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သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား (Commonwealth Financial Resources-CFR)သည္ Fair Debt 
Collection Proactive Act ၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားအပါအ၀င္၊ ဥပေဒႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလုံးကုိ လုိက္နာ 
ေသာ၊ အက်ဳိးရွိၿပီး ထိေရာက္သည္႔ က်သင္႔ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင္႔ အေၾကြးေတာင္းခံျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေပးရန္ 
ရည္ရြယ္သည္။ ဤ Patient Billing & Collection Policy က်သင္႔ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင္႔ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း 
အတြက္ ေယဘုယ်ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးၿပီး၊ ယင္းကုိ Commonwealth Health Corporation (CHC)က 
ပိုင္ဆုိင္သည္႔ Commonwealth Financial Resources (CFR)က က်သင္႔ေငြ ေတာင္းခံေသာအဖဲြ႔အစည္းတိုင္း 
တြင္ က်င္႔သံုးသည္။ ဤေပၚလစီသည္ ‘Extraordinary Collection Actions (ECAs) အစမျပဳခင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္က ဘ႑ာေရးအကူအညီရရန္ အရည္အခ်င္းျပည္႔မျပည္႔ဆုံးျဖတ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ‘သင္႔တင္႔ေသာ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား’ အပါအ၀င္ ဤအေၾကြးေတာင္းခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ လုပ္နည္းစဥ္ႏွင္႔ အခ်ိန္ကာ 
လ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသည္။  
 

အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိခ်က္  
က။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာလဆုိသည္မွာ လူနာမွ ဘ႑ာေရးအကူအညီ ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာကာလကုိ 
ဆုိလုိသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာလသည္ ကုသမႈခံယူသည္႔ေန႔တြင္ စတင္ၿပီး၊ လူနာေဆး႐ံုဆင္း ကုသစရိတ္ 
ေတာင္းခံ စာထုတ္ေပးသည္႔ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၂၄၀ ျပည္႔သည္႔ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးသည္။  

 

ခ။ သာမန္ထက္လြန္ေသာအေၾကြးေကာက္ခံေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္(Extraordinary Collection Action  
ECA) ဆုိသည္မွာ ဥပေဒေရး သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (လစာျဖတ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္) 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ကုိယ္တုိင္ေပး ကုသစရိတ္ လက္က်န္ေကာက္ခံရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
ဆုိလုိၿပီး၊ လူနာ၏ေကာင္းက်ဳိးမေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စားသုံးသူေၾကြးျမီ အစီရင္ခံ ေအဂ်င္စီ 
သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီဗ်ဴ႐ုိ႐ုံးသုိ႔လည္းေကာင္း၊ လူနာ၏အေၾကြးကုိ တစ္ဆင္႔ေရာင္းခ်သူထံသုိ႔ ယင္းသတင္းပို႔ျခင္းႏွင္႔ 
ေစာင္႔ေရွာက္မႈေ႐ႊ႕ဆုိင္းျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။  

 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
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သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

ဂ။ ဘ႑ာေရးအကူအညီဆုိသည္မွာ ဤ Financial Assistance Policy (FAP) ေအာက္တြင္ ကုသစရိတ္ 
ခ်ိန္ညိွျခင္းခံစားရန္ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီသူမ်ားအား အခမ႔ဲ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင္႔ ကုသေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 

ဃ။ ဘ႑ာေရးအကူအညီေပးေရးေပၚလစီဆုိသည္မွာ အရည္အခ်င္းျပည္႔မီျခင္းစံ၊ အေျခခံကုသစရိတ္ 
တြက္ခ်က္နည္း၊ ေပၚလစီေလွ်ာက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ေပၚလစီေၾကာ္ျငာရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ အခ်ိဳ႕ေသာ 
၀င္ေငြလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ အက်ံဳး၀င္သူ လူနာအတြက္ ဘ႑ာေရးအကူအညီအစီအစဥ္ရ ႏိုင္ရန္ စတင္ျခင္းတုိ႔ 
ပါ၀င္သည္။  

 
င။ လူနာဆုိသည္မွာ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈရရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈရရွိသူအတြက္ 

ေငြေၾကးအရ တာ၀န္ရွိသူ (အာမခံသူ)ကုိ ေခၚသည္။  
 
စ။ ႐ိုးရွင္းေသာဘာသာစကားအႏွစ္ခ်ဳပ္ (Plain Language Summary-PLS) ဆုိသည္မွာ ဤေပၚလစီ 

ေအာက္ တြင္ CHC က ကမ္းလွမ္းေသာ အကူအညီကုိ ရွင္းလင္း၊ လုိရင္းတုိရွင္း၊ အလြယ္တကူနားလည္ ႏိုင္ရန္ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္ကုိ အသိေပးျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္။ PLS ကုိ 
https://cfrbilling.patientcompass.com/RA/General/BillingPolicies တြင္ ရႏိုင္ပါသည္။ 
 

ဆ။ ကန္႔သတ္ခ်က္ကာလဆုိသည္မွာ ECA မ်ားကုိ မစတင္ႏိုင္သည္႔အခ်ိန္ကာလကုိ ေခၚသည္။ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ ကာလသည္ ပထမဆုံး လူနာေဆး႐ံုဆင္း က်သင္႔ေငြေတာင္းခံစာ ထုတ္ေပးသည္႔ေန႔တြင္ စတင္ၿပီး၊ 
ပထမဆုံး က် သင္႔ေငြေတာင္းခံျခင္းစာ ထုတ္ေပးၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ျပည္႔သည္႔ေန႔တြင္ ကုန္ဆုံးသည္။  

 

မူ၀ါဒ 
 

ဤလူနာက်သင္႔ေငြ ေတာင္းခံျခင္းႏွင္႔ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္းေပၚလစီသည္ CHC ၏ခံယူထားသည္႔တာ၀န္ႏွင္႔ 
တစ္သတ္မတ္တည္းျဖစ္ၿပီး၊ Federal Affordable Care Act ကုိ ေလးစားလုိက္နာသည္။ အေရးေပၚ သုိ႔မဟုတ္ 
ေဆးဘက္အရ လုိအပ္ေသာေစာင္႔ေရွာက္မႈ ရရွိသည္႔လူနာအားလုံးကုိ Federal Patient Protection ႏွင္႔ 
Affordable Care Act ႏွင္႔ ယင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာေသာအားျဖင္႔ 

https://cfrbilling.patientcompass.com/RA/General/BillingPolicies


လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
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သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

အခမဲ႔ႏွင္႔ ေလွ်ာ႔ေစ်းေစာင္႔ေရွာက္မႈ ေလွ်ာက္ခြင္႔ေပးမည္။ CHC က လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ မူရင္းႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ျခင္း၊ အယူ၀ါဒ၊ က်ား/မ ျဖစ္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေ႐ ြးခ်ယ္မႈ၊ အသက္အရြယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံ၍၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ႔ရာတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ရိွမည္မဟုတ္ပါ။  
 
ဤေပၚလစီႏွင္႔ သက္ဆုိင္ရာ Financial Assistance Policy တုိ႔သည္ လူနာအခ်က္အလက္ေကာက္ခံျခင္းႏွင္႔ ပတ္ 
သက္သည္႔ CHC ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ထူေထာင္သည္။ ဤေပၚလစီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
လုိအပ္ခ်က္ႏွင္႔ မိမိတုိ႔အေၾကြးစာရင္းကုိ မရွင္းႏုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ရွင္းရန္ဆႏၵမရိွသူ လူနာမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ကို 
မွ်မွ်တတ ခ်ိန္ညိွရန္ ျဖစ္သည္။  
 
မွတ္ခ်က္။  ။ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေယဘုယ်က်ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားက 
လူနာ သုိ႔မဟုတ္ အာမခံေပးသူႏွင္႔ ကုိက္ညီေသာဆက္သြယ္ေရးလုိအပ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေကာင္း ညႊန္ျပပါလိမ္႔မည္။ 
ဤဆက္သြယ္ေရးတြင္ ဖုန္းေခၚျခင္း၊ အာမခံကုမၸဏီက လုိအပ္ေသာပံုစံမ်ား၊ လူနာကုိ ၄င္းတုိ႔၏အာမခံကုမၸဏီကုိ 
ေခၚရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါလိမ္႔မည္။  
 

 

၁။ ရယူထားေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား 

 
တစ္ခါတစ္ရံ CHC သည္ ဤေပၚလစီ၏သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင္႔ သဟဇာတမျဖစ္ေသာ လူနာအစီရင္ခံစနစ္တြင္ ရွိၿပီး၊ 
ဤေပၚလစီသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဟန္႔တားသည္႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေသာအဖဲြ႔အစည္း 
မ်ားကုိ ရယူေကာင္းရယူႏို္င္သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အာ႐ံုသည္ က်သင္႔ေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင္႔ 
အေၾကြးေတာင္းခံျခင္းတုိ႔က ဥပေဒမ်ားႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ လိုက္နာရန္ႏွင္႔ တစ္ခ်ိန္တည္း 
တြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ျခင္းကုိ တုိးျမွင္႔ေစရန္ႏွင္႔ ရႏုိင္ေသာစနစ္ကုိ ဆက္လက္အသုံးျပဳသြားရန္ ျဖစ္သည္။ 
ဤအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ CHC ၏သတ္မွတ္ထားေသာ လူနာအစီရင္ခံစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းေနစဥ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေပၚလစီသို႔ 
ေစာလ်င္စြာ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ႀကိဳးစားပါမည္။  
 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 

စာမ်က္ႏွာ- 4 of 17 

 

သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

 

၂။ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္အသား အခုိးခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း  
 

PHI အေျပာင္းအလဲမ်ား။ CFR အမႈထမ္းအပါအ၀င္ CHC ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လူနာ သုိ႔မဟုတ္ အေကာင္႔ပုိင္ရွင္က 
တင္ျပလာေသာ PHI ကုိ မိမိတုိ႔၏႐ံုးရွိ အေကာင္႔အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ တုိက္ၾကည္႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ျပေသာ 
အခ်က္အလက္ႏင္ွ႔ ႐ံုးရွိအခ်က္အလက္တုိ႔ ကုိက္ညီမႈရွိမွသာ ေတာင္းဆုိေသာအေျပာင္းအလဲကို လုပ္ေပးရမည္။  
 
လူနာ၏မွတ္တမ္းရိွ လိပ္စာ၊ အာမခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ အျခားသက္ေသျပခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆုိ 
လာေသာအခါ CHC အမႈထမ္းက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိရမည္ - 
ေမြးေန႔၊ Meditech တြင္ သြင္းထားသည္႔ လူနာ၏ လူမႈလုံၿခံဳေရးကဒ္ နံပါတ္ ေနာက္ဆုံး ဂဏာန္း (၄) လုံး ႏွင္႔ 
ကားေမာင္းလုိင္စငနံ္ပါတ္ (ရႏိုင္လွ်င္)။  

 

၃။ က်သင္႔ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင္႔ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း လုပ္ထုံးမ်ား 

 
က။ ဤေပၚလစီႏွင္႔ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္လ်က္ CHC သည္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ ေဆး၀ါးကုသေပးျခင္း 

၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေပးေခ်မႈကုိ ECA မ်ားသုံးၿပီး၊ ဥပေဒေရးရာ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။  
ခ။ CHC သည္ IR Code အခန္း ၅၀၁ (အာရ္)ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသကဲ႔သုိ႔ 

လူနာသည္ ဘ႑ာေရးအကူအညီရရန္ အရည္အခ်င္းမီမမီ ‘သင္႔တင္႔ေသာအားထုတ္မႈ’ အရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
မခ်မျခင္း တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ECA မ်ားကုိ သုံးမည္မဟုတ္ပါ။  

ဂ။ CHC သည္ က်သင္႔ေငြ ေတာင္းခံလႊာ ေျဖရွင္းေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ လူနာမ်ားကုိ ကူညီႏိုင္ရန္ 
အျခားေပးေပး ႏိုင္မည္႔သူ ေဖာ္ထုတ္ရန္ တတ္ႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားမည္။ CHC သည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုလည္း 
လုပ္ေဆာင္ပါမည္။  

(၁) လူနာသည္ မေပးေခ်ေသာ က်သင္႔ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားအတြက္ အေၾကြးတင္ေၾကာင္း တရား၀င္ေစျခင္း 
(၂) အျခားေပးေပးသူထံမွ ခြင္႔ျပဳေသာေငြပမာဏကုိ ေကာက္ခံျခင္း 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 
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သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

(၃) က်န္ရိွေသာ အာမခံေတာင္းဆုိမႈ ေပးေခ်ျခင္းကိစၥ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး လူနာႏွင္႔ လက္တဲြလုပ္ကုိင္ျခင္း  
(၄) CHC က ကမ္းလွမ္းေသာဘ႑ာေရးအကူ အညီေလွ်ာက္ေရးတြင္ လူနာကုိ အသိေပးျခင္းႏွင္႔ သင္႔ေတာ္ 

ေသာ အကူအညီေပးျခင္း  
(၅) အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာအဆင္႔မ်ားကုိ လုိက္နာၿပီးေနာက္ လူနာမ်ားထံသုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈက်သင္႔ေငြ 

ေတာင္းခံသည္႔ အေၾကြးေတာင္းစာ ေပးပုိ႔ျခင္း 
 
ဃ။ လူနာသည္ ပုဂၢလိက အာမခံ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မွတစ္ဆင္႔ ကုန္က် 

စရိတ္ ကာမိျခင္းရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ လူနာသည္ CHC အား က်န္းမာေရးအာမခံ ကုမၸဏီ (အဓိကႏွင္႔ သာမည 
အပါအ၀င္)၊ လိပ္စာႏွင္႔ သက္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ တိက်ေသာအခ်က္အလက္ 
မ်ားေပးရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ လူနာကုိ ၄င္း၏အာမခံကုမၸဏီမ်ားထဲမွ တစ္ခုခုကုိ ၄င္း၏အေၾကြးဆပ္ေပးမည္႔ ကုမၸဏီ 
သတ္မွတ္ရမည္။  

 
င။ လူနာသည္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာဆရာ၀န္၏လႊဲေျပာင္းစာရရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး၊ အာမခံေပးသူထံမွ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ 

ေျပာင္းလႊဲစာမရေသာေၾကာင္႔ ရသင္႔ေသာေလ်ာ္ေၾကးမရျခင္းတုိ႔ အတြက္လည္း တာ၀န္ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္သည္။  
 
စ။ သတိေပးခ်က္ကာလတြင္ အေၾကြးေတာင္းခံရန္အတြက္ လူနာ၏မွတ္တမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ေနာက္ 

ဆုံးသိရေသာ လူနာ၏လိပ္စာသုိ႔ သတိေပးခ်က္ကာလမကုန္ဆုံးမီ အနည္းဆုံး (၃) ခါ ေပးပုိ႔ရမည္။ လူနာက 
ဘ႑ာေရးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီးလွ်င္ CHC အေနျဖင္႔ အျခားလူနာ၏ မွတ္တမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား 
ထပ္ပုိ႔ရန္ လုိအပ္ေတာ႔မည္မဟုတ္ပါ။  

 
လူနာမွတ္တမ္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ Financial Assistance Policy, Financial Assistance 

Application လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအျပင္ FAP, Financial Assistance Application ႏွင္႔ Plain Language Summary 
မိတၱဴမ်ား ရရိွႏိုင္ေသာ၀က္ဘ္ဆုိက္ စသည္႔အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏုိင္၊ ေျပာႏုိင္သည္႔ ႐ ုံးဖုန္းနံပါတ္ႏွင္႔ ဌာန (၂) 
မ်ဳိးစလုံးတုိ႔ ပါေသာ၊ သိသာျမင္သာေသာ သတိေပးစာ ပါ၀င္ရမည္။  

 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 
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သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

ဆ။ ဤေပၚလစီတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ECA မ်ားမွ တစ္ခုခုကုိ အသုံးမျပဳခင္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္မစမီ ေနာက္ဆုံးသိရ 
ေသာ လူနာ၏လိပ္စာသုိ႔ သတိေပးစာ ေပးပုိ႔ရမည္။ ယင္းစာတြင္ - 

(၁) CHC က ရည္ရြယ္ထားသည္႔ တိက်ေသာ အစပ်ဳိးအေရးယူမည္႔ အစီအစဥ္ (သုိ႔မဟုတ္ 
ျပန္လည္စတင္မည္႔ အစီအစဥ္) ကုိ ေဖာ္ျပရမည္။  

(၂) ယင္းအေရးယူမႈစတင္မည္႔ (သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္စတင္မည္႔) သတ္မွတ္ခ်က္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ကို ေပးထား 
မည္။  

 
ဇ။ CHC သည္ လူနာကုိ FAP အေၾကာင္းႏွင္႔ ဘ႑ာေရးအကူအညီေလွ်ာက္လႊာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္ 

အကူအညီရႏိုင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လူနာအား ႏႈတ္ျဖင္႔ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ အသိေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။  
 
စ်။ ECA သတိေပးစာ ထုတ္ၿပီး ရက္ေပါင္း (၃၀) ျပည္႔သည္ႏွင္႔ ECA မ်ားကုိ စတင္ႏိုင္သည္။  
 
ည။ လူနာသည္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ကာလအတြင္းတြင္ Financial Assistance ေလွ်ာက္လႊာကုိ တင္လွ်င္ ECA 

မ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းထားမည္။  
 
 

၄။ လူနာ က်သင္႔ေငြေတာင္းခံျခင္း နည္းစနစ္ 
 

လူနာထံသုိ႔ ပုိ႔ေသာ သတိေပးခ်က္၏ တုိးတက္မႈကုိ ေအာက္ပါအပုိင္းက ေဖာ္ျပသည္။ ေငြေပးေခ်မႈ အစီအစဥ္ 
အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ Payment Arrangement Policy ကုိၾကည္႔ပါ။ ဘ႑ာေရးအကူအညီ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ Financial Assistance Policy ကုိ ၾကည္႔ပါ။  
 
 

(က) အာမခံႏွင္႔ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေဆး႐ံုစာရင္းအင္းမ်ား  
 
ေလွ်ာ႔ေစ်း- အာမခံရွိထားေသာလူနာမ်ားသည္ ကုသမႈခံယူစဥ္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ (Co-Pays မပါ)ကုိ 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 
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သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

အၿပီးေပးေခ်ပါက ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေပးေလွ်ာ႔ေစ်း (Quick-Pay discount) ၁၀% ရရိွႏုိင္သည္။ အကယ္၍ 
ကုသမႈခံယူစဥ္ လူနာမွ (Co-Pays မပါ) ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ကုိ ေပးေခ်ခ႔ဲေသာ္လည္း အမွန္အကန္ ကုန္က် 
စရိတ္မွာ ကနဦးခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ပိုမ်ားေနပါလွ်င္ အေၾကြးေပးေခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္႔ပထမကာလအတြင္း 
ထပ္မံေပးသြင္းႏုိင္ပါက မည္သည္႔ပမာဏမဆုိ ေလွ်ာ႔ေစ်း ၁၀% ကမ္းလွမ္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ Co-Pays စနစ္ရွ ိ
ထားေသာလူနာမ်ားသည္ Quick-Pay ေလွ်ာ႔ေစ်း ၁၀% မရႏိုင္ပါ။  
 

ကုသမႈခံယူေနစဥ္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ အသိေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေသာအေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေနပါက ကုန္က်စရိတ္ 
ေပးသြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္႔ပထမကာလအတြင္း လူနာမ်ားက ေပးေခ်ႏုိငခ္ဲ႔လွ်င္ (Co-Pays မပါ) 
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေပး ေလွ်ာ႔ေစ်း ၁၀% ခံစားရရိွမည္။ အေၾကြးေတာင္းစာပါ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးေခ်မွ 
သာ ေလွ်ာ႔ေစ်း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  
 
ကုန္က်စရိတ္ အက်ဥ္း - ေဆးကုသစရိတ္က်သင္႔ေငြ ေနာက္ဆံုးပမာဏ သိရသည္႔အခါ ေဆး႐ုံေငြစာရင္း 
အေကာင္႔ တစ္ခုစီက လိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္အက်ဥ္းႏွင္႔အတူ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ လက္ခံရရွိသည္။ 
အာမခံႏွင္႔ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေဆး႐ံုစာရင္းအင္းမ်ားအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူနာ/အာမခံသူထံသို႔ ေအာက္ပါ 
စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းျဖင္႔ ေရးသားသည္႔အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔သည္။  
 
 

ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံရန္ မဟုတ္ 
 

{ေဆး႐ံုေဆးခန္းအမည္…} ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာေၾကာင္႔ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။  
 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အာမခံအခ်က္အလက္မ်ားေအာက္တြင္ ထည႔္ထားသည္႔အာမခံကုမၸဏီကုိ က်သင္႔ေငြေတာင္းခံ 
ပါမည္။ သင္႔ အာမခံေပၚလစီအရ သင္ေပးရမည္႔အေၾကြးကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္းခံပါမည္။ ယင္းတြင္ 
သင္႔ အာမခံကုမၸဏီက ဆုံးျဖတ္ထားေသာ နႈတ္ယူၿပီးသည္႔ေငြပမာဏ(Deductibles)၊ ပူးတဲြေငြေပးေခ်မႈႏွင္႔ 
အာမခံက မကာမိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။  
 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 
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သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

 
အာမခံကုမၸဏီက ေငြစာရင္းကုိစစ္ေဆးၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ထံ ေငြလႊဲေျပာင္းေၾကာင္း အသိေပးၿပီးသည္႔ေနာက္တြင္ 
က်န္ရွိေသာအေၾကြးမွာ ကုိယ္တုိင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ Patient Compass က ေဆး႐ုံေငြစာရင္းအင္းကုိ အာမခံသူ၏ 
ေနာက္ဆုံးနာမည္ကုိ အေျခခံၿပီး Alpha-Split 20 Day Cycle သုိ႔ ကူးေျပာင္းေပးသည္။  
 

Alpha-Split 20-Day Cycle: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, 6-F, 7-G, 8-H, 9-I&J, 10-K, 11-L, 12-M, 13-N&O, 
14-P, 15-Q&R, 16-S, 17-T, 18-U&V, 19-W, 20-X,Y&Z. 
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁)။  ။ အာမခံကုမၸဏီက ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ လူနာထံသုိ႔ ပထမဆုံးေပးပုိ႔ေသာ ထုတ္ျပန္ 
ခ်က္ကုိ ပထမဆုံးေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ စကားအသုံးအႏႈန္း 
မ်ဳိးပါရွိပါသည္။  
 
သင္႔ အာမခံကုမၸဏီက ၄င္းတုိ႔ ေပးရမည္႔ သင္၏ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေပးေခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ သင္႔ အာမခံေပၚလစီက 
က်န္ရွိေသးေသာကုန္က်စရိတ္မွာ သင္၏တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။  
 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂)။  ။ အာမခံကုမၸဏီက ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ လူနာထံသုိ႔  ဒုတိယအႀကိမ္ေပးပုိ႔ေသာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ 
စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  
 
သင္႔ လက္က်န္ေပးသြင္းရန္ ယခု အခ်ိန္ေစ႔ၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္႔ေငြ ေပးေခ်မႈႏွင္႔အတူ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ေအာက္ပိုင္းရိွ ေငြေပးေခ်မႈျဖတ္ပိုင္း (Coupon) ကုိ ထည္႔ေပးပါ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတ္မွတ္ရက္ မေက်ာ္လြန္ခင္ 
ေပးသြင္းပါ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈေရြးခ်ယ္စရာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ဖုန္းနံပါတ္ (၂၇၀) ၇၄၅-
၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ (၈၀၀) ၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃)။  ။ အာမခံကုမၸဏီက ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ လူနာထံသုိ႔  တတိယအႀကိမ္ေပးပုိ႔ေသာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ တတိယအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ 
စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 
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သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

 
သင္႔ အေၾကြးဆပ္ရန္ အခ်ိန္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ဆင္႔တက္သည္႔ ေကာက္ခံျခင္းမ်ဳိးမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ တင္ရိွေသာအေၾကြးကုိ ယေန႔ေပးေခ်ပါ။ ေမးျမန္းလုိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဖုန္းနံပါတ္ (၂၇၀) 
၇၄၅-၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ (၈၀၀) ၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄)။  ။ အာမခံကုမၸဏီက ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ လူနာထံသုိ႔  စတုတၳအႀကိမ္ေပးပုိ႔ေသာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ စတုတၳအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ 
စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  
 
သင္႔ အေၾကြးဆပ္ရန္ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးအခ်ိန္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ခ်က္ျခင္း ဆက္သြယ္ပါ။ 
အကယ္၍ သင္႔ အေၾကြးကုိ (၁၀) ရက္အတြင္း အျပည္႔မေပးေခ်လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင္႔ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာမၾကားလွ်င္ 
သင္၏အေကာင္႔ကုိ အေၾကြးေကာက္ခံေရးေအဂ်င္စီသုိ ႔ ပုိ႔ေကာင္းပုိ႔ပါလိမ္႔မည္။  
 

ေပးစာ ၅ ။ ။ အာမခံကုမၸဏီက ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ လူနာထံသုိ႔  ပဥၥမအႀကိမ္ေပးပုိ႔ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ 
ပဥၥမအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ စကားအသုံးအႏႈန္း 
မ်ဳိးပါရွိပါသည္။  
 
လူနာအမည္ - 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ  (ေဆး႐ံုအမည္) - 
အေကာင္႔နံပါတ္ # [အေကာင္႔#] - 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္႔ေန႔စြဲ - 
လက္က်န္ $ xxx.xx 
 
အထက္ပါ အေကာင္႔သည္ အေၾကြးဆပ္ရန္ ယခုအခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ေနပါၿပီ။ ေငြ အျပည္႔ေပးေခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ဘ႑ာေရးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ကုိ ဤစာပါ ရက္စြဲမွ ရက္ေပါင္း သုံးဆယ္ (၃၀) အတြင္း 
လက္ခံရရွိရမည္။  
 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 
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သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

ေပးေခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ဘ႑ာေရးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး လက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ 
ရရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ အေၾကြးေငြပမာဏကုိ အေၾကြးေကာက္ခံေရးေအဂ်င္စီသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခံရသည္႔အျဖစ္သုိ ႔ 
ေရာက္ႏိုင္သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင္႔ သင္၏အေၾကြးအစီရင္ခံခ်က္ (Credit report)တြင္ အေၾကြးရွိေၾကာင္းကုိ 
တုိငၾ္ကားျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းရေငြမွျဖတ္ေတာက္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လုပ္ခလစာျဖတ္ေတာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္သည္။  
 
ထုိအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မလုိအပ္မီ ဤအေကာင္႔ (အေၾကြးလက္က်န္)ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း 
သင္႔ပါသည္။   
 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အေကာင္းဆုံးေဆးဘက္ဆ္ုိင္ရာေစာင္႔ေရွာက္မႈကုိ အသင္႔ေလ်ာ္ဆုံးေစ်းႏႈန္းျဖင္႔ 
ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏႐ုံုးဖုန္းနံပါတ္ (၂၇၀) ၇၄၅-၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ (၈၀၀) ၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ 
ေခၚဆုိပါ။ ႐ံုးခ်ိန္မွာ နံနက္ (၈) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအထိ။ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ။  
 
ေလးစားစြာျဖင္႔  
 
အေၾကြးေကာက္ခံေရးဌာန 
 
 

(ခ) အာမခံႏွင္႔မဆက္ႏႊယ္ေသာ ေဆး႐ံုစာရင္းအင္းမ်ား  
 
ေလွ်ာ႔ေစ်း- အာမခံမရိွထားေသာ လူနာမ်ားသည္ ကုိယ္တိုင္ေပးေလွ်ာ႔ေစ်း (Self-pay discount) ႏွင္႔ 
ခ်က္ခ်င္းလက္ ငင္းေပးေလွ်ာ႔ေစ်း (Quick-pay discount) ရရိွႏုိင္သည္။ ကုိယ္တိုင္ေပးေလွ်ာ႔ေစ်း ၃၀% မွာ  
အာမခံ မရိွထားေသာ ေဆး႐ံုအေကာင႔္ (accounts)အသီးသီးႏွင္႔ သက္ဆုိင္ၿပီး အေကာင္႔သို႔ ေပးသြင္း 
ရန္အေျခအေနမရိွေသးသေ႐ ြ႕ အက်ဳံး၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ကုသမႈခံယူစဥ္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ကုိ အၿပီး 
ေပးေခ်ပါက ေနာက္ထပ္ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းေပးေလွ်ာ႔ေစ်း ၁၀% ခံစားရရိွမည္။ အကယ္၍ ကုသမႈခံယူစဥ္ 
လူနာမွ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ကုိ ေပးေခ်ခ႔ဲ ေသာ္လည္း အမွန္အကန္ကုန္က်စရိတ္မွာ ကနဦးခန္႔မွန္းခ်က္ 
ထက္ပိုမ်ားေနပါလွ်င္ အေၾကြးေပးေခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္႔ပထမကာလအတြင္း ထပ္မံ ေပးသြင္းႏုိင္ပါက 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 

စာမ်က္ႏွာ- 11 of 17 

 

သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

မည္သည္႔ ပမာဏမဆုိ ေလွ်ာ႔ေစ်း ၁၀% ကမ္းလွမ္းခံရမည္ျဖစ္သည္။  
 

ကုသမႈခံယူေနစဥ္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ အသိေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေသာအေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေနပါက ကုန္က်စရိတ္ 
ေပးသြင္းရန္ သတ္မွတ္ထားသည္႔ပထမကာလအတြင္း လူနာမ်ားက ေပးေခ်ႏုိင္ခဲ႔လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း 
ေပးေလွ်ာ႔ေစ်း ၁၀% ခံစားရရွိမည္။ အေၾကြးေတာင္းစာပါ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးေခ်မွသာ ေလွ်ာ႔ေစ်း 
ရရိွႏုိင ္မည္ျဖစ္သည္။  
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁)။  ။ အာမခံ မရွိေသာလူနာမ်ားသည္ ပထမဆုံး ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာကုိ ၀န္ေဆာင္မႈ 
အၿပီး သုိ႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုစာရင္းအတြက္ ေဆး႐ုံဆင္းေသာေန႔မွ (၁၀) ရက္အတြင္း ဤစကားလုံး 
အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ ရရိွပါလိမ္႔မည္။  
 
သင္သည္ အာမခံမ႔ဲ ျဖစ္ေနၿပီး၊ သင္၏အေၾကြးလက္က်န္ကို အျပည္႔ေပးေခ်လုိလွ်င္ ၃၀% ေလွ်ာ႔ေစ်း တစ္ႀကိမ္ ရရွိ 
မည္ သုိ႔မဟုတ္ ေပးေခ်မႈအစီအစဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ပါ။ ေလွ်ာ႔ေစ်းကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေပးေခ်မႈေပၚလစီအတုိင္း 
ေပးသြင္းမွသာ ခံစားရရိွႏိုင္မည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္၏ေက်ာဘက္ရွိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ေငြေပးေခ်မႈ ေပၚလစီ 
ကုိ ေလ႔လာသုံးသပ္ပါ။  
 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂)။  ။ လူနာထံသုိ႔  ေပးပုိ႔ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ 
ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  
 
သင္႔ လက္က်န္ေပးသြင္းရန္ ယခု အခ်ိန္ေစ႔ၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္႔ေငြ ေပးေခ်မႈႏွင္႔အတူ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ေအာက္ပိုင္းရိွ ေငြေပးေခ်မႈျဖတ္ပိုင္း (Coupon) ကုိ ထည္႔ေပးပါ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတ္မွတ္ရက္ မေက်ာ္လြန္ခင္ 
ေပးသြင္းပါ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈေရြးခ်ယ္စရာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ဖုန္းနံပါတ္ (၂၇၀) ၇၄၅-
၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ (၈၀၀) ၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃)။  ။ လူနာထံသုိ႔  ေပးပုိ႔ေသာ တတိယအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ တတိယအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ 
ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 

စာမ်က္ႏွာ- 12 of 17 

 

သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

 
သင္႔ အေၾကြးဆပ္ရန္ အခ်ိန္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ဆင္႔တက္သည္႔ ေကာက္ခံျခင္းမ်ဳိးမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ တင္ရိွေသာအေၾကြးကုိ ယေန႔ေပးေခ်ပါ။ ေမးျမန္းလုိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဖုန္းနံပါတ္ (၂၇၀) 
၇၄၅-၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ (၈၀၀) ၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄)။  ။ လူနာထံသုိ႔  ေပးပုိ႔ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ စတုတၳအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ 
ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  
 
သင္႔ အေၾကြးဆပ္ရန္ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးအခ်ိန္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ခ်က္ျခင္း ဆက္သြယ္ပါ။ 
အကယ္၍ သင္႔ အေၾကြးကုိ ၁၀ ရက္အတြင္း အျပည္႔မေပးေခ်လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင္႔ ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာမၾကားလွ်င္ 
သင္၏အေကာင္႔ကုိ အေၾကြးေကာက္ခံေရးေအဂ်င္စီသုိ ႔ ပုိ႔ေကာင္းပုိ႔ပါလိမ္႔မည္။  
 

ေပးစာ ၅ ။ ။ လူနာထံသုိ႔  ေပးပုိ႔ေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာသည္ ပဥၥမအႀကိမ္ ေပးစာႏွင္႔ 
ေနာက္ဆုံး ေငြေပးေခ်မႈေတာင္းခံလႊာ အျဖစ္ယူဆသည္။  
 
လူနာအမည္ - 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ  (ေဆး႐ံုအမည္) - 
အေကာင္႔နံပါတ္ # [အေကာင္႔#] - 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္႔ေန႔စြဲ - 
လက္က်န္ $ xxx.xx 
 
အထက္ပါ အေကာင္႔သည္ အေၾကြးဆပ္ရန္ ယခုအခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ေနပါၿပီ။ ေငြ အျပည္႔ေပးေခ်မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ဘ႑ာေရးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ကုိ ဤစာပါ ရက္စြဲမွ ရက္ေပါင္း သုံးဆယ္ (၃၀) အတြင္း 
လက္ခံရရွိရမည္။  
 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 

စာမ်က္ႏွာ- 13 of 17 

 

သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

ေပးေခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ဘ႑ာေရးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး လက္ခံအတည္ျပဳခ်က္ 
ရရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ အေၾကြးေငြပမာဏကုိ အေၾကြးေကာက္ခံေရးေအဂ်င္စီသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခံရသည္႔အျဖစ္သုိ ႔ 
ေရာက္ႏိုင္သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင္႔ သင္၏အေၾကြးအစီရင္ခံခ်က္ (Credit report)တြင္ အေၾကြးရွိေၾကာင္းကုိ 
တုိင္ၾကားျခင္း၊ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းရေငြမွျဖတ္ေတာက္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လုပ္ခလစာျဖတ္ေတာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္သည္။  
 
ထုိအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မလုိအပ္မီ ဤအေကာင္႔ (အေၾကြးလက္က်န္)ကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း 
သင္႔ပါသည္။   
 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အေကာင္းဆုံးေဆးဘက္ဆ္ုိင္ရာေစာင္႔ေရွာက္မႈကုိ အသင္႔ေလ်ာ္ဆုံးေစ်းႏႈန္းျဖင္႔ 
ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏႐ုံုးဖုန္းနံပါတ္ (၂၇၀) ၇၄၅-၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ (၈၀၀) ၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ 
ေခၚဆုိပါ။ ႐ံုးခ်ိန္မွာ နံနက္ (၈) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအထိ။ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ။  
 
ေလးစားစြာျဖင္႔  
 
အေၾကြးေကာက္ခံေရးဌာန 
 

 

(ဂ) အာမခံႏွင္႔ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ ေဆး႐ံုမဟုတ္ေသာ ေငြစာရင္းအင္းမ်ား  
 
အာမခံကုမၸဏီက အေကာင္႔စာရင္းကုိ စစ္ေဆးၿပီး၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ ေငြလႊဲေျပာင္းေၾကာင္း အသိေပးၿပီးေနာက္တြင္ 
က်န္ရွိ ေသာအေၾကြးမွာ ကုိယ္တုိင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ Patient Compass က ေဆး႐ ုံေငြစာရင္းကုိ လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းအတုိင္း အာမခံသူ၏ေနာက္ဆုံးနာမည္ကို အေျခခံၿပီး 30 Day Cycle သုိ႔ ကူးေျပာင္းေပးသည္။  
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁)။  ။ အာမခံကုမၸဏီက ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ လူနာထံသုိ႔  ပထမဆုံးေပးပုိ႔ေသာ ထုတ္ျပန္ 
ခ်က္ကုိ ပထမဆုံးေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ စကားအသုံးအ 
ႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  
 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 

စာမ်က္ႏွာ- 14 of 17 

 

သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

သင္႔ အာမခံကုမၸဏီက ၄င္းတုိ႔ ေပးရမည္႔ သင္၏ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေပးေခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ သင္႔ အာမခံေပၚလစီက 
က်န္ရွိေသးေသာကုန္က်စရိတ္မွာ သင္၏တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားပါသည္။  
 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂)။  ။ အာမခံကုမၸဏီက ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ လူနာထံသုိ႔  ဒုတိယအႀကိမ္ေပးပုိ႔ေသာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ 
စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  
 
သင္႔ လက္က်န္ေပးသြင္းရန္ ယခု အခ်ိန္ေစ႔ၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္႔ေငြ ေပးေခ်မႈႏွင္႔အတူ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ေအာက္ပိုင္းရိွ ေငြေပးေခ်မႈျဖတ္ပိုင္း (Coupon) ကုိ ထည္႔ေပးပါ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတ္မွတ္ရက္ မေက်ာ္လြန္ခင္ 
ေပးသြင္းပါ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈေရြးခ်ယ္စရာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ဖုန္းနံပါတ္ (၂၇၀) ၇၄၅-
၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ (၈၀၀) ၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃)။  ။ အာမခံကုမၸဏီက ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ လူနာထံသုိ႔  တတိယအႀကိမ္ေပးပုိ႔ေသာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ တတိယအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ 
စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  
 
သင္႔ အေၾကြးဆပ္ရန္ အခ်ိန္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ဆင္႔တက္သည္႔ ေကာက္ခံျခင္းမ်ဳိးမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ တင္ရိွေသာအေၾကြးကုိ ယေန႔ေပးေခ်ပါ။ ေမးျမန္းလုိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဖုန္းနံပါတ္ (၂၇၀) 
၇၄၅-၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ (၈၀၀) ၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄)။  ။ အာမခံကုမၸဏီက ေငြေပးေခ်ၿပီးေနာက္ လူနာထံသုိ႔  စတုတၳအႀကိမ္ေပးပုိ႔ေသာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ စတုတၳအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ 
စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  
 
သင္႔ အေၾကြးဆပ္ရန္ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးအခ်ိန္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ခ်က္ျခင္း ဆက္သြယ္ပါ။ 
အကယ္၍ သင္႔ အေၾကြးကုိ ၁၀ ရက္အတြင္း အျပည္႔မေပးေခ်လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင္႔ ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာမၾကားလွ်င္ 
သင္၏အေကာင္႔ကုိ အေၾကြးေကာက္ခံေရးေအဂ်င္စီသုိ ႔ ပုိ႔ေကာင္းပုိ႔ပါလိမ္႔မည္။  



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 

စာမ်က္ႏွာ- 15 of 17 

 

သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

 

(ဃ) အာမခံႏွင္႔မဆက္ႏႊယ္ေသာ ဆရာ၀န္ႏွင္႔ေဆး႐ံုမဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ေငြစာရင္းအင္းမ်ား  

 

ေလွ်ာ႔ေစ်း- ကုိယ္တုိင္ေပးေလွ်ာ႔ေစ်းရရိွႏိုင္ေသာ အာမခံမရိွထားသည္႔လူနာမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာကုသမႈႏွင္႔ 
ကုသသည္႔ေနရာအလုိက္ ကုန္က်စရ္ိတ္မွာ ျမင္႔မားတတ္သည္။  

 

လက္ရွိ သီးျခား၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာနရာမ်ားမွာ ဘာရင္ေရဗာ (Barren River) ေဒသဆုိင္ရာကင္ဆာ စင္တာ၊ 
ဘုိးလင္းဂရင္း (Bowling Green) နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္း ၊ အေထြေထြက်န္းမာေရးခဲြ စိတ္စင္တာ (Med 
Center Health General Surgery)၊ ႏွလံုးအထူးကု က်န္းမာေရးစင္တာ (Medical Center Heart Institute)၊ 
အာ႐ုံုေၾကာဆုိင္ရာက်န္းမာေရးစင္တာ (Medical Center Neuroscience Services)၊ အရိုးႏွင္႔အား 
ကစားက်န္းမာေရး (Medical Center Orthopaedics & Sports Medicine)၊ စိတ္က်န္းမာေရးစင္တာ 
(Medical Center Psychiatry) ႏွင္႔ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ႔ခ်ေရးခဲြစိတ္ အစီအစဥ္စင္တာ (The Medical 
Center Surgical Weigh Loss porgram) တုိ႔ျဖစ္သည္။ စီမ ံ ခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္သည္႔ အျခားေသာ 
အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ သီးသန္႔ေနရာမ်ားတြင္္လည္း ကုိယ္တုိင္ေပး အေကာင္႔မ်ားအတြက္ တူညီေသာေလွ်ာ႔ေစ်း 
ေပးေကာင္းေပးပါလိမ္႔မည္။ ကုိယ္တိုင္ေပး ၃၀% ေလွ်ာ႔ေစ်းသည္ အေကာင္႔သုိ႔ေပးသြင္းရန္ အေျခအေနမ 
ေပးေသးသေ႐ြ႕အက်ံဳး၀င္ေနမည္ျဖစ္သည္။  
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁)။  ။ အာမခံ မရွိေသာလူနာမ်ားသည္ ပထမဆုံး ေငြေပးေခ်မႈ ေတာင္းခံလႊာကုိ ၄င္းတုိ႔၏ 
အေကာင္႔တြင္ ကုန္က်စရ္ိတ္မ်ားကုိ စာရင္းသြင္းၿပီး (၄) ရက္အၾကာတြင္ ဤစကားလုံး အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ ရရိွ 
ပါလိမ္႔မည္။  
 
ေဖာ္ျပထားသည္႔ ေငြပမာဏသည္ သင္ေပးဆပ္ရန္ တင္သည္႔အေၾကြးပမာဏျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ (၁၀) ရက္ 
အတြင္း ေပးေခ်ပါ။  
 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂)။  ။ လူနာထံသုိ႔  ေပးပုိ႔ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ 
ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 

စာမ်က္ႏွာ- 16 of 17 

 

သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

 
သင္႔ လက္က်န္ေပးသြင္းရန္ ယခု အခ်ိန္ေစ႔ၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္႔ေငြ ေပးေခ်မႈႏွင္႔အတူ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ေအာက္ပိငု္းရိွ ေငြေပးေခ်မႈျဖတ္ပိုင္း (Coupon) ကုိ ထည္႔ေပးပါ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတ္မွတ္ရက္ မေက်ာ္လြန္ခင္ 
ေပးသြင္းပါ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈေရြးခ်ယ္စရာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ဖုန္းနံပါတ္ (၂၇၀) ၇၄၅-
၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ (၈၀၀) ၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။  
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃)။  ။ လူနာထံသုိ႔  ေပးပုိ႔ေသာ တတိယအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ တတိယအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ 
ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  
 
သင္႔ အေၾကြးဆပ္ရန္ အခ်ိန္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ဆင္႔တက္သည္႔ ေကာက္ခံျခင္းမ်ဳိးမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္ 
ေက်းဇူးျပဳ၍ တင္ရိွေသာအေၾကြးကုိ ယေန႔ေပးေခ်ပါ။ ေမးျမန္းလုိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဖုန္းနံပါတ္ (၂၇၀) 
၇၄၅-၁၁၀၀ သုိ႔မဟုတ္ (၈၀၀) ၇၈၆-၁၅၈၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 
ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄)။  ။ လူနာထံသုိ႔  ေပးပုိ႔ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ စတုတၳအႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈ 
ေတာင္းခံလႊာအျဖစ္ယူဆသည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ စကားအသုံးအႏႈန္းမ်ဳိးပါရိွပါသည္။  
 
သင္႔ အေၾကြးဆပ္ရန္ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးအခ်ိန္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ခ်က္ျခင္း ဆက္သြယ္ပါ။ 
အကယ္၍ သင္႔ အေၾကြးကုိ (၁၀) ရက္အတြင္း အျပည္႔မေပးေခ်လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ သင္႔ ထံမွ 
တစ္စံုတစ္ရာမၾကားလွ်င္ သင္၏အေကာင္႔ကုိ အေၾကြးေကာက္ခံေရးေအဂ်င္စီသုိ ႔ ပုိ႔ေကာင္းပုိ႔ပါလိမ္႔မည္။  

 
 

၅။ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
 

ထုတ္ျပန္ခ်က္အဆင္႔ဆင္႔ကို ျဖတ္သန္း၍ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းမ်ားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ေကာက္ခံၿပီးေနာက္ ေငြစာရင္းတစ္ခု 
အတြက္ ေပးေခ်မႈ ရရွိမည္မဟုတ္ဟု က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ဆုံးျဖတ္လွ်င္ CFR အေနျဖင္႔ ကြ်ႏ္ု္ပ္တုိ႔၏ အေၾကြး 



လူနာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေၾကြးေကာက္ခံျခင္း ေပၚလစီ 
  ဌာန-ဓနသဟာယ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚလစီေဖၚျပခ်က္-   ကာယကံရွင္မ်ား၏ အေၾကြး 

လက္က်န္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
လမ္းညြန္မ်ား 

စာမ်က္ႏွာ- 17 of 17 

 

သံုးသပ္သည့္ေန႔  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉၊ 
ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊  စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေန႔-  ေဖေဖၚဝါရီ  ၂၀၀၅ 

 

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေန႔။-  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆၊ စက္တင္ဘာ 
၂၀၀၉၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၀၉၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၀၊  ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀၊  
ဧျပီ ၂၀၁၄၊  ဇူလုိင္ ၂၀၁၄၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅၊ ေမ ၂၀၁၆၊ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇၊ မတ္ ၂၀၁၉ 

  

တာဝန္ယူမုွသံုးသပ္ျခင္း  ညႊန္ၾကားေရးမုွး- CFR ရည္ညြွန္းခ်က္ အမွတ္စဥ္။  N/A 

 

ေကာက္ခံေရး ေအဂ်င္စီကို ေၾကြးဆုံးစာရင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈအျပည္႔အ၀ျပန္ရရန္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မႈ 
ႏွင္႔ ေပးစာမ်ား မွတစ္ဆင္႔ ေတာင္းရန္ တာ၀န္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကြးေကာက္ခံေရးေအဂ်င္စီအေနျဖင္႔ 
Federal Debt Collection Practices Act, Federal HIPAA စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ၅၀၁ (အာရ္) တုိ႔အျပင္ 
အျခား သက္ဆုိင္သည္႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာပါမည္။ အေၾကြးေကာက္ခံေရးေအဂ်င္စီသည္ 
အေၾကြးဆပ္ႏိုင္သည္႔အေျခအေနမရိွေသာ အေၾကြးရွင္ႏွင္႔ ေကာက္ခံရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆသည္႔ စာရင္းမ်ားကုိ 
ေလ႔လာၿပီး၊ ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ လက္က်န္ကုိ အျပည္႔မေပးေခ်ႏုိင္ေသာ ေၾကြးရွင္မ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥ္ 
လုပ္ေပးေကာင္း လုပ္ေပးႏုိင္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းလက္က်န္ (၂၅) ေဒၚလာ ထက္ေက်ာ္ေသာ စာရင္းကုိ 
ေၾကြးရွင္၏အေၾကြးသမုိင္း (Credit History) သုိ႔ ပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။  
 
အကယ္၍ အေၾကြးလက္က်န္ ေကာက္ခံရန္ သင္႔တင္႔ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ႀကိဳးစားမႈ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ၿပီး၊ စုစုေပါင္း 
စာရင္း လက္က်န္အရ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆလွ်င္ IRS Regulation 501 (r) အရ Extraordinary Collection 
Actions (ECA) လမ္းကုိ လုိက္ေကာင္းလုိက္ႏိုင္သည္။ ယင္း ECA မ်ားတြင္ ေၾကြးရွင္၏ မေကာင္းေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေၾကြးၿမီေအဂ်င္စီသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ရွိသူကုိ လုပ္ခလစာျဖတ္ေပးျခင္း 
ႏွင္႔/သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းရေငြမွျဖတ္ေတာက္ပိုင္ခြင္႔တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ေၾကြးေကာက္ခံေရးေအဂ်င္စီက ဥပေဒ 
ေရးရာ အေရးယူမႈမျပဳလုပ္ခင္ အေၾကြးရွင္ကို ေနာက္ဆုံးအသိေပးစာ ပုိ႔လိမ္႔မည္။ သာမန္ထက္ ထူးျခားေသာ 
အေျခအေနျဖစ္ၿပီး၊ Senior Management (Vice President သုိ႔မဟုတ္ ပုိ၍ ရာထူးျမင္႔ေသာ) ၏သေဘာတူညီ 
ခ်က္အရ မဟုတ္လွ်င္ CFR သည္ အိမ္ၿခံေျမခ်ိပ္ပိတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင္႔ထက္ 
ေက်ာ္လြန္ျခင္းကုိ ခြင္႔ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။  
 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ မတတ္ႏို္င္ေသာသူမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္မႈ ဆက္လက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြ 
ေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ား ထံမွ က်သင္႔ေသာေငြေပးေခ်မႈကုိ ေကာက္ခံရန္ျဖစ္သည္။  
 

 


