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ກະຊວງທີ່ຢູ່ ອາໄສ ແລະ ການພັ ດທະນາຕົ ວເມືອງຂອງສະຫະລັ ດ
ສໍານັ ກງານທີ່ຢູ່ ອາໄສສາທາລະນະ ແລະ ສໍາລັ ບຊາວພື້ນເມືອງອິນເດຍ
້ີ ທີ່ຕິດໜ່ ວຍງານທີ່ຢູ່ ອາໄສສາທາລະນະ ແລະ ການຢຸ ດເຊົາ
ໜ
ແຈ້ ງການເລື່ອງການຫຼຸດຜ່ ອນເອກະສານ: ພາລະໃນການລາຍງານຂອງປະຊາຊົ ນສໍາລັ ບການເກັບຂໍ້ມູ ນນີ້ຄາດວ່ າ 7 ນາທີຕໍ່ຄໍາຕອບໂດຍສະ
ເລ່ ຍ. ນີ້ລວມເອົາເວລາສໍາລັ ບຜູ້ ຕອບໃນການອ່ ານເອກະສານ ແລະ ຢັ້ ງຢືນ ແລະ ພາລະໃນການຮັ ກສາບັ ນທຶກ ຂ້ໍ ມູ ນນີ້ຈະຖືກໃຊ້ ໃນການດໍາ
ເນີນການກ່ ຽວກັ ບການເຊົ່າ ຈໍາເປັນຕ້ ອງຕອບສະໜອງຕໍ່ກັ ບຄໍາຮ້ ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູ ນນີ້ເພ່ື ອໄດ້ ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດ ໜ່ ວຍງານອາດຈະບໍ່ເກັບເອົາ
ຂໍ້ມູ ນນີ້ ແລະ ທ່ ານບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງເຮັດສໍາເລັດແບບຟອມນີ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່ າມັ ນສະແດງໝາຍເລກຄວບຄຸ ມ OMB ທີ່ຖືກຕ້ ອງໃນປັ ດຈຸ ບັ ນ
ໝາຍເລກ OMB ແມ່ ນ 2577-0266 ແລະ ຈະໝົ ດອາຍຸ ໃນ 08/31/2016
ແຈ້ ງການເຖິງຜູ້ ສະໝັກ ແລະ ຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມໂຄງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າເຊົ່າຂອງ HUD ຕ່ໍ ໄປນີ້:
ໂຄງການ Public Housing (24 CFR 960)
ໂຄງການ Section 8 Housing Choice Voucher ລວມທັ ງ Disaster Housing Assistance Program (24 CFR 982)
ໂຄງການ Section 8 Moderate Rehabilitation (24 CFR 882)
ໂຄງການ Project-Based Voucher (24 CFR 983)
ກະຊວງທີ່ຢູ່ ອາໄສ ແລະ ການພັ ດທະນາຕົ ວເມືອງຂອງສະຫະລັ ດ ຮັ ກສາບັ ນຊີໜ
ີ້ ສິນທ່ີ ຕິດບັ ນດາໜ່ ວຍງານທີ່ຢູ່ ອາໄສສາທາລະນະ
(PHAs) ຫື ຼ ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນຕາມຂໍ້ 8 ແລະ ຂໍ້ມູ ນບໍ່ດີກ່ ຽວກັ ບອະດີດຂອງຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມທີ່ຢຸ ດເຊົາການເຂ້ົ າຮ່ ວມໂດຍສະໝັ ກໃຈ ຫື ຼ ບໍ່ສະໝັ ກ
່ຶ ງໃນບັ ນດາໂຄງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າເຊົ່າຂອງ HUD ຂ້ໍ ມູ ນນີ້ຖືກຮັ ກສາໄວ້ ຢູ່ ພາຍໃນລະບົ ບກວດສອບລາຍຮັ ບຂອງວິສາຫະກິດ
ໃຈໃນໜ
(Enterprise Income Verification, EIV) ຂອງ HUD ເຊ່ິ ງຖືກໃຊ້ ໂດຍໜ່ ວຍງານທີ່ຢູ່ ອາໄສສາທາລະນະ (PHAs) ແລະ ຕົ ວແທນຝ່ າຍການ
ຄຸ້ ມຄອງຂອງເຂົາເຈ້ົ າ ເພ່ື ອກວດສອບຂໍ້ມູ ນການຈ້ າງງານ ແລະ ລາຍຮັ ບຂອງບັ ນດາຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມໂຄງການ ແລະ ເພ່ື ອຫຼຸດຜ່ ອນຄວາມ
ຜິດພາດດ້ ານການບໍລິຫານ ແລະ ການເບີກຈ່ າຍເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າເຊົ່າ ລະບົ ບ EIV ຖືກອອກແບບມາເພ່ື ອຊ່ ວຍ PHAs ແລະ HUD ໃນ
ການຮັ ບປະກັ ນໃຫ້ ຄອບຄົ ວມີສິດເຂ້ົ າຮ່ ວມໂຄງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າເຊົ່າຂອງ HUD ແລະ ກໍານົ ດຈໍານວນເງິນທ່ີ ຖືກຕ້ ອງຂອງການຊ່ ວຍ
ເຫື ຼ ອຄ່ າເຊົ່າທ່ີ ຄອບຄົ ວໃດໜ
ຶ່ ງມີສິດໄດ້ ຮັ ບ ໜ່ ວຍງານ PHAs ທັ ງໝົ ດຈໍາເປັນຕ້ ອງໃຊ້ ລະບົ ບນ້ີ ໂດຍປະຕິບັ ດຕາມກົ ດລະບຽບຂອງ HUD
້ຂໍ 24 CFR 5.233
HUD ກໍານົ ດໃຫ້ PHAs ເຊິ່ງເປັນຜູ້ ບໍລິຫານບັ ນດາໂຄງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າເຊ່ົ າທ່ີ ມີລາຍຊ່ື ຂ້ າງເທິງ ຕ້ ອງລາຍງານບາງຂໍ້ມູ ນສະເພາະໃນ
່ຶ ງ ໜັ ງສືແຈ້ ງການນີ້ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູ ນແກ່ ທ່ ານກ່ ຽວກັ ບວ່ າ
ຕອນສ້ິ ນສຸ ດການເຂ້ົ າຮ່ ວມຂອງທ່ ານໃນໂຄງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າເຊົ່າຂອງ HUD ໃດໜ
້ຂໍມູ ນໃດແດ່ ທີ່ PHA ຈໍາເປັນຕ້ ອງສະໜອງໃຫ້ ແກ່ HUD ຜູ້ ທີ່ຈະມີການເຂ້ົ າເຖິງຂໍ້ມູ ນນ້ີ , ຂ້ໍ ມູ ນນີ້ຖືກໃຊ້ ແນວໃດ ແລະ ສິດທິຂອງທ່ ານ
PHAs ຈໍາເປັນຕ້ ອງໃຫ້ ແຈ້ ງການນີ້ແກ່ ຜູ້ ສະໝັ ກ ແລະ ຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມໂຄງການທຸ ກຄົ ນ ແລະ ທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງແຈ້ ງບອກການໄດ້ ຮັ ບແຈ້ ງ
ການນ້ີ ໂດຍໃຫ້ ເຊັນຊ່ື ຢູ່ ໃນໜ້ າທີ 2 ສະມາຊິກຄົ ວເຮືອນຜູ້ ໃຫຍ່ ແຕ່ ລະຄົ ນຕ້ ອງໄດ້ ເຊັ ນແບບຟອມນີ້
ຂໍ້ມູ ນໃດແດ່ ກ່ ຽວກັ ບທ່ ານ ແລະ ການເຊົ່າຂອງທ່ ານທີ່ HUD ເກັບເອົາຈາກ PHA?
ມີການເກັບເອົາຂ້ໍ ມູ ນຕ່ໍ ໄປນ້ີ ກ່ ຽວກັ ບສະມາຊິກຄົ ວເຮືອນຂອງທ່ ານແຕ່ ລະຄົ ນ (ອົ ງປະກອບຄອບຄົ ວ): ຊ່ື ເຕັມ, ວັ ນເດືອນປີເກີດ ແລະ
ເລກປະກັ ນສັ ງຄົ ມ
ຂ້ໍ ມູ ນທີ່ບ່ໍ ດີຕ່ໍ ໄປນີ້ຈະໄດ້ ເກັບເອົາເມ່ື ອການເຂ້ົ າຮ່ ວມ ໃນໂຄງການດ້ ານທີ່ຢູ່ ອາໄສຂອງທ່ ານສ້ິ ນສຸ ດແລ້ ວ
ເຮືອນຢູ່ ທີ່ມີການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອແບບສະໝັ ກໃຈ ຫື ຼ ບໍ່ສະໝັ ກໃຈກໍຕາມ:

ບ່ໍ ວ່ າທ່ ານຈະຍ້ າຍອອກຈາກ

1. ຈໍານວນຍອດເງິນທີ່ທ່ ານຕິດໜ
ີ້ PHA ຫື ຼ ເຈ້ົ າຂອງເຮືອນຕາມຂໍ້ 8 (ບໍ່ເກີນ $500,000) ແລະ ຄໍາອະທິບາຍກ່ ຽວກັ ບຍອດເງິນທີ່ຕິດໜ
ີ້
2.
3.
4.
5.
6.

(ເຊັ່ນວ່ າ ຄ່ າເຊົ່າທີ່ບ່ໍ ທັ ນຊໍາລະ, ຄ່ າເຊົ່າຢ້ ອນຫັ ຼ ງ (ເນື່ອງຈາກລາຍຮັ ບທີ່ບ່ໍ ລາຍງານ ແລະ/ຫື ຼ ການປ່ ຽນແປງອົ ງປະກອບຄອບຄົ ວ) ຫື ຼ
ການຄິດຄ່ າອື່ນ ເຊັ່ນວ່ າ ຄ່ າເສຍຫາຍ, ຄ່ າສາທາລະນຸ ປະໂພກ ແລະ ອ່ື ນໆ); ແລະ
ບ່ໍ ວ່ າທ່ ານໄດ້ ເຊັນສັ ນຍາການຊໍາລະຄືນສໍາລັ ບຈໍານວນເງິນທ່ີ ທ່ ານຕິດໜ
ີ້ PHA ກໍຕາມ; ແລະ
່ບໍວ່ າທ່ ານໄດ້ ຜິດສັ ນຍາວ່ າດ້ ວຍການຊໍາລະຄືນກໍຕາມ; ແລະ
ບໍ່ວ່ າPHA ໄດ້ ຮັ ບຄໍາຕັ ດສິນຕໍ່ກັ ບທ່ ານກໍຕາມ; ແລະ
ບ່ໍ ວ່ າທ່ ານໄດ້ ຍ່ື ນຂໍລົ້ ມລະລາຍກໍຕາມ; ແລະ
ເຫດຜົ ນທີ່ບ່ໍ ດີໃນການສ້ິ ນສຸ ດການເຂ້ົ າຮ່ ວມໂຄງການຂອງທ່ ານ ຫື ຼ ສະຖານະທາງລົ ບຕ່ າງໆ (ເຊັ່ນວ່ າ ເຮືອນຢູ່ ຖືກປະຖິ້ມ, ການລະ
ເມີດສັ ນຍາເຊົ່າ, ການກະທໍ າຜິດກົ ດໝາຍ ແລະ ອ່ື ນໆ) ນັ ບຈາກມື້ວັ ນທີສິ້ນສຸ ດການເຂ້ົ າຮ່ ວມ
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ໃຜແດ່ ຈະເຂ້ົ າເຖິງຂ້ໍ ມູ ນທີ່ເກັບເອົານີ້?
ຂໍ້ມູ ນນີ້ຈະມີໃຫ້ ແກ່ ພະນັ ກງານ HUD, ພະນັ ກງານ PHA ແລະ ຜູ້ ຮັ ບເໝ
ົ າຂອງ HUD ແລະ PHAs
ຂໍ້ມູ ນນີ້ຈະຖືກໃຊ້ ແນວໃດ?
PHAs ຈະໄດ້ ເຂ້ົ າເຖິງຂ້ໍ ມູ ນນີ້ໃນຊ່ ວງເວລາການສະໝັ ກຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າເຊົ່າ ແລະ ການກວດເບິ່ງລາຍຮັ ບ ແລະ ອົ ງປະກອບຂອງ
ຄອບຄົ ວຄືນໃໝ່ ສໍາລັ ບຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມທີ່ມີຢູ່ ແລ້ ວ PHAs ຈະສາມາດເຂ້ົ າເຖິງຂໍ້ມູ ນນີ້ເພ່ື ອກໍານົ ດຄວາມເໝາະສົ ມຂອງຄອບຄົ ວສໍາລັ ບການ
ຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າເຊົ່າໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນ ຫື ຼ
ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າເຊົ່າຢ່ າງຕ່ໍ ເນື່ອງ ແລະ ຫີ ຼ ກເວັ້ນການໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານທີ່ຢູ່ ອາໄສຈາກ
່
ລັ ດຖະບານກາງທີມີຈໍານວນຈໍາກັ ດໃຫ້ ແກ່ ຄອບຄົ ວຜູ້ ທີ່ຜ່ ານມາບໍ່ສາມາດປະຕິບັ ດຕາມຂ້ໍ ກໍານົ ດຂອງໂຄງການຂອງ HUD ໄດ້ ຖ້ າຂ້ໍ ມູ ນ
ທີ່ລາຍງານມາຖືກຕ້ ອງ, PHA ອາດຈະຢຸ ດເຊົາການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄ່ າເຊົ່າປັ ດຈຸ ບັ ນຂອງທ່ ານ ແລະ ປະຕິເສດການຮ້ ອງຂໍເອົາການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ
ຄ່ າເຊົ່າໃນອະນາຄົ ດຂອງທ່ ານນໍາ HUD ໂດຍປະຕິບັ ດຕາມນະໂຍບາຍ PHA
ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັ ບໜ
ີ້ ທີ່ຕິດ ແລະ ການຢຸ ດເຊົາຖືກຮັ ກສາໄວ້ ໃນລະບົ ບ EIV ດົ ນປານໃດ?
ໜ
ີ້ ທີ່ຕິດ ແລະ ຂໍ້ມູ ນການຢຸ ດເຊົາຈະຖືກຮັ ກສາໄວ້ ໃນລະບົ ບ EIV ເປັນໄລຍະເວລາສູ ງເຖິງສິບ (10) ປີນັ ບຈາກວັ ນທີເຂ້ົ າຮ່ ວມ
ໂຄງການ
ສິດທິຂອງຂ້ ອຍມີຫຍັ ງແດ່ ?
ອີງຕາມກົ ດໝາຍວ່ າດ້ ວຍຄວາມເປັນສ່ ວນຕົ ວຂອງລັ ດຖະບານກາງປີ 1974 ຕາມການປັ ບປຸ ງ (5 USC 552a) ແລະ ກົ ດລະບຽບຂອງ HUD
ກ່ ຽວກັ ບການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິບັ ດກົ ດໝາຍວ່ າດ້ ວຍຄວາມເປັນສ່ ວນຕົ ວຂອງລັ ດຖະບານກາງປີ 1974 (24 CFR Part 16) ທ່ ານມີສິດທິຕ່ໍ ໄປນີ້:
1. ມີສິດທິໄດ້ ເຂ້ົ າເຖິງບັ ນທຶກຂອງທ່ ານທີ່ຮັ ກສາໄວ້ ໂດຍ HUD, ອີງຕາມ 24 CFR Part 16
2. ມີສິດທິຊອໃຫ້ ມີການທົ ບທວນດ້ ານການບໍລິຫານກ່ ຽວກັ ບການປະຕິເສດໃນເບື້ອງຕົ້ ນຂອງ HUD ຕ່ໍ ກັ ບຄໍາຮ້ ອງຂໍເຂ້ົ າເຖິງບັ ນທຶກຂອງ
ທ່ ານທີ່ຮັ ກສາໄວ້ ໂດຍ HUD
3. ມີສິດທິໄດ້ ຮັ ບການແກ້ ໄຂຂ້ໍ ມູ ນທີ່ບ່ໍ ຖືກຕ້ ອງຢູ່ ໃນບັ ນທຶກຂອງທ່ ານໃຫ້ ຖືກຕ້ ອງ ຫັ ຼ ງຈາກໄດ້ ຮ້ ອງຂໍເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນ
4. ມີສິດທິຍ່ື ນຄໍາຮ້ ອງຂໍອຸ ທອນກ່ ຽວກັ ບການຕັ ດສິນກໍານົ ດທີ່ບໍ່ດີໃນເບື້ອງຕົ້ ນຕໍ່ກັ ບການຮ້ ອງຂໍໃຫ້ ແກ້ ໄຂ ຫື ຼ ປັບປຸ ງບັ ນທຶກຂອງທ່ ານ
ພາຍໃນ 30 ວັ ນຕາມເວລາປະຕິທິນ ຫັ ຼ ງຈາກມີການອອກໃບແຈ້ ງການປະຕິເສດເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນ
5. ມີສິດທິໃຫ້ ເປີດເຜີຍບັ ນທຶກຂອງທ່ ານຕ່ໍ ກັ ບຜຸ້ ອື່ນຫັ ຼ ງຈາກພວກເຮາໄດ້ ຮັ ບຄໍາຮ້ ອງຂໍເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນ ແລະ ເຊັນຊ່ື ຈາກທ່ ານ
ຂ້ ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້ າຂ້ ອຍບໍ່ເຫັນດີນໍາຂໍ້ມູ ນໜ
ີ້ ຫື ຼ ການຢຸ ດເຊົາທີ່ລາຍງານກ່ ຽວກັ ບຂ້ ອຍ?
່
້
່
ຖ້ າທ່ ານບໍເຫັນດີນໍາຂໍມູ ນທີຖືກລາຍງານ ທ່ ານຄວນຕິດຕ່ໍ ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນຫາ PHA ທີ່ໄດ້ ລາຍງານຂ້ໍ ມູ ນນີ້ກ່ ຽວກັ ບທ່ ານ ຊື່, ທີ່ຢຸ່ ແລະ
ເບີໂທລະສັ ບຂອງ PHA ແມ່ ນມີຢູ່ ໃນລາຍງານໜ
ີ້ ທີ່ຕິດ ແລະ ການຢຸ ດເຊົາ
ທ່ ານມີສິດຮ້ ອງຂໍເອົາ ແລະ ໄດ້ ຮັ ບສໍາເນົາຂອງລາຍງານນີ້ຈາກ PHA ໃຫ້ ແຈ້ ງບອກ PHA ຍ້ ອນຫຍັ ງທ່ ານຈ່ິ ງບ່ໍ ເຫັນດີນໍາຂ້ໍ ມູ ນນັ້ ນ ແລະ ໃຫ້
ເອກະສານທີ່ສະໜັ ບສະໜຸ ນການບ່ໍ ເຫັນດີນໍາຂອງທ່ ານ ນະໂຍບາຍວ່ າດ້ ວຍການເກັບຮັ ກສາບັ ນທຶກຂອງ HUD ຕາມຂ້ໍ 24 CFR Part 908 a
ແລະ 24 CFR Part 982 ການົ ດໄວ້ ວ່ າ PHA ອາດຈະທໍ າລາຍບັ ນທຶກຂອງທ່ ານໄດ້ ຫັ ຼ ງຈາກສາມປີນັ ບຈາກວັ ນທີ່ການເຂ້ົ າຮ່ ວມໂຄງການຂອງ
ທ່ ານສິ້ນສຸ ດ ເພ່ື ອຮັ ບປະກັ ນການມີຢູ່ ຂອງບັ ນທຶກຂອງທ່ ານ ການບ່ໍ ເຫັນດີນໍາຂ້ໍ ມູ ນໜ
ີ້ ຫື ຼ ການຢຸ ດເຊົາຕົ້ ນສະບັ ບຕ້ ອງຖືກເຮັດພາຍໃນສາ
ມປີນັ ບຈາກວັ ນທີສິ້ນສຸ ດການເຂ້ົ າຮ່ ວມ ຖ້ າບໍ່ດັ່ ງນັ້ ນ ຂໍ້ມູ ນໜ
ີ້ ແລະ ການຢຸ ດເຊົາຈະຖືວ່ າເປັນຂ້ໍ ມູ ນທີ່ຖືກຕ້ ອງ ພຽງແຕ່ PHA ທີ່ລາຍງານຂໍ້
ມູ ນທີ່ບໍ່ດີກ່ ຽວກັ ບທ່ ານເທົ່ານັ້ ນສາມາດລຶບ ຫື ຼ ແກ້ ໄຂບັ ນທຶກຂອງທ່ ານໄດ້
ການຍ່ື ນຂໍລົ້ ມລະລາຍຂອງທ່ ານຈະບ່ໍ ເຮັດໃຫ້ ເກີດການລຶບຂ້ໍ ມູ ນໜ
ີ້ ທີ່ຕິດ ຫື ຼ ການຢຸ ດເຊົາອອກຈາກລະບົ ບ EIV ຂອງ HUD ແຕ່ ແນວ
້ີ ນີ້ໄດ້ ຖືກປົ ດປ່ ອຍອີງຕາມສານລົ້ ມລະລາຍ
ໃດກໍຕາມ ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ລວມເອົາໜ
ີ້ ນີ້ເຂ້ົ າໃນການຍ່ື ນຂໍລົ້ ມລະລາຍຂອງທ່ ານ ແລະ/ຫື ຼ ໜ
ບັ ນທຶກຂອງທ່ ານຈະຖືກອັ ບເດດເພ່ື ອລວມເອົາຕົ ວຊີ້ບອກການລົ້ ມລະລາຍ ເມ່ື ອທ່ ານໃຫ້ ເອກະສານ PHA ກ່ ຽວກັ ບສະຖານະການລົ້ ມ
ລະລາຍຂອງທ່ ານ
PHA ຈະແຈ້ ງບອກທ່ ານເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນກ່ ຽວກັ ບການດໍາເນີນການບໍ່ເຫັນດີນໍາຂ້ໍ ມູ ນຂອງທ່ ານພາຍໃນ 30 ວັ ນຫັ ຼ ງຈາກໄດ້ ຮັ ບ
ໜັ ງສືໂຕ້ ຖຽງບ່ໍ ເຫັນດີນໍາເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນຂອງທ່ ານ ຖ້ າ PHA ກໍານົ ດວ່ າຂໍ້ມູ ນທີ່ທ່ ານບ່ໍ ເຫັນດີນໍາແມ່ ນຂໍ້ມູ ນບ່ໍ ຖືກຕ້ ອງ PHA
ຈະອັ ບເດດ ຫື ຼ ລຶບບັ ນທຶກນັ້ ນຖິ້ມ ຖ້ າ PHA ກໍານົ ດວ່ າຂ້ໍ ມູ ນທີ່ທ່ ານບໍ່ເຫັນດີນໍາແມ່ ນຂ້ໍ ມູ ນທີ່ຖືກຕ້ ອງແລ້ ວ PHA ຈະໃຫ້ ຄໍາອະທິບາຍ
ຍ້ ອນຫຍັ ງຂໍ້ມູ ນດັ່ ງກ່ າວຈ່ິ ງຖືກຕ້ ອງ

PHA ທີ່ມີຊື່ຂ້ າງລຸ່ ມເປັນຜູ້ ໃຫ້ແຈ້ ງການນີ້:

ຂ້ າພະເຈ້ົ າຂໍແຈ້ ງວ່ າ PHA ໄດ້ ໃຫ້

້ີ ທີ່ຕິດ PHAs ແລະ ການຢຸ ດເຊົາ ໃຫ້ຂ້ ອຍແລ້ ວ:
ແຈ້ ງການເລື່ອງໜ

ລາຍເຊັນ
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