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मटेर्ो हले्थ 
िबिलङ तथा सङ्कलन नीित 

खण्ड PFS पिहलेको पोिलसी नम्बर: PFS-D153 पोिलसी नम्बर 
(Policy Number) 

PFS-04 

सुरुको िमित जुलाई 2016 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 स्वास्थ्य 
सेवाहरू पर्दान गन परोपकारी ल य िलएका छन् ।  यस िबिलङ तथा सङ्कलन नीितको उ ेश्य 
स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराए वापत मेटर्ोले िबल जारी गन र शुल्क सङ्कलन गन सम्बन्धमा सबै 
िबरामीहरूलाई न्यायोिचत र तकर् सङ्गत ढङ्गले वहार होस् र िव ीय सहायताको लािग 
आवेदन गन (मेटर्ो िव ीय सहायता नीित हनेुर्होस्) वा भुक्तानीको अन्य बन्दोवस्त िमलाउने पयार्  
समय पाऊन् भ े कुरा सुिनि त गनुर् हो । यो नीित मेटर्ो हले्थ कप रेसन तथा मेटर्ो हले्थ 
हिस्पटलका सबै स्थानहरूमा लाग ूहुनेछन् । 

मखु्य शब्दहरू स्व-भुक्तान, िव ीय सहायता, सङ्कलन 

क्षतेर्ािधकार िबरामी दतार्, िबरामी िव ीय परामषर्दाता, गर्ाहक सेवा पर्ितिनिध, िबरामी िव ीय सेवा, 
ावसाियक िबिलङ 

साधारण यस नीितले अस्पताल र/वा िक्लिनक स्वास्थ्य सेवाको लािग ितनर् बाकँी शुल्क नितरेको अवस्थामा 
मेटर्ोले चाल्न सके्न कदमहरू तय गदर्छ । यस नीितले रकम असूली गन पर्यासमा कुनै पिन 
असाधारण सङ्कलन कायर्वाही अगािड बढाउनु अगािड िबरामी मटेर्ोको िव ीय सहायता नीित 
अन्तगर्त िव ीय सहायताको लािग योग्य रह/ेनरहकेो िनधार्रण गनर्मा उल्लेखनीय पर्यास गिरन े
कुरा सुिनि त गनर् मेटर्ोले अपनाउने उपायहरू पिन िनधार्रण गदर्छ । 

यस नीितको पर्योजनको लािग "िबरामी" भ ाले िबरामी आफँै वा उनको जमानतकतार्, अथार्त ्
बाँकी शुल्क ितन आिथर्क िजम्मेवारी बहन गन िक्त भ े बुझ्नुपछर् । 

A. मेटर्ो सबै िबल िववरणमा िन  कुराहरू समावेश गनछ:

(i) मेटर्ोले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवाहरूको सारांश;

(ii) त्यस पर्कारका सेवाहरूको लािग लाग्न े शुल्कको सारांश, जसमा अनुरोध गरेको
खण्डमा शुल्कहरूको िवस्तृत सूची पर्ा  हुने होराको कथन हुनेछ; र

(iii) िबरामीले ितनुर्पन रकम ।
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B. बीिमत वा तसेर्ो-पक्षीय भुक्तानीको िवकल्प नभएका सबै िबरामीहरूलाई मेटर्ोको िव ीय
सहायता नीित PFS-03 बमोिजम स्वत: स्व-भुक्तान छुट पर्दान गिरनेछ ।  यिद िबरामीलाई
पिछ उक्त नीितमा वस्था गरे अनुसार आयको आधारमा िव ीय सहायता पाउन योग्य ठहर
गिरएमा स्व-भुक्तान छुट िफतार् िलइने छ, त्यस्तो अवस्थामा स्व-भुक्तान छुटको स ामा िव ीय
सहायता छुट लागू हुनेछ ।

C. हरेक स्व-भुक्तान िबरामीहरूलाई मेटर्ोले सेवा पर्दान गरेबापत पठाउने पिहलो िडस्चाजर् पिछको
िबल िववरणमा स्व-भुक्तान छुट उपलब्ध हुने बारेमा स्प  होरा समावेश गिरएको र ितनर्
बाँकी रकमले उक्त छुट पर्ितिबिम्बत गन कुरा सुिनि त गनछ ।

D. मेटर्ोले मेटर्ोको स्वास्थ्य सेवा भुक्तानी कायर्कर्म माफर् त िबरामीले ितनुर्पन रकमको लािग भुक्तानी
योजनाहरू िनधार्रण गरेर िबरामीहरूलाई समायोजन गनछ ।  मेटर्ोले िलिखत रूपमा अन्यथा
सहमित गरेको अवस्थामा बाहके, पर्त्येक भुक्तानी योजनाले (अ) ितनर् बाँकी रकमको आधारमा
सेवा पर्दान गरेको िमित पिछ 48 मिहनािभतर् पूरा असूल गन वस्था गनछ (उल्लेख्य बाँकी
रकम भएमा समयाविध थप हुन सके्न), र (आ) ितनर् बाँकी रकमको आधारमा मिहनाको
किम्तमा $25 भुक्तानी गन वस्था िमलाउने छ ।  स्वास्थ्य सेवा भुक्तानी कायर्कर्म ब्याज
रिहत कायर्कर्म हो ।

E. यस नीितमा वस्था गरेका पर्ावधान अन्तगर्त रही मटेर्ोले उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सेवा
वापतको शुल्क असूल गराउनको लािग असाधारण सङ्कलन कायर्वाही (ECA) लगायत कुन ैर
सबै कानुनी कायर्वाहीहरू अगािड बढाउन सक्छ ।

F. मेटर्ोले िबरामी मेटर्ोको िव ीय सहायता नीित अन्तगर्त सहायताको लािग योग्य रह/ेनरहकेो
िनधार्रण गनर्मा उल्लेखनीय पर्यास नगरेसम्म पर्त्यक्ष वा कुनै ऋण असूली िनकाय वा अन्य
पर्ितिनिध माफर् त कुनै पिन ECA हरू अपनाउने छैन ।  त्यसको लािग:

(i) मेटर्ोले सूचना अविधमा कुनै पिन ECA हरू अगािड बढाउने छैन ।

(ii) मेटर्ोले यसको िव ीय सहायता नीितमा िनिदर्  गिरएका िविधहरू माफर् त िव ीय
सहायताको उपलब्धताको पर्चार-पर्सार गनछ, जसमा िन  िविधहरू पदर्छन्:

 मेटर्ो पिरसरहरूमा संकेतहरू राखे्न;

 िव ीय सहायता नीित, िव ीय सहायता आवेदन फाराम र सरल
भाषामा लेिखएको सारांश मेटर्ोको वेबसाइटमा राखे्न;

 िबरामी दतार् सामगर्ी तथा अन्तरङ्ग हातेपूिस्तकाहरूमा सरल भाषाको
सारांश समावेश गन; र

 भनार् वा िडस्चाजर् पर्िकर्याको अङ्गको रूपमा हरेक िबरामीलाई सरल
भाषाको साराशंका पर्ितहरू िवतरण गिरन े।

(iii) मेटर्ोले िव ीय सहायता नीित, िव ीय सहायता आवेदन फाराम र सरल भाषाको
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सारांश अङ्गर्जेी र (अ) 1000 िक्तहरू, वा (आ) मेटर्ोको मुख्य तथा सहायक 
सेवा के्षतर्का 5% जनसंख्याको मुख्य भाषा रहकेा अन्य भाषामा उपलब्ध हुने कुरा 
सुिनि त गनछ । 

(iv) सूचना अविधभर, मेटर्ोले किम्तमा तीन वटा िबल िववरण पठाउँछ (य िप
िबरामीले िव ीय सहायता आवेदन पेश गिरसकेपिछ थप िबल िववरण पठाउनु
आवश्यक छैन), पर्त्येक िबल िववरणमा िन  लगायत िव ीय सहायता उपलब्ध
हुने होराको स्प  कथन समावेश हुनेछ:

 िव ीय सहायता उपलब्ध हुने बारेको स्प  कथन;

 िव ीय सहायता नीित र आवेदन पर्िकर्याको बारेमा जानकारीको लािग
फोन नम्बर; र

 िव ीय सहायता नीित, िव ीय सहायता आवेदन फाराम, सरल
भाषाको साराशं उपलब्ध हुने वेबसाइटको ठेगाना ।

(v) यिद कुनै िबरामीले संभािवत िव ीय सहायताको बारेमा जानकारीको लािग
मेटर्ोलाई सम्पकर्  गरेमा मटेर्ोले त्यस्ता िबरामीलाई िन:शुल्क िव ीय सहायता
नीित, िव ीय सहायता आवेदन फाराम र सरल भाषामा लिेखएको सारांश
उपलब्ध गराउने छ ।  त्यसको साथसाथै, मेटर्ोले आवश्यक परे अनुसार थप

ाख्या र सहायताको लािग मेटर्ो पर्ितिनिध कहाँ पठाउने कुरा यिकन गनछ ।

G. मेटर्ोले एक वा धेरै ECA हरू अगािड बढाउन चाहमेा मेटर्ोले िबरामीलाई यसको तेसर्ो िबल
िववरणको अङ्गको रूपमा, ECA अगािड बढाउनुभन्दा किम्तमा 30 िदन पिहल,े असूली-पूवर्
सूचना हुलाकबाट वा मान्छेको हातबाट पठाउन सक्छ ।  असूली-पूवर् सूचना र तेसर्ो िबल
िववरणमा तलका सबै कुराहरू समावेश गिरनुपछर्:

(i) ितनर् बाँकी रकम असूल गराउनको लािग मेटर्ोले एक वा धेरै ECA अगािड बढाउन
चाहकेो होरा (अगािड बढाउन लािगएको िनि त ECA पिहचान गरेर);

(ii) िनिदर्  ECA बाट बच्नको लािग भुक्तानी गनुर्पन अिन्तम िमित (जुन असूली-पूवर्
सूचना पिछ किम्तमा 30 िदन हुनुपछर्);

(iii) मेटर्ोको िव ीय सहायता नीित अन्तगर्त िव ीय सहायता उपलब्ध रहकेो होरा
स्प  खुलेको कथन; र

(iv) सरल भाषाको सारांशको एक पर्ित ।

कुनै पिन अवस्थामा सूचना अविधको अन्तभन्दा 30 िदन अगािड िबरामीलाई असूली-पूवर् 
सूचना हुलाकबाट वा मािनससँग पठाउन पाइने छैन ।  असूली-पूवर् सूचना पठाइएको िमितदिेख 
30-िदने अविधभर, मेटर्ोले िनरन्तर िबरामीलाई मौिखक रूपमा िव ीय सहायता उपलब्ध
रहकेो कुरा जानकारी गराउने उल्लेखनीय पर्यास गनछ ।
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यिद अगािड बढाउन चाहकेो ECA ले िविभ  समयमा स्वास्थ्य सेवा िलएको शुल्क समेट्ने हो 
भने सूचना अविध (120 िदन) र आवेदन अविध (240 िदन) सँग सम्बिन्धत समयरेखा 
सबैभन्दा पिछल्लो पटक स्वास्थ्य सेवा पर्ा  गरेको िमितदिेख (िवशेष गरी, उक्त सेवा 
िलइसकेपिछको पिहलो िडस्चाजर्पिछको िबल िववरणको िमितदिेख) गणना गिरनछे । 

H. सूचना अविध गुिजर्सकेपिछ, मेटर्ोले िन ानुसार एक वा धेरै ECA हरू अगािड बढाउन सके्नछ:

(i) िबरामीले मेटर्ोको िव ीय सहायता नीित अन्तगर्त िव ीय सहायताको लािग
आवेदन निदएको खण्डमा मेटर्ोले ECA अगािड बढाउन सके्नछ, तर असूली-पूवर्
पतर् उपलब्ध गराएर किम्तमा 30 िदन किटसकेपिछ मातर् ।

(ii) यिद िबरामीले िव ीय सहायताको लािग आवेदन गरेका छन् तर मेटर्ोको िव ीय
सहायता नीित अन्तगर्त योग्य नभएको िनणर्य भइसकेको हो भने मटेर्ोले एक वा
धेरै ECA अगािड बढाउन सके्नछ ।

(iii) यिद िबरामीले आवेदन अविध गुिजर्नभुन्दा अगािड पूरा नभिरएको िव ीय
सहायता आवेदन फाराम बुझाएका छन् भने िन  पर्िकर्याहरू पूरा नगरी ECA
अगािड बढाउन पाइने छैन:

 मेटर्ोले िबरामीलाई िव ीय सहायता आवेदन पूरा गनर् आवश्यक पन थप
िववरण वा कागजातको बारेमा वणर्न गिरएको िलिखत सूचना िदन्छ;

 मेटर्ोले िबरामीलाई यिद िनिदर्  िमितिभतर् िव ीय सहायता आवेदन
पूरा गिरएन वा बाँकी शुल्क भुक्तानी गिरएन भने मेटर्ोले िबरामी िवरु
चाल्न सके्न ECA हरूको पूवर् सूचना किम्तमा 30 िदन पिहले िदन्छ; तर 
पूरा गन वा भुक्तानी गन अिन्तम म्याद आवेदन अविध अन्त हुनुभन्दा
अगािड िनधार्रण गनर् पाइने छैन ।

 यिद त्यसपिछ िबरामीले िव ीय सहायता आवेदन परूा गरे र मेटर्ोले
िबरामी कुनै िव ीय सहायताको लािग योग्य नरहकेो िनि त रूपमा
िनक्य ल गर् यो भने मेटर्ोले िबरामीलाई कुनै पिन ECA अगािड बढाउनु
पिहले भुक्तानी योजना िनधार्रण गन अवसर पर्दान गनछ; र

 यिद िबरामीले िलिखत सूचनामा उल्लखे भएको िमितिभतर् िव ीय
सहायता आवेदन पूरा गनर् सकेनन् भने मटेर्ोले एक वा धेरै ECA अगािड
बढाउन सके्नछ ।

(iv) यिद िबरामीले आवेदन अविधिभतर् िव ीय सहायता आवेदन (पूणर् वा अपूणर्) पेश
गरेका छन् भने मेटर्ोले िबरामीको िव ीय सहायता आवेदन िवचाराधीन रहसेम्म
कुनै पिन ECA िनलम्बन गनछ ।

I. मेटर्ोले मािथ उिल्लिखत पर्ावधानहरू र पर्चिलत काननु अनुरूप हुने गरी ECA हरू अगािड
बढाउने कायर्मा आफ्नो तफर् बाट कायर् गनर् बा  सङ्कलन िनकायहरू तोक्न सके्नछ ।  तर, बा
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सङ्कलन िनकायले अगािड बढाउन पर्स्ताव गन कुनै पिन ECA को लािग िनि त िबरामी र 
रकमको लािग मेटर्ोको पूवर् अनुमित आवश्यक पनछ । 

J. मेटर्ो सेवाहरूको लािग ितनर् सके्न तर नचाहने िबरामीहरूले ितनुर्पन बाँकी रकमलाई उठाउन
नसिकने खराब ऋण मािननेछ; त्यस्तो रकम उठाउन बा  िनकायहरूलाई लगाइनेछ ।  मेटर्ोको
िव ीय सहायता नीित अन्तगर्त िव ीय सहायताको लािग योग्य तर ितनुर्पन (छुटपिछको)
रकम समयमा ितनर् नसके्न िबरामीहरूको बाँकी रकमलाई छुटपिछको बाँकी रकमको लािग
उठाउन नसिकने खराब ऋण मािननछे; त्यस्तो रकम उठाउनको लािग बा  िनकायलाई
लगाइनेछ ।

K. मेटर्ोले सवर्साधारणलाई यो िबिलङ तथा सङ्कलन िनितको पर्ित िन:शुल्क उपलब्ध गराउने छ ।
िबिलङ तथा सङ्कलन िनित साधारणतया मेटर्ोको िव ीय सहायता नीित जस्तै पोस्ट,
पर्चारपर्सार र त्यसको साथसाथै उपलब्ध गराउने छ ।  मेटर्ोले यो िबिलङ तथा सङ्कलन नीित
अङ्गर्जेी र (अ) 1000 िक्तहरू, वा (आ) मेटर्ोको मुख्य तथा सहायक सेवा के्षतर्का 5%
जनसंख्याको मुख्य भाषा रहकेा अन्य भाषामा उपलब्ध हुने कुरा सुिनि त गनछ ।

L. यिद मेटर्ोल ेआवेदन अवधमा िबरामीसँगको ऋण अक  पक्षलाई िरफर गर् यो वा िबकर्ी गर् यो
भने मेटर्ोले त्यस्तो पक्षसँग िलिखत सहमित गनछ, जसमा उक्त पक्षलाई िन  कुराहरू गनर् बाध्य
पानछ:

(i) सूचना अविध समा  हुनुभन्दा अगािड र असूली-पूवर् पतर् हुलाकबाट वा मान्छेको
हातबाट पठाएको िमितले किम्तमा 30 िदन नकाटू ेल कुनै पिन ECA हरू अगािड
नबढाउने;

(ii) िबरामीले आवेदन अविधिभतर् िव ीय सहायता आवेदन पेश गरेमा कुनै पिन ECA
लाई स्थिगत गन; र

(iii) यिद िबरामी िव ीय सहायताको लािग योग्य ठहर गिरएमा िबरामीलाई उनले
ितनुर्पनभन्दा बढी ितनर् नलगाउने (र नितराउने), अिन पिहले नै चािलएको कुनै पिन
ECA िफतार् िलने कुरा सुिनि त गन ।

पिरभाषा(हरू) आवेदन अविध: मेटर्ोले आफ्नो िव ीय सहायता नीित अन्तगर्त िव ीय सहायताको लािग 
आवेदन स्वीकार गरेर पर्िकर्या अगािड बढाउने अविध ।  िव ीय सहायता नीित र िव ीय 
सहायता आवेदन फारामका पर्ितहरू https://metrohealth.net/about-metro-
health/billing-payment-options/financial-assistance/ मा उपलब्ध छन् । आवेदन 
अविध स्वास्थ्य सेवा पर्दान गरेको िदनदिेख सुरु भएर सो सेवाको लािग मेटर्ोल े पोस्ट-
िडस्चाजर् िबल िववरण उपलब्ध गराएको िमितदिेख 240औ ँिदनमा समा  हुन्छ । 

िव ीय सहायताको अिन्तम म्याद: यो िमितपिछ मेटर्ो हले्थले िव ीय सहायता आवेदन पेश 
गनर् नसके्न िजम्मेवार िक्त(हरू) िवरु  कुनै पिन ECA अगािड बढाउन सके्नछ ।  यो 
अिन्तम म्याद िजम्मेवार िक्तलाई िमित समा  हुनुभन्दा 30 िदन अगािड, तर 120 



Page 6 of 7 

BILLING & COLLECTION POLICY NEPALI 6.19 

िदनभन्दा अगािड होइन, पठाइएको िलिखत सूचनामा उल्लेख भएको हुनुपछर् । 

िव ीय सहायता आवेदन पूणर्ता: यो िमितपिछ मेटर्ो हले्थले अपूणर् FAP बुझाउने 
िक्त(हरू)लाई ECA अगािड बढाउन वा पुन: सुचारु गनर् सक्छ ।  पूणर्ता अिन्तम िमित 

िलिखत सूचनामा उल्लेख गिरएको हुनुपछर् र यी दईुमध्ये पछािडको िमितभन्दा अगािड 
हुनुहुदँनै (क) सूचना उपलब्ध गराएको िमितले 30 िदन वा (ख) आवेदन िमितको अिन्तम 
िमित । 

असाधारण सङ्कलन कायर्वाही (ECA): िबरामीले ितनुर्पन रकम असूल उपर गराउनेसँग 
सम्बिन्धत िबरामी िवरु  िलइने कुनै पिन कायर्वाही, जुन कायर्वाहीको लािग कानुनी वा 
न्याियक पर्िकर्या अपनाउनुपन हुन्छ ।  उदाहरणको लािग, ECA हरूमा िन  कुराहरूको 
अिधकांश पर्कारहरू पदर्छन्: धारणािधकार (िलयन), घरजग्गा जफत, बक खाता वा 

िक्तगत सम्पि  रोक्का वा जफत, मु ा हाल्ने, पकर्ाउ वा वारेन्ट जारी गन, वा तलब वा 
अन्य आय रोक्का गन ।  ECA मा िबरामीको ऋणको बारेमा केर्िडट ब्यूरो वा एजेन्सीलाई 
जानकारी गराउनु पिन पदर्छ ।  ECA मा िक्तगत चोटपटकको फैसला, बन्दोवस्त वा 
सम्झौताबाट पर्ा  हुने लाभमािथ मेटर्ोले गन धारणािधकारको दाबी, र िदवािलयापनको 
कायर्वाहीमा दाबी पदनन ्। 

स्व-भुक्तान खाता: िबरामीलाई लगाइने शुल्कमध्ये स्वास्थ्य बीमा वा तेसर्ो-पक्षीय 
भुक्तानीकतार्ले (सहभुक्तानी, सहबीमा र कटौतीहरू लगायत) ितिरसकेपिछको, र िबरामीको 
िव ीय सहायता आवेदनको आधारमा अपलेखन गिरसकेपिछ िक्त आफँैले ितनुर्पन रकम । 

स्व-भुक्तान छुट: िव ीय सहायताको लािग योग्य नठहिरएका सबै स्व-भुक्तान िबरामीको 
रूपमा पिहचान गिरएका िबरामीहरूलाई िदइने एक मानक छुट । 

सङ्कलक िनकाय: मेटर्ो हले्थको तफर् बाट िबरामीले ितनुर्पन बाँकी रकम असूल गराइिदने 
करार गिरएको कम्पनी जसले सबै न्याियक ऋण असूली अभ्यासहरू अपनाउँछ । 

स्वास्थ्य सेवा शुल्क भुक्तानी: एक िव ीय िवकल्प जसले तपाईलँाई बाकँी रकम ब्याज िबना 
िवस्तािरत अविधमा मािसक िकस्ताको रूपमा ितनर् सकु्नहुन्छ । 

िबल िववरण: िबरामीलाई भुक्तानीको लािग अनुरोध गरेर हुलाकबाट पठाइने वा हातैले 
पुर् याइने सूचना ।  सूचनामा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराए वापतको पिहलो पोस्ट-िडस्चाजर् 
िबल िववरण, त्यसपिछ पठाइने कुनै पिन िनयिमत मािसक िबल िववरण, वा असूली-पूवर् 
पतर् हुनसक्छ । 

गर्ाहक सेवा पर्ितिनिध: मटेर्ोको गर्ाहक सेवा कायार्लयका कमर्चारी जसले िबरामीलाई 
िव ीय सहायता नीित र यस िबिलङ तथा सङ्कलन नीित लगायत मेटर्ोको िव ीय 
नीितहरूको बारेमा बुझाउँछन् । 

सूचना अविध: मेटर्ोल े िबरामीलाई िव ीय सहायता उपलब्ध हुने बारेमा जानकारी 
गराउनुपन समयाविध ।  सूचना अविध िबरामीलाई स्वास्थ्य सेवा पर्दान गरेको िदनदिेख 
सुरु भएर सो सेवाको लािग मेटर्ोल े पोस्ट-िडस्चाजर् िबल िववरण उपलब्ध गराएको 
िमितदिेख 120औ ँिदनमा समा  हुन्छ । 
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िबरामीले ितनुर्पन बाँकी रकम: खाताबाट बीमा, सरकारी भुक्तानीकतार्, वा अन्य तेसर्ो-
पक्षीय भुक्तान सर्ोतले ितिरसकेपिछको बाँकी रकम । 

सरल भाषाको सारांश: मेटर्ोको िव ीय सहायता नीितको िलिखत सारांश, सोको पर्ित यो 
नीितसँग समावेश गिरएको छ र https://metrohealth.net/about-metro-
health/billing-payment-options/financial-assistance/ मा पिन उपलब्ध छ । 
सरल भाषाको सारांश िव ीय सहायता नीितमा उल्लेख गरे अनुरूप पर्कािशत गिरनेछ । 

असूली-पूवर् सूचना: मेटर्ोल ेिबरामी िवरु  एक वा धेरै ECA चाल्नुभन्दा किम्तमा 30 िदन 
अगािड िबरामीलाई हुलाकबाट वा मान्छेको हातबाट पठाउने िबल िववरण, जसमा ितनुर्पन 
बाँकी रकम असूल गराउनको लािग मेटर्ोले एक वा धेरै ECA हरू अगािड बढाउने िनणर्य 
िलएको र धारा IV.G. मा उल्लेख गिरएका कुराहरू संलग्न गिरएको हुनेछ । 

Reference(s) U.S Bankruptcy Code, Title 11
http://uscode.house.gov/browse/prelim@title11&edition=prelim

I.R.S. Revenue Code, Section 501(r)
https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/new-
requirements-for-501c3-hospitals-under-the-affordable-care-act

अनमुोदन सिमित (हरू) राजस्व चकर् सिमित सिमित(हरू)            2/13/2019    िमित 


