
 

 

 

भद्रपुर नगरपालिका 
स्थानीय राजपत्र 

प्रदेश नं. १ झापा नेपाि 

भद्रपुर नगरपालिका,  नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्द्धारा प्रकालशत  

खण्ड ५ भद्रपुर,  असार १५ गत,े २०७८ साि,  संख्र्ा ३  

भाग २ 

भद्रपुर नगरपालिका  

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्को सूचना 
भद्रपुर नगरपालिकाबाट जारी भएको देहार् बमोजजमको कार्यबबधध सर्यसाधारणका िाधग 

प्रकाशन गररएको छ । 

 

भद्रपुर नगरपालिकाको 
मेिलमिाप केन्द्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कार्यवर्धध, २०७८  
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प्रस्तावनाः  
नेपािको सवंर्धानको अनसुचूी ८ बमोजजम स्थानीर् तहको अधधकारको सचूीमा रहेको मेिलमिाप र 

मध्र्स्थता सम्बन्द्धी व्र्र्स्था तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजजम गठन 
हुने न्द्र्ायर्क सलमयति ेसोही ऐनमा उल्िेख गररएका वर्र्ाद मेिलमिापको माध्र्मबाट समाधान गने 
कार्यमा सहर्ोग गनय मेिलमिाप केन्द्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कार्यवर्धध बनाउन र्ाञ्छनीर् भएकोि,े भद्रपरु 
नगरपालिकाा नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् न्द्र्ायर्क सलमयति ेउजुरीको कारर्ाही ककनारा गदाय अपनाउन ु

पने कार्यवर्धध सम्बन्द्धमा व्र्र्स्था गनय बनेको ऐन, २०७५ दफा ९३ िे ददएको अधधकार प्रर्ोग गरी र्ो 
मेिलमिाप केन्द्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कार्यवर्धध, २०७८ जारी गरेको छ।  

 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारम्भभक 

 

१ सङ्क्षिप्त नाम र प्रारभभ  (१) र्स कार्यवर्धधको नाम “मेिलमिाप केन्द्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी 
कार्यवर्धध, २०७८” रहेको छ।  

(२) र्ो कार्यवर्धध तरुुन्द्त प्रारम्भ हुनेछ।   

२. पररभाषाः  बबषर् र्ा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यवर्धधमा, 
(क) “ऐन” भन्द्नाि ेनगरपालिका न्द्र्ायर्क सलमयत (कार्यवर्धध सम्बन्द्धी) ऐन, २०७४ सम्झन ु

पछय। 

(ख) “केन्द्द्र” भन्द्नाि े र्स कार्यवर्धध बमोजजम स्थापना भएको मेिलमिाप केन्द्द्र सम्झन ु
पछय। 

(ग) “कार्ायिर्” भन्द्नाि ेभद्रपरु नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ुपछय। 

(घ) “नगरपालिका” भन्द्नाि ेभद्रपरु नगरपालिका सम्झन ुपछय। 
(ङ) “दोस्रो पक्ष” भन्द्नाि े पदहिो पक्षको यनरे्दनको आधारमा मेिलमिाप र्ातायको िाधग 
मेिलमिाप केन्द्द्रिे बोिाएको वर्र्ादको पक्ष सम्झन ुपछय।  

(च) “न्द्र्ायर्क सलमयत” भन्द्नाि े नेपािको सवंर्धानको धारा २१७ र स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजजम भद्रपरु नगरपािजाकाकाो उपप्रमखुको 
अध्र्क्षतामा गदठत न्द्र्ायर्क सलमयत सम्झन ुपछय।  

(छ) “पदहिो पक्ष” भन्द्नाि ेवर्र्ाद समाधानको िाधग मेिलमिाप केन्द्द्रमा यनरे्दन ददने व्र्क्ति 
सम्झन ुपछय। 

(ज) “पक्ष” भन्द्नाि ेवर्र्ादका पक्ष सम्झन ुपछय। 

(झ) “मन्द्रािर्” भन्द्नाि ेसघंीर् मालमिा तथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्रािर् सम्झन ुपछय। 



(ञ) “मेिलमिाप” भन्द्नाि ेप्रचलित काननू बमोजजम मेिलमिाप हुनसक्ने प्रकृयतका वर्र्ादमा 
मेिलमिाप गराउने गरी भद्रपरु नगरपािजाकाबाट सञ्चालित सेर्ा सम्झन ुपछय।र र्ो शब्दिे 
भद्रपरु नगरपालिकाको स्र्ीकृयतमा समदुार्मा सञ्चािन भएको सामदुायर्क मेिलमिाप 
सेर्ािाई समेत जनाउन ेछ। 

(ट) “मेिलमिापकताय” भन्द्नाि ेपक्ष बीचको वर्र्ादिाई छिफिद्वारा सहज र्ातार्रण सजृना 
गनय तथा सो वर्षर्मा सहमयत कार्म गनयका िाधग उत्प्प्रेररत गनय मेिलमिाप सम्बन्द्धी 
आधारभतू तािीम लिई भद्रपरु नगरपालिकामा सचूीकृत व्र्क्ति सम्झन ुपछय। 

(ठ)  “मेिलमिाप सर” भन्द्नाि ेमेिलमिापकतायिे मेिलमिाप प्रकृर्ाद्वारा वर्र्ाद समाधानका 
िागजा वर्र्ादका सरोकारर्ािाको रूपमा रहेका वर्र्ादका पक्ष सजम्मलित सरुक्षक्षत एर्म ्सहज 
स्थानमा र्ाताय तथा छिफि गराउने उद्देश्र्ि ेसञ्चािन गररने बठैक सम्झन ुपछय। 

(ड) “र्डा” भन्द्नाि ेभद्रपरु नगरपालिकाको र्डा सम्झन ुपछय। 

(ढ) “सरं्ोजक” भन्द्नाि ेमेिलमिाप केन्द्द्र को अध्क्षर्ता गने व्र्क्ती सम्झन ुपछय।  

 

पररच्छेद– २ 

मेिलमिाप केन्द्द्रको स्थापना, काम, कततब्य र अधिकार 

 

 ३.मेिलमिाप केन्द्द्रको स्थापनाः  (१) न्द्र्ायर्क सलमयतको क्षरेाधधकार लभरका वर्र्ाद 
मेिलमिाप प्रकिर्ाद्वारा समाधानमा सहर्ोग परु र्ाउन भद्रपरु नगरपािजाकाको प्रत्प्रे्क र्डामा 
आर्श्र्कता अनसुार मेिलमिाप केन्द्द्र स्थापना गररनेछ ।  

(२) कार्ायिर्ि ेभद्रपरु नगरपालिकाको कार्ायिर् भर्न र्ा र्डा कार्ायिर्को भर्न र्ा 
कार्यपालिकािे तोकेको स्थानमा उपदफा (१) बमोजजमको कार्ायिर् स्थापना गनेछ। 

  

 ४. मेिलमिाप केन्द्द्रको काम, कततव्य र अधिकारः  (१) मेिलमिाप केन्द्द्रको काम, कतयव्र् र 
अधधकार देहार् बमोजजम हुनेछा  

(क) वर्र्ादका पक्षबाट वर्र्ादसँग सम्बजन्द्धत वर्षर्को अनसुचूी–१ को ढाँचामा यनरे्दन लिने 
र दताय गने । 

(ख) मेिलमिाप सम्बन्द्धी वर्र्ादका पक्षिाई सचूना ददने।  

(ग) मेिलमिापकताय हुने र्ोग्र्ता पगेुको व्र्क्तिि े मेिलमिापकतायको रुपमा सचूीकृत हुन 
मेिलमिाप केन्द्द्रमा यनरे्दन ददएमा न्द्र्ायर्क सलमयतमा पठाउने।  

(घ) न्द्र्ायर्क सलमयतबाट मेिलमिापकतायको शपथ लिएका व्र्क्तििाई मेिलमिापकतायको 
काममा िगाउन।े 

(ङ) सचूीकृत मेिलमिापकताय मध्रे्बाट वर्र्ादका पक्षिाई मेिलमिापकताय छनौट गनय 
िगाउने।  

(च) मेिलमिाप प्रकिर्ामा सहजीकरण गने।  



(छ) वर्र्ादको यनरे्दन, अन्द्र् कागजात तथा सहमयत परको न्द्र्ायर्क सलमयति े तोके 
बमोजजम अलभिेख राख्न ेतथा तोककएको स्थानमा प्रयतरे्दन ददने। 

(ज) मेिलमिाप प्रकृर्ा बमोजजम सहमयत हुन नसकेको वर्षर् न्द्र्ायर्क सलमयतमा पठाउने।  

(झ) वर्र्ादको दोस्रो पक्ष उपजस्थत भएर मेिलमिापकतायको छनौटको काम सककएको लमयति े
तीन मदहना लभर मेिलमिापको माध्र्मबाट वर्र्ादको समाधान गने व्र्र्स्था लमिाउने। 

(ञ) पक्ष बीचको सहमयत कार्ायन्द्र्र्नको िाधग वर्र्ादको लमलसि न्द्र्ायर्क सलमयतमा 
पठाउने।  

(ट) वर्र्ादका पक्षबाट मेिलमिापको प्रकृर्ाबाट भएको सहमयत कार्ायन्द्र्र्न गरे नगरेको 
यनर्लमत रुपमा अनगुमन गने गराउने तथा पक्षको आपसी सम्बन्द्ध बारे जानकारी लिने।  

(ठ) स्थानीर् बालसन्द्दािाई मेिलमिाप सेर्ा प्रर्ोग गनय अलभपे्रररत गने। 

(ड) मेिलमिापकतायको क्षमता अलभबवृि सम्बन्द्धी आर्श्र्क कार्य गने। 

(ढ) भद्रपरु नगरपालिकाको कार्यिम बमोजजम मेिलमिाप सेर्ाको प्रचार प्रसार गने र 
सचेतनामिूक कार्यिम चिाउने।  

(ण) न्द्र्ायर्क सलमयतबाट तोककएका र्ा अधधकार प्रत्प्र्ार्ोजन गररएका अन्द्र् काम गने। 
 

 ५.मेिलमिाप केन्द्द्रमा हुन पने आिारभूत सुवविाहरूः  केन्द्द्रमा देहार् बमोजजमका 
आधारभतू सवुर्धा रहनेछन ्– 

(क) मेिलमिाप सर सञ्चािनका िाधग गोपनीर् र सरुक्षक्षत स्थान। 

(ख) मेिलमिापकताय, वर्र्ादका पक्ष एर्म ्सरोकारर्ािाको सवुर्धाको िाधग मेिलमिाप कक्षमा 
आर्श्र्क कुसी, टेबि िगार्त पर्ायप्त स्थान। 

(ग) सचूीकृत मेिलमिापकतायको नाम, ठेगाना र फोटो सदहतको सचूी र मेिलमिाप केन्द्द्रको 
साईन बोडय। 

(घ) वर्र्ादका पक्षको िाधग स्र्च्छ वपउने पानी तथा शौचािर्। 

(ङ) वर्र्ाद दताय यनरे्दनको फारम र वर्र्ाद दताय गने रजजष्टर, मेिलमिापकताय रोजकेो रेकडय 
राख्नको िाधग फारम, दोस्रो पक्षिाई जानकारी गराउने फारम, मिेलमिापकतायिाई जानकारी 
गराउने फारम, सहमयत–परको फारम, प्रगयत प्रयतर्ेदन फारम, अलभिेख राख्नाे रजजष्टर 
िगार्तका अन्द्र् मसिन्द्द सामग्री।  

 

 

 

पररच्छेद– ३ 

मेिलमिाप सेवाको व्यवस्थापन 

६.वववाद दतात  (१) न्द्र्ायर्क सलमयतको क्षेराधधकार लभरका वर्र्ाद समाधानको िाधग न्द्र्ायर्क 
सलमयत र्ा न्द्र्ायर्क सलमयतिे तोकेको स्थानमा दताय हुनेछन।् 



(२) उपदफा (१) बमोजजम न्द्र्ायर्क सलमयति ेवर्र्ादका प्रथम पक्ष बसोबास गने र्डामा 
रहेको मेिलमिाप केन्द्द्रमा समेत यनरे्दन दताय गनय सक्ने गरी यनणयर् गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजम कुन ै व्र्क्तिि े लिखखत नभ ैमौखखक रुपमा गनुासो 
उजुरी यनरे्दन व्र्ि गरेमा त्प्र्सिाई लिखखत रुपमा उतार गरी कार्ायिर् र्ा मेिलमिाप 
केन्द्द्रिे यनजको सहीछाप गराई दताय गने व्र्र्स्था लमिाउनेछ।  

(४) र्स दफा बमोजजम न्द्र्ायर्क सलमयतमा दताय भएको यनरे्दन सो सलमयति ेमेिलमिाप 
गने प्रर्ोजनको िाधग सम्बजन्द्धत र्डामा रहेको मेिलमिाप केन्द्द्रमा पठाउने व्र्र्स्था 
लमिाउना ुपनेछ। 

 

७.मेिलमिापकतातको छनौट प्रकृयाः  (१) भद्रपरु नगरपालिकाको प्रत्प्रे्क र्डामा कजम्तमा एक 
मेिलमिाप   केन्द्द्र रहनेछ।  

(२) प्रत्प्रे्क मेिलमिाप केन्द्द्रमा कजम्तमा ४ जना मेिलमिापकताय रहनेछन।्  

तर एउटा मेिलमिाप केन्द्द्रमा सचूीकृत भएका मेिलमिापकतायिे अन्द्र् मेिलमिाप केन्द्द्रमा 
सचूीकृत भ ैमेिलमिाप सरे्ा प्रदान गनय चाहेमा त्प्र्स्तो मेिलमिापकतायिाई सचूीकृत गरी 
मेिलमिाप सेर्ा सचुारु गनय कुन ैबाधा पने छैन। 

(३) पक्षि ेरोजकेो मेिलमिापकतायबाट मेिलमिाप सम्बन्द्धी कार्य सञ्चािन गररने छ।  

 (४) र्ो कार्यवर्धध िाग ू हँुदा सावर्कदेखख स्थानीर् मेिलमिाप केन्द्द्रमा कार्यरत 
मेिलमिापकताय कार्म ै रहनेछन।्तर नर्ा ँ मेिलमिापकताय छनोट गदाय यनर्ायधचत 
जनप्रयतयनधध बाहेक अन्द्र्िार्य छनोट गनुय पनेछ । 

(५) वर्र्ादको सखं्र्ा बढ्न गई र्ा अन्द्र् कारणि ेमेिलमिापकतायको सखं्र्ा कमी भएमा 
कार्ायिर्िे उपदफा (२) मा उल्िेखखत सखं्र्ाको अयतररि आर्श्र्क सखं्र्ामा थप 
मेिलमिापकताय सचूीकृत गनय कुन ैबाधा पने छैन। 

(६) न्द्र्ायर्क सलमयति े आफू समक्ष दताय भएका र्ा कार्यवर्धध बमोजजम तोककएको 
स्थानमा दताय भएका वर्र्ाद कुन ैपयन मेिलमिाप केन्द्द्रबाट मेिलमिाप प्रकृर्ा अपनाउन े
गरी तोक्न सक्नछे। 

(७) कार्ायिर्ि े सधूचकृत भएका मेिलमिापकतायको वर्र्रण अनसुचूी-२ बमोजजमको 
ढाँचामा तर्ार गरी कार्ायिर् तथा सम्बजन्द्धत र्डाको मेिलमिाप केन्द्द्रमा राख्न े व्र्र्स्था 
लमिाउने छ।र्सरी छनोट भएका मेिलमिापकतायहरुिार्य नगरसभाबाट स्र्ीकृत बजेटका 
अधारमा मालसक र्ातार्ात खचय उपिब्ध गराउन सककनेछ ।  

 

८. मेिलमिापको िाधग मेिलमिापकतातको छनोट  (१) मेिलमिाप केन्द्द्रमा वर्र्ाद दताय गराउने 
पदहिो पक्षि े मेिलमिाप केन्द्द्रमा रहेको अनसुचूी–२ बमोजजम तर्ार गररएको 
मेिलमिापकतायको सचूीबाट मेिलमिापकताय छनौट गनय पाउने छन।्  



(२) उपदफा (१) बमोजजम वर्र्ादको पदहिो पक्षि े रोजेको व्र्क्ति बाहेक दोस्रो पक्षि े
मेिलमिापकतायको सचूीमा नाम भएका अन्द्र् कुन ै पयन मेिलमिापकतायिाई छनौट गनय 
पाउने छन।्  

(३) वर्र्ादका पदहिो र दोस्रो पक्षि े मेिलमिापकताय छनोट गरे पश्चात सरं्ोजकि े
छायनएका दईुजना मेिलमिापकतायसँगको समन्द्र्र् गरी मेिलमिापकतायको सचूीमा नाम 
उल्िेख भएका अन्द्र् मेिलमिापकताय मध्रे्बाट तसे्रो मेिलमिापकतायको छनौट गनुय पनेछ।  

(४) वर्र्ादका पक्षि े मेिलमिापकताय छनौट गदाय कुन ै वर्र्ादको सम्बन्द्धमा न्द्र्ायर्क 
सलमयतको सरं्ोजक र्ा कुन ै सदस्र्को यनजी सरोकार र्ा स्र्ाथय गाँलसएको र्ा त्प्र्स्तो 
सरं्ोजक र्ा सदस्र्को नाता लभरका व्र्क्ति वर्र्ादको पक्ष भएमा त्प्र्स्तो मेिलमिापकतायको 
सट्टामा अको मेिलमिापकताय रोज्न पाउने छन।् 

   

९. वववादका पिको उपम्स्थतत  (१) वर्र्ादका पक्ष मेिलमिाप केन्द्द्रबाट तोककएको लमयत, स्थान 
र समर्मा मेिलमिापको िाधग उपजस्थत हुनपुनेछ।  

(२) मेिलमिापको िाधग तोककएको ददनमा दबु ै पक्ष उपजस्थत भएपयछ मार 
मेिलमिापकतायिे मेिलमिापको प्रकृर्ा अयघ बढाउन ुपछय। 

(३) वर्र्ादका पक्षिाई मिेलमिापको िाधग तोककएको ददनमा वर्र्ादका पक्षिाई यनधायरण 
गरेको समर् भन्द्दा पदहिा न ैमेिलमिाप कक्षमा मिेलमिापकताय उपजस्थत हुन ुपनेछ। 

(४) मेिलमिापका िाधग तोककएको ददनमा कुन ैएक पक्ष र्ा दरु् ैपक्ष उपजस्थत नभएमा 
मेिलमिापकतायिे सोही व्र्होरा जनाई अनसुचूी–३ को ढाँचामा मेिलमिाप केन्द्द्रमा प्रयतरे्दन 
सदहत कफताय पठाई ददन ुपनेछ। 

 

१०. मेिलमिाप सत्र सञ्चािन प्रकृयाः  (१) दफा ८ बमोजजम छनौट भएका तीन जना 
मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप सर सञ्चािन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोजजमका मेिलमिापकतायिाई मिेलमिाप केन्द्द्रमा तोककएको लमयतमा 
उपजस्थत हुन सरं्ोजकिे जानकारी गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम पदहिो मेिलमिापकतायिे मेिलमिापकतायको रुपमा काम गनय 
असमथयता देखाएमा केन्द्द्रि े वर्र्ादको दरु् ैपक्षिार्य बाँकी मेिलमिापकताय मध्रे्बाट तीन 
तीन जना मेिलमिापकताय रोजी  प्राथलमकता समेत तोक्न िगाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम तोककएका मेिलमिापकतायिार्य केन्द्द्रिे प्राथलमकतािमको 
आधारमा मेिलमिाप सर सञ्चािन गनय िगाउन ेछ।  

(५) वर्र्ादका दरु् ै पक्षि े एकै जना मेिलमिापकतायिाई छनौट गनय सहमयत गरेमा 
एकजना मेिलमिापकतायिे मार पयन मेिलमिाप प्रकिर्ा सञ्चािन गनय सक्नेछन।्   

(६) छायनएका मेिलमिापकतायिे पक्षसँग समन्द्र्र् गरी मेिलमिाप सर सञ्चािन गने 
लमयत र स्थान तर् गनुय पनेछ।  



(७) वर्र्ादका पक्ष र मेिलमिापकताय परू्य यनधायररत स्थान, लमयत र समर्मा मेिलमिाप 
सरमा उपजस्थत हुने व्र्र्स्था सरं्ोजकिे लमिाउन ुपनेछ।   

(८) वर्र्ादका पक्ष उपजस्थत भसैकेपयछ छायनएका मेिलमिापकतायिे वर्र्ादका पक्षिाई 
सरुक्षक्षत मेिलमिाप कक्षमा गई मेिलमिाप प्रकिर्ा र मेिलमिापकतायको भलूमका बारे 
जानकारी ददने र मेिलमिाप सर सञ्चािन हँुदा पािन गनुयपने आधारभतू यनर्म 
यनधायरण गरी मेिलमिाप प्रकिर्ाका चरण अपनाउँदै वर्र्ाद समाधान गनय सहजीकरण गनुय 
पनेछ। 

(९)मेिलमिाप सर आर्श्र्कता अनसुार एक र्ा सो भन्द्दा बढी पटक बस्न सक्नेछ। 

(१०) वर्र्ाद दताय भएको र्डा बाहेक अन्द्र् कुन ै र्डामा सचूीकृत भएका 
मेिलमिापकतायिाई समेत र्स दफा बमोजजम मिेलमिाप केन्द्द्रिे न्द्र्ायर्क सलमयतसँग 
अनमुती लिई मेिलमिापकतायको रुपमा काम गने व्र्र्स्था लमिाउन सक्नछे।  

 

११. मेिलमिापकतातिे ध्यान ददनुपने कुराहरूः  मेिलमिापकतायिे कार्यसम्पादन गदाय देहार्का 
वर्षर्मा ध्र्ान ददन ुपनेछ। 

(क) मेिलमिाप सर सञ्चािन गदाय उठेका वर्षर् दटपोट गने र त्प्र्सको अथय 
पक्षिाई बझुाउने। 

(ख) वर्र्ादमा यनणयर् नददने र आफूिाई यनणयर्कताय नभई वर्र्ाद समाधान प्रकृर्ाको 
सहजकताय सम्झने र छिफि , र्ाताय र सरं्ादबाट वर्र्ाद समाधानका िाधग सहजीकरण 
गने। 

(ग) कुन ैपक्षिाई जात, जायत, धमय, र्णय, लिङ्ग, सम्प्रदार् र्ा राजनीयतक आस्था र्ा 
अन्द्र् कुन ैआधारमा भेदभार् नगरी यनष्पक्ष र तटस्थ रहने। 

(घ) मानर् अधधकार, मौलिक हक, मानर् अधधकार र सामाजजक न्द्र्ार्को वर्षर्मा 
सरं्ेदनशीि रहने। 

(ङ) मेिलमिाप सरको समाप्तजापयछ सहमयत बाहेक िेखेका अन्द्र् दटपोट सम्बन्द्धी 
सामग्री नष्ट गरी गोपनाीर्ता कार्म गने। 

(च) कुन ैकाननूी जदटिता आएमा कार्ायिर् एर्म ् न्द्र्ायर्क सलमयतको सहर्ोगमा 
वर्शषेज्ञसागँ परामशय लिएर मार काननूसम्मत रुपमा पक्षबीच सहमयत गराउने।  

(छ) वर्र्ादका पक्षिाई मेिलमिापकताय रोज्न िगाउँदा मेिलमिाप केन्द्द्रबाट हुने 
वर्र्ाद समाधानका प्रकृर्ाका सम्बन्द्धमा सम्बजन्द्धत पक्षिाई सरं्ोजकिे र्थेष्ट जानकारी 
गराउने। 

 

१२. सहमततपत्र तयार गनुत पने  (१) मेिलमिापकतायिे वर्र्ादका पक्षिे वर्र्ादको वर्षर्मा 
सहमतजा गरेमा अनसुचूी–४ बमोजजमको ढाँचामा तीन प्रयत सहमतजा पर तर्ार गनुय 
पनेछ। 



(२) उपदफा (१) बमोजजम तर्ार भएको सहमयतपरमा वर्र्ादका पक्ष तथा 
मेिलमिापकतायिे सहीछाप गरी मेिलमिाप केन्द्द्रमा बझुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजजम तर्ार भएको सहमयतपरको एक एक प्रयत मेिलमिापकतायि े
मेिलमिाप गने पक्षिाई तत्प्काि उपिब्ध गराउन ुपछय।  

(४) सहमयत परको तसे्रो प्रयतिाई लमिापर र मिेलमिाप सहमयत कार्ायन्द्र्र्न गने 
प्रर्ोजनका िाधग मेिलमिाप केन्द्द्रिे न्द्र्ायर्क सलमयत समक्ष पठाउन ुपनेछ।  

(५) सहमयत कार्ायन्द्र्र्न गनय यनरे्दन साथ कुन ैपक्ष न्द्र्ायर्क सलमयत समक्ष उपजस्थत 
भएमा र्ा मेिलमिाप केन्द्द्रबाट सहमयतपर प्राप्त भएमा न्द्र्ायर्क सलमयति ेसम्बजन्द्धत 
पक्षसँग बझुी सहमयतपर।लमिापरमा िेखखएको व्र्होरा ठीक छ भन्द्ने प्रमाखणत भएमा 
उि लिखतमा न्द्र्ायर्क सलमयतका सदस्र्ि ेसहीछाप गरी लमिापरको रुपमा अनमुोदन 
गरी त्प्र्सिाई कार्ायन्द्र्र्नको िाधग सम्बजन्द्धत पक्षिाई आदेश ददन ुपदयछ।  

(६) उपदफा (५) बमोजजम अनमुोदन भएको सहमयतपर कार्ायन्द्र्र्नको िाधग न्द्र्ायर्क 
सलमयति ेसो सहमयत पर कार्यपालिकामा पठाउन ुपदयछ।  

(७) उपदफा (५) बमोजजम प्राप्त सहमयतपर कार्ायिर्िे कार्ायन्द्र्र्नको िाधग कुन ै
यनकार् र्ा ससं्थामा पठाउन ुपने भएमा सहमयतपरको व्र्होरा बमोजजम गनय सम्बजन्द्धत 
यनकार्मा िेखी पठाउन ुपनेछ। 

(८) र्स पररच्छेद बमोजजम मेिलमिापद्वारा वर्र्ाद समाधान गदाय मेिलमिापकताय 
यनर्कु्ति भएको लमयतिे तीन मदहनालभर सम्पन्द्न गररसक्न ुपनेछ। 

१३. वववादमा पििार्त जानकारी ददने  (१) र्स कार्यवर्धध बमोजजम मेिलमिाप केन्द्द्रबाट 
वर्र्ादमा मेिलमिाप भएमा र्ा मेिलमिाप हुन नसकेमा सोही कुरा उल्िेख गरी 
सम्बजन्द्धत पक्षिाई सरं्ोजकिे जानकारी ददना ुपनेछ। 

(२) मेिलमिाप हुन नसकेका वर्र्ादका पक्षिाई तारेख तोकी उि वर्र्ादमा अन्द्र् 
प्रकृर्ा अपनाउन दताय भएको यनरे्दन सदहतका सम्पणूय कागजात मेिलमिाप केन्द्द्रको 
सरं्ोजकिे न्द्र्ायर्क सलमयत समक्ष पठाउन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद– ४ 

मेिलमिापका सभवन्द्िमा भद्रपरु नगरपािम्ःकाको काम, कततव्य र अधिकार 

१४. भद्रपुर नगरपािम्ःकाको मेिलमिाप सभबन्द्िी काम, कततव्य र अधिकारः  
मेिलमिाप सेर्ा वर्स्तार र वर्कासका िाधग भद्रपरु नगरपािजाकाको काम, कतयव्र् र 
अधधकार देहार् बमोजजम हुनेछ   

(क) स्थानीर्स्तरमा मेिलमिाप सेर्ा वर्स्तार र वर्कास बारे र्ावषयक र्ोजना एर्म ्
कार्यिम तजुयमा र कार्ायन्द्र्र्न गने। 



(ख) मेिलमिापबाट भएको सहमयत–परको अलभिेख राख्न ेर सो सम्बन्द्धी कार्यिमको 
िाधग आर्श्र्क बजेट वर्यनर्ोजन गने। 

(ग) मेिलमिाप सेर्ा सञ्चािनका िाधग मेिलमिाप केन्द्द्र स्थापना र आर्श्र्क 
भौयतक सामग्री र मसिन्द्द व्र्र्स्थापन गने।  

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी तािीमका िाधग सहभागीको छनौट गने र गरैसरकारी 
ससं्था तथा अन्द्र् यनकार्सँग समन्द्र्र् गने तथा तािीम आर्ोजना गनय प्रावर्धधक, 

आधथयक तथा आर्श्र्क सहर्ोग परु र्ाउने।  

(ङ) तोककएको र्ोग्र्ता परूा भएका र कम्तीमा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभतू 
मेिलमिाप तालिम प्राप्त गरेका मेिलमिापकतायिाई शपथ गराई मेिलमिापकतायको 
सचूीमा सचूीकृत गने। 

(च) एक र्षय भन्द्दा अगाक्तड मेिलमिाप सम्बन्द्धी आधारभतू तालिम लिएका 
व्र्क्तििाई सचूीकृत गनुय अयघ तोककएको पाठ्र्िम बमोजजमको पनुतायजगी तालिम 
लिएर सचूीकृत हुन पाउने व्र्र्स्था लमिाउने। 

(छ) मेिलमिापकतायको रुपमा सचूीकृत भएका मेिलमिापकतायिाई प्रत्प्रे्क र्षय 
मेिलमिापकतायको पनुतायजगी तालिममा सहभागी हुने व्र्र्स्था लमिाउने।   

(ज) मेिलमिाप सम्बन्द्धी प्रलशक्षक प्रलशक्षण लिएका व्र्क्ति र्ा काननु बमोजजम 
अधधकारप्राप्त यनकार्बाट तालिम ददने ससं्थाको रुपमा सचूीकृत भएका ससं्थाबाट मार 
मेिलमिाप सम्बन्द्धी तालिम सञ्चािन गनय पाउने व्र्र्स्था लमिाउने।  

(झ) न्द्र्ायर्क सलमयतको यनणयर् र्ा मेिलमिापको सहमयत बमोजजम न्द्र्ायर्क 
सलमयतबाट अनमुोदन भ ैलमिापर भएका वर्षर्को कार्ायन्द्र्र्न गने, गराउने र सहमयत 
कार्ायन्द्र्र्नको अनगुमन र समीक्षा गने।  

(ञ) सरोकारर्ािा अन्द्र् यनकार्बाट हुने अनगुमनको कार्यिाई सहर्ोग परु र्ाउने र 
अनसुचूी-५ बमोजजमको ठाचँामा अलभिखे  राख्न।े 

(ट) मेिलमिाप केन्द्द्रको अनगुमन गने, मेिलमिाप सेर्ािाई सबकैो पहँुचमा परु र्ाउन 
आर्श्र्क कार्य गने। 

(ठ) मन्द्रािर्सँग सहकार्य गरी मेिलमिाप सेर्ािाई प्रभार्कारी बनाउन कार्य गने।  

 

१५.  मेिलमिाप केन्द्द्रका संयोजकको काम, कततव्य र अधिकार  मेिलमिाप केन्द्द्र 
सरं्ोजकको काम, कतयव्र् र अधधकार देहार् बमोजजम हुनेछा  

मेिलमिाप केन्द्द्रमा आएको यनरे्दन रजजष्टरमा दताय गरी, वर्र्ादका पक्षको नाम र ठेगाना, 
छनौट भएका मेिलमिापकतायको नाम र सम्पकय  न.ं, मेिलमिाप सर सञ्चािन लमयत, 

सहमतजापरको स्पष्ट खलु्ने गरी अलभिेख राख्न ेएर्म ्अन्द्र् कागजात सरुक्षक्षत राख्न।े 

(क) वर्र्ादका पक्षिाई मेिलमिाप केन्द्द्रको तफय बाट पराचार गने। 

(ख) वर्र्ादका पक्षिाई मेिलमिापकताय रोज्न िगाउने।  



(ग) पक्षि े रोजकेा मेिलमिापकतायिाई जानकारी गराउने र मेिलमिापको िाधग 
सहमयत लिने। 

(घ) मेिलमिापको सर सञ्चािन हुने ददन र समर्को जानकारी पक्ष र 
मेिलमिापकतायिाई ददने। 

(ङ) मेिलमिाप केन्द्द्रमा आर्श्र्क भौयतक र अन्द्र् सामग्री र न्द्र्नुतम सेर्ा सवुर्धा 
सयुनजश्चत गराउने। 

(च) मेिलमिापको प्रकृर्ामा सजम्मलित हँुदा वर्र्ाद समाधान गनय सहज हुने र 
मेिलमिापको प्रकृर्ािे वर्र्ाद समाधानमा पाने सकारात्प्मक प्रभार्को जानकारी ददने। 

(छ) पक्षको मेिलमिाप प्रकृर्ाप्रयतको सशंर् हटाउना ेर मिेलमिापकतायि ेसहजीकरण 
सम्बन्द्धको बारेमा पक्षको जजज्ञासा सम्बोधन गने।  

(ज) मेिलमिापकतायको व्र्क्तिगत वर्र्रण सदहतको अलभिखे राख्न।े 

(झ) मेिलमिापकतायिाई मेिलमिापकतायको रुपमा सचूीकृत भएको कुराको जानकारी 
गराउने।  

(ञ) मेिलमिाप कक्ष र सर सञ्चािनको र्ातार्रण बनाउन े र सोको व्र्र्स्थापन 
गने। 

(ट) सहमयत भएका र्ा हुन नसकेका वर्र्ादको अलभिेख राख्न।े 

(ठ) मेिलमिापको मालसक, चौमालसक तथा र्ावषयक प्रगती वर्र्रण कार्ायिर्मा 
पठाउने।  

(ड) सहमयत नभएमा सहमयत हुन नसकेको कुराको लिखखत जानकारी वर्र्ादका 
पक्षिाई ददने। 

(ढ) सहमयत कार्ायन्द्र्र्न गनय न्द्र्ायर्क सलमयत र र्डा कार्ायिर्बाट तोककए 
बमोजजमको जजम्मेर्ारी र्हन गने। 

(ण) कार्ायिर्ि ेतोकेका अन्द्र् कार्य गने। 
 

१६. मेिलमिापकतातको काम, कततव्य र अधिकारः  मेिलमिापकतायको काम, कतयव्र् र अधधकार 
देहार् बमोजजम हुनेछा  

(क) मेिलमिापको प्रकिर्ामा गरी सहजकतायको हैलसर्तिे वर्र्ाद समाधानमा सहर्ोग 
परु र्ाउने। 

(ख) वर्र्ाद समाधान गनय सहर्ोग गदाय न्द्र्ार्ाधीश, मध्र्स्थ र्ा काननूी 
सल्िाहकारको भलूमका यनर्ायह नगरी सहजकतायको मार भलूमका यनर्ायह गने। 

(ग) मेिलमिाप समीक्षा बठैकमा सचूना बमोजजम सहभागी हुने र मेिलमिाप 
सेर्ािाई प्रभार्कारी बनाउन आफ्नो सझुार् प्रस्ततु गने। 

(घ) मेिलमिापको वर्कास र वर्स्तारका िाधग कार्यरत रहने। 

(ङ) सहमयत कार्ायन्द्र्र्नमा सहर्ोग परु र्ाउने। 



(च) मेिलमिाप सर सहजीकरण गदाय डर, रास, दर्ार् र प्रभार्बाट मिु हुने र 
वर्र्ादका पक्षिाई पयन मिु राख्न।े 

(छ) मानर्अधधकार, मौलिक हक, सामाजजक न्द्र्ार्को वर्षर्मा सचेत रहने।  

(ज) आघातमा परेका र्ा मनोबजै्ञायनक रुपमा समस्र्ामा रहेका पक्षिाई 
मनोसामाजजक परामशयको िाधग पठाउन मेिलमिाप केन्द्द्र सरं्ोजकिाई जानकारी 
गराउने।  

(झ) मेिलमिाप प्रकिर्ािाई उधचत व्र्र्स्थापन गने र सहमयतको िाधग पक्षिाई 
स्र्तन्द्र रुपमा भलुमका यनर्ायह गनय ददने। 

(ञ) पक्षिाई मेिलमिापको अनधुचत प्रर्ोगबाट हुने नोक्सानीबाट बचाउन सचेत 
रहने।  

(ट) मेिलमिाप र्ातायको सन्द्दभयमा वर्र्ादका पक्षबाट व्र्ि भएका कुराको गोपनीर्ता 
कार्म राख्न।े 

(ठ) मेिलमिाप प्रकृर्ा अपनाउँदा पयन पक्ष लमल्न सहमत नभएमा सहमयत हुन 
नसकेको कुराको प्रयतर्ेदन अनसुचूी–३ को ढाचँामा न्द्र्ायर्क सलमयतिाई ददने। 

(ड) अनसुचूी-६ मा तोककएको आचारसदंहताको पािना गने। 

  

 

पररच्छेद – ५ 

ववववि 

१७. सहयोग उपिब्ि गराउनु पने  (१) भद्रपरु नगरपालिका कार्ायिर् एर्म ्र्डा कार्ायिर्िे 
मेिलमिापकतायिाई आर्श्र्क सहर्ोग उपिब्ध गराउन ुपनेछ। र्डा मेिलमिाप 
केन्द्द्रको बठैकमा र्डा सधचर्िे सहर्ोग गनुय यनजको कतयव्र् हुनेछ र 

  (२) भद्रपरु नगरपालिका कार्ायिर् एर्म ् न्द्र्ायर्क सलमयति े मेिलमिापकतायिाई 
मेिलमिाप गराउने कार्यमा दक्षता वर्कास गनय आर्श्र्क तािीम उपिब्ध गराउन 
आर्श्र्कता अनसुार राविर् र्ा स्थानीर् स्तरका गरै सरकारी  ससं्था र्ा समदुार्मा 
आधाररत ससं्थािाई एर्म ्वर्ज्ञिार्य पररचािन गनय सक्नेछ। 

  

१८. मेिलमिाप नतःीजाको अलभिेख व्यवस्थापनः  (१) कार्ायिर् एर्म ्र्डा कार्ायिर्ि े
दताय भएका वर्र्ाद तथा समाधान भएका वर्र्ाद र वर्र्ादका पक्षको अलभिेख राख्न ु
पनेछ।वर्र्ादको यनरुपण भएको अर्स्थामा मेिलमिाप केन्द्द्रमा दरु् ै पक्षको र 
मेिलमिापकतायको हस्ताक्षर सदहतको सहमयत पर समेत तर्ार पारी राख्नु पराने्छ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम अलभिखे राख्नका िाधग कार्ायिर्िे यनम्न अनसुारका फाराम 
तर्ार गनेछ। 

(क) वर्र्ाद दताय पजुस्तका, 
(ख) वर्र्ाद र वर्र्ादका पक्षको वर्र्रण खुल्ने गरी तोककएको फारम, 



(ग) यनरे्दन परको फारम, 

(घ) दोस्रो पक्षिाई जानकारी गराउन ेफारम,  

(ङ) मेिलमिापकताय छनौट फारम,  

(च) मेिलमिापकतायिाई सचूना ददने फारम,  

(छ) मेिलमिाप केन्द्द्रमा पक्षको उपजस्थयतको अलभिखे फारम,  

(ज) सहमयत–पर फारम, 

(झ) वर्र्ाद अनगुमन फारम  

(ञ) कार्ायिर्ि ेतोकेका अन्द्र् फारम। 

 

१९. मेिलमिाप  गराउन तालिम लिनुपने  (१) ऐनि ेतोकेको र्ोग्र्ता पगेुका व्र्क्तिि ेभद्रपरु 
नगरपालिकामा मेिलमिाप गराउन कम्तीमा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभतू 
मेिलमिाप तालिम गरेको हुनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको तालिम काननू बमोजजम अधधकार प्राप्त यनकार्मा 
सचूाीकृत भएको ससं्था र्ा मेिलमिापको आधारभतु प्रलशक्षक प्रलशक्षण प्राप्त व्र्क्तिबाट 
कार्ायिर्ि ेतालिम ददन ेव्र्र्स्था लमिाउन ुपनेछ।  

 

२०. मेिलमिाप तालिम ददन े संस्था सूधचकृत हुनुपने  (१) प्रचलित काननू बमोजजम 
अधधकार प्राप्त यनकार्मा सचूीकृत भएका ससं्थािार्य कार्ायिर्िे मेिलमिाप तालिम ददन 
सचूीकृत गनुय पनेछ।    

(२) कार्ायिर्िे मेिलमिापको तालिम ददने ससं्थािाई पररचािन गदाय एकै कामका िाधग 
एकभन्द्दा बढी ससं्थािाई जजम्मेर्ारी ददन ेछैन।  

(३) उपदफा (१) बमोजजमको तािीम सञ्चािन गने सचूीकृत ससं्थाि े तालिमको िाधग 
श्रोत व्र्क्तिको रोष्टर तर्ार गनुय पनेछ। 

(२) मेिलमिाप सम्बन्द्धी आधारभतू र अन्द्र् तालिम मन्द्रािर् एर्म ्कार्यपालिकाबाट स्र्ीकृत 
पाठ्र्िम बमोजजम सञ्चािन गनुय पनेछ। 

(३) स्र्ीकृत मेिलमिापको पाठ्र्िममा उजल्िखखत वर्षर्मा तोककएको प्रकृर्ा अपनाई 
मेिलमिापको तालिम सञ्चािन हुनेछ। 

(५) कार्ायिर् र्ा मेिलमिापको तािीम ददने ससं्थाि ेमेिलमिापको तािीम सम्पन्द्न गरेको 
प्रमाण पर ददँदा सहभागीिाई अनसुचूी–७ बमोजजमको प्रयतबिता परमा सहीछाप गराई 
कार्ायिर् र्ा ससं्थाको अलभिेख राख्न ेव्र्र्स्था लमिाउन ुराख्नु पनेछ। 

  

२१.आचारसंदहताको पािनाः  र्स कार्यवर्धधको अनसुचूी–६ बमोजजमको आचारसदंहता सब ै
मेिलमिापकतायिे पािन गनुयपनेछ। 

 



२२. शपथ  मेिलमिापकतायिे र्स कार्यवर्धध बमोजजम यनष्ठापरू्यक काम गने शपथ लिन ु पनेछ। 
मेिलमिापकतायको हैलसर्ति ेसिंग्न हुन चाहने र्ोग्र्ता पगेुका मेिलमिापकतायिाई न्द्र्ायर्क 
सलमयतका सरं्ोजकबाट अनसुचूी–८ बमोजजमको शपथ लिएपयछ मेिलमिाप केन्द्द्रमा 
मेिलमिापकतायको रुपमा सचूीकृत गररनेछ। 

२३. आचारसंदहता र शपथको अनुगमन  (१) मेिलमिापकतायिे आचारसदंहता अनकूुि काम 
गरे र्ा नगरेको र मेिलमिापकतायको रुपमा लिएको सपथको सम्बन्द्धमा न्द्र्ायर्क सलमयत र 
कार्यपालिकािे अनगुमन गनेछन।्  

(२) आचारसदंहता पािना नगरेको भन्द्ने उजुरी परेमा न्द्र्ायर्क सलमयति े सम्बजन्द्धत 
मेिलमिापकतायिाई उजुरर्ािाको नाम गोप्र् राखी उजुरी सम्बन्द्धमा स्पष्टीकरण ददन सात 
ददनको समर् ददर्य लिखखत रूपमा जानकारी ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजमको समर् लभर स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा र्ा प्राप्त स्पष्टीकरण 
धचत्त बझु्दो नभएमा न्द्र्ायर्क सलमयति ेआचारसदंहता उल्िघंनको कारर्ाही अयघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम आचारसदंहता उल्िङ्घन गरेको ठहर न्द्र्ायर्क सलमयति े
सम्बजन्द्धत मेिलमिापकतायिाई सचेत गराउन, केही समर्को िाधग मेिलमिापकतायको काम गनय 
बन्द्देज िगाई नलसहत ददन र्ा मेिलमिापकतायको सचूीबाट हटाउने आदेश गनय सक्नेछ। 

(५) न्द्र्ायर्क सलमयति ेगरेको आचारसदंहता उल्िङ्घनको कारर्ाही र्ा सजार्मा धचत्त नबझु े
सम्बजन्द्धत मिेलमिापकतायि ेकार्यपालिका समक्ष पनुरारे्दन गनय सक्नेछन।् 

(६) आचारसदंहता र शपथको सम्बन्द्धमा न्द्र्ायर्क सलमयतको यनणयर् उपर पनुरारे्दन परेमा 
कार्यपालिकाको यनणयर् अजन्द्तम हुनेछ। 

 

२४. पििार्त मेिलमिापको पररणाम बाध्यकारी हुनेः   मेिलमिापमा भएको सहमयत 
वर्र्ादका पक्ष र सिंग्न सरोकारर्ािाको यनजम्त बाध्र्ात्प्मक हुनेछ। उि सहमयत कार्ायन्द्र्र्न 
गनय वर्र्ादका पक्ष र सरोकारर्ािा बाध्र् हुनेछन।् 

 

२५. सहमतत कायातन्द्वयनः  (१) मेिलमिाप केन्द्द्रमा सहमयत भ ैलमिापर भएको लमयति ेतीस 
ददनलभर सम्बजन्द्धत पक्षि ेत्प्र्स्तो लमिापर कार्ायन्द्र्र्न गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अर्धधलभर सम्बजन्द्धत पक्षिे उपदफा (१) बमोजजम लमिापर 
कार्ायन्द्र्र्न नगरेमा कार्ायिर्िे प्रचलित काननूी कार्यवर्धध अपनाई लमिापरको कार्ायन्द्र्र्न 
गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम यनरे्दन प्राप्त भएमा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा ५२ (१) बमोजजम कार्यपालिकािे न्द्र्ायर्क सलमयतबाट भएको र्स ैकार्यवर्धधको दफा 
१२ बमोजजम सहमयत भए बमोजजमको लमिापर र्ा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
को दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजजम भएको यनणयर्को कार्ायन्द्र्र्न गने गराउने छ।   

 



२६. मेिलमिापको िोगो र केन्द्द्रको बोर्तको व्यवस्थाः  (१) मेिलमिापको िोगो 
अनसुचूाी–९ बमोजजम हुनेछ र सो िोगोको प्रर्ोग देहार्को अर्स्थामा गररनेछ। 

(क) मेिलमिाप केन्द्द्रको बोडयमा। 

(ख)  मेिलमिाप गदाय प्रर्ोग हुने व्र्ानरमा। 

(ग) कार्यिमको प्रबियन गने कार्यिम सञ्चािन गदाय। 

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी वर्लभन्द्न कृर्ाकिाप सञच्ािन गदाय।  

(२) मेिलमिाप केन्द्द्रको बोडय अनसुचूी–१० बमोजजमको हुनेछ। 

 

२७. पररचयपत्र सभबन्द्िी व्यवस्था  कार्ायिर्ि े सचूीकृत मेिलमिापकतायिाई अनसुचूी–११ 
बमोजजमको ढाँचामा पररचर्पर ददनेछ। 

 

२८. प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यवस्थाः    (१) कार्ायिर्िे न्द्र्ायर्क सलमयतको लसफाररसमा 
मेिलमिाप कार्यिममा उल्िेखनीर् र्ोगदान ददने मेिलमिाप केन्द्द्र, सघंससं्था तथा 
मेिलमिापकतायिाई उधचत प्रोत्प्साहन परुस्कार प्रदान गनय सक्नेछ। 

२९. कायतववधिको प्रयोगः  भद्रपरु नगरपालिका लभर मेिलमिाप कार्यिमिाई सचुारु र 
समन्द्र्र्ात्प्मक रुपमा सञ्चािन गरी स्थानीर्स्तरमा सामाजजक सद्भार्, आपसी सहर्ोग र 
मरैीपणूय परम्परािाई प्रबद्यधन गनय र्ो कार्यवर्धधको प्रर्ोग हुनेछ। 

 

३०. प्रततवेदन पेश गरन्ःुपने  कार्ायिर्ि े जजल्िा समन्द्र्र् सलमयत, प्रदेश तथा मन्द्रािर्मा 
अनसुचूी–१२ बमोजजमको प्रयतर्ेदन तर्ार गरी पठाउन ुपनेछ। 

 

३१. कायतववधिको व्याख्या गरः्न ेवा वािा अर्ः्काउ फुकाउने अधिकारः  कार्यवर्धधको 
कार्ायन्द्र्र्नको लसिलसिामा कुन ै दद्ववर्धा हुन गएमा सोको व्र्ाख्र्ा र्ा बाधा अड्काउ 
फुकाउने अधधकार भद्रपरु नगरपालिका नगर कार्यपालिका बठैकिाई हुनेछ। 

३२.अमान्द्य हुने- र्स कार्यबबधधमा भएका प्रार्धानहरुको ससंोधन,  थपघट तथा खारेजी गने 
अधधकार भद्रपरु नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बठैकिार्य हुनेछ र सो सम्बजन्द्ध यनणर्य 
नगरसभाबाट अनमुोदन गनुयपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 



  



अनुसूची – १ 

(दफा ४(क) सँग सभबम्न्द्ित) 

वववाद दतात।अलभिेख फारमको नमूना 
भद्रपुर नगरपािीकाको कार्ायिर् झापा जजल्िाा 

वर्र्ादका पक्षको वर्र्रण    

दताय न.ं दताय लमयत  
जजल्िा  
....................................... 

पालिका  
............................... 

र्डा नम्र्र  
............ 

वर्र्ादको प्रकार  स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) मा उजल्िखखत आधारमा 
१. वर्र्ादको नाम  
.................................. 

वर्र्ादको प्रकृयत  ............................. 

२. वर्र्ादको पदहिो  पक्षको वर्र्रण  

नाम  ............................ लिङ्ग  
.......... 

जात।जायत  ........ उमेर  ....... 

जजल्िा  
................................. 

.......................... पालिका   र्डा न.ं .......... 

सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।मोर्ार्ि .......................................): 

२.१ शैक्षक्षक र्ोग्र्ता 
१. यनरक्षर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्र्लमक ५. उच्च माध्र्लमक ६. स्नातक र्ा सो भन्द्दा माधथ  
२.२ मेिलमिापकताय छनौट (प्राथलमकता यनधायरण) 

प्रथम छनौट  दोस्रो छनौट  तेस्रो छनौट  
२.३ अन्द्र् सरोकारर्ािाको नाम।संख्र्ा  
२.४ र्सभन्द्दा पदहिे मेिलमिाप सेर्ा  १. लिएको २. नलिएको 
३. वर्र्ादको दोस्रो  पक्षको वर्र्रण  
नाम  ....................... लिङ्ग  

...... 

जात।जायत  .......... उमेर  ........ 

जजल्िा  .................... ................ पालिका   र्डा न.ं ....... 

सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।र्मेि आदद): 

३.१ शैक्षक्षक र्ोग्र्ता 
१. यनरक्षर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्र्लमक ४. उच्च माध्र्लमक ६. स्नातक र्ा सो भन्द्दा माधथ  
३.२ मेिलमिापकताय छनौट (प्राथलमकता यनधायरण): 

प्रथम छनौट  दोस्रो छनौट  तेस्रो छनौट  
३.३ अन्द्र् सरोकारर्ािाको नाम।संख्र्ा   

३.४ र्सभन्द्दा पदहिे मेिलमिाप सेर्ा  १. लिएको २. नलिएको 
नोट  १. वववादको पदहिो पि भन्द्नािे सािारणतया बबवाद दतात गनेिाई जनाउँछ । 

४.१. वर्र्ाद सुरु भएको लमयत  
४.२ मेिलमिाप केन्द्द्रमा आउन ुअयघ कुन ैयनकार्मा समाधानको िाधग प्रर्ास भएको धथर्ो ?  

१. भएको धथर्ो २. भएको धथएन  

४.३ प्रर्ास भएको भए कुन यनकार्मा भएको धथर्ो? 

१. स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर् २.र्डा कार्ायिर् ३. जजल्िा प्रहरी कार्ायिर् 

४. जजल्िा प्रशासन कार्ायिर् ५.  अदाित       ६.अन्द्र्............................ 

४.४ वर्र्ादको पररणाम के भर्ो कारण खुिाउने .......................... 

४.५ अन्द्र् कुन ैठाउँमा र्ो वर्र्ाद चलिरहेको    १. छ ।            २. छैन । 
४.६ र्दद कुन ैयनकार्िे मेिलमिापको िाधग पठाएको।लसफारजास गरेको भए सो यनकार्को नाम  

 



अनसुचूी–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्द्धत) 

 

मेिलमिाप केन्द्द्र 

भद्रपुर नगरपािीकाको कार्ायिर् झापा जजल्िाा 
मेिलमिापकतायको सचूी 

 

 

 

 

 



अनसुचूी–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बजन्द्धत 

मेिलमिापकतातको प्रततवेदन 

 

.......... र्डा मेिलमिाप केन्द्द्र, 

भद्रपरु नगरपालिका 
 

  प्रथम पक्ष श्री................................................... र दोस्रो 
पक्ष श्री........................................ भएको 
................................ वर्र्ादमा मेिलमिाप गराउन हामीिाई लमयत 
........................ गत े मेिलमिापकतायको रुपमा रोजजएकोमा मेिलमिापको प्रकृर्ा 
अपनाई मेिलमिाप गराउँदा पक्ष लमल्न मञज्ुर नभएकाि।ेमेिलमिापको िाधग तोककएको ददनमा पक्ष 
अनपुजस्थत भएकािे मेिलमिाप हुन नसकेको व्र्होराको र्ो प्रयतरे्दन पेश गरेका छौं।  

 

वववादको प्रथम पिः                           वववादको दोस्रो पि  

नाम  नाम  

सहीछाप  सहीछाप  

 

मेिलमिापकतात  

 

नाम  दस्तखत  

नाम  दस्तखत  

नाम     दस्तखत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बजन्द्धत) 



सहमयत–परको ढाँचा 
मेिलमिाप केन्द्द्र 

भद्रपरु नगरपालिका र्डा न.ं ......................... जजल्िा  झापा 
सहमतत पत्र 

 

वर्र्ादको 
बबषर् ..................................................................
.........। 

 

.............जजल्िा भद्रपरु नगरपालिका र्डा न.ं.....बस्ने र्षय.....को 
श्री..............................र 
.............................................. जजल्िा भद्रपरु नगरपालिका र्डा 
न.ं........बस्ने र्षय........को श्री 
............................................................ 

बीच उल्िजाखखत बबषर्मा असमझदारी भई लसजयना भएको वर्र्ादमा मेिलमिापको िाधग र्स 
मेिलमिाप केन्द्द्रमा प्राप्त भएको हुनािे दबु ैपक्षिाई राखी मेिलमिाप प्रकिर्ाद्वारा लमयत .... ।.......। .... 

गतमेा छिफि गराउँदा तपलशिका बुदँामा हामी दबु ै पक्षको धचत्त बझु्दो सहमयत भएकोि े सहमत 
भएको बुँदािाई यनष्ठापरू्यक पािना गने गरी मेिलमिापकतायको उपजस्थयतमा राजी खुशीिे र्ो सहमयत 
परमा सही छाप गरी लिर्ौँ।ददर्ौँ।  

१.....................................................................
...................................................... 

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

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

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

 

सहमत हुने पिहरू  
पदहिो पक्ष          दोस्रो पक्ष 

नाम           नाम  
ठेगाना           ठेगाना  
हस्ताक्षर                                                       हस्ताक्षर  
 

मेिलमिापकतात            

नाम  
ठेगाना  
हस्ताक्षर  

नाम  
ठेगाना  
हस्ताक्षर    

नाम  
ठेगाना  
हस्ताक्षर  

   

ईयत सम्बत.्.................. साि ................. मदहना 
................ गत.े........................रोज शभुम।्                                        



 

 

 

 

अनसुचूी–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग सबंजन्द्धत) 

मेिलमिाप अनगुमन फाराम 

नगरपालिकाको नाम  .........................................।  

र्डा न.ं  

जजल्िा ....................। 

अनगुमन गररएको अर्धध...................देखख..................सम्म। 

मेिलमिाप केन्द्द्रको सरं्ोजकको नाम  
मेिलमिाप कार्यिममा आधथयक तथा प्रावर्धधक सहर्ोग गने ससं्थाको नाम   

तलिम प्राप्त 
कुि  
मेिलमिापकताय
को सखं्र्ाा  

किर्ाशीि 

मेिलमिापकतयाा
को सखं्र्ाा  

वर्र्ाद 
दताय 
सखं्र्ा
ा  

समाधान 
भएको 
सखं्र्ाा  

मेिलमिाप 
प्रकृर्ामा 
रहेको 
सखं्र्ाा  

समाधान हुन 
नसकी न्द्र्ायर्क 
सलमयतमा पठाएको 
सखं्र्ाा  

कैकफर्त 

       

       

   

१. मेिलमिाप केन्द्द्रको भौयतक अर्स्था   

२. आचार सदंहताको पािनाको अर्स्था  
३. वर्यनर्ोजजत बजेट र खचयको अर्स्थाा  
४. मेिलमिापकतायको िाधग पनुतायजगी।उच्च तालिमको आर्श्र्कताा  
५. मेिलमिापकतायको पर्ायप्तता।अपर्ायप्तता  
६. अनगुमनकतायको दटप्पणजाा   

७. अनगुमनकतायको सझुार्  
 

 

अनगुमनकताय 
१. .................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                           

                                           अनसुचूी–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बजन्द्धत) 

 भद्रपरु नगरपािजाकामा सचूीकृत मेिलमिापकतायको आचारसदंहता 
मेिलमिापकतातको आचार सदंहता-२०७८ 

 

१. मेिलमिापकतातको पेशागत आचरण  

(क) नेपािको सवंर्धान, अन्द्र् प्रचलित काननू र र्स कार्यवर्धध बमोजजम मेिलमिाप सम्बन्द्धी 
काम कारर्ाही यनष्पक्ष रुपि ेगनुय पने, 

(ख) कुन ैपक्षप्रयत झुकार्, आग्रह, परू्ायग्रह र्ा सो देखखने कुन ैव्र्र्हार गनुय हँुदैन,  

(ग) कुन ैपक्षिाई डर, रास, झुक्र्ान र्ा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन हँुदैन,  

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम कारर्ाहीको लसिलसिामा पक्षसँग आधथयक तथा अन्द्र् स्र्ाथयजन्द्र् कुन ै
काम कारर्ाही र्ा िेनदेन व्र्र्हार गनुय हँुदैन, 

(ङ) मेिलमिापकतायिे वर्र्ादको वर्षर्र्स्त ुर्ा वर्र्ादका पक्षसँग अनधुचत र्ा जािसाजपणूय तर्रि े
कुन ैकाम कारर्ाही गनुय हँुदैन,  

(च) मेिलमिापको काम कारर्ाही र्ा मेिलमिापको प्रकिर्ामा जानाजान रटुी र्ा अयनर्लमतता गने, 

अनार्श्र्क रुपमा िम्ब्र्ाउने, दढिो गने र्ा मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम कारर्ाहीमा अलभरुची नदेखाउने 
जस्ता कार्य गनुय हँुदैन, 

(छ) मेिलमिापको िममा पक्ष र मेिलमिापकतायको र्ीचमा भएका कुरा र पक्षको पररचर् िगार्त 
मेिलमिापकतायिाई जानकारी हुन आएका तथ्र् गोप्र् राख्नुका साथै पक्षको दहत प्रयतकूि हुने गरी प्रकट 
गनुय हँुदैन,  

(ज) सवंर्धान, प्रचलित काननू, सार्यजयनक नीयत र अधय न्द्र्ायर्क।न्द्र्ायर्क यनकार्को गररमा उच्च 
बनाउंदै पक्षको सामाजजक मर्ायदा र आत्प्मसम्मानिाई सम्मान पगु्ने कार्य गनुय पदयछ। वर्र्ादका पक्षसँग 
मेिलमिाप गराईददए र्ापत ठेक्का र्ा प्रयतशतमा पाररश्रलमक यनधायरण नगर काननुिे तोकेको लसमामा 
रही पक्षसागँको सहमयत बमोजजमको पाररश्रलमक स्र्ीकार गनुय पनेछ।     

१.१.मेिलमिाप सम्बन्द्धी कार्यवर्धधको पािना गनुय पनेा  
(क) मेिलमिाप सम्बन्द्धी  कार्य सवंर्धान, ऐन काननू र र्स कार्यवर्धध बमोजजम मेिलमिाप प्रकृर्ा 

सञ्चािन गनुय पनेछ।  

(ख) कुन ैसम्झौतामा मेिलमिापद्वारा वर्र्ाद समाधान गररने व्र्र्स्था भएमा त्प्र्स्तो वर्र्ाद सोही 
सम्झौतामा उल्िखे भएको कार्यवर्धी अनरुुप गनुय पनेछ।  

(ग) पक्ष मेिलमिाप गनय सहमत भएमा मेिलमिापकतायिे सो व्र्होराको मेिलमिापको लिखत खडा 
गरी सहमयत भएका बूँदा र त्प्र्सको पररणामको बारेमा पक्षिाई स्पष्टसँग बताएर मार सो कागजमा 
पक्षको सहीछाप गनय िगाई आफ्नो समेत हस्ताक्षर गराी सहमयतपर तर्ार गनुयपछय।  

१.२. मेिलमिापकतायको जजम्मेर्ारी  



(क) मेिलमिाप भएमा सहमयतपरको कागज सदहत तोककएको समर् लभर वर्र्ादका पक्षिाई 
सम्बजन्द्धत यनकार्मा पठार् ददन ुपनेछ। मेिलमिाप हुन नसकेमा तोककएको ढाचँामा नगरपालिका समक्ष 
प्रयतरे्दन पेश गनुयपनेछ।  

(ख) मेिलमिापको कार्यवर्धध अपनाउँदा पक्ष बीच मेिलमिाप गराउन नसककएमा मेिलमिापद्वारा 
वर्र्ाद समाधान नभएको व्र्होराको लिखखत जानकारी ददन ुपनेछ। 

१.३. मेिलमिापकतातको दातयत्व   

(क) मेिलमिापकतायिे वर्र्ादको वर्षर्र्स्तमुा छिफि गनुय अयघ मेिलमिापको प्रकिर्ामा अपनार्ने 
कार्यवर्धध, सहमयत र्ा यनष्कषयमा पगु्ने काम पक्ष स्र्र्ांको भएको र मिेलमिापकताय सहजकतायको 
भलूमकामा मार रहेको कुरा जानकारी गराउन ुपछय। 

(ख) मेिलमिापको प्रकिर्ामा भए गरेका कार्य पक्षि े पयन गोप्र् राख्नु पने वर्षर्, मेिलमिापको 
प्रकिर्ामा सिंग्न भ ै धचत्त नबझुेमा कुन ैपयन समर्मा अिग हुन पाउने वर्षर्मा पक्षिाई जानकारी 
गराउन ुपनेछ।  

(ग) मेिलमिापकतायको रुपमा छनोट भएको व्र्क्तिि ेमेिलमिापकताय भई काम गनय नचाहेमा आफुिे 
छनोटको सचूना पाएको सात ददनलभर सोको लिखखत जानकारी सम्बजन्द्धत र्डा कार्ायिर् र्ा मेिलमिाप 
केन्द्द्रिाई ददन ुपनेछ। 

(घ) मेिलमिापकताय छनोट भएको व्र्क्तििे मेिलमिाप गदाय मरैीपणूय तर्रबाट वर्र्ाद समाधान गनय 
पक्षिाई स्र्तन्द्र, तटस्थ र यनष्पक्ष भएर सहर्ोग गनुय पनेछ।  

(ङ) वर्र्ादको वर्षर्र्स्त ुउपर मेिलमिापकतायको कुन ैस्र्ाथय यनदहत रहेको भए र्ा आफुिे स्र्तन्द्र 
तथा यनष्पक्ष रुपमा काम गनय नसक्न ेप्रकृयतको वर्र्ाद भएमा वर्र्ादका पक्ष र वर्र्ाद प्रवेषत गने 
यनकार्िाई लिखखत जानकारी गराउन ुपनेछ।  

(च) िङै्धगक वर्भेद, धमय, जातजायत, आधथयक स्तर र्ा राजनयैतक सिंग्नताको आधारमा कुन ैप्रकारको 
झुकार् र परू्ायग्राही भार्ना नदेखाई मेिलमिापमा सिंग्न हुन ुपनेछ र यनधायररत समर्मा मेिलमिाप 
कार्य सम्पन्द्न गनय प्रर्ास गनुय पनेछ।  

(छ) मेिलमिापकतायिे प्राकृयतक स्रोत साधन सम्बन्द्धी वर्र्ादमा र व्र्ापाररक प्रकृयतको वर्र्ादमा 
मेिलमिापको प्रकृर्ा, वर्षर्गत दक्षता र तत्प्सम्बन्द्धी अभ्र्ास तथा प्रचिनिाई महत्प्र् ददन ुपनेछ र 
सामदुायर्क वर्र्ादमा मेिलमिाप गदाय सम्बजन्द्धत समदुार्मा उपिब्ध वर्र्ाद समाधान सम्बन्द्धी 
परम्परा, अभ्र्ास र स्र्ीकृत मान्द्र्तािाई ध्र्ान ददई यनष्पक्षता, र्स्त ु यनष्ठता, स्र्च्छता र न्द्र्ार्का 
लसिान्द्तबाट सदैर् यनदेलशत हुन ुपनेछ।  

(ज) मेिलमिापकतायिे आफै मिेलमिाप प्रकृर्ामा सिंग्न भएको वर्र्ादमा कुन ैपयन पक्षको तफय बाट 
काननू व्र्र्सार्ी, मध्र्स्थकताय र्ा न्द्र्ार्ाधीशको रुपमा सिंग्न भ ै वर्र्ाद सनुुर्ाई नगरी सहजकतायको 
मार भलूमका यनर्ायह गने र  मेिलमिापद्वारा भएको वर्र्ादको समाधानिाई हारजीतको रुपमा नलिन 
उत्प्प्रेररत गनुय पनेछ।  

  



२. मेिलमिापको तालिम प्रदान गनय सधुचकृत भएको ससं्थाको  दायर्त्प्र्  मेिलमिापको प्रलशक्षण गनय 
अनमुती प्राप्त ससं्थािे स्र्ीकृत पाठ्र्िम  मेिलमिाप सम्बन्द्धी मान्द्र् लसिान्द्तिाई पणूय रुपमा पािन 
गरी मेिलमिाप सम्बन्द्धी प्रलशक्षण सञ्चािन गनुय पनेछ। मेिलमिापको प्रलशक्षण प्रदान गने ससं्थाि े
प्रलशक्षण पश्चात सम्बजन्द्धत व्र्क्तििाई भद्रपरुनगरपालिकासँगको समन्द्र्र्मा मेिलमिापको तालिम 
सम्पन्द्न गरेको प्रमाणपर प्रदान गनेछ। मेिलमिापको तालिम सञ्चािन गने ससं्थािे मेिलमिापकताय र 
सर्यसाधारणिाई िक्षक्षत गरी मेिलमिाप सेर्ाको प्रभार्कारीताको र्ारेमा प्रचार प्रसार गनय गराउन र 
मेिलमिाप सेर्ा प्रबद्यधन सम्बन्द्धी आर्श्र्क कार्य गनुय पनेछ।   

 



 

kmf]6f] 

अनसुचूी–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बजन्द्धत) 

मेिलमिापकतायको प्रयतर्िता  

मेिलमिापकतायको प्रयतर्िता 
 

 

 

 

 

 

म ................................... मेिलमिापकतायको आचारसदंहता र शपथमा 
उजल्िखखत सर् ैबाुदँािाई स्र्ीकार गरी मेिलमिापकतायको रुपमा पािना र कार्य गनय प्रयतर्ि छु।म 
मेिलमिापकतायको रुपमा यनष्पक्ष र तटस्थ भलूमकामा रहदै र्सका कतयव्र्बाट कुन ै ककलसमिे पयन 
वर्चलित हुनेछैन।मिेै तालिममा लसकेका सीपको प्रर्ोग गरी मेिलमिाप प्रकिर्ा अपनाई 
मेिलमिापकतायको भलूमका यनर्ायह गनेछु।मेिलमिापकतायको आचारसदंहता र शपथमा उल्िेखखत शब्द र 
भार्नािाई उच्च नयैतक आदशयको रुपमा पािन गनय कदटर्ि हुनेछु। आचारसदंहताको उल्िघंनको 
वर्षर्मा म व्र्क्तिगत रूपमा जर्ाफदेही हुनेछु। 

१. मेिलमिाप गदाय मरैीपणूय तर्रबाट वर्र्ाद समाधान गनय पक्षिाई स्र्तन्द्र तथा यनष्पक्ष तररकाि े
सहर्ोग गनेछु। पक्षको दहतिाई सर्ोपरी राखी न्द्र्ायर्क प्रकिर्ा प्रयतको जजम्मरे्ारी र्ोध गदै वर्र्ादका 
पक्षिाई डर र्ा दबार् र्ा अनधुचत प्रभार्बाट मिु राख्न सहजकतायको भलूमकामा प्रस्ततु हुनेछु। 

२. सदैर् पक्षको हक तथा दायर्त्प्र्िाई महत्प्र् दददैं व्र्ापाररक प्रकृयतको वर्र्ादमा भए सो वर्षर्को 
अभ्र्ास तथा प्रचिन, समदुार्मा आधाररत सरं्न्द्रबाट लसजजयत वर्र्ादमा भए सम्बजन्द्धत समदुार्मा 
उपिब्ध वर्र्ाद समाधान सम्बन्द्धी परम्परा, अभ्र्ास र स्र्ीकृत मान्द्र्तािाई ध्र्ान ददई यनष्पक्षता, 
र्स्तयुनष्ठता, स्र्च्छता र न्द्र्ार्का लसिान्द्तबाट सदैर् यनदेलशत हुनेछु। 

३. मिै ेिङै्धगक, जातजायत, आधथयक, राजनयैतक र्ा अन्द्र् र्स्त ैकुन ैआधारमा कुन ैप्रकारको झुकार् 
र परू्ायग्राही भार्ना नदेखाई मेिलमिापमा सिंग्न हुनेछु र यनधायररत समर्मा मेिलमिाप कार्य समप्न्द्न 
गनय प्रर्ास गनेछु। 

४. वर्र्ादका पक्षसागँ व्र्क्तिगत समर््न्द्ध भए मेिलमिाप शरुु गनुय अयघ पक्षिाई जानकारी 
गराउने छु। 

५. वर्र्ादको वर्षर्र्स्त ुउपर मेरो कुन ैस्र्ाथय यनदहत रहेको भए पक्षिाई जानकारी गराई यनजि े
अनमुयत ददएमा र्ाहेक मेिलमिाप प्रकिर्ार्ाट अिग भई न्द्र्ायर्क सलमयतिार्य जानकारी गराउने छु।  

६. दरु् ै पक्षको जानकारीमा मार मेिलमिाप कार्य प्रारम्भ गनेछु र पक्षिाई मेरो भलूमका र 
मेिलमिाप प्रकिर्ाको र्ारेमा जानकारी गराउँदै दरु् ैपक्षिाई समान रुपमा आ-आफ्ना कुरा राख्न मौका 
ददनेछु।  



७. मेिलमिाप भएमा र्ा नभएमा मेिलमिाप प्रकिर्ामा भए गरेका कार्यको गोपयनर्ता कार्म 
गनेछु। सहमयत भई र्ा नभई यनरे्दन।उजुरी कफताय हँुदा मेिलमिाप प्रकिर्ाको िममा आफुिे थाहा 
पाएको सचूना र्ा गरेको अनभुर् यनणयर्कताय समेत कसिैाई नभनी पक्षको गोपयनर्ता सयुनजश्चत गनेछु। 

८. सवंर्धान, काननू, न्द्र्ायर्क यनकार्को गररमा उच्च बनाउादैँ पक्षको सामाजजक मर्ायदा, 
आत्प्मसम्मान र गररमािाई सम्मान पगु्ने कार्य गनेछु। वर्र्ादका पक्षसँग मेिलमिाप गराईददए र्ापत 
ठेक्का र्ा प्रयतशतमा पाररश्रलमक यनधायरण नगरी काननुिे तोकेको सीमामा रही पाररश्रलमक स्र्ीकार 
गनेछु।   

९. सहमयत भएका बूँदा र त्प्र्सको पररणामको बारेमा पक्षिाई स्पष्टसँग बताएरमार सहमयतपरमा 
सदह गनय िगाउनेछु। 

१०.आफुिे मेिलमिाप गरेको वर्र्ादमा त्प्र्स ै वर्षर्मा कुन ैपयन पक्षको तफय बाट काननू व्र्र्सार्ीको 
रुपमा प्रयतयनधधत्प्र् गने छैन र न्द्र्ार्ाधीश र मध्र्स्थकतायको रुपमा सिंग्न नरही तटस्थ बन्द्नेछु।  

११.र्दद कुन ैकारणबश र्ा पररजस्थतीजन्द्र् कारणि ेमेिलमिापकतायको रुपमा आचार–सदंहता पािना 
गनय नसक्न ेिागेमा आफुिाई सो वर्र्ादबाट अिग राख्नछुे। 

१२.र्समा उजल्िखखत प्रयतर्िता, मेिलमिापकतायको आचार–सदंहता र सपथका कुन ै बुँदाको उिङ्घन 
गरेमा मिाई मेिलमिापकार्यको िाधग अर्ोग्र् भएको घोषणा गररएमा स्र्ीकार गनेछु। 

   

दस्तखत – ................................... 

नाम – 

ठेगाना  
फोन न.ं– 

लमयत – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

अनसुचूी–८ 

(दफा २२ सँग सम्बजन्द्धत) 



मेिलमिापकतायको शपथपर 

 

शपथको ढाचँा 
 

म....................ईश्वरको नाममा । सत्प्र् यनष्ठापरू्यक मेिलमिापकतायको रुपमा शपथ 
लिन्द्छु कक मिैे मेिलमिाप सम्बन्द्धी प्रकिर्ाको लसिलसिामा कुन ै पक्ष प्रयत मरमोिादहजा नराखी, 
पक्षपात नगरी, गोपयनर्ता र यनष्पक्षता कार्म गदै काननू र न्द्र्ायर्क प्रकिर्ा प्रयत सम्मान तथा 
समपयणको भार्ना राखी काम गनेछु। मिै ेस्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, प्रचलित काननू र 
मेिलमिापकतायिे पािन गनुय पने आचरणको पणूय पािना गदै आफूिाई सजुम्पएको दायर्त्प्र् 
र्मान्द्दारीपरू्यक यनर्ायह गनेछु। 

शपथ लिनेको,–                                          शपथ 
गराउनेको,–            

सही           सही   

नाम           नाम  
पद        

    छाप   

    कार्ायिर्  
    लमयत  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी–९ 



(दफा २६ (१) सँग सम्बजन्द्धत) 

 

मेिलमिापको िोगो 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बजन्द्धत) 

मेिलमिाप केन्द्द्रको बोर्त 
 

 

 ....वर्ा मेिलमिाप केन्द्द्र 

भद्रपरु नगरपालिका 
    र्डा न.ं  .................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी–११ 

(दफा २७ सँग सम्बजन्द्धत) 

 

मेिलमिापकतातको पररचय–पत्र 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   भद्रपुर नगरपालिकाको कार्ायिर् 

र्डा नं.... 

मेिलमिापकतातको पररचयपत्र 

नाम  
नेपािी ना.प्र.नं. 
तालिम प्राप्त गरेको लमयत  
सूचीकृत भएको लमयत  
अर्धध                                                

फोटो 

 



 

 

 

 

           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बजन्द्धत) 

मेिलमिाप कार्यिमको प्रगती प्रयतरे्दनको ढाँचा 
 

भद्रपरु नगरपालिका ............................ र्डा न.ं 

जजल्िा.............................. 

प्रयतरे्दनको अर्धध  आधथयक र्षय ............ को देखख............. सम्म 

 

मेिलमिापकताय
को सखं्र्ा 

वर्र्ादको 
प्रकार 

वर्र्ादको 
सखं्र्ा 

मेिलमिाप 
भएको सखं्र्ा 

मेिलमिाप 
प्रकिर्ामा 

मेिलमिाप 
हुन  नसकी 



मदहिा परुुष रहेको सखं्र्ा अदाितमा 
पठाएको सखं्र्ा 

       

       

जम्मा      

 

 

       

      

 

                                                        

 

 

     आज्ञािे 
                                                   होमनाथ भट्टरार्य 

प्रमुखप्रशासकीर् अधधकृत 
 

 


