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३.   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२              २०७२।११।१३ 

२०५७ सालको ऐन नं. ३ 

====================== 

करार सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तावनाः करार सम्बन्धी प्रचमलत कानूनी व्यवस्थालाई समयानकूुल बनाउन वाञ्िनीय भएकोले, 

 श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्र वीर ववक्रम शाहदेवको शासनकालको उनन्तीसौं वर्नमा संसदले यो ऐन 

बनाएकोि । 

पररच्िेद – १ 

प्रारखम्भक 

१. संखिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “करार ऐन, २०५६” रहेको ि । 

  (२)  यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेि । 

२. पररभार्ा: ववर्य वा प्रसड्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “करार” भन्नाले दईु वा दईुभन्दा बढी पि बीच कुनै काम गनन वा नगननका लामग 

भएको कानून बमोखजम कायानन्वयन गनन सवकने सम्झौता सम्झन ुपिन । 

(ख) “प्रस्ताव” भन्नाले कुनै काम गनन वा नगननका लामग स्वीकृमत पाउन ेअमभप्रायले एक 

व्यखिले अको व्यखि समि राखेको प्रस्ताव सम्झन ुपिन । 

                                                           
 of] P]g ;+jt\ @)^% ;fn h]7 !% ut]b]lv nfu" ePsf] . 
  u0ftGq ;'b[9Ls/0f tyf s]xL g]kfn sfg"g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)^^ åf/f lemlsPsf] . 
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(ग) “स्वीकृमत” भन्नाले प्रस्तावका कुराहरु प्रस्तावकले जनु अथनमा मलएको ि सो कुराका 

सम्बन्धमा प्रस्ताववत व्यखिले सोही अथनमा ददएको सहममत सम्झन ुपिन । 

(घ) “प्रमतफल” भन्नाले प्रस्तावमा उखललखखत काम गरी ददए वा नगरी ददए वापत कुनै काम 

गरी ददने वा नगरी ददने गरी गरेको कबलु सम्झन ुपिन । 

पररच्िेद – २ 

करारका पि तथा प्रस्ताव र स्वीकृमत 

३. करार गनन योग्य व्यखि:  (१) देहायका व्यखि बाहेक अरु जनुसकैु व्यखि करार योग्य हनुेि:– 

(क) सोह्र वर्न उमेर पूरा नभएको, 

(ख) होस ठेगानमा नभएको । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन प्रचमलत कानून बमोखजम कुनै खास 

करार गनन अयोग्य व्यखि त्यस्तो करार गनन अयोग्य भएको मामननिे । 

(३) उपदफा (१) बमोखजम करार गनन अयोग्य व्यखिका तफन बाट मनजको वहतको लामग मनजको 

संरिकले करार गनन सक्नेि । 

 (४) यस दफामा अन्यथा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन कुनै खास ववर्यमा यस ऐन 

बमोखजम करार गनन अयोग्य व्यखिले समेत करार गनन सक्ने गरी प्रचमलत कानूनले व्यवस्था गरेकोमा 

त्यस्तो ववर्यमा त्यस्तो व्यखि समेत करार गनन योग्य भएको मामननिे । 

४. पिहरु स्वायत्त हनु:े यस ऐनको अधीनमा रही करारको स्वरुप तथा ववर्यवस्त ुिनौट गनन, प्रमतफल, 

प्रमतफलको मारा, करारका शतन तथा करार उललंघन भए वापत उपचारको प्रकृमत मनधानरण गनन र करार 

बमोखजमको वववाद समाधान गने उपाय मनखित गनन करारका पिहरु स्वायत्त हनुे िन ्। 

५. करार भएको मामनन:े एक व्यखिले अको व्यखि समि राखेको प्रस्तावमा त्यस्तो प्रस्ताववत व्यखिले 

स्वीकृमत जनाएपमि करार भएको मामननिे । 

६. करार भएको स्थान: (१) प्रस्तावकले जनु स्थानमा स्वीकृमत पाउनका लामग प्रस्ताव पठाएको हो सोही 

स्थानलाई करार भएको स्थान मामननिे । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम स्थान नखलुाइएको अवस्थामा प्रस्तावकले स्वीकृमत पाएको 

स्थानलाई करार भएको स्थान मामननिे । 

७. प्रस्ताव र स्वीकृमत पूरा भएको मामनन े: (१) प्रस्ताव पठाएको कुरा प्रस्ताववत व्यखिले थाहा पाएपमि 

प्रस्ताव पठाउने कायन पूरा भएको मामननिे । 
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  (२) प्रस्तावमा आफ्नो स्वीकृमत जनाई प्रस्ताववत व्यखिले प्रस्तावक समि पठाएको स्वीकृमत 

प्रस्तावकले पाएमा प्रस्तावकको हकमा र प्रस्तावमा प्रस्ताववत व्यखिले स्वीकृमत ददएको कुरा 

प्रस्तावकलाई थाहा भएमा प्रस्ताववत व्यखिको हकमा स्वीकृमत ददने कायन पूरा भएको मामननेि । 

  (३) प्रस्तावमा प्रत्यि रुपमा स्वीकृमत नजनाए पमन प्रस्ताववत व्यखिले प्रस्तावमा उखललखखत 

कुनै शतन पालना गरेमा वा प्रस्तावमा उखललखखत प्रमतफल, लाभ वा सेवा स्वीकार गरेमा वा अन्य कुनै 

व्यहोराबाट स्वीकृमत जनाएमा पमन प्रस्तावमा स्वीकृमत प्रदान गरेको मामननिे । 

  (४) प्रस्तावकले यो समयसम्म इन्कार गररएको सूचना नपाएमा प्रस्ताव स्वीकार गरेको सम्झन े

िु भने्न व्यहोराको प्रस्ताव राखेको भए सो समयसम्म इन्कारीको सूचना नपठाएको भए प्रस्ताव स्वीकार 

गरेको मामनने िैन । 

८. प्रस्ताव वा स्वीकृमत रद्द गनन सवकन:े (१) प्रस्तावकले आफ्नो प्रस्ताव सूचनाद्वारा रद्द गनन  सक्नेि । 

तर प्रस्ताव रद्द गररएको सूचना पाउनभुन्दा अगावै प्रस्ताववत व्यखिले प्रस्तावमा स्वीकृमत ददई 

सकेको सूचना प्रस्तावकले पाइसकेको भए सो प्रस्ताव रद्द हनुे िैन । 

  (२) प्रस्ताववत व्यखिले आफूले पठाएको स्वीकृमत सूचनाद्वारा रद्द गनन सक्निे । 

  तर स्वीकृमत रद्द गररएको सूचना पाउनभुन्दा अगावै प्रस्तावकले स्वीकृमतको सूचना पाई सकेको 

भए स्वीकृमत रद्द हनुे िैन । 

  (३) प्रस्तावमा इन्कारी जनाई सूचना पठाउन ेव्यखिले प्रस्तावमा पनुः स्वीकृमत ददई सूचना 

पठाउन सक्नेि । 

  तर यसरी इन्कारी जनाइएको वा स्वीकृमत ददइएको सूचनाहरुमध्ये इन्कारी जनाइएको सूचना 

अगावै पगेुमा करार भएको मामनने िैन । स्वीकृमत जनाइएको सूचना अगावै पगेुमा करार भएको 

मामननेि । 

  (४) प्रस्ताव पठाई सकेपमि उपदफा (१) बमोखजमको सूचना पठाएकोमा वा स्वीकृमत पठाई 

सकेपमि उपदफा (२) बमोखजमको सूचना पठाएकोमा वा प्रस्तावमा इन्कारी जनाई सकेपमि उपदफा 

(३) बमोखजमको सूचना पठाएकोमा त्यस्ता सूचनाहरु सम्बखन्धत व्यखिले एकैबखत पाएमा करार भएको 

मामनने िैन । 

९. प्रस्ताव रद्द भएको मामनन:े देहायको कुनै अवस्थामा प्रस्ताव रद्द भएको मामननेि:– 

(क) प्रस्तावकले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको सूचना यो समयसम्म पाउँ भनी प्रस्ताव राखेकोमा 

सो समयसम्ममा प्रस्ताववत व्यखिले स्वीकृमत जनाएको सूचना प्रस्तावकले प्राप्त नगरेमा। 
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(ख) खण्ड (क) बमोखजम स्वीकृमतको सूचना पठाउन ुपने समय उललेख नभएकोमा प्रस्ताववत 

व्यखिले मनामसव मावफकको समयमभर स्वीकृमत जनाएको सूचना प्रस्तावकलाई 

नददएमा। 

(ग) प्रस्ताव राखेपमि स्वीकृमत प्राप्त गनुनभन्दा अगावै प्रस्तावकको मतृ्य ुभएमा वा मनजको 

होस ठेगानामा नरहेमा । 

(घ) दफा ८ बमोखजम प्रस्ताव रद्द गररएमा । 

(ङ) स्वीकृमत ददएपमि त्यस्तो स्वीकृमत प्रस्तावकले प्राप्त गनुन अगावै प्रस्ताववत व्यखिको 

मतृ्य ुभएमा वा मनजको होस ठेगानामा नरहेमा । 

(च) प्रस्ताववत व्यखिले प्रस्तावको कुनै कुरा पररवतनन गरी वा कुनै शतन राखी स्वीकृत 

गरेमा । 

(ि) प्रस्ताववत व्यखिले प्रस्ताव स्वीकृत गनुन अखघ कुनै कायन वा कुनै शतन पूरा गनुन पने 

गरी प्रस्ताव राखखएकोमा त्यस्तो कायन वा शतन पूरा नगरी स्वीकृत गरेकोमा । 

१०. सवनसाधारण समि राखखएको प्रस्ताव बमोखजमको करार: (१) कुनै व्यखिले ववज्ञापन गरी सो ववज्ञापनमा 

उखललखखत कुनै काम गरेमा यस्तो पाररतोवर्क ददनेिु भनी सावनजमनक रुपमा प्रस्ताव राखेकोमा सो 

ववज्ञापन बमोखजमको काम गने व्यखिलाई त्यस्तो ववज्ञापन प्रकाखशत गने व्यखिले ववज्ञापनमा उखललखखत 

पाररतोवर्क ददन ुपनेि । 

  तर ववज्ञापनमा उखललखखत काम त्यस्तो ववज्ञापनको जानकारी ववना गरेको रहेि भने त्यस्तो 

व्यखिले पाररतोवर्क पाउन ेिैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजमको प्रस्तावमा उखललखखत काम एक वा एकभन्दा बढी व्यखिले 

गरेमा जनु व्यखिले पवहले गरेको ि सोही व्यखिले मार पाररतोवर्क पाउनेि । 

  तर दईु वा दईुभन्दा बढी व्यखिहरुले एकै समयमा प्रस्तावमा उखललखखत काम गरेमा त्यसरी 

काम गने सबैले पाररतोवर्क बराबर बाँडी मलन पाउने िन ्। पाररतोवर्क बाँड्न नममलने रहेि भने सो 

मबक्री गरी आएको रकम त्यस्ता व्यखिहरुलाई बराबर बाँडी ददन ुपनेि । 

  (३) उपदफा (१) बमोखजम प्रकाखशत ववज्ञापन बमोखजम गनुन पने कामको लामग मनखित 

समयावमध तोवकएको रहेि भने त्यस्तो समय समाप्त हनुासाथ ववज्ञापन बमोखजमको प्रस्ताव रद्द भएको 

मामननेि । 
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  (४) उपदफा (१) बमोखजम राखखएको प्रस्ताव जनु माध्यमद्वारा प्रकाखशत भएको हो, सोही 

माध्यमद्वारा रद्द गनन सवकनिे । 

  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन प्रस्ताव रद्द गरेको सूचना प्रकाखशत 

हनु ु अगावै कसैले उपदफा (१) बमोखजमको ववज्ञापन अनसुार काम गररसकेको भएमा ववज्ञापनमा 

उखललखखत पाररतोवर्क ददन ुपनेि । 

  तर ववज्ञापन बमोखजम काम गने व्यखिले ववज्ञापनदातालाई यथासम्भव मिटो काम सम्पन्न 

भएको सूचना गरेको हनु ुपनेि । 

  (६) कसैले ववज्ञापनदातालाई उपदफा (१) बमोखजमको ववज्ञापन अनसुार काम शरुु गरेको 

कुरा सूचना गरी काम शरुु गरेको रहेि भने त्यसरी काम गने व्यखिलाई ववज्ञापन रद्द हुँदासम्म गरेको 

कामका लामग उखचत पाररश्रममक ददन ुपनेि । 

११. अप्रत्यि करार: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा उललेख भए तापमन देहायका अवस्थामा देहाय बमोखजम 

करार भएको मामननेि:– 

(क) यस ऐन वा अन्य प्रचमलत कानून बमोखजम करार गनन अयोग्य व्यखिलाई वा त्यस्ता 

व्यखिले पालन पोर्ण गनुन पने कुनै व्यखिलाई मनजको सामाखजक हैमसयत सहुाउँदो 

कुनै चीज वस्त ुवा सेवाको आवश्यकता पूरा गरी ददएकोमा सो पूरा गररददन ेव्यखिलाई 

मनजले ददएको चीज वस्त ुवा सेवाको मूलय त्यस्तो असमथन व्यखिको सम्पखत्तबाट भराई 

ददने । 

(ख) कुनै व्यखिले प्रचमलत कानून बमोखजम मतनुन पने कुनै रकम मतरे वा नमतरेको कुरामा 

सरोकार हनुे व्यखिले त्यस्तो रकम आफूले मतरी ददएकोमा सो रकम मतने व्यखिलाई 

मनजले मतरेको जमत रकम मतनुन पने व्यखिको सम्पखत्तबाट भराई ददने । 

(ग) कुनै व्यखिले कुनै व्यखिलाई कुनै कुरा ददएकोमा वा कुनै काम लगाएकोमा सो काम 

कुरा अनसुारको मूलय वा पाररश्रममक ददन े। 

(घ) कानून बमोखजम राख्न पाउन े अरुको कुनै सम्पखत्त आफ्नो कब्जामा राखेकोमा सो 

सम्पखत्त नासो सरह राख्न े। 

(ङ) भलूले कसैले कुनै रकम ददएकोमा सो रकम मनजलाई वफतान गने । 

१२. सायंोमगक करार: (१) भववष्यमा कुनै घटना घटेमा कुनै काम गने वा नगने गरी करार भएकोमा त्यस्तो 

घटना नघटेसम्म त्यस्तो करारबाट कुनै दावयत्व सजृना हनुे िैन । 
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  (२) भववष्यमा कुनै व्यखिले कुनै खास काम गरेमा करार भएको मामनने गरी करार भएकोमा 

त्यस्तो व्यखिले त्यस्तो काम नगने वा गनन नसक्ने गरी कुनै काम कारबाही गरेमा त्यस्तो करारबाट 

कुनै दावयत्व सजृना हनु ेिैन । 

  (३) भववष्यमा कुनै अमनखित घटना नघटेमा कुनै काम गने वा नगने गरी करार भएकोमा 

त्यस्तो घटना घट्न असम्भव भएपमि मार त्यस्तो करार बमोखजमको दावयत्व सजृना हनुेि । 

  (४) भववष्यमा कुनै मनखित समयमभर कुनै घटना घटेमा कुनै काम गने वा नगने गरी करार 

भएकोमा त्यसरी मनधानररत समयमभरै वा मनधानररत समय समाप्त भएपमि सो घटना घट्न असम्भव भएपमि 

त्यस्तो करार बदर भएको मामननेि । 

  (५) भववष्यमा कुनै घटना कुनै खास समयमभर नघटेमा कुनै काम गने वा नगने गरी करार 

भएकोमा त्यस्तो समयमभर त्यस्तो घटना नघटेमा वा सो समयमभर त्यस्तो घटना नघट्ने मनखित भएमा 

त्यस्तो करार बमोखजमको दावयत्व सजृना हनुेि । 

पररच्िेद – ३ 

बदर हनु ेकरार र बदर गराउन सवकन ेकरार 

१३. बदर हनु ेकरार: देहाय बमोखजमको करार बदर हनुेि:– 

(क) प्रचमलत कानूनले मनर्ेध नगरेको पेशा, व्यवसाय वा व्यापार गननबाट कसैलाई रोक 

लगाइएको करार, 

  तर देहायको अवस्थामा कुनै व्यापार वा व्यवसायमा रोक लगाउन ेगरी करार 

भएको मामनन ेिैन:– 

(१) कुनै व्यापारको ख्यामत खररद मबक्री गने गरी करार भएकोमा त्यस्तो ख्यामत 

बमोखजमको व्यापार वा व्यवसाय खररद गने खररदकतान र मबके्रता बीच सम्पन्न 

करारमा उखललखखत अवमध र स्थानमा त्यस्तो मबके्रताले त्यस्तै व्यापार र 

व्यवसाय गनन नपाउने गरी भएको करार, 

(२) साझेदार रहनु्जेल साझेदारी फमनको व्यापार व्यवसाय बाहेक सोही प्रकृमतको 

व्यापार व्यवसायका प्रमतस्पधी अन्य व्यखिहरुसँग सोही वा अन्य कुनै व्यापार 

व्यवसाय गनन नपाउने गरी साझेदारहरु बीच भएको करार, 

(३) साझेदारी िामडसकेपमि साझेदारी फमन बमोखजमको व्यापार व्यवसाय मनखित 

अवमधसम्म वा मनखित स्थानमा नगने गरी साझेदारहरु बीच भएको करार, 
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(४) कुनै व्यखिले कुनै व्यखि, फमन, कम्पनी वा मनकायसगँ गरेको करार अनसुार 

त्यस्तो व्यखि, फमन, कम्पनी वा मनकायको सेवामा िंदै वा सेवाबाट अवकाश 

प्राप्त गरेको मनखित समयसम्म त्यस्तो व्यखि, फमन, कम्पनी वा मनकायको 

प्रमतस्पधी अन्य व्यखि, फमन, कम्पनी वा मनकायको सेवा स्वीकार गनन नपाउन े

गरी भएको करार । 

(ख) प्रचमलत कानूनले मनर्ेध गरेको वववाह बाहेक अन्य वववाहमा रोक लगाइएको करार, 

(ग) सवनसाधारणले उपभोग गरररहेको सवुवधा कसैलाई उपभोग गननबाट रोक लगाइएको 

करार 

(घ) कसैले पाएको कानूनी अमधकार कुनै अड्डा अदालतबाट प्रचलन गराई पाउनबाट रोक 

लगाइएको करार, 

(ङ) प्रचमलत कानूनको ववरुद्धमा भएको वा प्रचमलत कानूनले मनर्ेध गरेको कुरामा भएको 

करार, 

(च) अनैमतक उद्दशे्यको लामग वा सावनजमनक नीमत वा वहतको ववरुद्धमा भएको करार, 

(ि) करार भएको ववर्यवस्त ुकरार गने पिहरुलाई स्पट रुपमा थाहा नभएबाट पूरा गनन 

नसवकन ेअवस्थामा पगेुको करार, 

(ज) करार गदानकै अवस्थामा करार पूरा गनन असम्भव भएको करार, 

(झ) मनामसब मावफकको अथन ददन नसक्ने भै अस्पट भएको करार, 

(ञ) करार गनन अयोग्य व्यखिबाट भएको करार, 

(ट) गैर कानूनी प्रमतफल वा उद्दशे्य भएको करार । 

१४. बदर गराउन सवकन ेकरार: (१) देहाय बमोखजम भएको करार सो करारबाट मकान पने व्यखिले बदर 

गराउन सक्निे:– 

(क) करकापबाट भएको करार, 

स्पटीकरण: कुनै व्यखिलाई मनजको इच्िा ववरुद्ध कुनै करार गराउने मनसायले 

मनजको सम्पखत्त रोक्का राखेको वा राख्न धम्की ददएको वा मनजको जीउ ज्यान वा 

इज्जतमा धक्का परु् याउने धम्की ददएको वा प्रचमलत कानून ववपरीत अन्य कुनै काम 

गरेको वा गनन धम्की ददएको भए करकाप गरेको सम्झन ुपिन । 

(ख) अनखुचत प्रभावबाट भएको करार, 
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 स्पटीकरण: 

(१) आफ्नो प्रभावमा रहेको आफ्नो इच्िानसुार काम गराउन सवकने व्यखिबाट 

आफ्नो वहत वा स्वाथनका लामग कुनै अनखुचत लाभ उठाउने मनसायले त्यस्तो 

व्यखि उपर पारेको प्रभावलाई अनखुचत प्रभाव सम्झन ुपिन । 

(२) खण्ड (१) को सवनसामान्यतामा प्रमतकूल प्रभाव नपने गरी देहायका व्यखिलाई 

आफ्नो प्रभावमा रहेका आफ्नो इच्िानसुार काम गराउन सवकने व्यखि सम्झन ु

पिन:– 

(अ) आफ्नो संरिकत्व, संरिण वा खजम्मामा रहेका व्यखि, 

(आ)  वृद्धावस्था, ववरामी अवस्था वा शारीररक वा मानमसक दबुनलताले गदान 

केही समय वा सदाका लामग आफ्नो वहतको ववचार गनन नसक्न े

व्यखि, 

(इ) आफूले आमथनक वा पदीय दवाब पानन सवकने व्यखि । 

(ग) जालसाजबाट भएको करार, 

 स्पटीकरण: करार गने पि वा मनजको प्रमतमनमधले अको पि वा मनजको प्रमतमनमधलाई 

धोका ददने मनयतबाट कुनै कुरा सत्य होइन भने्न जानकारी हुँदा हुदैँ सो कुरा सत्य हो 

भनी ववश्वास ददलाएको वा ववश्वास पनन सक्ने कुनै काम कारबाही गरेको वा कुनै 

तथ्यका बारेमा जानकारी हुँदा हुँदै सो तथ्य जानी जानी लकुाएको वा प्रचमलत कानून 

बमोखजम जालसाज हनुे अन्य कुनै काम गरेको भए जालसाज गरेको सम्झन ुपिन । 

(घ) झकु्याई गराएको करार । 

 स्पटीकरण: देहाय बमोखजमको कामलाई झकु्याएको सम्झन ुपिन:– 

(क) मनामसब मावफकको आधार बेगर कुनै कुराको झटु्टा वववरण ददएको, 

(ख) कुनै पिलाई मकान पने गरी बहकाएको, 

(ग) करारको ववर्यवस्तमुा गलती गराएको । 

  (२) यस दफा बमोखजम बदर गराउन सवकने करारका हकमा देहायका कुरामा देहाय बमोखजम 

हनुेि:– 

(क) करार गराइएको पिले करारलाई बदर नगराई सो करार हनु ुअखघ मनजको 

खस्थमत जस्तो हनु्थ्यो सो बमोखजम गराई माग्न सक्नेि । 
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(ख) कसैले आफ्नो प्रभावमा रहेको आफ्नो इच्िा अनसुार काम गराउन सक्न े

व्यखिसँग करार गरेकोमा त्यस्तो करार अनखुचत प्रभावबाट गररएको होइन 

भनी प्रमाखणत गने भार त्यसरी अनखुचत प्रभाव पारेको होइन भने्न पिमामथ 

रहनेि । 

पररच्िेद – ४ 

जमानत, हजानना तथा प्रत्याशन सम्बन्धी करार 

१५. जमानत सम्बन्धी करार: (१) कुनै व्यखिले आफूले मलएको ऋण वा कबलु गरेको दावयत्व चिुा 

नगरेमा वा पूरा नगरेमा तेस्रो पिले चिुा वा पूरा गररददने गरी करार भएकोमा जमानत सम्बन्धी करार 

भएको मामननिे । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम तेस्रो पिले जमानत ददएकोमा मतनुन पने व्यखिले ऋण नमतरेमा 

वा पूरा गनुन पने दावयत्व पूरा नगरेमा त्यस्तो ऋण वा दावयत्व जमानत ददनलेे मतनुन वा करार बमोखजमका 

शतन पूरा गररददन ुपनेि । 

  (३) जमानत सम्बन्धी करार मलखखत रुपमा भएको हनुपुनेि । 

१६. जमानत ददन े व्यखिको दावयत्व: करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जमानत ददन े व्यखिको 

दावयत्व देहाय बमोखजम हनुिे:– 

(क) दावयत्व पूरा गनुन पने व्यखिले सो दावयत्व पूरा गनन नसकेको बखतदेखख नै 

जमानत ददने व्यखिको दावयत्व सजृना हनुिे । 

(ख) जमानत ददन ेव्यखिको दावयत्व ऋण मतनुन पने वा दावयत्व पूरा गनुन पने व्यखि 

सरह हनुेि र मतनुन वा पूरा गनुन पने दावयत्वबाट मनज मिु नभएसम्म जमानत 

ददने व्यखि खजम्मेवार रहनेि । 

(ग) साहूलाई मतनुन वा पूरा गने पने दावयत्व मतनुन वा पूरा गनुन पने व्यखिबाट 

उललंघन हनुासाथ साहूले जमानत ददने व्यखिबाट सो दावयत्व पूरा गराउन 

सक्नेि । 

(घ) कुनै ऋण वा दावयत्व वापत कुनै सरुिण र जमानत दवैु ददएको रहेि भन े

त्यसरी ददएको सरुिणले खामेको हदसम्म जमानत ददने व्यखिको दावयत्व हनु े

िैन । 
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(ङ) कानूनको पररचालनबाट ऋण मतनुन पने वा दावयत्व पूरा गनुन पने व्यखि 

दावयत्वबाट मिु हुदैँमा जमानत ददने व्यखिको दावयत्व समाप्त हनुे िैन । 

 स्पटीकरणः यस ऐनको प्रयोजनको लामग “साहू” भन्नाले ऋण ददने व्यखि 

सम्झन ुपिन र सो शब्दले ऋण मतनुन पने वा दावयत्व पूरा गनुन पने व्यखिबाट 

कुनै लाभ पाउन ेवा कुनै काम गराउन पाउने व्यखि समेत सम्झन ुपिन । 

१७. जमानत ददन ेव्यखि दावयत्वबाट मिु हनु ेअवस्था: (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक 

देहायको कुनै अवस्थामा देहायको हदसम्म जमानत ददने व्यखि आफ्नो दावयत्वबाट मिु हनुेि:– 

(क) ऋण मतनुन पने वा दावयत्व पूरा गनुन पने व्यखिले जमानत ददने व्यखिको 

सहममत मबना करारमा ताखत्वक असर पने गरी करारका शतनहरु हेरफेर गरेमा 

त्यस्तो हेरफेर पमि हनुे कारोबारमा, 

(ख) जनु ववर्यमा जमानत ददइएको हो सो दावयत्वबाट सो पूरा गनुन पने व्यखि 

मिु हनुे गरी करार भएमा, 

(ग) साहूको काम कारबाहीले ऋण मतनुन पने वा दावयत्व पूरा गनुन पने व्यखि मिु 

हनुे भएमा वा ऋण ममन्हा भएमा, 

(घ) साहूले ऋणीबाट मलन ुपने रकमभन्दा कम रकम मलई दावयत्व मिु गने वा 

मनजलाई ऋण चिुा गनन थप समय ददने वा मदु्दा नचलाउने गरी सहममत 

भएमा, 

(ङ) साहूको कुनै काम कारबाहीबाट जमानी ददने व्यखिको ऋण मतनुन पने वा 

दावयत्व पूरा गनुन पने व्यखि उपरको कानूनी उपचारमा प्रमतकूल असर परेमा, 

(च) ऋणीबाट मलएको कुनै सरुिण साहूले हराएमा वा मबगारेमा वा ऋणीलाई सो 

वफतान ददएमा त्यस्तो सरुिणको मूलय बराबरको हदसम्म, 

(ि) साहूलाई करार बमोखजम मतनुन पने रकम वा पूरा गनुन पने दावयत्व सो मतनुन वा 

पूरा गनुन पने व्यखिले जनु हदसम्म मतरेको ि वा पूरा भएको ि सो हदसम्म 

। 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन साहूले जमानत ददने व्यखि उपर 

समयमा कानूनी कारबाही नचलाएको वा असलु गनुन पने रकम असूल गने प्रयास नगरेको कारणबाट 
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मार करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जमानत ददने व्यखि आफ्नो दावयत्वबाट मिु हनु े

िैन। 

  (३) दईु वा दईुभन्दा बढी जमानत ददने व्यखि भएकोमा साहूले जमानत ददन े कुनै एक 

व्यखिलाई दावयत्वबाट फूसनद ददंदैमा जमानत ददने अन्य व्यखिहरु आफ्नो वहस्साको दावयत्वबाट मिु 

हनुे िैनन ्। जमानत ददने व्यखिहरुको दावयत्वको वहस्सा िुट्याउन सवकने रहेनि भने साहूले जमानत 

ददने कुनै व्यखिलाई फूसनद ददंदैमा मनज आफ्नो दावयत्वबाट मिु भएको मामनने िैन । 

  (४) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक दावयत्व पूरा गने सम्बन्धमा जमानत सम्बन्धी 

करार भएको हो सो दावयत्व सजृना गने करारका सम्बन्धमा पिहरु बीच कुनै वववाद उत्पन्न भएको 

कारणले मार जमानत सम्बन्धी करार बमोखजमको दावयत्व पूरा गननबाट जमानत ददन ेव्यखि मिु हनु े

िैन । 

१८. जमानत ददन ेव्यखि र ऋणीको सम्बन्ध: करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायका कुरामा 

जमानत ददने व्यखि र ऋणीको सम्बन्ध देहाय बमोखजम हनुेि:– 

(क) जमानत ददने व्यखिले ऋण चिुा गने वा दावयत्व पूरा गनुन पने व्यखिलाई 

करार बमोखजम ऋण चिुा गनन वा दावयत्व पूरा गनन लगाउनेि, 

(ख) ऋण वा दावयत्व मलंदा ऋणीले जमानत ददने व्यखिलाई जमानत ददए वापत 

कुनै धनमाल वा सरुिण ददएको रहेि भन ेऋणीको मञु्जरी मबना त्यस्तो 

व्यखिले सो धनमाल वा सरुिण मधतो बन्धक राख्न, बेचमबखन गनन वा अन्य 

कुनै तररकाले हक हस्तान्तरण गनन पाउने िैन, 

(ग) कुनै खास प्रयोजनको लामग ऋण वा दावयत्व मलई सो वापत जमानत ददएको 

भए त्यसरी जमानत ददने व्यखिको मञु्जरी मबना त्यस्तो ऋण वा दावयत्वको 

उद्देश्य, स्वरुप वा त्यसका शतनमा हेरफेर गनन सवकन ेिैन । 

१९. जमानत ददन ेव्यखिले साहूलाई प्रमतस्थापन गने: (१) जमानत ददन ेव्यखिले साहूलाई ऋणीको तफन बाट 

मतनुन पने ऋण वा करार बमोखजम पूरा गनुन पने दावयत्व मतरे वा पूरा गरेपमि त्यस्तो ऋण वा दावयत्वका 

सम्बन्धमा जमानत ददने व्यखिले साहूलाई प्रमतस्थापन गनेि र यो ऐन वा प्रचमलत कानून बमोखजम 

साहू सरह मनज उपर कानूनी कारबाही चलाउन सक्नेि । 

  (२) यस पररच्िेदमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन जमानत सम्बन्धी करार 

बमोखजम जमानत ददने व्यखिले ऋणीको तफन बाट चिुा गररददएको ऋण वा दावयत्व पूरा गनुन पने 
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व्यखिका तफन बाट पूरा गररददएको दावयत्व बापतको सम्पूणन रकम तथा सोमा लाग्न ेब्याज वा अन्य 

कुनै शलुक वा रकम समेत ऋणीले जमानत ददने व्यखिलाई मतनुन पनेि । 

  (३) उपदफा (२) बमोखजम ऋणीले मतनुन पने रकम नमतरेको कारणबाट कानूनी कारबाही गनुन 

पने भएमा वा सो वापत अन्य कुनै खचन गनुन परेमा त्यस्तो खचन समेत जमानत ददन ेव्यखिले भराई 

मलन पाउनेि । 

२०. जमानत सम्बन्धी करार बदर गराउन सक्न ेअवस्था: देहायको अवस्थामा जमानत ददन ेव्यखिले जमानत 

सम्बन्धी करार बदर घोवर्त गराउन सक्निे:– 

(क) साहू स्वयंले वा मनजको सहममतमा अरु कसैले जनु कारोबारको सम्बन्धमा 

जमानत ददएको हो सो कारोबारसँग सम्बखन्धत ववर्यको बारेमा जमानत ददन े

व्यखिलाई गलत वा भ्रामक सूचना वा जानकारी ददई जमानत प्राप्त गरेको 

भएमा, 

(ख) जमानतको ववर्य वा धनमाल वा तथ्य नै लकुाएको वा उललेख नगरेको 

भएमा, 

(ग) कुनै तेस्रो व्यखि समेत जमानी रहने गरी करार भएकोमा त्यस्तो तेस्रो व्यखिले 

जमानत ददन सहममत नददएको भएमा । 

२१. संयिु रुपमा जमानत ददन ेव्यखिको दावयत्व बराबर हनु:े (१) दईु वा दईुभन्दा बढी व्यखिहरुले संयिु 

रुपमा ममली वा िुट्टा िुटै्ट कुनै ऋण वा दावयत्व वापत संयिु रुपमा जमानत ददएकोमा त्यस्तो ऋण 

वा दावयत्व ऋणीले पूरा नगरेमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जमानत ददने व्यखिहरुले 

बराबरीको वहसाबले सो ऋण वा दावयत्व मतनुन वा करार बमोखजम पूरा गनुन पनेि । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम संयिु रुपमा जमानत ददंदा खण्ड खण्ड गरी जमानत ददएको 

भएमा त्यस्तो जमानत ददन ेव्यखिले आफूले जमानत ददएको खण्डको हदसम्मको दावयत्व मार मतनुन 

व्यहोनुन पनेि । 

२२. हजानना (इन्डेखम्नटी) सम्बन्धी करार: (१) कुनै व्यखिले करारको कुनै पिको मनदेशनमा काम गदान 

त्यस्तो पि वा तेस्रो व्यखिलाई मनजको काम कारबाहीको पररणामबाट हनु सक्ने हामन नोक्सानी आफूले 

व्यहोने गरी हजानना सम्बन्धी करार भएकोमा सो करारको अधीनमा रही सो व्यखिले देहायका कुनै वा 

सबै रकम हजानना वापत भराई मलन सक्नेि:– 

(क) करारमा उललेख भए बमोखजमको हजानना रकम, 
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(ख) तेस्रो व्यखिलाई हामन नोक्सानी परेको भए सो वापत मतनुन व्यहोनुन पने रकम, 

(ग) हजानना सम्बन्धी करारका सम्बन्धमा मनजले दायर गरेको वा प्रमतरिा गरेको 

मदु्दामा लागेको खचनको रकम, 

(घ) खण्ड (क) देखख (ग) सम्म उखललखखत रकम नददएको कारणबाट मदु्दा माममला 

गनुन परेमा त्यस्तो मदु्दा माममलामा लागेको खचनको रकम। 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 

बाहेक कुनै व्यखिले अको पिको मनदेशनमा काम गदान जानी जानी हामन नोक्सानी परु् याउने बदमनयत 

वा लापबानहीपूवनक काम गरेको कारणबाट त्यस्तो पि वा तेस्रो व्यखिलाई हामन नोक्सानी हनु गएमा 

त्यस्तो हामन नोक्सानी वापत सो काम गने व्यखि नै खजम्मेवार हनुेि । 

२३. प्रत्याशन (सब्रोगेशन) सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै व्यखिको सम्पखत्त, मनजले उपभोग गरेको सवुवधा वा 

हक वा कारोबारबाट हनुे लाभ उपर तेस्रो व्यखिबाट हनु सक्ने हामन नोक्सानीका ववरुद्ध कुनै व्यखिसँग 

करार भएकोमा त्यस्तो हामन नोक्सानी जोसकैुले गरेको भए तापमन त्यस्तो करार गने व्यखिले नै व्यहोनुन 

पनेि । 

  तर त्यस्तो हामन नोक्सानी अको कुनै व्यखिबाट व्यहोररने गरी करार भएकोमा त्यस्तो व्यखिबाट 

ददलाई भराई ददन ुपनेि । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम भएको हामन नोक्सानी वापत करारमा उललेख भएकोमा सोही 

बमोखजम र उललेख नभएकोमा मनामसब रकम वा िमतपूमतन हामन नोक्सानी भएको कारणले प्रभाववत 

व्यखि वा मनजको मतृ्य ुभइसकेको भए मनजको हकवालालाई तत्काल ददन ुवा ददलाई ददन ुपनेि । 

  (३) उपदफा (१) बमोखजम हामन नोक्सानी भएकोमा हामन नोक्सानी भएको व्यखिको स्थानमा 

उपदफा (२) बमोखजमको रकम वा िमतपूमतन ददने व्यखिले प्रत्याशन गरेको मामननिे र सोही बमोखजम 

हामन नोक्सानी परु् याउन ेव्यखिबाट त्यसरी प्रत्याशन गने व्यखिले हामन नोक्सानी बापतको रकम वा 

िमतपूमतन भराई मलन पाउनेि । 

२४.  प्रत्याशन गने व्यखिको अमधकार: प्रत्याशन गने व्यखिको अमधकार र दावयत्व करारमा लेखखएकोमा 

सोही बमोखजम र नलेखखएकोमा देहाय बमोखजम हनुिे:– 

(क) जनु व्यखिलाई हामन नोक्सानी पगेुको हो सो व्यखिको सम्पूणन हक प्रत्याशन 

गने व्यखिमा   सनेि । 
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(ख) खण्ड (क) बमोखजम प्रत्याशन गने व्यखिले हामन नोक्सानी पगेुको व्यखिलाई 

बझुाएको रकम वा मनामसब मावफकको िमतपूमतन र सो वापत मदु्दा माममला 

गनुन परेमा सो खचन समेत सो हामन नोक्सानी गने व्यखि वा सो सम्बन्धमा 

कुनै करार भएको रहेि भन ेत्यस्तो करार गने पिबाट भराउन पाउनेि । 

पररच्िेद – ५ 

नासो सम्बन्धी करार 

२५. नासो सम्बन्धी करार: एक व्यखिले अको व्यखिलाई आफूलाई नै वफतान ददने वा मनजले अह्राए बमोखजम 

हस्तान्तरण वा मबक्री गने गरी कुनै धनमाल राख्न ददएकोमा नासो सम्बन्धी करार भएको मामननिे । 

  तर पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूलय पने धनमाल नासो राख्दा मलखत गनुन पनेि । 

 स्पटीकरण: यस पररच्िेदको प्रयोजनको लामग “धनमाल” भन्नाले कुनै चल सम्पखत्त र त्यस्तो सम्पखत्तमा 

रहेको अमधकार समेत सम्झन ुपिन । 

२६. नासो मलए ददएको मामनन:े (१) नासो मलने व्यखिले नासो राख्न ददएको धनमाल प्राप्त गरेपमि नासो मलन े

ददने काम पूरा भएको मामननिे । 

  (२) कुनै धनमाल पवहलेदेखख कुनै व्यखि वा मनजले अखख्तयारी ददएको व्यखिले आफ्नो खजम्मा 

वा कब्जामा मलई राखेकोमा त्यस्तो धनमाल मनजले नासो सरह मलएको मामननिे । 

२७. नासो राखखएको धनमालको वववरण खोमलन ुपने: (१) नासो राख्न ददन े व्यखिले नासो राख्न ददएको 

धनमालमा कुनै खरावी भएको कारणले सो धनमाल प्रयोग गनन नहनुे वा त्यसबाट कुनै हामन नोक्सानी 

हनु सक्न े वा त्यसको संरिणको मनममत्त िुटै्ट व्यवस्था वा प्रवन्ध गनुन पने भएमा मनजलाई थाहा 

भएसम्मका कुराहरु नासो मलने व्यखिलाई जानकारी ददन ुपनेि । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम जानकारी ददन ुपने कुरा थाहा हुँदा हुँदै जानकारी नददएमा नासो 

मलने व्यखिलाई सो धनमाल वा सोको कारणबाट भएको हामन नोक्सानी नासो ददन ेव्यखिले व्यहोनुन 

पनेि । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन कुनै धनमाल भाडामा ददएको वा 

मधतो वा मबक्रीको लामग ददएकोमा सो धनमालको प्रयोग गदान सो धनमालको खराबीको कारणबाट कुनै 

हामन नोक्सानी भएमा सो धनमालमा भएको खराबी सम्बन्धमा नासो ददने व्यखिलाई कुनै जानकारी 

नभए तापमन त्यस्तो हामन नोक्सानी मनजले व्यहोनुन पनेि। 
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२८. नासो मलन ेव्यखिको दावयत्व: (१) नासो मलन ेव्यखिले नासो मलएको धनमाल करारमा उललेख भएका 

शतन बमोखजम र त्यसरी उललेख नभएकोमा मनजको आफ्नै धनमाल सरह हेरववचार तथा सरुिा गनुन 

पनेि । 

  (२) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोखजम हेरववचार तथा सरुिा 

गदान गदै पमन नासो मलइएको धनमाल हराएमा, चोररएमा, मबग्रमेा, नामसएमा, घटेमा वा सो धनमालमा दैवी 

परेमा नासो मलने व्यखिले त्यस्तो धनमाल वफतान बझुाउन ुपने िैन । 

  तर नासो मलने व्यखिको लापबानही वा बदमनयतबाट वा करारका शतन बमोखजम हेरववचार वा 

सरुिा नगरेको कारणबाट सो धनमाल हराएमा, चोररएमा, मबमग्रएमा, नामसएमा, घटेमा वा नोक्सानी भएमा 

मनजले सो धनमाल वा त्यसको मूलय बराबरको रकम नासो ददन ेव्यखिलाई ददन ुपनेि । 

  (३) नासो मलने व्यखिले नासो मलएको धनमाल करार बमोखजम प्रयोग गने अमधकार नभई 

प्रयोग गरेमा वा करारका शतन ववपरीत प्रयोग गरेमा त्यस्तो प्रयोगबाट नासो मलएको धनमाल मबग्रमेा, 

हामन नोक्सानी भएमा, नामसएमा, घटेमा वा नोक्सानी भएमा नासो मलन ेव्यखिले नासो ददन ेव्यखिलाई 

त्यसको िमतपूमतन ददन ुपनेि । 

  (४) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नासो मलने व्यखिले नासो मलएको धनमाल 

आफ्नो धनमालसँग ममसाउन हुँदैन । 

  तर नासो मलने ददनेको सहममतले नासो मलएको धनमालमा नासो मलनलेे आफ्नो धनमाल 

ममसाएको रहेि भने त्यस्तो धनमाल तथा सोबाट प्राप्त आम्दानीमा दवैुको आ–आफ्नो वहस्सा बमोखजमको 

अनपुातमा हक लाग्नेि । 

  (५) नासो मलनेले नासो ददनकेो सहममत मबना नासोको धनमालसँग आफ्नो धनमाल ममसाएको 

रहेि र त्यसरी ममसाइएको धनमाल िुट्याउन सवकने रहेि भने त्यस्तो ममसाएको आ–आफ्नो मालमा 

मनजहरुको आ– आफ्नो हक कायम रहनेि र त्यसरी ममसाइएको धनमाल िुट्याउन लागेको खचन र 

त्यस्तो धनमाल ममसाउँदा नासो ददनेलाई कुनै नोक्सान भएको रहेि भन ेसो समेत नासो मलनेले व्यहोनुन 

पनेि । 

  (६) नासो मलनेले नासो ददनकेो सहममत मबना नासोको धनमालसँग आफ्नो धनमाल ममसाएकोमा 

उपदफा (५) बमोखजम िुट्याउन नसवकने भएमा नासो ददनलेे ममसाइएको धनमालबाट आफ्नो वहस्सा 

मलन मञु्जर गरेमा मनजको नासो मलनकेो धनमालमामथको हक समाप्त हनुेि । नासो ददनलेे त्यस्तो 
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धनमालबाट आफ्नो वहस्सा मलन स्वीकार नगरेमा नासो मलनलेे नासो ददनेको धनमालको िमतपूमतन ददन ु

पनेि । 

२९. नासो मलएको धनमाल वफतान गनुन पने: (१) नासो लेनदेन गदान मनधानरण भएको समय व्यमतत भएपमि 

वा जनु उद्दशे्यको लामग नासो राखखएको हो सो उद्देश्य पूरा भएपमि नासो मलनलेे नासो मलएको धनमाल 

नासो ददनेलाई वफतान बझुाउन ुपनेि । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम धनमाल वफतान गनुन पने समयमभर वा त्यस्तो समय नतोवकएकोमा 

सो धनमालको प्रकृमत बमोखजम मनामसब मावफकको समयमभर धनमाल नफकानएकोमा वा नासो राख्न े

व्यखिले वफतान नमलएकोमा सो मममतभन्दा पमि सो धनमाल हराएमा, चोररएमा, मबग्रमेा, नामसएमा, घटेमा 

वा सो धनमालको कारणबाट नासो ददनलेाई कुनै हामन नोक्सानी भएमा जसको कारणबाट हामन नोक्सानी 

भएको हो सोही व्यखिले त्यस्तो हामन नोक्सानी व्यहोनुन पनेि । 

  (३) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एकभन्दा बढी व्यखिहरुको स्वाममत्वमा रहेको 

धनमालका सम्बन्धमा त्यसका धनीहरुमध्ये कसैलाई वा मनजहरुले अह्राएको व्यखिलाई नासो राखखएको 

धनमाल बझुाउन सवकनेि र त्यसरी बझुाइएकोमा रीतपूवनक बझुाइएको मामननेि । 

  (४) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नासो राखखएको धनमालबाट बढे बढाएको वा 

आजनन भएको धनमाल समेत नासो ददने व्यखिको हनुिे । 

३०. अरुको धनमाल नासो राखेकोमा नासो राख्न े व्यखि खजम्मेवार हनु:े कसैले आफ्नो हक, अमधकार वा 

स्वाममत्वमा नभएको धनमाल कसैलाई नासो राख्न ददएकोमा त्यसरी नासो मलएको कारणबाट नासो 

मलनलेे तेस्रो व्यखिप्रमत कुनै दावी वा हामन नोक्सानी वा सो नासो सम्बन्धमा कुनै खचन व्यहोनुन पने 

भएमा त्यस्तो खचन समेत नासो ददने व्यखिले व्यहोनुन पनेि। 

३१. भेट्टाएको धनमाल प्रहरीलाई सूचना ददई राख्न सवकन:े कसैले कुनै धनमाल कुनै व्यहोराले भेट्टाएकोमा 

प्रहरीलाई सूचना ददई सो धनमाल सम्बखन्धत धनी फेला नपरेसम्म आफैसँग सरुखित राख्न सक्निे । 

त्यस्तो धनमालको धनी पत्ता लगाउन र त्यस्तो सामान राख्नमा लागेको खचन सम्बखन्धत माल धनीले 

व्यहोनुन पनेि र त्यस्तो खचन नददएसम्म सो धनमाल पाउने व्यखिले नै राख्न सक्नेि । 

३२. ममनत सधुार गनन ददएको वस्त ुवफतान गनुन पने: (१) कुनै धनमाल ममनत, सधुार वा कुनै तररकाले पनुमननमानण 

गनन ददएकोमा त्यस्तो धनमाल ममनत, सधुार वा पनुमननमानण गदान लागेको खचन वा सेवा शलुक मलई 

सम्बखन्धत धनीलाई वफतान गनुन पनेि । 
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  (२) उपदफा (१) बमोखजम ददएको धनमाल करारमा मनधानररत समयमभर ममनत, सधुार वा 

पनुमननमानण गरी सम्बखन्धत धनीलाई वफतान गनुन पनेि र मनधानररत समयमभर वफतान नगरेमा वा ममनत, 

सधुार वा पनुमननमानण गदान थप हामन नोक्सानी परु् याएमा वा पनुप्रयोग हनु नसक्ने गरी िमत परु् याएमा 

करारमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोखजम र नभएकोमा मनामसब मावफकको िमतपूमतन सम्बखन्धत 

धनीलाई ददन ुपनेि । 

  (३) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन ममनत, सधुार वा पनुमननमानण गदान 

सो वापत लाग्ने खचन वा सेवा शलुक चिुा नभएसम्म त्यस्तो धनमाल ममनत, सधुार वा पनुमननमानण गने 

व्यखिले राख्न सक्निे र त्यस्तो खचन वा सेवा शलुक मनामसब मावफकको समयमभर चिुा नभएमा 

मनजले सो धनमाल मबक्री गरी आफ्नो खचन वा सेवा शलुक असूल गनन सक्नेि । 

३३. नासो मलंदा ददंदाको खचन: करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नासो लेनदेन गदान नासो मलइएको 

धनमालको हेरववचार तथा सरुिाको सम्बन्धमा लागेको खचन नासो ददने व्यखिले व्यहोनुन पनेि । 

३४. नासो सम्बन्धी करार बदर हनु:े (१) अंश माने वा कुनै सरकारी दस्तरु वा मबगो कसैलाई मतनुन बझुाउन ु

पने रकम नमतने नबझुाउन ेवा अन्य गैर कानूनी उद्देश्यले नासो राखखएको ठहरेमा त्यस्तो नासो मलन े

ददने गरी भएको करार बदर हनुेि । 

  (२) नासो मलनलेे नासो मलएको धनमाल करारका शतन बमोखजम नराखेमा नासो ददनलेे सो नासो 

कुनै पमन बखत वफतान मलन सक्नेि । 

पररच्िेद – ६ 

मधतो तथा धरौट सम्बन्धी करार 

३५. मधतो वा धरौट सम्बन्धी करार: (१) कुनै व्यखिले कसैलाई ऋण ददंदा त्यस्तो ऋणको सरुिण वापत 

मधतो मलएकोमा वा कुनै काम गराउँदा सो काम पूरा गने ग्यारेण्टीको लामग कुनै धनमाल धरौटी 

मलएकोमा मधतो वा धरौट सम्बन्धी करार भएको मामननिे । 

 स्पटीकरण: यस पररच्िेदको प्रयोजनको लामग “धनमाल” भन्नाले कुनै चल अचल सम्पखत्त तथा सो 

सम्पखत्तमा रहेको हक वा हक कायम गने कुनै मलखत समेत सम्झन ुपिन । 

  (२) कुनै ऋण ददंदा मधतो मलइएको भए सो ऋण र सोको ब्याज र कुनै काम पूरा गनन धरौटी 

मलएको भए सो कामसँग सम्बखन्धत अन्य खचन तथा मधतो वा धरौटी ददइएको धनमाल हेरचाह गननमा 

लागेको खचन समेतको लामग मधतो वा धरौट सम्बन्धी करार भएको मामननिे । 



 

18 
 

३६. मधतो वा धरौट वफतान गनुन पने: (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जनु ऋणको लामग मधतो 

राखखएको हो सो ऋण चिुा भएपमि वा जनु कामको लामग धरौट मलएको हो सो काम सम्पन्न भएपमि 

त्यस्तो मधतो वा धरौट मधतो वा धरौट राख्न ेव्यखिलाई वफतान गनुन पनेि । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम राखखएको मधतो वा धरौट खण्ड खण्डमा ववभाखजत भएको वा 

ववभाजन गनन सवकने रहेि भने जनु खण्डको ऋण चिुा भएको वा काम सम्पन्न भएको हो सोही 

खण्डको हदसम्म त्यस्तो मधतो वा धरौट वफतान हनु सक्नेि । 

३७. मधतो वा धरौटी मलन ेव्यखिको अमधकार: (१) कुनै धनमाल मधतो राखी ऋण मलएकोमा सो ऋण मलने 

व्यखिले मनधानररत समयमभर ऋण वा सोको ब्याज भए सो समेत चिुा नगरेमा मधतो मलने व्यखिले 

कानून बमोखजम कारबाही चलाई ऋण वापत असलु उपर हनु ुपने रकम त्यसरी राखखएको मधतो प्रचमलत 

बजार भाउ अनसुार मबक्री वा मललाम गरी असलु उपर गने वा त्यसरी मबक्री वा मललाम हनु नसके 

कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो मधतो आफ्नो स्वाममत्वमा सानन सक्नेि । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम मधतो रहेको धनमाल मधतो मलने व्यखिले ऋणीबाट असूल उपर 

गनुन पने रकमभन्दा कम मूलयमा मबक्री भएमा त्यसरी नपगु भएसम्मको रकम ऋणीको अरु सम्पखत्तबाट 

भराई मलन पाउनिे र असूल उपर गनुन पने रकमभन्दा बढी मूलयमा मबक्री भएमा बढी भए जमत रकम 

ऋणीलाई वफतान गनुन पनेि । 

  (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन मधतो रहेको धनमाल मबक्री 

भै नसकेको वा स्वाममत्वमा सरी नसकेको अवस्थासम्म मधतो ददने व्यखिले ऋण तथा सोको ब्याज र 

अन्य कुनै रकम मतनुन पने भए सो समेत चिुा गरी जवहलेसकैु पमन आफ्नो धनमाल मनखनी मलन 

सक्नेि । 

  तर मनधानररत समयमभर रकम नबझुाएको कारणबाट मधतो रहेको धनमालमा सजृना भएको थप 

दावयत्व समेत मधतो ददन ेव्यखिले व्यहोनुन पनेि । 

  (४) कुनै धनमाल धरौटी मलई कुनै काम गनन खजम्मा ददएकोमा त्यस्तो काम मनधानररत समयमा 

पूरा नगरेमा वा नभएमा धरौटी रहेको धनमालबाट सो काम पूरा गराउन वा सो काम पूरा गराउन 

लागेको खचन असलु उपर गरी मलन सवकनेि । धरौटी रहेको धनमालबाट काम पूरा नहनुे भएमा 

त्यस्तो नपगु भएसम्मको रकम धरौटी ददने व्यखिको अरु सम्पखत्तबाट भराई मलन सवकनेि ।  

३८. आफ्नो हक नपगु्न ेधनमाल मधतो वा धरौटी राखेमा हनु ेपररणाम: (१) कसैले आफ्नो हक नभएको वा 

स्वाममत्वमा नरहेको वा यस ऐन बमोखजम बदर हनुे करार अन्तगनत प्राप्त गरेको धनमाल कसैलाई मधतो 
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वा धरौटी ददई ऋण वा काम प्राप्त गरेको रहेि र सो कुरा मधतो वा धरौटी मलने व्यखिलाई थाहा 

रहेनि भने त्यसरी मधतो वा धरौटी मलने व्यखिले मधतो वा धरौटी ददने व्यखिसँग सो बराबरको मनजको 

हक लाग्ने धनमाल मधतो वा धरौटी माग गनन सक्नेि र सो बमोखजम मधतो वा धरौटी ददन नसकेमा 

मधतो वा धरौटी मलन ेव्यखिले सो सम्बन्धी करार बदर गराउन सक्निे । 

  (२) बदर हनुे करार अन्तगनत प्राप्त भएको धनमाल मधतो वा धरौटी रहेकोमा त्यस्तो मधतो वा 

धरौटी ददन ुअगावै त्यस्तो करार बदर भै सकेको रहेि वा मधतो वा धरौटी ददइएको धनमाल मधतो वा 

धरौटी ददने व्यखिको होइन भने्न कुरा मधतो वा धरौटी मलनलेाई थाहा भएको रहेि भने त्यस्तो 

धनमालमा मधतो वा धरौटी मलनेको कुनै अमधकार हनुे िैन र मनजले असलु गनुन पने रकम वा पूरा 

गराउन ुपने काम मधतो वा धरौटी ददने व्यखिले अन्य सम्पखत्तबाट भराई मलन पाउनिे । 

  (३) मधतो वा धरौटी राखखएको धनमालमा मधतो वा धरौटी ददने व्यखिको आखंशक वा सीममत 

हक वा स्वाममत्व रहेि भन ेत्यस्तो धनमालमा मधतो वा धरौटी मलने व्यखिको पमन सोही हदसम्म मार 

हक अमधकार हनुेि । 

३९. साहूहरु समान खस्थमतमा रहन:े (१) कसैले आफ्नो धनमाल मधतो राखी एकपटक वा पटक पटक गरी 

एकभन्दा बढी साहूहरुबाट ऋण मलएको रहेि र त्यसरी मधतो राखखएको धनमालले सबै साहूहरुको 

ऋण चिुा गनन नपगु्न ेअवस्था रहेि भने करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो सरुिण 

वापत धनमाल मधतो मलने सबै साहूहरु बाँकी रहेको ऋणमा समान (पारी पास)ु खस्थमतमा रहेको मामननेि 

र त्यस्तो धनमाल उपर सबै साहूहरुको समानपुामतक रुपमा दावी लाग्नेि । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम मधतो ददई सवकएको धनमाल उपर भववष्यमा अको साहूले 

प्राथममकता पाउन ेगरी मधतो राखी गररएको करार बदर हनुेि । साहूले सो ऋणको सम्बन्धमा अरु 

साहूहरु िन ्भने्न कुरा थाहा हुँदा हुँदै त्यस्तो करार बदर हनु ुअगामड नै त्यस्तो मधतोबाट ऋण असलु 

उपर गररसकेको रहेि भने सो रकम अन्य साहूलाई वफतान गरी मनजले मधतो ददनेको अन्य जायजेथाबाट 

असलु उपर गनुन पनेि । 

पररच्िेद – ७ 

वस्त ुमबक्री सम्बन्धी करार 

४०. वस्त ुमबक्री सम्बन्धी करार: (१) कुनै मबके्रताले मूलय मलई कुनै वस्त ुके्रतालाई तत्काल हस्तान्तरण 

गनन वा भववष्यमा हस्तान्तरण गनन मञु्जर गरेकोमा वस्त ुमबक्री सम्बन्धी करार भएको मामननेि । 
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स्पटीकरण: यस पररच्िेदको प्रयोजनको लामग “वस्त”ु भन्नाले तत्काल प्रचलनमा रहेको मरुा, 

मधतोपर वा उजूर गरी कायानन्वयन गनन सवकने दावी (एक्सनेवल क्लेम) बाहेक खररद-मबक्री हनु सक्न े

कुनै पमन चल सम्पखत्त सम्झन ुपिन ।   

(२) वस्त ुमबक्री सम्बन्धी करार शतन मबना वा शतन सवहतको हनु सक्नेि । 

  (३) मबके्रताको स्वाममत्व वा भोग चलनमा तत्काल कायम रहेका वस्त ुवा मनजले भववष्यमा 

उत्पादन गने वा प्राप्त गने वस्त ुमबक्री गने गरी करार गनन सवकनेि । 

४१. वस्त ुमबक्री सम्बन्धी करार बदर हनु:े कुनै खास वकमसमको वस्त ुमबक्री गने गरी करार भएकोमा त्यस्तो 

करार हुँदाका बखत वा सोभन्दा अगामड नै त्यस्तो वस्तकुो हामन नोक्सानी भई सकेको रहेि र सो 

कुरा मबके्रतालाई करार गदानका बखत थाहा रहनेि भन ेत्यस्तो करार बदर हनुेि । 

 स्पटीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग “खास वकमसमको वस्त”ु भन्नाले करार गदानका बखत उललेख 

गररएको खास वकमसमको वस्त ुसम्झन ुपिन । 

४२. वस्तकुो मूलय मनधानरण:  (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक वस्तकुो मूलय करारका 

शतनबाट वा करारमा मञु्जर गररएको तररकाबाट वा पिहरु बीच हनुे कारोबारको मसलमसलाबाट मनधानरण 

गररनेि । 

  (२) वस्तकुो मूलय नाप, तौल अनसुार मनधानरण गररएको भए करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 

बाहेक त्यस्तो वस्तकुो मूलय खूद नाप तौलको आधारमा कायम हनुेि । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोखजम वस्तकुो मूलय मनधानरण हनु नसकेमा सम्बद्ध पररखस्थमतलाई 

ववचार गरी मनामसब मावफकको मूलय के्रताले मबके्रतालाई भिुानी गनुन     पनेि । 

४३. वस्तकुो मूलय चिुा गनुन पने:  करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा देहाय 

बमोखजम वस्तकुो मूलय चिुा गनुन पनेि : –  

(क) के्रताले आफूले खररद गरेको वस्तकुो मूलय वस्त ु खररद गदानका बखत 

मबके्रतालाई भिुानी गनुन पनेि । 

(ख) वस्तकुो मूलय नगदमा भिुानी गनुन पनेि । 

(ग) वस्तकुो मूलय भिुानी गने कायन र वस्त ुहस्तान्तरण गने कायन संगसंगै हनु ु

पने गरी करार भएको मामननेि । 

                                                           
   s]xL g]kfn P]gnfO{  ;+zf]wg ug]{ P]g, @)^$ åf/f ;+zf]lwt .          
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 स्पटीकरण:  यस दफाको प्रयोजनको लामग “नगद” भन्नाले बैङ्क माफन त ्भिुानी हनुे चेक, यार ुचेक, 

प्रमतज्ञापर (प्रममशरी नोट), ववमनमयपर (बील अफ एक्स्चेन्ज), प्रतीतपर (लेटर अफ के्रमडट), बैङ्क ड्राफ्ट, 

के्रमडट काडन, टेमलग्रावफक ट्रान्सफर समेत सम्झन ुपिन । 

४४. वस्तकुो वववरण:  (१) मबक्री गररने कुनै वस्तकुो नाम, ब्राण्ड, टे्रडमाकन  वा स्पेमसवफकेशनको वववरण 

करारमा उललेख भएकोमा सोही नाम, ब्राण्ड, टे्रडमाकन  वा स्पेमसवफकेशन बमोखजमको वस्त ुमबक्री गने 

गरी करार भएको मामननेि । 

  (२) मबक्री गररन े कुनै वस्तकुो नाम, ब्राण्ड, टे्रडमाकन  वा स्पेमसवफकेशनको वववरण र नमूना 

(स्याम्पल) समेत उललेख भएकोमा त्यस्तो वस्तकुो थोक पररमाण नमूना बमोखजम मार नभई नाम, 

ब्राण्ड, टे्रडमाकन  वा स्पेमसवफकेशनको वववरण बमोखजम नै हनु ुपनेि । 

४५. मबक्री गररन ेवस्तमुा हक भएको मामनन:े  (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मबक्री गररएको 

वस्त ु भए त्यस्तो वस्तमुा वा भववष्यमा मबक्री गनन मञु्जर गररएको वस्त ु भए मबक्री गररने वस्तमुा 

मबके्रताको हक रहेको वा हक रहने र त्यस्तो वस्त ुकसैको कब्जा, मनयन्रण वा भोगचलनबाट मिु 

रहेको वा रहने कुरा मामननिे । 

  (२) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मबक्री गररएको वा मबक्री हनुे वस्तमुा मबके्रताको 

मबक्री गने अमधकार रहेको मामननेि । 

४६. वस्त ुगणुस्तरयिु रहेको मामनन:े  (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मबक्री भएको वा 

मबक्री हनुे वस्त ुव्यापाररक गणुस्तरयिु (मच्यानण्टेबल क्वामलटी) भएको    मामननेि । 

  (२) कुनै खास प्रयोजनका लामग मबक्री भएको वा मबक्री हनुे कुनै खास वस्त ुसो प्रयोजनका 

लामग उपयिु भएमा त्यसरी मबक्री भएको वा हनुे वस्त ुव्यापाररक गणुस्तरयिु रहेको मामननेि । 

  तर करारमा नै त्यस्तो वस्तकुो खोट उललेख भएकोमा वा के्रतालाई त्यस्तो खोट करार हनु ु

अगावै वा वस्त ुहेदान नै थाहा भई सकेकोमा त्यस्ता वस्त ुव्यापाररक गणुस्तरयिु भएको वा रहेको 

मामनने िैन । 

  (३) कुनै खास वस्तकुो गणुस्तर करारमा उललेख भएकोमा सोही बमोखजम र उललेख नभएकोमा 

त्यस्तो वस्त ुप्रचमलत स्तर (स्टाण्डडन) अनसुार गणुस्तरयिु हनु ुपनेि । 

  (४) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मबक्री भएको वा मबक्री हनुे वस्त ु खास 

गणुस्तरयिु ि भनी मबके्रताले वारेण्टी ददएको मामनन ेिैन । 
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४७. नमूनाबाट मबक्री हनु:े  (१) करारमा प्रत्यि वा परोि रुपमा नमूना हेरी वस्त ुमबक्री गने व्यवस्था 

रहेकोमा त्यस्तो वस्त ुनमूना हेरी मबक्री हनुे गरी करार भएको मामननिे । 

  (२) नमूना हेरी वस्त ु मबक्री गने गरी करार भएकोमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा 

बाहेक त्यस्तो करारमा देहायका शतनहरु रहेको मामननेि:– 

(क) थोक वस्तकुो गणुस्तर नमूनाको गणुस्तर अनसुार भएको, 

(ख) के्रतालाई वस्तकुो थोक पररमाणको गणुस्तर नमूनासँग मभडाउने मनामसब 

मावफकको अवसर प्राप्त भएको, 

(ग) मबक्री भएको वा हनुे वस्त ु कुनै पमन खोटबाट मिु रहेको र नमूनासँग 

मभडाउँदाका बखत हेनानसाथ त्यस्तो वस्त ुव्यापाररक गणुस्तरयिु भएको । 

४८. वस्तकुो स्वाममत्व हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था:  (१) कुनै खास वा मनखित वस्त ुमबक्री गने गरी करार 

भएकोमा त्यस्तो वस्तकुो हस्तान्तरण करारमा उललेख भएकोमा सोही बमोखजम र करारमा उललेख 

नभएकोमा करारका शतन, पिहरुको आचरण तथा सम्बद्ध पररखस्थमतबाट पिहरुको मनसाय अमभव्यि 

भए बमोखजम हस्तान्तरण हनुिे । 

  (२) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै खास वस्त ु तत्काल बझुाउन सवकन े

अवस्थामा करार भएकोमा करार भएपमि वा वस्तकुो मूलय मतरेपमि वस्त ुहस्तान्तरण गने पिहरुको 

मनसाय रहेको मामननेि । 

  (३) कुनै खास वस्त ुतत्काल बझुाउन सवकन ेअवस्थामा करार भएकोमा त्यस्तो वस्तकुो मूलय 

मनधानरण गनन के्रताले नाप, तौल, जाँच वा अन्य कुनै कायन सम्पादन गनुन पने रहेि भने त्यस्तो कायन 

सम्पादन गरी मनामसब समयमभर मबके्रतालाई सोको जानकारी नददएसम्म वस्त ुहस्तान्तरण हनुे िैन । 

  (४) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मबक्री भएको वा हनुे वस्त ुजनु स्थानमा 

रहेकोि सोही स्थानमा वस्त ुहस्तान्तरण हनुे गरी करार भएको मामननेि । 

  (५) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक के्रतालाई वस्त ुहस्तान्तरण भएकै बखत त्यस्तो 

वस्तमुा के्रताको हक वा स्वाममत्व कायम भएको मामननिे । 

४९. जोखखम व्यहोनुन पने: (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक के्रतालाई वस्त ु हस्तान्तरण 

नभएसम्म त्यस्तो वस्तकुो हामन नोक्सानीको जोखखम मबके्रताले व्यहोनुन पनेि । 
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  (२) मबके्रता वा के्रताको कारणले वस्त ुहस्तान्तरण हनु वढलाई भएकोमा जसको कारणले 

वढला भएको हो सोही व्यखिले वस्तमुा उपदफा (१) बमोखजमको हामन नोक्सानीको जोखखम व्यहोनुन 

पनेि । 

  (३) खररद भएको स्थानबाट के्रताले तोकेको स्थानसम्म वस्त ुपरु् याउन मञु्जर गरेकोमा करारमा 

अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो वस्तकुो हामन नोक्सानीको जोखखम मबके्रताले व्यहोनुन पनेि । 

५०. वस्त ुमनरीिण गने के्रताको अमधकार: मबक्री भएको वस्त ुके्रताकहाँ परु् याइएकोमा के्रताले त्यस्तो वस्त ु

करार बमोखजम भए नभएको जाँची यवकन गनन मनामसब मावफकको अवसर पाउनिे र मनजले त्यसरी 

यवकन नगरेसम्म मनजले वस्त ुबखुझमलएको मामनने िैन । 

५१. वस्त ुबखुझमलएको मामनन:े देहायको कुनै अवस्थामा के्रताले वस्त ुबखुझमलएको मामननेि:– 

(क) के्रता वा मनजको प्रमतमनमधले वस्त ुबखुझमलएमा, 

(ख) वस्त ुबखुझमलएको रमसद, भरपाई गररददएमा, 

(ग) दफा ५० बमोखजम वस्त ु मनरीिण गरी करार बमोखजम भएको ठहर गरी 

के्रताले भण्डारन गरेमा,  

(घ) कुनै वस्त ुके्रताकहाँ पगेुकोमा मनामसब मावफकको समयमभर मनजले त्यस्तो 

वस्त ुबखुझमलन इन्कार गरेको जानकारी मबके्रतालाई नपठाई मनजकहाँ त्यस्तो 

वस्त ुरहेमा, 

(ङ) त्यस्तो वस्तमुा मनजको स्वाममत्व रहेको पवुट गने कुनै काम मनजबाट भएमा। 

५२. वस्त ुहस्तान्तरण गनुन पने समय: (१) करारमा कुनै वस्त ुकुनै खास समयमा वा कुनै खास अवमधमभर 

हस्तान्तरण गररसक्न ु पनेि भनी उललेख भएकोमा मबके्रताले के्रतालाई सो वस्त ु सोही समय वा 

अवमधमभरमा हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेि । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन मबके्रताले करारमा तोवकएको समय 

वा अवमधभन्दा अगावै वा सो समय वा अवमध नाखघसकेपमि हस्तान्तरण गरेको वस्त ुके्रताले बखुझमलएमा 

मबके्रताले वस्त ुहस्तान्तरण गरेको मामननेि । 

५३. मबक्री गररएको वस्त ुसम्बन्धी कागजात बझुाउन ुपने: करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै 

वस्त ु मबक्री गदान त्यस वस्तकुो स्वाममत्वसँग सम्बखन्धत वा सो वस्तकुो उपयोगमा आधारभतू रुपमा 

आवश्यक पने कागजात समेत नबझुाई स्वाममत्व हस्तान्तरण भएको मामनने िैन । 
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५४. करार गररएको भन्दा फरक पररमाणमा वस्त ुबझुाउन लयाएमा: (१) मबके्रताले करारमा उललेख गररएको 

भन्दा कम पररमाणमा वस्त ुबझुाउन लयाएमा के्रताले त्यस्तो वस्त ुबखुझमलन इन्कार गनन सक्नेि । 

  तर के्रताले त्यस्तो पररमाणमा पमन वस्त ुबखुझमलएमा करारमा उखललखखत दरमा सो पररमाणको 

मूलय चिुा गनुन पनेि । 

  (२) मबके्रताले करारमा उललेख गररएको भन्दा बढी पररमाणमा वस्त ुबझुाउन लयाएमा के्रताले 

करारमा उललेख भएको पररमाणको वस्त ु बखुझमलई बाँकी वस्त ु वा पूरै पररमाणका वस्त ु बखुझमलन 

इन्कार गनन सक्निे । 

  तर के्रताले यसरी बझुाउन लयाएको पूरै वस्त ु बखुझमलएमा करारमा उखललखखत दरमा पूरै 

पररमाणको मूलय चिुा गनुन पनेि । 

  (३) मबके्रताले करारमा उखललखखत वस्तकुो वववरणभन्दा फरक वस्त ु ममसाई वस्त ुबझुाउन 

लयाएमा के्रताले करारमा उललेख भएको वस्त ुबखुझमलई बाँकी वस्त ुवा पूरै वस्त ुबखुझमलन इन्कार गनन 

सक्नेि । 

  (४) करारमा अन्यथा व्यवस्था गररएकोमा बाहेक पटक पटक गरी वस्त ुबखुझमलन के्रता बाध्य 

हनुे िैन । 

  (५) मबके्रताले बझुाउन लयाएको वस्त ुके्रताले बखुझमलन इन्कार गरेमा करारमा अन्यथा व्यवस्था 

भएकोमा बाहेक इन्कार गररएको वस्त ुवफतान गनन मनज बाध्य हनुे िैन । 

  तर मनजले वस्त ुबखुझमलन इन्कार गरेको कारण सवहतको सूचना मिटो साधनद्वारा मबके्रतालाई 

ददन ुपनेि । 

५५. िमतपूमतन सम्बन्धी ववशरे् व्यवस्था: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन यस पररच्िेद 

अन्तगनतका करारको िमतपूमतनको सम्बन्धमा देहाय बमोखजम हनुेि:– 

(क) वस्त ु मबक्री सम्बन्धी करार भइसकेपमि के्रताले वस्त ुस्वीकार नगरेमा वा 

स्वीकार गनन इन्कार गरेमा वा वस्तकुो मूलय मतनन इन्कार गरेमा करारको 

अधीनमा रही मबके्रताले के्रता ववरुद्ध यसरी वस्त ुस्वीकार नगरेको वा स्वीकार 

गनन इन्कार गरे वापतको िमतपूमतन दावी गनन सक्निे । 

(ख) खण्ड (क) बमोखजमको िमतपूमतनको मनधानरण गदान के्रताले स्वीकार नगरेको 

वा स्वीकार गनन इन्कार गरेको वस्त ुबजारमा उपलब्ध भएमा त्यस्तो वस्तकुो 
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करारमा उललेख भए बमोखजमको मूलय र बजार वा प्रचमलत मूलय बीच भएको 

अन्तरको आधारमा मनधानरण हनुेि । 

(ग) वस्त ुमबक्री सम्बन्धी करार भइसकेपमि मबके्रताले करार बमोखजम के्रतालाई 

वस्त ुनबझुाएमा वा बझुाउन इन्कार गरेमा वस्त ुनबझुाए वापत के्रताले मबके्रता 

ववरुद्ध िमतपूमतन दावी गनन सक्नेि । 

(घ) खण्ड (ग) बमोखजमको िमतपूमतनको मनधानरण गदान मबके्रताले के्रतालाई 

नबझुाएको वा बझुाउन इन्कार गरेको वस्त ुबजारमा उपलब्ध भएमा त्यस्तो 

वस्तकुो करारमा उललेख भए बमोखजमको मूलय र बजार वा प्रचमलत मूलय 

बीच भएको अन्तरको आधारमा हनुेि । 

पररच्िेद – ८ 

एजेन्सी सम्बन्धी करार 

५६. एजेन्सी सम्बन्धी करार: कुनै व्यखिले आफ्नो व्यखिगत दितामसत सम्बखन्धत ववर्यमा बाहेक आफ्नो 

तफन बाट कुनै काम गनन वा प्रमतमनमध (एजेण्ट) भई व्यवसाय सञ्चालन गनन वा तेस्रो व्यखिसँग कुनै 

कारोबार गनन वा त्यस्तो व्यखि समि आफ्नो प्रमतमनमधत्व गनन वा प्रमतमनमध मनयिु गने व्यखि (मखु्य 

व्यखि) र तेस्रो व्यखि बीच कुनै वकमसमको कानूनी सम्बन्ध स्थावपत गनन कसैलाई प्रमतमनमध मनयिु 

गनन सक्नेि र यसरी प्रमतमनमध मनयिु भएकोमा एजेन्सी सम्बन्धी करार भएको मामननेि । 

५७. प्रमतमनमधबाट भए गरेको कारोबारको मान्यता: (१) दफा ५६ बमोखजम मनयिु प्रमतमनमध माफन त ्भए 

गरेको करार वा प्रमतमनमधबाट भए गरेको काम कारबाहीबाट उत्पन्न दावयत्व मखु्य व्यखिले गरेको 

करार वा कायन सरह मानी कायानन्वयन हनुेि । 

  तर प्रमतमनमधले आफूलाई प्राप्त अमधकार नाघी गरेको कामका सम्बन्धमा मखु्य व्यखि खजम्मेवार 

हनुे िैन । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन अमधकार उललंघन गरी भए गरेको 

काम कारबाहीमध्ये कुनै काम कारबाही अमधकार िेरमभर र कुनै काम कारबाही अमधकार िेरबावहरको 

भएमा अमधकार िेरमभरको भाग िुट्याउन सवकने रहेि भने त्यसरी अमधकार िेरमभर पने हदसम्मको 

काम कारबाही प्रमत मखु्य व्यखि खजम्मेवार हनुेि । 

  (३) मखु्य व्यखिसँग प्रमतमनमध माफन त ्भएको कारोबारको मसलमसलामा मनजलाई ददएको सूचना 

मखु्य व्यखिलाई ददए सरह मामननेि । 
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५८. उप–प्रमतमनमध मनयिु गनन सवकन:े (१) कुनै व्यापार, व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृमत अनसुार उप–

प्रमतमनमध मनयिु गनुन पने वा एजेन्सी सम्बन्धी करारको व्यवस्था वा प्रचलन अनसुार उप–प्रमतमनमध 

मनयिु गनन सवकने भएमा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रमतमनमधले मखु्य व्यखिको स्वीकृमत 

मलई उप–प्रमतमनमध मनयिु गनन सक्नेि । 

  तर प्रमतमनमधले नै व्यखिगत रुपमा प्रमतमनमधत्व गने वा कायन सम्पादन गने गरी मनयिु भएको 

प्रमतमनमधले उप–प्रमतमनमध मनयिु गनन सक्ने िैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम उप–प्रमतमनमध मनयिु भएकोमा सो कुरा मखु्य व्यखिलाई जानकारी 

गराउन ु पनेि र यसरी मनयिु उप–प्रमतमनमधको हक तथा दावयत्व मखु्य व्यखिले मनयिु गरेको 

प्रमतमनमधलाई भए सरह हनुेि । 

  (३) मखु्य व्यखिको स्वीकृमत मबना प्रमतमनमधले कुनै उप–प्रमतमनमध मनयिु गरेमा त्यस्तो उप–

प्रमतमनमधबाट भए गरेको काम कारबाहीका लामग मखु्य व्यखि खजम्मेवार हनुे िैन । त्यसरी मनयिु 

भएको उप–प्रमतमनमध व्यखिगत रुपमा जवाफदेही हनुेि । 

५९. प्रमतमनमधले पालन गनुन पने कुराहरु: (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रमतमनमधले देहायका 

कुराहरु पालना गनुन पनेि :– 

(क) एजेन्सी सम्बन्धी करारको शतन तथा मखु्य व्यखिले ददएको मनदेशनको 

अधीनमा रही काम गनुन पनेि । 

(ख) करारमा कुनै शतन उललेख नभएकोमा वा मखु्य व्यखिले कुनै मनदेशन 

नददएकोमा प्रमतमनमधले सखुम्पएको काम तथा व्यापार व्यवसायको प्रकृमत र 

कारोबार गने स्थानको कानून तथा प्रचलन अनसुार सो काम जसरी सम्पादन 

गनुन पने हो सोही बमोखजम असल मनयतले पूणन लगनशीलताका साथ आवश्यक 

सीप तथा दिता बमोखजम सम्पादन गनुन पनेि । 

  तर कुनै ववर्यमा प्रमतमनमधमा दिता वा िमता नरहेको कुरा मखु्य 

व्यखिलाई पवहला नै थाहा रहेि भन े त्यस्तो प्रमतमनमधको अदिता वा 

असिमताबाट हनु गएको हामन नोक्सानी वापत प्रमतमनमध उत्तरदायी हनुे िैन। 

(ग) प्रमतमनमधबाट हटाइएपमि मनजले सोही ववर्यमा पूवनवत ् रुपमा प्रमतमनमधको 

हैमसयतले कुनै काम गनुन हुँदैन । 
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(घ) मखु्य व्यखिले मागेको बखत आफ्नो एजेन्सीको व्यवसाय सम्बन्धी वहसाब 

वकताबको वववरण ददन ुवा देखाउन ु पनेि । 

(ङ) एजेन्सीको कामको मसलमसलामा कुनै बाधा अवरोध वा कदठनाई परेमा 

यथासम्भव मिटो मखु्य व्यखिलाई खबर गरी आवश्यक मनदेशन मलन ुपनेि 

र यसरी ददएको मनदेशन बमोखजम भए गरेको कायन वापत मखु्य व्यखि 

खजम्मेवार हनुिे । 

  (२) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोखजम गनुन पने कतनव्य पूरा नगरेको कारणबाट मखु्य व्यखिलाई 

कुनै हामन नोक्सानी भएमा त्यस्तो हामन नोक्सानी प्रमतमनमधले व्यखिगत रुपमा व्यहोनुन पनेि । 

६०. प्रमतमनमध उत्तरदायी हनु:े (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा मखु्य 

व्यखिको तफन बाट प्रमतमनमधले गरेको कारोबारको लामग मनज व्यखिगत रुपमा उत्तरदायी हनुिे:– 

(क) व्यखिगत रुपमा उत्तरदायी हनुे गरी तेस्रो पिसँग कुनै कारोबारका सम्बन्धमा 

करार गरेमा, 

(ख) बेनामी मखु्य व्यखिका लामग वा त्यस्ता व्यखिका तफन बाट काम गरेकोमा 

त्यस्तो मखु्य व्यखि प्रकाश नगररएमा, 

(ग) कुनै कारणले मखु्य व्यखि ववरुद्ध मदु्दा माममला गनन नसवकने भएमा, 

(घ) आफ्नै नामबाट करार गरेको भएमा, 

(ङ) प्रमतमनमध मनयिु गरेको करार वा अखख्तयारी बावहर गई काम गरेको भएमा, 

(च) कारोबार गने मसलामसलामा झकु्यान वा जालसाजी गरेको भएमा, 

(ि) व्यापारको प्रकृमत बमोखजम प्रमतमनमध व्यखिगत रुपमा उत्तरदायी हनु ु पने 

भएमा, 

(ज) कारोबारमा प्रमतमनमध समेतको वहत संलग्न रहेको भएमा । 

  (२) प्रमतमनमध र तेस्रो व्यखि बीच भएको करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा 

(१) बमोखजम प्रमतमनमध व्यखिगत रुपमा उत्तरदायी भएको कारणले मार तेस्रो व्यखिले मखु्य व्यखि 

ववरुद्ध कुनै दावी गनन बाधा परु् याएको मामनने िैन र प्रमतमनमधबाट असलु हनु नसकेको रकम वापत 

मखु्य व्यखि ववरुद्ध पमन कानूनी कारबाही चलाउन सवकनेि । 

  (३) उपदफा (२) बमोखजम मखु्य व्यखि ववरुद्ध कानूनी कारबाही चलाउनका लामग 

प्रमतमनमधबाट अखन्तम भररभराउ भएको मममतबाट हदम्याद शरुु भएको मामननिे । 
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६१. प्रमतमनमधत्वको समामप्त: (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देहायको अवस्थामा प्रमतमनमध 

स्वतः कायम नरहेको मामननिे :– 

(क) प्रमतमनमधले स्वेच्िाले प्रमतमनमध नरहने मनणनय गरेमा, 

(ख) मखु्य व्यखिले प्रमतमनमधलाई ददएको अखख्तयारी वा करार रद्द गरेमा वा करार 

पालना गनन असम्भव भएको सूचना प्रमतमनमधलाई ददएमा, 

(ग) कुनै खास कामको लामग प्रमतमनमध मनयिु गरेकोमा सो काम पूरा भएमा, 

(घ) खास अवमधको लामग प्रमतमनमध मनयिु गरेकोमा सो अवमध समाप्त भएमा, 

(ङ) मखु्य व्यखि वा प्रमतमनमधको मतृ्य ुभएमा वा होस ठेगानामा नरहेमा, 

(च) मखु्य व्यखि साहूको दामासाहीमा परेमा, 

(ि) जनु ववर्यको बारेमा प्रमतमनमध मनयिु गरेको हो सो ववर्यको अखस्तत्व नै 

समाप्त भएमा, 

(ज) कम्पनीले प्रमतमनमध मनयिु गरेकोमा वा कम्पनीको प्रमतमनमध भएकोमा त्यस्तो 

कम्पनी खारेज भएमा । 

  (२) मखु्य व्यखिले प्रमतमनमधलाई ददएको अमधकार मनजले प्रयोग गनुन अखघ त्यस्तो सम्पूणन वा 

केही अमधकार जवहलेसकैु रद्द गनन सक्नेि । 

  तर प्रमतमनमधले केही अमधकार प्रयोग गररसकेको रहेि भने त्यस्तो अमधकार अनसुार भै सकेको 

कामका लामग अमधकार रद्द भए गरेको मामनन ेिैन । 

  (३) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन एजेन्सी खडा गने मखु्य ववर्यसँग 

सम्बखन्धत सम्पखत्तमा प्रमतमनमधको पमन वहस्सा भएमा त्यस्तो वहस्सामा प्रमतकूल असर पने गरी प्रमतमनमधलाई 

बखानस्त गनन सवकने िैन । 

६२. प्रमतमनमधलाई हटाउन नहनु:े (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै मनखित समय वा 

कामको लामग प्रमतमनमध मनयिु गररएकोमा उखचत र पयानप्त कारण नभई मखु्य व्यखिले सो समयभन्दा 

पवहले वा काम सम्पन्न नभई प्रमतमनमधलाई हटाउन हुँदैन । 

  (२) मनखित समय वा काम नतोकी मनयिु गररएको प्रमतमनमधलाई उखचत कारण सवहतको पूवन 

सूचना नददई हटाउन ुहुदैँन । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) ववपरीत हनुे गरी मखु्य व्यखिले कुनै प्रमतमनमधलाई हटाएमा त्यस्तो 

प्रमतमनमधलाई मनजले मनामसब मावफकको िमतपूमतन ददन ुपनेि । 
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६३. प्रमतमनमधले एजेन्सी िोड्न नहनु:े (१) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै मनखित समय वा 

कामका लामग मनयिु भएको प्रमतमनमधले मनधानररत समय वा काम समाप्त नभएसम्म उखचत र पयानप्त 

कारण नभई प्रमतमनमधको रुपमा काम गनन िोड्न हुदैँन । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम मनखित समय वा काम नतोवकएकोमा प्रमतमनमध भई काम गनन 

िाड्न लागेको कारण सवहतको पूवन सूचना मखु्य व्यखिलाई नददई सो काम गनन िोड्न हुँदैन । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) ववपरीत हनुे गरी कुनै प्रमतमनमधले सो हैमसयतमा काम गनन िोडेमा 

मखु्य व्यखिले मनामसब मावफकको िमतपूमतन दावी गनन सक्नेि । 

६४. प्रमतमनमध हटेमा उप–प्रमतमनमध पमन हट्न:े यस ऐन बमोखजम प्रमतमनमध कायम नरहेकोमा मनजबाट मनयिु 

उप–प्रमतमनमध पमन स्वतः हटेको मामननिे । 

पररच्िेद – ९ 

मालसामान ढुवानी सम्बन्धी करार 

६५. ढुवानी सम्बन्धी करार: (१) एक ठाउँबाट अको ठाउँमा कुनै मालसामान ढुवानी गने सम्बन्धमा करार 

भएकोमा ढुवानी सम्बन्धी करार भएको मामननिे । 

  (२) करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मालसामान ढुवानी गनन मालसामानको धनीले 

ढुवानीकतानलाई मालसामान बझुाएका बखत ददइने रमसद ढुवानीकतान र मालसामानको धनी बीच करार 

भएको प्रमाण मामननेि । 

 स्पटीकरण: यस पररच्िेदको प्रयोजनको लामग “ढुवानीकतान” भन्नाले हवाई यातायात वा सामदुरक यातायात 

बाहेकका यातायात सञ्चालन गने वा त्यस्तो कायनको व्यवसाय गने व्यखि सम्झन ुपिन र सो शब्दले 

आन्तररक जल यातायात वा रञु्जमागन (रोपवे) वा जनावर माफन त वा अन्य कुनै वकमसमले ढुवानी व्यवसाय 

सञ्चालन गने व्यखिलाई समेत जनाउनेि । 

  तर मालसामानको धनीले ज्यालामा काम लगाएको व्यखि वा मनजको प्रमतमनमध वा मनजको 

मातहतमा काम गने व्यखिले मालसामान ढुवानी गरेकोमा यस पररच्िेदको प्रयोजनको लामग ढुवानीकतान 

मामनने िैन । 

६६. ढुवानीकतानको दावयत्व: (१) ढुवानीको लामग मालसामानको धनीसँग बखुझमलएको मालसामान सही 

अवस्थामा ढुवानी गरी परु् याउन ुपने स्थानमा परु् याउने दावयत्व ढुवानीकतानको हनुिे । 
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  (२) ढुवानीको लामग मालसामानको धनीसँग बखुझमलएको मालसामान हराएमा, नामसएमा, टुटे 

फुटेमा, मबमग्रएमा वा हामन नोक्सानी भएमा वा अन्य कुनै वकमसमबाट सही अवस्थामा परु् याउन ुपने 

स्थानमा नपगेुमा ढुवानीकतान जवाफदेही हनुेि । 

  (३) ढुवानीकतानले करारमा उललेख भएको समयमभर र करारमा ढुवानी गररसक्न ुपने समय 

उललेख नभएकोमा मनामसब मावफकको समयमभर मालसामान ढुवानी गरी मालसामानको धनी वा 

मनजको प्रमतमनमध वा मनजले तोकेको व्यखिलाई बझुाउन ुपनेि । 

६७. एकभन्दा बढी ढुवानी साधनबाट ढुवानी भएमा पवहलो ढुवानीकतान जवाफदेही हनु:े कुनै मालसामान 

एकभन्दा बढी ढुवानीकतानले वा एकभन्दा बढी ढुवानी साधनबाट ढुवानी गनुन परेमा करारमा अन्यथा 

व्यवस्था भएकोमा बाहेक जनु ढुवानीकतानलाई मालसामानको धनीले मालसामान बझुाएको हो सोही 

ढुवानीकतान यस पररच्िेदको प्रयोजनको लामग खजम्मेवार  हनुेि । 

६८. ढुवानीकतानको दावयत्व सीममत हनु:े (१) करार गदानकै बखत मालसामानको धनी वा मनजको प्रमतमनमधले 

ढुवानी गनुन पने मालसामानको मूलय बढी भएको स्पट रुपमा घोर्णा गरेकोमा वा करारमा अन्यथा 

व्यवस्था भएकोमा बाहेक ढुवानीकतानले ढुवानी गरेको मालसामानको हामन वा नोक्सानी बापतको िमतपूमतन 

दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी हनुे िैन । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन करार गदानकै बखत वा 

ढुवानीकतानलाई ढुवानी वापत मालसामान बझुाएका बखत मालसामानको धनी वा मनजको प्रमतमनमधले 

स्पट रुपमा घोर्णा गरेकोमा बाहेक सनु, चादँी, हीरा, जवाहरात वा त्यस्ता धनमालबाट बनेका मालसामान, 

बहमूुलय पत्थर, ववमनमय अमधकारपर, मधतोपर, अड्डाबाट पाररत मलखत तथा शैखिक एवं अन्य 

मनकायहरुबाट जारी भएका प्रमाणपर, मरुा, बैङ्क नोट, हलुाक वटकट, मािा, मास,ु ताजा फलफूल तथा 

तरकारी, वकटनाशक तथा ववर्ादी पदाथन, प्रज्वलनशील पदाथन, पेट्रोमलयम पदाथन, बहमूुलय खचरकला, मूमतन, 

क्यूररयोका मालसामान, मससा वा मससाबाट बनेका वा सखजलैसँग टुट्ने फुट्ने वा मबग्रने वस्त,ु वन्यजन्त ु

तथा घरपालवुा पशपंुिी, हस्तकलाका सामग्री, हातवहतयार, खरखजाना तथा ववष्फोटक पदाथन, रेमडयो, 

टेमलमभजन, कम््यटुर जस्ता मालसामान तथा त्यस्ता मालसामानका पाटनपूजान, मेशीनरी मालसामान तथा 

ढुवानी हनु ुअगावै मालसामानको धनीले घोर्णा गनुन पने मालसामान भनी प्रचमलत कानूनमा तोवकएका 

मालसामानहरुको हामन नोक्सानी वापत ढुवानीकतान जवाफदेही हनुे िैन । 
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  (३) उपदफा (२) बमोखजमका मालसामानको ढुवानी वापत व्यहोनुन पने जोखखमका लामग 

मालसामानको धनी वा मनजको प्रमतमनमध माफन त ्जोखखम ववरुद्ध बीमा गराउन वा िुटै्ट शलुक मलई 

आफैले बीमा गराउन वा ढुवानीकतानले जोखखम रोक्न अन्य आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेि । 

६९. ढुवानीकतान जवाफदेही हनु:े यस पररच्िेद बमोखजम करार गदानका बखत वा ढुवानी वापत ढुवानीकतानलाई 

मालसामान बझुाएका बखत घोर्णा गररएका वा घोर्णा गनुन नपने मालसामानको ढुवानी गदान भएको 

हामन नोक्सानी वा िमत वापत ढुवानीकतानले करारमा उललेख भएकोमा सोही बमोखजम र उललेख 

नभएकोमा मालसामानको धनीको मञु्जरीले ढुवानी भएका मालसामानको सोधभनान वा त्यस्तो मञु्जरी नभए 

वा हनु नसकेमा त्यस्ता मालसामानको प्रचमलत मूलय र मूलय कायम गनन नसवकएमा मनामसब मावफकको 

मूलय तथा पररच्िेद–१२ को अधीनमा रही मालसामानको धनीलाई हनु गएको हामन नोक्सानी वापत 

मनामसब मावफकको िमतपूमतन समेत व्यहोनुन पनेि । 

७०. ढुवानीकतानको दावयत्व अन्त्य हनु:े करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक ढुवानीकतानको दावयत्व 

देहायका अवस्थामा अन्त्य भएको मामननिे:– 

(क) ढुवानीकतान वा मनजको प्रमतमनमधले मालसामान ढुवानी गरी मालसामानको धनी 

वा मनजको प्रमतमनमध वा मनजले तोकेको व्यखिलाई बझुाएमा, 

(ख) ढुवानीकतानलाई बझुाएको मालसामान मालसामानको धनी वा मनजको 

प्रमतमनमधले वफतान बखुझमलएमा, 

(ग) दफा ७९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को पररखस्थमत परी मनधानररत 

समयमभर मालसामान ढुवानी हनु नसक्ने कारण देखाई ढुवानीकतान वा मनजको 

प्रमतमनमधले मालसामानको धनी वा मनजको प्रमतमनमधलाई मालसामान वफतान 

बझुाएमा । 

पररच्िेद – १० 

करार पूरा गने समय, तररका र स्थान 

७१. करार पूरा गनुन पने समय र तररका: (१) करारमा करार पूरा गने समय र तररका उललेख भएकोमा 

उखललखखत समयमभर र उखललखखत तररका बमोखजम करार पूरा गनुन पनेि । 

  (२) करार बमोखजमको काम गनन करारमा कुनै समय वा तररका तोवकएको रहेनि तर सो 

काम कुनै खास समयमा वा कुनै खास तररकाले मार गनन सवकने रहेि भन ेसोही समयमा सोही तररका 

बमोखजम गने गरी करार भएको मामननिे । 
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  (३) उपदफा (२) मा लेखखएको अवस्थामा बाहेक करारमा करार पूरा गने समय र तररका 

उललेख नभएमा मनामसब समयमभर मनामसब तररका अपनाई करार पूरा गनुन पनेि । 

७२. करार पूरा गने स्थान: (१) करारमा करार बमोखजम काम पूरा गनन कुनै मनखित स्थान तोवकएको रहेि 

भने सो काम सोही स्थानमा पूरा गनुन पनेि । 

  (२) करार बमोखजम कुनै एक पिले अको पिलाई कुनै मालसामान ददन ुबझुाउन ुपने रहेि 

र त्यसरी सामान ददने बझुाउने स्थान करारमा तोवकएको रहेनि भने सो मालसामान रहेको स्थानमा नै 

ददने बझुाउने गरी करार भएको मामननिे । 

  (३) करार बमोखजम काम गने मनखित स्थान करारमा तोवकएको रहेनि तर सो काम कुनै 

खास स्थानमा मार गनन सवकने वा चलन व्यवहार वा सो कामको प्रकृमत अनसुार कुनै खास स्थानमा 

मार गनुन पने वकमसमको रहेि भने सो काम सोही स्थानमा गने गरी करार भएको मामननेि । 

  (४) उपदफा (२) र (३) मा लेखखएदेखख बाहेक अन्य अवस्थामा करार बमोखजम काम गने 

स्थान करारमा उललेख भएको रहेनि भन ेकरार बमोखजम काम गने पिले अको पिलाई मनामसब 

मावफकको स्थान तोवकददन सूचना गनुन पनेि र अको पिले पमन सो काम गनन मनामसब मावफकको 

स्थान तोवकददन ुपनेि । 

७३. करार पूरा गनुन नपने अवस्था: देहायका अवस्थामा करार बमोखजमको काम गनन आवश्यक पने िैन :– 

(क) करारको एक पिले अको पिलाई करार बमोखजमको दावयत्व पूरा गनुन नपने 

गरी िूट ददएमा, 

(ख) बदर गराउन सवकने करार बदर गराउन पाउने पिले बदर गराएमा, 

(ग) अको पिले करार उललंघन गरेको कारणबाट करारको पररपालना हनु नसक्न े

भएमा, 

(घ) यस ऐनको कुनै व्यवस्था बमोखजम करार बमोखजमको काम गनुन नपने भएमा, 

(ङ) दफा ७९ बमोखजम करारको पररपालना गनुन नपने भएमा । 

पररच्िेद – ११ 

करारको पररपालना तथा करारबाट उत्पन्न दावयत्व 

७४. करार बमोखजमको दावयत्व पूरा गनुन पने: करार गने प्रत्येक पिले करार बमोखजमको दावयत्व पूरा गनुन 

पनेि । 
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७५. करारको पारस्पररक पररपालना: (१) करारका पिहरुले संगसगै दावयत्व पूरा गनुन पने गरी करार 

भएकोमा एक पिले आधारभतू रुपमा आफ्नो दावयत्व पूरा नगने वकमसमको व्यवहार वा मनसाय 

देखाएमा अको पिले आफ्नो कबलु पूरा गनन आवश्यक पने िैन । 

  (२) करारमा नै कुनै कबलु पूरा गने सम्बन्धमा प्राथममकताको क्रम तोवकएकोमा सोही बमोखजम 

र त्यस्तो क्रम नतोवकएकोमा करारको प्रकृमत अनसुार जसले पवहले पररपालना गनुन पने हो उसैले पवहले 

पररपालना गनुन पनेि । 

  (३) पारस्पररक कबलुहरु भएको कुनै करारमा एउटा कबलु पूरा नगरी अको कबलु पूरा गनन 

नसवकन ेरहेि भने कुनै एक पिले आफ्नो कबलु पूरा नगरेको कारणले अको पिबाट करार पालना 

हनु नसकी भएको हामन नोक्सानी त्यस्तो पिले भराई मलन सक्नेि । 

  (४) उपदफा (१) बमोखजमको करार भएकोमा कुनै पिले अको पिलाई त्यस्तो करारको 

पररपालना गनन नसक्ने गरी रोक लगाएमा करारको पररपालना गनन असमथन हनु ेपिले सो करारलाई 

बदर गराउन र त्यसरी करार बदर भएको कारणबाट कुनै हामन नोक्सानी परेको भए सो समेत भराई 

मलन पाउनेि । 

७६. करारको हक र दावयत्व सने: करार गने कुनै व्यखिको मतृ्य ुभएमा वा मनजको होस ठेगानमा नरहेमा 

सो करार बमोखजम प्राप्त हनु ेहक त्यस्तो करार गने व्यखिको सम्पखत्त प्राप्त गने हकवालामा सनेि र 

मनजले प्राप्त गरेको सम्पखत्तले खामेको हदसम्मको दावयत्व पमन मनजले नै व्यहोनुन पनेि । 

  तर व्यखिगत दिता वा योग्यताको आधारमा प्राप्त गरेको हक र दावयत्व भने त्यस्तो हकवालामा 

सने िैन । 

७७. करार पररपालना गने व्यखि: (१) करारको पररपालना करार गने व्यखिबाटै हनु ुपनेमा बाहेक मनजको 

प्रमतमनमध वा मनजले मनयिु गरेको कुनै व्यखि वा मनजको तफन बाट अन्य कसैबाट पमन पररपालना 

गराउन सवकनेि । 

  तर अको पिको मञु्जरी मबना करारको कुनै पिले करार अन्तगनतका दावयत्व अन्य कसैलाई 

हस्तान्तरण गनन पाउने िैन । 

  (२) कुनै पिले तेस्रो व्यखिबाट भए गरेको कामलाई स्वीकार गरी सकेपमि करारमा अन्यथा 

व्यवस्था भएकोमा बाहेक करार गने पिबाटै सो काम हनु ुपने भनी पमि दावी गनन पाउने िैन । 
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  (३) दईु वा दईुभन्दा बढी व्यखिहरु ममली संयिु रुपले कुनै अको पिसँग करार गरेकोमा 

करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संयिु रुपले करार गने व्यखिहरुमध्ये कुनै वा सबैबाट सो 

करार बमोखजमको दावयत्व पूरा गनुन गराउन ुपनेि 

  (४) उपदफा (३) बमोखजम कुनै व्यखिले दावयत्व पूरा गरेकोमा त्यसरी दावयत्व पूरा गने 

व्यखिहरुले संयिु रुपले करार गने अरु व्यखिहरुसँग दामासाहीले हजानना वा नोक्सानी भराउन सक्न े

िन ्। 

  (५) उपदफा (३) बमोखजम भएको करारमा कुनै एक पिले अको पिमध्येको कुनै व्यखिलाई 

मनजको वहस्सामा पने दावयत्वबाट िुट ददएमा अन्य व्यखिहरु सो करारको बा“की दावयत्वबाट मिु 

हनुे िैनन ्। 

७८. करारको पररपालना गराउन ेअमधकार पिलाई मार हनु:े (१) करारमा पि रहेको व्यखिले मार अको 

पिसँग सो करारको पररपालनाको माग गनन सक्नेि । 

  तर कुनै व्यखिको वहतको मनममत्त करार गररएको भएमा त्यस्तो व्यखिले करारको पि नभए 

पमन पररपालनाको माग गनन सक्नेि । 

  (२) कुनै काम गने वा नगने गरी दईु वा दईुभन्दा बढी व्यखिहरुले संयिु रुपमा कबलु 

गररएको रहेि भने करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यसरी करार गने सबै व्यखिहरुले 

संयिु रुपमा करारको पररपालना गराई पाउन माग गनन सक्ने िन ्। 

७९. पररखस्थमतमा आधारभतू पररवतनन भएमा करार पररपालना गनुन नपने: (१) करार गदानको पररखस्थमतमा 

आधारभतू पररवतनन भै करारको पररपालना गनन असम्भव भएमा करार बमोखजमको काम गनुन पने िैन। 

  (२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रमतकूल प्रभाव नपने गरी देहायको कुनै अवस्था भएमा 

करार गदानको पररखस्थमतमा आधारभतू पररवतनन भएको मामननेि :– 

(क) करार अवैध भै पालना गनन नहनुे भएमा, 

(ख) यदु्ध, बाढी, पैरो, आगलागी, भकुम्प, ज्वालामखुी जस्ता मानवीय मनयन्रणभन्दा 

बावहरका पररखस्थमत उत्पन्न भई करारको पररपालना हनु सम्भव नहनुे भएमा, 

(ग) करारको पररपालना हनुको लामग जनु वस्त ुआवश्यक मथयो सो वस्त ुनट वा 

ववनाश भएमा, सोको अखस्तत्व नरहेमा वा त्यस्तो वस्त ुप्राप्त हनु नसक्ने भएमा, 

(घ) व्यखिगत समिता, दिता वा प्रमतभाबाट सेवा प्रदान गने गरी करार भएकोमा 

त्यस्तो सेवा प्रदान गने व्यखिको मतृ्य ुभएमा वा मनजको होस ठेगानमा नरहेमा 
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वा मनजको शारीररक वा मानमसक अशिताको कारणले करार पूरा गनन नसक्न े

भएमा । 

  (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन देहायका कुनै अवस्थामा करार 

गदानको पररखस्थमतमा आधारभतू पररवतनन भएको मामनने िैन :– 

(क) करारको पररपालना गनन कदठनाई भएमा, 

(ख) न्यून मनुाफा हनुे वा नोक्सान हनुे भएमा, 

(ग) कुनै करार पूरा गनन कुनै पि सो करारको पि नभएको कुनै तेस्रो पिमा 

आखश्रत रहेकोमा त्यस्तो तेस्रो पिले गलती गरेमा वा मनज असिम भएमा, 

(घ) हडताल वा तालाबन्दी भएमा, 

(ङ) थप कर, दस्तरु वा अन्य कुनै राजस्व मतनुन परेमा,  

(च) एकभन्दा बढी प्रयोजनको लामग करार भएकोमा तीमध्ये कुनै कुरा मार पूरा 

नहनुे भएमा । 

  (४) उपदफा (२) बमोखजम पररखस्थमतमा आधारभतू पररवतनन भै करारको पररपालना गनन 

असम्भव भएमा देहायका कुराहरुमा देहाय बमोखजम हनुिे :– 

(क) पररखस्थमतमा त्यस्तो पररवतनन हनु ुअखघ करार वापत एक पिबाट भिुानी 

भएको रकम अको पिलाई वफतान गनुन पनेि । 

(ख) करार वापत एक पिले अको पिलाई भिुानी गनुन पने वा गनन बाँकी रहेको 

रकम पररखस्थमतमा त्यसरी पररवतनन भएपमि भिुानी योग्य हनुे िैन । 

(ग) पररखस्थमतमा त्यस्तो पररवतनन हनु ुअखघ कुनै पिले कुनै काम गररसकेको वा 

रकम चिुा गररसकेको भएमा सो काम वा रकमको वहसाब गरी एक अकानलाई 

ददन ु पने रकम यवकन गनुन पनेि र सो करार वापत एक पिले गरेको 

मनामसब मावफकको खचन अको पिबाट भराई मलन सक्नेि । 

  (५) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन उपदफा (२) को खण्ड (ख) को 

पररखस्थमत अन्त्य भएपमि पिहरु करार पररपालना गरी आ–आफ्नो दावयत्व पूरा गनन सहमत हनु 

सक्नेिन ्। 
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८०. सवुवधा ददन ुपने: करार गने पिहरुले एक अकानलाई आफ्नो तफन बाट करारको पररपालना गनन आवश्यक 

पने सवुवधा ददन ुपनेि । त्यस्तो सवुवधा नददएको कारणबाट करार पररपालना हनु नसकेमा त्यसरी 

पररपालना गनन नसक्ने पि उत्तरदायी हनुे िैन । 

८१. करार मनलम्बन वा हेरफेर हनु सक्न:े (१) करार गने पिको मञु्जरी भएमा करार बमोखजम गनुन पने 

कामको सम्पूणन वा कुनै अंश हेरफेर वा संशोधन गनन वा करार बमोखजम गनुन पने कामको अवमध 

बढाउन वा करार बमोखजम गनुन पने काम केही समयको लामग गनुन नपने गरी करारको मनलम्बन गनन 

वा करारमा उललेखखत कामको सट्टा अन्य कुनै काम गनन वा सो करारको सट्टा अको कुनै करार गनन 

सवकनिे । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम करारमा हेरफेर वा संशोधन भएमा नयाँ करार भएको मामननेि र 

सोही बमोखजम करार प्रभावकारी हनुेि । यसरी नयाँ करार भएकोमा सो करारमा अन्यथा व्यवस्था 

भएकोमा बाहेक शरुुको करार बमोखजमको दावयत्व व्यहोनुन पने िैन । 

पररच्िेद – १२ 

करारको उललंघन र उपचार 

८२. करारको उललंघन: (१) करारको कुनै पिले करार बमोखजमको दावयत्व पूरा नगरेमा वा करार बमोखजम 

आफूले गनुन पने काम मनजले नगने भएको कुराको सूचना अको पिलाई ददएमा वा पिको काम 

कारबाही र आचरणबाट मनज करार बमोखजमको काम गनन असमथन देखखएमा मनजले करार उललंघन 

गरेको मामननेि । 

  (२) उपदफा (१) बमोखजम एक पिले करार उललंघन गरेकोमा वा मनजको काम कारबाही 

वा आचरणबाट मनजले आधारभतू रुपले करारको पालना नगरेको देखखएमा अको पि सो करार 

पररपालना गनन बाध्य हनुे िैन र त्यस्तो पिले अको पिलाई सूचना ददई सो करार रद्द गनन सक्निे। 

८३. करार उललंघन भएमा त्यसको िमतपूमतन: (१) दफा ८२ बमोखजम करार उललंघन भएकोमा सोबाट 

मकान पने पिले त्यस्तो उललंघनबाट भएको वास्तववक वा करार गदानको अवस्थामा त्यस्तो हामन 

नोक्सानी हनु सक्ि भनी करारका पिहरुलाई जानकारी भएको हामन नोक्सानी त्यसरी करार उललंघन 

गने पिबाट भराई मलन पाउनेि । 

  (२) करार उललंघन भएमा कुनै मनखित रकम सो वापत वा िमतपूमतन वापत पाउने भनी करारमा 

उललेख भएकोमा सो बमोखजमको रकममा ननाघ्ने गरी मकान पने पिले अको पिबाट मनामसब 

मावफकको रकम भराई मलन पाउनेि । 
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  (३) उपदफा (२) बमोखजमको िमतपूमतन उललेख नभएकोमा त्यस्तो िमतपूमतन दावी गने पिले 

करारको उललंघनबाट प्रत्यि र वास्तववक रुपमा भएको हामन नोक्सानी वापत वा करार उललंघन भए 

वापत वा िमतपूमतन वापत मनामसब मावफकको रकम भराई मलन पाउनिे । अप्रत्यि वा कालपमनक 

हामन नोक्सानी भराई मलन पाउने िैन । 

  (४) कुनै मनखित समयावमधमभर कुनै काम पूरा गने गरी करार भएकोमा त्यस्तो अवमधमभर 

त्यस्तो काम पूरा हनु नसकेकोमा उपदफा (२) बमोखजमको िमतपूमतन पाउने अवस्था रहेि भने त्यस्तो 

िमतपूमतन मतने पिले जमत रकम िमतपूमतन मतरेकोि सोही अनपुातमा करार पूरा गने समयावमध बढाउन 

माग गनन सक्निे । 

८४. करार रद्द वा बदर भएमा त्यसको िमतपूमतन: (१) करार गने कुनै पिले अको पिबाट करार बमोखजम 

केही नगद, खजन्सी वा अन्य कुनै लाभ मलई सकेपमि वा करार बमोखजमका दावयत्वहरु आखंशक रुपमा 

पूरा गरी सकेपमि पिहरुको सहममतबाट करार रद्द भएमा वा यस ऐन वा अन्य प्रचमलत कानून 

बमोखजमको करारको पररपालना गनुन नपने भएमा वा कानून बमोखजम बदर भएमा वा यस ऐन बमोखजम 

अमान्य वा रद्द भएमा त्यसरी ददएको नगद वा खजन्सी करार बहाल रहेको ददनसम्मको वहसाब ममलान 

गरी वफतान गनुन पने नगद वा खजन्सी वफतान गनुन पनेि । नगद वा खजन्सी बाहेक अन्य कुनै सेवा वा 

लाभ ददएको भए त्यस्तो सेवा वा लाभ ददए वापत मनामसब मावफकको रकम त्यस्तो सेवा वा लाभ मलन े

पिले अको पिलाई ददन ुपनेि । 

=============  

(२) उपदफा (१) बमोखजमको नगद, खजन्सी वफतान नगरेको वा रकम नददएको कारणबाट 

कानूनी कारबाही अवलम्बन गनुन पने भएमा सो वापत लागेको मनामसब खचन समेत भराई मलन सवकनेि। 

८५. मनामसब रकम भराउन सक्न:े  देहायको कुनै अवस्थामा मकान पने पिले आफूले गरेको काम वा बझुाएको 

नगद वा खजन्सी वापत सोको अनपुातमा भिुानी पाउन दावी गनन सक्नेि:– 

(क) करार बमोखजम काम गररसकेको वा गरररहेकोमा अको पिको गलतीले करार 

अन्त्य भएमा, 

(ख) मनशलुक ददने स्पट अमभप्राय नराखी ददइएको कुनै सेवा वा वस्त ुअको पिले 

उपभोग गरेमा । 

                                                           
   s]xL g]kfn P]gnfO{ ;+zf]wg ug]{ P]g, @)^$ åf/f k|ltaGwfTds jfSof+z lemlsPsf] . 
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८६. करारको यथावत पररपालना: (१) करार उललंघन भएको कारणबाट मकान पने पिलाई पगु्न गएको 

वास्तववक हामन नोक्सानी वापत नगद िमतपूमतन मनामसब र पयानप्त नहनु ेभएमा त्यसरी मकान पनन गएको 

पिले िमतपूमतनको दावी गनुनको सट्टा करारको यथावत ्पररपालनाको दावी गनन सक्निे । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन देहायको कुनै अवस्थामा यथावत ्

पररपालनाको दावी लाग्ने िैन:– 

(क) करार उललंघन बापतको िमतपूमतन नगद नै पयानप्त हनुे भएमा, 

(ख) करार बमोखजमको काम भए नभएको कुरा अदालतले सपुररवेिण गनन नसक्न े

भएमा, 

(ग) व्यखिगत दिता, सीप वा ज्ञानको सेवा उपलब्ध गराउन ेगरी करार गररएको 

भएमा, 

(घ) यथावत ्रुपमा करार पूरा गनन सक्ने अवस्था नभएमा, 

(ङ) करार उललंघन गने पिले नै यथावत ् पररपालना गराई पाउने दावी 

मलएकोमा। 

८७. अदालतले आदेश ददन सक्न:े (१) करारको कुनै पिले सो करारको प्रकृमत अनसुार गनन नहनुे कुनै 

काम कारबाही वा व्यवहार गनन लागेको कारणबाट करारको पररपालना सम्भव नहनुे भएमा त्यस्तो 

काम कारबाही वा व्यवहारबाट मकान पने पिले त्यस्तो काम कारबाही वा व्यवहार रोकी पाउन 
खजलला अदालतमा उजूरी ददन सक्नेि । 

(२) उपदफा (१) बमोखजम उजूरी परेमा प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेखखएको भए तापमन 

सो करारबाट उत्पन्न वववादको समाधान सो करार वा प्रचमलत कानून बमोखजम हनुे गरी कुनै पिलाई 

मनजको कुनै खास काम कारबाही वा व्यवहार तत्काल रोक्ने गरी उपयिु आदेश जारी गनन सक्नेि। 

(३) त्यसरी आदेश जारी भएकोमा त्यस्तो पिले उपदफा (२) बमोखजमको आदेशको पालना 

नगरेको कारणबाट हनु गएको थप हामन नोक्सानी समेत मकान पने पिले भराई मलन पाउनेि । 

 

 

 

 

 

                                                           
  s]xL g]kfn P]g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)&@ åf/f ;+zf]lwt . 
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पररच्िेद – १३ 

ववववध 

८८. प्रचमलत कानूनको पालना गनुन पने: प्रचमलत कानूनले कुनै खास प्रकारको करार गनन कुनै खास कायनववमध 

पूरा गनुन पने व्यवस्था गरेको वा कुनै सरकारी कायानलयमा रखजषे्ट्रशन गनुन पने व्यवस्था गरेको रहेि 

भने त्यस्तो रीत पूरा नगरी भएको करार मान्य हनुे िैन । 

८९. हदम्याद: (१) कुनै खास करार वा करार सम्बन्धी कुनै खास ववर्यमा प्रचमलत कानूनमा कुनै खास 

हदम्याद तोवकएको रहेि भने सो सम्बन्धमा सोही हदम्याद कायम हनुेि । 

(२) उपदफा (१) मा लेखखएको बाहेक देहायका करार वा ववर्यमा देहायको हदम्यादमभर 

उजूरी नददएमा उजूरी लाग्न ेिैन :– 

(क) बदर हनुे करारमा बदर घोवर्त गराउन जवहलेसकैु पमन, 

(ख) बदर गराउन सवकने करारको हकमा बदर गराउन पाउन ेपिले बदर गराउन ु

पने कारण थाहा पाएको मममतले एक वर्नमभर, 

(ग) पररच्िेद–७ मा उखललखखत करारका हकमा मदु्दा गनुन पने कारण उत्पन्न भएको 

मममतले दईु वर्नमभर, 

(घ) यस ऐन अन्तगनत अन्य कुनै दावीका सम्बन्धमा त्यस्तो दावीका लामग मदु्दा 

गनुन पने कारण उत्पन्न भएका मममतले दईु वर्नमभर । 

९०. खारेजी र बचाउ: करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ तथा मलुकुी ऐन नासो धरौटको महल खारेज गररएका 

िन ्। 

 


