ທ່ ານໄດ້ ຮັບ:

ໃບລາຍງານການເງິນ

ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຮັບຂ້ໍ ໃດຂ້ໍ ໜ
ຶ່ ງຂ້ າງເທິງນ້ີ , ຈໍາເປັນຕ້ ອງໃຊ້ ພຽງແຕ່ ພາກ E
ແລະ G ຂອງແບບຟອມນ້ີ ເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຄວາມຕ້ ອງການຈະໄດ້ ຮັບການກໍານົດບົນພ້ື ນຖານຂອງ:

ຊ່ື ລູ ກຄ້ າ

ຈຸ ດປະສົງຂອງແບບຟອມນີ້ແມ່ ນເພ່ື ອບັນທຶກສະຖານະທາງການເງິນຂອງທ່ ານ. ການບໍລິຈາກຂອງທ່ ານເຂ້ົ າໃນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍຂອງແຜນການຈ້ າງງານສ່ ວນບຸ ກຄົນ (Individualized
Plan for Employment, IPE) ຂອງທ່ ານຈະໄດ້ ຮັບການກํານົດໂດຍອີງໃສ່ ລາຍໄດ້ ແລະ ເງິນຂອງທ່ ານຈາກຊັບສິນທ່ີ ແທ້ ຈິງ ແລະ ສ່ ວນບຸ ກຄົນ.
ຂໍ້ມູ ນນ້ີ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ ໂດຍພະແນກຟ້ື ນຟູ ອາຊີບ (Division of Vocational Rehabilitation, DVR)
ເພ່ື ອຄິດໄລ່ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ ານໃນການປະກອບສ່ ວນດ້ ານການເງິນເຂ້ົ າໃນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍ IPE ຂອງທ່ ານ. ທ່ ານ ແລະ ຕົວແທນ DVR
ຈະຕ້ ອງປະກອບແບບຟອມນ້ີ ອີງຕາມຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ທ່ ານ, ພໍ່ແມ່ , ຜູ້ ປົກຄອງ ຫື ຼ ຜູ້ ຕາງໜ້ າຄົນອ່ື ນໄດ້ ໃຫ້ ຖ້ າມີ. ລາຍໄດ້ ຊັບສິນ ແລະ
ໜີ້ສິນຂອງທ່ ານຈະຖືກຄິດໄລ່ ບົນພ້ື ນຖານຂອງຫົວໜ່ ວຍຄອບຄົວຂອງທ່ ານ ຫື ຼ ທ່ ານເປັນລູ ກຄ້ າສ່ ວນບຸ ກຄົນ
ຂ້ື ນກັບສະຖານະການແຈ້ ງພາສີລາຍໄດ້ ຈາກລັດຖະບານກາງຂອງທ່ ານໃນລະຫວ່ າງປີພາສີສຸ ດທ້ າຍ.
A. ລາຍໄດ້ ລວມຍອດທ່ີ ໄດ້ ຮັບການປັບປຸ ງແລ້ ວ (ບົດລາຍງານການເງິນແບບຫຍ້ໍ )
ຕອບໃຫ້ ແລ້ ວຖ້ າທ່ ານມີ ໃບເສຍພາສີຄັ້ງລ້ າສຸ ດຂອງທ່ ານ:

ຕອບໃຫ້ ແລ້ ວຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ມີ ໃບເສຍພາສີຄ້ັ ງລ້ າສຸ ດຂອງທ່ ານ:

1. ລາຍໄດ້ ລວມຍອດທີ່ໄດ້ ປັບແລ້ ວ
(ແບບຟອມ 1040: ແຖວ 8b)

1. ຄ່ າແຮງງານ, ເງີນທີບ ແລະ
ເງິນເດືອນສໍາລັບເດືອນລ້ າສຸ ດ (ກ່ ອນທ່ີ ຈະຫັກພາສີ)

$

2. ດອກເບ້ ຍທີ່ໄດ້ ຮັບການຍົກເວ້ັ ນພາສີ
(ແບບຟອມ 1040: ແຖວ 2a) ແລະ
ເງິນບໍານານ ຫື ຼ
ເງິນອຸ ດໜູ ນປະກັນສັງຄົມທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ ເສຍພາສີ
(ແຖວ 5a ໃນແບບຟອມ 1040).

+$

ລາຍໄດ້ ລວມຍອດທີ່ໄດ້ ຮັບການປັບປຸ ງແລ້ ວ = $
(ລາຍປີ)
່
ຖ້ າລາຍໄດ້ ລວມຍອດທີໄດ້ ຮັບການປັບປຸ ງແລ້ ວ (Modified
Adjusted Gross Income, MAGI)
ຂອງທ່ ານບ່ໍ ເກີນຂີດຈໍາກັດໃນຕາຕະລາງຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ ,
ທີ່ປຶກສາການຟ້ື ນຟູ ການປະກອບອາຊີບ (Vocational
Rehabilitation,VR) ຂອງທ່ ານຈະກວດສອບຂ້ໍ ມູ ນທີ່ສະໜອງໃຫ້
ແລະ
ຍົກເວ້ັ ນຂ້ໍ ກໍານົດໃນການມີສ່ ວນຮ່ ວມດ້ ານການເງິນດ້ ວຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍ
IPE ຂອງທ່ ານ.
ລາຍໄດ້

ບຸ ກຄົນ

ລາຍເດືອນ
ລາຍປີ

ຄອບຄົວ
2 ຄົນ

$

2. ລາຍໄດ້ ຈາກການເຮັດທຸ ລະກິດຕົນເອງ
(ຫັ ຼ ງຈາກຈ່ າຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບທຸ ລະກິດໃດໜ່ຶ ງ)

+$

3. ລາຍໄດ້ ອື່ນໆທ່ີ ໄດ້ ຮັບ (ຕົວຢ່ າງ:
ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອການຫວ່ າງງານ, ເງິນລ້ ຽງດູ ,
ເງິນອຸ ດໜູ ນບໍານານ, ລາຍໄດ້ ດອກເບ້ ຍ, ກໍາ ໄລ, ເງິນປັນຜົນ)

+$

4. ການຫັກຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃດໜ່ຶ ງ (ເຊັ່ນ: ຄ່ າລ້ ຽງດູ , ຄ່ າຮຽນ ແລະ
ຄ່ າທໍານຽມທ່ີ ຈ່ າຍໃຫ້ ຕົວເອງ,
ການປະກອບສ່ ວນເຂ້ົ າໃນບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດເພ່ື ອສຸ ຂະພາ
ບ (Health Savings Account, HSA))

-$

ລາຍໄດ້ ລວມຍອດທ່ີ ໄດ້ ຮັບການປັບປຸ ງແລ້ ວ (ລາຍເດືອນ

=$

ຄອບຄົວ
3 ຄົນ

ຄອບຄົວ
4 ຄົນ

ຄອບຄົວ
5 ຄົນ

ຄອບຄົວ
6 ຄົນ

ຄອບຄົວ
7 ຄົນ

ຄອບຄົວ
8 ຄົນ

$3,349

$4,529

$5,709

$6,890

$8,070

$8,895

$10,431

$11,612

$40,186

$54,350

$68,515

$82,680

$96,845

$111,010

$125,174

$139,339

ໝາຍເຫດ: ດໍາເນີນການໂດຍກົງກັບ ພາກ G ຂອງແບບຟອມນີ້ຖ້ າ MAGI ຂອງທ່ ານ ບໍ່ເກີນ ຂ້ າງເທິງນີ້.
B. ລາຍໄດ້ ປະຈໍາເດືອນຈາກທຸ ກໆແຫຼ່ງ (ຈະເຮັດແລ້ ວກໍ່ຕໍ່ເມ່ື ອ MAGI ເກີນຈํານວນເງີນທ່ີ ຢູ ່ ໃນຕາຕະລາງທີ່ລະບຸ ໄວ້ ໃນພາກ A)
1. ຄ່ າແຮງງານ, ເງີນທີບ ແລະ/ຫື ຼ ເງິນເດືອນຫັ ຼ ງຈາກເສຍພາສີ (ຫື ຼ ລາຍໄດ້ ຈາກການເຮັດທຸ ລະກິດສ່ ວນຕົວຫັ ຼ ງຈາກລາຍຈ່ າຍ)

$

2. ຄ່ າທົດແທນ, ປະກັນໄພ, ເງິນບํານານ, ເງິນປະຈํາເດືອນຈາກຄວາມໄວ້ ວາງໃຈ ຫື ຼ ເງິນປັນຜົນ, ດອກເບ້ ຍ ແລະ/ຫື ຼ ຄ່ າເຊ່ົ າ

+$

3. ການບํາລຸ ງຮັກສາ ແລະ/ຫື ຼ ການລ້ ຽງດູ ເດັກ

+$

4. ລາຍຮັບອ່ື ນໆ

+$
B. ລາຍຮັບປະຈํາເດືອນທັງໝ
ົ ດ

=$

C. ຊັບສິນທ່ີ ແທ້ ຈິງ ແລະ ສ່ ວນບຸ ກຄົນ (ຈະເຮັດແລ້ ວກ່ໍ ຕໍ່ເມ່ື ອ MAGI ເກີນຈໍານວນເງີນທີ່ຢູ ່ ໃນຕາຕະລາງທີ່ລະບຸ ໄວ້ ໃນພາກ A)
1. ເງີນເຊັກ/ເງີນຝາກປະຢັດ (ລວມ) ຄັດຕິດໃບລາຍງານປະຈໍາເດືອນປະຈຸ ບັນ
2. ພາຫະນະທ່ີ ຂັບຂີ່ ຍົກເວ້ັ ນພາຫະນະໜ່ຶ ງຄັນຕໍ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຖ້ າມີພາຫະນະ
ຫາກຈໍາເປັນຕ້ ອງໃຊ້ ລົດສໍາລັບການໄປເຮັດວຽກ, ໄປໂຮງຮຽນ ຫື ຼ
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$
A.

+$

B.

+$
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ການບໍລິການ VR / ການດໍາລົງຊີວິດແບບອິດສະຫຼະ (Independent
Living, IL); ໃຫ້ ລະບຸ ພາຫະນະ ແລະ ມູ ນຄ່ າ
+$

3. ພາຫະນະເພ່ື ອການພັກຜ່ ອນຢ່ ອນໃຈ (ເຮືອ, ລົດພ່ ວງ, ລົດຈັກ ແລະ
ອ່ື ນໆ); ໃຫ້ ລະບຸ ພາຫະນະ ແລະ ມູ ນຄ່ າ

+$

4. ອະສັງຫາລິມະສັບແລະໂຄງສ້ າງ - ບ່ໍ ລວມທັງທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສຫັ ຼ ກຂອງທ່ ານ.

+$

5. ຫັ ຼ ກຊັບ, ພັນທະບັດ, ຄວາມໄວ້ ວາງໃຈ, ໃບຢ້ັ ງຢືນເງິນຝາກ ແລະ ອ່ື ນໆ
ເຊິ່ງບ່ໍ ໄດ້ ສ້າງລາຍໄດ້ ນັບຢູ ່ ຂ້າງເທິງນີ້

+$

.

ການຍົກເວ້ັ ນຊັບສິນພື້ນຖານ

-$

5,000

C. ລວມທັງອະສັງຫາລິມະສັບແລະຊັບສິນສ່ ວນຕົວ

=$

້ີ ປະຈํາເດືອນຕົວຈິງ (ຈະເຮັດແລ້ ວກ່ໍ ຕໍ່ເມ່ື ອ MAGI ເກີນຈํານວນເງີນທີ່ຢູ ່ ໃນຕາຕະລາງທີ່ລະບຸ ໄວ້ ໃນພາກ A)
D. ໜ
1. ຄ່ າເຊ່ົ າ / ຄ່ າຈํານອງ

$

2. ພາສີຊັບສິນ

+$

3. ເຄ່ື ອງອຸ ປະໂພກ, ໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ.

+$
+$

ປະກັນໄພອັດຕະໂນມັດ

+$

4. ການຈ່ າຍຄ່ າປະກັນໄພ; ລະບຸ ປະເພດ ແລະ ຈໍານວນ

+$
້ີ / ເງິນກູ ້
ເຈ້ົ າໜ
5. ບັນຊີສິນເຊ່ື ອ ຫື ຼ ຄ່ າບໍລິການ; ໃຫ້ ລະບຸ

້ີ / ເງິນກູ ້
ເຈ້ົ າໜ
6. ການຈ່ າຍເງິນກູ ້ ; ໃຫ້ ລະບຸ

ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການ
7. ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍດ້ ານການປ່ິ ນປົວ; ໃຫ້ ລະບຸ

8. ລາຍຈ່ າຍຕໍ່ເນື່ອງທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຄວາມພິການ
(ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍດ້ ານການປິ່ນປົວ, ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການຮັກສາ, ໃບສ່ັ ງແພດ,
ອຸ ປະກອນ ແລະ ອ່ື ນໆ)

+$

9. ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການຂົນສ່ົ ງ

+$

10. ໃບອະນຸ ຍາດພາຫະນະ (ຕໍ່ເດືອນ)

+$

11. ອາຫານ

+$

12. ເສື້ອຜ້ າ

+$

ຍອດຄ້ າງຈ່ າຍທັງໝ
ົ ດ

ຂ້ັ ນຕໍ່າສຸ ດປະຈໍາເດືອນ

$

+$

$

+$

$

+$

ຍອດຄ້ າງຈ່ າຍທັງໝ
ົ ດ

ຂ້ັ ນຕໍ່າສຸ ດປະຈໍາເດືອນ

$

+$

$

+$

$

+$

ຍອດຄ້ າງຈ່ າຍທັງໝ
ົ ດ

ຂ້ັ ນຕໍ່າສຸ ດປະຈໍາເດືອນ

$

+$

$

+$

$

+$

+$

13. ອ່ື ນໆ; ໃຫ້ ລະບຸ

+$
້ີ ສີນປະຈํາເດືອນຕົວຈິງ
D. ໜ

$0

=

E. ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານເງິນສົດ ຫື ຼ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານອາຫານຂອງພະແນກບໍລິການສັງຄົມແລະສຸ ຂະພາບ (Department of Social and Health Services,
DSHS) / ລາຍໄດ້ ເສີມຄວາມປອດໄພ (Supplemental Security Income, SSI) / ການຢ້ັ ງຢືນປະກັນໄພພິການດ້ ານປະກັນສັງຄົມ (Social Security
Disability Insurance, SSDI) / ການຍົກເວ້ັ ນຖະແຫຼງການຂອງທະນາຄານ (ພະນັກງານຂອງ DVR)
1. ຂ້ ອຍໄດ້ ຢັ້ງຢືນວ່ າລູ ກຄ້ າກํາລັງໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານເງິນສົດ ຫື ຼ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານອາຫານຂອງ DSHS, SSI, SSDI, ຫື ຼ Medicaid,
ໄດ້ ຄັດຕິດເອກະສານທ່ີ ເໝາະສົມກັບງົບການເງິນ.
2. ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ຍົກເວ້ັ ນຂ້ໍ ກํານົດ ສํາລັບການລາຍງານແຈັງຍອດຂອງທະນາຄານ ແລະ ຂ້ໍ ມູ ນການເງິນອ່ື ນໆ.

ຕົວຫຍ້ໍ ຂອງ VRC

ຕົວຫຍ້ໍ ຂອງ VRC

F. ການຄິດໄລ່ ການເງີນນສົມທົບຂອງລູ ກຄ້ າຕໍ່ແຜນການຈ້ າງງານສ່ ວນບຸ ກຄົນ (ພະນັກງານຂອງ DVR)
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ກະລຸ ນາໃສ່ ຈໍານວນເດືອນທ່ີ ຄາດຄະເນໃນ IPE.
B

1. ລາຍໄດ້ ປະຈํາເດືອນທັງໝົດ (ຈາກພາກ B)

$

2. ລວມທັງອະສັງຫາລິມະສັບ ແລະ ຊັບສິນສ່ ວນຕົວທັງໝົດ (ຈາກພາກ C)
ແບ່ ງຕາມຈໍານວນເດືອນໃນແຜນ (ສໍາລັບຊັບສິນລາຍເດືອນ)

C ຫານໃຫ້ ຈํານວນຂອງເດືອນໃນ IPE

3. ຊັບພະຍາກອນລາຍເດືອນທັງໝົດ

ແຖວ 1 ບວກ ແຖວ 2

=$

D

-$

4. ຈํານວນໜີ້ສິນຕົວຈິງລາຍເດືອນທັງໝົດ (ຈາກພາກ D)
5. ເງິນທຶນທັງໝົດທີ່ມີໃຫ້ ສํາລັບ IPE ຕໍ່ເດືອນ

ແຖວ 3 ລົບ ແຖວ 4

+$

=$

6. ເງີນທຶນທັງໝົດທີ່ມີໃຫ້ ບໍລິການ IPE

=$
ແຖວ 5 ຄູ ນກັບ ຈํານວນເດືອນໃນ IPE
ຖ້ າເງິນທືນທີ່ມີສໍາລັບ IPE ຂ້ າງເທິງນີ້ (ລາຍການທີ 5 ແລະ 6) ຫຼາຍກ່ ວາສູ ນ, ຈํານວນເງິນ ແລະ ການບໍລິການນ້ີ ຈະຖືກບັນທຶກລົງໃນ IPE ຂອງລູ ກຄ້ າ (ໃນສ່ ວນທີ່ລະບຸ ວ່ າ
"ລາຍຈ່ າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບແຜນການ")
G. ຄํາຊ້ີ ແຈງຂອງລູ ກຄ້ າ
ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າອີງຕາມກົດລະບຽບການປົກຄອງຂອງລັດວໍຊິງຕັນ (Washington Administrative Code, WAC), ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົ າໃຫ້ ການຢືນຢັນການໄດ້ ຮັບ SSI, SSDI,
Medicaid ຫື ຼ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານລາຍໄດ້ ຂອງ DSHS, ຂ້ າພະເຈົ້າບ່ໍ ຈํາເປັນຕ້ ອງຈ່ າຍສ່ ວນໃດສ່ ວນໜຶ່ງ ຂອງບໍລິການ VR ທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ຮັບ.
ຂ້ າພະເຈົ້າສາມາດເລືອກທ່ີ ຈະຈ່ າຍຄ່ າບໍລິການບາງຢ່ າງຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າຕ້ ອງການ, ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງເຮັດເຊັ່ນນ້ັ ນ.
ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າຂ້ໍ ມູ ນນ້ີ ແມ່ ນເປັນຄວາມລັບ ແລະ ພຽງແຕ່ ໃຊ້ ເພ່ື ອເຮັດສໍາເລັດເປົ້າໝາຍໃນ IPE ຂອງຂ້ າພະເຈົ້າໃຫ້ ສອດຄ່ ອງກັບບົດ 388-891A, WAC.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າສາບານພາຍໃຕ້ ການລົງໂທດການລະເມີດວ່ າຂ້ໍ ມູ ນທັງໝົດທ່ີ ໃຫ້ ແລະ ຂຽນໃສ່ ໃນຟອມນ້ີ ແມ່ ນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ຖືເປັນການເປີດເຜີຍຢ່ າງເຕັມທ່ີ ກ່ ຽວກັບລາຍໄດ້ ,
ຊັບສິນ ແລະ ໜ້ີ ສິນຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຂົ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າທ່ີ ຈະຕ້ ອງລາຍງານການປ່ ຽນແປງໃດໆໃນສະຖານະທາງການເງິນຂອງຂ້ າພະເຈົ້າໃຫ້ DVR
ທັນທີ. ຂ້ າພະເຈົ້າຍັງເຂ້ົ າໃຈຕ່ື ມອີກວ່ າ DVR ອາດຈະປະຕິເສດ ຫື ຼ ໂຈະການບໍລິການຖ້ າວ່ າຂ້ໍ ມູ ນນ້ີ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ ໂດຍຂ້ າພະເຈົ້າຖືກກວດພົບວ່ າບ່ໍ ຖືກຕ້ ອງ ຫື ຼ ບໍ່ຄົບຖ້ ວນ.
ສໍາເນົາໃບເກັບພາສີທ່ີ ລ້ າສຸ ດທ່ີ ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ຍື່ນ ຫື ຼ ທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າອ້ າງວ່ າເປັນຜູ້ ເພິ່ງພາອາໃສແມ່ ນຈະຖືກລວມເຂ້ົ າໃນບ່ ອນທ່ີ ສາມາດນໍາໃຊ້ ແລະ ເໝາະ ສົມ ແລະ ສະໜອງ ຫື ຼ
ຍົກເວ້ັ ນສໍາເນົາເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ໃບລາຍງານປະຈຸ ບັນຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຂ້ າພະເຈົ້າຈະສະໜອງເອກະສານອ່ື ນໆກ່ ຽວກັບສະຖານະທາງການເງິນຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າຕາມການຮ້ ອງຂໍ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຂົ້າໃຈຂ້ໍ ກໍານົດຂອງ DVR
ໃນການບັນທຶກຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍຂອງການບໍລິການ IPE ຂອງຂ້ ອຍໂດຍອີງໃສ່ ສະຖານະທາງການເງິນຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ.
ລາຍເຊັນຂອງລູ ກຄ້ າ / ຜູ້ ດູ ແລທ່ີ ຖືກຕ້ ອງຕາມກົດໝາຍ (ຖ້ າມີ)

ວັນທີ

H. ການປະກາດທີ່ປຶກສາ
ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ປະກອບແບບຟອມນີ້ຢ່ າງຖືກຕ້ ອງໂດຍອີງໃສ່ ຂໍ້ມູ ນທ່ີ ສະໜອງໃຫ້ ໂດຍລູ ກຄ້ າ, ພ່ໍ ແມ່ , ຜູ້ ປົກຄອງ ຫື ຼ ຕົວແທນອ່ື ນໆ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ແຈ້ ງໃຫ້ ລູກຄ້ າ, ພ່ໍ ແມ່ , ຜູ້ ປົກຄອງ ຫື ຼ
ຜູ້ ຕາງໜ້ າຄົນອ່ື ນໆກ່ ຽວກັບຈຸ ດປະສົງຂອງແບບຟອມນີ້ ຫື ຼ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນທີ່ຈະລາຍງານການປ່ ຽນແປງໃດໆໃນສະຖານະການທາງດ້ ານການເງິນຂອງລາວ ແລະ
ປະຕິບັດຕາມທຸ ກຄໍາຮ້ ອງຂໍຂອງ DVR ເພ່ື ອສະໜອງເອກະສານເພ່ີ ມເຕີມ ຫື ຼ ສະຖານະທາງການເງິນຂອງລາວ. ຂ້ າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ ແຈ້ ງໃຫ້ ລູກຄ້ າ, ພ່ໍ ແມ່ , ຜູ້ ປົກຄອງ ຫື ຼ
ຜູ້ ຕາງໜ້ າຄົນອ່ື ນໆກ່ ຽງກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງ DVR ເພ່ື ອບັນທຶກເອກະສານການປະກອບສ່ ວນຂອງຕົນໃຫ້ ກັບມູ ນຄ່ າ IPE ຂອງລູ ກຄ້ າໂດຍອີງໃສ່ ສະຖານະທາງການເງິນຂອງລາວ
ລາຍເຊັນຂອງທ່ີ ປຶກສາ
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