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मेलममलापको परिणामबाट भएको अन्तिााष्ट्रिय मिरुपण सम्झौताका सम्बन्धमा व्यवस्था
ु िाि संघीय महासन्न्ध
भएको संयक्त

(United Nations Convention on International Settlement Agreements
Resulting from Mediation, 2018)
(सं न्िप्त ष्ट्रटपोट)
१. परिचय
ु
१. सं यक्त
िाि सं घको तत्वावधािमा लामो वाताा ि छलफल पमछ मेलममलापको
ु
परिणामबाट भएको अन्तिााष्ट्रिय मिरुपण सम्झौताका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको सं यक्त
िाि सं घीय महासन्न्ध ["मेलममलाप सम्बन्धी मसं गापुि महासन्न्ध (Singapore Convention
ु
on Mediation)" भमिएको] को सि् २०१८ मा मस्यौदा तयाि भएको मथयो । सं यक्त
िािसं घको साधािण सभाले सि् २०१८ को मिसेम्बि २० का ददि यस महासन्न्धलाई
एक प्रस्ताव (Resolution 73/198) पारित (Adopt) गिी पारित गिे को ि सो महासन्न्धको
पि हुि आव्हाि गिे को मथयो । यो महासन्न्धलाई अगस्ट ७, २०१९ का ददि सदस्य
ु बाट हुिे हस्ताििको लामग मसं गापुिमा खुल्ला गरिएको मथयो ि हालसम्म (२९
मुलक
ु
जिविी २०२०), ५२ दे शहरुले यस महासन्न्धमा हस्तािि गरिसकेका छि् ।1 सं यक्त
ु ले सोही ददि
िाज्य अमेरिका, चीि, दन्िण कोरिया, भाित, थाइल्याण्ि लगायतका मुलक
महासन्न्धमा हस्तािि गिे का मथए ।
२. अन्तिााष्ट्रिय व्यापािको प्रवर्द्ाि ि अन्तिााष्ट्रिय व्यापािसं ग सम्बन्न्धत ष्ट्रववादलाई समाधाि
गिाको

1

लामग

वैकन्ल्पक

ि

प्रभावकिी

उपायको

रुपमा

मेलममलापलाई

मलइिे

ु मा अफ्गामिस्ताि, भाित, मान्ल्दभ्स ि श्रीलं का गिी ४ िािहरुले यो महासन्न्धको
SAARC मुलक
हस्तािि गिे का छि् ।
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मेलममलापको माध्यमबाट UN ले कायाान्वयिमा ल्याएको ददगो ष्ट्रवकास (Sustainable
Development) को लक्ष्यलाई योगदाि गिुा महासन्न्धको मुख्य उद्देश्य िहे को छ ।
३. व्यापाि व्यवसाय सम्बन्धी

अन्तिााष्ट्रिय प्रकृमतको ष्ट्रववादलाइा बाध्यात्मक प्रकृमतको

अदालती कािबाष्ट्रह वा मध्यस्थताबाट भन्दा स्वैच्छामा आधारित मेलममलापको ष्ट्रवश्वव्यापी
सं िचिा तय गिुा पमि महासन्न्धको उद्देश्य िहे को छ ।
मेलममलाप ष्ट्रववाद समाधािको एक अिौपचारिक ि अत्यन्त गोप्य प्रकृया हो, जसमा एक
तटस्थ - तेस्रो पिले ष्ट्रववादका पिहरुलाई ष्ट्रववाद समाधाि गिा सहजता पुर्रयााउि एक
ु ा रुपमा काम गदाछ । पिहरुलाई वाताा वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट मतमभन्नता
सेतक
अन्त्य गिा तेस्रो पिले मद्दत पुयााउिे हुन्छ । यस महासन्न्धको कायाान्वयि भएमा
मेलममलापबाट व्यापारिक वा व्यावसाष्ट्रयक प्रकृमतको अन्तिााष्ट्रिय ष्ट्रववाद अदालती कािबाही
वा मध्यस्थताको प्रकृयाबाट हुिे झन्झट ि खचा िोष्ट्रकई, सिल, सहज ि मछटो प्रकृयाबाट
समाधाि गिा सष्ट्रकिे हुन्छ ।
तसथा प्रस्तुत महासन्न्धको पि हुिे मसलमसलामा िेपालले सो महासन्न्धमा हस्तािि हुि
वान्छिीय दे न्खन्छ ।
२. महासन्न्धका मुख्य प्रावधािहरु
१. महासन्न्ध वमोन्जम यसका प्रावधाि अन्तिााष्ट्रिय व्यापाि सम्बन्धी ष्ट्रववाद समाधािका

लामग गरिएका मिरुपण सम्झौताबाट मसन्जात मलन्खत सम्झौताको हकमा मात्र लागू
हुिेछ । व्यन्क्तगत वा पारिवारिक उद्देश्यका साथ गरिएको ममलापत्र सम्झौता,
अदालतबाट मिरुपण सम्झौतालाई स्वीकाि गरिसकेको अवस्थामा वा अदालतबाट जािी
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गरिएको मिरुपण सम्झौता

ि

मध्यस्थताका मिणायहरु (arbitral awards) को हकमा

महासन्न्धको प्रावधाि लागू िहुिे व्यवस्था धािा १ मा उल्ले ख भएको पाइन्छ ।
२. मेलममलापको

परिणामबाट

भएको

अन्तिााष्ट्रिय

मिरुपण

सम्झौता

(International

Settlement Agreements) लाइा पि िािले कायाान्वयि गिुप
ा िे ि ष्ट्रववादका पिले
महासन्न्धसं ग सम्बन्न्धत मिरुपण सम्झौता उपयोग गिा पाउिे गिी धािा ३ बमोन्जम
पि िािले बहि गिुप
ा िे दाष्ट्रयत्वहरूको व्यवस्था गरिएको छ। धािा ४ बमोन्जम कुिै
पिले मिरुपण सम्झौता उपयोग गदाा अमधकाि प्राप्त मिकाय वा अदालतले आवश्यक
प्रमाण कागजात माग गिा पाउिे व्यवस्था गिे को छ।
३. पिको सिमताको अभाव दे न्खएमा, मिरुपण सम्झौता अमान्य वा बदि भएमा वा

परिपालि गिे अवस्था िभएमा, मिरुपण सम्झौताको वैधामिकतामा प्रश्न उठे मा,
मेलममलापकतााको असिमता ि समान्जक व्यवस्थाको ष्ट्रवरूर्द्मा हुिे गरि उपचाि माग
गिे मा अदालतले उपचाि ददि इन्काि गिा सक्िे व्यवस्था पमि महासन्न्धमा

उल्ले ख

गरिएको पाइन्छ ।
४. अन्य अदालतमा मुद्दा ष्ट्रवचािामधि भएमा वा मध्यस्थताका माध्यम बाट ष्ट्रववाद

समाधाि गिे प्रकृया चलाई

parallel applications or claims चलाइएको खण्िमा,

अदालतले उपचाि दावी गरि हामलएको मुद्दामा, दावी गरिएको उपचािमा ष्ट्रवचािामधि
मुद्दा वा मध्यस्थताले असि गिे दे न्खए, फैसलालाई स्थगि गिा सक्िे व्यवस्था पमि
मसं गापुि महासन्न्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
५. कुिै

पि िािले मिरुपण सम्झौता लागू (application) िहुिे गिी

ि मिरुपण

सम्झौताका पिले यस सन्न्धको प्रावधािलाइा स्वीकाि गिे का हदसम्म मात्र लागू हुिे
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गिी आििण

िाख्न सक्िे

व्यवस्था महासन्न्धको धािा ८ मा व्यवस्था भएको

दे न्खन्छ ।
६. धािा ११ मा यस महासन्न्ध हस्ताििका लामग सबै िािलाई खुला गरििुका साथै

सन्म्मलि हुि चहािे िािका लामग समेत खुल्ला गिे को छ । सन्न्धको हस्तािि पमछ,
अिुमोदि, स्वीकृमत वा समाथि गिुप
ा िेछ । धािा १४ वमोन्जम त्यसिी अिुमोदि,
स्वीकृमत वा समाथिका मलखत अमभलेख अमधकािी समि दान्खला गिे को छ मष्ट्रहिा
ु को हकमा प्रािम्भ हुिेछ ।
पमछ महासन्न्ध सम्बन्न्धत मुलक
३. िेपालको कािूिी व्यवस्था
मेलममलाप

िेपाली कािूिमा ियााँ ष्ट्रवषय होइि । ष्ट्रवगतमा अदालती कािबाहीमा

दे वािी प्रकृमतका ष्ट्रवषयमा अपिाइिे ममलापत्रले कुिै ि कुिै रुपमा मेलममलापको
उद्देश्य पूिा गिे को मथयो । सामुदाष्ट्रयक मेलममलापको अभ्यास पमि हाम्रो सन्दभामा
िहेको कुिा उल्ले ख हुि वान्छिीय दे न्खन्छ।

ु ी दे वािी कायााष्ट्रवमध सं ष्ट्रहता, २०७४ को दफा १९४ बमोन्जम पिहरुले चाहे मा
मुलक
जुिसुकै तहको अदालतमा ष्ट्रवचािाधीि िहे को मुद्दाको

(दे वािी प्रकृमतको मुद्दा)

ु
मेलममलापको माध्यमबाट ष्ट्रववादको समाधाि गिा सं यक्त
रुपमा अदालतमा मिवेदि
ददि सक्िे व्यवस्था िहे को ि त्यसिी मिवेदि ददएकोमा अदालतले मेलममलापबाट
ष्ट्रववादको समाधाि गिुप
ा िे व्यवस्था िहेको दे न्खन्छ ।

त्यसिी

िै

दफा

२३४

बमोन्जम

मेलममलापको

माध्यमबाट

पिहरुले

फैसला

ु
कायाान्वयि गिा चाहेमा सं यक्त
मिवेदि ददि सक्िे ि त्यसिी मिवेदि ददएकोमा
मेलममलापबाट फैसला कायाान्वयि गिुा पिे व्यवस्था िहे को छ ।
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मेलममलाप सम्बन्धी ऐि, २०६८ प्रािम्भ भएपमछ मेलममलाप सम्बन्धी कािूिी
व्यवस्थाले सं स्थागत ष्ट्रवकास गिे को छ । सो ऐि बमोन्जम व्यापाि तथा व्यवसायसं ग
सम्बन्न्धत ष्ट्रववाद पमि मेलममलापको माध्यमबाट मिरुपण गिा सष्ट्रकिे व्यवस्था सो
ऐिमा स्पष्ट रुपमा उल्ले ख भएको छ ।

जहााँसम्म ष्ट्रवदे शमा मेलममलापबाट भएको ष्ट्रववाद मिरुपणको सम्झौता िेपाल मभत्र
कायाान्वयि गिे प्रश्न छ, त्यस्तो ष्ट्रवषय सो ऐिमा व्यवस्था भएको छै ि । मध्यस्थता
ऐि, २०५५ बमोन्जम ष्ट्रवदे शमा भएको मध्यस्थताको मिणाय िेपालमा कायाान्वयि गिे
सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था भएको सन्दभामा मेलममलाप ऐि, २०६८ मा पमि
मेलममलापको प्रयोजिका लामग त्यस्तै प्रकािको व्यवस्था गिुप
ा िे हुन्छ । यस
ु
प्रयोजिका लामग अन्तिााष्ट्रिय व्यापाि कािूिका लामग सं यक्त
िाि सं घीय आयोग
(UNCITRAL) ले

UNCITRAL Model Law on International Settlement

Agreements Resulting from Mediation (UNCITRAL Model Law) तयाि गिी सदस्य
ु हरुलाई त्यस अिुरुप िाष्ट्रिय कािूि बिाउि मसफारिस गिे को हुिाले प्रस्तुत
मुलक
महासन्न्धको िेपाल पि भएपमछ UNCITRAL Model Law को आधािमा मेलममलाप
ऐि, २०६८ मा आवश्यक परिच्छे द व्यवस्था गिी ष्ट्रवदे शमा भएको मिरुपणको
सम्झौता कायाान्वयि गिा सष्ट्रकिे बन्दोवस्त गिुप
ा िे हुन्छ ।
ाँ ा हुिे फाइदा
४. मसंगापुि महासन्न्धको पि हुद
मसं गापुि महासन्न्धले मेलममलापको माध्यमबाट समाधाि गरिएको ष्ट्रववादको मिरुपण
सम्झौताको कायाान्वयिको लामग आवश्यक कािूिी सं िचिा स्थापिा गछा । महासन्न्धले
मिरुपण सम्झौतालाई वैधामिकता ददि ि अदालतबाट कायाान्वयि गिाउिे प्रकृयामा
5
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पििाज्यहरु बीच एकरुपता (consistent standards) कायम गिी अन्तिााष्ट्रिय मिरुपण
सम्झौताको बष्ट्रहिेत्रीय रुपमा कायाान्वयि गिा सहयोग गछा । यसका अमतरिक्त,
महासन्न्धको पि हुाँदा अिुभमू त गिा सष्ट्रकिे गिी दे हायको फाइदा हुिे हुन्छ M
१. िेपालमा लगािी गिे लगािीकतााहरुलाई मध्यस्थताको अमतरिक्त मेलममलापको
परिणामबाट भएको अन्तिााष्ट्रिय मिरुपण सम्झौता िेपालमा कायाान्वयिमा हुिे ष्ट्रवश्वास
अमभवृष्ट्रर्द् हुि,े
२. ष्ट्रववाद समाधािका ष्ट्रवमभन्न वैकन्ल्पक उपायहरुका सम्बन्धमा कािूिी सं यन्त्र िेपालमा
उपलव्ध िहेका ि िेपाल सिकािको त्यस प्रमत प्रमतबध्दता िहे को सम्प्रेषण हुिे,
३. िेपाल महासन्न्धको पि भएमा िेपालमा लगािी गिे लगािीकतााले थप सहजता
महसुस गिे ि Doing Business in Nepal को प्रकृयालाई थप सन्जलो हुिे ष्ट्रवश्वास
मसजािा हुिे हुन्छ ।
५. आयोगको मसफारिस
िेपाल कािूि आयोग ऐि, २०६४ को दफा १० को खण्ि (च) बमोन्जम मसं गापुि
महासन्न्धको पि हुिे सन्दभामा दे हाय बमोन्जम हुि सुझाव ददइएको छ:
ु ले मसं गापुि महासन्न्धको
१. साका िेत्र लगायत ष्ट्रवश्वका प्रमुख लगािीकताा मुलक
हस्तािि गरिसकेको अवस्थामा िेपालले पमि यस महासन्न्धमा हस्ताििगदाा ष्ट्रवदे शी
लगािीकतााहरुलाई िाम्रो सन्दे श जािे ि िेपालमा लगािी मै त्री वाताविण िहे को
पुिपुष्ट
ा ी (reconfirmed) हुिे हुिाले महासन्न्धमा िेपालले हस्तािि गिा आवश्यक
कािबाही हुि वान्छिीय भएको,
२. प्रकिण (१) बमोन्जम प्रस्तुत महासन्न्धको हस्तािि गिा िेपाल सिकािबाट मिणाय
भएमा,

मसं गापुि महासन्न्धको धािा ११ बमोन्जम सि् २०१९ को अगस्त ७
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ु
तारिखका ददि मसं गापुिमा ि त्यसपमछ सं यक्त
िाि सं घको प्रधाि कायाालय न्यू योकामा
हस्ताििका लामग खुला िहे कोले सोही बमोन्जम िेपालका तफाबाट हस्तािि हुि
ु
सं यक्त
िाि सं घका लामग िेपालका स्थायी प्रमतमिमधलाई पूणाामधकाि (full powers)
प्रदाि हुि वान्छिीय हुि,े
३. प्रकिण

(२)

बमोन्जम

महासन्न्धमा

हस्तािि

भएमा

उपयुक्त

समयमा

प्रस्तुत

महासन्न्धको िेपाल सन्न्ध ऐि, २०४७ बमोन्जम िेपालले अिुमोदि गिे,
४. प्रकिण (३) बमोन्जम िेपालबाट मसं गापुि महासन्न्ध अिुमोदि हुिे भएमा महासन्न्धको
व्यवस्थालाई आन्तरिकीकिण (domestication) गिाका लामग मेलममलाप सम्बन्धी ऐि,
२०६८ मा आवश्यक व्यवस्था गिा सं शोधि गिे ।
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