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नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मिमतिः 2077.04.19 

 

सन्धि सम्पन्न गने सम्बधिी मनरे्दन्िका, २०७७ 

 

प्रस्तावना: सन्धि सम्पन्न गने कार्यिा संलग्न मनकार् तथा पर्दामिकारीको न्िम्िेवारी र भमूिकालाई थप 
स्पष्ट र पारर्दिी बनाई सन्धि सम्पन्न गने कार्यववमििा एकरूपता ल्र्ाउन वाञ्छनीर् भएकोले, 

 सिुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को र्दफा ४५ ले दर्दएको अमिकार प्रर्ोग गरी 
नेपाल सरकारले र्ो मनरे्दन्िका बनाएको छ ।  
 

१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भ: (१) र्स मनरे्दन्िकाको नाि “सन्धि सम्पन्न गने सम्बधिी मनरे्दन्िका, 
२०७७” रहेको छ ।  

  (२) र्ो मनरे्दन्िका नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको मिमतरे्दन्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

 

२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स मनरे्दन्िकािा,– 

(क) “अन्धति िस्र्ौर्दा” भन्नाले वातायबाट अन्धति रुप दर्दइएको सन्धिको िस्र्ौर्दा 
सम्झन ुपछय ।  

(ि) “अन्धति िस्र्ौर्दािा हस्तािर” भन्नाले कुनै सन्धिको अन्धति िस्र्ौर्दालाई 
आमिकाररकता प्रर्दान गनय गररने हस्तािर सम्झन ुपछय । 

(ग) “अमभलेि अमिकारी” भन्नाले सन्धिको अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयनको 
सूचना लगार्त सन्धि सम्बधिी सूचना र्दान्िला गनय सन्धििा तोवकएको अमिकारी 
सम्झन ुपछय । 

(घ) “आरिण” भन्नाले बहपुिीर् सन्धििा हस्तािर गर्दाय वा त्र्स्तो सन्धिलाई 
अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन गर्दाय कुनै पिले सो सन्धिको कुनै 
प्राविान आफूलाई लागू नहनुे भनी गरेको घोषणा सम्झन ुपछय र सो िब्र्दले कुनै 
पिले त्र्स्तो प्राविानको व्र्ाख्र्ा आफ्नो हकिा स्पष्ट गरी गरेको घोषणा 
सिेतलाई िनाउँछ ।  

(ङ) “कानून िधरालर्” भन्नाले कानून, धर्ार् तथा संसर्दीर् िामिला िधरालर् सम्झन ु
पछय । 

(च)  “प्रारन्म्भक हस्तािर (इमनमसर्ल मसग्नचेर/मसग्नचेर एड ररफरेधडि)” भन्नाले 
सन्धिको अन्धति िस्र्ौर्दािा नेपाल वा नेपाल सरकारको तफय बाट पमछ समुनन्ित 
हस्तािर, मलितको आर्दान प्रर्दान, अनिुोर्दन, स्वीकृमत वा सिथयनको िाध्र्िबाट 
सन्धि लागू हनुे गरी सहिमत व्र्क्त गररने हस्तािर सम्झन ुपछय ।  
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(छ)  “पूणायमिकार (फुल पावर)” भन्नाले सन्धि वाताय गनय, सन्धिको अन्धति िस्र्ौर्दा वा 
प्रािान्णक प्रमत स्वीकार गनय वा सन्धििा हस्तािर गनय अन्ख्तर्ारी दर्दई नेपाल 
सरकारले िारी गरेको अमिकारपर सम्झन ुपछय र सो िब्र्दले त्र्स्तो सन्धि वाताय 
गर्दाय वा सन्धि हस्तािर गर्दाय आरिण राख्न वा त्र्स्तो सन्धि सम्बधििा अधर् 
कुनै काि गनय प्रर्दान गरेको अन्ख्तर्ारी सिेतलाई िनाउँछ ।  

(ि) “सन्धि” भन्नाले र्दईु वा र्दईु भधर्दा बढी राज्र्हरू वा कुनै राज्र् र अधतर सरकारी 
सङ्गठन बीच मलन्ित रूपिा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झन ुपछय र सो िब्र्दले 
र्स्तै प्रकृमतको िनुसकैु नािाकरण गररएको मलित सिेतलाई िनाउँछ। 

(झ) “सन्धि पररत्र्ाग” भन्नाले सन्धििा उल्लेि भएको रीत परु् र्ाई सन्धि पररत्र्ाग गनय 
गरेको घोषणा सम्झन ुपछय । 

(ञ) “सन्धि सम्पन्न गने प्रविर्ा” भन्नाले सन्धििा हस्तािर वा सन्धिको अनिुोर्दन, 

सन्म्िलन स्वीकृमत वा सिथयन गने प्रविर्ा सम्झन ु पछय र सो िब्र्दले सन्धि 
सम्पन्न गनयको लामग गररने सम्िेलन, बैठक वा वाताय प्रविर्ा सिेतलाई िनाउँछ।  

(ट) “सिधवर् समिमत” भन्नाले र्दफा ३3 बिोन्ििको सिधवर् समिमत सम्झन ुपछय। 

(ठ) “सम्बन्धित िधरालर्” भन्नाले नेपाल सरकारको कार्य ववभािन मनर्िावली 
बिोन्िि सन्धिसँग सम्बन्धित ववषर्िा काि गनय न्िम्िेवारी तोवकएको िधरालर् 
सम्झन ुपछय । 

(ड) “सािाधर् हस्तािर” भन्नाले अनिुोर्दन, स्वीकृमत वा सिथयन गने गरी कुनै 
बहपुिीर् सन्धििा तोवकएको अवमि र स्थानिा गररने हस्तािर सम्झन ुपछय ।  

(ढ) “समुनन्ित हस्तािर (मडवफमनवटभ मसग्नचेर)” भन्नाले नेपाल वा नेपाल सरकारको 
हकिा कुनै सन्धि लागू हनु ेसहिमत व्र्क्त गनय त्र्स्तो सन्धििा गररने हस्तािर 
सम्झन ुपछय ।  

(ण) “संघीर् संसर्द” भन्नाले नेपालको संवविानको िारा ८३ बिोन्ििको संघीर् संसर्द 
सम्झन ुपछय । 

(त)  “हस्तािर” भन्नाले अन्धति िस्र्ौर्दािा गररने हस्तािर, प्रारन्म्भक हस्तािर, 

सािाधर् हस्तािर वा समुनन्ित हस्तािर सम्झन ुपछय ।  

 

३. सन्धि गने प्रविर्ाको प्रारम्भ: (१) सम्बन्धित िधरालर्ले आफ्नो न्िम्िेवारी मभरको ववषर्िा 
अधतरायविर् सहर्ोग आर्दान प्रर्दान वा अमभवृवि गनय कुनै िलुकु वा अधतरायविर् सङ्गठनसँग सन्धि 
गनय उपर्कु्त रे्दिेिा वा कुनै सन्धिको वातायिा सहभागी हनु, त्र्सिा हस्तािर गनय वा पि बन्न 
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कुनै िलुकु, संर्कु्त राि संघ वा अधर् कुनै मनकार्बाट मनिधरणा प्राप्त गरेिा र्स मनरे्दन्िका 
बिोन्ििको प्रविर्ा प्रारम्भ गनुय पनेछ  ।  

(२) रे्दहार्को कुनै ववषर् कार्ायधवर्न गनय उपर्दफा (१) बिोन्िि सन्धि गने प्रविर्ा 
प्रारम्भ गनय सवकनेछ:- 

(क) प्रचमलत कानून, 

(ि) संघीर् संसर्दको संकल्प प्रस्ताव, 

(ग) सवोच्च अर्दालतको फैसला, 

(घ) संवैिामनक आर्ोगको मसफाररस, 

(ङ) वावषयक नीमत, बिेट, आवमिक र्ोिना, कार्यर्ोिना वा पूवायिार ववकास 
आर्ोिना, 

(च) संर्कु्त राि संघको िहासभा तथा सरुिा पररषद् बाट पाररत प्रस्ताव वा 
घोषणा, 

(छ) िानव अमिकार सम्बधिी ववश्वव्र्ापी आवमिक पनुरावलोकन अधतगयत 
नेपाललाई प्राप्त मसफाररस, 

(ि) नेपाल पि रहेको सन्धि अधतगयतको संर्धरको मसफाररस तथा वटप्पणी, 

(झ) दिपिीर् बैठक वा भेटघाटिा भएको सिझर्दारी, 

(ञ) अधतरायविर् बैठक, सभा वा सम्िेलनको आह्वान, 

(ट) नेपाल सरकार, िन्धरपररषद्को मनणयर् ।  

 

४. प्रारन्म्भक अध्र्र्न: (१) र्दफा ३ को उपर्दफा (१) बिोन्िि नेपाल वा नेपाल सरकार पि हनुे 
गरी कुनै सन्धि गने प्रविर्ा प्रारम्भ गनुय अन्घ सम्बन्धित िधरालर्ले प्रारन्म्भक अध्र्र्न गनुय 
पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोन्िि अध्र्र्न गरी प्रमतवेर्दन पेि गनय सम्बन्धित िधरालर्ले 
कानून िधरालर्, परराि िधरालर् तथा अधर् सरोकारवाला िधरालर् वा मनकार्का प्रमतमनमि र 
सम्बन्धित मबषर्का ववज्ञ सिेत रहेको एक अध्र्र्न टोली गठन गनय सक्नछे । 

(३) उपर्दफा (२) बिोन्िि गदठत अध्र्र्न टोलीको काि, कतयव्र् र अमिकार तथा 
कार्यववमि त्र्स्तो टोली गठन गर्दायका बित सम्बन्धित िधरालर्ले मनिायरण गरे बिोन्िि हनुेछ। 

(४) उपर्दफा (१) बिोन्िि प्रारन्म्भक अध्र्र्न गर्दाय रे्दहार्का ववषर्िा अध्र्र्न गरी 
त्र्स्तो ववषर्िा थप ववस्ततृ अध्र्र्न गनय आवश्र्क भए वा नभएको कुरा सिेत िलुाई प्रारन्म्भक 
अध्र्र्न प्रमतवेर्दन तर्ार गनुय पनेछ:- 
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(क) सन्धिको पि हुँर्दा पनय सक्न ेअसर वा प्रभाव र त्र्स्तो असर वा प्रभाव व्र्ापक, 

गम्भीर वा र्दीघयकालीन प्रकृमतको हनुे वा नहनुे,   

(ि) सन्धिको पि हुँर्दा प्राप्त हनुे सम्भाव्र् अवसर र सािना गनुय पने सम्भाव्र् चनुौती,  

(ग) सन्धि कार्ायधवर्न गनय आवश्र्क पने संस्थागत संरचना तथा अधर् व्र्वस्था, 

(घ) सन्धि सम्पन्न गर्दाय राविर् वहतको दृवष्टले नेपालको तफय बाट मलन ुपने अडान वा 
राख्न ुपने िारणा,  

(ङ) सन्धि कार्ायधवर्न गनय नर्ाँ कानून बनाउन वा भएको कानूनिा संिोिन गनुयपने 
वा नपने, 

(च) सन्धिको पि हुँर्दा पनय सक्न ेआमथयक र्दावर्त्व । 

 

५. ववस्ततृ अध्र्र्न गनुय पने: (१) नेपाल वा नेपाल सरकार पि हनुे गरी रे्दहार्को कुनै सन्धििा 
समुनन्ित हस्तािर, अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन गने प्रविर्ा प्रारम्भ गनुय अन्घ त्र्स्तो 
सन्धिबाट पनय सक्ने असर वा प्रभावको सम्बधििा ववस्ततृ अध्र्र्न गनुय पनेछिः- 

(क)  र्दफा ४ बिोन्िि प्रारन्म्भक अध्र्र्न प्रमतवेर्दनिा ववस्ततृ अध्र्र्न गनुय पने भनी 
मसफाररस गररएको सन्धि, 

(ि)  अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन गनुय पने सन्धि, 

(ग)  नेपाल सरकार, सम्बन्धित िधरालर् वा सिधवर् समिमतले ववस्ततृ अध्र्र्न गनुय 
पने भनी मनणयर् गरेको सन्धि। 

(२) उपर्दफा (१) बिोन्ििको ववस्ततृ अध्र्र्न गरी प्रमतवेर्दन पेि गने प्रर्ोिनको लामग 
सम्बन्धित िधरालर्ले कानून िधरालर्, परराि िधरालर् र अधर् सरोकारवाला िधरालर् तथा 
मनकार्का प्रमतमनमि र सम्बन्धित ववषर्का ववज्ञ सिेत रहेको अध्र्र्न टोली गठन गनुय पनेछ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोन्ििको अध्र्र्न टोलीले अध्र्र्न तथा ववश्लषेण गरी अनसूुची–१ 
बिोन्ििको  ढाँचािा सम्बन्धित िधरालर्िा प्रमतवेर्दन पेि गनुय पनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोन्ििको प्रमतवेर्दन तर्ार गर्दाय अध्र्र्न टोलीले आवश्र्कता 
अनसुार सरोकारवाला व्र्न्क्त, मनकार् तथा ववज्ञ सिेतको रार्, सझुाव वा प्रमतविर्ा मलन सक्नेछ।  

(५) उपर्दफा (३) बिोन्ििको प्रमतवेर्दनको आिारिा सम्बन्धित िधरालर्ले सिधवर् 
समिमतलाई िानकारी दर्दई कुनै सन्धििा समुनन्ित हस्तािर, अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा 
सिथयन गने प्रविर्ा प्रारम्भ गनय सक्नेछ । 
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६. वाताय टोलीको गठन: (१) कुनै सन्धिको ववषर्िा वाताय गने मिमत र स्थान तर् भएपमछ सम्बन्धित 
िधरालर्ले कानून िधरालर्, परराि िधरालर् र आवश्र्कता अनसुार अधर् सरोकारवाला 
िधरालर् वा मनकार्को प्रमतमनमि रहेको वाताय टोली गठन गने प्रस्ताव तर्ार गरी स्वीकृमतको 
लामग नेपाल सरकार सिि पेि गनुय पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोन्ििको प्रस्ताव पेि गर्दाय र्दफा ४ बिोन्ििको प्रारन्म्भक अध्र्र्न 
प्रमतवेर्दन, र्दफा ५ बिोन्िि ववस्ततृ अध्र्र्न गररएको भएिा त्र्स्तो अध्र्र्न प्रमतवेर्दन र 
तत्सम्बधिी कार्यर्ोिना भए सो सिेत संलग्न गनुय पनेछ ।  

(३) वाताय टोलीको संर्ोिन सम्बन्धित िधरालर्ले गनेछ । 

 

७. वाताय टोलीको काि, कतयव्र्: (१) र्दफा ६ बिोन्िि गदठत वाताय टोलीले सन्धिको वातायिा भाग 
मलन ुअन्घ टोलीको नतेा वा सम्बन्धित न्िम्िेवार पर्दामिकारीले वातायको ववषर्वस्तकुो आिारिा 
टोलीका प्रत्रे्क सर्दस्र्को न्िम्िेवारी र भमूिका मनिायरण गरी त्र्सको िानकारी टोलीका 
सर्दस्र्हरुलाई दर्दन ुपनेछ । 

(२) वातायिा भाग मलन ु अन्घ वाताय टोलीले र्दफा ४ बिोन्ििको प्रारन्म्भक अध्र्र्न 
प्रमतवेर्दन र र्दफा ५ बिोन्िि ववस्ततृ अध्र्र्न गररएको भएिा त्र्स्तो अध्र्र्न प्रमतवेर्दनिा 
औलं्र्ाइएका ववषर्हरू, त्र्स्तै ववषर्िा नेपालको अनभुव र अभ्र्ास तथा प्रस्ताव गररएको सन्धिको 
पाठ वा ववषर्वस्त ुसिेत अध्र्र्न गरी वातायको लामग आवश्र्क िारणा तथा रणनीमत तर् गनुय 
पनेछ ।  

(३) वाताय टोलीले सन्धिको वातायको लामग िस्र्ौर्दा उपलब्ि भएकोिा त्र्स्तो िस्र्ौर्दािा 
रहेका प्रत्रे्क र्दफाको व्र्वस्था, सोको अथय, त्र्सबाट पनय सक्न े असर र गनुय पने सिुारको 
ववषर्िा र्दफावार छलफल तथा ववश्लषेण गनुय पनेछ ।  

(४) नेपालको तफय बाट सन्धिको िस्र्ौर्दा प्रस्ताव गर्दाय त्र्स्तो िस्र्ौर्दािा उपर्दफा (३) 
बिोन्ििको छलफल र ववश्लषेणको अमतररक्त सो िस्र्ौर्दािा उठ्न सक्न े न्िज्ञासा र त्र्सको 
िवाफको ववषर्िा सिेत आवश्र्क तर्ारी गनुय पनेछ । 

(५) सम्बन्धित िधरालर्ले वाताय टोलीिा भएको छलफल र मनणयर्को अमभलेि राख्न ु
पनेछ ।  
 

८. पूणायमिकार: (१) सम्बन्धित िधरालर्ले सन्धि सम्पन्न गने प्रविर्ािा सहभागी हनु ेटोलीको नेता 
वा अधर् कुनै अमिकारीलाई सोको लामग पूणायमिकार दर्दने स्वीकृमतको लामग नेपाल सरकार सिि 
प्रस्ताव पेि गनुय पनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेन्िएको भए तापमन र्दफा ६ बिोन्ििको वाताय 
टोली गठन गने स्वीकृमतको लामग प्रस्ताव पेि गर्दायकै अवस्थािा पूणायमिकार दर्दन े स्वीकृमतको 
लामग सिेत पेि गनय सवकनछे ।   

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोन्िि पूणायमिकार दर्दने मनणयर् भएपमछ सम्बन्धित 
िधरालर्ले मनणयर्को प्रमत संलग्न गरी पूणायमिकार दर्दनका लामग परराि िधरालर्लाई अनरुोि 
गनुय पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोन्ििको अनरुोि प्राप्त भएपमछ परराि िधरालर्ले नेपाल 
सरकारको मनणयर् बिोन्िि वाताय टोलीको अमिकार सिेत िलुाई अनसूुची–२ बिोन्ििको ढाँचािा 
पूणायमिकार दर्दन ुपनेछ । 

 

९. वातायिा सहभामगता, िस्र्ौर्दा तर्ारी र िाँच: (१) वातायिा सहभागी हुँर्दा वा सन्धिको िस्र्ौर्दा 
तर्ार गर्दाय र्दफा ४ बिोन्ििको प्रारन्म्भक अध्र्र्न प्रमतवेर्दन र र्दफा ५ बिोन्िि ववस्ततृ 
अध्र्र्न गररएको भएिा त्र्स्तो अध्र्र्न प्रमतवेर्दनका सझुावलाई सिेत ध्र्ानिा राख्न ुपनेछ । 

(२) वातायको िििा सन्धिको िस्र्ौर्दा वा वैकन्ल्पक िस्र्ौर्दा तर्ार गर्दाय सो सन्धिको 
प्रकृमत अनरुुप तत्सम्बधििा प्रचमलत अधतरायविर् िाधर्ता र अभ्र्ास सिेतलाई दृवष्टगत गरी तर्ार 
गनुय पनेछ । 

(३) वातायको िििा भएका मनणयर् र सन्धिको िस्र्ौर्दा परराि िधरालर्, कानून 
िधरालर् र सम्बन्धित िधरालर्का प्रमतमनमिले तर्ार वा िाँच गनुय पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (२) बिोन्िि दिपिीर् सन्धिको िस्र्ौर्दा तर्ार गर्दाय सािाधर्तर्ा रे्दहार् 
बिोन्ििको प्रारुपिा तर्ार गनुय पनेछिः– 

(क) सन्धिको नाि, सन्धिका पिहरू र प्रस्तावना सवहतको प्रारन्म्भक भाग,  

(ि) सन्धिबाट व्र्वस्था गनय िोन्िएको िखु्र् ववषर्, पिहरूलाई सन्धिबाट मसियना हनु े
अमिकार र र्दावर्त्व, सन्धि कार्ायधवर्न गने वा अनगुिन गने संर्धर िस्ता 
सन्धिका िहत्वपूणय ववषर्हरू सवहतको सारवान भाग, र  

(ग) सन्धिको प्रारम्भ, सन्धि लागू हनुे अवमि, सन्धिको नवीकरण सम्बधिी व्र्वस्था, 
सन्धि लागू गने तथा अधत्र् गने तररका, सन्धि सम्बधिी वववार्द सिािानको 
तररका, सन्धिको भाषा, सन्धिको मिमत, सन्धिका हस्तािरकारीहरूको नाि र पर्द 
िस्ता औपचाररक कुराहरू सिेवटएको अन्धति भाग ।  

(५) उपर्दफा (२) बिोन्िि बहपुिीर् सन्धिको िस्र्ौर्दा तर्ार गर्दाय सािाधर्तर्ा रे्दहार् 
बिोन्ििको प्रारुपिा तर्ार गनुय पनेछिः– 
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(क) सन्धिको नाि, ग्रहण गररएको मिमत, पिहरूको नाि र प्रस्तावना सवहतको 
प्रारन्म्भक भाग, 

(ि) सन्धिले व्र्वस्था गनय िोिेको िखु्र् ववषर्, सन्धिबाट मसियना हनुे अमिकार र 
र्दावर्त्व, सन्धि कार्ायधवर्न गने वा अनगुिन गने संर्धर िस्ता ववषर् सवहतको 
सारवान भाग, र  

(ग) सन्धि हस्तािरको लामग िलुा रहने अवमि, अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा 
सिथयन तथा सो सम्बधिी मलित आर्दानप्रर्दान, आरिण, व्र्ाख्र्ात्िक घोषणा, 
प्रारम्भ, सन्धि पररत्र्ाग, अधत्र्, संिोिन, संिोिनको प्रारम्भ, वववार्द सिािान, 

सन्धिको अमभलेि अमिकारी तथा सन्धिको भाषा िस्ता ववषर् सवहतको अन्धति 
भाग ।  

 

१०. सन्धिको िस्र्ौर्दािा हस्तािर: वाताय गरी तर्ार पाररएको सन्धिको िस्र्ौर्दािा वाताय टोलीको 
पूणायमिकार प्राप्त व्र्न्क्तले सो पूणायमिकारको अिीनिा रही दिपिीर् सन्धिको हकिा प्रारन्म्भक वा 
समुनन्ित हस्तािर गनय र बहपुिीर् सन्धिको हकिा अन्धति, प्रारन्म्भक वा सािाधर् हस्तािर गनय 
सक्नेछ ।  
 

११. प्रमतवेर्दन दर्दन ु पने: वाताय सम्पन्न भएपमछ वाताय टोलीको संर्ोिकले वाताय टोलीका प्रत्रे्क 
सर्दस्र्सँग वातायको िििा भएका छलफल र सहिमतको वववरण मलई वातायिा पिहरुबाट व्र्क्त 
िारणा, रान्िएका अडान, अको चरणको वाताय हनुे भए नेपालले चाल्न ुपने कर्दि वा अपनाउन ुपने 
उपार् सवहतको एकीकृत प्रमतवेर्दन प्रमतवेर्दन सम्बन्धित िधरालर्िा पेि गनुय पनेछ।  

 

१२. सहिमत मलन ु पने: (१) सम्बन्धित िधरालर्ले र्दफा १० बिोन्िि हस्तािर भएको सन्धिको 
िस्र्ौर्दािा अग्रीि कारबाही गनय परराि िधरालर् र अधर् सरोकारवाला िधरालर्को रार् तथा 
सहिमत मलन ुपनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोन्िि रार् तथा सहिमत िाग गर्दाय रे्दहार्का कागिात संलग्न गरी 
पठाउन ुपनेछ:- 

(क) सन्धिको प्रािान्णक वा हस्तािर भएको प्रमत,  

(ि) रार् तथा सहिमत मलने सम्बधििा सम्बन्धित िधरालर्को कम्तीिा सन्चवस्तरीर् 
मनणयर्को प्रमतमलवप,  

(ग) र्दफा ४ बिोन्ििको प्रारन्म्भक अध्र्र्न प्रमतवेर्दन र र्दफा ५ बिोन्िि ववस्ततृ 
अध्र्र्न गररएको भए ववस्ततृ अध्र्र्न प्रमतवेर्दन, 

(घ) सन्धििा आरिण रान्िन ेवा घोषणा गररने भए त्र्सको िस्र्ौर्दा । 
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(३) उपर्दफा (१) बिोन्िि रार् तथा सहिमत प्राप्त भएपमछ सम्बन्धित िधरालर्ले 
त्र्स्तो सन्धिको िस्र्ौर्दा कानून िधरालर्को सहिमतको लामग पठाउन ुपनेछ। त्र्सरी पठाउँर्दा 
उपर्दफा (२) िा लेन्िएका वववरण तथा कागिातको अमतररक्त रे्दहार्का कागिात सिेत संलग्न 
गनुय पनेछ:- 

(क) सन्धििा हस्तािर गनयको लामग पूणायमिकार दर्दने सम्बधििा नेपाल सरकारबाट 
भएको मनणयर्, 

(ि) वातायिा भएको छलफल तथा मनणयर्को अमभलेि,  

(ग) अधर् सरोकारवाला िधरालर्बाट प्राप्त रार् तथा सहिमतको प्रमतमलवप, 

(घ) सन्धि नेपाली भाषािा अनवुार्द गररएको भए त्र्सको प्रमत, 

(ङ) बहपुिीर् सन्धिको कुनै िारािा भएको संिोिन स्वीकार गने ववषर् भए सो 
संिोिनको प्रािान्णक प्रमत,  

(च) कुनै प्ररे्दिसँग सम्बन्धित सन्धि भए सो प्ररे्दि सरकारसँगको पराििय। 

 

१३. कानून िधरालर्बाट िस्र्ौर्दा िाँच तथा सहिमत: (१) र्दफा १२ को उपर्दफा (३) बिोन्िि 
सम्बन्धित िधरालर्बाट सन्धिको िस्र्ौर्दा तथा अधर् कागिात प्राप्त भएपमछ कानून िधरालर्ले 
र्स र्दफा बिोन्िि िस्र्ौर्दा िाँच गरी तत्सम्बधििा रार् तथा सहिमत उपलब्ि गराउनेछ । 

(२) िस्र्ौर्दा िाँच गर्दाय बहपुिीर् सन्धिको हकिा सािाधर्तर्ा रे्दहार्का ववषर्िा ववचार 
गनुय पनेछ:- 

(क) सन्धि लागू हनुको लामग आवश्र्क पूवय ितय,  

(ि) सन्धि कार्ायधवर्न गनय नर्ाँ कानून बनाउन वा भएको कानूनिा संिोिन गनुयपने 
वा नपने 

(ग) सन्धििा आरिण राख्न वा घोषणा गनय मिल्न ेवा नमिल्न ेर आरिण राख्न ुपने वा 
घोषणा गनुय पने गरी प्रस्ताव भएकोिा सोको व्र्होरा,  

(घ) सन्धि कार्ायधवर्न गने संस्थागत संर्धर र न्िम्िेवार मनकार्,  

(ङ) सन्धिको व्र्वस्था प्रचमलत कानूनसँग बान्झए वा नबान्झएको, 

(च) वववार्द सिािानको संर्धर,   

(छ) सवोच्च अर्दालतबाट तत ्सम्बधििा प्रमतपादर्दत मसिाधत वा निीर,, 

(ि) अधर् आवश्र्क कुराहरू ।  
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 (३) उपर्दफा (१) बिोन्िि रार् तथा सहिमत उपलब्ि गराउँर्दा त्र्स्तो सन्धिको 
सम्बधििा आरिण राख्न ुपने वा कुनै घोषणा गनुय पने भए कानून िधरालर्ले त्र्सको िस्र्ौर्दा 
सवहत आफ्नो रार् तथा सहिमत उपलब्ि गराउनेछ । 

(४) उपर्दफा (१) बिोन्िि िस्र्ौर्दा िाचँ गर्दाय दिपिीर् सन्धिको हकिा रे्दहार्का 
ववषर्िा ववचार गनुय पनेछ:- 

(क) सन्धि बिोन्िि मनवायह गनुय पने कानूनी र्दावर्त्व,  

(ि) सन्धि लागू हनुे अवस्था,  

(ग) प्रस्ताववत िस्र्ौर्दाको कुनै कुरा अधतरायविर् कानूनसँग बान्झएको छ वा छैन,  

(घ) उपर्दफा (२) को िण्ड (क), (घ), (ङ), (च) र (छ) बिोन्ििको ववषर्, 

(ङ) सन्धििा हस्तािर गने पूणायमिकार, 

(च) नेपाल सरकारको मनणयर्, 

(छ) अधर् आवश्र्क कुराहरू ।  

(५) सन्धिको िस्र्ौर्दा िाँच गर्दाय अधतरायविर् कानून तथा प्रचमलत नेपाल कानून 
सिेतलाई दृवष्टगत गर्दाय सन्धिको पि बन्न आवश्र्क वा उपर्कु्त नरे्दन्िएिा वा िस्र्ौर्दािा 
पररिाियन, संिोिन वा हेरफेर गनुय पने रे्दन्िएिा कानून िधरालर्ले सोही व्र्होरा आफ्नो रार्िा 
उल्लेि गनुयपनेछ ।  

 

१४. नेपाल सरकारको मनणयर्को लामग पेि गने: (१) नेपाल सरकारको मनणयर्बाट हस्तािर गरेपमछ 
लागू हनुे सन्धिको हकिा त्र्सको स्वीकृमतको लामग र अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा 
सिथयनबाट लागू हनुे सन्धिको हकिा त्र्सको अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयनका लामग 
संघीर् संसर्दको र्दवैु सर्दनिा वा प्रमतमनमिसभािा पेि गने स्वीकृमतका लामग सम्बन्धित िधरालर्ले 
नेपाल सरकार सिि प्रस्ताव पेि गनुय पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोन्िि प्रस्ताव पेि गर्दाय रे्दहार्का वववरण संलग्न गनुय पनेछ:- 

(क) र्दफा ४ बिोन्ििको प्रारन्म्भक अध्र्र्न प्रमतवेर्दन र र्दफा ५ बिोन्िि ववस्ततृ 
अध्र्र्न गररएको भए सो को प्रमतवेर्दन, 

(ि) कानून िधरालर्, परराि िधरालर् र अधर् सम्बन्धित िधरालर्को सहिमत वा 
ती िधरालर्बाट दर्दइएको रार् प्रमतविर्ा र सो सम्बधििा सम्बन्धित 
िधरालर्को िारणा, 
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(ग) सन्धिको ववषर्वस्तसुँग सम्बन्धित मनकार्, सरोकारवाला सिूह तथा अधर् 
ववज्ञहरूसँग पराििय गरेकोिा त्र्सको व्र्होरा, 

(घ) सन्धििा आरिण राख्न ेवा कुनै घोषणा गने भए त्र्सको पूणय पाठ, 

(ङ) सन्धि नेपाली भाषािा अनवुार्द गररएको भए त्र्सको प्रमत,  

(च) नेपाल सरकारको मनणयर्बाट हस्तािर गरे पमछ लागू हनुे सन्धिको हकिा 
हस्तािर गने अमिकारीको पूरा नाि र पर्द। 

 

१५. सन्धििा आरिण राख्न:े (१) हस्तािर, अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन गर्दाय सन्धििा 
आरिण राख्न ेव्र्वस्था भएिा रे्दहार्को अवस्थािा आरिण राख्न सवकनेछ:- 

(क) सन्धिको कुनै व्र्वस्था नेपालको संवविान वा प्रचमलत कानून  अनकूुल नभएिा,   

(ि) सन्धिको कुनै व्र्वस्था कार्ायधवर्न गनय नेपालको स्रोत, सािन तथा प्रिासमनक 
ििताबाट नसवकने भएिा, वा 

(ग) सन्धििा रहेको प्राविान वा अधर् कुनै आिारिा आरिण राख्न उपर्कु्त  
रे्दन्िएिा । 

(२) सम्बन्धित िधरालर्ले कानून िधरालर् र परराि िधरालर्को सहिमत मलएर 
आरिणको िस्र्ौर्दा तर्ार गनुय पनेछ ।   

(३) आरिणको िस्र्ौर्दा अनसूुची-३ बिोन्ििको ढाँचािा तर्ार गनुय पनेछ । 

 

१६. सन्धििा घोषणा: (१) सन्धिको कुनै व्र्वस्थाको कार्ायधवर्न नेपालको कानूनी व्र्वस्था बिोन्िि 
गररने कुरा स्पष्ट पानय वा सन्धिको कुनै व्र्वस्थाले सिृना गरेको र्दावर्त्व नेपालको हकिा स्पष्ट 
पानय आवश्र्क भएिा त्र्स्तो सन्धिको पि बनेको वित घोषणा गनय सवकनेछ ।  

(२) सम्बन्धित िधरालर्ले कानून िधरालर् र परराि िधरालर्को सहिमत मलएर 
उपर्दफा (१) बिोन्ििको घोषणाको िस्र्ौर्दा तर्ार गनुय पनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बिोन्ििको घोषणाको िस्र्ौर्दा अनसूुची–४ बिोन्ििको ढाँचािा तर्ार 
गनुय पनेछ । 

 

१७. सन्धििा हस्तािर गने वा मलित आर्दान प्रर्दान गने: नेपाल सरकारको मनणयर्बाट हस्तािर 
गरेपमछ लागू हनुे सन्धिको हकिा र्दफा १४ बिोन्िि नेपाल सरकारबाट त्र्स्तो सन्धििा 
हस्तािर गने स्वीकृमत प्राप्त भएिा पूणयमिकार प्राप्त अमिकारीले हस्तािर गनुय पने वा त्र्स्तो 
सन्धििा गररएको व्र्वस्था अनसुार नेपाल सरकारले त्र्स्तो सन्धि स्वीकृत गने मनणयर् गरेको 
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व्र्होरा उल्लेि गरी अको पिसँग मलित आर्दान प्रर्दान गनुय पनेछ र अमभलेि अमिकारी सिि 
त्र्स्तो मलित र्दान्िला गनुय पनेछ ।   
 

१८. सन्धििा अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन: नेपालको संवविानको िारा २७९ बिोन्िि 
संघीर् संसर्दको र्दबैु सर्दनको र्दईुमतहाई बहिुतबाट वा प्रमतमनमि सभाको बहिुतबाट अनिुोर्दन, 

सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन हनुे सन्धि वा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को र्दफा ४ को उपर्दफा 
(२) बिोन्िि संघीर् संसर्दबाट प्रस्ताव पाररत भएपमछ नेपाल पि बन्न सक्ने सन्धिको हकिा 
सम्बन्धित िधरालर्ले र्दफा १४ बिोन्िि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई संघीर् संसर्दिा पेि  
गनुयपनेछ । 

 

१९. संघीर् संसर्दिा प्रस्ताव पेि गर्दाय संलग्न गनुय पने वववरण:  र्दफा १४ को उपर्दफा (१) बिोन्िि 
नेपाल सरकारले कुनै सन्धिको अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयनको लामग संघीर् संसर्दिा 
प्रस्ताव पेि गने मनणयर् गरेिा त्र्स्तो सन्धिको ववषर्िा सम्बन्धित िधरालर्ले रे्दहार्को वववरण 
सवहतको प्रस्ताव तर्ार गनुय पनेछ:- 

(क) सन्धिको उद्दशे्र् र त्र्सिा भएका िखु्र्–िखु्र् व्र्वस्था,  

(ि) सन्धििा नेपाल वा नेपाल सरकार पि हनु ुपने कारण तथा त्र्सको औन्चत्र्,  

(ग) सन्धिबाट नेपाललाई हनुे फाइर्दा र मनवायह गनुय पने र्दावर्त्व,  

(घ) सन्धि कार्ायधवर्न गनय छुटै्ट कानून बनाउन ु पने वा नपने र पने भए सोको 
वववरण,  

(ङ) बहपुिीर् सन्धिको हकिा त्र्स्तो सन्धिका पि भइसकेका िलुकुको नाि र 
संख्र्ा,  

(च) सन्धििा आरिण राख्न ुपने वा घोषणा गनुय पने भएिा त्र्सको कारण र उक्त 
आरिण वा घोषणाको िस्र्ौर्दा,  

(छ) र्दफा ४ बिोन्ििको प्रारन्म्भक अध्र्र्न प्रमतवेर्दन र र्दफा ५ बिोन्िि ववस्ततृ 
अध्र्र्न गररएको भए त्र्सको प्रमतवेर्दन, 

(ि) सन्धिको सम्बधििा सन्धि अधतगयतको संर्धरले कुनै व्र्ाख्र्ा वा िारणा व्र्क्त 
गरेको भए त्र्स्तो व्र्ाख्र्ा वा िारणा, 

(झ) सन्धिको नेपाली भाषािा गररएको अनवुार्दको प्रमत । 

 

२०. अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयनको िानकारी दर्दने: (१) संघीर् संसर्दबाट अनिुोर्दन, 

सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन सम्बधिी प्रस्ताव पाररत भएपमछ सम्बन्धित िधरालर्ले परराि 
िधरालर् िाफय त सन्धिको व्र्वस्था बिोन्िि त्र्सको सूचना सम्बन्धित पि वा अमभलेि 
अमिकारीलाई दर्दन ुपनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोन्िि दर्दइने सूचनाको ढाँचा सन्धििा अधर्था व्र्वस्था भएकोिा 
बाहेक अनसूुची-५ बिोन्िि हनुेछ । र्सरी सूचना दरँ्दर्दा सन्धििा कुनै आरिण राख्न ेवा घोषणा 
गने भए त्र्सको पाठ सिेत संलग्न गरी सूचना दर्दन ुपनेछ ।  

 

२१. संघीर् संसर्दको िानकारीको लामग पेि गने: नेपाल सरकारले मनणयर् गरी लागू गरेका सन्धिको 
सूचना सम्बन्धित िधरालर्ले त्र्स्तो सन्धि सम्पन्न भए पमछको संघीर् संसर्दको बैठक बसेको 
एक िवहनामभर िानकारीको लामग संघीर् संसर्दिा पेि गनुय पनेछ।  
 

२२. सन्धिको पररत्र्ाग, मनलम्बन वा मनलम्बन फुकुवा: (१) नेपाल वा नेपाल सरकार पि भएको 
सन्धििा अधर्था व्र्वस्था भएकोिा बाहेक त्र्स्तो सन्धिलाई पररत्र्ाग गनुय पने वा आनं्िक वा पूरै 
मनलम्बन गनुय पने भएिा सिधवर् समिमतको सझुाव मलई सम्बन्धित िधरालर्ले त्र्सको प्रविर्ा 
प्रारम्भ गनुय पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोन्िि प्रविर्ा प्रारम्भ गनुय अन्घ सन्धिको पररत्र्ाग वा आनं्िक वा 
पूरै मनलम्बन गनुय पनायको कारण र औन्चत्र्का बारेिा सम्बन्धित िधरालर्ले कानून िधरालर्, 
परराि िधरालर् र अधर् सम्बन्धित िधरालर्को सिेत प्रमतमनमि रहेको एक अध्र्र्न टोली गठन 
गरी अध्र्र्न गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोन्ििको अध्र्र्न टोलीबाट अध्र्र्न गरी दर्दइएको प्रमतवेर्दनबाट 
सन्धिको पररत्र्ाग वा आनं्िक वा पूरै मनलम्बन गनय मसफाररस प्राप्त भएिा सन्धिको पररत्र्ाग वा 
आनं्िक वा पूरै मनलम्बन गने ववषर्िा सम्बन्धित िधरालर्ले कानून िधरालर् र परराि 
िधरालर्को रार् तथा सहिमत मलन ुपनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोन्िि सहिमत प्राप्त भएपमछ त्र्स्तो सन्धिलाई पररत्र्ाग गने वा 
आनं्िक वा पूरै मनलम्बन गने स्वीकृमतको लामग सम्बन्धित िधरालर्ले नेपाल सरकार सिि 
प्रस्ताव पेि गनुय पनेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बिोन्िि पेि भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपमछ 
सम्बन्धित िधरालर्ले परराि िधरालर् िाफय त त्र्स्तो सन्धििा भएको व्र्वस्था बिोन्िि त्र्सको 
सूचना अमभलेि अमिकारीलाई दर्दन ुपनेछ ।  

(६) अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पि भएको 
सन्धिको पररत्र्ाग वा आनं्िक वा पूरै मनलम्बन गररने भए त्र्स्तो सन्धिको पररत्र्ाग वा मनलम्बन 
भएको िानकारी संघीर् संसर्दलाई सिेत दर्दन ुपनेछ ।   

(७) र्स र्दफा बिोन्िि कुनै सन्धिलाई आनं्िक वा पूरै मनलम्बन गररएकोिा त्र्स्तो 
मनलम्बन फुकुवा गनय आवश्र्क भएिा सम्बन्धित िधरालर्ले सिधवर् समिमतको सझुाव मलई र्स 
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र्दफा बिोन्ििको प्रविर्ा प्रारम्भ गरी कानून िधरालर् तथा परराि िधरालर्को रार् तथा 
सहिमत मलई नेपाल सरकारको स्वीकृमत मलन ुपनेछ।  

(८) उपर्दफा (७) बिोन्िि मनलम्बन फुकुवा गने स्वीकृमत प्राप्त भएिा सम्बन्धित 
िधरालर्ले त्र्सको सूचना उपर्दफा (५) बिोन्िि सन्धििा भएको व्र्वस्था बिोन्ििको अमभलेि 
अमिकारीलाई दर्दन ुपनेछ । 

(९) उपर्दफा (७) बिोन्िि मनलम्बन फुकुवा गने स्वीकृमत प्राप्त भएको िानकारी 
सम्बन्धित िधरालर्ले संघीर् संसर्दलाई दर्दन ुपनेछ । 

 

२३. आरिण वा घोषणा वफताय: (१) सन्धिको कार्ायधवर्नको िििा सन्धििा रान्िएको आरिण वा 
गररएको घोषणा वफताय मलन आवश्र्क भएिा सम्बन्धित िधरालर्ले सिधवर् समिमतलाई 
िानकारी दर्दई सो सम्बधिी प्रविर्ा प्रारम्भ गनुय पनेछ ।  

(२) सम्बन्धित िधरालर्ले उपर्दफा (१) बिोन्िि सन्धििा रान्िएको आरिण वा 
गररएको घोषणा वफताय मलन ु पने कारण र औन्चत्र् िलुाई सो सम्बधििा कानून िधरालर् र 
परराि िधरालर्को रार् तथा सहिमत मलन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोन्िि कानून िधरालर् र परराि िधरालर्बाट रार् तथा सहिमत 
प्राप्त भएपमछ सम्बन्धित िधरालर्ले  सन्धििा रान्िएको आरिण वा गररएको घोषणा वफताय मलन े
स्वीकृमतका लामग नेपाल सरकार सिि प्रस्ताव पेि गनुय पनेछ ।  

 

२४. आरिणको ववरोि: (१) कुनै सन्धििा कुनै रािले रािेको आरिणलाई नेपाल वा नेपाल 
सरकारले स्वीकार गने वा त्र्स उपर ववरोि िनाउने प्रर्ोिनका लामग परराि िधरालर्िा 
िानकारी प्राप्त भएिा परराि िधरालर्ले त्र्स्तो िानकारी र िानकारी साथ प्राप्त कागिात 
सम्बन्धित िधरालर्िा पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोन्ििको िानकारी प्राप्त भए पमछ सम्बन्धित िधरालर्ले त्र्स्तो 
आरिण सन्धिको उद्देश्र् र प्रर्ोिन अनकूुल भए वा नभएको ववषर्िा प्रारन्म्भक अध्र्र्न गरी 
अववलम्ब आरिण स्वीकार गने वा त्र्स उपर ववरोि िनाउने प्रविर्ा प्रारम्भ गनुय पनेछ । 

(३) सम्बन्धित िधरालर्ले त्र्स्तो आरिण सन्धिको िूल उद्देश्र् र प्रर्ोिन अनकूुल 
नभए आरिण उपर ववरोि िनाउन ेवा सो सन्धििा आरिण रान्िएको व्र्वस्था आरिण राख्न े
राि र नेपाल वा नेपाल सरकारको बीच लागू नहनुे गरी त्र्स्तो ववरोि िनाउने हो सो ववषर्िा 
कानून िधरालर् र परराि िधरालर्को रार् तथा सहिमत मलन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोन्िि कानून िधरालर् र परराि िधरालर्बाट रार् तथा सहिमत 
प्राप्त भएपमछ सम्बन्धित िधरालर्ले त्र्स्तो आरिण उपर नेपाल वा नेपाल सरकारको तफय बाट 
ववरोि िनाउने वा नेपाल वा नेपाल सरकार र आरिण राख्न े राि बीच आरिण रान्िएको 
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व्र्वस्था वा त्र्स्तो सन्धि लागू नहनुे गरी आरिणको ववरोि िनाउन ेस्वीकृमतको लामग नेपाल 
सरकार सिि प्रस्ताव पेि गनुय पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोन्िि नेपाल सरकारबाट स्वीकृमत प्राप्त भएपमछ सम्बन्धित 
िधरालर्ले सोही उपर्दफा बिोन्िि आरिण उपरको ववरोिको िानकारीको सूचना आरिण राख्न े
राि वा सम्बन्धित अमभलेि अमिकारीलाई परराि िधरालर् िाफय त दर्दन ुपनेछ । 

(६) उपर्दफा (५) बिोन्िि आरिण उपरको ववरोिको सूचना दरं्दर्दा त्र्स्तो सूचना दर्दई 
सक्नपुने अवमि तोवकएको भए सोही अवमि मभरै र नतोवकएको भए उपर्दफा (१) बिोन्ििको 
िानकारी प्राप्त भएको मिमतले बाह्र िवहनामभर वा नेपाल सरकारले त्र्स्तो सन्धििा सहिमत व्र्क्त 
गर्दायको बित सोको िानकारी दर्दन ुपनेछ । 

(७) सम्बन्धित िधरालर्ले अमभलेि प्रर्ोिनको लामग उपर्दफा (५) बिोन्ििको 
सूचनाको िानकारी कानून िधरालर्लाई दर्दन ुपनेछ । 

 

२५. प्ररे्दिसँग पराििय गनुय पने: (१) प्ररे्दिको अमिकार सूचीिा पने ववषर्िा सन्धि गर्दाय नेपाल 
सरकारले सम्बन्धित प्ररे्दिसँग पराििय गनुय पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोन्िि पराििय गर्दाय नेपाल सरकार, िन्धरपररषद्ले मनणयर् गरी 
प्रस्ताववत सन्धिको प्रमत सवहत त्र्स्तो सन्धिले सम्बन्धित प्ररे्दिको अमिकार वा कार्यिा पनय सक्न े
प्रभाव सिेत िलुाइएको प्रमतवेर्दन प्रमतविर्ाको लामग सम्बन्धित प्ररे्दिको िखु्र्िधरी तथा 
िन्धरपररषद्को कार्ायलर्िा लेिी पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोन्िि लेिी आएिा त्र्सरी पर प्राप्त भएको मिमतले तीस दर्दन मभर 
सम्बन्धित प्ररे्दिको िन्धरपररषद्ले प्रस्ताववत सन्धिले सो प्ररे्दिको अमिकार वा कार्यिा पनय सक्न े
प्रभाव तथा सम्बन्धित प्ररे्दिले आवश्र्क रे्दिेका अधर् ववषर्िा सिेत आफ्नो िारणा सवहतको 
पराििय िखु्र्िधरी तथा िन्धरपररषद्को कार्ायलर् िाफय त नेपाल सरकारलाई लेिी पठाउन ु
पनेछ। 

(४) नेपाल सरकार, िन्धरपररषद्ले उपर्दफा (३) बिोन्िि प्राप्त पराििय सिेतका 
आिारिा त्र्स्तो सन्धि सम्बधिी कारबाही अन्घ बढाउने वा नबढाउन ेमनणयर् गनेछ। 

 
२६. प्ररे्दिले सहिमत िाग गनुय पने: (१) कुनै प्ररे्दिले आमथयक तथा औद्यौमगक ववषर्का करारिधर् 

सम्झौता सम्पन्न गनय नेपाल सरकारको सहिमत िाग गर्दाय सम्बन्धित प्ररे्दि िन्धरपररषद्ले मनणयर् 
गरी प्रस्ताववत सम्झौताको प्रमत सवहत त्र्स्तो सम्झौता गनुय पने कारण र सोबाट पनय सक्न ेप्रभाव 
सिेतका ववषर्िा ववस्ततृ रूपिा िलुाइएको प्रमतवेर्दन सम्बन्धित प्ररे्दिको िखु्र्िधरी तथा 
िन्धरपररषद्को कार्ायलर्ले प्रिानिधरी तथा िन्धरपररषद्को कार्ायलर्िा लेिी पठाउन ुपनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोन्िि लेिी आएिा प्रिानिधरी तथा िन्धरपररषद्को कार्ायलर्ले 
कानून िधरालर् र सो सम्झौतासँग सम्बि अधर् िधरालर्को सिेत रार् मलई आवश्र्क 
मनणयर्का लामग नेपाल सरकार, िन्धरपररषद् िा प्रस्ताव पेि गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोन्िि पेि भएको प्रस्ताविा नपेाल सरकारले सहिमत दर्दने वा 
नदर्दन े मनणयर् गरेपमछ प्रिानिधरी तथा िन्धरपररषद्को कार्ायलर्ले सोको िानकारी सम्बन्धित 
प्ररे्दिको िखु्र्िधरी तथा िन्धरपररषद्को कार्ायलर्लाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोन्िि सहिमत दर्दन े गरी नेपाल सरकारबाट भएको मनणयर् प्राप्त 
भएपमछ सम्बन्धित प्ररे्दि िन्धरपररषद्ले प्रस्ताववत आमथयक तथा औद्योमगक ववषर्का करारिधर् 
सम्झौता सम्पन्न गनय सक्नछे ।सहिमत नदर्दने गरी नेपाल सरकारबाट मनणयर् भएिा प्ररे्दि 
सरकारले त्र्स्तो करारिधर् सम्झौता गनुय हुरैँ्दन ।  

(५) सम्बन्धित प्ररे्दि िन्धरपररषद्ले उपर्दफा (४) बिोन्िि सम्झौता सम्पन्न गरेिा सोको 
िूल प्रमत कानून िधरालर्िा अमभलेि प्रर्ोिनका लामग पठाउन ुपनेछ । 

 

२७. सन्धिको केधरीर् र्दताय र अमभलेि: (१) कानून िधरालर्ले नेपाल वा नेपाल सरकार पि भएका 
सन्धिको केधरीर् अमभलेि राख्नछे ।  

(२) सम्बन्धित िधरालर्ले नेपाल वा नेपाल सरकार पि भएका प्रत्रे्क सन्धिको 
प्रािान्णक सक्कल प्रमत र सोको ववद्यतुीर् प्रमत सिेत केधरीर् अमभलेिको लामग सन्धि सम्पन्न 
भएको पधर दर्दनमभर कानून िधरालर्िा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोन्िि प्राप्त सन्धिलाई कानून िधरालर्ले अनसूुची–६ बिोन्ििको 
ढाँचािा सन्धिको केधरीर् र्दताय वकताबिा र्दताय गरी सन्धिको प्रािान्णक प्रमतको अमभलेि राख्न ु
पनेछ ।  

 (४) उपर्दफा (३) बिोन्िि सन्धि र्दताय तथा अमभलेि गरेपमछ कानून िधरालर्ले 
सन्धिको र्दताय नम्बर सवहत अमभलेि गररएको िानकारी सम्बन्धित िधरालर्लाई दर्दन ुपनेछ ।  

 

२८. अधतरायविर् सङ्गठनिा र्दताय गराउने: (१) सन्धििा रहेको व्र्वस्था बिोन्िि वा नेपाल सरकारले 
र्दताय गराउने भनी मनणयर् गरेको नेपाल वा नेपाल सरकार पि भएको सन्धि सम्बन्धित िधरालर् 
र परराि िधरालर्सँग पराििय गरी कानून िधरालर्ले सन्धििा व्र्वस्था भए बिोन्िि तथा 
संर्कु्त राि संघको वडापरको िारा १०२ बिोन्िि संर्कु्त राि संघ वा सम्बन्धित अधतरायविर् 
सङ्गठनको सन्चवालर्िा र्दताय गराउन परराि िधरालर् िाफय त ्पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोन्िि सन्धि र्दताय गनय पठाइएको मनकार् वा सङ्गठनबाट त्र्स्तो 
सन्धिको र्दतायको िानकारी प्राप्त भएपमछ परराि िधरालर्ले सात दर्दनमभर त्र्सको िानकारी 
सम्बन्धित िधरालर् र कानून िधरालर्लाई दर्दन ुपनेछ । 

 



 

16 
 

२९. सन्धिको प्रकािन: (१) अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन भएका सन्धि नेपाल रािपरिा 
प्रकािन गररनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िा लेन्िए रे्दन्ि बाहेकका नेपाल वा नेपाल सरकार पि भएका कुनै 
सन्धि नेपाल रािपरिा प्रकािन गनय उपर्कु्त रे्दिेिा सम्बन्धित िधरालर्ले त्र्सको मनणयर् गरी 
प्रकािनको लामग कानून िधरालर्िा पठाउन ुपनेछ । 

(३) सम्बन्धित िधरालर्ले अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन भएको वा 
सम्बन्धित िधरालर्ले उपर्दफा (२) बिोन्िि नेपाल रािपरिा प्रकािन गने मनणयर् गरेको पधर 
दर्दनमभर त्र्स्तो सन्धिको प्रािान्णक र्दईु प्रमत तर्ार गरी सोको ववद्यतुीर् प्रमत सिेत नेपाल 
रािपरिा प्रकािन गनयको लामग कानून िधरालर्िा पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोन्ििको सूचना पठाउँर्दा त्र्स्तो सन्धि नेपाली भाषािा सिेत तर्ार 
भएकोिा नेपाली भाषाको प्रमत र सोको ववद्यतुीर् प्रमत सिेत पठाउन ुपनेछ।  

 

३०. विटी मसरीि तथा वेवसाइटिा सन्धिको प्रकािन: (१) कानून िधरालर्ले नेपाल वा नेपाल 
सरकार पि भएका सन्धिहरू आवमिक रूपिा नेपाल विटी मसरीििा प्रकािन गनुय पनेछ ।  

(२) कानून िधरालर्ले उपर्दफा (१) बिोन्ििको विटी मसरीिको अमतररक्त सन्धिको 
वववरण िधरालर्को वेवसाईटिा सिेत प्रकािन गनुय पनेछ ।  

 

३१. सम्झौताको निूना तर्ार गनय सक्ने: (१) सम्बन्धित िधरालर्ले आफ्नो कार्यिेरसगँ सम्बन्धित 
ववषर्िा निूना (िोडल) सम्झौता बनाई प्रर्ोगिा ल्र्ाउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोन्िि निूना सम्झौता तर्ार गनय सम्बन्धित िधरालर्ले कानून 
िधरालर्, परराि िधरालर् र अधर् सरोकारवाला िधरालर् तथा मनकार्का प्रमतमनमि र सम्बन्धित 
ववषर्का ववज्ञ सवहतको िसौर्दा समिमत गठन गनय सक्नछे । 

(३) उपर्दफा (१) बिोन्िि सम्बन्धित िधरालर्ले तर्ार पारेको निूना सम्झौताको 
अन्धति िस्र्ौर्दाका सम्बधििा कानून िधरालर् र अधर् सरोकारवाला िधरालर् वा मनकार्को 
रार् तथा सहिमत मलन ुपनेछ ।  

 

३२. बावषयक प्रमतवेर्दन दर्दने: नेपाल वा नेपाल सरकार पि भएका सन्धिको सम्बधििा सम्बन्धित 
िधरालर्ले नेपाल सरकार कार्यववभािन मनर्िावली बिोन्िि आफ्नो कार्यिेरमभर पने 
सन्धिहरुको अद्यावमिक न्स्थमत, सन्धि अधतगयतका मनकार्िा पेि गनुय पने राविर् प्रमतवेर्दनको 
तर्ारी, त्र्स्तो प्रमतवेर्दनिा त्र्स्ता मनकार्बाट प्राप्त सझुाव, सन्धि कार्ायधवर्नको िििा रे्दिा 
परेका चनुौती, त्र्स्ता चनुौती सािना गनय चाल्नपुने कर्दि लगार्त अधर् आवश्र्क कुराहरु 
सिेवटएको प्रमतवेर्दन तर्ार पारी कानून िधरालर् र सिधवर् समिमतिा पठाउन ुपनेछ । 
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३३. सिधवर् समिमत: (१) सन्धि सम्पन्न गनय, नेपाल पि भएको सन्धिको कार्ायधवर्नको सिधवर् तथा 
सहिीकरण गनय र तत ्सम्बधििा आवश्र्क सझुाव दर्दन रे्दहार् बिोन्ििको एक सिधवर् समिमत 
रहनेछ:- 

(क)  नेपाल सरकारको िखु्र् सन्चव      – संर्ोिक 

(ि)   प्रिानिधरी तथा िन्धरपररषद्को कार्ायलर्को सन्चव    -सर्दस्र् 

(ग)  अथय िधरालर्को सन्चव – सर्दस्र्  
(घ)  कानून िधरालर्को सन्चव    – सर्दस्र् 

(ङ)  परराि िधरालर्को सन्चव – सर्दस्र्  
(च)  राविर् र्ोिना आर्ोगको सन्चव – सर्दस्र् 

(छ)  सम्बन्धित िधरालर्को सन्चव   – सर्दस्र् 

(ि)  कानून िधरालर्को अधतरायविर् कानून तथा  
 सन्धि सम्झौता िहािािाका सहसन्चव – सर्दस्र्–सन्चव  

 (२) सिधवर् समिमतको काि, कतयव्र् रे्दहार् बिोन्िि हनुेछ:- 

(क) राविर् वहतलाई दृवष्टगत गरी सन्धि, सम्पन्न गने प्रविर्ाको प्रारम्भ गनय सम्बन्धित 
िधरालर्लाई सझुाव दर्दने, 

(ि) सन्धि सम्पन्न गने सम्बधििा ववमभन्न मनकार्हरुबीच सिधवर् र सहिीकरण गने, 

(ग) नेपाल वा नेपाल सरकार पि भएका सन्धिको कार्ायधवर्न अवस्थाको अनगुिन 
तथा िूल्र्ाङ्कन गने, 

(घ)  नेपाल वा नेपाल सरकार पि भएका सन्धिको प्रभावकारी कार्ायधवर्नको लामग 
सम्बन्धित िधरालर्लाई आवश्र्क सझुाव दर्दने। 

 (३) सिधवर् समिमतको बैठक आवश्र्कता अनसुार बस्नेछ। समिमतको बैठक सम्बधिी 
कार्यववमि समिमत आफैले मनिायरण गरे बिोन्िि हनुेछ । 

(४) सिधवर् समिमतको सन्चवालर् कानून िधरालर्िा रहनेछ । 

 

३४. सन्धििा संिोिन: कुनै सन्धििा संिोिन गने प्रविर्ाका सम्बधििा र्स मनरे्दन्िकािा उन्ल्लन्ित 
कुराहरु आवश्र्क हेरफेर सवहत लागू हनुछेन ्। 

 

३५. प्रारन्म्भक वा ववस्ततृ अध्र्र्न गराउन आवश्र्क नपनेिः र्स मनरे्दन्िकािा अधर्र िनुसकैु कुरा 
लेन्िएको भए तापमन रे्दहार्को अवस्थािा सन्धि सम्पन्न गनुय पने भएिा र्स मनरे्दन्िका बिोन्ििको 
प्रारन्म्भक र ववस्ततृ अध्र्र्न गराइ रहन ुपने छैनिः- 

(क)  ववपर्दको अवस्थािा सोको व्र्वस्थापन सम्बधिी कुनै सन्धि गनुय परेिा, 
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(ि)  सावयिमनक स्वास््र्, सरुिा वा सावयिमनक चासोको अधर् कुनै ववषर्िा तत्काल 
सन्धि गनुय परेिा,  

(ग)  अधर् कुनै कारणले नेपाल सरकारले स्वीकृमत दर्दएिा ।  
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अनसूुची–१ 

(र्दफा ५ को उपर्दफा (३) सँग सम्बन्धित) 
ववस्ततृ अध्र्र्न प्रमतवेर्दनको ढाँचा 

१. कार्यकारी सारांि, 

२. प्रस्ताववत सन्धिको प्रकृमत, 

३. नेपाल वा नेपाल सरकार सन्धिको पि बनु्न पने कारण र औन्चत्र्, 

४. सन्धिको पि हुँर्दा वा नहुरँ्दा नेपाललाई पगु्ने फाइर्दा वा बेफाइर्दा, 

५. सन्धिको पि हुँर्दा नेपाललाई प्राप्त हनु ेअवसर र चनुौती तथा नेपालका तफय बाट राख्नपुने अडान 
वा िारणा, 

६. सन्धिको पि हुँर्दा वा नहुरँ्दा नेपाललाई पनय सक्ने अल्पकालीन र र्दीघयकालीन असर वा प्रभाव, 

७. सन्धिको पि हुँर्दा नेपालले व्र्होनुय पने आमथयक तथा अधर् र्दावर्त्व,  

८. सन्धिको कार्ायधवर्न गनय प्रचमलत कानूनिा संिोिन गनय वा नर्ाँ कानून बनाउन आवश्र्क पने 
वा नपने, संस्थागत सिुार वा नर्ाँ संरचना आवश्र्क पने वा नपने, 

९. सन्धििा आरिण राख्न वा व्र्ाख्र्ात्िक घोषणा गनय सवकने भएिा आरिण राख्न वा व्र्ाख्र्ात्िक 
घोषणा गनय पने वा नपने,  

१०. सरोकारवालाहरूसँग छलफल वा पराििय, 

११. सन्धिसँग सम्बन्धित प्रोटोकल वा संिोिन भए मतनीहरूको सिेत सम्भाववत प्रभाव,  

१२. सन्धि पररत्र्ाग गनय वा सन्धिबाट वफताय हनु सवकन ेवा नसवकन ेर त्र्सको प्रविर्ा, 

१३. सन्धिको सम्बधििा सम्बन्धित िधरालर् वा मनकार्को िारणा, 

१४. सन्धिको सम्बधििा अध्र्र्न टोलीको रार् वा िारणा,  

१५. अधर् आवश्र्क ववषर्हरू । 
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अनसूुची–२ 

(र्दफा ८ को उपर्दफा (४) सँग सम्बन्धित) 
पूणायमिकारको ढाँचा 

Government of Nepal 

Minister for Foreign Affairs 

FULL POWERS 

 

I, [………………………Minister for Foreign Affairs], 

HEREBY AUTHORIZE [name and title] to [negotiate, adopt, authenticate text, sign, effect the 

following, reservation,declaration in respect of, etc.] the [title and date of treaty] on behalf of the 

Government of Nepal. 

 

Done at [place] on [date]. 

[Signature] 
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अनसूुची–३ 

(र्दफा १५ को उपर्दफा (३) सँग सम्बन्धित) 
आरिणको ढाँचा 

Government of Nepal 

Minister for Foreign Affairs 

 

[RESERVATION] 

 

I, [……………(name), Minister for Foreign Affairs], HEREBY DECLARE that the Government of 

Nepal makes the following [reservation] in relation to article(s) [---] of the [title and date of adoption 

of the treaty]:  

 

                       [Substance of reservation] 

 

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal.  

 

 

Done at [place] on [date] 

[Signature and title] 
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अनसूुची – ४ 

(र्दफा १६ को उपर्दफा (३) सँग सम्बन्धित) 
घोषणाको ढाँचा 

Government of Nepal 

Minister for Foreign Affairs 

[ DECLARATION] 

 

I, [name), Minister for Foreign Affairs], HEREBY DECLARE that the Government of Nepal makes 

the following [declaration] in relation to article(s) [---] of the [title and date of adoption of the treaty.]:  

 

                       [Substance of declaration] 

 

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal.  

 

Done at [place] on [date].  

 

[Signature and title] 
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अनसूुची–५ 

(र्दफा २० को उपर्दफा (२) सँग सम्बन्धित) 
सन्धि अनिुोर्दन, स्वीकृमत, सिथयन वा सन्म्िलनको िानकारी दर्दने परको ढाँचा 

िण्ड (क) 
Government of Nepal 

Minister for Foreign Affairs 

[RATIFICATION / ACCEPTANCE / APPROVAL] 

WHEREAS, the [title of treaty, convention, agreement, etc.] was [concluded, adopted, opened for 

signature, etc.] at [place] on [date], 

AND WHEREAS, the said [title of treaty] has been signed on behalf of the Government of Nepal or 

Nepal on [date], 

NOW, THEREFORE, I, (name), Minister for Foreign Affairs] declare that the Government of Nepal 

or Nepal having considered the above-mentioned [title of treaty], [ratifies, accepts or approves,] the 

same and undertakes faithfully to perform and carry out the stipulations therein contained. 

IN WITNESS WHEREOF, I have signed this instrument of [ratification/ acceptance/ approval/] at 

[place] on [date]. 

[Signature] 

 

 

    िण्ड (ि) 
Government of Nepal 

Minister for Foreign Affairs 

ACCESSION 

 

WHEREAS, the [title of treaty] was [concluded, adopted, opened for signature, etc.] at [place] on 

[date], 

NOW, THEREFORE, I, (name),  Minister for Foreign Affairs] declare that the Government of 

Nepal/Nepal, having considered the above-mentioned [title of treaty], accedes to the same and 

undertakes faithfully to perform and carry out the stipulations therein contained.  

IN WITNESS WHEREOF, I have signed this instrument of accession at [place] on [date].  

 

 

[Signature] 
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अनसूुची–६ 

(र्दफा २७ को उपर्दफा (३) सँग सम्बन्धित) 
सन्धिको अमभलेि राख्न ेकेधरीर् र्दताय वकताबको ढाँचा 

नेपाल सरकार 
कानून, धर्ार् तथा संसर्दीर् िामिला िधरालर् 

सन्धिको केधरीर् र्दताय वकताब               
सन्धिको र्दताय नम्बर   

र्दताय मिमत   

सन्धिको पि  

सन्धिको ववषर्  

सन्धिको भाषा  

सन्धि भएको स्थान  

सन्धि सम्पन्न भएको मिमत  

सन्धििा आरिण रािेको भए सोको व्र्होरा  

सन्धििा व्र्ाख्र्ात्िक घोषणा गरेको भए सोको व्र्होरा  

सन्धि लागू रहने अवमि   

नेपाल पि भएको मिमत   

अनरु्दान, ऋण सम्झौताको हकिा सहार्क ऋण सम्झौता 
गरेको भए सोको वववरण 

 

सन्धि अनिुोर्दन, सन्म्िलन, स्वीकृमत वा सिथयन गरेको 
मलितको व्र्होरा 

 

सन्धििा हस्तािर गने पर्दामिकारीको नाि, थर  

सन्धिको पररत्र्ाग, मनलम्बन वा मनलम्बन फुकुवा भएको 
भए सोको व्र्होरा र मिमत 

 

सन्धििा गररएको आरिण वा घोषणा वफताय मलएको भए 
सोको मिमत 

 

सन्धििा कुनै रािले रािेको आरिण उपर ववरोि 
िनाइएको भए सोको व्र्होरा र मिमत 

 

 


