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थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका मेललमलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी कार्यविलध, २०७९ 

 

प्रमाणिकरि लमलि: @)&९.)३.११ 
 

प्रस्िािना: नेपालको संविधानको अनसूुची ८ बमोणिम स्थानीर् िहको अलधकारको सूचीमा रहेको मेललमलाप र 
मध्र्स्थिासम्बन्द्धी व्र्िस्था िथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोणिम गठन हनु ेन्द्र्ावर्क 
सलमलिले सोही ऐनमा उल्लेख गररएका वििाद मेललमलापको माध्र्मबाट समाधान गने कार्यमा सहर्ोग गनय 
मेललमलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी कार्यविलध बनाउन िाञ्छनीर् भएकोले, थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको 
कार्यपाललकाले न्द्र्ावर्क सलमलिले उिरुीको कारिाही वकनारा गदाय अपनाउन ुपने कार्यविलध सम्बन्द्धमा व्र्िस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७५ को अलधकार प्रर्ोग गरी र्ो मलेलमलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी कार्यविलध, २०७८ िारी 
गरेको छ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारणम्भक 

 

१. सङ्णिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स कार्यविलधको नाम “मलेलमलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्द्धी कार्यविलध, २०७९” रहेको 
छ।  

(२) र्ो कार्यविलध िरुुन्द्ि प्रारम्भ हनुेछ।   

२. पररभाषाःः लबषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविलधमा, 
(क) “ऐन” भन्नाले गाउँपाललकाको न्द्र्ावर्क सलमलि (कार्यविलध सम्बन्द्धी) ऐन, २०७५ सम्झन ुपछय। 

(ख) “केन्द्र” भन्नाले र्स कार्यविलध बमोणिम स्थापना भएको मेललमलाप केन्द्र सम्झन ुपछय। 

(ग) “कार्ायलर्” भन्नाले गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् सम्झन ुपछय। 

(घ) “गाउँ।नगरपाललका” भन्नाले थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका सम्झन ुपछय। 
(ङ) “दोस्रो पि” भन्नाले पवहलो पिको लनिदेनको आधारमा मेललमलाप िािायको लालग मलेलमलाप केन्द्रले 

बोलाएको वििादको पि सम्झन ुपछय।  
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(च) “न्द्र्ावर्क सलमलि” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २१७ र स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
को दफा ४६ बमोणिम गाउँपाललकाको उपाध्र्ि िथा उपप्रमखुको अध्र्ििामा गठठि न्द्र्ावर्क 
सलमलि सम्झन ुपछय।  

(छ) “पवहलो पि” भन्नाले वििाद समाधानको लालग मलेलमलाप केन्द्रमा लनिेदन ठदन ेव्र्णि सम्झन ु
पछय। 

(ि) “पि” भन्नाले वििादका पि सम्झन ुपछय। 

(झ) “मन्द्रालर्” भन्नाले संघीर् मालमला िथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्रालर् सम्झन ुपछय। 

(ञ) “मलेलमलाप” भन्नाले प्रचललि कानून बमोणिम मलेलमलाप हनुसक्ने प्रकृलिका वििादमा मेललमलाप 
गराउने गरी गाउँ।नगरपालणःकाबाट सञ्चाललि सेिा सम्झन ु पछय।र र्ो शब्दले 
गाउँ।नगरपाललकाको स्िीकृलिमा समदुार्मा सञ्चालन भएको सामदुावर्क मलेलमलाप सेिालाई समिे 
िनाउने छ। 

(ट) “मलेलमलापकिाय” भन्नाले पि बीचको वििादलाई छलफलद्वारा सहि िािािरि सिृना गनय िथा सो 
विषर्मा सहमलि कार्म गनयका लालग उत्प्प्ररेरि गनय मेललमलाप सम्बन्द्धी आधारभिू िालीम ललई 
गाउँ।नगरपाललकामा सूचीकृि व्र्णि सम्झन ुपछय। 

(ठ)  “मलेलमलाप सर” भन्नाले मलेलमलापकिायले मलेलमलाप प्रकृर्ाद्वारा वििाद समाधानका लागणः वििादका 
सरोकारिालाको रूपमा रहेका वििादका पि सणम्मललि सरुणिि एिम ् सहि स्थानमा िािाय िथा 
छलफल गराउने उद्देश्र्ले सञ्चालन गररने बैठक सम्झन ुपछय। 

(ड) “िडा” भन्नाले थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको िडा सम्झन ुपछय। 

(ढ) “संर्ोिक” भन्नाले मेललमलाप केन्द्र सञ्चालन भएको िडाको सणचि सम्झन ु पछय।साथै सो शब्दले 
मेललमलाप संर्ोिकको रूपमा काम काि गने गरी िोवकएको िडा कार्ायलर्को कमयचारीलार्य समेि 
बझुाउने छ। 

 

 

 

पररच्छेद– २ 

मेललमलाप केन्द्रको स्थापना, काम, कियब्र् र अलधकार 

 

३. मेललमलाप केन्द्रको स्थापनाःः (१) न्द्र्ावर्क सलमलिको िेरालधकार लभरका वििाद मलेलमलाप प्रविर्ाद्वारा 
समाधानमा सहर्ोग परु् र्ाउन गाउँ।नगरपालणःकाको प्रत्प्र्ेक िडामा आिश्र्किा अनसुार मलेलमलाप केन्द्र स्थापना 
गररनेछ ।  

(२) कार्ायलर्ले गाउँपाललका।नगरपाललकाको कार्ायलर् भिन िा िडा कार्ायलर्को भिन िा 
कार्यपाललकाले िोकेको स्थानमा उपदफा (१) बमोणिमको कार्ायलर् स्थापना गनेछ। 

  

४. मेललमलाप केन्द्रको काम, कियव्र् र अलधकारःः (१) मलेलमलाप केन्द्रको काम, कियव्र् र अलधकार देहार् बमोणिम 
हनुेछःः 

(क) वििादका पिबाट वििादसगँ सम्बणन्द्धि विषर्को अनसूुची–१ को ढाँचामा लनिदेन ललने र दिाय 
गने। 
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(ख) मेललमलाप सम्बन्द्धी वििादका पिलाई सूचना ठदने।  

(ग) मेललमलापकिाय हनुे र्ोग्र्िा पगेुको व्र्णिले मलेलमलापकिायको रुपमा सूचीकृि हनु मेललमलाप 
केन्द्रमा लनिदेन ठदएमा न्द्र्ावर्क सलमलिमा पठाउन।े  

(घ) न्द्र्ावर्क सलमलिबाट मेललमलापकिायको शपथ ललएका व्र्णिलाई मलेलमलापकिायको काममा 
लगाउन।े 

(ङ) सूचीकृि मलेलमलापकिाय मध्र्ेबाट वििादका पिलाई मलेलमलापकिाय छनौट गनय लगाउने।  

(च) मेललमलाप प्रविर्ामा सहिीकरि गने।  

(छ) वििादको लनिदेन, अन्द्र् कागिाि िथा सहमलि परको न्द्र्ावर्क सलमलिले िोके बमोणिम अलभलेख 
राख्न ेिथा िोवकएको स्थानमा प्रलििदेन ठदने। 

(ज) मेललमलाप प्रकृर्ा बमोणिम सहमलि हनु नसकेको विषर् न्द्र्ावर्क सलमलिमा वफिाय पठाउने।  

(झ) वििादको दोस्रो पि उपणस्थि भएर मेललमलापकिायको छनौटको काम सवकएको लमलिले िीन मवहना 
लभर मलेलमलापको माध्र्मबाट वििादको समाधान गने व्र्िस्था लमलाउन।े 

(ञ) पि बीचको सहमलि कार्ायन्द्िर्नको लालग वििादको लमलसल न्द्र्ावर्क सलमलिमा पठाउने।  

(ट) वििादका पिबाट मलेलमलापको प्रकृर्ाबाट भएको सहमलि कार्ायन्द्िर्न गरे नगरेको लनर्लमि रुपमा 
अनगुमन गने गराउने िथा पिको आपसी सम्बन्द्ध बारे िानकारी ललन।े  

(ठ) स्थानीर् बालसन्द्दालाई मेललमलाप सेिा प्रर्ोग गनय अलभप्ररेरि गने। 

(ड) मेललमलापकिायको िमिा अलभबवृिसम्बन्द्धी आिश्र्क कार्य गने। 

(ढ) गाउँपाललका।नगरपाललकाको कार्यिम बमोणिम मलेलमलाप सेिाको प्रचार प्रसार गने र 
सचेिनामूलक कार्यिम चलाउने।  

(ण) न्द्र्ावर्क सलमलिबाट िोवकएका िा अलधकार प्रत्प्र्ार्ोिन गररएका अन्द्र् काम गने। 
 

५. मेललमलाप केन्द्रमा हनु पने आधारभिू सवुिधाहरूःः केन्द्रमा देहार् बमोणिमका आधारभिू सवुिधा रहनेछनः्– 

(क) मेललमलाप सर सञ्चालनका लालग गोपनीर् र सरुणिि स्थान। 

(ख) मेललमलापकिाय, वििादका पि एिम ्सरोकारिालाको सवुिधाको लालग मलेलमलाप किमा आिश्र्क 
कुसी, टेबल लगार्ि पर्ायप्त स्थान। 

(ग) सूचीकृि मलेलमलापकिायको नाम, ठेगाना र फोटो सवहिको सूची र मेललमलाप केन्द्रको साईन 
बोडय। 

(घ) वििादका पिको लालग स्िच्छ वपउने पानी िथा शौचालर्। 

(ङ) वििाद दिाय लनिदेनको फारम र वििाद दिाय गने रणिष्टर, मलेलमलापकिाय रोिकेो रेकडय राख्नको 
लालग फारम, दोस्रो पिलाई िानकारी गराउन ेफारम, मलेलमलापकिायलाई िानकारी गराउने फारम, 

सहमलि–परको फारम, प्रगलि प्रलििदेन फारम, अलभलेख राख्नः े रणिष्टर लगार्िका अन्द्र् मसलन्द्द 
सामग्री।  
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पररच्छेद– ३ 

मेललमलाप सेिाको व्र्िस्थापन 

६. वििाद दिायः (१) न्द्र्ावर्क सलमलिको िेरालधकार लभरका वििाद समाधानको लालग न्द्र्ावर्क सलमलि िा न्द्र्ावर्क 
सलमलिले िोकेको स्थानमा दिाय हनुेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोणिम न्द्र्ावर्क सलमलिले वििादका प्रथम पि बसोबास गने िडामा रहेको 
मेललमलाप केन्द्रमा समेि लनिेदन दिाय गनय सक्ने गरी लनियर् गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोणिम कुन ै व्र्णिले ललणखि नभै मौणखक रुपमा 
गनुासो।उिरुी।लनिदेन व्र्ि गरेमा त्प्र्सलाई ललणखि रुपमा उिार गरी कार्ायलर् िा मलेलमलाप केन्द्रले लनिको 
सहीछाप गराई दिाय गने व्र्िस्था लमलाउनेछ।  

(४) र्स दफा बमोणिम न्द्र्ावर्क सलमलिमा दिाय भएको लनिदेन सो सलमलिले मेललमलाप गने 
प्रर्ोिनको लालग सम्बणन्द्धि िडामा रहेको मेललमलाप केन्द्रमा पठाउने व्र्िस्था लमलाउनःु पनेछ। 

 

७. मेललमलापकिायको छनौट प्रकृर्ाःः (१) प्रत्प्र्ेक िडामा कणम्िमा एक मलेलमलाप केन्द्र रहनेछ।  

(२) प्रत्प्र्के मलेलमलाप केन्द्रमा कणम्िमा ६ िना मलेलमलापकिाय रहनछेन।्  

िर एउटा मेललमलाप केन्द्रमा सूचीकृि भएका मलेलमलापकिायले अन्द्र् मलेलमलाप केन्द्रमा सूचीकृि 
भै मलेलमलाप सेिा प्रदान गनय चाहेमा त्प्र्स्िो मेललमलापकिायलाई सूचीकृि गरी मेललमलाप सेिा सचुारु गनय कुन ै
बाधा पने छैन। 

(३) पिले रोिेको मलेलमलापकिायबाट मेललमलाप सम्बन्द्धी कार्य सञ्चालन गररने छ।  

(४) गाउँ।नगरपाललकाको मखु्र् कार्ायलर् रहेको स्थानमा समेि मलेलमलाप केन्द्रको स्थापना गनय 
सवकने छ।  

(५) र्ो कार्यविलध लागू हुँदा साविकदेणख स्थानीर् मलेलमलाप केन्द्रमा कार्यरि मलेलमलापकिाय कार्मै 
रहनेछन।् 

(६) वििादको संख्र्ा बढ्न गई िा अन्द्र् कारिले मलेलमलापकिायको संख्र्ा कमी भएमा कार्ायलर्ले 
उपदफा (२) मा उल्लेणखि संख्र्ाको अलिररि आिश्र्क संख्र्ामा थप मलेलमलापकिाय सूचीकृि गनय कुनै बाधा 
पने छैन। 

(७) न्द्र्ावर्क सलमलिले आफू समि दिाय भएका िा कार्यविलध बमोणिम िोवकएको स्थानमा दिाय 
भएका वििाद कुनै पलन मेललमलाप केन्द्रबाट मेललमलाप प्रकृर्ा अपनाउने गरी िोक्न सक्नेछ। 

(८) कार्ायलर्ले सूणचकृि भएका मलेलमलापकिायको वििरि अनसूुणच-२ बमोणिमको ठाचँामा िर्ार 
गरी कार्ायलर् िथा सम्बणन्द्धि िडाको मलेलमलाप केन्द्रमा राख्न ेव्र्िस्था लमलाउने छ।  

 

८. मेललमलापको लालग मेललमलापकिायको छनोटः (१) मलेलमलाप केन्द्रमा वििाद दिाय गराउने पवहलो पिले मलेलमलाप 
केन्द्रमा रहेको अनसूुची–२ बमोणिम िर्ार गररएको मलेलमलापकिायको सूचीबाट मलेलमलापकिाय छनौट गनय पाउन े
छन।्  

(२) उपदफा (१) बमोणिम वििादको पवहलो पिले रोिेको व्र्णि बाहेक दोस्रो पिले 
मेललमलापकिायको सूचीमा नाम भएका अन्द्र् कुनै पलन मलेलमलापकिायलाई छनौट गनय पाउने छन।्  
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(३) वििादका पवहलो र दोस्रो पिले मलेलमलापकिाय छनोट गरे पश्चाि संर्ोिकले छालनएका दईुिना 
मेललमलापकिायसँगको समन्द्िर् गरी मेललमलापकिायको सूचीमा नाम उल्लेख भएका अन्द्र् मलेलमलापकिाय मध्र्ेबाट 
िेस्रो मेललमलापकिायको छनौट गनुय पनेछ।  

(४) वििादका पिले मलेलमलापकिाय छनौट गदाय कुनै वििादको सम्बन्द्धमा न्द्र्ावर्क सलमलिको 
संर्ोिक िा कुनै सदस्र्को लनिी सरोकार िा स्िाथय गाँलसएको िा त्प्र्स्िो संर्ोिक िा सदस्र्को नािा लभरका 
व्र्णि वििादको पि भएमा त्प्र्स्िो मेललमलापकिायको सट्टामा अको मेललमलापकिाय रोज्न पाउने छन।् 

   

९. वििादका पिको उपणस्थलिः (१) वििादका पि मलेलमलाप केन्द्रबाट िोवकएको लमलि, स्थान र समर्मा 
मेललमलापको लालग उपणस्थि हनुपुनेछ।  

(२) मेललमलापको लालग िोवकएको ठदनमा दबैु पि उपणस्थि भएपलछ मार मेललमलापकिायले 
मेललमलापको प्रकृर्ा अणघ बढाउन ुपछय। 

(३) वििादका पिलाई मेललमलापको लालग िोवकएको ठदनमा वििादका पिलाई लनधायरि गरेको समर् 
भन्द्दा पवहला न ैमलेलमलाप किमा मलेलमलापकिाय उपणस्थि हनु ुपनेछ। 

(४) मलेलमलापका लालग िोवकएको ठदनमा कुन ै एक पि िा दिैु पि उपणस्थि नभएमा 
मेललमलापकिायले सोही व्र्होरा िनाई अनसूुची–३ को ढाँचामा मलेलमलाप केन्द्रमा प्रलििदेन सवहि वफिाय पठाई 
ठदन ुपनेछ। 

 

१०. मेललमलाप सर सञ्चालन प्रकृर्ाःः (१) दफा ८ बमोणिम छनौट भएका िीन िना मेललमलापकिायले मलेलमलाप 
सर सञ्चालन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोणिमका मेललमलापकिायलाई मलेलमलाप केन्द्रमा िोवकएको लमलिमा उपणस्थि हनु 
संर्ोिकले िानकारी गराउन ेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोणिम पवहलो मलेलमलापकिायले मेललमलापकिायको रुपमा काम गनय असमथयिा 
देखाएमा केन्द्रले वििादको दिैु पिलार्य बाँकी मलेलमलापकिाय मध्र्ेबाट िीन िीन िना मलेलमलापकिाय रोिी  
प्राथलमकिा समिे िोक्न लगाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोणिम िोवकएका मलेलमलापकिायलार्य केन्द्रले प्राथलमकिािमको आधारमा 
मेललमलाप सर सञ्चालन गनय लगाउन ेछ।  

(५) वििादका दिैु पिले एकै िना मलेलमलापकिायलाई छनौट गनय सहमलि गरेमा एकिना 
मेललमलापकिायले मार पलन मेललमलाप प्रविर्ा सञ्चालन गनय सक्नेछन।्   

(६) छालनएका मलेलमलापकिायले पिसँग समन्द्िर् गरी मेललमलाप सर सञ्चालन गने लमलि र स्थान 
िर् गनुय पनेछ।  

(७) वििादका पि र मलेलमलापकिाय पूिय लनधायररि स्थान, लमलि र समर्मा मलेलमलाप सरमा उपणस्थि 
हनुे व्र्िस्था संर्ोिकले लमलाउन ुपनेछ।   

(८) वििादका पि उपणस्थि भैसकेपलछ छालनएका मेललमलापकिायले वििादका पिलाई सरुणिि 
मेललमलाप किमा गई मेललमलाप प्रविर्ा र मेललमलापकिायको भलूमका बारे िानकारी ठदने र मेललमलाप सर 
सञ्चालन हुँदा पालन गनुयपने आधारभिू लनर्म लनधायरि गरी मेललमलाप प्रविर्ाका चरि अपनाउँदै वििाद समाधान 
गनय सहिीकरि गनुय पनेछ। 
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(९)मेललमलाप सर आिश्र्किा अनसुार एक िा सो भन्द्दा बढी पटक बस्न सक्नछे। 

(१०) वििाद दिाय भएको िडा बाहेक अन्द्र् कुनै िडामा सूचीकृि भएका मलेलमलापकिायलाई समिे 
र्स दफा बमोणिम मलेलमलाप केन्द्रले न्द्र्ावर्क सलमलिसँग अनमुिी ललई मलेलमलापकिायको रुपमा काम गने 
व्र्िस्था लमलाउन सक्नेछ।  

 

११. मेललमलापकिायले ध्र्ान ठदनपुने कुराहरूःः मलेलमलापकिायले कार्यसम्पादन गदाय देहार्का विषर्मा ध्र्ान ठदन ु
पनेछ। 

(क) मेललमलाप सर सञ्चालन गदाय उठेका विषर् वटपोट गने र त्प्र्सको अथय पिलाई बझुाउने। 

(ख) वििादमा लनियर् नठदने र आफूलाई लनियर्किाय नभई वििाद समाधान प्रकृर्ाको सहिकिाय सम्झन े
र छलफल।िािाय।संिादबाट वििाद समाधानका लालग सहिीकरि गने। 

(ग) कुनै पिलाई िाि, िालि, धमय, ििय, ललङ्ग, सम्प्रदार् िा रािनीलिक आस्था िा अन्द्र् कुनै आधारमा 
भेदभाि नगरी लनष्पि र िटस्थ रहने। 

(घ) मानि अलधकार, मौललक हक, मानि अलधकार र सामाणिक न्द्र्ार्को विषर्मा संिदेनशील रहन।े 

(ङ) मेललमलाप सरको समाप्तणःपलछ सहमलि बाहेक लेखेका अन्द्र् वटपोट सम्बन्द्धी सामग्री नष्ट गरी 
गोपनःीर्िा कार्म गने। 

(च) कुनै कानूनी िवटलिा आएमा कार्ायलर् एिम ्न्द्र्ावर्क सलमलिको सहर्ोगमा विशेषज्ञसःँग परामशय 
ललएर मार कानूनसम्मि रुपमा पिबीच सहमलि गराउन।े  

(छ) वििादका पिलाई मलेलमलापकिाय रोज्न लगाउँदा मलेलमलाप केन्द्रबाट हनुे वििाद समाधानका 
प्रकृर्ाका सम्बन्द्धमा सम्बणन्द्धि पिलाई संर्ोिकले र्थेष्ट िानकारी गराउन।े 
 

१२. सहमलिपर िर्ार गनुय पनेः(१) मलेलमलापकिायले वििादका पिले वििादको विषर्मा सहमिणः गरेमा अनसूुची–४ 
बमोणिमको ढाँचामा िीन प्रलि सहमिणः पर िर्ार गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणिम िर्ार भएको सहमलिपरमा वििादका पि िथा मेललमलापकिायले सहीछाप 
गरी मेललमलाप केन्द्रमा बझुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोणिम िर्ार भएको सहमलिपरको एक एक प्रलि मलेलमलापकिायले मेललमलाप 
गने पिलाई ित्प्काल उपलब्ध गराउन ुपछय।  

(४) सहमलि परको िेस्रो प्रलिलाई लमलापर र मलेलमलाप सहमलि कार्ायन्द्िर्न गने प्रर्ोिनका लालग 
मेललमलाप केन्द्रले न्द्र्ावर्क सलमलि समि पठाउन ुपनेछ।  

(५) सहमलि कार्ायन्द्िर्न गनय लनिदेन साथ कुन ै पि न्द्र्ावर्क सलमलि समि उपणस्थि भएमा िा 
मेललमलाप केन्द्रबाट सहमलिपर प्राप्त भएमा न्द्र्ावर्क सलमलिले सम्बणन्द्धि पिसँग बझुी सहमलिपर।लमलापरमा 
लेणखएको व्र्होरा ठीक छ भने्न प्रमाणिि भएमा उि ललखिमा न्द्र्ावर्क सलमलिका सदस्र्ले सहीछाप गरी 
लमलापरको रुपमा अनमुोदन गरी त्प्र्सलाई कार्ायन्द्िर्नको लालग सम्बणन्द्धि पिलाई आदेश ठदन ुपदयछ।  

(६) उपदफा (५) बमोणिम अनमुोदन भएको सहमलिपर कार्ायन्द्िर्नको लालग न्द्र्ावर्क सलमलिले सो 
सहमलि पर कार्यपाललकामा पठाउन ुपदयछ।  

(७) उपदफा (५) बमोणिम प्राप्त सहमलिपर कार्ायलर्ले कार्ायन्द्िर्नको लालग कुनै लनकार् िा संस्थामा 
पठाउन ुपने भएमा सहमलिपरको व्र्होरा बमोणिम गनय सम्बणन्द्धि लनकार्मा लेखी पठाउन ुपनेछ। 
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(८) र्स पररच्छेद बमोणिम मलेलमलापद्वारा वििाद समाधान गदाय मलेलमलापकिाय लनर्णुि भएको 
लमलिले िीन मवहनालभर सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ। 

१३. वििादमा पिलार्य िानकारी ठदनेः (१) र्स कार्यविलध बमोणिम मेललमलाप केन्द्रबाट वििादमा मलेलमलाप भएमा 
िा मलेलमलाप हनु नसकेमा सोही कुरा उल्लेख गरी सम्बणन्द्धि पिलाई संर्ोिकले िानकारी ठदनः ुपनेछ। 

(२) मेललमलाप हनु नसकेका वििादका पिलाई िारेख िोकी उि वििादमा अन्द्र् प्रकृर्ा अपनाउन 
दिाय भएको लनिेदन सवहिका सम्पूिय कागिाि मेललमलाप केन्द्रको संर्ोिकले न्द्र्ावर्क सलमलि समि पठाउन ु
पनेछ।  

 

पररच्छेद– ४ 

मेललमलापका सम्िन्द्धमा गाउँ।नगरपालणःकाको काम, कियव्र् र अलधकार 

१४. गाउँ।नगरपालणःकाको मेललमलाप सम्बन्द्धी काम, कियव्र् र अलधकारःः मेललमलाप सेिा विस्िार र विकासका 
लालग गाउँ।नगरपालणःकाको काम, कियव्र् र अलधकार देहार् बमोणिम हनुछेः 

(क) स्थानीर्स्िरमा मलेलमलाप सेिा विस्िार र विकास बारे िावषयक र्ोिना एिम ्कार्यिम ििुयमा र 
कार्ायन्द्िर्न गने। 

(ख) मेललमलापबाट भएको सहमलि–परको अलभलेख राख्न ेर सो सम्बन्द्धी कार्यिमको लालग आिश्र्क 
बिेट विलनर्ोिन गने। 

(ग) मेललमलाप सेिा सञ्चालनका लालग मलेलमलाप केन्द्र स्थापना र आिश्र्क भौलिक सामग्री र 
मसलन्द्द व्र्िस्थापन गने।  

(घ) मेललमलाप सम्बन्द्धी िालीमका लालग सहभागीको छनौट गने र गैरसरकारी संस्था िथा अन्द्र् 
लनकार्सँग समन्द्िर् गने िथा िालीम आर्ोिना गनय प्राविलधक, आलथयक िथा आिश्र्क सहर्ोग 
परु् र्ाउने।  

(ङ) िोवकएको र्ोग्र्िा पूरा भएका र कम्िीमा ४० घण्टा (६ ठदन) को आधारभिू मलेलमलाप िाललम 
प्राप्त गरेका मेललमलापकिायलाई शपथ गराई मेललमलापकिायको सूचीमा सूचीकृि गने। 

(च) एक िषय भन्द्दा अगालड मलेलमलाप सम्बन्द्धी आधारभिू िाललम ललएका व्र्णिलाई सूचीकृि गनुय 
अणघ िोवकएको पाठ्यिम बमोणिमको पनुिायिगी िाललम ललएर सूचीकृि हनु पाउने व्र्िस्था 
लमलाउने। 

(छ) मेललमलापकिायको रुपमा सूचीकृि भएका मलेलमलापकिायलाई प्रत्प्र्के िषय मलेलमलापकिायको 
पनुिायिगी िाललममा सहभागी हनुे व्र्िस्था लमलाउन।े   

(ज) मेललमलाप सम्बन्द्धी प्रणशिक प्रणशिि ललएका व्र्णि िा काननु बमोणिम अलधकारप्राप्त 
लनकार्बाट िाललम ठदने संस्थाको रुपमा सूचीकृि भएका संस्थाबाट मार मलेलमलाप सम्बन्द्धी 
िाललम सञ्चालन गनय पाउने व्र्िस्था लमलाउन।े  

(झ) न्द्र्ावर्क सलमलिको लनियर् िा मेललमलापको सहमलि बमोणिम न्द्र्ावर्क सलमलिबाट अनमुोदन भै 
लमलापर भएका विषर्को कार्ायन्द्िर्न गने, गराउने र सहमलि कार्ायन्द्िर्नको अनगुमन र समीिा 
गने।  
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(ञ) सरोकारिाला अन्द्र् लनकार्बाट हनुे अनगुमनको कार्यलाई सहर्ोग परु् र्ाउने र अनसूुची-५ 
बमोणिमको ठाँचामा अलभलेख राख्न।े 

(ट) मेललमलाप केन्द्रको अनगुमन गने, मेललमलाप सेिालाई सबैको पहुँचमा परु् र्ाउन आिश्र्क कार्य 
गने। 

(ठ) मेललमलापकिायलाई मेललमलाप सेिा उपलब्ध गराए िापि पाररश्रलमक िा र्ािार्ाि खचय र 
भत्ताको व्र्िस्था गने। 

(ड) मेललमलाप कोष खडा गने र आिश्र्किा अनसुार मलेलमलाप केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गनय 
कोषको प्रर्ोग गने।  

(ढ) मेललमलाप कोष सञ्चालन लनदेणशका िर्ार गरी कार्यन्द्िर्नमा ल्र्ाउने िथा मेललमलापकिायलाई 
प्रोत्प्सावहि गने गलिविलध सञ्चालन गने। 

(ण) मन्द्रालर्सँग सहकार्य गरी मेललमलाप सेिालाई प्रभािकारी बनाउन कार्य गने।  
 

१५. मेललमलाप केन्द्र संर्ोिकको काम, कियव्र् र अलधकारः मेललमलाप केन्द्र संर्ोिकको काम, कियव्र् र अलधकार 
देहार्बमोणिम हनुेछःः 

(क) मेललमलाप केन्द्रमा आएको लनिदेन रणिष्टरमा दिाय गरी, वििादका पिको नाम र ठेगाना, छनौट 
भएका मलेलमलापकिायको नाम र सम्पकय  नं., मलेलमलाप सर सञ्चालन लमलि, सहमिणःपरको स्पष्ट 
खलु्ने गरी अलभलेख राख्न ेएिम ्अन्द्र् कागिाि सरुणिि राख्न।े 

(ख) वििादका पिलाई मेललमलाप केन्द्रको िफय बाट पराचार गने। 

(ग) वििादका पिलाई मेललमलापकिाय रोज्न लगाउने।  

(घ) पिले रोिेका मेललमलापकिायलाई िानकारी गराउने र मलेलमलापको लालग सहमलि ललन।े 

(ङ) मेललमलापको सर सञ्चालन हनुे ठदन र समर्को िानकारी पि र मेललमलापकिायलाई ठदन।े 

(च) मेललमलाप केन्द्रमा आिश्र्क भौलिक र अन्द्र् सामग्री र न्द्र्नुिम सेिा सवुिधा सलुनणश्चि गराउने। 

(छ) मेललमलापको प्रकृर्ामा सणम्मललि हुँदा वििाद समाधान गनय सहि हनु ेर मलेलमलापको प्रकृर्ाले 
वििाद समाधानमा पाने सकारात्प्मक प्रभािको िानकारी ठदन।े 

(ज) पिको मलेलमलाप प्रकृर्ाप्रलिको संशर् हटाउनः े र मेललमलापकिायले सहिीकरि सम्बन्द्धको 
बारेमा पिको णिज्ञासा सम्बोधन गने।  

(झ) मेललमलापकिायको व्र्णिगि वििरि सवहिको अलभलेख राख्न।े 

(ञ) मेललमलापकिायलाई मलेलमलापकिायको रुपमा सूचीकृि भएको कुराको िानकारी गराउने।  

(ट) मेललमलाप कि र सर सञ्चालनको िािािरि बनाउने र सोको व्र्िस्थापन गने। 

(ठ) सहमलि भएका िा हनु नसकेका वििादको अलभलेख राख्न।े 

(ड) मेललमलापको मालसक, चौमालसक िथा िावषयक प्रगिी वििरि कार्ायलर्मा पठाउने।  

(ढ) सहमलि नभएमा सहमलि हनु नसकेको कुराको ललणखि िानकारी वििादका पिलाई ठदन।े 

(ण) सहमलि कार्ायन्द्िर्न गनय न्द्र्ावर्क सलमलि र िडा कार्ायलर्बाट िोवकए बमोणिमको णिम्मेिारी िहन 
गने। 

(त) कार्ायलर्ले िोकेका अन्द्र् कार्य गने। 
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१६. मेललमलापकिायको काम, कियव्र् र अलधकारःः मेललमलापकिायको काम, कियव्र् र अलधकार देहार्बमोणिम हनुछेःः 
(क) मेललमलापको प्रविर्ामा गरी सहिकिायको हैलसर्िले वििाद समाधानमा सहर्ोग परु् र्ाउने। 

(ख) वििाद समाधान गनय सहर्ोग गदाय न्द्र्ार्ाधीश, मध्र्स्थ िा कानूनी सल्लाहकारको भलूमका लनिायह 
नगरी सहिकिायको मार भलूमका लनिायह गने। 

(ग) मेललमलाप समीिा बैठकमा सूचना बमोणिम सहभागी हनुे र मेललमलाप सेिालाई प्रभािकारी 
बनाउन आफ्नो सझुाि प्रस्ििु गने। 

(घ) मेललमलापको विकास र विस्िारका लालग कार्यरि रहने। 

(ङ) सहमलि कार्ायन्द्िर्नमा सहर्ोग परु् र्ाउने। 

(च) मेललमलाप सर सहिीकरि गदाय डर, रास, दिाि र प्रभािबाट मिु हनुे र वििादका पिलाई पलन 
मिु राख्न।े 

(छ) मानिअलधकार, मौललक हक, सामाणिक न्द्र्ार्को विषर्मा सचेि रहने।  

(ज) आघािमा परेका िा मनोबैज्ञालनक रुपमा समस्र्ामा रहेका पिलाई मनोसामाणिक परामशयको 
लालग पठाउन मेललमलाप केन्द्र संर्ोिकलाई िानकारी गराउने।  

(झ) मेललमलाप प्रविर्ालाई उणचि व्र्िस्थापन गने र सहमलिको लालग पिलाई स्ििन्द्र रुपमा 
भलुमका लनिायह गनय ठदने। 

(ञ) पिलाई मलेलमलापको अनणुचि प्रर्ोगबाट हनुे नोक्सानीबाट बचाउन सचेि रहने।  

(ट) मेललमलाप िािायको सन्द्दभयमा वििादका पिबाट व्र्ि भएका कुराको गोपनीर्िा कार्म राख्न।े 

(ठ) मेललमलाप प्रकृर्ा अपनाउँदा पलन पि लमल्न सहमि नभएमा सहमलि हनु नसकेको कुराको 
प्रलििदेन अनसूुची–३ को ढाँचामा न्द्र्ावर्क सलमलिलाई ठदने। 

(ड) अनसूुची-६ मा िोवकएको आचारसंवहिाको पालना गने। 

  

 

पररच्छेद – ५ 

विविध 

 

१७. प्राविलधक सेिा उपलब्ध  गराउनेःः (१) कार्ायलर् एिम ्िडा कार्ायलर्ले मलेलमलापकिायलाई आिश्र्क प्राविलधक 
सेिा उपलब्ध गराउने छ।  

  (२) कार्ायलर् एिम ् न्द्र्ावर्क सलमलिले मलेलमलापकिायलाई मेललमलाप गराउन े कार्यमा दििा 
विकास गनय आिश्र्क िालीम उपलब्ध गराउन आिश्र्किा अनसुार राविर् िा स्थानीर् स्िरका गैर  सरकारी  
संस्था िा समदुार्मा आधाररि संस्थालाई एिम ्विज्ञलार्य पररचालन गनय सक्नेछ। 

  

१८. मेललमलाप निःीिाको अलभलेख व्र्िस्थापनःः (१) कार्ायलर् एिम ् िडा कार्ायलर्ले दिाय भएका वििाद िथा 
समाधान भएका वििाद र वििादका पिको अलभलेख राख्न ुपनेछ।वििादको लनरुपि भएको अिस्थामा मलेलमलाप 
केन्द्रमा दिैु पिको र मलेलमलापकिायको हस्िािर सवहिको सहमलि पर समेि िर्ार पारी राख्न ुपरः्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोणिम अलभलेख राख्नका लालग कार्ायलर्ले लनम्न अनसुारका फाराम िर्ार 
गनेछ। 

(क) वििाद दिाय पणुस्िका, 
(ख) वििाद र वििादका पिको वििरि खलु्न ेगरी िोवकएको फारम, 

(ग) लनिदेन परको फारम, 
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(घ) दोस्रो पिलाई िानकारी गराउने फारम,  

(ङ) मेललमलापकिाय छनौट फारम,  

(च) मेललमलापकिायलाई सूचना ठदने फारम,  

(छ) मेललमलाप केन्द्रमा पिको उपणस्थलिको अलभलेख फारम,  

(ज) सहमलि–पर फारम, 

(झ) वििाद अनगुमन फारम  

(ञ) कार्ायलर्ले िोकेका अन्द्र् फारम। 
 

१९. मेललमलाप गराउन िाललम ललनपुनेः एनले िोकेको र्ोग्र्िा पगेुका व्र्णिले गाउँपाललका।नगरपाललकामा 
मेललमलाप गराउन कम्िीमा ४० घण्टा (६ ठदन) को आधारभिू मलेलमलाप िाललम गरेको हनुपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणिमको िाललम कानून बमोणिम अलधकार प्राप्त लनकार्मा सूचःीकृि भएको 
संस्था िा मलेलमलापको आधारभिु प्रणशिक प्रणशिि प्राप्त व्र्णिबाट कार्ायलर्ले िाललम ठदने व्र्िस्था लमलाउन ु
पनेछ।  
 

२०. मेललमलाप िाललम ठदने संस्था सूणचकृि हनुपुनेः (१) प्रचललि कानून बमोणिम अलधकार प्राप्त लनकार्मा सूचीकृि 
भएका संस्थालार्य कार्ायलर्ले मेललमलाप िाललम ठदन सूचीकृि गनुय पनेछ।    

(२) कार्ायलर्ले मलेलमलापको िाललम ठदने संस्थालाई पररचालन गदाय एकै कामका लालग एकभन्द्दा 
बढी संस्थालाई णिम्मिेारी ठदने छैन।  

(३) उपदफा (१) बमोणिमको िालीम सञ्चालन गने सूचीकृि संस्थाले िाललमको लालग श्रोि व्र्णिको 
रोष्टर िर्ार गरी पनेछ। 

(२) मेललमलाप सम्बन्द्धी आधारभिू र अन्द्र् िाललम मन्द्रालर् एिम ् कार्यपाललकाबाट स्िीकृि 
पाठ्यिम बमोणिम सञ्चालन गनुय पनेछ। 

(३) स्िीकृि मेललमलापको पाठ्यिममा उणल्लणखि विषर्मा िोवकएको प्रकृर्ा अपनाई मेललमलापको 
िाललम सञ्चालन हनुेछ। 

(५) कार्ायलर् िा मेललमलापको िालीम ठदन ेसंस्थाले मेललमलापको िालीम सम्पन्न गरेको प्रमाि पर 
ठदँदा सहभागीलाई अनसूुची–७ बमोणिमको प्रलिबििा परमा सहीछाप गराई कार्ायलर् िा संस्थाको अलभलेख राख्न े
व्र्िस्था लमलाउन ुराख्न ुपनेछ। 

  

२१. आचारसंवहिाको पालनाःः र्स कार्यविलधको अनसूुची–६ बमोणिमको आचारसंवहिा सबै मलेलमलापकिायले पालन 
गनुयपनेछ। 
 

२२. शपथः मलेलमलापकिायले र्स कार्यविलध बमोणिम लनष्ठापूियक काम गने शपथ ललन ु पनेछ। मलेलमलापकिायको 
हैलसर्िले संलग्न हनु चाहने र्ोग्र्िा पगेुका मलेलमलापकिायलाई न्द्र्ावर्क सलमलिका संर्ोिकबाट अनसूुची–८ 
बमोणिमको शपथ ललएपलछ मेललमलाप केन्द्रमा मलेलमलापकिायको रुपमा सूचीकृि गररनेछ। 
  

२३. आचारसंवहिा र शपथको अनगुमनः (१) मलेलमलापकिायले आचारसंवहिा अनकूुल काम गरे िा नगरेको र 
मेललमलापकिायको रुपमा ललएको सपथको सम्बन्द्धमा न्द्र्ावर्क सलमलि र कार्यपाललकाले अनगुमन गनेछन।्  
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(२) आचारसंवहिा पालना नगरेको भने्न उिरुी परेमा न्द्र्ावर्क सलमलिले सम्बणन्द्धि मेललमलापकिायलाई 
उिरुिालाको नाम गोप्र् राखी उिरुी सम्बन्द्धमा स्पष्टीकरि ठदन साि ठदनको समर् ठदर्य ललणखि रूपमा िानकारी 
ठदन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोणिमको समर् लभर स्पष्टीकरि प्राप्त नभएमा िा प्राप्त स्पष्टीकरि णचत्त बझु्दो 
नभएमा न्द्र्ावर्क सलमलिले आचारसंवहिा उल्लंघनको कारिाही अणघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बमोणिम आचारसंवहिा उल्लङ्घन गरेको ठहर न्द्र्ावर्क सलमलिले सम्बणन्द्धि 
मेललमलापकिायलाई सचेि गराउन, केही समर्को लालग मेललमलापकिायको काम गनय बन्द्देि लगाई नलसहि ठदन िा 
मेललमलापकिायको सूचीबाट हटाउने आदेश गनय सक्नछे। 

(५) न्द्र्ावर्क सलमलिले गरेको आचारसंवहिा उल्लङ्घनको कारिाही िा सिार्मा णचत्त नबझेु सम्बणन्द्धि 
मेललमलापकिायले कार्यपाललका समि पनुरािेदन गनय सक्नेछन।् 

(६) आचारसंवहिा र शपथको सम्बन्द्धमा न्द्र्ावर्क सलमलिको लनियर् उपर पनुरािेदन परेमा 
कार्यपाललकाको लनियर् अणन्द्िम हनुेछ। 

 

२४. पिलार्य मेललमलापको पररिाम बाध्र्कारी हनुःेः  मेललमलापमा भएको सहमलि वििादका पि र संलग्न 
सरोकारिालाको लनणम्ि बाध्र्ात्प्मक हनुछे। उि सहमलि कार्ायन्द्िर्न गनय वििादका पि र सरोकारिाला बाध्र् 
हनुेछन।् 
 

२५. सहमलि कार्ायन्द्िर्नःः (१) मेललमलाप केन्द्रमा सहमलि भै लमलापर भएको लमलिले िीस ठदनलभर सम्बणन्द्धि पिले 
त्प्र्स्िो लमलापर कार्ायन्द्िर्न गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणिमको अिलधलभर सम्बणन्द्धि पिले उपदफा (१) बमोणिम लमलापर 
कार्ायन्द्िर्न नगरेमा कार्ायलर्ले प्रचललि कानूनी कार्यविलध अपनाई लमलापरको कार्ायन्द्िर्न गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोणिम लनिदेन प्राप्त भएमा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५२ 
(१) बमोणिम कार्यपाललकाले न्द्र्ावर्क सलमलिबाट भएको र्सै कार्यविलधको दफा १२ बमोणिम सहमलि भए 
बमोणिमको लमलापर िा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) बमोणिम भएको 
लनियर्को कार्ायन्द्िर्न गने गराउने छ।   

 

२६. मेललमलापको लोगो र केन्द्रको बोडयको व्र्िस्थाःः (१) मेललमलापको लोगो अनसूुचःी–९ बमोणिम हनुेछ र सो 
लोगोको प्रर्ोग देहार्को अिस्थामा गररनेछ। 

(क) मेललमलाप केन्द्रको बोडयमा। 

(ख)  मेललमलाप गदाय प्रर्ोग हनुे व्र्ानरमा। 

(ग) कार्यिमको प्रबियन गने कार्यिम सञ्चालन गदाय। 

(घ) मेललमलाप सम्बन्द्धी विलभन्न कृर्ाकलाप सञ्चालन गदाय।  

(२) मलेलमलाप केन्द्रको बोडय अनसूुची–१० बमोणिमको हनुेछ। 
 

२७. पररचर्पर सम्बन्द्धी व्र्िस्थाः कार्ायलर्ले सूचीकृि मेललमलापकिायलाई अनसूुची–११ बमोणिमको ढाँचामा 
पररचर्पर ठदनछे। 
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२८. प्रोत्प्साहन परुस्कारको व्र्िस्थाःः कार्ायलर्ले न्द्र्ावर्क सलमलिको लसफाररसमा मेललमलाप कार्यिममा उल्लेखनीर् 
र्ोगदान ठदन ेमलेलमलाप केन्द्र, संघसंस्था िथा मलेलमलापकिायलाई उणचि प्रोत्प्साहन परुस्कार प्रदान गनय सक्नछे। 

  

२९. कार्यविलधको प्रर्ोगःः गाउँपाललका।नगरपाललका लभर मेललमलाप कार्यिमलाई सचुारु र समन्द्िर्ात्प्मक रुपमा 
सञ्चालन गरी स्थानीर्स्िरमा सामाणिक सद्भाि, आपसी सहर्ोग र मैरीपूिय परम्परालाई प्रबियन गनय र्ो कार्यविलधको 
प्रर्ोग हनुेछ। 
 

३०. प्रलििेदन पेश गरन्ःपुनेः कार्ायलर्ले णिल्ला समन्द्िर् सलमलि, प्रदेश िथा मन्द्रालर्मा अनसूुची–१२ बमोणिमको 
प्रलििदेन िर्ार गरी पठाउन ुपनेछ। 
 

३१. कार्यविलधको व्र्ाख्र्ा गरःन् े िा िाधा अडःक्ाउ फुकाउने अलधकारःः कार्यविलधको कार्ायन्द्िर्नको लसललसलामा 
कुनै ठद्वविधा हनु गएमा सोको व्र्ाख्र्ा िा बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार कार्यपाललकालाई हनुेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची – १ 

(दफा ४(क) सँग सम्बणन्द्धि) 
वििाद दिाय।अलभलेख फारमको नमूना 

गाउँपालीका।उप।महा।नगरपालीकाको कार्ायलर्,................ णिल्लःा 
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वििादका पिको वििरि    

दिाय नं. दिाय लमलिः 
णिल्लाः .................... पाललकाः िडा नम्िरः 
वििादको प्रकारः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ (२) मा उणल्लणखि आधारमा 
१. वििादको नामः वििादको प्रकृलिः 
२. वििादको पवहलो  पिको वििरिः 
नामः ललङ्गः िाि।िालिः उमेरः 
णिल्लाः .......................... पाललकाः  िडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेललफोन।मोिार्ल .......................................): 
२.१ शैणिक र्ोग्र्िा 
१. लनरिर २. साधारि लेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्र्लमक ५. उच्च माध्र्लमक ६. स्नािक िा सो भन्द्दा मालथः 
२.२ मेललमलापकिाय छनौट (प्राथलमकिा लनधायरि) 
प्रथम छनौटः दोस्रो छनौटः िेस्रो छनौटः 
२.३ अन्द्र् सरोकारिालाको नाम।संख्र्ाः 
२.४ र्सभन्द्दा पवहले मेललमलाप सेिाः १. ललएको २. नललएको 
३. वििादको दोस्रो  पिको वििरिः 
नामः ललङ्गः िाि।िालिः उमेरः 
णिल्लाः ................ पाललकाः  िडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेललफोन।र्मेल आठद): 
३.१ शैणिक र्ोग्र्िा 
१. लनरिर २. साधारि लेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्र्लमक ४. उच्च माध्र्लमक ६. स्नािक िा सो भन्द्दा मालथः 
३.२ मेललमलापकिाय छनौट (प्राथलमकिा लनधायरि): 

प्रथम छनौटः दोस्रो छनौटः िेस्रो छनौटः 
३.३ अन्द्र् सरोकारिालाको नाम।संख्र्ाः  

३.४ र्सभन्द्दा पवहले मेललमलाप सेिाः १. ललएको २. नललएको 
नोटः १. वििादको पवहलो पि भन्नाले साधारििर्ा लबिाद दिाय गनेलाई िनाउँछ । 

४.१. वििाद सरुु भएको लमलिः 
४.२ मेललमलाप केन्द्रमा आउन ुअणघ कुनै लनकार्मा समाधानको लालग प्रर्ास भएको लथर्ो ?  

१. भएको लथर्ो २. भएको लथएन  

४.३ प्रर्ास भएको भए कुन लनकार्मा भएको लथर्ो? 

१. स्थानीर् प्रहरी कार्ायलर् २.िडा कार्ायलर् ३. णिल्ला प्रहरी कार्ायलर् 

४. णिल्ला प्रशासन कार्ायलर् ५.  अदालि       ६.अन्द्र्............................ 
४.४ वििादको पररिाम के भर्ो कारि खलुाउने .......................... 
४.५ अन्द्र् कुनै ठाउँमा र्ो वििाद चललरहेकोः   १. छ ।            २. छैन । 

४.६ र्ठद कुनै लनकार्ले मेललमलापको लालग पठाएको।लसफारणःस गरेको भए सो लनकार्को नामः 
अनसूुची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बणन्द्धि) 
 

मेललमलाप केन्द्र 

गा.पा.।न.पाः...........िडा नं....णिल्लाः............. 
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मेललमलापकिायको सूची 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बणन्द्धि 

मेललमलापकिायको प्रलििेदन 

 

.......... मेललमलाप केन्द्र, 

...............गाउँपःाललका।उप।महा।नगरपाललका 



v08 M @ ;+Vof M !               y'n'ª b'wsf]zL /fhkq          efu–@      ldlt M @)&९.)३.११ 

 
 

प्रथम पि श्री........................ र दोस्रो पि श्री........................ भएको ................................ वििादमा 
मेललमलाप गराउन हामीलाई लमलि .......... गिे मेललमलापकिायको रुपमा रोणिएकोमा मेललमलापको प्रकृर्ा अपनाई 
मेललमलाप गराउँदा पि लमल्न मञ्िरु नभएकाले।मलेलमलापको लालग िोवकएको ठदनमा पि अनपुणस्थि भएकाले 
मेललमलाप हनु नसकेको व्र्होराको र्ो प्रलििदेन पेश गरेका छौं।  

 

वििादको प्रथम पिःः                          वििादको दोस्रो पिः 

नामः नामः 

सहीछापः सहीछापः 

 

मेललमलापकिायः 

 

नामः दस्िखिः 

नामः दस्िखिः 

नामः    दस्िखिः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बणन्द्धि) 

सहमलि–परको ढाँचा 
मेललमलाप केन्द्र 

गा.पा.।न.पाः............................िडा नं. ......................... णिल्लाः......................... 
सहमलि पर 

 

वििादको लबषर्ः...........................................................................। 
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................... णिल्ला .......................................महानगर।उपमहानगर।नगरपाललका।गाउँपाललका  ........... िडा 
नं......बस्ने िषय ................... को श्री ..............................................र ..................... णिल्ला 
............................ ....................गाउँपाललका ।नगरपाललका ..... िडा नं......... बस्ने िषय ........ को श्री 
..........................................बीच उल्लणःणखि लबषर्मा असमझदारी भई लसियना भएको वििादमा मलेलमलापको 
लालग र्स मेललमलाप केन्द्रमा प्राप्त भएको हनुाले दबैु पिलाई राखी मलेलमलाप प्रविर्ाद्वारा लमलि .... ।.......। .... 

गिेमा छलफल गराउँदा िपणशलका बुदँामा हामी दबैु पिको णचत्त बझु्दो सहमलि भएकोले सहमि भएको बुदँालाई 
लनष्ठापूियक पालना गने गरी मेललमलापकिायको उपणस्थलिमा रािी खशुीले र्ो सहमलि परमा सही छाप गरी 
ललर्ौँ।ठदर्ौँ।  

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

 

सहमि हनुे पिहरूः 
पवहलो पि          दोस्रो पि 

नामः          नामः 
ठेगानाः           ठेगानाः 
हस्िािरः                                                      हस्िािरः 
 

मेललमलापकिाय            

नामः 
ठेगानाः 
हस्िािरः 

नामः 
ठेगानाः 
हस्िािरः 

नामः 
ठेगानाः 
हस्िािरः 

   

ईलि सम्बि.्.................. साल ................. मवहना ................ गिे.........................रोि शभुम।्                                        

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग संबणन्द्धि) 
मेललमलाप अनगुमन फाराम 

गाउँपालीका।उप।महा।नगरपाललकाको नामः .........................................।  

िडा नं.  

णिल्ला ....................। 

अनगुमन गररएको अिलध...................देणख..................सम्म। 

मेललमलाप केन्द्रको संर्ोिकको नामः 
मेललमलाप कार्यिममा आलथयक िथा प्राविलधक सहर्ोग गने संस्थाको नामः  
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िललम प्राप्त कुल  
मेललमलापकिाय
को संख्र्ाःः 

विर्ाशील 
मेललमलापकियःा
को संख्र्ाःः 

वििाद 
दिाय 
संख्र्ा
ःः 

समाधान 
भएको 
संख्र्ाःः 

मेललमलाप 
प्रकृर्ामा 
रहेको 
संख्र्ाःः 

समाधान हनु नसकी 
न्द्र्ावर्क सलमलिमा 
पठाएको संख्र्ाःः 

कैवफर्ि 

       

       

   

१. मलेलमलाप केन्द्रको भौलिक अिस्थाः  

२. आचार संवहिाको पालनाको अिस्थाः 
३. विलनर्ोणिि बिेट र खचयको अिस्थाःः 
४. मलेलमलापकिायको लालग पनुिायिगी।उच्च िाललमको आिश्र्किाःः 
५. मलेलमलापकिायको पर्ायप्तिा।अपर्ायप्तिाः 
६. अनगुमनकिायको वटप्पिणःःः  

७. अनगुमनकिायको सझुािः 
 

 

अनगुमनकिाय 
१. .................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                           अनसूुची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बणन्द्धि) 

.... गाउँपालणःका।उप।महा।नगरपालणःकामा सूचीकृि मेललमलापकिायको आचारसंवहिा 
मेललमलापकिायको आचार संवहिा-२०७८ 

 

१. मेललमलापकिायको पेशागि आचरि  

(क) नेपालको संविधान, अन्द्र् प्रचललि कानून र र्स कार्यविलध बमोणिम मलेलमलाप सम्बन्द्धी काम कारिाही 
लनष्पि रुपले गनुय पने, 

(ख) कुनै पिप्रलि झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह िा सो देणखने कुनै व्र्िहार गनुय हुँदैन,  

(ग) कुनै पिलाई डर, रास, झकु्र्ान िा प्रलोभनमा पारी मेललमलाप गराउन हुँदैन,  
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(घ) मेललमलाप सम्बन्द्धी काम कारिाहीको लसललसलामा पिसँग आलथयक िथा अन्द्र् स्िाथयिन्द्र् कुनै काम 
कारिाही िा लेनदेन व्र्िहार गनुय हुँदैन, 

(ङ) मेललमलापकिायले वििादको विषर्िस्ि ु िा वििादका पिसँग अनणुचि िा िालसािपूिय ििरले कुनै काम 
कारिाही गनुय हुँदैन,  

(च) मेललमलापको काम कारिाही िा मेललमलापको प्रविर्ामा िानािान रटुी िा अलनर्लमििा गने, अनािश्र्क 
रुपमा लम्ब्र्ाउन,े वढलो गने िा मेललमलाप सम्बन्द्धी काम कारिाहीमा अलभरुची नदेखाउने िस्िा कार्य गनुय 
हुँदैन, 

(छ) मेललमलापको िममा पि र मेललमलापकिायको िीचमा भएका कुरा र पिको पररचर् लगार्ि 
मेललमलापकिायलाई िानकारी हनु आएका िथ्र् गोप्र् राख्नकुा साथै पिको वहि प्रलिकूल हनुे गरी प्रकट गनुय 
हुँदैन,  

(ज) संविधान, प्रचललि कानून, साियिलनक नीलि र अधय न्द्र्ावर्क।न्द्र्ावर्क लनकार्को गररमा उच्च बनाउंदै पिको 
सामाणिक मर्ायदा र आत्प्मसम्मानलाई सम्मान पगु्ने कार्य गनुय पदयछ। वििादका पिसँग मलेलमलाप गराईठदए 
िापि ठेक्का िा प्रलिशिमा पाररश्रलमक लनधायरि नगर काननुले िोकेको लसमामा रही पिसःगँको सहमलि 
बमोणिमको पाररश्रलमक स्िीकार गनुय पनेछ।     

१.१.मलेलमलाप सम्बन्द्धी कार्यविलधको पालना गनुय पनेःः 
(क) मेललमलाप सम्बन्द्धी  कार्य संविधान, ऐन कानून र र्स कार्यविलध बमोणिम मेललमलाप प्रकृर्ा सञ्चालन गनुय 

पनेछ।  

(ख) कुनै सम्झौिामा मेललमलापद्वारा वििाद समाधान गररने व्र्िस्था भएमा त्प्र्स्िो वििाद सोही सम्झौिामा 
उल्लेख भएको कार्यविधी अनरुुप गनुय पनेछ।  

(ग) पि मेललमलाप गनय सहमि भएमा मलेलमलापकिायले सो व्र्होराको मेललमलापको ललखि खडा गरी सहमलि 
भएका बूदँा र त्प्र्सको पररिामको बारेमा पिलाई स्पष्टसँग बिाएर मार सो कागिमा पिको सहीछाप गनय 
लगाई आफ्नो समेि हस्िािर गरःी सहमलिपर िर्ार गनुयपछय।  

१.२. मलेलमलापकिायको णिम्मेिारीः 
(क) मेललमलाप भएमा सहमलिपरको कागि सवहि िोवकएको समर् लभर वििादका पिलाई सम्बणन्द्धि लनकार्मा 

पठार् ठदन ु पनेछ। मलेलमलाप हनु नसकेमा िोवकएको ढाँचामा गाउँ।नगरपाललका समि प्रलििदेन पेश 
गनुयपनेछ।  

(ख) मेललमलापको कार्यविलध अपनाउँदा पि बीच मलेलमलाप गराउन नसवकएमा मलेलमलापद्वारा वििाद समाधान 
नभएको व्र्होराको ललणखि िानकारी ठदन ुपनेछ। 

१.३. मेललमलापकिायको दावर्त्प्िः  

(क) मेललमलापकिायले वििादको विषर्िस्िमुा छलफल गनुय अणघ मलेलमलापको प्रविर्ामा अपनार्ने कार्यविलध, 

सहमलि िा लनष्कषयमा पगु्न ेकाम पि स्िर्ःकंो भएको र मेललमलापकिाय सहिकिायको भलूमकामा मार रहेको 
कुरा िानकारी गराउन ुपछय। 

(ख) मेललमलापको प्रविर्ामा भए गरेका कार्य पिले पलन गोप्र् राख्न ुपने विषर्, मेललमलापको प्रविर्ामा संलग्न 
भै णचत्त नबझेुमा कुनै पलन समर्मा अलग हनु पाउने विषर्मा पिलाई िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(ग) मेललमलापकिायको रुपमा छनोट भएको व्र्णिले मलेलमलापकिाय भई काम गनय नचाहेमा आफुले छनोटको 
सूचना पाएको साि ठदनलभर सोको ललणखि िानकारी सम्बणन्द्धि िडा कार्ायलर् िा मेललमलाप केन्द्रलाई ठदन ु
पनेछ। 
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(घ) मेललमलापकिाय छनोट भएको व्र्णिले मलेलमलाप गदाय मैरीपूिय ििरबाट वििाद समाधान गनय पिलाई 
स्ििन्द्र, िटस्थ र लनष्पि भएर सहर्ोग गनुय पनेछ।  

(ङ) वििादको विषर्िस्ि ुउपर मलेलमलापकिायको कुनै स्िाथय लनवहि रहेको भए िा आफुले स्ििन्द्र िथा लनष्पि 
रुपमा काम गनय नसक्ने प्रकृलिको वििाद भएमा वििादका पि र वििाद प्रवेषि गने लनकार्लाई ललणखि 
िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(च) लैवङ्गक विभेद, धमय, िाििालि, आलथयक स्िर िा रािनैलिक संलग्निाको आधारमा कुनै प्रकारको झकुाि र 
पूिायग्राही भािना नदेखाई मलेलमलापमा संलग्न हनु ुपनेछ र लनधायररि समर्मा मेललमलाप कार्य सम्पन्न गनय 
प्रर्ास गनुय पनेछ।  

(छ) मेललमलापकिायले प्राकृलिक स्रोि साधन सम्बन्द्धी वििादमा र व्र्ापाररक प्रकृलिको वििादमा मलेलमलापको 
प्रकृर्ा, विषर्गि दििा र ित्प्सम्बन्द्धी अभ्र्ास िथा प्रचलनलाई महत्प्ि ठदन ुपनेछ र सामदुावर्क वििादमा 
मेललमलाप गदाय सम्बणन्द्धि समदुार्मा उपलब्ध वििाद समाधान सम्बन्द्धी परम्परा, अभ्र्ास र स्िीकृि 
मान्द्र्िालाई ध्र्ान ठदई लनष्पििा, िस्िलुनष्ठिा, स्िच्छिा र न्द्र्ार्का लसिान्द्िबाट सदैि लनदेणशि हनु ुपनेछ।  

(ज) मेललमलापकिायले आफै मलेलमलाप प्रकृर्ामा संलग्न भएको वििादमा कुन ै पलन पिको िफय बाट कानून 
व्र्िसार्ी, मध्र्स्थकिाय िा न्द्र्ार्ाधीशको रुपमा संलग्न भै वििाद सनुिुाई नगरी सहिकिायको मार भलूमका 
लनिायह गने र  मेललमलापद्वारा भएको वििादको समाधानलाई हारिीिको रुपमा नललन उत्प्प्ररेरि गनुय पनेछ।  

  

२. मलेलमलापको िाललम प्रदान गनय सणुचकृि भएको संस्थाको दावर्त्प्िः मलेलमलापको प्रणशिि गनय अनमुिी प्राप्त संस्थाले 
स्िीकृि पाठ्यिम मेललमलाप सम्बन्द्धी मान्द्र् लसिान्द्िलाई पूिय रुपमा पालन गरी मेललमलाप सम्बन्द्धी प्रणशिि 
सञ्चालन गनुय पनेछ। मलेलमलापको प्रणशिि प्रदान गने संस्थाले प्रणशिि पश्चाि सम्बणन्द्धि व्र्णिलाई 
गाउँपाललका।नगरपाललकासगँको समन्द्िर्मा मेललमलापको िाललम सम्पन्न गरेको प्रमािपर प्रदान गनेछ। 
मेललमलापको िाललम सञ्चालन गने संस्थाले मलेलमलापकिाय र सियसाधारिलाई लणिि गरी मेललमलाप सेिाको 
प्रभािकारीिाको िारेमा प्रचार प्रसार गनय गराउन र मलेलमलाप सेिा प्रबियन सम्बन्द्धी आिश्र्क कार्य गनुय पनेछ।   

 

अनसूुची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बणन्द्धि) 
मेललमलापकिायको प्रलििििा  

 

मेललमलापकिायको प्रलििििा 
 

 

 

 

 

म ................................... मलेलमलापकिायको आचारसंवहिा र शपथमा उणल्लणखि सिै बःुदँालाई स्िीकार गरी 
मेललमलापकिायको रुपमा पालना र कार्य गनय प्रलििि छु।म मेललमलापकिायको रुपमा लनष्पि र िटस्थ भलूमकामा रहदै 
र्सका कियव्र्बाट कुनै वकलसमले पलन विचललि हनुछैेन।मैले िाललममा लसकेका सीपको प्रर्ोग गरी मेललमलाप प्रविर्ा 
अपनाई मलेलमलापकिायको भलूमका लनिायह गनेछु।मलेलमलापकिायको आचारसंवहिा र शपथमा उल्लेणखि शब्द र 
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भािनालाई उच्च नैलिक आदशयको रुपमा पालन गनय कवटिि हनुेछु। आचारसंवहिाको उल्लंघनको विषर्मा म 
व्र्णिगि रूपमा ििाफदेही हनुेछु। 

१. मेललमलाप गदाय मैरीपूिय ििरबाट वििाद समाधान गनय पिलाई स्ििन्द्र िथा लनष्पि िररकाले सहर्ोग गनेछु। 
पिको वहिलाई सिोपरी राखी न्द्र्ावर्क प्रविर्ा प्रलिको णिम्मेिारी िोध गदै वििादका पिलाई डर िा दबाि िा 
अनणुचि प्रभािबाट मिु राख्न सहिकिायको भलूमकामा प्रस्ििु हनुेछु। 

२. सदैि पिको हक िथा दावर्त्प्िलाई महत्प्ि ठदंदै व्र्ापाररक प्रकृलिको वििादमा भए सो विषर्को अभ्र्ास िथा 
प्रचलन, समदुार्मा आधाररि संर्न्द्रबाट लसणियि वििादमा भए सम्बणन्द्धि समदुार्मा उपलब्ध वििाद समाधान 
सम्बन्द्धी परम्परा, अभ्र्ास र स्िीकृि मान्द्र्िालाई ध्र्ान ठदई लनष्पििा, िस्िलुनष्ठिा, स्िच्छिा र न्द्र्ार्का लसिान्द्िबाट 
सदैि लनदेणशि हनुेछु। 

३. मैले लैवङ्गक, िाििालि, आलथयक, रािनैलिक िा अन्द्र् र्स्िै कुनै आधारमा कुनै प्रकारको झकुाि र पूिायग्राही भािना 
नदेखाई मलेलमलापमा संलग्न हनुेछु र लनधायररि समर्मा मेललमलाप कार्य समप्न्न गनय प्रर्ास गनेछु। 

४. वििादका पिसःगँ व्र्णिगि समि्न्द्ध भए मलेलमलाप शरुु गनुय अणघ पिलाई िानकारी गराउने छु। 

५. वििादको विषर्िस्ि ुउपर मरेो कुनै स्िाथय लनवहि रहेको भए पिलाई िानकारी गराई लनिले अनमुलि ठदएमा िाहेक 
मेललमलाप प्रविर्ािाट अलग भई न्द्र्ावर्क सलमलिलार्य िानकारी गराउने छु।  

६. दिैु पिको िानकारीमा मार मेललमलाप कार्य प्रारम्भ गनेछु र पिलाई मेरो भलूमका र मलेलमलाप प्रविर्ाको िारेमा 
िानकारी गराउँदै दिैु पिलाई समान रुपमा आ-आफ्ना कुरा राख्न मौका ठदनेछु।  

७. मेललमलाप भएमा िा नभएमा मेललमलाप प्रविर्ामा भए गरेका कार्यको गोपलनर्िा कार्म गनेछु। सहमलि भई िा 
नभई लनिेदन।उिरुी वफिाय हुँदा मलेलमलाप प्रविर्ाको िममा आफुले थाहा पाएको सूचना िा गरेको अनभुि 
लनियर्किाय समिे कसैलाई नभनी पिको गोपलनर्िा सलुनणश्चि गनेछु। 

८. संविधान, कानून, न्द्र्ावर्क लनकार्को गररमा उच्च बनाउःँदै पिको सामाणिक मर्ायदा, आत्प्मसम्मान र गररमालाई 
सम्मान पगु्ने कार्य गनेछु। वििादका पिसँग मलेलमलाप गराईठदए िापि ठेक्का िा प्रलिशिमा पाररश्रलमक लनधायरि 
नगरी काननुले िोकेको सीमामा रही पाररश्रलमक स्िीकार गनेछु।   

९. सहमलि भएका बूदँा र त्प्र्सको पररिामको बारेमा पिलाई स्पष्टसँग बिाएरमार सहमलिपरमा सवह गनय लगाउनछुे। 

१०.आफुले मेललमलाप गरेको वििादमा त्प्र्सै विषर्मा कुनै पलन पिको िफय बाट कानून व्र्िसार्ीको रुपमा प्रलिलनलधत्प्ि 
गने छैन र न्द्र्ार्ाधीश र मध्र्स्थकिायको रुपमा संलग्न नरही िटस्थ बने्नछु।  

११.र्ठद कुनै कारिबश िा पररणस्थिीिन्द्र् कारिले मलेलमलापकिायको रुपमा आचार–संवहिा पालना गनय नसक्न ेलागेमा 
आफुलाई सो वििादबाट अलग राख्नछुे। 

१२.र्समा उणल्लणखि प्रलििििा, मलेलमलापकिायको आचार–संवहिा र सपथका कुनै बुदँाको उलङ्घन गरेमा मलाई 
मेललमलापकार्यको लालग अर्ोग्र् भएको घोषिा गररएमा स्िीकार गनेछु। 

   

दस्िखिः– ................................... 

नामः– 

ठेगानाः 
फोन नं.– 

लमलिः– 
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अनसूुची–८ 

(दफा २२ सँग सम्बणन्द्धि) 
मेललमलापकिायको शपथपर 

 

शपथको ढाचँा 
 

म....................ईश्वरको नाममा । सत्प्र् लनष्ठापूियक मेललमलापकिायको रुपमा शपथ ललन्द्छु वक मैले मेललमलाप 
सम्बन्द्धी प्रविर्ाको लसललसलामा कुन ैपि प्रलि मरमोलावहिा नराखी, पिपाि नगरी, गोपलनर्िा र लनष्पििा कार्म गदै 
कानून र न्द्र्ावर्क प्रविर्ा प्रलि सम्मान िथा समपयिको भािना राखी काम गनेछु। मैले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४, प्रचललि कानून र मेललमलापकिायले पालन गनुय पने आचरिको पूिय पालना गदै आफूलाई सणुम्पएको दावर्त्प्ि 
र्मान्द्दारीपूियक लनिायह गनेछु। 

शपथ ललनेको,–                                          शपथ गराउनेको,–   

         

सहीः          सहीः  

नामः          नामः 
पदः       

    छापः  

    कार्ायलर्ः 
    लमलिः 
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अनसूुची–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बणन्द्धि) 

 

मेललमलापको लोगो 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



v08 M @ ;+Vof M !               y'n'ª b'wsf]zL /fhkq          efu–@      ldlt M @)&९.)३.११ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बणन्द्धि) 

मेललमलाप केन्द्रको बोडय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. मेललमलाप केन्द्र 

थलुङु दधुकोशी गाउँपाललका 
िडा नं.  .................. 
णिल्ला ................... 

 



v08 M @ ;+Vof M !               y'n'ª b'wsf]zL /fhkq          efu–@      ldlt M @)&९.)३.११ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–११ 

(दफा २७ सँग सम्बणन्द्धि) 
 

मेललमलापकिायको पररचर्–पर 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                           

 

 

 

 

 

   थलुङु दधुकोशी गाउँपाललकाको कार्ायलर् 

िडा नं.... 
मेललमलापकिायको पररचर्पर 

नामः 
नेपाली ना.प्र.नं. 
िाललम प्राप्त गरेको लमलिः 
सूचीकृि भएको लमलिः 
अिलधः                                               ..................                                                

प्रमाणिि गने  

 

फोटो 
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अनसूुची–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बणन्द्धि) 
मेललमलाप कार्यिमको प्रगिी प्रलििदेनको ढाँचा 

 

गाउँपाललकाको नामः............................ िडा नं. 
णिल्ला.............................. 
प्रलििदेनको अिलधः आलथयक िषयः............ को देणख............. सम्म 

 

मेललमलापकिायको 
संख्र्ा 

वििादको प्रकार वििादको संख्र्ा मेललमलाप भएको 
संख्र्ा 

मेललमलाप 
प्रविर्ामा रहेको 

संख्र्ा 

मेललमलाप हनु  
नसकी अदालिमा 
पठाएको संख्र्ा 

मवहला परुुष 

       

       

िम्मा      

 

 

       

      

 

 


