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धनगढीमाई नगरपालिकाको मेिलमिाप सम्बन्धध कार्यविलध २०७५ 

               नगरकार्यपालिकाबाट न्विकृत लमलत २०७५।६।२३ 

प्रवतािनााः वथालनर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ४७ अधतगतय आफ्नो अलधकारका क्षेत्र लित्रका 
वििादमा धर्ावर्क लनरुपण गनय सोही ऐनको दफा ४९ को उप दफा १० बमोन्िम मेिलमिाप 
प्रर्ोिनकािालग धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रत्रे्क िडामा मेिलमिाप केधर गठन गनय तथा धनगढीमाई 
नगरपालिका धर्ावर्क सलमलत (सम्बधधी कार्यविलध) ऐन २०७५ िे मेिलमिाप सम्बन्धध ब्र्िवथा गरेका 
अधर् प्रािधानहरुिाई कार्ायधिर्न गनय धनगढीमाई नगरपालिकािे र्ो  कार्यविलध तर्ार गरेको छ। 

              पररच्छेद-१ 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) र्स कार्यविलधको नाम " धनगढीमाई नगरपालिकाको मेिलमिाप 
सम्बन्धध कार्यविलध २०७५" रहेको छ । 

(2) र्ो कार्यविलध तरुुधत िाग ुहनुे छ। 

२. पररिाषााः विषर् र प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलधमा - 

           (क) "धर्ावर्क सलमलत" िन्नािे र्स धनगढीमाई नगरपालिकाका धर्ावर्क सलमलत सम्झन ुपछय। 

            (ख)  "ऐन" िन्नािे धनगढीमाई नगरपालिका धर्ावर्क सलमलत (कार्यविलध सम्बधधी) ऐन २०७५ 
सम्झन ुपदयछ। 

      (ग)  "मेिलमिाप अनगुमन सलमलत"  िन्नािे दफा २१ बमोन्िमको मेिलमिाप अनगुमन सलमलत 
सम्झन ुपदयछ। 

      (घ) "मेिलमिाप कताय"  िन्नािे ऐनको दफा ५९ बमोन्िम सूचीकृत मेिलमिाप कताय सम्झन ुपछय। 

      (ङ)  "मेिलमिाप कतायको सूची" िन्नािे दफा ६ बमोन्िमको मेिलमिापकतायको सूची सम्झन ुपछय । 

       पररच्छेद-२ 

   मेिलमिापकतायको सूची सम्बधधी व्र्िवथा 

३.मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत हनु लनिेदन माग गननाः- (१) धर्ावर्क सलमलतिे मेिलमिाप कतायको सूची 
तर्ार गनन प्रर्ोिनकोिालग मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत हनु चाहने व्र्न्िहरुबाट समर् समर्मा 
लनिेदन माग गनय सक्नेछ। 

    (२) उपदफा (१) बमोन्िम लनिेदन माग गनयकोिालग धर्ावर्क सलमलतिे तीस ददनको अिलध तोवक 
आफ्नो कार्ायिर्को सूचना पाटीमा अनसूुची-१ बमोन्िमको ढााँचामा सूचना प्रकाशन गनुय पननछ । 

  (३) धर्ावर्क सलमलतिे उपदफा (२) बमोन्िमको सूचना िडा कार्ायिर्हरुका सूचना पाटीमा समेत 
प्रकान्शत गनुय पननछ। 

४. सून्चकृत हनु लनिेदन ददन ुपननाः-(१) मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत हनु चाहने व्र्न्ििे उपदफा (३) 
मा उन्लिन्खत अिलधलित्र अनसूुची-२  बमोन्िमको ढााँचामा धर्ावर्क सलमलत समक्ष लनिेदन ददन ुपननछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोन्िम मेिलमिापकतायको रुपमा सून्चकृत हनुको िालग लनिेदन ददन मवहिािाई 
उत्प्ररेरत गररनेछ । 

(३) अधर्त्र िनुसकैु कुरा िेन्खए पलन र्स धनगढीमाई नगरपालिका लित्रका वथार्ी िालसधदा बाहेक 
अरुव्र्न्ििे सून्चकृत हनु पाइने छैन। 

५. मेिलमिाप कतायको रुपमा िवहिेसकैु लनिेदन ददन सक्नाेः- उपदफा ३ र ४ मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको 
िए तापलन ऐन बमोन्िम मेिलमिापकताय हनु र्ोग्र् व्र्न्ििे सो अिलधलित्र सूचीकृत हनुको िालग लनिेदन 
ददन नसकेको कारण खिुाई मेिलमिाप कतायको रुपमा आफ्नो नाम सून्चकृत गनय चाहेमा अनसूुची-२ 
बमोन्िमको ढााँचामा धर्ावर्क सलमलत समक्ष लनिेदन ददन सक्नेछ । 

६. मेिलमिाप कतायको सूची तर्ार गननाः- (१)दफा ४ र ५ बमोन्िम प्राप्त िएको लनिेदन िााँचबझु गदाय 
लनिेदक ऐन बमोन्िम मेिलमिापकताय हनु र्ोग्र् िई लनिको नाम मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत गनय 
उपर्िु देन्खएमा धर्ावर्क सलमलतिे लनणयर् गननछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोन्िम लनिेदकिाई मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत गनन लनणयर् िएपलछ धर्ावर्क 
सलमलतिे त्र्वतो लनिेदकको नाम अनसूुची-३ बमोन्िमको सूचीमा समािेश गनुय पननछ। 

   (३) उपदफा (१) बमोन्िम लनिेदकको नाम मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत गनन लनणयर् िएपलछ 
धर्ावर्क सलमलतिे सोको सूचना आफ्नो कार्ायिर्को सूचना पाटीमा टााँस गरर साियिलनक गनुय पननछ। 

  (४) मेिलमिापकतायको नाम सून्चकृत िएपलछ धर्ावर्क सलमलतिे सोको िानकारी सम्बन्धधत 
मेिलमिापकतायिाई ददन ुपननछ। 

७. मेिलमिाप सम्बधधी कार्य गनन संवथा सूचीकृत हनु सक्नाेः कुनै मेिलमिाप सम्बधधी कार्य गनन संवथा र्स 
पररच्छद बमोन्िम मिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत हनु चाहेमा त्र्वतो संवथािे विीकृतीको िालग लनिेदन 
ददने तथा विीकृलत प्रदान गनन सम्बधधमा र्स पररच्छेदमा िएको व्र्िवथा अनसुार हेरफेर सवहत त्र्वतो 
संवथाको हकमा समेत िाग ुहनुेछ। 

८. मेिलमिापको प्रमाण पत्र- र्स पररच्छेद बमोन्िम मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत िएको 
व्र्न्ि/संवथािाई अनसूुची-४ को ढााँचामा मेिलमिापको प्रमाणपत्र ददन ुपननछ । 

९. मेिलमिापकतायको सूची अद्यािलधक गननाः- धर्ावर्क सलमलतिे प्रत्रे्क िषय मेिलमिापकतायको सूची 
अद्यािलधक गनुय पननछ। 

१०. मेिलमिापकतायको नाम सूचीबाट हटाईनाेः- (१) देहाको अिवथामा मेिलमिापकतायको नाम 
मेिलमिापकतायको सूचीबाट हटाइनेछाः- 

(क) मेिलमिापकतायिे आफ्नो नाम सूचीबाट हटाई पाउन लनिेदन ददएमा, 
(ख) लनिको नैलतक पतन देन्खने फौज्दारी अपराधमा सिार् पाएमा, 
(ग) मेिलमिापकतायको प्रमाण पत्र रद्द िएमा, 
(घ) मेिलमिापकतायिे लनधायरीत अिलधलित्र मेिलमिापकतायको प्रमाण पत्र निीकरण नगराएमा, 
(ङ) मेिलमिाप सम्बधधी कार्य गनन संवथा प्रचलित कानून बमोन्िम िघटन िएमा, 
(छ) लनिको मतृ्र् ुिएमा। 
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११. मेिलमिापकतायको सूची उपिब्ध गराउनाेः- धर्ावर्क सलमलतमा सून्चकृत िएका विलिन्न िाडका 
मेिलमिापकतायहरुको सूची सम्बन्धधत िडा कार्ायिर्हरुमा उपिब्ध गराउन ुपननछ। 

पररच्छद-३ 

मेिलमिाप केधर सम्बधधी 
१२ मेिलमिाप केधरको गठनाः- (१) धनगढीमाई नगरपालिका अधतगयतका १४  ओटै कार्ायिर्हरुमा िडा 
अध्र्क्षहरुको अध्र्क्षतामा देहर्बमोन्िमको सदवर्हरु रहनेगरी मेिलमिाप केधरको गठन हनुेछाः- 

(क) सम्बन्धधत िडाका िडा अध्र्क्ष............................ अध्र्क्ष 

(ख) सम्बन्धधत िडाबाट सूचीकृत िएका मेिलमिापकतायहरु.............सदवर् 

(ग) िडा सन्चि........................................................... सदवर् सन्चि 
(२) सम्बन्धधत िडाबाट मेिलमिापकतायहरु सूचीकृत निएको खण्डमा समेत उि केध्पको औन्चच्र् कार्मै 
रहनेछ पलछ सूचीकृत िएको मेिलमिापकताय र्सको सदवर् विताः कार्म हनुछे। 

(३) धर्ावर्क सलमलतबाट मेिलमिापकािालग मेिलमिाप केधरमा पठाएको मदु्दा/वििादमा उिकेधरमा सदवर् 
रहेका मेिलमिापकातायहरुिे पक्षहरुसाँग िाताय तथा छिफिका माध्र्मबाट मेिलमिाप गराई वििादको 
लनरुपण गनुय पननछ। 

१३. अध्र्क्ष तथा सदवर् सन्चिको काम कतयव्र् र अलधकाराः मेिलमिाप केधरका पदालधकारीहरुको 
लनम्नबमोन्िमको काम कतयव्र् रहनछेाः- 
(१) अध्र्क्षको काम कतयव्र् 
(क) अध्र्क्षिे मदु्दाका पक्षहरुिाई मेिलमिापको माध्र्मबाट समाधान गनय प्रोत्साहन तथा उत्प्ररेरत गननछ, 

(ख) मेिलमिापका िालग मेिलमिापकातायहरुिाइ सहि ितािरण िनाई ददने काम संर्ोिकको हनुेछ 

(ग) छिफिकािालग आिश्र्क पनन िौलतक पूिायधार िगार्त वथान तथा अधर् वटेश्नरी सामग्रीकरुको 
उपिब्ध गराउने कार्य पलन संर्ोिको हनुेछ 

 (घ) लनणयर् तथा फैसिाहरुको चिन चिाउन सहर्ोग गनन। 
(२) सदवर् सन्चिको काम कतयव्र् देहार् बमोन्िम हनुेछाः- 

     (क) धर्ावर्क सलमलतबाट मेिलमिापकािालग प्राप्त िएका मदु्दाहरुको दताय गरर अलििेन्ख करण गनन, 
     (ख) पक्षहरुिाई बोिाई मेिलमिापकताय छनौट गनय िगाउने 
     (ग)  छनौट िएका मेिलमिापकातायहरुिाई सूचना ददने  

     (घ) पक्षहरुिाई मेिलमिापकाताय साँग िेटने सहि ितािरण लमिाई ददने 
     (ङ) िएका लनणयर्हरुको प्रमाण राख्न े 

     (च) मदु्दा लछनीए पलछ सोको अलििेख समेत गराई लमलसि धर्ावर्क सलमलतमा पठाउने 
      (छ) मेिलमिाप िा धर्ावर्क सलमलतको लनणयर्बाट िएको मदु्दाको चिन चिाउने  

      (ि) केधरको व्र्िवथापन तथा संचािन लसत सम्बन्धधत अधर् कार्यहरु। 
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पररच्छेद-४ 

            धर्ावर्क सलमलतमा दार्र िएको मदु्दाको मेिलमिाप सम्बन्धध 

१४. पक्षको लनिेदनको अधारमा मेिलमिापकोिालग आदेश ददन सक्नाेः- (१) धर्ावर्क सलमलत समक्ष दार्र 
िएको मदु्दाका पक्षहरुिे सो मदु्दा मेिलमिापको प्रविर्ाबाट समाधान गनय चाहेमा सोही व्र्होरा उलिख गरर 
अनसूुची-५ बमोन्िमको ढााँचामा िनुसकैु बखत लनिेदन ददन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा १ बमोन्िमको लनिेदन मदु्दाको एक पक्षिे मात्र ददएको िए धर्ावर्क सलमलतिे अको पक्ष 
मेिलमिाप प्रविर्ामा िान चाहे िा नचाहेको विषर्मा लनिको सहमलत लिन ुपननछ। 

(३) उपदफा १ र २ मा िनुसकैु कुरा िेन्खएको िए पलन वथालनर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा 
४७ को उपदफा २ को अलधकार क्षेत्र लित्रपनन मदु्दा तथा धर्ावर्कसलमलतिाई मेिलमिापबाट समवर्ाको 
समाधान हने उपर्िुिागेमा लनन्ित समर् तोकी मेिलमिापको प्रविर्ाबाट समाधान गनय अनसूुची-६ 
बमोन्िमको आदेश ददन सक्नेछ। 

१५. मेिलमिापकािालग मेिलमिाप केधरमा पठाउनाेः- (१) दफा १४ बमोन्िमको आदेशको प्रलतलिपी सवहत 
लमलसिमा संिग्न कागिातहरुको प्रलतलिपी समेत साथै रान्ख पक्षहरुको सम्बन्धधत िडाका मेिलमिाप 
केधरमा पठाउन ुपननछ 
(२) मेिलमिाप केधरमा तोवकएको समर् लित्र लमित्र िए सोको लिखत सवहत िा निए सोही व्र्होरा 
उलिेख गरर धर्ावर्क सलमलतमा पठाउन ुपननछ। 
 १६.मेलममलापकर्ााको छनौटः- (१)सम्बन्धित वडाबाट सूचीकृत भएका मेलममलापकतााहरु मध्ये वववादका 
पक्षहरुले उनिहरुको रोजाइ अिुसार बढीमा ३ जिा सम्म मेलममलापकतााको छिौट गिा पाउिेछ 

        तर कुनै िडाबाट एक िनामात्र मेिलमिापकताय सूचीकृत िएमा सो मेिलमिाप कतायबाट 
मेिलमिाप गराउन ुपननछ 
   २ छनौट िएका मेिालमिापकतायिाई पक्षहरुिे छिफिको चरणमा पलन पररितयन गनय पाउनेछन। 
१७. धर्ावर्क सलमलतबाट मेिलमिापाः- (१) दफा १६ मा िनुसकैु कुरािेन्खए पलन र्दद कुनै िडाबाट 
मेिलमिाप कताय छनौट िएको छैन िने धर्ावर्क सलमलतमा सूचीकृत िएका मेिलमिाप कतायहरु मध्रे् 
इच्छाइका मेिलमिापकताय छनौट गनय पाउाँछन। 
(२) वििादका पक्षहरु एक िधदा िढी िडाका िएको हकमा पक्षहरुिे धर्ावर्क सलमलतमा सूचीकृत िएका 
मेिलमिापकतायहरु मध्रे् आफूिाई इच्छाएको मेिलमिापकताय छनौट गनय पाउनेछन।् 
(३) मेिलमिापकािालग समर् र वथान वििादका पक्षहरु तथा छनौट िएका मेिलमिापकतायहरुको आपसी 
सहमलतमा तर् गनय सक्नेछन । 

१८. मेिलमिापकतायिाई लनर्नु्िपत्र ददन ु पननाः- दफा १६र १७  बामोन्िम मेिलमिापकतायको छनौट 
गरेपलछ सम्बन्धधत पक्षहरुिे त्र्वतो मेिलमिापकतायिाई अनसूुची-७ बमोन्िमको ढााँचामा लनर्नु्िपत्र ददई 
सोको िानकारी मेिलमिाप केधर तथा धर्ावर्क सलमलतिाई गराउन ुपननछ। 
१९. मेिलमिाप सम्बधधी कार्य गनन संवथाको हकमााः- 
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वििादका पक्षहरुिे धर्ावर्क सलमलतमा सूचीकृत िएका मेिलमिाप सम्बधधी कार्य गनन संवथाहरु मध्रे् 
मेिलमिापका िालग छनौट नगरेका संवथाका िालग समते दफा १८ बमोन्िम लनर्िुी पत्र ददन ुपननछ साथ 
मेिलमिापको समर् र वथान पक्षहरु तथा संवथाको सहमलतमा तर् गनय सक्नेछ। 

२०. समर्ािलधाः- र्स पररच्छेद बमोन्िम वििाद समाधान सम्बधधी कार्य मेिलमिापकताय लनर्नु्ि िएको 
लमलतिे तीन मवहना लित्र िा धर्ावर्क सलमलतते तोकेको समर्ािलध लित्र समाधान गररसक्न ुपननछ। 

पररच्छेद-५ 
विविध 

२१.मेिलमिाप अनगुमन सलमलताः (१) मेिलमिाप सम्बधधी काम, कारिाहीको मेिलमिाप केधरमा अनगुमन 
गनय धर्ावर्क सलमलतमा देहार् बमोन्िमको एक अनगुमन सलमलत रहनेछाः- 

 (क) धनगढीमाई नगरपालिकाका नगर उप-प्रमखु.....................संर्ोिक 

 (ख) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत िा लनििे तोकेका अलधकृत वतरका कमयचारी.................... सदवर् 

 (ग) नगरप्रमखुिे तोकेका एक िना कमयचारी.............................. सदवर् 

 (घ) उिरुी प्रशासक.......................................................सदवर् सन्चि 

(२) मेिलमिाप सलमलतको िैठक िगार्त अधर् कार्ायविलध सो सलमलत आफैिे लनधायरण गरे बमोन्िम हनुेछ। 

२२. मेिलमिाप अनगुमन सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकाराः-मेिलमिाप अनगुमन सलमलतको काम कतयव्र् 
र अलधकार देहार् बमोन्िम हनुछेाः- 
  (क) धनगढीमाई नगरपालिका लित्र मेिलमिापद्वरा वििाद समाधान गनन सम्बधधमा मेिलमिापकताय िा 
सम्बधधीत मेिलमिाप केधरहरुिे अििम्बन गरेको प्रविर्ाका सम्बधधमा समर् समर्मा अनगुमन गनन िा 
गराउने 
 (ख) खण्ड (क) बमोन्िम अनगुमन गदाय सो कार्यमा संिग्न मेिलमिाप केधर िा मेिलमिाकताय िा 
व्र्न्िहरुिाई लनदनशन ददन ुपनन देन्खएमा आिश्र्क लनदनशन ददन े

 (ग) आफुिे गरेको अनगुमनको प्रलतिेदन प्रत्रे्क िषयको आलथयक बषय सकेपलछ एक मवहना लित्रमा 
धनगढीमाई नगरपालिका नगरकार्यपालिका मा पेश गनन। 
२३. मेिलमिाप कतायको पररश्रलमकाः- मेिलमिापकतायिे मेिलमिाप सम्बधधी कार्य गरेिापत नगरपालिका 
धर्ावर्क सलमलत (कार्यविलध सम्बधधी) ऐन २०७५ िे तोके बमोन्िम हनुेछ। 

२४. आचरण पािन गनुय पननाः- मेिलमिापकतायिे ऐनको दफा ६७ बमोन्िमको आचारण पािना गनुय पननछ 

२५. मेिलमिापमा अििम्बन गनुय पनन प्रविर्ााः- मेिलमिापमा अििम्बन गनुय पनन प्रविर्ा ऐनको दफा ६६ 
तथा र्स कार्यविलधमा गररएका व्र्िवथा बमोन्िम हनु ुपननछ। 

२६. मदु्दाको कािायहीाः- धर्ावर्क सलमलतिे मदु्दा मेिलमिापमा पठाई समेको अिवथामा सलमलतिे 
मेिलमिापका िालग तोवकएको म्र्ाद नसके सम्म अथिा मेिलमिापकतायको लिन्खत प्रलतिेदन नआए सम्म 
कुनै किायही गनय सक्नेछैन 

२७. मेिलमिाप लिखतको प्रमान्णकरणाः- मेिलमिाप कतायिे मेिलमिाप िएको लिखत धर्ावर्क सलमलतमा 
पक्षहरु समेत उपन्वथत गराई पेश गनुय पननछ धर्ावर्क सलमलतिे लिखतको अन्धतम प्रमान्ण करण गनन छन।् 
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२८. अनसूुचीमा हेरफेर िा थपघट गनय सक्नाेः- धनगढीमाई नगरपालिका धर्ावर्क सलमलतिे आिश्र्क 
परमशय गरर र्स कार्यविलधको अनसूुचीमा आिश्र्किानसुार थपघट हेरफेर िा थपघट गनय सक्नेछ। 

 
 
 

अनसूुची-१ 

मेिलमिापतायको रुपमा सूचीकृत हनु लनिेदन माग गरी प्रकाशन गररने सूचनाको ढााँचा 

  

  

llaaiiffoo  MM  dd]]nnllddnnffkkssttff{{ssff]]  ??kkddff  ;;''llrrss[[ttxx''gg]]  ;;DDaaGGwwLL  ;;""rrggff  

 

र्स धनगढीमाई नगरपालिका धर्ावर्क सलमलतमा मेिलमिापकतायको रुपमा आफ्नो नाम सूचीकृत गराउन 
चाहने मेिलमिाप सम्बधधी तालिम प्राप्त गरेका व्र्न्ि िा मेिलमिाप सम्बधधी संवथािे र्ो सूचना प्रकाशन 
िएको लमलतिे १५ ददनलित्र धर्ावर्क सलमलतको कार्ायिर्मा लनिेदन ददन ुहनु र्ो सूचना प्रकाशन गररएको 
छ । 

लनिेदन फारम र्स धर्ावर्क सलमलतको कार्ायिर्मा सम्पकय  रान्ख प्राप्त गनय सवकनेछ ।  

ccffjjZZooss  ooff ]]UUoottff  MM  

ss__    ddffWWoollddss  ttxx  pplltt{{00ff  uu//]]ssff ]]  ..  

vv__    xxffnn  ss''gg}}  //ffhhgg}} llttss  bbnn  kk|| lltt  ccff::yyff  //ffvvLL  //ffhhggLLttLLddff  ;;llqqmmoo  gg//xx]]ssff ]]    

uu__    dd]]nnllddnnffkk  ssttff {{ssff ]] ]]  ttffllnndd  llnnPPssff ]]  

ªª__    ppdd]]//  @@%%  jjiiff {{  kk''//ff  eePPssff ]]    

rr__    ;;++::yyffssff ]]  xxssddff  ;;++::yyff  bbttff {{  ttyyff  gglljjss//00ff  eePPssff ]]  

55__        AAoollQQmm  eePP  kkff;;  kkff ]]66{{  ;;ffOO{{hhssff ]]  kkmmff ]]66ff ]]  ..      

 

 उिरुी प्रशासकको 

 सहीाः 

  नामाः 

  पदाः 

 लमलताः 

 

   धयानयक 
सममनतको छाप 
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                                             अनसूुची-२ 

मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत हनु ददइने लनिेदनको ढााँचा 
श्री धर्ावर्क सलमलतको कार्ायिर् 

धनगढीमाइ नगरपालिक लसरहा ।   

                    विषर्ाः- मेिलमिापकतायको रुपमा सूचीकृत गरी पाउाँ। 

मिाई/र्स संवथािाई र्स धनगढीमाई धर्ावर्क सलमलतमा मेिलमिापकतायको रुपमा आफ्नो नाम सूचीकृत 
गनय इच्छा िएकोिे देहार्का वििरण खिुाई र्ो लनिेदन गरेको छु । 

१ व्र्न्ि िए  

 नाम थराः- 

 ठेगानााः- 

वथार्ीाः-  

न्िलिााः           न.पा./गा.पा.:                     िडा नं. 
गाउाँ/टोिाः              मो.नं.:                                         ईमेिाः      

          अवथार्ीाः- 

  न्िलिााः-          गा.पा./न.पा.          िडा नं    गाउाँ/टोिाः-       

(क) िधम लमलताः- 

(ख) पेशााः- 

(ग)  िाषागत ज्ञान 

ि.स. िाषा बोलन सक्ने पढ्न सक्ने बझु्न सक्न े िेख्न सक्ने 
      

      

      

      

      

(घ) शैन्क्षक र्ोग्र्ता      

ि.स. र्ोग्र्ता शे्रणी प्रलतशत अध्र्र्न गरेको संवथा उलतणय साि 

      

      

      

      

      

(ङ)  मेिलमिाप सम्बधधी तािीम 

ि.स. तािीमको वििरण  तािीम अिलध तािीम ददने संवथा 
देन्ख सम्म 
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(च)   अनिुि 

ि.स. अनिुिको वििरण काम गरेको कर्ायिर्       अिधी कैवफर्त 

देन्ख सम्म 

      

      

(छ)  उपिब्ध समर्ाः- 

(१) मेिलमिाप कार्यको िालग अनकुुि हनुे समर्ाः- 

(२) मेिलमिाप कार्यको िालग अनकुुि नहनुे समर् 

१. मेिलमिाप सम्बधधी कार्य गनन संवथा िएाः- 

(क) संवथाको नामाः- 

(ख)  ठेगानााः- 

न्िलिााः               गा.पा./न.पा.        िडा नं 

गाउाँ/टोिाः-   सम्पकय  नं.             ईमेिाः 
(ग) मेिलमिाप सम्बधधी कार्य गनन विीकृती पाएको लमलताः- 

(घ) संवथा िहाि रहने लमलताः- 

(ङ) संवथाको कार्य क्षेत्राः- 

(च) संवथाको संचािकहरुको वििरणाः- 

ि.स. नाम पद ठेगाना 
    

    

    

(छ)  संवथामा सूचीकृत मेिलमिापकतायको संख्र्ा र वििरण   

ि.स. नाम थर ठेगाना पेशा  तािीम शक्षीक 
र्ोग्र्ता 

सम्पकय  नं. 

       

       

       

       

       

(ि)  मेिलमिाप सम्बधधी कार्यको अनिुिाः 
२. अधर् कुनै वििरण िए खिुाउनेाः................................... 
३. उपर्ुयि वििरण ठीक सााँचो छ झटु्ठा ठहरे काननु बमोन्िम सहुाँिा बझुाउाँिा। 

                                         लनिेदकको- 

                                         सहीाः 
                                         व्र्न्ि/संवथाको नामाः 
                                         लमलताः 

 

मेलममलाप सम्बधिी काया गिे 
संस्था भए सो संस्थाको छाप 
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                                                                अनसूुची-३ 

                                                         मेिलमिापकतायको सूचीको ढााँचा 

(क)व्र्न्िको हकमा 
ि.सं. मेिलमिापकतायको नाम 

थर 

ठेगाना फोटो कैवफर्त 

     

     

     

     

  

(ख) मेिलमिाप संिधधी कार्य गनन संवथाको हकमा 
ि.सं. संवथाको नाम ठेगाना सूचीकृत मेिलमिापकतायको  

नाम थर ठेगाना फोटो 
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अनसुची-४ 

            

मेिलमिापको प्रमाणपत्रको ढााँचा 
श्री........................ 
...........................। 

 

                    मेिलमिापको प्रमाणपत्र 

 

धर्ावर्क सलमलतको लमलत....................को लनणयर्अनसुार तपाईिाई मेिलमिाप सम्बधधी कार्य 
गनय मेिलमिाप सम्बधधी कार्यविलध, २०७५ र धनगढीमाईको धर्ावर्क सलमलत (कार्यविलध 
सम्बधधी) ऐन, २०७५ बमोन्िम र्ो प्रमाणपत्र ददइएको छ। 
 

 

 

 

 

कार्ायिर्को छाप               मेिलमिापको प्रमाणपत्र ददने अलधकारी 
                              सहीाः 
                              नामाः 
                       पद 

                                                           लमलताः 
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अनसूुची-५ 

मेिलमिापद्वारा वििाद समाधान गनय ददइने लनिेदनको ढााँचा 
 

श्री...................... 
........................... 
                   विषर्ाः- मेिलमिापद्वारा वििाद समाधान गरी पाउाँ 

        ............... िादी/लनिेदक र ............................प्रलतिादी/प्रत्र्थी िएको............... मदु्दा त्र्स 
..............................कारिाही िइरहेकोमा सो मदु्दा/वििाद मेिलमिापको प्रविर्ाद्वारा समाधान गनन 
मेरो/हाम्रो इच्छा िएकोिे सो मदु्दा मेिलमिापको प्रविर्ाद्वारा समाधान गनन सम्बधधमा आिश्र्क व्र्िवथा गरी 
पाउन र्ो लनिेदन गरेको छु/छौं। 

         लनिेदनमा िेन्खएको व्र्होरा ठीक सााँचो छ झटु्ठा ठहरे कानून बमोन्िम सहुाँिा बझुाउाँिा । 

 

 

 

 

 

                                                  लनिेदक 

                                           सहीाः 
                                                   नामाः 
                                                    लमलताः   
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अनसूुची-६ 

                         मेिलमिापद्वारा मदु्दा समाधान गनय ददइने आदेशको ढााँचा 
                                   श्री धनगदीमाई नगरपालिका  

                                   धर्ावर्क सलमलतबाट िएको 
                                       आदेश 

                       ....... सािको मदु्दा नं...... 

.......................................................................... िादी/लनिेदक 

                       विरुद्ध 

.........................................................................प्रलतिादी/प्रत्र्थी 
                        मदु्दााः 

........... िादी/लनिेदक र............... प्रलतिादी/प्रत्र्थी िएको........ मदु्दा र्स................. मा 
विचारालधन रहेको र मदु्दाका ........ पक्षिे सो मदु्दा मेिलमिापको प्रविर्ाबाट समाधान गरी पाउन लनिेदन 
गरेको/मेिलमिापको प्रविर्मा पठाउन उपर्िु िएको/ प्रवततु मदु्दा वथालनर् सरकार संचािन ऐन को 
दफा ४७ को उपदफा २ बमोन्िमको क्षेत्रालधकार लित्र पनन िएकोिे मेिलमिापका िालग .... नं. िडा 
कार्ायिर्को मेिलमिाप केधरमा पठाउने गरर तोवकएकोछ।धर्ावर्क सलमलत सम्बधधी (कार्यविलध) ऐन २०७४ 
तथा मेिलमिाप सम्बधधी कार्यविलध २०७५ को अलधनमा रवह मेिलमिापकतायिे लनर्नु्ि पाएको           

लमलतिे ............... ददनलित्र मेिलमिाप सम्बधधी कार्य सम्पन्न गनय िगाई लनर्ानसुार पेश गनुय। 

सहीाः                    सवहाः                       सहीाः 

इलत सम्बत.्............ साि.........मवहना.........गते रोि.........शिुम।् 
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अनसूुची-७ 

               मेिलमिापकतायको लनर्नु्िपत्रको ढााँचा 

श्री ....................... 

........................... 

                 विषर्ाः- मेिलमिापकतायको लनर्नु्िपत्र। 

..................... िादी/लनिेदक.................................प्रलतिादी/प्रत्र्थी िई .............. सलमलतमा दताय 
िएको ............ मदु्दा मेिलमिापको प्रविर्ाद्वारा समाधान गनय पक्षको हैलसर्तिे मैिे/हामीिे िा पक्षहरुको 
सहमलतमा र्स ..................... सलमलत/केधरको तफय बाट तपाईिाई मेिलमिापकतयको रुपमा लनर्नु्ि 
गररएकोछ । 

 

 

                                       लनर्नु्ि गनन पक्ष िा पदालधकारीको- 

 सवह: 

 नाम: 

 लमलत: 

 

 

 

 

 

 

 


