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मानवीय सम्बनधहरूका ख्बचमा वववादहरूको सम्ावना रहन्छ। समाज ववकासकाे क्रमसँगरै 
तसखजजिि वववादहरूको समाधानका लातग ववत्न्न उपायहरू प्रचलनमा रहेका ्छन।् अतधकारको 
प्रातति र प्रचलनका क्रममा तसजजिना हनेु वववादहरूको समाधानका लातग उपयकु्त ववतध र 
प्रवक्रयाको ववकास गनने क्रम अद्ावप जारी रहेको ्छ। वववादको शाखनिपूणजि रूपमा समाधान गनजि 
औपचाररक िथा अनौपचाररक उपायहरू प्रचलनमा रहेका ्छन।्साथरै वववाद समाधान अनौपचाररक 
प्रवक्रयाकाे क्ेत्रमा मेलतमलापलगायिका वरैकख्पक उपायहरू अभयासमा रहेका ्छन।् वववादका 
पक्हरूको सवक्रय सह्ातगिा र मेलतमलापकिाजिको सहजीकरणमा वववादको सथायी समाधान गनने 
उद्ेशयले मेलतमलापसम्बनधी अवधारणाको ववकास ्एको देखिन्छ। विजिमान समयमा प्रायः स्बरै 
मलुकहरूले मेलतमलाप पद्धतिलाई वववाद समाधानको वरैकख्पक उपायको रूपमा आतमसाि ्
गरेका ्छन।् 

नेपालको नयायप्रणालीले मेलतमलाप संसककृ तिको ववकास गनने उद्ेशयले तमलापत्रको अवधारणा 
प्रारम्देखि नरै आतमसाि ्गरेको ्छ। तयसरैगरी सामदुावयकसिरमा वववाद समाधानका अनौपचाररक 
प्रवक्रया परमपरागि रूपमरै प्रचलनमा रहेका ्छन।् यसरैत्बच २०५८ सालदेखि सामदुावयक 
सिरमा र २०६० सालदेखि नेपालका अदालिहरूले औपचाररक प्रवक्रयाको पररपूरक प्रणालीकाे 
रूपमा मेलतमलाप पद्धतिलाई प्रयोगमा ् याएको देखिन्छ। विजिमान नेपालकाे संववधानले मेलतमलाप 
प्रवक्रयालाई वववाद समाधानको उपायको रूपमा संवरैधातनक मानयिा प्रदान गरेको ्छ। 
मेलतमलापसम्बनधी ऐनलगायिका ववत्न्न ववषयगि कानूनले वववाद समाधानको उपायको रूपमा 
मेलतमलाप पद्धतिलाई आतमसाि ्गरेको देखिन्छ। विजिमानमा नयावयक तनकाय, सथानीय िहका 
नयावयक सतमति, लगानी िथा वयापाररक क्ेत्र  र सामदुावयक सिरमा मेलतमलाप पद्धति प्रयोग 
्इरहेको ्छ। यी स्बरै क्ेत्रको वयवसथापन, तनयमन, अनगुमन िथा सपुररवेक्णको केनद्ीय 
खजममेवारी मेलतमलाप पररषद् मा रहेको ्छ। 

नेपालमा मेलतमलाप पद्धतिको तनयमनको केनद्ीय ्तूमकामा रहेको मेलतमलाप पररषदको 
कायजिक्ेत्र र खजममेवारी्बमोखजम प्र्ावकारी रूपमा कायजि समपादन गनजि मेलतमलाप पद्धति प्रयोगको 
क्ेत्र ववसिार िथा यस पद्धतिको प्र्ावकाररिा अत्वकृवद्धका लातग कानूनहरूमा समसामवयक 
संशोधन, ्ौतिक पूवाजिधार िथा आवशयक स्ोि साधनको वयवसथापन एवम ्सहयोग समनवय र 
सहकायजिलगायिका कायजिहरू वयवखसथि रूपमा सञ्चालन गनुजिपनने ्छ। मेलतमलाप पररषदको 
विजिमानको कायजिसक्मिा िथा कायजि वािावरणको ववश्षेण्बाट पवहचान ्एका सवालहरूको 

मन्तव्य



सम्बोधनका लातग कायजिसमपादनका नतिजा पररसूचकसवहिका रणनीतिक कायजिक्रमहरू तनधाजिरण 
गररएको ्छ। प्रसििु रणनीतिक योजनाको प्र्ावकारी कायाजिनवयनमा सम्बद्ध सरोकारवाला 
तनकायहरूको सहयोग र समनवय अपररहायजि रहेको ्छ। सम्बद्ध स्बरै पक्को साथजिक सहयोग र 
समनवय्बाट  प्रसििु रणनीतिक योजनाको सफलिापूवजिक कायाजिनवयन हनेु कुरामा पूणजि ववश्ास 
तलएको ्ुछ।

प्रसििु योजना िजुजिमा सतमतिमा रही कायजि गनुजिहनेु मेलतमलाप पररषद््का सदसयहरू नाय्ब 
महानयायातधवक्ता श्ी पदमप्रसाद पाण्ेय, शो्ा ्बसनेि र पररषदका सदसय सखचव एवम ्सववोचच 
अदालिका रखजसट्ार श्ी नारायण प्रसाद पनथीलाई धनयवाद ददन चाहन्ुछ। साथरै योजना 
िजुजिमाको क्रममा ववशेषज्ञ सेवा प्रदान गनने ववषयववज्ञ एवम ् ववज्ञ समूह ्छलफललगायिका 
परामशजि कायजिक्रममा सह्ागी माननीय नयायाधीश, मेलतमलापकिाजि, कानून वयवसायी, मेलतमलाप 
क्ेत्रमा संलगन प्रतिवठिि वयखक्तहरूलगायि सम्बद्ध स्बरैमा धनयवाद वयक्त गदजि्ुछ। अनतयमा 
मेलतमलाप पररषदका सखचवालय प्रमिु श्ी ् द्काली पोिरेल एवं सखचवालयका कमजिचारीहरूलगायि 
यस कायजिमा प्रतयक् अप्रतयक् रूपमा संलगन समपूणजिमा धनयवाद ददन चाहन्ुछ। धनयवाद !

दीपककुमार काककी
नयायाधीश

सववोचच अदालि
एवम ्
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मन्तव्य
सामानयिया वववादहरूको समाधान अदालिहरू्बाट हनेु ्ए िापतन कतिपय वववादहरू अनय 
वरैकख्पक उपायहरूद्ारा पतन समाधान हनेु प्रचलन रहेको ्छ। यसिा वरैकख्पक उपायहरूमधये 
मेलतमलाप पद्धतिलाई महत्वपूणजि उपायको रूपमा तलइन्छ। वववादको त्छनोफानो समाजमरै गरी 
मेलतमलापको वािावरण तसजजिना गनने परमपरा सददयौँदेखि नेपाली माटोमा चतल आएको पाइन्छ। 
गाउँठाउँमरै पञ्च्लाद् मीहरू ्बसी वववादका दवुरै पक्लाई रािी ्छलफलद्ारा तयसिा वववाददि 
पक्हरूको कुरा सनुी दवुरै पक्हरूलाई मानय हनेु  गरी वववादको टुङ्ो लगाउने प्रचलन हाम्ो 
आफनरै मौतलक पद्धति हो। अनय देशहरूको अनु् वसमेिको आधारमा हाल यो पद्धतिले 
संवरैधातनक एवं कानूनी मानयिा प्राति गरेको ्छ। 

नेपालको संववधानको धारा १२७ को उपधारा (२) मा नयावयक तनकायका अतिररक्त वववाद 
समाधानका वरैकख्पक उपायहरू अवलम्बन गनजि अनय तनकाय गठन गनजि सवकने प्र्बनध गरेको 
र  धारा ५१(ट) (२) मा मेलतमलाप, मधयसथिाजसिा वरैकख्पक उपायहरू अवलम्बन गनने 
गरी नीतिगि वयवसथा गररएको ्छ। मेलतमलाप पद्धति्बाट वव्बादहरूको समाधान गनजि सवकने 
्नी गररएको संवरैधातनक वयवसथालाई कायाजिनवयन गनजि 'सथानीय सरकार सञ्चालनसम्बनधी ऐन, 
२०७४' एवं 'मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८' महत्वपूणजि कानूनको रूपमा रहेका ्छन।् 
मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८ ले वयवसथा गरेको मेलतमलाप पररषदले सो कानूनले प्रदान 
गरेको अख्ियारी्बमोखजम मेलतमलापसम्बनधी कामकार्बाहीको सम्बनधमा तनयमनकारी, 
अनगुमनकारी र प्रवधजिनकारी ्तूमका तनवाजिह गददै आएको ्छ।  

जनुसकुरै  राजय वा सङ् घसंसथाले समपादन गनने कामकार्बाहीहरू वयवखसथि िररका्बाट समपन्न 
गनजिको लातग योजनाको आवशयकिा महससु गररन्छ। पत्छ्लो समयमा राजय सञ्चालन र 
ववकास तनमाजिणका काममा मात्र होइन प्रशासतनक, नयावयक एवं तनयामक तनकायहरूको 
लातगसमेि रणनीतिक योजना िजुजिमा गरी कायजि गदाजि तयसिा तनकायहरूको काम कार्बाही 
प्र्ावकारी र पररणाममिुीसमेि देखिएको ्छ। मेलतमलाप पररषदको हालसमम कुनरै रणनीतिक 
योजना न्एको कारण यस संसथाले आफना कामकार्बाहीहरू आवशयकिा अनसुार ितकाल 
तनणजिय गरी कायाजिनवयन गददै आएको तथयो। ्ावी कायजियोजनाको अ्ावले गदाजि पररषदको 
गनिवय नरै अलमलमा पनजि जाने सम्ावना ्एको कारण पररषदको लातग एक ्ुछट्रै रणनीतिक 
योजनाको आवशयकिा महससु गररयो।  

पररषदको यो पवहलो रणनीतिक योजना िजुजिमाको लातग पररषदका ितकालीन अधयक् एवं 
सववोचच अदालिका माननीय नयायाधीश श्ी ईश्रप्रसाद ितिव्ाको अधयक्िामा ्बसेको पररषदको 
२०७६ कातिजिक ४ गिेको ्बरैठकले नाय्ब महानयायातधवक्ता श्ी पद् मप्रसाद पाण्ेयको 
संयोजकतवमा सववोचच अदालिका रखजसट्र श्ी नारायणप्रसाद पनथी र पररषदका सदसय श्ी 
शो्ा ्बसनेि रहेको एक सतमति गठन गरेको तथयो। योजना िजुजिमा सतमतिलाई रणनीतिक 
योजनाको मसयौदा ियार गरी पररषद् मा पेस गननेसमेिका पाँचवटा कायाजिदेश प्रदान गररएको 
तथयो। सतमतिले आफूलाई प्राति कायाजिदेश्बमोखजम कायजि समपन्न गनजिको लातग श्ी यादव 
चापागाईँ्बाट परामशजिदािाको सहयोग प्राति गरेको तथयो। रणनीतिक योजनाको िजुजिमाको क्रममा 
यो सतमतिले दशवटा ्बरैठकहरू ्बसी योजना िजुजिमाको ववत्न्न चरणमा ्छलफल गरी मसयौदा 
ियार ग¥याे। 



रणनीतिक योजनालाई थप समकृद्ध ्बनाउने उद्ेशयले सरोकारवालाहरूकोसमेि सझुाव सङ् कलन 
गरी प्राति सझुावहरूलाई समावेश गनजि मसयौदामातथ ववत्न्न चरणमा ्छलफल गनने कायजि पतन 
समपन्न गररयो। यस सनद्जिमा मेलतमलापसँग सम्बखनधि त्बज्ञ समूह, उचच िथा खज्ला 
अदालिका नयायाधीश एवं मेलतमलापकिाजि र नयावयक सतमतिका संयोजकहरूसँग ्छलफल गरी 
प्राति हनु आएका महत्वपूणजि सझुावहरूलाईसमेि समावेश गरी पररमाखजजिि मसयौदा ियार गररयो। 
अनतयमा उक्त मसयौदामातथ मेलतमलाप पररषदका अधयक् एवं सदसयहरूका त्बच ्छलफल गरी 
प्राति ्एका सझुावहरूलाईसमेि समावेश गरी यसलाई अखनिमरूप प्रदान गररयो। यो रणनीतिक 
योजना िजुजिमाको क्रममा नेपालमासमेि कोत््-१९ को त्रास फरै तलएको कारणले गदाजि सतमतिको 
काममासमेि प्र्ाव पा¥याे जसको कारणले गदाजि िोवकएको कायजि समयमरै समपन्न गनजि सवकएन। 
साथरै मेलतमलाप पररषदको रणनीतिक योजना िजुजिमा गरी योजनावद्ध कायजि थालनीको यो पवहलो 
प्रयास ्एकोले केही कमजोरीहरू हनु सकने कुरामा सचेि रहदरै आगामी योजनाले िी 
कमजोरीहरूलाई संवोधन गनने ्छ ्न्ने अपेक्ासमेि गररएको ्छ। 

यो रणनीतिक योजना िजुजिमा गनने क्रममा ि्ा ्एका ववत्न्न समसयाहरूका ्बा्बजदु पतन 
सम्बखनधि स्बरैको सहयोगको कारण हाल यस रूपमा प्रसििु गनजि सम्व ्एको ्छ। योजना 
िजुजिमाको प्रारखम्क ददनहरूमा पररषदका ितकालीन अधयक् एवं सववोचच अदालिका माननीय 
नयायाधीश श्ी ईश्रप्रसाद ितिव्ा्बाट िजुजिमा सतमतिलाई प्राति ्एको मागजिदशजिन अववसमरणीय 
रहेको ्छ। तयसरैगरी पररषदका विजिमान अधयक् िथा सववोचच अदालिका वररठििम ्माननीय 
नयायाधीश श्ी दीपककुमार काककी्बाट प्राति ्एको ददशातनदनेशले यस रणनीतिक योजनालाई 
टुङ्ोमा प¥ु याउन सम्व ्यो। यसका लातग पररषदका तनविजिमान एवं विजिमान अधयक्जयूहरूप्रति 
सतमति हाददजिक आ्ार एवं ककृ िज्ञिा प्रकट गदजि्छ। पररषदका पूवजि एवम ्विजिमान सदसयजयूहरू्बाट 
योजना िजुजिमाको क्रममा सतमतिले महत्वपूणजि सहयोग एवं स्लाह प्राति गरेको ्छ। 

योजना िजुजिमाका क्रममा पररषदका सदसय एवं अतधवक्ता श्ी राममखण गौिम्बाट प्राति ्एको 
सहयोग अववसमरणीय रहेको ्छ।यसका अतिररक्त यो रणनीतिक योजनाको िजुजिमाको क्रममा 
सहयोग प¥ु याउन ुहनेु सहरखजसट्ार श्ी अचयूि कुईँकेल, श्ी अशोककुमार क्ेत्री धनयवादका पात्र 
हनुहुनु्छ। पररषदका सखचवालय प्रमिु श्ी ्द्काली पोिरेलले यस योजनालाई मूिजिरूप प्रदान 
गनजि अतयनि मेहनिका साथ अहोरात्र िटनु् यो।यसका लातग श्ी पोिरेलप्रति यो सतमतिले 
ववशेष धनयवाद ददन चाहन्छ। रणनीतिक योजना िजुजिमाको क्रममा ्बजेट प्रक्ेपण कायजिका लातग 
सहयोग गनुजि हनेु वयवसथापन ववज्ञ श्ी राजनकुमार के.सी.,प्राववतधक सहयोग  
प¥ु याउन ुहनेु सामदुावयक मेलतमलापकिाजि समाज नेपालका अधयक् एवम ्मेलतमलाप पररषदका 
सदसय श्ी शो्ा ्बसनेिलाई सतमतिले धनयवाद ज्ञापन गनजि चाहन्छ।साथरै मेलतमलाप पररषद् 
सखचवालयका कमजिचारीलगायि रणनीतिक योजना िजुजिमाको क्रममा प्रतयक् अप्रतयक्रूपमा 
सहयोग प¥ु याउन ुहनेु समपूणजि वयखक्ततवहरूप्रति सतमति आ्ार प्रकट गदजि्छ।धनयवाद !

तमति २०७७।०९।१८
संयोजक
एवम्

रणनीतिक योजना िजुजिमा 
सतमति
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पररच्ेछद एक: प्रारखम्क 1 

पररच्ेछद एक: 

प्रारखम्क

१.१ पकृठि्तूम

मानव समाजको ववकाससँगरै वववाद वा द्नद्हरू पतन तसजजिना ्एको मातनन्छ।मानवीय 
सम्बनधहरूलाई तनयतमि र वयवखसथि गनने क्रममा वववाद समाधानका औपचाररक िथा 
अनौपचाररक दवुरै उपायहरू प्रयोग हुँदरै आएका ्छन। सामाखजक िथा पाररवाररक प्रककृ तिका 
वववाद समाधानका आयामहरू समयानकूुल पररमाजजिन हुँदरै आएको पाइन्छ। आधतुनक नयाय 
प्रणालीको सरुुवाि हनु ु् नदा पवहला ववत्न्न समाज, समदुाय र जाति ववशेषसमेिले वववाद 
समाधानका आ–आफना परमपरागि ववतध र िररकाहरू अवलम्बन गनने गरेका तथए। अवहले 
औपचाररक वववाद समाधानका उपायहरूको अतिररक्त वववाद समाधानका ववत्न्न वरैकख्पक 
उपायहरूको प्रयोगको क्ेत्र ववसिार हुँदरै आएको पाइन्छ। वववाद समाधानका वरैकख्पक 
उपायहरू पतन औपचाररक वववाद समाधानका क्ेत्रमा पतन प्रयोग हुँदरै आएको ्छ।

समाजको ववकासक्रमसँगरै समाज र राजय सञ्चालनका लातग औपचाररक नयाय वयवसथा सरुु 
गररयो।यससँगरै पररवार र समाजत्त्र तम्न नसकेका वा तमलाउन नचाहेका वववादहरूको 
समाधानका लातग राजयका औपचाररक संयनत्रहरूको पतन सथापना गररयो। आधतुनक 
नयायप्रणालीको सरुुवािपत्छ वववाद समाधान गनुजि अदालिको प्रमिु कायजि ्बनयो र आज यो 
वववाद समाधानको औपचाररक पद्धतिको रूपमा सवजि सवीकायजि ्छ। वववाद समाधानको यस 
औपचररक पद्धतिअनसुार वववादको समाधान गदाजि कानूनले तनधाजिरण गरेको कायजिववतध र प्रवक्रया 
पूरा गनुजिपनने हनु्छ। यसरी कानूनले िोकेको अतनवायजि कायजिववतध अवलम्बन गनदै पनने ्बाधयातमक 
वयवसथाले गदाजि कतिपय अवसथामा नयावयक प्रवक्रया पूरा गनजि लामो समय लागन सकने अवसथा 
पतन तसजजिना हनु सकद्छ।

औपचाररक पद्धति्बाट वववादको समाधान गदाजि वववादको तनरूपण कायजि प्रवक्रयामिुी, वढलो, 
महँगो र जवटल हनु सकद्छ। औपचाररक वववाद समाधान प्रवक्रयामा तनषपक्िा र िटसथिा 
कायम गनजि पवहला नरै तनधाजिररि कायजिववतधको ्बाधयातमक रूपमा प्रयोग गनुजिपनने हनु्छ। साथरै 
वववाद समाधान प्रवक्रया ्बढी औपचाररक र सावजिजतनक प्रककृ तिको हनु्छ। ववशेष गरी पाररवाररक 



2 मेलममलाप परिषद् नेपाल िणनीमिक योजना (२०७७/०७८ देखि २०८१/०८२)

प्रककृ ति र समपखतिसँग सम्बद्ध वववादका प्छात् केही कारण हनु सकद्छन।् तयसिा कारणहरूको 
्बारेमा वववादका पक्हरू ्बढी जानकार रहन्छन।् पाररवाररक वा समपखतिसँग सम्बखनधि वववाद 
मेलतमलाप पद्धति्बाट समाधान गनजि जो् ददने गररन्छ। मेलतमलाप पद्धतिमा िेस्ो पक्को 
सहजीकरणमा वववादका पक्हरूको सह्ातगिामा वववाद समाधान गररने हुँदा वववादको सथायी 
समाधान हनुकुा साथरै पक्हरूको सम्बनध पनुसथाजिपना ्ई वासिववक नयायको अनु् तूि गनने 
अवसर तसजजिना हनु सकद्छ। यस प्रकारको अवसर वववाद समाधानका औपचाररक प्रवक्रयाहरूमा 
उपल्ध नहनु पतन सकद्छ।  

वववाद समाधानका वरैकख्पक उपाय (Alternative Dispute Resolution) ्न नाले प्राय: 
अदालि्बावहर वववाद समाधान गदाजि अपनाइने ववत्न्न प्रवक्रयाहरूलाई ्बखुझन्छ।1 कतिपय 
वववादहरूको समाधान औपचाररक पद्धति वा नयावयक प्रवक्रया्बाट समाधान गदाजि वासिववक 
नयायको नखजक न्ई ्बढी औपचाररक नयायमा सीतमि हनु सकने र वववादको सथायी रूपमा 
समाधान नहनेु अवसथासमेि तसजजिना हनु सकद्छ। यस प्रकारको अवसर तसजजिना गनने उद्ेशयले 
पक्हरूको सह्ातगिामा वववाद समाधानका वरैकख्पक उपायहरूको ववकास हुँदरै आएको 
पाइन्छ। विजिमानमा ववत्न्न राजयका औपचाररक तनकायहरूलेसमेि वववाद समाधानका 
वरैकख्पक उपायहरू अवलम्बन गददै आएका ्छन।्    

समाज ववकासको क्रममा ववशेषगरी वयापाररक र लगानी सम्बद्ध वववादहरूको समाधान 
अनौपचाररक रूपमा गनने उद्ेशयले मधयसथिा लगायिका वववाद समाधानका उपायहरू ववकास 
हुँदरै आएको पाइन्छ। यसरै क्रममा पाररवाररक र देवानी प्रककृ तिका वववादहरू समाधान गनने 
वरैकख्पक उपायको मेलतमलाप पद्धतिको ववकास ् एको पाइन्छ। औपचाररक िथा अनौपचाररक 
दवुरै क्ेत्रमा मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोग हुँदरै आएको ्छ।

वववाद समाधानका वरैकख्पक उपायहरूको ववकास र अभयास हनु ु् नदा अखघदेखि नरै पाररवाररक 
वा देवानी प्रककृ तिका वववादहरू तमलापत्रको माधयम्बाट पक्को सह्ातगिामा समाधान गनने 
अभयासलाई नेपालको नयाय प्रणालीले प्रयोग गददै आएको पाइन्छ। नेपालको नयायपातलकाले 
यस प्रकारको वववाद समाधानको अनौपचाररक प्रवक्रयाको उन्नि र ववकतसि रूपमा अदालि 
प्रवेषि र अदालि सखन्नवहि मेलतमलाप पद्धतिलाई वववाद समाधान प्रवक्रयाको रूपमा सवीकार 
गरेको अवसथा ्छ। िेस्ो पक्को सहजीकरणमा वववादका पक्हरूको सह्ातगिा र संलगनिामा 
पारसपाररक सहमतिका माधयम्बाट वववादको सथायी समाधान गनने ववक्पको रूपमा मेलतमलाप 
पद्धतिको प्रयोग हुँदरै आएको पाइन्छ।
1 ADR is the collective name of the dispute settling methods outside the court.
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नेपालको संववधानको धारा १२७ को उपधारा (२) ले तनयतमि प्रककृ तिका नयावयक तनकायका 
अतिररक्त वववाद सामाधानका वरैकख्पक उपायहरू अवलम्बन गनजि आवशयकिाअनसुार अनय 
तनकाय गठन गनजि सवकने संवरैधातनक वयवसथा गरेको ्छ। यसरैगरी राजयका नीति तनदनेशक 
तसद्धानि, नीति िथा दावयतवअनिगजिि धारा ५१ (ट) (२) ले सामानय प्रककृ तिका वववाद 
समाधानका लातग मेलतमलाप मधयसथिाजसिा वरैकख्पक उपायहरू अवलम्बन गनने संवरैधातनक 
वयवसथा गरेको ्छ। साथरै सथानीय सरकार सञ्चालनसम्बनधी ऐन, २०७४ ले सथानीय 
िहहरू्बाट वववाद समाधान गदाजि मेलतमलाप प्रवक्रयाको अवलम्बन गनने वयवसथा गरेको ्छ। 
नेपालका अदालिहरूले मेलतमलाप पद्धतिलाई वववाद समाधानका वरैकख्पक उपायको रूपमा 
आतमसाि ् गरेका ्छन।् अदालिमा प्रवेश गरेका वववादहरूलाई मेलतमलाप प्रवक्रया्बाट 
समाधान गनजि िीनरै िहका अदालि तनयमावलीहरूमा कानूनी प्र्बनध गररएको ्छ। साथरै 
नयायपातलकाकाे रणनीतिक योजनाहरूले मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिा अत्वकृवद्ध गनने 
सम्बनधमा ववत्न्न रणनीतिक कायजिक्रमहरू समावेश गरेको पाइन्छ।

नेपालमा सामदुावयक मेलतमलाप पद्धतिलाई पतन मानयिा ददने कानूनी प्र्बनधसवहि 
मेलतमलापसम्बनधी ऐन र तनयमहरू लाग ु्एका ्छन।् मेलतमलाप पद्धतिको महत्व एवम ्
यस्बाट हनु सकने फाइदा िथा यस पद्धतिको प्रयोगको अनिराजिव्रिय अभयास र नेपालमा यसको 
प्रयोगको अवसथासमेिलाई हेदाजि मेलतमलाप पद्धतिलाई प्र्ावकारी ्बनाउन ुपनने देखिन्छ। यसरै 
िथयलाई मधयनजर गरी मेलतमलाप पररषदले प्रसििु रणनीतिक योजनाको िजुजिमा गरेकाे ्छ। 

१.२ मेलतमलाप पररषदको साङ् गठतनक सवरूप

मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८ को दफा २६ ले नयाय पररषदको तसफाररसमा सववोचच 
अदालिका ्बहालवाला नयायाधीश अधयक् रहने गरी ११ सदसयीय मेलतमलाप पररषद् गठन 
हनेु वयवसथा गरेको ्छ। मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८ मा मेलतमलाप्बाट वववाद समाधान 
गनने पद्धतिको तनयतमि सधुार, पररमाजजिन, तनयमन िथा तनयनत्रण गनने कायजिसमेिका लातग नयाय 
पररषदको तसफाररसमा प्रधान नयायधीशले िोकेको सववोचच अदालिको ्बहालवाला नयायाधीशको 
अधयक्िामा सतमति गदठन हनेु कानूनी वयवसथा्बमोखजम हाल सववोचच अदालिका वररठििम 
नयायाधीश माननीय श्ी दीपककुमार काककीकाे अधयक्िामा मेलतमलाप पररषदको गठन ्एको 
्छ। 

पररषदका सदसयहरूमा कानून, नयाय िथा संसदीय मातमला मनत्रालयका सखचव, सङ् घीय 
मातमला िथा सामानय प्रशासन मनत्रालयका सखचव, महानयायातधवक्ताको कायाजिलयका नाय्ब 
महानयायातधवक्ता, नेपाल ्बार एसाेतसएसनका महासखचव, उद्ोग वाखणजय क्ेत्रमा कायजिरि  
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सङ् घ संसथाका प्रतितनतधहरूमधये्बाट पररषदले िोकेको एकजना, मेलतमलापकिाजि वा मेलतमलाप 
कायजिमा संलगन संसथाका प्रतितनतध वा मेलतमलापका क्ेत्रमा कायजि गनने वयखक्तहरूमधये्बाट 
पररषदले िोकेका दईुजना, समाजसेवी िथा नागररक समाजका प्रतितनतधहरूमधये्बाट पररषदले 
िोकेका कमिीमा एकजना मवहलासवहि दईुजना गरी कुल नौ जना सदसय रहने वयवसथा ्छ। 
मेलतमलाप पररषदको सदसय सखचवमा सववोचच अदालिका रखजसट्र रहने प्रावधान रहेको ्छ।

१.३ मेलतमलाप पररषदको काम, किजिवय र अतधकार

नेपालमा मेलतमलापका माधयम्बाट त्छटो, ्छररिो िथा सरल िररका्बाट वववादको समाधान 
गनजि र वववाद समाधानको प्रवक्रयालाई कम िखचजिलो ्बनाई नयायमा सवजिसाधारणको पहुँच 
अत्वकृवद्ध गनजि एवं मेलतमलाप्बाट वववाद समाधान गनने कायजिववतधको तनयतमि सधुार, पररमाजजिन, 
तनयमन िथा तनयनत्रण गनजि मेलतमलाप ऐन, २०६८ को दफा २७ ले मेलतमलाप पररषदको 
काम, किजिवय र अतधकार तनमन्बमोखजम हनेु वयवसथा गरेको ्छ।

·	 मेलतमलापद्ारा वववादको तनरूपण गनजि प्रोतसाहन हनेु ववत्न्न कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने 
वा गराउने।

·	 मेलतमलापद्ारा वववाद समाधानको कायजिववतधको सरलीकरण गरी तयसिो कायजिववतधको 
वयापक प्रयोगका लातग प्रचतलि कानूनमा सधुार गनजि नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने।

·	 मेलतमलापकिाजिहरूका लातग ददइने िातलमको पाठ्यक्रम सवीककृ ि गनने िथा तयसिो 
िातलम सञ्चालन गनजि संसथाहरू िोकने।

·	 मेलतमलापसम्बनधी सेवा प्रदान गनने संसथाको संसथागि क्मिा एवं िातलमको गणुसिरको 
अनगुमन र मू्याङ्कन गनने।

·	 मेलतमलापकिाजिको दक्िा अत्वकृवद्धका लातग िातलम िथा अनिवक्रजि या कायजिक्रम सञ्चालन 
गनने।

·	 सथानीय सिरमा सामदुावयक मेलतमलापको सथायी संरचनाको प्रारूप ियार गरी 
कायाजिनवयनका लातग नेपाल सरकारसमक् तसफाररस गनने।

·	 मेलतमलापकिाजिको काम अनगुमन गनने गराउने।

·	 मेलतमलापकिाजिले आचारसंवहिा पालना गरे वा नगरेको सम्बनधमा ्छानववन गराउने र 
पालना नगरेको अवसथामा कार्बाही गनने।

·	 मेलतमलापसम्बनधी अनय काम कार्बाही गनने वा गराउने आदद।
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१.४ पररषदको  कायजि र उपलख्धको समीक्ा

सथापनापत्छका सरुुका वषजिहरूमा मेलतमलाप पररषद् मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध नीतिगि र 
वयवसथापकीय कायजिहरूको वयवसथापनमा केखनद्ि रहेको देखिन्छ। २०७१ वरैशािको अनतयमा 
पररषदले पूणजििा पाएपत्छ हालसमम मेलतमलाप पररषद् ्बाट महत्वपूणजि कायजिहरू समपन्न ्एका 
्छन। नेपालमा मेलतमलाप पद्धतिलाई औपचाररक िथा अनौपचाररक क्ेत्रमा संसथागि गनने 
क्रममा मेलतमलाप पररषद् ्बाट ्एका महत्वपूणजि कायजिहरू िलका अनचु्ेछदहरूमा उ्लेि 
गररएको ्छ। 

२०७१ साल असारमा मेलतमलापसम्बनधी ऐन र तनयमावली लाग ुहनुपूुवजि सववोचच अदालिको 
मेलतमलाप सतमति्बाट तनधाजिरण गररएको पाठ्यक्रममा आधाररि रहेर सञ्चालन ्एका 
मेलतमलापसम्बनधी ववत्न्न िातलमहरूलाई पररषदले मानयिा प्रदान गरेको तथयो। मेलतमलाप 
प्रवक्रयासम्बनधी आधार्िूलगायि ववत्न्न िातलमहरूको पाठ्यक्रमलाई वयवखसथि गनजि पाठ्यक्रम 
पररमाजजिन िथा मसयौदा सतमति गठन गररएको तथयो।साथरै आतथजिक वषजि ०७१÷७२ का लातग 
वावषजिक कायजिक्रम पाररि गनुजिका साथरै एक वषजिका लातग मेलतमलापसम्बनधी िातलम सञ्चालन 
गनजि १० वटा संसथालाई ्छनोट िथा अनमुति प्रदान गररएको तथयो।  

२०७१ माघमा पररषदको ्बरैठकले ितकालीन सङ् घीय मातमला िथा सथानीय ववकास मनत्रालय, 
मेलतमलाप पररषद् र सामदुावयक मेलतमलापकिाजि समाज नेपालको संयकु्त आयोजनामा समपन्न 
अनिरवक्रया कायजिक्रम्बाट सामदुावयक एवम ्सथानीय िहको मेलतमलाप कायजिलाई वयवखसथि, 
सरल िथा समनवयातमक ढङ््बाट सञ्चालन िथा वयवसथापन गनने सम्बनधमा सङ् घीय मातमला 
मनत्रालय्बाट पेस ्एको ९ ्बुदेँ नीतिगि मागजितनदनेशन पररमाजजिनसवहि पाररि ग¥याे। तयसरैगरी 
मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८ र मेलतमलाप तनयमावली, २०७० तमति २०७१ वरैशाि १ 
गिेदेखि देश्री लाग ु्एको सनद्जिलाई मधयनजर गरी प्रतयेक वषजि ्बरैशाि १ गिेलाई ववत्न्न 
कायजिक्रम आयोजना गरी मेलतमलाप ददवस मनाउने गरी २०७१ चरैि १९ गिे ्बसेको 
पररषदको ्बरैठकले तनणजिय गरेको तथयो।  

आतथजिक वषजि २०७१÷०७२ मा मेलतमलाप प्रवक्रया र मेलतमलाप पद्धति्बाट हनु सकने 
फाइदाहरू्बारे आम नागररकलाई जागरुक गराउन प्रचारप्रसारका लातग मेलतमलाप पररषदको 
नेिकृतवमा ववत्न्न अत्यान सञ्चालन गरेको पाइन्छ। यसरैगरी देशका ववत्न्न सथानमा समाजसेवी, 
प्राधयापक, खशक्क, नागररक समाजका प्रतितनतध, पत्रकार, पूवजिकमजिचारी, ्बहालवाला कमजिचारी 
र कानून वयवसायीसमेिको सह्ातगिामा मेलतमलापसम्बनधी १३ वटा आधार्िू िातलमहरू 
समपन्न ्एको देखिन्छ। उख्लखिि िातलम कायजिक्रम्बाट िीन सय अठार वयखक्तले 
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मेलतमलापसम्बनधी आधार्िू िातलम प्राति गरेका तथए। उक्त आतथजिक वषजिमा दईुवटा अनखुशक्ण 
कायजिक्रम र १० वटा अनिरवक्रयातमक गोठिीहरू समपन्न गरेको देखिन्छ।

मेलतमलाप पररषदको आयोजनामा २०७२ असार १८ र १९ गिे अदालि िथा सामदुावयक 
मेलतमलाप केनद्मा सूचीककृ ि ्एका ववत्न्न ३१ खज्ला्बाट ्छनौट ्एका एक सय २३ जना 
मेलतमलापकिाजिहरूको सह्ातगिामा मेलतमलापकिाजिहरूको प्रथम राव्रिय सममेलन समपन्न ् यो। 
उक्त सममेलन्बाट ववत्न्न नीतिगि िथा वयवसथापकीय पक्हरूलाई समावेश गरी २३ ्बुदेँ 
घोषणा पत्र जारी ्एको तथयो। 

मेलतमलाप पररषदले आतथजिक वषजि ०७२÷०७३ मा मेलतमलापसम्बनधी िातलम सञ्चालनका 
लातग ववत्न्न संसथाहरूलाई सवीककृ ति प्रदान गदाजि संसथाहरूले पूरा गनुजिपनने मापदण् ियार गरी 
लाग ुगरेको तथयो। उक्त आतथजिक वषजिमा मेलतमलापसम्बनधी िातलम ददने १६ वटा संसथालाई 
्छनोट गनने कायजि समपन्न ्एको तथयो। मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध ववत्न्न ववषयगि 
िातलमको पाठ्यक्रममा पररमाजजिन गरी सवीककृ ति प्रदान गररएको तथयो। यसरै आतथजिक वषजि 
मेलतमलाप पररषदको कायाजिलय सथापनाका लातग घर ्ा्ामा तलनेलगायिका महत्वपूणजि 
वयवसथापकीय कायजि समपन्न ् एको देखिन्छ। यसका साथरै पररषदको सङ् गठन िथा वयवसथापन 
सवनेक्ण प्रतिवेदन ियारीको प्रवक्रया अगात् ्बढाएको देखिन्छ।

उक्त आतथजिक वषजिमा मेलतमलाप पररषद्बाट मेलतमलापकिाजिको आचार संवहिा, २०७३ लाग ु
गररएको तथयो। साथरै ितकालीन सङ् घीय मातमला िथा सथानीय ववकास मनत्रालयले पेस 
गरेको सामदुावयक मेलतमलापसम्बनधी कायजिसञ्चालन तनदने खशकालाई अखनिम रूप ददने कायजि पतन 
यसरै ्बषजि ्एको देखिन्छ। यसरै आतथजिक वषजिमा दक् मेलतमलापकिाजि ियार गनने उद्ेशयले  
पररषद् ्बाट १४ वटा आधार्िू िातलम सञ्चालन गररएको तथयो। उख्लखिि िातलम 
कायजिक्रम्बाट िीन सय ७२ जनाले मेलतमलापको आधार्िू िातलम प्राति गरेका तथए। 
तयसरैगरी मेलतमलापसँग सम्बखनधि ववत्न्न आठ वटा ववषयगि अनिरवक्रया आयोजना गरेको 
तथयो। दईु वटा मेलतमलापसम्बनधी अत्मिुीकरण कायजिक्रम र दईु वटा मेलतमलाप प्रवक्रयासँग 
सम्बखनधि प्रखशक्क प्रखशक्ण िातलम पतन समपन्न ्एको देखिन्छ। २०७३ वरैशािदेखि 
मेलतमलाप पररषदको जानकारीसवहिको वे्बसाइट www.mediationcouncil.gov.np 
सञ्चालनमा आएको ्छ। 

आतथजिक वषजि २०७३÷०७४ मा ितकालीन सङ् घीय मातमला िथा सथानीय ववकास मनत्रालय्बाट 
प्रसिाववि सामदुावयक मेलतमलाप कायजिसञ्चालन तनदने खशका, २०७३ को मसयौदालाई अखनिम 
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रूप ददई तनदने खशकालाई नेपाल सरकारले पाररि गरेको तमतिदेखि लाग ुगनने गरी मनत्रालयमा 
तसफाररस गरेको देखिन्छ। साथरै मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८ र तनयमावली, २०७० मा 
संशोधनको आवशयकिालाई महससु गरी सरोकारवालाहरूको राय तलई संशोधनको लातग 
मसयौदासवहिको प्रतिवेदन मेलतमलाप पररषदसमक् पेस गनजि साि सदसयीय सतमति गठन ् एको 
तथयो। 

आतथजिक वषजि ०७३÷०७४ मा मेलतमलापसम्बनधी उचचसिरीय िातलमको पाठ्यक्रम िथा 
िातलमको प्रखशक्ण ददगदशजिन ियार, २३ वटा िातलम प्रदान गनजि संसथा ्छनोट िथा नौ वटा 
मेलतमलापसम्बनधी आधार्िू िातलम, दईुवटा मेलतमलापसम्बनधी उचचसिरीय िातलम, एउटा 
मेलतमलाप प्रखशक्क प्रखशक्ण िातलम, १० वटा मेलतमलापसम्बनधी अनिरवक्रया, २४ वटा 
मेलतमलापसम्बनधी गाउँ जाउँ कायजिक्रम, प्रचारातमक कायजिक्रमहरू र मेलतमलापकिाजिहरूलाई 
मेलतमलापसम्बनधी जानकारीमूलक सनदेशहरू उ्लेि ्एका ब्ोसर, जेलपेन, वटसटजि, कयाप, 
्याग र ्ायरी वविरणलगायिका कायजिक्रमहरू समपन्न ्एको तथयो। 

आतथजिक वषजि २०७४÷०७५ र ०७५÷७६ मा आवशयक थप तनदने खशकाहरू ्बनाउने, 
मेलतमलापकिाजिहरूलाई प्रमाण पत्र प्रदान गनने, मेलतमलापसम्बनधी जनजिल प्रकाशन गनने, 
मेलतमलापसम्बनधी िातलम प्रदायक संसथाहरूलाई सवीककृ ति प्रदान गनने, िातलम अनगुमन 
सतमति गठन गनने, संसथागि सदुृढीकरणका लातग कायजियोजना ियार गनने, पररषदको आवशयक 
पूवाजिधार र जनशखक्त वयवसथापन, पररषदको रणनीतिक योजना तनमाजिण र कायाजिनवयन, क्मिा 
ववकास, मेलतमलाप पद्धतिको ववकास, समनवय र सहकायजिजसिा ववत्न्न महत्वपूणजि कायजिहरू 
समपन्न ्एको तथयो। 

आतथजिक वषजि ०७६÷७७ मा उचच सिरीय िातलमको पाठ् यक्रम ियार गनजि ववषयगि सतमतिहरू 
गठन, मेलतमलाप पररषद् को पञ्चवषषीय रणनीतिक योजना िजुजिमा सतमति गठन, 
मेलतमलापकिाजिहरूलाई प्रमाण पत्र प्रदान गनने, मेलतमलापकिाजिहरूको दोस्ो राव्रिय सममेलन 
समाररका प्रकाशन, मेलतमलापसम्बनधी िातलम प्रदायक संसथाहरूलाई सवीककृ ति प्रदान गनने, 
वावषजिक कायजियोजना तनमाजिण, ववत्न्न िातलमहरू, अनिरवक्रया र अत्मिुीकरण कायजिक्रम 
सञ्चालन, समनवय र सहकायजिमा मेलतमलापसम्बनधी (Online Zoom) कायजिक्रम सञ्चालनलगायि 
संसथागि सदुृढीकरणका लातग कायजियोजना ियारलगायिका कायजिहरू समपन्न ्यो। 

साथरै संवि ् २०७६ वरैशाि १६ र १७ मा काठमा्ौंमा ववत्न्न क्ेत्रका १५० जना 
मेलतमलापकिाजिहरूको सह्ागीिामा मेलतमलापकिाजिको दोस्ो राव्रिय सममेलन आयोजना 
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गररएको तथयो। उक्त सममेलनले ववत्न्न ववषयहरू समावेश गरी २४ ्बुदेँ घोषणापत्र जारी 
गरेको देखिन्छ। सममेलन्बाट पाररि घोषणा पत्रका मु् य मु् य ववषयहरू तनमन्बमोखजम 
रहेका ्छनः्
·	 मेलतमलाप हनु सकने वववाद मेलतमलाप प्रवक्रया्बाट असफल ्एमा मात्र नयावयक 

प्रवक्रयामा जाने कानूनी वयवसथाको लातग पहल गनने। 

·	 मेलतमलाप हनुसकने प्रककृ तिका मदु्ा अतयतधक मात्रामा मेलतमलाप प्रवक्रयामा पठाउने 
वािावरण तसजजिना गनजि पहल गनने।

·	 सथानीय िहमा दक् मेलतमलापकिाजि र आवशयकिानसुारको मेलतमलाप केनद्को सथापना 
िथा सामदुावयक मेलतमलाप र सथानीय िहको नयावयक सतमतित्बच समनवयातमक रूपमा 
कायजि गनने वािावरण तमलाउन पहल गनने।

·	 मेलतमलापकिाजिको शरैखक्क योगयिा, दक्िा, उतिरदावयतव, आचार संवहिा र नयूनिम 
पाररश्तमकलगायिका ववषयमा पनुरावलोकन गनने।

·	 सक्म र दक् जनशखक्तको तनमाजिणिफजि  सम्बखनधि िातलम प्रदायक तनकायसँग समनवय 
गनने। 

·	 मेलतमलाप िातलमको सिरीयिा, गोपनीयिा िथा आचार संवहिाको पालनाको अनगुमनलाई 
प्र्ावकारी ्बनाउने।

·	 औद्ोतगक, ्बरैवङ्कङ र वाखणजय क्ेत्रका वववाद समाधानका लातग ववखशष्ीककृ ि मेलतमलाप 
केनद्को तनमाजिण गननेिफजि  ववशेष पहल गनने।

·	 सवुवधा समपन्न मेलतमलाप कक्, दक् र प्रयाति जनशखक्त र मेलतमलापमरैत्री वािावरणको 
लातग सम्बद्ध स्बरै तनकायसँग समनवय गरी संसथागि सदुृढीकरण, ्बजेट र ्ौतिक 
पूवाजिधारको वयवसथापनका लातग पहल गनने आदद।

१.५ रणनीतिक योजनाको िजुजिमाको औखचतय 
नेपालमा सामदुावयक सिरमा अनौपचाररक वववाद समाधानका ववत्न्न प्रवक्रयाहरूको प्रयोग 
परमपरागि रूपमा हुँदरै आएको पाइन्छ। वरैदेखशक लगानी िथा वयापारसँग सम्बखनधि वववादहरू 
मधयसथिाका माधयम्बाट समाधान गनने ववषयलाई वयवखसथि र संसथागि गनने कायजि मधयसथिा 
ऐन, २०५५ ले गरेको देखिन्छ। अदालिहरूले वववाद समाधानका वरैकख्पक उपायहरूको 
प्रयोग गनने सम्बनधमा अदालि वयवसथापनसम्बनधी अधययन प्रतिवेदन, २०५५ ले पवहलो 
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पटक सझुाव पेस गरेको देखिन्छ।2 यसरैक्रममा सथानीय सवायति शासन ऐन, २०५५ ले 
मेलतमलापसम्बनधी अवधारणालाई आतमसाि ्गरेको तथयो। 
प्रसििु सनद्जिमा २०५८ सालमा सामदुावयक मेलतमलाप केनद्हरूको पहलमा नेपालमा 
मेलतमलाप प्रवक्रयासम्बनधी अवधारणा अगात् सारेको देखिन्छ। २०६० सालमा खज्ला 
अदालि तनयमावली, २०५२ मा संशोधन गरी नेपालको नयावयक तनकायहरूमा अदालि 
सखन्नवहि मेलतमलाप पद्धतिलाई आतमसाि ् गरेको देखिन्छ। तयसरैगरी २०६३ सालमा 
िातकालीन पनुरावेदन अदालि तनयमावली, २०४८ र सववोचच अदालि तनयमावली, २०४९ 
मा संशोधन गरी अदालि सखन्नवहि मेलतमलाप पद्धतिलाई स्बरै िहका अदालिमा प्रयोगमा 
्याएको देखिन्छ। यसप्रकार औपचाररक िथा अनौपचाररक क्ेत्रमा प्रयोगमा रहेको मेलतमलाप 
पद्धतिलाई तनयमन र वयवसथापन गनने उद्ेशयले जारी ्एका मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८ 
र तनयमावली, २०७० ले नेपालमा मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारी कायाजिनवयनका लातग 
आवशयक नीतिगि प्र्बनध, तनयमन, वयवसथापन िथा अनगुमनसवहिको वयवसथापकीय 
खजममेवारी मेलतमलाप पररषदलाई प्रदान गरेको ्छ।
मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८ र तनयमावली, २०७० ले मेलतमलापसम्बनधी कायजिमा संलगन 
ववत्न्न तनकाय िथा केनद्हरूको केनद्ीय तनकायको रूपमा मेलतमलाप पररषदलाई सथावपि 
गरेको ्छ। मेलतमलाप पररषदको गठन र सथापनापत्छको यस अवतधमा पररषदले मेलतमलाप 
पद्धतिसँग सम्बद्ध ववत्न्न आधार्िू नीतिगि र वयवसथापकीय कायजिहरू समपन्न गरेको ्छ। 
ववशेषगरी ववत्न्न कानूनी प्र्बनध, मेलतमलापकिाजिको आचार संवहिा, ववषयगि िातलमका 
पाठ्यक्रमहरूको पररमाजजिन िथा िातलम सञ्चालन र  मेलतमलापकिाजिहरूको दईु वटा राव्रिय 
सममेलनहरू समपन्न ् एका ्छन।् यसले अदालिमा रहेका मेलतमलाप केनद्हरू, समदुायसिरका 
मेलतमलाप केनद् िथा तनकायहरू िथा सथानीय िहमा रहेका नयावयक सतमतिमाफजि ि हनेु 
मेलतमलापसम्बनधी कायजिहरूको अनगुमन, मू्याङ् कन िथा आवशयक सहजीकरण गनने गरेको 
्छ।
नेपालको संववधानले मेलतमलाप पद्धतिसवहि वववाद समाधानका वरैकख्पक उपायहरूलाई 
संवरैधातनक मानयिा प्रदान ग¥याे। संववधानको धारा २१७ ले वववाद समाधान गनने नयावयक 
अतधकारसवहि सथानीय िहमा नयावयक सतमतिको वयवसथा गरेको ्छ। सथानीय सरकार 
संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले सथानीय नयावयक सतमतिलाई प्रदान गरेको 
अतधकारसमेिलाई दृवष्गि गदाजि मेलतमलाप पद्धतिको क्ेत्र वयापकरूपमा ववसिार ्एको 
देखिन्छ। ववद्मान कानूनी वयवसथाहरूले नयावयक क्ेत्र, उद्ोग वाखणजय क्ेत्र, सथानीय िह 
र सामदुावयक क्ेत्र गरी चार क्ेत्रमा मेलतमलापको कायजि समपादन गनजि सवकने वयवसथा गरेको 

2 अदालि वयवसथापन सतमतिको प्रतिवेदन २०५५, सववोचच अदालि ।
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देखिन्छ। यी स्बरै क्ेत्रमा वववाद समाधानका लातग हनेु मेलतमलाप प्रवक्रयालाई थप वयवखसथि, 
प्र्ावकारी र पररणाममिुी ्बनाउने केनद्ीय खजममेवारी मेलतमलाप पररषद् मा रहेको देखिन्छ। 
प्रसििु सनद्जिमा मेलतमलाप पररषदलाई प्राति खजममेवारी र कायजिक्ेत्रत्त्रका ववषयलाई योजनावद्ध 
रूपमा अगात् ्बढाउन ुपनने आवशयकिा रहेको देखिन्छ।

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेको मेलतमलाप पद्धतिको कायाजिनयवन, वयवसथापन, अनगुमन र 
तनयमन गनने मेलतमलाप पररषदको केनद्ीय तनकायको ् तूमकालाई प्र्ावकारी ्बनाउन ुपनने ्छ। 
तयसरैगरी औपचाररक िथा अनौपचाररक दवुरै क्ेत्रमा प्रयोगमा रहेको मेलतमलाप पद्धतिलाई अझ 
्बढी संसथागि, प्र्ावकारी र पररणाममिुी ्बनाउनका लातग पररषदलाई सङ् गठनातमकरूपले 
थप स्बल एवम ्सदुृढ ्बनाउन आवशयक देखिन्छ। मेलतमलाप पररषदको ववसिाररि कायजि 
क्ेत्र िथा तनधाजिररि खजममेवारी वहन गनजिका लातग दीघजिकालीन दृवष्कोण िथा सपष् कायजिददशाका 
साथ अखघ ्बढन ुपनने अपररहायजििा रहेको ्छ। साथरै पररवतिजिि सनद्जि र पररषदको हालसममको 
कायजि समपादनको अवसथा एवम ्ववश्षेणसमेि्बाट नेपालमा मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिा 
सतुनखचिि गरी वववादको सथायी रूपमा समाधान गरी शाखनिपूणजि समाजको तनमाजिण गनने लक्य 
प्राततिका लातग रणनीतिक योजना िजुजिमा गरी कायाजिनवयन गनजि आवशयक रहेकोले मेलतमलाप 
पररषद् ्बाट यो योजना िजुजिमा गररएको हो। 

१.६ योजना िजुजिमा संयनत्र

सावजिजतनक तनकायको रणनीतिक योजना तनमाजिण गनजिका लातग संवरैधातनक िथा कानूनी 
कायाजिदेशको आवशयक पदजि्छ। वववाद समाधानको वरैकख्पक उपायको रूपमा नेपालको नयाय 
प्रणालीले मेलतमलाप पद्धतिलाई आतमसाि ् गरेको ्छ। संवरैधातनक वयवसथा, मेलतमलाप 
पद्धतिको प्र्ावकारी कायाजिनवयनका लातग मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८ िथा तनयमावली, 
२०७० ले गरेको कानूनी वयवसथा, मेलतमलाप प्रवक्रया सम्बनधमा अदालि तनयमावलीहरूमा 
्एका वयवसथा िथा नयायपातलकाको चौथो पञ्चवषषीय रणनीतिक योजनाले मेलतमलाप पद्धतिका 
सम्बनधमा गरेको वयवसथा एवम ् मेलतमलापसम्बनधी ववखशष्ीककृ ि कानूनहरू कायाजिनवयनमा 
आइसकेको सनद्जिमा मेलतमलाप पररषदको तनधाजिररि खजममेवारी प्र्ावकारी रूपमा तनवाजिह 
गनजिका लातग पररदृशय, पररलक्य र कायजिददशा तनधाजिरण गददै मेलतमलाप पररषदको प्रथम 
पञ्चवषषीय रणनीतिक योजना िजुजिमा गनजि पररषदको तमति २०७६।०७।०४ को तनणजिय्बमोखजम 
कायाजिदेशसवहि देहाय्बमोखजमको योजना िजुजिमा सतमति गठन ्एको तथयो।

योजना िजुजिमा सतमति
मेलतमलाप पररषदको रणनीतिक योजना िजुजिमाका लातग पररषदका सदसय नाय्ब महानयायातधवक्ता 
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श्ी पदमप्रसाद पाण्ेयको संयोजकतवमा देहाय्बमोखजमको योजना िजुजिमा सतमति गठन ्एको 
तथयो।

योजना िजुजिमा सतमतिको सवरूप 

श्ी पदमप्रसाद पाण्ेय, नाय्ब महानयायातधवक्ता, महानयायातधवक्ताको कायाजिलय  - संयोजक
श्ी नारायण प्रसाद पनथी, रखजसट्ार, सववोचच अदालि - सदसय
श्ी शो्ा ्बसनेि, सदसय, मेलतमलाप पररषद् - सदसय

सतमतिलाई प्राति कायाजिदेश

·	 मेलतमलाप पररषदको संसथागि सदुृढीकरण, ्ौतिक पूवाजिधार, ववतिीय वयवसथापन, 
जनशखक्त वयवसथापन, सूचना प्रववतध वयवसथापनसमेिका समग्र पक्हरूको ववद्मान 
अवसथा पवहचान गनने।

·	 मेलतमलाप पररषदको वसिखुसथति ववश्षेण गरी ववद्मान चनुौिी र समसयाहरू पवहचान 
गनने।

·	 मेलतमलाप पररषदको पररदृशय, पररलक्य, मू्य र मानयिा तनधाजिरण िथा रणनीतिक 
लक्य एवम ्उद्ेशय पवहचान गनने।

·	 रणनीतिक योजना ियार गदाजि नयायपातलकाको रणनीतिक योजनामा मेलतमलाप सम्बनधमा 
रहेका वयवसथा िथा कायजिक्रमहरूसँग आवद्धिा कायम गनुजिपनने।

·	 सतमतिले यथासकय त्छटो रणनीतिक योजनाको मसयौदा ियार गरी पररषद् मा पेस गनने 
आदद।

रणनीतिक योजनाको िजुजिमाको लातग गदठि प्रसििु सतमतिले मेलतमलाप पररषदको रणनीतिक 
योजनाको िजुजिमाका लातग ववषय ववज्ञको रूपमा श्ी यादव चापागाईको सहयोग तलएको तथयो। 
तयसरैगरी योजनाले तनधाजिरण गरेका रणनीतिक कायजिक्रमहरूका लातग आवशयक पनने ्बजेट 
प्रक्ेपण कायजिका लातग वयवसथापन ववज्ञ श्ी राजन कुमार के.सी.ले ववशेषज्ञिा सेवा प्रदान गनुजि 
्एको तथयो। सामदुावयक मेलतमलापकिाजि समाज नेपालले प्रसििु योजना िजुजिमा कायजि प्राववतधक 
सहयोग प्रदान गरेको तथयो। 

१.७ रणनीतिक योजना िजुजिमा ववतध

संवरैधातनक र कानूनी प्र्बनध िथा औपचाररक नयावयक प्रवक्रया एवम ्अनौपचाररक क्ेत्रमा 
त्छटो, ्छररिो, सहज पहुँचयोगय र कम िखचजिलोरूपमा वववाद समाधानको अवसथा तसजजिना गनने 
उद्ेशयले प्रयोगमा ्याइएको मेलतमलाप पद्धतिलाई प्र्ावकारी ्बनाउन मेलतमलाप पररषदले 
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प्रसििु रणनीतिक योजना िजुजिमा गरेकाे हो। रणनीतिक योजना रणनीतिक वयवसथापनको एक 
प्रमिु साधन हो। रणनीतिक योजना िजुजिमा गदाजि सङ् गठनको खजममेवारी तनवाजिह र तनधाजिररि 
लक्यहरू प्राततिका लातग सङ् गठनको कायजिसक्मिाको सिर िथा उपल्ध कायजि वािावरणको 
ववश्षेणका आधारमा रणनीतिक सवालहरूको पवहचान गरी तयसिा सवालहरूको सम्बोधनका 
लातग रणनीतिक कायजिक्रम तनधाजिरण गनने गररन्छ। प्रसििु योजनाको िजुजिमाको क्रममा मेलतमलाप 
पररषदको सथापनादेखि हालसमम पररषद् ्बाट ्एका महत्वपूणजि नीतिगि िथा वयवसथापकीय 
एवम ्हालसमम समपन्न ्एका अधययन प्रतिवेदनहरूको ववश्षेण गरी मेलतमलाप पररषदको 
कायजि सक्मिाको समीक्ा गररएको ्छ।

मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारी कायाजिनवयनका लातग आनिररक िथा ्बाह्य कायजि वािारण र 
कायजिसक्मिा ववश्षेणका क्रममा समग्र मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिाका सम्बनधमा 
मेलतमलाप पररषदको ववद्मान सवल र कमजोर पक् िथा उपल्ध अवसर र चनुौिीहरूका 
सम्बनधमा SWOT ववतधको अवलम्बन गरी ववश लेषण गररएको ्छ। मेलतमलाप पररषदको  
सङ् गठनातमक सवरूप र तनधाजिररि कायजिक्ेत्र, परर्ावषि कायजि प्रणाली िथा ववगिको कायजि 
समपादन्बाट प्राति उपलख्धसमेिका आधारमा गररएको वसिखुसथति ववश लेषणका माधयम्बाट 
योजनाले सम्बोधन गनुजिपनने ववद्मान रणनीतिक सवालहरू पवहचान गररएको ्छ। रणनीतिक 
सवालहरूको पवहचान गनने क्रममा ववद्मान सवाल िथा तयसका कारण एवम ्सो्बाट पनजि सकने 
प्र्ावसमेिको ववश्षेण गररएको ्छ। साथरै योजना िजुजिमाका क्रममा ववषयगि सरोकारवालाहरू 
त्बच परामशजि िथा ववज्ञ समूह ्छलफल (Expert Group Disscusion) गरी पवहचान गररएका 
सवाल र रणनीतिक उद्ेशय र लक्यहरूका सम्बनधमा रायसझुाव िथा पकृठिपोषण प्राति गररएको 
तथयो। सरोकारवालाहरू त्बचको परामशजि र ववज्ञ समूह त्बचको ्छलफल कायजिक्रमको तमति, 
सथान, सह्ागी सं्या र परामशजिका ववषयहरू अनसूुची-१ मा प्रसििु गररएको ्छ।

१.८ रणनीतिक योजनाको सवरूप

नेपालमा मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोगका सम्बनधमा ्एको संवरैधातनक िथा कानूनी वयवसथा 
एवम ्मेलतमलाप पररषदको कायजि क्ेत्र एवं खजममेवारीहरू र हालसममको मेलतमलाप पद्धतिको 
प्रयोगको अवसथा िथा पररषदलाई प्राति कायाजिदेश र कायजि वािावरणको ववश लेषणसमेि्बाट 
पवहचान गररएका रणनीतिक सवालहरूका सम्बनधमा सरोकारवाला िथा ववषयववज्ञहरू त्बचको 
्छलफल्बाट प्राति राय सझुाव एवम ् पकृठिपोषणसमेिका आधारमा िजुजिमा गररएको मेलतमलाप 
पररषदको यो प्रथम पञ्चवषषीय रणनीतिक योजनालाई देहायको सवरूपमा प्रसििु गररएको ्छ।
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पररच्ेछद एक - प्रारखम्क
पररच्ेछद दईु - वसिखुसथति ववश्षेण
पररच्ेछद िीन - रणनीतिक कायजिददशा

पररच्ेछद चार - कायाजिनवयन योजना  र अनमुातनि ्बजेट
पररच्ेछद पाँच - जोखिम ववश्षेण िथा नयूनीकरण योजना

अनसूुचीहरू

अनसूुची एक- परामशजि कायजिक्रम िथा ववज्ञ समूह ्छलफलको वववरण

अनसूुची दईु- आवतधक अनमुातनि ्बजेट प्रक्ेपण
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पररच्ेछद: दईु

वसिखुसथतिको ववश्षेण
(Situation Assessment)

२.१ ववषय प्रवेश

सङ् गठनको पूवजि तनधाजिररि लक्य अनरुूपको उपलख्ध हातसल गनजि रणनीतिक योजना िजुजिमा 
गनने गररन्छ। पररदृशय िथा पररलक्यअनरुूप तनधाजिररि आवतधक लक्य र रणनीतिक 
उद्ेशयअनिगजििका रणनीतिक वक्रयाकलापहरूको प्र्ावकारी कायाजिनवयनका लातग सङ् गठनको 
सक्मिाको सिर एवम ्आनिररक र ्बाह्य कायजि वािावरणअनकूुल हनु आवशयक रहन्छ। 
वसिखुसथति ववश्षेण गरी रणनीतिक योजना िजुजिमाको क्रममा सङ् गठनका सवल र कमजोर 
पक् िथा अवसर र चनुौिीहरूको पवहचान गररन्छ। योजना िजुजिमाका क्रममा गररने वसिखुसथति 
ववश्णेका ववत्न्न ववतध र प्रवक्रया प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। सङ् गठनको कायजि प्रककृ ति र 
कायजिक्ेत्र एवम ्सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको आतथजिक सामाखजक िथा साँसककृ तिक पररवेशसमेिका 
आधारमा वसिखुसथति ववश्षेणका ववतध र प्रवक्रया िय गनने गरेको पाइन्छ। प्रसििु रणनीतिक 
योजना िजुजिमाको क्रममा मेलतमलाप पद्धतिको कायाजिनवयनको अवसथा एवम ् मेलतमलाप 
पररषदको कायजिक्ेत्र, ्तूमका र खजममेवारीसमेिलाई मधयनजर गरी देहाय्बमोखजम वसिखुसथति 
ववश्षेण गररएको ्छ।

२.२ सङ् गठनातमक सक्मिा र आनिररक कायजि वािावरण

सङ् गठनको तनधाजिररि लक्य्बमोखजमको उपलख्ध प्राततिका लातग कायजि सक्मिा र आनिररक 
कायजि वािावरण अतयनिरै महत्वपूणजि मातनन्छ। मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारी कायाजिनवयनको 
केनद्ीय ्तूमकामा रहेको मेलतमलाप पररषद् को सङ् गठनातमक सक्मिा र आनिररक कायजि 
वािावरण, कायज्ि ार िथा कायजि समपादनका आधारमा सम्बद्ध पक्हरूको देहाय्बमोखजम 
वववेचना गररएको ्छ।

२.२.१ नयावयक प्रवक्रयामा मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोग

मेलतमलाप पद्धतिलाई वववाद समाधानका औपचाररक प्रणालीको सहयोगी एवम ् पररपूरक 
ववक्पको रूपमा तलने गररन्छ। यद्वप तमलापत्रको अवधारणा प्रारखम्क समयदेखि नरै 
नेपालको नयाय प्रणालीमा प्रयोग हुँदरै आएको पाइन्छ।औपचाररक नयावयक प्रवक्रयामा देवानी 
प्रककृ तिका वववाद तमलापत्रको माधयम्बाट पक्हरूलाई समाधान गनने अवसर ददने वयवसथा 
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अद्ावप अभयासमा रहेको ्छ। साथरै देवानी र पाररवाररक प्रककृ तिका वववाद तमलापत्रको 
माधयम्बाट समाधान गनजि पक्हरूलाई प्रोतसाहन गनने अभयाससमेि रहेको ्छ। औपचाररक 
प्रणालीअनिगजिि गराइने तमलापत्र र मेलतमलाप पद्धतिद्ारा हनेु मेलतमलापमा त्न्निा रहेको 
पाइन्छ। मेलतमलाप पद्धतिमा िेस्ो पक्को सहजीकरणमा वववादका पक्हरूको सवक्रय 
सह्ातगिा र तनणजियमा वववादको समाधान गनने गररन्छ। 

वववाद समाधानको वरैकख्पक उपायको रूपमा ववकतसि मेलतमलाप पद्धतिलाई नेपालको 
नयायपातलकाले सहजरूपमा र नयाय समपादनको कायजिलाई त्छटो, ्छररिो, प्र्ावकारी कम 
िखचजिलो, गणुसिरीय एवम ्सहज पहुँचयोगय ्बनाउने रणनीतिको रूपमा तलने गरेको देखिन्छ। 
सामानय प्रककृ तिका वववाद समाधानका लातग मेलतमलाप, मधयसथिाजसिा वरैकख्पक उपायहरूको 
अवलम्बन गनने नीतिलाई विजिमान संववधानले राजयका नीतिअनिगजिि वयवसथा गरी वववाद 
समाधानका वरैकख्पक उपायहरूलाई संवरैधातनक रूपमा आतमसाि ्गरेको पाइन्छ। तयसरैगरी 
सथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायिका कानूनहरूले मेलतमलापलाई वववाद 
समाधानको वरैकख्पक उपायको रूपमा सवीकार गरेको अवसथा ्छ। नेपालमा सामदुावयक 
सिरमा २०५८ सालदेखि नरै मेलतमलाप पद्धतिको सम्बनधमा ववत्न्न कायजिक्रमहरू सञ्चालन 
हुँदरै आएका ्छन।् अकवो महत्वपूणजि क्ेत्र वाखणजय िथा वयापाररक क्ेत्रमा पतन मेलतमलाप 
पद्धतिको प्रयोग हुँदरै आएको पाइन्छ। नेपालको सनद्जिमा मु् य गरी वववाद समाधानका 
औपचाररक तनकाय, सथानीय िह, वाखणजय र वयापाररक क्ेत्र र सामदुावयक सिरमा मेलतमलाप 
पद्धतिलाई वववाद समाधानको वरैकख्पक र ्रपदवो उपायको रूपमा सवीकार गररएकाे ्छ।

२.२.२ मेलतमलाप प्रवक्रयासम्बनधी कानूनी वयवसथाहरू

नेपालमा मेलतमलाप प्रणालीलाई संसथागि गनने क्रममा अदालि प्रवेषि मेलतमलाप प्रवक्रया िथा 
तमलापत्र हनु सकने मदु्ाहरू अतनवायजि रूपमा मेलतमलाप प्रवक्रयामा पठाउने कानूनी वयवसथा 
अदालि तनयमावलीहरूमा समावेश गररएको ्छ। नेपालमा २०५८ सालदेखि गरैरसरकारी 
संसथाहरूमाफजि ि समदुायसिरमा मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोग हुँदरै आएको देखिन्छ। खज्ला 
अदालि तनयमावली, २०५२ मा २०६० सालमा संशोधन गरी नयावयक क्ेत्रमा मेलतमलाप 
प्रवक्रयाको प्रवेश ्एको तथयो। तयसरैगरी २०६३ सालमा िातकातलक पनुरावेदन अदालि 
तनयमावली, २०४८ र सववोचच अदालि तनयमावली, २०४९ मा संशोधन गरी अनौपचाररक 
वववाद समाधानको उपायको रूपमा रहेको मेलतमलाप पद्धतिलाई औपचाररक क्ेत्रमा आतमसाि 
गरेको देखिन्छ। मेलतमलाप पद्धतिसम्बनधी उक्त वयवसथाहरू हाल प्रचलनमा रहेका उचच 
अदालि तनयमावली, २०७३ र सववोचच अदालि तनयमावली, २०७५ ले तनरनिरिा ददइएका 
्छन।्
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मेलतमलापको माधयम्बाट त्छटो, ्छररिो िथा सरल प्रवक्रया्बाट वववादको समाधान गनजि र 
वववाद समाधानको प्रवक्रयालाई कम िखचजिलो ्बनाई नयायमा सवजिसाधारणको पहुँच वकृवद्ध गराई 
सवजिसाधारणको वहि र सवुवधा कायम गनने मूल उद्ेशय रािेर मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८ 
जारी ्एको ्छ। मेलतमलापसम्बनधी ऐनको उद्ेशय कायाजिनवयन गनजि मेलतमलापसम्बनधी 
तनयमावली, २०७० जारी गररएको ्छ। २०७१ साल वरैशाि १ गिेदेखि मेलतमलापसम्बनधी 
ऐन, २०६८ र मेलतमलापसम्बनधी तनयमावली, २०७० ले मेलतमलापसम्बनधी वयवसथाहरूलाई 
वयवखसथि र तनयमन गददै आएका ्छन। तयसरैगरी सथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
लाग ु ्एपत्छ सामदुावयक मेलतमलापकिाजिहरू सथानीय नयावयक सतमतिमा सूचीककृ ि ्ई 
मेलतमलाप कायजिमा वक्रयाशील ्एका ्छन। मेलतमलाप पद्धतिलाई वयवखसथि र प्र्ावकारी 
्बनाउन उख्लखिि कानूनी प्र्बनध हुँदाहुँदरै पतन उक्त कानूनहरूमा समसामवयक पररमाजजिन र 
संशोधन हनु सकेको ्छरैन। सङ् घीयिासवहिको राजय प्रणाली सथापना ्एको र नेपालको 
संववधान लाग ु ्एपत्छ ववत्न्न कानूनहरूमा परेको प्र्ाव सम्बोधनका लातग कानूनहरूमा 
समसामवयक संशोधन गनजि आवशयक रहेको देखिन्छ।

२.२.३ मेलतमलाप्बाट वववाद समाधानको अवसथा

नेपालको संववधान जारी ्एपत्छ नेपाल सङ् घीय राजयमा प्रवेश गरेको ्छ। हाल देशमा ७ 
प्रदेश र ७५३ सथानीय िह गठन ्एका ्छन।् संववधानको धारा २१७ ले सथानीय िहमा 
गठन ्एका नयावयक सतमतिमाफजि ि नागररकको नयायमा पहुँच सथावपि गनजि नयावयक 
अतधकारहरूको प्रयोग गनने वयवसथा गरेको ्छ। सथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा ४७ ले मेलतमलाप प्रवक्रयावाट वववाद समाधान गनने वयवसथा गरेको पाइन्छ। मेलतमलाप 
पद्धतिको थप प्र्ावकाररिाका लातग सथानीय नयावयक सतमतिलगायिका ववत्न्न तनकायले 
प्रयोग गनने मेलतमलाप प्रवक्रया, मेलतमलापकिाजिहरूको ्तूमका, मेलतमलापकिाजिको आचार 
संवहिा कायाजिनवयनको अनगुमन एवम ् मेलतमलापकिाजिहरूको क्मिा ववकासलगायिका 
कायजिक्रमहरू मेलतमलाप पररषद् ले सञ्चालन गनुजिपनने देखिन्छ। साथरै वयापार र वाखणजय क्ेत्रमा 
प्रयोग हनेु मेलतमलाप प्रवक्रयाको अनगुमन र सपुररवेक्णको दावयतवसमेि मेलतमलाप पररषद् मा 
रहेको पाइन्छ। यसका लातग मेलतमलाप पररषदको ्तूमका प्र्ावकारी रूपमा वयवसथापन 
गनुजिपनने ्छ।
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२.२.४ मेलतमलाप पद्धतिको कायाजिनवयन

नेपालमा नयावयक िथा अधजिनयावयक तनकाय्बाट हनेु मेलतमलाप, उद्ोग िथा ्बाखणजय क्ेत्रमा 
गररने मेलतमलाप, सथानीय िह र सामदुावयक मेलतमलापको ्तूमका महत्वपूणजि रहँदरै आएको 
्छ। मेलतमलाप पद्धतिले वववादलाई ितकाल समाधान गनने मात्र न्इ ददगो समाधान सवहि 
समाजमा आपसी सद्ाव र सहयोगको वािावरण ियार पानजि सहयोग गदजि्छ। नेपालमा 
मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोग ्एको ्छोटो समयमा सकारातमक उपलख्धहरू हातसल ्एका 
्छन।्िथावप मेलतमलाप प्रवक्रयामा मेलतमलापकिाजिले तनवाजिह गनुजिपनने ्तूमकाका सम्बनधमा 
स्बरैको समान धारणा रहेको पाइँदरैन।कतिपय मेलतमलापकिाजिहरूमा तनषपक् र िटसथ 
्तूमका्नदा पतन मेलतमलाप प्रवक्रयामा आफैँ  सवक्रय ्ई वववाद समाधान गररददन ुपदजि्छ ्न्ने 
मानयिा वा ववश्ास रहेको पाइन्छ। मेलतमलापसम्बनधी िातलम िथा मेलतमलाप प्रवक्रया पूरा 
गनने क्रममा पतन यस प्रकारको फरक फरक मानयिा र अभयास हनेु गरेको ्न्ने धारणा रहेको 
पाइन्छ। यस्बाट मेलतमलाप पद्धति र प्रवक्रयाका सम्बनधमा सरोकारवालाहरूका त्बच समान 
्बझुाई र धारणा ववकास गनुजिपनने देखिन्छ। 

तयसरैगरी मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोग िथा यससँग सम्बद्ध क्मिा ववकासलगायिका 
कायजिक्रमहरूको गणुसिरीयिा मापन गनने वसिगुि सूचकहरू ववकास गरी प्रयोग गनने गररएको 
्छरैन। मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिा अत्वकृवद्धका लातग तनधाजिररि मापदण् र वसिगुि 
सूचकहरूको आधारमा समपाददि कायजिहरूको समीक्ा गरी प्राति पकृठिपोषणका आधारमा सधुार 
प्रवक्रयालाई थप संसथागि गनुजिपनने देखिन्छ। तयसरैगरी मेलतमलाप पद्धति्बाट हनु सकने फाइदा 
िथा मेलतमलाप प्रवक्रयाको प्रयोगका सम्बनधमा वयापकरूपमा सूचना समप्रषेण हनु सकेको 
्छरैन। यसका लातग सम्बद्ध सरोकारवालाहरू र आमनागररकहरूका त्बचमा समदुायमा 
मेलतमलापलगायिका ववत्न्न कायजिक्रम सञ्चालन िथा प्रचार प्रसारका सामग्रीहरूको उतपादन 
िथा प्रसारण गनुजिपनने देखिन्छ।

२.२.५ मेलतमलाप प्रवक्रया्बाट ्एको वववाद समाधानको अवसथा

नेपालमा औपचाररक िथा अनौपचाररक द्ुबरै क्ेत्रमा मेलतमलाप प्रवक्रया्बाट वववादहरूको 
समाधान हुँदरै आएको ्छ। मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोग गरी नयावयक तनकाय्बाट हनेु वववाद 
समाधानका वववरण वयवखसथि रूपमा रहेको पाइन्छ। िर सथानीय िह, सामदुावयक सिर र 
वयापार िथा वाखणजय क्ेत्रमा मेलतमलाप प्रवक्रया्बाट समाधान ्एका वववादहरूको वववरण 
वयवखसथि रूपमा राख् ेगरेको पाइँदरैन। स्बरै तनकाय र क्ेत्र्बाट समाधान ्एका वववादहरूको 
वववरण सूचना प्रववतधको उचचिम प्रयोग गरी वयवखसथि रूपमा राख् आवशयक प्रवनध गनुजिपनने 
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देखिन्छ। नयावयक तनकायहरू्बाट मेलतमलाप प्रवक्रया अवलम्बन गरी समाधान ्एका वववाद 
िथा उक्त तनकायमा सूचीककृ ि मेलतमलापकिाजिहरूको वववरण तनमन्बमोखजम प्रसििु गररएको 
्छः

िातलका नं. १
मेलतमलाप केनद्हरूको प्रगति वववरण

आतथजिक वषजि २०७६/७७ को प्रगति वववरण

क्र. 
स. केनद् मेलतमलाप 

हनुसकने मदु्ा
मेलतमलापमा 
पठाएको जममा 

मदु्ा 
सफल असफल

जममा 
फर्छ्यौट 
मदु्ा

चालु सफल 
प्रतिशि

असफल 
प्रतिशि

सूचीककृ ि 
मेलतमलापकिाजिको 

सं्या 
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मातथको िातलकाहरू्बाट िीन आतथजिक वषजिको िथयाङ्कीय वववरण हेदाजि औसिमा मेलतमलाप 
केनद्मा पठाइएका मदु्ाहरूमधये्बाट करर्ब २१ प्रतिशि मदु्ाहरू मेलतमलाप प्रवक्रया्बाट 
समाधान ्एको देखिन्छ ्ने ७९ प्रतिशि वववाद समाधान हनु नसकी नयावयक प्रवक्रयामा 
वफिाजि हनेु गरेको देखिन्छ। साथरै मेलतमलाप हनु सकने मदु्ाहरू २९,८३३ को करर्ब १४ 
प्रतिशि मदु्ा मात्र मेलतमलाप प्रवक्रयाका लातग तसफाररस ्एको देखिन्छ। मेलतमलाप हनु 
सकने मदु्ाहरू मेलतमलाप प्रवक्रयामा तसफाररस गनने कायजि अतयनिरै नयून रहेको देखिन्छ। 
मेलतमलाप केनद्मा पठाएका वववादहरूमधये मेलतमलाप प्रवक्रया्बाट समाधान हनेु वववादहरूको 
सं्या पतन नयून नरै रहेको देखिन्छ। उख्लखिि िथयाङ्कहरूको वववेचना्बाट नेपालमा मेलतमलाप 
पद्धतिको थप प्र्ावकाररिाका लातग नयायाधीश िथा मेलतमलापकिाजिको ्तूमका, मेलतमलाप 
प्रवक्रया र प्रणालीका ्बारेमा जानकारीमूलक र तसप हसिानिरणसम्बनधी कायजिक्रमहरू सञ्चालन 
गनुजिपनने देखिन्छ।

२.२.६ सङ् गठनातमक संरचना  

मेलतमलापसम्बनधी ऐन, २०६८ र तनयमावली, २०७० जारी हनु ु् नदा अगात् मेलतमलाप 
पद्धतिको तनयमन र वयवसथापन अदालि िथा सामदुावयक मेलतमलाप केनद्हरू्बाट हनेु गरेको 
तथयो। मेलतमलापसम्बनधी ऐन र तनयमावली लाग ु्एपत्छ मेलतमलाप सम्बनधमा आवशयक 
नीतिगि वयवसथा िथा अनगुमन तनयमन र वयवसथापनका लातग मेलतमलाप पररषदको गठन 
्एको ्छ। सववोचच अदालिका माननीय नयायाधीशको संयोजकतवमा गठन हनेु मेलतमलाप 
पररषदले सथापनाको समयदेखि महत्वपूणजि कायजिहरू गददै आएको ्छ। 

मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि नीतिगि वयवसथापन मेलतमलाप पररषदले गनने र सोको 
कायाजिनवयन पररषदको सखचवालय्बाट हनेु वयवसथा रहेको ्छ। हालसमम मेलतमलाप पररषदको 
सखचवालयको ्ुछट्रै सङ् गठन िथा वयवसथापन स न्ेक्ण गरी आवशयक जनशखक्त वयवसथापन 
हनु सकेको ्छरैन। सववोचच अदालिको दर्बनदी्बाट पररषदका लातग आवशयक जनशखक्त 
वयवसथापन हुँदरै आएको ्छ। साथरै ववत्न्न तनकायहरू्बाट मेलतमलापसम्बनधी कायजिको 
अनगुमनका लातग खज्ला अदालिमा गदठि अनगुमन सतमतिहरूले स्ोि साधनको अ्ावमा 
प्र्ावकारीरूपमा कायजि समपादन गनजि सवकरहेका ्छरैनन।् अदालिहरूमा रहेका मेलतमलाप 
केनद्, सथानीय िहका नयावयक सतमति, सामदुावयक मेलतमलाप केनद् िथा वाखणजय र 
वयापाररक क्ेत्रमा हनेु मेलतमलापलगायिका कायजिहरूको तनयतमि अनगुमन र सपुररवेक्ण 
गनुजिपनने खजममेवारी मेलतमलाप पररषद् मा रहेको ्छ। 
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प्रसििु सनद्जिमा मेलतमलाकिाजिहरूको आचार संवहिा कायाजिनवयनको अनगुमन, 
मेलतमलापकिाजिहरूका लातग तनरनिर क्मिा ववकासका कायजिक्रम सञ्चालन, मेलतमलाप पद्धतिप्रति 
सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको प्रति्बद्धिा र मेलतमलापकिाजिहरूको दक्िा अत्वकृवद्ध गनुजिपनने 
देखिन्छ। साथरै सथानीय िहका नयावयक तनकायहरूमा पनजि सकने वववादलाई आधार मानी 
िातलमप्राति मेलतमलापकिाजि ववकास गनजि आवशयकिाको पवहचान गरी मेलतमलापकिाजिको 
आधार्िू िातलम सञ्चालन गनुजिपनने ्छ। मेलतमलाप पररषदको खजममेवारी एवम ्उख्लखिि 
कायजिहरू प्र्ावकारी रूपमा समपादन गनजिका लातग आवशयक स्ोि, साधन र जनशखक्तसवहिको 
प्र्ावकारी सङ् गठनातमक संरचनाको वयवसथा गनुजिपनने देखिन्छ। 

२.२.७ ्ौतिक पूवाजिधार र आवशयक स्ोि साधन

मेलतमलाप पररषदको कायाजिदेश, खजममेवारी र कायजि क्ेत्रसमेिका आधारमा ववद्मान सेवा 
प्रवाहको पूवाजिधार अतयनिरै कमजोर रहेको देखिन्छ। पररषदको कायजिकारी तनकायको रूपमा 
केनद्मा मेलतमलाप पररषदको सखचवालय रहेको ्छ। मेलतमलाप पररषदको ्ौतिक 
संरचनासवहिको कायाजिलय ्वन ियार ्इसकेको ्छरैन। तयसरैगरी मेलतमलाप पररषद् र यसको 
सखचवालयको ्तूमका तनवाजिहका लातग आवशयक जनशखक्त एवम ्स्ोि साधनको वयवसथापन 
हनु सकेको ्छरैन। प्रसििु सनद्जिमा सथानीय िहमा रहेका नयावयक सतमतिमाफजि ि हनेु 
मेलतमलाप िथा समदुायसिरमा रहेका मेलतमलाप केनद्हरूको अनगुमन, तनरीक्ण िथा 
सपुररवेक्णका लातग मेलतमलाप पररषद् िथा यसको सखचवालयका लातग आवशयक ्ौतिक 
पूवाजिधार िथा स्ोि साधनको प्र्ावकारी वयवसथापन गनुजिपनने देखिन्छ।

२.२.८ सूचना प्रववतधको प्रयोगको अवसथा

मेलतमलाप पररषद् र यसकाे सखचवलायकाे ्तूमका प्र्ावकारी रूपमा समपादन गनजिका लातग 
एवम ् मेलतमलाप पररषद् ्बाट हनेु अनगुमन िथ सपुररवेक्णलाई प्र्ावकारी ्बनाउने मु् य 
माधयम सूचना प्रववतधलाई तलन सवकन्छ। तयसरैगरी मेलतमलाप केनद््बाट समपाददि कामहरूको 
संसथागि समरणलाई थप वयवखसथि र प्र्ावकारी ्बनाउन एवम ्मेलतमलापकिाजिहरूको आचार 
संवहिा कायाजिनवयनको अनगुमन िथा मू्याङ् कनका लातग पतन सूचना प्रववतधको प्रयोग गनजि 
आवशयक देखिन्छ। यस पररप्रके्य मेलतमलाप पररषद् र यसको सखचवालयका लातग सूचना 
प्रववतधको संसथागि संरचना िथा सफटवेयरको तनमाजिणलगायिका कायजिहरूको वयवसथापन 
गनुजिपनने देखिन्छ।
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२.२.९ प्र्ावकारी अनगुमन र सपुररवेक्ण 

मेलतमलाप पद्धतिलाई प्र्ावकारी ्बनाउनका लातग ववत्न्न िहका अदालिहरूमा रहेका 
मेलतमलाप केनद्हरू्बाट समपाददि कायजिहरू िथा सथानीय िहका नयावयक सतमति एवम ्
सामदुावयक मेलतमलाप केनद्हरू्बाट समपाददि कायजिहरूको अनगुमन िथा सपुररवेक्ण गनने 
खजममेवारी मेलतमलाप पररषद् मा रहेको ्छ। सूचना प्रववतधको प्रयोग िथा मेलतमलाप पद्धतिको 
अनगुमन सतमतिहरूको प्र्ावकाररिा िथा अनगुमन एवम ्सपुररवेक्णलाई प्र्ावकारी ्बनाउन 
सोको पद्धति र प्रवक्रया िथा सोको संसथागि समरणलाई वयवखसथि ्बनाउन ुपनने देखिन्छ।
२.२.१० अधययन अनसुनधान र संसथागि ववकास

मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिाका लातग नयायपातलकाको रणनीतिक योजनाले गरेको 
वयवसथासमेिका आधारमा सववोचच अदालिको अनसुनधान िथा योजना महाशािामाफजि ि 
ववत्न्न अधययन अनसुनधान ्एको देखिन्छ। मेलतमलाप पद्धतिको संसथागि ववकास गनजि 
सववोचच अदालिको नेिकृतवमा ववत्न्न प्रयासहरू हुँदरै अाएकाे पाइन्छ। िथावप अदालिहरूमा 
सञ्चातलि मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिा अपेखक्ि रूपमा ्बढन सकेको देखिदँरैन। प्रतयक् 
वा परोक्रूपमा मेलतमलाप पद्धतिको प्रतिरोध नयावयक क्ेत्र र कानून वयवसायीहरू्बाट हनेु 
गरेको देखिन्छ। अकवोिफजि  मेलतमलाप पद्धतिका सम्बनधमा ववद्ालय महाववद्ालय वा 
ववश्ववद्ालयहरूमा अधययन अधयापन गनने गराउने कायजि प्र्ावकारी हनु सकेको ्छरैन। ववत्न्न 
िातलम कायजिक्रमहरूमा मेलतमलाप पद्धति र प्रवक्रयाका ्बारेमा सही तसकाइ हनु नसकेको ्न्ने 
धारणा वयक्त हनेु गरेको देखिन्छ। िसथजि मेलतमलाप पद्धतिका सम्बनधमा तनरनिर अधययन 
अनसुनधान र सोको आधारमा सधुार प्रवक्रयालाई थप संसथागि गराउन आवशयक रहेको 
देखिन्छ।
२.३ ्बाह्य कायजि वािावरणको अवसथा

रणनीतिक योजना िजुजिमा गनने क्रममा सामानयिया सङ् गठनको ्बाह्य कायजि वािावरणसँग 
सम्बखनधि अवसर र चनुौिीहरूको ववश्षेण गनने गररन्छ। यस क्रममा ववद्मान चनुौिीहरूलाई 
अवसरमा पररविजिन गददै अवसरहरूको अतधकिम उपयोगमा जो् ददइन्छ। पररषदको खजममेवारी 
र कायजिक्ेत्र्बमोखजमको ्तूमकालाई प्र्ावकारी ्बनाउने सनद्जिमा ्बाह्य कायजि वािावरणसँग 
सम्बद्ध ववत्न्न पक्हरूको देहाय्बमोखजम वववेचना गररएको ्छ।

२.३.१ मेलतमलाप पद्धति सवीकायजििा वकृवद्ध 

नेपालमा समदुावयक क्ेत्र्बाट प्रारमम हुँदरै नयावयक तनकायको नेिकृतवमा अगात् साररएको 
मेलतमलाप पद्धति हाल सथानीय िह िथा वयापार र वाखणजय क्ेत्रसमेिमा वववाद समाधानको 
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वरैकख्पक ववधाको रूपमा ववकास हुँदरै आएको ्छ। नेपालको संववधानले मेलतमलाप पद्धतिलाई 
आतमसाि ् गददै सथानीय िहका स्बरै नयावयक सतमति िथा सामदुावयक सिरमा सथावपि 
मेलतमलाप केनद् र नयावयक तनकायहरूमासमेि मेलतमलाप केनद्हरू सञ्चालनमा रहेका ्छन।् 
पररषदलगायि ववत्न्न तनकायमा सूखचककृ ि मेलतमलापकिाजिको सं्यासमेि उले्य मात्रामा 
रहेको ्छ। उख्लखिि िथयहरूले नेपालमा मेलतमलाप पद्धतिको कायजि क्ेत्रको ववसिार िथा 
यसको सवजि सवीकायजििा अत्वकृवद्ध हुँदरै गएको देखिन्छ। यसप्रकारको मेलतमलाप पद्धतिको 
ववसिारले पररषदलाई थप अवसरहरू तसजजिना गरेको देखिएकाे ्छ।

२.३.२ मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोगको क्ेत्र ववसिार 

मेलतमलाप पवद्धिको हालसममको कायाजिनवयनको अवसथा हेदाजि मेलतमलाप हनु सकने प्रककृ तिका 
मदु्ाहरू अतयनिरै नयून सं्यामा मेलतमलाप प्रवक्रयामा तसफाररस हनेु गरेको देखिन्छ। अदालिको 
नेिकृतवमा अगात् साररएको मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिा वकृखद्ध गनजि अदालिकरै  ्तूमका 
उतसाहजनक देखिएको ्छरैन। मेलतमलाप प्रवक्रयामा मदु्ा तसफाररस गनजि नयायाधीशहरू उतसावहि 
रहेको देखिदँरैन। िथावप नयायपातलकाको रणनीतिक योजनाले मेलतमलाप पद्धतिलाई आतमसाि 
गददै अधययन अनसुनधानका ववषयहरू समावेश गरेको देखिन्छ।तयसरैगरी ववद्मान कानूनी 
प्र्बनधहरूले वरैकख्पक वववाद समाधानका रूपमा मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोगको क्ेत्र ववसिार 
गरेको देखिन्छ। मेलतमलाप पद्धतिकाे प्रयाेग सथानीय िहमा गदठि नयावयक सतमति,  सामदुावयक 
मेलतमलाप केनद् िथा वयापाररक र वाखणजय क्ेत्रमा ववसिार हुँदरै गएको ्छ। मेलतमलाप 
पद्धतिको प्रयोगको क्ेत्र ववसिारले यस पद्धतिको प्र्ावकाररिाका लातग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको 
्तूमका िथा मेलतमलापकिाजिको आचार संवहिा कायाजिनवयनको अनगुमन सपुररवेक्ण र 
तनयमनसँग सम्बद्ध सवालहरूको सम्बाेधन गनुजिपनने देखिन्छ।

२.३.३ सरोकारवाला तनकायहरूको वकृवद्ध

मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिाको ववषय राजयको नीतिअनिगजिि समावेश ्एको िथा 
प्रयोगको क्ेत्र ववसिार ्एअनरुूप यस पद्धतिसँग सम्बद्ध सरोकारवाला तनकायहरू पतन वकृवद्ध 
हुँदरै गएको देखिन्छ। मेलतमलाप पद्धतिको संसथागि ववकास र प्र्ावकाररिाका लातग सम्बद्ध 
सरोकारवालहरूको ्तूमकालाई प्र्ावकारी ्बनाउन आवशयक हनु्छ। सरोकारवालाहरूको 
सहयोग, सहकायजि र समनवयलाई प्र्ावकारी ्बनाउन सकेमा मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारी 
अत्वकृवद्धमा सहयोग पगुन सकने देखिन्छ। प्रसििु सनद्जिमा सरोकारवालाहरूको सहयोग र 
समनवयलाई प्र्ावकारी ्बनाउन मेलतमलाप पररषद् को खजममेवारी थप ्एको देखिन्छ।
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२.३.४ गरैरसरकारी िथा दािकृ तनकायहरूको ्तूमका

नेपालमा मेलतमलाप पद्धतिलाई प्र्ावकारी ्बनाउन गरैरसरकारी िथा दािकृ तनकायहरूको 
महत्वपूणजि ्तूमका रहेको ्छ। नेपालमा मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोगको सरुुवाि गरैरसरकारी 
संसथाहरूले गरेको देखिन्छ। मेलतमलापसम्बनधी तनयमावलीले नेपाल सरकारको अनमुतिले 
तयसिा तनकायहरूको सहयोग तलन सवकने कानूनी वयवसथासमेि गरेको ्छ। गरैर सरकारी 
िथा दािकृ तनकायहरूले मेलतमलाप पद्धतिको संसथागि ववकासका लातग प्राववतधक 
सहयोगलगायिका ववषयहरूमा तनरनिर सहयोग गरेकोसमेि देखिएको ्छ। िसथजि पररषदसम्बद्ध 
कानून र नीतित्त्र रही प्राति हनेु गरैरसरकारी िथा दािकृ तनकायहरूको सहयोग र समनवयनलाई 
मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारीका लातग अवसरका रूपमा तलन सवकन्छ।

२.४ मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध ववद्मान चनुौिीहरू

मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारी कायाजिनवयनका लातग संवरैधातनक र कानूनी प्र्बनध िथा ववत्न्न 
संरचनाहरूको वयवसथापनका अतिररक्त ्बाह्य कायजि वािावरणसँग सम्बद्ध केही चनुौिीहरूको 
सम्बोधन गनुजिपनने हनु्छ। रणनीतिक योजनाको कायाजिनवयनका क्रममा ववद्मान चनुौिीहरूलाई 
अवसरमा पररविजिन गनने गररन्छ। मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारी कायाजिनवयनका लातग 
ववद्मान चनुौिीहरू तनमन्बमोखजम रहेका ्छन।्

२.४.१ कानूनहरूको समसामवयक संशोधन

मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध नीतिगि वयवसथाहरूका लातग मेलतमलाप पररषद् ले आवशयक 
सझुाव र तसफाररस गनने अख्ियारी एवम ्खजममेवारी रहेको देखिन्छ। िर कतिपय कानूनी 
प्रवनधहरू पररषद् आफैँ ले ियार गरी लाग ुगनजि सकदरैन। यसका लातग मेलतमलाप पररषदले 
सम्बखनधि सरोकारवाला तनकायसँग साथजिक समनवय र सहकायजि गनुजिपनने हनु्छ। िथावप 
पररषदको आफनो मात्र कायजिक्ेत्रत्त्रको ववषय न्एकोले प्रसििु योजना कायाजिनवयनको 
चनुौिीको रूपमा रहेको देखिन्छ।

२.४.२ सरोकारवाला तनकायको ्तूमका

मेलतमलाप पररषदको कायजिक्ेत्रमा ्एको ववसिार अनरुूपको सङ् गठनातमक संरचनाहरू ियार 
हनु सकेको ्छरैन। यसले खजममेवारी अनरुूपको ्तूमका तनवाजिह गनजि मेलतमलाप पररषदलाई 
असहज अवसथा तसजजिना हनु सकद्छ। िथावप यस ववषयकाे सम्बोधनका लातग पररषद् अनय 
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सरोकारवाला तनकायमा तन्जिर रहन ुपनने देखिन्छ। तयसरैगरी मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारी 
कायाजिनवयनका लातग सम्बद्ध तनकायहरूको ्तूमकामा प्र्ावकाररिा ्याउनपुनने देखिन्छ। 
तयसरैगरी सरोकारवाला पक्हरूको सकारातमक ्तूमका तसजजिना गनजिका लातग मेलतमलाप 
पद्धति्बाट हातसल हनु सकने फाइदा िथा वववादको सथायी समाधान हनेुलगायिका पक्हरूको 
सम्बनधमा प्रचार प्रसार गनुजिपनने देखिन्छ। साथरै मेलतमलाप पद्धतिसँग प्रतयक् वा परोक्रूपमा 
संलगन रहने नयायाधीश िथा कानून वयवसायी एवम ्मेलतमलापकिाजिहरूको प्रति्बद्धिा सतुनखचिि 
गनजि आवशयक कायजिक्रमहरू सञ् चालन गनुजि देखिन्छ। 

२.४.३ संसथागि सदुृढीकरणका लातग सूचना प्रववतधको प्रयोग

मेलतमलाप पद्धतिको संसथागि सदुृढीकरणका लातग आवशयक पनने स्ोि साधन िथा जनशखक्तको 
वयवसथापनका लातग सम्बद्ध तनकायको सकारातमक एवम ् साथजिक सहयोग र समनवयको 
आवशयकिा देखिन्छ। साथरै सूचना प्रववतधको अतधकिम प्रयोग गरी मेलतमलाप पररषद् एवम ्
सखचवालयको ्तूमकालाई प्र्ावकारी ्बनाउनका लातग आवशयक स्ोि साधनको वयवसथापन 
गनुजिपनने हनु्छ। पररषदको कायजिक्ेत्र एवम ्कायजि्बोझसमेिका आधारमा स्ोि साधनको तनधाजिरण 
गरी सो अनरुूपको वयवसथापन गनुजिपनने देखिन्छ। यसका लातग सम्बद्ध तनकायहरूसँगको 
सहयोग र समनवय प्र्ावकारी ्बनाउन ुपदजि्छ।

२.४.४ मेलतमलाप पद्धतिको फाइदासम्बनधी सूचना प्रवाह

मेलतमलाप पद्धति्बाट हनु सकने फाइदाका सम्बनधमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूकाेत्बचमा 
वयापकरूपमा प्रचारप्रसार गनजि आवशयक रहेको ्छ। वववादको सथायी समाधान र सम्बनधहरूको 
पनुसथाजिपन हनेु मेलतमलाप पद्धतिका ववशेषिा िथा उपलख्धहरूका ्बारेमा सम्बद्ध स्बरै 
सरोकारवालाहरूका त्बचमा प्रचार प्रसार गनजि नसकेसमम यस पद्धतिप्रतिको सवातमतव्ाव 
ववकास हनु सकदरैन। िसथजि यस पद्धतिको सम्बनधमा प्रचार प्रसारका लातग ववत्न्न कायजिक्रमहरू 
सञ्चालनका लातग आवशयक स्ोि साधनको वयवसथापन िथा ववत्न्न सञ्चारका माधयमहरू 
प्रवक्रयामाफजि ि सूचना प्रवाह गनुजिपनने देखिन्छ।

२.४.५ मेलतमलाप पद्धतिको अधययन अधयापन

मेलतमलाप पद्धतिको ्बारेमा ववत्न्न अधययन संसथाहरूको पाठ्यक्रममा समावेश गनजि िथा 
गराउनका लातग पहल हनु आवशयक देखिएको ्छ। साथरै मेलतमलाप प्रवक्रया र मेलतमलापकिाजिको 
्तूमका सम्बनधमा गलि तसकाइलाई रोकन ु पनने अवसथा ्छ। मेलतमलापकिाजिको ्तूमका 
नयायाधीश वा कानून वयवसायीको जसिो हुँदरैन।उनीहरूको ्तूमका केवल सहजकिाजिको 
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रूपमा मात्र हनु्छ। मेलतमलाप पद्धति्बाट वववाद समाधान गनने क्रममा अवलम्बन गररने 
प्रवक्रयामा सवयम ्वववादका पक्हरूको सवक्रय ्तूमका रहन्छ। मेलतमलापकिाजिले तनषपक् र 
िटसथ ्तूमका तनवाजिह गनुजि पदजि्छ ्न्नेलगायिका मेलतमलाप प्रवक्रयाका आधार्िू मू्य 
मानयिाहरूको सही रूपमा ्बझुने र प्रयोग गनने वािावरण तसजजिना गनजि आवशयक रहेको 
देखिन्छ।

२.४.६ मेलतमलापमरैत्री वािावरणको तनमाजिण

मेलतमलाप प्रवक्रयाको क्ेत्र ववसिार ्ए्बमोखजम सम्बद्ध केनद् िथा तनकायको मेलतमलाप 
सेवाको प्रवाहका सम्बनधमा खवद्मान दद्ववधा र समसया सम्बोधन गनुजिपनने अवसथा रहेको ्छ। 
सथानीय नयावयक सतमतिहरूमा मेलतमलापकिाजिको उपल्धिा र सूची वयवखसथि हनु सकेको 
्छरैन। नयावयक सतमतिका पदातधकारीहरूले मेलतमलाप गराउने वा सूखचककृ ि मेलतमलापकिाजिहरू्बाट 
मेलतमलाप गराउने ् न्नेमा एकरूपिा नरहेको ् न्ने धारणा वयक्त ् एका ्छन।् तयसरैगरी पवहला 
नरै िातलम तलई मेलतमलाप कायजिमा संलगन सामदुावयक मेलतमलापकिाजिको योगयिा र नयावयक 
सतमति िथा अदालिहरूमा रहने मेलतमलाप केनद्मा हनेु मेलतमलाप कायजिमा संलगन हनेु नहनेु 
्न्नेमा दद्ववधा रहेको पाइन्छ। सथानीय नयावयक सतमतिहरूमा मेलतमलापमरैत्री वािावरण 
सकृजना िथा सहमति पत्र ियारी,  सोको कायाजिनवयन र अत्लेि वयवसथापन कायजिलाई 
प्र्ावकारी ्बनाउन सवकएको ्छरैन। 

ववत्न्न तनकायमा आवद्ध मेलतमलापकिाजिको वयावसावयकिा ववकास र पनुिाजिजगी िातलमहरूमा 
सह्ागीिा कम ्एको िथा मेलतमलापकिाजिलाई उपल्ध हनेु पररवहन िचजि र मेलतमलाप 
गराए ्बापि पाउने पाररश्तमकमा एक रूपिा नरहेको अवसथा ्छ।मेलतमलापकिाजिको अत्लेि 
वयवसथापन, पवहचानसवहिको पोसाह िथा लोगोको प्र्बनध गनुजिपनने सम्बनधमा सरोकारवालाले 
धारणा वयक्त गरेका ्छन।्मेलतमलाप सेवाको कायजिक्ेत्र ववसिार ्एअनरुूप ववषयगि 
मेलतमलापकिाजिको ववकास गनजि सवकएको ्छरैन।वयापार िथा वाखणजय, त्बमा, ्बैंवकङ,  ्बरैदेखशक 
रोजगारीसँग सम्बखनधि वववाद ठगीलगायिका सरकारवादी हनेु मदु्ाहरूमा पतन मेलतमलाप हनु 
सकने हुँदा ववषयगि मेलतमलापकिाजिहरूको ववकास गनुजिपनने्छ।साथरै ्बहसुरोकारका वववादहरूको 
मेलतमलाप, Online Dispute Resoution पद्धति र मेलतमलाप सम्बद्ध अनिराजिव्रिय संसथा िथा 
मेलतमलापसँग सम्बखनधि सखनध िथा महासखनधको पक् ्बन्ने सम्बनधमा सम्ावयिा अधययन 
गनुजिपनने ्छ। ववशेष गरी मेलतमलाप सेवा िथा सञ्चातलि कायजिक्रमको गणुसिरीयिा कायम गनने 
अनगुमन िथा सपुररवेक्णका लातग मापदण्,  मेलतमलापकिाजिका लातग हािे पखुसिका,  िातलम 
मयानअुल,  स्ोि सामग्रीको उतपादन िथा वविरण, मेलतमलापकिाजिको आचार संवहिाको 
पररमाजजिनलगायिका कायजिहरू समपादन गनुजिपनने देखिन्छ।



26 मेलममलाप परिषद् नेपाल िणनीमिक योजना (२०७७/०७८ देखि २०८१/०८२)

२.४.७ मेलतमलाप पद्धतिप्रतिको प्रतिरक्ा

मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारी कायाजिनवयनका लातग वववादहरू औपचाररक रूपमा समाधान 
हनेु तनकाय अदालि िथा सम्बद्ध अतधकारीहरू्बाट अप्रतयक् रूपमा हनु सकने प्रतिरोधको 
सम्बोधन गनुजिपनने देखिन्छ। मेलतमलाप पद्धति वववाद समाधानको वरैकख्पक प्रणाली हो। यस 
पद्धतिको प्रतिरोध गनने पक्को रूपमा नयावयक प्रवक्रयामा प्रतयक् संलगन रहने पक्हरूलाई तलने 
गररन्छ। नेपालमा मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारी कायाजिनवयनमा कानून वयवसायीहरूको 
्तूमका अतयनिरै महत्वपूणजि रहेको ्छ। मेलतमलाप पद्धति र कानून वयवसाय एक अकाजिका 
प्रतिषपधषी ववधा हनु ््न्ने मानयिा रहेको पाइन्छ। यस प्रकारको वासिववकिालाई सम्बोधन 
गनजिका लातग मेलतमलाप पद्धतिको वयावसावयकिासँग सम्बद्ध ववत्न्न ववषयहरूको उखचि रूपमा 
सम्बोधन गनुजिपनने देखिन्छ।

वसिखुसथति ववश लेषणका क्रममामातथ ववत्न्न प्रकरणमा गररएको वववेचना िथा ववश लेषणसमेिका 
आधारमा नेपालमा मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकारी कायाजिनवयनका लातग मेलतमलाप पररषदको 
्तूमकाको सम्बनधमा सङ् गठनातमक कायजिसक्मिा एवम ्आनिररक िथा ्बाह्य कायजि वािारणसँग 
सम्बद्ध सवल पक् र कमजोर पक् िथा अवसर र चनुौिीहरूलाई तनमन्बमोखजम िातलकामा 
प्रसििु गररएको ्छः

िातलका नं. २

वसिखुसथति ववश लेषण िातलका 

आनिररक कायजि वािावरण

सवल पक् कमजोर पक्

·	 मेलतमलाप पद्धति प्रयोगसम्बनधी संवरैधातनक िथा 
कानूनी प्रतया्तूि

·	 पररवतिजिि सनद्जिमा कानूनहरूमा 
पररमाजजिन र संशोधन गनजि नसकनु

·	 वववाद मेलतमलाप प्रवक्रयामा पठाउने अतनवायजि 
कानूनी वयवसथा

·	 मेलतमलाप प्रवक्रया्बाट वववाद 
समाधानमा नयून सफलिा 

·	 तनयामक तनकायको रूपमा मेलतमलाप पररषदको 
गठन

·	 मेलतमलाप अनगुमन सतमतिको 
वक्रयाशीलिाको अ्ाव

·	 स्बरै अदालिहरूमा मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोग ·	 ्ौतिक पूवाजिधार र आवशयक स्ोि 
साधनको कमी
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सवल पक् कमजोर पक्

·	 सथानीय नयावयक तनकायमा व्ासिरसमम 
मेलतमलाप केनद्को सथापना

·	 ववखशष्ीककृ ि र वयावसावयक 
मेलतमलापकिाजिको कमी 

·	 सामदुावयक मेलतमलाप केनद्हरूको सथापना ·	 दक् एवम ्पूणजिप्रति्बद्ध मेलतमलापकिाजिको 
कमी

·	 सूचीककृ ि मेलतमलापकिाजिहरूको उपल्धिा ·	 मेलतमलाप पद्धतिको ्बारेमा पयाजिति 
मात्रा सूचना समप्रषेण गनजि नसकनु

·	 मेलतमलाप पद्धतिसम्बनधी प्रखशक्ण प्रदान गनने 
तनकायहरूको वकृवद्ध

·	 मेलतमलापयोगय स्बरै वववादहरूमा 
मेलतमलाप प्रवक्रयाको प्रयोग हनु 
नसकनु

·	 मेलतमलापकिाजिको वयावसावयक आचार संवहिा 
तनमाजिण

·	 मेलतमलाप केनद् िथा नयावयक 
सतमतिहरूको प्र्ावकारी अनगुमन र 
सपुररवेक्ण कमी

·	 िातलम िथा क्मिा ववकास कायजिक्रमहरूको 
पाठ्यक्रम िथा मापदण् ववकास

·	 अधययन अनसुनधानका आधारमा 
संसथागि सधुार र ववकासमा कमी 

्बाह्य कायजि वािावरण

अवसरहरू चनुौिीहरू

·	 मेलतमलाप पद्धति प्रयोगको क्ेत्रहरूमा ववववधिा र 
ववसिार 

·	 मेलतमलाप पद्धतिको ्बारेमा सचेि र 
जागरुक नागररकको कमी 

·	 मेलतमलाप पद्धतिलाई नयायपातलकाको योजनाले 
आतमसाि ्गनुजि

·	 कायजिक्ेत्रमा ्एको ववसिार अनरुूपको 
सङ् गठन संरचनाको कमी

·	 अदालिले मेलतमलाप हनु सकने वववाद अतनवायजि 
मेलतमलापमा पठाउन ुपनने वयवसथा

·	 राव्रियसिरमा अत्यानको रूपमा 
मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोग नहनु ु

·	 मेलतमलाप पद्धति्बाट वववाद समाधान हनेु क्ेत्र 
ववसिार 

·	 सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको 
सकारातमक ्तूमकाको कमी 

·	 सथानीय िहका नयावयक सतमतिमा 
मेलतमलापकिाजिको ्तूमका तसजजिना  

·	 आवशयक स्ोि साधानको वयवसथापन 
र पररचालन 

·	 सथानीय िहसमम सामदुावयक मेलतमलाप केनद्को 
उपल्धिा

·	 मेलतमलापयोगय मदु्ाहरू मेलतमलाप 
केनद्हरूमा नयून मात्रामा तसफाररस 
हनु ु
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अवसरहरू चनुौिीहरू

·	 त्बमा, वरैदेखशक रोजगार, वयापाररक र वाखणजय 
क्ेत्रका लातग  उपयकु्त प्रवक्रया

·	 सङ् गदठि िथा संसथागि सदुृढीकरण 
एवम ्मेलतमलाप प्रवक्रयामा सूचना 
प्रववतधको प्रयोग

·	 सरोकारवाला तनकायहरू वकृवद्ध िथा कायजि क्ेत्रको 
ववसिार

·	 मेलतमलापसम्बनधी ववषय अधययन 
अधयापनको ववधाको रूपमा समावेश 
नहनु ु

·	 मेलतमलाप प्रवक्रयाप्रति चासो र सरोकार वकृवद्ध ·	 आचार संवहिाको प्र्ावकारी 
पररपालना नहनु ु

·	 दािकृतनकायहरू ्बीचको सहयोग र समनवय ·	 समनवयातमक कायजि प्रणालीको 
संसथागि ववकास नहनु ु

·	 सरकारवादी मदु्ाहरूमा पतन मेलतमलाप हनेु अवसर 
तसजजिना

·	 मेलतमलाप सेवा वयवसायको रूपमा 
ववकास हनु नसकनु

२.५  ववषय ववज्ञहरूको सझुाव िथा सरोकारवालाहरूको धारणा

मेलतमलाप पररषदको प्रथम पञ्चवषषीय रणनीतिक योजना २०७७-०८२ को प्रारखम्क मसयौदा 
ियार गरेपत्छ मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध ववषयववज्ञहरू त्बच तमति २०७७।९।७, ववत्न्न 
उचच िथा खज्ला अदालिका नयायाधीशहरूका त्बच तमति २०७७।९।९, मेलतमलाप 
पररषद् मा आवद्ध ववत्न्न संसथाका प्रतितनतधहरूका त्बच तमति  २०७७।९।१२ र मेलतमलाप 
केनद्,  सामदुावयक मेलतमलाप केनद् िथा सथानीय नयावयक तनकायका पदातधकारीहरूका त्बच 
तमति २०७७।९।१३ मा  प्रसिाववि योजना िजुजिमाको ववतध र प्रवक्रया, योजनाको ढाँचा र 
सवरूप िथा योजनामा समावेश गररएको कायजिक्रमहरूका सम्बनधमा ्छलफल िथा परामशजि 
कायजिक्रम आयोजना गररएको तथयो। उक्त कायजिक्रमका सह्ागीहरूले मेलतमलाप पररषदको 
प्रसिाववि रणनीतिक योजनाको िजुजिमा ववतध र प्रवक्रया, योजनाको ढाँचा र सवरूप तनधाजिररि 
कायजिक्रमहरू समय सानदत्जिक ्एको धारणा वयक्त गददै ववत्न्न राय सझुाव िथा धारणाहरू 
गनुजि ् एको तथयो। परामशजि कायजिक्रमहरू्बाट प्राति राय सझुाव िथा कायजिक्रमका सह्ागीहरू्बाट 
वयक्त ्एका धारणाहरू तनमन्बमोखजम रहेका ्छन।्

·	 पररवतिजिि सनद्जिमा अदालि, पातलका, उद्ोग, वाखणजय, जलस्ाेि, ्बीमा, वरैदेखशक 
रोजगार, ववतिीय संसथाहरूमा हनेु मेलतमलापका गतिववतधसमेिलाई टेवा पगुने गरी 
हालको मेलतमलाप ऐन, तनयमलगायि ववत्न्न कानूनहरूमा सामञ्जसयिा ्याउने ववषय 
प्राथतमकिामा रा् नपुनने।
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·	 मेलतमलापकिाजिका लातग पनुिाजिजगी िातलम र प्रवद्धजिनातमक कायजिक्रम िथा अनगुमन 
सतमतिहरूको प्र्ावकाररिा अत्वकृवद्ध गनने ववषय समावेश गनने।

·	 ववशेषज्ञ मेलतमलापकिाजिको उतपादन, आवतधक िातलम, क्मिा ववकास र मेलतमलाप 
सेवालाई वयावसावयक ्बनाउने कायजिक्रम समावेश गनुजिपनने। 

·	 मेलतमलाप सेवाका सम्बनधमा जनसिरसमम पगुने गरी सचेिनामूलक कायजिक्रम िथा 
मेलतमलाप पद्धतिको ला्को ्बारेमा प्रचार प्रसारका कायजिक्रमहरू समावेश गनने  साथरै 
तनजी मेलतमलाप केनद्हरू िो्ने ववषय समावेश गनुजिपनने।

·	 मेलतमलाप कायजि सञ्चालन सहायक पखुसिका स्बरै मेलतमलापकिाजिसमक् पगुने गरी 
वयवसथा गनने साथरै मेलतमलापसम्बनधी स्ोि सामग्रीको प्रकाशन गनने र तनयतमति रूपमा 
अद्ावतधक गनने।

·	 सथानीय नयावयक सतमतिका सदसयहरूले मेलतमलाप गराउन पाउने नपाउने सम्बनधमा 
नीतिगि सपष्िा हनुपुनने। साथरै नयावयक सतमतिका पदातधकारीलाई िातलम िथा क्मिा 
ववकासका कायजिक्रम समावेश गनुजिपनने।

·	 मेलतमलाप केनद् र मेलतमलापकिाजिको वयवसथा हनुपुनने। अदालिमा पक् प्रवेश गदाजिको 
अवसथामा जानकारी ददने Counseling desk हनुपुनने, 

·	 जनशखक्त ववकासिफजि  िातलमको नीति ्बनाउनपुनने, िातलम मयानवुल, िातलम तनदने खशका, 
प्रखशक्कको रोसटर ्बनाउनपुनने, िातलम सञ्चालन गनने संसथाहरूको अनगुमन र 
सपुररवेक्णका कायजिक्रम समावेश गनुजिपनने।

·	 मेलतमलाप सेवाको वयावसावयकिा, ववखशष्ीकरण, पाररश्तमक, पोसाक िथा आचार 
संवहिा पररमाजजिनका कायजिक्रमहरू समावेश गनुजिपनने। 

·	 तनखचिि प्रककृ तिका वववादहरू मेलतमलाप प्रवक्रयामा पठाउन अतनवायजििा गनने िथा 
नयायपातलकाको रणनीतिक योजना र फरक मदु्ा वयवसथापन पद्धतिको अनकूुल हनेु 
गरी मेलतमलाप प्रवक्रयाका लातग तनधाजिररि समयका सम्बनधमा पनुववजिचार गनुजिपनने। 

·	 मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिा, Online Dispute Resolution  प्रवक्रया,  तसङ्ापरु 
कन्ेनसनको पक् हनेु ववषय, नयायाधीश सखममतलि मेलतमलाप प्रवक्रयालगायिका  
ववषयमा अधययन अनसुनधान गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिप्रति नयायाधीशहरूको प्रति्बद्धिा िथा कानून वयवसायीको सवक्रयिा 
्बढाउने प्रककृ तिका कायजिक्रम समावेश गनुजिपनने।
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·	 मेलतमलाप अनगुमन सतमतिलाई स्ोिको वयवसथापन गरी थप सवक्रय ्बनाउने प्रककृ तिका 
कायजिक्रम समावेश गनने।

·	 सामदुावयक मेलतमलापकिाजिको कानूनी मानयिा र सामदुावयक मेलतमलाप केनद्मा हनेु 
मेलतमलापको कायाजिनवयनको ववषय प्रसटसँग रा् नपुनने।

·	 सरकारवादी मदु्ाको तमलापत्र र क्तिपूतिजिको ववषयमा मेलतमलाप गराउने ववषय पतन 
समावेश गनुजिपनने।

·	 नयावयक सतमतिमा रहेका समसयाहरू सम्बोधन गनने प्रककृ तिका ववषयहरू समावेश गनुजिपनने 
साथरै सथानीय नयावयक सतमतिहरू्बाट हनेु मेलतमलाप कायजिलाई वयवखसथि र प्र्ावकारी 
्बनाउने कायजिक्रमहरू समावेश गनुजिपनने।

·	 मेलतमलाप कायजिहरूको ववसिाररि क्ेत्रसमेिलाई मधयनजर रा्दरै ववषयगि मेलतमलापकिाजि 
ववकास गनजिमा जो् ददनपुनने।

·	 स्बरै िहको मेलतमलापको कायजिको पाठ्यक्रममा एकरूपिा हनुपुनने।साथरै ्बहसुरोकारका 
वववाद समाधानको ववषय पतन समावेश गनुजिपनने।

·	 मेलतमलाप गदाजि कुनरै दसिरु नलागने र तलएको ्ए पतन वफिाजि गनुजिपनने ्न्ने वयवसथा 
खज्ला अदालि तनयमावली र मेलतमलापसम्बनधी ऐनको वयवसथाहरू एकरूपिा कायम 
हनुपुनने। 

·	 मेलतमलाप कायजिसँग सम्बद्ध ववखशष्ीककृ ि िातलमको ववषयलाई योजनामा समावेश 
गनुजिपनने। मेलतमलाप कक्हरूको वयवसथापन गनने कायजिक्रम समावेश गनुजिपनने। 

·	 ववदेशमा रहेका पक्हरूको video call माफजि ि मेलतमलाप गनजि सवकने र मनजरुीनामामाफजि ि 
मेलतमलाप हनेु वयवसथा हनुपुनने। 

·	 अनगुमन सतमति िथा खज्ला अदालिका त्बच त्ररैमातसक रूपमा नयावयक पदातधकारी 
त्बचमा ्छलफल िथा अनु् व साटासाट गनने वयवसथा हनुपुनने।

·	 सामानय लेिपढ गनजि सकने वयखक्त सामदुावयक मेलतमलापकिाजि िातलम तलने गरेकोमा 
हाल सनािक हनुपुनने वयवसथाले थप अनयौलिा तसजजिना गरेको हुँदा सोको सम्बोधन 
हनुपुनने।

·	 मेलतमलापको परमपरागि प्रणालीलाई पवहचान  गरी तयसलाई मानयिा ददनपुनने िथा 
मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि सूचना सङ् कलन र ववश्षेण गरी सधुार प्रवक्रयालाई 
संसथागि गनने आदद।
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२.६ सम्बोधन गररन ुपनने रणनीतिक सवालहरू

त्छटो, ्छररिो, प्र्ावकारी र सहज पहुँचयकु्त वववाद समाधानका ववक्पहरूको तसजजिना गनने 
क्रममा ववकतसि वववाद समाधानका ववत्न्न उपायहरूमधये मेलतमलाप पद्धति एक हो। 
वववादका वासिववक कारणहरू अनेक हनु्छन। तयसिा कारणहरूका ्बारेमा वववादका पक्हरू 
्बढी जानकार हनेु ्एकोले िेस्ो पक्को सहजीकरणमा सवयम ्पक्हरूको संलगनमा वववाद 
समाधान हनुसके वववादको सथायी रूपमा समाधान हनेु र यस्बाट सामाखजक सद्ाव, ऐकयवद्धिा 
र सामञ्जसयिा कायम गरी समाजमा ददगो शाखनि सथापना हनेु ववश्ास राखिन्छ। यो सवेखच्छक 
प्रवक्रया हो। यस पद्धतिमा वववाद समाधानका औपचाररक तनकायमा जसिो प्रवक्रयागि 
औपचाररकिा हुँदरैन। पररणामसवरूप त्छटो ्छररिो  र प्र्ावकारी रूपमा वववादहरूको समाधान 
हनेु ववश्ास गररन्छ। 

वववादको सथायी र ददगो समाधान गनने वरैकख्पक उपायको रूपमा ववकतसि मेलतमलाप 
पद्धतिको प्र्ावकाररिा नेपालमा ्बढन सकेको ्छरैन। मेलतमलाप पद्धतिको तनयमन िथा 
वयवसथापनका ववत्न्न कानूनी प्र्बनध िथा मेलतमलाप पररषदलगायिका संरचनागि वयवसथाका 
साथरै औपचाररक िथा अनौपचाररक द्ुबरै क्ेत्रको सवक्रयिाका ्बा्बजदु पतन नेपालमा मेलतमलाप 
पद्धति्बाट अपेखक्ि उपल्ध हातसल हनु सकेको देखिदरैन। मेलतमलाप पद्धतिको सफलिा यस 
पद्धतिको अवधारणातमक सपष्िा, फाइदाहरूको ्बारेमा वयापक प्रचार िथा प्रसार, 
मेलतमलापकिाजिको ज्ञान तसप, क्मिा, तनषपक्िा, िटसथिा िथा सरोकारवालाहरूको साथजिक 
सहयोग र समनवयमा तन्जिर रहन्छ। िेस्ो पक्को सहजीकरणमा र वववादका पक्हरूको 
सवक्रय संलगनिामा वववादहरूको सथायी समाधान गररने यस पद्धतिको प्र्ावकाररिा अत्वकृवद्धका 
लातग योजना िजुजिमाका क्रममा गररएको वसिखुसथति ववश्षेण, ववषयववज्ञहरूको राय सझुाव िथा 
सरोकारवालाहरूको सह्ातगिामा गररएका परामशजि कायजिक्रममा वयक्त ्एका धारणाहरूलाई 
मधयनजर रािी प्रसििु रणनीतिक योजनाले सम्बोधन गनुजिपनने मु् य रणनीतिक सवालहरू 
तनमन्बमोखजम रहेका ्छनः्…

·	 कानूनहरू त्बच सामञ्जयसयिा र आवशयक पररमाजजिन ्याउन पहल गनुजिपनने।

·	 मेलतमलापसम्बनधी कायजि वािावरण समयानकूुल र सवल ्बनाउने।

·	 मेलतमलाप पररषदको साङ्ठतनक सदुृढीकरण गनने।

·	 ्ौतिक पूवाजिधार र आवशयक स्ोि साधनको वयवसथापन गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिको संसथागि सदुृढीकरण र सूचना प्रववतधको प्रयोग गनने।

·	 मेलतमलापकिाजिको दक्िा, प्र्ावकाररिा र पारदखशजििा अत्वकृवद्ध गनने।
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·	 त्बषयगि मेलतमलापकिाजि र अनय पूवाजिधारको ववकास गनने।

·	 मेलतमलाप सेवाको वयावसावयकिा ववकास गनने।

·	 दक् जनशखक्तको उपल्धिालाई सतुनखचिि गनने।

·	 मेलतमलापसम्बनधी ज्ञान, तसप र जागरुकिा अत्वकृवद्ध गनने।

·	 मेलतमलापसम्बनधी जनचेिना अत्वकृवद्ध गनने।

·	 दक्िा, प्र्ावकाररिा र पारदखशजििा अत्वकृवद्ध गनने।

·	 अधययन अनसुनधानमा आधाररि मेलतमलाप पद्धतिको संसथागि ववकास गनने।

·	 मेलतमलाप प्रवक्रयामा वववाद तसफाररस गनने कायजिमा वकृवद्ध गनने।

·	 सामदुावयक र वयावसावयक मेलतमलापलाई सदुृढ ्बनाउने। 

·	 मेलतमलाप पररषदको अनिराजिव्रिय सम्बनध ववसिार गनने। 

·	 वयापाररक िथा लगानी सम्बद्ध वववादमा मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोग गनने।

·	 सरोकारवालाहरू त्बचको समनवय, सहकायजि र सञ्जाल तनमाजिण गनने।

·	 अनगुमन सपुररवेक्णलाई प्र्ावकारी ्बनाउने।

·	 सरकारी िथा गरैर सरकारी तनकायहरूत्बचको सहकायजि।

·	 तनधाजिररि पाठ्यक्रम िथा मापदण्हरूको प्र्ावकारी कायाजिनवयन गनने।

·	 अदालिप्रवेषि मेलतमलाप प्रवक्रयामा नयायाधीशको ्तूमका ्बढाउने।

·	 तनखचिि प्रककृ तिका वववादमा मेलतमलाप पवहला ्न्ने अवधारणा कायाजिनवयन गनने।

·	 मेलतमलापकिाजिको आचार संवहिाको पररमाजजिन र प्र्ावकारी कायाजिनवयन गनने।

·	 योजनाको प्र्ावकारी कायाजिनवयन र सवातमतव्ावको ववकास गनने आदद।
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पररच्ेछद: िीन

रणनीतिक कायजिददशा
(Strategic Directions)

रणनीतिक योजनाले तनधाजिरण गरेको सङ् गठनको पररदृशय प्राततिको माधयमको रूपमा पररलक्य 
तनधाजिरण गनने गररन्छ। तयसरैगरी तनधाजिररि गनिवयमा पगुने क्रममा पालना गररने मागजिदशजिक 
तसद्धानिको रूपमा मू्य मानयिाहरूको परर्ावषि गनुजिपनने हनु्छ। मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोगका 
सम्बनधमा पररक्पना गरेको आदशजि खसथतिमा पगुनका लातग मेलतमलाप पररषद् लाई प्राति 
कायाजिदेश िथा वसिखुसथति ववश्षेणसमेि्बाट देखिएको सङ् गठनातमक सक्मिा एवम ्आनिररक 
र वाह्य कायजि वािावरणको सनद्जिसमेिका आधारमा प्रसििु रणनीतिक योजनाले तनधाजिरण 
गरेका पररदृशय, पररलक्य, लक्य, मू्य मानयिा िथा रणनीतिक कायजिददशा र अपेखक्ि 
नतिजाहरू तनमन्बमोखजम रहेका ्छनः् 

३.१ पररदृशय (Vision)

 स्बरैका लातग नयाय सतुनखचिि गददै शानि र सद्ावपूणजि समाजको तनमाजिण।

३.२ पररलक्य (Mission)

 सदुृढ र प्र्ावकारी मेलतमलाप प्रणालीमाफजि ि वववादहरूको त्छटो, ्छररिो, ददगो र 
प्र्ावकारी समाधानको वािावरण ्बनाउन।ु

३.३ लक्य (Goal)

 मेलतमलाप पद्धतिलाई वववाद समाधानको वरैकख्पक एवं प्र्ावकारी प्रणालीको रूपमा 
संसथागि गनने।

३.४ तनदनेशक तसद्धानि र मू्यहरू (Guiding Principles/Core Values)

·	 सविनत्रिा, तनषपक्िा िथा समनयाय
·	 मेलतमलापकिाजिको िटसथिा र पक्हरूको सवायतििा
·	 गणुसिरीयिा
·	 गोपनीयिा
·	 उतिरदावयतव र जवाफदेवहिा
·	 कानूनी मू्य मानयिा र मापदण्प्रति प्रति्बद्धिा
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·	 आचार संवहिाहरूको पररपालना
·	 सह्ातगिा र समनवय आदद। 

३.५ रणनीतिक उद्ेशयहरू (Strategic Objectives)

·	 मेलतमलाप पररषदसँग सम्बद्ध कानूनी वयवसथाहरूको पनुरावलोकन र पररमाजजिन 
गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिलाई तनयमन र प्रोतसाहन गनजि पररषदलाई प्र्ावकारी ्बनाउने। 

·	 सङ् गठनातमक सढुकृढीकरण, ्ौतिक पूवाजिधार िथा स्ोि साधनहरूको वयवसथापन 
गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिको ववखशष् ज्ञान र प्रवक्रयाको तसप हसिानिरण िथा मेलतमलाप 
केनद्हरू वयवखसथि रूपमा सञ्चालन गनने।

·	 मेलतमलाप कायजिका लातग वक्रयाशील नयावयक, अधजिनयावयक तनकाय वा नयावयक 
सतमति िथा सामाखजक सङ् घ÷संसथाहरूत्बच प्र्ावकारी रूपमा समनवय र सहकायजि 
सथावपि गनने। 

·	 दक् र वयावसावयक मेलतमलापकिाजिहरूको उपल्धिालाई सतुनखचिि गददै सेवा प्रवाहमा 
गणुसिरीयिा कायम गनने। 

·	 अधययन अनसुनधानमा आधाररि सधुार प्रवक्रयालाई संसथागि गनने।

·	 ववषयगि ववशेषज्ञ मेलतमलापकिाजिको उतपादन, आवतधक िातलम र क्मिा ववकास  
गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध तनकायहरूको अनगुमन िथा सपुररवेक्णलाई प्र्ावकारी 
्बनाउने।

·	 मेलतमलापकिाजिहरूको वयावसावयकिाको अत्वकृवद्ध गददै सम्बद्ध स्बरै क्ेत्रमा मेलतमलाप 
पद्धतिकाे प्रयोग र सवीकायजििा अत्वकृवद्ध गनने आदद।

३.६ रणनीतिक कायजिददशा िथा अपेखक्ि नतिजाहरू (Strategic Direction and Expected Results)

·	 रणनीतिक कायजिददशा
 यस रणनीतिक योजनाले तनधाजिरण गरेको लक्य प्राततिका लातग ्छ वटा रणनीतिक 

कायजिददशा प्रक्ेपण गररएको ्छ। जसमा मेलतमलापसम्बनधी कायजि वािावरण 
समयअनकूुल र सवलीकरण, पररषदको सङ् गठतनक सदुृढीकरण, दक् जनशखक्तको 
उपल्धिा, मेलतमलापसम्बनधी ज्ञान र जागरुकिा, समनवय, सहकायजि एवम ्



पररच्ेछद िीन : रणनीतिक कायजिददशा 35 

अनिराजिव्रिय सम्बनध अत्वकृवद्ध र तनरीक्ण, अनगुमन िथा मू्याङ्कनजसिा पक्हरू 
रहेका ्छन।् प्रसििु योजनाको रणनीतिक कायजिददशाहरूलाई तनमनअनसुार प्रसििु 
गररएको ्छ।

42 
 

 मेलनमलापकताजहरुको व्यवासवयकताको अनिववृद्द गदै सभवद्द सबै क्षेत्रमा 
मेलनमलाप पद्दनतसँग प्रयोग ि थवीकायजता अनिववृद्द गने आदद। 

३.६ िणनीनतक कायजददशा तिा अपेम्क्षत ननतजाहरु -Strategic Direction and 
Expected Results) 
 

 िणनीनतक कायजददशा 
यस िणनीनतक योजनाले ननधाजिण गिेको लक्ष्य प्रानप्तका लानग छ वटा 
िणनीनतक कायजददशा प्रक्षेपण गरिएको छ। जसमा मेलनमलाप सभबन्द्धी कायज 
वाताविण समय अनकूुल ि सवलीकिण, परिषद्को सांगठननक सदुृिीकिण, दक्ष 
जनशम्क्तको उपलब्धता, मेलनमलाप सभवन्द्धी ज्ञान ि जागरुकता, समन्द्वय, 

सहकायज एवम ् अन्द्तििाविय सभबन्द्ध अनिबवृद्द ि ननरिक्षण, अनगुमन तिा 
मपुयाङ्कन जथता पक्षहरु िहेका छन।् प्रथततु योजनाको िणनीनतक 
कायजददशाहरुलाई ननभन अनसुाि प्रथततु गरिएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समन्द्वय, सहकायज 
ि सभबन्द्ध 
ववथताि 

मेलनमलाप सभबन्द्धी 
ज्ञान ि जागरुकता 

अनिववृद्द 

दक्ष 
जनशम्क्तको 
उपलब्धता 

परिषद्को 
सांगठननक 
सदुृविकिण 

अनकूुल कायज 
वाताविण 
ननमाजण 

ननिीक्षण, 
अनगुमन ि 
मूपयाङ्कन 

प्रिावकािी 
मेलनमलाप 
प्रणाली 

 उख्लखिि खचत्र प्रसितुि्बमोखजम रणनीतिक कायजिददशाको केनद्मा प्र्ावकारी 
मेलतमलाप प्रणाली ववकास गनुजि रहेको ्छ। जनु यस रणनीतिक योजनाको आवतधक 
लक्य हो। यस योजनाको प्रमिु लक्य प्राततिका अनय ्छ वटा रणनीतिक कायजिददशाहरू 
िय गररएको ्छ। यी रणनीतिक कायजिददशाहरू अनिगजिि तनधाजिरण हनेु रणनीतिक 
कायजिक्रमहरू योजनाले तनधाजिरण गरेका आवतधक लक्य िथा गनिवय प्राततििफजि  
तनदने खशि रहने ्छन।् साथरै तनधाजिररि रणनीतिक कायजिददशाहरू एकअकाजिमा पररपूरक 
र अनिरतन्जिरसमेि रहेका ्छन।् यस रणनीतिक योजनाको समग्र उद्ेशय र लक्यहरू 
प्राततिका लातग  तनधाजिररि रणनीतिक कायजिददशाहरूअनिगजिि िय गररएका ववत्न्न 
रणनीतिक कायजिक्रमहरू तनमन्बमोखजम रहेका ्छन।् 

·	 रणनीतिक कायजिददशा िथा अपेखक्ि नतिजा 

रणनीतिक कायजिददशामा उख्लखिि उद्ेशयअनिगजिि हातसल गनजि िोखजएका नतिजाहरू 
तनमन्बमोखजमको िातलकामा उ्लेि गररएको ्छ। 

अनुकूल कार्य वािावरण नखर्माण
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िातलका नं. ३
रणनीतिक कायजिददशा िथा अपेखक्ि नतिजा

क्र. सं रणनीतिक कायजिददशाहरू अपेखक्ि नतिजाहरू

१ मेलतमलाप अनकूुल र 
सवल कायजि वािावरण 
तनमाजिण गनने  

१.१ मेलतमलाप सम्बद्ध ऐन तनयमहरूको समसामवयक 
संशोधन र पररमाजजिन ्एको हनेु ्छ।

१.२  नयावयक, अधजिनयावयक, सथानीय सरकार र समदुायमा 
गररने मेलतमलापसम्बनधी कायजिसञ्चालन तनदने खशका  
िथा कायजिववतध ियार ्ई लाग ु्एको हनेु ्छ।

१.३   मेलतमलापकिाजि िथा अनय प्रतयक् 
सरोकारवालाहरूका लातग आचारसंवहिा िथा 
कायजिववतध ियार ्ई लाग ु्एको हनेु ्छ।

१.४ मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि ववषयहरूको 
अधययन िथा अनसुनधान कायजिहरू समपन्न ्ई 
संसथागि सधुार ्एको हनेु ्छ।

१.५ मेलतमलाप प्रवक्रयासँग सम्बखनधि िातलमहरूको 
मू्याङ् कन, अनगुमन िथा सपुररवेक्ण कायजिको 
मापदण्हरू ियार ्ई लाग ु्एको हनेु ्छ।

२ मेलतमलाप पररषद्  र 
मेलतमलाप केनद्हरूको 
साङ् गठतनक सदुृढीकरण 
िथा ्ौतिक 
संरचनाहरूको 
वयवसथापन।

२.१ पररषदको साङ् गठतनक संरचना, जनशखक्त िथा 
कायजिसञ्चालन ववतधहरू तनधाजिरण  ्ई चसुि ्एको 
हनेु ्छ। 

२.२ पररषदको कायज्ि ार (Workloard) अनसुार आवशयक 
पनने ्ौतिक पूवाजिधार र सेवा सञ्चालनका लातग 
आवशयक स्ोि सामग्रीको प्र्बनध  ्एको हनेु 
्छ।

२.३ सङ् घ, प्रदेश िथा सथानीयसिरसमम पररषदको 
समपकजि  संयनत्र ववकास  ्एको हनेु ्छ।

२.४ पररषदको सखचवालयमा कायजिरि जनशखक्तको क्मिा 
अत्वकृवद्ध  ्एको हनेु ्छ।

२.५ ववत्न्न िह र क्ेत्रमा गररने मेलतमलाप कायजिमा 
सहयोग गनने प्रणाली (Support System) ववकास 
्ई प्र्ावकारी रूपमा लाग ु्एको हनेु ्छ।



पररच्ेछद िीन : रणनीतिक कायजिददशा 37 

क्र. सं रणनीतिक कायजिददशाहरू अपेखक्ि नतिजाहरू

२.६ अनलाइन मेलतमलाप र सूचना प्रववतधमरैत्री 
मेलतमलाप पद्धति संसथागि ्एको हनेु ्छ।

२.७ मेलतमलाप पद्धतिलाई संसथागि ववकास िथा 
मेलतमलाप केनद्हरूको अनगुमन, सपुररवेक्ण 
िथा संसथागि समरणलाई वयवखसथि गनजि सूचना 
प्रववतधको उचचिम प्रयोग ्एको हनेु ्छ।

२.८ मेलतमलाप पररषदको सफटवेयरलगायिका सूचना 
प्रववतधसँग सम्बद्ध पूवाजिधारहरूको ववकास िथा 
सरोकारवाला तनकायहरू त्बचको सञ्जाल ियार 
्एको हनेु ्छ।

२.९ मेलतमलाप पररषदको सखचवालयका लातग आवशयक 
्ौतिक संरचना िथा पूवाजिधारहरूको ववकास िथा 
सूचना प्रववतधको प्रयोग गनजि सवकने अवसथा तसजजिना 
्एको हनेु ्छ।

३ मेलतमलापसँग सम्बखनधि 
दक् जनशखक्तको 
उपल्धिा र क्मिा 
अत्वकृवद्ध

३.१   मेलतमलापसँग सम्बखनधि िातलमहरूको 
आवशयकिा  पवहचानसवहि तिनीहरूका प्रकार, 
सङ् ्या र पहुँच वकृवद्ध  ्एको हनेु ्छ।

३.२ मेलतमलापकिाजिहरूको आधार्िू िातलम, 

उचचसिरीय िातलम, ववषयगि िातलम र 
पनुिाजिजगी िातलमको पाठ्यक्रम तनमाजिण, स्ोि 
सामग्रीहरू ववववधीकरण िथा अद्ावतधक ्एको 
हनेु ्छ।

३.३  मेलतमलापको ववषय औपचाररक खशक्ा प्रणालीमा 
अधययन अधयापनका लातग समावेश  ्एको हनेु 
्छ।

३.४ प्रखशक्क प्रखशक्ण िातलम सञ्चालन गरी िातलम 
प्राति प्रखशक्कहरूको उपल्धिा ्एको हनेु ्छ।
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क्र. सं रणनीतिक कायजिददशाहरू अपेखक्ि नतिजाहरू

३.५ मेलतमलापकिाजिका लातग पनुिाजिजगी िातलम प्रदान 
गरी मेलतमलाप कायजि÷पेसाप्रतिको आकषजिणवकृवघि 
्एको हनेु ्छ।

३.६ मेलतमलापकिाजिहरूको वयावसावयकिा अत्वकृवद्ध 
्एको हनेु ्छ।

३.७   मेलतमलापसम्बनधी गोठिी, अनिरवक्रया, ्छलफल 
र आवशयकिाअनसुार प्रवधजिनको कायजि ्एको हनेु 
्छ। 

३.८ नयावयक सतमति र मेलतमलापसँग सम्बखनधि 
संसथाहरूको मेलतमलापसम्बनधी क्मिा अत्वकृखधद 
गररने ्छ।

४ मेलतमलापसम्बनधी ज्ञान, 
तसप दक्िा र जागरुकिा 
अत्वकृवद्ध

४.१  मेलतमलापसम्बनधी ज्ञानको वकृवद्ध िथा वयवसथापन 
(knowledge management)  चसुि ्एको हनेु 
्छ। 

४.२ मेलतमलापलाई जनसिरसमम परुाउन सचेिना 
कायजिक्रमहरूको सञ्चालन िथा मेलतमलाप 
पद्धतिसम्बनधी प्रचारप्रसार नीति, योजना र 
कायजिक्रम िजुजिमा  ्ई कायाजिनवयन ्एको हनेु 
्छ।

४.३ मेलतमलाप पघिति सम्बनधी प्रचार प्रसार सामग्रीहरूको 
उतपादन, प्रसारण िथा वविरण ्एको हनेु ्छन।्

४.४ मेलतमलाप पघितिसँग सम्बद्ध सरोकारवाला 
तनकायहरू त्बचको सहयोग, समनवय िथा सहकायजि 
प्र्ावकारी ्एको हनेु ्छ।
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क्र. सं रणनीतिक कायजिददशाहरू अपेखक्ि नतिजाहरू

४.५ मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिाको सम्बनधमा 
सथानीय िहमा ववत्न्न कायजिक्रमहरू सञ्चालन हनेु 
्छन।्

४.६ मेलतमलाप केनद्को पयाजितििा र मेलतमलाप केनद्मा 
मेलतमलाप मरैत्री वािावरणको सतुनखचिििा गररने 
्छ।

५ सरोकारवालाहरू त्बचको 
समनवय, सहकायजि र 
सम्बनध अत्वकृवद्ध

५.१ मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि सरोकारवालाहरू 
त्बच सम्बनध र सहकायजिको प्रणाली ववकास ् एको 
हनेु ्छ।

५.२ राव्रिय िथा अनिराजिव्रिय सिरमा संसथागि 
समपकजि ÷सम्बनधहरू  कायम ्एको हनेु ्छ।

५.३ सूचना प्रववतधको प्रयोग गरी मेलतमलापकिाजिहरू 
त्बच पारसपाररक समनवयका लातग संयनत्र तनमाजिण 
्एको हनेु ्छ। 

६ योजना कायाजिनवयन, 
तनरीक्ण, अनगुमन, 
समीक्ा िथा मू्याङ्कन 
प्रणाली ववकास

६.१ प्र्ावकारी योजना कायाजिनवयन प्रणाली ववकास 
्एको हनेु ्छ।

६.२ तनरीक्ण, अनगुमन,आवतधक समीक्ा, मू्याङ्कन िथा 
पकृठिपोषण तलने सम्बनधमा मापदण्हरूको ववकास 
्एको हनेु ्छ।

६.३ मेलतमलापकिाजिहरूको आचार संवहिाको पररमाजजिन 
िथा प्र्ावकारी रूपमा कायाजिनवयन ्एको हनेु 
्छ।
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·	 रणनीतिक  मागजिखचत्र
यस रणनीतिक योजनाले पररक्पना (Envision) गरेका प्रयासहरू र तयस्बाट हातसल हनेु 
उपलख्धहरूलाई समग्रिामा देहाय्बमोखजम प्रसििु गररएको ्छ। 

पररदृशय:  स्बरैका लातग नयाय सतुनखचिि गददै शानि र सद्ावपूणजि समाजको तनमाजिण

पररलक्य: प्र्ावकारी मेलतमलाप प्रणालीमाफजि ि वववादहरूको त्छटो, ्छररिो, ददगो र 
प्र्ावकारी समाधानको वािावरण ्बनाउनु

उख्लखिि प्रसितुिले रणनीतिक योजनाले गरेको पररक्पना "शानि र सद्ावपूणजि समाज" 
तनमाजिणलाई पररदृशयको रूपमा सववोपरर राखिएको ्छ।तयो आदशजि ववनदकुो पररक्पना साकार 
गनजिका लातग सदुृढ र प्र्ावकारी मेलतमलाप पद्धतिमाफजि ि त्छटो, ्छररिो, प्र्ावकारी र 
सहजरूपमा वववादहरूको समाधान गनुजि पररलक्यको रूपमा तनधाजिरण गररएको ्छ। मेलतमलाप 
पररषदको प्रथम रणनीतिक योजना अवतधमा मेलतमलाप पद्धतिलाई प्र्ावकारी वववाद समाधानको 
वरैकख्पक प्रणाली रूपमा संसथागि गनने लक्य तलइएको ्छ। योजनाले तनधाजिरण गरेको लक्य 
प्राति गनजि तनखचिि पूवजिसिजिहरूलाई प्रतिफल र प्रतिफल प्राति गनजिका लातग योजनावद्ध रूपमा 
गनुजिपनने कायजिहरूलाई गतिववतधको रूपमा खचतत्रि गररएको ्छ। यसरी तनधाजिररि रणनीतिक 
वक्रयाकलापहरूको प्र्ावकारी कायाजिनवयनपचिाि ्योजनाले तनधाजिरण गरेका उद्ेशय िथा लक्यहरू 
प्रातति हनेु पररक्पना गररएको ्छ। 

 y िातलम, अत्मिुीकरण र 
क्मिा अत्वकृवद्ध

 y संवाद, गोठिी, अनिवक्रजि या, 
सेतमनार

 y औजार र िौरिररकाको 
िोजी

 y प्रकाशन र प्रचार प्रसार
 y ्ौतिक र ववतिीय संसाधन
 y अधययन अनसुनधान र परैरवी
 y सूचना प्रववतध

 y अधयावतधक ऐन, तनयम र 
कायजिववतधहरू

 y चसुि र प्र्ावकारी सङ् गठन र 
वयवसथापन

 y ्ौतिक पूवाजिधार र सञ्चालन स्ोि 
सामग्रीको आपूतिजि

 y दक् र कुशल जनशखक्त
 y ज्ञान, तसजजिना र उपयोग
 y राव्रिय िथा अनिराजिव्रिय 

सरोकारवालाहरू पवहचान र 
सम्बनध

 y मेलतमलाप पद्धतिको सम्बनधमा 
अधययन अनसुनधान

 y अनकूुल कायजि वािावरण 
तनमाजिण

 y पररषदको साङ् गठतनक 
सदुृढीकरण

 y दक् जनशखक्तको उपल्धिा
 y मेलतमलाप सम्बनधी ज्ञान 
 y र जागरुकिा अत्वकृवद्ध
 y समनवय, सहकायजि र सम्बनध 

ववसिार
 y तनरीक्ण, अनगुमन र 
 y मू्याङ् कन

मेलतमलापलाई 
वववाद समाधानको 
वरैकख्पक एवम ्

प्र्ावकारी 
प्रणालीको रूपमा 
सथावपि गनने
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पररच्ेछद: चार

कायाजिनवयन योजना
(Implementation Plan)

रणनीतिक योजनाले तनधाजिरण गरेको पररदृशय र पररलक्य्बमोखजम तनधाजिररि आवतधक लक्य 
िथा रणनीतिक कायजिक्रमहरूको प्र्ावकारी कायाजिनवयनका लातग वावषजिक कायजि योजना िजुजिमा 
गरी कायाजिनवयन गनने गररन्छ। प्रसििु रणनीतिक योजनाको लाग ु्एपत्छ प्रतयेक आतथजिक 
वषजिको लातग वावषक कायजि योजना िजुजिमा गरी कायाजिनवयन गररने ्छ। आवतधक अनमुातनि 
्बजेट प्रक्ेपणका आधारमा वावषजिक कायजि योजना िजुजिमा गररने ्छ। मेलतमलाप पररषद् ले िजुजिमा 
गरेको प्रसििु रणनीतिक योजनाले तनधाजिरण गरेका रणनीतिक कायजिक्रमहरूको प्र्ावकारी 
कायाजिनवयनका लातग तनमन अपेखक्ि नतिजासवहि रणनीतिक कायजिक्रम तनधाजिरण गररएको ्छ।

४.१ अपेखक्ि नतिजा िथा मु् य वक्रयाकलापहरू

तनधाजिररि नतिजाहरूलाई हातसल गनजि चातलन ुपनने मु् य वक्रयाकलापहरू यस िण्मा पवहचान 
गररएको ्छ। अपेखक्ि नतिजा प्राततिका लातग तनधाजिररि वक्रयाकलापहरूको कायजि समपादन 
सूचकहरूसमेि समावेश गररएको ्छ। योजनाको लक्य प्राततिका लातग तनधाजिररि मु् य मु् य 
कायजिक्रमका आधारमा वावषजिक कायजि योजना िजुजिमा गरी सोको कायाजिनवयन िथा आवतधक 
समीक्ाका आधारमा अपेखक्ि उपलख्ध हातसल हनेु ्छ। २०७७ सालदेखि कायाजिनवयन प्रारम् 
्ई २०८२ सालमा कायजि समपन्न हनेु प्रसििु रणनीतिक योजनाका तनधाजिररि लक्यहरू प्राततिका 
अपेखक्ि नतिजा िथा नतिजा प्राततिका लातग सञ्चालन गररने मु् य मु् य वक्रयाकलाप िथा 
कायजिसमपादन नतिजासवहिको कायजि िातलका तनमन्बमोखजम रहेको ्छः 
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िातलका नं. ४
अपेखक्ि नतिजा िथा मु् य वक्रयाकलापहरूकाे िातलका

क्र. 
सं.

अपेखक्ि नतिजा मु् य वक्रयाकलाप नतिजा सूचक नतिजा पवुष् गनने 
आधार

१.१ मेलतमलापसँग 
सम्बखनधि ऐन 
तनयमहरू 
समयानकूुल 
अद्ावतधक ्एको 
हनेु ्छ।

·	 ववत्न्न कानूनहरूमा मेलतमलाप 
पद्धतिसँग सम्बखनधि 
कानूनहरूको सामाञ्जसयिा िथा 
एकरूपिा, सामदुावयक 
मेलतमलापकिाजिको योगयिा िथा 
नयावयक सतमतिका 
पदातधकारीको ्तूमका, 
सहमतिपत्र कायाजिनवयन र 
सोको अत्लेि वयवसथापन 
लगायिका मेलतमलाप 
पद्धतिसँग सम्बद्ध कानूनहरूको  
पनुरावलोकनका लातग सतमति 
गठन गनने।

·	 गोठिी, परामशजि िथा अनिरवक्रया   
आयोजना गनने।

·	 कानूनहरूको प्र्ावकारी 
कायाजिनवयन गनने उपायको 
पवहचान गनने।

·	 ऐन िथा तनयमावलीहरूको 
संशोधन मसयौदा अखनिमरूप 
ददई तसफाररस गनने।

·	 ऐन िथा 
तनयमहरूको 
मसयौदा ियार र 
तसफाररस तनणजिय

पाररि ्एका ऐन, 
तनयम िथा तनणजिय 
वववरण

१.२ नयावयक, 
अधजिनयावयक, सथानीय 
िह र समदुायमा 
गररने 
मेलतमलापसम्बनधी 
कायजि संचालन 
तनदने खशका िथा  
कायजिववतध ियार गरी 
लाग ु्एको हनेु 
्छ।

·	 मेलतमलाप तनदने खशकाको 
मसयौदा िजुजिमा सतमति गठन 
गनने।

·	 मेलतमलाप तनदने खशकाको 
मसयौदा तनमाजिण गनने

·	 सरोकारवालाहरू संग परामशजि 
गोठिी सञ्चालन गनने।

·	 तनदने खशका िथा कायजिववतधहरू 
प्रकाशन गनने।

·	 तनदने खशका र कायजिववतधहरूको   
अत्मिुीकरण कायजिक्रम 
सञ्चालन गनने।

·	 मेलतमलाप 
तनदने खशका िथा 
कायजिववतधहरूको 
मसयौदा 

प्रकाखशि तनदने खशका 
िथा कायजिववतध
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क्र. 
सं.

अपेखक्ि नतिजा मु् य वक्रयाकलाप नतिजा सूचक नतिजा पवुष् गनने 
आधार

१.३ मेलतमलापकिाजि िथा 
अनय प्रतयक् 
सरोकारवालाका 
लातग आचार संवहिा 
िथा कायजिववतध ियार 
्ई लाग ु्एको हनेु 
्छ।

·	 मेलतमलाप आचार संवहिा िथा 
कायजिववतध  अद्ावतधक गनजि 
सतमति गनने।

·	 मेलतमलाप आचार संवहिा िथा 
कायजिववतध  अद्ावतधक गनने।

·	 सरोकारवालहरूसँग परामशजि 
गोठिी आयोजना गनने।

·	 आचार संवहिा कायाजिनवयन 
सम्बनधी अत्मिुीकरण 
कायजिक्रम सञ्चालन गनने।

·	 आचार संवहिा 
िथा कायजिववतधको 
मसयौदा 

·	 कायजिक्रम समपन्न 
प्रतिवेदन

आचार संवहिा िथा 
कायजिववतधहरू 

१.४ मेलतमलाप पद्धतिसँग 
सम्बखनधि 
ववषयहरूको 
अधययन िथा 
अनसुनधान कायजिहरू 
समपन्न गरी 
संसथागि सधुार 
्एको हनेु ्छ। 

मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
देहायका ववषयहरूमा अधययन 
अनसुनधान कायजि गनने।
·	 मेलतमलाप पद्धतिको 

वेसलाइन स न्े 
·	 सथानीय िहमा मेलतमलाप 

पद्धतिको प्रयोगको अवसथा
·	 मेलतमलाप प्रवक्रयामा मदु्ा 

तसफाररस गनने कायजिको 
प्र्ावकाररिा सम्बनधी 
अधययन

·	 सामदुावयक मेलतमलाप 
पद्धतिको प्र्ावकाररिा 

·	 नयायाधीश सखममतलि 
मेलतमलाप पद्धतिको प्रयोग 

·	 मेलतमलाप सेवाको 
वयावसावयकिा ववकास 

·	 मेलतमलाप केनद्हरूको 
अवसथा र आधार्िू मापदण् 
तनधाजिरण 

·	 मेलतमलापकिाजिको आचार 
संवहिा कायाजिनवयनको 
अवसथा

·	 ्बहसुरोकारका वववादहरूको 
मेलतमलाप प्रवक्रयासम्बनधी

·	 ववत्न्न 
ववययहरूका 
अधययन 
प्रतिवेदनहरू

अधययन 
प्रतिवेदनहरूको 
वववरण
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क्र. 
सं.

अपेखक्ि नतिजा मु् य वक्रयाकलाप नतिजा सूचक नतिजा पवुष् गनने 
आधार

·	 िातलम प्राति मेलतमलापकिाजिको 
अवसथा र तनजहरूको 
्तूमकालगायिका ववषयहरू

१.५ मेलतमलाप पद्धतिसँग 
सम्बखनधि िातलम, 
मेलतमलाप पद्धतिको 
प्रवक्रया, मेलतमलाप 
प्रवक्रयासँग सम्बद्ध 
तनकायहरूको 
अनगुमन िथा  
मू्याङ् कन 
लगायिका 
कायजिहरूका लातग 
ववषयगि 
मापदण्हरू तनमाजिण 
्एको हनेु ्छ।

·	 ववषयगि मापदण्हरू तनमाणजिका 
लातग कायाजिदेश सवहि ववत्न्न 
सतमतिहरूको गठन गनने।

·	 सतमतिहरू्बाट मापदण्हरूको 
मसयौदाहरू ियार गनने।

·	 मसयौदाहरू उपर 
सरोकारवालाहरू त्बच परामशजि 
अनिवक्रजि या कायजिक्रम सञ्चालन 
गनने

·	 मापदण्हरू मेलतमलाप  
पररषद् ्बाट अनमुोदन गनने।

·	 ववषयगि मापदण्हरू लाग ु
गनने।

·	 सतमति गठनका 
तनणजिय

·	 मापदण्हरूको 
मसयौदा

·	 मापदण्हरू 
अनमुोदन िथा 
लाग ुगनने  तनणजिय

तनणजिय िथा 
ववषयगि 
मापदण्हरूको 
मसयौदा

२.१ मेलतमलाप पररषदको 
साङ् गठतनक 
सदुृढीकरण चसुि 
्एको हनेु ्छ।

·	 मेलतमलाप पररषदको  
सङ् गठन िथा वयवसथापन 
स न्ेक्ण प्रतिवेदन ियार गनजि 
ववज्ञ टोली सवहि सतमति गठन 
गनने।

·	 सङ्ठन िथा वयवसथापन 
सवनेक्ण प्रतिवेदन ियार गनने।

·	 सङ्ठन िथा वयवसथापन 
सवनेक्ण प्रतिवेदन कायाजिनवयन 
गनजि पहल गनने।

सङ्ठन िथा   
वयवसथापन 
सवनेक्ण 
प्रतिवेदन 

सङ् गठनातमक 
संरचनाको वववरण

२.२ मेलतमलाप पररषदको 
कायज्ि ारअनसुार 
आवशयक पनने 
्ौतिक पूवाजिधार र 
सेवा प्रवाहका स्ोि 
सामग्रीको प्र्बनध 
्एको हनेु ्छ।

·	 ्वन जगगा िथा सूचना 
प्रववतधलगायिको ्ौतिक 
पूवाजिधार र सेवा प्रवाहका स्ोि 
सामग्रीहरूको आवशयकिा 
पवहचान गरी कायजियोजना ियार 
गनने।

·	 ्ौतिक स्ोि साधन 
वयवसथापनको लातग प्राथतमकिा 
तनधाजिरण गनने।

·	 ्ौतिक पूवाजिधार 
योजना िथा 
ववत्न्न ववषयगि 
स्ोि सामग्रीहरूको 
उपल्धिा

्ौतिक पूवाजिधार 
िथा स्ोि सामग्रीको 
वववरण



पररच्ेछद चार : कायाजिनवयन योजना 45 

क्र. 
सं.

अपेखक्ि नतिजा मु् य वक्रयाकलाप नतिजा सूचक नतिजा पवुष् गनने 
आधार

o जगगा प्रातति कायाजिलय ्वन 
o सवारी साधन, कम्पयूटर 

्यापटप लगायि कायाजिलय 
सामाग्री िथा फतनजिचर

·	 ्ौतिक पूवाजिधार वयवसथापनका 
लातग आवशयक ्बजेट प्रक्ेपण 
गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
िातलम एवम ् प्रचार प्रचारका 
लातग आवशयक स्ोि सामग्री 
ववकास गनजि सतमति गठन गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
आवशयक स्ोि सामग्री ियार 
गरी लाग ुगनने।

२.३ सङ् घ, प्रदेश िथा 
सथानीय िहसमम 
पररषदको समपकजि  
संयनत्र ववकास 
्एको हनेु ्छ।

·	 सङ् घ, प्रदेश िथा सथानीय 
िहसमम पररषदको समपकजि  
संयनत्रको सवरूप तनधाजिरण 
गनने।

·	 मेलतमलाप अनगुमन सतमतिलाई 
मेलतमलाप केनद्हरूको 
अनगुमन िथा मेलतमलाप 
सेवाको प्र्ावकाररिा अनगुमन 
र मू्याङ्कनको लातग वक्रयाशील 
्बनाउने।

·	 स्बरै िहमा रहेका मेलतमलाप 
पद्धतिसँग समनवय र सहकायजिका 
कायजिक्रम सञ्चालन गनने।

·	 सङ् घ प्रदेश र 
सथानीय िहमा 
संयनत्रहरू सथापना

समनवय सतमति 
सथापना

२.४ मेलतमलाप पररषदको 
सखचवालयका 
जनशखक्तको क्मिा 
अत्वकृवद्ध ्एको हनेु 
्छ।

·	 सखचवालयमा कायजिरि 
जनशखक्तको क्मिा ववकास 
नीति ियार गनने।

·	 क्मिा ववकाससम्बनधी 
कायजिक्रमहरूको योजना ियार 
गरी कायजिक्रमहरू सञ्चालन 
गनने।

·	 वावषजिक कायजििातलका तनमाजिण  
गरी क्मिा अत्वकृवद्ध कायजिक्रम 
सञ्चालन गनने।

·	 क्मिा अत्वकृवद्ध 
कायजिक्रम सञ्चालन  
प्रतिवेदन

 दक् जनशखक्तको 
उल्धिा
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क्र. 
सं.

अपेखक्ि नतिजा मु् य वक्रयाकलाप नतिजा सूचक नतिजा पवुष् गनने 
आधार

२.५ ववत्न्न िह र क्ेत्रमा 
गररने मेलतमलाप 
कायजिमा सहयोगी 
प्रणाली (support 
system) ववकास ्ई 
लाग ु्एको हनेु 
्छ।

·	 ववत्न्न िहका मेलतमलाप 
तनकायहरू त्बचको सहयोगको 
आवशयकिा पवहचान गनने

·	 सहयोग आदानप्रदानको ववतध र 
प्रवक्रया तनधाजिरण गनने।

·	 ववत्न्न िहका मेलतमलाप 
केनद्हरू त्बच सहयोग र 
समनवय संयनत्र सथापना गनने।

·	 पवहचान ्एका सहयोगका 
क्ेत्रमा वावषजिक रूपमा कमिीमा 
५ वटा कायजिक्रमहरू सञ्चालन 
गनने।

·	 आवशयकिा 
पवहचान िथा  
कायजिक्रम सञ्चालन 
प्रतिवेदन

 सहयोग  र 
समनवय प्रणाली 
ववकास

२.६ मेलतमलाप पररषदको 
कायजि समपादन िथा 
मेलतमलाप पद्धतिसँग 
सम्बद्ध तनकायहरूको 
अनगुमन िथा 
सपुररवेक्ण कायजिमा 
सूचना प्रववतधको 
प्रयोग गनजि कायजि 
योजना ियार ्एको 
हनेु ्छ।

·	 सूचना प्रववतधको आवशयकिा र 
प्रयोगसम्बनधी कायजि योजना 
ियार गनजि ववज्ञसवहिको िजुजिमा 
सतमति गठन गनने।

·	 सतमतिले कायजि योजनाको 
मसयौदा ियार गनने।

·	 सरोकारवाला पक्हरू त्बचमा 
अनिवक्रजि या िथा ्छलफल गनने।

·	 कायजि योजना सवीककृ ि गरी 
कायाजिनवयनमा ्याउने।

·	 सतमति गठनको 
तनणजिय

·	 कायजि योजनाको 
मसयौदा 

·	 कायजि योजना 
कायाजिनवयनको 
तनणजिय

कायजि योजना िजुजिमा 
िथा 
कायाजिनवयनसम्बनधी 
तनणजियहरूको वववरण

२.७ मेलतमलाप पररषदले 
हाल प्रयोगमा 
्याएको 
सफटवेयरको 
सिरउन्नति ्ई 
सरोकारवाला 
तनकायहरूका त्बचमा 
सूचना प्रववतधको 
सञ्जाल ियार ्एको 
हनेु ्छ।

·	 हाल प्रयोगमा रहेको सफटवेयर 
सिरउन्नतिका लातग 
ववज्ञसवहिको कायजि समूह गठन 
गनने।

·	 सम्बद्ध सरोकारवाला तनकायहरू 
त्बच समनवय र सहकायजि गरी 
एकीककृ ि सफटवेयरको तनमाजिण।

·	 सम्बद्ध तनकायहरू त्बच अनिर 
तनकायगि सञ्जाल ियार गरी 
सूचना िथा प्रतिवेदन आदान 
प्रदान गनने।

·	 सफटवेयरको 
सिरउन्नति  र 
अनिर तनकायगि 
सञ्जाल

अनिर तनकायगि 
एकीककृ ि सफटवेयर
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आधार

२.८ मेलतमलाप पद्धतिसँग 
सम्बखनधि ववत्न्न 
ववषय िथा सेवा 
प्रवाहलगायिका 
ववषयहरूमा सूचना 
प्रवतधको 
प्रयोगसम्बनधी 
कायजिक्रमहरू ्एको 
हनेु ्छ।

·	 मेलतमलाप पररषदको वे् 
साइटको सिरउन्नति गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध 
तनकायहरू्बाट समपाददि 
कायजिहरूको वववरण एकीककृ ि 
रूपमा सङ् कलन िथा  अनलाईन 
अनगुमन र  
मू्याङ् कन गनजि तम्ने गरी 
सफटवेयरको तनमाजिण गरी प्रयोग 
गनने। 

·	 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध 
ववषयगि सफटवेयरहरू तनमाजिण 
गरी प्रयोग गनने।

·	 Online Dispute Resolution 
प्रवक्रयाको प्रयोग सम्बनधमा 
सम्ावयिा अधययन गरी गनने।

·	 वे् साइटको 
सिरउन्नति िथा 
सफटवेयरको 
तनमाजिण

ववत्न्न ववषयगि 
सफटवेयरहरूको 
प्रयोग

२.९ मेलतमलाप पररषदकाे 
सखचवालयका लातग 
अावशयक ्ारैखिक 
संरचना िथा पूवाजिधार 
खवकास र सूचना 
प्रववतध प्रयाेग ्एकाे 
हनेु्छ । 

·	 मेलतमलाप पररषदकाे वेवसाइट 
सिर उन्निी गनने।

·	 मेलतमलाप पवद्धिसँग समवद्ध 
तनकायहरू्बाट समपाददि 
कायजिहरूकाे वववरण एवकककृ ि 
रूपमा सङ् कलन िथा अनलाइन 
अनगुमन र मू्यांकन गनजि 
तम्ने गरी सफटवयेर तनमाजिण 
गनने।

·	 Online Dispute Resolution 
प्रवक्रयाकाे सम्बनधमा सं्ावयिा 
अधययन गनने। 

·	 खवषयगि 
सफटवयेर

·	 अधययन प्रतिवेदन

वेवसाइट िथा 
उन्नि सफटवयेरकाे 
वववरण

३.१ मेलतमलाप पद्धतिसँग 
सम्बखनधि िातलमको 
आवशयकिा तनधाजिरण 
गरी  तिनीहरूका 
प्रकार, सं्या र 
पहुँच वकृवद्ध ्एको 
हनेु ्छ।

·	 मेलतमलापकिाजिहरूको िातलमको 
आवशयकिा िथा सह्ागीहरूको 
पवहचान गनने।

·	 ववत्न्न ववषयगि िातलमहरूको 
वावषजिक कायजिक्रम तनमाजिण गरी 
िातलम कायजिक्रमहरू  सञ्चालन 
गनने।

·	 मेलतमलाप 
पद्धतिसँग 
सम्बखनधि िातलम 
कायजिक्रम सञ्चालन 
प्रतिवेदन

िातलम समपन्न 
प्रतिवेदन
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क्र. 
सं.

अपेखक्ि नतिजा मु् य वक्रयाकलाप नतिजा सूचक नतिजा पवुष् गनने 
आधार

·	 प्रखशक्णको क्रममा प्रखशक्ाथषीले 
प्रयोग गनने पाठ्य सामग्रीको 
तनमाजिण र िातलम तनदने खशका 
तनमाजिण िथा अद्ावतधक गनने।

·	 िातलम कायजिक्रमहरूको 
प्र्ावकाररिा अधययन गनने।

३.२ मेलतमलापकिाजिहरूको 
आधार्िू िातलम, 
उचच िातलम, 
ववषयगि िातलम, 
प्रखशक्क प्रखशक्ण, 
िातलम सहमतिपत्र 
लेिन र पनुिाजिजगी 
िातलमको पाठ्यक्रम 
तनमाजिण, स्ोि सामग्री 
अद्ावतधक िथा 
िातलम सञ्चालन 
्एको हनेु ्छ।

·	 िातलमका प्रकार र आवशयकिा 
पवहचान गरी िातलम योजना 
ववकास गनने। 

·	 िातलम सामग्री िथा सनद्जि 
सामग्रीहरू ववकास गनने।

·	 मेलतमलापकिाजिले प्रयोग गनने 
मेलतमलाप कायजि सञ्चालन 
पखुसिका ियार गरी स्बरै 
मेलतमलापकिाजिलाई उपल्ध 
गराउने।

·	 मेलतमलापसम्बनधी स्ोि 
सामग्रीको प्रकाशन गनने र 
तनयतमि रूपमा अद्ावतधक 
गनने।

·	 प्रतयेक वषजि मेलतमलापसँग 
सम्बखनधि कमिीमा २ वटा 
प्रखशक्क प्रखशक्ण, कखमिमा ५ 
वटा आधार्िू, ५ वटा 
एड्ानस, ५ वटा पनुिाजिजगी 
िातलम कायजिक्रमहरू सञ्चालन 
गनने।

·	 नयायाधीशहरूका लातग िीन 
ददवसीय अनिवक्रजि या कायजिक्रम 
सञ्चालन गनने।

·	 सामदुावयक मेलतमलापकिाजि 
एवम ् नयावयक सतमतिका 
पदातधकारी  िथा  
मेलतमलापकिाजिलाई लखक्ि गरी 
ववत्न्न िातलम िथा क्मिा 
ववकासका कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन गनने।

·	 िातलम योजना, 
िातलमको 
पाठ्यक्रम िथा 
िातलम सामग्रीको 
उपल्धिा

िातलम योजना, 
िातलमको पाठ्यक्रम 
िथा िातलम सामग्री
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·	 ववत्न्न िातलम कायजिक्रमहरूसँग 
सनद्जि सामग्रीहरूको श्वयदृशय 
िथा हािेपखुसिका ियार गनने।

३.३ मेलतमलाप पद्धतिको 
ववषयलाई 
औपचाररक खशक्ा 
प्रणालीमा समावेश 
गनजि पहल ्एको 
हनेु ्छ।

·	 औपचाररक खशक्ा प्रणालीमा 
मेलतमलाप पद्धतिको ववषयलाई 
अधययन अधयापन गराउनका 
लातग सम्ावनाको अधययन 
गनने।

·	 पाठ्क्रममा समावेश गनजि 
परैरवीका कायजिक्रमहरू सञ्चालन 
गनने।

·	 सम्बद्ध तनकाय त्बच प्र्ावकारी 
समनवय गरी मेलतमलाप 
पद्धतिलाई अधययन ववधाको 
रूपमा औपचाररक खशक्ामा 
समावेश गनने।

·	 अनिवक्रजि या िथा 
परामशजि ्बरैठकहरू 
सञ्चालन प्रतिवेदन

औपचाररक खशक्ा 
प्रणालीका पाठ्यक्रम 
ववकास

३.४ मेलतमलाप 
कायजि÷पेसा प्रतिको 
आकषजिण वकृवघि ्एको 
हनेु ्छ।

·	 ववत्न्न कायजिक्रमहरू सञ्चालन 
गरी मेलतमलाप ददवसलाई 
प्र्ावकारी ्बनाउने।

·	 मेलतमलाप प्रवक्रयामा महत्वपूणजि 
योगदान गनने मेलतमलापकिाजिलाई 
परुसककृ ि गनने।

·	 मेलतमलापकिाजिहरूत्बच अनु् व 
आदानप्रदान गनजि ववत्न्न 
ववषयगि अनिरवक्रया िथा 
अधययन भ्रमणका कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन गनने।

·	 मेलतमलाप कायजिप्रतिको आकषजिण 
अत्वकृवद्ध गनजि ववत्न्न कायजिक्रम 
सञ्चालन गनने।

·	 समदुाय त्बच मेलतमलाप िथा 
ववद्ाथषी त्बच मेलतमलाप 
कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने।

·	 ववत्न्न 
कायजिक्रमहरू 
सञ्चालनसम्बनधी 
प्रतिवेदनहरू

मेलतमलाप पद्धतिका 
्बारेमा सचेि र 
जागरुक 
नागररकहरूको 
ववकास
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आधार

३.५ मेलतमलापकिाजिहरूको 
वयावसावयकिा 
अत्वकृवघि ्एको हनेु 
्छ।

·	 मेलतमलाप सेवा प्रदायक संसथा 
र मेलतमलापकिाजिहरूको सूची 
अद्ावतधक गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धति्बाट समाधान 
गररने वववादहरूको 
तसफाररसलगायिका ववषयमा 
अधययन गनने।

·	 मेलतमलाप सेवा प्रदायक संसथा 
र मेलतमलापकिाजिहरूका ्बारेमा 
नागररकहरूका त्बच सूचनाको 
प्रवाहलगायिका कायजिक्रम 
सञ्चालन गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धति्बाट वववाद 
समाधानको प्रवक्रया िथा 
मेलतमलापकिाजिको ्तूमका र 
सेवा शु् क लगायिका ववषयमा 
अधययन गरी नीतिहरू ियार 
गरी लाग ुगनने।

·	 तनजीसिरमा  मेलतमलाप केनद् 
िो्ने कायजिको सम्ावयिा 
अधययन गनने।

·	 पाररवाररक, वाखणजय, ख्बमा, 
्बरैङ्क र वरैदेखशक 
रोजगारलगायिका क्ेत्रमा 
ववषय ववशेषज्ञ मेलतमलापकिाजिको 
ववकास गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
ववत्न्न ववषयगि स्ोि 
सामग्रीहरूको ववकास गरी  
प्रकाशन गनने।

·	 मेलतमलापकिाजिहरूको  
वववरण

·	अधययन प्रतिवेदन

·	 सूचना प्रवाहसम्बनधी  
वववरण

·	स्ोि सामग्रीहरूको  
वववरण

वयावसावयक  
मेलतमलापकिाजिको  
उपल्धिा

३.६  मेलतमलापसम्बनधी 
गोठिी, अनिवक्रजि या, 
्छलफल र 
आवशयकिाअनसुार 
प्रवधजिनातमक 
कायजिक्रम सञ्चालन 
गनने।

·	 सामदुावयक मेलतमलापकिाजि 
एवम ् नयावयक सतमति 
पदातधकारी  िथा  
मेलतमलापकिाजिलाई लखक्ि गरी 
ववत्न्न िातलम िथा क्मिा 
ववकासका कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन गनने।

·	 ववत्न्न 
कायजिक्रमहरू 
सञ्चालनसम्बनधी 
प्रतिवेदनहरू

मेलतमलाप पद्धतिका 
्बारेमा सचेिनिा र 
जागरुकिा ववकास
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३.७ नयावयक सतमति र 
मेलतमलापसँग 
सम्बखनधि 
संसथाहरूको क्मिा 
अत्वकृखधदसम्बनधी 
कायजिक्रम सञ्चालन 
गनने। 

·	 नयावयक सतमतिका पदातधकारी  
िथा  मेलतमलापकिाजिलाई 
लखक्ि गरी िातलम िथा क्मिा 
ववकासका कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन गनने।

·	 समदुाय त्बच मेलतमलाप िथा 
ववद्ाथषी त्बच मेलतमलाप 
कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने।

·	 ववत्न्न 
कायजिक्रमहरू 
सञ्चालनसम्बनधी 
प्रतिवेदनहरू

मेलतमलाप पद्धतिका 
्बारेमा सचेिनिा र 
जागरुकिा ववकास

३.८ नयावयक सतमति र 
मेलतमलापसँग 
सम्बखनधि 
संसथाहरूकाे 
मेलतमलाप सम्बनधी 
क्मिा अख्वकृखद्ध 
्एका ेहनेु्छ । 

·	 क्मिा ववकासका कायजिक्रम 
पवहचान गनने। 

·	 क्मिा ववकास याजेना ियार गनने।
·	 क्मिा खवकास कायजिक्रम 

सञ्चालन गनने। 
·	 क्मिा ववकास कायजिक्रमका 

लातग अावशयक समनवय र 
सहयागे गनने। 

क्मिा ववकास याजेना 
िथा कायजिक्रमहरू

दक् िथा सक्म 
मेलतमलापकिाजिकाे 
उपल्धिा

४.१ मेलतमलाप पद्धति र 
प्रवक्रयासम्बनधी 
ज्ञानको वकृवद्ध िथा 
वयवसथापन 
(Knowledge 
management) चसुि 
्एको हनेु ्छ।

·	 समदुाय त्बच मेलतमलाप िथा 
ववद्ाथषी त्बच मेलतमलाप 
कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने।

·	 स्ोि केनद् र 
इलेकट्ोतनक ्या्ब 
सथापना िथा 
इलेकट्ोतनक 
अत्लेि 

संरचना ियार िथा 
कायजिक्रम सञ्चलान 

४.२ मेलतमलाप पघिति 
सम्बनधमा सञ्चार 
िथा 

प्रचारप्रसारसम्बनधी 
नीति, योजना र 
कायजिक्रम िजुजिमा गरी 
कायाजिनवयन ्एको 
हनेु ्छ।

·	 मेलतमलाप पद्धतिसम्बनधी 
ववषयहरूमा सञ्चार िथा 
प्रचारप्रसार नीति, योजना िथा 
कायजिक्रम तनमाजिण गनजि कायजि 
समूह गठन गनने।

·	 सञ्चार िथा प्रचार प्रसारसम्बनधी 
कायजियोजना तनमाजिण गनने।

·	 प्रचार प्रसारसम्बनधी कायजिक्रम 
िथा सामग्री उतपादन, प्रकाशन  
िथा वविरण गनने।

·	 मेलतमलाप सम्बनधमा जनचेिना 
अत्वकृखधद गनजि कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन गनने।

·	 नीति िथा 
कायजियोजना ियार

·	 कायाजिनवयन 
प्रतिवेदन

प्रचार प्रसार नीति 
िथा कायजियोजना

४.३ मेलतमलाप पघिति 
सम्बनधी प्रचार प्रसार 
सामग्रीहरूको 
उतपादन र प्रसारण 
्एको हनेु ्छ।

·	 आमसञ्चारका माधयम, सोसल 
तमत्या िथा जानकारीमूलक 
सामग्री उतपादन, प्रकाशन िथा 
वविरणसम्बनधी नीति तनधाजिरण 
गनने।

·	 मेलतमलापसम्बनधी 
सूचना सामग्रीहरू 
प्रसाररि 
कायजिक्रमको 
वववरण

प्रचार प्रसारका 
सामग्रीहरूको 
उपल्धिा िथा 
वविरण
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·	 तनधाजिररि नीति्बमोखजम प्रचार 
प्रसारसम्बनधी कायजिक्रम 
उतपादन गनने।

·	 ववत्न्न सञ्चार माधयम्बाट 
मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
श्वय दृशय कायजिक्रमहरू प्रचार 
िथा प्रशारण गनने।

४.४ नयाय क्ेत्र र 
सरकारी 
तनकायलगायि 
मेलतमलाप पघितिसँग 
सम्बद्ध सरोकारवाला 
तनकायहरू त्बचको 
सहयोग, समनवय 
िथा सहकायजि 
प्र्ावकारी ्एको 
हनेु ्छ।

·	 मेलतमलाप अनगुमन सतमति र 
सम्बखनधि तनकायहरू त्बच 
आवतधक समीक्ा कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन गनने।

·	 मेलतमलाप प्रद्धतिसँग सम्बद्ध 
सरोकारवालाहरू त्बच सहयोग 
र सहकायजिका क्ेत्रहरूको 
पवहचान गरी कायजि योजना 
ियार गनने।

·	 सरोकारवालाहरू त्बच 
सम्बखनधि सहकायजिका क्ेत्रमा 
एकीककृ ि कायजिक्रमहरू ववकास 
गरी सञ्चालन गनने।

·	 तनणजिय िथा कायजि 
समपादन प्रतिवेदन

सरोकारवाला 
तनकायहरू त्बच 
सहयोग र समनवय 
अत्वकृवद्ध

४.५ मेलतमलाप पघितिको 
प्रयोगको 
प्र्ावकाररिाका 
सम्बनधमा सथानीय 
िहहरूका  त्बच 
ववत्न्न कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन ्एका हनेु 
्छन।्

·	 सथानीय िहमा मेलतमलाप 
पद्धतिको सहयोग र समनवय 
सम्बनधमा नीति िथा कायजिक्रम 
ियार गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धति र प्रवक्रयाका 
सम्बनधमा सथानीय िहमा 
ववत्न्न िातलम िथा 
सचेिनामूलक कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन गनजि आवशयक 
सहयोग, समनवय सहकायजि र 
सहजीकरण गनने।

·	 मेलतमलाप अनगुमन सतमतिको 
्तूमकालाई प्र्ावकारी ्बनाउन 
्छलफल िथा अनिरवक्रया 
कायजिक्रम सञ्चालन गनने।

·	 नीति िथा कायजि 
योजना

·	 सहयोग र 
सहखजकरणसम्बनधी 
वववरण 

नीति िथा कायजि 
योजनाहरू ियार र 
कायाजिनवयन
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४.६ मेलतमलाप केनद्को 
पयाजितििा र 
मेलतमलाप केनद्मा 
मेलतमलाप मरैत्री 
वािावरण गनने।

·	 अदालि, सामदुावयक मेलतमलाप 
िथा नयावयक सतमतिमा रहेका 
मेलतमलाप केनद्हरूको वववरण  
सङ् कलन गरी अद्ावतध गनने।

·	 मेलतमलाप केनद्हरूको संरचना 
िथा ्ौतिक पूवाजिधारको 
मापदण् ववकास गनने।

·	 तनधाजिररि मापदण््बमोखजमका 
मेलतमलाप केनद्हरूको सथापना 
िथा सञ्चालन गनजि समनवय 
गनने।

अद्ावतधक खववरण र 
तनधाजिखरि मापदण्

मेलतमलाप 
केनद्हरूकाे वववरण

५.१ मेलतमलापसँग 
सम्बखनधि राव्रिय 
िथा अनिराजिव्रिय 
सरोकारवालाहरूका 
त्बचमा सम्बनध 
ववकास ्एको  हनेु 
्छ।

·	 मेलतमलापको राम्ो अभयास 
्एका देशहरूको अधययन 
अवलोकन भ्रमण कायजिक्रम 
आयोजना गनने।

·	 राव्रिय िथा अनिराजिव्रिय सिरमा 
सञ्चातलि सेतमनारलगायिका 
कायजिक्रमहरूमा सवक्रय 
सह्ातगिा जनाउने।

·	 योजना अवतधमा मेलतमलाप 
पद्धतिसम्बनधी नेपालमा दईु 
वटा अनिराजिव्रिय सिरका 
मेलतमलापसम्बनधी सेतमनार 
आयोजना गनने।

·	 अधययन भ्रमण 
प्रतिवेदन िथा 
सेतमनार प्रतिवेदन

अधययन भ्रमण 
कायजिक्रम िथा 
सेतमनार सञ्चालन 

५.२ राव्रिय र अनिराजिव्रिय 
सिरमा संसथागि 
समपकजि ÷सम्बनधहरू 
ववसिार ्एको हनेु 
्छ। 

·	 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
सङ् घसंसथाहरूको पवहचान िथा 
संसथागि सम्बनध ववसिार 
गनने।

·	 अनिराजिव्रिय मेलतमलाप सम्बद्ध 
सञ्जालहरूमा नेपालको 
उपखसथति सतुनखचिि गनने।

·	 समनवय ्बरैठक 
िथा 
सदसयिासम्बनधी 
वववरण

अनिराजिव्रिय  
सङ् घ संसथामा 
आवद्धिा
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·	 अनिराजिव्रिय एवम ्क्ेत्रीयसिरका 
सखनध िथा महासखनधहरूको 
पक् ्बन्ने सम्बनधमा अधययन 
गरी आवशयक तनणजिय तलने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध 
तनकायहरूका त्बच राव्रिय 
सिरमा सञ्जाल तनमाजिणका लातग  
समनवय र सहजीकरण गनने।

५.३ सरोकारवाला 
तनकायहरू त्बचको 
अनिर सम्बनध 
प्र्ावकारी ्बनाउन 
सूचना प्रववतधसँग 
सम्बखनधि कायजिक्रम 
ववकास गरी प्रयोग 
्एको हनेु ्छ।  

·	 मेलतमलापसँग सम्बखनधि सूचना 
िथा जानकारीमूलक सामग्रीहरू 
प्रवाह गनजि मोवाइल ए्पस ्
(Mobile apps) तनमाजिण गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
ववत्न्न प्रकाशन िथा स्ोि 
सामग्री प्रवाहका लातग 
्ेत्केटे् वे् प्रोटल 
(dedicated web portal) तनमाजिण  
गनने।

·	 मोवाइल ए्पस िथा स्ोि सामग्री 
प्रवाहका लातग तनमाजिण ्एको 
्ेत्केटे् वे् प्रोटेल सञ्चालनमा 
्याउने।

·	 मेलतमलापसम्बनधी 
ए्पस िथा 
्ेत्केटे् वे् 
पाेटजिल

·	 माेवाइल ए्पस र 
पाेटजिलकाे वववरण

मेलतमलाप पररषदको 
वावषजिक प्रतिवेदन

६.१ प्र्ावकारी योजना 
कायाजिनवयन 
प्रणालीको ववकास 
्एको हनेु ्छ।

·	 रणनीतिक योजना कायाजिनवयनको 
अनगुमन, तनरीक्ण िथा 
आवतधक समीक्ा लातग योजना 
कायाजिनवयन संयनत्रको सथापना 
गनने।

·	 रणनीतिक योजना कायाजिनवयनका 
लातग मेलतमलाप पररषदले 
प्रतयेक वषजि वावषजिक कायजि योजना 
िजुजिमा गरी लाग ुगनने।

·	 मेलतमलाप पररषदको वावषजिक 
कायजि योजनाको आवतधक 
समीक्ा गनने।

·	 संयनत्र सथापनाकाे 
तनणजिय

·	 वावषजिक कायजि 
याेजना

संयनत्र सथापना िथा 
कायजि याेजना समीक्ा 
प्रतिवेदन
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क्र. 
सं.

अपेखक्ि नतिजा मु् य वक्रयाकलाप नतिजा सूचक नतिजा पवुष् गनने 
आधार

·	 योजना कायाजिनवयन 
सखचवालयको काम मेलतमलाप 
पररषदको सखचवालयले गनने गरी 
िाेकने।

·	 योजनाको कायाजिनवयनको आधा 
अवतध वयतिि ्एपत्छ 
मधयावतध मू्याङ् कन गनने।

·	 योजना कायाजिनवयनको अखनिम 
वषजि मेलतमलाप पररषदको दोस्ो 
पञ्चवषषीय रणनीतिक योजनाको 
िजुजिमा,अनमुोदन गरी लाग ु
गनने।

·	 तनदनेशक सतमतिको 
गठनको तनणजिय

·	 वावषजिक कायजि 
योजना

·	 तनरीक्ण अनगुमि 
िथा आवतधक 
समीक्ा प्रतिवेदन

·	 मधयावतध  
मू्याङ् कन 
प्रतिवेदन

·	 दोस्ो रणनीतिक 
योजना

मेलतमलाप पररषदको 
मातसक, आवतधक 
िथा  वावषजिक 
प्रतिवेदन

६.२ मेलतमलाप पद्धतिसँग 
सम्बद्ध तनकायहरूको 
तनरीक्ण, अनगुमन 
िथा मू्याङ् कन 
प्रणालीको ववकास 
गनने।

·	 मेलतमलाप पद्धति कायाजिनवयनमा 
तनरीक्ण अनगुमन, मू्याङ् कन 
र समीक्ा प्रयोजनका लातग 
कायजिववतध, तनदने खशका िथा 
मापदण् तनमाजिण गनने।

·	 मेलतमलाप केनद्हरू्बाट 
समपाददि कायजिहरूको वववरण 
मातसक रूपमा मेलतमलाप 
पररषद् मा पठाउने प्रणालीको 
ववकास गनने।

·	 मेलतमलाप अनगुमन सतमति्बाट 
समपाददि काम कार्बाहीको 
आवतधक रूपमा  पररषद् मा 
प्रतिवेदन गनने।

·	 तनरीक्ण, अनगुमन िथा 
मू्याङ् कन प्रतिवेदनहरूको 
समीक्ा िथा िथयाङ् कहरूको 
ववश्षेण गरी सधुार कायजिलाई 
संसथागि गनने।

·	 तनरीक्ण, अनगुमन 
िथा मू्याङ् कन 
तनदने खशका िथा 
मापदण्

मेलतमलाप पररषदको 
वावषजिक प्रतिवेदन
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क्र. 
सं.

अपेखक्ि नतिजा मु् य वक्रयाकलाप नतिजा सूचक नतिजा पवुष् गनने 
आधार

६.३ मेलतमलापकिाजिको 
आचार संवहिाको 
प्र्ावकारी 
कायाजिनवयन गनने।

·	 मेलतमलापकिाजिको आचार 
संवहिाको कायाजिनवयनको 
अवसथा सम्बनधमा अधययन 
गनने।

·	 प्रतयेक दईु वषजिमा 
मेलतमलापकिाजिको राव्रिय 
सममेलन आयोजना गनने।

·	 मेलतमलापकिाजिहरूका त्बचमा 
आचार संवहिाको कायाजिनवयन 
सम्बनधमा अनिरवक्रया िथा 
्छलफल कायजिक्रमहरू सञ्चालन 
गनने।

·	 मेलतमलाप अनगुमन 
सतमतिहरू्बाट आवतधक रूपमा 
मेलतमलाप सतमति र 
केनद्हरूको कायजि समपादनको 
अनगुमन गनने।

·	 मेलतमलाप अनगुमन सतमतिले 
सथानीय िहका ववत्न्न 
तनकायमा सूचीककृ ि 
मेलतमलापकिाजिले आचार संवहिा 
कायाजिनवयनको अनगुमन गनने।

·	 अनगुमन प्रतिवेदन, 
सममेलनको 
घोषणापत्र िथा 
कायजिक्रम सञ्चालन 
प्रतिवेदन

मेलतमलाप पररषदको 
वावषजिक प्रतिवेदन

४.२  रणनीतिक योजना कायाजिनवयन प्रवक्रया

रणनीतिक योजनाको िजुजिमापचिाि ्यसको कायाजिनवयन पक् महत्वपूणजि रहन्छ। प्रसििु रणनीतिक 
योजनाको कायाजिनवयन प्रवक्रया देहाय्बमोखजम हनेु ्छ।

४.२.१  कायजि र कायजिक्रमहरूको प्राथतमकीकरण र कायजििातलका

रणनीतिक योजनाले पवहचान गरेका कायजि र कायजिक्रमहरू वयापक र ्बहपुक्ीय रहेका ्छन।् 
कतिपय कायजिहरू तनरनिर र तनयतमि रूपमा समपादन गनुजिपनने प्रककृ तिका ्छन ््ने कतिपय 
आवतधक प्रककृ तिका रहेका ्छन।् तयसिरै कतिपय कायजिक्रमहरू एकअकाजिमा आतस्ि वा 
अनिरसम्बखनधि पतन रहेका ्छन।् िसथजि पवहचान गररएका कायजि र कायजिक्रमहरूको 
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प्राथतमकीकरण गनजि आवशयक ् एकोले प्राथतमकिा र कामको अनिरसम्बनधसमेिका आधारमा 
वावषजिक कायजि योजना िजुजिमा गरी कायाजिनवयन गररने ्छ। ववषयगि कायजिक्रमका लातग आवतधक 
अनमुातनि प्रक्ेवपि वावषजिक ्बजेट र कायजिक्रमका आधार वावषजिक कायजि योजना िजुजिमा गरी 
कायाजिनवयन गररने ्छ। 

४.२.२ वावषजिक कायजिक्रम ियारी

मेलतमलाप पररषदले यो रणनीतिक योजना कायाजिनवयन गनजि हरेक वषजि वावषजिक कायजि योजना 
िजुजिमा गरी कायाजिनवयन गनने ्छ। वावषजिक कायजि योजना ्बनाउँदा रणनीतिक कायजिददशामा 
समावेश गररएका ववषयहरूमधये उपल्ध स्ोि साधनसमेिका आधारमा प्राथतमकिाका साथ 
कायजिक्रम तनधाजिरण गरी कायाजिनवयन गररने ्छ। पररषदद्ारा ियार गररने वावषजिक कायजि योजनामा 
तनधाजिररि वक्रयाकलाप, कायजिसमपादन सूचक, कायजि समपन्न गनजि लागने समयावतध र कायाजिनवयनका 
लातग सम्बद्ध वयखक्त वा तनकायको खजममेवारीसमेि तनधाजिरण गररने ्छ। 

४.२.३  योजना कायाजिनवयनको अनगुमन र मू्याङ्कन

यो रणनीतिक योजनाको कायाजिनवयन अवतध २०७७ सालदेखि प्रारम् ्ई २०८२ सालसमम 
रहने्छ। प्रतयेक आतथजिक वषजिका लातग वावषजिक कायजि योजना िजुजिमा गरी समग्र योजनाको 
कायाजिनवयन गररने ्छ। यस रणनीतिक योजना कायाजिनवयनको प्रमिु खजममेवारी मेलतमलाप 
पररषदको हनेु ्छ। आवतधक अनमुातनि ्बजेट प्रक्ेपण िातलकाकाे आधारमा वावषजिक कायजि 
योजना िजुजिमा गररने्छ। मेलतमलाप पद्धतिको कायाजिनवयन अनगुमनका लातग गठन ्एका 
सतमतिहरूले आफनो खजममेवारी अनिगजििका वक्रयाकलापहरूको लातग वावषजिक कायजि योजना 
ियार गरी कायाजिनवयन गनजि सकने्छन।योजना कायाजिनवयनको अनगुमन िथा समीक्ा एवम ्
आवतधक मू्यांकन मेलतमलाप पररषदले गनने्छ। योजना कायाजिनवयनको सखचवालयको ्तूमका 
मेलतमलाप पररषद् सखचवालयले तनवाजिह गनने्छ।

यसरैगरी मेलतमलाप अनगुमन सतमतिलाई सवक्रय गराउने, तनरनिर अनगुमनका लातग कायजि 
समीक्ा, गोठिी, अत्लेि िथा प्रतिवेदन अधययन र सथलगि अवलोकनजसिा वक्रयाकलापहरू 
सञ्चालन गररने ्छ। तनरनिर अनगुमनका लातग अनगुमन िातलका ियार गनने, अनगुमनका 
औजारहरू र िररका ियार गनने, तनखचिि ढाँचामा अनगुमन प्रतिवेदन प्राति गनने र अनगुमनका 
तनचो् िथा नतिजालाई ् ावी योजना ियार गनजि र कायजिक्रमहरूको कायाजिनवयनमा प्र्ावकाररिा 
्बढाउनका लातग उपयोग गनने वयवसथा तमलाइने ्छ। वावषजिक अनगुमन िथा मू्याङ्कनका 
अतिररक्त पररषदले रणनीतिक योजनाको मधयावतध िथा अखनिम मू्याङ्कन गनने वयवसथा 
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तमलाउने ्छ। योजनाको मधयावतध िथा अखनिम मू्याङ्कनको ववतध र प्रवक्रया मेलतमलाप 
पररषदले िोके्बमोखजम हनेु ्छ।

४.३ रणनीतिक योजनाको ्बजेट अनमुान

रणनीतिक योजनाले तनधाजिररि गरेका लक्यहरू प्राततिका लातग प्रक्ेपण गरेका रणनीतिक  
कायजिक्रमहरूको कायाजिनवयनका लातग कूल ५० करो् ४८ लाि ०७ हजार आवशयक पनने 
अनमुान गररएको ्छ। उख्लखिि ्बजेटमधये पवहलो वषजि ११ करो् ५९ लाि ४ हजार, 
दोस्ो वषजि १० करो् ९९ लाि ४३ हजार, िेस्ो वषजि ९ करो् ६४ लाि ४३ हजार, चौथो 
वषजि ८ करो् ८९ लाि ९३ हजार र पाचौँ वषजि ९ करो् ३५ लाि २४ हजार िचजि हनेु 
अनमुान गररएको ्छ। रणनीतिक योजनाको ्बजेट अनमुान सारांश िलको िातलकामा समावेश 
गररएको ्छ। ववसिकृि रूपमा आवतधक अनमुातनि ्बजेट प्रक्ेपण अनसूुची दईुमा समावेश 
गररएको ्छ।

िातलका नं. ५
रणनीतिक योजनाको ्बजेट अनमुान सारांश  

रु. हजारमा

क्र. सं वववरण 
 आतथजिक वषजि   जममा रकम  

 वषजि १   वषजि २   वषजि ३  वषजि ४   वषजि ५  वषजि १ देखि ५ 

र.का.१ मेलतमलाप अनकूुल र सवलीकरण कायजि वािावरण  

1.1 मेलतमलाप सम्बद्ध ऐन तनयमहरूको 
समसामवयक संशोधन र पररमाजजिन 

375 1,725 - - - 2,100

1.2 नयावयक, अधजिनयावयक, सथानीय सरकार 
र समदुायमा गररने मेलतमलापसम्बनधी 
कायजिसञ्चालन तनदने खशका  िथा कायजिववतध 
ियार 

625 3,764 2,064 2,064 2,064 10,583

1.3 मेलतमलापकिाजि िथा अनय प्रतयक् 
सरोकारवालाहरूका लातग 
आचारसंवहिा िथा कायजिववतध ियार 

375 1,994 1,794 1,794 - 5,958

1.4 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
ववषयहरूको अधययन िथा अनसुनधान 
र संसथागि सधुार 

2,000 3,000 1,500 - - 6,500
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क्र. सं वववरण 
 आतथजिक वषजि   जममा रकम  

 वषजि १   वषजि २   वषजि ३  वषजि ४   वषजि ५  वषजि १ देखि ५ 

1.5 मेलतमलाप प्रवक्रयासँग सम्बखनधि 
िातलमहरूको मू्याङ् कन, अनगुमन 
िथा सपुररवेक्ण कायजिको मापदण्हरू 
ियार 

550 1,500 - - - 2,050

 १ को जममा 3,925 11,984 5,359 3,859 2,064 27,191

र.का.२ मेलतमलाप पररषद्  र मेलतमलाप केनद्हरूको साङ् गठतनक सदुृढीकरण िथा ्ौतिक संरचनाहरूको वयवसथापन

2.1 पररषदको साङ् गठतनक संरचना, 
जनशखक्त िथा कायजिसञ्चालन ववतधहरू 
तनधाजिरण  

1,530 - - - - 1,530

2.2 पररषदको कायज्ि ार (Workloard) 
अनसुार आवशयक पनने ्ौतिक 
पूवाजिधार र सेवा सञ्चालनका लातग 
आवशयक स्ोि सामग्रीको प्र्बनध  

6,530 5,000 5,000 5,000 5,000 26,530

2.3 सङ् घ, प्रदेश िथा सथानीय िहसमम 
पररषदको समपकजि  संयनत्र ववकास 

13,060 13,000 13,000 13,000 13,000 65,060

2.4 मेलतमलाप पररषदको सखचवालयका 
जनशखक्तको क्मिा अत्वकृवद्ध 

1,450 300 300 300 300 2,650

2.5 ववत्न्न िह र क्ेत्रमा गररने मेलतमलाप 
कायजिमा सहयोगी प्रणाली (support 
system)  ववकास हनेु 

1,650 2,275 1,650 1,650 1,650 8,875

2.6 अनलाइन मेलतमलाप र सूचना 
प्रववतधमरैत्री मेलतमलाप पद्धति संसथागि 

675 - - - - 675

2.7 मेलतमलाप पद्धतिकाे संसथागि ववकास 
िथा मेलतमलाप केनद्हरूको अनगुमन, 
सपुररवेक्ण िथा संसथागि समरणलाई 
वयवखसथि गनजि सूचना प्रववतधको 
उचचिम प्रयोग 

1,625 - - - - 1,625

2.8 मेलतमलाप पररषदको 
सफटवेयरलगायिका सूचना प्रववतधसँग 
सम्बद्ध पूवाजिधारहरूको ववकास िथा 
सरोकारवाला तनकायहरू त्बचको 
सञ्जाल ियार 

600 - - - - 600
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क्र. सं वववरण 
 आतथजिक वषजि   जममा रकम  

 वषजि १   वषजि २   वषजि ३  वषजि ४   वषजि ५  वषजि १ देखि ५ 

2.9 मेलतमलाप पररषदको सखचवालयका 
लातग आवशयक ्ौतिक संरचना िथा 
पूवाजिधारहरूको ववकास िथा सूचना 
प्रववतधको प्रयोग 

2,575 - - - - 2,575

 २ को जममा 29,695 20,575 19,950 19,950 19,950 110,120

र.का.३ मेलतमलापसँग सम्बखनधि दक् जनशखक्तको उपल्धिा र क्मिा अत्वकृवद्ध

3.1 मेलतमलापसँग सम्बखनधि िातलमहरूको 
आवशयकिा पवहचानसवहि तिनीहरूका 
प्रकार, सं्या र पहुँच वकृवद्ध  

5,977 1,252 3,027 1,252 3,927 15,433

3.2 मेलतमलापकिाजिहरूको आधार्िू 
िातलम, उचचसिरीय िातलम, ववषयगि 
िातलम र पनुिाजिजगी िातलमको 
पाठ्यक्रम तनमाजिण, स्ोि सामग्रीहरू 
ववववधीकरण िथा अद्ावतध

36,633 42,608 34,883 34,883 34,883 183,888

3.3 मेलतमलापको ववषय औपचाररक खशक्ा 
प्रणालीमा अधययन अधयापनका लातग 
समावेश  

375 - - - - 375

3.4 प्रखशक्क प्रखशक्ण िातलम सञ्चालन गरी 
िातलम प्राति प्रखशक्कहरूको उपल्ध

5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 26,500

3.5 मेलतमलापकिाजिका लातग पनुजििाजगी 
िातलम प्रदान गरी मेलतमलाप 
कायजि÷पेसाप्रतिको आकषजिण वकृवद्ध

6,025 4,525 3,750 3,750 3,750 21,800

3.6 मेलतमलापकिाजिहरूको वयावसावयकिा 
अत्वकृवद्ध 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

3.7 मेलतमलापसम्बनधी गोठिी, अनिरवक्रया, 
्छलफल र प्रवद्धजिन

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

3.8 नयावयक सतमति र मेलतमलापसँग 
सम्बखनधि संसथाहरूको 
मेलतमलापसम्बनधी क्मिा अत्वकृवद्ध 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

 ३ को जममा 60,309 59,684 52,959 51,184 53,859 277,996
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क्र. सं वववरण 
 आतथजिक वषजि   जममा रकम  

 वषजि १   वषजि २   वषजि ३  वषजि ४   वषजि ५  वषजि १ देखि ५ 

र.का.४ मेलतमलापसम्बनधी ज्ञान, सीप दक्िा र जागरुकिा अत्वकृवद्ध

4.1 मेलतमलापसम्बनधी ज्ञानको वकृवद्ध िथा 
वयवसथापन (knowledge 
management)   

1,500 600 600 2,075 3,675 8,450

4.2 मेलतमलापलाई जनसिरसमम परुाउन 
सचेिना कायजिक्रमहरूको सञ्चालन िथा 
मेलतमलाप पद्धतिसम्बनधी प्रचारप्रसार 
नीति, योजना र कायजिक्रम िजुजिमा र 
कायाजिनवयन  

4,850 1,500 1,500 1,500 1,500 10,850

4.3 मेलतमलाप पघितिसम्बनधी प्रचार प्रसार 
सामग्रीहरूको उतपादन, प्रसारण िथा 
वविरण

975 500 500 500 500 2,975

4.4
मेलतमलाप पघितिसँग सम्बद्ध 
सरोकारवाला तनकायहरू त्बचको 
सहयोग, समनवय िथा सहकायजि 

100 100 1,875 100 100 2,275

4.5 मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिाको 
सम्बनधमा सथानीय िहमा ववत्न्न 
कायजिक्रमहरू सञ्चालन

1,875 100 100 100 100 2,275

4.6 मेलतमलाप केनद्को पयाजितििा र 
मेलतमलाप केनद्मा मेलतमलाप मरैत्री 
वािावरणको सतुनखचिि 

1,800 25 25 25 25 1,900

 ४ को जममा 11,100 2,825 4,600 4,300 5,900 28,725

र.का.५ सरोकारवालाहरू त्बचको समनवय, सहकायजि र सम्बनध अत्वकृवद्ध

5.1 मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
सरोकारवालाहरू त्बच सम्बनध र 
सहकायजिको प्रणाली ववकास 

1,000 3,000 3,000 1,000 1,000 9,000

5.2 राव्रिय िथा अनिराजिव्रिय सिरमा 
संसथागि समपकजि ÷सम्बनधहरू कायम 

1,575 100 100 100 100 1,975
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क्र. सं वववरण 
 आतथजिक वषजि   जममा रकम  

 वषजि १   वषजि २   वषजि ३  वषजि ४   वषजि ५  वषजि १ देखि ५ 

5.3 सूचना प्रववतधको प्रयोग गरी 
मेलतमलापकिाजिहरू त्बच पारसपाररक 
समनवयका लातग संयनत्र तनमाजिण 

- - 300 300 - 600

 ५ को जममा 2,575 3,100 3,400 1,400 1,100 11,575

र.का.६ योजना कायाजिनवयन, तनरीक्ण, अनगुमन, समीक्ा िथा मू्याङ्कन प्रणाली ववकास

6.1 प्र्ावकारी योजना कायाजिनवयन 
प्रणालीको ववकास 

100 100 1,975 100 100 2,375

6.2 तनरीक्ण, अनगुमन,आवतधक 
समीक्ा,मू्याङ्कन िथा पकृठिपोषण तलने 
सम्बनधमा मापदण्हरूको ववकास 

500 1,400 500 500 500 3,400

6.3 मेलतमलापकिाजिहरूको आचार संवहिाको 
पररमाजजिन िथा प्र्ावकारी रूपमा 
कायाजिनवयन ।

7,700 10,275 7,700 7,700 10,050 43,425

 लक्य ६ को जममा 8,300 11,775 10,175 8,300 10,650 49,200

 लक्य १ देखि ६ सममको जममा 115,904 109,943 96,443 88,993 93,524 504,807

४.४ ्बजेटको स्ोि

मातथ उ्लेि गररएअनसुार रणनीतिक योजनाले पवहचान गरेका गतिववतधहरू समपन्न गनजि लागने 
अनमुातनि लागि नेपाल सरकारको तनयतमि ्बजेट र अनय सङ् घसंसथाहरूसँगको सहकायजि्बाट 
जटुाउन सवकने देखिन्छ। विजिमान अवसथामा सहकायजिका लातग ्एका प्रयासहरू, ववगिका 
अनु् व र सरोकारवालासँग ्एका आदान प्रदानहरूलाई मधयनजर गदाजि कतिपय ववषयहरूमा 
आवशयकिाअनसुार आवशयक प्रवक्रया पूरा गरी पररषदसँग सम्बखनधि कानून िथा नीति्बमोखजम 
अनय सङ् घ संसथाहरूको सहयोगमा स्ोि वयवसथापन गनजि सवकने ्छ। 
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पररच्ेछद पाँच

जोखिम ववश लेषण िथा नयूनीकरणको योजना

रणनीतिक योजना कायाजिनवयनका क्रममा ववत्न्न प्रककृ तिका जोखिमहरू आउन सकद्छन।् 
रणनीतिक योजना कायाजिनवयनसँग सम्बखनधि जोखिमहरू प्रक्ेपण गररएको स्ोि साधनको 
वयवसथापन िथा आनिररक र ्बाह्य वािावरणसँग सम्बखनधि हनु्छन।् साथरै योजनाको 
िजुजिमाको क्रममा ववश्षेण गररएको सनद्जि पररविजिन हनु सकद्छ। िसथजि योजना कायाजिनवयनका 
क्रममा तसजजिना हनुसकने जोखिमहरूको ववश्पेण गरी सोको सम्बोधनको उपायहरू पतन 
रणनीतिक योजनामा समावेश गररएको हनु्छ। प्रसििु योजना िजुजिमाको क्रममा गररएको 
आनिररक िथा ्बाह्य कायजि वािावरणसमेिको ववश लेषणसमेिका आधारमा पवहचान गररएका 
चनुौिीहरू र सोको सम्बोधनका उपायहरू तनमन्बमोखजम पवहचान गररएको ्छ।

५.१ मेलतमलाप पद्धतिप्रतिको सवातमतव ववकास

वववाद समाधानका अनौपचाररक एवम ्औपचाररक क्ेत्रमा प्रयोगमा रहेको िथा राजयको 
मूल नीतिले आतमसाि गरेको मेलतमलाप पद्धतिप्रतिको हालसममको कायाजिनवयनको 
अवसथासमेिको ववश लेषण गदाजि प्रसििु योजनाले तनधाजिरण गरेका रणनीतिक कायजिक्रमहरूको 
कायाजिनवयनप्रति सम्बद्ध सरोकारवालामा पूणजिप्रति्बद्धिाको कमी रहन सकने देखिन्छ। 
नयावयक जनशखक्त िथा कानून वयवसायीहरूको सवक्रय सह्ातगिा र पूणजिप्रति्बद्धिाको 
अ्ावमा मेलतमलाप पद्धति प्र्ावकारी रूपमा लाग ु हनु सकने देखिदरैन। मेलतमलाप 
पद्धतिप्रति सरोकारवाला स्बरै पक्को सवातमतव्ाव ववकास गनुजि एक चनुौिीपूणजि कायजिको 
रूपमा रहेको देखिन्छ।

यस प्रकारको चनुौिी सम्बोधन गनजि मेलतमलाप पद्धति्बाट हनु सकने फाइदा िथा वववादको 
समाधान ्ई समाजमा सथायी शाखनि कायम हनु सकनेलगायिका पक्हरू समावेश गरी 
सम्बद्ध पक्हरूको सह्ातगिामा ्छलफल अनिरवक्रया िथा प्रचार प्रसार कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन गररने ्छ। यस पद्धतिको प्र्ावकाररिा तसजजिना गनने ववषयहरूमा अधययन र 
अनसुनधानमा ववशेष जो् ददइने ्छ। सम्बद्ध सरोकारवालाहरूलाई देशत्त्र ववत्न्न सिरमा 
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आयोजना हनेु अनु् व आदान प्रदान कायजिक्रमहरूमा सवक्रय सह्ागी गराई मेलतमलाप 
पद्धतिका ववषयमा जानकारी प्रदान गररने ्छ। मेलतमलाप प्रणालीसँग सम्बखनधि गरैरसरकारी 
सङ् घसंसथा िथा नागररक समाजको प्रयासहरूलाई थप वक्रयाशील गराइने ्छ। 

५.२ प्रक्ेवपि कायजिक्रमअनसुारको ्बजेट उपल्धिा

प्रक्ेवपि ्बजेटको उपल्धिा कुनरै पतन रणनीतिक योजनाको सफलिाका लातग अतनवायजि 
पूवजिसिजि मातनन्छ। योजनाअनसुार कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनजिका लातग आवशयक ्बजेटको 
उपल्धिा हनु ुपदजि्छ। मेलतमलाप पररषदको संसथागि उपखसथति र प्र्ावकाररिा वकृवद्ध 
गनजिका लातग यस रणनीतिक योजनाले प्रक्ेपण गरेको ्बजेट प्राति हनेु अपेक्ा गररएको ्छ। 
देशको आतथजिक खसथति, ्बजेट ्बाँ्फाँ्को आधार र प्रवक्रयालगायिका पक्हरूले ्बजेट 
ववतनयोजनमा असर पानने सकने हुँदा यस ववषयलाई प्रसििु योजना कायाजिनवयनको जोखिमको 
प्रमिु ववषयका रूपमा पवहचान गररएको ्छ।  

प्रसििु योजनाले प्रक्ेपण गरेको ्बजेटलगायिको स्ोि साधनको सतुनखचिििाका लातग 
मेलतमलाप पररषदले आवशयक पहल गनने ्छ। तनयतमि ्बजेट स्ोिका अतिररक्त पररषदले 
्बाह्य स्ोिको पररचालन गनने सम्ावनाको िोजी गनने ्छ। प्रसििु योजनाले तनधाजिरण गरेका 
कायजिक्रमहरू कायाजिनवयनका क्रममा ्बाह्य स्ोि प्रयोग गदाजि पररषदको प्राथतमकिामा िचजि 
हनेु कुरालाई सतुनखचिि गरेर मात्र सहयोग पररचालन गररने ्छ। तयसरैगरी सरकार्बाट 
्बजेट प्राति हनु नसकेका कायजिक्रमहरूका लातग मेलतमलाप कायजिमा संलगन अनय गरैरसरकारी 
र नागररक समाजका प्रतितनतधमूलक सङ् घसंसथाहरूको सहयोग र सहकायजिमा प्राथतमकिाका 
आधारमा तनधाजिररि कायजिक्रमहरू समपन्न गररने्छ। िर गरैरसरकारी क्ेत्र्बाट सहयोग तलँदा 
पररषदको योजना िथा प्राथतमकिाका आधारमा मात्र तलईने ्छ।  

५.३ आवशयक जनशखक्तको आपूतिजि÷उपल्धिाः

यस रणनीतिक योजनाले तनधाजिरण गरेका कायजिक्रमहरूको प्र्ावकारी कायाजिनवयनका लातग 
वावषजिक कायजि योजना िजुजिमा, कायाजिनवयन, आवतधक समीक्ा अनगुमन, अधययन 
अनसुनधानलगायिका कायजिहरूको सञ्चालन समनवय िथा सहकायजिका लातग दक् जनशखक्त 
हनु ुअति आवशयक रहन्छ। मेलतमलाप पररषद् को सखचवालयको सङ् गठनातमक संरचना 
िथा हालसमम उपल्ध जनशखक्त िथा स्ोि साधनको उपल्धिा र यसिफजि को राजयको 
प्राथतमकिाको अवसथा हेदाजि योजना कायाजिनवयनका लातग जनशखक्त वयवसथापन र उपल्धिा 
अकवो जोखिमको क्ेत्रका रूपमा तलइएको ्छ।
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मेलतमलापसम्बनधी ववषयगि ववशेषज्ञहरूको उपल्धिा देशत्त्र होस ् ्न्नका लातग 
पररषदको सेवामा, नयाय सेवामा, सरकारी सेवामा वा नागररक वा गरैरसरकारी क्ेत्रमा ज्ञान, 

तसप र िौरिररकाहरू ववसिार गनुजिपनने देखिन्छ। रणनीतिक योजनाले पवहचान गरेका 
कायजिक्रमहरू सञ्चालन र समपन्न गनने तसलतसलामा नागररक समाज वा गरैरसकारी क्ेत्रमा 
्एका जनशखक्तको उपयोग गनने नीति अवलम्बन गददै उपयकु्त संयनत्र ववकास गररने ्छ। 
यसप्रकार सहकायजि र सहयोगको उपाय्बाट आवशयक जनशखक्तको वयवसथापन सतुनखचिि 
गररने ्छ।

५.४ समनवय प्र्ावकाररिा

यस योजनाको प्र्ावकारी कायाजिनवयन मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि केनद्देखि सथानीय 
िहसममका तनकायहरू, नयावयक र अधजिनयावयक तनकायहरू, गरैरसरकारी िथा वयावसावयक 
सङ् घसंसथा िथा वयखक्तहरू र तिनका इकाइहरूले गनने कायजिहरूमा तन्जिर रहन्छ। 
सरोकारवालाहरू्बाट मेलतमलाप कायजि र पद्धतिलाई सथावपि गनजिका लातग चसुि समनवय 
र सवक्रय सह्ातगिा हनु आवशयक रहन्छ। मेलतमलाप पद्धति प्रयोगको क्ेत्र ववसिार 
्एको िथा सङ् घीय िथा सथानीय िहका ववत्न्न तनकायहरूको प्राथतमकिा अनय ववषयमा 
रहन सकने ्एकोले सरोकारवाला तनकायहरू त्बचको साथजिक सम्बनध िथा सहयोग र 
समनवयलाई सम्ाववि जोखिमको रूपमा पवहचान गररएको ्छ। 

योजना िजुजिमाको क्रममा योजनाको प्र्ावकारी कायाजिनवयन लातग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूका 
त्बचमा साथजिक सम्बनध र प्र्ावकारी समनवयको आवशयकिा औं् याइएको ्छ। ववत्न्न 
समनवयातमक कायजि िथा सहकायजिका माधयम्बाट समनवयातमक सम्बनधलाई प्र्ावकारी 
्बनाइने ्छ। साझा कायजिक्ेत्र िथा सहकायजिका क्ेत्रहरू पवहचान गरी आपसी सहयोग र 
समनवयलाई थप वक्रयाशील ्बनाइने ्छ। अनगुमन सतमतिलाई थप वक्रयाशील गरी सम्बद्ध 
स्बरै पक्हरूको सहयोग र समनवय साथजिक र अथजिपूणजि ्बनाइने ्छ। िसथजि प्रसििु योजनाको 
प्र्ावकारी कायाजिनवयनका क्रममा आउन सकने जोखिमहरूलाई नयूनीकरण गददै योजनाको 
सफल कायाजिनवयनलाई जो् ददइने ्छ। सम्ावय जोखिम र नयूनीकरणका उपायहरू 
तनमनअनसुार िलको िातलका प्रसििु गररएको ्छ।
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िातलका नं. ६

सम्ावय जोखिम र नयूनीकरणका उपायहरू

क्र.सं. सम्ाववि जोखिमहरू नयूनीकरणका लातग गनुजिपनने कायजिहरू

१ नयाँ वयवसथाप्रति हनेु 
प्रतिरोध गनने वा सवीकार 
गनजि वहचवकचाउने प्रवकृखति 

·	 मेलतमलापपद्धति्बाट प्राति हनु सकने सफलिाहरूलाई 
वयापक रूपमा प्रचारप्रसार गनने।

·	 सम्बद्ध पक्हरूको ्तूमका सम्बनध ्छलफल िथा 
अनिरवक्रयातमक कायजिक्रमहरू क्रमश: सञ्चालन गनने।

२ प्रक्ेवपि कायजिक्रम 
अनसुारको ्बजेट  
वयवसथापन

·	 आवशयकिाअनसुारको ्बजेटका लातग सववोचच 
अदालि, योजना आयोग र अथजि मनत्रालयका 
पदातधकारीहरूसँग तनरनिर संवाद गनने।

·	 ्बाह्य सहयोगका लातग आवशयक पहल गनने।

३ आवशयक जनशखक्तको 
वयवसथापन

·	 दक् जनशखक्त वयवसथापन िथा आपूतिजिका लातग 
सववोचच अदालि र लोकसेवा आयोगलगायिका 
सम्बद्ध तनकायहरूसँग पहल गनने।

·	 उपल्ध जनशखक्त वटकाई राख् उतप्ररेणा िथा 
मनो्बल अत्वकृवद्ध गनने र वकृखति ववकासका कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन गनने गराउने।

४ समनवयमा प्र्ावकाररिा ·	 सरोकारवाला तनकाय िथा वयखक्तहरूसँग आवतधक 
्बरैठकहरूको आयोजना गनने।

·	 गतिववतध्बारे जानकारी गराउन ‘इलेकट्ाेतनक नयूज 
लेटर त्ररैमातसक रूपमा ियार पारी सम्बखनधि स्बरै 
सरोकारवालाहरूलाई वविरण गनने।
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अनसूुची एक

परामशजि कायजिक्रम िथा ववज्ञ समूह ्छलफलका सह्ागी
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अनसूुची एक 

परामशजि कायजिक्रमका सह्ागीहरूको वववरण

मेलतमलाप पररषदको प्रथम पञ्चवषषीय रणनीतिक योजना २०७७-०८२ को सम्बनधमा तमति 
२०७७।९।७ गिे ववषयववज्ञहरू त्बच आयोजना गररएको परामशजि कायजिक्रमका सह्ागीहरूः

क्र.स. सह्ागीको नाम थर सम्बद्धिा करै वफयि

१. वररषठ अतधवक्ता ्ा.कुमार शमाजि आचायजि मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

२. वररषठ अतधवक्ता श्ी रामप्रसाद ्ट्राई मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

३. श्ी महेनद् प्रसाई मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

४. ्ा.वववपन अतधकारी मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

५ श्ी सदुदप गौिम मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

६ श्ी वप्रति थापा मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

७ श्ी पारस पौ्ेल मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

८ श्ी परुूषोतिम नेपाल मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

९ श्ी सररिा शे्षठ मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

१० श्ी सजुन लोचन िामाङ् मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

११ श्ी राजन के.सी. मेलतमलाप ववषय ववज्ञ

मेलतमलाप पररषदको प्रथम पञ्चवषषीय रणनीतिक योजना २०७७-०८२ को सम्बनधमा तमति 
२०७७।९।९ गिे नयायाधीशहरूको त्बच आयोजना गररएको परामशजि कायजिक्रमका सह्ागीहरूः

तस.नं सह्ागीहरूको नाम थर कायजिरि अदालि करै वफयि

१ मा.नया. श्ी रमेशप्रसाद राज्ण्ारी उचच अदालि पोिरा

२ मा.नया. श्ी श्ीकानि पौ्ेल उचच अदालि, पाटन

३ मा.नया. श्ी ककृ षणकमल अतधकारी उचच अदालि ववराटनगर
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तस.नं सह्ागीहरूको नाम थर कायजिरि अदालि करै वफयि

४ मा.नया. श्ी ्बामदेव ज्ञवाली उचच अदालि पाटन

५ मा.नया. श्ी वकरणप्रसाद खशवाकोटी लतलिपरु खज्ला अदालि

६ मा.नया. श्ी ब्जेश ्पयाकुरेल धनषुा खज्ला अदालि

७ मा.नया. श्ी राजकुुमार ितिव्ा काठमा्ारैँ खज्ला अदालि

८ मा.नया. श्ी ररिेनद् थापा दाङ खज्ला अदालि

९ मा.नया. श्ी मोहनराज ्ट्राई रामे्छाप खज्ला अदालि

१० मा.नया. श्ी देवेनद् पौ्ेल धाददङ खज्ला अदालि

११ मा.नया. श्ी धमजिराज पौ्ेल पसाजि खज्ला अदालि

१२ मा.नया. श्ी दगुाजि ढुङ्ेल सलाजिही खज्ला अदालि

१३ मा.नया. श्ी िेजेनद् प्रसाद शमाजि कासकी खज्ला अदालि

१४ मा.नया. श्ी त्ख्लरत्न शे्ठि मकवानपरु खज्ला अदालि

१५ मा.नया. श्ी वटकाराम आचायजि झापा खज्ला अदालि

१६ मा.नया. श्ी उमेश कोईराला ्क्तपरु खज्ला अदालि

१७ मा.नया. श्ी ककृ षण मरुारी खशवाकोटी धनषुा खज्ला अदालि

१८ मा.नया. ्ा.श्ी राजेनद्कुमार आचायजि सिुनेि खज्ला अदालि

१९ मा.नया. श्ी सयुजि्बहादरु थापा सयाङजा खज्ला अदालि

२० मा.नया. श्ी प्रकाशप्रसाद पंत्ि ्बारा खज्ला अदालि

२१ मा.नया. श्ी रमेशकानि अतधकारी गोरिा खज्ला अदालि

२२ मा.नया. महेनद्प्रसाद पोिरेल िेह्रथमु खज्ला अदालि

२३ मा.नया. श्ी रामप्रसाद नयौपाने काठमान्ौं खज्ला अदालि

२४ मा.नया. श्ी रामचनद् िडका सनुसरी खज्ला अदालि
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मेलतमलाप पररषदको प्रथम पञ्चवषषीय रणनीतिक योजना २०७७-०८२ को सम्बनधमा िातलम 
प्रदायक सूचीककृ ि संसथाका प्रतितनतधहरूको त्बच तमति २०७७।९।१२ गिे आयोजना 
गररएको परामशजि कायजिक्रमका सह्ागीहरूः

क्र.सं. सह्ागीको नाम थर सम्बद्ध संसथा
१ श्ी पंकी तसंह राणा ग्रामीण मवहला ववकास िथा एकिा केनद्, काठमा्ौं
२ श्ी वहमाल ढुङ्ेल िामाकोशी सेवा सतमति, रामे्छाप
३ श्ी ववराज शमाजि पररविजिन र ददगो ववकासका लातग यवुा, तसनधलुी
४ श्ी चपु्बहादरु  थापा प्राककृ तिक स्ोि द्नद् रूपानिरण केनद्, ्क्तपरु
५  श्ी अनज ुझा माण्वी, रौिहट
६ श्ी खशिरनाथ सापकोटा मानव अतधकार मञ्च नेपाल, इलाम
७ श्ी ववमल ज्ञवाली तमत्यसन नेपाल,  पु् चोक, लतलिपरु
८ ्ा. मखुक्तराम ररजाल सशुासन िथा ववकास प्रतिठिान, काठमा्ौं
९ श्ी शारदा शे्ठि नेपाल मवहला नयायाधीश मञ्च, लतलिपरु

११ श्ी शतिशकुमार शमाजि
जनअतधकार संरक्ण मञ्च नेपाल (वपवपआर नेपाल), 
काठमा्ौं

१२ श्ी गोववनदप्रसाद कोइराला सामदुावयक क्मिा ववकास केनद्, तसनधपुा्चोक
१३ श्ी पणुयखशला दवा्ी खघतमरे कानूनी सहयोग िथा परामशजि केनद्, लतलिपरु
१४ श्ी नयन्क्त शे्ठि सामदुावयक मेलतमलापकिाजि समाज नेपाल, लतलिपरु
१५ श्ी ववषणमुखण अतधकारी नेपाल मेलतमलापकिाजि समाज, काठमा्ौं
१६ श्ी ्बनधरुाज पौ्ेल संवाद सहजीकरण िथा मेलतमलाप केनद्, खचिवन
१७ श्ी नतमि वागले द एतसया फाउन्ेसन, काठमा्ौं

१८ श्ी यतुधवठिरराज चापागांई मानव अतधकार चेिना र ववकास केनद्(हकुो्ेक) 
नेपाल

१९ श्ी इखनदरा अतधकारी मवहला ्बाल्बतलका उतथान िथा वािावरण संरक्ण 
केनद्, नेपाल

२० ्ा.अतििा शे्ठि मवहला जागरण िथा ववकास केनद्
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मेलतमलाप पररषदको प्रथम पञ्चवषषीय रणनीतिक योजना २०७७-०८२ को सम्बनधमा नयावयक 
सतमतिका पदातधकारी एव मेलतमलापकिाजिको सह्ागीिामा तमति २०७७।९।१३ गिे 
आयोजना गररएको परामशजि कायजिक्रमका सह्ागीहरूः

क्र.स. सह्ागीको नाम थर ठेगाना िथा आ्बद्धिा

१. श्ी कमलजंग राई मेलतमलापकिाजि ्ोजपरु खज्ला अदालि

२. श्ी अमकृि ्बढुाथोकी मेलतमलापकिाजि झापा खज्ला अदालि

३. श्ी वकरणकुमारी झा मेलतमलापकिाजि धनषुा खज्ला अदालि

४. श्ी हेमचनद् लाल कणजि मेलतमलापकिाजि रौिहट खज्ला अदालि

५. श्ी वालाननद ला् मेलतमलापकिाजि धनषुा खज्ला अदालि

६. श्ी जयनारायण आचायजि मेलतमलापकिाजि खचिवन खज्ला अदालि

७ श्ी माधवप्रसाद अतधकारी मेलतमलापकिाजि दाङ देउिरुी खज्ला अदालि

८. श्ी वहमालय जंग शाही मेलतमलापकिाजि सिुनेि खज्ला अदालि

९ श्ी रक्ा्बहादरु  ्बढुा मेलतमलापकिाजि जमुला खज्ला अदालि

१० श्ी लक्मी ्ट् मेलतमलापकिाजि कञ्चनपरु खज्ला अदालि

११ श्ी धाना धामी मेलतमलापकिाजि दाच ुजिला खज्ला अदालि

१२ श्ी सनम िामाङ् सामदुावयक मेलतमलापकिाजि िनहुँ

१३ श्ी मणीराज खघतमरे सामदुावयक मेलतमलापकिाजि नवुाकोट

१४. श्ी तमना  थापा ओली सामदुावयक मेलतमलापकिाजि करै लाली

१५ श्ी सटातलन शे्ठि सामदुावयक मेलतमलापकिाजि दोलिा

१६ श्ी तनमजिला थापा उप मेयर महालक्मी उप महानगरपातलका 
नयावयक सतमति प्रमिु

१७. श्ी वक्रसला खघतसङ् उपाधयक् दोरम्बा गा.पा. रामे्छाप नयावयक 
सतमति प्रमिु
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अनसूुची दईु

आवतधक अनमुातनि ्बजेट प्रक्ेपण
 रु. हजारमा

क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

रणनीखिक 
कायजिददशा १

मेलतमलाप अनकूुल र सवलीकरण 
कायजि वािावरण

                 

१.१ मेलतमलाप सम्बद्ध ऐनतनयमहरूको समसामवयक संशोधन र पररमाजजिन       

क मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध ऐन 
तनयम पनुरावलोकनका लातग सतमति 
गठन  

     

 
i कायजि समूह िचजि रु 100,000 x १ मवहना x ३ जना x १ सतमति 300     300 
ii

मसलनद रु 25,000 x १ मवहना x १ x १ सतमति        
25      25 

iii प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ सतमति 50      50 

ि गोठिी, परामशजि िथा अनिरवक्रया 
आयोजना                  

i अनिरवक्रया कायजिक्रम िचजि रु 300,000 x १ ददन x १ सत्र x ४ कायजिक्रम  1,200           1,200 

ग कानूनहरूको प्र्ावकारी कायाजिनवयन 
गनने उपायको पवहचान                  

i गोठिी िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ३ गोठिी  150    150 
ii ्बरैठक िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ६ ्बरैठक  300    300 

घ ऐन िथा तनयमावलीहरूको संशोधन 
मसयौदा अखनिम रूप ददई िथा 
तसफाररस गनने 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५
i प्रतिवेदन प्रसितुि ्बरैठक रु 75,000 x १ पटक x १ वषजि x १ ्बरैठक  75     75 

 जममा            375 1,725 -   -   -          2,100 

१.२ नयावयक, अधजिनयावयक, सथानीय सरकार र समदुायमा गररने मेलतमलापसम्बनधी कायजिसञ्चालन तनदने खशका  िथा कायजिववतध ियार     

क मेलतमलाप तनदने खशकाको मसयौदा 
िजुजिमा सतमति गठन       

i कायजि समूह िचजि रु 100,000 x १ मवहना x ३ जना x १ कायजि समूह  300   300 
ii मसलनद रु 50,000 x १ मवहना x १ x १ कायजि समूह    50    50 
iii ववज्ञ /परामशजि सेवा रु 100,000 x २ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह  200   200 
iv तनदने खशका ियारी रु 75,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    75    75 

ि मेलतमलाप तनदने खशकाको मसयौदा 
तनमाजिण  ्बजेट 

आवशयक नपनने 
               

ग सरोकारवालाहरूसँग परामशजि गोठिी 
सञ्चालन 

                
 

i गोठिी िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ गोठिी   50     50 
ii ्बरैठक िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ३ ्बरैठक  150    150 

घ तनदने खशका िथा कायजिववतधहरू प्रकाशन                  
i तनदने खशका िथा कायजिववतध प्रकाशन िचजि  रु    500 x १ पटक x ३ वटा x 1,000 प्रति  1,500    1,500 

ङ तनदने खशका र कायजिववतधहरूको 
अत्मिुीकरण कायजिक्रम सञ्चालन                   

i स्ोि वयखक्त रु   3,400 x १ ददन x ४ सत्र x ८ अत्मिुीकरण   54  54  54  54 218 
ii अत्मिुीकरण ियारी रु 10,000 x १ पटक x १ x ८ अत्मिुीकरण   40  40  40  40 160 
iii सह्ागी िचजि (दरै ् ्तिा) रु  2,500 x ३ ददन x ३५ जना x ८ अत्मिुीकरण  1,050 1,050 1,050 1,050 4,200 
iv यािायाि िचजि रु  3,000 x २ पटक x ३५ जना x ८ अत्मिुीकरण  840 840 840 840        3,360 
v प्रतिवेदन ियारी रु 20,000 x १ पटक x १ जना x ८ अत्मिुीकरण   80  80  80  80 320 

 जममा            625 3,764 2,064 2,064 2,064      10,583 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

१.३ मेलतमलापकिाजि िथा अनय प्रतयक् सरोकारवालाहरूका लातग आचारसंवहिा िथा कायजिववतध ियार       

क मेलतमलाप आचारसंवहिा िथा कायजिववतधको अद्ावतधक सतमति गठन       
i कायजि समूह िचजि रु 100,000 x १ मवहना x ३ जना x १ सतमति  300     300 
ii मसलनद रु 25,000 x १ मवहना x १ x १ सतमति    25      25 
iii प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ सतमति    50      50 

ि मेलतमलाप आचारसंवहिा िथा 
कायजिववतधको  अद्ावतधक   ्बजेट 

आवशयक नपनने  
               

ग सरोकारवालहरूसँग परामशजि गोठिी 
आयोजना                  

i परामशजि गोठिी िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ३ गोठिी  150    150 
ii प्रतिवेदन लेिन रु 50,000 x १ पटक x १ जना x १    50     50 

घ आचार संवहिा कायाजिनवयनसम्बनधी 
अत्मिुीकरण कायजिक्रम सञ्चालन                  

i स्ोि वयखक्त रु   3,400 x १ ददन x ४ सत्र x ८ अत्मिुीकरण   54  54  54  163 
ii अत्मिुीकरण ियारी रु 10,000 x १ पटक x १ x ८ अत्मिुीकरण   40  40  40  120 
iii सह्ागी िचजि (दरै ् ्तिा) रु  2,500 x ३ ददन x ३० जना x ८ अत्मिुीकरण  900 900 900  2,700 
iv यािायाि िचजि रु  3,000 x २ पटक x ३० जना x ८ अत्मिुीकरण  720 720 720         2,160 
v प्रतिवेदन ियारी रु 20,000 x १ पटक x १ जना x ८ अत्मिुीकरण   80  80  80  240 

 जममा            375 1,994 1,794 1,794 -          5,958 

१.४ मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि ववषयहरूको अधययन िथा अनसुनधान कायजिहरू समपन्न ्ई संसथागि सधुार       

क मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि देहायका ववषयहरूमा अधययन 
अनसुनधान कायजिहरू गनने ।

     
 

i मेलतमलाप पद्धतिको वेसलाईन स न्े रु 2,000,000 x १ पटक x १ x १ समूह 2,000            2,000 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५
ii सथानीय िहमा मेलतमलाप पद्धतिको 

प्रयोगको अवसथा रु 1,000,000 x १ पटक x १ x १ समूह  1,000    1,000 

iii मेलतमलाप प्रवक्रयामा मदु्ा तसफाररस 
गनने कायजिको प्र्ावकाररिासम्बनधी 
अधययन

रु       
1,000,000 

x १ पटक x १ x १ समूह        
1,000    1,000 

iv सामदुावयक मेलतमलाप पद्धतिको 
प्र्ावकाररिा रु       

1,000,000 
x १ पटक x १ x १ समूह        

1,000           1,000 

ि नयायाधीश सखममतलि मेलतमलाप 
पद्धतिलगायिका ववषयहरू रु 1,500,000 x १ पटक x १  x १ समूह   1,500   1,500 

 जममा            2,000 3,000 1,500 -   -          6,500 

१.५ मेलतमलाप प्रवक्रयासँग सम्बखनधि िातलमहरूको मू्याङ् कन, अनगुमन िथा सपुररवेक्ण कायजिको मापदण्हरू ियार       

क ववषयगि मापदण्हरू तनमाणजिका लातग कायाजिदेश सवहि 
ववत्न्न सतमतिहरूको गठन       

 
i मापदण्हरूको मसयौदा सतमति िचजि रु 500,000 x १ पटक x १ x १   500    500 

ि सतमतिहरू्बाट मापदण्हरूको 
मसयौदाहरू ियार         -   

i मापदण्हरूको मसयौदा ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ x १     50     50 

ग मसयौदाहरू उपर सरोकारवालाहरू 
त्बच परामशजि अनिवक्रजि या कायजिक्रम 
सञ्चालन गनने

        -   

i  परामशजि अनिवक्रजि या कायजिक्रम 
सञ्चालन रु 300,000 x १ पटक x ५ वटा x १   1,500   1,500 

घ मापदण्हरू मेलतमलाप पररषद्बाट 
अनमुोदन  ्बजेट आवशयक नपनने        -   

ङ ववषयगि मापदण्हरू लाग ु  ्बजेट आवशयक नपनने               -   

 जममा            550 1,500 -   -   -          2,050 

 1 को जममा            3,925 11,984 5,359 3,859 2,064      27,191 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

रणनीतिक 
कायजिददशा २ 

मेलतमलाप पररषद्  र मेलतमलाप केनद्हरूको साङ् गठतनक सदुृढीकरण िथा ्ौतिक संरचनाहरूको 
वयवसथापन

         
 

२.१ पररषदको सांगठतनक संरचना, जनशखक्त िथा कायजिसञ्चालन ववअतधहरू तनधाजिरण        

क मेलतमलाप पररषदको सङ् गठन िथा वयवसथापन स न्ेक्ण प्रतिवेदन ियार गनजि ववज्ञ टोलीसवहि सतमति गठन       
i समूह िचजि रु 100,000 x 3 मवहना x ३ जना x १ सतमति  900     900 
ii ववज्ञ रु 100,000 x 2 मवहना x १ जना x १ सतमति  200     200 
iii मसलनद रु 10,000 x 3 मवहना x १ x १ सतमति    30      30 
iv सङ् गठन िथा वयवसथापन स न्ेक्ण ववज्ञ रु   100,000 x १ मवहना x १ जना x १ सतमति  100     100 
v ्बरैठक िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ५ ्बरैठक  250     250 

ि सङ्ठन िथा वयवसथापन सवनेक्ण 
प्रतिवेदन ियार        -   

i प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ सतमति    50      50 

ग सङ्ठन िथा वयवसथापन सवनेक्ण 
प्रतिवेदन कायाजिनवयन गनजि पहल   ्बजेट 

आवशयक नपनने                

 जममा                   
1,530 -           

-   -   -          1,530 

२.२ पररषदको कायज्ि ार (Workloard) अनसुार आवशयक पनने ्ौतिक पूवाजिधार र सेवा सञ्चालनका लातग आवशयक स्ोिसामग्रीको प्र्बनध        

क ्ौतिक पूवाजिधार ्वन जगगा िथा सूचना प्रववतधलगायिको ्ौतिक पूवाजिधार र सेवा प्रवाहका स्ोि सामग्रीहरूको आवशयकिा पवहचान गरी कायजि 
योजना ियार गनने ।

     
 

i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x 3 मवहना x ३ जना x १ कायजि समूह  450     450 
ii मसलनद रु 10,000 x 3 मवहना x १ x १ कायजि समूह    30      30 
iii ववज्ञ रु 100,000 x १ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह  100     100 
iv प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    50      50 
v ्बरैठक रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x २ ्बरैठक  100     100 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

ि ्ौतिक स्ोि साधान वयवसथापनको 
लातग प्राथतमकिा तनधाजिरण   ्बजेट 

आवशयक नपनने                

i कायाजिलय ्वन   नेपाल सरकार        
ii सवारी साधन रु 3,000,000 x १ वटा x १ x ५ वषजि 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000      15,000 
iii कायाजिलय सामान िथा फतनजिचर रु 500,000 x २ वटा x २  x ५ वषजि 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000      10,000 

ग ्ौतिक पूवाजिधार वयवसथापनका लातग 
आवशयक ्बजेट प्रक्ेपण   ्बजेट 

आवशयक नपनने        

i                   

घ मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि  िातलम एवम ्प्रचार प्रचारका लातग आवशयक स्ोि सामग्री ववकास गनजि सतमति गठन      
i समूह िचजि रु 50,000 x 3 मवहना x ३ जना x १ समति  450     450 
ii सङ् गठन िथा वयवसथापन स न्ेक्ण ववज्ञ रु   100,000 x १ मवहना x १ जना x १ सतमति  100     100 
iii ्बरैठक िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ५ ्बरैठक  250     250 

ङ मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
आवशयक स्ोि साधनहरूको ियार   ्बजेट आवशयक नपनने               -   

 जममा            6,530 5,000 5,000 5,000 5,000 26,530 

२.३ सङ् घ, प्रदेश िथा सथानीय िहसमम 
पररषदको समपकजि  संयनत्र ववकास  ्बजेट 

आवशयक नपनने               
 

क सङ् घ, प्रदेश िथा सथानीय िहसमम 
पररषदको समपकजि  संयनत्रको सवरूप 
तनधाजिरण 

 ्बजेट आवशयक नपनने               

ि स्बरै िहमा रहेका मेलतमलाप 
पद्धतिसँग समनवय र सहकायजिका 
कायजिक्रम सञ्चालन गनने 

 ्बजेट आवशयक नपनने               

i कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु 500,000 x १ ददन x ४ वषजि x ३ कायजिक्रम  3,000 3,000 3,000 3,000      12,000 

 जममा            13,060 13,000 13,000 13,000 13,000      65,060 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

२.४ मेलतमलाप पररषदको सखचवालयका जनशखक्तको क्मिा अत्वकृवद्ध      

क सखचवालयमा कायजिरि जनशखक्तको क्मिा ववकास नीति ियार गनने ।      
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ३ जना x १   450    450 
ii मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह    75     75 
iii नीति ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    50      50 

ि क्मिा ववकाससम्बनधी कायजिक्रमहरूको योजना ियार     
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ३ जना x १   450   450 
ii मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह    75    75 
iii योजना ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    50      50 

ग क्मिा अत्वकृवद्ध कायजिहरू सञ्चालन                  
i क्मिा अत्वकृवद्ध कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु 300,000 x १  x १ पटक x ५ कायजिक्रम  300 300 300 300 300 1,500 

 जममा            1,450 300 300 300 300        2,650 

२.५ ववत्न्न िह र क्ेत्रमा गररने मेलतमलाप कायजिमा सहयोगी प्रणाली (support system)  ववकास हनेु ।      

क ववत्न्न िहमा मेलतमलाप तनकायहरू त्बचको सहयोगको आवशयकिा पवहचान गनने ।      
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  750   750 
ii मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह   75    75 
iii आवशयकिा पवहचान ववज्ञ रु 100,000 x १ मवहना x ३ जना x १ कायजि समूह  300   300 
iv सरोकारवालासँग ्छलफल रु 50,000 x ३ समूह x १ x १ कायजि समूह  150   150 
v प्रतिवेदन ियारी रु 100,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह  100    100 

ि सहयोग आदान प्रदानको ववतध र 
प्रवक्रया तनधाजिरण       

i ्बरैठक िचजि रु 100,000 x १ पटक x १ वषजि x १० ्बरैठक  150 150 150 150 150 750 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

ग ववत्न्न िहका मेलतमलाप केनद्हरू 
त्बच सहयोग र समनवय संयनत्र 
सथापना गनने ।

 ्बजेट 
आवशयक नपनने 

         
     

 

घ पवहचान ्एका सहयोगका क्ेत्रमा वावषजिक रूपमा ५ वटा कायजिक्रमहरू सञ्चालन       
i कायजिक्रम सञ्चालन  िचजि रु 300,000 x १ पटक x ५ वषजि x ५ कायजिक्रम 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500        7,500 

 जममा            1,650 2,275 1,650 1,650 1,650        8,875 

२.६ अनलाइन मेलतमलाप र सूचना प्रववतधमरैत्री मेलतमलाप पद्धति संसथागि       

क सूचना प्रववतधको आवशयकिा र प्रयोगसम्बनधी कायजि योजना ियार गनजि ववज्ञ सवहिको िजुजिमा सतमति गठन        
i कायजि समूह िचजि रु 100,000 x १ मवहना x ३ जना x १ समति  300   300 
ii मसलनद रु 50,000 x १ मवहना x १ x १ सतमति    50    50 
iii ववज्ञ /परामशजि सेवा रु 100,000 x १ मवहना x १ जना x १   100   100 
ि सतमतिले कायजि योजनाको मसयौदा ियार                  -   
i योजना ियारी रु 75,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    75      75 
ग सरोकारवाला पक्हरू्बा त्बचमा अनिवक्रजि या िथा ्छलफल       -   
i ्बरैठक िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ३ ्बरैठक  150     150 
घ कायजि योजना सवीककृ ि गरी कायाजिनवयन   ्बजेट 

आवशयक नपनने                

 जममा            675 -   -   -   -   675 

२.७ मेलतमलाप पद्धतिलाई संसथागि ववकास िथा मेलतमलाप केनद्हरूको अनगुमन, सपुररवेक्ण िथा संसथागि समरणलाई वयवखसथि गनजि सूचना 
प्रववतधको उचचिम प्रयोग 

      

क  सफटवेयर सिर उन्नतिका लातग ववज्ञ सवहिको कायजि समूह गठन       
i कायजि समूह िचजि रु 100,000 x २ मवहना x ३ जना x १ कायजि समूह  600   600 
ii मसलनद रु 50,000 x २ मवहना x १ x १ कायजि समूह  100   100 
iii ववज्ञ /परामशजि सेवा रु 100,000 x २ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह  200   200 
iv तनदने खशका ियारी रु 75,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    75    75 
v ्बरैठक िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ३ ्बरैठक  150     150 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

ि सम्बद्ध सरोकारवाला तनकायहरू त्बच समनवय र सहकायजि गरी एकीककृ ि सफटवेयरको तनमाजिण।       -   
i सफटवेयरको तनमाजिण रु 500,000 x १ पटक x १ वषजि x १ वटा  500     500 

ग सम्बद्ध तनकायहरूत्बच अनिर 
तनकायगि सञ्जाल ियार गरी सूचना 
िथा प्रतिवेदन आदान प्रदान गनने ।

  ्बजेट 
आवशयक नपनने                -   

 जममा            1,625 -   -   -   -          1,625 

२.८ मेलतमलाप पररषदको सफटवेयरलगायिका सूचना प्रववतधसँग सम्बद्ध पूवाजिधारहरूको ववकास िथा सरोकारवाला तनकायहरू त्बचको सञ्जाल ियार       

क मेलतमलाप पररषदको वे् साइटको सिरउन्नति गनने।       -   
i सिर उन्नति  िचजि रु 100,000 x १ पटक x १ वषजि x १ वटा  100     100 

ि मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध तनकायहरू्बाट समपाददि कायजिहरूको वववरण एकीककृ ि रूपमा सङ् कलन िथा  अनलाईन अनगुमन र मू्याङ् कन गनजि 
तम्ने गरी सफटवेयरको तनमाजिण 

     
 -   

i सफटवेयरको तनमाजिण रु 500,000 x १ पटक x १ वषजि x १ वटा  500     500 

ग मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध 
ववषयगि सफटवेयरहरू तनमाजिण गरी 
प्रयोग गनने।

  ्बजेट 
आवशयक नपनने 

              

 -   

 जममा            600 -   -   -   -   600 

२.९ मेलतमलाप पररषदको सखचवालयका लातग आवशयक ्ौतिक संरचना िथा पूवाजिधारहरूको ववकास िथा सूचना प्रववतधको प्रयोग      

क मेलतमलाप पररषदको वे् साइटको 
सिरउन्नति गनने।      -   

i सिरउन्नति  िचजि रु 100,000 x १ पटक x १ वषजि x १ वटा  100     100 

ि मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध तनकायहरू्बाट समपाददि कायजिहरूको वववरण एवकककृ ि रूपमा सङ् कलन िथा  अनलाईन अनगुमन र मू्याङ् कन गनजि 
तम्ने गरी सफटवेयरको तनमाजिण गरी प्रयोग गनने।     

 -   
i सफटवेयरको तनमाजिण रु 500,000 x १ पटक x १ वषजि x १ वटा  500     500 

ग मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध ववषयगि सफटवेयरहरू तनमाजिण गरी प्रयोग गनने।      -   
i सफटवेयरको तनमाजिण रु 500,000 x १ पटक x १ वषजि x १ वटा  500     500 

घ Online Disputes Resolution प्रवक्रयाको प्रयोग सम्बनधमा सम्ावयिा अधययन गनने      -   
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x 1 मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  250   250 
ii मसलनद रु 25,000 x 1 मवहना x १ x १ कायजि समूह    25    25 
iii ववज्ञ रु 200,000 x १ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह  200   200 
iv सरोकारवालासँग ्छलफल रु 300,000 x ३ समूह x १ x १ कायजि समूह  900   900 
v प्रतिवेदन ियारी रु 100,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह  100     100 

 जममा            2,575 -   -   -   -          2,575 

 2 को जममा            29,695 20,575 19,950 19,950 19,950     110,120 

रणनीतिक 
कायजिददशा 3

मेलतमलापसँग सम्बखनधि दक् जनशखक्तको उपल्धिा र 
क्मिा अत्वकृवद्ध

              
 

३.१ मेलतमलापसँग सम्बखनधि िातलमहरूको आवशयकिा पवहचानसवहि तिनीहरूका प्रकार, सं्या र पहुँच वकृवद्ध        

क मेलतमलापकिाजिहरूको िातलमको आवशयकिा िथा सह्ागीहरूको पवहचान       
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ३ जना x १ कायजि समूह  450     450 
ii मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह    75      75 
iii िातलम आवशयकिा पवहचान ववज्ञ रु   100,000 x २ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह  200     200 
iv सरोकारवालासंग ्छलफल रु 500,000 x ७ ठाउँ x १ x १ कायजि समूह 3,500            3,500 
v दरै.भ्र.् (भ्रमण) रु  5,000 x ६ ठाउँ x ३ जना x 5 ददन  450     450 
vi प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    50      50 

ि ववत्न्न ववषयगि िातलमहरूको वावषजिक कायजिक्रम तनमाजिण गरी िातलम 
कायजिक्रमहरू  सञ्चालन 

    
 

i स्ोि वयखक्त रु   3,400 x ३ ददन x ४ सत्र x १० कायजिक्रम    82  82  82  82  82 408 
ii िातलम ियारी रु 10,000 x १ पटक x १ x १० कायजिक्रम    20  20  20  20  20 100 
iii सह्ागी िचजि (दरै ् ्तिा) रु  2,500 x ५ ददन x ३० जना x १० कायजिक्रम  750 750 750 750 750        3,750 
iv यािायाि िचजि रु  3,000 x २ पटक x ३० जना x १० कायजिक्रम  360 360 360 360 360        1,800 
v प्रतिवेदन ियारी रु 20,000 x १ पटक x १ जना x १० कायजिक्रम    40  40  40  40  40 200 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

ग िातलम तनदने खशका तनमाजिण िथा 
अद्ावतधक                  

i कायजि समूह िचजि रु 50,000 x 3 मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह   750   750 
ii मसलनद रु 25,000 x 3 मवहना x १ x १ कायजि समूह    75    75 
iii ववज्ञ रु 100,000 x ३ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह   300   300 
iv सरोकारवालासँग ्छलफल रु 100,000 x ३ समूह x १ x १ कायजि समूह   300   300 
v प्रतिवेदन ियारी रु 100,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह   100   100 
vi ्बरैठक िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ५ ्बरैठक   250   250 

घ िातलम कायजिक्रमहरूको प्र्ावकाररिा 
अधययन गनने                  

i कायजि समूह िचजि रु 50,000 x 3 मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह     750 750 
ii मसलनद रु 25,000 x 3 मवहना x १ x १ कायजि समूह      75  75 
iii ववज्ञ रु 200,000 x ३ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह     600 600 
iv सरोकारवालासँग ्छलफल रु 300,000 x ३ समूह x १ x १ कायजि समूह     900 900 
v प्रतिवेदन ियारी रु 100,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह     100 100 
vi ्बरैठक िचजि रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ५ ्बरैठक     250 250 

 जममा            5,977 1,252 3,027 1,252 3,927      15,433 

३.२ मेलतमलापकिाजिहरूको आधार्िू िातलम, उचचसिरीय िातलम, ववषयगि िातलम र पनुिाजिजगी िातलमको पाठ्यक्रम तनमाजिण, स्ोि सामग्रीहरू 
ववववधीकरण िथा अद्ावतध

     
 

क िातलमका प्रकार र आवशयकिा पवहचान गरी िातलम योजना ववकास गनने ।       
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  750    750 
ii मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह   75     75 
iii िातलम आवशयकिा पवहचान ववज्ञ रु 200,000 x २ मवहना x २ जना x १ कायजि समूह  800    800 
iv सरोकारवालासँग ्छलफल रु 500,000 x ७ ठाउँ x १ x १ कायजि समूह  3,500           3,500 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५
v प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह   50     50 
vi ्बरैठक रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x ३ ्बरैठक  150    150 

ि िातलम सामग्री िथा सनद्जि 
सामग्रीहरूको ववकास                 

i कायजि समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  750   750 
iii ववज्ञ रु 200,000 x २ मवहना x ४ जना x १ कायजि समूह  1,600           1,600 
v प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह   50     50 

ग मेलतमलापकिाजिले प्रयोग गनने मेलतमलाप कायजि सञ्चालन पखुसिका ियार गरी स्बरै मेलतमलापकिाजिलाई उपल्ध गराउने।       
i पखुसिका तनमाजिण रु  5,000 x १५ ददन x ५ सत्र x १ कायजिक्रम  375     375 
ii प्रकाशन रु    500 x १  x १  x ५००० थान  500     500 

घ मेलतमलापसम्बनधी स्ोि सामग्रीको प्रकाशन गनने र तनयतमि रूपमा अद्ावतधक गनने।       
i स्ोि सामग्री तनमाजिण रु  5,000 x १५ ददन x ५ सत्र x १ कायजिक्रम  375     375 
ii प्रकाशन रु    500 x १  x १  x ५००० थान  500     500 

ङ प्रतयेक वषजि मेलतमलापसँग सम्बखनधि २ वटा प्रखशक्क प्रखशक्ण,  ५ वटा आधार्िू, ५ वटा एड्ानस, ५ वटा पनुिाजिजगी िातलम कायजिक्रमहरू 
सञ्चालन 

   
 -   

अ प्रखशक्क प्रखशक्ण      
i स्ोि वयखक्त रु   3,400 x ८ ददन x ४ सत्र x १० कायजिक्रम  218 218 218 218 218        1,088 
ii िातलम ियारी रु 10,000 x १ पटक x १ x १० कायजिक्रम    20  20  20  20  20 100 
iii सह्ागी िचजि (दरै ् ्तिा) रु  2,500 x ८ ददन x ३० जना x १० कायजिक्रम 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200        6,000 
iv यािायाि िचजि रु  3,000 x २ पटक x ३० जना x १० कायजिक्रम  360 360 360 360 360        1,800 
v प्रतिवेदन ियारी रु 20,000 x १ पटक x १ जना x १० कायजिक्रम    40  40  40  40  40 200 

आ आधार्िू प्रखशक्ण                
i स्ोि वयखक्त रु   3,400 x ७ ददन x ४ सत्र x २५ कायजिक्रम  476 476 476 476 476        2,380 
ii िातलम ियारी रु 10,000 x १ पटक x १ x २५ कायजिक्रम    50  50  50  50  50 250 



84 मेलममलाप परिषद् नेपाल िणनीमिक योजना (२०७७/०७८ देखि २०८१/०८२)

क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५
iii सह्ागी िचजि (दरै ् ्तिा) रु  2,500 x ७ ददन x ३० जना x २५ कायजिक्रम 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625      13,125 
iv यािायाि िचजि रु  3,000 x २ पटक x ३० जना x २५ कायजिक्रम  900 900 900 900 900        4,500 
v प्रतिवेदन ियारी रु 20,000 x १ पटक x १ जना x २५ कायजिक्रम  100 100 100 100 100 500 

इ ए््ानस प्रखशक्ण                
i स्ोि वयखक्त रु   3,400 x ५ ददन x ४ सत्र x २५ कायजिक्रम  340 340 340 340 340        1,700 
ii िातलम ियारी रु 10,000 x १ पटक x १ x २५ कायजिक्रम    50  50  50  50  50 250 
iii सह्ागी िचजि (दरै ् ्तिा) रु  2,500 x ५ ददन x ३० जना x २५ कायजिक्रम 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875        9,375 
iv यािायाि िचजि रु  3,000 x २ पटक x ३० जना x २५ कायजिक्रम  900 900 900 900 900        4,500 
v प्रतिवेदन ियारी रु 20,000 x १ पटक x १ जना x २५ कायजिक्रम  100 100 100 100 100 500 

ई पनुिाजिजगी प्रखशक्ण              
i स्ोि वयखक्त रु   3,400 x ३ ददन x ४ सत्र x २५ कायजिक्रम  204 204 204 204 204        1,020 
ii िातलम ियारी रु 10,000 x १ पटक x १ x २५ कायजिक्रम    50  50  50  50  50 250 
iii सह्ागी िचजि (दरै ् ्तिा) रु  2,500 x ५ ददन x ३० जना x २५ कायजिक्रम 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875        9,375 
iv यािायाि िचजि रु  3,000 x २ पटक x ३० जना x २५ कायजिक्रम  900 900 900 900 900        4,500 
v प्रतिवेदन ियारी रु 20,000 x १ पटक x १ जना x २५ कायजिक्रम  100 100     100 100 100 500 

च नयायाधीशहरूका लातग िीन ददवसीय अनिवक्रजि या कायजिक्रम सञ्चालन गनने।       
i अनिवक्रजि या कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु 750,000 x १ पटक x ५ वषजि x २ कायजिक्रम 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 

्छ ववत्न्न िातलम कायजिक्रमहरूसँग सनद्जि सामग्रीहरूको श्वयदृशय िथा हािे पखुसिका तनमाजिण       
i श्वय दृषय कायजिक्रम (रेत्यो िथा 

टेतलत्जन) रु 2,000,000 x १ पटक x ५ वषजि x १० कायजिक्रम 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 

ii हािे पखुसिका तनमाजिण रु 200,000 x १ पटक x ५ वषजि x ५ पखुसिका 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

 जममा            36,633 42,608 34,883 34,883 34,883     183,888 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

३.३ मेलतमलापको ववषय औपचाररक खशक्ा प्रणालीमा अधययन अधयापनका लातग समावेश       

क औपचाररक खशक्ा प्रणालीमा मेलतमलाप पद्धतिको ववषयलाई अधययन अधयापन गराउनका लातग सम्ावनाको अधययन      
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x 1 मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  250    250 
ii मसलनद रु 25,000 x 1 मवहना x १ x १ कायजि समूह    25     25 
iii प्रतिवेदन ियारी रु 100,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह  100     100 

ि पाठ्क्रममा समावेश गनजि परैरवीका 
कायजिक्रमहरू सञ्चालन   ्बजेट 

आवशयक नपनने                

ग सम्बद्ध तनकाय त्बच प्र्ावकारी 
समनवय गरी मेलतमलाप पद्धतिलाई 
ववधाको रूपमा औपचाररक खशक्ामा 
समावेश गनने

  ्बजेट 
आवशयक नपनने                

 जममा            375 -   -   -   -   375 

३.४ प्रखशक्क प्रखशक्ण िातलम सञ्चालन गरी िातलम प्राति प्रखशक्कहरूको उपल्ध     

क ववत्न्न कायजिक्रमहरू सञ्चालन गरी मेलतमलाप ददवसलाई थप प्र्ावकारी ्बनाउने ।     
i ्बावषजिक ददवस आयोजना रु 1,000,000 x १ पटक x ५ वषजि x १ कायजिक्रम 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000        5,000 

ि मेलतमलाप प्रवक्रयामा महत्वपूणजि योगदान गनने 
मेलतमलापकिाजिलाई परुसककृ ि गनने ।

     
 

i उतककृ ष् परुसकार र वविरण कायजिक्रम रु 200,000 x १ पटक x ५ वषजि x १ कायजिक्रम  200 200 200 200 200        1,000 

ग मेलतमलापकिाजिहरू त्बच अनु् व आदान प्रदान गनजि ववत्न्न ववषयगि अनिरवक्रया िथा अधययन भ्रमणका कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने     
i अधययन भ्रमण िचजि रु 1,000,000 x १ पटक x ५ वषजि x २ कायजिक्रम 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000      10,000 

घ मेलतमलाप कायजिप्रतिको आकषजिण अत्वकृवद्ध गनजि ववत्न्न 
कायजिक्रम सञ्चालन गनने ।        -   

i कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु 300,000 x १ पटक x ५ वषजि x २ कायजिक्रम  600 600 600 600 600        3,000 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

ङ समदुाय त्बच मेलतमलाप िथा ववद्ाथषी त्बच मेलतमलाप 
कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने ।        -   

i
कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु 300,000 x १ पटक x ५ वषजि x ५ कायजिक्रम 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500        7,500 

 जममा            5,300 5,300 5,300 5,300 5,300      26,500 

३.५ मेलतमलापकिाजिका लातग पनुिाजिजगी िातलम प्रदान गरी मेलतमलाप कायजि÷पेसाप्रतिको आकषजिणवकृवद्ध       

क मेलतमलाप सेवा प्रदायक संसथा र 
मेलतमलापकिाजिहरूको सूची 
अद्ावतधक गनने।

्बजेट 
आवशयक नपनने  

     

 

ि मेलतमलाप पद्धति्बाट समाधान गररने वववादहरूको तसफाररसलगायिका ववययमा अधययन गनने।       
i

अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ३ जना x १ कायजि समूह  450    450 
ii

ववज्ञ रु 100,000 x १ मवहना x २ जना x १ कायजि समूह  200    200 
iii

मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह   75     75 
iv

प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह   50     50 
v

अनिरवक्रया रु 500,000 x १ पटक x १ वषजि x १० कायजिक्रम 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000        5,000 

ग मेलतमलाप सेवा प्रदायक संसथा र मेलतमलापकिाजिहरूका ्बारेमा नागररकहरूका त्बच सूचनाको प्रवाहलगायिका कायजिक्रम सञ्चालन गनने।   -   
i

कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु   300,000 x १ पटक x ५ वषजि x ५ कायजिक्रम   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500        7,500 

घ मेलतमलाप पद्धति्बाट वववाद समाधानको प्रवक्रया िथा मेलतमलापकिाजिको ्तूमका र सेवा शु् कलगायिका ववषयमा अधययन गरी नीतिहरू ियार 
गरी लाग ुगनने।

     
 

i
अधययन समूह िचजि रु 50,000 x २ मवहना x ३ जना x १ कायजि समूह  300     300 

ii
ववज्ञ रु   100,000 x २ मवहना x २ जना x १ कायजि समूह  400     400 

iii
मसलनद रु 25,000 x २ मवहना x १ x १ कायजि समूह    50      50 

iv
नीति ियारी रु 50,000 x १ पटक x १  x १ कायजि समूह    50      50 

ङ तनजीसिरमा  मेलतमलाप केनद् िो्ने कायजिको सम्ावयिा 
अभययन गनने।

      
 

i
अधययन समूह िचजि रु 50,000 x 1 मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  250   250 

ii
मसलनद रु 25,000 x 1 मवहना x १ x १ कायजि समूह    25    25 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५
iii

ववज्ञ रु   200,000 x १ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह  200   200 
iv

सरोकारवालासँग ्छलफल रु   300,000 x ३ समूह x १ x १ कायजि समूह  900   900 
v

प्रतिवेदन ियारी रु   100,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह  100     100 

च  पाररवाररक, वाखणजय, त्बमा, ्बरैङ्क र 
वरैदेखशक रोजगारलगायिका क्ेत्रमा 
ववषय ववशेषज्ञ मेलतमलापकिाजिको 
ववकास गनने।

 ्बजेट 
आवशयक नपनने                

्छ मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि ववत्न्न ववषयगि स्ोि सामग्रीहरूको ववकास गरी  
प्रकाशन गनने।

           
 -   

i
 स्ोि सामग्री प्रकाशन िचजि रु   250,000 x ५ वटा x १ पटक x ५ वषजि   1,250   1,250   1,250   1,250   1,250        6,250 

 जममा              6,025   4,525   3,750   3,750   3,750      21,800 

३.६ मेलतमलापकिाजिहरूको वयावसावयकिा अत्वकृवद्ध       

क सामदुावयक मेलतमलापकिाजि एवम ्नयावयक सतमति पदातधकारी  िथा  मेलतमलापकिाजिलाई लखक्ि गरी ववत्न्न िातलम िथा क्मिा ववकासका 
कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने।

      

i
क्मिा ववकासका कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु   750,000 x १ पटक x ५ वषजि x २ कायजिक्रम   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500    7,500 

 जममा              1,500   1,500   1,500   1,500   1,500        7,500 

३.७ मेलतमलापसम्बनधी गोठिी, अनिवक्रजि या, ्छलफल र आवशयकिाअनसुार प्रवधजिन       

क नयावयक सतमति पदातधकारी  िथा  मेलतमलापकिाजिलाई लखक्ि गरी िातलम िथा क्मिा ववकासका कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने।       
i

क्मिा ववकासका कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु   750,000 x १ पटक x ५ वषजि x २ कायजिक्रम   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500        7,500 

ि समदुाय त्बच मेलतमलाप िथा ववद्ाथषी त्बच मेलतमलाप कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने।       
i

कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु   750,000 x १ पटक x ५ वषजि x २ कायजिक्रम   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500        7,500 

 जममा              3,000   3,000   3,000   3,000   3,000      15,000 

३.८ नयावयक सतमति र मेलतमलापसँग 
सम्बखनधि संसथाहरूको 
मेलतमलापसम्बनधी क्मिा अत्वकृखधद 

 ्बजेट 
आवशयक नपनने                

i
कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु   750,000 x १ पटक x ५ वषजि x २ कायजिक्रम   1,500   1,500   1,500   1,500   1,500 7,500 

 जममा              1,500  1,500   1,500   1,500   1,500        7,500 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

 3 को जममा            60,309 59,684 52,959 51,184 53,859     277,996 

रणनीतिक 
कायजिददशा 4

मेलतमलापसम्बनधी ज्ञान, तसप दक्िा र 
जागरुकिा अत्वकृवद्ध                 

४.१ मेलतमलापसम्बनधी ज्ञानको वकृवद्ध िथा वयवसथापन (knowledge management)  चसुि हनेु       

क स्ोि सामग्रीहरूको वयवखसथि संग्रह र अत्लेि ियार गरी संसथागि समरणलाई प्र्ावकारी ्बनाउने।        
i

स्ोि सामग्री वयवसथापन िचजि रु   500,000 x १ पटक x १ जना x ५ वषजि  500    500     500 500 500        2,500 

ि मेलतमलापसम्बनधी स्ोि केनद्को आवशयकिा, कायजिक्ेत्र तनधाजिरणसम्बनधी सम्ावयिा अधययन गनने।     
i

अधययन समूह िचजि रु 50,000 x 1 मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह   250 250 
ii

मसलनद रु 25,000 x 1 मवहना x १ x १ कायजि समूह    25  25 
iii

ववज्ञ रु  200,000 x १ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह   200 200 
iv

सरोकारवालासँग ्छलफल रु   300,000 x ३ समूह x १ x १ कायजि समूह   900 900 
v

प्रतिवेदन ियारी रु   100,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    100  100 

ग मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि 
सामग्रीहरूको त्खजटल स्ोिमातथ 
पहुँच ्बढाउन इलेकट्ोतनक ्या्ब 
(Electronic lab)  तनमाजिण गनने।

                 

i
इलेकट्ोतनक ्या्ब सथापना िचजि रु 1,000,000 x 1 पटक x १ जना x १ वषजि   1,000            1,000 

ii
इलेकट्ोतनक ्या्ब सञ् चालन िचजि रु   100,000 x 1 पटक x १ जना x ३ वषजि      100     100 100  300 

घ मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ाव अधययन गरी  आवशयक सधुार 
कायजिक्रमहरू सञ्चलान गनने। 

    
 

i
अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह    750 750 

ii
मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह     75  75 

iii
ववज्ञ रु   200,000 x १ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह    200 200 

iv
सरोकारवालासँग ्छलफल रु   300,000 x ७ ठाउँ x १ x १ कायजि समूह      2,100        2,100 

v
प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह      50  50 

 जममा              1,500     600     600   2,075   3,675        8,450 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

४.२ मेलतमलापलाई जनसिरसमम परुाउन सचेिना कायजिक्रमहरूको सञ्चालन िथा मेलतमलाप पद्धतिसम्बनधी प्रचारप्रसार नीति, योजना र कायजिक्रम िजुजिमा  
्ई कायाजिनवयन गनने 

   
 

क मेलतमलाप पद्धतिसम्बनधी ववषयहरूमा सञ्चार िथा प्रचारप्रसार नीति, योजना िथा कायजिक्रम तनमाजिण गनजि कायजि समूह गठन गनने।     
i

अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  750   750 
ii

मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह    75    75 
iii

ववज्ञ रु   200,000 x १ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह  200   200 
iv

सरोकारवालासँग ्छलफल रु   300,000 x ३ ठाउँ x १ x १ कायजि समूह  900   900 
v

प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    50      50 
ि सञ्चार िथा प्रचार प्रसारसम्बनधी कायजि योजना तनमाजिण गनने ।     
i

अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  750   750 
ii

मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह    75    75 
iii

ववज्ञ रु   200,000 x १ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह  200   200 
iv

सरोकारवालासँग ्छलफल रु   100,000 x ३ ठाउँ x १ x १ कायजि समूह  300   300 
v

प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    50      50 
ग प्रचार प्रसारसम्बनधी कायजिक्रम िथा सामग्री उतपादन, प्रकाशन  िथा वविरण गनने।       
i

्ौतिक सामग्री  (टोपी ्याज वटसटजि आदद) रु   500,000 x १ पटक x ५ वषजि x १ कायजिक्रम  500     500     500 500 500        2,500 
ङ मेलतमलाप सम्बनधमा जनचेिना 

अत्वकृखधद गनजि कायजिक्रमहरू सञ्चालन 
गनने।

        

i
कायजिक्रम सञ्चालन रु   500,000 x १ पटक x ५ वषजि x २ कायजिक्रम   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000        5,000 

 जममा              4,850   1,500   1,500   1,500   1,500      10,850 

४.३ मेलतमलाप पघिति सम्बनधी प्रचार प्रसार सामग्रीहरूको उतपादन, प्रसारण िथा वविरण गनने       

क आमसञ्चारका माधयम, सोसल तमत्या िथा जानकारीमूलक सामग्री उतपादन, प्रकाशन िथा वविरणसम्बनधी नीति तनधाजिरण गनने।        
i

अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  750     750 
ii

मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह    75      75 
iii

ववज्ञ रु   100,000 x १ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह  100     100 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५
iv

सरोकारवालासँग ्छलफल रु   100,000 x ३ ठाउँ x १  x १ कायजि समूह  300     300 

ि तनधाजिररि नीति्बमोखजम प्रचार प्रसारसम्बनधी कायजिक्रम उतपादन गनने।       -   

i प्रचार प्रसारसम्बनधी कायजिक्रम 
उतपादन िचजि रु   100,000 x १ पटक x ५ वषजि x ५ कायजिक्रम  500     500    500 500 500        2,500 

 जममा            975     500     500     500     500        2,975 

४.४ मेलतमलाप पघितिसँग सम्बद्ध सरोकारवाला तनकायहरू त्बचको सहयोग, समनवय िथा सहकायजि प्र्ावकारी ्बनाउने       

क मेलतमलाप अनगुमन सतमति र सम्बखनधि तनकायहरू त्बच आवतधक समीक्ा कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने।       
i आवतधक समीक्ा कायजिक्रमहरू 

सञ्चालन िचजि रु 25,000 x १ पटक x २ वटा x ५ वषजि    50  50  50  50  50 250 

ि मेलतमलाप प्रद्धतिसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरू त्बच सहयोग र सहकायजिका क्ेत्रहरूको पवहचान गरी कायजि योजना ियार गनने।      
i

अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह       750  750 
ii

मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह    75   75 
iii

सरोकारवालासँग ्छलफल रु   300,000 x ३ ठाउँ x १ x १ कायजि समूह       900  900 
iv

प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    50    50 

ग सरोकारवालाहरू त्बच सम्बखनधि 
सहकायजिका क्ेत्रमा एकीककृ ि कायजिक्रमहरू 
ववकास गरी सञ्चालन गनने।

                 

i
एकीककृ ि कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु 25,000 x १ पटक x २ वटा x ५ वषजि    50  50  50  50  50 250 

 जममा            100     100   1,875     100     100        2,275 

४.५ मेलतमलाप पद्धतिको प्र्ावकाररिाको सम्बनधमा सथानीय िहमा ववत्न्न कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने      
क सथानीय िहमा मेलतमलाप पद्धतिको सहयोग र समनवय सम्बनधमा नीति िथा कायजिक्रम ियार गनने।      
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  750    750 
ii मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह    75     75 
iii सरोकारवालासँग ्छलफल रु   300,000 x ३ ठाउँ x १ x १ कायजि समूह  900    900 
iv नीति ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    50      50 
ि मेलतमलाप पद्धति र प्रवक्रयाका सम्बनधमा सथानीय िहमा ववत्न्न िातलम िथा सचेिनामूलक कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनजि आवशयक सहयोग, समनवय 

सहकायजि र सहजीकरण गनने।
     

 
i समनवय  िचजि रु 50,000 x १ पटक x १  x ५ वषजि    50  50  50  50  50 250 
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

ग मेलतमलाप अनगुमन सतमतिको ्तूमकालाई थप प्र्ावकारी ्बनाउन ्छलफल िथा अनिरवक्रया कायजिक्रम सञ्चालन गनने।       
i अनिरवक्रया कायजिक्रम सञ्चालन िचजि रु 25,000 x १ पटक x २ वटा x ५ वषजि    50  50  50  50  50 250 
 जममा              1,875     100     100     100     100        2,275 
४.६ मेलतमलाप केनद्को पयाजितििा र मेलतमलाप केनद्मा मेलतमलाप मरैत्री वािावरणको सतुनखचिि गनने       
क अदालि, सामदुावयक मेलतमलाप िथा नयावयक सतमतिमा रहेका मेलतमलाप केनद्हरूको वववरण सङ् कलन गरी अद्ावधी गनने।       
i अधयावतधक िचजि रु 25,000 x १ पटक x १ वटा x ५ वषजि    25  25  25  25  25 125 
ि मेलतमलाप केनद्हरूको संरचना िथा ्ौतिक पूवाजिधारको मापदण् ववकास गनने।       -   
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  750    750 
ii मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह    75     75 
iii सरोकारवालासँग ्छलफल रु   300,000 x ३ ठाउँ x १ x १ कायजि समूह  900    900 
iv प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    50      50 
ग तनधाजिररि मापदण््बमोखजमका मेलतमलाप केनद्हरूको सथापना िथा सञ्चालन गनजि समनवय गनने।       -   
i समनवय िचजि रु 25,000 x १ पटक x १ वटा x ५ वषजि    25  25  25  25  25 125 
 जममा            1,800 25 25 25 25        1,900 
 4 को जममा            11,100 2,825 4,600 4,300 5,900      28,725 

रणनीतिक 
कायजिददशा 5

सरोकारवालाहरू त्बचको समनवय, 
सहकायजि र सम्बनध अत्वकृवद्ध                 

५.१ मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि सरोकारवालाहरू त्बच सम्बनध र सहकायजिको प्रणाली ववकास गनने     
क मेलतमलापको राम्ो अभयास ्एका देशहरूको अधययन अवलोकन भ्रमण कायजिक्रम आयोजना गनने।     
i सह्ातगिा िचजि रु 200,000 x ५ जना x ५ वषजि x १ कायजिक्रम 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000        5,000 
ि राव्रिय िथा अनिराजिव्रिय सिरमा सञ्चातलि 

सेतमनारलगायिका कायजिक्रमहरूमा सवक्रय 
सह्ातगिा जनाउने।

  ्बजेट 
आवशयक नपनने         

ग योजना अवतधमा मेलतमलाप पद्धतिसम्बनधी नेपालमा दईु वटा अनिराजिव्रियसिरका मेलतमलापसम्बनधी सेतमनार आयोजना गनने।     
i सेतमनार आयोजना िचजि रु 2,000,000 x १ पटक x १ वषजि x २ कायजिक्रम  2,000 2,000          4,000 
 जममा            1,000 3,000 3,000 1,000 1,000        9,000 
५.२ राव्रिय िथा अनिराजिव्रिय सिरमा संसथागि समपकजि ÷सम्बनधहरू कायम गनने     
क मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि  

सङ् घ संसथाहरूको पवहचान िथा 
संसथागि सम्बनध ववसिार गनने।

 ्बजेट 
आवशयक नपनने      
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५
ि अनिराजिव्रिय सञ्जालहरूमा नेपालको 

उपखसथति सतुनखचिि गनने।  ्बजेट 
आवशयक नपनने                

ग अनिराजिव्रिय एवम ्क्ेतत्रयसिरका सखनध िथा महासखनधहरूको पक् ्बन्ने सम्बनधमा अधययन गरी आवशयक तनणजिय तलने।     
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x 1 मवहना x ५ जना x १ कायजि समूह  250   250 
ii मसलनद रु 25,000 x 1 मवहना x १ x १ कायजि समूह    25    25 
iii ववज्ञ रु   200,000 x १ मवहना x १ जना x १ कायजि समूह  200   200 
iv

सरोकारवालासँग ्छलफल रु   300,000 x ३ समूह x १ x १ कायजि समूह  900   900 
v

प्रतिवेदन ियारी रु   100,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह  100     100 
घ मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बद्ध तनकायहरूका त्बच राव्रिय सिरमा सञ्जाल तनमाजिणका लातग  समनवय र सहजीकरण गनने।     
i सहजीकरण िचजि रु 50,000 x २ जना x ५ वषजि x १ कायजिक्रम  100 100 100 100 100 500 
 जममा            1,575 100 100 100 100        1,975 
५.३ सूचना प्रववतधको प्रयोग गरी मेलतमलापकिाजिहरू त्बच पारसपाररक समनवयका लातग 

संयनत्र तनमाजिण गनने
    

 
क मेलतमलापसँग सम्बखनधि सूचना िथा जानकारीमूलक सामग्रीहरू प्रवाह गनजि मोवाइल ए्पस ् (Mobile apps) तनमाजिण  गनने।     
i

 ए्पस तनमाजिण िचजि रु 100,000 x ३ वटा x १ वषजि x १ कायजिक्रम   300   300 
ि मेलतमलाप पद्धतिसँग सम्बखनधि ववत्न्न प्रकाशन िथा स्ोि सामग्री प्रवाहका लातग ्ेत्केटे् वे् प्रोटल (dedicated web portal)  तनमाजिण  गनने।     
i  पोटजिल तनमाजिण गनने िथा अधयावतधक िचजि रु   300,000 x १ वटा x १ वषजि x १ कायजिक्रम    300  300 
ग मोवाइल ए्पस िथा स्ोि सामग्री प्रवाहका 

लातग तनमाजिण ्एको ्ेत्केटे् वे् प्रोटेल 
सञ्चालनमा ्याउने। 

  ्बजेट 
आवशयक नपनने                

 जममा             -   -   300 300 -   600 
 5 को जममा            2,575 3,100 3,400 1,400 1,100      11,575 

रणनीतिक 
कायजिददशा 6

योजना कायाजिनवयन, तनरीक्ण, अनगुमन, समीक्ा िथा 
मू्याङ्कन प्रणाली ववकास                

६.१ प्र्ावकारी योजना कायाजिनवयन प्रणालीको ववकास गनने       
क प्रसििु रणनीतिक योजना 

कायाजिनवयनको अनमुगमन, तनरीक्ण 
िथा आवतधक समीक्ा लातग योजना 
कायाजिनवयन संयनत्रको सथापना गनने।

्बजेट आवशयक ननने                -   

ि रणनीतिक योजना कायाजिनवयनका 
लातग मेलतमलाप पररषदले प्रतयेक 
वषजि वावषजिक कायजि योजना िजुजिमा गरी 
लाग ुगनने।

्बजेट आवशयक ननने        -   
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५

ग मेलतमलाप पररषदको वावषजिक कायजि 
योजनाको आवतधक समीक्ा गनने।                  -   

i समीक्ा कायजिक्रम रु 100,000 x १ मवहना x १ वटा x ५ वषजि  100 100 100 100 100 500 
घ योजनाको कायाजिनवयनको आधा अवतध वयतिि ्एपत्छ 

मधयावतध मू्याङ् कन गनने।       -   
i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ३ जना x १ कायजि समूह   450  450 
ii मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह    75   75 
iii ववज्ञ रु 200,000 x १ मवहना x २ जना x १ कायजि समूह   400  400 
iv सरोकारवालासँग ्छलफल रु 300,000 x ३ ठाउँ x १ x १ कायजि समूह   900  900 
v प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह    50    50 
च योजना कायाजिनवयनको अखनिम वषजि 

मेलतमलाप पररषदको दोस्ो पञ्चवषषीय 
रणनीतिक योजनाको िजुजिमा, 
अनमुोदन गरी लाग ुगनने।

 ्बजेट 
आवशयक नपनने

               -   

i अधययन समूह िचजि रु 50,000 x ३ मवहना x ३ जना x १ कायजि समूह    450 450 
ii मसलनद रु 25,000 x ३ मवहना x १ x १ कायजि समूह     75  75 
iii ववज्ञ रु 200,000 x १ मवहना x २ जना x १ कायजि समूह    400 400 
iv सरोकारवालासँग ्छलफल रु 300,000 x ३ ठाउँ x १ x १ कायजि समूह    900 900 
v प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह      50  50 
 जममा            100 100 1,975 100 100 2,375 
६.२ तनरीक्ण, अनगुमन,आवतधक समीक्ा,मू्याङ्कन िथा पकृठिपोषण तलने सम्बनधमा 

मापदण्हरूको ववकास     
 

क मेलतमलाप पद्धति कायाजिनवयनको तनरीक्ण अनगुमन, मु् याङ्कन र समीक्ा प्रयोजनका लातग कायजिववतध, तनदने खशका िथा मापदण् तनमाजिण गनने।     
i िजुजिमा िचजि रु 300,000 x १ मवहना x ३ जना x १ कायजि समूह  900  900 
ि मेलतमलाप केनद्हरू्बाट समपाददि 

कायजिहरूको मातसक रूपमा मेलतमलाप 
पररषद् पठाउने प्रणालीको ववकास गनने।

 ्बजेट 
आवशयक नपनने                

ग मेलतमलाप अनगुमन सतमति्बाट 
समपाददि काम कार्बाहीको आवतधक 
रूपमा  पररषद् मा प्रतिवेदन गनने।

 ्बजेट 
आवशयक नपनने                
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क्र. सं वववरण गणना
समयावतध जममा रकम

वषजि १ वषजि २ वषजि ३ वषजि ४ वषजि ५ वषजि १ देखि ५
घ तनररक्ण, अनगुमन िथा मु् याङ्कन 

प्रतिवेदनहरूको समीक्ा िथा  
िथयांकहरूको ववश लेषण गरी सधुार 
कायजिलाई संसथागि गनने। 

  ्बजेट 
आवशयक नपनने                

i अनगुमन ख्रचजि रु 500,000 x १ x १ जना x ५ वषजि  500 500 500 500 500        2,500 
 जममा            500 1,400 500 500 500        3,400 
६.३ मेलतमलापकिाजिहरूको आचार संवहिाको पररमाजजिन िथा प्र्ावकारी रूपमा कायाजिनवयन गनने     
क मेलतमलापकिाजिको आचार संवहिाको कायाजिनवयनको अवसथा 

सम्बनधमा अधययन गनने।
    

 
i कायजि समूह िचजि रु 50,000 x १ मवहना x ३ जना x १ वषजि  150  150 
ii मसलनद रु 25,000 x १ मवहना x १ x १ कायजि समूह   25   25 
iii प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १ वषजि x १ कायजि समूह   50     50 
ि प्रतयेक दईु वषजिमा मेलतमलापकिाजिको राव्रिय सममेलन आयोजना गनने।       
i सममेलन आयोजना िचजि रु 2,000,000 x १ पटक x १ x २ वषजि  2,000   2,000  4,000 
ii प्रतिवेदन ियारी रु 50,000 x १ पटक x १  x २ वषजि   50    50 100 
ग मेलतमलापकिाजिहरूका त्बचमा आचार 

संवहिाको कायाजिनवनय सम्बनधमा 
अनिरवक्रया िथा ्छलफल 
कायजिक्रमहरू सञ्चालन गनने।

                 -   

i अनिरवक्रया िथा ्छलफल 
कायजिक्रमहरू सञ्चालन िचजि रु 300,000 x १ पटक x १  x २ वषजि  300   300 600 

घ मेलतमलाप अनगुमन सतमतिहरू्बाट 
आवतधक रूपमा मेलतमलाप सतमति र 
केनद्हरूको कायजि समपादनको 
अनगुमन गनने।

रु 50,000 x १ पटक x १  x ७७ अदालि 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850      19,250 

ङ मेलतमलाप अनगुमन सतमतिले 
सथानीय िहका ववत्न्न तनकायमा 
सूचीककृ ि मेलतमलापकिाजिले आचार 
संवहिा कायाजिनवयनको अनगुमन गनने।

रु 50,000 x १ पटक x १  x ७७ अदालि 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850      19,250 

 जममा            7,700 10,275 7,700 7,700 10,050      43,425 
 6 को जममा            8,300 11,775 10,175 8,300 10,650      49,200 
 कुल जममा            115,904 109,943 96,443 88,993 93,524     504,807 
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