
 
 

 ေငေွတာငး်ခလံ�ာ ေပးပုိ ့ြခငး်�ငှ် ့ေကာကခ်ံမ�ဆိငုရ်ာ မူဝါဒ စာမျက�်ာှ 1 ၏ 2 

Summa Rehab ေဆး�ုံ 

Summa Rehab ေဆး�ုံ၊ Vibra Healthcare Group �ငှ့ ်ခငွ့ြ်ပုချကေ်ပးထားသည့ ်အဖဲွ�များ၏ လ�ို � ဝကှခ်ျက�်ငှ့ ်ပိုငဆ်ိငုမ်� ြဖစသ်ည ်

 

 

 

 

 

 

 
 

မူဝါဒ 
  
က�ွ်ပ်ုတို၏့ ေဆး�ုံသည ်က��်ပ်ုတို၏့ လမူ�အသိငုး်အဝိငုး်အတငွး်�ှိ ြပည်သမူျား၏ ြပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရးလိုအပ်ချကမ်ျားအတွက ်ထမ်းေဆာငရ်န ်

တည�်ှိေနြခငး်ြဖစပ်ါသည။်  ထိသုိုေ့ကာငး်စွာထမ်းေဆာငရ်န ်က��်ပ်ုတို၏့ စမွ်းေဆာငရ်ညအ်တွက ်လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်�ငှ့အ်တူ ယံ�ုကညမ်��ငှ့ ်

က�ုဏာတရားအေပါ် တညေ်ဆာကထ်ားသည့် ဆကဆ်ေံရးတစရ်ပ်ကိ ုလိအုပ်ပါသည။်  အဆိပုါလမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ုထိဆုကဆ်ေံရးအား 

�ကံ့ခိုငမ်��ှိေစရနအ်တကွ ်ြပုလပ်ုြခငး်ြဖစ�်ပီး ၎ငး်က ေစာင့ေ်�ှာကြ်ခငး်အတွက ်ထား�ှိသည့ ်က��်ပ်ုတို၏့ ကတကိဝတအ်ေပါ် လနူာများ၏ 

စတိသ်က်သာမ�ကို ြဖစေ်ပါ်ေစပါသည။်  က��်ပ်ုတိုအ့ေနြဖင့ ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ကို ေအာကပ်ါစညး်မျဉ်းများအေပါ် အေြခခံ၍ ပံပိ့းုပါသည။် 
 

 လနူာများအားလံးုကိ ုဂုဏသ်ကိ�ာ၊ ေလးစားမ��ငှ့ ်က�ုဏာတို ့ြဖင့ ်သာတညူမီ� ဆကဆ်ြံခငး်။ 

 လနူာများရ�ှိထားသည့ ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်�၏ မေပးေချ�ိငုသ်ည့အ်စတိအ်ပိုငး်အတကွ ်လနူာများအား အေထာကအ်ကြူပုေပးြခငး်။ 

 လမူ�အသိငုး်အဝိငုး်အတငွး် ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ကိ ုလိအုပ်�ိငုသ်မူျားအားလံးုအတကွ ်က��်ပ်ုတို၏့ ေဆး�ုံတခံါးကိ ုအ�မဲဖွင့လ်စှထ်ား�ိငုရ်နအ်လိုင့ာှ 

ပိမုိကုျယြ်ပန ့ေ်သာ ေငေွရးေ�ကးေရးဆိငုရ်ာ တာဝနယ်မူ�များ�ှိသည့ ်အချို �လနူာများအတကွ် ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က ူလိအုပ်သည့ ်

ေငလွကက်ျန။် 
 

လပ်ုငန်းစဉ် 
 

1. အကျိုးထေိရာကစ်ွာ ဆကသ်ယွေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 
 

 လနူာများအား ၎ငး်တို၏့ ေဆး�ုံေငေွတာငး်ခံလ�ာများ�ငှ့ ်ပတသ်က၍် ေငေွရးေ�ကးေရးဆိငုရ်ာ ေဆးွေ�းွအ�ကဉံာဏေ်ပးြခငး်�ငှ့ ်အဆိပုါ 

ေဆးွေ�းွအ�ကဉံာဏေ်ပးြခငး်ကို ကျယြ်ပန ့စ်ာွ သ�ိှိ�ိငုရ်န ်လပ်ုေဆာငြ်ခငး်။ 

 လနူာများ၏ ေငေွတာငး်ခံလ�ာများ၊ ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကအူတွက ်ေတာငး်ဆိမု�များ�ငှ့ ်ပတ်သကေ်သာ ေမးခွနး်များကိ ု

ချကခ်ျငး်တနု ့ြ်ပနေ်ြဖ�ကားြခငး်။ 

 �ှငး်လငး်ေသာ၊ လိုရငး်တိ�ုှငး်ြဖစေ်သာ၊ မနှက်နေ်သာ စတိ�်ှညသ်ညး်ခံ၍ ရငး်�ှးီေဖာ်ေရွေသာ ေငေွတာငး်ခံြခငး်လပ်ုငနး်စဉ်ကိ ု

အသံးုြပုြခငး်။ 

 ေတာငး်ဆိုသည့အ်ခါ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်ကျသင့သ်ည့အ်ရာ�ငှ့ပ်တသ်က၍် ေလးနကြ်ပည့်စံေုသာ ပံစုြံဖင့ ်အများြပညသ်အူတွက ်

သးီသန ့ြ်ပုလပ်ုထားေသာ အချကအ်လကမ်ျားြဖင့ ်သံးုသပ်�ိငုေ်စရန ်ြပုလပ်ုေပးြခငး်။ 
 

2။ အကျံုးဝငမ်�အတကွ ်အရညအ်ချငး်ြပည့မ်ီေစရန ်လနူာများအား အကူအညေီပးြခငး် 

 

 ေဆး�ုံအေြခြပု ကသုိလုြ်ဖစ ်ေစာင့ေ်�ှာကက်ျင့သ်ံးုမ�များ�ငှ့ ်အြခား ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာက်အကအူစအီစဉ်များအေ�ကာငး်ကို 

အများြပညသ်သူ�ိှိ�ိငုသ်ည့အ်ချက်အလကမ်ျား ရ�ှိ�ိငုရ်န ်ြပုလပ်ုေပးြခငး်။ 

ေခါငး်စဉ် ေငေွတာငး်ခလံ�ာ ေပးပုိ ့ြခငး်�ငှ် ့ကျင့သ်ံးုမ�များဆိငုရ်ာ မူဝါဒ 

မူဝါဒ #   

ကိုယ်တိုင ်  

စတငသ်က်ေရာက်သည်ရ့က်စွ ဲ 2012 ခု�စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ 

ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငသ်ည့် ရက်စွ ဲ ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငသ်ည့်ရက်စွ-ဲ 2012 ခု�စှ၊် ေအာကတ်ိုဘာလ 24 ရက်၊ 11.17.13၊ 

10.30.14၊ 11.25.15၊ 10.30.16၊ �ိဝုငဘ်ာလ 2019 ခု�စှ ်

နယ်ပယ်- ေဆး�ုံတစခ်ုလံုး 

မီှြငမ်းချက ် Vibra လုပ်ငနး်ဆိငုရ်ာ ကျင့သ်ံးုမ�များ 



 
 

 ေငေွတာငး်ခလံ�ာ ေပးပုိ ့ြခငး်�ငှ် ့ေကာကခ်ံမ�ဆိငုရ်ာ မူဝါဒ စာမျက�်ာှ 2 ၏ 2 

Summa Rehab ေဆး�ုံ 

Summa Rehab ေဆး�ုံ၊ Vibra Healthcare Group �ငှ့ ်ခငွ့ြ်ပုချကေ်ပးထားသည့ ်အဖဲွ�များ၏ လ�ို � ဝကှခ်ျက�်ငှ့ ်ပိုငဆ်ိငုမ်� ြဖစသ်ည ်

 ဤအချကအ်လက်များကိ ုယဉ်ေကျးမ�အရ သင့ေ်တာ်သလိ ုနားလညလ်ွယ်ကေူစသည့် နညး်လမ်းြဖင့လ်ညး်ေကာငး် ၎ငး်တို၏့ 

လမူ�အသိငုး်အဝိငုး်များအတငွး် အပျံ� �ှံဆ့ံးုြဖစသ်ည့ ်ဘာသာစကားများြဖင့လ်ညး်ေကာငး် လနူာများထသံို ့ ဆက်သယွ်ေပးြခငး်။ 

 လနူာများအေနြဖင့ ်အများြပညသ်ဆူိုငရ်ာ အေထာက်အကူြပု အစအီစဉ်များ သိမုဟတု် ေဆး�ုံအေြခြပု အေထာက်အကြူပု 

အစအီစဉ်များအတွက ်အရညအ်ချငး်ြပည့မ်ီြခငး်�ှိမ�ှိကိ ုဆံုးြဖတရ်ာတငွ ်လနူာများအား အကအူညေီပးရန ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့ ်

နားလညဖ်တ�်�ရလယွေ်သာ ကျင့သ်ံးုမ�များကိ ုထား�ှိြခငး်။ 

 အဆိပုါကျင့သ်ံးုမ�များကိ ုသင့ေ်တာ်သည့ ်လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်ဆိငုရ်ာ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လမူ�ေရးလပ်ုငနး် ေအဂျငစ်မီျား၊ လိအုပ်ချက�်ှိသည့ ်

ြပညသ်မူျားအား အေထာကအ်ကြူပုေနသည့ ်အြခားအဖွဲ�အစညး်များ�ငှ့အ်တူ မ�ေဝေပးြခငး်။ 

 

3။ ကျင့သ်ံးုမ�များကိ ုတတိကိျကျ�ငှ့ ်တစသ်မတတ်ညး် အသံးုချ�ိငုေ်စရန ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်- 

 

 ဝငေ်ငနွညး်လနူာများအား အေထာကအ်ကြူပုရနအ်တကွ ်စာြဖင့ေ်ရးသားထားသည့ ်ကျင့သ်ံးုမ�များအားလံးုကို တစသ်မတတ်ညး် 

အသံးုချ�ိငုေ်စရန ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။ 

 လနူာများ�ငှ့အ်တ ူနးီကပ်စာွ လပ်ုကိုငရ်သည့ ်ဝနထ်မ်းအဖွဲ�ဝငမ်ျားအား ေဆး�ုံေငေွတာငး်ခံလ�ာေပးပို ့ြခငး်၊ 

ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်က�ူငှ့ ်ေကာကခ်ံမ�ဆိငုရ်ာ ကျင့သ်ံးုမ�များ�ငှ့ ်ပတသ်က်၍ ပညာေပးြခငး်ကိ ုေသချာစာွလပ်ုေဆာငြ်ခငး်။ 

 

4။ အကန ့အ်သတြ်ဖင့�်ကယဝ်မ��ှိေနသည့် လနူာများအတကွ် ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ကို ပိမုိုတတ�်ိငုေ်စရန ်လပ်ုေဆာငြ်ခငး်- 

 

 လက�်ှိအဖိုးအခများအားလံးုကို ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ြခငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက ်အဖိုးအခများ�ငှ့ ်လပ်ုငနး်စဉ်များသည ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ကနုက်ျစရိတ၊် မ�ှိမြဖစလ်ိုအပ်ေသာ အများြပညသ် ူဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုထနိး်သမိ်းရနအ်တကွ ်လိအုပ်သည့ ်

ေထာကပံ်ေ့ငမွျား ပံ့ပိးုြခငး်အပါအဝင ်လမူ�အသိငုး်အဝိငုး်၏ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ လိအုပ်ချက်များအားလံးု�ငှ့ ်ကိုကည်ြီခငး်ဟူသည့ ်

ထိ�ုစှခ်ုလံးု�ငှ့ ်ေသချာစာွ ဆကစ်ပ်မ��ှိေစြခငး်။ 

 ေဆး�ုံမ ှေငေွရးေ�ကးေရးဆိငုရ်ာ ေဆွးေ�းွတိငုပ်ငြ်ခငး်ကို ရ�ှိ�ပီးေနာကတ်ငွ ်အခမဲ ့သိုမ့ဟတု် စရိတေ်လ�ာ ့ေစာင့ေ်�ှာကမ်�အတွက ်

အရညအ်ချငး် မြပည့မ်ီသည့်လနူာများအား အဆိုပါေလ�ာေ့စျးများအတကွ် ေဆး�ုံ၏ စ�ံ�နး်သတ်မတှခ်ျကအ်ရ အကျံုးဝငသ်ညဟ်ု 

ဆံးုြဖတေ်သာ ေလ�ာေ့စျးများကို ေပးကမး်ြခငး် (ဆိငုး်ငံထ့ားြခငး်�ှိပါက ြပညေ်ထာငစ်ုအစိးုရအာဏာပိငုအ်ဖွဲ �၏ �ှငး်လငး်ေဖာ်ြပချကက်ို 

လိအုပ်�ိငုပ်ါသည)်။  လုပ်ငနး်စဉ်သည ်အကျံုးဝငမ်�ဆိငုရ်ာ စ�ံ�နး်၊ ေလ�ာေ့စျးပမာဏ�ငှ့ ်ေပးေချမ�အစအီစဉ် ေရွးချယ်မ�များကိ ု

�ှငး်လငး်စွာ ေဖာ်ြပသင့ပ်ါသည။် 

 

5။ မ�တေသာ ေငေွတာငး်ခံလ�ာ ေပးပို ့ြခငး်�ငှ် ့ေကာကခ်ံမ�ဆိငုရ်ာ ကျင့သ်ံးုမ�များကိ ုေသချာစွာ လပ်ုေဆာငေ်စြခငး်- 

 

 ေဆး�ုံအေပါ် အများြပညသ်၏ူ ြမင့မ်ားေသာ ေမ�ာ်မနှး်ချက်များကိ ုထငဟ်ပ်ေစလျက ်လနူာအေကာင့မ်ျားကိ ုမ�တစာွ�ငှ့ ်

တစသ်မတတ်ညး် အဆငေ်ြပေြပ�ှိေစရန ်လပ်ုေဆာငြ်ခငး်။ 

 ၎ငး်တို၏့ ကိယု်စား ြပငပ်�ှိ ေကာကခ်ံမ�ြပုလပ်ုေသာ ေအဂျငစ်မီျားမှ အသံးုြပုေသာ စခံျိနစ်�ံ�နး်များ�ငှ့ ်ကျင့သ်ံးုမ�များ၏ နယပ်ယက်ိ ု
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