
Bankruptcy Term in English Chinese Malay Tamil

Affidavit of non-satisfaction of debt 未清偿债务宣誓书 Afidavit berkenaan hutang yang tidak dilunaskan அைடக்கப்படாதக் கட
க்கான 
உ�ெமா� ஆவணம்

Adjustment of debt 债务调整 Penyelarasan hutang கடைனச ்சரிகட்டல்

Affidavit of Service 送达宣誓书 Afidavit Penyampaian சார�் உ�ெமா� ஆவணம்

Attachment order 扣押令 Perintah penahanan பற்ைக ஆைண

Bailiff 执达吏 Bailif அ�னா

Bankruptcy 破产 Kemuflisan ெநா�ப்�நிைல

Bankruptcy Act 破产法令 Akta Kemuflisan ெநா�ப்�நிைலச ்சட்டம்

Bankruptcy estate 破产财产 Estet kemuflisan ெநா�ப்�நிைலச ்ெசாத்�

Bankruptcy estates account 破产财产账目 Akaun estet kemuflisan ெநா�ப்�நிைலச ்ெசாத்�க் கணக் 

Bankruptcy Order 破产令 Perintah Kemuflisan ெநா�ப்�நிைல உத்தர�

Bankruptcy petition 破产呈请书 Petisyen kemuflisan ெநா�ப்�நிைல ம


Bankruptcy proceedings 破产程序 Prosiding kemuflisan ெநா�ப்�நிைல நடவ�க்ைககள்

Bermuda Commercial Court 百慕大商业法庭 Mahkamah Komersil Bermuda ெபர"்டா வரத்்தக நீ�மன்றம்

Creditor 债权人 Pemiutang கடனாளர்

Creditors' committee 债权人委员会 Jawatankuasa pemiutang கடனாளரக்ள்  $

Creditor's petition 债权人的呈请书 Petisyen pemiutang கடனாளரின் ம


Cross-border insolvency 跨境破产 Insolvensi rentas sempadan எல்ைல கடந்த ெநா�ப்�நிைல

Cross-border restructuring 跨境重组 Penstrukturan semula rentas sempadan எல்ைல கடந்த ம&றைமப்�

Debt Repayment Scheme (DRS) 债务偿还计划 Skim Pembayaran Semula Hutang கடைன �ளசெ்ச'த்�ம் �ட்டம்

Debtor-in-possession 拥有控制权的债务人 Penghutang dalam milikan ெசாத்�ைடைம ெகாண்ட கடனாளி

Debtor's reorganisation 债务人重整 Penyusunan semula penghutang கடனாளி(ன் ம அைமப்�

Differentiated discharge framework 

for bankrupts
破产者分阶段脱离穷籍框架 Rangkakerja pelepasan baru yang terbeza untuk muflis ெநா�ப்� நிைலயரக்*க்கான 

ேவப,த்தப்பட்ட -,-ப்� 
கட்டைமப்�Discharge in bankruptcy 脱离穷籍 Kemuflisan yang dibebaskan ெநா�ப்�நிைல -,-ப்�

Fraudulent bankruptcy 欺诈性破产 Kemuflisan fraud ெநா�ப்�நிைல ேமாச�

Insolvency 无偿债能力 Insolvensi ெநா�ப்�நிைல

Insolvency administration 破产管理 Pentadbiran insolvensi ெநா�ப்�நிைல நிரவ்ாகம்

Insolvency administrators 破产管理人 Pentadbir insolvensi ெநா�ப்�நிைல நிரவ்ா.கள்

Insolvency and Public Trustee's Office 

(IPTO)
产业处理及信托局 Pejabat Pemegang Amanah Raya dan Insolvensi ெநா�ப்�நிைல, ெபா�ச ்

ெசாத்�க்காவலர ்அ'வலகம்

Institutional creditor 机构债权人 Pemiutang institusi நிவன அைமப்/லானக் கடனாளர்

Joint creditor 共同债权人 Pemiutang bersama 0ட,்க் கடனாளர்

Joint hearings 联合审讯 Perbicaraan bersama 0ட,் -சாரைணகள்

Judgement creditor 判定债权人 Pemiutang penghakiman 1ரப்்� நலம் ெபற்றவர்

Judgement debt 判定债务 Hutang penghakiman 1ரப்்�க் கடன்

Judgement debtor 判定债务人 Penghutang penghakiman 1ரப்்�க் கடனாளி

Judicial Insolvency Network (JIN) 司法破产网络 Rangkaian Insolvensi Kehakiman நீ�த்�ைற ெநா�ப்�நிைலத் ெதாடர�் 

கட்டைமப்�

Judicial Insolvency Network (JIN) 

Guidelines
司法破产网络指引 Garis Panduan Rangkaian Insolvensi Kehakiman நீ�த்�ைற ெநா�ப்�நிைலத்  ெதாடர�் 

கட்டைமப்� வ�காட்�கள்

Judicial manager 司法管理人 Pengurus kehakiman நீ�த்�ைற ேமலாளர்

Liquidator 清盘人 Penyelesai கைலப்ப�காரி

Litigant-in-person 无律师代表的诉讼人 Litigan yang tidak diwakili peguam 2யமாக வழக்கா,பவர்

Meeting of creditors 债权人会议 Mesyuarat Pemiutang கடனாளரக்ள் சந்�ப்�

Monthly contribution 每月还款 Sumbangan bulanan மாதாந்�ரப் பங்களிப்�த ் ெதாைக

Moratorium 债务延期偿付令 Moratorium (கடன் 1ரப்்�) நித்�ைவப்�

Offer of composition 债务和解建议 Tawaran komposisi கடன் 1ர�் உடன்பா, வழங் தல்



Official Assignee (OA) 官方受托人 Pegawai Pemegang Harta ெசாத்தாட்5 அ�காரி

Originating Summons 原诉传票 Saman Pemula "தேலட்� அைழப்பாைண

Parallel bankruptcy proceedings 平行破产诉讼 Prosiding kemuflisan selari இைணயான ெநா�ப்�நிைல 

நடவ�க்ைககள்

Partnership debts 合伙债项 Hutang rakan kongsi 0ட்டாண்ைமக் கடன்கள்

Preferential debts 优先债项 Hutang keutamaan "ன்
ரிைமக் ரிய கடன்கள்

Private Trustee 私人信托人 Pemegang Amanah Persendirian தனியார ்ெசாத்�க்காவலர்

Receiver in bankruptcy 破产程序中的财产接管人 Penerima dalam kemuflisan ெநா�ப்�நிைல(ல் ெசாத்�ப் ேப7நர்

Scheme of arrangement 债务偿还安排 Skim perkiraan ஏற்பாட,்த் �ட்டம்

Secured creditor 有抵押债权人 Pemiutang bercagar /ைணக் கடனாளர்

Set aside a statutory demand 撤销法定追债信 Ketepikan tuntutan terkanun சட்டப்ப�யானக் ேகாரிக்ைகைய 
நீக் ம்ப� ெசய்தல்

Sheriff （法院的）行政司法官 Sherif ெஷரிப்; நீ�மன்ற அ�காரி

Statement of affairs 资产负债状况说明书 Pernyataan hal ehwal நி� -வகாரங்கள்  :த்த வாக் ;லம்

Statutory Demand 法定追债信 Tuntutan Berkanun சட்டப்ப�யானக் ேகாரிக்ைக

Substituted service 替代送达 Penyampaian gantian மாற்"கச ்சார�்

Supporting creditor 支持破产申请的债权人 Pemiutang sokongan �ைணக் கடனாளர்

Target contribution 目标还款 Sumbangan sasaran இலக் ப் பங்களிப்�த ்ெதாைக

Trustee in bankruptcy 破产受托人 Pemegang amanah dalam kemuflisan / pemegang 

amanah kemuflisan

ெநா�ப்�நிைலச ்ெசாத்�க்காவலர்

Undischarged bankrupt 未脱离穷籍的破产人 Muflis yang belum dibebaskan -,-க்கப்படாத ெநா�ப்�நிைலயர்

United States Bankruptcy Court for 

the District of Delaware
美国特拉华区破产法院 Mahkamah Kemuflisan Amerika Syarikat untuk Daerah 

Delaware

ெடலாேவர ்மாவட்டத்�ற்கான 

அெமரிக்க ெநா�ப்�நிைல நீ�மன்றம்

Unsecured creditor 无抵押债权人 Pemiutang tidak bercagar /ைண(ல்லாதக் கடனாளர்

US Bankruptcy Court for the Southern 

District of New York
美国纽约南区破产法院 Mahkamah Kemuflisan Amerika Syarikat untuk Daerah 

Selatan New York

நி<யாரக்் ெதன் மாவட்டத்�ற்கான 

அெமரிக்க ெநா�ப்�நிைல நீ�மன்றம்

Voluntary arrangement 自愿偿债安排 Perkiraan sukarela தன்னிசை்சயான ஏற்பா,

Writ of Seizure and Sale 查封与变卖令 Writ Perampasan dan Penjualan ைகப்பற்ைக மற்ம் 

-ற்பைனக்கான நீ�ப் ேபராைண


