
भेरमभराऩसम्फन्धी आधायबतू तामरभको विस्ततृ ऩाठ्यक्रभ 

ऩविरो ददन 

1. ऩविरो सत्र् द्वन्द्व /वििादको अफधायणा य विकास 

क. द्वन्द्व य वििादको ऩरयचम 

ख. वििादको चयण य मसको विकास 

ग.  वििादका कायणिरू 

2. दोस्रो सत्र् वििाद सभाधानका ऩयम्ऩयागत तरयका 

क. वििाद सभाधानका ऩयम्ऩयागत तरयकाको आिश्मकता य विकास 

ख. नेऩारभा प्रचमरत वििाद सभाधानका ऩयम्ऩयागत तरयकािरू 

ग. नेऩारी सभाजभा कामभ यिेका वििाद सभाधानका प्रकृमा अभ्मास सवित 

३. तेस्रो सत्र् वििाद सभाधानका फैकल्पऩक उऩामिरु(ADR)   

क. वििाद सभाधानका औऩचारयक य अनौऩचारयक प्रवक्रमा 

ख. वििाद सभाधानका फैकल्पऩक उऩामिरू (Negotiation, Arbitration, Concilliation, 

Mediation_ को ऩरयचम 

ग. वििाद सभाधानका फैकल्पऩक उऩामको औल्चत्म 

घ. वििाद सभाधानका फैकल्पऩक उऩामिरू य भेरमभराऩ 

ङ. अदारती अभ्मास य वििाद सभाधानका फैकल्पऩक उऩामिरूको विचको पयक बमूभका 
अमबनम सवित 

४. चौथो सत्र् भेरमभराऩ सम्फन्धी केिी देशका अभ्मासिरू 

क. सॊमकु्त याज्म अभेरयका 

ख. श्रीरॊका  

ग. मसॊगाऩयु 

घ. वपमरवऩन्स 



ङ. फॊगरादेश 

च.    भरेमसमा 

छ. नेऩार 

ज. अन्म देशिरूको अभ्मास 

 

दोस्रो ददन् 

५. ऩविरो सत्र्  भेरमभराऩभा सञ्चाय  

क. सञ्चाय के िो ? 

ख. सञ्चायका वकमसभ 

ग. प्रबािकायी सञ्चाय 

घ. प्रबािकायी सञ्चायका अियोधिरु 

ङ. भेरमभराऩ कामयभा सञ्चाय सीऩको भित्ि 

 

६. दोस्रो सत्र् अभ्मास् सनु्न ेसीऩ य प्रश् न गने करा 

क. सनुाइको भित्ि, वकमसभ य तरयकािरु 

ख.  सोधऩछु य प्रश्नोत्तय (Inquary/Questionaing) 

ग. कथनको ऩनु्यचना य ऩनु्कथन (Refraiming and Parapharasing) 

घ. ऩनु् प्रश्न य मनयन्तय प्रश् न (Follow-up Question) 

ङ. सङ्क्षेवऩकयण (Summarizing) 

७. तेस्रो सत्र्  भेरमभराऩको भित्ि, भेरमभराऩकतायको बमूभका, दावमत्ि य गणुिरु 

क. भेरमभराऩको अिधायणा य विकास 

ख. भेरमभराऩको आिश्मकता य भित्ि 

ग. भेरमभराऩकताय को िो ? 



घ. भेरमभराऩकतायका दावमत्ि य गणुिरु 

ङ. भेरमभराऩकतायको बमूभका 

8. चौथो सत्र् नऩेारभा भेरमभराऩ सम्फन्धी कानूनी व्मिस्था 

क. भेरमभराऩ सम्फल्न्ध काननुको इमतिास  

ख.  अदारत सल्न्नवित य अदारत प्रवेित भेरमभराऩ 

ग. भेरमभराऩ सम्फल्न्ध ऐन, २०६८ का भूख्म भूख्म व्मिस्थािरू 

घ. भेरमभराऩ सम्फल्न्ध मनमभािरी २०७० का भूख्म भूख्म व्मिस्था  

ङ अदारती भेरमभराऩ, स्थामनम मनकामको भेरमभराऩ य साभदुावमक भेरमभराऩ 

तेस्रो ददन 

९. ऩविरो सत्र् भेरमभराऩभा सयोकायिाराको ऩविचान य िाताय 

क.  भेरमभराऩ कषभा सयोकायिाराको उऩल्स्थमत, भित्ि  

ख. सयोकायिाराको ऩविचान 

ग. भेरमभराऩभा िातायको भित्ि 

घ. भेरमभराऩ गदाय प्रमोग िनु ेिातायका मनमभिरू 

ङ. िातायका चयणिरु   

10. दोस्रो सत्र् अभ्मास् भेरमभराऩभा िातायको सीऩ 

क. भेरमभराऩभा िातायका विमधिरू 

ख. सिबामगिरुराई भेरमभराऩ िातायको अभ्मास गयाउने 

ग.    सपर भेरमभराऩ य असपर भेरमभराका कथािरू 

11. तेस्रो सत्र् अडान, वित य वििादका वििम फस्तिुरू÷सिार (Issues) 

क. अडान य वितको ऩरयचम  

ख. अडान य वितको मबन्नता य ऩविचान 

ग. वित केल्न्ित भेरमभराऩ य भेरमभराऩभा वितको भित्ि य प्रबाि 



घ. भेरमभराऩभा सभाधान गनुय ऩने वििम÷सिार (Issues) को ऩरयचम 

ङ सिारको भित्ि य मसका प्रकायिरू 

12. चौथो सत्र् अडान य िीतभा आधारयत अभ्मास (सनु्तरा÷स्माउ÷केया ब्माऩाय) 

क. ४ सभिु फनाई अभ्मास गने 

चौथो ददन 

13. ऩविरो सत्र् भेरमभराऩ प्रकृमाको सॊल्षप्त जानकायी य प्रल्शषकफाट नभनुा बमूभका 

क. भेरमभराऩ प्रवक्रमाको सॊल्षप्त जानकायी (७ चयणको सॊषेऩ) 

ख. प्रल्शषकरे भेरमभराऩकतायको बमूभकाभा यिी प्रवक्रमाको प्रमोग गयेय प्रदशयन गने 

 

14. दोस्रो सत्र् भेरमभराऩकतायरे गनुय ऩने ऩूिय तमायी य भेरमभराऩ प्रवक्रमाको जानकायी   

क.  भेरमभराऩको ऩूिय तमायी (भदु्दा प्राप्त गने, भेरमभराऩकतायको छनोट, भेरमभराऩकताय य 
ऩषिरूफीच बेटघाट य सभम य स्थानको मनधाययण)  

ख. चयण १: भेरमभराऩ शबुायम्ब य ऩरयचम  

ग. चयण २: आधायबतू मनमभको मनधाययण य अनभुोदन 

घ. चयण ३:  घटना प्रस्ततुी य सूचना सङ्करन 

ङ. चयण ४:  एक अकायको दृविकोण फझु्न÷ेफझुाउने य वििाददत वििमको ऩविचान 

च. चयण ५:  एकान्त िाताय (आिश्मकता अनसुाय) 

छ. चयण ६:  विकपऩ मसजयना य भूपमाङ्कन (भित्ि, मसजयनाका उऩाम य वितको ऩूमतय)   

ज. चयण ७:  सिभती य सिभती कामायन्िमन  

१५. तेस्रो सत्र् बमूभका अमबनम् भेरमभराऩ प्रवक्रमा (चयण १ देल्ख ७) सभिु क, ख य ग 
(९*३=२७ जना) 

क. सिबागीराई ३ सभिुभा विबाजन गयी ३ जना प्रल्शषकरे प्रत्मेक सभिुभा यिेका सफै 
सिबागीराई भेरमभराऩ प्रकृमाको अभ्मास । (सभिुभा यिेका ९ सिबामग भध्मे ऩविरो ३ जनाको 
उऩ–सभिुरे भेरमभराऩकतायको अभ्मास बमूभका गने) 



१६. चौथो सत्र् बमूभका अमबनम् भेरमभराऩ प्रवक्रमा (चयण १ देल्ख ७) सभिु क, ख य ग 
(९*३=२७ जना) 

क. सिबागीराई ३ सभिुभा विबाजन गरय ३ जना प्रल्शषकरे प्रत्मेक सभिुभा यिेका सफै 
सिबागीराई भेरमभराऩ प्रकृमाको अभ्मास । (सभिुभा यिेका ९ सिबामग भध्मे दोस्रो ३ जनाको 
उऩ–सभिुरे भेरमभराऩकतायको अभ्मास बमूभका गने) 

 

 

ऩाॉचौं ददन 

१७. ऩविरो सत्र् बमूभका अमबनम् भेरमभराऩ प्रवक्रमा (चयण १ देल्ख ७) सभिु क, ख य ग 
(९*३=२७ जना) 

क. सिबागीराई ३ सभिुभा विबाजन गयी ३ जना प्रल्शषकरे प्रत्मेक सभिुभा यिेका सफै 
सिबागीराई भेरमभराऩ प्रकृमाको अभ्मास । (सभिुभा यिेका ९ सिबागी भध्मे तेस्रो ३ जनाको 
उऩ–सभिुरे भेरमभराऩकतायको अभ्मास बमूभका गने) 

१८. दोस्रो सत्र् भेरमभराऩभा एकान्तिातायको प्रमोग सम्फन्धी करा 

क. एकान्तिातायको भित्ि 

ख. एकान्तिातायको मनमभ य गोऩमनमता 

ग. एकान्तिातायको यणनीमतक प्रमोगको अिस्थाको ऩविचान  

घ. एकान्तिातायको प्रमोग गने करा  

१९. तेस्रो सत्र् आशम, प्रबाि य मनष्किय ति 

क. आशम य प्रबािको ऩरयचम 

ख. आशम य प्रबािको भित्ि  

ग. आशमको य प्रबािको असन्तरुनरे वििादभा ऩाने प्रबाि 

घ. अनभुानको बर् माङ य मनष्किय ति (Ladder of Decission)    

 

२०. चौथो सत्र् अभ्मास् आशम, प्रबाि य मनष्किय ति 



क. आशम य प्रबािको पयक य वििाद (सिबागीराई अभ्मास गयाउने) 

 

 

 

छैठौं ददन 

२२. ऩविरो सत्र् विकपऩको खोजी् भपुम मसजयना य वितयण 

क. भेरमभराऩभा विकपऩको खोजी य भूपम मसजयनाको भित्ि 

ख. भूपम मसजयनामकु्त सिभती य ऩषको सन्तवुि 

ग. ल्जत–ल्जतको अिधायणा य भूपम मसजयना 

घ. वििादभा भूपम मसजयना य वितयण गने तरयका 

२२. दोस्रो सत्र् अभ्मास्  विकपऩको खोजी् भपुम मसजयना य वितयण 

क. भूपम मसजयनाको अभ्मास गयाउने 

२३. तेस्रो सत्र् वििादका ऩषिरुको भनोसाभाल्जक अिस्था य सम्फोधन सम्फन्धी साभान्म ज्ञान 

क. भनोसाभाल्जक अिस्थाको ऩरयचम (ऩषको भनोविज्ञान य साभाल्जक अिस्था) 

ख. भेरमभराऩभा ऩषिरुको भनोसाभाल्जक अिस्था ऩविचानको भित्ि 

ग. भनोसाभाल्जक अिस्थाराई सम्फोधन गने करा 

घ. भनोसाभाल्जक तत्िको उऩेषारे सभाधानको दीगो सिभतीभा ऩाने प्रबाि  

२४. चौथो सत्र्  भेरमभराऩभा साभाल्जक न्माम, रैविकता, भानिअमधकाय य न्मामोल्चत सभाधान 

क.  साभाल्जक न्मामको ऩरयचम य भेरमभराऩभा मसको भित्ि 

ख. रैविकताको ऩरयचम य भेरमभराऩभा मसको भित्ि 

ग. भानिअमधकायका आधायबतू मसद्धान्तिरू य वमनको भेरमभराऩभा भित्ि 

घ. न्मामोल्चत सभाधानको आिश्मकता, भित्ि  

ङ. भेरमभराऩकतायभा मनवित व्मल्क्तगत भूपम य भान्मताको प्रबाि 



च. न्मामोल्चत सभाधान य असषभ ऩषको यषा  

छ. िदम्माद य केिी वििमभा िदम्माद सम्फन्धी व्मिस्था   

 

 

सातौ ददन 

२५. ऩविरो सत्र् भेरमभराऩका थऩ औजायिरु (BATANA/ WATNA, ZOPA & DIRTY 

TRICK) 

क. भेरमभराऩका सम्बावित षते्रिरू (ZOPA) 

ख. फाटना/िाटना  (BATNA/WATNA)   

ग. यकभी चार िा छट्ट ुचार (Dirty Tricks) 

घ. भेरमभराऩ प्रवक्रमाको दरुुऩमोगफाट िनुे असयिरू 

२६. दोस्रो सत्र्  सभिु अभ्मास्  भेरमभराऩका थऩ औजायिरु 

क. थऩ औजाय प्रमोगको अभ्मास  

२७. तेस्रो सत्र् बमूभका अमबनम्  ऩूणय सत्र (चयण १–७ सम्भ) सभिु क, ख य ग सिबामग 
(९*३=२७ जना) 

क. सफै मसऩिरूको प्रमोग गदै ऩूणय सत्रको अभ्मास गनय सिबागीराई ३ सभिुभा विबाजन गयी ३ 
जना प्रल्शषकरे प्रत्मेक सभिुभा यिेका सफै सिबागीराई भेरमभराऩ प्रकृमाको अभ्मास । (सभिुभा 
यिेका सिबामग भध्मे ऩविरो ३ जनाको उऩ–सभिुरे भेरमभराऩकतायको अभ्मास बमूभका गने) 

२८. चौथो सत्र्  बमूभका अमबनम्  ऩूणय सत्र (चयण १–७ सम्भ) सभिु क, ख य ग सिबामग 
(९*३=२७ जना) 

क. सफै मसऩिरूको प्रमोग गदै ऩूणय सत्रको अभ्मास गनय सिबागीराई ३ सभिुभा विबाजन गयी ३ 
जना प्रल्शषकरे प्रत्मेक सभिुभा यिेका सफै सिबागीराई भेरमभराऩ प्रकृमाको अभ्मास । (सभिुभा 
यिेका सिबामग भध्मे दोस्रो ३ जनाको उऩ–सभिुरे भेरमभराऩकतायको अभ्मास बमूभका गने) 

 

 

 

 



आठौं ददन 

२९. ऩविरो सत्र्  बमूभका अमबनम्  ऩूणय सत्र (चयण १–७ सम्भ) सभिु क, ख य ग सिबामग 
(९*३=२७ जना) 

क. सफै मसऩिरूको प्रमोग गदै ऩूणय सत्रको अभ्मास गनय सिबागीराई ३ सभिुभा विबाजन गरय ३ 
जना प्रल्शषकरे प्रत्मेक सभिुभा यिेका सफै सिबागीराईय भेरमभराऩ प्रकृमाको अभ्मास । (सभिुभा 
यिेका सिबामग भध्मे तेस्रो ३ जनाको उऩ–सभिुरे भेरमभराऩकतायको अभ्मास बमूभका गने)  

३०. दोस्रो सत्र् अभ्मास सवित्  प्रशॊसनीम दृविकोण (AI) प्रमोग गने मसऩ 

क. प्रशॊसनीम दृविकोणको ऩरयचम 

ख. प्रशॊसनीम दृविकोणको भित्ि य भेरमभराऩभा मसको प्रमोग 

ग. सकायात्भक सोंचको विकास गने विमध÷तरयका 

घ. प्रशॊसनीम दृविकोण मसद्धान्तको प्रमोगरे भेरमभराऩ ऩरयणाभभा ऩाने प्रबाि  

३१. तेस्रो सत्र् भेरमभराऩ ऩश्चातको प्रवक्रमा, सिभती ऩत्र रेखन करा य मसको अनगुभन 

क. भेरमभराऩ ऩश्चातको प्रकृमा 

ख. सिभती ऩत्रभा सभेवटन ुऩने भित्िऩूणय कुयािरू 

ग. सिभती ऩत्र रेखन अभ्मास 

घ. भेरमभराऩकतायरे भेरमभराऩ प्रकृमा य सिभतीको को भूपमाङ्कन य अनगुभन 

३२.  चौथो सत्र् भेरमभराऩकतायको आचायसॊविता ऩारनको प्रमतफद्धता य मसकाइ भूपमाङ्कन 

क. भेरमभराऩकतायराई आचायसॊविता उऩय सऩथ ग्रिण 

ख. भेरमभराऩ प्रल्शषणभा सिबागीको मसकाई भूपमाङ्कन ऩयीषा 

ग. प्रल्शषण भूपमाङ्कन 

 


