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�ा�थन 

 �यायाधीश तथा �याय सेवामा काय�रत कम�चार� तथा कानून �यवसायीका अ�त�र� 

अध��या�यक �नकायमा काय�रत �या�यक जनशि�ह�को काय��मता र �यावसा�यक द�ता अ�भव�ृ� 

गन� उ�े�यले �व.सं. २०६० सालमा रा��य �या�यक ��त�ानको �थापना भएको हो। श�ुमा यो 

��त�ान अ�यादेशबाट �थापना भएको भए ताप�न २०६३ सालमा रा��य �या�यक ��त�ान ऐन जार� 

भएप�छ सोह� ऐन बमोिजम यसले काय� स�पादन गद� आएको छ। सव��च �नकायको �पमा 

स�माननीय �धान �यायाधीश�यूको अ�य�तामा १६ सद�यीय �या�यक ��त�ान प�रष� रहने �यव�था 

छ। यस प�रष�ले ��त�ानको नी�त �नधा�रण गन�, योजना �वीकृत गन� तथा ��त�ानबाट भए गरेका 

कामको समी�ा गन� लगायतका कामह� गद�छ। ��त�ानको तफ� बाट गनु�पन� स�पूण� काम 

कारबाह�ह�को ला�ग ��त�ानका काय�कार� �नद�शकको अ�य�तामा ७ सद�यीय काय�कार� स�म�त 

रहने �यव�था छ। यसै स�म�तको �नण�य �नण�यबमोिजम ��त�ानले �िश�ण अनसु�धानलगायतका 

आ�ना काम कारबाह�ह� स� चालन गद� आएको छ। 

 �थापनाकालदेिख नै �व�भ� तहका �यायाधीशह�, �याय सेवाका अ�धकृत तथा कम�चार�ह�, 

सरकार� वक�लह�, कानून �यवसायीह� र अध��या�यक �नकायमा काय�रत जनशि�को �मता 

�वकासका ला�ग �व�भन ्न �कारका �िश�ण, काय�शाला, गो�ी, �वचन, अ�त��� याज�ता काय��मह� 

��त�ानले स�ालन गद� आई रहेको छ। यस अ�त�र� �याय र कानूनस�ब�धी �व�भन ्न �वषयमा 

अ�ययन अनसु�धानका कामह�समेत गद� आएको छ। ��त�ानले वा�ष�क �पमा अं�जेी भाषामा 

"NJA Law Journal" र नेपाल� भाषामा "��तपादन" नामक प��का, उ�च तथा िज�ला अदालतका 

फैसलाह�को संगालो, कानून र �यायस�ब�धी �व�भन ्न �ोत साम�ीह� एवम ् अनसु�धानमूलक 

��तवेदनह� समेत �काशन गद� आइरहेको छ। यस �ममा ��त�ानको उ�े�य अन�ुप �व�भन ्न 

अ�तरा���य दात ृ �नकायह�सँगको सम�वय र सहकाय�मा समेत ��त�ानले �व�भन ्न �िश�ण, गो�ी, 

से�मनार स� चालन गनु�का अ�त�र� अनसु�धान गन�, �िश�णको पा��म �वकास गन�, �ोत साम�ी 

तयार गन� एवम ्जानकार�मूलक पिु�तकाह�समेत तयार गर� �काशन गद� आएकोछ।  

 यस स�दभ�मा Governance Facility (GF) सँगको सहयोगमा ��त�ानले ��ततु मलुकु� देवानी 

सं�हता स�ब�धी �िश�ण �द�दश�न तयार गरेको छ। मलुकु� ऐन लगायतका अ�य केह� ऐनह�लाई 

��त�था�पत गद� लागू भएको मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ (यसप�छ �मशः “देवानी सं�हता” 

भ�नएको) को �यव�थाह�बारे अदालत तथा �या�यक �नकायमा काय�रत �यायाधीश तथा अ�धकृतह�, 

सरकार� वक�लह�, कानून �यवसायीह�, �व�भन ् न �नकायमा काय�रत कानून अ�धकृतह� तथा कानून र 

�यायका �े�मा सरोकार राख् ने अ�य िज�ासहु�लाई �दान ग�रने �िश�ण काय��मका 



 

 

सहजकता�ह�को ला�ग माग��नद�श गनु� यो देवानी सं�हता �िश�ण �द�दश�न (यसप�छ "�िश�ण 

�द�दश�न" भ�नएको) को �मखु उ�े�य हो। यो �िश�ण �द�दश�न मूल �पमा रा��य �या�यक 

��त�ानले देवानी सं�हताका स�ब�धमा सरोकारवालाह�का ला�ग स� चालन गन� �िश�ण काय��मको 

�योजनका ला�ग �योग गन� स�कने गर� तयार ग�रएको छ। सो बाहेक अदालत लगायत अ�य 

�नकायह�ले आयोजना गन� �िश�ण काय��मका ला�ग समेत यो �द�दश�न �योगमा �याउन स�कने 

गर� �वकास ग�रएकोले यसबाट �याय र कानूनका सरोकारवालाह� सबैलाई लाभ प�ुने कुरामा 

��त�ान �व��त छ।  

��ततु �द�दश�न तयार गन� काय�मा संल�न रहन ु भएका यस ��त�ानका �याक�ट� तथा उ�च 

अदालतका माननीय �यायाधीश �ी �भा ब�नेत, �याक�ट� तथा माननीय िज�ला �यायाधीश �ी 

ऋ�षकेश वा�ले, �नद�शक �ी �ीकृ�ण म�ुमी र अनसु�धान अ�धकृत �ी संजीव राई��त ��त�ान हा�द�क 

आभार �कट गद�छ। साथै यो �द�दश�न तयार गन� आ�थ�क सहयोग �दान गन� सहयोगी सं�था 

गभ�ने�स �या�स�लट�  (Governance Facility) का �मखु केरो�लन भा�देना�वले र �स�नयर �ो�ाम ए�ड 

पाट�नर�सप अ�फसर �मुन राई�स, �ी स�मर िघ�मरेलाई प�न ध�यवाद �दन चाह�छ। �य�तै यो 

�द�दश�न तयार गन� र �काशन गन� काय�मा �यव�थापक�य �ब�धका ला�ग ��त�ानका रिज�ार �ी 

गजे��बहादरु �संह र काय��म �यव�थापक �ी राजन के.सी. लगायत ��त�ानका अ�य कम�चार�ह���त 

प�न ��त�ान ध�यवाद �दन चाह�छ।  
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�िश�ण �द�दश�नको उ�े�य 

 मलुकु� ऐनसमेतलाई ��त�था�पत गद� लागू भएको मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸ २०७४ मा 

भएका �यव�थाह�का बारेमा �यायाधीश तथा �याय सेवाका अ�धकृतह�, �व�भ� तहका 

सरकार� वक�लह�, कानून �यावसायीह�, �व�भ� म��ालय तथा �वभागह�मा काय�रत कानून 

अ�धकृतह� तथा कानून र �यायका अ�य सरोकारवालाह�लाई �दान ग�रने �िश�ण 

काय��मका सहजकता�ह�को ला�ग माग��नद�श गनु� ��ततु �िश�ण �द�दश�नको �मखु उ�े�य 

हो।  

 सहजकता�को ��त�ुतलाई �वषय केि��त, �यवहा�रक र �भावकार� बनाउन ु यो �िश�ण 

�द�दश�नको दो�ो उ�े�य हो। 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸ २०७४ मा भएका �यव�थाह�का बारेमा �िश�ण �दन वा �लन 

चाहने जो कोह�का ला�ग आधारभतू �िश�ण साम�ीको �पमा �वकास गनु� प�न यो �िश�ण 

�द�दश�नको अक� उ�े�य हो। 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸ २०७४ मा भएका �यव�थाह�का बारेमा �िश�ण �दनका ला�ग 

स� स� चालनको �वषयव�त ुर समावेश गन� तथा छलफल गन� �वषयव�त ु�नधा�रण गन� अक� 

उ�े�य हो। 

 

�िश�ण �द�दश�नको �योग 

 यो �िश�ण �द�दश�न मूल�पमा रा��य �या�यक ��त�ानले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४ 

का स�ब�धमा �यायाधीश, अदालत तथा �या�यक र अध��या�यक �नकायका अ�धकृतह�, 

सरकार� वक�लह�, कानून �यवसायीह�, कानून अ�धकृतह� र कानून तथा �यायको �े�का 

अ�य सरोकारवालाह�का ला�ग स� चालन गन� �िश�ण काय��मको �योजनका ला�ग �योग 

गन� स�कनेछ।  

 साथै, यो �िश�ण �द�दश�न मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४ का स�ब�धमा अदालत 

लगायत अ�य �नकायह�ले आयोजना गन� �िश�ण काय��मका ला�ग समेत �योगमा �याउन 

स�कनेछ। 

 यो �िश�ण �द�दश�नको �व�तुीय ��त रा��य �या�यक ��त�ानको वेवसाईट 

(www.njanepal.org.np)  मा �ा� हनेुछ। 
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�िश�ण काय��मको सम� उ�े�य 

यस �िश�ण काय��मबाट ��येक सहभागी:- 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४ मा भएका �यव�थाका बारेमा जानकार हनेुछन,्  

 �िश�ण काय��मबाट हा�सल गरेको �ानलाई आफूले अनसुरण गर� �यावसा�यक जीवनमा 

�योगमा �याउन स�म हनेुछन,् 

 �िश�ण काय��ममा �सकेका �ानलाई �यावहा�रक �पमा काया��वयन गन� चा�हने सीप �वकास 

गन� स�म हनेुछन,्  

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४ को काया��वयनमा आ�नो पद�य भ�ूमका र अवसर 

प�हचान गन� स�म हनेुछन,् 

 �िश�ण काय��मको मू�या�न र सधुारका ला�ग प�ृपोषण �दन स�म हनेुछन।् 

 

स� स� चालन �व�ध 

 �िश�ण काय��म ��येक �दन ४ स�का दरले ६ �दनस�म ज�मा २४ स�मा स� चालन गन� 

स�कनेछ।  

 ��येक स�को अव�ध एक घ�टा तीस �मनेटको हनेुछ। 

 ��येक स�का �नि�त उ�े�य हनेुछन।्  

 �नधा��रत उ�े�य �ा��का ला�ग स�लाई स� योजना बमोिजम �यवि�थत �पमा वय�क �सकाई 

प��तका आधारमा सहभा�गतामूलक ���याले स� चालन ग�रनेछ।  

 स�को अ��यमा स�को उ�े�य �ा��का स�ब�धमा सहभागीह�बाट प�ृपोषण �लइनेछ।  

 सहभागीह�बाट �ा� भएको प�ृपोषणका आधारमा आगामी �िश�ण काय��ममा आव�यक 

सधुार गद� ल�गनेछ।  

 

�िश�ण मू�या�न 

�िश�णको मू�या�न म�ुयतया दईु �क�समले ग�रनेछ। प�हलो �िश�ाथ�ले आज�न �ान र 

सीपको बारेमा �िश�क तथा स�को मू�या�न गन�छ। यसको ला�ग �िश�ण स� मू�या�न ग�रने 

छ। स�को उ�े�य पूरा हनु सके नसकेको स�ब�धमा ��येक स�को अ��यमा सहभागीह�बाटै 

�िश�णको सम� �िश�णको मू�या�न र प�ृपोषण गराइने छ। यसको ला�ग ��ावल� �व�ध 

अपनाइने छ। 
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भाग दईु 

स�ह� 
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स� ÷ एक 

प�रचया�मक स� 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाई: 

 एक अका�वीच अ�तर��या�मक �पमा घलु�मल हनेु वातावरण बनाउने; 

 एक आपसमा प�रचय गराउने; 

 सहजकता�ह� तथा स�का �वषयव�तहु�को बारेमा प�रचय गराउने; 

 काय��मको उ�े�य बारेमा जानकार� गराउने; 

 काय��ममा समे�टने �वषयव�त ुबारेमा जानकार� गराउने; 

 �िश�ण �व�धबारेमा जानकार� गराउने; 

 स��य सहभा�गताको मह�व बारेमा बताउने र �ारि�भक प�ृपोषण �लने; 

 काय��मका स�ब�धमा अपे�ा सव��ण ग�रने बारे बताउने।  

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� (ज�तोः �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द)। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र काय��मको उ�े�य अन�ुप का��कम स� चालन गन� म�त प�ुने 

गर� काय��म अव�धभर ग�रने मू�या�न। 

 सहभागीह�बाट ��येक स�को अ��यमा र काय��मको अ��यमा �लइने प�ृपोषण। 

 �िश�ण काय��मको �यव�थापक�य �व�ध (ज�तोः आवास, यातायात, खाना, खाजा आ�द)। 

 �िश�णको आधारभतू �नयमह� (ज�तोः मोवाईलको �योग, अनशुासनको पालना, समय 

पालना। एकअका�को मया�दा, िश� र मया��दत भाषाको �योग, स�को वीचमा एक आपसमा 

कुराकानी आ�द)। 
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स� योजनाः 

��याकलाप समय 

सहभागीह�को �वागत तथा सहजकता�ह� (संयोजन समूह) को प�रचय १० �मनेट 

सहभागीह�को प�रचय (सहभागीह� वीच एकले अका�को प�रचय गराई सहज 

वातावरण �सज�ना गन�) 
१५ �मनेट 

काय��मको प�रचय  

 काय��मको उ�े�य  

 �नधा��रत �वषयह� 

 �िश�कह� र स�का �वषयव�त ुबीचको स�ब�ध 

 �िश�ण �व�ध (सहभा�गता, घटना अ�ययन, भ�ूमका अ�भनय आ�द) 

 �िश�ण साम�ी  

 काय��मको पनुरावलोकन 

 मू�या�न र प�ृपोषण 

 �िश�णको �व�ध र आधारभतू �नयम 

२० �मनेट 

सहभागीह�को अपे�ा सव��णः 

 सहभागीह�ले काय��मबाट �ा� हनेु भनी गरेका अपे�ाह�, 

 सहभागीह�ले काय��मलाई थप �भावकार� बनाउनका ला�ग गन� स�ने योगदान, 

 सहभागीह�सँग स�ब� त�काल�न घटना वा काम/िज�मेवार�  

(��ततुी र छलफल: सहजकता� वा सहभागीह�ले मेटा काड�मा ले� े) 

१० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। ५ �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ दईु 

देवानी सं�हताको संरचना र �वशेषता 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४ का आधारमा यसका �वशेषता र संरचनाका बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा स�को �ार�भमा देवानी कानून 

तथा देवानी सं�हताको �वकास�मका बारेमा जानकार� गराई मलुकु� देवानी (सं�हता)को संरचनाका 

बारेमा समेत संि��मा जानकार� �दन ुपन�छ। स�मा म�ुय �पमा मलुकु� देवानी सं�हताको �वशेषताका 

बारेमा जानकार� �दने उ�े�य �लइएकोले सो उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का 

ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। 

�िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण 

स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को 

�यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 मलुकु� देवानी सं�हताको प�ृभ�ूम बारे बताउने; 

 मलुकु� देवानी सं�हताको �वकास�म बारे संि��मा जानकार� गराउने; 

 मलुकु� देवानी सं�हताको �वषयव�तगुत संरचना बारे संि�� जानकार� �दने; 

 मलुकु� देवानी सं�हताको नयाँ �यव�था स�हत यसका �मखु �वशेषताह� बारेमा जानकार� 

गराउने। 
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��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
५ �मनेट 

प�ृभ�ूम 

 नेपालमा देवानी कानूनको आव�यकता र ऐ�तहा�सक �वकास�म 

 देवानी सं�हताको �वषयगत संरचना र �वषयव�त ुर �वशेषताह� 

 देवानी र फौजदार� �वषयको वै�ा�नक वग�करण 

 देवानी सं�हताले गरेका मूलभतू �यव�थाह� 

 नाग�रक अ�धकार स�ब�धी �यव�था 

 �यि� स�ब�धी �यव�था 

 �ववाह र स�ब�ध �व�छेद स�ब�धी �यव�था 

 बाबआुमा र छोराछोर� बीचको स�ब�ध 

 मानाचामल 

 संर�क माथवर तथा धम�प�ु धम�प�ुी स�ब�धी �यव�था 

 अंशव�डा 

 �वा�म�व र भोगा�धकार 

 दान बकस, लेनदेन 

 करार 

४५ �मनेट 
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 �च�लत नजीरको सं�हताकरण तथा प�रवत�न 

देवानी सं�हतामा भएका देहायको नौलो �वषय छोटकर�मा उ�लेखन मा� गन� 

 �लज तथा हायर पच�ज करार 

 फलोफभोग तथा स�ुवधाभार 

 द�ुकृ�त स�ब�धी कानून 

 ��तपू�त� स�ब�धी धारणा 

 �वा�म�व र भोगा�धकार  

 गठु�को �थापना र �यव�थापन 

३५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ तीन 

देवानी कानूनका सामा�य �स�ा�तह� 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा देवानी कानूनका सामा�य 

�स�ा�तह�, देवानी र फौजदार� �वषयको वै�ा�नक वग�करण, �यि�को धारणा, �ाकृ�तक �यि�को 

स�मताको धारणा, संर�क र माथवरको �यव�था, �ाकृ�तक �यि�को दामासाह�को �यव�था, 

नाग�रक अ�धकारह� स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� 

जानकार� गराउँदा �नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत 

समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा 

उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव 

�िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

(भाग 1 र 2) 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४ ले �यव�था गरेका देवानी कानूनका सामा�य 

�स�ा�तह�को अवधारणा बताउने; 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४ ले �यव�था गरेका देवानी कानूनका सामा�य 

�स�ा�तह�को बुदँागत �पमा छलफल गन� । 
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��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

  

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
५ �मनेट 

सामा�य �स�ा�तको मह�व 

 देवानी कानून र काय��व�ध काया��वयनमा सामा�य �स�ा�तको �योग हनेु अव�थाह� 

 कानूनको अभाव भएको अव�थामा 

 कानूनको �या�यामा ���वधा भएमा 

 कानूनी �यव�थाह� एक आपसमा सम�वया�मक �पमा नभएमा 

 अ�य अव�थाह� 

४५ �मनेट 

देवानी कानूनका सामा�य �स�ा�त 

 सामा�य �पमा लागू हनेु �स�ा�त तथा �यव�था (दफा ४) 

 कानूनको अ�ानता ��य नहनेु (दफा ५) 

 साव�ज�नक �हत �वपर�त हनेु गर� काम गन� नपाउने (दफा ६) 

 कानून �वपर�तको काम अमा�य हनेु (दफा ७) 

 ग�ती गन�ले ��त �यहोनु� पन� (दफा ८) 

 अ�लाई दःुख �दने गर� काम गन� नहनेु (दफा ९) 

 ग�तीको फाइदा �लन नपाउने (दफा १०) 

 �हत �वपर�तको काम अमा�य हनेु (दफा ११) 

 �यि��वलाई �वीकार गनु� पन� (दफा १२) 

३५ �मनेट 
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 असल �छमेक�पन कायम गनु� पन� (दफा १३) 

 देवानी दा�य�वबाट छुटकारा नपाउने (दफा १५) 

 कानून �वपर�तका �था वा पर�परालाई मा�यता न�दइने (दफा १५) 

 �वदेशीको हकमा प�न लागू हनेु (दफा १६) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ चार 

नाग�रक अ�धकार स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा नाग�रक अ�धकार स�ब�धी 

�यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल 

गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 मानव अ�धकारका �पमा देवानी सं�हतामा रहेका नाग�रक अ�धकारको अवधारणा र यसको 

अ�य देवानी कानूनसंगको अ�तर स�ब�ध वताउने 

 सं�हतामा रहेका नाग�रक अ�धकारका �वषयह� स�ब�धी �यव�थाबारे बताउने; 

 नाग�रक अ�धकारको काया��वयन तथा उपचारको बारेमा छलफल गर� बताउने । 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  
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 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

नाग�रक अ�धकारको सै�ाि�तक अवधारणा  

नेपालमा नाग�रक अ�धकारको �वकास�म र अ�यास 

नाग�रक अ�धकार ऐन, २०१२ र देवानी सं�हतामा भएको �यव�थाको तलुना 

देवानी सं�हतामा भएको �यव�था 

 समानताको अ�धकार (दफा १७) 

 भेदभाव �व��को अ�धकार (दफा १८ र १९) 

 �वत��ताको अ�धकार (दफा २०) 

 गोपनीयताको अ�धकार (दफा २१) 

 स�पि� स�ब�धी अ�धकार (दफा २२ र २३) 

 शोषण �व��को अ�धकार (दफा २४) 

४० �मनेट 

उजरु� तथा उपचारको हक  

 उजरु� (दफा २६) 

 ��तपू�त� 

 उ�लेिखत नजीरह� 

२५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ पाँच 

�यि� स�ब�धी कानूनी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा �यि� स�ब�धी कानून स�ब�धी 

�यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल 

गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 �यि� स�ब�धी अवधारणाबारे बताउने 

 �यि� स�ब�धी �यव�था, �ाकृ�तक �यि� स�ब�धी �यव�था स�मता अस�मता स�ब�धमा 

जानकार� �दने 

 कानूनी �यि� स�ब�धी �यव�था बारे जानकार� �दने 

 �ाकृ�तक �यि�को दामासाह� स�ब�धी �यव�था बताउने 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

�यि� स�ब�धी कानून 

 �ाकृ�तक �यि�को अवधारणा 

 �यि�ले मा�यता पाउने (दफा 30) 

 नामको अ�धकार (दफा 31) 

 स�मता, अस�म र अध�स�म (दफा 32, 33,34 र 35) 

 �क�रया, दाह सं�कार, शव वा अंग दान (दफा ३७ र ३८) 

 �ाकृ�तक �यि� स�ब�धी अ�य कानूनी �यव�था (दफा ३९ देिख ४१ स�म) 

 बसोबासको ठेगाना  (दफा ३9) 

 म�ृय ुभएको मा�नने (दफा 40) 

३० �मनेट 

कानूनी �यि� स�ब�धी अवधारणा र कानूनी �यि�ले स�मता �ा� �यव�था (दफा ४२ 

देिख ४४ स�म) 

कानूनी �यि� स�ब�धी अ�य �यव�था (दफा ४५ देिख ५३ स�म) 

�ाकृ�तक �यि�को दामासाह� स�ब�धी �यव�था (दफा ५४ देिख ६६ स�म) 

४५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - छ 

�ववाह र स�ब�ध �व�छेद स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा �ववाह र स�ब�ध �व�छेद स�ब�धी 

�यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल 

गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ। 

  

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 �ववाहको अवधारणा र यसको अ�य देवानी कानूनसंगको अ�तरस�ब�ध वताउने 

 सं�हतामा �ववाह र स�ब�ध �व�छेद स�ब�धी �यव�थाबारे बताउने; 

 स�ब�ध �व�छेदको प�रणाम तथा अ�य देवानी स�ब�धमा पन� असरका वारेमा जानकार� �दने 

 अदालतले दता��ारा �ववाह गराउने काय��व�ध बताउने 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  
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 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

�ववाह स�ब�धी �यव�था  

 �ववाह भएको मा�नने (दफा ६७) 

 िशश ुज�मेमा �ववाह भएको मा�नने (दफा ७४) 

 �ववाह अन�त��य सामािजक ब�धन (दफा ६८) 

 �ववाह गन� �वत��ता (दफा ६९) 

 �ववाह साव�ज�नक गनु� पन� (दफा ६९(२)) 

 �ववाहका ला�ग आव�यक शत� (दफा ७०) 

 �ववाह गन� नहनेु अव�था (दफा ७१) 

 वदर हनेु �ववाह तथा वदर गराउन स�कने �ववाह (दफा ७२ र ७३) तथा 

जि�मसकेको िशशकुो हकमा असर नपन� (७५) 

 �ववाह दता� गनु�पन� तथा दता��ारा �ववाह हनु स�ने (दफा ७६ र ७७) 

 दता� �ववाहको ���या (दफा ७७ देिख ८०) 

 अ�य �यव�था (दफा ८१ देिख ८४) 

 �ववाहको प�रणाम (दफा ८५ देिख ९२) 

४० �मनेट 

स�ब�ध �व�छेद स�ब�धी �यव�था 

 स�ब�ध �व�छेद हनु स�ने अव�था (दफा ९३ देिख ९५) 

 स�ब�ध �व�छेद स�ब�धी ���या (दफा ९६ देिख ९८) 

 स�ब�ध �व�छेद र स�पि� बाँडफाँड तथा खान लाउन �दने स�ब�धी �यव�था 

(दफा ९९ देिख १०३) 

 

३५ �मनेट 
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स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ सात 

मातकृ पैतकृ अि�तयार� तथा संर�क र माथवर स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा मातकृ पैतकृ तथा संर�क स�ब�धी 

�यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल 

गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ। 

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 मातकृ पैतकृ अि�तयार� तथा संर�क स�ब�धी �यव�थाबारे बताउने; 

 बाब ुआमा तथा छोरा छोर�को स�ब�ध स�ब�धी �यव�थाको जानकार� गराउने; 

 मातकृ तथा पैतकृ अि�तयार� स�ब�धी �यव�थाको जानकार� �दने; 

 संर�क�व तथा माथबर स�ब�धी �यव�थाको  जानकार� गराउने। 

 धम�प�ु वा धम�प�ुी स�ब�धी �यव�थाको जानकार� गराउने । 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

बाब ुआमा तथा छोरा छोर�को  स�ब�धी �यव�था 

 मात�ृव तथा �पत�ृव �नधा�रण हनेु (दफा १०५ देिख ११०) 

 नाम र थर पाउने (दफा-१११) 

 आमा, बाब,ु बाजे, बजैको नाम उ�लेख गन� पाउने (दफा ११२) 

 आमा बाबकुो कत��य (दफा ११३, ११४ र ११६) 

 छोरा छोर�को कत��य (दफा ११९ र १२२) 

 स�ब�ध �व�छेद भएका अव�थामा बालबा�लकाको िज�मा रहने अव�था र 

�नजह�को अ�धकार (दफा ११५, ११६, ११७, ११८ र १२१)  

१५ �मनेट 

मातकृ तथा पैतकृ अि�तयार� स�ब�धी �यव�था 

 आमा बाबकुो सपु�रवे�ण र �नय��ण (दफा १२४) 

 मातकृ तथा पै��क अि�तयार� संय�ु �पमा �योग गनु� पन� (दफा-१२५) 

 मातकृ तथा पै��क अि�तयार� �योग गन� �यि�को अ�धकार, िज�मेवार� र 

कत��य (दफा १२६) 

 भेदभाव गन� नहनेु (दफा १२७) 

 �वशेष हेरचार गनु� पन� (दफा १२८) 

 आचरण तथा बानी �यवहारमा सधुार गराउन स�ने (दफा १२९) 

 अ�धकार �योग गन� अि�तयार� �दएको मा�नने (दफा १३०) 

 संर�कले वा माथवरले प�न मातकृ तथा पै��क अि�तयार� �योग गन� स�ने 

(दफा-१३१) 

१५ �मनेट 
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 मातकृ तथा पै��क अि�तयार�मा रोक लगाउन स�ने (दफा १३२) 

 मातकृ तथा पै��क अि�तयर� अ��य हनेु (दफा १३३) 

संर�क�व स�ब�धी �यव�था 

 संर�क मा�नने तथा संर�कको �ाथ�मकता�म (दफा १३५ र १३६) 

 अ�य �यि� तथा सं�था संर�क भएको मा�नने (दफा १३७ र १३८) 

 अदालतले संर�क तथा सपु�रवे�क �नय�ु गन� स�ने (दफा १३९ र १४०) 

 संर�कको कत��य (दफा १४२ देिख १४७) 

 संर�क हनेु नस�ने �यि� तथा संर�क�वको समा�� (दफा १४१ र १४८) 

 संर�कले खच� भराई �लन स�ने (दफा १५०) 

 संर�कबाट भएको हा�न नो�सानी भराई �लन पाउने (दफा १५१) 

१५ �मनेट 

माथबर स�ब�धी �यव�था 

 माथबर हनेु (दफा १५३ देिख १५६) 

 अदालतले माथबर �नय�ु गन� तथा अदालतबाट माथवर� �मािणत गराउनपुन� 

(दफा १५७ र १६६) 

 माथबरको यो�यता तथा कत��य (दफा १५८ देिख १६३) 

 माथबर� �वत अ�त हनेु (दफा १६४) 

१५ �मनेट 

धम�प�ु वा धम�प�ुी स�ब�धी �यव�था 

 धम�प�ु वा धम�प�ुी मा�नने (दफा १६९) 

 बालबा�लकाको सव��म �हत हनेु गर� धम�प�ु वा धम�प�ुी रा� पन� (दफा 

१७०) 

 छोरा छोर� हनेुले धम�प�ु वा धम�प�ुी रा� पाउने र नपाउने अव�था (दफा 

१७१) 

 धम�प�ु वा धम�प�ुी रा� स�ने �यि� (दफा १७२) 

 द�पि�बाटै धम�प�ु राखेको मा�नने (दफा १७६) 

 धम�प�ु वा धम�प�ुी �लन �दन नहनेु अव�था (दफा १७३  र १७४) 

 धम�प�ु वा धम�प�ुी रा�दा सहम�त �लन ुपन� (दफा १७५) 

 धम�प�ु वा धम�प�ुी रा�दाको काय��व�ध (दफा १७६) 

 धम�प�ु वा धम�प�ुीको हक, अ�धकार तथा दा�य�व (दफा १७८, १७९, 

१५ �मनेट 
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१८० र १८२) 

 धम�प�ु वा धम�प�ुी रा� ने �यि�को दा�य�व (दफा १८२, १८३) 

 धम�प�ु वा धम�प�ुी बदर हनेु, बदर गराउन स�ने र अ��य हनेु अव�था (दफा 

१८४ देिख १८६) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ आठ 

अंशव�डा र अपतुाल� स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा अंशव�डा र अपतुाल� स�ब�धी 

�यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल 

गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 अंशव�डा र अपतुाल�को हकको सै�ाि�तक अवधारण बताउने, 

 अंशब�डा स�ब�धी �यव�थाबारे बताउने, 

 अपतुाल� स�ब�धी �यव�थाको जानकार� गराउने, 

 अंश तथा अपतुाल�को �वषयमा सं�हताले �याएका मूलभतू प�रवत�नह� बताउने । 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

अंशव�डा स�ब�धी �यव�था  

 अंिशयार मा�नने र अंशको समान हकदार हनेु (दफा २०५ र २०६) 

 वैवा�हक स�ब�ध अ��य भएका द�प�तबाट ज�मेका छोरा, छोर�ले अंश पाउने 

(दफा २०७) 

 आमाबाट अंश पाउने (दफा २०८) 

 बाब ुवा प�तको भागबाट अंश पाउने (दफा २०९) 

 प�छ�लो प�ी वा स�तानले प�त वा बाबकुो भागबाट अंश पाउने (दफा २१०) 

 अंश �लन स�ने (दफा २११) 

 ज�हलेसकैु �भ� न हनु स�ने (दफा २१२) 

 प�त वा प�ीले अंश �लई �भ� न हनु स�ने (दफा २१३) 

 �वधवाले अंश �लई �भ� न हनु स�ने (दफा २१४) 

 अंश छोडप� गन� स�ने (दफा २१५) 

 अंशब�डा गनु� पन� (दफा २१६) 

 अंशब�डाको �लखतमा खलुाउन ुपन� कुराह�(दफा २१७) 

 अंशब�डाको �लखत पा�रत गनु� पन� (दफा २१८) 

 अंशब�डा नगर� स�पि� �दन नपाउने (दफा २१९) 

 स�पि�को फाँटवार� खलुाई ना�लस गनु� पन� (दफा २२०) 

 फाँटवार�मा खलुाउन ुपन� (दफा २२१) 

 फाँटवार� �लई अंशब�डा गर� �दन ुपन� (दफा २२२) 

 �ा� फाँटवार�को आधारमा अंशब�डा ग�र�दन ुपन� (दफा २२३) 

 ताला खोल� स�पि�को फाँटवार� �लन स�ने (दफा २२४) 

४० �मनेट 
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 फाँटवार� �याएका बखत अंशब�डा गर� �दने (दफा २२५) 

 स�पि� लकुाउन �छपाउन नपाउने (दफा २२६) 

 अंश शोधभना� गनु� पन� (दफा २२७) 

 अंश स�ा प�ा गन� नपाउने (दफा २२८) 

 �धतोब�धकमा राखेको स�पि�को अंशब�डा गन� (दफा २२९) 

 अंशब�डा नभएस�म स�पि� वा आय�ता रो�ा रा� स�ने (दफा २३०) 

 बाटो वा �नकासको �यव�था हनेु गर� ब�डा गनु� पन� (दफा २३१) 

 साहूको म�ुर� न�लई अंश ब�डामा ऋणी तो�न नहनेु (दफा २३२) 

 अंश नपाउनेले ना�लस गरेमा ��तपू�त� �दन ुपन� (दफा २३३) 

 अंश, रकम वा खच� भराई� �दन स�ने (दफा २३४) 

 अंश भएको मा�नने (दफा २३६) 

अपतुाल� स�ब�धी �यव�था 

 अपतुाल� परेको मा�नने (दफा २३७) 

 हकवालाले अपतुाल� पाउने (दफा २३८) 

 अपतुाल� पाउने हकवालाको �ाथ�मकता�म (दफा २३९) 

 टाढाको हकवालाले अपतुाल� पाउने (दफा २४०) 

 �याहारस�भार गन� हकवालाले अपतुाल� पाउने (दफा २४१) 

 �भ� न भएको हकवालाले अपतुाल� पाउने (दफा २४२) 

 �याहार स�भार गन� �यि�ले अपतुाल� पाउने (दफा २४३) 

 अपतुाल� �वीकार गन� कर नला�ने (दफा २४४) 

 अपतुाल� नपाउने (दफा २४५)   

 अपतुाल� पाउने �यि�को दा�य�व तथा अ�धकार (दफा २४६) 

 साहूले ऋण भराई� �लन स�ने (दफा २४७) 

 अपतुाल�को स�पि� �थानीय तहको हनेु (दफा २४८) 

 नेपाल�भ� म�ृय ुभएको �वदेशीको स�पि�को अपतुाल� (दफा २४९) 

३५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ नौ 

स�पि� स�ब�धी सामा�य �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा स�पि� स�ब�धी सामा�य �यव�था 

स�ब�धी सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु 

गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� 

��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� 

स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� 

गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 स�पि�को अवधारणा बताउने; 

 स�पि�को वग�करण स�ब�धी जानकार� गराउने; 

 �वा�म�व र भोगा�धकार स�ब�धी �यव�थाको जानकार� �दने; 

 ज�गा आवाद,भोगचलन तथा दता�का �वषयमा सं�हतामा भएको �यव�थाह� जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  
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 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

स�पि� स�ब�धी सामा�य �यव�था 

 स�पि�को अवधारणा (स�पि� मा�नने दफा २५१) 

स�पि�को वग�करण 

 चल र अचल स�पि�  (दफा २५२, २५३ र २५४) 

 �वा�म�वको आधारमा स�पि�को वग�करण (दफा २५५) 

 �नजी स�पि� (दफा २५६) 

 सगोलको स�पि� (दफा २५७) 

 संय�ु स�पि� (दफा २५८ र २५९) 

 संय�ु स�पि�को �यव�थापन, संर�ण तथा मम�त स�भार तथा संय�ु 

स�पि�वालाको अ�धकार (दफा २६० देिख २६३) 

 सामदुा�यक, साव�ज�नक, सरकार� तथा गठु�को स�पि� स�ब�धी �यव�था (दफा 

२६४) 

२० �मनेट 

�वा�म�व र भोगा�धकार स�ब�धी �यव�था 

 स�पि�को �वा�म�व र �वा�म�ववालाको अ�धकार (दफा २६६ र २६७) 

 भोगा�धकार, भोगा�धकार �ा��,  भोगा�धकार �ा� गन� स�ने �यि� र  

भोगा�धकारवालाको अ�धकार (दफा २६८ देिख २७१) 

 भोगा�धकार समा� हनेु अव�था(दफा २७२) 

 ��तकूल भोगको अवधारणा र ��तकूल भोगा�धकार�ले �वा�म�व �ा� गन� अव�था 

(दफा २७३) 

 ��तपू�त� �तनु� पन� (दफा २७४) 

१५ �मनेट 

स�पि�को उपभोग स�ब�धी �यव�था 

 अ�य �यि�को स�पि� उपभोग, �बगान� वा �ा� गन� नपाउने (दफा २७६) 

 स�पि� अन�त��य हनेु (दफा २७७) 

२० �मनेट 
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 सरु�ा�मक उपाय अपनाउन ुपन� (दफा २७८) 

 सहम�त न�लई अका�को ज�गामा घर बनाउन नहनेु (दफा २७९) 

 �याल रा�दा ज�गा छो�न ुपन� (दफा २८०) 

 घर वा बलेसीको पानी झान� नपाउने (दफा २८१) 

 सँ�धयारको ज�गासँग जोडी से�ट� �ा�ी बनाउन नहनेु (दफा २८२) 

 इनार वा कुवा ख�दा ज�गा छो�न ुपन� (दफा २८३) 

 असर पन� गर� �ख �ब�वा लगाउन नहनेु (दफा २८४) 

 ��तपू�त� भराई �लन स�ने (दफा २८५) 

ज�गा आवाद, भोगचलन तथा दता� स�ब�धी �यव�था 

 अका�को ज�गा भोगचलन गन� नहनेु (दफा २८७) 

 कुलो बनाउन �दन ुपन� (दफा २८८) 

 नद� वा खोलाको सबै पानी �योग गन� नस�ने (दफा २८९) 

 �सि�त खेतलाई असर पन� गर� नयाँ कुलो बनाउन नस�ने (दफा २९०) 

 कुलोको पानीको उपयोग र बाँडफाँट (दफा २९१) 

 सहम�त �बना कुलो बद�न नहनेु (दफा २९२) 

 कुलोमा �म वा खच� नगन�ले पानी उपयोग गन� नपाउने (दफा २९३) 

 आपसी सहम�त बमोिजम कुलो बनाउन वा पानी उपयोग गन� स�कने (दफा 

२९४) 

 खोलाको साँधको ज�गा आवाद गन� (दफा २९५) 

 दता� गन� नहनेु (दफा २९६) 

 नामसार� दािखल खारेज गनु� पन� (दफा २९७) 

२० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। ५ �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ दश 

सरकार�, साव�ज�नक तथा सामदुा�यक स�पि� स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा सरकार�, साव�ज�नक तथा सामदुा�यक 

स�पि� स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा �नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा 

�िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत 

�व�धह�को पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव 

�िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 सरकार�, साव�ज�नक तथा सामदुा�यक स�पि� स�ब�धी �यव�था बारे बताउने; 

 सरकार�, साव�ज�नक वा सामदुा�यक स�पि� संर�ण गन� दा�य�व बारे जानकार� गराउने; 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  
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 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

सरकार�, साव�ज�नक तथा सामदुा�यक स�पि� स�ब�धी अवधारणा र �यव�था 

 सरकार�, साव�ज�नक तथा सामदुा�यक स�पि� (दफा २९९, ३०० र ३०१) 

 �ववरण अ�ाव�धक रा� ुपन�  (दफा ३०२) 

 ज�गाधनी दता� �माणपूजा� उपल�ध गराउन ुपन� (दफा ३०३) 

 सरकार�, साव�ज�नक वा सामदुा�यक स�पि� संर�ण गन� दा�य�व (दफा ३०४) 

 सरकार�, साव�ज�नक वा सामदुा�यक स�पि� आ�नो नाममा दता� गन� नहनेु (दफा 

३०५) 

 सरकार�, साव�ज�नक तथा सामदुा�यक ज�गा क�जा वा आवाद गन� नहनेु (दफा 

३०६) 

 संरचना बनाउन नहनेु (दफा ३०७) 

 सरकार� स�पि� ह�ता�तरण गन� स�ने (दफा ३०८) 

 सामदुा�यक स�पि� साव�ज�नक स�पि�मा प�रणत हनु स�ने (दफा ३०९) 

 उजरु� गन�लाई परु�कार �दने (दफा ३१०) 

 कारबाह� हनेु (दफा ३११) 

 म�ुा दायर गन� वा �नवेदन वा पनुरावेदन गन� सरकार� वक�ललाई अ�धकार हनेु 

(दफा ३१२) 

१ घ�टा 

१५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ एघार 

गठु� स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा गठु� स�ब�धी �यव�थाका बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� 

स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई 

�यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स�ालन गनु� 

पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय 

�म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 गठु�को अवधारणा बारे बताउने; 

 गठु�को �थापना, �कार र उ�े�य बारे जानकार� गराउने; 

 गठु� संचालक स�ब�धी तथा स�पि�को �यव�थापन स�ब�धी जानकार� �दने; 

 सं�हता लागू हनुभु�दा प�हलेका गठु�को कानूनी है�सयत ्बारेमा जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

गठु� स�ब�धी �यव�था 

 यस सं�हता अ�तग�त गठु�को अवधारणा र गठु� सं�थान ऐन अ�तग�तको गठु� 

 गठु�को �थापना (दफा ३१४) 

 गठु�को �कार र उ�े�य (दफा ३१५) 

 गठु� �थापनाको ���या (दफा ३१६, ३१९, ३२० र ३२१) 

 सं�थापनाप�मा खलुाउनपुन� �ववरण (दफा ३१७) 

 गठु� संचालक स�ब�धी �यव�था (दफा ३२४ देिख ३३०) 

 गठु� स�पि�को �यव�थापन (दफा ३३१ देिख ३३७) 

 गठु�को उ�ल�न (दफा ३३८) 

 गठु� संचालकले गन� नहनेु काम (दफा ३४२) 

 गठु�को �वघटन र �यसको प�रणाम (दफा ३४८) 

 �वदेशीले गठु� रा�स�ने �यव�था 

 अ�य गठु� स�ब�धी �यव�था 

 सं�हता लागू हनुभु�दा प�हलेका गठु�को कानूनी है�सयत ्

१ घ�टा १५ 

�मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ बा� 

फलोपभोग र स�ुवधाभार स�ब�धी �यव�था 

  

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा फलोपभोग र स�ुवधाभार स�ब�धी 

�यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल 

गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 फलोपभोगको अवधारणा  बताउने; 

 फलोपभोगक स�ब�धी सं�हतामा भएका �यव�थाह�को जानकार� गराउने; 

 स�ुवधाभार स�ब�धी अवधारणा बारे जानकार� �दने; 

 मलुकु� देवानी सं�हतामा स�ुवधाभार स�ब�धी भएका �यव�थाह�को बारेमा जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

फलोपभोग स�ब�धी �यव�था 

 फलोपभोग (यजु�ुु�ट) को अवधारणा र प�रभाषा (दफा ३५२) 

 फलोपभोग �भावकार� हनेु  (दफा ३५३) 

 �लखत गनु� पन� (दफा ३५४) 

 फलोपभोगीले आ�नै स�पि� सरह �योग गन� पाउने (दफा ३५५) 

 फलोपभोगीले �योग गन� नस�ने स�पि� (दफा ३५६) 

 �वीकृ�त �बना स�पि�को संरचना हेरफेर गन� नपाउने (दफा ३५७) 

 फलोपभोग अ�तग�तको स�पि� बहाल, �लज वा ब�धक�मा �दन स�ने (दफा 

३५८) 

 फलोपभोग अ�तग�तको स�पि� मम�त स�भार तथा हेर�वचार गनु� पन� (दफा 

३५९) 

 फलोपभोग अ�तग�त �ा� स�पि�को हा�न, नो�सानी गन� नहनेु (दफा ३६०) 

 कर वा श�ुक फलोपभोगीले �यहोनु� पन� (दफा ३६१) 

 कसैले दाबी वा िखचोला गरेमा �वा�म�ववालालाई जानकार� �दन ुपन� (दफा 

३६२) 

 फलोपभोगको �यव�था बहाल रहने अव�ध (दफा ३६३) 

 फलोपभोगको �यव�था र� गन� स�ने (दफा ३६४) 

 फलोपभोगीले स�पि� �फता� गन� स�ने (दफा ३६५) 

 फलोपभोगको �यव�था अ��य भएको मा�नने (दफा ३६६) 

४० �मनेट 
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स�ुवधाभार स�ब�धी �यव�था 

 स�ुवधाभार (स�भ��यूडस)् को अवधारणा र प�रभाषा (दफा ३६८) 

 स�ुवधाभारको �यव�था �योग गन� �दन ुपन� (दफा ३६९) 

 अचल स�पि�को ह�ता�तरणबाट स�ुवधाभारको �यव�थामा ��तकूल असर नपन� 

(दफा ३७०) 

 भोगचलन वा �योग गन� �दन ुपन� (दफा ३७१) 

 �वप� परेको बखत �छमेक�को घर वा ज�गा �योग गन� स�कने (दफा ३७२) 

 बाटोको स�ुवधाभार �ा� गन� (दफा ३७३) 

 बाटो वा �नकासको �यव�था नगर� घर वा ज�गा ह�ता�तरण गन� नहनेु (दफा 

३७४) 

 आधारभतू सेवा �ब�तार गन� पाउने (दफा ३७५) 

 नद� वा खोला वा नद� वा खोलाको �कनार �योग गन� स�ने (दफा ३७६) 

 �नकास माग� �योग गन� पाउने (दफा ३७७) 

 �ाकृ�तक �पमा रहेको पानीको बहाव रो�न नहनेु (दफा ३७८) 

 खोला, नद� वा पोखर�को पानी �योग गन� स�ने (दफा ३७९) 

 खेती गन�को ला�ग बाटो वा �नकास �दन ुपन� (दफा ३८०) 

 ��तपू�त� उपल�ध गराउन ुपन� (दफा ३८१) 

४० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। ५ �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ ते� 

�लखत पा�रत,  स�पि� ह�ता�तरण तथा लेनदेन स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा �लखत पा�रत तथा स�पि� 

ह�ता�तरण स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा �नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा 

�िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत 

�व�धह�को पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव 

�िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 �लखत पा�रत स�ब�धी �यव�था बारे बताउने; 

 लेनदेन �यवहार स�ब�धी �यव�थाको जानकार� गराउने; 

 दान बकस स�ब�धी �यव�था जानकार� �दने; 

 स�पि�को ह�ता�तरण तथा �ा�� स�ब�धी �यव�था बारेमा जानकार� गराउने; 

 अचल स�पि�को ब�धक� तथा हकसफा स�ब�धी �यव�थाको बारेमा जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

�लखत पा�रत स�ब�धी �यव�था 

 �लखत पा�रत भएको मा�नने (दफा ४६३) 

 पा�रत गराउन ुपन� �लखत (दफा ४६४) 

 अ�य �लखत पा�रत गन� स�ने (दफा ४६५) 

 डोरमाफ� त �लखत पा�रत हनु स�ने (दफा ४६६) 

 अ�य िज�लाबाट �लखत पा�रत गराउन स�ने (दफा ४६७) 

 �लखत पा�रत गदा� द�तरु ला�ने (दफा ४६८) 

 द�तरु बझुाउन ुपन� दा�य�व (दफा ४६९) 

 रकम बझुाउने स�ब�धी �यव�था (दफा ४७०) 

 दािखल, खारेज तथा नामसार� गनु� पन� (दफा ४७१) 

 अिघ�लो �म�तमा पा�रत भएको �लखत मा�य हनेु (दफा ४७२) 

१५ �मनेट 

लेनदेन �यवहार स�ब�धी �यव�था 

 लेनदेन भएको मा�नने (दफा ४७४) 

 ऋण �लए सरह मा�नने (दफा ४७५) 

 �लखत नगर� लेनदेन गन� नहनेु (दफा ४७६) 

 �लखतमा खलुाउन ुपन� कुराह� (दफा ४७७) 

 साहूले ऋणीसँग �याज �लन पाउने (दफा ४७८) 

 साहूले ऋणीबाट �याज �लन नपाउने (दफा ४७९) 

२० �मनेट 
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 �याजको �याज नपाउने (दफा ४८०) 

 साँवाभ�दा बढ� �याज �लन नपाउने (दफा ४८१) 

 साँवा, �याज �लँदा �दँदा र�त प�ु याउन ुपन� (दफा ४८२) 

 रकम भराएको �म�तस�मको �याज पाउने (दफा ४८३) 

 घरसारमा भएको �लखतको अव�ध (दफा ४८४) 

 अस�म तथा अध� स�म �यि�सँग गरेको लेनदेनले मा�यता नपाउने (दफा 

४८५) 

 सगोलको स�पि�बाट रकम भराई� �लन नपाउने (दफा ४८६) 

 म�ुर� न�लई चल स�पि� स�ाप�ा गन� नहनेु (दफा ४८७) 

 लेनदेन गरेको देिखएमा रकम भराई �दने (दफा ४८८) 

 घरसारको �लखत हराए वा काबू बा�हरको प�रि�थ�त परेमा गन� (दफा ४८९) 

 लेनदेन गरेको व�त ुक�चा भएमा �फता� गनु� पन� (दफा ४९०) 

 यथाि�थ�तमा व�त ु�फता� गनु� पन� (दफा ४९१) 

दान बकस स�ब�धी �यव�था 

 दान वा बकस भएको मा�नने (दफा ४०६) 

 उ� घोषण गर� स�पि� दान �दन स�ने (दफा ४०७) 

 दान वा बकस बदर हनेु (दफा ४०८) 

 दान वा बकस बदर गराउन स�कने (दफा ४०९) 

 शेषप�छको बकसप� संशोधन वा र� गराउन स�ने (दफा ४१०) 

 शेषप�छको बकसप� बमोिजमको स�पि� �ा� नगन� (दफा ४११) 

स�पि�को ह�ता�तरण तथा �ा�� स�ब�धी �यव�था  

 स�पि� ह�ता�तरण भएको मा�नने (दफा ४१३) 

 स�पि� ह�ता�तरण गन� स�ने (दफा ४१४) 

 संर�क वा माथवरले स�पि� �ब�� गन� स�ने (दफा ४१५) 

 स�पि� पाउने �यि�को �वा�म�व हनेु (दफा ४१६) 

 �नजी स�पि� ह�ता�तरण गन� स�ने (दफा ४१७) 

 संय�ु स�पि� �ब�� गर� ह�ता�तरण गन� स�कने (दफा ४१८) 

 म�ुर� न�लई सगोलको स�पि� ह�ता�तरण गन� नपाउने (दफा ४१९) 

 घर �यवहारको ला�ग सगोलको स�पि� �ब�� गन� स�ने (दफा ४२०) 

२० �मनेट 



देवानी सं�हता �िश�ण �द�दश�न, २०७५ | 41 

 
 

 अका�को स�पि� ह�ता�तरण गन� नहनेु (दफा ४२१) 

 दोहोरो पार� स�पि� ह�ता�तरण गन� नहनेु (दफा ४२२) 

 संर�क वा माथवरले दान वा बकस �दन नस�ने (दफा ४२३) 

 स�पि� भोग गन� नपाए रकम वा ��तपू�त� पाउने (दफा ४२४) 

 वारेसले स�पि� हक ह�ता�तरण गन� स�ने (दफा ४२५) 

 स��ठत सं�थाले स�पि� �लँदा वा �दँदा पूरा गनु� पन� काय��व�ध (दफा ४२६) 

 अ�य �यि�ले स�पि� ख�रद वा �ा� ग�र�दन स�ने (दफा ४२७) 

 अस�म वा अध�स�म �यि�को नाममा स�पि� ख�रद वा �ा� गन�स�ने (दफा 

४२८) 

 शेषप�छ हक हनेु गर� ह�ता�तरण गरेको स�पि�को दािखल खारेज (दफा 

४२९) 

 �ब�केो, नासेको वा कमसल भएको दाबी गन� नपाउने (दफा ४३०) 

 स�पि� स�ाप�ा गन� स�ने (दफा ४३१) 

 �वदेशीलाई अचल स�पि� ह�ता�तरण गन� नपाइने (दफा ४३२) 

 �वदेशीलाई अंश वा अपतुाल� �ा� भएमा ह�ता�तरण गनु� पन� (दफा ४३३) 

अचल स�पि�को ब�धक� स�ब�धी �यव�था 

 ब�धक�मा �दएको मा�नने (दफा ४३५) 

 �लखत गनु� पन� (दफा ४३६) 

 ब�धक� �लएको स�पि� भोगचलन गनु� पन� (दफा ४३७) 

 ब�धक�मा �दएको स�पि�को भोगा�धकार ह�ता�तरण भएको मा�नने (दफा 

४३८) 

 आ�नो स�पि� सरह भोग गन� पाउने (दफा ४३९) 

 ब�धक�मा �लएको स�पि�को मना�सब हेर�वचार गनु� पन� (दफा ४४०) 

 �याज, श�ुक वा द�तरु �लन नपाउने (दफा ४४१) 

 भोगब�धक�को स�पि� भोगचलन गन� अव�ध (दफा ४४२) 

 ���ब�धक�को भाखाको अ�धकतम अव�ध (दफा ४४३) 

 ब�धक�मा �दएको स�पि� जनुसकैु बखत �फता� �लन स�ने (दफा ४४४) 

 ब�धक�मा �लएको स�पि� लखब�धक� �दन स�ने (दफा ४४५) 

१५ �मनेट 
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 स�पि�को ��तफल वा लाभ ब�धक�मा �दन स�ने (दफा ४४६) 

 असामीको तफ� बाट अक� �यि�ले आ�नो स�पि� ब�धक� �दन स�ने (दफा 

४४७) 

 ब�धक� �दएको स�पि� अ�वभा�य हनेु (दफा ४४८) 

 ब�धक�मा �दएको स�पि� हा�न, नो�सानी भएमा साह ुजवाफदेह� हनेु (दफा 

४४९) 

 ब�धक�को स�पि�मा हैरानी गन� नहनेु (दफा ४५०) 

 �वदेशीलाई ब�धक� �दन नस�कने (दफा ४५१) 

 दोहोरो ब�धक� �दन वा ह�ता�तरण गन� नस�कने (दफा ४५२) 

अचल स�पि�को हकसफा स�ब�धी �यव�था 

 हकसफा गरेको मा�नने (दफा ४५४) 

 हकवालाले हकसफा गर� �लन स�ने (दफा ४५५) 

 मोह�ले हकसफा गर� �लन स�ने (दफा ४५६) 

 �ब�� गरेको घर हकसफा गर� �लन स�ने (दफा ४५७) 

 दान वा बकसमा �दएको घर हकसफा गन� पाउने (दफा ४५८) 

 हकसफा गन� नपाउने (दफा ४५९) 

 हकसफा गदा�को काय��व�ध (दफा ४६०) 

 हकसफा भएकोमा अ�भलेख अ�ाव�धक गनु� पन� (दफा ४६१) 

१० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। ५ �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ चौध 

दा�य�व स�ब�धी सामा�य �यव�था र करार�य दा�य�व 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा दा�य�व स�ब�धी सामा�य �यव�था र 

कारार�य दा�य�व स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� 

जानकार� गराउँदा �नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत 

समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा 

उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव 

�िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 दा�य�वको अवधारणा तथा दा�य�व सजृना हनेु अव�थाह� बताउने; 

 दा�य�व स�ब�धी सामा�य �नयमह�को जानकार� गराउने; 

 कारार�य दा�य�वको �कृ�त बारे जानकार� �दने; 

 करार�य दा�य�व स�ब�धी �नयमह�को बारेमा जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

दा�य�वको अवधारणा तथा सजृना हनेु अव�थाह� (दफा ४९३ र ४९४) 

 कानून 

 करार 

 अ��य� वा अध�करार 

 अनिुचत स�व�ृ� (अनज�इन ्�रचमे�ट) 

 दा�य�व �लने गर� भएको कुनै �यि�को एकतफ� ��तब�ता, 

 कानून बमोिजम द�ुकृ�त (टट�स)् मा�नने काम, 

 कानून बमोिजम अध� द�ुकृ�त मा�नने काम 

२० �मनेट 

दा�य�व स�ब�धी समा�य �नयमह�   

 दा�य�व पूरा गनु�पन� (दफा ४९५) 

 �नधा��रत समयमा दा�य�व पूरा गनु�पन� (दफा ४९६)   

 ��येक �यि�ले दा�य�व पूरा गनु�पन� (दफा ४९७) 

 दा�य�व �वभाजन हनु स�ने (दफा ४९८)  

 असल �नयतले दा�य�व पूरा गनु�पन� (दफा ४९९) 

 दा�य�व पूरा नगरेमा ��तपू�त� �यहोनु� पन� (दफा ५००)   

 कानून ��तकूलको दा�य�व पूरा गन� नपन� (दफा ५०१)  

 अस�भव दा�य�व पूरा गन� नपन� (दफा ५०२) 

२५ �मनेट 
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 करार�य दा�य�वको �कृ�त 

करार�य दा�य�व स�ब�धी �नयमह� 

 करार स�प� न स�ब�धी �नयमह� (दफा ५०५ देखी ५१२) 

 करारको वैधता (दफा ५१७ देिख ५१९) 

 करारको प�रपालना स�ब�धी �नयमह� (दफा ५२१ देखी ५३२) 

 सांयो�गक करार प�रपालना स�ब�धी �यव�थाह� (दफा ५१३)  

२० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - प�� 

व�त ु�ब�� तथा ढुवानी करार 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा व�त ु �ब�� तथा ढुवानी करार 

स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा 

�नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� 

स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को 

पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 व�तकुो प�रभाषा तथा �ब�� तथा �ब��को स�झौता बारे बताउने; 

 व�त ु�ब�� करारको उ�लघंन तथा ��तपू�त� बारे जानकार� गराउने; 

 ढुवानी स�ब�धी करार, ढुवानी कता�को दा�य�व र जवाफदेह� स�ब�धी जानकार� �दने; 

 ढुवानीकता�को अ�धकार करार स�ब�धी अ�य �यव�था बारेमा जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  
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 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5�मनेट 

व�त ु�व��  

 व�तकुो प�रभाषा तथा �ब��तथा �ब��को स�झौता (दफा ५४५) 

 व�त ु�व�� तथा �व��को स�झौता बीचको फरक 

 व�तकुो मू�य �नधा�रण तथा भ�ुानी (दफा ५४७ र ५४८) 

व�तकुो गणु�तर स�ब�धी �यव�थाह� 

 व�तकुो �ववरण (दफा ५४९)   

 �ब�� ग�रने व�तमुा हक भएको मा�नने (दफा ५५०)   

 व�त ुगणु�तरय�ु रहेको मा�नने (दफा ५५१) 

 फरक गणु�तरय�ु व�त ु�वीकार वा इ�कार गन� स�ने (दफा ५५२)   

 नमूना हेर� �ब�� हनेु करार मा�नने (दफा ५५३) 

 करार ग�रएको भ�दा फरक प�रमाणमा व�त ुबझुाउन नहनेु (दफा ५६०)    

 व�त ुय�कन गन� �ेताको अ�धकार (दफा ५५६)   

३० �मनेट 

 व�तकुो �वा�म�व तथा जोिखम ह�ता�तरण (दफा ५५८, ५५४ र ५५५)  

 व�त ु�व�� करारको उ�लघंन तथा ��तपू�त� (दफा ५६१) 

व�त ु�व�� करार स�ब�धी अ�य �यव�थाह� 

 व�त ुबिुझ�लएको मा�नने (दफा ५५७)  

 �ब�� ग�रएको व�त ुस�ब�धी कागजात बझुाउन ुपन� (दफा ५५९)  

 व�त ु�ब�� स�ब�धी करार बदर हनेु (दफा ५४६)  

१५ �मनेट 

व�त ुढुवानी 

 ढुवानी स�ब�धी करार (दफा ६०२)  
३० �मनेट 
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 ढुवानीकता�को दा�य�व (दफा ६०३)  

 ढुवानीकता�को जवाफदेह� (दफा ६०४) 

 ��तपू�त� �यहोनु� पन� (दफा ६०७)  

 ढुवानीकता�को दा�य�व सी�मत हनेु (दफा ६०६)     

 ढुवानीकता�को दा�य�व अ��य हनेु (दफा ६०६) 

 आपत पदा� धनीको �वीकृ�त �बना व�त ु�ब�� गन� स�ने (दफा ६०५) 

 ढुवानीकता�को अ�धकार करार स�ब�धी अ�य �यव�था अनसुार हनेु 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - सो� 

जमानत, नासो र �धतो स�ब�धी करार 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा जमानत,नासो र �धतो स�ब�धी 

करारको �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा 

�नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� 

स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को 

पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 जमानत स�ब�धी करारको अवधारणा तथा ��प�ीय �कृ�त बारे बताउने; 

 नासो स�ब�धी अवधारणा तथा प�रभाषा स�ब�धी जानकार� गराउने; 

 �धतो स�ब�धी करारको अवधारणा र प�रभाषाको बारे जानकार� �दने; 

 मा�थ उ�लेिखत करारका प�ह�को अ�धकार र कत��य बताउने 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

 जमानत स�ब�धी करारको अवधारणा तथा ��प�ीय �कृ�त (दफा ५६३) 

 जमानत �दने �यि�को दा�य�व (दफा ५६४) 

 जमानत �दने �यि�ह�को दा�य�व बराबर हनेु (दफा ५६९) 

 जमानत �दने �यि� दा�य�वबाट म�ु हनेु अव�था (दफा ५६५) 

 जमानत �दने �यि� र ऋणीको स�ब�ध (दफा ५६९) 

 जमानत �दने �यि� साहूको �पमा ��त�थापन हनेु (दफा ५६७) 

 जमानत स�ब�धी करार बदर गराउन स�ने अव�था (दफा ५६८) 

 �नर�तर जमानत स�ब�धी �यव�था (दफा ५७०) 

२५ �मनेट 

नासो करार 

 नासो स�ब�धी करारको प�रभाषा तथा करार पूरा भएको मा�नने (दफा ५७५ र 

५७६) 

 नासो �दने �यि�को कत��य 

 नासो रािखएको व�तकुो जानकार� गराउनपुन� (दफा ५७७) 

 नासो �लने �यि�को कत��य 

 नासो �लने �यि�को दा�य�व (दफा ५७८)  

 नासो �लएको व�त ु�फता� गनु�पन� (दफा ५७९)  

 अ�को व�त ुनासो राखेकोमा नासो रा� ने �यि� िज�मेवार हनेु (दफा 

५८०)  

२५ �मनेट 
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 मम�त सधुार गन� �दएको व�त ु�फता� गनु�पन� (दफा ५८१)   

 नासोको व�त ुहेर�वचार गदा�को खच�  (दफा ५८२)   

 नासो स�ब�धी करार बदर हनेु (दफा ५८३)  

�धतो वा धरौट 

 �धतो स�ब�धी करारको अवधारणा र प�रभाषा (दफा ५८५)   

 नासो र �धतो करार बीचको समानता तथा फरक   

 �धतो वा धरौट �लने �यि�को कत��य 

 �धतो वा धरौट �फता� गनु�पन� (दफा ५८६)    

 �धतो वा धरौट �लने �यि�को अ�धकार (दफा ५८७)   

 आ�नो हक नप�ुने व�त ु�धतो वा धरौट राखेमा हनेु प�रणाम (दफा ५८८)    

 साहूह� समान ि�थ�तमा रहने (दफा ५८९)   

२५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - स� 

एजे�सी करार 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा एजे�सी स�ब�धी �यव�थाका बारेमा 

सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� 

स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई 

�यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स�ालन गनु� 

पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय 

�म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 एजे�सी स�ब�धी करारको अवधारणा बारे बताउने; 

 एजे�सी स�ब�धको सजृनाको जानकार� गराउने; 

 ��त�न�धको अि�तयार� र कत��यको जानकार� �दने; 

 ��त�न�ध �यि�गत �पमा िज�मेवार हनेु अव�था तथा ��त�न�ध�वको समा�� बारेमा जानकार� 

गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

एजे�सी स�ब�धी करारको अवधारणा 

 एजे�ट, ��ि�सपल तथा ते�ो प�को अवधारणा  

 एजे�ट र �य�तै अ�य स�ब�ध नोकर, कम�चार�को फरक  

एजे�सी स�ब�धको सजृना 

 एजे�सी स�ब�धी करार भएको मा�नने (दफा ५९१)    

 अि�तयार� �दएको �व�ास �दलाएमा म�ुय �यि� िज�मेवार हनेु (दफा ५९६)   

३५ �मनेट 

��त�न�धको अि�तयार� 

 ��त�न�धबाट भए गरेको कारोबारको मा�यता (दफा ५९२) 

 उप��त�न�ध �नय�ु गन� स�ने (दफा ५९३) 

��त�न�धको कत��य 

 ��त�न�धले पालना गनु�पन� कुराह� (दफा ५९४) 

 ��त�न�धले एजे�सी छो�न नहनेु(दफा ५९९) 

��त�न�ध �यि�गत�पमा िज�मेवार हनेु 

 ��त�न�ध उ�रदायी हनेु (दफा ५९५)  

 ��त�न�ध�वको समा�� (दफा ५९७) 

 ��त�न�ध  हटेमा उप��त�न�ध प�न ह�ने (दफा ६००) 

 ��त�न�धलाई हटाउन नहनेु (दफा ५९८)  

४० �मनेट 
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 एजे�सी स�ब�धी करारको उ�लंघनमा उपचार 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - अठार 

अ��य� वा अध� करार तथा अनिुचत संव�ृ�  

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी(सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा अ��य� वा अध� करार तथा अनिुचत 

संव�ृ� स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� 

गराउँदा �नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा 

�िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत 

�व�धह�को पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव 

�िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 अ��य� करारको अवधारणाबारे बताउने; 

 अनिुचत स�ब�ृ�को अवधारणाको जानकार� गराउने; 

 अनिुचत स�ब�ृ� र अ��य� करारको फरक बारेमा जानकार� �दने; 

 सं�हतमा भएका अ��य� करार स�ब�धी �यव�थाको बारेमा जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 
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 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

अ��य� करारको अवधारणा  

अनिुचत स�ब�ृ�को अवधारणा 

अनिुचत समब�ृ� र अ��य� करारको अवधारणा�मक फरक  

अ��य� करार स�ब�धी �यव�था 

 अ��य� वा अध�करार भएको मा�नने (दफा ६४८) 

 �वे�छाले अ�को स�पि�को �यव�थापन गरेकोमा बीचैमा छो�न नहनेु 

(�नगोिशओरमजे��ओ) (दफा ६४९)   

 स�पि� िज�मा �लनेले हेर�वचार वा �यव�थापन गनु�पन� (दफा ६५०)    

 अ�धकार ��यायोजन गन�ले दा�य�वबाट फुस�द नपाउने (दफा ४५१)   

 �वप�को अव�थामा स�पि� बचाएकोमा मना�सब खच� �दनपुन� (दफा ६५२)    

 शोधभना� दाबी गन�स�ने (दफा ६५३)   

 पालनपोषण गरेकोमा दाबी गन�स�ने (दफा ६५४) 

 मतृकको स� गत गदा�को खच� हकदारले शोधभना� गनु�पन� (दफा ६५५) 

 अश� �यि�लाई पालनपोषण गरेको खच� आफ�तले �यहोनु� पन�  (दफा ६५६)  

 उपचारको खच� शोधभना� गनु�पन� (दफा ६५७) 

 साव�ज�नक �नकायले गरेको खच� �यह�नपुन� (दफा ६५८)  

 सरोकारवालाले भ�ुान गरेको रकम शोधभना� गनु�पन� (दफा ६५९)  

 मू�य वा पा�र��मक �दनपुन� (दफा ६६०) 

 व�त ुवा सेवाको मू�य भराउन स�ने (दफा ६६१) 

४० �मनेट 
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 क�जामा रहेको स�पि� नासो सरह रा�पुन� (दफा ६६२) 

अनिुचत संव�ृ� स�ब�धी �यव�था  

 अनिुचत स�व�ृ� (अनज�इन ्�रचमे�ट) भएको मा�नने ६६४) 

 �लन नहनेु व�त ु�लएमा �फता� गनु�पन� (सोलिुशओइ�डे�वट�) (दफा ६६५)  

 भलूवश �तरेको ऋण �फता� गनु�पन� (दफा ६६६)  

 बद�नयतले �लएको व�त ुवा रकम र �यसको लाभ �फता� गनु�पन� (दफा ६६७)   

 ते�ो �यि�ले भ�ुान गरेको ऋण च�ुा गनु�पन� (दफा ६६८)  

 भ�ुान गनु�पन� कर अक�ले भ�ुान गरेमा शोधभना� दाबी गन�स�ने (दफा ६६९) 

 भे�ाएको व�त ु�हर�लाई सूचना �दई रा� स�ने (दफा ५७०) 

३५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - उ� नाइस 

हायर पच�ज तथा �लज करार  

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी(सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा हायर पच�ज तथा �लज करार स�ब�धी 

�यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल 

गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ। 

  

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 हायर पच�ज करारको �यव�थाकाबारे बताउने; 

 व�त ु �व�� करार, व�त ु �व�� गन� स�झौता र हायर पच�ज करार बीचको फरक र 

अ�तरस�ब�धको बारेमा जानकार� गराउने 

 हायर पच�ज तथा �लजकरारका शत�ह� जानकार� गराउने; 

 हायर पच�ज तथा �लजमा �लनेको कत��य जानकार� गराउने; 

 हायर पच�ज तथा �लजमा �दनेको कत��य जानकार� गराउने; 

 सं�हतामा भएका �लज करार र हायर पच�ज करार स�ब�धी �यव�थाह� बारेमा जानकार� 

गराउने। 
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��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

�लज करारको �यव�था 

हायर पच�ज करारको �यव�था 

व�त ु�व�� करार, व�त ु�व�� गन� स�झौता र हायर पच�ज करार बीचको फरक र 

अ�तरस�ब�ध 

�लज करार र हायर पच�ज करारको फरक 

हायर पच�ज तथा �लज करारका शत�ह� 

हायर पच�ज तथा �लजमा �लनेको कत��य 

हायर पच�ज तथा �लजमा �दनेको कत��य 

२५ �मनेट 

सं�हतामा भएका �लज करार स�ब�धी �यव�थाह� 

 �लज करार भएको मा�नने  (दफा ६१०) 

 �लजमा �दएको व�तकुो �व�प प�रवत�न गन� नहनेु  (दफा ६११)  

 �लजमा �लएको व�तकुो असल �नयतबाट �योग गनु�पन� (दफा ६१२)  

 �लजमा �दएको व�तकुो मम�त स�भार गनु�पन� (दफा ६१३) 

 व�त ुउपयोगयो�य नभएमा �लज दातालाई जानकार� गराउनपुन� (दफा ६१४) 

 �लज �ा� कता� जवाफदेह� हनेु (दफा ६४०)  

 �लज बहाल भ�ुानी गनु�पन� (दफा ६१६) 

२५ �मनेट 
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 �लज करार बहाल रहने अव�ध (दफा ६१७) 

 �लजमा �लएको व�त ुदो�ो �लज (सब–�लज) मा �दन स�ने (दफा ६१८)  

 �लजमा �लएको व�त ु�फता� गनु�पन� (दफा ६१९)  

 अचल स�पि�को �लज करार स�ब�धी �वशेष �यव�था (दफा ६२०)  

 �लज करार अ��य गन� स�कने (दफा ६२१)   

 घर बहाल स�ब�धी �यव�था लागू हनेु (दफा ६२२) 

सं�हतामा भएका हायर पच�ज करार स�ब�धी �यव�थाह� 

 हायर पच�ज करार भएको मा�नने  (दफा ६२४) 

 हायर पच�ज करारमा उ�लेख गनु�पन� कुराह� (दफा ६२५) 

 एकभ�दा बढ� करार भएकोमा एकल करार भएको मा�नने (दफा ६२६) 

 हायर पच�ज करार भएकोमा �यसको प�रण�त (दफा ६२७) 

 व�तकुो �वा�म�व ह�ता�तरण (दफा ६२८) 

 भाडामा �लएको व�तकुो हेरचाह र स�भार गनु�पन� (दफा ६२९) 

 �क�ता रकम भ�ुानी गनु�पन� (दफा ६३०)  

 �क�ता रकम भ�ुानी गर� करार अ��य गन� स�ने (दफा ६३१) 

 व�त ु�फता� गर� करार अ��य गन� स�ने  (दफा ६३२) 

 भाडामा �लने �यि�ले आ�नो हक तथा �हत ह�ता�तरण गन� स�ने (दफा ६३३) 

 शत� �वपर�त व�तकुो �योग भएमा िज�मेवार रहने (दफा ६३४) 

 व�तकुो वा�त�वक ि�थ�तको जानकार� �दनपुन� (दफा ६३५) 

 व�तधुनीले करार अ��य गन� स�ने (दफा ६४०)    

 भाडामा �लने �यि� दामासाह�मा परेमा भाडामा �लएको व�तकुो ि�थ�त (दफा 

६३८)   

२५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - बीस 

�याला मजरु� तथा घर वहाल स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी(सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा �याला मजरु� तथा घर वहाल स�ब�धी 

�यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल 

गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 �याला मजरु� स�ब�धी �यव�थाबारे बताउने; 

 घर वहाल स�ब�धी �यव�था जानकार� गराउने । 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  



62 | देवानी सं�हता �िश�ण �द�दश�न, २०७५ 

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

�याल मजरु� स�ब�धी �यव�था  

 काममा लगाउन स�कने (दफा ६४०) 

 �याला मजरु� �दनपुन� (दफा ६४१) 

 काममा लगाउँदा सरु�ाको �यव�था गनु�पन� (दफा ६४२) 

 आठ घ�टाभ�दा बढ� काममा लगाउन नहनेु  (दफा ६४३) 

 घरेल ुसहायक स�ब�धी �वशेष �यव�था (दफा ६४४) 

 आफूले �लएको काम बीचैमा छो�न नहनेु (दफा ६४५) 

 काम गन�लाई �याला मजरु� �दनपुन� (दफा ६४६) 

३० �मनेट 

घर वहाल स�ब�धी �यव�था 

 बहालमा �दएको मा�नने (दफा ३८३) 

 असरुि�त घरबहालमा �दन, �लन नहनेु (दफा ३८४) 

 घरबहालको अव�ध (दफा ३८५) 

 बहालमा �दँदा स�झौता गनु�पन�  (दफा ३८६) 

 घरको �ववरण �दनपुन�  (दफा ३८७) 

 मालसामान वा व�तकुो �ववरण तयार गनु�पन� (दफा ३८८)   

 घरधनीको दा�य�व (दफा ३८९) 

 बहालमा �लने �यि�को दा�य�व (दफा ३९२)  

 बहाल बझुाउने त�रका र ���या (दफा ३९१) 

 कर तथा अ�य द�तरु बझुाउने दा�य�व (दफा ३९३) 

 घरको बीमा गराउनपुन� (दफा ३९४) 

 बहालमा �लएको घरको मम�त तथा स�भार (दफा ३९५) 

४५ �मनेट 
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 बहालमा �लएको घर अक� �यि�लाई बहालमा �दन स�ने (दफा ३९५) 

 �वीकृ�त �बना संरचना हेरफेर गन� नहनेु (दफा ३९६) 

 स�झौता �वपर�त घर �योग गन� नहनेु (दफा ३९७) 

 स�झौता हेरफेर गन� स�ने (दफा ३९८) 

 �नर��ण गन� स�ने (दफा ३९९) 

 बहालमा �लएको घर छा�न स�ने (दफा ४००) 

 बहालमा �लने �यि�लाई हटाउन स�ने  (दफा ४०१) 

 घर बहालको स�झौता समा� भएको मा�नने (दफा ४०२) 

 मालसामान वा व�त ुद�ु�त बझुाउन ुपन� (दफा ४०३) 

 घर खाल� गराउन स�ने (दफा ४०४) 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - ए�ाइस 

द�ुकृ�त तथा ��ुटपूण� उ�पादन स�ब�धी �यव�था 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी(सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा द�ुकृ�त तथा ��ुटपणु� उ�पादन 

स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा 

�नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� 

स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को 

पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 द�ुकृ�तको अवधारणाबारे जानकार� गराउने; 

 देवानी सं�हतामा रहेको द�ुकृ�त स�ब�धी �ावधानह� बारे जानकार� गराउने; 

 ��ुटपूण� उ�पादनको दा�य�व बारे जानकार� गराउने; 

 देवानी सं�हतामा भएका ��ुटपूण� उ�पादन स�ब�धी �यव�थाह�बारे जानकार� गराउने । 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  
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 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5�मनेट 

द�ुकृ�तको अवधारणा र ऐ�तहा�सक �वकास�म 

 करार र द�ुकृ�तमा फरक 

 अपराध र द�ुकृ�तमा फरक 

 द�ुकृ�तका आव�यक त�वह� 

 द�ुकृ�तमा �ा� हनेु उपचार 

१५ �मनेट 

देवानी सं�हतामा रहेको द�ुकृ�त स�ब�धी �ावधान� 

 द�ुकृ�त गरेको मा�नने (दफा ६७२)    

 आमा, बाबलेु दा�य�व �यहोनु�पन�  (दफा ६७३)   

 संर�क वा माथवरले दा�य�व �यहोनु�पन�ः (दफा ६७४)   

 काम लगाउने �यि�ले दा�य�व �यहोनु�पन� (दफा ६७५)   

 पशलेु गरेको हा�न, नो�सानी बापत पशधुनीले दा�य�व �यहोनु�पन�  (दफा ६७६)    

 घर भि�कई हा�न, नो�सानी भएकोमा घरधनीले दा�य�व �यह�नपुन� (दफा ६७७)   

 स�पि�धनीले दा�य�व �यहोनु�पन� (दफा ६७८)   

 घरको मलु�ले दा�य�व �यहोन� (दफा ६७९)   

 अन�धकृत �वेशको दा�य�व �यहोनु�पन� (दफा ६८०)    

 संय�ु �पमा दा�य�व �यहोनु�पन� (दफा ६८१)   

 दा�य�व बापत ��तपू�त� �यहोनु�पन� (दफा ६८२)   

 छु�ै �यव�था भएकोमा दा�य�व �यहोनु� नपन� (दफा ६८३)    

२५ �मनेट 

��ुटपूण� उ�पादनको दा�य�व 

 ��ुटपूण� उ�पादकको दा�य�वको अवधारणा 
१५ �मनेट 
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 अध� करार अध� द�ुकृ�त �कृ�तको दा�य�व 

 उपभो�ा संर�ण र ��ुटपूण� उ�पादको दा�य�व 

देवानी सं�हतामा भएका ��ुटपूण� उ�पादन स�ब�धी �यव�थाह� 

 ��ुटपूण� उ�पादन बापत दा�य�व �यहोनु�पन� (दफा ६८५)     

 ��ुटपूण� उ�पादन भएको �मािणत गनु�पन�  (दफा ६८६)    

 दा�य�वबाट फुस�द पाउने (दफा ६८७)    

 दा�य�वको मा�ा कम हनु स�ने (दफा ६८८)     

 ��ुटपूण� उ�पादन नमा�नने  (दफा ६८९)  

 अ�य हक उपर ��तकूल असर नपन� (दफा ६९०)    

२० �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - बाइस 

देवानी उपचार स�ब�धी अवधारणा 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी(सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा देवानी उपचार स�ब�धी अवधारणा 

स�ब�धी �यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा 

�नधा��रत उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� 

स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को 

पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई 

छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 उपचारको अवधारणा र देवानी उपचारको अवधारणाको बारे जानकार� गराउने; 

 देवानी सं�हतामा रहेका उपचार स�ब�धी �यव�थाह� र ��तपू�त� स�ब�धी �यव�थाको बारेमा 

जानकार� गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  
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 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने। 

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5�मनेट 

उपचारको अवधारणा 

देवानी उपचारको अवधारणा 
१५ �मनेट 

देवानी सं�हतामा रहेका उपचार स�ब�धी �यव�थाह� 

 व�द���य�ीकरण (दफा २6) 

 �नषधेा�ा (दफा २6) 

 करारको यथावत प�रपालाना (दफा ५४0) 

 करारमा उपय�ु आदेश र �य�तै �कृ�तका अ�तरकाल�न उपचार (दफा ५४1) 

 रकम भराई �दने (लेनदेनको महल)  

 व�त ु�फता� गनु� पन� (दफा ४७४ ४७५ ४९० ४९१ ५८१ आ�द)  

 देवानी सं�हताको प�र�छेद प�र�छेदमा रहेको ��तपू�त� स�ब�धी �यव�थाह� 

��तपू�त� 

 मना�सव मा�फकको ��तपू�त� (दफा ७१(3) र  ५२९) 

 करारको ��तपू�त� �नधा�रण 

 द�ुकृ�तमा ��तपू�त� �नधा�रण 

 ��तपू�त� �नधा�रण स�ब�धी सामा�य �नयम (देवानी काय��व�ध सं�हता दफा २६६) 

१ घ�टा 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� - तेइस 

�नजी अ�तरा���य कानून 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी(सं�हता) ऐन, २०७४ का आधारमा �नजी अ�तरा��य कानून स�ब�धी 

�यव�थाका बारेमा सहभागीह�लाई जानकार� गराउन ु पन�छ। यसर� जानकार� गराउँदा �नधा��रत 

उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न 

गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना 

गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल 

गन� र �� गन� समय �म�ने गर� स�को �यव�थापन गनु� पन�छ।  

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४  

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

सहभागीह�लाईः 

 �नजी अ�तरा���य कानूनको अवधारणा र आव�यकताबारे बताउने; 

 अ�तरा���य त�व समावेश भएको �यि�गत स�ब�धमा लागू हनेु �नयमह�बारे जानकार� 

गराउने; 

 अ�तरा���य त�व समावेश भएको कारोवारका हकमा लागू हनेु �नयमह�बारे जानकार� गराउने; 

 �नजी अ�तरा���य कानून स�ब�धी सं�हतामा समावेश भएका �नयमह� बारेमा जानकार� गराउने; 

 �नजी अ�तरा���य कानूनको स�ब�धमा भएका नेपालको �या�यक अ�यासको बारेमा जानकार� 

गराउने। 
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��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�ध/��ततुीकरण: आ�यान, �या�यान, छलफल, समूहगत अ�यास, घटना अ�ययन, 

भ�ूमका अ�भनय आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

��याकलाप समय 

स�मा ��ततु हनेु �वषयह� उ�लेख गन� 

स�को उ�े�य बताउने 
5 �मनेट 

�नजी अ�तरा���य कानूनको अवधारणा र आव�यकता 

अ�तरा���य त�व समावेश भएको �यि�गत स�ब�धमा लागू हनेु �नयमह� 

अ�तरा���य त�व समावेश भएको कारोवारका हकमा लागू हनेु �नयमह� 

१५ �मनेट 

�नजी अ�तरा���य कानून स�ब�धी सं�हतामा समावेश भएका �नयमह� 

 �नजी अ�तरा���य कानूनको �यव�था लागू हनेु (दफा ६९२)    

 �वदेशीको कानूनी स�मताको �नधा�रण ग�रने (दफा ६९३)    

 �वदेशी �यि� वेप�ा भएको वा �नजको म�ृय ुभएको अनमुान (दफा ६९४)    

 हकवालाको �नधा�रण �वदेशी कानून बमोिजम ग�रने (दफा ६९५)    

 मतृकको अपतुाल� �नधा�रण (दफा ६९६)    

 स��ठत सं�थाको �कृ�त �नधा�रण (दफा ६९७)    

 स�पि�को �नयमन (दफा ६९८)    

 नेपाल� नाग�रकले �वदेशमा �ववाह गदा� नेपाल कानून पालना गनु�पन� (दफा 

६९९)    

 �वदेशीले नेपालमा �ववाह गदा� �नजको मलुकुको कानून पालना गनु�पन� (दफा 

७००)      

 �ववाहको प�रणाम आ�नो मलुकुको कानून बमोिजम हनेु (दफा ७०१)    

 मातकृ तथा पै��क अि�तयार� नाग�रकता रहेको मलुकुको कानून बमोिजम हनेु 

(दफा ७०२)    

 धम�प�ु वा धम�प�ुी रा� ने �यि�को नाग�रकता रहेको मलुकुको कानून बमोिजम 

१ घ�टा 
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हनेु (दफा ७०३)    

 संर�क वा माथवरको �नधा�रण (दफा ७०४)      

 बसोबास रहेको मलुकुको कानून बमोिजम �नधा�रण हनेु (दफा ७०५)    

 �वदेशमा भएको स�ब�ध �व�छेदले मा�यता पाउने (दफा ७०६)    

 �वा�म�वको अ�तरव�त ुस�पि� रहेको मलुकुको कानून बमोिजम हनेु (दफा 

७०७)    

 ग�त�य �थलको कानून बमोिजम व�तकुो �नयम नहनेु (दफा ७०८)    

 करार कानून प�ह�ले �नधा�रण गरे बमोिजम हनेु (दफा ७०९)    

 �वदेशमा भएको �लखतले मा�यता पाउने (दफा ७१०)    

 दानबकस दाताको नाग�रकताको कानूनबाट �नयमन हनेु (दफा ९११)    

 ��कृ�त बापतको दा�य�व �नधा�रण (दफा ७१२)    

 अध� करार वा अनिुचत स�व�ृ� बापतको दा�य�व (दफा ७१३)    

 अ�य �वषय �नजी अ�तरा���य कानूनका मा�य �स�ा�त बमोिजम हनेु (दफा ७१४)  

 दोहोरो नाग�रकता रहेकोमा सामा�य बसोबास रहेको मलुकुको कानून बमोिजम 

हनेु (दफा ७१५)    

 �वदेशी अदालतबाट म�ुा कारबाह� गन� �वीकृ�त �दन स�ने (दफा ७१६)    

 नेपालको अदालतमा �वचाराधीन म�ुा मलुतबी रा� स�ने (दफा ७१७)    

 नेपालको अदालतलाई �े�ा�धकार हनेु (दफा ७१८)    

 म�ुासँग स�बि�धत अ�य �वषय प�न नेपालको अदालतबाट समाधान हनु स�ने 

(दफा ७१९)    

 सि�ध भएकोमा सोह� बमोिजम हनेु (दफा ७२०)    

 यस प�र�छेदको �यव�था लागू नहनेु (दफा ७२१)    

नेपालको �या�यक अ�यास 

 डा प�ुकरराज पा�डे �व. स�वना पा�डे (ने.का.प २०६८, अ� ३) 
५ �मनेट 

स�को अ�तमा म�ुय वुदँाह�को सं�ेपीकरण र ��ो�र। १० �मनेट 

 

�िश�ण साम�ी 

क��यटुर/�यापटप, �ोजे�टर, पावर �वाइ�ट, माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, 

ि�लप चाट�, स� साम�ी (Handouts), अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, �केल, घडी आ�द) 
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स� ÷ चौबीस 

घटना अ�ययन / भ�ूमका अ�भनय 

 

सहजकता�का ला�ग माग��नद�श 

सहजकता�ले मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन¸२०७४ का आधारमा तल �दइएको म�ुामा छलफल गन� पन� 

�वषय र सोको ला�ग भ�ूमकका तथा अ�भनय �नवा�ह गन� �यि�ह�को छनौट तथा समूह बनाई पूव� 

स� चा�लत स�ह�को आधारमा अ�भनय स� चालन गन� लगाई सोमा आफूले सहिजकरण गद� स� 

स� चालन गनु� पन�छ। यसर� अ�भनय गराउँदा स�मा �लइएको उ�े�य पू�त� हनेु गर� स� स� चालन 

गनु� पन�छ। स�का ला�ग �नधा��रत समयमा �िश�ण स� स�प� न गन� गर� ��त�ुतलाई �यव�थापन 

गनु� पन�छ। �िश�कले �द�दश�नमा उि�लिखत �व�धह�को पालना गर� स� स�ालन गनु� पन�छ। 

यसर� �िश�ण स�ालन गदा� यथास�भव �िश�ाथ�ह�लाई छलफल गन� र �� गन� समय �म�ने गर� 

स�को �यव�थापन गनु� पन�छ। 

 

म�ुय कानूनी �ोत एवम ्अ�य स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� ऐन, २०२० 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, २०७५ (भाग १ र २) रा��य �या�यक ��त�ान 

 

स�को उ�े�य 

 सहजकता�ले सहभागीह�बाट तयार ग�रएको समूहलाई देवानी उपचारका �व�भ� �वक�पह� 

प�हचान गन� लगाई ��ततुीकरण गन� लगाउने 

 �दईएको म�ुामा छलफल ग�रएका उपचार म�ये कुन उपचार उपल�ध हनु स�छ र कुन कुन 

उपचारह� उपल�ध हनु स�नैनन ्कारण स�हत ��ततुी गन� लगाउने 

 ��तपू�त� �नधा�रण गन� ���या र सोमा �यान �दन ु पन� कुराह� छलफल तथा ��ततुीकरण 

गराउने 

 देवानी काय��व�ध सं�हतामा रहेको ��तपू�त� �नधा�रण स�व�धी �नयमह� कसर� लागू गन� 

स�क�छ ��ततुी गन� लगाउने 
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 उ�लेिखत कुराह� �यवहा�रक �पमा �योग हनेु गर� भ�ूमका �नवा�ह गद� ��त�ुतकरण गराउने। 

 

��त�ुत तथा छलफलमा सहजकता�ले �यान �दनपुन� कुराह� 

 स�का ला�ग तो�कएका �नि�त शीष�क र सोको ला�ग �नधा��रत समय। 

 उपल�ध अ�ययन साम�ीह� ज�तो �द�दश�न, �ोत साम�ी, पावर �वाइ�ट आ�द। 

 �िश�ण �व�धः समूह �वभाजन, सहिजकरण, छलफल, अ�भनय, ��ततुीकरण आ�द।  

 सहभागीह�को आव�यकता र स�को उ�े�य अन�ुप स� स�ालन गन� म�त प�ुने गर� स� 

अव�धभर मू�या�न गन�।  

 सहभागीह�बाट स�को अ��यमा प�ृपोषण �लने।  

 

स� योजना 

कुनै एउटा का�प�नक वा वा�त�वक देवानी म�ुा खडा गर� �यसमा उपल�ध हनु स�ने देवानी उपचारका 

�वक�पह�का वारेमा छलफल गर� ��तपू�त� �नधा�रण गदा� �वचार गनु� पन� कुराह� तथा देवानी काय��व�ध 

सं�हताको दफा २६६ मा भएको ��तपू�त� �नधा�रण स�ब�धी �नयमको �व�भ� भ�ूमका �नवा�ह गन�।  

 

�िश�ण साम�ी 

माक� र (�व�भ� रंग), �यजु ���ट पेपर, मेटा काड�, ि�लप चाट�, अ�य आव�यक साम�ीह� (कैची, 

�केल, घडी, घ�ट� आ�द)। 
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भाग तीन 

स�दभ� साम�ीह� 
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स�दभ� साम�ी 

 नेपालको सं�वधान 

 मलुकु� अपराध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� देवानी (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 मलुकु� देवानी काय��व�ध (सं�हता) ऐन, २०७४ 

 फौजदार� कसूर (सजाय �नधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४  

 केह� नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारेज गन� ऐन, २०७४ 

 देवानी तथा फौजदार� सं�हता �ोत साम�ी, 2075 (भाग १ र भाग 2), रा��य �या�यक 

��त�ान 

 मलुकु� ऐन 



 

 

 

 

 

 

 

  

अनसूुची 
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अनसूुची  

�िश�णको मू�या�न 

 

काय��मको �वषय: 

स� चालन �म�त:  

नाम (उ�लेख गन� चाहेमा मा�):.............................................................................. 

१. कृपया �न�न �वषयह�का स�ब�धमा आफूलाई उपय�ु लागेको महलमा -_ िच�ह लगाउन ुहोस।् 

�.सं �वषय 
अ�त 

उ�म 
उ�म रा�ो �ठकै कमजोर 

१ 
काय� िज�मेवार�सँग �िश�णको 

तादा��यता(Consistency) 
     

२ 

�िश�णको �वषयव�तकुा आधारमा 

स�(Session) र अ�तर��याको अव�ध 

�नधा�रण 

     

३ 
�िश�णमा समावेश भएको �वषयव�त ु

(Contents) 
     

४ ��ततुीकरण तथा �व�षेणको शैल�      

५ 
�िश�ाथ�बाट िज�ासा (सम�या) रा� ेमौका र 

िज�ासाको स�बोधनको त�रका 
     

६ 
अ�ययन साम�ी लगायत अ�य �ोत साधनको 

उपल�धता 
     

७ रा.�या.��त�ानबाट भएको �यव�थापन      

८ 
�िश�ण हनु ुभ�दा अगा�ड तपाईको �ान र 

सीपको ि�थ�त 
     

९ 
�िश�ण भएप�छ तपाईको �ान र सीपको 

अ�भब�ृ� 
     

१० सम�मा �िश�णको मू�या�न      
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कृपया देहायका �वषयमा यहाँले गनु� भएका अनभु�ूतह� उ�लेख गर� सधुारका ला�ग सझुाब �दन अनरुोध 

छ। 

 

२. �िश�ण काय��ममा समावेश भएको �वषयव�तकुो स�ब�धमा कुनै खास �ट�पणी भए उ�लेख गर� 

�दनहुोस।्

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

३. �िश�ण काय��मको छनौट लगायत �ोत �यि� ,काय�प� ��तोता र अ�य� एवम ्�यान�ल�को 

�वषयमा तपाईलाई केह� लागेको भए उ�लेख गर� �दनहुोस।् 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

४. �िश�ण काय��ममा भौ�तक साधन लगायत �यव�थापनमा कुनै सधुार गनु�पन� भए उ�लेख गर� 

�दनहुोस।् 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

५. �िश�ण काय��ममा तपाईलाई सवैभ�दा मन परेको �वषयका बारेमा उ�लेख गर� �दनहुोस।् 

(क�तीमा तीनवटा) 

क)..................................................................................................................................... 

ख)..................................................................................................................................... 

ग)...................................................................................................................................... 
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६. आगामी �िश�ण काय��मलाई �भावकार� एवम ्�यवहा�रक बनाउन के क�ता �वषय समावेश गनु� 

उपय�ु ह�ुछ ? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

७. �िश�ण काय��मको �यव�थापनमा संल�न संयोजन समूहको भ�ूमकाका बारेमा कुनै �ट�पणी वा 

सधुारका ला�ग सझुाब छ भने उ�लेख गर� �दनहुोस।् 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

८. यहाँलाई उ�लेख गन� इ�छा लागेका थप �वषयह� उ�लेख गनु�होस ्।  

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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