
नेपाल मध्यस्थता प�रषद् (नेप्का) को मध्यस्थता कायर्�व�ध सम्बन्धी 
�नयमावल�  

नेपाल मध्यस्थता प�रषद् (नेप्का) को मध्यस्थता कायर्�व�ध सम्बन्धी �नयमावल� 

प्रस्तावना : 

मध्यस्थताद्धारा �नणर्य हुनुपन� व्यापा�रक प्रकृ�तका �ववादहरु टुङ्ग्याउन मध्यस्थता लगायतका अन्य वैकिल्पक उपायको व्यवस्था �मलाउन र 

तत ्सम्बन्धी काम कारवा�हको संस्थागत �वकास गनर्का ला�ग स्था�पत नेपाल मध्यस्थता प�रषद् (नेप्का) एउटा स्वसा�शत र मुनाफा र�हत 

संस्था भएकोले मध्यस्थता सम्बन्धी काम कारवा�हलाई व्यविस्थत गनर्का �न�मत्त नेप्काको �वधान २०४८ को दफा २६ ले �दएको अ�धकार 

प्रयोग गर� नेपाल मध्यस्थता प�रषद्को कायर्स�म�तले यी �नयमहरु बनाएको छ । 

प�रच्छेद –१ 

प्रारिम्भक 

१.सं��प्त नाम र प्रारम्भ ◌ः (१) यस �नयमावल�को नाम “नेपाल मध्यस्थता प�रषद् (नेप्का) को मध्यस्थता कायर्�व�ध सम्बन्धी �नयमावल� 

२०६०” रहेको छ जसलाई छोटकर�मा “नेप्काको �नयमावल�” भ�नने छ । 

(२) यो �नयमावल� नेपाल मध्यस्थता प�रषद्को कायर्स�म�तले स्वीकृत गरेको �म�त दे�ख लागू हुनेछ । 

२.प�रभाषाः �वषय वा प्रसंगले अक� अथर् नलागेमा यस �नयमावल�मा ◌ः 

(क)  प्रयोग भएका शव्द वा वाक्याशंहरुको अथर् नेपाल मध्यस्थता ऐनले प�रभाषा गरे            वमोिजम हुनेछ । 

(ख) “�वधान” भन्नाले नेपाल मध्यस्थता प�रषद्को �वधान, २०४८ लाई संझनु पदर्छ । 

(ग) “नेप्का” भन्नाले नेपाल मध्यस्थता प�रषद्लाई संझनु पदर्छ । 

(घ) “कायर्स�म�त” भन्नाले नेप्काको कायर्स�म�तलाई संझनु पदर्छ । 

(ङ)   ”ऐन” भन्नाले नेपालको मध्यस्थता ऐनलाई संझनु पदर्छ । 

(च) प्रयोग भएका पुल�ंगी शव्दहरुले स्त्री�लगंलाई र एक वचनको शब्दले वहुवचन, बहुवचनको शब्दले एक वचनलाई समेत जनाउनछे । 

(छ) “प्रशास�नक खचर्” भन्नाले यस �नयमावल�को अनुसूची २ मा �नधार्�रत खचर्को आधारमा मध्यस्थले �नधार्रण गरेको प्रशास�नक खचर्लाई 

संझनु पदर्छ । 

(ज) “मध्यस्थ” भन्नाले मुख्य मध्यस्थ तथा एक वा एक भन्दा ब�ढ मध्यस्थहरुको ट्राइबुनल समेतलाई संझनु पदर्छ । 

(झ) “संझौता“ भन्नाले करार भएको वा नभएको कुन ै�निश्चत कानुनी सम्बन्धका �वषयमा तत्काल उठेको वा भ�वष्यमा उठ्न सक्न े�ववादलाई 

मध्यस्थताद्धारा समाधान गराउनको ला�ग प�हरुवीच भएको �ल�खत सहमती संझनु पदर्छ । 

स्पष्ट�करण ◌ः यस खण्डको प्रयोजनको ला�ग देहायको कुनै �लखत भएमा प�हरु वीच �ल�खत सहमती भएको मा�नन ेछ ◌ः– 

१. मध्यस्थको प्रावधान समेत व्यवस्था गर� भएको कुन ैकरार वा तत्सम्बन्धमा भएको अन्य कुनै छुटै्ट संझौता, 

२. मध्यस्थलाई �ववाद सुम्पन ेगर� प�हरु �वच आदान प्रदान भएको पत्र, टेलेक्स, टे�लग्राम, टेल�फ्याक्स वा �ल�खत अ�भलेख रहन सक्ने त्यस्त ै

अन्य संचार माध्यमहरु, 

३. कुनै प�ले कुनै �ववाद मध्यस्थलाई सुम्पने गर� दावी पेश गरेकोमा सो दावी उपर प्र�तवाद गन� प�ले मध्यस्थलाई �ववाद सुम्पने सम्बन्धमा 



इन्कार नगर� पेश भएको प्र�तवाद । 

(ञ) “प�“ भन्नाले मध्यस्थतासंग सम्बिन्धत कुनै प� संझनु पदर्छ । 

(ट)  “प�रषद्“ भन्नाले नेपाल मध्यस्थता प�रषद्लाई संझनु पदर्छ । 

प�रच्छेद–२ 

अ�धकार �ेत्र, सूचना, म्यादको गणना तथा प्रकृयाको शुरुवात 

३. अ�धकार �ेत्र ◌ः(१◌ं) �नयम ६ बमोिजम कुनै प�न संझौताका प�हरुले सो संझौता वा अन्य कुन ैसम्झौतावाट उठेका �ववादहरु समाधानका 

ला�ग प�रषद् सम� पेश गरेकोमा वा कुनै संझौता अन्तगर्त उठ्न सक्न े�ववादहरुलाई नेपाल मध्यस्थता प�रषद् सम� पेश गन� गर� प�हरु �वच 

संझौता भएकोमा त्यस्ता �ववादहरुको समाधान यस  �नयमावल�मा भएको व्यवस्था वमोिजम ग�रने छ । 

       तर प�हरुले �ल�खत सहमतीद्धारा यस �नयमावल�को जुनसुकै व्यवस्थालाई �नजहरुद्धारा पेश भएको �ववादका सम्बन्धमा लागु नहुने गर�  

वाहेक गनर् सक्न ेछन ्। 

(४) उप�नयम (२) को प्र�तवन्धात्मक वाक्याशं वमोिजमको अ�धकार प�हरुले मध्यस्थताको प्रकृया शुरु भसैके प�छ प्रयोग गनर् पाउन ेछैनन । 

४. म्यादको गणना ◌ः (१) यस �नयमावल� अन्तगर्त म्यादको गणना गदार् प�हलो �दनलाई गन्ती नग�रने र अिन्तम �दनलाई गन्ती गर�ने ग�र 

म्यादको गणना हुनेछ । 

              (२) उप�नयम (१) वमोिजम म्याद समाप्त हुने �दन सावर्ज�नक �वदा परेमा वा ठेगानावाला ९एड«ेसी० व्यिक्तको वसोवासको स्थानमा 

�वदाको �दन परेमा त्यस्तो �वदाको समाप्ती प�छ कायार्लय खुल्ने प�हलो �दनसम्म त्यस्तो म्याद कायम हुनेछ । 

५.सूचनाको माध्यम (१) यस �नयमावल� वमोिजम एक प�ले अक� प�लाई �दनु पन� सूचना, जानकार�, जनाउ, प्रस्ताव वा गनुर् पन� सम्पकर्  

अथवा मध्यस्थतासंग हुने पत्राचार �ल�खत रुपमा भएको हुनु पन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �ल�खत रुपमा सम्पकर्  गनुर् पदार् हस्त,े हुलाक वा ईमेल, पm्याक्स जस्ता �वधु�तय माध्यमबाट गनर् स�कने छ । 

६.मध्यस्थताको प्रकृया शुरु गन� त�रका ◌ः (१)मध्यस्थता सम्वन्धी संझौता वा कुनै संझौताको मध्यस्थता सम्वन्धी व्यवस्थाले वा प�हरुको 

�ल�खत सहमतीले कुनैप�न �ववाद  प�रषद्द्धारा मध्यस्थता हुने भनी तोकेकोमा दावीकतार्ले वा दबुै प�ले संयुक्त रुपमा प�रषद् सम� �ल�खत 

�नवेदन �दई मध्यस्थताको प्रकृयाको शुरुवात गनर् सक्नेछन । 

(२) उप�नयम (१) वमोिजमको �नवेदनमा देहायका कुराहरु उल्लेख गर� �नवेदन शुल्क वापत रु.१,०००÷–(एक हजार) प�रषद्मा जम्मा गनुर् पन�छ 

◌ः 

  (क) �ववादका प�हरुको नाम तथा ठेगाना 

  (ख) �ववादको प्रकृ�त र �वषय 

  (ग) मध्यस्थताका ला�ग गरेको अनुरोध 

  (घ) दावीको अनुमा�नत रकम 

  (ङ) प्राप्त गनर् खोिजएको उपचार 

  (च) मध्यस्थको संख्याका सम्वन्धमा प�हरु वीच सहमती भएको भए सो 

      संख्या 

  (छ) मध्यस्थको योग्यता तो�कएको भएमा त्यस्तो योग्यता 



(ज) मध्यस्थता सम्वन्धमा छुटृ◌ै संझौता वा सहमती भएको भए सो संझौता वा सहमती र त्यस्तो संझौता वा सहम�त नभए जुन संझौता 

अन्तगर्त मध्यस्थताको प्रकृया शुरु ग�रएको हो सो संझौताको मध्यस्थता सम्विन्ध व्यवस्था 

  (झ) जुन सम्झौता अन्तगर्त �ववादको उठान भएको हो त्यस्तो संझौता 

  (ञ) सम्झौतामा मध्यस्थको संख्या उल्लेख नभएमा एकल मध्यस्थबाट वा एक भन्दा ब�ढ मध्यस्थबाट मध्यस्थता गराउने हो सो वारे प्रस्ताव 

       (३) उप�नयम (१) वमोिजमको अनुरोधमा उप�नयम (२) मा उल्ले�खत कुराहरुका अ�त�रक्त दावीको सारांश प�न समावेश गनर् स�कन ेछ । 

(४) उप�नयम (१) बमोिजमको �नवेदन �दन ेप�ले सो �नवेदनको जानकार� अक� प�लाई प�न �दनुपन� छ । 

(५) उप�नयम (१) बमोिजम कुनै प�को �नवेदन परेकोमा प�रषदले अक� प�लाई �ल�खत जानकार� �दनेछ । 

७. प�रषदेले पुनरावलोकन गनर् सक्न े◌ः (१) �नयम ६ वमोिजम मध्यस्थताका ला�ग  अनुरोध प्राप्त गरेप�छ मध्यस्थको �नयुिक्त गनुर् भन्दा 

अगावै प�रषद्ले मध्यस्थताको ला�ग पेश ग�रएको �ववाद मध्यस्थता अन्तगर्तको◌े �ववाद हो वा  होइन भनी सम्बिन्धत कागजातहरुको 

पुनरावलोकन गनर् र सो सम्वन्धमा प�हरुलाई सल्लाह �दन सक्न ेछ । तर �ववादका प�हरु त्यस्तो सल्लाह मान्न वाध्य हुने छैनन ्। 

८. मध्यस्थता शुरु भएको मा�नन े◌ः(१) �नयम ६ वमोिजम मध्यस्थताको ला�ग प�रषद् सम� पेश भएको अनुरोधको सूचना अक� प�ले पाएको 

�म�तबाट मध्यस्थताको प्रकृया शुरु भएको मा�ननेछ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम अक� प�ले सुचना प्राप्त गरेको जानकार� प�रषद्ले �नवेदकलाई �दनेछ । 

९. सूचना पाएको मा�नने ◌ः�नयम ६ को उप�नयम (१) र (२) वमोिजम पठाउन ुपन� कुनै �ल�खत सूचना, जानकार�, जनाउ वा प्रस्ताव ठेगानावाला 

व्यिक्तलाई वुझाएमा वा सो व्यिक्तको वसोवासको स्थान वा कारोवारको स्थान वा पत्राचारको ठेगानामा वुझाएमा त्यस्तो सूचना, जनाउ, 

जानकार� वा प्रस्ताव सो व्यिक्तले प्राप्त गरेको मा�नन ेछ । 

                 तर आवश्यक खोज तलाश गदार् प�न त्यस्तो व्यिक्तको हालको वास्त�वक ठेगाना पत्ता नलागेमा सो व्यिक्तको थाहा भएसम्मको 

प�छल्लो वसोवासको स्थान वा प�छल्लो कारोवारको स्थानमा त्यस्तो सचूना, जानकार� जनाउ वा प्रस्ताव वुझाएको �म�तमा सो व्यिक्तले त्यस्तो 

सूचना, जानकार� जनाउ वा प्रस्ताव प्राप्त गरेको मा�ननेछ । 

१०.प�हरुको प्र�त�न�धत्व तथा सहयोगी ◌ः(१) प�हरुले मध्यस्थतामा आफ्नो प्र�त�न�धत्व गनर् वा आफ्नो सहयोगका ला�ग आफ्नो स्वेच्छाले 

अन्य व्यिक्तलाई �नयुक्त गनर् सक्न ेछन ्। 

(२)◌े उप�नयम (१) वमोिजम कुनै प�ले आफ्नो प्र�त�न�ध वा सहयोगी �नयुक्त गरेकोमा त्यसर� �नयुक्त गरेको◌े प्र�त�न�ध वा सहयोगीको नाम 

र ठेगाना स�हत त्यसर� �नयुतm भएको व्यिक्त प्र�त�न�धको रुपमा �नयुक्त भएको हो वा सहयोगीको रुपमा �नयुक्त भएको हो सो कुरा समेत 

खुलाई अक� प�लाइ �ल�खत रुपमा  जानकार� �दनु पन�छ । 

प�रच्छेद–३ 

मध्यस्थको �नयुिक्त 

११. मध्यस्थको संख्या ◌ः (१) संझौतामा मध्यस्थको संख्या नतो�कएको भएमा वा प�हरु �वच मध्यस्थको संख्याको �वषयमा  सहमती हुन 

नसकेमा एकजना मध्यस्थद्धारा �ववादको सुनुवाई र �नणर्य हुनेछ । 

१२.मध्यस्थको �नयुिक्त ◌ः(१) एकजना मध्यस्थद्धारा �ववादको सुनुवाई हुने भएमा �ववादको कुन ैप�ले अक� प� सम� मध्यस्थको रुपमा 

काम गन� एकभन्दा वढ� व्यिक्तहरुको नाम प्रस्ताव गनर् सक्नेछ । 



(२) उप�नयम (१) वमोिजमको प्रस्ता�वत नामहरु मध्ये अक� प�ले स्वीकार गरेको वा प्राथ�मकताको सूचीमा सवभन्दा अगा�ड राखेको व्यिक्त नै 

एकल मध्यस्थको रुपमा �नयुक्त हुनेछ । 

(३) मध्यस्थताको प्रकृया शुरु भएको ३०(तीस) �दन �भत्र प�न �ववादका प�हरु वीच एकल मध्यस्थ �नयुक्त गनर् सहमती हुन नसकेमा �ववादका 

कुनै प�ले एकल मध्यस्थ �नयुक्त गनर्का ला�ग नेप्कालाई अनुरोध गनर् सक्नेछ । 

(४) एकभन्दा वढ� मध्यस्थहरु �नयुक्त गन� गर� �ववादका प�हरु वीच सहमती भएकोमा प�हरुले आपसी सहमतीद्धारा म्याद तोकेकोमा त्यस्तो 

म्याद �भत्र र त्यसर� म्याद नतोकेकोमा मध्यस्थताको प्रकृया शुरु भएको ३० (तीस) �दन �भत्र �ववादको कुन ैप�ले आफ्नो तफर् वाट �नयु◌ुक्त गनुर् 

पन� मध्यस्थ �नयुक्त गनर् नसकेमा त्यसर� मध्यस्थ �नयुतm गनर् नसक्ने प�को तफर् बाट मध्यस्थको �नयुतm गनर् सो �ववादको कुनै प�ले 

प�रषद्लाई अनुरोध गनर् सक्नेछ । 

(५) �ववादका प�हरु वीच मध्यस्थतामा मुख्य मध्यस्थ समेत हुने गर� सहमती वा संझौता भएकोमा त्यस्तो सहमती वा संझौतामा  मुख्य 

मध्यस्थ �नयुतm गन� प्र�क्रया तो�कएको  भएमा सोह� प्रकृयाद्धारा र त्यसर� प्र�क्रया नतो�कएको भएमा दवुै प�हरुद्धारा �नयुतm भएका 

मध्यस्थहरुले मुख्य मध्यस्थको �नयु�तm गनुर् पन�छ । तर प�हरुद्धारा मध्यस्थ �नयुक्त भएको १५ �दन �भत्र प�न मुख्य मध्यस्थको �नयुक्त 

हुन नसकेमा �ववादको कुनै प�को अनुरोधमा प�रषद्ले त्यस्तो मुख्य मध्यस्थ �नयुक्त गनर् सक्नेछ । 

(६) यस �नयमावल�मा अन्यत्र जुनसकैु कुरा ले�खएको भएताप�न �ववादका दवुै प�ले जुनसुकै समयमा मध्यस्थ �नयुिक्तका ला�ग प�रषद् 

सम� अनुरोध गनर् सक्नेछन ्। 

१३.मध्यस्थको �ववरण ◌ःकुन ैव्यिक्तलाई मध्यस्थको रुपमा �नयुक्त गनर् प्रस्ताव ग�रएकोमा सो व्यिक्तको पुरा नाम, ठेगाना तथा �नजको 

�वगत एवं वतर्मानको व्यवसा�यक िस्थ�त, योग्यता, मध्यस्थता सम्वन्धी अनुभव जस्ता कुराको जानकार� प्रस्तावकले अक� प�लाई �दनु पन�छ 

। प�रषदले मध्यस्थ �नयुतm गन� भएमा प�रषद्ले समेत यस्तो जानकार� �ववादका दवुैप�हरुलाई �दनु पन�छ । 

१४.प�रषद्द्धारा मध्यस्थ �नयुक्त गन� त�रका ◌ः (१) यस �नयमावल� वमोिजम �ववादको कुन ैप� वा प�हरुवाट मध्यस्थ �नयुिक्तको अनुरोध 

प्राप्त भएप�छ प�रषद्ले आफुले कायम गरेको स्वतन्त्र र �नष्प� मध्यस्थहरुको सूची ९पेनल० मध्ये बाट मध्यस्थको �नयुिक्त गन�छ । 

  (२) उप �नयम (१) वमोिजम मध्यस्थको �नयुिक्त गदार् प�रषद्ले देहायको प्रकृया पुरा गन�छ ◌ः 

(क) कम्तीमा तीन–तीनजना मध्यस्थहरुको नाम समावशे भएको सुची �ववादका दवुै प�हरुलाई उपलव्ध गराउन े। 

(ख) हरेक प�ले खण्ड (क) वमोिजमको सूची प्राप्त गरेको सात (७) �दन �भत्र आफूले नरुचाएको    मध्यस्थ भएमा त्यस्तो मध्यस्थको नाम उक्त 

सूचीवाट हटाई वांक� रहेका  मध्यस्थ मध्ये आफूले  स्वीकार गरेको मध्यस्थको नाम प्राथ�मकताको क्रममा राखी नेप्का सम� �फतार् गनुर् पन� । 

(ग)  खण्ड (ख) वमोिजमको म्याद भुक्तान भएप�छ प�रषद्ले प�हरुवाट �फतार् ग�रएको  खण्ड  (ख)      वमोिजमको सूचीमा प�हरुले अनुमोदन 

गरेका मध्यस्थका नामहरु मध्ये प्राथ�मकताको क्रममा सवभन्दा अगा�ड रहेको मध्यस्थलाई �नयुिक्त गन�छ । 

(घ) खण्ड (ग) वमोिजम मध्यस्थको �नयुिक्त हुन नसकेमा प�रषद्ले �ववादको प्रकृ�त, मध्यस्थको योग्यता, �नष्प�ता लगायत सम्बद्ध 

प�रिस्थ�तलाई समेत �वचार गर� उपयुक्त मध्यस्थको �नयुिक्त गन�छ । 

(३) �नयम १२ को उप�नयम (४) र (५) वमोिजमको मध्यस्थ �नयुक्त गदार् प�रषद्ले उप�नयम (२) बमोिजमको प्रकृया अपनाउन ेछ । 

(४) उप�नयम (१) बमोिजम मध्यस्थको �नयु�तmको माग गर्र्ने प�ले प�रषद्मा रु.५,०००÷– (पाँच हजार) जम्मा गनुर् पन� छ । 

१५.�वशेष प�रिस्थ�तमा मध्यस्थको पु�त र् ◌ः (१) यस �नयमावल� वमोिजम �नयुक्त कुन ैमध्यस्थले सो है�सयतमा कायर् गनर् इच्छा नदेखाएमा वा 

अस्वीकार गरेमा वा सो है�सयतमा कायर् गनर् असमथर् भएमा वा �नजले राजीनामा �दएमा वा अदालतको आदेशद्धारा �नजलाई हटाइएमा अथवा 

�नजको मतृ्यु भएमा त्यसको पयार्प्त प्रमाण पेश भएप�छ नेप्काले त्यस्तो मध्यस्थको पद �रक्त भएको घोषणा गन�छ । त्यसर� घोषणा भएको ३० 



(तीस) �दन �भत्र त्यस्तो �रक्त रहेको स्थानमा जुन प्रकृयावाट �नयुक्त भएको मध्यस्थको पद �रक्त भएको हो यस �नयमावल� वमोिजम सोह� 

प्रकृयावाट अक� मध्यस्थ �नयुिक्त गनुर् पन�छ । 

(२) मध्यस्थताको प्रकृयामा प�हले नै सुनुवाई भइसकेको अवस्थामा उपदफा (१) वमोिजम मध्यस्थको पु�त र् भएको भएमा त्यस्तो मध्यस्थ एकल 

मध्यस्थ भएमा वा एक भन्दा वढ� मध्यस्थ अन्तगर्तको मुख्य मध्यस्थ भएमा त्यसर� प�हले नै भैसकेको सुनुवाईको पुनराव�ृत गनुर् पन�छ । सो 

वाहेक अन्य मध्यस्थको पु�त र् भएको अवस्थामा कायम रहेका अरु मध्यस्थहरुले आवश्यक ठानेमा मात्र प�हले नै भैसकेको सुनुवाईको पुनराव�ृत 

हुन सक्नेछ । 

१६. मध्यस्थको स्वतन्त्रता तथा �नष्प�ता ◌ः (१) यस �नयमावल� वमोिजम �नयुक्त मध्यस्थ जुनसुकै समयमा प�न पूणर् स्वतन्त्र तथा �नष्प� 

रहनु पन�छ र �नजले प्रशास�नक प्र�क्रयाका सम्बन्धमा वा मौ�खक सुनुवाईमा वाहेक यस �नयमावल�मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक अक� 

प�को अनुपिस्थ�तमा �ववादको कुनै प�न प�संग �ववा�दत �वषयका सम्बन्धमा छलफल, सर सल्लाह, तथा कुराकानी गर्र्नु  हुदैन । 

१७.मध्यस्थले शपथ �लनु पन� ◌ः प्रत्येक व्यिक्तले मध्यस्थको रुपमा �नयुिक्त हुनु भन्दा अगाव ै�नजको �नस्प�ता तथा स्वतन्त्रतामा मना�सव 

मा�फकको शंका उठ्नु पन� कुनै प�रिस्थ�त �वद्यमान नभएको र मध्यस्थताको समाप्ती हुनु भन्दा अगाव ैत्यस्तो प�रिस्थ�त �वद्यमान भएमा 

�ववादका प�हरुलाई जानकार� गराउने छु भनी �ल�खत रुपमा सपथ �लनु पन�छ । त्यस्तो �ल�खत सपथको एकप्र�त प�रषद्लाई समेत �दनु पन�छ 

। 

१८.मध्यस्थलाई हटाउन सक्ने ◌ः (१) मध्यस्थलाई हटाउने अवस्था र कायर्�व�ध सम्झौतामा उल्लेख भए बमोिजम हुनेछ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम संझौतामा मध्यस्थलाई हटाउन ेअवस्था र कायर्�व�ध उल्लेख नग�रएको भए देहायको अवस्थामा यस �नयमावल� 

वमोिजम �नयुतm कुनै मध्यस्थलाई हटाई पाउँ भनी मध्यस्थ �नयुतm भएको वा �नजको काम कारवाह� वा आचरण यो �नयम बमोिजम 

नभएको थाहा पाएको १५ �दन �भत्र कुनै प�ले मध्यस्थता �ट्रवुनल सम� �नवेदन �दन सक्नेछ ।  एकल मध्यस्थ भएको मध्यस्थता �नजलाई 

हटाउन चाहन ेभएमा प�ले प�रषद् सम� यस्तो �नवेदन गनर् सक्नेछ । 

(क) मध्यस्थता गनुर् पन� �ववादका सम्वन्धमा �नजको स्वतन्त्रता वा �नश्प�तामा मना�सव मा�फकको शंका �वद्यमान भएमा वा प�हरु �वच 

सहमती भए वमोिजमको योग्यता पगेुको मध्यस्थ नभएमा, 

(ख) कुन ैमध्यस्थले मध्यस्थताको कारवाह�मा अनु�चत आचरण वा जालसाज गरेमा, वा मना�सव मा�फकको कारण �वना कारवाह� लम्ब्याएमा, 

वा मध्यस्थता सम्बिन्ध कारवाह�को वैठकमा भाग �लन इन्कार गरेमा, वा मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाह�मा बराबर त्रु�ट वा अ�नय�मतता गरेमा, 

वा प्रकृ�तक न्यायको प्र�तकुल कायर् गरेमा, 

(ख) कुन ैप�ले आपmैले �नयुक्त गरेको मध्यस्थलाई यो �नयमको खण्ड (क) को आधारमा हटाउन चाहेमा त्यस्तो मध्यस्थको सम्वन्धमा 

�नजले मध्यस्थ �नयुिक्त ग�रसकेप�छ मात्र खण्ड (क) वमोिजमको प�रिस्थ�त �वद्यमान छ भन्न ेकुरा  थाहा पाएको अवस्थामा मात्र आफुले 

�नयुतm गरेको मध्यस्थलाई हटाउन �नवेदन �दन सक्नेछ । 

(३) उप�नयम (२) वमोिजम मध्यस्थलाई हटाउन �नवेदन �दने कुन ैप�ले त्यस्तो मध्यस्थलाई हटाउनु पन� कारण स�हतको �लखत �ववरण 

मध्यस्थ ट्राइवुनल, प�रषद् र अन्य प�हरुलाई �दनु पन�छ । 

(४) उप�नयम (२) वमोिजम कुनै प�ले कुन ैमध्यस्थ हटाउन �नवेदन �दएप�छ सो मध्यस्थलाई हटाउन मध्यस्थता वा मध्यस्थता �ट्रवुनलबाट 

हटाइएमा �नजको हकमा मध्यस्थको �नयुिक्त समाप्त हुनेछ । 

(५) मध्यस्थता ट्राइवुनल अन्तगर्तको कुनै मध्यस्थलाई हटाउन �नवेदन पर� यस �नयमको उप�नयम (४) वमोिजम कुनै मध्यस्थलाई 

मध्यस्थता �ट्रवुनलबाट नहटाईएमा त्यसर� हटाउन माग ग�रएको मध्यस्थ स�हतको मध्यस्थता ट्राइवुनलले  सो �नवेदन प्राप्त गरेको पन्ध्र (१५) 



�दन �भत्र सो �नवेदन उपर �नणर्य गन�छ । 

(६) उप�नयम (२) वमोिजम कुनै प�ले कुन ैमध्यस्थलाई हटाउन �नवेदन �दएकोमा त्यस्तो मध्यस्थलाई मध्यस्थता �ट्रवुनलले नहटाएमा 

त्यसर� �नवेदन �दने प�ले सो �नवेदन उपर मध्यस्थता �ट्रवुनलबाट �नरण्य भएको सात (७) �दन �भत्र उतm �नवेदनको सम्वन्धमा �नणर्य गनर् 

प�रषद्लाई अनुरोध गनर् सक्नेछ । 

(७) उप�नयम (६) वमोिजम अनुरोध प्राप्त गरेप�छ प�रषद्ले सो �वषयमा पन्ध्र (१५) �दन �भत्र �नणर्य �दनु पन�छ । 

(९) यस �नयम वमोिजम मध्यस्थको �नयुिक्त गदार् �नयम १५ को उप�नयम (१) वमोिजम �नयुक्त गनुर् पन�छ । 

(१०) मध्यस्थता �ट्रवुनल, प�रषद् वा अदालतबाट अन्यथा आदेश भएकोमा वाहेक यो �नयम बमोिजम कुन ैप�ले कुनै मध्यस्थलाई हटाउन 

�दएको �नवेदन उपरको कारवाह� जार� रहेको वा सो सम्बन्धमा �नणर्य भैनसकेको अवस्थामा प�न मध्यस्थताको काम कावार्�ह तथा अिन्तम 

�नणर्य स्थ�गत हुने छैन र त्यसर� हटाउन माग ग�रएको मध्यस्थ समेत त्यस्तो कावार्�ह तथा �नणर्यमा संलग्न हुनेछ । 

  

  

प�रच्छेद–४ 

मध्यस्थताको प्रकृया 

१९.प�हरुलाई समान अवसर �दनु पन� ◌ःमध्यस्थले आफूले उपयुक्त ठहयार्एको �क�समवाट मध्यस्थको कारवाह� संचालन गनर् सक्नेछ । �नजले 

�ववादका सवै प�हरुलाई समान व्यवहार गर� हरेक प�लाई आफ्नो वहस, िज�कर, खण्डन, तथा त्यसलाई पुष्टयाई गन� प्रमाण प्रस्तुत गन� पूणर् 

अवसर �दनु पन�छ । 

२०. जानकार� �दनु पन� ◌ः �ववादका प�ले मध्यस्थ ट्राइवुनल सम� पेश गन� सम्पूणर् कागजात, प्रमाण तथा अन्य कुराको जानकार� तत्काल 

अक� प�लाई प�न उपलब्ध गराउनु पन�छ । 

२१.मध्यस्थताको कायर्लय रहन ेस्थान ◌ः प�हरुले अन्यथा तोकेकोमा वाहेक यस �नयमावल� वमोिजम मध्यस्थको कायार्लय रहन ेस्थान 

प�रषद्को स�चवालय काठमाण्डौ हुनेछ । 

          

तर कुनै कागजात मालसामान वा सम्पित्तको �न�र�ण गनुर् पन� भएमा अथवा �ववादको प� वा कुनै �वशेष� वा सा�ीको वकपत्र गराउनु पन� वा 

परामशर्का ला�ग आवश्यक दे�खएमा अरु जुनसुकै स्थानमा प�न मध्यस्थताको कायार्लय रहन  सक्नेछ । 

२२.मध्यस्थताको काम कावार्ह�मा प्रयोग हुने भाषा ◌ः(१) मध्यस्थताको काम कावार्ह�मा प्रयोग हुने भाषा संझौतामा उल्लेख भएकोमा सोह� 

वमोिजम र उल्लेख नभएकोमा प�हरुसंग छलफल गर� मध्यस्थले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ । त्यसर� �नधार्रण हुन नसकेमा संझौतामा 

प्रयोग ग�रएको भाषा मध्यस्थको काम कारवाह�मा प्रयोग हुने भाषा हुनेछ । 

(२) मध्यस्थ सम� पेश हुने कागजातहरु मौ�लक रुपमा उप�नयम (१) वमोिजमको भाषामा नभएमा मध्यस्थले उप�नयम (१) वमोिजम 

�नधार्रण गरेको भाषामा आ�धका�रक रुपमा अनुवाद गर� पेश गनर् आदेश �दन सक्ने छ । 

२३.दावी, प्र�तवाद, प्र�तदावी र प्रत्युिक्त पेश गर्र्ने◌े ◌ः (१) संझौतामा दावी पेश गन� म्याद उल्लेख भएकोमा सोह� म्याद �भत्र र कुनै म्याद उल्लेख 

नभएकोमा मध्यस्थ �नयुक्त भएको वा मध्यस्थ ट्राइवुनल गठन भएको ३ (तीन) म�हना �भत्र आफ्नो दावी प्रमा�णत गन� तथ्यहरु, �ववा�दत 



�वषय र प्राप्त गनर् खोिजएको उपचार समेत उल्लेख ग�रएको �ल�खत दावीपत्र मध्यस्थ, र प�रषद् सम�  पेश गर� त्यसको एक प्र�त प्रत्यथ�लाई 

समेत �दनु पन�छ । 

(२) उप�नयम (१) वमोिजमको दावी पत्र प्राप्त गरेको ३० (तीस) �दन �भत्र पत्यथ�ले दावीपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरुको �ल�खत प्र�तवाद गर� सो 

सम्वन्धमा आफ्नो प्र�तदावी भए सो समेत खुलाई दावीकतार् प�, मध्यस्थ र प�रषद्लाई �दनु पन�छ । त्यसर� प्रत्यथ�ले प्र�तदावी समेत पेश गरेको 

भएमा दावीकतार्ले त्यस्तो प्र�तदावी प्राप्त गरेको १५ �दन �भत्र सो सम्वन्धमा आफ्नो प्रत्युिक्त �ल�खत रुपमा मध्यस्थ सम� पेश गर� १÷१ प्र�त 

प्रत्यथ� र प�रषद्लाई �दनु पन�छ । 

(३) उप�नयम (१) वा (२) वमोिजम �ल�खत दावीपत्र वा प्र�तवाद वा प्र�तदावी वा प्रत्युिक्त पेश गन� प�ले आफूले पेश गनर् चाहेको कागजातको 

सूची समेत पेश गनुर् पन�छ । त्यस्तो सूचीमा त्यस्तो कागजातको �क�सम, �म�त, लेखक, �वषय समेत खुलाउनु पन� छ । 

(४) उप�नयम  (२) बमोिजमको म्याद �भत्र प्रत्यथ�ले आपm्नो कावु वाह�रको प�रिस्थ�त पर� यस �नयमावल� बमोिजम आफुले पेश गनुर् पन� 

प्र�तवाद, प्र�तदावी वा प्रत्युिक्त पेश गनर् नसकेमा त्यसको मना�सव कारण खुलाई सो  म्याद समाप्त भएको सात (७) �दन �भत्र म्याद थपका 

ला�ग मध्यस्थ सम� �नवेदन �दन सक्नेछ । यस्तो �नवेदनमा उल्ले�खत कारण मना�सव दे�खएमा मध्यस्थले बढ�मा १५ (पन्ध्र) �दन सम्मको 

म्याद थप गनर् सक्नेछ । 

२४.दावीमा शंसोधन गनर् वा पुरक दावी पेश गनर् सक्न े◌ःमध्यस्थले मध्यस्थताको क्रममा कुनै प�लाई �नजले पेश गरेको दावी, प्र�तवाद वा 

प्र�तदावी वा प्रत्युिक्तमा शंसोधन गनर् वा पुरक दावी, प्र�तवाद वा प्र�तदावी वा प्रत्युिक्त पेश गनर् अनुम�त �दन सक्नेछ । 

तर मध्यस्थले त्यस्तो शंसोधन वा पुरक दावी, प्र�तवाद वा प्र�तदावी वा प्रत्युिक्त पेश गनर् �ढला भएको वा त्यसले अक� प� प्र�त पुवार्ग्रह हुने वा 

�नयम ६ बमोिजमको सम्झौता अन्तगर्त सो शंसोधन वा पुरक दावी नपरेको ठानेमा त्यस्तो संसोधन, पुरक दावी,  प्र�तवाद, प्र�तदावी वा प्रत्युिक्त 

पेश गन� अनुमती �दन इन्कार गनर् सक्नेछ । 

२५.कागजात पेश गनर् लगाउन सक्न े◌ः मध्यस्थले प�को �नवेदन पर� वा आफूले आवश्यक देखेमा कुन ैप�लाई म्याद तोक� सो म्याद�भत्र 

मध्यस्थतासंग सम्विन्धत कागजात पेश गनर् आदेश �दन सक्नेछ । त्यसर� पेश भएको कागजात,  कुन ैप�ले आफ्नो दावी वा प्र�तवादमा आधार 

मानेको कागजात वा अन्य कुन ैप्रमाण अक� प�ले �नर��ण गनर् चाहेमा वा त्यसको नक्कल �लन चाहेमा सो प�ले त्यस्ता कागज प्रमाणहरु 

�न�र�ण गनर् वा नक्कल �लन पाउन ेछ । 

२६.मध्यस्थता सम्वन्धी संझौताको वैधताको �नणर्य ◌ः(१) यस �नयमावल� बमोिजम गठन हुने कुन ैमध्यस्थतालाई जुन �ववादको सम्बन्धमा 

सो मध्यस्थता गठन भएको हो सो◌े �ववाद आफ्नो �ेत्रा�धकार अन्तगर्तको हो वा होइन भन्ने �वषयमा उजुर� सुनी �नणर्य गन� अ�धकार हुनेछ । 

त्यसर� नै यस �नयमावल� बमोिजम ग�ठत मध्यस्थतालाई �ववादसंग सम्बिन्धत मध्यस्थता सम्वन्धी व्यवस्थाको वैधताका वारेमा समेत 

�नणर्य गन� अ�धकार हुनेछ । 

(२) मध्यस्थले उप�नयम (१) वमोिजम कुन ैसंझौता अन्तगर्तको मध्यस्थता सम्वन्धी व्यवस्थाको वैधता बारे  �नणर्य गदार् सो ब्यवस्था समावशे 

भएको संझौताको वैधताको◌े समेत �नणर्य गनर् सक्नेछ । यस्तो �नणर्य गदार् मध्यस्थता सम्बन्धी व्यबस्थालाई एउटा स्वतन्त्र संझौताको रुपमा 

�लनु पन�छ । 

(३) उप�नयम (२) वमोिजम �नणर्य गदार् मध्यस्थताको व्यवस्था समावशे भएको संझौता प्रच�लत कानुन बमोिजम अमान्य वा वदर घो�षत 

भएप�न सोह� कुराले मात्र सो संझौता अन्तगर्तको मध्यस्थता सम्वन्धी व्यवस्था अवैध हुने छैन । 

(४) कुनै प�ले उप�नयम (१) वमोिजम उजुर गनर् चाहेमा �नयम २३(२) को म्याद �भत्र त्यस्तो उजुर� गनुर् पन�छ । 

(५) कुनै प�ले आफ्नो तफर् बाट मध्यस्थ �नयुतm गरेको वा मध्यस्थ �नयु�तmमा सहभागी भएको वा वा मध्यस्थको �नयु�तmमा सहमती 



जनाएको कारणले मात्र त्यस्तो प� उपदफा (१) र (२) बमोजमको उजुर� गनर्बाट वं�चत भएको मा�नन ेछैन । 

(६) मध्यस्थले उप�नयम (१) र (२) वमोिजमको उजुर�लाई प्राथ�मकता �दनु पन�छ । 

२७.प्रारिम्भक सुनुवाई ◌ः(१) मध्यस्थले आफ्नो◌े स्वेच्छामा अथवा कुन ैप�को अनुरोधमा मध्यस्थ ट्राइवुनल गठन भएको १५ �दन �भत्र 

�ववादको �वषय �नधार्रण गनर्, त्यसवाट सहमतीको बुँदाहरु य�कन गनर् वा अन्य कुनै कुरा गनर्का ला�ग �ववादको प�हरु वा �तनीहरुको अ�धकार 

प्राप्त प्र�त�न�धहरु र मध्यस्थहरु सिम्म�लत भएको वैठकमा प्रारिम्भक सुनुवाई गनर् सक्नेछ । मध्यस्थले स्वेच्छामा यस्तो वैठक नवोलाएमा र 

प�हरुबाट प�न अनुरोध नभएमा प�रषद् आफैले मध्यस्थलाई यस्तो वैठक वोलाउन लगाउन सक्नेछ । यस्तो वैठकको सुचना प�रषद्ले मध्यस्थ 

र सवै प�हरुलाई �दनु पन�छ । 

(२) मध्यस्थले उप�नयम (१) वमोिजमको प्रारिम्भक सुनवाईमा प�ले प्रस्तुत गनुर् पन� कागजात  तथा प�छ हुने सुनुवाईको म्याद सम्वन्धी 

कुराहरुको �नधारण गनर् सक्नेछ । मध्यस्थता सम्बन्धी सुनुवाईमा कुनै प�ले सा�ी उपिस्थत गराउन चाहेमा  सो प�ले त्यस्तो सा�ीको यस 

�नयमावल�को �नयम ३१ (२) बमोिजमको प�रचय समेत उतm वैठकमा �दनु पन�छ । 

(३) उप�नयम (१) वमोिजमको सुनुवाईका क्रममा कुन ैसंम्झौता वा सहमती भएमा मध्यस्थले त्यसको  अ�भलेख राखी  ७ (सात) �दन �भत्र सवै 

प�हरु र प�रषद्लाई समेत एक एक प्र�त त्यस्तो संझौता वा सहमतीको कागज �दनु पन�छ । 

२८. सहमतीको बुंदा ◌ः मध्यस्थले तोकेको समय�भत्र प�हरुले �ववा�दत �वषयबाट दवुै प�हरुको सहमती भएको बुँदा प�हचान गर� त्यस्तो 

सहमतीका बुँदा प�रषद् र मध्यस्थलाई �दनु पन� छ । 

२९. थप �ल�खत �ववरण ◌ः (१) दावीकतार् प�ले पेश गरेको दावीपत्र  तथा प्रत्यथ�ले पेश गरेको प्र�तवादका अ�त�रक्त थप के कस्ता �ल�खत 

�ववरणहरु �ववादका प�हरुवाट पेश हुनु पन� हो वा पेश गनर् स�कने हो मध्यस्थले  सो कुरा �नधार्रण गनुर् पन�छ । 

(२) प�हरुबाट उप�नयम (१) वमोिजम पेश गनुर् पन� वा गनर् स�कने �ल�खत �ववरणहरु पेश गनर् का ला�ग  तथा अक� प�लाई �न�र�ण गन� मौका 

�दन का ला�ग मध्यस्थले म्याद तोक्नु पन�छ । मध्यस्थले वढाएकोमा वाहेक त्यस्तो म्याद १५ �दन भन्दा वढ� हुने छैन । 

३०. मध्यस्थताको सुनुवाई ◌ः (१) मध्यस्थले मौ�खक सुनुवाई वा वैठकको समय तोक� त्यस्तो सुनुवाई वा वैठकको �ल�खत सूचना  �ववादका 

प�हरुलाई �दनु पन�छ । 

  (२) सव ैमौ�खक सुनुवाईहरु वन्द इजलाशमा हुने छन ्र सम्पूणर् �लखत कागजातहरु प�हरुको सहमतीमा बाहेक गोप्य रहन ेछन । 

३१. प्रमाण पेश गन� ◌ः (१) यस �नयमावल� वमोिजम पेश भएको �ववादमा आफ्नो दावी वा प्र�तवाद प्रमा�णत गन� भार त्यस्तो दावी वा प्र�तवाद 

पेश गन� प�को हुनेछ । 

(२) �ववादको कुन ैप�ले सा�ी पेश गनर् चाहेमा �नयम २७ को उप�नयम (२) बमोिजम जानकार� �दएको अवस्थामा वाहेक त्यस्तो प�ले आफूले 

उपिस्थत गराउन चाहेको सा�ीको नाम, ठेगाना, �नजले प्रयोग गन� भाषा र कुन �वषयमा सा�ीको वकपत्र हुने हो सो �वषय स�हतको जानकार� 

त्यस्तो सा�ीको वकपत्र हुनुभन्दा कम्तीमा १५ �दन अगाव ैमध्यस्थ र अन्य प�हरुलाई �दनु पन�छ । 

(३) मध्यस्थता सम� कुन ैसा�ीको वकपत्र भएकोमा त्यस्तो वकपत्रको �ल�खत अ�भलेख राख्न ुपन�छ । त्यस्तो सा�ीको वकपत्र �नयम २२ 

वमोिजमको भाषामा नभई अन्य भाषामा भएकोमा �नयम २२ वमोिजम �नधार्रण भएको भाषामा अनुवाद गर� अ�भलेख राख्नु पन�छ । 

(४) यस �नयमावल� वमोिजम मध्यस्थलाई प्राप्त भएका प्रमाणहरुको �ववा�दत �वषयसंग सम्वन्ध त्यसको ग्राह्यता, महत्व तथा त्यसको 

गहनताको �नणर्य मध्यस्थद्धारा हुनेछ र त्यस्तो �नणर्य प्रमाण कानुनका व्यवस्थाहरु अनुरुप हुनु आवश्यक हुने छैन । 

(५) प�ले न ैम्याद गुजार� अनुपिस्थत भएको अथवा उपिस्थत हुने अ�धकारको प�रत्याग गरेको अवस्थामा वाहेक सम्पूणर् मौ�खक प्रमाणहरु 

मध्यस्थले सवै प�हरुको उपिस्थ�तमा ग्रहण गनुर् पन�छ । 



(६) कुनै प�ले मौ�खक सुनुवाईमा कुनै �लखत पेश गनर् चाहेमा सो प�ले त्यस्ता सम्पूणर् �लखतहरु संकलन गर� मौ�खक सुनुवाई हुनु भन्दा १५ 

�दन अगावै मध्यस्थ तथा अन्य प�हरुलाई �दनु पन�छ । प�हरु सहमत भएमा त्यस्ता �लखतहरु सो सुनुवाईको क्रममा वाचन नगर� वा सो 

सम्वन्धमा अन्य थप प्रमाण पेश नभइकन प�न प्रमाणको रुपमा पेश भएको मा�नन ेछ । तर त्यसर� पेश भएका कुनै �लखतलाई प्रमाणमा �लने 

सम्वन्धमा �ववादको प�ले �वरोध सो प्रमाणको खण्डन गनर् सक्नेछ । 

(७) कुनै प�ले �नयम २३ को उप�नयम (३) वमोिजम नखुलाइएको �लखत यस �नयमको उप �नयम (६) वमोिजमको समयमा पेश गनर् चाहेमा 

मध्यस्थले आवश्यक दस्तुर �लई त्यस्तो �लखत सो सुनुवाईमा पेश गन� अनुमती �दन सक्नेछ । तर यसर� अनुम�त �ददा मध्यस्थले सो समयमा 

त्यस्तो �लखतको जानकार�  न�दनुको कारण तथा सम्विन्धत कानुनको समेत �वचार गनर् सक्नेछ । 

३२. सा�ी प�र�ण ◌ः (१) मध्यस्थले सा�ी प�र�ण गन� प्रकृयाको �नधार्रण गनर् सक्नेछ । 

(२) यस �नयम वमोिजम सा�ी प�र�ण गदार् मध्यस्थले कुन ैसा�ीको वकपत्र गराउदा �ववादका प�हरु तथा �नजहरुका प्र�त�न�धहरु वाहेक 

अन्य सा�ीहरुलाई  सो समयमा मध्यस्थताको मौ�खक सुनुवाईमा उपिस्थत हुनवाट रोक लगाउन सक्न ेछ । 

(३) सा�ीले आफ्नो वकपत्रमा सह� गर� �ल�खत रुपमा पेश गनर् सक्नेछन ्। तर कुन ैसा�ीले �ल�खत वकपत्र पेश गरेकोमा अक� प�ले त्यस्तो 

सा�ीलाई िजरहका ला�ग उपिस्थत गराउन सक्नेछ । 

(४) मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाह�को �सल�सलामा सकेसम्म उपयुतm हुनेगर� सा�ीहरुलाई वकपत्रका ला�ग वोलाउन सक्नेछ । तर 

त्यसर� मध्यस्थद्धारा सा�ीलाई वोलाइएकोमा अक� प�लाई सो सा�ीको िजरह गन� तथा �नजको वकपत्रको खण्डन गन� अवसर �दनु पन�छ । 

३३. �वशेष�को सेवा �लन सक्न े◌ः (१) मध्यस्थले �नणर्य गनुर् पन� �वशेष प्रकारका �ववादहरुमा प्र�तवेदन पेश गनर् एक वा एक भन्दा वढ� 

�वशेष�हरुको �नयुिक्त गनर् सक्नेछ । मध्यस्थले त्यस्तो �वशेष�लाई आवश्यक जानकार� उपलव्ध गराउन वा त्यस्तो �वशेष�को �न�र�णको 

ला�ग कुनै स्थान ९साइट०, कागजात, मालसामान वा सम्पित्त खुल्ला गनर् �ववादका प�हरुलाई आदेश �दन सक्नेछ । 

(२) उप�नयम (१) वमोिजम �वशेष�को �नयुिक्त भएकोमा मध्यस्थले अनुसन्धानका ला�ग त्यस्तो �वशेष�लाई सुिम्पएका �वषयहरुको 

जानकार� प�हरुलाई �दनु पन� छ । �वशेष� र प� वीच कुन ैकुराको सुचना वा जानकार�का सम्वन्धमा वा कुनै �लखत पेश गन� �वषयमा �ववाद 

उत्पन्न भएमा त्यस्तो �ववाद �नणर्यका ला�ग मध्यस्थ सम� पेश गनुर् पन�छ । 

(३) मध्यस्थले �वशेष�वाट उप�नयम (१) वमोिजमको �वषयमा प्र�तवेदन प्राप्त ग�रसकेप�छ त्यसको एक प्र�त �ववादका प�हरुलाई �दनु पन�छ 

। र प�हरुलाई त्यस्तो प्र�तवेदनका सम्वन्धमा आफ्नो धारणा �ल�खत रुपमा व्यक्त गन� अवसर �दनु पन�छ । 

(४) �वशेष�ले आफ्नो प्र�तवेदनमा उल्लेख गरेका एवं �नजको कव्जामा रहेका कागजात मालसामान वा सम्प�तको �न�र�ण  गनर् कुन ैप�ले 

अनुरोध गरेमा �नजले त्यस्तो प�लाई त्यस्तो कागजात, मालसामान वा सम्पित्तको �न�र�ण गनर् �दनु पन�छ । �वशेष�ले आफ्नो कव्जामा 

नरहेका तर �नजलाई प्र�तवेदन तयार गनर्का ला�ग उपलब्ध गराईएका कागजात, मालसामान वा सम्पित्तको सूची तथा सो मालसामान, सम्पित्त 

वा कागजात रहेको स्थानको �ववरण समेत त्यस्तो प�लाई �दनु पन�छ । 

(५) कुनै प�को अनुरोध पर� वा मध्यस्थलाई उपयुक्त लागेमा �वशेष�ले आफ्नो प्र�तवेदन �ल�खत वा मौ�खक रुपमा प्रस्तुत ग�रसकेप�छ 

मध्यस्थले �नजलाई मौ�खक सुनुवाईका ला�ग उपिस्थत गराउनु पन�छ । त्यसर� उपिस्थत गराइएकोमा �ववादका प�हरुले �नजलाई िजरह गनर् 

तथा �नजको प्र�तवेदनको खण्डन गनर् सक्नेछन ्। 

(६) यसर� �नयुक्त ग�रने �वशेष�को सेवा प्राप्त गनर् लाग्ने खचर् तथा पा�रश्र�मक मध्यस्थले प�हरुसंग परामशर् गर� �नधार्रण गन�छ । 

३४. अन्त�रम आदेश �दन सक्न े◌ः (१) मध्यस्थले कुन ैप�को अनुरोधमा �ववादसंग सम्विन्धत मालसामानको सुर�ा एवं वचावटका उपयुक्त 

ठानेको आदेश �दन सक्नेछ । त्यस्ता मालसमानको सुर�ाका ला�ग मध्यस्थले  तेश्रो प�लाई राख्न �दने वा त्यस्तो मालसामानको �व�क्र गन� 

लगायत आफुले उपयुतm ठानेको व्यवस्था गनर् सक्नेछ । 



(२) उप�नयम (१) वमोिजमको◌े आदेश अन्त�रम आदेशको रुपमा रहनेछ । त्यस्तो आदेश �दँदा मध्यस्थले सो मालसामान िजम्मा �लने 

व्यिक्तवाट सुर�ण माग गनर् सक्नेछ । 

(३) कुनै प�ले अदालत सम� अन्त�रम आदेशको ला�ग �नवेदन �दएको भएमा त्यस्तो �नवेदन र सो सम्वन्धी अदालतको �नणर्य मध्यस्थता 

सम्बन्धी संझौतासंग वा�झएको मा�नने छैन । त्यस्तो �नवेदन र �नणर्यको कारणले मात्र प�ले मध्यस्थता सम्बन्धी संझौताको प�रत्याग गरेको 

मा�नन ेछैन । 

(४) यस �नयमको उप�नयम (१) को अ�त�रतm मध्यस्थले कुनै प�को अनुरोधमा �ववादको �वषय वस्तुसंग सम्बिन्धत अन्य कुन ै�वषयमा 

अन्त�रम आदेश जार� गनर् वा शतर् स�हतको �नणर्य गनर् सक्नेछ । 

३५. म्याद गुिज्रन े◌ः  (१) दा�वकतार् प�ले पयार्प्त कारण �वना यस �नयमावल�को �नयम २३ (१) मा तो�कएको म्याद �भत्र दावी पेश नगरेमा 

मध्यस्थले आदेश जार� गर� मध्यस्थता समाप्त भएको घोषणा गनर् सक्नेछ । 

(२) प्रत्यथ�ले पयार्प्त कारण �वना यस �नयमावल�को �नयम २३(२) र (४) मा तो�कएको म्याद �भत्र प्र�तवाद पेश नगरेमा मध्यस्थले 

मध्यस्थताको कारवाह� स्थ�गत नगर� जार� राख्न ुपन�छ । त्यसर� प्रत्यथ�ले म्याद गुजारेमा मध्यस्थले दावी प�वाट आवश्यक प्रमाण पेश गनर् 

लगाई �नश्प� भई तथ्य र प्रमाणका आधारमा �नणर्य �दनु पछर्  । 

(३) मध्यस्थले कुन ैप�लाई मौ�खक सुनुवाईमा वोलाएकोमा वा कुन ैकागजात पेश गनर् आदेश �दएकोमा यस �नयमावल�मा तो�कएको म्याद �भत्र 

सो प� उपिस्थत नभएमा वा त्यस्तो कागजात पेश नगरेमा मध्यस्थले मध्यस्थताको प्रकृयालाई स्थ�गत नगर� जार� राख्न ुपन�छ । मध्यस्थले 

यस उपदफा बमोिजम प� उपिस्थत नभएमा वा कागजात पेश नभएप�न  आफूलाई प्रापत् प्रमाणका आधारमा �नणर्य �दन सक्नेछ । 

३६.मध्यस्थका थपअ�धकारहरु ◌ः संझौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक यस �नयमावल� अन्तगर्तका अन्य �नयमहरुले प्रदान गरेका 

अ�धकारका अ�त�रतm मध्यस्थलाई देहाय वमोिजमको अ�धकार हुनेछ ◌ः 

    (क) �ववादको कुन ैप� �वदेशी नागर�क भएको कारणले आफुले �दएको                            �नणर्य कायार्न्वयन हुन सक्ने अवस्था नभएमा 

मध्यस्थले त्यस्तो प�बाट आफुलाई               उपयुतm लागेको वैक ग्यारेण्ट� वा जमानत �लने , 

    (ख) कागजात प्रमाण वा अन्य सम्पित्त भएको ठाउमा गई �न�र�ण गनर् आदेश �दने, 

    (ग) कुनै मौ�खक सुनवाईको �ल�खत अ�भलेख राख्न आदेश �दने तथा                        �लखतको प्रमा�णत नक्कल �दने, 

    (घ) प�हरुले प्रदान गरेको कुनै खास अ�धकारको प्रयोग गन� 

३७.मध्यस्थको पा�रश्र�मक तथा प्रशास�नक खचर् ◌ः (१) मध्यस्थको पा�रश्र�मक तथा प्रशास�नक खचर् सम्वन्धमा सम्झौतामा उल्लेख नभएको 

अवस्थामा प�हरुसंग परामशर् गर� मध्यस्थले तो�क�दए बमोिजम हुनेछ । मध्यस्थले यस �नयमावल� बमोिजम खचर् र पा�रश्र�मकको �नधार्रण 

गदार् अनुसूची १ र अनुसूची २ लाई मागर् दशर्कको रुपमा �लनु पन�छ । 

       (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भएताप�न सो उपदफा बमोिजम पा�रश्र�मक र खचर्को �नधार्रण गदार् मध्यस्थले �ववादको �वषय, 

प�हरुको अवस्था, सम्बद्ध प�रिस्थ�त समेतलाई �वचार गर� यस �नयमावल�को पा�रश्र�मक र खचर्को अनुसु�चमा �नधार्�रत पा�रश्र�मक र खचर्को 

रकम भन्दा कम हुने गर� �नधार्रण गनर् सक्नेछ । 

(३) उप�नयम (१) बमोिजमको अनुसूचीमा कायर्स�म�तले आवश्यकता अनुसार समय–समयमा हेरफेर गनर् सक्न ेछ । 

३८. धरौट� माग्न सक्ने ◌ः(१) मध्यस्थले �ववादका प�हरुवाट सो �ववादमा लाग्न ेअनुमा�नत खचर् र मध्यस्थको पा�रश्र�मक अ�ग्रम रुपमा नगद 

वा चेक माफर् त प�रषद्मा धरौट� राख्न लगाउन सक्नेछ । 



(२) �ववादको कुन ैप�संग उप�नयम (१) वमोिजम धरौट�को माग गरेकोमा सो प�ले त्यसर� धरौट� माग गरेको १५ �दन �भत्र धरौट� नराखेमा 

मध्यस्थले �ववादका प�हरुलाई सो कुराको जानकार� �दई अक� प�हरुलाई  त्यस्तो भुक्तानी गनर् आदेश �दन सक्न ेछ । 

तर त्यसर� आदेश �दनु पूवर् धरौट� राख्न ेप�को सहमती हुन ुअ�नवायर् हुनेछ । 

(३) प�हरुले उप�नयम (१) र (२) वमोिजमको धरौट नराखेमा मध्यस्थले मध्यस्थता को कारवाह� मुल्तवी राख्न वा समाप्ती भएको घोषणा जार� 

गनर् सक्नेछ । यस उप�नयम बमोिजम मध्यस्थताको कारवाह� मुल्तवी राखेको १ म�हना सम्म प�न प�हरुबाट माग ग�रएको रकम प�रषद् 

सम� धरौट� नराखेमा मध्यस्थले मध्यस्थताको कारवाह� समाप्त भएको घोषणा जार� गन�छ । 

३९. धरौट�वाट भुक्तानी ◌ः (१) �नयम ३८ वमोिजम प�हरुले धरौट� राखकेोमा प�रषद्ले त्यस्तो धरौट�को रकमवाट समय समयमा मध्यस्थलाई 

पा�रश्र�मक वापत भुक्तानी �दन सक्नेछ । 

(२) मध्यस्थतावाट अिन्तम �नणर्य भएप�छ वा मध्यस्थको कारवाह� समाप्त भएप�छ नेप्काले मध्यस्थताको प्रकृयामा लागेको प्रशास�नक खचर् 

मध्यस्थलाई �दनु पन� पा�रश्र�मक र अन्य खचर्हरु सो धरौट� राखेको रकमवाट भुक्तानी गनर् सक्नेछ । त्यसर� भुक्तानी गदार् धरौट� रहेको रकम 

वाक� हुन आएमा नेप्काले सो रकम �ववादका प�हरुलाई �फतार् �दनेछ । 

(३) मध्यस्थताको कारवाह� समाप्त भएप�छ मध्यस्थताको प्रशास�नक खचर् र मध्यस्थको पा�रश्र�मक �नयम ३८ बमोिजम धरौट� राखेको 

रकमबाट व्यहोनर् अपयार्प्त छ भन्ने लागेमा �नणर्य सुनाउन ुअगाव ैमध्यस्थले प�हरुबाट मध्यस्थतामा लागेको वास्त�वक खचर्मा नपुग हुने 

रकम माग गनर् सक्नेछ र �नजले माग गरेको रकम प�हरुले प�रषद्मा जम्मा नगरेसम्म मध्यस्थले अिन्तम �नणर्य सुनाउन इन्कार गनर् सक्नेछ । 

४०. सुनुवाईको समाप्ती ◌ः (१) मध्यस्थलाइ मध्यस्थताको प्रकृयामा अरु थप सुनुवाई हुन आवश्यक वा उपयुक्त छैन भन्न ेलागेमा अथवा 

�ववादका प�हरुसंग सो सम्वन्धमा सोधपुछ गदार् अरु थप प्रमाण पेश गनर् वा प्रस्तुत गनर् वांक� छैन भनी सुझाव �दएमा मध्यस्थले सुनुवाईको 

समाप्ती भएको आदेश �दन सक्नेछ । 

(२) उप�नयम (१) वमोिजम सुनुवाईको समाप्ती भएप�छ मध्यस्थबाट अरु थप प्रमाण बुभm्ने र सुनुवाई गन� कायर् हुने छैन । 

(३) यस �नयमावल�मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए प�न प�हरुले �ल�खत सहमतीद्धारा मौ�खक सुनुवाई प�रत्याग गनर् सक्नेछन ्। मौ�खक 

सुनुवाईको प्रकृयाका सम्वन्धमा प�हरु सहमत हुन नसकेमा मध्यस्थले �नश्प� र उ�चत प्रकृया तोक्न ेछ । 

प�रचछेद–५ 

मध्यस्थको �नणर्य 

४१. �नणर्य ◌ः  (१) यस �नयमावल�मा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको सुनुवाई समाप्त भएको ३० (तीस) �दन �भत्र मध्यस्थत े

अिन्तम �नणर्य �दनु पन�छ । 

(२) उप�नयम (१) वमोिजमको �नणर्य �ल�खत हुनेछ र �ववादका सवै प�हरुलाई त्यस्तो �नणर्य एक एक प्र�त �नःशुल्क उपलब्ध गराई मुल प्र�त 

�म�सल सामेल रा�खन ेगर� प�रषद्लाई बुझाउनु पन�छ । �ववादका प�हरु उपिस्थत भएमा मध्यस्थले त्यस्तो �नणर्य (अवाडर्) प�हरुलाई पढ� 

बाची सुनाउन ुपन�छ । 

(३) मध्यस्थको �नणर्य प�हरुका ला�ग बन्धनकार� हुनेछ । 

(४) �ववादका प�हरुको स्वीकृ�त वेगर मध्यस्थको �नणर्य सावर्ज�नक ग�रनेछैन । 



४२ �नणर्य गन� त�रका ◌ः (१) एक भन्दा बढ� मध्यस्थहरु भएको ट्राइवुनल भएमा मध्यस्थहरुको वहुमतको �नणर्य नै मध्यस्थ ट्राइवुनलको 

�नणर्य हुनेछ । 

(२) उप�नयम (१) वमोिजम मध्यस्थहरु वीच मतैक्य हुन नसक� फरक फरक मत भएमा संझौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक मुख्य 

मध्यस्थको मत सो ट्राइवुनलको �नणर्य मा�नन ेछ । 

४३.मध्यस्थको �नणर्यमा खुलाउन ुपन� कुरा ◌ः सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा वाहेक यस �नयमावल� बमोिजम मध्यस्थको �नणर्यमा 

देहायका कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पन�छ ◌ः 

(क) मध्यस्थता गनर् सुिम्पएको �वषयको छोटकर� �ववरण, 

(ख) �नयम ३३ बमोिजम �वशेष� �नयुतm भएको भए �नजको प्र�तवेदनको सार सं�ेप 

(ग) मध्यस्थको �ेत्रा�धकार उपर कुनै प�ले प्रश्न उठाएको भए �ेत्रा�धकार भएको ठहर गन� आधार, 

(घ) मध्यस्थको ठहर र उतm ठहरमा पुग्न �लइएका कारण र आधार, 

(ङ) भर�भराउ वा �तीपूत� गर� �दनुपन� कुरा वा रकम, 

(च) खण्ड (घ) को रकममा लाग्न ेव्याज, 

(छ) मध्यस्थताको कायार्लय रहेको स्थान र �नणर्य �म�त 

४४. मध्यस्थले अपनाउन ेसारवान कानुन ◌ः (१) मध्यस्थतामा सम्झौतामा उल्ले�खत सारवान कानून लागु  हुनेछ । संझौतामा त्यस्तो कानून 

नतो�कएकोमा नेपालको काननु लागु हुनेछ ।   

(२)  प�हरुले स्पष्ट रुपमा अिख्तयार� �दएमा मध्यस्थले �ववादलाई  न्याय र सद्�ववेक (एक्स एक्वा एट वोनो) वा प्राकृ�तक समन्याय 

(ए�मएवल कम्पोिजटर) को �सद्धान्त वमोिजम �नरोपण गनर् सक्नेछ । 

(३) यस �नयममा जुनसकैु कुरा ले�खएको भए ताप�न मध्यस्थले सम्विन्धत संझौताका शतर्हरु वमोिजम �ववादको �नरोपण गन�छ र त्यसर� 

�ववादको �नरोपण गदार् सम्विन्धत कारोवारमा लागु हुने व्यापा�रक प्रचलनहरु (यूसेज) उपर समेत ध्यान �दनु पन�छ । 

४५. अन्य त�रकावाट �ववादको समाधान ◌ः  (१) मध्यस्थले अिन्तम �नणर्य �दनु भन्दा अगाव ैप�हरु अन्य त�रकावाट �ववाद समाधान गनर् 

सहमत भएमा मध्यस्थले मध्यस्थताको प्रकृया समाप्त भएको घोषणा जार� गनर् सक्नेछ । प�हरुले अनुरोध गरेकोमा मध्यस्थलाई उपयुतm 

लागेमा �ववादको त्यस्तो समाधानलाई मध्यस्थले मध्यस्ता �ट्रवुनलको �नणर्यको रुपमा अ�भलेख राख्न सक्नेछ । मध्यस्थले त्यसर� �नणर्य 

�दएकोमा सो �नणर्यको कारण �दन वाध्य हुनेछैन । 

(२)  मध्यस्थले अिन्तम �नणर्य �दनु भन्दा अगाव ैउप�नयम (१) मा उल्ले�खत कारण वाहेक अन्य कुन ैकारणवाट मध्यस्थताको प्रकृया जार� 

राख्न अनावश्यक वा असंभव भएमा मध्यस्थले मध्यस्थताको◌े प्रकृया समाप्त गनर् चाहेको कुराको जानकार� प�हरुलाई �दने छ । यस्तो 

जानकार� उपर �ववादको कुन ैप�ले न्यायो�चत आधारमा आप�त प्रकट गरेकोमा वाहेक मध्यस्थता �ट्रवुनललाई त्यस्तो आदेश जार� गन� 

अ�धकार हुनेछ । 

(३) उप�नयम (१) वमोिजम �नणर्य गरेकोमा वा उप�नयम (२) वमोिजम प्रकृया समाप्त गन� आदेश जार� गरेकोमा सो �नणर्य वा आदेशको एक 

एक प्र�त मध्यस्थले हस्ता�र गर� �ववादका प�हरु र प�रषद्लाई �दनु पन�छ । 

४६. �नणर्यमा शंसोधन गनर् स�कने ◌ः (१) देहायका अवस्थामा कुनै प�को �नवेदन पर� वा त्यस्तो �नवेदन नपरेकोमा मध्यस्थ आफैले पचार् खडा 

गर� मध्यस्थले मध्यस्थताको अिन्तम �नणर्यको शंसोधन वा प�रवतर्न गनर् सक्नेछ ◌ः 



      (क) छपाई वा टाइ�पङ्ग सम्वन्धी त्रुट� भएमा 

      (ख) �वना कुनै जानकार� आकिस्मक रुपमा भएको त्रुट� भुल, चुक, छुट वा त्यस्तै प्रकारको साना�तना गल्ती वा 

      (ग) कुनै �हसावको◌े गणना गन� सम्वन्धमा भएको ग�ण�तय त्रुट� 

(२) उप�नयम (१) वमोिजम मध्यस्थताको �नणर्यमा शंसोधन गनर्का ला�ग �नवेदन �ददा �ववादका प�हरुले सो �नणर्य आफुले पाएको ३० (तीस) 

�दन �भत्र �दइसक्नु पन�छ । मध्यस्थले प�न त्यस्तो �नवेदन प्राप्त गरेको पन्ध्र (१५) �दन �भत्र त्यस्तो छुट वा गल्ती सच्याउन ुपन�छ । 

(३) उप�नयम (१) वमोिजम शंसोधन वा प�रवतर्न गनुर् अगावै मध्यस्थले त्यसको सूचना �ववादका प�हरुलाई �दनु पन�छ । 

४७. पुरक �नणर्य ◌ः(१) यस �नयमावल� वमोिजम �नणर्य पाएको ३० (तीस) �दन �भत्र �ववादका कुनै प�ले दावीको रुपमा प्रस्तुत गरेको तर  

मध्यस्थताको अिन्तम �नणर्यमा उल्लेख नभएको �वषयका सम्वन्धमा पुरक �नणर्य गनर् मध्यस्थ सम� अनुरोध गनर् सक्न ेछ । 

(२) उप�नयम (१) वमोिजम अनुरोधको सूचना त्यसर� अनुरोध गन� प�ले प�रषद् र  सो �ववादको अक� प�लाई प�न �दनु पन�छ । 

(३) उप�नयम (१) वमोिजम �नवेदन परेकोमा मध्यस्थता सम्बन्धी संझौता बमोिजम मध्यस्थले त्यस्तो पुरक �नणर्य गनर् आवश्यक छ भन्ने 

ठानेमा तथा कुनै सुनुवाई �वना नै त्यस्तो �नणर्य हुन सक्छ भन्ने �नजलाई  लागेमा मध्यस्थले अक� प�को सहमतीमा त्यस्तो अनुरोध प्राप्त 

गरेको ४५ (पैता�लस) �दन �भत्र पुरक �नणर्य �दनु पन�छ । 

(४) यस �नयम वमोिजम पुरक �नणर्य भएकोमा सो �नणर्यका सम्वन्धमा �नयम ४२ का व्यवस्थाहरु समेत लागू हुनेछन ्। 

४८. मध्यस्थता सम्वन्धी कारवाह�मा लाग्न ेखचर् ◌ः(१) मध्यस्थले अिन्तम �नणर्य गदार् सो मध्यस्थताको कारवाह�मा लागेको खचर् प�न 

�नधार्रण  गनर् सक्नेछ । 

(२) प�हरुका वीच �ल�खत सहमती भएमा वा मध्यस्थलाई प�हरुको वीचमा खचर्को वांडफांड गनर् उपयुक्त छ भन्ने लागेमा वाहेक मध्यस्थता 

सम्बन्धी खचर् दबुै प�ले बराबर व्यहोन� छन ्। 

(३) उप�नयम (२) मा जुनसुकै  कुरा ले�खएको भएता प�न �ववादमा सफलता प्राप्त गन� प�को कानुन व्यवसायीको शुल्क र कानुनी परामशर् शुल्क 

कुन प�ले व्यहोन� भन्ने वारेमा मध्यस्थले �नणर्य गनर् सक्नेछ । मध्यस्थले उपयुतm ठानेमा त्यस्तो कानुन व्यवसायीको शुल्क वा कानुनी 

परामशर् शुल्क दवुै प�ले व्यहोन� गर� वांडफांड गनर् सक्ने छ । त्यस्तो काननुी परामशर् र सेवा शुल्कका वारेमा आदेश जार� गदार् मध्यस्थले त्यस्तो 

सेवा र शुल्कको रकम �नधार्रण गनर् वा  �नधार्रण गन� त�रका समेत तोक्न सक्न ेछ । 

  

प�रच्छेद–६ 

�व�वध 

४९. व्याज ◌ःमध्यस्थले अिन्तम �नणर्य गदार् सो �नणर्य कायार्न्वयन गन� अव�धसम्मको व्याजको दर समेत �नधार्रण गनर् सक्नेछ । 

५०. अ�धकारको प्रयोग ◌ः यस �नयमावल� वमोिजम प�रषद्लाई प्राप्त अ�धकार प�रषद्को कायर्स�म�तले तोकेको व्यिक्त माफर् त प्रयोग हुनेछ । 

५१. शंसोधन ◌ः  कायर्स�म�तले आवश्यकता अनुसार समय समयमा यस �नयमावल�मा शंसोधन गनर् सक्नेछ । 

५२.  खारेजी र बचाउः  (१) नेप्का रुल्स फर डोमेिष्टक कम�सर्यल आ�वर्ट्रशेन प्रोसे�डङ खारेज ग�रएको छ। 



       (२) यस �नयमावल� प्रारम्भ हुनु अ�घ नेप्का रुल्स फर डोमेिस्टक कम�सर्यल आ�वर्टे्रशन प्रोसे�ड्रङ अन्तगर्त  काम कारवाह� शुरु भैसकेको 

मध्यस्थताको हकमा सोह� अनुसार हुनेछ । 

५३.  बाधा अड्काउ हटाउन े◌ः यस �नयमावल�को कायार्न्वयन गन� व्रmममा बाधा अड्काउ परेमा सम्बिन्धत मध्यस्थले व्याख्या गर� हटाउन 

सक्ने छ । 

  

अनुसूची–१ 

(�नयम ३७को उप�नयम (१) संग सम्विन्धत) 

मध्यस्थको शुलक् 

दावीको रकम (रुपैयामा) 
मध्यस्थको शुल्क (रुपैयामा) 

न्युनतम अ�धकतम 

 १,००,००० सम्म  १,०००।  ३,५००। 
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२५,००,००० दे�ख ५०००००० सम्म ५८,००० र २५,००,००० भन्दा मा�थ को दावीमा थप १.५% ९५,५००। 

५०,००,००० दे�ख १,००,००,००० सम्म ९५,५०० र ५०,००,००० भन्दा मा�थ को दावीमा थप१% १,४५,५००। 

१,००,००,००० दे�ख ५०,०००००० सम्म १,४५,५०० र १,००,००,००० भन्दा  मा�थ को दावीमा थप०.५% ३,४५,५००। 

५,००,००,००० मा�थ ज�तसुकै भएप�न ३,४५,५०० र ५,००,००,००० भन्दा मा�थ को दावीमा थप ०.२% ९,४५,०००। 

  

  

अनुसूची–२ 

(�नयम ३७को उप�नयम (१) संग सम्विन्धत) 

प्रशास�नक खरच् 

दावीको रकम (रुपैयामा)                     प्रशास�नक खचर् (रुपैयामा) 

न्युनतम अ�धकतम                      



१,००,००० १,०००।  १,५००। 

१,००,००० दे�ख ५,००,००० सम्म १,५०० र ४,००,००० दावीको रकमको  १% ५,५००। 

५,००,००० दे�ख १०,००,००० सम्म ५,५०० र ५,००,००० दावीको रकमको ०.८%  ९,५००। 

१०,००,००० दे�ख २५,००,००,००० सम्म ९,५०० र १५,००,००० दावीको रकमको ०.६ % १८,५००। 

२५,००,००० दे�ख ५०,००,००० सम्म १८,५०० र २५,००,००० दावीको रकमको ०.४ % २८,५००। 

५०,००,००० दे�ख १,००,००,००० सम्म २८,५०० र ५०,००,००० दावीको रकमको◌े ०.३ % ४३,५००। 

१,००,००,००० दे�ख ५,००,००,००० सम्म ५३,५०० र ४,००,००,००० दावीको रकमको ०.१५ % १,०३,५००। 

५,००,००,००० दे�ख मा�थ ज�तसुकै भए प�न १,०३,५०० र ५,००,००,००० भन्दा मा�थको दावीको रकमको ०.१ 
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