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स्थानीय राजपत्र 
 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 
 

खण्ड 5) भिमाद फागनु 10 गते, 2078 साि (संख्या 11 
 

िाग 2 

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगर 
काययपाभिकािे बनाएको ति िेशखए  बमोशजमको काययविभि सियसािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन 
गररएको छ। 

 

भिमाद नगरपाभिका मेिभमिाप काययसञ्चािन काययविभि,२०७८ 

 

प्रस्तािनााः नेपािको संवििानको िारा २१४(१,२) तथा अनसूुची-८ मा उल्िेशखत स्थानीय तहको 
अभिकारहरु र मेिभमिाप सम्बन्िी ऐन, २०६८ तथा भनयमाििी, २०७० िाई आत्मसाथ गदै, स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) िे न्यावयक  सभमभतिाई प्रदत्त गरेका वििादहरु 
मेिभमिापको माध्यमबाट समािान गनयका िाभग मिेभमिाप कायय सञ्चािन काययविभिको व्यिस्था गनय 
िाञ्छनीय िएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (२) बमोशजम भिमाद 
नगरपाभिका नगर काययपाभिकाद्धारा यस मिेभमिाप कायय सञ्चािन काययविभि, २०७८ िागू गररएको छ 
। 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्िक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस काययविभिको नाम भिमाद नगरपाभिका मिेभमिाप कायय सञ्चािन 
काययविभि, २०७८ रहेको छ । 

 (२) यो काययविभि तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 
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२. पररिाषााः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविभिमााः- 
 (क)"संवििान" िन्नािे नेपािको संवििानिाई सम्झनपुछय । 

 (ख) "ऐन" िन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनपुछय । 

 (ग) "काययविभि सम्बन्िी ऐन"िन्नािे नगरपाभिका न्यावयक  सभमभत (काययविभि सम्बन्िी) ऐन, 
२०७५ िाई सम्झन ुपनेछ । 

 (घ) "मेिभमिाप केन्र" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाद्धारा स्थापना गररएको िा मेिभमिाप 
सम्बन्िी काम गनय स्थापना गररएको सामदुावयक मिेभमिाप केन्र समतेिाई सम्झनपुछय । 

 (ङ) "गैर सरकारी संस्था" िन्नािे प्रचभित कानून बमोशजम स्थापना िएका र भिमाद 
नगरपाभिकासँग समन्िय गरी काययसञ्चािन गने गैर नाफामूिक सामाशजक संस्था सम्झनपुछय । 

 (च) "न्यावयक  सभमभत" िन्नािे नेपािको संवििानको िारा २१७ बमोशजम  नगर उपप्रमखुको 
संयोजककत्िमा गठित न्यावयक  सभमभत सम्झनपुछय । 

 (छ) "पि" िन्नािे वििाद समािानको िाभग सभमभत तथा मेिभमिाप केन्रमा भनिदेन ठदने व्यशि 
सम्झनपुछय । 

 (ज) "पवहिो पि" िन्नािे वििाद समािानको िाभग न्यावयक  सभमभत तथा मिेभमिाप केन्रमा 
भनिदेन ठदने व्यशि सम्झनपुछय । 

 (झ) "दोश्रो पि" िन्नािे पवहिो पिको भनिेदनको आिारमा मेिभमिापको िाभग न्यावयक  
सभमभत तथा मेिभमिाप केन्रिे बोिाएको वििादको पि सम्झनपुछय । 

 (ञ) "वििाद" िन्नािे न्यावयक  सभमभत तथा मिेभमिाप केन्रमा दताय रहेको वििाद सम्झनपुछय । 

 (ट) "मेिभमिाप" िन्नािे पिहरुिे मिेभमिापकतायको सहयोगमा वििाद िा मदु्धाको भनरुपण गनय 
अपनाइने प्रविया सम्झनपुछय । 

 (ि) "मेिभमिापकताय" िन्नािे पिहरु बीचको वििादिाई छिफि गराई सहज िातािरण सजृना 
गनय तथा सो विषयमा सहमभत कायम गनयका िाभग उत्प्ररेरत गनय यस काययविभि बमोशजम भनयिु 
मेिभमिापकताय सम्झनपुछय । 

 (ड) "प्रमाण-पत्र" िन्नािे मिेभमिापकतायको रुपमा काम गनय मेिभमिाप पररषद् िा पररषदद्धारा 
अनमुभत प्राप्त संस्थाद्धारा प्रदान गररएको प्रमाणपत्र सम्झनपुछय । 

 (ढ) "नगरपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका सम्झनपुछय । 

 (ण) "प्रमखु" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगर प्रमखुिाई सम्झनपुछय । 

 (त) "उपप्रमखु " िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाउपप्रमखु िाई सम्झनपुछय । 

 (थ) "िडा" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको िडािाई सम्झनपुछय । 

 (द) "िडा अध्यि" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको िडा अध्यििाई सम्झनपुछय । 

 (ि) "सिा" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर सिािाई सम्झनपुछय । 

 (न) "काययपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगर काययपाभिकािाई सम्झनपुछय । 
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 (प) "सदस्य" िन्नािे न्यावयक  सभमभतको सदस्यिाई सम्झनपुछय । 

३. उद्दशे्याः यस काययविभिको उद्देश्य देहाय बमोशजम हनुछेाः 
 (क)स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४९ बमोशजम मेिभमिाप सम्बन्िी काययिाई सरि र 

सहज तिरिे सञ्चािन गनय सहयोग परु् याउन ु। 

 (ख) स्थानीय स्तरमा िाशन्त, सौहादयता र मेिभमिाप  कायम गनय सहयोग परु् याउन ु। 

 

पररच्छेद-२ 

मेिभमिाप केन्रको स्थापना, काम, कतयव्य र अभिकार 

 

४. मेिभमिाप केन्रको स्थापनााः (१) मिेभमिाप प्रवियाद्धारा वििाद समािानमा सहयोग परु् याउन 
भिमाद नगरपाभिका र प्रत्येक िडामा न्यावयक  सभमभतको परामियमा नगरपाभिकािे तोकेको 
स्थानमा मिेभमिाप केन्र स्थापना गररनेछ  । 

५. न्यावयक  सभमभत तथा मेिभमिाप केन्रको काम, कतयव्य र अभिकाराः (१) न्यावयक  सभमभत तथा 
मेिभमिाप केन्रको काम, कतयव्य र अभिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः 

 (क) वििादका पिबाट वििादसँग सम्बशन्ित विषयको भनिेदन भिने, दताय गने । 

 (ख) मेिभमिाप सम्बन्िी वििादका पिहरुिाई सूचना ठदने । 

 (ग) योग्यता पगेुका मेिभमिापकतायहरुिाई सूचीकृत गने । 

 (घ) सूचीकृत मेिभमिापकतायहरु मध्येबाट वििादका पिहरुिाई मेिभमिापकताय छनौट गनय 
िगाउने । 

 (ङ) मेिभमिाप प्रवियामा सहजीकरण गने । 

 (च) वििादको भनिेदन, अन्य कागजात तथा सहमभत अभििेख राख्न े। 

 (छ) सहमभत हनु नसकेका विषय कानून बमोशजम सम्बशन्ित कायायिय िा अड् डा अदाित 
पिाउने । 

 (ज) पिहरु बीचका सहमभत कायायन्ियन गने । 

 (झ) सहमभत कायायन्ियन िए निएको अनगुमन गने गराउने तथा पिहरुको आपसी सम्बन्ि बारे 
जानकारी भिने । 

 (ञ) स्थानीय नागररकिाई मेिभमिाप सेिा प्रयोग गनय अभिप्ररेरत गने । 

 (ट) मेिभमिापकतायको िमता अभििृवद्ध सम्बन्िी आिश्यक काययहरु गने । 

 (ि) मेिभमिाप सेिाको प्रचार प्रसार गने । 

 (ड) मेिभमिापकतायको रुपमा सूचीकृत हनु िषयमा कम्तीमा १ पटक अनसूुची-२ मा उल्िेशखत 
ढाँचामा सूचना प्रकाशित गने । 

 (ढ) मेिभमिाप केन्रको अनगुमन गने । 

 (ण) मेिभमिापसँग सम्बशन्ित भनकायबाट तोवकएको अन्य कामहरु गने । 
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६. मेिभमिाप केन्रमा हनुपुने आिारितू सवुििाहरुाः केन्रमा हनुपुने आिारितू सवुििाहरु देहाय 
बमोशजम हनुेछन ्। 

 (क) मेिभमिाप सत्र सञ्चािनका िाभग गोप्य र सरुशित स्थानको व्यिस्था भमिाउन े। 

 (ख) मेिभमिापकताय, वििादका पिहरु एिं सरोकारिािाहरुको सवुििाको िाभग मेिभमिाप 
किमा आिश्यक कुसी, टेिि िगायत पयायप्त स्थानको व्यिस्था गने। 

 (ग) सूचीकृत मिेभमिापकतायको नाम, िेगाना र फोटो सवहतको सूची र मिेभमिाप केन्र 
शचनाउनका िाभग साईन बोडयको व्यिस्था गने  । 

 (घ) वििादका पिहरुको िाभग स्िच्छ वपउने पानी तथा िौचाियको व्यिस्था गने  । 

 (ङ) वििाद दताय भनिदेनको फाराम र वििाद दताय गने रशजष्टर, मिेभमिापकताय रेकडय राख्नका 
िाभग फाराम, दोश्रो पििाई जानकारी गराउने फाराम, मेिभमिापकतायिाई जानकारी गराउने 
फाराम, सहमभत-पत्रको फाराम, प्रगभत प्रभतिदेन फाराम, अभििेख राख्न रशजष्टर िगायत अन्य 
मसिन्द सामग्रीको व्यिस्था गने  । 

 

 

पररच्छेद-३ 

मेिभमिाप सेिाको व्यिस्थापन 

७. मेिभमिापकतायको छनौट प्रवियााः 
 (१) नगरपाभिका र प्रत्यके िडा कायायियमा आिश्यक संख्यामा मेिभमिापकताय हनुछेन ्। 

 (२) प्रत्येक मिेभमिाप केन्दमा कशम्तमा ३ जना मिेभमिापकताय सूचीकृत गररएको हनुेछन ्। 

 (३) मेिभमिापकताय छनौट गदाय समािेिी आिारमा गररनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोशजम मेिभमिापकताय छनौट गदाय कशम्तमा ३३ प्रभतित मवहिा हनुपुनेछ 
। 

 (५) नगरपाभिका कायायियमा रहेको मेिभमिाप केन्रमा समेत कशम्तमा ३  जना मेिभमिापकताय 
सूचीकृत रहनेछन ्। 

 (६) यो काययविभि िागू हुँदा योग्यता पगेुका काययरत मेिभमिापकतायहरु सूचीकृत गनय सवकनछे 
। 

 (७) वििादको संख्या बढ् न गई िा अन्य कारणिे मेिभमिापकतायको संख्या कमी िएमा 
नगरपाभिकािे उपदफा (१) र (५) मा उल्िेशखत संख्याको अभतररि आिश्यक संख्यामा थप 
मेिभमिापकताय राख्न बािा पनेछैन । 

 (८) नगरपाभिका िा न्यावयक  सभमभतिे मेिभमिापकतायको रुपमा सेिा प्रदान गने व्यशििाई 
छनौट गदाय स्थानीय समदुायमा सामाशजक काययमा वियाशिि व्यशिहरु, सेिा भनिृत राष्ट्र सेिक, 
शििक, प्राध्यापक, स्थानीय समाजेिीहरु िगायत सामाशजक सेिाको काम गनय प्रभतबद्ध र तत्पर 
व्यशिहरुिाई समािेशिताको आिारमा प्राथभमकता ठदनपुनेछ । 
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८. मेिभमिापकतायको योग्यतााः (१) देहायका व्यशि मिेभमिापकताय हनु सक्नछेाः 
 (क) कशम्तमा प्रिेशिका परीिा उशत्तणय गरेको, 
 (ख) नेपािी नागररक, 

 (ग) पच्चीस िषय उमेर िएको, 
 (घ) मेिभमिाप सम्बन्िी कशम्तमा ४८ घण्टाको आिारितू ताभिम भिएको, 
 (ङ) अन्य प्रचभित काननुद्धारा अयोग्य निएको। 
 (२) उपदफा (१) मा योग्यताको बारे जनुसकैु कुरा िेशखएको िएतापभन ताभिम भिई हाि 

मेिभमिाप सम्बन्िी काम गरररहेकाको हकमा भनजिाई भनरन्तरता ठदन सवकनेछ । 

९. मेिभमिापकतायको चयन प्रवियााः 
 (१) सम्झौतामा मिेभमिापकतायको संख्या तोवकएको सोवह बमोशजम र नतोवकएकोमा पिहरुको 

सहभमतबाट १ जना िा बढीमा ३ जना मिेभमिापकतायको संख्या भनिायरण गरी भनयिु गररनेछ । 

 (२) मेिभमिाप गराउँदा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) 
अन्तगयतका वििादहरु न्यावयक  सभमभतद्धारा मिेभमिाप गररनेछ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा 
(१) बमोशजमको वििादहरु न्यावयक  सभमभतिे सूचीकृत मेिभमिापकतायद्धारा मिेभमिाप गररनेछ 
। 

 (३) वििादका पिहरुिे मिेभमिाप केन्रमा मिेभमिाप गनयका िाभग भनिदेन गरेमा सूचीकृत 
मेिभमिापकतायद्धारा मेिभमिाप गररनेछ । सो मिेभमिाप गनयका िाभग नगरपाभिकामा िएको 
मेिभमिाप केन्रको हकमा न्यावयक  सभमभतको संयोजक र िडाशस्थत रहेको मिेभमिाप केन्रमा 
िडा अध्यििे संयोजनकारी िभूमका भनिायह गनेछ । 

१०. मेिभमिापकतायिे ध्यान ठदनपुने कुराहरुाः 
 (क) मेिभमिाप सत्र सञ्चािन गदाय उिेका विषयहरु वटपोट गने र त्यसको अथय पिहरुिाई 

बझुाउने । 

 (ख) वििादमा भनणयय नठदन ेर आफूिाई भनणययकताय निई वििाद समािान प्रवियाको सहजकताय 
सम्झने र छिफि िाताय संिादबाट समािानका िाभग सहजीकरण गने । 

 (ग) कुनै पििाई जात, जाभत, िमय, िणय, भिङ्ग, सम्प्रदाय र राजनीभतक आस्थाका आिारमा 
िेदिाि नगरी भनष्पि र तटस्थ रहने । 

 (घ) मानि अभिकार संरिण र सामाशजक न्यायको विषयमा संिदेनिीि रहने । 

 (ङ) मेिभमिाप सत्रको समाप्तीपभछ सहमभत बाहेक िेखेका अन्य वटपोट सम्बन्िी सामग्री नष्ट 
गरी गोपनीयता कायम गने । 

 (च) कुनै काननुी जवटितामा आएमा नगर काययपाभिकाको सहयोगमा भबषय भबज्ञसंग परामिय 
भिएर मात्र काननु सम्मत रुपमा पिहरु बीच सहमभत गराउने । 
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 (छ) वििादका पििाई मेिभमिापकताय रोज्न िगाउदा नगरपाभिका कायायियमा रहेको 
मेिभमिाप केन्रबाट हनुे वििाद समािानका प्रवियाका सम्बन्िमा सम्बशन्ित पििाई न्यावयक  
सभमभतका संयोजक िा िडा स्तरका मिेभमिाप केन्रमा िडाध्यििे जानकारी गराउने । 

११. मेिभमिाप सेिाको काययविभिाः मेिभमिापको काययविभि देहाय बमोशजम हनुछे । 

 (क) वििाद दतायाः वििादका प्रथम पििे मिेभमिापका िाभग नगरपाभिका कायायिय तथा िडा 
शस्थत मिेभमिाप केन्रमा भिशखत भनिदेन ठदन सक्नछे । कुनै कारणिस भिशखत निै मौशखक 
रुपमा व्यि गरेमा त्यसिाई भिशखत रुपमा उतार गरीपिको सनाखत समेत गरी मेिभमिाप 
केन्रिे भनजको सहीछाप गराई दताय गनेछ । 

 (ख) प्रथम पिद्धारा मेिभमिापकतायको छनौटाः प्रथम पिको भनिेदन दताय िैसकेपभछ न्यावयक  
सभमभतको संयोजक िा िडाध्यि/िडा संयोजकिे सूचीकृत मिेभमिापकताय मध्येबाट दफा ९ को 
प्रविया अनसुार छनौट गनय िगाउन ुपनेछ । 

 (ग) दोश्रो पििाई अनरुोिाः न्यावयक  सभमभतको संयोजक िा िडाध्यििे मेिभमिापको 
प्रवियामा सहिागी हनु दोश्रो पििाई केन्रमा उपशस्थत िई आफ्नो तफय बाट मेिभमिापकताय 
छनौट गनय अनरुोि गरी पत्र पिाउन ेिा अन्य कुनै माध्यमबाट सूचना पिाउन ुपनेछ । 

 (घ) दोश्रो मेिभमिापकतायको छनौटाः मेिभमिाप केन्रका संयोजकिे दोश्रो पििाई सूचीकृत 
िएका मिेभमिापकताय मध्यबेाट दफा ९ बमोशजमको प्रविया अनसुार छनौट गनय िगाउने । 

 (ङ) मेिभमिाप सत्र सञ्चािनाः (१) छाभनएका मिेभमिापकतायहरुिे पिहरुसँग समन्िय गरी 
मेिभमिाप सत्र सञ्चािन गने भमभत र स्थान तय गनेछन ्वििादका पिहरु र मिेभमिापकताय पूिय 
भनिायररत स्थान, भमभत र समयमा मिेभमिाप सत्रमा उपशस्थत हनुपुनेछ । 

 (२) वििादका पिहरु उपशस्थत िैसकेपभछ छाभनएका मेिभमिापकतायहरुिे वििादका पिहरुिाई 
सरुशित मिेभमिाप किमा गई मेिभमिाप प्रविया र मेिभमिापकतायहरुिाई िभुमका बारे  
जानकारी ठदने र मेिभमिाप सत्र सञ्चािन हुँदा पािना गनुयपने आिारितू भनयमहरु भनिायरण गरी 
मेिभमिाप प्रवियाका चरणहरु अपनाउँदै वििाद समािान गनय सहजीकरण गनेछन ्। 

 (३) मेिभमिाप सत्र आिश्यकता अनसुार एक िा सो िन्दा बढी पटक बस्न सक्नछे । 

 (च) सहमभतपत्राः सहमभत िएमा यस काययविभिको अनसूुची-३ बमोशजमको सहमभत पत्र तयार गरी 
एक एक प्रभत वििादका पिहरुिाई ठदई अको प्रभत संयोजकिे िा िडाध्यििे अभििेख राख्नका 
िाभग नगरपाभिकािे तोकेको स्थानमा राख्न ु पनेछ । सहमभतपत्रको अभििेख सम्बशन्ित 
मेिभमिाप केन्रमा रहेको वििाद दताय रशजष्टरमा समते दताय गरी राख्न ुपनेछ । 

 (छ) मेिभमिाप गने समयािभिाः यस पररच्छेद बमोशजम मिेभमिापद्धारा वििाद समािान गदाय 
मेिभमिापकताय भनयशुि िएको  भमभतिे तीस ठदनभित्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 
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 (ज) भिशखत जानकारी ठदनेाः मिेभमिाप हनु नसकेमा सोवह कुरा उल्िेख गरी सम्बशन्ित 
पििाईजानकारी ठदने र सोको जानकारी न्यावयक  सभमभतका संयोजक तथा िडाध्यििाई ठदन ु
पनेछ । 

१२. मेिभमिाप सम्बन्िी काम, कतयव्य र अभिकाराः (१) मिेभमिाप सेिा विस्तार र विकासका िाभग 
न्यावयक  सभमभतको काम, कतयव्य र अभिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः 

 (क) मेिभमिाप सेिा विस्तार र विकासबारे िावषयक योजना एिं काययिम तजुयमा र कायायन्ियन 
गने, 

 (ख) मेिभमिापबाट समािान िएका वििादहरुको प्रमाशणकरण गने, सहमभत-पत्रको अभििेख राख्न े
र मेिभमिाप सम्बन्िी काययिमको िाभग आिश्यक बजटे विभनयोजन गराउने, 

 (ग) मेिभमिाप सेिा सञ्चािनका िाभग मिेभमिाप केन्र स्थापना र आिश्यक िौभतक सामग्री र 
मसिन्द व्यिस्थापन गनय बजेट विभनयोजन गराउने, 

 (घ) मेिभमिाप सम्बन्िी ताभिमका िाभग मिेभमिापकतायहरुको छनौट गने र गैर सरकारी संस्था 
तथा अन्य भनकायसँग समन्िय गने तथा ताभिम आयोजना गनय प्राविभिक, आभथयक तथा अन्य 
सहयोग परु् याउने, 

 (ङ) ताभिम प्राप्त मिेभमिापकतायिाई सपथ गराई योग्यता पगेुका मिेभमिापकतायिाई सूचीकृत 
गने । 

 (च) मेिभमिाप सम्बन्िी प्रगभत प्रभतिदेन तयार गरी सम्बशन्ित कायायियमा राख्न े। 

 (छ) सहमभत कायायन्ियन गने, गराउने र सहमभत कायायन्ियनको अनगुमन र सभमिा गने । 

१३. िडास्तरीय मेिभमिाप केन्रमा िडाध्यिको काम, कतयव्य र अभिकाराः 
 िडा स्तरीय मेिभमिाप केन्रमा िडाध्यिको काम, कतयव्य र अभिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः 

(क) मेिभमिाप केन्रमा िएको भनिदेन रशजष्टरमा दताय गरर वििादका पिको नाम र िेगाना, 
छनौट िएका मिेभमिापकतायहरुको नामम र सम्पकय  नं. मेिभमिाप सत्र सञ्चािन भमभत, 
सहमभतपत्रको स्पष्ट खलु्ने गरी अभििेख राख्न ेएिं अन्य कागजात सरुशित राख्न िगाउने । 

(ख) वििादका पिहरुिाई मेिभमिाप केन्रको तफय बाट पत्राचार गने । 

(ग) मेिभमिाप केन्रमा आिश्यक िौभतक र अन्य सामग्रीहरु र न्यनुतम सेिा सवुििाहरु 
सभुनशित गराउने । 

(घ) मेिभमिाप प्रविया बारे वििादका पिहरुिाई जानकारी गराउने । 

(ङ) मेिभमिाप कि र सत्र संचािको िातािरण बनाउने र सोको व्यिस्थापन गने । 

(च) मेिभमिापकतायको सूची प्रत्येक िषय अध्यािभिक गने । 

(छ) सहमभत िएका िा हनु नसकेका वििादको अभििेख राख्न िगाउने । 

(ज) मेिभमिापको िावषयक प्रगभत वििरण नगरपाभिका तथा नगरसिामा प्रस्ततु गने । 
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(झ) सहमभत निएमा सहमभत हनु नसकेको कुराको भिशखत जानकारी वििादका पिहरुिाई ठदन े
। 

(ञ) िडास्तरीय मिेभमिाप केन्रको संयोजक िई काम गने । 

१४. मेिभमिापकतायको काम, कतयव्य र अभिकाराः मेिभमिापकतायको काम, कतयव्य र अभिकार देहाय 
बमोशजम हनुेछाः 

 (क) मेिभमिापको प्रविया अनिुरण गरी सहजकतायको हैभसयतिे वििाद समािानमा सहयोग 
परु् याउने । 

 (ख) वििाद समािान गनय सहायता गदाय न्यायाभिि, मध्यस्त िा काननुी सल्िाहकारको िभुमका 
भनिायह नगरी सहजकतायको मात्र िभुमका भनिायह गने । 

 (ग) मेिभमिापको विकास र विस्तारको िाभग काययरत रहने । 

 (घ) सहमभत कायायन्ियनमा सहयोग परु् याउने । 

 (ङ) मेिभमिाप सत्र सहजीकरण गदाय डर, त्रास, दबाि र प्रिािबाट मिु हनुे र वििादका 
पििाई पभन मिु राख्न े। 

 (च) मानिअभिकार, सामाशजक न्यायको विषयमा सचेत रहने । 

 (छ) आघातमा परेका िा मनौिैज्ञाभनक रुपमा समस्यामा रहेका पिहरुिाई मनोसामाशजक 
परामियका िाभग पिाउने । 

 (ज) मेिभमिाप प्रवियािाई उशचत व्यिस्थापन गने र सहमभतको िाभग पििाई स्ितन्त्र रुपमा 
िभुमका भनिायह गनय ठदने । 

 (झ) पिहरुिाई मिेभमिापको अनशुचत प्रयोगबाट हनुे नोक्सानीबाट बचाउन सचेत रहने । 

 (ञ) मेिभमिाप िातायको सन्दियमा वििादका पिहरुबाट व्यि िएका कुराको गोपभनयता कायम 
राख्न े। 

 (ट) अनसूुची-६ मा तोवकएको आचर संवहताको पािना गने । 

 

पररच्छे-४ 

विविि  

१५. दईु िा दईु िन्दा बढी िडामा रहेका नागररकको वििाद सम्बन्िी व्यिस्थााः 
 दईु िा दईु िन्दा बढी िडामा रहेका नागररक बीचको वििादको समािान गदाय भनम्न बमोशजम 

गररनेछ  

(क) वििादका पि दईु फरक िडामा बसोबास गरेको अिस्था वििादको पवहिो पि बसेको 
िडामा वििादमा दताय गररनछे र पिहरु सहमत िएको कुनै मेिभमिाप केन्रबाट मेिभमिाप 
प्रविया प्रारम्ि हनुछे  

(ख)  मेिभमिाप केन्र छनोटमा वििादका पिहरुको सहमभत िएमा वििादका पिहरुिे रोजेको 
जनुसकैु मेिभमिाप केन्रमा सो वििाद दताय गरी उि मेिभमिाप केन्रबाट मिेभमिाप सत्र 
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सञ्चािन गनय पिहरु स्ितन्त्र हनुेछन ्। त्यसरी दताय िएको वििादिाई सम्बशन्ित मिेभमिाप 
केन्रिे मेिभमिापको प्रविया सञ्चािनमा मागयप्रिस्त गनपुनेछ । 

१६. मेिभमिाप नभतजाको अभििेख व्यिस्थापनाःनगरपाभिकािे मिेभमिाप केन्रमा दताय िएका 
वििादहरु तथा समािान िएका वििाद र वििादका पिहरुको अभििेख राख्नछे । वििादको 
सफितापूियक भनरुपण िएको अिस्थामा न्यावयक  सभमभतका संयोजक तथा भनजिे तोकेको 
व्यशििे र िडा तहमा िडा अध्यि तथा भनजिे तोकेको व्यशििे मिेभमिाप केन्रमा दिैु पिको 
र मेिभमिापकतायको हस्तािर सवहतको सहमभत पत्र समेत तयार पारी राख्न ुपदयछ । अभििेख 
राख्नका िाभग न्यावयक  सभमभतिे भनम्न अनसुारका अभििेख/फारामहरु तयार गरी राख्नपुदयछ । 

 (क) वििाद दताय पशुस्तका, 
 (ख) वििाद र वििादका पिहरुको वििरण खलु्ने गरी तोवकएको फाराम, 
 (ग) भनिेदन पत्रको फाराम, 
 (घ) दोश्रो पििाई जानकारी गराउने फाराम, 
 (ङ) मेिभमिापकतायिाई छनौट फाराम, 
 (च) मेिभमिापकतायिाई सूचना ठदन ेफाराम, 
 (छ) मेिभमिाप केन्रमा पिहरुको उपशस्थभतको अभििेख फाराम, 
 (ज) सहमभत-पत्र फाराम, 
 (झ) वििाद अनगुमन फाराम आठद । 

१७. ताभिम सम्बशन्ित व्यिस्थााः (१) न्यावयक  सभमभत, िडाध्यि र मिेभमिापको िाभग आिारितू, 
पनुयताजगी, वििेष अनशुििण र अन्य मेिभमिाप सम्बन्िी ताभिमहरु सञ्चािन गने, संस्थाहरुको र 
श्रोत व्यशिहरुको रोष्टर तयार गरी न्यावयक  सभमभतिे राख्नपुदयछ । 

 (२) मिेभमिाप सम्बन्िी आिारितू र अन्य ताभिम मेिभमिाप पररषदद्धारा भनिायररत पाठ्यिम 
बमोशजम सञ्चािन गनपुनेछ । 

१८. मेिभमिाप कोषाः (१) भिमाद नगरपाभिकामा मिेभमिाप सम्बन्िी कायय गनयका िाभग छुटै्ट एउटा 
कोष रहने छ र सो कोषमा देहाय बमोशजमको रकम रहनेछाः 

 (क)नगर सिािे विभनयोजन गरेको रकम । 

 (ख) नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारिे विभनयोजन गरेको रकम । 

 (ग) दात ृसंस्थािे सहयोग स्िरुप प्रदान गरेको रकम । 

 (घ) न्यावयक  सभमभतिे तोकेको िलु्क, सेिा िलु्क । 

 (ङ) अन्य श्रोतबाट मिेभमिाप सम्बन्िी कायय गनय सहयोग स्िरुप प्रदान गरेको रकम । 

 (२) मेिभमिाप सम्बन्िी कोषमा रहेको रकम खचय गदाय प्रचभित काननुमा व्यिस्था िए 
बमोशजमको खचय गनुयपदयछ । 

१९. मेिभमिाप कोषबाट गरीने खचयाः 
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 (क) मेिभमिाप केन्र स्थापना, िौभतक व्यिस्थापन, सूचना सम्प्रषेण र मिेभमिाप सम्बन्िी 
वियाकिाप सञ्चािन । 

 (ख) विभिन्न ताभिम, जनचेतनामिुक काययिम र प्रबियनात्मक काययिमहरु सञ्चािन । 

(घ) मसिन्द सामग्री व्यिस्थापन । 

 (ङ) मेिभमिापकतायिाई मिेभमिाप सत्र सम्म आउने जाने यातायात खचय । 

 (च) वपउने पानी, खाजा र शचयापानको व्यिस्था । 

२०. िेखा परीिणाः मिेभमिाप कोषमा जम्मा िएको र खचय िएको रकमको िेखा परीिण प्रचभित 
काननु बमोशजम गररनेछ । 

२१. आचार संवहता र सपथाः(१) यस काययविभिको अनसूुची-६ बमोशजमको आचर संवहता सिै 
मेिभमिापकतायिे  पािना गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको आचर संवहता अभतररि मेिभमिापकतायिे मिेभमिापकतायको रुपमा 
भनष्ठापूियक काम गने सपथ भिन ु पनेछ । मिेभमिापकतायको हैभसयतिे संिग्न हनु चाहान े
योग्यता पगेुका मिेभमिापकतायिाई नगरपाभिकाको न्यावयक  सभमभतका संयोजकबाट अनसूुची-७ 
बमोशजमको सपथ भिएपभछ सम्बशन्ित मिेभमिाप केन्रमा मिेभमिापकतायको रुपमा सूचीकृत 
हनुेछन ्। मेिभमिाप सपथ र आचार संवहताको पािना सम्बन्िी अनगुमन नगरपाभिकािे गनेछ 
। 

 (३) यठद कुनै सामदुावयक मेिभमिापकतायिे सपथ र आचार संवहता विपररत काम गरेमा त्यस्तो 
मेिभमिापकतायिाई न्यावयक  सभमभतिे सूचीबाट हटाउनछे । 

२२. वििादका पिहरुको उपशस्थभताः यस काययविभि बमोशजम वििादका पिहरु केन्रबाट तोवकएको 
भमभत, स्थान र समयमा उपशस्थत हनुपुनेछ । 

२३. पिहरुको भनशम्त मेिभमिापको पररणाम मान्य हनुेाःपिहरुको सहमभतमा उल्िेख िए कुराहरु 
सम्बशन्ित पििे बाध्यात्मक रुपमा पािना गनपुनेछ । 

२४. सहमभत कायायन्ियनाः (१) मेिभमिाप केन्रमा भमिापत्र िएको भमभतिे ३५ ठदन भित्र सम्बशन्ित 
पििे त्यस्तो भमिापत्र कायायन्ियन गनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम अिभिभित्र सम्बशन्ित पििे उपदफा (१) बमोशजम भमिापत्र 
कायायन्ियन नगरेमा सम्बशन्ित पििे भमिापत्र कायायन्ियनको िाभग भमिापत्र िएको विषयसँग 
सम्बशन्ित भनकाय समि भनिेदन ठदन सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम भनिदेन प्राप्त िएमा नगरपाभिकािे प्रचभित काननु बमोशजम त्यस्तो 
भमिापत्र कायायन्ियन गररठदन ुपनेछ । 

२५. प्रोत्साहन परुस्कार व्यिस्थााः मेिभमिाप काययिममा उल्िेखनीय योगदान ठदने व्यशि, संघसंस्था 
तथा मिेभमिापकतायिाई नगरपाभिकािे उशचत प्रोत्साहन परुस्कार प्रदान गनय सक्नछे । 
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२६. काययविभिको प्रयोगाःमिेभमिाप काययिमिाई सचुारु र समन्ियात्मक रुपमा सञ्चािन गरी 
सामाशजक सद् िाि, आपसी सहयोग र मैत्रीपूणय परम्परािाई प्रबद्धयज गनय यो काययविभििाई भिमाद 
नगरपाभिकामा मेिभमिाप सम्बन्िी काम गने अन्य सरकारी संघ संस्था, सामाशजक संघ संस्था 
एिं समदुायहरुिे प्रयोग गनय सक्नेछन ्।  

२७. प्रभतिेदन पेि गनुयपनेाःन्यावयक  सभमभतिे नगरसिामा अनसूुची-७ बमोशजमको प्रभतिदेन तयार गरी 
पेि गनेछ । 

२८. काययविभिको व्याख्या गने िा बािा अड काउ फुकाउने अभिकाराःकाययविभिको कायायन्ियनको 
भसिभसिामा कुनै दवुििा हनु गएमा सोको व्याख्या िा बािा अड काउ फुकाउने अभिकार नगर 
काययपाभिकािाई हनुेछ । 

२९. खारेजी र बचाउाःयो काययविभि मेिभमिाप सम्बन्िी प्रचभित नेपाि काननु बाँशझन गएमा बाँशझएको 
हदसम्म यो काययविभिमा िेशखएको कुराहरु अमान्य हनुेछ र नेपाि काननुमा िेशखएमा कुराहरु 
मान्य हनुछे । 

३०. मेिभमिाप सम्बन्िी कायय सञ्चािनगदाय यो काययविभि बमोशजम हनुेछ र यस काययविभिमा उल्िेख 
निएका प्रवियाहरु अििम्बन गदाय मेिभमिाप सम्बन्िी प्रचभित नेपाि काननुमा िएको 
प्रवियाहरु अििम्बन गनय कुनै बािा पने छैन । 

 

अनसूुची-१ 

(दफा ५ (क) सँग सम्बशन्ित) 
वििाद दताय/अभििेख फारामको नमूना 

भिमाद नगरपाभिकानगरकाययपाभिकाको कायायिय, तनहुँ 
गण्डकी प्रदेि 

दताय नं. दताय भमभत 

वििादको प्रकार 

  

  

  

  

  

  

१. वििादको पवहिो पिको वििाद 

नामाः भिङ्ग जात/जाभत उमेर 

शजल्िााः तनहुँ भिमाद नगरपाभिका  िडा नं. टोिाः 
सम्पकय  िेगाना (टेभिफोन/मोबाइि नं.) ................................................................... 

वििाद पिहरुको वििरण 
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२. वििादको दोश्रो पिको वििाद 

नामाः भिङ्ग जात/जाभत उमेर 

शजल्िााः तनहुँ भिमाद नगरपाभिका  िडा नं. टोिाः 
सम्पकय  िेगाना (टेभिफोन/मोबाइि नं.) ................................................................... 
३. वििाद सरुु िएको भमभताः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-२ 

दफा ५ (ड) सँग सम्बशन्ित 

मेिभमिापकतायको रुपमा सूचीकृत हनु ठदइने भनिेदकको ढाचँा 
 

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

 

विषयाः मेिभमिापकताय रुपमा सूचीकृत गररपाउँ । 

 

मिाई त्यस नगरपाभिकाको/िडाको मिेभमिाप केन्रमा मेिभमिापकतायको रुपमा आफ्नो नाम 

सूचीकृत गरी मेिभमिापकतायको रुपमा कायय गनय इच्छा िएकािे तपभसि बमोशजमको प्रमाण कागज साथै 
राखी यो भनिदेन गदयछु । भनिदेन माग बमोशजम मेिभमिापकतायको रुपमा सूचीकृत गररपाउँ । 

 

तपभसिाः 
संिग्न प्रमाण कागजात 
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(क) नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी, 
(ख) मेिभमिाप सम्बन्िी ताभिम भिएको प्रमाणपत्रको फोटोकपी, 
(ग) िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी, 
(घ) पासपोटय साईजको फोटो । 

 

भनिेदक 

नामथराः........................... 
िेगानााः............................. 
सहीाः................................ 
भमभताः.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची-३ 

(दफा ५ (ग) सँग सम्बशन्ित) 
भिमाद नगरपाभिका, तनहुँ 

सूचीकृत मिेभमिापकतायको नामाििी 
 

ि.सं. नामथर िेगाना सूचीकृत 
िएको भमभत 

निीकरण 
िएको भमभत 

सम्पकय  नं. फोटो 
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                                     अनसूुची-४ 

(दफा ११ (च) सँग सम्बशन्ित) 
सहमभत-पत्रको ढाचँा 
मेिभमिाप केन्र 

भिमाद नगरपाभिका, तनहुँ 
सहमभत पत्र 

  

वििादको विषय .................................................... । 

 

...................... शजल्िा ....................नगरपाभिका .......... िडा नं. ........... बस्न े िषय .......... 
को ................................ श्री ............................ र .................. शजल्िा .................. 
नगरपाभिका ...................... िडा नं. ................. बस्ने िषय .......... को ............................ श्री 
............................................ बीच उल्िेशखत विषयमा वििाद िई यस मिेभमिाप केन्रमा भनिदेन 
परेका हनुािे दिैु पििाई राखी मेिभमिाप प्रविया भमभत .............../...../....... गतेमा छिफि 
गराउँदा तपभसिका बदुाहरुमा हामी दिैु पिको शचत्तबझु्दो सहमभत िएकोिे सहमत िएको बदुाहरुिाई 
भनष्ठापूियक पािना गने गरी मेिभमिापकतायहरुको/न्यावयक  सभमभतको उपशस्थभतमा राजीखिुीिे यो सहमभत 
पत्रमा सवहछाप गरी भियौं/ठदयौं । 

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

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

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

सहमत हनुे पिहरु 

पवहिो पि        दोश्रो पि 

नामाः         नामाः 
िेगानााः         िेगानााः 
हस्तािराः        हस्तािराः 
मेिभमिापकतायहरु 

 

नामाः 
 
 

िेगानााः 
 
 

हस्तािराः 

नामाः 
 
 

िेगानााः 
 
 

हस्तािराः 

नामाः 
 
 

िेगानााः 
 
 

हस्तािराः 
 

इभत सम्बत ् ............................... साि ......................... मवहना .................. गते ........... 
रोज ििुम ्।  
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अनसूुची-५ 

(दफा ५ (त) सम्बशन्ित) 
मेिभमिाप अनगुमन फाराम 

नगरपाभिकााः भिमाद नगरपाभिका 
शजल्िााः तनहुँ 
अनगुमन गररएको अिभि ............................... देशख .............................. सम्म । 

 

ताभिम प्राप्त 
कुि मेिभमिाप 
कतायको संख्या 

वियाशिि 
मेिभमिापकतायको 

संख्या 

वििाद दताय 
संख्या 

समािान िएको 
संख्या 

समािान हनु नसकी 
सम्बशन्ित भनकायमा 
पिाएको संख्या 

मेिभमिाप 
प्रियामा 

रहेको संख्या 

कैवफयत 

       
       
       
       
       
१.केन्रको िौभतक अिस्थााः 
२. आचार संवहताको पािनाको अिस्थााः 
३. विभनयोशजत बजेट र खचयको अिस्थााः 
४. मिेभमिाप कोषको अिस्थााः 
५. मिेभमिापकतायको िाभग ताभिमको आिश्यकतााः 
६. मिेभमिापकतायको पयायप्तता/अपयायप्ततााः 
७. अनगुमनकतायको वटप्पणीाः 
अनगुमनकताय 
१ .................... 
२ ..................... 
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अनसूुची-६ 

(दफा २१ सँग सम्बशन्ित) 
मेिभमिापकतायको आचार संवहता 

मेिभमिापकतायको आचार संवहता, २०७८ 

 

१. मेिभमिापकतायको पेिागत आचरणाः 
 (क) मेिभमिाप सम्बन्िी काम कारिाही भनश्पि रुपिे गनपुनेछ, 
 (ख) कुनै पि प्रभत झकुाि, आग्ह, पिुयग्रह िा सो देशखन ेकुनै व्यिहार गनुयहुँदैन, 
 (ग) कुनै पििाई डर, त्रास, झकु्यान िा प्रिोिनमा पारी गराउन हुँदैन, 

(घ) मेिभमिाप सम्बन्िी काम कारिाहीको भसिभसिामा पिसँग आभथयक िा अन्य स्िाथय जन्य 
कुनै काम कारिाही िा िेनदेन व्यिहार गनुय हुँदैन । 

(ङ) मेिभमिापकतायिे वििादको विषय िस्त ुिा वििादका पिहरुसँग अनशुचत िा जािसाजपूणय 
तिरिे कुन ैकाम कारिाही गनुय हुँदैन । 

(च) मेिभमिापको काम कारिाही िा मेिभमिापको प्रवियामा जानाजान त्रटुी िा अभनयभमतता 
गने, अनािश्यक रुपमा िम््याउने, वढिो गने िा मिेभमिाप सम्बन्िी काम कारिाहीमा अभिरुची 
नदेखाउने जस्ता कायय गनुय हुँदैन । 

(छ) मेिभमिापको िममा पि र मेिभमिापकतायको भबचमा कुरा र पिको पररचय िगायत 
मेिभमिापकतायिाई जानकारी हनु आएको तथ्य गोप्य राख्नकुा साथै पिहरुको वहत प्रभतकुि हनु े
गरी प्रकट गनुय हुँदैन । 

(ज) संवििान, काननु, साियजभनक नीभत र स्थानीय/अिय न्यावयक /शन्ययक भनकाएको गररमा 
उच्च बनाउदै पिहरुको सामाशजक मयायदा र आत्मासम्मानिाई सम्मान पगु्ने कायय गनुय पदयछ । 
वििादका पिहरुसँग मेिभमिाप गराईठदए िापत िेक्का िा प्रभतितमा पाररश्रभमक भनिायरण नगरी 
काननुिे तोकेको सीमामा रही पिहरुसँगको सहमभत बमोशजमको पाररशश्रमक स्िीकार गनुय पदयछ 
। 

१.१ मेिभमिाप सम्बन्िी काययविभिको पािना गनपुनेाः 
(क) मेिभमिाप सम्बन्िी कायय संवििान, प्रचभित ऐन काननु र यस काययविभि बमोशजम 
मेिभमिाप प्रविया सञ्चािन गनुयपनेछ । 

(ख) कुनै सम्झौतामा मेिभमिापद्धारा वििाद समािान गररने व्यिस्था िएमा त्यस्तो वििाद सोवह 
सम्झौतामा उल्िेख िएको काययविभि अनरुुप गनपुनेछ । 

(ग) पिहरु मेिभमिाप गनय सहमत िएमा मिेभमिापकतायिे सो व्यहोराको मिेभमिापको भिशखत 
खडागरी सहमभत िएको बुदँाहरु र त्यसको पररणामको बारेमा पिहरुिाइ स्पष्टसँग बताएर मात्र 
सो कागजमा पिहरुको सवहछाप गनय िगाई आफ्नो सवह गरी सहमभतपत्र तयार गनुयपदयछ । 

१.२ मेिभमिापकतायको शजम्मेिारीाः 
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(क) मेिभमिाप िएमा सहमभतको कागज सवहत तोवकएको समय भित्र वििादका पिहरुिाई 
सम्बशन्ित भनकायमा पिाइठदन ुपनेछ । मिेभमिाप हनु नसकेमा तोवकएको ढाँचामा सम्बशन्ित 
स्थानीय तह समि प्रभतिेदन पेि गनुयपनेछ । 

(ख) मेिभमिापको काययविभि अपनाउँदा पिहरु बीच मेिभमिाप गराउन नसवकएमा 
मेिभमिापद्धारा वििाद समािान निएको व्यहोरा भिशखत जानकारी ठदनपुदयछ । 

१.२ मेिभमिापकतायको दावयत्िाः 
(क) मेिभमिापकतायिे वििादको विषयिस्तमुा छिफि गनय अशघ मेिभमिापको प्रवियामा 
अपनाइने काययविभि, सहमभत िा भनष्कषयमा पगु्ने काम पिहरु स्ियंमको िएको र मिेभमिापकताय 
सहजकतायको िभुमकामा मात्र रहेको कुरा जानकारी गराउन ुपदयछ । 

(ख) मेिभमिापको प्रवियामा िए गरेका कायय आफू र पििे पभन गोप्य राख्न ु पने विषय, 
मेिभमिापको प्रवियामा संिग्न िऐ शचत्त नबझेुको कुन ैपभन समयमा अिग हनु पाउने विषयमा 
पिहरुिाई जानकारी गराउन पनेछ । 

(ग) मेिभमिापकतायको रुपमा भनयिु िएको व्यशििे मेिभमिापकताय िई काम गनय नचाहेमा 
आफूिे भनयशुिको सूचना पाएको सात ठदन भित्र सोको भिशखत जानकारी सम्बशन्ित भनकायिाई 
ठदनपुनेछ । 

(घ) मेिभमिापकताय भनयिु िएको व्यशििे मेिभमिाप गदाय मैत्रीपूणय तिरबाट वििाद समािान 
गनय पििाई स्ित्नत्र, तटस्थ र भनष्पि िएर सहयोग गनुयपदयछ । 

(ङ) वििादको विषयिस्त ु उपर मिेभमिापकतायको कुनै स्िाथय भनवहत रहेको िए िा आफूिे 
स्ित्नत्र तथा भनष्पि रुपमा काम गनय नसक्ने प्रकृभतको वििाद िएमा वििादमा पि र मदु्धा प्रभेसत 
गने भनकायिाई भिशखत गराउन ुपनेछ । 

(च) िैवङ्गक वििेद, िमय, जातजाभत, आभथयक स्तर िा राजनैभतक सिग्नताको आिारमा कुन ै
प्रकारको झकुाि पूिायग्रही िािना नदेखाई मेिभमिापमा संिग्न हनुपुनेछ र भनिायररत समयमा 
मेिभमिाप कायय सम्पन्न गनय प्रयास गनुयपनेछ । 

(छ) मेिभमिापकतायिे प्राकृभतक श्रोत सािन सम्बन्िी वििादमा, व्यापाररक प्रकृभतको वििादमा 
मेिभमिापको प्रविया, विषयगत दिता र तत्सम्बन्िी अभ्यास तथा प्रचिनिाई महत्ि ठदनपुनेछ 
र सामदुावयक वििादमा मेिभमिाप गदाय सम्बशन्ित समदुायमा उपि्ि वििाद समािान सम्बन्िी 
परम्परा, अभ्यास र स्िीकृत मान्यतािाई ध्यान ठदई भनष्पिता, बस्तभुनष्ठता, स्िच्छता र न्यायका 
भसद्धान्तबाट सदैि भनदेशित हनुपुनेछ । 

(ज) मेिभमिापकतायिे आफै मेिभमिाप प्रवियामा संिग्न िएको मदु्धामा कुनै पभन पिको 
तफय बाट काननु व्यिसायी, मध्यस्तकताय िा न्यायभििको रुपमा संिग्न िई वििाद सनुिुाई नगरी 
सहजकतायको मात्र िभुमका भनिायह गने र मिेभमिापद्धारा िएको वििादको समािानिाई 
हारजीतको रुपमा नभिन उत्प्ररेरत गनुयपनेछ । 
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अनसूुची-७ 

(दफा २१ सँग सम्बशन्ित) 
मेिभमिापकतायको सपथपत्र 

(भनयम..... सँग सम्बशन्ित) 
 

सपथपत्रको ढाचँा 
 

म......................................................................................... ईश्वरको नाममा/सत्य 
भनष्ठापूियक मिेभमिापकतायको रुपमा सपथ भिन्छु वक मैिे मेिभमिाप सम्बन्िी प्रवियाको 
भसिभसिामा कुनै पि प्रभत मोिावहजा नराखी, पिपात नगरी, गोपनीयता र भनष्पिता कायम गदै 
काननु र न्यावयक  प्रविया प्रभत सम्मान तथा समपयणको िािना राखी काम गनेछु । मैिे 
मेिभमिाप सम्बन्िी यस काययविभि तथा प्रचभित काननु बमोशजम पािना गनपुने आचरणको पूणय 
पािना गदै आफूिाई सशुम्पएको दावयत्ि इमान्दारीतापूियक भनिाहय गनेछु । 

 

सपथ भिनकेो -      सपथ गराउनेको - 
सहीाः       सहीाः 
नामाः       नामाः 
       पदाः 
       छापाः 
       कायायियाः 
       भमभताः 
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अनसूुची-८ 

(दफा २७ सँग सम्बशन्ित) 
 

मेिभमिाप काययिमको प्रगभत प्रभतिेदनको ढाचँा 
 

(क) न्यावयक  सभमभतको िाभगाः 

नगरपाभिकाको नामाः 

शजल्िााः ............................. 

प्रदेिाः ............................... 

प्रभतिदेन अिभिाः भमभताः .............................. देशख  .............................. सम्म 

 

मेिभमिाप 
कतायको संख्या 

वििादको 
प्रकार 

वििादको 
संख्या 

मेिभमिाप 
िएको संख्या 

मेिभमिाप हनु 
नसकी सम्बशन्ित 
भनकायमा पिाएको 

संख्या 

मेिभमिाप 
प्रवियामा रहेको 

संख्या 

मवहिा परुुष      

       

     

     

     

जम्मा      

 
 
 

प्रमाणीकरण भमभताः- 2078/11/10                                    

 आज्ञािे, 
टेकनाथ दहाि 

प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत 

 

सचुना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मठुरत। मूल्य रु.20।- 

 


