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सूर्ोदर् नगरपामलकाको मेलममलाप कार्यसञ्चालन कार्यविमि, २०७४ 

नगर कार्यपामलकािाट स्िीकृत मममत : २०७४/११/१० 

प्रमाणीकरण मममत : २०७४/११/१३ 

प्रस्तािना्ः-  नेपालको संवििानको िारा २१४(१,२) तर्ा अनसुचु्ी‒८ मा उल्लेक्षखत स्र्ानीर् 
तहको अमिकारहर र मेलममलाप सम्िन्द्िी ऐन २०६८ तर्ा मनर्मािली २०७० लाई आत्मसार् 
गदै, स्र्ानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ अनसुारका वििादहर 
मेलममलापको माध्र्मिाट समािान गनयका लागक्ष् मेलममलाप कार्य सञ्चालन कार्यविमिको 
व्र्िस्र्ा गनय िाञ्छमनर् भएकोले सूर्ोदर् नगर कार्यपामलकाद्वारा र्ो मेलममलाप कार्यसंचालन 
कार्यविमि २०७४ लाग ुगररएको छ । 

पररच्छेद– १ 

प्रारक्षम्भक 

१ .सक्षिप्त नाम र प्रारम्भः- 

(१) र्स कार्यविमिको नाम “सूर्ोदर् नगरपामलकाको मेलममलाप कार्यसञ्चालन कार्यविमि, 

२०७४” रहेको छ ।  

(२) र्ो कार्यविमि तरुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ ।   

२ .पररभाषा   मिषर् िा प्रसंगले अको अर्य नलागेमा र्स कार्यविमिमा, 

क) “संवििान” भन्नाले नेपालको संवििानलाई सम्झनपुछय 

(ख) “ऐन” भन्नाले स्र्ानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ग) “कार्यविमि” भन्नाले सूर्ोदर् नगरपामलकाद्वारा जारी गररएको सूर्ोदर् नगरपामलकाको 
मेलममलाप कार्यसञ्चालन कार्यविमि, २०७४ सम्झन ुपछय ।  

(घ) “मेलममलाप केन्द्र” भन्नाले सूर्ोदर् नगरपामलकाद्वारा स्र्ापना गररएको िा 
मेलममलापसम्िन्द्िी काम गनय अनमुमत प्राप्त गैर सरकारी संस्र्ाद्वारा नगरकार्यपामलका सगँ 
समन्द्िर् गरी स्र्ापना गररएको सामदुार्ीक मेलममलाप केन्द्र समेतलाई सम्झन ुपछय । 

 (ङ) “न्द्र्ावर्क समममत” भन्नाले नेपालको संवििानको िारा २१७ िमोक्षजम नगरपामलकाको 
उपप्रमखु अध्र्ितामा गदठत न्द्र्ावर्क समममत सम्झन ुपछय ।  

(च)  “पि” भन्नाले वििादका पिहर सम्झन ुपछय । 
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(छ) “पवहलो पि” भन्नाले वििाद समािानको लामग न्द्र्ावर्क समममत तर्ा मेलममलाप केन्द्रमा 
मनिदेन ददन ेव्र्क्षि सम्झन ुपछय । 

(ज) “दोस्रो पि” भन्नाले पवहलो पिको मनिेदनको आिारमा मेलममलापको लामग न्द्र्ावर्क 
समममत तर्ा मेलममलाप केन्द्रले िोलाएको वििादको पि सम्झन ुपछय ।  

(झ) “वििाद” भन्नाले न्द्र्ावर्क समममत तर्ा मेलममलाप केन्द्रमा दताय रहेको वििाद सम्झन ु
पछय ।  

(ञ) “मेलममलाप” भन्नाले पिहरले मेलममलापकतायकतायको सहर्ोगमा वििाद िा मदु्धाको 
मनरपण गनय अपनाइन ेप्रविर्ा सम्झन ुपछय । 

(ट) “मेलममलापकताय” भन्नाले पिहर िीचको वििादलाई छलफल गराई  सहज िातािरण 
सजृना गनय तर्ा सो विषर्मा सहममत कार्म गनयका लामग उत्प्ररेरत गनय र्स कार्यविमि 
िमोक्षजम मनर्िु मेलममलापकताय सम्झन ुपछय । 

(ठ) “स्र्ानीर् तह” भन्नाले सूर्ोदर् नगरपामलका, नगरकार्यपामलका र र्सका िडा 
सममतीहरलाई समेत सम्झन ुपदयछ । 

(ड) “प्रमाणपत्र” भन्नाले मेलममलापकतायको रपमा काम गनय मेलममलाप पररषद िा पररषदद्वारा 
अनमुमत प्राप्त संस्र्ाद्वारा प्रदान गररएको प्रमाणपत्र सम्झन ुपछय । 

(ढ) “नगरपामलका” भन्नाले सूर्ोदर् नगरपामलका सम्झनपुने छ ।  

(ण) “प्रमखु” भन्नाले सूर्ोदर् नगरपामलकाको प्रमखु सम्झन ुपछय । 

(त) “उपप्रमखु” भन्नाले सूर्ोदर् नगरपामलकाको उपप्रमखु सम्झन ुपछय । 

(र्) “िडा” भन्नाले सूर्ोदर् नगरपामलकाको िडा सम्झन ुपछय । 

(द) “िडाध्र्ि” भन्नाले सूर्ोदर् नगरपामलकाको िडाध्र्लाई सम्झन ुपछय । 

(ि) “नगर सभा” भन्नाले सूर्ोदर् नगरपामलकाको नगर सभालाई सम्झन ुपछय । 

(न) “कार्यपामलका” भन्नाले सरु्ोदर् नगर कार्यपामलकालाई सम्झन ुपछय । 

३  .उद्दशे्र् - र्स कार्यविमिको उदे्दश्र् देहार् िमोक्षजम हनुेछ –  

(क) मेलममलाप सम्िन्द्िी कार्यलाई सरल र सहज तिरले सञ्चालन गनय सहर्ोग परु्ायउन ु
। 

(ख) स्र्ानीर्स्तरमा शाक्षन्द्त, सौहादयता र मेलममलाप कार्म गनय सहर्ोग परु्ायउन ु। 
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पररच्छेद– २ 

मेलममलाप केन्द्रको स्र्ापना,गठन, काम, कतयब्र् र अमिकार 

४ .नगरस्तरीर् मेलममलाप केन्द्रको स्र्ापना - (१) मेलममलाप प्रविर्ाद्वारा वििाद समािानमा 
सहर्ोग परु्ायउन सूर्ोदर् नगरपामलका र प्रत्रे्क िडामा न्द्र्ावर्क समममतको परामशयमा 
नगरपामलकाले तोकेको स्र्ानमा मेलममलाप केन्द्र स्र्ापना गनेछ  ।  

५ .नगरस्तरीर् मेलममलाप केन्द्रको गठन - नगरकार्यपामलकाले न्द्र्ावर्क समममतको सदस्र्को 
संर्ोजकत्िमा िवढमा मतन सदस्र् नगरस्तरीर् मेलममलाप सममती गठन गनेछ। िडा सममतीले 
िडा सममतीको सदस्र्को संर्ोजकत्िमा तीन सदस्र् िडा स्तरीर् मेलममलाप सममती गठन गनेछ 
। 

६ .न्द्र्ावर्क समममत तर्ा मेलममलाप केन्द्रको काम, कतयव्र् र अमिकार – 

(१) िडा स्तरीर् मेलममलाप समममतले आफ्नो िडा मभत्रको वििाद ममलाउन नसकेको 
खण्डमा नगरस्तरीर् मेलममलाप समममतमा मसफाररस गरी पठाउन ुपनेछ। नगर नगरस्तरीर् 
मेलममलाप सममतीले पमन ममलाउन नसकेमा न्द्र्ार्ीक सममतीमा मसफारीस गरी पठाउन ुपनेछ 
। र्सरी नममलेका वििादहर आफूभन्द्दा मामर्ल्लो तहमा मसफाररस गरी पठाउँदा आफ्नो 
तहिाट भएगरेका प्रर्ासहरको वििरण समेत पठाउन ुपनेछ । 

(२) न्द्र्ावर्क समममत तर्ा मेलममलाप केन्द्रको काम, कतयव्र् र अमिकार देहार् िमोक्षजम 
हनुेछ । 

(क) वििादका पििाट वििादसँग सम्िक्षन्द्ित विषर्को मनिेदन मलने, दताय गने । 

(ख) मेलममलाप सम्िन्द्िी वििादका पिहरलाई सूचना ददने ।  

(ग) र्ोग्र्ता पगेुका मेलममलापकतायहरलाई सूचीकृत गने ।  

(घ) सूचीकृत मेलममलापकताय मध्रे्िाट वििादका पिहरलाई मेलममलापकताय छनौट गनय 
लगाउने ।  

(ङ)  मेलममलाप प्रविर्ामा सहजीकरण गने ।  

(च)  वििादको मनिेदन, अन्द्र् कागजात तर्ा सहमती पत्रको अमभलेख राख्न े।  

(छ) सहमती हनु नसकेको विषर्हर काननु िमोक्षजम न्द्र्ावर्क समममतमा पठाउन े।  

(ज) पिहर िीचको सहमती कार्ायन्द्िर्न गने ।   

(झ) सहममत कार्ायन्द्िर्न भए नभएको अनगुमन गने गराउने तर्ा पिहरको आपसी 
सम्िन्द्ििारे जानकारी मलन े। 



मेलममलाप कार्यसञ्चालन कार्यविमि, २०७४ 

4 
 

(ञ) स्र्ानीर् िामसन्द्दालाई मेलममलाप सेिा प्रर्ोग गनय अमभप्ररेरत गने । 

(ट) मेलममलाप सेिाको प्रचार प्रसार गने ।  

(ठ) मेलममलापकतायको रपमा सकु्षचकृत हनु िषयमा कक्षम्तमा १ पटक अनसुचुी २ मा 
उल्लेक्षखत ढाँचामा सचुना प्रकाक्षशत गने । 

(ड) मेलममलापसँग सम्िक्षन्द्ित मनकार्िाट तोवकएका अन्द्र् कामहर गने । 

७ .नगरस्तरीर् मेलममलाप केन्द्रमा हनु पने आिारभतू सवुििाहरः- केन्द्रमा हनु पने आिारभतू 
सवुििाहर देहार् िमोक्षजम हनुेछन  - 

(क) मेलममलाप सत्र सञ्चालनका लामग गोपनीर् र सरुक्षित स्र्ानको व्र्िस्र्ा । 

(ख) मेलममलापकताय, वििादका पिहर एिं सरोकारिालाहरको सवुििाको लामग मेलममलाप 
किमा आिश्र्क कुसी, टेिल लगार्त पर्ायप्त स्र्ानको व्र्िस्र्ा । 

(ग) सूक्षचकृत मेलममलापकतायको नाम, ठेगाना र फोटो सवहतको सूची र मेलममलाप केन्द्र 
क्षचनाउनका लामग साईन िोडयको व्र्िस्र्ा । 

(घ) वििादका पिहरको लामग स्िच्छ वपउने पानी तर्ा शौचालर्को व्र्िस्र्ा । 

(ङ) वििाद दताय मनिदेनको फारम र वििाद दताय गने रक्षजष्टर, मेलममलापकताय रोजेको 
रेकडय राख्नको लामग फारम, दोस्रो पिलाई जानकारी गराउने फारम, मेलममलापकतायलाई 
जानकारी गराउने फारम, सहममत–पत्रको फारम, प्रगमत प्रमतिेदन फारम, अमभलेख राख्न 
रक्षजष्टर लगार्तका अन्द्र् मसलन्द्द सामाग्रीहरको व्र्िस्र्ा ।  

पररच्छेद– ३ 

मेलममलाप सेिाको व्र्िस्र्ापन 

८ .मेलममलापकतायको छनौट प्रकृर्ाः- 

 (१) नगरपामलका र प्रत्रे्क िडा कार्ायलर्मा आिश्र्क संख्र्ामा मेलममलापकताय रहनछेन  
।  

 (२) प्रत्रे्क मेलममलाप केन्द्रमा कक्षम्तमा ६ जना मेलममलापकताय सूचीकृत गररएको हनुछे 
।   

(३) मेलममलापकताय छनौट गदाय समािशेी आिारमा गरक्ष्ने छ ।  

(४) उपदफा (३) िमोक्षजम मेलममलापकताय छनौट गदाय कक्षम्तमा ३३ प्रमतशत मवहला हनु ु
पनेछ ।  
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 (५) नगरपामलकाको कार्ायलर् रहेको मेलममलाप केन्द्रमा समेत कक्षम्तमा ६ जना 
मेलममलापकताय सूचीकृत रहनेछ । 

(६)  र्ो कार्यविमि लागू हुँदा र्ोग्र्ता पगेुका कार्यरत मेलममलापकतायहर सूचीकृत गनय 
सवकनेछ । 

(७) वििादको संख्र्ा िढ्न गई िा अन्द्र् कारणले मेलममलापकतायको संख्र्ा कमी भएमा 
नगरपामलकाले उपदफा (१) र (५) मा उल्लेक्षखत संख्र्ाको अमतररि आिश्र्क संख्र्ामा 
र्प मेलममलापकताय राख्न िािा पने छैन । 

(८) नगरपामलका िा न्द्र्ावर्क समममतले मेलममलापकतायको रपमा सेिा प्रदान गने 
व्र्क्षिलाई छनौट गदाय स्र्ानीर् समदुार्मा सामाक्षजक कार्यमा विर्ाक्षशल व्र्क्षिहर, सेिा 
मनितृ्त राष्ट्र सेिक, क्षशिक, प्राध्र्ापक, स्र्ानीर् समाजसेिीहर लगार्त सामाक्षजक सेिाको 
काम गनय प्रमतिद्ध र तत्पर व्र्क्षिहरलाई समािेक्षशताको आिारमा प्रार्ममकता ददनपुनेछ ।  

९ .मेलममलापकतायको र्ोग्र्ता  - ) १ (देहार्को व्र्क्षि मेलममलापकताय हनु र्ोग्र् हनुछे :– 

 (क) नेपाली नागररक । 

 (ख) पच्चीस िषय उमेर पूरा भएको । 

 (ग) मेलममलाप सम्िन्द्िी कक्षम्तमा ४० घण्टाको आिारभतू तालीम मलएको । 

(घ) अन्द्र् प्रचमलत कानूनद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 

१० . मेलममलापकतायको चर्न प्रकृर्ाः- 

(१) सम्झौतामा मेलममलापकतायको संख्र्ा तोवकएकोमा सोही िमोक्षजम र नतोवकएकोमा 
पिहरको सहममतिाट १ जना िा ३ जना मेलममलापकतायको संख्र्ा मनिायरण गरी मनर्िु 
गररनेछ ।  

(२) एकजना मेलममलापकताय मनर्िु गनय पिहर सहमत भएकोमा दिैु पिको 
सहममतिाट र ३ जना मेलममलापकताय मनर्िु गनुय परेमा प्रत्रे्क पिले १ जना र पिहर 
आफैले िा त्र्सरी मनर्िु भएका २ जना मेलममलापकतायले तेश्रो मेलममलापकताय मनर्िु 
गनेछन  ।  

(३) मेलममलाप गराउँदा स्र्ानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को 
उपदफा (२) अन्द्तगयतका वििादहर न्द्र्ावर्क समममतद्वारा मेलममलाप गररनेछ । ऐनको 
दफा ४७ को उपदफा (१) िमोक्षजमको वििादहर न्द्र्ावर्क समममतले सकु्षचकृत 
मेलममलापकताय समि पठाई सकु्षचकृत मेलममलापकतायद्वारा मेलममलाप गररनेछ ।  
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(४) वििादका पिहरले मेलममलाप केन्द्रमा मेलममलाप गनयको लामग मनिेदन गरेमा 
सकु्षचकृत मेलममलापकतायहरद्वारा मेलममलाप गररनेछ ।  

११ .मेलममलापकतायहरले ध्र्ान ददनपुने कुराहर -  

(क) मेलममलाप सत्र संचालन गदाय उठेका मिषर् वटपोट गने र त्र्सको अर्य पिहरलाई 
िझुाउने । 

(ख) वििादमा मनणयर् नददन े र आफूलाई मनणयर्कताय नभई वििाद समािान प्रविर्ाको 
सहजकताय सम्झन ेर छलफल िाताय संिादिाट वििाद समािानका लामग सहजीकरण गने 
।   

(ग) कुनै पिलाई जात, जामत, िमय, िणय, मलङ्ग, सम्प्रदार् र राजनीमतक आस्र्ाका आिारमा 
भेदभाि नगरी मनष्पि र तटस्र् रहन े। 

(घ) मानि अमिकार संरिण र सामाक्षजक न्द्र्ार्को मिषर्मा संिेदनशील रहन े। 

(ङ) मेलममलाप सत्रको समाप्तक्ष्पमछ सहममत िाहेक लेखेका अन्द्र् वटपोट सम्िन्द्िी 
सामाग्री नष्ट गरी गोपमनर्ता कार्म गने । 

(च) कुनै कानूनी जवटलता आएमा स्र्ानीर् तहको सहर्ोगमा मिशेषज्ञसंग परामशय मलएर 
मात्र कानूनसम्मत रपमा पिहर िीच सहममत गराउने ।  

(छ) वििादका पिलाई मेलममलापकताय रोज्न लगाउँदा नगरपामलका कार्ायलर्मा रहेको 
मेलममलाप केन्द्रिाट हनुे वििाद समािानका प्रविर्ाका सम्िन्द्िमा सम्िक्षन्द्ित पिलाई 
न्द्र्ावर्क समममतका संर्ोजक र िडा स्तरका मेलममलाप केन्द्रमा िडाध्र्िले जानकारी 
गराउने । 

१२ .मेलममलाप सेिाको कार्यविमिः-  मेलममलापको कार्यविमि देहार् िमोक्षजम हनुेछ ।  

(क) वििाद दताय्ः- वििादका प्रर्म पिले मेलममलापका लामग नगरपामलकाको 
कार्ायलर्मा तर्ा िडा क्षस्र्त मेलममलाप केन्द्रमा मलक्षखत मनिेदन ददन सक्नेछ । कुनै 
कारणिस मलक्षखत नभै मौक्षखक रपमा व्र्ि गरेमा त्र्सलाई मलक्षखत रपमा उतार गरी 
मेलममलाप केन्द्रले मनजको सहीछाप गराई दताय गनेछ ।  

(ख)  प्रर्म पिद्वारा मेलममलापकतायको छनौट्ः- प्रर्म पिको मनिेदन दताय भैसकेपमछ 
मेलममलाप समममतको संर्ोजकले सूचीकृत मेलममलापकताय मध्रे्िाट दफा ९ को प्रविर्ा 
अनसुार छनौट गनय लगाउन ुपनेछ ।  
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(ग)  दोश्रो पिलाई अनरुोि्ः-  न्द्र्ार्वक समममतको संर्ोजक िा िडाध्र्िले 
मेलममलापको प्रक् ररर्ामा सहभागी हनु दोश्रो पिलाई केन्द्रमा  उपक्षस्र्त भै आफ्नो 
तफय ि्ाट मेलममलापकताय छनौट गनय अनरुोि गरी पत्र पठाउने िा अन्द्र् कुनै माध्र्मिाट 
सूचना पठाउन ुपनेछ ।  

(घ) दोश्रो मेलममलापकतायको छनौट्ः- मेलममलाप केन्द्रका संर्ोजकले वििादको दोस्रो 
पिलाई सूचीकृत भएका मेलममलापकताय मध्रे्िाट दफा ९ िमोक्षजमको प्रविर्ा अनसुार 
छनौट गनय लगाउन ेछ ।  

(ङ) मेलममलाप सत्र सञ्चालन - 

(१) छामनएका मेलममलापकतायहरले पिहरसंग समन्द्िर् गरी मेलममलाप सत्र 
सञ्चालन गने मममत र स्र्ान तर् गनेछन  । वििादका पिहर र मेलममलापकताय पूिय 
मनिायररत स्र्ान, मममत र समर्मा मेलममलाप सत्रमा उपक्षस्र्त हनुपुनेछ ।  

(२)  वििादका पिहर उपक्षस्र्त भैसकेपमछ छामनएका मेलममलापकतायहरले 
वििादका पिहरलाई सरुक्षित मेलममलाप किमा गै मेलममलाप प्रिृर्ा र 
मेलममलापकतायहरको भमूमका िारे जानकारी ददन ेर मेलममलाप सत्र संचालन हुँदा 
पालन गनुयपने आिारभतू मनर्महर मनिायरण गरी मेलममलाप प्रविर्ाका चरणहर 
अपनाउँदै वििाद समािान गनय सहजीकरण गनेछन  । 

(३) मेलममलाप सत्र आिश्र्कता अनसुार एक िा सो भन्द्दा िढी पटक िस्न 
सक्नछे । 

(च) सहममतपत्र्ः-  सहमतक्ष् भएमा  र्स कार्यविमिको अनसूुची–३ िमोक्षजमको 
सहममतपत्र तर्ार गरी एक एक प्रमत वििादका पिहरलाई ददई अको प्रमत संर्ोजकले 
अमभलेख राख्नको लामग नगरपामलकाले तोकेको स्र्ानमा राख्न ु पनेछ । सहमतीपत्रको 
अमभलेख सम्िक्षन्द्ित मेलममलाप केन्द्रमा रहेको वििाद दताय रक्षजष्टरमा समेत दताय गरी राख्न ु
पनेछ । 

(छ) मेलममलाप गने समर्ािमि - र्स पररच्छेद िमोक्षजम मेलममलापद्वारा वििाद समािान 
गदाय मेलममलापकताय मनर्कु्षि भएको मममतले तीस ददनमभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(ज) मलक्षखत जानकारी ददन े- मेलममलाप हनु नसकेमा सोही कुरा उल्लेख गरी सम्िक्षन्द्ित 
पिलाई जानकारी ददन ेर सोको जानकारी न्द्र्ावर्क समममतका संर्ोजक तर्ा िडाध्र्िलाई 
ददन ुपनेछ । 

१३ .मेलममलाप सम्िन्द्िी काम, कतयव्र् र अमिकारः- 
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(१) मेलममलाप सेिा विस्तार र विकासका लामग न्द्र्ावर्क समममतको काम, कतयव्र् र अमिकार 
देहार् िमोक्षजम हनुेछ - 

(क) मेलममलाप सेिा विस्तार र विकासिारे िावषयक र्ोजना एिं कार्यिम तजुयमा र 
कार्ायन्द्िर्न गने । 

(ख) मेलममलापिाट समािान भएका वििादहरको प्रमाक्षणकरण गने, सहमती–पत्रको 
अमभलेख राख्न े र मेलममलाप सम्िन्द्िी कार्यिमको लामग आिश्र्क िजेट विमनर्ोजन 
गराउने । 

(ग) मेलममलाप सेिा सञ्चालनका लामग मेलममलाप केन्द्र स्र्ापना र आिश्र्क भौमतक 
सामग्री र मसलन्द्द व्र्िस्र्ापन  गनय िजेट विमनर्ोजन गराउने ।  

घ) मेलममलाप सम्िन्द्िी तामलमका लामग मेलममलापकतायहरको छनौट गने र गैरसरकारी 
संस्र्ा तर्ा अन्द्र् मनकार्संग समन्द्िर् गने तर्ा तामलम आर्ोजना गनय प्राविमिक, आमर्यक 
तर्ा अन्द्र् सहर्ोग परु्ायउने  

(ङ) तामलम प्राप्त मेलममलापकतायलाई सपर् गराई र्ोग्र्ता पगेुका मेलममलापकतायलाई 
सूचीकृत गने । 

(च) मेलममलाप सम्िन्द्िी प्रगमत प्रमतिेदन तर्ार गरी सम्िन्द्िीत कार्ायलर्मा राख्न े। 

(छ) सहममत कार्ायन्द्िर्न गने, गराउन ेर सहमती कार्ायन्द्िर्नको अनगुमन र समीिा गने 
।  

१४ .मेलममलापकतायको काम, कतयव्र् र अमिकार - मेलममलापकतायको काम, कतयव्र् र अमिकार 
देहार्िमोक्षजम हनुछे - 

(क)  मेलममलापको प्रविर्ा अनसुरण गरी सहजकतायको हैमसर्तले वििाद समािानमा 
सहर्ोग परु्ायउने  

(ख)  वििाद समािान गनय सहार्ता गदाय न्द्र्ार्ािीश, मध्र्स्र् िा कानूनी सल्लाहकारको 
भमूमका मनिायह नगरी  सहजकतायको मात्र भमूमका मनिायह गने । 

(ग)  मेलममलापको विकास र विस्तारका लामग कार्यरत रहने । 

(घ)  सहममत कार्ायन्द्िर्नमा सहर्ोग परु्ायउन े। 

(ङ) मेलममलाप सत्र सहक्षजकरण गदाय डर, त्रास, दिाि र प्रभाििाट मिु हनु े र वििादका 
पिलाई पमन मिु राख्न े। 

(च) मानिअमिकार, सामाक्षजक न्द्र्ार्को विषर्मा सचेत रहन े।  
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(छ) आघातमा परेका िा मनोिैज्ञामनक रपमा समस्र्ामा रहेका पिहरलाई मनोसामाक्षजक 
परामशयको लामग पठाउने।  

(ज) मेलममलाप प्रविर्ालाई उक्षचत व्र्िस्र्ापन गने र सहमतीको लामग पिलाई स्ितन्द्त्र 
रपमा भमुमका मनिायह गनय ददने  

(झ) पिहरलाई मेलममलापको अनकु्षचत प्रर्ोगिाट हनुे नोक्सानीिाट िचाउन सचेत रहन े।  

(ञ) मेलममलाप िातायको सन्द्दभयमा वििादका पिहरिाट व्र्ि भएका कुराको गोपन्ीर्ता 
कार्म राख्न े। 

(ट) अनसुचुी ६ मा तोवकएको आचारसंवहताको पालना गने । 

 

 

 

 

पररच्छेद – ४ 

विविि 

१५ .दईु िा दईु भन्द्दा िढी िडामा रहेका िामसन्द्दाको वििाद सम्िन्द्िी व्र्िस्र्ा - दईु िा दईु 
भन्द्दा िढी िडामा रहेका िामसन्द्दा िीचको  वििादको  समािान गदाय मनम्न िमोक्षजम गररने छ 
। 

(क)  वििादका पि दईु फरक िडामा िसोिास गरेको अिस्र्ामा वििादको पवहलो पि 
िसेको िडामा वििादको दताय गररनेछ र पिहर सहमत भएको कुनै मेलममलाप केन्द्रिाट 
मेलममलाप प्रविर्ा प्रारम्भ हनुछे  

(ख)  मेलममलाप केन्द्र छनौटमा वििादका पिहरको सहमती भएमा वििादका पिहरले 
रोजेको जनुसकैु मेलममलाप केन्द्रमा सो वििाद दताय गरी उि मेलममलाप केन्द्रिाट 
मेलममलाप सत्र संचालन गनय पिहर स्ितन्द्त्र हनुेछन  । त्र्सरी दताय भएको वििादलाई 
सम्िक्षन्द्ित मेलममलाप केन्द्रले मेलममलापको प्रविर्ा सञ्चालनमा मागयप्रशस्त गनुय पनेछ ।  

१६ .मेलममलाप नमतजाको अमभलेख व्र्िस्र्ापन - नगरपामलकाले मेलममलाप केन्द्रमा दताय 
भएका वििादहर तर्ा समािान भएका वििाद र वििादका पिहरको अमभलेख राख्नछे । 
वििादको सफलतापूियक मनरपण भएको अिस्र्ामा न्द्र्ावर्क समममतका संर्ोजक तर्ा मनजले 
तोकको व्र्क्षिले र िडा तहमा िडाध्र्ि तर्ा मनजले तोकेको व्र्क्षिले मेलममलाप केन्द्रमा दिैु 
पिको र मेलममलापकतायको हस्तािर सवहतको सहममत पत्र समेत तर्ार पारी राख्नपुदयछ । 
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अमभलेख राख्नका लामग न्द्र्ावर्क समममतले मनम्न अनसुारका अमभलेख/फारामहर तर्ार गरी 
राख्नपुदयछ । 

(क) वििाद दताय पकु्षस्तका, 

(ख) वििाद र वििादका पिहरको वििरण खलु्न ेगरी तोवकएको फाराम, 

(ग) मनिेदन पत्रको फाराम, 

(घ) दोस्रो पिलाई जानकारी गराउने फाराम,  

(ङ) मेलममलापकताय छनौट फाराम,  

(च) मेलममलापकतायलाई सूचना ददन ेफारम,  

(छ) मेलममलाप केन्द्रमा पिहरको उपक्षस्र्मतको अमभलेख फाराम,  

(ज) सहममत–पत्र फाराम, 

(झ) वििाद अनगुमन फाराम आदद । 

१७ .तामलम सम्िन्द्िी व्र्िस्र्ा – 

(१) न्द्र्ावर्क समममत, िडाध्र्ि र मेलममलापकतायको लामग आिारभतू, पनुतायजगी, मिशषे 
अनकु्षशिण, र अन्द्र् मेलममलाप सम्िन्द्िी तामलमहर संचालन गने, संस्र्ाहरको र श्रोत 
व्र्क्षिहरको रोष्टर तर्ार गरी न्द्र्ावर्क समममतले राख्न ुपनेछ । 

(२) मेलममलाप सम्िन्द्िी आिारभतू र अन्द्र् तामलम मेलममलाप पररषदद्धारा मनिायररत 
पाठ्यिम िमोक्षजम संचालन गनुय पनेछ ।  

१८ .मेलममलाप कोषः- 

(१) सूर्ोदर् नगरपामलकामा मेलममलाप सम्िन्द्िी कार्य गनयको लामग छुटै्ट एउटा कोष 
रहने छ र सो कोषमा देहार् िमोक्षजमको रकम रहनेछ ।  

(क) स्र्ानीर् सरकारले विमनर्ोजन गरेको रकम । 

(ख) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले विमनर्ोजन गरेको रकम । 

(ग) दात ृसंस्र्ाहरले सहर्ोग स्िरप प्रदान गरेको रकम । 

(घ) अन्द्र् श्रोतिाट मेलममलाप सम्िन्द्िी कार्य गनय सहर्ोग स्िरप प्रदान गरेको 
रकम ।  

(२) मेलममलाप सम्िन्द्िी कोषमा रहेको रकम खचय गदाय प्रचमलत कानूनमा व्र्िस्र्ा भए 
िमोक्षजम गनुयपनेछ । 
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१९ .मेलममलाप कोषिाट गररने खचयः-  

(क) मेलममलाप केन्द्र स्र्ापना, भौमतक व्र्िस्र्ापन, सूचना सम्प्रषेण र मेलममलाप सम्िन्द्िी 
विर्ाकलाप संचालन । 

(ख)  विमभन्न तामलम, जनचेतनामलुक कार्यिम र प्रिियनात्मक कार्यिमहर संचालन । 

(ग)  मसलन्द्द सामग्री व्र्िस्र्ापन । 

(घ)  मेलममलाप सत्र र अन्द्र् गमतविमिहर संचालन । 

(ङ)  मेलममलापकतायलाई मेलममलाप सत्रसम्म आउने जान ेर्ातार्ात खचय । 

(च)  वपउन ेपानी, खाजा र क्षचर्ापानको व्र्िस्र्ा । 

२० .लेखा परीिणः- मेलममलाप कोषमा जम्मा भएको र खचय भएको रकमको लेखा परीिण 
प्रचमलत कानून िमोक्षजम गररनेछ ।  

२१ .आचार संवहता र सपर्ः- 

(१) र्स कार्यविमिको अनसूुची–६ िमोक्षजमको आचार संवहता सिै मेलममलापकतायले पालन 
गनुयपनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) िमोक्षजमको आचारसंवहताका अमतररि मेलममलापकतायले 
मेलममलापकतायको रपमा मनष्ठापूियक काम गने सपर् मलन ु पनेछ । मेलममलापकतायको 
हैमसर्तले संलग्न हनु चाहन ेर्ोग्र्ता पगेुका मेलममलापकतायलाई नगरपामलकाको न्द्र्ावर्क 
समममतका संर्ोजकिाट अनसूुची–७ िमोक्षजमको सपर् मलएपमछ संिक्षन्द्ित मेलममलाप 
केन्द्रमा मेलममलापकतायको रपमा सूचीकृत हनुेछन  । मेलममलाप सपर् र आचारसंवहताको 
पालन सम्िन्द्िी अनगुमन नगरपामलकाले गनेछ ।  

(३) र्दद कुनै सामदुावर्क मेलममलापकतायले सपर् र आचार संवहता विपररत काम गरेमा 
त्र्स्तो मेलममलापकतायलाई मेलममलापकतायको न्द्र्ावर्क समममतले सूचीिाट हटाउनेछ । 

२२ .वििादका पिहरको उपक्षस्र्मतः र्स कार्यविमि िमोक्षजम वििादका पिहर  केन्द्दिाट 
तोवकएको मममत स्र्ान र समर्मा उपक्षस्र्त हनु ुपनेछ ।  

२३ .पिहरको मनक्षम्त मेलममलापको पररणाम मान्द्र् हनुःे -  पिहरको सहममतपत्रमा उल्लेख 
भएका कुराहर समिक्षन्द्ित पिहरले िाध्र्ात्मक रपमा पालना गनुय पनेछ ।  

२४ .सहमती कार्ायन्द्िर्न : 

(१) मेलममलाप केन्द्रमा ममलापत्र भएको मममतले पैंतालीस ददनमभत्र सम्िक्षन्द्ित पिले 
त्र्स्तो ममलापत्र कार्ायन्द्िर्न गनुय पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) िमोक्षजमको अिमिमभत्र सम्िक्षन्द्ित पिले उपदफा (१) िमोक्षजम 
ममलापत्र कार्ायन्द्िर्न नगरेमा सम्िक्षन्द्ित पिले ममलापत्र कार्ायन्द्िर्नको लामग ममलापत्र 
भएको विषर्सँग सम्िक्षन्द्ित मनकार् समि मनिेदन ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोक्षजम मनिेदन प्राप्त भएमा नगरपामलकाले प्रचमलत कानून िमोक्षजम 
त्र्स्तो ममलापत्र कार्ायन्द्िर्न गररददन ुपनेछ । 

२५ .प्रोत्साहन परुस्कारको व्र्िस्र्ाः- मेलममलाप कार्यिममा उल्लेखनीर् र्ोगदान ददने व्र्क्षि, 

संघसंस्र्ा तर्ा मेलममलापकतायलाई नगरपामलकाले उक्षचत प्रोत्साहन परुस्कार प्रदान गनय सक्नेछ 
।  

२६ .कार्यविमिको प्रर्ोगः- मेलममलाप कार्यिमलाई सचुार र समन्द्िर्ात्मक रपमा सञ्चालन गरी 
सामाक्षजक सद्भाि, आपसी सहर्ोग र मैत्रीपूणय परम्परालाई प्रिद्र्िन गनय र्ो कार्यविमिलाई सूर्ोदर् 
नगरपामलकामा मेलममलाप सम्िन्द्िी काम गने अन्द्र् सरकारी संघ संस्र्ा, सामाक्षजक संघ संस्र्ा 
एिं समूदार्हरले प्रर्ोग गनय सक्नेछन  । 

२७ .प्रमतिेदन पेश गनुयपने : न्द्र्ावर्क समममतले नगर सभामा अनसूुची–७ िमोक्षजमको प्रमतिदेन 
तर्ार गरी पेश गनेछ  

२८ .कार्यविमिको व्र्ाख्र्ा गने िा िािा अड्काउ फुकाउने अमिकार : कार्यविमिको 
कार्ायन्द्िर्नको मसलमसलामा कुनै दवुििा हनु गएमा सोको व्र्ाख्र्ा िा िािा अड्काउ फुकाउने 
अमिकार नगर कार्यपामलकालाई हनुछे । 

२९ .खारेजी र िचाउ : र्ो कार्यवििी मेलममलाप सम्िन्द्िी प्रचमलत नेपाल काननुसगँ िाँक्षझन 
गएमा िाँक्षझएको हद सम्म र्ो कार्यविमिमा लेक्षखएको कुराहर अमान्द्र् हनुेछन  र नेपाल 
काननुमा लेक्षखएको कुराहर मान्द्र् हनुेछ । 

३० .मेलममलाप सम्िन्द्िी कार्य संचालन गदाय र्ो कार्यविमि िमोक्षजम हनुेछ र र्स कार्यविमिमा 
उल्लेख नभएका प्रविर्ाहर अिलम्िन गदाय मेलममलाप सम्िन्द्िी प्रचमलत नेपाल काननुमा भएको 
मेलममलाप प्रविर्ाहर अिलम्िन गनय कुनै िािा पने छैन ।  

अनसूुची – १ 

(दफा ५(क) सँग सम्िक्षन्द्ित) 

वििाद दताय / अमभलेख फारमको नमूना 
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सूर्ोदर् नगर कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

इलाम क्षजल्ला 

 

वििादका पिहरको वििरण    

दताय नं. दताय मममतः 

वििादको प्रकार 

१. वििादको पवहलो  पिको वििरणः 

नामः                             मलङ्गः जात/जामतः                 उमेरः 

क्षजल्लाः इलाम सूर्ोदर् नगारपामलका  िडा नं. 

सम्पकय  ठेगाना (टेमलफोन/ मोिाइल .........................................)  

२. वििादको दोश्रो पिको वििरणः 

नामः                                          मलङ्गः जात/जामतः       उमेरः 

क्षजल्लाः इलाम सूर्ोदर् नगारपामलका  िडा नं. 

सम्पकय  ठेगाना (टेमलफोन / मोिाइल .........................................)  

३. वििाद सरु भएको मममतः 
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अनसुचुी–२ 

दफा ५ (ड) सँग सम्िक्षन्द्ित 

मेलममलापकतायको रपमा सूचीकृत हनु ददइन ेमनिेदनको ढाँचा 
 

श्री ................................................. 
...............................................................। 

विषर् - मेलममलापकतायको रपमा सूचीकृत गरीपाँऊ । 

मलाई त्र्स नगरपामलकाको/िडाको मेलममलाप केन्द्रमा मेलममलाप केन्द्रको रपमा आफ्नो नाम 
सूचीकृत गरी मेलममलाप कतायको रपमा कार्य गनय इच्छा भएकोले तपक्षशल िमोक्षजमको प्रमाण 
कागज सारै् राखी र्ो मनिदेन गदयछु । मनिदेन माग िमोक्षजम मेलममलापकतायको रपमा सूचीकृत 
गरी पाँऊ । 

 

तपक्षशल 

संलग्न प्रमाण कागजात 

क) नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी, 
ख) मेलममलाप सम्िन्द्िी तामलम मलएको प्रमाण पत्रको फोटोकपी, 
ग) शैक्षिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी, 
घ) पासपोटय साइजको फोटो । 

मनिदेक 

नाम र्र  ............................................................. 
ठेगाना  ......................................................... 
सही  ............................................... 
मममत  ................................... 
 

अनसूुची–३ 

(दफा ५(ग) सँग सम्िक्षन्द्ित) 
सूर्ोदर् नगरपामलका, इलाम 

सूचीकृत मेलममलापकतायको नामािली 
           

ि.सं. नाम र्र ठेगाना सूचीकृत 
भएको मममत 

निीकरण 
भएको 

सम्पकय  
नं 

फोटो कैवफर्त 
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मममत 

        

        
        

        

        

 

 

       

 

 

अनसूुची–४ 

(दफा ११(च) सँग सम्िक्षन्द्ित) 
सहममत–पत्रको ढाचँा 

............................ मेलममलाप केन्द्र 

सहममत पत्र 

वििादको मिषर् ........................................................................... । 

इलाम क्षजल्ला सूर्ोदर् नगरपामलका   ........... िडा नं.....   .िस्ने िषय ....  को श्री 
...................................................र ..................... क्षजल्ला ............................ 
....................गाउँपामलका / नगरपामलका ..... िडा नं......... िस्न े िषय ........ को श्री 
..........................................िीच उल्लेक्षखत मिषर्मा वििाद भई र्स मेलममलाप केन्द्रमा 
मनिदेन परेको हनुाले दिैु पिलाई राखी मेलममलाप प्रविर्ाद्वारा मममत .... 
.................................. गतेमा छलफल गराउँदा तपमसलका िुदँाहरमा हामी दिैु पिको क्षचत्त 
िझु्दो सहममत भएकोले सहमत भएको िुदँाहरलाई मनष्ठापूियक पालना गने गरी 
मेलममलापकतायहरको/न्द्र्ावर्क समममतको उपक्षस्र्मतमा राजीखशुीले र्ो सहममत पत्रमा सहीछाप 
गरी मलर्ौँ/ददर्ौँ ।  

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



मेलममलाप कार्यसञ्चालन कार्यविमि, २०७४ 

16 
 

३.....................................................................................................................
......... 
सहमत हनु ेपिहर  

पवहलो पि          दोस्रो पि 

 

 

 

 

 

 

 

                                    मेलममलापकतायहर 

 

 

 

ईमत सम्ित ................... साल ................. मवहना ................ 
गते.........................रोज शभुम  ।                                        

  

नाम र्रः- 
ठेगानाः-  

हस्तािरः- 

नाम र्रः- 
ठेगानाः-  

हस्तिरः- 
 

िार्ा ँदार्ा ँ िार्ा ँदार्ा ँ

नाम र्रः- 
ठेगानाः-  

हस्तिरः- 
 

नाम र्रः- 
ठेगानाः-  

हस्तिरः- 
 

नाम र्रः- 
ठेगानाः-  

हस्तिरः- 
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अनसूुची–५ 

(दफा ५(त) सँग संिक्षन्द्ित) 
मेलममलाप अनगुमन फाराम 

स्र्ानीर् तहको नाम्ः- सूर्ोदर् नगरपामलका 

क्षजल्लाः इलाम 

अनगुमन गररएको अिमि...................देक्षख..................सम्म । 

त्ामलम प्राप्त कुल मेलममलापकतायको संख्र्ा .............. विर्ाशील मेलममलापकतायको 
संख्र्ा........ ....... वििाद दताय संख्र्ा ...................... समािान भएको संख्र्ा 
........................समािान हनु नसकी सम्िक्षन्द्ित मनकार्मा पठाएको संख्र्ा 
..........................मेलममलाप प्रविर्ामा रहेको संख्र्ा.......................  

१. केन्द्रको भौमतक अिस्र्ाः- 

 

२. आचार संवहताको पालनाको अिस्र्ा - 

 

३. विमनर्ोक्षजत िजेट र खचयको अिस्र्ा्ः- 

 

४. मेलममलाप कोषको अिस्र्ा - 

 

५. मेलममलापकतायको लामग तामलमको आिश्र्कता - 

 

६. मेलममलापकतायको पर्ायप्तता/अपर्ायप्तता - 

 

७. अनगुमनकतायको वटप्पणी - १. .................. 

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

                          ३. .................... 
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अनगुमनकतायको नामः- 

दस्तखतः- 

मममतः- 
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अनसूुची–६ 

(दफा २१ सँग सम्िक्षन्द्ित) 
मेलममलापकतायको आचारसंवहता, २०७४ 

१. मेलममलापकतायको पेशागत आचरण  

क. मेलममलाप सम्िन्द्िी काम कारिाही मनष्पि रपले गनुय पनेछ, 

ख. कुनै पिप्रमत झकुाि, आग्रह, पूिायग्रह िा सो देक्षखन ेकुनै व्र्िहार गनुय हुँदैन,  

ग. कुनै पिलाई डर, त्रास, झकु्र्ान िा प्रलोभनमा पारी मेलममलाप गराउन हुँदैन,  

घ. मेलममलाप सम्िन्द्िी काम कारिाहीको मसलमसलामा पिसँग आमर्यक तर्ा अन्द्र् स्िार्यजन्द्र् 
कुनै काम कारिाही िा लेनदेन व्र्िहार गनुय हुँदैन, 

ङ. मेलममलापकतायले वििादको विषर्िस्त ु िा वििादका पिहरसँग अनकु्षचत िा जालसाजपूणय 
तिरले कुनै काम कारिाही गनुय हुँदैन,  

च. मेलममलापको काम कारिाही िा मेलममलापको प्रविर्ामा जानाजान त्रटुी िा अमनर्ममतता गने, 

अनािश्र्क रपमा लम्ब्र्ाउने, वढलो गने िा मेलममलाप सम्िन्द्िी काम कारिाहीमा अमभरची 
नदेखाउन ेजस्ता कार्य गनुय हुँदैन, 

छ. मेलममलापको िममा पि र मेलममलापकतायको िीचमा भएका कुरा र पिको पररचर् लगार्त 
मेलममलापकतायलाई जानकारी हनु आएका तथ्र् गोप्र् राख्नकुा सारै् पिहरको वहत प्रमतकूल हनु े
गरी प्रकट गनुय हुँदैन,  

ज. संवििान, कानून, साियजमनक नीमत र स्र्ामनर्/अिय न्द्र्ावर्क/न्द्र्ावर्क मनकार्को गररमा उच्च 
िनाउंदै पिहरको सामाक्षजक मर्ायदा र आत्मसम्मानलाई सम्मान पगु्ने कार्य गनुय पदयछ । 
वििादका पिहरूसँग मेलममलाप गराईददए िापत ठेक्का िा प्रमतशतमा पाररश्रममक मनिायरण नगरर 
काननुले तोकेको स्ीमामा रही पिहरसंगको सहमती िमोक्षजमको पाररश्रममक स्िीकार गनुय 
पनेछ ।     

१.१. मेलममलाप सम्िन्द्िी कार्यविमिको पालना गनुय पने 

क. मेलममलाप सम्िन्द्िी  कार्य संवििान, प्रचमलत ऐन कानून र र्स कार्यविमि िमोक्षजम मेलममलाप 
प्रकृर्ा संचालन गनुय पनेछ ।  

ख. कुनै सम्झौतामा मेलममलापद्वारा वििाद समािान गररने व्र्िस्र्ा भएमा त्र्स्तो वििाद सोही 
सम्झौतामा उल्लेख भएको कार्यविमि अनरुप गनुय पनेछ ।  

ग. पिहर मेलममलाप गनय सहमत भएमा मेलममलापकतायले सो व्र्होराको मेलममलापको मलखत 
खडा गरी सहममत भएका िूदँाहरू र त्र्सको पररणामको िारेमा पिहरूलाई स्पष्टसँग िताएर 
मात्र सो कागजमा पिहरको सहीछाप गनय लगाई आफ्नो समेत सही गरर सहमतीपत्र तैर्ार गनुय 
पछय ।  
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१.२. मेलममलापकतायको क्षजम्मेिारी्ः- 
क. मेलममलाप भएमा सहमतीपत्रको कागज सवहत तोवकएको समर् मभत्र वििादका पिहरलाई 
सम्िक्षन्द्ित मनकार्मा पठाइ ददन ुपनेछ । मेलममलाप हनु नसकेमा तोवकएको ढाँचामा सम्िक्षन्द्ित 
स्र्ानीर् तह समि प्रमतिेदन पेश गनुयपनेछ  

ख. मेलममलापको कार्यविमि अपनाउँदा पिहर िीच मेलममलाप गराउन नसवकएमा मेलममलापद्वारा 
वििाद समािान नभएको व्र्होराको मलक्षखत जानकारी ददन ुपनेछ । 

    १.३. मेलममलापकतायको दावर्त्ि्ः-  
क. मेलममलापकतायले वििादको विषर्िस्तमुा छलफल गनुय अक्षघ मेलममलापको प्रविर्ामा 
अपनाइने कार्यविमि, सहममत िा मनष्कषयमा पगु्ने काम पिहर स्िर्म्को भएको र मेलममलापकताय 
सहजकतायको भमूमकामा मात्र रहेको कुरा जानकारी गराउन ुपछय । 

ख. मेलममलापको प्रविर्ामा भए गरेका कार्य आफू  र पिले पमन गोप्र् राख्न ु पने विषर्, 

मेलममलापको प्रविर्ामा संलग्न भै क्षचत्त निझेुमा कुनै पमन समर्मा अलग हनु पाउन े विषर्मा 
पिहरलाई जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

ग. मेलममलापकतायको रपमा मनर्िु भएको व्र्क्षिले मेलममलापकताय भई काम गनय नचाहेमा 
आपूmले मनर्कु्षिको सूचना पाएको सात ददनमभत्र सोको मलक्षखत जानकारी सम्िक्षन्द्ित मनकार्लाई 
ददन ुपनेछ । 

घ. मेलममलापकताय मनर्िु भएको व्र्क्षिले मेलममलाप गदाय मैत्रीपूणय तिरिाट वििाद समािान गनय 
पिहरलाई स्ितन्द्त्र, तटस्र् र मनष्पि भएर सहर्ोग गनुय पनेछ ।  

ङ. वििादको विषर्िस्त ुउपर मेलममलापकतायको कुनै स्िार्य मनवहत रहेको भए िा आफुले स्ितन्द्त्र 
तर्ा मनष्पि रपमा काम गनय नसक्न ेप्रकृमतको वििाद भएमा वििादका पि र मदु्दा प्रवेषत गने 
मनकार्लाई मलक्षखत गराउन ुपनेछ ।  

च. लैवङ्गक विभेद, िमय, जातजामत, आमर्यक स्तर िा राजनैमतक संलग्नताको आिारमा कुनै प्रकारको 
झकुाि र पूिायग्राही भािना नदेखाई  मेलममलापमा संलग्न हनु ु पनेछ र मनिायररत समर्मा 
मेलममलाप कार्य सम्पन्न गनय प्रर्ास गनुय पनेछ  

छ. मेलममलापकतायले प्राकृमतक स्रोत सािन सम्िन्द्िी वििादमा, व्र्ापाररक प्रकृमतको वििादमा 
मेलममलापको प्रकृर्ा, विषर्गत दिता र तत्सम्िन्द्िी अभ्र्ास तर्ा प्रचलनलाई महत्ि ददन ुपनेछ 
र सामदुावर्क वििादमा मेलममलाप गदाय सम्िक्षन्द्ित समदुार्मा उपलब्ि वििाद समािान सम्िन्द्िी 
परम्परा, अभ्र्ास र स्िीकृत मान्द्र्तालाई ध्र्ान ददई मनष्पिता, िस्तमुनष्ठता, स्िच्छता र न्द्र्ार्का 
मसद्धान्द्तिाट सदैि मनदेक्षशत हनु ुपनेछ ।  

 ज. मेलममलापकतायले आफै मेलममलाप प्रकृर्ामा संलग्न भएको मदु्दामा कुनै पमन पिको तफय िाट 
कानून व्र्िसार्ी, मध्र्स्र्कताय िा न्द्र्ार्ािीशको रपमा संलग्न भै वििाद सनुिुाई नगरी 
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सहजकतायको मात्र भमूमका मनिायह गने र मेलममलापद्वारा भएको वििादको समािानलाई 
हारजीतको रपमा नमलन उत्प्ररेरत गनुय पनेछ ।   

    



मेलममलाप कार्यसञ्चालन कार्यविमि, २०७४ 

22 
 

अनसूुची–७ 

(दफा २१ सँग सम्िक्षन्द्ित) 
मेलममलापकतायको सपर्पत्र 

(मनर्म ..... सँग सम्िक्षन्द्ित) 
सपर्को ढाचँा 

म....................ईश्वरको नाममा / सत्र् मनष्ठापूियक मेलममलापकतायको रपमा शपर् मलन्द्छु वक 
मैले मेलममलाप सम्िन्द्िी प्रविर्ाको मसलमसलामा कुनै पि प्रमत मरमोलावहजा नराखी, पिपात 
नगरी, गोपमनर्ता र मनष्पिता कार्म गदै कानून र न्द्र्ावर्क प्रविर्ा प्रमत सम्मान तर्ा समपयणको 
भािना राखी काम गनेछु । मैले मेलममलाप सम्िन्द्िी र्स कार्यविविि तर्ा प्रचमलत कानून 
िमोक्षजम पालन गनुय पने आचरणको पूणय पालना गदै आफूलाई सकु्षम्पएको दावर्त्ि इमान्द्दारीपूियक 
मनिायह गनेछु । 

सपर् मलनेको,–           सपर् 
गराउनेको,– 

सहीः            सहीः   

नामः            नामः 

पद       

छापः  

कार्ायलर्ः 

मममतः 

 

अनसूुची–८ 

(दफा २७ सँग सम्िक्षन्द्ित) 

मेलममलाप कार्यिमको प्रगती प्रमतिेदनको ढाँचा 

 (क) न्द्र्ावर्क समममतको लामगः 

नगरपामलकाको नाम्ः- ...........................   

क्षजल्ला  ..................................... 
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प्रदेशः ...................................... 

प्रमतिदेनको अिमि्ः- मममत  .................................. देक्षख .................................... 
सम्म 

१.मेलममलापकतायको संख्र्ा ...................... 

२. वििादको प्रकार ......................  

३.वििादको संख्र्ा .........................  

४.मेलममलाप भएको संख्र्ा .......................... 

५.मेलममलाप हनु नसकी सम्िक्षन्द्ित मनकार्मा पठाएको संख्र्ा .........................   

६.मेलममलाप प्रविर्ामा रहेको संख्र्ा .............................................. 
   


