
 

�ाथोिलक मेिडकल से�र 
आिथ�क सहायता नीित तथा काय�िविध 
संशोिधत िमित: जनवरी 2023 
उ�े� 

समुदायको लािग उ� गुण�रको �ा� र क�ाण सेवाह� प्रदान गन� आफ्नो िमशनअनु�प, �ाथोिलक 
मेिडकल से�र र यसका रोजगार प्रदायकह� (सामूिहक �पमा, CMC) आपतकालीन वा िचिक�कीय �पमा 
आव�क उपचारको खाँचोमा परेका बीमा नग�रएका र कम बीमा भएका, तर ितनीह�का िज�ेवारी भएका 
सेवाह� वा बाँकी रकमह�को लािग भु�ान गन� िव�ीय साधनह� नभएका ���ह�लाई आिथ�क सहायता 
प्रदान गन� प्रितब� रहेका छन्। 

यो नीितको उ�े� NH RSA 151:12-b, आ��रक राज� संिहता ख� 501(r) र 2010 को िबरामी संर�ण र स�ो 
हेरचाह ऐनका आव�कताह�को पालना गनु� हो। यी आव�कताह�अनुसार, CMC को आिथ�क सहायता 
नीितअ�ग�त आिथ�क सहायताको लािग यो� कुनै पिन िबरामी वा बीमा नग�रएका िबरामीह�लाई आपतकालीन वा 
िचिक�कीय �पमा आव�क हेरचाहको लािग बीिमत िबरामीह�लाई सामा�तया िबल ग�रने (AGB) रकम भ�ा 
बढी शु� लगाइने छैन। 

नीित 

हेरचाहलाई आपतकालीन हेरचाह वा िचिक�कीय �पमा आव�क हेरचाह मािनएको अवस्थामा, र िबरामीह�ले 
सबै आिथ�क मापद�ह� पूरा गरेपिछ मात्र आिथ�क सहायता प्रदान ग�रन्छ। 

�ू �ा�शायर र CMC को प्राथिमक तथा दोश्रो सेवा �ेत्रका बािस�ाह�लाई आिथ�क सहायता उपल� रहेको छ। 
CMC �ारा िनधा��रत असाधारण प�र�स्थितको लािग CMC को िववेकमा सीिमत आधारमा मात्र यी �ेत्र बािहरका 
बािस�ाह�स� यसलाई िव�ार गन� सिकन्छ। 

आिथ�क सहायताको लािग यो� �ने मु� कारक अ� उपल� स�ि�ह�लाई �ानमा राखी िबरामीको वा जमानी 
ब�े ���को आ�ानीको �र �नेछ। आिथ�क सहायताको लािग यो�ता �न स�े अ� प�र�स्थितह�: 
बेरोजगारीका कारण भएको किठनाइ, िबरामी, मृ�ु वा उपचारको अभाव �न्। य�िप, यस नीितका उ�े� अनु�प, 
CMC ले यो�ताका लािग अ� आधारह� िनधा�रण गन� मािमलाको आधारमा छु�ाछु�ै आवेदनह�को सामग्री 
समी�ा गन� र ितनीह� मािथ िवचार गन� अिधकार सुरि�त राख्दछ। 

यस नीितअ�ग�त यो�ता मािथ िवचार गनु�भ�ा अगािड आिथ�क सहायता चाहने िबरामीह�लाई पिहले साव�जिनक 
वा िनजी बीमा काय�क्रमह�, ज�ै मेिडकेड वा साव�जिनक बजारमाफ� त बीमाको लािग आवेदन िदन अनुरोध गन� 
सिकन्छ। यसका अित�र�, �ा� बीमा ख�रद गन� आिथ�क �मता भएको िव�ास ग�रएको कुनै पिन बीमा 
नग�रएका िबरामीह�लाई �ा� सेवामा प�ँच र समग्र क�ाण सुिनि�त गन�मा म�त गन�को लािग �सो प्रो�ािहत 
गन� सिकन्छ। 

आिथ�क सहायताको लािग यो� न�ने बीमा नग�रएका र कम बीमा नग�रएका िबरामीह�लाई िल�खत �पमा सूिचत 
ग�रनेछ। िबरामीलाई आिथ�क सहायता प्रदान नग�रएको अवस्थामा खातालाई �-भु�ानी खातामा �पा�रण 
ग�रनेछ र सबै खाताह�को लािग मानक स�लन नीितह� पालना गनु�होस्। भु�ानीका लािग अित�र� िव�ीय 
िवक�ह� छुट सिहत उपल� �न स�छन्। 

 



प�रभाषाह� 

• आिथ�क सहायता: यस नीित�ारा स्थािपत मापद�ह� पूरा गन� िबरामीह�बाट पूण� भु�ानीको अपे�ा 
नगरी प्रदान ग�रने आपतकालीन वा िचिक�कीय �पमा आव�क सेवाह�। 

• िचिक�कीय �पमा आव�क: अ�ताल सेवा जीवनलाई खतरामा पान�, पीडा वा दुखाइ िनम्�ाउने, 
खराबीको शारी�रक िवकृित िनम्�ाउने, अपा�ता िनम्�ाउने वा बढ्ने जो�खम �ने, वा प�रणाम ��प समग्र 
रोग वा दुब�लता �ने सम�ाह�को शु�वात �न वा िबिग्रनबाट िनदान, िनमु�ल, सुधार, उपचार, वा रोकथाम 
गन�को लािग िबरामीलाई CMC �ारा प्रदान ग�रने सेवाह�। यी सेवाह� अ�र� वा बिहर� दुवै आधारमा 
प्रदान गन� सिकन्छ। 

• आक��क सेवा: िबरामीको �ा�लाई ग�ीर खतरामा पान�, शारी�रक काय�ह�मा ग�ीर कमजोरी, र/वा 
कुनै अ� वा शरीरका भागह�को ग�ीर दुब�लता (शरीरको कुनै अ�ले सामा� �पमा काम नगन�) लाई 
रोकथाम गन�को लािग आव�क त�ाल हेरचाह। 

• अ�ाव�क सेवा: तु��ै �ान जो�खममा नपन�, तर 12-24 घ�ािभत्र उपचार नगरेमा रोग वा चोटपटक, 
अश�ता, मृ�ु, वा ग�ीर कमजोरी वा दुब�लताको सु�वात �न स�े िचिक�ा सम�ाह�को उपचार गन� 
िचिक�कीय �पमा आव�क हेरचाह। 

• बीमा नग�रएको: �ा� सेवा प्रदायकह�लाई आफ्नो आिथ�क दािय� समाधान गन�मा म�त गन�का लािग 
बीमा नभएका वा तेस्रो-प� सहायता नभएका िबरामीह�। 

• कम बीमा ग�रएको: बीिमत िबरामीह� जसको आफैले भु�ान गन� (out-of-pocket) िचिक�ा लागत 
िबरामीलाई आिथ�क बोझ �नेछ। 

• सामा�तया िबल ग�रने रकम (AGB): आक��क वा िचिक�कीय �पमा आव�क हेरचाहको लािग 
बीिमत िबरामीह�लाई िबल गदा� CMC ले भु�ानी गन� अपे�ा गरेको खुद रकम। यो छुट कसरी िनधा�रण 
ग�रन्छ भ�े जा�को लािग "छुट रकम िनधा�रण गन� प्रिक्रया" हेनु�होस्। 

• कुल शु�ह�: कुनै पिन छुट, सम्झौतंास��� भ�ा वा कटौती रकमह� लागू गनु�भ�ा अगािड व�ु तथा 
सेवाह�को लािग CMC �ारा िलइने पूण� रकम। 

प्रिक्रयाह� 
यो�ता 
तलको तािलकामा देखाइएअनुसार बीमा नग�रएका वा कम बीमा ग�रएका र संघीय ग�रबी िनद� िशका (FPG) को 
300% वा सोभ�ा कम घरप�रवार आ�ानी भएका िबरामीह�ले CMC को आिथ�क सहायता नीितअ�ग�त 
परोपकारी हेरचाह प्रा� गन� स�छन्। FPG को 226% र 300% बीचको वािष�क पा�रवा�रक आ�ानी भएका 
���ह� कुल शु�को िबरामीको भागमा परोपकारी छुटको लािग यो� �नेछन्। FPG को 225% भ�ा कम 
वािष�क घरायसी आ�ानी भएका ���ह� कुल शु�को िबरामीको भागबाट पूण� परोपकारी छुटको लािग यो� 
�नेछन्। 

CMC �ािम� / गोपनीय 1/19/2023 मा अपडेट ग�रएको 

लागू �ने िमित 4/1/2022 - 3/31/2023 

  

0 - 225% FPL 

  

226% - 250% FPL 

  

251% - 300% FPL 

�र 1 �र 2 �र 3 

(100% छुट) (90% छुट) (75% छुट) 

पा�रवा�र
क 
आकार 

100% 
FPL 

  
मािसक 
आ�ानी 
= स� वा < 

वािष�क 
आ�ानी 
= स� वा < 

मािसक 
आ�ानी = 
स� वा < 

वािष�क 
आ�ानी 
= स� वा < 

मािसक 
आ�ानी 
= स� वा < 

वािष�क 
आ�ानी 
= स� वा < 



1 $13,590.00 $2,548.13 $30,577.50 $2,831.25 $33,975.00 $3,397.50 $40,770.00 

2 $18,310.00 $3,433.13 $41,197.50 $3,814.58 $45,775.00 $4,577.50 $54,930.00 

3 $23,030.00 $4,318.13 $51,817.50 $4,797.92 $57,575.00 $5,757.50 $69,090.00 

4 $27,750.00 $5,203.13 $62,437.50 $5,781.25 $69,375.00 $6,937.50 $83,250.00 

5 $32,470.00 $6,088.13 $73,057.50 $6,764.58 $81,175.00 $8,117.50 $97,410.00 

6 $37,190.00 $6,973.13 $83,677.50 $7,747.92 $92,975.00 $9,297.50 $111,570.00 

7 $41,910.00 $7,858.13 $94,297.50 $8,731.25 $104,775.00 $10,477.50 $125,730.00 

8 $46,630.00 $8,743.13 $104,917.50 $9,714.58 $116,575.00 $11,657.50 $139,890.00 

9 $51,420.00 $9,641.25 $115,695.00 $10,712.50 $128,550.00 $12,855.00 $154,260.00 

10 $55,740.00 $10,451.25 $125,415.00 $11,612.50 $139,350.00 $13,935.00 $167,220.00 

हरेक थप 
��� थप 
गनु�होस्। 

$4,720.00             

CMC �ािम� / गोपनीय   अ�ाविधक ग�रएको 4/1/2022 

 

आिथ�क सहायताको यो�ता िनधा�रण गन� िबरामीह�ले पूरा भएको आिथ�क सहायता आवेदन (आवेदनलाई आव�क 
पन� सबै कागजातह�सिहत) पेश गनु�पन� �न्छ र अ�तालका िव�ीय स�ाहकारह�सँग भेटघाट वा छलफल 
गनु�पन� �न स�छ। 

िबरामीको यो�ता िनधा�रण गरेको बेलामा, CMC ले जाित, िल�, उमेर, यौन झुकाव, धािम�क स��ता, वा 
सामािजक वा आप्रवासी �स्थितलाई �ानमा राख्दैन। 

घरबारिबहीन मािनसह�ले आिथ�क सहायताको लािग यो� मािनन्छन् र उनीह�ले आफ्नो िवक�ह� बारेमा 
छलफल गन� CMC को घु�ी सामुदाियक �ा� टोलीमाफ� त (603) 663-8718 मा वा ���गत �पमा 199 
Manchester St., Manchester, NH 03103 मा स�क�  गन� स�छन्। घरबारिबहीन मािनसह�को लािग �ा� 
हेरचाह काय�क्रमले प्र�ेक पटक भ्रमण गनु�भ�ा सु�मा िबरामीको मािसक आ�ानी र बीमा अवस्था प्रमािणत गद�छ। 
वािष�क संघीय गरीबी िनद� िशकाह�मा आधा�रत "�ाइिडङ शु� �ेल" तािलकाको िनद� िशकाह� प्रयोग गरेर अित 
�ून शु� िनधा�रण ग�रन्छ। 

िबरामीह�लाई ितन� बाँकी भनेर िटिपएको रकम िहसाब गन�का लािग र AGB छुट रकम िनधा�रण गन�का लािग 

CMC ले आक��क वा िचिक�िकय �पमा आव�क हेरचाहको लािग आिथ�क सहायता पाउन यो� भएका 
िबरामीह�लाई सामा�तया बीमा ग�रएका िबरामीह�लाई िलइने रकमभ�ा बढी शु� िलइने छैन। आिथ�क 
सहायताका लािग यो� सेवाह�मा आपतकालीन वा अ�ाव�क हेरचाह, CMC �ारा िचिक�िकय �पमा 
आव�क मािनने सेवा, र सामा�तया, िबरामीको �ा� िबिग्रएर मृ�ु �ने वा प्रितकूल प्रभावह� नहोस् भनेर गैर-
ऐ��क र आव�क पन� हेरचाह समावेश �न्छ। कुन-कुन सेवाह� िवशु� �पमा ऐ��क मािनन्छन् भ�े िनधा�रण 



गन� कुरा CMC मा रहन्छ। बा� देखावटी �पमा मात्र सुधार �ाउन खो�े प्रिक्रयाह� आिथ�क सहायता नीितले 
समेट्दैनन्। 

आिथ�क सहायताको लािग यो� रहेका बीमा नभएका िबरामीह�सँग उ�ै िकिसमका हेरचाह समेट्ने बीमा भएका 
���ह�लाई सामा� �पमा िबल ग�रएको रकम (AGB) भ�ा बढी शु� िलन सिकँदैन। िबरामीको स�ुलनको 
AGB कटाएको रकम IRS 501(r) िनयमह�मा आधा�रत रहेको छ र आपतकालीन वा िचिक�कीय �पमा 
आव�क हेरचाहमा मातै्र लागू �न्छ। सेवा र सबै िनजी �ा� बीमाकता�ह�को लािग मेिडकेयर शु�को 12 
मिहनाको भु�ानी दावीह�को लुक-�ाक िविध प्रयोग गरेर कटाएको रकमको िहसाब ग�रन्छ। AGB प्रितशत 
भु�ानी दावीह�को लािग हालैको 12 मिहनाको डाटाको आधारमा वािष�क �पमा अ�ाविधक ग�रन्छ। 

यिद तपाईंसँग कुनै प्र�ह� रहेका छन् वा अ�तालको सामा� �पमा िबल ग�रएको रकम (AGB) को िहसाबको 
बारेमा थप जानकारी चाहनु�न्छ भने, कृपया (603) 663-8772 वा (603) 663-6780 मा स�क�  गनु�होस् र हाम्रो एकजना 
िव�ीय स�ाहकारसँग कुराकानी गनु�होस्। 

एकपटक िबरामीलाई CMC को आिथ�क सहायता नीितअनुसार आिथ�क सहायताको लािग यो� छ भनेर िनधा�रण 
ग�रसकेपिछ, मािथ उ�ेख ग�रएको �ाइिडङ तािलका�ारा िनधा�रण ग�रएको छुट िबरामीको बाँकी रकममा लागू 
�न्छ। 

CMC मा आक��क वा िचिक�कीय �पमा आव�क हेरचाह प्रा� गरेर आफ�  पैसा ितन� िबरामीह�ले आिथ�क 
सहायताको लािग ��कृत नगरेका मािनसह�ले िबिलङको समयमा AGB बराबरको कुल शु�मा गरीबलाई 
सहायता गन� परोपकारी छुट पाउनेछन्। यो छुट कुनै पिन सह-भु�ानी, सह-बीमा वा कटौती यो� रकमह�मा लागू 
�ँदैन। 

आिथ�क सहायताको लािग आवेदन िदनको लािग 

आवेदन, CMC को आिथ�क सहायता नीितले समेटेका प्रदायकह�को सूची र नीितको सरल भाषाको सारांश िन� 
स्थानह�मा उपल� रहेको छ: 

• संस्थाको भवनमा उपल� गराइनेछ, 195 McGregor St. 3rd Floor, Manchester, New Hampshire, 03102 
• यिद (603) 663-6922 वा (603) 663-6780 मा फोन�ारा अनुरोध ग�रएको ख�मा, मेल�ारा उपल� गराइनेछ। 
• यिद मेिलङको लािग अनुरोध ग�रएको ख�मा, मेलमाफ� त पठाउनुहोस्: CMC Billing Department, 

195 McGregor St., Manchester, New Hampshire, 03102 
• www.catholicmedicalcenter.org मा अनलाइनमाफ� त 

आिथ�क सहायताका आवेदनह� अंगे्रजी, �ेनी र नेपाली भाषामा उपल� रहेका छन्। 

आिथ�क सहायताको लािग यो� �नको लािग, िबरामीह�ले मेिडकेयर, मेिडकेड र अ� संघीय, रा� वा िनजी बीमा 
िविनमय काय�क्रमह� लगायत आव�क भएमा वैक��क सहयोगको खोजी गन� अ�ताललाई सहयोग गनु�पद�छ। 
यिद िबरामीले उपल� काय�क्रमको लािग आवेदन िदन वा पालना गन� अ�ीकार गरेको ख�मा, िबरामीको आिथ�क 
सहायता आवेदन �तः  अ�ीकार ग�रनेछ। 

उपल� स�ि�ह� िनधा�रण गन� उ�े�का लािग, स�ि�ह�मा िन� कुराह� समावेश रहेका छन्: बचत, 
भरणपोषण भ�ा, ज�ा गरेको रकमको प्रमाणपत्र, IRA, �क, ऋणपत्र, 401ks र �ुचुअल फ�ह�। परोपकारी 
हेरचाहको लािग िबरामीलाई यो� बनाउने उ�े�का लािग स�ि�को रकम िहसाब गदा�, प्र�ेक प�रवारलाई िन� 
कुराको अनुमित िदइन्छ (i) एक ���को लािग $ 5,000 र प�रवारको लािग $ 10,000 स�को बचत, (ii) 
सेवािनवृि� खाताह� (जसमा IRA को �क, ऋणपत्र, 401ks र �ुचुअल फ�ह� समावेश �न्छ) $100,000 
स�को आश्रय, 54 वष�स�का आवेदकह�लाई $200,000 स�को आश्रय भएको प्राथिमक िनवासको �ािम� र 
55 वष� वा सोभ�ा मािथका उमेरका आवेदकह�को लािग $250,000 स�को आश्रय प्राथिमक िनवासमा �ािम�। 
सबै ट�� कोष भु�ान र कोष प�ँच गन� �मताको कागजपत्र आव�क रहेको छ। 
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पा�रवा�रक आ�ानीमा तलब, बेरोजगारी �ितपूित�, बालबािलकाको सहयोग, कुनै पिन िचिक�ास��� सहायता 
दािय�, भरणपोषण भ�ा, सामािजक सुर�ा आ�ानी, अस�मता भु�ानी, र पे�न वा सेवािनवृि� खाताह� 
समावेश रहेका छन्। िन� कुरालाई पा�रवा�रक आ�ानीबाट हटाइएको छ: अप�रवत�नीय ट�� र संघीय वा रा��ारा 
स�ािलत कलेज बचत योजनाह�। अप�रवत�नीय ट��ह�लाई लाभाथ�को अनुमित िबना प�रमाज�न वा समा� गन� 
सिकँदैन र अनुदानकता�सँग �ािम�को कुनै अिधकार रहेको छैन। 

आवेदन पूरा गनु�का अित�र�, ���ह� िन� कागजातह� िदनको लािग तयार �नुपद�छ: 

• दुईवटा पूण� लगातारको बै� िववरण  
• आवेदक (र यिद लागू भएमा पित/प�ी) को लािग आ�ानीको प्रमाण, ज�ै (2) भख�रैको तलबको अध�क�ी, 
बेरोजगारी बीमा, सामािजक सुर�ा लाभ, अस�मता �ितपूित�, पे�न लाभ, कामदारको �ितपूित� लाभह�  

• बाल सहयोग भु�ानी वा प्रा�  
• िबरामीह�ले हाल आिथ�क �पमा आफूलाई कसरी सहयोग ग�ररहेका छन् भ�े बारे पया�� जानकारी  
• हालको संघीय कर िफता�को प्रितिलिप  
• अिहलेको W2 को प्रितिलिप  
• फुड स्�ा� बाँडफाँडको प्रितिलिप  
• बजार िप्रिमयम किठनाइको प्रमाण  

यिद �ू �ा�शायर रा�को �ा� तथा मानव सेवा िवभागले िबरामीलाई बीमा गन� अ�ीकार गरेको ख�मा, 
िबरामीले सो अ�ीकार गरेको कुराको प्रमाण प्रदान गनु�पद�छ। 

मािथ सूचीब� ग�रएका कागजातह� नभएका ���ह� CMC को आिथ�क सहायता नीितको बारेमा प्र�ह� 
भएमा, वा िव�ीय सहायता आवेदन पूरा गन� सहयोग गन� चाहने ���ह�ले हाम्रा िव�ीय स�ाहकारह�लाई 
(603) 663-8772 वा (603) 663-6780 मा स�क�  गन� स�छन्। 

िन� त�रकामा यो� उ�े�ारह�लाई आिथ�क सहायता पुर�ार प्रदान ग�रनेछ: 

• �ीकृत आवेदनले अ�था नतो�ास� आवेदनको िमितभ�ा एक वष� अगािड सेवाको िमितह� भएका सबै 
िववरणह� समेट्नेछ।  

• �ीकृत आवेदनले आवेदनको िमितबाट 6 मिहनास�को सेवाको िमित वा 65 वष�भ�ा मािथका र सामािजक 
सुर�ा भु�ानी प्रा� गन� िबरामीह�को लािग आवेदन गरेको िमितदे�ख 1 वष�स�को भिव�को खाताह� 
कभर गन�छ। 

• 65 वष�भ�ा मािथका र सामािजक सुर�ा भु�ानीह� प्रा� गन� िबरामीह�को लािग छ मिहना वा 1 वष�को 
�ाद सिकएपिछ, िबरामीले पुन: आवेदन िदनु पद�छ र िनर�र आिथ�क सहायता �स्थितको लािग सबै 
उपयु� कागजातह� उपल� गराउनु पद�छ।  

भु�ानी नगरेको अवस्थामा ग�रने कारवाही 

यिद आिथ�क सहायताको आवेदन र/वा भु�ानी प्रा� नभएमा CMC ले गन� स�े स�लन काय�ह� िबिलङ र 
स�लन नीितमा वण�न ग�रएको छ। हामीले वा हाम्रा बािहरी एजे�ीका प्रितिनिधह�ले तपाईंको िबल स�लन गन� 
केही कदम चाल्नुभ�ा अगािड CMC ले िबरामीह�लाई हाम्रो आिथ�क सहायता नीितको बारेमा जानकारी उपल� 
गराउन िनि�त प्रयास गन�छ। 

िबरामीह�सँग आिथ�क सहायताको लािग आवेदन िदनको लािग पिहलो िबल पाएको िमितबाट 240 िदन �न्छ। CMC 
मा पूरा भएको आवेदन पेश गन�को लािग समय िदनको लािग सबै स�लन गन� िक्रयाकलाप 15 िदनको लािग 
रोिकनेछ। यिद जानकारी अपूण� भएको वा हराएको कारण िबरामीलाई आवेदन िफता� ग�रयो भने, िबरामीसँग 
सहायक कागजातह� सिहत पूण� आवेदन पुन: पेश गन� 15 िदन रहेको �न्छ। 15 िदन पछािड, यिद आवेदन प्रा� 
भएन भने, स�लन गन� िक्रयाकलाप सु� �नेछ। 

यसका चरणह� बारेमा रहेका थप जानकारीको लािग, CMC ले हाम्रो आिथ�क सहायता नीित र हामीले गन� स�े 
स�लन िक्रयाकलापह�को बारेमा बीमा नग�रएका िबरामीह�लाई जानकारी गराउनेछ, कृपया CMC को िबिलङ 



र स�लन गन� नीित हेनु�होस्। तपाईंले ���गत �पमा वा मेल माफ� त CMC Billing Department, 195 McGregor 
St, Manchester, New Hampshire, 03102 मा (603) 663-8772 वा (603) 663-6780 मा कल गरेर, वा 
www.catholicmedicalcenter.org अनलाइनमा यो पूण� नीितको िनः शु� प्रितिलिप पठाउन अनुरोध गन� स�ु�न्छ। 

सेवाह�को लािग भु�ान गन� आफ्नो �मताको बारेमा िच��त वा CMC को आिथ�क सहायताको बारेमा 
थप जा� चाहने िबरामीह�ले (603) 663-8772 र (603) 663-6780 मा िबरामी िव�ीय सेवा िवभागलाई स�क�  
गनु�पद�छ। 
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