
ກດົລະບ

ຫອ້ງການປກົ

ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ

ດ ັງ່ກາ່ວໄດແ້

ຄາໍຮອ້ງຂໍຮບັ

CFPB ຂຽນໄ

ບນັລຈຸດຸປະສ ົ

ສາໍລບັຜູກ້ ູຢື້ມ

ທ່ີຜິດນດັຊາໍລ

ສນູເສັຽ.”   

ກດົລະບຽບໃ

ການອອກໃບ

ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ

ຄງົທ່ີ, ລາຍງ

ແຈງ້ການກາ

ຫາ້ເດອືນ (2

ວນັ) ແມນ່ຕອ້

ລາຍງານການ

ເງນິກູສ້າມາດ

ຊາໍລະເພ່ີມເຕີ

ມໜີງັສຮືອ້ງຂ

ການປະກນັພ ັ

ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ

ຜູໃ້ຫສ້ນິເຊື່ ອ

ບງັຄບັ. ແຈງ້

ຕາ່ງໆ ຜູໃ້ຫ້

ການແກໄ້ຂຂໍ້

ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງທຸ

ບຽບໃໝໃ່ນ

ກປ້ອງດາ້ນການເງ ິ

ນເງນິກູຢື້ມເພ່ືອກາ

ກໄ້ຂບນັຫາຕາ່ງໆ

ບການຊວ່ຍເຫືຼອໃນ

ໄວວ້າ່ ກດົລະບຽບ

ສງົທ່ີໄດບ້ນັລະຍາ

ມທ່ີຜິດນດັຊາໍລະໜີ

ລະໜ້ີເພ່ືອໃຫສ້າມ

  

ໝວ່າງມາດຕະຖາ

ບເກບັຄາ່: ລາຍງາ

ນເງນິກູ ້ແລະເຈົາ້ໜ

ງານທາງການເງນິ

ນປບັອດັຕາດອກ

210‐240 ວນັ) ກ່
ອງມ.ີ  

ນລງົບນັຊກີານຊາໍ

ດຫກັເອົາການຊາໍລ

ຕມີເພ່ືອຊດົເຊຍີກາ

ຂໍໃນກລໍະນນີີ.້  

ພຍັແບບບງັຄບັ (F

ນສາມາດຊືຫ້າປະກ

ອໃນດາ້ນອະສງັຫາ

ງການສະບບັທີສອ

ບໍລິການຕອ້ງຍດຸຕິ

ຂຜິ້ດພາດ ແລະກາ

ທກຄວາມຜິດພາດ.

ນການໃຫບ້

ງນິສາໍລບັຜູບໍ້ລິໂພ

ານເຄຫະ ຊຶ່ ງມຜີນົ

ໆ ທ່ີຜູບໍ້ລິໂພກປະ

ນເລື້ອງການດດັປບັ

ບນີ ້“ແກໄ້ຂພນັທະ

ຍໄວແ້ນນ່ອນ; ເພື

ໜ້ີ; ເພ່ືອວາງນະໂ

ມາດຊວ່ຍເຫືຼອໄດບ້

ານຂ ັນ້ຕ ໍາ່ທ່ີຜູໃ້ຫບໍ້

ນການເງນິຕອ້ງມ ີ

ໜາ້ທ່ີໃຫຄ້າໍປຶກສາ

ນທົ່ວໄປຈະຕອ້ງລະ

ເບັ້ຽ: ມກີານໃຫເ້ວ

ອນການດດັປບັຄ ັງ້

າລະທນັທີ ແລະກ

ລະບາງສວ່ນໄວໃ້ນ

ານຊາໍລະເຕັມສວ່ນ

Force‐placed i

ກນັພຍັ. ປະກນັພ ັ

າລິມະຊບັ. ຜູໃ້ຫບໍ້

ອງຕອ້ງປະກອບດ້
ຕປິະກນັພຍັແບບບ

ານຕອບຕ່ໍຄາໍຮອ້ງ

. ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການມເີ

ບໍລິການດ້

ກ (Consumer 

ນບງັຄບັໃຊໃ້ນວນັທ

ະເຊນີຢູໃ່ນເວລາຈດັ

ບ.   

ະຜກູພນັຂອງຜູໃ້ຫ້
ພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູກຽ່ວກ ັ

ຍບາຍແລະລະບຽ

ບາງຢາ່ງ; ແລະເພ່ື

ບລິການຕອ້ງປະຕິ

ຂີໍມ້ນູກຽ່ວກບັກາໍນ ົ

າດາ້ນທ່ີພກັອາໄສ

ະບອຸດັຕາດອກເບັ້ຽ

ວລາຕື່ ມສາໍລບັແຈງ້

ງ້ທາໍອດິ. ສາໍລບັກ

ການຈາ່ຍໝດົ: ກາ

ນບນັຊທ່ີີມກີານສງົ

ນ. ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ

insurance): ເມ ື່

ຍັນີ ້ທາໍມະດາແລ້
ບໍລກິານຕອ້ງຈດັຫ

ວ້ຍການປະເມນີຄ

ບງັຄບັພາຍໃນ 1

ງຂໍຂໍມ້ນູ: ກດົລະບ

ເວລາ 5 ວນັເຮັດ

າ້ນການກູ້

Financial Prot

ທີ 10 ມກົຣາ 20

ດັການກບັຄວາມຜິ

ຫບໍ້ລິການເພ່ືອວາງ

ກບັທາງເລືອກໃນກ

ຽບການສາໍລບັການ

ພືອປະເມນີຄາໍຮອ້ງ

ບດັຕາມ:  

ນດົເວລາໃນການຊ

ສ. ໃນຂະນະທ່ີປ້ືມ
້ຽເງນິກູທ່ີ້ສາມາດດັ

ງການເລື້ອງການປັ

ການດດັປບັເພ່ີມເຕີ

ານຊາໍລະຈະຖກືລງົ

ງໃສ ແລະຕອ້ງນ ໍ

ເຮັດວຽກເຈດັວນັເ

ມອືຜູບໍ້ລໂິພກບ່ໍໄດ້
ລວ້ ມກັຈະແພງກ

າແຈງ້ການສອງສ

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີເປັນຈິ

5 ວນັ ແລະຄນືເງ ິ

ບຽບໃໝຈ່ດັຫາລະ

ວຽກເພ່ືອຮບັຮູກ້າ

ກ ູຢື້ມ ເພ່ືອ

tect Bureau: C

014 ເປັນຕ ົນ້ໄປ.

ຜິດພາດໃນການເກັ

ງນະໂຍບາຍທ່ີສມົ

ການບນັເທົາການສູ

ນໃຫຂ້ໍມ້ນູຕດິຕ່ໍຂອ

ງຂໍຂອງຜູກ້ ູຢື້ມສາໍ

ຊາໍລະ, ຄາ່ທາໍນຽມ

ມຄປູອງສາມາດນາໍ

ດປບັໄດ.້  

ປບັອດັຕາດອກເບັ້ຽ

ຕມີຕອ້ງມແີຈງ້ກາ

ງບນັຊໄີວໃ້ນວນັທ່ີ

າໃຊກ້ດົລະບຽບກ

ເຮັດວຽກເພ່ືອໃຫບໍ້

ດຈ້ດັຫາຫຼກັຖານກ

ວາ່. ບໍລິສດັປະກ ັ

ສະບບັໃນ 45 ວນັ

ຈງິ. ຖາ້ຫາກ ຜູບໍ້ລິ

ງນິໃຫແ້ກຜູ່ກ້ ູຢື້ມສ

ະບຽບການໃໝກ່ຽ່ວ

ນໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງທ

ການເຄ 

CFPB) ໄດອ້ອກກ ົ

 ໂດຍສະເພາະແ

ກບັຄາ່ ຫືຼໃນກລໍະ

ມເຫດຜນົ ແລະລະ

ສນູເສັຽຈາກການກູ້
ອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີບໍລກິ

າລບັທາງເລືອກກາ

ມ, ແລະຂໍມ້ນູສາໍລ

າໃຊໄ້ດດ້ວ້ຍເງນິກູ

ບັ້ຽ. ຕອ້ງມກີານໃຫ້
ານພາຍໃນສອງຫາ

ທີເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັເງ ິ

ການຊາໍລະເຕັມສວ່

ບລິການຮບັຊາໍລະຍ

ານປະກນັເຮອືນຂ

ນັພຍັໃຫກ້ານປກົປ

ນກອ່ນມກີານຄດິຄ

ລິໂພກຊືປ້ະກນັພຍັ

ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອ

ວກບັວທີິການຈດັກ

ທກຸ ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງຂ ໍ

ກດົລະບຽບໃໝໃ່ນດ

ລວ້, ກດົລະບຽບ 

ະນເີມ ື່ອຄອບຄວົໄດ

ະບຽບການເພ່ືອໃຫ້
ກູຢື້ມເພ່ືອການເຄຫ

ການໃຫແ້ກຜູ່ກ້ ູຢື້ມ 

ານບນັເທົາຄວາມ 

ລບັການຕດິຕ່ໍສາໍລ ັ

ກູທ່ີ້ມອີດັຕາດອກເ

ຫແ້ຈງ້ການລວ່ງໜ້
າສີ່ ເດອືນ (60‐1

ງນິ. ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ

ວນໃຫໄ້ວທນັທີທ່ີມ ີ

ຍອດຄງົເຫືຼອທງັໝ ົ

ຂອງເຈົາ້ຂອງເຮອືນ

ປ້ອງຜນົປະໂຫຍດ

ຄາ່ປະກນັພຍັແບບ

ຍ ແລະໃຫເ້ອກະ

ອງໃດໆ ທ່ີຈາ່ຍຊອ້

ການກບັຄາໍຮອ້ງຂຂໍ

 ສາໍລບັຂໍມ້ນູ.  

 

ດາ້ນ 

 

ດເ້ຮັດ 

ຫ ້

ຫະ 

 

 

ລບັ 

ບັ້ຽ 

ໜາ້ສີ່ ຫືຼ 

20 

ນ 

ມກີານ 

ໝດົເມ ື່ອ 

ນ, 

ດຂອງ 

ບ 

ສານ 

ອນກນັ.    

ຂໍມ້ນູ 



ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການມເີວລາ 30‐45 ວນັເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມຜິດພາດ ຫືຼ ແຈງ້ໃຫຜູ້ບໍ້ລິໂພກຮູເ້ປັນລາຍລກັອກັສອນວາ່ ເຂົາເຈົ້າກວດສອບແລວ້ 

ແລະພບົວາ່ບ່ໍມຄີວາມຜິດພາດ. ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຮຽກຮອ້ງຂໍມ້ນູ, ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຕອ້ງຈດັຫາຂໍມ້ນູໃຫທ້າ່ນພາຍໃນ 30‐45 ວນັ. 

ວາງນະໂຍບາຍການໃຫບໍ້ລິການ: ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຕອ້ງຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ຕອນໃນການປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບໃໝ.່ ສິ່ ງສາໍຄນັສະເພາະສາໍລບັ 

ຜູບໍ້ລິໂພກແມນ່ຂໍກ້າໍນດົທ່ີວາ່ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຕອ້ງຮກັສາບນັທຶກຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັເງນິກູຢື້ມເພ່ືອການເຄຫະແຕລ່ະອນັໂດຍເກບັຮກັສາ 

ເປັນເວລາດນົເຖງິໜ່ຶງປີ ຫຼງັຈາກມກີານອອກເງນິກູ ້ຫືຼ ໂອນເງນິກູໃ້ຫແ້ລວ້. ບນັທຶກຕາ່ງໆ ຕອ້ງຖກືຮກັສາໃນລກັສະນະທ່ີມກີານເກບັ 

ເອກະສານເຂ້ົາແຟ້ມໄວພ້າຍໃນ 5 ວນັເຮັດວຽກ.  

ຄາໍຮອ້ງທກຸ: ຜູບໍ້ລໂິພກຈະມສີດິທ່ີຈະຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸທ່ີຫອ້ງການປກົປ້ອງດາ້ນການເງນິສາໍລບັຜູບໍ້ລິໂພກ. 

ການແຊກແຊງຊວ່ຍເຫືຼອແຕຫ່ວົທີສາໍລບັຜູກ້ ູຢື້ມທ່ີຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອ: ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຕອ້ງພະຍາຍາມທ່ີຈະເວ້ົາກບັຜູກ້ ູຢື້ມບ່ໍເກນີ 36 

ວນັນບັແຕວ່ນັທ່ີມກີານຜິດນດັຊາໍລະໜ້ີ ແລະແຈງ້ຜູກ້ ູຢື້ມວາ່ຈະມກີານບນັເທົາການສນູເສັຽຫືຼບ່ໍ. ພາຍໃນ 45 ວນັ ຕອ້ງມກີານຍື່ ນໜງັສ ື

ແຈງ້ການ. ມນັສາໍຄນັທ່ີຈະຈື່ໄວວ້າ່ ບ່ໍມກີານຊວ່ຍເຫືຼອສາໍລບັການບນັເທົາຄວາມສນູເສັຽເປັນການສະເພາະ. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານ 

ເງນິກູຢື້ມຕອ້ງແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຮູກ້ຽ່ວກບັທາງເລືອກໃດໆ ທ່ີມໃີຫທ້າ່ນສາໍລບັການກູຢື້ມ. ການຊວ່ຍເຫືຼອຫຍງັແດທ່ີ່ມໃີຫນ້ ັນ້ແມນ່ຈະຂຶນ້ຢູກ່ບັ 

ທະນາຄານ ຫືຼ ຜູລ້ງົທຶນ, ແລະເງ ື່ອນໄຂຂອງເອກະສານການກູຢື້ມດ ັງ້ເດມີຂອງທາ່ນ.  

ສາໍລບັຜູບໍ້ລິໂພກແລະຜູຮ້ກັສາຜນົປະໂຫຍດ ການປ່ຽນແປງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸຢາ່ງໜ່ຶງກແໍມນ່: ປດັຈບຸນັນີ ້ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຈາໍຕອ້ງແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫມ້ ີ

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຄອຍຊວ່ຍເຫືຼອຜູກ້ ູຢື້ມ.   

ການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆ ຈະຊວ່ຍບນັດາຜູກ້ ູຢື້ມ: ໃນເວລາເມ ື່ອຜູກ້ ູຢື້ມໄດຮ້ບັແຈງ້ການ, ທາງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຕອ້ງແຕງ່ຕ ັງ້ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີເພ່ືອ 

ຄອຍຊວ່ຍເຫືຼອຜູກ້ ູຢື້ມທ່ີຜິດນດັຊາໍລະໜ້ີ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີເຫ່ົຼານີຕ້ອ້ງສາມາດຕດິຕ່ໍໄດໂ້ດຍທາງໂທຣະສບັເພ່ືອຊວ່ຍຜູບໍ້ລິໂພກ. ເຂ້ົາເຈົາ້ 
ຕອ້ງສາມາດບອກສະຖານະຂອງຄາໍຮອ້ງຂໍການບນັເທົາການສນູເສັຽແກຜູ່ບໍ້ລິໂພກ (ຕວົຢາ່ງ ຄາໍຮອ້ງຂໍເພ່ືອການດດັປບັ) ແລະຂອບເວລາ. 

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຈະກວດເບິ່ ງຂໍມ້ນູທງັໝດົຊຶ່ ງຈດັຕຽມໂດຍຜູບໍ້ລິໂພກ ແລະຈະຮບັປະກນັວາ່ ຂໍມ້ນູນີມ້ໃີຫແ້ກຜູ່ທ່ີ້ຮບັຜິດຊອບສາໍລບັການປະເມນີ 

ຄາໍຮອ້ງຂໍຮບັການຊວ່ຍເຫືຼອ.       

 

ຜູບໍ້ລິໂພກຄວນຈາໍເປັນຕອ້ງສ ົ່ງສະເພາະຂໍມ້ນູແລະຄາໍຮອ້ງຂໍຮບັການຊວ່ຍເຫືຼອໜ່ຶງຄ ັງ້. 

ຫຼາຍຄ ັງ້ທ່ີມກີານບອກຜູບໍ້ລິໂພກວາ່ໃຫສ້ ົ່ງຂໍມ້ນູເດມີຊ ໍາ້ເນື່ອງຈາກມນັ “ຫາຍ”. 

ກດົລະບຽບໃໝກ່າໍນດົວາ່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຄວນສາມາດຈດັຕຽມແຟ້ມເອກະສານພາຍໃນຫາ້ວນັ 

ແລະສ ົ່ງຕ່ໍໃຫແ້ກ ່ພະແນກໃດກຕໍາມທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີໃນການປະເມນີຄາໍຮອ້ງຂໍຮບັ 

ການຊວ່ຍເຫືຼອ.  

(ກະຣນຸາຮບັຮູວ້າ່: ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຂະໜາດນອ້ຍແມນ່ໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ຈາກກດົລະບຽບ 

ບາງຂໍເ້ຫ່ົຼານີແ້ລະກດົລະບຽບການແຕງ່ຕ ັງ້ມອບໝາຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສາໍລບັການດແູລລກູຄາ້).  

ຂ ັນ້ຕອນການບນັເທົາຄວາມສນູເສັຽ: ເມ ື່ອຜູກ້ ູຢື້ມຍື່ ນຄາໍຮອ້ງຂໍສາໍລບັການດດັປບັ, 

ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຕອ້ງເຮັດໜງັສຮືບັຮູພ້າຍໃນຫາ້ວນັເຮັດວຽກ ແລະແຈງ້ໃຫຜູ້ບໍ້ລິໂພກຮູວ້າ່ 

ປດັຈບຸນັນີ ້

ຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານຈາໍຕອ້ງ 

ແຕງ່ຕ ັງ້ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີເພ່ືອຄອຍຊ່

ວຍຜູກ້ ູຢື້ມ.	



ຄາໍຮອ້ງຂໍນ ັນ້ສມົບນູຄບົຖວ້ນຫືຼບ່ໍ. ຖາ້ວາ່ ມນັບ່ໍຄບົຖວ້ນ, ເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງບອກຜູບໍ້ລິໂພກວາ່ ຂາດຂໍມ້ນູຫຍງັແດ.່ 

ເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນເຂ້ົາໃຈວາ່ ທາ່ນຕອ້ງເຮັດຂ ັນ້ຕອນຫຍງັແດແ່ລະຊວ່ຍທາ່ນໃນການຮອ້ງຂໍໃຫສ້າໍເລັດ. ຖາ້ຫາກວາ່ບ່ໍໄດມ້ກີານບອກ 

ທາ່ນວາ່ ທາ່ນຈາໍເປັນຕອ້ງຕຽມເອກະສານເພ່ີມເຕມີຫຍງັແດ,່ ນ ັນ້ກຖໍວືາ່ ຄາໍຮອ້ງຂໍຂອງທາ່ນສມົບນູຄບົຖວ້ນແລວ້.   

ພາຍໃນ 30 ວນັ, ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຕອ້ງປະເມນີຄາໍຮອ້ງຂໍເພ່ືອການດດັປບັຂອງທາ່ນ. ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຕອ້ງແຈງ້ໃຫກູ້ຢື້ມຊາບເປັນລາຍລກັ 

ອກັສອນເຖງິການຕດັສນິ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜນົໃນກລໍະນທ່ີີປະຕເິສດ. ຜູກ້ ູຢື້ມມສີດິທ່ີຈະອທຸອນໄດ.້   

ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການອາດບ່ໍໃຫແ້ຈງ້ການຕ່ໍທາ່ນກຽ່ວກບັການຍດຶຊບັສນິ ຫືຼ ການຟ້ອງ ຈນົກວາ່ ທາ່ນຜິດນດັຊາໍລະໜ້ີຄບົ 120 ວນັ. ເຖງິແມນ່ວາ່ 

ໄດມ້ກີານຍື່ ນຟ້ອງແລວ້, ທາ່ນກອໍາດຍງັຄງົຕອ້ງສ ົ່ງຄາໍຮອ້ງຂໍການດດັປບັ. ທາໍອດິ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຕອ້ງພິຈາລະນາເຖງິການມຄີນຸສມົບດັຂອງ 

ທາ່ນສາໍລບັການດດັປບັ.    

ວຽກທ່ີເປັນພ້ືນຖານສາໍລບັການຕພິີມນີແ້ມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ຈາກກອງທຶນພາຍໃຕທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອຂອງກະຊວງດແູລທ່ີພກັອາໄສແລະການພດັທະນາ 

ເມອືງຂອງສະຫະຣຖັອາເມລິກາ. ເນືອ້ໃນແລະວຽກນີແ້ມນ່ອທິຸດໃຫແ້ກສ່າທາລະນະ. ຜູແ້ຕງ່ແລະຜູພິ້ມຮບັຜິດຊອບແຕພ່ຽງຜູດ້ຽວຕ່ໍຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງ 

ຂໍຄ້ວາມແລະການຕີຄວາມທ່ີບນັຈຢຸູໃ່ນສິ່ ງຕພິີມນີ.້ ການຕຄີວາມດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງສະທອ້ນເຖງິຄວາມຄດິເຫັນຂອງຣຖັບານກາງ. 

 


