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I. គោលបំណង.  ចោ រំណកាថ្នចោ នចោបាបចេញិ ក្កយបរប្  នងកាការប្រ លូ គឺធានា

ថា Care New England (CNE) រចកាយ ើ នល ិចោ ការណ៍ខណនាំ នងកាការប្គរ់ប្គកាទាក់ទកា

នឹកាការចេញិ ក្កយបរប្  នងកាការប្រ លូ ។ ចោ នចោបាបចនោះខែ រ ួូ ជាូួបចោ 

នចោបាបជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុគឺរប្ូកុាទុកចែើូបីឱ្យរចំពញបានតាូ ប្ូូិការថ្នេារ់អនុ

ិ តន៍សហព័នធ  រែឋ នងកាកន ុកា លូ ោឋ ន ខែ រារ់រញ្ច  ូ នងកាចោបោា នការកំណ ់ ខននក 

§501(r) ថ្នប្កូប្បាក់េំណល  ថ្នៃកន ុកា។    

 

II.  វលិលព..  ចោ នចោបាបចនោះអនុិ តចៅច ើប្គរ់ូនៃ ីរចពទយ Care New England 

ទាកំាអស់ ខែ រារ់រញ្ច  ូទាកំា ូនៃ ីរចពទយ Butler, ូនៃ ីរ Women & Infants, ូនៃ ីរចពទយ 

Kent នងកាូនៃ ីរចពទយ Memorial នងកាស្ថា រ័នខែ ទាក់ទកាសំខាន់ៗទាកំាអស់ ខែ បាន

រាបច ា្ ោះខាកាចប្កាូ នងកាែលេខែ បានរញ្ជា ក់ចោប IRS សប្មារ់ចោ រំណកាថ្ន IRC 

501(r) ចរើមាន គឺកំពុកានត ់នល ិចសវាក ាូចំបាេ់ខននកចិជាស្ថស្រសត  ឬចសវា ER ចៅកន ុកាូនៃ ីរ 

CNE ្ូួប។ 
 

 Butler Hospital Allied Medical Services, LLC 

 Kent Ancillary Services, LLC 

 Affinity Physicians, LLC 

 MHRI Ancillary Services, LLC 

 W&I Ancillary Services, LLC 

 W&I Health Care Alliance, LLC 

 

III. គោលនគោបាយ.  វាគឺជាចោ នចោបាបថ្ន CNE ចែើូបីធានាថា កងេចប្រឹកាខប្រកាចេញ

 ិ ក្កយបរប្  នងកាការប្រ លូ ទាកំាអស់អនុិ តតាូពងីីការសត កា់ោរ។  Care New English 

ប្រប្ពឹ តច ើអនកជ ៃូ ឺទាកំាអស់ចោបចសា ើភាព ចោបូងនគង អំពីការធានារា៉ា រ់រកា នងកាសូ ា

ភាពរក់ាប្បាក់ររស់អនកពួកចគច ើប។ 
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IV. និយមន័យ.  ពាកយវាកយសពៃខែ ូងនទាន់បានកំណ ់ចៅច ើបកន ុកាចោ នចោបាបចនោះ

មានអ ាន័បែលេខាកាចប្កាូ៖ 

(a) រយៈគ.លដាក់្ពាក្យ៖ របៈចព ចិលាខែ រុគគ មាន ក់ៗអាេោក់ពាកយសុំជំនួប

ហងរញ្ញ ិ ថ ុ។ ចែើូបីរំចពញបាននលិ កខណៈិ ក្នងេេ ័បខែ បានគលសវាសចៅកន ុកា IRC 

§501(r)(6) CNE អនុញ្ជញ  ឱ្យរុគគ នានារហល ែ ់ 240 ថ្ងៃពីកា ររ ក្ចេេទខែ 

រុគគ ចនាោះប្ ូិ បាននត ់ជាូួបនលិរបាបការណ៍ចេញិ ក្កយបរប្ ចប្កាបចព ចេញពី

ូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកាចែើូ បីោក់ពាកយសុំជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុ។  
 

(b) រយៈគ.លជូនដំណឹង៖ របៈចព ចិលាខែ ចរ់ចនតើូ ចៅថ្ងៃទី 121 ពីរបាបការណ៍

ចេញិ ក្កយបរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកា នងកាខែ រញ្ចរ់ចៅថ្ងៃទី 

240។ រុគគ មាន ក់ៗអាេោក់ពាកយសុំជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុអំ ុកាចព ចនោះបាន។ សប្មារ់

អនកជ ៃូ ឺខែ មានធានារា៉ា រ់រកា ឬសា ង ចប្កាូការធានារា៉ា រ់រកា របាបការណ៍ចេញ

 ិ ក្កយបរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែរំលកានឹកាសមាគ  ់ការចរ់ចនតើូថ្នរ

បៈចព ជលនែំណឹកា 120 ថ្ងៃខែ ោា នេំ្ ់ការ ប្រ លូ ិ ក្ស្ថូញ្ញអាេប្ ូិ បាន

ចរ់ចនតើូចៅច ើអនកជ ៃូ ឺចនាោះ (”របៈចព ជលនែំណកឹា 120 ថ្ងៃ’)។ 

 

V. នីរិវធីិ។  សប្មារ់គណនីខែ បានកំណ ់ថាជាគណនី “រក់ាប្បាក់ែល នួឯកា” នងកា/ឬ

គណនីខែ មានសូ ុ យរនាៃ រ់ពីការធានារា៉ា រ់រកាេូបកា េំ្ ់ការខាកាចប្កាូនឹកា

ប្ ូិ បានច វី ើច ើប។   
 

     កងេចប្រឹកាខប្រកាច ើការចេញិ ក្កយបរប្  នងកាការប្រ លូ ថ្នៃកន ុការ ួូ មាន៖ 
 

1. របាបការណ៍អរបមារេំនួនរី (3) (ឬចសេកត ីជលនែំណឹកាថ្នទំនួ ែុសប្ ូិ ររស់

អនកជ ៃូ ឺខែ មាន ថ្ ៃូចសា ើ) រនាៃ រ់ពីចសវាក ាូប្ ូិ បាននត ់ជលន ចរើអាសបោឋ ន

ប្ ឹូប្ ូិ គឺចៅច ើឯកស្ថរ។ 
 

2. កងេចប្រឹកាខប្រកាប្រ លូ ថ្នៃកន ុកានឹកាប្ ូិ បានច វី ើចែើូបីរង្ហា ញពីទំនួ ែុសប្ ូិ ររស់

អនកជ ៃូ ឺខែ ូងនទាន់សចប្ូេ។ ចនោះអាេសា ង កន ុកាទប្ូកា់ជា ងែង ប្រ លូ  ចសេកត ី

ជលនែំណឹកាខែ មាន ថ្ ៃូចសា ើ នងកា/ឬការចៅទលរស័ពៃចោបផ្ទៃ  ់ចៅកានអ់នកជ ៃូ ឺ/

អនកធានា។ 
 

3. ចរើការចរៀរេំការរកា់ប្បាក់គឺប្ ូិ បានច វី ើជាូួបអនកជ ៃូ ឺ/អនកធានា ចនាោះកងេច

ប្រឹកាខប្រកាប្រ លូ ចៅច ើគណនីចនាោះប្ ូិ បានពនារចព  ែណៈចព អនកជ ៃូ ឺ/អនក

ធានារកាការ វា៉ា ជាូួបខននការចនាោះ។ 
 

4. សប្មារ់សំរុប្ ខែ រញ្ជ នូប្  រ់ទាកំាអស់ ការពាោូប្ ូិ បានច វី ើច ើកាចែើូបី

កំណ ់ទីតំាកាអាសបោឋ នខែ បានខក ប្ូូិ ចហើបការឆ្ៃកាចឆ្ៃ ើបប្ ូិ បានចនញើចៅ

អាសបោឋ នចនាោះ។ ចរើអាសបោឋ នខែ បានខក ប្ូូិ ងូនអាេប្ ូិ បានកំណ ់ទី

តាំកាការចៅទលរស័ពៃអាេប្ ូិ បានច វី ើច ើកា។ 
 

5. សូ ុ យគណនីខែ ូងនបានចោោះប្ស្ថបអាេប្ ូិ បានរញ្ជ នូចៅទីភាន ក់ង្ហរ

ប្រ លូ ខាកាចប្ៅចែ ច វី ើការកន ុកានាូ CNE រនាៃ រ់ពីនុ របៈចព  120 ថ្ងៃ ពីរ

បាបការណ៍ចេញិ ក្កយបរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកា ចហើបអនកជ

ៃូ ឺប្ ូិ បាននត ់ឱ្យនល ិចសេកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខណ៍អកសរូុនចព  30 ថ្ងៃ នងកា

ជាូួបេារ់េ ៃូកាូួបថ្នចសេកត ីសចកាខរភាស្ថូងនសម ុគស្ថា ញ (PLS)។ ចសេកត ីជលន
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ែំណឹកាជាលាប កខណ៍អកសរនឹការង្ហា ញពីេំ្ ់ការអវ ីខែ  CNE មានខននការ

ច វី ើ។ 
 

6. ូុនចព ចរ់ចនតើូកងេចប្រឹកាខប្រកាប្រ លូ ិ ក្ស្ថូញ្ញ្ូួប អនកជ ៃូ ឺ ឬរុគគ 

ទំនួ ែុសប្ ូិ ខាកាហងរញ្ញ ិ ថ ុ នឹកាប្ ូិ បាននត ់ោ៉ា កាចោេ្ស់ 120 ថ្ងៃ ពីរបាប

ការណច៍េញិ ក្កយបរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកា ចហើបអនកជ ៃូ ឺប្ ូិ

បាននត ់ឱ្យនល ិចសេកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខណអ៍កសរូុនចព  30 ថ្ងៃ នងកា

ជាូួបេារ់េ ៃូកាូួបថ្នចសេកត ីសចកាខរភាស្ថូងនសម ុគស្ថា ញ (PLS)។ ចសេកត ីជលន

ែំណឹកាជាលាប កខណ៍អកសរនឹការង្ហា ញពីេំ្ ់ការអវ ីខែ  CNE មានខននការ

ច វី ើ។  
 

ជំនួយហិរញ្ញ វរថ ុ៖ 

ចរើអនកជ ៃូ ឺគឺ ងូនអាេរក់ាិ ក្កយបរប្ ររស់ពួកចគចោបស្ថរចហ ុន ្ូួប

ចោ នចោបាបជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុររស់ (FAP) CNE, ចសេកត ីសចកាខរភាស្ថូងនសម ុគ

ស្ថា ញ (PLS), ទប្ូក់ាខរររទោក់ពាកយ នងកាឯកស្ថរខែ  ប្ូូិគឺអាេរកបានចៅ

ច ើចគហទពំ័រររស់ CNE ៖ www.carenewengland.org។ ច ើសពីចនោះ រុគគ មាន ក់ៗ

អាេចសន ើសុំឯកស្ថរចោបឥ គង ថ្ងៃ តាូសំរុប្ ថ្ប្រសណីប៍ ចោបការចៅទលរស័ពៃ

ចៅ (401) 921-7200, ឬចោបផ្ទៃ  ់ចៅទីតំាកាូនៃ ីរចពទយ CNE ្ូួបខាកាចប្កាូ៖ 
 

 ូនៃ ីរចពទយ Butler៖ 345 Blackstone Boulevard, Providence RI  02906 

Patient Financial Services Office, Sawyer Building, 1st Floor 

ចមា៉ា កាច វី ើការ៖ ថ្ងៃេ័នៃ  ែ ់ថ្ងៃសបុ្ក  ចមា៉ា កា 8:00 ប្ពឹក ែ ់ចមា៉ា កា 

4:30 រចសៀ  

ទលរស័ពៃ៖ (401) 455-6240 

 ូនៃ ីរចពទយ Kent៖ 455 Tollgate Road, Warwick, RI  02886 

Business Office, 2nd Floor 

ចមា៉ា កាច វី ើការ៖ ថ្ងៃេ័នៃ  ែ ់ថ្ងៃសបុ្ក  ចមា៉ា កា 8:00 ប្ពឹក ែ ់ចមា៉ា កា 

4:30 រចសៀ  

ទលរស័ពៃ៖ (401) 921-7200 

 ូនៃ ីរចពទយ Memorial៖ 111 Brewster Street, Pawtucket, RI  02860 

Business Office, 1st Floor 

ចមា៉ា កាច វី ើការ៖ ថ្ងៃេ័នៃ  ែ ់ថ្ងៃសបុ្ក  ចមា៉ា កា 8:00 ប្ពឹក ែ ់ចមា៉ា កា 

4:30 រចសៀ  

ទលរស័ពៃ៖ (401) 729-2111 

 ូនៃ ីរចពទយ Women & Infants៖ 101 Dudley Street, Providence RI  

02905 

Business Office, 1st Floor 

ចមា៉ា កាច វី ើការ៖ ថ្ងៃេ័នៃ  ែ ់ថ្ងៃសបុ្ក  ចមា៉ា កា 8:00 ប្ពឹក ែ ់ចមា៉ា កា 

4:30 រចសៀ  

ទលរស័ពៃ៖ (401) 274-1122, ext 41419 
 

ច ើសពីចនោះ CNE នឹកាជលនព័ ៌មានែ ់ស្ថធារណៈជនអំពី FAP ចនោះ នងកា PLS ចៅ

កន ុការ ត្ ស្ថា រ័នខែ ចបើការចប្ូើ។ 
 

http://www.carenewengland.org/
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ជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុអាេេល ចប្រើបានែលេខាកាចប្កាូ៖ 

 អនកជ ៃូ ឺ ឬអនក ំ្ការរស់ពួកចគអាេចសន ើសុជំនួំបហងរញ្ញ ិ ថ ុ 

 រុគគ ងក CNE អាេចោកាអនកជ ៃូ ឺ ឬអនក ំ្ការរស់ពួកចគ 

 ប្គចូពទយរខកាែកអាេចោកាអនកជ ៃូ ឺ ឬអនក ំ្ការរស់ពួកចគ  
 

អនកជ ៃូ ឺូងនមានការធានារា៉ា រ់រកានឹកាប្ ូិ បានជលនែំណឹកាអំពីជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុចៅចព 

ចេញពីូនៃ ីរចពទយ។  អនកជ ៃូ ឺទាកំាអស់ ខែ មានការធានារា៉ា រ់រក់ា ក៏ែលេជាូងនមានធានា

រា៉ា រ់រកា នឹកាទទួ បានការជលនែំណឹកាពីជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុតាូរបៈែំចណើរការថ្នរបាបការណ៍

ចេញិ ក្កយបរប្ អនកជ ៃូ ឺរបៈចព  120 ថ្ងៃ រនាៃ រ់ពីរបាបការណ៍ចេញិ ក្កយបរប្ ចប្កាប

ចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកាសប្មារ់ការខងទា ំ(“របៈចព ជលនែំណឹកា”)។ 
 

អនកជ ៃូ ឺអាេោក់ពាកយសុំជំនួបហងរញ្ញ ិ ថ ុរហល ែ ់ថ្ងៃទី 240 រនាៃ រ់ពីការនត ់នល ិរបាប

ការណ៍ចេញិ ក្កយបរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែំរលកាសប្មារ់ការខងទា ំ(“របៈ

ចព ោកព់ាកយ”)។  
 

ចរើពាកយសុំ FAP ចពញច ញប្ ូិ បានោក់ចសន ើអំ ុការបៈចព ោក់ពាកយ េំ្ ់ការខាកា

ចប្កាូនឹកាប្ ូិ បានច វី ើចោប CNE ៖ 
 

a. ECA’s ចៅច ើអនកជ ៃូនឺឹកាប្ ូិ បានពនារ 

b. ចសេកត ីសចប្ូេថ្នភាពមានសងទធងទទួ បាននឹកាប្ ូិ បានច វី ើច ើកា ចហើបចរៀរជា

ឯកស្ថរចៅកន ុកា កខណៈចទៀកាចព  

c. CNE នឹកាជលនែំណឹកាអនកជ ៃូ ឺជាលាប កខណ៍អកសរពីចសេកត ីសចប្ូេ នងកា លូ 

ោឋ នសប្មារ់ចសេកត ីសចប្ូេចនាោះ 

d. របាបការណ៍ិ ក្កយបរប្ ខែ បានច វី ើរេច ុរបននភាពនឹកាប្ ូិ បាននត ់ខែ នឹកា

រង្ហា ញពេីំនួនទឹកប្បាក់ខែ ជំពាកច់ោបអនកជ ៃូ ឺមានសងទធងទទួ បាន FAP (ចរើ

អាេអនុិ តបាន) រចរៀរខែ េំនួនទឹកប្បាក់ប្ ូិ បាន កំណ ់ នងកាភាគរប AGB 

ខែ អាេអនុិ តបាន 

e. េំនួនទឹកប្បាក់្ូួបខែ បានរក់ាច ើសពេីំនួនខែ បានជំពាក់ចោបអនក

ជ ៃូ ឺមានសងទធងទទួ បាន FAP នឹកាប្ ូិ បានរកាវ ង ប្បាក់ជលនិ ក្ញតាូហន ឹកា (ចរើអាេ

អនុិ តបាន) នងកា 

f. ភាគីទីរីនឹកាច ់ិ ក្ធានការអាេរកបានខែ សូចហ ុន ទាកំាអស់ចែើូបីរកា

ទុក ECA’s ទាកំាឡាបខែ បានច វី ើចៅច ើអនកជ ៃូចឺែើូបីប្រ លូ រំណុ  ែលេជា ការ

 ុរចច ចសេកត ីិ ក្នងេេ ័ប ឬ ការឈរ់បកពនធ ឬសងទធងឃា ់ទុក។  
 

ចរើពាកយសុំ FAP ូងនចពញច ញប្ ូិ បានទទួ  CNE នឹកានត ់រុគគ មាន ក់ៗនល ិចសេកត ីជលន

ែំណឹកាជាលាប កខណ៍អកសរខែ ពងពណ៌នាអំពីព ័៌មាន ឬឯកស្ថររខនាូខែ  ប្ូូិឱ្យ

មានចែើូបីច វី ើការសចប្ូេេង តមានសងទធងទទួ បាន FAP រ ួូ ជាូួបចសេកត ីសចកាខរភាស្ថ

ូងនសម ុគស្ថា ញ (PLS) នងកាអនុញ្ជញ  ឱ្យរុគគ ចនាោះរបៈចព  30 ថ្ងៃចែើូបីនត ន់ល ិព័ ៌មាន

ចនាោះ។ CNE ក៏នឹកានត ់នល ិការពនារចព  ECA’s ្ូួបកន ុកាការទទួ ការរក់ាប្បាក់

សប្មារ់ការខងទាអំំ ុកាចព ចនោះនកាខែរ។ រុគគ មាន ក់ៗនឹកាប្ ូិ បាននត ់នល ិច ែទលរស័ពៃ

ចែើូបីចៅជាូួបសំណួរ្ូួបខែ ទាក់ទកានឹកាព័ ៌មាន ឬឯកស្ថររខនាូខែ  ប្ូូិឱ្យ

មាន។  

 

ត្បជាជនដដលោា នធានារ៉ា ប់រង៖ 
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អនកជ ៃូ ឺខែ ោា នធានារា៉ា រ់រកាទាកំាអស់អាេរំចពញែំចណើរការពាកយសុំ FAP។ ពួកចគគួរ

ខ ពងភាកាច ើការមាន កខណៈសូប ត ងប្គរ់ប្ោន់ររស់ពួកចគសប្មារ់ក ាូ ិ កី្ ីចនសកាចទៀ 

នកាខែរខែ អាេធានារា៉ា រ់រកាពួកចគសប្មារ់ូួបភាគ ឬទាកំាអស់ថ្នការខងទាសំុែភាព

ររស់ពួកចគ។ ទីប្រឹកាហងរញ្ញ ិ ថ ុ នងកាអនក ំ្កាចសវាហងរញ្ញ ិ ថ ុអនកជ ៃូ ឺគឺអាេរកបានចែើូបី

ជួបអនកជ ៃូ ឺ។ អនកជ ៃូ ឺនឹកាប្ ូិ បានចេញិ ក្កយបរប្ នល ិភ ងរ ីថ្ន េំនួនខែ បានចេញ

 ិ ក្កយបរប្ ជាទលចៅ (Amount Generally Billed (AGB)) រ៉ាុច ណ្ ោះ ឬការគង ថ្ងៃ ងេជាកាច ើ

ការរញ្ច ុ ោះថ្ងៃ FAP ខែ អាេអនុិ តបាន នងកាការរញ្ច ុ ោះថ្ងៃខែ រក់ាែល នួឯកា ែលេខែ បាន

ចរៀររារ់ចៅកន ុកា FAP។   

 

លក្ខណៈសមបរតិត្រប់ត្ោន់ននបំណុលអាត្ក្ក់្៖ 

សូ ុ យគណនីខែ ូងនបានចោោះប្ស្ថបអាេប្ ូិ បានរញ្ជ នូចៅទីភាន ក់ង្ហរប្រ លូ ខាកា

ចប្ៅចែ ច វី ើការកន ុកានាូ CNE រនាៃ រ់ពីនុ របៈចព  120 ថ្ងៃ ពីរបាបការណ៍ចេញ

 ិ ក្កយបរប្ ចប្កាបចព ចេញពីូនៃ ីរចពទយច ើកែរំលកា ចហើបអនកជ ៃូ ឺប្ ូិ បាននត ់ឱ្យនល ិចស

េកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខណ៍អកសរូុនចព  30 ថ្ងៃ នងកាជាូួបេារ់េ ៃូកាូួបថ្នចសេ

កត ីសចកាខរភាស្ថូងនសម ុគស្ថា ញ (PLS)។ ចសេកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខណ៍អកសរនឹការង្ហា ញ

ពីេំ្ ់ការអវ ីខែ  CNE មានខននការច វី ើ។ 
 

គណនីទាកំាចនោះបានអស់ ំហល រថ្នការប្រ លូ ី ាូតាែលេខែ បានខេកាខាកាចប្កាូ៖ 
 

1. របាបការណ៍េំនួនរី (3) ប្ ូិ បានចនញើចៅឱ្យអនកធានា 

2. កងេចប្រឹកាខប្រកាប្រ លូ ថ្នៃកន ុកាបានប្ ូិ ច វី ើចែើូបីរង្ហា ញពីទំនួ ែុសប្ ូិ ររស់អនកជ ៃូ ឺ

ខែ ូងនទាន់សចប្ូេ។ ចនោះអាេសា ង កន ុកាទប្ូកា់ជា ងែង ប្រ លូ  ចសេកតជីលនែំណឹកាខែ 

មាន ថ្ ៃូចសា ើ នងកា/ឬការចៅទលរសព័ៃចោបផ្ទៃ  ់ចៅកាន់អនកជ ៃូ ឺ/អនកធានា។ 

3.  ំនាំចែើូថ្នកងេចប្ពូចប្ពៀូច ើខននការរក់ាប្បាក់។  
  

CNE នឹកានត ់ជលនអនកជ ៃូ ឺនល ិចសេកត ីជលនែំណឹកាជាលាប កខណ៍អរបររមា 30 ថ្ងៃ ូុន

ចព េល រ ួូ កន ុកា ECAs ្ូួប។ ចសេកត ីជលនែណំឹកាជាលាប កខណ៍អកសររបៈចព  30 ថ្ងៃ

នឹការង្ហា ញពី ECAs ូួប្ ខែ  CNE មានខននការទទួ ច វី ើរនាៃ រ់ពី 30 ថ្ងៃ 

ប្រសងនចរើោា នការរក់ាប្បាក់ ចហើបក៏នឹការ ួូ មានូួបេារ់េ ៃូកា ថ្នចសេកត ីសចកាខរ

ភាស្ថូងនសម ុគស្ថា ញ (PLS) នកាខែរ។  

 

 សក្មាព.ត្បមូលដដលបានអនុញ្ញញ រ (ECA’s) ៖ 

a. ការោក់សងទធងឃា ់ទុកចៅច ើប្ទពយសូប ត ងររស់រុគគ មាន ក់ 

b. ការភាា រ់ ឬែកហល គណនីីនាោរររស់រុគគ មាន ក់ ឬប្ទពយសូប ត ងផ្ទៃ  ែ់ល នួចនសកា

ចទៀ  

c. ការចរ់ចនតើូេំ្ ់ការសុីិ ក្ ចៅច ើរុគគ មាន ក់ 

d. ការររឹអលសប្បាក់ឈន  ួររស់រុគគ មាន ក់។ 

 

សក្មាព.ត្បមូលដដលបានហាមឃារ់ (ECA’s) ៖ 

a. ការ ក់រំណុ ររស់រគុគ មាន ក់ចៅឱ្យភាគីចនសកា 

b. ការរាបការណ៍ព័ ៌មាន ងូន ែអំពីរុគគ មាន ក់ចៅកាន់ទីភាន ក់ង្ហររាបការណ៍ឥណទាន  

អ ងងងជនចប្រើប្បាស់ ឬការ ក្ោ ័បឥណទាន 
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c. ការច ើកចព  ការរែងចសី ឬការ ប្ូូិឱ្យមានការរក់ាប្បាក់ូុនចព នត ់នល ិការខងទាំ

ចំបាេ់ខននកចិជាស្ថស្រសត  ចោបស្ថរខ ការ ងូនរកា់ប្បាក់ររស់រុគគ មាន ក់សប្មារ់ការខងទាំ

ខែ បាននត ់ពីូុន 

d. ការររឹអលសបកអេ នប្ទពយររស់រុគគ មាន ក់ 

e. ការរកាយឱ្យមានការចរ់ែល នួររស់រុគគ មាន ក់ 

f. ការរកាយឱ្យរុគគ មាន ក់កាៃ បជាប្រធានរទថ្នែីការង្ហគ រ់ថ្នអំណួសឃា ់ែល នួ។ 

 

ទីភាន ក់ង្ហរប្រ លូ ទាកំាអស់ខែ បានចប្រើចោបប្រព័នធនឹកាមានចោ ការណ៍ខណនាំជា

លាប កខណ៍អកសរខែ រញ្ជា ក់ពីិ ក្ស្ថ ភាពថ្នកងេចប្រឹកាខប្រកាប្រ លូ ខែ បាននត ់សងទធង

អនុញ្ជញ  ចោប CNE។ 

 
 
ត្បវរត ិដក្ដត្ប និងអនុម័រ៖   
 


