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मेलधमलापको धिध्दान्त



हेनरी जे. ब्राउन र आर्थर एल्. माररयोट भन्छन्

•मेलधमलाप भनेको कुनै तेस्रो पक्षको रुपमा
मेलधमलापकतााद्वारा िहज गररने/गने प्रकृर्ा हो । जिमा
पक्षका वीच उत्पन्न धववाद आपिमा कुराकानी गरेर
िमािान गना दुवै पक्ष राजी हुन्छन् । पक्षलाई बाध्यात्मक
पालन गनुा पने गरी मेलधमलापकतााले कुनै धनर्ार् गदैन बरु
खाि तररका िीप र प्रधवधिको प्रर्ोग गरेर पक्षलाई
मेलधमलाप गरी धववाद िमािान गना िहर्ोग गदाछ । ADR 
Principles and Practices 1997, 2nd ed", Sween and 
Maxwell, p. 127



धिस्टोफर डबु्ल. मूरे भन्छन्

• मेलधमलाप भनेको धववाद िमािान गने एक प्रकृर्ा हो जिमा पक्षले
रुचाएको तेस्रो पक्ष (धनर्ार् धदने अधिकार नभएको) ले धववादका
पक्षहरुका बीच राम्रो िम्बन्ध िंचार एवं धवश्वाि िृजना वा कार्म गरी
आपिमा िहमती गराई धववाद िमािान गना िहर्ोग गछा न् ।
मेलधमलापको प्रकृर्ा धववाद िमािानका लाधग गररने वाताा
(नेगोधिएशन) को पूरक रुप हो । र्ो प्रकृर्ा िामान्यतः त्यिबेला शुरु
गररन्छ जब धववादका दुबै पक्ष रचनात्मक वाताा शुरु गना िधकरहेका
हुुँदैनन् वा वाताा शुरु गरेपधन िमािानमा पुग्न िकेका हुुँदैनन् ।
Cristopher  w moore, The Mediation Process, Practical  
Strategies For Resolving Conflict,4th edn., Jossey- Bass, 
U.S.A., p 20



मेलधमलाप

“मेलधमलाप” भन्नाले पक्षहरुले मेलधमलापकतााको िहर्ोगमा धववाद वा

मुद्दाको धनरुपर् गना अपनाइने प्रधिर्ा िम्झनुपछा । मेलधमलाप िम्बन्धी

ऐन, २०६८ को दफा २ (ज)

“मेलधमलापकताा” भन्नाले पक्षहरु बीचको धववादलाई छलफल गराई िहज

वातावरर् िृजना गना तथा िो धवषर्मा िहमधत कार्म गनाका लाधग

उते्प्रररत गना र्ि ऐन बमोधजम धनरु्क्त मेलधमलापकताा िम्झनुपछा ।

ऐनको दफा २ (झ)

“पक्ष” भन्नाले धववादको पक्ष िम्झनु पछा र िो शव्दले मुद्दाको िन्दभामा

वादी र प्रधतवादीिमेतलाई जनाउने छ । दफा २ (घ)



मेलममलापको प्रकृया
•पक्षहरु बीच भएको धलखखत िम्झौतामा कार्ाधवधि तोधकएको भए
िोही कार्ाधवधिबाट धववादको िमािान गने, (मेलधमलाप िम्बन्धी
ऐन, २०६८ को दफा ३ (१), 

•िधमधतले मेलधमलाप िम्बन्धी ऐन, २०६८ र धनर्मावली, २०७० को
अधिनमा रही मेलधमलाप कार्ाधवधि बनाई िोही कार्ाधवधि अनुिार
मेलधमलाप गराउन िके्नछ, 

• मेलधमलापकताा भई काम गरेको व्यखक्तले िोही धववादमा कानुन
व्यविार्ी वा न्यार्ािीशको रुपमा धववादको िुनुवाई गना हुदैन ।

(मेलधमलाप िम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा १९)



मेलधमलाप पद्धधतका आिारभूत मान्यता

• धनष्पक्षता (ब्यवहारमा),

• तटस्थता (उपलखिमा), 

• गोपधनर्ता,

• आदर िम्मान वा कदर,

• िशखक्तकरर्, 

• िहधजकरर्, 

• धनर्ार्मा िहभाधगता,

• िवाखिकार्ाता,

• पारदधशाता

• धवश्वाि

• न्यार्को लोकताखिकरर् आधद



STEPS IN THE MEDIATION PROCESS

•Mediator opening statement

•Party opening statements

•Exchange/negotiation

•Caucuses

•Closure/agreement



Important terms used in Mediation 

 Issues

 Position

 Interest

 Option

 Agreement



व्यवहारमा मेलधमलाप



नेपालमा धववाद िमािानका तररका

oधववाद िमािानका लाधग अदालत जानेको िंख्या — १५ %

oआफ्नै िमुदार्मा जाने िंख्या — १०%

oगाउुँ र नगरपाधलकामा जाने िंख्या — ६%

oप्रहरीमा जाने िंख्या — ७%

oप्र धज अ मा जाने िंख्या — २%

oकुनै धनकार्मा नजाने िंख्या — ६०%

(स्रोतः जन अधभमत िवेक्षर्, नेपाल कानुन िमाज, २०५९) 



एक नजर

मिगोको आधारमा मुद्दाको मििरण हेर्ाथ कुनै

आमर्थक िर्थमा नेपालमा मिगो समािेश

भएको मुद्दा संख्या जम्मा ४४,२२० रहेको

मर्यो । जसमा एक हजार रे्खि र्श हजार

सम्म मिगो भएका मुद्दाहरु रे्हाय अनुसार

रहेको एक तथ्याङ्कले रे्िाएको छ ।



तथ्याङ्क

मस नं मििरण कुल संख्या प्रमतशत

१ १,००० िम्म धवगो भएका १,०४४ २.३६

२ १,००१ देखख २,००० िम्म धवगो भएको १,३८२ ३.१२

३ २,००१ देखख ३,००० िम्म धवगो भएको १,००९ २.२८

४ ३,००१ देखख ५,००० िम्म धवगो भएको १,५८४ ३.५८

५ ५,००१ देखख १०,००० िम्म धवगो

भएको

२,००९ ४.५४

जम्मा १६,०२८ १५.८८



न्यामयक समममत गठन
िंधविानले स्थानीर् तहमा एक न्याधर्क िधमधत रहने व्यवस्था गरेको, 
जि अनुिारः

•कानून बमोधजम आफ्नो अधिकार के्षत्र धभत्रका धववाद धनरुपर् गना प्रते्यक
गाउुँपाधलकामा उपाध्यक्षको िंर्ोजकत्वमा र प्रते्यक नगरपाधलकामा
उपप्रमुखको िंर्ोजकत्वमा तीन िदस्यीर् न्याधर्क िधमधत रहने,

•न्याधर्क िधमधतमा गाउुँ िभा र नगर िभाले आफुमधे्यबाट धनवााधचत
गरेका २ जना िदस्य रहने,

(िारा २१७)



न्यामयक समममतको अमधकार

• मेलधमलापबाट मात्र धनरुपर् हुने धववादका िम्बन्धमा पक्षले चाहेमा धििै अदालतमा
मुद्दा दार्र गना बािा नपने,

• हदम्यादको व्यवस्थाः प्रचधलत कानूनमा मुद्दा हेने धनकार् िमक्ष धनवेदन धदने कुनै
हदम्याद तोधकएकोमा िोही म्यादधभत्र धनवेदन धदनु पने,

• कुनै हदम्याद तोधकएकोमा िोही बमोधजम र नतोधकएकोमा त्यस्तो कार्ा भए गरेको
धमधतले ३५ धदनधभत्र िधमधत िमक्ष धनवेदन धदनु पने,

• धनवेदनः धनवेदन भन्नाले उजुरी र धफराद िमेतलाई जनाउंछ ।



न्याय सम्पार्न प्रकृया

(१) िधमधतले प्राप्त धनवेदन दताा गरी िम्बखन्धतलाई धनस्सा धदने,

(२) धववादको धकनारा गदाा मेलधमलाप प्रधिर्ाद्वारा दुवै पक्षको िहमधतमा धमलापत्र गराउने, धमलापत्र
हुन निकेमा मात्र दफा ४७ (१) अनुिार धनरुपर् गने,

(३) िूधचकृत भएका धमलापत्रकतााबाट मात्र धमलापत्र गराउने,

(४) प्रधतवादी उपखस्थत भएको धमधतले ३ मधहना धभत्र मेलधमलापको माध्यमबाट टंुग्याउनु पने, 
मेलधमलाप हुन निके दुवैलाई अदालत जान िुनाई धमधिल कागज र प्रमार् अदालतमा
पठाईधदने ।

(५) पक्ष हाधजर हुन आएपधछ िम्बखन्धत अदालतले िो मुद्दाको कारवाही धकनारा गनुा पने,

(६) िधमधतले उपरु्क्त देखेमा वादीको माग बमोधजम प्रधतवादीको नाममा रहेको बैंक खाता, अचल
िम्पधि रोक्का राख्न िके्न, र्िरी लेखख आएकोमा िम्बखन्धत धनकार्ले रोक्का राखी िो को
जानकारी िधमधतलाई धदनु पने,

(७) प्रधतवादीले िो रोक्का फुकुवा गना धनवेदन धदएमा र िधमधतले फुकुवाको लाधग लेखख पठाउने र
िम्बखन्धत धनकार्ले फुकुवा गरी िो को जानकारी धदनु पने ।

(दफा ४९)



न्याय सम्पार्न प्रकृया
धववाद धनरुपर् गदाा िधमधतले पधत पत्नी वीचको वा जेष्ठ नागररकको िंरक्षर्
िम्बन्धी धववादमा धपधडत, धनजको नावालक िन्तान वा नीजिंग आधित कुनै
व्यखक्तको धहतको लाधग िम्बखन्धत पक्षलाई देहार्को िंरक्षर्त्मकआदेश धदन
िके्नः

• धपडीतलाई बिी आएको घरमा बस्न धदन, खान, लाउन धदन, कुटधपट नगना धशष्ट
र िभ्य व्यवहार गना,

• धपडीतलाई शारररीक वा मानधिक चोट पुगेको भए उपचार गराउन,
• धपडीतलाई अलग रुपमा बिोवािको प्रवन्ध गनुा पने भए गना र अलग बस्दा
नीजको भरर् पोषर्को व्यवस्था गना ।

• धपडीतलाई गाली गलौज गने, िम्की धदने वा अिभ्य व्यवहार गने कार्ा नगना
नगराउन,

• धपडीतको धहत र िुरक्षाका लाधग अन्य आवश्यक कुरा गना गराउन ।

– दफा ४९



न्याय सम्पार्न प्रकृया

• दफा ४७ बमोधजमको धववाद िम्बन्धी िधमधतमा धनवेदन परेमा प्रचधलत कानूनमा प्रधतवादी
उपखस्थत हुनु पने म्याद तोधकएकोमा िोही अनुिार र म्याद नधकधटएकोमा बाटोको म्याद
बाहेक १५ धदन धभत्र प्रधतवादी आफै वा वारेि माफा त धलखखत व्यहोरा िधहत िधमधतमा
उपखस्थत हुन पने,

• िधमधतले मेलधमलाप गराउने प्रर्ोजनका लाधग प्रते्यक वडामा मेलधमलाप केन्द्र गठन गना िके्न
।

• कुनै वडामा एक भन्दा बढी मेलधमलाप केन्द्र भएमा धववादका पक्षहरुले रोजेका वा िो धवषर्मा
पक्षहरुवीच िहमधत नभएमा िो िमािानका लाधग वडाको कुनै मेलधमलाप केन्द्रमा पठाउने ।

• िधमधतले धववादको कारवाही गदाा धनवेदन दताा, जांचबुझ र कारवाही, म्याद तामेली, झगधडर्ा
उपखस्थत गराउने र धमलापत्र गराउने, धववाद धकनारा गनुा पने अवधि, लगत कट्टा र धनरुपर्
गने िम्बन्धी अन्य कार्ाधवधि स्थानीर् कानून बमोधजम हुने ।

– दफा ४९



मलखित जानकारी मर्नुपने

• न्याधर्क िधमधतबाट धववादको अखन्तम धनर्ार् भएको धमधतले ३५ धदन धभत्र िम्बखन्धत
पक्षलाई धनर्ार्को प्रमाधर्त प्रधतधलधप उपलव्ि गराउन पने । – दफा ५०

पुनरावेदन गना िके्न

• न्याधर्क िधमधतबाट भएको धनर्ार्मा धचि नबुझे्न पक्षले धनर्ार्को जानकारी पाएको
धमधतले ३५ धदन धभत्र िम्बखन्धत धजल्ला अदालतमा पुनरावेदन गना िके्नछ । – (दफा
५१)



ममलापत्र िा मनणथय कायाथन्वयन गने
• कुनै धववादमा न्याधर्क िधमधतबाट भएको धमलापत्र वा धनर्ार्को कार्ापाधलकाबाट
तत्काल कार्ाान्वर्न गनुा पने ।

• धमलापत्र र धनर्ार् कार्ाान्वर्न िम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीर् कानून बमोधजम हुने । –
(दफा ५२)

अधभलेख राख्नु पने

• न्याधर्क िधमधतबाट भएका धमलापत्र वा धनर्ार्का कागजात, प्रमार् र धलखतको
अधभलेख गाउंपाधलका वा नगरपाधलकाले िुरधक्षत रुपमा राख्नु पने,

• न्याधर्क िधमधतले आपूmले गरेको कामको बाधषाक धववरर् अध्यक्ष वा प्रमुख माफा त
िम्बखन्धत िभामा पेश गनुा पने । – (दफा ५३)



ममलापत्र र मेलममलाप िम्बन्धी व्यवस्था
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

दफा १३. ममलापत्र गनथ सके्ेः

मुलुकी रे्िानी संमहता, २०७४

दफा १९५. ममलापत्र िा मेलममलाप हुन नसके्ेः

मुलुकी रे्िानी कायथमिमध संमहता, २०७४

दफा १९३. ममलापत्र गनथ मौका मर्नु पनेेः

मुलुकी फौजर्ारी संमहता, २०७४

दफा ११७. ममलापत्र हुन सके्ेः

दफा ११८. ममलापत्र गर्ाथको कायथमिमधेः

फौजर्ारी कायथमिमध मनयमािली, २०७५

धनर्म ६६. ममलापत्र गर्ाथको कायथमिमधेः



धमलापत्र र मेलधमलाप...

मजल्ला अर्ालत मनयमािली, २०७५

धनर्म ५८. मलित तयारी र ममलापत्र:

धनर्म ९०. ममलापत्र गराउन समकने:

मेलममलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८

दफा ३. मेलममलापद्वारा मििार्को मनरुपण हुन सके्ेः

मेलममलाप सम्बन्धी मनयमािली, २०७०

धनर्म २५. मेलममलापको कागज पेश गनेेः

धनर्म २६. कागज तयार गनथ सहयोग उपलब्ध गराउने



मेलधमलाप...
रे्िानी कायथमिमध संमहता, २०७४

दफा १९४. मेलममलापको माध्यमबाट मििार्को समाधान गनथ सके्ेः

फौजर्ारी कायथमिमध संमहता, २०७४

दफा १२०. मेलममलाप हुन सके्ेः

मजल्ला अर्ालत मनयमािली, २०७५

धनर्म ४९. मेलममलापकताथको सूचीेः

धनर्म ५०. मेलममलापकताथको सूची अद्यािमधक गनेः

धनर्म ५१. मेलममलापको लामग उते्प्रररत गने:

मनयम ५२. मेलममलापका लामग पठाउने



मेलधमलाप...

धज.अ. धनर्म ५३. मेलममलापकताथको छनौट:

धज.अ. धनर्म ५४. मेलममलापकताथ पररितथनेः

• धज.अ. धनर्म ५५. मेलममलापकताताथ समक्ष पठाउने कायथमिमध
• धनर्म ५६. मेलममलापकताथले पालन गनुथपने कुराहू

• धनर्म ५७. मेलममलापको कायथमिमध
• धनर्म ५९. मेलममलाप हुन नसकेमा अपनाउने कायथमिमधेः

• धनर्म ६०. तथ्याङ्क राखिनेेः

• धनर्म ८९. मेलममलापमा पठाउन समकनेेः



मेलधमलापमा िम्भावना



हालको अवस्था
• नेपाल बहुजाधतर्, बहुभाधषक र बहुिाुँसृ्कधतक धवशेषतारु्क्त मुलुक भएकोले जाती र स्थान धवशेषका

धववाद िमािानका आफ्नै मौधलक परम्परा कार्म छन् ।

• परम्परागत रुपमा प्रचधलत पध्दधतमा िमर्ानुकूल िुिार गरर एक जातीले प्रचलनमा ल्याएका धववाद

िमािानका िंर्ि अन्य जातीको लाधग पधन मागादशाक भएको छ ।

• नेवार िमुदार्मा गुठी, थकाली िमाज, आमा िमुह, पखित, मौलवी, िामी झाुँिी, बैद्य, मठािीश वा

महन्त र गाउुँका प्रधतधष्ठत व्यखक्तले धमलाउने परम्परा कार्म रहेको र पररमाजान हुुँदै गएको ।

• मेलधमलाप िम्बन्धी ऐन, २०६८ र स्थानीर् िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ ले िमुदार्मा प्रचधलत धववाद

िमािानका प्रर्ालीलाई जगेनाा गना िके्न र िमुदार्मै मेलधमलाप गराउने कार्ालाई प्राथधमकता

धदएको छ ।



मेलधमलापका के्षत्रगत आर्ामहरु

• न्याधर्क के्षत्रमा हुने मेलधमलाप, 

• स्थानीर् तहमा हुने मेलधमलाप, 

• बाधर्ज्य र बैङ्कीङ के्षत्रमा हुने मेलधमलाप,

• बैदेधशक रोजगारीको के्षत्रमा हुने मेलधमलाप,

• अन्य कानुन बमोधजम गना िधकने मेलधमलाप,

• िामुदाधर्क मेलधमलाप



• िंवखन्धत धवषर्का धवज्ञ, दक्ष, ताधलम प्राप्त मेलधमलापकताा तैर्ार गरेर
धतनको पररचालनबाट मेलधमलापलाई धवश्विधनर् र प्रभावकारी बनाउन
िधकने,

• स्थानीर् तह र अदालतको कार्ाबोझलाई व्यवखस्थत गना िधकने,

• िबै खालका धववाद िमािानका बैकखिक िेवा प्रर्ोग गना प्रचार प्रिार
गरेर अधिकाधिक जनतालाइ लाभ धदन िधकने,

• मेलधमलापबाट बढी धववाद िमािान गरेर धववादका पक्ष र मुद्दा पठाउने
अदालत वा धनकार् वा व्यखक्तलाई उत्साधहत गरेर मेलधमलाप िेवामा
प्रभावकारीता कार्म गना, िधकन्छ,

• मेलधमलापकताालाई व्यवशाधर्क र िेवालाई प्रभावकारी बनाउन िधकन्छ ।

मेलधमलापका िम्भावनाहरू



• मेलधमलापकतााको पाररिधमकबाट कर प्राप्त हुने, 

• धनः शुल्क मेलधमलापलाई कानुनी िहार्ताको रुपमा धनरन्तरता धदन िधकने, 

• िबै स्थानीर् तहमा मेलधमलापलाई िंस्थागत र मेलधमलाप िेवालाई
प्रभावकारी बनाउन िधकने, 

• मेलधमलाप िम्बन्धी ताधलम धदने िंस्थाको क्षमता अधभबृखध्द गरेर स्तररर्
ताधलमबाट मेलधमलाप िेवा प्रभावकारी बनाउन िधकने,

• धवधभन्न मुलुकमा मेलधमलाप िम्बन्धमा भएका िफल प्रर्ोगलाई आत्मिात
गदै िमर्ानुकुल िुिार गना िधकने, 

•कानुन व्यवशार्ीमा मेलधमलापको कारर्ले पेशा प्रधत आकषार् बढाउन
िधकने,

• मेलधमलापबाट न्यार्ािीशले मुद्दा फस्यौटको लगत बढाउन िके्न,

मेलधमलापका िम्भावनाहरू



• मेलधमलाप िेवा धवस्तार गरेर अिान्याधर्क धनकार् र प्रहरी कार्ाालर्मा डर, 
त्राि, भर् पैदा गरेर धमल्न बाध्य बनाउदा हुने दृष्पररर्ामबाट पक्षलाई
जोगाउन र ठाडो उजुरीको कार्ाबोझ घटाउन िधकन्छ,

• मेलधमलाप कार्ािमका लाधग आउने बैदेधशक िहर्ोगलाई व्यवस्थापन गना
िधकन्छ, 

• ित्य धनरुपर् तथा मेलधमलाप आर्ोग तथा बेपिा पाररएका व्यखक्तको
छानबीन आर्ोगको काम प्रभावकारी बनाउन िधकने,

• पधहचान भएका वा नभएका पीडक र पीधडत वीच वाताा गराउने, पीधडतको
िमस्या बोि गने वातावरर् बनाउने, आपिी िहकार्ाको वातावरर् धनमाार्
गरेर क्षमादान र पररपूरर्को धवषर्लाई िम्बोिन गने िंर्ि बनाउन िधकने
।

मेलधमलापका िम्भावनाहरू



कुनै प्रश्न भए

अधहले िोधे्न ?

धक

पधछ िोधे्न ?
९८५११००७७६ वा acharya666@yahoo.com


