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प्रस्तावनताः नेपालको संविधानको अनसुचूी ८ बमोविम स्ानीय तहको अवधकारको 
सचूीमा रहकेो मलेवमलाप र मधयस्तासमबनधी वयिस्ा त्ा स्ानीय सरकार 
सञचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोविम गठन हुने नयावयक सवमवतले सोही ऐनमा 
उललेख गररएका वििाद मलेवमलापको माधयमबाट समाधान गनने काय्यमा सहयोग गन्य 
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मलेवमलाप केनद्र सञचालनसमबनधी काय्यविवध बनाउन िाञ्छनीय भएकोले,

 वरिपरुासनुदरी गाउँकाय्यपावलकाको नयावयक सवमवतसमिनधी ऐन, २०७५ 
को दफा ९३ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी यो मलेवमलाप केनद्र सञचालनसमबनधी 
काय्यविवध, २०७८ िारी गरेको ्छ । 

परिच छ्ेद– १

प्रतािम्भिक

१. सङ्क मषिप्त नताम ि प्रताि्भिः (१) यस काय्यविवधको नाम “वरिपरुासनुदरी 
गाउँकाय्यपावलकाको मलेवमलाप केनद्र सञचालन समबनधी काय्यविवध, २०७८” 
रहकेो ्छ । 

   (२) यो काय्यविवध तरुुनत प्रारमभ हुने्छ ।  

२. परिभिताषताः वबषय िा प्रसङ्गले अकको अ ््य नलागेमा यस काय्यविवधमा,

(१) “ऐन” भननाले गाउँपावलका वरिपरुासनुदरी गाउँकाय्यपावलकाको नयावयक 
सवमवत समबनधी  ऐन, २०७५ सम्झन ुप्छ्य ।

(२) “केनद्र” भननाले यस काय्यविवधबमोविम स्ापना भएको मलेवमलाप केनद्र 
सम्झन ुप्छ्य ।

(३) “काया्यलय” भननाले वरिपरुासनुदरी गाउँ काय्यपावलकाको काया्यलय सम्झन ु
प्छ्य ।

(४) “गाउँ ” भननाले वरिपरुासनुदरी गाउँपावलका सम्झन ुप्छ्य ।

(५) “दोस्ो पक्ष” भननाले पवहलो पक्षको वनिेदनको आधारमा मलेवमलाप 
िाता्यका लावग मलेवमलाप केनद्रले बोलाएको वििादको पक्ष सम्झन ुप्छ्य । 

(६) “नयावयक सवमवत” भननाले नेपालको संविधानको धारा २१७ र स्ानीय 
सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोविम गाउँपावलकाको 
उपाधयक्षको अधयक्षतामा गवठत नयावयक सवमवत सम्झन ुप्छ्य । 

(७) “पवहलो पक्ष” भननाले वििाद समाधानका लावग मलेवमलाप केनद्रमा 
वनिेदन वदने वयवति सम्झन ुप्छ्य ।
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(८) “पक्ष” भननाले वििादका पक्ष सम्झन ुप्छ्य ।

(८) “मनरिालय” भननाले संघीय मावमला त्ा सामानय प्रशासन मनरिालय 
सम्झन ुप्छ्य ।

(१०) “मलेवमलाप” भननाले प्रचवलत काननूबमोविम मलेवमलाप हुनसकने 
प्रकृवतका वििादमा मलेवमलाप गराउने गरी गाउँपावलकाबाट सञचावलत 
सेिा सम्झन ु प्छ्य ।र यो शबदले गाउँपावलकाको सिीकृवतमा समदुायमा 
सञचालन भएको सामदुावयक मलेवमलाप सेिालाई समते िनाउने ्छ ।

(११) “मलेवमलापकता्य” भननाले पक्षबीचको वििादलाई ्छलफलद्ारा सहि 
िातािरण सिृना गन्य त्ा सो विषयमा सहमवत कायम गन्यका लावग 
उत्पे्रररत गन्य मलेवमलापसमबनधी आधारभतू तालीम वलई गाउँपावलकामा 
सचूीकृत वयवति सम्झन ुप्छ्य ।

(१२) “मलेवमलाप सरि” भननाले मलेवमलापकता्यले मलेवमलाप प्रकृयाद्ारा 
वििाद समाधानका लावग वििादका सरोकारिालाको रूपमा रहकेा 
वििादका पक्ष सवममवलत सरुवक्षत एिम ्सहि स्ानमा िाता्य त्ा ्छलफल 
गराउने उद्शेयले सञचालन गररने बैठक सम्झन ुप्छ्य ।

(१३) “िडा” भननाले वरिपरुासनुदरी गाउँपावलकाको िडा सम्झन ुप्छ्य ।

(१४) “संयोिक” भननाले मलेवमलाप केनद्र सञचालन भएको िडाको सवचि 
सम्झन ुप्छ्य ।सा्ै सो शबदले मलेवमलाप संयोिकको रूपमा काम काि 
गनने गरी तोवकएको िडा काया्यलयको कम्यचारीलार्य समते ब्ुझाउने ्छ ।

परिच छ्ेद– २

मछेलममलताप कछे न्द्रको स्तापनता, कताम, क ््तब्य ि अमिकताि

३. मछेलममलताप कछे न्द्रको स्तापनताः (१) नयावयक सवमवतको क्षेरिावधकारवभरिका 
वििाद मलेवमलाप प्रवरियाद्ारा समाधानमा सहयोग परु ्याउन गाउँपावलकाको 
प्रत्येक िडामा आिशयकताअनसुार मलेवमलाप केनद्र स्ापना गररने्छ । 

   (२) काया्यलयले गाउँपापावलकाको काया्यलय भिन िा िडा 
काया्यलयको भिन िा काय्यपावलकाले तोकेको स्ानमा उपदफा (१) बमोविमको 
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काया्यलय स्ापना गनने्छ ।

४. मछेलममलताप कछे न्द्रको कताम, क ््तव्य ि अमिकतािः (१) मलेवमलाप केनद्रको 
काम, कत्यवय र अवधकार दहेाय बमोविम हुने्छः

(१) वििादका पक्षबाट वििादसगँ समबवनधत विषयको अनसुचूी–१ को 
ढाँचामा वनिदेन वलने र दता्य गनने ।

(२) मलेवमलापसमबनधी वििादका पक्षलाई सचूना वदने । 

(३) मलेवमलापकता्य हुने योगयता पगुेको वयवतिले मलेवमलापकता्यको रुपमा 
सचूीकृत हुन मलेवमलाप केनद्रमा वनिदेन वदएमा नयावयक सवमवतमा 
पठाउने । 

(४) नयावयक सवमवतबाट मलेवमलापकता्यको शप् वलएका वयवतिलाई 
मलेवमलापकता्यको काममा लगाउने ।

(५) सचूीकृत मलेवमलापकता्य मधयेबाट वििादका पक्षलाई मलेवमलापकता्य 
्छनौट गन्य लगाउने । 

(६) मलेवमलाप प्रवरियामा सहिीकरण गनने । 

(७) वििादको वनिदेन, अनय कागिात त्ा सहमवत परिको नयावयक सवमवतले 
तोके बमोविम अवभलेख राखने त्ा तोवकएको स्ानमा प्रवतिेदन वदने ।

(८) मलेवमलाप प्रकृयाबमोविम सहमवत हुन नसकेको विषय नयावयक सवमवतमा 
वफता्य पठाउने । 

(९) वििादको दोस्ो पक्ष उपवस्त भएर मलेवमलापकता्यको ्छनौटको काम 
सवकएको वमवतले तीन मवहनावभरि मलेवमलापको माधयमबाट वििादको 
समाधान गनने वयिस्ा वमलाउने ।

(१०) पक्षबीचको सहमवत काया्यनियनका लावग वििादको वमवसल नयावयक 
सवमवतमा पठाउने । 

(११) वििादका पक्षबाट मलेवमलापको प्रकृयाबाट भएको सहमवत काया्यनियन 
गरे नगरेको वनयवमत रुपमा अनगुमन गनने गराउने त्ा पक्षको आपसी 
समबनध बारे िानकारी वलने । 

(१२) स्ानीय बावसनदालाई मलेवमलाप सिेा प्रयोग गन्य अवभपे्रररत गनने ।

(१३) मलेवमलापकता्यको क्षमता अवभबवृधिसमबनधी आिशयक काय्य गनने ।
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(१४) गाउँपावलकाको काय्यरिमबमोविम मलेवमलाप सिेाको प्रचार प्रसार गनने र 
सचतेनामलूक काय्यरिम चलाउने । 

(१५) नयावयक सवमवतबाट तोवकएका िा अवधकार प्रत्यायोिन गररएका अनय 
काम गनने ।

५. मछेलममलताप कछे न्द्रमता हुन पनने आितािभूि् समुविताहरः केनद्रमा दहेाय 
बमोविमका आधारभतू सवुिधा रहने्छनः्–

(१) मलेवमलाप सरि सञचालनका लावग गोपनीय र सरुवक्षत स्ान ।

(२) मलेवमलापकता्य, वििादका पक्ष एिम ्सरोकारिालाको सवुिधाका लावग 
मलेवमलाप कक्षमा आिशयक कुससी, टेबल लगायत पया्यप्त स्ान ।

(३) सचूीकृत मलेवमलापकता्यको नाम, ठेगाना र फोटो सवहतको सचूी र 
मलेवमलाप केनद्रको साईन बोड्य ।

(४) वििादका पक्षका लावग सिच्छ वपउने पानी त्ा शौचालय ।

(५) वििाद दता्य वनिदेनको फारम र वििाद दता्य गनने रविष्टर, मलेवमलापकता्य 
रोिकेो रेकड्य राखनको लावग फारम, दोस्ो पक्षलाई िानकारी गराउने 
फारम, मलेवमलापकता्यलाई िानकारी गराउने फारम, सहमवत–परिको 
फारम, प्रगवत प्रवतिेदन फारम, अवभलेख राखने रविष्टर लगायतका अनय 
मसलनद सामग्ी । 

परिच छ्ेद– ३

मछेलममलताप सछेवताको व्यवस्तापन

६. मववताद द्ता्तः (१) नयावयक सवमवतको क्षेरिावधकारवभरिका वििाद समाधानका 
लावग नयावयक सवमवत िा नयावयक सवमवतले तोकेको स्ानमा दता्य हुने्छन ्।

   (२) उपदफा (१) बमोविम नयावयक सवमवतले वििादका प्र्म पक्ष 
बसोबास गनने िडामा रहकेो मलेवमलाप केनद्रमा समते वनिेदन दता्य गन्य सकने गरी 
वनण्यय गन्य सकने्छ । 

   (३) उपदफा (१) र (२) बमोविम कुनै वयवतिले वलवखत नभ ै
मौवखक रुपमा गनुासो ।उिरुी ।वनिेदन वयति गरेमा त्यसलाई वलवखत रुपमा उतार 
गरी काया्यलय िा मलेवमलाप केनद्रले वनिको सही्छाप गराई दता्य गनने वयिस्ा 
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वमलाउने्छ । 

   (४) यस दफा बमोविम नयावयक सवमवतमा दता्य भएको वनिेदन सो 
सवमवतले मलेवमलाप गनने प्रयोिनका लावग समबवनधत िडामा रहकेो मलेवमलाप 
केनद्रमा पठाउने वयिस्ा वमलाउन ुपनने्छ ।

७. मछेलममलतापक्ता्तको ्नौट प्रकृ्यताः (१) प्रत्येक िडामा कवमतमा एक 
मलेवमलाप केनद्र रहने्छ । 

(२) प्रत्येक मलेवमलाप केनद्रमा कवमतमा ६ िना मलेवमलापकता्य रहने्छन ्। 

 तर एउटा मलेवमलाप केनद्रमा सचूीकृत भएका मलेवमलापकता्यले अनय 
मलेवमलाप केनद्रमा सचूीकृत भ ै मलेवमलाप सेिा प्रदान गन्य चाहमेा त्यसतो 
मलेवमलापकता्यलाई सचूीकृत गरी मलेवमलाप सेिा सचुारु गन्य कुनै बाधा पनने 
्ैछन ।

   (३) पक्षले रोिेको मलेवमलापकता्यबाट मलेवमलापसमबनधी काय्य 
सञचालन गररने ्छ । 

   (४) गाउँपावलकाको मखुय काया्यलय रहकेो स्ानमा समते 
मलेवमलाप केनद्रको स्ापना गन्य सवकने ्छ । 

   (५) यो काय्यविवध लाग ू हुदँा साविकदवेख स्ानीय मलेवमलाप 
केनद्रमा काय्यरत मलेवमलापकता्य कायम ैरहने्छन ्।

   (६) वििादको संखया बढ्न गई िा अनय कारणले मलेवमलापकता्यको 
संखया कमी भएमा काया्यलयले उपदफा (२) मा उललेवखत संखयाको अवतररति 
आिशयक संखयामा ्प मलेवमलापकता्य सचूीकृत गन्य कुनै बाधा पनने ्ैछन ।

   (७) नयावयक सवमवतले आफू समक्ष दता्य भएका िा 
काय्यविवधबमोविम तोवकएको स्ानमा दता्य भएका वििाद कुनै पवन मलेवमलाप 
केनद्रबाट मलेवमलाप प्रकृया अपनाउने गरी तोकन सकने्छ ।

   (८) काया्यलयले सवूचकृत भएका मलेवमलापकता्यको वििरण 
अनसुचूी-२ बमोविमको ठाँचामा तयार गरी काया्यलय त्ा समबवनधत िडाको 
मलेवमलाप केनद्रमा राखने वयिस्ा वमलाउने ्छ । 

८. मछेलममलतापकता लतामि मछेलममलतापक्ता्तको ्नोटः (१) मलेवमलाप केनद्रमा 
वििाद दता्य गराउने पवहलो पक्षले मलेवमलाप केनद्रमा रहकेो अनसुचूी–२ 



-v08 $_ ;Nofg6f/, wflbª, @)&* ;fn h]7 @$ ut] -;+Vof @_

7

बमोविम तयार गररएको मलेवमलापकता्यको सचूीबाट मलेवमलापकता्य ्छनौट गन्य 
पाउने ्छन ्। 

   (२) उपदफा (१) बमोविम वििादको पवहलो पक्षले रोिेको वयवति 
बाहके दोस्ो पक्षले मलेवमलापकता्यको सचूीमा नाम भएका अनय कुनै पवन 
मलेवमलापकता्यलाई ्छनौट गन्य पाउने ्छन ्। 

   (३) वििादका पवहलो र दोस्ो पक्षले मलेवमलापकता्य ्छनोट 
गरे पश्ात संयोिकले ्छावनएका दईुिना मलेवमलापकता्यसँगको समनिय गरी 
मलेवमलापकता्यको सचूीमा नाम उललेख भएका अनय मलेवमलापकता्य मधयेबाट 
तेस्ो मलेवमलापकता्यको ्छनौट गनु्य पनने्छ । 

   (४) वििादका पक्षले मलेवमलापकता्य ्छनौट गदा्य कुनै वििादको 
समबनधमा नयावयक सवमवतको संयोिक िा कुनै सदसयको वनिी सरोकार िा 
सिा ््य गाँवसएको िा त्यसतो संयोिक िा सदसयको नातावभरिका वयवति वििादको 
पक्ष भएमा त्यसतो मलेवमलापकता्यको सट्ामा अकको मलेवमलापकता्य रोजन पाउने 
्छन ्।

९. मववतादकता पषिको उपमस्म्ः (१) वििादका पक्ष मलेवमलाप केनद्रबाट 
तोवकएको वमवत, स्ान र समयमा मलेवमलापको लावग उपवस्त हुनपुनने्छ । 

   (२) मलेवमलापका लावग तोवकएको वदनमा दबैु पक्ष उपवस्त 
भएपव्छ मारि मलेवमलापकता्यले मलेवमलापको प्रकृया अवघ बढाउन ुप्छ्य ।

   (३) वििादका पक्षलाई मलेवमलापका लावग तोवकएको वदनमा 
वििादका पक्षलाई वनधा्यरण गरेको समय भनदा पवहला नै मलेवमलाप कक्षमा 
मलेवमलापकता्य उपवस्त हुन ुपनने्छ ।

   (४) मलेवमलापका लावग तोवकएको वदनमा कुनै एक पक्ष िा दिुै 
पक्ष उपवस्त नभएमा मलेवमलापकता्यले सोही वयहोरा िनाई अनसुचूी –३ को 
ढाँचामा मलेवमलाप केनद्रमा प्रवतिेदनसवहत वफता्य पठाई वदन ुपनने्छ ।

१०. मछेलममलताप सत्र सञ्तालन प्रकृ्यताः (१) दफा ८ बमोविम ्छनौट भएका तीन 
िना मलेवमलापकता्यले मलेवमलाप सरि सञचालन गनने्छन ्। 

   (२)  उपदफा (१) बमोविमका मलेवमलापकता्यलाई मलेवमलाप 
केनद्रमा तोवकएको वमवतमा उपवस्त हुन संयोिकले िानकारी गराउने ्छ । 
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   (३) उपदफा (२) बमोविम पवहलो मलेवमलापकता्यले 
मलेवमलापकता्यको रुपमा काम गन्य असम ््यता दखेाएमा केनद्रले वििादको दिुै 
पक्षलार्य बाँकी मलेवमलापकता्य मधयेबाट तीन तीन िना मलेवमलापकता्य रोिी  
प्रा्वमकता समते तोकन लगाउन ुपनने्छ ।

   (४) उपदफा (३) बमोविम तोवकएका मलेवमलापकता्यलार्य केनद्रले 
प्रा्वमकतारिमको आधारमा मलेवमलाप सरि सञचालन गन्य लगाउने ्छ । 

   (५) वििादका दिुै पक्षले एकै िना मलेवमलापकता्यलाई ्छनौट 
गन्य सहमवत गरेमा एकिना मलेवमलापकता्यले मारि पवन मलेवमलाप प्रवरिया 
सञचालन गन्य सकने्छन ्।  

    (६) ्छावनएका मलेवमलापकता्यले पक्षसँग समनिय गरी मलेवमलाप 
सरि सञचालन गनने वमवत र स्ान तय गनु्य पनने्छ । 

   (७) वििादका पक्ष र मलेवमलापकता्य पिू्य वनधा्यररत स्ान, वमवत र 
समयमा मलेवमलाप सरिमा उपवस्त हुने वयिस्ा संयोिकले वमलाउन ुपनने्छ ।  

   (८) वििादका पक्ष उपवस्त भसैकेपव्छ ्छावनएका 
मलेवमलापकता्यले वििादका पक्षलाई सरुवक्षत मलेवमलाप कक्षमा गई मलेवमलाप 
प्रवरिया र मलेवमलापकता्यको भवूमका बारे िानकारी वदने र मलेवमलाप सरि 
सञचालन हुदँा पालन गनु्यपनने आधारभतू वनयम वनधा्यरण गरी मलेवमलाप 
प्रवरियाका चरण अपनाउँद ैवििाद समाधान गन्य सहिीकरण गनु्य पनने्छ ।

   (९) मलेवमलाप सरि आिशयकता अनसुार एक िा सो भनदा बढी 
पटक बसन सकने्छ ।

   (१०) वििाद दता्य भएको िडा बाहके अनय कुनै िडामा सचूीकृत 
भएका मलेवमलापकता्यलाई समते यस दफा बमोविम मलेवमलाप केनद्रले नयावयक 
सवमवतसँग अनमुवत वलई मलेवमलापकता्यको रुपमा काम गनने वयिस्ा वमलाउन 
सकने्छ । 

११. मछेलममलतापक्ता्तलछे ध्यतान मदनुपनने कुिताहरः मलेवमलापकता्यले काय्यसमपादन 
गदा्य दहेायका विषयमा धयान वदन ुपनने्छ ।

(१) मलेवमलाप सरि सञचालन गदा्य उठेका विषय वटपोट गनने र त्यसको अ ््य 
पक्षलाई ब्ुझाउने ।
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(२) वििादमा वनण्यय नवदने र आफूलाई वनण्ययकता्य नभई वििाद समाधान 
प्रकृयाको सहिकता्य सम्झने र ्छलफल ।िाता्य ।सिंादबाट वििाद 
समाधानका लावग सहिीकरण गनने ।

(३) कुनै पक्षलाई िात, िावत, धम्य, िण्य, वलङ्ग, समप्रदाय िा रािनीवतक 
आस्ा िा अनय कुनै आधारमा भदेभाि नगरी वनषपक्ष र तटस् रहने ।

(४) मानि अवधकार, मौवलक हक, मानि अवधकार र सामाविक नयायको 
विषयमा सिंदेनशील रहने ।

(५) मलेवमलाप सरिको समावप्तपव्छ सहमवत बाहके लेखकेा अनय 
वटपोटसमबनधी सामग्ी नष्ट गरी गोपनीयता कायम गनने ।

(६) कुनै काननूी िवटलता आएमा काया्यलय एिम ् नयावयक सवमवतको 
सहयोगमा विशषेज्ञसगँ परामश्य वलएर मारि काननूसममत रुपमा पक्षबीच 
सहमवत गराउने । 

(७) वििादका पक्षलाई मलेवमलापकता्य रोजन लगाउँदा मलेवमलाप केनद्रबाट 
हुने वििाद समाधानका प्रकृयाका समबनधमा समबवनधत पक्षलाई 
सयंोिकले य्ेष्ट िानकारी गराउने ।

१२. सहमम्पत्र ््यताि िनु्त पननेः(१) मलेवमलापकता्यले वििादका पक्षले वििादको 
विषयमा सहमवत गरेमा अनसुचूी –४ बमोविमको ढाँचामा तीन प्रवत सहमवत परि 
तयार गनु्य पनने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविम तयार भएको सहमवतपरिमा वििादका 
पक्ष त्ा मलेवमलापकता्यले सही्छाप गरी मलेवमलाप केनद्रमा ब्ुझाउन ुपनने्छ ।

   (३) उपदफा (१) बमोविम तयार भएको सहमवतपरिको एकएक 
प्रवत मलेवमलापकता्यले मलेवमलाप गनने पक्षलाई तत्काल उपलबध गराउन ुप्छ्य । 

   (४) सहमवत परिको तेस्ो प्रवतलाई वमलापरि र मलेवमलाप सहमवत 
काया्यनियन गनने प्रयोिनका लावग मलेवमलाप केनद्रले नयावयक सवमवत समक्ष 
पठाउन ुपनने्छ । 

   (५) सहमवत काया्यनियन गन्य वनिेदन सा् कुनै पक्ष नयावयक 
सवमवत समक्ष उपवस्त भएमा िा मलेवमलाप केनद्रबाट सहमवतपरि प्राप्त भएमा 
नयावयक सवमवतले समबवनधत पक्षसँग ब्ुझी सहमवतपरि ।वमलापरिमा लेवखएको 
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वयहोरा ठीक ्छ भनने प्रमावणत भएमा उति वलखतमा नयावयक सवमवतका सदसयले 
सही्छाप गरी वमलापरिको रुपमा अनमुोदन गरी त्यसलाई काया्यनियनका लावग 
समबवनधत पक्षलाई आदशे वदन ुपद्य्छ । 

   (६) उपदफा (५) बमोविम अनमुोदन भएको सहमवतपरि 
काया्यनियनका लावग नयावयक सवमवतले सो सहमवत परि काय्यपावलकामा पठाउन ु
पद्य्छ । 

   (७) उपदफा (५) बमोविम प्राप्त सहमवतपरि काया्यलयले 
काया्यनियनको लावग कुनै वनकाय िा संस्ामा पठाउन ुपनने भएमा सहमवतपरिको 
वयहोरा बमोविम गन्य समबवनधत वनकायमा लेखी पठाउन ुपनने्छ ।

   (८) यस पररच्ेछद बमोविम मलेवमलापद्ारा वििाद समाधान गदा्य 
मलेवमलापकता्य वनयवुति भएको वमवतले तीन मवहनावभरि समपनन गररसकन ुपनने्छ ।

१३. मववतादमता पषिलतार्त जतानकतािी मदनछेः (१) यस काय्यविवध बमोविम मलेवमलाप 
केनद्रबाट वििादमा मलेवमलाप भएमा िा मलेवमलाप हुन नसकेमा सोही कुरा 
उललेख गरी समबवनधत पक्षलाई संयोिकले िानकारी वदन ुपनने्छ ।

   (२) मलेवमलाप हुन नसकेका वििादका पक्षलाई तारेख तोकी उति 
वििादमा अनय प्रकृया अपनाउन दता्य भएको वनिेदन सवहतका समपणू्य कागिात 
मलेवमलाप केनद्रको संयोिकले नयावयक सवमवत समक्ष पठाउन ुपनने्छ । 

परिच छ्ेद– ४

मछेलममलतापकता स्वन्िमता िताउँपतामलकताको कताम, क ््तव्य ि अमिकताि

१४. िताउँपतामलकताको मछेलममलतापस््बन्िी कताम, क ््तव्य ि अमिकतािः मलेवमलाप 
सेिा विसतार र विकासका लावग गाउँपावलकाको काम, कत्यवय र अवधकार दहेाय 
बमोविम हुने्छः

(१) स्ानीयसतरमा मलेवमलाप सेिा विसतार र विकास बारे िावष्यक योिना 
एिम ्काय्यरिम तिु्यमा र काया्यनियन गनने ।

(२) मलेवमलापबाट भएको सहमवत–परिको अवभलेख राखने र सो समबनधी 
काय्यरिमका लावग आिशयक बिेट विवनयोिन गनने ।

(३) मलेवमलाप सेिा सञचालनका लावग मलेवमलाप केनद्र स्ापना र 
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आिशयक भौवतक सामग्ी र मसलनद वयिस्ापन गनने । 

(४) मलेवमलाप समबनधी तालीमका लावग सहभागीको ्छनौट गनने र गैरसरकारी 
संस्ा त्ा अनय वनकायसँग समनिय गनने त्ा तावलम आयोिना गन्य 
प्राविवधक, आव ््यक त्ा आिशयक सहयोग परु ्याउने । 

(५) तोवकएको योगयता परूा भएका र कमतीमा ४० घणटा (६ वदन) को 
आधारभतू मलेवमलाप तावलम प्राप्त गरेका मलेवमलापकता्यलाई शप् 
गराई मलेवमलापकता्यको सचूीमा सचूीकृत गनने ।

(६) एक िष्य भनदा अगावड मलेवमलापसमबनधी आधारभतू तावलम वलएका 
वयवतिलाई सचूीकृत गनु्य अवघ तोवकएको पाठ्यरिम बमोविमको पनुता्यिगी 
तावलम वलएर सचूीकृत हुन पाउने वयिस्ा वमलाउने ।

(७) मलेवमलापकता्यको रुपमा सचूीकृत भएका मलेवमलापकता्यलाई प्रत्येक िष्य 
मलेवमलापकता्यको पनुता्यिगी तावलममा सहभागी हुने वयिस्ा वमलाउने ।  

(८) मलेवमलाप समबनधी प्रवशक्षक प्रवशक्षण वलएका वयवति िा काननुबमोविम 
अवधकारप्राप्त वनकायबाट तावलम वदने संस्ाको रुपमा सचूीकृत भएका 
संस्ाबाट मारि मलेवमलापसमबनधी तावलम सञचालन गन्य पाउने वयिस्ा 
वमलाउने । 

(९) नयावयक सवमवतको वनण्यय िा मलेवमलापको सहमवत बमोविम नयावयक 
सवमवतबाट अनमुोदन भ ै वमलापरि भएका विषयको काया्यनियन गनने, 
गराउने र सहमवत काया्यनियनको अनगुमन र समीक्षा गनने । 

(१०) सरोकारिाला अनय वनकायबाट हुने अनगुमनको काय्यलाई सहयोग 
परु ्याउने र अनसुचूी -५ बमोविमको ठाँचामा अवभलेख राखने ।

(११) मलेवमलाप केनद्रको अनगुमन गनने, मलेवमलाप सेिालाई सबैको पहुचँमा 
परु ्याउन आिशयक काय्य गनने ।

(१२) मलेवमलापकता्यलाई मलेवमलाप सेिा उपलबध गराए िापत पाररश्रवमक िा 
यातायात खच्य र भत्ाको वयिस्ा गनने ।

(१३) मलेवमलाप कोष खडा गनने र आिशयकता अनसुार मलेवमलाप केनद्र 
स्ापना र सञचालन गन्य कोषको प्रयोग गनने । 

(१४) मलेवमलाप कोष सञचालन वनदनेवशका तयार गरी काय्यनियनमा लयाउने 



-v08 $_ ;Nofg6f/, wflbª, @)&* ;fn h]7 @$ ut] -;+Vof @_

12

त्ा मलेवमलापकता्यलाई प्रोत्सावहत गनने गवतविवध सञचालन गनने ।

(१५) मनरिालयसँग सहकाय्य गरी मलेवमलाप सेिालाई प्रभािकारी बनाउन काय्य 
गनने । 

१५. मछेलममलताप कछे न्द्र स्ंयोजकको कताम, क ््तव्य ि अमिकतािः मलेवमलाप केनद्र 
सयंोिकको काम, कत्यवय र अवधकार दहेायबमोविम हुने्छः

(१) मलेवमलाप केनद्रमा आएको वनिदेन रविष्टरमा दता्य गरी, वििादका 
पक्षको नाम र ठेगाना, ्छनौट भएका मलेवमलापकता्यको नाम र समपक्य  नं., 
मलेवमलाप सरि सञचालन वमवत, सहमवतपरिको सपष्ट खलुने गरी अवभलेख 
राखने एिम ्अनय कागिात सरुवक्षत राखने ।

(२) वििादका पक्षलाई मलेवमलाप केनद्रको तफ्य बाट परिाचार गनने ।

(३) वििादका पक्षलाई मलेवमलापकता्य रोजन लगाउने । 

(४) पक्षले रोिकेा मलेवमलापकता्यलाई िानकारी गराउने र मलेवमलापका 
लावग सहमवत वलने ।

(५) मलेवमलापको सरि सञचालन हुने वदन र समयको िानकारी पक्ष र 
मलेवमलापकता्यलाई वदने ।

(६) मलेवमलाप केनद्रमा आिशयक भौवतक र अनय सामग्ी र नयनुतम सिेा 
सवुिधा सवुनवश्त गराउने ।

(७) मलेवमलापको प्रकृयामा सवममवलत हुदँा वििाद समाधान गन्य सहि हुने 
र मलेवमलापको प्रकृयाले वििाद समाधानमा पानने सकारात्मक प्रभािको 
िानकारी वदने ।

(८) पक्षको मलेवमलाप प्रकृयाप्रवतको सशंय हटाउने र मलेवमलापकता्यले 
सहिीकरण समबनधको बारेमा पक्षको विज्ञासा समबोधन गनने । 

(९) मलेवमलापकता्यको वयवतिगत वििरणसवहतको अवभलेख राखने ।

(१०) मलेवमलापकता्यलाई मलेवमलापकता्यको रुपमा सचूीकृत भएको कुराको 
िानकारी गराउने । 

(११) मलेवमलाप कक्ष र सरि सञचालनको िातािरण बनाउने र सोको 
वयिस्ापन गनने ।

(१२) सहमवत भएका िा हुन नसकेका वििादको अवभलेख राखने ।
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(१३) मलेवमलापको मावसक, चौमावसक त्ा िावष्यक प्रगवत वििरण काया्यलयमा 
पठाउने । 

(१४) सहमवत नभएमा सहमवत हुन नसकेको कुराको वलवखत िानकारी वििादका 
पक्षलाई वदने ।

(१५) सहमवत काया्यनियन गन्य नयावयक सवमवत र िडा काया्यलयबाट तोवकए 
बमोविमको विममिेारी िहन गनने ।

(१६) काया्यलयले तोकेका अनय काय्य गनने । 

१६. मछेलममलतापक्ता्तको कताम, क ््तव्य ि अमिकतािः मलेवमलापकता्यको काम, 
कत्यवय र अवधकार दहेायबमोविम हुने्छः

(१) मलेवमलापको प्रवरियामा गरी सहिकता्यको हवैसयतले वििाद समाधानमा 
सहयोग परु ्याउने ।

(२) वििाद समाधान गन्य सहयोग गदा्य नयायाधीश, मधयस् िा काननूी 
सललाहकारको भवूमका वनिा्यह नगरी सहिकता्यको मारि भवूमका वनिा्यह 
गनने ।

(३) मलेवमलाप समीक्षा बैठकमा सचूना बमोविम सहभागी हुने र मलेवमलाप 
सिेालाई प्रभािकारी बनाउन आफनो स्ुझाि प्रसततु गनने ।

(४) मलेवमलापको विकास र विसतारका लावग काय्यरत रहने ।

(५) सहमवत काया्यनियनमा सहयोग परु ्याउने ।

(६) मलेवमलाप सरि सहिीकरण गदा्य डर, रिास, दिाि र प्रभािबाट मतुि हुने र 
वििादका पक्षलाई पवन मतुि राखने ।

(७) मानिअवधकार, मौवलक हक, सामाविक नयायको विषयमा सचते रहने । 

(८) आघातमा परेका िा मनोबैज्ञावनक रुपमा समसयामा रहकेा पक्षलाई 
मनोसामाविक परामश्यको लावग पठाउन मलेवमलाप केनद्र सयंोिकलाई 
िानकारी गराउने । 

(९) मलेवमलाप प्रवरियालाई उवचत वयिस्ापन गनने र सहमवतको लावग 
पक्षलाई सितनरि रुपमा भवुमका वनिा्यह गन्य वदने ।

(१०) पक्षलाई मलेवमलापको अनवुचत प्रयोगबाट हुने नोकसानीबाट बचाउन 
सचते रहने । 
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(११) मलेवमलाप िाता्यको सनदभ्यमा वििादका पक्षबाट वयति भएका कुराको 
गोपनीयता कायम राखने ।

(१२) मलेवमलाप प्रकृया अपनाउँदा पवन पक्ष वमलन सहमत नभएमा सहमवत हुन 
नसकेको कुराको प्रवतिेदन अनसुचूी –३ को ढाँचामा नयावयक सवमवतलाई 
वदने ।

(१३) अनसुचूी -६ मा तोवकएको आचारसंवहताको पालना गनने ।

परिच छ्ेद – ५

मवमवि

१७. प्रतामवमिक सछेवता उपलबि  ििताउनछेः (१) काया्यलय एिम ् िडा काया्यलयले 
मलेवमलापकता्यलाई आिशयक प्राविवधक सेिा उपलबध गराउने ्छ । 

   (२) काया्यलय एिम ् नयावयक सवमवतले मलेवमलापकता्यलाई 
मलेवमलाप गराउने काय्यमा दक्षता विकास गन्य आिशयक तालीम उपलबध 
गराउन आिशयकता अनसुार रावषरिय िा स्ानीय सतरका गैर  सरकारी  संस्ा िा 
समदुायमा आधाररत संस्ालाई एिम ्विज्ञलार्य पररचालन गन्य सकने्छ ।

१८. मछेलममलताप न्ीजताको अमभिलछेख व्यवस्तापनः (१) काया्यलय एिम ्िडा 
काया्यलयले दता्य भएका वििाद त्ा समाधान भएका वििाद र वििादका पक्षको 
अवभलेख राखन ुपनने्छ ।वििादको वनरुपण भएको अिस्ामा मलेवमलाप केनद्रमा 
दिुै पक्षको र मलेवमलापकता्यको हसताक्षर सवहतको सहमवत परि समते तयार पारी 
राखन ुपनने्छ । 

   (२) उपदफा (१) बमोविम अवभलेख राखनका लावग काया्यलयले 
वनमन अनसुारका फाराम तयार गनने्छ ।

(१) वििाद दता्य पवुसतका,

(२) वििाद र वििादका पक्षको वििरण खलुने गरी तोवकएको फारम,

(३) वनिेदन परिको फारम,

(४) दोस्ो पक्षलाई िानकारी गराउने फारम, 

(५) मलेवमलापकता्य ्छनौट फारम, 

(६) मलेवमलापकता्यलाई सचूना वदने फारम, 
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(७) मलेवमलाप केनद्रमा पक्षको उपवस्वतको अवभलेख फारम, 

(८) सहमवत–परि फारम,

(९) वििाद अनगुमन फारम,

(१०) काया्यलयले तोकेका अनय फारम ।

१९. मछेलममलताप ििताउन ्तामलम मलनुपननेः ऐनले तोकेको योगयता पगुेका वयवतिले 
गाउँपावलकामा मलेवमलाप गराउन कमतीमा ४० घणटा (६ वदन) को आधारभतू 
मलेवमलाप तावलम गरेको हुनपुनने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविमको तावलम काननूबमोविम अवधकार 
प्राप्त वनकायमा सचूीकृत भएको संस्ा िा मलेवमलापको आधारभतु प्रवशक्षक 
प्रवशक्षण प्राप्त वयवतिबाट काया्यलयले तावलम वदने वयिस्ा वमलाउन ुपनने्छ । 

२०. मछेलममलताप ्तामलम मदनछे ससं्ता समू्कृ् हुनुपननेः (१) प्रचवलत 
काननूबमोविम अवधकार प्राप्त वनकायमा सचूीकृत भएका संस्ालार्य काया्यलयले 
मलेवमलाप तावलम वदन सचूीकृत गनु्य पनने्छ ।   

   (२) काया्यलयले मलेवमलापको तावलम वदने संस्ालाई पररचालन 
गदा्य एकै कामका लावग एकभनदा बढी संस्ालाई विममिेारी वदने ्ैछन । 

   (३) उपदफा (१) बमोविमको तालीम सञचालन गनने सचूीकृत 
संस्ाले तावलमका लावग श्रोत वयवतिको रोष्टर तयार गरी पनने्छ ।

   (२) मलेवमलापसमबनधी आधारभतू र अनय तावलम मनरिालय 
एिम ्काय्यपावलकाबाट सिीकृत पाठ्यरिमबमोविम सञचालन गनु्य पनने्छ ।

   (३) सिीकृत मलेवमलापको पाठ्यरिममा उवललवखत विषयमा 
तोवकएको प्रकृया अपनाई मलेवमलापको तावलम सञचालन हुने्छ ।

   (५) काया्यलय िा मलेवमलापको तालीम वदने संस्ाले 
मलेवमलापको तालीम समपनन गरेको प्रमाण परि वददँा सहभागीलाई अनसुचूी –७ 
बमोविमको प्रवतबधिता परिमा सही्छाप गराई काया्यलय िा संस्ाको अवभलेख 
राखने वयिस्ा वमलाउन ुराखन ुपनने्छ ।

२१. आ्तािसमंह्ताको पतालनताः यस काय्यविवधको अनसुचूी–६ बमोविमको 
आचारसंवहता सबै मलेवमलापकता्यले पालन गनु्यपनने्छ ।
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२२. शप्ः मलेवमलापकता्यले यस काय्यविवधबमोविम वनष्ापिू्यक काम गनने शप् 
वलन ु पनने्छ । मलेवमलापकता्यको हवैसयतले संलगन हुन चाहने योगयता पगुेका 
मलेवमलापकता्यलाई नयावयक सवमवतका संयोिकबाट अनसुचूी – ८ बमोविमको 
शप् वलएपव्छ मलेवमलाप केनद्रमा मलेवमलापकता्यको रुपमा सचूीकृत गररने्छ ।

२३. आ्तािसमंह्ता ि शप्को अनुिमनः (१) मलेवमलापकता्यले आचारसंवहता 
अनकूुल काम गरे िा नगरेको र मलेवमलापकता्यको रुपमा वलएको सप्को 
समबनधमा नयावयक सवमवत र काय्यपावलकाले अनगुमन गनने्छन ्। 

   (२) आचारसंवहता पालना नगरेको भनने उिरुी परेमा नयावयक 
सवमवतले समबवनधत मलेवमलापकता्यलाई उिरुिालाको नाम गोपय राखी उिरुी 
समबनधमा सपष्टीकरण वदन सात वदनको समय वदर्य वलवखत रूपमा िानकारी वदन ु
पनने्छ । 

   (३) उपदफा (२) बमोविमको समयवभरि सपष्टीकरण प्राप्त नभएमा 
िा प्राप्त सपष्टीकरण वचत् बझुदो नभएमा नयावयक सवमवतले आचारसंवहता 
उललंघनको कारिाही अवघ बढाउने ्छ । 

   (४) उपदफा (३) बमोविम आचारसंवहता उललङ्घन गरेको 
ठहर नयावयक सवमवतले समबवनधत मलेवमलापकता्यलाई सचते गराउन, केही 
समयको लावग मलेवमलापकता्यको काम गन्य बनदिे लगाई नवसहत वदन िा 
मलेवमलापकता्यको सचूीबाट हटाउने आदशे गन्य सकने्छ ।

   (५) नयावयक सवमवतले गरेको आचारसंवहता उललङ्घनको 
कारिाही िा सिायमा वचत् नब्ुझ ेसमबवनधत मलेवमलापकता्यले काय्यपावलका 
समक्ष पनुरािेदन गन्य सकने्छन ्।

   (६) आचारसंवहता र शप्को समबनधमा नयावयक सवमवतको 
वनण्यय उपर पनुरािेदन परेमा काय्यपावलकाको वनण्यय अवनतम हुने्छ ।

२४. पषिलतार्त मछेलममलतापको परिणताम ्बताध्यकतािी हुनछेः  मलेवमलापमा भएको 
सहमवत वििादका पक्ष र संलगन सरोकारिालाको वनवमत बाधयात्मक हुने्छ । उति 
सहमवत काया्यनियन गन्य वििादका पक्ष र सरोकारिाला बाधय हुने्छन ्।

२५. सहमम् कता्यता्तन्व्यनः (१) मलेवमलाप केनद्रमा सहमवत भ ै वमलापरि भएको 
वमवतले तीस वदनवभरि समबवनधत पक्षले त्यसतो वमलापरि काया्यनियन गनु्य पनने्छ ।

   (२) उपदफा (१) बमोविमको अिवधवभरि समबवनधत पक्षले 
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उपदफा (१) बमोविम वमलापरि काया्यनियन नगरेमा काया्यलयले प्रचवलत काननूी 
काय्यविवध अपनाई वमलापरिको काया्यनियन गराउने ्छ । 

   (३) उपदफा (२) बमोविम वनिेदन प्राप्त भएमा स्ानीय सरकार 
सञचालन ऐन, २०७४ को दफा ५२ (१) बमोविम काय्यपावलकाले नयावयक 
सवमवतबाट भएको यसै काय्यविवधको दफा १२ बमोविम सहमवत भए बमोविमको 
वमलापरि िा स्ानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा 
(२) बमोविम भएको वनण्ययको काया्यनियन गनने गराउने ्छ ।  

२६. मछेलममलतापको लोिो ि कछे न्द्रको ्बोर्तको व्यवस्ताः (१) मलेवमलापको लोगो 
अनसुचूी –९ बमोविम हुने्छ र सो लोगोको प्रयोग दहेायको अिस्ामा गररने्छ ।

(१) मलेवमलाप केनद्रको बोड्यमा ।

(२)  मलेवमलाप गदा्य प्रयोग हुने वयानरमा ।

(३) काय्यरिमको प्रबधि्यन गनने काय्यरिम सञचालन गदा्य ।

(४) मलेवमलापसमबनधी विवभनन कृयाकलाप सञचालन गदा्य । 

   (२) मलेवमलाप केनद्रको बोड्य अनसुचूी –१० बमोविमको हुने्छ ।

२७. परि््यपत्रस््बन्िी व्यवस्ताः काया्यलयले सचूीकृत मलेवमलापकता्यलाई 
अनसुचूी –११ बमोविमको ढाँचामा पररचयपरि वदने्छ ।

२८. प्रोतसताहन पुिसकतािको व्यवस्ताः काया्यलयले नयावयक सवमवतको वसफाररसमा 
मलेवमलाप काय्यरिममा उललेखनीय योगदान वदने मलेवमलाप केनद्र, सघंससं्ा 
त्ा मलेवमलापकता्यलाई उवचत प्रोत्साहन परुसकार प्रदान गन्य सकने्छ ।

२९. कता्य्तमवमिको प्र्योिः गाउँपावलकावभरि मलेवमलाप काय्यरिमलाई सचुारु र 
समनियात्मक रुपमा सञचालन गरी स्ानीयसतरमा सामाविक सद्ाि, आपसी 
सहयोग र मरैिीपणू्य परमपरालाई प्रबधि्यन गन्य यो काय्यविवधको प्रयोग हुने्छ ।

३०. प्रम्वछेदन पछेश िनु्तपननेः काया्यलयले विलला समनिय सवमवत, प्रदशे त्ा 
मनरिालयमा अनसुचूी –१२ बमोविमको प्रवतिेदन तयार गरी पठाउन ुपनने्छ ।

३१. कता्य्तमवमिको व्यताख्यता िनने वता वतािता अर्ककताउ फुकताउनछे अमिकतािः 
काय्यविवधको काया्यनियनको वसलवसलामा कुनै वद्विधा हुन गएमा सोको 
वयाखया िा बाधा अड्काउ फुकाउने अवधकार काय्यपावलकालाई हुने्छ ।
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अनुसू् ी – १

(दफता ४(क) सिँ स््बमन्ि्)

मववताद द्ता्त ।अमभिलछेख फतािमको नमूनता

वरिपरुासनुदरी गाउँ काय्यपावलकाको काया्यलय, ................ विलला

वििादका पक्षको वििरण  

दता्य नं. दता्य वमवतः

विललाः  गाउँपावलकाः िडा नमिरः

वििादको प्रकारः स्ानीय सरकार सञचालन ऐनको दफा ४७ (२) मा उवललवखत आधारमा

१. वििादको नामः वििादको प्रकृवतः

२. मववतादको पमहलो  पषिको मवविणः

नामः वलङ्गः िात ।िावतः उमरेः

विललाः .......................... पावलकाः िडा नं.

समपक्य  ठेगाना (टेवलफोन ।मोिारल .......................................):

२.१ शवैक्षक योगयता

१. वनरक्षर २. साधारण लेखपढ ३. प्रा्वमक

४. माधयवमक ५. उचच माधयवमक ६. सनातक िा सो भनदामाव्ः

२.२ मलेवमलापकता्य ्छनौट (प्रा्वमकता वनधा्यरण)

प्र्म ्छनौटः दोस्ो ्छनौटः तेस्ो ्छनौटः

२.३ अनय सरोकारिालाको नाम ।सखंयाः

२.४ यसभनदा पवहले मलेवमलाप 

सेिाः
१. वलएको २. नवलएको

३. मववतादको दोस्ो  पषिको मवविणः

नामः वलङ्गः िात ।िावतः उमरेः

विललाः ................ पावलकाः िडा नं.

समपक्य  ठेगाना (टेवलफोन ।रमले आवद):

३.१ शवैक्षक योगयता

१. वनरक्षर २. साधारण लेखपढ ३. प्रा्वमक

४. माधयवमक ४. उचच माधयवमक
६. सनातक िा सो 

भनदामाव्ः
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३.२ मलेवमलापकता्य ्छनौट (प्रा्वमकता वनधा्यरण):

प्र्म ्छनौटः दोस्ो ्छनौटः तेस्ो ्छनौटः

३.३ अनय सरोकारिालाको नाम ।सखंयाः 

३.४ यसभनदा पवहले मलेवमलाप 

सेिाः
१. वलएको २. नवलएको

नोटः १. वििादको पविलो पक्ष भननाले साधारण तया वििाद दताता गननेलाई जनाउँछ ।

४.१. वििाद सरुु भएको वमवतः

४.२ मलेवमलाप केनद्रमा आउन ुअवघ कुनै वनकायमा समाधानका लावग प्रयास भएको व्यो ? 

१. भएको व्यो २. भएको व्एन 

४.३ प्रयास भएको भए कुन वनकायमा भएको व्यो?

१. स्ानीय प्रहरी 

काया्यलय
२.िडा काया्यलय ३. विलला प्रहरी काया्यलय

४. विलला प्रशासन 

काया्यलय
५.  अदालत      ६.अनय............................

४.४ वििादको पररणाम के भयो कारण खलुाउने ..........................

४.५ अनय कुनै ठाउँमा यो वििाद चवलरहकेोः   १. ्छ ।            २. ्ैछन ।

४.६ यवद कुनै वनकायले मलेवमलापको लावग पठाएको ।वसफाररस गरेको भए सो वनकायको नामः
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अनुसू् ी–२

(दफता ८ को उपदफता (१) सिँ स््बमन्ि्)

मलेवमलाप केनद्र

गा.पा............ िडा नं  ....   विललाः .............

मलेवमलापकता्यको सचूी
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अनुसू् ी–३

(दफता ९ (४) सिँ स््बमन्ि्)

मछेलममलतापक्ता्तको प्रम्वछेदन

.......... मलेवमलाप केनद्र,

...............गाउँपावलका

प्र्म पक्ष श्री ........................ र दोस्ो पक्ष श्री ........................ भएको .................
............... वििादमा मलेवमलाप गराउन हामीलाई वमवत .......... गते मलेवमलापकता्यको 
रुपमा रोविएकोमा मलेवमलापको प्रकृया अपनाई मलेवमलाप गराउँदा पक्ष वमलन 
मञिरु नभएकाले ।मलेवमलापका लावग तोवकएको वदनमा पक्ष अनपुवस्त भएकाले 
मलेवमलाप हुन नसकेको वयहोराको यो प्रवतिेदन पेश गरेका ्छौं । 

मववतादको प्र्म पषिः                         मववतादको दोस्ो पषिः

नामः नामः
सही्छापः सही्छापः

मछेलममलतापक्ता्तः
नामः दसतखतः
नामः दसतखतः
नामः   दसतखतः
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अनुसू् ी–४

(दफता १२(१) सिँ स््बमन्ि्)

सहमम्–पत्रको ढतँा्ता

मछेलममलताप कछे न्द्र

गा.पा.............................िडा नं. ......................... विललाः.............................
सहमम् पत्र

वििादको वबषयः........................................................................... ।
...................     ....   विलला ...................................... गाउँपावलका  ........... िडा 
नं......बसने िष्य ................... को श्री .........................................र ..................... 
विलला ............................ ....................गाउँपावलका ..... िडा नं......... 
बसने िष्य ........ को श्री ..........................................बीच उवललवखत वबषयमा 
असम्झदारी भई वसि्यना भएको वििादमा मलेवमलापका लावग यस मलेवमलाप केनद्रमा 
प्राप्त भएको हुनाले दबैु पक्षलाई राखी मलेवमलाप प्रवरियाद्ारा वमवत .... ।....... । .... 
गतेमा ्छलफल गराउँदा तपवशलका बुँदामा हामी दबैु पक्षको वचत् बझुदो सहमवत 
भएकोले सहमत भएको बुँदालाई वनष्ापिू्यक पालना गनने गरी मलेवमलापकता्यको 
उपवस्वतमा रािी खशुीले यो सहमवत परिमा सही ्छाप गरी वलयौ ँ।वदयौ ँ। 

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

सहम् हुनछे पषिहरः
पवहलो पक्ष    दोस्ो पक्ष
नामः     नामः
ठेगानाः     ठेगानाः
हसताक्षरः    हसताक्षरः

मछेलममलतापक्ता्त        
नामः
ठेगानाः
हसताक्षरः

नामः
ठेगानाः
हसताक्षरः

नामः
ठेगानाः
हसताक्षरः

 ईवत समबत.्.................... साल .................. मवहना .................. गते............रोिशभुम ्।                                         
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अनुसू् ी–५

(दफता १४ को (ञ) सिँ स्ंबमन्ि्)

मछेलममलताप अनुिमन फतािताम

गाउँपावलकाको नामः ......................................... । 

िडा नं. 

विलला .................... ।

अनगुमन गररएको अिवध ...................दवेख..................समम ।

मलेवमलाप केनद्रको संयोिकको नामः

मलेवमलाप काय्यरिममा आव ््यक त्ा प्राविवधक सहयोग गनने संस्ाको नामः 
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स ंख
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कै
वफ
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१.  मलेवमलाप केनद्रको भौवतक अिस्ाः 

२. आचार संवहताको पालनाको अिस्ाः

३. विवनयोवित बिेट र खच्यको अिस्ाः

४. मलेवमलापकता्यको लावग पनुता्यिगी ।उचच तावलमको आिशयकताः

५. मलेवमलापकता्यको पया्यप्तता ।अपया्यप्तताः

६. अनगुमनकता्यको वटपपवणः 

७. अनगुमनकता्यको स्ुझािः

 अनगुमनकता्य

 १. ..................
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अनुसू् ी–६

(दफता १६ (र) सिँ स््बमन्ि्)

.... िताउँपतामलकतामता सू् ीकृ् मछेलममलतापक्ता्तको आ्तािसमंह्ता

मछेलममलतापक्ता्तको आ्ताि समंह्ता-२०७८

१. मछेलममलतापक्ता्तको पछेशताि् आ्िण 

(१) नेपालको संविधान, अनय प्रचवलत काननू र यस काय्यविवधबमोविम 
मलेवमलापसमबनधी काम कारिाही वनषपक्ष रुपले गनु्य पनने,

(२) कुनै पक्षप्रवत ्झकुाि, आग्ह, पिूा्यग्ह िा सो दवेखने कुनै वयिहार गनु्य हुदँनै, 

(३) कुनै पक्षलाई डर, रिास, ्झकुयान िा प्रलोभनमा पारी मलेवमलाप गराउन 
हुदँनै, 

(४) मलेवमलापसमबनधी काम कारिाहीको वसलवसलामा पक्षसँग आव ््यक 
त्ा अनय सिा््यिनय कुनै काम कारिाही िा लेनदने वयिहार गनु्य हुदँनै,

(५) मलेवमलापकता्यले वििादको विषयिसत ुिा वििादका पक्षसँग अनवुचत िा 
िालसािपणू्य तिरले कुनै काम कारिाही गनु्य हुदँनै, 

(६) मलेवमलापको काम कारिाही िा मलेवमलापको प्रवरियामा िानािान रिटुी िा 
अवनयवमतता गनने, अनािशयक रुपमा लमबयाउने, वढलो गनने िा मलेवमलाप 
समबनधी काम कारिाहीमा अवभरुची नदखेाउनेिसता काय्य गनु्य हुदँनै,

(७) मलेवमलापको रिममा पक्ष र मलेवमलापकता्यको िीचमा भएका कुरा र 
पक्षको पररचय लगायत मलेवमलापकता्यलाई िानकारी हुन आएका तथय 
गोपय राखनकुा सा्ै पक्षको वहत प्रवतकूल हुने गरी प्रकट गनु्य हुदँनै, 

(८) संविधान, प्रचवलत काननू, साि्यिवनक नीवत र अध्य नयावयक 
।नयावयक वनकायको गररमा उचच बनाउंद ै पक्षको सामाविक मया्यदा 
र आत्मसममानलाई सममान पगुने काय्य गनु्य पद्य्छ । वििादका पक्षसँग 
मलेवमलाप गराईवदए िापत ठेकका िा प्रवतशतमा पाररश्रवमक वनधा्यरण नगर 
काननुले तोकेको वसमामा रही पक्षसँगको सहमवत बमोविमको पाररश्रवमक 
सिीकार गनु्य पनने्छ ।    

१.१. मछेलममलताप स््बन्िी कता्य्तमवमिको पतालनता िनु्त पननेः

(१) मलेवमलाप समबनधी  काय्य संविधान, ऐन काननू र यस काय्यविवधबमोविम 
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मलेवमलाप प्रकृया सञचालन गनु्य पनने्छ । 
(२) कुनै सम्झौतामा मलेवमलापद्ारा वििाद समाधान गररने वयिस्ा भएमा 

त्यसतो वििाद सोही सम्झौतामा उललेख भएको काय्यविधी अनरुुप गनु्य 
पनने्छ । 

(३) पक्ष मलेवमलाप गन्य सहमत भएमा मलेवमलापकता्यले सो वयहोराको 
मलेवमलापको वलखत खडा गरी सहमवत भएका बूँदा र त्यसको पररणामको 
बारेमा पक्षलाई सपष्टसँग बताएर मारि सो कागिमा पक्षको सही्छाप गन्य 
लगाई आफनो समते हसताक्षर गरी सहमवतपरि तयार गनु्यप्छ्य । 

१.२.  मछेलममलतापक्ता्तको मज्मछेवतािीः
(१) मलेवमलाप भएमा सहमवतपरिको कागि सवहत तोवकएको समय वभरि 

वििादका पक्षलाई समबवनधत वनकायमा पठार वदन ुपनने्छ । मलेवमलाप हुन 
नसकेमा तोवकएको ढाँचामा गाउँपावलका समक्ष प्रवतिेदन पेश गनु्यपनने्छ । 

(२) मलेवमलापको काय्यविवध अपनाउँदा पक्ष बीच मलेवमलाप गराउन 
नसवकएमा मलेवमलापद्ारा वििाद समाधान नभएको वयहोराको वलवखत 
िानकारी वदन ुपनने्छ ।

१.३.  मछेलममलतापक्ता्तको दताम्यतवः 
(१) मलेवमलापकता्यले वििादको विषयिसतमुा ्छलफल गनु्य अवघ 

मलेवमलापको प्रवरियामा अपनारने काय्यविवध, सहमवत िा वनषकष्यमा पगुने 
काम पक्ष सियंको भएको र मलेवमलापकता्य सहिकता्यको भवूमकामा मारि 
रहकेो कुरा िानकारी गराउन ुप्छ्य ।

(२) मलेवमलापको प्रवरियामा भए गरेका काय्य पक्षले पवन गोपय राखन ु पनने 
विषय, मलेवमलापको प्रवरियामा संलगन भ ैवचत् नब्ुझमेा कुनै पवन समयमा 
अलग हुन पाउने विषयमा पक्षलाई िानकारी गराउन ुपनने्छ । 

(३) मलेवमलापकता्यको रुपमा ्छनोट भएको वयवतिले मलेवमलापकता्य भई 
काम गन्य नचाहमेा आफुले ्छनोटको सचूना पाएको सात वदनवभरि सोको 
वलवखत िानकारी समबवनधत िडा काया्यलय िा मलेवमलाप केनद्रलाई वदन ु
पनने्छ ।

(४) मलेवमलापकता्य ्छनोट भएको वयवतिले मलेवमलाप गदा्य मरैिीपणू्य तिरबाट 
वििाद समाधान गन्य पक्षलाई सितनरि, तटस् र वनषपक्ष भएर सहयोग गनु्य 
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पनने्छ । 
(५) वििादको विषयिसत ु उपर मलेवमलापकता्यको कुनै सिा ््य वनवहत रहकेो 

भए िा आफुले सितनरि त्ा वनषपक्ष रुपमा काम गन्य नसकने प्रकृवतको 
वििाद भएमा वििादका पक्ष र वििाद पे्रवषत गनने वनकायलाई वलवखत 
िानकारी गराउन ुपनने्छ । 

(६) लैङ्वगक विभदे, धम्य, िातिावत, आव ््यकसतर िा रािनैवतक संलगनताको 
आधारमा कुनै प्रकारको ्झकुाि र पिूा्यग्ाही भािना नदखेाई मलेवमलापमा 
संलगन हुन ुपनने्छ र वनधा्यररत समयमा मलेवमलाप काय्य समपनन गन्य प्रयास 
गनु्य पनने्छ । 

(७) मलेवमलापकता्यले प्राकृवतक स्ोत साधनसमबनधी वििादमा र वयापाररक 
प्रकृवतको वििादमा मलेवमलापको प्रकृया, विषयगत दक्षता र तत्समबनधी 
अभयास त्ा प्रचलनलाई महत्ि वदन ु पनने्छ र सामदुावयक वििादमा 
मलेवमलाप गदा्य समबवनधत समदुायमा उपलबध वििाद समाधान समबनधी 
परमपरा, अभयास र सिीकृत मानयतालाई धयान वदई वनषपक्षता, िसतवुनष्ता, 
सिच्छता र नयायका वसधिानतबाट सदिै वनदनेवशत हुन ुपनने्छ । 

(८) मलेवमलापकता्यले आफै मलेवमलाप प्रकृयामा संलगन भएको वििादमा 
कुनै पवन पक्षको तफ्य बाट काननू वयिसायी, मधयस्कता्य िा नयायाधीशको 
रुपमा संलगन भ ैवििाद सनुिुाई नगरी सहिकता्यको मारि भवूमका वनिा्यह 
गनने र  मलेवमलापद्ारा भएको वििादको समाधानलाई हारिीतको रुपमा 
नवलन उत्पे्रररत गनु्य पनने्छ । 

२. मछेलममलतापको ्तामलम प्रदतान िन्त समु्कृ् भिएको ससं्ताको दताम्यतवः 
मलेवमलापको प्रवशक्षण गन्य अनमुती प्राप्त संस्ाले सिीकृत पाठ्यरिम मलेवमलाप 
समबनधी मानय वसधिानतलाई पणू्य रुपमा पालन गरी मलेवमलापसमबनधी प्रवशक्षण 
सञचालन गनु्य पनने्छ । मलेवमलापको प्रवशक्षण प्रदान गनने संस्ाले प्रवशक्षण 
पश्ात समबवनधत वयवतिलाई गाउँपावलकासँगको समनियमा मलेवमलापको 
तावलम समपनन गरेको प्रमाणपरि प्रदान गनने्छ । मलेवमलापको तावलम सञचालन 
गनने संस्ाले मलेवमलापकता्य र सि्यसाधारणलाई लवक्षत गरी मलेवमलाप 
सेिाको प्रभािकारीताको िारेमा प्रचार प्रसार गन्य गराउन र मलेवमलाप सेिा 
प्रबधि्यनसमबनधी आिशयक काय्य गनु्य पनने्छ । 
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अनसुचूी–७

(दफा २० को उपदफा (५) सँग समबवनधत)

मलेवमलापकता्यको प्रवतिधिता 

मलेवमलापकता्यको प्रवतिधिता

म ................................... मलेवमलापकता्यको आचारसंवहता र शप्मा उवललवखत 
सिै बुँदालाई सिीकार गरी मलेवमलापकता्यको रुपमा पालना र काय्य गन्य प्रवतिधि ्ुछ 
।म मलेवमलापकता्यको रुपमा वनषपक्ष र तटस् भवूमकामा रहद ैयसका कत्यवयबाट कुनै 
वकवसमले पवन विचवलत हुने्ैछन ।मलेै तावलममा वसकेका सीपको प्रयोग गरी मलेवमलाप 
प्रवरिया अपनाई मलेवमलापकता्यको भवूमका वनिा्यह गनने्ुछ ।मलेवमलापकता्यको 
आचारसंवहता र शप्मा उललेवखत शबद र भािनालाई उचच नैवतक आदश्यको रुपमा 
पालन गन्य कवटिधि हुने्ुछ । आचारसंवहताको उललंघनको विषयमा म वयवतिगत रूपमा 
ििाफदहेी हुने्ुछ ।

१. मलेवमलाप गदा्य मरैिीपणू्य तिरबाट वििाद समाधान गन्य पक्षलाई सितनरि त्ा 
वनषपक्ष तररकाले सहयोग गनने्ुछ । पक्षको वहतलाई सिकोपरी राखी नयावयक 
प्रवरिया प्रवतको विममिेारी िोध गददै वििादका पक्षलाई डर िा दबाि िा अनवुचत 
प्रभािबाट मतुि राखन सहिकता्यको भवूमकामा प्रसततु हुने्ुछ ।

२. सदिै पक्षको हक त्ा दावयत्िलाई महत्ि वददं ैवयापाररक प्रकृवतको वििादमा 
भए सो विषयको अभयास त्ा प्रचलन, समदुायमा आधाररत संयनरिबाट वसवि्यत 
वििादमा भए समबवनधत समदुायमा उपलबध वििाद समाधान समबनधी परमपरा, 
अभयास र सिीकृत मानयतालाई धयान वदई वनषपक्षता, िसतवुनष्ता, सिच्छता र 
नयायका वसधिानतबाट सदिै वनदनेवशत हुने्ुछ ।

३. मलेै लैङ्वगक, िातिावत, आव ््यक, रािनैवतक िा अनय यसतै कुनै आधारमा 
कुनै प्रकारको ्झकुाि र पिूा्यग्ाही भािना नदखेाई मलेवमलापमा संलगन हुने्ुछ र 
वनधा्यररत समयमा मलेवमलाप काय्य समपनन गन्य प्रयास गनने्ुछ ।

४. वििादका पक्षसँग वयवतिगत समिनध भए मलेवमलाप शरुु गनु्य अवघ पक्षलाई 
िानकारी गराउने ्ुछ ।

५. वििादको विषयिसत ुउपर मरेो कुनै सिा ््य वनवहत रहकेो भए पक्षलाई िानकारी 
गराई वनिले अनमुवत वदएमा िाहके मलेवमलाप प्रवरियािाट अलग भई नयावयक 
सवमवतलार्य िानकारी गराउने ्ुछ । 

 फोटो
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६. दिुै पक्षको िानकारीमा मारि मलेवमलाप काय्य प्रारमभ गनने्ुछ र पक्षलाई मरेो 
भवूमका र मलेवमलाप प्रवरियाको िारेमा िानकारी गराउँद ै दिुै पक्षलाई समान 
रुपमा आ-आफना कुरा राखन मौका वदने्ुछ । 

७. मलेवमलाप भएमा िा नभएमा मलेवमलाप प्रवरियामा भए गरेका काय्यको 
गोपवनयता कायम गनने्ुछ । सहमवत भई िा नभई वनिेदन ।उिरुी वफता्य हुदँा 
मलेवमलाप प्रवरियाको रिममा आफुले ्ाहा पाएको सचूना िा गरेको अनभुि 
वनण्ययकता्य समते कसैलाई नभनी पक्षको गोपवनयता सवुनवश्त गनने्ुछ ।

८. संविधान, काननू, नयावयक वनकायको गररमा उचच बनाउँद ै पक्षको सामाविक 
मया्यदा, आत्मसममान र गररमालाई सममान पगुने काय्य गनने्ुछ । वििादका पक्षसँग 
मलेवमलाप गराईवदए िापत ठेकका िा प्रवतशतमा पाररश्रवमक वनधा्यरण नगरी 
काननुले तोकेको सीमामा रही पाररश्रवमक सिीकार गनने्ुछ ।  

९. सहमवत भएका बूँदा र त्यसको पररणामको बारेमा पक्षलाई सपष्टसँग बताएरमारि 
सहमवतपरिमा सही गन्य लगाउने्ुछ ।

१०. आफुले मलेवमलाप गरेको वििादमा त्यसै विषयमा कुनै पवन पक्षको तफ्य बाट 
काननू वयिसायीको रुपमा प्रवतवनवधत्ि गनने ्ैछन र नयायाधीश र मधयस्कता्यको 
रुपमा संलगन नरही तटस् बनने्ुछ । 

११. यवद कुनै कारणबश िा पररवस्तीिनय कारणले मलेवमलापकता्यको रुपमा 
आचार–संवहता पालना गन्य नसकने लागेमा आफुलाई सो वििादबाट अलग 
राखने्ुछ ।

१२. यसमा उवललवखत प्रवतिधिता, मलेवमलापकता्यको आचार–संवहता र सप्का 
कुनै बुँदाको उलङ्घन गरेमा मलाई मलेवमलापकाय्यका लावग अयोगय भएको 
घोषणा गररएमा सिीकार गनने्ुछ ।

दसतखतः– ...................................

नामः–

ठेगानाः

फोन नं.–

वमवतः–
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अनसुचूी–८

(दफा २२ सँग समबवनधत)

मलेवमलापकता्यको शप्परि

शप्को ढतँा्ता

म....................ईश्वरको नाममा । सत्य वनष्ापिू्यक मलेवमलापकता्यको रुपमा शप् 
वलन्ुछ वक मलेै मलेवमलाप समबनधी प्रवरियाको वसलवसलामा कुनै पक्ष प्रवत मरमोलावहिा 
नराखी, पक्षपात नगरी, गोपवनयता र वनषपक्षता कायम गददै काननू र नयावयक प्रवरिया प्रवत 
सममान त्ा समप्यणको भािना राखी काम गनने्ुछ । मलेै स्ानीय सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४, प्रचवलत काननू र मलेवमलापकता्यले पालन गनु्य पनने आचरणको पणू्य पालना गददै 
आफूलाई सवुमपएको दावयत्ि रमानदारीपिू्यक वनिा्यह गनने्ुछ ।

शप् वलनेकोः                             शप् गराउनेकोः  

सहीः     सहीः

नामः     नामः   
पदः  

    ्छापः 

    काया्यलयः

    वमवतः
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अनसुचूी–९

(दफा २६ (२) सगँ समबवनधत)

मछेमलमलतापकताछे लताछेिताछे

अनसुचूी–९

(दफा २६ (१) सगँ समबवनधत)

मलेवमलापको लोगो

अनसुचूी–१०

(दफा २६ (२) सगँ समबवनधत)

मछेलममलताप कछे न्द्रको ्बोर्त

........... मछेलममलताप कछे न्द्र
.......... गाउँपावलका

िडा नं.  ..................
विलला ...................
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अनसुचूी–११

(दफा २७ सँग समबवनधत)

मछेलममलतापक्ता्तको परि््य–पत्र

  
....................गा.पा.को काया्यलय

िडा नं....
मछेलममलतापक्ता्तको परि््यपत्र

नामः

नेपाली ना.प्र.नं.

तावलम प्राप्त गरेको वमवतः

सचूीकृत भएको वमवतः

अिवधः      ...................... 
          प्रमावणत गनने 

फोटो
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अनसुचूी–१२

(दफा ३० सगँ समबवनधत)

मलेवमलाप काय्यरिमको प्रगवत प्रवतिेदनको ढाँचा

गाउँपावलकाको नामः............................ िडा नं.

विलला..............................

प्रवतिेदनको अिवधः आव ््यक िष्यः............ को दवेख ............. समम
मलेवमलापकता्यको 
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