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MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM
नी�त
नी�त शीषर्क:

�बल तथा असल
ु � नी�त

प्रकाशन �म�त:
03/19/2018
संस्करण:
1
____________________________________________________________________
नी�तको उद्देश्य:
यो नी�तमा Memorial Hermann Health System (“MHHS”) वा करारगत बाह्य असल
ु �
एजेन्सीहरूद्वारा ग�रएको कारबाह�हरू लगायतका �बरामी खाताहरूको असुल�का सम्बन्धमा उ�चत
कायर्�व�धहरू स्था�पत ग�रएको छ।
कायर्�ेत्र:
यो नी�त MHHS द्वारा सञ्चा�लत तथा MHHS आ�थर्क सहायता नी�त (“FAP”) अन्तगर्त समे�टएको
सम्पूणर् राज्यको-इजाजतप्राप्त 501(c)(3) अस्पताल केन्द्रहरूमा लागू हुन्छ, जसमा �नम्न अनुसार
पदर् छ:
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Memorial City Medical Center
Memorial Hermann - Texas Medical Center
• Memorial Hermann Cypress Hospital
• Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital
Memorial Hermann Northeast Hospital
Memorial Hermann Rehabilitation Hospital Katy, L.L.C.
Memorial Hermann Southeast Hospital
• Memorial Hermann Pearland Hospital
Memorial Hermann Southwest Hospital
Memorial Hermann Sugar Land Hospital
Memorial Hermann The Woodlands Medical Center
TIRR Memorial Hermann
MHHS ले उपरोक्त अस्पतालहरूका ला�ग सेवा प्रदायकहरूमा-आधा�रत, ब�हरङ्ग �वभागहरूका रूपमा
ब�हरङ्ग इमेिजङ केन्द्र, खेलकुदका औष�ध तथा पुनस्थार्पना केन्द्र, तथा आकिस्मक केन्द्र सञ्चालन गछर् ,
र �यनीहरू यो नी�त अन्तगर्त समे�टएका छन ्।
नी�त �ववरण:
1. MHHS तथा FAP अन्तगर्त पन� सम्बद्ध इकाइहरूको सेवाहरूको ला�ग भुक्तान गनर् सामथ्यर्
�बरामीहरूबाट �बरामीको बाँक� रकमहरू असुल गन� नी�त रहे को छ। यो नी�तमा MHHS
�बरामीहरूलाई उपलब्ध सेवाहरूको ला�ग अस्पताल तथा/वा अन्य शल्
ु कहरू असल
ु गनर् MHHS ले �लन
सक्ने कदमहरूबारे वणर्न ग�रएको छ। नी�तमा उक्त असुल� ग�त�व�धहरूसँग सम्बिन्धत प्र�क्रया तथा
दृष्टब्य: यो कागजातको मु�द्रत प्र�त�ल�पहरू अ�नयिन्त्रत छन ्। यो कागजातको म�ु द्रत तथा �वद्यत
ु ीय संस्करणहरू माझ फरक भएको िस्थ�तमा,
नी�त, कायर्�व�ध, तथा मागर्-�नद� �शका व्यवस्थापन प्रणाल�मा प्रका�शत �नयिन्त्रत संस्करण मान्य हुनेछ।
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समयाव�धहरू, भुक्तान नगरे को िस्थ�तमा MHHS ले गनर् सक्ने कारबाह�, तथा MHHS ले �बरामी
आ�थर्क सहायताका ला�ग योग्य भए नभएको �नधार्रण गनर् �लनै पन� उ�चत प्रयासहरूबारे प�न वणर्न
ग�रएको छ।
2. यो नी�तमा MHHS द्वारा उपलब्ध सेवाहरूको ला�ग �तनप
ुर् न� रकमका सम्बन्धमा MHHS ले
�बरामीहरूसँग कसर� सञ्चार गछर् भन्ने कुरा प�रभा�षत ग�रएको छ।
3. आ�थर्क सहायताका ला�ग योग्य हुने �बरामीहरूको प�हचान गनर् MHHS ले उपयक्
ु त प्रयासहरू गन�छ।
4. यो नी�तमा MHHS ले �बरामी खाताहरूलाई चक्
ु ता नभएको ऋणका रूपमा खा�रज गनर् सक्ने
प�रिस्थ�तहरू साथै �बरामी खाता मौज्दातहरूको खा�रजी �नयन्त्रण तथा अनुगमन गन� त�रकाबारे
प�न प�रभा�षत ग�रएको छ।
5. MHHS आन्त�रक राजस्व सं�हताको खण्ड 501(r) र यसको सम्बद्ध �नयमावल�मा उल्लेख भए
अनुसार असाधारण असुल� कारबाह�हरूमा संलग्न हुने छै न।
6. यहाँ उिल्ल�खत नी�त तथा कायर्�व�धहरू टे क्सास राज्यको कानून तथा �नयमावल�, आन्त�रक
राजस्व सं�हताको खण्ड 501(r), तथा सम्बिन्धत मागर्दशर्नको पालन गन� आशा रा�खन्छ।
7. आ�थर्क सहायताको ला�ग योग्यताको �नधार्रण गनर् MHHS ले उ�चत प्रयासहरू गरे नगरे को �नधार्रण
गन� अिन्तम अ�धकार MHHS को हुनेछ।
शब्द र प�रभाषाहरू:
1. आवेदन: आ�थर्क सहायताको ला�ग �बरामीले गनुर् पन� आवेदन।
2. आवेदनको म्याद: आवेदनको म्याद �भत्रमा, MHHS ले आ�थर्क सहायताको आवेदन स्वीकार गन�छ
तथा प्र�क्रया चलाउनेछ। आवेदनको म्याद व्यिक्तलाई उपचार सेवा प्रदान गरे को �दन दे �ख सुरु हुनेछ र
उपचार सेवाको प�हलो �बलको �म�त दे �ख 240औँ �दनमा समाप्त हुनेछ।
3. चक्
ु ता नभएको ऋण खा�रजी। असुल गनर् नस�कने मा�नएको, तर बाँक� रकम भक्
ु तान गन� �बरामीको
�मता रहे को रकमलाई �बरामी खातामा समायोजन। यो �नणर्य स्था�पत असल
�
ु मापदण्डको प्रयोगमा
आधा�रत हुन्छ र खाताको �बल गरे प�छ तथा उपयुक्त असुल�का ला�ग ता�कदा प्रयासहरू ग�रसकेप�छ
मात्र यो ग�रन्छ।
4. करारगत समायोजन: स्था�पत दर अनुसार �बरामीको जम्मा शुल्क तथा कानूनी �नयमावल� वा
करारगत व्यवस्था अन्तगर्त तेस्रो प� भुक्तानकतार्हरूबाट अपे��त वास्त�वक सोधभनार् माझ फरक
झल्काउन �बरामी खातामा दशार्इएको समायोजन।
5. असाधारण असुल� कारबाह� (“ECAs”): �यनीहरू यस्ता असुल� कारबाह�हरू हुन ् जसका ला�ग कानूनी
वा न्या�यक प्र�क्रयाको आवश्यकता पछर् , र यसमा अन्य ग�त�व�धहरू जस्तै अक� प�लाई ऋण बेच्ने
वा प्र�तकूल �ववरणबारे क्रे�डट एजेन्सी वा ब्यूरोहरूमा सूचना �दने कायर्हरू प�न समावेश छ। MHHS
ECAs मा संलग्न हुँदैन, न त यसले आफ्ना असुल� कतार् �नकायहरूलाई ECAs मा संलग्न हुने
अनम
ु �त �दन्छ।
दृष्टब्य: यो कागजातको मु�द्रत प्र�त�ल�पहरू अ�नयिन्त्रत छन ्। यो कागजातको म�ु द्रत तथा �वद्यत
ु ीय संस्करणहरू माझ फरक भएको िस्थ�तमा,
नी�त, कायर्�व�ध, तथा मागर्-�नद� �शका व्यवस्थापन प्रणाल�मा प्रका�शत �नयिन्त्रत संस्करण मान्य हुनेछ।
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6. आ�थर्क सहायता: आ�थर्क सहायता भन्नाले MHHS द्वारा FAP मा प�रभा�षत भए अनस
ु ार केह�
�वशेष आ�थर्क तथा अन्य योग्यताका मापदण्ड पूरा गन� �बरामीहरूलाई MHHS द्वारा प्रदान ग�रएको
आकिस्मक वा �च�कत्सक�य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूको भक्
ु तान गनर् सहयोगका ला�ग उनीहरूलाई
आ�थर्क स्रोत प्राप्त गनर् सहयोग गनर् प्रदान ग�रने सहायता हो। योग्य �बरामीहरूमा �बमा नगरे का
�बरामी, न्यून आय �बरामी, तथा आं�शक �बमा सु�वधा भएका तर उनीहरूको �च�कत्सा �बलको बाँक�
अंशको केह� भाग वा सम्पूणर् भाग भुक्तान गनर् असमथर् �बरामीहरू समावेश हुन सक्छन ्। आ�थर्क
सहायतामा �बमा कम्पनीसँगको करारगत भत्ता तथा अन्य तेस्रो प� स्वास्थ्य �बमा सु�वधा समावेश
हुँदैन।
7. सरल भाषा सारांश (“PLS”): FAP को सरल सारांशमा �नम्न अनुसार समावेश छ: (a) योग्यताका
मापदण्ड तथा उपलब्ध सहायताको एउटा सं��प्त �ववरण; (b) आ�थर्क सहायता आवेदन प्राप्त गनर्
स�कने वेबसाइट तथा भौ�तक स्थानहरूको सूची; (c) FAP को �नःशुल्क कागज प्र�त�ल�प प्राप्त गन�
त�रकाबारे �नद� शनहरू; (5) आवेदन प्र�क्रयामा सहायताका ला�ग सम्पकर् �ववरण; (6) FAP तथा
सम्बिन्धत कागजातहरूको भा�षक अनुवादहरूको उपलब्धता; तथा (7) आ�थर्क सहायताका ला�ग
योग्य भनेर �नणर्य ग�रने �बरामीहरूलाई आकिस्मक वा �च�कत्सक�य आवश्यक सेवाका ला�ग
सामान्यतया �बल ग�रने रकम भन्दा बढ� शुल्क न�लइने पुिष्ट ग�रएको �ववरण।
8. उ�चत प्रयासहरू: MHHS ले सम्पण
ू र् �बरामीहरूलाई सेवा पश्चात ् व्यवहा�रक भए सम्म चाँडो FAP को
सरल भाषा सारांश उपलब्ध गराएर �बरामीलाई MHHS को FAP बारे सूचना �दने उ�चत प्रयासहरू
गन�छ। यस अ�त�रक्त, MHHS ले �बरामीहरूलाई MHHS को FAP बारे जानकार� �दन �नम्न
कदमहरू चाल्नेछ:
a. अपूणर् आवेदन: य�द �बरामी तथा/वा प�रवारले अपूणर् आवेदन बुझाएमा, MHHS ले
कुन-कुन अ�त�रक्त जानकार� वा कागजात आवश्यक पछर् भनेर वणर्न ग�रएको �ल�खत
सूचना �दनेछ।
b. पूणर् आवेदन: य�द �बरामी तथा/वा �बरामीको प�रवार सदस्यले पूणर् आ�थर्क सहायता
आवेदन बुझाएमा, MHHS ले �बरामी आ�थर्क सहायताका ला�ग योग्य भए नभएको
�नणर्यबारे सह� समय �भत्र जानकार� स�हत �ल�खत सूचना �दनेछ र �बरामीलाई उक्त
�नणर्य र सो �नणर्य ग�रएको आधार �ल�खत रूपमा �दनेछ (जसमा, य�द लागू भएमा,
�बरामी कुन सहायताका ला�ग योग्य छ भन्ने जानकार� समेत �दइएको हुन्छ)। यो
सूचनामा आ�थर्क सहायता प्र�तशत रकम (स्वीकृत आवेदनहरूका हकमा) अथवा
अस्वीकृ�त, तथा लागू भएमा �बरामी तथा/वा प�रवारबाट अपे��त भुक्तानबारे प�न
जानकार� समावेश हुनेछ। पूणर् आवेदनको मूल्याङ्कनको अव�धमा �बरामी तथा/वा
प�रवारले �ववरणहरू पाउन जार� रहनेछ।
c. �बरामी �ववरण: MHHS ले �बरामीको खाता तथा बाँक� रकमबारे वणर्न गद� �व�भन्न
�ववरणहरू पठाउनेछ। �बरामी �ववरणमा उनीहरूसँग उपलब्ध कुनैप�न स्वास्थ्य �बमा
सु�वधा भए MHHS लाई सू�चत गनुर् पन� �बरामीको िजम्मेवार� रहनेबारे अनुरोध, MHHS
को FAP को एउटा सूचना, आ�थर्क सहायताको अनुरोध गन� फोन नम्बर, तथा FAP
कागजातहरू प्राप्त गनर् स�कने वेबसाइट ठे गाना प�न �दइएको हुन्छ।
d. MHHS वेबसाइट: MHHS को वेबसाइटमा आ�थर्क सहायता उपलब्ध भएको बारे सूचना
एउटा दे �खने ठाउँ मा रा�खएको हुनेछ, साथै आ�थर्क सहायता आवेदन प्र�क्रयाको �ववरण
प�न �दइएको हुनेछ। MHHS ले MHHS वेबसाइटमा FAP अन्तगर्त समे�टएको र
नसमे�टएको सेवा प्रदायकहरूको सूची समेत FAP, सरल भाषा सारांश, आ�थर्क सहायता
दृष्टब्य: यो कागजातको मु�द्रत प्र�त�ल�पहरू अ�नयिन्त्रत छन ्। यो कागजातको म�ु द्रत तथा �वद्यत
ु ीय संस्करणहरू माझ फरक भएको िस्थ�तमा,
नी�त, कायर्�व�ध, तथा मागर्-�नद� �शका व्यवस्थापन प्रणाल�मा प्रका�शत �नयिन्त्रत संस्करण मान्य हुनेछ।
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आवेदन, तथा �बल तथा असल
ु � नी�त राख्नेछ:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/। आकिस्मक
�वभाग तथा दतार् स्थलहरूमा अनुरोध गरे मा MHHS सँग उक्त कागजातहरूको �नःशुल्क
कागज प्र�त�ल�पहरू उपलब्ध हुनेछ।
पुनरावलोकन मापदण्ड:
1. �बरामीसँग सञ्चार: राजस्व चक्र प्र�क्रयाको सुरुवातमा, �बरामीले उनीहरूको बाँक� रकम, साथै MHHS
को भक्
ु तान अपे�ाहरूका सम्बन्धमा �ल�खत वा मौ�खक सञ्चारहरू प्राप्त गन�छन ्। �बरामीसँगको
सम्पूणर् सञ्चारहरूमा FAP को उपलब्धता, अ�त�रक्त जानकार� चा�हएमा कल गन� फोन नम्बर, तथा
FAP तथा सम्बिन्धत कागजातहरूको प्र�त�ल�प प्राप्त गनर् स�कने वेबसाइट ठे गानाबारे एउटा सूचना
प�न समावेश हुनेछ। MHHS ले FAP को सरल भाषा सारांशको प्र�त सम्पूणर् �बरामीहरूलाई �दनेछ।
a. �बमा नगरे का �बरामीहरूले उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा खचर्हरूको पू�तर् गनर् सङ्घीय तथा
राज्य कायर्क्रम माफर्त रकम स्रोतहरूको प�हचान गन� यसको प्रयासमा MHHS लाई
सहयोग गनप
ुर् न� आशा रा�खन्छ। �बमा नगरे का �बरामीहरूले एउटा मा�सक �ववरण पाउने
छन ् जसमा सेवा �म�त पश्चात ् 150 �दन सम्म FAP तथा उनीहरूको बाँक� रकमबारे
बताइएको हुन्छ। य�द कुनै �बरामीले कुनै भुक्तान योजना सुरु नगरे मा वा उनीहरूको बाँक�
रकमको �छनफान नगरे मा MHHS ले तेस्रो प� असुल� एजेन्सीलाई रकम असुल्न िजम्मा
�दने बारे �वचार गन�छ।
b. �बमा गरे का �बरामीहरूले �बरामीको �बमा सेवा वाहकबाट भुक्तान प्राप्त गन� यसको
प्रयासमा MHHS लाई सहयोग गन� अपे�ा रा�खन्छ। MHHS ले �बरामीको �बमा सेवा
वाहकलाई �बल गदार् यो एउटा �शष्टाचार हो र यसबाट MHHS द्वारा उपलब्ध सेवाहरूका
ला�ग भुक्तान गन� �बरामीको आ�थर्क िजम्मेवार� हट्ने छै न भनेर प�न �बरामीले बुझ्नु
पन�छ। त्यस कारण, क�हलेकाह�ँ सेवाको भक्
ु तानमा बाधा उत्पन्न गन� भक्
ु तान
�ढलाइहरूको समाधान गनर् वा अन्य प्रशास�नक मा�मलाहरूको समाधान गनर् �बरामीले
उनीहरूको �बमा सेवा वाहकसँग �मलेर काम गनप
ुर् न� प�न MHHS ले आवश्यक गराउनेछ।
MHHS ले सेवाहरूको भुक्तान प्राप्त गरे प�छ तथा खातामा उपयुक्त करारगत
समायोजनहरू गरे प�छ �बरामीले एउटा मा�सक �ववरण पाउने छ जसमा �बमा सेवा
वाहकको भक्
ु तान प�छ 120 �दन सम्मको FAP तथा उनीहरूको बाँक� रकमबारे बताइएको
हुनेछ। य�द कुनै �बरामीले कुनै भुक्तान योजना सुरु नगरे मा वा उनीहरूको बाँक� रकमको
�छनफान नगरे मा MHHS ले तेस्रो प� असुल� एजेन्सीलाई रकम असुल्न िजम्मा �दने बारे
�वचार गन�छ।
2. आ�थर्क सहायता: �बरामीहरूलाई उपलब्ध तेस्रो प� स्रोतहरूबाट सोधभनार् प्राप्त गनर् सहायता गन�
MHHS को चलन हो। �बरामीहरूलाई उपलब्ध सङ्घीय वा उनीहरूलाई उपलब्ध हुन सक्ने राज्य
स्वास्थ्य सेवा �बमा सु�वधा कायर्क्रमहरूको प�हचान गनर् सहायता गनर्, साथै FAP अन्तगर्त
योग्यताको �नधार्रण गनर् आ�थर्क परामशर् उपलब्ध गराइनेछ। उक्त �नणर्यहरूको न�तजा बाँक� हुन्जेल
असुल� ग�त�व�ध स्थ�गत रा�खने छ, तर �बरामी �ववरणहरू पठाउन जार� रहनेछ। MHHS माफर्त
आ�थर्क सहायताका ला�ग, छूट रकम �नकाल्न प्रयोग ग�रने मापदण्ड, MHHS ले सेवा प्रदान गन�
समुदाय �भत्र FAP लाई MHHS ले व्यापक प्रचार प्रसार गन� उपायहरू, MHHS ले आ�थर्क सहायता
योग्यताको �नधार्रण गनर् प्रयोग गन� प्र�क्रया, तथा आवेदन प्र�क्रयाबारे MHHS आ�थर्क सहायता
नी�तमा �वस्तारमा वणर्न

दृष्टब्य: यो कागजातको मु�द्रत प्र�त�ल�पहरू अ�नयिन्त्रत छन ्। यो कागजातको म�ु द्रत तथा �वद्यत
ु ीय संस्करणहरू माझ फरक भएको िस्थ�तमा,
नी�त, कायर्�व�ध, तथा मागर्-�नद� �शका व्यवस्थापन प्रणाल�मा प्रका�शत �नयिन्त्रत संस्करण मान्य हुनेछ।
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3. भक्
ु तान योजना: MHHS ले उनीहरूको �बल भक्
ु तान गनर् गाह्रो पन� अनम
ु ान लगाएका
�बरामीहरूका ला�ग ब्याज-र�हत, �वस्ता�रत भक्
ु तान योजनाहरू प्रदान गन�छ। �बरामीहरूले पे माइ
�बल �बरामी पोटर् ल माफर्त एउटा भक्
तान
योजना
सरु
ु
ु गनर् सक्छन ्
(https://paymybill.memorialhermann.org/?_ga=1.221977755.265979238.1484666
437). भुक्तान योजनालाई स�क्रय राख्न �बरामीहरूले न्यूनतम म�हनामा एउटा भुक्तान गनर्
आवश्यक हुन्छ। य�द कुनै �बरामीले �नधार्�रत भुक्तान गनर् असमथर् रहे मा �बरामीलाई उनीहरूको
खाताको बाँक� रकम �तन� उनीहरूको वचनमा असफल भएको ठा�नन्छ। प�हलो असफल भुक्तान
पश्चात ् �बरामी भुक्तान योजना पुनः सुरु गन� उ�चत प्रयास ग�रने छ। य�द कुनै �बरामीले कुनै
भुक्तान योजना पन
ु ः सुरु नगरे मा तथा/वा दोस्रो पटक असफल भएमा MHHS ले तेस्रो प� असुल�
एजेन्सीलाई रकम असुल्न िजम्मा �दनेछ। तेस्रो प� असुल� एजेन्सीमा गएप�छ �बरामीले
उनीहरूको बाँक� रकम चक्
ु ता गन� क्रममा सोझै तेस्रो प� एजेन्सीसँग काम गनुर् पन�छ। �बरामी
उक्त �न�दर् ष्ट खाताका ला�ग MHHS ए�भ्रडे वेल �बरामी पोटर् ल माफर्त अक� भक्
ु तान योजना सरु
ु
गनर् योग्य रहने छै न। यद्य�प, �बरामी त्यस प�छका खाताहरूका ला�ग भने ए�भ्रडे वेल �बरामी
पोटर् ल माफर्त अक� भक्
ु तान योजना सरु
ु गनर् योग्य रहने छ।
4. गैर-भुक्तानको िस्थ�तमा असुल� ग�त�व�धहरू: गैर-भुक्तानको िस्थ�तमा, खातामा बाँक� रकम, तेस्रो
प� भक्
ु तानकतार् सोधभनार् दा�यत्व, सरकार� रकम वा आ�थर्क सहायताका ला�ग �बरामीको योग्यता,
�बरामी सहयोग, भुक्तान वा चक्
ु ता नभएको ऋण �ववरण, तथा/वा �बरामीको पत्ता लगाउन
असमथर्ताका आधारमा �व�भन्न असल
ु � ग�त�व�धहरूको उपयोग ग�रनेछ। असल
ु � ग�त�व�धहरूमा
तेस्रो प� भुक्तानकतार् अस्वीकृ�त �वरुद्ध अ�पल; तेस्रो प� भुक्तानकतार्सँग ता�कदा सञ्चार;
�बरामीलाई आ�थर्क सहायता प्रदान गरे को तथा/वा भक्
ु तानको अनुरोध गन� �ववरणहरू, पत्रहरू, तथा
फोन कलहरू; तथा �बरामी वा जमानत �दने व्यिक्तलाई खाता असफल भएको र �बरामीलाई बाँक�
रहे को �बरामीको बाँक� रकमबारे प�हलो पटक सूचना �दइएको �म�त दे �ख कमसेकम 120 �दन पश्चात ्
असल
ु � एजेन्सीलाई िजम्मा �दइने अिन्तम सच
ू ना समावेश हुन सक्छ। MHHS द्वारा खाताको
असफल भुक्तानका ला�ग िजम्मेवार तेस्रो प� (तेस्रो प� दा�यत्व) �वरुद्ध कानूनी कारबाह� प�न गनर्
स�कन्छ।
5. चक्
ु ता नभएको ऋण: खाता उपलब्ध तेस्रो प� भुक्तानकतार्(हरू) तथा �बरामी/जमानत �दने
व्यिक्तलाई अिन्तम �बल गरे प�छ, स्था�पत �बल तथा ता�कदा सञ्चारहरू भइ सकेप�छ, �बरामीलाई
आ�थर्क सहायताको उपलब्धताबारे जानकार� �दने उ�चत प्रयासहरू गरे प�छ, भुक्तान म्याद समाप्त
भएप�छ, तथा खातालाई असुल गनर् नस�कने भनेर �नणर्य गरे प�छ मात्र खाताहरूलाई चक्
ु ता नभएको
ऋणमा खा�रज गनर् स�कने छ।
6. बाह्य असुल� कारबाह�हरू: उपयुक्त खाताहरू मात्र, तथा बाह्य संस्थामा असुल�का ला�ग उपयुक्त
�सफा�रस लगायतका �बल तथा असल
ु � प्रयासहरू गरे प�छ मात्र चक्
ु ता नभएको ऋणका रूपमा खा�रज
ग�रने सु�निश्चत गनर्, ग्राहक सेवा दलले स्वीकृ�तका ला�ग चक्
ु ता नभएको ऋण खा�रजीहरूमा�थ
पुनरावलोकन गन�छ। स्था�पत असुल� मापदण्ड तथा स्वीकृत खा�रजी अनुम�त सीमाहरूको उपयोग
गद� , ग्राहक सेवा �नद� शकले खा�रजीको स्वीकृत �दन सक्छन ् वा राजस्व चक्र व्यवस्थापनको
उपाध्य�लाई उपयुक्त कारबाह�को ला�ग �सफा�रस गनर् सक्छन ्। स्था�पत भुक्तानकतार्, बाँक� रकम,
तथा भक्
ु तान ग�त�व�धका आधारमा खाताहरू असल
ु �का ला�ग �बरामी लेखा प्रणाल�द्वारा स्वतः कुनै
बाह्य संस्थामा प�न स्थानान्तरण हुन सक्छन ्।
7. कायार्न्वयन: यो नी�तको कायार्न्वयन गन� तथा �वभाग �न�दर् ष्ट सञ्चालन कायर्�व�धहरूको स्था�पत
गन� MHHS राजस्व चक्र व्यवस्थापन शाखाको िजम्मेवार� हो।

दृष्टब्य: यो कागजातको मु�द्रत प्र�त�ल�पहरू अ�नयिन्त्रत छन ्। यो कागजातको म�ु द्रत तथा �वद्यत
ु ीय संस्करणहरू माझ फरक भएको िस्थ�तमा,
नी�त, कायर्�व�ध, तथा मागर्-�नद� �शका व्यवस्थापन प्रणाल�मा प्रका�शत �नयिन्त्रत संस्करण मान्य हुनेछ।
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अन्तर-सन्दभर्हरू:
A.
B.
C.
D.

�बरामी स्थानान्तरण नी�त (EMTALA तथा टे क्सास स्थानान्तरण ऐन अनुपालन)
आ�थर्क सहायता नी�त
आ�थर्क सहायता सरल भाषा सारांश
आ�थर्क सहायता आवेदन

दृष्टब्य: यो कागजातको मु�द्रत प्र�त�ल�पहरू अ�नयिन्त्रत छन ्। यो कागजातको म�ु द्रत तथा �वद्यत
ु ीय संस्करणहरू माझ फरक भएको िस्थ�तमा,
नी�त, कायर्�व�ध, तथा मागर्-�नद� �शका व्यवस्थापन प्रणाल�मा प्रका�शत �नयिन्त्रत संस्करण मान्य हुनेछ।

