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ເງ ື່ອນໄຂເຕມີທາ້ຍໃສສ່ນັຍາເຊ່ົາ 

ການຊວ່ຍເຫລືອແກຜູ່ເ້ຊ່ົາເຮອືນຕາມກດົໝາຍເຄຫະ ວກັ 8  

ໂຄງການບດັອະນຍຸາດໃຫເ້ລືອກທ່ີພກັອາສຍັ  

(ຕອ້ງຄດັແນບໃສກ່ບັສນັຍາເຊ່ົາ) 

 
1. ໂຄງການບດັອະນຍຸາດໃຫເ້ລືອກທ່ີພກັອາສຍັ ວກັ 8   

ກ. ເຈົາ້ຂອງບອ່ນເຊ່ົາໄດໃ້ຫເ້ຊ່ົາເຮອືນທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນສນັຍາເພ່ືອເປັນທ່ີຢູອ່າສຍັຂອງ 
ຄອບຄວົຜູເ້ຊ່ົາ ໂດຍໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາຕາມທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນໂຄງການ
ບດັອະນຍຸາດໃຫເລືອກທ່ີພກັອາສຍັ ວກັ 8 (ໂຄງການ Voucher) ຂອງກະ 
ຊວງເຄຫະສະຖານແລະການພທັນາຕວົເມອືງ (HUD) ຂອງສະຫະຣຖັ. 

ຂ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນໄດເ້ຊັນສນັຍາວາ່ດວ້ຍການຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນ 
(ສນັຍາ HAP) ກບັ PHA ຕາມໂຄງການບດັ voucher. ຕາມສນັຍາ HAP,  PHA PHA PHA   
PHA ຈະຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຂອງເຮອືນ ເພ່ືອເປັນ 
ການຊວ່ຍໃຫຄ້ອບຄວົສາມາດເຊ່ົາເຮອືນຈາກເຈົາ້ຂອງໄດ.້  

2. ສນັຍາເຊ່ົາ 

ກ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງມອບສນັຍາເຊ່ົານຶ່ງສບບັພອ້ມກບັການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆທ່ີໄດ ້
ຮບັການຕກົລງົເຫັນພອ້ມນາໍກນັ ລະວາ່ງເຈົາ້ຂອງແລະຜູເ້ຊ່ົານນ ໃຫແ້ກ ່PHA. 
ເຈົາ້ຂອງຕອ້ງຢືນຢນັວາ່ເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆໃນສນັຍາເຊ່ົາ ສອດຄອ້ງທກຸປະການກບັ 
ຂກາໍນດົທກຸຢາງໃນສນັຍາ HAP ແລະວາ່ສນັຍາມເີງອນໄຂເຕມີທາ້ຍວາ່ດວ້ຍ 
ການເຊ່ົານີ.້ 

ຂ. ຜູເ້ຊ່ົາມສີດິບງັຄບັໃຫມກີານປະຕບິດັຕາມເງອນໄຂເຕມີທາ້ຍໃສສນັຍາເຊ່ົາ. 
ເວລາໃດມກີານຂດັແຍງ້ລະວາ່ງຂໍເ້ຕມີທາ້ຍໃສສນັຍາ HAP ແລະຂໍກ້າໍນດົໃດ 
ນຶ່ງໃນສນັຍາເຊ່ົາ ຕອ້ງຖວືາ່ເງ ື່ອນໄຂໃນຂໍເ້ຕມີທາ້ຍໃສສນັຍາ ມຜີນົສກັສດິ.  

3. ການໃຊເ້ຮອືນທ່ີບ ົ່ງໃນສນັຍາ  

ກ. ຕລອດກາໍນດົເວລາຂອງສນັຍາເຊ່ົາ ຄອບຄວົຕອ້ງອາສຍັຢູໃ່ນເຮອືນທ່ີບງໃນ
ສນັຍາ ໂດຍໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຈາກໂຄງການບດັ Voucher. 

ຂ. ກອ່ນຄນົຜູນ້ ຶ່ ງຈະມສິດິຢູໃ່ນເຮອືນທ່ີໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອ PHA ຕອ້ງອະນ ຸ

ມດັເສັຍກອ່ນ. ຄອບຄວົຕອ້ງແຈງ້ໃຫ ້PHA ຊາບທນັທີ ຖາ້ມລີກູເກດີໃໝ 
ມກີານຮບັລກູບນຸທມັ ຫລືສານໄດຕ້ດັສນີມອບລກູໃຫຢູ້ໃ່ນຄວາມດແູລໃນກຣໍະ 
ນຟ້ີອງຢາ່ຮາ້ງກນັ. ນອກຈາກນ ັນ້ ບ່ໍມຜີູໃ້ດມສີດິຢູໄ່ດ ້ນອກຈາກວາ່ມຈີດົໝາຍ 
ອະນຍຸາດຈາກເຈົາ້ຂອງເຮອືນແລະ PHA ເສັຍກອ່ນ. 

ຄ. ເຮອືນທ່ີບງໃນສນັຍາ ຕອງໃຊເປັນບອນຢູອາສຍັຂອງສມາຊກິຄອບຄວົທໄດ ້
ຮບັອະນຍຸາດຈາກ PHA ເທ່ົານ ັນ້ ແລະຕອ້ງເປັນບອ່ນຢູບ່ອ່ນດຽວສາໍລບັ 
ຄອບຄວົ. ສມາຊກິໃນຄອບຄວົມສີດິໃຊເ້ຮອືນຢູຫ່ລງັນີເ້ພ່ືອຫາຣາຍໄດແ້ບບ 
ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໄດ.້ 

ງ. ຜູເ້ຊ່ົາບ່ໍມສີດິແບງ່ໃຫເ້ຊ່ົາ. 
ຈ. ຜູເ້ຊ່ົາບ່ໍມສີດິໂອນສນັຍາເຊ່ົາໃຫຜູ້ອ້ື່ ນ.   

4. ຄາ່ເຊ່ົາໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນ  

ກ. ໃນເວລາເຣມຕ ົນ້ ຄາ່ເຊ່ົາທ່ີຕອ້ງຈາ່ຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນ ຕອ້ງບ່ໍສງູກວາ່ຈາໍ 
ນວນ ທ່ີ PHA ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ ້ອງີຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງ HUD. 

ຂ. ການປ່ຽນແປງໃດໆກຽ່ວກບັຈາໍນວນຄາ່ເຊ່ົາ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂທ່ີບ ົ່ງ 
ໄວໃ້ນສນັຍາເຊ່ົາ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກດໍ ີເຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍມສີດິຂຶນ້ຄາ່ເຊ່ົາ 
ຕລອດອາຍຂຸອງສນັຍາ ທ່ີເຊັນກນັຕອນເຣມຕ ົນ້. 

ຄ. ຕລອດອາຍຂຸອງສນັຍາ (ຈະແມນ່ສນັຍາທ່ີເຊັນຕອນເຣມຕ ົນ້ ຫລືສນັຍາທ່ີໄດຕ່ໍ້ 
ອາຍແຸລວ້ກຕໍາມ) ຄາ່ເຊ່ົາທ່ີຈາ່ຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນ ໃນເວລາໃດກຕໍາມ ຈະ 
ຕອ້ງບ່ໍເກນີ: 

(1) ຄາ່ເຊ່ົາທ່ີສມົມາສມົຄວນສາໍລບັເຮອືນຂນາດນ ັນ້ ຕາມຈາໍນວນທ PHA 
ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ຫລືໄດພິ້ຈາຣະນາຄນືໃໝຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງ HUD, ຫລື 

(2) ຄາ່ເຊ່ົາທ່ີເຈົາ້ຂອງເຮອືນຄດິເອົາ ສາໍລບັຫອ້ງເທ່ົາທຽມກນັໃນອາຄານ 
ດຽວກນັທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອ. 

5. ຈາໍນວນເງນິທ່ີຄອບຄວົຈາ່ຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນ 
ກ. ຄອບຄວົຕອ້ງຈາ່ຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນ ຄາ່ເຊ່ົາເພມຕມໃສເ່ງນິຊວ່ຍເຫລືອຈາກ 

PHA ເພ່ືອໃຫຄ້ບົຈາໍນວນຄາ່ເຊ່ົາທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນສນັຍາ.  
ຂ. ແຕລ່ະເດອືນ PHA ຕອ້ງຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຂອງເຮອືນ 

ຕາງຄອບຄວົຜູເ້ຊ່ົາ ຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາ HAP. PHA ຈະເປັນຜູກ້າໍ 
ນດົຈາໍນວນເງນິຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນແຕລ່ະເດອືນ ອາ້ງອງີໃສເ່ງ ື່ອນໄຂ 

ຂອງກດົໝາຍເຄຫະ ວກັ 8 ຂອງ HUD ສາໍລບັໂຄງການບດັ voucher. 
ຄ. ເງນິຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນແຕລ່ະເດອືນ ຕອ້ງຖວືາ່ເປັນສວ່ນນຶ່ງຂອງຄາ່ເຊ່ົາ 

ທງັໝດົທ່ີຕອ້ງຈາ່ຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນໃນເດອືນນ ັນ້ ຕາມສນັຍາເຊ່ົາ. 
ງ. ບ່ໍແມນ່ໜາ້ທ່ີຂອງຜູເ້ຊ່ົາທ່ີຈະຕອ້ງຈາ່ຍສວ່ນຄາ່ເຊ່ົາທ່ີຕອ້ງແມນ່ PHA ເປັນ  

ຜູຈ້າ່ຍຕາມເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາ HAP ລະວາ່ງເຈົາ້ຂອງເຮອືນແລະ PHA. 
ການທ່ີ PHA ບ່ໍຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນ ບ່ໍຖວືາ່ເປັນ 
ການລະເມດີສນັຍາເຊ່ົາ. ເຈ ົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍມສີດິລບົລາ້ງສນັຍາເຊ່ົາ ຖາ້ວາ່ບ່ໍ  
ມກີານຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາຂອງ PHA. 

ຈ. ເຈ ົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍມສີດິຄດິເອົາເງນິ ຫລືຮບັເງນິຈາກຄອບຄວົ ຫລືແຫລງ່ອື່ ນ 
ເປັນຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນ ນອກເໜືອໄປຈາກຈາໍນວນທ່ີບ ົ່ງໃນສນັຍາ. ຄາ່ເຊ່ົາແມນ 
ໂຮມທງັຄາບໍຣກິານທງັໝດົກຽ່ວກບັເຮອືນ ຄາດແູລຮກັສາ ຄາ່ສາທາຣະນ ູ 
ປະໂພກ (ນ ໍາ້ ໄຟ ໂທຣະສບັ ແກສັ) ແລະອປຸກອນໃຊສ້ອຍຕາງໆໃນເຮອືນ 
ຊຶ່ ງເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງມໃີຫ ຫລືຕອ້ງຊືມ້າໃຫ ້ຕາມທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນສນັຍາເຊ່ົາ. 

ສ. ຖາ້ເວລາໃດເຈົາ້ຂອງເຮອືນຫາກໄດຮ້ບັເງນິຄາ່ເຊ່ົາຫລາຍກວາ່ຈາໍນວນທ່ີບ ົ່ງໄວ ້

ໃນສນັຍາ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງສ ົ່ງເງນິຈາໍນວນທ່ີເກນີ ຄນືໃຫແ້ກຜູ່ເ້ຊ່ົາທນັທີ. 
6. ຄາ່ອື່ ນໆ  

ກ. ຄາ່ເຊ່ົາທ່ີຕອ້ງຈາ່ຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍໄດຮ້ວມຄາ່ອາຫານຫລືຄາ່ບໍຣກິານ 
ອື່ ນໆຫລືເຄື່ ອງເຮອືນ (furniture) ຊງເຈົາ້ຂອງເຮອືນອາດຈະຊອກຫາໃຫ.້ 

ຂ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍມສີດິຄດິຄາ່ອາຫານ ຄາ່ບໍຣກິານອື່ ນໆຫລືຄາ່ເຄື່ ອງເຮອືນ 
(furniture) ຊື່ ງເຈົາ້ຂອງເຮອືນຄວນມໃີຫນ້ນ ຈາກຜູເ້ຊ່ົາຫລືສມາຊກິຄອບ 
ຄວົ. ການບ່ໍຍອມຈາ່ຍຄາ່ຕາ່ງໆທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ຈະໃຊເປັນເຫດຜນົລບົລາ້ງ   
ສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນ ບໄດ.້ 

ຄ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍມສີດິທ່ີຈະທວງເອົາຈາກຜູເ້ຊ່ົາ ເງນິຄາ່ສິ່ ງຂອງຊຶ່ ງຕາມປກົຕ ິ
ແລວຮວມຢູໃ່ນຄາ່ເຊ່ົາເຮອືນໃນເຂດນ ັນ້ ຫລືມອບໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາໃນຕກຶຫລງັດຽວກນັ 
ທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອໃຊໂ້ດຍບ່ໍຄດິຄາ່ເພມຕມ.  

7. ການດແູລຮກັສາ, ສາທາຣະນປູະໂພກ, ແລະບໍຣກິານອື່ ນໆ   

ກ. ການດແູລຮກັສາ  

(1) ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງຮກັສາເຮອືນແລະສຖານທ່ີ ໃຫຢູ້ໃ່ນສພາບທ່ີບ ົ່ງໄວ້
ໃນ HQS ຫລມືາຕຖານຄນຸພາບຂອງບອນຢູອາສຍັ.  

(2) ການດແູລຮກັສາແລະທດົແທນເຄື່ ອງທ່ີເສັຍຫາຍໄປ (ຮວມທງັການຕບົ
ແຕງ່ໃໝ)່ ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງກບັມາຕຖານທ່ີໃຊໃ້ນອາຄານແລະຊຶ່ ງແມນ່
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເປັນຜູກ້າໍນດົໄວ.້ 

ກະຊວງເຄຫະສະຖານແລະ   

ການພທັນາຕວົເມອືງຂອງສະຫະຣຖັ 
ກມົເຄຫະສະຖານຫລວງແລະສາໍລບັຊນົເຜ່ົາອາເມຣກິນັອນິ

ຄຳອະນມຸດັຂອງ OMB No.  2577-0169 
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ຂ. ສາທາຣະນປູະໂພກ ແລະເຄື່ ອງໃຊອ້າໍນວຍຄວາມສດວກ  
(1) ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງມສີາທາຣະນປູະໂພກທກຸຢາ່ງທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນ HQS.  
(2) ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຈະບ່ໍເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ຖາ້ການລະເມດີ HQS ເກດີຂຶນ້

ຍອ້ນຜູເ້ຊ່ົາບ່ໍ:  
(ກ) ເສັຍຄາ່ສາທາຣະນປູະໂພກ ຊຶ່ ງຕນົຕອ້ງເສັຍ.  
(ຂ) ຊອກຫາມາແລະດແູລຮກັສາເຄື່ ອງໃຊອ້າໍນວຍຄວາມສດວກຕາງໆ 

ທຕນົຕອ້ງຊອກຫາມາໃຊໃ້ນເຮອືນ.  
ຄ. ການເສັຍຫາຍທ່ີເກດີຈາກຄອບຄວົ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຈະບ່ໍເປັນຜູຮບັຜິດຊອບ

ສຳລບັການລະເມດີ HQS ຖາ້ມກີານເສັຍຫາຍເກດີຂນຫລາຍກວາ່ປກົຕທິມັດາ 
ຍອ້ນການກະທາໍຂອງສມາຊກິຜູໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງຫລືແຂກໃນເຮອືນ. 

ງ. ການບໍຣກິານກຽວກບັເຮອືນ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງໃຫບໍ້ຣກິານທກຸຢາ່ງກຽວກບັ 
ເຮອືນຕາມຂຕກົລງົໃນສນັຍາເຊ່ົາ.  

8. ການຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາໂດຍເຈົາ້ຂອງເຮອືນ  
ກ. ເງ ື່ອນໄຂ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນມສີດິຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາໄດ ້ກແໍຕໃ່ນເວລາທ່ີຖກື 

ຕອ້ງຕາມເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາແລະເງ ື່ອນໄຂຂອງ HUD ເທ່ົານ ັນ້. 
ຂ.   ເຫດຜນົ. ໃນເວລາທ່ີສນັຍາມຜີນົໃຊບງັຄບັຢູນ່ ັນ້ (ສນັຍາສບບັເຣມຕ ົນ້ຫລື

ສນັຍາຕ່ໍອາຍກຸດໍ)ີ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນມສີດິຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາໃນກຣໍະນທ່ີີບ ົ່ງໄວ້
ໃນ ຂາ້ງລຸມ່ນີເ້ທ່ົານ ັນ້: 
(1) ມກີານລະເມດີສນັຍາເຊ່ົາ ຊແລວຊອກີແລະຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ 
(2) ມກີານລະເມດີກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ນ ກດົໝາຍຂອງຣຖັ ຫລືຂອງຣຖັບານ 

ກາງ ກຽວກບັພນັທະໜາທຂອງຜູເ້ຊ່ົາ ໃນການອາສຍັຫລືໃຊເ້ຮອືນແລະ

ສຖານທ່ີ  
(3) ມກີານກະທາໍຄວາມຜິດ ຫລືດື່ ມເຫລາຫລາຍເກນີໄປ (ດ ັງ່ທບ ົ່ງໄວໃ້ນ  

ວກັ ຄ ຂາງລຸມ) ຫລື  
(4)  ມເີຫດຜນົພຽງພໍອື່ ນໆ (ດ ັງ່ບ ົ່ງໄວໃ້ນວກັ ງ).  

ຄ. ການກະທາໍຄວາມຜິດ ຫລືດື່ ມເຫລ້ົາຫລາຍເກນີໄປ  

(1) ເຈົາ້ຂອງເຮອືນມສີດິທ່ີຈະຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາໃນເວລາທ່ີສນັຍາຍງັບ່ໍໝດົ
ອາຍ ຸຖາ້ສມາຊກິໃນເຮອືນຜູໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງ, ແຂກເຊົາເຮອືນຫລືບກຸຄນົອື່ ນທ່ີຢູ່
ໃນຄວາມຄວບຄມຸຂອງສມາຊກິໃນເຮອືນ ກະທຳຄວາມຜິດຢາ່ງໃດຢາ່ງ
ນຶ່ງ ດ ັງ່ທ່ີກາ່ວເຖງິຂາ້ງລຸມ່ນີ:້ 

(ກ) ກຈິກມັທາງອາຍາ ທ່ີເປັນພຍັຂ ົ່ມຂູຕ່ໍສຂຸພາບ ຫລືຄວາມປອດພຍັ 
ຫລືຄວາມສງບົສກຸຂອງຜູອ້ື່ ນທ່ີອາສຍັຢູໃ່ນອາຄານດຽວກນັ (ຮວ່ມ
ທງັເຈົາ້ໜາ້ທ່ີບໍຣຫິານອາຄານ ທ່ີອາສຍັຢູອ່າຄານດຽວກນັ); 

(ຂ) ກຈິກມັທາງອາຍາ ທ່ີເປັນພຍັຂ ົ່ມຂູຕ່ໍສຂຸພາບ ຫລືຄວາມປອດພຍັ 
ຫລືຄວາມສງບົສກຸຂອງຜູອ້າສຍັຢບູາ້ນໃກເ້ຮອືນຄຽງ; 

(ຄ) ກຈິກມັທາງອາຍາຮາ້ຍແຮງໃນສຖານທ່ີຫລືໃກສ້ຖານທ່ີ; ຫລື 
(ງ) ກຈິກມັທາງອາຍາທ່ີພວົພນັກບັຢາເສບຕດິ ຢູໃນສຖານທ່ີຫລືໃກ ້

ສຖານທ່ີ. 
(2) ເຈົາ້ຂອງເຮອືນມສີດິຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາໄດໃ້ນເວລາທ່ີຍງັບ່ໍໝດົອາຍ ຸ 

ຖາ້ສມາຊກິໃນເຮອືນຜູໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງ: 
(ກ) ຫລບົໜີຈາກການຟ້ອງຮອ້ງ ຈາກການກກັຂງັຫລງັຈາກທ່ີຖກືສານ

ຕດັສນີໃນຖານກະທາໍຄວາມຜິດຫລືພຍາຍາມກະທາໍຄວາມຜິດ, 
ຊຶ່ ງຖວືາ່ເປັນຄວາມຜິດທ່ີບ່ໍຮາ້ຍແຮງໃນບອ່ນທ່ີຜູກ້ຽ່ວອາສຍັຢູກ່ອ່ນ
ຈະຫລບົໜີໄປ ແຕໃ່ນຣຖັອື່ ນ ເຊ່ັນຣຖັ New Jersey ຖວືາ່ເປັນ 

ຄວາມຜິດຮາ້ຍແຮງ. 

(ຂ) ລະເມດີການປ່ອຍຕວົທດົລອງເບິ່ ງຄວາມປະພຶດ ຫລືລະເມດີການ
ຝາກໂທດຕາມກດົໝາຍຂອງຣຖັຫລືຂອງປະເທດ. 

(3) ເຈົາ້ຂອງເຮອືນມສີດິຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາ ຖາ້ມກີານກະທາໍກຈິກມັອາຍາ
ຕາມທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນວກັນີ ້ໂດຍສມາຊກິໃນເຮອືນຜູໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງ ແລະຖາ້ເຈົາ້ 
ຂອງເຮອືນເຫັນວາ່ສມາຊກິໃນເຮອືນຜູນນໄດກ້ະທາໍຄວາມຜິດດງກາວ 
ເຖງິແມນວາຜູກຽວບໄດຖກືຈບັແລະຖກືຕດັສນີວາມຄີວາມຜິດ ກຕໍາມ. 

(4) ເຈົາ້ຂອງເຮອືນມສີດິຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາ ເຖງິວາ່ຍງັບ່ໍໝດົອາຍກຸຕໍາມ 

ຖາ້ສມາຊກິໃນເຮອືນດື່ມເຫລ້ົາເກນີຂອບເຂດ ຈນົເປັນພຍັຂ ົ່ມຂູຕ່ໍສຂຸ 
ພາບ ຄວາມປອດພຍັແລະຄວາມສງບົສກຸຂອງຜູອ້ື່ ນທ່ີອາສຍັຢູສ່ຖານ  
ທ່ີດຽວກນັ. 

ງ. ເຫດຜນົອື່ ນເພ່ືອຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາ 

(1) ໃນລະວາ່ງອາຍຫຸລືກາໍນດົຂນຕ ົນ້ຂອງສນັຍາເຊ່ົາ ເຫດຜນົອື່ ນທ່ີຈະໃຊ້
ເປັນເຫດຜນົພຽງພໍເພ່ືອຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາ ຕອ້ງເປັນການກະທາໍຫລືການບ່ໍ
ປະຕບິດັຢາ່ງໃດຢາ່ງນຶ່ງຂອງຄອບຄວົ. 
(2) ໃນລະວາ່ງອາຍຕຸ ົນ້ຂອງສນັຍາເຊ່ົາ ຫລືໃນລະວາ່ງເວລາທ່ີສນັຍາເຊ່ົາ

ຖກືຕ່ໍອາຍອຸອກໄປນ ັນ້ ເຫດຜນົພຽງພໍມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

(ກ) ລບົກວນຜູຢູ້ຫ່ອ້ງໃກຄ້ຽງ,  

(ຂ) ທາໍລາຍເຮອືນຊານ 
(ຄ) ມວີທີິດາໍເນນີຊວີດິ ຫລືຮກັສາເຮອືນຊານແບບທ່ີນາໍຄວາມເສັຍ

ຫາຍມາສູເ່ຮອືນຫລືສຖານທ່ີ.  
(3) ຫລງັຈາກອາຍຂຸ ັນ້ຕ ົນ້ຂອງສນັຍາເຊ່ົາ ເຫດຜນົພຽງພໍອາດໝາຍເຖງິ  

(ກ) ການທ່ີຜູເ້ຊ່ົາບ່ໍຍອມຮບັເອົາຂໍສ້ເນຂີອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນ ທ່ີຈະເຮັດ  
 ສນັຍາໃໝຫ່ລືຈະດດັແກສ້ນັຍາ; 
(ຂ) ຄວາມປະສງົຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນທ່ີຢາກໃຊບ້ອນຢູ ເພ່ືອຜນົປະ 

ໂຍດຂອງຕນົເອງຫລືຄອບຄວົເພ່ືອຈດຸປະສງົອື່ ນ ນອກຈາກໃຫຄ້ນົ
ເຊ່ົາ, ຫລື 

(ຄ) ເຫດຜນົທາງທຣຸະກດິຫລືເສຖກດິເພ່ືອຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາ (ເຊ່ັນ
ຕອງການຂາຍເຮອືນ, ຕອງການສອ້ມແປງໃຫມ, ຫລືເຈົາ້ຂອງ
ເຮອືນຕອ້ງການທ່ີຈະໃຫຄ້ນົເຊ່ົາໃນຣາຄາສງູກວາ່ເກົ່ າ).  

ຈ. ການປກົປ້ອງຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຈາກການທາລນຸ 

(1) ເຫດການຫລືບນັດາເຫດການ ກະທາໍຜິດໂດຍມກີານຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ 
ກນັລະຫວາ່ງຜວົເມຽັ, ລະຫວາ່ງການເປັນຊູແ້ຟນກນັ, ຫລື ການເຝ້ົາ 
ສິງ້ຊອມຕດິຕາມກນັ ທ່ີເກດີຂຶນ້ແທ ້ຫລື ພຽງແຕເ່ປັນການຂຸມ່ຂູນ່ ັນ້ 
ຈະບ່ໍຖວືາ່ເປັນ ການລະເມດີສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນທ່ີຮາ້ຍແຮງ ແລະ ຊ ໍາ້ແລວ້
ຊອກີ ຫລື ຖເືປັນ “ເຫດຜນົທ່ີດອີື່ ນໆ” ເພ່ືອຍກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອ, 

ການໃຫເ້ຊ່ົາ, ຫລື ສດິໃນການຢູອ່າສຍັຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຈາກ 
ເຫດການເຊ່ັນນ ັນ້. 

(2) ການກະທາໍຜິດກດົໝາຍອາຍາ ໂດຍສະມາຊກິຜູນ້ ຶ່ ງຂອງຄອບຄວົ 

ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ຫລື ຂອງແຂກ ຫລື ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານປກົຄອງ 
ຂອງຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໂດຍກງົກບັການກະທາໍຜິດທ່ີມກີານ 
ຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ ບ່ໍຖວືາ່ເປັນສາເຫດທ່ີພາໃຫຍ້ກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອ, 
ການໃຫເ້ຊ່ົາ, ຫລື ສດິໃນການຢູອ່າສຍັໄດ ້ຖາ້ຫາກວາ່ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ຫລື 
ສະມາຊກິຄອບຄວົທ່ີມສີາຍພວົພນັຢາ່ງໃກຊ້ດິກບັຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ເປັນຜູ ້
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ໄດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຈາກການຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ ຫລື ການຂ ົ່ມຂູວ່າ່ຈະຖກືຂ ົ່ມ 
ເຫັງທາລນຸລະຫວາ່ງຜວົເມຽັ, ລະຫວາ່ງການເປັນຊູແ້ຟນກນັ, ຫລື ການ 
ເຝ້ົາສິງ້ຊອມຕດິຕາມນ ັນ້. 

(3) ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມກີານເກອືດຫາ້ມໃດໆ ຕ່ໍການເຂ້ົາໄປຢູ,່ ການຢູອ່າສຍັ, 

ຫລື ມກີານຍກົເລີກການຢູອ່າສຍັ ຫລື ການຊວ່ຍເຫລືອ ຫລື ວາ່ຈະ 
ເປັນການຂດັກບັກດົໝາຍໃດໆ ຂອງຣຖັບານກາງ, ຂອງຣຖັ ຫລື ຂອງ 
ທອ້ງຖິ່ນກຕໍາມ, PHA, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນ ຫລື ຜູຈ້ດັການເຮອືນເຊ່ົາ ກ ໍ

ຍງັສາມາດທ່ີຈະ“ແຍກ (bifurcate)” ສນັຍາເຊ່ົາ ຫລື ຖາ້ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ກ ໍ
ລຶບຊື່ຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົອອກຈາກສນັຍາເຊ່ົາ, ເພ່ືອວາ່ຈະຂບັໄລ,່ 
ລຶບຊື່ອອກ, ຍກົເລີກສດິຢູອ່າສຍັຂອງບກຸຄນົໃດກໄໍດ ້ທ່ີເປັນຄນົເຊ່ົາ 
ເຮອືນ ຫລື ຜູຢູ້ອ່າສຍັໃນເຮອືນຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຜູ ້
ທ່ີໄດຂ້ອ້ງກຽ່ວກບັການກະທາໍຜິດກດົໝາຍອາຍາໂດຍໄດທ້າໍຮາ້ຍຮາ່ງ 
ກາຍຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົ ຫລື ຜູອ້ື່ ນໂດຍທ່ີບ່ໍຕອ້ງມ ີຂໍແ້ມວ້າ່ ສະມາ 
ຊກິຄອບຄວົຜູນ້ ັນ້ຈະເປັນຜູເ້ຊັນສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນ ຫລື ບ່ໍກຕໍາມ. ການ 
ກະທາໍເຊ່ັນນີອ້າດສາມາດເຮັດໄດໂ້ດຍບ່ໍຕອ້ງຂບັໄລ,່ ລຶບຊື່ອອກ, ຍກົ 

ເລີກການຊວ່ຍເຫລືອແກ ່ຫລື ທາໍການປບັໄໝຕ່ໍຜູໄ້ດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຈາກ 
ການກະທາໍຜິດ ຊຶ່ ງກເໍປັນຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນຫລື ຜູຢູ້ອ່າສຍັໃນເຮອືນຢາ່ງຖກື 
ຕອ້ງຕາມກດົໝາຍເຊ່ັນກນັ. ການຂບັໄລ,່ ລຶບຊື່ອອກ, ຍກົເລີກສດິໃນ 
ການເປັນຜູຢູ້ອ່າສຍັ ຫລື ຍກົເລີກຊວ່ຍເຫລືອເຊ່ັນນ ັນ້ ຕອ້ງເປັນໄປ 
ຢາ່ງຖກືຕອ້ງສອດຄອ້ງກບັຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີການທ່ີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນ 
ກດົໝາຍວາ່ ດວ້ຍການຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນ ຫລື ການຊວ່ຍ 
ເຫລືອທ່ີຢູພ່າຍໃຕ ້ໂຄງການບດັອະນຍຸາດໃຫເລືອກທ່ີພກັອາສຍັ 
(ໂຄງການ Voucher) ຂອງຣຖັບານກາງ, ຂອງຣຖັ ຫລື 
ຂອງທອ້ງຖິ່ນ. 

(4) ບ່ໍມຂີໍຄ້ວາມໃດໆ ຢູໃ່ນວກັນີທ່ີ້ຈະສາມາດຕຄີວາມໝາຍໄປໃນທາງທ່ີ 

ຈາໍກດັ ສດິອາໍນາດຂອງກມົເຄຫະສຖານຫລວງ, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ, 
ຫລື 
ຜູຈ້ດັການເຮອືນເຊ່ົາເວລາຖກືແຈງ້ໃຫຊ້າບແລວ້ການປະຕບິດັຕາມຄາໍສ ັງ່
ຂອງສານທ່ີມຕ່ໍີສດິໃນການເຂ້ົາໄປ ຫລື ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິເຊິ່ ງລວມທງັ 
ມຄີາໍສ ັງ່ໃນການ ປກົປ້ອງສດິທິພລົເມອືງທ່ີໄດເ້ຮັດອອກເພ່ືອປກົປ້ອງຜູທ່ີ້ 
ໄດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ ແລະ ເຮັດອອກເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາໃນການແຈກ ຢາຍ 
ຫລື ການເປັນເຈົາ້ຂອງຊບັສນິໃນລະຫວາ່ງສະມາຊກິຄອບຄວົ ດວ້ຍກນັ 
ໃນກລໍະນທ່ີີຄອບຄວົໄດແ້ຍກທາງກນັ.  

(5) ບ່ໍມຂີໍຄ້ວາມໃດໆ ຢູໃ່ນວກັນີທ່ີ້ຈະຈາໍກດັສດິອຳນາດທ່ີມຢີູ,່ ເວັນ້ໄວແ້ຕວ່າ່ 

ບ່ໍມ,ີ ຂອງ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ, ຫລື ຜູຈ້ດັການເຮອືນເຊ່ົາ, 
ໃນການຂບັໄລ ່ໜີຈາກເຮອືນ, ຫລື ຂອງກມົເຄຫະ
ສຖານຫລວງໃນການຍກົເລີກການ 
ຊວ່ຍເຫລືອແກຜູ່ເ້ຊ່ົາເຮອືນທ່ີໄດລ້ະເມດີສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນທ່ີບ່ໍໄດມ້ຫີລກັ 
ຖານອາ້ງອງີແກກ່ານກະທາໍຜິດ ຫລື ບນັດາການກະທາໍຜິດຕາ່ງໆ 
ທ່ີກາ່ວ ມານ ັນ້ທ່ີມຕ່ໍີຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ຫລື 
ສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ, ຂໍພຽງ ແຕວ່າ່ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ, 
ຜູຈ້ດັການເຮອືນເຊ່ົາ ຫລື ຂອງກມົເຄຫະ
ສຖານຫລວງບ່ໍເຮັດໃຫບ້ກຸຄນົທ່ີເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຈາກການຂ ົ່ມ 
ເຫັງທາລນຸ ຫລື ການຂ ົ່ມຂູວ່າ່ຈະຖກືຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸລະຫວາ່ງຜວົເມຽັ, 

ລະຫວາ່ງການເປັນຊູແ້ຟນກນັ, ຫລື ການເຝ້ົາສິງ້ຊອມຕດິຕາມຕກົຢູໃ່ນ 
ສະພາບການຫລືມາດຕະຖານທ່ີຮາ້ຍແຮງກວາ່ 
ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນຜູອ້ື່ ນໃນການ ຕດັສນິໃຈວາ່ຈະຂບັໄລຜູ່ທ້າໍຜິດໜີ ຫລື 
ຍກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອ ຫລື ບ່ໍນ ັນ້. 

(6) ບ່ໍມຂີໍຄ້ວາມໃດໆ ຢູໃ່ນວກັນີທ່ີ້ຈະສາມາດຕຄີວາມໝາຍໄປໃນທາງທ່ີ 

ຈາໍກດັສດິອາໍນາດຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ, ຫລື ຜູຈ້ດັການເຮອືນ ໃນ 
ການຂບັໄລໜີ່ຈາກເຮອືນ, ຫລື ຂອງກມົເຄຫະສຖານຫລວງໃນການ 
ຍກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອແກຜູ່ເ້ຊ່ົາເຮອືນຜູໃ້ດນຶ່ງ ຖາ້ຫາກວາ່ເຈົາ້ຂອງ 
ເຮອືນເຊ່ົາ, ຜູຈ້ດັການເຊ່ົາເຮອືນ ຫລື ກມົເຄຫະສຖານຫລວງສາມາດ 
ສະແດງຫລກັຖານໃຫເ້ຫັນວາ່ຜູກ້ຽ໋ວໄດທ້າໍການຂ ົ່ມຂູຢ່າ່ງແທຈ້ງິ ແລະ 
ຈະມຂີຶນ້ແທຕ່ໍ້ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນຜູອ້ື່ ນ ຫລື ຜູທ່ີ້ໄດຖ້ກືຈາ້ງໃຫເ້ຮັດວຽກ ຫລື 
ສະ ໜອງການບໍລິການຢູໃ່ນສະຖານທ່ີເຮອືນເຊ່ົາ 
ຖາ້ຫາກວາ່ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນຜູນ້ ັນ້ບ່ໍຖກືຂບັໄລໜີ່ຈາກເຮອືນ ຫລື 
ຖກືຍກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອ. 

(7) ບ່ໍມຂີໍຄ້ວາມໃດໆ ຢູໃ່ນວກັນີທ່ີ້ຈະສາມາດຕຄີວາມໝາຍໄປໃນທາງທ່ີມ ີ

ຜນົນາໍໃຊທ່ີ້ເໜືອກວາ່ກດົໝາຍໃດໆ ຂອງຣຖັບານກາງ, ຂອງຣຖັ ຫລື 
ຂອງທອ້ງຖິ່ນທ່ີໃຫກ້ານປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງຫລາຍກວາ່ທ່ີລະບໄຸວໃ້ນວກັນີແ້
ກຜູ່ໄ້ດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຈາກການຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ ຫລື ການຂ ົ່ມຂູວ່າ່ຈະ 
ຖກືຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ ລະຫວາ່ງຜວົເມຽັ, ລະຫວາ່ງການເປັນຊູແ້ຟນກນັ, 
ຫລື ການເຝ້ົາສິງ້ຊອມຕດິຕາມ.  

f. ການໄລອ່ອກໂດຍການຕດັສນີຂອງສານ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຈະມສີດິໄລຜູ່ເ້ຊ່ົາ
ອອກເຮອືນໃດກ້ໍ່ ຕ່ໍເມ ື່ອມຄີາໍສ ັງ່ຈາກສານ.  

g. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນແຈງ້ເຫດຜນົໃຫຊ້າບ  

(1) ໃນເວລາຫລືກອ່ນເວລາທ່ີຍື່ ນຟ້ອງສານເພ່ືອໄລຜູ່ເ້ຊ່ົາອອກຈາກເຮືອ້ນ, 
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງແຈງ້ເຫດຜນົໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວຢາ່ງຈະແຈງ້ກຽ່ວກບັການຍກົ
ເລີກສນັຍາເຊ່ົາ. ຄາໍແຈງ້ການນີອ້າດຮວ່ມຢູກ່ບັແຈງ້ການຂອງເຈົາ້ຂອງ
ທ່ີໄລຜູເ້ຊ່ົາອອກຈາກບາ້ນ.  

(2) ເຈ ົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງມອບແຈງ້ການທ່ີຕນົໄລຜູ່ເ້ຊ່ົາອອກຈາກເຮອືນ
ສບບັນຶ່ງພອ້ມກນັກບັເວລາທ່ີເຈົາ້ຂອງເຮອືນສ ົ່ງໃບແຈງ້ການດຽວກນັນີ ້
ໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາ.  

(3)  ແຈງ້ການໄລອ່ອກໝາຍຄວາມວາ່ແຈງ້ໃຫຮູ້ວ້າ່ຜູເ້ຊ່ົາຕອ້ງໜີອອກຈາ
ເຮອືນ, ຫລື ເປັນການຮອ້ງທກຸຫລືການຮອ້ງຂໍໃນຂ ັນ້ຕ ົນ້ທ່ີນາໍໄປໄຊເ້ພ່ືອ
ລິເລີ້ມການຟ້ອງຮອ້ງໄລອ່ອກຈາກເຮອືນຕາມກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ນຫລື
ກດົໝາຍຂອງຣຖັ.  

ຈ. ການປກົປ້ອງຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຮາ້ຍຈາກການທາລນຸ 

(1) ເຫດການຫລືບນັດາເຫດການ ກະທາໍຜິດໂດຍມກີານຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ 

ກນັລະຫວາ່ງຜວົເມຽັ, ການເປັນຊູແ້ຟນກນັ, ຫລື ການເຝ້ົາສິງ້ຊອມຕດິ 
ຕາມກນັ ທ່ີເກດີຂຶນ້ແທ ້ຫລື ພຽງແຕເ່ປັນການຂຸມ່ຂູນ່ ັນ້ ຈະບ່ໍຖວືາ່ເປັນ 
ການລະເມດີສນັຍາເຊ ົ່າເຮອືນທ່ີຮາ້ຍແຮງ ແລະ ຊ ໍາ້ແລວ້ຊອກີ ຫລື 
ຖເືປັນ “ເຫດ ຜນົອື່ ນໆ” ເພ່ືອຍກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອ, ການເປັນຜູ ້
ເຊ່ົາ, ຫລື ສດິໃນການຢູອ່າສຍັຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ ຈາກເຫດການ 
ເຊ່ັນນ ັນ້. 
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(2) ການກະທາໍຜິດກດົໝາຍອາດຍາ ໂດຍສະມາຊກິຄອບຄວົຜູນ້ ຶ່ ງຂອງ 

ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ຫລື ຂອງແຂກ ຫລື ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານປກົຄອງ 
ຂອງຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ທ່ີມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໂດຍກງົກບັການກະທາໍຜິດທ່ີມກີານ 
ຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ ຈະບ່ໍຖວືາ່ເປັນສາເຫດທ່ີພາໃຫຍ້ກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອ, 
ການເປັນຜູເ້ຊ່ົາ, ຫລື ສດິໃນການຢູອ່າສຍັ ຖາ້ຫາກວາ່ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ຫລ ື
ສະມາຊກິຄອບຄວົທ່ີມສີາຍພວົພນັຢາ່ງໃກຊ້ດິກບັຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ເປັນຜູໄ້ດ ້
ຮບັເຄາະຮາ້ຍຈາກການຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ ຫລື ການຂ ົ່ມຂູວ່າ່ຈະຖກືຂ ົ່ມ 

ເຫັງທາລນຸລະຫວາ່ງຜວົເມຽັ, ການເປັນຊູແ້ຟນກນັ, ຫລື ການເຝ້ົາສິງ້ 
ຊອມຕດິຕາມນ ັນ້. 

(3) ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມກີານເກອືດຫາ້ມໃດໆ ຕ່ໍການເຂ້ົາໄປຢູ,່ ການຢູອ່າໃສ, 

ຫລື ມກີານຍກົເລີກການຢູອ່າສຍັ ຫລື ການຊວ່ຍເຫລືອ ຫລື ວາ່ຈະ 
ເປັນການຂດັກບັກດົໝາຍໃດໆ ຂອງຣຖັບານກາງ, ຂອງຣຖັ ຫລື ຂອງ 
ທອ້ງຖິ່ນກຕໍາມ, PHA, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນ ຫລື ຜູຈ້ດັການເຮອືນເຊ່ົາ ກ ໍ

ຍງັສາມາດທ່ີຈະ“ແຍກ (bifurcate)” ສນັຍາເຊ່ົາ ຫລື ຖາ້ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ກ ໍ
ລຶບຊື່ຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົອອກຈາກສນັຍາເຊ່ົາ, ເພ່ືອວາ່ຈະຂບັໄລ,່ 

ລຶບຊື່ອອກ, ຍກົເລີກສດິຢູອ່າໃສຂອງບກຸຄນົໃດກໄໍດ ້ທ່ີເປັນຄນົເຊ່ົາ 
ເຮອືນ ຫລື ຜູຢູ້ອ່າໃສໃນເຮອືນຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຜູ ້
ທ່ີໄດຂ້ອ້ງກຽ່ວກບັການກະທາໍຜິດກດົໝາຍອາດຍາໂດຍໄດທ້າໍຮາ້ຍຮາ່ງ 
ກາຍຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົ ຫລື ຜູອ້ື່ ນ ໂດຍທ່ີບ່ໍຕອ້ງມຂີໍແ້ມວ້າ່ ສະ 
ມາຊກິຄອບຄວົຜູນ້ ັນ້ຈະເປັນຜູເ້ຊັນໃນສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນ ຫລື ບ່ໍກຕໍາມ. 
ການກະທາໍເຊ່ັນນີອ້າດຈະບ່ໍຕອ້ງຂບັໄລ,່ ລຶບຊື່ອອກ, ຍກົເລີກການ 
ຊວ່ຍເຫລືອແກ ່ຫລື ຖາ້ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ ກບ່ໍໍມກີານປບັໄໝຕ່ໍ ຜູໄ້ດຮ້ບັເຄາະ 
ຮາ້ຍຈາກການກະທາໍຜິດ ຊຶ່ ງກເໍປັນຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນຫລື ຜູຢູ້ອ່າໃສໃນເຮອືນ 
ຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. ການຂບັໄລ,່ ລຶບຊື່ອອກ, ຍກົເລີກສດິໃນ 
ການເປັນຜູຢູ້ອ່າໃສ ຫລື ຍກົເລີກຊວ່ຍເຫລືອເຊ່ັນນ ັນ້ ຄວນຈະມຜີນົນາໍ 
ໃຊທ່ີ້ສອດຄອ້ງກບັຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີການທ່ີໄດລ້ະບໄຸວ ້ໂດຍກດົໝາຍວາ່ 
ດວ້ຍການຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາເຮອືນ ຫລື ການຊວ່ຍເຫລືອທ່ີຢູພ່າຍໃຕ ້
ໂຄງການບດັອະນຍຸາດໃຫເລືອກທ່ີພກັອາສຍັ (ໂຄງການ Voucher) 
ຂອງຣຖັບານກາງ, ຂອງຣຖັ ຫລື ຂອງທອ້ງຖິ່ນ. 

(4) ບ່ໍມຂີໍຄ້ວາມໃດໆ ຢູໃ່ນວກັນີທ່ີ້ຈະສາມາດຕຄີວາມໝາຍໄປໃນທາງທ່ີ 

ຈາໍກດັ ສດິອາໍນາດຂອງກມົເຄຫະສຖານຫລວງ, ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ, 
ຫລື ຜູຈ້ດັການເຮອືນເຊ່ົາໃນການປະຕບິດັຕາມຄາໍສ ັງ່ຂອງສານທ່ີມຕ່ໍີ  
ສດິໃນການເຂ້ົາໄປ ຫລື ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ ເຊິ່ ງລວມມຄີາໍສ ັງ່ໃນການ 
ປກົປ້ອງສດິທິພລົເມອືງທ່ີໄດເ້ຮັດອອກເພ່ືອປກົປ້ອງຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ 
ຮາ້ຍ ແລະ ເຮັດອອກແກໄ້ຂບນັຫາໃນການແຈກຢາຍ ຫລື ການເປັນ 
ເຈົາ້ຂອງຊບັສນິ ໃນລະຫວາ່ງສະມາຊກິຄອບຄວົດວ້ຍກນັ ໃນກລໍະນທ່ີີ 
ຄອບຄວົໄດແ້ຍກທາງກນັ, ໃນເວລາທ່ີເຂົາເຈົາ້ໄດຖ້ກືແຈງ້ໃຫຊ້າບ. 

(5) ບ່ໍມຂີໍຄ້ວາມໃດໆ ຢູໃ່ນວກັນີທ່ີ້ຈະຈາໍກດັສດິອາໍນາດ ຂອງເຈົາ້ຂອງ    

ເຮອືນເຊ່ົາ, ຫລື ຜູຈ້ດັການເຮອືນເຊ່ົາທ່ີມຢີູ,່ ເວັນ້ໄວແ້ຕວ່າ່ບ່ໍມ,ີ ໃນ 
ການຂບັໄລໜີ່ຈາກເຮອືນ, ຫລື ຂອງກມົເຄຫະສຖານຫລວງໃນການ 
ຍກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອແກຜູ່ເ້ຊ່ົາເຮອືນບກຸຄນົນຶ່ງ ທ່ີໄດລ້ະເມດີສນັຍາ 
ເຊ່ົາເຮອືນທ່ີບ່ໍໄດມ້ຫີລກັຖານອາ້ງອງີແກກ່ານກະທາໍຜິດ ຫລື ບນັດາ 
ການກະທາໍຜິດຕາ່ງໆ ທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ທ່ີມຕ່ໍີຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ຫລ ືສະມາຊກິ 
ຄອບຄວົຂອງຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ, ຂໍພຽງແຕວ່າ່ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ, ຜູຈ້ດັ 

ການ ເຮອືນເຊ່ົາ ຫລື ຂອງກມົເຄຫະສຖານຫລວງບ່ໍໄດເ້ປັນຜູບ້ງົການຢູ ່
ເບືອ້ງຫລງັຂອງບກຸຄນົທ່ີເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຈາກການຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ 
ຫລື ການຂ ົ່ມຂູວ່າ່ຈະຖກືຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ ລະຫວາ່ງຜວົເມຽັ, ການເປັນ 
ຊູແ້ຟນ ກນັ, ຫລື ການເຝ້ົາສິງ້ຊອມຕດິຕາມ ໃຫຮ້ຽກ ຮອ້ງເອົາເງ ື່ອນ 
ໄຂມາດຕະຖານທ່ີສງູກວາ່ ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນຜູອ້ື່ ນໃນການຕດັສນິໃຈວາ່ຈະ 
ຂບັໄລຜູ່ທ້າໍຜິດໜີ ຫລື ຍກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອ ຫລື ບ່ໍນ ັນ້. 

(6) ບ່ໍມຂີໍຄ້ວາມໃດໆ ຢູໃ່ນວກັນີທ່ີ້ຈະສາມາດຕຄີວາມໝາຍໄປໃນທາງທ່ີ 

ຈາໍກດັສດິອາໍນາດຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາ, ຫລື ຜູຈ້ດັການເຮອືນ ໃນ 
ການຂບັໄລໜີ່ຈາກເຮອືນ, ຫລື ຂອງກມົເຄຫະສຖານຫລວງໃນການ 
ຍກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອແກຜູ່ເ້ຊ່ົາເຮອືນຜູໃ້ດນຶ່ງ ຖາ້ຫາກວາ່ເຈົາ້ຂອງ 
ເຮອືນເຊ່ົາ, ຜູຈ້ດັການເຊ່ົາເຮອືນ ຫລື ກມົເຄຫະສຖານຫລວງສາມາດ 
ສະແດງຫລກັຖານໃຫເ້ຫັນວາ່ຜູກ້ຽ໋ວໄດທ້ຳການຂ ົ່ມຂູຢ່າ່ງແທຈ້ງິ ແລະ 
ຢາ່ງທໍລະຫດົຕ່ໍຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນຜູອ້ື່ ນ ຫລື ຜູທ່ີ້ໄດຖ້ກືຈາ້ງໃຫເ້ຮັດວຽກ ຫລື 
ສະໜອງການບໍລິການຢູໃ່ນສະຖານທ່ີເຮອືນເຊ່ົາ ຖາ້ຫາກວາ່ຜູເ້ຊ່ົາ 
ເຮອືນຜູນ້ ັນ້ຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກືການຂບັໄລໜີ່ຈາກເຮອືນ ຫລື ຖກືຍກົເລີກ 
ການຊວ່ຍເຫລືອເທ່ືອ. 

(7) ບ່ໍມຂີໍຄ້ວາມໃດໆ ຢູໃ່ນວກັນີທ່ີ້ຈະສາມາດຕຄີວາມໝາຍໄປໃນທາງທ່ີມ ີ

ຜນົນາໍໃຊທ່ີ້ເໜືອກວາ່ກດົໝາຍໃດໆ ຂອງຣຖັບານກາງ, ຂອງຣຖັ ຫລື 
ຂອງທອ້ງຖິ່ນທ່ີໄດໃ້ຫກ້ານປກົປ້ອງແກຜູ່ໄ້ດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຈາກການຂ ົ່ມ 
ເຫັງທາລນຸ ຫລື ການຂ ົ່ມຂູວ່າ່ຈະຖກືຂ ົ່ມເຫັງທາລນຸ ລະຫວາ່ງຜວົເມຽັ, 
ການເປັນຊູແ້ຟນກນັ, ຫລື ການເຝ້ົາສິງ້ຊອມຕດິຕາມ ທ່ີຫລາຍກວາ່ 
ສິ່ ງທ່ີກາ່ວໄວຢູ້ໃ່ນວກັນີ.້  

ສ. ການໄລອ່ອກໂດຍການຕດັສນີຂອງສານ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຈະມສີດິໄລຜູ່ເ້ຊ່ົາ
ອອກເຮອືນໄດ ້ກຕ່ໍໍເມ ື່ອມຄີາໍສ ັງ່ຈາກສານເທານນ.  

ຊ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອງແຈງ້ເຫດຜນົໃຫຊ້າບ  

(1) ໃນເວລາຫລືກອ່ນເວລາທ່ີຍື່ ນຟ້ອງຕສານເພ່ືອໄລຜູ່ເ້ຊ່ົາອອກຈາກເຮອືນ, 
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງແຈງ້ເຫດຜນົໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວຮູຢາ່ງຈະແຈງ້ ກຽ່ວກບັການ
ຍກົເລີກສນັຍາເຊ່ົາ. ຄາໍແຈງ້ເຫດຜນົນີອ້າດຮວມຢູໃ່ນ ຫລຕືດິແນບໄປ 
ກບັໃບແຈງ້ການໄລຜູ່ເ້ຊ່ົາອອກຈາກບາ້ນ.  

(2) ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງມອບສາໍເນົາແຈງ້ການໄລຜູ່ເ້ຊ່ົາອອກຈາກເຮອືນໃຫ 
PHA ສບບັນຶ່ງ ໃນເວລາດຽວກນັກບັເວລາທ່ີເຈົາ້ຂອງເຮອືນສ ົ່ງໃບແຈງ້
ການດຽວກນັນີ ້ໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາ.  

(3)  ແຈງ້ການໄລອ່ອກ ໝາຍຄວາມວາ່ ແຈງ້ໃຫຮູ້ວ້າ່ຜູເ້ຊ່ົາຕອ້ງໜີອອກ 
ຈາກເຮອືນ, ຫລືເປັນການຮອ້ງທກຸຫລືການຮອ້ງຂໍໃນຂ ັນ້ຕ ົນ້ທ່ີນຳໄປໃຊ້
ເພ່ືອຣເິຣມການຟ້ອງຮອ້ງໄລອ່ອກຈາກເຮອືນ ຕາມກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ນ 

ຫລືກດົໝາຍຂອງຣຖັ.  

9. ສນັຍາເຊ່ົາ: ການພວົພນັກບັສນັຍາ HAP 

ຖາ້ສນັຍາ HAP ຕກົເປັນໂມຄະ ຈະດວ້ຍເຫດໃດກຕໍາມ ສນັຍາເຊ່ົາກຈໍະຕອ້ງຕກົ
ເປັນໂມຄະເຊ່ັນກນັ ໂດຍອຕັໂນມດັ.  
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10. PHA ຍກົເລີກການຊວ່ຍເຫລືອ  
PHA ມສີດິທ່ີຈະຍກົເລີກໂຄງການຊວ່ຍເຫລືອແກຄ່ອບຄວົໂດຍອາ້ງອງີໃສເ່ຫດຜນົ
ອນັໃດອນັນຶ່ງຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງ HUD. ຖາ້ PHA ຍກົເລີກໂຄງການໃຫກ້ານຊວ່ຍ
ເຫລືອແກຄ່ອບຄວົ ສນັຍາເຊ່ົາກຈໍະຖກືຍກົເລີກຢາ່ງອຕັໂນມດັ. 

11. ຄອບຄວົຍາ້ຍອອກ  
ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນຕອ້ງແຈງ້ໃຫ ້PHA ແລະເຈົາ້ຂອງເຮອືນຊາບກອ່ນໆຈະຍາ້ຍອອກຈາກ
ເຮອືນ.   

12. ເງນິມດັຈາໍຄາ່ເຊ່ົາ 
ກ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນມສີດິຮຽກຮອ້ງເອົາຄາ່ມດັຈາໍຈາກຜູເ້ຊ່ົາໄດ.້ (ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກ ໍ

ດ ີPHA ມສີດິຫາ້ມບ່ໍໃຫເຈົາ້ຂອງເຮອືນເກບັຄາ່ມດັຈາໍສງູກວາ່ຈາໍນວນທ່ີເກບັ 
ກນັຕາມທອ້ງຕລາດ ຫລືສງູກວາຈາໍນວນທ່ີເຈົາ້ຂອງເຮອືນຮຽກຮອ້ງເອົາຈາກ 
ຜູເ້ຊ່ົາຄນົອື່ ນທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອ. ຂໍຈ້າໍກດັໃນທາໍນອງນີຂ້ອງ PHA 
ຕອ້ງບ ົ່ງໄວຢ້າ່ງລະອຽດໃນສນັຍາ HAP). 

ຂ. ເມ ື່ອເວລາຄອບຄວົຍາ້ຍອອກຈາກເຮອືນແລວ້ ຖາກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ນແລະກດົ 
ໝາຍຮຖັອະນຍຸາດ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນມສີດິຍດຶເອົາເງນິມດັຈາໍ ຮວມທງັດອກເບ ັຍ້
ຖາ້ມ ີເພ່ືອເປັນຄາ່ເຊ່ົາທ່ີຜູເ້ຊ່ົາຍງັຄາ້ງຄາຢູ ່ຫລືຄາ່ເສັຍຫາຍທ່ີເກດີຂຶນ້ແກ່
ເຮອືນ ຫລຄືາ່ອື່ ນໆທ່ີຜູເ້ຊ່ົາຕດິຄາ້ງ ຕາມເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາເຊ່ົາ. 

ຄ. ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງມອບບນັຊຂີອງເງນິທກຸຢາ່ງທ່ີຫກັອອກຈາກເງນິມດັຈາໍ
ແລະຈາໍນວນເງນິສຳລບັແຕລ່ະຢາ່ງ. ຫລງັຈາກຫກັຄາ່ຕາ່ງໆທ່ີກາ່ວມານ ັນ້
ແລວ້ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງສ ົ່ງເງນິທ່ີເຫລືອ ຄນືໃຫຜູ້ເ້ຊ່ົາໃນທນັທີ. 

ງ. ຖາ້ເງນິມດັຈາໍບ່ໍພຽງພໍເພ່ືອໃຊຄ້າ່ຕາ່ງໆທ່ີຜູເ້ຊ່ົາຍງັຄາ້ງເຈົາ້ຂອງເຮອືນຢູ ່ຕາມ

ເງ ື່ອນໄຂໃນສນັຍາ ເຈົາ້ຂອງເຮອືນມສີດິຮຽກຮອ້ງເອົາຈາໍນວນທເຫລືອຈາກຜູ້
ເຊ່ົາໄດ.້  

13. ຫາ້ມບ່ໍໃຫມ້ກີານຈາໍແນກ  
ອງິຕາມກດົຣະບຽບແລະກດົໝາຍຕາງໆກຽ່ວກບັການໃຫໂ້ອກາດເທ່ົາທຽມກນັ 
ເຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍມສີດິຈາໍແນກຄນົຜູໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງໂດຍອາ້ງອງີໃສເ່ຊືອ້ຊາດ ຜີວພນັ 
ສາສນາ ເພດ ຊາດກຳເນດີ ອາຍ ຸຖານະຄອບຄວົ ຫລື ຄວາມພິການ ເພ່ືອຮບັ  
ຫລືປະຕິເສດບໃຫເ້ຊ່ົາເຮອືນ. 

14.  ການຂດັແຍງ້ກບັເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆໃນສນັຍາ  

ກ. HUD ເປັນຜູລ້ະບເຸງ ື່ອນໄຂເຕມີທາ້ຍໃສສນັຍາ ໂດຍອາ້ງອງີໃສຣ່ະບຽບກດົ 
ໝາຍຂອງຣຖັບານກາງ ເພ່ືອໃຊເ້ປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫການຊວ່ຍເຫລືອ
ຂອງຣຖັບານກາງແກຜູ່ເ້ຊ່ົາເຮອືນແລະຄອບຄວົຂອງຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ຕາມໂຄງ 

ການບດັ voucher ຂອງກດົໝາຍເຄຫະ ວກັ 8.  
ຂ. ໃນກຣໍະນມີກີານຂດັແຍງ້ລະວາ່ງເງ ື່ອນໄຂເຕມີທາ້ຍຕາມທ HUD ລະບໄຸວ 
     ກບັເງ ື່ອນໄຂອື່ ນໆໃນສນັຍາເຊ່ົາຫລືຂໍຕ້ກົລງົອື່ ນໆລະຫວາ່ງເຈົາ້ຂອງແລະຜູ້

ເຊ່ົາເຮອືນ ຈະຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂເຕມີທາ້ຍຂອງສນັຍາເຊ່ົາ. 
15. ການປ່ຽນແປງສນັຍາເຊ່ົາຫລືຄາເຊາ  

ກ. ຜູເ້ຊ່ົາແລະເຈົາ້ຂອງເຮອືນບ່ໍມສີດິປ່ຽນແປງສິ່ ງໃດໃນເງ ື່ອນໄຂເຕມີທາ້ຍ. ແຕ່
ເຖງິຢາ່ງໃດກດໍ ີຖາ້ຜູເ້ຊ່ົາແລະເຈ ົາ້ຂອງເຮອືນຕກົລງົກນັວາ່ຢາກປ່ຽນແປງອນັ 
ໃດອນັນຶ່ງໃນສນັຍາເຊ່ົາ ການປ່ຽນແປງນ ັນ້ຕອ້ງຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນ 
ແລະເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງສ ົ່ງບນັທຶກການປ່ຽນແປງສບບັນຶ່ງໃຫ ້PHA ທນັທີ. 
ສນັຍາເຊ່ົາ ໂຮມທງັການປ່ຽນແປງທງັໝດົ ຈະຕອ້ງເຮັດໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມ 
ເງ ື່ອນໄຂເຕມີທາ້ຍໃສສນັຍາ. 

ຂ. ໃນກຣໍະນທ່ີີກາ່ວເຖງິຂາ້ງລ◌່ມຸນີ ້ການຊວ່ຍເຫລືອແກຜູ່ເ້ຊ່ົາເຮອືນຈະບ່ໍສາມາດ

ດາໍເນນີຕ່ໍໄປໄດ ້ນອກຈາກວາ່ PHA ໄດເ້ຫັນພອ້ມນາໍການເຊ່ົາໃໝຕ່າມເງ ື່ອນ

ໄຂຂອງໂຄງການແລະໄດເ້ຊັນສນັຍາ HAP ສບບັໃໝກ່ບັເຈົາ້ຂອງເຮອືນ:  
(1) ຖາ້ມກີານປ່ຽນແປງເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາເຊ່ົາກຽ່ວກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ຂອງຜູເ້ຊ່ົາແລະເຈົາ້ຂອງເຮອືນໃນເຣືອ້ງສາທາຣະນປູະໂພກຫລືອປຸກອນ
ອຳນວຍຄວາມສດວກ; 

(2) ຖາ້ມກີານປ່ຽນແປງໃນຂກາໍນດົຂອງສນັຍາເຊ່ົາ ທຄວບຄມຸກາໍນດົເວລາ 
ຫລືອາຍຂຸອງສນັຍາເຊ່ົາ; 

(3) ຖາ້ຄອບຄວົຍາ້ຍໄປຢູຫ່ອ້ງອື່ ນ ເຖງິວາ່ຫອ້ງນ ັນ້ຈະຢູໃ່ນຕກຶຫລງັດຽວກນັ 

ຫລືບໍຣເິວນດຽວກນັ ກຕໍາມ. 
ຄ. ບ່ໍຈາໍເປັນທ່ີ PHA ຕອ້ງເຫັນພອ້ມນຳການເຊ່ົາໃໝຫ່ລືການເຊັນສນັຍາ HAP 

ສບບັໃໝ ່ສາໍລບັການປ່ຽນແປງໃນສນັຍາເຊ່ົາທ່ີໄດຕກົລງົກນັແລວ້ ນອກຈາກ
ກຣໍະນທ່ີີກາ່ວໃນວກັ ຂ. 

ງ.   ເຈົາ້ຂອງເຮອືນຕອ້ງແຈງ້ໃຫ ້PHA ຊາບກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງຄາ່ເຊ່ົາທ່ີຕອ້ງ
ຈາ່ຍໃຫເ້ຈາຂອງເຮອືນ ຢາ່ງໜອ້ຍ 60 ມ ືກ້ອ່ນທ່ີການປ່ຽນແປງນຈະມຜີນົໃຊ ້
ປະຕບິດັ ແລະຈາໍນວນເງນິຄາ່ເຊ່ົາໃໝທ່ີ່ສບືເນື່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງທ່ີໄດ 
ຕກົລງົກນັນ ັນ້ ຈະຕອ້ງບ່ໍສງູກວາ່ຄາ່ເຊ່ົາຫອ້ງຊຶ່ ງ PHA ເປັນຜູກ້າໍນດົຄ ັງ້ຫລາ້
ສດຸໂດຍອາ້ງອງີໃສຂ່ບງັຄບັຫລືເງອນໄຂຂອງ HUD.  

16.  ແຈງ້ການຕາງໆ  

ການແຈງ້ການໃດໆກຽ່ວກບັສນັຍາເຊ່ົາລະວາ່ງເຈົາ້ຂອງແລະຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ ຕອ້ງເຮັດ
ເປັນລາຍລກັອກັສອນ.  

17.  ການຕຄີວາມໝາຍຄາໍສບັໃນສນັຍາ 
ຫອ້ງ. ໝາຍເຖງິຫອ້ງຢູ ່ຊຶ່ ງຜູເ້ຊ່ົາໄດຮ້ບັເງນິຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາຕາມໂຄງການ 
ຄອບຄວົ. ໝາຍເຖງິກ◌່ມຸຄນົທ່ີອາສຍັຢູໃ່ນຫອ້ງເຮອືນ ທໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາ 
ຈາກໂຄງການ. 
ສນັຍາ HAP. ໝາຍເຖງິສນັຍາອະນມຸດັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນທ່ີພກັອາສຍັລະວາ່ງ PHA 
ແລະເຈົາ້ຂອງເຮອືນ. PHA ຈາ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຂອງເຮອືນຕາມເງ ື່ອນ
ໄຂຂອງສນັຍາ HAP. 
ຄນົໃນຄວົເຮອືນ. ໝາຍເຖງິຜູທ່ີ້ມສີດິຢູໃ່ນເຮອືນທ່ີໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາ. ຄນົໃນ   
ເຮອືນ ປະກອບດວ້ຍຄອບຄວົແລະຜູຊ້ວ່ຍທໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫຢູ້ຈ່າກ PHA. (ຜູຊ້ວ່ຍທ່ີ  
ຢູນ່າໍ ໝາຍເຖງິບກຸຄນົທ່ີອາສຍັຢູໃ່ນເຮອືນ ເພ່ືອຊວ່ຍເບິ່ ງແຍງສມາຊກິໃນຄອບຄວົທ່ີເສັຍ
ອງົຄະ).  

ມາຕຖານຄນຸພາບຂອງເຮອືນ (HQS). ໝາຍເຖງິມາຕຖານຕສດຸສຳລບັທ່ີພກັອາສຍັ 
ຊຶ່ ງຜູເ້ຊ່ົາໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອ ຕາມວກັ 8 ຂອງໂຄງການ. 

HUD. ໝາຍເຖງິກະຊວງເຄຫະສຖານແລະການພທັນາຕວົເມອືງຂອງສາຫະຣຖັ. 
ເງ ື່ອນໄຂຂອງ HUD. ໝາຍເຖງິເງ ື່ອນໄຂຂອງ HUD ສຳລບັວກັ 8 ຂອງໂຄງການ.  
ສາໍນກັງານໃຫຍຂອງ HUD ເປັນຜູກ້າໍນດົເງ ື່ອນໄຂເພ່ືອໃຊເ້ປັນກດົຣະບຽບ ແຈງ້ການ 
ທ່ີຮກັສາໄວໃ້ນບນັທຶກຂອງຣຖັບານກາງ ຫລືການຊີນ້າໍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັໂຄງການ ທ່ີຕອ້ງ
ປະຕບິດັຕາມ. 

ສນັຍາເຊ່ົາ. ໝາຍເຖງິການຕກົລງົເປັນລາຍລກັອກັສອນລະວາ່ງເຈົາ້ຂອງແລະຜູເ້ຊ່ົາ   
ເພ່ືອໃຫເ້ຊ່ົາເຮອືນທ່ີບ ົ່ງເຖງິໃນສນັຍາ. ສນັຍາເຊ່ົາແມນໂຮມທງັເງ ື່ອນໄຂເຕມີທາ້ຍ ຕາມ
ຂກາໍນດົຫລືເງອນໄຂຂອງ HUD.  
PHA. ໝາຍເຖງິກມົເຄຫະສຖານຫລວງ. 
ສຖານທ່ີ. ໝາຍເຖງິຕກຶອາຄານບອ່ນຕ ັງ້ຂອງຫອ້ງເຊ່ົາ, ໂຮມທງັເດີ່ນແລະສຖານທ່ີໃຊ ້
ຮວ່ມກນັ. 
ໂຄງການ. ໝາຍເຖງິໂຄງການບດັ voucher ໃຫເ້ລືອກທ່ີພກັອາສຍັ ອງິຕາມວກັ 8. 
ຄາ່ເຊ່ົາໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນ. ຄາ່ເຊ່ົາທງັໝດົທຕອ້ງຈາ່ຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນແຕລ່ະເດອືນ  
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ສຳລບັຫອ້ງເຮອືນໃນສນັຍາ. ຄາ່ເຊ່ົາໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນປະກອບດວ້ຍເງນິສວ່ນນຶ່ງທ່ີຜູເ້ຊ່ົາ
ຕອ້ງຈາ່ຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງເຮອືນ ບວກກບັເງນິຊວ່ຍເຫລືອຄາ່ເຊ່ົາທ PHA ຈາ່ຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ
ເຮອືນ. 
ວກັ 8. ໝາຍເຖງິວກັ 8 ຂອງກດົໝາຍຂອງສຫະຣຖັວາ່ດວ້ຍການເຄຫະສຖານ ສບບັປີ 
1937 (42 ກດົໝາຍຂອງສະຫະຣຖັ 1437f). 
ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ. ໝາຍເຖງິສມາຊກິຄອບຄວົທ່ີເຊ່ົາຫອ້ງເຮອືນຈາກເຈົາ້ຂອງເຮອືນ. 
ໂຄງການບດັ voucher. ໝາຍເຖງິໂຄງການບດັອະນຍຸາດໃຫເລືອກທພກັອາສຍັ ວກັ 8. 

ຕາມໂຄງການນີ ້HUD ມອບງປົມານໃຫແ້ກ ່PHA ເພ່ືອຊວ່ຍຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາໃຫແ້ກຄ່ອບຄວົ
ທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂພຽງພໍ. ການຈາ່ຍເງນິຄາ່ເຊ່ົາຕາມສນັຍາເຊ່ົາ ຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຈາກ
ໂຄງການບດັ voucher 
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ເອກສານສບບັນ ແມນແປມາຈາກເອກສານດານກດົໝາຍສບບັຕາງໆ ທກະຊວງເຄຫະສະຖານແລະການພທັນາຕວົເມອືງຂອງສະຫະຣຖັໄດນາໍອອກເຜີຍແຜ. ທາງກະຊວງເຄຫະ 
ສຖານແລະການພທັນາຕວົເມອືງ ໄດຈດັເອກສານແປເປັນພາສາລາວສບບັນ ໄວສນອງທານເພອອາໍນວຍຄວາມສດວກແລະຊວຍໃຫທານສາມາດເຂາໃຈໃນສດິທິແລະພນັທະ 
ໜາທຂອງທານ. ສາໍເນາົພາສາອງັກດິຂອງເອກສານສບບັນເທານນ ທເປັນເອກສານທາງການ ແລະມອີາໍນາດຜກູມດັທາງດານກດົໝາຍ. ເອກສານທແປອອກມາເປັນພາສາ 
ລາວສບບັນ ບແມນເອກສານທາງການແຕຢາງໃດ. 


