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“हाम्रो सभस्मा, हाम्र ैसभाधान् भेरमभराऩ” 

भेरमभराऩ ऩरयषद् 
(Mediation Council) 

भेरमभराऩकतााहरूको दोस्रो याष्ट्रष्डम सम्भेरन, २०७६ 
घोषणाऩत्र 

 

प्रस्तावना्  

- भेरमभराऩ सम्फन्धी अवधायणाराई नेऩारको न्माम प्रणारीको एक भहत्वऩूणा ष्ट्रवशषेताको रुऩभा अॊष्ट्रिकाय 
गरयएको वास्तष्ट्रवकता भनन ्गदै; 

- भेरमभराऩ प्रकृमावाट ष्ट्रववादको सभाधान गदाा न्माम मछटो-छरयतो, सयर, सरुब, कभ खर्चारो, य ष्ट्रववादका 
ऩऺहरुको हीत य सन्तषु्टी अनकूुर हनु ेकुयाभा ष्ट्रवश्वास व्मक्त गदै; 

- भेरमभराऩ प्रकृमाराई न्मामभा सहज ऩहूॉचको एक भहत्वऩूणा भाध्मभको रुऩभा आत्भसात ्गदै; 

- भेरमभराऩको भाध्मभद्वाया सभाजभा शार्न्त, न्माम, सम्फरृ्ध्द य सभनु्नमत कामभ गने कुयाप्रमत प्रमतफध्दता 
जाहेय गदै; 

- नेऩारको न्माम प्रणारीभा भेरमभराऩ ऩध्दतीराई सॊस्थागत गने सन्दबाभा ष्ट्रवगतभा बएका प्रमासहरुभा अझ 
फढी प्रबावकारयता अमबफरृ्ध्द गने अठोट गदै; तथा 

- भेरमभराऩकतााहरुको प्रथभ याष्ट्रष्डम सम्भेरन, २०७२ रे जायी गयेको घोषणाऩत्रभा सभावेश बएका 
ष्ट्रवषमहरुको स्भयण गदै; 

       सम्वत ् २०७६ सार वैशाख १६ गते सोभवाय य १७ गते भॊगरवाय भेरमभराऩ ऩरयषदद्वाया 
काठभाण्डौभा आमोर्जत भेरमभराऩकतााहरुको दोस्रो याष्ट्रष्डम सम्भेरनका हाभी सहबागीहरुरे देहाम वभोर्जभ 
घोषणाऩत्र जायी गयेका छौ्- 

1. भेरमभराऩकतााहरुको प्रथभ याष्ट्रष्डम सम्भेरनफाट जायी गरयएको घोषणाऩत्रभा उल्रेख गरयए अनसुाय 
सॊष्ट्रवधानसबावाट जायी गरयएको नेऩारको सॊष्ट्रवधानको धाया ५१ तथा अनसूुर्च ८ भा भेरमभराऩ 
सम्फन्धी प्रावधान सभावेश बएकोभा हाभी भेरमभराऩकतााहरुरे सन्तोषको अनबुमूत गयेका छौं । अव 
याज्मका सवै तहका सम्फर्न्धत मनकामहरुफाट सॊष्ट्रवधानभा अमबब्मक्त भेरमभराऩ सम्फन्धी बावना य 
प्रावधानको प्रबावकायी कामाान्वमन गना यचनात्भक बमूभका मनवााह हनुेछ बने्न कुयाभा हाभी ष्ट्रवश्वास 
व्मक्त गदाछौं ।  
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2. ष्ट्रववाद सभाधानको रामग औऩचारयक न्माम प्रकृमाभा  भेरमभराऩको आवश्मकता य भहत्व यहेको 
कुयाराई स्वीकाय गदै नेऩारको सॊष्ट्रवधान; भेरमभराऩ सम्फन्धी ऐन, २०६८ य मनमभावरी; भरुकुी 
देवानी कामाष्ट्रवमध सॊष्ट्रहता, २०७४; स्थानीम सयकाय सञ्चारन सम्फन्धी ऐन, २०७४; तथा ष्ट्रवमबन्न 
तहका अदारत सम्फन्धी मनमभावरीहरु जायी बएको सन्दबाभा मसको प्रबावकायी कामाान्वमनका रामग 
औऩचारयक न्माष्ट्रमक प्रकृमावाट ष्ट्रववादको सभाधान गनुा अगाडी भेरमभराऩ प्रकृमा अऩनाउने तपा  जोड 
ददन ुऩने आवश्मकता यहेको हाभीरे भहशसु गयेका छौं । 

3. भेरमभराऩ अवधायणाको सपर अभ्मास गयेका कमतऩम याष्डहरूभा मनर्ित प्रकृमतका भदु्दाभा ष्ट्रववादको 
प्रायर्म्बक चयणभा अमनवामा रूऩभा भेरमभराऩ प्रकृमा अवरम्फन गनुा ऩने, भेरमभराऩको प्रमास असपर 
बए ऩिात भात्र अदारतभा भदु्दा दामय गना सष्ट्रकने प्रणारी अऩनाउने गयेको य मस प्रकायको कामा-
प्रणारी नेऩारका सन्दबाभा सभेत उऩमोगी हनु्छ बने्न भहशसु बएकारे तदनसुाय कानूनभा आवश्मक 
व्मवस्था / सॊशोधन गनेतपा  सम्फर्न्धत मनकामहरुको ध्मानाकषाण हनु हाभी अनयुोध गदाछौं ।  

4. अदारतभा दामय बएका भेरमभराऩ हनु सक्न े प्रकृमतका भदु्दाहरु भध्मे अत्मन्त न्मून सॊख्माका भदु्दा 
भात्र भेरमभराऩभा ऩठाउने गयेको कुया तथमाॊङ्कफाट देर्खन आएकारे भेरमभराऩ सम्फन्धी कानूनको 
भभा य बावना अनकूुर हनु ेगयी अमधकामधक सॊख्माका भदु्दा भेरमभराऩका रामग प्रषे्ट्रषत गने व्मवस्था 
मभराउन सम्फर्न्धत अदारतहरुको मथेष्ट ध्मानाकषाण हनुे कुयाभा हाभी ष्ट्रवश्वास व्मक्त गदाछौं ।   

5. भेरमभराऩ प्रकृमाभा प्रबावकारयता अमबफरृ्ध्दका रामग अदारतको वाष्ट्रषाक कामा-मोजना मनभााणकै 
अवस्थाभा भेरमभराऩभा ऩठाउन सष्ट्रकने / ऩठाईने भदु्दा सॊख्मा सभेतको प्रऺेऩण गयी कामाान्वमन रऺ 
य यणनीमतक उऩामहरु मोजनाभा सभावेश हनु वाञ्छनीम देर्खएको हुॉदा सो अनसुाय आवश्मक 
व्मवस्थाऩनका रामग सवोच्च अदारतसॊग हाभी अनयुोध गदाछौं ।  

6. अदारत सम्फध्द भेरमभराऩभा वार्ञ्छत सपरता हामसर गना ष्ट्रववादका सम्फर्न्धत ऩऺहरुको  
उऩर्स्थमतभा छरपर हनु ु आवश्मक हनु्छ । तय व्मवहारयक र्स्थमत तपा  दृष्ट्रष्टगत गदाा कमतऩम 
ष्ट्रववादका सन्दबाभा वायेश भात्र उऩर्स्थत हनु ेगयेको ऩाईएकारे भेरमभराऩ प्रकृमा प्रबाष्ट्रवत हनु ेगयेको 
हुॉदा भेरमभराऩ प्रकृमाभा ष्ट्रववादका ऩऺ स्वमभ उऩर्स्थत हनुे/गयाउन ेकुयाको व्मवस्थाऩन हनु सवोच्च 
अदारत रगामत सवै तहका अदारत तथा अन्म मनकामहरुसॊग हाभी हाददाक आग्रह गदाछौं । 

7. न्मामभा सहज ऩहुॉच कामभ गना स्थानीम तहका वडाभा यहेका भेरमभराऩ केन्ररे सम्फर्न्धत ष्ट्रववाद 
सभाधानका मरखत य अमबरेख स्थानीम न्माष्ट्रमक समभमत सभऺ ऩठाउने गयी ष्ट्रववादका ऩऺहरूरे 
ष्ट्रववाद सम्फन्धी उजयुी/मनवेदन सम्फर्न्धत वडाको भेरमभराऩ केन्रभा सभेत प्रस्ततु गना सक्न ेव्मवस्था 
मभराउन आवश्मक बएकारे मस ऩऺभा सम्फर्न्धत मनकामहरुको तत्कार ध्मानाकषाण हनु ुऩदाछ बने्न 
हाभीरे भहशसु गयेका छौं । साथै, प्रत्मेक वडाभा दऺ भेरमभराऩकताा यहेको आवश्मकतानसुायको 
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सॊख्माभा भेरमभराऩ केन्रको स्थाऩना गने व्मवस्था मभराउन स्थानीम सयकाय तथा “न्माष्ट्रमक समभमत” 

सॊग हाभी अनयुोध गदाछौं । 

8. साभदुाष्ट्रमक भेरमभराऩ य स्थानीम तहको न्माष्ट्रमक समभमतवीच मदाकदा असहज सम्फन्ध यहेको भहशसु 
बएको हुॉदा मसराई सभमभा नै सम्वोधन गनुा शे्रमस्कय बएकारे सद्भावऩूणा रुऩभा सहकामा गने 
वातावयण मनभााणका रामग आवश्मक नीमतगत तथा प्रकृमागत व्मवस्था मभराई सभन्वमात्भक तवयफाट 
कामा सञ्चारन हनुे व्मवस्थाका रामग स्थानीम तहका न्माष्ट्रमक समभमतहरुको ध्मानाकषाण हनु हाभी 
अनयुोध  गदाछौं ।  

9. भेरमभराऩ सम्फन्धी ष्ट्रवषमभा केर्न्रम मनमभनकायी मनकामको रुऩभा यहेको भेरमभराऩ ऩरयषद्  भा 
भेरमभराऩकतााहरु सूर्चकृत बई  प्रभाणऩत्र प्राप्त गनुा आवश्मक बएको सन्दबाभा मसयी सूर्चकृत बई 
प्रभाणऩत्र प्राप्त भेरमभराऩकतााहरू स्थानीम न्माष्ट्रमक समभमतभा सूचीकृत हनुे सहज य सयर व्मवस्था 
मभराउनका रामग स्थानीम न्माष्ट्रमक समभमतहरूको हाभी ध्मानाकषाण गयाउदछौं । 

10. स्थानीम तहका न्माष्ट्रमक समभमतहरुवाट भेरमभराऩ गयाउन ऩाउने अमधकायको प्रमोग गदाा कमतऩम 
सन्दबाभा पयक पयक भाऩदण्ड वा प्रकृमा अऩनाउन े गयेको ऩाईएको य अवधायणागत अष्ऩष्टता 
देर्खएको हनुारे भेरमभराऩ ऩरयषद, सॊघीम भामभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम, स्थानीम तह 
सभेतका अन्म सयोकायवाराहरु सभेतका वीच आवश्मक सभन्वम कामभ गयी अवधायणागत स्ऩष्टता य 
प्रमोगभा एकरुऩता कामभ गना हाभी अनयुोध गदाछौं ।  

11. भेरमभराऩको स्वीकामाता फढ्दै जान ुसु् खद ऩऺ हो । वताभान अवस्थाभा भेरमभराऩको व्मवर्स्थत 
कामाान्वमनका रामग ष्ट्रवमबन्न ऺेत्र य ष्ट्रवषमभा बई यहेका भेरमभराऩको अभ्मासका वीच सभन्वम य 
अवधायणागत स्ऩष्टता आवश्मक देर्खएको छ । अत् भेरमभराऩकतााको शैर्ऺक मोग्मता, दऺता, 
उत्तयदाष्ट्रमत्व, आचाय सॊष्ट्रहता, न्मनुतभ ऩारयश्रमभक रगामतका ष्ट्रवषमभा सभग्रभा ऩनुयावरोकन गयी 
अवधायणागत रुऩभा उऩमोगी यणनीमतक प्रवन्ध मभराउन ुवाञ्छनीम यहेको हाभीरे ठानेका छौं ।  

12. भेरमभराऩकतााको सीऩ, ऺभता य दऺता अमबवृर्ध्द गना आवश्मक ऩाठ्यक्रभ तमाय गयी आधायबतू 
तारीभ (Basic Training), ऩूनतााजगी तारीभ (Refresher Training), उच्च स्तयीम तारीभ 
(Advance Training), ष्ट्रवषमगत तारीभ (Thematic Training) सभेत व्माऩक रूऩभा सञ्चारन गनुा 
आवश्मक यहेको कुया मो सम्भेरनरे भहसूस गयेको छ । भेरमभराऩराई स्तयीम, सऺभ, बयऩदो य 
प्रबावकायी ष्ट्रववाद सभाधानको वैकर्ल्ऩक उऩामको रुऩभा ष्ट्रवकाश गना य मस कुयाभा व्मवसाष्ट्रमकता 
अमबफरृ्ध्द गदै भेरमभराऩ सम्फन्धी सेवाराई ष्ट्रवर्शष्टीकृत सेवाको रुऩभा स्थाष्ट्रऩत गना सऺभ, दऺ य 
ऩमााप्त जनशर्क्तको आवश्मकता यहेको हुॉदा तदनसुाय भेरमभराऩका सवै ष्ट्रवर्शष्टीकृत ष्ट्रवधाभा सऺभ, 
दऺ य ऩमााप्त जनशर्क्त उऩरब्ध हनुे गयी आवश्मक तारीभ / प्रर्शऺणको व्मवस्था हनु तारीभ-



  

4 

 

प्रदामक सॊस्थाहरुका अमतरयक्त भेरमभराऩ सम्फन्धी मनमाभक मनकामहरुसॊग हाभी हाददाक अनयुोध 
गदाछौं ।  

13. भेरमभराऩ ऩध्दतीका सम्फन्धभा नेततृ्व ष्ट्रवकाश गना य सॊस्थागत स्वामभत्वबाव कामभ गना आवश्मक 
जानकायी य सचेतनाका रागी ठूरा उधभी, व्मवसामी, टे्रड ममुनमनका नेततृ्व तहका ऩदामधकायीहरु, 
वरयष्ठ अमधवक्ताहरु, फैंक तथा ष्ट्रवमबन्न औधोमगक प्रमतष्ठानका उच्च तहका व्मवस्थाऩकहरुका वीच 
छरपर, अन्तयष्ट्रक्रमा कामाक्रभको आमोजना गयी भेरमभराऩ सम्फन्धभा सचेतना अमबफरृ्ध्द गना 
वाञ्छनीम यहेको हाभीरे भहशसु गयेका छौं । मसका रामग भेरमभराऩ ऩरयषदवाट आवश्मक कामा 
हनुेछ बने्न कुयाभा हाभी ष्ट्रवश्वास व्मक्त गदाछौं ।  

14. भेरमभराऩ सम्फन्धी तारीभको गणुस्तय कामभ याख्न सऺभ य दऺ प्रर्शऺक आवश्मक बएको हुॉदा 
प्रर्शऺक प्रर्शऺण तारीभ (Training of Trainers) को रामग आवश्मक ऩाठ्यक्रभ मनधाायण गयी 
तारीभ ददने य सपर प्रर्शऺाथॉहरुराई प्रर्शऺकको रुऩभा कामा गना सक्ने गयी “मोग्मता-प्रभाणऩत्र” 
(Eligibility Certificate) प्रदान गने गनुा आवश्मक यहेको हाभीरे भहशसु गयेका छौं । मस ऩऺभा 
भेरमभराऩ ऩरयषदवाट आवश्मक व्मवस्था हनुछे बने्न कुयाभा हाभी ष्ट्रवश्वास व्मक्त गदाछौं । 

15. श्रभ, उधोग, वार्णज्म, फैष्ट्रङ्कॊङ / ष्ट्रवत्तीम रगामत सॊगदठत (Corporate) ऺेत्र तथा प्राकृमतक श्रोत, 
साधनको उऩबोग सम्फन्धी ष्ट्रववाद सभाधान गना तत ्ष्ट्रवषमको अध्ममन, ऻान य अनबुव बएका सऺभ 
/ दऺ भेरमभराऩकताा उऩरव्ध हनु ुआवश्मक छ । त्मस प्रकायका भेरमभराऩकतााहरु तमाय गयी 
भेरमभराऩ प्रकृमा सञ्चारन गने प्रमोजनका रामग औधोमगक, वार्णज्म एवभ ्वैंष्ट्रङ्कॊग ऺेत्रभा ष्ट्रवर्शष्टीकृत  
भेरमभराऩ केन्रहरु स्थाऩना य सञ्चारन गना नेऩार उधोग वार्णज्म सॊघ, वैंङ्क तथा ष्ट्रवतीम सॊस्थाहरु, 
औधोमगक प्रमतष्ठानहरु सभेतसॊग हाभी हाददाक अनयुोध गदाछौं ।  

16. वैदेर्शक रगानी रगामतका कमतऩम वार्णज्म, व्माऩाय, उधोग तथा योजगायी सम्फन्धी ष्ट्रवष्ट्रवध कानूनभा 
ष्ट्रववाद सभाधानको रामग वाताा, भध्मस्थता जस्ता वैकर्ल्ऩक उऩामहरु अऩनाउन सष्ट्रकने प्रावधान 
सभावेश बएकोभा भेरमभराऩ प्रकृमा अऩनाउने सम्फन्धभा उल्रेख नबएकोरे त्मस प्रकायका ष्ट्रववादको 
सभाधानका रामग अन्म उऩामहरुका अमतरयक्त भेरमभराऩ प्रकृमा सभेत अऩनाउन सष्ट्रकने गयी 
आवश्मक व्मवस्था हनु ु उऩमोगी हनुे बएकारे भेरमभराऩ प्रकृमा अऩनाउन सष्ट्रकने बने्न प्रावधान 
कानूनभा सभावेश गना सम्फध्द मनकामहरुको ध्मानाकषाण हनु हाभी हाददाक अनयुोध गदाछौं । 

17. भेरमभराऩ सम्फन्धी अवधायणाको सपर य प्रबावकायी कामाान्वमनका रामग कानून व्मवसामीहरुको 
अत्मन्त भहत्वऩूणा बमूभका यहने बएको सन्दबाभा कानून व्मवसामीहरूको आचाय सॊष्ट्रहताभा 
भेरमभराऩराई सहमोग य प्रोत्साहीत गनुा ऩदाछ बने्न प्रावधान सभेत सभावेश गनुा आवश्मक छ बने्न 
भहशसु बएकारे तदनसुायको प्रावधान कानून व्मवसामीहरुको आचाय सॊष्ट्रहताभा सभावेश गना कानून 
व्मवसामी ऩरयषद्राई हाभी अनयुोध गदाछौं । 
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18. अदारत सम्फध्द भेरमभराऩ, स्थानीम तहको न्माष्ट्रमक समभमतको तत्वावधानभा हनुे भेरमभराऩ, 
सभदुामभा आधारयत य गैय-सयकायी सॊस्थाहरूको ऩहरभा गरयन े भेरमभराऩ ष्ट्रववाद सभाधानको 
भहत्वऩूणा य उऩमोगी उऩाम बए ऩमन हारसम्भ श्रोत, साधन य सऺभ एवभ ्दऺ जनशर्क्तको कभी 
कामभ यहेको हुॉदा सॊस्थागत सदुृढीकयणको रामग आवश्मक वजेट य बौमतक ऩूवााधायको प्रवन्ध गना 
सॊघीम सयकायको ध्मानाकषाण हनु अनयुोध गदाछौं ।    

19. अदारत सम्फध्द भेरमभराऩ केन्रहरु तथा स्थानीम तहका न्माष्ट्रमक समभमतहरु सम्फध्द भेरमभराऩ 
कऺहरुको बौमतक अवस्था केही अऩवाद स्थानभा वाहेक अमधकाॊश स्थानभा ज्मादै असषु्ट्रवधाजनक य 
अऩमााप्त यहेको, आवश्मक न्मूनतभ सऺभ जनशर्क्तको अऩमााप्तता वा अबाव यहेको य मस ष्ट्रवषमराई 
आवश्मक प्राथमभकता नददईएको बने्न हाभीरे भहशसु गयेका छौं । तसथा, सवै भदु्दा हेने मनकामभा 
भेरमभराऩ केन्र वा कऺहरुको स्थाऩना य ससुॊञ्चारनका रामग आवश्मक बौमतक ऩूवााधाय सष्ट्रहत सऺभ 
य ऩमााप्त जनशर्क्तको व्मवस्थाऩन गयी भेरमभराऩ-भैत्री वातावयण मनभााण गना हाभी अदारत रगामत 
सम्फर्न्धत सवै मनकामहरुसॊग हाददाक अष्ट्रऩर गदाछौं ।   

20. भेरमभराऩकतााको ऩारयश्रमभक सम्फन्धभा यहेको प्रचमरत कानूनी प्रावधानको दामया सीमभत यहेको, 
ऩारयश्रमभक वस्तगुत आधायभा व्मवर्स्थत हनु नसकेको य हार कमतऩम भेरमभराऩकतााहरूरे अत्मन्त 
न्मून ऩारयश्रमभकभा वा कमतऩम अवस्थाभा मनशलु्क सेवा प्रदान गयी यहेको अवस्था बएको तपा  हाभी 
सम्भेरनका सहबागीहरुको गम्बीय ध्मानाकषाण बएको छ । मसका रामग भेरमभराऩकतााहरुराई मनज 
सूर्चकृत हुॉदाकै अवस्थाभा स्वमॊभ-सेवकको रूऩभा सेवा प्रदान गने हो वा व्मवसाष्ट्रमक 
भेरमभराऩकतााको रूऩभा कामा गने हो बने्न कुया सभेत खरुाई सूचीकृत गने ऩरयऩाटी फसाल्ने य 
व्मवसाष्ट्रमक रूऩभा सूचीकृत बएका भेरमभराऩकतााहरूरे ऩाउने ऩारयश्रमभकका सम्फन्धभा एकरुऩता 
कामभ हनुे गयी तका सॊगत रुऩभा ऩारयश्रमभक ददने सम्फन्धी कानूनी भाऩदण्ड मनधाायण गना सयोकायवारा 
मनकामहरूको ध्मानाकषाण हनु हाभी अनयुोध गदाछौं ।  

21. भेरमभराऩकतााहरूका रामग सञ्चामरत तारीभको स्तयीमता, भेरमभराऩ प्रकृमाको गोऩनीमता रगामतका 
आचाय सॊष्ट्रहताको ऩारना तथा भेरमभराऩ कामासॊग सम्फध्द सॊस्थाहरुको काभ-कायवाही वीच सभन्वम 
कामभ गने कुयाभा मनममभत य प्रबावकायी रुऩभा अनगुभन गयी देखा ऩयेका कभी-कभजोयीहरुको 
मनयाकयण गने कुयाभा सवोच्च अदारत, भेरमभराऩ ऩरयषद, र्जल्रा भेरमभराऩ सभन्वम समभमत 
रगामतका मनमाभक मनकामहरुफाट थऩ ष्ट्रक्रमाशीरताको हाभीरे अऩेऺा याखेका  छौं ।  

22. भेरमभराऩ प्रकृमावाट ष्ट्रववादको सभाधान गयी भदु्दा हेने आमधकारयक मनकामवाट प्रभार्णत गरयएको 
मभराऩत्रको कामाान्वमनभा मदाकदा सभस्मा देर्खने गयेको ष्ट्रवषमराई सॊस्थागत जानकायीभा मरई मस 
प्रकायको प्रफमृतभा सधुायका रामग आवश्मक व्मवस्था मभराउन भेरमभराऩ ऩरयषदवाट आवश्मक ऩहर 
हनु हाभी अनयुोध गदाछौं । 



  

6 

 

23. स्थानीम तहका न्माष्ट्रमक समभमतहरुको अग्रसयताभा बएको कानूनसम्भत भेरमभराऩ सहभमतको 
कामाान्वमन सम्फर्न्धत मनकामफाट गरयने प्रत्माबमूत ददईन ु वाञ्छनीम बएको, मसको कामाान्वमन हनु 
नसकेभा भेरमभराऩप्रमतको आकषाण घट्दै जाने सम्बावना यहेको हुॉदा उऩयोक्त अनसुाय बएको 
भेरमभराऩ सहभमतको कामाान्वमन गने सम्फन्धभा प्रष्ट कानूनी भागादशानका रामग आवश्मक व्मवस्था 
मभराउन भेरमभराऩ ऩरयषद तथा नेऩार सयकाय, सॊघीम भामभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 
सभेतको आवश्मक ध्मानाकषाण हनु हाभी अनयुोध गदाछौं ।   

24. भेरमभराऩकतााहरुको दोस्रो याष्ट्रष्डम सम्भेरनको सभदु्घाटन गयी भेरमभराऩ प्रकृमाका सम्फन्धभा 
प्रयणादामी सम्वोधन गनुा बएकोभा सम्भाननीम प्रधान न्मामाधीश श्री चोरेन्र शम्शेय ज.फ.या. प्रमत हाभी 
हाददाक कृतऻता व्मक्त गदाछौं । सम्भेरनको सभदु्घाटन सभायोहभा ष्ट्रवर्शष्ट अमतमथको रुऩभा उऩर्स्थत 
बई भेरमभराऩ प्रकृमाप्रमत नेऩार सयकायको सकायात्भक धायणा यहेको तथम प्रष्ट ऩानुा हनुे भाननीम 
कानून, न्माम तथा सॊसदीम भामभरा भन्त्री श्री बानबुक्त ढकार तथा भाननीम सॊघीम भामभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्त्री श्री रारवाव ुऩर्ण्डतप्रमत आबाय प्रकट गदाछौं । सम्भेरनको सपर आमोजना 
गना नेततृ्वदामी बमूभका मनवााह गनुा हनु े सवोच्च अदारतका भाननीम न्मामाधीश एवभ ् भेरमभराऩ 
ऩरयषद्का अध्मऺ श्री ईश्वयप्रसाद खमतवडा, सम्भेरनभा ऩूणा अवमध सहबागी बई ष्ट्रवचायको आदान-
प्रदान गनुा हनुे सवोच्च अदारत भेरमभराऩ समभमतका अध्मऺ भाननीम न्मामाधीश श्री तेज फहादयु 
के.सी., भेरमभराऩ ऩरयषदका सदस्महरु, सम्भेरनभा कामाऩत्र प्रस्ततु गनुा हनुे ष्ट्रवऻ व्मर्क्तत्वहरु श्री 
केशयीयाज ऩर्ण्डत, श्री भामत्रका प्रसाद मनयौरा, श्री सरयता शे्रष्ठ, डा. श्री कुभाय शभाा आचामा, श्री 
ऩरुुषोत्तभ नेऩार प्रमत हाददाक धन्मवाद ऻाऩन गदाछौं। सम्भेरन उद् घाटन सभायोहभा उऩर्स्थत बई 
भेरमभराऩको अवधायणाराई प्रबावकायी रूऩभा कामाान्वमन गना प्रमतवद्धता व्मक्त गनुा हनुे नेऩार फाय 
एशोमसमसनका अध्मऺ श्री चण्डेश् वय शे्रष्ठ, नेऩार उ्ोग वार्णज्म भहासॊघका अध्मऺ श्री बवानी याणा   
तथा व्मवस्थाऩन कामाभा सष्ट्रक्रमताऩूवाक सॊरग्न भेरमभराऩ ऩरयषदका सर्चवारम प्रभखु श्री श्रीरार 
ऩौडेर रगामतका ऩदामधकायीहरु सभेत सवैप्रमत मो सम्भेरन हाददाक धन्मवाद ऻाऩन गदाछ । 


