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မတ္ထရုိက်န္းမာေရး 
က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ေငြေကာက္ခမံႈဆိုငရ္ာမ၀ူါဒ 

အခန္း PFS ယခင္မ၀ူါဒနံပါတ ္ PFS-D153 မူ၀ါဒနံပါတ္ PFS-04 
မူလရကစ္ြဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 

ဇူလိငု္လ 
အသက၀္ငသ္ည့္ရကစ္ြဲ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ 

မတလ္ 
ေနာက္တစ္ႀကမိ
္ျပန္လည္သံုးသပ္
မည့္ရက္စြဲ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ 
မတလ္ 

 က အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္  

မူ၀ါဒေၾကျငာခ်က္ မတထ္ရိကု်န္းမာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ မတထ္ရိုက်န္းမာေရးေဆးရုံ (ႏွစခ္ုေပါင္းကုိ မတထ္ရိဟုုေခၚေသာ) 
တို႔သည္ မတထ္ရို၏ မူလႏွင့္ဒုတယိအဆင့္ ၀နေ္ဆာင္မႈနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္ က်နး္
မာေရးေစာင့္ေရာွက္မႈဆိုငရ္ာ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားတုိ႔ကို ေပးရနဟ္ူေသာ 
ပရဟိတလုပင္န္းတာ၀နတ္စ္ရပ္ကို ယူ ေဆာင္ထားသည့္ 
အျမတ္အစြန္းအတြက္မဟုတေ္သာ၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ 
ဤက်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏငွ့္ ေငြေကာက္ခမံႈဆိုငရ္ာမ၀ူါဒ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်ကမ္ာွ ေပးအပထ္ားၿပီး ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရာွက္မႈဆိုငရ္ာ ၀န္ေဆာငမ္ႈအတြက္ 
က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ေငြေကာက္ခံ ျခငး္တြင္ မတထ္ရိ၏ုအားထုတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
လူနာမ်ားအားလုံးတုိ႔သည္ မွ်တစြာႏွင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ ဆက္ဆခံံရေၾကာင္းႏငွ့္ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ ေလွ်ာကထ္ားရန္ (မတထ္ရိဘု႑ာေရး          
အေထာက္အပံမ့ူ၀ါဒတြင္ၾကည့္ပါ) သို႔မဟတု္ အျခားေပးေခ်မႈဆိုငရ္ာ 
အစီအမံမ်ားျပဳလုပရ္န္ လံုေလာက္ ေသာ အခြင္အ့လမ္းေပးအပ္ခရံေၾကာင္း ေသခ်ာမႈရွေိစရန္ျဖစသ္ည္။ 
ဤမူ၀ါဒသည္ မတထ္ရိကု်န္းမာေရး ေကာ္ပိုေရးရငွ္းႏငွ့္ 
မတထ္ရိေုဆးရံုတည္ရွရိာ ေနရာမ်ားအားလံုးတုိ႔အတြက္ အက်ဳံး၀ငပ္ါသည္။ 

အဓိကေ၀ါဟာရမ်ား ကိုယတ္ိုင္ေပးေခ်မႈ၊ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့၊ ေကာက္ခံျခင္း 
အက်ံဳ း၀င္မႈ လူနာမွတပ္ံုတင္ျခင္း၊ လူနာဘ႑ာေရးအတုိငပ္ငခ္ံ၊ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈကိုယစ္ားလွယ္မ်ား၊ လူနာ 

ဘ႑ာေရး ၀နေ္ဆာင္မႈမ်ား၊ လုပင္န္းပံုစံက်ေသာ ေငြေတာင္းခမံႈ

အေထြေထြ ဤမူ၀ါဒသည္ 
မည္သည့္လူနာမဆုိတို႔၏ ေဆးရံုမွျဖစ္ေစ၊ ေဆးခန္းမွျဖစေ္စ၊ ထိုႏွစ္ရပ္လံုးမွျဖစေ္စ က်
န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေပးရန္ရွေိသာေငြကို မေပးေခ်ႏုိင္မႈျဖစစ္ဥတ္ြင္ 
မတထ္ရိကုလပု္ေဆာငရ္မည့္ ေဆာင္ရြကမ္ႈမ်ားတုိ႔ကို သတ္မတွ္ေပးပါသည္။ ဤမူ၀ါဒသည္
 က်သင့္ေငြေကာက္ခရံနအ္ားထုတမ္ႈတစ္ခု တြင္ သမာရိုးက်မဟုတေ္သာေကာက္ခံမႈကို
စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမတီြင္ လနူာတစ္ဥးီသည္ မတ္ထရိ ု
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံမ့ူ၀ါဒအရ 
ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာအကူအညီကို 
ရယႏုိူင္ခြင့္ရွိ၊မရွိ ဆံုးျဖတ္ရနအ္တြက္ 
သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အားထုတ္မႈမ်ားကုိလပု္ေဆာငခ္ဲ့ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
မတထ္ရိကုေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပေ္ဆာငမ္ႈမ်ားတုိ႔ကိုလည္း သတမ္ွတေ္ပးပါသည္။ 

ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယခ္်က္မ်ားအတြက္ လူနာဟရုည္ညႊန္းေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ 
ထိုလနူာကိုယတ္ိုင္ျဖစ္ေစ၊ သ၏ူ 
အုပ္ထနိ္းသူျဖစသ္ည့္ ေပးရန္ရွေိငြကို ေပးေခ်ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာတာ၀န္ရွေိသာ 
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ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစတို႔ ကို ဆိလုိုပါသည္။ 

မတထ္ရိသုည္ က်သင့္ေငြေတာင္းခလံႊာအားလုံးတုိ႔တြင္ ေအာက္ပါအခ်ကမ္်ားတုိ႔ကို
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါ မည္။ 

(၁) မတထ္ရိကုေပးေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိငု္ရာ ၀နေ္ဆာငမ္ႈအက်ဥ္း 

(၂) ေတာင္းဆိုမည္ဆိုပါက အေသးစတိ္ကနု္က်စရိတတ္ြက္ခ်ကမ္ႈကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပန္တမ္းတစ ္
 ေစာင္ႏငွ့္တကြ ထိုသို႔ေသာ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြအက်ဥ္း 

(၃)  ထိုလနူာက ေပးေခ်ရမည့္ေငြပမာဏ 

အာမခံထားရွိျခင္း လုံး၀မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားေငြေပးေခ်ေပးမည့္ 
တတယိလမူရွေိသာ လူနာမ်ား အားလုံးတုိ႔သည္ မတထ္ရိဘု႑ာေရးအေထာက္အပံ့ဆိငု္ရာ မူ၀ါဒ PFS-
03 အရ ကိယုတ္ိုငေ္ပးေခ်မႈ ေလ်ာ့ေစ်းကို အလိုအေလွ်ာက္ေပးအပ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ၍္ 
လူနာသည္ ထိမုူ၀ါဒတြင္ သတမ္ွတ္ ထားသည့္ ၀င္ေငြကိုအေျခခေံသာ လမး္ညႊန္ခ်ကမ္်ားအရ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ အရည္အခ်င္း သတမ္တွ္ခရံန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်ကခ္်လိုကပ္ါက ထိကုိုယတ္ိုငေ္ပးေခ်မႈ ေလ်ာ့ေစ်းေပးျခင္းကုိ ျပန ္
လည္ရတု္သမိ္းျခင္းခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ထိုသို႔ေသာကိစၥရပမ္်ဳိးတြင္ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ ေလ်ာ့ေစ်းကို ကိယု္တိငု္ေပးေခ်မႈေလ်ာ့ေစ်းေနရာတြင္ အ
စားထိးုတြက္ခ်က္ေပးမည္ျဖစသ္ည္။ 

ကိုယတ္ိုငေ္ပးေခ်ေသာ လနူာတစဥ္ီးခ်ငး္စတီို႔ႏွင့္ပတသ္က္ၿပီး မတထ္ရိသုည္ ထိုက်န္းမာေရးေစာင့္ 
ေရွာက္မႈအတြက္ ေဆးရံုမွဆင္းခ်ိနက္ုနက္်စရိတက္်သင့္ေငြ ပထမေတာင္းခလံႊာတြင္ 
ကိုယတ္ိုငေ္ပးေခ်မႈ ေလ်ာ့ေစ်းရရွႏုိိင္မႈႏွင့္ စပလ္်ဥ္းသည့္ ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားေသာ 
အဆိုျပဳခ်ကတ္စ္ခု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား ေၾကာင္းႏွင့္ ေပးေခ်ရမည့္ေငြပမာဏတြင္ ထိုေလ်ာ့ေစ်းကို 
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ မည္။ 

မတထ္ရို၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရတိေ္ပးေခ်မႈ 
အစီအစဥမ္ွတစ္ဆင့္ လူနာမ်ားတုိ႔က ေပးေခ်ရန္ ရွေိသာေငြပမာဏအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥ္ကို 
သတမ္ွတေ္ဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မတထ္ရိသုည္ လနူာမ်ားတုိ႔ကို အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
မတထ္ရိႏွုင့္ စာျဖင့္သေဘာတူညီထားျခင္းမရွပိါက ေပးေခ် မႈ အစီအစဥတ္စခ္ုစတီိုင္းတို႔သည္ 
(၁) ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယသူည့္ရကစ္ြဲေနာက္ပိငု္း (ေပးရန္ရွိ ေငြပမာဏ   မ်ားျပားလြန္းေသာ 
အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ရကတ္ိုးေပးျခင္းရရွႏုိိင္ေသာ) တြင္ က်သင့္ေငြအျပည့္အ၀ကို က် သင့္ေသာ 
ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး ၄၈ လအတြင္း ေပးေခ်ျခင္းႏငွ့္ 
(၂) ေပးရနက္်န္ရွေိသာ ေငြပမာဏအေပၚ မတူည္ၿပီး လစဥတ္စလ္လွ်င္ အနည္းဆုံး 
၂၅ 
ေဒၚလာေပးေခ်ျခင္းတို႔ကို ေပးပါမည္။ ထိုက်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာကမ္ႈဆိငုရ္ာ ေငြေပးေခ်မႈအစီ
အစဥသ္ည္ အတိုးမပါေသာ အစီအစဥတ္စခ္ုျဖစသ္ည္။ 

ဤမူ၀ါဒ၏ သတ္မတွ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ မတထ္ရိသုည္ ေပးအပ္ထားၿပီးေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈဆိငု္ရာ ၀နေ္ဆာငမ္ႈအတြက္ က်သင့္ေငြရရွရိန္ 
သမားရိုးက်မဟုတေ္သာ ေကာကခ္ံမႈဆိငုရ္ာ လပု္ ေဆာင္ခ်ကမ္်ား (ECA) အပါအ၀င္ 
ဥပေဒအရအေရးယူေဆာငရ္ြက္မႈ တစစ္ံုတစရ္ာကိလုည္းေကာင္း၊ အား 

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

င။
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လံုးကုိလည္းေကာင္း လုပေ္ဆာင္မည္ျဖစသ္ည္။ 

မတထ္ရိသုည္ ထိုလနူာက မတ္ထရို၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ၀ူါဒအရ 
အကူအညီရရွပိိငု္ခြင့္ရွိ၊မရွကိို ဆံုးျဖတ္ရန္ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာအားထုတ္မႈမ်ားမလုပ္ေဆာ
င္မတီြင္ မည္သည့္ ECA ကိုမွ် 
တိုကရ္ိုက္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အေၾကြးေတာင္းေအးဂ်င္စီ သို႔မဟုတ္ အျခားကုိယ္စားလွယ္မတွစ္
ဆင့္ျဖစ္ေစ လပု္ေဆာငမ္ည္ မ ဟုတပ္ါ။ ထိုအေၾကာငး္ေၾကာင့္ 

(၁) အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈျပဳထားေသာ အခ်ိနက္ာလအေတာအတြင္း မတ္ထရိုသည္ မည္သည့္ 
ECA ကိမုွ် လုပေ္ဆာင္လမိ့္မည္မဟတု္ပါ။ 

(၂)  မတထ္ရို၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ၀ူါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္နည္းလမး္မ်ားမတွစဆ္င့္ 
ဘ႑ာ ေရးအေထာက္အပံ့ရရွႏုိိင္မႈကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားတုိ႔အားျဖင့္ လူထကုိုသရိွိေစပါမည္။ 

 မတထ္ရိပုိုငန္က္မ်ားတြင္ ဆိငု္းဘုတ္မ်ား ေထာငထ္ားေပးျခင္း

 မတထ္ရို၏၀ကဘ္္ဆိကု္တြင္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံမ့ူ၀ါဒ၊
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ ေလွ်ာကထ္ားျခင္းႏွင့္ ရိုးရငွ္းေသာအသုံးအႏႈနး္ျဖင့္ ေဖာ္ျပ
ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္း တို႔ကို တင္ျပထားျခင္း

 ရိုးရငွ္းေသာအသုံးအႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းကို
လူနာမွတပ္ံုတင္စာ ရြကစ္ာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆးရံုတက္လနူာလမ္းညႊနစ္ာအုပတ္ို႔တြင္
ထည့္သြင္းေပးျခင္း

 ရိုးရငွ္းေသာအသုံးအႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းကို လနူာတစ္ဦးစတီိုငး္
တို႔အား ေဆးရံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊
ေဆးရံုဆင္းျခငး္လုပင္န္းစဥအ္တြက္ျဖစ္ ေစ ေပးအပေ္သာ စာရြက္စာတမ
္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပးျခင္း

(၃) မတထ္ရိသုည္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ၀ူါဒ၊ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ 
ရိုးရငွ္းေသာအသုံးအႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းတို႔ကို အဂၤလပိ္ဘာသာ 
အျပင္ (၁) လဥူးီေရ ၁၀၀၀ ထက္အသံုးနည္းေသာ သို႔မဟတု္ (၂) မတထ္ရို၏ မူလႏွင့္ ဒုတယိ 
အဆင့္ ၀နေ္ဆာင္မႈနယေ္ျမမ်ားရိွ လဥူီးေရ ၅% ထကအ္သံုးနည္းေသာ အျခားဘာသာစကားတုိ႔ 
ျဖင့္လည္း ရရွႏိုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါမည္။ 

(၄) အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားေသာ အခ်ိန္ကာလအေတာအတြင္း 
မတထ္ရိသုည္ လူနာတစဥ္ီးစီ တိုင္းတို႔ကို က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာအနည္းဆံုးသုံးေစာင္ 
(မည္သည့္ က်သင့္ေငြေတာင္းခလဲႊာကုိမွ် 
ေပးပို႔ရန္မလိုေတာ့ေသာ္လည္း ထိုလနူာက ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာကို တင္ခ်ိန္ 
တြင္ တစေ္စာင)္ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေစာငခ္်င္းစတီိုင္းတို႔တြင္ ေအာကေ္ဖာ္ျပပါတုိ႔အပါအ၀င္ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံရ့ႏုိငမ္ႈႏွင့္စပ္လ်ဥး္သည့္ သိသာထငရ္ွားေသာ အဆိုျပဳခ်ကတ္စ္ခကုို 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါမည္။ 

 ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ရႏုိင္မႈႏွင့္ စပလ္်ဥ္းသည့္
သိသာထင္ရွားေသာအဆုိျပဳခ်က္တစ္ခု

 ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံမ့ူ၀ါဒႏွင့္ ေလွ်ာကထ္ားမႈလပု္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္ဆင့္တို

စ။
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႔အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ဖုန္းနံပါတတ္စခ္ ု

 ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံမ့ူ၀ါဒ၊ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္ထားျခင္းႏငွ့္
ရိုးရငွ္း ေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းတို႔ကို ရရွႏုိိင္သည့္
၀ကဘ္္ ဆိကုလ္ိပစ္ာ

(၅) အကယ၍္ 
မည္သည့္လူနာမဆုိတို႔သည္ ရႏုိင္မည့္ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ႏွင့္သကဆ္ိငု္
ေသာ သတင္းအခ်က္အလကအ္တြက္ မတထ္ရိသုို႔ ဆကသ္ြယလ္ာပါက မတထ္ရိသုည္ 
ထိုသို႔ေသာ လနူာကို အခေၾကးေငြမယူဘ ဲဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ၀ူါဒ၊ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ ေလွ်ာကထ္ားျခင္းႏွင့္ 
ရိုးရငွ္းေသာအသုံးအႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းတို႔ ကိ ု
မိတၱဴတစ္စံုစီ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မတထ္ရိသုည္ ထိလုူနာကို လိအုပ္သလို ထပ္မံ 
ရွင္းျပႏုိင္ရနႏ္ွင့္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ မတ္ထရိုကိယု္စားလွယတ္စဥ္ီးထ ံလႊဲေျပာင္းေပး 
ေၾကာငး္ ေသခ်ာေစပါမည္။ 

မတထ္ရိသုည္ တစခ္ု သို႔မဟတု္ ထိထုကပ္ိုေသာ ECA မ်ားကုိ လပု္ေဆာငရ္န္ ရည္ရြယ္ေသာ 
အေျခ အေနတြင္ 
မတထ္ရိကု ထိလုူနာထသံို႔ ေငြေၾကးမေကာက္ခံမီႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာကုိ တတိယ ေျမာက္ 
ကုနက္်စရိတေ္တာင္းခလံႊာေပးပုိ႔မႈ၏ အစတိ္အပိုင္းတစခ္ုအေနႏွင့္ ECA (မ်ား) လုပေ္ဆာင္ ျခင္း 
မစတငမ္ီ ရက္ေပါင္းအနည္းဆုံး ၃၀ ရက္ႀကိဳတင္ၿပီး စာတိကု္မွျဖစေ္စ၊ လူျဖင့္ျဖစေ္စ ေပးပို႔ပါ 
မည္။ ထိုႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ 
တတယိေျမာက္ကနု္က်စရတိ္ေတာငး္ခလံႊာတို႔တြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်ကမ္်ားအားလုံး ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါမည္။ 
(၁) ရက္ေစ့ၿပီျဖစ္ေသာေပးရန္ရွေိငြကို ရရွိရန္အတြက္ ECA တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟတု္ ထိတုကမ္ကေသာ 

အႀကိမ္ေရကို စတငလ္ုပေ္ဆာင္ေတာ့မည္ျဖစေ္ၾကာငး္ (လပုေ္ဆာင္မည့္ ECA 
အတိအက်ကုိ ေဖာ္ျပၿပီး) အဆိုျပဳလႊာ 

(၂) ထိုေဖာ္ျပထားသည့္ ECA မ်ားကုိ ေရွာငလ္ႊဲႏိုငရ္န္အတြက္ ေငြေပးေခ်မႈကို
လုပေ္ဆာငရ္မည့္ ေန႔စြဲ (ေငြေကာက္ခံမႈမတိငု္မီ 
ထပမ္ံအေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ၿပီး ေနာက္အနည္းဆုံးရက္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ) 

(၃) မတထ္ရို၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ၀ူါဒအတုိင္း လပုေ္ဆာင္မည္ဆိပုါက ဘ႑ာေရး 
အေထာက္အကူရႏုိင္ေၾကာင္း သိသာထငရ္ွားေသာ အဆိုျပဳခ်က္တစရ္ပ ္

(၄) ရိုးရွငး္ေသာအသုံးအႏႈနး္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းမိတၱဴ

ေငြေကာက္ခံျခင္းမျပဳမီ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ေငြသြငး္ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထား 
သည့္ အခ်ိန္ကာလမေစမ့ီ ရက ္၃၀ ထကေ္စာၿပီး စာတိုကမ္ွျဖစ္ေစ၊ လူျဖင့္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ 
အေၾကာင္္းေၾကာင္းမွ် ေပးပို႔ျခင္းမျပဳရပါ။ ေငြေကာက္ခံျခင္းမျပဳမီ 
ထပမ္ံအေၾကာင္းၾကားစာကုိ စာတိုက္ မွျဖစေ္စ၊ လူျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ 
ရကေ္ပါင္း ၃၀ အခ်ိနက္ာလအေတာအတြင္း မတ္ထရိုသည္ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံရ့ရွႏုိိင္မႈအေၾကာင္း ထိုလနူာကို ႏႈတ္ျဖင့္အသေိပးရန္ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ 
အားထုတ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လကလ္ုပေ္ဆာငပ္ါမည္။ 

ဆ။
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အကယ၍္ ရည္ရြယထ္ားေသာ ECA သည္ မတူညီေသာ 
ကုသမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔အတြက္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ားတုိ႔ကို ကာမပိါက 
ႀကိဳတင္အသိေပးေသာအခ်ိနက္ာလ (ရက္ ၁၂၀) ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထား ေသာအခ်ိနက္ာလ (ရက္ ၂၄၀) 
တို႔ႏွင့္ဆက္စပေ္နသည့္ အခ်ိနသ္တမ္ွတခ္်ကလ္ိုင္းကို စာထတု္ျပန္ 
ထားသည့္ ေနာက္ဆံုးကုသမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး (အထူးသျဖင့္ ထိုကသုမႈအတြက္ 
ပထမဆုံးအႀကမိ္ ေဆးရံုဆင္းစဥ္ ကနု္က်စရိတေ္တာင္းခလံႊာထုတေ္ပးသည့္ ရကစ္ြဲမစွ၍) 
တိုင္းတာတြက္ခ်က္ပါလိမ့္ မည္။ 

ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားေသာ အခ်ိန္ကာလကုနဆ္ံုးၿပီးေနာက္တြင္ မတထ္ရိသုည္ 
တစ္ႀကမိ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာ EAC ကို ေအာကပ္ါအတုိင္း ေဆာငရ္ြကပ္ါလိမ့္မည္။ 

(၁)  အကယ၍္ ထိုလနူာသည္ မတထ္ရို၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့မ၀ူါဒအရ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္ အပံက့ို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားေသာ 
အခ်ိနက္ာလေနာက္ဆံုးရကအ္ထိ ေလွ်ာကထ္ားျခင္း မရွိပါက မတ္ထရိုသည္ EAC 
ကိုအစျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးမေကာက္ခမံီ ထပ္မံ 
အေၾကာင္းၾကားစာေပးအပ္ၿပီး ေနာက္အနည္းဆံုး ရက္ေပါင္း ၃၀ ၾကာသည့္အခ်ိနက္ာလတစ္ခု 
ကုနဆ္ံုးၿပီးမွသာလွ်င္ လုပေ္ဆာင္မည္ျဖစသ္ည္။ 

(၂) အကယ၍္ ထိုလနူာသည္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံက့ို ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း မတထ္ရို၏ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံမ့ူ၀ါဒအရ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်ကခ္်လိုက္ 
သည္ဆိပုါက မတ္ထရိုသည္ ေနာက္ထပတ္စ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ ္ထိုထက္ပိေုသာ ECA ကို 
လုပ္ ေဆာင္ပါမည္။ 

(၃) အကယ၍္ လူနာတစဥ္ီးသည္ ေလွ်ာက္ထားမႈအတြကသ္တ္မတွ္ကာလ 
မကနု္ဆံုးမီတြင္ႀကိဳတင္ၿပီး မျပည့္စံုေသာ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေလွ်ာက္လႊာကို 
တငသ္ြင္းသည္ဆိုပါက ေအာက္ပါလပု္ ငန္းစဥ္မ်ား မၿပီးစီးမအီခ်ိန္အထိ EAC ကို 
အစျပဳမည္မဟတု္ပါ။ 

 မတထ္ရိသုည္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာကို ျပည့္စံုေစရာတြင္ လိုအပေ္သာ
သတင္းအခ်က္အလကႏ္ွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ အသိေပးစာ
တစေ္စာငက္ို ထုတေ္ပးမည္။

 သတမ္ွတထ္ားေသာေန႔ရကတ္ြင္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေလွ်ာကလ္ႊာကို ၿပီးစီးေစျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေငြေပးသြင္းျခင္းမျပဳပါက မတ္ထရိသုည္ ECA ကိေုဆာင္ရြကေ္တာ့မည္
ျဖစ္ ေသာ္လည္း ေလွ်ာက္လႊာအၿပီးသတ္ရမည့္ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးသြင္းရမည့္
ရကစ္ြဲကို ေလွ်ာက္ ထားရန္ သတ္မတွ္ခ်ိနမ္ကနု္ဆံုးမီအထိ သတ္မတွ္မည္မဟုတေ္ၾကာင္း
ရက္ ၃၀ ႀကိဳတင္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတေ္ပးပါမည္။

 အကယ၍္ ထိလုူနာက ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံေလွ်ာကလ္ႊာကို ၿပးီစီးေစၿပီးမွ မတ္ထရိကု
ထိုလနူာသည္ မည္သည့္ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံက့ိုမွ် ရယူပိငု္ခြင့္မရွိေၾကာင္း

ဇ။
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အတိအက် ဆံုးျဖတ္သည္ဆိုပါက မည္သည့္ ECA ကိုမွ် 
အစမျပဳမီတြင္ ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥ္တစ္ရပက္ို ေဖာ္ေဆာငရ္န္ အခြင့္အလမ္းကုိ 
ထိုလနူာအား မတ္ထရိုက ေပးပါမည္။ 

 အကယ၍္ ထိလုူနာသည္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သတမ္တွ္ထားသည့္ေန႔ရက္တြင္
ဘ႑ာ ေရး အေထာက္အပံ့ေလွ်ာကလ္ႊာကို ၿပီးစီးေစရနပ္်ကက္ြကပ္ါက မတထ္ရိသုည္
တစ္ႀကမိ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာ ECA ကို စတငမ္ည္ျဖစ္သည္။

(၄) အကယ၍္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ (ျပည့္စံုသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မျပည့္စံုသည္ ျဖစေ္စ) ကို လနူာတစ္ဦးက ေလွ်ာကထ္ားရန ္
သတမ္ွတအ္ခ်ိန္ကာလအေတာအတြင္း တငသ္ြင္း သည္ဆိပုါက မတထ္ရိသုည္ 
စတင္လပု္ေဆာင္ေတာမ့ည့္ မည္သည့္ ECA ကိုမဆို ထိလုူနာ၏ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ ေလွ်ာကထ္ားမႈၾကန္႔ၾကာသေရြ႕ ဆိုင္းငံ့ထားေပးမည္ျဖစသ္ည္။ 

မတထ္ရိသုည္ အထကေ္ဖာ္ျပပါ သတမ္ွတခ္်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိငု္ရာဥပေဒတုိ႔ႏွင့္ ကိုကညီ္ေသာ ECA 
မ်ားတုိ႔ကို မမိကိုိယ္စားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပငပ္မွ ေငြေၾကးေကာက္ခေံရး 
ေအဂ်င္စမီ်ားတုိ႔ကို လုပပ္ိုင္ ခြင့္ေပးအပ္ပါမည္။ 
သို႔ေသာ္ ျပင္ပမ ွေငြေၾကးေကာက္ခေံရးေအဂ်င္စတီစခ္ုက လပု္ေဆာငေ္ပးပါရန္ 
အဆိုျပဳထားေသာ မည္သည့္ ECA မဆိုသည္ ေကာက္ခမံႈတစ္ခစုီတိငု္းအတြက္ အထူးသျဖင့္ 
လူနာႏွင့္ ေငြစာရင္းတို႔ႏွင့္ ပတသ္က္ၿပီး မတထ္ရိထုံမွ ႀကိဳတင္အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယရူန္ 
လိုအပပ္ါသည္။ 

မတထ္ရိ၀ုနေ္ဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရန္တတ္ႏိငု္ေသာ္လည္း ေပးေခ်လုိျခင္းမရွသိည့္ လူနာမ်ား 
တို႔၏ ေပးရန္ရွေိငြမ်ားတုိ႔ကို ေကာကခ္၍ံမရႏုိင္သည့္ ေၾကြးဆုံးမ်ားအျဖစ္ သတမ္ွတ္ၿပီး ထိုသို႔ေသာ 
စာရင္းမ်ားတုိ႔ကို ေငြေၾကးေကာက္ခံေပးရနအ္တြက္ ျပင္ပမ ွေအဂ်ငစ္မီ်ားတုိ႔ကို လႊဲေျပာငး္ေပးမည္ျဖစ္ 
သည္။ မတ္ထရို၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံမ့ူ၀ါဒအရ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံရရွိရန္ အရည္ 
အခ်င္းျပည့္မီေသာ္လည္း က်နရ္ွိေနေသးသည့္ (ေစ်းေလ်ာ့ထားေသာ) လကက္်န္ေငြကိေုပးသြင္းရန္ 
ပ်က္ကြကေ္သာ လူနာမ်ားတုိ႔၏ ေပးရနရ္ွိ ေငြမ်ားတို႔ကို 
ရကေ္စေ့သာအခါတြင္ ေကာကခ္ံ၍မရႏုိင္သည့္ ေၾကြးဆုံးမ်ားအျဖစ္သတမ္တွ္ၿပီး ထိသုို႔ေသာ 
စာရင္းမ်ားတုိ႔ကို ေငြေၾကးေကာက္ခံေပးရနအ္တြက္ ျပင္ပ မွ 
ေအဂ်င္စမီ်ားတုိ႔ကို လႊဲေျပာငး္ေပးမည္ျဖစသ္ည္။ 

မတထ္ရိသုည္ လူထထုံသို႔ ဤက်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ေငြေကာက္ခမံႈဆိုငရ္ာမ၀ူါဒ 
မိတၲဴမ်ားတုိ႔ကို အခမဲေ့ပးပါမည္။ ဤက်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏငွ့္ ေငြေကာက္ခမံႈဆိငု္ရာမ၀ူါဒကုိ 
ဆိုင္းဘုတေ္ထာင္ ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာျခင္းႏငွ့္ အျခားမတ္ထရို၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံမ့ူ၀ါဒကဲသ့ို႔ပင္ 
ရရွႏုိိင္ေစမည့္ နည္း လမ္းမ်ားကုိ လပု္ေဆာငပ္ါမည္။ မတ္ထရိုသည္ 
ဤက်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏငွ့္ ေငြေကာက္ခမံႈဆိုငရ္ာ မ၀ူါဒကိ ုအဂၤလပိ္ဘာသာအျပင္ (၁) လူဦးေရ 
၁၀၀၀ ထက္ အသံုးနည္းေသာ သို႔မဟုတ္ (၂) မတထ္ရို ၏ မူလႏွင့္ 
ဒုတယိအဆင့္၀န္ေဆာငမ္ႈနယေ္ျမမ်ားရိွ လဥူီးေရ ၅% ထကအ္သံုးနည္းေသာ အျခားဘာ 
သာစကားတုိ႔ျဖင့္လည္း ရရွႏိုိင္ေၾကာငး္ ေသခ်ာေစပါမည္။ 

အကယ္၍ မတထ္ရိုသည္ လနူာ၏ထံမွ 

စ။်
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ရရန္ရွေိသာအေၾကြးမ်ားတုိ႔ကို ေနာက္ထပ္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခသုို႔ 
လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳသည္ဆိုပါက ထိအုဖြဲ႕အစည္းကိ ုေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား 
တာ၀န္ယေူစမည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပက္ို မတ္ထရိုက လကမ္ွတေ္ရးထိုးပါမည္။ 

(၁) အသိေပးအေၾကာင္းၾကားေသာအခ်ိနက္ာလ 
မကနု္ဆံုးမီအခ်ိန္အထလိည္းေကာင္း၊ ေငြေကာက္ခံ ရန္ ထပမ္ံအေၾကာင္းၾကားစာကုိ 
လူနာထံ စာတိကု္မွျဖစ္ေစ၊ လူျဖင့္ျဖစ္ေစေပးပို႔ၿပီး အနည္းဆံုး ရကေ္ပါင္း ၃၀ 
လြနမ္သြားမီ အခ်ိန္အထိလည္းေကာင္း ECA မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ ရန ္

(၂) အကယ၍္ လူနာသည္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေလွ်ာက္လႊာကို ေလွ်ာက္ထားရန္ 
သတမ္ွတခ္်ိန္ အတြင္း တငသ္ြင္းသည္ဆိုပါက မည္သည့္ ECA ကိုမဆို ဆိငု္းငံ့ထားရနႏ္ငွ့္

(၃) အကယ၍္ လူနာသည္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ ေရြးခ်ယခ္ရံန္ ဆံုးျဖတ္ပါက ထိုလနူာ 
ကို လိုအပ္သည္ထကပ္ိုၿပီး ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေစ ေပးရနတ္ာ၀နယ္ူခိငု္းျခင္းျဖစေ္စ 
(ေပးျခင္းကိုျဖစ ္ေစ) မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရနႏ္ွင့္ ယခင္ရယူထားေသာ EAC မ်ားကုိ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ရန ္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
(မ်ား) 

ေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မတွ္ကာလ။     ။ မတထ္ရို၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ဆိငု္ရာ မ၀ူါဒအရ 
ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ အေထာက္အပံ့အတြက္ ေလွ်ာကထ္ားမႈတစရ္ပက္ိုလက္ခံၿပီး 
သံုးသပ္စစ္ေဆးရ သည့္ 
အခ်ိနက္ာလအပုိင္းအျခားျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ဆိငု္ရာမ၀ူါဒႏွင့္ 
ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ေလွ်ာကလ္ႊာ မတိၱဴမ်ားတို႔ကို https://metrohealth.net/about-
metro-health/ billing-payment-options/financial-assistance/ 
တြငရ္ရွႏုိိင္ပါသည္။ ေလွ်ာကထ္ားရန္ သတ္ မွတက္ာလသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုငရ္ာ 
၀နေ္ဆာင္မႈကို ေပးေသာေန႔ရက္မစွတင္ၿပီး ထိုေစာင့္ေရာွက္မႈအတြက္ ပထမ
ဆံုး ေဆးရံုဆငး္ကုနက္်စရိတေ္တာင္းခလံႊာ ေပးသည့္ေန႔ၿပီး ေနာက္ ရကေ္ပါငး္ 
၂၄၀ ေျမာက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးသည္။ 

ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့နာက္ဆံုးေန႔။   ။ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ ပ်ကက္ြက္ေသာ တာ၀န္ရွသိည့္ ပုဂၢိဳလ ္(မ်ား) 
အတြက္ မတထ္ရိကု်န္းမာေရးမွ ECA ကို 
စတင္ ေဆာငရ္ြက္မည့္ေန႔မတိငု္မီ တစရ္က္ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ဆံုးေန႔ရကက္ို 
တာ၀န္ရွသိည့္ပုဂၢိဳလ္ (မ်ား) ထံသုိ႔ ထိုေန႔မေရာက္မီ ရက္ေပါင္း ၃၀ ႀကိဳတင္ၿပီး 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ထကပ္ုိၿပီး မေစာရပါ။ 

ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံေ့လွ်ာက္ထားမႈၿပီးစီးျခင္း။   ။မျပည့္စံုေသာ 
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ ေလွ်ာကလ္ႊာကို တငသ္ြင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ(္မ်ား)အတြက္ 
မတထ္ရိကု်န္းမာေရးက ECA 
ကိုစတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပနလ္ည္စတင္ျခင္းျပဳလုပသ္ည့္ ေန႔ရက္ၿပီးေနာက္တစရ္က္ျဖစ္သည္။ 
ထိုၿပီးစီးရမည့္ ေနာက္ဆံုးရကက္ို စာျဖင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး (က) 
အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးခဲသ့ည့္ေနာက္ ရက္ေပါင္း ၃၀ သို႔မဟတု္ (ခ) ေလ်ာက္ထားရန္ 
အခ်ိနက္ာလ၏ေနာက္ဆံုးေန႕ ထကပ္ိုၿပီး မေစာရပါ။ 

သမားရိုးက်မဟုတေ္သာ ေငြေကာက္ခမံႈေဆာငရ္ြကခ္်က္ (ECA)။   ။ လနူာထံမွ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီ 
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ေသာ သို႔မဟတု္ တရားစရီငေ္ရးဆိုငရ္ာ လပု္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို လိုအပသ္ည့္ 
လူနာ၏ ေပးရနရ္ွိေငြ ကိရုယေူသာ မည္သည့္ေဆာင္ရြကခ္်က္မဆို ျဖစသ္ည္။ ဥပမာ - ECA 
မ်ားတြင္ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုငဆ္ိုင္ မႈကို သမိ္းယူသည့္ပံုစံမ်ား၊ အိမ္၊ 
ၿခံ၊ ေျမ အေၾကြးျဖင့္သိမ္းျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ပိုငဆ္ိုငမ္ႈကို 
ထိန္းသိမ္းလိကုျ္ခင္း၊ တရာမမႈစြဲဆိုျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈျဖစေ္စျခင္း သို႔မဟုတ္ လကူိုဖမ္းဆီးရန္ 
တရားရံုးမွစာထတု္ျခင္း သို႔မဟတု္ လပု္အားချဖစ္ေစ အျခားေသာ၀င္ေငြကိုျဖစ္ေစ 
ရံုးမိန္႔ျဖင့္ ျဖတ္ေတာကယ္ူျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ ECA ဟေူသာစကားရပ္တြင္ လနူာတစ္ဦး၏ ေပးရနရ္ွိ 
အေၾကြးကုိ အေၾကြးဆုိင္ရာ ဗ်ဴရို သို႔မဟုတ္ ေအဂ်ငစ္ီသို႔ တိုငၾ္ကားျခင္းလည္းပါ၀ငသ္ည္။ ECA မ်ား 
တို႔တြင္ မတ္ထရိုက ေၾကျငာထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးထခိိုကဒ္ဏ္ရာရေစသည့္ စီရင္မႈ၊ ေျဖရွင္းမႈ 
သို႔မဟုတ္ အေပးအယူလပု္မႈတို႔ မပါ၀ငသ္ကဲသ့ို႔ လူမြဲစာရငး္ေၾကျငာမႈေဆာင္ရြက္ခ်ကတ္စခ္ုတြင္ 
ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈအတြက္ တရားစြဲဆုိျခင္းလည္းမပါ၀င္ပါ။ 

ကိုယတ္ိုငေ္ပးခ်မႈေငြစာရင္း။   ။ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခမံွျဖစေ္စ၊ တတိယလူအေနႏွင့္ ေပးေခ်ေပးသူ 
(စပတ္ူေပးေခ်မႈမ်ား၊ စပ္တူအာမခႏွံင့္ ျဖတ္ေတာကယ္ႏုိူင္သည္မ်ား အပါအ၀င္) မွ 
ျဖစ္ေစ၊  ေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလပု္ၿပီးေနာက္ႏငွ့္ လူနာတစဥ္ီး၏ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေလွ်ာက္ထား 
မႈတြင္ အေျခခံၿပီး ေငြပမာဏအခ်ဳိ႕ေခ်ဖ်က္လိုက္ျခင္းျပဳၿပီးေနာက္ ထိပုုဂၢိဳလ္(မ်ား)က 
တာ၀န္ယရူ ေသာ လနူာတစဥ္ီး၏စရိတ္ တစစ္ိတတ္စေ္ဒသျဖစ္ပါသည္။ 

ကိုယတ္ိုငေ္ပးေခ်မႈေလ်ာ့ေစ်း။   ။ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံအ့တြက္ 
ရယႏုိူင္ခြင့္မရွသိည္ 
အသိအ မွတ္ျပဳၿပီးေသာ ကိယုတ္ိုငေ္ပးခ်သည့္ လူနာမ်ားအားလုံးအတြက္ ေငြေတာင္းခမံႈမ်ားမွ 
တန္းတူသတ္ မတွ္ထားသည့္ ေလ်ာ့ေပးေငြျဖစပ္ါသည္။ 

ေငြေၾကးေကာက္ခေံပးေသာ ေအဂ်င္စီ။   ။ မတ္ထရိုက်န္းမာေရးကုိယစ္ားျပဳၿပီး 
အေၾကြးေကာက္ခမံႈ ဆိငု္ရာ မွ်တေသာက်င့္ထံုးမ်ားတုိ႔ႏွင့္အညီ လူနာကေပးရန္ 
က်န္ရွေိသာေငြကုိ ေကာကခ္ံေပးရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိထုားေသာ ကုမၸဏီတစခ္ုျဖစ္ပါသည္။ 

ေစာင့္ေရွာက္ခေပးေခ်မႈ ။   ။ အတိုးေပးရနမ္လိုဘ ဲ
သတမ္ွတေ္ပးထားေသာ အခ်ိန္ကာလအပုိင္းအ 
ျခားတစ္ခုအတြင္း လစဥေ္ျခႏုိငလ္ကႏ္ိုငေ္ပးေခ်မႈျဖင့္ သင္၏ေပးရန္ရွေိငြကို ေပးေခ်ခြင့္ျပဳေသာ 
ဘ႑ာေရးဆုိငရ္ာ နည္းလမး္တစခ္ုျဖစပ္ါသည္။ 

ကုနက္်စရိတေ္တာင္းခလံႊာ ။   ။ လူနာက ေငြေပးေခ်ရန္ေတာင္းဆုိထားေသာ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ 
လူျဖင့္ ျဖစ္ေစေပးပို႔ေသာ 
မည္သည့္အေၾကာင္းၾကားစာမဆုိျဖစသ္ည္။ ထိုအေၾကာင္းၾကားစာသည္ 
က်န္း မာေရးေစာင့္ေရာွကမ္ႈအတြက္ ေဆးရံုဆင္းခ်ိနတ္ြင္ ကနုက္်စရိတ္မ်ား ပထမ
ဆံုးအႀကိမ္ ေတာင္းခံ လႊာ သို႔မဟုတ္ ထိုေနာက္ပိုင္း လစဥ္ပံုမွနေ္ငြေတာင္းခလံႊာ 
သို႔မဟုတ္ ေငြးေၾကးေကာက္ခမံႈမတိုငမ္ီ ထပ္မအံေၾကာင္းၾကားစာ ျဖစႏ္ိုငပ္ါသည္။ 

ေဖာက္သည္၀န္ေဆာငမ္ႈကိယု္စားလွယ္မ်ား ။   ။ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံမ့ႈဆိုငရ္ာ 
မူ၀ါဒႏွင့္ ဤက် သင့္ေငြေတာငး္ခံျခင္းႏွင့္ ေငြေကာက္ခံမႈဆိငုရ္ာ မ၀ူါဒတို႔သာမကဘ ဲပါ၀င္ႏိငု္သည့္ 
မတထ္ရို၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားတုိ႔အေၾကာင္း လနူာမ်ားတုိ႔အား 
ပညာေပးသည့္ မတထ္ရို၏ ေဖာက္ သည္၀နေ္ဆာငမ္ႈရံုးမွ ၀နထ္မ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္အခ်ိနက္ာလ ။  ။ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံရ့ႏုိင္မႈအေၾကာင္း 
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လူနာ ထံသို႔ မတ္ထရိုက အေၾကာင္းၾကားရမည့္ အခ်ိနက္ာလအပုိင္းအျခားျဖစ္ပါသည္။ အသိေပးအ 
ေၾကာငး္ၾကားသည့္အခ်ိန္ကာလသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရာွက္မႈဆိုငရ္ာ၀န္ေဆာငမ္ႈကို ေပးေသာ 
ေန႔ရကမ္ွစတင္ၿပီး ထိေုစာင့္ေရာွက္မႈအတြက္ ပထမဆုံး ေဆးရံုဆင္းကုန္က်စရိတ
္ေတာင္းခလံႊာ ေပးသည့္ေန႔ၿပီးေနာက္ ရကေ္ပါငး္ ၁၂၀ ေျမာက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသည္။ 

လူနာကေပးရန္က်န္ရွေိငြ ။   ။ အမခကံျဖစ္ေစ၊ 
အစိုးရပိုင္းဆိငုရ္ာ ေပးေခ်မႈျပဳေပးသူျဖစေ္စ၊ 
အျခား တတိယလူအျဖစ္ေပးေခ်ေပးသည့္အရင္းအျမစ္ျဖစေ္စ တို႔ကေပးေခ်ျခင္းမျပဳေသာ 
မည္သည့္လက ္က်န္ေငြမဆိုျဖစ္ပါသည္။ 

ရိုးရငွ္းေသာအသုံးအႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္း ။   ။ မတထ္ရို၏ 
ဘ႑ာ ေရးအေထာက္အပံ့ဆိငု္ရာ မူ၀ါဒအေၾကာင္း အက်ဥး္ခ်ဳပ္ေရးသားခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏မိတၱဴ ကို 
ထိုမ၀ူါ ဒႏွင့္ပူးတြဲၿပီး https://metrohealth.net/about-metro-health/billing-payment-
options/financial-assistance/ တြင္ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ရိုးရွင္းေသာအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းကို ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ဆိငု္ရာမူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
အတိုင္း အမ်ားျပည္သသူိရွေိစမည္ျဖစသ္ည္။ 

ေငြေၾကးေကာက္ခမံႈမျပဳမထီပမ္ံႀကိဳတင္အသေိပးျခင္း ။  ။ မတ္ထရိုက လူနာထံသို႔ စာတိကု္မွ 
ျဖစ္ေစ၊ လူျဖင့္ျဖစေ္စ ေပးပို႔လိုက္သည့္ ရကေ္စ့ၿပီျဖစေ္သာ ေပးသြင္းရမည့္ေငြေပးေခ်မႈကို ရယူရန္ 
တစ္ႀကမိ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုေသာ ECA ကို စတငေ္ဆာင္ရြက္ရန္ မတထ္ရို၏ 
ရည္ရြယ္ခ်ကက္ို ေဖာ္ျပထားၿပီး အခန္း ၄-ဆ 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အျခားလုိအပေ္သာအေၾကာင္းအရာကို ထည့္ သြင္းထားသည့္ 
ကုနက္်စရိတေ္တာင္းခလံႊာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

Reference(s) U.S Bankruptcy Code, Title 11
http://uscode.house.gov/browse/prelim@title11&edition=prelim

I.R.S. Revenue Code, Section 501(r)
https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/new-
requirements-for-501c3-hospitals-under-the-affordable-care-act

အတည္ျပဳေရး 
ေကာ္မတီ(မ်ား) 

အခြနေ္ကာကခ္မံႈလည္ပတေ္ရး ေကာ္မတ ီ ေကာ္မတ(ီမ်ား)  ၂၀၁၉ ခုႏွစ ္ေဖေဖာ္၀ါရလီ
၁၃ ရက ္


