
परिच्छेद–१५ 

लेनदेन व्यवहाि सम्बन्धी व्यवस्था 

४७४. लेनदेन भएको माननन:े (१) दईु वा दईुभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै शर्त 
िाखी कुनै िकम वा वस्र् ुनलन ुददन ुगिेमा ननजहरूबीच लेनदेन भएको मानननेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम लेनदेन भएकोमा िकम वा वस्र् ुनलनलेे िकम वा वस्र् ु
ददनेलाई त्यस्र्ो िकम वा वस्र् ुफफर्ात गनुत पनेछ । 

स्पष्टीकिण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लानग “िकम” भन्नाले वस्र्कुो मूल्य समेर् 
सम्झन ुपछत । 

४७५. ऋण नलए सिह माननने: कुनै व्यक्तिले कुनै फकनसमलेकसैलाई कुनै िकम वा 
वस्र् ुददन ुपने दाफयत्व भएकोमा त्यस्र्ो व्यक्तिले ऋण नलए सिह मानननेछ ि त्यस्र्ो 
व्यक्तिले यस परिच्छेदको व्यवस्थाको अधीनमा िही सम्बक्तन्धर् व्यक्तिलाई त्यस्र्ो 
िकम वा वस्र् ुफफर्ात गनुत पनेछ । 

४७६. नलखर् नगिी लेनदेन गनत नहनु े: कसैले पनन कानून बमोक्तजम नलखर् नगिी 
लेनदेन गनत हुुँदैन ।  

स्पष्टीकिण : यस परिच्छेदको प्रयोजनको लानग “नलखर्” भन्नाले कुनै लेनदेन कािोबाि 
प्रमाक्तणर् गने चेक, नबल, भौचि, िनसद ि भिपाई समेर्का कागजार् सम्झन ुपछत । 

४७७. नलखर्मा खलुाउन ुपने कुिाहरू : लेनदेन गदात लेनदेन व्यवहािको प्रकृनर् 
बमोक्तजम देहायका कुिाहरू खलुाउन ुपनेछ :– 

(क) लेनदेन गने व्यक्तिहरूको नाम, थि, उमेि, ठेगाना र्था बाब,ु आमा, बाजे, बजैको 
नाम, र्ि फववाफहर् व्यक्तिले भए पनर्, पत्नीको नाम समेर् उल्लेख गनुत पनेछ । 

(ख) लेनदेन गनुत पिेको कािण, 

(ग) लेनदेनको परिमाण, 



(घ) कुनै वस्र् ुलेनदेन गिेकोमा त्यस्र्ो वस्र्कुो मूल्य, 

(ङ) कुनै वस्र् ुननक्तिर् समय पनछ फफर्ात गने गिी सापटी, पैँचो वा अन्य र्विले नलन ु
ददन ुगिेको भए त्यस्र्ो व्यहोिा, 

(च) कुनै वस्र् ुसट्टा पट्टा गिेको भए त्यस्र्ो व्यहोिा,  

(छ) लेनदेन गिेको िकम बझुाउने नमनर्, 

(ज) लेनदेन गदात ब्याज नलने, ददन ेभए ब्याजको दि, 

(झ) लेनदेनको िकम ननधातरिर् समयमा नबझुाए वा नलखर् बमोक्तजमको अन्य शर्त पूिा 
नगिेमा लेनदेन बमोक्तजमको िकम साहूले ऋणीको सम्पक्तिबाट असलु गिी नलन पाउन े
कुिा, 

(ञ) नलखर् गरिएको ठाउुँ, 

(ट) नलखर् र्याि गरिएको नमनर्, 

(ठ) लेनदेनको प्रकृनर् बमोक्तजम खलुाउन ुपने अन्य आवश्यक कुिाहरू । 

४७८. साहूले ऋणीसुँग ब्याज नलन पाउन े: (१) लेनदेन सम्बन्धी नलखर् हुुँदा 
नलखर्मा ब्याज नलनदेदने कुिा उल्लेख भएकोमा साहूले ऋणीबाट नलखर्मा लेक्तखए 
बमोक्तजमको ब्याज नलन पाउनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम साहूले ऋणीबाट नलन पाउन ेब्याजको िकम साुँवा 
िकमको वाफषतक दश प्रनर्शर्भन्दा बढी हनु ेछैन ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम नलखर् हुुँदा नलखर्मा ब्याजको दि फकटान नगिी ब्याज 
नलनेददन ेकुिासम्म उल्लेख भएकोमा साहूले ऋणीबाट साुँवा िकमको वाफषतक दश 
प्रनर्शर्का दिले ब्याज नलन पाउनछे ।  



(४) उपदफा (१) बमोक्तजम नलखर् हुुँदा नलखर्मा ब्याज उल्लेख नगिी मनुाफा नलन े
कुिा उल्लेख भएकोमा ि त्यस्र्ो मनुाफा के कनर् नलन ेकुिा नलखर्बाट नदेक्तखए 
साहूले ऋणीबाट ब्याज सिह नलन पाउनेछ ।  

४७९. साहूले ऋणीबाट ब्याज नलन नपाउन:े लेनदेन हुुँदा नलखर्मा ब्याज नलने ददन े
कुिा उल्लेख नभएमा साहूले ऋणीबाट ब्याज नलन पाउन ेछैन ।  

४८०. ब्याजको ब्याज नपाउन:े (१) साहूले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज नलन पाउन े
छैन ।  

(२) उपदफा (१) फवपिीर् कुनै साहूले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज नलएको िहेछ भने 
साुँवामा कट्टी हनुेछ ि साुँवा चिुा भईसकेको िहेछ भन ेत्यस्र्ो ब्याज फफर्ात गनुत 
पनेछ ।  

४८१. साुँवाभन्दा बढी ब्याज नलन नपाउने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुिा 
लेक्तखएको भए र्ापनन साहूले ऋणीबाट साुँवाभन्दा बढी ब्याज नलन पाउने छैन । 

४८२. साुँवा, ब्याज नलुँदा ददुँदा िीर् परु् याउन ुपने : साुँवा, ब्याज नलुँदा ददुँदा देहाय 
बमोक्तजम िीर् परु् याउन ुपनेछ :– 

(क) ऋणीले साहूलाई साुँवा, ब्याजको सबै िकम चिुा गिेमा साहूसुँग भएको 
लेनदेनको नलखर् च्यार्ी वा त्यस्र्ो नलखर्मा िकम असूल भएको व्यहोिा नलखर्को 
कुनै ठाउुँ वा फपठमा खलुाई साहूले सहीछाप गिी ऋणीलाई नलखर् फफर्ात गनुत पने, 

(ख) खण्ड (क) बमोक्तजम साुँवा, ब्याजको िकम ददुँदाका बखर् सो नलखर् फेला 
नपिेमा साहूले सोही व्यहोिा जनाई यो नमनर्मा यनर् िकम बझुी नलएको भनी भिपाई 
गिी ऋणीलाई ददन ुपने, 

(ग) साुँवामध्ये केही िकम वा ब्याज बझुाउुँदा साहूले ऋणीसुँग कुन नमनर्मा के कनर् 
िकम बझेुको हो त्यस कुिा नलखर्को फपठमा खलुाई ऋणीको सहीछाप गिाई ि 



र्त्काल नलखर् फेला नपिे वा साथमा नभए त्यस बमोक्तजम िकम बझेुको छुटै्ट भिपाई 
गिी ऋणीलाई ददन ुपने ।  

४८३. िकम भिाएको नमनर्सम्मको ब्याज पाउने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु 
कुिा लेक्तखएको भए र्ापनन दफा ४८४ को अवनधनभत्र नानलस गिेको िहेछ भन े
अदालर्बाट साहूले ब्याज समेर् पाउने गिी फैसला भएकोमा साहूले ऋणीबाट फैसला 
बमोक्तजम भरिभिाउुँदाको नमनर्सम्मको ब्याज समेर् पाउनछे । 

४८४. घिसािमा भएको नलखर्को अवनध : (१) यस परिच्छेद बमोक्तजम घिसािमा 
भएको नलखर्को अवनध बढीमा दश वषतको हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए र्ापनन दश वषतको अवनधनभत्र 
ऋणीले साहूलाई साुँवा वा ब्याजमध्ये केही िकम बझुाएमा वा साुँवा ब्याज बझुाउनको 
लानग नलखर्को अवनध थप गिेमा त्यसिी साुँवा वा ब्याज बझुाएको वा अवनध थप 
गिेको नमनर्ले अको दश वषतको अवनध थप हनुेछ ।  

४८५. असक्षम र्था अधतसक्षम व्यक्तिसुँग गिेको लेनदेनले मान्यर्ा नपाउन े: कसैले 
असक्षम वा अधतसक्षम व्यक्तिसुँग गिेको लेनदेनले कानूनी मान्यर्ा पाउने छैन ।  

४८६. सगोलको सम्पक्तिबाट िकम भिाई नलन नपाउन े: (१) कसैले कुनै व्यक्तिसुँग 
लेनदेन गिेकोमा त्यस्र्ो लेनदेनको नलखर्मा घिको मखु्य व्यक्तिको सहीछाप नभएको 
भए सगोलको सम्पक्तिमा ऋणीको हक नपगेुसम्म साहूले त्यस्र्ो सम्पक्तिबाट आफ्नो 
िकम भिाई नलन पाउने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेक्तखएको भए र्ापनन घिको मखु्य भई काम गने 
व्यक्तिले त्यस्र्ो िकम नर्रिददएमा साहूले नलन पाउनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्तजमको अवस्था पिी कुनै व्यक्तिले ऋणीसुँग िकम नलन 
नसक्ने भएमा दश वषतनभत्र साहूले ऋणी उपि नानलस गिी आफ्नो हक कायम गिी 
िाख्न ुपनेछ ।  



(४) उपदफा (३) बमोक्तजम ऋणीसुँग हक कायम गिेकोमा सगोलको सम्पक्तिमा 
ननजको हक पगेुपनछ साहूले ननजबाट कानून बमोक्तजम आफ्नो िकम भिाई नलन 
पाउनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोक्तजम िकम भिाई नलनको लानग असामीको हक पगेुको नमनर्ले 
नानलस गने हदम्याद शरुु हनुेछ ।  

४८७. मञु्जिी ननलई चल सम्पक्ति सट्टा पट्टा गनत नहनुे : (१) एकासगोलका उमेि 
पगेुका व्यक्तिले घिको मखु्य व्यक्तिको मञु्जिी ननलई संगोलको कुनै सम्पक्ति सट्टा पट्टा 
गनत हुुँदैन । र्ि आफ्नो ननजी सम्पक्ति सट्टापट्टा गनत घिको मखु्य भई काम गने 
व्यक्तिको मञ्जुिी नलन ुपने छैन । 

(२) उपदफा (१) फवपिीर् कसैलेसम्पक्ति सट्टापट्टा गिेमा घिको मखु्य भई काम गने 
व्यक्तिले मञु्जि नगिे त्यस्र्ो सम्पक्ति सट्टापट्टा गिेको मान्य हनुे छैन ।  

(३) उपदफा (१) फवपिीर् सम्पक्ति सट्टापट्टा गिेकोमा घिको मखु्य भई काम गने 
व्यक्तिको मञ्जुिी नभए पैँर्ीस ददननभत्र आफ्नो सम्पक्ति फफर्ात नलन सफकने छ । 

४८८. लेनदेन गिेको देक्तखएमा िकम भिाई ददने : कसैले यस परिच्छेद बमोक्तजमको 
िीर् परु् याई 

नलखर् नगिे पनन कुनै नलखर्, बैफिङ्ग कािोबाि, फवननमेय अनधकािपत्र, चेक, भौचिबाट वा 
बही खार्ामा लेक्तखएको व्यहोिाबाट कुनै व्यक्तिसुँग लेनदेन भएको कुिा देक्तखन आएमा 
अदालर्ले त्यस्र्ो नलखर्, बैफिङ्ग कािोबाि, फवननमेय अनधकािपत्र, चेक, भौचिबाट वा बही 
खार्ामा लेक्तखएको आधािमा नानलस गने व्यक्तिलाई ऋणीबाट त्यस्र्ो िकम भिाई ददन 
सक्नछे । 

४८९. घिसािको नलखर् हिाए वा काबू बाफहिको परिक्तस्थनर् पिेमा गने : (१) 
घिसािमा भएको  



नलखर् हिाएमा वा काबू बाफहिको परिक्तस्थनर् पिी नानसएमा साहूले सोही व्यहोिा 
खलुाई नलखर् हिाएको वा काबू बाफहिको परिक्तस्थनर् पिेको नमनर्ले पन्र ददननभत्र 
सम्बक्तन्धर् स्थानीय र्हमा ननवदेन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम ननवेदन पिेमा सम्बक्तन्धर् स्थानीय र्हले त्यसको व्यहोिा 
खलुाई भिपाई लेखी कायातलयको छाप लगाई त्यसको भिपाई ननवेदन ददने व्यक्तिलाई 
ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम कुनै ननवेदन पिेमा स्थानीय र्हले नलखर् गरिददन ेव्यक्ति 
जीफवर् भए ननजलाई ि नभए ननजको नक्तजकको हकवालालाई सार् ददननभत्र क्तझकाई 
ननजले मञु्जि गिे सानबक बमोक्तजमको नलखर् र्याि गिाई त्यस्र्ो नलखर् प्रमाक्तणर् गिी 
ननवदेन ददन ेव्यक्तिलाई ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम नलखर् गरिददन ेव्यक्तिले नलखर् हिाएको वा काबू 
बाफहिको परिक्तस्थनर् पिेको जनाई अको नलखर् गिी ददन मञु्जि नगिेमा साहूले त्यस्र्ो 
म्याद नाघेको पैँर्ीस ददननभत्र नलखर् हिाएको वा काबू बाफहिको परिक्तस्थनर् पिेको 
प्रमाण देखाई नानलस गिी आफ्नो हक कायम गनुत पनेछ । 

४९०. लेनदेन गिेको वस्र् ुकच्चा भएमा फफर्ात गनुत पने : (१) नलखर्मा अन्यथा 
व्यवस्था भएकोमा बाहेक मूल्य िाखी लेनदेन भएको कुनै वस्र् ुनलखर्मा लेक्तखए 
बमोक्तजम नभई वा कुनै फकनसमले कच्चा भई त्यस्र्ो वस्र् ुननजले भोग गनत नसक्न े
भएमा लेनदेन भएको नमनर्ले पैँर्ीस ददननभत्र वस्र् ुददन ेव्यक्तिलाई त्यस्र्ो कुिाको 
सूचना गनुत पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम वस्र् ुनलने व्यक्तिबाट त्यस्र्ो कुिाको सूचना प्राप्त भएमा ि 
ननजको कुिा मनानसब देक्तखएमा वस्र् ुददनेसुँग त्यस्रै् प्रकािको अन्य वस्र् ुभए त्यस्र्ो 
वस्र् ुसट्टापट्टा गरिददन ुपनेछ ि नभएमा आपm्नो वस्र् ुफफर्ात नलई त्यस्र्ो लेनदेनको 
सम्बन्धमा भएको नलखर् फट्टा (ननष्कृय) गिी ददन ुपनेछ । 



(३) उपदफा (२) बमोक्तजम वस्र् ुददनेले त्यस्र्ो वस्र् ुसट्टापट्टा गिी नददएमा वा 
आपm्नो वस्र् ुफफर्ात ननलएमा वस्र् ुनलनलेे आपूmलाई भएको हानन, नोक्सानी वापर् 
सम्बक्तन्धर् व्यक्तिबाट त्यस्र्ो वस्र्कुो मूल्य बिाबिको िकम र्था मनानसब क्षनर्पूनर्त 
भिाई नलन वा त्यस्र्ो लेनदेन बदि गिाउन नानलस गनत सक्नेछ ।  

४९१. यथाक्तस्थनर्मा वस्र् ुफफर्ात गनुत पने : (१) कसैले कुनै व्यक्तिको स्वानमत्व वा 
भोगमा िहेको वस्र् ुकुनै खास कामको लानग भाडा नर्ने वा ननर्ने वा सापटी वा पैँचो 
जनुसकैु शर्तमा नलए पनन त्यस्र्ो कायत सम्पन्न भएपनछ आपूmले जनु प्रकाि, परिमाण ि 
गणुस्र्िको वस्र् ुनलएको हो सोही प्रकाि, परिमाण ि गणुस्र्िको वस्र् ुस्वानमत्व वा 
भोगवालालाई फफर्ात गनुत पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम नलएको वस्र् ुहिाएमा, नानसएमा, फुटेमा, नबग्रमेा वा अन्य 
कुनै फकनसमले क्षनर् भएमा नलखर्मा अन्यथा भएकोमा बाहेक वस्र् ुनलनेले त्यस्रै् 
फकनसमको अन्य वस्र्कुो व्यवस्था गिी स्वानमत्व वा भोगवालालाई फफर्ात गनुत पनेछ ि 
त्यस्रै् वस्र् ुपाउन सफकने अवस्था नभएमा त्यस्र्ो वस्र्कुो प्रचनलर् बजाि मूल्य 
बिाबिको िकम स्वानमत्व वा भोगवालालाई बझुाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्तजम वस्र्,ु त्यस्र्ो वस्र् ुवापर्को भाडा वा िकम 
बझुाउने सम्बन्धमा नलखर्मा अन्यथा भएकोमा बाहेक जनु कामको लानग वस्र् ु
नलएको हो त्यस्र्ो काम सम्पन्न भएको पन्र ददननभत्र स्वानमत्व वा भोगवालालाई 
त्यस्र्ो वस्र् ुवा भाडाकोकम बझुाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजमको म्यादनभत्र वस्र् ुनलनेले स्वानमत्व वा भोगवालालाई वस्र् ु
वा िकम नबझुाएमा त्यसबाट मकात पने व्यक्तिले त्यस्र्ो वस्र्कुो िकम ि आपूmलाई 
भएको नोक्सानी वापर् मनानसब क्षनर्पूनर्त समेर् भिाई नलन सक्नछे ।  

४९२. हदम्याद : (१) असक्षम वा अधतसक्षम व्यक्तिको सम्पक्ति आफ्नो गिाउन, 

फहनानमना वा नोक्सान गनत वा नबगानत लेनदेन गिेको वा ब्याजको ब्याज नलएको वा 
ब्याजमा दश प्रनर्शर् भन्दा बढी नलएको फवषयमा नानलस गनत हदम्याद लाग्ने छैन । 



(२) उपदफा (१) मा लेक्तखएदेक्तख बाहेक यस परिच्छेद बमोक्तजम भए गिेको कुनै काम 
कािबाहीबाट मकात पने व्यक्तिले त्यस्र्ो काम कािबाही भए गिेको नमनर्ले देहाय 
बमोक्तजम नानलस गनत सक्नछे :– 

(क) यस परिच्छेदमा नानलस गनत छुटै्ट हदम्याद र्ोफकएकोमा सोही बमोक्तजम, 

(ख) कुनै नलखर्मा अवनध उल्लेख भएकोमा सो अवनध नाघेको नमनर् ि नलखर् 
नभएको वा अन्य अवस्थामा मदु्दा गनुत पने कािण पिेको नमनर्ले एक वषतनभत्र । 


