(ຮ່າງ)
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ພາກທີ I
ບົດບັນຍັດທົົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 (ປັບປຸງ) ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ການົດຫັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມ
ລະລາຍວິສາຫະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂວິສາຫະກິດທີື່ຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເປັນເອກະພາບ
, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງເຈົົ້າໜີົ້, ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອ
ໝັົ້ນແກ່ລະບົບສິນເຊື່ອ ແນໃສ່ຮັກສາຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງລະບົບເສດຖະກິດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂແກ່ການດາເນີນທຸລະກິດ
ແລະ ການລົງທຶນ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ມາດຕາ 2 (ໃໝ່) ການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ແມ່ນ ຂະບວນການແກ້ໄຂວິສາຫະກິດທີື່ຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍວິສາ ຫະ
ກິດດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ສາມາດຟື້ນຟູ, ບໍ່ລົົ້ມລະລາຍ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ສບຕໍ່ດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ້ ຕາມຂໍ້ສະເໜີແກ້
ໄຂໜີົ້ສິນ ຫ ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ທີື່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສານ.
ການລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ແມ່ນຂະບວນການແກ້ໄຂວິສາຫະກິດທີື່ຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ດ້ວຍການ ຊາ
ລະສະສາງຊັບສິນ, ໜີົ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ເມື່ອວິສາຫະກິດນັົ້ນ ບໍ່ມີຈຸດປະສົງຟື້ນຟູ, ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ຫ ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູ ໂດຍມີຄາຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ລົົ້ມລະລາຍ.
ມາດຕາ 3 (ໃໝ່) ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາສັບທີື່ນາໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັົ່ງນີ:ົ້
1.
ວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ, ບລິສັດຈາກັດ, ບລິສັດ
ມະຫາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ລວມທັງ ສະຫະກອນ ທີື່ສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນຢູ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;
2.
ວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນສະພາວະລົ້ມລະລາຍ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດທີື່ພວມປະສົບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ ຊຶື່ງບໍ່ສາມາດ ຊາລະໜີສ
ົ້ ິນ ຫ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ເມື່ອເຖິງການົດເວລາ;
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3.
ວິສາຫະກິດລກໜົ້ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດ ທີື່ຖກຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ ໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາກ່ຽວ
ກັບການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ, ການຟື້ນຟູ ຫ ການລົົ້ມລະລາຍ;
4.
ເຈົ້າໜົ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັົ້ງ ທີື່ມີສິດທວງໃຫ້ລູກໜີົ້ ຊາລະໜີົ້ ຫ
ປະຕິບັດພັນທະໃດໜຶື່ງ. ເຈົົ້າໜີົ້ ປະກອບມີ ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ;
5.

À¥í¾Îšê†´ó¡¾-£Õ¯½¡ñ- Ï¾¨À«ò¤ ຜູ້ທີື່ມີສິດທວງ ຊຶື່ງສິດທວງດັົ່ງດ່າວ ໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນ

ການໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນ ດ້ວຍຫັກຊັບຄໍ້າະກັນ ຫ ຄໍ້າປະກັນດ້ວຍຮູບການອື່ນ;
6.

À¥í¾Îšê†®Ò´ó¡¾-£Õ¯½¡ñ- Ï¾¨À«ò¤ ຜູ້ທີື່ມີສິດທວງ ແຕ່ສິດທວງດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄໍ້າ

ປະກັນການຊາລະໜີົ້;
7.
ໜັງສຊີົ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີື່ວະສາຫະກິດລູກໜີົ້ສ້າງຂຶົ້ນ ໃນເວລາມີການ
ຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂໃຫ້ສານພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ, ການຟື້ນຟູ ຫ ການລົົ້ມລະລາຍວິຊາສະຫະ
ກິດ ເພື່ອອະທິບາຍ, ຊີົ້ແຈງກ່ຽວກັບສະພາບການດາເນີນທຸລະກິດ, ຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດຕົົນ;

8.

ສິດທວງ ໝາຍເຖິງ ສິດຂອງຝູ່າຍໜຶື່ງ ຊຶື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອີກຝູ່າຍໜຶື່ງ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ຕາມ
ສັນຍາ ຫ ກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 4 (ໃໝ່) ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ລັດ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ດີ ໃຫ້ແກ່ການດາເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍການສ້າງກົນໄກ
ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດທີື່ຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ສາມາດຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂອງຕົນ ຫ
ລົົ້ມລະລາຍ ຢູ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ສະເໝີພາບ ແລະ ຮັບປະກັນການຊາລະສະສາງ ຕາມກົດໝາຍ.
ລັດ ເອົາໃຈໃສ່ ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງຜູ້ດາເນີນທຸລະກິດ,
ບຸກຄົນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັົ້ນຕໍ່ລະບົບສິນເຊື່ອ.
ມາດຕາ 5 (ໃໝ່) ຫັກການກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫັກການ ດັົ່ງນີົ້:
1. ຮັບປະກັນການສົົ່ງເສີມການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ໃຫ້ເປັນທາງເລອກ;
2. ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕໍ່ເຈົົ້າໜີົ້ ຢູ່າງເປັນທາ ແລະ ໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້ປະເພດດຽວກັນ ໄດ້ຮັບການໃຊ້ແທນໜີົ້
ສິນ ຕາມອັດຕາສ່ວນ ຢູ່າງສະເໝີພາບ;
3. ຮັບປະກັນການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖກຕ້ອງ
ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການຂາຍ ແລະ ໂອນຊັບສິນ ຕາມມູນຄ່າຕະຫາດ;
4. ຮັບປະກັນຄວາມໂປງໃສ, ຍຸຕທ
ິ າ, ຄາດຄະເນໄດ້, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
5. ຮັບປະກັນການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ຍົກເວັົ້ນຂໍ້ມູນທີື່
ເປັນຄວາມລັບ.
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ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ຂອບເຂດການນາໃຊ້ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ນາໃຊ້ສາລັບທຸກວິສາຫະກິດທີື່ຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ທີື່ສ້າງຕັົ້ງຢູ່າງຖກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດດັົ່ງກ່າວ ທີື່ຢູູ່ພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ
ຫ ການຈັດຕັົ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ຢູູ່ ສປປ
ລາວ.
ກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ບໍ່ນາໃຊ້ ສາລັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມລະລາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ
ການເງິນອື່ນ.
ມາດຕາ 7 (ໃໝ່) ການຮ່ວມມສາກົນ
ລັດ ສົົ່ງເສີມການພົວພັນ, ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພົ້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມ
ລະລາຍ ຂອງວິສາຫະກິດ ດ້ວຍການແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການພັດທະນາ
ບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ
ສັນຍາສາກົນ ທີື່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີ II
ສານທີື່ມີສິດອານາດໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມລະລາຍ ວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 8 (ໃໝ່) ສານທີື່ມີສິດອານາດ
ສານທີື່ມີສິດອານາດ ໃນການພິຈາລະນາການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ແມ່ນສານປະຊາຊົນ
ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ໂດຍແມ່ນຄະນະສານການຄ້າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ສານ ບ່ອນສານັກງານໃຫຍ່ຂອງວິສາຫະກິດ ທີື່ໄດ້ຂຶົ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ມີສິດອານາດໃນການດາເນີນຄະດີ
ຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ.
ທຸກຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການດາເນີນຄະດີ ຫ ການກະທາອື່ນ ຕໍ່ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ກ່ອນ ຫ ຫັງການ
ດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ຕ້ອງໂຮມ ຫ ນາມາພິຈາລະນາຢູູ່ສານທີື່ມີສິດອານາດ ຕາມທີື່ການົດໃນ
ວັກ 1 ແລະ 2 ຂອງມາດຕານີົ້.
ມາດຕາ 9 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງສານທີື່ມີສິດອານາດ
ສານທີື່ມີສິດອານາດໃນການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີ:ົ້
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1. ຮັບຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ ໃຫ້ພິຈາລະນາການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ, ການຟື້ນຟູ ຫ ການລົົ້ມລະລາຍວິ
ສາຫະກິດ;
2. ມອບຄະດີໃຫ້ຫົວໜ້າຄະນະສານການຄ້າ;
3. ແຕ່ງຕັົ້ງ, ປູ່ຽນແທນ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຮັບຮອງຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
4. ພິຈາລະນາຕົກລົງໃຫ້ວິສາຫະກິດທີື່ຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ເຂົົ້າສູ່ຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ,
ດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ;
5. ຮັບຮອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບລິຫານທີື່ເກີດຂຶົ້ນໃນການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ;
6. ພິຈາລະນາການສະເໜີຄັດຄ້ານການກະທາໃດໜຶື່ງຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
7. ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຫ ປະຕິເສດການຮັບຮອງ ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ຫ ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ລວມ
ທັງ ສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງຂໍ້ສະເໜີ ຫ ແຜນຟື້ນຟູດັົ່ງກ່າວ;
8. ອອກຄາສັົ່ງໂຈະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການດາເນີນຄະດີ ຫ ການກະທາຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິສາຫະ
ກິດລູກໜີົ້ ນັບແຕ່ວັນເລີື່ມຕົົ້ນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ;
9. ພິຈາລະນາອອກຄາສັົ່ງກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ມາດຕະການໃດໜຶື່ງ
ລູກໜີົ້, ການຊາລະສະສາງຊັບສິນວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;

ເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດ

10. ຕັດສີນໃຫ້ວິສາຫະກິດລົົ້ມລະລາຍ;
11. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 10 (ໃໝ່) ການມອບຄະດີໃຫ້ຜູ້ພພ
ິ າກສາ
ປະທານສານທີື່ມີສິດອານາດ ມອບຄະດີ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ, ຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ໃຫ້ຫົວໜ້າຄະນະສານການຄ້າ ເພື່ອພິຈາລະນາມອບໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາໃດໜຶື່ງໃນຄະນະສານການຄ້າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດ
ຊອບ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊານານງານ ຂອງຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຄະດີ
ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການແກ້ໄຂຄະດີ.
ມາດຕາ 11 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ພິພາກສາ
ຜູ້ພິພາກສາທີື່ຖກມອບໝາຍ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຄະດີກ່ຽວກັບການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ, ຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ
ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີົ້:
1.
ລວບລວມຂໍ້ມູນ, ຫັກຖານກ່ຽວກັບການຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ ຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ, ຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມ
ລະລາຍວິສາຫະກິດ;
2.

ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂໃນການຮ້ອງຂ ສາລັບການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ;

3.

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ;

4.

ກວດກາບົດລາຍງານແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
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5.

ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ III
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ມາດຕາ 12 (ໃໝ່) ຜູຄ
້ ວບຄຸມຊັບສິນ
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແມ່ນຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບໃນການຄວບຄຸມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ/ຫ
ບລິຫານຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ແລະ ຊາລະສະສາງ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີົ້.
ວິສາຫະກິດໃດໜຶື່ງ ກສາມາດເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບລິການກ່ຽວກັບຄວບຄຸມຊັບສິນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມີຜູ້ຄວບຄຸມຊັບ
ສິນ ສັງກັດຢູ.ູ່
ມາດຕາ 13 (ໃໝ່) ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ບຸກຄົນທີື່ຈະເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີົ້:
1. ມີລະດັບການສຶກສາກົດໝາຍ, ບັນຊີ, ກວດສອບ ຫ ບລິຫານທຸລະກິດ ຊັົ້ນປະລິນຍາຕີຂຶົ້ນໄປ;
2. ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຕາມຫັກສູດທີື່ກະຊວງຍຸຕິທາການົດ;
3. ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ຫ ຕາຫວດ ທີື່ຍັງປະຕິບັດໜ້າທີື່ຢູູ່;
4. ບໍ່ເຄີຍຖກ ລົງວິໄນໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການ ຫ ສານຕັດສີນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບຍ້ອນການກະທາຜິດຕໍ່ ກາມະສິດ
ຫ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ;

5. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.

ມາດຕາ 14 (ໃໝ່) ການແຕ່ງຕັົ້ງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ຜູ້ທີື່ຈະດາເນີນວິຊາຊີບຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງຍຸຕິທາ ໂດຍການຍື່ນຄາຮ້ອງ ພ້ອມ
ດ້ວຍເອກະສານຢັື້ງຢນມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ໃຫ້
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທາ ເພື່ອພິຈາລະນາແຕ່ງຕັົ້ງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.
ກະຊວງຍຸຕິທາ ຕ້ອງສ້າງບັນຊີຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ທີື່ການົດຊີວະປະຫວັດ, ວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການ
ຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນແຕ່ລະຄົນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ສານ ແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.
ມາດຕາ 15 (ປັບປຸງ) ສິດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີົ້:
1. ກວດກາ, ລວບລວມ ແລະ ຂຶົ້ນບັນຊີຊັບສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
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2. ສັງລວມໜີົ້ຕ້ອງສົົ່ງ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ທັງໝົດ ພ້ອມທັງສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ເຈົົ້າ
ໜີົ້, ລູກໜີົ້ ແລະ ຈານວນໜີົ້ຕ້ອງສົົ່ງ ແລະ ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ;
3. ກວດສອບຖານະທາງດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ສານ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ເຈົົ້າໜີົ້;
4. ຊ່ວຍວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ໃນການປະສານງານ, ຮ່າງ ແລະ ເຈລະຈາ ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນກັບເຈົົ້າໜີົ້;
5. ມີຄາເຫັນຕໍ່ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫ ກະກຽມແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຕາມການຮ້ອງຂຂອງວິສາຫະ
ກິດລູກໜີົ້ ຫ ເຈົົ້າໜີົ້;
6. ຕິດຕາມ ກວດກາການດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຫ ຄຸ້ມຄອງ, ບລິຫານວິສາຫະກິດ
ລູກໜີົ້ ໃນກລະນີ ຜູ້ບລິຫານວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັົ້ນ ຈົນກວ່າມີຜູ້ບລິຫານໃໝ່ປູ່ຽນແທນ;
7. ຕົກລົງກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕາມການອະນຸມັດ
ຂອງສານ;
8. ກວດກາສິດທວງ ແລະ ມູນຄ່າສິດທວງຂອງເຈົົ້າໜີົ້;
9. ສ້າງແຜນຊາລະສະສາງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດ ໃນກລະນີດາເນີນຄະດີລົົ້ມລະລາຍ;
10. ສະເໜີສານ ພິຈາລະນານາໃຊ້ມາດຕະການ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
11. ຕາງໜ້າໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ເຂົົ້າຮ່ວມໃນການດາເນີນຄະດີ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫ ຕາງໜ້າ
ທາງດ້ານກົດໝາຍອື່ນ;
12. ສະເໜີ ແລະ ກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້;
13. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ໃຫ້ສານ ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
14. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຄວາມບລິສຸດໃຈ, ຢູູ່ພາຍໃຕ້
ການຊີົ້ນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂອງສານ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ທີື່ລະເມີດກົດ
ໝາຍສະບັບນີົ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນ ຊຶື່ງພາໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶົ້ນ ລວມທັງ ຖກດາເນີນຄະດີຕາມກົດ ໝາຍ.
ມາດຕາ 16 (ໃໝ່) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫ ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບົນ
ພົ້ນຖານການການົດຂອງສານ. ໃນກລະນີ ເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັົ່ງກ່າວ ກສາມາດສະ
ເໜີຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຄນໃໝ່.

ພາກທີ IV
ການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
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ມາດຕາ 17 (ໃໝ່) ການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ແມ່ນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຮູບແບບໜຶື່ງ ທີື່ມີຂະບວນການທີື່ງ່າຍດາຍ, ວ່ອງໄວ
ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ ດ້ວຍການໃຫ້ວິສາຫະກິດທີື່ຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ຫ ຄາດວ່າຈະຕົກຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມ
ລະລາຍ ສາມາດເຈລະຈາກັບເຈົົ້າໜີົ້ ເພື່ອຕົກລົງໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນ ໂດຍມີການຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍສານ.
ການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ນາໃຊ້ສາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ.
ມາດຕາ 18 (ໃໝ່) ສິດຮ້ອງຂໃຫ້ເຂົົ້າສູ່ຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ຜູ້ມີສິດຮ້ອງຂ ເພື່ອພິຈາລະນານາເອົາວິສາຫະກິດຕົນ ເຂົົ້າສູ່ຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ຕ້ອງເປັນວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທີື່ຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ຫ ຄາດວ່າຈະຕົກຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມ
ລະລາຍ ຊຶື່ງສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຂຕໍ່ສານທີື່ມີສິດອານາດ.
ວິສາຫະກິດທີື່ຖກຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ລົົ້ມລະລາຍ ກສາມາດຮ້ອງຂໃຫ້ສານພິຈາລະນາເຂົົ້າສູ່ຂະບວນການຕົກລົງແກ້
ໄຂໜີົ້ສິນໄດ້ ຖ້າວ່າມີເງື່ອນໄຂຕາມວັກ 1 ຂອງມາດຕານີົ້ ແລະ ສານ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີຄາສັົ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີ
ລົົ້ມລະລາຍ.

ມາດຕາ 19 (ໃໝ່) ສານວນຄາຮ້ອງຂໃຫ້ເຂົົ້າສູ່ຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ສານວນຄາຮ້ອງຂໃຫ້ເຂົົ້າສູ່ຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຄາຮ້ອງຂ ຕາມແບບພິມທີື່ສານການົດ;
2. ເອກະສານຢັື້ງຢນວ່າເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ;
3. ໜັງສຊີົ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ຊຶື່ງມີເນົ້ອໃນຕົົ້ນຕ ດັົ່ງນີ:ົ້
- ຊື່, ທີື່ຢູູ່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
- ບັນຊີລາຍການຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ລວມທັງ ມູນຄ່າ ແລະ ທີື່ຕັົ້ງຂອງຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ;
- ບັນຊີລາຍຊື່ເຈົົ້າໜີົ້ ລວມທັງ ຈານວນໜີສ
ົ້ ິນ, ຊັບທີື່ພົວພັນກັບການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ຊື່, ທີື່ຢູູ່ ແລະ ເບີ
ຕິດຕໍ່ຂອງເຈົົ້າໜີົ້ແຕ່ລະຄົນ;
- ບັນຊີໜີົ້ຕ້ອງຮັບຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ລວມທັງ ຈານວນໜີົ້ ແລະ ຊື່, ທີື່ຢູູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່ຂອງລູກ
ໜີົ້ແຕ່ລະຄົນ;
4. ເອກະສານອື່ນທີື່ພົວພັນ.
ມາດຕາ 20 (ໃໝ່) ການກວດກາສານວນຄາຮ້ອງຂ
ເມື່ອສານໄດ້ຮັບສານວນຄາຮ້ອງຂແລ້ວ ຈ່າສານ ຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບິື່ງສານວນຄາຮ້ອງຂດັົ່ງກ່າວ ມີເນົ້ອໃນ
ແລະ ເອກະສານ ຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ຫ ບໍ່, ຖ້າເຫັນ
ວ່າສານວນຮ້ອງຂດັົ່ງກ່າວ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖກຕ້ອງແລ້ວ ຈ່າສານ ຈຶື່ງຮັບຄາຮ້ອງຂ ແລະ ປະກອບສານວນຄະດີ ພ້ອມ
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ທັງຂຶົ້ນຟ້ອງຄະດີ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ. ໃນກລະນີທີື່ສານວນຄາຮ້ອງຂ ຫາກບໍ່ຖກຕ້ອງ ຫ ຄົບ
ຖ້ວນ ຈ່າສານ ຈະສົົ່ງສານວນດັົ່ງກ່າວຄນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂ ພ້ອມທັງແນະນາໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ.
ມາດຕາ 21 (ໃໝ່) ການມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ພພ
ິ າກສາ
ພາຍຫັງໄດ້ຮັບສານວນຄາຮ້ອງຂ ປະທານສານທີື່ມີສິດອານາດ ຕ້ອງມອບຄະດີດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຫົວໜ້າຄະນະສານ
ການຄ້າ ເພື່ອພິຈາລະນາມອບໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາໃດໜຶື່ງ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ
ສານວນຄາຮ້ອງຂເປັນຕົົ້ນໄປ.
ໃນກລະນີທີື່ ມີການຮ້ອງຟ້ອງລົົ້ມລະລາຍ ຜູ້ພິພາກສາທີື່ຖກມອບໝາຍ ໃຫ້ຄົົ້ນຄວ້າຄະດີລົົ້ມລະລາຍນັົ້ນ ຈະ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄະດີກ່ຽວກັບການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ.

ມາດຕາ 22 (ໃໝ່) ການຄົົ້ນຄວ້າສານວນຄາຮ້ອງຂ
ຜູ້ພິພາກສາທີື່ຖກມອບໝາຍ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄົົ້ນຄວ້າສານວນຄາຮ້ອງຂ, ກວດກາເງື່ອນໄຂຂອງວິສາຫະກິດ
ລູກໜີົ້ ພາຍໃນການົດເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂຖກຕ້ອງແລ້ວ ກໃຫ້
ສະເໜີສານ ພິຈາລະນາອອກຄາສັົ່ງເປີດດາເນີນຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ພ້ອມທັງ ສະເໜີ ສານ ແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້
ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 43 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃນຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂ
ໜີົ້ສິນ.
ຄາສັົ່ງເປີດດາເນີນຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ຖວ່າເປັນຄາສັົ່ງທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດ.

ມາດຕາ 23 (ໃໝ່) ການແຈ້ງ ແລະ ປະກາດແຈ້ງຄາສັົ່ງເປີດດາເນີນຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ ພາຍຫັງມີຄາສັົ່ງເປີດດາເນີນຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ສານ ຕ້ອງແຈ້ງຄາສັົ່ງດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້ທຸກຄົນທີື່ຮູ້ ແລະ ປະກາດແຈ້ງ ໃຫ້ເຈົົ້າໜີຜ
ົ້ ູ້ອື່ນ ແລະ ສັງຄົມ ຜ່ານພາຫານະ
ສື່ມວນຊົນ ຢູ່າງໜ້ອຍ ສາມ ວັນຕິດຕໍ່ກັນ ເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບການດາເນີນຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 24 (ໃໝ່) ການຢຸດເຊົາການດາເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການໂຈະການຊາລະ
ພາຍຫັງມີຄາສັົ່ງເປີດດາເນີນຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ເຈົົ້າໜີົ້ ຕ້ອງຢຸດເຊົາການດາເນີນການທາງດ້ານ
ກົດໝາຍ ຕໍ່ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຫ ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້. ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ບໍ່ມີ
ການຄໍ້າປະກັນ ຕ້ອງບໍ່ຮ້ອງຟ້ອງ, ທວງໜີົ້, ເຂົົ້າຄອບຄອງ, ຢຶດ, ອາຢັດຊັບ ຫ ກະທາອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ສານ ຕະຫອດໄລຍະຂອງການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ.
ການຊາລະຕົົ້ນທຶນ ໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ ການຊາລະດອກເບ້ຍ ໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ໂດຍວິສາຫະກິດ
ລູກໜີົ້ ຈະຖກໂຈະ ນັບແຕ່ວັນມີຄາສັົ່ງເປີດດາເນີນຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນເປັນຕົົ້ນໄປ. ສ່ວນການຊາລະ
ດອກເບ້ຍໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຍັງສບຕໍ່ຈົນກວ່າ ມູນຄ່າການຊາລະຮອດມູນຄ່າຂອງຊັບຄໍ້າປະກັນ.
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ມາດຕາ 25 (ໃໝ່) ເອກະສານສະເໜີກ່ຽວກັບການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕ້ອງກະກຽມ ແລະ ສ້າງເອກະສານ ໂດຍການຊ່ວຍເຫອຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ເພື່ອສະ ເ
ໜີສານ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນມີຄາສັົ່ງເປີດດາເນີນຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ.
ເອກະສານສະເໜີກ່ຽວກັບການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ມີດັົ່ງນີົ້:
1. ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນຕໍ່ເຈົົ້າໜີົ້;
2. ໜັງສຊີົ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ;
3. ເອກະສານຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນຈາກເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຫ ຖ້າບໍ່ເຫັນດີ ກ
ໃຫ້ມີເອກະສານຢັື້ງຢນ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ;
4. ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
5. ເອກະສານອື່ນ ຕາມການແນະນາຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.
ໃນກລະນີ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ສາມາດຍື່ນເອກະສານ ຕໍ່ສານ ພາຍໃນການົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ໂດຍມີເຫດຜົນ
ພຽງພ ກສາມາດຮ້ອງຂຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕໍ່ການົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ອີກ ສາມສິບ ວັນ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫົກສິບ
ວັນ.

ມາດຕາ 26 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີໃນການແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ພາຍຫັງໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ແລະ ເອກະສານຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 25 ຂອງກົດໝາຍສະບັບ
ນີົ້ ຜູ້ພິພາກສາ ຕ້ອງຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາເຫັນດີ ພາຍໃນການົດເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ຖ້າວ່າ:
1. ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ:
- ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖ;
- ຂໍ້ສະເໜີຊາລະໜີົ້ສິນຕໍ່ເຈົົ້າໜີົ້ແຕ່ລະຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຢູ່າງໜ້ອຍ ບໍ່ຫຸດການຊາລະໜີົ້ສິນທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນ
ຂະບວການລົົ້ມລະລາຍ;
- ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ມີເຫດມີຜົນ ແລະ ຍຸຕິທາ;
- ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ສາມາດປະຕິບັດໃຫ້ສາເລັດໄດ້.
2. ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນທຸກຄົນ ຕົກລົງເຫັນດີ ຫ ຜູ້ພິພາກສາ ໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ສະເໜີ ຫ ການບໍ່ເຫັນດີຂອງ
ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນແລ້ວ.

ມາດຕາ 27 (ໃໝ່) ການແຈ້ງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້
ພາຍຫັງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີແລ້ວ ສານ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້ທຸກຄົນ ພ້ອມທັງສາເນົາຂໍ້
ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ແລະ ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້.
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ມາດຕາ 28 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນໂດຍກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງຮຽກກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ເພື່ອພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ພາຍໃນການົດເວລາ
ສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນໄດ້ຮັບການເຫັນດີເປັນຕົົ້ນໄປ ພ້ອມທັງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ເວັົ້ນເສຍແຕ່ ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ເລອກປະທານກອງປະຊຸມເອງ.
ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ ທີື່ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ສະເພາະແຕ່ສ່ວນໜີົ້ສິນຂອງຕົນທີື່ບໍ່
ໄດ້ມີການຄໍ້າປະກັນ ຫ ໃນກລະນີ ທີື່ສະໝັກໃຈສະລະສິດຄໍ້າປະກັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງເຈົົ້າໜີົ້.
ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ກຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫາຍ
ຂອງເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ທີື່ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມີມູນຄ່າໜີົ້ສິນ ກວມເອົາ 2/3 ຂອງຈານວນໜີົ້
ສິນທີື່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນທັງໝົດ.
ໃນກລະນີ ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ຈານວນຫາຍ ບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີ ຫ ມູນຄ່າໜີົ້ສິນ ບໍ່ກວມເອົາ 2/3 ຂອງ
ຈານວນໜີົ້ສິນ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນວັກເທິງນີົ້ ກໃຫ້ເຮັດບົດບັນທຶກລະອຽດ ພ້ອມທັງໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້ ທີື່ເຫັນດີ ແລະ ບໍ່
ເຫັນດີລົງລາຍເຊັນໃສ່. ໃນກລະນີດັົ່ງກ່າວ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຮ່ວມກັບວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ສາມາດປັບປຸງຂໍ້ສະເໜີ
ແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ເພື່ອນາສະເໜີເຂົົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ອີກຄັົ້ງ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນປິດ
ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ຄັົ້ງທາອິດ.
ປະທານກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ຕ້ອງສະເໜີຜົນຂອງກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາ ພາຍໃນການົດ
ເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນປິດກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ເປັນຕົົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 29 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງຜົນຂອງກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ໂດຍສານ
ພາຍຫັງໄດ້ຮັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ແລ້ວ ສານ ຕ້ອງພິຈາລະນາຮັບຮອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ຕາມ
ມະຕິກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ພ້ອມທັງອອກຄາສັົ່ງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນດັົ່ງກ່າວ ຊຶື່ງມີຜົນບັງຄັບຕໍ່ເຈົົ້າໜີົ້
ທຸກຄົນ. ໃນກລະນີຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ກໃຫ້ສານ ພິຈາລະນານາເອົາຂະບວນ
ການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ໄປສູ່ການດາເນີນຄະດີລົົ້ມລະລາຍ.
ມາດຕາ 30 (ໃໝ່) ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕ້ອງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນທັນທີ ພາຍຫັງມີຄາສັົ່ງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີ
ໜີົ້ສິນ.
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຂົົ້າຄວບຄຸມຊັບສິນທີື່ເປັນເປົື້າໝາຍ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊີົ້ຂາດ ແລະ
ແບ່ງປັນຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕາມຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນທີື່ຖກຮັບຮອງ.
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີ ພ້ອມທັງ ລາຍ
ງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ໃຫ້ສານ ຢູ່າງເປັນປົກະຕິ.
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ມາດຕາ 31 (ໃໝ່) ໄລຍະເວລາຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ໄລຍະເວລາຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການົດເວລາທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ສະເໜີ
ແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ທີື່ຖກຮັບຮອງໂດຍສານ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສອງ ປີ ໂດຍໃຫ້ເລີື່ມແຕ່ວັນທີື່ສານ ອອກຄາສັົ່ງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຂໍ້ສະເໜີເປັນຕົົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 32 (ໃໝ່) ການດັດແກ້ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ພາຍຫັງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ຕາມການຮັບຮອງຂອງສານ ຖ້າວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຫ ຜູ້ຄວບ
ຄຸມຊັບສິນ ຫາກເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ມີການດັດແກ້ເນົ້ອໃນຂອງຂໍ້ສະເໜີດັົ່ງກ່າວ ກໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ສານ
ພິຈາລະນາ.
ສານ ຈະພິຈາລະນາໃຫ້ດັດແກ້ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ກຕໍ່ເມື່ອ:
1. ມີບົດລາຍງານທີື່ການົດຄວາມຈາເປັນໃນການດັດແກ້ເນົ້ອໃນຂອງຂໍ້ສະເໜີ;
2. ໄດ້ຮັບການເຫັນດີໃຫ້ດັດແກ້ເນົ້ອໃນຂອງຂໍ້ສະເໜີ ດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫາຍໃນກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້.
ມາດຕາ 33 (ໃໝ່) ການຍົກເລີກຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນທີື່ຖກຮັບຮອງໂດຍສານ ສາມາດຖກຍົກເລີກເວລາໃດກໄດ້ ບົນພົ້ນຖານການສະເໜີ
ຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ, ເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕາມກລະນີ ດັົ່ງນີົ້:
1. ຂໍ້ມູນທີື່ການົດໃນໜັງສຊີົ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂ
ໜີົ້ສິນ ອາດບໍ່ຖກຮັບຮອງ ຖ້າເຈົົ້າໜີົ້ ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວ;
2. ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ;
3. ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ມີການດັດແກ້ເນົ້ອໃນຂອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ;
ການຍົກເລີກຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນໃນກລະນີໃດກຕາມ ສານ ຕ້ອງອອກຄາສັົ່ງຍົກເລີກຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ
ແລ້ວນາເອົາຄະດີດັົ່ງກ່າວ ເຂົົ້າສູ່ການດາເນີນຄະດີລົົ້ມລະລາຍ.
ຄາສັົ່ງຍົກເລີກຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັນຍາ, ການຊີົ້ຂາດຊັບສິນ ຫ ການຊາລະສະສາງ ທີື່
ປະຕິບັດສາເລັດ ແລະ ເຮັດຂຶົ້ນຢູ່າງຖກຕ້ອງ ໃນຂະບວນການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ.

ພາກທີ V
ການຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງຂ ຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ສິດຍື່ນຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຄາຮ້ອງຂ ໃຫ້ຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ
ເຈົົ້າໜີົ້ ໜຶື່ງ ຫ ຫາຍຄົນຮ່ວມກັນ ສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຕສ
ໍ່ ານ ເພື່ອພິຈາລະນາການຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ
ວິສາຫະກິດ ຕາມເງື່ອນໄຂດັົ່ງນີົ້:
1. ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ຫ ຄາດວ່າຈະຕົກຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ;
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2. ມີມູນຄ່າໜີົ້ສິນ ຕໍ່ລູກໜີົ້ ລວມກັນທັງໝົດ ຢູ່າງໜ້ອຍ ຊາວລ້ານ ກີບ;
3. ໄດ້ແຈ້ງ ຫ ທວງໃຫ້ລູກໜີົ້ ເພອ
ື່ ຊາລະໜີົ້ສິນແລ້ວ ຢູ່າງໜ້ອຍ ຫົກສິບ ວັນ ແຕ່ໜີົ້ສິນດັົ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການຊາລະ.
ນອກຈາກເຈົົ້າໜີົ້ແລ້ວ ບຸກຄົນຕໍ່ໄປນີົ້ ກສາມາດຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ສານພິຈາລະນາການລົົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະ
ກິດ:
1. ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ຫ ສະຫະພັນກາມະບານ ໃນກລະນີວິສາຫະກິດ ບໍ່ຈ່າຍເງິນເດອນ ແລະ/ຫ ຄ່າ
ແຮງງານ ເປັນໄລຍະເວລາ ສາມ ເດອນຕິດຕໍ່ກັນ;
2. ເຈົົ້າໜ້າທີື່ສວຍສາອາກອນ ໃນກລະນີວິສາຫະກິດ ບໍ່ຊາລະອາກອນ ເປັນໄລຍະເວລາ ສອງ ປີ ຕິດຕໍ່ກັນ;
3. ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ໃນກລະນີວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ທີື່ການົດໃນຂໍ້ສະເໜີ
ແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ.
ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ຫ ໃຫຍ່ ທີື່ຢູູ່ໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ຫ ຄາດວ່າຈະຕົກຢູູ່ໃນພາວະລົົ້ມລະລາຍ ສາ
ມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຂ ຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາການຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ວິສາຫະກິດຕົນ. ນອກຈາກນັົ້ນ ຂາຮຸ້ນ ຫ ຜູ້ຖ
ຮຸ້ນ ທີື່ຕາງໜ້າໃຫ້ຢູ່າງໜ້ອຍ ຊາວ ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຮຸ້ນທີື່ມີສິດລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ຂອງວິສາຫະກິດທີື່ຢູູ່ໃນ
ສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ຫ ຄາດວ່າຈະຕົກໃນສະພາວະລົົ້ມລະລາຍ ກສາມາດຍື່ນຄາຮ້ອງຂໃຫ້ຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍໄດ້.
ມາດຕາ 35 (ປັບປຸງ) ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮ້ອງຟ້ອງ
ການຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ທີບ
ື່ ໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນີົ້ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖກຮ້ອງຟ້ອງເສຍຫາຍ ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງນັົ້ນ ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມ
ເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶົ້ນ ແລະ ຈະຖກດາເນີນຄະດີ ຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ) ສານວນຄາຮ້ອງຟ້ອງ
ສານວນຄາຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ຟື້ນຟູ ຫ ລົມ
ົ້ ລະລາຍ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຕາມແບບພິມທີື່ສານການົດ;
2. ເອກະສານທີື່ເປັນຫັກຖານກ່ຽວກັບໜີົ້ສິນທີື່ຄ້າງຊາລະ;
3. ສັນຍາຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ);
4. ເອກະສານອື່ນ ທີື່ພົວພັນກັບການຮ້ອງຟ້ອງ.
ມາດຕາ 37 (ປັບປຸງ) ສານວນຄາຮ້ອງຂ
ສານວນຄາຮ້ອງຂໃຫ້ຟື້ນຟູ ຫ ລົມ
ົ້ ລະລາຍ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຄາຮ້ອງຂ ຕາມແບບພິມທີື່ສານການົດ;
2. ບົດບັນທຶກ ຫ ມະຕິຕົກລົງຂອງຂາຮຸ້ນ ຫ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖຮຸ້ນ ໃຫ້ຮ້ອງຂຕສ
ໍ່ ານ ພິຈາລະນາຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມ
ລະລາຍ ວິສາຫະກິດ ສາລັບວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ, ບລິສັດຈາກັດ ແລະ ບລິສັດມະຫາຊົນ;
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3. ໜັງສຊີົ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ທີື່ມີເນອ
ົ້ ໃນຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນຂໍ້ 3 ມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີົ້;
4. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈາປີຂອງວິສາຫະກິດຕົນ ສອງປີ ຜ່ານມາ. ຖ້າວິ
ສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຮອດ ສອງ ປີ ກໃຫ້ລາຍງານນັບແຕ່ວັນເລີື່ມດາເນີນທຸລະກິດ;
5. ເອກະສານອື່ນ ທີື່ພົວພັນກັບການຮ້ອງຂ.
ມາດຕາ 38 (ໃໝ່) ການກວດກາສານວນຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ
ພາຍຫັງໄດ້ຮັບສານວນຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຄາຮ້ອງຂແລ້ວ ຈ່າສານ ຕ້ອງກວດກາເບິື່ງສານວນດັົ່ງກ່າວ ມີເນົ້ອໃນ
ແລະ ເອກະສານ ຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົໄວ້ໃນມາດຕາ 36 ແລະ 37 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ແລ້ວ
ຫ ບໍ່. ຖ້າເຫັນວ່າ ສານວນຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ ຖກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຈ່າສານ ຈຶື່ງຮັບຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຄາ
ຮ້ອງຂນັົ້ນ ມາພິຈາລະນາ, ໃນກລະນີ ບໍ່ຖກຕ້ອງ ຫ ຄົບຖ້ວນ ຈ່າສານ ກສົົ່ງຄນ ແລ້ວແນະນາໃຫ້ໄປແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ
ເສຍກ່ອນ.
ເມື່ອຈ່າສານຮັບສານວນຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຄາຮ້ອງຂແລ້ວ ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ ຈ່າຍຄ່າທານຽມ ຕາມທີື່
ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄ່າທານຽມສານ.
ມາດຕາ 39 (ປັບປຸງ) ການແຈ້ງຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຄາຮ້ອງຂ
ພາຍໃນການົດເວລາ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີື່ສານໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຟ້ອງເປັນຕົົ້ນໄປ ສານ ຕ້ອງອອກ
ໝາຍຮຽກວິສາຫະກິດທີື່ຖກຮ້ອງຟ້ອງນັົ້ນ ມາຮັບຊາບຄາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ມອບສາເນົາສານວນຄາຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້
ຜູ້ກ່ຽວ. ວິສາຫະກິດທີື່ຖກຮ້ອງຟ້ອງນັົ້ນ ຕ້ອງສົົ່ງຄາແກ້ຟ້ອງ, ໜັງສຊີົ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ, ບົດລາຍງານການ
ເງິນ ແລະ ເອກະສານອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ການສະເໜີຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ໃຫ້ສານ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫ້າ
ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບສາເນົາຄາຮ້ອງຟ້ອງ ເປັນຕົົ້ນໄປ. ໃນກລະນີ ວິສາຫະກິດທີື່ຖກຮ້ອງຟ້ອງ ບໍ່ສາມາດສົົ່ງຄາແກ້
ຟ້ອງໃຫ້ສານ ຕາມການົດເວລາ ໂດຍມີເຫດຜົນພຽງພ ຜູ້ກຽ່ ວ ສາມາດຮ້ອງຂຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕກ
ໍ່ ານົດເວລາ
ດັົ່ງກ່າວ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບ ວັນ.
ພາຍໃນການົດເວລາ ຫ້າ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນທີື່ສານ ຮັບເອົາຄາຮ້ອງຂເປັນຕົົ້ນໄປ ສານ ຕ້ອງແຈ້ງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ ລູກໜີົ້ຂອງວິສາຫະກິດທີື່ຮ້ອງຂ ຕາມໜັງສຊີົ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ແລະ ສາ
ເນົາສານວນຄາຮ້ອງຂໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ເພື່ອສົົ່ງໜັງສໄລ່ລຽງໜີົ້ສິນຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນຫັກຖານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສານ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກສານ.
ມາດຕາ 40 (ໃໝ່) ການປະກອບສານວນ ແລະ ຂຶົ້ນຟ້ອງຄະດີ
ພາຍຫັງໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄາແກ້ຟ້ອງແລ້ວ ຈ່າສານ ຕ້ອງປະກອບສານວນ ແລະ ຂຶົ້ນຟ້ອງຄະດີ ພາຍ
ໃນການົດເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄາແກ້ຟ້ອງເປັນຕົົ້ນໄປ.
ພາຍຫັງທີື່ຈ່າສານໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຂໃຫ້ຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍແລ້ວ ຈ່າສານ ຕ້ອງປະກອບສານວນ ແລະ ຂຶົ້ນຟ້ອງ
ຄະດີ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມ ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງຂເປັນຕົົ້ນໄປ.
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ມາດຕາ 41 (ໃໝ່) ການມອບໝາຍໃຫ້ຜພ
ູ້ ພ
ິ າກສາຄົົ້ນຄວ້າຄະດີ
ພາຍຫັງທີື່ໄດ້ຂຶົ້ນຟ້ອງເປັນຄະດີແລ້ວ ປະທານສານ ຕ້ອງມອບຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ໃຫ້ຫົວໜ້າຄະນະ
ສານການຄ້າ ເພື່ອພິຈາລະນາມອບໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາໃດໜຶື່ງ ເປັນຜູ້ຄົົ້ນຄວ້າຄະດີດັົ່ງກ່າວ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມ ວັນ
ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຂຶົ້ນຟ້ອງຄະດີເປັນຕົົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 42 (ໃໝ່) ການຄົົ້ນຄວ້າຄະດີ
ຜູ້ພິພາກສາ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄົົ້ນຄວ້າຄະດີ, ສອບສວນ, ເກັບກາຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບຫັກຖານໃຫ້ສາເລັດ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຮັບສານວນຄະດີເປັນຕົົ້ນໄປ. ໃນກລະນີການຮ້ອງຟ້ອງ
ຖກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ແລະ ມີຂໍ້ມູນຫັກຖານພຽງພ ສານ
ຕ້ອງອອກຄາສັົ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ.
ສາລັບການຮ້ອງຂ ຜູ້ພິພາກສາ ຕ້ອງຄົົ້ນຄວ້າຄະດີ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂຖກຕ້ອງແລ້ວ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ
34 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ສານ ຕ້ອງອອກຄາສັົ່ງເປີດການພິຈາລະນາຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ພາຍໃນການົດເວລາ ຫ້າ
ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຮັບສານວນຄະດີເປັນຕົົ້ນໄປ.
ຄາສັົ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ຖວ່າເປັນຄາສັົ່ງທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດ.
ຖ້າການຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ ບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມີຂໍ້ມູນຫັກຖານພຽງພ ສານ ຕ້ອງອອກຄາຕັດ
ສີນຍົກເລີກຄາຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ. ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ ທີື່ບໍ່ພໃຈຕໍ່ຄາຕັດສີນດັົ່ງກ່າວ ມີສິດອຸທອນໄດ້ ພາຍໃນ
ການົດເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຊາບຄາຕັດສິນເປັນຕົົ້ນໄປ. ຄາພິພາກສາຂອງສານຂັົ້ນອຸທອນ ຖວ່າເປັນຄາ
ພິພາກ ສາທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດ.
ມາດຕາ 43 (ໃໝ່) ການແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ພາຍຫັງອອກຄາສັົ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ສານ ຕ້ອງແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ຕາມບັນຊີຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ພ້ອມທັງອອກຄາສັົ່ງຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້.
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ທີື່ຈະແຕ່ງຕັົ້ງໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍໃດໜຶື່ງ ຕ້ອງ:
1. ບໍ່ແມ່ນຜົວ, ເມຍ, ລູກ ຫ ຍາດພີື່ນ້ອງຂອງເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
2. ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັບເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
3. ບໍ່ເຄີຍເປັນຜູ້ບລິຫານ ຫ ລູກຈ້າງ ຂອງເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ວິສາຫະກິດລູກໜີ;ົ້
4. ບໍ່ແມ່ນເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ລູກໜີົ້ ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
5. ບໍ່ມີທຸລະກິດທີື່ແຂ່ງກັບວິສາຫະກິດລູກໜີົ້.
ເຈົົ້າໜີົ້ ມີສິດຄັດຄ້ານການແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນຕໍ່ສານ ຖ້າເຫັນວ່າຜູ້ກ່ຽວ ມີສາຍພົວພັນ ຫ ຜົນປະ
ໂຫຍດຮ່ວມກັບວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຊຶື່ງສານ ຕ້ອງພິຈາລະນາການຄັດຄ້ານດັົ່ງກ່າວໂດຍໄວ.
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ມາດຕາ 44 (ໃໝ່) ການແຈ້ງ ແລະ ການປະກາດກ່ຽວກັບການດາເນີນຄະດີ
ພາຍຫັງມີຄາສັົ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີ ສານ ຕ້ອງແຈ້ງກ່ຽວກັບການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ໃຫ້
ເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ ລູກໜີົ້ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕາມໜັງສຊີົ້ແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ ພ້ອມທັງປະກາດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ
ແລະ ສັງຄົມ ຜ່ານພາຫານະສື່ມວນຊົນ ຢູ່າງໜ້ອຍ ເຈັດວັນ ຕິດຕໍ່ກັນ ເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບການດາເນີນຄະດີ.
ການແຈ້ງ ແລະ ການປະກາດ ຕ້ອງມີເນົ້ອໃນ ດັົ່ງນີ:ົ້
1. ວັນທີ, ເດອນ, ປີຂອງຄາສັົ່ງເປີດການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ;
2. ຊື່ ແລະ ທີຢ
ື່ ູູ່ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
3. ຊື່ ແລະ ທີຢ
ື່ ູູ່ຂອງສານທີື່ດາເນີນຄະດີ;
4. ຊື່ ແລະ ທີື່ຢູູ່ຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
5. ຄາສັົ່ງຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ແລະ ການລວບລວມຊັບສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດລູກ
ໜີົ້;
6. ການທວງສິດໃນການເປັນເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ ການົດເວລາໃນການທວງສິດ;
7. ການົດເວລາ ແລະ ສະຖານທີື່ຈັດກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ຄັົ້ງທາອິດ;
8. ເນົ້ອໃນອື່ນທີື່ຜູ້ພິພາກສາ ເຫັນວ່າຈາເປັນ.
ມາດຕາ 45 (ປັບປຸງ) ການຖອກຮຸ້ນທີື່ຍັງຄ້າງ
ຜູ້ປະກອບທຶນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕ້ອງຖອກຮຸ້ນທີື່ຕົນຍັງຄ້າງມອບທັງໝົດ ພາຍໃນດານົດເວລາ ສິບຫ້າ
ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄາສັົ່ງຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ເປັນຕົົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 46 (ໃໝ່) ການສະໜອງຂໍ້ມູນ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄາສັົ່ງຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ເປັນຕົົ້ນໄປ ວິ
ສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ດັົ່ງນີ:ົ້
1. ບົດລາຍງານການເງິນ ແລະ ສາເນົາຂໍ້ມູນການເງິນທັງໝົດ;
2. ສາເນົາສັນຍາທັງໝົດທີື່ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ເປັນຄູ່ສັນຍາ;
3. ຂໍ້ມູນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໃນກລະນີວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນທັງໝົດ ຕາມທີື່ການົດໃນວັກ 1 ຂອງມາດຕານີົ້ ໂດຍ
ມີເຫດຜົນພຽງພ ສາມາດຮ້ອງຂຕໍ່ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕໍ່ການົດເວລາດັົ່ງກ່າວ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບວັນ.
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ມາດຕາ 47 (ໃໝ່) ການກວດກາການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້
ພາຍຫັງມີຄາສັົ່ງເປີດພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງກວດກາການດາເນີນທຸລະ
ກິດ, ສະຖານະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ແລ້ວປະເມີນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ສານ ແລະ ກອງ
ປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ແລະ ການຊາລະສະສາງໜີົ້ສິນແກ່ເຈົົ້າໜີົ້.
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຮັບຜິດຊອບໃນການລວບລວມ ແລະ ສ້າງບັນຊີຊັບສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້
ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີື່ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ການກວດກາ, ກວດສອບ ແລະ ຊອກຄົົ້ນຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ
ຊັບສິນເອງ.
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ສາມາດເຊີນຜູ້ບລິຫານ, ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງ ເຈົົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ຫ ຜູ້ບລິຫານ ແລະ
ບຸກຄົນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄອບຄອງຊັບສິນທີື່ສົງໄສວ່າເປັນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຫ ຂໍ້ມູນ
ອື່ນກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້.
ມາດຕາ 48 (ປັບປຸງ) ການຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້
ຊັບສິນທັງໝົດທີື່ເປັນກາມະສິດ ຫ ຢູູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ທີື່ໄດ້ມາກ່ອນ ແລະ ໃນໄລຍະ
ດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ຕ້ອງຢູູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.
ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ປະກອບມີ:
1. ຊັບສິນຄົງທີື່ ແລະ ເຄື່ອນທີື່ ລວມທັງຊັບສິນທີື່ໃຫ້ເຊົົ່າ ແລະ ໃຫ້ກູ້ຢມ;
2. ເງິນສົດ, ບັນຊີເງິນຝາກ;
3. ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ;
4. ຊັບສິນທາງປັນຍາ;
5. ຊັບສິນປະເພດອື່ນ.
ມາດຕາ 49 (ປັບປຸງ) ຊັບສິນທີຖ
ື່ ກຍົກເວັົ້ນການຄວບຄຸມ
ຊັບສິນທີຖ
ື່ ກຍົກເວັົ້ນການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ແມ່ນຊັບສິນທີື່ເປັນກາມະສິດຂອງເຈົົ້າຂອງວິ
ສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫ ຂອງຂາຮຸ້ນ ປະເພດບໍ່ຈາກັດໜີົ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ ດັົ່ງນີົ້:
1. ເຄື່ອງເຮອນ ທີື່ຈາເປັນ ທີື່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ ສອງ ລ້ານ ກີບ/ເຄື່ອງ;
2. ປື້ມຄາພີ, ສາດສະໜາ, ຮູບພາບ, ສະມຸດຄອບຄົວ ທີື່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ ໜຶື່ງ ລ້ານກີບ/ຫົວ;
3. ສະບຽງອາຫານທີື່ຈາເປັນ ສາລັບຕົນເອງ ທີື່ກຸ້ມລ້ຽງຊີບໄດ້ ສາມສິບວັນ;
4. ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍສ່ວນຕົວ ທີື່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ ສາມ ລ້ານກີບ/ຄົນ;
5. ເຄື່ອງມ ແລະ ອຸປະກອນເຮັດວຽກທີື່ຈາເປັນໃນການປະກອບອາຊີບ ທີື່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ ຫ້າ ລ້ານກີບ/ເຄື່ອງ
ລວມທັງ ອາຫານທີື່ຈາເປັນ ສາລັບສັດລ້ຽງ ທີື່ລ້ຽງກຸ້ມໄດ້ ສາມສິບວັນ.
ເຈົົ້າຂອງ ຫ ຂາຮຸ້ນປະເພດບໍ່ຈາກັດໜີົ້ສິນນັົ້ນ ຕ້ອງຍື່ນລາຍການຊັບສິນເພື່ອຂຍົກເວັົ້ນການຄວບຄຸມຕໍ່ສານ
ທີື່ດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ຢູ່າງຊ້າ ເຈັດ ວັນ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ຄັົ້ງທາອິດ. ເຈົົ້າໜີົ້ ສາມາດ
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ຄັດຄ້ານການຂຍົກເວັົ້ນການຄວບຄຸມຊັບສິນດັົ່ງກ່າວ ຊຶື່ງສານ ຕ້ອງພິຈາລະນາຕັດສີນການຂຍົກເວັົ້ນການຄວບຄຸມ
ຊັບສິນ ພາຍໃນການົດເວລາ ເຈັດວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການຂ ຫ ຄັດຄ້ານ.
ມາດຕາ 50 (ໃໝ່) ການກວດກາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນໂດຍເຈົົ້າໜີົ້
ເຈົົ້າໜີົ້ ສາມາດກວດກາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ສາເນົາເອກະສານ:
1. ໜັງສຊີົ້ແຈງຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນ;
2. ບົດບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການບັນຊີ;
3. ເອກະສານຫັກຖານຢັື້ງຢນກ່ຽວກັບໜີົ້ສິນ;
4. ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້;
5. ເອກະສານອື່ນ.
ເຈົົ້າໜີົ້ ຍັງມີສິດໄດ້ຮັບເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ຈາກຜູ້ຄວບຄຸມ
ຊັບສິນ ຫ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້.
ມາດຕາ 51 (ໃໝ່) ການແຈ້ງບັນຊີຢູູ່ທະນາຄານ
ເມື່ອວິສາຫະກິດ ຖກດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ທະນາຄານທຸະລະກິດ ບ່ອນວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ເປີດ
ບັນຊີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແຈ້ງບັນຊີດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.
ມາດຕາ 52 (ໃໝ່) ການຢຸດຕິການກະທາໂດຍເຈົົ້າໜີົ້
ພາຍຫັງມີຄາສັົ່ງໃຫ້ເປີດການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ເຈົົ້າໜີົ້ ຕ້ອງຢຸດຕິການທວງໜີົ້, ການເຂົົ້າຄອບ
ຄອງ, ການຢຶດຊັບ ແລະ ການກະທາອື່ນໆ ຕໍ່ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຫ ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຍົກເວັົ້ນ ການຄອບ
ຄອງຊັບຄໍ້າປະກັນ ທີື່ບໍ່ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນໃນການສບຕໍ່ດາເນີນທຸລະກິດ ຫ ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ໂດຍ
ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສານ.

ມາດຕາ 53 (ໃໝ່) ການກະທາທີື່ເປັນໂມຄະ
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ມີສິດຮ້ອງຂໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາຕັດສິນໃຫ້ການກະທາໃດໜຶື່ງຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ໃນ
ໄລຍະເວລາ ຫົກເດອນ/ໜຶື່ງ ປີ ກ່ອນການຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ ເປັນໂມຄະ ດັົ່ງນີົ້:
1. ການໂອນ ຫ ການມອບຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ໃຫ້ເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ;
2. ການປູ່ຽນໜີົ້ສິນທີື່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ເປັນໜີົ້ສິນທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ;
3. ການຊາລະໜີົ້ສິນໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າໜີົ້ໃດໜຶື່ງ ກ່ອນການົດ;
4. ການຂາຍຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ໃນລາຄາທີື່ຕໍ່າກວ່າລາຄາຕະຫາດ;
5. ການສະລະສິດທວງໜີົ້ຕ້ອງຮັບ;
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6. ການຮັບຮູ້ໜີົ້ສິນທີື່ບໍ່ມີຈິງ ຫ ສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ;
7. ການກະທາອື່ນທີື່ເອົ້ອປະໂຫຍດແກ່ເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ບຸກຄົນໃດໜຶື່ງ.
ມາດຕາ 54 (ປັບປຸງ) ການຂາຍກິດຈະການ
ນັບແຕ່ວັນມີຄ າສັົ່ງເປີດການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ບຸກຄົນ ຫ ນິຕິບຸກຄົນ ສາມາດສະເໜີຕໍ່
ສານ, ຜູ້ຄອບຄຸມຊັບສິນ, ເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ເພື່ອຂຊົ້ກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ສ່ວນໃດສ່ວນ
ໜຶື່ງ ຫ ທັງໜົດໄດ້.
ເມື່ອມີການສະເໜີຂຊົ້ກິດຈະການ ຜູ້ຄອບຄູມຊັບສິນ, ເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ຕ້ອງກະກຽມເອກະສານ,
ປະເມີນມູນຄ່າ, ເຈລະຈາ ແລະ ສ້າງແຜນການຊາລະ ແລ້ວນາສະເໜີກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ພິຈາລະນາ.
ຖ້າກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ເຫັນດີຂາຍກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດ ລູກໜີົ້ແລ້ວ ຜູ້ຄອບຄຸຸມຊັບສິນ ຕ້ອງສະເໜີຕໍ່
ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ອອກຄາສັົ່ງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມ
ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບການສະເໜີ.
ຜູ້ຊ ົ້ກິດຈະການ ຕ້ອງຊ າລະຄ່າ ຊົ້ກິດຈະການ ໃຫ້ຜູ້ຄອບຄຸຸູມຊັບສິນ ຕາມຈ ານວນ ແລະ ກ ານົດເວລາ ຕາມ
ແຜນການຊາລະ ທີື່ຖກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ເພື່ອນາມາໃຊ້ຈ່າຍເຂົົ້າໃນການຟື້ນຟູ ຫ ຊາລະສະສາງໜີົ້ສິນໃຫ້
ແກ່ເຈົົ້າໜີົ້.
ໃນກລະນີຊົ້ກິດຈະການທັງໝົດ ພາຍຫັງ ຜູ້ຊົ້ກິດຈະການ ຊາລະຄ່າຊົ້ກິດຈະການສາເລັດແລ້ວ ຜູ້ຄອບຄຸມຊັບ
ສິນ ຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ ສານ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກຄາສັົ່ ງຊັດມ້ຽນຄະດີ ຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຊົ້ກິດຈະການ ດາເນີນການ
ປູ່ຽນແປງທະບຽນວິສາຫະກິດຕາມກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 55 (ໃໝ່) ການໂຈະການດາເນີນຄະດີ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫ ການໂຮມຄະດີ
ການດາເນີນຄະດີແພ່ງ ຫ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີື່ພວມດາເນີນ ແລະ ມີການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດລູກ
ໜີົ້ ຈະຖກໂຈະໃນໄລຍະເວລາດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ.
ໃນກລະນີ ສານ ເຫັນວ່າ ການດາເນີນຄະດີແພ່ງ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫ ຄະດີອາຍາ ທີື່ຕິດພັນກັບຄ່າເສຍ
ຫາຍ ຊຶື່ງຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ຜູ້ພິພາກສາ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ປະທານສານ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກຄາຊີົ້ຂາດໃຫ້ມີການໂຮມສານວນຄະດີແພ່ງ, ການ
ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ຫ ແຍກການພິຈາລະນາຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງໃນຄະດີອາຍານັົ້ນ ເຂົົ້າມາພິຈາລະນາໃນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ
ລົົ້ມລະລາຍ ຕາມກົດໝາຍສະບັບນີົ້.
ມາດຕາ 56 (ໃໝ່) ການນາໃຊ້ມາດຕະການ
ໃນໄລຍະດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ສາມາດນາໃຊ້ມາດຕະການໃດໜຶື່ງ ເພື່ອປົກ
ປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີື່ກ່ຽວ ຂ້ອງ
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ໃນກລະນີຈາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ເປັນຕົົ້ນ ການຂາຍຊັບສິື່ງຂອງທີື່ຈະເຊື່ອມຄຸນ ຫ ໃກ້ໝົດອາຍຸການນາໃຊ້, ການ
ຈັດເກັບ, ການຫຸ້ມຫໍ່ຊັບສິນ ແຕ່ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ສານ.
ໃນກລະນີຈາເປັນ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ສາມາດຮ້ອງຂໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາອອກຄາສັົ່ງນາໃຊ້ມາດຕະການໃດໜຶື່
ງ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ເປັນຕົົ້ນ ການກວດຄົົ້ນສະຖານທີ, ການຢຶດ ຫ ອາຍັດຊັບ, ການ
ຂາຍຊັບສິນ.
ໃນກລະນີເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຄັດຄ້ານ ຫ ບໍ່ເຫັນດີຕກ
ໍ່ ານນາໃຊ້ມາດຕະການດັົ່ງກ່າວ ກສາມາດສະ
ເໜີໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາຍົກເລີກການນາໃຊ້ມາດຕະການ ພາຍການົດເວລາ ເຈັດວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຊາບຄາສັົ່ງ
ເປັນຕົົ້ນໄປ. ຄາສັົ່ງຂອງສານຂັົ້ນອຸທອນກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ມາດຕະ ການ ຖວ່າເປັນຄາສັົ່ງທີື່ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດ.

ພາກທີ VI
ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ມາດຕາ 57 (ປັບປຸງ) ການຮຽກເປີດກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ເປັນຜູ້ຮຽກເປີດກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ຄັົ້ງທາອິດ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນ
ຖກແຕ່ງຕັົ້ງເປັນຕົົ້ນໄປ ເພື່ອພິຈາລະນາ ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ,
ຕົກລົງໃຫ້ວິສາຫະກິດເຂົົ້າສູ່ຂະບວນການຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ, ການໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ສບຕໍ່ບລິຫານວິສາຫະກິດ
ຫ ບໍ່, ການກວດກາການອ້າງສິດທວງໜີົ້, ຈານວນໜີົ້ ແລະ ບັນຫາສາຄັນອື່ນ.
ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ຄັົ້ງຕໍ່ໄປ ສາມາດຮຽກເປີດປະຊຸມເວລາໃດກໄດ້ ທີື່ເຫັນວ່າຈາເປັນ ໂດຍຜູຄ
້ ວບຄຸມຊັບສິນ,
ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ເຈົົ້າໜີົ້ ຊຶື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ ¼ ຂອງຈານວນໜີົ້ສິນທັງໝົດ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແຜນຟື້ນຟູວິ
ສາຫະກິດ, ແຜນການຊາລະສະສາງ ແລະ ບັນຫາສາຄັນອື່ນ.
ໝາຍນັດ, ວາລະກອງປະຊຸມ ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງສົົ່ງໃຫ້ຜູ້ມີສິດ ແລະ ພັນທະ ເຂົົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ ຢູ່າງໜ້ອຍ ສາມວັນ ກ່ອນວັນເປີດກອງປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ຈະເປີດຂຶົ້ນໄດ້ກຕໍ່ເມື່ອມີເຈົົ້າໜີົ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫາຍກວ່າເຄິື່ງໜຶື່ງ ຊຶື່ງຕາງໜ້າໃຫ້
ຢູ່າງໜ້ອຍ 2/3 ຂອງຈານວນໜີົ້ສິນທັງໝົດ.
ມາດຕາ 58 (ໃໝ່) ຜູ້ມີສິດ ແລະ ພັນທະເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ຜູ້ມີສິດເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ມີດັົ່ງນີົ້:
1. ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີຢູູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າ;
2. ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 33 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້;
3. ຜູ້ພິພາກທີື່ຮັບຜິດຊອບຄະດີ;
4. ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ ຫ ສະຫະພັນກາມະບານຮາກຖານ.
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ຜູ້ມີພັນທະເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ມີດັົ່ງນີົ້:
1. ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
2. ເຈົົ້າຂອງ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕາມການແຈ້ງຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫ ເຈົົ້າໜີົ້.
ມາດຕາ 59 (ປັບປຸງ) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີົ້:
1. ຮັບຮອງການແຕ່ງຕັົ້ງ ຫ ສະເໜີປູ່ຽນແທນ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ລວມທັງພິຈາລະນາຄ່າຕອບແທນໃຫ້
ຜູ້ກ່ຽວ;
2. ກວດກາການອ້າງສິດທວງໜີົ້ຂອງເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ ຈານວນໜີົ້;
3. ຮັບຮອງຈັດແບ່ງປະເພດເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ ຈານວນໜີົ້ ເປັນຕົົ້ນ ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ, ເຈົົ້າໜີົ້ບໍ່ມີການຄໍ້າ
ປະກັນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ;
4. ຮັບຮອງບັນຊີຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
5. ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ກ່ຽວກັບສະຖານະທາງ
ດ້ານການເງິນ ແລະ ສະພາບການດາເນີນທຸລະກິດ;
6. ພິຈາລະນາໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ ລວມທັງ ການໃຫ້ວິສາຫະກິິດລູກໜີົ້ສບຕໍ່
ບລິຫານວິສາຫະກິດ ຫ ບໍ່;
7. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້
ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
8. ຮັບຮອງແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫ ແຜນຊາລະສະສາງ;
9. ຄັດຄ້ານການຊີົ້ຂາດຊັບສິນໃດໜຶື່ງຂອງວິສາຫະກິດ;
10. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 60 (ປັບປຸງ) ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ມະຕິກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ກຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫາຍຂອງເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ເຂົົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມ ຊຶື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 2/3 ຂອງຈານວນໜີົ້ທັງໝົດ.
ໃນກລະນີເຈົົ້າໜີົ້ໃດໜຶື່ງ ເຫັນວ່າມະຕິກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມອັບປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນ ກມີສິດສະ ເ
ໜີຕໍ່ສານ ພິຈາລະນາຕັດສິນລົບລ້າງມະຕິດັົ່ງກ່າວ ແລ້ວສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ພິຈາລະນາຄນໃໝ່ຕໍ່ກັບບັນ
ຫາດັົ່ງກ່າວ.
ມະຕິກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດຕໍ່ເຈົົ້າໜີົ້ທຸກຄົນ.

ມາດຕາ 61 (ປັບປຸງ) ຮູບການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ສາມາດຕົກລົງໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ດາເນີນຕາມຮູບການໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີົ້:
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1.

ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;

2.

ການລົົ້ມລະລາຍ;

3.

ການຂາຍກິດຈະການທັງໝົດ.

ມາດຕາ 62 (ໃໝ່) ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້
ໃນກລະນີວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຫ ມີເຈົົ້າໜີົ້ຫາຍຄົນ ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ສາມາດ
ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ທີື່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າໜີົ້ ໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການປະຕິ ບັດມະຕິ
ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້.
ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 3 ຫາ 5 ຄົນ ຊຶື່ງແມ່ນເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ບຸກຄົນອື່ນ.

ມາດຕາ 63 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້
ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີົ້:
1. ກວດກາ ຊັບສິນ, ໜີົ້ສິນ, ຖານະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສບຕໍ່ດາເນີນທຸລະກິດ
ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
2. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນາໃຊ້ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
3. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຊາລະສະສາງ;
4. ຮຽກເປີດກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້;
5. ມີຄາເຫັນຕໍ່ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫ ແຜນຊາລະສະສາງ ທີື່ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ແລະ/ຫ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບ
ສິນ ສະເໜີ ຫ ສ້າງ ແລະ ສະເໜີແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຂອງຕົນ;
6. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້.

ພາກທີ VII
ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ການສບຕໍ່ດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້
ພາຍຫັງມີຄາສັົ່ງຄາຄວບຄຸມຊັບສິນ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຍັງສາມາດສບຕໍ່ດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ແຕ່ຕ້ອງຢູູ່
ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ສານ. ໃນກລະນີ ເຈົົ້າໜີົ້ ບໍ່ເຊື່ອໝັົ້ນໃຫ້ຜູ້ບລິຫານ
ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບລິຫານທຸລະກິດຕໍ່ໄປ ສານ ຈະເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັົ້ງໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫ ຜູ້ອື່ນ ບລິຫານທຸລະກິດ
ແທນ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ການເຄື່ອນໄຫວດາເນີນທຸລະກິດໃດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ທີື່ມີຄວາມສາຄັນ ຊຶື່ງອາດກະທົບຕໍ່ຄວາມສາ
ມາດຊາລະໜີົ້ ຫ ການຫຸດມູນຄ່າຊັບສິນລົງ ຕ້ອງໄດ້ຂອະນຸມັດຈາກຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ສານ.
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ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ມີການກະທາໃດໜຶື່ງ ດັົ່ງນີົ້:
1. ຊຸກເຊອງ ຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ;
2. ຊາລະໜີົ້ສິນທີື່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຍົກເວັົ້ນ ໜີົ້ສິນທີື່ເກີດຂຶົ້ນຫັງການຄວບຄຸມຊັບສິນ, ຊາລະເງິນເດອນ
ຫ ຄ່າແຮງງານ;
3. ສະລະສິດ ຫ ບໍ່ທວງສິດຕໍ່ໜີົ້ຕ້ອງຮັບ;
4. ປູ່ຽນແປງໜີົ້ທີື່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ເປັນໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນທັງໝົດ ຫ ບາງສ່ວນ.
ໃນກລະນີ ເຈົົ້າໜີົ້, ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫາກເຫັນວ່າຜູ້ບລິຫານວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີື່ຈະ
ດາເນີນທຸລະກິດ ຫ ມີການລະເມີດວັກ 3 ຂອງມາດຕານີົ້ ກມີສິດສະເໜີໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາຕັດສີນປົດຜູ້ກ່ຽວ ແລ້ວ
ແຕ່ງຕັົ້ງຜູ້ໃໝ່ປູ່ຽນແທນ.
ມາດຕາ 65 (ໃໝ່) ການຍົກເລີກ ຫ ການສບຕໍ່ສັນຍາ
ສັນຍາ ທີື່ເຮັດຂຶົ້ນກ່ອນມີຄາສັົ່ງເປີດພິຈາລະນາຄະດີຟື້ນຟູ ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ
ອື່ນ ທີື່ຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດເຕັມສ່ວນ ໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ພິຈາລະນາຕົກລົງວ່າຈະຍົກເລີກ ຫ ສບຕໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ
ດັົ່ງກ່າວ ຊຶື່ງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງການຕົກລົງນັົ້ນໃຫ້ຄູ່ສັນຍາອີກຝູ່າຍ.
ໃນກລະນີແຈ້ງຕົກລົງຍົກເລີກສັນຍາ ຖ້າຄູ່ສັນຍາອີກຝູ່າຍ ຫາກບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ການຍົກເລີກດັົ່ງກ່າວ ກໃຫ້ສະ
ເໜີຕໍ່ສານ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນຕົົ້ນໄປ ເພື່ອພິຈາລະນາສບຕໍ່ປະຕິບັດ
ສັນຍາ. ເມື່ອມີການຍົກເລີກສັນຍາ ຖ້າຄູ່ສັນຍາ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດພັນທະ, ມີຄວາມເສຍຫາຍ ກໃຫ້ຖ
ເປັນເຈົົ້າໜີົ້ຜູ້ໜຶື່ງໃນຄະດີຟື້ນຟູນັົ້ນ.
ທຸກໜີົ້ສິນທີື່ເກີດຂຶົ້ນຈາກການສບຕໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊາລະໃນຂະບວນການພິຈາລະນາ
ຄະດີຟື້ນຟູຂອງວິສາຫະກິດ ຫ ໄດ້ຮັບບູລິມາສິດໃນການຊາລະ.
ມາດຕາ 66 (ໃໝ່) ການຊອກຫາແຫ່ງທຶນ
ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ແລະ/ຫ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ສາມາດຊອກຫາແຫ່ງທຶນ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຟື້ນຟູວິ
ສາຫະກິດ ດ້ວຍການກູ້ຢມ ໂດຍເອົາຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ທີື່ບໍ່ທັນໄດ້ຄໍ້າປະກັນໜີົ້ສິນ ໄປຄໍ້າປະກັນການກູ້
ຢມ ຫ ໂດຍເອົາບູລິມະສິດໃນການໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນເປັນສິື່ງຄໍ້າປະກັນ ໃນເວລາດາເນີນການຟື້ນຟູ ຫ ລົົ້ມລະລາຍ.
ຕົົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍຈາກການກູ້ຢມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນ ຕໍ່ຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ, ຊາລະສະສາງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.
ມາດຕາ 67 (ໃໝ່) ການສະເໜີແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ແລະ/ຫ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງສ້າງ ແລະ ສະເໜີແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດຕໍ່ສານ ແລະ
ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ພາຍໃນການົດເວລາ ເກົົ້າສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ສານຮັບຮອງມະຕິກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ເຫັນ
ດີໃຫ້ດາເນີນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ເປັນຕົົ້ນໄປ.
ເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ກສາມາດສະເໜີແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດສະເພາະຂອງຕົນ.
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ມາດຕາ 68 (ໃໝ່) ເນົ້ອໃນແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ມີເນອ
ົ້ ໃນຕົົ້ນຕ ດັົ່ງນີົ້:
1. ແຜນດາເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ເປັນຕົົ້ນ ແຫ່ງທຶນທີື່ຈະນາໃຊ້ໃນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ,
ການປັບປຸງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ການບລິຫານ, ການຂາຍ, ໂອນຊັບສິນ ຫ ບາງກິດຈະການ ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້;
2. ການຈັດປະເພດເຈົົ້າໜີົ້;
3. ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີົ້;
4. ການຊາລະໜີົ້ສິນ;
5. ການົດເວລາໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ.
ມາດຕາ 69 (ໃໝ່) ການພິຈາລະນາແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດໂດຍກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງຮຽກເປີດກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ເພື່ອພິຈາລະນາແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ພາຍໃນການົດ
ເວລາ ເຈັດວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ສະເໜີແຜນດັົ່ງກ່າວໃຫ້ສານເປັນຕົົ້ນໄປ ພ້ອມທັງເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້
ຍົກເວັົ້ນ ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ໄດ້ເລອກປະທານກອງປະຊຸມເອງ.
ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຫ ຜູ້ທີື່ສະເໜີແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະເໜີແຜນດັົ່ງກ່າວ ຕໍ່
ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ພ້ອມທັງອະທິບາຍ, ຊີົ້ແຈງ ແລະ ຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີື່ເຈົົ້າໜີົ້, ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫ ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງອື່ນ
ໄດ້ຍົກຂຶົ້ນໃນກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້.
ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຈະຖກຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ກຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີເກີນກວ່າ
ເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າ ທີື່ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຊຶື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 2/3 ຂອງຈານວນໜີົ້ທັງໝົດ.
ໃນນັົ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີ ຈາກທັງເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ.
ສາລັບເຈົົ້າໜີົ້ ທີື່ບໍ່ສາມາດເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແຕ່ໄດ້ສົົ່ງຄາເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຊຶື່ງໄດ້ລະບຸຊັດເຈນ
ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງ ຫ ບໍ່ຮັບຮອງແຜນຟື້ນຟູນັົ້ນ ກໃຫ້ຖວ່າເຈົົ້າໜີົ້ຄົນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ໃນກລະນີກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ມີມະຕິຮັບຮອງເອົາແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ແຕ່ເຈົົ້າໜີົ້ໃດໜຶື່ງ ຫາກເຫັນວ່າຕົນ
ໄດ້ຮັບຄວາມອັບປະໂຫຍດ ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 70 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ກ
ມີສິດສະເໜີຕໍ່ສານ ພິຈາລະນາຕັດສິນລົບລ້າງມະຕິດັົ່ງກ່າວ.
ໃນກລະນີແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ບໍ່ໄດ້ຖກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ແຕ່ມີຄາເຫັນໃຫ້ນາໄປປັບປຸງ,
ດັດແກ້ ກໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຫ ຜູ້ທີື່ສະເໜີແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດດັົ່ງກ່າວ ນາໄປຄົົ້ນຄ້ວາປັບປຸງ, ດັດແກ້ ຕາມ
ການົດເວລາ ແລ້ວສະເໜີເຂົົ້າພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ຄັົ້ງຕໍ່ໄປ. ຖ້າແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຖກປະຕິເສດ ຫ ບໍ່
ຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ກໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ເຂົົ້າສູ່ຂະບວນການລົົ້ມລະລາຍ.
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ມາດຕາ 70 (ໃໝ່) ການຮັບຮອງແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດໂດຍສານ
ເມື່ອແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ໄດ້ຖກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ແລ້ວ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງລາຍງານສານ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມວັນ ນັບແຕ່ວັນປິດກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນດັົ່ງກ່າວ ແລະ ອອກຄາ
ສັົ່ງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ.
ສານ ຈະຮັບຮອງແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂ ດັົ່ງນີົ້:
1. ເຈົົ້າໜີົ້ທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ມີການຈາແນກ ຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກຂະບວນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຢູ່າງຍຸຕິ
ທາ ແລະ ໄດ້ຮັບຫາຍກວ່າທີື່ຈະໄດ້ຮັບໃນຂະບວນການດາເນີນຄະດີລົົ້ມລະລາຍ;
2. ເຈົົ້າໜີົ້ທຸກປະເພດ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;
3. ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ມີຄວາມອາດສາມາດປະຕິບັດສາເລັດ ແລະ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ກມີຄວາມຕັົ້ງໃຈ
ທີື່ຈະປະຕິບັດແຜນດັົ່ງກ່າວ.

ມາດຕາ 71 (ໃໝ່) ການແຈ້ງຄາສັົ່ງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ພາຍຫັງມີຄາສັົ່ງຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ສານ ຕ້ອງແຈ້ງຄາສັົ່ງດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້
, ເຈົົ້າໜີົ້, ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນການົດເວລາ ສາມ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກຄາສັົ່ງ
ເປັນຕົົ້ນໄປ ເພື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ.
ມາດຕາ 72 (ໃໝ່) ການດັດແກ້ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ທີື່ຖກຮັບຮອງແລ້ວ ສາມາດດັດແກ້ໄດ້ ຕະຫອດໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ແຜນດັົ່ງກ່າວ ຊຶື່ງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ທີື່ມີຈຸດສົງດັດແກ້ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຕ້ອງສະເໜີເນົ້ອໃນທີື່ຈະດັດແກ້ຕໍ່ຜູ້
ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ/ຫ ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ເພື່ອພິຈາລະນາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້.
ການພິຈາລະນາ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການແຈ້ງຄາສັົ່ງດັດແກ້ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ
69, 70 ແລະ ມາດຕາ 71 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້.
ມາດຕາ 73 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຕາມຄາສັົ່ງຂອງສານ
ແລະ ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ທີື່ຮັບຮອງໂດຍສານ ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້.
ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫາກວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັົ້ນຈາກເຈົົ້າໜີົ້
ໃຫ້ບລິຫານທຸລະກິດ ຊັບສິນຕ່າງໆ ທີື່ຢູູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງໄດ້ມອບຄນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະ
ກິດລູກໜີົ້ ພ້ອມທັງສິດຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບລິຫານທຸລະກິດ.
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ມາດຕາ 74 (ປັບປຸງ) ໄລຍະເວລາຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ໄລຍະເວລາຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມການົດເວລາທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນແຜນຟື້ນຟູ
ວິສາຫະກິດ ທີື່ຖກຮັບຮອງໂດຍສານ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສາມ ປີ ໂດຍໃຫ້ເລີື່ມແຕ່ວັນທີື່ສານອອກຄາສັົ່ງໃຫ້ຟື້ນຟູວິສາຫະ
ກິດ ເປັນຕົົ້ນໄປ.
ມາດຕາ 75 (ໃໝ່) ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ຕ້ອງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນ
ຟູວິສາຫະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ໃນໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້
ຕ້ອງລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ, ສະຖານະທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້
ປະຈາເດອນ, ໄຕມາດ, ຫົກເດອນ ແລະ ປີ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລາຍງານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນ
ຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ໃຫ້ສານ ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ທຸກ ຫົກເດອນ.
ມາດຕາ 76 (ໃໝ່) ການສິົ້ນສຸດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ສິົ້ນສຸດລົງ ໃນກລະນີ ດັົ່ງນີ:ົ້
1. ສິົ້ນສຸດໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຊຶື່ງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ, ມີຖານະທາງດ້ານການເງິນພຽງພ ທີື່ຈະສບຕດ
ໍ່ າເນີນທຸລະກິດ, ສາມາດຊາລະໜີົ້ສິນທີື່ມີຢູູ່ໄດ້
ແລະ ບໍ່ມີເຈົົ້າໜີົ້ໃດຄັດຄ້ານ;
2. ສິົ້ນສຸດໄລຍະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ແຕ່ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບໍ່ມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊາລະໜີົ້ສິນທີື່ມີຢູູ່ໄດ້;
3. ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄາສັົ່ງ
ຂອງສານໃນໄລຍະຟື້ນຟູ;
4. ກລະນີອື່ນ.
ມາດຕາ 77 (ປັບປຸງ) ຜົນຂອງການສິົ້ນສຸດການຟື້ນຟູ
ໃນກລະນີການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ສິົ້ນສຸດລົງ ຕາມຂໍ້ 1 ຂອງມາດຕາ 76 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີົ້ ສານ ກຈະຕັດສິນໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ສບຕໍ່ດາເນີນທຸລະກິດຕໍ່ໄປ ແລະ ອອກຄາສັົ່ງຊັດມ້ຽນຄະດີ. ການ
ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ກຈະສິົ້ນສຸດລົງເຊັົ່ນກັນ.
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ໃນກລະນີການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ສິົ້ນສຸດລົງ ຕາມ ຂໍ້ 2 ແລະ 3 ຂອງມາດຕາ 76 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ສານ ກຈະຕັດສິນໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ລົົ້ມລະລາຍ ຫ ໃຫ້ດັດແກ້ ແລະ ສບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນຟື້ນ
ຟູວິສາຫະກິດ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ/ຫ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.
ໃນໄລຍະດາເນີນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ສານ ສາມາດຕັດສິນໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ລົົ້ມລະລາຍ ເວລາໃດກ
ໄດ້ ເມື່ອເຫັນວ່າວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູວິສາຫະກິດໄດ້ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົົ້າໜີົ້, ຄະນະກາມະ
ການເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.

ພາກທີ VIII
ການລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 78 (ປັບປຸງ) ການຕັດສິນການລົົ້ມລະລາຍ
ຜູ້ພິພາກສາ ຕ້ອງຄົົ້ນຄວ້າຄະດີ, ກວດກາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ສານທີື່ມີສິດອານາດ ເພື່ອ
ພິຈາລະນາຕັດສິນການລົົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕາມກລະນີ ດັົ່ງນີົ້:
1. ພາຍໃນການົດເວລາ ສີື່ສິບຫ້າ ວັນ ນັບແຕ່ວັນມີຄາສັົ່ງເປີດພິຈາລະນາຄະດີລົົ້ມລະລາຍເປັນຕົົ້ນໄປ ສາລັບ:
- ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ສະໝັກໃຈຮ້ອງຂລົົ້ມລະລາຍ;
- ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ໄດ້ສະເໜີຂຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ເມື່ອມີການຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ລົົ້ມລະລາຍ;
2. ພາຍໃນການົດເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບ ການລາຍງານຈາກຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫ ມະຕິກອງ
ປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ສາລັບ:
- ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ສາມາດຕົກລົງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນກັບເຈົົ້າໜີົ້ໄດ້;
- ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ປະຕິເສດ ຫ ບໍ່ຮັບຮອງເອົາແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;
- ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ຫ ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະ
ກິດ;
- ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ສະເໜີແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ, ແຜນຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ ຫ ລະເມີດຄາສັົ່ງຂອງ
ສານໃນໄລຍະຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;
- ເຈົົ້າຂອງ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ບລິສັດຈາກັດຜູ້ດຽວ ຫ ຂາຮຸ້ນຂອງ ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ
ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ສບທອດ.
ມາດຕາ 79 ການອຸທອນຄາຕັດສິນຂອງສານ
ເຈົົ້າໜີົ້, ເຈົົ້າຂອງ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ມີສິດຂອຸທອນຄາຕັດສິນຂອງສານກ່ຽວກັບການ
ລົມ
ົ້ ລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ພາຍໃນການົດເວລາ ຊາວວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄາຕັດສິນເປັນຕົົ້ນໄປ.
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ມາດຕາ 80 (ປັບປຸງ) ການປະກາດການລົົ້ມລະລາຍ
ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນຄາຕັດສິນໃຫ້ວິສາຫະກິດລົົ້ມລະລາຍ ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດ ສານ ຕ້ອງ
ປະກາດຜ່ານພາຫານະສື່ມວນຊົນ ຢູ່າງໜ້ອຍ ສາມ ວັນຕິດຕໍ່ກັນ ພ້ອມກັນນັົ້ນ ກຕ້ອງສົົ່ງສາເນົາຄາຕັດສິນ ໃຫ້:
1. ອົງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານຂັົ້ນແຂວງ;
2. ເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງອື່ນ;
3. ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ທີື່ຖກຕັດສິນໃຫ້ລົົ້ມລະລາຍ;
4. ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
5. ຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າ ບ່ອນວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຂຶົ້ນທະບຽນ;
6. ອົງການກາມະບານຂັົ້ນແຂວງ;
7. ອົງການອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາກທີ IX
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 81 (ໃໝ່) ອົງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ອົງການທີື່ມີສິດອານາດໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ແມ່ນອົງການຈັດຕັົ້ງປະຕິ
ບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາວ່າດ້ວຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ.
ພາຍຫັງໄດ້ຮັບຄາຕັດສິນລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ອົງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ ຕ້ອງຄົົ້ນຄວ້າ,
ກະກຽມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານດັົ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 82 (ໃໝ່) ການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົົ້ມລະລາຍ
ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຮັບຜິດຊອບສະໜອງທຸກຂໍ້ມູນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດາເນີນຄະດີລົົ້ມລະລາຍ ໃຫ້ອົງ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ ເປັນຕົົ້ນ ບັນຊີລາຍການຊັບສິນ, ບັນຊີລາຍຊື່ເຈົົ້າໜີົ້, ປະເພດເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ
ຈານວນໜີົ້ຕ້ອງສົົ່ງ, ບັນຊີລາຍຊື່ລູກໜີົ້ ແລະ ຈານວນໜີຕ
ົ້ ້ອງຮັບ ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້.
ມາດຕາ 83 (ປັບປຸງ) ການລວບລວມຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລົົ້ມລະລາຍ
ພາຍຫັງຄາຕັດສິນໃຫ້ວິສາຫະກິດລົົ້ມລະລາຍ ໃຊ້ໄດ້ຢູ່າງເດັດຂາດ ຊັບສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຈະ
ຖກນາມາຊາລະໜີົ້ໃຫ້ແກ່ເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶື່ງອົງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮິບໂຮມຊັບສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕາມບັນຊີຊັບສິນ ແລະ ໜີົ້ສິນທີື່ຮັບຮອງໂດຍ
ກອງປະຊຸມເຈົົ້າໜີົ້ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ.
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ມາດຕາ 84 (ປັບປຸງ) ພັນທະຂອງວິສາຫະກິດລົົ້ມລະລາຍ
ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້, ຂາຮຸ້ນ ຫ ຜູ້ຖຮຸ້ນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ມີພັນທະສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມ
ກັບອົງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ ໃນການຊາລະສະສາງໜີົ້ສິນ ຕາມຄາຕັດສິນຂອງສານ.
ເຈົົ້າຂອງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫ ຂາຮຸ້ນບໍ່ຈາກັດໜີົ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ທີື່ຖກຕັດສິນໃຫ້ລົົ້ມ
ລະລາຍ ຈະອອກນອກເຂດອານາດສານ ຫ ອອກນອກປະເທດ ໄດ້ກຕໍ່ເມື່ອມີຄວາມຈາເປັນ, ມີການຄໍ້າປະກັນທີື່
ເຫມາະສົມ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສານທີື່ຕັດສິນຄະດີ.
ໃນກລະນີສານ ຫາກໄດ້ຮັບລາຍງານ ຫ ເຫັນວ່າບຸກຄົນທີື່ກ່າວມາໃນວັກ 2 ເທິງນີົ້ ມີພຶດຕິກາຈະລົບໜີອອກ
ນອກເຂດອານາດສານ ຫ ອອກນອກປະເທດ ສານທີື່ມີສິດອານາດ ມີສິດອອກຄາສັົ່ງກັກຕົວຜູ້ກ່ຽວໄດ້.
ມາດຕາ 85 (ປັບປຸງ) ບູລິມະສິດໃນການຊາລະສະສາງ
ລາດັບບູລິມະສິດ ໃນການຊາລະສະສາງໜີົ້ສິນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັົ່ງນີ:ົ້
1. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ\ຫ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມ
ຊັບສິນ;
2. ຕົົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ທີື່ກູ້ຢມເພື່ອນາໃຊ້ໃນຂະບວນການຟື້ນຟູວິສາຫະກິດ;
3. ໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ;
4. ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຮອດວັນດາເນີນຄະດີລົົ້ມລະລາຍ ລວມທັງ ເງິນປະກອບສ່ວນເຂົົ້າຄັງ
ປະກັນສັງຄົມ;
5. ໜີົ້ສິນຕໍ່ລັດ ເປັນຕົົ້ນ ອາກອນ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່ເກີນ ສອງ ປີ ຕາມອັດຕາອາກອນ ທີື່ຕ້ອງມອບກ່ອນການ
ດາເນີນຄະດີລົົ້ມລະລາຍ;
6. ໜີົ້ສິນທີື່ບໍ່ມກ
ີ ານຄໍ້າປະກັນ.
ການຊາລະສະສາງໜີົ້ສິນ ໃຫ້ໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນທີື່ມີບູລິມະສິດກ່ອນ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ເຫອເທົົ່າໃດ ຈຶື່ງໃຊ້ແທນໜີົ້
ສິນທີື່ມີລາດັບບູລິມະສິດຫຸດລົງມາ.
ສາລັບໜີົ້ສິນທີື່ຢູູ່ໃນລາດັບດຽວກັນ ຖ້າຊັບສິນເພື່ອໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນ ຫາກບໍ່ພຽງພ ໃຫ້ໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນ ຕາມ
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງມູນຄ່າໜີົ້ສິນ ຢູ່າງສະເໜີພາບກັນ.
ມາດຕາ 86 (ໃໝ່) ການໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນແກ່ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ
ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນດ້ວຍຊັບທີື່ຄໍ້າປະກັນໜີົ້ສິນນັົ້ນ. ໃນ
ກລະນີຊັບທີື່ຄໍ້າປະກັນໜີົ້ສິນນັົ້ນ ຫາກມີມູນຄ່າບໍ່ພຽງພຕໍ່ການໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນແກ່ເຈົົ້າໜີົ້ທີື່ມີການຄໍ້າປະກັນແລ້ວ ໜີົ້
ສິນສ່ວນທີື່ເຫອ ຖວ່າເປັນໜີົ້ສິນທີື່ບໍ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຊຶື່ງຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການໃຊ້ແທນໜີົ້ສິນ ຕາມລາດັບບູ
ລິມະສິດ ທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 84 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້.
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ມາດຕາ 87 (ປັບປຸງ) ການແບ່ງປັນຊັບສິນທີື່ຍັງເຫອ
ພາຍຫັງການຊາລະສະສາງໜີົ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ ມາດຕາ 85 ຂອງກົດໝາຍ
ສະບັບນີແ
ົ້ ລ້ວ ຖ້າຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຫາກຍັງເຫອ ກໃຫ້ສະເລ່ຍແບ່ງປັນແກ່ເຈົົ້າຂອງ, ຂາຮຸ້ນ ຫ ຜູ້ຖຮຸ້ນ
ຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຕາມອັດຕາສ່ວນການປະກອບທຶນ.
ມາດຕາ 88 (ປັບປຸງ) ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາ ການຊາລະສະສາງ
ຄະນະກາມະການຂອງເຈົົ້າຫນີົ້, ເຈົົ້າໜີົ້ ມີສິດຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຊາລະສະສາງໜີົ້ສິນຂອງວິສາຫະ
ກິດລູກໜີົ້ ຖ້າການຊາລະສະສາງນັົ້ນ ຫາກບໍ່ຖກຕ້ອງຕາມຄາຕັດສິນຂອງສານ, ຄະນະກາມະການເຈົົ້າໜີົ້, ເຈົົ້າໜີົ້ ກ
ສາມາດຮ້ອງຂໃຫ້ສານ ພິຈາລະນາລົບລ້າງການຊາລະສະສາງນັົ້ນ ແລ້ວດາເນີນການຊາລະສະສາງຄນໃໝ່.
ອົງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ
ຕ້ອງລາຍງານການຊາລະສະສາງໜີົ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດລົົ້ມ
ລະລາຍຕໍ່ສານ ຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ມາດຕາ 89 (ປັບປຸງ) ການປິດການຊາລະສະສາງ
ພາຍຫັງອົງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງສານ ໄດ້ຊາລະສະສາງໜີົ້ສິນຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ໃຫ້ແກ່
ບັນດາເຈົົ້າໜີົ້ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາເລັດ ຫ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ບໍ່ມີຊັບສິນທີື່ຈະນາມາຊາລະສະສາງອີກ ກ
ໃຫ້ສະເໜີຕໍ່ສານທີື່ຕັດສິນໃຫ້ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ລົົ້ມລະລາຍນັົ້ນ ພິຈາລະນາອອກຄາສັົ່ງປິດການຊາລະສະສາງ.
ສານ ຕ້ອງແຈ້ງຄາສັົ່ງປິດການຊາລະສະສາງໃຫ້ອົງການ ແລະ ບຸກຄົນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 80
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ພ້ອມທັງປະກາດຜ່ານພາຫານະສື່ມວນຊົນ.
ມາດຕາ 90 (ປັບປຸງ) ການຮ້ອງຂໃຫ້ເປີດການຊາລະສະສາງຄນໃໝ່
ເຈົົ້າໜີົ້ ຫ ວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ມີສິດຮ້ອງຂໃຫ້ສານທີື່ມີສິດອານາດ ເພື່ອພິຈາລະນາຄນກ່ຽວກັບການປິດການ
ຊາລະສະສາງ ພາຍໃນການົດເວລາ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນທີື່ສານໄດ້ແຈ້ງຄາສັົ່ງປິດການຊາລະສະສາງເປັນຕົົ້ນໄປ, ຖ້າ
ສານ ເຫັນວ່າການຮ້ອງຂມີເຫດຜົນພຽງພ ກຈະພິຈາລະນາເປີດການຊາລະສະສາງຄນໃໝ່.
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ພາກທີ X
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ໝວດ 1
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຟນ
ື້ ຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 91 (ໃໝ່) ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ອົງການຄຸ້ມຄອງວຍກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ;
2. ກະຊວງຍຸຕທ
ິ າ.
ມາດຕາ 92 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີົ້:
1. ສະເໜີສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍ ຕໍ່
ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ;
2. ຄົົ້ນຄວ້າອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄາສັົ່ງ, ຄາແນະນາ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍກ່ຽວກັບການ
ດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ;
3. ໂຄສະຍາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄາສັົ່ງ, ຄາແນະນາ ແລະ ນິຕິກາອື່ນ ກ່ຽວກັບການດາເນີນຄະດີ
ຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ລວມທັງ ການຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ໃຫ້ສງັ ຄົມ ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ;
4. ຊີົ້ນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ລວມທັງ ການ
ຕົກລົງແກ້ໄຂໜີົ້ສິນ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
5. ຄົົ້ນຄວ້າສ້າງກົນໄກ ແລະ ລະບົບປະສານງານໃນການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ວ່ອງໄວ, ໂປງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ;
6. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຜູ້ພິພາກສາຄະນະສານການຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້
ພິພາກສາອາຊີບກ່ຽວກັບການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍ;
7. ເກັບກາ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ;
8. ປະສານສົມທົບ, ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽກັບ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ;
9. ພົວພັນ, ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພົ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບການດາເນີນຄະດີຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມ
ລະລາຍວິສາຫະກິດ;
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10. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 93 (ໃໝ່) ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງກະຊວງຍຸຕທ
ິ າ
ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ກະຊວງຍຸຕິທາ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ດັົ່ງນີົ້:
1. ຄົົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍ ເພື່ອສະເໜີ
ລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
2. ຄົົ້ນຄວ້າອອກນິຕິກາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

ແລະ

ນິຕິກາອື່ນ

ທີື່ຢູູ່ໃນຄວາມ

3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາກ່ຽວກັບວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ;
4. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຈັນບາຍັນ ແລະ
ສາມາດປະຕິບັດສາເລັດໜ້າທີື່ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັົ້ງ ຫ ປົດຈາກການ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ແລະ ສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນໃນ
ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ;
6. ປະສານສົມທົບ, ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽກັບ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ;
7. ພົວພັນ, ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພົ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິ
ສາຫະກິດ;
8. ສະຫຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ລັດຖະບານ ຢູ່າງເປັນປົກະຕິ;
9. ນາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອື່ນ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນກົດໝາຍໝາຍ.

ມາດຕາ 94 (ໃໝ່) ສິດ ແລະໜ້າທີື່ຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການອື່ນ
ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ ປະສານສົມທົບ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມ
ກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທາ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ຕາມ
ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

ໝວດ 2
ການກວດກາວຽກງານຟນ
ື້ ຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 95 (ໃໝ່) ອົງການກວດກາວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ
ອົງການກວດກາວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ປະກອບດ້ວຍ:
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1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶື່ງແມ່ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍ
ວິສາຫະກິດ ຕາມທີື່ການົດໄວ້ໃນມາດຕາ 91 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີົ້.
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶື່ງແມ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັົ້ນແຂວງ, ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.
ມາດຕາ 96 (ໃໝ່) ເນົ້ອໃນຂອງການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ມີເນົ້ອໃນ ດັົ່ງນີ:ົ້
1. ຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ;
2. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຟື້ນຟູ ແລະ ລົົ້ມລະລາຍວິສາຫະ ກິດ
;
3. ການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົົ້າໜີ,ົ້ ວິ
ສາຫະກິດລູກໜີົ້ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 97 (ໃໝ່) ຮູບການການກວດກາ
ການກວດກາ ມີ ສາມຮູບການ ດັົ່ງນີົ້:
1.

ການກວດກາຕາມປົກກະຕິ ຊຶື່ງແມ່ນການກວດກາຕາມແຜນການ ແລະ ມີການົດເວລາອັນແນນອນ;

2. ການກວດກາໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງຫນ້າ ຊຶື່ງແມ່ນການກວດການອກແຜນ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈາ
ເປັນ ຊຶື່ງຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖກກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຢູ່າງໜ້ອຍ ສາວສີື່ ຊົົ່ວໂມງ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນກັນ ຊຶື່ງແມ່ນການກວດການອກແຜນທີື່ຮີບດ່ວນ ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖກ
ກວດກາຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
ການດາເນີນການກວດກາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢູ່າງເຂັົ້ມງວດ.

ພາກທີ XI
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ມາດຕາ 98 (ໃໝ່) ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັົ້ງ ທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ຈະໄດ້ຮັບ
ການຍ້ອງຍ ຫ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 99 (ໃໝ່) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັົ້ງ ທີື່ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ຈະຖກສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕອນ, ລົງວິໄນ
, ປັບໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫ ລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ລະກລະນີເບົາ ຫ ໜັກ.
ມາດຕາ 100

(ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ເຈົົ້າຂອງ, ຜູ້ອານວຍການ ຫ ຜູ້ບລິຫານຂອງ ລູກໜີົ້

ຖ້າຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫາກກວດກາເຫັນວ່າ ກ່ອນການຮ້ອງຟ້ອງ ຫ ຮ້ອງຂ ໃຫ້ສານພິຈາລະນາຕັດສິນການ
ລົົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ເຈົົ້າຂອງ, ຜູ້ອານວຍການ ຫ ຜູບ
້ ລິຫານຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ໄດ້ເຊື່ອງອາເອກະສານ
ບັນຊີ, ເຊື່ອງອາຊັບສິນ, ຍົກຍ້າຍ, ໂອນຊັບສິນ, ເພີື່ມໜີົ້ສິນໂດຍບໍ່ຖກຕ້ອງ, ເຮັດສັນຍາຄໍ້າປະກັນໃຫ້ໜີົ້ສິນທີື່ບໍ່ມີ
ການຄໍ້າປະກັນ, ລົບລ້າງ ຫ ຫຸດຜ່ອນສິດທວງໜີົ້ຕ້ອງຮັບຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້ ເຈົົ້າຂອງ, ຜູ້ອານວຍການ ຫ ຜູ້
ບລິຫານນັົ້ນ ຈະຖກດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
ໃນກລະນີ ສານ ໄດ້ມີຄາສັົ່ງໃຫ້ຄວບຄຸມຊັບສິນແລ້ວ ແຕ່ເຈົົ້າຂອງ, ຜູ້ອານວຍການ ຫ ຜູ້ບລິຫານຂອງວິ
ສາຫະກິດລູກໜີົ້ ຫາກຍັງດາເນີນທຸລະກິດ, ຮັບສິນເຊື່ອ ຫ ກະທາອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກສານ ຫ ຜູ້ຄວບ
ຄຸມຊັບສິນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶົ້ນ, ຖກປົດສິດໃນການບລິຫານ ຫ ມາດຕະການອື່ນ.
ໃນກລະນີສາເຫດຂອງການລົົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດລູກໜີົ້

ແມ່ນຍ້ອນການບລິຫານຜິດຜາດຂອງເຈົົ້າ

ຂອງ, ຜູ້ອານວຍການ ຫ ຜູ້ບລິຫານແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວ ອາດຖກມາດຕະການຫ້າມດາລົງຕາແໜ່ງເປັນຜູ້ອານວຍການ ຫ
ຜູ້ບລິຫານໃນວິສາຫະກິດໃດໜຶື່ງ ເປັນເວລາ ສາມ ປີ ນັບແຕ່ວັນທີື່ສານຕັດສິນໃຫ້ວິສາຫະກິດລົົ້ມລະລາຍເປັນຕົົ້ນ
ໄປ.
ມາດຕາ 101

(ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ

ຜູ້ຄວບຄຸມຊັບສິນ ຫາກໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ໃນໄລຍະເວລາທີື່ປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນນັົ້ນ ສານ ມີ
ສິດປົດຄວບຄຸມຊັບສິນ ພ້ອມທັງພິຈາລະນາຕັດສິນ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີື່ເກີດຂຶົ້ນ ຫ ລົງໂທດ
ທາງອາຍາ ຕາມກລະນີເບົາ ຫ ໜັກ.
ມາດຕາ 102 (ປັບປຸງ) ມາດຕະການຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັົ້ງ
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ການຈັດຕັົ້ງໃດ ຫາກອ້າງຕົນວ່າເປັນເຈົົ້າໜີົ້ຂອງວິສາຫະກິດທີື່ຖກຮ້ອງຟ້ອງ ຫ
ຮ້ອງຂໃຫ້ລົົ້ມລະລາຍ ໂດຍບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ຫ ຮ້ອງຟ້ອງ ເພື່ອຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດໃດໜຶື່ງ ມີຄວາມ
ເສຍຫາຍ ຈະຖກດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
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ພາກທີ XII
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 103 (ປັບປຸງ) ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເປັນຜູ້ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີົ້.
ມາດຕາ 104 (ປັບປຸງ) ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນປະທານປະເທດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ
ຊົນລາວ ໄດ້ອອກລັດຖະດາລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫັງໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.
ກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ປູ່ຽນແທນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 06/94,
ລົງວັນທີ 14 ຕຸລາ 1994.
ຂໍ້ການົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີື່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ລ້ວນແຕ່ຖກຍົກເລີກ.

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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