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မတ္ထရုိက်န္းမာေရး 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံရ့ရွပိိငု္ခြင့္

အခန္း PFS ယခင္မ၀ူါဒနံပါတ ္ PFS-D151 မူ၀ါဒနံပါတ္ PFS-03 
မူလရကစ္ြဲ ၂၀၀၄ 

ခုႏွစ္၊ဇြန္လ 
အသက၀္ငသ္ည့္ရကစ္ြဲ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊မတ္လ ေနာက္တစ္ႀကမိ

္ျပန္လည္သံုးသပ္
မည့္ရက္စြဲ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ 
မတလ္ 

 က အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္ 

မူ၀ါဒေၾကျငာခ်က္ မတထ္ရိကု်န္းမာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ မတထ္ရိုက်န္းမာေရးေဆးရုံ (ႏွစခ္ုေပါင္းကုိ 
မတထ္ရိဟုုေခၚ ေသာ) တို႔သည္ မတ္ထရို၏ မလူႏွင့္ဒုတိယအဆင့္ 
၀နေ္ဆာင္မႈနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား အတြက္ အေရးေပၚႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာအရ 
လိုအပေ္သာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိငု္ရာ ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားတုိ႔ကို သတူို႔၏ဘ႑ာေရးအေျ
ခအေနႏွင့္ သူတို႔၏ေငြေပးေခ်ႏုိင္စြမ္းတို႔အေပၚ မူတည္ျခင္း 
မရွဘိဲေပးရန္ဟေူသာ ပရ ဟတိလပု္ငန္းတာ၀နတ္စရ္ပက္ို ယူေဆာငထ္ားသည့္ အျမတ္အစြန္းအတြက္
မဟတု္ေသာ၊ အ ခြနက္င္းလြတ္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ 
ဆိုငရ္ာ မ၀ူါဒ၏ရည္ရြယခ္်က္မွာ ကုသမႈကို အခမဲ့ျဖစေ္စ၊ သူတို႔၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ 
သူတို႔၏ ေငြေပးေခ်ႏုိငစ္ြမ္းတုိ႔ႏွင့္ အခ်ဳိးညီေသာေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ျဖစေ္စ ေပးအပ္ခရံမည့္ 
လူနာမ်ားတုိ႔ကို ေဖာ္ထုတ္ ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အကူအညီေပးရာတြငလ္ည္းေကာင္း ရွေိနသည့္ 
လုပင္န္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ 
လုပထ္ံုး လုပ္နည္းမ်ားတုိ႔ကို ေသခ်ာေစရန္ျဖစသ္ည္။ 
ဤမူ၀ါဒသည္ မတထ္ရိကု်န္းမာေရး ေကာ္ပိုေရးရငွ္းႏငွ့္ 
မတထ္ရိေုဆးရံုတည္ရွရိာ ေနရာမ်ားအားလံုးတုိ႔အတြက္ အက်ဳံး၀ငပ္ါသည္။ 

အဓိကေ၀ါဟာရမ်ား ရရွပိိုငခ္ြင့္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိငု္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ပရဟတိက်နး္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူနာရရွေိငြ 

အက်ံဳ း၀င္မႈ လူနာမွတပ္ံုတင္ျခင္း၊ မေရာက္ရွိမီႀကိဳတင၀္နေ္ဆာငမ္ႈမ်ား၊ မစခ္်ီဂန္ လူ႔စြမ္းအား၀န္ေဆာငမ္ႈမ်
ားဌာန၊ 
လူနာဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဖာက္သည္၀နေ္ဆာင္မႈမ်ား၊ လပု္ငန္းပံုစံက်ေသာ ေငြေတာင္းခံမႈ 
(မတထ္ရိကု်န္းမာေရးေကာ္ပိုေရးရငွ္းႏငွ့္ မတထ္ရိကု်န္းမာေရးေဆးရုံရွိသည့္ ေနရာတုိင္းအတြက္) 

အေထြေထြ မိမိ၏ပရဟိတလုပင္န္းတာ၀န္ကို ခ ဲ်႕ထြငရ္ာတြင္ မ တ္ထရိုသည္ (၁) အေရးေပၚကုသမႈကို 
လိုအပေ္န ေသာ လူတိငု္းအတြက္ အေရးေပၚကုသမႈႏွင့္ (၂) ေဆး၀ါးကုသရန္လိအုပ္ေနေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈဆိုငရ္ာ ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ားတုိ႔ကို မ စ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္တြင္
ပံုေသေနထိငု္ေသာသူမ်ား (ႏွင့္အေျခအ ေနတစခ္ုခ်င္းစီအလိုက္ အျခားေသာေနရာမ်ားမွ လူမ်ား) ႏွင့္ 
ဤမူ၀ါဒတြင ္ သတ္မတွ္ထားသည့္ အေျခ အေနမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားတုိ႔ႏွင့္ကိုကညီ္သည့္ 
လူနာမ်ားတုိ႔ကို ထိေုစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ က်သ င့္ေငြေပးႏုိင ္ စြမး္ကို 
ထည့္တြက္ျခင္းမရွဘိ ဲေပးမည္ျဖစပ္ါသည္။ 

(၁) က်န္းမာေရးအာမခံ အက န္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေသာ သို႔မ ဟတု္ လံုး၀မရွေိသာေနရာ (၂) လူနာသည္ 
အစိုးရကေပးေသာ အကူအညီ (ေဆး၀ါးကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္ဆိငု္ရာအကူအညီ) 
ခံစားခြင့္မရွိ ေသာ ေနရာ (၃) ထိုလနူာက ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ 
လိုအပခ္်ကက္ိ ု ေဖာ္ျပထားေသာ ေတာင္းဆိုထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလကက္ိေုပးရာတြင္ျဖစေ္စ ဘ႑ာေရးလုိအပ္ခ်က္ကိ ု ေဖာ္ျပၿပီးသားျဖစ္သည့္ 
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အခ်က ္ အလကမ္်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားတုိ႔ကိုေပးရာတြင္ျဖစေ္စ မတထ္ရိႏွုင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကေ္သာေနရာႏွင့္ (၄) ထိုလနူာ၏ ေငြေပးေခ်ႏုိငစ္ြမ္း 
(မိသားစ၀ုငေ္ငြမွျဖစေ္စ၊ အေထာက္အပံရ့ႏုိငေ္ခ်ရွသိည္ဟေူသာ အယူအဆကို 
ထငရ္ွားျပသည့္ စံႏႈနး္သတ္မတွ္ခ်ကက္ို အေျခခံၿပီးျဖစ္ေစ)ႏငွ့္ ထိုလူနာ၏ ေဆးကုသ 
စရတိ္ပမာဏတုိ႔အေပၚမတူည္ၿပီး  ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့သည္ ဆေီလ်ာ္ေၾကာင္း စမီံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ 
ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခကုို မတ္ထရိုကခ်မတွ္ႏိငု္ေသာေနရာတြင္ ရွေိနသည့္ လူမ်ားကုိျဖစ္ေစ မသိားစ ု
မ်ားကုိျဖစ္ေစ ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာအေထာက္အပံ ့ (အခမဲ့ျဖစေ္စ၊ ေစ်းေလ်ာ့ထားသည့္ 
ႏႈန္းထားျဖင့္ျဖစ္ ေစ ေစာင့္ေရွာက္မႈ) ေပးရနမ္ာွ မတထ္ရိ၏ုမ၀ူါဒျဖစ္ပါသည္။ 

မတထ္ရို၏ ဘ႑ာေရးအရာရိွခ်ဳပတ္ြင္ ဤ မူ၀ါဒကိ ု
လကေ္တြ႔က်င့္သံုးမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေထာက္ အပ့ံဆိုငရ္ာ ဆံုးျဖတ္ခ်ကမ္်ားအားလုံးတုိ႔အတြက္ 
အဆံုးသတ္လပု္ပိငု္ခြင့္ရွိပါသည္။ လူနာတစဥ္ီးသည္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ရရွိပိငု္ခြင့္ရွိေၾကာငး္ 
မတထ္ရိကုဆံုးျဖတ္ေပးၿပီးေနာက္တြင္ မတ္ထရိုသည္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ဆိငု္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ က တြငသ္တမ္ွတထ္ားသည့္) ကို 
အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ လူနာမ်ားအတြက္ရႏုိငေ္သာ ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ အေထာက္အပံပ့မာဏကို ဆံုး 
ျဖတ္ပါမည္။ ထိလုမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတုိ႔သည္ လတ္တေလာ ဖယ္ဒရယ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိငု္ရာ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မိသားစု၀ငေ္ငြကို သံုးသပ္ၿပီး ဆေီလ်ာ္ေသာေလ်ာ့ေစ်းရာခိုငႏ္ႈန္းကို တြက္ခ်ကပ္ါ 
သည္။ 
ထိုလမ္းညႊနခ္်က္မ်ားတုိ႔သည္ အေျခအေနအားလုံးတုိ႔တြင္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ ရပိုငခ္ြ
င့္ရွိ၊မရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခယံူရန ္ စတိ္ပိငု္းျဖတ္ထားေသာ လူနာတစ္ဦးကို အလားတူအေရးေပၚ 
သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာ လိအုပေ္သာ ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ပံုမွနေ္တာင္းခသံည့္ ကုန္က် 
စရတိ္ပမာဏထက္ ပိုၿပီးေတာင္းခံျခင္းမျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ဖယဒ္ရယ္ဆင္းရမဲြဲေတမႈဆိငု္ရာ လမ္း 
ညႊန္ခ်ကမ္်ားတုိ႔ကို ႏစွ္စဥ္ျပနလ္ည္ျပငဆ္င္မႈတို႔ကို ထငဟ္ပႏ္ိုငေ္စရနအ္တြက္ ႏွစစ္ဥညိွ္ႏိႈင္းျပင္ဆင္ 
မည္ျဖစသ္ည္။ 

ဤဘ႑ာေရးအေထာက္အပံဆ့ိုငရ္ာ မ၀ူါဒသည္ အ ခ်ိနတ္ိုငး္တုိ႔တြင္ (၁ ) မတ္ထရို၏လပုင္န္းကုိ ထင္ 
ဟပ္ျပေၾကာင္း (၂ ) မည္သသူည္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံက့ို မည္သည့္ပမာဏျဖင့္ 
ရႏုိင္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း လုပင္န္းစဥမ္်ားကုိ ရငွ္းျပႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ (၃) အာမခံမထားရွေိသာ 
သို႔မဟုတ္ 
တနည္းနည္း ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိေသာ လနူာမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံက့ုိေပးျခင္းႏငွ့္ 
စပလ္်ဥ္းေသာ ျပည္နယ္ႏငွ့္ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပန္ည္းမ်ား
အားလုံးတုိ႔ကို လိုကန္ာမႈရွိ ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ မတထ္ရိသုည္ ၄င္းကုိပံုမွန္ျပန္လည္သံုးသပပ္ါသည္။ 

ခြဲျခားႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈ 
ကင္းျခင္း 

မတထ္ရိသုည္ ေဆးရံုတကလ္ူနာႏွင့္ ျပငပ္လနူာမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုငရ္ာ 
၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အေရးေပၚ သို႔မဟတု္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာအရ လိအုပ္ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လိုအပေ္နသည့္ မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္သားမ်ားအားလုံးအတြက္ ထိုလနူာသည္ 
ထို၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ က်သင့္ေငြ ေပးႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးႏုိင္သည္ျဖစေ္စ၊ ထိလုူနာသည္ 
ဤမူ၀ါဒအရ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံအ့တြက ္ အရည္အခ်င္းကုိက္ညီသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မညီသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ အတိုင္း 
အတာအထိရရွသိည္ျဖစေ္စ ထည့္မတြက္ဘ ဲေပးအပမ္ည္ျဖစသ္ည္။ 

အေရးေပၚဌာနရိွ လူနာမ်ားတုိ႔ကို 
ကုသမႈမခံယမူီ ေငြေပးေခ်ေစရန္ ေတာင္းခံျခငး္ျဖစ္ေစ၊ အေၾကြး သမိ္းယူမႈ ေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ားကိ
ု အေရးေပၚဌာနတြင္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေစ၊ ခြဲျခားႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈ 
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ကင္းေသာအခ်က္ကိုအေျခခံၿပးီ အေရးေပၚကုသမႈေပးျခင္းကိ ုထိုေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားတုိ႔က ၀င္
 ေရာက္စြက္ဖက္ ေႏွာင့္ယွကႏ္ိုငသ္ည့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေစ စသည္တို႔အားျဖင့္ 
အေရးေပၚကုသမႈေတာင္းခလံာေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတုိ႔ကို စတိ္ပ်ကအ္ားေလ်ာ့ေစမည့္ မည္သည့္
 ေဆာင္ရြက္မႈကိုမဆို မတ္ထရိုသည္ လုပေ္ဆာငလ္ိမ့္မည္မဟတု္ပါ။ 

ဘ႑ာေရးအေထာက္ 
အပ့ံရရိွပုိင္ခြင့္ 

အေရးေပၚ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိငု္ရာလိုအပေ္သာ 
၀နေ္ဆာင္မႈမ်ားတုိ႔ကို ဘ ႑ာေရးအရ ရပိုငခ္ြင့္ရွိေသာ သို႔ မဟုတ္ ေဆးကုသမႈဆိုငရ္ာအရ 
ဆင္းရလဲြန္းေသာ (ႏစွ္မ်ဳိးစလံုးဆုိပါက ပူးတြ ဲ ေဖာ္ျပခ်က္ ခ ကဲ့သို႔ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္ထားမႈမွတစ္ဆင့္ ေပးထားေသာ သတင္း 
အခ်က္အလကမ္်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး) လနူာမ်ားအတြက္ျဖစေ္စ၊ ႀကိဳတငယ္ူဆခ်က္အရ ရႏုိင္ 
သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းခရံေသာ လူနာမ်ားအတြက္ျဖစေ္စ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ကိ ုေပးပါ 
မည္။ ထို႔အျပင္ မတထ္ရို၏ ဘ႑ာေရး အ ရာရွိခ်ဳပ္ (သို႔မဟတု ္
ရာထူးႏွင့္မသက္ဆိငု္ဘ ဲဘ႑ာ ေရးဆိငု္ရာ ကစိၥရပ္မ်ားအတြက္ အျခားအႀကီးတန္း အ ရာရွမိ်ား) 
က အျဖစ္အပ်ကတ္စခ္ုျခင္းစ ီ အလိကု္ ဂရတုစိကု္ျဖင့္ ဆံုးျဖတေ္ပးသည့္ 
အျခားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးအေထာက္ အပံ့ကို ေပးႏုိင္သည္။ 

ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက ္အရည္အခ်င္းကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈတစ္ခသုည္ ေဆးရံုတက္လနူာ 
သို႔မဟုတ္ ျပငပ္လနူာဟေူသာ အခ်က္အေပၚအေျခခံၿပးီ မတ္ထရိုကေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတုိ႔ 
ကို အက်ဳံး၀ငေ္စပါသည္။ ထိအုေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ဤမူ၀ါဒသည္ မတထ္ရိမုွတိကု္ရိကု္ခန္႔ 
ထားေသာ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀နမ္်ားႏွင့္ အျခားေသာ၀န္ေဆာငမ္ႈေပးသမူ်ားအျပင္ မတထ္ 
ရိုတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳေနေသာ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀နမ္်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးသူမ်ားတုိ႔ 
ကေပးေနေသာ လုပင္န္းကၽြမ္းက်င္သဆူန္ေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားတုိ႔ကိုလည္း အက်ဳံး၀ငေ္စပါ 
သည္။ https://metrohealth.net/about-metro-health/billing-payment-options/financial-
assistance/ 
တြငေ္ဖာ္ျပထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမလွြဲၿပီး ထိသုူမ်ားအားလုံးတုိ႔သည္ အေ
ရးေပၚလိုအပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္ေစ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာ 
လိုအပခ္်ကေ္ၾကာင့္ ေစာင့္ ေရွာက္မႈျဖစေ္စ ထိုႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစတို႔ကို ေပးရာတြင္ 
ပါ၀င္လုပေ္ဆာင္ေနသမူ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ျဖစ္ႏုိင္သည္ဆိပုါက ေဆးရံုမတငမ္ီျဖစေ္စ ၀န္ေဆာငမ္ႈေပးျခင္းမျပဳမီျဖစေ္စ မတထ္ရိကုိုယစ္ားလွယ္ 
တစဥ္ီးက ထိုလနူာ၊ အုပ္ထနိ္းသူျဖစေ္စ 
ဥပေဒအရကိယု္စားျပဳသူျဖစေ္စ ထိုႏွစ္ဦးလံုးျဖစ္ေစတို႔ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈတစ္
ခုလပု္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဆးရံုမတငမ္ီျဖစေ္စ ၀နေ္ဆာင္မႈေပးျခင္း မျပဳမီျဖစေ္စ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမနး္မႈျပဳလုပရ္န္ မျဖစ္ႏိငု္ပါက ထိုလေူတြ႔ေမးျမန္းမႈကို ေဆးရံုတငေ္သာ 
အခ်ိနတ္ြင္ျဖစ္ေစ ေစာႏုိင္သမွ်အေစာဆုံးျဖစ္ေစ 
လုပေ္ဆာငရ္ပါမည္။ အေရးေပၚေဆးရံုတင္ရ ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေပးေခ်မႈနည္းလမ္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔အတြက္ 
သံုးသပ္ခ်က္သည္ လိုအပ္ ေသာ ေဆး၀ါးကသုမႈဆိုငရ္ာ ေစာင့္ေရွာကမ္ႈကိေုပးၿပီးသည့္အခ်
ိန္အထိ လုပေ္ဆာငႏ္ိုငမ္ည္မဟုတ္ ပါ။ 

လူနာႏွင့္ ကနဦးေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈလပု္ေဆာငေ္သာအခ်ိနတ္ြင္ မတထ္ရိုကိယု္စားလယွသ္ည္ လုပရ္ိုး 
လုပစ္ဥ္ လူဦးေရဆိငု္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏငွ့္ ရွိသ မွ်ေသာ တတိယ လူအျဖစ္ အက်ဳံး၀င္မႈ 
ဆိုငရ္ာ သတငး္အခ်က္အလက္တို႔ကို ရယူပါမည္။ လူနာတစ္ဦးတြင္ တတယိလူအျဖစ္အက်ဳံး၀ငမ္ႈ 
အကန္႔အသတရ္ွိေသာ သို႔မဟတု္ လံုး၀မရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ထိမုတ္ထရိုကိယု္စားလွယက္ 
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ထိုလနူာသည္ Medicare သို႔မဟတု္ Medicaid သို႔မဟတု ္ အျခားျပည္နယ္ႏငွ့္ ဖယ္ဒရယ္အစ ီ
အစဥမ္်ားကဲသ့ို႔ ရွိေနႏွင့္ေသာဘ႑ာေရးအရင္းအျမစမ္်ားမ ွေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာ အကအူညီ 
အတြက္ ရရွႏုိိင္ခြင့္ရွိ၊မရွိကို အဆံုးအျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ထိုမတ္ထရိုကိယု္စားလယွ္သည္ ထိလု ူ
နာက 
ရႏုိင္ေသာမည္သည့္အစိုးရဘက္ဆိငု္ရာ ေငြေပးေခ်ေပးမည့္အစီအစဥမ္်ားတြင္မဆို စာရငး္
 ေပးသြင္းရာတြင္ အကအူညီေပးရန္ လပု္ေဆာင္ႏိငု္ပါလိမ့္မည္။ အကယ၍္ ထိုလနူာက ထိေုလွ်ာက္ 
ထားမႈ လုပင္န္းစဥ္အတြက ္ေလွ်ာက္ထားရန္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းအခ်က္အလကေ္ပးရန္ျဖစ္ေစ ျငင္း 
ဆနပ္ါက သူသည္ ဤမူ၀ါဒအရ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံက့ို ရရွိႏုိင္လမိ့္မည္မဟုတပ္ါ။ အကယ ္
၍ အထကေ္ဖာ္ျပပါ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာ 
အေထာက္အပံအ့ရင္းအျမစ္(မ်ား)သို႔ ေလွ်ာကထ္ားမႈ (မ်ား)သည္ ပယခ္်ခံရျခင္း၊ မျပ ည့္စံုျခင္း 
သို႔မဟုတ္ 
ယခင္ေလွ်ာကထ္ားမႈ ျငင္းပယခ္ံရျခင္းရွပိါက ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ စဥ္း
စားသံုးသပ္ေပးမႈကို ထိုအခ်ိနတ္ြင္ လုပေ္ဆာင္ေပးရပါ မည္။ 

အာမခံထားရွမိႈလံုး၀မရွေိသာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာေပးေခ်ေပးမည့္ 
တတယိလအူရင္းအျမစ္ မ ရွိေသာ လနူာမ်ားအားလုံးတုိ႔ကို
အလိုအေလွ်ာက္ ကိုယတ္ိုငေ္ပးေခ်မႈ ေလ်ာ့ေစ်းကို ေပးပါမည္။ အကယ၍္
ထိုလနူာသည္ ေနာက္ပိငု္းတြင ္၀င္ေငြကိုအေျခခသံည့္ လမ္းညႊန္မႈေအာကတ္ြင္ 
ဘ႑ာ ေရး အေထာက္အပံအ့တြက္ အေရြးခ်ယ္ခရံန္ ဆံုးျဖတ္လိကု္ပါက ထိုကိယု္တိငု္ေပ
းေခ်မႈ ေလ်ာ့ ေစ်းကို ျပနလ္ည္ရုတသ္ိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ထိသုို႔ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေအာက္
တြငရ္ွင္းျပထားေသာ ထို 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံက့ ကိုယတ္ိုငေ္ပးေခ်မႈ ေလ်ာ့ေစ်းေနရာတြင္ အစား၀ငမ္ည္ျဖ
စ္သည္။ ကိုယတ္ိုငေ္ပးေခ်ေသာလူနာမ်ားတုိ႔ကို မတ္ထရိုက 
ပံုမွန္ေတာငး္ခေံလ့ရွေိသာ ပမာဏထက္ပိုၿပီး ကုနက္်စရိတက္်ခံေစျခငး္မရွေိၾကာငး္ ေသခ်ာေစရန္ 
ထိုကိယု္တိငု္ ေပးေခ်မႈေလ်ာ့ေစ်းကို ညိွႏိႈင္း ေပးပါမည္။ 

တတယိလေူပးေခ်ေပးမႈ (ပုဂၢလကိအာမခံ သို႔မဟတု္ အစိုးရဆိငု္ရာ အစအီစဥက္ေပးေခ်ေပးမႈ အပါ 
အ၀င္) မရွေိသာအခါတြင္ျဖစေ္စ၊ မလံုေလာက္သကဲ့သို႔ျဖစေ္သာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ထိမုတထ္ရို 
ကိုယစ္ားလွယသ္ည္ ထိလုူနာကို ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံရ့ရွႏုိိင္မႈအေၾကာင္း အသိေပးပါမည္။ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံရ့ယလူိုေသာ လနူာမ်ားတုိ႔သည္ ဤမူ၀ါဒတြင္ပါရွိေသာ 
ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ ခ အျဖစ္ ပူးတြဲထားသည့္ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္ရပါမည္။ ေလွ်ာကလ္ႊာ မတိၱဴမ်ားကို 
မည္သည့္မတထ္ရိကုိုယစ္ားလွယထ္ံတြင္ျဖစ္ေစ၊ https://metrohealth.net/about-metro-
health/billing-payment-options/financial-assistance/ 
တြင္ျဖစ္ေစ ရယူႏုိင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတုိ႔ကို ထိလုူနာကိုယတ္ိငု္ျဖစေ္စ၊ ထိုလနူာ၏
တာ၀န္ရွသိကူျဖစ္ေစ၊ အျခား တရား၀ငက္ိယုစ္ားလယွက္ျဖစ္ေစ မတထ္ရိကုိယု္စားလယွ္တစ္ဦးက 
လူေတြ႔ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ယခင္ေမးျမန္းမႈမွလည္းေကာင္း၊ 
စာျဖင့္ေရးသားျဖည့္စြက္ထားသည့္ ယံုၾကည္စိတခ္်ရေသာ 
သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားကုိ အ သံုးျပဳၿပီးျဖစ္ေစ ျဖည့္သြင္းႏိငု္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးအေထာက္ 
အပံ့အတြက ္ ေရြးခ်ယ္ခရံနလ္ုပင္န္းစဥ္၏ တစစ္ိတတ္စေ္ဒသအျဖစ္ လိအုပ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္ အ လကမ္်ား သို႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုထားေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားရယူရာတြင ္အကူအညီလိအုပ္ ပါက မတထ္ရိကုိုယစ္ားလွယမ္်ားထံသို႔ (၆၁၆) 
၂၅၂-၇၁၁၀ သို႔မဟုတ ္ ၁-၈၀၀-၉၆၈-၀၀၅၁ 
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ျဖင့္ ဆက္သြယပ္ါရန္ တိုကတ္ြနး္ပါသည္။ မတထ္ရိကုိုယစ္ားလွယမ္်ားသည္ လူနာမ်ားတုိ႔ကို သူတ
ို႔၏ ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာအေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ မတ္ထရိုကေတာင္းဆုိေသာ 
သတင္းအခ်က္ အ လကမ္်ား 
ရယူျခင္းႏငွ့္ အလားတူလပု္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကေူပးျခင္းတုိ႔အားျဖ
င့္လည္း အကအူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ 

 ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာကိုျဖည့္ေသာ လူနာမ်ားတုိ႔သည္ 
လကမ္ွတေ္ရးထိုးထား ေသာ ထိုေလွ်ာကလ္ႊာကို ေအာကပ္ါနည္းလမ္းမ်ားအနက္ 
မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပန္ လည္ေပးပို႔ရမည္။ 

 ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ အႀကေံပးထံသို႔ျဖစ္ေစ၊ မတ္ထရိုက်န္းမာေရးေဆးရုံ
ဧည့္ခန္းရွိ ေငြကိုငထ္ံ သို႔ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္လူနာမတွ္ပံုတင္ရန္
ေနရာမဆုိသို႔ျဖစ္ေစ ထိေုလွ်ာက္လႊာကို လူျဖင့္ေပးပို႔ ျခင္း

 ေဖာက္သည္၀န္ေဆာငမ္ႈကိယု္စားလွယ္၊ မတ္ထရိုက်န္းမာေရးေဆးရုံ၊ စာတို
က္ေသတာၲအမတွ္ ၉၁၃ ၀ိုငယ္ိမုင္၊ အမ္အုိင္ ၄၉၅၀၉-၀၉၁၃ သို႔ စာတိုကမ္ွေပးပို႔ျခင္း

 CustomerService@metrogr.org  သို႔ ေလွ်ာက္လႊာကို အီးေမးလ္ျဖင့္ ပို႔ျခင္း
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္ထားမႈမ်ားတုိ႔ကို ေဆးရံုဆင္းခ်ိနတ္ြင္ မတထ္ရိကု ေဆး၀ါး
ကုသမႈ အတြက္ ထိလုူနာအား ပထမအႀကိမ္ကနု္က်စရတိေ္တာင္းခလံႊာထုတေ္ပးၿပီး ရက္ေပါင္း ၂၄၀ 
အတြင္း လက္ခရံရွပိါက ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္ျဖစသ္ည္။ 

ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံရ့ႏုိငမ္ႈသည္ ပူးတြေဲဖာ္ျပခ်က္ ခ အျဖစ္ သတ္မတွထ္ားသည့္ ဘ႑ာေရး 
အေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာတြင္ ထိလုူနာ၏ ျပည့္စံုၿပီးတိက်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလကေ္ဖာ္ျပမႈ ႏွင့္ ထိဘု႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာကထ္ားမႈ 
လုပင္န္းစဥတ္ေလွ်ာကတ္ြင္ ထိလုူနာ၏ အခ်ိနမ္ီ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြကမ္ႈတို႔အေပၚတြင္ 
မူတည္သည္။ လူနာတစဥ္ီး၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ ရရွ ိ ႏိုငမ္ႈကိ ု
ဆံုးျဖတ္ေပးျခငး္ႏွင့္စပလ္်ဥ္းၿပီး ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ ခ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလကမ္လွြဲၿပီး လူနာက အေထာက္အပံရ့ႏုိငမ္ႈအတြက္ အေရးပါသည္ဟယုဆူသည့္ အပိုေဆာင္း 
သတင္းအခ်က္အလကမ္်ားကုိ မိမဆိႏၵအေလွ်ာက္ေပးအပ္လာေသာ္လည္း မတ္ထရိုသည္ အျခား
 ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိမည္မဟတု္ပါ။ အကယ၍္ မတ္ထရိုက ထိုလနူာ 
ကို က်နရ္စခ္ဲ့ေသာသတင္းအခ်က္အလကက္ုိ ေတာင္းဆိရုန္ဆက္သြယ္လာပါက ထိုလနူာသည္ 
အေၾကာင္းျပန္ရန္ ရကေ္ပါင္း ၃၀ အခ်ိန္ရပါသည္။ ရက္ ၃၀ အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ရန္ပ်က္ကြက္ 
ျခင္းသည္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ဆကလ္ကစ္စေ္ဆးျခင္းအား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစလမိ့္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုလနူာသည္ ထိုေလွ်ာကထ္ားမႈကို ေတာင္းခေံသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မတထ္ရိကု 
ကုသမႈအတြက ္ ေဆးရံုဆင္းခ်ိန္တြင္ ပထမ အႀကိမက္နုက္်စရိတ္ ေတာင္းခလံႊာထုတ ္ ေပးၿပီး 
ရကေ္ပါင္း ၂၄ ၀ အတြင္း ျပနလ္ည္အသကသ္ြင္းႏိုငပ္ါသည္။ အကယ၍္ ထိလုူနာသ ည္ 
မတကိ်ေသာ သို႔မဟုတ ္ မွားယြင္းေသာ 
သတင္းအခ်က္အလကက္ိေုပးသည္ဆိပုါက 
သူသည္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံက့ို မ ရထိုကသ္ူအျဖစ္ သ တ္မတွခ္ံရမည္ျဖစ္ၿပီး 
သူ၏ကနု္က်စရတိ္ကို အျပည့္အ၀ ေပးေခ်ရလိမ့္မည္ျဖစသ္ည္။ 
ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္ၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာကိ ု
လကခ္ံရရွိသည္ႏွင့္ မတထ္ရိကုိုယစ္ားလွယသ္ည္ 
ထိုေလွ်ာကလ္ႊာကို သံုးသပစ္စေ္ဆးပါမည္။ က်ိန္းေသေပါက္ေရြး 
ခ်ယ္ခရံႏုိငသ္ူျဖစ္ရန္ စတိ္ပိငု္းျဖတ္ထားေသာလူနာမ်ားတုိ႔သည္ ဘ႑ာေရးအေထာ
က္အပံ ့ ေလွ်ာက္လႊာကိျုဖစ္ေစ၊ 
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လူနာထံမွ အျခားအပုိေဆာငး္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိျဖစေ္စ ျဖည့္ စြကရ္နမ္လိအုပ္ဘႏွဲင့္ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ အဆင့္ဆင့္ စစေ္ဆးလုပေ္ဆာင္ျခင္း ခံရပါမည္။ 
အာမခံထားျခငး္မရွသိည့္အျပင္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခရံေသာ လူနာ 
မ်ားတုိ႔သည္ 
မတထ္ရိကု်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုငရ္ာ ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥမ္ွတစ္ဆင့္ ေနာ
က္ 
ဆံုးတြင္ ကိငု္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမည့္ ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥတ္စရ္ပရ္ရွႏုိိင္မႈအပါအ၀င္ ေငြေပးေခ်မႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရန ္မတထ္ရိသုို႔ ဆကသ္ြယႏ္ိုငပ္ါသည္။ မတထ္ရိကုို္ယ္စားလွယမ္်ား 
တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာလူနာမ်ားတုိ႔ကို မတထ္ရိမုူ၀ါဒေအာက္တြင္ 
ရရွႏုိိင္ေသာ အျခားမည္သည့္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့မႈမဆိုတို႔အေၾကာငး္ အသိေပးပါမည္။ 

ဘ
႑ာေရးအေထာက္
အပ့ံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ 
ႏွင့္အသိေပးအေၾ
ကာင္း ၾကားျခင္း 

ဘ႑ာေရးအေထက္အပံ့အတြက္ 
ဘ႑ာေရးအရအရည္အေသြးျပည့္မီသူျဖစရ္န ္စိတပ္ိုငး္ျဖတထ္ား ေသာလူနာမ်ား၏ ကစိၥရပ္တြင္
 မိသားစု၀င္ေငြသည္ လ က္ရွိ ဖယဒ္ရယ္ဆင္းရမဲြဲေတမႈဆိငု္ရာ လမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ား၏ ၁၇၅% 
သို႔မဟုတ္ ထိုထက္နမိ့္ပါက ကနု္က်စရတိ္ေတာငး္ခလံႊာမွ ပမာဏ ရွိ လနူာေပးေခ်ရမည့္ 
ခြဲတမ္းတြင္ ၁ ၀၀% ျဖတ္ေတာကေ္လ်ာ့ခ်မႈ (အျပည့္အ၀ကင္းလြတ္ခြင့္) ကို ပူးတြေဲဖာ္ျပခ်က္ က 
တြင္ 
သတမ္ွတထ္ားသည့္အတိုင္း ရရွိပါလမိ့္မည္။ မသိားစ၀ုငေ္ငြသည္ လကရ္ွိဖယဒ္ရယ္ဆင္း
ရဲမြဲေတမႈဆိငု္ရာ လမး္ညႊနခ္်ကမ္်ား၏ ၁၇၆% ႏွင့္ ၂၅၀% ၾကားတြင္ ရွေိန ေသာ လနူာမ်ားတုိ႔သည္ 
ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ က တြင ္ သတ္မတွထ္ားသည့္အတိုင္း ကနု္က်စရတိ္ ေတာငး္ခံလႊာမွ 
ပမာဏရွလိူနာေပးေခ်ရမည့္ 
ခြဲတမ္းတြင္ အ ခ်ဳိးက်ေလ်ာ့ေစ်းကို ရရွိပါလမိ့္မည္။ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာအရ 
ခ်ဳိ႕တဲသ့ူအျဖစသ္တမ္ွတခ္ံရန ္ စိတ္ပိငုး္ျဖတ္ထားပါက မတထ္ရိကုိုယ ္ စားလယွ္သည္ 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေလ်ာ့ေစ်းကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ လနူာမ်ားေငြ 
စာရင္းမန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရာရိွခ်ဳပတ္ို႔က အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပန္လည္သံုး 
သပ္ၾကပါမည္။ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံအတြက္ က်ိန္းေသေပါက္ေရြးခ်ယ္ခရံႏုိင္သူျဖစရ္န္ 
စိတ္ ပိုင္းျဖတထ္ားေသာ လူနာမ်ားတုိ႔သည္ ၁၀၀ % ေစ်းေလ်ာ့ေပးမႈ )အျပည့္အ၀ ကင္းလြတ္ခြင့္( 
ကို ရရွိပါမည္။ 

ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ က မွသက္ဆိငု္ရာ ေလ်ာ့ေစ်းရာခုိင္ႏွဳန္းကို လူနာမ်ားထံ ကုနက္်စရိတေ္တာင္းခ ံ 
လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းခမံည့္ အေျခခစံရတိ္တြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်ကပ္ါမည္။ ထိုသို႔ေစ်း 
ေလ်ာ့ျခင္းမ်ားကုိ မတ္ထရိုအား ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံရ့ႏုိင္ေသာ လူနာကိ ု
သာမန္အားျဖင့္ ေကာက္ခေံလရ့ွိသည့္ပမာဏထက္ ပိုမိေုကာကခ္ံျခင္းကုိ 
တားျမစ္ထားသည့္ သကဆ္ိုငရ္ာဖယ္ဒ 
ရယဥ္ပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွေိစရန္ ရည္ရြယ္သည့္စိတေ္နသေဘာထားတစ္ရပ္ျဖင့္ 
မတထ္ရိကု တတိယလူအေနႏွင့္ ေငြေပးေခ်ေပးမည့္သူရွေိသာ လူနာမ်ားတုိ႔ကို ၁၂ လတာ 
တိုင္းတာတြက္ ခ်ကမ္ႈ အခ်ိန္ကာလအေတာအတြင္း Medicare ႏွင့္အျခား စီးပြားေရးဆုိငရ္ာ 
ေငြေပးေခ်သူမ်ားတုိ႔ က ခြင့္ျပဳေပးေသာေငြပမာဏကုိ 
ထည့္သြင္းဆုံးျဖတ္ၿပီး ေဖာ္ထတု္သတ္မတွ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ က တြင္ 
သတမ္ွတထ္ားေသာ ေလ်ာေ့စ်းရာခုိင္ႏွဳန္းကို ထိုသို႔ေသာ ရာခိုငႏ္ွဳန္း မ်ားတုိ႔သည္ 
ဖယဒ္ရယ္ဥပေဒအရ အေရ႕ွတြငေ္ဖာ္ျပထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈ ရွေိၾကာငး္ေသခ်ာေစရန္ အခ်ိနက္ာလအလုိက ္ ျပန္လည္ညိွႏွဳိင္းသုံးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ထုိညိွႏွဳိင္းမႈ မ်ားတုိ႔သည္ ဤမ၀ူါဒတြင္ 

ည။

က။
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ေခတ္ႏငွ့္အညီျပနလ္ည္ျပငဆ္င္ထားၿပီး မတထ္ရိဘု႑ာေရးအရာရိွခ်ဳပ ္ က 
လကမ္ွတေ္ရးထိုးထားသည့္ ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ က ကို ပူးတြတဲင္ျပျခင္းအားျဖင့္ သကေ္ရာက္ 
မႈရွေိစမည္ ျဖစသ္ည္။ မတ္ထရို၏ ညိွႏွဳိင္းျပင္ဆငထ္ားေသာ AGB ကို တြက္ခ်က္ၿပီးသည့္အေပၚ 
မူတည္ၿပီး တိငုး္တာမႈကာလ ၁ ၂ လၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ရကေ္ပါင္း ၁၂၀ ထက္ေနာက္မက်ဘ ဲထိုညိွ 
ႏွဳိင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေလ်ာ့ေစ်းရာခိငု္ႏွဳနး္မ်ားတုိ႔ကို မတထ္ရိကု 
စတင္အသံုးျပဳမည္ျဖစသ္ည္။ ထို႔ အျပင္ လက္ရွိ 
ဖယဒ္ရယ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိငု္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ ၂၅၀%ေအာက္ရွေိနသည့္ 
အာမခံထားျခငး္မရွေိသာ လနူာမ်ားတုိ႔အတြက္ မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာန၏ သတမ္ွတ္ 
ခ်က္မ်ားအရ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္သည့္ ေဆး၀ါးကုသမႈ ၁၁၅% ထကမ္ပိဘု ဲကန္႔သတ္ထားရွပိါမည္။ 

ျဖည့္ၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာကို တင္သြင္းၿပီးရကေ္ပါင္း ၆၀ အတြင္းတြင္ 
မတထ္ရိသုည္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာရႏုိင္ခြင့္ သို႔ မဟတု္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာ 
ခ်ဳိ႕တဲမ့ႈေပၚတြင ္အေျခခသံည့္ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္းရွိ၊မရွိ ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး 
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်ကႏ္ွင့္ ေပးအပ္မည့္ေလ်ာေ့စ်းပမာဏကုိ လနူာထံစာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားပါ မ ည္။ 
ဘ႑ာေရးအရာရိွခ်ဳပက္ ဆံုးျဖတ္ေပးသည္မလွြဲၿပီး မတ္ထရိသုည္ 
ႀကိဳတငခ္န္႔မွန္းထားေသာ ရႏုိငခ္ြင့္ေပၚအေျခခံၿပီး 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ ေရြးခ်ယခ္ံရန ္ စတိ္ပိငု္းျဖတ္ထားသည့္ လူနာမ်ားကုိ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္မလိပုါ။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ မတ္ထရိသုည္ လနူာတစ္ဦးကို 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ ေရြးခ်ယခ္ံျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ေပးၿပီး ထိုလနူာ ထံ 
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်ကႏ္ွင့္တကြ ျငင္းပယ္ရျခင္းအေၾကာင္းရငး္ကုိ စာျဖင့္အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ပါမည္။ 

ေအာက္တြင ္ ေဖာ္ျပထားသည္မွလြဲၿပီး 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ ေရြးခ်ယမ္ႈဆိငု္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်ကမ္်ားအားလုံးတုိ႔ကိ ုထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိငု္း ပထမဆုံးေသာ ၀နေ္ဆာင္မႈမွစၿပီး ၆  လ  
အတြင္း ဆ က္လက္သက္ေရာက္မည္ျဖစသ္ည္။ ထိနုည္းတူစြာပင္ လူနာတစဥ္ီးသည္ 
ၿပီးခဲ့ေသာ ၆
လအတြင္း ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး လနူာ၏ဘ႑ာေရးအေျခအေန 
မ်ား၊ မသိားစ၀ုငအ္ေရအတြက္ႏွင့္ အာမ ခထံားရွိမႈတို႔ မေျပာငး္လပဲါက ထိလုူနာသည္ 
ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ေလွ်ာကလ္ႊာအသစတ္ငရ္နမ္လိုဘ ဲ
ထပေ္ဆာင္းအေရးေပၚ သို႔မဟတု္ ေဆး၀ါး ကုသမႈဆိငု္ရာ 
လိုအပခ္်က္အရ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတသ္က္ၿပီး ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ ့
အတြက ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခရံမည္ဟု ယဆူ ဖြယ္ ျဖစ္ပါလမိ့္မည္။ 
သို႔ေသာ္ လူနာတစဥ္ီးသည္ ဘ ႑ာ ေရး အေထာက္အပံ့အတြက္
အေရြးခ်ယခ္ံခဲ့ရေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံရ့ရွမိႈအတြက္ ဆကလ္က္အရည္ခ်င္းျ
ပည့္မီေနျခင္းကို သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစႏုိငသ္ည့္ သူ၏ပိုငဆ္ိုငမ္ႈ 
သို႔မဟုတ ္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အာမခံထားရွိမႈအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ၊ 
ထိုႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ျဖစ္ေစ 
အေျပာင္းအလဲႀကံဳေတြ႔ရပါက ထိုလနူာသည္ ထိုအေျပာင္းအလဲအေၾကာင္းကို မတ္ထရိုထ ံ သို႔ 
ရကေ္ပါင္း ၃၀  အတြငး္တြင္ျဖစ္ေစ ေနာက္ထပက္်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုငရ္ာ ၀နေ္ဆာင္ 
မႈမရယမူီတြင္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထိေုနာက္တြင္ မတ္ထရိုသည္ ဘ႑ာေရး 
အေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာတြင္ ေပးထားေသာသတင္းအခ်က္အလကက္ို အခ်ိနႏ္ွင္အညီ ျပင္ 

ဂ။

ဃ။
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ဆငရ္န္ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္ၿပးီ ထိုျပနလ္ည္ျပင္ဆင္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပၚ မူတည္ 
ၿပီး ထိုလနူာ၏ ဆကလ္ကအ္ေရြးခႏုိံင္မႈကို ျပနလ္ည္သံုးသပပ္ါမည္။ 

ကုန္က်စရိတ္ေတာင္း
ခံ 
ျခင္းႏွင့္ ေငြေက
ာက္ခံ ျခင္း လုပ္င
န္းစဥ္အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ 

အခမဲ့ေစာင့္ေရွာက္မႈမဟုတေ္သာ္လည္း ေလ်ာ့ေစ်းအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာလူနာမ်ားတုိ႔ 
သည္ ရကေ္စသ့ြားေသာ ေပးရနလ္က္က်နမ္်ားႏွင့္ပတသ္က္ၿပီး စာျဖင့္ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ မည္။ မတထ္ရိကု်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိငု္ရာ ေငြေပး
ေခ်မႈအစီအစဥမ္ွတစ္ဆင့္ ေနာက္ဆံုး တြင ္
ကိုငတ္ြယေ္ျဖရွင္းမည့္ ေပးေခ်မႈဆိငု္ရာ သတမ္ွတခ္်က္မ်ားကုိ 
စီစဥ္ရန္အတြက ္ မတထ္ရိ ု ကိုယစ္ားလွယတ္စဥ္ီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ 
ရကခ္်ိန္းယူရန္ ထိုလနူာကိုေျပာရပါမည္။ က်နရ္ွိေနေသးေသာ မည္သည့္ေပးရနရ္ွိေငြကိမုဆို 
ကိုယတ္ိုငေ္ပးေခ်မႈ လက္က်နမ္်ားႏွင့္သက္ဆိငု္သည့္ လူနာမ်ား ေငြစာရ င္းမ၀ူါဒမ်ားႏွင့္အညီ 
လုပေ္ဆာငမ္ည္ျဖစ္သည္။ 

လူနာတစ္ဦးသည္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံအ့တြက္ အေရြးခ်ယ္ခရံေသာ္လည္း က်န္ရွိေသာလက္ 
က်န္ေငြ (ရွိသည္ဆိုပါက သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေပးေခ်မႈအစီအစဥ္၏ သတ္မတွခ္်က္မ်ား 
အရ) ကို အခ်ိနမ္ီေပးသြင္းရန္ ပ်ကက္ြက္ပါက မတထ္ရိုသည္ မိတၱဴ ကိ ုhttps://metrohealth. 
net/about-metro-health/billing-payment-options/financial-assistance/ 
တြငရ္ႏုိင္သည့္ မတထ္ရို ကုနက္်စရိတ္ေတာင္းခံျခင္းႏငွ့္ ေငြေကာက္ခံျခင္းမ၀ူါဒတြင္ 
သတမ္ွတထ္ားသည့္ အေရး 
ယူမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြကပ္ါမည္။ ကုနက္်စရိတ္ေတာငး္ခံျခငး္ႏွင့္ ေငြေကာက္ခံျခင္းမူ
၀ါဒႏွင့္အညီ မတ္ထရိုသည္ ဤမူ၀ါဒအရ 
လူနာတစဥ္ီး၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ ရ ရွိႏုိင္စြမ္းကုိဆံုးျဖတ္ရန္ 
ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အားထုတမ္ႈမ်ား ေရွးဦးစြာမျပဳလုပဘ္ ဲ(ဤမူ၀ါဒတြင ္ သတမ္တွ္ထားသည့္) 
သမားရိုးက်မဟုတေ္သာ ေငြေကာက္ခမံႈ ေဆာငရ္ြကခ္်ကမ္်ားတုိ႔ကို လပုေ္ဆာင္မည္မဟုတပ္ါ။ 

ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ဤဘ႑ာေရးအေထာက္အပံဆ့ိုငရ္ာမ၀ူါဒ၏ ျဖစတ္ည္မႈႏွင့္ သတမ္ွတခ္်ကမ္်ားတုိ႔ကို မတထ္ရို၏ 
မူလႏွင့္ ဒုတယိအဆင့္၀နေ္ဆာင္မႈနယေ္ျမမ်ားတြင္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန႕္ျပန႕္ရရွိႏုိင္ေစရန္ လုပေ္ဆာင ္ ေပးရန္မွ  မ တထ္ရို၏မ၀ူါဒပင္ျဖစသ္ည္။ 
အေရ႕ွတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားကုိ ဆကလ္က္ လပု္ေဆာငရ္ာတြင္ မတ္ထရိုသည္ ဤမူ၀ါဒတြင္ 
ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ ဂ အျဖစ္ ပူးတြေဲဖာ္ျပထားသည့္ 
ရိုးရငွ္းေသာအသုံးအႏွဳန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းကို အသံုးျပဳၿ ပီး က်ယ္ျပန္႔ 
စြာ ျဖန္႔ေ၀ေပးပါမည္။ထို ရိုးရငွ္းေသာအသုံးအႏွဳန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္း 
မိတၱဴ မ်ားတုိ႔ကို (၁) လူနာမွတပ္ံုတင္ျခင္းဆိုငရ္ာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆးရံုတက္လနူာ 
လမ္းညႊန္စာအုပ္တို႔တြင္ ထ ည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း (၂) လနူာတစဥ္ီးခ်ငး္စတီို႔၏ ေဆးရံုတက္ျခင္းျဖစ္ 
ေစ ေဆးရံုဆင္းျခင္းျဖစ္ေစ လပု္ငန္းစဥ္၏အစတိ္အပိငု္းအျဖစ္ ေပးအပ္ျခငး္ (၃) မတထ္ရို၏၀ကဘ္္ 
ဆိုကတ္ြင ္ ဤမူ၀ါဒႏွင့္တကြ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာတို႔ကို 
သိသာထင္ရွားၿပီး အလြယတ္ကူရရွိႏုိင္ေသာေနရာတြင္ တင္ျပထားျခင္းတို႔ကို လပု္ေဆာငပ္ါမည္။ 
ရိုးရငွ္းေသာ အသံုး
အႏွဳန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းတို႔ကို အဂၤလပိ္ဘာသာအျပင္(၁) လူဦးေရ 
၁၀၀၀ ထက္အသံုးနည္းေသာ သို႔မဟုတ္ (၂) မတထ္ရို၏ မလူႏွင့္ဒုတိယအဆင့္ ၀နေ္ဆာငမ္ႈ နယ္ 
ေျမမ်ားရိွ လဥူီးေရ ၅% ထကအ္သံုးနည္းေသာ အျခားဘာသာစကားတုိ႔ျဖင့္လည္း ရရွိေစပါမည္။ 

မတထ္ရိသုည္ လနူာမ်ားစာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ မွတပ္ံုတင္ျခင္းျပဳလုပသ္ည့္ေနရာမ်ားအျပင္ အေရးေပၚ 
ကုသမႈဌာနတြင္ပါ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံရ့ရွႏုိိင္မႈႏွင့္ 
စပလ္်ဥ္းေသာသတင္းအခ်က္အလကက္ို 

က။

ခ။

က။
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လည္းေကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထားမႈလုပင္န္းစဥေ္ဖာ္ျပခ်က္ကိုလည္းေကာင္း ဆိငု္းဘုတေ္ထာင္ၿပီး သိ 
သာထင္ရာွးစြာ ေဖာ္ျပထားပါမည္။ 
ထိုဆိငု္းဘုတတ္ြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ပါမည္။ ဤေဆးရံုက အေရြးခ်ယ္ 
ခံရေသာလူနာမ်ားကုိ ကမး္လွမ္းေပးသည့္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ ့ ဆိုငရ္ာ 
သတမ္ွတခ္်ကမ္်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ သင္သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီႏုိင္ပါ သည္။ 
ပိုမိသုိရွလိိုပါက မတ္ထရိုကိယုစ္ားလယွရ္ံုးသုိ႔ (၆၁၆-၂၅၂-၇၁၁၀) သို႔မဟုတ ္၁-၈၀၀-၉၆၈-၀၀၅၁ 
ျဖင့္ ဆက္သြယႏ္ိုငပ္ါသည္။  ထိသုို႔ေသာ ဆိငု္းဘုတက္ို အဂၤလပိ္ဘာသာအျပင္ (၁) လဥူီး ေရ ၁၀၀၀ 
ထက္အသံုးနည္းေသာ သို႔ မဟတု္ (၂) မတထ္ရိ၏ု မူလႏွင့္ဒုတယိအဆင့္ ၀နေ္ဆာင္မႈ 
နယေ္ျမမ်ားရိွ လူဦးေရ ၅% ထက္အသံုးနည္းေသာ အျခားဘာသာစကားတုိ႔ျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပပါ 
မည္။ ထိသုို႔ေသာဆိငု္းဘုတက္ို မ တထ္ရိေုဆးခန္းမ်ားႏွင့္ မတ္ထရိုပိငု္နက္မ်ားရွိ အျခားေနရာ 
မ်ားတြင္ အဓပိၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ျမငသ္ာမႈကိေုပးလ်က္ ျပသထားပါမည္။ 

မတထ္ရိသုည္ က်သင့္ေငြေတာင္းခလံႊာတစေ္စာငစ္ီတိငု္းတို႔တြင္ (၁) 
ဤမူ၀ါဒ၊ ေလွ်ာကထ္ားျခင္း လုပင္န္းစဥတ္ို႔ႏွင့္ပတသ္ကေ္သာ သတငး္အခ်က္အလက္အတြက္ 
ဖုန္းနံပါတတ္စခ္ု (၂) ဤမူ၀ါဒ၊ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ 
ရိုးရငွ္းေသာအသုံးအႏွဳန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အ ေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းတုိ႔ကို
ရရွႏုိိင္မည့္ ၀ကဘ္္ဆိကု္လပိ္စာတို႔အပါအ၀င္ ဘ႑ာေရးအေထာက္ 
အပံ့ရရွိႏုိင္ေၾကာင္းႏငွ့္စပလ္်ဥ္းသည့္ သိသာထငရ္ွားေသာ အဆိုျပဳခ်ကတ္စ္ခကုို ထ ည့္သြင္းေဖာ္ 
ျပပါမည္။ က်သင့္ေငြေတာငး္ခံျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းမူ၀ါဒတြင္ ေဖာ
္ျပထားသည့္အတိုင္း မတထ္ရိသုည္ 
သမားရိုးက်မဟုတေ္သာ ေငြေကာက္ခမံႈဆိငု္ရာ ေဆာင္ရြကခ္်က္မ်ားတုိ႔ကို (က် 
သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ၀ူါဒတြင္ သတ္မတွ္ထားသည့္အတိုင္း) 
လုပ္ ေဆာငေ္တာ့မည္ဆိပုါက အန ည္းဆံုး ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံဆ့ိုငရ္ာ မူ၀ါဒအတြက္ 
ရိုးရငွ္း ေသာအသုံးအႏွဳန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းမတိၱဴတစစ္ံုကို
ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ ဂ တြင္ 
သတမ္ွတထ္ားသည့္အတိုင္း သမားရိုးက်မဟုတေ္သာ ေငြေကာက္ခမံႈဆိငု္ရာ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားတုိ႔ကို မလပု္ေဆာင္မီ အနည္းဆုံးရကေ္ပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမည္။ 

ဘ႑ာေငြခြေဲ၀
မႈလ်ာထားခ်က္၊ 
မွတ္တမ္း ထိန္းသိ
မ္းျခင္းႏွင့္  
 အစီအရင္ခံျခင္း 

ဘ႑ာေရးအရာရိွခ်ဳပ္က အခမဲ့ေစာင့္ေရွာကမ္ႈႏွင့္ ေလ်ာ့ေစ်းႏႈန္းထားမ်ားအပါအ၀င္ သင့္တင့္ေသာ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံက့ို ေသခ်ာေစမည္ျဖစ္ၿပီး 
မတထ္ရို၏ႏွစစ္ဥ္လပု္ငန္းလည္ပတမ္ႈအတြက္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သုံးစြဲမႈလ်ာထားခ်က္ကို 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါမည္။ ထိုဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္သည္ ဘ႑ာေရး 
အေထာက္အပံေ့ပးအပ္ျခင္း ရပ္တန္႔ရမည့္ေနရာတစ္ခအုျဖစ္မဟတု္ဘ ဲအရင္းအျမစ ္ မ်ား 
ခြဲေ၀ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ အစီအစဥေ္ရးဆြဲရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳမည့္ မီးေမာင္း ထိုးျပခ်ကတ္စခ္ုအျဖစ္ လပု္ေဆာငပ္ါသည္။ 

မတထ္ရိသုည္ ျဖည့္ၿပီးသားဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတုိ႔ကို
(လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူသတင္းခ်ကအ္လကမ္်ားႏွင့္တကြ) ေဖာက္သည္၀နေ္ဆာင္မႈ
ရံုးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ 
လုပေ္ဆာငပ္ါမည္။ ထိုမတွ္တမ္းမ်ားသည္ ျပန္လည္သံုးသပမ္ႈအတြက္ မည္ 
သည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိမဆိ ု
ကိုငတ္ြယထ္ိန္းသိမ္းျခင္းႏငွ့္တကြ ထိေုလွ်ာကထ္ားမႈမ်ားတုိ႔ကို အတည္ျပဳျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းခရံေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလကက္ိုလည္း ထငဟ္ပ္ျပပါ လိမ့္မည္။ 
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ဤမူ၀ါဒအရ မတ္ထရိုက ေထာက္ပံေ့ပးေသာ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံက့ို သကဆ္ိုငရ္ာဥပေဒအရ 
တြကခ္်က္ၿပီး အစီအရငခ္ံပါမည္။ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး အ တိအက်ခြင့္ျပဳေပးသည္မ်ားမ ွ
လြဲၿပီး မတထ္ရိသုည္ 
မိမိ၏ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ကို ရႏုိင္ခြင့္ရွိေသာလူနာမ်ားတုိ႔ထံ မတထ္ရိ ုက်န္း
မာေရးေစာင့္ေရာွက္မႈ ကုနက္်စရိတ္အစီအရငခ္ံစာ (ထိ၀ုနေ္ဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ အ မနွတ္ 
ကယက္ုနက္်စရိတ ္ ေတာင္းခမံႈမ်ားမဟုတ္) မ ွ
တြကခ္်ကေ္သာ စုစေုပါင္းစရတိ္ႏငွ့္ ေတာင္းခေံငြ အခ်ဳိးေပၚတြင္ 
အေျခခသံည့္ ၀န္ေဆာငမ္ႈအတြက္ အမနွ္တကယ္ကနု္က်စရတိ္ကို အသံုးျပဳသည့္ ဤမူ၀ါဒအ ရ 
ေပးအပ္ပါမည္။ 

လွ်ဳ႕ိ၀ွက္ထိန္းသိမ္းမႈ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ လိုအပခ္်က္သည္ လူနာမ်ားအတြက္ ထခိိုကလ္ြယ္ၿပီး 
နကရ္ႈိင္း ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစႏ္ိုငေ္ၾကာင္းကုိ 
မတထ္ရိကု အသိအမတွ္ျပဳပါသည္။ သ တင္း အခ်က္အလက ္
လွ်ဳိ႕၀ကွ္ေစာင့္ထိန္းမႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစ၏ီ ဂုဏ္သကိၡာထိန္းသိမ္းမႈကို 
ဤမူ၀ါဒအရဘ႑ာေရးအ ေထာကအ္ပံက့ိုရယူလိေုသာသမူ်ား အားလုံးတုိ႔အတြက္ ထိနး္သိမ္းေပး 
ထားပါမည္။ လူနာမ်ားတုိ႔၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံေလွ်ာက္လႊာမွ ရရွေိသာ မည္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလကမ္ဆိုတို႔ကို ထိလုူနာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရျဖစေ္စ ဥပေဒ အရလုိအပ္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစေ္စ ထုတေ္ဖာ္ေျပာဆုိပါမည္။ 

၀န္ထမ္းသတင္းအ
ခ်က္အလက္/သင္တန္
း 

မတထ္ရိသုည္ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈရံုးရွိ ဘ႑ာေရးအတုိငပ္င္ခႏွံင့္ လူနာမွတပ္ံုတင္ျခင္း/ 
စာရင္းသြင္းျခငး္ေနရာမ်ားရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးတုိ႔ကို ဤဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ၀ူါဒကို 
ေကာင္းစြာသိကၽြမ္းရန္၊ 
ဤမူ၀ါဒႏွင့္တကြ ရိုးရွင္းေသာအသုံးအႏွဳန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းႏငွ့္ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားတုိ႔ကို ၀ငေ္ရာက္ 
ၾကည့္ရႈအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏငွ့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ မ တထ္ရိရုံုး သို႔မဟုတ္ ကိယု္စားလယွ္ထသံို႔ ေမးခြန္း 
မ်ားကုိ လႊဲေပးႏုိင္ရန္ လပု္ေဆာင္ေပးပါမည္။ 

မတထ္ရိသုည္ လထူုႏွင့္လည္းေကာင္း လနူာမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ဆကသ္ြယရ္မည့္၀နထ္မ္းမ်ား 
အားလုံးတုိ႔ကို ဤဘ ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ၀ူါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိ႔ႏွင့္စပလ္်ဥး္သည့္ 
အေျခခံ သ တင္းအခ်က္အလကမ္်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လံုေလာက္စြာ ေလ့က်င့္ေပးထားပါမည္။ 
သူတို႔သည္ ဆီေလ်ာ္ေသာ မတထ္ရိရုံုး 
သို႔မဟုတ္ ကိယု္စားလယွ္ထသံို႔ ေမးခြန္းမ်ားကုိလႊဲေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္(မ်ား) ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ။ ။ 
လူတစ္ဦးကပိငုဆ္ိုငသ္ည့္ စီးပြားေရးဆိုငရ္ာတန္ဖိုးရွိေသာ မည္သည့္ဥစၥာပစၥည္း 
မဆို 
အထူးသျဖင့္ ေငြသားအျဖစေ္ျပာင္းလႏုိဲငသ္ည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ-ေငြသား၊ ေငြရစာခ်ဳပ္မ်ား၊ 
ရရန္ရွစိာရင္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္၊ တနဆ္ာပလာ၊ အိမ္ (မလူေနထုိင္ေနေသာအိမ္အျပင္)၊ ကားႏွင့္ 
အျခား ၿခံ၊ ေျမ ပိုငဆ္ိုငမ္ႈမ်ားတုိ႔ျဖစ္သည္။အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ 
ပိုငဆ္ိုငမ္ႈတြင္ ေနထိုင္ လ်က္ရွေိသာေနအိမ္ျဖစ္ေစ၊မစ္ခ်ီဂန္ဥပေဒအရ စီရငမ္ႈမကွင္းလြတခ္ြင့္ရွိေသာ 
အျခားပုိင္ဆိငု္မႈျဖစ္ေစ၊ ပင္စင္ သို႔မဟုတ္ အၿ ငိမ္းစားစီမကံိန္းတြင္ စုေဆာငး္ထားရွေိသာ ေငြပမာဏ 
(ထိုသို႔ေသာစမီကံိန္းမွ မွ်ေ၀မႈႏွင့္ေပးေခ်မႈမ်ားတုိ႔ကို ဤမူ၀ါဒအရ 
မိသားစု၀ငေ္ငြအျဖစ္ ထည့္သြင္းႏိငု္ေသာ္လည္း) တို႔ မပါ၀ငပ္ါ။ 
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ေၾကြးဆုံးကုန္က်စရိတ္။   ။ (၁) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရာွကမ္ႈအျဖစ္သတ္မတွထ္ားျခင္းမရွိေသာ 
(၂)ေလ်ာေ့စ်းေပးထားေသာေစာင့္ ေရွာက္မႈကိရုရွပိိုငခ္ြင့္ရွိေသာ္လည္း ဤမူ၀ါဒအရေ
လ်ာ့ေစ်းမ်ားေလွ်ာကထ္ားၿပီးေနာက္ ေပးရ နက္်န္ရွိ သည္မ်ားကုိ ေပးရန္ပ်ကက္ြကေ္သာ လူနာမ်
ားတို႔က ေပးသြင္းရန္ပ်ကက္ြကမ္ႈမေွပၚေပါကလ္ာသည့္ 
စာခ်ဳပပ္ါညိွႏိုွင္းျပင္ဆငမ္ႈမ်ားမပါရိွသည့္ ရရနရ္ွိေသာ္လည္း ေကာကခ္ံရရွိျခင္းမရွသိည့္ 
ေငြစာရင္း ျဖစပ္ါသည္။ 

မိသားစု။   ။ လူနာ၊ လူနာ၏အိမ္ေထာင္ဘက္ (တရားဥပေဒအရ အိမ္ေထာင္ဘက္အပါအ၀င္)ႏွင့္သူ
၏ ျပည္တြင္းအခြန၀္နေ္ဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ တရား၀င္မွခီိသုူမ်ားျဖစ္သည္။ 

မိသားစု၀င္ေငြ။   ။  မိသားစုတစ္စ၏ု တစ္ႏစွ္စာ၀ငေ္ငြစုစေုပါင္းႏငွ့္ 
အခြနႏ္ွင့္ ကေလးစရိတ္ ေထာက္ပံမ့ႈ ျဖတ္ေတာက္ျခငး္မျပဳမီ ေငြေၾကးအက်ဳိးခံစားခြင့္
အားလုံးတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစု၀ငေ္ငြ တြင္ လုပ္အားခမ်ား၊ 
လစာမ်ား၊ အျမတ္ခြဲေ၀မႈမ်ား၊ အ တိုးရရွိမႈႏွင့္ လူမႈလံုၿခံဳေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္၊ လုပသ္ားနစန္ာေၾကး၊ 
စစမ္ႈထမ္းေဟာင္းအက်ဳိးခစံားခြင့္၊ သင္တန္းတက္ေရာက္မႈစရတိ္ရျခင္း၊ စစ္မႈ 
ထမ္းခြဲတမ္းရေငြ၊ ထိုအိမ္တြင္ေနထိငု္ျခင္းမရွေိသာ မသိားစု၀ငမ္်ားထံမွပံုမွနေ္ထာကပ္ံ့ေၾကး (ကေလး 
စရတိ္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျပင္)၊ အစိုးရပငစ္င၊္ ပုဂၢလကိပငစ္င္၊ အာမခံထားရွမိႈ၊ ႏစွစ္ဥရ္ရွေိသာ 
ခြဲတမ္း၊ ငွားရမ္းခရရွိေငြမ်ား၊ အခ်ဳိးက်ခံစားခြင့္မ်ား၊ အိမ္ၿခေံျမမ်ား၊ ယံုၾကည္အပ္ႏွေံငြ
ႏွင့္ အျခားေသာပုံစံရွိ သည့္ ၀င္ေငြမ်ားတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ 

ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံ။   ။ ဤမူ၀ါဒတြင ္
အဓိပၸာယဖ္ြင့္ဆိထုားသည့္အေလွ်ာက္ ေငြေရးေၾကးေရး အရအေထာက္အပံရ့ႏုိင္ေသာ၊ ရ
ႏိုငသ္ည္ဟကု်ိန္းေသယူဆရေသာ 
သို႔မဟုတ ္ ေဆး၀ါးကုသမႈအရ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ 
လူနာမ်ားတုိ႔၏အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရးေပၚသုိ႔မဟုတ္ ေဆး၀ါးကုသမႈလိုအပ္ခ်ကအ္ ရျပဳစေု
စာင့္ေရာွကမ္ႈအတြက္ 
လူနာမ်ားတုိ႔ကို ေတာင္းခသံည့္က်သင့္ေငြတြင္
အျပည့္အ၀ျဖစေ္စ တစစ္ိတတ္စ္ေဒသျဖစ္ေစ ေလ်ာခ့်ပယ္ဖ်က္ေပးမႈျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံတ့ြင ္ေၾကြးဆုံး မ်ားျဖစ္ေစ၊ 
အစိုးရအစီအစဥ္မ်ားမ ွ စာခ်ဳပ္ဆိုငရ္ာပ်က္ကြကမ္ႈမ်ားျဖစေ္စတို႔ မပါ၀ငေ္သာ္လည္း အာမခံ 
စပတ္ူေပးေခ်မႈ၊ ေလ်ာခ့်ေပးႏုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုႏွစရ္ပလ္ံုးတို႔ ပါ၀ငႏ္ိုငသ္ည္။ 

ဘ႑ာေရးအရ ရ ပုိင္ခြင့္ရိွသူ။  ။ ပူးတြေဲဖာ္ျပခ်က္ က တြငသ္တ္မတွ္ထားသည့္အတိုင္း၊ 
လူနာက 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းခ်က္အလကမ္်ား
အေပၚတြင္ 
အေျခခံၿပးီေဖာ္ျပသည့္အတိုငး္ ဖယဒ္ရယ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိငု္ရာလမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား၏ ၂၅၀% မိသားစု 
၀ငေ္ငြရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထိထုကန္ည္းသည့္၀ငေ္ငြရွိေသာ လူနာတစ္ဦးျဖစသ္ည္။ 

ေဆး၀ါးကုသမႈဆုိင္ရာအရ ခ်ဳ႕ိတ့ဲသူ။ ။ 
တတယိလအူျဖစ္ေပးေခ်ေပးသူက ေဆး၀ါးကုသမႈက်သင့္ ေငြေတာင္းခလံႊာ 
သို႔မဟုတ ္ ေဆးရံုစရိတက္်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာ အတြကေ္ငြေပးေခ်မႈျပဳၿပီးေနာက္ က်
န္ရွေိသာေငြသည္ ထိုလနူာ၏ႏစွ္စဥ္မသိားစု၀ငေ္ငြ၏ ၂၅%ထက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး 
ထိုက်နရ္ွိေသာ ေငြကို ေပးသြင္းရနေ္ငြေရးေၾကးေရးအရ မတတ္ႏိငု္ေသာ 
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လူနာတစဥ္ီးျဖစသ္ည္။ ေငြေပးေခ်မႈတြင္ ေနထိငု္မႈအတြက္အေရးပါသည့္ သို႔မ ဟုတ္ 
မိသားစု၏ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့စနစတ္ြင္ 
မဆံုးႏိုင္ ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခကဲိုျဖစေ္ပၚေစႏုိငသ္ည့္ ပိုင္ဆိငု္မႈမ်ားေရာ
င္းခ်ရန္ လိအုပ္ၿပီး 
သဘာ 
၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈစရတိ္စကမ်ားတုိ႔ကို ေပးေဆာငရ္မည့္လူ
နာတစ္ဦး ကို ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာအရ ခ်ဳိ႕တဲ့သူအျဖစ္ သတ္မတွ္ႏိငု္သည္။ 

ေဆး၀ါးကုသမႈဆုိင္ရာအရလုိအပ္ခ်က္ ။   
။ေဆး၀ါးကုသေစာင့္ေရာွကမ္ႈေအာက္တြင္ အက်ဳံး၀ငေ္သာ ေဆးရံုတစခ္ုမွ လူနာတစဥ္ီး
သို႔ ေထာက္ပံေ့ပးသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား သို႔ မဟတု္ ပံပ့ိုးမႈမ်ားအပါအ၀င္ 
မည္သည့္ ေဆးရံုတြင္းျဖစ္ေစ ျပငပ္ျဖစေ္စ ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ားအားလုံးျဖစ္သည္။ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာ 
အရလိအုပေ္သာ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားတြင္ (၁) 
လူမႈေရးႏွင့္ အသကေ္မြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုငရ္ာ ၀နေ္ဆာင္မႈ မ်ားကဲသ့ို႔ေသာ 
ေဆး၀ါးႏွင့္မဆိငု္သည့္ ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ား (၂) စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အလွ 
အပ၏ဆိုငရ္ာ ခြဲစတိ္ျပဳျပင္မႈမ်ား (ထိကုိစၥရပမ္်ားတြင္ ထိခိကု္ဒဏ္ရာရရွမိႈ၊ ဖ်ားနားမႈ 
သို႔မဟုတ္ ေမြးရာပါ ခ ၽြတ္ယြငး္မႈျဖစေ္စ ပံုမမွနမ္ႈျဖစေ္စတို႔အတြက္ လုပေ္ဆာင္ရေသာ 
ပလပ္စတစဆ္ာဂ်ရီ လုပင္န္းစဥ္မ်ားကုိ စတိ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္မႈဟု မသတ္မတွ္္ပါ။) 

ကုိယ္တုိင္ေပးေခ်မႈ ေလ်ာ့ေစ်း ။  ။ အာမခံထားရွိျခင္းမရွေိသာ သို႔မဟတု္
တတယိလအူေနႏွင့္ေပး ေခ်ေပးမည့္ အရင္းအျမစ္မရွိေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ၄၀% ေလ်ာေ့စ
်းျဖစ္သည္။ ထိကုိုယတ္ိုငေ္ပး ေခ်မႈေလ်ာေ့စ်းကို ဤမ၀ူါဒတြင္အေသးစတိသ္တမ္ွတထ္ားၿပီး 
ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ က တြငေ္ဖာ္ျပထား 
သည့္ 
၀ငေ္ငြကိုအေျခခံေသာလမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားအရ ေလ်ာေ့စ်းတစရ္ပက္ို 
လူနာကရပိငု္ခြင့္ရွိေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ရရွႏုိိင္သည့္ေလ်ာေ့စ်းမ်ားေနရာတြင္ အစားထုိးေပးပါမည္။ 

ခ။ က်န္ိးေသေပါက္ ရပုိင္ခြင့္ရိွသူ ။ ။ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာကိ ု
ျဖည့္ၿပီးတင္ျပျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း ေအာက္ပါစံႏႈန္းသတ္မတွခ္်က္မ်ားအနက္ တစခ္ု သို႔မဟတု္
ထိုထက္ပိသုည္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လူနာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

 အိမ္ယာမဲ့
 အိမ္ယာမရွိဘေဲသဆုံးသြားသူ
 စိတပ္ိုင္းဆိုငရ္ာအရခၽြတ္ယြင္းေနၿပီး သူ႔ကိုယစ္ားေဆာင္ရြကေ္ပးသမူရွိျခင္း
 ေဆး၀ါးဆုိင္ရာအကူအညီရႏုိငေ္သာ္လည္း ၀နေ္ဆာင္မႈေပးေသာေ
န႔ရက္တြင္ မဟတု္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ အက်ဳံးမ၀င္ေသာ၀န္ေဆာငမ္ႈအတြက္ျဖစ္ေစ

 အေထာက္အပံရ့ႏုိင္ခြင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတခ္်ကသ္ည္
ဖယဒ္ရယ ္ ဆင္းရမဲြဲေတမႈ လမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား၏  ၂၀ ၀% 
ရွိေသာ သို႔မဟတု္ ထိထုကန္ိမ့္ေသာ ၀ငေ္ငြနိမ့္  ပုဂၢိဳလမ္်ားအတြက္ တစခ္ု
သို႔မဟုတ္ ထိထုကပ္ိုေသာ အစိုးရအစီအစဥ္မ်ား တြင္ စာရင္းသြင္းထားသူ

 စာရတိၱျပဳျပင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစခ္ုတြင္ ထနိး္သိမ္းခံရသူ
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ေလက့်င့္ေပးထားေသာ မတ္ထရိုကိယု္စားလယွ္မ်ားတုိ႔သည္ လူနာမ်ားတုိ႔ႏွင့္ 
အထကေ္ဖာ္ျပပါ စံႏႈန္း မ်ားတုိ႔ကို 
လူနာမ်ားအား ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာျဖည့္ခိုင္းျခင္းမျပဳမတီြင္ ပံုမွန္ျပန္ 
လည္သံုးသပပ္ါမည္။မတ္ထရိသုည္ က်ိန္းေသေပါက္အေထာက္အပံရ့ႏုိငခ္ြင့္အတြက္ အ
ဆံုးအျဖတ္ ေပးရန္ အျခားေဆာ့ဖ္၀ရဲ္ ပရိုဂရမမ္်ားႏွင့္ 
အလိုအေလွ်ာက္ရွာေဖြေရးစနစ္မ်ားတုိ႔ကိုလည္း အသံုး ျပဳပါမည္။ 
က်ိန္းေသေပါက္အေထာက္အပံ့ရႏုိင္ခြင့္အတြက္ အထကေ္ဖာ္ျပပါစႏွံဳန္းမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ကိုကညီ္
ေသာလူနာမ်ားတုိ႔သည္ ၁ ၀၀% ေလ်ာေ့စ်းကို ရရွိႏုိင္မည့္သေဘာရိွၿပးီ
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ ေလွ်ာကလ္ႊာတငရ္န္ ေစခိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္းဆိုျခင္းျပဳမည္မဟုတပ္ါ။အေရးႀကီးသည္မွာ 
က်ိန္းေသေပါက္အေထာက္အပံ့ရႏုိင္ခြင့္၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း စစမ္ႈထ
မ္းေဟာငး္ျဖစ္ေန 
သူျဖစေ္စ စစမ္ႈထမ္းေဟာင္းေရးရာႏွင့္ဆိငု္ေသာ ပံပ့ိုးသူတစဥ္ီးကလႊဲေျပာင္းေပးသူျဖစေ္စတို႔သည္ 
ဤမူ၀ါဒအရ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ ေရြးခ်ယခ္ံရေၾကာငး္ေသခ်ာေစရန္ စစ္ဦးစီးဌာနႏွင့္ စ
စ္မႈထမ္းေဟာင္းေရးရာတုိ႔မွ ထိလုူနာသည္ ေဆး၀ါးကုသမႈဆိုငရ္ာအရခ်ဳိ႕တဲ့ေသာသူျဖ
စ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး ေစာင့္ေရာွက္မႈခံယမူည့္ေန႔စြဲတပထ္ားသည့္စာကို လိုအပ္ပါသည္။ 

အတည္ျပဳေပးေသာ
 ေကာ္မတီ (မ်ား) 

မတထ္ရိကု်န္းမာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ဒါရိုက္
တာမ်ား ဘတုအ္ဖြဲ႔ 

ေကာ္မတ(ီမ်ား)  ၂/၁၉/၂၀၁၉ ရကစ္ြဲ 

ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္(မ်ား)  ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ က = ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံဆ့ိုငရ္ာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
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 ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္ က 

 ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

မသိားစုအရြယ္အစား ၁ မသိားစုအရြယ္အစား ၂ မသိားစုအရြယ္အစား ၃ မသိားစုအရြယ္အစား ၄ 

၁၀၀% $ ၁၂၄၉၀.၀၀ $ ၂၁၈၅၇.၅၀ $ ၁၆၉၁၀.၀၀ $ ၂၉၅၉၂.၅၀ $ ၂၁၃၃၀.၀၀ $ ၃၇၃၂၇.၅၀ $ ၂၅၇၅၀.၀၀ $ ၄၅၀၆၂.၅၀ 

၉၅% $ ၁၂၄၉၀.၀၀ $ ၂၁၉၈၂.၄၀ $ ၂၂၄၈၂.၀၀ $ ၁၆၉၁၀.၀၀ $ ၂၉၇၆၁.၆၀ $ ၃၀၄၃၈.၀၀ $ ၂၁၃၃၀.၀၀ $ ၃၇၅၄၀.၈၀ $ ၃၈၃၉၄.၀၀ $ ၂၅၇၅၀.၀၀ $ ၄၅၃၂၀.၀၀ $ ၄၆၃၅၀.၀၀ 

၉၀% $ ၁၂၄၉၀.၀၀ $ ၂၃၂၃၁.၄၀ $ ၂၃၇၃၁.၀၀ $ ၁၆၉၁၀.၀၀ $ ၃၁၄၅၂.၆၀ $ ၃၂၁၂၉.၀၀ $ ၂၁၃၃၀.၀၀ $ ၃၉၆၇၃.၈၀ $ ၄၀၅၂၇.၀၀ $ ၂၅၇၅၀.၀၀ $ ၄၇၈၉၅.၀၀ $ ၄၈၉၂၅.၀၀ 

၈၅% $ ၁၂၄၉၀.၀၀ $ ၂၄၄၈၀.၄၀ $ ၂၄၉၈၀.၀၀ $ ၁၆၉၁၀.၀၀ $ ၃၃၁၄၃.၆၀ $ ၃၃၈၂၀.၀၀ $ ၂၁၃၃၀.၀၀ $ ၄၁၈၀၆.၈၀ $ ၄၂၆၆၀.၀၀ $ ၂၅၇၅၀.၀၀ $ ၅၀၄၇၀.၀၀ $ ၅၁၅၀၀.၀၀ 

၈၀% $ ၁၂၄၉၀.၀၀ $ ၂၅၇၂၉.၄၀ $ ၂၆၂၂၉.၀၀ $ ၁၆၉၁၀.၀၀ $ ၃၄၈၃၄.၆၀ $ ၃၅၅၁၁.၀၀ $ ၂၁၃၃၀.၀၀ $ ၄၃၉၃၉.၈၀ $ ၄၄၇၉၃.၀၀ $ ၂၅၇၅၀.၀၀ $ ၅၃၀၄၅.၀၀ $ ၅၄၀၇၅.၀၀ 

၇၅% $ ၁၂၄၉၀.၀၀ $ ၂၆၉၇၈.၄၀ $ ၂၇၄၇၈.၀၀ $ ၁၆၉၁၀.၀၀ $ ၃၆၅၂၅.၆၀ $ ၃၇၂၀၂.၀၀ $ ၂၁၃၃၀.၀၀ $ ၄၆၀၇၂.၈၀ $ ၄၆၉၂၆.၀၀ $ ၂၅၇၅၀.၀၀ $ ၅၅၆၂၀.၀၀ $ ၅၆၆၅၀.၀၀ 

၇၀% $ ၁၂၄၉၀.၀၀ $ ၂၈၂၂၇.၄၀ $ ၂၈၇၂၇.၀၀ $ ၁၆၉၁၀.၀၀ $ ၃၈၂၁၆.၆၀ $ ၃၈၈၉၃.၀၀ $ ၂၁၃၃၀.၀၀ $ ၄၈၂၀၅.၈၀ $ ၄၉၀၅၉.၀၀ $ ၂၅၇၅၀.၀၀ $ ၅၈၁၉၅.၀၀ $ ၅၉၂၂၅.၀၀ 

၆၅% $ ၁၂၄၉၀.၀၀ $ ၂၉၄၇၆.၄၀ $ ၂၉၉၇၆.၀၀ $ ၁၆၉၁၀.၀၀ $ ၃၉၉၀၇.၆၀ $ ၄၀၅၈၄.၀၀ $ ၂၁၃၃၀.၀၀ $ ၅၀၃၃၈.၈၀ $ ၅၁၁၉၂.၀၀ $ ၂၅၇၅၀.၀၀ $ ၆၀၇၇၀.၀၀ $ ၆၁၈၀၀.၀၀ 

၆၀% $ ၁၂၄၉၀.၀၀ $ ၃၀၇၂၅.၄၀ $ ၃၁၂၂၅.၀၀ $ ၁၆၉၁၀.၀၀ $ ၄၁၅၉၈.၆၀ $ ၄၂၂၇၅.၀၀ $ ၂၁၃၃၀.၀၀ $ ၅၂၄၇၁.၈၀ $ ၅၃၃၂၅.၀၀ $ ၂၅၇၅၀.၀၀ $ ၆၃၃၄၅.၀၀ $ ၆၄၃၇၅.၀၀ 

မသိားစုအရြယ္အစား ၁ မသိားစုအရြယ္အစား ၂ မသိားစုအရြယ္အစား ၃ မသိားစုအရြယ္အစား ၄ 

၁၀၀% $ ၃၀၁၇၀.၀၀ $ ၅၂၇၉၇.၅၀ $ ၃၄၅၉၀.၀၀ $ ၆၀၅၃၂.၅၀ $ ၃၉၀၁၀.၀၀ $ ၆၈၂၆၇.၅၀ $ ၄၃၄၃၀.၀၀ $ ၇၆၀၀၂.၅၀ 

၉၅% $ ၃၀၁၇၀.၀၀ $ ၅၃၀၉၉.၂၀ $ ၅၄၃၀၆.၀၀ $ ၃၄၅၉၀.၀၀ $ ၆၀၈၇၈.၄၀ $ ၆၂၂၆၂.၀၀ $ ၃၉၀၁၀.၀၀ $ ၆၈၆၅၇.၆၀ $ ၇၀၂၁၈.၀၀ $ ၄၃၄၃၀.၀၀ $ ၇၆၄၃၆.၈၀ $ ၇၈၁၇၄.၀၀ 

၉၀% $ ၃၀၁၇၀.၀၀ $ ၅၆၁၁၆.၂၀ $ ၅၇၃၂၃.၀၀ $ ၃၄၅၉၀.၀၀ $ ၆၄၃၃၇.၄၀ $ ၆၅၇၂၁.၀၀ $ ၃၉၀၁၀.၀၀ $ ၇၂၅၅၈.၆၀ $ ၇၄၁၁၉.၀၀ $ ၄၃၄၃၀.၀၀ $ ၈၀၇၇၉.၈၀ $ ၈၂၅၁၇.၀၀ 

၈၅% $ ၃၀၁၇၀.၀၀ $ ၅၉၁၃၃.၂၀ $ ၆၀၃၄၀.၀၀ $ ၃၄၅၉၀.၀၀ $ ၆၇၇၉၆.၄၀ $ ၆၉၁၈၀.၀၀ $ ၃၉၀၁၀.၀၀ $ ၇၆၄၅၉.၆၀ $ ၇၈၀၂၀.၀၀ $ ၄၃၄၃၀.၀၀ $ ၈၅၁၂၂.၈၀ $ ၈၆၈၆၀.၀၀ 

၈၀% $ ၃၀၁၇၀.၀၀ $ ၆၂၁၅၀.၂၀ $ ၆၃၃၅၇.၀၀ $ ၃၄၅၉၀.၀၀ $ ၇၁၂၅၅.၄၀ $ ၇၂၆၃၉.၀၀ $ ၃၉၀၁၀.၀၀ $ ၈၀၃၆၀.၆၀ $ ၈၁၉၂၁.၀၀ $ ၄၃၄၃၀.၀၀ $ ၈၉၄၆၅.၈၀ $ ၉၁၂၀၃.၀၀ 

၇၅% $ ၃၀၁၇၀.၀၀ $ ၆၅၁၆၇.၂၀ $ ၆၆၃၇၄.၀၀ $ ၃၄၅၉၀.၀၀ $ ၇၄၇၁၄.၄၀ $ ၇၆၀၉၈.၀၀ $ ၃၉၀၁၀.၀၀ $ ၈၄၂၆၁.၆၀ $ ၈၅၈၂၂.၀၀ $ ၄၃၄၃၀.၀၀ $ ၉၃၈၀၈.၈၀ $ ၉၅၅၄၆.၀၀ 

၇၀% $ ၃၀၁၇၀.၀၀ $ ၆၈၁၈၄.၂၀ $ ၆၉၃၉၁.၀၀ $ ၃၄၅၉၀.၀၀ $ ၇၈၁၇၃.၄၀ $ ၇၉၅၅၇.၀၀ $ ၃၉၀၁၀.၀၀ $ ၈၈၁၆၂.၆၀ $ ၈၉၇၂၃.၀၀ $ ၄၃၄၃၀.၀၀ $ ၉၈၁၅၁.၈၀ $ ၉၉၈၈၉.၀၀ 

၆၅% $ ၃၀၁၇၀.၀၀ $ ၇၁၂၀၁.၂၀ $ ၇၂၄၀၈.၀၀ $ ၃၄၅၉၀.၀၀ $ ၈၁၆၃၂.၄၀ $ ၈၃၀၁၆.၀၀ $ ၃၉၀၁၀.၀၀ $ ၉၂၀၆၃.၆၀ $ ၉၃၆၂၄.၀၀ $ ၄၃၄၃၀.၀၀ $ ၁၀၂၄၉၄.၈၀ $ ၁၀၄၂၃၂.၀၀ 

၆၀% $ ၃၀၁၇၀.၀၀ $ ၇၄၂၁၈.၂၀ $ ၇၅၄၂၅.၀၀ $ ၃၄၅၉၀.၀၀ $ ၈၅၀၉၁.၄၀ $ ၈၆၄၇၅.၀၀ $ ၃၉၀၁၀.၀၀ $ ၉၅၉၆၄.၆၀ $ ၉၇၅၂၅.၀၀ $ ၄၃၄၃၀.၀၀ $ ၁၀၆၈၃၇.၈၀ $ ၁၀၈၅၇၅.၀၀ 

* အတူေနထိငုသ္ ူ၈ ဦးအထက္ရွသိည့္ အိမ္ေထာင္စတုြင္ အပိေုဆာင္းလတူစဥ္ီးခ်င္းစအီတြက္  ေဒၚလာ
၄၄၂၀ ေပါင္းထည့္ပါ။

**        အထက္ေဖာ္ျပပါ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်မႈရာခိုငႏ္ွုန္းမ်ားတုိ႔ကို ထိကုုသမႈအတြက္ အာမခံထားရွိၿပီး ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ 
ရႏုိင္ေခ်ရွိေသာ လူနာတစဥ္ီးကိ ုမတထ္ရိသုည္ ပံုမွနက္်သင့္ေငြေတာင္းခမံႈ (AGB) ထက္ပိေုသာ ပမာဏကိေုတာင္းခံျခင္း မျပဳရန္ 
သတမ္ွတထ္ားသည့္ သက္ဆိငု္ရာ ဖယဒ္ရယဥ္ပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတသ္တမ္ွတထ္ားပါသည္။ မတထ္ရိသုည္ ၄င္း၏ AGB ကို 
Medicare ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေပးေခ်သူမ်ားက ေပးသည့္ပမာဏကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သကဆ္ိုငရ္ာ 
ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား တြငသ္တမ္ွတထ္ားသည့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္နည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳၿပီး 
တြကခ္်ကပ္ါသည္။ ထိုသို႔ေသာ တြကခ္်က္မႈျဖင့္ ေအာကပ္ါတို႔ကို ရရွိပါသည္။ 

တိုင္းတာတြက္ခ်က္သည့္ အခ်ိန္ကာလအပုိင္းအျခား  ၂၀၁၇ ခႏွုစ္ ဇူလိငု္လ (၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ 
ပံုမွန္က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္း   ၄၀ % 

မတထ္ရိသုည္ အခ်ိနက္ာလအပိုင္းအျခားအလုိက္ (ႏငွ့္အနည္းဆံုးႏွစ္စဥ္) မမိ၏ိ AGB ကို 
ျပန္လည္တြကခ္်က္ၿပီး ထိုအေပၚတြင္ အေျခခလံ်က္ 
အထကေ္ဖာ္ျပပါ ေလ်ာေ့စ်းရာခိုငႏ္ႈန္းမ်ားတုိ႔ကို ညိွႏႈိင္းျပင္ဆငပ္ါမည္။ မည္သည့္ ညိွႏႈိင္းျပင္ဆင္မႈမဆို 
မတထ္ရို၏ ဘ႑ာေရးအရာရိွခ်ဳပ္က လကမ္တွ္ေရးထိုးၿပးီ ရက္သတ္မတွ္မည့္ ဤပူးတြေဲဖာ္ျပခ်က္ က တြင္ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အသက္၀င္ပါလိမ့္မည္။ 

လက္မတွ္:_____________________________ 
အမည္   :_____________________________ 
ရကစ္ြဲ    :_____________________________ 




