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ເລ່ ອງ:

ການສະຫນອງເງິນທຶນເພ່ ອສະຫນັບສະຫນນ
ການຈັດຕູ້ັ ງປະຕິບັດໂຄງການກໍານົດໃຫູ້ ຕົນເອງ

ໂດຍສອດຄ່ ອງກັບສະວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ (W&I) ປະມວນກົດຫມາຍ ມາດຕາ 4685.8(f),
ໄດູ້ ມີການມອບເງິນທຶນໃຫູ້ ແກ່ ບັນດາສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນ
ເພ່ ອສະຫນັບສະຫນນການຈັດຕັູ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍານົດໃຫູ້ ຕົນເອງ (SDP) ສໍາລັບປີງົບປະມານປີ 202223. ຈຸ ດປະສົງຂອງຈົດຫມາຍສະບັບນີູ້ແມ່ ນ ເພ່ ອໃຫູ້ ແນວທາງກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ ເງິນທຶນເຫົ່ ານີູ້,
ລວມທັງການຮ່ ວມມທີ່ຈໍາເປັນກັບຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາອາສາສະຫມັກໃນທູ້ ອງຖິ່ນ (LVAC)
ໃນການກໍານົດບລິມະສິດທູ້ ອງຖິ່ນ ເພ່ ອສະຫນອງເງິນທຶນໃຫູ້ .
W&I ປະມວນກົດຫມາຍມາດຕາ 4685.8(f)
ລະບຸ ວ່ າເງິນທຶນເຫ່ົ ານູ້ີ ຈະຖກນໍາໃຊູ້ ເພ່ ອເພ່ີ ມຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ ເຂູ້ົ າຮ່ ວມ SDP
ໃນການຊູ້ີ ນໍາຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ເພ່ ອຮັບປະກັນໃຫູ້ ພະແນກ ແລະ
ສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນຈັດຕູ້ັ ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ າງສໍາເລັດຜົນ.
ລັດຖະບັນຍັດຍັງຮຽກຮູ້ ອງເພ່ີ ມເຕີມໃຫູ້ ພະແນກພັດທະນາການບໍລິການ (DDS),
ໃນການປຶກສາຫາລກັບພາກສ່ ວນທ່ີ ກ່ ຽວຂູ້ ອງ,
ລວມທັງກຸ ່ ມທ່ີ ປຶກສາໃຫູ້ ຄໍາແນະນໍາການກໍານົດໃຫູ້ ຕົນເອງຂອງລັດ,
ຕູ້ ອງກໍານົດບລິມະສິດໃນການນໍາໃຊູ້ ເງິນທຶນເພ່ ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕູ້ ອງການຂອງຜູ້ ເຂູ້ົ າຮ່ ວມ,
ເພ່ີ ມທະວີການເຂູ້ົ າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ຄວາມສະເຫມີພາບ ແລະ ຫຸ ດຜ່ ອນຄວາມແຕກຕ່ າງ ແລະ
ການດໍາເນີນໂຄງການ, ລວມທັງຄ່ າໃຊູ້ ຈ່າຍທ່ີ ກ່ ຽວຂູ້ ອງກັບທຸ ກສ່ິ ງດ່ັ ງຕ່ໍ ໄປນູ້ີ :
•

ການສັນຫາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິທະຍາ ກອນອິດສະຫະ,
ໂດຍມີຈຸ ດສຸ ມໃນການເພ່ີ ມຈໍານວນວິທະຍາກອນອິດສະຫະສອງພາສາ, ສອງວັດທະນະທໍາ;

"ສ້ າງຄູ່ ຮູ່ວມງານ, ຊູ່ ວຍເຫຼື ອທາງເລຼືອກ"

•

ການຝຶກອົບຮົມຮ່ ວມກັນສໍາລັບຜູ້ ເຂົູ້າຮ່ ວມ, ຄອບຄົວ, ສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນ, ສະມາຊິກ LVAC
ແລະ ອ່ ນໆໂດຍມຸ່ ງເນູ້ັ ນທ່ີ ການຝຶກອົບຮົມການສະຫນັບສະຫນນຕົນເອງ ແລະ
ຄອບຄົວຈາກຊຸມຊົນທ່ີ ຫາກຫາຍທ່ີ ບໍ່ໄດູ້ ເປັນຕົວແທນໃນ SDP;

•

ການຊ່ ວຍເຫອໃນການພັດທະນາແຜນການໃຊູ້ ຈ່າຍ ແລະ
ຮ່ ວມມກັບກຸ ່ ມ/ການປະຊຸມເພ່ ອສ່ົ ງເສີມໂອ ກາດການຮຽນຮູ້ ແລະ

•

ການແກູ້ ໄຂບັນຫາຢ່ າງຕ່ໍ ຢ່ າງເນ່ ອງ.

DDS ຈະໃຫູ້ ເງິນທຶນຊ່ ວຍເຫອຕ່ າງຫາກແກ່ ຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາການກໍານົດໃຫູ້ ຕົນເອງຂອງລັດ
ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການໃຫູ້ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແນວທາງກ່ ຽວກັບການຈັດຕັູ້ງປະຕິບັດ SDP
ທ່ີ ປະສົບຜົນສໍາເລັດແລູ້ ວ.

ຜູ້ ອໍານວຍການສນພາກພູ້ ນ
27 ກັນຍາ 2022
ໜູ້ າທີສອງ

LVACs ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈັດຕັູ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກວດກາ SDP. ດ່ັ ງນັູ້ນ, ສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນ
ແລະ LVACs ຕູ້ ອງໄດູ້ ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນ
ເພ່ ອໃຫູ້ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການນໍາໃຊູ້ ເງິນທຶນທີ່ມີຢ່ ໃຫູ້ ບັນລຸ ຄວາມຕູ້ ອງການຂອງຜູ້ ເຂົູ້າຮ່ ວມໃນເຂດທູ້ ອງຖິ່ນຂອ
ງຕົນ. ເງິນທຶນອາດຖກໃຊູ້ ຈ່າຍຫັ ງຈາກໄດູ້ ບັນລຸ ຂໍູ້ຕົກລົງກ່ ຽວກັບຄວາມຕູ້ ອງຂອງທູ້ ອງຖິ່ນເທົ່ານັູ້ນ. ເບິ່ງ
ເອກະສານຄັດຕິດ 1 ສໍາລັບຂໍູ້ມນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ໃນການໃຊູ້ ເງິນທຶນ,
ຈໍານວນເງິນທຶນທີ່ມີຢ່ ໃນຂອບເຂດສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນແຕ່ ລະແຫ່ ງສໍາລັບປີງົບປະມານ 2022-23 ແລະ
ຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບຂັູ້ນຕອນການກໍານົດການນໍາໃຊູ້ ເງິນທຶນ.
ຖູ້ າທ່ ານມີຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບແຈູ້ງການສະບັບນີູ້, ກະລຸ ນາຕິດຕໍ່ sdp@dds.ca.gov.
ດູ້ ວຍຄວາມເຄົາລົບ,

ຕົູ້ນສະບັບລົງນາມໂດຍ:
MARICRIS ACON
ຮອງຜູ້ ອໍານວຍການ
ຂະແໜງບໍລິຫານໂຄງການລັດຖະບານກາງ
ຜູ້ ບໍລິຫານໃນສນພາກພູ້ ນ
ຜູ້ ອໍານວຍການສນພາກພູ້ ນຂອງການບໍລິການຜູ້ ບໍລິໂພກ
ຜູ້ ອໍານວຍການຝ່ າຍບໍລິການຊຸມຊົນຂອງສນປພາກພູ້

ສໍາເນົາເຖິງ:

ສະມາຄົມໜ່ ວຍງານຂອງສນປະຈໍາເຂດ
ສະພາແຫ່ ງລັດວ່ າດູ້ ວຍຄວາມພິການດູ້ ານພັດທະນາການ
Nancy Bargmann, DDS
Brian Winfield, DDS
Carla Castañeda, DDS
Jim Knight, DDS
Ernie Cruz, DDS
Aaron Christian, DDS
Tim Travis, DDS

ເອກະສານຄັດຕິດ 1

ການສະຫນອງເງິນທຶນເພຼືູ່ອສະຫນັບສະຫນນການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດໂຄງການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງ
(SDP)
ດ່ັ ງທ່ີ ໄດູ້ ລະບຸ ໄວູ້ ໃນຈົດຫມາຍທ່ີ ຄັດຕິດມານູ້ີ , ໂດຍສອດຄ່ ອງກັບສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ (W&I)
ປະມວນກົດຫມາຍມາດຕາ 4685.8(f), ໄດູ້ ມີການມອບເງິນທຶນໃຫູ້ ແກ່ ບັນດາສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນ
ເພ່ ອສະຫນັບສະຫນນການຈັດຕູ້ັ ງປະຕິບັດໂຄງການກໍານົດໃຫູ້ ຕົນເອງ (SDP).
ການນໍາໃຊູ້ ທ່ີ ອາດເປັນໄປໄດູ້ ຂອງເງິນທຶນເຫ່ົ ານູ້ີ ແລະ ຂະບວນການພິຈາລະນະ ແລະ
ນໍາໃຊູ້ ເງິນທຶນເຫ່ົ ານູ້ີ ໄດູ້ ອະທິບາຍໄວູ້ ຂູ້າງລຸ ່ ມນູ້ີ .
ຂ້ັ ນຕອນ

ລາຍລະອຽດ
ເຂດບລິມະສິດທີ່ຈະໄດູ້ ຮັບການສະຫນອງເງິນທຶນປະກອບມີ:
• ການສັນຫາ/ຝຶກອົບຮົມຜ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກອິດສະຫະ –
ຄ່ າໃຊູ້ ຈ່າຍທີ່ກ່ ຽວຂອງກັບການເພີ່ມຈໍານວນຜູ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກອິດ
ສະຫະທີ່ພູ້ ອມໃຊູ້ ງານໂດຍສຸ ມໃສ່ ຜູ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກອິດສະຫະທີ່ໄດູ້ ສ
ອງພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ນີູ້ອາດຈະລວມມີ, ແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການສັນຫາ, ການພັດທະນາ ແລະ/ຫ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ,
ການແປ/ຜູ້ ແປພາສາ, ຄ່ າໃຊູ້ ຈ່າຍທີ່ກ່ ຽວຂູ້ ອງກັບການໃຫູ້
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອ່ ນໆ.
• ກູ່ ມຮູ່ ວມມຼື/ການປະຊມ – ຢ່ າງຕໍ່ເນ່ ອງ ແລະ/ຫ
ເປັນແຕ່ ລະໄລຍະໃຫູ້ ກັບຜູ້ ເຂູ້ົ າຮ່ ວມ ແລະ ຄອບຄົວ, ຜູ້ ໃຫູ້ ບໍລິການ ແລະ

ເຂດບລິມະສິດສໍາລັ
ບການນໍາໃຊ້ ເງິນທຶ
ນ

ອ່ ນໆ, ເພ່ ອສະຫນອງໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແກູ້ ໄຂບັນຫາ.
ຄ່ າໃຊູ້ ຈ່າຍລວມມີ, ແຕ່ ບ່ໍ ຈໍາກັດສະເພາະ,
ຄ່ າໃຊູ້ ຈ່າຍໃນການເດີນທາງຂອງຜູ້ ບັນຍາຍ/ຜູ້ ນໍາສະເຫນີ,
ການແປ/ຜູ້ ແປພາສາ, ວັດສະດຸ , ເຊ່ົ າສະຖານທ່ີ ແລະ ອ່ ນໆ.
ນີູ້ອາດຈະກ່ ຽວຂູ້ ອງກັບການປະສານງານກັບ
LVACs/ຜູ້ ເຂູ້ົ າຮ່ ວມໃນດູ້ ານອ່ ນໆ
ເພ່ ອເພ່ີ ມຂອບເຂດຂອງໂອກາດການຮຽນຮູ້ /ການແບ່ ງປັນຂູ້ໍ ມນ.
• ການຝຶກອົບຮົມຮູ່ ວມກັນ – ການຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ ກັບຜູ້ ເຂູ້ົ າຮ່ ວມ,
ຄອບຄົວ, ພະນັກງານສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຄະ
ນະທ່ີ ປຶກສາອາສາສະຫມັກໃນທູ້ ອງຖ່ິ ນ, ແລະອ່ ນໆ,
ໂດຍມຸ່ ງເນັູ້ນທີ່ການຝຶກອົບຮົມການສະ ຫນັບສະຫນນຕົນເອງ ແລະ
ຄອບຄົວຈາກຊຸມຊົນທີ່ຫາກຫາຍ
ທ່ີ ບ່ໍ ໄດູ້ ຮັບການສະຫນັລສະຫນນໃນໂຄງການກໍານົດໃຫູ້ ຕົນເອງ.
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ການຝຶກອົບຮົມຮ່ ວມກັນຄວນມຸ່ ງເນູ້ັ ນໄປທ່ີ ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ຮ່ວມ
ກັນທ່ີ ເພ່ີ ມຄວາມເຂົູ້າໃຈລວມຂອງທຸ ກຄົນທ່ີ ກ່ ຽວຂູ້ ອງກັບ SDP.
ຄ່ າໃຊູ້ ຈ່າຍລວມມີ, ແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດສະເພາະ, ການພັດທະນາ ແລະ/ຫ
ການໃຫູ້ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ ຽວຂູ້ ອງ, ການແປ/ຜູ້ ແປພາສາ,
ຄ່ າໃຊູ້ ຈ່າຍທີ່ກ່ ຽວຂູ້ ອງກັບການໃຫູ້ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອ່ ນໆ.
• ສະຫນັບສະຫນນ/ຄຝຶກສໍາລັບການຫັນປູ່ຽນໄປສູ່ SDP –
ສະຫນັບສະຫນນຜູ້ ເຂົູ້າຮ່ ວມໃນຫັນປ່ ຽນໄປສ່ SDP.
ນີູ້ອາດລວມເຖິງການສະຫນັບສະຫນນໃນດູ້ ານຕ່ າງໆເຊັ່ນ:
ການຕັດສິນໃຈວ່ າຮບແບບການບໍລິການການຄຸ ູ້ ມຄອງການເງິນໃດທ່ີ ເ
ຫມາະສົມທີ່ສຸ ດສໍາລັບຜູ້ ເຂົູ້າຮ່ ວມ,
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສັນຫາ/ວ່ າຈູ້າງພະນັກງານ,
ວິທີການສູ້ າງແຜນສໍາຮອງພະນັກງານ ແລະ ອ່ ນໆ.
• ການພັດທະນາແຜນການໃຊ້ ຈູ່ າຍໃນເບຼື້ອງຕົ້ນ –
ສະຫນັບສະຫນນການພັດທະນາການນໍາໃຊູ້ ງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງ
ຜູ້ ເຂົູ້າຮ່ ວມ ໂດຍຜ່ ານແຜນການໃຊູ້ ຈ່າຍຂອງເຂົາເຈົູ້າ,
ເຊິ່ງອາດລວມມີການປຶກສາຫາລກັບອົງການບໍລິຫານການເງິນ.
• ການລະບຄວາມຕ້ ອງການເພີູ່ມເຕີມ – ລາຍ
ການ/ກິດຈະກໍາທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນນຄວາມຕູ້ ອງການຂອງຜູ້ ເຂົູ້າຮ່ ວມ
ແລະ ການຈັດຕັູ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
LVAC ແລະ
ສນບໍລິການພາກພູ້ ນຄວນຮ່ ວມກັນປະເມີນຄວາມຕູ້ ອງການຂອງທູ້ ອງຖ່ິ ນໃນກາ
ນຈັດຕັູ້ງປະຕິບັດ SDP ເພ່ ອກໍານົດການນໍາໃຊູ້ ທີ່ດີທີ່ສຸ ດຂອງເງິນທຶນທີ່ມີຢ່ .
ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຮ່ ວມກັນນີູ້,
ກໍານົດວູ່ າເງິນທຶນຄ
ວນຖຼືກໃຊ້ ແນວໃດ

ຕູ້ ອງໄດູ້ ມີການພັດທະນາລາຍການຂອງເຂດບລິມະສິດ (ຂູ້ າງເທິງ)
ທີ່ຈະໄດູ້ ຮັບການສະຫນອງທຶນ,
ລວມທັງຈໍານວນເງິນທີ່ຄາດວ່ າຈະນໍາໃຊູ້ ສໍາລັບແຕ່ ລະພູ້ ນທີ່ທີ່ຄັດເລອກ.
ລາຍລະອຽດ,
ການຈັດລຽນລາຍການສໍາລັບແຕ່ ລະພູ້ ນທີ່ທີ່ລະບຸ ໄວູ້ ແມ່ ນຍັງບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນ
ຈຸ ດນີູ້. ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສົນທະນາກ່ ຽວກັບຄ່ າໃຊູ້ ຈ່າຍເຫົ່ ານີູ້ບາງຢ່ າງ
ໂດຍລະອຽດອາດຊ່ ວຍແຈູ້ ງໃຫູ້ ຮູ້ ເຖິງການຄາດຄະເນໄດູ້ .

6| ຫ ນູ້ າ

ເອກະສານຄັດຕິດ 1
ເມ່ ອໄດູ້ ບັນລຸ ຂໍູ້ຕົກລົງກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ ເງິນທຶນແລູ້ ວ, LVAC ແລະ
ສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນຕູ້ ອງຮ່ ວມກັນລາຍງານສ່ິ ງຕ່ໍ ໄປນູ້ີ ໃຫູ້ ກັບ
sdp@dds.ca.gov:

•

ລາຍຊ່ ເຂດບລິມະສິດທ່ີ ຈະໄດູ້ ຮັບການສະຫນອງທຶນ;
ຄາດຄະເນຈໍານວນເງິນທຶນທີ່ໄດູ້ ມອບໃຫູ້ ເຂດ ບລິມະສິດແຕ່ ລະແຫ່ ງ

•

ແລະ
ອະທິບາຍຫຍູ້ໍ ກ່ ຽວກັບວິທີທ່ີ ນໍາໃຊູ້ ໃນການຕັດສິນໃຈ.

•

ການປ່ ຽນແປງສາມາດເຮັດໄດູ້ ຢ່າງຕ່ໍ ເນ່ ອງຫາກຄວາມຕູ້ ອງການຂອງຜູ້ ເຂູ້ົ າຮ່ ວມ
ມີການປ່ ຽນແປງ. ເຖິງຢ່ າງໃດກ່ໍ ຕາມ,
ການນໍາໃຊູ້ ເງິນທຶນຍັງຄົງຕູ້ ອງໃຫູ້ ສອດຄ່ ອງກັບບົດບັນຍັດ ແລະ ແນວທາງນູ້ີ
ແລະ ການຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບການປ່ ຽນແປງໃດໆກໍຕາມ ຕູ້ ອງໄດູ້ ຮ່ວມມກັນໂດຍ
LVAC ແລະ ສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນ.

ການໄຫຂອງເງິນທຶ
ນ

ຈໍານວນເງິນທຶນທ່ີ ລະບຸ ໄວູ້ ໃນຫນູ້ າຕ່ໍ ໄປນູ້ີ ໄດູ້ ຖກມອບໃຫູ້ ສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນ
ແຕ່ ລະແຫ່ ງ. ດ່ັ ງທ່ີ ໄດູ້ ລະບຸ ໄວູ້ ກ່ອນຫນູ້ ານູ້ີ ,
ການຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ ເງິນທຶນເຫ່ົ ານູ້ີ ຕູ້ ອງໄດູ້ ເຮັດຮ່ ວມກັນໂດຍ
LVAC ແລະ ສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນ. ຕ່ໍ ຈາກນູ້ັ ນ
ສນບໍລິການໃນພາກພູ້ ນຈະຈ່ າຍເງິນຄນໃຫູ້ ກັບບຸ ກຄົນ/ອົງການຕ່ າງໆທ່ີ ໃຫູ້ ບໍລິກາ
ນ.
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ກອງທຶນພູ້ ນຖານໄດູ້ ຖກຈັດສັນເທົ່າກັນໃນບັນດາສນພາກພູ້ ນທີ່ມີກອງທຶນທີ່ຍັງເຫອຖກຈັດສັນໂດຍອີງໃສ່ ສ່ວ
ນແບ່ ງຂອງຜູ້ ບໍລິໂພກທີ່ມີການເຄ່ ອນໄຫວ (ສະຖານະພາບ 2) ທີ່ບໍ່ແມ່ ນສີຂາວຢ່ ໃນແຕ່ ລະສນກາງພາກພູ້ ນ.
ເງິນທຶນສະຫນັບສະຫນນຜ້ ເຂ້ົ າຮູ່ ວມ SDP - ປີງົບປະມານ 2022/2023 *
ສນພາກພ້ຼື ນ

ກອງທຶນພ້ຼື ນຖານ

ການແບູ່ ງປັນເງິນທຶນຂ
ອງຜ້ ບໍລິໂພກທູ່ີ ມີການເ
ຄູ່ຼື ອນໄຫວທູ່ີ ກໍານົດຕົນເ
ອງວູ່ າບູ່ໍ ແມູ່ ນສີຂາວ **

ເງິນທຶນທີູ່ມີຢູ່

ACRC

$47,620

$59,531.36

$107,151.36

CVRC

$47,620

$66,535.06

$114,155.60

ELARC

$47,620

$46,980.13

$94,600.13

FDLRC

$47,620

$31,190.03

$78,810.03

FNRC

$47,620

$7,971.61

$55,592.61

GGRC

$47,620

$25,309.29

$72,929.29

HRC

$47,620

$52,296.78

$99,916.78

IRC

$47,620

$122,677.66

$170,297.66

KRC

$47,620

$30,404.99

$78,024.99

NBRC

$47,620

$19,235.81

$66,855.81

NLACRC

$47,620

$80,078.71

$127,698.71

RCEB

$47,620

$61,956.99

$109,576.99

RCOC

$47,620

$61,947.59

$109,576.59

RCRC

$47,620

$4,686.73

$52,306.73

SARC

$47,620

$50,092.09

$97,712.09

SCLARC

$47,620

$73,300.10

$120,920.10

SDRC

$47,620

$95,925.22

$143,545.22

SGPRC

$47,620

$45,532.28

$93,152.28

TCRC

$47,620

$33,831.90

$81,451.90

VMRC

$47,620

$42,114.77

$89,734.77

WRC

$47,620

$28,338.34

$76,008.34

ລວມ

$1,000,020

$1,039,989

$2,040,009

* ເງິນທຶນຈະຕູ້ ອງໃຊູ້ ຈ່າຍພາຍໃນເດອນມີນາ 2025.
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ເອກະສານຄັດຕິດ 1
** ແຫ່ ງທ່ີ ມາຂອງຂໍູ້ມນນູ້ີ ແມ່ ນ Client Master File,
ແຫ່ ງຂູ້ໍ ມນຫັ ກສໍາລັບຂູ້ໍ ມນສະຖານະການກໍລະນີຂອງບຸ ກຄົນທ່ີ ໄດູ້ ສະຫມັກຂໍເອົາການບໍລິການທ່ີ ໄດູ້ ຮັບທຶນຈາກ
ພະແນກ ແລະ ຜູ້ ທ່ີ ກໍາລັງໃຫູ້ ບໍລິການໃນເດອນພຶດສະພາ 2022.
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