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मेलममलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी कार्यविधध, २०७८ 

 

 

प्रस्तावनााः नेपालको संववधानको अनसूुची ८ बमोजिम स्थानीय तहको अधधकारको सूचीमा रहेको मेलधमलाप र 
मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजिम गठन हनु े
न्यावयक सधमधतले सोही ऐनमा उल्लेख गररएका वववाद मेलधमलापको माध्यमबाट समाधान गने काययमा सहयोग 
गनय मेलधमलाप केन्र सञ्चालन सम्बन्धी काययववधध बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,भोटेकोशी गाउँकाययपाधलकाको 
"न्यावयक सधमधत (काययववधध सम्बन्धी) ऐन, २०७५" को दफा ९३ ददएको अधधकार प्रयोग गरी यो मेलधमलाप 
केन्र सञ्चालन सम्बन्धी काययववधध, २०७८ िारी गरेको छ।  

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद– १ 



प्रारजम्भक 

 

१. सङ्जिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययववधधको नाम “मेलधमलाप केन्र सञ्चालन सम्बन्धी काययववधध, २०७८” रहेको 
छ।  

(२) यो काययविवि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको वमविदवेि प्रारम्भ हुनेछ।    

२. पररभाषााः धबषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववधधमा, 
(क) “ऐन” भन्नाले भोटेकोशी गाउँकाययपाधलकाको न्यावयक सधमधत (काययववधध सम्बन्धी) ऐन, २०७५ 

सम्झन ुपछय। 

(ख) “केन्र” भन्नाले यस काययववधध बमोजिम स्थापना भएको मेलधमलाप केन्र सम्झन ुपछय। 

(ग) “कायायलय” भन्नाले गाउँ काययपाधलकाको कायायलय सम्झन ुपछय। 

(घ) “गाउँपाधलका” भन्नाले भोटेकोशी  गाउँपाधलका सम्झन ुपछय। 
(ङ) “दोस्रो पि” भन्नाले पवहलो पिको धनवेदनको आधारमा मेलधमलाप वातायको लाधग मेलधमलाप केन्रले 

बोलाएको वववादको पि सम्झन ुपछय।  

(च) “न्यावयक सधमधत” भन्नाले नेपालको संववधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४६ बमोजिम गाउँपाधलकाको उपाध्यिको संयोिकत्वमा गदठत न्यावयक सधमधत 
सम्झन ुपछय।  

(छ) “पवहलो पि” भन्नाले वववाद समाधानको लाधग मेलधमलाप केन्रमा धनवेदन ददन े व्यजि सम्झन ु
पछय। 

(ि) “पि” भन्नाले वववादका पि सम्झन ुपछय। 

(झ) “मन्रालय” भन्नाले संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय सम्झन ुपछय। 

(ञ) “मेलधमलाप” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोजिम मेलधमलाप हनुसक्ने प्रकृधतका वववादमा मेलधमलाप 
गराउने गरी गाउँपाधलकाबाट सञ्चाधलत सेवा सम्झन ुपछय।र यो शब्दले गाउँपाधलकाको स्वीकृधतमा 
समदुायमा सञ्चालन भएको सामदुावयक मेलधमलाप सेवालाई समेत िनाउने छ। 

(ट) “मेलधमलापकताय” भन्नाले पि बीचको वववादलाई छलफलद्वारा सहि वातावरण सिृना गनय तथा सो 
ववषयमा सहमधत कायम गनयका लाधग उत्प्ररेरत गनय मेलधमलाप सम्बन्धी आधारभतू तालीम धलई 
गाउँपाधलकामा सूचीकृत व्यजि सम्झन ुपछय। 

(ठ)  “मेलधमलाप सर” भन्नाले मेलधमलापकतायले मेलधमलाप प्रकृयाद्वारा वववाद समाधानका लाधग वववादका 
सरोकारवालाको रूपमा रहेका वववादका पि सजम्मधलत सरुजित एवम ्सहि स्थानमा वाताय तथा 
छलफल गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गररने बैठक सम्झन ुपछय। 

(ड) “वडा” भन्नाले भोटेकोशी गाउँपाधलकाको वडा सम्झन ुपछय। 

(ढ) “संयोिक” भन्नाले मेलधमलाप केन्र सञ्चालन भएको वडाको सजचव सम्झन ु पछय।साथै सो शब्दले 
मेलधमलाप संयोिकको रूपमा काम काि गने गरी तोवकएको वडा कायायलयको कमयचारीलार्य समेत 
बझुाउने छ। 

पररच्छेद– २ 



मेलधमलाप केन्रको स्थापना, काम, कतयब्य र अधधकार 

 

३. मेलधमलाप केन्रको स्थापनााः (१) न्यावयक सधमधतको िरेाधधकार धभरका वववाद मेलधमलाप प्रवियाद्वारा समाधानमा 
सहयोग परु् याउन गाउँपाधलकाको प्रत्येक वडामा आवश्यकता अनसुार मेलधमलाप केन्र स्थापना गररनछे ।  

(२) कायायलयले गाउँपाधलकाको कायायलय भवन वा वडा कायायलयको भवन वा काययपाधलकाले 
तोकेको स्थानमा उपदफा (१) बमोजिमको कायायलय स्थापना गनेछ। 

  

४. मेलधमलाप केन्रको काम, कतयव्य र अधधकाराः (१) मेलधमलाप केन्रको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजिम 
हनुेछाः 

(क) वववादका पिबाट वववादसँग सम्बजन्धत ववषयको अनसूुची–१ को ढाँचामा धनवेदन धलने र दताय 
गने। 

(ख) मेलधमलाप सम्बन्धी वववादका पिलाई सूचना ददने।  

(ग) मेलधमलापकताय हनुे योग्यता पगेुको व्यजिले मेलधमलापकतायको रुपमा सूचीकृत हनु मेलधमलाप 
केन्रमा धनवेदन ददएमा न्यावयक सधमधतमा पठाउन।े  

(घ) न्यावयक सधमधतबाट मेलधमलापकतायको शपथ धलएका व्यजिलाई मेलधमलापकतायको काममा 
लगाउन।े 

(ङ) सूचीकृत मेलधमलापकताय मध्येबाट वववादका पिलाई मेलधमलापकताय छनौट गनय लगाउने।  

(च) मेलधमलाप प्रवियामा सहिीकरण गने।  

(छ) वववादको धनवेदन, अन्य कागिात तथा सहमधत परको न्यावयक सधमधतले तोके बमोजिम अधभलेख 
राख्न ेतथा तोवकएको स्थानमा प्रधतवेदन ददने। 

(ज) मेलधमलाप प्रकृया बमोजिम सहमधत हनु नसकेको ववषय न्यावयक सधमधतमा वफताय पठाउने।  

(झ) वववादको दोस्रो पि उपजस्थत भएर मेलधमलापकतायको छनौटको काम सवकएको धमधतले तीन 
मवहना धभर मेलधमलापको माध्यमबाट वववादको समाधान गने व्यवस्था धमलाउन।े 

(ञ) पि बीचको सहमधत कायायन्वयनको लाधग वववादको धमधसल न्यावयक सधमधतमा पठाउने।  

(ट) वववादका पिबाट मेलधमलापको प्रकृयाबाट भएको सहमधत कायायन्वयन गरे नगरेको धनयधमत 
रुपमा अनगुमन गने गराउन ेतथा पिको आपसी सम्बन्ध बारे िानकारी धलन।े  

(ठ) स्थानीय बाधसन्दालाई मेलधमलाप सेवा प्रयोग गनय अधभप्ररेरत गने। 

(ड) मेलधमलापकतायको िमता अधभबवृिसम्बन्धी आवश्यक कायय गने। 

(ढ) गाउँपाधलकाको काययिम बमोजिम मेलधमलाप सेवाको प्रचार प्रसार गने र सचेतनामूलक काययिम 
चलाउन।े  

(ण) न्यावयक सधमधतबाट तोवकएका वा अधधकार प्रत्यायोिन गररएका अन्य काम गने। 
 

५. मेलधमलाप केन्रमा हनु पने आधारभतू सवुवधाहरूाः केन्रमा देहाय बमोजिमका आधारभतू सवुवधा रहनेछना्ः– 

(क) मेलधमलाप सर सञ्चालनका लाधग गोपनीय र सरुजित स्थान। 



(ख) मेलधमलापकताय, वववादका पि एवम ्सरोकारवालाको सवुवधाको लाधग मेलधमलाप किमा आवश्यक 
कुसी, टेबल लगायत पयायप्त स्थान। 

(ग) सूचीकृत मेलधमलापकतायको नाम, ठेगाना र फोटो सवहतको सूची र मेलधमलाप केन्रको साईन 
बोडय। 

(घ) वववादका पिको लाधग स्वच्छ वपउने पानी तथा शौचालय। 

(ङ) वववाद दताय धनवेदनको फारम र वववाद दताय गने रजिष्टर, मेलधमलापकताय रोिेको रेकडय राख्नको 
लाधग फारम, दोस्रो पिलाई िानकारी गराउने फारम, मेलधमलापकतायलाई िानकारी गराउने फारम, 

सहमधत–परको फारम, प्रगधत प्रधतवेदन फारम, अधभलेख राख्न े रजिष्टर लगायतका अन्य मसलन्द 
सामग्री।  

 

 

 

पररच्छेद– ३ 

मेलधमलाप सेवाको व्यवस्थापन 

६. वववाद दतायाः (१) न्यावयक सधमधतको िरेाधधकार धभरका वववाद समाधानको लाधग न्यावयक सधमधत वा न्यावयक 
सधमधतले तोकेको स्थानमा दताय हनुेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोजिम न्यावयक सधमधतले वववादका प्रथम पि बसोबास गने वडामा रहेको 
मेलधमलाप केन्रमा समेत धनवेदन दताय गनय सक्ने गरी धनणयय गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कुनै व्यजिले धलजखत नभै मौजखक रुपमा 
गनुासो।उिरुी।धनवेदन व्यि गरेमा त्यसलाई धलजखत रुपमा उतार गरी कायायलय वा मेलधमलाप केन्रले धनिको 
सहीछाप गराई दताय गने व्यवस्था धमलाउनेछ।  

(४) यस दफा बमोजिम न्यावयक सधमधतमा दताय भएको धनवेदन सो सधमधतले मेलधमलाप गने 
प्रयोिनको लाधग सम्बजन्धत वडामा रहेको मेलधमलाप केन्रमा पठाउने व्यवस्था धमलाउन ुपनेछ। 

 

७. मेलधमलापकतायको छनौट प्रकृयााः (१) प्रत्येक वडामा कजम्तमा एक मेलधमलाप केन्र रहनेछ।  

(२) प्रत्येक मेलधमलाप केन्रमा कजम्तमा ६ िना मेलधमलापकताय रहनछेन।्  

तर एउटा मेलधमलाप केन्रमा सूचीकृत भएका मेलधमलापकतायले अन्य मेलधमलाप केन्रमा सूचीकृत 
भै मेलधमलाप सेवा प्रदान गनय चाहेमा त्यस्तो मेलधमलापकतायलाई सूचीकृत गरी मेलधमलाप सेवा सचुारु गनय कुनै 
बाधा पने छैन। 

(३) पिले रोिेको मेलधमलापकतायबाट मेलधमलाप सम्बन्धी कायय सञ्चालन गररने छ।  

(४) गाउँपाधलकाको मखु्य कायायलय रहेको स्थानमा समेत मेलधमलाप केन्रको स्थापना गनय सवकन े
छ।  

(५) यो काययववधध लागू हुदँा साववकदेजख स्थानीय मेलधमलाप केन्रमा काययरत मेलधमलापकताय 
कायमै रहनछेन।् 



(६) वववादको संख्या बढ्न गई वा अन्य कारणले मेलधमलापकतायको संख्या कमी भएमा कायायलयले 
उपदफा (२) मा उल्लेजखत संख्याको अधतररि आवश्यक संख्यामा थप मेलधमलापकताय सूचीकृत गनय कुनै बाधा 
पने छैन। 

(७) न्यावयक सधमधतले आफू समि दताय भएका वा काययववधध बमोजिम तोवकएको स्थानमा दताय 
भएका वववाद कुनै पधन मेलधमलाप केन्रबाट मेलधमलाप प्रकृया अपनाउने गरी तोक्न सक्नेछ। 

(८) कायायलयले सूजचकृत भएका मेलधमलापकतायको वववरण अनसूुजच-२ बमोजिमको ठाँचामा तयार 
गरी कायायलय तथा सम्बजन्धत वडाको मेलधमलाप केन्रमा राख्न ेव्यवस्था धमलाउने छ।  

 

८. मेलधमलापको लाधग मेलधमलापकतायको छनोटाः (१) मेलधमलाप केन्रमा वववाद दताय गराउने पवहलो पिले 
मेलधमलाप केन्रमा रहेको अनसूुची–२ बमोजिम तयार गररएको मेलधमलापकतायको सूचीबाट मेलधमलापकताय छनौट 
गनय पाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बमोजिम वववादको पवहलो पिले रोिेको व्यजि बाहेक दोस्रो पिले 
मेलधमलापकतायको सूचीमा नाम भएका अन्य कुनै पधन मेलधमलापकतायलाई छनौट गनय पाउने छन।्  

(३) वववादका पवहलो र दोस्रो पिले मेलधमलापकताय छनोट गरे पश्चात संयोिकले छाधनएका दईुिना 
मेलधमलापकतायसँगको समन्वय गरी मेलधमलापकतायको सूचीमा नाम उल्लेख भएका अन्य मेलधमलापकताय मध्येबाट 
तेस्रो मेलधमलापकतायको छनौट गनुय पनेछ।  

(४) वववादका पिले मेलधमलापकताय छनौट गदाय कुनै वववादको सम्बन्धमा न्यावयक सधमधतको 
संयोिक वा कुनै सदस्यको धनिी सरोकार वा स्वाथय गाँधसएको वा त्यस्तो संयोिक वा सदस्यको नाता धभरका 
व्यजि वववादको पि भएमा त्यस्तो मेलधमलापकतायको सट्टामा अको मेलधमलापकताय रोज्न पाउने छन।् 

   

९. वववादका पिको उपजस्थधताः (१) वववादका पि मेलधमलाप केन्रबाट तोवकएको धमधत, स्थान र समयमा 
मेलधमलापको लाधग उपजस्थत हनुपुनेछ।  

(२) मेलधमलापको लाधग तोवकएको ददनमा दबैु पि उपजस्थत भएपधछ मार मेलधमलापकतायले 
मेलधमलापको प्रकृया अजघ बढाउन ुपछय। 

(३) वववादका पिलाई मेलधमलापको लाधग तोवकएको ददनमा वववादका पिलाई धनधायरण गरेको 
समय भन्दा पवहला नै मेलधमलाप किमा मेलधमलापकताय उपजस्थत हनु ुपनेछ। 

(४) मेलधमलापका लाधग तोवकएको ददनमा कुनै एक पि वा दवैु पि उपजस्थत नभएमा 
मेलधमलापकतायले सोही व्यहोरा िनाई अनसूुची–३ को ढाँचामा मेलधमलाप केन्रमा प्रधतवेदन सवहत वफताय पठाई 
ददन ुपनेछ। 

 

१०. मेलधमलाप सर सञ्चालन प्रकृयााः (१) दफा ८ बमोजिम छनौट भएका तीन िना मेलधमलापकतायले मेलधमलाप सर 
सञ्चालन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोजिमका मेलधमलापकतायलाई मेलधमलाप केन्रमा तोवकएको धमधतमा उपजस्थत 
हनु संयोिकले िानकारी गराउने छ।  



(३) उपदफा (२) बमोजिम पवहलो मेलधमलापकतायले मेलधमलापकतायको रुपमा काम गनय असमथयता 
देखाएमा केन्रले वववादको दवैु पिलार्य बाँकी मेलधमलापकताय मध्येबाट तीन तीन िना मेलधमलापकताय रोिी  
प्राथधमकता समेत तोक्न लगाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम तोवकएका मेलधमलापकतायलार्य केन्रले प्राथधमकतािमको आधारमा 
मेलधमलाप सर सञ्चालन गनय लगाउन ेछ।  

(५) वववादका दवैु पिले एकै िना मेलधमलापकतायलाई छनौट गनय सहमधत गरेमा एकिना 
मेलधमलापकतायले मार पधन मेलधमलाप प्रविया सञ्चालन गनय सक्नेछन।्   

(६) छाधनएका मेलधमलापकतायले पिसँग समन्वय गरी मेलधमलाप सर सञ्चालन गने धमधत र स्थान 
तय गनुय पनेछ।  

(७) वववादका पि र मेलधमलापकताय पूवय धनधायररत स्थान, धमधत र समयमा मेलधमलाप सरमा 
उपजस्थत हनुे व्यवस्था संयोिकले धमलाउन ुपनेछ।   

(८) वववादका पि उपजस्थत भैसकेपधछ छाधनएका मेलधमलापकतायले वववादका पिलाई सरुजित 
मेलधमलाप किमा गई मेलधमलाप प्रविया र मेलधमलापकतायको भधूमका बारे िानकारी ददने र मेलधमलाप सर 
सञ्चालन हुँदा पालन गनुयपने आधारभतू धनयम धनधायरण गरी मेलधमलाप प्रवियाका चरण अपनाउँदै वववाद समाधान 
गनय सहिीकरण गनुय पनेछ। 

(९)मेलधमलाप सर आवश्यकता अनसुार एक वा सो भन्दा बढी पटक बस्न सक्नछे। 

(१०) वववाद दताय भएको वडा बाहेक अन्य कुनै वडामा सूचीकृत भएका मेलधमलापकतायलाई समेत 
यस दफा बमोजिम मेलधमलाप केन्रले न्यावयक सधमधतसँग अनमुती धलई मेलधमलापकतायको रुपमा काम गने 
व्यवस्था धमलाउन सक्नेछ।  

 

११. मेलधमलापकतायले ध्यान ददनपुने कुराहरूाः मेलधमलापकतायले काययसम्पादन गदाय देहायका ववषयमा ध्यान ददन ु
पनेछ। 

(क) मेलधमलाप सर सञ्चालन गदाय उठेका ववषय वटपोट गने र त्यसको अथय पिलाई बझुाउने। 

(ख) वववादमा धनणयय नददने र आफूलाई धनणययकताय नभई वववाद समाधान प्रकृयाको सहिकताय सम्झन े
र छलफल।वाताय।संवादबाट वववाद समाधानका लाधग सहिीकरण गने। 

(ग) कुनै पिलाई िात, िाधत, धमय, वणय, धलङ्ग, सम्प्रदाय वा रािनीधतक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा 
भेदभाव नगरी धनष्पि र तटस्थ रहने। 

(घ) मानव अधधकार, मौधलक हक, मानव अधधकार र सामाजिक न्यायको ववषयमा संवेदनशील रहन।े 

(ङ) मेलधमलाप सरको समाधप्तपधछ सहमधत बाहेक लेखेका अन्य वटपोट सम्बन्धी सामग्री नष्ट गरी 
गोपनीयता कायम गने। 

(च) कुनै कानूनी िवटलता आएमा कायायलय एवम ्न्यावयक सधमधतको सहयोगमा ववशषेज्ञसँग परामशय 
धलएर मार कानूनसम्मत रुपमा पिबीच सहमधत गराउन।े  

(छ) वववादका पिलाई मेलधमलापकताय रोज्न लगाउँदा मेलधमलाप केन्रबाट हनु े वववाद समाधानका 
प्रकृयाका सम्बन्धमा सम्बजन्धत पिलाई संयोिकले यथेष्ट िानकारी गराउन।े 
 



१२. सहमधतपर तयार गनुय पनेाः(१) मेलधमलापकतायले वववादका पिले वववादको ववषयमा सहमधत गरेमा अनसूुची–४ 
बमोजिमको ढाँचामा तीन प्रधत सहमधत पर तयार गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको सहमधतपरमा वववादका पि तथा मेलधमलापकतायले 
सहीछाप गरी मेलधमलाप केन्रमा बझुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको सहमधतपरको एक एक प्रधत मेलधमलापकतायले मेलधमलाप 
गने पिलाई तत्काल उपलब्ध गराउन ुपछय।  

(४) सहमधत परको तेस्रो प्रधतलाई धमलापर र मेलधमलाप सहमधत कायायन्वयन गने प्रयोिनका लाधग 
मेलधमलाप केन्रले न्यावयक सधमधत समि पठाउन ुपनेछ।  

(५) सहमधत कायायन्वयन गनय धनवेदन साथ कुनै पि न्यावयक सधमधत समि उपजस्थत भएमा वा 
मेलधमलाप केन्रबाट सहमधतपर प्राप्त भएमा न्यावयक सधमधतले सम्बजन्धत पिसँग बझुी सहमधतपर।धमलापरमा 
लेजखएको व्यहोरा ठीक छ भने्न प्रमाजणत भएमा उि धलखतमा न्यावयक सधमधतका सदस्यले सहीछाप गरी 
धमलापरको रुपमा अनमुोदन गरी त्यसलाई कायायन्वयनको लाधग सम्बजन्धत पिलाई आदेश ददन ुपदयछ।  

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनमुोदन भएको सहमधतपर कायायन्वयनको लाधग न्यावयक सधमधतले सो 
सहमधत पर काययपाधलकामा पठाउन ुपदयछ।  

(७) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त सहमधतपर कायायलयले कायायन्वयनको लाधग कुनै धनकाय वा 
संस्थामा पठाउन ुपने भएमा सहमधतपरको व्यहोरा बमोजिम गनय सम्बजन्धत धनकायमा लेखी पठाउन ुपनेछ। 

(८) यस पररच्छेद बमोजिम मेलधमलापद्वारा वववाद समाधान गदाय मेलधमलापकताय धनयजुि भएको 
धमधतले तीन मवहनाधभर सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ। 

१३. वववादमा पिलार्य िानकारी ददनाेः (१) यस काययववधध बमोजिम मेलधमलाप केन्रबाट वववादमा मेलधमलाप भएमा 
वा मेलधमलाप हनु नसकेमा सोही कुरा उल्लेख गरी सम्बजन्धत पिलाई संयोिकले िानकारी ददन ुपनेछ। 

(२) मेलधमलाप हनु नसकेका वववादका पिलाई तारेख तोकी उि वववादमा अन्य प्रकृया अपनाउन 
दताय भएको धनवेदन सवहतका सम्पूणय कागिात मेलधमलाप केन्रको संयोिकले न्यावयक सधमधत समि पठाउन ु
पनेछ।  

 

पररच्छेद– ४ 

मेलधमलापका सम्वन्धमा गाउँपाधलकाको काम, कतयव्य र अधधकार 

१४. गाउँपाधलकाको मेलधमलाप सम्बन्धी काम, कतयव्य र अधधकाराः मेलधमलाप सेवा ववस्तार र ववकासका लाधग 
गाउँपाधलकाको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजिम हनुेछाः 

(क) स्थानीयस्तरमा मेलधमलाप सेवा ववस्तार र ववकास बारे वावषयक योिना एवम ्काययिम तिुयमा र 
कायायन्वयन गने। 

(ख) मेलधमलापबाट भएको सहमधत–परको अधभलेख राख्न े र सो सम्बन्धी काययिमको लाधग 
आवश्यक बिेट ववधनयोिन गने। 

(ग) मेलधमलाप सेवा सञ्चालनका लाधग मेलधमलाप केन्र स्थापना र आवश्यक भौधतक सामग्री र 
मसलन्द व्यवस्थापन गने।  



(घ) मेलधमलाप सम्बन्धी तालीमका लाधग सहभागीको छनौट गने र गैरसरकारी संस्था तथा अन्य 
धनकायसँग समन्वय गने तथा तालीम आयोिना गनय प्राववधधक, आधथयक तथा आवश्यक सहयोग 
परु् याउने।  

(ङ) तोवकएको योग्यता पूरा भएका र कम्तीमा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभतू मेलधमलाप 
ताधलम प्राप्त गरेका मेलधमलापकतायलाई शपथ गराई मेलधमलापकतायको सूचीमा सूचीकृत गने। 

(च) एक वषय भन्दा अगाधड मेलधमलाप सम्बन्धी आधारभतू ताधलम धलएका व्यजिलाई सूचीकृत गनुय 
अजघ तोवकएको पाठ्यिम बमोजिमको पनुतायिगी ताधलम धलएर सूचीकृत हनु पाउने व्यवस्था 
धमलाउने। 

(छ) मेलधमलापकतायको रुपमा सूचीकृत भएका मेलधमलापकतायलाई प्रत्येक वषय मेलधमलापकतायको 
पनुतायिगी ताधलममा सहभागी हनुे व्यवस्था धमलाउन।े   

(ज) मेलधमलाप सम्बन्धी प्रजशिक प्रजशिण धलएका व्यजि वा काननु बमोजिम अधधकारप्राप्त 
धनकायबाट ताधलम ददने संस्थाको रुपमा सूचीकृत भएका संस्थाबाट मार मेलधमलाप सम्बन्धी 
ताधलम सञ्चालन गनय पाउने व्यवस्था धमलाउन।े  

(झ) न्यावयक सधमधतको धनणयय वा मेलधमलापको सहमधत बमोजिम न्यावयक सधमधतबाट अनमुोदन भै 
धमलापर भएका ववषयको कायायन्वयन गने, गराउने र सहमधत कायायन्वयनको अनगुमन र समीिा 
गने।  

(ञ) सरोकारवाला अन्य धनकायबाट हनुे अनगुमनको काययलाई सहयोग परु् याउने र अनसूुची-५ 
बमोजिमको ठाँचामा अधभलेख राख्न।े 

(ट) मेलधमलाप केन्रको अनगुमन गने, मेलधमलाप सेवालाई सबैको पहुँचमा परु् याउन आवश्यक कायय 
गने। 

(ठ) मेलधमलापकतायलाई मेलधमलाप सेवा उपलब्ध गराए वापत पाररश्रधमक वा यातायात खचय र 
भत्ताको व्यवस्था गने। 

(ड) मेलधमलाप कोष खडा गने र आवश्यकता अनसुार मेलधमलाप केन्र स्थापना र सञ्चालन गनय 
कोषको प्रयोग गने।  

(ढ) मेलधमलाप कोष सञ्चालन धनदेजशका तयार गरी काययन्वयनमा ल्याउने तथा मेलधमलापकतायलाई 
प्रोत्सावहत गने गधतववधध सञ्चालन गने। 

(ण) मन्रालयसँग सहकायय गरी मेलधमलाप सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कायय गने।  
 

१५. मेलधमलाप केन्र संयोिकको काम, कतयव्य र अधधकाराः मेलधमलाप केन्र संयोिकको काम, कतयव्य र अधधकार 
देहायबमोजिम हनुेछाः 

(क) मेलधमलाप केन्रमा आएको धनवेदन रजिष्टरमा दताय गरी, वववादका पिको नाम र ठेगाना, छनौट 
भएका मेलधमलापकतायको नाम र सम्पकय  नं., मेलधमलाप सर सञ्चालन धमधत, सहमधतपरको स्पष्ट 
खलु्ने गरी अधभलेख राख्न ेएवम ्अन्य कागिात सरुजित राख्न।े 

(ख) वववादका पिलाई मेलधमलाप केन्रको तफय बाट पराचार गने। 



(ग) वववादका पिलाई मेलधमलापकताय रोज्न लगाउने।  

(घ) पिले रोिेका मेलधमलापकतायलाई िानकारी गराउने र मेलधमलापको लाधग सहमधत धलन।े 

(ङ) मेलधमलापको सर सञ्चालन हनुे ददन र समयको िानकारी पि र मेलधमलापकतायलाई ददन।े 

(च) मेलधमलाप केन्रमा आवश्यक भौधतक र अन्य सामग्री र न्यनुतम सेवा सवुवधा सधुनजश्चत गराउने। 

(छ) मेलधमलापको प्रकृयामा सजम्मधलत हुँदा वववाद समाधान गनय सहि हनु ेर मेलधमलापको प्रकृयाले 
वववाद समाधानमा पाने सकारात्मक प्रभावको िानकारी ददन।े 

(ज) पिको मेलधमलाप प्रकृयाप्रधतको संशय हटाउन ेर मेलधमलापकतायले सहिीकरण सम्बन्धको बारेमा 
पिको जिज्ञासा सम्बोधन गने।  

(झ) मेलधमलापकतायको व्यजिगत वववरण सवहतको अधभलेख राख्न।े 

(ञ) मेलधमलापकतायलाई मेलधमलापकतायको रुपमा सूचीकृत भएको कुराको िानकारी गराउने।  

(ट) मेलधमलाप कि र सर सञ्चालनको वातावरण बनाउने र सोको व्यवस्थापन गने। 

(ठ) सहमधत भएका वा हनु नसकेका वववादको अधभलेख राख्न।े 

(ड) मेलधमलापको माधसक, चौमाधसक तथा वावषयक प्रगती वववरण कायायलयमा पठाउने।  

(ढ) सहमधत नभएमा सहमधत हनु नसकेको कुराको धलजखत िानकारी वववादका पिलाई ददन।े 

(ण) सहमधत कायायन्वयन गनय न्यावयक सधमधत र वडा कायायलयबाट तोवकए बमोजिमको जिम्मेवारी 
वहन गने। 

(त) कायायलयले तोकेका अन्य कायय गने। 
 

१६. मेलधमलापकतायको काम, कतयव्य र अधधकाराः मेलधमलापकतायको काम, कतयव्य र अधधकार देहायबमोजिम हनुेछाः 
(क) मेलधमलापको प्रवियामा गरी सहिकतायको हैधसयतले वववाद समाधानमा सहयोग परु् याउने। 

(ख) वववाद समाधान गनय सहयोग गदाय न्यायाधीश, मध्यस्थ वा कानूनी सल्लाहकारको भधूमका धनवायह 
नगरी सहिकतायको मार भधूमका धनवायह गने। 

(ग) मेलधमलाप समीिा बैठकमा सूचना बमोजिम सहभागी हनुे र मेलधमलाप सेवालाई प्रभावकारी 
बनाउन आफ्नो सझुाव प्रस्ततु गने। 

(घ) मेलधमलापको ववकास र ववस्तारका लाधग काययरत रहने। 

(ङ) सहमधत कायायन्वयनमा सहयोग परु् याउने। 

(च) मेलधमलाप सर सहिीकरण गदाय डर, रास, दवाव र प्रभावबाट मिु हनुे र वववादका पिलाई 
पधन मिु राख्न।े 

(छ) मानवअधधकार, मौधलक हक, सामाजिक न्यायको ववषयमा सचेत रहने।  

(ज) आघातमा परेका वा मनोबैज्ञाधनक रुपमा समस्यामा रहेका पिलाई मनोसामाजिक परामशयको 
लाधग पठाउन मेलधमलाप केन्र संयोिकलाई िानकारी गराउने।  

(झ) मेलधमलाप प्रवियालाई उजचत व्यवस्थापन गने र सहमधतको लाधग पिलाई स्वतन्र रुपमा 
भधुमका धनवायह गनय ददने। 

(ञ) पिलाई मेलधमलापको अनजुचत प्रयोगबाट हनुे नोक्सानीबाट बचाउन सचेत रहने।  

(ट) मेलधमलाप वातायको सन्दभयमा वववादका पिबाट व्यि भएका कुराको गोपनीयता कायम राख्न।े 



(ठ) मेलधमलाप प्रकृया अपनाउँदा पधन पि धमल्न सहमत नभएमा सहमधत हनु नसकेको कुराको 
प्रधतवेदन अनसूुची–३ को ढाँचामा न्यावयक सधमधतलाई ददने। 

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

  

 

पररच्छेद – ५ 

ववववध 

 

१७. प्राववधधक सेवा उपलब्ध  गराउनाेः (१) कायायलय एवम ्वडा कायायलयले मेलधमलापकतायलाई आवश्यक प्राववधधक 
सेवा उपलब्ध गराउने छ।  

  (२) कायायलय एवम ् न्यावयक सधमधतले मेलधमलापकतायलाई मेलधमलाप गराउन े काययमा दिता 
ववकास गनय आवश्यक तालीम उपलब्ध गराउन आवश्यकता अनसुार राविय वा स्थानीय स्तरका गैर सरकारी  
संस्था वा समदुायमा आधाररत संस्थालाई एवम ्ववज्ञलार्य पररचालन गनय सक्नेछ। 

  

१८. मेलधमलाप नतीिाको अधभलेख व्यवस्थापनाः (१) कायायलय एवम ् वडा कायायलयले दताय भएका वववाद तथा 
समाधान भएका वववाद र वववादका पिको अधभलेख राख्न ुपनेछ।वववादको धनरुपण भएको अवस्थामा मेलधमलाप 
केन्रमा दवैु पिको र मेलधमलापकतायको हस्तािर सवहतको सहमधत पर समेत तयार पारी राख्न ुपरन्ेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम अधभलेख राख्नका लाधग कायायलयले धनम्न अनसुारका फाराम तयार 
गनेछ। 

(क) वववाद दताय पजुस्तका, 
(ख) वववाद र वववादका पिको वववरण खलु्न ेगरी तोवकएको फारम, 

(ग) धनवेदन परको फारम, 

(घ) दोस्रो पिलाई िानकारी गराउने फारम,  

(ङ) मेलधमलापकताय छनौट फारम,  

(च) मेलधमलापकतायलाई सूचना ददने फारम,  

(छ) मेलधमलाप केन्रमा पिको उपजस्थधतको अधभलेख फारम,  

(ज) सहमधत–पर फारम, 

(झ) वववाद अनगुमन फारम  

(ञ) कायायलयले तोकेका अन्य फारम। 
 

१९. मेलधमलाप गराउन ताधलम धलनपुनेाः ऐनले तोकेको योग्यता पगेुका व्यजिले गाउँपाधलकामा मेलधमलाप गराउन 
कम्तीमा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभतू मेलधमलाप ताधलम गरेको हनुपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ताधलम कानून बमोजिम अधधकार प्राप्त धनकायमा सूचीकृत भएको 
संस्था वा मेलधमलापको आधारभतु प्रजशिक प्रजशिण प्राप्त व्यजिबाट कायायलयले ताधलम ददने व्यवस्था धमलाउन ु
पनेछ।  
 



२०. मेलधमलाप ताधलम ददन ेसंस्था सूजचकृत हनुपुनेाः (१) प्रचधलत कानून बमोजिम अधधकार प्राप्त धनकायमा सूचीकृत 
भएका संस्थालार्य कायायलयले मेलधमलाप ताधलम ददन सूचीकृत गनुय पनेछ।    

(२) कायायलयले मेलधमलापको ताधलम ददने संस्थालाई पररचालन गदाय एकै कामका लाधग एकभन्दा 
बढी संस्थालाई जिम्मेवारी ददने छैन।  

(३) उपदफा (१) बमोजिमको तालीम सञ्चालन गने सूचीकृत संस्थाले ताधलमको लाधग श्रोत 
व्यजिको रोष्टर तयार गरी पनेछ। 

(२) मेलधमलाप सम्बन्धी आधारभतू र अन्य ताधलम मन्रालय एवम ् काययपाधलकाबाट स्वीकृत 
पाठ्यिम बमोजिम सञ्चालन गनुय पनेछ। 

(३) स्वीकृत मेलधमलापको पाठ्यिममा उजल्लजखत ववषयमा तोवकएको प्रकृया अपनाई मेलधमलापको 
ताधलम सञ्चालन हनुेछ। 

(५) कायायलय वा मेलधमलापको तालीम ददने संस्थाले मेलधमलापको तालीम सम्पन्न गरेको प्रमाण पर 
ददँदा सहभागीलाई अनसूुची–७ बमोजिमको प्रधतबिता परमा सहीछाप गराई कायायलय वा संस्थाको अधभलेख राख्न े
व्यवस्था धमलाउन ुराख्न ुपनेछ। 

  

२१. आचारसंवहताको पालनााः यस काययववधधको अनसूुची–६ बमोजिमको आचारसंवहता सबै मेलधमलापकतायले पालन 
गनुयपनेछ। 
 

२२. शपथाः मेलधमलापकतायले यस काययववधध बमोजिम धनष्ठापूवयक काम गने शपथ धलन ु पनेछ। मेलधमलापकतायको 
हैधसयतले संलग्न हनु चाहने योग्यता पगेुका मेलधमलापकतायलाई न्यावयक सधमधतका संयोिकबाट अनसूुची–८ 
बमोजिमको शपथ धलएपधछ मेलधमलाप केन्रमा मेलधमलापकतायको रुपमा सूचीकृत गररनेछ। 
  

२३. आचारसंवहता र शपथको अनगुमनाः (१) मेलधमलापकतायले आचारसंवहता अनकूुल काम गरे वा नगरेको र 
मेलधमलापकतायको रुपमा धलएको सपथको सम्बन्धमा न्यावयक सधमधत र काययपाधलकाले अनगुमन गनेछन।्  

(२) आचारसंवहता पालना नगरेको भने्न उिरुी परेमा न्यावयक सधमधतले सम्बजन्धत मेलधमलापकतायलाई 
उिरुवालाको नाम गोप्य राखी उिरुी सम्बन्धमा स्पष्टीकरण ददन सात ददनको समय ददर्य धलजखत रूपमा 
िानकारी ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समय धभर स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा वा प्राप्त स्पष्टीकरण जचत्त बझु्दो 
नभएमा न्यावयक सधमधतले आचारसंवहता उल्लंघनको कारवाही अजघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम आचारसंवहता उल्लङ्घन गरेको ठहर न्यावयक सधमधतले सम्बजन्धत 
मेलधमलापकतायलाई सचेत गराउन, केही समयको लाधग मेलधमलापकतायको काम गनय बन्देि लगाई नधसहत ददन 
वा मेलधमलापकतायको सूचीबाट हटाउने आदेश गनय सक्नछे। 

(५) न्यावयक सधमधतले गरेको आचारसंवहता उल्लङ्घनको कारवाही वा सिायमा जचत्त नबझेु सम्बजन्धत 
मेलधमलापकतायले काययपाधलका समि पनुरावेदन गनय सक्नेछन।् 

(६) आचारसंवहता र शपथको सम्बन्धमा न्यावयक सधमधतको धनणयय उपर पनुरावेदन परेमा 
काययपाधलकाको धनणयय अजन्तम हनुेछ। 

 



२४. पिलार्य मेलधमलापको पररणाम बाध्यकारी हनुाेः  मेलधमलापमा भएको सहमधत वववादका पि र संलग्न 
सरोकारवालाको धनजम्त बाध्यात्मक हनुेछ। उि सहमधत कायायन्वयन गनय वववादका पि र सरोकारवाला बाध्य 
हनुेछन।् 
 

२५. सहमधत कायायन्वयनाः (१) मेलधमलाप केन्रमा सहमधत भै धमलापर भएको धमधतले तीस ददनधभर सम्बजन्धत पिले 
त्यस्तो धमलापर कायायन्वयन गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधधधभर सम्बजन्धत पिले उपदफा (१) बमोजिम धमलापर 
कायायन्वयन नगरेमा कायायलयले प्रचधलत कानूनी काययववधध अपनाई धमलापरको कायायन्वयन गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम धनवेदन प्राप्त भएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५२ 
(१) बमोजिम काययपाधलकाले न्यावयक सधमधतबाट भएको यसै काययववधधको दफा १२ बमोजिम सहमधत भए 
बमोजिमको धमलापर वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिम भएको 
धनणययको कायायन्वयन गने गराउने छ।   

 

२६. मेलधमलापको लोगो र केन्रको बोडयको व्यवस्थााः (१) मेलधमलापको लोगो अनसूुची–९ बमोजिम हनुेछ र सो 
लोगोको प्रयोग देहायको अवस्थामा गररनेछ। 

(क) मेलधमलाप केन्रको बोडयमा। 

(ख)  मेलधमलाप गदाय प्रयोग हनुे व्यानरमा। 

(ग) काययिमको प्रबियन गने काययिम सञ्चालन गदाय। 

(घ) मेलधमलाप सम्बन्धी ववधभन्न कृयाकलाप सञ्चालन गदाय।  

(२) मेलधमलाप केन्रको बोडय अनसूुची–१० बमोजिमको हनुेछ। 
 

२७. पररचयपर सम्बन्धी व्यवस्थााः कायायलयले सूचीकृत मेलधमलापकतायलाई अनसूुची–११ बमोजिमको ढाँचामा 
पररचयपर ददनछे। 
 

२८. प्रोत्साहन परुस्कारको व्यवस्थााः कायायलयले न्यावयक सधमधतको धसफाररसमा मेलधमलाप काययिममा उल्लेखनीय 
योगदान ददन ेमेलधमलाप केन्र, संघसंस्था तथा मेलधमलापकतायलाई उजचत प्रोत्साहन परुस्कार प्रदान गनय सक्नछे। 

  

२९. काययववधधको प्रयोगाः गाउँपाधलका धभर मेलधमलाप काययिमलाई सचुारु र समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गरी 
स्थानीयस्तरमा सामाजिक सद्भाव, आपसी सहयोग र मैरीपूणय परम्परालाई प्रबियन गनय यो काययववधधको प्रयोग 
हनुेछ। 
 

३०. प्रधतवेदन पेश गरन्पुनेाः कायायलयले जिल्ला समन्वय सधमधत, प्रदेश तथा मन्रालयमा अनसूुची–१२ बमोजिमको 
प्रधतवेदन तयार गरी पठाउन ुपनेछ। 
 

३१. काययववधधको व्याख्या गरन् ेवा वाधा अड्काउ फुकाउन ेअधधकाराः काययववधधको कायायन्वयनको धसलधसलामा कुनै 
दद्वववधा हनु गएमा सोको व्याख्या वा बाधा अड्काउ फुकाउने अधधकार काययपाधलकालाई हनुेछ। 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची – १ 

(दफा ४(क) सँग सम्बजन्धत) 
वववाद दताय।अधभलेख फारमको नमूना 

भोटेकोशी गाउँकाययपालीकाको कायायलय, धसन्धपुाल्चोक जिल्ला 
वववादका पिको वववरण    

दताय नं. दताय धमधताः 
जिल्लााः .................... पाधलकााः वडा नम्वराः 
वववादको प्रकाराः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ (२) मा उजल्लजखत आधारमा 
१. वववादको नामाः वववादको प्रकृधताः 
२. वववादको पवहलो  पिको वववरणाः 
नामाः धलङ्गाः िात।िाधताः उमेराः 
जिल्लााः .......................... पाधलकााः  वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेधलफोन।मोवार्ल .......................................): 
२.१ शैजिक योग्यता 
१. धनरिर २. साधारण लेखपढ ३. प्राथधमक 

४. माध्यधमक ५. उच्च माध्यधमक ६. स्नातक वा सो भन्दा माधथाः 
२.२ मेलधमलापकताय छनौट (प्राथधमकता धनधायरण) 
प्रथम छनौटाः दोस्रो छनौटाः तेस्रो छनौटाः 
२.३ अन्य सरोकारवालाको नाम।संख्यााः 
२.४ यसभन्दा पवहले मेलधमलाप सेवााः १. धलएको २. नधलएको 
३. वववादको दोस्रो  पिको वववरणाः 
नामाः धलङ्गाः िात।िाधताः उमेराः 
जिल्लााः ................ पाधलकााः  वडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेधलफोन।र्मेल आदद): 
३.१ शैजिक योग्यता 
१. धनरिर २. साधारण लेखपढ ३. प्राथधमक 

४. माध्यधमक ४. उच्च माध्यधमक ६. स्नातक वा सो भन्दा माधथाः 
३.२ मेलधमलापकताय छनौट (प्राथधमकता धनधायरण): 

प्रथम छनौटाः दोस्रो छनौटाः तेस्रो छनौटाः 
३.३ अन्य सरोकारवालाको नाम।संख्यााः  

३.४ यसभन्दा पवहले मेलधमलाप सेवााः १. धलएको २. नधलएको 
नोटाः १. वववादको पवहलो पि भन्नाले साधारणतया धबवाद दताय गनेलाई िनाउँछ । 

४.१. वववाद सरुु भएको धमधताः 
४.२ मेलधमलाप केन्रमा आउन ुअजघ कुनै धनकायमा समाधानको लाधग प्रयास भएको धथयो ?  

१. भएको धथयो २. भएको धथएन  



४.३ प्रयास भएको भए कुन धनकायमा भएको धथयो? 

१. स्थानीय प्रहरी कायायलय २.वडा कायायलय ३. जिल्ला प्रहरी कायायलय 

४. जिल्ला प्रशासन कायायलय ५.  अदालत       ६.अन्य............................ 
४.४ वववादको पररणाम के भयो कारण खलुाउने .......................... 
४.५ अन्य कुनै ठाउँमा यो वववाद चधलरहेकोाः   १. छ ।            २. छैन । 

४.६ यदद कुनै धनकायले मेलधमलापको लाधग पठाएको।धसफाररस गरेको भए सो धनकायको नामाः 
 



अनसूुची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 
 

मेलधमलाप केन्र 

भोटेकोशी गा.पा.वडा नं....जिल्लााःधसन्धपुाल्चोक 

मेलधमलापकतायको सूची 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बजन्धत 

मेलधमलापकतायको प्रधतवेदन 

 

.......... मेलधमलाप केन्र, 

भोटेकोशी गाउँपाधलका 
 

प्रथम पि श्री........................ र दोस्रो पि श्री........................ भएको ................................ वववादमा 
मेलधमलाप गराउन हामीलाई धमधत .......... गते मेलधमलापकतायको रुपमा रोजिएकोमा मेलधमलापको प्रकृया अपनाई 
मेलधमलाप गराउँदा पि धमल्न मञ्िरु नभएकाले।मेलधमलापको लाधग तोवकएको ददनमा पि अनपुजस्थत भएकाले 
मेलधमलाप हनु नसकेको व्यहोराको यो प्रधतवेदन पेश गरेका छौं।  

 

वववादको प्रथम पिाः                          वववादको दोस्रो पिाः 

नामाः नामाः 

सहीछापाः सहीछापाः 

 

मेलधमलापकतायाः 

 

नामाः दस्तखताः 

नामाः दस्तखताः 

नामाः    दस्तखताः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बजन्धत) 

सहमधत–परको ढाँचा 
मेलधमलाप केन्र 

गा.पा.............................वडा नं. ......................... जिल्लााः......................... 
सहमधत पर 

 

वववादको धबषयाः...........................................................................। 

 

................... जिल्ला ....................................... गाउँपाधलका  ........... वडा नं......बस्न े वषय ................... 
को श्री ..............................................र ..................... जिल्ला ............................ 
....................गाउँपाधलका..... वडा नं......... बस्ने वषय ........ को श्री ..........................................बीच 
उजल्लजखत धबषयमा असमझदारी भई धसियना भएको वववादमा मेलधमलापको लाधग यस मेलधमलाप केन्रमा प्राप्त भएको 
हनुाले दबैु पिलाई राखी मेलधमलाप प्रवियाद्वारा धमधत .... ।.......। .... गतेमा छलफल गराउँदा तपजशलका बुदँामा 
हामी दबैु पिको जचत्त बझु्दो सहमधत भएकोले सहमत भएको बुदँालाई धनष्ठापूवयक पालना गने गरी मेलधमलापकतायको 
उपजस्थधतमा रािी खशुीले यो सहमधत परमा सही छाप गरी धलयौँ।ददयौँ।  

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

 

सहमत हनु ेपिहरूाः 
पवहलो पि          दोस्रो पि 

नामाः          नामाः 
ठेगानााः           ठेगानााः 
हस्तािराः                                                      हस्तािराः 
 

मेलधमलापकताय            

नामाः 
ठेगानााः 
हस्तािराः 

नामाः 
ठेगानााः 
हस्तािराः 

नामाः 
ठेगानााः 
हस्तािराः 

   

ईधत सम्बत.्.................. साल ................. मवहना ................ गते.........................रोि शभुम।्                                        

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–५ 



(दफा १४ को (ञ) सँग संबजन्धत) 
मेलधमलाप अनगुमन फाराम 

गाउँपालीकाको नामाः .........................................।  

वडा नं.  

जिल्ला ....................। 

अनगुमन गररएको अवधध...................देजख..................सम्म। 

मेलधमलाप केन्रको संयोिकको नामाः 
मेलधमलाप काययिममा आधथयक तथा प्राववधधक सहयोग गने संस्थाको नामाः  

तधलम प्राप्त कुल  
मेलधमलापकताय
को संख्यााः 

वियाशील 
मेलधमलापकतायको 
संख्यााः 

वववाद 
दताय 
संख्यााः 

समाधान 
भएको 
संख्यााः 

मेलधमलाप 
प्रकृयामा 
रहेको संख्यााः 

समाधान हनु नसकी 
न्यावयक सधमधतमा 
पठाएको संख्यााः 

कैवफयत 

       

       

   

१. मेलधमलाप केन्रको भौधतक अवस्थााः  

२. आचार संवहताको पालनाको अवस्थााः 
३. ववधनयोजित बिेट र खचयको अवस्थााः 
४. मेलधमलापकतायको लाधग पनुतायिगी।उच्च ताधलमको आवश्यकतााः 
५. मेलधमलापकतायको पयायप्तता।अपयायप्ततााः 
६. अनगुमनकतायको वटप्पजणाः  

७. अनगुमनकतायको सझुावाः 
 

 

अनगुमनकताय 
१. .................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



                                           अनसूुची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बजन्धत) 

भोटेकोशी गाउँपाधलकामा सूचीकृत मेलधमलापकतायको आचारसंवहता 
मेलधमलापकतायको आचार संवहता-२०७८ 

 

१. मेलधमलापकतायको पेशागत आचरण  

(क) नेपालको संववधान, अन्य प्रचधलत कानून र यस काययववधध बमोजिम मेलधमलाप सम्बन्धी काम कारवाही 
धनष्पि रुपले गनुय पने, 

(ख) कुनै पिप्रधत झकुाव, आग्रह, पूवायग्रह वा सो देजखने कुनै व्यवहार गनुय हुदैँन,  

(ग) कुनै पिलाई डर, रास, झकु्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलधमलाप गराउन हुँदैन,  

(घ) मेलधमलाप सम्बन्धी काम कारवाहीको धसलधसलामा पिसँग आधथयक तथा अन्य स्वाथयिन्य कुनै काम 
कारवाही वा लेनदेन व्यवहार गनुय हुँदैन, 

(ङ) मेलधमलापकतायले वववादको ववषयवस्त ु वा वववादका पिसँग अनजुचत वा िालसािपूणय तवरले कुनै काम 
कारवाही गनुय हुँदैन,  

(च) मेलधमलापको काम कारवाही वा मेलधमलापको प्रवियामा िानािान रटुी वा अधनयधमतता गने, अनावश्यक 
रुपमा लम्ब्याउन,े वढलो गने वा मेलधमलाप सम्बन्धी काम कारवाहीमा अधभरुची नदेखाउने िस्ता कायय गनुय 
हुँदैन, 

(छ) मेलधमलापको िममा पि र मेलधमलापकतायको वीचमा भएका कुरा र पिको पररचय लगायत 
मेलधमलापकतायलाई िानकारी हनु आएका तथ्य गोप्य राख्नकुा साथै पिको वहत प्रधतकूल हनुे गरी प्रकट 
गनुय हुँदैन,  

(ज) संववधान, प्रचधलत कानून, सावयिधनक नीधत र अधय न्यावयक।न्यावयक धनकायको गररमा उच्च बनाउंदै पिको 
सामाजिक मयायदा र आत्मसम्मानलाई सम्मान पगु्ने कायय गनुय पदयछ। वववादका पिसँग मेलधमलाप 
गराईददए वापत ठेक्का वा प्रधतशतमा पाररश्रधमक धनधायरण गाउँ काननुले तोकेको धसमामा रही पिसँगको 
सहमधत बमोजिमको पाररश्रधमक स्वीकार गनुय पनेछ।     

१.१.मेलधमलाप सम्बन्धी काययववधधको पालना गनुय पनेाः 
(क) मेलधमलाप सम्बन्धी  कायय संववधान, ऐन कानून र यस काययववधध बमोजिम मेलधमलाप प्रकृया सञ्चालन गनुय 

पनेछ।  

(ख) कुनै सम्झौतामा मेलधमलापद्वारा वववाद समाधान गररन े व्यवस्था भएमा त्यस्तो वववाद सोही सम्झौतामा 
उल्लेख भएको काययववधी अनरुुप गनुय पनेछ।  

(ग) पि मेलधमलाप गनय सहमत भएमा मेलधमलापकतायले सो व्यहोराको मेलधमलापको धलखत खडा गरी सहमधत 
भएका बूदँा र त्यसको पररणामको बारेमा पिलाई स्पष्टसगँ बताएर मार सो कागिमा पिको सहीछाप गनय 
लगाई आफ्नो समेत हस्तािर गरी सहमधतपर तयार गनुयपछय।  

१.२. मेलधमलापकतायको जिम्मेवारीाः 
(क) मेलधमलाप भएमा सहमधतपरको कागि सवहत तोवकएको समय धभर वववादका पिलाई सम्बजन्धत धनकायमा 

पठार् ददन ुपनेछ। मेलधमलाप हनु नसकेमा तोवकएको ढाँचामा गाउँपाधलका समि प्रधतवेदन पेश गनुयपनेछ।  



(ख) मेलधमलापको काययववधध अपनाउँदा पि बीच मेलधमलाप गराउन नसवकएमा मेलधमलापद्वारा वववाद समाधान 
नभएको व्यहोराको धलजखत िानकारी ददन ुपनेछ। 

१.३. मेलधमलापकतायको दावयत्वाः  

(क) मेलधमलापकतायले वववादको ववषयवस्तमुा छलफल गनुय अजघ मेलधमलापको प्रवियामा अपनार्न ेकाययववधध, 

सहमधत वा धनष्कषयमा पगु्ने काम पि स्वयंको भएको र मेलधमलापकताय सहिकतायको भधूमकामा मार रहेको 
कुरा िानकारी गराउन ुपछय। 

(ख) मेलधमलापको प्रवियामा भए गरेका कायय पिले पधन गोप्य राख्न ुपने ववषय, मेलधमलापको प्रवियामा संलग्न 
भै जचत्त नबझेुमा कुनै पधन समयमा अलग हनु पाउने ववषयमा पिलाई िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(ग) मेलधमलापकतायको रुपमा छनोट भएको व्यजिले मेलधमलापकताय भई काम गनय नचाहेमा आफुले छनोटको 
सूचना पाएको सात ददनधभर सोको धलजखत िानकारी सम्बजन्धत वडा कायायलय वा मेलधमलाप केन्रलाई ददन ु
पनेछ। 

(घ) मेलधमलापकताय छनोट भएको व्यजिले मेलधमलाप गदाय मैरीपूणय तवरबाट वववाद समाधान गनय पिलाई 
स्वतन्र, तटस्थ र धनष्पि भएर सहयोग गनुय पनेछ।  

(ङ) वववादको ववषयवस्त ुउपर मेलधमलापकतायको कुनै स्वाथय धनवहत रहेको भए वा आफुले स्वतन्र तथा धनष्पि 
रुपमा काम गनय नसक्ने प्रकृधतको वववाद भएमा वववादका पि र वववाद प्रवेषत गने धनकायलाई धलजखत 
िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(च) लैवङ्गक ववभेद, धमय, िातिाधत, आधथयक स्तर वा रािनैधतक संलग्नताको आधारमा कुनै प्रकारको झकुाव र 
पूवायग्राही भावना नदेखाई मेलधमलापमा संलग्न हनु ुपनेछ र धनधायररत समयमा मेलधमलाप कायय सम्पन्न गनय 
प्रयास गनुय पनेछ।  

(छ) मेलधमलापकतायले प्राकृधतक स्रोत साधन सम्बन्धी वववादमा र व्यापाररक प्रकृधतको वववादमा मेलधमलापको 
प्रकृया, ववषयगत दिता र तत्सम्बन्धी अभ्यास तथा प्रचलनलाई महत्व ददन ुपनेछ र सामदुावयक वववादमा 
मेलधमलाप गदाय सम्बजन्धत समदुायमा उपलब्ध वववाद समाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृत 
मान्यतालाई ध्यान ददई धनष्पिता, वस्तधुनष्ठता, स्वच्छता र न्यायका धसिान्तबाट सदैव धनदेजशत हनु ुपनेछ।  

(ज) मेलधमलापकतायले आफै मेलधमलाप प्रकृयामा संलग्न भएको वववादमा कुनै पधन पिको तफय बाट कानून 
व्यवसायी, मध्यस्थकताय वा न्यायाधीशको रुपमा संलग्न भै वववाद सनुवुाई नगरी सहिकतायको मार भधूमका 
धनवायह गने र  मेलधमलापद्वारा भएको वववादको समाधानलाई हारिीतको रुपमा नधलन उत्प्ररेरत गनुय पनेछ।  

  

२. मेलधमलापको ताधलम प्रदान गनय सजुचकृत भएको संस्थाको दावयत्वाः मेलधमलापको प्रजशिण गनय अनमुती प्राप्त 
संस्थाले स्वीकृत पाठ्यिम मेलधमलाप सम्बन्धी मान्य धसिान्तलाई पूणय रुपमा पालन गरी मेलधमलाप सम्बन्धी 
प्रजशिण सञ्चालन गनुय पनेछ। मेलधमलापको प्रजशिण प्रदान गने संस्थाले प्रजशिण पश्चात सम्बजन्धत व्यजिलाई 
गाउँपाधलकासँगको समन्वयमा मेलधमलापको ताधलम सम्पन्न गरेको प्रमाणपर प्रदान गनेछ। मेलधमलापको ताधलम 
सञ्चालन गने संस्थाले मेलधमलापकताय र सवयसाधारणलाई लजित गरी मेलधमलाप सेवाको प्रभावकारीताको वारेमा 
प्रचार प्रसार गनय गराउन र मेलधमलाप सेवा प्रबियन सम्बन्धी आवश्यक कायय गनुय पनेछ।   

 



 

kmf]6f] 

अनसूुची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बजन्धत) 
मेलधमलापकतायको प्रधतविता  

 

मेलधमलापकतायको प्रधतविता 
 

 

 

 

 

म ................................... मेलधमलापकतायको आचारसंवहता र शपथमा उजल्लजखत सवै बुदँालाई स्वीकार गरी 
मेलधमलापकतायको रुपमा पालना र कायय गनय प्रधतवि छु।म मेलधमलापकतायको रुपमा धनष्पि र तटस्थ भधूमकामा 
रहदै यसका कतयव्यबाट कुनै वकधसमले पधन ववचधलत हनुेछैन।मैले ताधलममा धसकेका सीपको प्रयोग गरी मेलधमलाप 
प्रविया अपनाई मेलधमलापकतायको भधूमका धनवायह गनेछु।मेलधमलापकतायको आचारसंवहता र शपथमा उल्लेजखत शब्द र 
भावनालाई उच्च नैधतक आदशयको रुपमा पालन गनय कवटवि हनुेछु। आचारसंवहताको उल्लंघनको ववषयमा म 
व्यजिगत रूपमा िवाफदेही हनुेछु। 

१. मेलधमलाप गदाय मैरीपूणय तवरबाट वववाद समाधान गनय पिलाई स्वतन्र तथा धनष्पि तररकाले सहयोग गनेछु। 
पिको वहतलाई सवोपरी राखी न्यावयक प्रविया प्रधतको जिम्मेवारी वोध गदै वववादका पिलाई डर वा दबाव वा 
अनजुचत प्रभावबाट मिु राख्न सहिकतायको भधूमकामा प्रस्ततु हनुेछु। 

२. सदैव पिको हक तथा दावयत्वलाई महत्व ददंदै व्यापाररक प्रकृधतको वववादमा भए सो ववषयको अभ्यास तथा 
प्रचलन, समदुायमा आधाररत संयन्रबाट धसजियत वववादमा भए सम्बजन्धत समदुायमा उपलब्ध वववाद समाधान 
सम्बन्धी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृत मान्यतालाई ध्यान ददई धनष्पिता, वस्तधुनष्ठता, स्वच्छता र न्यायका 
धसिान्तबाट सदैव धनदेजशत हनुेछु। 

३. मैले लैवङ्गक, िातिाधत, आधथयक, रािनैधतक वा अन्य यस्तै कुनै आधारमा कुनै प्रकारको झकुाव र पूवायग्राही भावना 
नदेखाई मेलधमलापमा संलग्न हनुेछु र धनधायररत समयमा मेलधमलाप कायय समप्न्न गनय प्रयास गनेछु। 

४. वववादका पिसँग व्यजिगत समव्न्ध भए मेलधमलाप शरुु गनुय अजघ पिलाई िानकारी गराउने छु। 

५. वववादको ववषयवस्त ु उपर मेरो कुनै स्वाथय धनवहत रहेको भए पिलाई िानकारी गराई धनिले अनमुधत ददएमा 
वाहेक मेलधमलाप प्रवियावाट अलग भई न्यावयक सधमधतलार्य िानकारी गराउने छु।  

६. दवैु पिको िानकारीमा मार मेलधमलाप कायय प्रारम्भ गनेछु र पिलाई मेरो भधूमका र मेलधमलाप प्रवियाको 
वारेमा िानकारी गराउँदै दवैु पिलाई समान रुपमा आ-आफ्ना कुरा राख्न मौका ददनछुे।  

७. मेलधमलाप भएमा वा नभएमा मेलधमलाप प्रवियामा भए गरेका काययको गोपधनयता कायम गनेछु। सहमधत भई वा 
नभई धनवेदन।उिरुी वफताय हुँदा मेलधमलाप प्रवियाको िममा आफुले थाहा पाएको सूचना वा गरेको अनभुव 
धनणययकताय समेत कसैलाई नभनी पिको गोपधनयता सधुनजश्चत गनेछु। 



८. संववधान, कानून, न्यावयक धनकायको गररमा उच्च बनाउँदै पिको सामाजिक मयायदा, आत्मसम्मान र गररमालाई 
सम्मान पगु्ने कायय गनेछु। वववादका पिसँग मेलधमलाप गराईददए वापत ठेक्का वा प्रधतशतमा पाररश्रधमक धनधायरण 
नगरी काननुले तोकेको सीमामा रही पाररश्रधमक स्वीकार गनेछु।   

९. सहमधत भएका बूदँा र त्यसको पररणामको बारेमा पिलाई स्पष्टसँग बताएरमार सहमधतपरमा सवह गनय 
लगाउनछुे। 

१०.आफुले मेलधमलाप गरेको वववादमा त्यसै ववषयमा कुनै पधन पिको तफय बाट कानून व्यवसायीको रुपमा 
प्रधतधनधधत्व गने छैन र न्यायाधीश र मध्यस्थकतायको रुपमा संलग्न नरही तटस्थ बने्नछु।  

११.यदद कुनै कारणबश वा पररजस्थतीिन्य कारणले मेलधमलापकतायको रुपमा आचार–संवहता पालना गनय नसक्न े
लागेमा आफुलाई सो वववादबाट अलग राख्नछुे। 

१२.यसमा उजल्लजखत प्रधतविता, मेलधमलापकतायको आचार–संवहता र सपथका कुनै बुदँाको उलङ्घन गरेमा मलाई 
मेलधमलापकाययको लाधग अयोग्य भएको घोषणा गररएमा स्वीकार गनेछु। 

   

दस्तखताः– ................................... 

नामाः– 

ठेगानााः 
फोन नं.– 

धमधताः– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–८ 

(दफा २२ सँग सम्बजन्धत) 
मेलधमलापकतायको शपथपर 

 

शपथको ढाचँा 
 

म....................ईश्वरको नाममा । सत्य धनष्ठापूवयक मेलधमलापकतायको रुपमा शपथ धलन्छु वक मैले मेलधमलाप 
सम्बन्धी प्रवियाको धसलधसलामा कुनै पि प्रधत मरमोलावहिा नराखी, पिपात नगरी, गोपधनयता र धनष्पिता कायम गदै 
कानून र न्यावयक प्रविया प्रधत सम्मान तथा समपयणको भावना राखी काम गनेछु। मैले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४, प्रचधलत कानून र मेलधमलापकतायले पालन गनुय पने आचरणको पूणय पालना गदै आफूलाई सजुम्पएको दावयत्व 
र्मान्दारीपूवयक धनवायह गनेछु। 

शपथ धलनेको,–                                          शपथ गराउनेको,–   

         

सहीाः          सहीाः  

नामाः          नामाः 
पदाः       

    छापाः  

    कायायलयाः 
    धमधताः 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बजन्धत) 

 

मेलधमलापको लोगो 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बजन्धत) 

मेलधमलाप केन्रको बोडय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. मेलधमलाप केन्र 

भोटेकोशी  गाउँपाधलका 
वडा नं.  .................. 
जिल्ला धसन्धपुाल्चोक  

 



अनसूुची–११ 

(दफा २७ सँग सम्बजन्धत) 
 

मेलधमलापकतायको पररचय–पर 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   भोटेकोशी गा.पा. को कायायलय 

वडा नं.... 
मेलधमलापकतायको पररचयपर 

नामाः 
नेपाली ना.प्र.नं. 
ताधलम प्राप्त गरेको धमधताः 
सूचीकृत भएको धमधताः 
अवधधाः                                               ..................                                                

प्रमाजणत गने  

 

फोटो 

 



अनसूुची–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बजन्धत) 
मेलधमलाप काययिमको प्रगती प्रधतवेदनको ढाँचा 

 

गाउँपाधलका नामाः............................ वडा नं. 
जिल्ला.............................. 
प्रधतवेदनको अवधधाः आधथयक वषयाः............ को देजख............. सम्म 

 

मेलधमलापकतायको 
संख्या 

वववादको प्रकार वववादको संख्या मेलधमलाप भएको 
संख्या 

मेलधमलाप 
प्रवियामा रहेको 

संख्या 

मेलधमलाप हनु  
नसकी अदालतमा 
पठाएको संख्या 

मवहला परुुष 

       

       

िम्मा      

 

 

       

      

 

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

                                                     प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत 
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