www.lawcommission.gov.np

मध्यस्थता ऐन, २०५५
लालमोहर र प्रकाशन मममत
२०५६।१।२।५
सं शोधन गने ऐन

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत

१.

केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०६४

२.

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन
गने ऐन, २०६६

२०६४।५।९
२०६६।१०।०७

२०५६ सालको ऐन नं. १


...................
मध्यस्थता सम्बन्त्धमा कानूनी व्यवस्था गनन बनेको ऐन

प्रस्तावना : मध्यस्थता सम्बन्त्धी प्रचमलत कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय
भएकोले,
श्री ५ महाराजामधराज वीरे न्त्र वीर ववक्रम शाहदे वको शासनकालको सत्ताइसौं वर्नमा सं सदले
यो ऐन बनाएकोछ ।
पररच्छे द-१
प्रारम्म्भक
१.

संम्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “मध्यस्थता ऐन, २०५५” रहे कोछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभार्ाः ववर्य वा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“सम्झौता” भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै मनम्ित कानूनी सम्बन्त्धका
ववर्यमा तत्काल उठे को वा भववष्यमा उठ्न सक्ने वववादलाई मध्यस्थताद्वारा




यो ऐन सं वत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेम्ि लागू भएको ।

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा म्झवकएको ।

1

www.lawcommission.gov.np

समाधान गराउनको लामग पिहरु बीच भएको मलम्ित सहममत सम्झनु पछन
।
स्पष्टीकरणः यस िण्डको प्रयोजनको लामग दे हायका कुनै मलित भएमा
पिहरु बीच मलम्ित सहममत भएको मामननेछः(१) मध्यस्थको प्रावधान समेत व्यवस्था गरी भएको कुनै करार वा
तत्सम्बन्त्धमा भएको अन्त्य कुनै छु ट्टै सम्झौता,
(२) मध्यस्थलाई वववाद सुम्पने गरी पिहरु बीच आदान प्रदान भएको
पर, टे लेक्स, टे लीग्राम, टे लीफयाक्स वा मलम्ित अमभले ि रहन सक्ने
त्यस्तै

प्रकृमतका अन्त्य दूरसञ्चार माध्यमहरु,

(३) कुनै पिले कुनै वववाद मध्यस्थतालाई सुम्पने गरी दावी पेश गरे कोमा
सो दावी उपर प्रमतवाद गने पिले मध्यस्थलाई वववाद सुम्पने
सम्बन्त्धमा इन्त्कार नगरी पेश भएको प्रमतवाद ।
(ि) “पि” भन्नाले मध्यस्थतासं ग सम्बम्न्त्धत कुनै पि सम्झनु पछन ।
(ग)

“म्जल्ला अदालत” भन्नाले सम्झौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोवकएकोमा सो
ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोवकएकोमा वववाद उत्पन्न भएको वा मध्यस्थताको
कारबाही र मनणनय भएको वा साधारणतया कुनै पि बसोबास गरी आएको
ठाउँको प्रादे म्शक िेरामधकार भएको म्जल्ला अदालत सम्झनु पछन ।

(घ)

“उच्च अदालत” भन्नाले सम्झौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोवकएकोमा सो
ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोवकएकोमा वववाद उत्पन्न भएको वा मध्यस्थताको
कारबाही र मनणनय भएको वा कुनै पि साधारणतया बसोबास गरी आएको
ठाउँको प्रादे म्शक िेरामधकार भएको उच्च अदालत सम्झनु पछन ।



केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा सं शोधन ।
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(ङ)

“वववाद” भन्नाले यस ऐन बमोम्जम मध्यस्थताद्वारा समाधान हुन सक्ने वववाद
सम्झनु पछन ।

(च)

“प्रमतदावी” भन्नाले दावी गने पि उपर प्रमतवाद गने पिले गरे को दावी
सम्झनु पछन ।

(छ) “प्रत्युम्ि” भन्नाले प्रमतवादी ववरुद्ध दावी गने पिले गरे को प्रमतवाद सम्झनु
पछन ।
(ज)

“मध्यस्थ” भन्नाले वववाद समाधानको लामग मनयुि मध्यस्थ सम्झनु पछन र
सो शब्दले मध्यस्थहरुको समूह समेतलाई जनाउँछ ।
पररच्छे द-२
मध्यस्थताद्वारा वववादको समाधान

३.

मध्यस्थताद्वारा वववाद समाधान गराउनु पनेः (१)

कुनै सम्झौतामा मध्यस्थताद्वारा वववाद

समाधान गररने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सम्झौता वा सो अन्त्तरगतका ववर्यसं ग सम्बम्न्त्धत
वववाद सम्झौतामा नै कायनववमध उल्ले ि भएकोमा सोही बमोम्जम र नभएकोमा यस ऐन
बमोम्जम मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्िएको भए तापमन अदालतमा दायर भएको
प्रचमलत कानून बमोम्जम ममलापर हुन सक्ने व्यापाररक प्रकृमतको कुनै दे वानी मुद्दा सम्बम्न्त्धत
पिहरुले मध्यस्थताद्वारा समाधान गररपाऊँ भने मनवेदन ददएमा त्यस्तो वववाद समेत
मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पनेछ ।
४.

मुद्दाको लगत काटनेः (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोम्जम मध्यस्थताद्वारा समाधान
गराउन चाहे को वववादको ववर्यमा दायर रहे को मुद्दाको लगत काटन अदालतले आदे श
ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए तापमन दे हायको अवस्थामा
अदालतले मुद्दाको लगत काटने आदे श ददने छै नः3
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(क)

मध्यस्थता हुन सक्ने ववर्यको साथ साथै मध्यस्थता हुन नसक्ने
ववर्यमा पमन मनणनय ददनु पने दे म्िएमा, वा

(ि)

मध्यस्थताद्वारा वववादको मनणनय हुन नसक्ने कुनै मनामसब कारण
दे म्िएमा ।
पररच्छे द-३
मध्यस्थको मनयुम्ि र कायानलय

५.

मध्यस्थको सं खयाः (१) सम्झौतामा मध्यस्थको सं खया तोवकएकोमा सोही बमोम्जम र
नतोवकएकोमा सामान्त्यतया तीनजना मध्यस्थहरु रहनेछन् ।
(२)

सम्झौता बमोम्जम मनयुि भएका मध्यस्थहरुको सं खया सम भएमा त्यस्ता

मध्यस्थहरुले रोजेको कुनै एक व्यम्ि थपी मध्यस्थको सं खया ववर्म गनुन पनेछ।
६.

मध्यस्थको मनयुम्िः (१) सम्झौतामा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क मध्यस्थताद्वारा
वववादको समाधान गराउनु पने कारण उत्पन्न भएको मममतले तीन मवहनामभर मध्यस्थ
मनयुि गने प्रकृया शुरु गनुन पनेछ ।
(२) सम्झौतामा मध्यस्थ हुने व्यम्िको नाम उल्ले ि भएकोमा सम्झौतामा उम्ल्लम्ित
व्यम्ि नै मध्यस्थ मनयुि भएको मामननेछ ।
(३) सम्झौतामा मध्यस्थ मनयुि गने सम्बन्त्धमा कुनै छु ट्टै व्यवस्था भएको रहे छ
भने सोही बमोम्जम मध्यस्थ मनयुि गररनेछ ।
(४) सम्झौतामा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क प्रत्येक पिले एक एकजना
मध्यस्थ मनयुि गनेछन् र त्यसरी मनयुि भएका मध्यस्थहरुद्वारा मनयुि ते स्रो मध्यस्थले
मुखय मध्यस्थ भई काम गनेछ।

७.

अदालतद्वारा मध्यस्थको मनयुम्िः (१) दे हायको अवस्थामा कुनै पिले मध्यस्थको मनयुम्िको
लामग उच्च अदालतमा मनवेदन ददन सक्नेछः-
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(क)

सम्झौतामा उल्लेि भएको प्रकृया अपनाउँदा मध्यस्थ मनयुि हुन
नसकेमा।

(ि)

सम्झौतामा मध्यस्थ मनयुम्ि गने सम्बन्त्धमा कुनै कुरा उल्ले ि
नभएमा।

(२)

उपदफा (१) बमोम्जम ददइने मनवेदनमा मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीनजना

व्यम्िको नाम, थर, वतन, पेशा र मनजको ववशेर्ज्ञताको िेर समेत िुलाउनु पनेछ र
त्यस्तो मनवेदन साथ सम्झौताको प्रमतमलवप समेत पेश गनुन पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम मनवेदन प्राप्त भएपमछ उच्च अदालतले सबै पिलाई
सूचना ददई मध्यस्थ हुने व्यम्िका सम्बन्त्धमा सम्बम्न्त्धत सबै पिको मतै क्य भएमा मतनीहरुले
प्रस्ताव गरे को व्यम्िलाई र मतै क्य हुन नसकेमा उच्च अदालतले उपयुि ठह¥याएको
व्यम्िलाई त्यस्तो मनवेदन प्राप्त भएको साठी ददनमभर मध्यस्थ मनयुि गनेछ। त्यसरी उच्च
अदालतले गरे को मनणनय अम्न्त्तम हुनेछ।
८.

ववशेर् पररम्स्थमतमा मध्यस्थको पूमतनः (१) मध्यस्थताको लामग मनयुि भएको कुनै मध्यस्थले
राजीनामा ददएमा वा मध्यस्थ हुन इन्त्कार गरे मा वा मनजको मृत्यु भएमा वा अन्त्य कुनै
कारणले मनजको स्थान ररि हुन गएमा त्यसरी स्थान ररि भएको साधारणतः तीस ददनमभर
सो स्थान मनज मनयुि हुँदाकै प्रकृया अनुसार अको मध्यस्थ मनयुि गरी पूमतन गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको म्यादमभर मध्यस्थको ररि स्थानको पूमतन हुन
नसकेमा त्यस्तो म्याद नाघेको पन्त्र ददनमभर कुनै पिले उच्च अदालतमा मनवेदन ददन
सक्नेछ। त्यस्तो मनवेदन परे कोमा साधारणतः पन्त्र ददनमभर उच्च अदालतले दफा ७ को
अधीनमा रही मध्यस्थ मनयुि गररददनु पनेछ।

९.

मध्यस्थले शपथ मलनु पनेः (१)मध्यस्थताको काम कारबाही शुरु गनुन अम्घ मध्यस्थले
अनुसूचीमा उल्लेि भए अनुसार मनष्पिता तथा इमान्त्दाररताको दुई प्रमत मलम्ित शपथमा
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दस्तित गनुन पनेछ र त्यस्तो शपथको एक प्रमत मममसल साथ रािी अको एक प्रमत उच्च
अदालतमा पठाउनु पनेछ ।
(२) कुनै पमन मध्यस्थले उपदफा (१) बमोम्जम शपथ मलनु अम्घ मनजले समाधान
गनुन पने वववादका सम्बन्त्धमा मनजको मनष्पिता वा स्वतन्त्रताका सम्बन्त्धमा मनामसब
मावफकको शंका गनुन पने कुनै कुरा भएमा सो कुरा सम्बम्न्त्धत पिहरुको जानकारीमा
ल्याउनु पनेछ ।
१०.

मध्यस्थको अयोग्यताः दे हायको व्यम्ि मध्यस्थ मनयुि हुनको मनममत्त योग्य हुने छै नः(क)

प्रचमलत कानून बमोम्जम करार गनन अयोग्य भएको,

(ि)

नैमतक पतन दे म्िने फौज्दारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,

(ग)

साहुको दामासाहीमा परे को वा टाट उल्टे को,

(घ)

मध्यस्थताद्वारा समाधान हुनपु ने वववादको ववर्यमा कुनै स्वाथन भएको,

(ङ)

कुनै सम्झौतामा मध्यस्थ मनयुि हुनको लामग कुनै िास योग्यता तोवकएको
रहेछ भने त्यस्तो योग्यता नपुगेको ।

११.

मध्यस्थलाई हटाउन सवकनेः (१) मध्यस्थलाई हटाउने अवस्था र कायनववमध सम्झौतामा
उल्लेि भए बमोम्जम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम सम्झौतामा अवस्था र कायनववमध उल्ले ि नगररएको
भए दे हायको कुनै अवस्थामा मध्यस्थलाई हटाई पाउँ भनी कुनै पिले मध्यस्थ मनयुि
भएको वा मनजको काम कारबाही यस उपदफा बमोम्जम नभएको थाहा पाएको मममतले पन्त्र
ददनमभर मध्यस्थ समि मनवेदन ददन सक्नेछः(क)

कुनै मध्यस्थले मनष्पि रुपले काम नगरी कुनै पिप्रमत झुकाव
रािेको वा पिपात गरे को स्पष्ट दे म्िएमा,

(ि)

कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको कारबाहीमा अनुम्चत आचरण वा
जालसाज गरे मा,
6
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(ग)

कुनै मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्त्धी कारबाहीमा बराबर रुवट वा
अमनयममतता गरे मा,

(घ)

कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको काम कारबाही अनुम्चत रुपमा
लम्ब्याउने वा वढलाई गने उद्देश्यले मनामसब मावफकको कारण
नदे िाई तीन पटक भन्त्दा बढी मध्यस्थको बैठकमा उपम्स्थत
नभएमा वा बैठकको काम कारबाहीमा भाग मलन इन्त्कार गरे मा,

(ङ)

कुनै मध्यस्थले प्राकृमतक न्त्यायको मसद्धान्त्त वा मनयमको प्रमतकूल
हुने कायन गरे मा, वा

(च)
(३)

कुनै मध्यस्थको योग्यता नपुगेको भएमा वा योग्यता नरहे मा ।

उपदफा (२) बमोम्जम मनवेदन पनन आएमा हटाउन माग गररएको मध्यस्थले

स्वेच्छाले पद त्याग नगरे मा वा हटाउन माग गरे का आधार उपर अको पि सहमत नभएमा
मध्यस्थले सो सम्बन्त्धमा मनवेदन परे को तीस ददनमभर मनणनय गनुन पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जमको मनणनय उपर उच्च अदालतमा उजुर लाग्नेछ र सो
अदालतले गरे को आदे श अम्न्त्तम हुनेछ ।
१२.

मध्यस्थको कायानलय रहने स्थानः (१) मध्यस्थको कायानलय दे हायको स्थानमा रहनेछः(क)

सम्झौतामा मध्यस्थको कायानलय रहने स्थान उल्ले ि भएकोमा सोही
स्थानमा ।

(ि)

सम्झौतामा मध्यस्थको कायानलय रहने स्थान उल्लेि नभएकोमा
पिहरुले रोजेको स्थानमा ।

(ग)

मध्यस्थ मनयुि भएको पन्त्र ददनमभर पिहरुले त्यस्तो स्थान
नरोजेमा वा त्यस सम्बन्त्धमा पिहरुका बीच मतै क्य नभएमा सम्पूण न
सम्बद्ध पररम्स्थमतलाई ववचार गरी मध्यस्थले तोकेको स्थानमा ।
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(२)

यस दफामा अन्त्यर जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए तापमन पिहरुले अन्त्यथा

व्यवस्था गरे कोमा बाहे क सािीको वकपर गराउन, ववशेर्ज्ञको राय मलन, कुनै मलित,
वस्तु वा स्थान मनरीिण गनन सुववधा हुने अन्त्य कुनै उपयुि स्थानमा समेत मध्यस्थहरुले
आपसमा छलफल गरी मुकाम तोक्न सक्नेछन् ।
१३.

मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भार्ाः मध्यस्थले आफ्नो काम कारबाहीमा प्रयोग
गने भार्ा सम्झौतामा उल्ले ि भएकोमा सोही बमोम्जम र उल्ले ि नभएकोमा पिहरुले
आपसमा छलफल गरी मनधानरण गरे को भार्ा हुनेछ र त्यसरी मनधानरण हुन नसकेमा
सम्झौतामा प्रयोग गररएको भार्ा मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भार्ा हुनेछ ।
पररच्छे द-४
मध्यस्थता सम्बन्त्धी कारबाही र मध्यस्थको अमधकार

१४.

दावी, प्रमतदावी, प्रमतवाद वा प्रत्युम्ि पेश गनेः (१)

सम्झौतामा दावी पेश गने म्याद

उल्लेि भएकोमा सोही म्यादमभर र कुनै म्याद उल्ले ि नभई मध्यस्थ हुने व्यम्िको
नामसम्म उल्ले ि भएकोमा मध्यस्थता गराउनु पने वववाद उत्पन्न भएको मममतले र वववाद
िडा भएपमछ मध्यस्थ मनयुि भएकोमा मध्यस्थ मनयुि भएको मममतले तीन मवहनामभर
दावी पेश गनुन पनेछ।त्यसरी दावी पेश गदान पिले कुन कुरामा मतभेद भएको हो र कुन
कुरा गराई पाउन चाहेको हो सो िुलाई प्रमाण सवहत मध्यस्थ समि आफनो दावी मलम्ित
रुपमा पेश गनुन पनेछ र त्यस्को एकप्रमत अको पिलाई समेत ददनु पनेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जम दावी पेश भएपमछ सम्झौतामा अन्त्यथा व्यवस्था

भएकोमा बाहेक अको पिले दावी प्राप्त गरे को तीस ददनमभर त्यस्तो दावी उपर प्रमतवाद
पेश गनुन पनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोम्जमको म्यादमभर अको पिले प्रमतवाद र सो सम्बन्त्धमा

मनजको कुनै प्रमतदावी भए सो समेत पेश गनुन पनेछ र मनजले प्रमतदावी समेत पेश गरे मा
मध्यस्थले त्यस्तो प्रमतदावी उपर प्रत्युम्ि पेश गनन दावी पेश गने पिलाई पन्त्र ददनको
8
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म्याद ददनु पनेछ र त्यसरी प्रत्युम्ि पेश भएकोमा प्रमतदावी पेश गने पिलाई त्यसको
एकप्रमत उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(४)

उपदफा (२) वा (३) बमोम्जमको म्यादमभर कुनै पिले आफनो काबु

बावहरको पररम्स्थमतले गदान



........, प्रमतवाद वा प्रत्युम्ि पेश गनन नसकेमा त्यसको मनामसब

कारण िुलाई त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मममतले पन्त्र ददनमभर म्याद थपको लामग मध्यस्थ
समि मनवेदन ददन सक्नेछ र मनवेदनमा उम्ल्लम्ित कारण मनामसब दे म्िएमा मध्यस्थले
मनवेदन

माग बमोम्जम मनामसब म्याद थप गनन सक्नेछ ।

(५)

यस दफा बमोम्जम दावी, प्रमतदावी वा प्रमतवाद वा प्रत्युम्ि पेश गदान सो

वववाद सम्बन्त्धी सबै मलित तथा त्यसलाई समथनन गने कुनै सबूद प्रमाण भए सो समेत
पेश गनुन पनेछ । पिहरुले कुनै कुरा सािीद्वारा प्रमाम्णत गनन गराउन चाहे मा दावी,
प्रमतदावी, प्रमतवाद वा प्रत्युम्िमा सािीको नाम, थर, वतन समेत िुलाउनु पनेछ र मध्यस्थले
तोकेको ददन त्यस्ता सािीलाई सम्बम्न्त्धत पि आफैले मध्यस्थ समि उपम्स्थत गराउनु
पनेछ ।
(६)

यस ऐन बमोम्जम प्रत्येक पिले मध्यस्थताको काम कारबाहीको सन्त्दभनमा

मध्यस्थ समि दाम्िल गरे का कागजातहरुको प्रमतमलवप अको पिलाई ददनु पनेछ ।
१५.

मध्यस्थताको कारबाही अन्त्त्य वा जारी हुने अवस्थाः पिहरुले अन्त्यथा व्यवस्था गरे कोमा
बाहेक दे हायको अवस्थामा मध्यस्थताको कारबाही अन्त्त्य वा जारी हुनेछः(क) दावीकतानले दफा १४ को उपदफा (१) बमोम्जमको म्यादमभर दावी पेश
नगरे मा मध्यस्थको काम कारबाही अन्त्त्य हुनेछ ।
(ि) दफा १४ को उपदफा (२) को म्यादमभर प्रमतवाद पेश नभए तापमन सोही
कारणले मार प्रमतदावी पेश नगने पिले वादी दावी स्वीकार गरे को मामनने





केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा म्झवकएको ।

केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा सं शोमधत ।
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छै न र दावीकतानको दावी र सो दावी पुष्टी गनन पेश भएका प्रमाणको मूल्यांकन
हुने गरी मध्यस्थले आफनो कारबाही जारी राख्नु पनेछ ।
ु ाईका बित कुनै पि उपम्स्थत नभएमा वा मलम्ित
(ग) मध्यस्थले तोकेको सुनव
प्रमाण दाम्िला नगरे मा पेश हुन आएका प्रमाणहरुको आधारमा मध्यस्थले
मनणनय गनन सक्नेछ र त्यस्तो मनणनयको प्रमतमलवप प्रमतवाद नगने पिलाई समेत
पठाउनु पनेछ ।
१६.

मध्यस्थले िेरामधकार मनधानरण गनन सक्नेः (१) मध्यस्थ समि पेश भएको वववादको मनरोपण
गने मध्यस्थको िेरामधकार नरहे को वा जुन करारको कारणबाट वववाद उत्पन्न भएको हो
सो करार नै गैर कानूनी वा बदरयोग्य वा प्रभावहीन भएको दावी कुनै पिले मलन चाहे मा
त्यस्तो दावी मनजले मध्यस्थ समि पेश गनन सक्नेछ र मध्यस्थले आफूलाई सुम्म्पएको
काम कारबाही प्रारम्भ गनुन अम्घ िेरामधकार वा करारको वैधता वा प्रभावकारीताका
सम्बन्त्धमा मनणनय गनुन पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोम्जमको मनणनय उपर म्चत्त नबुझ्ने पिले सो मनणनय भएको

मममतले तीस ददनमभर उच्च अदालतमा मनवेदन ददन सक्नेछ र सो ववर्यमा उच्च अदालतले
ददएको मनणनय अम्न्त्तम हुनछ
े ।
(३)

उपदफा (१) बमोम्जम करारको वैधता वा प्रभावकारीताको सम्बन्त्धमा मनणनय

गने प्रयोजनका लामग कुनै करारमा मध्यस्थताद्वारा वववादको समाधान गने प्रावधान रहे छ
र सो प्रावधान सोही करारको अमभन्न अं गको रुपमा रहे को रहे छ भने सो करारको मध्यस्थता
सम्बन्त्धी प्रावधानलाई छु ट्टै सम्झौताको रुपमा मलइनेछ । मध्यस्थले त्यस्तो करार बदर वा
अमान्त्य हुनेगरी वा प्रभावहीन भएको मनणनय गरे तापमन सोही कारणले त्यस्तो प्रावधान
कानूनतः बदर वा अमान्त्य वा प्रभावहीन भएको मामनने छै न ।
(४)

दफा १४ को उपदफा (२) बमोम्जम प्रमतवाद पेश गने म्याद नाघेपमछ

उपदफा (१) बमोम्जमको दावी गनन सवकने छै न ।
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(५)

कुनै पिले आफनो तफनबाट मध्यस्थ मनयुि गरे को वा मध्यस्थ मनयुम्िमा

सहभागी भएको वा मध्यस्थको मनयुम्िमा सहममत जनाएको कारणले मार त्यस्तो पि
उपदफा (१) बमोम्जमको दावी मलनबाट वंम्चत भएको मामनने छै न ।
(६)

उपदफा (२) बमोम्जम उच्च अदालतमा दायर भएको मनवेदन सो

अदालतबाट अम्न्त्तम वकनारा नहुँदै मध्यस्थलाई आफनो कारबाही जारी राख्न र मनणनय गनन
बाधा पुगेको मामनने छै न ।
१७.

मध्यस्थले अपनाउने कायनववमधः (१) मध्यस्थले वववादको मनणनय गदान अपनाउनु पने कायनववमध
सम्झौतामा उल्ले ि भएकोमा सोही बमोम्जम र त्यसरी उल्ले ि नभएकोमा यस ऐन बमोम्जम
हुनेछ ।
तर यस ऐनमा व्यवस्था नभएको कायनववमध पिहरुको सहममतमा मध्यस्थले तोके बमोम्जम
र त्यस्तो सहममत नभएमा मध्यस्थ आफैले मनधानरण गरे बमोम्जम हुनेछ ।
(२)

मध्यस्थ समि पेश हुनपु ने दावी, प्रमतवाद, प्रमतदावी वा प्रत्युम्ि पेश

भइसकेपमछ मध्यस्थले अववलम्ब मध्यस्थता सम्बन्त्धी काम कारबाही शुरु गनुन पनेछ ।
(३)

मध्यस्थता सम्बन्त्धी के कस्तो काम कारबाही कुन ददन र समयमा हुने हो

त्यसको जानकारी पिहरुलाई ददनु पनेछ र सम्बम्न्त्धत मममसलमा त्यसरी जानकारी ददएको
अमभलेि राख्नु पनेछ ।
(४)

तीनजना वा सो भन्त्दा बढी मध्यस्थ रहे को वववादमा मनणनय गने वा अम्न्त्तम

आदे श ददने काम बाहे क मध्यस्थताको अन्त्य कारबाही उपम्स्थत मध्यस्थहरुबाट हुन सक्नेछ
।
(५)

उपदफा (३) बमोम्जम जानकारी पाएपमछ कुनै पि मध्यस्थताको कारबाही

हुने ददन र समयमा उपम्स्थत नभए तापमन मध्यस्थले कारबाही जारी राख्न र उपलब्ध
प्रमाणका आधारमा आफनो मनणनय ददन सक्नेछ ।
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(६)

ु ाईको काम सवकए पमछ मध्यस्थले सुनव
ु ाईको कारबाही
मध्यस्थ समि सुनव

अन्त्त भएको आदे श गरी सो कुराको अमभले ि मममसलमा राख्नु पनेछ र त्यसपमछ पिबाट
ु ाई गने कायन हुन सक्ने छै न ।
प्रमाणहरु बुझ्ने वा सुनव
(७)

सम्झौतामा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क उपदफा (६) बमोम्जम आदे श

गरे को साधारणतः तीस ददनमभर मध्यस्थले आफनो मलम्ित मनणनय सुनाउनु पनेछ।
१८.

मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानूनः (१)

सम्झौतामा

अन्त्यथा

व्यवस्था

भएकोमा

बाहेक मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानून नेपाल कानून हुनेछ ।
(२)

पिहरुले स्पष्ट रुपमा अम्खतयारी ददएको अवस्थामा मार मध्यस्थले

वववादलाई न्त्याय र सदद्ववेक (एक्स एक्वा एट वोनो) वा प्राकृमतक समन्त्याय (एममएवल
कम्पोम्जटर) को मसद्धान्त्त बमोम्जम वववादको मनरोपण गनन सक्नेछ ।
(३)

यस दफामा अन्त्यर जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए तापमन मध्यस्थले सम्बम्न्त्धत

करारका शतनहरु बमोम्जम वववादको मनरोपण गनेछ र त्यसरी वववाद मनरोपण गदान सम्बम्न्त्धत
कारोबारमा लागू हुने व्यापाररक प्रचलनहरु (युसेज) उपर समेत ध्यान ददनु पनेछ ।
१९.

ु ाई गोप्य रुपमा हुनःे पिहरुले अन्त्यथा चाहे मा बाहे क मध्यस्थताको
मध्यस्थताको सुनव
ु ाई गोप्य रुपमा हुनेछ ।
सुनव

२०.

सूचना तथा म्याद तामेलीः (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए तापमन
ु ाई गने ववर्यमा वा मध्यस्थ
मध्यस्थताका सम्बन्त्धमा ददइने कुनै सूचना वा मध्यस्थले सुनव
समि ववचाराधीन रहे को वववादमा नेपाल



.......... मभर वा नेपाल



.......... बावहर रहे

बसेको पिको नाउँमा कुनै म्याद वा सूचना तामेल गनुन परे मा सम्झौतामा अन्त्यथा भएकोमा
बाहेक सम्बम्न्त्धत पिलाई मसधै बुझाई वा पिको टे लेक्स, टे मलफयाक्स, टे मलग्राम वा
मलम्ित अमभलेि रहन सक्ने





त्यस्तो

प्रकृमतका अन्त्य कुनै दू रसं चार माध्यमको ठे गाना

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोध गने ऐन, २०६६ द्वारा म्झवकएको ।
केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा सं शोमधत ।
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सम्झौतामा उल्लेि भएको रहे छ वा सम्झौता भएपमछ पिहरुले त्यस्तो ठे गाना एक अकोलाई
वा मध्यस्थलाई उपलब्ध गराएका रहे छन् भने त्यस्तो ठे गानामा म्याद वा सू चना पठाउन
सवकनेछ । त्यस्तो सं चार माध्यम वा ठे गाना उपलब्ध नगराएकोमा सम्बम्न्त्धत पिको
व्यवसाय रहे को स्थान वा मनजको स्थायी बसोबास भएको स्थानमा बुझाउनु पनेछ।यसरी
ददइएको सूचना वा भएको म्याद तामेली रीतपूवक
न भए गरे को मामननेछ ।
तर हुलाकद्वारा त्यस्तो म्याद वा सूचना पठाउँदा रम्जष्ट्री गरी पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए तापमन अदालतको काम
कारबाहीका सम्बन्त्धमा यस व्यवस्थाले प्रमतकूल प्रभाव पाने छै न ।
२१.

मध्यस्थको अमधकारः (१) सम्झौतामा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क मध्यस्थको
अमधकार दे हाय बमोम्जम हुनेछः–
(क)

पिहरुलाई आफू समि उपम्स्थत गराउने, कागजपर पेश गनन
लगाउने र आवश्यकतानुसार बयान मलने,

(ि)

सािीहरुलाई बकपर गराउने,

(ग)

कुनै िास ववर्यमा ववशेर्ज्ञ मनयुि गरी जाँच गराउने वा राय मलने,

(घ)

कुनै पि ववदे शी नागररक भएको कारणले आफूले ददएको मनणनय
कायानन्त्वयन हुन सक्ने वकमसमको अवस्था नभएमा मध्यस्थले तोके
बमोम्जमको बैंक ग्यारे ण्टी वा अन्त्य उपयुि जमानत मलने,

(ङ)

पिको अनुरोधमा वा आफैले उपयुि दे िेमा वववादसं ग सम्बम्न्त्धत
स्थान, वस्तु उत्पादन, सं रचना, उत्पादन प्रवक्रया वा सोसं ग
सम्बम्न्त्धत अन्त्य कुराको मनरीिण गने तथा नामसने मबमग्रने वकमसमका
म्चज वस्तु भएमा पिहरुसंग परामशन गरी मबक्री गरी आएको रकम
धरौट राख्ने,

(च)

पिहरुले प्रदान गरे को कुनै िास अमधकारको प्रयोग गने,
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(छ)

प्रारम्म्भक आदे श, कुनै पिको अनुरोधमा वववादको ववर्य वस्तुसंग
सम्बम्न्त्धत कुनै कुरामा अन्त्तररम आदे श वा अन्त्तरकालीन आदे श
जारी गने वा शतन सवहतको मनणनय गने,

(२)

(ज)

मलितको प्रमाम्णत नक्कल ददने,

(झ)

यस ऐनले प्रदान गरे को अन्त्य अमधकारको प्रयोग गने ।

उपदफा (१) को िण्ड (छ) बमोम्जम मध्यस्थले ददएको आदे श उपर म्चत्त

नबुझ्ने पिले पन्त्र ददनमभर उच्च अदालतमा मनवेदन ददन सक्नेछ र सो सम्बन्त्धमा उच्च
अदालतले गरे को मनणनय अम्न्त्तम हुनेछ ।
२२.

पिलाई समान अवसर हुनःे (१) मध्यस्थता सम्बन्त्धी कारबाहीमा प्रत्येक पिलाई आफनो
कुरा प्रस्तुत गनन यस ऐनको अधीनमा रही पयानप्त र समान अवसर ददइनेछ ।
(२)

मध्यस्थता सम्बन्त्धी कारबाहीमा कुनै पमन पि आफै वा आफनो प्रमतमनमध

माफनत उपम्स्थत हुन सक्नेछ र आफनो तफनबाट कानून व्यवसायी मुकरर गनन समेत
सक्नेछ ।
२३.

प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग मलन सवकनेः प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए
तापमन मध्यस्थ समि ववचाराधीन रहे को वववादका सम्बन्त्धमा कुनै प्रमाण बुझ्न मध्यस्थलाई
अदालतको सहयोग आवश्यक परे मा मध्यस्थ आफैंले वा पिको अनुरोधमा म्जल्ला अदालत
समि त्यस्तो सहयोगको लामग अनुरोध गनन सक्नेछ।यसरी अनुरोध भै आएमा प्रचमलत
कानून बमोम्जम म्जल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्ने सम्बन्त्धमा सहयोग गनुन पनेछ।
पररच्छे द-५
मध्यस्थको मनणनय र त्यसको कायानन्त्वयन

२४.

मनणनय गनुन पने अवमधः सम्झौतामा अन्त्यथा उल्ले ि भएकोमा बाहे क दफा १७ को उपदफा
(७) को अधीनमा रही दफा १४ बमोम्जमका कागजातहरु मध्यस्थ समि पेश भएको
साधारणतः एक सय बीस ददनमभर मध्यस्थले आफनो मनणनय ददनु पनेछ ।
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२५.

मनणनय ददन नहुने अवस्थाः (१) मध्यस्थता गनुन पने ववर्यसं ग मध्यस्थले मनणनय गनन नहुने
ववर्य अमभन्न रुपमा गामसएको रहे छ भने त्यस्तो ववर्यमा मध्यस्थले मनणनय ददने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनणनय गनन नहुने अवस्था परे मा मध्यस्थले सो को
सूचना सम्बम्न्त्धत पिहरुलाई ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम सूचना प्राप्त गरे को मममतले पैंतीस ददनमभर सम्बम्न्त्धत
पिले प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेम्िएको भए तापमन अदालतमा उजूर गनन सक्नेछ।

२६.

मध्यस्थको मनणनयः (१) तीनजना वा सो भन्त्दा बढी मध्यस्थहरु भएमा बहुसंखयकको राय
नै मध्यस्थको मनणनय मामननेछ ।
(२) मध्यस्थहरुको राय मभन्न मभन्न भई बहुमत कायम हुन नसकेमा सम्झौतामा
अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क मुखय मध्यस्थको राय मध्यस्थको मनणनय मामननेछ
।
(३)

उपदफा (४) को अधीनमा रही प्रत्येक मध्यस्थले मनणनयमा दस्तित गनुन
पनेछ ।
तर कुनै मध्यस्थले मनणनयमा दस्तित गनन नसक्ने कुनै कारण भएमा
सो िुलाई बाँकी मध्यस्थले दस्तित गनुन पनेछ ।

(४)

कुनै मध्यस्थ मध्यस्थताको मनणनयसं ग सहमत हुन नसकेमा असहममतपूण न
राय व्यि गनन सक्नेछ ।

२७.

मनणनयमा िुलाउनु पने कुराः सम्झौतामा अन्त्यथा उल्ले ि भएकोमा बाहे क मध्यस्थले मनणनयमा
दे हायका कुराहरु स्पष्ट रुपमा िुलाउनु पनेछः(क)

मध्यस्थता गनन सुम्म्पएको ववर्यको छोटकरी वववरण,

(ि)

मध्यस्थताको िेरामधकार उपर कुनै पिले प्रश्न उठाएको भए िेरामधकार
भएको ठहर गने आधार,

(ग)

मध्यस्थको ठहर र उि ठहरमा पुग्न मलईएका कारण र आधार,
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(घ)

भरीभराउ वा िमतपूमतन गरी ददनु पने कुरा वा रकम,

(ङ)

भरीभराउ गनुन पने रकममा लाग्ने ब्याज र दफा ३१ को म्यादमभर
मध्यस्थको मनणनय कायानन्त्वयन नभएमा त्यस्तो समय व्यमतत भएपमछ लाग्ने
थप ब्याज दर,

(च)
२८.

मध्यस्थताको मनणनय भएको स्थान र मममत ।

मनणनय सुनाउनु पनेः मध्यस्थले पिहरुका समि मनणनय पढी सुनाउनु पनेछ र त्यसको एक
एक प्रमत सम्बम्न्त्धत सबै पिहरुलाई ददई सो को मनस्सा मममसल साथ राख्नु पनेछ । कुनै
पि मनणनय सुनाउन तोवकएको समयमा अनुपम्स्थत रहे मा वा उपम्स्थत भएर पमन मनणनयको
प्रमतमलवप बुम्झमलन इन्त्कार गरे मा सो कुरा जनाई मनणनयको प्रमतमलवप सं लग्न गरी मनजलाई
सूचना ददनु पनेछ ।

२९.

दोहोर ्याई मनणनय गनन नहुनःे (१)

दफा ३० बमोम्जम उच्च अदालतले आदे श ददएकोमा

बाहेक मध्यस्थले आफू समि सुम्म्पएको ववर्यमा एकपटक मनणनय गररसकेपमछ मनणनयको
मूल सारमा असर नपने गरी गम्णतीय, छपाई, टाइवपङ्ग वा त्यस्तै प्रकृमतका सानामतना रुटी
सच्याउन र त्यसमा छु ट भएको कुरा समावेश गनन बाहे क सोही ववर्यमा पुनः अको मनणनय
गनन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मध्यस्थको मनणनयमा भएका रुटी सच्याउनु पने भन्ने
कुनै पिलाई लागेमा मनजले मनणनयको प्रमतमलवप पाएको मममतले तीस ददनमभर मध्यस्थ समि
मनवेदन ददनु पनेछ र मध्यस्थले त्यस्तो रुटी सच्याउन वा छु ट भएको कुरा समावेश गनन
मनामसब दे िेमा त्यस्तो मनवेदन प्राप्त भएको मममतले पन्त्र ददनमभर छु ट्टै पचान िडा गरी छु ट
भएको कुरा समावेश गनन र रुटी सच्याउन सक्नेछ । मध्यस्थ आफैले त्यस्तो कुरा
सच्याउन उम्चत ठानेमा मनणनय भएको तीस ददनमभर पचान िडा गरी सच्याई त्यसको
जानकारी सम्बम्न्त्धत पिहरुलाई ददनु पनेछ ।
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(३) यस दफामा अन्त्यर जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए तापमन कुनै पिले दावी पेश
गरे का कुराहरु मध्ये कुनै कुराका सम्बन्त्धमा मध्यस्थले मनणनय गरे को रहे नछ भने त्यस्ता
कुराका हदसम्म अको पिको सहममत मलई मध्यस्थले मनणनय गरे को तीस ददनमभर सो
कुरामा मनणनय हुन मनवेदन ददन सक्नेछ र त्यसरी मनवेदन परे कोमा मनवेदन परे को पैं तालीस
ददनमभर सोही हदसम्म सीममत रही पूरक मनणनय गनन सक्नेछ ।
(४) पिहरुको सहममत भएमा मनणनयको कुनै कुरा वा अं श अस्पष्ट भएकोले व्याखया
गनन कुनै पिले अको पिलाई सूचना ददई मध्यस्थको मनणनय भएको मममतले तीस ददनमभर
मध्यस्थ समि अनुरोध गनन सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा पैं तालीस ददनमभर मध्यस्थले
अस्पष्ट भएको कुराको व्याखया गरी स्पष्ट पानन सक्नेछ ।
३०.

मनणनय बदर हुनसक्नेः (१) यस ऐन बमोम्जम मध्यस्थको मनणनय सुनी पाएको वा मनणनयको
सूचना पाएको मममतले पैंतीस ददनमभर त्यस्तो मनणनयमा म्चत्त नबुझ्ने पिले सो मनणनय बदर
गराउन चाहेमा सम्बम्न्त्धत कागजातहरु र मनणनयको प्रमतमलवप समेत सं लग्न गरी उच्च
अदालतमा मनवेदन ददनु पनेछ र त्यसको प्रमतमलवप मध्यस्थ र सम्बम्न्त्धत पिलाई ददनु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनवेदन परे कोमा मध्यस्थताको मनणनयमा दे हायका कुनै
कुरा रहेको मनवेदन गने पिले प्रमाम्णत गरे मा उच्च अदालतले त्यस्तो मनणनय बदर गनन वा
आवश्यकतानुसार पुनः मनणनय गराउन आदे श ददन सक्नेछः(क)

सम्झौताका कुनै पि सम्झौता गदानका बित कुनै कारणले सम्झौता
ु को कानूनको अधीनमा
गनन असिम रहेको वा पिहरु जुन मुलक
रहेका छन् सो कानून अनुसार वा त्यस्तो कानू न स्पष्ट हुन
नसकेकोमा नेपाल कानून बमोम्जम सो सम्झौता वैध नरहे को,

(ि)

मनवेदन गने पिलाई मध्यस्थ मनयुि गननका लामग वा मध्यस्थताको
कारबाहीका सम्बन्त्धमा समयमा नै रीतपूवक
न सूचना नददएको,
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(ग)

मध्यस्थलाई

नसुम्म्पएको

वववादसं ग

सम्बम्न्त्धत

ववर्यमा

वा

मध्यस्थलाई सुम्म्पएको शतन ववपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्म्पएको
िेरबावहर गई मनणनय भएको,
(घ)

नेपाल कानून प्रमतकूल सम्झौता भएकोमा बाहे क मध्यस्थताको गठन
ववमध वा त्यसको काम कारबाही पिहरु बीच सम्पन्न सम्झौता
अनुरुप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐन अनुसार
नभएको ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेम्िएको भए तापमन उपदफा (१) अनुसार
मनवेदन परे कोमा उच्च अदालतले दे हायका अवस्थामा मध्यस्थताको मनणनय बदर गनन
सक्नेछः(क)

मध्यस्थले मनणनय गरे को वववाद नेपाल कानून बमोम्जम मध्यस्थद्वारा
मनरोपण हुन नसक्ने भएमा।

(ि)

मध्यस्थले गरे को मनणनय सावनजमनक वहत वा नीमत प्रमतकूल हुने
भएमा।

३१.

मनणनयको कायानन्त्वयनः पिहरुले मध्यस्थको मनणनयको प्रमतमलवप पाएको मममतले पैं तालीस
ददनमभर मनणनय कायानन्त्वयन गनुन पनेछ ।

३२.

अदालतबाट मनणनय कायानन्त्वयन हुनःे यस ऐनको दफा ३१ मा तोवकएको अवमधमभर मनणनय
कायानन्त्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस ददनमभर मध्यस्थको मनणनय कायानन्त्वयन
गराउनको लामग सम्बम्न्त्धत पिले म्जल्ला अदालत समि मनवेदन ददन सक्नेछ र त्यसरी
मनवेदन परे मा म्जल्ला अदालतले सो मनणनयलाई आफनो फैसला सरह साधारणतः तीस
ददनमभर कायानन्त्वयन गररददनु पनेछ ।

३३.

ब्याज मतनुपन नेः सम्झौतामा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क कुनै पिले अको पिलाई कुनै
रकम बुझाउनु पने गरी मध्यस्थको मनणनय भएको रहे छ भने वववादसं ग सम्बम्न्त्धत
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व्यवसायको प्रकृमत उपर समेत ववचार गरी त्यस्तो कारोबारमा वाम्णज्य बैंकले तत्काल
अपनाएको व्याज दर भन्त्दा बढी नहुने गरी मध्यस्थले तोवकददएको व्याज समेत बुझाउनु
पनेछ ।
तर मध्यस्थको मनणनय भएको मममतदे म्ि यस ऐन बमोम्जम मनणनय कायानन्त्वयन गनुन पने
समयावमधसम्मको अवमधको हकमा भने कुनै ब्याज लाग्ने छै न ।
३४.

ववदे शमा भएको मनणनय कायानन्त्वयन हुनःे (१)

ववदे शमा भएको मनणनय नेपाल ........... मा

कायानन्त्वयन गराउन चाहने पिले दे हायका मलितहरु सं लग्न गरी उच्च अदालत समि
मनवेदन ददनु पनेछः(क)

मध्यस्थको मनणनयको सक्कल वा त्यसको प्रमाम्णत प्रमत ।

(ि)

सम्झौताको सक्कल वा त्यसको प्रमाम्णत प्रमत ।

(ग)

मध्यस्थको मनणनय नेपाली भार्ामा भएको रहे नछ भने सो को नेपाली भार्ामा
भएको औपचाररक अनुवाद ।

(२)

ववदे शमा भएको मध्यस्थको मनणनयलाई मान्त्यता ददने तथा कायानन्त्वयन

गराउने सम्बन्त्धमा व्यवस्था भएको कुनै सम्न्त्धको नेपाल पि भएको रहे छ भने सो सम्न्त्धको
ु को इलाकामा यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ भएको मध्यस्थको मनणनय
पि भएको ववदे शी मुलक
त्यस्तो सम्न्त्धको व्यवस्था तथा त्यसको पि बन्त्दा उल्ले ि गररएका शतनहरुको अधीनमा
रही दे हायको अवस्थामा मान्त्यता ददई नेपाल
(क) सम्झौतामा

उल्ले ि



............मा कायानन्त्वयन हुनेछः-

भएको

कानून

तथा

कायनववमध

बमोम्जम

मध्यस्थ मनयुि भई मनणनय भएको भएमा,
(ि) पिहरुलाई मध्यस्थताको कारबाहीको समयमै जानकारी गराइएको
भएमा,





गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोध गने ऐन, २०६६ द्वारा म्झवकएको ।

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून सं शोध गने ऐन, २०६६ द्वारा म्झवकएको ।
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(ग) सम्झौताका शतनहरु वा मध्यस्थलाई सुम्म्पएको ववर्यहरुमा मार
मसममत रही मनणनय भएको भएमा,
ु मा मनणनय भएको हो सो मुलक
ु को कानून बमोम्जम सो
(घ) जुन मुलक
मनणनय पिहरुलाई अम्न्त्तम र बन्त्धनकारी भइसकेको भएमा,
(ङ) जुन व्यम्िले मध्यस्थको मनणनय कायानन्त्वयन गराउन मनवेदन ददएको
ु को कानूनमा वा मध्यस्थता भएको स्थानको
हो सो व्यम्िको मुलक
ु को कानूनमा नेपाल
मुलक

...........मा भएको मध्यस्थको मनणनय



कायानन्त्वयन हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएमा,
(च) मनणनय भएको मममतले नब्बे ददनमभर मनणनय कायानन्त्वयनका लामग
मनवेदन परे को भएमा ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जम परे को कुनै मनवेदनमा उपदफा (२) मा उल्ले म्ित
शतनहरु पूरा भएको छ भन्ने कुरामा उच्च अदालत सन्त्तुष्ट भएमा सो अदालतले सो मनणनयलाई
कायानन्त्वयन गनन म्जल्ला अदालतमा पठाउनु पनेछ ।
(४) यस दफामा अन्त्यर जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए तापमन दे हायका अवस्थामा
ववदे शमा भएको मध्यस्थको मनणनय कायानन्त्वयन हुने छै नः(क)

जुन वववाद मनरोपण भै मनणनय गररएको हो सो वववाद नेपाल कानून
बमोम्जम मध्यस्थद्वारा समाधान हुन नसक्ने प्रकृमतको भएमा।

(ि)

त्यस्तो मनणनयको कायानन्त्वयन गदान सावनजमनक नीमत ववरुद्ध हुने भएमा
।
पररच्छे द – ६
ववववध
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३५.

मध्यस्थता सम्बन्त्धी कारबाहीमा लाग्ने िचनः (१) सम्झौतामा अन्त्यथा उल्ले ि भएकोमा
बाहेक मध्यस्थता गराउने पिहरुले मध्यस्थता सम्बन्त्धी कारबाहीको लामग उपम्स्थत
पिहरुसं ग परामशन गरी मध्यस्थले तोकेको रकम बुझाउनु पनेछ।
(२)

सम्झौतामा

अन्त्यथा

व्यवस्था

भएकोमा

बाहे क

मध्यस्थताको

काम

कारबाहीमा लाग्ने िचन सम्बद्ध पररम्स्थमतहरुलाई ववचार गरी मध्यस्थले तोके बमोम्जमको
अनुपातमा प्रत्येक पिले व्यहोनुन पनेछ ।
३६.

मध्यस्थको पाररश्रममकः (१)

मध्यस्थको पाररश्रममक सम्झौतामा उल्ले ि भए बमोम्जम

हुनेछ ।
(२)

सम्झौतामा मध्यस्थको पाररश्रममक उल्ले ि नभएकोमा उपम्स्थत पिहरुसं ग

परामशन गरी मध्यस्थले तोकेको पाररश्रममक पिहरुले बुझाउनु पनेछ र त्यस्तो पाररश्रममक
उपम्स्थत पिहरुसं ग परामशन गरी मध्यस्थले आदे श ददए बमोम्जम पूरै वा पेश्कीको रुपमा
भ ुिानी गनुन पनेछ ।
३७.

ु ाई हुन नसकेमा
मध्यस्थले रकम वफतान गनुन पनेः मध्यस्थ समि पेश भएको वववादको सुनव
वा मध्यस्थको स्थान कुनै कारणले ररि भएमा त्यस्तो मध्यस्थले दफा ३६ बमोम्जम
पाररश्रममक पाइसकेको रहे छ भने सो मध्ये मध्यस्थले काम गरे को अवमधसम्मको रकम
पिहरुसं ग परामशन गरी कटाई बाँकी रकम वफतान गनुप
न नेछ ।
तर कुनै मध्यस्थलाई दफा ११ बमोम्जम हटाइएमा मनजले सो भन्त्दा पवहले कुनै
पाररश्रममक मलएको भएमा सो पाररश्रममकको पुरै रकम वफतान गनुन पनेछ ।

३८.

हक र दावयत्व सनेः यस ऐन बमोम्जम मध्यस्थताको काम कारबाही प्रारम्भ भएपमछ कुनै
पिको मृत्यु भएमा वा मनज बेपत्ता भएमा वा बहुलाएमा मनजको सम्पूण न हक र दावयत्व
प्रचमलत कानून बमोम्जम मनजको सम्पम्त्त िाने हकवाला मामथ सनेछ ।
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३९.

अदालतको िेरामधकार नहुनःे प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेम्िएको भए तापमन यस
ऐनमा अन्त्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहे क यस ऐनद्वारा मनयममत भएका ववर्यमा कुनै
अदालतको िेरामधकार हुने छै न ।

४०.

पिहरु ममल्न सक्नेः यस ऐन बमोम्जम मध्यस्थताको लामग परे को वववादका सम्बन्त्धमा
पिहरु ममल्न चाहे मा आफू ममल्न चाहे को शतन सवहतको व्यहोरा िुलाई मध्यस्थ समि
पिहरुले मनवेदन ददन सक्नेछन् र यसरी पनन आएको मनवेदनमा मध्यस्थको सहममतपूण न
मनणनय हुनेछ र त्यस्तो मनणनय उपर सहममत बमोम्जम नभएको कुरामा बाहे क कुनै उजुरी
लाग्ने छै न ।

४१.

चलन चलाएको दस्तुर मतनुन पनेः (१) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए तापमन
मध्यस्थको मनणनय कायानन्त्वयन गराउँदा मनणनय कायानन्त्वयनबाट प्राप्त रकमको ०.५
प्रमतशतका दरले हुन आउने रकम मनणनय कायानन्त्वयन गरी ददए बापतको दस्तुरको रुपमा
सम्बम्न्त्धत अदालतलाई बुझाउनु पनेछ र त्यसरी कायानन्त्वयन गररने मनणनय रकम मतनुन
बुझाउनु पने ववर्यसं ग सम्बम्न्त्धत नभएमा मनणनय बमोम्जम गनुन पने वा गररपाउने ववर्यको
प्रचमलत बजार भाउ बमोम्जम मूल्य वा रकम मनधानरण हुन सक्ने भएमा त्यसको ०.५
प्रमतशतका दरले र त्यसरी मनधानरण हुन नसक्ने भएमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर सो मनणनय
कायानन्त्वयन गराई माग्ने पिले बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम बुझाएको दस्तुर अको पिबाट भराउन चाहे मा म्जल्ला
अदालतले प्रचमलत कानून बमोम्जम कोटन वफ सरह भराई ददनेछ ।

४२.

मध्यस्थता

सम्बन्त्धी मममसलः (१)

मध्यस्थले

पिहरुले

पेश

गरे को

मलित

तथा

प्रमाणहरु, सम्बम्न्त्धत व्यम्िहरुलाई गराएको बयान, आफनो मनणनय र मध्यस्थतासं ग
सम्बम्न्त्धत सबै कागजातहरुमा मममत र समय जनाई मसलमसले वार तररकाबाट मममसल तयार
गनुन पनेछ ।


केही नेपाल ऐनलाई सं शोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा सं शोमधत ।
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(२) मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्त्धी कारबाही अम्न्त्तम भएपमछ तत्सम्बन्त्धी मममसल
म्जल्ला अदालतमा बुझाउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त मममसल म्जल्ला अदालतले आफूले गरे को फैसलाको
मममसल सरह सुरम्ित साथ राख्नु पनेछ ।
(४) प्रचमलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले म्िएको भए तापमन पिहरुको सहममत मबना
मध्यस्थको मनणनय र सोसं ग सम्बम्न्त्धत मलितको नक्कल पिहरु बाहे क अन्त्य व्यम्िलाई
ददइने छै न ।
४३.

मनयम बनाउने अमधकारः यस ऐन बमोम्जम अदालतले गनुन पने काम कारबाहीलाई मनयममत
गने कायनववमधका सम्बन्त्धमा सवोच्च अदालतले आवश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।

४४.

िारे जी र बचाउः (१) मध्यस्थता ऐन, २०३८ िारे ज गररएको छ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अम्घ मध्यस्थताको कारबाही शुरु भई सकेको मध्यस्थताको
हकमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ कै कायनववमध अपनाउनु पनेछ ।
(३) मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोम्जम भएको मध्यस्थताको मनणनय बदर गनन ददइने
उजुरीको म्याद एवं उजुरी ददने आधार मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा उल्ले ि भए बमोम्जम
नै हुनेछ ।
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अनुसूची
(दफा ९ सं ग सम्बम्न्त्धत)

.................................... र ................................... को मध्यस्थताको लामग म  हामी
समि पेश भएको वववादमा म/हामी कुनै पिप्रमत नझुकी मनष्पि तथा इमान्त्दारी साथ काम
गनेछु/छौं ।i

नाम

i

दस्तित

मममत

रष्टव्यः- न्त्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्त्तर भएका शब्दहरुः“पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत”।

24

