मेऱममऱाऩसम्बन्धी आधारभूत तामऱम ऩाठ्यक्रम
समय
ददन

ऩहहऱो ददन

उद्घाटन न सर

८:००-९:००
उद्घाटन न
काययक्रम

दोस्रो ददन

ऩहहऱो सर

दोश्रो सर

९:००-१०:३०

१०:४५-१२:१५

द्वन्द्व/हििादको

अबधारणा र हिकास

मेऱममऱाऩमा सञ्चार

तेश्रो सर

चौथो सर

१३:००-१४:३०

१४:४५-१६:१५

हििाद समाधानका ऩरम्ऩरागत

हििाद समाधानका बैकल्पऩक

मेऱममऱाऩ सम्बन्धी केही दे शका

सुन्ने सीऩ र प्रश्न गने कऱा

मेऱममऱाऩको महत्ि,

नेऩाऱमा मेऱममऱाऩ सम्बन्धी

तररका

उऩायहरु (ADR)

मेऱममऱाऩकतायको भूममका, दाहयत्ि
र गुणहरु

तेस्रो ददन
चौथो ददन

ऩाॉचौं ददन

मेऱममऱाऩमा सरोकारिाऱाको ऩहहचान र
िाताय

मेऱममऱाऩमा िातायको मसऩ

अडान, हहत र हििादका हिषय

अडान र हहतान आधाररत अभ्यास

मेऱममऱाऩ प्रकृयाको सॊ ल्ऺप्त जानकारी र

मेऱममऱाऩकतायऱे गनुय ऩने ऩूि य

भूममका अमभनय

भूममका अमभनय

( सुन्तऱा/स्याउ/केरा व्याऩार)

तयारी र मेऱममऱाऩ प्रहक्रयाको

मेऱममऱाऩ प्रहक्रया (चरण १ दे ल्ि

मेऱममऱाऩ प्रहक्रया (चरण १ दे ल्ि

भूममका अमभनय

मेऱममऱाऩमा एकान्तिातायको

आशय, प्रभाि र मनष्कषय तह

अभ्यास

जानकारी

हिकपऩको िोजी् मुपय मसजयना र
हितरण

आठौं ददन

बस्तुहरू/सिाऱ(Issues)

प्रल्शऺकबाटन  नमुना भूममका

समुह क, ि र ग

सातौं ददन

कानूनी व्यिस्था

अभ्यास

मेऱममऱाऩ प्रहक्रया (चरण १ दे ल्ि ७)

छै ठौ ददन

अभ्यासहरू

प्रयोग सम्बन्धी कऱा

अभ्यास

हिकपऩको िोजी् मुपय
मसजयना र हितरण

मेऱममऱाऩका थऩ औजारहरु

७) समुह क, ि र ग

मेऱममऱाऩमा सामाल्जक न्याय,

सम्बोधन सम्िन्धी सामान्य

न्यायोल्चत समाधान

मनोसामाल्जक अिस्था र
ऻान

(BATNA/ WATNA ,ZOPA & DIRTY
TRICK)

ऩूणय सर ( चरण १ दे ल्ि ७ सम्म

मेऱममऱाऩका थऩ औजारहरु

अमभनय

भूममका अमभनय

अभ्यास सहहत

समुह क, ि र ग

प्रशॊसनीय दृहिकोण (AI)
प्रयोग गने मसऩ

आशय, प्रभाि र मनष्कषय तह

हििादका ऩऺहरुको

भूममका अमभनय

ऩूणय सर ( चरण १ दे ल्ि ७ सम्म )

७) समुह क, ि र ग

) समुह क, ि र ग

भूममका

ऱै हिकता, मानिअमधकार र

ऩूणय सर ( चरण १ दे ल्ि ७ सम्म
) समुह क, ि र ग

मेऱममऱाऩ ऩश्चातको प्रहक्रया,

मेऱममऱाऩकतायको आचारसॊ हहता

यसको अनुगमन

मूपयाङ्कन

सहममत ऩर ऱेिन कऱा र

मेऱममऱाऩ ऩररषद्को मममत २०७२/०८/०७ बाटन  ऩाररत

ऩाऱनको प्रमतबद्धता र मसकाइ

