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ກະຊວງທ່ີຢູ່ອາໄສ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງສະຫະລັດ 
ສໍານັກງານທ່ີຢູ່ອາໄສສາທາລະນະ ແລະ ສໍາລັບຊາວພ້ືນເມືອງອິນເດຍ 

ໜ້ີທ່ີຕິດໜ່ວຍງານທ່ີຢູ່ອາໄສສາທາລະນະ ແລະ ການຢຸດເຊົາ
ແຈ້ງການເລ່ືອງການຫຸຼດຜ່ອນເອກະສານ: ພາລະໃນການລາຍງານຂອງປະຊາຊົນສໍາລັບການເກັບຂ້ໍມູນນ້ີຄາດວ່າ 7 ນາທີຕ່ໍຄໍາຕອບໂດຍສະ
ເລ່ຍ. ນ້ີລວມເອົາເວລາສໍາລັບຜູ້ຕອບໃນການອ່ານເອກະສານ ແລະ ຢ້ັງຢືນ ແລະ ພາລະໃນການຮັກສາບັນທຶກ ຂ້ໍມູນນ້ີຈະຖືກໃຊ້ໃນການດໍາ
ເນີນການກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບສະໜອງຕ່ໍກັບຄໍາຮ້ອງຂໍເອົາຂ້ໍມູນນ້ີເພ່ືອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໜ່ວຍງານອາດຈະບ່ໍເກັບເອົາ 
ຂ້ໍມູນນ້ີ ແລະ ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດສໍາເລັດແບບຟອມນ້ີ ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າມັນສະແດງໝາຍເລກຄວບຄຸມ OMB ທ່ີຖືກຕ້ອງໃນປັດຈຸບັນ 
ໝາຍເລກ OMB ແມ່ນ 2577-0266 ແລະ ຈະໝົດອາຍຸໃນ 08/31/2016 

ແຈ້ງການເຖິງຜູ້ສະໝັກ ແລະ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາຂອງ HUD ຕ່ໍໄປນ້ີ: 

ໂຄງການ Public Housing (24 CFR 960) 
ໂຄງການ Section 8 Housing Choice Voucher ລວມທັງ Disaster Housing Assistance Program (24 CFR 982) 
ໂຄງການ Section 8 Moderate Rehabilitation (24 CFR 882) 
ໂຄງການ Project-Based Voucher (24 CFR 983) 

ກະຊວງທ່ີຢູ່ອາໄສ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງສະຫະລັດ ຮັກສາບັນຊີໜ້ີສິນທ່ີຕິດບັນດາໜ່ວຍງານທ່ີຢູ່ອາໄສສາທາລະນະ 
(PHAs) ຫືຼ ເຈ້ົາຂອງເຮືອນຕາມຂ້ໍ 8 ແລະ ຂ້ໍມູນບ່ໍດີກ່ຽວກັບອະດີດຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີຢຸດເຊົາການເຂ້ົາຮ່ວມໂດຍສະໝັກໃຈ ຫືຼ ບ່ໍສະໝັກ
ໃຈໃນໜ່ຶງໃນບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາຂອງ HUD ຂ້ໍມູນນ້ີຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ພາຍໃນລະບົບກວດສອບລາຍຮັບຂອງວິສາຫະກິດ 
(Enterprise Income Verification, EIV) ຂອງ HUD ເຊ່ິງຖືກໃຊ້ໂດຍໜ່ວຍງານທ່ີຢູ່ອາໄສສາທາລະນະ (PHAs) ແລະ ຕົວແທນຝ່າຍການ
ຄຸ້ມຄອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອກວດສອບຂ້ໍມູນການຈ້າງງານ ແລະ ລາຍຮັບຂອງບັນດາຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ
ຜິດພາດດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ການເບີກຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາ ລະບົບ EIV ຖືກອອກແບບມາເພ່ືອຊ່ວຍ PHAs ແລະ HUD ໃນ
ການຮັບປະກັນໃຫ້ຄອບຄົວມີສິດເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາຂອງ HUD ແລະ ກໍານົດຈໍານວນເງິນທ່ີຖືກຕ້ອງຂອງການຊ່ວຍ
ເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາທ່ີຄອບຄົວໃດໜ່ຶງມີສິດໄດ້ຮັບ ໜ່ວຍງານ PHAs ທັງໝົດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ລະບົບນ້ີໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ HUD 
ຂ້ໍ 24 CFR 5.233 

HUD ກໍານົດໃຫ້ PHAs ເຊ່ິງເປັນຜູ້ບໍລິຫານບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາທ່ີມີລາຍຊ່ືຂ້າງເທິງ ຕ້ອງລາຍງານບາງຂ້ໍມູນສະເພາະໃນ
ຕອນສ້ິນສຸດການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງທ່ານໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາຂອງ HUD ໃດໜ່ຶງ ໜັງສືແຈ້ງການນ້ີໃຫ້ຂ້ໍມູນແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບວ່າ
ຂ້ໍມູນໃດແດ່ທ່ີ PHA ຈໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ແກ່ HUD ຜູ້ທ່ີຈະມີການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນນ້ີ, ຂ້ໍມູນນ້ີຖືກໃຊ້ແນວໃດ ແລະ ສິດທິຂອງທ່ານ 
PHAs ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງການນ້ີແກ່ຜູ້ສະໝັກ ແລະ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການທຸກຄົນ ແລະ ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງແຈ້ງບອກການໄດ້ຮັບແຈ້ງ
ການນ້ີໂດຍໃຫ້ເຊັນຊ່ືຢູ່ໃນໜ້າທີ 2 ສະມາຊິກຄົວເຮືອນຜູ້ໃຫຍ່ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ເຊັນແບບຟອມນ້ີ 

ຂ້ໍມູນໃດແດ່ກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ ການເຊ່ົາຂອງທ່ານທ່ີ HUD ເກັບເອົາຈາກ PHA? 
ມີການເກັບເອົາຂ້ໍມູນຕ່ໍໄປນ້ີກ່ຽວກັບສະມາຊິກຄົວເຮືອນຂອງທ່ານແຕ່ລະຄົນ (ອົງປະກອບຄອບຄົວ): ຊ່ືເຕັມ, ວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ 
ເລກປະກັນສັງຄົມ 

ຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍດີຕ່ໍໄປນ້ີຈະໄດ້ເກັບເອົາເມ່ືອການເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນໂຄງການດ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງທ່ານສ້ິນສຸດແລ້ວ ບ່ໍວ່າທ່ານຈະຍ້າຍອອກຈາກ
ເຮືອນຢູ່ທ່ີມີການຊ່ວຍເຫືຼອແບບສະໝັກໃຈ ຫືຼ ບ່ໍສະໝັກໃຈກໍຕາມ: 

1. ຈໍານວນຍອດເງິນທ່ີທ່ານຕິດໜ້ີ PHA ຫືຼ ເຈ້ົາຂອງເຮືອນຕາມຂ້ໍ 8 (ບ່ໍເກີນ $500,000) ແລະ ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບຍອດເງິນທ່ີຕິດໜ້ີ
(ເຊ່ັນວ່າ ຄ່າເຊ່ົາທ່ີບ່ໍທັນຊໍາລະ, ຄ່າເຊ່ົາຢ້ອນຫັຼງ (ເນ່ືອງຈາກລາຍຮັບທ່ີບ່ໍລາຍງານ ແລະ/ຫືຼ ການປ່ຽນແປງອົງປະກອບຄອບຄົວ) ຫືຼ
ການຄິດຄ່າອ່ືນ ເຊ່ັນວ່າ ຄ່າເສຍຫາຍ, ຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ ອ່ືນໆ); ແລະ

2. ບ່ໍວ່າທ່ານໄດ້ເຊັນສັນຍາການຊໍາລະຄືນສໍາລັບຈໍານວນເງິນທ່ີທ່ານຕິດໜ້ີ PHA ກໍຕາມ; ແລະ
3. ບ່ໍວ່າທ່ານໄດ້ຜິດສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊໍາລະຄືນກໍຕາມ; ແລະ
4. ບ່ໍວ່າPHA ໄດ້ຮັບຄໍາຕັດສິນຕ່ໍກັບທ່ານກໍຕາມ; ແລະ
5. ບ່ໍວ່າທ່ານໄດ້ຍ່ືນຂໍລ້ົມລະລາຍກໍຕາມ; ແລະ
6. ເຫດຜົນທ່ີບ່ໍດີໃນການສ້ິນສຸດການເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການຂອງທ່ານ ຫືຼ ສະຖານະທາງລົບຕ່າງໆ (ເຊ່ັນວ່າ ເຮືອນຢູ່ຖືກປະຖ້ິມ, ການລະ

ເມີດສັນຍາເຊ່ົາ, ການກະທໍາຜິດກົດໝາຍ ແລະ ອ່ືນໆ) ນັບຈາກມ້ືວັນທີສ້ິນສຸດການເຂ້ົາຮ່ວມ
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ໃຜແດ່ຈະເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີເກັບເອົານ້ີ? 
ຂ້ໍມູນນ້ີຈະມີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ HUD, ພະນັກງານ PHA ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຂອງ HUD ແລະ PHAs 

ຂ້ໍມູນນ້ີຈະຖືກໃຊ້ແນວໃດ? 
PHAs ຈະໄດ້ເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນນ້ີໃນຊ່ວງເວລາການສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາ ແລະ ການກວດເບ່ິງລາຍຮັບ ແລະ ອົງປະກອບຂອງ
ຄອບຄົວຄືນໃໝ່ສໍາລັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ PHAs ຈະສາມາດເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນນ້ີເພ່ືອກໍານົດຄວາມເໝາະສົມຂອງຄອບຄົວສໍາລັບການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ ຫີຼກເວ້ັນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສຈາກ
ລັດຖະບານກາງທ່ີມີຈໍານວນຈໍາກັດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຜູ້ທ່ີຜ່ານມາບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດຂອງໂຄງການຂອງ HUD ໄດ້ ຖ້າຂ້ໍມູນ
ທ່ີລາຍງານມາຖືກຕ້ອງ, PHA ອາດຈະຢຸດເຊົາການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ ແລະ ປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອ
ຄ່າເຊ່ົາໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານນໍາ HUD ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ PHA 

ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໜ້ີທ່ີຕິດ ແລະ ການຢຸດເຊົາຖືກຮັກສາໄວ້ໃນລະບົບ EIV ດົນປານໃດ? 
ໜ້ີທ່ີຕິດ ແລະ ຂ້ໍມູນການຢຸດເຊົາຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໃນລະບົບ EIV ເປັນໄລຍະເວລາສູງເຖິງສິບ (10) ປີນັບຈາກວັນທີເຂ້ົາຮ່ວມ
ໂຄງການ 

ສິດທິຂອງຂ້ອຍມີຫຍັງແດ່? 
ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລັດຖະບານກາງປີ 1974 ຕາມການປັບປຸງ (5 USC 552a) ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ HUD 
ກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລັດຖະບານກາງປີ 1974 (24 CFR Part 16) ທ່ານມີສິດທິຕ່ໍໄປນ້ີ: 
1. ມີສິດທິໄດ້ເຂ້ົາເຖິງບັນທຶກຂອງທ່ານທ່ີຮັກສາໄວ້ໂດຍ HUD, ອີງຕາມ 24 CFR Part 16
2. ມີສິດທິຊອໃຫ້ມີການທົບທວນດ້ານການບໍລິຫານກ່ຽວກັບການປະຕິເສດໃນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງ HUD ຕ່ໍກັບຄໍາຮ້ອງຂໍເຂ້ົາເຖິງບັນທຶກຂອງ

ທ່ານທ່ີຮັກສາໄວ້ໂດຍ HUD
3. ມີສິດທິໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນບັນທຶກຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຫັຼງຈາກໄດ້ຮ້ອງຂໍເປັນລາຍລັກອັກສອນ
4. ມີສິດທິຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຂໍອຸທອນກ່ຽວກັບການຕັດສິນກໍານົດທ່ີບ່ໍດີໃນເບ້ືອງຕ້ົນຕ່ໍກັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ແກ້ໄຂ ຫືຼ ປັບປຸງບັນທຶກຂອງທ່ານ

ພາຍໃນ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ຫັຼງຈາກມີການອອກໃບແຈ້ງການປະຕິເສດເປັນລາຍລັກອັກສອນ
5. ມີສິດທິໃຫ້ເປີດເຜີຍບັນທຶກຂອງທ່ານຕ່ໍກັບຜຸ້ອ່ືນຫັຼງຈາກພວກເຮາໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ເຊັນຊ່ືຈາກທ່ານ

ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້ອຍບ່ໍເຫັນດີນໍາຂ້ໍມູນໜ້ີ ຫືຼ ການຢຸດເຊົາທ່ີລາຍງານກ່ຽວກັບຂ້ອຍ? 
ຖ້າທ່ານບ່ໍເຫັນດີນໍາຂ້ໍມູນທ່ີຖືກລາຍງານ ທ່ານຄວນຕິດຕ່ໍເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາ PHA ທ່ີໄດ້ລາຍງານຂ້ໍມູນນ້ີກ່ຽວກັບທ່ານ ຊ່ື, ທ່ີຢຸ່ ແລະ 
ເບີໂທລະສັບຂອງ PHA ແມ່ນມີຢູ່ໃນລາຍງານໜ້ີທ່ີຕິດ ແລະ ການຢຸດເຊົາ 
ທ່ານມີສິດຮ້ອງຂໍເອົາ ແລະ ໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງລາຍງານນ້ີຈາກ PHA ໃຫ້ແຈ້ງບອກ PHA ຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈ່ິງບ່ໍເຫັນດີນໍາຂ້ໍມູນນ້ັນ ແລະ ໃຫ້
ເອກະສານທ່ີສະໜັບສະໜຸນການບ່ໍເຫັນດີນໍາຂອງທ່ານ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການເກັບຮັກສາບັນທຶກຂອງ HUD ຕາມຂ້ໍ 24 CFR Part 908 a
ແລະ 24 CFR Part 982 ກ ານົດໄວ້ວ່າ PHA ອາດຈະທໍາລາຍບັນທຶກຂອງທ່ານໄດ້ຫັຼງຈາກສາມປີນັບຈາກວັນທ່ີການເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການຂອງ
ທ່ານສ້ິນສຸດ ເພ່ືອຮັບປະກັນການມີຢູ່ຂອງບັນທຶກຂອງທ່ານ ການບ່ໍເຫັນດີນໍາຂ້ໍມູນໜ້ີ ຫືຼ ການຢຸດເຊົາຕ້ົນສະບັບຕ້ອງຖືກເຮັດພາຍໃນສາ
ມປີນັບຈາກວັນທີສ້ິນສຸດການເຂ້ົາຮ່ວມ ຖ້າບ່ໍດ່ັງນ້ັນ ຂ້ໍມູນໜ້ີ ແລະ ການຢຸດເຊົາຈະຖືວ່າເປັນຂ້ໍມູນທ່ີຖືກຕ້ອງ ພຽງແຕ່ PHA ທ່ີລາຍງານຂ້ໍ
ມູນທ່ີບ່ໍດີກ່ຽວກັບທ່ານເທ່ົານ້ັນສາມາດລຶບ ຫືຼ ແກ້ໄຂບັນທຶກຂອງທ່ານໄດ້ 
ການຍ່ືນຂໍລ້ົມລະລາຍຂອງທ່ານຈະບ່ໍເຮັດໃຫ້ເກີດການລຶບຂ້ໍມູນໜ້ີທ່ີຕິດ ຫືຼ ການຢຸດເຊົາອອກຈາກລະບົບ EIV ຂອງ HUD  ແຕ່ແນວ
ໃດກໍຕາມ ຖ້າທ່ານໄດ້ລວມເອົາໜ້ີນ້ີເຂ້ົາໃນການຍ່ືນຂໍລ້ົມລະລາຍຂອງທ່ານ ແລະ/ຫືຼ ໜ້ີນ້ີໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍອີງຕາມສານລ້ົມລະລາຍ 
ບັນທຶກຂອງທ່ານຈະຖືກອັບເດດເພ່ືອລວມເອົາຕົວຊ້ີບອກການລ້ົມລະລາຍ ເມ່ືອທ່ານໃຫ້ເອກະສານ PHA ກ່ຽວກັບສະຖານະການລ້ົມ
ລະລາຍຂອງທ່ານ 
PHA ຈະແຈ້ງບອກທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການບ່ໍເຫັນດີນໍາຂ້ໍມູນຂອງທ່ານພາຍໃນ 30 ວັນຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບ
ໜັງສືໂຕ້ຖຽງບ່ໍເຫັນດີນໍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານ ຖ້າ PHA ກໍານົດວ່າຂ້ໍມູນທ່ີທ່ານບ່ໍເຫັນດີນໍາແມ່ນຂ້ໍມູນບ່ໍຖືກຕ້ອງ PHA 
ຈະອັບເດດ ຫືຼ ລຶບບັນທຶກນ້ັນຖ້ິມ ຖ້າ PHA ກໍານົດວ່າຂ້ໍມູນທ່ີທ່ານບ່ໍເຫັນດີນໍາແມ່ນຂ້ໍມູນທ່ີຖືກຕ້ອງແລ້ວ PHA ຈະໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍ
ຍ້ອນຫຍັງຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວຈ່ິງຖືກຕ້ອງ 

PHA ທ່ີມີຊ່ືຂ້າງລຸ່ມເປັນຜູ້ໃຫ້ແຈ້ງການນ້ີ: ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍແຈ້ງວ່າ PHA ໄດ້ໃຫ້ 
ແຈ້ງການເລ່ືອງໜ້ີທ່ີຕິດ PHAs ແລະ ການຢຸດເຊົາ ໃຫ້ຂ້ອຍແລ້ວ: 

ລາຍເຊັນ ວັນທີ

ຊ່ືຕົວພິມ 




