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श�भनुाथ नगरपा�लका मेल�मलाप काय�स�चालन काय��व�ध, २०७8

सभाबाट पा�रत �म�तः २०७8।०३।१0
�माणीकरण �म�तः २०७8।०5।03

��तावनाः नेपालको स�ंवधानको धारा २१४ (१, २) तथा अनसुचूी–८ मा उ�ले�खत �थानीय तहको अ�धकारह� र मेल�मलाप
स�ब�धी ऐन, २०६८ तथा �नयमावल�, २०७० लाई आ�मसाथ गद�, �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) ले
�यायीक स�म�तलाई �द� गरेका �ववादह� मेल�मलापको मा�यमबाट समाधान गन�का लागी मेल�मलाप काय� स�चालन
काय��व�धको �यव�था गन� वा�छनीय भएकोले �थानीय शासन स�चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (२) बमोिजम श�भनुाथ
नगरपा�लका नगर काय�पा�लका�वारा यो मेल�मलाप काय�स�चालन काय��व�ध, २०७8 लाग ुग�रएको छ ।

प�र�छेद–१
�ारि�भक

१. स�ं��त नाम र �ार�भः
(१) यस काय��व�धको नाम “श�भनुाथ नगरपा�लका, मेल�मलाप काय�स�चालन काय��व�ध, २०७8” रहेको छ ।
(२) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हुनेछ ।

२. प�रभाषाः �वषय वा �सगंले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमाः
(क) “स�ंवधान” भ�नाले नेपालको स�ंवधानलाई स�झनपुछ� ।
(ख) “ऐन” भ�नाले �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ स�झनपुछ� ।
(ग) “काय��व�ध स�बि�ध ऐन” भ�नाले नगरपा�लका �या�यक स�म�त(काय��व�ध स�बि�ध) ऐन, २०७5 लाई स�झन ुपन�छ ।
(घ) “काय��व�ध” भ�नाले श�भनुाथ नगरपा�लका�वारा जार� ग�रएको मेल�मलाप काय�स�चालन काय��व�ध, २०७8 स�झनपुछ� ।
(ङ) “मेल�मलाप के��” भ�नाले श�भनुाथ नगरपा�लका श�भनुाथ�वारा �थापना ग�रएको वा मेल�मलाप स�ब�धी काम गन�

अनमु�त �ा�त गरै सरकार� स�ंथा�धारा �थानीय तहसँग सम�वय गर� �थापना ग�रएको सामदुा�यक मेल�मलाप के��
समेतलाई स�झनपुछ�  ।

(च) “गरै सरकार� स�ंथा” भ�नाले �च�लत काननु बमोिजम �थापना भएका र श�भनुाथ नगरपा�लकासँग सम�वय गर�
काय�स�चालन गन� गरै नाफामलूक सामािजक स�ंथा स�झनपुछ�  ।

(छ) “�या�यक स�म�त” भ�नाले नेपालको स�ंवधानको धारा २१७ बमोिजम नगरपा�लकाको उप�मखुको अ�य�तामा ग�ठत
�या�यक स�म�त स�झनपुछ�  ।

(ज) “प�” भ�नाले �ववाद समाधानको ला�ग �या�यक स�म�त तथा मेल�मलाप के��मा �नवेदन �दने �यि�त स�झनपुछ� ।
(झ) “प�हलो प�” भ�नाले �ववाद समाधानको ला�ग �या�यक स�म�त तथा मेल�मलाप के��मा �नवेदन �दने �यि�त स�झनपुछ�  ।
(ञ) “दो�ो प�” भ�नाले प�हलो प�को �नवेदनको आधारमा मेल�मलापको ला�ग �या�यक स�म�त तथा मेल�मलाप के��ले

बोलाएको �ववादको प� स�झनपुछ�  ।
(ट) “�ववाद” भ�नाले �या�यक स�म�त तथा मेल�मलाप के��मा दता� रहेको �ववाद स�झनपुछ�  ।
(ठ) “मेल�मलाप” भ�नाले प�ह�ले मेल�मलापकता�को सहयोगमा �ववाद वा म�ुदाको �न�पण गन� अपनाइने ���या स�झनपुछ� ।
(ड) “मेल�मलापकता�” भ�नाले प�ह� बीचको �ववादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सजृना गन� तथा सो �वषयमा सहम�त

कायम गन�का ला�ग उ�पेर्�रत गन� यस काय��व�ध बमोिजम �नय�ुत मेल�मलापकता� स�झनपुछ�  ।
(ढ) “�माणप�” भ�नाले मेल�मलापकता�को �पमा काम गन� मेल�मलाप प�रषद वा प�रषद�धारा अनमु�त �ा�त स�ंथा�धारा �दान

ग�रएको �माणप� स�झनपुछ�  ।
(ण) “नगरपा�लका” भ�नाले श�भनुाथ नगरपा�लका स�झनपुछ� ।
(त) “�मखु” भ�नाले श�भनुाथ नगरप�लकाको �मखुलाई स�झनपुछ�  ।
(थ) “उप�मखु” भ�नाले श�भनुाथ नगरपा�लकाको उप�मखुलाई स�झनपुछ�  ।
(द) “वडा” भ�नाले श�भनुाथ नगरपा�लकाको वडालाई स�झनपुछ� ।
(ध) “वडा अ�य�” भ�नाले श�भनुाथ नगरपा�लकाको वडा अ�य�लाई स�झनपुछ�  ।
(न) “सभा” भ�नाले श�भनुाथ नगरपा�लकाको नगरसभालाई स�झनपुछ� ।
(प) “काय�पा�लका” भ�नाले श�भनुाथगर नगर काय�पा�लका स�झनपुछ�  ।
(फ) “सद�य” भ�नाले �या�यक स�म�तको सद�यलाई स�झनपुछ� ।

३. उदे�यः यस काय��व�धको उदे�य देहाय बमोिजम हुनेछः
(क) �थानीय सरकार स�चालन ऐनको दफा ४९ बमोिजम मेल�मलाप स�ब�धी काय�लाई सरल र सहज तवरले स�चालन गन�

सहयोग प¥ुयाउन ु।
(ख) �थानीय �तरमा शाि�त, सौहाद�ता र मेल�मलाप कायम गन� सहयोग प¥ुयाउन ु।



प�र�छेद–२
मेल�मलाप के��को �थापना, काम, कत��य र अ�धकार

४. मेल�मलाप के��को �थापनाः (१) मेल�मलाप ���या�धारा �ववाद समाधानमा सहयोग प¥ुयाउन श�भनुाथ नगरपा�लका र
��येक वडामा �या�यक स�म�तको परामश�मा नगरपा�लकाले तोकेको �थानमा मेल�मलाप के�� �थापना गन�छ ।

5. मेल�मलाप के��को काम, कत��य र अ�धकारः (१) मे�मलाप के��को काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछः
(क) �ववादका प�बाट �ववादसँग स�ब�धीत �वषयको �नवेदन �लने, दता� गन� ।
(ख) मेल�मलाप स�ब�धी �ववादका प�ह�लाई सचूना �दने ।
(ग) यो�यता पगेुका मेल�मलापकता�ह�लाई सचूीकृत गन� ।
(घ) सचूीकृत मेल�मलापकता�ह� म�येबाट �ववादका प�ह�लाई मेल�मलापकता� छनौट गन� लगाउने ।
(ङ) मेल�मलाप ���यामा सहजीकरण गन� ।
(च) �ववादको �नवेदन, अ�य कागजात तथा सहम�त प�को अ�भलेख रा� े।
(छ) सहम�त हुन नसकेका �वषय काननु बमोिजम स�ब�धीत काया�लय वा �या�यक स�म�तमा पठाउने ।
(ज) प�ह� बीचको सहम�त काया��वयन गन� ।
(झ) सहम�त काया��वयन भए नभएको अनगुमन गन� गराउने तथा प�ह�को आपसी स�ब�ध वारे जानकार� �लने ।
(ञ) �थानीय नाग�रकलाई मेल�मलाप सेवा �योग गन� अ�भ�े�रत गन� ।
(ट) मेल�मलापकता�को �मता अ�भब�ृ�ध स�ब�धी आव�यक काय�ह� गन� ।
(ठ) मेल�मलाप सेवाको �चार �सार गन� ।
(ड) मेल�मलापकता�को �पमा सचूीकृत हुन वष�मा कि�तमा १ पटक अनसुचूी–२ मा उ�ले�खत ढाँचामा सचुना �का�शत गन� ।
(ढ) मेल�मलापसँग स�ब�धीत �नकायबाट तो�कएका अ�य कामह� गन� ।

६. मेल�मलाप के��मा हुनपुन� आधारभतु स�ुवधाह�ः के��मा हुनपुन� आधारभतु स�ुवधाह� देहाय बमोिजम हुनेछनः्
(क) मेल�मलाप स� स�चालनका ला�ग गोपनीय र सरु��त �थानको �यव�था ।
(ख) मेल�मलापकता�, �ववादका प�ह� एवं सरोकारवालाको स�ुवधाको ला�ग मेल�मलाप क�मा आव�यक कुस�, टेवल लगायत

पया��त �थानको �यव�था ।
(ग) सचूीकृत मेल�मलापकता�को नाम, ठेगाना र फोटो स�हतको सचूी र मेल�मलाप के�� �चनाउनका ला�ग साईन बोड�को

�यव�था ।
(घ) �ववादका प�ह�को ला�ग �व�छ �पउने पानी तथा शौचालयको �यव�था ।
(ङ) �ववाद दता� �नवेदनको फारम र �ववाद दता� गन� रिज�टर, मेल�मलापकता� रेकड� रा�का ला�ग फारम, दो�ो प�लाई

जानकार� गराउने फारम, मेल�मलापकता�लाई जानकार� गराउने फारम, सहम�त–प�को फारम, �ग�त ��तवेदन फारम,
अ�भलेख रा� रिज�टर लगायत अ�य मसल�द सामा�ीको �यव�था ।



प�र�छेद–३
मेल�मलाप सेवाको �यव�थापन

७. मेल�मलापकता�को छनौट ���याः
(१) नगरपा�लका र ��येक वडा काया�लयमा आव�यक स�ंयामा मेल�मलापकता� रहनेछन ।
(२) ��येक वडा मेल�मलाप के��मा कि�तमा ३(तीन) जना मेल�मलापकता� सचूीकृत ग�रएको हुनेछ । वडा सयंोजकको चयन

वडामा सचूीकृत मेल�मलापकता�ह�को आपसी सहम�तमा हुनेछ । सहम�त हुन नसकेमा �जाताि��क प�ध�त बाट चयन
हुनेछ ।

(३) मेल�मलापकता� छनौट गदा� समावेसी आधारमा गर�नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम मेल�मलापकता� छनौट गदा� कि�तमा ३३ ��तशत म�हला हुनपुन�छ ।
(5) नगर मेल�मलाप के��मा वडा मेल�मलाप के��का ��त�न�ध १६, �नवत�मान सयंोजक १ तथा नगरमेल�मलाप के��को

�ये�ठ सद�यताको अ�य�तामा बठैक बसी ४ जना समावेशी, द�ता, यो�यता र अनभुवको आधारमा मनो�नत गर� कुल
२१ जना सद�य रहनेछन र पदा�धकार� चयन हुनेछ ।

(६) वडा मेल�मलाप के��को सयंोजक र नगर मेल�मलाप के��को पदा�धकार�को पदाव�ध ३ बष�को हुनेछ र सयंोजक र
अ�य� बढ�मा दइु काय�कालको लागी मा� छनौट हुन पाउनेछ ।

(७) नगर मेल�मलाप के��मा अ�य�, उपा�य�, स�चव, सहस�चव र कोषा�य� पदा�धकार� रहनेछन । पदा�धकार�को चयन
सद�यको आपसी सहम�तमा हुनेछ । सहम�त हुन नसकेमा पदा�धकार�को चयन �जाताि��क प�ध�त बाट हुनेछ ।

(६) यो काय��व�ध लाग ुहँुदा काय�रत मेल�मलापकता�ह�लाई सचूीकृत गन� स�कनेछ ।
(७) �ववादको स�ंया ब�न गई वा अ�य कारणले मेल�मलापकता�को स�ंया कमी भएमा नगरपा�लकाले उपदफा (२) र (5) मा

उ�ले�खत स�ंयाको अ�त�र�त आव�यक स�ंयामा थप मेल�मलापकता� रा� बाधा पन�छैन ।
(८) नगरपा�लका वा �या�यक स�म�तले मेल�मलापकता�को �पमा सेवा �दान गन� �यि�तलाई छनौट गदा� �थानीय समदुायमा

सामािजक काय�मा ��या�शल �यि�तह�, सेवा �नवतृ रा�� सेवक, �श�क, �ा�यपक, �थानीय समाजसेवीह� लगायत
सामािजक सेवाको काम गन� ��तब�ध र त�पर �यि�तह�लाई समावे�शताको आधारमा �ाथ�मकता �दनपुन�छ ।

(९) वडा मेल�मलाप के��को बठैकको अ�य�ता वडा सयंोजकले र नगर मेल�मलाप के��को बठैकको अ�य�ता नगर
मेल�मलाप के��को अ�य�ले गन�छ । पदा�धकार� छनौट नभएको अव�थामा जे�ठ सद�यले बठैकको अ�य�ता गन�छ ।

(१०) नगर मेल�मलाप के�� र वडा मेल�मलाप के��मा भएका ग�त�ब�ध , सम�या , काय�ह�को स�म�ा एवम अनभुव आदान
�दानका लागी वडा र नगरपा�लकामा स�ुचकृत स�पणु� मेल�मलापकता�को पर�षद बठैक बष�मा एक पटक �या�यक
स�म�तले मेल�मलापकता�को भेला आवहान गन�छ र सो भेलाको अ�य�ता �या�यक स�म�तका सयंोजकले गन�छ ।

८. मेल�मलापकता�को यो�यताः
(१) देहायका �यि�त मेल�मलापकता� हुन स�नेछः

(क) कि�तमा १०+२ वा सो सरह उ�तण� गरेको
(ख) नेपाल� नाग�रक
(ग) २5(प�चीस) वष� उमेर परूा भएको
(घ) मेल�मलाप स�ब�धी कि�तमा ४८ घ�टाको आधारभतू ता�लम �लएको
(ङ) अ�य �च�लत काननू�धारा अयो�य नभएको

(२) उपदफा (१) मा यो�यताको वारे जनुसकैु कुरा ले�खएको भएताप�न ता�लम �लई हाल काम ग�ररहेकाको हकमा �नजलाई
�नर�तरता �दन स�कनेछ ।

९. मेल�मलापकता�को चयन �कृयाः
(१) स�झौतामा मेल�मलापकता�को स�ंया तो�कएको सो�ह बमोिजम र नतो�कएकोमा प�ह�को सहम�तबाट १ जना वा ३ जना

मेल�मलापकता�को स�ंया �नधा�रण गर� �नय�ुत ग�रनेछ ।
(२) १(एक) जना मेल�मलापकता� �नय�ुत गन� प�ह� सहमत भएकोमा दवुै प�को सहम�तबाट र ३(तीन) जना मेल�मलापकता�

�नय�ुत गनु� परेमा ��येक प�ले १(एक) जना र प�ह� आफैले वा �यसर� �नय�ुत भएका २( दईु) जना मेल�मलापकता�ले त�ेो
मेल�मलापकता� �नय�ुत गन�छन ्।

(३) उपदफा १ र २ बमोिजम प�ह�ले नाम पेश गन� असम�थ भएमा मेल�मलापकता� हुन यो�य �यि�तह�म�येबाट प�ह�को
सहम�त �लई म�ुदा हेन� �नकायले उपय�ुत ठह¥एको �यि�तलाई मेल�मलापकता� �नय�ुत गन�छ ।

(४) म�ुदा हेन� �नकाय सम� दायर भएको म�ुदाका प�ह�ले सो म�ुदा मेल�मलापको ���याबाट समाधान गन� चाहेमा सचूीकृत
मेल�मलापकता��धारा मेल�मलाप ग�रनेछ । सो मेल�मलाप गन�का ला�ग नगरपा�लकामा भएको मेल�मलाप के��को हकमा
�या�यक स�म�तको सयंोजक र वडा ि�थत मेल�मलाप के��मा वडा अ�य�ले सयंोजनकार� भ�ूमका �नवा�ह गन�छ ।

१०. मेल�मलापकता�ले �यान �दनपुन� कुराह�ः
(क) मेल�मलाप स� स�चालन गदा� उठेका �वषयह� �टपोट गन� र �यसको अथ� प�ह�लाई बझुाउने ।



(ख) �ववादमा �नण�य न�दने र आफूलाई �नण�यकता� नभई �ववाद समाधान �कृयाको सहजकता� स�झने र छलफल वाता�
सवंादबाट समाधानका ला�ग सहिजकरण गन� ।

(ग) कुनै प�लाई जात, जा�त, धम�, वण�, �ल�ग, स��दाय र राजनी�तक आ�थाका आधारमा भेदभाव नगर� �न�प� र तट�थ
रहने ।

(घ) मानव अ�धकार सरं�ण र सामािजक �यायको �वषयमा सवेंदवशील रहने ।
(ङ) मेल�मलाप स�को समा�तीप�छ सहम�त बाहेक लेखेका अ�य �टपोट स�ब�धी सामा�ी न�ट गर� गोपनीयता कायम गन� ।
(च) कुनै काननूी ज�टलता आएमा �थानीय तहको सहयोगमा �वशषे�सगं परामश� �लएर मा� काननूस�मत �पमा प�ह� वीच

सहम�त गराउने ।
(छ) �ववादका प�लाई मेल�मलापकता� रो�न लगाउँदा नगरपा�लका काय�लयमा रहेको मेल�मलाप के��बाट हुन �ववाद

समाधानका �कृयाका स�ब�धमा स�ब�धीत प�लाई �या�यक स�म�तका सयंोजक वा वडा �तरका मेल�मलाप के��मा
वडा�य�ले जानकार� गराउने ।

११. मेल�मलाप सेवाको काय��व�धः
(१) मेल�मलापको काय��व�ध देहाय बमोिजम हुनेछ ।

(क) �ववाद दता�ः �ववादका �थम प�ले मेल�मलापका ला�ग नगरपा�लकाको काया�लय तथा वडा ि�थत मेल�मलाप के��मा
�ल�खत �नवेदन �दन स�नेछ । कुनै कारणवस �ल�खत नभै मौ�खक �पमा �य�त गरेमा �यसलाई �ल�खत �पमा उतार
ग�र मेल�मलाप के��ले �नजको सह�छाप गराई दता� गन�छ ।

(ख) �थम प��धारा मेल�मलापकता�को छनौटः �थम प�को �नवेदन दता� भसैकेप�छ �या�यक स�म�तको सयंोजक वा
वडा�य�÷वडा सयंोजकले सचूीकृत मेल�मलापकता� म�येबाट दफा ९ को ���या अनसुार छनौट गन� लगाउन ुपन�छ ।

(ग) दो�ो प�लाई अनरुोधः �या�यक स�म�तको सयंोजक वा वडा सयंोजकले मेल�मलापको �कृयामा सहभागी हुन दो�ो
प�लाई के��मा उपि�थत भई आ�नो तफ� बाट मेल�मलापकता� छनौट गन� अनरुोध गर� प� पठाउने वा अ�य कुनै
मा�यमबाट सचूना पठाउन ुपन�छ ।

(घ) दो�ो मेल�मलापकता�को छनौटः मेल�मलाप के��का सयंोजकले दो�ो प�लाई सचूीकृत भएका मेल�मलापकता� म�येबाट
दफा ९ बमोिजमको ���या अनसुार छनौट गन� लगाउने छ ।

(ङ) मेल�मलाप स� स�चालनः
(१) छा�नएका मेल�मलापकता�ह�ले प�ह�सँग सम�वय ग�र मेल�मलाप स� स�चालन गन� �म�त र �थान तय गन�छन ् ।

�ववादका प�ह� र मेल�मलापकता� पवू� �नधा��रत �थान, �म�त र समयमा मेल�मलाप स�मा उपि�थत हुनपुन�छ ।
(२) �ववादका प�ह� उपि�थत भसैकेप�छ छा�नएका मेल�मलापकता�ह�ले �ववादका प�ह�लाई सरु��त मेल�मलाप

क�मा गई मेल�मलाप ���या र मेल�मलापकता�ह�को भ�ुमका वारे जानकार� �दने र मेल�मलाप स� स�चालन हँुदा
पालना गनु�पन� आधारभतू �नयमह� �नधा�रण गर� मेल�मलाप ���याका चरणह� अपनाउदै �ववाद समाधान गन�
सहजीकरण गन�छन ्।

(३) मेल�मलाप स� आव�यकता अनसुार एक वा सो भ�दा बढ� पटक ब�न स�नेछ ।
(च) सहम�तप�ः सहम�त भएमा यस काय��व�धको अनसुचूी–४ बमोिजमको सहम�तप� तयार ग�र एक एक ��त �ववादका

प�ह�लाई �दई अक� एक ��त नगर मेल�मलाप के�� र वाड� काया�लयमा अ�भलेख को �पमा रा�पुन�छ । सहम�तप�को
अ�भलेख स�ब�धीत मेल�मलाप के��मा रहेको �ववाद दता� रिज�टरमा समेत दता� गर� रा� ुपन�छ ।

(छ) मेल�मलाप गन� समयाव�धः यस प�र�छेद बमोिजम मेल�मलाप�धारा �ववाद समाधान गदा� मेल�मलापकता� �नयिु�त
भएको �म�तले तीस �दन�भ� स�प�न ग�रस�न ुपन�छ ।

(ज) �ल�खत जानकार� �दनेः मेल�मलाप हुन नसकेमा सो�ह कुरा उ�लेख गर� स�ब�धीत प� र नगर मेल�मलाप अ�य� र वाड�
अ�य�लाई �ल�खत �पमा जानकार� �दने र नगर मेल�मलाप अ�य� र वाड� अ�य�ले �या�यक स�म�तमा �सफा�रस गर�
�दन ुपन�छ ।

१२. मेल�मलाप स�ब�धी काम, कत��य र अ�धकारः
(१) मेल�मलाप सेवा �व�तार र �वकासका ला�ग �या�यक स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछः

(क) मेल�मलाप सेवा �व�तार र �वकासवारे वा�ष�क योजना एव ंकाय��म तजु�मा र काया��वयन गन� ।
(ख) मेल�मलापबाट समाधान भएका �ववादह�को �मा�णकरण गन�, सहम�त–प�को अ�भलेख रा�े र मेल�मलाप स�ब�धी

काय��मको ला�ग आव�यक बजेट �व�नयोजन गराउने ।
(ग) मेल�मलाप सेवा स�चालनका ला�ग मेल�मलाप के�� �थापना र आव�यक भौ�तक सामा�ी र मसल�द �यव�थापन गन�

बजेट �व�नयोजन गराउने ।
(घ) मेल�मलाप स�ब�धी ता�लमका ला�ग मेल�मलापकता�ह�को छनौट गन� र गरै सरकार� स�ंथा तथा अ�य �नकायसगं

सम�वय गन� तथा ता�लम आयोजना गन� �ा�व�धक, आ�थ�क तथा अ�य सहयोग प¥ुयाउने ।
(ङ) ता�लम �ा�त मेल�मलापकता�लाई सपथ गराई यो�यता पगेुका मेल�मलापकता�लाई सचूीकृत गन� ।



(च) मेल�मलाप स�ब�धी �गती ��तवेदन तयार ग�र स�ब�धीत काया�लयमा रा� ेर नगर सभामा ��ततु गन� ।
(छ) सहम�त काया��वयन गन�, गराउने र सहम�त काया��वयनको अनगुमन र समी�ा गन� ।
(ज) �या�यक स�म�तमा दता� हुन आएका �ववादह� मेल�मलापबाट समाधान गन� उ�चत दे�खएमा मेल�मलापको ला�ग आदेश

�दन स�नेछ ।
(झ) अ�य िज�ला मा मेल�मलापकता�को �पमा काम ग�ररहनु भएका मेल�मलापकता� यस र�न नगरगरपा�लकामा बसाई सराई

गर� आई मेल�मलापकता�को �प स�ुचकृत हुन चाहेमा यो�य मेल�मलापकता सचुीकृत गन� ।
(ञ) मेल�मलाप स�बि�ध काम कारवाह�को आव�यकता अनसुार �या�यक स�म�तले अनसुचुी-5 बामोिजम अनगुमन गन� र

राय, स�लाह, सझुाव पेश गन� ।
(ट) यो�यता पगेुका मेल�मलापकता�बाट अनसुचुी-२ बमोिजमको ढाचामा �नवेदन �ा�त भएमा, यो�य मेल�मलापकता�ह�को

अनसुचुी ३ बामोिजम सचुी तयार गर� ��येक वष� अ�याव�धक गन� र सो को जानकार� स�बि�धत �नकायह�मा गन� ।
(ठ) मेल�मलापकता�को वा�ष�क अ�याव�धक गदा� � १००/- द�तरु ला�नेछ । हरेक आ.व को भा� मसा�त �भ� स�ुचकृत नभएमा

दबल द�तरु �. २००/- �लई स�ुचकृत गन� स�कनेछ ।

१३. वडा �तर�य मेल�मलाप के��को अ�य�को काम, कत��य र अ�धकारः वडा �तर�य मेल�मलाप के��मा सयंोजकको काम, कत��य
र अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछः

(क) मेल�मलाप के��मा भएको �नवेदन रिज�टरमा दता�गर� �ववादका प�को नाम र ठेगाना, छनौट भएका मेल�मलापकता�ह�को
नाम र स�पक� न.ं, मेल�मलाप स� स�चालन �म�त, सहम�तप�को �प�ट ख�ुनेग�र अ�भलेख रा�े एवं अ�य कागजात
सरु��त रा� लगाउने ।

(ख) �ववादका प�ह�लाई मेल�मलाप के��को तफ� बाट प�ाचार गन� ।
(ग) मेल�मलाप के��मा आव�यक भौ�तक र अ�य सामा�ीह� र �यनुतम सेवा स�ुवधाह� स�ुनि�चत गराउने ।
(घ) मेल�मलाप ���या वारे �ववादका प�ह�लाई जानकार� गराउने ।
(ङ) मेल�मलाप क� र स� स�चालनको वातावरण बनाउने र सोको �यव�थापन गन� ।
(च) सहम�त भएका वा हुन नसकेका �ववादको अ�भलेख रा� ेर सोको जानकार� �मैासीक �पमा �या�यक सम�तमा पठाउने ।
(छ) सहम�त नभएमा सहम�त हुन नसकेको कुराको �ल�खत जानकार� �ववादका प�ह�लाई �दने ।

१४. मेल�मलापकता�को काम, कत��य र अ�धकारः मेल�मलापकता�को काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हुनेछः
(क) मेल�मलापको ���या अनसुरण गर� सहजकता�को है�सयतले �ववाद समाधानमा सहयोग प�ु याउने ।
(ख) �ववाद समाधान गन� सहायता गदा� �यायाधीश, म�य�त वा काननूी स�लाहकारको भ�ुमका �नवा�ह नगर� सहजकता�को मा�

भ�ुमका �नवा�ह गन� ।
(ग) मेल�मलापको �वकास र �व�तारको ला�ग काय�रत रहने ।
(घ) सहम�त काया��वयनमा सहयोग प¥याउने ।
(ङ) मेल�मलाप स� सहिजकरण गदा� डर, �ास, दबाव र �भावबाट म�ुत हुने र �ववादका प�लाई प�न म�ुत रा� े।
(च) मानवअ�धकार, सामािजक �यायको �वषयमा सचेत रहने ।
(छ) आघातमा परेका वा मनोव�ैा�नक �पमा सम�यामा रहेका प�ह�लाई मनोसामािजक परामश�का ला�ग पठाउने ।
(ज) मेल�मलाप ���यालाई उ�चत �यव�थापन गन� र सहम�तको ला�ग प�लाई �वत�� �पमा भ�ुमका �नवा�ह गन� �दने ।
(झ) प�ह�लाई मेल�मलापको अन�ुचत �योगबाट हुने नो�सानीबाट बचाउन सचेत रहने ।
(ञ) मेल�मलाप बाता�को स�दभ�मा �ववादका प�ह�बाट �य�त भएका कुराको गोप�नयता कायम रा� े।
(ट) अनसुचूी-६ मा तो�कएको आचार स�ंहताको पालना गन� ।

प�र�छेद–४
�व�वध

१5. दईु वा दईु भ�दा बढ� वडामा रहेका नाग�रकको �ववाद स�ब�धी �यव�थाः दईु वा दईु भ�दा बढ� वडामा रहेका नाग�रक वीचको
�ववादको समाधान गदा� �न�न बमोिजम ग�रनेछः

(क) �ववादका प� दईु फरक वडामा बसोसास गरेको अव�थामा �ववादको प�हलो प� बसेको वडामा �ववादको दता� ग�रनेछ र प�ह�
सहमत भएको कुन ैमेल�मलाप के��बाट मेल�मलाप ���या �ार�भ हुनेछ ।

(ख) मेल�मलाप के�� छनौटमा �ववादका प�ह�को सहम�त भएमा �ववादका प�ह�ले रोजेको जनुसकैु मेल�मलाप के��मा सो
�ववाद दता�गर� उ�त मेल�मलाप के��बाट मेल�मलाप स� स�चालन गन� प�ह� �वत�� हुनेछन ् । �यसर� दता� भएको
�ववादलाई स�ब�धीत मेल�मलाप के��ले मेल�मलापको ���या स�चालनमा माग��श�त गनु�पन�छ ।

१६. मेल�मलाप न�तजाको अ�भलेख �यव�थापनः नगरपा�लकाले मेल�मलाप के��मा दता� भएका �ववादह� तथा समाधान भएका
�ववाद र �ववादका प�ह�को अ�भलेख रा�छे । �ववादको सफलतापवू�क �न�पण भएको अव�थामा �या�यक स�म�तका
सयंोजक तथा �नजले तोकेको �यि�तले र वडा तहमा वडा�य� तथा �नजले तोकेको �यि�तले मेल�मलाप के��मा दवुै प�को र



मेल�मलापकता�को ह�ता�र स�हतको सहम�त प� समेत तयार पार� रा�पुद�छ । अ�भलेख रा�का ला�ग �या�यक स�म�तले
�न�न अनसुारका अ�भलेख÷फारमह� तयार गर� रा�पुद�छ ।
(क) �ववाद दता� पिु�तका,
(ख) �ववाद र �ववादका प�ह�को �ववरण ख�ुनेग�र तो�कएको फाराम,
(ग) �नवेदन प�को फाराम,
(घ) दो�ो प�लाई जानकार� गराउने फाराम,
(ङ) मेल�मलापकता� छनौट फाराम,
(च) मेल�मलापकता�लाई सचूना �दने फाराम,
(छ) मेल�मलाप के��मा प�ह�को उपि�थ�तको अ�भलेख फाराम,
(ज) सहम�त–प� फाराम,
(झ) �ववाद अनगुमन फाराम आ�द ।



१७. ताल�म स�ब�धी �यव�थाः
(१) �या�यक स�म�त र मेल�मलापकता�को ला�ग आधारभतु, पनुता�जगी, �वशषे अन�ुश�ण र अ�य मेल�मलाप स�ब�धी ता�लम,

अ�तर��या, अ�भम�ुखकरण काय��मह� स�चालन गन�, स�ंथाह�को र �ोत �यि�तह�को रो�टर तयार गर� �या�यक
स�म�तले रा� ुपन�छ ।

(२) मेल�मलाप स�ब�धी आधारभतु र अ�य ता�लम मेल�मलाप प�रषद�धारा �नधा��रत पा�य�म बमोिजम स�चालन गनु�पन�छ ।
(३) �या�यक �मताको अ�भव�ृ�धको ला�ग आव�यक अ�ययन अनसु�धान अवलोकन �मणको �यव�था गन� ।
१८. आचार स�ंहता र सपथः
(१) यस काय��व�धको अनसुचूी–६ बमोिजमको आचार स�ंहता सव ैमेल�मलापकता�ले पालना गनु�पन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको आचार स�ंहताका अ�त�र�त मेल�मलापकता�ले मेल�मलापकता�को �पमा �न�ठापवू�क काम गन� सपथ

�लनु पन�छ । मेल�मलापकता�को है�सयतले सलं�न हुन चाहने यो�यता पगेुका मेल�मलापकता�लाई नगरपा�लकाको �या�यक
स�म�तका सयंोजकबाट अनसुचूी–७ बमोिजमको सपथ �लएप�छ स�ब�धीत मेल�मलाप के��मा मेल�मलापकता�को �पमा
सचूीकृत हुनेछन ्। आचारस�ंहताको पालन स�ब�धी अनगुमन नगरपा�लकाले गन�छ ।

(३) य�द कुनै सामदुा�यक मेल�मलापकता�ले सपथ र आचार स�ंहता �वप�रत काम गरेमा �य�तो मेल�मलापकता�लाई �या�यक
स�म�तले सचूीबाट हटाउनेछ ।

१९. �ववादका प�ह�को उपि�थ�तः यस काय��व�ध बमोिजम �ववादका प�ह� के��बाट तो�कएको �म�त, �थान र समयमा उपि�थत
हुनपुन�छ ।

२०. प�ह�को �नि�त मेल�मलापको प�रणाम मा�य हुनेः प�ह�को सहम�तप�मा उ�लेख भएका कुराह� स�ब�धीत प�ह�ले
बा�या�मक �पमा पालना गनु� पन�छ ।

२१. सहम�त काया��वयनः
(१) मेल�मलाप के��मा �मलाप� भएको �म�तले पतैाल�स �दन�भ� स�ब�धीत प�ले �य�तो �मलाप� काया��वयन गनु�पन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम अव�ध�भ� स�ब�धीत प�ले उपदफा (१) बमोिजम �मलाप� काया��वयन नगरेमा स�ब�धीत प�ले

�मलाप� काया��वयनको ला�ग �मलाप� भएको �वषयसँग स�ब�धीत �नकाय सम� �नवेदन �दन स�नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन �ा�त भएमा नगरपा�लकाले �च�लत काननू बमोिजम �य�तो �मलाप� काया��वयन ग�र�दनु

पन�छ ।
२२. �ो�साहन परु�कारको �यव�थाः मेल�मलाप काय��ममा उ�लेखनीय योगदान �दने �यि�त, सघंस�ंथा तथा मेल�मलाप

कता�लाई �या�यक स�म�तको �सफा�रसमा नगरपा�लकाले उ�चत �ो�साहन परु�कार �दान गन� स�नेछ ।
२३. काय��व�धको �योगः मेल�मलाप काय��मलाई सचुा� र सम�वया�मक �पमा स�चालन गर� सामािजक स�भाव, आपसी सहयोग

र म�ैीपणू� पर�परालाई �ब�धन गन� यो काय��व�धलाई र�ननगर नगरपा�लकामा मेल�मलाप स�ब�धी काम गन� अ�य सरकार�
सघं स�ंथा, सामािजक सघं स�ंथा एव ंसमदुायह�ले �योगगन� स�नेछन ्।

२४. ��तवेदन पेश गनु�पन�ः वाड� सयंोजक र नगर मेल�मलाप के��ले �मैा�सक �पमा �या�यक स�म�तमा र �या�यक स�म�तले
नगरसभामा ��तवेदन तयार गर� पेश गन�छ ।

२5. काय��व�धको �या�या गन� वा वाधा अ�काउ फुकाउने अ�धकारः काय��व�धको काया��वयनको �सल�सलामा कुनै द�ुवधा हुन गएमा
सोको �या�या वा वाधा अ�काउ फुकाउने अ�धकार नगर काय�पा�लकालाई हुनेछ ।

२६. खारेजी र बचाउः यो काय��व�ध मेल�मलाप स�ब�धी �च�लत नेपाल काननू बाँ�झन गएमा बाँ�झएको हदस�म यो काय��व�धमा
ले�खएको कुराह� अमा�य हुनेछ र नेपाल काननूमा ले�खएका कुराह� मा�य हुनेछ ।

२७. मेल�मलाप स�ब�धी काय� स�चालन गदा� यो काय��व�ध बमोिजम हुनेछ र यस काय��व�धमा उ�लेख नभएका ���याह�
अवल�बन गदा� मेल�मलाप स�ब�धी �च�लत नेपाल काननूमा भएको ���याह� अवल�बन गन� कुन ैबाधा पन�छैन ।

आ�ाले
�धरे�� कुमार यादव

�मखु �शासक�य अ�धकृत
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btf{÷clen]v kmf/dsf]

gd"gf

zDe'gfy gu/kflnsf j8f g+ ===== d]nldnfk s]Gb|

s7f}gf, ;Kt/L
k|b]z g+= @, g]kfn

ljjfbsf kIfx?sf] ljj/0f btf{ g+= btf{ ldlt
ljjfbsf] k|sf/ M
!=ljjfbsf] klxnf] kIfsf] ljj/0f M
Gfd M lnË hft÷hfltM pd]/ M
lhNnf M ;Kt/L zDe'gfy gu/kflnsf j8f g+= 6f]n M
;Dks{ 7]ufgf-6]lnkmf]g÷df]jfOn
g+============================================
;Dks{ 7]ufgf-6]lnkmf]g÷df]jfOn
g+============================================

@= ljjfbsf] bf]>f] kIfsf] ljj/0f M
gfdM lnËM hft÷hflt M pd]/ M
lhNnf M ;Kt/L zDe'gfy gu/kflnsf j8f g+= 6f]n M
;Dks{ 7]ufgf-6]lnkmf]g÷df]jfOn
g+=============================================
#= ljjfb z'? ePsf] ldlt M
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d]nldnfkstf{sf] ?kdf ;"rLs[t x'g lbOg] lgj]bgsf] 9fFrf

>L=========================================
=============================================.

ljifo M d]nldnfkstf{ ?kdf ;"rLs[t ul/kfFpm .

dnfO{ To; gu/kflnsfsf]÷j8fsf] d]nldnfk s]Gb|df d]nldnfkstf{sf] ?kdf cfkm\gf]
gfd ;"rls[t u/L d]nldnfkstf{sf] ?kdf sfo{ ug{ O{R5f ePsf]n] tkl;n adf]lhdsf] k|df0f
sfuh ;fy} /flv of] lgj]bg ub{5' . lgj]bg dfu adf]lhd d]nldnfkstf{sf] ?kdf ;"rLs[t
ul/kfFpm .
tkl;n M
;+nUg k|df0f sfuhft
-s_ g]kfnL gful/stf k|df0fkqsf] kmf]6f]skL,
-v_ d]nldnfk ;DaGwL tflnd lnPsf] k|df0fkqsf] kmf]6f]skL,
-u_ z}lIfs of]uotfsf] k|df0fkqsf] kmf]6f]skL,
-3_ kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f] .
-ª_ cg'ejsf] k|df0fkqsf] kmf]6f]skL lgj]bs

gfd,y/==============
===============
7]ufgf==============
================
;xL================
================
ldlt==============
================
=====
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gfdy/ 7]ufgf ;'rLs[t
ePsf]
ldlt

gljs/0f
ePsf] ldlt

;Dks{
g+=
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-bkmf !! -r_ ;Fu ;DaGwLt _
;xdlt–kqsf] 9fFrf
d]nldnfk s]Gb|

zDe'gfy gu/kflnsf s7f}gf
;xdlt kq

ljjfbsf]

ljifo======================================================

====.

========== lhNnf ================
dxfgu/÷pkdxfgu/÷gu/kflnsf÷ufpkflnsf============ j8f
g+============a:g] jif{======= sf] >L
============================================ /
==================== lhNnf =================
dxfgu/÷pkdxfgu/÷gu/kflnsf÷ufpkflnsf ======== j8f g+= ====== a:g] jif{
======= sf] >L ==================== jLr pNn]lvt ljifodf ljjfb eO{ o;
d]nldnfk s]Gb|df lgj]bg k/]sf x'gfn] b'j} kIfnfO{ /flv d]nldnfk k|lqmof4f/f
ldlt===========÷=====÷=====ut]df 5nkmn u/fpbf tkl;nsf a'bfx?df xfdL
b'j} kIfsf] lrQa'em\bf] ;xdlt ePsf]n] ;xdt ePsf] a'bfx?nfO{ lgi7fk"j{s kfngf ug]{
u/L d]nldnfkstf{x?sf]÷Goflos ;ldltsf] pkl:yltdf /fhLv'zLn] of] ;xdtL kqdf ;lx5fk
ul/ lnof}+÷lbof}+ .
!= ====================================================
@= ====================================================
#= ====================================================
$= ====================================================

;xdt x'g] kIfx? M

klxnf] kIf M bf]>f] kIf M
gfd M gfd M
7]ufgf M 7]ufgf M
x:tfIf/ M x:tfIf/ M
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Olt
;Dat\=============================;fn============dlxgf======

=========ut]===============/f]h z'ed\ .
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d]nldnfk cg'udg kmf/fd

:yfgLo txsf] gfd M zDe'gfy
gu/kflnsf lhNnf M ;Kt/L
cg'udg ul/Psf] cjlw

========================b]lv=====================;Dd .

tflnd k|fKt
s'n
d]nldnfkstf{s
f]
;+Vof

lqmoflzn
d]nldnfkst
f{sf] ;+Vof

ljjfb
btf{
;+Vof

;dfwfg
ePsf]
;+Vof

;dfwfg x'g g;sL
;DaGwLt
lgsfodf k7fPsf]
;+Vof

d]nldnfk
k|lqmofdf
/x]sf]
;+Vof

s}lkm
ot

!= s]Gb|sf] ef}lts cj:yf M @= cfrf/ ;+lxtfsf]
kfngfsf] cj:yf M #=



ljlgof]lht ah]6 / vr{sf]
cj:yf M
$= d]nldnfk sf]ifsf] cj:yf M
%= d]nldnfkstf{sf] nflu
tflndsf] cfjZostf M
^= d]nldnfkstf{sf]
kof{Kttf÷ckof{Kttf M &=
cg'udgstf{sf] l6Kk0fL M

cg'udgstf{

!=
====================
=============
@=
====================
=============



cg';"rL–^

-bkmf !* ;Fu
;DaGwLt _

d]nldnfkstf{sf] cfrf/
;+lxtf

d]nldnfkstf{sf] cfrf/ ;+lxtf,
@)&*

!= d]nldnfkstf{sf] k]zfut cfrf/0f M
-s_ d]nldnfk ;DaGwL sfd sf/jfxL lgZkIf ?kn] ug'{kg]{5,
-v_ s'g} kIfk|lt em'sfj, cfu|x, k"jf{u|x jf ;f] b]lvg] s'g} Jojxf/ ug'{x'b}g,
-u_ s'g} kIfnfO{ 8/, qf;, em'Sofg jf k|nf]egdf kf/L u/fpg x'b}g,
-3_ d]nldnfk ;DaGwL sfd sf/jflxsf] l;nl;nfdf kIf;Fu cfly{s tyf cGo :jfy{ hGo

s'g} sfd sf/jflx jf n]gb]g Jojxf/ ug'{ x'b}g,
-ª_ d]nldnfkstf{n] ljjfbsf] ljifo a:t' jf ljjfbsf kIfx?;Fu cg'rLt jf hfn;fhk"0f{ tj/n]

s'g} sfd sf/jflx ug'{ x'b}g,
-r_ d]nldnfksf] sfd sf/jflx jf d]nldnfksf] k|lqmofdff hfgfhfg q'6L jf clgoldttf ug]{,
cgfjZos

?kdf nDAofpg], 9Lnf] ug]{ jf d]nldnfk ;DaGwL sfd sf/jflxdf cle?rL
gb]vfpg] h:tf sfo{ ug'{ x'b}g,

-5_ d]nldnfksf] qmddf kIf / d]nldnfkstf{sf] jLrdf ePsf s'/f / kIfsf] kl/ro nufot
d]nldnfkstf{nfO{ hfgsf/L x'g cfPsf tYo uf]Ko /fVg'sf ;fy} kIfx?sf] lxt k|lts'n
x'g]ul/ k|s6 ug'{ x'b}g,

-h_ ;+ljwfg, sfg"g, ;fj{hlgs gLlt / :yfgLo÷cw{ Goflos÷Goflos lgsfosf] ul/df
pRr agfpb} kIfx?sf] ;fdflhs dof{bf / cfTd;DdfgnfO{ ;Ddfg k'Ug] sfo{
ug'{kb{5 . ljjfbsf kIfx?;Fu d]nldnfk u/fO{lbP jfkt 7]Ssf jf k|ltztdf kfl/>lds
lgwf{/0f gu/L sfg"gn] tf]s]sf] ;Ldfdf /xL kIfx?;Fusf] ;xdlt adf]lhdsf]
kfl/>lds :jLsf/ ug'{ kb{5 .

!=!= d]nldnfk ;DaGwL sfo{ljlwsf] kfngf ug'{kg]{ M
-s_ d]nldnfk ;DaGwL sfo{ ;+ljwfg, k|rlnt P]g sfg"g / o; sfo{ljlw adf]lhd d]nldnfk
k|lqmof

;~rfng ug'{kg]{5 .
-v_ s'g} ;Demf}tfdf d]nldnfk4f/f ljjfb ;dfwfg ul/g] Joj:yf ePdf To:tf] ljjfb ;f]lx



;Demf}tfdf pNn]v ePsf] sfo{ljlw cg'?k ug'{kg]{5 .
-u_ kIfx? d]nldnfk ug{ ;xdt ePdf d]nldnfkstf{n] ;f] Joxf]/fsf] d]nldnfksf] lnlvt
v8fu/L

;xdlt ePsf a'bfFx? / To;sf] kl/0ffdsf] jf/]df kIfx?nfO{ :ki6;Fu jtfP/ dfq ;f]
sfuhdf kIfx?sf] ;lx5fk ug{ nufO{ cfkmgf] ;d]t ;lxul/ ;xdltkq tof/ ug'{k5{ .

!=@= d]nldnfkstf{sf] lhDd]jf/L M
-s_ d]nldnfk ePdf ;xdltkqsf] sfuh ;lxt tf]lsPsf] ;doleq ljjfbsf kIfx?nfO{

;DaGwLt lgsfodf k7fOlbg' kg]{5 . d]nldnfk x'g g;s]df tf]lsPsf] 9fFrfdf
;DaGwLt :yfgLo tx ;dIf k|ltj]bg k]z ug'{kg]{5 .

-v_ d]nldnfksf] sfo{ljlw ckgfpbf kIfx? jLr d]nldnfk u/fpg g;lsPdf d]nldnfk4f/f
ljjfb ;dfwfg gePsf] Joxf]/fsf] lnlvt hfgsf/L lbg'kg]{5 .

!=#= d]nldnfkstf{sf] bfloTj M
-s_ d]nldnfkstf{n] ljjfbsf] ljifoa:t'df 5nkmn ug'{cl3 d]nldnfksf] k|lqmofdf

ckgfOg] sfo{ljlw, ;xdlt jf lgisif{df k'Ug] sfd kIfx? :j+dsf] ePsf] /

d]nldnfkstf{ ;xhstf{sf] e'ldsfdf dfq /x]sf] s'/f hfgsf/L u/fpg'k5{ .

-v_ d]nldnfksf] k|lqmofdf eP u/]sf sfo{ cfkm" / kIfn] klg uf]Ko /fVg'kg]{ ljifo,

d]nldnfksf] k|lqmofdf ;DnUg eO{ lrQ ga'em]df s'g}klg ;dodf cnu x'g

kfpg] ljifodf kIfx?nfO{ hfgsf/L u/fpg' kg]{5 .

-u_ d]nldnfkstf{sf] ?kdf lgo'Qm ePsf] JolQmn] d]nldnfkstf{ eO{ sfd ug{

grfx]df cfkm"n] lgo'lQmsf] ;"rgf kfPsf] ;ft lbgleq ;f]sf] lnlvt hfgsf/L

;DaGwLt lgsfonfO{ lbg'kg]{5 .

-3_ d]nldnfkstf{ lgo'Qm ePsf] JolQmn] d]nldnfk ubf{ d}qLk"0f{ tj/af6 ljjfb

;dffwfg ug{ kIfx?nfO{ :jtGq, t6:y / lgikIf eP/ ;xof]u ug'{kg]{5 .

-ª_ ljjfbsf] ljifoa:t' pk/ d]nldnfkstf{sf] s'g} :jfy{ lglxt /x]sf] eP jf cfkm"n] :jtGq

tyf lgikIf ?kdf sfd ug{ g;Sg] k|s[tLsf] ljjfb ePdf ljjfbsf kIf / d'4f k|]l;t ug]{

lgsfonfO{ lnlvt u/fpg' kg]{5 .

-r_ n}lËs lje]b, wd{, hfthflt, cfly{s :t/ jf /fhg}lts ;+nUgtfsf] cfwf/df s'g} k|sf/sf]

em'sfj / k"jf{u|lx efjgf gb]vfO{ d]nldnfkdf ;+nUg x'g'kg]{5 / lgwf{l/t ;dodf



d]nldnfk sfo{ ;DkGg ug{ k|of; ug'{kg]{5 .

-5_ d]nldnfkstf{n] k|fs[lts >f]t ;fwg ;DaGwL ljjfbdf, Jofkfl/s k|s[tLsf] ljjfbdf

d]nldnfksf] k|lqmof, ljifout bIftf / tT;DaGwL cEof; tyf k|rngnfO{ dxTj

lbg'kg]{5 / ;fd'bflos ljjfbdf d]nldnfk ubf{ ;DaGwLt ;d'bfodf pknAw ljjfb

;dfwfg ;DaGwL k/Dk/f, cEof; / :jLs[t dfGotfnfO{ Wofg lbO{ lgikIftf,

j:t'lgi7tf, :jR5tf / Gofosf l;4fGtaf6 ;b}j lgb]{lzt x'g'kg]{5 .

-h_ d]nldnfkstf{n] cfkm} d]nldnfk k|lqmofdf ;+nUg ePsf] d'4fdf s'g}klg kIfsf]

tkm{af6 sfg"g Joj;foL, dWo:tstf{ jf GofofwLzsf] ?kdf ;+nUg eO{ ljjfb

;'g'jfO{ gu/L ;xhstf{sf] dfq e'ldsf lgjf{x ug]{ / d]nldnfk4f/f ePsf] ljjfbsf]

;dfwfgnfO{ xf/hLtsf] ?kdf glng pTk|]/Lt ug'{kg]{5 .



cg';"rL–&

-bkmf !* sf] pkbkmf @ ;Fu ;DaGwLt_
d]nldnfkstf{sf] ;kykq

;kysf] 9fFrf

d=========================O{Zj/sf] gfddf÷;To lgi7fk"j{s d]nldnfkstf{sf]

?kdf ;ky lnG5' ls d}n] d]nldnfk

;DaGwL k|lqmofsf] l;nl;nfdf s'g} kIf k|lt df]nflxhf g/flv, kIfkft gu/L, uf]klgotf /
lgikIftf sfod ub}{ sfg"g / Goflos k|lqmof k|lt ;Ddfg tyf ;dk{0fsf] efjgf /flv sfd
ug]{5' . d}n] d]nldnfk ;DaGwL o; sfo{ljlw tyf k|rlnt sfg"g adf]lhd kfng
ug'{kg]{ cfr/0fsf] k"0f{ kfngf ub}{ cfkm"nfO{ ;'lDkPsf] bfloTj OdfGbf/Ltfk"j{s
lgjf{x ug]{5' .

;ky lng]sf] – ;ky u/fpg]sf]–

;xL M ;xL M
Gffd M gfdM

kbM
5fk
M
sfof{n
o M
ldlt M



cg';"rL–*

-bkmf @$ ;Fu ;DaGwLt_
d]nldnfk sfo{qmdsf] k|utL k|ltj]bgsf] 9fFrf

-s_ Goflos ;ldltsf] nflu M gu/kflnsfsf] gfd M zDe'gfy gu/kflnsf
lhNnfM ;Kt/L
k|b]zM k|b]z g== @

k|ltj]bg cjlw M ldlt

M===========================b]lv===========================

=========;Dd

d]nldnfkstf{
sf]

;+Vof

ljjfbsf]
k|sf/

ljjfbsf]
;+Vof

d]nldnfk
ePsf]
;+Vof

d]nldnfk x'g
g;sL

;DaGwLt
lgsfodf
k7fPsf]
;+Vof

d]nldnfk
k|lqmofdf

/x]sf]
;+Vof

dlxnf k'?if



hDdf


