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मेलममलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

संशोधन गने ऐन             २०६८।०१।२६ 

१. मेलममलाप सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७२   २०७२।१०।१२ 

२.    केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२    २०७२।११।१३ 

संवि ्२०६८ सालको ऐन नं. २ 

मेलममलापको कार्यहवमधका सम्बन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन 

प्रस्िावनााः मेलममलापको माध्र्मबाट मिटो, िररिो िथा सरल प्रहिर्ाबाट हववादको समाधान गनय र 

हववाद समाधानको प्रहिर्ालाई कम खर्चयलो बनाई न्र्ार्मा सवयसाधारणको पि ुँच वहृि गराई 

सवयसाधारणको हिि र स हवधा कार्म गनय मेलममलापको कार्यहवमधका सम्बन्धमा कानूनी व्र्वस्था गनय 

वाञ्िनीर् भएकोले, 

 नेपालको अन्िररम संहवधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोर्िम संहवधान सभाले 

र्ो ऐन बनाएको ि । 

पररच्िेद–१ 

प्रारर्म्भक 

१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “मेलममलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८” रिेको ि। 

(२) र्ो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेको मममिदेर्ख 

सोिी सूचनामा िोहकएको र्िल्लामा प्रारम्भ ि नेि । 

२. पररभाषा : हवषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,– 

                                                           


 र्ो ऐन मममि २०७१।१।१ देर्ख प्रारम्भ ि न ेगरी िोहकएको (नेपाल रािपत्रमा प्रकार्शि मममि २०७०।११।१९) । 
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(क) “अधयन्र्ाहर्क मनकार्” भन्नाले अदालि बािेक म द्दाको कारबािी र हकनारा गनय 

अमधकार पाएको अन्र् मनकार् सम्झन  पिय ।  

(ख) “िोहकएको” वा “िोहकए बमोर्िम” भन्नाले र्स ऐन अन्िगयि बनेको मनर्ममा 

िोहकएको वा िोहकए बमोर्िम सम्झन  पिय । 

(ग) “पररषद्” भन्नाले दफा २६ बमोर्िम गठन भएको मेलममलाप पररषद् सम्झन  

पिय । 

(घ) “पि” भन्नाले हववादको पि सम्झन  पिय र सो शब्दले म द्दाको सन्दभयमा वादी 

र प्रमिवादी समेिलाई िनाउनेि । 

(ङ) “प्रमाणपत्र” भन्नाले मेलममलापकिायको रुपमा काम गनय दफा २१ को उपदफा 

(१) बमोर्िम प्रदान गररएको प्रमाणपत्र सम्झन  पिय । 

(च) “म द्दा” भन्नाले म द्दा िेने मनकार्मा हवचाराधीन रिेको हववाद सम्झन  पिय । 

(ि) “म द्दा िेने मनकार्” भन्नाले अदालि सम्झन  पिय र सो शब्दले अधयन्र्ाहर्क 

मनकार् समेिलाई िनाउुँि ।  

(ि) “मेलममलाप” भन्नाले पििरुले मेलममलापकिायको सिर्ोगमा हववाद वा म द्दाको 

मनरुपण गनय अपनाइने प्रहिर्ा सम्झन  पिय ।  

(झ) “मेलममलापकिाय” भन्नाले पििरु बीचको हववादलाई िलफल गराई सिि 

वािावरण सिृना गनय िथा सो हवषर्मा सिममि कार्म गनयका लामग उत्प्प्ररेरि 

गनय र्स ऐन बमोर्िम मनर् क्त मेलममलापकिाय सम्झन  पिय ।  

 (ञ) “स्थानीर् िि” भन्नाले गाउुँपामलका वा नगरपामलका सम्झन  पिय । 

  

                                                           
   केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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पररच्िेद–२ 

मेलममलापद्वारा हववादको समाधान 

३. मेलममलापद्वारा हववादको मनरुपण ि न सक्न े: (१) क नै सम्झौिामा मेलममलापद्वारा हववादको 

समाधान गररने व्र्वस्था भएकोमा त्प्र्स्िो सम्झौिा वा सो अन्िगयि उत्प्पन्न ि ने हववाद सोिी 

सम्झौिामा उल्लेख भएको कार्यहवमध पूरा गरी मनरुपण गराउन  पनेि । 

(२) उपदफा (१) मा ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन म द्दा िेने मनकार् समि 

दार्र भएको वा नभएको प्रचमलि कानून बमोर्िम ममलापत्र ि न सक्ने हववादलाई पििरुले 

मेलममलापद्वारा समाधान गनय चािेमा र्स ऐन बमोर्िमको कार्यहवमध अपनाई समाधान गनय 

सहकनेि। 

(३) पििरुले म द्दा िेने मनकार्मा दार्र भएको म द्दालाई उपदफा (२) बमोर्िम 

मेलममलापद्वारा समाधान गनय चािेमा सोिी व्र्िोरा उल्लेख गरी ि नस कै बखि सम्बर्न्धि म द्दा 

िेने मनकार् समि मनवेदन ददन सक्नेिन ्र त्प्र्स्िो मनवेदन प्राप्त ि न आएमा म द्दा िेने मनकार्ले 

त्प्र्स्िो म द्दा ि नस कै ििमा रिेको भए पमन मेलममलापबाट मनरुपण गनय आदेश ददनेि । 

(४) म द्दा िेने मनकार् समि दार्र भएको क नै म द्दा मेलममलापको कार्यहवमधबाट मनरुपण 

ि न उपर् क्त ि भने्न म द्दा िेने मनकार्लाई लागेमा =.............म द्दा िेने मनकार्ले 

मेलममलापद्वारा हववादको मनरुपण गने आदेश ददन सक्नेि । 

(५) उपदफा (३) र (४) मा ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन मेलममलापको 

कार्यहवमधबाट हववादको मनरुपण ि ने हवषर्को अमिररक्त त्प्र्स्िो कार्यहवमधबाट मनरुपण ि न 

नसक्ने हवषर् पमन सोिी हववादमा मनरुपण गन य पने रिेि भने त्प्र्स्िो हवषर्मा मेलममलापबाट 

हववादको मनरुपण गनय म द्दा िेने मनकार्ले आदेश ददने िैन । 

                                                           
   पहिलो संशोधनद्वारा र्झहकएको । 
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४. मेलममलापकिायको मनर् र्क्त : (१) सम्झौिामा मेलममलापकिाय मनर् क्त गने व्र्वस्था भएकोमा 

सोिी बमोर्िम र त्प्र्स्िो व्र्वस्था नभएकोमा र्स ऐन बमोर्िम मेलममलापकिायको मनर् र्क्त गन य 

पनेि। 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम मेलममलापकिाय मनर् र्क्त गदाय पििरुले आपसी सिममिबाट 

मनर् र्क्त गन य पनेि । 

५. मेलममलापकिायको संख्र्ा : (१) सम्झौिामा मेलममलापकिायको संख्र्ा िोहकएकोमा सोिी बमोर्िम 

र निोहकएकोमा पििरुको सिममिबाट एकिना वा िीनिना मेलममलापकिायको संख्र्ा मनधायरण 

गरी मनर् क्त  गररनेि । 

(२) एकिना मेलममलापकिाय मनर् क्त गनय पििरु सिमि भएकोमा द वै पिको 

सिममिबाट र िीनिना मेलममलापकिाय मनर् क्त गन य परेमा प्रत्प्रे्क पिले एकिना र पििरु 

आफैं ले वा त्प्र्सरी मनर् र्क्त भएका द ईिना मेलममलापकिायले िेस्रो मेलममलापकिाय मनर् क्त 

गनेिन ्। 

(३) िीनिना मेलममलापकिाय मनर् क्त भएकोमा िेस्रो मेलममलापकिायले संर्ोिक भई 

काम गनेि । 

६. मेलममलापकिाय मनर् क्त गनय सिार्िा मलन सहकन े: (१) मेलममलापकिाय मनर् क्त गनयको लामग 

मेलममलाप सम्बन्धी काम गने क नै संस्थाले ि टै्ट मनर्मावली वा कार्यहवमधको व्र्वस्था गरेकोमा 

पििरुले त्प्र्स्िो मनर्मावली वा कार्यहवमध बमोर्िम मेलममलापकिाय मनर् क्त गनय सक्नेिन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम मेलममलापकिाय मनर् क्त गनय पििरुले आफैं ले वा अदालिको 

आदेश बमोर्िम मेलममलापकिाय ि ने व्र्र्क्तको नाम मनर् र्क्तका लामग मसफाररस गरी पठाउन 

त्प्र्स्िो संस्थालाई अन रोध गनय सक्नेिन ्। 
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(३) उपदफा (२) बमोर्िम अन रोध भएकोमा त्प्र्स्िो संस्थाले हववादको प्रकृमि र 

मेलममलाप गन य पने हवषर्, मेलममलापकिाय ि ने व्र्र्क्तको र्ोग्र्िा, दििा र मनष्पििा विन गनय 

सक्ने िमिा र अन्िरायहिर् प्रकृमिको हववाद भए मेलममलापकिाय ि ने व्र्र्क्तको राहिर्िा समेि 

हवचार गरी उपर् क्त व्र्र्क्तको नाम मसफाररस गनय वा उपर् क्त व्र्र्क्तलाई मनर् क्त गनेि । 

(४) र्स दफामा अन्र्त्र ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन हववादका पििरुले 

मेलममलापकिाय मनर् र्क्तका सम्बन्धमा स्थानीर् ििको सिार्िा मलन चािेमा सम्बर्न्धि स्थानीर् 

ििको सिार्िा मलन सक्निेन।् 

(५) उपदफा (४) बमोर्िम सिार्िा ददने प्रर्ोिनका लामग स्थानीर् ििले र्स ऐन 

बमोर्िम र्ोग्र्िा प गेका मेलममलापकिायको सूची िर्ार गरी राख्निे र त्प्र्स्िो सूचीमा समावेश 

भएका व्र्र्क्तिरुमध्रे्बाट पििरुसुँग परामशय गरी उपर् क्त व्र्र्क्तलाई मेलममलापकिाय मनर् क्त 

गनय सिार्िा गनेि। 

७. म द्दा िेने मनकार्बाट मेलममलापकिाय मनर् र्क्त ि न े : (१) दफा ५ वा ६ मा ि नस कै क रा 

लेर्खएको भए िापमन दफा ३ को उपदफा (४) बमोर्िम म द्दा िेने मनकार्बाट मेलममलापको 

कार्यहवमध पूरा गरी हववादको समाधान गनय आदेश भएकोमा वा दफा ५ बमोर्िम मेलममलापकिाय 

मनर् क्त गनय पििरु असमथय भएकोमा मेलममलापकिायको नाम पेश गनय म द्दा िेने मनकार्ले 

मनर्िि समर्ावमध िोकी सम्बर्न्धि पिलाई आदेश ददनेि । 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम आदेश भएकोमा सोिी आदेशमा िोहकएको अवमधमभत्र 

सम्बर्न्धि पििरुले आपसी सिममिबाट मेलममलापकिायको नाम म द्दा िेने मनकार् समि पेश 

गन य पनेि र पििरुबीच सिममि भई नाम पेश गरेको व्र्र्क्तलाई म द्दा िेने मनकार्ले 

मेलममलापकिाय मनर् क्त गनेि । 

                                                           
   केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(३) उपदफा (२) बमोर्िम पििरुले नाम पेश गनय असमथय भएमा मेलममलापकिाय ि न 

र्ोग्र् व्र्र्क्तिरुमध्रे्बाट पििरुको सिममि मलई म द्दा िेने मनकार्ले उपर् क्त ठिरर््ाएको 

व्र्र्क्तलाई मेलममलापकिाय मनर् क्त गनेि । 

८. हवशषे पररर्स्थमिमा मेलममलापकिायको मनर् र्क्त : (१) मेलममलापकिायको रुपमा मनर् क्त भएको 

क नै व्र्र्क्तले मेलममलापकिायको रुपमा काम गनय इन्कार गरेमा, काम गनय असमथय भएमा, 

मनिले रािीनामा ददएमा, मनिको मतृ्प्र्  भएमा वा अन्र् क नै कारणबाट मेलममलापकिायको स्थान 

ररक्त ि न गएमा ि न प्रहिर्ाबाट मेलममलापकिाय मनर् क्त भएको िो सोिी प्रहिर्ा पूरा गरी 

पििरुले सिममि कार्म गरेको अवमधमभत्र अको मेलममलापकिाय मनर् क्त गररनेि । 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम मेलममलापकिाय मनर् क्त ि न नसकेमा दफा ७ बमोर्िमको 

प्रहिर्ा पूरा गरी मेलममलापकिाय मनर् क्त गररनेि । 

९. मेलममलापकिाय मनर् क्त गनय आदेश ददन े: (१) र्स पररच्िेदमा अन्र्त्र ि नस कै क रा लेर्खएको 

भए िापमन दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोर्िम मेलममलापद्वारा हववादको समाधान गन य 

पदाय त्प्र्स्िो म द्दा िेने मनकार्ले मेलममलापकिाय मनर् क्त गनय आदेश ददनेि । 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम मेलममलापकिायको मनर् र्क्त गनय आदेश ददंदा दफा २१ को 

उपदफा (१) बमोर्िम मेलममलापकिायको िैमसर्िमा काम गनय प्रमाणपत्र प्राप्त व्र्र्क्तिरुमध्रे्बाट 

पिले रोिेको व्र्र्क्त मनर् क्त गने आदेश ददन  पनेि । 

१०. मेलममलापकिाय भई काम गनय नचािेमा सूचना ददन  पने : र्स पररच्िेद बमोर्िम 

मेलममलापकिायको रुपमा मनर् क्त भएको व्र्र्क्तले मेलममलापकिाय भई काम गनय नचािेमा आफूले 

मनर् र्क्तको सूचना पाएको साि ददनमभत्र सोको मलर्खि िानकारी म द्दा िेने मनकार्लाई ददन  

पनेि । 
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११. मेलममलापकिायले िानकारी गराउन े: (१) र्स पररच्िेद बमोर्िम मेलममलापकिाय मनर् क्त भएको 

व्र्र्क्तले स्विन्त्र िथा मनष्पि रुपमा काम गनय नसक्ने प्रकृमिको हववाद भएमा वा त्प्र्सरी 

काम गनय नसक्ने मनामसब शड्ढा गनय सहकने क नै पररर्स्थमि भएमा मनिले र्थाशीघ्र मलर्खि 

रुपमा सो क राको िानकारी हववादका पि र म द्दा िेने मनकार्बाट आदेश भएको हववादका 

िकमा त्प्र्स्िो म द्दा िेने मनकार्लाई गराउन  पनेि । 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम गराइएको िानकारीको एक प्रमि हववादसुँग सम्बर्न्धि 

मममसलसुँग समावेश गन य पनेि । 

१२. मेलममलापकिायले पालना गन य पने क रािरु : मेलममलापकिायले आफ्नो काम कारबािीको 

मसलमसलामा देिार्का क रािरु पालना गन य पनेि :– 

(क) मेलममलाप सम्बन्धी काम कारबािी मनष्पि रुपले गन य पने, 

(ख) क नै पिप्रमि झ काव, आग्रि, पूवायग्रि वा सो देर्खने क नै व्र्विार गनय नि ने, 

(ग) क नै पिलाई डर, त्रास, झ क्यान वा प्रलोभनमा पारी मेलममलाप गराउन नि न,े 

(घ) हववादका क नै पिसुँग हववाद कार्म रिेको बखि आमथयक लेनदेन भएको ि न 

नि न,े 

(ङ) मेलममलाप गराउने सम्बन्धमा र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्िगयि बनेको मनर्म हवपरीि 

क नै काम गनय नि न,े 

(च) मेलममलाप सम्बन्धी काम कारबािीको मसलमसलामा पिसुँग आमथयक िथा अन्र् 

स्वाथयिन्र् क नै काम कारबािी वा लेनदेन व्र्विार गनय नि ने, 

(ि) मेलममलापको कार्य सम्पादन गदाय पालना गन य पने आचारसंहििा पालना गने । 

१३. मेलममलापकिायलाई िटाउन सहकन े : (१) मेलममलापकिायको रुपमा मनर् क्त भएको व्र्र्क्त 

 दफा २२ बमोर्िम र्ोग्र् नभएको क रा मनि मनर् क्त भएपमि थािा ि न आएमा पििरु 
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आफैले मेलममलापकिाय मनर् क्त गरेको भए आफैं ले, क नै संस्थाद्वारा मेलममलापकिाय मनर् क्त गरेको 

भए सो संस्था माफय ि ् र म द्दा िेने मनकार्ले मनर् क्त गरेको भए त्प्र्स्िो मनकार्ले सो 

मेलममलापकिायलाई ि रुन्ि िटाउन  पनेि । 

(२) क नै मेलममलापकिायले देिार् बमोर्िमको क नै काम गरेको क रा क नै पिले ददएको 

उिूरीबाट देर्खएमा वा म द्दा िेने मनकार् स्वरं्लाई क नै स्रोिबाट सो क राको िानकारी ि न 

आएमा म द्दा िेने मनकार्ले त्प्र्स्िो मेलममलापकिायलाई ि नस कै बखि िटाउन सक्नेि:– 

(क) मनिले दफा १२ बमोर्िमका क रािरु पालना नगरेमा, 

(ख) मनिले हववादको हवषर्वस्ि  वा हववादका पििरुसुँग अन र्चि वा 

िालसािपूणय िवरले क नै काम कारबािी गरेमा, 

(ग) मनिको काम कारबािी वा मेलममलापको प्रहिर्ामा बराबर त्र  टी वा 

अमनर्ममििा देर्खएमा, 

(घ) मनिले मेलममलाप सम्बन्धी काम कारबािी अनावश्र्क रुपमा 

लम्ब्र्ाएमा, हिलो गरेमा वा मेलममलाप सम्बन्धी काम कारबािीमा 

अमभरुची नदेखाएमा, 

(ङ) पििरुको अन ममि हवना मनििरुको हिि प्रमिकूल ि ने गरी मेलममलापको 

प्रहिर्ागि हवषर्मा भएका क रािरुको गोपनीर्िा भड्ड गरेमा । 

पररच्िेद–३ 

मेलममलाप सम्बन्धी कार्यहवमध 

१४. मेलममलापको कार्यहवमध प्रारम्भ ि न े: (१) अदालिमा दार्र नभएको हववादको सम्बन्धमा क नै 

एक पिले अको पिलाई सूचना ददएमा, दफा ३ को उपदफा (३) बमोर्िमको हववादको 

सम्बन्धमा त्प्र्स्िो हववादका पििरुले सम्बर्न्धि म द्दा िेने मनकार् समि मनवेदन ददएमा वा 



www.lawcommission.gov.np 

9 

 

दफा ३ को उपदफा (४) को हववादको सम्बन्धमा म द्दा िेने मनकार्ले मेलममलापद्वारा हववादको 

समाधान गनय आदेश ददएमा मेलममलापको कार्यहवमध प्रारम्भ भएको मामननेि । 

िर सम दार्मा आधाररि मेलममलापको कार्यहवमध सम दार् समि हववाद समाधान गनय 

सम्बर्न्धि पिले अन रोध गरेपमि प्रारम्भ ि नेि ।  

(२) मेलममलापको कार्यहवमध प्रारम्भ भएपमि हववादका क नै पिले त्प्र्स्िो हववाद 

मेलममलापकिाय समि पेश गन य पनेि । 

(३) उपदफा (१) बमोर्िम मेलममलापको कार्यहवमध प्रारम्भ भएपमि त्प्र्सको अन्त्प्र् 

नभएसम्म र्स ऐनमा अन्र्था लेर्खएकोमा बािेक त्प्र्स्िो हववादका सम्बन्धमा क नै म द्दा िेने 

मनकार्ले िस्ििेप गनय सक्ने िैन । 

१५. हववाद समाधान सम्बन्धी कार्यहवमध : (१) मेलममलापद्वारा हववाद समाधान गने कार्यहवमध 

सम्बर्न्धि पििरुले मनधायरण गरे बमोर्िम ि नेि । 

(२) मेलममलाप सम्बन्धी कार्य गने क नै संस्थाले बनाएको मनर्मावली वा अपनाएको 

कार्यहवमध बमोर्िम मेलममलापद्वारा हववाद समाधान गने सम्बन्धमा पििरुबीच सिममि भएकोमा 

त्प्र्स्िो मनर्मावली वा कार्यहवमध बमोर्िम हववादको समाधान गररनेि । 

(३) दफा ३ को उपदफा (४) बमोर्िम म द्दा िेने मनकार्को आदेश बमोर्िम 

मेलममलापद्वारा हववादको समाधान गदाय सम्बर्न्धि म द्दा िेने मनकार्ले क नै कार्यहवमध मनधायरण 

गरेको वा त्प्र्स्िो कार्यहवमध अपनाउन आदेश गरेको रिेि भने त्प्र्स्िो कार्यहवमध बमोर्िम 

मेलममलापद्वारा हववादको समाधान गररनेि । 

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोर्िमको कार्यहवमध वा मनर्मावलीको व्र्वस्था 

नभएकोमा हववादको प्रकृमि िथा हववादको शीघ्र समाधान गनय पििरुले चािेको क रालाई ध्र्ान 
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ददई पििरुको सिममिमा मेलममलापकिायबाट उपर् क्त ठामनएको कार्यहवमध बमोर्िम हववादको 

समाधान गररनेि । 

(५) उपदफा (४) बमोर्िमको कार्यहवमध अपनाउुँदा अन्र् क राको अमिररक्त देिार् 

बमोर्िमको कार्यहवमध िर् गन य पनेि:– 

(क) पििरुलाई आ–आफ्नो दाबी िथा र्िहकर आपूm समि राख्न लगाउन, 

(ख) पिसुँग ि ट्टाि टै्ट वा सामूहिक रुपमा भेटघाट गनय, 

(ग) पििरुसुँग क नै सूचना, प्रमाण वा कागिाि माग गनय, 

(घ) खण्ड (ग) बमोर्िम माग गरेको सूचना, प्रमाण वा कागिाि अको 

पिलाई िेनय ददन, 

(ङ) पििरुलाई मनििरुबीच रिेको मिभेद िटाई मेलममलाप गराउन सक्न े

वैकर्ल्पक आधार पेश गनय लगाउन । 

  (६) र्स दफामा अन्र्त्र ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन पररषद्ले हववाद 

 समाधानका प्रहिर्ाका हवषर्मा नमूना कार्यहवमध (मोडल प्रोस िर) बनाई िारी गनय सक्नेि। 

१६. हववादको मनरुपण : (१) दफा १५ बमोर्िमको कार्यहवमध अपनाउ“दा पििरु हववादको 

मेलममलाप गनय सिमि भएमा मेलममलापकिायले सो व्र्िोरा उल्लेख गरी मेलममलापको मलखि 

खडा गरी सो कागिमा पििरुको सिीिाप गनय लगाई आफ्नो समेि सिी गन य पनेि। 

  (२) उपदफा (१) बमोर्िमको मलखि प्रत्प्रे्क पिलाई एक/एक प्रमि उपलब्ध गराउन  

पनेि । 

  (३) उपदफा (१) बमोर्िम मेलममलापको मलखि भएकोमा हववादको मनरुपण भएको 

मामननेि । 



www.lawcommission.gov.np 

11 
 

(४) दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोर्िम मेलममलापद्वारा हववादको समाधान 

गनय िोहकएको हववादमा पििरु मेलममलाप गनय सिमि भएमा मेलममलापकिायले मेलममलापको 

कागि सहिि म द्दाका पििरुलाई म द्दा िेने मनकार् समि उपर्स्थि गराउन  पनेि ।  

  (५) उपदफा (३) बमोर्िम ममलापत्रको मलखि प्राप्त भएपमि म द्दा िेने मनकार्ले 

पििरुबीच प्रचमलि कानून बमोर्िम ममलापत्र गराइददन  पनेि ।  

  (६) प्रचमलि कानूनमा ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन उपदफा (५) बमोर्िम 

ममलापत्र गदाय क नै दस्ि र लाग्ने िैन ।  

  (६क) प्रचमलि कानूनमा ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन उपदफा (५) बमोर्िम 

ममलापत्र भएमा पिले म द्दा दार्र गदाय दार्खला गरेको कोटय हफ वापिको रकम म द्दा िेने 

मनकार्ले सम्बर्न्धि पिलाई हफिाय गनेि । 

  (७) प्रचमलि कानूनमा ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन िल्लो अदालि वा 

अधयन्र्ाहर्क मनकार्बाट कैद वा िररवाना वा द वै सिार् भएको म द्दामा मेलममलाप ि ुँदा 

अदालिले अवस्था िेरी त्प्र्स्िो कैद वा िररवाना ममन्िा वा कम गनय आदेश ददन सक्नेि । 

१७. मेलममलापको कार्यहवमध अन्त्प्र् ि न े: देिार्को अवस्थामा मेलममलापको कार्यहवमध अन्त्प्र् ि नेि 

:– 

(क)  दफा १५ बमोर्िम मेलममलाप सम्बन्धी कार्यहवमध अपनाउुँदा पििरु मेलममलाप 

गनय मञ्जूर नभएमा, 

(ख) म द्दा िेने मनकार्ले िोकेको मममिमा पििरु मेलममलापकिाय समि उपर्स्थि 

नभएमा, 

                                                           


    पहिलो संशोधनद्वारा थप । 
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(ग) मेलममलापकिायद्वारा िलफलको लामग िोहकएको मममिमा क नै पि उपर्स्थि 

नभई मेलममलापको कार्य अर्घ बढ्न नसकेमा, 

(घ) मेलममलापको शियसुँग पििरु मञ्जूर भई मलखि खडा भएमा ।  

१८. प्रमिवेदन ददन  पने : (१) दफा १७ को खण्ड (क), (ख) वा (ग) को अवस्थामा दफा ३ को 

उपदफा (३) वा (४) बमोर्िम मनर् क्त भएको मेलममलापकिायले साि ददनमभत्र सो व्र्िोराको 

प्रमिवेदन म द्दा िेने मनकार् समि पेश गन य पनेि ।  

(२) उपदफा (१) बमोर्िमको प्रमिवेदन प्राप्त भएपमि म द्दा िेने मनकार्ले त्प्र्स्िो म द्दा 

कानून बमोर्िम कारबािी र हकनारा गन य पनेि ।  

(३) मेलममलापको लामग अवमध िोहकएको भए सो अवमध भ  क्तान भएको दश ददनमभत्र 

पमन दफा १६ को उपदफा (४) बमोर्िम ममलापत्रको कागि पेश नभएमा वा उपदफा (१) 

बमोर्िमको प्रमिवेदन पेश ि न नआएमा म द्दा िेने मनकार्ले त्प्र्स्िो म द्दा कानून बमोर्िम 

कारबािी र हकनारा गनेि । 

१९. हववाद िेनय नि न े: र्स ऐन बमोर्िम क नै हववादमा मेलममलापकिाय भई कार्य गरेको व्र्र्क्त 

सोिी पििरुबीच सोिी हववादमा कानून व्र्वसार्ी, मध्र्स्थकिाय वा न्र्ार्ाधीशको रुपमा 

हववादको स न वाई गनय र्ोग्र् मामनने िैन । 

पररच्िेद–४ 

मेलममलापकिायको प्रमाणपत्र िथा त्प्र्सको मनर्मन सम्बन्धी व्र्वस्था 

२०. प्रमाणपत्रको लामग मनवेदन ददन  पने : (१) दफा ३ को उपदफा (४) वा दफा ९ को उपदफा 

(२) को प्रर्ोिनको लामग मेलममलापकिायको रुपमा काम गनय चािने व्र्र्क्तले प्रमाणपत्रको 

लामग िोहकए बमोर्िमको िाुँचामा पररषद् समि मनवेदन ददन  पनेि । 
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(२) उपदफा (१) बमोर्िम मनवेदन ददने व्र्र्क्तले मनवेदन साथ नागररकिाको प्रमाणपत्र 

र मेलममलापकिाय ि नको लामग आवश्र्क र्ोग्र्िाको प्रमाणपत्रको प्रमिमलहप संलग्न गन य पनेि 

।  

२१. प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्र्वस्था : (१) दफा २० बमोर्िम प्राप्त भएको मनवेदन िाुँचब झ गदाय 

मनवेदन ददने व्र्र्क्तलाई मेलममलापकिायको प्रमाणपत्र ददन मनामसब देर्खएमा पररषद्ले िोहकएको 

िाुँचामा प्रमाणपत्र ददनेि । 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम ददइएको प्रमाणपत्र िीन वषयका लामग कार्म रिनेि र 

त्प्र्स्िो प्रमाणपत्र िोहकए बमोर्िम नवीकरण ि न सक्नेि । 

(३) मेलममलापकिाय ि नका लामग आवश्र्क दफा २२ बमोर्िमको र्ोग्र्िा नरिेमा वा 

मनिले कार्य सम्पादन गदाय िालसािपूणय वा हकिे कार्य गरेमा िोहकएको कार्यहवमध पूरा गरी 

पररषद्ले मेलममलापकिायको प्रमाणपत्र रद्द गनेि । 

(४) र्ो ऐन प्रारम्भ ि न  अर्घ प्रचमलि कानून बमोर्िम प्राप्त मेलममलापकिायको 

प्रमाणपत्र र्सै ऐन बमोर्िम प्राप्त भएको मामननेि । 

२२. मेलममलापकिायको र्ोग्र्िा : (१) देिार्को व्र्र्क्त मेलममलापकिाय ि न र्ोग्र् ि नेि :– 

(क) नेपाली नागररक, 

(ख) पच्चीस वषय उमेर पूरा भएको, 

(ग) मान्र्िा प्राप्त शैर्िक संस्थाबाट कम्िीमा स्नािक गरेको, 

(घ) मेलममलाप सम्बन्धी िोहकएको अवमधको िालीम मलएको, 

(ङ) िोस ठेगानमा रिेको,  

(च) नैमिक पिन देर्खने फौिदारी अमभर्ोगमा अदालिबाट सिार् नपाएको, 

                                                           


    klxnf] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 
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(ि) सािूको दामासािीमा नपरेको, र 

(ि) र्स ऐन हवपरीि क नै काम गरेको कारण मेलममलापकिायको सूचीबाट 

नाम निटाइएको । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) मा ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन 

पििरु आफैं ले मेलममलापकिाय ि ने व्र्र्क्त प्रस्िाव गरेकोमा मेलममलापकिायको िालीम नमलएको 

भए पमन पच्चीस वषय उमेर पूरा भई सामान्र् लेखपि गनय िानेको व्र्र्क्त मेलममलापकिाय ि न 

र्ोग्र् ि नेि । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन हवदेशी 

व्र्र्क्त संलग्न रिेको हववाद वा हवदेशी व्र्र्क्तसुँग भएको करार बमोर्िमको हववाद समाधान 

गदाय हवदेशी नागररक मेलममलापकिाय ि न बाधा पने िैन । 

२३. मेलममलाप सम्बन्धी कार्य गने संस्था सम्बन्धी व्र्वस्था : (१) पििरुबीच र्स ऐन बमोर्िम 

मेलममलाप गराउने उदे्दश्र् राखी प्रचमलि कानून बमोर्िम दिाय भएका सङ्गदठि संस्थाले आफ्नो 

उदे्दश्र् कार्ायन्वर्न गनय वा गराउन स्वीकृमिको लामग देिार्का क रािरु ख लाई िोहकएको 

िाुँचामा पररषद् समि मनवेदन ददन  पनेि :– 

(क) संस्थाको नाम िथा दिाय नम्बर, 

(ख) संस्थाको पदामधकारीिरुको नाम, 

(ग) हववाद समाधान गनय संस्थाले बनाएको मेलममलाप सम्बन्धी कार्यहवमध 

वा मनर्मावलीको प्रमिमलहप,  

(घ) संस्थाले मेलममलाप सञ्चालन गनय चािेको ठाउुँ । 
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(२) उपदफा (१) बमोर्िम प्राप्त भएको मनवेदन सहििको कागिाि िाुँचब झ गदाय 

मनवेदन ददने संस्थाले बनाएको मेलममलापको कार्यहवमध वा मनर्मावली र अन्र् हववरण उपर् क्त 

देर्खएमा पररषद्ले िोहकए बमोर्िम दस्ि र मलई स्वीकृमि ददनेि । 

२४. मेलममलापकिायको सूची कार्म राख्न  पने : (१) दफा २३ को उपदफा (२) बमोर्िम स्वीकृमि 

पाएको संस्थाले क नै हववादको मनरुपण गनय सिि प रर््ाउन मेलममलापकिाय ि न सक्ने 

व्र्र्क्तिरुको सूची िर्ार गरी सावयिमनक गन य पनेि ।  

(२) उपदफा (१) बमोर्िमको सूचीमा अन्र् क राको अमिररक्त सूचीमा समावेश भएका 

व्र्र्क्तको र्ोग्र्िा, अन भव, सम्पकय  गनय सहकने ठेगाना उल्लेख गन य पनेि । 

(३) हववादका पििरुले सम्बर्न्धि संंंस्थाले बनाएको कार्यहवमध वा मनर्मावलीको 

अधीनमा रिी उपदफा (१) बमोर्िम कार्म भएको सूचीबाट मेलममलापकिाय िनौट गनय 

सक्नेिन ्। 

२५. मेलममलाप सम्बन्धी कार्यहवमध वा मनर्मावली स्वीकृि गराउन  पने : (१) क नै हववादको मनरुपण 

गनय मेलममलाप सम्बन्धी कार्य गने प्रचमलि कानून बमोर्िम स्थापना भएका सङ्गदठि संस्थाले 

त्प्र्स्िो कार्य सम्पादन गदाय अपनाउने प्रहिर्ा िर् गरी कार्यहवमध वा मनर्मावली बनाउन सक्नेि 

। 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम बनाएको कार्यहवमध वा मनर्मावली पररषद्बाट स्वीकृमि प्राप्त 

गरेपमि लागू गन य पनेि । 

पररच्िेद–५ 

पररषद्को गठन िथा काम, कियव्र् र अमधकार 
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२६. पररषद्को गठन : (१) मेलममलापबाट हववाद समाधान गने कार्यहवमधको मनर्ममि स धार, 

पररमाियन, मनर्मन िथा मनर्न्त्रण गने कार्य समेिको लामग देिार् बमोर्िमको एक मेलममलाप 

पररषद् गठन ि नेि :– 

(क) न्र्ार् पररषद्को मसफाररसमा प्रधान न्र्ार्ाधीशले  

 िोकेको सवोच्च अदालिको बिालवाला न्र्ार्ाधीश – अध्र्ि 



  (ख) सर्चव, कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् माममला मन्त्रालर् – सदस्र् 



-ग) सर्चव, सङ्घीर् माममला िथा स्थानीर् हवकास मन्त्रालर् – सदस्र् 

(घ) नार्व मिान्र्ार्ामधवक्ता, मिान्र्ार्ामधवक्ताको कार्ायलर्  – सदस्र् 

(ङ) मिासर्चव, नेपाल बार एशोमसएशन – सदस्र् 

(च) उद्योग वार्णज्र् िेत्रमा कार्यरि संघ संस्थाका  

 प्रमिमनमधिरुमध्रे्बाट पररषद्ले िोकेको एकिना – सदस्र् 

(ि) मेलममलापकिाय वा मेलममलाप कार्यमा संलग्न संस्थाका  

 प्रमिमनमध वा मेलममलापका िेत्रमा कार्य गने  

 व्र्र्क्तिरुमध्रे्बाट पररषद्ले िोकेको द ईिना महिला – सदस्र् 

(ि) समािसेवी िथा नागररक समािका प्रमिमनमधिरुमध्रे्बाट 

  पररषद्ले िोकेका कम्िीमा एकिना महिला सहिि द ईिना – सदस्र् 

(झ) रर्ििार, सवोच्च अदालि                       – सदस्र्–सर्चव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (ि) र (ि) बमोर्िमको सदस्र्को पदावमध िीन 

वषयको ि नेि । 

(३) पररषद्को सर्चवालर् सवोच्च अदालिमा रिनेि । 

                                                           
    पहिलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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 (४) उपदफा (३) मा ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन पररषद्को सर्चवालर्को 

लामग सवोच्च अदालिमा उपर् क्त स्थान नभएसम्म अन्र्त्र सर्चवालर् राख्न सहकनेि । 

२७. पररषद्को काम, कियव्र् र अमधकार :  र्स ऐनमा अन्र्त्र लेर्खएदेर्ख बािेक पररषद्को काम, 

कियव्र् र अमधकार देिार् बमोर्िम ि नेि :– 

(क) मेलममलापद्वारा हववादको मनरुपण गनय प्रोत्प्सािन ि ने हवमभन्न कार्यिमिरु 

सञ्चालन गने वा गराउने,  

(ख) मेलममलापद्वारा हववाद समाधानको कार्यहवमधको सरलीकरण गरी त्प्र्स्िो 

कार्यहवमधको व्र्ापक प्रर्ोगका लामग प्रचमलि कानूनमा स धार गनय नेपाल 

सरकारलाई स झाव ददने, 

(ग) मेलममलापकिायको लामग ददइने िालीमको पाठ्यिम स्वीकृि गने िथा त्प्र्स्िो 

िालीम सञ्चालन गनय संस्था िोक्ने, 

(घ) मेलममलाप सम्बन्धी सेवा प्रदान गने संस्थाको संस्थागि िमिा एवं िालीमको 

ग णस्िरको अन गमन र मूल्र्ाड्ढन गने, 

(ङ) मेलममलापकिायको दििा अमभवहृिको लामग िालीम िथा अन्िरहिर्ा कार्यिम 

सञ्चालन गराउने, 

(च) स्थानीर् स्िरमा साम दाहर्क मेलममलापको स्थार्ी संरचनाको प्रारुप िर्ार गरी 

कार्ायन्वर्नको लामग नेपाल सरकार समि मसफाररस गने, 

(ि) मेलममलापकिायको काम कारबािीको अन गमन गने वा गराउने, 

(ि) मेलममलापकिायले आचारसंहििा पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा िानमबन 

गराउने र पालना नगरेको अवस्थामा कारबािी गने, 

                                                           
   पहिलो संशोधनद्वारा थप। 
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(झ) मेलममलाप सम्बन्धी अन्र् काम कारबािी गने वा गराउने । 

२८. बैठक सम्बन्धी कार्यहवमध : (१) पररषद्को बैठक पररषद्को अध्र्िले िोकेको मममि, समर् र 

स्थानमा बस्नेि । 

(२) पररषद्को क ल सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रमिशिभन्दा बिी सदस्र्िरु उपर्स्थि 

भएमा पररषद्को बैठकको लामग गणपूरक संख्र्ा प गेको मामननेि । 

(३) पररषद्को बैठकको अध्र्ििा पररषद्को अध्र्िले र मनिको अन पर्स्थमिमा 

बैठकमा उपर्स्थि सदस्र्िरुले आपूmिरुमध्रे्बाट िानेको सदस्र्ले गनेि । 

(४) पररषद्को बैठकमा बि मिको रार् मान्र् ि नेि र मि बराबर भएमा बैठकमा 

अध्र्ििा गने व्र्र्क्तले मनणायर्क मि ददनेि । 

  (५) पररषद्को बैठकको मनणयर् पररषद्को सदस्र्–सर्चवले प्रमार्णि गरी राख्न  पनेि। 

 (६) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यहवमध पररषद् आपैंmले मनधायरण गरे बमोर्िम 

ि नेि । 

२९. मेलममलाप अन गमन समममि : स्थानीर् स्िरमा मेलममलाप सम्बन्धी काम कारबािीको अन गमन 

गनय िोहकए बमोर्िमको मेलममलाप अन गमन समममि रिनेि । 

३०. मेलममलाप सम्बन्धी कोष : (१) मेलममलाप सम्बन्धी काम, कारबािीलाई प्रभावकारी रुपले 

सञ्चालन गने सम्बन्धमा आवश्र्क काम गनय पररषद् अन्िगयि एक कोष रिनेि ।  

  (२) उपदफा (१) बमोर्िमको कोषमा देिार्का रकमिरु रिने िन:्– 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) हवदेशी सरकार, स्वदेशी वा हवदेशी व्र्र्क्त संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) पररषद्ले मेलममलाप सम्बन्धी कार्य गने संस्थाको स्वीकृमि ददंदा प्राप्त 

गरेको रकम, 
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(घ) अन्र् स्रोिबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोर्िम हवदेशी सरकार, व्र्र्क्त, संघ वा संस्थाबाट 

क नै रकम प्राप्त गन य अर्घ पररषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलन  पनेि ।  

(४) उपदफा (२) बमोर्िम प्राप्त भएको रकम पररषद्को नाममा क नै वार्णज्र् बैङ्कमा 

खािा खोली िम्मा गररनेि । 

(५) उपदफा (४) बमोर्िम खोमलएको खािाको सञ्चालन पररषद्को सर्चवालर्को प्रम ख 

र सो पररषद्ले िोकेको अन्र् कमयचारीले गनेि । 

३१. कोषको प्रर्ोग : दफा ३० बमोर्िमको कोषमा िम्मा भएको रकम देिार्को काममा खचय 

गररनेि :– 

(क) पररषद्बाट भए गरेको मनणयर्को कार्ायन्वर्न गनय, 

(ख) पररषद्को सर्चवालर् सञ्चालन गनय, 

(ग) मेलममलाप सम्बन्धी कार्यहवमधको मनर्ममि स धार, पररमाियन र सरलीकरण गनय, 

(घ) मेलममलाप सम्बन्धी िालीम, प्रर्शिण र गोष्ठी सञ्चालन गनय । 

३२. लेखा र लेखापरीिण : (१) कोषको आर्–व्र्र्को लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको िाुँचा 

बमोर्िम रार्खनेि ।  

(२) पररषद्ले कोषको लेखाको प्रचमलि कानून बमोर्िम आन्िररक लेखापरीिण गराउन  

पनेि । 

(३) कोषको आर्–व्र्र्को अर्न्िम लेखापरीिण मिालेखा परीिकबाट ि नेि । 

पररच्िेद–६ 
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साम दाहर्क मेलममलाप सम्बन्धी हवशषे व्र्वस्था 

३३. सम दार्मा आधाररि हववाद समाधान : (१) र्स ऐन बमोर्िम मेलममलापद्वारा  मनरुपण ि न 

सक्ने हववादको सम दार्मा आधाररि मेलममलाप सम्बन्धी संर्न्त्रद्वारा पमन समाधान गनय सहकनेि 

।  

(२) उपदफा (१) बमोर्िम हववाद समाधान गनय सिि प रर््ाउन सम्बर्न्धि सम दार्ले 

हववाद उत्प्पन्न भएपमि वा हववाद उत्प्पन्न ि न  अर्घ नै मेलममलापकिायको समूि िर्ार गनय 

सक्नेि ।  

  (३) उपदफा (२) बमोर्िमको समूिमा देिार्का व्र्र्क्तिरु रिन सक्ने िन ्:– 

(क) स्थानीर् सम दार्का प्रमिहष्ठि व्र्र्क्तिरु, 

(ख) स्थानीर् स्िरमा कार्यरि साम दाहर्क संस्थाले िोकेका व्र्र्क्तिरु, 

(ग) स्थानीर् समािसेवीिरु, 

(घ) स्थानीर् स्िरका हवद्यालर् वा मिाहवद्यालर्मा कार्यरि र्शिक वा 

प्राध्र्ापक । 

(४) उपदफा (३) बमोर्िमको समूि िर्ार गदाय आवश्र्किा अन सार उपर् क्त संख्र्ामा 

महिलाको प्रमिमनमधत्प्वलाई स मनर्िि गन य पनेि । 

३४. साम दाहर्क मेलममलाप : (१) सम दार्मा आधाररि मेलममलापद्वारा हववादको मनरुपण गनय सिि 

प रर््ाउुँदा आवश्र्क संख्र्ामा मेलममलापकिाय रिनेिन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोर्िमका मेलममलापकिायले पििरुलाई हववाद समाधान गनय 

सिार्िा प रर््ाउनेिन ्। 
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(३) उपदफा (२) बमोर्िम सिार्िा प रर््ाउुँदा हववादका पििरुलाई आपसमा सिममि 

कार्म गनय, हववादलाई एक अकायलाई मान्र् ि ने गरी सम्झौिा गनय र सम दार्मा आधाररि 

मेलममलापद्वारा भएको हववादको समाधानलाई िारिीिको रुपमा नमलन उत्प्प्ररेण गनेिन ्। 

(४) सम दार्मा आधाररि मेलममलापकिायलाई हववाद समाधान गनय सघाउ प रर््ाउन े

कार्यमा स्थानीर् स्िरमा कार्यरि गैर सरकारी संस्थाले आवश्र्क प्राहवमधक र अन्र् सिर्ोग 

गनय सक्नेिन ्। 

(५) सम दार्मा आधाररि मेलममलापद्वारा हववाद समाधान गने प्रर्ोिनको लामग 

सम्बर्न्धि सम दार्का सदस्र्िरुको भेलाले आवश्र्क कार्यहवमध िर् गनय सक्नेि । 

(६) सम दार्मा आधाररि मेलममलापद्वारा हववाद समाधान गदाय मेलममलापद्वारा समाधान 

गररएको पररणाम मलर्खि रुपमा स्थानीर् ििमा अमभलेख गनय सहकनेि ।  

(७) सम दार्मा आधाररि मेलममलापद्वारा हववाद समाधान गने सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था 

िोहकए बमोर्िम ि नेि । 

३५. प्रर्शिण िथा प्राहवमधक सेवा उपलब्ध गराउन े : (१) सम दार्मा आधाररि मेलममलापद्वारा 

हववादको समाधान गनय सम्बर्न्धि गाउुँपामलका र नगरपामलकाले सम दार्मा आधाररि 

मेलममलापकिायलाई आवश्र्क प्राहवमधक सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेि । 

(२) सम दार्मा आधाररि मेलममलापकिायलाई मेलममलाप गराउने कार्यमा दििा हवकास 

गनय आवश्र्क िालीम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले आवश्र्किा अन सार राहिर् वा 

स्थानीर् स्िरका गैर सरकारी संस्था वा सम दार्मा आधाररि संस्थालाई पररचालन गनय सक्नेि 

। 

पररच्िेद–७ 

                                                           
   केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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हवहवध 

३६. पिको कियव्र् : म द्दा िेने मनकार्को आदेश बमोर्िम िोहकएको मममि र समर्मा मेलममलापकिाय 

समि उपर्स्थि ि न  िथा मेलममलाप सम्बन्धी कारबािीको मसलमसलामा मेलममलापकिायले 

उपर्स्थि ि न िोकेको स्थान र मममिमा उपर्स्थि भई मेलममलापको कारबािीमा भाग मलन  

पिको कियव्र् ि नेि । 

३७. मेलममलाप सम्बन्धी प्रहिर्ा गोप्र् राख्न  पने : पििरुले अन्र्था व्र्वस्था गरेको वा प्रचमलि 

कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा बािेक मेलममलापकिायले गरेको मेलममलाप सम्बन्धी सबै 

प्रहिर्ा गोप्र् राख्न  पनेि ।  

३८. प्रमाण नलाग्न े : प्रचमलि कानूनमा ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन र्स ऐन बमोर्िम 

मेलममलापबाट हववाद मनरुपण गने मसलमसलामा क नै पिले व्र्क्त गरेको क रा त्प्र्स्िो पि 

वादी वा प्रमिवादी भई चलेको म द्दामा प्रमाण लाग्ने िैन । 

३९. मेलममलापको पररणाम बाध्र्ात्प्मक ि न े : र्स ऐन बमोर्िम मेलममलापबाट हववाद मनरुपण 

भएकोमा सोको पररणाम पििरुलाई  बाध्र्ात्प्मक ि नेि र पििरुले कार्ायन्वर्न गन य पनेि। 

४०. ममलापत्रको कार्ायन्वर्न : (१) प्रचमलि कानूनमा ि नस कै क रा लेर्खएको भए िापमन दफा ३ 

को उपदफा (३) वा (४) बमोर्िमको हववादका सम्बन्धमा र्स ऐन बमोर्िम ममलापत्र भएको 

मममिले पैंिालीस ददनमभत्र सम्बर्न्धि पिले त्प्र्स्िो ममलापत्र कार्ायन्वर्न गन य पनेि ।  

(२) उपदफा (१) बमोर्िमको अवमधमभत्र सम्बर्न्धि पिले उपदफा (१) बमोर्िम 

ममलापत्र कार्ायन्वर्न नगरेमा सम्बर्न्धि पिले ममलापत्र कार्ायन्वर्नको लामग ममलापत्र भएको 

हवषर्सुँग सम्बर्न्धि मनकार् समि मनवेदन ददन सक्नेि । 

(३) उपदफा (२) बमोर्िम मनवेदन प्राप्त भएमा त्प्र्स्िो मनकार्ले प्रचमलि कानून 

बमोर्िम त्प्र्स्िो ममलापत्र कार्ायन्वर्न गररददन  पनेि।  
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४१. सििकिायको भमूमका मनवायि गन य पने : (१) मेलममलापकिायले हववादको समाधान गदाय मैत्रीपूणय 

िवरबाट हववाद समाधान गनय पििरुलाई स्विन्त्र िथा मनष्पि िररकाले सिर्ोग गन य पनेि। 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम सिर्ोग गदाय मेलममलापकिाय सदैव पििरुको िक िथा 

दाहर्त्प्व, व्र्ापाररक प्रकृमिको हववाद भए सो हवषर्को अभ्र्ास िथा प्रचलन, सम दार्मा आधाररि 

संर्न्त्रबाट हववाद समाधान गररएको भए सम्बर्न्धि सम दार्मा उपलब्ध हववाद समाधान 

सम्बन्धी परम्परा, अभ्र्ास र स्वीकृि मान्र्िालाई ध्र्ान ददई मनष्पििा, वस्ि मनष्ठिा, स्वच्ििा र 

न्र्ार्का मसिान्िबाट सदैव मनदेर्शि ि न  पनेि । 

(३) र्स ऐन बमोर्िम मेलममलापकिायले हववाद समाधान गनय सिार्िा गदाय मनिले 

न्र्ार्ाधीश, मध्र्स्थ वा कानूनी सल्लािकारको भमूमका मनवायि नगरी सििकिायको मात्र भमूमका 

मनवायि गन य पनेि । 

४२. मेलममलापकिायले िानकारी प्रकट गनय नि न े : मेलममलापका प्रहिर्ाको मसलमसलामा पिले 

ददएको क नै िानकारी वा मेलममलापको िममा मेलममलापकिायलाई िानकारी ि न आएको क नै 

व्र्िोरा वा िथ्र् क नै पमन पििरुको हिि प्रमिकूल ि ने गरी प्रकट गनय ि ुँदैन । 

िर क नै फौिदारी कसूरमा कानून बमोर्िम सिम अदालि समि सो थािा पाएको क रा प्रकट 

गनय र्स दफाले क नै रोक लगाएको मामनने िैन । 

४३. पाररश्रममक : (१) क नै मेलममलापकिायले मेलममलापकिायको रुपमा काम गरे वापि द वै पिको 

मञ्जूरी भएमा िोहकएको रकममा नबिाई पाररश्रममक मलन सक्नेि। 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम पिको मञ्जूरी नभएमा मेलममलापकिायले मेलममलाप गरे 

वापि पररषद्ले मनधायरण गरे बमोर्िमको पाररश्रममक पाउनेि । 
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४४. मेलममलापकिाय उपर कारबािी नगररन े : क नै मेलममलापकिायले आफ्नो कियव्र् पालनको 

मसलमसलामा असल मनर्ि मलई गरेको काम कारबािीको सम्बन्धमा त्प्र्स्िो मेलममलापकिाय 

उपर क नै कानूनी कारबािी चलाइने िैन । 

४५. अमधकार प्रत्प्र्ार्ोिन : पररषद्ले र्स ऐन बमोर्िम आफूलाई प्राप्त भएको अमधकारमध्रे् 

आवश्र्किा अन सार केिी अमधकार क नै मनकार् वा अमधकारीलाई प्रत्प्र्ार्ोिन गनय सक्नेि।  

४६. मेलममलापको लामग स्थानीर् िि समि म द्दा पठाउन सक्न े: (१) र्स ऐनमा अन्र्त्र ि नस कै 

क रा लेर्खएको भए िापमन स्थानीर् स्वार्त्त शासन ऐन, २०५५ बमोर्िम मध्र्स्थिाद्वारा 

हववाद समाधान गने हवषर्मा र्स ऐनमा लेर्खएको क नै क राले बाधा प रर््ाएको मामनने िैन। 

िर सो ऐनको दफा ३३ र १०१ प्रारम्भ नभएसम्मको लामग अदालि वा अधयन्र्ाहर्क 

मनकार्ले आफू समि हवचाराधीन रिेका म द्दा मेलममलापको लामग स्थानीर् ििमा पठाउन 

मनामसब देखेमा सम्बर्न्धि पि र सम्बर्न्धि स्थानीर् ििको सिममि मलई त्प्र्स्िो म द्दा त्प्र्स्िो 

मनकार्मा पठाउन सहकनिे । 

(२) उपदफा (१) बमोर्िम मेलममलापको लामग क नै म द्दा स्थानीर् िि समि 

पठाइएकोमा सम्बर्न्धि मनकार्ले आवश्र्किा अन सार ि टै्ट कार्यहवमध अपनाई त्प्र्स्िो म द्दाका 

पििरुबीच मेलममलाप गराउन सक्नेि ।   

४७. आचारसंहििा बनाई लागू गनय सक्न े: पररषद्ले मेलममलापकिायले पालना गन य पने आचारसंहििा 

बनाई लागू गनय सक्नेि ।  

४८. मनर्म बनाउन ेअमधकार : र्स ऐनको उदे्दश्र् कार्ायन्वर्न गनयको लामग नेपाल सरकारले सवोच्च 

अदालिस“ग परामशय गरी आवश्र्क मनर्म बनाउन सक्नेि। 

                                                           
   केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

 र्ो ऐन िाल खारेि भएको । 
   केिी नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 


