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ເອກະສານສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການເງິນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ. ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານສະບັບ
ນີ້ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະພາການຄ້າ ເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງທັດສະນະຄຳ
ເຫັນໃດໆຂອງສະຫະພາຍບເອີຣົບ. 

ເອກະສານສະບັບນີ້ ມີຈຸດປະສົງພຽງເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອພິມເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈກຢາຍທົ່ວໄປ.
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ບົດສະເໜີ
99% ຂອງ ວິສາຫະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ໜັງສືສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ 
“SMEs”). ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, SMEs ເຫຼົ່ານີ້ ມີການຈ້າງແຮງງານ ຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງ ຈໍານວນແຮງງານ ທັງໝົດ ໃນທົ່ວປະເທດ1. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມ ຜົນການສໍາຫຼວດທີ່ດໍາເນີນ ໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ໜັງສືສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນ
ວ່າ “ທຫລ”), ໃນປີ 2017 ພົບວ່າມີພຽງ ປະມານ 20% ຂອງ SMEs ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນກູ້ຢືມ ຈາກ ບັນດາ ທະນາຄານ 
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໄດ²້.  ອີງຕາມ ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ເຮັດຂຶ້ນ
ໂດຍ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນ ອັນດັບທີ 80 ຈາກ ອັນດັບທີ 190 ຂອງ ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດ 
ສໍາລັບ ການເຂົ້າເຖິງການກູ້ຢືມ³, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຈາກ ອັນດັບທີ 73 ໃນປີ 2019.

ປະສິດທິພາບຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຂອງ ປະເທດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໃຈຫຼັກ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມ
ສະດວກ ໃນການເຂົ້າເຖິງເງິນກູ້ຢືມ ຂອງ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນຄວາມສະດວກຂອງການ
ສ້າງ, ການປັບປຸງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ສິດໃນການຄໍ້າປະກັນ ຂອງຕົນ ເມື່ອ ພວກເຂົາ ມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ໃນການໃຫ້ເງິນກູ້
ຢືມໄລຍະຍາວ. ການປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຟື້ນຟູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 75/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 26 ທັນວາ 2019 (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ໜັງສືສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍ ປີ 2019”) ແລະ ການ
ສ້າງລະບົບຈົດທະບຽນແບບລວມສູນ ສໍາລັບ ການຈົດທະບຽນອອນລາຍ  ສິດຈາກການຄໍ້າປະກັນ ຕໍ່ ສັງຫາລິມະຊັບ. ເຊິ່ງຖືເປັນຄວາມ
ພະຍາຍາມໜຶ່ງ ທີ່ໜ້າຍ້ອງຍໍຊົມເຊີມ ຂອງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ໜັງສືສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “ລັດຖະບານ”) 
ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການສ້າງ ແລະ ການຈົດທະບຽນອອນລາຍ ສິດຈາກການຄໍ້າປະກັນ ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ, ໂດຍລວມ ວຽກງານກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍສະເພາະ ຂັ້ນຕອນ
ໃນການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເຮັດການສໍາຫຼວດແບບທົ່ວໄປ ຂອງ ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່
ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ໜັງສືສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ”) ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປ, ພວກເຂົາ 
ພິຈາລະນາວ່າ ຂັ້ນຕອນໃນການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນ, ບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.

ເຖິງວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດແຜນປະຕິບັດງານ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ, ຜ່ານການປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍແລ້ວ⁴ ເຫັນວ່າ ແຜນປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສ້າງ, ການປັບປຸງ ແລະ ການບັງຄັບ
ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ໜັງສືສະບັບນີ້ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ໜັງສືສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນ
ວ່າ “ECCIL”), ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຂອງ ລັດຖະບານ ຕໍ່ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ຂອງ ລະບຽບການ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ 
ບັນຫາໃນທາງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ໃນ ສປປ ລາວ.

ລາຍລະອຽດ ຂອງ ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ: 
ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ທັນວາ 2019 (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ໜັງສືສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “ປະມວນ
ກົດໝາຍແພ່ງ”) ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2020 ເຊິ່ງລວມເອົາບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ ລວມເຖິງ 
ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ. ອີງຕາມ ການປະກາດໃຊ້, ຫຼາຍມາດຕາ ໃນ ພາກທີ VII ຂອງ ປະມວນ
ກົດໝາຍແພ່ງ ໄດ້ປ່ຽນແທນ ບົດບັນຍັດ ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ສະບັບເລກທີ 06/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2005 (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ໜັງສືສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ”). 
ບົດບັນຍັດ ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງ ດໍາ
ລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ສະບັບເລກທີ 178/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 
2011 (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ໜັງສືສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ”). ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະກາດໃຊ້ ປະມວນ
ກົດໝາຍແພ່ງ ຈະເປັນຂັ້ນຕອນໃນແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ, ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຈະເປັນກົດໝາຍທີ່ສົມບູນ ທີ່ຄວມ
ຄຸມໃນທຸກດ້ານທີ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ໃນສະໄໝໃໝ່ນີ້ ຄວນຈະມີ ເປັນຕົ້ນ ຂັ້ນຕອນວຽກງານ 
ການຄວບຄຸມການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ. ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນບາງປະເດັນສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ໃນ ສປປ ລາວ.
____________________________
¹ ທະນາຄານໂລກ, “ການຮັກສາຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ” 12 ສິງຫາ 2019. ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ https://www.worldbank.
org/en/country/lao/publication/maintaining-economic-stability-in-lao-pdr.
² ທະນາຄານໂລກ “ການເປີດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການເງິນ ຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນ ສປປ ລາວ” ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2020, ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ttps://
www.worldbank.org/en/news/feature/2020/09/18/unlocking-access-to-finance-for-small-and-medium-enterprises-in-lao-pdr.
³ ທະນາຄານໂລກ, ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນປີ 2020 (ສປປ ລາວ). ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusi-
ness/country/l/lao-pdr/LAO.pdf.
⁴ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ, “ການປັບປຸງການດຳເນີນທະລະກິດ ໃນ ລາວ ແຜນການປະຕິບັດງານ ໃນປີ 2020-2022”  
ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ https://eccil.org/news/doing-business-reforms-in-laos-action-plan-2020-2022/
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ບັນຫາທີ 1:
ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນໃນການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ສໍາລັບ ເຈົ້າໜີ້ ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ

ພວກເຮົາ ໄດ້ແບ່ງບັນຫາຂ້າງເທິງນີ້ ອອກເປັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ຂາດມາດຕະຖານ ຫຼື ຄູ່ມືແນະນໍາ ສໍາລັບ ການປະເມີນລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຂອງ ຊັບຄໍ້າປະກັນ; ແລະ
2. ຄວາມບໍ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າຄອບຄອງຊັບສິນທີ່ເປັນຊັບຄໍ້າປະກັນ ຂອງ ເຈົ້າໜີ້ ໃນການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ.

ຂາດມາດຕະຖານ ຫຼື ຄູ່ມືແນະນໍາ ສໍາລັບ ການປະເມີນລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຂອງ ຊັບຄໍ້າປະກັນ

 ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງເລື້ອຍໆ ແມ່ນການບໍ່ເຫັນດີຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜີ້ ແລະ 
ຜູ້ກູ້ຢືມ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນລາຄາ ຂອງ ຊັບຄໍ້າປະກັນ. ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ ການຂາຍ ຫຼື ການປະມູນຊັບສິນ 
ຂອງ ຊັບຄໍ້າປະກັນ ຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍອີງໃສ່ ມູນຄ່າພື້ນຖານຕາມຕະຫຼາດ ຂອງ ຊັບສິນໃນເວລາທີ່ມີການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ, ເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ ຜູ້ກູ້ຢືມ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ບໍ່ໄດ້ກໍານົດ 
ກ່ຽວກັບ ວິທີການໃດໆ ໃນການປະເມີນລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ. ຕາມການສໍາຫຼວດຂໍ້ ຈາກ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ
ຂະແໜງການເງິນ, ເຫັນວ່າ ບັນດາ ຜູ້ກູ້ຢືມ/ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ ມັກຈະລະເມີດສິດ ຂອງພວກຕົນ  ດ້ວຍຄັດຄ້ານ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນລາຄາ 
ຂອງ ຊັບທີ່ໄດ້ນໍາມາຄໍ້າປະກັນ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ ຂັ້ນຕອນໃນການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ລ່າຊ້າ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ ເຈົ້າໜີ້ 
ມີຕົ້ນທຶນໃນການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ອີກດ້ວຍ.

ຄໍາແນະນໍາ:

ສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະບານ ພັດທະນາແຜນງານ ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດວິທີການໃນການປະເມີນລາຄາ ຂອງ ຊັບຄໍ້າປະກັນ ໂດຍ ເຈົ້າໜີ້ ບົນ
ພື້ນຖານ ຫຼັກການທົ່ວໄປທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ໂດຍທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ້ການປະເມີນມູນຄ່າ
ຊັບສິນ ບໍ່ສາມາດນໍາຂຶ້ນມາເປັນຂໍ້ຂັດແຍ່ງໄດ້ ໂດຍ ລູກໜີ້ ຫຼື ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ ໃນລະຫວ່າງ ການດໍາເນີນການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະບານ ສ້າງໂຄງຮ່າງໜ້າວຽກ ຂອງ ສະຖາບັນ ສໍາລັບ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ ຄຸນະ
ສົມບັດ ຂອງ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນການປະເມີນລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຂອງ ຊັບຄໍ້າປະກັນ ບົນພື້ນຖານ
ມາດຕະຖານ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້. ເຊິ່ງ ສິ່ງເຫຼົ້ານີ້ ອາດຈະເປັນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກເຮັດໃຫ້ການ
ປະເມີນມູນຄ່າຊັບຄໍ້າປະກັນ ໃຫ້ມີມາດຕະຖານ, ມີລະບຽບ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ກົນໄກການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ທີ່
ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເຊິ່ງຄາດຄະເນວ່າ ນີ້ອາດຈະເປັນວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາແລ້ວໃນເມື່ອກ່ອນ ສໍາລັບ ການຈົດທະບຽນ ຂອງ ຜູ້ຄວບຄຸມ
ຊັບສິນ ໃນການບັງຄັບປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການລົ້ມລະລາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນ ພາກທີ III ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມ
ລະລາຍ ປີ 2019.

ຄວາມບໍ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຄອບຄອງຊັບສິນທີ່ເປັນຊັບຄໍ້າປະກັນ ຂອງ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ໃນລະຫວ່າງ ການບັງຄັບການຄໍ້າ
ປະກັນ
 ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ສະບັບໃໝ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ ເຈົ້າໜີ້ ສາມາດເຮັດການຄໍ້າປະກັນ ຕໍ່ຊັບສິນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນ
ການຄອບຄອງຊັບສິນດັ່ງກ່າວ, ດ້ວຍການຈົດທະບຽນການຄໍ້າປະກັນ ດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈົດທະບຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຖ້າ
ວ່າ ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ ບໍ່ປະຕິບັດ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ ເລືອກບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ, ເຈົ້າໜີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍຶດຊັບສິນດັ່ງກ່າວ ມາກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງສາມາດ
ດໍາເນີນການປະມູນຊັບສິນ ຫຼື ຂາຍ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ໃຫ້ແກ່ ບຸກຄົນທີສາມ ໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ບໍ່ໄດ້ກໍາ
ນົດວ່າ ເຈົ້າໜີ້ ສາມາດຍຶດຊັບສິນ ກ່ອນທີ່ຈະຈໍາໜ່າຍ ໃນເວລາໃດ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດ. ເຊິ່ງນີ້ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ, ເຊິ່ງ ເຈົ້າໜີ້ ຕ້ອງໄດ້
ຮັບສິດໃນການຄອບຄອງຊັບສິນກ່ອນຈຶ່ງຈະສາມາດດໍາເນີນການຂາຍ ຫຼື ປະມູນໄດ້.
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ຄໍາແນະນໍາ:

 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ ສ່ວນໃຫຍ່ ມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງ 
ບັນຫາໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງກໍຄື ຄວາມບໍ່ຈະແຈ້ງ ຂອງ ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນໃນການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງຂໍສະເໜີ ໃຫ້ມີ ດໍາລັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃໝ່ ທີ່ຄວບຄຸມເອົາບັນດາລະບຽບການທີ່ສໍາຄັນ ທັງໝົດ ສໍາລັບ ການ
ບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ, ລວມທັງ ລະບຽບການ ສໍາລັບ ການປະເມີນມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ, ການໂອນສິດຈາກການຄໍ້າປະກັນ ໃຫ້
ແກ່ ບຸກຄົນທີສາມ, ການນໍາສົ່ງແຈ້ງການ ແລະ ການດໍາເນີນການຍຶດ ຊັບສິນທີ່ນໍາມາຄໍ້າປະກັນ, ເພື່ອປ່ຽນແທນ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ. ເຊິ່ງ ດໍາລັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງກ່າວ ຄວນເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ ທັງການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ
ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ຕາມ ຄໍາຕັດສິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນໃນການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ມີຄວາມ
ຊັດເຈນ, ບໍ່ສ້າງຄວາມສັບສົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

 ລັດຖະບານ ອາດຈະອ້າງໃສ່ ໝວດທີ VII (ການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ) ຂອງ ຕົ້ນແບບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນ
ການປະຕິບັດສັນຍາ ຂອງ ຄະນະກໍາມະທິການ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ກົດໝາຍການຄ້າ ລະຫວ່າງ ປະເທດ (ເຊິ່ງຕໍ່ໄປໃນ ໜັງສື
ສະບັບນີ້, ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ “UNCITRAL”): ຄູ່ມືການປະຕິບັດ ແລະ ພາກທີ II, ໝວດທີ I (ວິທີການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ) ຂອງ ຄູ່ມື
ປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ຕົ້ນແບບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຂອງ UNCITRAL ເພື່ອເປັນ ຄູ່ມືແນະນໍາ 
ໃນການປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອນໍາມາພັດທະນາ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ໃຫ້ມີປະ
ສິດທິພາບຫຍິ່ງຂຶ້ນ.
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ບັນຫາທີ 2:
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ໃນການຈັດລຳດັບບຸລິມະສິດ ຕໍ່ການຄໍ້າປະກັນຜົນປະໂຫຍດ ແຕ່ລະປະເພດ

 ອີງຕາມ ມາດຕາ 46 (ການແບ່ງປັນເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຊີ້ຂາດ ແລະ ການໂອນກໍາມະສິດ) ຂອງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ, ຈໍານວນເງິນທີ່ເກັບໄດ້ ຈາກການຊີ້ຂາດຊັບຄໍ້າປະກັນ ໃຫ້ແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕາມລຳດັບ ດັ່ງ
ຕໍ່ໄປນີ້:
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໃນການທວງທາວເອົາຊັບຄໍ້າປະກັນ ຈາກ ລູກໜີ້ ຫຼື ຈາກບຸກຄົນອື່ນ ລວມເຖິງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ

ຄອບຄອງ, ການປັບປຸງ ຫຼື ສ້ອມແປງ ຊັບຄໍ້າປະກັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງກົດໝາຍ ຂອງ ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ;
• ພັນທະຕ່າງໆ ຕາມ ກົດໝາຍ; 
• ໜີ້ສິນ ຫຼື ພັນທະຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າໜີ້ ຕາມລຳດັບບູລິມະສິດ.

 ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ, ພັນທະ ທີ່ ຜູ້ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ ມີຕໍ່ ລັດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈ່າຍ
ກ່ອນ, ສ່ວນ ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍ ຕາມຫຼັງ. ສິ່ງທີ່ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ ເປັນກັງວົນທີ່ສຸດ ແມ່ນ
ການຫຼຸດບູລິມະສິດ ສິດຈາກການຄໍ້າປະກັນ ຂອງ ພວກເຂົາ ເນື່ອງຈາກສິດທິພິເສດ ຂອງ ລັດ. ເພາະວ່າ ສິ່ງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດມູນຄ່າ 
ຂອງ ຊັບຄໍ້າປະກັນ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ ການສ້າງ ແລະ ຄວາມສົມບູນ ຂອງ ສິດຈາກການຄໍ້າປະກັນ ຂອງ ຊັບ ບໍ່ມີຄຸນຄ່າໃດໆ
ເລີຍ.
 ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຜົນດີໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຢ່າງແທ້ຈິງ. ຖ້າວ່າ 
ມູນຄ່າ ຂອງ ຊັບຄໍ້າປະກັນ ໃນເວລາທີ່ມີການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ຖືກຕີລາຄາ ຕໍ່າກວ່າ ມູນຄ່າຕາມທ້ອງຕະຕະຫຼາດ, ເຈົ້າໜີ້ ມັກຈະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາຊັບສິນ ຫຼາຍຢ່າງ ມາເປັນຊັບຄໍ້າປະກັນ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບການກູ້ຢືມ ບໍ່ໄດ້ເອື້ອອຳນວຍ 
ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ມັກຈະສ້າງພາລະເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ ພວກເຂົາ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາ SMEs ຫຼື ທຸລະກິດຄອບຄົວ ທີ່ບໍ່
ສາມາດສະໜອງ ຊັບຄໍ້າປະກັນ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງໄດ້.
 ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ອີງຕາມ ມາດຕາ 46 ຂອງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນຄັດແຍ່ງ
ກັບ ມາດຕາ 84 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍ ປີ 2019 ທີ່ໃຫ້ສິດ ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍ ຈາກ
ການດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍ ກ່ອນທີ່ຈະຈ່າຍສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່ ລັດ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີການລົ້ມລະລາຍ.

ຄໍາແນະນໍາ:

 ຂໍສະເໜີໃຫ້ສ້າງ ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບ ການແຈກຢາຍເງິນທີ່ໄດ້ ໃນກໍລະນີ ມີການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງ 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍ ປີ 2019 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ກ່ອນ ໜີ້ ແລະ ພັນທະ 
ຂອງ ລັດ.
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ບັນຫາທີ 3:
ຂະບວນການຍຸຕິທຳ ໃຊ້ເວລາຍາວນານ ແລະ ບໍ່ຊັດເຈນ

 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າ ຂັ້ນຕອນໃນການບັງຄັບປະຕິບັດ ຕາມ
ກົດໝາຍ ໃນປັດຈຸບັນ ໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ. ອີງຕາມ ຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມຈາກ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ, 
ການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ມັກຈະຖືກຄັດຄ້ານ ໂດຍ ຜູ້ກູ້ຢືມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າໜີ້ທີ່ມີການຄໍ້າປະກັນ ຈຶ່ງຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄປ ສານປະຊາຊົນ ເພື່ອດໍາເນີນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຫຼື ປົກປ້ອງສິດ ຂອງຕົນ ຕໍ່ ຜູ້ກູ້ຢືມ. ຕໍ່ກັບສະພາບການນີ້, ມັນມີຄວາມ
ຈໍາເປັນຢ່າງຫຍິ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະບວນການຍຸຕິທຳໃນປັດຈຸບັນ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ການຕັດສິນ ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ, 
ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບ ຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງ ການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ຕາມກົດໝາຍ.

 ດັ່ງທີ່ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ວ່າ, ມູນຄ່າຊັບທີ່ແນ່ນອນ ເຊັ່ນ: ພາຫະນະ, ເຄື່ອງມືອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ 
ລ້ວນແຕ່ມີມູນຄ່າຫຼຸດລົງຕາມການເວລາ. ຂະບວນການບັງຄັບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຄວນຮັບຮູ້ມູນຄ່າຕະຫຼາດ ຂອງຊັບສິນ ເຫຼົ່າ
ນັ້ນ. ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍປົກະຕິແລ້ວ ຈະໃຊ້ເວລາ ໂດຍສະເລ່ຍ ປະມານ 9 ເດືອນ ສໍາລັບ ສານຂັ້ນຕົ້ນ ໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນ
ຄະດີແພ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະໃຊ້ເວລາ ປະມານ 90 ວັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ສໍາລັບ ການຕັດສິນໃນ ສານຂັ້ນອຸທອນ. ຖ້າວ່າ ຜົນຂອງການ
ຕັດສິນການບັງຄັບປະຕິບັດໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ ໃຊ້ເວລາ 12 ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ,ຈາກນີ້ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ ຜູ້
ໃຫ້ກູ້ຢືມ ຈະເງິນກູ້ຢືມ ໃນເງື່ອນໄຂ ທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ ຕໍ່ ຜູ້ກູ້ຢືມ.

 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ໜຶ່ງໃນບັນຫາຫຼັກ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງ ສານ ແລະ ໄລຍະເວລາ ຂອງ ຂະບວນການ
ບັງຄັບປະຕິບັດໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນ ການຂາດການຝຶກອົບຮົມສະເພາະດ້ານ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ພິພາກສາໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂົງເຂດກົດໝາຍສະເພາະ  ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະ
ກໍາທາງການເງິນ. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະສົບການ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ພິພາກສາ ໃຊ້ເວລາໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຍັງມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເກີດຄວາມຜິດພາດ ໃນການຕັດສິນ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍ ອັນເນື່ອງມາຈາກການຂາດຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງຊັດເຈນ ຕໍ່ຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ.

 ອີກໜຶ່ງປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລ່າຊ້າ ໃນຂະບວນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແມ່ນເນື່ອງຈາກບໍ່ມີກົດໝາຍ
ສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ຄະດີທີ່ໄດ້ຮັບການຕັດສິນມາກ່ອນແລ້ວ ໃນບັນຫາປະເພດດຽວກັນ. ໃນຄວາມຄິດ ຂອງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ຖ້າວ່າ ຜູ້
ພິພາກສາ ມີໂອກາດໄດ້ວິເຄາະ ການຕັດສິນຂອງສານທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນແລ້ວ ຜູ້ພິພາກສາ ຈະສາມາດ
ຕັດສິນໄດ້ໄວ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລັກສະນະດຽວກັນ. ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ທີ່ມີຄະດີໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ 
ໃນສານຂັ້ນຕົ້ນ, ຜູ້ພິພາກສາ ຕ້ອງໄດ້ຈັດການກັບທຸກປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ດ້ວຍຕົນເອງ  ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍ ມີປະສິດທິພາບ ຫຼຸດລົງ.

 ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ຂອງ ຄໍາຕັດສິນ ຂອງ ສານ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການ
ແກ້ໄຂໂດຍໄວ. ຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ບໍ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຍັງຂາດຄວາມເປັນເອະພາບ ທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄະດີ ເຊິ່ງ
ມັນຂັດຂວາງຄວາມສາມາດ ໃນການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານທີ່ຊັດເຈນ ໃນເວລາທີ່ສານໄດ້ຮັບຟັງ ການຂັດຄ້ານ ກ່ຽວກັບ ການບັງຄັບ
ການຄໍ້າປະກັນ ຈາກ ຜູ້ກູ້ຢືມ. ຄວາມບໍ່ຊັດເຈນ ຂອງ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນ ຂອງ ສານ ໝາຍເຖິງວ່າ ການ
ພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ ຖືກເຮັດຂຶ້ນໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ ຂາດ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃນວິທີການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະດ້ານ ຂອງ ສານ. 
 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ ສ່ວນໃຫຍ່ ສະແດງຄວາມກັງວົນ ທີ່ ຜູ້ກູ້ຢືມ ລະເມີດສິດທິ ຂອງຕົນ ເປັນເປັນປະຈໍາ ດ້ວຍ
ການຄັດຄ້ານ ການບັງຄັບການຄໍ້າກັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນຄະດີ ມີຄວາມຊັກຊ້າໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສົ່ງຜົນລົບ ຕໍ່ວັດຖຸປະສັງໃນ
ການສ້າງ ແລະ ຄວາມສົມບູນ ຂອງ ການຄໍ້າປະກັນ.

ຄໍາແນະນໍາ:

• ຂໍສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະບານ ດໍາເນີນການປະຕິຮູບດ້ານລະບຽບການ ເພື່ອສ້າງຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ໃຫ້ແກ່ລະບົບສານພາຍໃນ ເຊັ່ນ: ຜູ້
ພິພາກສາ ຄວນມີຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານໃນການຕັດສິນບັນຫາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂົງເຂດກົດໝາຍໃດໜຶ່ງ. ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ບັນຫາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ທູລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍ ຄວນຈັດການກັບຂະບວນການຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງ ແທນທີ່ຈະໃຫ້
ຜູ້ພິພາກສາທ່ານອື່ນ ທີ່ມີປະສົບການດ້ານການຄ້າທົ່ວໄປ ແຕ່ຂາດຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ນິຕິກໍາ ທູລະກໍາທາງດ້ານການເງິນ.
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• ໄລຍະເວລາໂດຍລວມ ຂອງ ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຄະດີ ຄວນໃຊ້ເວລາສັ້ນລົງອີກໂດຍໃຫ້ ສານຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ປັບປຸງ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນ ສໍາລັບ ການດໍາເນີນຄະດີທີ່ຮີບດ່ວນ ດ້ວຍການຈັດລຳດັບຄວາມສໍາຄັນ ຂອງ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການບັງຄັບການປະຕິບັດຕາມສັນຍາ.

• ນອກຈາກນີ້, ຍັງຂໍສະເໜີໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ຜູ້ສະໝັກເປັນຜູ້ພິພາກສາ 
ທີ່ຈະມາຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ກໍາລັງຈະມາຮັບຜິດຊອບ ບັນຫາກ່ຽວກັບ ລະບຽບການ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍ.

• ໃນຄວາມຄິດ ຂອງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ, ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກ ECCIL, ການຮວບຮວມບັນດາຄະດີ ແລະ ການໃຫ້ປະຊາຊົນ 
ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄໍາຕັດສິນ ຂອງສານ ຈະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕັດສິນທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ຫຼື ການຕັດສິນທີ່ບໍ່  ເໝາະສົມ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເສີມສ້າງ
ປະສິດທິພາບ ຂອງ ກົນໄກການຕັດສິນຄະດີ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

 ບັນດາ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ ເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງຫຍິ່ງວ່າ ການປະຕິຮູບທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ມີ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ ລະບົບການພິຈາລະນາຄະດີ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາ ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ ມີຄວາມສະດວກ
ໃນການປ່ອຍເງິນກູ້ຢືມ ໃຫ້ແກ່ SMEs ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ຂອງ
ພວກເຂົາ. ECCIL ຍັງໄດ້ສະເໜີຕ່ໍ ລັດຖະບານ ອະນຸຍາດໃຫ້ໂອນຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ໃຫ້ແກ່ ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໃນກໍລະນີ ທີ່
ມີການໂອນເງິນກູ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍອະນຸມັດ ຈາກສານ ກ່ອນ. ໃນຄວາມຄິດຂອງ ECCIL, ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການບັງຄັບ
ການຄໍ້າປະກັນ ເນື່ອງຈາກ ເຈົ້າໜີ້ຄົນໃໝ່ ຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍາຕັດສິນຈາກສານໃໝ່ອີກຄັ້ງ.
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ສະຫລຸບ
 ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງຢ່າງຫຍິ່ງວ່າ ໜັງສືສະບັບນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃຈເຖິງ ບັນຫາຕົວ
ຈິງ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບບັນດານັກທຸລະກິດ ໃນການບັງຄັບການຄໍ້າປະກັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 
ນອກຈາກ ບັນຫາສໍາຄັນທີ່ໄດ້ກ່າວມາ ໃນ ໜັງສືສະບັບນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບທາງທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ 
ນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຈົດທະບຽນເອກະສານດ້ານການເງິນ ແລະ ສັນຍາການຄໍ້າປະກັນການກູ້ຢືມ ລົງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2019 
ທີ່ໄດ້ກະກຽມໂດຍ ກຸ່ມທຸລະກິດ ຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ ໄດ້ພົບພໍ້ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ແລະ ການຈົດທະບຽນ ສິດຈາກການຄໍ້າປະກັນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ⁵. 

 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຂະແໜງການເງິນ ແລະ ECCIL ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຖ້າວ່າ ບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຢ່າງ
ທັນເວລາ ໂດຍ ຜູ້ທີ່ກໍານົດນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຈະບໍ່ພຽງເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ 
ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ເງິນກູ້ຢືມ ຂອງ SMEs ແລະ ສ້າງ
ຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.

 ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງຢ່າງຫຍິ່ງວ່າ ລັດຖະບານ ຈະຮັບພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີ ຂອງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ 
ແລະ ດໍາເນີນການປະຕິຮູບຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າ
ປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ໃນ ສປປ ລາວ. ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສະໜອງບັນດາລະບຽບ
ກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆ ທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການ
ປະຕິບັດສັນຍາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(ກ) ຫຼັກການພື້ນຖານ ສໍາລັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຂອງ ທະນາຄານ ເພື່ອການບູລະນະ ແລະ ພັດທະນາ  
 ແຫ່ງ ເອີຮົບ (EBRD); 
(ຂ)  ຕົ້ນແບບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຂອງ ທະນາຄານ ເພື່ອການບູລະນະ ແລະ ພັດທະນາ ແຫ່ງ ເອີຮົບ  
 (EBRD);
(ຄ)  ຄູ່ມືທາງດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຂອງ UNCITRAL; 
(ງ)  ຕົ້ນແບບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຂອງ UNCITRAL; 
(ຈ)  ຄູ່ມືປະກາດໃຊ້ ຕົ້ນແບບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຂອງ UNCITRAL;
(ສ)  ຄູ່ມືປະຕິບັດງານ ກ່ຽວກັບ ຕົ້ນແບບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ຂອງ UNCITRAL; ແລະ
(ຊ)  ຫຼັກຖານ ສໍາລັບ ການລົ້ມລະລາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລະບົບສິດທິ ຂອງເຈົ້າໜີ້-ລູກໜີ້ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ. 

____________________________

⁵ ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ https: //Incci.la/ wp-content/ uploads/ 2019 / 08 / 1.-Policy-note-on-credit-and-security-registration.pdf.
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ວີລາ ອິນແປງ, ຕັ້ງຢູ່ເຮືອນເລກທີ 74, ຖະນົນອິນແປງ ບ້ານວັດຈັນ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕູ້ໄປສະນີ: 11781 ເມືອງຈັນທະບລີ, 1000
ໂທ: +856 21 264 330
ອີເມວ: contact@eccil.org
ເວັບໄຊ: www.eccil.org


