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दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ 

 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

    २०६३।८।४ 

२०६३ सालको ऐन न ं. २० 

दामासाहीको कार्यविमधका सम्बन्धमा व्र्िस्था गनय बनकेो ऐन 

प्रस्िािनााः साहूको ऋण मिनय नसकी दामासाहीमा परेका िा पनय लागेका िा आमथयक कठीनाई 
भोमगरहेका कम्पनीको प्रशासन, दामासाहीसम्बन्धी कार्यविमध िथा त्र्स्िा कम्पनीको 
पनुसंरचनाका सम्बन्धमा ित्काल काननुी व्र्िस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोले, 

प्रमिमनमधसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पवहलो िषयमा प्रमिमनमधसभाले र्ो ऐन 
बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्म्भक 

१.  संम्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३” 
रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनेुछ ।  

२. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा,– 

(क)  “कम्पनी” भन्नाले प्रचमलि कम्पनी काननुबमोम्जम संस्थापना भएको 
कम्पनी सम्झन ुपछय र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी िोवकददएको सीममि दावर्त्ि भएको अन्र् सङ्गदठि 
संस्थासमेिलाई जनाउँछ ।  

(ख)  “दामासाहीमा परेको” भन्नाले साहूलाई भकु्तानी गनय बाँकी रहेको िा 
भविष्र्मा भकु्तानी गनुयपने कुनै िा सबै ऋण मिनय नसकेको िा नसक्ने 
देम्खएको िा कम्पनीको दावर्त्िको रकम जार्जेथाको मूल्र्भन्दा बढी 
भएको अिस्था सम्झन ुपछय ।  
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(ग) “आमथयक कठीनाई” भन्नाले र्स ऐनबमोम्जम पनुसंरचना नगरेमा 
ित्काल िा मनकट भविष्र्मा नै कम्पनी दामासाहीमा पने िा पनय सक्ने 
अिस्था सम्झन ुपछय । 

(घ) “कम्पनीको खारेजी” भन्नाले र्स ऐनबमोम्जमको प्रवयर्ा पूरा गरी 
कम्पनीको दिाय खारेज भएको अिस्था सम्झन ुपछय । 

(ङ) “पनुसंरचना” भन्नाले आमथयक कठीनाईमा परी दामासाहीमा पनय सक्ने 
कम्पनीलाई पनुसंरचना गनय र्स ऐनबमोम्जम अपनाइने प्रवयर्ा सम्झन ु
पछय । 

(च) “पनुसंरचना कार्ययम” भन्नाले पररच्छेद–४ मा व्र्िस्था 
भएबमोम्जमको पनुसंरचना कार्ययम सम्झन ुपछय । 

(छ) “अदालि” भन्नाले नेपाल सरकारले सिोच्च अदालिको परामशय मलई 
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोवकददएको अदालिको िाम्णज्र् 
इजलाश सम्झन ुपछय ।  

(ज) “ऋण” भन्नाले ित्काल भकु्तानी गनय बाँकी रहेको िा भकु्तानी गनुय पने 
गरी दाबी गरेको मनम्िि रकम सम्झन ुपछय । 

(झ) “साहूूू” भन्नाले दामासाहीमा परेको िा पनय सक्ने कम्पनीबाट भकु्तानी 
प्राप्त गने अमधकार भएको व्र्म्क्त सम्झन ु पछय र सो शब्दले सरुम्िि 
साहूसमेिलाई जनाउँछ । 

(ञ) “सरुिण” भन्नाले ऋणको मधिो बन्धक िा अन्र् कुनै वकमसमको 
सरुिणबापि राखेको कुनै िा सबै सम्पम्ि सम्झन ुपछय । 

(ट) “सरुम्िि साहू” भन्नाले सरुिण मलई कम्पनीलाई ऋण ददने साहू 
सम्झन ुपछय । 

(ठ) “खारेजीमा परेको कम्पनी” भन्नाले र्स ऐनबमोम्जम कम्पनीको 
खारेजीको लामग आदेश जारी भएको अिस्था सम्झन ुपछय ।  

(ड) “कार्ायलर्” भन्नाले दफा ६५ बमोम्जम स्थापना भएको दामासाही 
प्रशासन कार्ायलर् सम्झन ुपछय । 
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(ढ) “दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार्ी” भन्नाले दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार् गनय 
दफा ६४ बमोम्जम इजाजिपत्र प्राप्त गरेको व्र्म्क्त सम्झन ुपछय । 

(ण) “जाँचबझु अमधकारी” भन्नाले दफा १० बमोम्जम मनर्कु्त जाँचबझु 
अमधकारी सम्झन ुपछय ।  

(ि) “पनुसंरचना व्र्िस्थापक” भन्नाले कम्पनीको पनुसंरचना कार्ययमको 
सञ्चालन िथा व्र्िस्थापन गनय दफा २२ को उपदफा (२) बमोम्जम 
अदालिको आदेशले मनर्कु्त भएको व्र्म्क्त सम्झन ुपछय ।  

(थ) “मलम्क्िडेटर” भन्नाले कम्पनी खारेजी गने काम कारबाही गनय 
अदालिको आदेश िा साहूहरूको सभाबाट पाररि प्रस्िािबमोम्जम 
मनर्कु्त व्र्म्क्त सम्झन ु पछय र सो शब्दले कार्ायलर्समेिलाई     
जनाउँछ । 

(द) “सम्बद्ध व्र्म्क्त” भन्नाले दामासाहीमा परेको कम्पनीको सञ्चालक, 

पदामधकारी, शेर्रधनी िा त्र्स्िो कम्पनीको मूल कम्पनी िा सहार्क 
कम्पनीको सञ्चालक, पदामधकारी िा शेर्रधनी सम्झन ु पछय र सो 
शब्दले सो कम्पनी िा त्र्स्िो कम्पनीको मूल कम्पनी िा सहार्क 
कम्पनीको सञ्चालक, पदामधकारी िा शेर्रधनीकोूे पमि, पम्ि, छोरा, 
छोरी, धमयपतु्र, धमयपतु्री, बाब,ु आमा, सौिेनी आमा, दाज,ु भाइ, दददी, 
बवहनीसमेिलाई जनाउँछ ।  

(ध) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोम्जम” भन्नाले र्स ऐन अन्िगयि बनेको 
मनर्ममा िोवकएको िा िोवकए बमोम्जम सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद–२ 

दामासाहीसम्बन्धी कारबाही 

३.  अदालिको आदेश मबना दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गनय नहनुेाः र्स 
ऐनबमोम्जम अदालिबाट आदेश भएकोमा बाहेक कसैले पमन कुनै कम्पनीउपर 
दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गनय हुँदैन । 
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४.  दामासाहीको कारबाही गराउन मनिेदन ददन ु पनेाः (१) कुनै कम्पनीउपर दामासाही 
सम्बन्धी कारबाही गनुय परेमा सोसम्बन्धी कारबाही अगामड बढाउनको लामग देहार्को 
कुनै व्र्म्क्तले अदालि समि िोवकएको ढाँचामा मनिेदन ददन सक्नेछाः– 

(क)  दामासाहीमा परेको कम्पनी आपैंm, 

(ख)  दामासाहीमा परेको कम्पनीका कूल साहूमध्रे् कम्िीमा दश 
प्रमिशि ऋण ददने साहू िा साहूहरू, 

(ग) कम्पनीका कूल शेर्रधनीमध्रे् कम्िीमा पाँच प्रमिशि शेर्र 
मलएका शेर्रधनी िा शेर्रधनीहरू, 

(घ)  कम्पनीका कूल मडबेञ्चरधनीमध्रे् कम्िीमा पाँच प्रमिशि मडबेञ्चर 
मलएका मडबेञ्चरधनी िा मडबेञ्चरधनीहरू, 

(ङ) कम्पनी खारेज गनयको लामग मनर्कु्त भएको मलम्क्िडेटर, िा 

(च) दफा ८ मा उम्ल्लम्खि कुनै खास वकमसमको व्र्िसार् सञ्चालन 
गने कम्पनीको हकमा त्र्स्िो व्र्िसार्को प्रशासन र मनर्मन 
गने अमधकारप्राप्त मनकार् ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनिेदन ददनका लामग दफा ५ बमोम्जमको ऋण 
चकु्ता गनय जारी गरेको सूचना रीिपूियक सम्बम्न्धि कम्पनीलाई बझुाएको पैंिीस ददन 
पूरा भएको हनु ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जम मनिेदन ददँदा सो मनिेदन ददन ु पने कारण, 

कम्पनीको वििीर् म्स्थमिको संम्िप्त वििरण र कम्पनी दामसाहीमा परेको व्र्होरा पवुि 
हनेु प्रमाण संलग्न गरी त्र्स्िो मनिेदन ददँदा देहार्को वििरणसमेि दाम्खला गनुय 
पनेछाः– 

(क)  दामासाहीमा परेको कम्पनी आपैंmले त्र्स्िो मनिेदन ददएमााः– 

(१)  कम्पनीको सञ्चालक समममिले कम्पनी दामासाहीमा 
परेको व्र्होरा उल्लेख गरी प्रमाम्णि गररददएको मलखि, 

(२)  र्स ऐनबमोम्जम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गनय 
कम्पनीको सञ्चालक समममिले पाररि गरेको विशेष 
प्रस्िाि, र 
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(३)  दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गनय मनिेदन ददँदाका बखि 
उपलब्ध कम्पनीको िासलाि र लेखापरीिकको 
प्रमििेदनको प्रमाम्णि प्रमिमलवप । 

(ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका साहूले मनिेदन गरेमा ूाः– 

(१)  साहूले कम्पनीबाट भकु्तानी हनु बाँकी भनी दाबी गरेको 
ऋणको साँिा िथा ब्र्ाज रकमको वििरण, 

(२)  साहूले दाबी गरेको ऋण कम्पनीले मलएको मममि िथा 
सो ऋण मलन ुपने कारण सवहिको व्र्होरा, 

(३)  उपखण्ड (१) बमोम्जमको रकम बाँकी रहेको र त्र्स्िो 
रकम ित्काल भकु्तानीर्ोग्र् भएको वििरण, 

(४)  जनु कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गनय 
माग गररएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा 
साहूलाई विश्वास भएको र त्र्सरी विश्वास गनुयपने कारण 
र आधार । 

(ग) मलम्क्िडेटरले मनिेदन गरेमााः– 

(१) जनु कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गनय मनिेदन 
गरेको हो सो कम्पनीले कम्पनी खारेज गने प्रर्ोजनको लामग 
मलम्क्िडेटर मनर्कु्त गरेको प्रमाण, र 

(२) जनु कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाहीको लामग 
मनिेदन गररएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको सम्बन्धमा 
मलम्क्िडेटरले व्र्क्त गरेको रार् र सोको आधार । 

(४) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन उपदफा 
(१) को खण्ड (ग) िा (घ) बमोम्जम कम्पनीको शेर्रधनी िा 
मडबेञ्चरधनीले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लामग मनिेदन ददँदा 
अदालिको अनमुमि मलन ु पनेछ र त्र्स्िो अनमुमि पाएमा 
अदालिले िोकेको शियमा मनजले मनिेदन गनय सक्नेछ । 
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(५) कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा प्रमाम्णि हनेु पर्ायप्त प्रमाण 
दाम्खला नगरेसम्म अदालिले उपदफा (४) बमोम्जमको अनमुमि 
ददने छैन । 

 

५.  ऋण चकु्ता गनय सूचना ददन ुपनेाः (१) दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लामग दफा ४ 
बमोम्जम अदालिमा मनिेदन ददनअुम्घ िोवकएको ढाँचामा ऋण चकु्ता गनय जारी गरेको 
सूचना कम्पनीको रम्जिडय कार्ायलर्मा पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सूचनामा साहू आफैँ ले िा मनजबाट अम्तिर्ार 
पाएको व्र्म्क्तले मनजको िफय बाट सहीछाप गरेको हनु ुपनेछ । 

 

६.  ऋण चकु्ता गनय जारी गरेको सूचना मनम्ष्यर् गनय मनिेदन गनय सवकनेाः (१) दफा ५ 
बमोम्जम प्राप्त भएको सूचना मनामसब नभएमा िा अन्र् कुनै कारणबाट ित्काल ऋण 
चकु्ता गनुय नपने भएमा सो सूचना पाएको मममिले पैंिीस ददनमभत्र सम्बम्न्धि कम्पनीले 
सो सूचना मनम्ष्यर् गराउन अदालिमा मनिेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मनिेदन पनय आएमा दफा ५ बमोम्जमको 
सूचना ददने साहूलाई साि ददनमभत्र अदालिमा उपम्स्थि हनु अदालिले सूचना जारी 
गनुय पनेछ र त्र्स्िो सूचना जारी गदाय त्र्स्िो मनिेदनको प्रमिमलवपसमेि संलग्न गरेको 
हनु ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम साहू उपम्स्थि हनु आएकोमा सो मममिबाट िा 
उपम्स्थि हनु नआएमा अदालिमा उपम्स्थि हनु आउन ु पने म्र्ाद भकु्तान भएको 
मममिले साि ददनमभत्र अदालिले दफा ५ बमोम्जम जारी भएको सूचना मनम्ष्यर् गने 
िा नगने विषर्मा मनणयर् गनय सक्नेछ । 

(४) देहार्को अिस्थामा अदालिले दफा ५ बमोम्जम जारी गरेको सूचना 
मनम्ष्यर् गने आदेश ददन सक्नेछाः– 

(क)  कम्पनीलाई साहूले ऋण प्रिाह गरेको हो िा होइन भन्ने कुरामा 
स्पि वििाद देम्खएमा, िा 

(ख)  कम्पनीले साहूलाई मिनय बाँकी रहेको ऋण ित्काल 
भकु्तानीर्ोग्र् नदेम्खएमा । 
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(५) अदालिले उपदफा (४) बमोम्जम आदेश ददएकोमा सो उपदफाको 
अिस्था विद्यमान रहेसम्म सोही विषर्मा पनुाः कम्पनीलाई ऋण चकु्ता गनय जारी 
गरेको सूचना ददन िा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गराउन मनिेदन ददन सवकने     
छैन । 

(६) अदालिले उपदफा (४) बमोम्जम आदेश जारी नगरेमा कम्पनीले सो 
मममिबाट पैंिीस ददनमभत्र साहूको ऋण चकु्ता गनुय पनेछ । 

 

७.  कम्पनी दामासाहीमा परेको मामननाेः (१) अन्र्था प्रमाम्णि भएकोमा बाहेक देहार्का 
अिस्थामा कम्पनी दामासाहीमा परेको मामननेछाः– 

(क)  कम्पनी दामासाहीमा परेको विशेष प्रस्िाि शेर्रधनीहरूको 
साधारण सभाले पाररि गरेमा िा कम्पनीको सञ्चालक समममिको 
बैठकले त्र्स्िो मनणयर् गरेमा, 

(ख)  कम्पनीले ऋण चकु्ता गनुय पने गरी अदालिको आदेश भएको र 
त्र्स्िो आदेश कम्पनीले प्राप्त गरेको मममिले पैंिीस ददनमभत्र सो 
आदेश अनसुार ऋण चकु्ता नभएमा, िा 

(ग)  साहूले कम्पनीलाई ऋण चकु्ता गनय जारी गरेको सूचना 
बझुाएको पैंिीस ददनमभत्र सो कम्पनीले ऋण चकु्ता नगरेमा िा 
त्र्स्िो सूचना मनम्ष्यर् गनय सोही अिमधमभत्र अदालिमा मनिेदन 
नगरेमा । 

(२) कम्पनीको जार्जेथाको मूल्र्भन्दा कम्पनीको दावर्त्ि बढी भएको अन्र् 
कुनै कुराबाट प्रमाम्णि भएमा िा कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा कम्पनी आपैंmले 
स्िीकार गरेमा र्स दफामा लेम्खएको कुनै कुराले त्र्स्िो कम्पनी दामासाहीमा परेको 
कुरा स्थावपि गनय रोक लगाउने छैन । 

 

८.  दामासाहीको कारबाहीका लामग मनिेदन गनय नसवकनेाः (१) दफा ४ मा जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भए िापमन देहार्का कम्पनीका सम्बन्धमा देहार्का अमधकारीको पूिय 
स्िीकृमि प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गनय अदालिमा मनिेदन गनय सवकने 
छैनाः– 
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(क)  बैंवकङ्ग िथा वििीर् कारोबार गने बैङ्क िा वििीर् संस्थाको 
हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको, 

(ख)  बीमा व्र्िसार् गने बीमा कम्पनीका हकमा बीमा ऐन, २०४९ 
बमोम्जम गदठि बीमा समममिको, िा 

(ग)  खण्ड (क) िा (ख) मा लेम्खएबाहेक प्रचमलि काननुबमोम्जम 
अमधकारप्राप्त मनकार् िा अमधकारीको स्िीकृमि मबना स्िेच्छाले 
खारेज हनु नसक्ने कम्पनीको हकमा त्र्स्िो अमधकारीको । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी 
कारबाहीका लामग मनिेदन ददँदा सो उपदफामा उल्लेख भएका अमधकारीले सो 
प्रर्ोजनका लामग ददएको स्िीकृमिको प्रमिमलवप मनिेदन साथ पेश गनुय पनेछ । 

 

९.  मनिेदनउपर कारबाही गनुयपनेाः (१) कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी 
कारबाही गनय िा गराउन दफा ४ बमोम्जम मनिेदन पनय आएमा सो मनिेदन र्स 
ऐनबमोम्जम रीिपूियक दाम्खला गरेको भए अदालिले दिाय गरी पन्र ददनमभत्र सोउपर 
सनुिुाई हनेु गरी िाररख िोक्न ुपनेछ । 

(२) कम्पनी आपैंmले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लामग मनिेदन ददएकोमा 
बाहेक उपदफा (१) बमोम्जमको मनिेदन दिाय भएपमछ त्र्स्िो कारबाही गनुय नपने 
कुनै कारण भए साि ददनमभत्र मलम्खि वििरण पेश गनय सम्बम्न्धि कम्पनीको नाममा 
सूचना जारी गरी सो कम्पनीको रम्जिडय कार्ायलर्मा बझुाउन ुपनेछ । 

(३) अदालिले मनामसब देखेमा र्स दफाबमोम्जमको मनिेदनउपर सनुिुाई हनु ु
अगािै आिश्र्किा अनसुार दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएका 
अमधकारीलाई मनिेदकको माग अनसुार कुनै कारबाही गनुय नपने कुनै कारण भए 
सोको वििरण सनुिुाईको लामग िोवकएको ददनभन्दा अगािै अदालिमा पेश गनय आदेश 
ददन सक्नेछ र सोको जानकारी सम्बम्न्धि कम्पनीका शेर्रिालाहरू, साहूहरू िा 
सम्बम्न्धि कम्पनीसँग कारोबार भएका अन्र् व्र्म्क्त िा त्र्स्िो कम्पनी मधिोपत्र 
बजारमा सूम्चकृि गररएको भए सम्बम्न्धि मधिोपत्र बजारले समेि पाउने गरी 
रावष्ट्रर्स्िरका कुनै दैमनकपमत्रकामा कम्िीमा दईुपटक प्रकाशन गनुय पनेछ । 
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(४) उपदफा (२) िा (३) बमोम्जम जारी भएको िा प्रकाशन भएको सूचना 
प्राप्त गने कम्पनी िा व्र्म्क्तले सम्बम्न्धि कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गनुय 
नपने कुनै कारण भएमा अदालिले िोकेको म्र्ादमभत्र सोको आधार सवहि 
मलम्खिरूपमा वििरण पेश गनुय पनेछ । 

 

१०.  सनुिुाई जारी गरी मनणयर् गनुयपनेाः (१) प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
िापमन अदालिले र्स पररच्छेदबमोम्जम पनय आएको मनिेदनउपर सनुिुाई गनय 
िोवकएको ददनमा सनुिुाई प्रारम्भ भएपमछ सोको अम्न्िम वकनारा नभएसम्म सनुिुाई 
जारी राखी मनणयर् गनुय पनेछ । 

िर सनुिुाई भएको ददन समर्ाभािले गदाय सनुिुाई पूरा गनय िा मनणयर् गनय 
नभ्र्ाएमा अदालि खलेुको ददन सो विषर्मा सनुिुाई जारी गनय र्स व्र्िस्थाले बाधा 
परु्ायउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सनुिुाई पूरा भएपमछ अदालिले कम्पनीका 
सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गने िा नगने आदेश ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम आदेश ददँदा अदालिले दामासाहीसम्बन्धी 
जाँचबझु गने प्रर्ोजनका लामग दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार्ीलाई जाँचबझु अमधकारीको 
रूपमा मनर्मु्क्त गने आदेश ददनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम जाँचबझु अमधकारी मनर्मु्क्त गदाय सो प्रर्ोजनको 
लामग कार्ायलर्ले स्िीकृि गरेको सूचीमा नाम समािेश भएका व्र्म्क्तहरूमध्रे् 
अदालिले उपर्कु्त ठहराएको व्र्म्क्तलाई मनर्मु्क्त गनुय पनेछ । 

 

११.  अन्िररम आदेश जारी गनय सक्नेाः (१) दफा ४ बमोम्जम अदालिमा परेको 
मनिेदनउपर सनुिुाई हुँदाका बखि साहू िा कम्पनीसँग कारोबार गने अन्र् व्र्म्क्तको 
वहिलाई प्रमिकूल असर पनय सक्ने देहार्को अिस्था कम्पनीमा विद्यमान रहेको 
देम्खएमा अदालिले सरोकारिाला पिको मनिेदनबाट िा आफ्नै िजमबजले अन्िररम 
आदेश ददन सक्नेछाः– 

(क)  कम्पनीको जार्जेथा गलिरूपमा बेचमबखन भएको िा हनु सक्ने 
सम्भािना रहेमा, 
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(ख)  कम्पनीको व्र्िस्थापन ठीकसँग सञ्चालन नगररएको भएमा, 

(ग)  कम्पनीको जार्जेथामा प्रमिकूल असर पने गरी कुनै काननुी 
कारबाही िा त्र्स्िो कारबाहीको कार्ायन्िर्न हनु लागेको िा 
हनुसक्ने अिस्था भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम अदालिले अन्िररम आदेश जारी गदाय देहार्का 
सबै िा कुनै कुरा गनय नपाउने गरी आदेश जारी गनय सक्नेछाः– 

(क)  कम्पनीले सामान्र्रूपमा कारोबार गदै आएको व्र्िसार्बाहेक 
कम्पनीको कुनै पमन जार्जेथा हस्िान्िरण, बेचमबखन गनय िा 
कुनै वकमसमले मधिो िा बन्धक राख्न, 

(ख)  कम्पनीको शेर्र कुनै वकमसमले हस्िान्िरण गनय िा कम्पनीका 
शेर्रधनीको हैमसर्ि कुनै वकमसमले पररिियन गनय, 

(ग) कम्पनीको कुनै पमन सम्पम्ि कसैले रोक्का राख्न िा चलन 
चलाउन, िा 

(घ)  कम्पनीको जार्जेथा िा कम्पनीको स्िाममत्ि िा भोगचलनमा 
रहेको िा कम्पनीको कब्जामा रहेको कुनै पमन जार्जेथाका 
विरुद्ध कुनै पमन साहू िा व्र्म्क्तले कुनै काननुी कारबाही 
प्रारम्भ गनय िा जारी राख्न िा कुनै कारबाही गनय िा चलन 
चलाउन । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम अदालिले आदेश गरेकोमा सोको जानकारी 
सम्बम्न्धि कम्पनी, कम्पनी रम्जष्ट्रार र कार्ायलर्लाई ददन ुपनेछ र अदालिले उम्चि 
ठह¥र्ाएमा सियसाधारणले जानकारी पाउन सक्ने गरी रावष्ट्रर्स्िरको दैमनकपत्रपमत्रकामा 
प्रकाशनसमेि गनय आदेश ददन सक्नेछ । 

(४) अदालिले आिश्र्क देखेमा कम्पनीको अन्िररम व्र्िस्थापनका लामग 
अन्िररम आदेश बहाल रहेको अिमधभर कार्म रहने गरी उपर्कु्त व्र्म्क्तलाई 
कम्पनीको अन्िररम प्रशासकको रूपमा मनर्कु्त गनय आदेश ददन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम मनर्कु्त भएको अन्िररम प्रशासकको काम, कियव्र् 
र अमधकार त्र्सरी मनर्कु्त हुँदाका बखि अदालिले िोकेबमोम्जम हनेुछ । 
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(६) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन अदालिले 
दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबझुका लामग आदेश गरेकोमा िा मनिेदनपत्र 
खारेज गरेकोमा र्स दफाबमोम्जम भएको अन्िररम आदेश स्ििाः मनम्ष्यर् हनेुछ । 

 

१२. मनिेदन वफिाय मलन नहनुाेः प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन दफा 
४ बमोम्जम दामासाहीको कारबाहीका लामग अदालिमा ददएको मनिेदन अदालिले 
अनमुमि ददएको अिस्थामा बाहेक वफिाय हनु सक्ने छैन । 

 

पररच्छेद–३ 

दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाचँबझु 

१३. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाचँबझु गनुयपनेाः (१) अदालिले दफा १० को 
उपदफा (३) बमोम्जम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही जाँचबझु गनय आदेश गरेकोमा 
देहार्को कुरा मनधायरण गनयको लामग जाँचबझु अमधकारीले सम्बम्न्धि कम्पनीको 
वििीर् म्स्थमि स्ििन्त्ररूपमा जाँचबझु गनुय पनेछाः– 

(क)  कम्पनीको वििीर् म्स्थमिमा सधुार हनु नसक्ने भएकोले ित्काल 
खारेज गने आदेश जारी गनुय पने हो िा होइन, 

(ख)  दफा १४ बमोम्जमको जाँचबझु अिमध बढाउन ु पने हो िा 
होइन,  

(ग)  पनुसंरचना कार्ययममाफय ि कम्पनीको पनुसंरचना गनुय पने 
आदेश जारी गनुय पने हो िा होइन, 

(घ)  कम्पनी दामासाहीमा पररसकेको िा ित्काल पनय सक्ने 
सम्भािना छ िा छैन । 

(२) जाँचबझु अमधकारीले उपदफा (१) बमोम्जम जाँचबझु गरी अदालिले 
िोकेको समर् अिमधमभत्र जाँचबझु प्रमििेदन अदालिमा पेश गनुय पनेछ र त्र्स्िो 
प्रमििेदनमा अन्र् कुराको अमिररक्त साहूहरूको सभाले पाररि गरेको कुनै प्रस्िाि भए 
सो प्रस्िाि, कम्पनीको प्रस्िाि र आपूmले गरेको मूल्र्ाङ्कन र मसफाररसहरू उल्लेख हनु ु
पनेछ । 
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१४. दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाचँबझु अिमध बढाउन सवकनेाः (१) दफा १३ को 
उपदफा (२) बमोम्जम िोवकएको जाँचबझु अिमधमभत्र कम्पनीको वििीर् म्स्थमि 
जाँचबझु हनु नसक्ने मनामसब कारण देखाई जाँचबझु अमधकारीले सो अिमध बढाउन 
अदालि समि मनिेदन ददएमा अदालिले कारण मनामसब ठहर गरेमा उपर्कु्त अिमध 
बढाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम जाँचबझुको अिमध बढाइएकोमा सोको जानकारी 
सम्बम्न्धि कम्पनीलाई ददन ुपनेछ । 

 

१५.  जाचँबझु अिमधमा कम्पनीको व्र्िस्थापनाः (१) प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भए िापमन दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबझु अिमधमा कम्पनीको 
व्र्िस्थापन िथा मनर्ममि कारोबार जाँचबझु अमधकारीको सामान्र् सपुरीिेिणमा 
कम्पनीको सञ्चालक समममिले सञ्चालन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन कम्पनीको सञ्चालक 
समममिले कम्पनीलाई ठीकसँग सञ्चालन नगरेको प्रमििेदन जाँचबझु अमधकारीले 
अदालिमा पेश गरेमा सञ्चालक समममिलाई हटाई मनजलाई नै कम्पनीको व्र्िस्थापन 
िथा मनर्ममि कारोबार सञ्चालन गनय अदालिले आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम जाँचबझु अमधकारीलाई कम्पनीको व्र्िस्थापन 
िथा मनर्ममि कारोबार सञ्चालन गनय अदालिबाट आदेश भएकोमा मनजले सोबमोम्जम 
कारोबार सञ्चालन गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम कम्पनीको मनर्ममि कारोबार सञ्चालन गदाय 
कम्पनीको जार्जेथा िा व्र्िसार्को मबयी जस्िा कुनै विशेष कारोबार गनुय परेमा 
सोको कारण खोली अनमुमिको लामग अदालिमा मनिेदन ददन ु पनेछ र अदालिले 
सोबमोम्जम अनमुमि ददने आदेश गरेमा मनजले त्र्स्िो कारोबार गनय सक्नेछ । 

 

१६.  सञ्चालकले प्रमििेदन ददन ुपनेाः अदालिले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबझु गनय 
दफा १० को उपदफा (३) बमोम्जम आदेश ददँदाको बखि िा सोभन्दा एक िषय 
अगामडको अिमधमभत्र कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्र्म्क्तले आपूm बहाल 
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रहँदाको बखिसम्मको कम्पनीको वििीर् म्स्थमि िथा कारोबारको सम्बन्धमा 
िोवकएको ढाँचामा अदालिमा प्रमििेदन ददन ुपनेछ । 

 

१७.  ऋण मलन सक्नेाः (१) जाँचबझु अमधकारीले कम्पनीलाई चालू राख्न िा कम्पनीको 
मनर्ममि कारोबार सञ्चालन गनय कुनै रकम आिश्र्क भएको ठानेमा आिश्र्क 
सरुिण ददई िा नददई कुनै व्र्म्क्तबाट ऋण मलन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम मलएको ऋण दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको 
जाँचबझु अिमधमा खचय गरेको रकम मामननेछ र त्र्स्िो रकमलाई र्स ऐनमा 
व्र्िस्था भएबमोम्जमको प्राथममकिाका यममा भकु्तानी गनुय पनेछ । 

िर ऋण मलनका लामग कम्पनीले ददएको सरुिण पवहले नै कसैलाई 
सरुिणबापि ददइसकेको रहेछ भने त्र्सउपर दाबी पगु्ने अन्र् व्र्म्क्तसँग सोका लामग 
जाँचबझु अमधकारीले सम्झौिा गरेकोमा बाहेक त्र्स्िो सरुिणउपर दाबीको 
प्राथममकिायम कार्म रहने छैन । 

 

१८.  जाँचबझु अमधकारीले प्रमििेदन पेश गनुय पनेाः (१) जाँचबझु अमधकारीले कम्पनीको 
वििीर् िथा व्र्ािसावर्क म्स्थमिको जाँचबझु गरी सोको प्रमििेदन अदालि समि 
जाँचबझु अिमधमभत्र पेश गनुय पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रमििेदनमा अन्र् कुराको अमिररक्त कम्पनीको 
िास्िविक वििीर् म्स्थमि, जाँचबझु अमधकारीले जाँचबझु गरी प्राप्त गरेको वििरण िथा 
आफ्नो रार् ठहर सवहि दफा १३ को उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खि कुनै एक 
विषर्को मनधायरण गरी सोको मसफाररस प्रमििेदनमा त्र्सका आधार र कारणसमेि 
उल्लेख गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जम गररएको मसफाररस साहूहरूको सभामा पेश भएको 
भए त्र्स्िो सभामा उपम्स्थि बहसुंतर्क साहूहरूले सो मसफाररस स्िीकार गरे िा 
नगरेको समेि उल्लेख गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्जम पेश गररएको प्रमििेदनको एक–एक प्रमि 
सम्बम्न्धि कम्पनी िथा कार्ायलर्मा समेि पठाउन ुपनेछ र सम्बम्न्धि कम्पनी िथा 
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कार्ायलर्ले त्र्सरी प्राप्त भएको प्रमििेदन कम्पनीका शेर्रधनी, सञ्चालक र साहूले हेनय 
पाउने गरी राख्न ेव्र्िस्था गनुय पनेछ । 

 

१९.  स्ििाः स्थगन हनुाेः (१) प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन 
अदालिले कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (२) बमोम्जम 
दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गनय आदेश ददएकोमा अदालिको अनमुमिमबना 
देहार्मा उम्ल्लम्खि कुनै कारोबार हनु सक्ने छैन र कारोबार भइरहेका िर पूरा 
भइनसकेको भए त्र्स्िा कारबाहीहरू स्ििाः स्थगन हनेुछन ाः– 

(क)  कम्पनीको शेर्र हस्िान्िरण, बेचमबखन िा शेर्रधनीको हैमसर्ि 
पररिियन गने, 

(ख)  कम्पनीको कुनै पमन जार्जेथा हस्िान्िरण, बेचमबखन गने िा 
कुनै वकमसमले मधिो िा बन्धक राख्न,े 

(ग)  कुनै पैmसला िा आदेश अनसुार कम्पनीको कुनै जार्जेथा 
जार्जाि गने िा मधिोको सम्पम्ि चलन चलाउने, 

(घ)  कम्पनीले पट्टा (मलज) मा मलएको कुनै सम्पम्ि पट्टा ददने 
व्र्म्क्तले वफिाय मलने िा ित्सम्बन्धमा कुनै काननुी कारबाही 
गने, 

(ङ)  दफा १० को उपदफा (२) बमोम्जम अदालिले 
दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गने आदेश ददँदाका बखि 
भकु्तानी गनय बाँकी रहेको िा भकु्तानी र्ोग्र् भएको ऋण 
भकु्तानी गने िा सोबापि सरुिण ददने, र 

(च)  कम्पनीको कोषको रकम हस्िान्िरण गने िा वफिाय लैजाने । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन सो उपदफाबमोम्जम 
कुनै कारोबार स्ििाः स्थगन भएको कारणले कुनै व्र्म्क्तले आफूलाई िमि पगु्ने 
कारण देखाई अदालिमा मनिेदन ददएमा मनिेदकको व्र्होरा मनामसब भएको र 
त्र्सबाट कम्पनी िा कम्पनीका साहूहरूको वहिमा प्रमिकूल असर नपने अदालिले 
ठहर गरेमा कुनै कारोबार गनय अदालिले आदेश ददन सक्नेछ । 
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२०.  अत्र्ािश्र्क सेिा कटौिी गनय नहनुाेः प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
िापमन दफा १० को उपदफा (२) बमोम्जम कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा 
दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गनय अदालिले आदेश ददएकोमा त्र्स्िो आदेश 
ददएको मममिबाट सो कारबाही पूरा नभएसम्म विद्यिु, खानेपानी, ढल मनकास, ग्र्ास, 

टेमलफोन िा अन्र् दूरसञ्चारका सेिा जस्िा अत्र्ािश्र्क सेिा आपूमिय गने संस्था िा 
व्र्म्क्तले अदालिको अनमुमि मबना त्र्स्िो कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेिा 
रोक्न िा कटौिी गनय पाइने छैन । 

 

२१.  साहूको सभा बोलाउन ु पनेाः (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको भािी र्ोजनाका 
सम्बन्धमा त्र्स्िो कम्पनीका साहूहरूको विचार बझु्नको लामग जाँचबझु अमधकारीले 
आफ्नो प्रमििेदन अदालिमा पेश गनुयअम्घ सोउपर छलफल गनय त्र्स्िा साहूहरूको 
बैठक बोलाउन ु पनेछ र त्र्स्िो सभामा कम्पनीको लेखा िथा अन्र् अमभलेखबाट 
कम्पनीको साहूको रूपमा देम्खएका प्रत्रे्क व्र्म्क्तलाई समेि बोलाउन ुपनेछ । 

(२) कम्िीमा साि ददनको समर् ददई सभा हनेु ठाउँ, मममि, समर् र छलफल 
हनेु विषर् खोली उपदफा (१) बमोम्जम साहूको रूपमा देम्खएका प्रत्रे्क व्र्म्क्तलाई 
सूचना ददन ुपनेछ र सो सभा हनेु सूचना रावष्ट्रर् स्िरको दैमनकपत्रपमत्रकामा कम्िीमा 
दईुपटक प्रकाशनसमेि गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम सूचना ददँदा मलम्खिपत्र, टेलेक्स, टेलीफ्र्ाक्स, 

इमेल िा अमभलेख गनय सवकने अन्र् विद्यिुीर् संचार माध्र्मबाट ददन सवकनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा उल्लेख भएदेम्ख बाहेकको अन्र् कुनै व्र्म्क्तले साहूको 
हैमसर्िमा कम्पनीउपर कुनै दाबी देखाएमा जाँचबझु अमधकारीले सोको प्रमाण र 
कम्पनीउपरको दाबीको विस्ििृ वििरण माग गनय सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्जमको प्रमाण िा वििरण ददन नसक्ने व्र्म्क्तको 
दाबीलाई जाँचबझु अमधकारीले रद्द गनय सक्नेछ र त्र्सरी दाबी रद्द भएकोमा त्र्स्िो 
व्र्म्क्त साहूको सभामा उपम्स्थि हनु सक्ने छैन । 

िर कुनै व्र्म्क्तले साहूको बैठकमा भाग मलएको कारणले मात्र मनज 
कम्पनीको साहू मामनने छैन । 

(६) साहूको सभाको अध्र्ििा जाँचबझु अमधकारीले गनेछ । 
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(७) साहूको सभाको मनणयर् सामान्र् बहमुिबाट हनेुछ । मि बराबर भएमा 
गोला प्रणालीबाट मनधायरण हनेुछ । जाँचबझु अमधकारीले कम्पनीले ित्काल भकु्तान 
गनुय पने िा भकु्तानीर्ोग्र् ऋणउपर पेश भएको दाबीको अनपुािमा साहूहरूको 
मिामधकार कार्म गरी मिदान गने विमध िोक्न सक्नेछ ।  

(८) साहूको सभामा कम्पनीका सञ्चालक िा जाँचबझु अमधकारीले आमन्त्रण 
गरेका अमधकृिहरूले भाग मलन सक्नेछन  । 

िर मनजहरूले मिदानमा भाग मलन पाउने छैनन  । 

(९) सरोकारिाला व्र्म्क्तले साहूको सभामा आपूmलाई अन्र्ार्मा परेको कारण 
र आधार देखाई अदालिमा मनिेदन गरेकोमा बाहेक साहूको सभा र त्र्सले सम्पादन 
गरेको कामका सम्बन्धमा कुनै अदालिमा प्रश्न उठाउन सवकने छैन । 

 

२२.  अदालिले आदेश ददन सक्नेाः (१) दफा १८ को उपदफा (१) बमोम्जम जाँचबझु 
अमधकारीले पेश गरेको प्रमििेदन, साहूहरूको सभाले पाररि गरेको प्रस्िाि िा 
कम्पनीले पेश गरेको पनुसंरचना कार्ययम िा अन्र् कुनै पाररि प्रस्िाि प्राप्त भएको 
साि ददनमभत्र अदालिलाई उपर्कु्त लागेमा देहार्को कुनै आदेश जारी गनय सक्नेछाः– 

(क)  कम्पनी ित्काल खारेज गने, 

(ख)  कम्पनीको पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न गने, 

(ग) कम्पनी ित्काल खारेज नगरी सधुार हनुसक्ने सम्भािना भएमा 
अदालिले िोकेको अिमधभर पखयने, 

(घ)  थप जाँचबझु गरी प्रमििेदन पेश गनय अदालिले िोकेबमोम्जम 
दामासाहीको कारबाहीको अिमध बढाउने, िा 

(ङ)  दफा १० को उपदफा (२) बमोम्जम जारी गरेको आदेश बदर 
गने । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनी खारेज गने िा पनुसंरचना कार्ययम 
कार्ायन्िर्न गने आदेश भएकोमा दामासाहीसम्बन्धी कुनै व्र्िसार्ीलाई कम्पनीको 
मलम्क्िडेटर िा पनुसंरचना कार्ययम सञ्चालन गनय मनर्कु्त गरी कम्पनीको खारेजी िा 
पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न गनय आदेश गनेछ र त्र्सरी मनर्कु्त भएको व्र्म्क्तले 
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मनजलाई मनर्मु्क्त गदायका बखि अदालिले िोकेको अिमधमभत्र त्र्स्िो कार्य सम्पादन 
गरी सक्न ुपनेछ । 

(३) र्स दफामा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन कुनै कम्पनी 
दामासाहीमा पररसकेको िा ित्काल त्र्सलाई खारेज नगरी नहनेु अिस्था भैसकेको 
कम्पनी र त्र्सका साहूहरूबीच भएको सहममि अनसुार िा कुनै कम्पनी दामासाहीमा 
परेको भए िापमन सोको सधुारका लामग िर्ार गररएको पनुसंरचना कार्ययमको 
प्रस्िाि पररच्छेद ४ बमोम्जम बोलाइने साहूहरूको बैठकमा विचार हनु सक्ने अिस्था 
भएको कारण देखाई देहार्को कुनै आदेश हनु जाँचबझु अमधकारीले मनिेदन ददएमा र 
त्र्स्िो आदेश ददन ुउपर्कु्त ठह¥र्ाएमा अदालिले त्र्स्िो आदेश ददन सक्नेछाः– 

(क)  दामासाहीको कारबाहीसम्बन्धी जाँचबझु सो अिमध पूरा हनु ु
अगािै अन्त्र् गने, 

(ख)  जाँचबझु अमधकारीले साहूको सभा बोलाउन नपने, िा 

(ग)  कम्पनी खारेज गने िा कम्पनीको पनुसंरचना गने । 

(४) उपदफा (१) िा (३) मा लेम्खएदेम्ख बाहेक अन्र् कुनै आदेश ददन 
अदालिले मनामसब ठहर गरेमा त्र्स्िो आदेशसमेि ददन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

कम्पनीको पनुसंरचना कार्ययम 

२३.  पनुसंरचना कार्ययम िर्ार गनुयपनेाः (१) अदालिले दफा २२ को उपदफा (२) 
बमोम्जम कुनै कम्पनीको पनुसंरचना गने आदेश ददएकोमा पनुसंरचना व्र्िस्थापकले 
मलम्खिरूपमा कम्पनीको पनुसंरचना कार्ययम िर्ार गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम िर्ार भएको कार्ययममा देहार्का कार्ययम 
समािेश भएको हनु ुपनेछाः– 

(क)  कम्पनीको ऋणलाई पूजँीकरण गरी पूजँीको संरचनामा हेरफेर 
गने, 

(ख)  कम्पनीको जार्जेथाको कुनै अंश मबयी गरी साहूको दाबी 
भकु्तानी गने, 
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(ग)  कम्पनीका साहूहरूको दाबीको प्रकृमिमा पररिियन गरी सोबापि 
मधिोपत्र जारी गने, 

(घ)  कम्पनीका साहूहरूलाई मनजहरूको दाबीबापि शेर्र जारी गरी 
पूजँी लगानीमा सहभागी बनाउने, 

(ङ)  कम्पनीलाई कुनै अको कम्पनीसँग गाभ्ने, 

(च)  कम्पनीको व्र्िस्थापन पररिियन गने, िा 

(छ)  कम्पनी पनुसंरचना गनय अदालिले उपर्कु्त ठानेको आिश्र्क 
अन्र् कुनै कार्य गने । 

 

२४.  साहूहरूको सभा बोलाउन ुपनेाः (१) अदालिले दफा २२ को उपदफा (२) बमोम्जम 
कम्पनीको पनुसंरचना गने आदेश ददई मनर्कु्त भएको पनुसंरचना व्र्िस्थापकले 
आपूmले काम शरुु गरेको पन्र ददनमभत्र आ–आफ्नो दाबी प्रमाण सवहि पेश गनय 
कम्पनीका सबै साहूहरूलाई दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीि प¥ुर्ाई 
सूचना ददई त्र्स्िो सूचना रावष्ट्रर्स्िरका दैमनकपत्रपमत्रकामा समेि कम्िीमा दईुपटक 
प्रकाशन गनुयका अमिररक्त र्स्िो सूचना िेभसाइटमा पमन राख्न सवकनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सूचना जारी भएको पन्र ददनमभत्र सरुिण मलई 
िा नमलई कम्पनीउपर कुनै वकमसमको ऋण दाबी भएका सबै साहूहरूले त्र्स्िो दाबी 
प्रमाम्णि हनेु प्रमाण सवहि पनुसंरचना व्र्िस्थापक समि ऋण दाबीको वििरण पेश 
गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम दाबीको वििरण प्राप्त गरेको पन्र ददनमभत्र 
पनुसंरचना व्र्िस्थापकले दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीि प¥ुर्ाई 
साहूहरूको बैठक बोलाउन ुपनेछ र त्र्सरी बैठक बोलाउँदा पनुसंरचना कार्ययमको 
एक प्रमि सोही सूचनासाथ पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम बोलाइएको बैठकको अध्र्ििा पनुसंरचना 
व्र्िस्थापकले गनेछ । 

(५) साहूहरूको सभा आिश्र्किा अनसुार सञ्चालन िथा स्थमगि गनय  
सवकनेछ ।  
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िर अदालिको आदेशमबना पनुसंरचना अिमधभन्दा बढी हनेु गरी त्र्स्िो सभा 
स्थमगि हनु सक्ने छैन । 

(६) कम्पनीका सञ्चालकहरूले साहूहरूको सभामा उपम्स्थि हनु र कम्पनीको 
व्र्िसार् िथा वििीर् म्स्थमिका सम्बन्धमा साहूहरूले उठाएको प्रश्नको जिाफ ददन 
सक्नेछन  । 

(७) उपदफा (३) बमोम्जम बोलाइएको साहूहरूको सभामा पनुसंरचना 
व्र्िस्थापकले प्रस्ििु गरेको पनुसंरचना कार्ययमको वििरणउपर छलफल गरी दफा 
२१ को उपदफा (७) को अधीनमा रही देहार्को कुनै एक विषर्मा प्रस्िाि पाररि 
गनुय पनेछाः– 

(क)  पनुसंरचना व्र्िस्थापकले पेश गरेको पनुसंरचनाको प्रस्िाि 
मबना कुनै संशोधन िा संशोधन सवहि स्िीकार गने, िा 

(ख)  खण्ड (क) बमोम्जमको प्रस्िाि स्िीकार नगरी कम्पनीलाई 
ित्काल खारेज गने । 

(८) उपदफा (७) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन सरुम्िि साहूले 
मिदान गनय पाउने छैन । 

(९) उपदफा (७) बमोम्जम पाररि भई स्िीकृि गररएको पनुसंरचना कार्ययम 
िा सो अस्िीकृि भै कम्पनी खारेज गनय गररएको प्रस्िािको स्िीकृमिका लामग 
अदालिमा पेश गररनेछ र अदालिबाट सो प्रस्िाि स्िीकृि हनेु आदेश भएमा सोको 
कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

 

२५.  पनुसंरचना व्र्िस्थापकले प्रमििेदन पेश गनुय पनेाः (१) पनुसंरचना व्र्िस्थापकले 
पनुसंरचना अिमधमभत्र कम्पनीको कारोबार, जार्जेथा िथा वििीर् म्स्थमि र पनुसंरचना 
कार्ययम प्रस्िाि गरेको भए सोको वििरण सवहिको प्रमििेदन अदालिमा पेश गनुय 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रमििेदनमा पनुसंरचना कार्ययम प्रस्िाि 
गररएको भए त्र्स्िो कार्ययमका सम्बन्धमा देहार्का कुराहरू उल्लेख हनु ुपनेछाः– 

(क)  प्रस्िाविि कार्ययमको संम्िप्त वििरण िथा विश्लषेण, 



www.lawcommission.gov.np 
 

20 
 

(ख)  प्रस्िाविि कार्ययम कार्ायन्िर्न भएमा कम्पनीका साहूहरूलाई 
पनय सक्ने असरको वििरण, 

(ग)  कम्पनी ित्काल खारेज गररएको भए सोबापि पाउन सक्ने र 
पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न हुँदा साहूहरूले पाउन सक्ने 
प्रमिफल र असरको िलुनात्मक वििरण, र 

(घ)  पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न भएमा कम्पनी दामासाहीमा 
नपने पनुसंरचना व्र्िस्थापकको ठहरसवहिको रार् वििरण । 

(३) देहार्मा लेम्खएको बाहेक उपदफा (१) बमोम्जम िर्ार गररएको 
पनुसंरचना कार्ययम प्रस्िािको कुनै औपचाररक स्िरूप र ढाँचा हनेु छैनाः– 

(क)  कम्पनीले भविष्र्मा कार्ायन्िर्न गने कार्ययमको सम्पूणय 
वििरण िथा सान्दमभयक प्रस्िािको मलम्खि वििरण, 

(ख)  कार्ययम कार्ायन्िर्न भएमा कम्पनीलाई ित्काल खारेज नगरी 
पनुसंरचना गदाय कम्पनीका साहूलाई बढी लाभ पगु्न सक्ने 
कुराको वििरण, 

(ग)  प्रस्िाविि कार्ययमको कुनै पमन अंश गैर काननुी नभएको िा 
प्रचमलि काननुले मनषेध नगरेको वििरण, 

(घ)  कार्ययम कार्ायन्िर्न भएमा कम्पनी दामासाहीमा परेको 
अिस्थाबाट अलग हनेु िा दामासाहीमा नपने कुराको वििरण । 

(४) र्स दफाबमोम्जम िर्ार गररएको कार्ययममा दामासाहीसम्बन्धी 
कारबाहीको जाँचबझु अिमध िा पनुसंरचनाको अिमधमभत्र भएका खचयको भकु्तानी िथा 
जाँचबझु अमधकारी िा पनुसंरचना व्र्िस्थापकको पाररश्रममकको वििरणसमेि समािेश 
गरेको हनु ुपनेछ । 

 

२६.  पनुसंरचना कार्ययमको वििरण पेश गनय नसवकन ेभएमा जानकारी गराउन ुपनेाः (१) 
पनुसंरचना अिमधमभत्र कम्पनीको पनुसंरचना कार्ययमको वििरण अदालिमा पेश गनय 
नसवकने भएमा पनुसंरचना व्र्िस्थापकले कारण खोली अदालिमा मनिेदन ददन ु 
पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मनिेदन पनय आएमा अदालिले मनामसब ठहर 
गरेमा पनुसंरचना गने आदेश बदर गरी कम्पनी खारेज गने आदेश जारी गनय  
सक्नेछ । 

 

२७.  स्िीकृि पनुसंरचना कार्ययमउपर दाबी विरोध गनय सवकनाेः (१) दफा २४ को 
उपदफा (७) बमोम्जम स्िीकृि भएको पनुसंरचना कार्ययम प्रस्िािउपर असहमि हनेु 
साहूले देहार्का आधार र कारण खलुाई साि ददनमभत्र अदालिमा दाबी विरोधको 
मनिेदन गनय सक्नेछाः– 

(क)  साहूहरूको सभामा बहमुिबाट स्िीकृि भएको पनुसंरचना 
कार्ययम सरुम्िि साहूबाहेकका अन्र् साहूहरूको वहि अनरुूप 
नरहेको, 

(ख)  साहूको सभा बोलाउँदा िा सञ्चालन गदाय गम्भीर अमनर्ममििा 
भएको र सो सभाले स्िीकृि गरेको कार्ययम सरुम्िि 
साहूबाहेकका अन्र् साहूहरूको वहिअनकूुल नभएको, 

(ग)  कम्पनी िा कम्पनीको पनुसंरचना कार्ययमसम्बन्धी झटु्ठा िा 
भ्रमपूणय जानकारी ददइएको िा सारभिू जानकारी लकुाइएको । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मनिेदन पनय आएमा अदालिले सो सम्बन्धमा 
कम्पनी र पनुसंरचना व्र्िस्थापकलाई साि ददनको म्र्ाद ददई सो सम्बन्धमा मलम्खि 
वििरण पेश गनय आदेश ददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको मलम्खि वििरण प्राप्त भएपमछ िा मलम्खि 
वििरण पेश गने म्र्ाद समाप्त भएपमछ अदालिले उपदफा (१) बमोम्जमको 
मनिेदनउपर सनुिुाई गरी मनिेदन म्जवकर आधारर्कु्त देखेमा साहूहरूको सभामा पाररि 
भएको पनुसंरचना कार्ययमको प्रस्िाि बदर गरी मनम्ष्यर् गनेछ । 

(४) साहूहरूको सभामा पाररि भै स्िीकृि भएको प्रस्िाि उपदफा (३) 
बमोम्जम बदर गरी मनम्ष्यर् गरेमा अदालिले कम्पनी ित्काल खारेज गने आदेश 
ददनेछ । 

(५) उपदफा (३) िा (४) बमोम्जम जारी गरेको आदेशको जानकारी 
सम्बम्न्धि कम्पनी र पनुसंरचना व्र्िस्थापकलाई ददन ुपनेछ । 
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२८.  पनुसंरचना कार्ययम अदालिले स्िीकृि गरेमा हनुे पररणामाः साहूको सभाबाट पाररि 
भएको पनुसंरचना कार्ययम दफा २४ को उपदफा (९) बमोम्जम अदालिले स्िीकृि 
गने आदेश गरेमा सो कार्ययम कम्पनीका सरुम्िि साहूबाहेकका अन्र् सम्पूणय 
साहूहरू, कम्पनीका सञ्चालक िथा शेर्रधनीहरूलाई बन्धनकारी हनेुछ र सोही 
मममिदेम्ख पनुसंरचना अिमधको अन्त्र् हनेुछ ।  

 

२९. सरुम्िि साहूहरूको हकमा असर नपनेाः (१) र्स पररच्छेदबमोम्जम साहूको सभाबाट 
पाररि भई अदालिबाट स्िीकृि भएको पनुसंरचना कार्ययमले देहार्का अिस्थामा 
बाहेक सरुम्िि साहूलाई सरुिण चलन गनय िा अन्र् कुनै वकमसमले कारोबार गनय 
बाधा परु्ायउने छैनाः– 

(क)  सरुम्िि साहूले पनुसंरचना कार्ययमको पिमा मिदान गरेमा िा 
अन्र् कुनै िररकाले त्र्स्िो कार्ययम आपूmलाई मान्र् हनेु गरी 
आफ्नो सहममि ददएमा, िा 

(ख)  सरुम्िि साहूलाई सो कार्ययम बाध्र्ात्मक हनेु भनी अदालिले 
आदेश ददएमा । 

(२) अदालि देहार्का कुरामा सन्ििु भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) 
बमोम्जमको आदेश ददन सक्नेछाः– 

(क)   सरुम्िि साहूले आपूmले मलएको सरुिण चलन चलाउँदा 
पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न गदाय हनेु उपलम्ब्धमा 
आधारभिूरूपमा प्रमिकूल असर पनय सक्ने भएमा, 

(ख)  त्र्स्िो कार्ययमले सरुम्िि साहूको सरुिणमामथ रहेको हक र 
सरुिणको पर्ायप्तरूपमा संरिण हनेु भएमा । 

 

३०.  कुनै सम्पम्िको मामलक िा सम्पम्ि पट्टामा ददन े व्र्म्क्तको हकमा असर नपनेाः (१) 
र्स पररच्छेदबमोम्जम साहूको सभाबाट पाररि भै अदालिबाट स्िीकृि भएको 
पनुसंरचना कार्ययमबाट कम्पनीको प्रर्ोग िा कब्जामा रहेको िा कम्पनीको 
भोगचलनमा रहेको सम्पम्िको धनी िा त्र्स्िो सम्पम्ि पट्टामा मलएको भए पट्टा 
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ददनेलाई देहार्का अिस्थामा बाहेक त्र्स्िो सम्पम्िको अमधकार चलन चलाउन िा 
वफिाय गनय बाधा पगु्ने छैनाः– 

(क)  त्र्स्िो सम्पम्िको धनी िा पट्टा ददनेले त्र्स्िो कार्ययमको 
पिमा मिदान गरेमा िा अन्र् कुनै वकमसमले सो कार्ययम 
आपूmलाई मान्र् हनेु भनी मलम्खि सहममि ददएमा, 

(ख)  त्र्स्िो सम्पम्िको धनी िा पट्टा ददनेलाई सो कार्ययम 
बाध्र्ात्मक हनेु भनी अदालिले आदेश ददएमा । 

(२) अदालि देहार्का कुरामा सन्ििु भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) 
बमोम्जमको आदेश ददन सक्नेछाः– 

(क)  त्र्स्िो सम्पम्िको धनी िा पट्टा ददनेले सो सम्पम्ि वफिाय मलएमा 
पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न गदाय हनेु उपलम्ब्धमा 
आधारभिूरूपमा प्रमिकूल असर पने भएमा, 

(ख)  त्र्स्िो पनुसंरचना कार्ययमअन्िगयि सो सम्पम्ि र त्र्स्िो 
सम्पम्िको धनी िा पट्टा ददनेको वहि पर्ायप्तरूपमा संरिण हनेु 
भएमा । 

 

३१.  पनुसंरचना व्र्िस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गनेाः (१) पनुसंरचना अिमध कार्म रहेको 
अिमधभर पनुसंरचना व्र्िस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनी सञ्चालन गदाय मनजले देहार्का अमधकार 
प्रर्ोग गनय सक्नेछाः– 

(क)  कम्पनीको व्र्िसार्, सम्पम्ि िथा कारोबारको व्र्िस्थापन र 
मनर्न्त्रण, 

(ख)  कम्पनीको कुनै व्र्िसार् िा सम्पम्िको अन्त्र् िा बेचमबखन, 

(ग)  कम्पनी िा कम्पनीका पदामधकारीले गनय सक्ने कुनै काम िा 
प्रर्ोग गनय पाउने अमधकारको प्रर्ोग । 
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(३) उपदफा (२) बमोम्जमको अमधकार प्रर्ोग गदाय पनुसंरचना 
व्र्िस्थापकलाई कम्पनीको सम्पूणय खािा, बही, शे्रस्िा, अमभलेख र कागजाि हेनय पाउने 
अमधकार हनेुछ । 

(४) पनुसंरचना व्र्िस्थापकले र्स दफाबमोम्जमको काम गदाय िा अमधकार 
प्रर्ोग गदाय कम्पनीको प्रमिमनमध (एजेण्ट) को हैमसर्िमा काम गनेछ । 

(५) पनुसंरचना व्र्िस्थापकले मागेमा कम्पनीका सञ्चालक िथा अन्र् 
पदामधकारीले कम्पनीको व्र्िस्थापन िथा मनर्न्त्रणको लामग आिश्र्क पने जनुसकैु 
प्रकारको सहर्ोग उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

   (६) कम्पनीका सञ्चालक िथा पदामधकारीले पनुसंरचना व्र्िस्थापकको 
मलम्खि मनदेशनमबना कम्पनीको सञ्चालक िा पदामधकारीको हैमसर्िले कम्पनीको कुनै 
पमन अमधकार प्रर्ोग गनय िा काम गनय पाउने छैन । 

(७) कम्पनीका सञ्चालकले पनुसंरचना व्र्िस्थापकले मागेबमोम्जम कम्पनी 
िथा कम्पनीको व्र्िसार्, सम्पम्ि िथा कारोबारसम्बन्धी जानकारी मनजलाई ददन ु
पनेछ । 

 

३२.  पनुसंरचना व्र्िस्थापकले ऋण मलन सक्नेाः (१) कम्पनीको व्र्िस्थापकको रूपमा 
काम गदाय पनुसंरचना व्र्िस्थापकले कम्पनीलाई चालू राख्न िा कम्पनीको व्र्िसार्, 

कारोबार सञ्चालन गनय कुनै रकम आिश्र्क भएको ठानेमा कम्पनीको सम्पम्ि 
सरुिण ददई िा नददई ऋण मलन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम मलएको ऋण रकम र त्र्सका शियहरू दफा १७ 
मा व्र्िस्था भए बमोम्जम हनेुछ । 

 

३३.  कम्पनीको ऋण ममन्हा हनुे हदाः साहूहरूको सहममिबमोम्जम पनुसंरचना कार्ययममा 
सरुिण नददएको कुनै ऋण िा सोको कुनै अंश ममन्हा गने िा सो हेरफेर गने 
व्र्िस्था भएकोमा सो कार्ययमबमोम्जम ममन्हा िा हेरफेर हनेुछ । 
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३४.  पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न गनेाः (१) र्स पररच्छेदअन्िगयि साहूको सभाले 
पाररि गरी अदालिबाट स्िीकृि भएको पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न गने 
म्जम्मेिारी कम्पनीको हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कार्ययमको कार्ायन्िर्नमा सपुररिेिण िथा 
प्रबन्ध गनयको लामग अदालिले पनुसंरचना व्र्िस्थापकलाई िोक्न सक्नेछ ।  

 

३५. पनुसंरचना कार्ययम हेरफेर िथा पररिियन हनु सक्नेाः (१) पनुसंरचना कार्ययम 
कार्ायन्िर्न हुँदाका बखि सो कार्ययम र्थाििरूपमा पूरै िा आंम्शकरूपमा 
कार्ायन्िर्न हनु नसक्ने िर सो कार्ययम हेरफेर िा पररिियन गरी कार्ायन्िर्न हनु 
सक्ने देम्खएमा पनुसंरचना व्र्िस्थापकले सो कार्ययम हेरफेर िा पररिियन गनय 
साहूहरूको सभा बोलाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम बोलाइएको सभाले कार्ययम हेरफेर िा पररिियन 
गने प्रस्िाि पाररि गरेमा स्िीकृमिका लामग अदालिमा पेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम पेश भएको कार्ययम साहूहरूको वहिको लामग 
स्िीकृि गनय मनामसब हनेु देम्खएमा अदालिले त्र्सो गने आदेश ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम स्िीकृि भएको कार्ययम हेरफेर िा पररिियन 
भएबमोम्जम कार्ायन्िर्न गनुय पनेछ ।  

 

३६.  पनुसंरचना कार्ययमको अन्त्र् हनुेाः (१) कम्पनीले पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न 
गररसकेमा िा कम्पनीले सो कार्ायन्िर्न गनय नसकी पनुसंरचना व्र्िस्थापकले गरेको 
मनिेदनको आधारमा अदालिले अन्त्र् गने आदेश ददएमा त्र्स्िो कार्ययमको अन्त्र् 
हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कम्पनीले पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न गनय 
नसकी अदालिले अन्त्र् गने आदेश ददएकोमा त्र्स्िो कम्पनी खारेज गनयसमेि आदेश 
ददन ुपनेछ । 
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पररच्छेद–५ 

कम्पनीको खारेजी 

३७.  कम्पनी खारेज हनु ेआदेश भएकोमा खारेज गनुयपनेाः (१) अदालिले र्स ऐनबमोम्जम 
कम्पनी खारेज गने आदेश ददएकोमा त्र्सरी आदेश ददँदाका बखि दामासाहीसम्बन्धी 
व्र्िसार् गनय पाउने व्र्म्क्तहरूमध्रे्बाट अदालिले एकजना मलम्क्िडेटर मनर्कु्त गने 
आदेश ददनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको आदेश भएपमछ कम्पनी खारेज गने काम 
कारबाही प्रारम्भ भएको मामननेछ । 

 

३८.  कम्पनी खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएमा हनुे पररणामाः (१) कुनै कम्पनी 
खारेज गने काम कारबाही प्रारम्भ भएपमछ त्र्स्िो कम्पनीका सम्बन्धमा देहार्का 
कुराहरूमा देहार्बमोम्जम हनेुछाः– 

(क)  कम्पनीका सञ्चालक िथा पदामधकारी आफ्नो पदबाट मकु्त 
भएमा सो कम्पनीको व्र्िस्थापनका सम्बन्धमा सो कम्पनीका 
सञ्चालक िथा पदामधकारीले प्रर्ोग गने सम्पूणय अमधकार 
मलम्क्िडेटरले प्रर्ोग गनुयपने,  

(ख)  सरुम्िि साहूको कब्जामा रहेको सम्पम्िबाहेक कम्पनीका 
सम्पूणय जार्जेथा, वहसाबवकिाब र लेखा मलम्क्िडेटरले आफ्नो 
म्जम्मा र मनर्न्त्रणमा मलन ुपने, 

(ग)  मलम्क्िडेटरले अन्र्था आदेश ददएकोमा बाहेक कम्पनीले मनर्कु्त 
गरेका कम्पनीका सम्पूणय कमयचारीहरूको सेिा अन्त्र् हनेु । 

(२) देहार्का कुरामा बाहेक दफा १९ बमोम्जमको स्ििाः स्थगनसम्बन्धी 
व्र्िस्था खारेजीको काम कारबाही कार्म रहेको अिमधभर लागू हनेुछाः– 

(क)   र्स ऐनबमोम्जम सरुम्िि साहूको चलन चलाउने अमधकारको 
कार्ायन्िर्न, िा  

(ख)  र्स ऐनबमोम्जम कम्पनीले पट्टामा मलएको सम्पम्ि पट्टा ददनेलाई 
वफिाय मलने अमधकारको कार्ायन्िर्न । 
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३९. कम्पनीको खारेजीलाई पनुसंरचना कार्ययममा पररणि गनय सवकनेाः (१) कम्पनीको 
व्र्िसार् िथा जार्जेथा, कम्पनीले उत्पादन गने सेिा िा िस्िकुो प्रकृमि िथा त्र्सको 
बजार सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न िथा जाँचबझु गदाय कम्पनीको पनुसंरचना कार्ययम 
साहूको सभाबाट पाररि भई स्िीकृि हनु सक्ने मलम्क्िडेटरलाई लागेमा कारणसवहि 
मनम्िि समर्ािमधको लामग र्स ऐनबमोम्जम अदालिले जारी गरेको कम्पनी 
खारेजीसम्बन्धी आदेश मलुिबी राखी र्स ऐनबमोम्जम पनुसंरचना कार्ययम 
कार्ायन्िर्न गने आदेश माग गरी अदालिमा मनजले मनिेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त हनु आएका मनिेदनको व्र्होराबाट अदालि 
सन्ििु भएमा कुनै खास समर्को लामग पवहले जारी गरेको कम्पनी खारेजीको आदेश 
मनलम्बन गरी पनुसंरचना कार्ययम कार्ायन्िर्न गनय आदेश ददनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम आदेश भएकोमा र्स ऐनबमोम्जम सो आदेश 
कार्ायन्िर्न गनुय पनेछ । 

 

४०. मलम्क्िडेटरको काम, कियव्र् र अमधकाराः (१) र्स ऐनमा उल्लेख भएका अन्र् 
व्र्िस्थाहरूका अमिररक्त मलम्क्िडेटरको काम, कियव्र् र अमधकार देहार् बमोम्जम 
हनेुछाः– 

(क)  कम्पनीको िफय बाट कुनै मदु्दा िा कुनै काननुी कारबाही 
चलाउने िा त्र्सको प्रमिरिा गने, 

(ख)  आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहर्ोग प¥ुर्ाउनका लामग कमयचारी 
मनर्कु्त गने, 

(ग)  कम्पनीको शेर्रबापिको वकस्िा चकु्ता नभएकोमा 
शेर्रधनीहरूबाट त्र्स्िो वकस्िा चकु्ता गनय माग गने, 

(घ)  कम्पनीको िफय बाट र कम्पनीको नाममा गनुयपने सम्पूणय काम र 
मलखि िा कागजाि गने िा गराउने र सो प्रर्ोजनका लामग 
कम्पनीको छाप प्रर्ोग गने, 

(ङ)  कम्पनीको जार्जेथा सरुिण राखी ऋण प्राप्त गने, 

(च) कुनै सम्पम्ि बेचमबखन गदाय िा कुनै करार िा दावर्त्ि अन्त्र् 
गदाय कम्पनीलाई फाइदा हनु्छ भन्ने मलम्क्िडेटरलाई लागेमा 
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त्र्स्िो सम्पम्ि बेचमबखन गने िा त्र्स्िो करार िा दावर्त्िको 
अन्त्र् गने, 

(छ)  कम्पनीको कुनै साहूसँग िा कम्पनीको साहू भएको दाबी गने 
कुनै व्र्म्क्तसँग मनजले मलएको दाबीको सम्बन्धमा ममलापत्र गने, 

(ज)  कुनै व्र्म्क्तउपर कम्पनीले दाबी गनय सक्ने ऋण, दावर्त्ि िा 
अन्र् कुनै दाबीका सम्बन्धमा त्र्स्िो व्र्म्क्तसँग ममलापत्र गने, 

(झ) कम्पनीको जार्जेथा मबयी गने िथा सोबापि प्राप्त रकम र्स 
ऐनबमोम्जम वििरण गने, र 

(ञ) कम्पनी खारेज गनय आिश्र्क अन्र् सबै काम कारबाही गने, 

गराउने । 

  (२) उपदफा (१) मा लेम्खएको अमिररक्त देहार्का काम गनुय मलम्क्िडेटरको 
कियव्र् हनेुछाः– 

(क)  कम्पनीको जार्जेथा सङ्कलन गने, सम्रिण गने र मबयी गने, 

(ख)  कम्पनीको व्र्िसार् र वििीर् अिस्थाको जाँचबझु गने, 

(ग)  पररच्छेद–६ को अधीनमा रही साहूको ऋण दाबी स्िीकार 
गने, 

(घ)  र्स ऐनबमोम्जम दावर्त्ि भकु्तानीको लामग मनधायरण भएको 
प्राथममकिायमको अधीनमा रही कम्पनीको जार्जेथाको 
मबयीबाट प्राप्त रकम वििरण गने, 

(ङ)  साहूहरूको सभा बोलाउने र सञ्चालन गने, 

(च)  आफ्नो काम कारबाहीको प्रमििेदन िर्ार गरी अदालि िथा 
कार्ायलर्मा प्रस्ििु गने, 

(छ)  कम्पनीको दिाय खारेजीलाई सहज िलु्र्ाउने, र 

(ज) कम्पनीको कुनै सञ्चालक िा कमयचारी िा शेर्रिाला िा कुनै 
व्र्म्क्तले कम्पनी िा त्र्सका साहूहरूलाई जालसाजी, ठगी िा 
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झकु्र्ाउने कार्य गरे नगरेको बारेमा जाँचबझु गने र त्र्स्िा 
व्र्म्क्तको विरुद्घमा आिश्र्क काननुी कारबाही चलाउने ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) मा लेम्खएको काम, कियव्र् र अमधकारका 
अमिररक्त मलम्क्िडेटरले कम्पनीको कुनै सम्पम्ि कसैले प्रर्ोग गरेको भए सो वफिाय 
मलने िा त्र्स्िो सम्पम्ि िा बदर भएको कारोबारबाट रकम वफिाय मलन काननुी 
कारबाही चलाउनेजस्िा अन्र् कामसमेि गनय सक्नेछ । 

िर कम्पनीको जार्जेथाबाट भकु्तानी नहनेु खचय गनय पाउने छैन । 

(४) उपदफा (१), (२) िा (३) मा लेम्खएको अमधकार प्रर्ोग गनय िा कियव्र् 
पालना गनय मलम्क्िडेटरलाई आिश्र्क खचय िा पाररश्रममकको भकु्तानी गनय कम्पनीमा 
पर्ायप्त रकम नभए िापमन मनजले त्र्स्िो अमधकारको प्रर्ोग र कियव्र्को पालना गनुय 
पनेछ । 

(५) मलम्क्िडेटरलाई र्स पररच्छेदबमोम्जम कुनै अमधकार प्रर्ोग गदाय िा 
कियव्र् पालना गदाय बाधा अड्काउ परेमा सोको फुकुिाको लामग मनजले अदालिमा 
मनिेदन ददन सक्नेछ र त्र्सरी मनिेदन पनय आएमा अदालिले मनामसब ठह¥र्ाएमा 
बाधा अड्काउ फुकाई ददन सक्नेछ । 

 

४१.  साहूले रकम ददन सक्नेाः (१) खारेजीमा परेको कम्पनीले कुनै काम कारबाही गदाय 
साहूहरूलाई वहि हनेु िा लाभ पगु्न सक्ने भएमा सो काम गनय त्र्स्िो कम्पनीको 
साहूले मलम्क्िडेटरलाई सापटीस्िरूप रकम ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम मलएको रकम त्र्स्िो काम कारबाहीबाट प्राप्त 
रकमबाट नै भकु्तानी गनुय पनेछ । 

  (३) कम्पनीले स्िीकार गरेको ऋणको दाबी रकमसमेि उपदफा (१) 
बमोम्जम प्राप्त रकमबाट भकु्तानी गने आदेशका लामग कुनै साहूले अदालिमा मनिेदन 
ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम मनिेदन परेकोमा उपदफा (१) बमोम्जमको 
रकमबाट त्र्स्िो ऋण भकु्तानी हनु अदालिले मनामसब ठानेमा सो प्रर्ोजनका लामग 
आदेश गनय सक्नेछ । 
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४२.  मलम्क्िडेटरले प्रमििेदन पेश गनुय पनेाः (१) मलम्क्िडेटरले आपूm मनर्कु्त भएको मममिले 
िीन महीनामभत्र कम्पनी खारेजीका सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीको प्रगमि 
प्रमििेदन िर्ार गरी अदालि र कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम पेश भएको प्रमििेदनमा अन्र् कुराको अमिररक्त 
देहार्का कुरा खलुाउन ुपनेछाः– 

(क)  कम्पनीको जारी पूजँी, शेर्रधनीले मलन कबूल गरेको पूजँी िथा 
चकु्ता पूजँीको रकम, 

(ख)  कम्पनीको जार्जेथा र दावर्त्िको अनमुामनि रकम, 

(ग)  कम्पनीको आमथयक असफलिाको कारण सम्बन्धमा 
मलम्क्िडेटरको रार्, 

(घ)  कम्पनीको प्रिद्धयन, संस्थापना िा कम्पनी िथा र्सका सञ्चालक 
र शेर्रधनीहरूको काम कारबाहीका सम्बन्धमा थप जाँचबझु 
गनय आिश्र्क भएको सम्बन्धमा मलम्क्िडेटरको रार्, 

(ङ)  मलम्क्िडेटरले उम्चि ठहराएको अन्र् आिश्र्क  कुरा । 

 

४३.  साहूको सभा बोलाउन ुपनेाः (१) मलम्क्िडेटरले दफा ४२ बमोम्जम आफ्नो प्रमििेदन 
िर्ार गनुयअम्घ र त्र्सपमछ आिश्र्किा अनसुार समर् समर्मा कम्पनीका साहूहरूको 
सभा बोलाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम साहूको बैठक बोलाउँदा दफा २१ को उपदफा 
(२) र  (३) को रीि परु् र्ाई बोलाउन ुपनेछ । 

(३) साहूको सभाको अध्र्ििा मलम्क्िडेटरले गनेछ । 

(४) साहूको सभासम्बन्धी अन्र् कुराहरूका सम्बन्धमा दफा २४ का 
व्र्िस्थाहरू आिश्र्क हेरफेर सवहि लागू हनेुछन  । 

 

४४.  साहूहरूको समममि गठन हनु सक्नेाः (१) दफा ४३ बमोम्जम भएको साहूको सभाले 
कम्पनी खारेज गने सम्बन्धमा मलम्क्िडेटरलाई सहर्ोग प¥ुर्ाउन बढीमा 
पाँचजनासम्मको साहूको समममि गठन गनय सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम गदठि समममिको कार्यिेत्र, बैठकसम्बन्धी 
कार्यविमध िा अन्र् आिश्र्क कुराहरू त्र्स्िो समममि गठन गदायका बखि साहूको 
सभाले िोकेबमोम्जम हनेुछ । 

 

४५. ऋण दाबी पेश गनय म्र्ाद ददन ुपनेाः (१) मलम्क्िडेटरले खारेजीमा परेको कम्पनीका 
सबै साहूहरूलाई िोवकएको ढाँचामा आफ्नो ऋण दाबी पेश गनय पन्र ददनको म्र्ाद 
सूचना ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ददएको सूचना रावष्ट्रर् स्िरको पत्रपमत्रकामा 
कम्िीमा दईुपटक प्रकाशन गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको म्र्ादमभत्र दाबी पेश नगरेका साहूहरूको 
दाबीलाई मलम्क्िडेटरले स्िीकृि नगनय सक्नेछ । 

िर सो म्र्ादमभत्र दाबी पेश गनय नसकेको मनामसब कारण सवहि मलम्क्िडेटर 
समि मनिेदन गरेमा मनजले त्र्स्िो मनिेदनको व्र्होरा मनामसब भए त्र्स्िो दाबी 
स्िीकार गनय सक्नेछ । 

 

४६. कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा अदालिले आदेश ददन सक्नेाः र्स पररच्छेदमा अन्र्त्र 
जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन खारेजीको प्रवयर्ामा रहेको कुनै कम्पनीका 
सम्बन्धमा अदालिले कुनै पमन बखि देहार्को आदेश जारी गनय सक्नेछाः– 

(क)  कम्पनीको खारेजी मलुिबी गने िा अन्त्र् गने, 

(ख)  कम्पनीको जार्जेथा मलम्क्िडेटरलाई बझुाउन लगाउने, 

(ग)  वकस्िा िलब माग गररएको रकम भकु्तानी गने, 

(घ)  कम्पनीको कुनै सम्पम्ि कसैले भोगचलन गरररहेको शङ्का भएमा 
सो भोगचलन रोक्ने, िा 

(ङ)  मलम्क्िडेटरलाई आफ्नो काम र कियव्र् पालना गदाय िा 
अमधकार प्रर्ोग गदाय बाधा अिरोध प¥ुर्ाउने व्र्म्क्तलाई पयाउ 
गने । 
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४७. कम्पनीको दिाय खारेज गनेाः र्स पररच्छेद बमोम्जम कुनै कम्पनी खारेज गनय मनर्कु्त 
भएको मलम्क्िडेटरले कम्पनी खारेज गदाय र्स ऐन िा अन्र् प्रचमलि काननुमा मनधायरण 
गरेको कार्यविमध अपनाई कम्पनीको दिाय खारेज गनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

साहूको दाबी िथा भकु्तानी विमध 

४८. साहूले दाबी पेश गनुय पनेाः (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको साहूले पनुसंरचना 
व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटरले िोकेको म्र्ादमभत्र िोवकएको ढाँचामा त्र्स्िो कम्पनीले 
भकु्तानी गनय बाँकी रहेको िा भकु्तानीर्ोग्र् ऋणको दाबी पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको दाबी पेश गदाय साहूले त्र्स्िो दाबीलाई पिुी 
गने कुनै सबदु प्रमाण पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेरले माग गरेमा सोसमेि 
पेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम पेश भएको दाबीलाई पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा 
मलम्क्िडेटरले जाँचबझु गरी पूरा िा आंम्शकरूपमा स्िीकार िा इन्कार गनय सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटरले ऋणको 
दाबी पूरै िा आंम्शकरूपमा इन्कार गरेमा सोको कारणसवहिको मलम्खि जानकारी 
दाबी पेश गने साहूलाई साि ददनमभत्र ददन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोम्जम प्राप्त गरेको जानकारीमा म्चि नबझु्ने साहूले पन्र 
ददनमभत्र पनुरािेदन अदालिमा पनुरािलोकनको लामग मनिेदन गनय सक्नेछ । 

(६) प्रचमलि काननुबमोम्जम कम्पनीलाई ऋण ददने विदेशी साहूले पमन 
कम्पनीउपर ऋण दाबी भए र्स दफाबमोम्जम दाबी पेश गनय सक्नेछ । 

 

४९.  ब्र्ाजको दाबी मलन सवकनेाः साहूको दामासाहीमा परेको कम्पनीले ऋण मलँदाका 
बखि सम्पन्न करारबमोम्जम ब्र्ाज मिने शियमा ऋण मलएको भए सो ब्र्ाजसमेि दफा 
४८ को उपदफा (१) बमोम्जम गरेको दाबीमा समािेश गनय सवकनेछ । 

िर अदालिले कम्पनी खारेज गने िा कम्पनीको पनुसंरचना कार्ययम 
कार्ायन्िर्न गने आदेश गरेको मममिपमछको ब्र्ाजको दाबी गनय सवकने छैन । 
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५०.  मनधायरण भै नसकेको िा भैपरी आउन े दावर्त्िको दाबीाः (१) दफा ४८ मा 
लेम्खएदेम्ख बाहेक दामासाहीमा परेको कम्पनीले कुनै करार पालना नगरेको िा 
उल्लंघन गरेको कारणबाट पगुेको िमि िा चकु्ता गनुय पने िमिपूमिय िा अन्र् कुनै 
देिानी दावर्त्ि सजृना हनेु जस्िा कामबाट उत्पन्न दावर्त्िको रकम मनधायरण भई 
नसकेको दावर्त्िबापिको दाबी िा कुनै जमानि सम्झौिाअन्िगयि कम्पनीले ददएको 
जमानिमा ऋणीले दावर्त्ि पूरा नगरी कम्पनीको दावर्त्ि कार्म भई नसकेको भैपरी 
आउने दावर्त्िको दाबी दफा ४८ को उपदफा (१) बमोम्जम प्रस्ििु गनय सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको दाबी प्राप्त भएकोमा पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा 
मलम्क्िडेटरले त्र्स्िो दाबी दफा ४८ को उपदफा (३) बमोम्जम स्िीकार िा इन्कार 
गरी सोही दफाको उपदफा (४) बमोम्जम सूचना ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम त्र्स्िो दाबी स्िीकार भएकोमा पनुसंरचना 
व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटरले त्र्स्िो दाबीको अनमुामनि रकमसमेि मनधायरण गनुय 
पनेछ । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन त्र्स्िो दाबीको 
रकम मनधायरण गनय पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटरले अदालिमा मनिेदन गनय 
सक्नेछ र त्र्सरी मनिेदन पनय आएमा अदालिले त्र्स्िो दाबीको अनमुामनि रकम 
मनधायरण गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोम्जम दाबी इन्कार गरेको िा उपदफा (३) बमोम्जम 
मनधायरण गरेको त्र्स्िो दाबीको अनमुामनि रकममा म्चि नबझु्ने व्र्म्क्तले सोको सूचना 
पाएको पन्र ददनमभत्र अदालिमा उजूर गनय सक्नेछ । 

 

५१.  पररपक्ि भई नसकेको दाबीाः पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेरले कम्पनीउपर पनय 
आएको भकु्तानी गने समर् भइनसकेको अपररपक्ि ऋण दाबीमा िोवकएबमोम्जम छूट 
ददन सक्नेछ । 

 

५२.  विदेशी मदु्राको दाबीाः र्स ऐनबमोम्जम विदेशी मदु्रामा भएको ऋण िा अन्र् 
दावर्त्िको दाबीलाई कम्पनी खारेजी, दामासाही िा त्र्सको पनुसंरचनाका लामग 
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अदालिमा मनिेदन गरेको मममिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मनधायरण गरेको विमनमर् दर 
अनसुार नेपाली मदु्रामा वहसाब गरी भकु्तानी गनुय पनेछ । 

 

५३.  ऋणको समार्ोजन गनेाः (१) दामासाहीमा परेको कम्पनी र त्र्स्िो कम्पनीउपर ऋण 
दाबी गने साहूबीच अन्र् कारोबार भएको रहेछ भने देहार्बमोम्जम ऋण िा त्र्स्िो 
ऋण दाबी िा कारोबारको समार्ोजन गनुय पनेछाः– 

(क)  एक पिले अको पिलाई मिनय बाँकी रहेको रकम मनधायरण 
गने, 

(ख)  खण्ड (क) बमोम्जम मनधायरण गररएको रकमबाट एक पिले 
अकोलाई भकु्तानी गनुय पने रकम घटाउने, 

(ग)  खण्ड (ख) बमोम्जम घटाउँदा कार्म हनु आएको रकमलाई 
मात्र कम्पनीले भकु्तानी गनुय पने ऋण रकमको दाबी कार्म 
गने । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापमन कम्पनी 
दामासाहीमा पररसकेको थाहा पाएको िा थाहा पाउन ु पने मनामसब कारण भएको 
बखि त्र्स्िो कम्पनीलाई ऋण ददने िा कम्पनीबाट ऋण मलने व्र्म्क्तले मनजले 
कम्पनीलाई ददन ुपने रकमबाट मनजले कम्पनीबाट प्राप्त गनय बाँकी रकम घटाउनको 
लामग दाबी गनय पाउने छैन । 

स्पिीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लामग “दामासाहीमा पररसकेको कम्पनी” भन्नाले 
कम्पनीको पनुसंरचना िा खारेजीका लामग अदालिमा मनिेदन दिाय भएको अिस्थाको 
कम्पनी सम्झन ुपछय । 

 

५४.  सरुम्िि साहूले दाबी गनय सक्नेाः (१) सरुम्िि साहूले कुनै पमन बखि कम्पनीउपर 
ऋणको दाबी गनय सक्नेछ र पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटरले दफा ४८ को 
उपदफा (३) बमोम्जम उक्त दाबी स्िीकार िा इन्कार गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम दाबी गररने रकम सरुिणमा रहेको सम्पम्िको 
बजारमूल्र्बाट प्राप्त रकम र सरुम्िि साहूले कम्पनीबाट भकु्तानी पाउन ु पने बाँकी 
रकमको फरक रकममा मात्र सीममि रहन ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोम्जम सरुम्िि सम्पम्िको मूल्र् र भकु्तानी पाउन ुपने 
बाँकी रकमबीच फरक भएको रकमका सम्बन्धमा सरुम्िि साहू र दामासाहीमा परेको 
कम्पनीबीच वििाद भएमा सो विषर्मा म्चि नबझु्ने पिले अदालिमा मनिेदन ददन 
सक्नेछ र र्सरी परेको मनिेदनउपर विचार गरी अदालिले त्र्स्िो फरक रकमको 
मनधायरण गरर ददन सक्नेछ ।  

 

५५.  शेर्रधनीको दाबीाः दामासाहीमा परेको कम्पनीको शेर्रधनीसमेि रहेको कुनै साहूले 
कम्पनीउपर दाबी गरेमा कम्पनीको शेर्रबापि चकु्ता गनुय पने वकस्िा रकम मनजले 
भकु्तानी नगरेको भए उक्त रकम भकु्तानी गनय पने अिस्था भइसकेको िा भकु्तानी गनुय 
पने अिस्था आउन सक्ने भएमा र्सरी भकु्तानी गनुय पने सम्भाविि रकमसम्मको 
मनजको दाबी स्िीकार हनेु छैन । 

 

५६.  ऋण स्िीकार भएमा साहू मामननेाः (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीउपर दाबी गने 
व्र्म्क्तको ऋण दाबी र्स पररच्छेदबमोम्जम स्िीकार भएमा मनजले साहूको हैमसर्ि 
प्राप्त गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको हैमसर्ि प्राप्त गने व्र्म्क्तले साहूको सभामा भाग 
मलने, स्िीकृि ऋण दाबीको हदसम्म मिदान गने र र्स ऐनबमोम्जम ऋण रकमको 
भकु्तानी प्राप्त गने अमधकार प्राप्त गनेछ । 

 

५७.  दावर्त्िको भकु्तानी यमाः (१) मलम्क्िडेटरले खारेजीमा परेको कम्पनीको दावर्त्ि र्स 
ऐनबमोम्जम फछ्र्र्ौट गदाय उपलब्ध रकमलाई देहार्बमोम्जमको प्राथममकिाका 
आधारमा दावर्त्िको भकु्तानी गनुय पनेछाः– 

(क)  दफा ११ को उपदफा (४) बमोम्जम मनर्कु्त अन्िररम 
प्रशासकले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बम्न्धि सम्पूणय खचय 
िथा पाररश्रममक, 

(ख)  पररच्छेद–२ बमोम्जम फछ्र्र्ौट गनुय पने अन्र् रकमहरू, 



www.lawcommission.gov.np 
 

36 
 

(ग)  दफा १० को उपदफा (३) र (४) बमोम्जम मनर्कु्त जाँचबझु 
अमधकारीले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बम्न्धि सम्पूणय खचय 
िथा पाररश्रममक, 

(घ)  दफा २२ को उपदफा (२) बमोम्जम मनर्कु्त पनुसंरचना 
व्र्िस्थापकले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बम्न्धि सम्पूणय खचय 
िथा पाररश्रममक, 

(ङ)  दामासाहीको कारबाहीको जाँचबझु अिमधमा मलइएको 
कम्पनीका सम्पूणय ऋण, 

(च)  कम्पनीको पनुसंरचना कार्ययम अिमधमा मलइएको कम्पनीको 
सम्पूणय ऋण,  

(छ)  दफा ३७ को उपदफा (१) बमोम्जम मनर्कु्त मलम्क्िडेटरले 
सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बम्न्धि खचय िथा पाररश्रममक, 

(ज)  र्स ऐनबमोम्जम कम्पनी खारेज गने िा पनुसंरचना गने आदेश 
भएका बखि कम्पनीका कामदार िा कमयचारीलाई ददन बाँकी 
रहेको ज्र्ाला िथा पाररश्रममकको रकम, 

िर कम्पनीको सञ्चालकले त्र्स्िो रकम पाउने छैन । 

(झ)  कम्पनी खारेज गने िा पनुसंरचना गने आदेश भएका बखि 
कम्पनीका कामदार िा कमयचारीलाई ददन बाँकी रहेको घर 
विदाको रकम, विरामी विदाको रकम, उपदानबापिको रकम र 
कमयचारी संचर्कोषको सवुिधा भए सोबापिको रकम, 

िर कम्पनीको सञ्चालकले त्र्स्िो रकम पाउने छैन । 

(ञ)  मलम्क्िडेटरले स्िीकार गरेका ऋण दाबीबापिको अन्र् सम्पूणय 
रकम । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्राथममकिा यममा पने प्रत्रे्क दावर्त्िलाई 
समानरूपमा व्र्िहार गनुय पनेछ र त्र्स्िो यममा परेका सम्पूणय दावर्त्ि पूरा फछ्र्र्ोट 
गनुय पनेछ । 
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िर त्र्स्िो दावर्त्ि पूरा फछ्र्र्ौट गनय नपगु्ने भएमा समानपुामिक वहसाबमा 
फछ्र्र्ौट गनुय पनेछ । 

(३) कम्पनीको कुनै दावर्त्ि बीमा गररएको भएमा र्स्िो बीमा 
करारअन्िगयिको रकम हक पगु्ने व्र्म्क्तलाई भकु्तानी गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) िा (३) बमोम्जमको दावर्त्िको पूरा फछ्र्र्ौट भएमा 
बाँकी रहेको रकमबाट मलम्क्िडेटरले कम्पनी खारेज गने िा पनुसंरचना गने आदेश 
भएको मममिदेम्ख ऋण दाबी स्िीकार गररएको मममिसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्र्ाज 
चकु्ता गनुय पनेछ र सो चकु्ता भै बाँकी रहेको रकम कम्पनीका अग्रामधकार 
शेर्रधनीहरूलाई वििरण गरी बाँकी रहेको रकम अन्र् शेर्रधनीहरूलाई समानपुामिक 
वहसाबमा वििरण गररनेछ । 

 

५८.  दावर्त्ि फछ्र्र्ौट गने िरीकााः मलम्क्िडेटरले र्स पररच्छेदबमोम्जम साहूहरूको दावर्त्ि 
फछ्र्र्ौट गदाय एकैपटक िा पटक पटक गरी फछ्र्र्ोट गनय सक्नेछ । 

  

पररच्छेद–७ 

बदर हनु ेकारोबारहरू 

५९.  बदर हनु े कारोबारहरूाः (१) कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेको भए देहार्का 
कारोबारहरू बदर हनेुछन ाः– 

(क)  दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हनुभुन्दा लगिै छ महीना 
पवहले िा सो कारबाही प्रारम्भ भएको छ मवहनाको अिमधमभत्र 
गररएका अग्रामधकारर्कु्त कारोबारहरू,  

(ख)  दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हनुभुन्दा लगिै एक िषय 
पवहले िा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक िषयको अिमधमभत्र 
कम्पनीका सम्बद्ध व्र्म्क्तसँग भएका अग्रामधकारर्कु्त 
कारोबारहरू, 

स्पिीकरणाः खण्ड (क) र (ख) को प्रर्ोजनका लामग 
“अग्रामधकारर्कु्त कारोबार” भन्नाले कम्पनी खारेज हुँदाका 
बखि सरुम्िि साहूबाहेकका अन्र् साहूले कम्पनीउपर दाबी 
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गरेको भए जमि रकम पाउन सक्दथ्र्ो सोभन्दा बढी भकु्तानी 
पाउने गरी भए गरेको कारोबार सम्झनपुछय ।  

(ग)  दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हनुभुन्दा लगिै एक िषय 
पवहले िा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक िषयको अिमधमभत्र 
कम मूल्र् राखी कुनै कारोबार भई सोको पररणामस्िरूप 
कम्पनी दामासाहीमा परेमा िा दामासाही सम्बन्धी कारबाही 
शरुु भएपमछ कम मूल्र् राखी भए गरेका अन्र् कारोबार, 

स्पिीकरणाः र्स खण्डको प्रर्ोजनको लामग “कम मूल्र्को 
कारोबार” भन्नाले कारोबार गने अको पिलाई कम्पनीले ददएको 
प्रमिफलबापि कम्पनीले प्रचमलि बजार मूल्र्भन्दा कम मूल्र् 
पाएको िा कुनै मूल्र् नै नपाएको कारोबार सम्झनपुछय । 

(घ)  दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गनुयभन्दा लगिै दईु िषय 
पवहले िा सो कारबाही प्रारम्भ भएको दईु िषयको अिमधमभत्र 
भए गरेका जालसाजपूणय कारोबारहरू, 

स्पिीकरणाः र्स खण्डको प्रर्ोजनका लामग “जालसाजपूणय 
कारोबार” भन्नाले कम्पनीका साहूलाई ठग्ने, भकु्तानी ददन वढलो 
गने िा साहूको हकमा प्रमिकूल असर प¥ुर्ाउने बदमनर्िले 
कम्पनीको सम्पम्िको सम्बन्धमा भएको कारोबार सम्झनपुछय । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमका कारोबारलाई बदर गराउन मलम्क्िडेटरले 
अदालिमा मनिेदन ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम मनिेदन ददँदा त्र्स्िा कारोबार गदायका बखि 
कम्पनी दामासाहीमा परेको िा त्र्स्िा कारोबार भएको कारणले कम्पनी दामासाहीमा 
परेको कुरा मलम्क्िडेटरले पवुि गनुय पनेछ । 

(४) बदर हनेु कारोबारलाई बदर गराउने सम्बन्धमा भएको कारबाहीमा 
कम्पनीको सम्बद्ध व्र्म्क्त संलग्न भएको देम्खएमा त्र्स्िो कारोबार हुँदाका बखि 
कम्पनी दामासाहीमा परेको िा सोही कारणले दामासाहीमा परेको हो भन्ने कुरा 
अनमुान गररनेछ । 
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६०. बदर हनु े कारोबारमा प्रमिरिा गनय सवकनेाः सम्िद्ध व्र्म्क्तले आफ्नो प्रमिरिामा 
देहार्का कुरा प्रमाम्णि गनय सक्नेछाः– 

(क) कारोबार हुँदाका बखि कम्पनी दामासाहीमा नपरेको, 

(ख) कारोबारबाट मनजले कुनै लाभ नमलएको, 

(ग) कारोबारबाट कुनै लाभ मलँदा कम्पनी दामासाहीमा परेको िा सो 
कारोबारको कारणबाट दामासाहीमा पनय सक्छ भन्ने शङ्का गनुय 
पने मनामसब कारण नभएको । 

 

६१.  बदर हनुे कारोबारका सम्बन्धमा अदालिको अमधकाराः (१) कुनै कारोबार बदर हनेु 
भएको कुरामा अदालि सन्ििु भएमा अदालिले देहार्को आदेश जारी गनय सक्नेछाः– 

(क)  कम्पनीले त्र्स्िो कारोबारका सम्बन्धमा भकु्तानी गरेको सम्पूणय 
िा केही रकम मलम्क्िडेटरलाई भकु्तानी गनय सम्बम्न्धि 
व्र्म्क्तलाई आदेश ददने, 

(ख)  त्र्सरी कारोबार भएको जार्जेथा िा सो बराबरको मूल्र् 
मलम्क्िडेटरलाई बझुाउन सम्बम्न्धि व्र्म्क्तलाई आदेश ददने, 

(ग)  त्र्स्िो कारोबारको माध्र्मबाट कम्पनीले मलएको ऋण, सो 
ऋणको लामग कम्पनीले ददएको सरुिण िा जमानि पूरै िा 
आंम्शकरूपमा छूट िा मकु्त गने आदेश ददने, 

(घ)  बदर हनेु कारोबारको फलस्िरूप कम्पनी र अको व्र्म्क्तबीच 
भएको माफी, सुंपूिा िा सम्झौिा बदर हनेु, प्रभािहीन हनेु िा 
कार्ायन्िर्न हनु नसक्ने आदेश ददने । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको आदेश कार्ायन्िर्न गनय अन्र् कुनै थप आदेश 
ददन ुपने भएमा अदालिले त्र्स्िो आदेशसमेि ददन सक्नेछ । 

 

६२.  अग्रामधकारर्कु्त कारोबारबापि भकु्तानी गररएको रकम दाबी गनय सवकनेाः अदालिको 
आदेश अनसुार िा अन्र् कुनै कारणले कम्पनीसँग भएको अग्रामधकारर्कु्त कारोबारको 
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सम्बन्धमा मलम्क्िडेटरलाई कुनै रकम भकु्तानी गने साहूले सो रकमलाई खारेजीमा 
परेको कम्पनीउपर ऋणको दाबी पेश गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–८ 

दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार् र सोको मनर्मन िथा प्रशासन 

६३.  इजाजिपत्र प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार् गनय नहनुेाः (१) र्स ऐनबमोम्जम 
कार्ायलर्बाट इजाजिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पमन दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार् सञ्चालन 
गनुय हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको इजाजिपत्र प्राप्त नगरेको व्र्म्क्तलाई र्स 
ऐनबमोम्जम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गने मसलमसलामा जाँचबझु अमधकारी, 
पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटर मनर्कु्त गनय हुँदैन । इजाजिपत्रप्राप्त 
व्र्म्क्तबाहेक अरू कसैलाई जाँचबझु अमधकारी, पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटर 
मनर्मु्क्त गरेकोमा त्र्स्िो मनर्मु्क्त स्ििाः बदर हनेुछ । 

  

६४.  इजाजिपत्र प्राप्त गनय मनिेदन ददन ुपनेाः (१) दफा ६३ को उपदफा (१) बमोम्जमको 
इजाजिपत्र प्राप्त गनय चाहने व्र्म्क्तले कार्ायलर्मा िोवकएको ढाँचामा िोवकएको दस्िूर 
सवहि मनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम मनिेदन ददने व्र्म्क्तले देहार्को शियहरू पूरा 
गरेको हनु ुपनेछाः– 

(क)  पैंिीस िषय उमेर पूरा भएको, 

(ख)  िोवकएको पेशागि संस्थाको सदस्र् भएको, 

(ग)  िाम्णज्र् काननु, व्र्ापारशास्त्र, व्र्िस्थापन िा लेखा िा 
िोवकएबमोम्जमको अन्र् विषर्मा मान्र्िाप्राप्त विश्वविद्यालर्बाट 
कम्िीमा स्नािकोपामध प्राप्त गरेको । 

(घ)  नेपाल राज्र्मा बसोबास गरेको, 

(ङ)  र्स ऐनबमोम्जम दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार् सञ्चालन गनय 
सिम भएको । 
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(३) उपदफा (१) बमोम्जमको मनिेदन पनय आएमा कार्ायलर्ले दामासाही 
व्र्िसार् सञ्चालन गनय इजाजि ददन उपर्कु्त ठह¥र्ाएमा िोवकएको ढाँचामा 
इजाजिपत्र जारी गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम जारी भएको इजाजिपत्र िोवकएबमोम्जम 
निीकरण गनुय पनेछ । 

 

६५.  दामासाही प्रशासन कार्ायलर् स्थापना हनुाेः (१) र्ो ऐन प्रारम्भ भएपमछ नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दामासाही प्रशासन कार्ायलर् स्थापना 
गनेछ । र्सरी कार्ायलर्को स्थापना नभएसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो कुनै 
कार्ायलर्लाई दामासाही प्रशासन कार्ायलर्को काम गने गरी िोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्थापना भएको कार्ायलर्ले देहार्को कार्य 
गनेछाः– 

(क)  दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार्को प्रशासन गने, 

(ख)  दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार्ीको दिाय गने, इजाजिपत्र ददने िथा 
सोको निीकरण गने, 

(ग)  दामासाहीमा परेको कम्पनीको व्र्िस्थापनको सामान्र् 
सपुरीपेिण गने  

(घ)  दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार्ीहरूले पालना गने पदीर् आचरणको 
अनसुन्धान गने, 

(ङ)  दामासाहीमा परेका प्रत्रे्क कम्पनीको अमभलेख खडा गने, र 

(च)  िोवकए बमोम्जमको अन्र् काम गने । 

 

६६.  इजाजिपत्र मनलम्बन िा बदर गनय सवकनेाः (१) अदालिले दफा ६४ को उपदफा 
(३) बमोम्जम इजाजिपत्रप्राप्त व्र्म्क्तले इजाजिपत्र अनसुारको काम नगरेको उजूरी 
परेमा िा कार्ायलर्ले प्रमििेदन गरेमा िा अदालि आपैंmलाई लागेमा सोको कारबाही 
प्रारम्भ गरी त्र्स्िो व्र्म्क्तको इजाजिपत्र मनलम्बन िा बदर गने आदेश ददन   
सक्नेछ ।  



www.lawcommission.gov.np 
 

42 
 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम आदेश ददनअुम्घ त्र्स्िो व्र्म्क्तलाई सफाईको 
मौका ददन ुपनेछ । 

(३) अदालिले देहार्का आधारमा उपदफा (१) बमोम्जमको आदेश ददन 
सक्नेछाः– 

(क) इजाजिपत्रप्राप्त व्र्म्क्तले र्स ऐनबमोम्जम गनय नहनेु काम 
गरेमा, 

(ख) इजाजिपत्रप्राप्त व्र्म्क्तले र्स ऐनबमोम्जम गनुय पने काम 
लापरबाहीसाथ गरेमा िा ठीकसँग गनय नसकेमा, 

(ग) दामासाहीको व्र्िसार् गने इजाजिपत्रप्राप्त व्र्म्क्त आपैm 

दामासाहीमा परेमा, 

(घ) दामासाहीको व्र्िसार् गनय इजाजिपत्रप्राप्त व्र्म्क्त भ्रिाचार, ठगी 
िा कीिे जालसाजीको कसूरमा अदालिबाट दोषी ठहररएमा । 

 

६७.  पद ररक्त भएमा अदालिले पूमिय गनेाः र्स ऐनबमोम्जम मनर्कु्त भएको पनुसंरचना 
व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटरको दफा ६६ को उपदफा (१) बमोम्जम इजाजिपत्र 
मनलम्बन िा बदर भएमा िा अन्र् कुनै कारणले मनजको पद ररक्त भएमा शरुु 
मनर्मु्क्त हुँदाको प्रवयर्ा पूरा गरी अदालिले र्स ऐन बमोम्जम र्ोग्र्िा पगुेको अन्र् 
कुनै व्र्म्क्तलाई मनर्कु्त गनय आदेश ददन सक्नेछ । 

 

६८. पाररश्रममकाः (१) र्स ऐन बमोम्जम मनर्कु्त जाँचबझु अमधकारी, पनुसंरचना व्र्िस्थापक 
िा मलम्क्िडेटरको पाररश्रममक साहूको सभाले समर् समर्मा मनधायरण गरेबमोम्जम 
हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम पाररश्रममक मनधायरण हनु नसकेमा कार्ायलर्को 
प्रमििेदनको आधारमा अदालिले त्र्स्िो पाररश्रममक िोवकददन सक्नेछ ।  

 

६९. छुटै्ट खािा खडा गनुय पनेाः (१) र्स ऐनबमोम्जम मनर्मु्क्त भएको पनुसंरचना 
व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटरले र्स ऐनबमोम्जम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गदाय आपूm 

मनर्मु्क्त भएको प्रत्रे्क कम्पनीको छुटै्ट बैङ्क खािा खोली खािा सञ्चालन गनुय पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम खोमलएको बैङ्क खािामा मनजले प्राप्त गरेको सम्पूणय 
रकम जम्मा गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम खोलेको बैङ्क खािामा जम्मा भएको बचि रकम 
िोवकएको िेत्रमा मात्र लगानी गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा लेम्खएदेम्ख बाहेक पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा 
मलम्क्िडेटरले दामासाहीमा परेको प्रत्रे्क कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको 
पूणय िथा र्थाथय वििरण देम्खने अन्र् लेखा िथा सोको बहीखािा खडा गनेछ र 
त्र्स्िो बहीखािाको वििरण आिश्र्किा अनसुार अदालि िा कार्ायलर्मा पेश गनुय 
पनेछ । 

(५) पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटरले आफ्नो कियव्र् पालना 
गररसकेपमछ र्स दफाबमोम्जम आपूmले खडा गरेका लेखा िथा बहीखािा र सोको 
वििरण काननुबमोम्जम लेखा परीिण गराई कार्ायलर्मा बझुाउन ुपनेछ । 

 

७०. अदालिको आदेशबाट हटाउन सवकनेाः (१) र्स ऐनबमोम्जम मनर्कु्त पनुसंरचना 
व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटरले मनजलाई िोवकएको कुनै कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी 
कारबाही गदाय र्स ऐनबमोम्जम नगरेको भन्ने उजूरी परेमा िा मनजको आचरण र्स 
ऐन विपररि भएमा अदालिले मनजलाई हटाउने आदेश ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको आदेश ददनअुम्घ सम्बम्न्धि व्र्म्क्तलाई 
सफाईको मौकाबाट बम्ञ्चि गररने छैन । 

 

७१. जिाफ ददन ु पनेाः र्स ऐनबमोम्जम मनर्कु्त पनुसंरचना व्र्िस्थापक िा मलम्क्िडेटरले 
गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा अदालि िा कार्ायलर्ले कुनै कुरा सोधेमा 
मनजले अविलम्ब जिाफ ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

विविध 

७२. कसूर र सजार्ाः (१) कसैले देहार्को कुनै कार्य गरे गराएमा र्स ऐनबमोम्जम कसूर 
गरेको मामननेछाः– 



www.lawcommission.gov.np 
 

44 
 

(क) कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्र्म्क्तले दफा १६ 
बमोम्जम कम्पनीको वििीर् म्स्थमि िथा कारोबारको सम्बन्धमा 
िोवकएको ढाँचामा अदालिमा प्रमििेदन नददएमा, 

(ख) र्स ऐनबमोम्जम कार्ायलर्बाट इजाजिपत्र प्राप्त नगरी कसैले 
दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार् सञ्चालन गरेमा, 

(ग) कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनी दामासाहीमा परेको िा पनय 
लागेको कुरा जानीजानी लकुाएमा,  

(घ) दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार्ीले र्स ऐनबमोम्जम गनुय पने कार्य 
असल मनर्िकासाथ सम्पन्न नगरेमा, िा 

(ङ) कम्पनीको सञ्चालक िा कमयचारी िा शेर्रिाला िा कुनै 
व्र्म्क्तले कम्पनी िा त्र्सका साहूहरूलाई जालसाजी, ठगी िा 
झकु्र्ाउने कार्य गरेमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोम्जमको कसूर गने सञ्चालकलाई 
अदालिले पचास हजार रुपैर्ाँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोम्जमको कसूर गने व्र्म्क्तलाई 
अदालिले दश हजार रुपैर्ाँदेम्ख पचास हजार रुपैर्ाँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोम्जमको कसूर गने सञ्चालकलाई दईु 
लाख रुपैर्ाँसम्म जररबाना हनेुछ र त्र्स्िो जररबाना सञ्चालकले व्र्म्क्तगिरूपमा 
बझुाउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोम्जम दामासाहीसम्बन्धी व्र्िसार्ीले गनुय 
पने कार्य असल मनर्िका साथ सम्पन्न नगरी कम्पनी िा साहू िा सम्बम्न्धि पिलाई 
कुनै नोक्सानी पनय गएमा त्र्स्िो नोक्सानीबापिको िमिपूमिय मनजबाट भराई मनजलाई 
पाँच लाख रुपैर्ाँसम्म जररबाना हनु सक्नेछ । 

(६) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोम्जमको कसूर गने सञ्चालक, कमयचारी, 
शेर्रिाला िा कुनै व्र्म्क्तलाई अदालिले मबगो भराई एक बषयदेम्ख दईु बषयसम्म कैद 
र एक लाखदेम्ख पाँच लाख रुपैर्ाँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ । 
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७३. मदु्दा दार्र गनय सवकनेाः दफा ७२ बमोम्जमको कसूर गरेको देम्खएमा सोको आधार 
सवहि मलम्क्िडेटर, कार्ायलर् िा सम्बम्न्धि पिले सम्बम्न्धि अदालिमा मदु्दा दार्र 
गनय सक्नेछ । 

 

७४. खचय िथा िमिपूमिय भराउन सक्नेाः (१) र्स ऐनबमोम्जम शरुु गररएको 
दामासाहीसम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा अदालिले ददएको आदेश िा 
मनणयर्उपर कुनै व्र्म्क्तको सम्बम्न्धि अदालिमा पनुरािेदन परी पनुरािेदन िहबाट 
समेि अदालिको आदेश िा मनणयर् सदर भएमा र्स्िो कारबाहीका मसलमसलामा अको 
पिले व्र्होनुय परेको सम्पूणय खचय पनुरािेदन गने व्र्म्क्तबाट भराई मलन पाउनेछ । 

(२) कुनै व्र्म्क्तले उपदफा (१) बमोम्जम कारबाही चलाएको कारणबाट 
दामासाहीको काम कारबाही लम्म्बन गई सम्बम्न्धि कम्पनी िा त्र्सका साहू िा 
शेर्रधनीहरूलाई कुनै हामन नोक्सानी पगु्न गएको देम्खएमा अदालिले त्र्स्िो 
व्र्म्क्तबाट िास्िविक हामन नोक्सानीको िमिपूमियसमेि भराइददन सक्नेछ ।  

 

७५. मनर्म बनाउन सक्नेाः र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ायन्िर्न गनय नेपाल सरकारले आिश्र्क 
मनर्महरू बनाउन सक्नेछ । 

 

७६. मनदेम्शका बनाउन सक्नेाः दामासाहीसम्बन्धी काम कारबाहीलाई सहज िलु्र्ाउन 
कार्ायलर्ले आिश्र्क मनदेम्शका बनाउन सक्नेछ । 

 

७७. दामासाहीसम्बन्धी अध्र्ादेश, मनम्ष्यर् भएपमछ त्र्सको पररणामाः दामासाहीसम्बन्धी 
अध्र्ादेश, २०६२ मनम्ष्यर् भएपमछ अको अमभप्रार् नदेम्खएमा त्र्स्िो मनम्ष्यर्िाले, 

(क) सो अध्र्ादेश मनम्ष्यर् हुँदाका बखि चल्िी नभएको िा कार्म नरहेको 
कुनै कुरा पमन जगाउने छैन । 

(ख) सो अध्र्ादेशबमोम्जम चाल ु भएको कुरा िा सोबमोम्जम रीि प¥ुर्ाई 
अम्घ नै गररएको कुनै काम िा भोमगसकेको कुनै कुरालाई असर पाने 
छैन,  
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(ग) सो अध्र्ादेशबमोम्जम पाएको, हामसल गरेको िा भोगेको कुनै हक, 

सवुिधा, कियव्र् िा दावर्त्िमा असर पाने छैन, 

(घ) सो अध्र्ादेशबमोम्जम गररएको कुनै दण्ड सजार् िा जफिलाई असर 
पाने छैन, 

(ङ) मामथ लेम्खएको कुनै त्र्स्िो हक, सवुिधा, कियव्र्, दावर्त्ि िा दण्ड 
सजार्का सम्बन्धमा गररएको कुनै काम कारबाही िा उपार्लाई असर 
पाने छैन र उक्त अध्र्ादेश कार्म रहेसरह त्र्स्िो कुनै काननुी 
कारिाही िा उपार्लाई पमन शरुु गनय, चालू राख्न िा लागू गनय 
सवकनेछ ।  

 


