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គោលការណ៍
គោលការណ៍របស់ក្ក ុមហន Bon Secours Health System, Inc. (“BSHSI”) ក្តូវបានគរៀបចំគ ើង
កនុងគោលបំណងគ ើមបីធានាបាននូ វលទធភាពទទួ លបានគសវាណងទ ំសខភាពសក្ាប់ទ ំងអស់ោា
ណ លក្តូវការជាចំបាច់។ BSHSI ពាបាលអា កជំងឺទ ំងអស់ គទុះបីជាាន ឬ
មិនានធានារ៉ាបរងក៏គោយ ជាមួ យនឹងគសចកត ីថ្ងៃ ងនរូ ការគោរព និងគមត្តតធម៌
ត្តមរយៈការទទួ លអា កជំងឺ ការផ្ដល់គសវា ការអនញ្ញាតអា កជំងឺគចញពីមនទ ីរគពទយ និងនីតិ វ ិធីថ្ន
ការគចញ វ ិកយ យបក្ត និងការក្បមូ លក្បាក់។ គោលការណ៍គនុះ ក្តូវបានគធវ ើគសចកត ីក្ាងកនុងគោល
បំណងបំគពញលកខ ខណឌនានាកនុងណផ្ាក 501(r) ថ្នចាប់សដីពីចំណូលថ្ផ្ទ កនុងឆ្ាំ 1986
ណ លក្តូវបានគធវ ើ វ ិគោធនកមម ទក់ទងនឹងគោលការណ៍សដីពីជំនួយហិរញ្ា វតថុ និងការណងទ ំណបបគវជជ
ោស្តសតសគក្្រុះបនាទន់ ការោក់កំហិតថ្ងៃ គសវាសក្ាប់បគ្រ លានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ និង
ក្បតិបតត ិការគចញវ ិកយ យបក្ត និងការក្បមូ លក្បាក់កនុងតថ្មៃ សមរមយ។ គោលការណ៍គនុះ គ្ួ រណតក្តូវ
បានបកក្ោយគៅត្តមកាលៈគទសៈនីមួយៗ។
វ ិោលភាព
គោលការណ៍គនុះ ក្តូវអនវតត គោយណផ្ា កណងទ ំអា កជំងឺធៃន់ធៃរ
និងណផ្ាកបនទ ប់សគក្្រុះបនាទន់ឯករជយរបស់ BSHSI។
និយមន័យ
ថ្ងៃ វ ិកយ យបក្តទូ គៅ (AGB) - ថ្ងៃ វ ិកយ យបក្តក្តទូ គៅ ានន័យថា ចំនួនទឹកក្បាក់
ឺ ទូ គៅក្តូវចំណាយគលើគសវាសគក្្រុះបនាទន់ និងគសវាពាបាលចំបាច់នានា
ណ លអា កជំងជា
ឺ នធានារ៉ាប់រងសក្ាប់គសវាទ ំងគនុះ។ ថ្ងៃគសវាសក្ាប់អាកជំងណឺ លានសិទធិទទួ ល
ណ លអា កជំងា
បានជំនួយហិរញ្ា វតថុ ក្តូវោក់កំហិតមិនឱ្យគលើសពីថ្ងៃ វ ិកយ យបក្តទូ គៅ (“AGB”)
សក្ាប់គសវាទ ំងគនុះ។ ថ្ងៃគសវាទ ំងគនុះ ណផ្ែកគលើចំនួនមធយមភាគ្ ណ លក្តូវបានអនញ្ញាតពី
Medicare និងអា កទូ ទត់ាណិជជកមម សក្ាប់គសវាសគក្្រុះបនាទន់ និងការណងទ ំពាបាល
ណ លចំបាច់។ ចំនួនទឹកក្បាក់ ណ លក្តូវបានអនញ្ញាត រ ួមានចំនួនទឹកក្បាក់ណ លក្ក ុមហនធានា
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រ៉ាប់រងនឹងទូ ទត់ និងចំនួនទឹកក្បាក់ណ លបគ្រ លគនាុះ ទទួ លខសក្តូវគលើការទូ ទត់គោយខល ួនឯង។
AGB ក្តូវបានគ្ណនាគោយគក្បើ វ ិធីោស្តសតគមើលក្ត ប់គក្កាយកនុង 26 CFR §1.501(r)។
ឥណគទយយទរមិនបាន - សមតលយគ្ណនី ណ លអា កជំងឺ ឬ អា កធានាជំាក់ ណ លក្តូវលបគចល
គៅគពលមិនអាចក្បមូ លបាន។
ការណកសមផ សស - ការវុះកាត់កនុងគោលបំណងណកណក្បរ ូបរងខាងគក្ៅ។
មនទ ីរគពទយណចករំ ណលក វ ិសាាក្ត (DSH) - មនទ ីរគពទយណ លផ្ដល់គសវាឱ្យអា កជំងឺណ លានក្បាក់
ចំណូលទបជាគក្ចើននាក់ និងទទួ លការទូ ទត់ពីមណឌលគសវា Medicaid និង Medicare គ ើមបីរ៉ាប់រង
គលើចំណាយណងទ ំអា កជំងឺ ណ លមិនានធានារ៉ាប់រង។
គសវាទទួ លបាន - គសវាណ លផ្ដល់គោយមនទ ីរគពទយ BSHSI និងអាចទទួ លបាន ូ ចានណចងកនុង
គោលការណ៍សដីពីជំនួយហិរញ្ា វតថុ ក្តូវរ ួមាន៖
(A) គសវាពាបាលសគក្្រុះបនាទន់ ណ លផ្ដល់ជូនគៅកនុងបនទ ន់សគក្្រុះបនាទន់។
(B) គសវាពាបាលបនាទន់ ណ លផ្ដល់ជូនគ ើមបីគ្ៃ ើយតបនឹងោានភាពគក្ោុះថាាក់ ល់ជី វ ិត
កនុងមនទ ីរគពទយមិនណមនបនទ ប់សគក្្រុះបនាទន់។
(C) គសវាពាបាលណ លចំបាច់។
ោានភាពពាបាលបនាទន់ - ោានភាពពាបាល ណ លប្ាញពីអាការធៃ ន់ធៃរក្គ្ប់ក្ោន់ (រ ួមាន
ការឈឺចប់ខាៃំង) ណ លមនសសធមម ត្តានចំគណុះ ឹងមធយមណផ្ា កសខភាព និងគវជជ ោស្តសត
អាចរំពឹងថា កងវ ុះការពាបាលភាៃមៗ អាចបណា
ដ លឱ្យាន៖
(A) គក្ោុះថាាក់ធៃន់ធៃរ ល់សខភាពរបស់អាកជំងឺ ឬ ាត្តនិងទរក កនុងករណីស្តសតីានថ្ផ្ទគាុះ។
(B) ការបាត់បង់មខ្រថ្ន ំគណើរការរងកាយ ឬ

(C) ការមិន ំគណើរការថ្នអវយវៈ ឬ ណផ្ាកថ្នរងកាយ។
ក្បាក់ចំណូលក្គ្ួ ោរ - ោច់ក្បាក់សទធ ឬ សមមូ លោច់ក្បាក់ ណ លទទួ លបាន ឬ ក្បគ្ល់ជូនបគ្រ ល
ាាក់។ សាារណ លមិនក្តូវបានចត់ទកជាក្បាក់ចំណូល គ្ឺជាអតថក្បគោជន៍មិនណមនោច់ក្បាក់
និងជំនួយោធារណៈ ូ ចជា ការផ្ដល់អាហារ និងលំគៅឋាន និងជំនួយណផ្ាកអប់រំ។
គោលការណ៍ណណនាំសដីពីភាពក្កីក្ករបស់សហព័នធ - កក្មិតភាពក្កីក្ករបស់សហព័នធ ក្តូវបាន
គក្បើក្បាស់គោយរោាភិបាលអាគមរ ិក គ ើមបីកំណត់កក្មិតភាពក្កីក្ករបស់អាកជំងឺ
និងក្គ្ួ ោររបស់ពួកគគ្ សក្ាប់គោលបំណងថ្នគោលការណ៍គនុះ។
វាណផ្ែកគលើចំណូលោច់ក្បាក់ក្បចំឆ្ាំរបស់ក្គ្ួ ោរ ជាជាងក្ទពយសរប ការគក្បើក្បាស់ក្បចំឆ្ាំ ឬ
ការវាយតថ្មៃ ផ្ទទល់ខល ួនថ្នសខាលភាព។ គោលការណ៍ណណនាំសដីពីភាពក្កីក្ក
ក្តូវបានគធវ ើបចចុបបនា ភាពជាគរៀងរល់ឆ្ាំ កនុងបញ្ជ ីសហព័នធ គោយក្កសួ ងសខាភិបាល និងគសវា
មនសសធម៌ ណ លក្តូវានក្បសិទធភាពគៅគពលកំណត់។
អក្ត្តគងរ - ថ្ងៃ គសវាណ លក្តូវបានកំណត់ជាមនសក្ាប់គសវាមួ យចំនួនណ លអា កជំងឺបានគក្ជើសគរ ើស
ក្តូវទូ ទត់គោយអា កជំងឺគៅគពលគក្បើក្បាស់គសវា។
អា កធានា - អា កជំងឺ អា កណងទ ំ ឬ អងរ ភាពទទួ លខសក្តូវគលើការទូ ទត់ វ ិកយ យបក្តណងទ ំសខភាព។
គមក្គ្ួ ោរ - បគ្រ លណ លានគ្មុះគលើចំណូលពនធ ោរជា “គមក្គ្ួ ោរ”។
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ោមនលំគៅឋាន - បគ្រ លណ លោមនលំគៅឋានអចិថ្ស្តនតយ៍ ណ លអាចរស់គៅត្តមចិគញ្ច ើមងាល់ ោាក់គៅ
កនុងជក្មក គបសកកមម អោរទកគចល ឬ រងយនដ ឬ កនុងោានភាពមិនសា ិរភាព ឬ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍។
បគ្រ លាាក់ អាចចត់ទកថា ោមនលំគៅឋាន គបើសិនបគ្រ លគនាុះ “រស់គៅជាមួ យ”
មិតតភ័កតិគក្ចើននាក់ និង/ឬ ក្គ្ួ ោរណ លានសាជិកគក្ចើន កនុងរយៈគពលគលើសពី 90 ថ្ងៃ។
សាជិកក្គ្ួ ោរ (“មនសសកនុងបនទុក”) - បគ្រ ល “ណ លរស់គៅ” កនុងក្គ្ួ ោរ ណ លក្តូវបានទមទរ
ចំណូលពនធ ោរថ្នគមក្គ្ួ ោរ។
អា កផ្រត់ផ្រង់ការពាបាល/ការោំក្ទជំនួយការពាបាល - អា កផ្រត់ផ្រង់ការោំក្ទ
ណ លចុះកិចចសនាជាមួ យ BSHSI គ ើមបីពិនិតយអា កជំងឺសក្ាប់កមម វ ិធីរបស់រោាភិបាល
និងជំនួយហិរញ្ា វតថុរបស់ BSHSI។
គសវាពាបាលណ លចំបាច់ - គសវាណងទ ំសខភាព ណ លក្តូវការទប់ោយត់ គធវ ើគរគ្វ ិនិចឆយ ឬ ពាបាល
ជំងឺ ការរងរបួ ស ោានភាព ជំងឺ ឬ អាការ គហើយណ លក្សបត្តមសដ ង់ោរគវជជោស្តសតណ លាន
ការទទួ លោរល់។ កនុងករណីទ ំងគនុះ គបើសិនោានភាពបងយ រឱ្យានអាការជំងឺ ឬ ផ្លបុះាល់គនាុះ វា
ក្តូវចត់ទកជា ការពាបាលណ លចំបាច់។
គសវាោមនសិទធិ - គសវាណងទ ំសខភាពខាងគក្កាម គ្ឺមិនានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ គក្កាម
គោលការណ៍គនុះគទ៖
(A) គសវាសក្ាប់ឧបបទទវគហត។ ថ្ងៃគសវាទ ំងគនុះ ក្តូវានឯកោរចាប់ទ ំងអស់ ណ ល
ក្តូវការគ ើមបីធានាបាននូ វការទូ ទត់បំណលពីតតិយភាគ្ី គទុះបីជាឯកោរ
ចាប់ទ ំងគនុះក្តូវបានបំគពញ បនាទប់ពីឯកភាពគលើការផ្ដល់សិទធិ ំបូងសក្ាប់ការទទួ ល
បានកមម វ ិធីជំនួយហិរញ្ា វតថុកដី។ គបើសិនានការរ៉ាប់រងពីតតិយភាគ្ី BSHSI នឹងក្បមូ ល
សមតលយណ លជំាក់ពីអាកទូ ទត់ជាតតិយភាគ្ី។ គបើសិន
មិនានការរ៉ាប់រងពីតតិយភាគ្ីគទគនាុះ អា កជំងឺអាចគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុ។
(B) ការវុះកាត់ចំបាច់ណតមិនបនាទន់ ូ ចជា ការណកសមផ សស និង វ ិធីអក្ត្តគងរ និងអា កជំងឺ
ណ លានធានារ៉ាប់រង ណ លគក្ជើសមិនគក្បើធានារ៉ាប់រងរបស់ខល ួន បរ ិកាខរគពទយរយៈគពលណវង
ការណងទ ំគៅផ្ទុះ និងឱ្សងកនុងគវជជ បញ្ញជ។
លកខ ខណឌចាប់
ត្តមរយៈការអនវតត គោលការណ៍គនុះ BSHSI ក្តូវគោរពចាប់ បទបញ្ញជ
និងបទបបញ្ា តត ិរបស់សហព័នធ រ ា និងមូ លោាន ណ លអាចអនវតត ចំគាុះសកមម ភាពនានា
អនគោមត្តមគោលការណ៍គនុះ។
នីតិ វ ិធី
គោលបំណងថ្ននីតិ វ ិធីគនុះ គ្ឺគ ើមបីឱ្យ BSHSI ពិនិតយកំណត់បគ្រ ល និងសាជិកក្គ្ួ ោររបស់
ពួ កគគ្ ណ លអាចានលកខ ណៈសមបតត ិក្គ្ប់ក្ោន់សក្ាប់កមម វ ិធីធានារ៉ាប់រងសខភាពរបស់សហព័នធ
រ ា ឬ មូ លោាន ឬ កមម វ ិធីជំនួយហិរញ្ា វតថុសក្ាប់អាកជំងឺគៅ Bon Secours (“FAP”)។ ការអនវតត
គោលការណ៍គនុះ ចំគាុះអា កជំងឺាាក់ៗ
ក្តូវបានកំណត់ត្តមរយៈការបំគពញាកយគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតតុ ក្បកបគោយការគពញចិតត
ជាមួ យនឹងឯកោរចំបាច់ទ ំងអស់។ អា កជំងឺណ លប ិគសធមិនបំគពញាកយគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុ
ក្បកបគោយការគពញចិតតគទគនាុះ រ ួមទ ំងឯកោរសាែងនានា មិនានសិទធិទទួ លបានជំនួយ
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ហិរញ្ា វតថុ ណ លសា ិតគក្កាយគោលការណ៍គនុះគទ (គបើសិនអា កជំងឺទទួ លបានការជូ ន ំណឹង ូ ចាន
ណចងកនុងបទបបញ្ា តត ិគក្កាមណផ្ាក 501(r)។
BSHSI រំពឹងថា អា កជំងឺទ ំងអស់
្ៃ ងកាត់ការពិនិតយគក្ជើសគរ ើសសក្ាប់កមម វ ិធីធានារ៉ាប់រងរបស់សហព័នធ រ ា និងមូ លោាន
ឺ ហការ
មនគពល្ៃ ងកាត់ការពិនិតយគក្ជើសគរ ើសសក្ាប់ BSHSI FAP។ គគ្រំពឹងថា អា កជំងស
និងផ្ដល់ព័ត៌ានក្តឹមក្តូវទន់គពលគវោគៅកាន់ BSHSI គ ើមបីទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ។
បគ្រ លក្គ្ប់ោាក្តូវបានគលើកទឹកចិតតឱ្យធានារ៉ាប់រងសខភាព គបើសិនានលទធភាព គ ើមបីធានាបាន
នូ វគសវាណងទ ំសខភាពកាន់ណតទូ លំទូោយ និងសក្ាប់សខភាពផ្ទទល់ខល ួនរបស់ពួកគគ្។
កនុងោានភាពជាក់ោក់ ចាប់រ ា ជាធរានអាចោក់កាតពវ កិចចបណនា ម ឬ កាតពវ កិចចខសោា
គលើមនទ ីរគពទយកនុងរ ា ទ ំងគនុះ។ គោលការណ៍គនុះ ានគោលបំណងគ ើមបីបំគពញលកខ ខណឌចាប់រ ា
និងចាប់សហព័នធគៅកនុងរ ា ទ ំងគនាុះ។ ូ គចា ុះ បទបបញ្ា តត ិខៃុះ
គ្ឺអាចអនវតត បានណតគៅកនុងរ ា មួយចំនួន ជាមួ យនឹងកំណត់សារល់ខាងគក្កាម។
1. លកខ ណៈវ ិនិចឆយថ្នការផ្ដ ល់សិទធិ
ការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ា វតថុនឹងក្តូវណផ្ែកគលើការកំណត់លកខ ណៈជាបគ្រ លថ្នតក្មូវការហិរញ្ា វតថុ
គហើយមិនក្តូវគរ ើសគអើងជាតិោសន៍ ោសនា ពណ៌សមប
ុ រ គភទ អាយ ោានភាពគៅលីវ
សញ្ញជតិគ ើម ទំគនារផ្ល វូ គភទ អតត សញ្ញាណគយនឌ័រ ព័ត៌ានណហសន ោានភាពអតីតយទធជន
ពិការភាព ឬ លកខ ណៈគផ្សងគទៀត ណ លក្តូវបានការារគោយចាប់។
2. ថ្ងៃគសវាអា កជំងឺ
FAP ផ្ដល់នូវជំនួយហិរញ្ា វតថុ 100% សក្ាប់គសវានានា ណ លផ្ដល់ជូនអា កជំងឺាន ឬ
មិនានធានារ៉ាប់រង និងានចំណូលកនុងក្គ្ួ ោរក្បចំឆ្ាំចំនួន ឬ គក្កាម 200% ថ្ន
គោលការណ៍ណណនាំសដីពីភាពក្កីក្ករបស់សហព័នធ (FPG) ណ លក្តូវបានណកណក្បជាគរៀងរល់ឆ្ាំ។
BSHSI ក៏ផ្ដល់នូវការបញ្ចុុះថ្ងៃ ល់អាកជំងឺណ លានក្បាក់ចំណូលសរបកនុងក្គ្ួ ោរចគនាៃុះ
201% និង 400% ថ្ន FPG ផ្ងណ រ។
3. AGB

បគ្រ លណ លានសិទធិកនុង FAP ឬ បគ្រ លណ លមិនានធានារ៉ាប់រង នឹងមិនក្តូវបានគ្ិតថ្ងៃ
គសវាគលើសពី AGB សក្ាប់គសវាសគក្្រុះបនាទន់ ឬ ការណងទ ំពាបាលចំបាច់គនាុះគទ។
BSHSI ផ្ដល់នូវការបញ្ចុុះថ្ងៃ សក្ាប់អាកជំងឺណ លមិនានធានារ៉ាប់រង និងមិនានលកខ ណ
សមបតត ិក្គ្ប់ក្ោន់សក្ាប់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ។ ការបញ្ចុុះថ្ងៃ ណ លផ្ដល់ជូនបគ្រ លទ ំងគនុះ គ្ឺជា
AGB។ AGB គ្ឺជាទីផ្ារណ លក្តូវបានណកតក្មូវជាគរៀងរល់ឆ្ាំ និងណផ្ែកគលើ វ ិធីោស្តសតគមើល
ក្ត ប់គក្កាយ គោយគក្បើអក្ត្ត Medicare និងអក្ត្តាណិជជកមម រ ួមទ ំងការទូ ទត់រ ួមោា
និងការកាត់ថ្ងៃនានា។

4. សិទធិសនម តជាមន
កនុងករណីខៃុះ អា កជំងឺមិនានធានារ៉ាប់រង អាចានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ
បណនត អាកជំងឺមិនបានផ្ដល់ឯកោរសាែង ណ លក្តូវការសក្ាប់ការទទួ លបានសិទធិគនុះគទ។
កនុងករណីទ ំងគនុះ ចំណូលបាន់ោមនរបស់អាកជំងឺ និង/ឬ ចំនួនថ្នកក្មិត
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ភាពក្កីក្ករបស់សហព័នធ អាចក្តូវបានផ្ដល់ជូនត្តមរយៈក្បភពគផ្សងៗ ូ ចជា
ទីភាាក់្រឥណទន ណ លជាភសដុត្តងក្គ្ប់ក្ោន់
គ ើមបីបញ្ញជក់ពីការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ា វតថុឱ្យអា កជំងឺ។ សិទធិសនម តជាមន ក្តូវបានកំណត់
គៅត្តមករណីនីមួយៗ និងានក្បសិទធភាពសក្ាប់ណតករណីពាបាលគនាុះបគណា
ណ ុះ។
5. រយៈគពលានសិទធិ
អា កជំងឺអាចគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុរហូ ត ល់ 240 ថ្ងៃ បនាទប់ពីកាលបរ ិគចឆ ទរបាយការណ៍
វ ិកយ យបក្ត ំបូង។ គបើសិនអា កជំងឺក្តូវបានឯកភាពសក្ាប់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ ការរ៉ាបរង
ចំណាយរបស់ពួកគគ្ានសពលភាពរយៈគពល 240 ថ្ងៃ មនគពល និង 240 ថ្ងៃ គក្កាយគពល
កាលបរ ិគចឆ ទចុះហតា គលខាគលើាកយគសា ើសំរបស់ពួកគគ្។ អា កជំងឺណ លទទួ លបានការឯកភាព
សក្ាប់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ ណ លមកទទួ លគសវាមដ ងគទៀត កនុងរយៈគពល 240 ថ្ងៃ
ថ្នក្កមខ័ណឌគពលគវោអនម័ត នឹងក្តូវ្ៃ ងកាត់ការក្តួ តពិនិតយសក្ាប់កមម វ ិធី
ធានារ៉ាប់រងសខភាពរបស់សហព័នធ រ ា ឬ មូ លោាន ជាគរៀងរល់គលើកណ លមកទទួ លគសវា។
ជំនួយហិរញ្ា វតថុរបស់ BSHSI មិនណមនជាធានារ៉ាប់រងគទ។

ទ ំងមិនណមនក្បជាពលរ ា និងក្បជាពលរ ា អចិថ្ស្តនតយ៍ ានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ។
គទុះជាោងណា អា កជំងឺគៅសហរ ា អាគមរ ិកណ លគក្បើទិោាការ នឹងក្តូវបានវាយ
តថ្មៃ សក្ាប់ជំនួយហិរញ្ា វតថុគៅត្តមករណីនីមួយៗ។ គបើសិនអា កជំងឺគក្បើទិោាការ
ក្តូវបានឯកភាពសក្ាប់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ ក្កបខ័ណឌគពលគវោថ្នការឯកភាព
នឹងគក្បើសក្ាប់ណតករណីណងទ ំគនាុះបគណា
ណ ុះ មិនណមន 240 ថ្ងៃ មនគពល ឬ គក្កាយគពល
កាលបរ ិគចឆ ទចុះហតា គលខាគលើាកយគសា ើសំគ ើយ។ អា កជំងឺតក្មូវឱ្យផ្ដល់គសចកត ី
ចមៃ ងថ្នទិោាការ និងធានារ៉ាប់រងទ ំងឡាយ ព័ត៌ានហិរញ្ា វតថុ និង/ឬ ការឧបតត មា។
6. អា កផ្ដល់គសវាណ លចូ លរ ួម
គសវាពាបាលជាក់ោក់ និងគសវាណងទ ំសគក្្រុះបនាទន់ ក្តូវបានផ្ដល់ជូនគោយអា កផ្ដល់គសវា
មិនណមន BSHSI ណ លមិនណមនជាបគ្រ លិករបស់ BSHBI ណ លអាចគចញវ ិកយ យបក្តគោយ
ណ កសក្ាប់គសវាពាបាល និងណ លអាចមិនអនម័តគោលការណ៍ជំនួយហិរញ្ា វតថុគនុះ។
គោលការណ៍គនុះ ក្តូវបានអនម័តគោយក្ក ុមក្បឹកាភិបាលថ្ន BSHSI។
សក្ាប់ការគចញវ ិកយ យបក្ត និងការក្បមូ លក្បាក់ សូ មគមើលគោលការណ៍សដីពីការគចញវ ិកយ យបក្ត
និងការក្បមូ លក្បាក់។
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