
 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີຂອງມ ນເຫດ: 06/2019 ເລກທີ:  ສະບັບຮູ່າງ 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ:   ໜຶ້ າ 1 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ການຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ການເກັບໜີຶ້  

 

I. ນະໂຍບາຍ 

 

ສ ນການແພດ Broadlawns (BMC) ຈະຮຽກເກັບເງິນຈາກຄ ນເຈັບຢູ່າງຍຸຕິທໍາ ແລະ 

ສະໝໍູ່ າສະເໝີສໍາລັບການບໍລິການດຶ້ານການດ ແລສຸຂະ ພາບທີູ່ ໄດຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການ. 

ຄ ນເຈັບທຸກຄ ນທີູ່ ມີຄວາມສາມາດທາງດຶ້ານການເງິນຄວນປະກອບສູ່ວນໃນການຊໍາລະສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງຄູ່າດ ແລສຸຂະພາບ ຂອງພວກເຂ າ. 

ສ ນການແພດ Broadlawns ຈະດໍາເນີນຕາມຂັຶ້ ນຕອນເພືູ່ ອເກັບຈໍານວນເງິນທີູ່ ເຖິງກໍານ ດຈາກຄ ນເຈັບສໍາລັບການບໍລິການດຶ້ານ 

ການດ ແລສຸຂະພາບທີູ່ ໄດຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການ.  

 

II. ຈຸດປະສ ງ 

ຈຸດປະສ ງຂອງນະໂຍບາຍນີຶ້ ແມູ່ ນເພືູ່ ອຂຽນໂຄງຮູ່າງໃຫຶ້ ກັບວິທີທີູ່  ສ ນການແພດ Broadlawns ໄດຶ້ ນໍາໃຊຶ້ເພືູ່ ອຮຽກເກັບເງິນຈາກຄ ນເຈັບ 

ສໍາລັບການບໍລິການທາງດຶ້ານການດ ແລສຸຂະພາບທີູ່ ໄດຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການກັບພວກເຂ າ ແລະ 

ສໍາລັບເກັບເງິນໃນກໍລະນີທີູ່ ຄ ນເຈັບບໍູ່ ໄດຶ້ປະກອບສູ່ວນ ໃນຄູ່າດ ແລ ສຸຂະພາບເຫ  ູ່ ານັຶ້ ນ.   

ຄ ນເຈັບທີູ່ ສາມາດຊໍາລະສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງຄູ່າດ ແລສຸຂະພາບຂອງພວກເຂ າມີພັນທະໃນການຊອກຫາຄວາມຄຸຶ້ມ 

ຄອງໃນການປະກັນໄພທີູ່ ສາມາດເຂ ຶ້ າເຖິງໄດຶ້  ແລະ  ຊໍາລະສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງການບໍລິການດຶ້ານການດ ແລສຸຂະພາບຂອງພວກເຂ າ ແລະ 

ສ ນການແພດ Broadlawns ມີໜຶ້ າທີູ່ ຮຽກຊໍາລະຈາກຄ ນເຈັບເຫ  ູ່ ານັຶ້ ນ. 

 

III. ນິຍາມ 

A. ການດູແລທາງການແພດສຸກເສີນ:  ຕາມທີູ່ ໄດຶ້ລະບຸໄວຶ້ ໃນ ກ ດໝາຍວູ່າດຶ້ວຍ ການປິູ່ ນປ ວທາງການແພດສຸກເສີນ ແລະ 

ການເຈັບທຶ້ອງ ອອກລ ກ (EMTALA), ສະພາວະທາງການແພດທີູ່ ສະແດງອອກໂດຍອາການສາຫັດທີູ່ ມີຄວາມຮຸນແຮງພຽງພໍ ແລະ 

ການຂາດການດ ແລ 

ທາງການແພດຢູ່າງຮີບດູ່ວນແມູ່ນຖືກຄາດຫວັງຢູ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນວູ່ າຈະສ ູ່ ງຜ ນໃຫຶ້ ສຸຂະພາບຂອງຄ ນເຈັບຢ ູ່ ໃນອັນຕະລາຍຢູ່າງຮຸ

ນແຮງ, ການເສືູ່ ອມເສຍຢູ່າງຮຸນແຮງຕໍູ່ ການເຮັດວຽກຂອງຮູ່າງກາຍ ຫ ື  

ການມີບັນຫາຢູ່າງຮຸນແຮງຂອງສູ່ວນໃດໜ ູ່ ງຂອງອະໄວຍະວະຮູ່າງກາຍ. 

ມັນຍັງລວມເຖິງຜ ຶ້ ຍິງຖືພາທີູ່ ກໍາລັງປະສ ບກັບການບີບຕ ວຂອງມ ດລ ກ. 

B. ໂຮງໝໍ:  ລວມເຖິງໂຮງໝໍທີູ່ ມີການໃຫຶ້ ບໍລິການໆດ ແລດຶ້ານສຸຂະພາບ 

ລວມທັງນິຕິບຸດຄ ນທີູ່ ກໍາລັງປະຕິບັດໜຶ້ າທີູ່ ແທນໂຮງໝໍດັູ່ ງກູ່າວເພືູ່ ອເກັບເງິນທີູ່ ເຖິງກໍານ ດຈາກຄ ນເຈັບໂດຍພາຍໃຕຶ້ນະໂຍບາຍນີຶ້

. 

C. ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ:  ອີງຕາມໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns ແລະ 

ນະໂຍບາຍການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຸນແຮງ A-1006, ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ, 

ວິທີການຊູ່ວຍເຫ ື ອທີູ່ ມອບໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບທີູ່ ຖືກກໍານ ດໃຫຶ້ເປັນຄ ນຂັດສ ນທາງດຶ້ານການເງິນ. 

D. ການດູແລດ້ານການແພດທ່ີຈໍາເປັນ:  ການບໍລິການທີູ່ ສອດຄູ່ອງກັບການກວດພະຍາດ ແລະ ການປິູ່ ນປ ວໂຣກຂອງຄ ນເຈັບ, 

ສອດຄູ່ອງກັບ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດທາງການແພດທີູ່ ເໝາະສ ມ, 

ຈໍາເປັນເພືູ່ ອສະໜອງຄວາມຕຶ້ອງການທາງການແພດຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ ເປັນເຫດ 

ຜ ນທີູ່ ນອກເໜືອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ື  ແພດຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ື  ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ຄວາມດ ແລ ແລະ 

ການບໍລິການປະເພດທີູ່ ມີຄູ່າໃຊຶ້ຈູ່າຍ ໜຶ້ອຍສຸດ ເຊິູ່ ງຈະສະໜອງຄວາມຕຶ້ອງການທາງການແພດຂອງຄ ນເຈັບຢູ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ.  



 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີຂອງມ ນເຫດ: 06/2019 ເລກທີ:  ສະບັບຮູ່າງ 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ:   ໜຶ້ າ 2 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ການຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ການເກັບໜີຶ້  

 

E. ການປະຕິບັດເກັບເງິນທ່ີພິເສດ (“ECAs”): ການປະຕິບັດທີູ່ ດໍາເນີນໂດຍ ຫ ື  ດໍາເນີນແທນ BMC 

ຕໍູ່ ຄ ນເຈັບທີູ່ ຮັບການຊໍາລະຂອງໃບບິນສໍາລັບການດ ແລ, ຖຶ້າການປະຕິບັດດັູ່ ງກູ່າວກູ່ຽວພັນກັບສິູ່ ງດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີຶ້ :   

a. ເລືູ່ ອນກໍານ ດ ຫ ື  ປະຕິເສດ ຫ ື  ຮຽກຮຶ້ອງການຊໍາລະຂອງໃບບິນທີູ່ ຍັງບໍູ່ ທັນຊໍາລະຢູ່າງຖືກຕຶ້ອງໃນອະດີດ ກູ່ອນສະໜອງ 

ການດ ແລທາງການແພດທີູ່ ຈໍາເປັນ.  ບໍູ່ ວູ່ າຈະຢ ູ່ພາຍໃຕຶ້ສະພາບການໃດກໍຕາມ, BMC 

ຈະບໍູ່ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກໍາເກັບໜີຶ້ ທີູ່  ແຊກແຊງກັບການສະໜອງຂອງດ ແລທາງການແພດສຸກເສີນ.    

b. ລວມທັງຂະບວນການທີູ່ ຖືກຕຶ້ອງຕາມກ ດໝາຍ ຫ ື  ຄໍາຕັດສິນຂອງສານ 

(ຕ ວຢູ່າງລວມເຖິງການເລີູ່ ມການດໍາເນີນຄະດີແພູ່ ງ, ການວາງສິດທິຍ ດໜູ່ ວງ, ການຍ ດເອ າຊັບສິນຕາມຄໍາສັູ່ ງສານ ຫ ື  

ການອາຍັດຄູ່າຈຶ້າງ). ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ນະໂຍບາຍນີຶ້ ບໍູ່ ນໍາໃຊຶ້ກັບ ສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງການບໍລິການຂອງຄ ນເຈັບທີູ່ ໄດຶ້ ຊໍາລະ 

ຫ ື  ອາດຊໍາລະໂດຍພາກສູ່ວນທີໜ ູ່ ງ ຫ ື  ສາມ ເຊັູ່ ນ ບໍລິສັດປະກັນໄພລ ດ ຫ ື  ຄູ່າຕອບແທນພະນັກງານ. ຕາມທີູ່ ລັດ Iowa 

ໄດຶ້ອະນຸຍາດ, ເມືູ່ ອຄ ນເຈັບສະເໜີການບໍລິການຫ ັ ງຈາກອຸປະຕິເຫດ ຫ ື  ການບາດ ເຈັບ, BMC 

ອາດວາງສິດຍ ດໜູ່ ວງຕໍູ່ ການຊໍາລະຂອງພາກສູ່ວນທີສາມ ແລະ ສິດຍ ດໜູ່ ວງບໍູ່ ແມູ່ ນ ECA.   

c. ການຍືູ່ ນຄໍາຮຶ້ອງຟຶ້ອງລ ຶ້ ມລະລາຍໃດໜ ູ່ ງບໍູ່ ແມູ່ ນ ECA. 

F. ຂ້ໍສະຫ ຸ ບໃນພາສາທໍາມະດາ: ເອກະສານທີູ່ ສະໜອງຂໍຶ້ ສະຫ ຸ ບຂອງ ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ BMC ແລະ 

ນະໂຍບາຍການຊູ່ວຍເຫ ື ອ ດຶ້ານການເງິນຮຶ້າຍແຮງ A-1006. 

G. ໃບຖະແຫ ງການຮຽກເກັບຫ ັ ງຈາກອອກໂຮງໝໍ: 

ໃບຖະແຫ ງການຮຽກເກັບແມູ່ນສະໜອງໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບຫ ັ ງຈາກທີູ່ ຄ ນເຈັບໄດຶ້ ຮັບການບໍລິການດຶ້ານການດ ແລສຸຂະພາບ ແລະ 

ໄດຶ້ອອກ ຈາກໂຮງໝໍແລຶ້ວ. 

H. ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້: ໄລຍະເວລາທີູ່ ເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນຕັຶ້ ງແຕູ່ມືຶ້ ທີູ່ ມອບການດ ແລໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບ ແລະ ສິຶ້ ນສຸດລ ງບໍູ່ ກາຍ (1) 240 

ມືຶ້ ຫ ັ ງຈາກໃບ ຖະແຫ ງການຮຽກເກັບຫ ັ ງຈາກຊໍາລະຄັຶ້ ງທໍາອິດ; (2) ກໍານ ດເວລາຕາມທີູ່ ລະບຸໄວຶ້ ໃນແຈຶ້ງການທີູ່ ຈັດໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບ 

ຕາມທີູ່ ໄດຶ້ ບັນລະຍາຍ ໃນພາກທີ IV.B.a.i ຂອງນະໂຍບາຍນີຶ້  ຫ ື  (3) ກໍານ ດເວລາສໍາລັບການສະໜອງຂໍຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີູ່ ມໄດຶ້ຜູ່ ານໄປ.  

 

IV. ລະບຽບການ 

 

A. ສ ນການແພດ Broadlawns 

ຈະສະໜອງທາງເລືອກທີູ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບທີູ່ ກໍາລັງພະຍາຍາມຢູ່າງສຸດຄວາມສາມາດເພືູ່ ອຊໍາ 

ລະໃບບິນຂອງພວກເຂ າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍຕາມ, BMC ຄາດຫວັງໃຫຶ້ຄ ນເຈັບຊໍາລະຈໍານວນທີູ່ ເຖິງກໍານ ດສໍາລັບການບໍລິການທາງດຶ້ານ 

ສຸຂະພາບທີູ່ ໄດຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການ ແລະ ຈະຊອກຫາການເກັບໜີຶ້ ເມືູ່ ອຈໍາເປັນ. 

 

B. BMC ຈະບໍູ່ ມີສູ່ວນຮູ່ວມໃນການປະຕິບັດການເກັບໜີຶ້ ທີູ່ ພິເສດກັບຄ ນເຈັບເພືູ່ ອຮັບການຊໍາລະສໍາລັບການດ ແລ 

ຈ ນກວູ່າຈະພະຍາຍາມ ຢູ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນເພືູ່ ອເຮັດໃຫຶ້ຄ ນເຈັບເຂ ຶ້ າໃຈກູ່ຽວກັບການມີຢ ູ່ຂອງການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ ແລະ 

ຂະບວນການໃນການສະໝັກເພືູ່ ອ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ. 

 



 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີຂອງມ ນເຫດ: 06/2019 ເລກທີ:  ສະບັບຮູ່າງ 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ:   ໜຶ້ າ 3 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ການຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ການເກັບໜີຶ້  

 

a. ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນລວມເຖິງການປະຕິບັດທຸກຢູ່າງດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີຶ້ ຂອງໂຮງໝໍ: 

i. ການສະໜອງແຈຶ້ງການທີູ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ແລະ 

ພະຍາຍາມທີູ່ ຈະສະໜອງແຈຶ້ງການທາງປາກເປ ູ່ າ) ໃຫຶ້ ກັບ ຄ ນເຈັບວູ່ າ 

ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນແມູ່ນມີຢ ູ່, ສະໜອງຂໍຶ້ ສະຫ ຸ ບໃນພາສາທໍາມະດາ, ລະບຸ ECAs ວູ່າໂຮງ 

ໝໍອາດຈະປະຕິບັດການຫາກຈໍາເປັນ ແລະ ກໍານ ດເວລາຫ ັ ງຈາກທີູ່  ECAs ເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນຂ ຶ້ ນ ເຊິູ່ ງບໍູ່ ໃຫຶ້ ໄວກູ່ອນ 

30 ມືຶ້ ຫ ັ ງຈາກວັນທີທີູ່ ການແຈຶ້ງການເປັນລາຍລັກອັດສອນຖືກສະໜອງ. 

 

ii. ແຈຶ້ງການໃຫຶ້ກັບຄ ນເຈັບ ທີູ່ ສ ູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນທີູ່ ຍັງບໍູ່ ຄ ບຖຶ້ວນ 

ຮ ຶ້ເຖິງວິທີການເຮັດ ໃຫຶ້ ມັນຄ ບຖຶ້ວນຢູ່າງເໝາະສ ມ ແລະ 

ມອບໂອກາດທີູ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນໃຫຶ້ຄ ນເຈັບປະຕິບັດຕາມ. ໂຮງໝໍຕຶ້ອງຈັດ 

ກຽມການແຈຶ້ງການນີຶ້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 

ຕຶ້ອງສະໜອງຂໍຶ້ ມ ນຕິດຕໍູ່ ສໍາລັບຊັບພະຍາກອນເພືູ່ ອຊູ່ວຍ 

ຄ ນເຈັບໃນການເຮັດໃຫຶ້ການລ ງສະໝັກຄ ບຖຶ້ວນ. 

 

iii. ກໍານ ດກູ່ຽວກັບການມີສິດໃນການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ 

ຖຶ້າຄ ນເຈັບສ ູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານ 

ການເງິນທີູ່ ຄ ບຖຶ້ວນໃນລະຫວູ່າງຊູ່ວງໄລຍະການລ ງສະໝັກ. 

 

b. ຖຶ້າ BMC ເລືູ່ ອນກໍານ ດ ຫ ື  ປະຕິບັດການດ ແລ ອີງຕາມໃບບິນທີູ່ ຍັງບໍູ່ ໄດຶ້ ຊໍາລະສໍາລັບການດ ແລກູ່ອນໜຶ້ າ, 

ແລຶ້ວເງືູ່ ອນໄຂ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢູ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນກໍແຕກຕູ່າງກັນ. BMC 

ຕຶ້ອງສະໜອງແບບຟອມສະໝັກ FAP ໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບ ແລະ ການແຈຶ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນວູ່າ 

ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນມີຢ ູ່ ແລະ ກໍານ ດເວລາລຶ້າສຸດໃນການສ ູ່ ງໃບ ສະໝັກ FAP 

ນີຶ້ ສໍາລັບການດ ແລທີູ່ ຜູ່ ານມາ. ກໍານ ດເວລາຕຶ້ອງບໍູ່ ໄວກວູ່າ 30 ວັນຫ ັ ງຈາກວັນທີທີູ່ ແຈຶ້ງການເປັນລາຍລັກ

ອັກສອນຖືກຈັດກຽມ ຫ ື  240 ວັນຫ ັ ງຈາກວັນທີທີູ່ ໃບຖະແຫ ງການຮຽກເກັບຫ ັ ງຈາກອອກໂຮງໝໍສໍາລັບຄູ່າການດ 

ແລທີູ່ ໃຫຶ້ ບໍລິການກູ່ອນໜຶ້ າ. ຖຶ້າໃບສະໝັກ FAP ຖືກສ ູ່ ງພາຍໃນໄລຍະເວລາເຫ  ູ່ ານີຶ້ , ແລຶ້ວ BMC 

ຕຶ້ອງດໍາເນີນການລ ງສະໝັກບ ນພືຶ້ ນຖານຄວາມເລັູ່ ງດູ່ວນ. 

 

C. BMC ຈະບໍູ່ ພະຍາຍາມເກັບໜີຶ້ ຈາກຊັບສິນຂອງຄ ນເຈັບທີູ່ ຖືກຍ ກເວັຶ້ ນຈາກກິດຈະກໍາເກັບໜີຶ້ ດັູ່ ງກູ່າວ 

ເຊິູ່ ງຢ ູ່ພາຍໃຕຶ້ກ ດລະບຽບຂອງລັດ ຫ ື  ລັດຖະບານກາງ. 

 

D. ຖຶ້າຄ ນເຈັບສ ູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນທີູ່ ຄ ບຖຶ້ວນ ແລະ BMC ເຊືູ່ ອວູ່ າ ຄ ນເຈັບອາດມີຄຸນສ ມບັດສໍາລັບ 

Medicaid, BMC ອາດເລືູ່ ອນເວລາໃນການກໍານ ດການມີສິດ ຈ ນກວູ່າຫ ັ ງຈາກທີູ່ ຄ ນເຈັບສະໝັກສໍາລັບ Medicaid ແລະ 

ມີການກໍານ ດທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ອງກັບ ການມີສິດໃນMedicaid ດັູ່ ງກູ່າວ. 

 

E. ຖຶ້າການມີສິດຂອງຄ ນເຈັບສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນບໍູ່ ຖືກກໍານ ດ, ແລຶ້ວ BMC ຈະລະເວັຶ້ ນການເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນການປະຕິບັດ 

ເກັບໜີຶ້  ພິເສດເປັນເວລາ 100 ມືຶ້ ຫ ັ ງຈາກມືຶ້ ຂອງໃບຖະແຫ ງການຮຽກເກັບຫ ັ ງຈາກອອກໂຮງໝໍຄັຶ້ ງທໍາອິດ 

ບວກກັບເວລາກໍານ ດເພີູ່ ມເຕີູ່ ມອືູ່ ນໆ ທີູ່ ສະໜອງໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບໃນແຈຶ້ງການທີູ່ ບັນລະຍາຍໄວຶ້ ໃນພາກສູ່ວນ IV.B.a.i 

ຂອງນະໂຍບາຍນີຶ້ . 

 

a. ຖຶ້າຄ ນເຈັບສ ູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນທີູ່ ຄ ບຖຶ້ວນໃນເວລາໃດກໍຕາມພາຍໃນຊູ່ວງໄລຍະການ

ລ ງສະໝັກ, ແລຶ້ວໂຮງໝໍຕຶ້ອງໂຈະ ECAs ໃດກໍຕາມ, 

ກໍານ ດການມີສິດຂອງຄ ນເຈັບສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ ແລະ ແຈຶ້ງການໃຫຶ້ກັບຄ ນເຈັບວູ່ າ 

ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນມີຢ ູ່ ຫ ື  ບໍູ່ . 

 



 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີຂອງມ ນເຫດ: 06/2019 ເລກທີ:  ສະບັບຮູ່າງ 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ:   ໜຶ້ າ 4 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ການຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ການເກັບໜີຶ້  

 

i. ຖຶ້າຄ ນເຈັບມີສິດໃນການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ ແຕູ່ບໍູ່ ມີສິດສໍາລັບການດ ແລຟຣີ, 

ແລຶ້ວໂຮງໝໍຕຶ້ອງສະໜອງ ໃບຖະແຫ ງລະບຸຈໍານວນເງິນທີູ່ ຄ ນເຈັບຕິດໜີຶ້ ໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບ. 

 

ii. ຖຶ້າຄ ນເຈັບມີສິດສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ, ໂຮງໝໍຕຶ້ອງກັບກັນ ECAs ທີູ່ ປະຕິບັດກູ່ອນໜຶ້ າ.   

 

b. ຖຶ້າຄ ນເຈັບສ ູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນທີູ່ ບໍູ່ ຄ ບຖຶ້ວນພາຍໃນຊູ່ວງໄລຍະສະໝັກ, 

ໂຮງໝໍຕຶ້ອງໂຈະ ECAs ໃດກໍຕາມຈ ນກວູ່າຄ ນເຈັບຈະເຮັດໃຫຶ້ໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍດຶ້ານການເງິນຄ ບຖຶ້ວນ 

ແລະ ໂຮງໝໍຈະກໍານ ດວູ່ າ ຄ ນເຈັບມີສິດສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ ຫ ື  ບໍູ່  ຫ ື  

ຈ ນກວູ່າຄ ນເຈັບລ ຶ້ ມເຫ ວທີູ່ ຈະສະໜອງຂໍຶ້ ມ ນເພີູ່ ມເຕີູ່ ມເປັນເວລາ ສ ງສຸດ 240 

ມືຶ້ ຫ ັ ງຈາກມືູ່ ທີູ່ ມີການຖະແຫ ງການຮຽກເກັບໜີຶ້ ຫ ັ ງຈາກອອກໂຮງໝໍ, ກໍານ ດເວລາທີູ່ ກໍານ ດໄວຶ້ ໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບ 

ໃນແຈຶ້ງການ ຕາມທີູ່ ລະບຸໄວຶ້ ໃນພາກສູ່ວນທີ IV.B.a.i ຂອງນະໂຍບາຍນີຶ້  ແລະ ກໍານ ດເວລາສໍາລັບການຕອບ 

ສະໜອງ ຕໍູ່ ການກໍານ ດແບບສັນນິຖານເອ າເອງຂອງການມີສິດສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນທີູ່ ສ ມບ ນ. 

 

c. ໂຮງໝໍອາດເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນ ECAs 

ຖຶ້າຄ ນເຈັບບໍູ່ ໄດຶ້ສ ູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນທີູ່ ຄ ບຖຶ້ວນເປັນເວລາ 240 

ມືຶ້ ຫ ັ ງຈາກມືຶ້ ທີູ່ ມີການຖະແຫ ງການຮຽກເກັບໜີຶ້ ຫ ັ ງຈາກຄ ນເຈັບອອກໂຮງໝໍ ແລະ 

ຖຶ້າເງືູ່ ອນໄຂຂອງການແຈຶ້ງການຖືກບັນລຸ. 

 

F. ສໍາລັບຄ ນເຈັບທີູ່ ມີການດ ແລຫ າຍຕອນທີູ່  BMC, ໂຮງໝໍອາດບັນລຸເງືູ່ ອນໄຂການແຈຶ້ງການ 

ພາຍໃຕຶ້ນະໂຍບາຍນີຶ້ ໃນເວລາດຽວກັນ. ຖຶ້າ BMC ຮູ່ວມໃບບິນທີູ່ ຍັງບໍູ່ ທັນຊໍາລະສໍາລັບການດ ແລເປັນເວລາຫ າຍຕອນເຂ ຶ້ າກັນ, 

ມັນອາດຈະບໍູ່ ເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນ ECA(s) ຈ ນກວູ່າຫ ັ ງຈາກຊູ່ວງ ໄລຍະການລ ງສະໝັກສໍາລັບການດ ແລຕອນລຶ້າສຸດ. 

 

ອະນຸມັດໂດຍຄະນະກໍາມະການຈັດການ ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 
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