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भ�ूमका 

रा��य �या�यक ��त�ान �व.सं. २०६० साल चै� ४ मा �थापना भएको हो। यो �याय 

�े�को �मखु ता�लम �दायक �नकाय हो। रा��य �या�यक ��त�ान �याय �े�का सरोकारवालाह�को 

�यावसा�यक द�ता र �मता अ�भव�ृ� गन� संगठन हो। �याय र कानूनको �े�मा अ�ययन 

अनसु�धान गन�, अ�ययन ��तवेदन, फैसला, �ोतसाम�ी �काशन गन� र �याय तथा कानूनको �े�मा 

सूचना �वाहस�ब�धी �ोतके��को भ�ूमका �नवा�हगन� यसको मूल उ�े�य रहेको छ। ��त�ानले आ�नो 

�थापनाकालदेिख नै �व�भ� तहका अदालतह�मा काय�रत �यायाधीशह�, �याय सेवाका अ�धकृत तथा 

कम�चार�ह� र कानून �यवसायीह�लाई लि�तगर� कानून र �यायका �व�भ� �वषयमा ता�लम, गो�ी, 

काय�शाला र �िश�ण ज�ता काय��मह� स�ालन गनु�को साथै अ�ययन अनसु�धान गर� 

��तवेदनसमेत �काशन गद�आइरहेको छ। 

यसै �ममा ��त�ानले मेल�मलापस�ब�धी यो �ोतसाम�ी �काशन गरेको छ। �ववाद 

समाधानमा मेल�मलाप ���या अवल�बन गन� कुरा नवीन होइन। �व�भ� देशमा �ािचन कालदेिख नै 

�ववादको �न�पण प�ह�को आपसी सहम�त र सम�वयमा हुँदै आएको छ। नेपालमा प�न �ववाद 

समाधानका ला�ग �थान �वशेषमा आ�नै �कारका प��तह� अवल�बन ग�रएका उदाहरणह� 

देिख�छन।् म�ुताङको मिुखया �णाल�, ग�ुङ जा�तको तमधुी, था�ह�को व�घर, शेपा�ह�को 

खादाया�ँीलगायतका �वशेष प��तह� हालस�म प�न कुनै न कुनै �पमा अि�त�वमा रहेका छन।् 

पर�परागत �पमा समाजमा �योगमा र�हआएको यस ���यालाई आध�ुनककालको 

मू�यमा�यता अनसुार सधुार र प�रमाज�नगर� थप �भावका�रता �दने उ�े�यले �व�भ� देशले �व�भ� 

�यास ग�रआएका छन।् नेपालमा प�न �व.स. २०६० सालअिघ सामदुा�यक मेल�मलापका 

काय��मह� संचालन भएप�न अदालतमा रहेका म�ुाह�को मेल�मलाप गराउने काय�को थाल�न 

�यसप�छ मा� भएको हो। २०६० सालमा भएको िज�ला अदालत �नयमावल�को संशोधनले यसको 

कानूनी �यव�था गरेको हो। �यसप�ात ् �तनै तहका अदालतका �नयमावल�ह�मा संशोधनगर� 

मेल�मलाप काय�लाई अदालतले सं�थागतगन� �यासगरेको छ। 

�व.स. २०६८ सालमा मेल�मलापस�ब�धी ऐन र २०७० सालमा यसस�ब�धी �नयमावल� 

प�न जा�रभएको छ। मेल�मलापस�ब�धी ऐन, २०६८ ले मेल�मलापका आधारभतू अवधारणालाई 

आ�मसात गद� सामदुा�यक�तरमा भएका मेल�मलाप काय�को वैधताको ला�ग अदालतको 

स�ल�नतासमेत �वीकार गरेको छ। 



नेपालको सं�वधान 2072 ले रा�यका नी�तह� अ�तग�त धारा ५१(ट) (२) मा " सामा�य 

�कृ�तका �ववाद समाधानका ला�ग मेल�मलाप, म�य�थता ज�ता वैकि�पक उपायह� अवल�बन गन� 

" भनी �याय र द�ड �यव�था स�ब�धी नी�त उ� घोष गरेको छ ।  

यसर� मेल�मलाप काय�को सं�थागत �वकासको ला�ग कानूनी संरचनाह� �नमा�ण भइसकेको 

स�दभ�मा मेल�मलाप ���या स�ालनका ला�ग आव�यक सीप, कौशलका स�ब�धमा �िश�ण 

अप�रहाय� भइसकेको छ। तथा�प �िश�णका ला�ग सै�ाि�तक र �यावहा�रक प�ह�को एक�कृत 

जानकार��दने उपय�ु �ोतसाम�ीको उपल�धताको अव�था भने स�तोषजनक देिखएको छैन। 

 यस  प�र��ेमा ��त�ानले मेल�मलापका �व�भ� आयामह�मा बहृद जानकार� �दने उ�े�यले 

यो �ोत पिु�तकाको �काशन गन� लागेको हो। यो �ोतसाम�ीको तयार�मा सामदुा�यक मेल�मलाप र 

अदालतस�ब� मेल�मलाप काय�मा स�ल�न तथा देश�वदेशको मेल�मलापकाय�को अ�ययनअवलोकन 

गनु�भएका �व�ानह्�को स�ल�नता रहेको छ। 

 यस प�ुतकमा केह� सै�ाि�तक चचा�ह�का साथै मेल�मलाप ���यामा आव�यक सीप र 

�वचार गनु�पन� प�ह�को सै�ाि�तक  तथा �यावहा�रक चचा� प�न ग�रएको छ। यो �ोतसाम�ी 

तयारगन� मेल�मलाप ���यालाई ��य� वा अ��य� �पमा �नकै अिघदेिख �नया�लरहेका 

�यि��वह�को योगदान रहेको छ। यस योगदानको ला�ग ��त�ान उहाँह���त आभार �य� गद�छ। 

 ��ततु �ोतसाम�ीको उ�े�य मेल�मलापस�ब�धी वै�ा�नक एवम ्�भावकार� �िश�णका ला�ग 

�ोत�यि� तथा �िश�णका �िश�ाथ�ह�लगायत मेल�मलाप�े�मा काय�गन� मेल�मलापकता� र 

कानूनका �व�ाथ� साथै अदालतमा �वशेषगर� मेल�मलापस�ब�धी काय�मा स�ल�न हनेु जनशि�लाई 

�वषयप�हचान गराउन म�त प�ु याउने रहेको छ। यसका साथै समदुायमा �ववाद समाधानमा 

सहयोगगन� सामािजककाय�कता� समेतलाई यस साम�ीले सहयोग प�ु याउने अपे�ा ग�रएको छ। 

 ��ततु �ोतसाम�ी तयार�का ला�ग ग�ठत �नद�शक स�म�त�ारा काय�समूहलाई बेलाबेलामा 

आव�यक सझुावका साथै माग��नद�शन समेत �ा� भएको छ। स�म�तका सबै सद�यह�लाई तथा 

�ोतसाम�ीलाई अि�तम �प �दन आयोजना ग�रएको परामश� बैठकमा आ�नो अमू�य रायसझुाव 

�दनहुनेु �व� सहभागीह�लाई ��त�ान हा�द�क आभार �य�गद�छ। 

 साथै साम�ी तयार� समूहका संयोजक उ�च अदालतका माननीय �यायाधीश एवम ्��त�ानका 

व�र� �ाि�क �नद�शक �ी �वनोद�साद शमा�, र साम�ी तयारगन� योगदान गनु�हनेु ��त�ानका रिज��ार 

�ी गजे��बहादरु �संह, काय��म �यव�थापक �ी राजनकुमार के.सी, �काशन सहायक �ी ��त�ा 

�े� र अनसु�धान सहायक �ी �म�ृत भ�लाई ��त�ान ध�यवाद �ापन गद�छ।यसै गर� भाषा तथा 



श�ुा श�ुी गर� सहयोग गनु�हनेु �ी रामच�� फँुयाल र अ�धव�ा �ी रामकृ�ण का�लेलाई प�न 

��त�ान हा�द�क आभार �य�गद�छ। 

 अ��यमा, यो �ोत साम�ी तयार गन� �ममा �ा�व�धक तथा आ�थ�क सहयोग उपल�ध 

गराउने जापा�नज अ�तरा���य �वकास �नयोग (जाईका नेपाल)लाई ��त�ान �वशेष ध�यवाद �ापन 

गद�छ। 

��ततु�ोतसाम�ी तयार�का लागी ��त�ानका स 

राि� �य �या�यक ��त� ठान 



��ततु �ोतसाम�ीका ला�ग योगदान �दनभुएका महानभुावह�को नाम: 

नाम �वषय 

माननीय �ी केशर� राज पि�डत 
�ववाद समाधानमा देश �वदेशमा �योग भएका मेल�मलापका 

त�रकाह� 

माननीय �ी �वनोद�साद शमा� 

 

मनोसामािजक �व�षेण र स�त�ुलत उपयोग 

मेल�मलाप प�ातक्ो ���या 

माननीय �ी ह�र�साद भ�डार� 

मेल�मलापको प�रचय, अवधारणा, मह�व र �योग 

मेल�मलापका थप सीप र औजारह�; 

 �ववाद समाधानका स�भा�वत �े� 

 मू�य �सज�ना 

 रकमी चाल/छ� ुचाल ब�ुने 

 उ�म �वक�प/खराब �वक�प BATNA/WATNA 

माननीय �ी बामदेव �वाल� 

मेल�मलापका आधारभतू चरणह� र यसको अवल�बन 

स�ेु र �� गन� कला 

माननीय �ी �जेश �याकुरेल ���, �ववाद र समाज 

व�र� अ�धव�ा डा. �ी कुमार शमा� 

आचाय� 
मेल�मलापको �व��यापीकरण र �योग 

व�र� अ�धव�ा �ी स�तशकृ�ण खरेल 

एका�तवाता� (Caucus) 

अडान र �हत 

कमजोर प�को सबल�करण र �वक�पको खोजीगन� त�रका 

व�र� अ�धव�ा �ी मातकृा�साद 

�नरौला 

�ववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को तलुना�मक �ववेचना 

मे�ल�मलापकता�को भ�ूमका, �मता, यो�यता र सफलता 

आशय, �भाव तथा �न�कष�को स�तलुन, सरोकारवालाको प�हचान 

र स�त�ुलत उपयोग 

�ी मानबहादरु काक� मेल�मलापस�ब�धी ऐनका मूलभतू �वशेषताह� 

 







  

 
 
 
 

प�र�छेद १ 

प�रचय 
 



2 मेल�मलापस�ब�धी �ोतसाम�ी, २०७४ 

 

१.१   प�ृभ�ूम 

 

समाजको �वकास�ममा �ववादह� �सज�नाहनेु गद�छन।् ती �सिज�त �ववादह�को समाधान 

प�न हुँदै आइरहेको छ। अक� अथ�मा भ� ने हो भने �ववाद नै समाज �वकास गराउने नकारा� मक 

श�दतर अ�त आव� यक त�व हो। �ववादबाट नै �वकास�म अगा�डबढेको पाइ�छ। �ववाद �वनाको 

समाज ि� थर ह�ु छ, ग�तशील हुँदैन। ग�तशीलताको ला�ग �ववाद हनु ुनै पछ� भ� ने अथ� चा�हँ होइन‚ 

तर �ववादको �कृ�त समाज �वकास उ�मखु हनुपुद�छ। यह� �ववाद समयमा नै समाधान भयो भने 

समाज �वकास हनेु मा� यता रािख� छ भने �ववाद समयमा नै समाधान ग�रएन भने �वकासको स�ा 

�वनास हनु स� छ। तसथ� �ववाद समाज �वकासका ला�ग आव� यक कडी हो यसको समाधान 

यथासमयमा हनुपुद�छ।  

�व�का सबै देश, समदुाय, जा�त, धम� एवम ्सं�कृ�तमा �ाचीनकालदेिख नै कुनै न कुनै�पमा 

�ववाद समाधानमा �थानीय समदुायको स�ल�नता र मेल�मलापको �योग हनेुगरेको पाइ�छ। धा�म�क 

समदुाय वा धम�ग�ुह�, पि�डत, पादर�, समाजका ��त��त �यि�, अगवुा, पद�य एवम ्सामािजक दा�य�व 

बोकेका �यि�ह�ले कुनै न कुनै�पमा मेल�मलाप लगायतका �व�धबाट �ववाद समाधान गन� प��त 

अपनाएको पाइ�छ। नेपालमा प�न �ाचीनकालदेिख नै �थानीय �पमा उ�प� हनेु �ववादह� सकभर 

�या�यक �नकायमा नलगी समाज वा �थानीय �नकायह�बाटै समाधानगन� �चलन �थयो।  

नेपाल बहजुातीय, बहभुा�षक र बहसुां�कृ�तक �वशेषता भएको मलुकु भएकोले �ववाद 

समाधानमा प�न समदुाय र �थान�वशेषमा �व�भ� न खालका मौ�लक पर�परागत प��तह� �व�मान 

रहेको पाइ�छ। गठु�, थकाल� समाज, आमा समूह, पि�डत, धामीझाँ��, वै�, मठाधीश तथा गाउँका 

��त��त �यि�ह�ले साना�तना �ववादह� गाउँमै समाधान गन�गरेको पाइ�छ।  

म�ुताङको मिुखया �णाल�, ग�ुङ जा�तको तमधुी, था�ह�को ब�घर, शेपा�ह�को खादायाँङजी 

�णाल�, राईह�को िशरउठाउने, ख�वेह�को प�चेती, म�डलह�को पंचेती, मसुलमानह�को म�ुला 

प��त, नेवारह�को मंकाखल गठु� एवम ्ग�ुठयार सभा, �ल�बूह�को च�ुलङु आ�द प��त �चलनमा 

भएताप�न �तनका केह� कमजोर�का कारण लोपहनेु ि�थ�तमा छन।् मेल�मलापभ�दा �नण�य र द�डमा 

जोड �दन,ु तट�थता र �न�प�ताको अभाव हनु,ु क�तपय ���याह� मानवीय मू�य र मानवअ�धकारका 

मा�य�स�ा�त �वपर�त हनु,ु �ववाद समाधान ���यामा सहभा�गतामूलक र �जाताि��क अ�यासको 

अभावहनु,ु तथा कानूनी�ानको अभाव ज�ता कारणले समाजमा यी �था वा प��त �भाव�वह�न 

हुँदैछन।् यी प��तमा पी�डतलाई ��तपू�त� र पीडकलाई अपराध��त प� चा�ाप गराई, �मायाचना 
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गराई समाजको उपि�थ�तमा �याय �दानगन� ग�र��यो। यसथ� �ाचीन समयदेिख नै नेपालमा 

पर�परागत मेल�मलाप प��तको अि�त�वरहेको भ� ने मा� न स�क�छ।  

�ववाद समाधानका ला�ग प�हलेदेिख समाज र समदुाय अनसुार पर�परागत �ववाद समाधानका 

उपायह�का मा� यमबाट �ववाद समाधान ग�रने भएताप�न यसका केह� ज�टल ���या र अवधारणागत 

अ� प� टताले गदा� यी पर� परागत �ववाद समाधानका उपायह� �मशः लोपो� मखु हनुपगेु जसको 

फल� व�प मेल�मलाप प��तको स�ुवात हनुप�ु यो।  

�ववाद समाधानर � याय �ा��का ला�ग प�ह� औपचा�रक वा अनौपचा�रक �नकायमा जाने 

गद�छन।् औपचा�रक � या�यक प��तले प�न य�द प�ह� नै सहमत भई �ववादको �नकास वा 

समाधानगन� राजीभएमा मेल�मलापका ला�ग पठाउने � यव�था गरेको पाइ� छ। जसलेगदा� �ववा�दत 

प�ह�को स� ब� धको पनु:� थापना र हारजीत नभई िजत-िजतको अनभु�ूतले � या�यक �नकायको समय, 

सरल ���याको कारणले प�ह�को समय र खच�कोसमेत वचत हनेु भएकोले कानूनबमोिजम 

मेल�मलाप हनुस�ने �ववादह�लाई � या�यक �नकाय (अदालत) ले नै मेल�मलापमा पठाउने गद�छ।  

�ववाद समाधानको वैकि� पक उपायम�ये मेल�मलाप प��त एकदमै लोक��य र �विश� ट उपाय 

हो।यसमा � या�यक �नकायभ�दा बा�हरबाट र औपचा�रक � या�यक ���याभ�दा �भ� न ���याबाट 

ते�ोप� (मेल�मलापकता�) को सहयोगले �ववादको समाधान ग�र� छ। �ववाद समाधानको म�ु य 

िज� मेवार� � यायालयमा रहेको प�र��ेमा यो ���यामा अदालतभ�दा बा�हर �ववाद समाधानगन� काय� 

हनेुभएकोले यो �ववाद समाधानको वैकि� पक उपाय हो। 

�ववाद समाधानको यो ���यामा स�ल�नहनेु जनशि�लाई सै�ाि�तक एवं �यावहा�रक �ान 

अप�रहाय� छ। मेल�मलाप काय�मा स�ल�नहनेु जोसकैुलाई प�न सै�ाि�तक अवधारणा‚ ���याको 

�व�वधप�ह� र ���यामा �यान�दनपुन� कुराह� जानकार�हनु ु र �यसलाई आ�मसात गनु� उि�कै 

आव�यक प�न छ। ��ततु प�ुतकप�ुतकले �यनै कुराह�लाई समे�ने �यास गरेको छ। 

 ��ततु प�ुतकमा मेल�मलाप ���याका केह� अवधारणागत प�ह�को चचा�गन� स�दभ�मा ��� 

र �ववादको समाजमा �व�मानताका केह� �परेखा प�ह�याउने �यास ग�रएको छ। यस आलेखमा 

समाज �वकासको �ममा ��� र �ववादको अि�त�वका केह� सै�ाि�तक चचा�ह� ग�रएका छन।् 

यसमा ���को अथ� र �व�प, यसको �कृ�त, �कारका साथै ��� र �ववादको �भ�तालाई ��टपान� 

खोिजएको छ। 
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 यस प�ुतकको म�ुय के���व�द ु मेल�मलाप रहेप�न "�ववाद समाधानका अ�य वैकि�पक 

उपायह�को तलुना�मक �ववेचना" प�न समावेश ग�रएको छ।यो आलेखमा �ववाद समाधानका 

वैकि�पक उपायह�को अवल�बन ग�रनपुन� म�ुय कारणह�का साथै मेल�मलाप बाहेक अ�य 

उपायह�को मह�व, उपादेयता र �योगको अव�था बारेमा प�न चचा� ग�रएको छ। यस आलेखलाई 

पाठकमै�ी बनाउन �ववाद र समाधानका वैकि�पक उपायह�को तलुना�मक अ�ययन ता�लका समेत 

��ततु ग�रएको छ। 

  "मेल�मलापको प�रचय, अवधारणा, मह�व र �योग" शीष�कमा मेल�मलाप ���याको �व�वध 

प�लाई ��ततु गन� उ�े�य रािखएको छ। यस आलेखमा मेल�मलापलाई �व�भ� कोणबाट प�रभाषा 

गर� र यसको �योगको �यायोिचत आधार ��ततुग�रएको छ।�य�तै मेल�मलाप ���यामा स�ल�न हनेु 

मेल�मलापकता� स�ब�धमा "मेल�मलापकता�को भ�ूमका, �मता, यो�यता र सफलता" शीष�कमा �ववेचना 

ग�रएको छ। यस आलेखमा मेल�मलापकता�का ला�ग आव�यक यो�यता र �मताका साथै 

मेल�मलापकता�बाट अपेि�त भ�ूमकाको प�न चचा�ग�रएको छ। यस आलेखमा मेल�मलाप ���यालाई 

ता�क� क �न�कष�मा प�ु याउन सफलताका केह� �यावहा�रक स�ुह�को प�न �ववेचना ग�रएबाट 

सै�ाि�तक र �यावहा�रक �ानको ��त�ुत रहेको छ। 

मेल�मलाप ���यालाई चरणगत �पमा �वभाजन ग�रनपुन� ह�ुछ। मेल�मलाप ���या 

अपनाउँदा ग�रनपुन� काय� र ग�त�व�धलाई एकप�छ अक� गरेर स�प� ग�रनपुन� ह�ुछ। �यनै काय� र 

ग�त�व�धलाई चरणगत �पमा कसर� स�प� गन� भ�े प�रचचा� "मेल�मलापका आधारभतू सात चरणह� 

र यसको अवल�बन" शीष�कमा ग�रएको छ। मेल�मलाप ���याका सम� चरणह�का तीन भाग 

मेल�मलाप पूव�, मेल�मलाप अव�ध र मेल�मलापप�ात ् म�ये मेल�मलाप अ�यासको �ममा नेपालमा 

�योगमा रहेका सात चरणह�मा ग�रने हरेक ��याकलाप यस आलेखमा समे�टएको छ। हरेक 

चरणमा ग�रनपुन� ��याकलाप र �तनमा आउन स�ने स�भा�वत अवरोधह� र अवरोध हटाउन 

ग�रनपुन� �यावहा�रक ग�त�व�धलाई यस आलेखमा सू�म�पले ��ततुगन� �यास ग�रएको छ। यसका 

साथै मेल�मलाप ���यामा स�ल�न मेल�मलापकता�ले ���या स� चालन गदा� �वमू�या�न गन� केह� 

स�ुह� प�न ��ततु ग�रएको छ। 

 मेल�मलाप ���या स�ालन गन� सै�ाि�तक र �यावहा�रक �ान मा� भएर प�ुदैन यसले केह� 

आधारभतू सीपह�को प�न माग गद�छ। सोह� �वषयमा "मेल�मलापका आधारभतू सीपह�" प�र�छेदमा 

�व�वध सीपह�को �वषयमा चचा� ग�रएको छ।यस अ�तग�त स�ेु र �� गन� कला, एका�तवाता�, 

अडानलाई �हतमखुी कसर� बनाउने भ�े कला, �वक�पह�को खोिजगन� त�रका, आशय �भाव तथा 

�न�कष�को स�तलुन ब�ुने, प�ह�को मनोसामािजक अव�था ब�ुने र �तनको स�त�ुलत उपयोग कसर� 
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गन� भ�े स�ब�धमा �व�वध �ववेचनाह� ग�रएका छन।् प�ह�बाट बढ� भ�दा बढ� जानकार� �लने, 

प�ह�को मनोभाव ब�ुने, प�ह�लाई आ�नो कुरा रा�स�ने बनाउन यी सीपह�को आव�यकता 

पद�छ।यी सीपह�को सै�ाि�तक आधार र �यावहा�रक �पमा यसको �योगका ला�ग यस आलेखले 

आधारभ�ूम तयारगन� �यास गरेको छ। 

 �ववादरत प�ह�बीच मेल�मलाप ���या सधै सहज र सरल नहनु स�छ। ���याका सबै 

चरणह� पूरागरेर मेल�मलापका �व�भ� सीपह� �योग गदा� प�न ���यालाई टु�ोमा प�ु याउन अ�सर 

अवरोधह� आउने गछ�न।् ती बाधाअवरोधह� हटाएर ���यालाई �न�कष�मा प�ु याउन थप �यासह� 

गनु�पन� ह�ुछ। य�तो अव�था र यसलाई प�ह�को �हतमा �योग गन� स�कने स�भावनाको बारेमा 

"मेल�मलापका थप सीप र औजारह�" प�र�छेदमा चचा� ग�रएको छ। यस स�दभ�मा �ववाद 

समाधानको स�भा�वत�े� प�ह�याउन गनु�पन� काय�ह�, मू�य �सज�नाका ला�ग पहलह� र �तनका 

�व�वध प�ह� उदाहरण स�हत यस प�र�छेदमा चचा� ग�रएका छन।् यसका साथै एकप�को रकमी 

चाल बझेुर सोबाट ब�न र अक�प�लाई बचाउन मेल�मलापकता�ले �यास गनु�पद�छ। यसका 

�यावहा�रक प�ह� के हनु स�छन ्? �यस अव�थामा के रणनी�त अपनाउन ुपन� हो ज�ता कुराह�को 

�यावहा�रक अनभुव प�न ��ततुभएका छन।् यस स�दभ�मा प�ह� मेल�मलापगन� सहमत नभएमा 

मेल�मलापकता�ले प�ह�को रा�ो र नरा�ो �वक�पको खोजीगन� सझुाव �दनस�ने र �दनपुन� अव�था 

हनुआउँछ। प�ह�ले रा�ा �वक�प र खराब �वक�पबारे सोचेका छैनन ् वा सोचेका छन ् भनेप�न 

�यसको मू�या�नगन� सकेका छैनन ्भने �य�ता �वक�पह�का बारेमा सझुाव �दने मेल�मलापकता�को 

कत��य प�न ह�ुछ। यसबारेको चचा� उ�म �वक�प/खराब �वक�प (BATNA/WATNA) को 

आलेखमा ग�रएको छ।  

 मेल�मलाप ���याबाट मेल�मलाप हनेु भएमा वा नभएमा, हनेु भएमा के कसर� र नहनेु 

भएमा के कसर� ���या टु�ोलगाउने भ�ेमा केह� कानूनी �यव�थाह� छन।् मेल�मलाप हनेु तर 

�ववादका �वषयबाहेकका कुराह�मा सहम�त भएका अव�थाह�मा के गन� ? �यसका केह� �यावहा�रक 

अ�यास भएका छन।् यस �वषयव�तकुो �व�वध प�को चचा� "मेल�मलापप�ात ्को ���या" मा 

ग�रएको छ। यस प�ुतकमा मेल�मलापस�ब�धी ऐन, 2068 का मूलभतू �वशेषताह�को प�न चचा� 

ग�रएको छ। 

 आजको �दनमा मेल�मलाप ���या �व�कै �याय�णाल�को अ�भ� अ�को �पमा क�रब 

�थापना भइसकेको छ। यस ���याको काया��वयनको अ��थानमा रहेका देशह�ले यस स�दभ�मा 
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गरेको �वकास सबैको ला�ग चासोको �वषय हनुस�छ। यसको जानकार� "�ववाद समाधानमा देश 

�वदेशमा �योग भएका मेल�मलापका त�रकाह�" शीष�कको आलेखले �दएको छ। मेल�मलाप 

���याको �वकासमा मह�वपूण� योगदान गरेका �ीलंका, �संगापरु, �फ�ल�प�स, जापान र चीनज�ता 

मलुकुह�को अनभुव हा�ा ला�ग प�न फलदायी हनेुछन।् ��ततु आलेखमा सो बारेमा यथे� जानकार� 

��ततुभएका छन।् मेल�मलाप ���याको �वकास र यसको �योगको दायरा ब�दैगएको स�दभ�बाट 

यसको पर��णगन� काय� "मेल�मलापको �व��यापीकरण र �योग" शीष�कको आलेखमा भएको छ। 

यस आलेखमा मेल�मलाप ���याको �व�तारका केह� सै�ाि�तकप�को चचा�ग�रएको छ।यसका साथै 

नेपालमा यस ���याको �वकास�म, यसमा योगदान प�ु याएका त�व र �यसमा स�ल�न सं�थाह�को 

बारेमा प�न चचा�ग�रएको छ।यसका साथै नेपालमा यस ���याको �वकासमा देिखएका चनुौती र 

स�भावनाका बारेमा समेत समी�ा ग�रएको छ।   

 ��ततु �ोतसाम�ीमा मेल�मलापका आधारभतू ���याह�का वारेमा चचा�ग�रएका छन।् यी 

���याह� सबै�कारका �ववादह�मा सा�द�भ�क छन।् सामदुा�यक र वािण�य �वषयका �ववादह� 

मेल�मलाप गराउँदा भने केह� थप सीपकौसलको आव�यकता पन�स�छ। वािण�य �ववादह�मा भौ�तक 

चासो र सोको स�दभ�बाट समयाव�धको अ�य�धक मह�व रहनेहुँदा �यसलाई सकेस�म शी�तासाथ 

स�प� गनु�पन� ह�ुछ। यस अ�त�र� �ववादको �व�तार प�ह�स�म मा� सी�मत नरह� साव�ज�नक 

�पमा समेत पन� हुँदा यसको संवेदनशीलतामा प�न �यान�दन ु ज�र� ह�ुछ। वािण�य �ववादमा 

सामा�यतया करारको अि�त�व रहने हुँदा सोको प�र�ध प�न �बचार�बचार गनु�पन�गनु�पन�  ह�ुछ। यस 

बारेमा छु�ै �ोतसाम�ीको आव�यकता महशसु ग�रएको हुँदा यसलाई ��ततु प�ुतकमा समावेश 

ग�रएको छैन। 

 समदुा�यक मेल�मलापमा �ववाद औपचा�रक ���यामा �वेश नगरेको अव�था ह�ुछ। 

मेल�मलापकता�ह� �था�नय र (अदालत ��ेषत म�ुाह�मा मेल�मलापकता� �थानीय नहनेु हुँदा) 

मेल�मलापकता�को �यान, ���कोण र समाधानका आधारह� फरक हनुस�छन।् सो �ववाद स�ब�धमा 

प�ह�को ���कोण नै प�न अदालतमा �वेशगरेका म�ुाह� भ�दा फरक हनुस�छ। प�ह�को 

है�सयत स�ब�धमा प�न प�ह� र मेल�मलापकता�को ���कोण प�न �भ� हनुस�छ। यसलेगदा� 

सामदुा�यक मेल�मलाप ���यामा केह� काय��व�ध वा ���याह� दोहो�रने वा आव�यक नपन� 

हनुस�छ। यसकाला�ग छु�ै �ोतसाम�ीको प�न आव�यकता महससु ग�रएको हुँदा यसस�ब�धी चचा� 

��ततु प�ुतकमा ग�रएको छैन। यस अ�त�र� मेल�मपाप प�रष��ारा पा�रत मेल�मलापकता�को आचार 

सं�हता प�न यस पिु� तकामा समावेश ग�रएको छ। यसले स� ब� सबैलाई मेल�मलापकता�को आचरण 

बारेमा जानकार� गराउनेछ भने अपे�ा ग�रएको छ। 
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१.२ ���, �ववाद र समाज 

 

समाज �वकासको स�दभ�मा ��� र �ववाद 

समाज �वकासको �मसँगै �यि� तथा समदुाय बीच �ववाद, झै-झगडा तथा ���को प�न 

�वाभा�वक �वकास भएको हो। ��� र �ववादको स�ब�ध समाज र �यि�सँग अ�यो�याि�त रहेको 

छ। जसर� समाजशा�ी एवं कानूनशा�ीह� अपराध�वह�न समाजको प�रक�पना गन� स�कँदैन भनी 

ठोकुवासाथ भ�दछन,् �यसैगर� ��� वा �ववादर�हत समाजको प�रक�पनागन� प�न स�कँदैन भ� ने 

मा�यताह� रहेका छन।् जनुसकैु समाज वा रा�मा कुनै न कुनै�पको �ववाद वा ���को अव�था 

रहेकै ह�ुछ। मानवीय आव�यकता, चाहना, इ�छा, इ�या�, लोभ, मह�वाकां�ा, कुसं�कार ज�ता 

मनोविृ�ले �यि�, समदुाय तथा रा� बीच नै बैमन�यता, झगडा तथा �ववाद एवं ��� �सज�नाहनु 

प�ुदछ। यदाकदा साना�तना �ववादह�ले प�न ग�भीर तथा �यापक�प धारण गद�जादँा ���को अव�था 

�सज�नाहनु प�ुदछ। ��� �यि� हुँदै प�रवार, समदुाय, समाज, रा� अ�न अ�तरा���य हनु प�ुदछ।  

�ववाद वा ��� दबैु, �यि� तथा समाजको ला�ग सकारा�मक कुरा होइनन।् तर यदाकदा 

�ववाद वा ���को अव�थाबाट जब �यि�, समदुाय वा समाज उ�म�ु ह�ुछ तब �यि� वा समाजको 

�तू �वकास वा प�रवत�न प�न देखा पन� था�दछ। यस अथ�मा ��� वा �ववाद समाजको अप�रहाय�ता 

होइन तर अनपेि�त �पमा सामना गनु�पन� �वकृ�त (Unexpected Evil) हो भ� ने भनाइ रहेको 

पाइ�छ। �ववाद र ��� सामा�य �पमा स�ुदा उ�तै ला�दछन।् दबैुबै श�द एकअका�का प�रपूरक 

हनु।् धैरै अव�थाह�मा दबैु श�द एकअक�लाई स�बोधन गन� �योग ग�र�छ भ� ने आम मा�नसह�को 

बझुाइ रहेको प�न छ। तर वा�त�वकता �यसो नभई दबैुको अथ� फरक छ भ� ने �व�ान ्ह�को भनाइ 

छ। सामा�यतया ��� (Conflict) भ�ाले य�ु वा लडाइँलाई स�बोधन गरेको र �ववाद (Dispute) 

भ�ाले झगडालाई स�बोधन गरेको हो भ� ने केह� अ�ययनकता�ह�को बझुाइ रहेको छ। तर �व�तवग� 

यो कुरामा सहमत छैनन।् राजनी�तक, समाजशा�ीय तथा कानूनी ���कोणले ��� तथा �ववादलाई 

फरक अथ�मा �या�या गरेको पाइ�छ। ���लाई अझ सरल ढ�ले ब�ुने हो भने मा�स�वाद� दश�नले 

अंगालेको वग�संघष� र अ�त�व�रोधलाई ब�ुन ु उपय�ु ह�ुछ। समाज रहेस�म ��येक समाजमा 

सामािजक अ�त�व�रोध र�हरह�छ। यसको मा�ामा कमी वा बेसी हनुस�दछ तर अ�त�व�रोध नभएको 
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समाज नै हनुस�दैन। अ�त�व�रोधले नै वग�संघष�को बीजारोपण गद�छ। धनी र ग�रब, उ�च र त�लो 

वग�, िशि�त र अिशि�त, शि�शाल� र कमजोर, शासक र शा�सतबीचको अ�त�व�रोधले नै 

वग�संघष�को अव�था �सज�ना गद�छ। वग�संघष�लाई समयमै उिचत स�बोधन गन� स�कएन भने यसले 

���को अव�था र अ�ततोग�वा य�ु, अशाि�त तथा �हंसाको अव�थामा समाजलाई प�ु याउँदछ भ� ने नै 

हो। ���को तलुनामा �ववाद सामा�य र समाधानयो�य सामािजक असमझदार� हनु ्भ� ने बझुाइ रहेको 

पाइ�छ।  

 

���को अथ� र �व�प (Meaning and Features of Conflict) 

���लाई �व�ान ्ह�ले फरकफरक ���कोणबाट प�रभाषा गन� �यास गरेका छन।् ���को 

उ�सग�, कारण, अव�था, स�दभ�, �यापकता, असर तथा प�रणाम ज�ता कुराह�लाई आधारमानी 

�व�ान ्ह�ले आ-आ�नो ढ�बाट यसलाई प�रभा�षत गन� �यास गरेको पाइ�छ। ��� अथा�त ्अं�जेीमा 

conflict श�द को उ�पि� ले�टन श�द conflictus बाट आएको हो जसको अथ� collision or clash 

(A conflict of opposed ideas, attitudes or goals) अथा�त ् संघष� वा ट�र भ� ने बिुझ�छ। 

अ�धकांश अं�जेी श�दकोषले ���लाई a serious disagreement or argument, typically a 

protected one भनी प�रभाषा गरेको पाइ�छ।  

अनसु�धानकता� John Burton ले ���लाई यस�कार प�रभाषा गरेका छन:् A long-term 

disagreement, a problem that runs so deep that its issues are generally “non-negotiable”. 

Given that they are non-negotiable, it also indicates that the possibility of resolving such 

issues is remote or difficult. Issues that are considered deep or extremely serious include 

difference of opinion, morals or values, issues pertaining to security, authority, power, 

and more. Conflicts with such issues, if not resolved, tend to transform into physical 

violence and thereafter war.1 

उ� प�रभाषा हेदा� ��� भनेको एउटा य�तो ग�हरो असमझदार� हो जसको समाधानको 

स�भावना धेरै टाढास�म र सहज �पमा हनुस�दैन। यसमा समा�हत ग�हरो र ग�भीर सम�याह� 

ज�तै �बचार�बचार�बचारमा �भ� नता, नै�तकता अथवा मू�यह�, सरु�ास�ब�धी सम�या, अ�धकार, शि� 

ज�ता �वषयह�लाई स�बोधन गरेर सम�या समाधान�तर अ�सर भइएन भने यसले शार��रक �हंसा 

तथा य�ुको अव�था�तर डो� याउने खतरा रह�छ।  

����व� Friedrich Glasl ले आ�नो प�ुतक Conflict Management (konflikt 

management) मा �व�भ� न �यि�, समदुाय वा संगठनह�बीचको अ�तर��या नै ��� हो जसमा 

                                                           
1 “Conflict: Readings in Management and Resolution” The Conflict Series, Editors John Burton and Frank Dukes, 1990.  



मेल�मलापस�ब�धी �ोतसाम�ी, २०७४ 9 

 

 

 

एउटा �यि�, समदुाय वा संगठनको �बचार�बचार, सोचाइ, धारणा, अनभुव, अक� �यि�, समदुाय वा 

संगठनसँग बािझ�छ वा अ�म�दो ह�ुछ जसले गदा� ���को अव�था �सज�ना ह�ुछ भनेका छन।्2  

Harvard Negotiation Institute अ�तग�तको Negotiation Project ले ���लाई �न�न 

अनसुार प�रभाषा गन� �यासगरेको पाइ�छ  

“Conflict refers to some form of friction, disagreement, or disagreement, or 

discord arising within a group when the beliefs or actions of one or more members of the 

group are either resisted by or unacceptable to one or more members of another group. 

Conflict can arise between members of the same group, known as intragroup conflict, or 

it can occur between members of two or more groups, and involve violence, interpersonal 

discord, and psychological tension, known as intergroup conflict. Conflict in groups often 

follows a specific course. Routine group interaction is first disrupted by an initial 

conflict, often caused by differences of opinion, disagreements between members, or 

scarcity of resources. At this point, the group is no longer united, and may split into 

coalitions. This period of conflict escalation in some cases gives way to a conflict 

resolution stage, after which the group can eventually return to routine group interaction 

once again.” 3 जस अनसुार ��� कुनै समूहमा �सज�नाहनेु �य�तो �वभाजन वा असमझदार� हो जनु 

समूह�भ�का एक वा बढ� सद�यह�को �बचार�बचार तथा ग�त�व�धलाई अक� �यि� वा 

सद�यह��ारा अ�वीकार वा �वरोध गरेको कारण �सज�ना भएको ह�ुछ। ��� समान समूह (Intra-

group Conflict) �भ� वा दईु वा दईुभ�दा बढ� समूहका सद�यह� (Intergroup Conflict) बीचमा 

हनुस�दछ जसले �हंसा �यि�गत बैमन�यता वा मान�सक तनाव �सज�ना गद�छ। समूहमा हनेु ���ले 

�नि�त ���या अनसुरण गद�छ। �बचार�बचारमा �भ� नता तथा असमझदार�को कारण समूह�भ�को 

पर�पर परामश� र अ�तर��याको �म �ार�भमै अव��हनु प�ुदछ। समूह एकजटु हनुस�दैनन ् र 

सानासाना उपसमूहमा �वभािजत हनु प�ुदछन।् क�तपय अव�थामा यी �वभािजत साना समूहको 

संरचनाले ��� समाधान गन� सहयोग प�न गद�छन ्जसलेगदा� समूह पनु: सँग�ठत हनु र सद�यह�बीच 

अ�तर��या हनु तथा छलफलमा आउन सहयोग प�न प�ु याइरहेको ह�ुछ।  

                                                           
2 Conflict is an interaction between actors (individuals, groups, organisations, etc.) Where at least one actor senses 

incompatibilities between their thinking, imagination, perception, and/or feeling, and those of the others. 
3  Harvard Program on Negotiation Glossary, “Conflict” 2013.  



10 मेल�मलापस�ब�धी �ोतसाम�ी, २०७४ 

 

 “A disagreement through which the parties involved perceive a threat to their 

needs, interests or concerns.”4 भनी ग�रएको प�रभाषाले ���मा हनेु त�व प�ह�याउने �यास गरेको 

पाइ�छ। 

उि�लिखत प�रभाषा अनसुार सामा�यतया ���मा �न�नत�वह� समावेश भएको पाइ�छ: 

एकभ�दा बढ� �यि� वा समदुायको स�ल�नता Involvement of individual, group of person or 

organization), ���रत �यि� वा समदुायह�बीच चरम असमझदार� (Severe disagreements 

between conflicting parties), ि◌�बचार, �स�ा�त र ��याकलापमा असमझदार� (Disagreements 

on opinion, ideology and activities), भौ�तक �वाथ�, चाहना र सरोकार �न�हतरहने (Material 

interest, desire, and concern), ���रत प�ह�बीच पर�पर डर, �ास वा ध�क� र बदलाको भावना 

(Feelings of fear, threat and revenge among the rebel group) तथा ���रत प�ह� बीचमा 

द�ुमनी, भनाभन, झगडा, लडाइँ, �हंसा र य�ुको अव�था (Situation of rebel, debate, battle, 

struggle, violence and war) समा�हत भएको ह�ुछ।  

उि�लिखत प�रभाषाह� हेदा� ���लाई प�रभाषा गन� स�दभ�मा �व�तवग�ह�मै एकमत 

कायमहनु नसक� ���बारे फरक फरक धारणाह� �य�भएको पाइ�छ। ��� �सज�ना हनुाको कारण, 

���को �कृ�त र ���मा स�ल�न �यि� वा समदुायको �व�पअनसुार प�न ���लाई फरक ढ�ले 

प�रभा�षत गन� �यास ग�रएको पाइ�छ।  

  

���का �कृ�त (Nature of Conflict) 

वा�तवमा ���को प�रभाषालाई अ�ययन गरेर यसको �कृ�त प�ह�याउन स�कँदैन। �यि�, 

सरकार, रा� तथा अ�तरा���य संगठनह�बीचको असमझदार�समेतलाई समेटेर ���को एउटै सामू�हक 

प�रभाषा नभएस�म ���का �कृ�तह� छु�ाउन �नकै क�ठन छ। ���का वत�मान अव�था, �व�प र 

प�रणामह�लाई हेरेर यसको �कृ�तलाई ब�ुने �यास गनु�पद�छ भ� ने ��� �व�ानका �व�ह�को भनाइ 

रहेको पाइ�छ। ज�तैः 

 

(क) लि�त ��� (Goal Conflict): क�तपय ��� �यि�का इ�छा र चाहना पूरागन� ल�यका साथ 

�ार�भ भएका ह�ुछन।् जब �यि�का इ�छा तथा चाहना पूराहनुस�दैनन ् तब ��� �ार�भ 

ह�ुछ। ���को कारण र प�रणामलाई हेरेर यस �कृ�तका ���को अनमुान गन�स�क�छ।  

(ख) सं�ाना�मक ��� (Cognitive Conflict): अथा�त ् अनभुतूीज�य ��� य�तो अव�था हो जसमा 

�यि�का �बचार�बचारह� आ�त�रक सोचाइह� र पर�पर धारणाह� एकआपसमा ��त�पध� हनु 

                                                           
4 Conflict Resolution Highlighted Resource, University of Wisconsin, HR Development. 
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प�ुदछन ् तब ���को अव�था �सज�ना हनु प�ुदछन।् सं�ाना�मक ��� दईु �क�समले �वकास 

ह�ुछ। प�हलो य�द �यि� बढ� मह�वाका�ी वा ��त�पध� भएमा आफ�  बैचा�रक ���मा 

फ�दछ। अ�य कसैसँग ��� नगरेप�न ऊ आ�नै मनमि�त�कको ���ा�मक अव�थाबाट ग�ुन 

प�ुदछ। यो ���को अव�थाले �यि�लाई िच�तनशील बनाउने मा� नभई मान�सक �वि��तामा 

समेत प�ु याउँदछ। दो�ो अव�था हो �बचार�बचार र �स�ा�तको ��� जसमा �यि��यि� वा 

समूहसमूहबीच एक आपसमा फरकफरक �बचार�बचार र �स�ा�तको कारण ��� �सज�ना ह�ुछ। 

यो ��� राजनी�तक, धा�म�क, सा�ँकृ�तक, आ�थ�क, वै�ा�नकलगायत जनुसकैु प�न हनु स�दछ। 

तक� ले �व�ानलाई पराजय गन� त स�दैन तर तक� ले �बचार�बचारलाई परािजत गन� स�दछ भ� ने 

मा�यताले वैचा�रक ���ह� देखा पन� स�दछन।्  

(ग) मनोभावना�मक ��� (Affective Conflict): अथा�त ्यो य�तो अव�था हो जसमा ��य� देिखने 

�वभेद, असमानता, असमझदार�, �नरंकुशता, दबाब, अ�याय, अ�याचार, शोषण, यातना ज�ता 

अव�थाह�ले भावना�मक �पमा �यि�मा ���को �बजारोपण ग�ररहेको ह�ुछ। �यि�को 

आदश�, स�ब�ध, �बचार�बचार, अ�भ�यि� ज�ता कुराले ���ा�मक अव�थालाई खासै 

स�बोधनगन� स�दैन भ�न�छ। य�ता �कृ�तका ���ह� �वशेष गरेर �यवसाय वा संगठनको 

संरचनामा देखापन� गद�छ जसलाई �नय��ण गन� वा �यव�थापन गन� �नकै क�ठनहनेु गद�छ।  

  

���का �ोतह� (Sources of Conflict) 

के कुराले ��� �न��याउँदछ भ� ने कुराको �बचार�बचार म�थनले प�न ���बारेमा धेरै कुराको 

जानकार� गराउँदछ। ��� कहाँबाट �सज�ना ह�ुछ वा कसर� �ार�भ ह�ुछ भ� ने स�ब�धमा अमे�रकन 

मनो�व�ह� Daniel Katz तथा Ron Fisher ले आ�नो धारणा �य�गरेका छन।् उनीह�को 

�बचार�बचारमा म�ुयतया �न�न तीन कुराले ���को स�ुवात गराउँदछः5 

  

(क) आ�थ�क प� (Economic Aspect): ��� �ार�भका मूल कारणह�म�ये आ�थ�क कारण �मखु 

हो। �यि�का आ�थ�क चाहना र �यसबाट �ा�हनेु भौ�तकलाभ हा�सलगन� मह�वाकां�ाले ��� 

                                                           
5 Sources of Conflict and Methods of Conflict Resolution Ron Fisher, Ph.D., International Peace and Conflict Resolution 

School of International Service The American University, Revised. 2000.  
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�न��याउन सहयोग प�ु याउँदछ। �यसका अ�त�र� जनुसकैु �व�पको ���मा प�न आ�थ�क तथा 

भौ�तकप� कुनै न कुनै�पले गाँ�सएको ह�ुछ। 

(ख) मू�यमा�यता (Value): �यि�को अनभुव तथा सोचाइमा पर�पर �स�ा�तको असमानता एवं फरक 

अव�था देिखएमा �यसले ��� �न��याउँदछ। �स�ा�तको असमानता �यि�ले आ�मसात गन� 

�बचारको मू�यमा�यतामा �नभ�रगद�छ। �वशेषगर� राजनी�तक, धा�म�क, सां�कृ�तक ���ह� 

�यि�ले आ�मसात ्गरेको �स�ा�तमा देिखएको असमानताको कारण �सज�नाहनेु गद�छ। 

(ग) शि� (Power): शि� �ा��, स�य र �योगको चाहना ���का �ोतह�म�ये ग�भीर मा�न�छ। 

सबै आव�यकता पू�त�गन� मा�यम र सबैसम�या समाधानगन� आधार शि�लाई मा�े �विृ�ले ��� 

�सज�नागद�छ। अ�य�धक शि�ले �वकास होइन �वनास �न��याउँदछ भ� ने भनाइ प�न रहेको छ। 

�यसैले शि��ारा �सिज�त ��� अ�य �कृ�तका ���भ�दा ग�भीर र खतरनाक मा�न�छ।  

  

���का �कार (Types of Conflict)  

वा�तवमा ��� क�त �कारका ह�ुछन ् भ� ने स�ब�धमा कुनै �नि�त वग�करण रहेको 

पाइँदैन। यसका �कृ�त र प�रणाम अनसुार ���को वग�करण हनेुगरेको पाइ�छ। केह� �व�ान ्ले 

अ�तर�यि��व ���, पर�पर �यि�बीचको ���, अ�तर समूह ���, पर�पर समूह ��� तथा 

अ�तरा���य ��� भनी वग�करण गरेको पाइ�छ भने केह� �यि�ले अ��य ��� र ख�ुला ��� भनी 

वग�करण गरेको प�न पाइ�छ। ���को वग�करणस�ब�धी �व�भ� अवधारणाको आधारमा केह� 

�कारका ���को यहाँ सि��� �ववेचना ग�रएको छ। 

 

(क) अ�तर�यि��व ��� (Intrapersonal Conflict): �यि�को अ�तः�करणमा �सज�नाहनेु ���लाई 

अ�तर�यि��व ��� भ�न�छ। कुनैप�न �यि�मा य�तो ���को अव�था तब स�ु ह�ुछ जब 

�यि�का ल�य तथा योजनाह� अ�व�थ ��त�पधा�को कारण पूराहनुस�दैनन।् �नजको 

आ�मस�मानमा चोट प�ुदछ र �यि� �नराशाजनक ि�थ�तमा प�ुदछ। अ�तर�यि��व ���का 

�व�भ� न तहगत �व�पह� हनुस�छन।् �नण�यमा प�ुन नस�ने �यि�का अस�मताह� ज�तै 

कुनै कुरा ठ�क हो वा होइन? वा कुनै काम वा �नण�य गनु� ह�ुछ वा हुँदैन? भनी �न��ल गन� 

नस�न ुनै यो ���को स�भा�य �विृ� हो। �यि�मा हनेु अ�तर���को �व�प सदैव नकारा�मक 

नै हनुपुद�छ भ� ने प�न छैन। यदाकदा �यि�मा हनेु अ�तर���ले �यि�को अनभुव र �यि��व 

�वकासमासमेत सहयोग प�ु याइरहेकोह�ुछ भ� ने भनाइ रहेको पाइ�छ। क�तपय �यि�ले 
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अ�तर��� र संघष�बाट नै जीवनमा अगा�ड ब�न पाठ�सकेको हनुस�दछ। �यसैले 

अ�तर�यि��व ��� नकारा�मक तथा सकारा�मक दबैु हनेुगद�छ भ�न�छ।  

 

(ख) पर�पर �यि�बीचको ��� (Interpersonal Conflict): पर�पर �यि�बीचको ���को अव�था 

भनेको असमझदार�बाट �सज�नाहनेु ��� नै हो। सामा�यतया �यि�का नकारा�मक सोचाइ ज�तै 

घणृा, धोका, अ�व�ास, �ोध, बैमन�यता ज�ता अव�थाह�ले पर�पर ���को अव�था 

�सज�नागरेकोह�ुछ। �ीमा��ीमती बीचको स�ब�धमा देिखने पर�परको ���, �यवसा�यक 

जगतमा �यव�थापक र कम�चार� बीचमा हनेु ��� तथा �व�ाथ� र िश�क बीचमा हनेु ���, दईु 

सां�कृ�तक समूहबीच हनेु ���ह� नै यस �कृ�तका ���का उदाहरण हनु।् य�ता �कृ�तका 

���ह� सकारा�मक हुँदैनन‚ फलत: पर�परको अडान र सौदाबाजीले ��� समाधानका 

उपायह� अवल�बन गन� ���रत प�ह�लाई बा�य त�ुयाउँदछ।6  

���रत प�ह�मा शि�को �वतरण समान वा असमान के क�तो छ भ� ने कुराले य�ता 

���ह� समाधान गन� मह�वपूण� भ�ूमका �नवा�ह गद�छ। उदाहरणका लागी कुनै क�पनीको 

�यव�थापक र कम�चार�बीचको ��� हो वा कुनै �ा�यापक र �व�ाथ�बीचको ��� हो भने शि� 

स�तलुनको अभावमा ���रत प�ह�बीच सहज �पले र सकारा�मक ढ�ले ��� समाधान हनेु 

वा �यव�थापन हनेु स�भावना कम रह�छ। तर य�द ��� क�पनीका �यव�थापकह� बीच वा 

�ा�यापकह� बीच खडाभएको हो भने शि�स�तलुनले ���को उपय�ु �यव�थापनहनु धेरै 

हदस�म सहजहनेु गद�छ।  

(ग) अ�तरसमूह ��� (Intra-group Conflict): अ�तरसमूह ��� एउटै उ�े�यको ला�ग संग�ठत 

भएका औपचा�रक तथा अनौपचा�रक समूहका सद�यह� बीचमा �सज�ना ह�ुछ। अ�तरसमूह 

���को स�ुवात संगठन�भ�का सद�यह�को समूहगत �वाथ�लाई के���व�दमुा राखेर 

भएकोह�ुछ। �यि�गत �वाथ� र अस�बि�धत मागको ला�ग अ�तरसमूह ���ले कुनै सहयोग 

प�ु याउन स�दैन। कुनै संगठन�भ�का फरक फरक �वभागह�बीचको ���, कुनै बहृद समदुाय 

                                                           
6 Interpersonal conflict has been described as: … a situation in which one or both persons in a relationship are 

experiencing difficulty in working or living with each other. This usually occurs due to different or incompatible needs, 
goals or styles. 
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(large community) �भ�का फरक फरक सां�कृ�तक समूहह� (cultural groups) बीचको 

���, यवुा समूहह�बीचको ��� नै अ�तरसमूह �कृ�तका ���का उदाहरणह� हनु।्  

(घ) पर�पर समूहबीचको ��� (Inter-group Conflict): फरक उ�े�य वा ल�य बोकेका तर 

समान �कृ�तका एकभ�दा बढ� समूहबीचको ��� नै पर�पर समूहबीचको ��� हो। सामा�यतया 

पर�पर समूह ��� बहृद सामािजक दायरामा फै�लएको ह�ुछ। य�तो ���मा ठूलो सं�यामा 

जनसमदुायको समथ�न रहेकोह�ुछज�तै स�ामारहेको राजनी�तक दलका नेत�ृव र �वप�ीह� 

बीचको पर�पर ���, कुनै सामािजक सरोकारको म�ुामा सरकार र कुनै गैरसरकार� 

सं�थाबीचको ���, पर�पर समूह ���का उदाहरणह� हनु।् सामा�यतया पर�पर समूह ��� 

(Inter-group Conflicts) र अ�तरसमाज ��� (Intra-Society Conflicts) बीच फरक 

छु�ाउन क�ठन छ। यी दबैु समान �कृ�तका ��� हनु ्। कुनै क�पनीको मा�थ�लोतहको 

�यव�थापन र सो क�पनीको ��मक संगठन बीच ��मकको पा�र��मक �नधा�रण गन� �वषयसँग 

स�बि�धत ���, �य�तै कुनै �व��व�ालयको �शासन र �व�ाथ� संगठनबीच �व�ाथ�को श�ुक 

�नधा�रणगन� �वषयमा �सज�ना भएको ��� अ�तरसमूह ���का उदाहरणह� हनु।् य�ता 

अ�तरसमूह ���को �वषयले प�न बहृद जनसमदुायलाई असर गद�छ। बहृद जन समदुायलाई 

अ�तर समूह ���ले असरपान� कारणले नै य�ता ���लाई अ�तरसमाज ��� भ�नएको हो।  

(ङ) अ�तरसंगठना�मक (Intra-Organizational): कुनैप�न संगठन�भ�का स��य समूहह� वा 

�य�ता समूह प�रचालन गन� नेत�ृव वा �वभागह�बीच पर�पर उ�प�हनेु ���लाई 

अ�तरसंगठना�मक ��� भ� ने ग�र�छ। अथा�त ्��� संगठन�भ�ै ह�ुछ। ���ले पान� �वाभा�वक 

असरबाहेक संगठन बा�हरका �यि�ह�मा ���को �भाव सामा�यतया पद�न । ठूलाठूला 

संगठनह�मा यस �कृ�तको ���का �स�त ल�णह� पाइ�छन।् यो आ�त�रक एवं समक�ी 

�कृ�तको ��� भएकैकारण प�न यसको �यव�थापन अ�य �कृ�तका ���भ�दा फरक ह�ुछ। 

����व�ह�ले यस �कृ�तका ���लाई चार �क�सममा वग�करण गरेका छन।्  

(१)  मा�थदेिख तलस�म हनेु ��� (Vertical Conflict)  

(२)  समानतहमा समान�तरका सद�यह�बीचको ��� (Horizontal Conflict)  

(३)  कम�चार�को �ेणीगततहमा हनेु ��� (Line-staff Conflict)  

(४)  सद�यह�को भ�ूमका �बचलनको आधारमा �सज�नाहनेु ��� (Role Conflict)  

(च) अ�तरा���य तथा �व��यापी ��� (International/Global Conflicts): अ�तरा���य तथा 

�व��यापी ��� दईु वा दईुभ�दा बढ� मलुकुह� बीचको असमझदार� वा �ववादको कारण 

�सज�नाहनेु गद�छ। �व�मा उपल�ध �ाकृ�तक �ोतस�पदाउपरको आ�धप�यको ला�ग 
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मलुकुह�बीच �व��यापी वा �े�ीय �तरमा ��त�पधा�हनेु कारण यस �क�समको ��� �सज�नाहनेु 

गद�छ। राजनी�तक �वषयमा �व�भ� न अ�तरा���य संगठनह�बीचको ���, ���को कारण 

�वक�सत हनेु सै�नक ह�त�ेप र मानवीय ��तको अव�था, जातीय तथा धा�म�क ���ह� 

अ�तरा���य तथा �व��यापी ���का केह� उदाहरणह� हनु।् क�हलेकाह� � एउटै मलुकु�भ� प�न 

फरकफरक समूहबीच �वत��ताको ला�ग वा सामािजक‚ राजनी�तक वा आ�थ�क स�तलुन वा 

�भ�ुवको ला�ग ���को अव�था �सज�नाभएको ह�ुछ। सामा�यतया ��� भ� ने �बि�कै �व�ोह, 

संघष�, आत�, �हंसा ज�ता नकारा�मक कुराह� मा� पद�छन ्भ�े मा�नसह�को बझुाइ रहेको छ 

तर मौ��क वा आ�थ�क, राजनी�तक, धा�म�क वा सां�कृ�तक �बचारधाराका ���ह�मा सै�य�व�ोह, 

�हंसा, आतंक ज�ता कुराह� समावेश भएका हुँदैनन।् य�त हुँदाहुँदै प�न अ�तरा���य ��� अ�य 

�कृ�तका ���भ�दा बढ� ग�भीर, ज�टल तथा बहृद संजालका कारण तनावपूण� हनेुगद�छ। य�ता 

���ह� अ�तरा���य संगठनह� वा �वत�� मलुकुह�बीचमा वा मलुकु�भ� पर�पर वा रा�य 

रा�यबीचमा घ�ने गद�छ।  

केह� �व�ान ्ह�ले ���लाई म�ुयतया दईुवग�मा �वभाजन गरेर अ�ययन गन�स�क�छ भ�े 

धारणा �य� गरेकाछन।् ज�तैः अ��य ��� (Latent Conflict) र ख�ुला ��� (Open 

Conflict)।अ��य��� �वशेष गरेर ब�द सामािजक र दबवमूलक प�रवेशमा �वक�सत भएको ह�ुछ। 

राजनी�तक ���कोणबाट हेन� हो भने �व�का धेरै राजनी�तक ���को स�ुवात नै अ��य ���बाट 

भएको पाइ�छ। क�तपय मानवीय मू�य मा�यता, भावना, संवेदना तथा चाहनालाई दबाउने �विृ�ले 

प�न अ��य ���को अव�था �सज�नाभएको पाइ�छ। �वशेष गरेर �नर�ुशता, अ�याचार, दमन, 

सामािजक कुसं�कार, अिश�ा तथा अ�ध�व�ास ज�ता प�रवेशले अ��य ���लाई सषु�ु अव�थामा 

रा� बा�यपारेको ह�ुछ। तर प�रि�थ�त, तथा समयको प�रवत�नले अ��य ���लाई ख�ुला ���मा 

प�रणत गद�छ। ख�ुला ��� साव�ज�नक �पमै देखापद�छ। अमकु �यि�, समूह वा स��दायको 

स�ल�नता, अपेि�त उ�े�य, लि�त समूह वा �नकाय, संघष�का �कृ�तह� ख�ुला ��� प�हचानका 

आधारह� ब�दछन ् । ख�ुला���का प�न �व�भ� न वग�करणह� छन।् ज�तै �हंसा�मक तथा 

अ�हंसा�मक ���, सामािजक तथा सश� ���, लडाइँ तथा य�ु आ�द। ख�ुला ���को �व�प भनेको 

���को बहृद, �यापक, �वकृत तथा अ�नयि��त �व�प हो। य�तो ���को अ��य स�भव छैन यसको 

�नय��ण वा �यव�थापन (Control or Management) मा� हनु स�दछ भ� ने ��� �यव�थापनका 

�व�त वग�को भनाइ रहेको पाइ�छ।  
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�ववादको अथ� र �व�प (Meaning and Feature of Dispute) 

�ववादको अथ�, प�रभाषा, �े� र प�रणाम ���भ�दा फरक छ। क�तपय �व�ान ्ह� �ववाद र 

��� दबैु उ�तै हो भ� ने तक�  प�न गद�छन।् तर �ववाद (Dispute) लाई ���सँग �भ� न देखाउने 

�योजनको ला�ग John Burton ले �ववादको प�रभाषा गन� �यास गरेका छन।् उनको �बचारमा 

�ववाद भनेको छोटो अव�धको �य�तो असमझदार� हो जनु समाधान गन�स�क�छ। �ववादका प�ह�को 

�वाथ�लाई म�यनजर राखी र मू�या�न गरेर �ववाद समाधानका उपय�ु उपायह�को मा�यमबाट 

प�ह�को अ�धकार स�ुनि�त गद� �ववाद समाधान गन�स�क�छ। कानूनी अथ�मा �ववाद भनेको कानूनी 

वा त�यगत बुदँामा भएको असमझदार� हो। दईु वा दईुभ�दा बढ� �यि�ह�बीच �नि�त कानूनी 

अ�धकार, दा�य�व तथा �वाथ� �न�हत रहेको असमझदार� नै �ववाद हो।7  

�ववाद �यि�, समदुाय वा संगठनह� बीचको �य�तो असमझदार� वा झगडा हो जो �नि�त 

दायरामा �सिज�त भएको ह�ुछ। यसलाई कानून तथा �नधा��रत ���या अनसुरण गरेर समाधान 

गन�स�क�छ। �ववादकाप�ह� कानूनी माग� अवल�बन गरेर �ववादको समाधानगन� इ�छुक तथा 

सहमत रहेका ह�ुछन।् हरेक �ववादमा प�ह� आ-आ�नो तक�  एवं �माण ��ततुगन� र �वप�ीको 

भनाइ ख�डनगन� स�म ह�ुछन।् �ववादमा ��येकप� आ�नो अ�धकार स�ुनि�त गन� वा आ�नो दाबी 

�था�पत गन� र �वप�ीको दाबी ख�डन गन� भरम�दरु �यास ग�ररह�छन। �ववादको सनुवुाइ 

कानून�ारा �था�पत अदालत वा �या�यक �नकायमा �नि�त ���याह� अनसुरण गरेर ग�र�छ। �ववाद 

समाधानका �व�भ� न वैकि�पक उपायह� प�न �चलनमा रहेका छन।्  

 

��� र �ववादमा �भ� नता (Differences between Conflict and Dispute) 

सामा�यतयाः मा�नसह� �ववाद र ���मा फरक छु�ाउन स�कँदैन भ�दछन।् क�तपय 

�यि�ह� ��� भ� न ुर �ववाद भ� न ुएकै �स�ाका दईु पाटा हनु ्प�न भ� ने गद�छन।् �ववाद र ���को 

�कृ�तमा अ�त�न��हत क�तपय त�वह� समान रहने कारण प�न यसमा भेद नरहेको तक�  गन� ग�र�छ। 

John Burton ले ��� र �ववादमा रहेको मूलभतू फरक भनेको ����भ� �व�भ� �ववादह� रहन ुहो 

भनेका छन।् अक�श�दमा "The key to identifying the difference between conflict and 

dispute is to think of conflict as representing a broad, wide circle of issues within which a 

                                                           
7 Dispute is a short-term disagreement that can be resolved. A dispute can be resolved by considering and evaluating the 

interests of the parties concerned and determining their rights through a reasonable solution. In a legal context, a dispute is 

defined as a disagreement on a point of law or fact, or over certain legal rights, obligations, and interests between two or 

more parties. 
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number of disputes may arise." ��� र �ववादमा रहेको समानता के रहेछ भनेर हेन� हो भने दबैु 

अव�थाह�मा मानवीय अहमता, शि� लोलपुता र मह�वाकां�ा अ�त�न��हत रहेको ह�ुछ। दबैु 

अव�थाह�मा एकप�ले अक�प�लाई पराजीत गन� र आ�नो वच��व �था�पत गन� �न�हत �वाथ� रहेको 

ह�ुछ। दबैु अव�थाह�मा प�ह�ले ���को �यव�थापन वा �ववादको �न�पण आफ�  �वतः �फूत� 

�पमा गन�स�ने अव�था हुँदैन। कुनै ते�ोप� वा �नकायले �वशेष भ�ूमका �नवा�ह गरेर मा� उपय�ु 

�नकास �नका�न स�भव भएको ह�ुछ। 

 पर�परागत �पमा हेन� हो भने चाहे ��� होस ्वा �ववाद दबैु अव�थाह�मा प�रणाम जीत 

वा हार (Win or Loss) को ि�थ�त ह�ु�यो। तर आध�ुनक यगुमा यो सोचमा प�रवत�न आएको छ। 

दबैु अव�थाह�मा सहज, सव��वीकाय�, सव��हताय समाधानका उपायह� अवल�बन गर� ��� र 

�ववादलाई उिचत स�बोधन, �नय��ण, �यव�थापन र समाधान गन�गर� �ववादरत ् प�ह�लाई जीत 

जीत (Win - Win) को अव�थामा प�ु याउने मा�यताह� �वक�सत भएका छन।्  

यस�कार ��� र �ववादमा अ�त�न��हत समान त�वह�का कारण ��� र �ववाद उ�तै देिखए 

प�न ग�ह�रएर अ�ययन गन� हो भने �ववाद र ���मा धेरै अ�तर र भेद रहेको पाइ�छ। सबै ���ह� 

सामा�यतया �ववादबाटै �सिज�त भएका ह�ुछन ्तर �ववाद �सज�ना हनुमुा ���को खासै भ�ूमका रहेको 

हुँदैन। राजनी�तशा�ी, समाजशा�ी तथा कानूनशा�ीह� ��� र �ववादमा अ�त�न��हत फरकफरक 

त�वह�का आधारमा यी दबैुमा �भ� नता रहेको मा�दछन।् ���को �कृ�त ग�भीर, बहृद र ज�टल 

ह�ुछ भने �ववाद सामा�य, सहज र समाधान गन� स�कने अव�थाको ह�ुछ। य�द �ववादह� समयमै 

समाधान गन� वा �यसलाई स�बोधनगन� स�कएन भने यसले �ववादह�लाई ���उ�मखु गराउँदछ। 

�यसैले लामो समयस�मको अ�निण�त �ववादह� ���का सू�धार हनु ्भ� स�क�छ। तर �ववाद भने 

���ज�तो ग�भीर र अ�निण�त भने हुँदैन।  

��� र �ववादमा रहेको फरक छु�ाउने म�ुय सू� भनेको कुनै �यापक र बहृद म�ुा जसमा 

अनेक� �ववादह� समा�हत भएका ह�ुछन ् �तनलाई ���को �पमा मा�े ग�र�छ। ���मा �यि�का 

एकभ�दा बढ� �ववादका �वषयह� �नर�तर समयदेिख �ववाद��त भएर रहेका ह�ुछन।् तर �ववाद भने 

�य�त ग�भीर हुँदैन। �ववाद �यि�ह�बीच समाधान गन� स�कने सानासाना म�ुाको �पमा रहेका 

ह�ुछन।्�ववाद र ���को फरकलाई बुदँागत �पमा भ� नपुदा� �न�नअनसुार उ�लेखगन�स�क�छ।  

 �ववाद छोटो समयको असमझदार� हो भने ��� लामो अव�धको असमझदार� हो।  
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 �ववादलाई सहज �पले समाधानगन� स�कने ह�ुछ भने ��� सहज�पले समाधन गन� 

नस�कने ह�ुछ।  

 ��� समाधान हनेु स�भावना प�न अ�य�तै �यून ह�ुछ। �यसैले ���लाई �नय��ण गन� 

वा �यव�थापन गन� भ�न�छ।  

 �ववादलाई �या�यक ���याको मा�यमबाट समाधान गन�स�क�छ भने ��� समाधान 

गन� �य�तो कुनै संय�� हुँदैन।  

 ���ले �ववादह�को �यापक�े� समेटेको ह�ुछ र �यो �यापक�े� अ�तग�त �ववादह� 

�सज�ना ह�ुछन।्  

 �ववादमा अ�त�न��हत सानासाना म�ुाह�लाई समिुचत स�बोधन गरेर �ववादको समाधान 

सहज ढ�ले गन�स�क�छ तर ���लाई यस�कार समाधान गन� स�कँदैन।  

 ���मा म�ुाह� ग�भीर�पमा जे�लएर बसेका ह�ुछन ्र ती अि�थर प�न ह�ुछन ्तर 

�ववाद �नि�त र मापनय�ु ह�ुछ।  

 �ववादको �व�ता�रत वा �वकृत �पले ���को स�भावना बढाउँदछ भने ���को �वकृत 

�पले य�ु वा �हंसालाई ��त�वि�बत गद�छ।  

उि�लिखत बुदँाह�बाट के �न��ल �नका�न स�क�छ भने ��� र �ववादको �कृ�त हेदा� 

उ�तै भएप�न दबैुमा धेरै �भ� नताह� छन।् यी �भ� नताह� �स�ा�तमा मा� सी�मत नभई �यवहारमा 

प�न �य�तकै ग�भीर �पमा रहेका छन।्  

  

समाज र �ववाद (Society and Dispute) 

��� र �ववाद कुनै प�न समाजमा अ�भ� न त�वको �पमा रहेका ह�ुछन।् तर �ववाद होस ्

वा ��� दबैुलाई सकारा�मक �पमा �लन स�कँदैन। समाज �वकासको �मसँगै असं�य �ववादह� 

प�न देखा पन� गद�छन।् समाजशा�ीह�ले �ववादर�हत आदश� समाजको प�रक�पना गरेको भएताप�न 

�यसको �ा�� भने �स�ा�तमा मा� सी�मत भएको देिख�छ। जहाँ �वकासको ग�त ती� ह�ुछ �यहाँ 

�ववादह� प�न बढ� हनेु गद�छन।् वा�तवमा �वकासको ग�त र अव�था य�कनगन� समाजमा �व�मान 

�ववादको प�रमाण र �तर हेनु�पद�छ भ� ने भनाइ प�न रहेको छ। �कन�क �ववाद �सज�नाहनु ु र 

समाधानहनु ु�नय�मत ���या�भ� नै पद�छ। ज�तज�त �ववादह� �सज�ना हुँदै जा�छन ्�य�त नै समाधान 

हुँदै जाने ���या प�न �भावकार� ब�दै जा�छ। �ववाद र यसको समाधानको ���याले समाजलाई 

अझ बढ� प�र�कृत एवं सधुार हनु सहयोग प�ु याउँदछ। �ववादलाई सकारा�मक �पमा �लन स�कँदैन 

तर �ववादलाई क�हले प�न �वकासको बाधक मा�ु हुँदैन भ� ने समाजशा�ीह�को भनाइ प�न रहेको 
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पाइ�छ। �ववादलाई समयमै प�ह�याउने र कानूनको उिचत ���या (Due process of law) 

अवल�बन गर� समयमै समाधान गन� प��त �वकास गनु�पद�छ। �ववादलाई सहज ढ�ले समाधान गन� 

���याह� अवल�बन ग�रएन भने �ववाद ज�टल ब�दै जा�छ र ���को ि�थ�त �सज�ना हनु प�ुदछ। 

ज�टल �ववादह�को कारण समाज �वकासको ग�त म�द हनुप�ुदछ।  

��� तथा �ववादको समाधान (Resolution of Conflict and Dispute) 

चाहे ��� होस ्वा �ववाद दबैुको समिुचत समाधान हनु ुआव�यक छ। पर�परागत �पमा 

���लाई �या�या गन�ह�ले यसलाई ग�भीर, ज�टल अ�न समाधान गन� नस�कने �वषयको �पमा 

�लनेगरेको पाइ�छ। �यसैले प�न ��� र �ववादमा �भ� नता खडागर� फरक छु�ाउने �यास गरेको 

पाइ�छ। तर समयको अ�तरालमा ���को �या�या फरा�कलो अ�न प�रमािज�त हुँदै गएप�छ भने 

���लाई असहज �पमा हेन� प�रपाट�मा प�रवत�न भएको पाइ�छ। ���को �व�प र �कृ�तलाई हेर� 

क�तपय ���ह� समाधान (Resolution) गन� स�कने, क�तपय �नय��ण (Control) गन� स�कने र 

क�तपय �यव�थापन (Management) गन� उपय�ु हनेु भनी �व�ान ्ह�ले धारणा राखेका छन।् 

�ववादको स�दभ�मा भने यसलाई समयमै समिुचतढ�ले समाधानगन�स�क�छ भ� ने धारणा रहेको छ। 

�ववाद साना�तनादेिख ठूला, �यापक�े� ओगटेका, ज�टल प�न हनुस�दछन।् �ववाद �यि�, समूह, 

संगठन हुँदै रा��य तथा अ�तरा���य �तरस�मका हनेु गद�छन।् �ववादलाई समाधानगन�स�क�छ र 

समयमै समाधानगन�तफ�  ला�न ुउपय�ु ह�ुछ भ� ने धारणा रहेको पाइ�छ।  

क�तपय �ववाद र ���को समाधान, �यव�थापन एवं �नय��णप�ात ्को प�रणाम हेदा� 

समाजको �तू �वकास ���ो�र अव�थामा भएको पाइ�छ। �यसैले प�न ��� वा �ववादलाई समाजको 

अ�याव�यक �वकृ�त (Necessary Evil) को �पमा �लने ग�रएको छ। अझ यथाथ�तामा भ� ने हो भने 

संसारमा घटेका ठूलाठूला ���को �यव�थापन एवं �नय��णले मलुकु तथा समाजमा �यापक प�रवत�न 

�याउन सहयोग प�ु याएको पाइ�छ। अपवादको अव�थाबाहेक ��� समाधानप�ात ्मलुकुले अक�पनीय 

�वकास गरेका धेरै उदाहरणह� रहेका छन।्  

 

��� समाधानका उपायह� 

����व�ह�को �बचारमा सामा�यतया ���को समाधान (Resolution) हुँदैन‚ ���लाई 

�यव�थापन (Management) ग�रनपुद�छ। ���लाई �यव�थापन गन� भनेको �यसबाट हनुस�ने 

थप��त वा हा�नलाई कम गराउने, ���लाई �वकृत हनुन�दने, ���लाई बढावा �दने त�वलाई 
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�नि��य बनाउने वा �नय��ण गन� भ� ने ब�ुन ुप�न ज�र� छ। तर आध�ुनक यगुमा ���को �कृ�त र 

दायरा �यापक हुँदै गएको कारणले होला क�तपय ���ह� ज�तैः आचरणगत ��� (Behavioral 

Conflict) समाधान गन�स�क�छ भ� ने भनाइ रहेको पाइ�छ।  

����व� ह�ले ��� �यव�थापनको स�दभ�मा �व�भ� न अवधारणाह� ��ततु गरेका छन।् यस 

स�दभ�मा केह� अवधारणाह� यस �कार छन:् 

(क) चाखमा आधा�रत (Desire Based) त�रकाः ���रत ् प�ह�को इ�छा र �वत�� सहम�तमा 

��� समाधान गन� ���याह� अवल�बन ग�र�छ भने यसलाई चाखमा आधा�रत ���या वा 

उपायको �पमा �लनेग�र�छ।  

(ख) �यायमा आधा�रत (Justice Based) त�रकाः अथा�त ्���लाई स�बोधन गन� �या�यक ���या 

अवल�बन ग�रएको छ भने �यसलाई �यायमा आधा�रत त�रका मा�न�छ । �यायमा आधा�रत 

त�रका भनेको शाि�तपूण� र ���यामा आधा�रत त�रका भ� ने बिुझ�छ।  

(ग) शि�मा आधा�रत (Power Based) त�रकाः अथा�त ् ���लाई �नि��य बनाउने, दबाउने वा 

�नमू�ल गन� जसले गदा� सदाका ला�ग ���को समाधान ह�ुछ । य�तो उपायमा �व�ास 

गन�ह�ले ���लाई शि� �योगगरेर भएप�न दबाउन वा मेटाउनपुद�छ भ�दछन।् तर अनभुव र 

�यवहारले के देखाउँदछ भने शि�मा आधा�रत त�रका अवल�बन गरेर ग�भीर तथा ज�टल 

���ह� सदाको ला�ग समाधान भएको भ�े अनभुवले देिखएको छैन।  

����व� Kenneth W. Thomas तथा Ralph H. Kilmann ले ��� समाधानमा �योग भएका 

रणनी�तह�बारे चचा� गरेका छन।् उ�नह�ले �व�मा पाँच �कारका रणनी�तह� �योग भएको �न�कष� 

�नकालेका छन: 

(क) समायोिजत (Accommodating): यो ���यामा ���रत प�ह�ले आ�नो आ�नो अडान, 

�वाथ� र सरोकारलाई प�र�याग गर� शाि�तपूण� वातावरण �सज�ना गन� सहयोग प�ु याउँदछन।् 

त�कालै सम�या समाधान गन� यो उपाय �भावकार� मा�न�छ। यो ���यामा यदाकदा 

सम�यासँग सामना गनु�पदा� गलत त�रका अवल�बन ग�र�छ जसको कारण सम�या समाधान 

गन� अ�य �भावकार� तथा रचना�मक उपायह� अव�� हनु प�ुदछन।् यो ���या �य�तबेला 

मा� अ�त �भावकार� मा�न�छ जब ���रत प�ह� आ�नो अडान, �वाथ� तथा सरोकार गलत 

रहेछ भ� ने कुरा बझेुर मेल�मलापमा प�ुदछन।्  

(ख) अल�गन ु (Avoiding): यो ���यामा ���रत कुनै एक वा दबैुप�ह�ले ���बाट आ�नो 

भ�ूमका हटाउँदछन।् सम�यालाई �नि��य ���कोणबाट हेन� ग�र�छ। प�ह� सम�याबाट यस 

�क�समले आ�नो हात िझ�छन ्�क आ�नो भ�ूमका केह� रा� चाहँदैनन।् ���मा स��य एउटा 
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प� अक�प�को �नि��यताबाट ���को प�रणाम आ�नो अपे�ा अनकूुल बनाउन सफल ह�ुछ 

। यो ���या सबै अव�थामा र सध� �भावकार� मा�नदैँन। ���को अव�थाबाट भागेर सम�या 

समाधानहनुस�दैन भ� ने भनाइह� प�न रहेका छन।्  

(ग) सहकाय� (Collaborating): यो ���या अ�तग�त ���मा स�ल�न सबै प�ह� पर�पर 

सम�वय र सहकाय� गरेर ��� समाधानका उपायह� प�ालगाउन अ�सर हनेु गद�छन।् �यसैले 

सम�वय (Coordination) तथा स�ार (Communication) यो ���यामा अवल�बन ग�रने 

मह�वपूण� प� मा�न�छ। यो प��तमा सम�याको ग�हराइस�म पगेुर प�को मूलभतू �वाथ�मा 

��तकूल असर नपन� गर� समाधानका उपायह� अवल�बन ग�रएका ह�ुछन ्भ� ने भनाइ रहेको 

छ।  

(घ) ��त�पधा� (Competing): ��त�पधा�ज�य ���यामा भरपद�, �ामािणक र आदेशा�मक �यवहार 

समावेश भएको ह�ुछ। यो ���यामा ���रत प�म�ये कुनै एक आ�ोिशतप� अक�प�उपर 

दबाब �दएरै भएप�न आ�नो �वाथ� वा ल�य �ा�गन� �यास ग�ररहेको ह�ुछ। यो प��तमा 

अ�सर प�ले ��� समाधान गन� के रणनी�त वा उपाय अवल�बन गन� भ� नेकुरा आफ�  �नधा�रण 

गद�छ। यो प��त कुनैकुनै अव�थामा मा� �भावकार� हनुस�दछ। �य�तै आ�ोिशत प� 

अ�यावहा�रक भएको अव�थामा प�न सम�या समाधानको �न�कष�मा प�ुन स�कँदैन। ��� 

समाधान गन� खलुा मन मि�त�कले अगा�ड ब�नपुद�छ अ�नमा� सहज ढ�ले समाधान 

गन�स�क�छ बलपूव�क समाधानगन� स�कँदैन भ� ने भनाइ रहेको पाइ�छ।  

(ङ) स�झौता (Compromising): ���रत प�ह�लाई �वीकाय� हनेु गर� कुनै �न�कष�मा प�ुने 

काय� नै स�झौता हो। यो ���यामा ���रत प�ह�म�ये एउटाप� आ�नो स�पूण� ल�य वा 

�वाथ�लाई प�र�याग गन� �य�तबेलास�म सहमत भएको ह�ुछ जबस�म अक�प� प�न समान 

अव�थामा अगा�ड बढेको ह�ुछ। यो ���यालाई ���रत प�ह�बीच पर�परको �लने तथा �दने 

(Give and Take) अव�थाको �पमा �लनपुद�छ। यसमा प�ह� ��� समाधानको ला�ग समान 

है�सयतमा लगानी गन� तयार भएका ह�ुछन।् तर यो प��तको नकारा�मकप� भनेको के हो 

भने ��� समाधानका स�भा�वत अ�य सरल तथा �भावकार� उपाय अवल�बन गन� सहज 

वातावरण हनुस�दैन �कन�क प�हले नै अ�धकार, �वाथ� र चाहनाह�मा स�झौता भएको ह�ुछ।  
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�ववाद समाधानका प��तह� (Dispute Resolution System)  

�ववाद जनुसकैु समाजमा प�न ह�ुछन ् केवल यसको �तर मा� फरक पद�छ। कुनै �ववाद 

सामा�य �कृ�तका ह�ुछन ्त कुनै ग�भीर अ�न ज�टल �कृ�तका तर सबै �ववादह� समाधान यो�य नै 

ह�ुछन।् संसारमा �य�ता �ववाद नै हनुस�दैनन ्जसको उिचत समाधान हनु नसकोस ्भ� ने मा�यता 

रहेको छ। �ववादलाई समाजको अ�भ� नअ�कै �पमा �लन था�लएको छ। समाज ज�त �वकासको 

माग�मा अ�सर हुँदै जा�छ �य�त नै �ववादह� �सज�ना हुँदै जा�छन ् भ� नेकुरा अनभुवले प�न प�ु� 

ग�रसकेको छ। जसर� �ववादको �सज�नालाई �वाभा�वक मा�न�छ �यसर� नै �ववादको समाधानलाई 

सहज बनाइनपुद�छ भ� ने मा�यताह� �चलनमा रहेका छन।् �ववाद आफ� मा असल वा खराब हुँदैन । 

�ववादलाई सकारा�मक �पमा स�बोधन गन� स�कएमा उपयोगी हनुस�छ र थ�ु ैअवसरह� �सज�ना 

गद�छ । �ववादलाई �नकास �दन स�कएनभने �ववाद हा�नकारक हनु स�छ। �यसैले �ववादलाई 

हामीले कसर� स�बोधन गछ� �यसमा नै यसको प�रणाम �नभ�र गद�छ । समाधान नहनेु �ववाद नै 

हुँदैनन,् सम�या त केवल �ववादको समाधान कसर� ग�र�छ भ� ने नै हो।  

�ववाद समाधानका ���याह�को बारेमा प�छ�ला प�र�छेदह�मा �व�ततृ �ववेचना ग�रने नै 

हुँदा यहाँ थप �ववेचना ग�रएको छैन। 
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१.३ �ववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को तलुना�मक �ववेचना 

�ववादका अनेक� �प र �तर हनेु कुराको मा�थका प�र�छेदह�मा चचा� ग�रस�कएको छ। 

बहृत ्�पमा ब�ुने हो भने अ�धकार र कत��यको अस�तलुनमा �ववाद ह�ुछ।�यसर� उ�प�हनेु सबै 

�ववादको �नराकरण अदालतबाट स�भव प�न हुँदैन। अदालतबाहेकका वैकि�पक उपायको अवल�बन 

गदा� �ववादको सहज र �दगो समाधान ह�ुछ।  

�ववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�को वैिश�� र यसको ब�दो �चलनका स�दभ�मा 

यसको अवल�बन ग�रनमुा �मखु कारणह�लाई देहायबमोिजम सूचीकृत गन�स�क�छ: 

 

अनौपचा�रक ���या: वैकि�पक उपाय अपनाउँदा प�न �ववादका प�ह�लाई उनीह�का कुरा रा� े

पया�� मौका �दने उ�े�यले अदालतबाट अपनाइने �व�छता र �न�प�तास�ब�धी क�तपय �या�यक 

मा�यताको �योग ग�रने भएप�न छलफलका �ममा अदालतमा ज�तो ��तवाद, बहस, सनुवुाइ, इजलास 

पोशाक आ�द ज�ता औपचा�रकताको आव�यक पद�न। साधारण भेटघाट वा स�मेलनज�तो गर� 

आ�ना कुराह� रा� ेर आपसमा छलफल गन� वातावरण ह�ुछ। �यसैले अदालत�भ�को औपचा�रक 

भ�यताभ�दा अलग वातावरणमा �ववाद समाधान गन�स�क�छ।  

 

प�को �वाय�तालाई मह�व: वैकि�पक उपायको �योग प�ह�को इ�छामा आधा�रत ह�ुछ। �ववाद 

समाधान गराउने ते�ो�यि�, लाग ुहनेु कानून, काय��व�ध, �थान, समय र खच�ज�ता कुराह�को चयन 

प�ह�कै सहम�तमा मा� ह�ुछ। �यसैले य�ता उपाय�ारा �ववाद समाधान भएप�छ �यस ���याको 

प�रणामलाई प�न उनीह�ले �वीकार गनु�पद�छ।  

 

���यामा गोपनीयता कायम: वैकि�पक उपायका काय��व�धह� गो�य�पमा स�ा�लत ह�ुछन।् 

�ववादका प�ह�, स�बि�धत कानून �यवसायीह� (कुनै कुनै देशमा कानून �यवसायीह�लाई अनमु�त 

�दइँदैन) र �ववाद समाधान गराउने ते�ो�यि�लाई बाहेक �ववाद समाधानको ���यामा �वेश अनमु�त 

हुँदैन। कुनै खास अव�थाह�, जसमा अदालत स�ल�न ह�ुछ, �य�तो अव�थामा भने अ� 

�यि�ह�लाई प�न सनुवुाइका बखत अनमु�त हनु स�दछ।  
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�वशेष�ताको उपयोग: पर�परागत अदालती ���यामा �ववादको �वषयमा �वशेष�ता हा�सल गरेका 

�यायाधीशले नै �ववाद समाधान गछ�न ्भ� ने कुराको �नि�तता छैन। तर वैकि�पक उपायमा �ववादका 

प�ह� आ�नो �ववादलाई �य�तो �यि�सम� �नण�याथ� ��ततु गन� �वत�� ह�ुछन,् जो �वषयव�तकुो 

�ाता छ। यसबाट �ववाद समाधानको प��त र प�रणाम��त प�ह�को �व�सनीयता ब�छ।  

 

�ववादको �छटो समाधान: अदालतबाट अपनाइने पर�परागत �याय�णाल� �ढलो भएकै कारणबाट 

वैकि�पक उपायह�को �वकास भएको हुँदा य�ता ���यामा �ववादको �छटो समाधान गन� कुरालाई 

�ाथ�मकतामा रािखएको ह�ुछ। खासगर� काय��व�धह� �नि�त समयाव�ध�भ� स�प� ग�रस�नपुन� 

�नयमह� रािख�छन ्र �यस अव�ध�भ� समाधान ग�रने हुँदा �ववादह�को आय ुछोटो ह�ुछ, जसबाट 

�वाभा�वक �पमा खच� प�न कमह�ुछ।  

 

अदालतको काय�बोझ घ�ने: �ववादका प�ह�ले पाउने फाइदाका साथसाथै अदालतमा थ�ु�एका पूराना 

�ववादह� कम गन� एक सश� मा�यमको �पमा वैकि�पक उपायको �योग भइरहेको छ। क�तपय 

�ववादह�मा त अदालत �वेशअिघ नै वैकि�पक उपायको �योग ह�ुछ भने �ववाद अदालत �वेशप�छ 

प�न अदालतले वैकि�पक उपाय अपनाउनका ला�ग उ���ेरत गद�छ।  

 

�नण�यको बा�या�मकता र अि�तमताको अव�था: सहम�तज�य वैकि�पक उपायह�मा प�ह�ले नै 

छलफल�ारा समाधानको खोजी गद�छन ्र जे प�रणाम आउँछ, �यसलाई �वीकार गद�छन।् �य�तै कुनै 

उपायह�मा �वत�� ते�ो�यि�ले प�ह�लाई ब�धनकार� हनेु �नण�य सनुाउँदछन ् । खासगर� 

म�य�थताका �नण�यह� अदालतका फैसला ज�तै काया��वयनयो�य ह�ुछन।् क�तपय अव�थामा 

काया��वयनको ला�ग प�न �वशेष���या अवल�बन ग�रने हुँदा काया��वयनको स�ुनि�ततासमेत बढ� 

ह�ुछ।  

 

�ववादको �दगो समाधान: वैकि�पक उपायमा प�ह�को सहम�तबमोिजम र सकेस�म िजतिजतको 

अनभु�ूत �दलाउने त�रकाले �ववाद समाधान हनेु भएकाले एकपटक सहम�त वा �नण�य भएप�छ एक वा 

अक� �नहुँ िझकेर �ववादलाई ल��याउने अव�था रहँदैन। जसले गदा� �ववादको पूण�समाधान ह�ुछ। 

 सम�मा भ� नपुदा� वैकि�पक उपायको अवल�बन गर� �ववादको �नराकरण गदा� 

�न�नानसुारका फाइदा ह�ुछन:् 

 �ववादको �छटो समाधान ह�ुछ, 

 कम खिच�लो ह�ुछ, 
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 आपसी स�ब�धको पनु�था�पना ह�ुछ, 

 �ववादको �भावकार� र �दगो समाधान ह�ुछ,  

 प�ले रोजेका �वशेष�बाट �ववादको समाधान ह�ुछ‚  

 गोपनीयता कायम रह�छ‚  

 �ववाद समाधान मा� नभई आपसी स�ब�धको बलमा प�ह�लाई थप उपल�धी 

�म�नस�छ।  

यी र य�तै उपल�धीह� अदालतबाट म�ुा हारजीत गरेर �ा� हनुस�दैन। प�लाई िजतमा 

अहम ् र हारमा बदलाको भावनाले आ�ा�त पाद�छ। तसथ� आजका �दनमा �य�ता वैकि�पक 

उपायह�लाई देश �वदेशमा समेत �यापक अवल�बन ग�रएको पाइ�छ।  

उपल�ध भएका र �यापक �योग भइआएका वैकि�पक उपायह�लाई �न�नानसुार वग�करण 

गन�स�क�छ  

�वयम ्प�ह�का हातमा समाधान केि��त रहने वैकि�पक प��तह� : 

 नेगो�सएसन (Negotiation)  

 मेल�मलाप (Mediation)  

 सह�मलाप (Conciliation)  

मा�थ उि�लिखत म�ुय तीन प��त प�को �नय��णमा ह�ुछन।् �यनीह�को �योगको 

�व�षेणगर� हेन� हो भने अ�धकांशतः उ�तैउ�तै देिख�छन।् नेगो�सएसन मेल�मलाप र सह�मलापको 

�योगको �भावका�रता र ते�ोप�को स�ल�नताको आधारमा केह� �भ� नता हुँदाहुँदै प�न एकै ज�ता 

देिखन ु केह� हदस�म �वाभा�वक छ। यी प��तमा प�को भ�ूमका र चाहनामा �ववादको भ�व�य 

अडेको ह�ुछ। प�ले समाधान �नका�नचाहे �न�क�छ, नचाहे �न�कँदैन। ���या गो�य ह�ुछ आपसी 

कुरा साव�ज�नक हनु पाउँदैन। �ववादका प�ह� बीचमा �दगो र स�ुदर समाधान �न�कन स�दछ।  

अका�तफ�  केह� अ�य वैकि�पक प��तह� छन ्जसमा �नय��ण र समाधान प�को हातमा 

हुँदैन। �ववादका प�ह�ले नै आ�नो �ववाद अक�प�लाई िज�मा लगाउँछन।् उदाहरणका ला�ग 

�न�न प��तह� हेर� : 

 एडज�ुडकेसन (Adjudication) 

 म�य�थता  (Arbitration) 

 �वशेष�को �व�षेण (Expert Determination) 
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यी सबै वैकि�पक उपायह�को चचा� हामी यस अ�यायमा गद�न�। अिघ�लो समूहबाट २ 

अथा�त ् नेगो�सएसन र मेल�मलाप (Mediation) को चचा� गन� हा�ो योजना हो। तर मेल�मलापका 

बारेमा प�ह�लो प�र�छेमा चचा� हनेुहुँदा यहाँ नेगो�सएसनको मा� चचा� ग�रएको छ। प�छ�लो 

समूहबाट २ अथा�त ्एडज�ुडकेसन Adjudication र म�य�थता Arbitration को चचा�ग�रएको छ।  

 

नेगो�सएसन (Negotiation) 

नेगो�सएसन Negotiation नेपाल�मा प�न अ��जेीमा प�न ले� ुपरेको बा�यता उपय�ु नेपाल� 

श�द उपल�ध नहनुाले वा नभे�नाले हो। सह� अथ�बोध गन� नेपाल� श�द नभेटेर मेल�मलापस�ब�धी 

�िश�णश�मा नेगो�सएसनका ला�ग नेपाल� श�द “वाता�” भनेर काम चलाइएको छ। तर “नेगो�सएसन” 

अ��जेी श�दले �दने अथ� नेपाल� श�द “वाता�” ले �दन स�दैन। अ�य श�द प�न पया�� नभएका हुँदा 

अ��जेी श�दलाई नै �योग ग�रएको छ।  

वा�तवमा नेगो�सएसनको �यावहा�रक अथ� प�ह� बीचमा उ�प� �ववादलाई प�ह�ले 

आ�नै स��यतामा र आव�यक पर� दबैुप�ले चाहेमा �वत�� ते�ोप�को सहयोग �लएर �य�तो 

�ववाद समाधान गन� ���या हो। नेगो�सएसनका २ वटा आयाम छन।् �थमतः नेगो�सएसन आफ� मा 

पूण� र �भावकार� वैकि�पक प��त हो। तर मेल�मलापको ���या अवल�बन गदा� भने नेगो�सएसन 

मा� एउटा ���या मा�यम वा साधन हनुआउँछ। अझ मेल�मलापका श�मा नेगो�सएसनलाई 

नेपाल�करण गर� वाता� भनी �िश�णश� स�ालन हनेु गरेको छ। यसो हुँदा नेगो�सएसनको सह� अथ� 

र �योग टाढा पगेुको भानह�ुछ। सम�मा भ� नपुदा� कुनैप�न �ववाद �न�पणका ला�ग प�ह� �वयम ्ले 

वा अ� कसैको सहयोगमा स�ुदेिख चरणचरणका बैठक, आव�यकता परे �वशेष�को सहयोग, त�य 

�व�षेणस�हत दईुप�बीचको �ववाद समाधानका आयाम तथा चरणह�को �व�षेण, आव�यक 

ते�ोप�को सहयोगको सं�हण र अ��यमा हनेु समाधान र काया��वयनसमेतको समूह �व�प 

नेगो�सएसन हो। यसै नेगो�सएसनका सू��व��न �व�का स�ुव�यात �व��व�ालय र �यसमा आब� 

�ा�यापकह�को �यापक शोधको �वषय बनेको छ। हाव�ड �व��व�ालयले छु�ै नेगो�सएसन �ड�भजन 

बनाएको छ। हाव�ड नेगो�सएसन इि��ट�यटुका नामबाट �व�भ� न अ�ययन अ�यापन काय��म 

स�ा�लत छन।् नेगो�सएसनको �व��नका ला�ग �ो. रोजर �फसर, �व�लयन यरु� र �सु �याटनले �व� 

��स� “Getting to Yes” नामको प�ुतक ले�भुएको छ।8 नेगो�सएसनका सू�का �पमा Getting to 

Yes “समाधान” का ला�ग स�टक माग�दश�न गद� लेखकह�ले �ववादको आधारभतू त�व भनेको �यि�, 

                                                           
8 जनु, मातकृा �नरौला, डा मिु� �धान र भीमनाथ िघ�मरेको अनवुाद र स�पादनमा नेपाल� सं�करण “समाधान” का नामले 

नेपाल� बजारमासमेत उपल�ध छ। 
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�यि�का �हत र चाहना र उ�म �वक�पह� तथा व�त�ुन� मापद�ड हनु ्भनेका छन।् �व�ान ्ह�ले 

�ववाद समाधानका सू�ह� �न�नानसुार ��ततु गरेका छनः्  

 �यि�लाई सम�याबाट अलग गन�, 

 अडानमा होइन �हतमा �यान केि��त गन�, 

 पार�पा�रक लाभका ला�ग �वक�पको खोिजगन�, 

 व�त�ुन� मापद�डको अवल�बन गन�  

यसर� �व�षेण गदा� नेगो�सएसन के हो भ� ने आभास पाइ�छ। नेगो�सएसनका ल�यह� 

यसको उपादेयता समेतलाई ���गतगर� यसको प�रभाषा गरेको पाइ�छः 

Negotiation is an open process for two parties to find an acceptable solution to a 

complicated conflict. There are some specific conditions where negotiation will achieve 

the best results9: 

 When the conflict consists of two or more parties or groups 

 A major conflict of interest exists between both parties 

 All parties feel that the negotiation will lead to a better outcome 

 All parties want to work together, instead of having a dysfunctional 

conflict situation 

अक� एक प�रभाषामा यसो भ�नएको छः 

Negotiation is a deliberative process between two or more actors that seek a 

solution to a common issue or who are bartering over an item of value. Negotiation skills 

include the range of negotiation techniques negotiators employ to create value and claim 

value in their dealmaking business negotiations and beyond. Negotiation skills can help 

you make deals, solve problems, manage conflicts, and build relationships as well as 

preserve relationships. Negotiation skills can be learned with conscious effort and should 

be practiced once learned10. 

नेगो�सएसन भनेको कुनै कुरा हान� होइन। यो के होइन र के हो भ� ने �प� पान� रोजर 

�फसर, �व�लयम यरु� र �सु �याटनले यसो भनेका छनः् 

Negotiation does not mean giving in. There are high costs in paying ransom or 

blackmail. Rewarding kidnapping encourages more kidnapping. Through 

communication it may be possible to convince terrorists (and possible future terrorists) 

                                                           
9 http://study.com/academy/lesson/what-is-negotiation-the-five-steps-of-the-negotiation-process.html 
10 https://www.pon.harvard.edu/category/daily/negotiation-skills-daily/ 
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that they will not receive ransom. It may also be possible to learn of some legitimate 

interests they have, and to work out an arrangement in which neither side gives in. With 

the help of Algerian mediators, the United States and Iran were able to negotiate the 

release in January embassy in Teheran. The basis of the settlement was that each side got 

no more than that to which they were entitled: the hostages would be released; iran would 

pay its debts; when those amounts were settled, the balance of the funds seized by the 

united states would be returned to iran; the united states would recognize the government 

of iran and would not interfere in its internal affairs; and so on. It would have been 

difficult if not impossible to work out a settlement without negotiation. And despite the 

gross illegality of the seizure of the U.S. embassy, both sides benefited from the 

negotiations that finally took place in the fall of 19801981 of the American diplomats 

who had been held for more than a year in the U.S.11. 

अथा�त ् नेगो�सएसनको अथ� घुडँा टे�न ुवा झ�ुन ुहोइन। �फरौती �दन ुवा ध�क�को अगा�ड 

झ�ुनकुो मू�य ठूलो हनुस�छ। अपहरणलाई परु�कृत गना�ले अपहरणलाई अझबढ� �ो�साहन �म�छ। 

संवादबाट आत�कार�ह�लाई फकाउन वा �व�ास �दलाउन स�भव हनुस�छ र (भ�व�यमा हनुस�ने 

आत�कार�ह�लाई प�न) उनीह�ले कुनै �फरौती पाउने छैनन।् उनीह�को जायज चासोका 

�वषयह�बारे जानेर दबैुप�ले नझकु�कन कुनै �यव�था गन�स�क�छ। तेहरानको अमे�रक� दूतावासमा 

एक वष�भ�दा बढ� ब�धक बनाइएका अमे�रक� कूटनी�त�ह�लाई १९८१ जनवर�मा अ�जे�रयाल� 

मेल�मलापकता�ह�को सहयोगमा म�ु गराउन इरान र अमे�रका सफल भएका �थए। मेल�मलापको 

आधार के �थयो भने “दबैुप�ले आफूले पाउनपुन�भ�दा बढ� केह� पाउने छैनन,् ब�द�ह� छो�डनेछन,् 

इरानले आ�नो ऋण �तन�छ, जब ती रकमह� �त�रनेछन ्तब अमे�रकाले क�जा गरेको कोषको ज�मा 

रकम इरानलाई �फता� �दनेछ। संय�ु रा�य अमे�रकाले इरानी सरकारलाई मा�यता �दनेछ र इरानका 

आ�त�रक मा�मलामा ह�त�ेप गन� छैन आ�द। वाता� नगर�कन कुनै स�झौता गन� अस�भव नभएप�न 

यो क�ठन चा�हँ ह�ु�यो। अमे�रक� दूतावासको गैरकानूनी क�जाका बाबजदु, दबैुप�ले १९८० को 

शरद ऋत�ुतर भएको वाता�बाट फाइदा उठाउन सफल भए12।  

वा�तवमा नेगो�सएसन भनेको घुडँा टे�न ुहोइन ब� प�छको उपलि�ध सरुि�तगनु�, नो�सानीमा 

नपनु�, स�मान नगमुाउन ु र नछो�न,ु हो। "Getting to yes" प�ुतकको साराशं प�न ब�ढभ�दा बढ� 

उपलि�धतफ�  उ�मखु गराउन ु रहेको छ । उि�लिखत सारमा �यान �दँदा नेगो�सएसन ���यामा 

सफलताका ला�ग �न�नानसुारका पाचँ बुदँामा �यान �दनपुद�छः 

                                                           
11 Roger Fisher, William Ury and Bruce Patton, Getting To Yes, Penguin Books 2011 P. 163, नेपाल� सं�करण समाधान 

स�पादन मातकृा �नरौला, म�ुी �रजाल, भीमनाथ िघ�मरे, नेपाल इ�टरनेसनल एडीआर से�टर प.ृ २२६ 
12 Ibid  
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 कुनै एकप�को इ�कार�: एकप�ले जब नाइँ, होइन, हुँदैन, सि�दन भ�छ तब 

नेगो�सएसनको स�ुवात ह�ुछ। �यसलाई सफलतातफ�  उ�मखु गराउन प� सचेत र 

ग�भीर हनुपुद�छ तर सफलताको स�ुवात �थम इ�कार�बाटै हनेु हो, �यसलाई 

सकारा�मक �पमा �लनपुद�छ।  

 अक�प�लाई ससाना �व�भ� न छुट वा सह�ुलयत �दने: ग�भीर �ववादमा सफलता �ा� 

गनु�छ भने अक�प�लाई ससाना तर �न�ै आकष�ण र सह�ुलयत �दनपुद�छ जसले 

अक�प�लाई खसुी �दान गद�छ।  

 स�पि�लाई होइन स�ब�धलाई �यान �दने: नेगो�सएसन ���या स�पि�मा केि��त छैन 

केबल स�ब�धमा केि��त छ भ� ने कुरा दबैुप�ले देखाउन स�नपुद�छ।  

 नेगो�सएसन वाता� �दलले होइन �दमागले गन�: धेरै भावना�मक भएर होइन हो�सयार� र 

सतक� तापूव�क वाता� गनपुद�छ। धेरै भावनामा बगेर �दयले स�ब�ध बनाउन खो�दा घाटा 

प�न हनु स�दछ।  

 सानो उपलि�धलाई प�न आ�मसात गन�: नेगो�सएसनमा सामेल भएप�छ कुनै न कुनै 

उपल�धी �लनपुद�छ। चाहेज�तो पूण� उपल�धी भएन भने भ�व�यमा ह�ुस�ने उपलि�धको 

स�भावनालाई बाँक� राखी त�काल �ा� उपलि�धको संर�ण गनु� नै �ेय�कर ह�ुछ।  

 भ�व�यलाई स�ुदर बनाऊ: �ववादका कारण �वगत र वत�मानमा ज�त सकस पाएको 

भएप�न यस अनभुवका आधारमा भ�व�यलाई स�हा�न, कुनै �ववादको पीडा बो�न ुनपरोस ्

भनेर होस ग�रयो भने �यह� नै जीवनोपयोगी िश�ा ह�ुछ। हाल कायम रहेकै �ववादमा 

प�न �यस �ववादका ला�ग �दएको समय, लागेको खच� र �नि�तएको झ�झटबाट आगामी 

�दनमा मिु� �मलोस ्भनी कामनागनु� र यथाश� �यास गनु� �हतकर ह�ुछ।  

मा�थ उ�लेख ग�रएबमोिजम यस प��तलाई �व�षेणगर� हेन� हो भने वा�तवमा प�को पूण� 

�नय��णमा रहने, गोपनीयता ज�ताकोत�तै कायमरहने, �यादै कमखच� र कमसमयमा �ववादको 

�भावकार� समाधान �दनस�ने, दइुप� बीचको स�ब�ध पनु�था�पना गराउने सबैभ�दा कमजोिखम भएको 

प��त नेगो�सएसन नै हो भ� न ुअ�वाभा�वक हनेुछैन।  

 

एडज�ुडकेसन (Adjudication) 



30 मेल�मलापस�ब�धी �ोतसाम�ी, २०७४ 

 

“एडज�ुडकेसन” श�दावल�को �म�दो नेपाल� अथ� भे�टदैन। सामा�य अथ�मा भ�दा यसले 

�यायाधीशबाट �ववादको �न�पणहनेु भ� ने बझुाउँदछ तर �यवहारमा �यसो होइन। वा�तवमा 

एडज�ुडकेसन प�को करारमा आधा�रत भई तट�थ ते�ो�यि�ले �ववादको �वषयमा �नण�य�दने ���या 

हो। �य�तो �नण�य सामा�यतया प�ह�का ला�ग बा�यकार� ह�ुछ। एडज�ुडकेचरले गरेको�नण�य 

म�य�थ वा अदालतसम� उजरुपर� बदरभएमा बाहेक प�ह�को ला�ग बा�यकार� ह�ुछ। �नमा�ण 

उ�ोगमा जहा ँ त�काल �ववादको समाधान गरेर ठूलो नो�सानीबाट जोगाउनपुन� ह�ुछ �य�तो 

अव�थामा एडज�ुडकेसनको ���या अप�रहाय� मा�न�छ। खासगर� हुँदैगरेको �नमा�णकाय�को �नर�तरता 

र सोको अ�तर आव�धक भ�ुानीको ला�ग एडज�ुडकेसन अप�रहाय� मा�न�छ। त�काल �ववाद समाधान 

प��तमा आयोजनाको भ�व�य अडेकोह�ुछ। एडज�ुडकेसन के हो भ� ने स�ब�धमा Lord Ackner ले 

�न�न �बचार �य� गरेका छन।् 

What i have always understood to be required by the adjudicition process was a 

quick enforceable interim decision which takes under practical completion when it not 

acceptable, it would be the subject matter of Arbitration or liligation. That was a highly 

satisfactory process it comes under the rubric of "pay now argue later" 

 A. Ranasinghe ले �न�नानसुार प�रभाषा गरेका छन:् “Adjudication is an alternative 

dispute resolution process wherein disputents refer a dispute to a neutral and impartial 

third party identified as adjudicator, by mutule agreement to decide on the matters in 

dispute and declare in award i.e. Decision, within a predetermined time frame or such 

extended time as agreed between the parties, on inquiry of disputed facts and law on an 

inquisitorial manner”- by A. Ranasinghe of J.C. Korale,The Instilute of Engineers, 

Sirlanka.  

मा�थका प�रभाषा हेदा� एडज�ुडकेसन �य�तो ���या हो जहाँ प�हले �तन� प�छ तक�  गन� 

�स�ा�तमा आधा�रत ह�ुछ र करारका प�ह�ले रोजेको �वत�� ते�ो�यि�ले �छटो र �भावकार� 

उपाय अवल�बन गर� त�काल �ववादमा �नण�य �द�छन।्  

एडज�ुडकेसन २ �कारको ह�ुछ। प�हलो हो कानून�ारा �यवि�थत र दो�ो करार�ारा 

�यवि�थत अथा�त ्  Statutory Adjudication and Contractual Adjudication। जनु एडज�ुडकेसन 

कानूनले नै ��ट �यव�था गरेको छ �यसलाई Statutory Adjudication र जनु ���या प�ह� 

बीचमा स�प� करार�ारा �यवि�थत छ �यसलाई करार�य अथा�त ् Contractual Adjudication 

भ�न�छ।  

International Federation of Consulting Engineens FIDIC को पहेलो प�ुतक FIDIC 

Yellow Book General condition of dispute adjudication agreemant अ�तग�त एडज�ुडकेसन र 

एडजकेुचरको प�रभाषा गन� खोिजएको छ। एडज�ुडकेसन सामा�यतया �नमा�णस�ब�धी �ववादमा बढ� 
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�योग हनेु र �व��यापी �वभावको हनेु भएकोले  FIDIC contract को प�रभाषा उपय�ुहोला 

भ� नेठानी यहा ँसि���मा ��ततु ग�रएको छ। Dispute adjudication, words and expressions 

which are not otherwise difined shall have the meanings assigned to them in the contract. 

अथा�त ् अ�य केह� होइन करारमा प�रभा�षत गरेबमोिजमको ���या एडज�ुडकेसन हो भ�नएको छ। 

यसबाट करारमा �प� उ�लेख गरेबमोिजम एडज�ुडकेसनको प�रभाषा र ���या �नधा�रण हनेुभएकोले 

होसपूव�क करारमा उ�लेखहनु ुआव�यक मानेको छ। उि�लिखत भनाइ तथा प�रभाषाका आधारमा 

हेदा� एडज�ुडकेसनको �वशेषता देहायबमोिजम ह�ुछः  

१. यो एक शी� �नण�य�दई काया�वरोध हटाउने ���या हो।  

२. यो ���या �ववादका प�ले मौकामा गरेको �वीकारोि� वा आपसी करारका आधारमा 

स�ालन ह�ुछ।  

३. एडज�ुडकेसनको काम एडज�ुडकेटरले गद�छन।्  

४. एडज�ुडकेसन सामा�यतया एक सद�यीय वा तीन सद�यीय �नण�य�ारा ग�र�छ।  

५. �य�तो एडज�ुडकेसन तदथ� Adhoc वा सं�थागत Institutional हनु स�दछ  

६. हालस�म सबैभ�दा बढ� एडज�ुडकेसनको अवल�बन साव�ज�नक �नमा�ण �े�मा �योग भएको 

छ। 

 

म�य�थता (Arbitration) 

म�य�थ �ववाद समाधानको �य�तो ���या हो जहा ँ करारमा आब� प�ह�को �ववाद 

�नण�य�ारा समाधान ग�र�छ। प�ह�को करार वा सहम�तबमोिजम र क�हलेकाह� � अदालतको 

आदेशले म�य�थ �नयिु� ह�ुछन।् �तनै म�य�थले प�ह�को करारको पालनामा वा करारका 

मा�यमबाट उठेका �ववादमा �दएको �नण�यबमोिजम गन� प�ह� सामा�यतया बा�य ह�ुछन।् 

म�य�थ�ारा �ववादको �न�पण ग�रने �वषय नेपालका ला�ग नयाँ होइन। अिघ�लो म�य�थता ऐन‚ 

२०३८ र �यसअ�तग�त �नधा��रत ���या अनसुार प�न म�य�थ�ारा �ववाद समाधान हुँदै आएको 

�थयो। अिघ�लो ऐनलाई खारेज गरेर २०५५ सालमा म�य�थता ऐन‚ २०५५ लाग ुभयो। प�छ�लो 

यो ऐनलाई अ�तरा���य आव�यकतासमेतलाई आ�मसात गन�गर� बनाइएको मा�न�छ । अथा�त,् यो ऐन 

अ�तरा���य मोडल अन�ुप छ भनेर ��तर�ा गन�ग�रएको छ। तथा�प आ�थ�क कानूनसँग स�बि�धत 

म�य�थता ऐन‚ २०५५ र स�बि�धत अ�य कानूनको �भावका�रता स�ब�धमा रा��य र अ�तरा���य 
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�पमा समी�ा र प�रमाज�नको आव�यकता �था�पत गन� अवसर �मलेको छैन। �यसको मूलकारण 

�वगतको लगभग डेढदशक नेपालको राजनी�तक �े� अ�त�य�त रहेको, �यसैतफ�  �यान केि��त भएको 

र आ�थ�क �े�तफ�  �यान नपगेुका हनु स�दछ। तर अबका �दनमा नेपालको आ�थ�क र औ�ो�गक 

�े�मा �यानकेि��तगन� आव�यक भएको हुँदा अ�य ऐन‚ कानूनका अ�त�र� यस म�य�थ ऐन‚ र 

यसको �योगमा समेत �भावकार� �पले पनुर�बचारगन� आव�यक भइसकेको छ। 

 म�य�थता �य�तो �व�ध हो, जसमा �ववादकाप�ह� �वयम ्�ारा वा उनीह�ले नै रोजेको 

त�रका�ारा छा�नएका �यि�ह�ले �ववादको समाधान गद�छन ्र बा�यकार� �नण�य �द�छन।् नोलान 

हालेले Arbitration is a privatized system of dispute resolution13 भनेको छन।् यस अथ�मा 

म�य�थता अदालतबाट हनेु पर�परागत �ववाद समाधान ���याको �नजीकरण हो भ� नप�न स�क�छ, 

ज�मा कानूनका आधारमा रा�यको अदालतभ�दा बा�हर प�ह�ले �नजीतवरले आ�ना �ववादको �नण�य 

गन� �यि�ह�को चयन गद�छन।्  

म�य�थताको मह�वपूण� गणु के हो भने यसले अदालतले ज�तै प�ह�का ला�ग अि�तम, 

बा�यकार� र रा�यसंय��बाट नै काया��वयनगन� स�कनेखालको �नण�य�द�छ, जसलाई अवाड� (Award) 

भ�न�छ। य�ता�नण�य अि�तम र बा�यकार� हनुकुो पछा�डको आधार प�न प�ह� �वयम ्कै सहम�त 

हो। अझ खासगर� �वदेशमा भएका�नण�य काया��वयनगन� स�दभ�मा त अदालतबाट भएका 

फैसलाह�भ�दा प�न बढ��भावकार� ह�ुछन।्  

�यापा�रक �कृ�तका �ववादह� समाधान गन� अदालतले लामो समय लगाइ�दँदा �यापा�रक 

ग�त�व�धमा ��तकूल असर पन�गरेका कारण प�ह�को स�झौता�ारा अदालतबा�हर नै �छटो �ववाद 

समाधानगन� उपायको �पमा यो ���याको स�ुवात र �वकास भएको पाइ�छ। म�य�थता�ारा 

अदालतबा�हर नै �ववाद �न�पण गन�स�कने भएप�न म�य�थताको �णाल�ले क�तपय य�ता 

अव�थाह�को प�रक�पना गद�छ जहाँ अदालतको स�ल�नता आव�यक पद�छ। तर �यो स�ल�नता 

म�य�थबाट हनेु �ववाद समाधानको काय� गन�का ला�ग नभई म�य�थताको ���यालाई सहजीकरणगन� 

र प�ले करारबाट �दानगरेको अ�धकार र कानूनको सीमा�भ� रहेर म�य�थले काय�गरेका छन ्छैनन ्

भनी जाँचगन�स�ममा सी�मत छ।  

आज �यि��यि�बीचका स-साना �ववादह�देिख �लएर �यापा�रक र ठूला क�पनीका 

वािण�य �ववादह� मा� नभई रा�यह� प�भएका �ववादमा प�न संसारभर म�य�थताको ���या 

अपनाइएको पाइ�छ।  

                                                           
13  J.M. Nolan-Haley, ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, West Publishing Co., St. Paul Minn, [1992], p. 54.  
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म�य�थताका क�तपय सीमाह� प�न छन।् यसमा �यायाधीशह�ले ज�तो साव�ज�नक 

अ�धकार�ले साव�ज�नक काया�लयमा बसेर �नण�य �दइँदैन। �ववाद समाधानको ���या, �थान र 

पा�र��मकको ला�ग �ववादका प�ह�ले नै खच� बेहोनु�पद�छ। अझ �यापा�रक र अ�तरा���य �कृ�तका 

म�य�थताह�को ���या त झनै खिच�लो छ। म�य�थ अथा�त ्Arbitration को जगभनेको करार नै 

हो। Arbitration को जग भि�कइरहने अव�थामा �य�ता करारको आडमा उठान हनेु म�य�थ उपचार 

�वतः कमजोर असरुि�त र जोिखमय�ु हनुजा�छ। �यसमा�थ हा�ोज�तो मलुकु जहाँ �नण�यकता�ले 

हेन� प�ने नयाँ कुराको खोजी र �योग गन� चलन नभएको अव�थामा अनेक� कमजोर� र 

अ�नय�मतताका कारण Arbitration ले �व�ास गमुाइरहेको छ। �वदेशी मा� होइन ठूला �ववादमा 

नेपाल�प� नै प�न आफूलाई लागहुनेु कानून प�न �वदेशी, म�य�थ प�न �वदेश नै र म�य�थ थलो प�न 

�वदेशी रो�न थालेका छन।् म�ुामा ज�ता कुसं�कार म�य�थमा प�न हाबीभएको प�ह� नै दाबी 

गद�छन ्र ठूलो �ववादमा म�य�थगन� �वदेशजान ुबा�यता भएको प�न �वीकार गद�छन।् खो�न ज�त 

लाज लागे प�न स�यचा�हँ “��ाचार” ठूलो चनुौती बनेको छ। �यसै कारण नेपाल� र �वदेशी बीचको 

ठूला �ववादका  Arbitration अब नेपालमा हनु छो�डसकेको छ। �यसैले प�न कानूनमा भएको 

�यव�थाका अ�त�र� �यायपा�लकाबाट म�य�थको �नण�यमा �व�थ ह�त�ेपको आशा प�ह�ले 

राखेका ह�ुछन।् अदालतले प�न �नि�त आधारमा म�य�थको �नण�य बदरगनु� क�हलेकाह� � अप�रहाय� 

हनु जा�छ। खासगर� �न�न सै�ाि�तक आधारमा सबै�तर अदालतले ह�त�ेप गन�गरेको पाइ�छः 

 

अदालतको अ�त�न��हत अ�धकार (Inherent power of the Court): �याय र अ�याय अदालतको 

अ�त�न��हत अ�धकार तथा कत��य प�न हो। सं�वधानले �यायको िज�मा अदालतलाई नै �दएकोह�ुछ। 

उिचत आधार देखाएर आफूलाई चरम अ�याय भएको कसैले प�ु� गरेमा अदालत मूकदश�क ब� 

स�दैन भ� ने आधारमा अदालतले ह�त�ेप गद�छ।  

 

साव�ज�नक नी�त �व�� (Against of public policy): रा�यको मौ�लक नी�त अथा�त ् रा��य �हत, 

�याय र नै�तकता, जालसाजी धोकाधडी र ��ाचार, ��य� कानूनी ��ुट तथा साव�ज�नक सदाचार र 

नै�तकता �व�� देिखए प�न अदालतले ह�त�ेपगद�छ।  
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कानूनको ��ुट (Error of law): मौ�लक कानूनको ��ुट अथवा कानूनको उ�लंघन वा कानूनको 

पालनामा भेदभाव देिखएमा प�न अदालतले ह�त�ेप गद�छ।  

 

�न�प�ता (Arbitration fairness): �न�प�ता भएनभने प�न अदालतले ह�त�ेप गद�छ। �न�प�ता 

दईु �क�समले जाँिच�छ। एउटा हो काय��व�धगत �न�प�ता र अक� सारवान ् कानूनी �न�प�ता। 

चलनच�तीमा बढ� �न�प�ताकै आधारमा ह�त�ेप गरेको पाइ�छ।  

करारका �ावधान �वपर�त (Against of contractual provision): करारमा लेिखएको �वपर�त 

�नण�य �दएमा वा करारमा नभएको वा दईुप�ले करार�ारा �हण नगरेको कुराको �नण�य �दएमा प�न 

अदालतले ह�त�ेप गनु�पन�गनु�पन�  ह�ुछ। करारलाई दईुप�ले सहष� �वीकारगरेको कानून मा�नने हुँदा 

उनीह�लाई लागहुनेु मूल कानून नै करार हो। �यसका �वपर�त म�य�थले प�न जानपाउँदैन। करार 

�वपर�त भएको अव�थामा अदालतले ह�त�ेप गद�छ।  

म�य�थता (Arbitration) एक वैकि�पक उपचारको सश� मा�यम भएको हुँदा, �छटो छ�रतो 

कम खिच�लो उपचारको आशा ग�र�छ तर �छटो छ�रतो र कम खिच�लो भ� �म�ने कुनै आधार प�न 

छैन। नेपालमै म�य�थ ���यामा ४/५ �यि�को स�ल�नता हनु ु सामा�य भइस�ो। म�य�थ 

करारमा आधा�रत उपचार भएको र करार तथा क�पनीलाई कमन ल �पी रथका २ पाङ�ा 

मा�नएको हुँदा म�य�थ प�न कमन लको अ�भ� न अ�को �पमा मा�न�छ। �यसैले कमन लमा 

म�य�थ उपचारलाई वैकि�पक उपचार मा� अ�वीकार गद� आधारभतू उपचार मा�न�छ। तर 

अदालतबाट नभई प�ह�ले रोजेको म�य�थबाट �नण�य हनेु हुँदा यस उपचारलाई वैकि�पक नै 

मा�ेह�को मा�यता प�न �बल छ। यथाथ�मा यो एक वैकि�पक उपचार ���या नै हो। हरेक 

मलुकुका अदालतले �दने उपचार रा��य �े�ा�धकारमा सी�मत ह�ुछ तर म�य�थले �दने उपचारलाई 

रा��य �े�ा�धकारबा�हर अथा�त ्अक� मलुकुले प�न मा�यता �दने र �यस मलुकुमा प�न काया��वयन 

गन� �यव�था अ�तरा���य �पमै �वीकार ग�रएको हुँदा म�य�थको उपचार सह� अथ�मा �यापक छ। 

�य�तमा� होइन म�ुय गर� �न�नानसुारका �स�ा�तको आधार वा आकष�णमा �व�भर म�य�थ 

उपचारलाई �हण ग�र�छ: 

१. �छटो �कनारा,  

२. साधारण र सरल काय��व�ध,  

३. कम खिच�लो,  

४. गो�य र ब�द सनुवुाइ, 

५. �वशेष� सेवा,  
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६. �भावकार� ब�धनकार� �नण�य,  

७. रा��य र अ�तरा���य �े�ा�धकार,  

८.  �न�प� सनुवुाइ।  

�व�मा म�य�थ एक अप�रहाय� प��त बनेको छ। मा�थ उि�लिखत केह� आकष�ण र रा��य 

र अ�तरा���य �े�ा�धकार तथा काया��वयनको �भावका�रताले मा� म�य�थता (Arbitration) लाई 

बचाइराखेको छ। नेपालमा यसको �वध�न बाकँ� छ। म�य�थसम� आउने �ववादमा म�य�थले 

��ततु �ववाद हेन� पाउँदैन भ� ने “�े�ा�धकार” को �� प�न आउनस�दछ। ज�हलेसकैु �े�ा�धकारको 

प�हलो �ोत प�ह�बीचको करार हो। कथंकदािचत सा�बक करार अ�प�ट भएमा प�ह�बीच 

त�कालै करार�य सहम�त हनुसके अ�तरा�ो �ोत ब� स�दछ। �य�तो सहम�त नभएमा म�य�थ 

आफ� ले �े�ा�धकारस�ब�धी उिचत आधारमा उिचत �नण�य �लनस�ने �यव�था ज�हलेसकैु अ�तर�न�हत 

ह�ुछ। य�तो अव�थामा म�य�थ ���यामा एक सपु�रिचत �स�ा�त Kompetenz- Kompetenz अथा�त ्

“The Arbitral Tribunal is competent to rule the foundation content and extent of its 

mandates or power” भ� ने आधारमा �न�कष�मा प�ुनस�क�छ। त�काल�न उपचारको हकमा 

Pendente Lite (“while the litigation is pending”) अथा�त ् �ववाद �वचाराधीन रह�ुजेल थप��त 

रोकौ र त�काल उपचार �दऔ� भ� ने सदाशयले Pendente Lite को अवल�बन ग�र�छ। यसै 

�स�ा�तका आधारमा अ�तरकाल�न आदेश जार�ह�ुछन।्  

 

म�य�थको आध�ुनक र अ�तरा���य �योग 

आजको सूचना ��व�धको �वकासका कारणले व�त ु र सेवाको �यापार तथा ��व�धको 

ह�ता�तरण �व��यापी बनेको छ। सूचना ��व�धकै कारण �व� एक सानोगाउँमा प�रणत भइसकेको 

छ। जहा ँ स�ब�ध र लगानी ह�ुछ �यहा ँ �ववादको ग�ुजायस सध� रह� नै रह�छ। प�ह� 

अ�तरदेशीय र बहदेुशीय सहकाय�मा आपसी करारमा आब� भई नै रह�छन।् �य�तो अव�थामा 

बहदेुशीय स�ब�धमा उ�प� हनेु �ववादको �नराकरण गन� म�य�थका �नण�यह� अप�रहाय� ह�ुछन।् 

यह� आव�यकता पू�त�का ला�ग �व�मा �व�भ� न �यास भइआएकै �थयो। Geneva Convention on 

Execution of Foreign Arbitral Award, 1927 Protocol on Arbitration मा �व�का �व�भ� न 

मलुकुले द�तखत गरेका �थए। तर �यस �यव�थाअ�तग�त �वदेशी म�य�थको अवा�� काय��वयन 

�भावकार� हनुसकेन। ठूलो र बहृ�र कारोबार स�ब�ध भएको अमे�रकाले �यस महासि�धमा ह�ता�र 
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गन� मानेको �थएन। अ�ततः �व� समदुायले �यसलाई अ�भावकार� मा�यो र सन ्१९५८ मा New 

York Arbitration convention on the recognitation and enofrcement of foreign arbitral 

award 1958 नामको महासि�ध पा�रत भयो, जसमा अमे�रका प�न स�ुबाटै प�रा� ब�यो। सन ्

१९९८ मा नेपालले प�न �यस महासि�धलाई �वीकार गर� प�रा� ब�यो। उपयु�� �यव�थाले 

�वदेशमा भएका म�य�थको अवाड� नेपालमा र नेपालमा भएका अवाड� �वदेशको जनुसकैु मलुकुमा 

काया��वयन हनेु कानूनी अव�था �सज�ना भएको छ। म�य�थको अवाड� काया��वयनको स�ब�धमा 

भएको य�तो �यव�थाले नेपालका ला�ग मा� नभई �व�का ला�ग प�न �वशेष उपल�धी �सज�ना भयो 

जसबाट म�य�थ (Arbitration) लाई नयाँ आयाम र ग�त �मलेको छ। �व�भर म�य�थ 

(Arbitration) लाई प�ह�को करारका आधारमा करारको �वषयव�तमुा र �यसबाट उ�प� सबै 

�ववादमा �नण�य �दने, प�ले रोजेको ठाउँमा रोजेको भाषामा रोजेको १ जना वा ३ जना म�य�थबाट 

स�ु भई म�ुामा ज�तै सनुवुाइ गरेर फैसला�ारा �ववादको �न�पण हनेु एक ���या भ�न�छ। यो 

���या अ�तरा���य �तरमा समेत अवल�बन हनेु भएको र सामा�यतया करारले नै धेरै कुराको 

�नधा�रण गर�स�ने हुँदा यसमा �े�ा�धकारको ग�भीर �� उ�दैन। यसको स�ुदर प� भनेको अ�य 

कुनै वैकि�पक उपचार ���तमा नभएको �व�को जनुसकैु �थानको म�य�थ अवाड�लाई स�बि�धत 

रा�ले आव�यक ���या अपनाई आ�नो मलुकुमा काया��वयन गराइ�दन ुहो।  

 

�ववाद समाधानका वैकि�पक उपायह�: तलुना�मक अ�ययन ता�लका 

 

शीष�क मेल�मलाप 

Mediation 

नेगो�सएसन 

Negotiation 

एडज�ुडकेसन 

Adjudication 

म�य�थता 

Arbitration 

प�रभाषा  तट�थ 

मेल�मलापकता�को 

सहयोगमा हनेु 

एक नेगो�सएसन 

हो 

प� �वयम ्को 

स��यतामा 

आव�यक परे 

सहयोगीको म�त 

�लएर �ववाद 

समाधानमा सहम�त 

खो�ने �यास हो 

करारका अधारमा 

त�काल उ�प� 

हनेु �ववाद र 

�यसले �न�याउने 

खतरा 

�नराकरणका 

ला�ग प�हले �तर 

प�छ �ववाद गर 

भ� ने �स�ा�तमा 

आधा�रत �नण�य 

करारका आधारमा 

करारका प�ह�बीच 

उ�प� �ववादमा 

प�ले रोजेका 

म�य�थबाट �नण�य 

गन� ���या हो  
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���या हो 

समय छोटोभ�दा छोटो 

समय ला�ने 

क�हलेकाह� � त 

१वा२ �दनमा 

��रणाम �ा� हनु 

स�दछ  

मेल�मलापभ�दा 

छोटो समयमा प�न 

स�प� हनु स�दछ 

म�य�थतामाभ�दा 

धेरै कम समय 

�ाय लगभग 

म�हना ला�न 

स�दछ 

वैकि�पक 

प��तम�येमा 

सबैभ�दा बढ� समय 

ला�दछ क�हलेकाह� � 

त अदालतमा च�ने 

म�ुासरह �यादै बढ� 

समय ला�न प�न 

स�दछ 

लागत खच� म�य�थतामा 

भ�दा �यादै कम 

खच� ला�दछ

  

मेल�मलापमाभ�दा 

प�न कम खच� 

ला�ने हनु स�दछ  

म�य�थतामाभ�दा 

कम खच� ला�दछ 

यो ���या बढ� 

खिच�लो मा�न�छ 

क�हलेकाह� � त म�ुामा 

अदालतमा ला�नेसरह 

वा बढ� खिच�लो हनु 

स�दछ 

गोपनीयता सामा�यतया 

प�ह� र 

मेल�मलापकता� 

मा� सामेल हनेु 

हुँदा गो�य ह�ुछ।  

�यादै गोपनीय 

ह�ुछ 

सध� र सबैका 

ला�ग गो�य नरहन 

स�छ अदालत 

पगेुमा गोपनीयता 

कायम रहँदैन।  

सामा�तया सध� गो�य 

रहँदैन। अदालत 

पगेुमा झन ्गोपनीयता 

कायम रहन स�दैन।  

औपचा�रकता औपचा�रकता 

�यादै कम ह�ुछ 

कुनै 

औपचा�रकताको 

आव�यकता नै 

पद�न।  

सामा�य 

औपचा�रकता पूरा 

गनु�पन�  ह�ुछ 

अदालती ���यासरह 

सबै औपचा�रकता 

पूरा गनु�पन�  ह�ुछ।  

ते�ोप�को 

स�ल�नता 

ते�ोप� 

मेल�मलापकता�को 

स�पूण��पले प�को 

स�ल�नता र 

ते�ोप� 

एडज�ुडकेचरको 

अ�नो �ववादमा 

ते�ोप� म�य�थको 
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र �नय��ण

  

सहजीकरण ह�ुछ 

तर उपल�धी वा 

ह�त�ेपमा 

ते�ोप�को 

भ�ूमका हुँदैन 

�नय��णमा 

रह�छ।  

�नय��ण र 

�नण�यमा भर पनु� 

पद�छ 

�नय��ण र �नण�यमा 

भर पनु�पद�छ 

उपचारमा 

�नय��ण 

प�को पूण� 

�नय��ण रह�छ 

अ�याय परेको 

भान हुँदैन 

प�को पूण� 

�नय��ण रह�छ 

अ�याय हनेु िच� 

नब�ुने स�भावना 

हुँदैन 

�नण�यमा प�को 

�नय��ण नहनेु 

हुँदा �याय 

अ�यायको भर 

हुँदैन 

अदालतमा म�ुा 

फैसला भए सरह 

जेसकैु प�रणाम 

आउन स�दछ।  

प�को 

स�त�ु� 

आ�नै �यासमा 

�नकास �नका�लने 

हुँदा प� स�त�ु 

ह�ुछन।्  

आ�नै �यासमा 

�नकास �नका�लने 

हुँदा प�ह� पूण� 

स�त�ु भएर आउन 

स�दछन।्  

�नण�यमा ते�ोप� 

एडज�ुडकेचरको 

मा� भ�ूमका हनेु 

हुँदा अस�त�ु�को 

स�भावना रह�छ 

�नण�यमा ते�ोप� 

म�य�थको मा� 

भ�ूमका हनेु हुँदा 

म�ुासरह अस�त�ु�को 

स�भावना रह�छ 

आपसी 

स�ब�धमा 

असर 

स�ब�ध मजबतु 

ह�ुछ कुनै 

��तकूल असर 

पद�न 

आफ�  �नकास 

�नका�लने हुँदा झन ्

स�ब�ध मजबतु 

ह�ुछ कुनै ��तकूल 

असर पद�न 

स�ब�ध सधुारको 

हुँदैन। स�ब�धको 

खराब स�ुवात 

हनु स�छ।  

स�ब�ध सधुारको 

�यान नहनेु हुँदा 

स�ब�धमा कटुता हनु 

स�छ। 

आपसी 

संवाद र 

स�ार 

�ववाद समाधानको 

स�ुमा रा�ो 

संवाद र स�ार 

नरहेको भएप�न 

�मश: स�ब�ध 

संवाद र स�ार 

कायम ह�ुछ 

संवाद र स�ार 

�नर�तर कायम 

रह�छ 

आपसी स�ब�ध नै 

नरहने हुँदा 

प�ह�बीच 

�भावकार� संवाद 

र स�ार कायम 

रहँदैन 

अदालतसरह हार र 

िजतमा केि��त हनेु 

हुँदा कुनै खास संवाद 

र स�ारको 

अव�यकता हुँदैन 

केबल 

औपचा�रकतामा 

सी�मत ह�ुछ।  

�ववादको पूण� र �भावकार� पूण� र �भावकार� हार र िजतमा हार र िजतमा 
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पूण� र 

�भावकार� 

समाधानको 

�नि�तता 

समाधानको 

�नि�तता हनु 

स�छ   

समाधानको 

�नि�तता हनु 

स�छ 

केि��त हनेु हुँदा 

पूण� �भावकार� र 

�दगो समाधानको 

�नि�तता हुँदैन 

केि��त हनेु हुँदा पूण� 

�भावकार� र �दगो 

समाधानको �नि�तता 

हुँदैन स�ब�ध 

कटुतापूण� हनु 

स�छ।  

अ�तरा���य 

अ�यास र 

�चलन 

यो पूरानो 

कुटनी�तक 

पहलबाट अगा�ड 

बढेको भएप�न 

हालका �दनमा 

मे�लमलापमाफ� त 

�ववादको समाधान 

खो�ने �म 

अ�तरा���य �पमा 

नै बढेको छ।  

यो ���याका 

स�ब�धमा 

�व��व�यात प�ुतक 

लेख रचना �स�त 

छन।् अ�तरा���य 

�ववादको 

समाधानको मूल 

प��त ब� पगेुको 

छ 

यो ���याले 

खासगर� 

�नमा�णका �े�मा 

अ�तरा���य �प 

�लएको छ। अ�य 

�े�का �ववादमा 

समेत �मश: 

अवल�बन हुँदैछ।  

�ववाद समाधानका 

ला�ग �व�भर �यादै 

�योगमा अएको 

सबैभ�दा पूरानो 

�था�पत धेरै 

अ�तरा���य सि�ध 

अ�भसि�ध�ारा 

संरि�त तर अदालती 

���यासरह सबल र 

दबु�ल प� भएकोमा 

प��त धेरै अ�तरा���य 

�नकायले प�हले देिख 

नै अवल�बन गर� 

अएको छ।  
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प�र�छेद २ 

मेल�मलाप ���या 
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२.१ मेल�मलापको प�रचय, अवधारणा, मह�व र �योग 

 

प�रचय 

द�ता �ा� तट�थ ते�ोप�को उपि�थ�त एवं सहजीकरणमा दईुप�बीचको �ववाद समाधान 

ग�रने ���या मेल�मलाप हो। Black's Law Dictionary ले Mediation लाई मेल�मलाप ब�धनकार� 

नहनेु �ववाद समाधानको एक �य�तो उपाय हो जसमा �न�प� ते�ोप� स�ल�न भई प�ह�को 

सहम�तमा �ववादका समाधान �नका�न म�त गद�छन ्भनी प�रभा�षत गरेको छ14। 

Jemes J. Alfini ले मेल�मलाप �ववाद समाधानको एक �य�तो उपाय हो जसमा तट�थ ते�ोप� 

सहभागी भई दईु वा दईुभ�दा बढ� �ववादका प�ह�लाई सरोकार भएका �वषयह� प�हचान गर� 

आपसमा सहमतहनेु समाधानका उपाय खो�न म�त गद�छन ्भनी प�रभाषा गरेका छन्15।  

�यसै गर� Philippines को The Alternative Dispute Resolution Act, 2004 को Sec 

3(q) मा �न�नानसुार प�रभाषा गरेको पाइ�छ: 

Mediation means a voluntary process in which a mediator, selected by the 

disputing parties, facilitates communication and negotiation and assists the parties in 

reaching a voluntary agreement regarding dispute.  

मेल�मलापस�ब�धी ऐन‚ २०६८ को दफा २(च) ले "प�ह�ले मेल�मलापकता�को सहयोगमा 

�ववाद वा म�ुाको �न�पण गन� अपनाइने ���या" भनी प�रभा�षत गरेको छ।  

ऐ�तहा�सक कालख�डमा समाजमा मेल�मलापलाई �ववाद समाधानको अनौपचा�रक मा�यमको 

�पमा �लइँदै आएकोमा आव�यकताको �वकास�ममा मेल�मलाप �ववाद समाधानको औपचा�रक 

मा�यम नै बनेको छ र अदालती �यायको पूरक र सहयोगी मा�यम हनुपगेुको छ। पूव�य दश�न र 

खासगर� नेपालको स�दभ�मा हेन� हो भने मेल�मलाप पर�परागत सं�कृ�त प�न हो। उदाहरणका �पमा 

पा�डव र कौरवबीचको महाभारतको य�ुमा �ीकृ�णको भ�ूमका तथा नेपालमा ऐ�तहा�सक काल- 

�कराँतकालको पानत�ुयागं, �ल�छवीकालको पा�ाल�, म�लकालको प�सम�ुचय, शाहकालको मा�यजन 

कचहर� अ�न वत�मान अव�थामा �व�भ� न भागमा �चलनमा रहेका �थानीय मेल�मलाप ���या - 

मिुखया प��त, वडघर प��त, खादाया�ँी �था आ�दलाई �लनस�क�छ l 

 

                                                           
14 Mediation is a method of non-binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing 

parties to reach mutually agreeable solution. 
15 Mediation is a process in which an impartial intervener assists two or more negotiating parties identify matters of 

concern and then develop mutually acceptable proposals to deal with the concerns. 
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अवधारणा 

�ववाद समाधानको वैकि�पक �पमा रहेको मेल�मलाप प��त हा�ो प�र��ेयमा नौलो 

अवधारणा होइन। मेल�मलाप मानव स�यताको �वकासको चरणदेिख नै �नर�तर �पमा �वकास हुँदै 

आएको मानव समदुायबीच शाि�त सरु�ा कायम रा� ेर मानवताको मू�य उका�ने ब�लयो मा�यमको 

�पमा रहेको ���या हो।  

रा�य�ारा सं�था�पत �ववाद समाधानको �नकाय अदालतको �योग गर� समाजमा �व�मान वा 

�सिज�त �ववादम�ये अ�तकम �ववादको �न�पण हनेुगरेको पाइ�छ। �व�वध कारणह� (आ�थ�क, 

सामािजक, झ�झ�टलो ���यासमेत) ले समाजमा �सिज�त �ववाद समाधानका ला�ग मा�नसह� 

(पी�डतह�) अदालत �वेश गन� चाहँदैनन।् अदालती ���याबाट �दानग�रने �याय �दगो र �थायी ब� 

नस�न ुर एकप�ले मा� िज� ेर हान� अक�प�को अस�त�ु� समाजमा सध�का ला�ग र�हरहन ुयसको 

कारण हो।समाजको �वकास�मसँगै पर�परागत �ववादभ�दा �व�ान र ��व�धका कारण थप �सज�ना 

हनुआएका �ववादह�को समाधान �वशेष�तासमेतका आधारमा अदालतबाट मा� स�भव र �यावहा�रक 

प�न हुँदैन। �यसमा प�न �ववाद समाधानको औपचा�रक संय��को �पमा रहेका �यायालय ज�ता 

�नकायले �याय स�पादन गदा� अपनाउने ��त���ा�मक प��तमा व�कलको �व�तापूण� लेखोट र बहसले 

�यायमा �भाव पाद�छ। �यसैले �या�यक �नकायबाट ग�रएको फैसलाबाट म�ुाका प�ले �यायको 

अनभु�ूतगन� स�दैनन।् औपचा�रक प��तबाट फैसलागदा� ला�ने समय, �म र लगानीको तलुनामा 

��तफल �व�प �ा� हनेु िजतले प�न स�त�ु��दन स�दैन।  

अदालती �या�यक ���या अवल�बन गन� नचाहने, नस�ने �ववादका प�ह�बीच �ववादको 

�दगो समाधान, �यायमा सहज पहुँच एवं �छटो समाधानको वैकि�पक उपायको �पमा मेल�मलाप 

प��तको अवधारणा आधा�रत रहेको छ। यह� प�ृभ�ूममा नै मेल�मलाप प��तको अवधारणाको �वकास 

भएको मा�स�क�छ।  

�ववाद समाधानका वैकि�पक �व�वध उपाय- Negotiation, Conciliation, Arbitration, 

Counselling समेत मेल�मलाप प�न एक वैकि�पक उपायका �पमा समाजमा �वीकार ग�रएको 

पाइ�छ। तदन�ुप Community Mediation, Court Referred Mediation र Court Annexed 

Mediation को �वकास हुँदै �यवहारमा �पा�त�रत हुँदआएको छ।  
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नेपालमा मेल�मलापको आध�ुनक अवधारणाको �वकास UNDP को तदा�कतामा 

Settlement Fair को �पबाट हुँदै �मशः िज�ला अदालत �नयमावल�, उ�च अदालत �नयमावल� र 

सव��च अदालत �नयमावल�मा समेत संशोधन गर� मेल�मलापलाई कानूनी �प �दान ग�रएको हो। 

यस प�चात ्तीनै तहका अदालतमा मेल�मलाप प��तमाफ� त प�न �ववाद समाधान गन�स�कने कानूनी 

बाटो ख�ुला ग�रएको अव�था छ।  

समयको माग तथा �यवहारबाट देिखएका ���यागत सम�यालाई स�बोधन गद� �यायमा 

सव�साधारणको पहुँच व�ृ�गन� उ�े�यका साथ एक�कृत मेल�मलाप ऐन‚ तथा �नयमावल�को �नमा�णसमेत 

भैसकेको र सोह� अन�ुप मेल�मलाप प��तको स�ालन एवं अनगुमन गन� Governing Body का 

�पमा मेल�मलाप प�रष�को �थापना भएको छ।  

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ र गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकाको वडाको स� �या  

�नधा�रण ऐन, २०७३ लाई खारेज गद� भख�रै बनेको �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ ले  

सं�वधानको धारा २१७ बमोिजम गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकामा हनेु �ववाद �न�पणका लागी एक  

�या�यक स�म�त16 रहने �यव�था गरेको छ । उ� �या�यक स�म�तलाई केह� �ववादह�का 

�बचार�बचार �न�पण गन� अ�धकार दफा ४७(१) ले �दएको छ। तथापी �त �ववादह�मा स�भव 

भएस�म मेल�मलाप गन� �ो�स�हत गर� दबैुप�को सहम�तमा �मलाप� गराउन ु पन� �यव�था गरेको 

छ17। । यसवाहेक केह� म�ुाह� मेल�मलापको �योजनका लागी मा� हेन� स�ने �य�था ग�रएको 

छ18। सो �कृ�तका म�ुाह�मा ��तवाद� उपि�थत भएको �म�तले तीन म�हना �भ� मेल�मलापको 

मा�यमवाट टु�ाउन ु पछ�। सो अव�ध �भ� मेल�मलाप हनु नसकेमा सोह� �यहोरा उ�लेख गर� 

प�लाई अदालत जान सनुाई �ववाद र सोसँग स�बि�धत �म�सलकागज र �माण समेत अदालतमा 

पठाइ�दनपुन� �यव�था रहेको छ19। उपरो� �ववाद समाधानका ला�ग ��येक वडामा मेल�मलाप के�� 

गठन20 गन�स�कने �यव�था समेत गरेको छ । यसर� �थानीय शासन प��तमा समेत मेल�मलापलाई 

उ�च �ाथ�मकताका साथ �या�यक अ�यास गन� �णाल� �वकास ग�रएको पाइ�छ ।   

मह�व 

                                                           
16 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ 

17 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ (२)  
18 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को (दफा ४७(२) 

19 �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९(४) 

20  �थानीय सरकार स� चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९ (१०) 
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�याय स�पादनको औपचा�रक अदालती ���याभ�दा मेल�मलाप प��तबाट �ववाद समाधान 

गन� उ�मखु हनुकुो पछा�डको मह�वलाई �न�नानसुार उ�लेख गन�स�क�छ :  

 औपचा�रक ���याको �यूनता (कानूनी काय��व�धगत लामा र झ�झ�टलो ���याबाट उ�मिु�) 

 �ववाद समाधानमा म�ुाका प�ह� �वयम ्को ��य� सहभा�गता र स��यता 

 द�ता�ा� ते�ो तट�थ �यि� (मेल�मलापकता�) को उपि�थ�त एवं सहजीकरणमा �ववाद 

समाधानको ���या अिघ बढाइने  

 �ववाद समाधानका उपायह� (�वक�पह�) को प� �वयम ्बाट खोजी तथा �सज�ना 

 कानूनभ�दा �यवहार, �यावहा�रकता र स�ब�धलाई जोड�दइने 

 कम खिच�लो (कोट� फ�, पटक/पटक र तहगत �हसाबमा कानून �यवसायीको म�यौदादेिख 

बहसस�मको फ�, आफ�  आउन जान ला�ने खच�, �माण संकलनमा सा�ी उपि�थत गराउँदा 

ला�ने खच�समेतमा बचत) 

 समयको बचत अथा�त ् समयको उिचत �यव�थापन (अदालतमा खिच�न ु पन� समयलाई 

�सज�ना�मक र �यि�गत उ��तका काय�मा लगाउन पाइने)  

 �ववादको �दगो समाधान (काँडा�पी �वष व�ृ - म�ुाको जरैदेिख उ�मूलन। फैसला काँडा�पी 

�वष व�ृको हाँगा�बंगा का�ने कामस�म हो पनुः पलाउन स�छ) 

 �यायमा सहज पहुँच 

 �छटो �याय �ा��/झ�झ�टलो फैसला काया��वयन ���याबाट समेत उ�मिु� (सफलादेवी �े�को 

स�दभ�) 

 आपसी स�ब�ध पनुज��वत एवं स�ुढ 

 जीत जीतको अव�था 

 सामािजक सौहा��ताको �वकास 

 शाि�त र �वकास (�वनास होइन) 

 अदालतको काय�बोझमा कमी 

 

 �योग 

�ववाद समाधानको अदालती �या�यक ���या �ढलो, खिच�लो, झ�झ�टलो, एकप�ीय, अनमुान 

गन� नस�कनेसमेत हनेु भएका कारण �ववादका प� अथा�त ् म�ुाका प�ह�ले �छटो छ�रतो, कम 
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खिच�लो, सव�सलुभ तथा पहुँच यो�य समाधानको उपायको खोजी गद� मेल�मलाप ���यालाई वैकि�पक 

�ववाद समाधानको उपायका �पमा रो�ने गरेको पाइ�छ।  

�ववाद समाधानको वैकि�पक उपायको �पमा �लइएको मेल�मलाप प��त २ �े�मा �योगमा 

रहने गरेको छ। प�हलो सामदुायको तहमा र दो�ो अदालतको तहमा। समदुायको तहमा �योग 

ग�रने मेल�मलाप प��तलाई सामदुा�यक मेल�मलाप (Community Mediation) भ�न�छ। यसमा 

औपचा�रक �पमा �ववाद अदालत �वेश गनु�पूव� नै �थानीय तहमा द�ता �ा� वा �यवहार�स� 

मेल�मलापकता��ारा समाधान ग�र�छ। अदालत तहमा अपनाइने मेल�मलाप अदालतमा �वचाराधीन 

कानून�ारा मेल�मलाप हनुस�ने म�ुाह� प�को सहम�तका आधारमा द�ता �ा� कुशल 

मेल�मलापकता�ह��ारा मेल�मलाप गराइ�छ।  

अदालत�ारा मेल�मलाप गराइँदा मूलतः २ वटा त�रकाबाट गराइ�छः 

 अदालत ��ेषत मेल�मलाप (Court referred Mediation) 

 अदालत सि��हत मेल�मलाप (Court annexed Mediation) 

मेल�मलापसँग स�ब� संघ सं�थाह�माफ� त मेल�मलाप गराउने गर� अदालतबाट आदेश भई 

गराइने मेल�मलाप अदालत ��ेषत मेल�मलाप हो भने अदालत प�रसरमै �था�पत मेल�मलाप के��बाट 

गराइने मेल�मलाप अदालत सि��हत मेल�मलाप हो। नेपालको स�दभ�मा प�छ�लो समयमा अदालत 

सि��हत मेल�मलाप बढ� �चलनमा रहेको छ।  

प�हला प�हला वैकि�पक �ववाद समाधानको उपाय मेल�मलापलाई �ववाद समाधानको 

अनौपचा�रक मा�यमको �पमा �लइ��यो। समय�मसँगै मेल�मलाप प��त अदालती �या�यक 

���याको वैकि�पक तर औपचा�रक प��तकै �पमा �वकास हुँदै आएको छ। नेपालमा समेत 

कानून�ारा नै मेल�मलाप प��तलाई औपचा�रकता �दान गर� �मशः अदालती �या�यक ���याको 

part and partial को �पमा �वक�सत भई अदालती �या�यक ���याको पूरक र सहयोगीको �पमा 

आएको छ।  

अब मेल�मलाप �ववाद समाधानको वैकि�पक उपाय होइन �क �ववाद समाधानको प�हलो र 

म�ुय उपाय  ब�ुपद�छ र अदालतबाट �ववादको समाधान ग�रने ���यालाई वैकि�पक उपायका �पमा 

�वकास ग�रन/ु�लइन ु पद�छ। ता�क "�छटो छ�रतो �याय, सबैका ला�ग �याय " भ� ने अदालती मूल 

नाराले साथ�कता �ा�गन� सकोस।् 
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२.२ मेल�मलापकता�को भ�ूमका, �मता, यो�यता र सफलता 

 

�ववादका प�ह�बीचको �ववाद समाधान हनुमुा र नहनुमा मेल�मलापकता�को �वशेष भ�ूमका 

रह�छ। कुनै �ववादले �ववादको प�लाई मा� असर गद�न। सामा�यभ�दा सामा�य �ववादले प�न ठूलो 

र फरा�कलो घेरामा असर �वाहगरेकोह�ुछ। य�द �ववाद सामा�यभ�दा ग�भीर र ठूलो समूह समे�टने 

रहेछ भने अलगअलग समूह बनाएर च�ने �ववादले पान� असर भयानक हनुस�दछ। क�हलेकाह� � 

मेल�मलापकता�का कारणले �ववाद थप भ�केर ठूलो नो�सानी हनेु अव�थासमेत �सज�ना हनुस�दछ। 

�ववादको �यस मम�लाई बझेुर मेल�मलापकता�ले स�तलुनमा �यवहार गन�स�ने कुशलता, धीरता र 

सझुबझु हनु ुअप�रहाय� ह�ुछ। यथाथ�मा �ववादको कुशल �यव�थापन र समाधानमा मेल�मलापकता�को 

ठूलो भ�ूमका रहेकोह�ुछ।  

 

१. �ववादमा मेल�मलापकता�को भ�ूमका 

मेल�मलापकता� हनुपूुव� �ाय: सबैले आव�यक �िश�ण �लएको ह�ुछ, आव�यक यो�यताका 

�माणप�ले समेत ससुि�जत ह�ुछ। �य�ता सबै है�सयतका �माणप� समान �पमा �वतरण हनेु 

भएकाले सबैका समानता नै ह�ुछन ्तर समान �पमा �वतरणहनु नस�ने भएकाले ब�ु�, �ववेक, सजगता 

तथा �मता समान हुँदैन फरक फरक ह�ुछ। �यसैले समान है�सयतमा �ा� शैि�क यो�यता र 

�िश�णका �ममा उपल�ध हनेु स�दभ� साम�ीका आधारमा हरेक मेल�मलापकता� �विश� �मतावान ्

ब� बढ� मेहनत र होस ् प�ु याउनपुद�छ। कुनै एक �ववाद र �यसको संवेदनशीलतालाई बझेुप�छ 

आ�नो कौशललाई थप सम�ृ गराउन सजग हनु ुअप�रहाय� ह�ुछ। केवल मेल�मलापकता�को कारणले 

क�हलेकाह� � सामा�य �ववाद ब�झेर जा�छ र क�हलेकाह� � ग�भीर �ववाद प�न स�ुझेर जा�छ।  

प�ह� बीचमा च�ने मेल�मलाप ���याबाट मूलतः २ वटा समाधानको आशा ग�र�छ। 

प�हलो हो प�ह�को स�ब�ध र दो�ो हो प�ह�बीचको �ववाद।  

�ववाद हनेु नै सरोकार, स�ब�ध र कारोबार भएकाबीचमा हो। सा�बकमा असा�यै निजक नङ 

र मास ु ज�तो स�ब�ध रहेको अथवा जीवन�पी रथका दइुटा पा��ासरह रहेका प�ह� बीचमा 

�ववादको कारण बष�देिख तनावपूण� स�ब�ध बनेको ह�ुछ। एकप�ले अक�प�का अगा�ड उपि�थत 

हनु असरुि�त र अपमा�नत ठानेको ह�ुछ। जीवनमा �य�ताको मखैु हेन� नपरोस ्भ� ने अडान �लएका 

हनु स�छन।् अझ क�त त म मरेप�छ प�न मलाई �यसले यसो नगरोस ्भ� ने अडान छोडेर जाने हठ 
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धारण गरेका ह�ुछन।् �य�ता हठ� प�ह� बीचमा च�ने वा चलेका �ववाद स�ुझ�छन ्स�ुझदैनन ्�यो 

प�छ थाहा हनेु �वषय हो तर ती प�ह�बीचको आपसी स�ब�ध, र �यवहार पूव�वत बनाउन 

मेल�मलापका �ारि�भक सहकाय�मा कुनै प�न तवरले स�रक गराउन स�कयो भने प�ह�बीचको 

�त�तापूण� स�ब�धमा सधुार आउन स�दछ यो मेल�मलापको प�हलो आयाम हो, जनु मेल�मलाप 

���याका मा�यमबाट अझ मेल�मलापकता�को �यासबाट उपल�ध हुँदै छ। यह��नेर, प�ह�बीचको 

स�ब�धलाई �नर�तर अनगुमन गन� ���या र सजगता प�न मेल�मलापकता�मा �न�हत रहेको मा�े हो 

भने स�ुदर समाधान �दगो ब� जा�छ। �ववाद �न�पण भएप�छ प�ह� मेल�मलापकता�को सहयोग 

�लने चरणमा नभएप�न प�को आपसी स�ब�धको लेखाजोखा र �नर�तर स�ब�ध �वकासका ला�ग 

कसैले सहयोगी भ�ूमका खे�न प�न ज�र� ह�ुछ।  

मेल�मलाप ���या जसलाई हामी छु�ै �व�धशा�, अलग कुशलता र �वशेष सीपको 

संयोजनको प��त हो भ� ने मा�दछ�, यस प��तबाट सबै अवयवह�ले स��य काम गरेमा कुनै प�न 

�ववादको समाधान नहनेु स�भावना नै छैन। ज�तासकैु क�ठन �ववाद र खतरनाक प� भएप�न 

आव�यक सीप, कुशलता र सजगता हनेु हो भने �ववाद स�ुझ�छ, नसिु�झने ��ै छैन। ताप�न सबै 

�ववाद �म�छन ्वा सिु�झ�छन ्नै भ� ने हुँदैन। �ववाद नस�ुझनका ला�ग �व�भ� न व�तगुत र �ा�व�धक 

अवरोधसमेत आउन स�दछन।् �यसैले कथंकदािचत �ववाद औपचा�रक �पमा स�कएनछ भने प�न 

प�ह�बीचको �यवहार सिु�झयो भने प�छ�ला �दनमा �यह� �यवहारले �ववाद स�ुझन स�दछ। तर 

क�हलेकाह� � प�को बीचको स�ब�ध सिु�झदैमा �ववाद सिु�झ�छ वा �ववाद उि�झदैमा स�ब�ध प�न 

उ�झ�छ वा �ब��छ भ� ने होइन। सम�मा प�ह�बीचको “फाटेका मन �सलाउने” �सयोका �पमा 

क�हलेकाह� � “दखेुका खाउको मलमप�ी” का �पमा मेल�मलापकता�ले उ�लेखनीय भ�ूमका खे�न ुपन� 

ह�ुछ। �यस अथ�मा भ� न ु पदा� वा�तवमा प�ह�बीचको स�ब�ध सधुान� र �ववाद घटाउनमा 

मेल�मलापकता�को ठूलो िज�मेवार� ह�ुछ। जानेर नजानेर घटाउन खो�दाभ�दा ब�ढरहने र बढाउनै 

खो�दा त �वाभा�वक�पमा ब�ढरहने अव�था आई नै रह�छ। यसथ�ः �ववादको �न�पणको ला�ग 

�ववादका प�लाई सहयोग प�ुने सबै भ�ूमका मेल�मलापकता�ले �नवा�ह गनु�पन�  ह�ुछ। यसर� हेन� हो 

भने मेल�मलापकता�को भ�ूमका के ह�ुछ होइन �क के मा� हनुस�दैन भनी हेनु� बढ� उपयोगी ह�ुछ। 

�यसैले मूलतः एक मेल�मलापकता�ले �न�न�लिखत भ�ूमका खे�न स�दछः– 

 

(क) संयोजक (Convener): �ववादका प�ह� �ववादमा �म�लएका ह�ुछन ् र एक अका�मा टाढा 

भएका ह�ुछन।् कुनै �ववादमा त िचनजान नभएका प�ह� प�न हनुस�दछन।् �य�तो अव�थामा 

दईुप�लाई निजक �याउने, संयोजन गन� र सध�का ला�ग �तनीह�बीचमा मजबतु स�ब�ध �वकास 
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गराउने संयोजक भ�ूमका मेल�मलापकता�ले खे�नपुद�छ। साथै जटेुका प�लाई अझ निजक 

प�ु याउने र प�ह�लाई होइन �क �ववादबाट उनीह�लाई अल�याउने स�ब�धमा रोजर �फसर 

�व�लयम यरु� र �शु �याटनले आ�नो प�ुतकमा लेखेझ� “�यि� र सम�या अलग गर”21 भ� ने 

सू� अवल�बनका ला�ग प�ह�बीचको भेटघाट तथा बैठकको स–ुस�ालन गन�, उनीह�बीचको 

स�ब�धको संयोजन गन� संयोजकको भ�ूमका मेल�मलापकता�ले खे�न स�नपुद�छ। 

(ख) �िश�क (Educator): मेल�मलापकता�को केवल सामा�य िज�मेवार�को मेल�मलापकता� मा� 

होइन प�लाई मेल�मलाप ���या, �ववादको �वषय र गा�भीय�ता, �ववाद समाधानका उपाय र 

�वक�पह� �ववाद समाधानमा अवल�बन ग�रने ���या, �ववाद समाधानका प��तका �स�ा�त र 

अ�यासका बारेमा िशि�त गन� �िश�कको भ�ूमका खे�न ुपन� ह�ुछ। �यस अ�त�र� �ववादको 

�वषयव�त ु र उ�प� प�रणामको अनसु�धान गन�, स�दभ� साम�ीको खोिजगन� �ववाद समाधानका 

स�बि�धत आयाम र �यसको उपय�ु अवल�बनको स�भावना, अदालत, म�य�थ ���या र अ�य 

वैकि�पक आयामको अवल�बनले पान� स�ने �भावसमेत प�लाई बझुाई मेल�मलाप ���याका 

स�भा�वत सखुद प�लाई समेत बझुाउन स�ने �मताय�ु �िश�कका �पमा भ�ूमका खे�नपुन� 

ह�ुछ। 

(ग) स�ार सहयोगी (Comunicator): स�ब�ध र स�ार �व�छेद भएका वा स�ब�ध र स�ारमा 

आब� नभएका प�ह� एक आपसमा आफ�  सबै �वषयमा कुरा गन�स�ने अव�थाका हुँदैनन।् 

मेल�मलाप ���याको �ारि�भक कडी आपसी स�ार हो। स�ार स�ु नभए वा स�ारमा गलत 

कुरा स��षेण भएमा मेल�मलाप ���या मा� होइन प�को स�ब�ध प�न �ब�न प�ुदछ। �यसैले 

प�ह� बीचमा उपय�ु, आव�यक र स�त�ुलत स�ार स��षेण ग�र�दने, स�ब�धको �वध�न हनेु 

तर कुनै नो�सान हनु न�दने �यवि�थत र उपय�ु स�ारको मा�यम वा स�ार सहयोगीको �पमा 

समेत मेल�मलापकता�ले भ�ूमका �नवा�ह गनु�पन�  ह�ुछ।  

(घ) अनवुादक (Translator): �ववादका प� वा सरोकारवालाले �योग गन� भाषा वा स�ार वा 

प�को भाषा वा �यवहारको आशय एक अका�ले नबझेुको हनु स�दछ वा फरक अथ�मा बझेुको 

हनु स�दछ। क�हलेकाह� � एकप�को भाषा अक�प�ले पूरै नबझेुको वा �वपर�त अथ�मा बझेुको 

हनुस�दछ। य�द �यह� बझुाइ प�ले �हण गरेमा �ववाद समाधान हनेुभ�दा डरला�दो �पमा 

                                                           
21 Getting To Yes g]kfnL ;+:s/0f ;dfwfg ;+kfbs dft[sf lg/f}nf, d'lQm l/hfn eLdgfy l3ld/], g]kfn OG6/g]zgn Pl8cf/ ;]G6/ sf7df8f,} @)&# 
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झा��ने खतरा ह�ुछ। �य�तो अव�थामा मेल�मलापकता�ले प�को भाषा, आशय र �यवहारको 

उपय�ु �पमा अनवुाद ग�र�दई �ववादलाई समाधान उ�मखु बनाइरा� े गहन भ�ूमका 

मेल�मलापकता�ले खे�नपुन� ह�ुछ।  

(ङ) आफ�  ��कता� आफ�  उ�रदाता (Questioner & Clarifier): वाता�मा रहेका प�ह�को अडान 

जबरज�त हनु स�दछन।् �य�ता अडान स�ेु अक�प�लाई अडानउपर �व�ास नहनु स�दछ वा 

माग के हो भ� ने ��ट नभएको अव�था हनु स�दछ। य�तो अव�थामा सनुवुाइ सीप र �� गन� 

कलाय�ु मेल�मलापकता�ले अक�प� र आफ� लाई �प� पान� �य�तो प�लाई �� गनु� अप�रहाय� 

ह�ुछ। �� गद� जाँदा अडानका �त�भह� कमजोर हुँदै जा�छन ् र उसको माग वा अडान 

���वधार�हत �पले ��ट हुँदै जा�छ। �� गन� भनेको आफू �प� हनु र अक�लाई हो�सयार� 

गराउनलाई हो। यसर� �� गना�ले वाता� सहज र स�त�ुलन हनु जा�छ। क�हलेकाह� � 

मेल�मलापकता�ले सोधेको वा एकप�ले अक�प�सम� राखेको मागको सह� र ��ट उ�र 

नआएको स�ुवधाय�ु रहेको हनु स�दछ। �य�तो अव�थामा “तपाइँले यसो भ� खो�न ुभएको हो 

?” भनी एकप�को उ�र अक�प�लाई स��षेण गराउनपुन� ह�ुछ। सध� प�ह� आमनेसामने 

नहनु स�दछन।् �य�तो अव�थामा प�न फलानो प�को भनाइ वा जवाफ यो हो भनेर 

अक�प�लाई अवगत र �व��त गराउन ु पन� ह�ुछ। एकप�को सवाल अक�प�को जवाफको 

मा�यम मेल�मलापकता� हनुपुन� हनु स�दछ। मेल�मलापका अनेक� चरणमा एक मेल�मलापकता�ले 

आफ�  ��कता� र आफ�  जवाफकता�को स�त�ुलत भ�ूमकासमेत �नवा�ह गनु�पन�  ह�ुछ। तर 

मेल�मलापकता�को यो भ�ूमका क�हलेकाह� � अस�त�ुलत हनु स�दछ र हो�सयार� अपनाउन ु

अप�रहाय� छ। 

(च) प�ह�को स�लाहकार (Advisor of the Parties): मेल�मलाप ���या स�ु भएप�छ �ववादका 

प�ह�ले सबैभ�दा बढ� �व�ास गन�, भर पन� �यि� मेल�मलापकता� ब� स�दछ। क�हलेकाह� � 

प�ह�ले सोझै सो�न स�दछन ् “म �मल� �क न�मल� वा कसर� �मल� ?” प�ह�को य�तो 

��बाट मेल�मलापकता� हो�सयार�पूव�क ब�न ु पन� ह�ुछ। मेल�मलापकता�ले उपय�ु र उ�त 

�वक�प �दन सझुाव �दनस�दछ तर आफ�  प� ब� स�दैन। �यसैले अनेक� �वक�पको सझुाव 

�दएर तीम�ये कुनै एक रो�न ��ेरत गन�ह�ुछ तर यसै गनु� भ� �म�दैन। तथा�प मेल�मलाप 

���या र अ�यासका बारेमा स�लाहकारको भ�ूमका �नवा�ह गद� सम� मेल�मलाप ���यालाई 

सफलतातफ�  उचा�न ुमेल�मलापकता�ले भ�ूमका खे�नपुन� ह�ुछ। 

(छ) �वक�प �व��क (Alternative Explorer): मेल�मलाप ���याको सफलता नै �वक�पको 

�व��क र छनोटमा अडेको ह�ुछ। प�बाट ज�त धेरै र उ�म �वक�प �लयो �य�त मेल�मलापको 
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निजक प�ु याउँदछ। �दएका �वक�पह�म�ये कुनै �वक�प �यादै उ�कृ� र बरदान अथा�त ्

भगवानक्ो उपहारसरह ब� जा�छन।् कुनै �वक�पह� आ�मघातक ब� न स�दछन।् �तनै 

�वक�प �व�षेण गदा� कुनै एक �वक�पबाट मेल�मलापकता�को काम �यादै प�व� र अक� �वक�प 

हेदा� द�ुा�माको ��त�प प�न देिखन स�दछ। उ�म र अधम �वक�प ज�त देखाउन स�ो �य�त 

नै मेल�मलाप ���याले सफलता पाउन स�दछ तर अधम �वक�प रो�नबाट जोगाउनसमेत 

सजगता अपनाउनपुद�छ। यसर� हेदा� मेल�मलापकता�को भ�ूमका �वक�प �व��क प�न हो।  

(ज) सहम�तमा प�ु याउने �मयो वा कडी (Tools): वा�तवमा मेल�मलापकता� प�ह�बीचको �मयो वा 

चकुुल हो। जसर� बीचमा गाडेको खाँबोले �मयोका �पमा कामगदा� “दाइँ” गन� काम �नर�तर 

च�लरह�छ मेल�मलापकता�ले “�मयो” भई ि�थरता �दान ग�ररहँदा �ववादका प�ह� 

मेल�मलापकता�का व�रप�र समाधानका आशाले घ�ुमरहेका ह�ुछन।् उनीह�लाई समाधानउ�मखु 

बाटोमा �हँडाइरहन ु र प�ह�बीचको संयोजन कडी वा �मयोका �पमा �नर�तर आशा�तत 

सफलतातफ�  बढाइरहन ु स�ब�ध टु�नन�दन,ु जो�डरा� ु वा टु�ो भने फे�र जो�ड�दन ु

मेल�मलापकता�को मह�वपूण� काम हो �यसैले वष�को �ववादले �नकासपाउँछ।  

(झ) मम�र�क (Confidentiality Keeper ): मेल�मलाप ���याको स�ुदर आयाम भनेको 

गोपनीयता प�न हो। प�ह�ले आ�ना अनेक� दखु दद� र पीडा �य� गरेका ह�ुछन।् अ� 

कसैलाई क�ह�यै नबताएका गो�य कुरा बताएका ह�ुछन।् ती सबै गो�य कुराकानीमा प�का 

मम� �य� भएका ह�ुछन।् प�ले केह� कुराकानी गो�य रािख�दन ुभनेको हनुस�दछ �यो गो�य 

रा� ुनै प� यो तर गो�य रा� ुनभनेका वा भ� छुटाएका क�तपय कुराह� प�न गो�य रािख�दन ु

पन�ह�ुछ। त�कालको �ववादमा समाधान मा� होइन ती प�का आगामी �दनको सहजतालाई 

प�न �याल ग�र�दनपुद�छ। प�ले आ�नो मम� नबझेुको हनु स�दछ तर मेल�मलापकता� प�भ�दा 

बढ� सचेतभई प�को मम�र�कको काम गनु�पन�  ह�ुछ। 

(ञ)  सहजकता� (Facilitator): मेल�मलापकता�को म�ुय काम नै सहजीकरण गन� हो। सहजीकरण 

भनेकै सिजलो पा�र�दने िज�मेवार� हो। मेल�मलाप ���यामा अनेक� असहज प�रि�थ�त उ�प� 

हनु स�दछन ्ती सबै असहज घटना र ���यालाई सहज पाद� मेल�मलापको �यवि�थत ���या 

स�ालनगन� िज�मेवार� मेल�मलापकता�को ह�ुछ।  
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२. मेल�मलापकता�को यो�यता  

मेल�मलाप ���या यो�य र �मतावान ् मेल�मलापकता�को काय� कुशलतामा �नभ�र गद�छ। 

मेल�मलाप अ�भयान भनेको �ववाद समाधान मा� होइन समाजमा शाि�त र सम�ृ� अ�भयान प�न हो। 

�यि�, प�रवार वा समाज कुनै न कुनै �ववादमा उ�झेको ह�ुछ। एक समाज र अक� समाजको 

�ववादको �व�प उ�तै उ�तै ह�ुछ। उदाहरणका ला�ग सबै समाज र मलुकुमा आफ�  �लएको लो�ने 

�वा�नीको स�ब�ध�व�छेद ज�ता �ववादको �व�प र �यसबाट पन� असर हेदा� जहाँसकैु उ�तै 

देिख�छन।् �यसै गर� वािण�यस�ब�धी �ववादको �व�प जहासँकैु उ�तै देिख�छन।् �य�ता एकै 

�कारका �ववादको �नराकरण गन� काममा स�ल�न हनेु मेल�मलापकता�को मूलभतू यो�यता प�न 

एकैखाले हनु ुआव�यक ह�ुछ। सायद �यसै आव�यकतालाई पू�त� गन� स�दभ�मा सबै मलुकुमा अ�यास 

गन� मेल�मलापकता�ले �यूनतम ४० घ�टा अव�धको ता�लम हा�सल गरेको हनुपुन� आधारभतू यो�यता 

नै ब�नसकेको छ। �यस अ�त�र� स�ब�ध �व�छेदस�ब�धी �ववाद हेन� �वशेष ता�लम, वािण�य तथा 

औ�ो�गक �े�को �ववाद हेन� �वशेष ता�लम, दघु�टनास�ब�धी �ववाद हेन� �वशेष ता�लम वा अ�य �वशेष 

�ववादमा �वशेष ता�लम र �मता भएका मेल�मलापकता�ले मा� �ववाद हेन� पाउने �यव�था �ब�तारै 

�वक�सत हुँदैछ। नेपालमा प�न �वगतका वष�देिख रा��य �या�यक ��त�ान�ारा वािण�य तथा क�पनी 

(Commercial & Corporate), पा�रवा�रक तथा बैवा�हक (Family & Matrimonial), ज�गा तथा 

�ाकृि�क �ोत (Land & Natural Resources) स�ब�धी ३ �विश� समूहमा मेल�मलापकता� उ�पादन 

गन� गर� उ� �वशेष (advance) ता�लम स�ालन भइआएको छ। अ�य मलुकुमा प�न �विश�ीकरण 

फरक फरक तथा �म�दा ज�ुदा यो�यता �नधा�रण भएको पाइ�छ। यी र य�तै �यासको के�� �व�द ु

के हो भने मेल�मलापकता� यो�यहनु ुअ�नवाय� छ। तर के क�ता यो�यता आव�यक छन ् �यसतफ�  

चचा�गर�।  

मेल�मलापकता�को यो�यतालाई वग�करण गदा� मूलतः २ �कारका यो�यतामा चचा� 

गन�स�क�छ।  

 

क. आधारभतू यो�यता  

मेल�मलापकता�का आधारभतू यो�यता भ�ाले जनु कानून �वयम ्ले अ�नवाय� गरेको छ �य�ता 

यो�यताह� नेपाल मेल�मलापकता� हनु मेल�मलापस�ब�धी ऐन‚ २०६८ को दफा २२ ले 

देहायका यो�यता �नधा�रण गरेको छ।  

 (क) नेपाल� नाग�रक‚ 

 (ख) प�चीस वष� उमेर पगेुको‚  
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 (ग) क�तीमा �नातक हा�सल गरेको‚ 

 (घ) तो�कएको अव�धको ता�लम हा�सल गरेको‚ 

 (ङ) होस ठेगानमा रहेको‚  

 (च) नै�तक पतनदेिखने फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको‚  

 (छ) साहकुो दामासाह�मा नपरेको‚ 

 (ज) यस ऐन �वपर�त काम गरेको कारण मेल�मलापकता�को सूचीबाट नाम नहटाएको।  

नेपालको कानूनले उपयु�� यो�यता �नधा�रण गरेको छ भने अ�य मलुकुमा प�न कानूनले 

यो�यता �नधा�रण गरेकोह�ुछ। �यसर� �नधा�रण ग�रएको यो�यता प�ुन ुवा हा�सल गनु� स�बि�धत 

मेल�मलापकता�को आधारभतू यो�यता हो जनु यो�यता अ�नवाय�तः हा�सल गरेको हनुपुद�छ।  

 

ख. अ�त�र� यो�यता  

मेल�मलाप �वशेष सीप, काय�कुशलता र काय��मतामा आधा�रत पेसा वा सेवा हो। कानूनले 

तो�क�दएका �यूनतम यो�यताले मेल�मलापकता� ब� बाटो ख�ुला गछ� तर सीप र कौशलको 

पया�� �वकास हनुस�दैन। जसका ला�ग अ�त�र� सीप र �मताको �वकास हनु ुआव�यक छ। 

�यसका ला�ग �विश�ीकृत �वषयका �िश�णह� उ�त �िश�णह�, पनुता�जगी �िश�णह� 

हा�सल गन� बा�छनीय ह�ुछ। कुनै �विश� �ववाद हेन� �विश� यो�यता वा ता�लम अ�नवाय� 

गरेको रहेछ भने सो हा�सल गरेको हनु आव�यक छ। क�तपय यो�यता ऐन‚ �नयममा �नधा�रण 

भएका नभई �नद� िशका वा अ�य �नण�यबाट प�न �नधा�रण भएका हनु स�दछ। यसर� �नधा��रत 

भएका यो�यता वा अ�त�र� यो�यताका �पमा हा�सल गनु�पन�  �ान वा �मता �वकासलाई 

अ�त�र� यो�यता मा� स�क�छ।  

 

ग. �विश� यो�यता  

�ववाद समाधानमा वैकि�पक उपायह�म�ये मेल�मलाप र नेगो�सएसन ज�त बढ� अ�ययन र 

अ�यास ग� यो �यि� नै बढ� �ान र �मता �वकास ह�ुछ। �ान �ा�� र �मता �वकासको कुनै 

सीमा छैन, यो अन�त छ। सूचना स�ारको सगुमताले �व�भरका �ोतसाम�ीमा सहजै पहुँच 

प�ुदछ। �व� �व�यात �व��व�ालय र म�य�त र मेल�मलापका �े�मा काम ग�रआएका 

�व��यापी सं�थाह� ज�तै, American Arbitration Association AAA, London Court of 
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Arbitration Lca, International Institute of Arbitrator CIArb ज�ता अ�तरा���य सं�थाह�, 

हाव�ड �व��व�ालय ज�ता सं�थाले यस �े�मा अ�ययन र अ�यासका अन�त �े� कायम 

ग�र�दएको छ। �नधा��रत आधारभतू र अ�त�र� यो�यता हा�सल गरेप�छ ��येक मेल�मलापकता�ले 

आफ�  अन�त �मता �वकास गन� स�दछ। हरेक �दन नयाँ नयाँ �स�ा�त र �योग उपल�ध हनु 

स�दछ। �यस उचाइबाट हा�सल हनेु यो�यता कुनै कानूनले अ�नवाय� गरेको त छैन ताप�न �यस 

�कारको यो�यता र �मता �वकासले सम� मेल�मलाप �वधा र अ�भयानलाई नयाँ उचाइ 

�दानगद�छ । अब हामी प�न �यसतफ�  उ�मखुहनु ज�र� छ।  

 

३. मेल�मलापकता�को �मता  

�वे�छा र स�त�ु�ले रा�य नै �दन �लन स�क�छ तर जोर जबरज�तीले केह� पाउन स�दैन। 

�ववादको समाधान भनेको �वे�छा र स�त�ु�मा अडेको ह�ुछ। स�त�ु� �दलाउन उपय�ु ���या 

�नधा��रत हनुपुद�छ। एउटा प�ुतक (The Mediation Process) का लेखक Christopher Moore ले 

उनको �यस �कताबमा �ववादका प�को ��कोणीय स�त�ु� वा Triangle of Satisfaction को �व�षेण 

गरेको छन ्जनु �न�नानसुारको छः 

 
 

उनका अनसुार य�द �ववादका प� मा�थ उि�लिखत ��कोणीय स�त�ु�तफ�  उ�मखु भएभने 

�ववाद समाधान अव�यै ह�ुछ। तर सो ��कोणीय स�त�ु�का �तनै कोणह� पूण� सबल र ��याशील 

हनुपुद�छ। काय��व�ध (Procedural) अथा�त ्���या (Process) उिचत भयो, अस�त�ुलत वा �वभेदय�ु 

भएन भने �नधा�रण र अवल�बन ग�रएको ���याबाटै प� स�त�ु हनुस�दछ। ���या मा� पूरा गरेर 

होइन �यसबाट आउने प�रणाम सारमा वा न�तजामा ठ�क आयो, �यायोिचत वा स�त�ु�य�ु आयो 
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भने दो�ो स�त�ु� प�न �म�यो तर �यसले प�को मनोभावलाई अथा�त ्Psychological or Emotional 

Satisfaction भावना�मक स�ब�धलाई जो�न स�नपुद�छ। य�द सकेन भने �यहाँ पूण� �पको 

मेल�मलाप हनुस�दैन।  

वा�तवमा मेल�मलापकता�को �मता भनेको प�लाई ���यागत �पमा, भावना�मक �पमा र 

प�रणामका �पमा स�त�ु� �दलाउन स�ने �मता हो जनु �मता �वकास हनु आव�यक छ। जसका 

ला�ग एक मेल�मलापकता�मा �वषयव�त ुब�ुन स�ने �मता, सामा�यदेिख ग�भीर �ववादका अ�ठयारा र 

खतरनाक प�ह�को �ववादमा मेल�मलाप ���या स�ालन गन� �मता, उपय�ु र �भावकार� संवाद र 

स�ारको �मता, �वषयव�तकुो �भावकार� ��त�ुतगन� �मता, �ववादका प�लाई स�भावना र 

समाधानको उचाइ देखाउने �मता, अस�तलुनका बीचमा मेल�मलापलाई कुशलतापूव�क �यव�थापन गन� 

�मता, समूह वा संगठनमा नेत�ृव �लनस�ने �मता, ��व�धको �भावकार� उपयोग�ारा प�लाई 

अका�ष�त गन� �मता र भड�कएको �ब��एको वातावरणलाई कुशलतापूव�क स�हा�नस�ने �मता 

चा�ह�छ।  

 

४. मेल�मलापकता�को सफलता  

मेल�मलापकता�ले स�कम� गन� हो सफलता र असफलतामा िच�ता गन� र �बच�लत हनेु 

होइन। मा�थ चचा� ग�रएझ� मेल�मलापकता�ले �भावकार� भ�ूमका �नवा�ह ग� यो सबै खाले भ�ूमका 

�भावकार� भएको छ र आ�नो �मता र कुशलतापूव�क काम गरेको छ अथा�त ्�ववादका प�ले मा�थ 

उ�लेख ग�रएझ� ��कोणीय स�त�ु� Trangle of Satisfaction पाएको छ भने सफलता आफ�  

हातला�छ। मा�थ उि�लिखत मेल�मलापकता�को भ�ूमका, यो�यता र �मताको �योगबाट सफलता 

हा�सल हनेु हो। अि�तम प�रणाम सकारा�मक वा नकारा�मक जे ज�तो सकैु आए प�न �नरास हनु ु

हुँदैन। तर कुनै समयको अ�तरालप�छ �संहावलोकन वा �वहंगावलोकन भने गनु�पद�छ। य�द �यसर� 

हे� य� भने मेल�मलापकता� सफल हनुका ला�ग देहायका बुदँाह�मा �यान �दनपुद�छः  

 (क) इमा�दा�रता र �व�ासनीयता 

 (ख) �विश�स�ब�ध �वकास गन�स�ने �मता  

 (ग) �वषयव�तकुो कुशल तैयार� गन� �मता  

 (घ) प�को पीडा र मम�बोध गन�स�ने �मता  

 (ङ) बाधा र अवरोधलाई हल गद� अिघ ब�ने �मता 
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 (च) मेल�मलाप ���यालाई �नर�तर अगा�ड बढाउने �मता 

 (छ) चनुौती �वीकार गन� र समाधान गन� �मता  

 (ज) एका�त स�लाई कुशलतापूव�क स�ालन गन� �मता  

 (झ) आशय र �भावको सझुबझु र स�तलुन रा� े�मता 

 (ञ) मेल�मलाप��त प�को �व�ास जगाउने र समाधान �नका�ने �मता  

 (ट) �यि�लाई सम�याबाट अलग गन� �मता  

 (ठ) अडानमा नभई �हतमा प�लाई उ�मखु गराउने �मता  

 (ड) साम�ुहक �हतका �चरु �वक�प खो�न �सज�ना गन� �मता  

उि�लिखत �मता �कटगन�स�ने मेल�मलापकता�ले सामा�यतया असफलता दे� नै पद�न। 

तथा�प असफलता आएप�न सहष� �वीकारगर� नयाँ पाठको �पमा �हणगनु� प�न मेल�मलापकता�को 

यो�यता हो। 



मेल�मलापस�ब�धी �ोतसाम�ी, २०७४ 57 

 

 

 

२.३ मेल�मलापका आधारभतू सात चरणह� र यसको अवल�बन 

 

मेल�मलाप आफ� मा एउटा �यव�थापक�य प� हो। �ववादको सह� ढ�ले �यव�थापन हनु 

स�ो भने मेल�मलाप हनेु स�भावना धेरै ह�ुछ। �यसैले मेल�मलाप ���यालाई �यवि�थत गन� �व�भ� न 

चरणह� �नधा�रण गर� ती चरणह�मा के के गन� भ� ने कुरा तय ग�रएको ह�ुछ। यसलाई वाता�को 

रणनी�तक योजना प�न भ� स�क�छ। �ववादरत प�ह�का बीच के कसर� संवादको थालनी गन�, 

संवादको थालनीपूव� के सावधानी अपनाउने, मेल�मलापता�ले पूव� तयार� के के गन�, कहाँ गन�, कोसँग 

प�हले गन�, के स�दभ�बाट थालनी गन�, सूचना संकलन कसर� गन�, �वक�पह�को खोजी कुन अव�थामा 

गन�, वाता� गद�जाँदा के के अवरोध आउँछन,् अवरोध कसर� हटाउने, मेल�मलाप ���या �थगन कसर� 

गन�, मेल�मलाप भएमा �यसलाई कसर� मूत��प �दने, आ�धका�रकता कसर� �दान गन�, काया��वयन 

कसर� गन�, सहम�तप�ात ्प�ह�को स�ब�धलाई कसर� समुधरु बनाउने, सहम�तको अनगुमन कसर� 

गन�, प�ह�काबीच मेल�मलाप हनु नसकेमा मेल�मलाप ���याको अ�त कसर� गन�, कुन स�दभ�लाई 

क�त समय छु�ाउने ज�ता �वषयह�लाई सहजीकरण गन� उ�े�यले मेल�मलाप ���यालाई �व�भ� न 

चरणह�मा �वभाजन ग�रएको ह�ुछ।  

�नि�त उ�े�यका ला�ग �नि�त चरण तयग�रएको ह�ुछ। चरण अनसुारको उ�े�य �ा�� हुँदै 

गयोभने मेल�मलाप ���या धेरै सहज ब�छ। चरणह� �नधा�रण गरेप�छ �यसको मह�व �बस�न ुहुँदैन। 

चरणब� योजना नबनाइ ���याको थालनी गन� र बनाएका योजना अन�ुप काय�नगन� कमजोर�का 

कारण धेरै मेल�मलापकता�ह� सहजीकरण अ�भयानमा असफल ह�ुछन।्  

मेल�मलाप ���यालाई क�त चरणह�मा �वभाजन गन� भ� नेमा एक�पता छैन र य�त नै 

आव�यक छ भ� प�न स�कँदैन। 22  

�ववादका प� र उनीह�को चेतना�तर,  �ववादको �वषयव�त,ु  �प र स�दभ�, 

मेल�मलापकता�को अनभुव र �मताले चरणह� �नधा�रण गनु�पन� आव�यकता पछ�। एउटा चरणमा गन� 

                                                           
22 Stages can be formulated in different ways. For example, The Law Society of England and Wales envisages ten stages in 

its schedule of competencies for mediators. Andrew Acland identifies nine stages, form prepatation, designing the 
mediation process and bringing to parties together through to formulation and formalizing the proposals. Lisa 
Parkingson refers to a 12 stage process for family mediation. Anthropologist Philip Gulliver has adopted a staged 
process for cross-cultural negotiations. 

 However a staged process does not word for every model of practice, and in particulalar it is not fully compatible with 
the transformative model which may prefer a non-sequential paradigm that focuses on whatever emerges for the parties 
(an emergent-focus model). 
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काम अक� चरणमा दोह� याउने आव�यकता प�न पन�स�छ। अथा�त ्चरणह�को �योगमा पनुराविृ� 

ह�ुछ। यो सै�ाि�तक नभएर �यावहा�रक आव�यकताको प� हो।  

मेल�मलाप ���यालाई क�त चरणमा �वभाजनगन� भ� ने गौण हो तर चरणह�मा �कन 

�वभाजन ग�रनपुछ� �यसको उ�े�य के हो भ� ने �� मह�वपूण� प� हो। अ�यासह�को आधारमा हेदा� 

मेल�मलापका चरणह�मा एक�पता छैन। Mediation and Conciliation Project Committee 

Supreme Court of India, Delhi ले तयार पारेको Mediation Training Manual of India मा 

मेल�मलापका चरणलाई चार भागमा �वभाजन गरेको पाइ�छ।23 Ministry of Justice Sri Lanka �ारा 

The Asia Foundation / British High Commission को सहयोगमा तयार पा�रएका The 

Mediation Process मा पाँच चरण उ�लेख ग�रएको पाइ�छ। नेपालको स�दभ�मा हेदा� 

मेल�मलापपूव�को तयार�, मेल�मलापप�ात ्को ���याबाहेक मेल�मलापका सात चरण भनी ता�लम 

�योजनका ला�ग तयार पा�रएको साम�ीमा समावेश गरेको पाइ�छ। यसमा ता�लम �यव�थापनमा प�न 

१ देिख ३ र ४ देिख ७ गर� ज�मा सात चरणमा �वभाजन ग�रएको पाइ�छ।24  

सहजताको ला�ग ज�तसकैु चरणमा �वभाजन ग�रए ताप�न मेल�मलापपूव�, मेल�मलाप अव�ध र 

मेल�मलापप�ात ्गर� सम� चरणलाई मूल�पमा तीन भागमा छु��ाउन स�क�छ। मेल�मलापपूव�को 

चरण र मेल�मलापप�ात ्को ���याको छु�ै अ�यायमा चचा� हनेु भएकोले यस अ�यायमा मेल�मलापको 

अ�यासका आ�त�रक चरणह�को बारेमा उ�लेख ग�रएको छ।  

मेल�मलापको ला�ग प�ह� उपि�थत भएप�छ यी चरणह� स�ु ह�ुछन।् यी चरणह�मा 

ग�रने ��याकलाप सामा�य ज�तो ला�नस�छ। तर यसको दरुगामी मह�व छ। वाता� स�ु गनु�देिख 

प�ह�लाई सहम�तमा प�ुन वा प�ुन नस�ने �न�कष� भएमा प�न यो चरणको पालना गनु� मेल�मलापको 

आदश�, �स�ा�त र आम �चलन हो।  

मा�थ उ�लेख गरेअनसुार नेपालमा हामीले �योग गद� आएको १ देिख ७ स�मको 

चरणह�लाई �न�नानसुार वग�करण ग�रएको छ।  

 �थम चरण : शभुार�भ/�वागत/प�रचय 

 दो�ो चरण : आधारभतू �नयम 

 ते�ो चरण : घटना ��त�ुत र सूचना संकलन  

 चौथो चरण : �ववादको प�हचान  

                                                           
23 Mediation Training Manual of India Mediation and conciliation Project Committee Supreme Court of India, chapter vi 

p.25. 
24 मेल�मलाप आधारभतू �िश�ण �नद� िशका, �काशक कानून अ�वेषण तथा �ोत �वकास के�� (सेलड�) �काशन �म�त २०६५ सहयोग अमे�रक� 

सहयोग �नयोग÷द� ए�सया फाउ�डेशन 
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 पाँचौ चरण : �वक�पह�को प�हचान तथा खोजी 

 छैठ� चरण : सहम�त वा असहम�तको �न�कष�मा प�ुने 

 सात� चरण : सहम�तको अ�भलेखीकरण र काया��वयन 

 

1. �थम चरण : शभुार�भ, �वागत र प�रचय 

�थम चरणको उ�े�य �न�प�को उ�चतम नमनुा �कट गनु� (Establish neutrality), 

मेल�मलाप र मेल�मलाप ���याको बारेमा रा�ो िश�ा �दन ु (Create awareness and 

understanding of the process), प�सँगको �व�ास आज�न गनु� (Develop rapport with the 

parties), मेल�मलाप ���याको ला�ग उपय�ु वातावरण �मलाउन ु(Gain confidence and trust of 

the parties), प�ह�लाई �ववाद समाधानको ला�ग बढ� िज�मेवार� बोध गराउन ु (Establish an 

environment that is conducive to constructive negotiations) र उनीह�को मह�व दशा�उन ु

(Motivate the parties for an amicable settlement of the dispute) र समाधान प�ह�कै 

�नय��णमा (Establish control over the process) ह�ुछ भ� ने अनभु�ूत जगाउन ुहो।  

�ववादरत प�ह� र मेल�मलापकता�को प�हलो औपचा�रक भेटबाट यो ���या स�ु ह�ुछ। 

छलफलको ला�ग तो�कएको �थान र समयमा प�ह�सँगै आइप�ुन क�ठन ह�ुछ। कुनै प� त 

मेल�मलापको �थानको छेउछाउ बसी अक�प� आउँछ वा आउँदैन, ए�लै आउँछ वा अ� कसैसँग 

आउँछ �यो हेरेर मा� आफू उपि�थत हनेु चालबाजी प�न गछ�न।् यो कुरा अ�वाभा�वक होइन। 

मेल�मलापकता�ले प�हले आइप�ुने प�सँग संवाद था�लहा�ने भलू क�हले प�न गनु�हुँदैन साथै आइपगेुका 

प�लाई नदेखे ज�तो गर� भेटघाटको ��त��या नै न�दई ब�न ुप�न हुँदैन।  

सिजलोको ला�ग तो�कएको समयभ�दा अगावै मेल�मलापकता�ले आ�नो �नजी वा अदालत वा 

सं�थामा काय�रत सहयोगीको मा�यमबाट प�ह�लाई बसाउन ु र दबैुप�को मेल�मलाप क�मा 

उपि�थ�त भएप�छ मेल�मलापकता� उपि�थ�त हनु ु रा�ोह�ुछ। यसबाट प�रचयस�हतको �थम चरण 

�ार�भ गन� सिजलो ह�ुछ। प�रचयलाई तीन भागमा वग�करण गनु�पद�छ। प�हले आ�नो प�रचय �दने, 

�यसप�छ प�ह�को प�रचय मा�ने र अि�तममा मेल�मलाप प��तको बारेमा प�रचय �दने।  
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आ�नो प�रचय  

आ�नो प�रचयको स�ुवात जसर� ग�र�छ अका�ले प�न �यसैको न�ल गन� चलन �ाय ह�ुछ। 

उदाहरणको ला�ग, क ले प�रचय यसर� �दयो  

१. मेरो नाम क हो,  

२ मेरो ज�म ...मा भएको हो।  

३. हाल म ..........मा ब�दछु।  

४. मेरो पेसा ......... हो।  

५. दश वष�देिख समाज सेवामा लागेको छु।  

६. �वगतमा मैले ........काम गरेको छु।  

७. मेरो शैि�क यो�यता .............छ। आ�द आ�द।  

मा�थ उि�लिखतम�ये १, २, ३ र ४ मा कुनै सम�या आउँदैन तर ५, ६ र ७ को स�दभ� 

�यादै �बचार�बचारणीय हनु आउँछ। ५ र ६ ले समय ल��याउँछ, आ�नो �शंसा हनेु खतरा उ�प� 

ह�ुछ। मेल�मलापकता�ले गरेको आ�नो �शंसा प�ह�लाई नरा�ो ला�न प�न स�छ, एउटा प�ले 

गरेको �शंसा अक�प�लाई नरा�ो ला�ने मा� होइन आ�ोश �न��याउने खालको प�न हनु स�छ। 

प�रचयको शृंखला खलब�लने प�न हनु स�छ। यो प�लाई �यानमा राखेर मा� प�रचयमा क�त कुरा 

भ� ने तय ग�रनपुछ�।  

प�ले स�ुदेिख नै मेल�मलापकता�को �यवहारलाई सू�म���ले अवलोकन ग�ररहेका ह�ुछन।् 

प�को प�रचयप�ात ् त�कालै ध�यवाद �दन ु रा�ो ह�ुछ। तर एउटाप�लाई ध�यवाद �दने र 

अक�प�लाई �दइएन भने मेल�मलापकता� पूवा��ह� भएको �न�कष� �नकालेर प� �नराश हनु प�ुछन।् 

यह� �नराशा मेल�मलाप नहनुकुो कारणसमेत ब� प�ुछ। �यसैले मेल�मलापकता�ले बो�दाको 

स�ुवातदेिख नै प�ह�को बीचमा समान आदर, स�मान र �यवहार देखाउन अ�नवाय� ह�ुछ।  

 

प�को प�रचय 

आ�नो प�रचय �दइसकेप�छ मेल�मलापकता�ले कुनै प�लाई संकेत गरेर प�रचय मा�न ुरा�ो 

मा�नदैन। दबैुप�ह�लाई संकेत गद� प�रचयको पालो अब यहाँह�को भनी दबैुलाई एकसाथ आ�ह 

गन� र �यसप�छ मा� प�हले कसबाट? भनी प�ह�बाटै अनमु�त �लन ु रा�ो ह�ुछ। यसर� ��ताव 

गरेमा प�ह�ले आफ�  पालो �मलाउँछन।्  
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�यवहारमा कुनै मेल�मलापकता�ले कसले प�हले उजरु� हालेको उसैलाई अथा�त ् वाद�लाई 

प�रचय �दन ��ताव गरेको पाइ�छ। यहाँ ब�ुन ु के पछ� भने म�ुा गनु� एउटा प�रि�थ�त हो र 

मेल�मलापको छलफलमा ब�न ुफरक प�रि�थ�त हो।  

�ववादका क�तपय प�ह�ले प�रचयकै �ममा आफू अ�यायमा परेको कुरा �य� गन� 

था�छन।् यो �वषयमा प�छ छलफल गन� �व�ास �दलाउँदै प�रचयस�मको चरणको हे�ा �दलाउन ुर 

यसैमा सी�मत रहनपुद�छ। �यसको ला�ग ठाडो ह�त�ेप होइन कुटनी�तक अथा�त ् नरम शैल� 

अपनाउनपुछ�।  

 

मेल�मलाप प��तको प�रचय 

प�ह�लाई मेल�मलाप प��तको बारेमा सामा�य वा पया�� जानकार� नहनुस�छ। 

मेला�मलाप प��तको असल प� के हो? भ� ने �वषयमा प�ह�लाई ज�त रा�ो �ान ह�ुछ 

मेला�मलापको ला�ग �य�त नै सहज वातावरण हुँदै जा�छ। �यसैले मेल�मलाप प��तको बारेमा ��मक 

�पले �न�न कुराह�का बारेमा छलफल गनु�पछ�: 

मेल�मलापमा प�ह�को भ�ूमका के हनेु? मेल�मलापकता�को भ�ूमका के हनेु ? यसको स�ुदर 

प� के हो? मेल�मलाप नभए प�रणाम के हनेु? समय क�त ला�ने, खच� क�त हनेु, मेल�मलापको 

पा�र��मक कसर� �नधा�रण गन�? मेल�मलापमा को को ब�ने? कानून �यवसायीको भ�ूमका के हनेु? 

संर�क वा अ�वभावकलाई छलफलमा कसर� सहभागी गराउने? मेल�मलापकता�को भ�ूमका ठ�क नरहे 

के गन�? भइरहेको मेल�मलापकता�को भ�ूमकामा िच� नबझेु अक� मेल�मलापकता� कसर� रो�ने आ�द 

स�पूण� कुराको िज�ासा मेटाउने गर� प�रचय �दन ुआव�यक ह�ुछ। साथै यो एउटा �वयमसेवाको 

���या हो, यो ���यामा सहभागी हनु कुनै कर, बल ग�रँदैन र सहभागी भएका प�ले इ�छा नहुँदा 

जनुसकैु बखत प�न �या�न स�छन ्भ� ने कुरालाई प�न रा�र� ब�ुन ुबझुाउनपुद�छ।  

यो चरणले मेल�मलाप प��त��त �व�ास जगाएको हनुपुछ� भ� ने मा�यता रािख�छ। आफूले 

जानकार� गराएप�छ प�ह� क�त ��ट भए, प�ह� अ� के थाहा पाउन चाह�छन,् सो बारेमा िज�ासा 

रा� ेअवसर �दन कदा�प �बस�न ुहुँदैन। य�द प��त रा�ो ला�यो भ� ने प�ह�को ��त��या आयो वा 

उनीह� ���यामा �व��त छन ्भ� ने लागेमा अब ���यालाई अगा�ड बढाउँ �क? भ� ने �� राखी 

अनमु�त �ा� भएप�ात ्मा� दो�ो चरणमा �वेश गनु�पछ�।  

 प�रचय : प�हले आ�नो प�रचय �दने र �यसप�छ प�को प�रचय मा�ने।  
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 उपि�थ�तको ला�ग �वागत, आभार र ध�यवाद �दने।  

 मेल�मलाप ���या बारेमा जानकार� (�हत �हतको खोिजगन�) गराउने।  

 आ�नो भ�ूमकाका बारेमा जानकार� (फैसला होइन सहजीकरण मा� गन�, शंका गन� अ�धकार 

प�मा सध� रहने) �दने।  

 प�ह�को भ�ूमकाबारेमा जानकार� (सम�या र समाधान दबैुप�को) गराउने), 

 मेल�मलाप हनु नसकेमा कानूनी है�सयतमा ��तकूल असर नपन� र छलफलको �वषय गो�य 

रहनेबारे जानकार� गराउने।  

 �न�न ��ह�को सहायताले उपयु�� जानकार�बारे ��ट भए नभएकोबारे य�कन गन�:  

 मेल�मलाप ���याबारेमा िच� ब�ुो? 

 मेल�मलापकता�को भ�ूमका बारेमा हामी ��ट भय� त? 

 के यो ���यामा सहभागी हनु हामी राजी छ� ? 

 यो ���यामा सहयोग गन� यहाँह� दबैुप� त�पर हनुहु�ुछ ? 

 के मैले यहाँह�बाट पूण� सहयोगको अपे�ा गर� त ? 

 समाधान खो�ने यहाँह�को �यास हनेुछ र ���यालाई �यवि�थत गन� �यास मेरो 

हनेुछ। यसमा हामीह�को म�जरु छ? 

 �यसो भए ���यालाई अगा�ड बढाउँ त? 

यी मा�थका ��ह� नै दो�ो चरणको गेट खो�ने साँचो ब� स�छ।  

 

2. दो�ो चरण : आधारभतू �नयमह�को �नमा�ण 

दो�ो चरणको उ�े�य वाता� अथा�त ् संवादको ला�ग उपय�ु वातावरण तयार पानु� 

(Preliminary Communications and Preparation), प�लाई मान�सक �पमा वाता�मा ब�न तयार 

पानु�, मेल�मलापको ���या �यवि�थत ढ�ले स�ालन हनेु कुराको बोध प�ह�लाई गराउन ुहो।  

प�हलो चरणबाट मेल�मलाप प��तको बारेमा प�ह� ��ट भएप�छ �यसैको जगमा टेकेर 

दो�ो चरणमा �वेश गनु�पछ�। प�हलो चरणको अि�तम �� “अब हामी अगा�ड ब�न स�छ� त?” भ� ने 

��को सकारा�मक ��त��या �ा� हनुासाथ मेल�मलापको ���या �यवि�थत त�रकाले स�प� गन�को 

ला�ग केह� �वषयह�मा हामी सबैको सहम�त हनु ुज�र� ह�ुछ भ�दै यसको ला�ग के आव�यकता पला� 

भ� ने �� प�ह�लाई नै सो�न ु रा�ो मा�न�छ। तर �� सो�दैमा प�ह�ले �नयम बनाइहा�ने 

स�भावना नहनु स�छ। तसथ� फे�र प�न मेल�मलापकता�ले यहाँ आ�नो कला�मक भ�ूमका �कट 

गनु�पद�छ।  
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अनशुासनले प�हले आफ� लाई नबाँधी अ�लाई बा�ँन स�कँदैन। आधारभतू �नयमले प�लाई 

होइन प�हले मेल�मलापकता�ले आफैलाई बा�ँने ��ताव रा�पुछ�। मैले प�पात गन� छैन। मैले 

समयको �याल गन�छु। सबैलाई बो�ने अवसर �दनेछु। मेरा सबै �यास यहाहँ�बीचको �ववाद 

समाधान होस ्भ� नेमा लि�त हनेु छन।् ���या �यवि�थत गन� के गदा� सिजलो ह�ुछ कुनै प�न बेला 

यहाँले भ� पाउनहु�ुछ, यहाँह�का कुरा स�ु म तयार हनेुछु। छलफलको �ममा मैले अ�सँग 

फोनमा कुरा गन� छैन। तपाइँह�को छलफलको �ममा आएका मैले थाहा पाएका कुराह� बा�हर 

कतै भ� ने छैन, कथम कदािचत मेल�मलाप भएन भने प�न हा�ाबीचमा भएको कुराह� सबै गो�य 

रहनेछन ्आ�द भ�दै प�हले आफूलाई अनशुासनमा राखेको अनभु�ूत �दँदै अब प�ह�बाट आफूले के 

अनशुासनको अपे�ा ग�रएको छ, सोतफ�  प�ह�लाई डो� याउनपुछ�।  

 आफूले �नयमको पालना गन�छु भनेप�छ मा� प�बाट थप �नयमको अपे�ा गन�,  

 तो�कएको समयमा छलफलमा उपि�थत हनेु, बेसरोकारका मा�नसलाई छलफलमा सहभागी 

नगराउने, सम�या र समाधानका उपायह�बारे पालैपालो बो�ने, �यि�गत गाल� गलौज नगन�, 

बो�दा संयमतापूव�क बो�ने, एकअका�लाई हो�याउने र अपमान नगन� ज�ता �नयम समे�टउन ्

भ� नेमा चनाखो रहने।  

 �हजो के भयो होइन अब के गदा� दबैुको भलो ह�ुछ भ� ने�तर वाता� हनेुछ भ� नेमा जोड�दने।  

 सबैले दे� ने गर� �नयम ले� ने र �नयम �म�दा बेला बेलामा सचेत गराउने भ� ने सहम�त गन�।  

 आव�यकता अनसुार प�ह�सँग कुनै प�न समयमा ए�ला ए�लै कुरा गनु�पन� हनु स�छ भ�दै 

�यसको ला�ग अनमु�त �लने।  

 छलफलका ला�ग तलका सात ��ह� सोधेर सकारा�मक जवाफ �लन ु�यादै उपयोगी मा�न�छ। 

ती सात �� �न�न छन,्– 

१. पूरै अव�धभर स��य सहभा�गता रहने कुरामा राजी हनुहु�ुछ ? 

२. छलफल दबैुप�को �हतमा केि��त गन� कुरामा राजी हनुहु�ुछ ? 

३. सबैले गोपनीयता कायम रा�पुछ� भ� नेमा सहमत हनुहु�ुछ ? 

४. सबैले सबैको स�मान गनु�पछ�। ह�ुछ ? 

५. अधरुो होइन सम�ुचा �ववाद �मलाउनेतफ�  दबैुप� ला�ने छ�। ह�ुछ ? 

६. छलफलमा स�बि�धत �यि�को मा� उपि�थ�त रहनेछ। ह�ुछ ? 

७. आव�यक परेमा �व�को परामश�को सहयोग �लन स�कने छ। ह�ुछ ?  
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 छलफल �यवि�थत गन� केह� �नयमको आव�यकता छ भ� ने महससु गराउने र आ�ना ला�ग 

लाग ुहनेु �नयम आफ� ले ��ताव गन�। ज�तै: �न�प� भ�ूमकामा रहनेछु, दबैुका कुरा हा�द�कतापूव�क 

स�ेुछु आ�द आ�द।  

 

3. ते�ो चरण: घटना ��त�ुत र �ारि�भक सूचना संकलन 

ते�ो चरणको उ�े�य एकअका�को कुरा सनुाउने, प�ह�कै बीचमा वाता�को थालनी गन� र 

प�ह�लाई एकै ठाउँमा राखेर वाता� गराउँदा देखापन� सम�या र चनुौतीको अनमुान गन� हो। 

आफूलाई लागेका कुरा �नभ�यतापूव�क रा� पाइ�छ भ� ने लागेमा मा� �ारि�भक सूचना तथा त�या� 

संकलन गन�स�क�छ। प�ह��ारा घटनाको �ववरण र सूचनाको स��षेण हनेु अव�था देिखएमा 

सारभतू वाता� �ार�भ गन� वातावरण ब�दछ। अ�यथा अगा�ड ब�न �नकै क�ठन पछ�।  

ते�ो चरणमा गन� ��याकलाप�भ� दबैुप�लाई पालैपालो आ�ना भनाइह� रा� �दने, 

एकप�ले राखेको कुराह�मा अक�प�को स�ेु �िच के क�त छ र �ारि�भक ��त��या के क�तो छ 

थाहा पाउने, प�ह�को भनाइमा मेल�मलापकता�को �यान रा�र� पगेुको कुराको �व�ास र अनभु�ूत 

�दलाउने, सनेुको कुरा �बस�न स�छ भ� ने लागेमा अनमु�त �लएर म�ुय म�ुय कुराको �टपोट गन� आ�द 

�वषय पन� आउँछन।्  

भ� चाहेको र भ� खोजेको कुरा एकैपटक भ� नस�ने, स�चीस�ची �ब�तारै भ� ने, आफूले भ� 

खोजेको कुरा भ� �बस�ने, बीचैमा कसैले ह�त�ेप गरेमा भनाइको शृंखला न�मलाउने, स�झी स�झी 

भ� ने मा�नसह�को �वभाव र आदत रह�छ भ� ने कुरा मेल�मलापकता�ले रा�र� हे�ा रा�पुद�छ। 

मेल�मलापकता�ले प�ह�को कुरालाई स�मान गन� तर सहानभु�ूत नदसा�उने, प�ह�लाई घटना र 

सूचनाको बारेमा बो�न उ���ेरत गन� तर अनाव�यक �स� गका कुरा गन�बाट �नय��ण गन� काम 

गनु�पद�छ।  

यो चरणमा प�ह�को चेतनाको �तर, भाषागत क�ठनाइ, सं�कार र सं�कृ�तको हे�ा रा�दै 

भनाइमा उनीह�को �िच, �हत, �वाथ� के रहेको छ भ� ने कुरामा प�न सू�म ��� प�ु याउनपुद�छ। 

प�ह�कोबीचमा पूव� स�ब�ध के क�तो �थयो ? �ववाद कसर� उ�प� भयो ? �ववादले के क�तो 

असर परेको छ ? �ववाद न�मलेमा यसको स�भा�वत प�रणाम के हनु स�ला ? �ववाद �मलेमा यसको 

लाभ कसले पाउँछ ? आ�द �वषयमा यो चरणमा पालैपालो प�ह�लाई खलुा �� गनु�पद�छ। 

उनीह�को मनका सारा कुरालाई भ� �दन ुआव�यक पछ�। भ�न�छ प�ले आफूलाई लागेको कुरा 

ख�ुला �पले भ� पाउनलेु प�न पीडालाई कम गछ�। यो कुरा मेल�मलाप ���यामा अ�य�त उपयोगी 

मा�न�छ।  
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प�ह�ले एकैपटक आ�ना कुराह� नरा� स�छन।् क�तपय कुराह� मेल�मलापकता�सँग 

छु�ै बसेर गन�पाए ह�ु�यो भ� ने प�को मनमा हनु स�छ। यसलाई �वाभा�वक मा�न�छ। 

मेल�मलापमा एकप�सँग मा� बसेर ग�रने कुराकानीलाई एका�तवाता� (Cousus) भ�न�छ। यो �यादै 

मह�वपूण� मा�न�छ। यो चरणमा क�हलेकाह� � एका�तवाता�को प�न �योग गनु�पन� ह�ुछ। 

एका�तवाता�को �योग स�ब�धमा छु�ै अ�यायमा �व�ततृ चचा� ग�रएको छ।  

�ववादको �वषयमा प�ह�को आ–आ�ना धारणा ब�ुने, �ववाद उ�प� हनुकुो एउटै घटनालाई 

प�ह�ले कसर� अलग अलग ढ�ले ब�ुदारहेछन ्जा�े, प�ह�बीचको �ववादले उनीह� क�त िचि�तत 

छन ्र दबैुप� �म�नपुन� आव�यकता �कन छ ?  सो बारेमा अनमुान गन� काम यो चरणमा ह�ुछ।  

मेल�मलापकता�ले यो चरणमा सनुाइको उ�चतम सीपको �दश�न गनु�पद�छ र �यसको ��य� 

अनभु�ूत प�ह�ले गनु�पद�छ। प�ह�का कुरा स�ुनसकेप�छ सारसं�ेपीकरण गन�, आफूले कुरा 

ठ�कढ�ले बझेुको छु छैन भ� ने जाँच गन� पनुरकथन गन�, यो �वषयमा अ� प�न केह� भनाइह� छ �क 

भनी बो�न उ���ेरत गन�, भनाइ �बस�न स�छ भनेर मह�वपूण� कुराह� �टपोट गन� आ�द काम 

गनु�पद�छ।  

 दबैुप�ह�लाई पालैपालो सम�या के हो भनी सो�ने।  

 प�ले भनेका कुरा आफूले सनेुको पूण� अनभु�ूत प�लाई �दने।  

 प�ह�लाई आ�ना पीडा, चोट, आ�ोश �य� गन�स�छन,् धीरतापूव�क स�ेु।  

 आ�ोशको तह कुन अव�थाको छ प�हचान गन�।  

 सम�या धेरै हनु स�छन ्भ� ने हे�ा राखेर �� सो�ने।  

 सो�धएका सवालको जवाफ सोची सोची भ�पाउने अवसर प�लाई �दने।  

 �ववाद हनुपूुव�को स�ब�धको बारेमा प�न प�हले खलुा �� सो�ने र भावी स�ब�धको बारेमा 

जा�े। �यसप�छ ब�द �� गन�।  

 समाधान गनु�पन�गनु�पन�  �वषय के के छन ् ? सम�यासँग असा�द�भ�क प� के के छन ् ? 

छु�याउँदै जाने।  

 

4. चौथो चरण: �ववा�दत �वषयव�तकुो प�हचान 

यो चरणको �मखु उ�े�य प�को वा�त�वक आव�यकता/चाहना (Need or Interest) प�ा 

लगाउन ुहो।  
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प�को आव�यकता/चाहना (Need or Interest)25 स�बोधन नगर�कन �ववादको समाधान हनु 

स�ैन। य�द भयो भने प�न �यसले �दगो समाधान हुँदैन र प�ह�बीचको स�ब�ध समुधरु हनु 

स�ैन। य�तो मेल�मलापलाई आध�ुनक मेल�मलाप प��तले �वीकाद�न। आध�ुनक मेल�मलाप प��तले 

प�को आव�यकता/चाहनालाई पूरा गरेको हनुपुछ�। तर प�को �भ�ी आव�यकता र चाहना के हो?  

भ� ने प�ा लगाउन ुमेल�मलापकता�को ला�ग �नकै क�ठन ह�ुछ। यो प�को मन�भ� लकेुको ह�ुछ। 

मेल�मलापकता���त पूण� �व��त नबनेस�म यो कुरा प�ले �य�गद�नन।्  

मेल�मलापकता�ले स�ुमा �ववादको �वषय जे होला भ�ठानेको ह�ुछ प�ह�को बीच वा�त�वक 

�ववाद �यो नभएर अ� नै हनु स�छ। अदालतमा आएका �ववादह�को स�ब�धमा यो झनै लाग ु

ह�ुछ। �यसैले �ववादको प�हचान गन� सवालमै मेल�मलापकता�ह�ले अ�यौलको सामना गनु�पन� ह�ुछ। 

क�तपय अव�थामा प�ह�को वा�त�वक �ववाद र अदालतमा ��ततु गरेको �ववादमै मेल नखाएको हो 

�क भ� ने प�न ला�छ। सम�यालाई कानूनी दायरामा �मलाउन ु पना�को कारणले प�न यसोभएको 

हनुस�छ। सबैभ�दा मह�वपूण� कुरा प�ह�लाई �ववाद के हो भ� ने कुरा सो�ध�छ तर के कुरामा 

�ववाद छैन भ� ने कुरा सो�धने अ�यास हुँदैन। तर मेल�मलाप ���यामा मेल�मलापकता�ले यस �� 

स�दभ� �मलाएर सो�धरा�पुन� ह�ुछ। यो चरणको उ�े�य पूरा ह�ुस�ो भने �ायः मेल�मलापको 

स�भावना रह�छ।  

बा�हर��पमा �कट नभएका तर मन�भ� रहेका ��� प�का मन�भ� रह�छ। बा�हर 

देखापरेका कुरामा मनलागे प�न वा नलागे प�न प�ह� भनाभन गन�, अक�प�लाई दोष देखाउने, यो वा 

�यो भए �म�छ अ�यथा �म�दैन भ� ने, �ववादलाई ब�लयो कानून �माण भएकाले सोह� कानून �माणका 

आधारमा आ�नो मागमा अडान �लने �यो नभएकाले अ�य शि�, समाज वा अ�य स�ब�धलाई आधार 

मानेर शि�के��को आधारमा अडान रा� ेआ�द �वाभा�वक �यवहार �कट ह�ुछन।् मेल�मलापकता�ले 

प�को मनो�व�ान ब�ुन ु आव�यक छ। कुनै प�ले छलफलका �वषयव�तलुाई औपचा�रकताको 

�पमा मा�ै �लएको छ भने �यो सम�या स�ुझाउन ऊ िज�मेवार महशसु ग�ररहेको छैन भ� ने 

ब�ुनपुछ�। यस�कारको छलफलले वा�त�वक �ववाद स�बोधन हनु स�ैन। प�ह�को �यवहारको 

अ�ययन गरेर नै उसको �भ�ी मनको कुरा ब�ुन स�क�छ।  

यो चरणमा मेल�मलापकता�ले खे�नपुन� भ�ूमकालाई बुदँागत�पमा �न�नानसुार उ�लेख 

गन�स�क�छ ,–  

 छलफल गनु�पन� �ववादका �वषय के के हनु ्के के होइनन ्भ� ने जा�े, 

                                                           
25 प�ह�को आव�यकता, चाहनाका स�ब�धमा "मनोसामािजक �व�षेण र स�त�ुलत उपयोग" शीष�कमा �ववेचना ग�रएको छ।  
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 �ववादका �वषयह� धेरै छन ्भने �यसम�ये म�ुय र सहायक �वषय के के हनु,् छु�ाउने, 

 अक�प�को सामू रा� नचाहेको प� छ भने �यसको ला�ग आव�यकता अनसुार 

एका�तवाता�को तयार� गन�।  

 एकप�ले देखेको �ववाद अक�प�को ला�ग वा�त�वक �ववाद नहनु स�छ। �यसैले �ववादको 

साझा सवाल र एकतफ� सवालको प�हचान गन�, 

 प�ह�को भनाइ, आसय, �भाव र �न�कष�को बारेमा एकअका�लाई ��ट पाद� जाने , 

क�हलेकाह� � �भ� नमतलाई �कट गनु�भ�दा प�न अब कसर� �म�ने भ� ने�तर प�ह�ले 

�यानकेि��त गरेका ह�ुछन।् प�को यो चाहना नबझुी �ववाद के हो र �कन भयो? भ� ने �वषयमा नै 

मेल�मलापकता� अलम�लन था�यो भने न�तजा रा�ो आउँदैन।  

प�ह�का कारणले नभएर मेल�मलापकता�को भ�ूमकाको कारणले मेल�मलापका धेरै 

�यासह� असफल ह�ुछन।् सीप नहनेु ���याको चरणमा मा� टे�न खो�ने, सीप हनेु तर ���याको 

हे�ा नरा� ेदबैु �विृ� मेल�मलाप ���याका ला�ग नो�सानदायक हनु।्  

 

5. पाचँौ चरण: �ववाद समाधानका ला�ग �वक�पह�को खोजी 

�ववाद समाधानका ला�ग अनेक� उपायह� अथवा �वक�पह� हनुस�ने स�भावना ह�ुछ। ती 

�वक�पह�का स�भावना के के हनु स�छन?् यो चरणको �मखु उ�े�य धेरैभ�दा धेरै �वक�पह�को 

खोजीगनु� हो।  

मेल�मलाप प��तको सबैभ�दा रा�ो प� �ववाद समाधानको ला�ग एउटा मा� नभएर �व�भ� न 

�वक�पह�मा सहम�तको ला�ग छलफल हनु ुहो। �वक�पह�को खोिजगन� काय�ले प�ह�को �थाथ�, 

�हत र आव�यकताको प�न प�हचान ह�ुछ। �ववाद समाधानको ला�ग कुनै प�बाट एउटा ��ताव 

आउन,ु उ� ��ताव अक�प�को �वीकाय� भए �यह� सत�मा �मलाप� हनु ु र अ�वीकाय�भए अक� 

��ताव आउन ुर पनुः �यसमा छलफल हनुलुाई मेल�मलापको ���या भ� स�कँदैन। यो पर�परागत 

मेल�मलाप ���या हो। �वक�पह�को खोजी नग�रएको वा मू�य �सज�ना नग�रएको मेल�मलाप 

���यालाई मेल�मलापको �या�यक ���या मा�स�क�।  

�वक�पह� खोिजगन� त�रका फरक छ। मेल�मलाप ���याले �ववाद समाधानको ज�तसकैु 

सानो �वषयव�त ु�कन नहोस ्�ववादको स�बोधन गन� उपाय एकमा� नभएर अ� प�न के के छन ्भनी 

धेरैभ�दा धेरै �वक�पह� ��ताव गन� दबैुप�ह�लाई उ���ेरत गनु�पछ� भ� ने मा�यता रा�छ। 
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अक�प�लाई ज�तसकैु अ�ीय लागेप�न आपि� नगर� �कन�क �वक�पह� आउँदैमा �यसैमा सहम�त 

हनैुपछ� भ� ने हुँदैन यो केवल ��ताव मा� हो भ� ने कुरामा �व�ास �दलाउदै दबैुप�लाई �नभ�यतापूव�क 

आफूले देखेका �वक�पह� रा� लगाउनपुछ�। �वक�प रा�पूुव� जनुप�ले ��ताव राखे प�न �यसमा 

अक�प�को प�न �हत छ भ� ने आधारमा रा�पुछ� भ� ने मा�यतालाई �मरण गनु�गराउनपुछ�। एकप�ले 

राखेका ��तावमा अक�प�को �हत हनेु आधार के दे�भुयो भ� ने �वषयलाई प�न ��ट पान� 

लगाउनपुछ�। आएका ��तावम�ये तलुना�मक �पमा रा�ो �वक�प कुन हनु स�छ भ� ने ��सँगै 

प�को मनोभावना, आव�यकता र चाहना प�ालगाउने काम यो चरणमा ग�र�छ।  

�वक�पको खोजी कसर� गन� भ� ने �वषयमा छु�ै अ�यायमा चचा�ग�रने हनुाले यहा ँ उ�लेख 

ग�रएको छैन। यो चरणमा �यान �दनपुन� कुराह�लाई तल बुदँागत �पमा रािखएको छ:-  

 एउटाको �थानमा अका�लाई राखेर समाधानका उपाय मा�ने।  

 साझा �हतका �वक�पह� एक मा� नभएर धेरैभ�दा धेरै ��ततु गन� लगाउने।  

 ��ता�वत �वक�पह�ले समाधान कसर� ह�ुछ र �यसलाई अक�प�ले �वीकान� आधार के हनु 

सो�ने र जा�े।  

 यीबाहेक अ� �वक�पह� प�न छन ्�क ? भनी पनुः दोह� याउने।  

 अक�प�को साम ु रा� नचाहेको प� छ भने �यसको ला�ग आव�यकता अनसुार 

एका�तवाता�को तयार� गन�।  

 एका�तवाता�को ���याबारेमा बताउँदै प�को सहम�तबमोिजम पालैपालो एका�तवाता�मा 

लैजाने।  

 गो�यताको स�ुनि�तता गन� र प�ले अनमु�त �दएको कुरा मा� अक�प�लाई भ� ने ��त�ा 

गन�।  

 �वक�पका ला�ग पया�� मि�त�क म�थन (Brain Storming) गराउने।  

 �ा� �वक�पह�ले दबैुप�को �हत हनेु अव�था देिख�छ वा देिखँदैन �बचार गन�।  

 हरेक सवालका पथृक �हत र ��येक �हतका पथृक �वक�प ह�ुछन ्भ� ने हे�ा रा�दै सहम�त 

उ�मखु �वक�प रा� लगाउने।  

 

6. छैठ� चरण: सहम�तको �यास (वाता�, सौदाबाजी र एका�त वाता�) 

यस चरणमा आइप�ुदा प�ह�बीच सम�या समाधानका ला�ग साझा िच�ता �कट भएको 

ह�ुछ। तर कुन �वक�पमा सहम�त गन� भ� ने �वषयमा कुरा न�मलेको ह�ुछ। यो चरणबाट ग�ुन 

मेल�मलापकता�लाई क�हलेकाह� � �नकै क�ठनाइ प�न पन�स�छ।  
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प�ह�बीच �ववादका धेरै �वषयह� ह�ुछन।् कुनै ठूला र ज�टल ह�ुछन ्त कुनै साना र 

सरल। एकप�ले देखेका सम�या अक�प�को ला�ग सम�याको �पमा नरहन स�छ। �यसैगर� 

एकप�को ला�ग ठूलो देिखएको सम�या अक�प�को ला�ग सामा�य ला�नस�छ। यस प�लाई 

�यानमा राखेर मेल�मलापकता�ले यो चरणमा आउनपूुव� सहम�त गनु�पन� सम�या केके छन।् �यसम�ये 

साझा सम�या के के हनु के के होइनन ् ? छु�याएको हनुपुद�छ। अिघ�लो चरणमा चचा�ग�रएझ� 

समाधान गनु�पन� ��येक सम�या समाधानको ला�ग प�ह�ले आआ�नोतफ� बाट �वक�पह� �दएका 

ह�ुछन।् कसको �वक�प ठ�क र कसको बेठ�क भ� ने ���कोणले हे�रयो भने यो चरणमा आएर 

�ववाद पनुः बि�झ�छ। �यसैले यो चरणमा दबैुप�बाट �ा� सहम�तका �वक�पह�मा अपन�व जा�ने 

वातावरण �मलाउनपुछ�। �वक�प कसकोभ�दा प�न ��ता�वत �वक�पह�बाट �ाथ�मकता �नधा�रण 

गनु�पदा� प�को रोजाइ के ह�ुछ �यसबाट सहम�तको �यास गनु�पछ�।  

सहम�तको चरणमा अडान, �वाथ� र �हत (Position, Interest and Need) म�ये �हत अथा�त ्

Need लाई बढ� जोड �दइ�छ। प�ले आ�नो �हत हनेु कुरा देखेमा बाँक� दईुप�लाई मह�व 

�दंदैनन।् �यसैले मेल�मलापमा बसेका बखत अ�य �व�भ� न ���याभ�दा प�न प�ह�ले आफूलाई 

अ�याय नपन� गर� �म�ने सत� के हो अक�प�बाट सोझै �यो माग गन� गद�छन।्  

�ा� हनु आएका �वक�पह�को रा�ा प� के छ, चनुौतीह� के छ, �यसका ब�लयो प� 

कमजोर प�को प�न �व�षेण (SWOT Analysis) गनु� गराउन ु आव�यक ह�ुछ। यसको ला�ग 

मेल�मलापकता�ले प�ह�को एका�त वाता�को पटकपटक अवसर �मलाउनपुन� हनु स�छ। �ा� हनु 

आएका �वक�पह�ले स�त�ु� �द�छ नै भ� ने हुँदैन। क�हलेकाह� � आफूले �दएको �वक�पबाट प�न 

प�ह� आफ�  भा�नेगरेको उदाहरण प�न पाइ�छ। यो अव�थामा प�को उ�म र खराब �वक�प 

(BATNA/WATNA) ब�ुन आव�यक पछ�। न�मलेमा हनेु प�रणाम प�को �हतमा नै ह�ुछ भ� ने 

स�ुनि�ता के छ ? �यस �वषयमा प�लाई पनुः सो�न �दनपुछ�।  

 �ा� �वक�पह�का आधारमा रहेर सहम�तका ला�ग पया�� मि�त�क म�थन (Brain Storming) 

गराउने।  

 �ा� �वक�पह�मा दबैुप�बाट ब�लयो कमजोर प�को �व�षेण (SWOT Analysis) गन� 

गराउने।  

 आएका �वक�पलाई प�को उ�म र खराब �वक�पसँग तलुना गरेर हेन� अनरुोध गन�।  

 सवाललाई स�बोधन गन� र �हतसँग ताद�यता रा� े�वक�पह�को सूची छो�ाउँदै जाने।  
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 सबैलाई िच� ब�ुने �मशः उ�म �वक�पको छनोट गन� अवसर �दान गन�।  

 आव�यकता पछ� भने प�ह�लाई �व� तथा कानून �यवसायीको सझुाव �लने वातावरण तयार 

गन�।  

 ��ता�वत �वक�पबाट दबैुप�को व�तगुत, मनोवै�ा�नक र ���यागत स�त�ु� �म�ने ि�थ�त छ 

छैन? तलुना�मक मू�या�न गन�।  

 अडान कायमै र�हर�ो भने र अब �म�ने स�भावना छैन भ� ने ला�यो भने एका�त वाता� गर� 

प�को उ�म र खराब �वक�पको प�हचान गन�।  

 प�का उ�म र खराब �वक�पबारे प�हचान गरेप�छ उनीह�लाई नै पनु : नयाँ ढ�ले स��न 

लगाउने।  

 

7. सात� चरण: सहम�तको अ�भलेखीकरण र काया��वयन 

यो चरणमा सहम�त हनु नसकेमा कसर� ���यालाई अ��य गन� र सहम�त हनु सकेमा कसर� 

�यसको अ�भलेखीकरण गन� र काया��वयन गन� भ� ने दबैुप�लाई �यान �दइ�छ। मेल�मलाप प��तको 

अक� मह�वपूण� �वशेषता भनेको �ववा�दत प�ह�बीच स�ब�धको पनुः �थापना हनु ु हो। जनु 

औपचा�रक ���यामा नहनुस�ने धेरै स�भावना रह�छ। वा�त�वक मेल�मलाप भए नभएको कुरा 

प�ह�बीच �ार�भदेिख सहम�तमा पगु�ुजेल छलफलको �ममा देखा परेको ह�ुछ। क�तपय प�ह� 

मेल�मलाप गन� सहम�त भई �लखतमा ह�ता�र गरेदेिख एक अका�को मखैु नहेर� मेल�मलापकता�लाई 

स�म ध�यवाद �दएर हतार हतार छु���छन ् भने क�तपय प�ह� अब हामीले परुाना कुरा �ब�य�‚ 

स�ब�धको नयाँया�ा �ार�भ गर� भ� ने भावनाका साथ सँगै बसी िचया ना�ता वा खाना खाने, �मठाइ 

एकआपसमा बा�ँने ��ताव गछ�न।् मेल�मलापकता�ले प�ह�को �यवहारको सू�मढ�ले अवलोकन 

ग�ररहनपुछ� र �ववादको समाधानसँगै प�ह�को स�ब�धमा पनुः �थापन हनेुतफ�  �यान �दनपुछ�। 

य��प कुनै कुनै �ववादमा यो स�भावना नरहन स�छ।  

मेल�मलापमा सहम�त �ायः दईु �कारका ह�ुछन।् �वतः काया��वयन हनेु (Self Executing) 

सहम�त र �वतः काया��वयन हनु ुनस�ने (Non Self Executing) सहम�त। �वतः काया��वयन हनेु 

(Self Executing) सहम�तको उदाहरण �नि�त रकम बझेुर छोराछोर�को अंशभाग र पालन पोषण 

गन� सत�मा �ीमान ्सँग स�ब�ध �व�छेद गनु� हो भने स�ब�ध �व�छेदकै �वषयमा आमासँग रहने गर� 

छोराछोर�लाई �नि�त वष�स�म पालनपोषण, िश�ा, �वा��योपचार ज�ता आव�यकता पूरा गन� मा�सक 

�पमा तो�कएको रकम भराइ�दनपुन� गर� भएको (Non Self Executing) सहम�तको उदाहरण हो।  
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प�ह�बीच भएको सहम�तको अनगुमन कसर� गन�, कसले गन� स�झौताप�मा नै ले� ने 

�चलन प�न छ। हामीकहाँ मेल�मलापप�ात ् प�न मेल�मलापकता�को भ�ूमका के हनेु भ� ने �वषयमा 

स�झौतामा उ�लेख गन� अ�यास छैन। प�ह�को सहम�त, �ववाद समाधानको �कृ�त वा सत�, 

मेल�मलापकता�को म�जरु� आ�द प�लाई �यानमा राखी यो प�लाई स�बोधन गन�स�क�छ।  

मेल�मलाप ���या�ारा भएको सहम�तले व�तगुत, ���यागत र मनोवै�ा�नक �पमा स�त�ु� 

�दएको हनुपुछ�। क�हलेकाह� � सहम�त भएका �वषय अ�भलेखीकरण गदा� सम�या देखापछ�। ज�तैः तीन 

ख�डको एकख�ड पाउने भ� ने सहम�त भयो तर कताबाट पाउने हो भ� ने �वषय �ववादको �पमा 

देखापछ�। पाचँ लाख �दने सहम�त भयो तर चेक�ारा �क नगद भ� ने �वषय �ववादको �पमा 

देखापछ�। सहम�त भैसकेको �वषय ले� ने�ममा भाषा र श�द लेखनमा �ववाद देखापछ�। मैले भनेकै 

श�द लेिखनपुछ� भ� ने तक�  उ�छ। क�हलेकाह� � कुरा �यनै हनु ्तर अि�तममा मेरा कानून �यवसायी 

वा अ� कोह�लाई देखाएर मा� सह�गछु� भ� ने कुरा आउँछ। यी सबै प�लाई मेल�मलापकता�ले �यान 

�दनपुद�छ।  

प�ह�काबीच मेल�मलाप हनेु तर मेल�मलापकता� �वयम ् �नराश हनेु, प�ह�सँग हा�द�कता 

�कट नगन�, अि�तम अि�तम अव�था�तर आइप�ुदा झक� मा�े, आवेशमा आउने ि�थ�त प�न देखापछ�। 

यो मेल�मलापकता�को कमजोर� हो। यो कमजोर� हनु �दन ु हुँदैन। �यावसा�यक ���ले यसले 

भ�व�यमा आफ� लाई नो�सान गछ� भ� ने हे�ा मेल�मलापकता�ले रा�पैछ�।  

�ववाद �म�छ नै भ� ने हुँदैन तर ���यालाई �नर�तर पालना गनु�पछ�। �ववाद समाधान भएमा 

वा नभएमा प�न प�ह�साम ुमेल�मलापकता�ले हा�द�कता �कट गन�पछ�। प�ह�लाई यी �मलेर ब�न 

नस�ने, झगडा गन�, झगडाल ु�विृ�का मा�नस हनु भ� ने मनमनै आरोप लगाउने वा सोह� अनसुारको 

�यवहार गन� काम मेल�मलापकता�बाट क�ह�यै हनुहुुँदैन। क�हलेकाह� � सहम�तमा प�ुन नसकेका 

दबैुप�ह�ले हामी �य�तखेर �म�न सकेन� हामीले भलू ग� य�। तर हजरुको भ�ूमका �नकै सराहनीय 

�थयो। अब एकपटक अनरुोध छ हजरुले मेल�मलाप गराइ�दनपु� यो भनेर पनु : मेल�मलापकता� ब� 

अनरुोध गन� स�भावना ह�ुछ। यो स�भावना हनुस�छ भ� ने मा�यतामा मेल�मलापकता�ले आफूलाई 

��ततु गनु�पछ�। 

 तसथ� सहम�त भएको होस ् वा नहोस ् मेल�मलापकता�ले मेल�मलाप ���यामा सहभागी 

हनुभुएकोमा, आफूलाई मेल�मलापकता� रोजेकोमा �शंसा र ध�यवाद �दनपुछ�। आज सहम�त नभएप�न 
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भ�व�यमा होस ् भ� ने कामना गनु�पछ�। मेल�मलाप ���याका �ममा आफूबाट हनुगएका 

कमीकमजोर���त �मायाचना गनु�पछ�।  

प�ह�बीच मेल�मलाप सफल हनु प�न स�छ र नहनु प�न स�छ। तर मेल�मलापकता�को 

भ�ूमका सध� सफल नै रहनपुछ�। मेल�मलापकता� आ�नो �यावसा�यक धम� र नै�तकताबाट क�ह�यै 

�यतु हनुहुुँदैन। प�ह�ले आफूलाई मेल�मलापकता� रोजेको कुराले म�ख पन�, स�ुमा �नकै उ�सा�हत 

हनेु उनीह�लाई स�मान गन� तर छलफलबाट सहम�त नहनेु ल�यण देखा पदा� प�ह�लाई अ�ठेरो 

दे�,े नरम प� र कठोर प�को �पमा असमान �यवहार दशा�उने, अ�ठेरा प�ह�को कारणले मेरो 

�यास सफल हनुसकेन भ�ठानेर आ�नो कमजोर� महससु नगन� �विृ� मेल�मलापकता�को आदश� 

�वपर�त कुरा हो। यो चरणमा �यान�दनपुन� प�लाई तल केह� बुदँाह�मा रािखएको छ: 

 सहम�तको काय�योजना (के, कसर�, कसले, क�हले, कहाँ पूरा गनु�पन� हो ��ट गन�) उ�लेख गन�।  

 सहम�त प� ले�अुिघ सहम�तका सत�का बुदँा �टपोटह� पढेर सनुाउने वा देखाउने र दबैुप�बाट 

बुदँामा भएको सहम�तलाई �लखतको औपचा�रक �प वा ढाँचा �दने।  

 लेिखएको सहम�त प� दबैुप�लाई देखाउने, सनुाउने।  

 मेल�मलापको �सल�सलामा तयार ग�रएका सहम�त प�बाहेकका सबै कागजात न� गन�  

 मेल�मलापको ���यालाई �व�ास गर� मेल�मलापमा स�ल�न भई सहम�तस�म प�ुन सहयोग 

गरेकोमा सबैलाई ध�यवाद �दने।  

 सहम�त नभएको अव�थामा प�न प�ह�लाई हा�द�कतापूव�क ध�यवाद �दने।  

 ���यामा सहभागी हुँदा आफूबाट हनु गएको कमी कमजोर���त �मायाचना गन�।  

 प�लाई हा�द�कतापूव�क �बदाइ गन�।  

 

सबै चरणमा मेल�मलापकता�ले याद रा�पुन� कुरा  

सहजकता� ब�ु ज�मैदेिख �सकेर आएको गणु होइन। सहजकता�को भ�ूमकामा रहनअुिघ ऊ 

कुनै �यवसाय वा पेसामा रहेको ह�ुछ। जनु �यवसाय वा पेसामा रहेको भएताप�न मेल�मलापकता� वा 

सहजकता�को आ–आ�नै �यि�गत आदत, �यवहार, �वभाव, गणु रहेको ह�ुछ। तर ती नै �यि�गत 

आदत, �यवहार, �वभाव, गणु आ�द सहजकता� वा मेल�मलापकता�को ला�ग कतै उपय�ु र कतै 

अनपय�ु प�न हनु स�छ। तसथ� मेल�मलापकता�को �थानमा बसेप�छ अ� र ममा के �भ� नता हनुपुछ� 

भ� ने कुरामा मेल�मलापकता� सदैव सजग र सचेत रहनपुद�छ।  

मेल�मलापकता�ले आफूले रा� ैभ�ूमका �नवा�ह गरेको छु भ� ने ठा�नरहेको प�र��ेमा प�ह�ले 

भने उसका धेरै कमजोर�ह� देिखरहेका ह�ुछन।् कुनै प���त पूवा��ह� हनु,ु बढ� जा�े ठह�रन,ु 
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प�ह�लाई आफ� ले स�लाह �दन,ु समाधानका �वक�पह� प�हले आफ� ले �दन,ु कानून र �माणको 

आधारमा �ववादलाई �व�षेण गर� हेनु�, अनाव�यक कुरा गनु�, आफ�  बढ� बो�न,ु प�का कुरा कम स�ुु, 

समय �यव�थापनमा �यान न�दन,ु एउटामा� �वक�पमा बाग��न� गराएर सहम�त गराउन खो�न,ु प�को 

मनोभावना नब�ुन,ु प�ह�को भाषा, धम�, सं�कृ�त आ�द मू�य मा�यताको �याल नगनु� आ�द �ायः गरेर 

मेल�मलापकता�ह�मा देिखने कमजोर� हनु।् �यसैगर� मेल�मलापकता�को भ�ूमकामा रहेको �यि�ले 

आ�नो �यावसा�यक �प बद�न नस�न ु अथा�त ् व�कल, �ा�यापक, राजनी�तक काय�कता�, समाजसेवी, 

कम�चार� आ�द जेज�तो प�ृभ�ूमबाट आफू आएको हो सोह� भ�ूमकाबाट मा�थ उ�न नस�न ु अक� 

कमजोर�का �पमा देखापछ�। �यसैले मेल�मलापकता�ले आफूमा कमजोर� नहोस ्भ�ाका ला�ग �न�न 

कुराह�मा सदैव �यान�दनपुद�छ।  

 के मैले स�ारसीपको उिचत अ�यास ग�ररहेको छु ? 

 मेरा सोधाइ र ��त�ुत प�का ला�ग �भावकार� ठा�नएका छन ्? 

 मैले �यानपूव�क स�ुनरहेको अनभु�ूत प�लाई भैरहेको छ त ? 

 मेरो भ�ूमका के रहेको छ ? 

 म कतै स�लाहकार, �यायाधीश र व�कलको ज�तो भ�ूमका �नवा�ह त गरेको छैन ? 

  

 म दबैुको �व�ास�ा� सहजकता� हो भ� ने कुरा यहाँ �ब�स�रहेको त छैन ? 

 म कतै �नराश र पूवा��ह� भइरहेको त छैन ? 

  

 मेल�मलापकता� र वाता�रत प� दबैुका केह� औजारह� छन।्के मैले ती औजारको �योग 

हनु स�छ भ� ने हे�ा राखेको छु ? 

 मेल�मलाप सफल हनु प�न स�छ र नहनु प�न तर मेल�मलापकता� सदा सफल 

मेल�मलापकता� नै र�हरहन स�नपुछ�। �कन�क यो �यावसा�यक धम� हो। 





 

 

 
 
 
 

प�र�छेद ३ 

मेल�मलापका आधारभतू सीपह� 
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३.1 स�ेु र �� गन� कला 

 

सामा�य प�ृभ�ूम : 

स�ेु र �� गन� सीप मेल�मलापकता� हनु यो�य�यि�ह�को ला�ग �स�न ुवा �सकाउन ुपन� 

�वषय हो र  भ� ने �� उ�न ु�वाभा�वक हो। उमेर, पेसा, अनभुव र �ानले गदा� मेल�मलापकता� हनेु 

�यि�ले स�ेु र �� गन� �वषयमा लामो अनभुव हा�सल गरेकोह�ुछ। तर प�न प�सँग �भावकार� 

संवाद कायम गन�, �व�ास आज�र आव�यक सूचना सहज�पले �ा� गन�, प�लाई �ववाद समाधानका 

ला�ग उिचत �नण�य �लन सहयोग गन�मा थप म�त होस ् भ� ने उ�े�यले मेल�मलापकता�को सीप 

अ�तग�त स�ेु र �� गन� �वषयलाई मह�वपूण� ठानी ता�लम तथा अ�ययन साम�ीह�मा समावेश 

पाइ�छ।  

मेल�मलापमा मा� नभएर स�ेु कुराको मह�व जीवन र �यवसायका हरेक �े�मा मह�वपूण� 

मा�न�छ। भ�ु र स�ुु दबैु उि�कै मह�वपूण� छन।् रा�र� स�ेुले आ�नो संगठनमा उ��त गरेको 

उदाहरण �दद� Ronald र George ले �न�न भनाइ राखेका छनः Listening is arguably just as 

important as speaking. When a group of adults was asked to identify the most important 

on-the-job communication skill, listening ranked at the top of the list. The study 

examining the link between listening and career success revealed that better listeners rose 

to higher levels in their organizations. A survey of personnel managers indentified 

listening as the most criticle skill for working effectively in teams. In small groups, other 

members view people who listen well as leaders. Listening is just as important in 

personal relationships. In one survey, marital counselor identified "failing to take the 

others perspective when listening" as one of the most frequent communication problems 

in the couples with whom they work. When another group of adults was asked which 

communication skills were most important in family and social settings, listening was 

ranked first. In committed relationship, listening to personnel information in everyday 

conversations is considered an important ingredient of satisfaction. For this reason, some 

theorist have argued that effective listening is an essential ingredient in effective 

relational communications.26 

सनुवुाइको सीप र �� गन� कला दबैु स�ार सीपका मह�वपूण� दईु पाटा हनु।् धेरै 

मा�नसह� कुनै औपचा�रक ता�लम �बना प�न स�ार सीपमा �नपूण ह�ुछन।् �दनान�ुदनको अ�यासबाट 

यो सीपको �वकास र प�रमाज�न हुँदै जा�छ। तथा�प केह� आधारभतू कुराह�मा हे�ा रा� नस�दा 

मेल�मलाप गन� इ�छुक रहेका प�ह�सँगको या�ा टु�नस�ने स�भावना सदैव रह�छ। 

                                                           
26 Understanding Human Communication by Ronald B. Adler and George Rooman, Oxford University press, Ninth 

Edition, p.116. 
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मेल�मलापकता�मा रहेको संवाद सीपको अभावले प��त��तको आ�थामा कमी नहोस ्भ�ाका खा�तर 

प�न यो �वषय मह�वपूण� मा�न�छ।मेल�मलापकता�ले आफूमा रहेको कमीकमजोर�लाई प�ालगाउन 

सकून ्र प�सँगको संवादलाई मेल�मलापमै�ी बनाउन सकुन ्भ� ने यो अ�यायको मूल उ�े�य रहेको 

छ।  

��ततु अ�यायमा स�ुु भनेको के हो ? Hearing / Listening मा के �भ� नता छ ? स�ेु सीप 

आफ�  �वकास हनेु �ाकृ�तक उपहार हो वा यसका ला�ग छु�ै �यासको खाँचो पछ�  कसैले बोलेको 

एउटै कुराको �कन �ोताह�बीच बे�ला बे�लैस�देश वा अथ� जा�छ ? रा�ो �ोता ब� कसर� स�क�छ 

? स�ेु र सनेुको ��त��या केका ला�ग आव�यक छ ? �� गन� सीप केहो ? �� �कन गनु�पद�छ ? 

मेल�मलापकता�का ला�ग क�तो प�रि�थ�तमा के क�ता ��ह� उपयोगी हनु स�छन ्? आ�द �वषयमा 

केह� सै�ाि�तक र केह� �यावहा�रक प�को चचा� गन� खोिजएको छ।  

 

क) स�ेु सीप  

Hearing / listening मा के �भ� नता छ ? प�हले यो जा�ुपद�छ। सामा�यतया उ�तै उ�तै 

अथ� �दने भएताप�न यी दबैुमा धेरै �भ� नता छ। यसलाई हामीले स�ुु र ब�ुन ुभ� ने स�दभ�मा �योग 

गनु�पद�छ। स�ुदैमा सबै बिुझएको हुँदैन। आवाज स�ुु र कुरा स�ुु फरक फरक कुरा हो। हामीले 

धेरै सनेुका ह�ुछ� तर बिुझरहेका हुँदैन�। भ�न�छ समान भाषा, सं�कृ�त र �तरका मा�नसह�बीच 

बोलेको एक�तहाइ स�ुनदैँन, सनेुको एक�तहाइ बिुझदैँन र बझेुको एक�तहाइ �वीका�रदैन। यसबाट स�ेु 

सीप �नकै चनुौतीपूण� छ भ� ने बिुझ�छ। आवाज स�ुु आफ� मा एउटा �वचा�लत ���या हो। तर कुरा 

स�ुु �योभ�दा पथृक हो।27 सनुाइ ���या (Listening Process) मा �नि�त चरणह� ह�ुछन।् सू�ब� 

�पमा भ�दा Hearing + �यान (Attending) + बझुाइ (Understanding) + ��त��या (Responding) + 

�मरण (Remembering) = स�ुु Listening हो। प�सँगको संवादमा आफूले के चा�हँ स�ेु �यो प�न 

हे�ा रा� स�ो भने अझ रा�ो ह�ुछ।  

हामीले आफूलाई असल �ोता ठा�छ� तर वा�त�वकता �य�तो हुँदैन। �कन�क यो कुराको 

अनभु�ूत व�ा �वयम ्ले गरेको हनुपुद�छ। अ�ययनले बताएको एउटा स�दभ� यहाँ उ�लेखनीय छ। 

                                                           
27 Hearing is the process in which sound waves strike the eardrum and causes vibrations that are transmitted to the brain. 

Listening occurs when the brain reconstructs these electrochemical impulses into a representation of the original sound 

and then gives them meaning. 
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तपाइँको स�ेु सीप क�तो छ भनी १४४ जना �यानेजरह�लाई सो�धएकोमा कसैले प�न आ�नो स�ेु 

सीप कमजोर रहेको �वीकार गरेनन ्ब� ९४ ��तशतले आफूलाई “रा�ो” र “धेरै रा�ो” भनी दाबी 

गरे। तर ती नै �यानेजरका सहायकह�लाई उनीह�का हा�कमको स�ेु �मता क�तो छ भनी 

सो�धएकोमा अ�धकाशंले “कमजोर” भनी जवाफ �दएका �थए।28 मेल�मलापकता� र प�ह�को 

���कोण प�न य�तै नहोला भ� स�क�। अथा�त ्मेल�मलापकता�ले आफूलाई रा�ो स�ुस�ने ठा�नरहँदा 

प�ले उसको स�ेु �मताको मू�या�न कमजोर रहेको अनभु�ूत ग�ररहेको हनु स�छ।  

कमजोर सनुाइ हनुकुा �व�भ� न कारणह� हनु स�छन।् यसका केह� कारणह� तल चचा� 

ग�रएको छः 

 

१. �यास (Effort): धीरतापूव�क स�ुु �नकै क�ठन काम हो। आफू धेरै बो�ने मा�नसह�का ला�ग 

यो यातना ज�तै ला�न स�छ। तर मेल�मलापकता�को ला�ग यो बा�यता हो। मेल�मलापकता�को 

स�ेु �यास भए नभएको मू�या�न प�ह�ले ग�ररहेका ह�ुछन।् शार��रक ��त�ुत, मटुुको चाल, 

�ास ��ाशमा उतार चढाब आ�दबाट यो थाहा ह�ुछ। 

  

२. अ�धक स�ार चाप (Message Overload): मा�नसह�को धेरै समय अ�को कुरा स�ुुमै खच� 

ह�ुछ। स�ुदास�ुदा मा�नस था�कसकेको ह�ुछ। था�कसकेको अव�थामा मेल�मलापकता� बनेर 

ब�दा स�ुुपन� बोझ थ�प�छ। �ववादरत ् प�ह�को कथन धेरै ह�ुछ। उनीह� मनका स�पूण� 

�यथा ओक�न चाह�छन।् �वगतदेिख भ�व�यस�मका कुराह� �य� गन� खो�छन ् तर स�ेुका 

ला�ग अ�धक चाप परेको कुरा ब�ुदैनन।् यो अव�थामा सनुाइमा कमजोर� देखापछ�।  

 

३. �ोताको �मता (Rapid Thought): शार��रक (Physiological) �मताका कारणले प�न स�ेु 

कुरामा �भाव पाछ�। सामा�यतया मा�नसको ब�ुनस�ने �मताको ग�त ��त�मनेट छ सय श�द वा 

सोभ�दा बढ� रहेको ह�ुछ भने ��त�मनेट एक सयदेिख एकसय चाल�स श�द मा� मा�नसको 

बो�ने �मता हदुो रहेछ।29 अथा�त ्व�ाले ज�त बो�नस�छ �योभ�दा बढ� �ोताको स�ेु शार��रक 

�मता ह�ुछ। यो �मताको उपयोग �ोताले नगरेर ब�न ुक�ठन ह�ुछ। �यसैले व�ाले बो�दै 

गरेको समयमा �ोताको �यान अ�य� प�न गइरहेको ह�ुछ। अ�य�को �यानले व�ा�तरको 

अथा�त ्प�तफ� को �यान कम हनेु स�भावना ह�ुछ। 

 

                                                           
28 Ibid p 118 
29 Ibid p.121 
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४. भौ�तक �दूषण (Physical Noises): बसाइ टाढा र �वर सानो हनु,ु वाता��थल शा�त नहनु ुवा 

वा� ह�ला वा �व�न �दूषण हनु,ु मोबाइलका घ�ट� ब�न,ु अ�य मा�नसह�को उपि�थ�त रहन ु

आ�द कारणले प�न सनुाइमा �भाव पाछ�।  

 

५. स�ेु सम�या (Hearing Problems): कसैको �वण �मता नै कमजोर ह�ुछ। कसैले स�ेु 

उपकरणको �योग गरेकोह�ुछ तर उपकरणमा प�न अचानक खराबी हनेु सम�या आउन स�छ। 

�यसको अ�त�र� कोह� �यि� निजक बसेको मा�नस जोडले बोलेको मन नपराउने प�न हनु 

स�छन।् जसको कारण सनुाइमा �भावपछ�।  

 

६. खराब स�च (Faulty Assumptions): मेल�मलापकता�को ला�ग यो �यादै �भाव पान� �वषय हो। 

अ�को बोल�मा मह�व न�दने धेरै मा�नसको आदत ह�ुछ। आफूलाई मह�वपूण� ठा�े र आफू 

बो�नपाउँदा रमाउने �ाय मा�नसको आदत ह�ुछ। अ�कोभ�दा मेरै �बचार�बचार रा�ो भ�ठा�े, 

अ� बोलेको स�ुनरहे भने आ�नो �बचार�बचार सनुाउने अवसर नै �म�दैन �क भनी िच�ता गन�, 

उसले �यह� कुरा त भ� ने होला �न भनी अनमुान गन�, यसको भनाइले केह� आउला ज�तो छैन 

भनी अनमुान गन� आ�द �ोतामा पाइने खराब स�च हनु।् यसले अ�को कुरा स�ुमा �नकै असर 

प�ु याएको ह�ुछ।  

 

७. बो�दा फाइदा हनेु मा�यता (Talking has more apparent advantages): आ�नो भनाइमा 

अ�को सहम�त होस,् आ�ना �बचार�बचारह�को �शंसा ग�रयोस ् भ� ने आम मा�नसको चाहना 

ह�ुछ। यो �वाभा�वक हो प�न हो। तर आफू बोलेरभ�दा अ�को कुरा सनेुर धेरै सूचना तथा 

जानकार� �ा� ह�ुछ। बो�दा आफूले जे जानेको छ �यह� बो�लने हो तर स�ुदा नयाँ जानकार� 

�ा� हनेु स�भावना सध� रह�छ।  

 

८. साँ�कृ�तक �भ� नता (Cultural Differences): धम�, सं�कृ�त, स�यता र सं�कारले प�न स�ेु 

कुरामा �भाव पा�ररहेको ह�ुछ। �ब�तारै बो�ने सं�कार भएका �यि�ह�लाई धेरै ग�तमा बोलेको 

मन पद�न। मन नपन� कुराले स�ेु कुरामा �वकष�ण ह�ुछ। कसैको स�यतामा आखँा जधुाएर कुरा 

गरेको पट�ै मन पद�न।  

 



80 मेल�मलापस�ब�धी �ोतसाम�ी, २०७४ 

 

९. स�ारको �भाव (Media Influences): आजभो�ल स�ारका �व�भ� न साधन र �ोतबाट 

उपभो�ाह� प�रिचत छन।् जनुसकैु स�दभ�का कुरा गदा� प�न �य�तै वा �म�दोज�ुदो स�दभ�का 

सूचना, त�य, घटनाबारे थाहा पाएका कारण व�ाले भ� खोजेको �य�तै होला भनी �ोताले 

अनमुान गन� कारणले गदा� वा�त�वकता स�ेु कुरामा धीरता ग�ुन जाने ह�ुछ। मेल�मलापकता�लाई 

प�न यो �भावले असर पान� स�छ।  

स�ेु सीप �ाकृ�तक वरदान मा� नभएर �नय�मत अ�यासबाट प�र�कृत हनेु �वषय हो। स�ेु 

सीपको �मता �वकास गन� मेल�मलापकता�ले प�हले आफूमा रहेको कमजोर� प�ा लगाउन ुपन� ह�ुछ। 

प�भ�दा मेल�मलापकता� आफू धेरै बो�न,ु प� बो�दाबो�दै बीचमा ह�त�ेप गनु�, प�ले के भ� 

खोजेको होला भनी अनमुान गनु� मेल�मलापकता�मा �ाय देिखने कमजोर� हनु।् सनुाइ सीपमा सधुार 

गन� �न�न�लिखत उपायह� अवल�बन गन�स�क�छ।  

१. अप�रप�व �न�कष� न�नका�ने (Don't argue of judge prematurely) 

२. स�देश र व�ालाई अल�याउने (Separate the message from the speaker) 

३. आशावाद� ब�े (Be optimistic) 

४. मह�वपूण� �बचार�बचारको बाटो हेन� (Look for the ideas) 

५. �� गन� (Ask questions) 

६. सं�ेपीकरण/पनुक� थन गन� (Paraphrase) 

७. �टपोट गन� (Take notes) 

मेल�मलाप ���यामा सहभागी हनु आउने प�ह�को मनमा धेरै ��ह� उठेका ह�ुछन।् 

उदाहरणका ला�ग अदालतबाट यो म�ुा �कन मेल�मलापमा पठाइ�दएको होला ? मेल�मलापकता� क�तो 

खालको �यि� होला ? उसले क�तो भ�ूमका खे�ने हो ? �वप�ीको प�मा पो ला�ने हो �क ? यो 

�ववादमा यसको केह� �वाथ� छ �क ? योसँग मनका सबै कुरा भ� ने �क नभ� ने ? मेरो कुरा उसले 

क�त स�ुला वा ब�ुला ? उसको �यवहार हेरेर मा� आ�नो कुरा अिघ बढाउन ुपन� हो �क ? आ�नो 

कुरा स�ुमा नभ�दा �वप�ीभ�दा प�छ प�रने पो हो �क ? आ�द। मेल�मलापकता�ले कुराकानीको 

स�ुदेिख नै मा�थ उि�लिखत स�भावनाका ��ह�मा�थ �यान प�ु याउन ु पन� ह�ुछ र सोह� अनसुार 

��ततु हनुपुन� ह�ुछ। स�ेु र �� गन� सीपको �योग गद�मा सबै �ववादको समाधान ह�ुछ भ� ने 

स�ुनि�तता हुँदैन ताप�न यी सीपह�को अभावमा हनुस�ने मेल�मलाप प�न नहनेु स�भावनालाई नकान� 

कदा�प स�कँदैन।  

�ववादका प�का मनमा �व�भ� न ��ह� उ�ने भएकाले स�ुुभ�दा प�हले प�लाई बो�न�दने 

अवसरको खोजी मेल�मलापकता��ारा नै गनु�पछ�। सनुवुाइ ���या�भ� स�ेु, कुरा ब�ुने र �यसलाई 



मेल�मलापस�ब�धी �ोतसाम�ी, २०७४ 81 

 

 

 

�व�षेण गन� कुरा पद�छन।् भ�न�छ प�ह�ले आ�ना पीडा, मनका वेदना अ�लाई सनुाउन पाउँदा 

मा�ै प�न मनमा शाि�त �मलेको महससु गछ�न।् यो अव�थामा प�को कुरा रा�र� नस�ुु, चा�हनेभ�दा 

बढ� बो�न,ु उनीह�को थोरै कुरा स�ुदैमा आ�नोतफ� बाट �नचोड �नका�न,ु प�लाई बो�नमा ब�देज 

लगाउन ुवा कम बो�न �नद�शन �दन ुज�ता बानी तथा आदत छ भने मेल�मलापकता� हनेु �यि�ले 

उपय�ु बानी तथा आदत �या�न ुआव�यक ह�ुछ।  

सामा�यतया सनुवुाइ दईु �कारका ह�ुछन ्: 

१. �नि��य सनुाइ (Passive Listening) जसलाई सामा�य सनुवुाइ (Casual Listening) प�न 

भ�न�छ।  

२. स��य सनुाइ (Active Listening) जसलाई आलोचना�मक सनुवुाइ (Critical Listening) 

प�न भ�न�छ।  

�नि��यभई स�ुु प�न एउटा द�ता हो। �नि��यताको ता�पय� नस�ुु वा �यान �न�दन ुभ� ने 

होइन। ब� बो�ने �यि�को �वाहामा कुनै बाधा नआओस ् भनी चपु लागेर ब�न ु हो। �नि��य 

सनुवुाइमा स�ेुले केह� नबोल� �यानपूव�क सनेुर अक�प�लाई मनोवै�ा�नक �पमा बो�लरहन बा�य 

बनाइएको ह�ुछ। शू�यता हटाउन केह� न केह� प�ृपोषण त �दनपुछ� ता�क अक�प�लाई �ोताले 

स�ुनरहेको छ भ� ने कुराको आभास होस।् य�तो सनुाइ सनुाइ (Listening)मा� हो तर सनुवुाइ 

(Hearing) चा�हँ होइन। �नि��य सनुवुाइमा प�न स��य सनुवुाइमा ज�तै आखँाको स�पक�  (Eye 

Contact), शार��रक हाउभाउ (Posture), टाउकोको हलचल (Nodding), �वीकाय� अ�भ�यि� 

(Acknowledgements) र उ��रेणा (Motivation) को �योग भइरहेको ह�ुछ।  

 

स��य सनुाइ (Active Listening) 

कुनै अवरोध�वना व�ा�तर पया�� �यान केि��त गनु�, व�ाले बोलेको मा� नभएर उसको 

शार��रक बोल� (हाउभाउ) को भाषालाई प�न ब�ुन,ु के भ�नयो भ� ने कुरामा हे�ा रा�,ु आ�नो 

�बचार�बचार वा भावना प�छाएर खलुा �दमाग बनाएर प�को कुरा स�ुु, सनेुको अनभु�ूतको संकेत गनु� 

आ�द स��य सनुाइ�भ� पद�छन।्30 स��य सनुाइमा �ोताको मौिखक ह�त�ेप ह�ुछ। स�ेुले आफूले 

सनेुको र बझेुको कुरा समय समयमा बो�नेलाई जानकार� गराउँछ। सनेुको कुरा दोह� याउन,ु बझेुको 

                                                           
30 Henry Brown and Arthur Marriott, ADR Principles And Practice, third edition, publication by sweet & Maxwell p.384. 
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कुरा सं�ेपीकरण गर� व�ालाई बताउन ु स��य सनुाइको त�रका�भ� पछ�। प�ले आ�नो कुरा 

भ�नसकेप�छ �यसको सारसं�ेप गना�ले मेल�मलापकता�ले आ�नो कुरा बझेुको छ वा ब�ुछ भ� ने 

कुराको अनभु�ूत ह�ुछ।  

कुनै प�न संवादमा दईुम�ये कुन त�रका अपनाउनपुछ� भ� ने शा�त �स�ा�त छैन। अव�था 

अन�ुप दईुम�ये कुनै एउटा वा दबैुको �मि�त स�ेु त�रका रो�नपुछ�। यो �यि� र प�रि�थ�तमा �नभ�र 

गन� कुरा हो। के गदा� बो�नेप�ले आ�नो स�पूण� कुरा सहज �पमा रा�स�छ र मेल�मलापकता�ले 

सनेुको छ भ� ने अनभु�ूत गन�स�छ �यसकै आधारमा स�ेु त�रका अपनाउनपुछ�।  

 

स�ेु सीप अ�तग�त मौनता (Silence) 

��येक संवादमा मौनताको आ�नै मह�व ह�ुछ। तर क�हलेकाह� � मौनताको लामो अव�ध 

असिजलो र असामा�य महससु हनु स�छ। प�सँगको छलफलमा कुनै कुरा बोलेर प� चपुला�छ भने 

उसले आ�नो कुरा स�झन र �यसलाई �मब� बनाउन समय लगाएको हनु स�छ। �यसै गर� 

आफूले भनेको कुराको �भाव हेन� प�न चपु लागेको हनु स�छ। य�तोमा अ�तवा�ता अगा�ड बढाउन र 

सहज �पमा मौनता भ� गन� मेल�मलापकता�ले नै �य� गनु�पछ�। य�तो �य�को �पमा आ�नो 

भावनाको अ�भ�यि�का साथै खलुा ��सो�न ुउपय�ु हनुस�छ।  

 

शार��रक भाषा (Body Language) 

शार��रक भाषा सव��यापी ह�ुछ। भ�न�छ, श�दबाट स�य ब�ुन क�ठन ह�ुछ तर शार��रक 

भावबाट झठुा बो�न क�ठन ह�ुछ अथा�त ् शार��रक भाषा झठुो बो�न स�ैन। अनसु�धानबाट के 

देिखएको छ भने खसुी, दःुख, डर, �रस, अस�त�ु� र आ�य� (Happiness, Sadness, Fear, Anger, 

Disgust, and Surprise) ज�ता कुरा सबैले अनहुारको अ�भ�यि�बाट थाहा पाउन स�छन।् 31 

स�ारमा शर��रक भाषाले �यादै मह�व रा�दछ भ� ने स�ब�धमा एउटा प�ुतकमा य�तो लेिखएको छ : 

Notice body language, facial expressions, and non-verbal communication during 

mediations-they sometimes offer the key to what the party is really trying to say.32 

श�दबाट ७ ��तशत, �वरउ�चारणबाट ३५ ��तशत र ५८ ��तशत शार��रक हाउभाउबाट 

स�ार ह�ुछ भ� ने कुरा �व�भ� न प�ुतकह�मा उ�लेख गरेको पाइ�छ। तर Professor Albert 

Mehrabian ले गरेको अनसु�धानले देखाएको कुरा अ�लफरक छ भनी हेनर� �ाउनसमेतको 

प�ुतकमा यसर� उ�लेख ग�रएको पाइ�छ : 

                                                           
31 Ibid p.160 
32 Lynn Duryee and Matt White, Mastering Mediation 50 Essential Tools for the Advanced practitioner, published by 

Aspatore,2012 U.S.A. p.127. 
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There is a widely misused statistic about body language. In laboratory 

experiments professor Albert mehrabian measured listeners' attitudes towards speakers 

who gave deliberately inconsistent messages. Focusing on words, vocal qualities and 

facial expressions, he found 7 per cent verbal liking, 30 per cent vocal liking and 55 per 

cent facial liking: this was how people recognized inconsistencies between the word used 

and the body's message. This limited experiment has been widely misquoted to suggest 

that "7% of all communications are verbal, 38% are about tone and 55% about body 

language" 

शार��रक भाषाअ�तग�त आखँाको स�पक� , शर�रको झकुाव (व�ा�तर अ�लक�त शार��रक 

झकुाव रहने वा कसै��त नरहने), टाउको ह�लाउने (सकारा�मक वा नकारा�मक संकेतको �पमा), 

अ�य अ�ह�को हलचल (ज�तै हातले कलम चलाइरा�,े ख�ुा ह�लाउने, मखु �बगान�, �नधार ख�ुचाउने, 

च�मा बार�बार िझकेर प�ुने, प�ले बो�लरहेको समयमा कुनै फाइल वा �कताब हेन� स�ु गन�) छुइन,ु 

पोसाक, दरु�, समय, �े�, र भौ�तक वातावरण आ�द �वशेषताह� पद�छन।् 33 मेल�मलापकता�ले आ�नो 

शार��रक भाषाको �योगको �याल गद� प�ले क�तो शार��रक भाषा �योग गरेको छ भ� नेमा �वशेष 

�यान �दन ुआव�यक ह�ुछ।  

 

ख) �� सो�ने सीप (Qoestioning Skill): 

मेल�मलापकता�को ला�ग स�ेु सीपको ज�त आव�यकता र मह�व छ �� सो�ने सीपको प�न 

उ�त नै आव�यकता र मह�व छ। त�य वा सूचना संकलन गन�, त�यलाई रा�र� ब�ुन, वा�त�वक 

सम�या र समाधानका उपायह�को खोजी गन�, प�ह�बीचको स�ब�ध एवम ् प�रि�थ�त ब�ुन, 

प�ह�लाई आ�ना कुरा रा� उ�सा�हत एवम ् ��ेरत गन� यो सीप आव�यक ह�ुछ। सो�ने कुराले 

आव�यक परेको सूचना वा जानकार� �ा� गन� ल�य राखेको ह�ुछ। �� गन� सीपको उिचत �योग 

गन� सकेमा प��सतको छलफल उपयोगी र फलदायी ब� स�दछ।  

��ह�को �नमा�ण वा संरचना आव�यकता अनसुार �व�भ� न �व�पमा तय ग�रने ह�ुछ। 

सामा�य �ववादबारे जा�, वा�त�वक �ववादबारे जा�, समाधानका उपायह� जा�, �वक�पह�का अनेक 

प�ह�बारे जा�, अडान, �वाथ� र �हत प�ह�याउन, छलफलमा नसमे�टएका कुराह� थाहा पाउन, 

�व�भ� न �व�पका ��ह� प�रि�थ�तअनसुार तय ग�र�छन।् सामा�य, �वशेष, �नद� िशत, छ�के, बा�े, 

                                                           
33 Understanding Human Communication by Ronald B. Adler and George Rooman, Oxford University press, Ninth 

Edition, p.181. 
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घमुाउरो, जनुसकैु �व�पका प�न �� हनु स�छन।् तर सोधाइको त�रकामा �ाय �न�न दईु त�रका 

अपनाउने ग�र�छ,– 

 खलुा �� (Open Question) 

 ब�द �� (Closed Question) 

खलुा �� (Open Question) 

वाता�को स�ुको अव�थामा ब�द ��को तलुनामा खलुा �� बढ� उपय�ु ह�ुछन।् के भएको 

हो ? �ववादको कारण के हो ? �ववाद कसर� समाधान होस ्भ� ने चाहनहु�ुछ ? �ववाद समाधानको 

ला�ग दबैुप�लाई �हत हनेु यहाकँो समाधानका उपाय के दे�हु�ुछ ? यी खलुा ��का उदाहरण हनु।् 

खलुा ��बाट �न�न�लिखत फाइदाह� हनु स�छन।्  

 प�लाई अ�तवाता�को �वषयव�त ुचयन गन� छुट �द�छ, 

 प�लाई मह�वपूण� र स�ब� ठानेको कुरा �कट गन� स�ुवधा ह�ुछ,  

 प�ले �वत��ता �ा� र आफू बढ� स��य �पमा स�ल�न भएको अनभु�ूत गछ�, 

 त�य �मरण गन� सिजलो ह�ुछ र �य�ता त�यह� प�न मेल�मलापकता�ले थाहा पाउन 

स�छ।  

खलुा ��ले सबै अव�थामा फाइदा नै ह�ुछ भ�े होइन खलुा ��बाट �न�न�लिखत 

बेफाइदाह� प�न हनु स�छन:्  

 बढ� समय ला�न गई �ारि�भक अव�थामा कम त�य आउन स�छन,् 

 अस�ब� कुरा �कट गन� प�लाई ��ेरत गन� स�छ,  

 लजाल ुर कम बो�ने प�को स�ब�धमा कम �भावकार� हनु स�छ।  

 

ब�द �� (Closed Question) 

संवादको �ायः अ�त�तर ब�द ��को �योग धेरै ह�ुछ। प�को कुरा स�ुनसकेप�छ 

मेल�मलापकता�बाट ब�द ��को �योग ग�र�छ। तर ब�द �� �ार�भमा �योग हनैु स�दैन भ� ने 

होइन। यो अपवादका �पमा �योग ह�ुछ। प�ह�का कुरा स�ुनसकेप�छ आफूले बझेुको कुरा ठ�क 

छ छैन जाँ�न, आफूले बझेुको कुरामा प�लाई �व��त बनाउन, प�बाट �ा� कथनलाई पनुरप�ु� गन� 

ब�द �� ग�र�छ। ब�चाको पालन, पोषण, िश�ा, �वा��यलगायतको स�पूण� िज�मेवार� आमाले �लने 

गर� एकम�ु रकम पाएमा स�ब�ध �व�छेद गन� प�न तयार छु भ� नभुएको हो ? उसो भए यो ��ताव 

�ीमानसम� रा�हु�ुछ? �ीमान ्ले �वीकार गरेमा तपाइँबाट सत� प�रवत�न ह�ुछ �क ? यो �नण�य गदा� 
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तपाइँलाई अ� कसैसँग सो�न ुपछ� �क ? आ�द ब�द ��का उदाहरण हनु।् खलुा �� ज�तै ब�द 

��बाट प�न तल लेिखएका फाइदा वा बेफाइदा हनु स�छन,् 

 

फाइदाह� : 

 हो वा होइन भ� ने �ववरण �ा� हनु स�छ,  

 यसले संवेदनशील �वषयबाट प�लाई कम तनावका साथ पार गराउन स�छ, 

 कम बो�ने प�लाई आ�म�व�ास �दन स�छ,  

 अ�प� र अ�नि�त कुरालाई �प� पान� म�त गनु�को साथै प�लाई आव�यकता अन�ुप 

बो�ने अवसर �द�छ।  

 

बेफाइदाह� : 

 उपय�ु संवाद नहनु स�छ, 

 प�लाई आ�नो धारणा रा� रो�न स�छ, 

 त�यलाई प�को ���कोणले होइन �क मेल�मलापकता�को ���कोणले हेन� डर ह�ुछ, 

 प�को आव�यकता ब�ुने स�भावना खलुा ��मा ज�तो हुँदैन, 

 कुनै मह�वपूण� त�यको बारेमा मेल�मलापकता�ले जानकार� नै नपाउने स�भावना रह�छ, 

 क�हलेकाह� � मेल�मलापकता�को ���कोणले गदा� अस�ब� र प�ले नचाहेको �वषयमा 

अ�तवा�ता� केि��त हनु स�छ।  

 

मेल�मलापकता�ले सो�ने भनेको अक� मह�वपूण� �� छ�के �� हो। छ�के ��को �योग 

�नकै सोच �बचार गरेर मा� गनु�पछ�। यसले प�ह�को धारणा वा भनाइ कि�को �ढ हो भ� ने 

जानकार� �द�छ। प� खसुीले �मलेको हो �क करकापमा परेको छ भ� ने जा� यसर� छ�के �� 

गन�स�क�छ,– �म�छु भ�नहा�न ुभो न�मलेको भए बढ� स�पि� पो पाउनहु�ु�यो �क ? कसो हो ? य�ता 

��को जवाफले प�को �ढता �कट गद�छ।  

मा�थ उ�लेख गरेबाहेक मेल�मलापकता�को ला�ग आव�यक हनेु अ�य केह� सनुाइ र �� गन� 

सीपसँग स�बि�धत �वषयह�मा �न�न अनसुार हेन� स�क�छ:  
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बोध (Acknowledgement) 

ह�त�ेप नगर� आ�नो �यान, चाख र बझुाइ प�को कुरा��त छ भ� ने कुराको अ�भ�यि�का 

�पमा स�ेत गन� समय समयमा उसले भनेका कुरासँग सा�द�भ�क हनेु छोटा अ�भ�यि�ह� �कट 

गन�। ज�तैः ए। काठमाड�मै, हँ...हँ।  

बो�दै जान अ�भ��ेरत गन� (Reflecting Feelings): 

भ�ुपन� कुरा पूरा भएको नदे�दै प� चपु लागेको अव�थामा प�न हजरु �यसप�छ के भयो , 

कृपया भनौ न ? ज�ता बो�न ��ेरत गन� अ�भ�यि� गन�।  

 

आ�नो भावना �कट गन� (Reflecting Feelings): 

प�ले आ�नो कुराभ�दा उसको भावनालाई तपाइँले ब�ुनभुएको छ भ� ने कुराको अुनभ�ूत 

�दने �क�समको अ�भ�यि� गन�। मेल�मलापकता�ले समानभु�ूत (Empathy) �कट गनु�पछ� तर 

सहानभु�ूत (Sympathy) क�ह�यै �कट गनु�हुँदैन। अहो क�तो अ�याय त, यो कुरा स�ुदा मलाई दःुख 

ला�यो, दघु�टना�थलबाट तपाइँ �कन हलुबाट बचेर भा�नभुयो भ� ने कुरा मैले बझेु ज�ता अ�भ�यि� 

सहानभु�ूतका उदाहरण हनु।्  

स�ेु र �� गन� सीपका स�दभ�मा अनभुवका आधारमा तयार ग�रएको Apple Tree 

Approach34 को �योग मेल�मलापकता�को ला�ग उपयोगी औजार ब� स�छ। Apple Tree को 

सांके�तक अथ� हो ��को नमनुा। �खको मा�थको भाग ठूलो हनेु भएकाले यसले खलुा �� जनाउँछ, 

फेदको भाग ब�द �� हो। Apple स�झन सिजलो र ��य फल हो। Apple Tree को एक एक 

अ�रबाट यो सू�को संरचना ग�रएको छ। लेखकले धेरै ता�लममा �योग गदा� सहभागीले मन 

पराएकोले यसलाई समावेश ग�रएको छ।  

 

A= Ask yourself (Am i right? pre, post and during) चाहे प�को कुरा स�ुदा होस ् वा 

प�लाई �� गदा� प�हले मेल�मलापकता�ले आफूलाई �न�न �� गनु�पद�छ,– 

 मेरो प�हरन, ��त�ुत, दबैुप�ह�सँगको �यवहार, कुराकानी प�लाई िच� बिुझरहेका छन ्? के 

म �वषयव�त�ुभ�ै छु ? म दबैुप�ले प�याएको �न�प� �यि� हो भ� ने कुरा �बस�को त छैन। 

मेल�मलापकता� हुँ भ� ने कुरा मैले �बस�को त छैन ?म कतै व�कल, �यायाधीश, कम�चार�को 

है�सयतले ��ततु भएको त छैन ? मैले कतै कमजोर� गन� त होइन?  

 

                                                           
34 This Approach is designed by Mediator Bamdev Gyawali, Ist time it was presented on basic mediation training for 

Lawyers and Court Officers at National Judicial Academy. 
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P= Provide undivided attention (Show that)  

 भ�नएका कुरा मैले रा�र� सनेुको छु भ� ने अनभु�ूत प�ह�ले गरेका छन ्? म मा�ै बढ� 

बो�लरहेको त छैन ? प��ारा के भ�नयो के भ�नएन ? मेरो �यान अ�य� गएको त छैन ?  

 

 

P= Probe- questions to learn more (follow DNH principle)  

 �� नै मेल�मलापकता�को सबैभ�दा ठूलो अ� हो। जसले आकष�ण वा �वकष�ण दबैु काम 

गछ�। मेल�मलापकता�ले ज�तस�ो धेरै ��ह�को संरचना गनु�होस। भ�न�छ 

मेल�मलापकता�सँग ��को �वशाल भ�डार हनु ु ज�र� छ ता�क आव�यक पदा� ज�तो 

आव�यक पछ� �य�तै �नका�न स�कयोस।् प�रि�थ�त अनसुारका ��को �योग गनु�होस ्र �� 

गदा� के, क�हले, कहाँ, कसले, �कन, कसर� WH questions �योग गर�. SMART (Specific, 

Measurable, Achievable, Realistic, & Timely) questions को �योग गर�। तर �� 

गदा� ते�ोप�लाई हा�न, नो�सानी हनेु र आरोप ला�ने गर� �� क�ह�यै नगर�।  

 

L=Listen empathetic way (no sympathetic)  

 �वगतको लामो आदतले गदा� कुनैएकप�सँग कुराकानी गदा� सँगै अक�प� प�न छ भ� ने हे�ा 

नराखी बो�लरहेको व�ाको कुरामा सहानभु�ूत दशा�ईहा�ने ज�ता कमजोर� धेरै 

मेल�मलापकता�मा ह�ुछ। कानून �यवसायीबाट मेल�मलापकता� बनेकाह� यो मा�मलामा 

अझबढ� च�ुने गद�छन।् असल मेल�मलापकता�ले सहानभु�ूत �कट गद�नन ्र गनु� हुँदैन भ� ने 

संधै स�झना गर�।  

 

E= Ensure for correct understanding (paraphrasing)  

 प�ले कुरा रािखसकेप�छ उसको कुरा उसकै आशय र भावका साथ ब�ुन स�कयो �क 

स�कएन, बढ� बिुझयो �क कम बिुझयो जाँच गन� उपाय भनेको पनुरकथन गनु� हो। 

मेल�मलाप ���यामा यसको धेरै �योग गर�।  

 

T= Try to make triangular balance 

 यो अ�य�त क�ठन तर पालना गन� पन� �वषय हो। मा�थ उ�लेख ग�रएझ� प�को कुरा 

सनेुको अनभु�ूत �दनको ला�ग �दइने ��त��यामा sympathy नदेखाई empthay दशा�उने, 
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आफूले सहम�तका �वक�पह� सोझै नबताउने र सम�यालाई �यान �दने �यि�लाई �यान 

न�दने ज�ता �वषयमा �यान प�ु याउनाले स�तलुन कायम गन� सहज ह�ुछ। �यसकारण सदैव 

प�ह�बीच समदरु�को स�तलुन कायम गर�।  

 

R= Reframing and restating (address emotion & interest) 

 अ�य�त संवेग (emotion) मा आएका प�ह�को अ�भ�यि�लाई सम�यातफ�  केि��त गन� 

reframing and restating को �योग ग�र�छ। यसको उदाहरण मा�थ उ�लेख ग�रस�कएको 

छ।  

 

E= Open ended question  

 खलुा ��को बारेमा मा�थ चचा� ग�रस�कएको छ। कुराकानी गदा� प�हले खलुा �� गन�, 

सिजला �� गन�, कुराकानीको वातावरण ब�दै गएप�छ अ�य �भ�ी सतहमा �वेश गनु� रा�ो 

ह�ुछ।  

 

E= Close ended question  

 ब�द ��को बारेमा मा�थ चचा� ग�रस�कएको छ। कुराकानी गदा� प�हले खलुा ��गन�, 

सिजला �� गन�, कुराकानीको वातावरण ब�दै गएप�छ अ�य �भ�ी सतहमा �वेश गनु� रा�ो 

ह�ुछ। �भ�ी कुरा थाहा पाउन ब�द ��को �योग गर�।  
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३.2. एका�तवाता� (Caucus)  

 

मेल�मलाप ���यामा �ववादका प�ह�का बीचको संवादको �थापना गन� र �यसलाई �ववाद 

समाधानको उ�े�यले अिघ बढाउने सहजीकरण मेल�मलापकता�को सबैभ�दा मह�वपूण� काय� हो। 

मेल�मलाप बैठक य�तै सहजीकरणको ���याह�को एउटा ख�ड र चरण हो। मेल�मलाप बैठक भ�े 

श�दले हा�ो स�मखु �ववादकाप�ह� र मेल�मलापकता� एकसाथ बसी �ववादका �वषयको स�ब�धमा 

ग�रने छलफल (वाता�) लाई िच��त गछ�।  

 

एका�तवाता� के हो ?  

मेल�मलापका प�ह�सँग ज�त धेरै �वक�पह� उपल�ध ह�ुछन ् सामा�यतया असहम�तको 

स�भावना प�न �य�त नै बढ� रहेको ह�ुछ। मेल�मलापकता�को सहजीकरण र प�ह�को सहभा�गताबाट 

यद� य�ता �वक�पह�लाई रा�र� �यव�थापन गन� स�कएमा बढ� �भावकार� र स�त�ु�दायक समाधान 

हा�सल गन� प�ह�लाई सघाउ प�ुछ। तर य�तो स�भावनालाई रा�र� �यव�थापन गन� नस�कएमा 

�यसले अडानको अव�था �सज�ना गन� स�छ। य�तो अव�था �ववादका प�ह�को बीचमा मनोवै�ा�नक 

दरु�, घणृा र एक अका���त अनादरको भाव व�ृ� गन� कारक त�व हनु स�छ। मेल�मलापकता�सम� 

�ववाद आउनपूुव� प�ह�को बीचमा भएको वाता� छलफल वा �ववाद समाधानको �यासको �ममा 

य�तो प�रि�थ�त �सज�ना भइसकेको रहेछ, भने मेल�मलापवाता�को �ममा दईुप�को बीचमा उिचत 

संवादको �थापना र अ�वरतालाई �य�तो भावनाले बाधा प�ु याउने गछ�। �यसै गर� �ववादको कुनै 

प�ले आ�नो तलुनामा अक�प� चलाख, स�प� भएको भ� ने आधारमा मेल�मलाप ���यामा आफूलाई 

शोषण गन�स�ने वा मका�मा पान� स�ने ठानेको हनु स�छ। यस कारणले वाता�मा खलुा�पमा सहभागी 

हनु उनीह�लाई मनोवै�ा�नक �पमा क�ठनाइ भइरहेको हनु स�छ।  

  भावनाको अंश कम भएको �ा�व�धक �वषयह�को तलुनामा प�ह�को बीचमा भावना�मक 

स�ब�ध (सकारा�मक वा नकारा�मक जे भएप�न) रहेको �ववादमा प�ह�को मनमा �यि�गत भावना 

र धारणा गडेर बसेको ह�ुछ। �य�ता �वषयमा रा�र� �िशि�त र अनभुवी मेल�मलापकता�लाई प�न 

प�ह� बीचको संवादलाई �यवि�थत �पमा अिघ बढाउन सम�या हनेुगछ�। य�ता प�ह�सँगको 

मेल�मलाप ���यामा मेल�मलापकता�ले �नि�त �यि� वा समूहले राखेको �वरोधको भावनालाई 

�वषयव�त ुबनाएर �बचार�बचार गनु�पन�गनु�पन�  बा�यताको �सज�ना ह�ुछ। य�तो अव�थामा �ववादको 
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प�को �पमा रहेको कुनै �यि� वा समूहसँग मेल�मलापकता�ले अक�प�लाई बाहेक गर� ए�लै गन� 

वाता�लाई एका�तवाता� (Caucus) भ�छन।  

क�हलेका�हँ प�ह�बीच एक अका���तको ��तकूल भावना अ�त कठोर हनु स�छ। य�तो 

अव�थामा मेल�मलापकता�ले दबैुप�लाई एकसाथ राखी मेल�मलाप वाता� अिघ बढाउन स�भव 

देिखँदैन। यदाकदा यो उिचत नदेिखने प�न हनु स�छ। मेल�मलापवाता�को को�सस गदा� एक अका� 

�व�� भौ�तक आ�मण हनुस�ने स�भावना वा घणृाको अ�भ�यि�ले प�रि�थ�तलाई झन ्बढ� ज�टल 

बनाउन स�ने अव�था �सज�ना हनुस�ने पूवा�नमुान मेल�मलापकता�लाई ह�ुछ। य�तो अव�थामा संय�ु 

�पमा ग�रने वाता� भ�दा अगावै नै मेल�मलापकता�ले प�ह�सँग ए�ला ए�लै वाता� गनु�पन�गनु�पन�  

प�रि�थ�तको �सजना� ह�ुछ। मेल�मलापपूव�को य�तो एका�तवाता�लाई पूव� एका�तवाता� (Pre 

mediation Caucus) भ�छन।् पूव� एका�तवाता�ले �ववादका प�ह�को एक अका���तको �वरोधी 

भावना र �य�तो भावनाको कारक त�वको जानकार� पाउन र प�ह�लाई संय�ु वाता�को बैठकमा 

ब�न स�ने ि�थ�तमा �याउन मेल�मलापकता�लाई म�त प�ु याउँछ। अतः कुनै समयमा पर�पर 

भावना�मक स�ब�ध रहेका �यि�ह�को बीचको �ववादमा मेल�मलाप गराउने अनभुव कम �ा� गरेका 

मेल�मलापकता�का ला�ग आफूसम� आएको पा�रवा�रक �ववादको �वषयमा संय�ुवाता�मा जानपूुव� नै 

प�ह�सँग मेल�मलाप पूव�को एका�तवाता� गनु� एउटा उिचत अ�यास हनु स�छ।  

पूव� एका�तवाता� वा प�हलो एका�तवाता�को प�हलो उ�े�यलाई प�लाई ��त��द� वा 

��त�पध�को �पमा नहेर� �ववाद समाधानका ला�ग सहयोगी र सहमकम�को �पमा हेन� उ���ेरत गन� 

हो। आ�नो �यि�गत घणृा वा �ेषको बाबजदु अक�प�को सहयोग र सहकाय�बाट नै उिचत र 

स�त�ु�दायक समाधान �न�कने कुरामा प�लाई �व�व�त बनाउनेतफ�  प�रलि�त हनुपुछ�।  

क�तपय अव�थामा प�ह� एकसाथ ब�नस�ने नै देिखँदैन। य�तो अव�थामा 

मेल�मलापकता�ले प�ह�को पर�पर कुरा बझुी उनीह�को स�देश र ��ताव नै प�न अक�प�सम� 

ओसानु� पन� ह�ुछ। �य�तो कुरा प�न एका�तवाता�को ���या नै हो जसलाई अ�तरा���य राजनी�तमा 

ओहोर दोहोर कुटनी�त (Shuttle Diplomacy) भ�छन।् टक�मा पर�परागत सामदुा�यक 

मेल�मलापको ���यामा नै प�न दोहोरो छलफलपूव� एका�तवाता� गन� �चलन शता�द�यौ अिघदेखी 

कायम छ।  

दोहोरो छलफल अिघ प�ह�सँग मेल�मलापकता�ले ए�लाए�लै वाता� गरेको मेल�मलापमा 

समाधानको स�भावना बढ�भएको भ�े नेदर�या�डमा रोजगार�स�ब�धी �ववादको स�ब�धमा ५४० वटा 

मेल�मलापको अनसु�धानबाट �न�कष� �न�केको �थयो। 
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के ह�ुछ एका�तवाता�मा ?  

मेल�मलाप बैठकको पूव� वा मेल�मलाप बैठककै �ममा मेल�मलापता�ले प�रि�थ�तको माग अनसुार 

�ववादका प�ह�सँग ए�ला ए�लै पटक पटक छलफलह� गन� स�छन।् य�तो छलफल 

गनु�पन�गनु�पन�  प�न हनु स�छ। मेल�मलाप ���याको �ार�भमा, म�यमा वा अ��य�तर हनुस�ने य�तो 

एका�तवाता�को �सल�सलामा मेल�मलापकता�ले �व�भ� रणनी�त अपनाउने र ल�य �नधा��रत गन� गछ�न।् 

तर यसको ता�पय� जनु सकैु मेल�मलाप ���यामा तीनवटा चरणका एका�तवाता� गराउन ुपन� नै ह�ुछ 

भ�े होइन। �ववादको �कृ�त, प�ह�को ि�थ�त, मेल�मलापवाता�मा उनीह�को सहभा�गताको �तर 

आद�ले एका�तवाता� क�हले ज�र� छ भ�े कुरा �नि�त गन� मेल�मलापकता� �वत�� ह�ुछन।्  

�ारि�भक चरणको एका�तवाता�मा मेल�मलापकता�ले प�ह�सँगको आ�नो संवाद र �व�ासको 

�थापना गन�, �ववादको �वषयमा प�ह�को लकेुको चाखको ग�हरो जानकार� �ा� गन�, वाता�मा 

उनीह�ले ठानेको शि�, कमजोर� र �वक�पह�को जानकार� �ा� गन� उ�े�य राखेको ह�ुछ।  

मेल�मलाप ���याको म�य�तर ग�रने एका�तवाता�मा मेल�मलापकता�ले प�ह�लाई 

मेल�मलापको स�भा�वत �े�, उनीह�को लकेुको चाहना र मेल�मलाप सफल हनु नसकेको अव�थामा 

�सज�नाहनेु खतराको स�ब�धमा केि��त गराउन चाह�छन। यस चरणमा मेल�मलापकता�ले प�लाई 

�सज�ना�मक �वक�प खो�न उ���ेरत गन� र उसले ��ततु गन� ��तावह�को सकारा�क र नकारा�मक 

असर के के हनु स�छ भ�े कुरामा सो�न ��ेरत गछ�न।  

मेल�मलापको अि�तम चरणमा हनेु वाता�को �ायः उ�े�य प�ह�ले राखेको ��तावह�को 

बीचमा भएको दरु�लाई कम गन� र प�ह�लाई �न�कष�मा प�ुन म�त गन� उ�े�यले �व�भ� उपायह� 

अवल�बन गन� नै रहेको ह�ुछ। य�तो अि�तम चरणमा हनेु एका�तवाता�मा समाधानको ला�ग �ा� 

��तावह�मा �ववादका सबै प�ह�को अ�धकतम �हत र चाहना पूरा हनेु गर� उनीह� बीचको 

मोलमोलाइलाई सहम�तको �व�दमुा �याउने उ�े�य मेल�मलापकता�ले रा�छन।्  

 

एका�तवाता�ले मेल�मलाप ���यामा �याउन स�ने सकारा�मक असर के के छन ्?  

पूव� एका�तवाता� र एका�तवाता�ले मेल�मलाप ���यामा �याउने सकारा�मक असरह� तल 

उ�लेख ग�रएबमोिजमको ह�ुछन:्  
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क. प�ह�लाई एकसाथमा राखी छलफल गराउने आ�म�व�ास मेल�मलापकता�मा व�ृ� ह�ुछ  

मेल�मलापको एउटा �मूख �वशेषता भनेको �ववादको �वषयमा आ�नो ला�ग उपय�ु �नण�य 

संय�ु सहकाय�को �पमा गन� प�ह�लाई उ���ेरत गन� हो। �ारि�भक एका�तवाता�बाट �यसर� 

सहकाय� गन�स�ने अव�थामा प�ह� छन ् वा छैनन,् छैनन ् भने कसर� उनीह�लाई सहकाय� गन� 

छलफलमा सहभागी हनेु गर� �पा�तरण गन� भ�े अवसर �ा� ह�ुछ। �यसैले मेल�मलापवाता�को केह� 

चरण प�ात क�तपय �ववादका प�ह� �नि�त �वषयमा आफूह� नै पर�पर छलफल गर� 

मेल�मलापवाता�मा उपि�थत हनेु ��तावसमेत रा� ेअव�थामा आइप�ुदछन।्  

घरेल ु�हंसा, च�र� उपर आ�ेप ज�ता �वषय जो�डएका मानवीय संवेग र भावनासँग जो�डएका 

�ववादमा एकै पटक खलेुर छलफल हदैुन एक अका���तको घणृा र �ेषले मेल�मलापवाता�मा ब�न वा 

बसेप�न खलेुर छलफल गन� अव�था �सज�नाहनेुगछ�। पूव� एका�तवाता� वा एका�तवाता�को �ममा 

मेल�मलापकता�ले प�ह�लाई मेल�मलापवाता�को उ�े�य र सकारा�मक प�ह�को बारेमा जानकार� 

गराएर य�तो अव�थाबाट छलफलमा स��य�पमा सहभागी ब� स�ने गर� प�ह�मा प�रवत�न 

�याउन स�छ।  

 

ख. प�ह�लाई भावना�मक �नकासको अवसर �ा� ह�ुछ 

मेल�मलाप वाता�को �ममा एउटा प�ले अक�प���त अ�भ�य�गन� �यि�गत �ेष, ला�छना, 

अ�व�ासले वाता�लाई झन ् ज�टल र समाधानश�ुय बनाउन स�छ। �ववादका क�तपय प�ले त 

आफूलाई परेको अ�यायको अनभु�ूत र पीडाको उिचत �कट�करणको अवसर नै पाएको हुँदैनन। एक 

अका���त आ�ोश बोकेको प�ले संय�ु वाता�लाई आ�नो भावना र संवेगको �कट�करणको एउटा 

अवसरको �पमा प�न �लने गरेका ह�ुछन।् तर संय�ुवाता�को �ममा उनीह�लाई �यसर� 

अक�प���त केि��त गर� �यि�गत आ�ेप र ला�छनाको अवसर �दंदा मेल�मलाप भाँ�डन स�छ 

अक�तफ�  आ�नो पीडा र कु�ठाको अ�भ�यि� गन� नै नपाएर गिु�सएर बसेको प�ले आ�नो मनको 

भावना पो� नपाएस�म खलुा �पमा छलफलमा भाग �लन नस�ने अव�था प�न ह�ुछ। य�तो 

अव�थामा एका�तवाता�को �ममा अक�प�को �यि�गत दोष र गणुको स�ब�धमा मेल�मलापकता�ले 

प�लाई खलुा �पमा बो�न �दई सहानभु�ूतपूव�क, उनीह�को कुरा सनेुको अव�थामा प�ह�लाई 

मनोवै�ा�नक �पमा राहतको अनभु�ूत ह�ुछ।  

 

ग. मेल�मलापकता�लाई प�ह�को सम�या र ���कोण ब�ुन सहयोग ह�ुछ 

मेल�मलापकता�सँग प�ह�को सहज संवादको ि�थ�त �सज�ना भएप�ात ्एका�तवाता�को �ममा 

प�ह� मेल�मलापकता�सँग तलुना�मक �पमा ख�ुने भएको हनुाले उनीह�ले �य�ता कुराह�प�न �कट 
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गन� चाह�छन, जनु उनीह�ले अक�प�को उपि�थ�तमा स�भवत �कट गद�नन।् क�तपय अव�थामा 

�वयम ् प�कै �हतमा उनको साथमा उप�थीत भएको �यि�को उपि�थ�तमा समेत प�लाई 

मेल�मलापकता�सँग आ�नो कुरा खलुा �पमा रा� क�ठनाइ ह�ुछ। प�तसँग स�ब�ध सधुार गरेर ब�न 

इ�छुक म�हलाले आ�नो �पता वा अ�य आफ�त स�मखु �य�तो कुरा भ� नसकेको तर एका�त वाता� 

गदा� मेल�मलापकता�सँग सो कुरा खलेुर भनेको अनभुव थ�ु ै मेल�मलापकता�ह�को छ। �यसैले 

एका�तवाता�मा प�रि�थ�त हेरेर मेल�मलापकता�ले स�बि�धत प�सँग मा� छलफल गदा� प�ह�को 

सम�या र उनीह�को ���कोणलाई रा�र� ब�ुन म�त �म�छ।  

 

घ. प�ह�लाई मेल�मलापकता�ले उनीह�को ���कोण बझेुको छ भ�े अनभु�ूत �द�छ 

एका�तवाता�ले मेल�मलाप ���याका प�ह�को �व�ास बढाउने र मेल�मलापकता�ले 

उनीह�को सम�यालाई रा�र� बझेुको छ भ�े कुरामा आ�व�त पान� म�त गछ�। प�ह�को कुरा 

सहानभु�ूतपूव�क स�ुु र अ�प� भएको कुरालाई �प� पान� लगाउने मेल�मलापकता�को �य�ले �ववाद 

समाधानको ला�ग मेल�मलापकता� संवेदनशील भएको स�देशसमेत प�लाई �द�छ।  

 

ङ. मेल�मलाप ���याको आव�यकता र यसको लाभको स�ब�धमा �यि�गत �पमा प�लाई �व��त 

बनाउने अवर मेल�मलापकता�लाई �द�छ 

प�ले �भावकार� नै नठानेको मेल�मलाप ���या कसर� �भावकार� समाधान �नका�ने 

मा�यम हनु स�छ ? �य�ता �कृ�तका �ववादह�मा प�हले कसर� अ�य प�ह� आफू स�त�ु हनेु 

समाधान �नका�न सफल भएका �थए ? �नण�यमखुी ���याभ�दा मेल�मलापको समाधान �कन �दगो 

ह�ुछ भ�े कुरामा मेल�मलापकता�ले प�लाई �व�व�त पान� अवसर �द�छ।  

 

च. प�ह�लाई कसर� आ�नो �हतमा आधा�रत भएर �भावकार� वाता� गन� भ�े िश�ा �ा� ह�ुछ 

�ववादका धेरै प�ह�ले मेल�मलाप वाता�को �ममा आ�नो िज�मेवार� अक�प�उपर ला�छना 

लगाउने वा आ�नो ��तर�ा गन� भ�े मा� ठानेका ह�ुछन।् तर एका�तवाता�को �ममा आ�नो �हत 

के हो भ�े कुरा र �य�तो �हतमा आधा�रत वाता� कसर� हनु स�छ भ�े कुरामा प�ह�लाई िश�ा 

�दने र सचेत गराउने अवसर प�न मेल�मलापकता�लाई �ा� ह�ुछ।  
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यी सकारा�मक असरह� भएप�न एका�तवाता�ले यदाकदा ��तकूल अव�था प�न �सज�ना हनु 

स�छ? 

एका�तवाता�को उिचत र �भावकार� �योगमा मेल�मलापकता� सदैव सजग रहनपुछ�। 

एका�तवाता�ले क�हलेकाह� � नकारा�मक प�रणाम प�न �दन स�छ। �य�तो नकारा�मक प�रणामह� के 

के हनु स�छन ् भ�े कुरामा प�न मेल�मलापकता�को �यान रहनपुछ�। सामा�यतया एका�तवाता�को 

अवगणु �न�न�लिखत हनु स�छः  

 एका�तवाता�मा अक�प� उपि�थत नहनेु भएको हनुाले प�ह� अस�य कुरा भ� सहज महससु 

गछ�न। �य�ले कुनै प�ले त�यह�न कुराको आधारमा मेल�मलापकता�लाई नै ��मत पान� 

स�छ।  

 एका�तवाता�को �ममा मेल�मलापकता�ले कुनै �नि�त प�लाई बढ� �व�ासयो�य ठा�े र 

उसको प�मा ढ�कने स�भावनासमेत रह�छ। य�तो अव�थामा �नि�त प�को �हतमा काम 

गन� भएको हनुाले मेल�मलापकता�को �न�प�ता कायम रहँदैन।  

 एका�तवाता�को �ममा मेल�मलापकता�ले ���यालाई अ�य�धक �नय��ण गन� र आ�नो 

अ�धकारको द�ुपयोग गन� सकने स�भावना ह�ुछ। मेल�मलाप गन� बा�य गन� उ�े�यले 

मेल�मलापकता�ले प�लाई दबाबमा पान� एका�तवाता�को �ममा अक�प�को शि�, �मता र 

�वक�पह�लाई बढाइ चढाइ बताउने र �ासमा पान� काय� प�न गन� स�छन।्  

 एका�त वाता�को �म, चरण र �यसमा �दएको समयमा अ�तर भएको अव�थामा प�ले समान 

�यवहार नगर� मेल�मलापकता�ले �नि�त प�को ला�ग बढ� समय �दएको आधारमा भेदभाव 

भएको र मेल�मलापकता� प� �वशेषतफ�  ढि�कएको भनी ��मत हनु स�छ। जसले स�पूण� 

���यालाई नै ��तकूल असर प�ुछ।  

 प�ले �व�ासमा �कट गरेको कुरा अक�प�सँगको एका�तवाता�मा उ�लेख गन� खो�ने काय�ले 

गोपनीयतामा ��तकूल असर पान� स�छ।  

अतः मेल�मलापकता�ले आफूले गरेको एका�तवाता�मा य�ता कुनै अवगणु त परेका छैनन भ�े 

कुरामा सजग रहन ुपन� ह�ुछ। उिचत �पमा �योग गन� सकेको अव�थामा एका�तवाता� सकारा�मक 

प�रणाम �याउनका ला�ग मेल�मलापकता�को ला�ग मह�वपूण� औजार हनु स�छ।  
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३.3. अडान र �हत 

मेल�मलापको �ममा मेल�मलाप वाता�लाई टंुगोमा प�ुन न�दने सबैभ�दा ठूलो बाधाको �पमा 

प�को अडान मा�न�छ। अडान भनेको प�ले आफूलाई ि�थर गरेको �य�तो अव�था हो, जसबाट ऊ 

टसमस हनु चाहदैन र उसको ���कोणमा �य�तो अव�थामा ि�थर भई ब�नलेु नै उसको �हत र 

�वाथ�को र�ा ह�ुछ। �हत भनेको �ववादको �वषयका स�ब�धमा प�को आव�यकता, सरोकार, आशा र 

भय के हो ? र �य�तो आव�यकता र आशा पूरा गन�, सरोकार �था�पत गन�, भय म�ु हनु कुन त�वले 

उसलाई मेल�मलापमा स�ल�न हनु उ���ेरत गछ� भ�े �वषय प�न हो।  

�ववादका प�ह�ले आ�नो वा�त�वक चाहना अक�प�ले थाहा पाउन ु वा जानकार� पाउन ु

आ�नो कमजोर� हनेु ठा�छन ् यसो हनुाले �य�तो चाहना �कट गद�नन ् र उनीह�को ���कोणमा 

अक�प�लाई दबाब �सज�नाहनेु �नि�त अडानमा उनीह� अ�डएर ब�छन।् जब�क वा�तवमा आ�नो 

�हत के मा छ भ�े कुराको अ�य�धक सूचना �लंदा�दंदा प�ह� आफैले प�हचानगन� था�छन।् यस 

�मले मेल�मलापकता�को सहजीकरणबाट �ववाद समाधान हनुस�ने स�भावना ब�दै जा�छ।  

 

वाता�मा हनेु सौदावाजी दईु आधारभतू �कारह�  

मेल�मलाप वाता�मा उपि�थत हनेु कुनै प�ले आ�नो �ववादको �वषयमा सहम�तको ला�ग रा� े

��तावलाई सौदावाजी (bargaining) को �पमा हेन� गरेकोह�ुछ। आधारभतू �पमा य�तो मोलमोलाई 

दईु �कारको हनेु गछ�ः  

१. अडानमा आधा�रत सौदावाजी (Positional Bargaining) 

२. �हतमा आधा�रत सौदावाजी  (Interest based Bargaining) 

 

१. अडानमा आधा�रत सौदावाजी (positional bargaining) 

य�तो सौदावाजी �ाय: �ववादको ब�तलुाई एउटा �नि�त मू�य भएको इकाइको �पमा 

क�पना गन� र �यसम�ये कसर� आफूले बढ� �ा� गन� भ�े धारणामा आधा�रत ह�ुछ। य�तो 

सौदावाजीमा आफूले वा�तवमा पाउन स�ने कुरा भ�दा धेरै बढाएर दाबी गन� काय� ह�ुछ। �यसैले 

प�ह�को धेरै समय माग गरेको प�रणाम र वा�तवमा हा�सल गन� खोजेको प�रणाम बीचको अ�तर 

प�ह�याउन नै जाने ह�ुछ। वाता��व� माक�  गेइगरले य�तो सौदावाजीको उदाहरणको �पमा य�ुनयन र 

�यव�थापन बीचको �ववादमा मेल�मलापको �य�लाई उ�लेख गरेका छन।् कुनै प�न य�ुनयनले 
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�यव�थापनको अगाडी आ�नो मागह�को सूची पेस गदा� �य�तो सूचीबमोिजमको सबै माग पूरा 

हनुस�दैन भ�े रा�र� जानकार� ह�ुछ। तर ती सबै माग पूरा हनुपुन�हनुपुन� अडान �लएर बसेको 

अव�थामा सकेस�म बढ� हा�सल गन�स�ने बझुाई य�ुनयनको ह�ुछ। तर �यव�थापनले भने आ�नो 

अ�धकांश समय वा�तवमा य�ुनयनले हा�सल गन� चाहेको ल�य नै के हो भ�े कुरा ब�ुन मेहनत ग�र 

रहेको ह�ुछ। �यसैले उसले प�न सहज �पमा पूरा गन�स�ने मागलाई समेत अस�भव र पूरा गन� 

नस�कने भनी आ�नो अडान �कट ग�ररहेको ह�ुछ।  

काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको एउटा म�ुामा एउट� म�हलाले आफू, प�त र १ नाबालक 

छोरासमेत ३ अंिशयार भएको हनुाले आ�नो र छोराको अंशबापत ३ भागको २ भाग स�पि� मागगर� 

प�तको �व�� म�ुा हालेक� �थइन।्  

२०४७ सालको सं�वधान जार� भइसकेको तर मलुकु� ऐन अंश ब�डाको १८ नं. भने कायमै 

रहेको �यो अव�थामा प�तले ��तउ�रप� �दंदा आ�नो र प�ीको १ छोरा बाहेक २ नाबालक 

छोर�समेत रहेको उ�लेख गद� भख�रै बनेको सं�वधानबमोिजम छोरा र छोर�को स�पि�स�ब�धी हकमा 

भेदभाव गन� नहनेु भएको हनुाले र ती छोर�ह�समेत प�ीकै संर�णमा रहेको हनुाले ज�मा ५ भाग 

अंश कायम गर� ५ भागको ४ भाग प�ी र स�तानलाई �दन म�जरु रहेको जवाफ �दए। म�ुा हेन� 

�यायाधीश�यूले वाद�ले मागेको भ�दा बढ� ��तवाद�ले �दन चाहेको देिखएको हनुाले सहज �पमा 

मेल�मलाप हनुस�ने देखेर दबैुप�लाई �मलाप� गन� उ��रे�त गनु� भयो। आ�नो कानून �यवसायीसँग 

परामश� प�ात ्वाद� म�हलाले अदालतसम� आ�नो ��ताव रािखन, जसमा ��तवाद�को कुरामा उनको 

सहम�त रहेको तर एउटा अ�त�र� सत� रहेको भनाई �थयो। आफू पाचँ भागको चार भाग अंश �लन 

म�जरु भएको तर प�तको भागमा रहेको एकभाग प�न उसले जीवन पय��त बेच�बखन गन� नपाउने र 

उसको शेषप�छ वाद� वा उनको स�तानले पाउनपुन� सत� उनको �थयो। उनको �यसै अडानको कारण 

मेल�मलाप हनुसकेन। अडानमा आधा�रत मोलमोलाइको एउटा �विश� उदाहरण यो हो। औ�ला 

खो�दा डडुलुो मा�ने�विृ� य�ता प�ह�को ह�ुछ।  

 

अडानमा आधा�रत वाता�का च�र�ह�:  

अडानमा आधा�रत वाता�मा केह� �वशेष च�र�ह� ह�ुछन।् �तनलाई �न�न �पमा हेन�स�क�छ: 

 य�तो �कृ�तको वाता�मा प�ले आ�नो वा�त�वक चाहना वा �ा� गन� चाहेको ल�य 

लकुाएको ह�ुछ र अक�प�लाई दबाबमा पान� �कृ�तको ��तावलाई समाधानको �पमा 

��ततु गद�छ।  
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 आफूले ��ततु गरेको बाहेक अ�य समाधानमा आ�नो �व�ास नै छैन र �यो समाधान बाहेक 

अ�य समाधान आफूलाई म�जरु छैन भ�े �भाव अक�प�लाई पान� खोजेको ह�ुछ। क�हले 

काहँ� उ�तै कठोर बैकि�पक समाधान प�न ��ततु गरेको हनु स�छ।  

 वाता�को अक�प�को वा�त�वक चाहना के हो भ�े कुरा �प� नहनेु भएको हनुाले दबैुप�को 

म�ुय को�सस अक�प�को वा�त�वक चाहनाको प�हचान गन� ह�ुछ।  

 दबैुप�ले आ�नो अ�धकतम �हतको ला�ग आ�नो वा�त�वक चाहना लकुाउनपुन� ठानेका 

ह�ुछन।्  

 दबैुप�ले आ�नो सौदावाजीको शि� ज�त बढ� हनु स�ो आफूलाई �य�त फाइदाहनेु �व�ास 

�लएका ह�ुछन।्  

 कुनै एकप� नरम वा लिचलो देिखयो भने अडानमा आधा�रत वाता�गन�ले �यसलाई 

अक�प�को कमजोर�को �पमा मू�या�न गरेकोह�ुछ।  

 

२. �हतमा आधा�रत सौदावाजी (Interest based Bargaining):  

�हतमा आधा�रत सौदावाजी गन� प�ह�ले अडानमा आधा�रत न भई आ�नो वा�त�वक चाहना 

के हो र के �ा� गदा� आ�नो अ�धकतम �हत ह�ुछ भ�े कुरामा आधा�रतभई वाता� गछ�न।् य�ता 

प�ले �ववादमा आ�नो चाहना र सरोकार मा� नहेर� अ�य प�ह�को चाहना र सरोकार के छ भ�े 

कुराको प�हचान गन� �य� गछ�न।् आ�नो चाहना पूरा गन�का ला�ग अक�प�को प�न कुन कुन 

चाहना पूरा हनु ु पछ� र �यसको ला�ग आफूले के गन�स�क�छ भ�े कुरा य�तो वाता�का प�ह�ले 

�बचार�बचार गछ�न।् �हतमा आधा�रत वाता�मा �न�न ल�ण देिख�छ।  

 �हतमा आधा�रत सौदावाजीमा प�ले आ�नो सम�याको मा� समाधान स�भव छैन। 

अक�प�को सम�या प�न समाधान नभए �दगो प�रणाम आउँदैन भ�े �व�ास �लएको ह�ुछ।  

 आ�नो हनुस�ने अ�धकतम �हतलाई नछाडी समाधानको उपाय �नका�न खलुा �पमा तयार 

ह�ुछ।  

 अक�प�लाई हा�न प�ु याउन ु वा दबाब �दनलुाई स�त�ु�को आधारको �पमा न�लई 

अक�प�लाई प�न स�त�ु पार� �नकालेको समाधान उिचत ठानेको ह�ुछ।  

 आफूले राखेको ��तावले अक�प�को प�न कुनै �हत हनुस�ने स�भावनालाई �बचार�बचार 

गरेकोह�ुछ।  
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 अक�प�को सम�या उसको सम�या हो, मेरो सरोकार होइन भ�े मा�यता राखेको हुँदैन।  

अडानमा आधा�रत वाता� सौदावाजीको शि� (Bargaining Power) मा आधा�रत ह�ुछ। 

�ववादका प�ह� सामा�यतया समान �पमा सौदावाजीको शि� रा� े अव�थामा हदैुनन।् आ�नो 

��त�ा, स�पि�, प�रि�थ�तको अनकूुलता, समदुायको स�भाव, अक�प�लाई हा�न प�ु याउन स�ने �मता 

ज�ता �व�भ� आधारमा प�ले आफूलाई अक�प�भ�दा ब�लयो वा कमजोर ठानेको ह�ुछ। क�तपय 

अव�थामा प�ले आ�नो शि�को �पमा �लएको आधार उसको शि� नभई कमजोर� प�न हनु 

स�छ। अ�य�त सामा�य प�ृभ�ूमको आ�नी प�र�य�ा प�ीसँगको �ववादमा रा��य �तरको नेताले 

आफूलाई शि�शाल� महससु गनु� �वाभा�वक ह�ुछ। तर �नवा�चनको समयमा �तनै प�ी �वरोधमा 

�हं�दा �यो त�व शि� न भई कमजोर�मा प�रणत हनु स�छ। �यसैले आफू शि�शाल� छु भनी 

अडानमा आधा�रत भई वाता� गन� �यि�को शि� स�तलुन खलब�लंदा अझ ��तकूल प�रणाम भो�नपुन� 

अव�था हनु स�छ।  

अडानमा आधा�रत वाता�ले सामा�यतया सकारा�मक प�रणाम �याउन स�दैन। तथा�प तल 

उ�लेख ग�रएका प�रि�थ�तमा यसले �ववादको त�काल समाधान भने गन� स�छः  

 जहाँ �ववादको �वषय �नि�त अ�धकार, �ोत वा स�पि�को �वभाजन मा� रहेको छ।  

 जहाँ �ववादका प�ह�को कुनै समान �वाथ� भएको �वषय छैन।्  

 जहाँ �ववादका प�ह�को भ�व�यमा स�ब�ध वा कारोबार रह� रहने स�भावना छैन।्  

 जहाँ प�ह� कुनै प�न �वषयमा पर�पर अ�तर�नभ�र छैनन।्  

 जहाँ प�ह�ले एक अका�लाई श�कुो �पमा मानेका छन।्  

तर �हतमा आधा�रत वाता� नै �दगो र दबैुप�को �ेष समा� गन� �कृ�तको वाता� ह�ुछ। 

यसका ला�ग दबैुप�ले अक�प�को �हत र चाहनाको बारेमा �यूनतम जानकार� राखेको हनुपुछ�। 

अडानमा आधा�रत भई आ�नो अहंकारको त�ुी गन� भ�दा सम�याको समाधान कसैलाई पीडा नप�ु याई 

गन� उदे�य हनुपुछ�। यथाथ�मा य�ता आदश�का कुरा सामा�यतया अदालतमा म�ुा मा�मला च�ल 

सकेका प�ह�बाट अपे�ा गन� स�कने �वषय होइन। सामािजक �पमा �ववाद समाधान हनु नसक� 

कानूनी लडाईमा रहेका प�ह�ले अक�प�को प�न �हत सोचे र वाता� गन� ब�ने कुरा अपवाद मा� 

हनु स�छ। अतः यी �स�ा�तको उपादेयता मेल�मलापको स�दभ�मा के हनु स�छ ? भ�े �� 

�वाभा�वक हो। मेल�मलापकता�ले अडानमा आधा�रत भएर वाता� गन� प�ह�लाई उनीह�को 

अडानबाट हटाएर �हतको ���ले सो�न ��ेरत गन� भने स�छ। त�का�लन संय�ु रा�य अमेर�काका 

रा�प�त िज�मी काट�रले �बल श�तुा बोकेर बसेको इिज�ट र इजरायललाई अडानमा आधा�रत 
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वाता�बाट �हतमा आधा�रत वाता� गराएर �ा�प डे�भड स�झौतामा प�ु याएको कुरा यसको एउटा रा�ो 

उदाहरण मा�न�छ।35  

 

मेल�मलापकता�ले के गन� स�छ ? 

मेल�मलाप वाता� गदा� अडानमा आधा�रत भएर गन� वा पार�प�रक �हतमा आधा�रत भएर गन� 

भ�े कुरा मेल�मलापकता�को चाहनाको �वषय होइन। यो प�ह�को चाहनाको �वषय हो। �यसो भए 

मेल�मलापकता�ले के गन� स�छ त ? अनभुवी मेल�मलापकता�ले प�ह�लाई ��मक �पमा उनीह�को 

अडानबाट हटाएर �हतमा आधा�रत भई ��ताव पेसगन� गर� उनीह�को अव�थामा प�रवत�न 

�याउनस�छ।  

मेल�मलापकता�ले प�ह�को अडान, �हत, आव�यकता र संय�ु �हतको �वषयह�को प�हचान गन� 

सकेको अव�थामा उनीह�लाई अडान छाडी आ�नो �हतमा आधा�रत ई वाता� गन�स�ने अव�थामा 

�याउनस�ने स�भावना ब�छ।  

 

                                                           
35 https://www.files.ethz.ch/isn/6847/doc 6849_290_en.pdf 
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  जसर� सम�ु�मा तै�ररहेको �हमशैलको ठूलो अंश पानीको सतहम�ुन लकेुकोह�ुछ �यसैगर� 

मेल�मलाप वाता�को चरणमा प�ह�को अडान मा� सतहमा देिख�छ। उनीह�को आव�यकता, चाहना, 

�हत र संय�ु �वाथ�ह� भने सतहम�ुन लकेुर बसेका ह�ुछन।् मेल�मलापकता�ले मा�थ उि�लिखत 

मेल�मलापकता�को �हमशैल भ�े िच�लाई हेरेको अव�थामा सतहमा तै�रएको �वषय के ह�ुछ र लकेुको 

�वषय के ह�ुछ भ�े कुराको अनमुानगन� स�छन।्  

जसर� �हमशैलको टु�पोबाट �यसको फेद प�ा लगाउन स�भवह�ुछ, �यसै गर� अडानबाट �हत 

र अ�तर�न�हत चाहना के हो भ�े प�ा लगाउन प�न स�भवह�ुछ। अडान, �हत र आव�यकता पर�पर 

अ�तर�नभ�र ह�ुछन ् �यसैले एउटाको आधारमा अक�मा प�ुन द� मेल�मलापकता�को ला�ग 

स�भवह�ुछ।  

उदाहरणका ला�ग अंश म�ुाका वाद� ��तवाद�को �पमा रहेको दाज ुर भाइ दबैु मेल�मलाप 

वाता�मा काठमाड�मा रहेको एक मा� सगोलको ज�गा आफूले पाउनपुन� अडान �ल�छन।् दबैुले 

आ�नो अडान नछाडेको अव�थामा मेल�मलाप �न�कष�मा सफलतापूव�क �न�कष�माप�ुन स�भवहुँदैन। 

 

 प� अडान �हत, �वाथ� वा चाहना आव�यकता 

मेल�मलाप वाता�मा देिखएको 

माग 

�य�तो अडान �लन ु

पछाडीको कारण 

�य�तो चाहना रा� ुपन� 

आव�यकता 

वाद� (भाई) काठमाड�को ज�गा मलाई 

अंशमा चा�ह�छ।  

मलाई काठमाड�मा घर 

बनाउन ुछ।  

मेरा ब�चाह� 

काठमाड�मा पढाउन 

घर आव�यक छ।  

��तवाद� 

(दाज)ु  

काठमाड�को ज�गा मलाई नै 

चा�ह�छ भाइलाई �दन सि�दन।  

मलाई काठमाड�मा 

पसल खो�न ुछ।  

आ�नो भईरहेको 

ज�गामा पसल चलाउन 

�म�ने छ।  

 

तर दबैुले आ�नो �हत र आव�यकतामा केि��त भएर छलफल गन� हो भने अ� सबै 

स�पि� ब�डा गरेप�न काठमाड�को ज�गामा संय�ु �पमा घर बनाएर भइँु त�लामा दाजलेु पसल 

चलाउने र मा�थ�लो कुनै त�लामा भाइको प�रवार छोरा छोर� अ�ययनको ला�ग ब�ने कुरामा 

मेल�मलाप गन� स�भवह�ुछ।  

अतः मेल�मलाप वाता�मा बसेका प�ह�ले आ�नो अडान राखेप�छ मेल�मलापकता� संय�ु 

छलफलमा र आव�यकताअनसुार एका�तवाता�मा �य�तो अडानको कारण के हो ? �कन अडान राखेको 
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हो भ�े कुरा प�ह�लाई सोधेको अव�थामा उनीह�को वा�त�वक �वाथ� वा चाहना बा�हर 

�न�कनस�छ।  

  

मेल�मलापकता�ले प�लाई �हतमा आधा�रत भई वाता�का ला�ग ��ेरत गन� के ���या अपनाउन 

स�छ ? 

कुनै �नि�त �कृ�तका �ववादमा, �नि�त सामािजक प�ृभ�ूमका प�ह�को बीचमा भएको 

�ववादमा �नर�तर मेल�मलाप गराई सकेको मेल�मलापकता�ले कुन उपायले उनीह�लाई अडानबाट 

�हतमा �थाना�तर�त गन�स�क�छ भ�े कुरा आ�नो अनभुवले आज�न गन�स�ने द�ता हो। �नर�तर 

अ�यास र अनभुवबाट मेल�मलापकता�ले यो द�ता �ा� गछ�। यो पंि� ले�लेे एकजना 

मेल�मलापकता�ले मेल�मलापको प�हलो बैठकमा १० �मनेट�भ� नै एउटा सामा�य अ�यासले अंश 

म�ुाका वाद� ��तवाद�लाई अडान छाडी �हतमा आधा�रत भई �म�ने ि�थ�तमा �याएको देखेको �थयो। 

उनले म�ुाका प�ह�को कुरा स�ुुभ�दा अिघ नै वाद� ��तवाद� दबैुलाई एक एक प�ृ कागज �दई 

हालस�म म�ुा ल�दा भएको फाइदा र बेफाइदाको सूचीबनाउन अनरुोध गरेका�थए। तर दबैुप�ले 

कागजमा एक अ�र नलेखी १० �मनेटमा नै आफू �मलाप� गन� तयार रहेको अ�भ�यि� �दए। 

स�भवतः ३ वष�देिख लडी आएको म�ुामा वा�तवमा उ� म�ुाले आफूलाई कुनै फाइदा भएको वा 

नभएको कुराको �ववेचना गन� मौका उनीह�ले प�हलो पटक �ा� गरेका �थए। जसले उनीह�लाई 

�म�न ��ेरत ग� यो । 

�ारि�भक �पमा मेल�मलाप ���यामा स�ल�न रहन ु भएको मेल�मलापकता�ले तल 

उि�लिखत चरण र ���या अपनाएर प�ह�लाई आ�नो अडान छाडी �हतमा आधा�रत भई 

मेल�मलापवाता�मा अिघ बढाउने अव�था �सज�नागन� स�भवह�ुछः  

१) दबैुप�को कुरा सनेुप�छ उनीह�को अडानमा आधा�रत ��तावको प�हचान गन�। कसले के 

माग राखेको छ र �य�तो मागको स�ब�धमा अक�प�को के ��त��या छ बझुने।  

२) प�ह�लाई �य�तो अडानय�ु माग रा�कुो कारण के हो ? �यो मागबाट उसको कुन 

क�तो चाहना पूरा ह�ुछ र �हत ह�ुछ भ�े कुरा प�रि�थ�त �बचार�बचार गर� संय�ु 

छलफलमा वा सो उपय�ु नलागेमा एका�तवाता�मा सो�ने।  

३) कसर� अडानमा आधा�रत भई मेल�मलापवाता� गदा� समाधान �न�कनै नस�ने वा �न�केप�न 

�दगो हनु नस�ने ह�ुछ भ�े बारेमा प�ह�लाई बताउने।  
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४) प�ले एका�तवाता�मा मा� �कट गरेका उसको चाहना वा �हतको �वषयको जानकार� 

अक�प�लाई �दने स�ब�धमा प�को के सरोकार र भय रहेको छ भ�ेकुरा उसबाट 

ब�ुने।  

५) सबै प�को �हत वा चाहनाको पछा�ड उनीह�को के के आव�यकता रहेको छ भ�े 

कुराको प�हचान गन�।  

६) आव�यकता र �हतको प�हचान भइसकेप�छ प�लाई अडानको आधारमा नभई �हत र 

आव�यकताको आधारमा आ�नो ��ताव तयार गन� अनरुोध गन�, 

७) उनीह�को ��तावको आधारमा प�ह�को बीचको समान �हत वा समान �वाथ�को �वषय 

के रहेको छ प�हचानगन�।  

८) सबै प�को तफ� बाट आ�नो आव�यकता र �हतको आधारमा रािखएको ��तावका 

स�ब�धमा सबै प�को बीचमा छलफल गराई �यसमा प�रमाज�न गराई सबैलाई �वीकाय� 

हनेु ��तावमा मेल�मलाप गराउने।  

प�ह�सँग सहज संवाद र �व�ासको बातावरण �था�पत भई सकेप�छ मेल�मलापकता�ले 

उिचत लागेमा एका�तवाता�मा प�लाई अक�प�को वा�त�वक सम�या के हनु स�छ ? उसले �य�तो 

अडान �लनकुो कारण के हनु स�छ ? उसको �थानमा य�द प� आफ�  भएको भए मेल�मलापको ला�ग 

क�तो ��ताव रा� े �थयो ? भ�े ज�ता �� सोधेको अव�थामा प�न �ववादको एउटा प�लाई 

अक�प�को सम�या केह� हदस�म ब�ुन सहयोग प�ुछ।  

 

�यि�मा नभई सम�यामा केि��त छलफल 

मेल�मलापका �ममा �व�भ� कारणले मेल�मलाप बैठक नै भाँ�डन स�ने र छलफल नै अिघ 

बढन नस�ने ि�थ�त आउन स�छ। तीम�ये एउटा �मखु कारण मेल�मलाप वाता� �ववादसँग 

स�बि�धत सम�यामा केि��त नभई �ववादसँग स�बि�धत �यि� �यि�ह�मा केि��त हनु ु प�न 

हनेुगछ�। �ववादका प�ह�को बीचको छलफललाई सकारा�मक प�रणाममा प�ु याउनका ला�ग �य�ता 

प�ह� �यि�मा केि��त भई एक अका� उपर ला�छना र दोषारोपण गन� ि�थ�तमा नपगुनु ् भ�े 

कुरामा मेल�मलापकता� सजग रहनपुन� ह�ुछ। �यसका ला�ग मेल�मलापकता� प�ह� बीचको 

छलफललाई सम�या र �य�तो सम�याको समाधानमा केि��त हनेु वातावरण बनाउन �य�शील 

रहनपुन� ह�ुछ।  
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�कन �यि�मा केि��त वाता�ले समाधान �याउँदैन ? 

��येक जीवको सबैभ�दा नैस�ग�क �विृ� आ�मर�ा हो। अ�य जनावरह�को हकमा 

आ�मर�ा भ�ाले म�ुय �पमा शर�रको र�ा भ�े ह�ुछ। जंगल� अव�थामा मा�नसको ला�ग प�न 

शर�रको र�ा �मखु �विृ� हनेु ग�य�। तर स�यताको �वकासको साथ साथै आ�मर�ाको नैस�ग�क 

�विृ� शर�रमा मा� सी�मत रहेन। जंगल� अव�थामा �हं�क जनावर र अ�य समदुाय वा ��त�पध�को 

आ�मणबाट आ�नो शर�रको र�ा गन� मानवको नैस�ग�क �विृ� �मशः आ�नो शर�रबाहेकको 

�यि��व र छ�वको र�ागन� कुरामा मानव �यि��व अझ बढ� संवेदनशील हनुथा�यो। आ�नो 

�यि��व र छ�वको ता�पय� स�बि�धत �यि�ले आफूलाई के ठा�दछ र उसको �बचार�बचारमा 

समाजले उसलाई कसर� हेछ� भ�े कुरा ह�ुछ। क�तपय सं�कृ�तमा �यि��व र�ाको मया�दालाई य�त 

धेरै मह�व �दानग�रएको छ �क मया�दा �यको अव�थामा हारा�कर� ज�ता शर�र नै न�ट गन� 

पर�परालाई गव�को ���कोणले हे�र�छ। �यसैले सामा�य मन�ुयले आफूलाई लि�त गर� लगाइएको 

आरोप र ला�छना ज�तसकैु स�य �कन नहोस �यसबाट तनाव र आवेशको अनभुव गन� गछ�। Roger 

Fisher and William Ury ले वाता�स�ब�ध �व� ��स� आ�नो प�ुतक Getting to Yes: 

Negotiating Agreement Without Giving In मा वाता�लाई सफल पान�का ला�ग ज�हले प�न वाता� 

गदा� �यि� र सम�यालाई छु�ाएर हेनु�पन� भनी वाता�का प�ह�लाई सझुाव �दएका छन।् कुनैप�न 

वाता�मा �यि�सँग स�बि�धत ३ वटा �मखु सम�या हनेुगछ�। �यसैले सम�यामा केि��त नभई �यि� 

केि��त वाता�ले ज�टलता �सज�ना गन� उनीह�को �न�कष� रहेको छ। प�हलो सम�या �ववादको 

�वषयको स�ब�धमा प�ह�को फरक फरक ���कोण हो। �ववादमा स�ल�न �यि�ह�ले 

सम�यालाई आ�नो प�बाट मा� हेन� गछ�न ्र सामा�यतया अक�प�को ���कोणले हेन� चाहँदैनन।् 

दो�ो सम�या �ववादसँग स�बि�धत �वषयमा प�ह�को भावना ह�ुछ। भावना�मक अ�भ�यि� 

समाधानमा प�ुन रो�ने दो�ो सम�याको �पमा उनीह�ले देखाएका छन।् �यसैगर� उनीह�को 

�बचार�बचारमा �यि�सँग स�बि�धत ते�ो सम�या उिचत संवादको अभावसमेत ह�ुछ। �कनभने 

�ववादका प� मेल�मलाप ���यामा स�ल�न भएर अक�प�को कुरा सनेुज�तो गरेप�न वा�तवमा 

अक�प�को कुराब�ुन सामा�यतया इ�छुक हुँदैनन।् अक�प�ले अ�भ�य� गरेको कुरामा कसर� 

आ�नो ��तर�ागन� भ�े उनीह�को म�ुय चाखको �वषय रहेको ह�ुछ।  
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   तर द� वाता�कारह�लाई अक�प�को �व�� ला�छना वा आ�मण आ�नो ल�य होइन, 

आ�नो �हत हनेु प�रणाम नै आ�नो ल�य हो भ�े कुराको जानकार� ह�ुछ। �यसैले �य�ता �यि�ले 

छलफलमा �यि�लाई छलफलको �वषय बनाउँदैनन।् उनीह�ले �यि�लाई गौण बनाएर �य�तो 

�यि�को कारणले �सज�ना भएको सम�यालाई मा� छलफलको �वषय बनाउने गछ�न। तर �ववादको 

�ममा मेल�मलापका ला�ग आउने प�ह� �ायः वाता�मा पो�त र अनभुवी �यि�ह� हुँदैनन।् �यसैले 

सामा�य�पमा छलफलका �ममा उनीह�को अ�भ�यि� �यि�मा केि��त हनेुगछ� र ��त��या 

�व�प अक�प�ले प�न �यि�मा केि��त ��त��या �द�छन।् जसले छलफल �ववादको स�भा�वत 

समाधानतफ�  नभई �यि�गत वाद ��तवादमा केि�� ह�ुछ। यसले वाता�को वातावरण 

मेल�मलापकता�को �नय��ण बा�हर जाने र �ववाद झन ्ब�ने खतरा रह�छ। �यि� �यि� बीचको 

�ववाद मा� नभई �यि� र समदुाय वा समूह समूहको बीचको झगडामा एउटा समूहको ��त�न�धले 

अक� समूहलाई नै ला�छना लगाउने वा दोषारोपण गन� अव�थालाई प�न �यि� केि��त बाता�कै 

�पमा मेल�मलापकता�ले �यवहार गनु�पछ�।  

  

�यि� केि��त अ�भ�यि� र सम�या केि��त अ�भ�यि� 

मेल�मलाप छलफलमा आउने �यि�ह� �ायः सम�या के हो भ�े कुरा बझेुको भएप�न 

�यसलाई रा�र� ��ततु गन�स�ने �मताका हुँदैनन।् वाता�को �ममा उनीह�को अ�भ�यि� �वाभा�वक 

�पमा अक�प�का �व�� लि�तह�ुछ। मेल�मलाप छलफलका �सल�सलामा यद� छलफल �नयि��त 

गन� नसकेको अव�थामा हामीले �ायः मेरो लो�ने ज�ाहा छ, मेर� प�ी �व�ासलायक छैन, मेरो बाब ु

क�जसु छ, मेरो भाइ बेइमान छ भ�े �कृ�तका अ�भ�यि�ह� स�ुदछ�। तर �य�ता अ�भ�यि�का 

पछा�ड लकेुका सम�या के छन ्भ�े बारेमा भने प�ह�ले �ायः उ�लेख नै गद�नन।् �यि� केि��त 

अ�भ�यि� र सम�या केि��त अ�भ�यि�का केह� ��ा�त तल उ�लेख गरेबमोिजमको हनेु गद�छ।  

  

 प� �यि� केि��त अ�भ�यि� सम�या केि��त अ�भ�यि� 

प�ी मेरो प�त ज�ाहा छ। प�तबाट मैले, ब�चाह�ले उिचत �यान र 

�याहार पाएका छैन�। 

प�त मेर� प�ी म�हनामा आ�ध समय त 

माइतीमै ह�ुछे। 

प�ी �नय�मत �पमा घरमा नब�ने भएकोले ब�ृ 

�बरामी आमाको रेखदेख रा�र� हनु सकेको 

छैन। 
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प� �यि� केि��त अ�भ�यि� सम�या केि��त अ�भ�यि� 

बाब ु मेरो छोरा आवारा छ। ३० वष�को 

भइस�ो कुनै रोजगार� छैन। 

छोराको रोजगार� नभएकोले हामीलाई 

असरु�ाको अनभु�ूत छ। घरमा खच�को 

अभाव ह�ुछ। 

छोरा मेरो बाउ एकदमै क�जसु छ। मेरो 

आव�यकताको उसलाई मतलब नै छैन।  

मलाई �वत�� �पमा काम गन� लगानी 

रकम �ा� नभएकोले कुनै काम गन� 

सकेको छैन। 

 सामा�य र औसत �यि�ले आ�नो �यि��वउपरको आ�मणलाई �वीकार गन� स�दैन। 

�यसको ��तवादमा �कट हनेु ��त��या प�न आ�ामक �कृ�तको नै हनेुगछ�। यसले गदा� छलफल 

अ�नयि��त तथा आरोप ��यारोपको �ंृखलामा प�रणत हनु प�ुछ। यस अव�थामा मेल�मलापको 

���या कुनै उिचत �न�कष�बेगर अ��य हनुस�छ।   

 

मेल�मलापकता�ले के गन� स�छ ?  

छलफल �यि�मा केि��त नहोस ् र सम�यामा केि��त होस ् भ�े कुरामा म�ुय भ�ूमका 

�ववादका प�ह�को ह�ुछ। तर �य�ता प�ह� सो कुरामा सजग नहनेु भएको हनुाले 

मेल�मलापकता�ले मेल�मलापको �ारि�भक चरणमा नै आफू दबैुप�को कुरा रा�र� स�ु तयार भएको 

कुरा �प� गनु�का साथै �ववादका प�ह�ले पार�प�रक छलफलमा आ�नो ��ततुीमा भावनालाई था�त 

राखेर त�यमा आधार�त भई गनु�पन� र �यि�को �व�� कुनै दोष वा ला�छना नलगाई �य�तो 

�यि�बाट भएको भ�नएको काय�ले आफूलाई परेको सम�यामा मा� सी�मत रा� े�नयमको पालना गन� 

प�ह�को ��तब�ता �लनपुन� ह�ुछ। 

यसर� �नयम पालना गन� ��तब�ता �लई सकेप�छ छलफलको �ममा आ�नो ��तब�ताको 

�वपर�त कुनै प�ले अक�प�लाई दोषारोपण वा ला�छना लगाउने कुनै कुरा अ�भ�य� हनुासाथ 

प�लाई रो�ने र �नयमको पनु:�मरण गराउने काय�ले वाता�लाई �नयि��त रा� छ। मेल�मलापकता�ले 

�प� �पमा यो �नयमको औिच�य र यसको पालना नगदा� छलफललाई पान� �भावको बारेमा 

प�ह�लाई स�झाउन ुपन� ह�ुछ। 

सम�या सामा�यतया एकप�ीय हुँदैन र �यसको उिचत समाधानको ला�ग प�ह�ले सहकाय� 

गनु�पन� ह�ुछ,  �ववादका प�ह�ले आ�नो एकहोरो �वाथ�लाई मा� नहेर� एक अका�को ���कोणलाई 
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समेत ब�ुने �य� गनु� पछ� भ�े कुरा प�न मेल�मलापकता�ले प�ह�लाई स�ु मै �प� पादा� 

छलफललाई सम�यामा केि��त गन� सिजलो ह�ुछ। मेल�मलाप वाता� प�ह�ले एकअका� उपर गरेको 

दोषारोपणमा को सह� को गलत छुटयाउने ���या नभएको र �यसको उ�े�य सम�याको प�हचान गर� 

प�ह�ले आ�नो ला�ग उिचत ठह� याएको समाधान �नका�ने भ�े हो भ�े कुराको जानकार� प�न 

प�ह�लाई �प� �पमा गराउन ुपछ�। छलफलमा सम�यासँग �यि� र भावनालाई जो�ने हो भने 

�यसले समाधान न�नका�ने र �ववादलाई अझ ज�टल बनाउने भएको कारणले मा�थ उ�लेख ग�रएको 

�नयम �नधा�रण ग�रएको कुराको जानकार� सरल �पमा प�ह�लाई गराउँदा सकारा�मक प�रणामको 

स�भावना ब�छ। 

 

के मेल�मलाप ���यामा प�ह�ले आ�नो पीडाको अनभु�ूत र भावना �कटगन� पाउँदैनन ्

त ?  

�ववादका क�तपय प�को �विृ� प�रणामलाई कम मह�व �दने तर आ�नो पीडा र भावना 

�कट गन� कुरालाई बढ� मह�व �दने ह�ुछ। आफू�भ� गिु�सएर रहेको कुराको �न�काशन नभएस�म 

सम�यामा केि��त भएर छलफल गन� नस�ने उनीह�को अनभु�ूत रहेको हनु स�छ। अक�प�लाई 

नं�याउने, ��तशोध �लने कुरा अक� ला�ग सवा��धक मह�वको ह�ुछ �य�ता �यि�को ला�ग 

सकारा�मक छलफलप�छ �ा� हनुस�ने प�रणामभ�दा उि�लिखत कुरा बढ� मह�वपूण� ह�ुछ। �य�ता 

�यि�ह�लाई सहज बनाउनका ला�ग मेल�मलापकता�ले �य�तो प�लाई एका�तवाता�को अवसर िश� 

�दनपुन� र एका�त वाता�मा खलुा �पमा कुरा सनेुर �य�तो प�को कंुठा घटाउन सहयोग प�ु याउन ु

पछ�। तर एका�तवाता� बाहेकका छलफलमा भने ला�छना र भावनाको कुरा नगन� पूव� ��तब�ता 

पटक पटक स�झाई रा�पुन� ह�ुछ। 

  यसर� प�ह�सँगको सम�यामा केि��त छलफलप�ात,् अक� बैठकको पूव� तयार� गन� 

सहयोग होस ्भ�े हेतलेु मेल�मलापकता�ले प�, सम�या र ���याको स�ब�धमा आ�नो बुदँा �टपोट 

गन� स�छ। �ववादको �कृ�तअनसुार �य�ता बुदँा �टपोट गदा� �यन �दनपुन� कुरा तल उ�लेख 

ग�रएबमोिजम ह�ुछ:  

 

प�ह�का स�ब�धमा : 

 �ववादमा वा�तवमा स�ल�न र छलफलमा स�ल�न �यि� समान छन ्वा छैनन ्? समान 

प�को ��त�न�ध�व गन� �यि�ह� बीचमा प�न �वाथ�, भावना र ���कोणमा अ�तर छ �क 

छैन ?  
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 छलफलमा स�ल�न प�ह�म�ये बढ� असर पन� स�ने प� को हो ? छलफलको �न�कष�लाई 

बढ� �भा�वत पान� स�ने प� को हो ? 

 एकै प�बाट बढ� �यि� स�ल�न रहेको छलफलमा नेत�ृवदायी भ�ूमका कसको रहेको छ ? 

 �ववादको कुन प�ले प�रि�थ�तलाई कसर� आकँलन गरेको देिख�छ ? 

 प�ह�को धारणामा देिखएको म�ुय ��ुट वा कमजोर�ह� के छन ्? 

 

छलफलको �ममा �प� भएको �ववादस�ब�धी सम�याह�का स�ब�धमा : 

 कुन कुन प�को �वाथ�, आव�यकता र मू�य मा�यता के छ ?  

 उनीह� मेल�मलाप वाता�का ला�ग तयार हनुकुो पछाडीको कारण के देिख�छ ?  

 उनीह�को �वाथ�, चाहना र ��ततु गरेको समाधान एक अका�ले पूरा गन�स�ने �कृ�तको छन ्

�क छैनन ्?  

 �ववादमा सबै प�ह�को समान �वाथ� (Shared Interest) लकेुको �वषय के के रहेका छन ्? 

 ��येक प�को चाहनाबमोिजम पूरा हनुस�ने �वषयह� के के छन ्?  

 �ववादमा बा�हर देिखएको लगायत प�ह�को बीचमा सहम�त रहेको र असहम�त भएका 

�वषयह� के के छन ्?  

 �ववाद गन� र �यसको समाधान गन� प�ह�सँग उपल�ध �ोतह� के के देिख�छन ्?  

 

मा�थ उ�लेख ग�रएका बुदँाह�को जानकार� मेल�मलापकता�ले �लनसकेको अव�थामा अक� 

चरणको छलफल बैठकमा मेल�मलापकता�का अ�य द�ता र चरणको �योगगर� �ववादलाई 

सकारा�मक प�रणाममा प�ु याउन सहयोग प�ुछ।  
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३.4. कमजोर प�को सबल�करण र �वक�पको खोिजगन� त�रका 

 

�ववाद समाधानको ला�ग कुनै प�बाट एउटा ��ताव आउन,ु उ� ��ताव अक�प�को 

�वीकाय� भए �यह� सत�मा �मलाप� हनु ु र अ�वीकाय� भए अक� ��ताव आउन ु र पनुः �यसमा 

छलफल हनुलुाई मेल�मलापको आध�ुनक ���या भ� स�कदैन। यो पर�परागत मेल�मलाप ���या 

हो। मेल�मलापको आध�ुनक ���यामा �वक�पको वहआुया�मक खोजी हनैु पद�छ। �वक�पह�को 

खोजी नग�रएको वा मू�य �सज�ना नग�रएको मेल�मलाप ���यालाई मेल�मलापको �या�यक ���या 

मा� स�क� भ�े स�दभ�लाई मेल�मलापको चरण �वषयक प�र�छेदमा उ�लेख ग�रस�कएको छ। 

मेल�मलाप ���यामा �वक�पह� खो�न ु �कन आव�यक ह�ुछ? �वक�पको खोजी गन�मा अवरोधह� 

आउने कारणह� के हनु ्? �वक�पह�को खोजी कसर� गन� भ�े स�दभ�मा यस प�र�छेदमा चचा� गन� 

�यास ग�रएको छ।  

मेल�मलापकता�ले मेल�मलाप ���या अवल�बन गद� �न�न ��ह�लाई के क�त स�बोधन ग�रयो 

वा ग�रएन भ�े �वषय अ�य�त मह�वपूण� ह�ुछ।  

 फैसला वा �नण�यबाट �न�कने प�रणामभ�दा मेल�मलापबाट �ा� हनेु प�रणाम बढ� 

फायदाजनक ह�ुछ वा हदैुन ? 

 सहम�त काया��वयनको प�रणामबारे प�ह� पूण��पले ससूुिचत हनेु अव�था ह�ुछ वा हदैुन ? 

 प�रणाम मा� नभएर मेल�मलापको काय��व�ध �यायपूण� ढ�ले स�ालन भयो वा भएन ? 

 मेल�मलापले ��त�ापूव�क बा�ँन पाउने हकको स�मान गछ� वा गद�न ?  

 आ�थ�क, सामािजक, साँ�कृ�त �वभेद मेटाउने र सीमा�तकृत वग�को हक संर�क गन� काय� 

गछ� वा गद�न ?  

 साव�ज�नक नी�त वा �हतको स�मान गछ� वा गद�न ?  

 �व�भ� वग� बीचको ससु�ब�ध खलल पान� काय� गछ� वा गद�न ? 

उपरो� ��ह�को स�तोषजनक जवाफ �ववाद समाधानको ला�ग �व�भ� �वक�पह�को बारेमा 

छलफल भयो वा भएन भ�े कुराले �नधा�रण गद�छ। �यसैले मेल�मलापमा �वक�पको खोजी गनु�पन� 

कारण, यसको आव�यकता र औिच�य एउटा मा� नभएर धेरै हनु स�छन।् जसम�ये केह� 

कारणह�को बारेमा यहाँ उ�लेख गन� खोिजएको छ।  

१. �ववाद समाधानको ला�ग छलफल वा वाता�मा रहदा प�ह�ले प�हले आ�नो अडान (Position) 

अगा�ड सान� गद�छन।् यो अ�य�तै �वाभा�वक कुरा हो। अडान प�लाई नै �मलाउने �यास �ाय 

सफल हुँदैन। सकेस�म अडान नै सम�या ब� नपाओस भ�का ला�ग �वक�पको खोजी 
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गनु�पद�छ। उदारहणको ला�ग �ीमान ् �व�� �ीमतीले दायर गरेको अंश �ववादमा के गरेर 

�म�नहु�ुछ भ�े ��मा �ीमानक्ो अडान य�तो हनु स�छ,– “प�हले यसले म�ुा हालेकोमा ग�ती 

गरे भनेर माफ� मा�नपुछ� �यसप�छ अ� कुरा ह�ुछ।” �ीमतीको ��त��या स�भवत य�तो 

हनुस�छ,– “के कारणले मैले म�ुा �दनपु� यो �यो चा�हँ बताउन ु नपन� अझ उ�टै मैले माफ 

मा�नपुन�, �तमीले प�हले माफ माग न।” यो अव�थामा �म�ने भ�दा प�न छलफलले झनै 

��त�ि��ता ब�दै जाने खतरा ह�ुछ। कसैले माफ� मागी हा�यो भने उसले �हत खोजेको होइन 

अडान �यागेको हो। �हत खो�न अडान �यागेको होइन त�काल �म�न अडान �यागेको हो। यहा ँ

माफ� मा�नेले हारेको महससु गन� र माफ� मगाएरै छोड� भनी जीतको महससु गन� प�रि�थ�त 

ब�छ। यसबाट �िणक मेल�मलाप भएको देिखएला तर वा�त�वक मेल�मलाप नहनेु स�भावना 

प�न �य�तकै रह�छ। �यसैले ��त�ि��ता भ�दा मै�ीभावको वातावरण सजृना गन� मेल�मलापको 

���यामा �वक�पको खोजीगनु�पद�छ।  

२. �ववादरत ् प�ह�को मनोदशा मेल�मलापको ला�ग अक�प�ले आ�नो ��ताव �वीकार� देओस ्

भ�े रह�छ। ��तावकता�ले �यसैमा अक�प�को प�न �हत दे�छ। तर अक�प� मा�दैन र 

उसको ��तावको स�ामा ��त��ताव पेस गछ�। य�द कुनै एउटा प�को ��ताव अक�प�को 

�हतमा छ भने प�न उसको ��ताव �वीकारेर आफू �कन लता�रन ुभ�े मनोदशाले मेल�मलापको 

वातावरण टा�ढन प�ुछ। �यसैले सहम�तका ��ताव साझा बनेर आउन ् भ�का ला�ग प�हले 

�वक�पह�को खोजीगनु� आव�यक छ।  

३. �वक�पको खोिजगन�  �स�ा�तले एउटामा� �वक�प मा�ने र �यसमा मा� सी�मत रहेर 

छलफल गन� कुरालाई अ�वीकार गद�छ। अन�त �वक�पह�को खोिजगन� �ममा एकप�को 

�वक�पह� कुनै �व�दमुा सागु�ँरदै जाँदा दबैुबाट �वक�पको खोिजगन� सामू�हक �यास 

हनुथा�दछ। दबैुको साम�ुहक �यासबाट �सज�नाहनेु �वक�पमा दबैुले अपन�व महससु गन� हनुाले 

�यसका सकारा�मक र नकारा�मक दबैुप�बाट �व�षेण ग�र�छ। यसर� सहम�त प�ातको 

काया��वयनको प�रणामको प�न �व�षेण हनेु भएकाले सहम�त प�रप�व ब� जा�छ र �यसले 

स�ब�धलाई प�न स�ुढ बनाउँछ। 

४. �वक�प खोिजगन� काय�ले प�ह�मा �ववा�दत व�तकुो उपयो�गताबारे �ानको �व�तार गद�छ। 

जा�ेलाई �ीख�ड नजा�ेलाई खपुा�को �बडँ भ�े नेपाल�को उखान छ। जा�गरे पेसामा लागेको 

एक भाइ र कृ�ष पेशामा लागेको अक� एक भाइको अंश �ववादमा कुन स�पि�बाट कसलाई 
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क�त छु�ाउने भ�े �ववादलाई तलुना गरेर हेर�। पहाडको पाखो बार� र फेद�को खेत 

रो�नपु� यो भने तबस�म दबैुले खेतै रा�ने गद�छन।् जवस�म �यह� पाखो बार� हुँदै काठमाडौ 

जाने मोटरबाटोको �वकास गत वष�को योजनामा परेको छ र पाखो बार� �रसोट�को ला�ग 

मू�यवान ्हनेुछ भ�े थाहा हुँदैन। यो �वकास योजनाको कुराको जानकार� सरकार� योजनाको 

जानकार रा� ेनेता, �वकास �मेी, कम�चार�लाई ज�त थाहा ह�ुछ सव�साधारण �कसानलाई हुँदैन। 

जव �वक�पह�को खोजी हनु था�छ तबमा� य�ता कुराको सूचना एवम ् �ान आदान �दान 

ह�ुछ। लेखकले भोगेको एउटा सानो उदाहरण यहाँ उ�लेखनीय छ। अमे�रका बसी रा�ो 

कमाइ भएका, काठमाड�को �ड�ल�बजारमा रहेको परुानो जीण� घर भ�काई नयाँ घर बनाउने 

स�चमा रहेका एकजना �यि�ले सात जनासँग २ लाखमा ठे�ामा काम गन� अनरुोध गरे। 

उनको ��ताव �थयो घरको सामान पूरै हटाएर ज�गा खाल� गनु�पन�, घरमा ज�डत पूरानो कुनै 

प�न सामान उनलाई नचा�हने। ज�गामा प�ुन पचास �फटको दरु�स�म ठूलो गाडी जानस�ने 

बाटो �थएन। पूरानो घर अ�ल ठूलै �थयो। काम गदा� ला�ने समय, माटो वोकाउन �योग गनु�पन� 

सवार� साधनको भाडामा ला�ने खच�, जनशि� इ�या�द मोटामोट� खच� जो�दा खासै नाफा नहनेु 

ठानी सातै जनाले ��ताव अ�वीकार गरे। यो ह�ला सनेुको फ�न�चरवाला �यि�ले २ लाख ५० 

हजारमा सो कामको ठे�ा आफूलाई �दन अनरुोध ग� यो र पायो प�न। �नजले ढंुगा �ब��बाट १ 

लाख, घर�भ�को काठबाट २ लाख, परुाना �ाल ढोकाको खापाबाट १ लाख, ईटाबाट १ लाख 

र घरधनीबाट २ लाख गर� ज�मा ७ लाख कमायो र २ लाख खच�ग� यो।  

भएको व�त ुहटाउने कुराको मा� �यानले हटाइने व�तकुो मू�य क�त पछ� भ�े �ान ओझेलमा 

पन� गयो। मेल�मलापको �ममा य�द वैकि�पक स�चको �सज�ना गन� अवसर �दइएन भने रा�ा र 

स�भा�वत अवसर ग�ुन प�ुने खतरा ह�ुछ।   

�ववाद समाधानको वैकि�पक उपाय अ�तग�त �योग ग�रने वाता� (Negotioation) �योग गदा� 

आव�यक पन� �वक�पको खोिजगन� मा�यता मेल�मलापमा प�न �यि�कै सा�द�भ�क ह�ुछ। धेरैजसो 

वाता�ह�मा �चरु मा�ामा �वक�पह� �नि�तन स�ने स�भावनालाई �न�न�लिखत �मखु चार 

अवरोधह�ले रोकेका ह�ुछन।्36 (१) अप�रप�व �न�कष� (Premature judgment), (२) एउटा मा� 

उ�रको खोजी (Searching for the single answer), (३) एउटा �थीर रोट�को अनमुान (The 

assumption of a fix pie), (४) उनीह�को सम�या समाधान गनु� उनीह�कै सम�या हो भ�े स�च 

                                                           
36 GEETING TO YES, Negotiating Agreement Without Giving In, by Roger Fisher and William Ury & for Second 

Edition, Bruce Patton of Harvard Negotiation Project, 2011, page no. 57. 
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(Thinking that ''solving their problems is their problems ) चार अवरोधको �पमा मा�नएको 

छ। 

 

(१) अप�रप�व �न�कष� (Premature judgment): जनुसकैु �ववाद समाधानको ला�ग वाता�मा वा 

मेल�मलाप ���यामा ब�दा �ववादको �वषय थाहा पाउना साथ मा�नसको मनमा समाधानको 

एउटा उपाय उ�जने गद�छ र �यो �वाभा�वक नै मा�न�छ। लामो या�ा गर� थाकेका र भोक, 

�यास लागेका दईु �म�ने साथीह�ले एक बोटल मा� श�ुीकरण ग�रएको कोक पाएभने कसले 

प�हले कोक �पउने भ�ेमा �ववाद ह�ुछ। यो �ववादमा “जसले प�हले �पए प�न आधा आधा 

�पउने” �वाभा�वक �पले एउटा समाधान हनुस�ला भ�े जोकसैलाई ला�नस�छ। आफूलाई 

लागेको �यह� आधाआधा नै रा�ो उपाय हो भ�े मा�यताले गदा� अ�य �वक�पह��तर कसैको 

�यानजाँदैन। तर यहाँ प�हले जसले �पउला उस��तको �वगतको आदतले उ�जाएको आशंकाले 

झगडा �न��याएको ह�ुछ। �वगतमा ती साथीह�को बीचमा आधाआधा बाँडेर खाउँ भ�े धेरै 

पटक सहम�त भएर प�न बा�ँनेले थोरै भएप�न आफूले बढ� खाएको वा साथीलाई कम 

�दनेगरेको �वगतको आदतलेगदा� जसले प�हले खायो उसले बढ� �पउने हो�क? भ�े आशंकाले 

�ववाद ज�मेको हो। यो �ववादमा तपाइलाई रा�ो लागेको “आधा तपाई �पउनसु ् र आधा 

अक�लाई �दनसु”् भ�े ��तावले के समाधान हनुस�ला ? प�हले �पउन पाउनेको ला�ग 

मा�यह�ुछ अका�को ला�ग �वीकाय� होला भ�स�क�। अप�रप�व यस खालको �नण�यले दबैुलाई 

स�त�ु� �दने प�रणाम आउन न स�दैननै ब� स�त�ु� �दने अ� �वक�पह�को खोिजगन� 

�यासलाई प�न �न��सा�हत पा�र�द�छ।  

(२) एउटा मा� उ�रको खोजी (Searching for the single answer) M मा�थको उदाहरणलाई नै 

पनुः�मरण गर�। �यसो भए म प�हले �पउने भ�े ए को ��ताव आयो भने बी ले माि�दनन।् 

�यो अव�थामा एउटा मा� उ�रको खोजी ह�ुछ प�हला कसले �पउन पाउने कुरामा कसर� 

मनाउने ? �यसको ला�ग क�हले ए लाई मनाउने�तर ला�ने क�हले बी लाई स�झाउन ला�ने। 

जसर� प�न मनाउन ुप� यो, के गदा� मा�लान ्? अ�न फेर� प�न उ�र खो�ने प�हले कोक दे�लेे 

प�हले �पउने �क ? उमेरको जे�ताको आधारमा �पउन पाउने गर� तक�  गन� हो वा क�न�ले 

प�हले पाउने गर� मनाउने ? यसो, उसो, जसो गरे प�न कसले प�हले कोक �पउन पाउने भ�े 
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कुराको मा� एउटा उपाय खो�ने वा उ�र मा�ने। य�तो एउटा मा� उ�रको खोिजगन� 

काय�ले प�न अ�य �वक�पह� �सज�ना गन�मा अवरोध आउने ह�ुछ।  

(३) एउटा �थीर रोट�को अनमुान (The assumption of a fix pie): एउटा �थीर रोट�को अनमुान 

अ�य �वक�पको खोजी गन�बाट �नय��ण गन� अक� एउटा अवरोधको �पमा यसलाई �लइ�छ। 

�ववादको व�त ु जे छ �यसैलाई बाँडेर वा भाग लगाएर �म�नपुछ� भ�े मा�यताले गदा� अ�य 

�वक�पह�को बारेमा स��नबाट वि�त हनेु सम�या। यहाँ fix pie भनेको एक बो�ल कोक हो 

भनी स�झ�। मा�थकै �ववादमा �यह� एक बो�ल कोक नै बा�ँने हो। भाग लगाउँदा �यह� 

बो�लकै कोक भाग लगाउने हो, अ� कोक बाँ�ने कुरा आउँदैन। ए लाई ज�त वी लाई 

बाँ�ने हो भने आधा आधा, ए लाई बढ� �दने हो भने बी लाई केह� कम, बी लाई बढ� �दने हो 

भने ए लाई कम। जसर� बाँडे प�न कुलमा �मलाउँदा �यह� एक बो�ल कोक नै बाँ�डने हो। 

यसलाई अक� भाषामा श�ुय जोड (ZERO SUM) भ�न�छ। बोटलको कोक १ �लटर बराबर 

छ। �यसलाई ज�त भागमा जसर� बाँडे प�न कूल कोकको मा�ाको योग १ �ल.नै ह�ुछ। उ� 

१ �ल.कोकलाई मा� बाँ�ने कुराले अ� कोक खो�ने वा अ�य �वक�प खो�ने काय�बाट 

रो�छ। 

 (४) उनीह�को सम�या समाधान गनु� उनीह�कै सम�या हो भ�े स�च (Thinking that ''solving 

their problems is their problems): �ववाद समाधानको छलफल हुँदै गदा� प�ह�को 

बीचमा आएका सी�मत �वक�पमा कुरा �म�ने स�भावना नदेिखएको कारण �नराशा उ�प� ह�ुछ 

र मनमा एउटा मा�यताले काम गछ�। �यो मा�यता हो हामी आ�नै सम�या�त छ� उनीह�को 

सम�या हो हा�ो हो र ? भ�े मा�यता। �यवहारमा कुनै प�ह�बीच सहमत हनु नस�दा हामी 

भ�छौ र अ�ले भनेको प�न स�ुछौ “सम�या �त�ो हो, य�त कुरामा �मले रा� ै हनेुहो न�मले 

हामीले के गन�। सध� यह� कुराको प�छ ला�गरहन स�क�” जब यो मा�यताले काम गछ� �यहा ँ

�ववाद समाधानका अ�य रचना�मक सोच आउँदैन, उ�साह मछ� र नयाँ �वक�पको खोिजगन� 

काम रो�क�छ। 

  

�वक�पह�को �सज�ना गन�मा अवरोध �याउने मा�थ उ�लेख ग�रएका सम�याह�बाट म�ु 

भई नयाँ �वक�पह�को �सज�ना गन� सहयोग प�ुने केह� उपायह�को बारेमा प�न केह� सझुावह� प�न 

��ताव ग�रएको पाइ�छ। To invent creative ofpions, then, you will need (1) to separate the 

act of inventing options from the act of judging them; (2) to broaden the options on the 

table rather than look for a single answer; (3) to search for mutual gains; and (4) to invent 
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way of making their decisions easy.37 अथा�त �वक�प �सज�ना गन� कामलाई ठ�क बेठ�क भनी 

छु�ाउने कामबाट अलग गरेर, एउटा मा� उ�रको खोजी गनु�भ�दा टेवलभर� �वक�पह� फैलाउने 

काय� गरेर, पार�प�रक �हतको खोजी गरेर र उनीह�कै �नण�य सहज बनाउने उपायको बाटो 

प�ह�याएर �वक�पह�को आ�व�कार वा �सज�ना गन�स�क�छ। नया ँ नयाँ �वक�पह�को �सज�ना गन� 

अथवा खोिजगन� ती सझुावलाई कसर� �योग गन�स�क�छ भ�े स�ब�धमा मा�थकै उदाहरणलाई 

�यानमा राखी यसप�छ थोरै उ�लेख गन� खोिजएको छ।  

 

(१) �वक�प �सज�ना गन� कामलाई ठ�क बेठ�क भनी छु�ाउने कामबाट अलग गनु� (Separate the 

act of inventing options from the act of judging them): वाता�रत प�ह�को मनमा 

आफूले देखेका उपायह� �ठक र अ�ले देखेका �योभ�दा कम �ठक भ�े ला�दछ। यो 

मा�यताले नयाँ �वक�पको �सज�ना हनु स�ैन। आफूमा रहेको परुानो सोच भ�दा मा�थ उठेर 

�वक�पका नयाँ नया ँ�सज�नाको ज�म हनु�दन ु�हतकर ह�ुछ। �यसैले कुनै प�न �सज�नाको नया ँ

सोचलाई रा�ो वा नरा�ो भनेर �नण�य ग�रहा�ने वा �न�कष� �नकाल�हा�ने �वक�प �सज�ना गन� 

सहयोग प�ुने अक� एउटा त�रका हो ��ताव र �नण�यलाई फरक फरक कुरा हो भ�े मा�यता 

रा�।े वाता�कार वा मेल�मलापकता�ले कुनै प�ले �ववाद समाधानको स�दभ�मा राखेको ��ताव 

केवल एउटा ��ताव मा� हो भ�े अथ�मा �लन ुर सोह� अनभु�ूत प�ह�लाई गराउन आव�यक 

ह�ुछ। प�ले यो अनभु�ूत गन� सकेभने मा� ��ताव नै �नण�य हुँदैन ब� यो ज�तोसकैु भएप�न 

अथवा ज�तसकैु िच� नबु�ुने भएप�न अ�ह�यै नरा�ो भनी �टका �ट�पणी गनु�को अथ� छैन भ�े 

गर� ब�ुन सकेमा यसले नयाँ नया ँ�वक�पको ढोका ख�ुछ। त�काल �नण�य गन� नपन� सत�मा 

आउने ज�तोसकैु ��तावलाई प�न ��तावकै�पमा हा�द�क �वागत गन� काय�ले �ववाद समाधान 

गन�मा सहयोग हनुस�ने नयाँ नयाँ �बचार�बचारह� उ�प� ह�ुछन।् यसको ला�ग पया�� 

छलफल गन�स�क�छ। मेल�मलापमा �ववाद समाधानको ला�ग प�ह�को सम�या समाधान गन� 

�वक�पको खोजी �वयम ् प�बाटै ग�रन ु रा�ो मा�नने भएताप�न क�हलेकाह� � �व�को सहायता 

प�न प�को ला�ग आव�यक पन�स�छ। �ववादको �वषयव�त ु समाधानका के के उपायह� 

हनुस�छन ् भ�े स�दभ�मा �व�ह�बाट �व�भ� �बचार�बचारह� आउनस�छन।् �यसैको 

आधारमा प�ह�ले उपय�ु लागेको ��तावउपर छलफल गरेर �नण�यमा प�ुन स�छन।् 

                                                           
37 Ibid page no.60 
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(२) एउटा मा� उ�रको खोजी गनु�भ�दा टेबलभर� �वक�पह� फैलाउन] (Broaden the options on 

the table rather than look for a single answer): एउटा मा� उ�र खो�ने कुराले 

�ववा�दत प�ह� सहम�तमा प�ुन क�ठन ह�ुछ भ�े स�दभ�मा मा�थ चचा� ग�रएको छ। �ववाद 

समाधानको उपाय के होला? भ�ेबाट होइन �ववाद समाधानका उपाय के के हनुस�लान ? भनी 

धेरैभ�दा धेरै �वक�पह� थपुान� �यास गनु� पद�छ। एउटा �वक�प आयो भने त�ु�तै यो एउटा 

�वक�प हनुस�छ अ� के हनु स�ला ? भ�दै स��ने समय समेत �दँदै �वक�पलाई �न��याउन ु

आव�यक ह�ुछ। धेरै �वक�पह� �याउनका ला�ग �ववा�दत �वषयव�तकुो सारभतू प�, 

काय��व�धगत प� र मनोवै�ा�नक प�लाई �यानमा राखी �व�भ� ���कोणबाट स��न लगाउन 

स�क�छ। मा�थको उदारहणमा कोकलाई आधा आधा बा�ँने तर कसर� ए ले प�हले 

बो�लबाट �पएर आधा वाँक� रा�,े वा �व ले प�हले �पएर आधा बाक� राखी �दने ? वा दईुवटा 

�लास �लएर बरावर रा� े अ�न �पउने वा �ट�लको �लासमा बरावर नदेिखने हुँदा �ससाको 

�लासमा राखेर बराभर भए नभएको हेन�, वा जसले बाँडेको हो उसले रो�न नपाउने वा एउटाले 

भाग लगाउने भाग नलगानेले रो�ने अथवा कोकको स�ा �मनरल वाटरको बो�ल सा�ने र 

अ�ल धेरै �यास मे�टने गर� पानी �पउने वा �मनरल वाटरको एउटा बो�लको साटो जारको २ 

�ल.पानी �याएर १÷१ �ल.�पउने वा कोकको स�ा आधा �कलो �याउ �लएर बाडेर खाने ता�क 

�यासको साथ साथै भोक प�न मेटाउने काम गन� वा आधा�कलो �याउको स�ा २ के.जी.को 

तरभजूा खाने ? अथवा अ� केह� ? यो त�रकाबाट �वक�पह�को खोजी ग�रनपुछ�। 

  

(३) पार�प�रक �हतको खोिजगन� (Search for mutual gains): सहम�तका ला�ग �वक�पह� ��ततु 

गन�ले �वाभा�वक�पमा आफूलाई नै के��मा राखेर वा जताबाट प�न आफूलाई बढ� फाइदा र 

अक�लाई कम फाइदा हनेु ��ताव गनु� �वाभा�वक हो। यो ��त�ि��ता �य�तखेरस�म कायम 

रह�छ ज�तखेरस�म सम�यालाई भ�दा �यि�लाई मह�व �दइरहेको ह�ुछ। दबैुप�को �हत हनेु 

��ताव �नका�न स�चेज�त सहज नहनु स�ला तर यो आव�यक छ। साझा �हतका �वक�पले 

छलफललाई फलदायी बनाउँछ। पार�प�रक �हतको खोजी गदा� सम�यामा केि��त हनुपुद�छ। 

उदाहरणको ला�ग स�तान भएका स�ब�ध �ब�केा �ीमान ् �ीमतीबीच मेल�मलाप भएमा 

आफूलाई मा� नभएर दबैुलाई फाइदा हनेु कुरा के के हनुस�छन ्भनी सो�ने हो भने �यहाँ 

छोराछोर�संग दबैु साथमा रहन पाउने, उनीह�को भ�व�यबारेमा सँगै बसेर सो�न स�कने, अक� 

�ववाह गन� नपन�, घर�तर माइती�तरका प�रवार खसुी हनेु ज�ता पार�प�रक �हतका धेरै 

स�भावनाह� देखापछ�न।् तलब बढाउनपुन� माग राखेका कामदार र �यव�थापकबीच दबैुलाई 

फायदा हनेु समानधान खोजौ भनी छलफल गन� हो भने तलब क�त बढाउने क�त नबढाउनेमा 
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होइन क�पनीलाई प�न कसर� अझ नाफामा लैजाने र कामदारको प�न स�ुवधान कसर� बढाउने 

भ�ेमा धेरै �वक�पह� उ�ज�छन।् ऋण�तनु�पन� र तर त�काल �मता नभएको साह ुर ऋिणको 

बीचमा पार�प�रक �हतको कुरा गन� हो भने साहलेु ��तरहेको ज�गा भाडामा उपल�ध गराउने, 

ऋिणले ब�कबाट नयाँ ऋण �लएर कृ�षफम� खो�ने ता�क मनुाफाबाट ऋण च�ुा गन� र 

��तरहेको ज�गाको भाडा प�न आउनेज�ता दबैुको �हत हनेु �वक�प उ�प� हनुस�छ। यसको 

मू�य क�त हो ? भनी पसल साहलुाई सो�दा उसले भ�े मू�य र साहजुीलाई प�न घाटा नहनेु 

मैले प�न ठ�गएछु भनेर पछुताउन ुनपन�गर� मू�य कायम गदा� क�त पला� ? भनी सोधेमा आउने 

उ�रमा अव�य फरक हनुस�छ। �यसैगर� पार�प�रक �हतमा छलफल गदा� प�न एकप�ले 

स�चेको भ�दा अ�धक �वक�पह� आउने ह�ुछ।  

 

(४) उनीह�कै �नण�य सहज बनाउने उपायको बाटो प�ह�याउन] (Invent way of making their 

decisions easy): मेल�मलाप वा वाता� सफल नहनेु धेरै कारणह�म�ये एउटा कारण वाता�कार 

वा मेल�मलापकता�ले आफूले ठ�क ठानेको उपाय दबैुप�ले अवल�वन ग�न भ�े स�च रा� ु

हो। तर �स�ा�तले प�ह��ारा �सज�ना भएका उपायमा नै सहम�तको वातावरण वनाउन जोड 

�द�छ। यसका सै�ाि�तक र �यावहा�रक प� छन।् आफूले �लने �नण�य �दगो हनेु र �नण�य 

काया��वयनमा प�न सहजता हनेु भएकाले मा� होइन उनीह�लाईनै �वक�प �याउनेतफ�  

सहजीकरण गन� भएकाले यो कुरा ���रत प�ह�को ला�ग �िचकर ह�ुछ। 

 

�वक�प �सज�नाको स�दभ�मा अक� मह�वपूण� प� हो �ववाद समाधानका ला�ग �व�भ� 

���कोणले मू�य �सज�ना गन�। �यसको ला�ग उपयोगी हनेु केह� ���कोण यस�कार हनुस�छनः् 

 

(क) मौ��क (Monitory Value): �ववा�दत �वषयलाई मौ��क ���कोणबाट तलुना गरेर नयाँ नयाँ 

�वक�पको �सज�ना गनु� वा समाधानको उपाय खो�न ु यसको उ�े�य हो। उदाहरणको ला�ग 

एउटा मह�वपूण� ठाउमा रहेको घर जसको मोहडा २५ �फट मा� छ जसको चलनच�तीको 

मू�य १ करोड पन� स�छ। पाँच अंिशयार बीच भागब�डा लगाउने �ववा�दत �वषय �यह� एउटा 

घरमा� छ। य�द घर नै बरावर भाग लगाइयो भने ��त अंिशयार ५ �फट ज�गाबराबर �ह�सा 

पन� आउँछ। पाँच �फट ज�गाको मू�य २० लाख हनुपुन� हो। तर २५ �फटको घर वा 

घडेर�को जनु मू�य आउँछ पाँच �फट साइजको ला�ग �यो दरमा�ब��हनु स�ैन। स�भवत ५ 
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�फटको ला�ग ५ लाख वा सोभ�दा कम ? य�द सबैको भागबाट यसर� घ�ने हो भने कूल 

घरज�गाको मू�य २५ लाख घ�ने ह�ुछ। यो अव�थामा घाटा नहनेु उपाय के हनु स�ला भनी 

अ�य �वक�प ज�तैः सम�ुच घर �ब�� गर� आएको मू�य बा�ँने, वा सम�घर भाडामा लगाएर 

वहाल रकम बाँ�ने ? वा घर ब�कमा राखी नयाँ ज�गा ख�रद गन� वा य�तै अ� कुनै। यसर� 

व�तलुाई मू�यको ���कोणबाट �व�षेण गदा� नयाँ �वक�प आउने स�भावना रह�छ। 

(ख) �म (Labor Value): सीमानामा रहेको �खको भाग आधी चा�ह�छ भ�े एकप� र �यस 

वापत ५ हजार �द�छु �ख मेरै भागमा राख भ�े कुरामा सहम�त नजटेुप�छ आधा �ख लैजान 

सहम�त भएको प�ले �ख काटेर बोकाएर घर प¥ुयाउनमै पाँच हजार स�कयो। �यह� �खबाट 

आएको काठ, दाउरा वेचेर रकम बझुाए। हात ला�यो सू�य। �मको मू�य थाहा नपाउँदाको यो 

पीडा मेल�मलापमा �वक�प खो�ने काममा स�झना गनु� गराउन ुज�र� ह�ुछ।  

(ग) समय (Time value): समय र साम�यक स�दभ� दबैु ���कोणले हेदा� प�न नयाँ �वक�पको ज�म 

ह�ुछ। उदाहरणको �पमा मा�थ उ�लेख ग�रएको अंशको �ववाद र घरको �वषयलाई �लउँ। 

मानौ सो �थानमा �दनान�ुदन घरज�गाको मू�य आका�सदै छभने तपाई सो�न स�नहु�ुछ अ�हले 

घर�ब��नगर� १ वष�प�छ २ करोडमा �ब�� गर� आज आउने भागभ�दा बढ� रकम �ा� गन� 

वा य�तै अ�य �वक�प �सज�ना गन�। अथवा तपाई एक वष�प�छ �वदेश जाने �नि�त छ �यसप�छ 

घरज�गा अ�ले�ब��गला�न वा नगला�न, समय �व�दैजाँदा मू�यमा �गरावट आउन स�छ। 

समयमा उपयोग नगदा� प�छ के होला नहोला। यो अव�थामा पःुन नयाँ �वक�पको खोजी 

हनुस�छ।    

(घ) सरु�ा (Security Value): मा�थकै घरको उदारहणमै जोड�। भाडा लगाउने �वक�पमा हेदा� 

सरासर भाडा �दए त �ठकै छ य�द समयमा भाडा न�दए �यसको ला�ग कतै म�ुा गरेर घरबाट 

उठाइ बाँक� भाडा भराइपाउन उ�टै समय, पैसा खच�नपुरेमा के होला ? �यो भ�दा ब� थोरै 

�याग गरेर आजैबाट आ�नो भाग सरुि�त गन� पो हो�क ? अथवा सूर�ाको ���कोणले के गदा� 

रा�ो होला? यो ���कोणबाट प�न नयाँ �वक�प �सज�ना हनुस�छ। सवार� दघु�टनाबाट घाइतेका 

अ�वभावक र सवार� धनीको बीच उपचार खच�को बारेमा छलफल भैरहेको �थयो। घाइते 

प�बाट १ लाख रकमको माग �थयो भने सवार�धनीबाट ५० हजारभ�दा बढ� न�दने सौदावाजी 

भईरहेको उ� �ववादमा रकममा कुरा न�मलेप�छ अ�पतालमा लागेको खच� �यहोन� दो�ो 

�वक�प आयो, घाइते प�ले अ�पताल रो�न पाउने र सवार� धनीले लागेको खच� �यहोन� र 

भना�सँगै १ लाख नै �डपोिजट रा� ेसहम�त भयो। प�छ ब�ुदा ज�मा खच� ३५ हजार लागेछ। 

यसमा दबैुप� सरुि�त हनु चाहा�थे। नाबालक छोराको संर�क भई आ�नो हकसमेतमा अंश 
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दावी गरेको �ववादमा आमाको मनमा अक� �वहे गरेर ज�मने स�तानको कारणले आफूप��को 

छोरा ठ�गने हो�क भ�े भयले छोरालाई भ�व�यको ला�ग अंश छु��ार सूरि�त रा� ेर बाबकुो 

मनमा छोराको प�न अंश िज�मा लगाउँदा भएको स�पि� संर�ण हनु नस�ने, �ीमतीले अक� संग 

�ववाह गर� आफू�तरको छोरा ठ�गने र प�छ छोराको िश�ा द��को ला�ग आफैले खच� �यहोन� 

पन� हो�क भ�े भयले छोराको अंश आफैसँग रा� पाए ह�ु�यो भ�े बाबकुो स�च। यहाँ ब�चाको 

भ�व�यको सरु�ा दबैुको िच�ताको �वषय �थयो। छोरा आमासँग रहने, अंश छु�ाई छोराको १ 

भाग छोराकै नाउँमा सरुि�त रा� े पढाइ लेखाइ र �वा��य उपचारको खच� �नय�मत बाबलेु 

�यहोन� गर� सहम�त भयो। 

(ङ) स�ब�ध (Relational Value): क�तपय �ववादको समाधान भएप�न �ववादरत प�ह�को 

स�ब�धमा कटुता र�हरहने ह�ुछ। मेल�मलाप ���याले �ववादको समाधान प�न हनेु र स�ब�ध 

प�न द�गो रहनस�ने प�लाई जोड �द�छ। रकमको तलुनामा स�ब�धको मू�यबाट स�भा�वत 

समाधानको �वक�पलाई हेनु�पन� ह�ुछ। ससरुा र �वाइँको बरावर लगानीमा स�ालन गरेको एक 

क�पनी नाफामै चलेको भएताप�न �यव�थापक�य िज�मेवार�को कारणले �त�ता बढेप�छ क�पनी 

खारेज गन� वा एउटाले क�पनी चलाउने अक�ले शेयरबापत रकम ब�ुने स�ब�धमा कुरा 

�मलेन। मनुाफामा चलेको क�पनी खारेज गन� वा कसैले हात िझ�ने दबैु �वक�पले स�ब�ध 

ब�े स�भावना �थएन। छलफलबाट अक� �वक�प खोिजयो– नयाँ अ� एउटा क�पनी �थापना 

गन�, सो नयाँ क�पनीको �यव�थापक�य िज�मा एउटाले परुानोको िज�मा अक�ले। स�ब�ध प�न 

समाधान प�न दबैु भयो।  

(च) स�त�ु� एवं मा�यताको मू�यको आधारमा (Recognition Value or Value of 

Satisfaction): �वक�पह�को खोजी गदा� �यान�दनपुन� अक� मह�वपूण� प� स�त�ु�को मू�य 

हो। जसको मापन गन� �नकै क�ठन ह�ुछ। बाब ुछोराको अंश म�ुामा छोराले बाब ुभनेर ढोग 

लागोस ्म सबै स�पि� उसैलाई �द�छु भ�े ज�ता ��ताव प�न आउने गछ�न।् �ीमान ्�ीमतीको 

�ववादमा आफै आएर माइ�तबाट मलाई घरमा �लएर गएमा� प�न म�ुा छो�ड�द�छु भ�े ज�ता 

कुरा आउँछन।् मलाई लाखौको केह� चा�हदैन वाउ बाजेको थाक थलोमा थोरै �ह�सा भएप�न 

ह�ुछ भ�े प�न स�ुन�छ। यसबाट के देिख�छ भने स�पि�को मू�य भ�दा प�न मा�यता, 
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स�त�ु�को मह�व बढ� ह�ुछ। तसथ� �वक�पको ला�ग व�तकुो भ�दा प�न यो प�को मू�य 

अतलुनीय ब�प�ुछ।  

मेल�मलापकता�ले प�ह�को ला�ग �वक�प �दन �म�छ वा �म�दैन ? यो ��को उ�र 

�ववा�दत छ ए�सयाको स�दभ�मा धेरै हदस�म �म�छ भ�े ह�ुछ। Should mediators suggest 

options for settlement ? Yes, they can, especially in the Asian context, they will be 

expected to. It is permissible to indicate possibilities. Parties may be nudged to move 

towards areas and lines of the thinking that seem productive of a solution. However, 

mediators must maintain the important distinction between making a suggestion, and 

telling the parties what to do.38 तर अमे�रकन स�दभ�मा धेरै हदस�म �म�दैन भ�े ह�ुछ। �वक�प 

�दनह�ुछ भ�ेको तक�  छ ला� हदैुन रोजाउने �योजनको ला�ग मा� हो �यसैले �म�छ। �दनह�ु 

भ�ेह�को तक�  छ उसले देखाएको �वक�पमा भर प�रयो भनेर प�छ दोषारोपण आउने स�भावना 

रह�छ। जनु दोष मेल�मलापकता� उपर ला�न�दन ुहदैुन। यी दबैु मा�यतालाई नकान� स�कदैन। दबैु 

���कोणको स�बोधनको ला�ग प�न �वक�पह�को अ�य�धक खोजी हनुपुछ� भ�े मा�यता रा�पुद�छ।  

                                                           
38 Mediation Praction & Law, the path to successful dispute resolution by Sriram Panchu,reprint 2012, LexisNexis 

Butterworths Wadhawa p.71. 
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३.5. मेल�मलापमा आशय �भाव तथा �न�कष�को स�तलुन, सरोकारवालाको प�हचान र 

स�त�ुलत उपयोग 

 

आशय �भाव तथा �न�कष�को स�तलुन  

मेल�मलाप ���यामा �ववादका प�को संवाद र स�ार �नर�तर ब�दछ। �यस ���याका 

मा�यमबाट प�ह�को �ववादको जड प�ा लगाई �यसैमा समाधानको �यास ग�र�छ। �ववादको जड 

�व�षेण गन� हो भने अनेक� कारणले �ववाद बढेको हनु स�दछ। आफ�त वा पूव� प�रिचतबीचको 

�ववाद रहेछ भने प�ह� बीचमा फरक फरक पूव� अनभुवमा, पूवा�नमुानमा, ���कोणमा, �हणगन� 

शैल�को �भ� नतामा, अ�भ�यि�गत शैल�को �भ� नता र मानवीय आव�यकता र कमजोर�मा �ववाद 

ज�मेको र हकु� को ह�ुछ। य�द पूव� अप�रिचतह�बीचको �ववाद रहेछ भने सां�कृि�क �भ� नतामा, एक 

अका�का मू�य मा�यताको �भ� नतामा अ�भ�य� गन�शैल�को �भ� नता, पूव� अनमुानमा र य�तै अ�य 

मानवीय �भ� नता, कमजोर� र �यवहारबाट �ववाद ज�मेको र हकु� को ह�ुछ। उदाहरणका ला�ग नेपाल� 

र भारतीय प�बीचको �ववादमा नेपाल� प�ले सामा�यतया भारतीयले नेपाल�लाई हे�यो भ� ने पूव� 

अडानका आधारमा हनुस�दछ। सं�वधानसभाले नेपालको सं�वधान जार�गन� �त�थ�म�त घडीपला तयार 

गरेर बसेको नेपाल� सं�वधानसभाको कामलाई भारतीय �वदेश सिचवले अ�वाभा�वक हाउभाउस�हत 

सं�वधानसभाबाट त�काल सं�वधान पा�रतनगन� �दएको ध�क�पूण� सझुावलाई सं�वधानसभाले �वीकार 

गन�नस�दा नाकाब�द� बेहोनु� परेको घटनालाई एक ��ा�तका �पमा �लनस�क�छ। �यसै घटनामा 

भारतीयप�को आशय वा नेपालको सं�वधानसभाको �नधा��रत काय�सूचीबारे नेपाल�प�को आशय 

फरकफरक परेको हनुस�दछ।  

घरायसी �ववादमा हेन� हो भने भाइले दाइसँग अंश मागगरेछ भने भाइको आशय पढाइखच� 

देऊ भ� ने हनुप�न स�दछ। अझ भाषागत �भ� नताको कुरागदा� डोट�मा ज�मेहकु� को सालोले झापाको 

�भनालाई “गो�को दूध खान ु भो �भनाजू” भनेछन ् भने �भनाको �रसको पारो चढेको हनुस�छ। तर 

उनले गाईको दूध खान ुभो भनी सोधेका हनु।् (�यह� दूध �दने जनावरलाई झापामा गाई डोट�मा 

गो� भ� ने गरेको हनु स�दछ)। नेपाल� मूलका अमे�रक� नाग�रकले बाइलबलमा हात राखी ठूलो 

पदको गोपनीयताको शपथ खाएछन ्भने, �यहाँको कानूनको बा�यतालाई आ�मसात गरेको वा उनले 

��ि�यन धम� �हणग�रसकेको प�न हनुस�दछ। य�ता अनेक� ��ा�त ब� स�दछन।्  
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यसको अथ� के हो भने हामी आफूलाई आ�नै आशयका आधारमा मू�या�न गद�छ�। 

हामीलाई हा�ो आशय थाहा ह�ुछ तर अका�मा परेको �भावबारे हामी पूण� अन�भ� ह�ुछ�। हा�ो 

आशय र आशयको अवल�बनले �भा�वत मा�नस हा�ो आशयबारे अन�भ� ह�ुछ। �यह� आशय र 

�भावको �भ� नताका कारणले दईुप�बीचमा ��� र �ववाद चक� र �वकराल �प �लएको हनु स�दछ। 

�यस अव�थामा आशय र �भावका असरबाट दबैुप�लाई अलग गन� �प� पान� �न�कष� �नका�न ु र 

�न�कष�मा सहमत हनु ुआव�यक ह�ुछ।  

वा�तवमा एकप�को आशय र �यसबाट अक�प�मा परेको �भाव सरल�कृत गन� 

नेगो�सएसनमा भए प�ह� आफ�  र मेल�मलापमा भए मेल�मलापकता�ले �वशेष सजगता अपनाउनपुद�छ 

अ�यथा सं��हत हुँदै गरेका उपल�धी र आगामी सबै स�भावना �ण भरमा समा� हनु स�दछन।् 

�यस अव�थामा मेल�मलापकता�ले प�को आशयको ता�पय� �मठासपूव�क अक�प�लाई स��षेण 

गनु�पन�गनु�पन�  हनु स�छ। संवाद र स�ारको उपय�ु अनवुाद गनु�पन�गनु�पन�  हनु स�दछ। 

एकप�ले �य� गरेको संवादको आशयलाई रचना�मकता �दान गनु�पन�गनु�पन�  ह�ुछ। सम� ���या, 

संवाद र आशयउपर मेल�मलापकता�ले �व�ास िज� ुपन� ह�ुछ। �वषयव�तलुाई रचना�मकतामा अनवुाद 

गर� प�को मनोभावनाको पनुः ��त�ुतमा �यास गनु�पद�छ। सबै मेल�मलाप ���या र आशयको 

अ�तरमा ग�तरोध �वाभा�वक छ, �य�ता ग�तरोधलाई कुशलतापूव�क हल गन� स�नपुद�छ। समाधान 

स� र उपलि�धलाई ग�हराइमा मम��पश� तवरले ��ततु गनु�पद�छ। प�ह�को �व�ास िजतेर �यस 

�व�दसु�मको उपलि�धको र�ा र �यसको स�पूण� जस �तनै प�लाई �दँदै ���या अगा�ड 

बढाउनपुद�छ।  

तर �यस अव�थास�म आशय र �भावको अस�तलुनका कारण जबरज�ती ग�तरोध पैदा 

भइसकेको हनु स�दछ। य�द मेल�मलाप ���यामा ग�तरोध नै आइसकेको रहेछ भने आशा�तत ग�त 

�लन स�कँदैन। �यस �व�दबुाट ग�त बढाउन ुछ भने �न�न कुरामा �यान �दन ुपन� ह�ुछः 

 जनु �व�दमुा ग�तरोध उ�प� भएको छ सोभ�दा केह� प�छ�लो �व�दमुा फक� ने – जसर� 

पव�तारोहणका �ममा लेक ला�यो भने प�छ�लो आधार िश�बरतफ�  फ�क� �छ�  

 �यसै �व�दमुा केह� समय �व�ाम �लने  

 आव�यकतानसुार ब�नरहेका �नयमको पनुरपालना गराउने वा नयाँ �नयम बनाइ पालना 

गराउने  

 उ�म �वक�पको खोजी र �वध�न गन� 

 �यि� र सम�यालाई अलग गन� 

 प�लाई अडानमा होइन �हतमा �यान केि��त गराउने 
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 व�तगुत मापद�डको अवल�बनमा �यान �दने �दलाउने।  

�य�त भइस�दा आशय र �भावको अस�तलुन हल भइसकेको हनु स�दछ। य�द बाकँ� 

रहेको ख�डमा प�न हरदम सजग भई आशयको रचना�मक अनवुाद गर� अवल�बन गराउदै 

सकारा�मक �न�कष�तफ�  उ�मखु गराउन ुआव�यक ह�ुछ।  

 

सरोकारवालाको भ�ूमका र स�तलुन 

�ववादका प�ह� आ–आ�नै िच�ता, सरोकार र �याकुलतामा छटपटाएका ह�ुछन।् ��� र 

�ववादको भ�ु�ोमा तड�पइरहेका प�ह� अशा�त र अधैय� हनु ु �वाभा�वकै हो। �य�तो अव�थामा 

सहजै कसैका कुरा स�ु तयार हुँदैनन,् स�ु तयार भएप�न ब�ुन तयार हुँदैनन,् बझुन् तयार भएप�न 

अवल�बन गन� तयार हुँदैनन।् रा�ो तैयार� र कुशलतापूव�क �वेश नगरे मेल�मलापकता� नै �तर�कृत 

हनेु खतरा ह�ुछ। �य�तो अव�थामा प�ह� सिजलै भ�कन र �भड�त गन� त�पर ह�ुछन।् �यस 

बखत �ववादका प�ह�ले सहजै साथ र सहयोग पाई रहेका सरोकारवालाहरको भ�ूमका �यादै 

मह�वपूण� ह�ुछ। क�हलेकाह� � �ववादमा प� �वयम ्वा अ��य प�ह� वा प�का �हतर�कह� को 

को स�ल�न छन ्भ� ने प�न थाहा हुँदैन। प� �वयम ्वा सरोकारवालाको बल र आडमा प�ह�ले 

उद�ड �प धारण गन� प�न स�दछन।् एक �यि��भ�को अशाि�त, प�रवार र समाजको अशाि�त 

ज�हलेसकैु जो सकैुका ला�ग अ�हतकर ह�ुछ। �यसैले �ववादमा केह� सरोकारवालाको भ�ूमका 

मह�वपूण� ह�ुछः  

 

१. प� �वयम,् लकेुका प� वा प�का आफ�तह� 

�ववादले प�ह�मा उ�प� हनेु पीडाले प� �वयम ्र ती प�को पीडाले आफ�तलाई प�न 

छटपट� �दलाएको ह�ुछ। कुनै आफ�त स�ब�धी �ववादमा देिखएका प�भ�दा बढ� आ�ामक हनु 

स�दछन।् जबरज�ती नातेदार बनेर आएकाह� कोह�ले प�लाई भडकाउने काम गरेका ह�ुछन।् 

आफ�तजन तथा नातेदार वा�तवमा िज�वेवार र पूण� सहयोगी भावका हनेु हो भने �ववाद समाधानमा 

सिजलो ह�ुछ। तर क�हलेकाह� � आफ�तह�ले गलत माग� दश�न गन� वा भ�काउने काम गरेर 

प�ह�लाई कि� प�न दाबी प�र�याग नगन� अडानमा प�ु याएका ह�ुछन।् �यस अव�थामा 

मेल�मलापकता� ज�त नै कुशल भएप�न प�लाई आफ�तको च�ुलबाट छुटाउन स�दैन। �यस बखत 

प�लाई अझ धेरै आफ�त र नातेदारको घेरामा प�ु याउन ुब�ु�मानी ह�ुछ। धेरै सरोकारवाला थप गन� 
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��ेरत गदा� �तन म�येकै �यि�ह�ले समाधानका ला�ग उ�म �वक�प सझुाएका हनु स�दछन।् 

�यसबाटै समाधानको बाटो भे�टन स�दछ। �यनीह� �वयम ्मा एक सश� सरोकारवाला हनु।्  

 

२. प�का कानून �यवसायी  

�ववादका प�ले कानून �यवसायीको स�लाह �लन ु प�को अ�धकार मा� होइन कानून 

�यवसायीको प�न अ�धकार हो। प�लाई �ववादको �नकासको बाटो देखाउन ुप�का �हतको काम गनु� 

कानून �यवसायीको िज�मेवार� प�न हो। हरेक मेल�मलापकता�ले प�को �हतका ला�ग कमजोर 

स�झौता नगन� ��ेरत गरेकोह�ुछ। कानून �यवसायीको आ–आ�नै सीमा र �े� ह�ुछन ् प�ले सबै 

खलु�त बझेुको हुँदैन। मेल�मलापका दैरानमा प�सँग प�न र कानून �यवसायीसँग प�न �नर�तर संवाद 

गर� कानून �यवसायीकै �व�ासमा मेल�मलाप ���या सचुा� गनु� उपय�ु ह�ुछ। कानून 

�यवसायीलाई थाहा न�दई ���या स�प� गन� होइन �क चरण चराणमा कानून �यवसायीको सहयोग 

�लँदै �ववादको �नराकरण गनु� ब�ु�मानी ह�ुछ। कानून �यवसायीले प�न मेल�मलापमा ��ेरत गनु� 

�यावसा�यक तथा कानूनी िज�मेवार� हो। कानून �यवसायी प�न मेल�मलापको सश� सरोकारवाला 

हो।  

 

३. अदालत / म�ुा हेन� �नकायका पदा�धकार�  

प�ह�को �ववादको सरोकारवालाम�येमा अदालत वा म�ुा हेन� �नकायका पदा�धकार�को प�न 

�वशेष भ�ूमका ह�ुछ। मेल�मलाप ���या के हो? क�तो ह�ुछ? को�ारा स�ा�लत ह�ुछ? क�त �हतकार� 

ह�ुछ? सो ���यामा �कन सामेल हनेु? आ�द अन�ग�ती िज�ासा बोकेको प�लाई वा�त�वकता अवगत 

गराएर मेल�मलाप ���यामा सामेल गराउने प�हलो काम �य�ता पदा�धकार�को ह�ुछ। �यायाधीश वा 

म�ुा हेन� अ�धकार� रहेछन ् भने �ववादलाई मेल�मलापमा ��ेषत गन� र प�लाई ��ेरत गन� ठूलो 

िज�मेवार� ह�ुछ। मेल�मलाप ���या चाल ु रहँदा सफल हुँदा वा असफल हुँदासमेत पटक पटक 

�य�ता पदा�धकार�को सकारा�मक सहयोग चा�ह�छ। �य�तो सहयोग उपल�ध गराई कानूनले �सज�ना 

गरेको �ववाद समाधानको उपय�ु प��ततफ�  उ�मखु गराउने र सहयोग गन� �ममा मेल�मलापकता�ले 

�य�ता सरोकारवालाको भ�ूमकालाई आ�मसात गनु� आव�यक ह�ुछ। साथै �य�ता पदा�धकार�ह�समेत 

पूण� सकारा�मक हनु आव�यक छ।  

 

४. मेल�मलाप काया��वयन गन� �नकाय वा पदा�धकार�ह�  

प�ह�बीच भएको मेल�मलापको �लखत वा �मलाप� वा सत�नामा वा करारनामा क�ह न 

कह�� पगेुर काया��वयन हनैुपद�छ। कथंकदािचत �य�ता �नकाय वा पदा�धकार�ले काया��वयन गराउनै 
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नस�ने �लखत बने बनाइएमा मेल�मलाप ���या �नरथ�क हनु जा�छ। काया��वयन गन� �नकाय वा 

पदा�धकार�ले प�न एक कदम सकारा�मक �यास गर� काया��वयनमा अ�सरता देखाउन आव�यक 

ह�ुछ। �कन�क �यस �लखतको �न�कष� प� आफ� ले �नकालेको हो। आ�नो �हत अ�हतमा ऊ आफ�  

भागीदार छ। �यसलाई सकारा�मक ���कोण अवल�बन गर� काया��वयन गराइ �दने काममा अहम 

भ�ूमका रहने हुँदा �नण�य काया��वयनसँग स�बि�धत सरोकारवालाका है�सयतले मेल�मलापलाई �वध�न 

गन� आव�यक ह�ुछ।  

 मेल�मलाप ���यामा अनेक सरोकारवालाको भ�ूमका आउन स�दछ तर म�ुय 

सरोकारवालाको भ�ूमकाको चचा� मा�थ ग�रएको हो। मेल�मलाप ���यामा केह� �विश� गणुह�म�ये 

कम खिच�लो, �छटो समाधान हनेु, आपसी स�ब�धको पनव�हाल� हनेु, ���या गो�य रहने र प� �वयम ्

�वे�छाले मेल�मलाप ���यामा समेल भई आफ�  आ�नो �ववादमा �नण�य गन� भएकाले स�बि�धत 

सरोकारवालाको स�त�ुलत भ�ूमकाले मेल�मलाप�ारा प�रवार र समाजमा शाि�त बहाल� हनेु कुरालाई 

आ�मसात गर� थप उ��रेणाका साथ यस ���याको �वध�नतफ�  �यन �दन आव�यक छ। सबै 

सरोकारवालाको स�त�ुलत भ�ूमकामा सफलता �म�ने �नि�त छ।  
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३.६ मनोसामािजक �व�षेण र स�त�ुलत उपयोग 

कुनै प�न �ववादमा प�ह�को मनो�व�ानको मह�वपूण� भ�ूमका रहेको ह�ुछ। सो �ववादको 

घन�व प�ह�को मनो�व�ानले नै �नद� िशत गरेकोह�ुछ। कुनै एक ��या ��त �यि�ले क�तो 

��त��या देखाउँदैछ भ� ने कुरा �यि� �प�छे फरक हनु स�छ। यह� �यवहार नै �यि�को 

मनो�व�ानले �नद� िशत गरेकोह�ुछ। वा�तवमा मानव �यवहार ब�ुन ुएक क�ठन काय� हो। क�तपय 

मानव �यवहारह� �सकाइका आधारमा, क�तपय �यवहारह� शर�र संरचनाका आधारमा, क�तपय 

�यवहारह� सामािजक�करणका आधारमा र क�तपय �यवहारह� वातावरणीय प�रि�थ�तका आधारमा 

आव�यक रहेको ह�ुछ।  

मानव �यवहारलाई �भाव �ान� त�वह�लाई �न�नबमोिजम अ�ययन गन�स�क�छ:- 

१. संरचना�मक त�व  

२. जै�वक त�व  

३. सामािजक र सां�कृ�तक त�व  

४. पया�वरणीय त�व 

 

१. संरचना�मक त�व  

मानवले आज�न गरेको �ानको आधारमा �वक�सत हनेु अवधारणाह�ले मानवीय 

��याकलापमा �भाव पाद�छ। कुनै प�न �यि�ले सा�ा�कार गरेको �यि�, �यवहार र सम�याबाट 

पाएको �ानले उसको ��या ��त��या �नद� िशत ह�ुछ। उसले बेहोनु�परेका सम�या वा �यवहारबाट 

उसको मनोविृ� �नद� िशत भएको ह�ुछ। �य�तै कुनै प�न �यि�को �यि�गत मू�य मा�यता प�न 

रहेका ह�ुछन।् �यि�ले के कुरा रा�ो हो र के कुरा नरा�ो हो भनी बनाएको अवधारणा नै 

�यि�गत मू�य मा�यता हनु।् आ�नो ला�ग उपय�ु कत��य भ�न �यि�ले बनाएको मापद�डबाट नै 

उसका स�पूण� ��याकलापह� �नद� िशत भएका ह�ुछन।् समाज��त आफूले �नवा�ह गनु�पन� भ�ूमका 

भनी आफैले बनाएको धारणा प�न यस �ममा मह�वपूण� ह�ुछ।  

 

२. जै�वक त�व 

जै�वक वंशाणगुत त�वह�ले प�न �यि�को �ाथ�मकता (preferences), �यवहार, भावना�मक 

��त��या र मनोविृ� तथा मू�यमा समेत केह� हदस�म �भाव पाद�छ।  
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३. सामािजक, सा�ंकृ�तक त�व  

कुनै प�न �यि�को ��या ��त��याह�मा सामािजक, सां�कृ�तक त�वह�को �भाव परेकै 

ह�ुछ। अमूक �यि� के क�तो सामािजक प�रवेशमा ह�ुक� एको हो, �यो समाजको सामािजक तथा 

सां�कृ�तक मू�य मा�यताह� क�ता रहेका छन,् ऊ कुनै �वशेष समूहको सद�य छ भने �यस समूहको 

मू�य मा�यताह� क�ता रहेका छन ्भ� ने कुराले प�न �यि�को ��याकलाप, �यवहारमा असर गन� 

ह�ुछ। �य�तै कुनै �यि�, व�त,ु काय�, ��याकलाप ��त उसको आ�ह पूवा��ह वा भेदभावले प�न 

उसका ��याकलाप �नद� िशत गरेका ह�ुछन।्  

 

४. पया�वरणीय त�वह� 

भौ�तक वातावरणले प�न �यि�को �यवहारमा �भाव पा�ररहेको ह�ुछ। अ�य�धक गम� वा 

जाडोको समय वा वषा�को समय वा पूिण�माको रात ज�ता अव�थाले प�न मानव �यवहार र 

��याकलापलाई �भाव पारेको ह�ुछ। मानवीय �यवहारलाई �भा�वत गन� �य त�वह� नै �ववादका 

आधारभ�ुम हनु।्  

प�ह�बीचको �ववाद भनेको एक �कारको ��� नै हो। �व�षेकह�ले ���लाई म�ुयत: 

�न�न �पमा ब�ुन पछ� भनेका छन:्-  

१. �ोत मा�थको ���: जब दईु वा बढ� �यि�ह� भौ�तक व�तमुा�थ आ�नो भाग 

खो�दछन ् भने �यसलाई �ोतमा�थको ��� भ�न�छ। ज�गा ज�मन, पैसा, स�पि� 

इ�या�द उपरको आ�नो दाबी यस अ�तग�त पन� ह�ुछ।  

२. मनोवै�ा�नक चाहनाको ���: आ�नो �वाथ�, भावना, शि�, स�मान तथा कदर, �ा��, 

स�ल�नता ज�ता कुरामा अ�भ�दा फरक मत, �व�ास र �बचार�बचार हनु गएमा 

चाहनाको ���को अव�था रहने ह�ुछ।  

३. मू�य मा�यताको ���: कुनै �यि�ले आ�नो अ�धकार, �व�ास, धम� र मू�य मा�यतामा 

आचँ आएको वा अवरोध भएको वा ठेस पगेुको �यवहार भएको महससु गरेमा प�न 

���को अव�था आईपछ�।  

यसबाहेक लै��क ���कोणले प�न �ववादह�लाई हेनु�पन� ह�ुछ। समाजको �व�भ� 

मा�यताह�ले म�हला र प�ुषको चाहनालाई प�न �भ�ा�भ�ै �था�पत गरेको छ। प�ुषको 

आव�यकतामा सामािजक मू�य, शि�, स�मान, ��त�ा, �वत��ता, अ�धकार र �ोत साधनह�का 
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स�दभ�मा सरु�ा ह�ुछन।् म�हलाको आव�यकतामा भोजन र सामािजक सरु�ाका कुराह� रहेका 

ह�ुछन।् प�ुषको चाहना सामािजक स�मान, शि� र ��त�ाको आज�न रहेको ह�ुछ भने म�हलाको 

चाहना आ�नो र आ�नो स�तानको आधारभतू आव�यकताको सरु�ण तथा स�ब�धको संर�ण र 

�थापना रहेको ह�ुछ। हा�ो सामािजक संरचनामा म�हला प�ुषबीचको शि�को स�तलुन प�ुषप�तफ�  

ढ�केको देिख�छ। यस ���कोणबाट हेदा� प�ुषह�ले धेरै कुरामा �वत��ताको उपभोग ग�ररहेको 

देिख�छ। प�ुषह� सामािजक �पमा मा�थ�लो तहमा रहेका र अ�य�धक अपे�ाह� प�न बोकेका 

देिख�छन।् यस अ�त�र� �ोतह�उपर सामा�यतया प�ुषह�कै �नय��ण ह�ुछ। म�हलाह�को 

�ोतउपर �नय��ण �यून रह�छ। म�हलाह� अपहे�लत र समाजमा उनको �यून है�सयत देिखने 

अव�थाह� प�न �व�मान छन।्  

प�ुषह� च�र�गत �पले नै प�न अपवादबाहेक अ�य�धक मखुर (high sound) वा �भ�ुव 

कायम गन� शैल�मा ��ततु ह�ुछन।् उनीह�ले सामा�यतया आ�ना भावनाह� उजागर गद�नन ् र 

�भावकार� �पले आ�नो अडान रा� स�ने ह�ुछन।् म�हलाह�सँग भने सामा�यतया यो �मताको 

अभाव देिख�छ। उनीह� केह� हदस�म मान�सक दबाबमा प�न ह�ुछन।् �ववाद परेको अव�थामा धेरै 

जसो म�हलाले आफूलाई �नर�ह र अधैय� महससु गरेको देिख�छ। उनीह�ले �योग गन� भाषामा प�न 

भावना र महससु गराइको मा�ा बढ� ह�ुछ। उनीह�ले आ�नो अडान �भावकार� �पले रा� सकेको 

प�न देिखँदैन।  

मा�थ �ववेचना ग�रएका �व�भ� मनोवै�ा�नक अव�थाह�को स�दभ� आव�यकतासँग ��य� 

सरोकार रा� ेह�ुछ। आव�यकताको प�रपू�त�बाट �ा� हनेु स�त�ु�ले मानवीय �यवहारलाई पथ �दश�न 

गद�छ। आव�यकता अन�ग�ती छन ् �तनलाई कुनै एउटा सूचीमा समे�न प�न स�कंदैन। तर ती 

आव�यकता र �तनको प�रपू�त�बाट �ा� हनेु स�त�ु�लाई मेल�मलाप ���यामा ब�ुन ु मेल�मलाप 

���याको सफलताको एउटा मह�वपूण� कडी हनेु ह�ुछ।  

�ो. अ�ाहम मा�लोले मानवीय �यवहारलाई �नद� िशत गन� आधारभतू त�वको �पमा रहेको कुरालाई 

७ वग�मा बाँडेका छन:्- 

१. शार��रक  

२. सरु�ा वा सरु�ण  

३. माया र सहानभु�ूत 

४. आदर स�मान  

५. �वबोध (यथाथ�) 

६. जा�े र ब�ुने  
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७. सौ�दय�  

शार��रक आव�यकता यस प�ृवीका सबै जीवह�को ला�ग समान �पमा रहेको छ। 

मानवको ला�ग शार��रक �ग�त (Driver) र उ�साह तथा उ�ेजना (Surfer) स�त�ु�को ल�य हनु।् 

भोक, थकाई, यौन र अ�य धेरै कुराह� यस�भ� पद�छन।् प�छ�लो समयमा �वक�सत Homeostasis 

को अवधारणाले यस त�वलाई �न�यपूव�क (Precisely) प�रभा�षत गन� �यास गरेको छ।  

यो आव�यकता असं�द�ध �पमा अ�य आव�यकता भ�दा माथी रहेको छ। एउटा �यि�ले 

माया‚ सरु�ा र स�मानको अभावको बावजदु �यस समयमा ऊ साँ�चै नै भोक वा �यासको अनभुव 

ग�र रहेको छ भने उसले अ�य आव�यकता �य�त बेलास�म �याल गद�न ज�तबेला स�म उसको भोक 

वा �यासको आव�यकता आंिशक �पमा भएप�न प�रपू�त� हुँदैन। कुनै एउटा भोको वा �यास लागेको 

�यि�ले िच� बनाउन वा क�वता रचना गन� चाहना रा�दैन। �यस बखत उसको ला�ग खानाभ�दा 

अ� कुराको चाहना वा चासो रहँदैन। उसको स�पूण� �मता खाना कसर� �ा� गन� भ�ेमा नै केि��त 

रह�छ। अ�य आव�यकता उसका ला�ग सो समयमा गौण हनु प�ुदछन।् यस अव�थामा के कुरा 

�मरणीय छ भने उसको स�पूण� शार��रक आव�यकताह� �यो आव�यकताको स�त�ु�मा केि��त हनु 

प�ुछ। य�द कोह� भोको छ भने उसको अनभु�ूत वा �ान बोध (Perception) फरक हनु स�छन‚् 

उसको �मरण शि� �भा�वत भएको ह�ुछ। तनावले उसका संवेदनाह� �भा�वत हनु स�छ। यी सबै 

प�रवत�न उसको भोकको आव�यकता स�त�ु भएमा दवेर जा�छन। एक समूहको आव�यकता केह� 

हदस�म प�रपू�त� भएप�छ वा �यसबाट स�त�ु� भएप�छ अक� समूहको आव�यकता अघी आउँछ।  

शार��रक आव�यकताको त�ु� भएप�छ �ाथ�मक �पमा सरु�ा नै सरोकारको �वषयव�त ुहनु 

आउँछ। �यि�को स�पूण� �यान र सरोकार सरु�ाको �वषयव�तमुा केि��त ह�ुछ। सरु�ाको अभाव 

भ�े सोचाइले �यि�को स�पूण� ���कोणमा असर पाछ�। सरु�ाको ल�य �ा��का अगा�ड अ�य सबै 

कुराह� उसका ला�ग �यून �ाथ�मकतामा पन� ह�ुछ। सरु�ाको आव�यकता बालबा�लकामा सिजलैसँग 

दे� स�क�छ। केह� अनपेि�त वा threat ले बालबा�लकाह�ले असरु�ा महससु गन� ह�ुछन।् हा�ो 

सामािजक संरचनामा एकल वा �ता�डत म�हलाका स�ब�धमा प�न यह� कुरा लाग ु ह�ुछ। यस 

स�ब�धमा के भ�न�छ भने "a child feels safe in a predictable orderly world. S/he prefers an 

undisrupted routine. S/he tends to feel safer in an organized, orderly world that s/he can 

count on and in which s/he has his/her parents to protect against harm."  
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बय�कका स�ब�धमा केह� फरक अव�थाह� छन।् हा�ो सामािजक संरचनामा कुनै 

खतराको कसर� सामना गन� वा �यस��त कसर� ��त��या �य� गन� भ�े कुरा �सकाइएको वा 

पढाइएको ह�ुछ। य�ुबाहेक अ�य �हंसा�मक अव�थामा कसर� ��ततु हनेु भ�े जानेका ह�ुछन।् 

जंगल� जनावरह�, �वपर�त मौसम, आमह�याबाट सामा�यतया सरुि�त नै ठानेका ह�ुछन।् तथा�प 

ब�कमा धन रा�,े जा�गरको सरु�ा र अवकाश योजना स�ब�धमा सरु�ा र संर�णको आव�यकता भने 

अ�भ�य� भई रहेको ह�ुछ। आ�थ�क ��त�पधा�बाट उ�प� हनेु खतराका स�ब�धमा प�न संर�णको 

आव�यकता महससु गरेका ह�ुछन।्  

शार��रक र सरु�ाका आव�यकताह�को उपय�ु त�ु� प�छको अक� �मखु आव�यकता 

भनेको माया र �नेहको �वल आकां�ा हो। साथी, �येसी वा प�रवारको अ�भभाषा ए�लो �यि�मा 

पूण�त: जरो गाडेर रहेको ह�ुछ। भोकाएको वा खतराको अनभु�ूत गरेको अव�थामा �यि�ले खाना वा 

सरु�ाको बारेमा सोचे प�न ती आव�यकता नरहेको अव�थामा उसले संसारका अ�य कुराह� भ�दा 

बढ� माया पाउने कुरा नै सो�दछ। ऊ सव�साधारण र आ�नो समूहमा �नेह� स�ब�धको आव�यकता 

महससु गद�छ। हा�ो समाजमा यी �य�ता आव�यकता र आकां�ा हनु जो अ�सर अत�ृ नै रहेका 

ह�ुछन।् माया �नेह नपाउन,ु �तर�कृत हनु,ु अि�त�व �वीकार नग�रन ुज�ता कुराह� नै धेरै जसो 

अव�थामा अ�यवि�थत �यि��व र सधन मान�सक अवसादका मूल कारक त�व रहेका ह�ुछन।् 

माया �नेह पाउने कुरा यौन चाहनाको समक�ी होइन। यस�भ� एउटा सानो त�व यौन चाहनाको 

प�न हनु स�छ तर यौन चाहनाको �व�वध �व�प हनु स�छन ् र यो आधारभतू �पमा शार��रक 

आव�यकताको �ेणीमा पद�छ।  

यसप�छको सोपानमा कदर स�मानको आव�यकता ज�ता कुरा पद�छन।् वा�तवमा यसको 

�व�वध �व�प हनु स�छ र �यनका क�रब उ�तै �वशेषताह� ह�ुछन।् यस �ेणीका 

आव�यकताह�लाई प�न दईु वग�मा बाँ�न स�क�छ। प�हलो र मह�वपूण� आव�यकता भनेको 

�वत��ताको चाहना हो। यससँगै जो�डएका अ�य �वषयह� शि�, स�मता र �यि�गत स�ब�धह� 

हनु।् यसकै दो�ो वग�मा ��त�ा, पद�य है�सयत, �भ�ुव र अ�य �यि�ह�बाट कदर पाउने ज�ता 

कुरा पद�छन।् कदर स�मानको आव�यकताको प�रपू�त�ले �यि�लाई संसारमा आ�नो आव�यकता 

भएको र आफू उपयोगी भएको महससु गराउन सहयोग गद�छ। आफू कदर स�मानको �य�तो 

हकदार रहेको र आफूले सोह� पाएको भ�े सोचाइ भएको अव�था �व�थकर ह�ुछ। अनसु�धान र 

अनभुवबाट स�मान कदर मह�वपूण� �रेक त�व रहेको भ�े देखाएको छ। �यवसायबाट �सकाइ र 

�नर�तर �ग�त, �मता, �वकास, कुनै प�न �वषयमा �नर�तर �ान आज�न वा �वशेष�का �पमा प�हचान 

गर�नलेु स�ुदर भावना जागतृ हनेु देिखएको छ। आफू उपय�ु भएको भ�े काय� गन� पाउनलेु नै 
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�यि�लाई स�त�ु� �दान गद�छ। धेरै जसो अव�थामा आफू उपय�ु भएको भ�े सोचेको काय� 

नपाएस�म �यि� स�त�ु हनुस�दैन। धेरै जसो �व�ान ्ह�ले यसै अव�थालाई �वबोध (Self-

actualization) को अव�था मानेको छन।् अझ भन� यसले कुनै �यि�ले आफू हनुकुो अथ� र 

�योजनलाई समा�हत गद�छ। यो �यासको �व�वध �प र �यि��प�छे फरक अव�थाह� हनु स�छन।्  

सामा�य �यि�ह�मा आफू व�रप�रको वातावरणको �ान रा�,े �यसैलाई ब�ुने आधारभतू 

अ�भलाषा रहेको ह�ुछ। थाहा नपाएको कुराह�बारे ��याशील िजं�ासा हामी सबैको ला�ग �रेक त�व 

हनेु गद�छ। यह� जा�े र ब�ुने आव�यकताको ला�ग �वत��ता र सरु�ाको अव�था महससु हनुपुछ�।  

यस कमीको अि�तम त�व भनेको सौ�दभ� अनभु�ूतको आव�यकता हो। केह� �यि�ह� 

कु�प व�तहु�को व�रपर� रहँदा असिजलो महससु गद�छन।् उनीह�लाई सो �थान प�रवत�न गरेर 

स�ुदर ठाउँमा लगेमा� प�न स�त�ु� महससु गद�छन।् वा�तवमा उपय�ुता र स�तलुन सबै सौ�दय� 

अ�भ�यि�को आधारभतू भाग हो।  

यी आधारभतू आव�यकताह� कमोवेस सबै मह�वपूण� छन।् सामा�यतया यसको �म मा�थ 

उ�लेख भए अनसुार नै हो। तथा�प केह� �यि�ह�मा यसको �म केह� फरक प�न हनु स�छ। 

�य�तो �यि�को �यि��व कसर� �वक�सत भएको छ भ�े कुराले प�न आव�यकताह�को �ाथ�मकता 

�नधा�रण गद�छ। उदाहरणका ला�ग आ�नो �ारि�भक जीवनमा माया नपाएको �यि�ले यदाकदा माया 

�दने र पाउने कुराको चाहना र �मता गमुाएको हनु स�छ। एउटा �यि� जसले क�हले प�न 

भोकको अनभुव गरेको छैन भने उसले भोकलाई अ�य आव�यकता भ�दा �यून �थ�मकतामा रा� 

स�छ।  

सम�मा हेदा� एउटा �यि�को अि�त�व भनेको आव�यकताको स�त�ु�को �नर�तर संघष� हो। 

आव�यकताको चापलाई �यून गन� �ा�ीको ��त��या नै मानवीय �यवहार हो। �यवहारह� केह� 

चाहनाको ल�य �ा��बाट �नद� िशत ह�ुछन।्  

मा�थ उ�लेख ग�रएका ���को कारण र मनोवै�ा�नक त�वह�लाई �यानमा राखी 

मेल�मलापकता�ले मेल�मलाप ���या स�ालन गनु�पछ�। �ववादको समाधान ज�हले प�न �यायोिचत 

तवरको हनुपुछ�। यस मा�यतालाई मेल�मलापकता�ले सदैव �यान �दनपुछ�। प�को कमजोर अव�था 

वा मनोवै�ा�नक कारणले दबाबमा रहेको प�लाई समिुचत �यान �दनपुछ�। प�को कमजोर 

ि�थ�तलाई �बचार�बचार गरेर मेल�मलापका ला�ग वातावरण सजृना गन� र �यव�थापन गन� िज�मेवार� 

मेल�मलापकताको नै ह�ुछ। मेल�मलाप ���याको �व�भ� चरणमा ग�रने ��याकलापमा प�न सो कुरा 
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��त�वि�बत हनुपुछ�। ���या स�ु गन�, समापन गन�, छोटो समयको ला�ग �थ�गत गन� र ���याको 

अ��य गन� समयको उपय�ुता स�ब�धमा मेल�मलापकता�ले अ�य�धक �यान �दन ुपन� ह�ुछ। म�हला 

प� भएको �ववादको मेल�मलाप ���यामा यो अझ बढ� सा�द�भ�क ह�ुछ।  

 यी कुराह�सँगै मेल�मलापकता�ले प�ह�बीच ���को कारण के हो भ� ने प�ा लगाउनपुन� ह�ु छ। 

�� �को कारण प�ा नलागे स� म मेल�मलाप हनुस�दैन। अ� य त�वले गदा� प�ह� बीच मेल�मलाप 

भई हालेमा प�न � यो �दगो रहन स� दैन। यस कारण प�ह�बीच ���को कारण के हो भनी 

मेल�मलापकता�ले प�ा लगाउन ुब�ुन ुज�र� ह�ु छ।  

 प�ह� बीच चार �कारको ��� हनु स� छन।् ती हनु : 

1. स� ब� ध �सिज�त ��� (Relationship Conflict) 

2. त�या� �सिज�त ��� (Data Conflicts)  

3. संरचना �सिज�त ��� (Structural Conflicts)  

4. मू� य �सिज�त ��� (Value Conflicts)  

क�हलेकाह� � प�ह�बीच ���को कारण एकभ� दा बढ� हनु स� छन।् य� ता �व�वध कारण 

�व�भ� न तवरबाट प�र�ण गदा� मा� प�ा लगाउन स�क� छ। क�हलेकाह� � एउटा कारणले 

��� स�ु भएर प�छ अ� य कारणह� प�न थ�पन स� छ।  

 

1. स� ब� ध �सिज�त ��� (Relationship Conflict) 

प�ह� त� कालको �ववादभ�दा अिघदेखी �व� ततृ प�र��ेयमा एक अका�सँगको स� ब� धमा रहेको 

अव� थामा य� तो ��� देिखन स� छ। � य� तो स� ब� ध भनेको पा�रवा�रक उदाहरणको ला�ग प�त 

प� नी, बाब ुछोरा वा नाताको स� जालमा रहेको हनु स� छ। ती � यापा�रक, उदाहरणको ला�ग 

कुनै फम�का साझेदार‚ क�पनीका �नद�शक वा संय�ु लगानीका सरोकारवाला हनु स� छन।् ती 

समदुायसँग स� बि� धत उदाहरणका ला�ग �छमेक� वा कुनै धा�म�क समूहमा आब� सद� य हनु 

स� छन।् य� ता ���ले बेजोड उदवेग �न� � याउँछन।् यी �ववादह�मा छलफल गदा� ज�हले प�न 

स� ब� धमा � यान �दन ुपछ�। प�ह�बीचको स� ब� ध नै क�हलेकाह� � �ववादको �� नको उ�र हनु 

स� छ भने क�हलेकाह� � आफैमा सम� याको �पमा प�न रहेको हनु स� छ।  

 

2. त�या� �सिज�त ��� (Data Conflicts) 

य� तो ��� सूचनाको अभाव‚ गलत सूचना वा सूचनाको �व�वध � या� याको कारणले उ� प� न हनु 

स� छ। ��ेषत वा �ा� त कुनै त� यको स� पिु� ट गन� वा �व� लेषण गन� उपय�ु साधनको अभाव 
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हनु स� छ। कुनै जानकार�मा पहुँच वा सूचनाको धारणामा अस� तलुनको कारणले प�न य� तो 

अव� था सजृना हनु स� छ। यस अव� थामा फलदायी छलफलको ला�ग यिु�सँगत तवरले 

� य� तो सूचना छ भनी खलुाउने अव� था �सज�ना गनु�पछ�।  

 

3. संरचना �सिज�त ��� (Structural Conflicts) 

यसतो ���, पद�य सोपान, पद�य है�सयत र शि�, �ोत, �ान र धनमा असमान क�जा वा 

पहुँचबाट �सज�नाहनेु गद�छ। यसबाट वाता� व छलफल गन� �मता र शि�मा अस�तलुन ह�ुछ। 

यसले गदा� वाता�मा बसेर के ह�ुछ र? वाता�बाट केह� हा�सल हुँदैन भ�े भाव जागतृ ह�ुछ। 

यसको फल�व�प कमजोर प�ले अक�प�लाई वाता�मा �याउन अक� कुनै मा�यमको खोजी गन� 

था�दछ। अदालतमा म�ुा हा�ने ज�ता कुराह� यसैको प�रणाम हो। �हंसा�मक काय� वा 

ग�त�व�ध गन� वा �य�तो कुरा गन� चेतावनी �दने ज�ता कुराह� प�न यसै अ�तग�त पद�छन।् 

�भावकार� वाता�को ला�ग यी अस�तलुनह�लाई प�हचान गनु� र �तनको स�बोधन हनु ु ज�र� 

ह�ुछ ता�क प� अवाि�छत ��याकलापमा स�ल�न हनु आव�यक नठानोस।्  

 

4. मू� य �सिज�त ��� (Value Conflicts) 

य� तो ���को जरो �बचार�बचारको �भ� नता‚ �बचार�बचारह�को मू� या�न गन� त�रकामा �भ� नता 

र जीवनशैल�‚ धम�‚ सं� कृ�त र मा�यताको �व�वधता हो। केह� � यि�ह� अ� य धम�‚ जीवनशैल� 

वा अ�का आ� थाको उ� चता �वीकार गन� तयार हुँदैनन।् य� तो अव� थामा � यसलाई मा� य 

समाधानमा प�ु याउन सिजलो हुँदैन। य� ता �व�वधतामा भएका समान �वशेषताह�लाई � यानमा 

राखेर समाधान खो� नपुछ�। क�हलेकाह� � मू� यको ��� ज� तो देिखएका �ववादह�मा प�न ती 

कुरा नहनु स� छन।् ती �ववादमा मू� यको ���को खोल मा� ओढाइएको हनु स� छ। यसलाई 

सू� म �पमा अ� ययन गदा� � यसमा अ� य प�ह� देिखन स� छ। मू� यकै ��� हो भने प�न ती 

�व�वध मू� यह�लाई साम� ज� य हनेु गर� समाधान खो� न स�क� छ। मेल�मलापकता�ले मू� यको 

��� � यसमा रहेको �विृ�को प�हचान गन� स� नपुछ�।  



 

 



 
 
 
 

प�र�छेद ४ 

मेल�मलापका थप सीप र औजार 
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मेल�मलापका थप सीप र औजारह� 

 

मेल�मलापकता�ले �ववादका प�ह� बीच मेल�मलाप काय�लाई �वाभा�वक र �नय�मत सीपमा 

स�ालन ग�ररहेको अव�थामा प�ह�का बीच भएको छलफल, छलफलका आधारमा 

मेल�मलापकता�को सहिजकरण समेतमा �नका�लएका �वक�पह�बाट सामा�यतयमा �ववादको �वकास 

हनु स�छ। तर �यहाँस�म आइप�ुदाको अथक �यासबाट �नि�कएका समाधानका उपायह�लाई 

ल�याउँदै प�ह� मेल�मलाप ���याबाट बा�ह�रन खो�दछन ् �यसबेला प�ह� बीचको अिघ�लो 

�य�लाई खेर जान न�दई उनीह� बीच मेल�मलाप गराउनका लागी मेल�मलापका थप सीप र 

औजारह�को �योग ग�र�छ। 

  मेल�मलापका थप सीप र औजारह�लाई �न�नानसुार वग�करण गन� स�क�छः 

थप सीपह�ः 

 �ववाद समाधानका स�भा�वत �े� (Zone of Possible Agreement- ZOPA) 

 मू�य �सज�ना (Value Creation) 

 रकमी चाल/छ� ुचाल (Dirty Trick) ब�ुने सीप 

थप औजारह�ः 

 BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) 

 WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement) 

 Shuttle Diplomacy 

 Single Text Method 

 

४.१ �ववाद समाधानका स�भा�वत �े� (ZOPA) 

 प�ह�बाट ��ततु सबै �वक�पह� अक�प�लाई अमा�य हनेु नभई केह� �वक�प दबैुप�को 

साझा �हतमा रहेका हनु स�छन।् �य�ता दबैुप�को �हतकार� साझा �वक�पह�लाई मेल�मलापका 

स�भा�वत �े�ह� (Zone of Possible Agreement ) भ�न�छ। 

    �ववादका प�ह�ले मेल�मलाप ���याका दौरानमा मेल�मलाप हनुस�ने भनी आ-आ�नो तफ� बाट 

�व�भ� �वक�पह� ��ततु गरेका ह�ुछन।् तर एउटा प�बाट ��ततु �वक�पह� अक�प�लाई मा�य 

हुँदैन र सो अव�थामा प�ह� आफूले ��ततु गरेका �वक�पअनसुार मेल�मलाप भए मा�य हनेु अ�यथा 

मेल�मलाप ���याबाट अलग हनेु अ�भ�यि� �दन स�छन।् सो अव�थामा मेल�मलापकता�ले बडो 

कु�ी�तकतवरले दबैुप�बाट ��ततु �वक�पह�म�ये एकप�बाट ��ततु यो/यो �वक�प र अक�प�बाट 

��ततु यो/यो �वक�प दबैुप�को �हत गन� साझा �वक�प हनु स�छन ्भनी स�भा�वत �वक�पह�लाई 
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केि��कृत गर� प�ह�का बीच रा�दै यी �वक�पह�को उपयोग गद� मेल�मलाप गन�स�क�छ भनी 

उ��रेणा �दन स�छ। यस अव�थामा दबैुप�ह�लाई एका�त वाता�मा लगी �लने र �दने कुराको 

अ�तर घटाउन स�क�छ। उदाहरणको लागी एकप�ले १० लाख रकम स�म �लन सहमत भएको र 

अक�प� ८ लाखस�म �दन सहमत भएको हनु स�छ। क�हलेकाह� � यसको �वपर�त प�न हनु स�छ। 

यस अव�थामा समाधानको स�भा�वत �े� �नकै निजक हनु स�छ। मेल�मलापकता�ले यस �वषयमा 

�यान प�ु याई थप सीपको �योग गनु�पछ�। 

 

४.2 मू�य �सज�ना (Value Creation) 

   �ववादको �वषयव�त ु (पूजँी, �म, मा�यता- नाता, भावना आ�द) का स�ब�धमा थप लगानी 

नगर�/नगराई �ववादका प�ह� बीच �यसको अ�धकतम लाभ कसर� गराउन स�क�छ भ�े ���या 

मू�य �सज�ना हो। यसलाई अझ ��ट श�दमा भ�े हो भने �ववादको �वषयव�तलुाई �वना कुनै लगानी 

स�भव भएस�म दबैुप�लाई अ�धकतम फाइदा हनेु गर� मू�य बढाउने कामलाई मू�य �सज�ना 

भ�न�छ। 

   यसो गदा� कसर� �ववा�दत �वषयव�तकुो मू�यलाई अ�धक बनाउन स�क�छ भनी मेल�मलापकता�ले 

प�ह�बाटै स�भा�वत आधारह� प�ा लगाउन उ��रेणा �दन ु पद�छ। ता�क आ�नो म�ुामा आफ�  

�यायाधीश ब�नदैँछ भ�े भावना (Feeling) प�ह�मा �वकास होस।् हाल �चलनमा रहेका 

मेल�मलापका ���या र प�तीको अवल�वनलाई �व�षेण गर� हेदा� वािण�य �यवसा�यक औधो�गक 

�े�का �ववादमा सहिजकरण  (Facilitator) प�ती उपय�ु नहनु स�दछ �य�तो अव�थामा म�ुया�न 

(Evaluation) प�तीको अवल�वन गन� उपय�ु ह�ुछ। तर अदालत ��ेसत र सि��हत �ववादमा वढ� 

अ�य�त हुँदा म�ुया�न प�तीलाई उपय�ु मा�नंदैन। मेल�मलाप स�ब�धी ऐन �नयमले हाललाई 

सहिजकरण (Facilitative) प�तीको अवल�बनलाई जोड �दएको पाइ�छ। दबैु अव�थामा �वक�पको 

खोजी र मू�य सजृनाको तफ�  �ववादका प�लाई उ�मखु गराउन ु मेल�मलापकता�को मूल िज�वेवार� 

हो। य�तो अव�थामा संभव भए स�म धेरै �वक�पको खोजीमा प�लाई अ�भ��ेरत गराउन 

मेल�मलापकता� सफल हनु पद�छ। �यसैले क�हलेकाह� � अदालत ��ेषत म�ुाह� वाहेकमा प�ह�बाट 

मू�य �सज�नाका आधारह� आउन सकेनन ्वा कम आए भने सो अव�थामा मेल�मलापकता� �वय� ले 

प�न यो/यो आधारह� हनु स�छन ् �क भनी प�ह�का बीच आ�ना तफ� बाट �वक�पका आधारह� 
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रा� स�क�छ। ती आधारह� प�ह� बीच राखी �दंदा मू�य �सज�नाको अभावमा प�ह� मेल�मलाप 

���या अव�� गर� फ�क� ने खतराबाट बचाउन स�क�छ। 

   सामा�यतयाः मू�य �सज�ना�वना यथाि�थ�तमा �ववादको समाधान गन� खो�दा �यसबाट �ा� हनेु 

लाभ वा मू�य नग�य वा कम आकष�क ह�ुछ र य�तो मू�यबाट दबैुप�ह� स�त�ु नहनु स�छन।् 

 

मू�य �सज�ना �व�ध  

उदाहरण: 

   ��येक वष� लटर�म फ�ने (कि�तमा प�न २० �वी�टल फ�ने) दईुप�को ज�गा बीचमा रहेको 

मा�दो आपँको �खको उपभोग गन� स�ब�धमा �ववाद �सज�ना ह�ुछ 

 एकप�ले "नरहे बाँस नबझे बाँसरु� " �ववादको �वषय बनेको आपँको �ख काटेर काठ र 

दाउरा बराबर बाँ�ने भ�छ 

 अक�प� �य�त रा�ो फल फ�ने �ख काटेर �कन काठ र दाउराको �योग गन� ? समूहले 

गरेको मू�यमा आपँ र आपँले चच�को ज�गा आफूले �क�े ��ताव गछ�  

 दबैुप�बाट आएको ��ताव एक अका�ले �वीकार गद�नन ्

 सो अव�थामा कैय� वष� लागी हकु� बढ� वष�नी रा�ो फल �दइ रहेको �य�तो व�ृलाई काटेर 

न त काठ दाउराको �पमा �योग न त अक�प�को आ�थ�क ��त�ामा आचँ आउन स�ने गर� 

एकप�ले साँधमा रहेको आपँको �ख �क�े र अक�प�ले वष�नी फलेको फल टुल ु टुल ु हेर� 

ब�नपुन� ��ताव दबैु उपय�ु हुँदैन भ�दै यसको दबैुप�ले अ�धकतम उपयोग कसर� 

गन�स�क�छ भ�ेतफ�  प�लाई उ�मखु बनाउँदै 

 वष�नी फ�ने फल दबैुप�ले बराबर बाँ�ने 

 एक वष�को फल एउटा प�ले �योग गन� र अक� वष�को फल अक�प�ले �योग गन� 

 फलेको स�पूण� फल ते�ोप�लाई�ब��गन� र रकम बराबर बा�ँने 

 फल फ�न छाडेप�छ �खलाई काट� काठ दाउरा बराबर बाँ�ने वा ते�ोप�लाई 

�व�� गर� आएको रकम बराबर बाँ�ने  

ज�ता �वक�पह� प�का बीच राखी उपय�ु �वक�प छा� लगाई मेल�मलाप गराउने। 

यस अव�थामा प�ह�को �वषयगत चाहना व�तगुत त�वबाट पू�त� हनुस�ने कुरामा �यान 

�दइनपुछ�। प�ह�को �वषयगत चाहनासँग व�तगुत आधार (Criteria) मेल खानपुछ�।  
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४.3 रकमी चाल /छ� ुचाल  (Dirty Trick) ब�ुने 

   मेल�मलाप ���या च�लरहेको अव�थामा दबैुप�ले मेल�मलापका स�भा�वत �वक�पह� एक 

अका� बीच राखी रहेकै �णमा ए�ासी एउटा प�ले अनाव�यक/असा�द�भ�क बहाना वा कारण देखाएर 

प�हला आफूले ��ता�वत गरेका मेल�मलापका �वक�पह�बाट पि�छई ���या अव�� गन� खो�न 

स�छ। यसलाई मेल�मलापको भाषामा रकमी चाल (Dirty Trick) भ�न�छ। 

  ��ता�वत �व�भ� �वक�पह�को अ�धकतम उपयोगबाट मेल�मलाप ���यालाई सफल �व�दमुा 

प�ु याउन यस बेला मेल�मलापकता�ले ब�ु�मतापूण� तवरबाट रकमी चाल �नका�न खो�ने प�लाई 

सा�बकको ि�थ�तमा फका�ई अक�प�लाई हनुस�ने स�भा�वत ��त र मेल�मलाप हनु नस�ने ि�थ�तबाट 

बचाउन स�नपुद�छ। 

   रकमी चाल च�न खो�ने प�लाई सोबाट प�छ ह�न मेल�मलापकता�ले आफू मेल�मलाप 

स�मा ब�नअुिघ आपसी समझदार�मा तयार गर� पालना गन� �ण ग�रएका आधारभतू �नयमह� 

(Ground Rules) ज�तै आफू वाता�मा ब�ने आ�धका�रक �यि� रहेको, आफूले रा� े ��ताव 

आ�धका�रक हनेु, कुनै बहानामा प�हला रािखएका ��ताव वा �वक�पह�बाट प�छ नह�ने आ�द) को 

�मरण गराउने र मेल�मलाप ���या सफल हनु नस�दा �यसले �याउने द�ुप�रणामलाई प�न स�झाउने 

काय� गनु�पद�छ। 

 सामा�यतयाः प�ह�का तफ� बाट छ� ु चाल अथा�त ् रकमी चालका �पमा आउन स�ने 

स�भा�वत अव�थाह� �न�नबमोिजम हनु स�छन-् 

- आफू आ�धका�रक �यि� नभएको 

- ��ता�वत �वक�पअनसुार मेल�मलाप गरे आ�नो तफ� बाट काया��वयन गराउन नस�ने 

- छलफलमा अ�य थप �यि� प�न रािखन ुपन� 

- अक�प���त आ�ामक र अ�वाभा�वक �यवहार �दश�न गन� 

- आफूले प�हला राखेका �वक�प राखेको होइन भनी िज�� गन� वा �बस�को भान गन�। 

 

४.4 उ�म तथा खराब �वक�प प�हचान गन� लगाउने (BATNA/WATNA) 

 �ववादका प�ह� बीच मेल�मलाप ���या �वाभा�वक �पमा अिघ ब�दै गदा� प�ह�ले 

आफूअनकूुल मेल�मलाप हनुस�ने �व�भ� �वक�पह� ��ततु गरेका ह�ुछन।् तर एकप�ले राखेको 
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�वक�पमा अक�प� सहमत हनुस�दैन।आफूले राखेको �वक�प नै मेल�मलापका लागी उपय�ु 

�वक�प हो भ�े कुरा एकप�ले ठानेको ह�ुछ भने सोह� अन�ुपको ठ�याई अक�प�को प�न ह�ुछ। 

यो मानवीय �वभावज�य कुरा प�न हो। 

 प�ह��ारा एक अका� माझ रािखएका �वक�पह� बीचबाट �ववादको समाधान हनु नस�ने र 

मैले राखेको �वक�प नै उ�म हो अक�प�को �वक�पमा सहम�त जनाउन स�कदैन भनी जनु बेला 

प�ह� च�लरहेको मेल�मलाप ���याबाट अलि�गन खो�दछन ्वा जेसकैु होस ्हैरान भयो धेरै गमुाएरै 

भएप�न झ�झट प�छाउ भनी जबरज�त �म�नका लागी तयार ह�ुछन ् वा आ�नो �हत हनेु गर� 

अक�प�बाट आएको �वक�पसमेतलाई ल�याई अहम ्(Ego) �लई वाता�बाट अलि�गन खो�दछन ्उ� 

समयमा मेल�मलापकता�ले सो पूव� ग�रएको मेल�मलापस�ब�धी �य�लाई खेर जान न�दन दबैुप�लाई 

आ-आ�ना उ�म र खराब �वक�प अथा�त ् BATNA/WATNA वारेमा �बचार�बचार गन� स�लाह 

�दनपुछ�। छलफलको �ममा ��ततु भएका �वक�पह� भ�दा BATNA को अव�था मजबतु छ भने 

प�ले मेल�मलाप गन� चाहँदैन। तर ��ततु भएका �वक�पह� भ�दा अ�य �वक�पको अव�था खराब 

वा WATNA छ भने प� पनुः मेल�मलापबाट नै समाधान खो�न ��ेरत ह�ुछ। �यसकारण 

मेल�मलापकता�ले प�को BATNA र WATNA को अव�थामा स�ब�धमा प�ह�लाई जानकार 

वनाउने अ�धकतम �यास गनु�पछ�। 

 BATNA/WATNA को �योग मेल�मलापकता�ले मेल�मलापको जनुसकैु चरणमा ग�रन ु

हदैुन। जनु बेला प�ह�वाट एक अका�बाट रािखएका �वक�पह���त असहम�त जनाउँदै वाता� अव�� 

हनेु ि�थ�तको �सज�ना ह�ुछ सो समयमा मा� ग�रन ु पद�छ। यो औजारको �योग खास गर� 

प�ह�लाई, 

- आवेशमा आउने �विृ� र आफू ��तकूल हनेु स�झौताबाट रो�न/बचाउनका लागी 

- आफूअनकूुल हनेु स�झौता अ�वीकार गन�बाट प�लाई बचाउनका लागी 

- वाता� अव�� भई मेल�मलाप हनु नसकेमा �ववादको भ�व�य क�तो ह�ुछ र �यसबाट 

क�तो प�रणाम �ा� ह�ुछ भ�े कुराको यथाथ� ि�थ�तका बारेमा जानकार� गराउनका 

लागी गनु�पद�छ। 

 मेल�मलापकता�ले प�ह�बाटै आएका समाधानका �वक�पह�लाई सं�षेण गद� प�का बीचमा 

"मेरो गो�को बा�ै ट�ा" र "नौ नगद ते� उधा�" ज�ता समाजमा �चलनमा रहेका उखानलाई राखी 

मेल�मलाप ���या��त िज�मेवार बनाउन स�छ। आफूले राखेको �वक�प भ�दा अ�यमा सहमत नहुँदा 

�यसले �याउने द�ुप�रणाम ज�तै, थप समय, थप खच�, इि�छत प�रणामको अ�नि�तता, स�ब�धमा थप 
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ज�टलता आ�दका बारेमा प� �वय� लाई �मरण गन� लगाई मेल�मलापमा जान पनु�व�चार गन� आ�ह 

गनु�पद�छ। 

 �य�तै फैसलाको मा�यबाट सबै झ�झट बेहोर� अन�तकाल ला�ग �ा�ी हनेु स�भावना रहेको 

स�पि�को उपभोग सो समयमा गदा� �ा� हनेु स�त�ुी र उपयो�गता भ�दा केह� कम �लएर वा केह� 

बढ� �दएर त�काल उपभोगबाट हनेु संत�ुीलाई तलुना गन� प�लाई आ�ह प�न गन�स�क�छ। 

 BATNA/WATNA को �योग वाता� नै छा�ड जान लागेका वा जबरज�त सहम�तमा प�ुन 

लागेका प�ह�लाई सँगै राखी गनु� उपय�ु हुँदैन। प�ह�कै सहम�तमा पालै पालो एका�तवाता� 

(CAUCUS) मा ल�ग गनु� उपय�ु ह�ुछ। ता�क अक�प�बाट आएको �वक�पम�ये यो �वक�प 

�हतकार� छ र यो �वक�प ��तकूल प�न हनु स�छ भनी स�झाउँदै सहम�तमा प�ुनस�ने उ�म (Best) 

�वक�प के हनु स�छ वा यो हनु स�छ र सो उ�म �वक�पमा सहम�त हनु नस�दा "नहनु भ�दा 

कानो मामा �नको" भने ज�तो �यूनतम (Worst) �वक�प के हनु स�छ वा यो हनु स�छ भनी 

जानकार� �लंदै र �दंदै प�लाई सहम�तको �व�दमुा प�ु याउन स�क�छ। 

 

Shuttle Diplomacy: 

 वाता�को �ारि�भक चरणमै वा दबैुप�बीच मेल�मलाप ���या अिघ बढेकै अव�थामा 

दबैुप�बाट रािखएका �वक�पह�बाट प� एक अक���त य�त �हंसक (Irritate) ह�ुछन ् �क एकले 

अका�लाई हेन� प�न चाहादैँनन।् मेल�मलापकता�ले सकारा�मक �पमा �य� गदा� गद� प�न कुनै बेला 

�य�तो प�रि�थ�त आउन स�छ। 

 यसर� प�ह� सँगै ब�दा �हंसा�मक ग�त�व�धको स�भावना छ र एक अका� सँगै ब�न 

चाहादैनन ्भने य�तो अव�थामा प�ह�कै सहम�तमा मेल�मलापकता� माफ� त प�ले आ�ना कुराह� 

अदान �दान गद�छन ् र सोह� आधारमा मेल�मलापकता�ले दबैुप�को �हतकार� समाधानको बाटो 

प�ह�याउँ छ जनु दबैुप�लाई मा�य ह�ुछ। यस ���यालाई Shuttle Diplomacy भ�न�छ। 

 यो औजारको �योग �ववाद समाधानको अ�त �वषम ि�थ�तमा प�ह�को �हतका खा�तर 

ग�र�छ। सामा�य अव�थामा यसलाई �योग ग�रन ुहुँदैन। जनुसकैु बखत यसलाई �योग गन� खो�दा 

प�ले मेल�मलापको �स�ा�तबमोिजम ���यामा अपन�वको अनभुव (Feeling) नगन� स�छ। यसले 

प�ह�ले मेल�मलापकता���त नकारा�मक धारणा बनाउन प�न स�छन।् 
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Single Text Method: 

 मेल�मलाप ���यालाई सरल, �छटो र सहज बनाउनका लागी प�ह�कै सहम�तमा 

उनीह�ले अपन�व महससु गन� गर� मेल�मलापकता�ले �ववादका दबैुप�ह� बीच �ववादको �वषय व�त ु

र समाधानका स�भा�वत अव�था बारेमा छलफल गर� सो छलफलका आधारमा समाधान हनुस�ने 

उपायस�हतको स�झौता तयार गन� र सो स�झौता प�ह�का बीचमा राखी उनीह�बाट आएको 

प�ृपोषणका आधारमा स�झौता प�रमाज�न गनु�पन� भए सोसमेत गर� मेल�मलाप गन� / गराउन 

स�क�छ। यस ���यालाई मेल�मलापका स�दभ�मा Single Text Method भ�न�छ। 

 इजरायल र इिज�टको �ववादमा सन ्१९७८ मा Camp David Accord गदा� त�काल�न 

अमे�रकाका रा�प�त Jimmy Carter ले यो त�रका अपनाएका �थए। 



 
 
 
 

प�र�छेद ५ 

�व�वध 
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५.1 मेल�मलापप�ात ्को ���या 

 

अदालत ��ेषत वा स���हत म�ुाह�मा मेल�मलाप ���याको अ��य हुँदा म�ुयत: दईुवटा अव�था 

�सज�नाहनेु ह�ुछ : 

१) �मलाप� हनेु अव�था 

२) �मलाप� नहनेु र म�ुा पनु: अदालती ���यामा जाने अव�था  

 

१) मेल�मलाप हनेु अव�था 

मेल�मलापको ���या स�प� न हुँदा प�ह� �मलाप� गन� म�जरु भएमा �मलाप�को ला�ग 

अदालतमा ��ततु गनु�पन� ह�ुछ। मेल�मलाप ���याबाट �मलाप� हनेु अव�थामा कानूनले केह� स�ुबधा 

र छुटको �यव�था गरेको छ। सोको चचा� गनु�अिघ �मलाप� गन� स�ब�धमा हा�ो वत�मान कानूनी 

�यव�थाह� के छन ्र सो स�दभ�मा सव��च अदालतबाट के क�ता �स�ा�तह� ��तपादन भएका छन ्

भनी केह� चचा� गनु� सा�द�भ�क हनेुछ। �मलाप�को ला�ग अदालतमा ��ततु गदा� म�ुयत: दईु कुरा 

�यान �दन ु पन� ह�ुछ। प�हलो, प�ह�बीच के सत�मा �मलाप� हनेु सहम�त भएको हो र �य�तो 

सहम�त कानून अन�ुप छ छैन भ� ने कुरा र दो�ो, सोह� समय �मलाप� गन� स�कने �वषय के क�त 

छन ्र प�छ गन� सहम�त भएका �वषय के क�त छन ्भ� ने कुरा।  

 

�मलाप�स�ब�धी वत�मान कानूनी �यव�था 

म�ुाका प�ह�ले पर�पर �मल� झगडा छाडी म�ुा परेको अ�ा वा अदालतमा लेिख�दने 

कागजलाई �मलाप� भ�न�छ। य�तो �मलाप�मा प�ररहेको म�ुा यस �क�समले �म�य�, वाद� दाबी वा 

पनुरावेदन िज�कर छा�ड�दय� भनी म�ुाका प�ह�ले कागज लेखी स�हछाप गरेको र म�ुा हेन� 

अ�धकार�ले सो कुराको �मािणत ग�र�दएको ह�ुछ।  

कानूनले पनुरावेदन ला�ने �यव�था भएकोमाबाहेक म�ुामा अदालतको �नण�य अि�तम ह�ुछ। 

तर �मलाप� �वयम ् प�ह�ले आ�नो ला�ग गरेको अि�तम �नण�य हुँदा, यसउपर पनुरावेदन ला�न 

स�दैन। �मलाप�बमोिजम ग�र�दएन ग�रपाउँ भ� नेबाहेक �मलाप� भएको कुरामा िच� बझेुन भ� ने 

उजरु प�न ला�न स�दैन। तर य�तो �मलाप� भने कानूनबमोिजम हनुपुछ�।  

�माण ऐन‚ २०३१ को दफा ९(२)(ग) मा �म�ने उ�े�यले कुनै प�ले आ�ना दाबी पूरै वा 

आंिशक �पमा छो�न वा कुनै �यि�लाई कुनै रकम वा कुनै सेवा �दान गन� �वीकार गरेको कुरा 

�नजको �व�� �माणमा �लन हुँदैन भ� ने �यव�था छ। यसर� �म�ने उ�े�यले म�ुाका प�ह�ले �य� 
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गरेका कुराह� �नजका �व�� �माण नला�ने गर� अपवादको �पमा रािखएको छ। �म�ने उ�े�यले 

प�ले आ�नो क�तपय दाबी वा िज�कर छो�ने ��ताव गन� स�छ। य�द �म�ने उ�े�यले प�ले �य� 

गरेका कुराह�लाई �माणमा लगाइ�दने हो भने �मलाप�को कुराकानी गन� प�न मा�नस डराउने 

स�भावना रह�छ। यह� ���कोणले आंिशक �पमा दाबी छो�न वा �यि�लाई कुनै रकम �दन वा 

अ� कुनै सेवा �दान गन� �वीकार गरेको कुरा �नजका �व��मा �माण �लन ह�ु न भ� ने �यव�था 

ग�रएको हो।  

मलुकु� ऐन‚ अदालती ब�दोब�तको १८२ नं. ले नेपाल सरकार वाद� हनेु फौजदार� म�ुामा, 

घसु म�ुामा र घसुको ना�लस नपरेको भएप�न अ� परेको म�ुाका वाद� ��तवाद�बाट वा �माणलाई 

पेस भएको कागजबाट सरकार� कम�चार�ले घसु मागेको कुरा देिखन आएको घसु म�ुामा प�न �मलाप� 

हनु नस�ने �यव�था गरेको छ। सरकार� म�ुास�ब�धी ऐन‚ २०४९ को दफा २९ मा �च�लत नेपाल 

कानूनबमोिजम नेपाल सरकार वाद� भई हे�रने वा नेपाल सरकारको तफ� बाट चलाइएको वा नेपाल 

सरकारउपर परेको म�ुा मा�मलामा नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकार� व�कलले अ� प�को 

सहम�तले �य�तो म�ुा मा�मलामा �मलाप� गन� हनेु �यव�था ग�रएको छ।  

 

�मलाप�लाई �ाथा�मकता  

�मलाप�को काय�लाई अदालतले �ाथ�मकता �दनपुछ�। दै�नक पेसी सूचीमा चढ� 

इजलाससम� पेस भएका म�ुामा सनुवुाइ हनुअुगावै �मलाप� गन� समय पाउँ भनी दबैुप�ले संय�ु 

�नवेदन �दएमा वा म�ुाको सनुवुाइ स�ु भई बहस, छलफल भई सकेप�छ प�न �मलाप� हनुस�ने 

स�भावना छ भ� ने म�ुा हेन� �यायाधीशलाई लागेमा �मलाप� गन� अक� ता�रख तो�ने गर� आदेश गन� 

स�ने, �मलाप� गन� तो�कएको तारेखका �दन म�ुाका प�ह�, �तनीह�का कानून �यवसायी भए 

कानून �यवसायी र म�ुाका प�ह�ले आफूले प�याएको �यि� �याए �नजलाईसमेत राखी यथास�भव 

�मलाप� गन� भनी तारेख तो�ने आदेश गन� �यायाधीशले छलफल गराई दबैुप� सहमत भए �मलाप� 

गराई �दन ुपन�, सहमत हनु नसके सोह� बेहोराको आदेश गर� अक� पेसी तोक� कानूनबमोिजम गर� 

फैसला ग�र�दन ुपन� कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ।  
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�मलाप�को काय��व�ध  

प�ह�ले �मलाप� गन� चाहेमा आफू �म�ने भएको बेहोराको दरखा�त लेखी म�ुा परेको 

अ�ामा �दनपुछ�। सो दरखा�तह� प�ह�लाई पढ� बाचँी सनुाइ मतलब र प�रणामसमेत रा�ो�सत 

स�झाई बझुाई गनु�पछ�। �यसर� स�झाउँदा बझुाउँदा प�न दबैु थरले हा�ो म�जरु�बमोिजम लेिखएको 

ठ�क द�ु�त छ भनी म�जरु गरेमा हा�कमले दरखा�तबमोिजम �मलाप� लेखी सो �मलाप� पढ� सनुाइ 

प�ह�को स�हछाप गराई आ�नो द�तखतसमेत गर� अ�ाको छाप लगाउनपुछ�। सोबमोिजम �मलाप� 

भएकोमा �मलाप�बमोिजम ग�र�दएन ग�रपाउँ भ� नेबाहेक �मलाप�मा िच� बझेुन भ� ने उजरु ला�न 

स�दैन। (अ.बं. १८२ नं.) 

 

वा�रसमाफ� त �मलाप� 

वा�रस राखेको म�ुामा �मलाप� गदा� झग�डया आफ�  हािजर भई गनु�पछ�। आफू हािजर हनु 

जान नस�नेले मेरो य�तो िज�कर भएको फलानासँगको फलाना म�ुामा यस �हसाबसँग �मलाप� गन�मा 

मेरो म�जरु छ। मेरो वा�रस फलाना�ारा �मलाप� होस,् �यसमा मेरो म�जरु छ भ� नेसमेत बेहोराको 

म�जरु�को �लखत लेखी ऐनबमोिजमको र�त प�ु याई कागज भएको ठाउँसमेत �कट� आ�नो र कागजमा 

आफूले सह� छाप गरेको दे� ने क�तीमा दईु जना सा�ी र कागज ले� ने लेखककोसमेत फटके 

�कनारामा स�हछाप गर� गराई सो म�जरु�को कागज र ऐनले ला�ने ब�सौनीसमेत म�ुा परेको अ�ामा 

वा�रस�ारा पठाइ�दनपुछ�। (अ.बं. ६५ को देहाय ४) वा�रस रा� ने प�को म�जरु�को �लखत नभई 

�यसै वा�रस�ारा �मलाप� गरे गराए सदर हुँदैन। प�को म�जरुनामा नभई सगोलको छोरा भ� ने 

कारणले वा�रसले गरेको �मलाप� सदर हुँदैन भ� ने सव��च अदालतबाट �स�ा�तसमेत ��तपादन 

भएको छ। (ने.का.प. 2031 �न.नं. 836) 

 

मतलब र प�रणामसमेत स�झाउने  

अ.बं. १८२ नं. मा �मलाप� गन� बेहोराको दरखा�त �दने दबैुप�लाई पढ� सनुाइ �यसको 

मतलब र प�रणामसमेत रा�ोसँग स�झाउने बझुाउने बा�या�मक �यव�था रहेको छ। सोअनसुार 

प�ह�लाई यो �मलाप�मा यी यी कुराह� लेिखएका छन,् योबमोिजम �मलाप� भएप�छ 

�मलाप�बमोिजम ग�र�दएन ग�रपाउँ भ� नेबाहेक �मलाप�मा िच� बझेुन भ� ने उजरु ला�दैन, यो 

�मलाप� भइसकेप�छ यो कुरा मा� न कानूनले बा�य हनुपुछ� भनी मतलब र प�रणामसमेत 

स�झाउनपुद�छ। �मलाप�को िशरको बेहोराबाट दबैुप�लाई स�झाई बझुाई गनु�पन�गनु�पन�  गरेको 
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नदेिखएको भ� ने आधारमा सो �मलाप� बदर हनेु भ� ने सव��च अदालतबाट फैसला भएको छ। 

(ने.का.प. 2037 �न.नं. 1357) 

 

�मलाप� गराउने �नकाय  

कुनै म�ुामा �मलाप� गराउने अ�धकार सो म�ुा हेन� अ�धकार �ा�लाई मा� ह�ुछ। म�ुाका 

प�ह�को सहम�त वा समप�ण भएप�न म�ुा हेन� अ�धकार नभएको �नकायले गराएको �मलाप�ले 

कानूनी मा�यता �ा� गद�न। अना�धकृत कारबाह� गर� गरेको �मलाप� बदर ह�ुछ। (ने.का.प. 

2040 �न.नं. १६३४) 

 

वाद�को दाबीभ�दा बढ� कुराको �मलाप�  

जालसाजी म�ुामा ��पयाँ �दई ज�गा राजीनामा ग�र�दने भनी देवानी �वषयको �मलाप� 

भएको, म�ुा परेको �वषयबाहेकको कुरामा �मलाप� गरेको देिखएको हुँदा य�तो �मलाप� अ.बं. १८२ 

नं. को �व�� हुँदा �मलाप� बदर ह�ुछ भनी सव��च अदालतबाट �या�या भएको छ। (ने.का.प. 

2037 �न.नं. 1357) 

 

धेरै ��तवाद�म�ये एकजनासँग गरेको �मलाप�को असर 

कुनै म�ुामा �व�भ� न ��तवाद�ह� भएकोमा एउटा ��तवाद�सँग �मलाप� हुँदैमा अक� 

��तवाद�को हकमा समेत सो म�ुाको अि�तम टु�ो लागेको भ� न �म�दैन। �मलाप� नहनेुको हकमा 

कानूनबमोिजम �नण�य गनु�पन�गनु�पन�  ह�ुछ।  

 

ज�गामा हक नभएकोसँग गरेको �मलाप�को असर  

�ववादको �वषयव�तमुा हक नभएको �यि�सँग म�ुा गर� �मलाप� गरेको कारणले सो व�त ु

वा स�पि�मा कुनै प�को हक प�ुने हुँदैन। सव��च अदालतबाट ज�गामा हक नभएको मा�नससँग 

म�ुा गर� ज�गा छा�ड�दने बेहोरासँग �मलाप� गरेकोस�म नाताले ज�गामा हक प�ुन स�दैन भनी 

�स�ा�तसमेत ��तपादन भएको छ। (ने.का.प. 2030 �न.नं. 743) 
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�मलाप�बाट पाएको ज�तमा सी�मत रहने  

दबैुप�ले �मलाप�बाट ज�त पाएको हो �य�तमा नै सी�मत रहनपुछ�। �मलाप�मा पाउने भनी उ�लेख 

नभएको कुरालाई अक� कुनै कुरा पाएको नाताबाट �यो व�त ुप�न पाएको भनी अथ� गन� �म�दैन।  

 

�मलाप�मा सत� - ब�देज  

प�ह� आपसमा सहमत भए �मलाप� गदा� आ�ना स�पि�मा सत� ब�देज रा� न पाउने भनी 

सव��च अदालतबाट �या�या भएको छ। �मलाप� गदा� आ�नो स�पि�मा केह� सत� ब�देज राखी 

करारसरहको बेहोरा �मलाप�मा उ�लेख भएको देिखँ�छ। य�तो �मलाप� गराउन नपाउने भ� ने 

ब�देज देिखदैन। कानूनले आफूखसुी गन� पाउने अव�थाको आ�नो हकको स�पि�मा जे ज�तोसकैु 

सत� ब�देज हक प�ुने �यि�को इ�छा र म�जरु� अनसुार रा� स�कने कुरा हो भनी �य�तो �मलाप�ले 

मा�यता पाएको छ। (ने.का.प. 2052 प ृ972) 

 

ब�ुन पन�लाई नबझुी गरेको �मलाप�  

कुनै स�पि�को स�ब�धमा �मलाप� हनेु अव�थामा सो स�पि� कुनै ते�ोप�को भोगमा छ 

भने �य�तो भोग गन� �यि�लाई ब�ुनपुछ�। सव��च अदालतले "कुनै स�पि�को स�ब�धमा हक भोग 

गर� रहेकोलाई नबझुी बीचैमा �मलाप� गरेको सदर हुँदैन" भनी �या�या गरेको छ। (सव��च अदालत 

�नण�य सं�ह भाग 2 प.ृ 147) 

 

ब�सौनी  

�मलाप� गन� हनेु म�ुामा �मलाप� गदा� अदालतमा ब�सौनी ला�छ। मेल�मलाप ���याबाट 

�मलाप� भएकोमा भने ब�सौनी ला�दैन। मलुकु� ऐन‚ अदालती ब�दोब�तको १८३ नं. ले 

ब�सौनीको दर तो�क�दएको छ। �य�तो ब�सौनी �मलाप� गन� दबैुप�बाट �लइ�छ। तर कोट� फ� 

ऐन‚ २०१७ अनसुार पूरा कोट� फ� बझुाई वा बझुाउने गर� दायर भएको म�ुामा �मलाप� गदा� भने 

ब�सौनी �लइँदैन। कोट� फ� राखी दायर भएको म�ुा �मलाप� भएमा ज�मा अंकको आधा कोट� फ� 

मा� �लइ�छ र बढ� आएको भए �फता� र बाँक� भए नला�ने ज�त �मनाहा ग�र�छ।  

 

रिज��ेसन दता� वा नामसार� गन� 

कुनै स�पि�को स�ब�धमा भएको �मलाप�बाट �य�तो स�पि� अक�प�को हक �वा�म�वमा 

जान स�ने अव�था हनु स�छ। य�तो अव�थामा सो स�पि� रिज��ेसन, दाखेल खारेज, नामसार� वा 

दता� गराउन ु पन� ह�ुछ। सो �योजनका ला�ग �मलाप� भएको अदालतबाट �य�तो �े�ता बनाउने 
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काया�लयमा यो यसो ग�र�दन ुभनी �मलाप�को जनाउ पठाउनपुद�छ। �यसर� अदालतले लेखी पठाएमा 

३५ �दन�भ� �मलाप�बमोिजम गराई मा�न जानपुछ� भनी �या�या भएको छ। (ने.का.प. 2034 प�ृ 

१२) 

मा�थ �ववेचना ग�रएका कुराह� �मलाप�स�ब�धी हा�ो वत�मान कानूनी �यव�थाका केह� 

प�ह� छन।् मेल�मलाप ���याबाट हनेु �मलाप�मा प�न धेरै हदस�म �यनै कुराह� लाग ुह�ुछन।् 

मेल�मलाप ���याबाट भएको �मलाप�का स�ब�धमा देहायका दइुवटा कानूनी �यव�था मह�वपूण� 

रहेका छन‚् ती हनु ्

 मेल�मलापका ला�ग छलफल गदा� म�ुाका प�ह�काबीच मेल�मलाप भई �मलाप� गन� 

म�जरु भएमा मेल�मलापकता�ले यथाशी� सोह� बेहोराको �मलाप�को दरखा�त र �मलाप�को 

कागज तयार गर� वा गन� लगाई अदालतमा पेस गनु�पछ�। अदालतले सो दरखा�तअनसुार 

कानूनबमोिजम �मलाप� गराउनपुछ�। यसर� �मलाप� गराएकोमा ब�सौनी ला�दैन।39 

 �मलाप�को दरखा�त तयार गन� �योजनका ला�ग प�ह�ले अनरुोध गरेमा अदालतले 

वैत�नक कानून �यवसायीबाट �मलाप�को दरखा�त लेखाइ�दन स�छ।40 

 

प�ह�बीच चलेको म�ुाको �वषयव�तमुा नै सहम�त भएका सम� कुराह�लाई समेटेर 

�मलाप� गन�स�क�छ। सो �वषयव�तमुा यो यसो गन� वा यो यसले �लने�दने भनी �मलाप�मा ले� न 

स�क�छ। तर म�ुाको �वषयव�त ुवा दाबी नभएको �वषय वा प�को हक हनु नस�ने वा प�ह�को 

हक �सज�ना नभइसकेको वा �यसको �माण नभएको �वषयव�तलुाई �मलाप�को �लखतमा समावेश गन� 

स�कँदैन। उदाहरणको ला�ग साव�ज�नक ज�गा ज�मन वा स�पि� यो यसले �लने वा खाने भनेर 

�मलाप� गन� स�कँदैन। �य�तै प�ह�को हक नै �थ�पत नरहेको ते�ोप�को हक वा �वा�म�वमा 

रहेको स�पि� प�ह�ले �लने खाने भनेर �मलाप� हनुस�दैन। �यस कारण य�तो स�पि�को 

�वषयव�त ु�मलाप�मा उ�लेख गन� पाइँदैन।  

 मा�थ �मलाप�का �व�भ� न आयामह�को चचा� ग�रयो। मेल�मलाप ���याप�ात ् क�हले 

काह� � केह� कुराह�मा सहम�त हनेु तर �मलाप� हनु नस�ने अव�थाह� ह�ुछन।् मा�थ �ववेचना 

ग�रएझ� म�ुा परेको �वषयव�त ुबाहेकका �वषयव�तमुा �मलाप� हनुस�दैन। य�तो अव�थामा स�झौता 

                                                           
39 िज�ला अदालत �नयमावल� 2052 को �नयम ३२ झ (१)। 

40 ऐ. �नयम ३२ झ (२)। 
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वा करार गर� �यस करारलाई उ�लेखन गर� �मलाप� गन�स�क�छ। यसर� करार गदा� करार ऐन‚ 

२०५६ को �यव�था आक�ष�त हनेु ह�ुछ। करार ऐन‚ २०५६ ले करार स�ब�धमा गरेको कानूनी 

�यव�था�वपर�त करार ग�रएमा �य�तो करारले मा�यता नपाउने हुँदा सो �यव�थाह�मा �यान �दनपुन� 

ह�ुछ। करार ऐन‚ २०५६ ले गरेको केह� मह�वपूण� �यव�थाका बारेमा यहाँ सि��� चचा� ग�रएको 

छ।  

साधारण अथ�मा दईु वा दईु जनाभ�दा बढ� �यि�ह�बीच कुनै काम गन� वा नगन� 

स�ब�धमा भएको कबलु वा स�झौतालाई करार भ�न�छ। तर �यि�ह�बीच भएका सबै कबलु वा 

स�झौतालाई करार भ� न स�कँदैन। स�झौतामा प�ने �यि�को पर�पर हक तथा दा�य�व �सज�ना गन� 

र यी हक तथा दा�य�वह� स�बि�धत प�बाट पूरा नग�रएको अव�थामा कानूनी उपचार �ा� हनेु 

खालका स�झौताह� वा कबलुह�लाई मा� वा�त�वक अथ�मा करार भ� न स�क�छ। करारका 

कबलुह� पूरा नगरेमा अक�प�को अ�धकारमा आघात प�ुन जाने भएकोले मका� पन� प�ले कानूनी 

उपचार प�न �ा� गद�छ। यसर� उपचार �ा� गन� स�कने स�झौता मा� करार मा�न�छन।्  

एक वा एकभ�दा बढ� �यि�बीच भएको सबै स�झौताबाट करारको �सज�ना हुँदैन। ज�तो, 

कानूनी स�ब�ध �थापना गन� मनसाय नभई केबल घरायसी मामला वा ब�दोब�त वा कुनै सामािजक 

वा पा�रवा�रक स�ब�धको बारेमा भएका स�झौताबाट करारको �सज�ना हुँदैन। यसैगर� कुनै काम गन� 

वा गराउन भ�व�यमा �व�ततृ सत�ह� �नधा�रण गर� �नि�त समयप�छ करार ग�रने भ� ने बेहोराको 

आशय प� (Letter of Intent) वा सहम�त प� (Letter of Comfort) लाई प�ह�बीच भएको 

स�झौता भ� न स�कँदैन र यसको आधारमा प�ह�बीच करारको �सज�ना भएको प�न मा�नदैँन।  

प�ह�बीच भएको कुनै �लखतलाई समझदार� प� (Memorandum of Understanding), 

आशय प� (Letter of Intent), आ�ासन प� (Letter of Comfort) आ�द कुनै नामकरण ग�रएको 

छ भने य�ता �लखतलाई अदालतह�ले करारको मा�यता �दन प�न स�छन ् र करारको �पमा 

मा�यता न�दन प�न स�छन।्  

भ�व�यमा तय हनेु वा �नधा�रण हनेु सत�ह�को आधारमा दईु वा दईुभ�दा बढ� प�ह�कोबीच 

कुनै कारोबार गन� �वषयमा भएको स�झौताबाट प�न करार �सज�ना भएको मा�नदैँन। कुनै �नि�त 

�म�त�भ� करार गन� �वषयमा भएको स�झौतालाई प�न करार भ� न स�कँदैन। तर करारको �वषयव�त ु

�नधा�रण गर� तो�कएको �म�त�भ� यसका सत�ह� तय गर� करार गन� र यो अव�ध�भ� यसर� �नधा�रण 

ग�रएको �वषयव�तकुा स�ब�धमा स�झौताको कुनै प�न प�ले अक�प�सँग करार गन� नपाउने �वषयमा 

ग�रएको स�झौता (जसलाई Lock out Agreement प�न भ�न�छ) बाट भने प�ह�बीच बा�या�मक 

करारको �सज�ना हनु स�छ।  
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प�ह�बीच भएको स�झौताले कानूनी मा�यता �ा� करारको �प धारण गन�को ला�ग य�तो 

स�झौताका दबैुप�ह� करार गन�का ला�ग कानूनबमोिजम यो�य हनुपुद�छ। नाबालक, होस ् ठेगाना 

नभएको �यि� तथा नशाल ुपदाथ� सेवन गर� वा अ�य कुनै बेहोराले आफूले गरेको काय�को न�तजा 

य�तो ह�ुछ भनी य�कन गन� नस�ने अव�थामा रहेको �यि� प�न करार गन� असमथ� �यि� 

ठा�न�छ। �य�तै करकाप, अनिुचत �भाव, जालसाज तथा झ�ुानको कारणबाट भएको स�झौतामा 

�वत�� सहम�तको अभाव रहने हनुाले सहम�तको अभावमा प�ह�बीच भएको स�झौताको पूण� कानूनी 

मा�यता रहँदैन।  

गैरकानूनी वा साव�ज�नक नै�तकताको ��तकूल उ�े�य भएको स�झौतालाई अदालत�ारा लाग ु

नग�रने हनुाले स�झौताको �वषयव�त ुतथा यसको उ�े�य साव�ज�नक �हतको �वपर�त हनु ुहुँदैन।  

स�झौता अ�प� भएमा यसका प�ह�म�ये कसको अ�धकार तथा दा�य�व के क�त तथा के 

क�तो हो भ� ने कुरा य�कन गन� गा�ो हनेु भएकोले स�झौताका सत�ह� �प� हनुपुद�छ। अ�प� 

स�झौताबाट कानूनी मा�यता �ा� करारको �सज�ना भएको मा� न स�कँदैन। करार ऐन‚ 2056 को 

दफा १३ (छ) तथा (झ) ले मना�सब अथ� �दन नस�ने भई अ�प� भएको करार स�ुदेिख नै बदर 

हनेु �यव�था गरेको छ।  

जनु काय� गन�को ला�ग करार ग�रएको हो सो काय� स�प� न गन� स�कने खालको हनुपुद�छ। 

कुनै अस�भव काय� गन�का ला�ग भएको करारलाई अदालतबाट लाग ुग�रँदैन �कनभने अदालतले प�न 

अस�भव कुरालाई स�भव बनाउन स�दैन। करार ऐन‚‚२०५६ को दफा १३(ज) ले करार गदा� कै 

अव�थामा अस�भव वा करार भइसकेप�छ करारबमोिजम गनु�पन� काम अस�भव भएकोमा �य�तो करार 

बदर हनेु �यव�था गरेको छ।  

करार ऐन‚ २०५६ को दफा ८८ ले कुनै खास �कारको करार गदा� �च�लत कानूनले कुनै 

���या तोकेको वा रिज��ेसन गराउन ु पन� भए सोह� ���या पूरा गनु�पन� अ�यथा य�तो करारले 

कानूनी मा�यता नपाउने �यव�था ग�रएको छ।  

यसर� करारअ�त�गत अ�धकार तथा दा�य�वको ज�म हनेु हनुाले यसका प�ह�ले बोलकबोल 

पूरा नगरेको ख�डमा कानूनले खास उपचार प�न �दान गद�छ। तर य�ता करारह�ले कानूनी मा�यता 

�ा� गन�को ला�ग कुनै खास कानूनी ���या अपनाउन ु पन� वा कुनै सरकार� �नकायको �वीकृ�त 

�लनपुन� वा कुनै सरकार� �नकायमा दता�/रिज��ेसन गराउन ुपन� भएमा य�तो �वीकृ�त वा रिज��ेसन 
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नभएका करारह�ले कानूनी मा�यता �ा� गद�नन।् य�ता करारह�लाई अदालतले मा�यता �दँदैन र 

य�तो करारसँग स�बि�धत �ववादको �वषयमा अदालतबाट कुनै उपचार प�न �ा� गन� स�कँदैन।  

करारबाट उ�प� न दा�य�व तथा अ�धकारका स�ब�धमा उठेका �ववादह� टु��याउँदा 

प�ह�ले ��य� तथा अ��य��पमा क�ता क�ता सत�ह� �वीकार गरेका �थए भ� ने कुरा हे�र�छ। 

मौिखक करार हुँदा प�न प�ह�ले य�ता सत�ह� एक अका�लाई बताएका ह�ुछन ्भने �लिखत करार 

हुँदा करारनामामा नै सत�ह� उ�लेख ग�रएका ह�ुछन।् तर प�ह�ले �लिखत तथा मौिखक�पमा 

�य� कुराह� मा� यसका सत�ह� मा�न�छन ् भ� ने कुरा होइन। क�तपय अव�थामा �च�लत 

कानूनमा ग�रएको �यव�था वा कुनै खास �यवसाय वा पेसाका स�ब�धमा �वक�सत भएका मा�य 

�चलनह�लाई प�ह�बीच भएका करारमा उ�लेख नग�रएको भएताप�न य�ता �चलनह� 

(commercial usage and customs) लाई करारका सत�को �पमा मा�यता �दइ�छ। क�तपय 

�ववादमा �नण�य गदा� प�ह�बीच भएको करारका सत�ह�को �या�या गन� �ममा अदालतह� आफ� ले 

प�न अ�त�न��हत सत�ह� य�कन गद�छन।् प�ह�बीच स�झौता हुँदाका अव�थामा मौिखक वा 

�लिखत�पमा �य� ग�रने भएकाले नै य�ता सत�ह�लाई �य� सत� (Express Terms) भ�न�छ। 

प�ह�ले करार हुँदाका अव�थामा �प��पमा मौिखत वा �लिखत�पमा उ�लेख गरेका कुराह�‚ 

��त�ाह� तथा अ�य सत�ह�बाहेक प�ह�ले स�झौतामा उ�लेख नगरेको भएप�न �वत: उ�लेख 

ग�रएसरह मा�नने खालका सत�ह�लाई अ�त�न��हत सत� (Implied Terms) भ�न�छ। य�ता सत�ह� 

करारमा �वतः समावेश भएका छन ्भ� ने अनमुान ग�र�छ।  

मा�थ �व�भ� न �करणह�मा मेल�मलाप ���याबाट प�ह�बीच �मलाप� हनेु सहम�त भएका 

अव�थाका बारेमा छलफल ग�रयो। मेल�मलाप ���यामा सधै सहम�त वा �मलाप� नै ह�ुछ भ� न 

स�कँदैन। अदालतबाट पठाइएका म�ुाह�मा भने मेल�मलाप असफल भयो वा �मलाप� नहनेु भएको 

अव�थामा सो म�ुा पनुः अदालती ���यामा जाने अव�था ह�ुछ। मेल�मलाप ���याप�ात ्प�ह�बीच 

मेल�मलाप नभएको वा �मलाप� गन� सहम�त नभएको अव�थामा प�ह�बीच सहम�त नभएको मानी 

म�ुा �फता� पठाउनपुछ�।41 मेल�मलाप हनु नसके अपनाउन ुपन� काय��व�ध भनी कानूनले देहायबमोिजम 

गनु�पन�गनु�पन�  भनी �नद� िशत गरेको छ।  

                                                           
41 प�ह�बीच मेल�मलाप नभएका अव�थामा मेल�मलापकता�ले �नवा�ह गन� भ�ुमकाह� स�ब�धमा मेल�मलापमा आधारभतू चरण 

प�र�छेदमा चचा� ग�रएको छ। 
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मेल�मलाप हनु नसके अपनाउने काय��व�ध 

 मेल�मलापका ला�ग छलफल गदा� म�ुाका प�ह� �मलाप� गन� म�जरु नभएमा म�जरु 

नभएको �म�तले सात �दन�भ� मेल�मलापकता�ले मेल�मलाप हनु नसकेको भ� ने ��तवेदन 

स�बि�धत अदालतमा पेस गनु�पन�गनु�पन� छ। य�तो ��तवेदन �ा� हनु आएमा कानूनबमोिजम 

म�ुाको कारवाह� र �कनारा गनु�पन�गनु�पन� छ।42 

 मेल�मलापका ला�ग अदालतबाट तो�कएको अव�ध भ�ुान भएको सात �दनस�ममा प�न 

��तवेदन पेस हनु नआएमा अदालतले कानूनबमोिजम म�ुाको कारवाह� अगा�ड बढाउनेछ।  

 मेल�मलाप ���या टु�ो लागेको �म�तले बाटाको �यादबाहेक सात �दन�भ� अदालतमा 

उपि�थत हनु ुम�ुाका प�ह�को कत��य हनेुछ।  

एकपटक मेल�मलाप ���यामा गएर मेल�मलाप हनु नसकेका प�ह�बीच, प�छ कुनै 

समयमा गएर मेल�मलाप भएका उदाहरण प�न भे�टएका छन।् �यस कारण मेल�मलाप ���याप�ात ्

�ववादको टु�ो लगाउन सहम�त, स�झौता वा �मलाप� नभएको अव�थामा प�न प�ह�बीच म�ुा 

च�लरहेको अव�थामा भ�दा सकभर स�ब�ध स�ुकेो वा क�तीमा सोभ�दा स�ब�ध �ब�ने अव�थामा 

नपगुोस ्भ� नेतफ�  मेल�मलापकता� स�ुदेिख नै सचेत रहनपुद�छ। अ�हले सहम�त नभएप�न प�छ कुनै 

अव�थामा प�ह� सहमत हनुस�ने अव�था आए पनु: मेल�मलाप ���यामा जान स�क�छ भनी 

मेल�मलापकता�ले प�ह�लाई बझुाउनपुद�छ। कानूनले प�न सोको ला�ग �यव�था गरेको छ। सो 

कानूनी �यव�था देहायबमोिजम रहेको छ: 

एकपटक मेल�मलापका ला�ग तोक� पठाएको म�ुामा मेल�मलाप हनु नसकेको अव�थामा प�न 

म�ुाका सबै प�को सहम�त भएमा र पनुः मेल�मलाप ���या अपनाउन उपय�ु र मना�सव छ भ� ने 

इजलासलाई लागेमा दो�ो पटक प�न मेल�मलापका ला�ग पठाउने आदेश गन� स�कनेछ।43  

यसर� कानूनले नै पनु: मेल�मलापको ला�ग पठाउन स�कने र यहाँस�म �क फैसला 

काया��वयनको अव�थामासमेत मेल�मलाप ���या अपनाउन स�कने र �मलाप� गराउन स�ने गर� 

�यव�था गरेको छ। सोको कानूनी �यव�था देहायबमोिजम रहेको छ:  

                                                           
42 िज�ला अदालतका �नयमावल� २०५२ �नयम, ३२ ञ.। 

43 ऐ. �नयम ३२ ग (२)। 
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फैसला काया��वयनको ला�ग पन� आएका �नवेदनको �वषयमा मेल�मलाप ���या अपनाउन 

प�ह�ले �लिखत सहम�त जनाएमा तह�सलदारले �य�ता �नवेदनह� अदालतका मेल�मलापकता�को 

सूचीमा सूचीकृत भएका �यि� वा सं�थासम� मेल�मलापको ला�ग ब�ढमा प�ताल�स �दनको समय �दई 

पठाउन स�नेछ।44 

प�ह�काबीच मेल�मलाप भई �मलाप� गन� म�जरु भएमा मेल�मलापकता�ले सोह� बेहोराको 

�मलाप�को दरखा�त र �मलाप�को कागज तयार गर� वा गन� लगाई तह�सलदारसम� पेस 

गनु�पन�गनु�पन� छ।45 

�ा� दरखा�तबमोिजम तह�सलदारले �च�लत कानूनबमोिजम �मलाप� गराउन ु पन�छ। 

�मलाप� गराएकोमा �मलाप�को कागजमा उि�लिखत �बगोमा �च�लत कानूनबमोिजम ला�ने द�तरु 

असलु ग�रनेछ।  

�मलाप�को दरखा�त तयार गन� �योजनको ला�ग प�ह�ले अनरुोध गरेमा तह�सलदारले 

वैत�नक कानून �यवसायीबाट �मलाप�को दरखा�त लेखाइ�दन स�नेछ।  

यस प�र��ेयमा एकपटक मेल�मलाप ���या असफल भएप�न पनुः सो ���यामा जान स�कने 

हुँदा प�लाई सो त�य रा�र� बझुाउनपुछ�।  

सामदुा�यक मेल�मलापका स�दभ�मा मेल�मलाप स�ब�धी ऐन  २०६८ ले �भ� �यव�था 

गरेको छ। ऐनको दफा ३४ को उपदफा (६) ले मेल�मलाप�ारा समाधान ग�रएको प�रणाम �लिखत 

�पमा �थानीय �नकायमा अ�भलेख गन� स�कने �यव�था गरेको छ। 

                                                           
44 ऐ. �नयम ८० ख। 
45 ऐ. �नयम ८० ग। 
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५.२ �ववाद समाधानमा देश �वदेशमा �योग भएका मेल�मलापका त�रकाह� 

 

प�ृमू�म 

�ववाद समाधानको भरपद� र सिजलो मा�यमको �पमा �था�पत हुँदै आएको मेल�मलाप 

���यामा सि�म�लत भई यस �े�मा योगदान �दने उ�े�यले मेल�मलापस�ब�धी �वशेष सीप �स�ने, 

मेल�मलापकता�को �पमा कृयाशील रहने, मेल�मलापस�ब�धी आधारभतू �िश�णमा �िश�कको 

है�सयतमा उ�भने, �िश�क �िश�णमा सहभागी हनेु अथा�त ्कुनै न कुनै तवरले मेल�मलाप अ�भयानमा 

स�ल�न हनु चाहने र स�ल�न हुँदै आएका जो कोह�लाई प�न मेल�मलापस�ब�धी अ�य�को �चलन 

र अ�यास के रहेछ भनी जानकार� �ा� गनु� सा�द�भ�क ह�ुछ। अ�य�को यसस�ब�धी ���या र 

�चलन बारेमा जानकार� �ा� गन� सकेमा यो अ�भयानमा लागेको जो कोह�ले प�न यसको औिच�य र 

मह�व रा�ोसँग ब�ुन स�ने ह�ुछ। अ�य�को �चलन र हा�ो अ�यासको बारेमा तलुना�मक अव�था 

िच�ण गन�स�ने ह�ुछ। �य�तो जानकार�ले मेल�मलापस�ब�धी अवधारणागत �प�ता कायम गर� यो 

अ�भयानमा दरो �पमा उ�भन म�त गद�छ। 

�ववाद समाधानमा मेल�मलाप ���या अव�बन गन� कुरा आध�ुनक समयको नयाँ उपज 

होइन। �व�भ� देशमा �ाचीन कालदेिख नै �ववादको �न�पण प�ह�को आपसी सहम�त र सम�वयमा 

हुँदै आएको �वषय हो। पर�परागत �पमा समाजमा �योगमा र�हआएको यस ���यालाई आध�ुनक 

कालको मू�य र मा�यता अनसुार सधुार र प�रमाज�न गर� थप �भावका�रता �दने उ�े�यले �व�भ� 

देशले �व�भ� �यास गद�आएका छन।् यस आलेखमा �व�भ� देशमा हाल �चलनमा रहेको 

मेल�मलापस�ब�धी अ�यासको सि��� �ा�प ��ततु गन� �यास ग�रएको छ। 

 

मेल�मलापका �कारह� 

मेल�मलाप ���या अवल�बन ग�रने अव�थाको ���ले मेल�मलापलाई मूलतः दईु भागमा �वभाजन 

गन�स�क�छ (१) �ववाद अदालतमा �वेश गनु�भ�दा प�हले �थानीय तहमा ग�रने मेल�मलाप, र (२) 

�ववाद अदालत �वेश ग�रसकेको अव�थामा अदालतको अनमु�तले ग�रने मेल�मलाप। �ववाद अदालत 

�वेश गनु�भ�दा प�हले �थानीय तहमा हनेु मेल�मलापलाई प�न मेल�मलाप काय�मा स�ल�न रहने सं�था 

वा �नकायको आधारमा �व�भ� �व�पमा �वभाजन गन� स�कने ह�ुछ (१) सामदुा�यक मेल�मलाप 
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(Community Mediation), (२) मेल�मलाप के��बाट हनेु मेल�मलाप (Mediation through 

Mediation Centres), (३) �थानीय �वशासनका �नकायबाट गराइने मेल�मलाप (Mediation 

through Local Self-government Bodies), (४) मेल�मलाप �यवसायीबाट गराइने मेल�मलाप 

(Mediation through Mediation Practitioners), आ�द। यसैगर� �ववाद अदालतमा �वेश 

ग�रसकेको अव�थामा हनेु मेल�मलापलाई प�न (१) अदालत सि��हत मेल�मलाप (Court-annexed 

Mediation), र (२) अदालत ��ेषत मेल�मलाप (Court-referred Mediation) भनी दईु भागमा 

छु�ाउने गरेको देिख�छ।अदालतमा �वेश पाइसकेको म�ुा वा �ववादलाई मेल�मलापको ���याबाट 

समाधान गन� �वषयमा उ�लेख गदा� अदालत स�ब� मेल�मलाप (Court Related Mediation) भनी 

दबैु �कारलाई समे�ने गर� ले� ने गरेकोसमेत पाइ�छ। 

अ�य� मेल�मलापको स�ब�धमा भएका अ�यासह� हेदा� कुनै न कुनै �पमा उपय�ु �कारह�सँग 

तादा��य रा� ने देिख�छ। यसै प�ृभ�ूममा हामी यस आलेखमा �व�भ� देशमा �चलनमा रहेको 

यसस�ब�धी अ�यासलाई तलुना�मक �पमा हेन� को�सस गन� छ�। 

 

क) �ील�ा 

१) सामदुा�यक मेल�मलाप : 

समदुायका सद�यह�का बीच उ�प� हनेु संय�ु उपभोगका व�तकुो �योगस�ब�धी �ववाद, 

�छमेक�ह�का बीचको बर�यवहारस�ब�धी �ववाद, संय�ु आवासको �योग स�ब�धमा उ�ने 

�ववाद ज�ता ससाना �कृ�तका समदुायका �ववाद समदुायमा नै समाधान गन� �वषय �व�भ� 

देशमा आम �चलनमा र�हआएको पर�परागत �णाल� हो। यस �वषयलाई �यवि�थत गन� 

रा�यले ऐन कानून बनाउनभु�दा धेरै प�हलेदेिख नै यो ���या समाजमा �यवहारमा रहँदै 

आएको पाइ�छ। �ील�ामा सामदुा�यक मेल�मलापको लामो इ�तहास छ। सामदुा�यक �ववाद 

�थानीय तहमा नै स�ुझाउने उ�े�यले सन १९५८ मा Conciliation Boards Act, 1958 

बनेको �थयो। तर लामो समयस�म यसले �भावका�रता �था�पत गन� सकेन। प�छ यो 

ऐनलाई खारेज गरेर Mediation Boards Act, 1988 बनाइयो। यसप�छ �ील�ामा यो ऐन 

लाग ु भएको �े�मा तो�कएको हदस�मको देवानी �ववादमा �थानीय मेल�मलाप बोड�माफ� त 

समाधान खोिजन ुपन� अ�नवाय� �यव�था कायम भयो। मेल�मलाप बोड�मा �ववाद समाधान हनु 

नसकेमा �यसर� मेल�मलाप असफल भएको �माण राखेर मा� अदालतमा लैजान पाइने 

�यव�था ऐनले ग� यो। ता�लम �लएको र इजाजतप� �ा� मेल�मलापकता�को बोड�ले मा� 
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मेल�मलाप गराउन पाउने भएकोले �थानीय मेल�मलाप बोड�माफ� त �थानीय तहमा नै �ववाद 

समाधान गन� ���याले �थानीय समदुायमा लोक��यता आज�न गद� आयो।  

यस ऐन अ�तग�त रा�प�तले एउटा पाचँ सद�यीय �वत�� मेल�मलाप स�म�त आयोग 

(Mediation Boards Commission) गठन गद�छन।् पाँच जना आय�ुम�ये तीन जना 

�यायाधीश (सव��च वा पनुरावेदन अदालतका भतूपूव�) हनुपुन�हनुपुन� र यी तीन जनाम�ये 

एकजनाले आयोगको अ�य�ता गन� �ावधान छ। आयोगले मेल�मलाप स�म�तमा रहने 

मेल�मलापकता�ह� छनोट गन� तथा �नजह�उपर �नय��ण एवं सपुर�वे�ण गन� काय� गद�छ।  

आयोगले मेल�मलाप स�म�तमा मेल�मलापकता� �नय�ु हनु चाहने �यि�, सं�था वा 

�नकायह�बाट मनोनयनको ला�ग सूचना �कािशत गन� तथा दरखा�तवालाह�को अ�तवा�ता� 

�लएर उपय�ु �यि�लाई मेल�मलापस�ब�धी सीप र ��व�धस�ब�धी ता�लमको ला�ग छनोट 

गन� गद�छ। �याय म��ालयमा रहेका मेल�मलाप �िश�कह�बाट �िश�ण �लएका 

�यि�ह�म�येबाट आयोगले मेल�मलाप स�म�तमा रहने मेल�मलापकता�ह� �नय�ु गद�छ। 

स��य राजनी�तमा लागेका वा यस��त �िच नभएका �यि� मेल�मलाप स�म�तका सद�य 

�नय�ु हनुस�दैनन।् 

ऐन �ार�भ भएको प�हलो दशकमा मेल�मलाप बोड�मा गएका �ववादम�ये ६० 

��तशतभ�दा बढ� �ववादमा मेल�मलाप भएको भ�े त�या� �काशमा आयो। मेल�मलाप 

बोड�माफ� त हनेु मेल�मलापको �भावका�रता �व�तार हुँदै आएको स�दभ�मा स�ुमा �ील�ाल� 

�पैया ँ२५,०००।- स�म �बगो भएको �ववादलाई बोड�मा लैजान ुपन� अ�नवाय�तालाई बढाएर 

सन ्२०११ मा �. २,५०,०००।- प�ु याइयो। जलुाई २०१६ मा भएको उपयु�� ऐनको 

संशोधनले यो सीमा � ५,००,०००।- प�ु याएको छ।46 मेल�मलाप बोड�माफ� त हनेु 

मेल�मलापमा ल�गने �ववादको �कृ�तमा समेत धेरै प�रवत�न र �व�तार हुँदै आएको छ। 

प�छ�लो अव�धमा ब�क र ऋणीह�का बीचको बै� ऋण असलु� र फरफारकस�ब�धी 

�ववादसमेत बोड�माफ� त समाधान हुँदै आएको पाइ�छ। �ील�ामा मेल�मलाप बोड��ारा गराइने 

                                                           
46 Section 7 of the Mediation Board Act, No. 72 of 1988 is hereby amended in paragraph (a) of subsection (1) of that 

section by the substitution for the words “two hundred and fifty thousand rupees in value;” of the words “five hundred 
thousand rupees in value;”. 
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मेल�मलाप स�मा कानून �यवसायी र म�ुाका वारेस वा प�का ��त�न�धलाई �वेशको 

अनमु�त �दइँदैन। 

सन ्२०१२ को त�या� अनसुार ३०९ मेल�मलाप बोड�मा ७००० ता�लम �ा� 

मेल�मलापकता� काय�रत रहेको अव�था �थयो। उनीह�ले हेन� �ववादको कूल सं�या 

१,१२,००० रहेको �थयो।47 यी जानकार�ह�बाट �ील�ामा सामदुा�यक मेल�मलापले �वगत 

तीन दशकदेिख समदुायमा �नकै रा�ो �भाव कायम गरेको भ�े �प� ह�ुछ। 

 

२) वािण�य �वषयक �ववादमा मेल�मलाप (Commercial Mediation): 

सामदुा�यक मेल�मलापबाट �ा� सफलताप�छ वािण�यस�ब�धी �ववादलाई प�न मेलम�मलाप 

���याबाट समाधान गन� उ�े�यले �ीलंकामा Commercial Mediation Centre of Sri 

Lanka Act, 2000 नामको नयाँ ऐन �याइयो र यस ऐन अ�तग�त Commercial 

Mediation Centre of Sri Lanka (CMCSL) को �थापना ग�रयो। यसले वािण�यस�ब�धी 

�ववादमा मेल�मलापलाई �यापकता �दने कानूनी आधार �दान गनु�का साथै प�ह�लाई 

�यापा�रक �ववाद मेल�मलाप�ारा समाधान गन� �ो�सा�हत गन� चाहेको �थयो।48 के��ले 

मेल�मलाप स� स�ालन ���या, मेल�मलापस�ब�धी फ� र मेल�मलापकता�को आचरणबारेमा 

�नयम बनाएको �थयो। वािण�यस�ब�धी �ववाद �छटो छ�रतो र �भावकार� ढ�ले समाधान 

ग�रन ुपछ� भ�े �नजी �े�को अनरुोधमा �ववाद समाधानको यो वैकि�पक उपाय अवल�बन 

�ार�भ भएको हो। यसस�ब�धी कानून सरकार�ारा बनाइएको भएप�न यसको स�ालनको 

िज�मा �नजी �े�बाट नै �लइनपुछ� भ�े �वीका�रएको छ। यसको �यव�थापनमा चारजना 

चे�बर अफ कमस�का ��त�न�ध र एक जना �याय म��ी�ारा मनो�नत �यि� रहने �ावधानले 

प�न �नजी �े�को स�ल�नतामा �दइएको �ाथ�मकतालाई प�ु� गछ�। तर सामदुा�यक 

मेल�मलापको �े�मा पाइए ज�तो सफलता वािण�य �कृ�तको �ववादमा �ा� हनु सकेको 

                                                           
47 https/asiafoundation.org/recourse/pdfs/slmediation. 

48 ऐनको दफा ३। 

 3. Functions of the Centre. 
The functions of the Centre shall be— 

(a) to promote the wider acceptance of mediation and conciliation for the resolution and settlement of commercial disputes: 

(b) to encourage parties to resolve commercial disputes by mediation and conciliation: 

(c) to conduct, and facilitate the conduct of proceedings for— 

(i) the settlement of commercial disputes; 

(ii) the adjustment of differences arising between parties in commercial matters by mediation and conciliation 
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पाइँदैन। �ार�भमा केह� काम भएप�न बीचमा यो के�� �नि��य रहेकोमा सन ्२०१७ को 

स�ुमा नै सरकारले यसको Board of Management नयाँ �नयिु� गरेर के��को 

िज�मेवार�लाई पनुजा�गतृ गराउने �यास गरेको छ।49 

 

३) �वशेष �कृ�तका �ववादमा मेल�मलाप (Mediation in Special Categories of Disputes) 

१९८८ को मेल�मलाप स�म�तस�ब�धी ऐन �ार�भ भएको प�� वष�प�छ �ील�ाको संस�ले 

सन २००३ मा �वशेष �कृ�तका �ववाद  

समाधानको ला�ग मेल�मलाप स�म�त गठन गन�स�ने �ावधान स�हत मेल�मलाप 

(�वशेष �कृ�तका �ववाद) ऐन, २००३ (Mediation Special Categories of Disputes 

Act, 2003) पा�रत ग� यो। यस ऐनले कानून म��ीले तो�क�दएका �वशेष �कृ�तका 

(सामािजक वा आ�थ�क) �ववाद मेल�मलाप स�म�तमाफ� त समाधान ग�रने �यव�था गरेको छ। 

यो ऐन बनेको अक� वष� सन ्२००४ को �डसे�बरमा आएको सनुामीले प�ु याएको �यापक 

��त र �यसले नाग�रकको जनजीवनमा पारेको असरबाट �सज�ना भएका �ववाद समाधानमा 

मेल�मलाप ���या अपनाउने उ�े�यले सन ् २००५ मा सरकारले Post Tsunami 

Mediation Boards गठनस�ब�धी आदेश जार� ग� यो। यसै गर� सरकारले सन ्२०१५ मा 

३५ वष� लामो गहृ य�ु �भा�वत Jaffna, Kilinochchi, Trincomalee, Batticoloa र 

Anuradhapura िज�लामा य�ुप�ात ् �सज�ना भएको ज�गाको �वा�म�व र भोगस�ब�धी 

�ववाद समाधानको ला�ग ज�गास�ब�धी मेल�मलाप बोड� गठन गरेको छ।50 यसलाई 

सं�मणकाल�न �यायमा मेल�मलाप ���याको �योगको �पमा सराहना ग�रएको पाइ�छ।  

मा�थको �ववेचनाबाट �ील�ामा मेल�मलाप ���याबाट �ववाद समाधान गन� 

�वषयलाई �नकै �चाइएको र यो �णाल�लाई कानूनी �े�बाट नै सं�थागत �प �दने 

�भावकार� �यास भएको �प� देिख�छ। 

 

 

                                                           
49 http://www.ceylontoday.lk/print20170401CT20170630.php?id=20746 
50 Gunathilaka, W.A.Saranee W.; Mediation in Sri Lanka: its efficacy in dispute resolution, Proceedings of APIIT 

Business, Law & Technology Conference, 2017 July 20th, 2017 | Colombo, Sri Lanka ISBN978-955-7678-02-3 
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ख) �स�ापरुः 

�संगापरुमा मेल�मलाप ���यामाफ� त �ववाद समाधान गराउने उ�े�यले धेरै �नकायह� स�ा�लत 

छन।् �यापा�रक �ववाद, उ�ोग �यवसायस�ब�धी �ववाद, अ�तरवैयि�क �ववाद, सामािजक तथा 

समदुायगत �ववादलाई ���गत गरेर �य�ता �ववाद समाधानको ला�ग छु�ाछु�ै सं�थाह� काय�रत 

रहेको पाइ�छ।  

अदालतमा �वचाराधीन देवानी म�ुामा मेल�मलाप गराउने �णाल� १९९४ देिख स�ु भएको हो। 

१९९५ मा अदालती मेल�मलाप के��को �थापना ग�रयो। १९९८ मा यसलाई Primary Dispute 

Resolution Centre (PDRC) मा प�रणत ग�रयो। यस के��को �मखुमा िज�ला �यायाधीश रहने 

�यव�था छ। यसको म�ुय उ�े�य प�न �ववादलाई थोरै खच� र कम समयमा सम�वया�मक तवरले 

समाधान गराउने भ�े हो।  

१) सामदुा�यक मेल�मलाप 

�स�ापरुमा दईु दशक अगा�डदेिख कानून बनाएर नै सामदुा�यक मेल�मलापलाई �यवि�थत 

ग�रएको छ। Community Mediation Centre Act, 1997 को काया��वयनको �सल�सलामा 

कानून म��ालयले सामदुा�यक मेल�मलाप के��को �थापना र स�ालन गरेको छ। यी 

मेल�मलाप के��ह�बाट सामािजक र सामदुा�यक �ववादमा मेल�मलाप गराइँदै आएको छ। 

कुट�पट, ज�गा ज�मनको �ववाद, लेनदेन र पारवा�रक �वषयको �ववादमा सामदुा�यक 

मेल�मलाप के��बाट मेल�मलाप गराइने ग�र�छ। मेल�मलाप ���यामा भाग �लने वा न�लने, 

���यामा सहभागी भई रहने वा बीचमा छा�ड�दने भ�े कुरा पूण�तः प�को इ�छामा भर 

पद�छ। सामदुा�यक मेल�मलाप के��मा वािण�य स�ब�धी, कानूनी र करार�य �कृ�तको �ववाद 

ल�गदैन। अ�भय�ुलाई थनुामा रा� न ु पन� �कृ�तको �ववाद प�न के��को �े��भ� पद�न। 

ह�ला ग� यो, लगुा धोएको पानी फा�यो, ग�ल�मा अवरोध ग� यो भ�े ज�ता �छमेक�ह� बीचको 

�ववाद, व�ृव�ृा, केटाकेट� वा अश�लाई हेर�बचार गरेन भ�े ज�ता पा�रवा�रक �ववाद, 

�छमेक�ह�का बीचको भनाभन, झैझगडा, अशी� �यवहार �दश�न, �लखत �बनाको लेनदेन आ�द 

�ववाद सामदुा�यक मेल�मलाप के��बाट समाधान ग�र�छ। सामदुा�यक मेल�मलाप के��मा 

�ववादका प�ह� �वय� ले म�ुा �लएर जाने वा �हर�, नगरपा�लका, वा सामािजक सं�थाले र 

क�हलेकाह� � मेिज��ेटले समेत म�ुा पठाइ�दने गद�छन।् सामदुा�यक मेल�मलाप �णाल�लाई 

�भावकार� बनाउन यवुाह�सँग सहकाय� ग�रएको छ। कम औपचा�रक, कम �ा�व�धक र बढ� 

�छटो छ�रतो ढ�ले स�ालन ग�रने यसका �वशेषताह� मा�नएको छ।  
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२) e@dr Centre: 

e-commerce सँग स�बि�धत कुनै प�न कारोबारबाट उठेको �ववाद e@dr माफ� त समाधान 

गन�स�क�छ। देवानी वा वािण�यस�ब�धी �ववाद समाधानको ला�ग e@dr को online 

mediation �योग गन�स�क�छ। यसको ला�ग दबैुप�को email address हनुपुन�हनुपुन� र 

दबैुले यो ���या अपनाउन म�ुर� �य� गरेको हनुपुछ�। मेल�मलापको यो ���या रो�नेले 

अदालतमा म�ुा दायर ग�ररहन ुनपन� हुँदा आ�नै ठाउंमा बसीबसी यसको �योग गन� स�छ। 

य�ता �ववादह� यसको �कृ�त अनसुार Small Claims Tribunal वा Singapore 

Subordinate Courts मा रहेको Mediator सम� अथवा Singapore Mediation Centre वा 

Singapore International Arbitration Centre मा पठाइने ग�र�छ।  

�संगापरु कानून ��त�ान र �संगापरु मेल�मलाप के��ले संय�ु �पमा �वकास गरेको 

Dispute Manager.com नामक Internet portal ले प�न Online mediation माफ� त अदालत 

जानभु�दा प�हले नै �ववाद समाधान गन� स�ुवधा �दान ग�रआएको छ। 

 

३) Singapore Mediation Centre (SMC) 

 �संगापरु कानून ��त�ानको ��याभ�ूतमा १९९७ मा मनुाफा आज�न नगन� क�पनीको �पमा 

�थापना भएको �संगापरु मेल�मलाप के��को अ�य� उ�च अदालतका बहालवाला �यायाधीश 

रहने �यव�था छ। SMC ले �न�न सेवाह� �दान ग�रआएको छः 

 मेल�मलाप गराउने,  

 म�य�थता (Arbitration) बाहेक �ववाद समाधानका अ�य वैकि�पक उपायह�को सेवा 

उपल�ध गराउने,  

 मेल�मलाप, स�झौता वाता� र �ववाद समाधानका बैकि�पक उपायह� �वषयमा �िश�ण 

�दने, 

 अ�य परामश�दात ृसेवाह� �दान गन�। 

SMC मा मा�यता�ा� मेल�मलापकता�ह� उपल�ध रह�छन।् के���ारा गराइने 

मेल�मलाप ���याको ला�ग के��ले नै मेल�मलापकता� तो�क�द�छ तर प�ले मनासीव कारण 

देखाएमा के��ले मेल�मलापकता� फेन� स�छ। मेल�मलाप ���या स�ु गनु�पूव� प�ह�, 

मेल�मलापकता� र के��का बीच स�झौताप�मा ह�ता�र हनुपुन�हनुपुन� �यव�था छ। SMC 
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ले मेल�मलाप ���या स�ालन हदुा प�ह�लाई आ–आ�ना व�कल �याउन �ो�सा�हत गन� 

गद�छ। प�ह�ले के��ले तोकेबमोिजमको मेल�मलाप श�ुक �तनु� पन� ह�ुछ।  

 

४) Eagles' Mediation and Counseling Centre (EMCC) 

 EMCC १९९७ मा �था�पत एउटा गैरसरकार� सं�था हो। �वखि�डत प�रवार वा नाता 

स�ब�धलाई मेल�मलाप र सरस�लाहको मा�यमबाट पनु�था��पत गन� उ�े�य �लएको यो 

सं�थामा Singapore Subordinate Court ले समेत स�ब�ध �व�छेदस�ब�धी �ववाद 

मेल�मलापको ला�ग पठाएको पाइ�छ। EMCC ले वैवा�हक �ववाद, पा�रवा�रक �ववाद, 

सा�पि�क �ववाद, कामदारको �ववाद, वैयि�क �ववादमा मेल�मलाप र सरस�लाह सेवा �दान 

ग�रआएको छ। 

 

५) Consumer Mediation Unit (CMU) 

 आ�ना ससाना �ाहकह� र ब�ककाबीचको �ववाद मेल�मलाप�ारा समाधान गन� उ�े�यले 

Association of Banks, Singapore �ारा CMU को �थापना भएको हो। CMU को 

स�ालन खच� ब�कह��ारा बेहो�रएको छ। एउटा Board of Management अ�तग�त यो Unit 

स�ा�लत छ। Unit मा �शासक�य कम�चार� र Panel of Mediators रहने �यव�था छ। 

ब�क र �ाहकका बीचको मेल�मलापकता�को �पमा Unit ले काम गन� गद�छ। Credit 

Counseling, Service Issues, Pricing Policy, Misrepresentation, Breach of oral 

agreement on investment आ�द �वषयको �ववाद Unit मा �याइएको पाइ�छ।  

यसका अ�त�र� �संगापरु उपभो�ा संघले �यापार� र उपभो�ाका बीचको �ववाद 

मेल�मलाप�ारा समाधान गराउने उ�े�यले १९९९मा Consumer Association of Singapore 

(CASE) Mediation Centre को �थापना गर� मेल�मलाप काय� गर� आएको छ। यसैगर� 

ज�गा ख�रद �ब�� र भवन �नमा�ण काय�स�ब�धी �ववादमा मेल�मलाप गराउने उ�े�यले 

१९९८ मा Singapore Institute of Surveyors and Valuers (SISV) Mediation Center 

को �थापना भई यस के��ले समेत ज�गा �ब�� र �नमा�ण �यवसायसँग स�ब� �ववादमा 

मेल�मलाप गराउँदै आएको छ। यवुा �व�ाथ�ह�लाई मेल�मलाप ���याको बारेमा जानकार� 

�दने र उनीह�मा यसको सं�कृ�त �वकास गन� उ�े�यले �व�ालयह�मा साथीभाइह�को �ववाद 

साथीभाईह��ारा नै समाधान गराउन Peer Mediation Program समेत स�ालन ग�रएको 

छ। 
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ग) भारतः 

 �ववादलाई आफूले रोजेको ते�ो�यि� वा �यि�ह� सम� ��ततु गर� समाधान खो�ने 

�णाल� भारतमा धेरै प�हलेदेिख �चलनमा �थयो। �ववादह� पा�रवा�रक वा जातीय सभा “कूल”, एकै 

पेसाका �यि�ह�को सभा “�ेणी” र कानून जानेका �व�ान ्ह�को सभा “प�रषद” ज�ता �थानीय 

सं�थाबाट स�ुझाइने ग�र��यो। बेलायती �याय�णाल� लाग ुहनुपूुव� त�लो तहमा “�याय प�ायत” ह�ले 

�ववाद समधान गन� �चलन रहेको पाइ�छ। 

देवानी काय��व�ध सं�हता, १९०८ ले सरकार� अ�धकार�ले पद�य है�सयतले गरेको काय�को �सल�सलामा 

�नजउपर वा �नजले अ�उपर �दएको म�ुा तथा वैवा�हक �ववाद, संर�क�व, मानाचामल, धम�प�ु, 

अपतुाल� ज�ता पा�रवा�रक �ववादमा अदालतले प�ह�बीच मेल�मलाप गराउन म�त गनु�पन�गनु�पन�  

गर� अदालतको कत��य तोकेको �थयो। य�तो �ावधान Hindu Marriage Act, 1955 र Family 

Courts Act, 1984 मा प�न रहेको पाइ�छ। 

 भारतमा �यापा�रक �ववादह� बेलायती उप�नवेशकाल भ�दा प�हलेदेिख नै मेल�मलापबाट 

समाधान ग�रदै आएको �थयो। औ�ो�गक �ववादस�ब�धी ऐन, १९४७ ले मेल�मलाप �णाल�लाई 

प�हलो पटक कानूनी �े�मा �वेश गराएको भ�न�छ। Legal Services Authorities Act, 1987 ले 

National Legal Services Authority को �थापनास�ब�धी �यव�था ग� यो। यसले �ववाद 

समाधानमा negotiations, arbitration / conciliation लाई �ो�साहन �दयो। यस ऐनले �थानीय 

तहमा मेल�मलापबाट �ववाद समाधान गन� कुरालाई �वीकारेको छ। देवानी काय��व�ध सं�हता, १९०८ 

मा भएको १९९९ को संशोधनले �ववाद समाधानका चार मा�यममा मेल�मलापलाई प�न �वीकार 

गरेको छ।  

 Arbitration and Conciliation Act, 1996 को प�र�छेद ३ (दफा ६१ देिख ८१ स�म) 

मा मेल�मलापस�ब�धी �ावधान रहेका छन।् यसले Conciliation को प�रभाषा न�दए प�न 

Conciliation र Mediation लाई समान अथ�मा �योग गरेको देिख�छ। मूलतः �यापा�रक 

कारोबारज�य �ववाद समाधानको ला�ग मेल�मलाप ���यालाई यस ऐनले म�य�थता �णाल�को 

समक� राखेको छ। 

 अदालतमा दायर भएका म�ुाह� लोक अदालतमा लगेर �छनोफानो गराउने �यव�थाले प�न 

मूलतः अदालत–��ेषत मेल�मलाप �णाल�लाई अंगीकार गरेको भ�े देिख�छ। अदालत–��ेषत मेल�मलाप 
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�णाल�लाई कानूनी �े� र जनमानसमा �था�पत गराउन गैरसरकार� �े�बाट �यास �ार�भ भएको 

पाइ�छ।  

प�छ�लो समयमा भारतका �व�भ� अदालतह�मा मेल�मलाप के��ह� �थापना गरेर अदालत सि��हत 

मेल�मलाप �णाल�लाई �व�तार ग�रँदै आएको पाइ�छ। जलुाई २००२ मा भारतका �धान 

�यायाधीशले अहमदावादमा प�हलो पटक कानून �यवसायीह��ारा स�ा�लत Ahmadabad Mediation 

Centre को उ� घाटन गनु�भयो। यसप�छ जलुाई २००५ मा Tis Hazari Courts मा अदालत 

सि��हत मेल�मलापस�ब�धी ग�ुयोजना �ार�भ भयो। यसबाट अ�भ��ेरत भएर सन ् २००६ मा 

Karkardooma मा र २००९ मा Rohini मा मेल�मलाप के�� �थापना ग�रए। यसप�छ �व�भ� 

उ�च अदालतको स��यतामा देशका धेरै ठाउँमा मेल�मलापस�ब�धी �िश�ण स�ालन ग�रनकुा साथै 

मेल�मलाप के��ह� खलेुर मेल�मलापस�ब�धी काम हुँदै आएको छ। 

 

घ) �फ�ल�प�सः  

 Philippines को सव��च अदालतले �या�यक �िश�णको ला�ग �थापना भएको Philippine 

Judicial Academy लाई Philippine Mediation Centre (PMC) को �थापना गन� र अदालतबाट 

पठाइएका म�ुाह� मेल�मलाप गराउन अदालत�भ� मेल�मलाप एकाइ �थापना गन� िज�मेवार� 

तो�क�दएको छ। यसले देशको �व�भ� �थानमा मेल�मलाप के��ह� �थापना गर� मेल�मलाप काय� 

स�ालन गद� आएको छ। Philippine Mediation Centrer (PMC) को ��येक Unit मा 

मा�यता�ा� मेल�मलापकता�ह� र सपु�रवे�क रहने �यव�था छ। Regional Trial Court स�ु तहको 

अदालत मा रहने यी एकाईह�को काय� स�ालनको संयोजन Clerk-in-Charge को सहयोगमा 

स�बि�धत �मखु �यायाधीशले गन� गद�छन।् तो�कएका म�ुा सनुवुाई हनुपूुव� मेल�मलाप के��मा 

पठाउनै पछ� तर प�ह� मेल�मलापको ला�ग बा�य भने हुँदैनन।् 

�फ�ल�प�सको यो �णाल� अदालत–सि��हत मेल�मलाप �णाल� हो। अदालतमा दता� भएका म�ुाह� 

मेल�मलाप�ारा �छनोफानो गराउने �सल�सलामा �यहाको सव��च अदालतले �व�भ� पदा�धकार�लाई 

िज�मेवार अ�धकार� तो�नकुा साथै यसस�ब�धी काय��व�ध स�ब�धमा समेत �व�ततृ आदेश र 

�द�दश�नह� जार� गरेको छ।  

 �फ�ल�प�सको �ामीण �े�मा सामदुा�यक मेल�मलाप �णाल� धेरै प�हलेदेिख �चलनमा रह� 

आएको छ। �फ�ल�प�समा �थानीय �शास�नक �नकायको �पमा रहेको Barangay ले अ�य �वषयका 

अ�त�र� समदुायका �यि�ह�का बीचको अ�तव�यि�क �ववादमा मेल�मलाप गराउने गद�छ। 

Barangay का अ�य� र सद�यह� गैरदल�य �पमा अथा�त ् �वत�� है�सयतमा चनुाब ल�छन।् 
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बहमुत �ा� गर� �वजयी भएका �यि�ह�ले अ� िज�मेवार�का अ�त�र� �ववाद समाधानमा 

स�ल�नता जनाउन ुपन� ह�ुछ। Barangay मेल�मलाप �णाल�मा सबैभ�दा प�हले अ�य�ले प�ह�का 

बीच मेल�मलापको �यास गद�छन।् �य�तो �यास सफल नभएमा सबै सद�यह� बसेर मेल�मलाप 

���यालाई अगा�ड लैजा�छन।् मेल�मलाप हनु नसकेमा उनीह�ले म�य�थको समूहले ज�तै �नण�य 

�द�छन।्  

 

ङ) जापानः 

 �ववादमा परेका �यि�ह�का बीच सौहा��पूण� स�ब�ध कायम रहने र दबैुप�को इ�जत 

जो�गने गर� �ववादको समाधान खोिजनपुछ� भ�े जापानी सामािजक तथा सांकृ�तक मा�यता रहेको छ। 

यसको ��याभ�ूत म�ुा लडेर हार िजत गनु�भ�दा �न�य नै मेल�मलाप ���या अपनाउँदा �ा� ह�ुछ। 

जापानमा मेल�मलाप ���या�ारा �ववाद समाधान गन� �चलन धेरै प�हलेदेिख नै समाजमा कायम 

�थयो। �ाचीन Edo कालमा पाँच घरका बीचको �ववाद आपसमा �मलाउन ु पन� Gunin Gumi 

�णाल� कायम �थयो। �यसप�छ Meiji कालमा Kanki भ�नने साव�ज�नक मेल�मलाप प��त �चलनमा 

आयो। १९२२ मा ज�गा ज�मन र घर बहालस�ब�धी �ववादमा मेल�मलाप गराउने कानून 

(Syakuchi Syakuya Chotei Hou) ब�यो। सहरका �वशेष �े�लाई समे�ने यो कानूनले मेल�मलाप 

�णाल�को �वकासमा आधारिशलाको काम ग� यो।यो कानून बनेको अक� वष� का�तो �े�मा आएको 

ठूलो भकू�पप�छको पनु�न�मा�णस�ब�धी �ववाद समाधान गन� यसले धेरै म�त ग� यो। �यसप�छ १९२४ 

मा ज�गा बहालस�ब�धी मेल�मलाप कानून ब�यो। १९२६ मा वािण�य �ववादमा मेल�मलापस�ब�धी 

कानून ब�यो। दो�ो �व� य�ुभ�दा प�हले १९३२ मा आ�थ�क दा�य�वस�ब�धी �ववादमा मेल�मलाप 

�वषयको कानून ब�यो। यसैगर� पा�रवा�रक �ववादमा मेल�मलाप र सबै �कारका देवानी �ववादमा 

मेल�मलापस�ब�धी कानूनह� बने।51 यसर� दो�ो �व�य�ुपूव� नै जापानमा मेल�मलाप �णाल�को �े� 

�व�तार हुँदै आएको पाइ�छ। 

                                                           
51 Prof. Kazuto Inaba, on Resource Materials for Mediation Training, JICA SCC Project, August 3-7 2017, Kathmandu. 

https://www.jica.go.jp/nepal/english/office/others/publications.html 
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 दो�ो �व�य�ुप�छ मेल�मलापलाई �ववाद समाधानको �भावकार� मा�यमको �पमा थप 

मह�व �दइयो। १९५१ मा देवानी मेल�मलाप ऐन (Civil Mediation Act) ब�यो। उपभो�ा 

संर�णको ला�ग मेल�मलाप प��त अपनाउने उ�े�यले १९६८ मा National Consumer Affairs 

Centre of Japan �थापना ग�रयो। यसर� नै वातावरणीय �ववादमा मेल�मलाप ���या अपनाउने 

उ�े�यले १९७० मा Environmental Dispute Coordination Commission को �थापना भयो। 

१९५१ को देवानी मेल�मलाप ऐनमा १९७४ मा संशोधन गरेर मेल�मलाप स�म�तका सद�य छनोट 

गन� ���यामा सधुार ग�रयो। सवार� दघु�टनास�ब�धी �ववादमा मेल�मलाप ���या अबल�बन गन� 

�योजनका ला�ग १९६७ मा Nichibenren Traffic Accident Consultation Centre र १९७८ मा 

Japan Centre for the Settlement of Traffic Accident Disputes को गठन भयो। १९९० मा 

Tokyo Bar Association मा Arbitration and Mediation Centre को �थापना ग�रयो।52  

 जापानमा सन ्१९२२ देिख मेल�मलाप ���यालाई अदालती ���यामा औपचा�रक �पमा 

मा�याता �दइयो। अदालत स�ब� मेल�मलापमा जापानमा �यायाधीशह�को ��य� र स��य 

सहभा�गता रहने गरेको छ।जापानी अदालतको मेल�मलापकता�को सूचीमा व�कलह�, िच�क�सकह�, 

अ�य पेसाकम�ह�, सरकार� कम�चार�ह�, कृषकह�, �यापार�ह�, धा�म�क ग�ुह� समेत रहेका छन।् 

मेल�मलापकता�को समूह (Mediation Panel) मा २ जना मेल�मलापता� र एक जना �यायाधीश 

रह�छन।्टो�कयो, ओसाका ज�ता ठूला शहरमा य�तो मेल�मलापकता�को समूहमा एक जना कानून 

�यवसायी रहने गद�छन।्यो समूहले प�ह� सहमत नभएमा “सहम�तको स�ाको �नण�य” (Decision in 

lieu of conciliation) गद�छ। मेल�मलाप सफल भएमा प�का बीचको स�झौताले फैसलाको है�सयत 

रा�दछ। पा�रवा�रक अदालतमा दता� भएका म�ुाम�ये अ�धकांश म�ुा मेल�मलापबाट टु��ने गरेको 

पाइ�छ। 

जापानमा म�ुाको कुनै प�न चरणमा �यायाधीशले म�ुा मेल�मलापको ला�ग �सफा�रश गन� स�छ। 

आफ�  स��य भएर प�ह�सँग छु�ाछु�ै कुरा गरेर मेल�मलाप गराउन स�छ। देवानी, गाह�ि�थक र 

�मस�ब�धी �ववाद मेल�मलापबाट टु��याउन �वशेष मह�व �दइ�छ।पा�रवा�रक �ववादमा मेल�मलाप 

���या अपनाउन अ�नवाय� ह�ुछ। पा�रवा�रक मेल�मलाप समूहमा �यायाधीश बाहेकका दईु जना 

मेल�मलापकता�ह� म�ये एक जना म�हला मेला�मलापकता� हनुपुद�छ।  

 जापानमा �स�ा�ततः सहजीकृत मेल�मलाप (Facilitative Mediation) भ�दा मू�या�ृत 

मेल�मलाप (Evaluative Mediation) �चलनमा रहेको पाइ�छ। 

 

                                                           
52 ऐ. ऐ 
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च) चीनः 

 �ववाद समाधानलाई के��मा राखेर चीनमा �व�भ� मा�यम, �णाल� वा ���यालाई �योगमा 

�याइएको छ। सामािजक सदभाव र सौहा��ता (Social Harmony) कायम रा� ने �वषयलाई वत�मान 

ची�नया राजनी�तले उ�च �ाथ�मकतामा राखेको र य�तो सामािजक सदभाव कानूनको शासनबाट मा� 

�दगो �पमा कायम रहन स�छ भ�े �व�ासका साथ ची�नया ँकाय��मह� �नद� िशत रहेको पाइ�छ। 

यस �ममा �ववाद समाधानको �े�लाई प�न �व�वधता �दान ग�रएको देिख�छ। प�ह�का बीचको 

�ववाद, �ववादको �कृ�त र प�ह�को अनकूुलता एवं कानूनको �नयमन�भ� रहेर कुनै प�न मा�यमबाट 

समाधान गन�स�क�छ भ�े मा�यतालाई �वीकार ग�रएको छ। �ववादको समाधान गन� नाग�रक 

मेल�मलाप (Peoples’ Mediation), �शासक�य मेल�मलाप (Administrative Mediation), 

औ�ो�गक मेल�मलाप (Industrial Mediation), वािण�यस�ब�धी मेल�मलाप (Commercial 

Mediation), म�य�थता (Arbitration), �शासक�य �नण�य (Administrative Adjudication) र 

म�ुा ���या (Litigation Process) �योगमा छन।् यीम�ये कुनै प�न मा�यमबाट �ववाद समाधान 

गन� स�कने कुरालाई िच�नयाँ �या�यक सधुार योजनाले �वीकार गरेको छ। �ववाद समाधानको 

वैकि�पक उपाय (Alternative Dispute Resolution (ADR)) भ�े �च�लत श�दावल�को स�ा 

�व�वधीकृत �ववाद समाधान (Diversified Dispute Resolution (DDR)) भ�े श�दावल� �योगमा 

�याइएको छ। प�ह�का बीचको �ववाद समाधानको ला�ग य�ता �व�भ� मा�यम वा संय��ह� 

उपल�ध भएको कारणले पर�परागत म�ुा ���या �मशः वैकि�पक उपाय ब�े स�भावनातफ�  

यसस�ब�धी िच�नयाँ �व�ह� रमाइलो ढ�ले इ��त गद�छन।् 

 देवानी �वषय �लएर म�ुा दता� गन� अदालतमा आउने प�लाई अदालतले म�ुा दता� गनु�भ�दा 

प�हले नै म�ुा गनु� परेको कारण, अक�प�सँग मेल�मलाप हनुस�ने स�भावना, मेल�मलाप ���या 

अपनाएर समाधान खो�दाका फाइदाह�समेतका �व�वध प�मा परामश� गन� गद�छ।�यस प�छ 

अक�प�लाई िझकाएर अदालतले दबैुप�का बीच मेल�मलाप गराउने �यास गद�छ। �यसमा प�न वाद� 

प� मेल�मलाप गन� सहमत नभएमा अदालत (मेल�मलाप गराउन �यास गन� �यायाधीश) ले वाद�लाई 

�यो अदालतमा ऊभ�दा प�हले य�त मा�नस म�ुाको लाइनमा बसेको र अब उसले म�ुा दता� गराएमा 

�यसप�छको पालो पाउने र �यो पालो कुन� म�ुर हनुपुन�हनुपुन� कुरा बताउने गद�छन।् यसर� 

अदालतमा चाल ुम�ुाको सं� यास�हतको �ववरण, म�ुामा ला�ने समय र प�ले गनु�पन�गनु�पन�  ��त�ा 
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अव�ध बारेमा यथाथ� जानकार� �दएर प�न प�लाई मेल�मलाप ���या रो�न अ�भ��रत ग�रने र 

अदालती �ढलाइबारेको नाग�रकको �म �नवारण गन� �यास �ार�भ भएको पाइ�छ। 

 चीनमा आ�थ�क �वकाससँगै �यापा�रक �ववादह� बढेका छन।् यसले गदा� पर�परागत म�ुा 

ल�ने ���यालाई �छटो छ�रतो र �भावकार� प��तले प�रपूरण गनु�पन�गनु�पन�  अ�नवाय�ता �सज�ना 

भएको छ। ची�नया अदालतह�मा म�ुाको सं�या �नकै बढ� भएकोले प�न सबै तहको अदालतमा 

अदालत स�ब� मेल�मलापलाई �ो�साहन ग�रएको छ। चीनको �ववाद समाधान ���यामा मेल�मलाप 

�णाल�को मह�वपूण� �थान रहेको छ। औपचा�रक �याय�णाल� अथा�त ् अदालती संरचना �भ� र 

अदालत बा�हर प�न मेल�मलाप �णाल�लाई अपनाइँदै आएको छ। यसलाई म�ुय �पमा तीन भागमा 

�वभाजन गन� स�क�छः… 

१) नाग�रक मेल�मलाप (Peoples’ Mediation) : चीनमा नाग�रक मेल�मलाप �णाल�को धेरै 

मह�व रहेको छ। यो �णाल�मा देवानी �ववादह� �थानीय तहमा नाग�रक मेल�मलाप 

स�म�तमाफ� त समाधान ग�र�छ। परापूव� कालदेिख �चलनमा रहेको यो �णाल�लाई २०१० 

अग�टमा जार� भई २०११ जनवर�देिख लाग ुभएको नाग�रक मेल�मलाप कानून (Peoples’ 

Mediation Law) ले थप �भावकार� �पमा स�ालन गन� उ�े�य राखेको छ। 

मेल�मलापको �ममा मेल�मलापकता�ले प�ह�लाई स�झाउने बझुाउने र समाधान 

प�ह�याउन म�त गद�छन।् तर प�ह�को �वत�� �नण�यको अ�धकारलाई यो �णाल�ले 

स�मान गद�छ।यसमा प�ह�ले कुनै द�तरु वा श�ुक �तनु� पद�न। 

२) �शासक�य मेल�मलाप (Administrative Mediation): स�बि�धत प�ह�को अनरुोधमा 

सरोकारवाला �नकायह�ले मेल�मलाप ���या अपनाउँछन।् उदाहरणको ला�ग वातावरण 

संर�णको �े�मा काम गन� �थापना भएका सरकार� �नकायह�ले वातावरणीय �ववादमा 

प�ह�का बीच मेल�मलाप गराउन स�दछन।् �दूषण गन� प�ले बेहोनु� पन� ��तपू�त�को 

रकम �नधा�रणस�ब�धी �ववादमा मेल�मलाप ���या अपनाउन स�क�छ। भवन �नमा�ण, ज�गा 

�वकास ज�ता �े�सँग स�बि�धत कानून काया��वयन गन� िज�मेवर� पाएका सरकार� 

�नकायह�ले अपनाउने �शासक�य मेल�मलाप ���या स�बि�धत ऐन �नयमको मम� अनसुार 

स�ालन गन� ग�र�छ। 

३) अदालत स�ब� मेल�मलाप (Court related Mediation): चीनमा �यायाधीशले 

मेल�मलापकता� र �नण�यकता� दबैु भ�ूमका �नव�हन गद�छन।् उनीह�को यो दोहोरो भ�ूमका 

अव�था अनसुार यता उता भई रह�छ।मेल�मलापको ला�ग �यायाधीशले प�ह�सँग एका�त 

वाता�समेत गद�छन।् य�तोमा उनीह�ले प�ह�लाई स�झौताको सत� वा म�ुामा उनीह�को 
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कमजोर�को बारेमा प�न बताउन स�छन।्यसबाट प�ह� आ�नो अडानमा प�रवत�न वा 

पनु�व�चार गन� स�दछन।् देवानी �ववादमा म�ुाको कुनै प�न चरणमा मेल�मलापको �यास 

हनु स�छ। साधारणतया अदालतले म�ुाको सनुवुाई गनु�भ�दा प�हले प�ह�लाई आपसी 

सहम�तमा �ववाद समाधान गन� �ो�सा�हत गद�छ। 

 २०१६ जनुमा चीनको सव��च जन अदालतले �व�वधीकृत �ववाद समाधानस�ब�धी 

नी�त…प� जार� गरेको छ। यसले प�हलेदेिख �चलनमा रहेको Alternative Dispute 

Resolution (ADR) को स�ा Diversified Dispute Resolution (DDR) श�दावल� �योग 

गरेको छ। मेल�मलाप, म�य�थता र वाता�लाई �ववाद समाधानको �मखु मा�यमको �पमा 

यसमा समे�टएको छ। यो नी�त…प�ले �ववाद समाधानका उपयु�� तीनवटै मा�यमलाई थप 

�भावकार� बनाउने उ�े�य राखेको छ। चीनको चौथो �या�यक सधुार योजनाको ४६ स� 

ल� �ा��को स�दभ�मा यो नी�त…प� जार� भएको देिख�छ।53 

 

उपसंहार 

�व�भ� देशमा �चलनमा रहेको मेल�मलाप ���याको अ�यासस�ब�धी उपयु�� �ववेचनाबाट 

ती देशमा �योगमा रहेको मेल�मलापस�ब�धी �यवहारलाई �न�नानसुार सं�ेपीकृत गन�स�क�छ। 

 �ील�ामा मेल�मलाप �वषयको कानून बनाएर नै सनुामी ज�तो �कृ�तक �वपदको कारण 

�सज�ना भएका नयाँ �कृ�तका �ववाद तथा गहृय�ुको कारणले ज�गाज�मनको भोग र �व�म�वमा 

आएको प�रवत�न र यसबाट उ�प� भएका �ववादसमेत मेल�मलाप ���याबाट समाधान गन� �यास 

आफ� मा उदाहरणीय देिखएको छ। यसैगर� मेल�मलाप �णाल�ले समाजमा �ा� गरेको �व�ासको 

कारणले देवानी �ववादको �वगो � २५,०००।- बाट बढाएर � २,५०,०००।- र �यसबाट प�न 

बढाएर � ५,००,०००।- प�ु याइएकोबाट प�न �ील�ामा मेल�मलाप �णाल�ले �भावका�रता ब�ुन 

स�क�छ। 

�स�ापरुमा �छमेक�ह�बीचका ससाना �ववाद समाधान गन� सामदुा�यक मेल�मलाप के��को 

सेवा, ससाना �यापा�रक �ववाद समाधान गन� online mediation को सेवा, ठूला �यावसा�यक �ववाद 

समाधानमा �स�ापरु मेल�मलाप के��को भ�ूमका, बै� �यव�थापन र ऋणीका बीचको �ववाद 

                                                           
53 https://supremepeoplescourtmonitor.com/2016/07/31/supreme-peoples-court-diversified-dispute-resolution-policy-

updated/ 
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समाधानको ला�ग मेल�मलाप इकाइको �थापना र स�ालन, पा�रवा�रक �ववादमा मेल�मलापको ला�ग 

�नजी �े�मा स�ा�लत मेला�मलाप के��ले उपल�ध गराउँदै आएको सेवा सबै आफ� मा मह�वपूण� 

देिखएका छन।् 

भारतमा उ�च अदालतको अ�सरतामा अदालत�भ�ै मेल�मलाप के��को �थापना र स�ालन, 

मेल�मलापकता�को �िश�ण, मेल�मलापलाई कानूनी मा�यता ज�ता अ�यासले यसलाई �भावकार� 

�पमा अगा�ड बढाउने अ�भयान �र�भ भएको भ�े देखाएको छ। 

�फ�ल�प�समा �थानीय तह (Barangay) मा धेरै प�हलेदेिख �चलनमा रहेको सामदुा�यक 

मेल�मलापस�ब�धी पर�परामा सधुार गर� Barangay बाट भएको मेल�मलापलाई औपचा�रकता �दान 

गन� �यव�थाले समदुायको �ववाद समदुायमा नै टु��याउने कुरालाई �था�पत गरेको भ�े देिख�छ। 

यसका साथै �यहाँको सव��च अदालतले देशको अदालत स�ब� मेल�मलापको �नयमन गन� म�ुय 

�नकायको �पमा Philippines Judicial Academy लाई तोकेको र �व�भ� स�ु अदालत (Regional 

Trial Court) मा मेल�मलाप के��ह� �थापना गन�, �िशि�त मेल�मलापकता�को सूची तयार गन� र 

मेल�मलाप ���याको �भावका�रता बढाउँदै लैजाने गरेको पाइ�छ। 

जापानमा प�न समदुायका सद�यह�का बीचको �ववाद सबैको इ�जत जो�गने गर� समदुायमै 

समाधान ग�रनपुछ� भ�े पर�परागत मा�यतालाई जोगाउँदै मेल�मलाप �णाल�लाई अदालत�भ� र 

अदालत बा�हरसमेत मा�यता �दइँदैआएको देिख�छ। अदालतमा आएको देवानी �ववादमा �यायाधीशको 

अ�सरतामा प�ह�लाई मेल�मलाप गन� ��ेरत गन� ग�र�छ। �यायाधीश आफ� ले प�ह�लाई 

मेल�मलापको ला�ग ��ेरत गन� भएकोले यहाँ मेल�मलापबाट �ववादको टु�ो लागेको म�ुाको सं�या प�न 

बढ� रहेको पाइ�छ।मेल�मलापकता�को सूचीमा समाजका �व�भ� �े�का �यि�ह�लाई समावेश 

ग�रएको र म�हला मेल�मलापकता�को उपि�थ�त रहने गरेकोले प�न पा�रवा�रक �ववादमा मेल�मलाप 

बढ� �भावकार� मा�यम ब� गएको छ। 

यसैगर� चीनमा समाजमा प�हलेदेिख �चलनमा रहेको मेल�मलाप �णाल�लाई कानून�ारा 

मा�यता �दएर समदुायका �यि��ारा समदुायमा नै समदुायका सद�यको �ववाद समाधान गन�, सरकार� 

पदा�धकार�सम� �बचार�बचारधीन �वषयमा प�न मेल�मलाप गराउने, अदालतमा �वचाराधीन म�ुामा 

प�ह�लाई मेल�मलाप गन� �यायाधीशले स�ुदेिख नै अ�भ��ेरत गन�, औ�ो�गक �ववाद र 

��मकस�ब�धी �ववाद समाधानको ला�ग छु�ै मे�लमलाप के��ह� �थापना र स�ालन गन�, 

औपचा�रक अदालती ���याका अ�त�र� अ�य �नकायबाट हनेु �ववाद समाधानलाई प�न बराबर 

मह�व �दने र �व�वधीकृत �ववाद समाधानको अवधारणालाई �यापकता �दने काय� हुँदैआएको पाइ�छ। 
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�व�भ� छ देशमा अ�यास ग�रँदै आएको मेल�मलाप �णाल�को मा�थ उि�लिखत सि��� 

�ववेचनाबाट ��येक समाजमा आपसी छलफल र सम�वयमा �ववाद समाधान गन� पर�परा परापूव� 

कालदेिख सां�कृ�तक स�पदाको �पमा �चलनमा र�हआएको भ�े देिखएको छ।आआ�नो सामािजक 

पर�परालाई आध�ुनक स�दभ�मा प�र�कृत र प�रमािज�त गर� मेल�मलाप ���यालाई �ववाद समाधानको 

�भावकार� संय��को तहमा �था�पत गराउन कानून �नमा�ण र संशोधन गन�, मेल�मलापकता�लाई 

�िशि�त गन� र उनीह�को सीप �वकास गन�, मेल�मलाप के��ह� �थापना गन�, �यायाधीशको 

भ�ूमकालाई स��य र �भावकार� बनाउने ज�ता सधुार योजनाह� काया��वयन ग�रँदैआएको 

पाइ�छ।अदालतको ब�दो काय�बोझ र यसले म�ुा �छनोफानो गन�मा हनेु गरेको �ढलाइलाई स�याउन 

प�न सबै �े�मा मेल�मलाप ���यालाई �वेश गराइएको देिख�छ। 
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५.३ मेल�मलापको �व��यापीकरण र �योग 

 

मत�भ� नता कै कारणले �ववाद हनु ु�ववादको �ाकृ�तक �नयम हो भने �यसलाई �यव�थापन 

गनु� प�न स�य मानव समाजको दा�य�व हो। समाजको यह� दा�य�व पूरा गन� रा�यले अदालत, �व�भ� न 

अध��या�यक �नकाय र �याया�धकरणह� गठन गरेकोह�ुछ। रा�य�ारा औपचा�रक �पमा �था�पत 

य�ता �नकायह�ले अपनाउने काय��व�ध र प�रणामले दबैुप�लाई िजतको अनभु�ूत नहनेु भएकाले हाल 

मेल�मलापलगायतका वैकि�पक �यव�थाह� �चलनमा आएका छन।् यसर� औपचा�रक �पमा �ववाद 

समाधान गन� ���याह�म�ये मेल�मलाप एक सव��कृ� ���या हो।  

 

मेल�मलापको इ�तहास 

मेल�मलापको अवधारणागत �वकासलाई हेदा� क�फु�सयसको समयबाट चीनमा स�ु भएको 

पाइ�छ। यसको प�हलो �योग चीन र जापानमा भएको हो र चीनमा “जन मेल�मलाप स�म�त” को 

गठन गर� मेल�मलापको ���यालाई सं�थागत ग�रएको छ। अमे�रकामा सामदुा�यक �याय, �म �े�, 

�बमा �े� र देवानी �ववादमा मेल�मलाप ���याको �योग ह�ुछ। अमे�रकामा सन ् १९६० को 

दशकदेिख मेल�मलापको �यवि�थत स�ुवात भएको पाइ�छ भने सन ्७० को दशकप�छ मेल�मलापको 

काय�ले �यवसायको �व�प �हण गन� थालेको �थयो। आध�ुनक अमे�रकामा �ववाद समाधानका ला�ग 

मेल�मलाप �नकै लोक��य हुँदै गइरहेको छ। यो �यवसायमा ला�ने �यि�ले उ�च स�मान र 

पा�र��मक पाउने गरेकाले यो �यवसायतफ�  धेरैको आकष�ण ब�दै गएको पाइ�छ। �व�का अ�य 

देशह�का अ�त�र� �व�भ� न मलुकुह�मा मेल�मलापस�ब�धी अ�यास हेदा� ब�लादेश, �ील�ा, �स�ापरु, 

�फ�ल�प�स, अमे�रका, भारत, मले�सया, दि�ण अ��का, ���नडा र टोवागो, बेलायत, 

�नदर�या�ड� लगायतका देशह�मा मेल�मलाप काय��मले लोक��यता हा�सल गद� गएकाले यसको 

�योग र �भाव प�न ब�दै गएको पाइ�छ।  

 

मेल�मलापको �ाचीन स�दभ�  

 �व�का �व�भ� न देश, समदुाय, जा�त, धम� एवम ् सं�कृ�तमा �ाचीनकालदेिख नै कुनै न कुनै 

�पमा मेल�मलाप �णाल�को �योग हुँदै आइरहेको छ।  

 �ाचीनकालमा चीन, दि�ण ए�सया र अ��कामा मेल�मलापलाई �ववाद समाधान गन� भरपद� 

मा�यमको �पमा मा�नदैँ आएको छ।  

 ची�नया ँ दाश��नक क�फु�सयसको �बचार�बचारमा रा�यको दबाबमा भ�दा सहम�तबाट नै 

अ�धकतम �पमा �ववादको समाधान गनु�पछ�।  
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 जापानी पर�परामा प�न मेल�मलापबाट �ववाद समाधान गन� �णाल� रहेको पाइ�छ। 

समदुायको ��त��त �यि�बाट समदुायका अ�य सद�यह�बीचको �ववाद मेल�मलापबाट 

समाधान गन� �चलन रहेको छ।  

 अ��काका �व�भ� न मलुकुह�मा “�छमेक�ह�को भेला” �व�भ� न �क�समका �ववादह� समाधान 

गन� एउटा �भावकार� मा�यम मा�नदैँ आएको छ। य�ता भेलाको नेत�ृव समूहको �मखु तथा 

स�मा�नत �यि�बाट ग�र�छ।  

 चच�, मि�दर, मि�जदह�लाई शता�द�औदेंिख �ववाद समाधानको थलोको �पमा मा�नदैँ 

आइएको छ।  

 यहदु�ह� �ायजसो धा�म�क तथा राजनी�तक �ववादमा मेल�मलापको ���या नै अपनाउने 

गद�थे।  

 इ�लाम धम�अ�तग�त म�यपूव�मा धा�म�क समदुायह�मा सम�याको समाधान समदुायका 

�ौढह�को बैठकबाट ग�र��यो। उपि�थत सहभागीह� छलफल, वाव�ववाद, तक� �वतक�  र 

म�य�थता गर� संवेदनशील �वषयह�मा �ववाद टु�ो लगाउने चलन �थयो।  

 �ह�दूह�को श�ु–नी�तको चौथ� अ�यायमा �ववाद समाधान गदा� अपनाउन ुपन� नौ�तकता र 

आचरणको �या�या ग�रनकुा साथै �व�ध, गणु, र�तबारे उ�लेख ग�रएको छ।  

 �ीलंकामा मेल�मलापमा बौ� ग�ुबालाई मेल�मलाप के��को �पमा तथा �भ�ुह� 

मेल�मलापकता�को �पमा �योग भएको पाइ�छ।  

 मेल�मलापबाट �ववाद समाधान गन� काय�मा धम�ग�ु, �ाता, समाजका ��त��त �यि�, पि�डत, 

पादर�, इमाम, �व�धवे�ा, अगवुा, पद�य दा�य�व बोकेका �यि�, सामािजक है�सयत बोकेका 

�यि� स�ल�न हुँदै आइरहेका छन।्  

महाभारतकालमा �ीकृ�णलाई मेल�मलापकता�को �पमा िच��त ग�रएको छ। महाभारत वा 

क�फु�सयस कालमा अि�त�वमा रहेको भ�नएको मेल�मलापलाई आध�ुनक मेल�मलापको �ार�भ भएको 

मा�े कुरामा एकमत हनु सकेको छैन। १९७० को दशकमा अमे�रकामा �वकास ग�रएको मेल�मलाप 

���यालाई आध�ुनक मेल�मलापको �ोतको �पमा �लइ�छ। आध�ुनक �व�मा ���लाई समाधान गन� 

र �यसको कारणले �सज�नाहनेु तनावलाई �यूनीकरण गन� �व�भ� न �व�धह� �वक�सत हुँदै गरेका छन।् 

�वकासो�मखु देशह� य�ता �व�धह�को �योगशालाको �पमा रहँदै आएका छन।् मेल�मलापको 

सफलतम �योग अमे�रका हुँदै, �संगापरु, जापान, �फ�ल�प�स, मले�सया, �ीलंका, चीन, बंगलादेश आ�द 
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देशह�मा हुँदै आएको छ। �ववादको �भावकार� समाधानमा तट�थ ते�ोप�को भ�ूमका सरुि�त 

�नकासको ला�ग �व�भर अ�नवाय� हुँदै गएकोले मेल�मलापको �योग ब�दो छ।  

 

नेपालमा मेल�मलापको कानूनको �वकास�म 

नेपालमा मेल�मलाप �णाल�को लामो इ�तहास रहेको पाइ�छ। �ववाद समाधानका वैकि�पक 

उपायको �पमा रहेको मेल�मलाप नेपालको ला�ग नौलो रहेन। हा�ो समदुायमा स�यताको �वकाससँगै 

�ववादका �व�पसमेत बद�लंदै आएका र त��ुप समदुायले प�न आ�नो खालको �ववाद समाधानका 

उपाय अवल�बन गद� आएको छ। समय र प�रवेशअनसुार �ववादका प�ह�लाई �मलाउने �व�धको 

प�न �वकास भएको ह�ुछ। य�ता �व�धह� समदुाय �वशेषमा पर�पराको �पमा �था�पत हुँदै गएकाले 

नेपालमा �व�भ� न जनजा�तह�मा आ–आ�नै खालको �ववाद समाधानका संय��ह� कायम रहेका 

छन।् गाउँघरमा �ववादह� �या�यक �नकायमा नलगी समाजमा तथा �थानीय �नकायबाट समाधान गन� 

पर�परा र�हआएको छ। �व�भ� न �थान तथा जातजा�तको �ववाद समाधानको आ�नै मौ�लक र 

पर�परागत �चलनह� रहेको पाइ�छ। समदुायमा �च�लत पर�परागत मेल�मलापको �व�धमा 

ते�ोप�ले �नण�य �दने कुराको बाह�ुयता रहँदै आएकोले यसलाई मेल�मलापको �ेणीमा रा� 

सै�ाि�तक �पमा �म�दैन। नेपालको ऐ�तहा�सक मेल�मलापमा पर�परागत आध�ुनक मेल�मलापमा 

प�ह�को गोपनीयता कायम रा� ु पन� र ते�ोप�ले �नण�य न�दने ज�ता मू�य त�वको अभाव 

देिख�छ। नेपालमा �मलाप�स�ब�धी कानूनी �यव�था भने �ाचीन समयदेिख �चलनमा रहेको छ र 

�य�ता कानूनी �यव�थामा प�न �नर�तर �पमा सधुार र प�रवत�न भइरहेको देिख�छ।  

�मलाप�को कानूनी �वकास�म �न�नानसुार रहेको पाइ�छ:  

 �व.सं. १९१० मा जार� भएको मलुकु� ऐनमा �बता�वाल र ज�म�दारले �थानीय �ववाद 

�थानीय तहमा नै समाधान गन� पाउने �यव�था गरेको।  

 गाउँ प�ायत ऐन‚ २००६ ले बाटो, साँधसीमाना �मचेको, कुलोपानी बाँधपैनी, �यालामजूर�, 

मानापाथी, ढकतराज,ु लो�ने�वा�नी, जातपातलगायतका म�ुाह� आव�यकतानसुार फैसला वा 

�मलाप� गन�स�ने �यव�था ग� यो।  

 गाउँ प�ायत ऐन‚ २०१८ संशोधन, २०२१ र २०३५ को दफा ४१ ले बाटो वा �नकास 

�मचेको, आल�धरुबारे, पानीघाटबारे, गौवधबाहेक अ� �ी जा�त चौपायावध गरेकोबारे 

लगायतका म�ुा दबैुप�ले चाहेमा गाउँ प�ायतले �मलाप�को कागज गराई अदालतमा 

पठाउन स�ने �यव�था ग�रयो। साथै उ� ऐनमा गाउँ �या�यक स�म�तको गठन गन� र उ� 
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�या�यक स�म�तले म�ुा �मलाप� वा फैसला गन� पाउने �यव�था रहेको र िज�ला प�ायतमा 

समेत एक िज�ला �या�यक स�म�तको �यव�था रहेको �थयो।  

 �थानीय �वाय� शासन ऐन‚ २०५५ मा �थानीय �नकायसम� परेका �ववादमा उ� 

�नकायमा रहेका सूचीकृत म�य�थकता�म�ये प�–�वप� आफ� ले रोजेका तीनजना �यि�ह�को 

म�य�थ स�म�तले �ववादको समाधान गन� कानूनी �यव�था ग�रयो।  

 मलुकु� ऐन‚ अदालती ब�दोब�तको १८२ मा भएको �मलाप�स�ब�धी कानूनी �यव�थालाई 

मेल�मलापस�ब�धी �यव�थाको आधार मा� स�क�छ।  

 सं�थागत मेल�मलापको स�ुवात सन ् २००२ मा UNDP र नेपाल बार एसो�सएसनको 

सहकाय�मा “�यायमा सहज पहुँच काय��म” अ�तग�त पसा�, उदयपरु र स�र� िज�लामा 

“मेल�मलाप मेला” को आयोजना ग�रएको �थयो भने सन ्२००३ मा “मेल�मलाप मेला” को 

काय��म थप चारवटा िज�ला उदयपरु, स�र�, रौतहट र दाङ तथा पनुरावेदन अदालत 

राज�वराजमा स�ालन ग�रयो।  

 २०६० सालमा िज�ला अदालत �नयमावल�मा चौथो संशोधन गर� िज�ला �यायाधीशह�लाई 

कानूनबमोिजम �मलाप� हनुस�ने म�ुाह� मेल�मलाप गराउनका ला�ग तो�कएको �यि� र 

सं�थामा पठाउन स�ने गर� प�हलो पटक अदालतमा मेल�मलाप सेवाको कानूनी �यव�थाबाट 

थालनी भएको हो।  

 सव��च अदालत (सात� संशोधन) �नयमावल�, २०६३ पनुरावेदन अदालत (सात� संशोधन) 

�नयमावल�, २०६३ मा मा�थ�लो अदालतमा प�हलो पटक मेल�मलापस�ब�धी कानूनी 

�यव�था ग�रयो।  

�व�का �व�भ� न मलुकुको सफलताबाट �स�दै नेपालमा प�न सामदुा�यक मेल�मलाप 

(Community Mediation) को �पमा �वेश गरेको मेल�मलाप प��तले �थानीय �वाय� शासन ऐन‚ 

२०५५ र �नयमावल�‚ २०५६ मा कानूनी �पमा �वेश पायो तर यो कानूनी �यव�था काया��वयनमा 

आएन। अदालती मेल�मलाप प��तको �वकासको �ममा िज�ला अदालत �नयमावल�लाई‚ २०६० 

सालमा संशोधन गरेर मेल�मलापको कानूनी �ब�ध काया��वयनमा आयो। २०६१ सालदेिख नेपालमा 

मेल�मलापस�ब�धी छाता ऐन �याउने तैयार� �ार�भ ग�रएको �थयो। मेल�मलापलाई अदालतमा 

वैकि�पक �यायको उपायको �पमा �वेश गराउँदाका अनभुवबाट �स�दै प�र�कृत �पमा २०६३ 

सालमा अदालतले सबै तहका अदालतमा मेल�मलापको ला�ग बाटो ख�ुला गद� �नद� िशका जार� 
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गरेप�छ नेपालमा मेल�मलाप सेवाको �भावकार� काया��वयनका ला�ग सव��च अदालतको सं�थागत 

��तब�ता देिखएको हो। सव��च अदालतले मेल�मलाप स�म�त गठन गरेर मेल�मलापस�ब�धी नी�त 

�नमा�ण, अनगुमन, अनपुोषण, पा��म �नधा�रण, �िश�णलगायतका ग�त�व�ध गद� आएको छ। नेपाल 

सरकारले अदालती मेल�मलापको ला�ग गतवष�देिख बजेट �यव�था गरेप�छ अदालती मेल�मलाप 

सव��च अदालतको �ाथ�मकता �ा� काय��मको �पमा अिघ ब�ढरहेको छ। �थानीय �वकास 

म��ालय, कानून तथा �याय म��ालय, सव��च अदालत र सभास� समेत र केह� रा��य/अ�तरा���य 

गैरसरकार� सं�थाको स��यताले गदा� नै संस� बाट मेल�मलापस�ब�धी ऐन‚ २०६८ को �पमा कानून 

आउन स�भव भएको हो।  

 

मेल�मलाप र नेपालमा यसको �योग 

�ववाद समाधानका वैकि�पक उपायको �पमा रहेको मेल�मलाप नेपालको ला�ग नौलो रहेन। 

हा�ो समदुायमा स�यताको �वकाससँगै �ववादका �व�पसमेत बद�लंदै आएका र तदन�ुप समदुायले 

प�न आ�नो खालको �ववाद समाधानका उपाय अवल�बन गद� आएको छ। समय र प�रवेश अनसुार 

�ववादका प�ह�लाई �मलाउने �व�धको प�न �वकास भएको छ। य�ता �व�धह� समदुाय �वशेषमा 

पर�पराको �पमा �था�पत हुँदै गएकाले नेपालमा �व�भ� न जनजा�तह�मा आ–आ�नै खालको �ववाद 

समाधानका संय��ह� कायम रहेका छन।् समदुायमा आफ�  �वक�सत मेल�मलापका उपायह�मा�थ 

�नर�तर अनसु�धान गर� यसको �वकासको �य� नभएकाले �व�का �व�भ� न ठाउँमा �योग र �वकास 

हुँदै आएको �ववाद समाधानको वैकि�पक उपायको �पमा रहेको मेल�मलापले मह�वपूण� �थान 

�लएको छ। ती� �पमा भैरहेको बसाई सराईले �व�मा भाषा, धम�, सा�ंकृ�त, रहनसहन आ�दमा �भ� नता 

ब�दै गएका छन।् फल�व�प पर�परागत �पमा �वक�सत हुँदै आएका �ववाद समाधानका उपायह� 

�मशः �नि��य हुँदै गएकोले म�य�थता, वाता�को तलुनामा मेल�मलाप अ�य�त उपयोगी �व�धको 

�पमा �वीकार गद� यसको �योग �दनान�ुदन ब�दै छ। मेल�मलापलाई अझै �भावकार� बनाउन 

�व�मा थ�ु ैअ�ययन अनसु�धान भैरहेका छन।्  

 

मेल�मलापको साथ�कता  

�व�मा मेल�मलापको सफलतम �योगबाट देशको सम� �वकासको ढोका खलेुको देिखएको 

छ। अमे�रका, �संगापरु, चीन, �ीलंका आ�द देशले मेल�मलापलाई प�रमाज�न गद� �व�वध �े�मा 

मेल�मलाप ���याको �योग गद� उ�ोग, �यवसाय, वािण�यस�ब�धी �वषयमा अ�य�धक सफलता हा�सल 

गरेका छन।् �ीलंकाले साना�तना झैझगडालाई मेल�मलापको ���याबाट स�बोधन गरेर शस� 
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���को अव�थामा प�न यसलाई �नर�तरता �दएर समदुायमा ���को �भावलाई �यून गरेको देिख�छ। 

वािण�यको �वकासमा, सनुामीप�छको पनु�न�माणमा, लामो ���प�छको भ�ूमका �वकास र �योगमा 

मेल�मलाप �व�धको सफलतम �योग गरेर रा�यले गनु�पन� धेरै काम मेल�मलापको िज�मा लगाएर ठूला 

�वषय प�न सहजै समाधान गन� गरेको छ। �संगापरुको �वकासमा मेल�मलापको उ�ले�य भ�ूमका 

रहेको कुरा �वीकार ग�रएको छ। अमे�रका, जापान र चीन प�न मेल�मलापको �व�वध �े�मा कसर� 

सफल �योग गन�स�क�छ भनेर यसको अ�ययन अनसु�धानमा त�ल�न देिख�छन।् �व�का धेरै 

मलुकुले मेल�मलापको मा�यमबाट धेरै �ववादह�लाई स�बोधन गन� गरेकाले नेपालमा प�न यसको 

�भाव प�ररहेको छ। �ववाद समाधानका वैकि�पक उपायम�ये मेल�मलापले अ�हले संसारभर 

लोक��यता हा�सल गद� आइरहेको छ।  

 

नेपालमा मेल�मलापको �योग र सफलताको �� 

आध�ुनक �व�मा ���लाई समाधान गन� र �यसको कारणले �सज�नाहनेु तनावलाई �यूनीकरण 

गन� �व�भ� न �व�धह� �वक�सत हुँदै गरेका छन।् �वकासो�मखु देशह� य�ता �व�धह�को 

�योगशालाको �पमा रहँदै आएका छन।् �ववादको �भावकार� समाधानमा ते�ोप�को भ�ूमका 

सरुि�त �नकासको ला�ग अ�नवाय� हुँदै गएको छ।  

अ�हले नेपालमा �च�लत सामदुा�यक मेल�मलाप र अदालत ��ेषत/सि��हत मेल�मलापमा 

भएको �ग�तलाई हेदा� अदालत स�बि�धत मेल�मलापको तलुनामा सामदुा�यक मेल�मलापको सं�या धेरै 

र सफल देिखनमुा मेल�मलापकता�को स��यता र मेल�मलापमा पन� बा� त�वको �भाव नै म�ुय 

कारक रहेको मा� स�क�छ।  

धेरै जनाको भ�ूमकाप�ात ्अदालतमा म�ुा दता� ह�ुछन ्र ती प�ृभ�ूममा रहेका त�वको प�न 

म�ुामा उ�ले�य �भाव रहने गछ�। मेल�मलापको सफलता र असफलताको पछा�ड म�ुाको ���यामा 

कुनै न कुनै भ�ूमकामा देिखने बेसरोकारका �यि�ह�, आ�नो कुनै �वाथ�का ला�ग प�लाई गमुराहमा 

पान� �यि�ह�, अदालतमा अपनाइने काय��व�ध थाहा नपाएका वा काय��व�धगत भमुर�मा पर� 

अदालत��त �वत�ृणा पालेका �यि�ह�, अ�को कुरा सनेुर अदालत��त अ�व�ास बोकेका �यि�ह� र 

अदालत��त अना�था फैलाउन चाहने �यि�ह� बढ� िज�मेवार रहेका ह�ुछन।् मेल�मलापको 

���यामा सरोकारवालाको �पमा म�ुाको प�बाहेक य�ता कुनै प�न बा�हर� �यि�ह� �वीकाय� 

हुँदैनन।् मेल�मलापको ���यामा य�ता �यि�ह�को उपि�थ�तले मेल�मलापको अ�नवाय� त�व 
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गोपनीयताको औिच�य समा� हनु जा�छ र बेसरोकारवालाको �भाव ब�न गै मेल�मलाप बाता� असफल 

हनेु स�भावना ब�न जा�छ। मेल�मलापकता�ले मेल�मलाप ���यामा अपनाउन ुपन� �व�भ� न चरणको 

आ�नै खालको �विश� मह�व रह�छ। मेल�मलापकता�ले �ववादका प�ह�लाई ���यामा ब�ढ 

स�ल�न बनाउनकुो स�ा �ववादको समाधानमा आ�नो भ�ूमकालाई नै �मखु मा�े, आफू मा� िज�मेवार 

(ठेकेदार) भएको ठा�े र यसको अमकु समाधान �न�कनपुछ� भ� ने सोचाइ र �विृ�ले मेल�मलापमा 

स�ल�न प�लाई दबाब महससु ह�ुछ। मेल�मलापकता� मेल�मलापको ���या��त सजग हनुपुछ� र 

���यालाई ज�तो सकैु क�ठन प�रि�थ�तमा प�न छो�न ु हुँदैन। मेल�मलापको ���यामा 

मेल�मलापकता�को पूण� �नय��ण रहनपुछ� र प�रणाममा प�को �नय��ण रहने वातावरण नबनेस�म 

मेल�मलाप बाता� साथ�क हुँदैन। मेल�मलापलाई असफलता�तर उ�मखु बनाउने त�वलाई प�हचान गर� 

मेल�मलापको ���याबाट अलग नगदा�स�म मेल�मलापले चाहेअनसुारको �ग�त गन� स�दैन।  

  

उपसंहार 

�ववादलाई समयमै र सकारा�मक�पमा स�बोधन गन� स�कएमा यसले �वकासका थ�ु ै

स�भावनाह�को �सज�ना गद�छ। �ववादलाई ठ�क �नकास �दन स�कएन भने �ववाद हा�नकारक वा 

�व�वंसा�मक प�न हनु स�छ। �यसैले �ववादलाई हामीले कसर� स�बोधन गछ� �यसैमा यसको 

प�रणाम �नभ�र गद�छ। मानवमि�त�कमा �वाभा�वक�पमा उ�ने िच�तनले उ�प� गरेको �बचार अक� 

मा�नसको �बचार वा प�रवेशसँग �मलेन भने मा�नसको मनमा ��� उ�प� ह�ुछ �यह� ���को �क�टत 

�प �ववाद हो। मत�भ� नता कै कारणले �ववाद हनु ु �ववादको �ाकृ�तक �नयम हो भने �यसलाई 

�यव�थापन गनु� आव�यक ह�ुछ। य�तै खालका दा�य�व पूरा गन� रा�यले अदालत, �व�भ� न �या�यक, 

अध��या�यक �नकाय र �यायाधीकरणह� गठन गरेकोह�ुछ। रा�य�ारा औपचा�रक�पमा �था�पत य�ता 

�नकायह�ले अपनाउने काय��व�ध र प�रणामले दबैुप�लाई िजतको अनभु�ूत नहनेु भएकोले हाल 

मेल�मलापलगायतका वैकि�पक �यव�थाह� �चलनमा आएका छन।्  

�नषधे र ब�ह�करणको बाटोबाट �वेश गर� सहभा�गता र प�हचानको नाममा नेपाल� मानसमा 

जरो गाडेको आ�त�रक ���बाट हामीले �नकै गमुाय� र गमुाउँदै छ�। यस अव�थामा नेपालमा 

मेल�मलापको अप�रहाय�ता रहेकोले नेपालमा मेल�मलाप काय��मलाई अिघ बढाउन अ�य देशमाझ� 

नेपालको सव��च अदालतले नेत�ृव �लंदै ऐनको काया��वयनको ला�ग मेल�मलाप प�रष�को गठन गरेर 

सकारा�मक वातावरण बनाएको छ। मेल�मलापलाई सं�थागत गन� �ार�भ भएताप�न यसको �यापकता 

र सफलतम �योगको ला�ग नेपाल सरकार, �थानीय तह र सं�थाह�को सकारा�मक सहयोग प�न 

उि�कै आव�यक छ। सव��च अदालतले कानूनी �यव�था गर� �ार�भ गरेको मेल�मलाप सेवालाई 
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नयाँ ऐनले सं�थागत गन� म�त गरेको छ। मेल�मलापस�ब�धी कानूनमा समयानकूुल प�रमाज�नको 

आव�यकता रहेको छ। मेल�मलाप काय��म नेपाल सरकारको सहयोग �वना अगा�ड ब�न स�दैन। 

बामे सनु�, �हँ�न था�न ुर �यसप�छ दौडन ुग�तको �नयम हो। दौडने कामको �ार�भ बामे सराइबाट 

ह�ुछ। सव��च अदालतले मेल�मलाप प�रष�को गठनको �ममा ग�तका सबै �नयमलाई आ�मसात 

गरेको छ। नेपालको �यव�था�पका संस� ले प�न मेल�मलापलाई उ�च �ाथ�मकता �दएकाले नेपालको 

सं�वधानमा प�न मेल�मलापको उ�ले�य �थान सरुि�त रहेको छ। उपय�ु कानूनी �ब�ध गरेर 

�थानीय तहमा समेत मेल�मलापको �भावकार� काया��वयन गनु�को �वक�प छैन।  

 

 

 



178 मेल�मलापस�ब�धी �ोतसाम�ी, २०७४ 

 

५.४ मेल�मलापस�ब�धी ऐनका मूलभतू �वशेषताह� 

 

मेल�मलाप ऐनका मूलभतू �वशेषताह� 

2060 सालमा िज� ला तथा पनुरावेदन अदालत �नयमावल�मा संशोधन गर� अदालतमा दायर 

भएका म�ुाम�ये �मलाप� हनेु �कृ�तका म�ुाह�लाई मेल�मलाप मा� यमबाट �मलाप� गन� स�कने गर� 

कानूनी �पमा �यव� था गरेर मेल�मलापस�ब�धी � यव� थाको सू�पात ग�रयो। �व�भ� न तहका 

अदालतका �नयमावाल�मा भएको सामा� य � यव� थालाई मेल�मलापस�ब�धी भएका सामा� य 

�स�ा� तह�लाई समावेश गर� बहृत ्�पमा मेल�मलापस�ब�धी ऐन‚ 2068 र � यसको �नयमावल� 

2070 जार� भइसकेको छ। यी कानूनका म�ु य �वशेषताह� यस �कार रहेका छन:्  

 

१) ऐन‚ उ�े� य �� तावनाले ���ाएको  

�ववादको समाधान �छटो छ�रतो तथा सरल ���याबाट कम खच�मा गर� � यायमा 

सव�साधारणको पहुँच व�ृ� गराई सव�सधारणको �हत र स�ुवधा कायम गन� रहेको छ। जसले 

Inexpensiveness, Acess to Justice, Informality ज� ता गणुह� उजागर गरेको छ।  

 

२) मेल�मलाप हनुस�ने �ववादह�  

कुनै स� झौतामा नै मेल�मलाप�ारा �ववादको समाधान हनुस�ने भनी उ� लेख भएकोमा � य� ता 

�ववादह� र स� झौतामा उ� लेख नभएको तर कुनै म�ुा हन� �नकायमा दायर भएको वा 

नभएको �च�लत कानूनबमोिजम �मलाप� हनुस�ने �ववादह�लाई मेल�मलापको मा� यमबाट 

समाधान गन� स�कने �यव�था रहेको छ।  

 

३) मेल�मलाप प�रष� को गठन तथा काम कत�� य अ�धकारको � यव� था ग�रएको  

मेल�मलापस�ब�धी काय��व�धको �नय�मत सधुार‚ प�रमाज�न‚ �नयमन तथा �नय� �णसमेतको 

काय� गन� सव�� च अदालतको � यायाधीशको अ� य�तामा कानून सिचव‚ संघीय मा�मला तथा 

�थानीय �वकास सिचव‚ नायव महा� याया�धव�ा‚ नेपाल बारका महासिचव‚ उ�ोग वािण� य 

�े�मा काय�रत संघ सं� थाका ��त�न�ध १ जना‚ मेल�मलापको �े�मा काय�रत 

� यि�� वह�म�येबाट २ जना म�हला‚ समाजसेवी वा नाग�रक समाजका ��त�न�धह�म�ये १ 

जना म�हलास�हत २ जना सद� यह� र सव�� च अदालतको रिज��ार सद� य सिचव हनेु गर� 

मेल�मलाप प�रष� को गठन ग�रएको छ।  
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यो प�रष�ले �ववाद समाधान गन� मेल�मलापको मा� यमलाई �ो�साहन हनेु काय��म स�ालन 

गन�‚ मेल�मलापको काय��व�ध सरल�करण गन�‚ �च�लत कानूनमा सधुार गन� नेपाल 

सरकारलाई सझुाव �दने‚ मेल�मलापकता�को ता�लमको पा� य�म � वीकृत गन�‚ ता�लम 

स�ालन गन� र मेल�मलापस�ब�धी सेवा �दने सं� थाको �मता तथा ता�लमको गणु� तरको 

अनगुमन मू� या�न गन�‚ मेल�मलापकता�को �मता अ�भव�ृ� गन�‚ सामदुा�यक मेल�मलापको 

ला�ग � थायी संरचनाको �ा�प तयार गर� नेपाल सरकारलाई �सफा�रस गन�‚ 

मेल�मलापकता�को कामकावा�ह� अनगुमन गन� लगायतका मेल�मलापस�ब�धी अ� य काय�ह� 

गन� गराउने ज� ता काम कत�� य अ�धकारह� तो�कएको छ। सव��च अदालतबाट मेल�मलाप 

प��त र ���याका स�ब�धमा �व�भ� न समयमा प�रप�ह� जा�र गद� आएको छ54 ।   

 

 

 

४) मेल�मलापकता�को �पमा काम गन� �माणप� �लनपुन�  

मेल�मलापकता�को �पमा काम गन�को ला�ग मेल�मलाप प�रष� बाट �माणप� �लन ुपन�छ। 

तो�कएको यो� यता भएका आवेदकलाई 3 वष�को ला�ग �माणप� �दइ�छ र नवीकरण गन� 

स�कने � यव� था ग�रएको छ। 

  

५) मेल�मलापकता�को यो�यता  

यस ऐनमा मेल�मलापकता� हनु आव�यक यो�यता �नधा�रण ग�रएको छ। मेल�मलापकता�को 

यो� यता नेपाल� नाग�रक भएको‚ 25 वष� उमेर पूरा भएको‚ मा� यता �ा� त शैि�क सं� थाबाट 

क�तीमा �नातक गरेको‚ मेल�मलापस�ब�धी ता�लम �लएको‚ होस ठेगानामा रहेको 

नै�तकपतन देिखने फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको‚ साहकुो दामासाह�मा 

नपरेको‚ �यि� मा� मेल�मलापकता�का ला�ग यो�य ह�ुछन।् ऐन �वपर�त काय� गर� 

मेल�मलापकता�बाट छुटाइएको �यि� यो�य हुँदैन? तर प�ह�ले नै मेल�मलापकता� छनोट 

गरेकोमा मेल�मलापको ता�लम न�लएको भएप�न 25 वष� पूरा भएको र सामा� य लेखपढ गन� 

जा� ने �यि� मेल�मलापकता�को ला�ग यो� य ह�ु छ। साथै �वदेशी � यि�सँग भएको 

                                                           
54  प�रप�ह� अनसुचुी १ मा �दइएको छ 
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करारबमोिजमको �ववाद समाधान गन� �वदेशी �यि�ले प�न मेल�मलापकता�को �पमा काम 

गन� पाउँछ।  

 

६) प�ह�ले छनोट गरेको मेल�मलापकता��ारा �ववादको समाधान  

प�ह�को बीचमा भएको स� झौतामा मेल�मलापकता� �नयिु� गन�स�ब�धी � यव� था उ� लेख 

भएकोमा सोह�बमोिजम र स� झौता नभएकोमा प�ह�ले छनोट गरेको मेल�मलापकता�बाट 

�ववादको समाधान ग�र� छ। प�ह�ले मेल�मलापकता� एकजना वा तीनजना छनोट गन� 

स� नेछन।् तीनजना छनोट गन� भएमा प�ह�ले १/१ जना छनोट गर� प�ह�को 

सहम�तले वा सोह� छनोट ग�रएको मेल�मलापकता�ह�ले अक� मेल�मलापकता� छनोट गन� 

स� नेछ र सोह� मेल�मलापकता�बाट �ववादको समाधान गन� स�कने भएकोले Equality of 

Parties, Willingness ज� ता �स�ा� तअनकूुल रहेको देिख� छ। कुनै मेल�मलापस�ब�धी काम 

गन� सं� थाको मेल�मलापकता� �नयिु� गन� छु�ै �नयम वा काय��व�ध भए प�ह�ले � य� तो  

�नयम वा काय��व�धबमोिजम सो सं� थाको सहयोगमा �ववादको �कृ�त‚ मेल�मलाप गनु�पन� 

�वषय‚ मेल�मलापकता�को यो� यता‚ द�ता‚ �न� प�ता हेर� उपय�ु � यि�को �नय�ु त गन� 

स�नेछन ्तर म�ुा हेन� �नकायमा दायर भएको �ववादमा मेल�मलाप�ारा �ववादसमाधान गन� 

आदेश �दएकोमा प�ह�ले मेल�मलापकता� �नयिु� गन� नसकेमा प�ह�को सहम�तमा म�ुा 

हेन� �नकायले मेल�मलापकता� �नय�ु गन� स� नेछ।  

 

७) �वशेष प�रि� थ�तमा मेल�मलापकता� �नय�ु गन�स�ने  

मेल�मलापकता�को �पमा �नय�ु भएको कुनै � यि� काम गन� इ� कार गरेमा‚ काम गन� 

असमथ� भएमा‚ राजीनामा �दएमा‚ म�ृ य ुभएमा वा अ� य कुनै कारणले �नजको � थान �र� त 

हनु गएमा जनु ���याबाट मेल�मलापकता� �नय�ु भएको हो प�ह�को सहम�तले सोह� 

���याबाट अक� मेल�मलापकता� �नय�ु गन�स�क�छ।  

 

८) मेल�मलापकता�को िज� मेवार� तो�कएको 

�ववादको समाधान गन� प�ह�ले रोजेर �नयिु� भएका मेल�मलापकता�ह�को 

�न� नबमोिजमको िज� मेवार� तो�कएको छ।  

(क) �नय�ु भएको मेल�मलापकता�को �पमा काम गन� नचाहेमा सोको जानकार� म�ुा हेन� 

�नकायमा र प�लाई �दनपुन�।  
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(ख) �नय�ु भएको � यि�ले � वत� � तथा �न� प� �पमा काम गन� नस� ने �कृ�तको 

�ववाद भएमा वा काम गन� नस�कने मना�सब शंका भएमा म�ुा हन� �नकाय र प�लाई 

सोको जानकार� �दनपुन�।  

(ग)  मेल�मलापस�ब�धी काम कावा�ह� �न� प� �पले गनु�पन�।  

(घ)  कुनै प���त झकुाव‚ आ�ह‚ पूवा��ह रा� न नहनेु।  

(ङ)  कुनै प�लाई डर‚ �ास‚ झ�ु यान‚ �लोभन पार� मेल�मलाप गराउन नहनेु।  

(च)  प�ह�सँग �ववाद कायम रहेको बखत आ�थ�क लेनदेन गन� नहनेु।  

(छ) मेल�मलापस�ब�धी काम कारवाह�को �सल�सलामा प�सँग आ�थ�क वा अ� य 

� वाथ�ज� य लेनदेन � यवहार गन� नहनेु।  

(ज)  मेल�मलापस�ब�धी ऐन‚ �नयमावल� र आचार55 सं�हता �वपर�त काम गन� नहनेु।  

(झ) मेल�मलापकता�को �पमा स�ल�न भएको �ववादमा कानून � यवसायी म� य�थकता� वा 

� यायाधीशको �पमा �ववादको सनुवाइ गन� नहनेु। यसर� यस ऐनले impartiality 

and neutrality, independence of mediators, integrity and fairness 

competence of mediator ज� ता मेल�मलाप �वषयका त�वह�लाई समावेश गरेको 

छ।  

 

९) मेल�मलापकता�लाई हटाउन स�कने  

मेल�मलापकता�को �पमा �नय�ु भएको � यि�ले �नज मेल�मलापकता�को ला�ग चा�हने 

यो� यता नभएको भएमा‚ मेल�मलापकता�ले कानूनले �दएको िज� मेवार� पूरा नगरेमा‚ 

प�ह�सँग अनिुचत वा जालसाजपूण� काय� गरेमा‚ �नजले मेल�मलापस�ब�धी काममा बराबर 

��ुट वा अ�नय�मतता गरेमा‚ मेल�मलापस�ब�धी काम कारवाह� �ढलो गरेमा‚ प�ह�को �हत 

��तकूल काम गरेमा‚ प�ह�ले कुनै सं� था�ारा �नयिु� गरेको भए सो सं� थाले वा म�ुा हन� 

�नकायले �नयिु� गरेको भए सो �नकायले मेल�मलापकता�लाई हटाउन स�कने �यव� था 

गरेको छ। यसले मेल�मलापका confidentiality, legality, competence of mediator, 

privacy, conflict of interest, abuse of power, speedy justice ज� ता त�वह�लाई 

संर�ण संवध�न गरेको देिख� छ।  

                                                           
55 मेल�मलाप प�रष��ारा पा�रत आचार सं�हता अनसुचुी २ मा �दइएको छ। 
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१०) मेल�मलापस�ब�धी काय�को स�ुवात र सोको काय��व�धको �यव� था ग�रएको  

�ववादको प�ले अक�प�लाई सूचना �दएमा‚ म�ुा हन� �नकायसम� �नवेदन �दएमा‚ म�ुा हेन� 

�नकायले मेल�मलापको �व�धबाट समाधान गन� आदेश �दएमा‚ समदुायमा आधा�रत 

मेल�मलापमा समदुायसम� प�ले अनरुोध गरेमा मेल�मलापस�ब�धी काय�को स�ुवात भएको 

मा�न� छ। मेल�मलापको काय��व�ध स�ुभएप�छ अ�य नभएस� म सो �ववादको स� ब� धमा कुनै 

म�ुा हन� �नकायले ह� त�ेप गन� पाउँदैनन।् स� झौतामा मेल�मलापस�ब�धी कुनै काय��व�ध 

उ�लेख भएमा सोह� काय��व�धबमोिजम‚ कुनै सं� थाको �नयम वा काय��व�ध�ारा �ववाद 

समाधान गन� प�ह�को सहम�त भएमा सोह�बमोिजम‚ म�ुा हेन� �नकायको आदेश भएमा सो 

�नकायले �नधा�रण गरेको काय��व�धबमोिजम �ववादको समाधान ग�र� छ। यी काय��व�धमा 

प�ह�ले आ� नो दाबी तथा िज�कर रा� ने‚ प�ह� सामू�हक वा छु�ा छु�ै भेटघाट गन�‚ 

सूचना �माण वा कागजात माग गन�‚ सो सूचना �माण वा कागजात अक�प�लाई हेन� �दने‚ 

मतभेद हटाउन वैकि� पक आधार पेस गन� कुराह� हनुपुन�हनुपुन� अ�नवाय�ता छ। यसलाई 

एक�पता कायम गन� प�रष�ले नमनुा काय��व�ध (model procedure) बनाइ जार� गनु�पन� 

कत��य प�न तोकेको छ।  

मेल�मलापकता��ारा मेल�मलापको काय��व�ध अपनाउँदा �ववाद समाधान गन� प�ह� 

सहमत भएमा �लखत खडागर� प�ह�को स�हछाप गराई दबैुप�लाई एक एक ��त उपल� ध 

गराउनपुछ�। म�ुा हेन� �नकाय�ारा तो�कएको भएमा सोह� �नकायसम� ��ततु गनु�पछ�। 

यसर� भएको �मलाप� द� तरु ला� दैन‚ कोट�फ� प�लाई �फता� �दनपुछ�। �मलाप� गराउने 

�नकायले कुनै ज�रवाना �मनाहा वा कम गन� आदेश �दन स� नेछ।  

 

११) मेल�मलापको काय��व�ध अ�� य र सोको ��तवेदन �दनपुन� � यव� था  

प�ह� मेल�मलाप गन� म� जरु नभएमा म�ुा हेन� �नकायले तोकेको �म�तमा प�ह� 

मेल�मलापकता�सम� नगएमा‚ मेल�मलापकता�ले तोकेको �म�तमा प�ह� मेल�मलापकता�सम� 

उपि� थत नभएमा मेल�मलापको सत�सँग प�ह� म� जरु भई �लखत खडा भएमा मेल�मलापको 

काय��व�ध अ� � य भएको मा�न� छ। यसर� कावा�ह� अ� � य भएको ��तवेदन मेल�मलापकता�ले 

म�ुा हेन� �नकायसम� पेस गनु�पछ�। मेल�मलाप नभएमा म�ुा हेन� �नकायले सो म�ुा 

कानूनबमोिजम कावा�ह� �कनारा गन� � यव� था गरेको छ।  
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१२) सामदुा�यक मेल�मलाप�ारा �ववादको समाधान गन� � यव� था 

मेल�मलाप�ारा �न�पण हनेु �ववादह� समदुायमा आधा�रत मेल�मलाप संय� ��ारा समाधान 

गन�स�क�छ। य� तो समूहमा �थानीय समदुायका ��ति� ठत � यि�ह� �थानीय � तरमा 

काय�रत सामदुा�यक सं� थाले तोकेको � यि�ह�‚ �थानीय समाजसेवीह� �थानीय � तरका 

�व�ालय वा महा�व�ालयह�मा काय�रत िश�क वा �ा� यापक रहन स�ने �यव�था ग�रएको 

छ। य�तो समूहमा मेल�मलापकता�ह� प�न रहने र उनीह�ले प�ह�लाई आपसमा सहम�त 

कायम गन� एकअका�लाई मा� य हनेु स� झौता गन�‚ �ववादको समाधानलाई हारिजतको �पमा 

न�लन उ� ��ेरत गन� अपे�ा ग�रएको छ।  

समदुायमा आधा�रत मेल�मलाप�ारा �ववाद समाधान गदा� समदुाय आफ� ले काय��व�ध 

तय गन� स� ने‚ समदुायले गरेको मेल�मलापलाई �थानीय �नकायमा अ�भलेख गन� स�कने 

�यव�था प�न ग�रएको छ। समदुायमा आधा�रत मेल�मलापलाई �थानीय �नकायले आव� यक 

�ा�व�धक सेवा �दन स�ने र मेल�मलापको सहकाय�मा गैरसरकार� सं� थाले प�न सहयोग 

गन�स�ने गर� खलुाग�रएको छ।  

 

१३) �ववादका प�ह�को कत�� य‚ गोपनीयता र �माण नला� ने � यव� था 

म�ुा हेन� �नकायले तोकेको �म�त र � थानमा मेल�मलापकता�सम� प�ह� उपि� थत हनेु‚ 

मेल�मलापस�ब�धी काय�मा सहभागी हनेु र मेल�मलापकता�ले तोकेको � थान र समयमा 

उपि� थत भई मेल�मलापको काम कारवाह�मा भाग �लन ुप�को कत�� य तो�कएको छ। यो 

काम कावा�ह�मा हनेु �व�भ� न ���याह� गो� य रा� नपुछ�। यसले मेल�मपलापको म�ु य 

�स�ा� त confidentiality लाई � यवि� थत गरेको छ। मेल�मलापको �ममा प�ले � य� त 

ग�रएका कुराह� � य� तो प� वाद� वा ��तवाद� भई चलेको म�ुामा �माण नला�ने �यव�था 

ग�रएको छ? 

 

१४) मेल�मलापको प�रणाम बा� या� मक हनेु र �मलाप� काया��वयन गन� � यव� था 

मेल�मलापबाट �ववादको समाधान भएकोमा सोको प�रणाम प�ह�लाई बा� या� मक हनेु 

�यव�था छ। साथै �मलाप�बाट �ववादको समाधान भएकोमा 35 �दन�भ� स� बि� धत प�ले 
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काया�� वयन गनु�पन� � यव� था गरेको छ। सो �म�त�भ� प�ले काया�� वयन नगरेमा �मलाप� 

भएको �नकायसम� �नवेदन �दन स�कने �यव�था ग�रएको छ।  

 

१५) मेल�मलापकता�को भ�ूमका  

मेल�मलापकता�ले �ववाद समाधान गन� प�लाई � वत� � र �न� प� त�रकाले सहयोग गनु�पछ�। 

सो काय� गदा� प�ह�को हक दा�य� व � यापा�रक �कृ�तको �ववाद भए सोको अ�यास 

�चलन‚ सामदुा�यक पर� परा‚ अ� यास � वीकृत मा� यतामा � यान �दई �न�प�ता‚ �� त�ुन� ठता 

� व� छता र � यायका मा� य �स�ा�तलाई �दय�मगर� काय� गनु�पद�छ।  

 

१६) जानकार� �कटगन� नहनेु 

मेल�मलापको ���यामा जानकार� हनु आएको कुनै कुरा प�को �हत��तकूल हनेु गर� �कट 

गनु�हुँदैन।  

 

१७) पा�र��मक �लनपाउने � यव� था ग�रएको 

मेल�मलापकता�ले समदुायमा आधा�रत संय� �बाट मेल�मलाप भए ब�ढमा 500 �पैया ँ र 

अ� य संय� �बाट भए दश हजार �पैयाँस� म पा�र��मक �लन पाउनेछन।्  

 

मेल�मलापको ला�ग � या�यक वा अध� � या�यक �नकायले आफूसम� �वचाराधीन म�ुा मेल�मलापको 

ला�ग �थानीय �नकायमा पठाउन स� ने � यव� था ग�रएको छ। यी म�ु य �वशेषताह�ले 

मेल�मलापस�ब�धी मा� य �स�ा� तलाई सं� थागत गरेको छ।  
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अनसूुिच १ 

सव��च अदालतबाट मेल�मलाप प��त र ���याका स�ब�धमा �व�भ� न समयमा जार� ग�रएका 

प�रप�ह� 
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अनसूुिच २ 

�म�त २०७३।०४।०१ बाट लाग ुहनेु गर� �म�त २०७३।०३।२९ को मेल�मलाप प�रष�को बैठक 

बाट पा�रत 

मेल�मलापकता�को आचार सं�हता, २०७३ 

मेल�मलापस�ब�धी ऐन, २०६८ को दफा ४७ ले �दएको अ�धकार �योग गर� मेल�मलाप प�रष�ले 

देहायका आचार सं�हता बनाएकोछ ।  

 

१.  सि��� नाम र �ार�भ: यस आचार सं�हताको नाम “मेल�मलापकता�को आचार सं�हता, २० 

रहेकोछ । (२) यो आचार सं�हता त�ु�त लाग ुहनेुछ ।  

२.  प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस आचार सं�हतामा,–  

(क) “ऐन” भ�ाले मेल�मलापस�ब�धी ऐन, २०६८ स�झन ुपछ� ।  

(ख) “�नयमावल�” भ�ाले मेल�मलापस�ब�धी �नयमावल�, २०७० स�झनपुछ� ।  

३.  मेल�मलापकता�को आचरण : (१) मेल�मलापस�ब�धी कामकारबाह� गदा� ऐन तथा �नयमावल� 

बमोिजमका �यव�थाको अ�त�र� देहायका आचरणको पालन गनु� मेल�मलापकता�को कत��य 

हनेुछ :  

(क) �छटो, छ�रतो र कम खच�मा प�ह� आफैले आ�नो �ववादको समाधान खो�ने सरल र 

�भावकार� उपाय मेल�मलाप हो भ�े बारे प�ह�लाई जानकार� गराउने र �यस अन�ुप 

सहजीकरण गन�,  

(ख) आ�नो सीप, ता�लम, अनभुव, �ववेक, चेतना र सामा�य �ानका आधारमा सहजकता�को 

भ�ूमका �नवा�ह गन�,  

(ग) मेल�मलापस�ब�धी ���यामा कुनै प�न प���त झकुाव, आ�ह, पूवा��ह वा भेदभाव 

नरा�,े  

(घ) �ववादका प�लाई कुनै �कारको डर, �ास, झ�ुान, �लोभनमा नपान� तथा �यसको 

आधारमा मेल�मलाप वा सहम�त गन� बा�य नपान�,  

(ङ) मेल�मलाप गराइ�दए बापत प�बाट कुनै �कारको श�ुक, क�मसन वा पा�र��मक 

न�लने, तर ऐन तथा �नयमावल�ले तोकेको सीमा�भ� रह� प�ह�को सहम�तमा पा�र��मक 

�वीकार गन� बाधा पन� छैन ।  

(च) मेल�मलापको काम कारवाह�को िशलिशलामा मेल�मलापकता�ले प�ह�सँग कुनैप�न 

�कारको आ�थ�क कारोवार वा लेनदेन वा �वाथ�ज�य �यवहार नगन�,  

(छ) �च�लत कानूनको ��तकूल हनेु �वषयमा मेल�मलाप नगराउने,  
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(ज) मेल�मलाप गराउँदा �थानीय मू�य, मा�यता, �था, �चलन तथा मेल�मलाप स�ब�धमा 

�वकास भएका रा��य तथा अ�तरा���य अ�यास र �चलनलाई �यान �दने,  

(झ) मेल�मलाप गदा� गराउँदा सामािजक सौहा��ता कायम गन� �यास गन�,  

(ञ) �न�प�, �न�ावान र िज�मेवार पूव� प�को सम�या समाधानको �यास गन�,  

(ट) अदालत वा �या�यक �नकाय ��तको जनआ�थामा ��तकूल असर पन� कुनै प�न काय� 

नगन�,  

(ठ) प�ह�को अनमु�त �वना मेल�मलाप ���यामा जानकार�मा आएका कुराह�को 

गोप�नयता भ� नगन�,  

(ड) मेल�मलाप ���यामा हनेु छलफल तथा बैठकमा �नधा��रत समयमा नै उपि�थत हनेु र 

समय�भ�ै काय�स�पादनगन� �य�शील रहने,  

(ढ) अ�य मेल�मलापकता� र �ववादका प���त उिचत आदरभाव रा�,े  

(ण) मेल�मलाप ���यामा हनेु छलफल तथा बैठकमा ध�ुपान, म�पान वा अ�य नशाज�य 

पदाथ� सेवन नगन� तथा म�पान वा अ�य नशाज�य पदाथ� सेवन गर� उपि�थत नहनेु,  

(त) मेल�मलापकता�ले आफूलाई �नण�यकता�को �पमा ��ततु नगन�,  

(थ) कसै��त मान�सक वा शा�र�रक शोषण, द�ुय�वहार वा लै��क, जातीय, धा�म�क, भा�षक, 

सां�कृ�तकलगायतका �वषयमा कुनै प�न �वभेदज�य �यवहार नगन�,  

(द) आफूले �लएको शपथ ��त पूण��पले ��तब� रहने।  

(२) कुनै मेल�मलापकता�ले यस आचार सं�हताको उल�न गरेमा प�रष�ले ऐन तथा �नयमावल� 

बमोिजम कारवाह� गन�छ । 
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