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मटेर्ो हले्थ 
िवि य सहायताको लािग योग्यता 

खण्ड PFS पूवर् नीित नम्बर PFS-D151 पोिलसी नम्बर PFS-03 
सुरुको िमित जुन 2004 लागू हुने िमित माचर् 2019 आगामी समीक्षा माचर् 2020 

  सशंोधन इिङ्गत गदर्छ  

नीित कथन मेटर्ो हले्थ कप रेसन र मेटर्ो हले्थ हिस्पटल (संयुक्त रूपमा “मेटर्ो”) मुनाफारिहत, कर छुट पर्ा  
संस्थाहरू हुन्, जसले मेटर्ोको मुख्य र सहायक सेवा के्षतर्मा रहकेा बािसन्दाहरूलाई उनीहरूको 
आिथर्क अवस्था र ितनर् सके्न क्षमता जे जस्तो भए पिन आपतकालीन तथा िचिकत्सकीय िहसाबले 
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू पर्दान गन परोपकारी ल य िलएका छन् ।  यो िव ीय सहायता 
नीितको उ ेश्य िन:शुल्क वा उनीहरूको आिथर्क सर्ोत र ितनर् सके्न क्षमता अनुसार छुटमा स्वास्थ्य 
सेवा पर्ा  गनर् सके्न िबरामीहरूको पिहचान गनर् र उनीहरूलाई सहायता पर्दान गनर्को लािग 
पर्िकर्या र कायर्िविधहरू चुस्तदरुुस्त रहकेो सुिनि त गनुर् हो ।  यो नीित मेटर्ो हले्थ कप रेसन तथा 
मेटर्ो हले्थ हिस्पटलका सबै स्थानहरूमा लागू हुनेछन् । 

मखु्य शब्दहरू योग्यता, गरीबी सम्बन्धी िदशािनदश, परोपकारी स्वास्थ्य सेवा, िबरामीको तलब 

क्षतेर्ािधकार िबरामी दतार्, आउनुपूवर् पर्ा  सेवाहरू, िमिशगन मानवीय सेवा िवभाग, िबरामी िव ीय 
सेवाहरू, गर्ाहक सेवा, ावसाियक िबिलङ ।   (मेटर्ो हले्थ कप रेसन तथा मेटर्ो हले्थ हिस्पटलका 
सबै स्थानहरूको लािग ।) 

साधारण यसको परोपकारी ल य अनुरूप मेटर्ोल ेयस नीितमा िनिदर्  गिरएका शतर् र मापदण्डहरू पूरा 
गन िमिचगन पर्ान्त (केस-बाइ-केस आधारमा) का स्थायी बािसन्दाहरूलाई (अ) त्यस्तो सेवा 
आवश्यक पन कुनै पिन िक्तलाई आपतकालीन उपचार; र (आ) िचिकत्सकीय िहसाबले 
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू पर्दान गदर्छ; पर्त्येक मािमलामा त्यस्तो सेवाको लािग भुक्तान गन 
िबरामीको क्षमतालाई परवाह गिरने छैन ।  

िन  अवस्थाहरूमा िक्त वा पिरवारहरूलाई िव ीय सहायता (िन:शुल्क वा छुट सिहत 
स्वास्थ्य सेवा) उपलब्ध गराउने मेटर्ोको नीित रहकेो छ:  (अ) स्वास्थ्य बीमा सीिमत वा छँद ैछैन; 
(आ) िबरामी सरकारी सहायता (जस्तो, मेिडकेयर वा मेिडकएड) को लािग योग्य छैनन्; (इ) 
िबरामीले मेटर्ोलाई िव ीय आवश्यकता रहकेो दखेाउने आवश्यक िववरण, वा पर्त्यक्ष आिथर्क 
अभाव दखेाउने खालका अन्य तथ्य वा पिरिस्थितहरूको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउनमा 
सहयोग गछर्न;् र (ई) मेटर्ोले िबरामीको ितनर् सके्न क्षमता (पिरवारको आयले स्थािपत गन वा 
अनुमािनक योग्यता दशार्उन ेमापदण्डहरूको आधारमा) र िबरामीको मेिडकल िबलको आकारको 
आधारमा आिथर्क सहायता उपयुक्त हुन्छ भ े कुराको पर्शासिनक िनधार्रण गदर्छ । 

यस नीित लागू गन र िव ीय सहायता सम्बन्धी सबै िनणर्यहरू िलने अिधकार मेटर्ोका पर्मुख 
िव ीय अिधकृतमा िनहीत हुन्छ ।  मेटर्ोले िबरामी िव ीय सहायताको लािग योग्य रहकेो कुरा 
िनधार्रण गिरसकेपिछ, मेटर्ोले िव ीय सहायता िनदिशका (सलंग्न कागजात A को रूपमा 
िदइएको) ले िनिदर्  गरे बमोिजम िबरामीलाई उपलब्ध हुने िव ीय सहायताको राशी िनधार्रण 
गदर्छ ।  िनदिशकाले सबैभन्दा पिछल्लो संघीय गरीबी िनदिशकासँग सम्बिन्धत पिरवार आय 
स्तर उल्लेख गदर्छ र सो अनुरूप छुटको पर्ितशत िनधार्रण गदर्छ ।  सबै मािमलामा िव ीय 
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सहायताको लािग योग्य ठहिरएका िबरामी मेटर्ोले उही आपतकालीन वा िचिकत्सकीय िहसाबले 
अत्यावश्यक सेवाहरूको लािग त्यस्तो सेवा समेट्ने बीमा गरेका िबरामीलाई सामान्यतया िदइने 
िबलको रकमभन्दा अिधक िबल नपठाउने कुरा सुिनि त गनर्को लािग संघीय गरीबी 
िनदिशकामा वािषर्क अ ाविध पर्ितिबिम्बत गनर् र सोही अनुरूप छुटको पर्ितशत समायोजन गनर् 
हरेक वषर् िनदिशका पिरमाजर्न गिरन्छ ।  

यसले जिहले पिन िन  कुराहरू गन कुरा सुिनि त गनर् मेटर्ोले िव ीय सहायता नीित िनयिमत 
रूपमा समीक्षा गछर्: (अ) मेटर्ोको ल य सुिनि त गदर्छ; (आ) िव ीय सहायताको लािग को योग्य 
हुन्छ र कित रकमको लािग योग्य बन्छ भ  े कुराको िनणर्य पर्िकर्याको ाख्या गदर्छ; र (इ) 
बीिमत नभएका वा अन्य तरहले योग्य िबरामीलाई पर्दान गिरने िव ीय सहायता सम्बन्धी 
पर्ावधानहरूसँग सम्बिन्धत लागू हुने सबै पर्ान्तीय वा संघीय कानुन, िनयम तथा उपिनयमहरू 
अनुरूप रहकेो छ । 

गरै-भदेभाव: A. मेटर्ोले आपतकालीन वा िचिकत्सकीय िहसाबले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा चािहने िमिचगन
बािसन्दाहरू, अन्तरङ्ग वा बिहरंग िबरामी जो भए पिन, जुनसुकै िबरामीलाई, त्यस्तो
सेवाको लािग शुल्क ितनर् सके्न नसके्न र यस नीित बमोिजम िव ीय सहायताको लािग योग्य
हुने/नहुने र भए पिन कुन हदसम्म हुने भ े कुरा परवाह नगरी स्वास्थ्य सेवा पर्दान गनछ ।

B. मेटर्ो आकिस्मक मेिडकल अवस्थाहरूका लािग उपचार पर्ा  गनुर् पूवर् आकिस्मक िवभागका
िबरामीहरूलाई पिहले नै शुल्क ितनर् लगाउने वा आकिस्मक मेिडकल सेवाको पर्ावधानमा
बाधा पुर् याउने गरी ऋण संकलन गितिविधहरूको अनुमित िदने जस्ता कायर्हरू गरेर
आकिस्मक मेिडकल स्याहार आवश्यक भएका िक्तहरूलाई िनरूत्सािहत गन कुनै पिन
कायर्हरूमा संलग्न हुनेछैन।

आिथर्क सहायताको 
लािग योग्यता 

A. आिथर्क रूपमा योग्य वा िचिकत्सकीय िहसाबले िवप  िबरामी (दबैु मािमलामा सलंग्न
कागजात B को रूपमा संलग्न िव ीय सहायता आवेदनमा उपलब्ध गराइएको िववरणको
आधारमा), वा अनुमािनत रूपमा योग्य ठहर गिरएका िबरामीहरूलाई आपत् कालीन वा
िचिकत्सकीय िहसाबले अत्यावश्यक सेवाहरूको लािग िव ीय सहायता पर्दान गिरन्छ ।
त्यसको साथसाथै, िव ीय सहायता मेटर्ोका पर्मुख िव ीय अिधकृत (वा आिथर्क मािमला
सम्बन्धीअन्य विर  कायर्कारी, पदको सन्दभर् िबना) ले उहाँको िववेकको आधारमा िनक्य ल
गरे बमोिजम केस-बाइ-केस आधारमा उपलब्ध गराउन सिकन्छ ।

B. िव ीय सहायताको लािग योग्यता िनधार्रणमा अन्तरङ्ग वा बिहरङ्ग आधारमा मेटर्ोले
उपलब्ध गराउने सेवाहरू समेट्ने छ ।  यी पर्योजनहरूका लािग, नीितले मेटर्ोमा पर्त्यक्ष
रूपमा कायर्रत िचिकत्सक तथा अन्य पर्दायकहरू ारा पर्दान गन पेशेवर सेवाहरूको
साथसाथै मेटर्ोमा सेवा पर्दान गिररहकेा अन्य िचिकत्सक वा पर्दायकहरू ारा उपलब्ध
गराइने पेशवेर सेवाहरू समेट्छ, ती सबै िचिकत्सक वा पर्दायकहरू यो
सूचीhttps://metrohealth.net/about-metro-health/billing-payment-
options/financial-assistance/ मा रहकेा पर्दायकहरू बाहकेका छन् र मेटर्ोमा
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आपतकालीन र/वा िचिकत्सकीय िहसाबले अत्यावश्यक सेवा पर्दान गन कायर्मा सहभागी 
हुन्छन् र यो नीित अन्तगर्त रहन (समेिटन) सहमत हुन्छन् । 

C. सम्भव भएको अवस्थामा, भनार् हुनुभन्दा अगािड वा सेवा पर्दान गनुर्पूवर् एक जना मेटर्ो
पर्ितिनिधले िबरामी, जमानतकतार् र/वा उनको कानुनी पर्ितिनिधसँग अन्तवार्तार् िलनेछन् ।
यिद अगािड नै अन्तवार्तार् िलन सम्भव भएन भने भनार् भइसकेपिछ वा त्यसपिछ सकेसम्म
िछटो अन्तवार्तार् िलनुपछर् ।  आपतकालीन भनार्को मािमलामा, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पर्दान
नगरेसम्म भकु्तानीको िवकल्प मूल्याङ्कन हुन सक्दनै ।

D. िबरामीसँग सुरुमा अन्तवार्तार् िलँदा, मेटर्ो पर्ितिनिधले िनयिमत जनसांिख्यक िववरण र सबै
िव मान तेसर्ो-पक्षीय कभरेज सम्बन्धी िववरण सङ्कलन गछर्न् ।  िबरामीको तेसर्ो-पक्षीय
कभरेज सीिमत छ वा छँद ै छैन भने मेटर्ो पर्ितिनिधले िबरामी मेिडकेयर, मेिडकेड वा अन्य
पर्ान्तीय तथा संघीय कायर्कर्महरू जसर्ा अन्य िव मान िव ीय सर्ोतहरूबाट िचिकत्सकीय
सहायता पर्ा  गनर् योग्य हुने/नहुने कुराको िनधार्रण गदर्छन् ।  मेटर्ो पर्ितिनिधले िबरामीलाई
उपलब्ध हुन सके्न कुनै पिन सरकारी भकु्तानी कायर्कर्ममा समावेश (भनार्) गराउन सहयोग
गनछन् ।  यिद िबरामीले आवेदन गनर् वा आवेदन पर्िकर्याको लािग आवश्यक िववरण
उपलब्ध गराउन इन्कार गरेमा उनी यस नीित बिमिजमको िव ीय सहायता पर्ा  गनर्
अयोग्य हुनेछन्/हुनेिछन् ।  यिद मािथ उल्लेख गिरएका मेिडकल िव ीय सहायता
सर्ोत(हरू)मा पेश गिरएको आवेदन (हरू) अस्वीकृत भए, अपुग भए, वा पिहले नै अस्वीकृत
भएको(का) िथयो (िथए) भने, त्यसपिछ िव ीय सहायताको लािग िवचार गिरनेछ ।

E. बीिमत वा तेसर्ो-पक्षीय भुक्तानीको िवकल्प नभएका सबै िबरामीहरूलाई स्वत: स्व-भुक्तान
छुट पर्दान गिरनेछ ।  यिद िबरामीलाई पिछ आयको आधारमा िव ीय सहायता पाउन योग्य
ठहर गिरएमा स्व-भुक्तान छुट िफतार् िलइने छ, त्यस्तो अवस्थामा स्व-भुक्तान छुटको स ामा
तल ाख्या गिरए अनुरूपको िव ीय सहायता छुट लागू हुनेछ ।  स्व-भुक्तान गन
िबरामीहरूलाई मेटर्ोले सामान्यतया लगाउने शुल्क (“AGB”) भन्दा बिढ शुल्क नलगाउने
कुरा सुिनि त गनर्को लािग स्व-भुक्तान छुट समायोजन गिरने छ ।

F. तेसर्ो-पक्षीय कभरेज (िनजी बीमा वा सरकारी कायर्कर्मबाट भुक्तानी भएका लगायत)
नभएका वा सम्भवत: अपुग भएका मािमलामा मेटर्ो पर्ितिनिधल े िबरामीलाई िव ीय
सहायताको उपलब्धता बारे सूिचत गनछ ।  िव ीय सहायता पर्ा  गनर् चाहने
िबरामीहरूलाई यस नीितको सलंग्न कागजात B को रूपमा संलग्न िव ीय सहायता आवेदन
फाराम भनर् लगाइने छ ।  आवेदन फाराम कुनै पिन मेटर्ो पर्ितिनिधसँग र
https://metrohealth.net/about-metro-health/billing-payment-
options/financial-assistance/ मा पाउन सिकन्छ । आवेदन फाराम िसधै िबरामीले,
िबरामीको जमानतकतार्ले र/वा अरू कानुनी पर्ितिनिधले, वा उिल्लिखत िक्तहरूबाट
पर्त्यक्ष अन्तवार्तार् वा फोनको माध्यमबाट पर्ा  िववरण, वा िलिखत रूपमा पर्ा  भरपद
सूचनाको आधारमा मेटर्ो पर्ितिनिधले भनर् सक्छन् ।  यिद िव ीय सहायता योग्यता िनधार्रण
पर्िकर्याको अङ्गको रूपमा माग भएका आवश्यक िववरण वा सामगर्ीहरू सङ्कलन गनर्मा
सहायता चािहएमा िबरामीहरूलाई (616) 252-7110 वा  1-800-968-0051 मा फोन
गरेर तािलमपर्ा  मेटर्ो पर्ितिनिधसँग सम्पकर्  राख्न आगर्ह गिरन्छ । मेटर्ो पर्ितिनिधले
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िबरामीहरूलाई उनीहरूको आिथर्क अवस्था आकलन गनर्, मेटर्ोले मागेका िववरण सङ्कलन 
गनर् र उस्तै खाले कायर्हरूमा पिन सघाउन सके्नछन् ।   

G. िव ीय सहायता आवेदन फाराम भिरसकेपिछ िबरामीले हस्ताक्षर गरी सो फाराम िन
माध्यमबाट फकार्उनुपछर्:

 मेटर्ो हले्थ हिस्पटलको पर्तीक्षाकक्ष वा कुनै पिन िबरामी दतार् कक्षमा िव ीय
परामशर्दाता वा क्यािशयर (खजा ी) लाई पर्त्यक्ष पेश गन ।

 हुलाकबाट मेटर्ो हले्थ हिस्पटलको िन  ठेगानामा पठाउने:  Customer Service
Representative, PO Box 913 Wyoming, MI  49509-0913

 फाराम CustomerService@metrogr.org मा इमेल गन

 िडस्चाजर् भएपिछ मेटर्ोले िबरामीलाई सो सेवाको लािग जारी गरेको पिहलो िबल िववरणको 
240-िदने अविधभर कुनै पिन िदनमा िव ीय सहायता आवेदन फाराम पर्ा  भएमा स्वीकार
गिरने छ ।

H. िव ीय सहायता पर्ा  गनर्को लािग योग्य ब को लािग िबरामीले पिहलो शतर्को रूपमा
सलंग्न कागजात B को रूपमा समेिटएको िव ीय सहायता आवेदन फाराम पूणर् रूपमा अिन
सही िववरण सिहत भनुर्पछर् र िव ीय सहायता आवेदन पर्िकर्या अविधभर समायोिचत
सहयोग पर्दान गनुर्पछर् ।  िबरामीको िव ीय सहायताको लािग योग्यता िनधार्रण गन
िसलिसलामा मेटर्ोले सलंग्न कागजात B मा उल्लेख गिरएका बाहके अरू िववरण मागे्न छैन,
य िप िबरामीलाई योग्यताको लािग सान्दिभर्क हुन सके्न लागेमा थप िववरणहरू स्वैिच्छक
रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छन् ।   यिद पर्ा  नभएका िववरण माग्नको लािग मेटर्ोले
िबरामीलाई सम्पकर्  गरेमा िबरामीले 30 िदनिभतर्मा पर्ितिकर्या िदइसकु्नपनछ ।  यिद
िबरामीले उक्त 30-िदन े अविधमा पर्ितिकर्या िदन नसकेको खण्डमा आवेदनलाई अगािड
बढाउनमा रोक लगाइने छ; िबरामीले िडस्चाजर् भएपिछ मेटर्ोले िबरामीलाई सो सेवाको
लािग जारी गरेको पिहलो िबल िववरणको 240-िदने अविधभर कुनै पिन िदन मागेको
िववरण उपलब्ध गराएर आवेदन पर्िकर्यालाई पुन: सकर्ीय गराउन सकु्नहुन्छ ।  यिद िबरामीले
गलत वा भर्ामक िववरण िदएमा उनलाई िव ीय सहायताको लािग अयोग्य मािननेछ र,
तदनुसार, उनलाई पूरै िबल ितराउन सिकन्छ ।

I. पूरा गिरएको िव ीय सहायता आवेदन फाराम पर्ा  भइसकेपिछ मेटर्ो पर्ितिनिधले आवेदनको
समीक्षा गनछन् ।  अनुमािनत रूपमा योग्य ठहिरएका िबरामीहरूलाई िव ीय सहायता
आवेदन फाराम पूरा नगरी वा िबरामीबाट थप िववरण नमागी नै िव ीय सहायताको लािग
पर्िकर्या अगािड बढाइनछे ।

J. बीिमत नभएका र िव ीय सहायताको लािग अयोग्य ठहिरएका िबरामीहरूले अन्तत: मेटर्ो
सेवा भुक्तानी कायर्कर्म माफर् त गिरने भकु्तानी योजनाको उपलब्धता लगायत भकु्तानीका
िवकल्पहरूको बारेमा छलफल गनर् मेटर्ोलाई सम्पकर्  गनर् सक्छन् ।  मेटर्ो पर्ितिनिधले त्यस्ता
िबरामीहरूलाई अन्य मेटर्ो नीित अन्तगर्त उपलब्ध हुनसके्न अरू कुनै छुटहरूको बारेमा सूिचत
गनछन् ।
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िव ीय सहायताको 
बारेमा िनणर्य र 
सचूना 

A. िव ीय सहायताको लािग आिथर्क रूपमा योग्य ठहिरएका िबरामीहरूको मािमलामा
पिरवारको आय िव मान संघीय गरीबी िनदिशकाको 175% वा त्योभन्दा न्यून भएका
िबरामीले सलंग्न कागजात A मा उल्लेख भए बमोिजम िबलमा िबरामीले ितनुर्पन भागको
रूपमा रािखएको शुल्कको 100% छुट पाउनेछन् (भ ाले पूरै छुट पाउनेछन् ) ।  िव मान
संघीय गरीबी िनदिशकाको 176% दिेख 250% सम्म आय भएका पिरवारबाट आउने
िबरामीले सलंग्न कागजात A मा इिङ्गत गिरए बमोिजम िबलमा िबरामीले ितनुर्पन भागमा
स्लाइिडङ स्केल छुट पर्ा  गछर्न् । िचिकत्सकीय रूपमा िवप  भनेर ठहर गिरएका
िबरामीहरूको मािमलामा मेटर्ो पर्ितिनिधले उिचत छुट िनक्य ल गनछन् ।  िबरामी लेखा

वस्थापक र पर्मुख िव ीय अिधकृतले हरेक मािमलालाई छु ाछु ै रूपमा समीक्षा गनर्
सके्नछन् ।  िव ीय सहायताको लािग अनमुािनत रूपमा योग्य ठहिरएका िबरामीले शुल्कको
100% छुट (पूरै छुट) पाउनेछन् ।

B. सलंग्न कागजात A बाट लाग ूहुने छुट पर्ितशत िबरामीलाई ितराउने कुल शुल्कमा लागू हुन्छ ।
त्यस्तो छुट संघीय कानुन अनुसार हुने तिरकाले िनधार्रण गिरएको हुन्छ, जनु कानुनले
मेटर्ोलाई िव ीय सहायता पाउन योग्य िबरामीलाई तेसर्ो-पक्षीय कभरेज (बीमा) भएका
िबरामीहरूलाई सामान्यतया लगाउने शुल्क (“AGB”)भन्दा बढी लगाउन िददँनै, यस
मािमलामा पिहलेको 12-मिहने मापन अविधमा मिेडकेयर तथा ावसाियक दाताहरूले छुट
िदएका रािशलाई ध्यानमा राखेर सम्बिन्धत कोष िनदिशकाले िनधार्रण गरेका लुक-ब्याक
िविध पर्योग गरेर यसको गणना गिरन्छ ।  सो पर्ितशत संघीय कानुन अन्तगर्त पूवर्वत  मानक
अनुसार हुने कुरा सुिनि त गनर्को लािग सलंग्न कागजात A मा िनधार्िरत छुट पर्ितशत
िनयिमत रूपमा (र किम्तमा वषर्को एक पटक) समायोजन गनर् सिकन्छ; त्यस्ता कुन ैपर्कारको
समायोजन यो नीितमा अ ाविधक सलंग्न कागजात A माफर् त लागू गिरन्छ, जनु मेटर्ोका
पर्मुख िव ीय अिधकृतले हस्ताक्षर गरी िमित उल्लेख गदर्छन् ।  मेटर्ोले समायोिजत छुट
पर्ितशत मेटर्ोको समायोिजत AGB गणना गिरएको 12-मिहने मापन अविधको अन्तपिछ
120 िदनभन्दा अगािड न ैलागू गनर् सुरु गनछ ।  त्यसको अलावा, िव मान संघीय गरीबी
िनदिशकाको 250% भन्दा न्यून भएका र बीमा नगरेका िबरामीलाई लगाउने शुल्क
िमिचगन पर्ान्तको स्वास्थ्य मापदण्ड बमोिजम छुट हुन ेमेिडकेयरको 115% भन्दा बिढ हुने
छैन ।

C. िव ीय सहायता आवेदन फाराम पूरा भरेर पेश गरेको 60 िदनिभतर्मा मेटर्ोले आिथर्क
योग्यता वा िचिकत्सकीय रूपमा िवप ताको आधारमा िबरामी िव ीय सहायताको लािग
योग्य हुने/नहुने िनक्य ल गनछ र सो िनणर्य र उपलब्ध हुने छुट रकमको बारेमा िलिखत
रूपमा िबरामीलाई सूिचत गनछ ।  पर्मुख िव ीय अिधकृतल े अन्यथा िनणर्य गरेको
अवस्थामा बाहके मेटर्ोले अनुमािनत योग्यताको आधारमा िव ीय सहायताको लािग योग्य
रहकेो िनणर्य गिरएको िबरामीलाई सूिचत गिरराख्नुपदन ।  मेटर्ोले कुनै िबरामीलाई िव ीय
सहायताको लािग योग्य नहुने िनणर्य गरेको अवस्थामा मेटर्ोले िबरामीलाई अस्वीकृत गनुर्का
आधारहरू सिहत सो िनणर्यको बारेमा िलिखत सूचना पर्दान गनछ ।

D. तल उल्लेख गिरएको अवस्थामा बाहके िव ीय सहायताको लािग योग्यता िनधार्रण,
िनणर्यपिछ सेवाको पिहलो िमितदिेख 6 मिहनाको लािग िनरन्तर लागू हुनेछ ।  त्यसै गरी,
यिद िबरामी गत 6 महानिभतर् िव ीय सहायताको लािग योग्य ठहिरएका छन् र िबरामीको
आिथर्क अवस्था, पिरवारको आकार, र बीमा कभरेजमा पिरवतर्न आएको छैन भने, उक्त
िबरामी फेिर नयाँ िव ीय सहायता आवेदन फाराम पशे नगरी नै अितिरक्त आपतकालीन वा



Page 6 of 11 

FINANCIAL ASSISTANCE ELIGIBILITY POLICY NEPALI 6.19 

िचिकत्सकीय िहसाबले अत्यावश्यक सेवाको सम्बन्धमा पिन योग्य रहकेो मािननेछ ।  तर, 
यिद िबरामी िव ीय सहायताको लािग योग्य रहकेा छन् तर उनको आिथर्क अवस्था र/वा 
बीमाको अवस्थामा ताित्वक पिरवतर्न दिेखयो, जसले उनको िव ीय सहायताको लािग हुने 
योग्यतामा असर पानर् सक्छ भने सो पिरवतर्नको बारेमा िबरामीले मेटर्ोलाई 30 िदनिभतर्, 
वा कुनै पिन अवस्थामा, थप स्वास्थ्य सेवा पर्ा  गनुर्भन्दा अगािड, जानकारी गराउने अपेक्षा 
रािखन्छ ।  त्यसको िवकल्पमा मेटर्ोल े िव ीय सहायता आवेदनमा उपलब्ध गराइएका 
िववरणको अ ाविध पर्दान गनर् अनुरोध गनर् सक्छ, र सो अ ाविध सूचनाको आधारमा, 
मेटर्ोले िबरामीको िनरन्तर योग्यताको पुनमूर्ल्याङ्कन गनर् सक्छ । 

िबिलङ र सङ्कलन 
पर्िकर्यामा असर 

A. छुट पर्ा , तर िन:शुल्क होइन, स्वास्थ्य सेवाको लािग योग्य ठहिरएका िबरामीहरूलाई कुनै पिन बाँकी ितनुर्पन
रकमको िलिखत रूपमा सूिचत गिरने छ ।  िबरामीलाई भुक्तानीका शतर्हरू िमलाउन मेटर्ो
पर्ितिनिधसँग अपोइन्टमेन्ट िमलाउन लगाउन सिकन्छ, जुन अन्तत: मेटर्ो स्वास्थ्य सेवा
भुक्तानी कायर्कर्म माफर् त वस्था गिरनेछ ।  त्यसरी बाँकी रहकेो कुनै पिन रकम स्व-भुक्तान
मौज्दातसँग सम्बिन्धत िबरामी लेखा नीित बमोिजम वहार गिरनेछ ।

B. िबरामी िव ीय सहायताको लािग योग्य ठहिरएका छन् तर ितनुर्पन बाँकी रकम (यिद लागू
हुने भए, सम्झौता भएको भकु्तानी योजना बमोिजमको लगायत) समयमा ितनर् सक्दनैन् भने
मेटर्ोले मेटर्ो िबिलङ तथा सङ्कलन नीितमा िनिदर्  गरे बमोिजम कायर्वाही अगािड बढाउन
सक्छ, उक्त नीितको पर्ित यस वेबसाइटमा उपलब्ध छ: https://metrohealth.net/about-
metro-health/billing-payment-options/financial-assistance/ ।  मेटर्ोले पिहले
यस नीित बमोिजम िबरामी िव ीय सहायताको लािग योग्य रह/ेनरहकेो िनधार्रण गनर्मा
उल्लेखनीय पर्यास नगरी िबिलङ तथा सङ्कलन नीित अनुरूप, (उक्त नीितमा ाख्या गरे
जस्तो) कुनै असाधारण सङ्कलन कायर्वाही अगािड बढाउने छैन ।

पर्काशन A. यो िव ीय सहायता नीित रहकेो र यसका शतर्हरू सम्बन्धी सूचना मेटर्ोका मुख्य र सहायक
सेवा के्षतर्का बािसन्दाहरू िबच ापक रूपमा उपलब्ध गराउने मटेर्ोको नीित रहकेो छ ।
अगािड उल्लखे गिरएको कुरालाई अगािड बढाउन, मेटर्ोले यस नीितसँग सलंग्न कागजात C
को रूपमा नत्थी गिरएको सरल भाषामा छािपएको सारांश उपयोग गरी ापक रुपमा
िवतरण गनछ ।   सरल भाषाको सारांशका पर्ितहरू (अ) िबरामी दतार् सामगर्ीहरू तथा
अन्तरङ्ग िबरामी हातेपूिस्तकामा समावेश गिरनेछ, (आ) भनार् वा िडस्चाजर् पर्िकर्याको
अङ्गको रूपमा हरेक िबरामीलाई िदइने छ, र (इ) मटेर्ोको वेबसाइटमा यो नीित र िव ीय
सहायता आवेदन फाराम सिहत महत्वपूणर् र सिजलै भे ाउन सके्न स्थानमा रािखनेछ ।  सरल
भाषाको साराशं अङ्गर्जेी र (अ) 1000 िक्तहरू, वा (आ) मेटर्ोको मखु्य तथा सहायक सेवा
के्षतर्का 5% जनसंख्याको मुख्य भाषा रहकेा अन्य भाषामा तयार पािरनछे ।

B. मेटर्ोले िव ीय सहायता उपलब्ध रहकेो र आवेदन पर्िकर्याको ाख्या गिरएको संकेतहरू
िबरामी भनार् र दतार् गन के्षतर्को साथसाथै आपतकालीन िवभागमा स्प  दिेखने तिरकाले
राखे्नछ ।  त्यस्ता संकेतहरूमा िन  कथन समावेश हुनेछ:  तपाई ँ योग्य िबरामीलाई 
अस्पतालले िनि त शतर् र अवस्थाहरूमा पर्दान गन िव ीय सहायताको लािग योग्य हुन 
सकु्नहुन्छ ।  थप जानकारीको लािग, मेटर्ो पर्ितिनिध कायार्लयमा (616-252-7110) वा 
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1-800-968-0051 फोन गरेर सम्पकर्  गनुर्होस् ।  त्यस्ता संकेतहरू अङ्गेर्जी र (अ) 1000 
िक्तहरू, वा (आ) मेटर्ोको मुख्य तथा सहायक सेवा के्षतर्का 5% जनसंख्याको मुख्य भाषा 

रहकेा अन्य भाषामा तयार पािरनेछ ।  त्यस्ता संकेतहरू मेटर्ो िक्लिनकहरू र मेटर्ो पिरसरका 
अन्य के्षतर्हरूमा स्प  दिेखने गरी रािखनछे । 

C. मेटर्ोले िबरामीलाई पठाउने हरेक िबल िववरणमा िव ीय सहायता उपलब्धताको स्प  कथन
समावेश गनछ, जसमा (अ) यस नीित र आवेदन पर्िकर्याको बारेमा थप जानकारीको लािग
फोन नंबर, र (आ) यो नीित, िव ीय सहायता आवेदन फाराम, र सरल भाषाको सारांश
उपलब्ध हुन ेवेबसाइट ठेगाना समावेश गनछ ।  िबिलङ तथा सङ्कलन नीितमा उल्लेख गरे
अनुसार यिद मेटर्ो कुनै असाधारण कायर्वाही (िबिलङ तथा सङ्कलन नीितमा िनिदर्  गरे
बमोिजम) अगािड बढाउने िनणर्य गरेमा मेटर्ोले किम्तमा एक िबिलङ िववरणमा यो िव ीय
सहायता नीितको सरल भाषामा लेिखएको सारांश, सलंग्न कागजात C मा वस्था गरे
अनुरूप, समावेश गन कुरा सुिनि त गनछ, र त्यस्तो पर्ित पर्त्यािशत असाधारण सङ्कलन
कायर्वाही अगािड बढाउनुभन्दा किम्तमा 30 िदन पिहले उपलब्ध गराइने छ ।

बजेट िविनयोजन, 
अिभलखेीकरण र 
िरपोिटर्ङ 

A. पर्मुख िव ीय अिधकृतले मेटर्ोको वािषर्क स ालन बजेटमा िन:शुल्क स्वास्थ्य सेवा र छुटपर्ा
शुल्क लगायत यथोिचत िव ीय सहायता समावेश गिरने कुरा सुिनि त गनछन् ।  िव ीय
सहायता उपलब्ध गराउने कायर् बजेटमा िनधार्रण गिरएको रकममा सीिमत हुने छैन, यसले
सर्ोत िविनयोजनको लािग योजना बनाउन सहयोग गनर्को लािग पर्के्षपणको रूपमा मातर्
पर्योग गिरनेछ ।

B. मेटर्ोले पूरा गिरएको िव ीय सहायता आवेदनहरू (आवश्यक सहायक िववरण सँगसँग)ै
गर्ाहक सेवा कायार्लयको अिभलेखमा िमलाएर राखे्नछ ।  त्यस्ता अिभलेखहरूमा ती
आवेदनहरू स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको र पुनिवर्चारको लािग अनुरोधहरू िलने या निलने
सम्बन्धमा जानकारी पिन समावेश हुनेछ ।

C. यस नीित बमोिजम मेटर्ोले उपलब्ध गराउने िव ीय सहायता पर्चिलत कानुनमा वस्था
भए अनुसार वािषर्क रूपमा गणना गरेर िरपोटर् गिरनेछ ।  सन्दभर् अनुसार िनि त रूपमा
अन्यथा अनुमित पर्दान गरेको अवस्थामा बाहके, मेटर्ोले यस नीित बमोिजम योग्य
िबरामीलाई उपलब्ध गराएको िव ीय सहायताको मेटर्ोको मेिडकेयर लागत िरपोटर्बाट पर्ा
कुल लागत र शुल्कको अनुपातको आधारमा सेवाको वास्तिवक लागत (र सेवाहरूको लािग
वास्तिवक शुल्क होइन) पर्योग गरेर िरपोटर् गिरन्छ ।

गोपनीयता िव ीय सहायताको आवश्यकता िबरामीहरूको लािग संवेदनशील तथा अत्यन्त िक्तगत कुरा 
हुनसके्न कुरालाई मेटर्ो सम्मान गदर्छ ।  यस नीित अनुरूप िव ीय सहायताको लािग आवेदन गन 
सबैका लािग सूचनाको गोपनीयता र िक्तगत मयार्दालाई कायम रािखनेछ । िबरामीको िव ीय 
सहायता आवेदनबाट पर्ा  कुनै पिन िववरण िबरामीले अनुमित पर्दान गरेको वा कानुनले माग 
गरेको अवस्थामा बाहके िवतरण गिरने छैन । 
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कमर्चारी सचूना / 
पर्िशक्षण 

A. मेटर्ोले गर्ाहक सेवा कायार्लयका सबै कमर्चारी, िव ीय परामषर्दाता र िबरामी दतार्/पर्वेश
के्षतर्का सबैलाई यस िव ीय सहायता नीितको बारेमा पूणर् जानकार रहने, यस नीितको
साथसाथै सरल भाषाको सारांश र िव ीय सहायता आवेदन फाराममा पहुचँ उपलब्ध
गराउने र पर् हरू आएमा उपयुक्त मेटर्ो कायार्लय वा पर्ितिनिध कहाँ पठाउन सके्न वस्था
िमलाउनेछ ।

B. मेटर्ो सावर्जिनक तथा िबरामीसँग सम्पकर् मा आउन सके्न सबै कमर्चारीलाई यस िव ीय
सहायता नीित र कायर्िविधहरूसँग सम्बिन्धत आधारभूत सूचना सम्बन्धी पर्िशक्षण पर्दान
गन वस्था गनछ । उनीहरूले यस नीित सम्बन्धी पर् हरू उपयकु्त मेटर्ो कायार्लय वा
पर्ितिनिधकहाँ पठाउन पिन सके्नछन् ।

पिरभाषा(हरू) सम्पि :  कसैको िनजी अिधकारमा रहकेो आिथर्क मलू्य भएको वस्तु, िवशेष गरी नगदमा 
पिरणत गनर् सिकने वस्तु । उदाहरणको लािग, नगद, िधतोपतर्हरू, पाउनुपन रकम, 
वस्तुसूची, उपकरण, घर (मखु्य आवास बाहके), कार, र अन्य सम्पि  ।  यी पर्योजनहरूका 
लािग, सम्पि िभतर् मुख्य आवास र िमिचगन कानुन बमोिजम िनणर्यबाट छुटपर्ा  अन्य कुन ै
सम्पि , वा िनवृि भरण वा अवकाश योजनामा रहकेो अन्य रकम (य िप यस नीितको 
पर्योजनको लािग त्यस्तो योजनाबाट िवतरण हुने रकम वा भुक्तानी भने पािरवािरक आयमा 
गणना हुनछे) समावेश हुने छैन। 

खराब ऋण खचर्:  िन  पर्कारका िबरामीले ितनर् नसकेर आएका असूल गनर् नसिकने उठ्न 
बाँकी रकम (जहाँ असूल गनर्को लािग यथोिचत पर्यास गिरएका छन)्, जसमा करारजन्य 
समायोजनहरू पदनन्: (अ) जसको स्वास्थ्य सेवालाई िव ीय सहायता स्वास्थ्य सेवाको 
रूपमा वग करण गिरएको छैन; वा (आ) जो छुटपर्ा  स्वास्थ्य सेवाको लािग योग्य 
ठहिरएका छन् तर यस नीित बमोिजम आवेदन गिरसकेपिछ बाँकी ितनुर्पन रकम ितनर् 
सक्दनैन् । 

पिरवार:  िबरामी, उनको शर्ीमान वा शर्ीमती (कानुनी रूपमा सँगै बिसरहकेा जोडी 
लगायत) र आन्तिरक राजस्व सेवा िनयम बमोिजम उनका कानुनसम्मत आिशर्त सदस्यहरू । 

पािरवािरक आम्दानी:  पिरवारको सबै सर्ोतहरूबाट पर्ा  कर ितनुर्भन्दा अगािडको कुल 
वािषर्क आय र नगद सुिवधा, त्यसबाट बाल सहायताको ितनुर्पन भुक्तानी घटाउने । 
पािरवािरक आम्दानीमा कुल ज्याला, तलब, लाभांश, ब्याज, सामािजक सुरक्षा रकम, 
कामदार क्षितपूितर्, पूवर् सैिनक सुिवधा, पर्िशक्षण भ ा, सैिनक भ ा, घरधुरीिभतर् नब े 
पिरवारका सदस्यहरूबाट पर्ा  िनयिमत सहयोग (बाल सहायता बाहके), सरकारी पेन्सन 
(िनवृि भरण), िनजी पेन्सन, बीमा, वािषर्क अनुदान, घरभाडा, रोयल्टी, घरजग्गा, कोष र 
अन्य पर्कारका आयहरू पदर्छन् । 

िव ीय सहायता:  यस नीितमा पिरभािषत शतर्हरू अनुरूप आिथर्क रूपमा योग्य, 
अनुमािनत रूपमा योग्य, वा िचिकत्सकीय रूपमा िवप  िबरामीहरूको मािमलामा 
िबरामीलाई आपतकालीन वा िचिकत्सकीय िहसाबले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको लािग 
पूरै वा आंिशक छुट ।  िव ीय सहायतामा खराब ऋण वा सरकारी कायर्कर्म अन्तगर्त 
करारजन्य बाँकी रकम समावेश छैनन् तर बीमा सह-भकु्तानी, कटौती, वा दबैु समावेश हुन 



Page 9 of 11 

FINANCIAL ASSISTANCE ELIGIBILITY POLICY NEPALI 6.19 

सक्छन् ।  

आिथर्क रूपमा योग्य:  िव ीय सहायता आवेदनना िबरामीले उपलब्ध गराएको यथाथर् 
िववरणको आधारमा दिेखने यस नीितसँग ैनत्थी गिरएको सलंग्न कागजात A मा वस्था 
गरे अनुरूप पािरवािरक आम्दानी संघीय गरीबी िनदिशकाको 250% वा त्योभन्दा न्यून 
भएका पिरवारबाट आएका िबरामी । 

िचिकत्सकीय रूपमा िवप :  तेसर्ो-पक्षीय भुक्तानीकतार्ले ितिरसकेपिछको मेिडकल वा 
अस्पतालको िबल िबरामीको पिरवारको वािषर्क आम्दानीको 25% भन्दा बढी भएको र 
आिथर्क रूपमा बाँकी िबल ितनर् नसके्न िबरामी ।  िवपत् पूणर् मेिडकल खचर् गनर् बाध्य भएका 
िबरामीलाई त्यित बेला िचिकत्सकीय रूपमा िवप को रूपमा वग करण गिरन्छ जित बेला 
भुक्तानी गनर्को लािग िजउनको लािग अत्यावश्यक सम्पि को बेचिवखन गनुर्पन हुन्छ वा 
त्यसले पिरवार सहायता पर्णाली (जीिवका) मा अनावश्यक आिथर्क अभाव ल्याउँछ । 

िचिकत्सकीय िहसाबल ेअत्यावश्यक:  अस्पतालले िबरामीलाई उपलब्ध गराउने मेिडकेयर 
अन्तगर्त समेिटएका फमार्स्युिटकल वा सामगर्ीहरू लगायत कुन ै अन्तरङ्ग वा बिहरङ्ग 
अस्पताल सेवा ।  िचिकत्सकीय िहसाबले अत्यावश्यक सेवाहरूमा िन  पदनन्: (अ) गैर-
मेिडकल सेवाहरू जस्तै सामािजक तथा ावसाियक सेवाहरू; वा (आ) ऐिच्छक कस्मेिटक 
(शृङ्गारजन्य) सजर्रीहरू (यी पर्योजनहरूको लािग, चोटपटक, िबमारी, वा जन्मजात 
दोषका कारण कुरूपता वा िवकलांगतालाई सच्याउन गिरने प्लािस्टक सजर्रीलाई "ऐिच्छक" 
मािनएको छैन) । 

स्व-भकु्तान छुट – बीमा कभरेज वा अन्य तेसर्ो-पक्षीय भकु्तानी सर्ोत नभएका 
िबरामीहरूलाई िदइने 40% छुट ।  स्व-भुक्तान छुट सलंग्न कागजात A मा गिरएको 

वस्था र यस नीितमा वणर्न गरएको आयमा आधािरत िनदिशका अन्तगर्त छुटको लािग 
योग्य ठहिरएका िबरामीलाई उपलब्ध हुन ेछुटको स ामा पर्दान गिरन्छ ।   

अनमुािनत रूपमा योग्य:  त्यस्ता िबरामी जसले िव ीय सहायता आवेदन पूरा गरेका छैनन् 
तर िन मध्ये एक वा बढी वगर्मा पदर्छन्: 

 घरबारिवहीन
 घरबार िबना मरेका
 मानिसक रूपमा अशक्त जसको तफर् बाट कायर् गन कोही छैन
 मेिडकएडको लािग योग्य, तर सेवाको िमितमा मेिडकएड पर्ा  नभएका

र नसमेिटएका सेवाको लािग
 संघीय गरीबी िनदिशकाको 200% वा सोभन्दा न्यून योग्यता मापदण्ड

पूरा गन न्यून-आय भएमा िक्तहरूको लािग िनधार्िरत एक वा बढी
सरकारी कायर्कर्ममा समावेश गिरएका

 कुनै दण्डकारी संस्था (जेल) मा कैद

िबरामीहरूलाई िव ीय सहायता आवेदन फाराम भनर् लगाउनु पूवर् मेटर्ोका तािलमपर्ा  
पर्ितिनिधले िनयिमत रूपमा मािथ उिल्लिखत मापदण्डहरू िबरामीहरूसँग समीक्षा गनछन् 
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।  मेटर्ोले अनुमािनत योग्यता िनधार्रण गनर्को लािग अन्य सफ्टवेयर कायर्कर्म वा स्वचािलत 
पर्णालीहरूको पिन उपयोग गनर् सके्नछ ।  अनुमािनत योग्यताको लािग मािथ उिल्लिखत कुनै 
पिन मापदण्डहरू पूरा गन िबरामीहरू 100% छुट पाउन योग्य मािननेछ र उनलाई िव ीय 
सहायता आवेदन पेश गनुर्पदन र सो गनर् लगाइने छैन ।  महत्वपूणर् कुरा के छ भने, 
अनुमािनत योग्यताको लािग जुनै आधार भए पिन, पूवर् सैिनकको रूपमा पिरिचत वा पूवर् 
सैिनक मािमला आव  पर्दायकबाट िरफर गिरएको छ भने त्यस्ता िबरामीले यस नीित 
बमोिजम िव ीय सहायताको लािग योग्य मािनन सैिनक तथा पूवर् सैिनक मािमला 
िवभागबाट िबरामी सेवा पर्ा  गन िदनसम्म िचिकत्सकीय रूपमा िवप  रहकेो भनी उल्लेख 
गिरएको पतर् िलएर आउनुपनछ । 

अनमुोदन सिमित (हरू) मेटर्ो हले्थ कप रेसन स ालक सिमित सिमित (हरू)    2/19/2019 िमित 

सलंग्न कागजात(हरू)   संलग्न कागजात A = िव ीय सहायता िनदिशकाहरू 



पिरवारको आकार 1 पिरवारको आकार 2 पिरवारको आकार 3 पिरवारको आकार 4 

100% $12,490.00 $21,857.50 $16,910.00 $29,592.50 $21,330.00 $37,327.50 $25,750.00 $45,062.50 
95% $12,490.00 $21,982.40 $22,482.00 $16,910.00 $29,761.60 $30,438.00 $21,330.00 $37,540.80 $38,394.00 $25,750.00 $45,320.00 $46,350.00 

90% $12,490.00 $23,231.40 $23,731.00 $16,910.00 $31,452.60 $32,129.00 $21,330.00 $39,673.80 $40,527.00 $25,750.00 $47,895.00 $48,925.00 

85% $12,490.00 $24,480.40 $24,980.00 $16,910.00 $33,143.60 $33,820.00 $21,330.00 $41,806.80 $42,660.00 $25,750.00 $50,470.00 $51,500.00 

80% $12,490.00 $25,729.40 $26,229.00 $16,910.00 $34,834.60 $35,511.00 $21,330.00 $43,939.80 $44,793.00 $25,750.00 $53,045.00 $54,075.00 

75% $12,490.00 $26,978.40 $27,478.00 $16,910.00 $36,525.60 $37,202.00 $21,330.00 $46,072.80 $46,926.00 $25,750.00 $55,620.00 $56,650.00 

70% $12,490.00 $28,227.40 $28,727.00 $16,910.00 $38,216.60 $38,893.00 $21,330.00 $48,205.80 $49,059.00 $25,750.00 $58,195.00 $59,225.00 

65% $12,490.00 $29,476.40 $29,976.00 $16,910.00 $39,907.60 $40,584.00 $21,330.00 $50,338.80 $51,192.00 $25,750.00 $60,770.00 $61,800.00 

60% $12,490.00 $30,725.40 $31,225.00 $16,910.00 $41,598.60 $42,275.00 $21,330.00 $52,471.80 $53,325.00 $25,750.00 $63,345.00 $64,375.00 

पिरवारको आकार 5 पिरवारको आकार 6 पिरवारको आकार 7 पिरवारको आकार 8 

100% $30,170.00 $52,797.50 $34,590.00 $60,532.50 $39,010.00 $68,267.50 $43,430.00 $76,002.50 

95% $30,170.00 $53,099.20 $54,306.00 $34,590.00 $60,878.40 $62,262.00 $39,010.00 $68,657.60 $70,218.00 $43,430.00 $76,436.80 $78,174.00 

90% $30,170.00 $56,116.20 $57,323.00 $34,590.00 $64,337.40 $65,721.00 $39,010.00 $72,558.60 $74,119.00 $43,430.00 $80,779.80 $82,517.00 

85% $30,170.00 $59,133.20 $60,340.00 $34,590.00 $67,796.40 $69,180.00 $39,010.00 $76,459.60 $78,020.00 $43,430.00 $85,122.80 $86,860.00 

80% $30,170.00 $62,150.20 $63,357.00 $34,590.00 $71,255.40 $72,639.00 $39,010.00 $80,360.60 $81,921.00 $43,430.00 $89,465.80 $91,203.00 

75% $30,170.00 $65,167.20 $66,374.00 $34,590.00 $74,714.40 $76,098.00 $39,010.00 $84,261.60 $85,822.00 $43,430.00 $93,808.80 $95,546.00 

70% $30,170.00 $68,184.20 $69,391.00 $34,590.00 $78,173.40 $79,557.00 $39,010.00 $88,162.60 $89,723.00 $43,430.00 $98,151.80 $99,889.00 

65% $30,170.00 $71,201.20 $72,408.00 $34,590.00 $81,632.40 $83,016.00 $39,010.00 $92,063.60 $93,624.00 $43,430.00 $102,494.80 $104,232.00 

60% $30,170.00 $74,218.20 $75,425.00 $34,590.00 $85,091.40 $86,475.00 $39,010.00 $95,964.60 $97,525.00 $43,430.00 $106,837.80 $108,575.00 

* �  $4,420  लाइ 8 ुहोस्

** कानुनले मे  शु
ँ दनै । मे ेिडके छुट िदएका 

 िनधारण गरेका लु
ुसार नितजा आउँछ: 

मापन अविध 
AGB 

मे को एक पटक) गणना गन
ु नै पिन समायोजन यस संल  कागजात A मा संशोधन गरेर लागू गिरनेछ, जुन मे

ु ट 
रण गन ुख 
ृ तले ेख गनछन् ।

 नाम ठू होस्:__________________________ 

 िमित:__________________________________________ 
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� सं
� 2019  िव ीय सहायता िनदिशकाह

�  जुलाइ 1, 2017 - जुन 30, 2018
40%


