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�फक्कल गाउँपा�लकाको मेल�मलाप कायर्सञ्चालन 

कायर्�व�ध, २०७९ 
प्र�ावनाः  प्रचिलत कानून बमोिजम �ायीक सिमितलाई प्रद� ग�रएका 

िववादह� मेलिमलापको मा�मबाट समाधान गन�का लागी मेलिमलाप 
काय�स�ालन काय�िविधको �वस्था गन� वा�िनय भएकोले �ाियक सिमितले 
उजुरीको कारवाही िकनारा गदा� अपनाउनुपन� काय�िविधका स��मा �वस्था 
गन� बनेको ऐन, २०७४ को दफा ९३ बमोिजम �ायीक सिमितले मेलिमलाप 
काय�स�ालन काय�िविध तयार गरी िफ�ल गाउँ काय�पािलका�ारा यो 
मेलिमलाप काय�स�ालन काय�िविध, २०७९ लागु ग�रएको छ।  
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प�र�ेद– १ 

प्रार��क  

१. सि�� नाम र प्रार�ः (१) यस काय�िविधको नाम “मेलिमलाप काय�स�ालन 
काय�िविध, २०७९” रहेको छ।  

(२) यो काय�िविध िफ�ल राजपत्रमा प्रकािशत भएको िमितदे�ख प्रार� 
�नेछ।  

२. प�रभाषाः िवषय वा प्रसंगले अक� अथ� नलागेमा यस काय�िविधमा,  

(क) “संिवधान” भ�ाले नेपालको संिवधानलाई सम्झनुपछ�   

(ख) “ऐन” भ�ाले स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ सम्झनुपछ� ।  

(ग) “काय�िविध” भ�ाले िफ�ल गाउँपािलका�ारा जारी ग�रएको 
मेलिमलाप काय�स�ालन काय�िविध, २०७९ सम्झनुपछ� ।   

(घ) “मेलिमलाप के�” भ�ाले िफ�ल गाउँपािलका�ारा स्थापना ग�रएको 
वा मेलिमलाप स��ी काम गन� अनुमित प्रा� गैर सरकारी संस्था�ारा 
स्थानीय तहसँग सम�य गरी स्थापना ग�रएको सामुदायीक मेलिमलाप 
के� समेतलाई सम्झनु पछ� ।  

(ङ) “गैरसरकारी संस्था” भ�ाले प्रचिलत कानुन बमोिजम स्थापना भएका र 
स्थानीय तहसँग सम�य गरी काय�स�ालन गन� गैरनाफामूलक 
सामािजक संस्था सम्झनुपछ� ।  

(च) “�ाियक सिमित” भ�ाले नेपालको संिवधानको धारा २१७ बमोिजम 
स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपा��को अ��तामा गिठत �ाियक 
सिमित सम्झनु पछ� ।  

(छ) “प�” भ�ालेिववादका प�ह� सम्झनु पछ� ।  

(ज) “पिहलो प�” भ�ाले िववाद समाधानको लािग �ाियक सिमित तथा 
मेलिमलाप के�मा िनवेदन िदने ��� सम्झनु पछ� ।  

(झ) “दोस्रो प�” भ�ाले पिहलो प�को िनवेदनको आधारमा मेलिमलापको 
लािग �ाियक सिमित तथा मेलिमलाप के�ले बोलाएको िववादको प� 
सम्झनु पछ� ।  

(ञ) “िववाद” भ�ाले �ाियक सिमित तथा मेलिमलाप के�मा दता� रहेको 
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िववाद सम्झनु पछ� ।  

(ट) “मेलिमलाप” भ�ाले प�ह�ले मेलिमलापकता�को सहयोगमा िववाद वा 
मु�ाको िन�पण गन� अपनाइने प्रकृया सम्झनु पछ� ।   

(ठ) “मेलिमलापकता�” भ�ाले प�ह� बीचको िववादलाई छलफल गराई 
सहज वातावरण सृजना गन� तथा सो िवषयमा सहमित कायम गन�का 
लािग उ�े�रत गन� यस काय�िविध बमोिजम िनयु� मेलिमलापकता� 
सम्झनु पछ� ।  

(ड) “स्थानीय तह” भ�ाले गाउँपािलका, नगरपािलका, उपमहानगरपािलका 
र महानगरपािलकालाई सम्झनु पद�छ।  

(ढ) “प्रमाणपत्र” भ�ाले मेलिमलापकता�को �पमा काम गन� मेलिमलाप 
प�रषद् वा प�रषद�ारा अनुमित प्रा� संस्था�ारा प्रदान ग�रएको 
प्रमाणपत्र सम्झनु पछ� ।  

(ण) “गाउँपािलका” भ�ाले “िफ�ल गाउँपािलका” सम्झनुपछ� ।  

(त) “अ��” भ�ाले िफ�ल गाउँपािलकाको अ�� सम्झनु पछ� । 

(थ) “उपा��” भ�ाले िफ�ल गाउँपािलकाको उपा�� सम्झनु पछ� ।  

(द) “वडा” भ�ाले िफ�ल गाउँपािलकाको वडा सम्झनु पछ� ।  

(ध) “वडाअ��” भ�ाले िफ�ल गाउँपािलकाको वडाअ�लाई सम्झनु 
पछ� ।  

(न) “सभा” भ�ाले िफ�ल गाउँपािलकाको गाउँसभालाई सम्झनु पछ� ।  

(प) “काय�पािलका” भ�ाले िफ�ल गाउँकाय�पािलकालाई सम्झनु पछ� ।  

३. उ�े�ः यस काय�िविधको उ�े� देहाय बमोिजम �नेछः –  

(क) मेलिमलाप स��ी काय�लाई सरल र सहज तवरले स�ालन गन� 
सहयोग पुऱ्  याउनु।  

(ख) स्थानीय �रमा शा��, सौहाद�ता र मेलिमलाप कायम गन� सहयोग 
पुऱ्  याउनु।  

(ग) मेलिमलाप के�ह�को प्रभावकारी तवरले स�ालन तथा �वस्थापन 
गन�मा सहयोग पुऱ्  याउनु।  



v08M $   ;+VofM #  ldlt M @)&(.)$.@& 

4 

प�र�ेद– २ 

मेल�मलाप केन्द्रको स्थापना एवम ्मेल�मलाप केन्द्रकोकाम, कतर्ब्य र 

अ�धकार 

४. मेलिमलाप के�को स्थापनाः (१) मेलिमलाप प्रिक्रया�ारा िववाद समाधानमा 
सहयोग पुऱ्  याउनिफ�ल गाउँपािलका र प्र�ेक वडामा �ाियक सिमितको 
परामश�मा िफ�ल गाउँपािलकाले तोकेको स्थानमा मेलिमलाप के� 
रहनेछ।  

५. मेलिमलाप के�को काम, कत�� र अिधकारः  (१) मेलिमलाप के�को 
काम, कत�� र अिधकार देहाय वमोिजम �नेछ : 

(क) िववादका प�बाट िववादसँग स���त िवषयको िनवेदन िलने, दता� 
गन�।  

(ख) िववादका प�ह�लाई मेलिमलाप बारेजानकारी िदने।  

(ग) सूचीकृत मेलिमलापकता� म�ेबाट िववादका प�ह�लाई 
मेलिमलापकता� छनौट गन� लगाउने।  

(घ) मेलिमलाप प्रिक्रयामा सहजीकरण गन�।  

(ङ) िववादको िनवेदन, अ� कागजात तथा सहमती पत्रको अिभलेख रा�े।  

(च) सहमती �न नसकेको िवषय कानुन बमोिजम स���त काया�लयमा 
पठाउने।  

(छ) सहमित काया��यन भए नभएको अनुगमन गन� गराउने तथा 
प�ह�को आपसी स��बारे जानकारी िलने।  

(ज) स्थानीय वािस�ालाई मेलिमलाप सेवा प्रयोग गन� अिभपे्र�रत गन�।  

(झ) मेलिमलापकता�को �मता अिभबृ��स��ी आव�क काय�ह� गन�।  

(ञ) मेलिमलाप सेवाको प्रचार प्रसार गन�।  

(ट) मेलिमलापसँग स���त िनकायबाट तोिकएका अ� कामह� गन�।  

६. मेलिमलाप के�मा �न पन� आधारभूत सुिवधाह�:(१) के�मा �न पन� 
आधारभूत सुिवधाह� देहाय बमोिजम �नेछन्ः –  

(क) मेलिमलाप सत्र स�ालनका लािग गोपनीय र सुरि�त स्थानको 
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�वस्था।  

(ख) मेलिमलापकता�, िववादका प�ह� एवं सरोकारवालाह�को सुिवधाको 
लािग मेलिमलाप क�मा आव�क कुस�, टेबल लगायत पया�� 
स्थानको �वस्था।  

(ग) सूिचकृत मेलिमलापकता�को नाम, ठेगाना र फोटो सिहतको सूची र 
मेलिमलाप के� िचनाउनका लािग साईन बोड�को �वस्था।  

(घ) िववादका प�ह�को लािग �� िपउने पानी तथा शौचालयको 
�वस्था।  

(ङ) िववाद दता� िनवेदनको फारम र िववाद दता� गन� रिज�र, 
मेलिमलापकता� रोजेको रेकड� रा�को लािग फारम, दोस्रो प�लाई ट 
जानकारी गराउने फारम, मेलिमलापकता�लाई जानकारी गराउने 
फारम, िमलापत्रको फारम, प्रगित प्रितवेदन फारम, अिभलेख रा� 
रिज�र लगायतका अ� मसल� सामाग्रीह�को �वस्था।  

 

प�र�ेद– ३ 

मेल�मलाप सेवाको व्यवस्थापन 

७. मेलिमलापकता�को सुिचकृत/छनौट प्रकृया:(१) िफ�ल गाउँपािलका 
स्�रीय ÷ वडा स्�रीय मेलिमलाप के�मा आव�क सं�ामा 
मेलिमलापकता� रहनेछन्।  

(२) मेलिमलाप के�मा मेलिमलापकता� सुिचकृत गदा� समावेसी आधारमा 
अनुसूची—१ बमोजीमको ढाँचामा गरीनेछ।  

(३) मेलिमलापकता� सुिचकृत गदा� क��मा ३३ प्रितशत मिहला �नु पन�छ।  

(४) यो काय�िविध लागू �ँदा यो�ता पुगेका काय�रत मेलिमलापकता�ह� 
सूचीकृत गन� सिकनेछ।  

(५) िफ�ल गाउँपािलका वा �ाियक सिमितले मेलिमलापकता�को �पमा 
सेवा प्रदान गन� ���लाई छनौट गदा� मेलिमलाप स��ी तािलम 
प्रा� स्थानीय समुदायमा सामािजक काय�मा िक्रयािशल ���ह�, 
सेवा िनवृ� रा��  सेवक, िश�क, प्रा�ापक, स्थानीय समाजसेवीह� 
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लगायत सामािजक सेवाको काम गन� प्रितब� र त�र ���ह�लाई 
समावेिशताको आधारमा प्राथिमकता िदनुपन�छ।  

८. मेलिमलापकता�को यो�ता: (१) देहायको ��� मेलिमलापकता� �न 
यो� �नेछः –  

(क) कुनै राजनीितक दल प्रित आस्था राखी राजनीितमा सिक्रय नरहेको 
तथा  

(ख) स्थानीय �रमा समाजसेवीको �पमा पिहचान बनाएको।  

(ग) मेलिमलापकता�को ४८ घ�ा तािलम िलई मेलिमलापकता�को काय� गद�  
आएको  

(घ) २५ बष� उमेर पुरा भएको।  

(ङ) तर, माथी ख� (क) मा यो�ता स��� जुनसुकै कुरा ले�खएको 
भएतापिन �ायीक सिमितमा दता� भएका तथा �ायीक सिमित�ारा 
स्थापना ग�रएका मेलिमलाप के�मा दता� भएका िववादह�मा 
मेलिमलाप काय� गराउनका लागी आठ क�ा उित्रण� गरेको र 
मेलािमलाप स��� तािलम स�ालन गन� अनुमती प्रा� संस्थाबाट 
तािलम िलई ख� (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजीमको यो�ता भएका 
���लाई वा यो ऐन प्रार� �नुपूव� मेलिमलाप स��� तािलम िलई 
हाल काम ग�ररहेकाको हकमा वा प्रचिलत कानुन वमोिजम 
सामुदाियक मेलिमलापकता�को �पमा काम गद�  आएका 
मेलिमलापकता�लाई सूचीकृत गन� वाधा पुया�एको मािनने छैन।  

९. मेलिमलापकता�को चयन प्रकृयाः (१) मेलिमलाप के�ले सम्झौतामा 
मेलिमलापकता�को सं�ा तोिकएकोमा सोही बमोिजम र नतोिकएकोमा 
प�ह�को सहमितबाट १ जना र सहमती �न नसकेमा प�ह�ले रोजेका 
१/१ जना र मेलिमलापके�बाट १ जना छनौट ग�र बढीमा ३ जना 
मेलिमलापकता�को सं�ा िनधा�रण ग�रनेछ। 

(२) मेलिमलाप गराउँदा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा 
४७ अ�ग�तका र प्रचिलत कानून बमोजीम मेलिमलाप गराउन �ने 
िववादह� �ाियक सिमितले तोकेका सूिचकृत मेलिमलापकता�बाट 
मेलिमलाप ग�रनेछ।  

(३) िववादका प�ह�ले मेलिमलाप के�मा मेलिमलाप गन�को लािग 
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िनवेदन गरेमा सुिचकृत मेलिमलापकता�ह��ारा मेलिमलाप ग�रनेछ।  

१०. मेलिमलापकता�ह�ले �ान िदनुपन� कुराह�:मेलिमलापकता�ले 
मेलिमलाप गराउँदा देहायका कुराह� �ान िदनु पद�छ: 

(क) मेलिमलाप सत्र संचालन गदा� उठेका िबषय िटपोट गन� र �सको अथ� 
प�ह�लाई बुझाउने।  

(ख) िववादमा िनण�य निदने र आफूलाई िनण�यकता� नभई िववाद समाधान 
प्रकृयाको सहजकता� सम्झने र छलफल, वाता�, संवादबाट िववाद 
समाधानका लािग सहजीकरण गन�।।  

(ग) कुनै प�लाई जात, जाित, धम�, वण�, िल�, स�दाय र राजनीितक 
आस्थाका आधारमा भेदभाव नगरी िन�� र तटस्थ रहने।  

(घ) मानव अिधकार संर�ण र सामािजक �ायको िबषयमा संवेदनशील 
रहने।  

(ङ) मेलिमलाप सत्रको समा�ीपिछ सहमित बाहेक लेखेका अ� िटपोट 
स��ी सामाग्री न� गरी गोपिनयता कायम गन�।  

(च) कुनै कानूनी जिटलता आएमा स्थानीय तहको सहयोगमा िबशेष�सँग 
परामश� िलएर मात्र कानूनस�त �पमा प�ह�बीच सहमित गराउने।  

११. मेलिमलाप सेवाको काय�िविध:(१) मेलिमलापको काय�िविध 
देहायबमोिजम �नेछ।  

(क) िववाद दता�: िववादका प्रथम प�ले मेलिमलापका लािग 
िफ�ल गाउँपािलकाको काया�लयमा तथा वडा �स्थत 
मेलिमलाप के�मा िल�खत िनवेदन िदन स�ेछ। कुनै 
कारणवस िल�खत नभई मौ�खक �पमा �� गरेमा �सलाई 
मेलिमलाप के�ले िल�खत �पमा उतार गरी िनजको सहीछाप 
गराई �ाियक सिमितले उजुरीको कारवाही िकनारा गदा� 
अपनाउनुपन� काय�िविधका स��मा �वस्था गन� बनेको ऐनले 
तोिकएको ढाँचामा दता� गन�छ।  

(ख) िववादका प�ह�लाई अनुरोध: �ायिक सिमित/मेलिमलाप 
के�ले मेलिमलापको प्रकृयामा सहभागी �न िववादका 
प�ह�लाई मेलिमलाप के�मा उप�स्थत भई आफ्नो तफ� बाट 



v08M $   ;+VofM #  ldlt M @)&(.)$.@& 

8 

सूचीकृत भएका मेलिमलापकता� म�ेबाट दफा ९ बमोिजमको 
प्रिक्रया अनुसार छनौट गन� अनुरोध गन�।  

(ग) मेलिमलाप सत्र स�ालन:(१) छािनएका मेलिमलापकता�ह�ले 
प�ह�संग सम�य गरी मेलिमलाप सत्र स�ालन गन� िमित र 
स्थान तय गन�छन्। िववादका प�ह� र मेलिमलापकता� पूव� 
िनधा��रत स्थान, िमित र समयमा मेलिमलाप सत्रमा उप�स्थत 
�नुपन�छ।  

(२) िववादका प�ह� उप�स्थत भइसकेपिछ छािनएका 
मेलिमलापकता�ह�ले िववादका प�ह�लाई सुरि�त मेलिमलाप 
क�मा गई मेलिमलाप प्रकृ्रया र मेलिमलापकता�ह�को भूिमका बारे 
जानकारी िदने र मेलिमलाप सत्र संचालन �ँदा पालन गनु�पन� 
आधारभूत िनयमह� िनधा�रण गरी मेलिमलाप प्रिक्रयाका चरणह� 
अपनाउँदै िववाद समाधान गन� सहजीकरण गन�छन्।  

(३) मेलिमलाप सत्र आव�कता अनुसार एक वा सो भ�ा बढी पटक ब� 
स�ेछ।   

(४) मेलिमलाप सत्रलाई �व�स्थत गन� प�ह�को सहमतीमा 
मेलिमलापकता�ले िन� अनुसारका िनयमह� िनधा�रण गन� लगाउने।  

(क) प�ह�ले आफ्ना कुरा राख्दा पालैपालो रा�े।  

(ख) स� र मया�िदत श�ह� प्रयोग गन�।  

(ग) एक अका�मा स�ानजनक �वहार गन�।  

(५) िमलापत्र: सहमती भएमा �ाियक सिमितले उजुरीको कारवाही िकनारा 
गदा� अपनाउनुपन� काय�िविधका स��मा �वस्था गन� बनेको ऐनले 
तोके बमोिजमको िमलापत्र तयार गरी िमलापत्रको अिभलेख स���त 
मेलिमलाप के�मा रहेको िववाद दता� रिज�रमा समेत दता� गरी राख्नु 
पन�छ। सो िमलापत्रको एक एक प्रित स���त प�ह�लाई समेत 
िदनुपन�छ।  

(घ) मेलिमलाप गन� समयाविध: यस प�र�ेद बमोिजम मेलिमलाप�ारा 
िववाद समाधान गदा� मेलिमलापकता� िनयु�� भएको िमितले तीस 
िदनिभत्र स�� ग�रस�ु पन�छ।  
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(ङ) िल�खत जानकारी िदने: मेलिमलाप �न नसकेमा सोही कुरा 
उ�ेख गरी मेलिमलाप के�ले स���त प� र िनकायलाई 
जानकारी िदनु पन�छ।  

१२. �ाियक सिमितको मेलिमलाप स��ी काम, कत�� र अिधकार:(१) 
मेलिमलाप सेवा िव�ार र िवकासका लािग �ाियक सिमितको काम, 
कत�� र अिधकार देहाय बमोिजम �नेछ: 

(क) मेलिमलाप सेवा िव�ार र िवकासबारे वािष�क योजना एवं 
काय�क्रम तजु�मा र काया��यन गन�।  

(ख) मेलिमलापबाट समाधान भएका िववादह�को प्रमािणकरण गन�, 
सहमती–पत्रको अिभलेख रा�े र मेलिमलाप स��ी 
काय�क्रमको लािग आव�क बजेट िविनयोजन गराउने।  

(ग) मेलिमलाप सेवा स�ालनका लािग मेलिमलाप के� स्थापना र 
आव�क भौितक सामग्री र मसल� �वस्थापन गन� बजेट 
िविनयोजन गराउने।  

घ) मेलिमलाप स��ी तािलमका लािग मेलिमलापकता�ह�को 
छनौट गन� र गैरसरकारी संस्था तथा अ� िनकायसंग सम�य 
गन� तथा तािलम आयोजना गन� प्रािविधक, आिथ�क तथा अ� 
सहयोग पु¥याउने  

(ङ) तािलम प्रा� मेलिमलापकता�लाई सपथ गराई यो�ता पुगेका 
मेलिमलापकता�लाई सूचीकृत गन�।  

(च) मेलिमलाप स��ी प्रगित प्रितवेदन तयार गरी स��ीत 
काया�लयमा रा�े।  

(छ) सहमित काया��यन गन�, गराउने र सहमती काया��यनको 
अनुगमन र समी�ा गन�।  

(२) मेलिमलापकता�ले पाउने सेवा सुिवधा: प�ह�बाट छनौट भएका 
प्र�ेक मेलिमलापकता�ले मेलिमलापसभामा विस िववाद सहजीकरण 
गरे वापत प्रित सत्र �. ५००।- (पाँचसय) का दरले यात्रा, खाना र 
खाजा खच� ��प िफ�ल गाउँपािलकाबाट प्रदान ग�रने छ। तर 
तीनवटा भ�ा बढी सत्रह� स�ालन गरेको भएपिन तीनवटा सत्रभ�ा 
बढीको पा�रश्रिमक िदईने छैन। यदी मेलिमलापकता�ले िववाद 
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मेलिमलाप गराउन सफल भएमा प्रो�ाहन ��प थप �. १०००।- 
(एकहजार) िफ�ल गाउँपािलकाबाट प्रदान ग�रने।  

(३) प�रचय पत्र: (१) सुिचकृत भएका मेलिमलापकता�लाई िफ�ल 
गाउँपािलकाबाट प�रचयपत्रको �वस्थ गन� स�े छ।  

१३. वडा�रीय मेलिमलाप के�मा वडा��को काम, कत�� र अिधकार: 
(१) वडा �रीय मेलिमलाप के�मा वडा��को काम, कत�� र अिधकार 
देहायबमोिजम �नेछः –  

(क) मेलिमलाप के�मा आएको िनवेदन रिज�रमा दता� गरी, िववादका 
प�को नाम र ठेगाना, छनौट भएका मेलिमलापकता�को नाम र 
स�क�  नं., मेलिमलाप सत्र संचालन िमित, सहमतीपत्रको �� खुल्ने 
गरी अिभलेख रा�े एवं अ� कागजात सुरि�त रा� लगाउने।  

(ख) िववादका प�ह�लाई मेलिमलाप के�को तफ� बाट पत्राचार गराउने।  

(ग) मेलिमलाप के�मा आव�क भौितक र अ� सामाग्रीह� र �ुनतम 
सेवा सुिवधाह� सुिनि�त गराउने।  

(घ) मेलिमलाप प्रिक्रयाबारे िववादका प�ह�लाई जानकारी िदन 
लगाउने।  

(ङ) मेलिमलाप क� र सत्र स�ालनको वातावरण बनाउने र सो को 
�वस्थापन गन� गराउने।  

(च) सहमती भएका वा �न नसकेका िववादको अिभलेख रा� लगाउने।  

(छ) वडा�रीय मेलिमलाप के�को संयोजनकारी भूिमका िनवा�ह गन�।  

१४. मेलिमलापकता�को काम, कत�� र अिधकार:(१) मेलिमलापकता�को 
काम, कत�� र अिधकार देहायबमोिजम �नेछः –  

(क) मेलिमलापको प्रिक्रया अनुसरण गरी सहजकता�को हैिसयतले िववाद 
समाधानमा सहयोग पु¥याउने। (ख) िववाद समाधान गन� सहायता गदा� 
�ायाधीश, म�स्थ वा कानूनी स�ाहकारको भूिमका िनवा�ह नगरी 
सहजकता�को मात्र भूिमका िनवा�ह गन�। 

 (ग) मेलिमलापको िवकास र िव�ारका लािग काय�रत रहने।  

(घ) सहमित काया��यनमा सहयोग पुऱ्  याउने।  
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(ङ) मेलिमलाप सत्र सहिजकरण गदा� डर, त्रास, दवाव र प्रभावबाट मु� 
�ने र िववादका प�लाई पिन मु� रा�े।  

(च) मानवअिधकार, सामािजक �ायको िवषयमा सचेत रहने।  

(छ) आघातमा परेका वा मनोबै�ािनक �पमा सम�ामा रहेका प�ह�लाई 
मनोसामािजक परामश�को लािग पठाउने।  

(ज) मेलिमलाप प्रिक्रयालाई उिचत �वस्थापन गन� र सहमतीको लािग 
प�लाई �त� �पमा भुिमका िनवा�ह गन� िदने  

(झ) प�ह�लाई मेलिमलापको अनुिचत प्रयोगबाट �ने नो�ानीबाट 
बचाउन सचेत रहने।  

(ञ) मेलिमलाप वाता�को स�भ�मा िववादका प�ह�बाट �� भएका 
कुराको गोपिनयता कायम रा�े। 

(ट) आचारसंिहताको पालना गन�।  

 

प�र�ेद – ४ 

�व�वध  

१५. मेलिमलाप नितजाको अिभलेख �वस्थापन: (१) िफ�ल 
गाउँपािलकाले मेलिमलाप के�मा दता� भएका िववादह� तथा समाधान 
भएका िववाद र िववादका प�ह�को अिभलेख रा�ेछ। अिभलेख रा�का 
लािग िन� अनुसारका अिभलेख/फारामह� तयार गरी राख्नुपद�छ : 

(क) िववाद दता� पु��का,  

(ख) िववाद र िववादका प�ह�को िववरण खुल्ने गरी तोिकएको फाराम,  

(ग) िनवेदन पत्रको फाराम,  

(घ) दोस्रोप�लाई जानकारी गराउने फाराम,  

(ङ) मेलिमलापकता� छनौट फाराम,  

(च) मेलिमलापकता�लाई सूचना िदने फारम,  

(छ) मेलिमलाप के�मा प�ह�को उप�स्थितको अिभलेख फाराम,  
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(ज) िमलापत्र फाराम,  

(झ) अनुसूची - २ बमोजीमको िववाद अनुगमन फारम।  

१६. तािलम स��ी �वस्था:(१) �ायीक सिमितले मेलिमलाप स��ी 
आधारभूत र अ� तािलम मेलिमलाप प�रषद�ारा िनधा��रत पा�क्रम 
बमोिजम संचालन गनु� पन�छ।  

(२) मेलिमलाप स��� तािलम प्रदान गदा� मेलिमलाप प�रषदमा सुिचकृत 
भएका संस्थाह�बाट गराउनु पन�छ।  

१७. मेलिमलाप कोष:(१) िफ�ल गाउँपािलकामा मेलिमलाप स��ी काय� 
गन�को लािग छु�ै एउटा कोष रहने छ र सो कोषमा देहाय बमोिजमको 
रकम रहनेछ।  

(क) स्थानीय सरकारले िविनयोजन गरेको रकम।  

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

(ग) दातृ संस्थाह�ले सहयोग ��प प्रदान गरेको रकम।  

(घ) अ� श्रोतबाट मेलिमलाप स��ी काय� गन� सहयोग ��प प्रदान 
गरेको रकम।  

(२) मेलिमलाप स��ी कोषमा रहेको रकम खच� गदा� प्रचिलत कानूनमा 
�वस्था भए बमोिजम गनु�पन�छ।  

१८. मेलिमलाप कोषबाट गरीने खच�:(क) मेलिमलाप के� स्थापना, भौितक 
�वस्थापन, सूचना स�ेषण र मेलिमलाप स��ी कृयाकलाप संचालन।  

(ख) िविभ� तािलम, जनचेतनामुलक काय�क्रम र प्रवध�ना�क काय�क्रमह� 
संचालन।  

(ग) मसल� सामग्री �वस्थापन।  

(घ) मेलिमलाप सत्र र अ� गितिविधह� संचालन।  

(ङ) मेलिमलापकता�लाई मेलिमलाप सत्रस� आउने जाने यातायात खच�।  

(च) िपउने पानी, खाजा र िचयापानको �वस्था।  

१९. लेखा परी�ण: मेलिमलाप कोषमा ज�ा भएको र खच� भएको रकमको 
लेखा परी�ण प्रचिलत कानून बमोिजम ग�रनेछ।  
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२०. आचार संिहता र सपथ: (१) यस काय�िविधको अनुसूची - ३ बमोिजमको 
आचार संिहता सबै मेलिमलापकता�ले पालना गनु�पन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आचारसंिहताका अित�र� 
मेलिमलापकता�ले मेलिमलापकता�को �पमा िन�ापूव�क काम गन� सपथ 
िलनु पन�छ। मेलिमलापकता�को हैिसयतले संल� �न चाहने यो�ता 
पुगेका मेलिमलापकता�लाई िफ�ल गाउँपािलकाको �ाियक 
सिमितका संयोजकबाट अनुसूची - ४ बमोिजमको सपथ िलएपिछ 
स���त मेलिमलाप के�मा मेलिमलापकता�को �पमा सूचीकृत 
�नेछन्। मेलिमलाप सपथ र आचारसंिहताको पालन स��ी अनुगमन 
िफ�ल गाउँपािलकाले गन�छन।  

(३) यिद कुनै मेलिमलापकता�ले सपथ र आचारसंिहता िवप�रत काम गरेमा 
��ो मेलिमलापकता�लाई �ाियक सिमितले सूचीबाट हटाउनेछ।  

२१. िववादका प�ह�को उप�स्थित: यस काय�िविध बमोिजम िववादका 
प�ह� तोिकएको िमित स्थान र समयमा उप�स्थत �नु पन�छ।  

२२. प�ह�को िन�� मेलिमलापको प�रणाम मा� �नेः  प�ह�को 
सहमितपत्रमा उ�ेख भएका कुराह� समब��त प�ह�ले बा�ा�क 
�पमा पालना गनु� पन�छ।  

२३. सहमती काया��यन: (१) मेलिमलाप के�मा िमलापत्र भएको िमितले 
प�तालीस िदनिभत्र स���त प�ले ��ो िमलापत्र काया��यन गनु� पन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अविधिभत्र स���त प�ले उपदफा (१) 
बमोिजम िमलापत्र काया��यन नगरेमा स���त प�ले िमलापत्र 
काया��यनको लािग िमलापत्र भएको िवषयसँग स���त िनकाय 
सम� िनवेदन िदन स�ेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन प्रा� भएमा िफ�ल गाउँपािलकाले 
प्रचिलत कानून बमोिजम ��ो िमलापत्र काया��यन ग�रिदनु पन�छ।  

२४. प्रो�ाहन पुर�ारको �वस्था: मेलिमलाप काय�क्रममा उ�ेखनीय 
योगदान िदने ���, संघसंस्था तथा मेलिमलापकता�लाई िफ�ल 
गाउँपािलकाले उिचत प्रो�ाहन पुर�ार प्रदान गन� स�ेछ।   

२५. काय�िविधको प्रयोग:मेलिमलाप काय�क्रमलाई सुचा� र सम�या�क 
�पमा स�ालन गरी सामािजक स�ाव, आपसी सहयोग र मैत्रीपूण� 
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पर�रालाई प्रवद््रधन गन� यो काय�िविधलाई िफ�ल गाउँपािलकामा 
मेलिमलाप स��ी काम गन� अ� सरकारी संघ संस्था, सामािजक संघ 
संस्था एवं समूदायह�ले प्रयोग गन� स�ेछन्।   

२६. प्रितवेदन पेश गनु�पन�: �ाियक सिमितलेगाउँसभामा अनुसूची–५ 
बमोिजमको प्रितवेदन तयार गरी पेश गन�छ।  

२७. काय�िविधको �ा�ा गन� वा वाधा अड्काउ फुकाउने अिधकार: 
काय�िविधको काया��यनको िसलिसलामा कुनै दुिवधा �न गएमा सोको 
�ा�ा वा वाधा अड्काउ फुकाउने अिधकार िफ�ल 
गाउँकाय�पािलकालाई �नेछ।  

२८. काय�िविधको प्रयोगः  मेलिमलाप स��ी काय� संचालन गदा� यो काय�िविध 
बमोिजम �नेछ र यस काय�िविधमा उ�ेख नभएका प्रिक्रयाह� अवल�न 
गदा� मेलिमलाप स��ी प्रचिलत नेपाल कानुनमा भएको मेलिमलाप 
प्रिक्रयाह� अवल�न गन� कुनै बाधा पन� छैन।  
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अनुसूची - १ 

(दफा ७ सँग स���त) 

�फक्कल गाउँपा�लका सूचीकृत मेल�मलापकतार्को नामावल� 

क्र. 
सं. 

नाम थर ठेगाना 
सूचीकृत 
भएको 
िमित 

नवीकरण 
भएको 
िमित 

स�क�  
नं. 

फोटो 
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अनुसूची -२ 
(दफा १५ को उपदफा १(झ) सँग स���त)  

मेल�मलाप अनुगमन फाराम  

स्थानीय तहको नाम 
िफ�ल 
गाउँपािलका 

िज�ा िस�ुली 

अनुगमन ग�रएको अविध ........................दे�ख................................स� 

तािलम प्रा� कुल 
मेलिमलापकता�को सं�ा 

 
िक्रयाशील 
मेलिमलापकता�को 
सं�ा 

 

िववाद दता� सं�ा  
समाधान भएको 
सं�ा  

 

समाधान �न नसकी 
स���त िनकायमा 
पठाएको सं�ा  

 
मेलिमलाप प्रकृयामा 
रहेको सं�ा  

 

कैिफयत  

 

 

 

१. के�को भौितक अवस्था: 
 

 

२. आचार संिहताको पालनाको अवस्था: 
 

 

३. िविनयोिजत बजेट र खच�को अवस्था: 
 

 

४. मेलिमलाप कोषको अवस्था: 
 

 

५. मेलिमलापकता�को लािग तािलमको  
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आव�कता:  

६. मेलिमलापकता�को 
पया��ता/अपया��ता: 

 

 

७. अनुगमनकता�को िट�णी: 

अनुगमनकता� १: 

 

अनुगमनकता� २: 
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अनुसूची–३  

(दफा २०(१) सँग स���त)  

मेल�मलापकतार्को आचारसं�हता  

मेल�मलापकतार्को आचार सं�हता, २०७९ 

१. मेलिमलापकता�को पेशागत आचरण  

क. मेलिमलाप स��ी काम कारबाही िन�� �पले गनु� पन�छ,  

ख. कुनै प�प्रित झुकाव, आग्रह, पूवा�ग्रह वा सो दे�खने कुनै �वहार गनु� 
�ँदैन,  

ग. कुनै प�लाई डर, त्रास, झु�ान वा प्रलोभनमा पारी मेलिमलाप गराउन 
�ँदैन,  

घ. मेलिमलाप स��ी काम कारबाहीको िसलिसलामा प�सँग आिथ�क 
तथा अ� �ाथ�ज� कुनै काम कारबाही वा लेनदेन �वहार गनु� 
�ँदैन,  

ङ. मेलिमलापकता�ले िववादको िवषयव�ु वा िववादका प�ह�सँग 
अनुिचत वा जालसाजपूण� तवरले कुनै काम कारबाही गनु� �ँदैन,  

च. मेलिमलापको काम कारबाही वा मेलिमलापको प्रिक्रयामा जानाजान 
तु्रटी वा अिनयिमतता गन�, अनाव�क �पमा ल�ाउने, िढलो गन� वा 
मेलिमलाप स��ी काम कारबाहीमा अिभ�ची नदेखाउने ज�ा काय� 
गनु� �ँदैन,  

छ. मेलिमलापको क्रममा प� र मेलिमलापकता�को वीचमा भएका कुरा र 
प�को प�रचय लगायत मेलिमलापकता�लाई जानकारी �न आएका 
त� गो� राख्नुका साथै प�ह�को िहत प्रितकूल �ने गरी प्रकट गनु� 
�ँदैन,  

ज. संिवधान, कानून, साव�जिनक नीित र स्थािनयअध� �ाियक/ �ाियक 
िनकायको ग�रमा उ� बनाउँदै प�ह�को सामािजक मया�दा र 
आ�स�ानलाई स�ान पु�े काय� गनु� पद�छ। िववादका प�ह�सँग 
मेलिमलाप गराईिदए वापत ठे�ा वा प्रितशतमा पा�रश्रिमक िनधा�रण 
नग�र कानुनले तोकेको िसमामा रही प�ह�संगको सहमती 
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बमोिजमको पा�रश्रिमक �ीकार गनु� पन�छ।  

१.१. मेलिमलाप स��ी काय�िविधको पालना गनु� पन�  

क. मेलिमलाप स��ी काय� संिवधान, प्रचिलत ऐन कानून र यस 
काय�िविध बमोिजम मेलिमलाप प्रकृया संचालन गनु� पन�छ।  

ख. कुनै सम्झौतामा मेलिमलाप�ारा िववाद समाधान ग�रने �वस्था भएमा 
��ो िववाद सोही सम्झौतामा उ�ेख भएको काय�िवधी अनु�प गनु� 
पन�छ।  

ग. प�ह� मेलिमलाप गन� सहमत भएमा मेलिमलापकता�ले सो �होराको 
मेलिमलापको िलखत खडा गरी सहमित भएका बँूदाह� र �सको 
प�रणामको बारेमा प�ह�लाई ��सँग बताएर मात्र सो कागजमा 
प�ह�को सहीछाप गन� लगाई आफ्नो समेत सही ग�र सहमतीपत्र 
तैयार गनु� पछ� ।  

१.२. मेलिमलापकता�को िज�ेवारीः   

क. मेलिमलाप भएमा सहमतीपत्रको कागज सिहत तोिकएको समय िभत्र 
िववादका प�ह�लाई स���त िनकायमा पठाइ िदनु पन�छ। 
मेलिमलाप �न नसकेमा तोिकएको ढाँचामा स���त स्थानीय तह 
सम� प्रितवेदन पेश गनु�पन�छ।  

ख. मेलिमलापको काय�िविध अपनाउँदा प�ह� बीच मेलिमलाप गराउन 
नसिकएमा मेलिमलाप�ारा िववाद समाधान नभएको �होराको 
िल�खत जानकारी िदनु पन�छ।  

१.३. मेलिमलापकता�को दािय�ः   

क. मेलिमलापकता�ले िववादको िवषयव�ुमा छलफल गनु� अिघ 
मेलिमलापको प्रिक्रयामा अपनाइने काय�िविध, सहमित वा िन�ष�मा 
पु�े काम प�ह� �यम्को भएको र मेलिमलापकता� 
सहजकता�कोभूिमकामा मात्र रहेको कुरा जानकारी गराउनु पछ� ।  

ख. मेलिमलापको प्रिक्रयामा भए गरेका काय� आफूर प�ले पिन गो� 
राख्नु पन� िवषय, मेलिमलापको प्रिक्रयामा संल� भै िच� नबुझेमा कुनै 
पिन समयमा अलग �न पाउने िवषयमा प�ह�लाई जानकारी गराउनु 
पन�छ।  
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ग. मेलिमलापकता�को �पमा िनयु� भएको ���ले मेलिमलापकता� भई 
काम गन� नचाहेमा आफूले िनयु��को सूचना पाएको सात िदनिभत्र 
सोको िल�खत जानकारी स���त िनकायलाई िदनु पन�छ।  

घ. मेलिमलापकता� िनयु� भएको ���ले मेलिमलाप गदा� मैत्रीपूण� 
तवरबाट िववाद समाधान गन� प�ह�लाई �त�, तटस्थ र िन�� 
भएर सहयोग गनु� पन�छ।  

ङ. िववादको िवषयव�ु उपर मेलिमलापकता�को कुनै �ाथ� िनिहत रहेको 
भए वा आफुले �त� तथा िन�� �पमा काम गन� नस�े प्रकृितको 
िववाद भएमा िववादका प� र मु�ा पे्रिषत गन� िनकायलाई िल�खत 
गराउनु पन�छ।  

च. लैि�क िवभेद, धम�, जातजाित, आिथ�क �र वा राजनैितक संल�ताको 
आधारमा कुनै प्रकारको झुकाव र पूवा�ग्राही भावना नदेखाइ 
मेलिमलापमा संल� �नु पन�छ र िनधा��रत समयमा मेलिमलाप काय� 
स�� गन� प्रयास गनु� पन�छ।  

छ. मेलिमलापकता�ले प्राकृितक स्रोत साधन स��ी िववादमा, �ापा�रक 
प्रकृितको िववादमा मेलिमलापको प्रकृया, िवषयगत द�ता र 
त���ी अ�ास तथा प्रचलनलाई मह� िदनु पन�छ र सामुदाियक 
िववादमा मेलिमलाप गदा� स���त समुदायमा उपल� िववाद 
समाधान स��ी पर�रा, अ�ास र �ीकृत मा�तालाई �ान िदई 
िन��ता, व�ुिन�ता, ��ता र �ायका िस�ा�बाट सदैव िनद� िशत 
�नु पन�छ।  

ज. मेलिमलापकता�ले आफै मेलिमलाप प्रकृयामा संल� भएको मु�ामा 
कुनै पिन प�को तफ� बाट कानून �वसायी, म�स्थकता� वा 
�ायाधीशको �पमा संल� भै िववाद सुनुवाई नगरी सहजकता�को मात्र 
भूिमका िनवा�ह गन� र मेलिमलाप�ारा भएको िववादको समाधानलाई 
हारजीतको �पमा निलन उ�े�रत गनु� पन�छ।  
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अनुसूची–४  

(दफा २०(२) सँग स���त)  

मेल�मलापकतार्को सपथपत्र  

शपथको ढाँचा  

म................................................ ई�रको नाममास� िन�ापूव�क 
मेलिमलापकता�को �पमा शपथ िलन्छु िक मैले मेलिमलाप स��ी प्रिक्रयाको 
िसलिसलामा कुनै प� प्रित मरमोलािहजा नराखी, प�पात नगरी, गोपिनयता र 
िन��ता कायम गद�  कानून र �ाियक प्रिक्रया प्रित स�ान तथा समप�णको 
भावना राखी काम गन�छु। मैले मेलिमलाप स��ी यस काय�िविवध तथा प्रचिलत 
कानून बमोिजम पालन गनु� पन� आचरणको पूण� पालना गद�  आफूलाई सु��एको 
दािय� इमा�ारीपूव�क िनवा�ह गन�छु।  

शपथ िलनेको शपथ गराउनेको 

सहीः   सहीः   

नामः   नामः   

काया�लयः   पद: 

िमित: 

 

काया�लयको छापः  

 

 िमितः    
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अनुसूची–५  

(दफा २६ सँग स���त)  

मेल�मलाप कायर्क्रमको प्रगती प्र�तवेदनको ढाँचा  

(क) �ाियक सिमितको लािगः   
(ख) पािलकाकोनामः  
(ग) िज�ाः  .....................................  
(घ) प्रदेशः  ......................................  
(ङ) प्रितवेदनको अविध: िमित: ......................... दे�ख .......................... स� 
(च) मेलिमलापकता�को सं�ा : …………………….. 
(छ) िववादको प्रकार : 
(ज) िववादको सं�ा : 
(झ) मेलिमलाप भएको सं�ा : 
(ञ) मेलिमलाप �न नसकी स���त िनकायमा पठाएको सं�ा : 
(ट) मेलिमलाप प्रिक्रयामा मिहला पु�ष रहेको सं�ा ज�ा : 

        
 

cf1fn]  

lzjxl/ bfxfn 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
 

 

 

 

 

 

 

�फ�ल गाउँपा�लकाको मेल�मलाप कायर्स�ालन कायर्�व�ध, २०७९, d"No 

?=!)÷– 


