएका व्यिक्त वा 
काननु बमोिजम अिधकारूा  िनकायबाट तािलम िदने 
संःथाको पमा सूचीकृत भएका संःथाबाट माऽ मेलिमलाप 
सम्बन्धी तािलम स ालन गनर् पाउने व्यवःथा िमलाउने।  

(झ) न्याियक सिमितको िनणर्य वा मेलिमलापको सहमित 
बमोिजम न्याियक सिमितबाट अनमुोदन भै िमलापऽ भएका 
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िवषयको कायार्न्वयन गन, गराउने र सहमित कायार्न्वयनको 
अनगुमन र समीक्षा गन।  

(ञ) सरोकारवाला अन्य िनकायबाट हनेु अनगुमनको कायर्लाई 
सहयोग परु् याउने र अनसूुची-५ बमोिजमको ठाँचामा 
अिभलेख राख्न।े 

(ट) मेलिमलाप केन्िको अनगुमन गन, मेलिमलाप सेवालाई 
सबैको पहुँचमा परु् याउन आवँयक कायर् गन। 

(ठ) मेलिमलापकतार्लाई मेलिमलाप सेवा उपलब्ध गराए वापत 
पािरौिमक वा यातायात खचर् र भ ाको व्यवःथा गन। 

(ड) मेलिमलाप कोष खडा गन र आवँयकता अनसुार 
मेलिमलाप केन्ि ःथापना र स ालन गनर् कोषको ूयोग 
गन।  

(ढ) मेलिमलाप कोष स ालन िनदिशका तयार गरी कायर्न्वयनमा 
ल्याउने तथा मेलिमलापकतार्लाई ूोत्सािहत गन गितिविध 
स ालन गन। 

(ण) मन्ऽालयसँग सहकायर् गरी मेलिमलाप सेवालाई ूभावकारी 
बनाउन कायर् गन।  

 

१५. मेलिमलाप केन्ि संयोजकको काम, कतर्व्य र अिधकारः मेलिमलाप 
केन्ि संयोजकको काम, कतर्व्य र अिधकार देहायबमोिजम हनेुछः 
(क) मेलिमलाप केन्िमा आएको िनवेदन रिज रमा दतार् गरी, 

िववादका पक्षको नाम र ठेगाना, छनौट भएका 
मेलिमलापकतार्को नाम र सम्पकर्  नं., मेलिमलाप सऽ 
स ालन िमित, सहमितपऽको ःप  खलु्ने गरी अिभलेख राख्न े
एवम ्अन्य कागजात सरुिक्षत राख्न।े 
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(ख) िववादका पक्षलाई मेलिमलाप केन्िको तफर् बाट पऽाचार 
गन। 

(ग) िववादका पक्षलाई मेलिमलापकतार् रोज्न लगाउने।  

(घ) पक्षले रोजेका मेलिमलापकतार्लाई जानकारी गराउने र 
मेलिमलापको लािग सहमित िलने। 

(ङ) मेलिमलापको सऽ स ालन हनेु िदन र समयको जानकारी 
पक्ष र मेलिमलापकतार्लाई िदने। 

(च) मेलिमलाप केन्िमा आवँयक भौितक र अन्य साममी र 
न्यनुतम सेवा सिुवधा सिुनि त गराउने। 

(छ) मेलिमलापको ूकृयामा सिम्मिलत हुँदा िववाद समाधान गनर् 
सहज हनेु र मेलिमलापको ूकृयाले िववाद समाधानमा पान 
सकारात्मक ूभावको जानकारी िदने। 

(ज) पक्षको मेलिमलाप ूकृयाूितको संशय हटाउने र 
मेलिमलापकतार्ले सहजीकरण सम्बन्धको बारेमा पक्षको 
िज ासा सम्बोधन गन।  

(झ) मेलिमलापकतार्को व्यिक्तगत िववरण सिहतको अिभलेख 
राख्न।े 

(ञ) मेलिमलापकतार्लाई मेलिमलापकतार्को पमा सूचीकृत 
भएको कुराको जानकारी गराउने।  

(ट) मेलिमलाप कक्ष र सऽ स ालनको वातावरण बनाउने र 
सोको व्यवःथापन गन। 

(ठ) सहमित भएका वा हनु नसकेका िववादको अिभलेख राख्न।े 

(ड) मेलिमलापको मािसक, चौमािसक तथा वािषर्क ूगती िववरण 
कायार्लयमा पठाउने।  
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(ढ) सहमित नभएमा सहमित हनु नसकेको कुराको िलिखत 
जानकारी िववादका पक्षलाई िदने। 

(ण) सहमित कायार्न्वयन गनर् न्याियक सिमित र वडा 
कायार्लयबाट तोिकए बमोिजमको िजम्मेवारी वहन गन। 

(त) कायार्लयले तोकेका अन्य कायर् गन। 
 

१६. मेलिमलापकतार्को काम, कतर्व्य र अिधकारः मेलिमलापकतार्को 
काम, कतर्व्य र अिधकार देहायबमोिजम हनेुछः 
(क) मेलिमलापको ूिबयामा गरी सहजकतार्को हैिसयतले िववाद 

समाधानमा सहयोग परु् याउने। 

(ख) िववाद समाधान गनर् सहयोग गदार् न्यायाधीश, मध्यःथ वा 
कानूनी सल्लाहकारको भिूमका िनवार्ह नगरी सहजकतार्को 
माऽ भिूमका िनवार्ह गन। 

(ग) मेलिमलाप समीक्षा बैठकमा सूचना बमोिजम सहभागी हनेु र 
मेलिमलाप सेवालाई ूभावकारी बनाउन आफ्नो सझुाव 
ूःततु गन। 

(घ) मेलिमलापको िवकास र िवःतारका लािग कायर्रत रहने। 

(ङ) सहमित कायार्न्वयनमा सहयोग परु् याउने। 

(च) मेलिमलाप सऽ सहजीकरण गदार् डर, ऽास, दवाव र 
ूभावबाट मकु्त हनेु र िववादका पक्षलाई पिन मकु्त राख्न।े 

(छ) मानवअिधकार, मौिलक हक, सामािजक न्यायको िवषयमा 
सचेत रहने।  

(ज) आघातमा परेका वा मनोबै ािनक पमा समःयामा रहेका 
पक्षलाई मनोसामािजक परामशर्को लािग पठाउन मेलिमलाप 
केन्ि संयोजकलाई जानकारी गराउने।  

(झ) मेलिमलाप ूिबयालाई उिचत व्यवःथापन गन र सहमितको 
लािग पक्षलाई ःवतन्ऽ पमा भिुमका िनवार्ह गनर् िदने। 



v08M %, ;+VofM !, /f]zL ufpFkflnsf, :yfgLo /fhkq efuM @ ldltM @)&*.)#.)$ 
 

|| 19 || 

(ञ) पक्षलाई मेलिमलापको अनिुचत ूयोगबाट हनेु नोक्सानीबाट 
बचाउन सचेत रहने।  

(ट) मेलिमलाप वातार्को सन्दभर्मा िववादका पक्षबाट व्यक्त 
भएका कुराको गोपनीयता कायम राख्न।े 

(ठ) मेलिमलाप ूकृया अपनाउँदा पिन पक्ष िमल्न सहमत 
नभएमा सहमित हनु नसकेको कुराको ूितवेदन अनसूुची–३ 
को ढाँचामा न्याियक सिमितलाई िदने। 

(ड) अनसूुची-६ मा तोिकएको आचारसंिहताको पालना गन। 
  

पिरच्छेद – ५ 

िविवध 

 

१७. ूािविधक सेवा उपलब्ध  गराउनेः (१) कायार्लय एवम ् वडा 
कायार्लयले मेलिमलापकतार्लाई आवँयक ूािविधक सेवा उपलब्ध 
गराउने छ।  

(२) कायार्लय एवम ् न्याियक सिमितले मेलिमलापकतार्लाई 
मेलिमलाप गराउने कायर्मा दक्षता िवकास गनर् आवँयक 
तालीम उपलब्ध गराउन आवँयकता अनसुार राि य वा 
ःथानीय ःतरका गैर  सरकारी  संःथा वा समदुायमा 
आधािरत संःथालाई एवम ्िव लाइर् पिरचालन गनर् सक्नेछ। 

  

१८. मेलिमलाप नतीजाको अिभलेख व्यवःथापनः (१) कायार्लय एवम ्
वडा कायार्लयले दतार् भएका िववाद तथा समाधान भएका िववाद र 
िववादका पक्षको अिभलेख राख्न ु पनछ।िववादको िन पण भएको 
अवःथामा मेलिमलाप केन्िमा दवैु पक्षको र मेलिमलापकतार्को 
हःताक्षर सिहतको सहमित पऽ समेत तयार पारी राख्न ुपनछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम अिभलेख राख्नका लािग कायार्लयले 
िनम्न अनसुारका फाराम तयार गनछ। 

(क) िववाद दतार् पिुःतका, 
(ख) िववाद र िववादका पक्षको िववरण खलु्ने गरी 

तोिकएको फारम, 

(ग) िनवेदन पऽको फारम, 

(घ) दोॐो पक्षलाई जानकारी गराउने फारम,  

(ङ) मेलिमलापकतार् छनौट फारम,  

(च) मेलिमलापकतार्लाई सूचना िदने फारम,  

(छ) मेलिमलाप केन्िमा पक्षको उपिःथितको अिभलेख 
फारम,  

(ज) सहमित–पऽ फारम, 

(झ) िववाद अनगुमन फारम  

(ञ) कायार्लयले तोकेका अन्य फारम। 
 

१९. मेलिमलाप गराउन तािलम िलनपुनः एनले तोकेको योग्यता पगेुका 
व्यिक्तले गाउँपािलकामा मेलिमलाप गराउन कम्तीमा ४० घण्टा 
(६ िदन) को आधारभतू मेलिमलाप तािलम गरेको हनुपुनछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको तािलम कानून बमोिजम अिधकार 
ूा  िनकायमा सूचीकृत भएको संःथा वा मेलिमलापको 
आधारभतु ूिशक्षक ूिशक्षण ूा  व्यिक्तबाट कायार्लयले 
तािलम िदने व्यवःथा िमलाउन ुपनछ।  

 

२०. मेलिमलाप तािलम िदने संःथा सूिचकृत हनुपुनः (१) ूचिलत 
कानून बमोिजम अिधकार ूा  िनकायमा सूचीकृत भएका 
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संःथालाइर् कायार्लयले मेलिमलाप तािलम िदन सूचीकृत गनुर् 
पनछ।    

(२)  कायार्लयले मेलिमलापको तािलम िदने संःथालाई पिरचालन 
गदार् एकै कामका लािग एकभन्दा बढी संःथालाई 
िजम्मेवारी िदने छैन।  

(३)  उपदफा (१) बमोिजमको तालीम स ालन गन सूचीकृत 
संःथाले तािलमको लािग ौोत व्यिक्तको रो र तयार गरी 
पनछ। 

(४) मेलिमलाप सम्बन्धी आधारभतू र अन्य तािलम मन्ऽालय 
एवम ्कायर्पािलकाबाट ःवीकृत पा बम बमोिजम स ालन 
गनुर् पनछ। 

(५)  कृत मेलिमलापको पा बममा उिल्लिखत िवषयमा 
तोिकएको ूकृया अपनाई मेलिमलापको तािलम स ालन 
हनेुछ। 

(६)  कायार्लय वा मेलिमलापको तालीम िदने संःथाले 
मेलिमलापको तालीम सम्प  गरेको ूमाण पऽ िदँदा 
सहभागीलाई अनसूुची–७ बमोिजमको ूितब ता पऽमा 
सहीछाप गराई कायार्लय वा संःथाको अिभलेख राख्न े
व्यवःथा िमलाउन ुराख्न ुपनछ। 

  

२१. आचारसंिहताको पालनाः यस कायर्िविधको अनसूुची–६ बमोिजमको 
आचारसंिहता सबै मेलिमलापकतार्ले पालन गनुर्पनछ। 

 

२२. शपथः मेलिमलापकतार्ले यस कायर्िविध बमोिजम िन ापूवर्क काम 
गन शपथ िलन ुपनछ। मेलिमलापकतार्को हैिसयतले संलग्न हनु 
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चाहने योग्यता पगेुका मेलिमलापकतार्लाई न्याियक सिमितका 
संयोजकबाट अनसूुची–८ बमोिजमको शपथ िलएपिछ मेलिमलाप 
केन्िमा मेलिमलापकतार्को पमा सूचीकृत गिरनेछ। 

  

२३. आचारसंिहता र शपथको अनगुमनः (१) मेलिमलापकतार्ले 
आचारसंिहता अनकूुल काम गरे वा नगरेको र मेलिमलापकतार्को 
पमा िलएको सपथको सम्बन्धमा न्याियक सिमित र 
कायर्पािलकाले अनगुमन गनछन।्  

(२) आचारसंिहता पालना नगरेको भ े उजरुी परेमा न्याियक 
सिमितले सम्बिन्धत मेलिमलापकतार्लाई उजरुवालाको नाम 
गोप्य राखी उजरुी सम्बन्धमा ःप ीकरण िदन सात िदनको 
समय िदइर् िलिखत पमा जानकारी िदन ुपनछ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको समय िभऽ ःप ीकरण ूा  
नभएमा वा ूा  ःप ीकरण िच  बझु्दो नभएमा न्याियक 
सिमितले आचारसंिहता उल्लंघनको कारवाही अिघ बढाउने 
छ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम आचारसंिहता उल्ल न गरेको ठहर 
न्याियक सिमितले सम्बिन्धत मेलिमलापकतार्लाई सचेत 
गराउन, केही समयको लािग मेलिमलापकतार्को काम गनर् 
बन्देज लगाई निसहत िदन वा मेलिमलापकतार्को सूचीबाट 
हटाउने आदेश गनर् सक्नेछ। 

(५) न्याियक सिमितले गरेको आचारसंिहता उल्ल नको कारवाही 
वा सजायमा िच  नबझेु सम्बिन्धत मेलिमलापकतार्ले 
कायर्पािलका समक्ष पनुरावेदन गनर् सक्नेछन।् 
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(६) आचारसंिहता र शपथको सम्बन्धमा न्याियक सिमितको िनणर्य 
उपर पनुरावेदन परेमा कायर्पािलकाको िनणर्य अिन्तम 
हनेुछ। 

 

२४. पक्षलाइर् मेलिमलापको पिरणाम बाध्यकारी हनेुः  मेलिमलापमा 
भएको सहमित िववादका पक्ष र संलग्न सरोकारवालाको िनिम्त 
बाध्यात्मक हनेुछ। उक्त सहमित कायार्न्वयन गनर् िववादका पक्ष 
र सरोकारवाला बाध्य हनेुछन।् 

 

२५. सहमित कायार्न्वयनः (१) मेलिमलाप केन्िमा सहमित भै िमलापऽ 
भएको िमितले तीस िदनिभऽ सम्बिन्धत पक्षले त्यःतो िमलापऽ 
कायार्न्वयन गनुर् पनछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको अविधिभऽ सम्बिन्धत पक्षले 
उपदफा (१) बमोिजम िमलापऽ कायार्न्वयन नगरेमा 
कायार्लयले ूचिलत कानूनी कायर्िविध अपनाई िमलापऽको 
कायार्न्वयन गराउने छ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन ूा  भएमा ःथानीय सरकार 
स ालन ऐन, २०७४ को दफा ५२ (१) बमोिजम 
कायर्पािलकाले न्याियक सिमितबाट भएको यसै कायर्िविधको 
दफा १२ बमोिजम सहमित भए बमोिजमको िमलापऽ वा 
ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को 
उपदफा (२) बमोिजम भएको िनणर्यको कायार्न्वयन गन 
गराउने छ।   

 

२६. मेलिमलापको लोगो र केन्िको बोडर्को व्यवःथाः (१) 
मेलिमलापको लोगो अनसूुची–९ बमोिजम हनेुछ र सो लोगोको 
ूयोग देहायको अवःथामा गिरनेछ। 



v08M %, ;+VofM !, /f]zL ufpFkflnsf, :yfgLo /fhkq efuM @ ldltM @)&*.)#.)$ 
 

|| 24 || 

(क) मेलिमलाप केन्िको बोडर्मा। 

(ख)  मेलिमलाप गदार् ूयोग हनेु व्यानरमा। 

(ग) कायर्बमको ूब र्न गन कायर्बम स ालन गदार्। 

(घ) मेलिमलाप सम्बन्धी िविभ  कृयाकलाप स ालन 
गदार्।  

(२)  मेलिमलाप केन्िको बोडर् अनसूुची–१० बमोिजमको हनेुछ। 
 

२७. पिरचयपऽ सम्बन्धी व्यवःथाः कायार्लयले सूचीकृत 
मेलिमलापकतार्लाई अनसूुची–११ बमोिजमको ढाँचामा पिरचयपऽ 
िदनेछ। 

 

२८. ूोत्साहन परुःकारको व्यवःथाः कायार्लयले न्याियक सिमितको 
िसफािरसमा मेलिमलाप कायर्बममा उल्लेखनीय योगदान िदने 
मेलिमलाप केन्ि, संघसंःथा तथा मेलिमलापकतार्लाई उिचत 
ूोत्साहन परुःकार ूदान गनर् सक्नेछ। 

२९. कायर्िविधको ूयोगः गाउँपािलका िभऽ मेलिमलाप कायर्बमलाई 
सचुा  र समन्वयात्मक पमा स ालन गरी ःथानीयःतरमा 
सामािजक स ाव, आपसी सहयोग र मैऽीपूणर् परम्परालाई ूब र्न 
गनर् यो कायर्िविधको ूयोग हनेुछ। 

 

३०. ूितवेदन पेश गनुर्पनः कायार्लयले िजल्ला समन्वय सिमित, ूदेश 
तथा मन्ऽालयमा अनसूुची–१२ बमोिजमको ूितवेदन तयार गरी 
पठाउन ुपनछ। 

 

३१. कायर्िविधको व्याख्या गन वा वाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारः 
कायर्िविधको कायार्न्वयनको िसलिसलामा कुनै ि िवधा हनु गएमा 
सोको व्याख्या वा बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकार 
कायर्पािलकालाई हनेुछ। 
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अनसूुची – १ 

(दफा ४(क) सँग सम्बिन्धत) 
 

िववाद दतार्।अिभलेख फारमको नमूना 
 

रोशी गाउँपालीकाको कायार्लय,................ िजल्ला 
 

िववादका पक्षको िववरण   
दतार् नं. दतार् िमितः 
िजल्लाः ....................

पािलकाः 
वडा नम्वरः 

िववादको ूकारः ःथानीय सरकार स ालन ऐनको दफा ४७ (२) मा 
उिल्लिखत आधारमा 
१. िववादको नामः िववादको ूकृितः 
२. िववादको पिहलो  पक्षको िववरणः 
नामः िल ः जात।जाितः उमेरः 
िजल्लाः .......................... पािलकाः वडा नं. 
सम्पकर्  ठेगाना (टेिलफोन।मोवाइल .......................................): 
२.१ शैिक्षक योग्यता 
१. िनरक्षर २. साधारण लेखपढ ३. ूाथिमक 

४. माध्यिमक ५. उच्च माध्यिमक ६. ःनातक वा सो भन्दा 
मािथः 

२.२ मेलिमलापकतार् छनौट (ूाथिमकता िनधार्रण) 
ूथम छनौटः दोॐो छनौटः तेॐो छनौटः 
२.३ अन्य सरोकारवालाको नाम।संख्याः 
२.४ यसभन्दा पिहले 
मेलिमलाप सेवाः 

१. िलएको २. निलएको

३. िववादको दोॐो  पक्षको िववरणः 
नामः िल ः जात।जाितः उमेरः 
िजल्लाः ................ पािलकाः  वडा नं. 
सम्पकर्  ठेगाना (टेिलफोन।इमेल आिद): 
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३.१ शैिक्षक योग्यता 
१. िनरक्षर २. साधारण लेखपढ ३. ूाथिमक 

४. माध्यिमक ४. उच्च माध्यिमक ६. ःनातक वा सो 
भन्दा मािथः 

३.२ मेलिमलापकतार् छनौट (ूाथिमकता िनधार्रण): 

ूथम छनौटः दोॐो छनौटः तेॐो छनौटः 
३.३ अन्य सरोकारवालाको नाम।संख्याः  

३.४ यसभन्दा पिहले 
मेलिमलाप सेवाः 

१. िलएको २. निलएको

नोटः १. िववादको पिहलो पक्ष भ ाले साधारणतया िबवाद दतार् गनलाई 
जनाउँछ । 

४.१. िववाद सु  भएको िमितः 
४.२ मेलिमलाप केन्िमा आउन ुअिघ कुनै िनकायमा समाधानको लािग ूयास 
भएको िथयो ?  

१. भएको िथयो २. भएको िथएन  

४.३ ूयास भएको भए कुन िनकायमा भएको िथयो? 

१. ःथानीय ूहरी 
कायार्लय 

२.वडा 
कायार्लय 

३. िजल्ला ूहरी कायार्लय 

४. िजल्ला ूशासन 
कायार्लय 

५.  
अदालत     

६.अन्य............................ 

४.४ िववादको पिरणाम के भयो कारण खलुाउने .......................... 
४.५ अन्य कुनै ठाउँमा यो िववाद चिलरहेकोः १. छ ।  २. छैन । 

४.६ यिद कुनै िनकायले मेलिमलापको लािग पठाएको।िसफािरस गरेको भए 
सो िनकायको नामः 
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अनसूुची–२
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अनसूुची–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बिन्धत 

मेलिमलापकतार्को ूितवेदन 

 

.......... मेलिमलाप केन्ि, 

रोशी गाउँपािलका 
 

ूथम पक्ष ौी........................ र दोॐो पक्ष ौी........................ 
भएको ................................ िववादमा मेलिमलाप गराउन हामीलाई 
िमित .......... गते मेलिमलापकतार्को पमा रोिजएकोमा मेलिमलापको 
ूकृया अपनाई मेलिमलाप गराउँदा पक्ष िमल्न म ुर 
नभएकाले।मेलिमलापको लािग तोिकएको िदनमा पक्ष अनपुिःथत 
भएकाले मेलिमलाप हनु नसकेको व्यहोराको यो ूितवेदन पेश गरेका 
छ ।  
 

िववादको ूथम पक्षः                िववादको दोॐो पक्षः 

नामः नामः 

सहीछापः सहीछापः 

मेलिमलापकतार्ः  

नामः दःतखतः 

नामः दःतखतः 

नामः    दःतखतः 
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अनसूुची–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बिन्धत) 

सहमित–पऽको ढाँचा 
मेलिमलाप केन्ि 

गा.पा.....................वडा नं................... िजल्लाः................ 
सहमित पऽ 

 

िववादको िबषयः................................................................। 
 

................... िजल्ला ....................................... गाउँपािलका  

........... वडा नं......बःने वषर् ................... को ौी 

..............................................र ..................... िजल्ला 

............................ ....................गाउँपािलका..... वडा नं......... 
बःने वषर् ........ को ौी ..........................................बीच 
उिल्लिखत िबषयमा असमझदारी भई िसजर्ना भएको िववादमा 
मेलिमलापको लािग यस मेलिमलाप केन्िमा ूा  भएको हनुाले दबैु 
पक्षलाई राखी मेलिमलाप ूिबया ारा िमित .... ।.......। .... गतेमा 
छलफल गराउँदा तपिशलका बुदँामा हामी दबैु पक्षको िच  बझु्दो 
सहमित भएकोले सहमत भएको बुदँालाई िन ापूवर्क पालना गन गरी 
मेलिमलापकतार्को उपिःथितमा राजी खशुीले यो सहमित पऽमा सही छाप 
गरी िलय ।िदय ।  

१................................................................................ 
२................................................................................ 

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

४................................................................................ 
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सहमत हनेु पक्षह ः 
पिहलो पक्ष     दोॐो पक्ष 

नामः     नामः 
ठेगानाः      ठेगानाः 
हःताक्षरः                      हःताक्षरः 
 

मेलिमलापकतार्       
     
नामः 
ठेगानाः 
हःताक्षरः 

नामः 
ठेगानाः 
हःताक्षरः 

नामः 
ठेगानाः 
हःताक्षरः 

   
ईित सम्बत.्........ साल ..... मिहना ......... गते.................रोज शभुम।्             
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अनसूुची–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग संबिन्धत) 

मेलिमलाप अनगुमन फाराम 
गाउँपालीकाको नामः .........................................।  

वडा नं.  

िजल्ला ....................। 

अनगुमन गिरएको अविध...................देिख..................सम्म। 
मेलिमलाप केन्िको संयोजकको नामः 
मेलिमलाप कायर्बममा आिथर्क तथा ूािविधक सहयोग गन संःथाको नामः  

तिलम 
ूा  
कुल  
मेलिम
लापकतार्
को 
संख्याः 

िबयाशील 
मेलिमलापकतार्
को संख्याः 

िववाद 
दतार् 
संख्याः 

समाधान 
भएको 
संख्याः 

मेलिमला
प 

ूकृयामा 
रहेको 
संख्याः 

समाधान 
हनु 
नसकी 
न्याियक 
सिमितमा 
पठाएको 
संख्याः 

कै
िफ
यत 

   
   

   

१. मेलिमलाप केन्िको भौितक अवःथाः  

२. आचार संिहताको पालनाको अवःथाः 
३. िविनयोिजत बजेट र खचर्को अवःथाः 
४. मेलिमलापकतार्को लािग पनुतार्जगी।उच्च तािलमको आवँयकताः 
५. मेलिमलापकतार्को पयार् ता।अपयार् ताः 
६. अनगुमनकतार्को िटप्पिणः  

७. अनगुमनकतार्को सझुावः 
 

अनगुमनकतार् 
१. .................. 
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अनसूुची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बिन्धत) 

रोशी  गाउँपािलकामा सूचीकृत मेलिमलापकतार्को आचारसंिहता 
 

मेलिमलापकतार्को आचार संिहता-२०७८ 
 

१. मेलिमलापकतार्को पेशागत आचरण  

(क) नेपालको संिवधान, अन्य ूचिलत कानून र यस कायर्िविध 
बमोिजम मेलिमलाप सम्बन्धी काम कारवाही िनंपक्ष पले 
गनुर् पन, 

(ख) कुनै पक्षूित झकुाव, आमह, पूवार्मह वा सो देिखने कुनै 
व्यवहार गनुर् हुँदैन,  

(ग) कुनै पक्षलाई डर, ऽास, झकु्यान वा ूलोभनमा पारी 
मेलिमलाप गराउन हुँदैन,  

(घ) मेलिमलाप सम्बन्धी काम कारवाहीको िसलिसलामा पक्षसँग 
आिथर्क तथा अन्य ःवाथर्जन्य कुनै काम कारवाही वा 
लेनदेन व्यवहार गनुर् हुँदैन, 

(ङ) मेलिमलापकतार्ले िववादको िवषयवःत ुवा िववादका पक्षसँग 
अनिुचत वा जालसाजपूणर् तवरले कुनै काम कारवाही गनुर् 
हुँदैन,  

(च) मेलिमलापको काम कारवाही वा मेलिमलापको ूिबयामा 
जानाजान ऽटुी वा अिनयिमतता गन, अनावँयक पमा 
लम्ब्याउने, िढलो गन वा मेलिमलाप सम्बन्धी काम 
कारवाहीमा अिभ ची नदेखाउने जःता कायर् गनुर् हुँदैन, 

(छ) मेलिमलापको बममा पक्ष र मेलिमलापकतार्को वीचमा 
भएका कुरा र पक्षको पिरचय लगायत मेलिमलापकतार्लाई 
जानकारी हनु आएका तथ्य गोप्य राख्नकुा साथै पक्षको िहत 
ूितकूल हनेु गरी ूकट गनुर् हुँदैन,  
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(ज) संिवधान, ूचिलत कानून, सावर्जिनक नीित र अधर् 
न्याियक।न्याियक िनकायको गिरमा उच्च बनाउंदै पक्षको 
सामािजक मयार्दा र आत्मसम्मानलाई सम्मान पगु्ने कायर् 
गनुर् पदर्छ। िववादका पक्षसँग मेलिमलाप गराईिदए वापत 
ठेक्का वा ूितशतमा पािरौिमक िनधार्रण गाउँ काननुले 
तोकेको िसमामा रही पक्षसँगको सहमित बमोिजमको 
पािरौिमक ःवीकार गनुर् पनछ।     

१.१. मेलिमलाप सम्बन्धी कायर्िविधको पालना गनुर् पनः 
(क) मेलिमलाप सम्बन्धी  कायर् संिवधान, ऐन कानून र यस 

कायर्िविध बमोिजम मेलिमलाप ूकृया स ालन गनुर् पनछ।  

(ख) कुनै सम्झौतामा मेलिमलाप ारा िववाद समाधान गिरने 
व्यवःथा भएमा त्यःतो िववाद सोही सम्झौतामा उल्लेख 
भएको कायर्िवधी अनु प गनुर् पनछ।  

(ग) पक्ष मेलिमलाप गनर् सहमत भएमा मेलिमलापकतार्ले सो 
व्यहोराको मेलिमलापको िलखत खडा गरी सहमित भएका 
बूदँा र त्यसको पिरणामको बारेमा पक्षलाई ःप सँग बताएर 
माऽ सो कागजमा पक्षको सहीछाप गनर् लगाई आफ्नो 
समेत हःताक्षर गरी सहमितपऽ तयार गनुर्पछर्।  

१.२. मेलिमलापकतार्को िजम्मेवारीः 
(क) मेलिमलाप भएमा सहमितपऽको कागज सिहत तोिकएको 

समय िभऽ िववादका पक्षलाई सम्बिन्धत िनकायमा पठाइ 
िदन ु पनछ। मेलिमलाप हनु नसकेमा तोिकएको ढाँचामा 
गाउँपािलका समक्ष ूितवेदन पेश गनुर्पनछ।  
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(ख) मेलिमलापको कायर्िविध अपनाउँदा पक्ष बीच मेलिमलाप 
गराउन नसिकएमा मेलिमलाप ारा िववाद समाधान नभएको 
व्यहोराको िलिखत जानकारी िदन ुपनछ। 

१.३. मेलिमलापकतार्को दाियत्वः  

(क) मेलिमलापकतार्ले िववादको िवषयवःतमुा छलफल गनुर् अिघ 
मेलिमलापको ूिबयामा अपनाइने कायर्िविध, सहमित वा 
िनंकषर्मा पगु्ने काम पक्ष ःवयंको भएको र मेलिमलापकतार् 
सहजकतार्को भिूमकामा माऽ रहेको कुरा जानकारी गराउन ु
पछर्। 

(ख) मेलिमलापको ूिबयामा भए गरेका कायर् पक्षले पिन गोप्य 
राख्न ु पन िवषय, मेलिमलापको ूिबयामा संलग्न भै िच  
नबझेुमा कुनै पिन समयमा अलग हनु पाउने िवषयमा 
पक्षलाई जानकारी गराउन ुपनछ।  

(ग) मेलिमलापकतार्को पमा छनोट भएको व्यिक्तले 
मेलिमलापकतार् भई काम गनर् नचाहेमा आफुले छनोटको 
सूचना पाएको सात िदनिभऽ सोको िलिखत जानकारी 
सम्बिन्धत वडा कायार्लय वा मेलिमलाप केन्िलाई िदन ु
पनछ। 

(घ) मेलिमलापकतार् छनोट भएको व्यिक्तले मेलिमलाप गदार् 
मैऽीपूणर् तवरबाट िववाद समाधान गनर् पक्षलाई ःवतन्ऽ, 

तटःथ र िनंपक्ष भएर सहयोग गनुर् पनछ।  

(ङ) िववादको िवषयवःत ु उपर मेलिमलापकतार्को कुनै ःवाथर् 
िनिहत रहेको भए वा आफुले ःवतन्ऽ तथा िनंपक्ष पमा 
काम गनर् नसक्ने ूकृितको िववाद भएमा िववादका पक्ष र 
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िववाद ूिेषत गन िनकायलाई िलिखत जानकारी गराउन ु
पनछ।  

(च) लैि क िवभेद, धमर्, जातजाित, आिथर्क ःतर वा राजनैितक 
संलग्नताको आधारमा कुनै ूकारको झकुाव र पूवार्माही 
भावना नदेखाई मेलिमलापमा संलग्न हनु ुपनछ र िनधार्िरत 
समयमा मेलिमलाप कायर् सम्प  गनर् ूयास गनुर् पनछ।  

(छ) मेलिमलापकतार्ले ूाकृितक ॐोत साधन सम्बन्धी िववादमा र 

व्यापािरक ूकृितको िववादमा मेलिमलापको ूकृया, िवषयगत 
दक्षता र तत्सम्बन्धी अभ्यास तथा ूचलनलाई महत्व िदन ु
पनछ र सामदुाियक िववादमा मेलिमलाप गदार् सम्बिन्धत 
समदुायमा उपलब्ध िववाद समाधान सम्बन्धी परम्परा, 
अभ्यास र ःवीकृत मान्यतालाई ध्यान िदई िनंपक्षता, 
वःतिुन ता, ःवच्छता र न्यायका िस ान्तबाट सदैव िनदिशत 
हनु ुपनछ।  

(ज) मेलिमलापकतार्ले आफै मेलिमलाप ूकृयामा संलग्न भएको 
िववादमा कुनै पिन पक्षको तफर् बाट कानून व्यवसायी, 
मध्यःथकतार् वा न्यायाधीशको पमा संलग्न भै िववाद 
सनुवुाई नगरी सहजकतार्को माऽ भिूमका िनवार्ह गन र 
 मेलिमलाप ारा भएको िववादको समाधानलाई हारजीतको 
पमा निलन उत्ूिेरत गनुर् पनछ।  

२. मेलिमलापको तािलम ूदान गनर् सिुचकृत भएको संःथाको दाियत्वः 
मेलिमलापको ूिशक्षण गनर् अनमुती ूा  संःथाले ःवीकृत पा बम 

मेलिमलाप सम्बन्धी मान्य िस ान्तलाई पूणर् पमा पालन गरी 
मेलिमलाप सम्बन्धी ूिशक्षण स ालन गनुर् पनछ। मेलिमलापको 
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ूिशक्षण ूदान गन संःथाले ूिशक्षण प ात सम्बिन्धत व्यिक्तलाई 
गाउँपािलकासँगको समन्वयमा मेलिमलापको तािलम सम्प  गरेको 
ूमाणपऽ ूदान गनछ। मेलिमलापको तािलम स ालन गन संःथाले 
मेलिमलापकतार् र सवर्साधारणलाई लिक्षत गरी मेलिमलाप सेवाको 
ूभावकारीताको वारेमा ूचार ूसार गनर् गराउन र मेलिमलाप सेवा 
ूब र्न सम्बन्धी आवँयक कायर् गनुर् पनछ।   
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अनसूुची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बिन्धत) 

मेलिमलापकतार्को ूितव ता  
 

मेलिमलापकतार्को ूितव ता 
 
 
 

 
 

म ................................... मेलिमलापकतार्को आचारसंिहता र 
शपथमा उिल्लिखत सवै बुदँालाई ःवीकार गरी मेलिमलापकतार्को पमा 
पालना र कायर् गनर् ूितव  छु।म मेलिमलापकतार्को पमा िनंपक्ष र 
तटःथ भिूमकामा रहदै यसका कतर्व्यबाट कुनै िकिसमले पिन िवचिलत 
हनेुछैन।मैले तािलममा िसकेका सीपको ूयोग गरी मेलिमलाप ूिबया 
अपनाई मेलिमलापकतार्को भिूमका िनवार्ह गनछु।मेलिमलापकतार्को 
आचारसंिहता र शपथमा उल्लेिखत शब्द र भावनालाई उच्च नैितक 
आदशर्को पमा पालन गनर् किटव  हनेुछु। आचारसंिहताको 
उल्लंघनको िवषयमा म व्यिक्तगत पमा जवाफदेही हनेुछु। 

१. मेलिमलाप गदार् मैऽीपूणर् तवरबाट िववाद समाधान गनर् पक्षलाई 
ःवतन्ऽ तथा िनंपक्ष तिरकाले सहयोग गनछु। पक्षको िहतलाई 
सव परी राखी न्याियक ूिबया ूितको िजम्मेवारी वोध गद 
िववादका पक्षलाई डर वा दबाव वा अनिुचत ूभावबाट मकु्त राख्न 
सहजकतार्को भिूमकामा ूःततु हनेुछु। 
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२. सदैव पक्षको हक तथा दाियत्वलाई महत्व िदंदै व्यापािरक 
ूकृितको िववादमा भए सो िवषयको अभ्यास तथा ूचलन, 

समदुायमा आधािरत संयन्ऽबाट िसिजर्त िववादमा भए सम्बिन्धत 
समदुायमा उपलब्ध िववाद समाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्यास र 
ःवीकृत मान्यतालाई ध्यान िदई िनंपक्षता, वःतिुन ता, ःवच्छता र 
न्यायका िस ान्तबाट सदैव िनदिशत हनेुछु। 

३. मैले लैि क, जातजाित, आिथर्क, राजनैितक वा अन्य यःतै कुनै 
आधारमा कुनै ूकारको झकुाव र पूवार्माही भावना नदेखाई 
मेलिमलापमा संलग्न हनेुछु र िनधार्िरत समयमा मेलिमलाप कायर् 
सम्प  गनर् ूयास गनछु। 

४. िववादका पक्षसँग व्यिक्तगत सम्वन्ध भए मेलिमलाप शु  गनुर् अिघ 
पक्षलाई जानकारी गराउने छु। 

५. िववादको िवषयवःत ु उपर मेरो कुनै ःवाथर् िनिहत रहेको भए 
पक्षलाई जानकारी गराई िनजले अनमुित िदएमा वाहेक मेलिमलाप 
ूिबयावाट अलग भई न्याियक सिमितलाइर् जानकारी गराउने छु।  

६. दवैु पक्षको जानकारीमा माऽ मेलिमलाप कायर् ूारम्भ गनछु र 
पक्षलाई मेरो भिूमका र मेलिमलाप ूिबयाको वारेमा जानकारी 
गराउँदै दवैु पक्षलाई समान पमा आ-आफ्ना कुरा राख्न मौका 
िदनेछु।  

७. मेलिमलाप भएमा वा नभएमा मेलिमलाप ूिबयामा भए गरेका 
कायर्को गोपिनयता कायम गनछु। सहमित भई वा नभई 
िनवेदन।उजरुी िफतार् हुँदा मेलिमलाप ूिबयाको बममा आफुले 
थाहा पाएको सूचना वा गरेको अनभुव िनणर्यकतार् समेत कसैलाई 
नभनी पक्षको गोपिनयता सिुनि त गनछु। 
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८. संिवधान, कानून, न्याियक िनकायको गिरमा उच्च बनाउँदै पक्षको 
सामािजक मयार्दा, आत्मसम्मान र गिरमालाई सम्मान पगु्ने कायर् 
गनछु। िववादका पक्षसँग मेलिमलाप गराईिदए वापत ठेक्का वा 
ूितशतमा पािरौिमक िनधार्रण नगरी काननुले तोकेको सीमामा 
रही पािरौिमक ःवीकार गनछु।   

९. सहमित भएका बूदँा र त्यसको पिरणामको बारेमा पक्षलाई 
ःप सँग बताएरमाऽ सहमितपऽमा सिह गनर् लगाउनेछु। 

१०.आफुले मेलिमलाप गरेको िववादमा त्यसै िवषयमा कुनै पिन पक्षको 
तफर् बाट कानून व्यवसायीको पमा ूितिनिधत्व गन छैन र 
न्यायाधीश र मध्यःथकतार्को पमा संलग्न नरही तटःथ ब ेछु।  

११.यिद कुनै कारणबश वा पिरिःथतीजन्य कारणले मेलिमलापकतार्को 
पमा आचार–संिहता पालना गनर् नसक्ने लागेमा आफुलाई सो 
िववादबाट अलग राख्नछुे। 

१२.यसमा उिल्लिखत ूितव ता, मेलिमलापकतार्को आचार–संिहता र 
सपथका कुनै बुदँाको उल न गरेमा मलाई मेलिमलापकायर्को 
लािग अयोग्य भएको घोषणा गिरएमा ःवीकार गनछु। 

   

दःतखतः– ................................... 

नामः– 

ठेगानाः 
फोन नं.– 

िमितः– 
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अनसूुची–८ 

(दफा २२ सँग सम्बिन्धत) 

मेलिमलापकतार्को शपथपऽ 
 

शपथको ढाचँा 
 

म....................ई रको नाममा । सत्य िन ापूवर्क मेलिमलापकतार्को 
पमा शपथ िलन्छु िक मैले मेलिमलाप सम्बन्धी ूिबयाको िसलिसलामा 
कुनै पक्ष ूित मरमोलािहजा नराखी, पक्षपात नगरी, गोपिनयता र िनंपक्षता 
कायम गद कानून र न्याियक ूिबया ूित सम्मान तथा समपर्णको 
भावना राखी काम गनछु। मैले ःथानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४, 
ूचिलत कानून र मेलिमलापकतार्ले पालन गनुर् पन आचरणको पूणर् 
पालना गद आफूलाई सिुम्पएको दाियत्व इमान्दारीपूवर्क िनवार्ह गनछु। 

शपथ िलनेको,–                                          
शपथ गराउनेको,–      
      

सहीः      सहीः  

नामः      नामः 
पदः       

    छापः  

    कायार्लयः 
    िमितः 
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अनसूुची–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बिन्धत) 
 

मेलिमलापको लोगो 
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अनसूुची–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बिन्धत) 

मेलिमलाप केन्िको बोडर् 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

................. मेलिमलाप केन्ि 

रोशी गाउँपािलका 
वडा नं.  .................. 
िजल्ला ................... 

 



v08M 
 

 

 
  

 
 

नामः 
नेपाली 
तािलम 
सूचीकृत
अविधः 
 

%, ;+VofM !, /f]zL uf

(द

मेल

  
  

  र

मे

ना.ू.नं. 
ूा  गरेको िमितः
त भएको िमितः 
               

fpFkflnsf, :yfgLo /f
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अनसूुची–११
दफा २७ सँग सम्ब

लिमलापकतार्को पिर

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

रोशी गाउँपािलकाको
वडा नं....

मेलिमलापकतार्को पि

              

fhkq efuM @ ldltM @

१ 

म्बिन्धत) 

िरचय–पऽ 

 

को कायार्लय 

िरचयपऽ 

         ...

ूम

फ

@)&*.)#.)$ 

............... 

मािणत गन  

फोटो 
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अनसूुची–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बिन्धत) 

मेलिमलाप कायर्बमको ूगती ूितवेदनको ढाँचा 
गाउँपािलका नामः रोशी गाउँपािलका  वडा नं. 
िजल्ला.............................. 
ूितवेदनको अविधः आिथर्क वषर्ः............ को देिख............. सम्म 

 
मेलिमलापकतार्को 

संख्या 
िववादको 
ूकार 

िववादको 
संख्या 

मेलिमलाप 
भएको 
संख्या 

मेलिमलाप 
ूिबयामा 
रहेको 
संख्या 

मेलिमलाप 
हनु  
नसकी 

अदालतमा 
पठाएको 
संख्या 

मिहला पु ष 

   

   

जम्मा  

 
आ ाले 

डम्ब  दाहाल 
ूमखु ूशासकीय अिधकृत 


