
 

  

रोहिणी गाउँपालिका मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कार्यहिलध, २०७८  

 
 

प्रस्तािनााः नेपािको संहिधानको अनसूुची ८ बमोजिम स्थानीर् तिको अलधकारको सूचीमा रिेको मेिलमिाप र 
मध्र्स्थतासम्बन्द्धी व्र्िस्था तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४६ बमोजिम गठन िनु े
न्द्र्ाहर्क सलमलतिे सोिी ऐनमा उल्िेख गररएका हििाद मेिलमिापको माध्र्मबाट समाधान गने कार्यमा सिर्ोग 
गनय मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कार्यहिलध बनाउन िाञ्छनीर् भएकोिे, रोहिणी गाउँपालिकाको 
कार्यपालिकािे न्द्र्ाहर्क सलमलतिे उिरुीको कारिािी हकनारा गदाय अपनाउन ुपने कार्यहिलध सम्बन्द्धमा व्र्िस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७४ दफा ....ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी र्ो मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कार्यहिलध, 

२०७७ िारी गरेको छ।  

 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक 

 

१. सङ्जिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यहिलधको नाम “मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्धी कार्यहिलध, २०७७” रिेको 
छ।  

(२) र्ो कार्यहिलध तरुुन्द्त प्रारम्भ िनुेछ।   

२. पररभाषााः लबषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यहिलधमा, 
(क) “ऐन” भन्नािे गाउँपालिका न्द्र्ाहर्क सलमलत (कार्यहिलध सम्बन्द्धी) ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय। 

(ख) “केन्द्र” भन्नािे र्स कार्यहिलध बमोजिम स्थापना भएको मेिलमिाप केन्द्र सम्झन ुपछय। 

(ग) “कार्ायिर्” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ुपछय। 

(घ) “गाउँपालिका” भन्नािे रोहिणी  गाउँपालिका सम्झन ुपछय। 
(ङ) “दोस्रो पि” भन्नािे पहििो पिको लनिेदनको आधारमा मेिलमिाप िातायको िालग मेिलमिाप केन्द्रिे 

बोिाएको हििादको पि सम्झन ुपछय।  

(च) “न्द्र्ाहर्क सलमलत” भन्नािे नेपािको संहिधानको धारा २१७ र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा ४६ बमोजिम गाउँपालिकाको उपाध्र्ि तथा उपप्रमखुको अध्र्ितामा गदठत 
न्द्र्ाहर्क सलमलत सम्झन ुपछय।  

(छ) “पहििो पि” भन्नािे हििाद समाधानको िालग मेिलमिाप केन्द्रमा लनिेदन ददन े व्र्जि सम्झन ु
पछय। 

(ि) “पि” भन्नािे हििादका पि सम्झन ुपछय। 

(झ) “मन्द्रािर्” भन्नािे संघीर् मालमिा तथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्रािर् सम्झन ुपछय। 



(ञ) “मेिलमिाप” भन्नािे प्रचलित कानून बमोजिम मेिलमिाप िनुसक्ने प्रकृलतका हििादमा मेिलमिाप 
गराउने गरी गाउँपालिकाबाट सञ्चालित सेिा सम्झन ुपछय।र र्ो शब्दिे गाउँपालिकाको स्िीकृलतमा 
समदुार्मा सञ्चािन भएको सामदुाहर्क मेिलमिाप सेिािाई समेत िनाउने छ। 

(ट) “मेिलमिापकताय” भन्नािे पि बीचको हििादिाई छिफिद्वारा सिि िातािरण सिृना गनय तथा सो 
हिषर्मा सिमलत कार्म गनयका िालग उत्प्प्ररेरत गनय मेिलमिाप सम्बन्द्धी आधारभतू तािीम लिई 
गाउँपालिकामा सूचीकृत व्र्जि सम्झन ुपछय। 

(ठ)  “मेिलमिाप सर” भन्नािे मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप प्रकृर्ाद्वारा हििाद समाधानका िालग हििादका 
सरोकारिािाको रूपमा रिेका हििादका पि सजम्मलित सरुजित एिम ्सिि स्थानमा िाताय तथा 
छिफि गराउने उद्देश्र्िे सञ्चािन गररने बैठक सम्झन ुपछय। 

(ड) “िडा” भन्नािे रोहिणी  गाउँपालिकाको िडा सम्झन ुपछय। 

(ढ) “संर्ोिक” भन्नािे मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन भएको िडाको सजचि सम्झन ु पछय।साथै सो शब्दिे 
मेिलमिाप संर्ोिकको रूपमा काम काि गने गरी तोहकएको िडा कार्ायिर्को कमयचारीिार्य समेत 
बझुाउने छ। 

 

 

 

पररच्छेद– २ 

मेिलमिाप केन्द्रको स्थापना, काम, कतयब्र् र अलधकार 

 

३. मेिलमिाप केन्द्रको स्थापनााः (१) न्द्र्ाहर्क सलमलतको िरेालधकार लभरका हििाद मेिलमिाप प्रहिर्ाद्वारा समाधानमा 
सिर्ोग परु् र्ाउन गाउँपालिकाको प्रत्प्रे्क िडामा आिश्र्कता अनसुार मेिलमिाप केन्द्र स्थापना गररनछे ।  

(२) कार्ायिर्िे गाउँपालिकाको कार्ायिर् भिन िा िडा कार्ायिर्को भिन िा कार्यपालिकािे 
तोकेको स्थानमा उपदफा (१) बमोजिमको कार्ायिर् स्थापना गनेछ। 

  

४. मेिलमिाप केन्द्रको काम, कतयव्र् र अलधकाराः (१) मेिलमिाप केन्द्रको काम, कतयव्र् र अलधकार देिार् बमोजिम 
िनुेछाः 

(क) हििादका पिबाट हििादसँग सम्बजन्द्धत हिषर्को अनसूुची–१ को ढाँचामा लनिेदन लिने र दताय 
गने। 

(ख) मेिलमिाप सम्बन्द्धी हििादका पििाई सूचना ददने।  

(ग) मेिलमिापकताय िनुे र्ोग्र्ता पगेुको व्र्जििे मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत िनु मेिलमिाप 
केन्द्रमा लनिेदन ददएमा न्द्र्ाहर्क सलमलतमा पठाउन।े  

(घ) न्द्र्ाहर्क सलमलतबाट मेिलमिापकतायको शपथ लिएका व्र्जििाई मेिलमिापकतायको काममा 
िगाउन।े 

(ङ) सूचीकृत मेिलमिापकताय मध्रे्बाट हििादका पििाई मेिलमिापकताय छनौट गनय िगाउने।  

(च) मेिलमिाप प्रहिर्ामा सििीकरण गने।  



(छ) हििादको लनिेदन, अन्द्र् कागिात तथा सिमलत परको न्द्र्ाहर्क सलमलतिे तोके बमोजिम अलभिेख 
राख्न ेतथा तोहकएको स्थानमा प्रलतिेदन ददने। 

(ज) मेिलमिाप प्रकृर्ा बमोजिम सिमलत िनु नसकेको हिषर् न्द्र्ाहर्क सलमलतमा हफताय पठाउने।  

(झ) हििादको दोस्रो पि उपजस्थत भएर मेिलमिापकतायको छनौटको काम सहकएको लमलतिे तीन 
महिना लभर मेिलमिापको माध्र्मबाट हििादको समाधान गने व्र्िस्था लमिाउन।े 

(ञ) पि बीचको सिमलत कार्ायन्द्िर्नको िालग हििादको लमलसि न्द्र्ाहर्क सलमलतमा पठाउने।  

(ट) हििादका पिबाट मेिलमिापको प्रकृर्ाबाट भएको सिमलत कार्ायन्द्िर्न गरे नगरेको लनर्लमत 
रुपमा अनगुमन गने गराउन ेतथा पिको आपसी सम्बन्द्ध बारे िानकारी लिन।े  

(ठ) स्थानीर् बालसन्द्दािाई मेिलमिाप सेिा प्रर्ोग गनय अलभप्ररेरत गने। 

(ड) मेिलमिापकतायको िमता अलभबहृिसम्बन्द्धी आिश्र्क कार्य गने। 

(ढ) गाउँपालिकाको कार्यिम बमोजिम मेिलमिाप सेिाको प्रचार प्रसार गने र सचेतनामूिक कार्यिम 
चिाउन।े  

(ण) न्द्र्ाहर्क सलमलतबाट तोहकएका िा अलधकार प्रत्प्र्ार्ोिन गररएका अन्द्र् काम गने। 
 

५. मेिलमिाप केन्द्रमा िनु पने आधारभतू सहुिधािरूाः केन्द्रमा देिार् बमोजिमका आधारभतू सहुिधा रिनेछना्ः– 

(क) मेिलमिाप सर सञ्चािनका िालग गोपनीर् र सरुजित स्थान। 

(ख) मेिलमिापकताय, हििादका पि एिम ्सरोकारिािाको सहुिधाको िालग मेिलमिाप किमा आिश्र्क 
कुसी, टेबि िगार्त पर्ायप्त स्थान। 

(ग) सूचीकृत मेिलमिापकतायको नाम, ठेगाना र फोटो सहितको सूची र मेिलमिाप केन्द्रको साईन 
बोडय। 

(घ) हििादका पिको िालग स्िच्छ हपउने पानी तथा शौचािर्। 

(ङ) हििाद दताय लनिेदनको फारम र हििाद दताय गने रजिष्टर, मेिलमिापकताय रोिेको रेकडय राख्नको 
िालग फारम, दोस्रो पििाई िानकारी गराउने फारम, मेिलमिापकतायिाई िानकारी गराउने फारम, 

सिमलत–परको फारम, प्रगलत प्रलतिेदन फारम, अलभिेख राख्न े रजिष्टर िगार्तका अन्द्र् मसिन्द्द 
सामग्री।  

 

 

 

पररच्छेद– ३ 

मेिलमिाप सेिाको व्र्िस्थापन 

६. हििाद दतायाः (१) न्द्र्ाहर्क सलमलतको िरेालधकार लभरका हििाद समाधानको िालग न्द्र्ाहर्क सलमलत िा न्द्र्ाहर्क 
सलमलतिे तोकेको स्थानमा दताय िनुेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोजिम न्द्र्ाहर्क सलमलतिे हििादका प्रथम पि बसोबास गने िडामा रिेको 
मेिलमिाप केन्द्रमा समेत लनिेदन दताय गनय सक्ने गरी लनणयर् गनय सक्नेछ।  



(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कुनै व्र्जििे लिजखत नभै मौजखक रुपमा 
गनुासो।उिरुी।लनिेदन व्र्ि गरेमा त्प्र्सिाई लिजखत रुपमा उतार गरी कार्ायिर् िा मेिलमिाप केन्द्रिे लनिको 
सिीछाप गराई दताय गने व्र्िस्था लमिाउनेछ।  

(४) र्स दफा बमोजिम न्द्र्ाहर्क सलमलतमा दताय भएको लनिेदन सो सलमलतिे मेिलमिाप गने 
प्रर्ोिनको िालग सम्बजन्द्धत िडामा रिेको मेिलमिाप केन्द्रमा पठाउने व्र्िस्था लमिाउन ुपनेछ। 

 

७. मेिलमिापकतायको छनौट प्रकृर्ााः (१) प्रत्प्रे्क िडामा कजम्तमा एक मेिलमिाप केन्द्र रिनेछ।  

(२) प्रत्प्रे्क मेिलमिाप केन्द्रमा कजम्तमा ६ िना मेिलमिापकताय रिनछेन।्  

तर एउटा मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृत भएका मेिलमिापकतायिे अन्द्र् मेिलमिाप केन्द्रमा सूचीकृत 
भै मेिलमिाप सेिा प्रदान गनय चािेमा त्प्र्स्तो मेिलमिापकतायिाई सूचीकृत गरी मेिलमिाप सेिा सचुारु गनय कुनै 
बाधा पने छैन। 

(३) पििे रोिेको मेिलमिापकतायबाट मेिलमिाप सम्बन्द्धी कार्य सञ्चािन गररने छ।  

(४) गाउँपालिकाको मखु्र् कार्ायिर् रिेको स्थानमा समेत मेिलमिाप केन्द्रको स्थापना गनय सहकन े
छ।  

(५) र्ो कार्यहिलध िागू िुदँा साहिकदेजख स्थानीर् मेिलमिाप केन्द्रमा कार्यरत मेिलमिापकताय 
कार्मै रिनछेन।् 

(६) हििादको संख्र्ा बढ्न गई िा अन्द्र् कारणिे मेिलमिापकतायको संख्र्ा कमी भएमा कार्ायिर्िे 
उपदफा (२) मा उल्िेजखत संख्र्ाको अलतररि आिश्र्क संख्र्ामा थप मेिलमिापकताय सूचीकृत गनय कुनै बाधा 
पने छैन। 

(७) न्द्र्ाहर्क सलमलतिे आफू समि दताय भएका िा कार्यहिलध बमोजिम तोहकएको स्थानमा दताय 
भएका हििाद कुनै पलन मेिलमिाप केन्द्रबाट मेिलमिाप प्रकृर्ा अपनाउने गरी तोक्न सक्नेछ। 

(८) कार्ायिर्िे सूजचकृत भएका मेिलमिापकतायको हििरण अनसूुजच-२ बमोजिमको ठाँचामा तर्ार 
गरी कार्ायिर् तथा सम्बजन्द्धत िडाको मेिलमिाप केन्द्रमा राख्न ेव्र्िस्था लमिाउने छ।  

 

८. मेिलमिापको िालग मेिलमिापकतायको छनोटाः (१) मेिलमिाप केन्द्रमा हििाद दताय गराउने पहििो पििे 
मेिलमिाप केन्द्रमा रिेको अनसूुची–२ बमोजिम तर्ार गररएको मेिलमिापकतायको सूचीबाट मेिलमिापकताय छनौट 
गनय पाउने छन।्  

(२) उपदफा (१) बमोजिम हििादको पहििो पििे रोिेको व्र्जि बािेक दोस्रो पििे 
मेिलमिापकतायको सूचीमा नाम भएका अन्द्र् कुनै पलन मेिलमिापकतायिाई छनौट गनय पाउने छन।्  

(३) हििादका पहििो र दोस्रो पििे मेिलमिापकताय छनोट गरे पश्चात संर्ोिकिे छालनएका दईुिना 
मेिलमिापकतायसँगको समन्द्िर् गरी मेिलमिापकतायको सूचीमा नाम उल्िेख भएका अन्द्र् मेिलमिापकताय मध्रे्बाट 
तेस्रो मेिलमिापकतायको छनौट गनुय पनेछ।  

(४) हििादका पििे मेिलमिापकताय छनौट गदाय कुनै हििादको सम्बन्द्धमा न्द्र्ाहर्क सलमलतको 
संर्ोिक िा कुनै सदस्र्को लनिी सरोकार िा स्िाथय गाँलसएको िा त्प्र्स्तो संर्ोिक िा सदस्र्को नाता लभरका 
व्र्जि हििादको पि भएमा त्प्र्स्तो मेिलमिापकतायको सट्टामा अको मेिलमिापकताय रोज्न पाउने छन।् 

   



९. हििादका पिको उपजस्थलताः (१) हििादका पि मेिलमिाप केन्द्रबाट तोहकएको लमलत, स्थान र समर्मा 
मेिलमिापको िालग उपजस्थत िनुपुनेछ।  

(२) मेिलमिापको िालग तोहकएको ददनमा दबैु पि उपजस्थत भएपलछ मार मेिलमिापकतायिे 
मेिलमिापको प्रकृर्ा अजघ बढाउन ुपछय। 

(३) हििादका पििाई मेिलमिापको िालग तोहकएको ददनमा हििादका पििाई लनधायरण गरेको 
समर् भन्द्दा पहििा नै मेिलमिाप किमा मेिलमिापकताय उपजस्थत िनु ुपनेछ। 

(४) मेिलमिापका िालग तोहकएको ददनमा कुनै एक पि िा दिैु पि उपजस्थत नभएमा 
मेिलमिापकतायिे सोिी व्र्िोरा िनाई अनसूुची–३ को ढाँचामा मेिलमिाप केन्द्रमा प्रलतिेदन सहित हफताय पठाई 
ददन ुपनेछ। 

 

१०. मेिलमिाप सर सञ्चािन प्रकृर्ााः (१) दफा ८ बमोजिम छनौट भएका तीन िना मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप सर 
सञ्चािन गनेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोजिमका मेिलमिापकतायिाई मेिलमिाप केन्द्रमा तोहकएको लमलतमा उपजस्थत 
िनु संर्ोिकिे िानकारी गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम पहििो मेिलमिापकतायिे मेिलमिापकतायको रुपमा काम गनय असमथयता 
देखाएमा केन्द्रिे हििादको दिैु पििार्य बाँकी मेिलमिापकताय मध्रे्बाट तीन तीन िना मेिलमिापकताय रोिी  
प्राथलमकता समेत तोक्न िगाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम तोहकएका मेिलमिापकतायिार्य केन्द्रिे प्राथलमकतािमको आधारमा 
मेिलमिाप सर सञ्चािन गनय िगाउन ेछ।  

(५) हििादका दिैु पििे एकै िना मेिलमिापकतायिाई छनौट गनय सिमलत गरेमा एकिना 
मेिलमिापकतायिे मार पलन मेिलमिाप प्रहिर्ा सञ्चािन गनय सक्नेछन।्   

(६) छालनएका मेिलमिापकतायिे पिसँग समन्द्िर् गरी मेिलमिाप सर सञ्चािन गने लमलत र स्थान 
तर् गनुय पनेछ।  

(७) हििादका पि र मेिलमिापकताय पूिय लनधायररत स्थान, लमलत र समर्मा मेिलमिाप सरमा 
उपजस्थत िनुे व्र्िस्था संर्ोिकिे लमिाउन ुपनेछ।   

(८) हििादका पि उपजस्थत भैसकेपलछ छालनएका मेिलमिापकतायिे हििादका पििाई सरुजित 
मेिलमिाप किमा गई मेिलमिाप प्रहिर्ा र मेिलमिापकतायको भलूमका बारे िानकारी ददने र मेिलमिाप सर 
सञ्चािन िुँदा पािन गनुयपने आधारभतू लनर्म लनधायरण गरी मेिलमिाप प्रहिर्ाका चरण अपनाउँदै हििाद समाधान 
गनय सििीकरण गनुय पनेछ। 

(९)मेिलमिाप सर आिश्र्कता अनसुार एक िा सो भन्द्दा बढी पटक बस्न सक्नछे। 

(१०) हििाद दताय भएको िडा बािेक अन्द्र् कुनै िडामा सूचीकृत भएका मेिलमिापकतायिाई समेत 
र्स दफा बमोजिम मेिलमिाप केन्द्रिे न्द्र्ाहर्क सलमलतसँग अनमुती लिई मेिलमिापकतायको रुपमा काम गने 
व्र्िस्था लमिाउन सक्नेछ।  

 



११. मेिलमिापकतायिे ध्र्ान ददनपुने कुरािरूाः मेिलमिापकतायिे कार्यसम्पादन गदाय देिार्का हिषर्मा ध्र्ान ददन ु
पनेछ। 

(क) मेिलमिाप सर सञ्चािन गदाय उठेका हिषर् हटपोट गने र त्प्र्सको अथय पििाई बझुाउने। 

(ख) हििादमा लनणयर् नददने र आफूिाई लनणयर्कताय नभई हििाद समाधान प्रकृर्ाको सििकताय सम्झन े
र छिफि।िाताय।संिादबाट हििाद समाधानका िालग सििीकरण गने। 

(ग) कुनै पििाई िात, िालत, धमय, िणय, लिङ्ग, सम्प्रदार् िा रािनीलतक आस्था िा अन्द्र् कुनै आधारमा 
भेदभाि नगरी लनष्पि र तटस्थ रिने। 

(घ) मानि अलधकार, मौलिक िक, मानि अलधकार र सामाजिक न्द्र्ार्को हिषर्मा संिेदनशीि रिन।े 

(ङ) मेिलमिाप सरको समालप्तपलछ सिमलत बािेक िेखेका अन्द्र् हटपोट सम्बन्द्धी सामग्री नष्ट गरी 
गोपनीर्ता कार्म गने। 

(च) कुनै कानूनी िहटिता आएमा कार्ायिर् एिम ्न्द्र्ाहर्क सलमलतको सिर्ोगमा हिशषेज्ञसँग परामशय 
लिएर मार कानूनसम्मत रुपमा पिबीच सिमलत गराउन।े  

(छ) हििादका पििाई मेिलमिापकताय रोज्न िगाउँदा मेिलमिाप केन्द्रबाट िनु े हििाद समाधानका 
प्रकृर्ाका सम्बन्द्धमा सम्बजन्द्धत पििाई संर्ोिकिे र्थेष्ट िानकारी गराउन।े 
 

१२. सिमलतपर तर्ार गनुय पनेाः(१) मेिलमिापकतायिे हििादका पििे हििादको हिषर्मा सिमलत गरेमा अनसूुची–४ 
बमोजिमको ढाँचामा तीन प्रलत सिमलत पर तर्ार गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम तर्ार भएको सिमलतपरमा हििादका पि तथा मेिलमिापकतायिे 
सिीछाप गरी मेिलमिाप केन्द्रमा बझुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम तर्ार भएको सिमलतपरको एक एक प्रलत मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप 
गने पििाई तत्प्काि उपिब्ध गराउन ुपछय।  

(४) सिमलत परको तेस्रो प्रलतिाई लमिापर र मेिलमिाप सिमलत कार्ायन्द्िर्न गने प्रर्ोिनका िालग 
मेिलमिाप केन्द्रिे न्द्र्ाहर्क सलमलत समि पठाउन ुपनेछ।  

(५) सिमलत कार्ायन्द्िर्न गनय लनिेदन साथ कुनै पि न्द्र्ाहर्क सलमलत समि उपजस्थत भएमा िा 
मेिलमिाप केन्द्रबाट सिमलतपर प्राप्त भएमा न्द्र्ाहर्क सलमलतिे सम्बजन्द्धत पिसँग बझुी सिमलतपर।लमिापरमा 
िेजखएको व्र्िोरा ठीक छ भने्न प्रमाजणत भएमा उि लिखतमा न्द्र्ाहर्क सलमलतका सदस्र्िे सिीछाप गरी 
लमिापरको रुपमा अनमुोदन गरी त्प्र्सिाई कार्ायन्द्िर्नको िालग सम्बजन्द्धत पििाई आदेश ददन ुपदयछ।  

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनमुोदन भएको सिमलतपर कार्ायन्द्िर्नको िालग न्द्र्ाहर्क सलमलतिे सो 
सिमलत पर कार्यपालिकामा पठाउन ुपदयछ।  

(७) उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त सिमलतपर कार्ायिर्िे कार्ायन्द्िर्नको िालग कुनै लनकार् िा 
संस्थामा पठाउन ुपने भएमा सिमलतपरको व्र्िोरा बमोजिम गनय सम्बजन्द्धत लनकार्मा िेखी पठाउन ुपनेछ। 

(८) र्स पररच्छेद बमोजिम मेिलमिापद्वारा हििाद समाधान गदाय मेिलमिापकताय लनर्जुि भएको 
लमलतिे तीन महिनालभर सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ। 



१३. हििादमा पििार्य िानकारी ददनाेः (१) र्स कार्यहिलध बमोजिम मेिलमिाप केन्द्रबाट हििादमा मेिलमिाप भएमा 
िा मेिलमिाप िनु नसकेमा सोिी कुरा उल्िेख गरी सम्बजन्द्धत पििाई संर्ोिकिे िानकारी ददन ुपनेछ। 

(२) मेिलमिाप िनु नसकेका हििादका पििाई तारेख तोकी उि हििादमा अन्द्र् प्रकृर्ा अपनाउन 
दताय भएको लनिेदन सहितका सम्पूणय कागिात मेिलमिाप केन्द्रको संर्ोिकिे न्द्र्ाहर्क सलमलत समि पठाउन ु
पनेछ।  

 

पररच्छेद– ४ 

मेिलमिापका सम्िन्द्धमा गाउँपालिकाको काम, कतयव्र् र अलधकार 

१४. गाउँपालिकाको मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम, कतयव्र् र अलधकाराः मेिलमिाप सेिा हिस्तार र हिकासका िालग 
गाउँपालिकाको काम, कतयव्र् र अलधकार देिार् बमोजिम िनुेछाः 

(क) स्थानीर्स्तरमा मेिलमिाप सेिा हिस्तार र हिकास बारे िाहषयक र्ोिना एिम ्कार्यिम तिुयमा र 
कार्ायन्द्िर्न गने। 

(ख) मेिलमिापबाट भएको सिमलत–परको अलभिेख राख्न े र सो सम्बन्द्धी कार्यिमको िालग 
आिश्र्क बिेट हिलनर्ोिन गने। 

(ग) मेिलमिाप सेिा सञ्चािनका िालग मेिलमिाप केन्द्र स्थापना र आिश्र्क भौलतक सामग्री र 
मसिन्द्द व्र्िस्थापन गने।  

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी तािीमका िालग सिभागीको छनौट गने र गैरसरकारी संस्था तथा अन्द्र् 
लनकार्सँग समन्द्िर् गने तथा तािीम आर्ोिना गनय प्राहिलधक, आलथयक तथा आिश्र्क सिर्ोग 
परु् र्ाउने।  

(ङ) तोहकएको र्ोग्र्ता पूरा भएका र कम्तीमा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभतू मेिलमिाप 
तालिम प्राप्त गरेका मेिलमिापकतायिाई शपथ गराई मेिलमिापकतायको सूचीमा सूचीकृत गने। 

(च) एक िषय भन्द्दा अगालड मेिलमिाप सम्बन्द्धी आधारभतू तालिम लिएका व्र्जििाई सूचीकृत गनुय 
अजघ तोहकएको पाठ्यिम बमोजिमको पनुतायिगी तालिम लिएर सूचीकृत िनु पाउने व्र्िस्था 
लमिाउने। 

(छ) मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत भएका मेिलमिापकतायिाई प्रत्प्रे्क िषय मेिलमिापकतायको 
पनुतायिगी तालिममा सिभागी िनुे व्र्िस्था लमिाउन।े   

(ज) मेिलमिाप सम्बन्द्धी प्रजशिक प्रजशिण लिएका व्र्जि िा काननु बमोजिम अलधकारप्राप्त 
लनकार्बाट तालिम ददने संस्थाको रुपमा सूचीकृत भएका संस्थाबाट मार मेिलमिाप सम्बन्द्धी 
तालिम सञ्चािन गनय पाउने व्र्िस्था लमिाउन।े  

(झ) न्द्र्ाहर्क सलमलतको लनणयर् िा मेिलमिापको सिमलत बमोजिम न्द्र्ाहर्क सलमलतबाट अनमुोदन भै 
लमिापर भएका हिषर्को कार्ायन्द्िर्न गने, गराउने र सिमलत कार्ायन्द्िर्नको अनगुमन र समीिा 
गने।  

(ञ) सरोकारिािा अन्द्र् लनकार्बाट िनुे अनगुमनको कार्यिाई सिर्ोग परु् र्ाउने र अनसूुची-५ 
बमोजिमको ठाँचामा अलभिेख राख्न।े 



(ट) मेिलमिाप केन्द्रको अनगुमन गने, मेिलमिाप सेिािाई सबैको पिुँचमा परु् र्ाउन आिश्र्क कार्य 
गने। 

(ठ) मेिलमिापकतायिाई मेिलमिाप सेिा उपिब्ध गराए िापत पाररश्रलमक िा र्ातार्ात खचय र 
भत्ताको व्र्िस्था गने। 

(ड) मेिलमिाप कोष खडा गने र आिश्र्कता अनसुार मेिलमिाप केन्द्र स्थापना र सञ्चािन गनय 
कोषको प्रर्ोग गने।  

(ढ) मेिलमिाप कोष सञ्चािन लनदेजशका तर्ार गरी कार्यन्द्िर्नमा ल्र्ाउने तथा मेिलमिापकतायिाई 
प्रोत्प्साहित गने गलतहिलध सञ्चािन गने। 

(ण) मन्द्रािर्सँग सिकार्य गरी मेिलमिाप सेिािाई प्रभािकारी बनाउन कार्य गने।  
 

१५. मेिलमिाप केन्द्र संर्ोिकको काम, कतयव्र् र अलधकाराः मेिलमिाप केन्द्र संर्ोिकको काम, कतयव्र् र अलधकार 
देिार्बमोजिम िनुेछाः 

(क) मेिलमिाप केन्द्रमा आएको लनिेदन रजिष्टरमा दताय गरी, हििादका पिको नाम र ठेगाना, छनौट 
भएका मेिलमिापकतायको नाम र सम्पकय  नं., मेिलमिाप सर सञ्चािन लमलत, सिमलतपरको स्पष्ट 
खलु्ने गरी अलभिेख राख्न ेएिम ्अन्द्र् कागिात सरुजित राख्न।े 

(ख) हििादका पििाई मेिलमिाप केन्द्रको तफय बाट पराचार गने। 

(ग) हििादका पििाई मेिलमिापकताय रोज्न िगाउने।  

(घ) पििे रोिेका मेिलमिापकतायिाई िानकारी गराउने र मेिलमिापको िालग सिमलत लिन।े 

(ङ) मेिलमिापको सर सञ्चािन िनुे ददन र समर्को िानकारी पि र मेिलमिापकतायिाई ददन।े 

(च) मेिलमिाप केन्द्रमा आिश्र्क भौलतक र अन्द्र् सामग्री र न्द्र्नुतम सेिा सहुिधा सलुनजश्चत गराउने। 

(छ) मेिलमिापको प्रकृर्ामा सजम्मलित िुँदा हििाद समाधान गनय सिि िनु ेर मेिलमिापको प्रकृर्ािे 
हििाद समाधानमा पाने सकारात्प्मक प्रभािको िानकारी ददन।े 

(ज) पिको मेिलमिाप प्रकृर्ाप्रलतको संशर् िटाउन ेर मेिलमिापकतायिे सििीकरण सम्बन्द्धको बारेमा 
पिको जिज्ञासा सम्बोधन गने।  

(झ) मेिलमिापकतायको व्र्जिगत हििरण सहितको अलभिेख राख्न।े 

(ञ) मेिलमिापकतायिाई मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत भएको कुराको िानकारी गराउने।  

(ट) मेिलमिाप कि र सर सञ्चािनको िातािरण बनाउने र सोको व्र्िस्थापन गने। 

(ठ) सिमलत भएका िा िनु नसकेका हििादको अलभिेख राख्न।े 

(ड) मेिलमिापको मालसक, चौमालसक तथा िाहषयक प्रगती हििरण कार्ायिर्मा पठाउने।  

(ढ) सिमलत नभएमा सिमलत िनु नसकेको कुराको लिजखत िानकारी हििादका पििाई ददन।े 

(ण) सिमलत कार्ायन्द्िर्न गनय न्द्र्ाहर्क सलमलत र िडा कार्ायिर्बाट तोहकए बमोजिमको जिम्मेिारी 
ििन गने। 

(त) कार्ायिर्िे तोकेका अन्द्र् कार्य गने। 
 

१६. मेिलमिापकतायको काम, कतयव्र् र अलधकाराः मेिलमिापकतायको काम, कतयव्र् र अलधकार देिार्बमोजिम िनुेछाः 



(क) मेिलमिापको प्रहिर्ामा गरी सििकतायको िैलसर्तिे हििाद समाधानमा सिर्ोग परु् र्ाउने। 

(ख) हििाद समाधान गनय सिर्ोग गदाय न्द्र्ार्ाधीश, मध्र्स्थ िा कानूनी सल्िािकारको भलूमका लनिायि 
नगरी सििकतायको मार भलूमका लनिायि गने। 

(ग) मेिलमिाप समीिा बैठकमा सूचना बमोजिम सिभागी िनुे र मेिलमिाप सेिािाई प्रभािकारी 
बनाउन आफ्नो सझुाि प्रस्ततु गने। 

(घ) मेिलमिापको हिकास र हिस्तारका िालग कार्यरत रिने। 

(ङ) सिमलत कार्ायन्द्िर्नमा सिर्ोग परु् र्ाउने। 

(च) मेिलमिाप सर सििीकरण गदाय डर, रास, दिाि र प्रभािबाट मिु िनुे र हििादका पििाई 
पलन मिु राख्न।े 

(छ) मानिअलधकार, मौलिक िक, सामाजिक न्द्र्ार्को हिषर्मा सचेत रिने।  

(ज) आघातमा परेका िा मनोबैज्ञालनक रुपमा समस्र्ामा रिेका पििाई मनोसामाजिक परामशयको 
िालग पठाउन मेिलमिाप केन्द्र संर्ोिकिाई िानकारी गराउने।  

(झ) मेिलमिाप प्रहिर्ािाई उजचत व्र्िस्थापन गने र सिमलतको िालग पििाई स्ितन्द्र रुपमा 
भलुमका लनिायि गनय ददने। 

(ञ) पििाई मेिलमिापको अनजुचत प्रर्ोगबाट िनुे नोक्सानीबाट बचाउन सचेत रिने।  

(ट) मेिलमिाप िातायको सन्द्दभयमा हििादका पिबाट व्र्ि भएका कुराको गोपनीर्ता कार्म राख्न।े 

(ठ) मेिलमिाप प्रकृर्ा अपनाउँदा पलन पि लमल्न सिमत नभएमा सिमलत िनु नसकेको कुराको 
प्रलतिेदन अनसूुची–३ को ढाँचामा न्द्र्ाहर्क सलमलतिाई ददने। 

(ड) अनसूुची-६ मा तोहकएको आचारसंहिताको पािना गने। 

  

 

पररच्छेद – ५ 

हिहिध 

 

१७. प्राहिलधक सेिा उपिब्ध  गराउनाेः (१) कार्ायिर् एिम ्िडा कार्ायिर्िे मेिलमिापकतायिाई आिश्र्क प्राहिलधक 
सेिा उपिब्ध गराउने छ।  

  (२) कार्ायिर् एिम ् न्द्र्ाहर्क सलमलतिे मेिलमिापकतायिाई मेिलमिाप गराउन े कार्यमा दिता 
हिकास गनय आिश्र्क तािीम उपिब्ध गराउन आिश्र्कता अनसुार राहिर् िा स्थानीर् स्तरका गैर  सरकारी  
संस्था िा समदुार्मा आधाररत संस्थािाई एिम ्हिज्ञिार्य पररचािन गनय सक्नेछ। 

  

१८. मेिलमिाप नतीिाको अलभिेख व्र्िस्थापनाः (१) कार्ायिर् एिम ् िडा कार्ायिर्िे दताय भएका हििाद तथा 
समाधान भएका हििाद र हििादका पिको अलभिेख राख्न ुपनेछ।हििादको लनरुपण भएको अिस्थामा मेिलमिाप 
केन्द्रमा दिैु पिको र मेिलमिापकतायको िस्तािर सहितको सिमलत पर समेत तर्ार पारी राख्न ुपरन्ेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम अलभिेख राख्नका िालग कार्ायिर्िे लनम्न अनसुारका फाराम तर्ार 
गनेछ। 

(क) हििाद दताय पजुस्तका, 
(ख) हििाद र हििादका पिको हििरण खलु्न ेगरी तोहकएको फारम, 



(ग) लनिेदन परको फारम, 

(घ) दोस्रो पििाई िानकारी गराउने फारम,  

(ङ) मेिलमिापकताय छनौट फारम,  

(च) मेिलमिापकतायिाई सूचना ददने फारम,  

(छ) मेिलमिाप केन्द्रमा पिको उपजस्थलतको अलभिेख फारम,  

(ज) सिमलत–पर फारम, 

(झ) हििाद अनगुमन फारम  

(ञ) कार्ायिर्िे तोकेका अन्द्र् फारम। 
 

१९. मेिलमिाप गराउन तालिम लिनपुनेाः एनिे तोकेको र्ोग्र्ता पगेुका व्र्जििे गाउँपालिकामा मेिलमिाप गराउन 
कम्तीमा ४० घण्टा (६ ददन) को आधारभतू मेिलमिाप तालिम गरेको िनुपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको तालिम कानून बमोजिम अलधकार प्राप्त लनकार्मा सूचीकृत भएको 
संस्था िा मेिलमिापको आधारभतु प्रजशिक प्रजशिण प्राप्त व्र्जिबाट कार्ायिर्िे तालिम ददने व्र्िस्था लमिाउन ु
पनेछ।  
 

२०. मेिलमिाप तालिम ददन ेसंस्था सूजचकृत िनुपुनेाः (१) प्रचलित कानून बमोजिम अलधकार प्राप्त लनकार्मा सूचीकृत 
भएका संस्थािार्य कार्ायिर्िे मेिलमिाप तालिम ददन सूचीकृत गनुय पनेछ।    

(२) कार्ायिर्िे मेिलमिापको तालिम ददने संस्थािाई पररचािन गदाय एकै कामका िालग एकभन्द्दा 
बढी संस्थािाई जिम्मेिारी ददने छैन।  

(३) उपदफा (१) बमोजिमको तािीम सञ्चािन गने सूचीकृत संस्थािे तालिमको िालग श्रोत 
व्र्जिको रोष्टर तर्ार गरी पनेछ। 

(२) मेिलमिाप सम्बन्द्धी आधारभतू र अन्द्र् तालिम मन्द्रािर् एिम ् कार्यपालिकाबाट स्िीकृत 
पाठ्यिम बमोजिम सञ्चािन गनुय पनेछ। 

(३) स्िीकृत मेिलमिापको पाठ्यिममा उजल्िजखत हिषर्मा तोहकएको प्रकृर्ा अपनाई मेिलमिापको 
तालिम सञ्चािन िनुेछ। 

(५) कार्ायिर् िा मेिलमिापको तािीम ददने संस्थािे मेिलमिापको तािीम सम्पन्न गरेको प्रमाण पर 
ददँदा सिभागीिाई अनसूुची–७ बमोजिमको प्रलतबिता परमा सिीछाप गराई कार्ायिर् िा संस्थाको अलभिेख राख्न े
व्र्िस्था लमिाउन ुराख्न ुपनेछ। 

  

२१. आचारसंहिताको पािनााः र्स कार्यहिलधको अनसूुची–६ बमोजिमको आचारसंहिता सबै मेिलमिापकतायिे पािन 
गनुयपनेछ। 
 

२२. शपथाः मेिलमिापकतायिे र्स कार्यहिलध बमोजिम लनष्ठापूियक काम गने शपथ लिन ु पनेछ। मेिलमिापकतायको 
िैलसर्तिे संिग्न िनु चािने र्ोग्र्ता पगेुका मेिलमिापकतायिाई न्द्र्ाहर्क सलमलतका संर्ोिकबाट अनसूुची–८ 
बमोजिमको शपथ लिएपलछ मेिलमिाप केन्द्रमा मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत गररनेछ। 
  



२३. आचारसंहिता र शपथको अनगुमनाः (१) मेिलमिापकतायिे आचारसंहिता अनकूुि काम गरे िा नगरेको र 
मेिलमिापकतायको रुपमा लिएको सपथको सम्बन्द्धमा न्द्र्ाहर्क सलमलत र कार्यपालिकािे अनगुमन गनेछन।्  

(२) आचारसंहिता पािना नगरेको भने्न उिरुी परेमा न्द्र्ाहर्क सलमलतिे सम्बजन्द्धत मेिलमिापकतायिाई 
उिरुिािाको नाम गोप्र् राखी उिरुी सम्बन्द्धमा स्पष्टीकरण ददन सात ददनको समर् ददर्य लिजखत रूपमा 
िानकारी ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समर् लभर स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा िा प्राप्त स्पष्टीकरण जचत्त बु् दो 
नभएमा न्द्र्ाहर्क सलमलतिे आचारसंहिता उल्िंघनको कारिािी अजघ बढाउने छ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम आचारसंहिता उल्िङ्घन गरेको ठिर न्द्र्ाहर्क सलमलतिे सम्बजन्द्धत 
मेिलमिापकतायिाई सचेत गराउन, केिी समर्को िालग मेिलमिापकतायको काम गनय बन्द्देि िगाई नलसित ददन 
िा मेिलमिापकतायको सूचीबाट िटाउने आदेश गनय सक्नछे। 

(५) न्द्र्ाहर्क सलमलतिे गरेको आचारसंहिता उल्िङ्घनको कारिािी िा सिार्मा जचत्त नबझेु सम्बजन्द्धत 
मेिलमिापकतायिे कार्यपालिका समि पनुरािेदन गनय सक्नेछन।् 

(६) आचारसंहिता र शपथको सम्बन्द्धमा न्द्र्ाहर्क सलमलतको लनणयर् उपर पनुरािेदन परेमा 
कार्यपालिकाको लनणयर् अजन्द्तम िनुेछ। 

 

२४. पििार्य मेिलमिापको पररणाम बाध्र्कारी िनुाेः  मेिलमिापमा भएको सिमलत हििादका पि र संिग्न 
सरोकारिािाको लनजम्त बाध्र्ात्प्मक िनुेछ। उि सिमलत कार्ायन्द्िर्न गनय हििादका पि र सरोकारिािा बाध्र् 
िनुेछन।् 
 

२५. सिमलत कार्ायन्द्िर्नाः (१) मेिलमिाप केन्द्रमा सिमलत भै लमिापर भएको लमलतिे तीस ददनलभर सम्बजन्द्धत पििे 
त्प्र्स्तो लमिापर कार्ायन्द्िर्न गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अिलधलभर सम्बजन्द्धत पििे उपदफा (१) बमोजिम लमिापर 
कार्ायन्द्िर्न नगरेमा कार्ायिर्िे प्रचलित कानूनी कार्यहिलध अपनाई लमिापरको कार्ायन्द्िर्न गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम लनिेदन प्राप्त भएमा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५२ 
(१) बमोजिम कार्यपालिकािे न्द्र्ाहर्क सलमलतबाट भएको र्सै कार्यहिलधको दफा १२ बमोजिम सिमलत भए 
बमोजिमको लमिापर िा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिम भएको 
लनणयर्को कार्ायन्द्िर्न गने गराउने छ।   

 

२६. मेिलमिापको िोगो र केन्द्रको बोडयको व्र्िस्थााः (१) मेिलमिापको िोगो अनसूुची–९ बमोजिम िनुेछ र सो 
िोगोको प्रर्ोग देिार्को अिस्थामा गररनेछ। 

(क) मेिलमिाप केन्द्रको बोडयमा। 

(ख)  मेिलमिाप गदाय प्रर्ोग िनुे व्र्ानरमा। 

(ग) कार्यिमको प्रबियन गने कार्यिम सञ्चािन गदाय। 

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी हिलभन्न कृर्ाकिाप सञ्चािन गदाय।  

(२) मेिलमिाप केन्द्रको बोडय अनसूुची–१० बमोजिमको िनुेछ। 
 



२७. पररचर्पर सम्बन्द्धी व्र्िस्थााः कार्ायिर्िे सूचीकृत मेिलमिापकतायिाई अनसूुची–११ बमोजिमको ढाँचामा 
पररचर्पर ददनछे। 
 

२८. प्रोत्प्सािन परुस्कारको व्र्िस्थााः कार्ायिर्िे न्द्र्ाहर्क सलमलतको लसफाररसमा मेिलमिाप कार्यिममा उल्िेखनीर् 
र्ोगदान ददन ेमेिलमिाप केन्द्र, संघसंस्था तथा मेिलमिापकतायिाई उजचत प्रोत्प्सािन परुस्कार प्रदान गनय सक्नछे। 

  

२९. कार्यहिलधको प्रर्ोगाः गाउँपालिका।नगरपालिका लभर मेिलमिाप कार्यिमिाई सचुारु र समन्द्िर्ात्प्मक रुपमा 
सञ्चािन गरी स्थानीर्स्तरमा सामाजिक सद्भाि, आपसी सिर्ोग र मैरीपूणय परम्परािाई प्रबियन गनय र्ो 
कार्यहिलधको प्रर्ोग िनुेछ। 
 

३०. प्रलतिेदन पेश गरन्पुनेाः कार्ायिर्िे जिल्िा समन्द्िर् सलमलत, प्रदेश तथा मन्द्रािर्मा अनसूुची–१२ बमोजिमको 
प्रलतिेदन तर्ार गरी पठाउन ुपनेछ। 
 

३१. कार्यहिलधको व्र्ाख्र्ा गरन् ेिा िाधा अड्काउ फुकाउन ेअलधकाराः कार्यहिलधको कार्ायन्द्िर्नको लसिलसिामा कुनै 
दद्वहिधा िनु गएमा सोको व्र्ाख्र्ा िा बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार कार्यपालिकािाई िनुेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची – १ 

(दफा ४(क) सँग सम्बजन्द्धत) 
हििाद दताय।अलभिेख फारमको नमूना 

गाउँपािीकाको कार्ायिर्,................ जिल्िा 
हििादका पिको हििरण    

दताय नं. दताय लमलताः 
जिल्िााः .................... पालिकााः िडा नम्िराः 
हििादको प्रकाराः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ४७ (२) मा उजल्िजखत आधारमा 
१. हििादको नामाः हििादको प्रकृलताः 
२. हििादको पहििो  पिको हििरणाः 
नामाः लिङ्गाः िात।िालताः उमेराः 
जिल्िााः .......................... पालिकााः  िडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।मोिार्ि .......................................): 
२.१ शैजिक र्ोग्र्ता 
१. लनरिर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्र्लमक ५. उच्च माध्र्लमक ६. स्नातक िा सो भन्द्दा मालथाः 
२.२ मेिलमिापकताय छनौट (प्राथलमकता लनधायरण) 
प्रथम छनौटाः दोस्रो छनौटाः तेस्रो छनौटाः 
२.३ अन्द्र् सरोकारिािाको नाम।संख्र्ााः 
२.४ र्सभन्द्दा पहििे मेिलमिाप सेिााः १. लिएको २. नलिएको 
३. हििादको दोस्रो  पिको हििरणाः 
नामाः लिङ्गाः िात।िालताः उमेराः 
जिल्िााः ................ पालिकााः  िडा नं. 
सम्पकय  ठेगाना (टेलिफोन।र्मेि आदद): 
३.१ शैजिक र्ोग्र्ता 
१. लनरिर २. साधारण िेखपढ ३. प्राथलमक 

४. माध्र्लमक ४. उच्च माध्र्लमक ६. स्नातक िा सो भन्द्दा मालथाः 
३.२ मेिलमिापकताय छनौट (प्राथलमकता लनधायरण): 

प्रथम छनौटाः दोस्रो छनौटाः तेस्रो छनौटाः 
३.३ अन्द्र् सरोकारिािाको नाम।संख्र्ााः  

३.४ र्सभन्द्दा पहििे मेिलमिाप सेिााः १. लिएको २. नलिएको 
नोटाः १. हििादको पहििो पि भन्नािे साधारणतर्ा लबिाद दताय गनेिाई िनाउँछ । 

४.१. हििाद सरुु भएको लमलताः 
४.२ मेिलमिाप केन्द्रमा आउन ुअजघ कुनै लनकार्मा समाधानको िालग प्रर्ास भएको लथर्ो ?  

१. भएको लथर्ो २. भएको लथएन  

४.३ प्रर्ास भएको भए कुन लनकार्मा भएको लथर्ो? 

१. स्थानीर् प्रिरी कार्ायिर् २.िडा कार्ायिर् ३. जिल्िा प्रिरी कार्ायिर् 

४. जिल्िा प्रशासन कार्ायिर् ५.  अदाित       ६.अन्द्र्............................ 
४.४ हििादको पररणाम के भर्ो कारण खिुाउने .......................... 
४.५ अन्द्र् कुनै ठाउँमा र्ो हििाद चलिरिेकोाः   १. छ ।            २. छैन । 

४.६ र्दद कुनै लनकार्िे मेिलमिापको िालग पठाएको।लसफाररस गरेको भए सो लनकार्को नामाः 



अनसूुची–२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्द्धत) 
 

मेिलमिाप केन्द्र 

गा.पा............िडा नं....जिल्िााः............. 
मेिलमिापकतायको सूची 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–३ 

दफा ९ (४) सँग सम्बजन्द्धत 

मेिलमिापकतायको प्रलतिेदन 

 

.......... मेिलमिाप केन्द्र, 

...............गाउँपालिका 
 

प्रथम पि श्री........................ र दोस्रो पि श्री........................ भएको ................................ हििादमा 
मेिलमिाप गराउन िामीिाई लमलत .......... गते मेिलमिापकतायको रुपमा रोजिएकोमा मेिलमिापको प्रकृर्ा अपनाई 
मेिलमिाप गराउँदा पि लमल्न मञ्िरु नभएकािे।मेिलमिापको िालग तोहकएको ददनमा पि अनपुजस्थत भएकािे 
मेिलमिाप िनु नसकेको व्र्िोराको र्ो प्रलतिेदन पेश गरेका छौं।  

 

हििादको प्रथम पिाः                          हििादको दोस्रो पिाः 

नामाः नामाः 

सिीछापाः सिीछापाः 

 

मेिलमिापकतायाः 

 

नामाः दस्तखताः 

नामाः दस्तखताः 

नामाः    दस्तखताः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–४ 

(दफा १२(१) सँग सम्बजन्द्धत) 

सिमलत–परको ढाँचा 
मेिलमिाप केन्द्र 

गा.पा.............................िडा नं. ......................... जिल्िााः......................... 
सिमलत पर 

 

हििादको लबषर्ाः...........................................................................। 

 

................... जिल्िा .......................................गाउँपालिका  ........... िडा नं......बस्ने िषय ................... को 
श्री ..............................................र ..................... जिल्िा ............................ 
....................गाउँपालिका  ..... िडा नं......... बस्ने िषय ........ को श्री ..........................................बीच 
उजल्िजखत लबषर्मा असमझदारी भई लसियना भएको हििादमा मेिलमिापको िालग र्स मेिलमिाप केन्द्रमा प्राप्त भएको 
िनुािे दबैु पििाई राखी मेिलमिाप प्रहिर्ाद्वारा लमलत .... ।.......। .... गतेमा छिफि गराउँदा तपजशिका बुदँामा 
िामी दबैु पिको जचत्त बु् दो सिमलत भएकोिे सिमत भएको बुदँािाई लनष्ठापूियक पािना गने गरी मेिलमिापकतायको 
उपजस्थलतमा रािी खशुीिे र्ो सिमलत परमा सिी छाप गरी लिर्ौँ।ददर्ौँ।  

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

 

सिमत िनु ेपििरूाः 
पहििो पि          दोस्रो पि 

नामाः          नामाः 
ठेगानााः           ठेगानााः 
िस्तािराः                                                      िस्तािराः 
 

मेिलमिापकताय            

नामाः 
ठेगानााः 
िस्तािराः 

नामाः 
ठेगानााः 
िस्तािराः 

नामाः 
ठेगानााः 
िस्तािराः 

   

ईलत सम्बत.्.................. साि ................. महिना ................ गते.........................रोि शभुम।्                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची–५ 

(दफा १४ को (ञ) सँग संबजन्द्धत) 
मेिलमिाप अनगुमन फाराम 

गाउँपािीकाको नामाः .........................................।  

िडा नं.  

जिल्िा ....................। 

अनगुमन गररएको अिलध...................देजख..................सम्म। 

मेिलमिाप केन्द्रको संर्ोिकको नामाः 
मेिलमिाप कार्यिममा आलथयक तथा प्राहिलधक सिर्ोग गने संस्थाको नामाः  

तलिम प्राप्त कुि  
मेिलमिापकताय
को संख्र्ााः 

हिर्ाशीि 
मेिलमिापकतायको 
संख्र्ााः 

हििाद 
दताय 
संख्र्ााः 

समाधान 
भएको 
संख्र्ााः 

मेिलमिाप 
प्रकृर्ामा 
रिेको संख्र्ााः 

समाधान िनु नसकी 
न्द्र्ाहर्क सलमलतमा 
पठाएको संख्र्ााः 

कैहफर्त 

       

       

   

१. मेिलमिाप केन्द्रको भौलतक अिस्थााः  

२. आचार संहिताको पािनाको अिस्थााः 
३. हिलनर्ोजित बिेट र खचयको अिस्थााः 
४. मेिलमिापकतायको िालग पनुतायिगी।उच्च तालिमको आिश्र्कतााः 
५. मेिलमिापकतायको पर्ायप्तता।अपर्ायप्ततााः 
६. अनगुमनकतायको हटप्पजणाः  

७. अनगुमनकतायको सझुािाः 
 

 

अनगुमनकताय 
१. .................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



                                           

                                                                                             अनसूुची–६ 

(दफा १६ (ड) सँग सम्बजन्द्धत) 

रोहिणी गाउँपालिकामा सूचीकृत मेिलमिापकतायको आचारसंहिता 
मेिलमिापकतायको आचार संहिता-२०७८ 

 

१. मेिलमिापकतायको पेशागत आचरण  

(क) नेपािको संहिधान, अन्द्र् प्रचलित कानून र र्स कार्यहिलध बमोजिम मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम कारिािी 
लनष्पि रुपिे गनुय पने, 

(ख) कुनै पिप्रलत झकुाि, आग्रि, पूिायग्रि िा सो देजखने कुनै व्र्ििार गनुय िुदैँन,  

(ग) कुनै पििाई डर, रास, झकु्र्ान िा प्रिोभनमा पारी मेिलमिाप गराउन िुँदैन,  

(घ) मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम कारिािीको लसिलसिामा पिसँग आलथयक तथा अन्द्र् स्िाथयिन्द्र् कुनै काम 
कारिािी िा िेनदेन व्र्ििार गनुय िुँदैन, 

(ङ) मेिलमिापकतायिे हििादको हिषर्िस्त ु िा हििादका पिसँग अनजुचत िा िािसािपूणय तिरिे कुनै काम 
कारिािी गनुय िुँदैन,  

(च) मेिलमिापको काम कारिािी िा मेिलमिापको प्रहिर्ामा िानािान रटुी िा अलनर्लमतता गने, अनािश्र्क 
रुपमा िम्ब्र्ाउन,े हढिो गने िा मेिलमिाप सम्बन्द्धी काम कारिािीमा अलभरुची नदेखाउने िस्ता कार्य गनुय 
िुँदैन, 

(छ) मेिलमिापको िममा पि र मेिलमिापकतायको िीचमा भएका कुरा र पिको पररचर् िगार्त 
मेिलमिापकतायिाई िानकारी िनु आएका तथ्र् गोप्र् राख्नकुा साथै पिको हित प्रलतकूि िनुे गरी प्रकट 
गनुय िुँदैन,  

(ज) संहिधान, प्रचलित कानून, साियिलनक नीलत र अधय न्द्र्ाहर्क।न्द्र्ाहर्क लनकार्को गररमा उच्च बनाउंदै पिको 
सामाजिक मर्ायदा र आत्प्मसम्मानिाई सम्मान पगु्ने कार्य गनुय पदयछ। हििादका पिसँग मेिलमिाप 
गराईददए िापत ठेक्का िा प्रलतशतमा पाररश्रलमक लनधायरण नगर काननुिे तोकेको लसमामा रिी पिसँगको 
सिमलत बमोजिमको पाररश्रलमक स्िीकार गनुय पनेछ।     

१.१.मेिलमिाप सम्बन्द्धी कार्यहिलधको पािना गनुय पनेाः 
(क) मेिलमिाप सम्बन्द्धी  कार्य संहिधान, ऐन कानून र र्स कार्यहिलध बमोजिम मेिलमिाप प्रकृर्ा सञ्चािन गनुय 

पनेछ।  

(ख) कुनै सम्झौतामा मेिलमिापद्वारा हििाद समाधान गररन े व्र्िस्था भएमा त्प्र्स्तो हििाद सोिी सम्झौतामा 
उल्िेख भएको कार्यहिधी अनरुुप गनुय पनेछ।  

(ग) पि मेिलमिाप गनय सिमत भएमा मेिलमिापकतायिे सो व्र्िोराको मेिलमिापको लिखत खडा गरी सिमलत 
भएका बूदँा र त्प्र्सको पररणामको बारेमा पििाई स्पष्टसगँ बताएर मार सो कागिमा पिको सिीछाप गनय 
िगाई आफ्नो समेत िस्तािर गरी सिमलतपर तर्ार गनुयपछय।  

१.२. मेिलमिापकतायको जिम्मेिारीाः 
(क) मेिलमिाप भएमा सिमलतपरको कागि सहित तोहकएको समर् लभर हििादका पििाई सम्बजन्द्धत लनकार्मा 

पठार् ददन ुपनेछ। मेिलमिाप िनु नसकेमा तोहकएको ढाँचामा गाउँपालिका समि प्रलतिेदन पेश गनुयपनेछ।  



(ख) मेिलमिापको कार्यहिलध अपनाउँदा पि बीच मेिलमिाप गराउन नसहकएमा मेिलमिापद्वारा हििाद समाधान 
नभएको व्र्िोराको लिजखत िानकारी ददन ुपनेछ। 

१.३. मेिलमिापकतायको दाहर्त्प्िाः  

(क) मेिलमिापकतायिे हििादको हिषर्िस्तमुा छिफि गनुय अजघ मेिलमिापको प्रहिर्ामा अपनार्न ेकार्यहिलध, 

सिमलत िा लनष्कषयमा पगु्ने काम पि स्िरं्को भएको र मेिलमिापकताय सििकतायको भलूमकामा मार रिेको 
कुरा िानकारी गराउन ुपछय। 

(ख) मेिलमिापको प्रहिर्ामा भए गरेका कार्य पििे पलन गोप्र् राख्न ुपने हिषर्, मेिलमिापको प्रहिर्ामा संिग्न 
भै जचत्त नबझेुमा कुनै पलन समर्मा अिग िनु पाउने हिषर्मा पििाई िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(ग) मेिलमिापकतायको रुपमा छनोट भएको व्र्जििे मेिलमिापकताय भई काम गनय नचािेमा आफुिे छनोटको 
सूचना पाएको सात ददनलभर सोको लिजखत िानकारी सम्बजन्द्धत िडा कार्ायिर् िा मेिलमिाप केन्द्रिाई ददन ु
पनेछ। 

(घ) मेिलमिापकताय छनोट भएको व्र्जििे मेिलमिाप गदाय मैरीपूणय तिरबाट हििाद समाधान गनय पििाई 
स्ितन्द्र, तटस्थ र लनष्पि भएर सिर्ोग गनुय पनेछ।  

(ङ) हििादको हिषर्िस्त ुउपर मेिलमिापकतायको कुनै स्िाथय लनहित रिेको भए िा आफुिे स्ितन्द्र तथा लनष्पि 
रुपमा काम गनय नसक्ने प्रकृलतको हििाद भएमा हििादका पि र हििाद प्रहेषत गने लनकार्िाई लिजखत 
िानकारी गराउन ुपनेछ।  

(च) िैहङ्गक हिभेद, धमय, िातिालत, आलथयक स्तर िा रािनैलतक संिग्नताको आधारमा कुनै प्रकारको झकुाि र 
पूिायग्रािी भािना नदेखाई मेिलमिापमा संिग्न िनु ुपनेछ र लनधायररत समर्मा मेिलमिाप कार्य सम्पन्न गनय 
प्रर्ास गनुय पनेछ।  

(छ) मेिलमिापकतायिे प्राकृलतक स्रोत साधन सम्बन्द्धी हििादमा र व्र्ापाररक प्रकृलतको हििादमा मेिलमिापको 
प्रकृर्ा, हिषर्गत दिता र तत्प्सम्बन्द्धी अभ्र्ास तथा प्रचिनिाई मित्प्ि ददन ुपनेछ र सामदुाहर्क हििादमा 
मेिलमिाप गदाय सम्बजन्द्धत समदुार्मा उपिब्ध हििाद समाधान सम्बन्द्धी परम्परा, अभ्र्ास र स्िीकृत 
मान्द्र्तािाई ध्र्ान ददई लनष्पिता, िस्तलुनष्ठता, स्िच्छता र न्द्र्ार्का लसिान्द्तबाट सदैि लनदेजशत िनु ुपनेछ।  

(ज) मेिलमिापकतायिे आफै मेिलमिाप प्रकृर्ामा संिग्न भएको हििादमा कुनै पलन पिको तफय बाट कानून 
व्र्िसार्ी, मध्र्स्थकताय िा न्द्र्ार्ाधीशको रुपमा संिग्न भै हििाद सनुिुाई नगरी सििकतायको मार भलूमका 
लनिायि गने र  मेिलमिापद्वारा भएको हििादको समाधानिाई िारिीतको रुपमा नलिन उत्प्प्ररेरत गनुय पनेछ।  

  

२. मेिलमिापको तालिम प्रदान गनय सजुचकृत भएको संस्थाको दाहर्त्प्िाः मेिलमिापको प्रजशिण गनय अनमुती प्राप्त 
संस्थािे स्िीकृत पाठ्यिम मेिलमिाप सम्बन्द्धी मान्द्र् लसिान्द्तिाई पूणय रुपमा पािन गरी मेिलमिाप सम्बन्द्धी 
प्रजशिण सञ्चािन गनुय पनेछ। मेिलमिापको प्रजशिण प्रदान गने संस्थािे प्रजशिण पश्चात सम्बजन्द्धत व्र्जििाई 
गाउँपालिकासँगको समन्द्िर्मा मेिलमिापको तालिम सम्पन्न गरेको प्रमाणपर प्रदान गनेछ। मेिलमिापको तालिम 
सञ्चािन गने संस्थािे मेिलमिापकताय र सियसाधारणिाई िजित गरी मेिलमिाप सेिाको प्रभािकारीताको िारेमा 
प्रचार प्रसार गनय गराउन र मेिलमिाप सेिा प्रबियन सम्बन्द्धी आिश्र्क कार्य गनुय पनेछ।   

 



 

kmf]6f] 

 

 

 

अनसूुची–७ 

(दफा २० को उपदफा (५) सँग सम्बजन्द्धत) 
मेिलमिापकतायको प्रलतििता  

 

मेिलमिापकतायको प्रलतििता 
 

 

 

 

 

म ................................... मेिलमिापकतायको आचारसंहिता र शपथमा उजल्िजखत सिै बुदँािाई स्िीकार गरी 
मेिलमिापकतायको रुपमा पािना र कार्य गनय प्रलतिि छु।म मेिलमिापकतायको रुपमा लनष्पि र तटस्थ भलूमकामा 
रिदै र्सका कतयव्र्बाट कुनै हकलसमिे पलन हिचलित िनुेछैन।मैिे तालिममा लसकेका सीपको प्रर्ोग गरी मेिलमिाप 
प्रहिर्ा अपनाई मेिलमिापकतायको भलूमका लनिायि गनेछु।मेिलमिापकतायको आचारसंहिता र शपथमा उल्िेजखत शब्द र 
भािनािाई उच्च नैलतक आदशयको रुपमा पािन गनय कहटिि िनुेछु। आचारसंहिताको उल्िंघनको हिषर्मा म 
व्र्जिगत रूपमा ििाफदेिी िनुेछु। 

१. मेिलमिाप गदाय मैरीपूणय तिरबाट हििाद समाधान गनय पििाई स्ितन्द्र तथा लनष्पि तररकािे सिर्ोग गनेछु। 
पिको हितिाई सिोपरी राखी न्द्र्ाहर्क प्रहिर्ा प्रलतको जिम्मेिारी िोध गदै हििादका पििाई डर िा दबाि िा 
अनजुचत प्रभािबाट मिु राख्न सििकतायको भलूमकामा प्रस्ततु िनुेछु। 

२. सदैि पिको िक तथा दाहर्त्प्ििाई मित्प्ि ददंदै व्र्ापाररक प्रकृलतको हििादमा भए सो हिषर्को अभ्र्ास तथा 
प्रचिन, समदुार्मा आधाररत संर्न्द्रबाट लसजियत हििादमा भए सम्बजन्द्धत समदुार्मा उपिब्ध हििाद समाधान 
सम्बन्द्धी परम्परा, अभ्र्ास र स्िीकृत मान्द्र्तािाई ध्र्ान ददई लनष्पिता, िस्तलुनष्ठता, स्िच्छता र न्द्र्ार्का 
लसिान्द्तबाट सदैि लनदेजशत िनुेछु। 

३. मैिे िैहङ्गक, िातिालत, आलथयक, रािनैलतक िा अन्द्र् र्स्तै कुनै आधारमा कुनै प्रकारको झकुाि र पूिायग्रािी भािना 
नदेखाई मेिलमिापमा संिग्न िनुेछु र लनधायररत समर्मा मेिलमिाप कार्य समप्न्न गनय प्रर्ास गनेछु। 

४. हििादका पिसँग व्र्जिगत समि्न्द्ध भए मेिलमिाप शरुु गनुय अजघ पििाई िानकारी गराउने छु। 

५. हििादको हिषर्िस्त ु उपर मेरो कुनै स्िाथय लनहित रिेको भए पििाई िानकारी गराई लनििे अनमुलत ददएमा 
िािेक मेिलमिाप प्रहिर्ािाट अिग भई न्द्र्ाहर्क सलमलतिार्य िानकारी गराउने छु।  

६. दिैु पिको िानकारीमा मार मेिलमिाप कार्य प्रारम्भ गनेछु र पििाई मेरो भलूमका र मेिलमिाप प्रहिर्ाको 
िारेमा िानकारी गराउँदै दिैु पििाई समान रुपमा आ-आफ्ना कुरा राख्न मौका ददनछुे।  

७. मेिलमिाप भएमा िा नभएमा मेिलमिाप प्रहिर्ामा भए गरेका कार्यको गोपलनर्ता कार्म गनेछु। सिमलत भई िा 
नभई लनिेदन।उिरुी हफताय िुँदा मेिलमिाप प्रहिर्ाको िममा आफुिे थािा पाएको सूचना िा गरेको अनभुि 
लनणयर्कताय समेत कसैिाई नभनी पिको गोपलनर्ता सलुनजश्चत गनेछु। 



८. संहिधान, कानून, न्द्र्ाहर्क लनकार्को गररमा उच्च बनाउँदै पिको सामाजिक मर्ायदा, आत्प्मसम्मान र गररमािाई 
सम्मान पगु्ने कार्य गनेछु। हििादका पिसँग मेिलमिाप गराईददए िापत ठेक्का िा प्रलतशतमा पाररश्रलमक लनधायरण 
नगरी काननुिे तोकेको सीमामा रिी पाररश्रलमक स्िीकार गनेछु।   

९. सिमलत भएका बूदँा र त्प्र्सको पररणामको बारेमा पििाई स्पष्टसँग बताएरमार सिमलतपरमा सहि गनय 
िगाउनछुे। 

१०.आफुिे मेिलमिाप गरेको हििादमा त्प्र्सै हिषर्मा कुनै पलन पिको तफय बाट कानून व्र्िसार्ीको रुपमा 
प्रलतलनलधत्प्ि गने छैन र न्द्र्ार्ाधीश र मध्र्स्थकतायको रुपमा संिग्न नरिी तटस्थ बने्नछु।  

११.र्दद कुनै कारणबश िा पररजस्थतीिन्द्र् कारणिे मेिलमिापकतायको रुपमा आचार–संहिता पािना गनय नसक्न े
िागेमा आफुिाई सो हििादबाट अिग राख्नछुे। 

१२.र्समा उजल्िजखत प्रलतििता, मेिलमिापकतायको आचार–संहिता र सपथका कुनै बुदँाको उिङ्घन गरेमा मिाई 
मेिलमिापकार्यको िालग अर्ोग्र् भएको घोषणा गररएमा स्िीकार गनेछु। 

   

दस्तखताः– ................................... 

नामाः– 

ठेगानााः 
फोन नं.– 

लमलताः– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

अनसूुची–८ 

(दफा २२ सँग सम्बजन्द्धत) 
मेिलमिापकतायको शपथपर 

 

शपथको ढाचँा 
 

म....................ईश्वरको नाममा । सत्प्र् लनष्ठापूियक मेिलमिापकतायको रुपमा शपथ लिन्द्छु हक मैिे मेिलमिाप 
सम्बन्द्धी प्रहिर्ाको लसिलसिामा कुनै पि प्रलत मरमोिाहििा नराखी, पिपात नगरी, गोपलनर्ता र लनष्पिता कार्म गदै 
कानून र न्द्र्ाहर्क प्रहिर्ा प्रलत सम्मान तथा समपयणको भािना राखी काम गनेछु। मैिे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४, प्रचलित कानून र मेिलमिापकतायिे पािन गनुय पने आचरणको पूणय पािना गदै आफूिाई सजुम्पएको दाहर्त्प्ि 
र्मान्द्दारीपूियक लनिायि गनेछु। 

शपथ लिनेको,–                                          शपथ गराउनेको,–   

         

सिीाः          सिीाः  

नामाः          नामाः 
पदाः       

    छापाः  

    कार्ायिर्ाः 
    लमलताः 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–९ 

(दफा २६ (१) सँग सम्बजन्द्धत) 

 

मेिलमिापको िोगो 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–१० 

(दफा २६ (२) सँग सम्बजन्द्धत) 

मेिलमिाप केन्द्रको बोडय 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. मेिलमिाप केन्द्र 

रोहिणी गाउँपालिका 
िडा नं.  .................. 
जिल्िा ................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–११ 

(दफा २७ सँग सम्बजन्द्धत) 
 

मेिलमिापकतायको पररचर्–पर 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची–१२ 

(दफा ३० सँग सम्बजन्द्धत) 

   रोहिणी गा.पा को कार्ायिर् 

िडा नं.... 
मेिलमिापकतायको पररचर्पर 

नामाः 
नेपािी ना.प्र.नं. 
तालिम प्राप्त गरेको लमलताः 
सूचीकृत भएको लमलताः 
अिलधाः                                               ..................                                                

प्रमाजणत गने  

 

फोटो 

 



मेिलमिाप कार्यिमको प्रगती प्रलतिेदनको ढाँचा 
 

गाउँपालिका नामाः रोहिणी  िडा नं. 
जिल्िा रुपन्द्देिी 
प्रलतिेदनको अिलधाः आलथयक िषयाः............ को देजख............. सम्म 

 

मेिलमिापकतायको 
संख्र्ा 

हििादको प्रकार हििादको संख्र्ा मेिलमिाप भएको 
संख्र्ा 

मेिलमिाप 
प्रहिर्ामा रिेको 

संख्र्ा 

मेिलमिाप िनु  
नसकी अदाितमा 
पठाएको संख्र्ा 

महििा परुुष 

       

       

िम्मा      

 

 

       

      

 

 


