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MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL FIRST COLONY 

नीति 

 
 

नीति शीर्षक: तितिङ िथा सङ्किन नीति 

 

प्रकाशन तिति:   10/1/2018 

ससं्करण:   1 

             
 

नीतिको उद्देश्य: 

 

यो नीतििा Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony (“MHSHFC”) वा करारगि 

िाह्य असूिी एजेन्सीहरूद्वारा गररएको कायषवाहीकायषवाहीहरू िगायिका तिरािी खािाहरूको 

असूिीका सम्िन्धिा उतिि कायषतवतधहरू स्थातपि गररएको छ। 

क्षते्र: 

 

यो नीति Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony िा िागूिागू हुन्छ। 

 

नीति कथन:  

 

1. सेवाहरूको खिष तिनष सक्षि तिरािीहरूिाट तिरािीका िााँकी रकिहरू उठाउने MHSHFC को नीति 

रहकेो छ। यो नीतििा MHSHFC तिरािीहरूिाई उपिब्ध सेवाहरूको िातग अस्पिाि रर/वा अन्य 

शुल्कहरू असूि गनष MHSHFC िे तिन सके्न कदिहरूिारे वणषन गररएको छ। नीतििा उक्त असूिी 

गतितवतधहरूसाँग सम्ितन्धि प्रक्रिया िथा सियावतधहरू, भुक्तान नगरेकोको तस्थतििा MHSHFC िे गनष 

सके्न कायषवाही, िथा MHSHFC िे तिरािी आर्थषक सहायिाका िातग योग्य भए नभएको तनधाषरण गनष 

तिनुपने उतिि प्रयासहरूिारे पतन वणषन गररएको छ।  

2. यो नीतििा MHSHFC द्वारा उपिब्ध सेवाहरूको िातग तिनुषपने रकिका सम्िन्धिा MHSHFC 

िे तिरािीहरूसाँग कसरी सञ्चार गछष भने्न कुरा पररभातर्ि गररएको छ। 
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3. आर्थषक सहायिाका िातग योग्य हुने तिरािीहरू पतहिान गनष MHSHFC िे उपयुक्त प्रयासहरू 

गनेछ। 

  

4. यो नीतििा MHSHFC िे तिरािी खािाहरूिाई िुक्ता नभएको ऋणका रूपिा खारेज गनष सके्न 

पररतस्थतिहरू साथै तिरािी खािा िौज्दािहरूको खारेजी तनयन्त्रण िथा अनुगिन गने 

िररकािारे पतन पररभातर्ि गररएको छ।  

  

5. I.R.C. § 501(r) र योसाँग सम्ितन्धि तनयिनहरूिा उतल्ितखि अनुसार MHSHFC असाधारण 

असूिी प्रक्रियाहरूिा संिग्न हुने छैन।  

  

6. यहााँ उतल्ितखि नीति िथा कायषतवतधहरू टेक्सास राज्यको कानून िथा तनयिाविी, I.R.C. § 

501(r) िथा सम्ितन्धि िागषदशषनको पािन गने आशा रातखन्छ।  

  

7. आर्थषक सहायिाको िातग योग्यिाको तनधाषरण गनष MHSHFC िे उतिि प्रयासहरू गरे नगरेको 

तनधाषरण गने अतन्िि अतधकार MHSHFC को हुनेछ।  

 

शब्द र पररभार्ाहरू: 

  

1. आवेदन: आर्थषक सहायिाको िातग तिरािीिे पूरा गनुषपने आवेदन।  

 

2. आवेदनको म्याद: आवेदनको म्याद तभत्रिा, MHSHFC ि ेआर्थषक सहायिाको आवेदन स्वीकार 

गनेछ िथा प्रक्रिया ििाउनेछ। आवेदनको म्याद व्यतक्तिाई उपिार सेवा प्रदान गरेको क्रदन देतख 

सुरु हुनेछ र उपिार सेवाको पतहिो तििको तिति देतख 240औाँ क्रदनिा सिाप्त हुनेछ।  

 

3. िुक्ता नभएको ऋण खारेजी: असूि गनष नसक्रकने िातनएको िर िााँकी रकि भुक्तान गने 

तिरािीको क्षििा रहकेो रकििाई तिरािी खािािा सिायोजन। यो तनणषय स्थातपि असूिी 

िापदण्डको प्रयोगिा आधाररि हुन्छ र खािाको तिि गरेपतछ िथा उपयुक्त असूिीका िातग 

प्रयत्नहरू गररसकेपतछ िात्र यो गररन्छ।  
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4. करारगि सिायोजन: स्थातपि दर अनुसार तिरािीको जम्िा शुल्क िथा कानूनी तनयिाविी वा 

करारगि व्यवस्था अन्िगषि िेस्रो पक्ष भुक्तानकिाषहरूिाट अपेतक्षि वास्ितवक सोधभनाष िाझ फरक 

झल्काउन तिरािी खािािा दशाषइएको सिायोजन।  

 

5. असाधारण असूिी कायषवाही (“ECAs”): तयनीहरू यस्िा असूिी कायषवाहीहरू हुन् जसका िातग 

कानूनी वा न्यातयक प्रक्रियाको आवश्यकिा पछष र यसिा अन्य गतितवतधहरू जस्िै अको पक्षिाई 

ऋण िेच्ने वा प्रतिकूि तववरणिारे िेतडट एजेन्सी वा ब्यूरोहरूिा सूिना क्रदने कायषहरू पतन 

सिावेश छ। MHSHFC ECAs िा सिंग्न हुाँदैन, न ि यसिे आफ्ना असिूी किाष तनकायहरूिाई 

ECAs िा सिंग्न हुने अनिुति क्रदन्छ।  

 

6. आर्थषक सहायिा: आर्थषक सहायिा भन्नािे MHSHFC द्वारा FAP िा पररभातर्ि भए अनुसार 

केही तवशेर् आर्थषक िथा अन्य योग्यिाका िापदण्ड पूरा गने तिरािीहरूिाई MHSHFC द्वारा 

प्रदान गररएको आकतस्िक वा तिक्रकत्सकीय आवश्यक स्वास््य सेवाहरूको भुक्तान गनष सहयोगका 

िातग उनीहरूिाई आर्थषक स्रोि प्राप्त गनष सहयोग गनष प्रदान गररने सहायिा हो। योग्य 

तिरािीहरूिा िीिा नगरेका तिरािी, न्यून आय तिरािी, िथा आंतशक िीिा सुतवधा भएका िर 

उनीहरूको तिक्रकत्सा तििको िााँकी अंशको केही भाग वा सम्पूणष भाग भुक्तान गनष असिथष 

तिरािीहरू सिावेश हुन सक्छन्। आर्थषक सहायिािा िीिा कम्पनीसाँगको करारगि भत्ता िथा 

अन्य िेस्रो पक्ष स्वास््य िीिा सुतवधा सिावेश हुाँदैन।  

 

7. सरि भार्ा सारांश (“PLS”): FAP को सरि सारांशिा तनम्न अनुसार सिावेश छ: (a) योग्यिाका 

िापदण्ड िथा उपिब्ध सहायिाको एउटा संतक्षप्त तववरण; (b) आर्थषक सहायिा आवेदन प्राप्त गनष सक्रकने 

वेिसाइट िथा भौतिक स्थानहरूको सूिी; (c) FAP को तनिःशुल्क कागजी प्रतितितप प्राप्त गने िररकािारे 

तनदेशनहरू; (d) आवेदन प्रक्रियािा सहायिाका िातग सम्पकष  तववरण; (e) FAP िथा सम्ितन्धि 

कागजािहरूको भातर्क अनुवादहरूको उपिब्धिा; िथा (f) आर्थषक सहायिाका िातग योग्य भनेर तनणषय 

गररने तिरािीहरूिाई आकतस्िक वा तिक्रकत्सकीय आवश्यक सेवाका िातग सािान्यिया तिि गररने रकि 

भन्दा िढी शुल्क नतिइने पुति गररएको तववरण।  

 

8. उतिि प्रयासहरू: MHSHFC िे सम्पूणष तिरािीहरूिाई सेवा पश्चाि् व्यवहाररक भएसम्ि िााँडो FAP को 

सरि भार्ा सारांश उपिब्ध गराएर तिरािीिाई MHSHFC को FAP िारे सूिना क्रदने उतिि प्रयासहरू 
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गनेछ। यसका अतिररक्त, MHSHFC िे तिरािीहरूिाई MHSHFC को FAP िारे जानकारी क्रदन तनम्न 

कदिहरू िाल्नेछ:  

 

a. अपूणष आवेदन: यक्रद तिरािी र/वा पररवारिे अपूणष आवेदन िुझाएिा, MHSHFC िे कुन 

कुन अतिररक्त जानकारी वा कागजाि आवश्यक पछष भनेर वणषन गररएको तितखि सूिना 

क्रदनेछ।  

 

b. पूणष आवेदन: यक्रद तिरािी र/वा तिरािीको पररवार सदस्यिे पूणष आर्थषक सहायिा आवेदन 

िुझाएिा, MHSHFC िे तिरािी आर्थषक सहायिाका िातग योग्य भए नभएको तनणषयिारे 

सही सिय तभत्र जानकारी सतहि तितखि सूिना क्रदनेछ र तिरािीिाई उक्त तनणषय र सो 

तनणषय गररएको आधार तितखि रूपिा क्रदनेछ (जसिा, यक्रद िागू भएिा, तिरािी कुन 

सहायिाका िातग योग्य छ भने्न जानकारी सिेि क्रदइएको हुन्छ)। यो सूिनािा आर्थषक 

सहायिा प्रतिशि रकि (स्वीकृि आवेदनहरूका हकिा) अथवा अस्वीकृति, िथा िाग ूभएिा 

तिरािी र/वा पररवारिाट अपेतक्षि भुक्तानिारे पतन जानकारी सिावेश हुनेछ। पूणष 

आवेदनको िूल्याङ्कनको अवतधिा तिरािी र/वा पररवारिे तववरणहरू पाउन जारी रहनेछ।  

 

c. तिरािी तववरण: MHSHFC िे तिरािीको खािा िथा िााँकी रकििारे वणषन गद ैतवतभन्न 

तववरणहरू पठाउनेछ। तिरािी तववरणिा उनीहरूसाँग उपिब्ध कुनै पतन स्वास््य िीिा 

सुतवधा भए MHSHFC िाई सूतिि गनुष पने तिरािीको तजम्िेवारी रहनेिारे अनुरोध, 

MHSHFC को FAP को एउटा सूिना, आर्थषक सहायिाको अनुरोध गने फोन नम्िर िथा 

FAP कागजािहरू प्राप्त गनष सक्रकने वेिसाइट ठेगाना पतन क्रदइएको हुन्छ।  

 

d. MHSHFC वेिसाइट: MHSHFC को वेिसाइटिा आर्थषक सहायिा उपिब्ध भएको िारे 

सूिना एउटा देतखने ठाउाँिा रातखएको हुनेछ, साथै आर्थषक सहायिा आवेदन प्रक्रियाको 

तववरण पतन क्रदइएको हुनेछ। MHSHFC िे MHSHFC वेिसाइटिा FAP अन्िगषि 

सिेरटएको र नसिेरटएको सेवा प्रदायकहरूहरूको सूति सिेि FAP, सरि भार्ा सारांश, 

आर्थषक सहायिा आवेदन, िथा तिि िथा असूिी नीति राख्नेछ: 

http://www.memorialhermannFirstColony.com/financial-assistance-

program/. आकतस्िक तवभाग िथा दिाष स्थिहरूिा अनुरोध गरेिा MHSHFC साँग उक्त 

कागजािहरूको तनिःशुल्क कागजी प्रतितितपहरू उपिब्ध हुनेछ।  

 

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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पुनराविोकन िापदण्ड:  

 

1. तिरािीसाँग सञ्चार: राजस्व िि प्रक्रियाको सुरुवाििा, तिरािीिे उनीहरूको िााँकी रकि, साथै 

MHSHFC को भुक्तान अपेक्षाहरूका सम्िन्धिा तितखि वा िौतखक सञ्चारहरू प्राप्त गनेछन्। 

तिरािीसाँगको सम्पूणष सञ्चारहरूिा FAP को उपिब्धिा, अतिररक्त जानकारी िातहएिा फोन गने फोन 

नम्िर िथा FAP िथा सम्ितन्धि कागजािहरूको प्रतितितप प्राप्त गनष सक्रकने वेिसाइट ठेगानािारे एउटा 

सूिना पतन सिावेश हुनेछ। MHSHFC िे FAP को सरि भार्ा सारांशको प्रति सम्पूणष तिरािीहरूिाई 

क्रदनेछ।  

 

a. िीिा नगरेका तिरािीहरूिे उनीहरूको स्वास््य सेवा खिषहरूको पूर्िष गनष सङ्घीय िथा राज्य 

कायषिि िाफष ि रकि स्रोिहरूको पतहिान गने यसको प्रयासिा MHSHFC िाई सहयोग 

गनुषपने आशा रातखन्छ। िीिा नगरेका तिरािीहरूिे एउटा िातसक तववरण पाउने छन् जसिा 

सेवा तिति पश्चाि् 150 क्रदन सम्ि FAP िथा उनीहरूको िााँकी रकििारे ििाइएको हुन्छ। 

यक्रद कुनै तिरािीिे कुनै भुक्तान योजना सुरु नगरेिा वा उतनहरूको िााँकी रकिको तछनफानो 

नगरेिा MHSHFC ि ेिेस्रो पक्ष असूिी एजेन्सीिाई रकि असूल्न तजम्िा क्रदने िारे तविार 

गनेछ।  

 

b. िीिा गरेका तिरािीहरूिे तिरािीको िीिा सेवा वाहकिाट भुक्तान प्राप्त गने यसको प्रयासिा 

MHSHFC िाई सहयोग गने अपेक्षा रातखन्छ। MHSHFC ि ेतिरािीको िीिा सेवा 

वाहकिाई तिि गदाष यो एउटा तशिािार हो र यसिाट MHSHFC द्वारा उपिब्ध 

सेवाहरूका िातग भुक्तान गने तिरािीको आर्थषक तजम्िेवारी हट्ने छैन भनेर पतन तिरािीिे 

िुझ्नु पनेछ। त्यस कारण, कतहिेकाही ाँ सेवाको भुक्तानिा िाधा उत्पन्न गने भुक्तान 

क्रढिाइहरूको सिाधान गनष वा अन्य प्रशासतनक िातििाहरूको सिाधान गनष तिरािीिे 

उनीहरूको िीिा सेवा वाहकसाँग तििेर काि गनुषपने पतन MHSHFC िे आवश्यक गराउनेछ। 

MHSHFC िे सेवाहरूको भुक्तान प्राप्त गरेपतछ िथा खािािा उपयुक्त करारगि 

सिायोजनहरू गरेपतछ तिरािीिे एउटा िातसक तववरण पाउने छ जसिा िीिा सेवा 

वाहकको भुक्तान पतछ 120 क्रदन सम्िको FAP िथा उनीहरूको िााँकी रकििारे ििाइएको 

हुनेछ। यक्रद कुनै तिरािीिे कुनै भुक्तान योजना सुरु नगरेिा वा उनीहरूको िााँकी रकिको 

तछनफानो नगरेिा MHSHFC िे िेस्रो पक्ष असूिी एजेन्सीिाई रकि असूल्न तजम्िा क्रदने 

िारे तविार गनेछ। 
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2. आर्थषक सहायिा: तिरािीहरूिाई उपिब्ध िेस्रो पक्ष स्रोिहरूिाट सोधभनाष प्राप्त गनष सहायिा गने 

MHSHFC को ििन हो। तिरािीहरूिाई उपिब्ध सङ्घीय वा उनीहरूिाई उपिब्ध हुन सके्न राज्य 

स्वास््य सेवा िीिा सुतवधा कायषििहरूको पतहिान गनष सहायिा गनष, साथै FAP अन्िगषि योग्यिाको 

तनधाषरण गनष आर्थषक परािशष उपिब्ध गराइनेछ। उक्त तनणषयहरूको नतिजा िााँकी हुन्जेि असूिी गतितवतध 

स्थतगि रातखने छ िर तिरािी तववरणहरू पठाउन जारी रहनेछ। MHSHFC िाफष ि आर्थषक सहायिाका 

िातग, छूट रकि तनकाल्न प्रयोग गररने िापदण्ड, MHSHFC िे सेवा प्रदान गने सिुदाय तभत्र FAP िाई 

MHSHFC िे व्यापक प्रिार प्रसार गने उपायहरू, MHSHFC िे आर्थषक सहायिा योग्यिाको तनधाषरण 

गनष प्रयोग गने प्रक्रिया िथा आवेदन प्रक्रियािारे MHSHFC आर्थषक सहायिा नीतििा  तवस्िारिा  

 

3. भुक्तान योजना: MHSHFC िे उनीहरूको तिि भुक्तान गनष गाह्रो पने अनुिान िगाएका तिरािीहरूका 

िातग ब्याज-रतहि, तवस्िाररि भुक्तान योजनाहरू प्रदान गनेछ। तिरािीहरूिे सेवा तितिका क्रदन दिाष 

किषिारीसाँग कुरा गरेर वा सेवा तिति भन्दा पतहि ेवा यस पश्चाि् कुनै पतन िेिा कुनै आर्थषक 

परािशषदािासाँग कुरा गरेर एउटा भुक्तान योजना सुरु गनष सक्छन्। भुक्तान योजनािाई सक्रिय राख्न 

तिरािीहरूिे न्यूनिि ितहनािा एउटा भुक्तान गनष आवश्यक हुन्छ। यक्रद कुनै तिरािीिे तनधाषररि भुक्तान 

गनष असिथष रहिेा तिरािीिाई उनीहरूको खािाको िााँकी रकि तिने उनीहरूको विनिा असफि भएको 

ठातनन्छ। पतहिो असफि भुक्तान पश्चाि् तिरािी भुक्तान योजना पुनिः सुरु गने उतिि प्रयास गररने छ। यक्रद 

कुनै तिरािीिे कुनै भुक्तान योजना पुनिः सुरु नगरेिा र/वा दोस्रो पटक असफि भएिा MHSHFC िे िेस्रो 

पक्ष असूिी एजेन्सीिाई रकि असूल्न तजम्िा क्रदनेछ। िेस्रो पक्ष असूिी एजेन्सीिा गएपतछ तिरािीिे 

उनीहरूको िााँकी रकि िुक्ता गने िििा सोझै िेस्रो पक्ष एजेन्सीसाँग काि गनुषपनेछ। तिरािी MHSHFC 

साँग अको भुक्तान योजनािा प्रवेश गनष पाउने छैन।  

 

4. गैर-भुक्तानको तस्थतििा असूिी गतितवतधहरू: गैर-भुक्तानको तस्थतििा, खािािा िााँकी रकि, िेस्रो पक्ष 

भुक्तानकिाष सोधभनाष दातयत्व, सरकारी रकि वा आर्थषक सहायिाका िातग तिरािीको योग्यिा, तिरािी 

सहयोग, भुक्तान वा िुक्ता नभएको ऋण तववरण, र/वा तिरािीको पत्ता िगाउन असिथषिाका आधारिा 

तवतभन्न असूिी गतितवतधहरूको उपयोग गररनेछ। असूिी प्रक्रकयाहरूिा िेस्रो पक्ष भुक्तानकिाष 

अस्वीकृतिको अतपि; िेस्रो पक्ष भुक्तानकिाषसाँग फिो-अप सञ्चारहरू; तिरािीिाई आर्थषक सहायिा 

उपिब्ध गने र/वा भुक्तानको िातग अनुरोध गने कथन, पत्र, िथा फोन किहरू; िथा तिरािी वा जिानी 

िसे्निाई खािाको िुक्ता नभएको र तिरािीिाई उसिे तिनष िााँकी रहकेो रकििारे सूिना क्रदने पतहिो 

कथनको तिति देतख 120 क्रदन भन्दा िााँडो नहुने गरर, तिरािीिे उपरोक्त िुाँदा 3 ििोतजि सहिि भएको 

भुक्तान योजना को पािन नगरेको अवस्थािा िाहके, कुनै असूिी एजेन्सीको तजम्िा िगाइने भनेर अतन्िि 
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सूिना क्रदने कायषहरू पनष सक्छन्। MHSHFC द्वारा खािाको असफि भुक्तानका िातग तजम्िेवार िेस्रो पक्ष 

(िेस्रो पक्ष दातयत्व) तवरुद्ध कानूनी कायषवाही पतन गनष सक्रकन्छ।  

 

5. िुक्ता नभएको ऋण: खािा उपिब्ध िेस्रो पक्ष भुक्तानकिाष(हरू) िथा तिरािी/जिानि क्रदने व्यतक्तिाई 

अतन्िि तिि गरेपतछ, स्थातपि तिि िथा फिो अपका सञ्चारहरू भइ सकेपतछ, तिरािीिाई आर्थषक 

सहायिाको उपिब्धिािारे जानकारी क्रदने उतिि प्रयासहरू गरेपतछ, भुक्तान म्याद सिाप्त भएपतछ, िथा 

खािािाई असूि गनष नसक्रकने भनेर तनणषय गरेपतछ िात्र खािाहरूिाई िुक्ता नभएको ऋणिा खारेज गनष 

सक्रकने छ।  

 

6. िाह्य असूिी कायषवाहीहरू: उपयुक्त खािाहरू िात्र, िथा िाह्य संस्थािा असूिीका िातग उपयुक्त 

तसफाररस िगायिका तिि िथा असूिी प्रयासहरू गरेपतछ िात्र िुक्ता नभएको ऋणका रुपिा खारेज 

गररने सुतनतश्चि गनष, तिरािी कारोिार कायाषिय दििे स्वीकृतिका िातग िुक्ता नभएको ऋण 

खारेजीहरूिातथ पुनराविोकन गनेछ। स्थातपि असूिी िापदण्ड िथा स्वीकृि खारेजी अतधकार सीिाको 

प्रयोग गदै (MHSHFC तिरािी कारोिार सवेा सिायोजन नीति हनुेषहोस्), तितजनेस अक्रफस म्यानेजरिे 

खारेजीको स्वीकृति क्रदन सक्छन् वा अस्पिािका प्रिुख आर्थषक अतधकृििाई उपयुक्त कायषवाहीका िातग 

तसफाररस गनष सक्छन्। स्थातपि भुक्तानकिाष, िााँकी रकि िथा भुक्तान गतितवतधका आधारिा खािाहरू 

असूिीका िातग तिरािी िखेा प्रणािीद्वारा स्वििः कुनै िाह्य संस्थािा पतन स्थानान्िरण हुन सक्छन्।  

 

7. कायाषन्वयन: यो नीतिको कायाषन्वयन गने िथा तवभाग तवशेर् सञ्चािन कायषतवतधहरूको तवकास गने 

MHSHFC तिरािी कारोिार कायाषिय िथा केन्रीय तितिङ कायाषिय (CBO) को तजम्िेवारी हो।  

 

अन्िर-सन्दभषहरू: 

 

A. तिरािी स्थानान्िरण नीति (EMTALA िथा टेक्सास स्थानान्िरण ऐन अनुपािन)  

B. आर्थषक सहायिा नीति  

C. आर्थषक सहायिा सरि भार्ा सारांश  

D. आर्थषक सहायिा आवेदन  
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