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भागः२ 

मामाा गाउँपालिका 
िटिनाथ दार्चािा  

सचदरूपश्चर्म प्रदेश, नेपाि  
मामाा गाउँपालिका मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन 

सम्बन्द्धी का्ाविधध, २०७८ 
प्रस्तावनााः नेपािको सवंिधानको अनुसूची ८ बमोजजम स्थानी् 
 हको अधधकारको सूचीमा रहेको मेिलमिाप र 
मध््स्थ ासम्बन्द्धी व््िस्था  था स्थानी् सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजजम गठन हुने न्द््ात्क सलमत िे 
सोही ऐनमा उल्िेख गररएका वििाद मेिलमिापको माध््मबाट 
समाधान गने का्ामा सह्ोग गनामेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन 
सम्बन्द्धी का्ाविधध बनाउन िाञ्छनी् भएकोिे, 

मामाागाउँपालिकाकोका्ापालिकािे न्द््ात्क सलमत िेउजुरीको 
कारिाही ककनारा गदाा अपनाउन ु पने का्ाविधध सम्बन्द्धमा 
व््िस्था गना बनेको ऐन, २०७४ दफा ९३ िे ददएको अधधकार 



प्र्ोग गरी ्ो मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी का्ाविधध, 
२०७८ जारी गरेको छ।  

पररच्छेद– १ 
प्रारश्भिक 

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारभिाः (१) ्स का्ाविधधको नाम 
“मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी का्ाविधध, २०७८” 
रहेको छ।  

(२) ्ो का्ाविधध  ुरुन्द्  प्रारम्भ हुनेछ।   
२. पररिाषााः बबष् िा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा ्स 

का्ाविधधमा, 
(क) “ऐन” भन्द्नािे मामाा गाउँपालिका न्द््ात्क सलमत  

)का्ाविधध सम्बन्द्धी (ऐन , २०७४ सम्झनुपछा। 
(ख) “केन्द्र” भन्द्नािे ्स का्ाविधध बमोजजम स्थापना भएको 

मेिलमिाप केन्द्र सम्झनु पछा। 
(ग) “का्ााि्” भन्द्नािे मामाा गाउँपालिका का्ापालिकाको 

का्ााि् सम्झन ुपछा। 
(घ) “गाउँपालिका” भन्द्नािे मामाा गाउँपालिका सम्झनु पछा। 
(ङ) “दोस्रो पक्ष” भन्द्नािे पदहिो पक्षको तनिेदनको आधारमा 

मेिलमिाप िा ााको िाधग मेिलमिाप केन्द्रिे बोिाएको 
वििादको पक्ष सम्झनु पछा।  

(च) “न्द््ात्क सलमत ” भन्द्नािे नेपािको सवंिधानको धारा २१७ 
र स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ 
बमोजजम गाउँपालिकाको उपाध््क्ष  था उपप्रमखुको 
अध््क्ष ामा गदठ  न्द््ात्क सलमत  सम्झनु पछा।  

(छ) “पदहिो पक्ष” भन्द्नािे वििाद समाधानको िाधग मेिलमिाप 
केन्द्रमा तनिेदन ददने व््क्ति सम्झनु पछा। 

(ज) “पक्ष” भन्द्नािे वििादका पक्ष सम्झनु पछा। 
(झ) “मन्द्त्राि्” भन्द्नािे संघी् मालमिा  था सामान्द्् प्रशासन 

मन्द्त्राि् सम्झन ुपछा। 
(ञ) “मेिलमिाप” भन्द्नािे प्रचलि  कानून बमोजजम मेिलमिाप 

हुनसक्ने प्रकृत का वििादमा मेिलमिाप गराउने गरी 
गाउँ।नगरपालिकाबाट सञ्चालि  सेिा सम्झनु पछा।र ्ो 
शब्दिे गाउँ।नगरपालिकाको स्िीकृत मा समुदा्मा 



सञ्चािन भएको सामुदात्क मेिलमिाप सेिािाई समे  
जनाउने छ। 

(ट) “मेिलमिापक ाा” भन्द्नािे पक्ष बीचको वििादिाई 
छिफिद्वारा सहज िा ािरण सजृना गना  था सो 
विष्मा सहमत  का्म गनाका िाधग उत्प्पे्ररर  गना 
मेिलमिाप सम्बन्द्धी आधारभू   ािीम लिई 
गाउँपालिकामा सूचीकृ  व््क्ति सम्झनु पछा। 

(ठ)  “मेिलमिाप सत्र” भन्द्नािे मेिलमिापक ाािे मेिलमिाप 
प्रकृ्ाद्वारा वििाद समाधानका िाधगवििादका 
सरोकारिािाको रूपमा रहेका वििादका पक्ष सजम्मलि  
सुरक्षक्ष  एिम ्सहज स्थानमा िा ाा  था छिफि गराउने 
उद्देश््िे सञ्चािन गररने बैठक सम्झनु पछा। 

(ड) “िडा” भन्द्नािे मामाा गाउँपालिकाको िडा सम्झनु पछा। 
(ढ) “सं्ोजक” भन्द्नािे मेिलमिाप केन्द्रसञ्चािन भएको 

िडाको सधचि सम्झनु पछा।साथै सो शब्दिे मेिलमिाप 
सं्ोजकको रूपमा काम काज गने गरी  ोककएको िडा 
का्ााि्को कमाचारीिार्ा समे  बुझाउने छ। 

पररच्छेद– २ 
मेिलमिाप केन्द्रको स्थापना, काम, कताब्य र अधिकार 

३. मेिलमिाप केन्द्रको स्थापनााः (१) न्द््ात्क सलमत को 
क्षेत्राधधकार लभत्रका वििाद मेिलमिाप प्रकि्ाद्वारा 
समाधानमा सह्ोग पुर ् ाउन गाउँ।नगरपालिकाको प्रत्प््ेक 
िडामा आिश््क ा अनुसार मेिलमिाप केन्द्र स्थापना 
गररनेछ ।  

(२) का्ााि्िे गाउँपालिका।नगरपालिकाको का्ााि् भिन िा 
िडा का्ााि्को भिन िा का्ापालिकािे  ोकेको स्थानमा 
उपदफा (१) बमोजजमको का्ााि् स्थापना गनेछ। 
 

४. मेिलमिाप केन्द्रको काम, कताव्य र अधिकाराः (१) 
मेिलमिाप केन्द्रको काम, क ाव्् र अधधकार देहा् 
बमोजजम हुनेछः 

(क) वििादका पक्षबाट वििादसँग सम्बजन्द्ध  विष्को 
अनुसूची–१ को ढाँचामा तनिेदन लिने रद ाा गने। 

(ख) मेिलमिाप सम्बन्द्धी वििादका पक्षिाई सूचना ददने।  



(ग) मेिलमिापक ाा हुने ्ोग्् ा पुगेको व््क्तििे 
मेिलमिापक ााको रुपमा सूचीकृ  हुन मेिलमिाप 
केन्द्रमा तनिेदन ददएमा न्द््ात्क सलमत मा पठाउने।  

(घ) न्द््ात्क सलमत बाट मेिलमिापक ााको शपथ लिएका 
व््क्तििाई मेिलमिापक ााको काममा िगाउने। 

(ङ) सूचीकृ  मेिलमिापक ाा मध््ेबाट वििादका पक्षिाई 
मेिलमिापक ाा छनौट गना िगाउने।  

(च) मेिलमिाप प्रकि्ामा सहजीकरण गने।  
(छ) वििादको तनिेदन, अन्द्् कागजा   था सहमत  पत्रको 

न्द््ात्क सलमत िे  ोके बमोजजम अलभिेख राख्ने  था 
 ोककएको स्थानमा प्रत िेदन ददने। 

(ज) मेिलमिाप प्रकृ्ा बमोजजम सहमत  हुन नसकेको विष् 
न्द््ात्क सलमत मा कफ ाा पठाउने।  

(झ) वििादको दोस्रो पक्ष उपजस्थ  भएर मेिलमिापक ााको 
छनौटको काम सककएको लमत िे  ीन मदहना लभत्र 
मेिलमिापको माध््मबाट वििादको समाधान गने 
व््िस्था लमिाउने। 

(ञ) पक्ष बीचको सहमत  का्ाान्द्ि्नको िाधग वििादको 
लमलसि न्द््ात्क सलमत मा पठाउने।  

(ट) वििादका पक्षबाट मेिलमिापको प्रकृ्ाबाट भएको 
सहमत  का्ाान्द्ि्न गरे नगरेको तन्लम  रुपमा 
अनुगमन गने गराउने  था पक्षको आपसी सम्बन्द्धबारे 
जानकारी लिने।  

(ठ) स्थानी् बालसन्द्दािाई मेिलमिाप सेिा प्र्ोग गना 
अलभपे्ररर  गने। 

(ड) मेिलमिापक ााको क्षम ा अलभबवृिसम्बन्द्धी आिश््क 
का्ा गने। 

(ढ) गाउँपालिका।नगरपालिकाको का्ािम बमोजजम 
मेिलमिाप सेिाको प्रचार प्रसार गने र सचे नामूिक 
का्ािम चिाउने।  

(ण) न्द््ात्क सलमत बाट  ोककएका िा अधधकार प्रत्प््ा्ोजन 
गररएका अन्द्् काम गने। 

५. मेिलमिाप केन्द्रमा हचन पने आिारिूत सचवविाहराःकेन्द्रमा 
देहा् बमोजजमका आधारभू  सुविधा रहनेछनः्– 



(क) मेिलमिाप सत्र सञ्चािनका िाधग गोपनी् र सरुक्षक्ष  
स्थान। 

(ख) मेिलमिापक ाा, वििादका पक्ष एिम ्सरोकारिािाको 
सुविधाको िाधग मेिलमिाप कक्षमा आिश््क कुसी, टेबि 
िगा्  प्ााप्त स्थान। 

(ग) सूचीकृ  मेिलमिापक ााको नाम, ठेगाना र फोटो सदह को 
सूची र मेिलमिाप केन्द्रको साईन बोडा। 

(घ) वििादका पक्षको िाधग स्िच्छ वपउने पानी  था शौचाि्। 
(ङ) वििाद द ाा तनिेदनको फारम र वििाद द ाा गने रजजष्टर, 

मेिलमिापक ाा रोजेको रेकडा राख्नको िाधग फारम, दोस्रो 
पक्षिाई जानकारी गराउने फारम, मेिलमिापक ाािाई 
जानकारी गराउने फारम, सहमत –पत्रको फारम, प्रगत  
प्रत िेदन फारम, अलभिेख राख्ने रजजष्टर िगा् का अन्द्् 
मसिन्द्द सामग्री।  

पररच्छेद– ३ 
मेिलमिाप सेवाको व्यवस्थापन 

६. वववाद दताााः(१) न्द््ात्क सलमत को क्षते्राधधकार लभत्रका 
वििाद समाधानको िाधग न्द््ात्क सलमत  िा न्द््ात्क 
सलमत िे  ोकेको स्थानमा द ाा हुनेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोजजम न्द््ात्क सलमत िे वििादका प्रथम 
पक्ष बसोबास गने िडामा रहेको मेिलमिाप केन्द्रमा समे  
तनिेदन द ाा गना सक्ने गरी तनणा्  गना सक्नेछ।  
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजम कुनै व््क्तििे लिखख  नभै 
मौखखक रुपमा गुनासो।उजुरी।तनिेदन व््ि गरेमा त्प््सिाई 
लिखख  रुपमा उ ार गरी का्ााि् िा मेिलमिाप केन्द्रिे तनजको 
सहीछाप गराई द ाा गने व््िस्था लमिाउनेछ।  
(४) ्स दफा बमोजजम न्द््ात्क सलमत मा द ाा भएको तनिेदन 
सो सलमत िे मेिलमिाप गने प्र्ोजनको िाधग सम्बजन्द्ध  िडामा 
रहेको मेिलमिाप केन्द्रमा पठाउने व््िस्था लमिाउन ुपनेछ। 
 

७. मेिलमिापकतााको छनौि प्रकृयााः (१) प्रत्प््ेक िडामा 
कजम् मा एक मेिलमिाप केन्द्र रहनेछ।  

(२) प्रत्प््ेक मेिलमिाप केन्द्रमा कजम् मा ६ जना मेिलमिापक ाा 
रहनेछन।्  



 र एउटा मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृ  भएका मेिलमिापक ाािे 
अन्द्् मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृ  भ ैमेिलमिाप सेिा प्रदान गना 
चाहेमा त्प््स् ो मेिलमिापक ाािाई सूचीकृ  गरी मेिलमिाप सेिा 
सुचारु गना कुनै बाधा पने छैन। 
(३) पक्षिे रोजेको मेिलमिापक ााबाट मेिलमिाप सम्बन्द्धी का्ा 
सञ्चािन गररने छ।  
(४) गाउँ।नगरपालिकाको मुख् का्ााि् रहेको स्थानमा समे  
मेिलमिाप केन्द्रको स्थापना गना सककने छ।  
(५) ्ो का्ाविधध िागू हँुदा साविकदेखख स्थानी् मेिलमिाप 
केन्द्रमा का्ार  मेिलमिापक ाा का्मै रहनेछन।् 
(६) वििादको संख्ा बढ्न गई िा अन्द्् कारणिे 
मेिलमिापक ााको संख्ा कमी भएमा का्ााि्िे उपदफा (२) 
मा उल्िेखख  सखं्ाको अत ररि आिश््क संख्ामा थप 
मेिलमिापक ाा सूचीकृ  गना कुनै बाधा पने छैन। 
(७) न्द््ात्क सलमत िे आफू समक्ष द ाा भएका िा का्ाविधध 
बमोजजम  ोककएको स्थानमा द ाा भएका वििाद कुनै पतन 
मेिलमिाप केन्द्रबाट मेिलमिाप प्रकृ्ा अपनाउने गरी  ोक्न 
सक्नेछ। 

)८ (का्ााि्िे सधूचकृ  भएका मेिलमिापक ााको वििरण 

अनुसूधच-२ बमोजजमको ठाँचामा  ्ार गरी का्ााि्  था 

सम्बजन्द्ध  िडाको  मेिलमिाप केन्द्रमा राख्ने व््िस्था लमिाउने 
छ। 
 

८. मेिलमिापकोिाधग मेिलमिापकतााको छनोिाः(१) मेिलमिाप 
केन्द्रमा वििाद द ाा गराउने पदहिो पक्षिे मेिलमिाप 
केन्द्रमा रहेको अनुसूची–२ बमोजजम  ्ार गररएको 
मेिलमिापक ााको सूचीबाट मेिलमिापक ाा छनौट गना 
पाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बमोजजम वििादको पदहिो पक्षिे रोजेको व््क्ति 
बाहेक दोस्रो पक्षिे मेिलमिापक ााको सूचीमा नाम भएका अन्द्् 
कुनै पतन मेिलमिापक ाािाई छनौट गना पाउने छन।्  
(३) वििादका पदहिो र दोस्रो पक्षिे मेिलमिापक ाा छनोट गरे 
पश्चा  सं्ोजकिे छातनएका दईुजना मेिलमिापक ाासँगको 
समन्द्ि् गरी मेिलमिापक ााको सूचीमा नाम उल्िेख भएका 



अन्द्् मेिलमिापक ाा मध््ेबाट  ेस्रो मेिलमिापक ााको छनौट गनुा 
पनेछ।  
(४) वििादका पक्षिे मेिलमिापक ाा छनौट गदाा कुनै वििादको 
सम्बन्द्धमा न्द््ात्क सलमत को सं्ोजक िा कुनै सदस््को तनजी 
सरोकार िा स्िाथा गाँलसएको िा त्प््स् ो सं्ोजक िा सदस््को 
ना ा लभत्रका व््क्ति वििादको पक्ष भएमा त्प््स् ो 
मेिलमिापक ााको सट्टामा अको मेिलमिापक ाा रोज्न पाउने छन।् 
 

९. वववादका पिको उपश्स्थतताः   (१) वििादका पक्ष 
मेिलमिाप केन्द्रबाट  ोककएको लमत , स्थान र सम्मा 
मेिलमिापको िाधग उपजस्थ  हुनुपनेछ।  

(२) मेिलमिापको िाधग  ोककएको ददनमा दबु ैपक्ष उपजस्थ  
भएपतछ मात्र मेिलमिापक ाािे मेिलमिापको प्रकृ्ा अतघ बढाउनु 
पछा। 
(३) वििादका पक्षिाई मेिलमिापको िाधग  ोककएको ददनमा 
वििादका पक्षिाई तनधाारण गरेको सम् भन्द्दा पदहिा नै 
मेिलमिाप कक्षमा मेिलमिापक ाा उपजस्थ  हुन ुपनेछ। 
(४) मेिलमिापका िाधग  ोककएको ददनमा कुन ैएक पक्ष िा दिुै 
पक्ष उपजस्थ  नभएमा मेिलमिापक ाािे सोही व््होरा जनाई 
अनुसूची–३ को ढाँचामा मेिलमिाप केन्द्रमा प्रत िेदन सदह  कफ ाा 
पठाई ददनु पनेछ। 
 

१०. मेिलमिाप सत्र सञ्र्ािन प्रकृयााः (१) दफा ८  
मोजजम छनौट भएका  ीन जना मेिलमिापक ाािे 
मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोजजमका मेिलमिापक ाािाई मेिलमिाप 
केन्द्रमा  ोककएको लमत मा उपजस्थ  हुन सं्ोजकिे जानकारी 
गराउने छ।  
(३) उपदफा (२) बमोजजम पदहिो मेिलमिापक ाािे 
मेिलमिापक ााको रुपमा काम गना असमथा ा देखाएमा केन्द्रिे 
वििादको दिुै पक्षिार्ा बाँकी मेिलमिापक ाा मध््ेबाट  ीन  ीन 
जना मेिलमिापक ाा रोजी  प्राथलमक ा समे   ोक्न िगाउनु 
पनेछ। 



(४) उपदफा (३) बमोजजम  ोककएका मेिलमिापक ाािार्ा केन्द्रिे 
प्राथलमक ािमको आधारमा मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गना 
िगाउने छ।  
(५) वििादका दिुै पक्षिे एकै जना मेिलमिापक ाािाई छनौट 
गना सहमत  गरेमा एकजना मेिलमिापक ाािे मात्र पतन 
मेिलमिाप प्रकि्ा सञ्चािन गना सक्नेछन।्   
(६) छातनएका मेिलमिापक ाािे पक्षसँग समन्द्ि् गरी 
मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गने लमत  र स्थान  ् गनुा पनेछ।  
(७) वििादका पक्ष र मेिलमिापक ाा पूिा तनधाारर  स्थान, लमत  
र सम्मा मेिलमिाप सत्रमा उपजस्थ  हुने व््िस्था सं्ोजकिे 
लमिाउनु पनेछ।  
(८) वििादका पक्ष उपजस्थ  भैसकेपतछ छातनएका 
मेिलमिापक ाािे वििादका पक्षिाई सुरक्षक्ष  मेिलमिाप कक्षमा 
गई मेिलमिाप प्रकि्ा र मेिलमिापक ााको भलूमका बारे 
जानकारी ददने र मेिलमिाप सत्र सञ्चािन हँुदा पािन गनुापने 
आधारभू  तन्म तनधाारण गरी मेिलमिाप प्रकि्ाका चरण 
अपनाउँदै वििाद समाधान गना सहजीकरण गनुा पनेछ। 
(९)मेिलमिाप सत्र आिश््क ा अनुसार एक िा सो भन्द्दा बढी 
पटक बस्न सक्नेछ। 
(१०) वििाद द ाा भएको िडा बाहेक अन्द्् कुन ैिडामा सूचीकृ  
भएका मेिलमिापक ाािाई समे  ्स दफा बमोजजम मेिलमिाप 
केन्द्रिे न्द््ात्क सलमत सँग अनमु ी लिई मेिलमिापक ााको 
रुपमा काम गने व््िस्था लमिाउन सक्नेछ।  
 

११. मेिलमिापकताािे ध्यान टदनचपने कच राहराःमेिलमिापक ाािे 
का्ासम्पादन गदाा देहा्का विष्मा ध््ान ददनु पनेछ। 

(क) मेिलमिाप सत्र सञ्चािन गदाा उठेका विष् दटपोट    
     गने र त्प््सको अथा पक्षिाई बुझाउने। 
(ख) वििादमा तनणा्  नददने र आफूिाई तनणा् क ाा नभई 

वििाद समाधान प्रकृ्ाको सहजक ाा सम्झने र 
छिफि।िा ाा।संिादबाट वििाद समाधानका िाधग 
सहजीकरण गने। 



(ग) कुन ैपक्षिाई जा , जात , धमा, िणा, लिङ्ग, सम्प्रदा् िा 
राजनीत क आस्था िा अन्द्् कुनै आधारमा भेदभाि नगरी 
तनष्पक्ष र  टस्थ रहने। 
(घ) मानि अधधकार ,मौलिक हक, मानि अधधकार र 

सामाजजक न्द््ा्को विष्मा संिेदनशीि रहने। 
(ङ) मेिलमिाप सत्रको समातप्तपतछ सहमत  बाहेक िेखेका 

अन्द्् दटपोट सम्बन्द्धी सामग्री नष्ट गरी गोपनी् ा का्म 
गने। 

(च) कुन ैकानूनी जदटि ा आएमा का्ााि् एिम ्न्द््ात्क 
सलमत को सह्ोगमा विशेषज्ञसँग परामशा लिएर मात्र 
कानूनसम्म  रुपमा पक्षबीच सहमत  गराउने।  

(छ) वििादका पक्षिाई मेिलमिापक ाा रोज्न िगाउँदा 
मेिलमिाप केन्द्रबाट हुने वििाद समाधानका प्रकृ्ाका 
सम्बन्द्धमा सम्बजन्द्ध  पक्षिाई सं्ोजकिे ्थेष्ट जानकारी 
गराउने। 

 
१२. सहमततपत्र तयार गनचा पनेाः)१) मेिलमिापक ाािे वििादका 
पक्षिेवििादको विष्मा सहमत गरेमा अनसुूची–४ बमोजजमको 
ढाँचामा  ीन प्रत  सहमत  पत्र  ्ार गनुा पनेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोजजम  ्ार भएको सहमत पत्रमा वििादका 
पक्ष  था मेिलमिापक ाािे सहीछाप गरीमेिलमिाप केन्द्रमा 
बुझाउनु पनेछ। 
(३) उपदफा (१) बमोजजम  ्ार भएको सहमत पत्रको एक एक 
प्रत  मेिलमिापक ाािे मेिलमिाप गने पक्षिाई  त्प्काि उपिब्ध 
गराउनु पछा।  
(४) सहमत  पत्रको  ेस्रो प्रत िाई लमिापत्र र मेिलमिाप 
सहमत  का्ाान्द्ि्न गने प्र्ोजनका िाधग मेिलमिाप केन्द्रिे 
न्द््ात्क सलमत  समक्ष पठाउनु पनेछ।  
(५) सहमत  का्ाान्द्ि्न गना तनिेदन साथ कुन ैपक्ष न्द््ात्क 
सलमत  समक्ष उपजस्थ  भएमा िा मेिलमिापकेन्द्रबाट सहमत पत्र 
प्राप्त भएमा न्द््ात्क सलमत िे सम्बजन्द्ध  पक्षसँग बुझी 
सहमत पत्र।लमिापत्रमा िेखखएको व््होरा ठीक छ भन्द्ने प्रमाखण  
भएमा उि लिख मा न्द््ात्क सलमत का सदस््िे सहीछाप गरी 



लमिापत्रको रुपमा अनमुोदन गरी त्प््सिाई का्ाान्द्ि्नको िाधग 
सम्बजन्द्ध  पक्षिाई आदेश ददनु पदाछ।  
(६) उपदफा (५) बमोजजम अनमुोदन भएको सहमत पत्र 
का्ाान्द्ि्नको िाधग न्द््ात्क सलमत िे सो सहमत  पत्र 
का्ापालिकामा पठाउनु पदाछ।  
(७) उपदफा (५) बमोजजम प्राप्त सहमत पत्र का्ााि्िे 
का्ाान्द्ि्नको िाधग कुन ैतनका् िा संस्थामा पठाउनु पने भएमा 
सहमत पत्रको व््होरा बमोजजम गना सम्बजन्द्ध  तनका्मा िेखी 
पठाउनु पनेछ। 
(८) ्स पररच्छेद बमोजजम मेिलमिापद्वारा वििाद समाधान गदाा 
मेिलमिापक ाा तन्ुक्ति भएको लमत िे  ीन मदहनालभत्र सम्पन्द्न 
गररसक्नु पनेछ। 
१३. वववादमा पििार्ा जानकारी टदनेाः )१ (्स का्ाविधध 

बमोजजम मेिलमिाप केन्द्रबाट वििादमामेिलमिाप भएमा िा 
मेिलमिाप हुन नसकेमा सोही कुरा उल्िेख गरी सम्बजन्द्ध  
पक्षिाई सं्ोजकिे जानकारी ददनु पनेछ। 
(२) मेिलमिाप हुन नसकेका वििादका पक्षिाई  ारेख  ोकी उि 
वििादमा अन्द्् प्रकृ्ा अपनाउन द ाा भएको तनिेदन सदह का 
सम्पूणा कागजा  मेिलमिाप केन्द्रको सं्ोजकिे न्द््ात्क सलमत  
समक्ष पठाउनु पनेछ।  
 

पररच्छेद– ४ 
मेिलमिापका सभवन्द्िमा गाउँपालिकाको काम, कताव्य र अधिकार 

१४. गाउँपालिकाको मेिलमिाप सभबन्द्िी काम, कताव्य र 
अधिकाराःमेिलमिाप सेिा विस् ार र विकासका िाधग 
गाउँ।नगरपालिकाको काम, क ाव्् र अधधकार देहा् 
बमोजजम हुनेछः 

(क) स्थानी्स् रमा मेिलमिाप सेिा विस् ार र विकास 
बारे िावषाक ्ोजना एिम ्का्ािम  जुामा र का्ाान्द्ि्न 
गने। 
(ख) मेिलमिापबाट भएको सहमत –पत्रको अलभिेख राख्ने र सो 
सम्बन्द्धी का्ािमको िाधग आिश््क बजेट वितन्ोजन गने। 



(ग) मेिलमिाप सेिा सञ्चािनका िाधग मेिलमिाप केन्द्र 
स्थापना र आिश््क भौत क सामग्री र मसिन्द्द 
व््िस्थापनगने।  
(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी  ािीमका िाधग सहभागीको छनौट 
गने र गैरसरकारी संस्था  था अन्द्् तनका्सँग समन्द्ि् गने 
 था  ािीम आ्ोजना गना प्राविधधक, आधथाक  था आिश््क 
सह्ोग पुर ् ाउने।  
(ङ)  ोककएको ्ोग्् ा पूरा भएका र कम् ीमा ४० घण्टा (६ 
ददन) को आधारभू  मेिलमिाप  ालिम प्राप्त गरेका 
मेिलमिापक ाािाई शपथ गराई मेिलमिापक ााको सूचीमा 
सूचीकृ  गने। 
(च) एक िषा भन्द्दा अगाक्तड मेिलमिाप सम्बन्द्धी आधारभू  
 ालिम लिएका व््क्तििाई सूचीकृ  गनुा अतघ  ोककएको 
पाठ््िम बमोजजमको पुन ााजगी  ालिम लिएर सूचीकृ  हुन 
पाउने व््िस्था लमिाउने। 

(छ) मेिलमिापक ााको रुपमा सूचीकृ  भएका 
मेिलमिापक ाािाई प्रत्प््ेक िषा मेिलमिापक ााको पुन ााजगी 
 ालिममा सहभागी हुने व््िस्था लमिाउने।   
(ज) मेिलमिाप सम्बन्द्धी प्रलशक्षक प्रलशक्षण लिएका व््क्ति िा 
कानुन बमोजजम अधधकारप्राप्त तनका्बाट  ालिम ददने 
संस्थाको रुपमा सूचीकृ  भएका संस्थाबाट मात्र मेिलमिाप 
सम्बन्द्धी  ालिम सञ्चािन गना पाउने व््िस्था लमिाउने।  
(झ) न्द््ात्क सलमत को तनणा्  िा मेिलमिापको सहमत  
बमोजजम न्द््ात्क सलमत बाट अनमुोदन भै लमिापत्र भएका 
विष्को का्ाान्द्ि्न गने, गराउने र सहमत  का्ाान्द्ि्नको 
अनुगमन र समीक्षा गने।  
(ञ) सरोकारिािा अन्द्् तनका्बाट हुने अनुगमनको का्ािाई 

सह्ोग पुर ् ाउने र अनुसूची -५  बमोजजमको ठाँचामा 
अलभिेखराख्ने। 

(ट) मेिलमिाप केन्द्रको अनुगमन गने, मेिलमिाप सेिािाई 
सबैको पहँुचमा पुर ् ाउन आिश््क का्ा गने। 
(ठ) मेिलमिापक ाािाई मेिलमिाप सेिा उपिब्ध गराए िाप  
पाररश्रलमक िा ्ा ा्ा  खचा र भत्ताको व््िस्था गने। 



(ड) मेिलमिाप कोष खडा गने र आिश््क ा अनुसार 
मेिलमिाप केन्द्र स्थापना र सञ्चािन गना कोषको प्र्ोग 
गने।  
(ढ) मेिलमिाप कोष सञ्चािन तनदेलशका  ्ार गरी 
का्ान्द्ि्नमा ल््ाउने  था मेिलमिापक ाािाई प्रोत्प्सादह  गने 
गत विधध सञ्चािन गने। 
(ण) मन्द्त्राि्सँग सहका्ा गरी मेिलमिाप सेिािाई 
प्रभािकारी बनाउन का्ा गने।  

 
१५. मेिलमिाप केन्द्र संयोजकको काम, कताव्य र अधिकाराः 

मेिलमिाप केन्द्र सं्ोजकको काम, क ाव्् र अधधकार 
देहा्बमोजजम हुनेछः 

(क) मेिलमिाप केन्द्रमा आएको तनिेदन रजजष्टरमा द ाा 
गरी, वििादका पक्षको नाम र ठेगाना, छनौट 
भएका मेिलमिापक ााको नाम र सम्पका  नं., 
मेिलमिाप सत्र सञ्चािन लमत , सहमत पत्रको 
स्पष्ट खुल्ने गरी अलभिेख राख्ने एिम ्अन्द्् 
कागजा  सुरक्षक्ष  राख्ने। 

(ख) वििादका पक्षिाई मेिलमिाप केन्द्रको  फा बाट 
पत्राचार गने। 

(ग) वििादका पक्षिाई मेिलमिापक ाा रोज्न िगाउने।  
(घ) पक्षिे रोजेका मेिलमिापक ाािाई जानकारी गराउने 

र मेिलमिापको िाधग सहमत  लिने। 
(ङ) मेिलमिापको सत्र सञ्चािन हुने ददन र सम्को 

जानकारी पक्ष र मेिलमिापक ाािाई ददने। 
(च) मेिलमिाप केन्द्रमा आिश््क भौत क र अन्द्् 

सामग्री र न्द््ुन म सेिा सुविधा सुतनजश्च  गराउने। 
(छ) मेिलमिापको प्रकृ्ामा सजम्मलि  हँुदा वििाद 

समाधान गना सहज हुने र मेिलमिापको प्रकृ्ािे 
वििाद समाधानमा पाने सकारात्प्मक प्रभािको 
जानकारी ददने। 

(ज) पक्षको मेिलमिाप प्रकृ्ाप्रत को संश् हटाउने र 
मेिलमिापक ाािे सहजीकरण सम्बन्द्धको बारेमा 
पक्षको जजज्ञासा सम्बोधन गने।  



(झ) मेिलमिापक ााको व््क्तिग  वििरण सदह को 
अलभिेख राख्ने। 

(ञ) मेिलमिापक ाािाई मेिलमिापक ााको रुपमा 
सूचीकृ  भएको कुराको जानकारी गराउने।  

(ट) मेिलमिाप कक्ष र सत्र सञ्चािनको िा ािरण 
बनाउने र सोको व््िस्थापन गने। 

(ठ) सहमत  भएका िा हुन नसकेका वििादको 
अलभिेख राख्ने। 

(ड) मेिलमिापको मालसक, चौमालसक  था िावषाक 
प्रग ी वििरण का्ााि्मा पठाउने।  

(ढ) सहमत  नभएमा सहमत  हुन नसकेको कुराको 
लिखख  जानकारी वििादका पक्षिाई ददने। 

(ण) सहमत  का्ाान्द्ि्न गना न्द््ात्क सलमत  र िडा 
का्ााि्बाट  ोककए बमोजजमको जजम्मेिारी िहन 
गने। 

( ) का्ााि्िे  ोकेका अन्द्् का्ा गने। 
 

१६. मेिलमिापकतााको काम, कताव्य र अधिकाराः 
मेिलमिापक ााको काम, क ाव्् र अधधकार देहा्बमोजजम 
हुनेछः 

(क) मेिलमिापको प्रकि्ामा गरी सहजक ााको 
हैलस् िे वििाद समाधानमा सह्ोग पुर ् ाउने। 

(ख) वििाद समाधान गना सह्ोग गदाा न्द््ा्ाधीश, 
मध््स्थ िा कानूनी सल्िाहकारको भूलमका तनिााह 
नगरी सहजक ााको मात्र भूलमका तनिााह गने। 

(ग) मेिलमिाप समीक्षा बैठकमा सूचना बमोजजम 
सहभागी हुने र मेिलमिाप सेिािाई प्रभािकारी 
बनाउन आफ्नो सुझाि प्रस् ु  गने। 

(घ) मेिलमिापको विकास र विस् ारका िाधग का्ार  
रहने। 

(ङ) सहमत  का्ाान्द्ि्नमा सह्ोग पुर ् ाउने। 
(च) मेिलमिाप सत्र सहजीकरण गदाा डर, त्रास, दिाि र 

प्रभािबाट मुि हुने र वििादका पक्षिाई पतन मिु 
राख्ने। 



(छ) मानिअधधकार, मौलिक हक ,सामाजजक न्द््ा्को 
विष्मा सचे  रहने।  

(ज) आघा मा परेका िा मनोबैज्ञातनक रुपमा समस््ामा 
रहेका पक्षिाई मनोसामाजजक परामशाको िाधग 
पठाउन मेिलमिाप केन्द्र सं्ोजकिाई जानकारी 
गराउने।  

(झ) मेिलमिाप प्रकि्ािाई उधच  व््िस्थापन गने र 
सहमत को िाधग पक्षिाई स्ि न्द्त्र रुपमा भुलमका 
तनिााह गना ददने। 

(ञ) पक्षिाई मेिलमिापको अनुधच  प्र्ोगबाट हुने 
नोक्सानीबाट बचाउन सचे  रहने।  

(ट) मेिलमिाप िा ााको सन्द्दभामा वििादका पक्षबाट 
व््ि भएका कुराको गोपनी् ा का्म राख्ने। 

(ठ) मेिलमिाप प्रकृ्ा अपनाउँदा पतन पक्ष लमल्न 
सहम  नभएमा सहमत  हुन नसकेको कुराको 
प्रत िेदन अनुसूची–३ को ढाँचामा न्द््ात्क 
सलमत िाई ददने। 

(ड) अनुसूची -६  मा  ोककएको आचारसंदह ाको पािना 
गने। 

  
 
 
 
पररच्छेद – ५ 
ववववि 

१७. प्राववधिक सेवा उपिब्ि  गराउनेाः (१) का्ााि् एिम ्
िडा का्ााि्िे मेिलमिापक ाािाई आिश््क प्राविधधक 
सेिा उपिब्ध गराउने छ।  

  (२) का्ााि् एिम ्न्द््ात्क सलमत िे मेिलमिापक ाािाई 
मेिलमिापगराउनेका्ामादक्ष ा विकास गना आिश््क  ािीम 
उपिब्ध गराउन आिश््क ाअनुसार रावि् िा स्थानी् स् रका 
गैर  सरकारी  संस्था िा समुदा्मा आधारर  संस्थािाई एिम ्
विज्ञिार्ा पररचािन गना सक्नेछ। 



१८. मेिलमिाप नतीजाको अलििेख व्यवस्थापनाः (१) 
का्ााि् एिम ् िडा का्ााि्िे द ाा भएका वििाद  था 

समाधान भएका वििाद र वििादका पक्षको अलभिेख राख्नु 
पनेछ।वििादकोतनरुपण भएको अिस्थामा मेिलमिाप 
केन्द्रमा दिुै पक्षको र मेिलमिापक ााको हस् ाक्षर सदह को 
सहमत  पत्र समे   ्ार पारी राख्नुपरने्छ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम अलभिेख राख्नका िाधग का्ााि्िे 
तनम्न अनुसारका फाराम  ्ार गनेछ। 

(क) वििाद द ाा पुजस् का, 
(ख) वििाद र वििादका पक्षको वििरण खुल्ने गरी 

 ोककएको फारम, 
(ग) तनिेदन पत्रको फारम, 
(घ) दोस्रो पक्षिाई जानकारी गराउने फारम,  
(ङ) मेिलमिापक ाा छनौट फारम,  
(च) मेिलमिापक ाािाई सूचना ददने फारम,  
(छ) मेिलमिाप केन्द्रमा पक्षको उपजस्थत को अलभिेख 

फारम,  
(ज) सहमत –पत्र फारम, 
(झ) वििाद अनुगमन फारम  
(ञ) का्ााि्िे  ोकेका अन्द्् फारम। 

१९. मेिलमिापगराउन तालिम लिनचपनेाःएनिे  ोकेको ्ोग्् ा 
पुगेका व््क्तििे गाउँपालिका।नगरपालिकामा मेिलमिाप 
गराउन कम् ीमा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभू  
मेिलमिाप  ालिम गरेको हुनुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको  ालिम कानून बमोजजम अधधकार 
प्राप्त तनका्मा सूचीकृ  भएको संस्था िा मेिलमिापको 
आधारभु  प्रलशक्षक प्रलशक्षण प्राप्त व््क्तिबाट का्ााि्िे  ालिम 
ददने व््िस्था लमिाउनु पनेछ।  

२०. मेिलमिाप तालिम टदने संस्था सधूर्कृत हचनचपनेाः(१) 
प्रचलि  कानून बमोजजम अधधकार प्राप्  तनका्मा 
सूचीकृ  भएका संस्थािार्ा का्ााि्िे मेिलमिाप  ालिम 
ददन सूचीकृ  गनुा पनेछ।    



(२) का्ााि्िे मेिलमिापको  ालिम ददने ससं्थािाई पररचािन 
गदाा एकै कामका िाधग एकभन्द्दा बढी संस्थािाई जजम्मेिारी ददने 
छैन।  
(३) उपदफा (१) बमोजजमको  ािीम सञ्चािन गने सूचीकृ  
संस्थािे  ालिमको िाधग श्रो  व््क्तिको रोष्टर  ्ार गरी पनेछ। 
(२)मेिलमिाप सम्बन्द्धी आधारभू  र अन्द््  ालिम मन्द्त्राि् 
एिम ्का्ापालिकाबाट स्िीकृ  पाठ््िमबमोजजम सञ्चािन गनुा 
पनेछ। 
(३) स्िीकृ  मेिलमिापको पाठ््िममा उजल्िखख  विष्मा 
 ोककएको प्रकृ्ा अपनाई मेिलमिापको  ालिम सञ्चािन हुनेछ। 
(५) का्ााि् िा मेिलमिापको  ािीमददने ससं्थािे मेिलमिापको 
 ािीमसम्पन्द्न गरेको प्रमाण पत्र ददँदा सहभागीिाई अनुसूची–७ 
बमोजजमको प्रत बि ा पत्रमा सहीछाप गराई का्ााि् िा 
संस्थाको अलभिेख राख्ने व््िस्था लमिाउनु राख्नु पनेछ। 

२१. आर्ारसंटहताको पािनााः ्स का्ाविधधको अनुसूची–६ 
बमोजजमको आचारसंदह ा सबै मेिलमिापक ाािे पािन 
गनुापनेछ। 

२२. शपथाः मेिलमिापक ाािे ्स का्ाविधध बमोजजम 
तनष्ठापूिाक काम गने शपथ लिनु पनेछ। मेिलमिापक ााको 
हैलस् िे सिंग्न हुन चाहने ्ोग्् ा पुगेका 
मेिलमिापक ाािाईन्द््ात्क सलमत का सं्ोजकबाट 
अनुसूची–८ बमोजजमको शपथ लिएपतछ मेिलमिाप केन्द्रमा 
मेिलमिापक ााको रुपमा सूचीकृ  गररनेछ। 

२३. आर्ारसंटहता र शपथको अनचगमनाः (१) मेिलमिापक ाािे 
आचारसंदह ा अनुकूि काम गरे िा नगरेको र 
मेिलमिापक ााको रुपमा लिएको सपथको सम्बन्द्धमा 
न्द््ात्क सलमत  र का्ापालिकािे अनुगमन गनेछन।्  

(२) आचारसंदह ा पािना नगरेको भन्द्ने उजुरी परेमा न्द््ात्क 
सलमत िे सम्बजन्द्ध  मेिलमिापक ाािाई उजुरिािाको नाम गोप्् 
राखी उजुरी सम्बन्द्धमा स्पष्टीकरण ददन सा  ददनको सम् ददर्ा 
लिखख  रूपमा जानकारी ददनु पनेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोजजमको सम् लभत्र स्पष्टीकरण प्राप्त 
नभएमा िा प्राप्त स्पष्टीकरण धचत्त बुझ्दो नभएमा न्द््ात्क 
सलमत िे आचारसंदह ा उल्िंघनको कारिाही अतघ बढाउने छ।  



(४) उपदफा (३) बमोजजम आचारसंदह ा उल्िङ्घन गरेको ठहर 
न्द््ात्क सलमत िे सम्बजन्द्ध  मेिलमिापक ाािाई सचे  गराउन, 
केही सम्को िाधग मेिलमिापक ााको काम गना बन्द्देज िगाई 
नलसह  ददन िा मेिलमिापक ााको सूचीबाट हटाउने आदेश गना 
सक्नेछ। 
(५) न्द््ात्क सलमत िे गरेको आचारसंदह ा उल्िङ्घनको 
कारिाही िा सजा्मा धचत्त नबुझे सम्बजन्द्ध  मेिलमिापक ाािे 
का्ापालिका समक्ष पुनरािेदन गना सक्नेछन।् 
(६) आचारसंदह ा र शपथको सम्बन्द्धमा न्द््ात्क सलमत को 
तनणा्  उपर पुनरािेदन परेमा का्ापालिकाको तनणा्  अजन्द् म 
हुनेछ। 

२४. पििार्ा मेिलमिापको पररणाम बाध्यकारी हचनेाः  
मेिलमिापमा भएको सहमत  वििादका पक्ष र सिंग्न 
सरोकारिािाको तनजम्  बाध््ात्प्मक हुनेछ। उि सहमत  
का्ाान्द्ि्न गना वििादका पक्ष र सरोकारिािा बाध्् 
हुनेछन।् 

२५. सहमतत कायाान्द्वयनाः (१) मेिलमिाप केन्द्रमा सहमत  भै 
लमिापत्र भएको लमत िे  ीस ददनलभत्र सम्बजन्द्ध  पक्षिे 
त्प््स् ो लमिापत्र का्ाान्द्ि्न गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अिधधलभत्र सम्बजन्द्ध  पक्षिे 
उपदफा (१) बमोजजम लमिापत्र का्ाान्द्ि्न नगरेमा का्ााि्िे 
प्रचलि  कानूनी का्ाविधध अपनाई लमिापत्रको का्ाान्द्ि्न 
गराउने छ।  
(३) उपदफा (२) बमोजजम तनिेदन प्राप्त भएमा स्थानी् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५२ (१) बमोजजम का्ापालिकािे 
न्द््ात्क सलमत बाट भएको ्सै का्ाविधधको दफा १२ 
बमोजजमसहमत  भएबमोजजमको लमिापत्र िा स्थानी् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजजम 
भएको तनणा् को का्ाान्द्ि्न गने गराउने छ।   

२६. मेिलमिापको िोगो र केन्द्रको बोर्ाको व्यवस्थााः (१) 
मेिलमिापको िोगो अनुसूची–९ बमोजजम हुनेछ र सो 
िोगोको प्र्ोग देहा्को अिस्थामा गररनेछ। 

(क) मेिलमिाप केन्द्रको बोडामा। 
(ख) मेिलमिाप गदाा प्र्ोग हुने व््ानरमा। 



(ग) का्ािमको प्रबिान गने का्ािम सञ्चािन गदाा। 
(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी विलभन्द्न कृ्ाकिाप सञच्ािन 

गदाा।  
(२) मेिलमिाप केन्द्रको बोडा अनुसूची–१० बमोजजमको हुनेछ। 
 

२७. पररर्यपत्र सभबन्द्िी व्यवस्थााःका्ााि्िे सूचीकृ  
मेिलमिापक ाािाई अनुसूची–११ बमोजजमको ढाँचामा 
पररच्पत्र ददनेछ। 

२८. प्रोत्साहन पचरस्कारको व्यवस्थााः का्ााि्िे न्द््ात्क 
सलमत को लसफाररसमा मेिलमिाप का्ािममा उल्िेखनी् 
्ोगदान ददने मेिलमिाप केन्द्र, संघसंस्था  था 
मेिलमिापक ाािाई उधच  प्रोत्प्साहन पुरस्कार प्रदान गना 
सक्नेछ। 

२९. कायाववधिको प्रयोगाःगाउँपालिका लभत्र मेिलमिाप 
का्ािमिाई सुचारु र समन्द्ि्ात्प्मक रुपमा सञ्चािन गरी 
स्थानी्स् रमा सामाजजक सद्भाि, आपसी सह्ोग र 
मैत्रीपूणा परम्परािाई प्रबर्दाधन गना ्ो का्ाविधधको प्र्ोग 
हुनेछ। 

३०. प्रततवेदन पेश गरन्चपनेाः का्ााि्िे जजल्िा समन्द्ि् 
सलमत , प्रदेश  था मन्द्त्राि्मा अनसुूची–१२ बमोजजमको 
प्रत िेदन  ्ार गरी पठाउन ुपनेछ। 

३१. कायाववधिको व्याख्या गरने् वा वािा अड्काउ फच काउने 
अधिकाराः का्ाविधधको का्ाान्द्ि्नको लसिलसिामा कुन ै
दद्वविधा हुन गएमा सोको व््ाख्ा िा बाधा अड्काउ 
फुकाउने अधधकार का्ापालिकािाई हुनेछ। 

अनचसूर्ी – १ 
(४ दफा(क)सभबश्न्द्ित सँग ) 
वववाद दताा।अलििेख फारमको नमूना 
मामाा गाउँपािीकाको का्ााि्,................ जजल्िा 
वििादका पक्षको वििरण  
द ाा नं. द ाा लमत ः 
जजल्िाः ....................

पालिकाः 
िडा नम्िरः 

वििादको प्रकारः स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) 



मा उजल्िखख  आधारमा 
१. वििादको 
नामः 

वििादको प्रकृत ः 

२. वििादको पदहिो  पक्षको वििरणः 
नामः लिङ्गः जा ।जात ः उमेरः 
जजल्िाः ..........................

पालिकाः 
िडा नं. 

सम्पका  ठेगाना (टेलिफोन।मोिार्ि 
.......................................): 
२.१ शकै्षक्षक ्ोग्् ा 
१. 
तनरक्ष
र 

२. साधारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. 
माध््
लमक 

५. उच्च माध््लमक ६. स्ना क िा सो भन्द्दा 
माधथः 

२.२ मेिलमिापक ाा छनौट (प्राथलमक ा तनधाारण) 
प्रथम 
छनौटः 

दोस्रो छनौटः  ेस्रो छनौटः 

२.३ अन्द्् सरोकारिािाको नाम।संख्ाः 
२.४ 
्सभन्द्दा 
पदहिे 
मेिलमिाप 
सेिाः 

१. लिएको २  .नलिएको  

३. वििादको दोस्रो  पक्षको वििरणः 
नामः लिङ्गः जा ।जात ः उमेरः 
जजल्िाः ................पालिकाः िडा नं. 
सम्पका  ठेगाना (टेलिफोन।र्मेि आदद): 
३.१ शकै्षक्षक ्ोग्् ा 
१. 
तनरक्ष
र 

२. साधारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. ४. उच्च माध््लमक ६. स्ना क िा सो 



माध््
लमक 

भन्द्दा माधथः 

३.२ मेिलमिापक ाा छनौट (प्राथलमक ा तनधाारण): 

प्रथम 
छनौटः 

दोस्रो छनौटः  ेस्रो छनौटः 

३.३ अन्द्् सरोकारिािाको नाम।संख्ाः  
३.४ 
्सभन्द्दा 
पदहिे 
मेिलमिाप 
सेिाः 

१. लिएको २  .नलिएको  

नोिाः १. वववादको पटहिो पि िन्द्नािे सािारणतया बबवाद दताा 
गनेिाई जनाउँछ । 
४.१. वििाद सुरु भएको लमत ः 
४.२ मेिलमिाप केन्द्रमा आउनु अतघ कुनै तनका्मा समाधानको 
िाधग प्र्ास भएको धथ्ो ?  
१. 
भएको 
धथ्ो 

२. भएको धथएन 

४.३ प्र्ास भएको भए कुन तनका्मा भएको धथ्ो? 
१. 
स्थानी् 
प्रहरी 
का्ााि् 

२.िडा 
का्ााि् 

३. जजल्िा प्रहरी का्ााि् 

४. 
जजल्िा 
प्रशासन 
का्ााि् 

५.  
अदाि        

६.अन्द््.......................
..... 

४.४ वििादको पररणाम के भ्ो कारण खुिाउने 
.......................... 
४.५ अन्द्् कुनै ठाउँमा ्ो वििाद चलिरहेकोः   १. छ 
।            २. छैन । 
४.६ ्दद कुनै तनका्िे मेिलमिापको िाधग पठाएको।लसफाररस 
गरेको भए सो तनका्को नामः 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनचसूर्ी–२ 
(दफा ८ को उपदफा )१( सँग सभबश्न्द्ित( 

 
मेिलमिाप केन्द्र 
गा.पा.।न.पाः...........िडा 
न.ं...जजल्िाः............. 
मेिलमिापक ााको सूची 
 

 

 
 

अनचसूर्ी–३ 
दफा ९ )४( सँग सभबश्न्द्ित 
मेिलमिापकतााको प्रततवेदन 

 
.......... मेिलमिाप केन्द्र, 



...............गाउँपालिका 
 
प्रथम पक्ष श्री........................ र दोस्रो पक्ष 
श्री........................ भएको 
................................ 

वििादमामेिलमिाप गराउन हामीिाई लमत  .......... ग  े
मेिलमिापक ााको रुपमा रोजजएकोमा मेिलमिापको प्रकृ्ा अपनाई 
मेिलमिाप गराउँदा पक्ष लमल्न मञजु्र नभएकािे।मेिलमिापको 
िाधग  ोककएको ददनमा पक्ष अनुपजस्थ  भएकािे मेिलमिाप हुन 
नसकेको व््होराको ्ो प्रत िेदन पेश गरेका छौं।  
 
 
 
वववादको प्रथम पिाः वववादको दोस्रो पिाः 
नामः नामः 
सहीछापः सहीछापः 
 
मेिलमिापकताााः 

 

नामः दस् ख ः 
नामः दस् ख ः 
नामः    दस् ख ः 
 
 
 
 

अनचसूर्ी–४ 
(दफा १२)१( सँग सभबश्न्द्ित( 

सहमत –पत्रको ढाँचा 
मेिलमिाप केन्द्र 
गा.पा.............................िडा नं. 
......................... 

जजल्िाः......................... 
 

सहमतत पत्र 
 



वििादको 
बबष्ः........................................
...............। 
................... जजल्िा 
....................................... 

गाउँपालिका  ........... िडा नं......बस्ने िषा 
................... को श्री 
............................................

..र ..................... जजल्िा 

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

....................गाउँपालिका..... िडा नं..... 
बस्ने िषा ...... को श्री 
.........................................बीच 
उजल्िखख  बबष्मा असमझदारी भई लसजाना भएको वििादमा 
मेिलमिापको िाधग ्स मेिलमिाप केन्द्रमा प्राप्त भएको हुनािे 
दबुै पक्षिाई राखी मेिलमिाप प्रकि्ाद्वारा लमत  .... ।.......। 
.... ग ेमा छिफि गराउँदा  पलशिका बुँदामा हामी दबुै पक्षको 
धचत्त बुझ्दो सहमत  भएकोिे सहम  भएको बुँदािाई तनष्ठापूिाक 
पािना गने गरी मेिलमिापक ााको उपजस्थत मा राजीखुशीिे ्ो 
सहमत  पत्रमा सहीछाप गरी लि्ौँ।दद्ौँ।  
१............................................
............................................

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

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

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

................................... 
 
सहमत हचने पिहराः 
पदहिो पक्ष      दोस्रो पक्ष 
नामः      नामः 
ठेगानाः                    ठेगानाः 
हस् ाक्ष                               हस् ाक्षरः 



मेिलमिापकताा 
नामः 
ठेगानाः 
हस् ाक्षरः 

नामः 
ठेगानाः 
हस् ाक्षरः 

नामः 
ठेगानाः 
हस् ाक्षरः 

 
ईत  सम्ब .्.................. साि 
................. मदहना ................ 
ग .े........................रोज शभुम।्                                        
 

अनचसूर्ी–५ 
(दफा १४ को )ञ( सँग संबश्न्द्ित( 

मेिलमिाप अनचगमन फाराम 
गाउँपािीकाको नामः 
.........................................।  
िडा नं.  
जजल्िा ....................। 
अनुगमन गररएको 
अिधध...................देखख..................
सम्म। 
मेिलमिाप केन्द्रको सं्ोजकको नामः 
मेिलमिाप का्ािममा आधथाक  था प्राविधधक सह्ोग गने 
संस्थाको नामः  
 लिम 
प्राप्त 
कुि  
मेिलम
िापक ाा
को 
संख्ाः 

कि्ाशी
ि 
मेिलम
िापक
 ााको 
संख्ाः 

वि
िा
द 
द
 ाा 
सं
ख्ाः 

समा
धान 
भए
को 
सं
ख्ाः 

मेि
लमिा
प 
प्रकृ
्ामा 
रहेको 
सं
ख्ाः 

समाधान 
हुन 
नसकी 
न्द््ात्क 
सलमत मा 
पठाएको 
संख्ाः 

कैकफ्
  

       
       
   
१. मेिलमिाप केन्द्रको भौत क अिस्थाः  



२. आचार संदह ाको पािनाको अिस्थाः 
३. वितन्ोजज  बजेट र खचाको अिस्थाः 
४. मेिलमिापक ााको िाधग पुन ााजगी।उच्च  ालिमको 
आिश््क ाः 
५. मेिलमिापक ााको प्ााप्त ा।अप्ााप्त ाः 
६. अनुगमनक ााको दटप्पखणः 
७. अनुगमनक ााको सुझािः 
 
 
अनुगमनक ाा 
१. .................. 
 
 

अनचसूर्ी–६ 
(दफा १६ )र्( सँग सभबश्न्द्ित( 

.... गाउँपालिकामा सूर्ीकृत मेिलमिापक ााको आचारसंदह ा 
मेिलमिापकतााको आर्ार संटहता-२०७८ 
१. मेिलमिापकतााको पेशागत आर्रण 

(क) नेपािको संविधान  ,अन्द्् प्रचलि  कानून र ्स 

का्ाविधध बमोजजम मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम 
कारिाही तनष्पक्ष रुपिे गनुा पने, 

(ख) कुनै पक्षप्रत  झुकाि, आग्रह, पूिााग्रह िा सो देखखने 
कुनै व््िहार गनुा हँुदैन,  

(ग) कुनै पक्षिाई डर, त्रास, झुक््ान िा प्रिोभनमा 
पारी मेिलमिाप गराउन हँुदैन,  

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम कारिाहीको लसिलसिामा 
पक्षसँग आधथाक  था अन्द्् स्िाथाजन्द्् कुन ैकाम 
कारिाही िा िेनदेन व््िहार गनुा हँुदैन, 

(ङ) मेिलमिापक ाािे वििादको विष्िस् ु िा वििादका 
पक्षसँग अनधुच  िा जािसाजपूणा  िरिे कुनै 
काम कारिाही गनुा हँुदैन,  

(च) मेिलमिापको काम कारिाही िा मेिलमिापको 
प्रकि्ामा जानाजान त्रटुी िा अतन्लम  ा गने, 
अनािश््क रुपमा िम्ब््ाउने, दढिो गने िा 



मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम कारिाहीमा अलभरुची 
नदेखाउने जस् ा का्ा गनुा हँुदैन, 

(छ) मेिलमिापको िममा पक्ष र मेिलमिापक ााको 
िीचमा भएका कुरा र पक्षको पररच् िगा्  
मेिलमिापक ाािाई जानकारी हुन आएका  थ्् 
गोप्् राख्नुका साथै पक्षको दह  प्रत कूि हुने गरी 
प्रकट गनुा हँुदैन,  

(ज) संविधान, प्रचलि  कानून, सािाजतनक नीत  रअधा 
न्द््ात्क।न्द््ात्क तनका्को गररमा उच्च बनाउंदै 
पक्षको सामाजजक म्ाादा र आत्प्मसम्मानिाई 
सम्मान पुग्ने का्ा गनुा पदाछ। वििादका पक्षसँग 
मेिलमिाप गराईददए िाप  ठेक्का िा प्रत श मा 
पाररश्रलमक तनधाारण नगर कानुनिे  ोकेको 
लसमामा रही पक्षसँगको सहमत  बमोजजमको 
पाररश्रलमक स्िीकार गनुा पनेछ।     

१.१.मेिलमिाप सभबन्द्िी कायाववधिको पािना गनचा पनेाः 
(क) मेिलमिाप सम्बन्द्धी  का्ा सवंिधान, ऐन कानून 

र ्स का्ाविधध बमोजजम मेिलमिाप प्रकृ्ा 
सञ्चािन गनुा पनेछ।  

(ख) कुनै सम्झौ ामा मेिलमिापद्वारा वििाद समाधान 
गररने व््िस्था भएमा त्प््स् ो वििाद सोही 
सम्झौ ामा उल्िेख भएको का्ाविधी अनरुुप गनुा 
पनेछ।  

(ग) पक्ष मेिलमिाप गना सहम  भएमा 
मेिलमिापक ाािे सो व््होराको मेिलमिापको 
लिख  खडा गरी सहमत  भएका बूँदा र त्प््सको 
पररणामको बारेमा पक्षिाई स्पष्टसँग ब ाएर मात्र 
सो कागजमा पक्षको सहीछाप गना िगाई आफ्नो 
समे  हस् ाक्षर गरी सहमत पत्र  ्ार गनुापछा।  

१.२. मेिलमिापकतााको श्जभमेवारीाः 
(क) मेिलमिाप भएमा सहमत पत्रको कागज सदह  

 ोककएको सम् लभत्र वििादका पक्षिाई सम्बजन्द्ध  
तनका्मा पठार् ददन ुपनेछ। मेिलमिाप हुन 



नसकेमा  ोककएको ढाँचामा गाउँ।नगरपालिका 
समक्ष प्रत िेदन पेश गनुापनेछ।  

(ख) मेिलमिापको का्ाविधध अपनाउँदा पक्ष बीच 
मेिलमिाप गराउन नसककएमा मेिलमिापद्वारा 
वििाद समाधान नभएको व््होराको लिखख  
जानकारी ददनु पनेछ। 

१.३. मेिलमिापकतााको दातयत्वाः  
(क) मेिलमिापक ाािे वििादको विष्िस् ुमा 

छिफि गनुा अतघ मेिलमिापको प्रकि्ामा 
अपनार्ने का्ाविधध, सहमत  िा तनष्कषामा 
पुग्ने काम पक्ष स्ि्ंको भएको र 
मेिलमिापक ाा सहजक ााको भूलमकामा मात्र 
रहेको कुरा जानकारी गराउनु पछा। 

(ख) मेिलमिापको प्रकि्ामा भए गरेका का्ा 
पक्षिे पतन गोप्् राख्नु पने विष्, 
मेिलमिापको प्रकि्ामा सिंग्न भै धचत्त 
नबुझेमा कुन ैपतन सम्मा अिग हुन 
पाउने विष्मा पक्षिाई जानकारी गराउनु 
पनेछ।  

(ग) मेिलमिापक ााको रुपमा छनोट भएको 
व््क्तििे मेिलमिापक ाा भई काम गना 
नचाहेमा आफुिे छनोटको सूचना पाएको 
सा  ददनलभत्र सोको लिखख  जानकारी 
सम्बजन्द्ध  िडा का्ााि् िा मेिलमिाप 
केन्द्रिाई ददनु पनेछ। 

(घ) मेिलमिापक ाा छनोट भएको व््क्तििे 
मेिलमिाप गदाा मतै्रीपूणा  िरबाट वििाद 
समाधान गना पक्षिाई स्ि न्द्त्र,  टस्थ र 
तनष्पक्ष भएर सह्ोग गनुा पनेछ।  

(ङ) वििादको विष्िस् ु उपर मेिलमिापक ााको 
कुन ैस्िाथा तनदह  रहेको भए िा आफुिे 
स्ि न्द्त्र  था तनष्पक्ष रुपमा काम गना 
नसक्ने प्रकृत को वििाद भएमा वििादका 



पक्ष र वििाद पे्रवष  गने तनका्िाई 
लिखख  जानकारी गराउनु पनेछ।  

(च) िैङ्धगक विभेद, धमा, जा जात , आधथाक 
स् र िा राजनैत क संिग्न ाको आधारमा 
कुन ैप्रकारको झुकाि र पूिााग्राही भािना 
नदेखाई मेिलमिापमा संिग्न हुनु पनेछ र 
तनधाारर  सम्मा मेिलमिाप का्ा सम्पन्द्न 
गना प्र्ास गनुा पनेछ।  

(छ) मेिलमिापक ाािे प्राकृत क स्रो  साधन 
सम्बन्द्धी वििादमा रव््ापाररक प्रकृत को 
वििादमा मेिलमिापको प्रकृ्ा, विष्ग  
दक्ष ा र  त्प्सम्बन्द्धी अभ््ास  था 
प्रचिनिाई महत्प्ि ददनु पनेछ र सामुदात्क 
वििादमा मेिलमिाप गदाा सम्बजन्द्ध  
समुदा्मा उपिब्ध वििाद समाधान 
सम्बन्द्धी परम्परा, अभ््ास र स्िीकृ  
मान्द्् ािाई ध््ान ददई तनष्पक्ष ा, 
िस् ुतनष्ठ ा, स्िच्छ ा र न्द््ा्का 
लसिान्द् बाट सदैि तनदेलश  हुनु पनेछ।  

(ज) मेिलमिापक ाािे आफै मेिलमिाप प्रकृ्ामा 
संिग्न भएको वििादमा कुनै पतन पक्षको 
 फा बाट कानून व््िसा्ी, मध््स्थक ाा िा 
न्द््ा्ाधीशको रुपमा संिग्न भै वििाद 
सुनुिाई नगरी सहजक ााको मात्र भूलमका 
तनिााह गने र  मेिलमिापद्वारा भएको 
वििादको समाधानिाई हारजी को रुपमा 
नलिन उत्प्पे्ररर  गनुा पनेछ।  

  
२.मेिलमिापको  ालिम प्रदान गना सधुचकृ  भएको 
संस्थाकोदात्त्प्िः मेिलमिापको प्रलशक्षण गना अनमु ी प्राप्त 
संस्थािे स्िीकृ  पाठ््िममेिलमिाप सम्बन्द्धी मान्द्् लसिान्द् िाई 
पूणा रुपमा पािनगरी मेिलमिाप सम्बन्द्धी प्रलशक्षण सञ्चािन 
गनुा पनेछ। मेिलमिापको प्रलशक्षण प्रदान गने ससं्थािे प्रलशक्षण 
पश्चा  सम्बजन्द्ध  व््क्तििाई गाउँपालिका।नगरपालिकासँगको 
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समन्द्ि्मा मेिलमिापको  ालिम सम्पन्द्न गरेको प्रमाणपत्रप्रदान 
गनेछ। मेिलमिापको  ालिम सञ्चािन गने संस्थािे 
मेिलमिापक ाा र सिासाधारणिाई िक्षक्ष  गरी मेिलमिाप सेिाको 
प्रभािकारी ाको िारेमा प्रचार प्रसार गना गराउन र मेिलमिाप 
सेिा प्रबर्दाधन सम्बन्द्धी आिश््क का्ा गनुा पनेछ।   
 

अनचसूर्ी–७ 
(दफा २० को उपदफा )५( सँग सभबश्न्द्ित( 
मेिलमिापकतााको प्रततवद्धता 

 
मेिलमिापक ााको प्रत िि ा 
म 
................................... 

मेिलमिापक ााको आचारसंदह ा र शपथमा उजल्िखख  सिै 
बुँदािाई स्िीकार गरी मेिलमिापक ााको रुपमा पािना र का्ा 
गना प्रत िि छु।म मेिलमिापक ााको रुपमा तनष्पक्ष र  टस्थ 
भूलमकामा रहदै ्सका क ाव््बाट कुनै ककलसमिे पतन विचलि  
हुनेछैन।मैिे  ालिममा लसकेका सीपको प्र्ोग गरी मेिलमिाप 
प्रकि्ा अपनाई मेिलमिापक ााको भलूमका तनिााह 
गनेछु।मेिलमिापक ााको आचारसंदह ा र शपथमा उल्िेखख  शब्द 
र भािनािाई उच्च नैत क आदशाको रुपमा पािन गना कदटिि 
हुनेछु। आचारसंदह ाको उल्िंघनको विष्मा म व््क्तिग  रूपमा 
जिाफदेही हुनेछु। 
१. मेिलमिाप गदाा मतै्रीपूणा  िरबाट वििाद समाधान गना 
पक्षिाई स्ि न्द्त्र  था तनष्पक्ष  ररकािे सह्ोग गनेछु। पक्षको 
दह िाई सिोपरी राखी न्द््ात्क प्रकि्ा प्रत को जजम्मेिारी िोध 
गदै वििादका पक्षिाई डर िा दबाि िा अनुधच  प्रभािबाट मुि 
राख्न सहजक ााको भूलमकामा प्रस् ु  हुनेछु। 
२. सदैि पक्षको हक  था दात्त्प्ििाई महत्प्ि दददैं व््ापाररक 
प्रकृत को वििादमा भए सो विष्को अभ््ास  था प्रचिन, 
समुदा्मा आधारर  सं्न्द्त्रबाट लसजजा  वििादमा भए सम्बजन्द्ध  
समुदा्मा उपिब्ध वििाद समाधान सम्बन्द्धी परम्परा, अभ््ास र 
स्िीकृ  मान्द्् ािाई ध््ान ददई तनष्पक्ष ा, िस् ुतनष्ठ ा, स्िच्छ ा 
र न्द््ा्का लसिान्द् बाट सदैि तनदेलश  हुनेछु। 



३. मैिे िङै्धगक, जा जात , आधथाक, राजनैत क िा अन्द्् 
्स् ै कुनै आधारमा कुनै प्रकारको झुकाि र पूिााग्राही भािना 
नदेखाई मेिलमिापमा संिग्न हुनेछु र तनधाारर  सम्मा 
मेिलमिाप का्ा समप्न्द्न गना प्र्ास गनेछु। 
४. वििादका पक्षसँग व््क्तिग  समि्न्द्ध भए मेिलमिाप शरुु 
गनुा अतघ पक्षिाई जानकारी गराउने छु। 
५. वििादको विष्िस् ु उपर मेरो कुनै स्िाथा तनदह  रहेको 
भए पक्षिाई जानकारी गराई तनजिे अनुमत  ददएमा िाहेक 
मेिलमिाप प्रकि्ािाट अिग भई न्द््ात्क सलमत िार्ा जानकारी 
गराउने छु।  
६. दिुै पक्षको जानकारीमा मात्र मेिलमिाप का्ा प्रारम्भ 
गनेछु र पक्षिाई मेरो भूलमका र मेिलमिाप प्रकि्ाको िारेमा 
जानकारी गराउँदै दिुै पक्षिाई समान रुपमा आ-आफ्ना कुरा राख्न 
मौका ददनेछु।  
७. मेिलमिाप भएमा िा नभएमा मेिलमिाप प्रकि्ामा भए 
गरेका का्ाको गोपतन् ा का्म गनेछु। सहमत  भई िा नभई 
तनिेदन।उजुरी कफ ाा हँुदा मेिलमिाप प्रकि्ाको िममा आफुिे 
थाहा पाएको सूचना िा गरेको अनुभि तनणा् क ाा समे  कसिैाई 
नभनी पक्षको गोपतन् ा सुतनजश्च  गनेछु। 
८. संविधान, कानून, न्द््ात्क तनका्को गररमा उच्च बनाउँदै 
पक्षको सामाजजक म्ाादा, आत्प्मसम्मान र गररमािाई सम्मान 
पुग्ने का्ा गनेछु। वििादका पक्षसँग मेिलमिाप गराईददए िाप  
ठेक्का िा प्रत श मा पाररश्रलमक तनधाारण नगरी कानुनिे  ोकेको 
सीमामा रही पाररश्रलमक स्िीकार गनेछु।   
९. सहमत  भएका बूँदा र त्प््सको पररणामको बारेमा पक्षिाई 
स्पष्टसँग ब ाएरमात्र सहमत पत्रमा सदह गना िगाउनेछु। 
१०.आफुिे मेिलमिाप गरेको वििादमा त्प््सै विष्मा कुनै पतन 
पक्षको  फा बाट कानून व््िसा्ीको रुपमा प्रत तनधधत्प्ि गने छैन 
र न्द््ा्ाधीश र मध््स्थक ााको रुपमा संिग्न नरही  टस्थ 
बन्द्नेछु।  
११.्दद कुनै कारणबश िा पररजस्थ ीजन्द्् कारणिे 
मेिलमिापक ााको रुपमा आचार–संदह ा पािना गना नसक्ने 
िागेमा आफुिाई सो वििादबाट अिग राख्नेछु। 



१२.्समा उजल्िखख  प्रत िि ा, मेिलमिापक ााको आचार–संदह ा 
र सपथका कुनै बुँदाको उिङ्घन गरेमा मिाई मेिलमिापका्ाको 
िाधग अ्ोग्् भएको घोषणा गररएमा स्िीकार गनेछु। 
   
दस् ख ः– ................................... 
नामः– 
ठेगानाः 
फोन नं.– 
लमत ः– 
 

 
अनचसूर्ी–८ 

(दफा २२ सँग सभबश्न्द्ित( 
मेिलमिापकतााको शपथपत्र 

 
शपथको ढाँर्ा 
 
म....................ईश्वरको नाममा ।सत्प्् तनष्ठापूिाक 
मेिलमिापक ााको रुपमा शपथ लिन्द्छु कक मैिे मेिलमिाप 
सम्बन्द्धी प्रकि्ाको लसिलसिामा कुन ै पक्ष प्रत  मरमोिादहजा 
नराखी, पक्षपा  नगरी, गोपतन् ा र तनष्पक्ष ा का्म गदै 
कानून र न्द््ात्क प्रकि्ा प्रत  सम्मान  था समपाणको भािना 
राखी काम गनेछु। मिेै स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, 
प्रचलि  कानून र मेिलमिापक ाािे पािन गनुा पने आचरणको 
पूणा पािना गदै आफूिाई सुजम्पएको दात्त्प्ि र्मान्द्दारीपूिाक 
तनिााह गनेछु। 
शपथ लिनेको,–          शपथ गराउनेको,–  
सहीः       सहीः  
नामः        नामः 
पदः       
छापः  
का्ााि्ः 

अनचसूर्ी–९ 
(दफा २६ )१( सँग सभबश्न्द्ित( 



 
मेिलमिापको िोगो 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनचसूर्ी–१० 
(दफा २६ )२( सँग सभबश्न्द्ित( 

मेिलमिाप केन्द्रको बोर्ा 
 
 
 
 
 
 
 

अनचसूर्ी–११ 
(दफा २७ सँग सभबश्न्द्ित( 
मेिलमिापकतााको पररर्य–पत्र 

 
 
 
 
 
 
 

अनचसूर्ी–१२ 
(दफा ३० सँग सभबश्न्द्ित( 

.................मेिलमिाप केन्द्र 
मामाा गाउँपालिका 

िडा नं..................  . 
जजल्िा ...................  

 

मामाा गाउँपालिकाको का्ााि् 

िडा न.ं... 

मेिलमिापकतााको पररर्यपत्र 

नामः 
नेपािी ना .प्र.नं.  

 ालिम प्राप्  गरेको लमत ः 
सूचीकृ  भएको लमत ः 
अिधधः.................. 

प्रमाखण  गने  

 

फोटो 

 



मेिलमिाप का्ािमको प्रग ी प्रत िेदनको ढाँचा 
गाउँपालिका नामः  ............................िडा 

नं.  
जजल्िा.............................. 
प्रत िेदनको अिधधः आधथाक िषाः  ............को 

देखख .............सम्म  

मेिलमिापक ाा
को संख्ा 

वििाद
को 
प्रकार 

वििाद
को 
संख्ा 

मेिलमिा
प भएको 
संख्ा 

मेिलमिा
प 
प्रकि्ामा 
रहेको 
संख्ा 

मेिलमिा
प हुन  
नसकी 
अदाि 
मा 
पठाएको 
संख्ा 

मदहिा पुरुष 

       
       
जम्मा      
 
 

आज्ञािे 
राम कुमार राना 

प्रमुख प्रशासकी् अधधकृ  
 

 
 


