
संहिता मात्र 

क्र.सं. मदु्दाको विषय मदु्दाको क्रम संख्या मदु्दाको नाम पषु्ट्याई 

१.१.१ अपतुाली १.१.१.१ अपतुाली अपतुाली हक कायम (दफा २३८), अपतुाली दाखिल िारिज बदि 
(२९७, २४५) समेत 

     अपतुाली दाखिल िारिज बदि 

       

       

 १.१.१.२ सम्बन्ध विच्छेद भएको मवहलाको 
अपतुाली 

सम्बन्ध विच्छेद भएको मवहलाको अपतुाली (दफा १०३) 

 १.१.१.३ सदगत तथा वकरिया िर्च वकरिया गदाच लागेको िर्च ि थप िकम माग गिेको, (दफा २४६), 

२४८ (७), २४९(६) 
 १.१.१.४ अपतुाली पाउनेबाट ऋण िकम भिाउन े साहलेु अपतुाली पाउने ब्यखिबाट ऋण / दावयत्ि भिाइन माग गिेको 

(दफा २४७) 

१.१.२ अंश १.१.२.१ अंशबण्डा अंशबण्डा गरिपाऊँ (दफा २०५), (२१५) 

 १.१.२.२ बण्डापत्र बदि बण्डापत्र बदि (दफा २१९), अंश छोडपत्र बदि (दफा २१५) 

 १.१.२.३ अबण्डा सम्पखि बण्डा  अखि बण्डा नभई बाँकी िहेको सम्पखि (दफा २१७), जीउनी  समेत 

बण्डा (दफा २३६) 
 १.१.२.४ अंश क्षततपूततच अंश नपाउनलेे अंश पाउँ भनी माग गिेको (दफा २३३) 



 १.१.२.५ अंश िकम िा िर्च भिाउन े फैसला बमोखजम पाउन पने अंश, िकम िा िर्च नपाएको (दफा 
२३४) 

 १.१.२.६ अंश शोधभनाच अंश भागमा पिेको सम्पखि भोग गनच नपाएको (दफा २२७) 
 १.१.२.७ अंश लकुाएको आफ्नो हक लाग्ने सम्पखि लकुाएको (दफा २२६) 

१.१.३ माना र्ामल १.१.३.1 माना र्ामल इज्जत अनसुाि िानलाउन िा स्िास््य उपर्ाि नगिेको (दफा 
८९), अंशबण्डा गदाच लामो समय लाग्ने भएकोले िर्च ददलाउन माग 
गिेको (दफा ९९), अंश माग नगिी पततसँग िकम िा िर्च माग 
गिेको (१००), पततको सम्पखि नभई अंश नपाएकोले िाना िर्च 
भिाउन माग गिेको (१०१), हेिर्ाह ि स्याहाि सम्भाि गने बाब ु
आमालाई पालन पोषण समेतको िर्च भिाउने (११६)  

१.१.४ किाि १.१.४.१ किाि िदि किाि िदि गिाई पाऊँ (५१७, ५१८, ५१९) 
 १.१.४.२ किाि क्षततपूततच किाि उल्लंिन िापतको क्षततपूततच (५३७ (१), ५६१) 
 १.१.४.३ मनातसि िकम किाि उल्लंिन िापत मनातसि िकम (५३७(३), किाि िद्द िा 

बदि भएकोमा मनातसि िकम (५३८(२) 

 १.१.४.४ किाि पूिा गने समयाितध थप 
५३७(४) 

क्षततपूततच ततने पक्षले किाि पूिा गने समयाितध थप गनच माग 
(५३७(४) 

 १.१.४.५ नगद, खजन्सी िा सेिा वफताच किाि िद्द िा बदि भएको मा नगद खजन्सी िा सेिा वफताच पाउन 
माग (५३८) 

 १.१.४.६ किाि बमोखजमको िकम किाि अन्त्य भएकोमा मकाच पने पक्षले किाि बमोखजमको िकम 
माग (५३९)। 



 १.१.४.७ किािको यथाित परिपालना क्षततपूततचको सट्टा किािको यथाित परिपालनाको माग (५४०) 
 १.१.४.८ 

उपयिु आदेश 
अको पक्षको काम काििाही िा व्यिहाि िोक्न उपयिु आदेश 
जािी हनु माग ( ५४१)। 

१.१.५ विशेष किाि १.१.५.१ 

नासो 
नासो ददएको िस्त ुवफताच (५७९), तेस्रो व्यखि प्रततको िर्च भिाई 
पाऊँ (५८०), ममचत गनच ददएको िस्त ुवफताच िा क्षततपूततच (५८१), 

नासोको हेिविर्ाि गदाचको िर्च (५८२)। 

 १.१.५.२ तधतो िा धिौट तधतो िा धिौट वफताच (५८६), तधतो तललाम (५८७(१), धिौटबाट 
नपगु िकम भिाई पाऊँ (५८७ (५), हक नपगु्ने बस्तकुो तधतो िा 
धिौट सम्बन्धी किाि बदि (५८८(१), हक नपगु्ने िस्तकुो तधतो 
िा धिौट िकम असलु (५८८(२)। 

 १.१.५.३ अन्य किाि एजेन्सी किाि (५९१),  िस्त ुढुिानी किाि (६०२),  तलज किाि 
(६१०), हायिपरे्ज किाि (६२४), ज्याला मजिुी किाि (६४०), 

अप्रत्यक्ष ि अधच किाि (६४८)। 

१.१.६ 

  

गठुी १.१.६.1 तनजी गठुी गठुी कायम (३१५) 
  १.१.६.3 गठुीयाि कायम गठुी संिक्षणको िर्च सोधभनाच (३४०) 
 १.१.६.6 गठुी धमचलोप गठुी सम्पखि हानी नोक्सानी (३३६), गठुीको उल्लंिन, (३३८) 

 १.१.६.7 गठुी भङ्ग गठुी भङ्ग गरिपाऊँ (३२१) 
 १.१.६.8 गठुी सञ् र्ालक  गठुी सञ्चालक कायम (३२९) 

 १.१.६.9 गठुीको सम्पखि हस्तान्तिण गठुीको सम्पखि हस्तान्तिण (३४३, ३४८)  



१.१.७ िि भिन  १.१.७.१ अनतधकृत / मापदण्ड विपिीत िि िा 
भिन तनमाचण 

अनतधकृत रुप जग्गामा िि बनाएको (२७९), मापदण्ड विपिीत िि 
बनाएको (२८०),(२८१), (२८२), (२८३) 

 १.१.७.२ िि बहाल ििधनीको दावयत्ि पूिा गिाइ पाऊँ (३८९), िि बहालको सम्झौता 
बमोखजम गिाई पाऊँ (३८६), िहालिालाको दावयत्ि पूिा गिाई 

पाऊँ (३९०), िि तबमाबापतको िकम ददलाई पाऊँ (३९३), 

बहालमा लगाएको ििको ममचत िर्च (३९४), ििको संिर्ना हेिफेि 
गदाचको नोक्सानी (३९६), सूर्ना विना िि छाडेको अितधको 
ििभाडा (४००), ििबाट हटाई पाऊँ (४०१), मालसामान िा बस्त ु
दरुुस्त नभएबापतको िकम (४०३)। 

 १.१.७.३ ििमा अनतधकृत प्रबेश िि कम्पाउण्डमा अनतधकृत प्रबेश (२७६(४), 

१.१.८ 

  
  

जग्गा, कुलो 
सम्बन्धी 

१.१.८.१ जग्गा खिर्ोला जग्गा खिर्ोला (२७७), जग्गाको भोग खिर्ोला / आिाद  (२८७) 

  १.१.८.२ जग्गा दताच जग्गा दताच सम्बन्धी वििाद (२९६), जग्गा दताच प्रमाणपत्र (३०३), 

(४१९), (421) 

 १.१.८.३ नदी उकास  नदीले कटान गिी पतछ छाडेको जग्गा (२९५), 

 १.१.८.४ जग्गाको तलित बदि जग्गा पारित भएको तलित बदि (२९६),  

  १.१.८.५ दताच फािी संयिु नामको जग्गा छुयाउन माग (२६३) 



 १.१.८.६ कुलो पानी कुलो पानी बाँडफाँड (२९१), कुलो बनाउन नददएको िा कुलो 
बनाएको जग्गाको क्षततपूततच (२८८), तसंखर्त िेतलाई असि पाने गिी 
कुलो तनमाचण (२९०), सहमतत विना कुलो बदलेको (२९२, 

२९४)। 

 १.१.८.७ सािचजतनक जग्गा जग्गा सािचजतनक कायम गरिपाऊँ, तनजी जग्गा सािचजतनकमा दताच 
गिेकोले बदि हनु माग भएको (३०४), (३०५), (310)। 

 १.१.८.८ हकसफा  जग्गाको हक सफा (४५५), मोहीद्वािा हकसफा (४५६), ििको 
हकसफा (४५७), दानबकसको हकसफा (४५८)। 

१.१.9 तमलापत्र १.१.9.१ तमलापत्र तमलापत्र बमोखजम गिाई पाऊँ (देकास १९३), तमलापत्र बदि 
(145), (देकास ९२, 195)। 

१.१.१1 तललाम बदि १.१.११.१ तललाम बदि तललाम बदि (२५), (देकास २३८, २४२, २४४, २४८) समेत, सो 
तललाम जोतडएका अन्य माग दािी। 

१.१.१२ लेनदेन १.१.१२.१ लेनदेन िकम िा िस्त ुवफताच (४७५), साँिा ब्याज भिाई पाऊँ (४७८, 

४८३)। 

 १.१.१२.२ िकम ददलाई पाऊँ िकम ददलाई भिाई पाऊँ (४८८)। 

 १.१.१२.३ ऋणीको सम्पखिमा हक कायम ऋणीको हक नपगेुको सम्पखिमा हक कायम ४८६ (३), ऋणीले 
अको तलित गिी नददएको हुँदा हक कायम ४८९(४)। 

 १.१.१२.४ सट्टापट्टा सट्टापट्टा बदि (४८७)। 



 १.१.१२.५ सामान, िकम िा क्षततपूततच लेनदेनको बस्त ुकच्र्ा भएकोमा िकम िा क्षततपूततच ददलाई पाऊँ 
४९०, सापटी िा पैंर्ो तलएको सामान िा िकम िा क्षततपूततच ददलाई 
पाऊँ (४९१)। 

 १.१.१२.६ तमसकु फट्टा तमसकु फट्टा गिाई पाऊँ (४९०)। 

१.१.१३ फैसला बदि १.१.१३.१ फैसला बदि फैसला बदि (देकास ९२) ि यससँग जोतडएका मदु्दाहरू। 

१.१.१7 क्षततपूततच १.१.१7.१ क्षततपूततच देिानी संवहता बमोखजम क्षततपूततच माग भएका अन्य शीषचकमा 
उल्लेि भएबाहेकका सबै मदु्दा। 

१.१.१९ माततृ्ि िा 
वपततृ्ि 

१.१.१९.१ माततृ्ि िा वपततृ्ि कायम न्िािन िा नामाकिण गिाई पाऊँ(१११),  माततृ्ि िा वपततृ्िको दािी 
(१०८, १०९), वपततृ्ि इन्कािी (१०७), नाता कायम (देकास ८, 

२७०)। 

  माततृ्ि िा वपततृ्िको िोक्का फुकुिा मातकृ िा पैतकृ अखख्तयािीमा लागेको िोक्का फुकुिा गरि पाऊँ 
(१३२(३)। 

१.१.२० सम्बन्ध 
विच्छेद 

१.१.२०.१ सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्ध विच्छेद 93, 96 (देकास ८, २७०)। 

१.१.२१ दामासाही १.१.२१.1 प्रकृततक व्यखिको दामासाही  प्राकृततक ब्यखिको दामासाहीको काििाही आिम्भ (५८), 

दामासाहीको हैतसयत अन्त्य (६५) 
१.१.२२ नागरिक 

अतधकाि  

१.१.२२.1 तनषेधाज्ञा तनषेधाज्ञा, तनिेदकलाई क्षततपूततच (२८), प्रत्यथीलाई क्षततपूततच (२९) 

 १.१.२२.2 बन्दी प्रत्यक्षीकिण बन्दी प्रत्यक्षीकिण 

१.१.२३ भोगातधकाि १.१.२३.१ भोगातधकाि सम्बन्धी िर्च ि क्षततपूततच भोगातधकािको सम्पतत व्यिस्थापनको िर्च भिाई पाऊँ २७१ (२), 

इच्छा विपिीत सम्पतत भोग गदाच भएको क्षततको क्षततपूततच २७४ 



  भोगातधकाि समाति भोगातधकाि समाि गरिपाऊँ २७२ 

  प्रततकूल भोग प्रततकूल भोग कायम गरिपाऊँ २७३(१), प्रततकुल भोगका आधािमा 
स्िातमत्ि कायम गरिपाउँ २७३(४) 

१.१.२4 सम्पखिको 
उपभोग 

१.१.२4.1 सम्पखिको उपभोग अनतधकृत रुपमा अरुको सम्पखि उपभोग गिेको (२७६(१), 

अनतधकृत रूपमा अरुको सम्पतत विगािेको (२७६(२), अनतधकृत 
रुपमा अरुको सम्पतत प्राप् त गिेको (२७६(३)। 

  १.१.२4.2 रुि विरुिा हटाई पाऊँ रुि विरुिा हटाइ पाऊँ (२८४)। 

१.१.२५ सािचजतनक, 

सिकािी ि 

सामदुावयक 
सम्पखि 

१.१.२५.१ सािचजतनक, सिकािी ि सामदुावयक 
सम्पखि 

सिकािी सम्पखिको हस्तान्तिण बदि (२०८), सिकािी सामदुावयक 
िा सािचजतनक सम्पततको दताच बदि (३०५)। 

१.१.२६ फलोपभोग १.१.२६.१ फलपोभोगको सम्पखि प्रयोग ि संिक्षण एकभन्दा बढी फलपोभोगी भएकोमा सम्पखिको प्रयोग ३५५(२), 

फलपोभोगको सम्पखि संिक्षण ि उपभोग ३५५(४),फलपोभोगीले 
प्रयोग गनच नतमल्ने सम्पखि उपयोग (३५६)। 

 १.१.२६.२ फलपोभोगको सम्पतत बन्धक, 

हस्तान्तिण 

फलपोभोगको सम्पतत बहाल तलज िा बन्धकी ददएको (३५८), 

फलपोभोगको सम्पखि हस्तान्तिण (३६३(३)  

 १.१.२६.३ फलपोभोगको सम्पखि, ममचत हानी 
नोक्सानी  

फलपोभोगको सम्पततको संिर्ना हेिफेि (३५७), फलपोभोगको 
सम्पतत ममचत सम्भाि िर्च (३५९), फलपोभोगको सम्पतत हातन, 

नोक्सानी (३६०)। 

 १.१.२६.४ फलपोभोगको समाति फलपोभोगको समाति (३६६)। 



१.१.२7 सवुिधाभाि १.१.२7.1 सवुिधाभािको हक कायम सवुिधाभािको हक कायम गरिपाऊँ (३६९, ३७०)। 

 १.१.२7.2 बाटोको सवुिधाभाि बाटोको सवुिधाभाि (३७३, ३७४), िेती गनचको लातग बाटो तनकास 

(३८०), तनकास मागचको प्रयोग (३७७)। 

 १.१.२7.3 नदी पानीको सवुिधाभाि नदी िा िोलाको वकनाि प्रयोग (३७६), पानीको प्राकृततक िहािमा 
िोक लगाएको (३७८), िोला, नदी िा पोििीको पानी प्रयोग 
(३७९)। 

 १.१.२7.4 आधािभतू सेिा ि सािचजतनक 
प्रयोजनको सवुिधाभाि 

आधािभतू सेिा विस्ताि सम्बन्धी (३७५), सािचजतनक स्थलको 
प्रयोजन विपिीत सम्पखिको भोगर्लन (३७१) 

१.१.२८ सम्पखि 
हस्तान्तिण 

१.१.२8.१ संिक्षक िा माथििले तबक्री गिेको 
तलित बदि 

संिक्षक िा माथििले गिेको सम्पखि तबक्रीको तलित बदि (१६३, 

४१५), संिक्षक िा माथििले गिेको दान बकस बदि ४२३। 

 १.१.२8.२ तलित बदि गिी सम्पखि वफताच सम्पखि हस्तान्तिणको तलित िदि गिी सम्पखि वफताच ४१९, 

४२१, हिाएको िा र्ोिी भएको सम्पखि वफताच पाऊँ ४२१ (४) 
 १.१.२8.३ दोहोिो तलित बदि  दोहोिो पािी हस्तान्तिण गिेको तलित बदि ४२२। 

 १.१.२8.४ सम्पखि हस्तान्तिणको क्षततपूततच भोग गनच नपाएको सम्पखिको क्षततपूततच ४२४(१), गैिकानूनी रुपमा 
सम्पखि हस्तान्तिणको क्षततपूततच ४२४(३), प्रयोग गनच नपाएको दान 
बकसको सम्पखिको क्षततपूततच ४२४(४), झकु्याइ हस्तान्तिण गिेको 
सम्पखिको क्षततपूततच (४३०)। 

 १.१.२8.५ विदेशीलाई हस्तान्तिण विदेशीलाई हस्तान्तिण गिेको सम्पखि बदि (४३१) 
 १.१.२8.६ दताच फािी संयिु सम्पखि छुयाई पाऊँ  (४१८)  



 १.१.२8.७ हस्तान्तिणको सम्पखिमा हक कायम  हस्तान्तिणबाट पाएको सम्पखिमा हक कायम ४१६ 

१.१.२९ अर्ल सम्पखि 
बन्धकी 

१.१.२९.१ बन्धकीको सम्पखि र्लन  बन्धकीको सम्पखि र्लन  (४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७) 

 १.१.२९.२ बन्धकीको सम्पखि भोग र्लन गनच 
नपाएकोमा क्षततपूततच 

बन्धकीको सम्पखि भोग र्लन गनच नपाएकोमा क्षततपूततच (४३८, ४५०) 

 १.१.२९.३ बन्धकी सम्पखि वफताच आफ्नो वहस्साको बन्धकी सम्पखि वफताच ४४८ 

 १.१.२९.४ बन्धकी सम्पखि ममचत िर्च बन्धकी तलएको सम्पखि ममचत सम्भाि िर्च ४४९ 

 १.१.२९.५ बन्धकी तलित बदि दोहोिो पािी बन्धकी िा िखजषे्ट्रशन गिेको ४५२, बन्धकी सम्बन्धी तलित 
बदि (४३६), (४५३)। 

१.१.३० तलित बदि १.१.३०.१ पारित तलि बदि तलित बदि हनुे भनी अन्यत्र उल्लेि भए िाहेक अन्य पारित तलित बदि 
गिीपाऊँ (४६४), ४७३)। 

१.१.३१ अनखुर्त 
सम्बवृि 

१.१.३१.1 अनखुर्त सम्बवृि तलन नहनुे िस्त ुतलएकोले वफताच ६६५, भलुिश ततिेको ऋण वफताच ६६६, 

बदतनयतले तलएको िस्त ुिा िकम वफताच  ६६७, तेस्रो व्यखिले भिुान 
गिेको ऋण िकम वफताच ६६८, भिुान गिेको किको सोधभनाच ६६९, 

हिाएको िस्त ुवफताच पाऊँ ६७०। 

१.१.३2 दषु्ट्कृतत (टटचस)् 
६७२, ६८२ 

१.१.३2.1 दषु्ट्कृतत (टटचस)् दषु्ट्कृतत (टटचस)् (६७२, ६८२) 

१.१.३3 त्रवुटपूणच 
उत्पादन 

१.१.३3.१ त्रवुटपूणच उत्पादन त्रवुटपूणच उत्पादन (६८५)। 

१.१.३४ सक्षमता 
तनधाचिण 

१.१.३४.1 सक्षमता तनधाचिण व्यखिको सक्षमता, असक्षमता िा अधचसक्षमता सम्बन्धी वििाद। 



१.१.३५ तनजी 
अन्तिाचवष्ट्रय 

कानून  

१.१.३४.१ तनजी अन्तिाचवष्ट्रय कानून  विदेशीको कानूनी हैतसयत ि सक्षमता ६९२(१)(क), िैिावहक सम्बन्ध 
६९२(२) (ि), पैतकृ तथा मातकृ िा अन्य पारििारिक सम्बन्ध ६९२(२) 
(ि), अंश ६९२(२) (ि), अपतुाली ६९२(२) (ि), विदेशमा िहेको 
सम्पखि ६९२(१) (ग), किािीय अतधकाि ि दावयत्ि ६९२(१) (ि), 
गैिकिािी अतधकाि ि दावयत्ि ६९२(१) (ि), विदेशमा भएको किाि 
६९२(१) (ि)। 

१.१.३६ माथिि १.१.३६.1 माथिि सम्बन्धी माथििबाट हटाइपाऊँ (१६२), माथिि खजम्माको सम्पखि वफताच पाऊँ 
१६४(२)। 

१.१.३७ धमचपतु्र त्रमचपतु्री १.१.३७.१ धमचपतु्र धमचपतु्री बदि धमचपतु्र िा धमचपतु्री बदि (१८४), (१८५), (१८६), (२०२), धमचपतु्र 
धमचपतु्री िाख्ननेको दावयत्ि पूिा गिाइपाऊँ (१८१), धमचपतु्र िा धमचपतु्रीको 
दावयत्ि पूिा गिाइपाऊँ (१८२)। 

१.१.३७ अन्य १.१.३७.१ विविध विपद् पिेको जग्गाको आयस्ता ६८(ज), तलब, भिा िा वकस्ता ददलाई 
पाऊँ ६८(ढ), मनुाफा, लाभांश बोनस ६८(त), झठुा बकपत्र (देकास 
अनसूुर्ी १६)। 

    

   संिक्षकबाट हटाउन असक्षम िा अधच सक्षम व्यखिले ददएको तनिेदन 
(१४८(१)(ि), संिक्षकत्िमा िहेको ब्यखिबाट िर्च भिाई पाऊँ 
(१५०), संिक्षकबाट हातन नोक्सानीको िकम भिाई पाऊँ (१५१) 

 

 

 

 



सबै मुद्दाको नाम 

क्र.सं. मदु्दाको क्रम संख्या मदु्दाको नाम पषु्ट्याई कैवफयत 

१.१.१ १.१.१.१ अपतुाली अपतुाली हक कायम (२३८), अपतुाली दाखिल िारिज बदि 
(२९७, २४५) समेत 

संवहता 

 १.१.१.२ मतृ्य ुभएकी मवहलाको सम्पखि वफताच 
१०३ 

अखिल्लो सन्तान िा पततले सम्बन्ध तबच्छेद भएकी मवहलाको 
सम्पखि माग गिेको (१०३) 

संवहता 

 १.१.१.३ सदगत तथा वकरिया िर्च वकरिया गदाच लागेको िर्च ि थप िकम माग गिेको, (२४६), 

२४८ (७), २४९(६) 
संवहता 

 १.१.१.४   साहलेु अपतुाली पाउने ब्यखिबाट ऋण / दावयत्ि भिाइन माग 
गिेको (२४७) 

संवहता 

१.१.२ १.१.२.१ अंशबण्डा अंशबण्डा गरिपाऊँ (२०५), (२१५), अंश छुयाइपाऊँ, अंश 
कायम गरिपाऊँ, अंश र्लाई पाऊँ भने्न समेत। 

दबैु 

 १.१.२.२ बण्डापत्र बदि बण्डापत्र बदि (२१९), अंश भिपाई बदि), अंश छोडपत्र बदि 
(२१५)(समेत 

दबैु 

 १.१.२.३ अबण्डा सम्पखि बदि  अखि बण्डा नभई बाँकी िहेको सम्पखि (२१७), जीउनी  समेत 
बण्डा (२३६) 

संवहता 

 १.१.२.४ अंश क्षततपूततच अंश नपाउनलेे अंश पाउँ भनी माग गिेको (२३३) संवहता 
 १.१.२.५ अंश िकम िा िर्च भिाउन े फैसला बमोखजम पाउन पने अंश, िकम िा िर्च नपाएको 

(२३४) 

संवहता 



 १.१.२.६ अंश शोधभनाच अंश भागमा पिेको सम्पखि भोग गनच नपाएको (२२७) संवहता 
 १.१.२.७ अंश लकुाएको आफ्नो हक लाग्ने सम्पखि लकुाएको (२२६) पिुानोमा अंश दपोट 

भतनएको 
१.१.३ १.१.३.1 माना र्ामल इज्जत अनसुाि िानलाउन िा स्िास््य उपर्ाि नगिेको ८९, 

अंशबण्डा गदाच लामो समय लाग्ने भएकोले िर्च ददलाउन माग 
गिेको (९९), अंश माग नगिी पततसँग िकम िा िर्च माग 
गिेको (१००), पततको सम्पखि नभई अंश नपाएको ले िाना 
िर्च भिाउन माग गिेको (१०१), हेिर्ाह ि स्याहाि सम्भाि 
गने बाब ुआमालाई पालन पोषण समेतको िर्च भिाउने 
(११६)  

संवहता 

१.१.४ १.१.४.१ किाि िदि किाि िदि गिाई पाऊँ (५१७, ५१८, ५१९) संवहता 
 १.१.४.२ किाि क्षततपूततच किाि उल्लंिन िापतको क्षततपूततच (५३७ (१), ५६१) संवहता 
 १.१.४.३ मनातसि िकम किाि उल्लंिन िापत मनातसि िकम (५३७(३), किाि िद्द 

िा बदि भएकोमा मनातसि िकम (५३८(२) 
संवहता 

 १.१.४.४ किाि पूिा गने समयाितध थप 
५३७(४) 

क्षततपूततच ततने पक्षले किाि पूिा गने समयाितध थप गनच माग 
(५३७(४) 

संवहता 

 १.१.४.५ नगद, खजन्सी िा सेिा वफताच किाि िद्द िा बदि भएको मा नगद खजन्सी िा सेिा वफताच 
पाउन माग (५३८) 

संवहता 

 १.१.४.६ किाि बमोखजमको िकम किाि अन्त्य भएकोमा मकाच पने पक्षले किाि बमोखजमको 
िकम माग (५३९) 

संवहता 



 १.१.४.७ 
किािको यथाित परिपालना 

क्षततपूततचको सट्टा किािको यथाित परिपालनाको माग (५४०) संवहता 

 १.१.४.८ 
उपयिु आदेश 

अको पक्षको काम काििाही िा व्यिहाि िोक्न उपयिु 
आदेश जािी हनु माग ( ५४१) 

संवहता 

१.१.५ १.१.५.१ 

नासो 

नासो ददएको िस्त ुवफताच (५७९), तेस्रो व्यखि प्रततको िर्च 
भिाई पाऊँ (५८०), ममचत गनच ददएको िस्त ुवफताच िा 
क्षततपूततच (५८१), नासोको हेिविर्ाि गदाचको िर्च (५८२) 

संवहता 

 १.१.५.२ तधतो िा धिौट तधतो िा धिौट वफताच (५८६), तधतो तललाम (५८७(१), 

धिौटबाट नपगु िकम भिाई पाऊँ (५८७ (५), हक नपगु्ने 
बस्तकुो तधतो िा धिौट सम्बन्धी किाि बदि (५८८(१), हक 
नपगु्ने िस्तकुो तधतो िा धिौट िकम असलु (५८८(२) 

संवहता 

 १.१.५.३ अन्य किाि एजेन्सी किाि (५९१),  िस्त ुढुिानी किाि (६०२),  तलज 
किाि (६१०), हायिपरे्ज किाि (६२४), ज्याला मजिुी किाि 
(६४०), अप्रत्यक्ष ि अधच किाि (६४८) 

संवहता 

१.१.६ १.१.६.1 तनजी गठुी गठुी कायम (३१५), गठुी बदि दबैु 

  १.१.६.2 िाज गठुी िाजगठुी, गठुी तैनाथी कायम िा िदि विशेष 

  १.१.६.3 गठुीयाि कायम गदुठयाि कायम, गठुी संिक्षणको िर्च सोधभनाच (३४०) दबैु 

  १.१.६.4 गठुी िैतान नम्बिी गठुी िैतान नम्बिी विशेष 



  १.१.६.5 गठुी अन्य गठुी खजिायत, गठुी मोही, अन्य गठुी विशेष 

 १.१.६.6 गठुी धमचलोप गठुी सम्पखि हानी नोक्सानी (३३६), गठुीको उल्लंिन, 

(३३८) 
संवहता 

 १.१.६.7 गठुी भङ्ग गठुी भङ्ग गरिपाऊँ (३२१) संवहता 
 १.१.६.8 गठुी सञ् र्ालक  गठुी सञ्चालक तनयखुि (३२८(३), गठुी सञ्चालक कायम 

(३२९) 
संवहता 

 १.१.६.9 गठुीको सम्पखि हस्तान्तिण गठुीको सम्पखि हस्तान्तिण (३४३, ३४८)  संवहता 
१.१.७ १.१.७.१ अनतधकृत िि िा भिन अनतधकृत रुप जग्गामा िि बनाएको (२७९), मापदण्ड 

विपिीत िि बनाएको (२८०),(२८१), (२८२), (२८३) 
संवहता 



 १.१.७.२ िि बहाल ििधनीको दावयत्ि पूिा गिाइ पाऊँ (३८९), िि बहालको 
सम्झौता बमोखजम गिाई पाऊँ (३८६), िहालिालाको दावयत्ि 
पूिा गिाई पाऊँ (३९०), िि तबमाबापतको िकम ददलाई पाऊँ 
(३९३), बहालमा लगाएको ििको ममचत िर्च (३९४), ििको 
संिर्ना हेिफेि गदाचको नोक्सानी (३९६), सूर्ना विना िि 
छाडेको अितधको ििभाडा (४००), 

ििबाट हटाई पाऊँ (४०१), मालसामान िा बस्त ुदरुुस्त 
नभएबापतको िकम (४०३)। 

संवहता 

 १.१.७.३ िि नक्सा पास िि भिन िा पिाचलको नक्सा सम्बन्धी वििाद  पिुानो 
 १.१.७.४ ििमा अनतधकृत प्रबेश िि कम्पाउण्डमा अनतधकृत प्रबेश (२७६(४), संवहता 
१.१.८ १.१.८.१ जग्गा खिर्ोला जग्गा खिर्ोला (२७७), जग्गाको भोग खिर्ोला (२८७),  

जग्गाको तलखित खिर्ोला,  
दबैु 

  १.१.८.२ जग्गा आिाद  जग्गा आिाद गने सम्बन्धी, जग्गा दताच प्रमाणपत्र (३०३),  

(२८७)। 

दबैु 

  १.१.८.३ जग्गा दताच जग्गा दताच सम्बन्धी वििाद (२९६), जग्गा दताच प्रमाणपत्र 
(३०३), (४१९), (421) छुट जग्गा दताच, जग्गाको अस्थायी 
जग्गा दताच, दताच तनणचय बदि समेत 

दबैु 



 १.१.८.४ नदी उकास  नदीले कटान गिी पतछ छाडेको जग्गा (२९५), संवहता  
  १.१.८.५ हक कायम जग्गाको हक कायम हनु माग भएको विशेष 

 १.१.८.६ जग्गाको तलित बदि जग्गा पारित भएको तलित बदि (२९६),  संवहता 
  १.१.८.७ दताच फािी संयिु नामको जग्गा छुयाउन माग (२६३), वकिाकाट दबैु 

 १.१.८.८ कुलो पानी कुलो पानी बाँडफाँड (२९१), कुलो बनाउन नददएको िा कुलो 
बनाएको जग्गाको क्षततपूततच (२८८), तसंखर्त िेललाई असि 
पाने गिी कुलो तनमाचण (२९०), सहमतत विना कुलो बदलेको 
(२९२, २९४), 

संवहता 

 १.१.८.९ सािचजतनक जग्गा जग्गा सािचजतनक कायम िा तनजी जग्गा सािचजतनकमा दताच 
गिेकोले बदि हनु माग भएको (३०४), (३०५), (310)। 

संवहता 

 १.१.८.१० हकसफा  जग्गाको हक सफा (४५५), मोहीद्वािा हकसफा (४५६), 

ििको हकसफा (४५७), दानबकसको हकसफा (४५८)। 

 

१.१.9 १.१.9.१ तमलापत्र तमलापत्र बमोखजम गिाई पाऊँ (देकास १९३) संवहता 
   तमलापत्र बदि (145), (देकास ९२, 195) संवहता 
१.१.१० १.१.१०.१ मोवहयानी हक कायम मोवहयानी हक कायम, मोवहयानी हकको प्रमाणपत्र पाऊँ, मोही 

बेदिली, जोत कायम।  

पिुानो 

    मोही तनष्ट्काशन मोही तनष्ट्काशन, कुत ददलाई मोही तनष्ट्काशन पिुानो 
    कुत बाली कुत िाली सम्बन्धी माग दािी  पिुानो 
    मोही नामसािी  मोही नामसािी पिुानो 



    मोही लगत कट्टा मोही लगत कट्टा पिुानो 
१.१.१1 १.१.११.१ तललाम बदि तललाम बदि (२५), (देकास २३८, २४२, २४४, २४८) 

समेत, सो तललाम जोतडएका अन्य माग दािी 
संवहता 

  १.१.११.२ संस्थाहरूबाट भएको तललाम बदि  बैंवकङ्ग िा सहकािी संस्था िा अन्य तनकायबाट भएका तललाम 
ि सोसँग जोतडएका अन्य मदु्दाहरू 

विशेष 

१.१.१२ १.१.१२.१ लेनदेन िकम िा िस्त ुवफताच (४७५), साँिा ब्याज भिाई पाऊँ (४७८, 

४८३) 

संवहता 

 १.१.१२.२ िकम ददलाई पाऊँ िकम भिाई पाऊँ (४८८) संवहता 
 १.१.१२.३ ऋणीको सम्पखिमा हक कायम ऋणीको हक नपगेुको सम्पखिमा हक कायम ४८६ (३), 

ऋणीले अको तलित गिी नददएको हुँदा हक कायम 
४८९(४) 

संवहता 

 १.१.१२.४ सट्टापट्टा सट्टापट्टा बदि ४८७ संवहता 
 १.१.१२.५ सामान, िकम िा क्षततपूततच लेनदेनको बस्त ुकच्र्ा भएकोमा िकम िा क्षततपूततच ददलाई 

पाऊँ ४९०, सापटी िा पैंर्ो तलएको सामान िा िकम िा 
क्षततपूततच ददलाई पाऊँ (४९१) 

संवहता 

 १.१.१२.६ तमसकु फट्टा तमसकु फट्टा गिाई पाऊँ (४९०) संवहता 
  १.१.१२.७ लेनदेन अन्य भपाचई बदि, तमसकु गिाई पाऊँ आदद माग दािी  पिुानो 
१.१.१३ १.१.१३.१ फैसला बदि फैसला बदि (देकास ९२) ि यससँग जोतडएका मदु्दाहरू संवहता 
१.१.१४ १.१.१४.१ िाली विगो कुतिाली बाहेकका अन्य िाली दािी भएका मदु्दा  विशेष 

१.१.१५ १.१.१५.१ तबमा तबमाको दािी भएका सबै मदु्दा विशेष 



१.१.१६ १.१.१६.1 बाटो तनकास  बाटो िलुाई पाऊँ, बाटो बन्द गिाई पाऊँ, बाटो सािचजतनक 
गिाई पाऊँ आदद माग दािी 

विशेष 

१.१.१7 १.१.१7.१ क्षततपूततच देिानी संवहता बमोखजम क्षततपूततच माग भएका सबै मदु्दा संवहता 
१.१.१८ १.१.१८.१ विविध मातथ नामाकिण भएबाहेकका सबै मदु्दा, तसफारिस बदि, नाता 

प्रमाणपत्र बदि, उिडा आदद। 

पिुानो 

१.१.१९ १.१.१९.१ माततृ्ि िा वपततृ्ि कायम न्िािन िा नामाकिण गिाई पाऊँ(१११),  माततृ्ि िा वपततृ्िको 
दािी (१०८, १०९), वपततृ्ि इन्कािी (१०७), नाता कायम 
(देकास ८, २७०) 

संवहता 

  माततृ्ि िा वपततृ्िको िोक्का फुकुिा मातकृ िा पैतकृ अखख्तयािीमा लागेको िोक्का फुकुिा गरि पाऊँ 
(१३२(३) 

संवहता 

१.१.२० १.१.२०.१ सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्ध विच्छेद 93, 96 (देकास ८, २७०) संवहता 
१.१.२१ १.१.२१.1 प्रकृततक व्यखिको दामासाही  प्राकृततक ब्यखिको दामासाहीको काििाही आिम्भ (५८) संवहता 

१.१.२२ १.१.२२.1 तनषेधाज्ञा तनषेधाज्ञा, तनिेदकलाई क्षततपूततच (२८), प्रत्यथीलाई क्षततपूततच 
(२९) 

संवहता 

 १.१.२२.2 बन्दी प्रत्यक्षीकिण बन्दी प्रत्यक्षीकिण संवहता 
१.१.२३ १.१.२३.१ भोगातधकाि सम्बन्धी िर्च ि क्षततपूततच भोगातधकािको सम्पतत व्यिस्थापनको िर्च भिाई पाऊँ २७१ 

(२), इच्छा विपिीत सम्पतत भोग गदाच भएको क्षततको क्षततपूततच 
२७४ 

संवहता 

  भोगातधकाि समाति भोगातधकाि समाि गरिपाऊँ २७२ संवहता 



  प्रततकूल भोग प्रततकूल भोग कायम गरिपाऊँ २७३(१), प्रततकुल भोगका 
आधािमा स्िातमत्ि कायम गरिपाउँ २७३(४) 

संवहता 

१.१.२4 १.१.२4.1 सम्पखिको उपभोग अनतधकृत रुपमा अरुको सम्पखि उपभोग गिेको (२७६(१), 

अनतधकृत रूपमा अरुको सम्पतत विगािेको (२७६(२), 

अनतधकृत रुपमा अरुको सम्पतत प्राप् त गिेको (२७६(३) 

संवहता 

 १.१.२4.2 रुि विरुिा हटाई पाऊँ रुि विरुिा हटाइ पाऊँ (२८४) संवहता 
१.१.२५ १.१.२५.१ सािचजतनक, सिकािी ि सामदुावयक 

सम्पखि 

सिकािी सम्पखिको हस्तान्तिण बदि (२०८), सिकािी 
सामदुावयक िा सािचजतनक सम्पततको दताच बदि (३०५) 

संवहता 

१.१.२६ १.१.२६.१ फलपोभोगको सम्पखि प्रयोग ि संिक्षण एकभन्दा बढी फलपोभोगी भएकोमा सम्पखिको प्रयोग 
३५५(२), फलपोभोगको सम्पखि संिक्षण ि उपभोग 

३५५(४),फलपोभोगीले प्रयोग गनच नतमल्ने सम्पखि उपयोग 
३५६ 

संवहता 

 १.१.२६.२ फलपोभोगको सम्पतत बन्धक, 

हस्तान्तिण 

फलपोभोगको सम्पतत बहाल तलज िा बन्धकी ददएको 
(३५८), फलपोभोगको सम्पखि हस्तान्तिण (३६३(३)  

संवहता 

 १.१.२६.३ फलपोभोगको सम्पखि, ममचत हानी 
नोक्सानी  

फलपोभोगको सम्पततको संिर्ना हेिफेि (३५७), फलपोभोगको 
सम्पतत ममचत सम्भाि िर्च (३५९), फलपोभोगको सम्पतत 
हातन, नोक्सानी (३६०) 

संवहता 



 १.१.२६.४ फलपोभोगको समाति फलपोभोगको समाति (३६६) संवहता 
१.१.२7 १.१.२7.1 सवुिधाभािको हक कायम सवुिधाभािको हक कायम गरिपाऊँ (३६९, ३७०) संवहता 
 १.१.२7.2 बाटोको सवुिधाभाि बाटोको सवुिधाभाि (३७३, ३७४), िेती गनचको लातग बाटो 

तनकास (३८०), तनकास मागचको प्रयोग (३७७) 
संवहता 

 १.१.२7.3 नदी पानीको सवुिधाभाि नदी िा िोलाको वकनाि प्रयोग (३७६), पानीको प्राकृततक 
िहािमा िोक लगाएको (३७८), िोला, नदी िा पोििीको पानी 
प्रयोग (३७९),  

संवहता 

 १.१.२7.4 आधािभतू सेिा ि सािचजतनक प्रयोजनको 
सवुिधाभाि 

आधािभतू सेिा विस्ताि सम्बन्धी (३७५), सािचजतनक स्थलको 
प्रयोजन विपिीत सम्पखिको भोगर्लन (३७१) 

संवहता 

१.१.२८ १.१.२8.१ संिक्षक िा माथििले तबक्री गिेको 
तलित बदि 

संिक्षक िा माथििले गिेको सम्पखि तबक्रीको तलित बदि 
(१६३, ४१५), संिक्षक िा माथििले गिेको दान बकस बदि 
४२३ 

संवहता 

 १.१.२8.२ तलित बदि गिी सम्पखि वफताच सम्पखि हस्तान्तिणको तलित िदि गिी सम्पखि वफताच ४१९, 

४२१, हिाएको िा र्ोिी भएको सम्पखि वफताच पाऊँ ४२१ 
(४) 

संवहता 

 १.१.२8.३ दोहोिो तलित बदि  दोहोिो पािी हस्तान्तिण गिेको तलित बदि ४२२ संवहता 



 १.१.२8.४ सम्पखि हस्तान्तिणको क्षततपतृतच भोग गनच नपाएको सम्पखिको क्षततपूततच ४२४(१), गैिकानूनी 
रुपमा सम्पखि हस्तान्तिणको क्षततपूततच ४२४(३), प्रयोग गनच 
नपाएको दान बकसको सम्पखिको क्षततपूततच ४२४(४), झकु्याइ 
हस्तान्तिण गिेको सम्पखिको क्षततपूततच ४३० 

संवहता 

 १.१.२8.५ विदेशीलाई हस्तान्तिण विदेशीलाई हस्तान्तिण गिेको सम्पखि बदि ४३१ संवहता 
 १.१.२8.६ दताच फािी संयिु सम्पखि छुयाई पाऊँ  ४१८  संवहता 
 १.१.२8.७ हस्तान्तिणको सम्पखिमा हक कायम  हस्तान्तिणबाट पाएको सम्पखिमा हक कायम ४१६ संवहता 

१.१.२९ १.१.२९.१ बन्धकीको सम्पखि र्लन  ४३७, ४४०, 

४४३, ४४५, ४४७ 

बन्धकीको सम्पखि र्लन  ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७ संवहता 

 १.१.२९.२ बन्धकीको सम्पखि भोग र्लन गनच 
नपाएकोमा क्षततपूततच 

बन्धकीको सम्पखि भोग र्लन गनच नपाएकोमा क्षततपूततच ४३८, ४५० संवहता 

 १.१.२९.३ बन्धकी सम्पखि वफताच आफ्नो वहस्साको बन्धकी सम्पखि वफताच ४४८ संवहता 
 १.१.२९.४ बन्धकी सम्पखि ममचत िर्च बन्धकी तलएको सम्पखि ममचत सम्भाि िर्च ४४९ संवहता 
 १.१.२९.५ बन्धकी तलित बदि दोहोिो पािी बन्धकी िा िखजषे्ट्रशन गिेको ४५२, बन्धकी सम्बन्धी 

तलित बदि (४३६), (४५३) 

संवहता 

१.१.३० १.१.३०.१ पारित तलि बदि  तलित बदि हनुे भनी अन्यत्र उल्लेि भए िाहेक अन्य पारित 
तलित बदि गिीपाऊँ (४६४), ४७३ 

संवहता 



१.१.३१ १.१.३१.1 अनखुर्त सम्बवृि तलन नहनुे िस्त ुतलएकोले वफताच ६६५, भलुिश ततिेको ऋण वफताच 
६६६, बदतनयतले तलएको िस्त ुिा िकम वफताच  ६६७, तेस्रो व्यखिले 
भिुान गिेको ऋण िकम वफताच ६६८, भिुान गिेको किको 
सोधभनाच ६६९, हिाएको िस्त ुवफताच पाऊँ ६७० 

संवहता 

१.१.३2 १.१.३2.1 दषु्ट्कृतत (टटचस)् दषु्ट्कृतत (टटचस)् ६७२, ६८२ संवहता 
१.१.३3 १.१.३3.१ त्रवुटपूणच उत्पादन त्रवुटपूणच उत्पादन ६८५ संवहता 
१.१.३४ १.१.३४.1 सक्षमता तनधाचिण व्यखिको सक्षमता, असक्षमता िा अधचसक्षमता सम्बन्धी वििाद संवहता 
१.१.३५ १.१.३४.१ तनजी अन्तिाचवष्ट्रय कानून  विदेशीको कानूनी हैतसयत ि सक्षमता ६९२(१)(क), िैिावहक 

सम्बन्ध ६९२(२) (ि), पैतकृ तथा मातकृ िा अन्य पारििारिक 
सम्बन्ध ६९२(२) (ि), अंश ६९२(२) (ि), अपतुाली ६९२(२) 
(ि), विदेशमा िहेको सम्पखि ६९२(१) (ग), किािीय अतधकाि ि 
दावयत्ि ६९२(१) (ि), गैिकिािी अतधकाि ि दावयत्ि ६९२(१) 
(ि), विदेशमा भएको किाि ६९२(१) (ि) 

संवहता 

१.१.३६ १.१.३६.1 माथिि सम्बन्धी माथििबाट हटाइपाऊँ (१६२), माथिि खजम्माको सम्पखि वफताच पाऊँ 
१६४(२) 

संवहता 

१.१.३७ १.१.३७.१ धमचपतु्र धमचपतु्री बदि धमचपतु्र िा धमचपतु्री बदि (१८४), (१८५), (१८६), (२०२), धमचपतु्र 
धमचपतु्री िाख्ननेको दावयत्ि पूिा गिाइपाऊँ (१८१), धमचपतु्र िा 
धमचपतु्रीको दावयत्ि पूिा गिाइपाऊँ (१८२) 

  

१.१.३७ १.१.३७.१ विविध विपद् पिेको जग्गाको आयस्ता ६८(ज), तलब, भिा िा वकस्ता 
ददलाई पाऊँ ६८(ढ), मनुाफा, लाभांश बोनस ६८(त), झठुा बकपत्र 
(देकास अनसूुर्ी १६) 

संवहता 

 



सरकारी देवानी 

क्र.सं. मदु्दाको विषय मदु्दाको क्रम संख्या मदु्दाको नाम पषु्ट्याई कैवफयत 

२.१.१ नदीको उपयोग २.१.१.१ 

जलर्ि ि पयाचििणमा असि नदी िा िोलाका जलर्ि बाँच्न नसक्ने िा पयाचििण प्रततकूल 
नदीको प्रयोग (२८९), िोलाको साँधको जग्गा आिाद  (२९५) संवहता 

२.१.२ 
जग्गा कब्जा िा 
आिाद 

२.१.२.1 
जग्गा कब्जा िा आिाद सिकािी, सािचजतनक िा सामदुावयक जग्गा कब्जा िा आिाद 

(३०६) 
संवहता 

२.१.३ गैिकानूनी दताच २.१.३.१ सिकािी सम्पखि दताच सिकािी, सािचजतनक िा सामदुावयक सम्पखि दताच (३०५) संवहता 

२.१.४ 
गैिकानूनी संिर्ना 
तनमाचण 

२.१.४.१ संिर्ना तनमाचण 
सिकािी, सािचजतनक िा सामदुावयक जग्गामा संिर्ना तनमाचण 
(३०७) संवहता 

२.१.५ सम्पखि हस्तान्तिण २.१.५.१ सिकािी सम्पखि हस्तान्तिण सिकािी सम्पखि हस्तान्तिण (३०९) संवहता 

२.१.६ 
विदेशीलाई अर्ल 

हस्तान्तिण 
२.१.६.१ 

विदेशीलाई अर्ल सम्पखि 
हस्तान्तिण 

 विदेशीलाई अर्ल सम्पखि हस्तान्तिण गिेको (४३२),  

विदेशीलाई अंश िा अपतुाली हस्तान्तिण (४३३) 
संवहता 

२.१.७ 
विदेशीलाई अर्ल 

सम्पखि बन्धक 
२.१.७.१ 

अर्ल सम्पखि विदेशीलाई 
बन्धक ददएको 

विदेशीलाई अर्ल सम्पखि बन्धकी ददएको (४५१) 
संवहता 

२.१.८ नासो २.१.८.१ 
सिकािी दस्तिु छल्न नासो 
ददएको 

सिकािी दस्तिु छल्ने उदे्यश्यले नासो ददएको (५८३) 
संवहता 

२.१.९ तलज २.१.९.१ गैिकानूनी तलज 
अर्ल सम्पखि स्िातमत्ि तलन नपाउने व्यखिलाई तलज ददएको 
(६२०) संवहता 



२.१.१० अपतुाली २.१.१०.१ 
स्थानीय तहलाई अपतुाली 
कायम अपतुालीको सम्पखिमा स्थानीय तहको हक (२४८), (२४९) 

संवहता 

२.१.११ हदबन्दी २.१.११.१ 
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा 
िािेको 

भतूम सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोखजम हदबन्दी सम्बन्धी मदु्दा संवहता 

२.१.१२ िकम कलम दिाएको २.१.१२.१ सिकािी िकम कलम दिाएको 
सिकािी िकम कलम दिाएको िा सिकािी हकदैया लाग्ने 
विषय 

विशेष 

२.१.१३ सािचजतनक हक वहत २.१.१३.१ 
सिकािी िा सैबैधातनक 

तनकायको हक वहत 

नेपाल सिकाि, त्यसको कुनै कायाचलय, अदालत, संबैधातनक 
तनकायको हक वहत िा सिोकाि भएको मदु्दा विशेष 

२.१.१४ विविध २.१.१४.१ विविध सिकािी िा सािचजतनक वहत सम्बन्धी अन्य मदु्दाहरू विशेष 

 


