
 
  

लख ुगाउँपा लका मेल मलाप के  स ालन स ब धी काय व ध, २०७८ 

कायपािलकाबाट वीकृत िमित २०७८।०५।२८ 

तावनाः नेपालको सं वधानको अनसूुची ८ बमोिजम थानीय तहको अ धकारको सूचीमा रहेको मले मलाप र 

म य थतास ब धी यव था तथा थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोिजम गठन हनु े

या यक स म तले सोह  ऐनमा उ लेख ग रएका ववाद मेल मलापको मा यमबाट समाधान गन कायमा सहयोग 

गन मेल मलाप के  स ालन स ब धी काय व ध बनाउन वा छनीय भएकोले, 

 लख ु गाउँपा लकाको कायपा लकाले या यक स म तले उजरु को कारवाह  कनारा गदा अपनाउन ु पन काय व ध 

स ब धमा यव था गन बनेको ऐन, २०७४ दफा ४ ले दएको अ धकार योग गर  यो मेल मलाप के  

स ालन स ब धी काय व ध, २०७८ जार  गरेको छ।  

 
 

प र छेद– १ 

ारि भक 

 

१. सि  नाम र ार भः (१) यस काय व धको नाम “मेल मलाप के  स ालन स ब धी काय व ध, २०७८” रहेको 

छ।  

(२) यो काय व ध तु त ार भ हनुेछ।   

२. प रभाषाः बषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा, 

(क) “ऐन” भ ाले गाउँपा लका या यक स म त (काय व ध स ब धी) ऐन, २०७४ स झन ुपछ। 

(ख) “के ” भ ाले यस काय व ध बमोिजम थापना भएको मेल मलाप के  स झन ुपछ। 

(ग) “कायालय” भ ाले गाउँ कायपा लकाको कायालय स झन ुपछ। 

(घ) “गाउँपा लका” भ ाले लख ुगाउँपा लका स झन ुपछ। 

(ङ) “दो ो प ” भ ाले प हलो प को नवेदनको आधारमा मेल मलाप वाताको ला ग मेल मलाप के ले 

बोलाएको ववादको प  स झन ुपछ।  

(च) “ या यक स म त” भ ाले नेपालको सं वधानको धारा २१७ र थानीय सरकार स ालन ऐन, 

२०७४ को दफा ४६ बमोिजम गाउँपा लकाको उपा य  तथा उप मखुको अ य तामा ग ठत 

या यक स म त स झन ुपछ।  

(छ) “प हलो प ” भ ाले ववाद समाधानको ला ग मेल मलाप के मा नवेदन दने यि  स झन ु

पछ। 

(ज) “प ” भ ाले ववादका प  स झन ुपछ। 

(झ) “म ालय” भ ाले संघीय मा मला तथा सामा य शासन म ालय स झन ुपछ। 



(ञ) “मेल मलाप” भ ाले च लत कानून बमोिजम मेल मलाप हनुस ने कृ तका ववादमा मेल मलाप 

गराउने गर  गाउँपा लकाबाट स ा लत सेवा स झन ुपछ।र यो श दले गाउँपा लकाको वीकृ तमा 

समदुायमा स ालन भएको सामदुा यक मेल मलाप सेवालाई समेत जनाउने छ। 

(ट) “मेल मलापकता” भ ाले प  बीचको ववादलाई छलफल ारा सहज वातावरण सजृना गन तथा सो 

वषयमा सहम त कायम गनका ला ग उ े रत गन मले मलाप स ब धी आधारभतू ताल म लई 

गाउँपा लकामा सूचीकृत यि  स झन ुपछ। 

(ठ)  “मेल मलाप स ” भ ाले मले मलापकताले मले मलाप कृया ारा ववाद समाधानका ला ग ववादका 

सरोकारवालाको पमा रहेका ववादका प  सि म लत सरुि त एवम ्सहज थानमा वाता तथा 

छलफल गराउने उ े यले स ालन ग रने बैठक स झन ुपछ। 

(ड) “वडा” भ ाले लख ुगाउँपा लकाको वडा स झन ुपछ। 

(ढ) “संयोजक” भ ाले मले मलाप के  स ालन भएको वडाको सिचव स झन ु पछ।साथै सो श दले 

मेल मलाप संयोजकको पमा काम काज गन गर  तो कएको वडा कायालयको कमचार लाइ समेत 

बझुाउने छ। 

 
 
 

प र छेद– २ 

मेल मलाप के को थापना, काम, कत य र अ धकार 

 

३. मेल मलाप के को थापनाः (१) या यक स म तको े ा धकार भ का ववाद मेल मलाप या ारा समाधानमा 

सहयोग पु  याउन गाउँपा लकाको येक वडामा आव यकता अनसुार मेल मलाप के  थापना ग रनछे ।  

(२) कायालयले गाउँपा लकाको कायालय भवन वा वडा कायालयको भवन वा कायपा लकाले 

तोकेको थानमा उपदफा (१) बमोिजमको कायालय थापना गनछ। 
  

४. मेल मलाप के को काम, कत य र अ धकारः (१) मेल मलाप के को काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम 

हनुेछः 

(क) ववादका प बाट ववादसँग स बि धत वषयको अनसूुची–१ को ढाँचामा नवेदन लने र दता 

गन। 

(ख) मेल मलाप स ब धी ववादका प लाई सूचना दने।  

(ग) मेल मलापकता हनुे यो यता पगुेको यि ले मेल मलापकताको पमा सूचीकृत हनु मेल मलाप 

के मा नवेदन दएमा या यक स म तमा पठाउन।े  

(घ) या यक स म तबाट मेल मलापकताको शपथ लएका यि लाई मेल मलापकताको काममा 

लगाउन।े 

(ङ) सूचीकृत मेल मलापकता म येबाट ववादका प लाई मले मलापकता छनौट गन लगाउने।  

(च) मेल मलाप यामा सहजीकरण गन।  



(छ) ववादको नवेदन, अ य कागजात तथा सहम त प को या यक स म तले तोके बमोिजम अ भलेख 

रा  ेतथा तो कएको थानमा तवेदन दने। 

(ज) मेल मलाप कृया बमोिजम सहम त हनु नसकेको वषय या यक स म तमा फता पठाउने।  

(झ) ववादको दो ो प  उपि थत भएर मले मलापकताको छनौटको काम स कएको म तले तीन 

म हना भ  मेल मलापको मा यमबाट ववादको समाधान गन यव था मलाउने। 

(ञ) प  बीचको सहम त काया वयनको ला ग ववादको म सल या यक स म तमा पठाउने।  

(ट) ववादका प बाट मेल मलापको कृयाबाट भएको सहम त काया वयन गरे नगरेको नय मत 

पमा अनगुमन गन गराउन ेतथा प को आपसी स ब ध बारे जानकार  लन।े  

(ठ) थानीय बा स दालाई मेल मलाप सेवा योग गन अ भ े रत गन। 

(ड) मेल मलापकताको मता अ भबृ स ब धी आव यक काय गन। 

(ढ) गाउँपा लकाको काय म बमोिजम मेल मलाप सेवाको चार सार गन र सचेतनामूलक काय म 

चलाउन।े  

(ण) या यक स म तबाट तो कएका वा अ धकार यायोजन ग रएका अ य काम गन। 
 

५. मेल मलाप के मा हनु पन आधारभतू सु वधाह ः के मा देहाय बमोिजमका आधारभतू सु वधा रहनेछनः्– 

(क) मेल मलाप स  स ालनका ला ग गोपनीय र सरुि त थान। 

(ख) मेल मलापकता, ववादका प  एवम ्सरोकारवालाको सु वधाको ला ग मले मलाप क मा आव यक 

कुस , टेबल लगायत पया  थान। 

(ग) सूचीकृत मेल मलापकताको नाम, ठेगाना र फोटो स हतको सूची र मले मलाप के को साईन 

बोड। 

(घ) ववादका प को ला ग व छ पउने पानी तथा शौचालय। 

(ङ) ववाद दता नवेदनको फारम र ववाद दता गन रिज र, मेल मलापकता रोजेको रेकड रा को 

ला ग फारम, दो ो प लाई जानकार  गराउने फारम, मेल मलापकतालाई जानकार  गराउने फारम, 

सहम त–प को फारम, ग त तवेदन फारम, अ भलेख रा  े रिज र लगायतका अ य मसल द 

साम ी।  

 
 

 

प र छेद– ३ 

मेल मलाप सेवाको यव थापन 

६. ववाद दताः (१) या यक स म तको े ा धकार भ का ववाद समाधानको ला ग या यक स म त वा या यक 

स म तले तोकेको थानमा दता हनुेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोिजम या यक स म तले ववादका थम प  बसोबास गन वडामा रहेको 

मेल मलाप के मा समेत नवेदन दता गन स ने गर  नणय गन स नेछ।  



(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम कुनै यि ले लिखत नभै मौिखक पमा 

गनुासो।उजरु । नवेदन य  गरेमा यसलाई लिखत पमा उतार गर  कायालय वा मले मलाप के ले नजको 

सह छाप गराई दता गन यव था मलाउनेछ।  

(४) यस दफा बमोिजम या यक स म तमा दता भएको नवेदन सो स म तले मेल मलाप गन 

योजनको ला ग स बि धत वडामा रहेको मेल मलाप के मा पठाउने यव था मलाउन ुपनछ। 
 

७. मेल मलापकताको छनौट कृयाः (१) येक वडामा कि तमा एक मेल मलाप के  रहनेछ।  

(२) येक मेल मलाप के मा कि तमा ६ जना मेल मलापकता रहनछेन।्  

तर एउटा मेल मलाप के मा सूचीकृत भएका मेल मलापकताले अ य मेल मलाप के मा सूचीकृत 

भै मेल मलाप सेवा दान गन चाहेमा य तो मेल मलापकतालाई सूचीकृत गर  मेल मलाप सेवा सचुा  गन कुनै 

बाधा पन छैन। 

(३) प ले रोजेको मेल मलापकताबाट मेल मलाप स ब धी काय स ालन ग रने छ।  

(४) गाउँपा लकाको मु य कायालय रहेको थानमा समेत मेल मलाप के को थापना गन सकन े

छ।  

(५) यो काय व ध लागू हुदँा सा वकदेिख थानीय मेल मलाप के मा कायरत मेल मलापकता 

कायमै रहनछेन।् 

(६) ववादको सं या ब न गई वा अ य कारणले मेल मलापकताको सं या कमी भएमा कायालयले 

उपदफा (२) मा उ लेिखत सं याको अ त र  आव यक सं यामा थप मले मलापकता सूचीकृत गन कुनै बाधा 

पन छैन। 

(७) या यक स म तले आफू सम  दता भएका वा काय व ध बमोिजम तो कएको थानमा दता 

भएका ववाद कुनै प न मेल मलाप के बाट मेल मलाप कृया अपनाउने गर  तो न स नेछ। 

(८) कायालयले सूिचकृत भएका मेल मलापकताको ववरण अनसूुिच-२ बमोिजमको ठाचँामा तयार 

गर  कायालय तथा स बि धत वडाको मेल मलाप के मा रा  े यव था मलाउने छ।  
 

८. मेल मलापको ला ग मेल मलापकताको छनोटः (१) मेल मलाप के मा ववाद दता गराउने प हलो प ले 

मेल मलाप के मा रहेको अनसूुची–२ बमोिजम तयार ग रएको मेल मलापकताको सूचीबाट मेल मलापकता छनौट 

गन पाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ववादको प हलो प ले रोजेको यि  बाहेक दो ो प ले 

मेल मलापकताको सूचीमा नाम भएका अ य कुनै प न मेल मलापकतालाई छनौट गन पाउने छन।्  

(३) ववादका प हलो र दो ो प ले मेल मलापकता छनोट गरे प ात संयोजकले छा नएका दईुजना 

मेल मलापकतासँगको सम वय गर  मेल मलापकताको सूचीमा नाम उ लेख भएका अ य मेल मलापकता म येबाट 

ते ो मेल मलापकताको छनौट गन ुपनछ।  

(४) ववादका प ले मेल मलापकता छनौट गदा कुनै ववादको स ब धमा या यक स म तको 

संयोजक वा कुनै सद यको नजी सरोकार वा वाथ गाँ सएको वा य तो संयोजक वा सद यको नाता भ का 

यि  ववादको प  भएमा य तो मेल मलापकताको स ामा अक  मेल मलापकता रो न पाउने छन।् 
   



९. ववादका प को उपि थ तः (१) ववादका प  मेल मलाप के बाट तो कएको म त, थान र समयमा 

मेल मलापको ला ग उपि थत हनुपुनछ।  

(२) मेल मलापको ला ग तो कएको दनमा दबैु प  उपि थत भएप छ मा  मेल मलापकताले 

मेल मलापको कृया अिघ बढाउन ुपछ। 

(३) ववादका प लाई मले मलापको ला ग तो कएको दनमा ववादका प लाई नधारण गरेको 

समय भ दा प हला नै मेल मलाप क मा मेल मलापकता उपि थत हनु ुपनछ। 

(४) मेल मलापका ला ग तो कएको दनमा कुनै एक प  वा दवैु प  उपि थत नभएमा 

मेल मलापकताले सोह  यहोरा जनाई अनसूुची–३ को ढाँचामा मेल मलाप के मा तवेदन स हत फता पठाई 

दन ुपनछ। 
 

१०. मेल मलाप स  स ालन कृयाः (१) दफा ८ बमोिजम छनौट भएका तीन जना मेल मलापकताले मेल मलाप स  

स ालन गनछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोिजमका मेल मलापकतालाई मेल मलाप के मा तो कएको म तमा उपि थत 

हनु संयोजकले जानकार  गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम प हलो मेल मलापकताले मेल मलापकताको पमा काम गन असमथता 

देखाएमा के ले ववादको दवैु प लाइ बाकँ  मेल मलापकता म येबाट तीन तीन जना मेल मलापकता रोजी  

ाथ मकता समेत तो न लगाउन ुपनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम तो कएका मेल मलापकतालाइ के ले ाथ मकता मको आधारमा 

मेल मलाप स  स ालन गन लगाउन ेछ।  

(५) ववादका दवैु प ले एकै जना मेल मलापकतालाई छनौट गन सहम त गरेमा एकजना 

मेल मलापकताले मा  प न मेल मलाप या स ालन गन स नेछन।्   

(६) छा नएका मेल मलापकताले प सँग सम वय गर  मेल मलाप स  स ालन गन म त र थान 

तय गन ुपनछ।  

(७) ववादका प  र मेल मलापकता पवू नधा रत थान, म त र समयमा मेल मलाप स मा 

उपि थत हनुे यव था संयोजकले मलाउन ुपनछ।   

(८) ववादका प  उपि थत भैसकेप छ छा नएका मेल मलापकताले ववादका प लाई सरुि त 

मेल मलाप क मा गई मेल मलाप या र मेल मलापकताको भू मका बारे जानकार  दने र मेल मलाप स  

स ालन हुँदा पालन गनपुन आधारभतू नयम नधारण गर  मेल मलाप याका चरण अपनाउँदै ववाद समाधान 

गन सहजीकरण गन ुपनछ। 

(९)मेल मलाप स  आव यकता अनसुार एक वा सो भ दा बढ  पटक ब न स नछे। 

(१०) ववाद दता भएको वडा बाहेक अ य कुनै वडामा सूचीकृत भएका मले मलापकतालाई समेत 

यस दफा बमोिजम मेल मलाप के ले या यक स म तसँग अनमुती लई मेल मलापकताको पमा काम गन 

यव था मलाउन स नेछ।  
 



११. मेल मलापकताले यान दनपुन कुराह ः मेल मलापकताले कायस पादन गदा देहायका वषयमा यान दन ु

पनछ। 

(क) मेल मलाप स  स ालन गदा उठेका वषय टपोट गन र यसको अथ प लाई बझुाउने। 

(ख) ववादमा नणय न दने र आफूलाई नणयकता नभई ववाद समाधान कृयाको सहजकता स झन े

र छलफल।वाता।संवादबाट ववाद समाधानका ला ग सहजीकरण गन। 

(ग) कुनै प लाई जात, जा त, धम, वण, ल , स दाय वा राजनी तक आ था वा अ य कुनै आधारमा 

भेदभाव नगर  न प  र तट थ रहने। 

(घ) मानव अ धकार, मौ लक हक, मानव अ धकार र सामािजक यायको वषयमा संवेदनशील रहने। 

(ङ) मेल मलाप स को समा प छ सहम त बाहेक लेखेका अ य टपोट स ब धी साम ी न  गर  

गोपनीयता कायम गन। 

(च) कुनै कानूनी ज टलता आएमा कायालय एवम ् या यक स म तको सहयोगमा वशषे सगँ परामश 

लएर मा  कानूनस मत पमा प बीच सहम त गराउने।  

(छ) ववादका प लाई मेल मलापकता रो न लगाउँदा मले मलाप के बाट हनु े ववाद समाधानका 

कृयाका स ब धमा स बि धत प लाई संयोजकले यथे  जानकार  गराउन।े 
 

१२. सहम तप  तयार गन ुपनः(१) मेल मलापकताले ववादका प ले ववादको वषयमा सहम त गरेमा अनसूुची–४ 

बमोिजमको ढाचँामा तीन त सहम त प  तयार गन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको सहम तप मा ववादका प  तथा मेल मलापकताले 

सह छाप गर  मेल मलाप के मा बझुाउन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको सहम तप को एक एक त मेल मलापकताले मेल मलाप 

गन प लाई त काल उपल ध गराउन ुपछ।  

(४) सहम त प को ते ो तलाई मलाप  र मेल मलाप सहम त काया वयन गन योजनका ला ग 

मेल मलाप के ले या यक स म त सम  पठाउन ुपनछ।  

(५) सहम त काया वयन गन नवेदन साथ कुनै प  या यक स म त सम  उपि थत भएमा वा 

मेल मलाप के बाट सहम तप  ा  भएमा या यक स म तले स बि धत प सँग बझुी सहम तप । मलाप मा 

लेिखएको यहोरा ठ क छ भ े मािणत भएमा उ  लखतमा या यक स म तका सद यले सह छाप गर  

मलाप को पमा अनमुोदन गर  यसलाई काया वयनको ला ग स बि धत प लाई आदेश दन ुपदछ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम अनमुोदन भएको सहम तप  काया वयनको ला ग या यक स म तले सो 

सहम त प  कायपा लकामा पठाउन ुपदछ।  

(७) उपदफा (५) बमोिजम ा  सहम तप  कायालयले काया वयनको ला ग कुनै नकाय वा 

सं थामा पठाउन ुपन भएमा सहम तप को यहोरा बमोिजम गन स बि धत नकायमा लेखी पठाउन ुपनछ। 

(८) यस प र छेद बमोिजम मेल मलाप ारा ववाद समाधान गदा मेल मलापकता नयिु  भएको 

म तले तीन म हना भ  स प  ग रस न ुपनछ। 



१३. ववादमा प लाइ जानकार  दनःे (१) यस काय व ध बमोिजम मेल मलाप के बाट ववादमा मेल मलाप भएमा 

वा मेल मलाप हनु नसकेमा सोह  कुरा उ लेख गर  स बि धत प लाई संयोजकले जानकार  दन ुपनछ। 

(२) मेल मलाप हनु नसकेका ववादका प लाई तारेख तोक  उ  ववादमा अ य कृया अपनाउन 

दता भएको नवेदन स हतका स पूण कागजात मेल मलाप के को संयोजकले या यक स म त सम  पठाउन ु

पनछ।  

 

प र छेद– ४ 

मेल मलापका स व धमा गाउँपा लकाको काम, कत य र अ धकार 

१४. गाउँपा लकाको मेल मलाप स ब धी काम, कत य र अ धकारः मेल मलाप सेवा व तार र वकासका ला ग 

गाउँपा लकाको काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 

(क) थानीय तरमा मेल मलाप सेवा व तार र वकास बारे वा षक योजना एवम ्काय म तजमुा र 

काया वयन गन। 

(ख) मेल मलापबाट भएको सहम त–प को अ भलेख रा  े र सो स ब धी काय मको ला ग 

आव यक बजेट व नयोजन गन। 

(ग) मेल मलाप सेवा स ालनका ला ग मेल मलाप के  थापना र आव यक भौ तक साम ी र 

मसल द यव थापन गन।  

(घ) मेल मलाप स ब धी ताल मका ला ग सहभागीको छनौट गन र गैरसरकार  सं था तथा अ य 

नकायसँग सम वय गन तथा ताल म आयोजना गन ा व धक, आथक तथा आव यक सहयोग 

पु  याउने।  

(ङ) तो कएको यो यता पूरा भएका र क तीमा ४० घ टा (६ दन) को आधारभतू मेल मलाप 

ता लम ा  गरेका मेल मलापकतालाई शपथ गराई मेल मलापकताको सूचीमा सूचीकृत गन। 

(च) एक वष भ दा अगा ड मेल मलाप स ब धी आधारभतू ता लम लएका यि लाई सूचीकृत गन ु

अिघ तो कएको पा म बमोिजमको पनुताजगी ता लम लएर सूचीकृत हनु पाउने यव था 

मलाउने। 

(छ) मेल मलापकताको पमा सूचीकृत भएका मले मलापकतालाई येक वष मेल मलापकताको 

पनुताजगी ता लममा सहभागी हनुे यव था मलाउने।   

(ज) मेल मलाप स ब धी िश क िश ण लएका यि  वा काननु बमोिजम अ धकार ा  

नकायबाट ता लम दने सं थाको पमा सूचीकृत भएका सं थाबाट मा  मेल मलाप स ब धी 

ता लम स ालन गन पाउने यव था मलाउने।  

(झ) या यक स म तको नणय वा मेल मलापको सहम त बमोिजम या यक स म तबाट अनमुोदन भै 

मलाप  भएका वषयको काया वयन गन, गराउने र सहम त काया वयनको अनगुमन र समी ा 

गन।  

(ञ) सरोकारवाला अ य नकायबाट हनुे अनगुमनको कायलाई सहयोग पु  याउने र अनसूुची-५ 

बमोिजमको ठाँचामा अ भलेख रा ।े 



(ट) मेल मलाप के को अनगुमन गन, मेल मलाप सेवालाई सबैको पहुँचमा पु  याउन आव यक काय 

गन। 

(ठ) मेल मलापकतालाई मेल मलाप सेवा उपल ध गराए वापत पा र मक वा यातायात खच र 

भ ाको यव था गन। 

(ड) मेल मलाप कोष खडा गन र आव यकता अनसुार मेल मलाप के  थापना र स ालन गन 

कोषको योग गन।  

(ढ) मेल मलाप कोष स ालन नदिशका तयार गर  काय वयनमा याउने तथा मेल मलापकतालाई 

ो सा हत गन ग त व ध स ालन गन। 

(ण) म ालयसँग सहकाय गर  मेल मलाप सेवालाई भावकार  बनाउन काय गन।  
 

१५. मेल मलाप के  संयोजकको काम, कत य र अ धकारः मेल मलाप के  संयोजकको काम, कत य र अ धकार 

देहायबमोिजम हनुेछः 

(क) मेल मलाप के मा आएको नवेदन रिज रमा दता गर , ववादका प को नाम र ठेगाना, छनौट 

भएका मेल मलापकताको नाम र स पक नं., मेल मलाप स  स ालन म त, सहम तप को प  

खु ने गर  अ भलेख रा  ेएवम ्अ य कागजात सरुि त रा ।े 

(ख) ववादका प लाई मेल मलाप के को तफबाट प ाचार गन। 

(ग) ववादका प लाई मेल मलापकता रो न लगाउने।  

(घ) प ले रोजेका मेल मलापकतालाई जानकार  गराउने र मेल मलापको ला ग सहम त लन।े 

(ङ) मेल मलापको स  स ालन हनुे दन र समयको जानकार  प  र मेल मलापकतालाई दन।े 

(च) मेल मलाप के मा आव यक भौ तक र अ य साम ी र यनुतम सेवा सु वधा सु नि त गराउने। 

(छ) मेल मलापको कृयामा सि म लत हुँदा ववाद समाधान गन सहज हनेु र मेल मलापको कृयाले 

ववाद समाधानमा पान सकारा मक भावको जानकार  दन।े 

(ज) प को मेल मलाप कृया तको संशय हटाउन ेर मेल मलापकताले सहजीकरण स ब धको बारेमा 

प को िज ासा स बोधन गन।  

(झ) मेल मलापकताको यि गत ववरण स हतको अ भलेख रा ।े 

(ञ) मेल मलापकतालाई मले मलापकताको पमा सूचीकृत भएको कुराको जानकार  गराउने।  

(ट) मेल मलाप क  र स  स ालनको वातावरण बनाउने र सोको यव थापन गन। 

(ठ) सहम त भएका वा हनु नसकेका ववादको अ भलेख रा ।े 

(ड) मेल मलापको मा सक, चौमा सक तथा वा षक गती ववरण कायालयमा पठाउने।  

(ढ) सहम त नभएमा सहम त हनु नसकेको कुराको लिखत जानकार  ववादका प लाई दन।े 

(ण) सहम त काया वयन गन या यक स म त र वडा कायालयबाट तो कए बमोिजमको िज मेवार  

वहन गन। 

(त) कायालयले तोकेका अ य काय गन। 
 

१६. मेल मलापकताको काम, कत य र अ धकारः मेल मलापकताको काम, कत य र अ धकार देहायबमोिजम हनुेछः 



(क) मेल मलापको यामा गर  सहजकताको है सयतले ववाद समाधानमा सहयोग पु  याउने। 

(ख) ववाद समाधान गन सहयोग गदा यायाधीश, म य थ वा कानूनी स लाहकारको भू मका नवाह 
नगर  सहजकताको मा  भू मका नवाह गन। 

(ग) मेल मलाप समी ा बैठकमा सूचना बमोिजम सहभागी हनुे र मेल मलाप सेवालाई भावकार  
बनाउन आ नो सझुाव ततु गन। 

(घ) मेल मलापको वकास र व तारका ला ग कायरत रहने। 

(ङ) सहम त काया वयनमा सहयोग पु  याउने। 

(च) मेल मलाप स  सहजीकरण गदा डर, ास, दवाव र भावबाट मु  हनुे र ववादका प लाई 
प न मु  रा ।े 

(छ) मानवअ धकार, मौ लक हक, सामािजक यायको वषयमा सचेत रहने।  

(ज) आघातमा परेका वा मनोबै ा नक पमा सम यामा रहेका प लाई मनोसामािजक परामशको 
ला ग पठाउन मेल मलाप के  संयोजकलाई जानकार  गराउने।  

(झ) मेल मलाप यालाई उिचत यव थापन गन र सहम तको ला ग प लाई वत  पमा 
भ ुमका नवाह गन दने। 

(ञ) प लाई मले मलापको अनिुचत योगबाट हनुे नो सानीबाट बचाउन सचेत रहने।  

(ट) मेल मलाप वाताको स दभमा ववादका प बाट य  भएका कुराको गोपनीयता कायम रा ।े 

(ठ) मेल मलाप कृया अपनाउँदा प न प  म न सहमत नभएमा सहम त हनु नसकेको कुराको 
तवेदन अनसूुची–३ को ढाँचामा या यक स म तलाई दने। 

(ड) अनसूुची-६ मा तो कएको आचारसं हताको पालना गन। 
  

 

प र छेद – ५ 

व वध 

 

१७. ा व धक सेवा उपल ध  गराउनःे (१) कायालय एवम ्वडा कायालयले मेल मलापकतालाई आव यक ा व धक 

सेवा उपल ध गराउने छ।  

  (२) कायालय एवम ् या यक स म तले मेल मलापकतालाई मले मलाप गराउन े कायमा द ता 

वकास गन आव यक ताल म उपल ध गराउन आव यकता अनसुार रा य वा थानीय तरका गैर  सरकार   

सं था वा समदुायमा आधा रत सं थालाई एवम ् व लाइ प रचालन गन स नेछ। 
  

१८. मेल मलाप नतीजाको अ भलेख यव थापनः (१) कायालय एवम ् वडा कायालयले दता भएका ववाद तथा 

समाधान भएका ववाद र ववादका प को अ भलेख रा  ुपनछ। ववादको न पण भएको अव थामा मेल मलाप 

के मा दवैु प को र मेल मलापकताको ह ता र स हतको सहम त प  समेत तयार पार  रा  ुपनछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अ भलेख रा का ला ग कायालयले न न अनसुारका फाराम तयार 

गनछ। 

(क) ववाद दता पिु तका, 

(ख) ववाद र ववादका प को ववरण खु न ेगर  तो कएको फारम, 



(ग) नवेदन प को फारम, 

(घ) दो ो प लाई जानकार  गराउने फारम,  

(ङ) मेल मलापकता छनौट फारम,  

(च) मेल मलापकतालाई सूचना दने फारम,  

(छ) मेल मलाप के मा प को उपि थ तको अ भलेख फारम,  

(ज) सहम त–प  फारम, 

(झ) ववाद अनगुमन फारम  

(ञ) कायालयले तोकेका अ य फारम। 
 

१९. मेल मलाप गराउन ता लम लनपुनः एनले तोकेको यो यता पगेुका यि ले गाउँपा लकामा मले मलाप गराउन 

क तीमा ४० घ टा (६ दन) को आधारभतू मेल मलाप ता लम गरेको हनुपुनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ता लम कानून बमोिजम अ धकार ा  नकायमा सूचीकृत भएको 

सं था वा मेल मलापको आधारभतु िश क िश ण ा  यि बाट कायालयले ता लम दने यव था मलाउन ु

पनछ।  
 

२०. मेल मलाप ता लम दन ेसं था सूिचकृत हनुपुनः (१) च लत कानून बमोिजम अ धकार ा  नकायमा सूचीकृत 

भएका सं थालाइ कायालयले मेल मलाप ता लम दन सूचीकृत गन ुपनछ।    

(२) कायालयले मेल मलापको ता लम दने सं थालाई प रचालन गदा एकै कामका ला ग एकभ दा 

बढ  सं थालाई िज मेवार  दने छैन।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको ताल म स ालन गन सूचीकृत सं थाले ता लमको ला ग ोत 

यि को रो र तयार गर  पनछ। 

(२) मेल मलाप स ब धी आधारभतू र अ य ता लम म ालय एवम ् कायपा लकाबाट वीकृत 

पा म बमोिजम स ालन गन ुपनछ। 

(३) वीकृत मले मलापको पा ममा उि लिखत वषयमा तो कएको कृया अपनाई मेल मलापको 

ता लम स ालन हनेुछ। 

(५) कायालय वा मेल मलापको ताल म दने सं थाले मेल मलापको ताल म स प  गरेको माण प  

दँदा सहभागीलाई अनसूुची–७ बमोिजमको तब ता प मा सह छाप गराई कायालय वा सं थाको अ भलेख रा  े

यव था मलाउन ुरा  ुपनछ। 
  

२१. आचारसं हताको पालनाः यस काय व धको अनसूुची–६ बमोिजमको आचारसं हता सबै मेल मलापकताले पालन 

गनपुनछ। 
 

२२. शपथः मेल मलापकताले यस काय व ध बमोिजम न ापूवक काम गन शपथ लन ु पनछ। मेल मलापकताको 

है सयतले संल न हनु चाहने यो यता पगुेका मेल मलापकतालाई या यक स म तका संयोजकबाट अनसूुची–८ 

बमोिजमको शपथ लएप छ मेल मलाप के मा मेल मलापकताको पमा सूचीकृत ग रनेछ। 
  



२३. आचारसं हता र शपथको अनगुमनः (१) मेल मलापकताले आचारसं हता अनकूुल काम गरे वा नगरेको र 

मेल मलापकताको पमा लएको सपथको स ब धमा या यक स म त र कायपा लकाले अनगुमन गनछन।्  

(२) आचारसं हता पालना नगरेको भ े उजरु  परेमा या यक स म तले स बि धत मेल मलापकतालाई 

उजरुवालाको नाम गो य राखी उजरु  स ब धमा प ीकरण दन सात दनको समय दइ लिखत पमा 

जानकार  दन ुपनछ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको समय भ  प ीकरण ा  नभएमा वा ा  प ीकरण िच  बु दो 

नभएमा या यक स म तले आचारसं हता उ लंघनको कारवाह  अिघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम आचारसं हता उ ल न गरेको ठहर या यक स म तले स बि धत 

मेल मलापकतालाई सचेत गराउन, केह  समयको ला ग मेल मलापकताको काम गन ब देज लगाई न सहत दन 

वा मेल मलापकताको सूचीबाट हटाउने आदेश गन स नछे। 

(५) या यक स म तले गरेको आचारसं हता उ ल नको कारवाह  वा सजायमा िच  नबझेु स बि धत 

मेल मलापकताले कायपा लका सम  पनुरावेदन गन स नेछन।् 

(६) आचारसं हता र शपथको स ब धमा या यक स म तको नणय उपर पनुरावेदन परेमा 

कायपा लकाको नणय अि तम हनुेछ। 
 

२४. प लाइ मेल मलापको प रणाम बा यकार  हनुःे  मेल मलापमा भएको सहम त ववादका प  र संल न 

सरोकारवालाको नि त बा या मक हनुेछ। उ  सहम त काया वयन गन ववादका प  र सरोकारवाला बा य 

हनुेछन।् 
 

२५. सहम त काया वयनः (१) मेल मलाप के मा सहम त भै मलाप  भएको म तले तीस दन भ  स बि धत प ले 

य तो मलाप  काया वयन गन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अव ध भ  स बि धत प ले उपदफा (१) बमोिजम मलाप  

काया वयन नगरेमा कायालयले च लत कानूनी काय व ध अपनाई मलाप को काया वयन गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम नवेदन ा  भएमा थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा ५२ 

(१) बमोिजम कायपा लकाले या यक स म तबाट भएको यसै काय व धको दफा १२ बमोिजम सहम त भए 

बमोिजमको मलाप  वा थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) बमोिजम भएको 

नणयको काया वयन गन गराउने छ।   
 

२६. मेल मलापको लोगो र के को बोडको यव थाः (१) मेल मलापको लोगो अनसूुची–९ बमोिजम हनुेछ र सो 

लोगोको योग देहायको अव थामा ग रनेछ। 

(क) मेल मलाप के को बोडमा। 

(ख)  मेल मलाप गदा योग हनुे यानरमा। 

(ग) काय मको ब न गन काय म स ालन गदा। 

(घ) मेल मलाप स ब धी व भ  कृयाकलाप स ालन गदा।  

(२) मेल मलाप के को बोड अनसूुची–१० बमोिजमको हनुेछ। 
 



२७. प रचयप  स ब धी यव थाः कायालयले सूचीकृत मेल मलापकतालाई अनसूुची–११ बमोिजमको ढाचँामा 

प रचयप  दनेछ। 
 

२८. ो साहन परु कारको यव थाः कायालयले या यक स म तको सफा रसमा मेल मलाप काय ममा उ लेखनीय 

योगदान दन ेमेल मलाप के , संघसं था तथा मले मलापकतालाई उिचत ो साहन परु कार दान गन स नछे। 

  

२९. काय व धको योगः गाउँपा लका भ  मेल मलाप काय मलाई सचुा  र सम वया मक पमा स ालन गर  

थानीय तरमा सामािजक स ाव, आपसी सहयोग र मै ीपूण पर परालाई ब न गन यो काय व धको योग 

हनुेछ। 
 

३०. तवेदन पशे गनपुनः कायालयले िज ला सम वय स म त, देश तथा म ालयमा अनसूुची–१२ बमोिजमको 

तवेदन तयार गर  पठाउन ुपनछ। 
 

३१. काय व धको या या गन वा वाधा अ काउ फुकाउन ेअ धकारः काय व धको काया वयनको सल सलामा कुनै 

वधा हनु गएमा सोको या या वा बाधा अ काउ फुकाउने अ धकार कायपा लकालाई हनुेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची – १ 

(दफा ४(क) सँग स बि धत) 
ववाद दता।अ भलेख फारमको नमूना 

लख ुगाउँपाल काको कायालय, नवुाकोट िज ला 
ववादका प को ववरण    

दता नं. दता म तः 
िज लाः .................... पा लकाः वडा न वरः 
ववादको कारः थानीय सरकार स ालन ऐनको दफा ४७ (२) मा उि लिखत आधारमा 
१. ववादको नामः ववादको कृ तः 

२. ववादको प हलो  प को ववरणः 
नामः ल ः जात।जा तः उमेरः 
िज लाः .......................... पा लकाः  वडा नं. 

स पक ठेगाना (टे लफोन।मोवाइल .......................................): 

२.१ शैि क यो यता 
१. नर र २. साधारण लेखपढ ३. ाथ मक 

४. मा य मक ५. उ च मा य मक ६. नातक वा सो भ दा मा थः 
२.२ मेल मलापकता छनौट ( ाथ मकता नधारण) 
थम छनौटः दो ो छनौटः ते ो छनौटः 

२.३ अ य सरोकारवालाको नाम।सं याः 

२.४ यसभ दा प हले मेल मलाप सेवाः १. लएको २. न लएको 
३. ववादको दो ो  प को ववरणः 
नामः ल ः जात।जा तः उमेरः 
िज लाः ................ पा लकाः  वडा नं. 
स पक ठेगाना (टे लफोन।इमेल आ द): 
३.१ शैि क यो यता 
१. नर र २. साधारण लेखपढ ३. ाथ मक 

४. मा य मक ४. उ च मा य मक ६. नातक वा सो भ दा मा थः 
३.२ मेल मलापकता छनौट ( ाथ मकता नधारण): 

थम छनौटः दो ो छनौटः ते ो छनौटः 
३.३ अ य सरोकारवालाको नाम।सं याः  

३.४ यसभ दा प हले मेल मलाप सेवाः १. लएको २. न लएको 
नोटः १. ववादको प हलो प  भ ाले साधारणतया बवाद दता गनलाई जनाउँछ । 

४.१. ववाद सु  भएको म तः 
४.२ मेल मलाप के मा आउन ुअिघ कुनै नकायमा समाधानको ला ग यास भएको थयो ?  

१. भएको थयो २. भएको थएन  

४.३ यास भएको भए कुन नकायमा भएको थयो? 

१. थानीय हर  कायालय २.वडा कायालय ३. िज ला हर  कायालय 

४. िज ला शासन कायालय ५.  अदालत       ६.अ य............................ 
४.४ ववादको प रणाम के भयो कारण खलुाउने .......................... 
४.५ अ य कुनै ठाउँमा यो ववाद च लरहेकोः   १. छ ।            २. छैन । 

४.६ य द कुनै नकायले मेल मलापको ला ग पठाएको। सफा रस गरेको भए सो नकायको नामः 



अनसूुची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग स बि धत) 
 

मेल मलाप के  

गा.पा.।न.पाः...........वडा नं....िज लाः............. 

मेल मलापकताको सूची 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची–३ 

दफा ९ (४) सँग स बि धत 

मेल मलापकताको तवेदन 

 

.......... मेल मलाप के , 

लख ुगाउँपा लका, नवुाकोट । 

 

थम प  ी........................ र दो ो प  ी........................ भएको ................................ ववादमा 

मेल मलाप गराउन हामीलाई म त .......... गते मेल मलापकताको पमा रोिजएकोमा मेल मलापको कृया अपनाई 

मेल मलाप गराउँदा प  म न म ुर नभएकाले।मेल मलापको ला ग तो कएको दनमा प  अनपुि थत भएकाले 

मेल मलाप हनु नसकेको यहोराको यो तवेदन पशे गरेका छ ।  

 

ववादको थम प ः                          ववादको दो ो प ः 

नामः नामः 

सह छापः सह छापः 

 

मेल मलापकताः 

 

नामः द तखतः 

नामः द तखतः 

नामः    द तखतः 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची–४ 

(दफा १२(१) सँग स बि धत) 

सहम त–प को ढाँचा 

मेल मलाप के  

गा.पाः............................वडा नं. ......................... िज लाः......................... 

सहम त प  
 

ववादको बषयः...........................................................................। 

 

................... िज ला ....................................... गाउँपा लका  ........... वडा नं...... ब ने वष ................... 
को ी ..............................................र ..................... िज ला ............................ 
....................गाउँपा लका ..... वडा नं......... ब न े वष ........ को ी ..........................................बीच 
उि लिखत बषयमा असमझदार  भई सजना भएको ववादमा मेल मलापको ला ग यस मले मलाप के मा ा  भएको 
हनुाले दबैु प लाई राखी मले मलाप या ारा म त .... ।.......। .... गतेमा छलफल गराउँदा तपिशलका बुदँामा 
हामी दबैु प को िच  बु दो सहम त भएकोले सहमत भएको बुदँालाई न ापूवक पालना गन गर  मेल मलापकताको 
उपि थ तमा राजी खशुीले यो सहम त प मा सह  छाप गर  लय । दय ।  

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

 

सहमत हनु ेप ह ः 
प हलो प           दो ो प  

नामः          नामः 
ठेगानाः           ठेगानाः 
ह ता रः                                                      ह ता रः 
 
मेल मलापकता            

नामः 
ठेगानाः 
ह ता रः 

नामः 
ठेगानाः 
ह ता रः 

नामः 
ठेगानाः 
ह ता रः 

   
ई त स बत.्.................. साल ................. म हना ................ गते.........................रोज शभुम।्                                       
 



अनसूुची–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग संबि धत) 

मेल मलाप अनगुमन फाराम 

 

गाउँपा लकाको नामः लख ुगाउँपा लका।  

वडा नं.  

िज ला नवुाकोट। 

अनगुमन ग रएको अव ध...................देिख..................स म। 

मेल मलाप के को संयोजकको नामः 

मेल मलाप काय ममा आ थक तथा ा व धक सहयोग गन सं थाको नामः  

त लम ा  कुल  
मेल मलापकता
को सं याः 

याशील 
मेल मलापकताको 
सं याः 

ववाद 
दता 
सं याः 

समाधान 
भएको 
सं याः 

मेल मलाप 
कृयामा 

रहेको सं याः 

समाधान हनु नसक  
या यक स म तमा 
पठाएको सं याः 

कै फयत 

       
       

   

१. मेल मलाप के को भौ तक अव थाः  

२. आचार सं हताको पालनाको अव थाः 

३. व नयोिजत बजेट र खचको अव थाः 

४. मेल मलापकताको ला ग पनुताजगी।उ च ता लमको आव यकताः 

५. मेल मलापकताको पया ता।अपया ताः 

६. अनगुमनकताको ट पिणः  

७. अनगुमनकताको सझुावः 
 
 

अनगुमनकता 

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



                                                           

                                           अनसूुची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग स बि धत) 

लख ुगाउँपा लकामा सूचीकृत मेल मलापकताको आचारसं हता 

मेल मलापकताको आचार सं हता-२०७८ 

 

१. मेल मलापकताको पेशागत आचरण  

(क) नेपालको सं वधान, अ य च लत कानून र यस काय व ध बमोिजम मेल मलाप स ब धी काम कारवाह  
न प  पले गन ुपन, 

(ख) कुनै प त झकुाव, आ ह, पूवा ह वा सो देिखने कुनै यवहार गन ुहुदैँन,  

(ग) कुनै प लाई डर, ास, झु यान वा लोभनमा पार  मेल मलाप गराउन हुँदैन,  

(घ) मेल मलाप स ब धी काम कारवाह को सल सलामा प सँग आ थक तथा अ य वाथज य कुनै काम 
कारवाह  वा लेनदेन यवहार गन ुहुँदैन, 

(ङ) मेल मलापकताले ववादको वषयव त ु वा ववादका प सँग अनिुचत वा जालसाजपूण तवरले कुनै काम 
कारवाह  गन ुहुँदैन,  

(च) मेल मलापको काम कारवाह  वा मले मलापको यामा जानाजान टु  वा अ नय मतता गन, अनाव यक 
पमा ल याउने, ढलो गन वा मले मलाप स ब धी काम कारवाह मा अ भ ची नदेखाउने ज ता काय गन ु

हुँदैन, 

(छ) मेल मलापको ममा प  र मले मलापकताको वीचमा भएका कुरा र प को प रचय लगायत 
मेल मलापकतालाई जानकार  हनु आएका त य गो य रा कुा साथै प को हत तकूल हनुे गर  कट 
गन ुहुँदैन,  

(ज) सं वधान, च लत कानून, सावज नक नी त र अध या यक। या यक नकायको ग रमा उ च बनाउंदै प को 
सामािजक मयादा र आ मस मानलाई स मान पु ने काय गन ु पदछ। ववादका प सँग मेल मलाप 
गराई दए वापत ठे ा वा तशतमा पा र मक नधारण गाउँपा लकाको काननुले तोकेको समामा रह  
प सगँको सहम त बमोिजमको पा र मक वीकार गन ुपनछ।     

१.१.मेल मलाप स ब धी काय व धको पालना गन ुपनः 

(क) मेल मलाप स ब धी  काय सं वधान, ऐन कानून र यस काय व ध बमोिजम मेल मलाप कृया स ालन गन ु

पनछ।  

(ख) कुनै स झौतामा मेल मलाप ारा ववाद समाधान ग रन े यव था भएमा य तो ववाद सोह  स झौतामा 

उ लेख भएको काय वधी अनु प गन ुपनछ।  

(ग) प  मेल मलाप गन सहमत भएमा मेल मलापकताले सो यहोराको मेल मलापको लखत खडा गर  सहम त 

भएका बूदँा र यसको प रणामको बारेमा प लाई प सगँ बताएर मा  सो कागजमा प को सह छाप गन 

लगाई आ नो समेत ह ता र गर  सहम तप  तयार गनपुछ।  

१.२. मेल मलापकताको िज मेवार ः 

(क) मेल मलाप भएमा सहम तप को कागज स हत तो कएको समय भ  ववादका प लाई स बि धत नकायमा 

पठाइ दन ुपनछ। मेल मलाप हनु नसकेमा तो कएको ढाचँामा गाउँपा लका सम  तवेदन पेश गनपुनछ।  



(ख) मेल मलापको काय व ध अपनाउँदा प  बीच मेल मलाप गराउन नस कएमा मेल मलाप ारा ववाद समाधान 

नभएको यहोराको लिखत जानकार  दन ुपनछ। 

१.३. मेल मलापकताको दा य वः  

(क) मेल मलापकताले ववादको वषयव तमुा छलफल गन ुअिघ मेल मलापको यामा अपनाइने काय व ध, 

सहम त वा न कषमा पु ने काम प  वयंको भएको र मेल मलापकता सहजकताको भू मकामा मा  रहेको 

कुरा जानकार  गराउन ुपछ। 

(ख) मेल मलापको यामा भए गरेका काय प ले प न गो य रा  ुपन वषय, मेल मलापको यामा संल न 

भै िच  नबझेुमा कुनै प न समयमा अलग हनु पाउने वषयमा प लाई जानकार  गराउन ुपनछ।  

(ग) मेल मलापकताको पमा छनोट भएको यि ले मेल मलापकता भई काम गन नचाहेमा आफुले छनोटको 

सूचना पाएको सात दन भ  सोको लिखत जानकार  स बि धत वडा कायालय वा मेल मलाप के लाई दन ु

पनछ। 

(घ) मेल मलापकता छनोट भएको यि ले मेल मलाप गदा मै ीपूण तवरबाट ववाद समाधान गन प लाई 

वत , तट थ र न प  भएर सहयोग गन ुपनछ।  

(ङ) ववादको वषयव त ुउपर मेल मलापकताको कुनै वाथ न हत रहेको भए वा आफुले वत  तथा न प  

पमा काम गन नस ने कृ तको ववाद भएमा ववादका प  र ववाद े षत गन नकायलाई लिखत 

जानकार  गराउन ुपनछ।  

(च) लै क वभेद, धम, जातजा त, आथक तर वा राजनै तक संल नताको आधारमा कुनै कारको झकुाव र 

पूवा ाह  भावना नदेखाई मले मलापमा संल न हनु ुपनछ र नधा रत समयमा मले मलाप काय स प  गन 

यास गन ुपनछ।  

(छ) मेल मलापकताले ाकृ तक ोत साधन स ब धी ववादमा र यापा रक कृ तको ववादमा मेल मलापको 

कृया, वषयगत द ता र त स ब धी अ यास तथा चलनलाई मह व दन ुपनछ र सामदुा यक ववादमा 

मेल मलाप गदा स बि धत समदुायमा उपल ध ववाद समाधान स ब धी पर परा, अ यास र वीकृत 

मा यतालाई यान दई न प ता, व तु न ता, व छता र यायका स ा तबाट सदैव नदिशत हनु ुपनछ।  

(ज) मेल मलापकताले आफै मले मलाप कृयामा संल न भएको ववादमा कुनै प न प को तफबाट कानून 

यवसायी, म य थकता वा यायाधीशको पमा संल न भै ववाद सनुवुाई नगर  सहजकताको मा  भू मका 

नवाह गन र  मेल मलाप ारा भएको ववादको समाधानलाई हारजीतको पमा न लन उ े रत गन ुपनछ।  

  

२. मेल मलापको ता लम दान गन सिुचकृत भएको सं थाको दा य वः मेल मलापको िश ण गन अनमुती ा  

सं थाले वीकृत पा म मेल मलाप स ब धी मा य स ा तलाई पूण पमा पालन गर  मले मलाप स ब धी 

िश ण स ालन गन ुपनछ। मेल मलापको िश ण दान गन सं थाले िश ण प ात स बि धत यि लाई 

गाउँपा लकासँगको सम वयमा मले मलापको ता लम स प  गरेको माणप  दान गनछ। मेल मलापको ता लम 

स ालन गन सं थाले मेल मलापकता र सवसाधारणलाई लि त गर  मले मलाप सेवाको भावकार ताको वारेमा 

चार सार गन गराउन र मेल मलाप सेवा ब न स ब धी आव यक काय गन ुपनछ।   

 



 

kmf]6f] 

अनसूुची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग स बि धत) 

मेल मलापकताको तव ता  

 

मेल मलापकताको तव ता 
 
 
 

 
 

म ................................... मेल मलापकताको आचारसं हता र शपथमा उि लिखत सवै बुदँालाई वीकार गर  

मेल मलापकताको पमा पालना र काय गन तव  छु।म मेल मलापकताको पमा न प  र तट थ भू मकामा 

रहदै यसका कत यबाट कुनै क समले प न वच लत हनुेछैन।मैले ता लममा सकेका सीपको योग गर  मेल मलाप 

या अपनाई मेल मलापकताको भू मका नवाह गनछु।मेल मलापकताको आचारसं हता र शपथमा उ लेिखत श द र 

भावनालाई उ च नै तक आदशको पमा पालन गन क टव  हनुेछु। आचारसं हताको उ लंघनको वषयमा म 

यि गत पमा जवाफदेह  हनुेछु। 

१. मेल मलाप गदा मै ीपूण तवरबाट ववाद समाधान गन प लाई वत  तथा न प  त रकाले सहयोग गनछु। 

प को हतलाई सव पर  राखी या यक या तको िज मेवार  वोध गद ववादका प लाई डर वा दबाव वा 

अनिुचत भावबाट मु  रा  सहजकताको भू मकामा ततु हनेुछु। 

२. सदैव प को हक तथा दा य वलाई मह व दंदै यापा रक कृ तको ववादमा भए सो वषयको अ यास तथा 

चलन, समदुायमा आधा रत संय बाट सिजत ववादमा भए स बि धत समदुायमा उपल ध ववाद समाधान 

स ब धी पर परा, अ यास र वीकृत मा यतालाई यान दई न प ता, व तु न ता, व छता र यायका 

स ा तबाट सदैव नदिशत हनुेछु। 

३. मैले लै क, जातजा त, आथक, राजनै तक वा अ य य तै कुनै आधारमा कुनै कारको झकुाव र पूवा ाह  भावना 

नदेखाई मेल मलापमा संल न हनुेछु र नधा रत समयमा मेल मलाप काय स प  गन यास गनछु। 

४. ववादका प सगँ यि गत स व ध भए मेल मलाप शु  गन ुअिघ प लाई जानकार  गराउने छु। 

५. ववादको वषयव त ु उपर मेरो कुनै वाथ न हत रहेको भए प लाई जानकार  गराई नजले अनमु त दएमा 

वाहेक मले मलाप यावाट अलग भई या यक स म तलाइ जानकार  गराउने छु।  

६. दवैु प को जानकार मा मा  मेल मलाप काय ार भ गनछु र प लाई मेरो भू मका र मेल मलाप याको 

वारेमा जानकार  गराउँदै दवैु प लाई समान पमा आ-आ ना कुरा रा  मौका दनछुे।  

७. मेल मलाप भएमा वा नभएमा मेल मलाप यामा भए गरेका कायको गोप नयता कायम गनछु। सहम त भई वा 

नभई नवेदन।उजरु  फता हुँदा मेल मलाप याको ममा आफुले थाहा पाएको सूचना वा गरेको अनभुव 

नणयकता समेत कसैलाई नभनी प को गोप नयता सु नि त गनछु। 



८. सं वधान, कानून, या यक नकायको ग रमा उ च बनाउँदै प को सामािजक मयादा, आ मस मान र ग रमालाई 

स मान पु ने काय गनछु। ववादका प सँग मले मलाप गराई दए वापत ठे ा वा तशतमा पा र मक नधारण 

नगर  काननुले तोकेको सीमामा रह  पा र मक वीकार गनछु।   

९. सहम त भएका बूदँा र यसको प रणामको बारेमा प लाई प सँग बताएरमा  सहम तप मा स ह गन 

लगाउनछुे। 

१०.आफुले मेल मलाप गरेको ववादमा यसै वषयमा कुनै प न प को तफबाट कानून यवसायीको पमा 

त न ध व गन छैन र यायाधीश र म य थकताको पमा संल न नरह  तट थ ब ेछु।  

११.य द कुनै कारणबश वा प रि थतीज य कारणले मेल मलापकताको पमा आचार–सं हता पालना गन नस न े

लागेमा आफुलाई सो ववादबाट अलग रा छुे। 

१२.यसमा उि लिखत तव ता, मेल मलापकताको आचार–सं हता र सपथका कुनै बुदँाको उल न गरेमा मलाई 

मेल मलापकायको ला ग अयो य भएको घोषणा ग रएमा वीकार गनछु। 

   

द तखतः– ................................... 

नामः– 

ठेगानाः 

फोन नं.– 

म तः– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची–८ 

(दफा २२ सँग स बि धत) 

मेल मलापकताको शपथप  

 

शपथको ढाचँा 
 

म....................ई रको नाममा । स य न ापूवक मेल मलापकताको पमा शपथ ल छु क मैले मेल मलाप 

स ब धी याको सल सलामा कुनै प  त मरमोला हजा नराखी, प पात नगर , गोप नयता र न प ता कायम गद 

कानून र या यक या त स मान तथा समपणको भावना राखी काम गनछु। मैले थानीय सरकार स ालन ऐन, 

२०७४, च लत कानून र मेल मलापकताले पालन गन ुपन आचरणको पूण पालना गद आफूलाई सिु पएको दा य व 

इमा दार पूवक नवाह गनछु। 

शपथ लनेको,–                                          शपथ गराउनेको,–   

         

सह ः          सह ः  

नामः          नामः 

पदः       

    छापः  

    कायालयः 

    म तः 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची–९ 

(दफा २६ (१) सँग स बि धत) 

 

मेल मलापको लोगो 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची–१० 

(दफा २६ (२) सँग स बि धत) 

मेल मलाप के को बोड 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................. मेल मलाप के  

लख ुगाउँपा लका 

वडा नं.  .................. 

िज ला नवुाकोट 

 



अनसूुची–११ 

(दफा २७ सँग स बि धत) 
 

मेल मलापकताको प रचय–प  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   लख ुगाउँ कायपा लकाको कायालय 

वडा नं.... 
मेल मलापकताको प रचयप  

नामः 

नेपाल  ना. .नं. 

ता लम ा  गरेको म तः 

सूचीकृत भएको म तः 

अव धः                                               ..................                               

मािणत गन 

फोटो 

 



अनसूुची–१२ 

(दफा ३० सँग स बि धत) 

मेल मलाप काय मको गती तवेदनको ढाँचा 
 

गाउँपा लका नामः लख ुगाउँपा लका 

वडा नं. .... 

िज लाः नवुाकोट 

तवेदनको अव धः आ थक वषः............ को देिख............. स म 

 

मेल मलापकताको 

सं या 

ववादको कार ववादको सं या मेल मलाप भएको 

सं या 

मेल मलाप 

यामा रहेको 

सं या 

मेल मलाप हनु  

नसक  अदालतमा 

पठाएको सं या 
म हला पु ष 

       

       

ज मा      

 
 
       
      
 
 


