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आर्थिक दिवाला (bankruptcy) को. . . बारे मा तपाईंले के जान्नु पछ
२/२/२०१२ मा संशोधन गररएको
व्यक्त तिा व्यवसाेले आना दािाताूलालात क्तनु पनऋ दा मादोको क्नक्तत आर्थिक दिवाला
(bankruptcy) लात एउटा माध्ेमको लापम क्लन सछन्।
संेुत रा्े संक्वधान (United States Constitution) ले कं ग्रेसलात आर्थिक दिवाला
(bankruptcy) को उक्ित कानून क्नमाा गनऋ अनुमक्त प्रिान गिछ। आर्थिक दिवाला (bankruptcy) सतबन्धध
कानून सन् १८०० को सुरुिेक्ि नै अक्तत्वमवमा रूैिै आएको छ। सन् १९७८ मा क्नमाा गररएको आर्थिक
दिवाला क्नेामावलध (The Bankruptcy Code) [संेुत रा्े क्नेामावलध(United States Code)को
क्शर्क ११] लात धेरै पटक संशोधन गररएको छ, र ूालै ेसलात आर्थिक दिवाला िुरुपेोग रोकिाम तिा
उपभोता शुरषा ा

न २००५ (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act

2005) सक्ूत संशोधन गररेो। दा मादोको क्नक्तत संवैधाक्नक अक्धकार नभए तापक्न, आर्थिक दिवाला
अिालतले प्रिान गनऋ माोी कं ग्रेसले प्रिान गरे को ूिसतम

उपलब्ध ुनन्छ।

आर्थिक दिवाला क्नेामावलध (The Bankruptcy Code) ले पररसमापन (liquidation) (क्शर्क ७)
वा पुनगठन (reorganization) (पररच्छेि ११, १२, वा १३) को आधारमा दा माोी प्रिान गिछ। आर्थिक
दिवालाको क्नक्तत उजुरध िाेर गनुभन्िा पक्ूले बुनु पनऋ के ूध क्वर्ेूला सािै पररसमापन (liquidation) र
पुनगठन (reorganization) मुद्दाको बारे मा रूेका क्भन्नतालात ेस पुक्तकामा ििा गररएको छ। आर्थिक
दिवाला सुरषा ाको िोजध गनऋ दक नगनऋ सो क्वर्ेमा क्नाे गनुभन्िा पक्ूले व्यक्तले ेोय े दिवाक्लवा वकील
(bankruptcy lawyer) सैग परामश क्लनु पछ।
के -कता आर्थिक दिवाला माोी तिा छू ट उपलब्ध छन्?
व्यक्तूला, आर्थिक दिवाला क्नेामावलध (Bankruptcy Code) को पररच्छेि ७, पररच्छेि ११,
पररच्छेि १२ वा पररच्छेि १३ अन्तगत आर्थिक दिवालाको क्नक्तत उजुरध दिन ेोय े ठूररन्छन्।
पररच्छेि ७ को आर्थिक दिवाला क्नेमलात पररसमापन(liquidation), वा “नेाै सुरुवात” दिवाला
पक्न भक्नन्छ। पररच्छेि ७ को मुद्धामा, [संेुत रा्े अिालत अक्धकारधको काेले (U.S. Trustee’s
Office) वा दाधको दािाताूलाद्वारा क्नेुत गररएको] क्नेुत अिालतको अक्धकारधले, दािाताूलालात
दाधले क्तनुपनऋ सतपूा वा त्वमेसको भागलात क्तनको क्नक्तत दाधको गैर-मुत सतपक्ि  पररसमापन गन, वा
क्बक्री गन सछ। व्यवूाररक प्रेोजनको लाक्ग, तपाईंले एक दाधको लापमा, राक््िे वा रा्ेको छू ट
सुनक्लेत प्रेोग गरध सामान्ेतेा तपाईंको सतपूा सतपक्ि  सुरक्षा त गन सनुुनन्छ। पररच्छेि ७ सतबन्धध काम
गनऋ धेरै जसो प्रक्तक्नधधूलाका अनुसार क्तनधूलाका ८० प्रक्तशतभन्िा ब ध मुद्धाूला “सतपक्ि रक्ूत” मुद्धाका
लापमा समाधान भएका छन्, अिात्, सतपूा सतपक्ि ूला छू ट ुनन्छन् अिवा समावेश गन अनुक्ित ुनन्छ।
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प्राक्न्ते कानून, र के ूध प्रान्तको राक््िे कानूनले तपाईंको के ूध क्नक् ित सतपक्ि  ूप्नबाट तपाईंलात
सुरषा ा गिछ। ेो सतपक्ि  आर्थिक दिवालाको बेला पररसमापन (liquidation) बाट “छू ट” सतपक्ि  ुनन्छ, र
उिाूराको लाक्ग ेसमा घर, सवारधसाधन, ोर्थनिर, लुगाोाटो, अवकाश सतबन्धध के ूध िाताूला, जधवन
वधमाूलामा के ूध क्नक् ित रकमको ्दीटध वा बन्धक रकम आदि पछन्।
पररच्छेि ७ को पररसमापन (liquidation) दिवाला अन्तगत पनऋ क्नक् ित गैर-मुत सतपक्ि लात क्बदक्र
गरध प्रा्त ुनन सने रकम अनुमान गनऋ क्रममा, आर्थिक दिवाला सतबन्धध अक्धकारधले सामान्ेतेा तपाईंको
सतपक्ि को "उक्ित बजार मूल्े" (सतपक्ि को "ूालको" अविामा ्च्छु क िररिकताले क्तन िाूाने मुल्े) बाट
तपाईंले प्रा्त गनऋ छू ट सतपक्ि लात कटततध गिछ। तपाईंको सतपक्ि मा क्धतो वा बन्धक छ भने अक्धकारधले
त्वमेसलात पक्न कटततध गनऋछ।
तपाईंको दािाताूलालात क्तनको क्नक्तत शुद्ध नगि रकमलात मार अ अक्धकारधले पररसमापन वा
िुकाउ गनऋछ। तपाईंको सतपक्ि लात पररसमापन गनऋ क्रममा सूाेता गनऋ कु नै पक्न व्यवसाक्ेक व्यक्तूलालात
(जतै ररेाल्टर वा नधलामकता) क्तनु पनऋ कु नै पक्न शुल्क तिा िि समेत अक्धकारधले कटततध गिछ। ेस
पररसमापन प्रदक्रेाद्वारा, (के ूध क्नक् ित छू टूलाका सािमा) अक्धकारधले नक्तनऋ दा रकमलात रद्ध (वा
िारे जध) गररनेछ, र क्तनुपनऋ बाैकी कु नै पक्न रकम क्तन दािाताूलाले तपाईंलात जबजतध गनऋछैन।
पररच्छेि १३ आर्थिक दिवाला, वा व्यक्तगत पुनगठन (reorganization), तपाईंको सतपक्ि  बिाउने
पररच्छेि ७ को क्वकल्प ूो। पररच्छेि १३ आर्थिक दिवाला अन्तगत (पररच्छेि ७ आर्थिक दिवालाभन्िा क्भन्न),
तपाईंले तपाईंको दाको पूरै वा के ूध भाग क्तनै पछ। ेदि तपाईं पररच्छे ि १३ अन्तगत आर्थिक दिवाला मुद्दा
िाेर गिैुननुुनन्छ भने, तपाईंले दा रकम क्तन सनुपछ र के ूध दा तिा सतपक्ि  मापि्पूला पूरा गनुपनऋ
ुनन्छ। तपाईंले पररच्छेि १३ आर्थिक दिवलालात तपाईंको क्धतो बन्धक वा कर रकमलात मतजूिामा राख्न
समेत प्रेोग गन सनुुनन्छ।
आर्थिक दिवाला िुरुपेोग रोकिाम तिा उपभोता शुरषा ा

न २००५ (Bankruptcy Abuse

Prevention and Consumer Protection Act 2005) अन्तगत अटोबर १७, २००५ बाट लागू भए
अनुसार, ेदि तपाईंले दिवालाको क्नक्तत मुद्धा िाेर गनुभएभन्िा अक्घ तपाईं रूनुभएको प्रान्तमा तपाईंले
मध्ेम आतिानध आजन गनुुनन्छ भने (पररवारको आकारको आधारमा), तपाईं पररच्छेि ७ अन्तगतको छू टको
क्नक्तत अव े नै ेोय े ुननुुननेछैन। तपाईंको आतिानध मध्ेम छ दक छैन भन्ने क्नधारा परधषा ाले गनऋछ
जसलात क्मन्स परधषा ा (mean's test) भक्नन्छ। क्मन्स परधषा ा (mean's test)अन्तगत तपाईंको गत छ
मक्ूनाको आतिानधलात क्ल्न्छ र के ूध माध्ेमूलालात घटा्न्छ, अक्न ेसलात बाह्रले गुान गररन्छ। ेदि
त्वमेसबाट प्रा्त नक्तजा लागू भएको मध्ेम आतिानध िरभन्िा माक्ि भएमा, तपाईं पररच्छेि ७ आर्थिक
दिवालाको क्नक्तत ेोय े ुनन सनुुनन्न। कक्ूलेकूं, के ूध मापि्प र वातक्वक मक्ूनावरध िि कटततध गरध
मध्ेम आतिानधभन्िा माक्ि रूेको दाधलात पक्न पररच्छेि ७ आर्थिक दिवालाको क्नक्तत ेोय े तुल्ेाउै िछ।
पररच्छेि १३ दाधूलाले क्तनधूलाका दािाताूलालात आना दाको के ूध वा पूरै क्ूसा पररच्छेि
१३ ेोजना अवक्धमा क्तनु पनऋ ुनन्छ। पररच्छेि १३ अन्तगत, तपाईंको प्रेो्े आतिानध (सामान्े जधवन ेापन
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िि प्रिान गररसके पक्छ रूेको आतिानध) द्वारा एक क्नक् ित समे अवक्धक्भर अ पाैि वर् नब ात कसरध तपाईंले
आनो सतपूा दा क्तनुुनन्छ त्वमेसको ेोजना बनात बुउाउनु पनऋ ुनन्छ। पुनगठनको ेोजनालात पररच्छेि १३
अक्धकारधले रे ििेि गिछ र आर्थिक दिवाला अिालतद्वारा सुपरधवेषा ा गररन्छ। ेोजना अन्तगत भुतानको
सोल क्न्कर् भएपक्छ, आर्थिक दिवाला अिालतले उन्मुक्त आिेश जारध गिछ। पररच्छेि ७ मुद्धा अन्तगत
सतपक्ि  पररसमापन (liquidation) भएको भए तपाईंको दािाताूलाले जक्त रकम पाउनु पनऋ ूो, कततधमा
पक्न त्वमेक्त रकम तपाईंले पररच्छेि १३ अन्तगतको दाधको लापमा क्तनु पनऋ ुनन्छ।
पररच्छेि १३ दिवाला मुद्दा सामानेतेा वेक्च्छक ूो र तपाईंले ेसलात रद्ध गन वा पररच्छेि ७
दिवाला मुद्दामा पररवतन गनऋ छनतट गन सनुुनन्छ। मुद्दालात पररच्छेि ७ दिवाला मुद्दामा पररवतन गनको
क्नक्तत तपाईं ेोय े ठूररनुपछ।
पररच्छेि ११"पुनगठन" (reorganization) लात प्राे: संिानूला, व्यवसाक्ेक संिाूला वा
पररच्छेि १३ अन्तगत तोदकएको दा सधक्मतताभन्िा माक्ि दा रकम भएका व्यक्तूलाले पररच्छेि ७
पररसमापन (liquidation) को क्वकल्पको लापमा प्रेोग गछन्। पररच्छेि ११ अन्तगतको पुनगठन धेरै िर्थिलो
ुनने भएकोले, व्यक्तूलाले ेसलात त्वमेक्त प्रेोग गिैनन्। पररच्छेि ११ को पुनगठनमा, पररच्छेि १३
पुनगठनमा जतै, व्यवसाे दाधले सतपूा व्यवसाेगत सतपक्ि  राख्छ र पुनगठन ेोजना अनुसार भक्व ेमा
कमाउन सने आतिानध सक्ूत दािाताूलालात रकम क्तनुपछ।
पररच्छेि १२ दकसान पररवारूलाका क्नक्तत क्वशेर् पुनगठन (reorganization) ूो। ेसको
क्नक्ततेोय े ुनन, दकसान पररवारले आजन गनऋ आतिानध पररवारको दकसानध कामबाट नै आजन गरे को ुननुपछ।
आर्थिक दिवाला (bankruptcy) को लाक्ग मैले कक्ूले उजुरध दिनु उक्ित ुनन्छ?
आर्थिक दिवाला (bankruptcy) को क्नक्तत उजुरध दिने दक नदिने त्वमेसको क्नाे ूरे क दाधको
आनैोरक अविाको आधारमा ुनन्छ। ेदि तपाईं व्यक्तगत लापमा वा व्यवसाक्ेक लापमा आर्थिक दिवाला
(bankruptcy) भएको भन्ने क्विार गरररूनुभएको छ भने, ेस प्रकारको क्वकल्प छनतट गनऋ दक नगनऋ वा ेदि
छान्न परे कक्ूले उजुरध दिनु सबैभन्िा लाभिाेक ुनन्छ सोबारे क्नधारा गन, तपाईंले कु नै अनुभवध आर्थिक
दिवाला (bankruptcy) वकीलसैग परामश क्लनुपछ। सामान्े लापमा भन्ने ूो भने, ेदि तपाईं आनो दा र
सामान्े जधवन ेापन िि क्तन सनुुनन्न र तपाईंको सबै सतपि धूला मुत (exempt) छन् भने त्वमेतो
अविामा पररच्छेि ७ आर्थिक दिवाला (bankruptcy) को क्नक्तत उजुरध दिनु उक्ित ुननसछ। तपाईंको
आतिानध वा सतपक्ि ूलाका काराले गिा पररच्छेि १३ आर्थिक दिवाला (bankruptcy) अउै उपेुत
ुननसछ।
उजुरध दिनुभन्िा पक्ूले, ध्ेान दिनुूोस्:


दाको अविा (अवक्ध, क्तनपनऋ बाैकी रकम, व्याज िर, माक्सक भुतानध िर) पररवतन गनऋबारे
क्विार गनुूोस्, तर दा माोीले तपाईंको कर वा क्रेक्पट कोरमा पानसने सतभाक्वत असरको
बारे मा पक्न ध्ेान दिनुूोस्;
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दालात पूा लापमा िुता गन तपाईंको सतपक्ि  समपा (“क्बक्री”) गनऋबारे , क्बक्री गिा तपाईंको कर
तिा क्रेक्पट कोरमा पनसने कु नै पक्न सतभाक्वत प्रभावको बारे मा ध्ेान दिनुूोस्।



तपाईंको सतपक्ि  जोतधबाट तपाईंलात बिाउन सने कु नै क्नक् ित ूकिारध काेक्रमको क्नक्तत तपाईं
ेोय े ुननुुनन्छ दक ुननुुनन्न सो क्नधारा गनऋबारे ध्ेान दिनुूोस्;



तपाईंको क्नाेले पनजाने आर्थिक प्रभावको बारे मा तपाईंको लेिाअक्धकृ तसैग छलोल गनऋबारे ;



रा्े अिालत न्ेाक्सता (trusteeship) मा सूभागध ुनने अिवा प्रक्तक््ठत दामुक्त
परामशिातासैग सल्लाू क्लन। सतउततामा ूताषा र गनुभन्िा पक्ूले तपाईंले आोू ले सके जक्त
िोजतलास तिा अनुसन्धान गनुूोस्।

दिवाला छू ट िाेर गनको क्नक्तत म कसरध अक्घ बन सछु ?
दिवाला (bankruptcy) को क्नक्तत अक्घ बन, दिवाला अिालत (bankruptcy court) मा क्नवेिन
बुउाएर उजुरध ितुर क्तनुपछ। कु नै अव िामा, अिालतले ितुर माोी दिनसछ। तपाईंले उजुरध ितुर
दक ताबन्िधमा पक्न क्तन सनुुनन्छ। उत क्नवेिनमा तपाईंले आनो सतपूा समपक्ि , िाक्ेत्वमव, र आतिानधको
जानकारध प्रिान गनऋ ताक्लकाूला समावेश ुनन्छ। क्नवेिन ताक्लकाूलामा तपाईंको वक्मत्वमवमा रूेको सबै कु रा,
तपाईंका सतपूा दािाताूलालात तपाईंले क्तनु पनऋ दा रकम, ेसका सािै, तपाईंको रोजगार सतबन्धध
जानकारध र तपाईंले दिवालाको लाक्ग उजुरध दिनभन्िा पक्ूले कु नै रकम तिा सतपक्ि  ूतान्तरा गनुभेो दक
भएन त्वमेस सतबन्धध जानकारध आदि समावेश ुनन्छन्।
ेध कागजातूलालात पेश गररसके पक्छ तपाईंले एक जना क्नेुत अिालतको अक्धकारधलात भे्नुुनन्छ।
ेो भेटघाटलात ३४१ सुनुवा् भक्नन्छ। ेो सावजाक्नक लापमा ुनन्छ र ेसमा दािाताूलालात सूभागध ुनन
क्नमन्र अाा दि्न्छ। अक्धकारधले क्नवेिन र ताक्लकाूलालात सटधकताको क्नक्तत जाैि गिछ। ेसको सािै,
अक्धकारध र दािाताूलाले तपाईंलात तपाईंको आर्थिक अविा र तपाईंको सतपक्ि  क्वर्ेमा प्र नूला
सोध्नेछन्।
के पक्त-पत्वमनधले सैगै दिवाला (bankruptcy) उजुरध दिन सछन्?
सदकन्छ; ेो सतभव छ, तर आव ेक छैन। ेदि िुवैले आना दािाताूलाबाट छू ट िाूान्छन् भने
पक्त-पत्वमनधले संेुत उ उजुरध दिन सछन्। तैपक्न, पररक्िक्तूला अनुसार, एक जनाले पररच्छेि ७ वा १३
अन्तगत छू ट उजुरध दिन सछ भने अकको  जनाले उजुरध नदिन सछ अिवा उनले ोरक दिवाला
(bankruptcy) मुद्दा िाेर गन सछ। जब पक्त-पत्वमनधले छु टै ै मुद्दा िाेर गछन्, दिवाला अिालत
(bankruptcy court) ले प्रत्वमेेकका क्नक्तत सतपक्ि  र िाक्ेत्वमव क्भन्न लापले क्ल्नेछ। तैपक्न, पररच्छेि ७ वा
पररच्छेि १३ दिवालामध्ेे कु नमा ेोगे छ सोको क्नधारा गनको क्नक्तत अिालतले पररवारको सतपूा
आतिानधलात र पररवारको सतपूा ििलात ूेिछ।

के दिवाला अिालत (bankruptcy court) ले दिवालामा रूेको मेरो कु नै पक्न दालात उन्मुक्त नदिन
सछ?
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ूो, नदिन सछ।दिवालाको लाक्ग उजुरध दििैमा ेसले तपाईंको दा उन्मुक्त ुननेछ भन्ने कु रालात
य ेारे न्टध गिैन।
ेदि तपाईंले दिवाला क्नवेिन िाेर गनुभन्िा पक्ूले वा पक्छ, समपक्ि  जुन अन्ेिा दािातालात
क्तन प्रेोग गन सदकन्छ त्वमेता सतपक्ि लात न्ट गनऋ, लुकाउने वा ूटाउने जता अनैक्तक काम गनुभेो भने
दिवाला अिालत (bankruptcy court) ले सामान्े उन्मुक्तलात ्न्कार गन सछ। ेदि तपाईंले,
दािाताूलालात क्तनको क्नक्तत उपलब्ध के -कता सतपक्ि ूला उपलब्ध छन् त्वमेसलात िेिाउने क्ववरालात
न्ट गनुभेो वा लुकाउनुभेो भने दा उन्मुक्त ्न्कार गररन सछ। अन्तेमा, ेदि तपाईंले दिवाला मुद्दाको
अवक्धमा दकररेा िात उुट बोल्नुभेो भने, वा प्र नूलाको उि र दिन ्न्कार गनुभेो भने दिवाला अिालत
(bankruptcy court) ले सामान्े उन्मुक्तलात ्न्कार गन सछ।
तपाईंको दािाताूलाले गरेको काे-प्रदक्रेाको आधारमा के ूध दाूला उन्मुक्त नगररन सछ। ेदि
तपाईंले दिवाला िाेर गरे को तधन मक्ूनाक्भर अ दा क्लनुभेो भने, तपाईंले दा धोकापूा ङ्गले क्लनुभेो
भनध ठानेर दािाताले तपाईं क्वरुद्ध, क्वरोधध काेवाूध (मुद्दा) िाेर गरध तपाईंको दा उन्मुक्तलात रोक
लगाउन अिालतलात िवाब दिनसछ। क्वरोधध काेवाूधमा, तपाईंको दािाताले तपाईंलात "सुक्वधा"
सामाग्रध िररि गरे को (जतै नेाै टेक्लक्भजन िररि गरेको) आरोप लगाउन सछ अिवा नक्तनऋ ूेतुले दा
क्लएको आरोप लगाउन सछ। पररच्छेि ७ अन्तगत त्वमेस प्रकारको कावाूधद्वारा तपाईंलात सतपूा दा रकम
क्तन लगाउन सछ। पररच्छेि १३ मा, तपाईंको दाको के ूध भाग क्तनको सटै ा सतपूा दा रकम क्तन बाध्े
गराउनको क्नक्तत दािाताले ेस प्रकारको काेवाूध िलाउन सछ।
ेदि दाको उन्मुक्त ्न्कार गररेो भने पक्न, पररच्छेि मुद्दामा तपाईंको सतपक्ि  पररसमापन
(liqudation) गररनसछ। तपाईंले पररच्छेि ७ मुद्दा िाेर गररसके पक्छ त्वमेसलात पररच्छेि १३ मुद्दामा
बिल्नको क्नक्तत के ूध सधक्मतताूला छन्। उन्मुक्त ्न्कारले दिवाला क्नेामावलध (Bankruptcy Code)
अन्तगतका अन्े िाक्ेत्वमवूलाबाट तपाईंलात छु ट दििैन।
के मैले एक पटकभन्िा ब ध दिवाला उजुरध गन सछु ?
सनुुनन्छ, तर तपाईं पररच्छेि ७ दिवाला अन्तगत ेोय े बन्न सनुुनन्छ वा तपाईंको दा
उन्मुक्तुनन्छ। पक्ूले पररच्छेि ७ उजुरध गररसके पक्छ िोस्र पटक पररच्छेि ७ उजुरध गनको क्नक्तत तपाईंले आठ
वर् पिनु पछ। उन्मुक्त दिएको पररच्छेि १३ उजुरधको वर्पक्छ तपाईंले पररच्छेि ७ उजुरध िाेर गरध
उन्मुक्तप्रा्त गन सनुुनन्छ।
पक्ूलेको दिवाला (bankruptcy) क्नाे भएपक्छ, तपाईंले जुनसुकै समेमा पररच्छेि १३ मुद्दा िाेर
गन सनुुनन्छ, तर तपाईं अेोय े ुनन सनुुनन्छ। पक्ूले िाेर गररएको पररच्छेि ७ मुद्दा उन्मुक्त पा्एको भए
ेसको क्मक्तले िार वर्पक्छ पररच्छेि १३ मुद्दा िाेर गरध उन्मुक्त प्रा्त गन सनुुनन्छ। पक्ूले पररच्छेि १३
िाेर गररएको र त्वमेसमा उन्मुक्त प्रा्त गररएको भए त्वमेसको क्मक्तले िुत वर्पक्छ पररच्छेि १३ मुद्धा िाेर
गरध उन्मुक्त प्रा्त गन सनुुनन्छ।
ेदि सामान्े उन्मुक्त प्रिान गररेो भने, मैले कु नै पक्न दा क्तनु पछ?
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पछ।सामान्े उन्मुक्त प्रिान गररए तापक्न, दिवाला (bankruptcy) मा के ूध दालात उन्मुक्त
दि्न्न। ेसको सािै, दिवालाको प्रकारले कतो प्रकारको दा उन्मुक्त दिने त्वमेसलात प्रभाव पािछ।
दिवाला (bankruptcy) मा उन्मुक्त नुनन सने दाूलामा, दिवाला िाेर गररएको २४०
दिनक्भर अको सतपक्ि  कर, क्वद्यािी कजा, सतबन्धक्वच्छेि अिालत आिेशद्वारा उठे का धेरै जसो दाूला,
आपराक्धक दक्रेाकलाप शुल्क तिा मािक पिाि सेवन गरध सवारधसाधन िलाए बापत लागेका दा र दाधले
ठगध गनऋ, िटधको लापमा आनो प्रत्वमेाेध िाक्ेत्वमवलात उल्लंघन गनऋ, वा दािातालात िोटपटक लाय ने कु नै
पक्न "जानधजानध" गररने ूाक्नकारक दक्रेाकलाप गनऋ जता काम बापत लागेका दाूला आदि पछन्। ेस
प्रकारका दाूलालात उन्मुक्त दिने दक नदिने त्वमेस क्वर्ेमा अक्न्तम क्नाे दिवाला अिालत (bankruptcy
court) ले नै गनऋछ।
दिवाला (bankruptcy) उजुरध दि्एमा ेसले कसरध मेरो क्रेक्पटमा असर गछ?
दिवाला उजुरध गररए बारे तपाईंको क्रेक्पटमा िश वर्सतम उल्लेि गररनेछ, तर ेसरध उल्लेि गररएको
कारा कु नै क्नक् ित दािातालात पनऋ प्रभाव भनेको मुद्दालात उन्मुक्त दि्ेो दक दिएन, मुद्दालात रद्द गररेो
दक गररएन, र कतो प्रकारको दिवाला मुद्दा (bankruptcy case) ेो क्िेो: पररच्छेि १३ पुनगठन वा
पररच्छेि ७ पररसमापन क्िेो, त्वमेसको आधारमा ुननछ। दिवाला (bankruptcy) उजुरध दिएका व्यक्तले नेाै
दा प्रा्त गनु गाह्रो ुननु, वा उनधूलाले सुरक्षा त गनको क्नक्तत उच्ि ब्ेाजिर क्तनु पनऋ कु रा सामान्े ूो।
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ेो पुक्तकामा समावेश गररएका जानकारध सामान्े छन्, र पक्ूले तपाईंको वकीलसैग परामश नक्लत ेसलात
कु नै क्वशेर् कानूनध समेामा लागु गररनु ुनैिन
ै ।

यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रृंखलाले उपोभाक्ताहरुको लागि धरै जसो आइपना काननु ी गिषयमा सामान्य जानकारी प्रदान िदाछ .
के गह काननु ी सत्यता पम्प्लेट्सहरु एगियन सेगवार्ेसले अग्रृं ेजीदेगख गवगवन्न एगियाली भाषामा, ओहायो राज्य िार फाउनदेिनको
आगथाक सयोिमा अनवु ाद िररएको छ . एगसयन सेगवार्ेस इन एक्िन, इनक., ओहायो राज्य अफ िार एसोसीएसनसृंि सहयोिी,
सहायक, वा सम्पिगन्धत, व्यगक्त वा सृंस्था होइन . ओहायो राज्य िार एसोगसएसनले अनवु ादको िद्ध
ु ता या पर्ू ता ा को रूपमा कुनै
प्रगतगनगधत्व वा वारृंटी िरको छै न . कर पया अनवु ाद प्रगिया काननु ी अथा सटीकता प्रभागवत हुन सक्छ भन्ने कुरामा सर्ेत हुनहु ोस .
यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रृंखलाको इरादा गवगिष्ट पररगस्थगतमा काननु ी सल्लाहको गवकल्प होइन . काननु ी सल्लाह लागि, तपाई ृं
सधैं आफ्नो गविेष गस्थगत र क्षेत्रागधकार लािू हुन्छ भनेर व्यवस्थाको ज्ञान भएको वकीलसृंि परामिा िनापु छा ।
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was
completed by Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State
Bar Foundation. The views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State
Bar Foundation.
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