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उद्देश्य 

1. यसलाई पररभावित गिनका लाधग धचल्ड्रेन्स हस्पपटल कोलोराडो (CHCO’s) बिरामीहरूको गैर-भेदिाि िीनत र IRS नियम 

अिुसार वित्तीय सहयोगका लाधग योग्य हुि बिरामीहरू कसरी नििानरण गररन्छ। 
2. बिरामी/पररिारको सेिाको भुक्तानि गि ेक्षमताको आँकलि गिनका लाधग प्रक्रियाको मािकीकरण गिनका लाधग र CHCO का 

लाधग योग्यता र संघीय/राज्य गररिी निदेशशकाको आिारमा बिरामी/पररिारिाट उधचत भुक्तानि संकलि गिनका लाधग हो। 
3. CHCO सँग नतिुनपिे भुक्तानि संकलि गि ेउधचत तररका छ भन्िे सनुिस्चचत गदै, आफ्िो धचक्रकत्सा हेरचाहका लाधग भकु्ताि गदै 

गरेका बिरामी/पररिारसँग बिशलङ र पैसा संकलि गि ेिीनतलाई पररभावित गिुन हो।   

कायवक्षेत्र/कमवचारी 
सिै CHCO पथािमा CHCO टटमका सिै सदपय र कुिै पनि CHCO पथािमा उपचार गररएका सिै बिरामी। 
 

पररभाषाहरू 

 खाताहरू 

 प्राप्य (A/R) 

हेरचाह र सेिाको सट्टामा ग्राहकहरूद्िारा CHCO लाई टदिुपिे पैसा जिु डेशलभर गररएको िा प्रयोग गररएको छ, तर 
अझै भुक्ताि गररएको छैि।् 

खराि ऋण 

 बिरामीलाई प्रदाि गररि ेसेिाको आिारमा प्राप्य खाता, जुि उधचत सकंलि प्रयास पचचात र CHCO द्िारा हेरचाहका 
लाधग पटहलो पोपट-डडपचाजन बिशलङ वििरण प्रदाि गिे शमनतभन्दा कस्म्तमा 120 टदि पचचात, आईआरएसको िारा 501 

(आर) को आिचयकता अिुसार, असगं्रहणीय मानिन्छ। 
 धचल्ड्रेन्स च्याररटी 
केयर प्रोग्राम 

 CHCO कायनिम ती बिरामीहरूलाई वित्तीय सहयोग प्रदाि गदनछ जो बिमा िगररएका िा कम िीमा भएका छि ्र 
आधथनक आिचयकता प्रदशनि गरेका छि।् 

कोलोराडो आिास 

योग्यता 
 आिासको प्रमाणका लाधग आिेदकको उपयोधगता िा फोि बिल, पट्टा सम्झौता िा िन्िक वििरण, िच्चाको पकूलको 
सञ्चार, पटहचाि पत्र (जपतै, चालकको लाइसेन्स, राज्यद्िारा जारी गररएको आइडी), िैंक वििरण, िा पररिारको सदपय 

िा साधथको समथनि पत्र प्रदाि गिुन आिचयक छ। 

 असािारण 

संकलि कायनहरू 
(ECA) 

ECA CHCO द्िारा CHCO को FAP अन्तगनत कभर गररएको हेरचाहका लाधग बिल भुक्तािी प्राप्त गिुनसँग सम्िस्न्ित 

व्यस्क्त बिरुद्ि गररएको कारिाहरी हो जसमा कािूिी िा न्यानयक प्रक्रियाको आिचयकता हुन्छ (केही ग्रहणाधिकार िा 
टदिाशलयापिेका दािी िाहेक), जसमा कुिै व्यस्क्तको ऋणलाई कुि ैअन्य पाटीलाई िेच्िु समािेश हुन्छ जिसम्म क्रक कि ै

सम्झौता शतनहरू हँुदैिि ्िा उपभोक्ता िेडडट ररपोटटिंग एजेन्सीहरू िा िेडडट ब्युरो (सामुटहक रूपमा, िेडडट एजेन्सी) 
को कुि ैव्यस्क्तको िारेमा प्रनतकूल जािकारी को ररपोटन गिुन समािेश छि।् वित्तीय सहयोग  यस वित्तीय सहयोग निनतमा पथावपत मापदण्डहरू पुरा गिे व्यस्क्तलाई निशुल्ड्क िा सहुशलयत दरमा पिाप्य हेरचाह 

सेिाको प्राििाि गिनको लाधग हो। 

वित्तीय 

सहयोग िीनत 
(FAP) 

यो िीनत, जसले िणनि गदनछ क्रक: 

•  वित्तीयसहयोगका लाधग योग्यता नियम र के यपता सहयोगमा निशुल्ड्क िा सहुशलयत हेरचाह समािशे छि;् 

•  योग्य व्यस्क्तहरूका लाधग उपलब्ि वित्तीय सहयोग र सहुशलयत; 

• बिरामीहरूिाट शलइिे रकमको गणिाको आिार; 
• वित्तीय सहयोगका माग्ि ेविधि; र 
• अपपतालमा हेरचाह प्रदाि गिे कुिै पनि प्रदायकको सूची र यटद कुिै छ भिे, सुवििालाई FAP द्िारा कभर 

गररएको छ र जुि छैि ्। 

https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=10794
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संघीय गररिी पतर 
(FPL) 

पिाप्य तथा पिाप्य सेिा विभागद्िारा िाविनक रूपमा जारी गररएको आय पतरको मापि हो। निस्चचत सरकारी 
कायनिमका लाधग योग्यता नििानरण गिनका लाधग संघीय गररिी पतरको उपयोग गररन्छ र   

  फाइदाहरू  संघीय सरकारद्िारा सघंीय गररिी निदेशशका िाविनक रूपमा प्रकाशशत गररन्छ। 

सरकारी कायनिम 

कुिै पनि योजिा िा कायनिम जुि पिाप्य लाभ प्रदाि गदनछ, चाहे प्रत्यक्ष रूपमा, िीमाको माध्यमले, िा अन्यथा, जिु 

प्रत्यक्ष रूपमा िा आंशशक रूपमा, सयंुक्त राज्य सरकार िा राज्य पिाप्य हेरचाह कायनिम (जपतै, मेडडकेड, िाल 

पिाप्य योजिा [CHP +) द्िारा वित्त पोवित छ।]), संघीय कमनचारी पिाप्य लाभ कायनिमको अपिादसगँ हो। 

ग्यारेन्टर कुिै व्यस्क्त िा संपथा जिु वित्तीय रूपमा स्जम्मेिार पक्ष हुि सहमत छ र/िा प्रिेश सम्झौता फाराममा हपताक्षर गरेर 
हेरचाह गिनका लाधग कािूिी रूपले सहमनत टदि सक्छ। 

ग्यारेन्टर पटेटमेन्ट हेरचाहको बिल टदइएको छ।  यो एउटा ग्यारेन्टरसँग जोडडएको बिरामीको एकाउन्टको िारेमा बिशलङ र भक्तािी 
जािकारीको सारांश हो। 

आय 

 आय, िेरोजगारी क्षनतपूनतन, श्रशमकको क्षनतपूनतन, सामास्जक सुरक्षा, पूरक सुरक्षा आय, सािनजनिक सहयोग, 

ियोिदृ्िहरूको भुक्तािी, जीवितहरूको लाभ, पेंसि िा सेिानििवृत्त आय, ब्याज, लाभाशं, भाडा, रोयल्ड्टी, सम्पवत्तिाट 

आय, ट्रपट, शैक्षक्षक सहयोग, नििानह भत्ता, िाल सहयोग, घर िाटहरिाट सहयोग, र अन्य विविि स्रोत समािशे छि।्  
गैर-मौटिक लाभ (जपतै फुड पटाम्प र आिास सस्ब्सडी) आयमा समािेश छैिि।्  कर भन्दा पटहले पाररिाररक आय 

गणिा गररन्छ र यसमा अिापतविक पुँजी लाभ िा घाटा समािेश हँुदैि।  आयमा हन्य अिास्जनत आय समािेश हुि सक्छ 

जुि रोगजारको अनतररक्त अन्य स्रोतिाट प्राप्त गणिा गिे कुल िगद हो। 

  

अन्तरानस्ष्ट्रय 

व्यस्क्तगत 

सेिा प्राप्त गिे कुिै पनि व्यस्क्त जो निम्ममध्ये कुिै  एउटा मापदण्ड पुरा गदनछ: 

• अमेररकी बिमा िभएको गैर अमेररकी िागररक जो अमेररका िा अमेररकी के्षत्रमा िपदैि। 
• अमेररकी बिमा भएको गैर अमेररकी िागररक जो अमेररका िा अमेररकी के्षत्रमा िपदैि। 
• कुिै पनि बिमा िभएको गैर अमेररकी िागररक जो अमेररका िा अमेररकी के्षत्रमा िपदैि। 
• विदेशी दतुािासद्िारा प्रायोस्जत गैर अमेररकी िागररक 

तरल सम्पवत्त 

अपेक्षाकृत छोटो समयमा, सामान्यतया 30 टदि शभत्र िगदमा रुपान्तरण गिन सक्रकिे सम्पवत्त। यसमा समािेश छ, तर 
शसशमत छैि,् खाता जाँच गिे, िचत खाता, ट्रपट खाता (यटद रकम तुरुन्त उपलब्ि छ भिे), जीिि िीमाको िगद मूल्ड्य, 

निक्षेपको छोटो अिधिको प्रमाणपत्र (CDs) र ररजभनमा राखखएको साझेदारी आय। यटद आिेदकले कुिै सजाय बििा 
खातािाट रकम खझक्ि सक्छ भिे, सेिा निितृ्त खाता र कर आश्रय िाविनक तरल स्रोत हो। 

मेडडकल 

इमजेन्सी 
चोट िा रोग जुि तीब्र छ र कुिै व्यस्क्तको जीिि िा दीघनकाशलि पिाप्यका लाधग तत्काल जोखखम उत्पन्ि गदनछ। 

मेडडकल आिचयकता 
/ मेडडकली आिचयक 

कभर गररएको सेिालाई धचक्रकत्सकीय रूपमा आिचयक ठानििे छ, यटद धचक्रकत्सा पद्िनतको पिीकृत मािससँग मेल 

खान्छ भिे, यो अन्य कम रूटििादी िा ििी महँगो विकल्ड्पहरू बिच समाि रूपले प्रभािकारी उपचारको रूपमा 
पाइन्छ, र निम्िशलखखत मापदण्ड मध्ये कुि ैएउटा पुरा गदनछ।   

सेिा निम्ि कुराहरू गिे छ, िा यथोधचत रूपमा अपेक्षक्षत छ: 

• रोग, अिपथा, प्राथशमक अपाङ्गता िा दोस्रो अपाङ्गताको सुरूिातलाई रोक्िुहोस ्िा निदाि गिुनहोस; 

• रोग, चोट िा अपाङ्गताको शारीररक, मािशसक, संज्ञािात्मक िा विकासात्मक प्रभािको उपचार, सुिार गि,े कम 

गिे िा सुिार गिे हो; 
• बिरामी, चोट िा अपाङ्गताको कारण हुिे वपडालाई कम गिे िा सुिार गिे हो; 
• दैनिक जीििको गनतविधिहरू प्रदसनि गिनका लाधग अधिकतम कायानत्मक क्षमता हाशसल गिन िा कायम राख्न 

व्यस्क्तलाई सहयोग गिुनहोस।् 
गैर-कभर शुल्ड्क खचन गररएको शुल्ड्क जसलाई बिरामी/ग्यारेन्टरको िीमाकतानको अिसुार कभर गररएको लाभ मानिदैंि। 

सेल्ड्फ-प े
बिरामीसँग िाखणस्ज्यक िीमा, सरकारी कायनिम कभरेज, िा अन्य वित्तीय सहयोग छैि,् िा उिीहरूले उपयोग गिन 
चाहँदैिि।् बिशलङको समयमा, सिै पि-भुक्ताि ब्यालेन्सहरूमा 35% को छुट लागु हुिेछ। 

कम िीमा गररएको ग्यारेन्टरसँग केही पतरको िीमा िा ततृीय पक्ष सहयोग छ तर उसँग अझै पनि पकेट खचन छ जुि भुक्ताि गिे क्षमता 
भन्दा ििी छ। 

िीमा िगरेको ग्यारेन्टरसँग आफ्िो भुक्तािी दानयत्िहरू पूरा गिन सहयोगका लाधग कुिै िीमा िा तसे्रो-पक्ष सहयोग छैि।् 
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सामान्य जानकारी 
1. CHCO ती व्यस्क्तहरूलाई वित्तीय सहयोग प्रदाि गिनका लाधग प्रनतिद्ि छ, जसलाई पिाप्य हेरचाहको आिचयकता छ र 

जसको िीमा गररएको छैि,् न्युितम िीमा गररएको छ, सरकारी कायनिमका लाधग अयोग्य छ, िा आफ्िो व्यस्क्तगत वित्तीय 

स्पथनतको आिारमा धचक्रकत्सकीय रूपले हेरचाहका लाधग भुक्तािी गिन असमथन छि।् 
2. उच्च गुणपतर, बिरामीको हेरचाह, शशक्षा, अिुसन्िाि र िकालतको समस्न्ित कायनिमको प्राििाि माफन त िच्चाहरूको 

पिाप्यमा सुिारको CHCO को शमसि अिुरसार,  CHCO ले यो सुनिस्चचत गि ेप्रयास गदनछ क्रक पिाप्य हेरचाह सेिाको 
आिचयकता भएको मानिसको वित्तीय क्षमताले उहिीहरूलाई हेरचाह प्राप्त गिनिाट रोक्ि सक्दैि। CHCO ले EMTALA 

अिुसार, वित्तीय सहयोग िा सरकारी सहयोगका लाधग योग्यताको परिाह िगररकि, व्यस्क्तलाइ इमजेन्सी मेडडकल अिपथालाई 

स्पथर गिनका लाधग कि ैपनि भेदभाि बििा उपचार प्रदाि गि ेछ। 3. समुदायको िाल धचक्रकत्सा पिाप्य हेरचाहको आिचयकता पुरा गिनका लाधग CHCO को क्षमतालाई संरक्षक्षत गिन, अिुसूधचत, 

गैर-मेडडकल इमजेन्सी तर धचक्रकत्सकीय रूपले आिचयक सेिाको माग गि ेिीमा िगरेका िा न्युि िीमा गरेका व्यस्क्तको वित्तीय 

मूल्ड्याङ्कि सेिा प्राप्त गिुनभन्दा पटहले गररिेछ।  यटद कुिै बिरामीले आकस्पमक िा अत्यािचयक स्पथनतका लाधग प्रपतुत गदनछ 

भिे, स्पथरता र उपचार पचचात वित्तीय सहयोग आिचयकता नििानरण गररिेछ।  See EMTALA (आपतकाशलि मेडडकल 

उपचार र श्रम ऐि). 4. कोलोराडो इस्न्डजेन्ट केयर प्रोग्राम (CICP) र CHCO च्याररटी प्रोग्राम िीमा कायनिम छैि,् िरू िीमा िगररएका िा न्युि िीमा 
गररएका र वित्तीय आिचयकताको प्रदशनि गरेकाहरूका लाधग छुट कायनिम हो। 

5. CHCO कुिै विशशष्ट रोगीको हेरचाहका लाधग भुक्तािी गि ेउद्देचयले कोि संकलिको प्रयाससँग सम्िस्न्ित कुिै गनतविधि 

(शमडडयामा पहँुच सटहत) मा भाग शलिे छैि र समथनि पनि गि ेछैि।् 
6. CHCO को च्याररटी केयर प्रोग्रामको उपयोग आिास, खािा, यातायात, िसाइसराईको स्पथनत िा हेरचाहको निरन्तरतासँग 

सम्िस्न्ित सेिा/आपुनतन (जपतै, टटकाउ मेडडकल उपकरण, घरेलु हेरचाह) सँग सम्िस्न्ित लागतका लाधग गिन सक्रकि ेछैि।् 
7. CHCO समुदायमा आिाररत स्रोतहरूको पटहचाि गिन, सेिाहरू उपलब्ि गराउि, र उपयुक्त रेफरल सहयोग प्रदाि उपलब्ि 

छ।  वित्तीय परामशनदातासँग 720-777-7001 मा सम्पकन  गिन सक्रकन्छ। 
8. CHCO गैर-मेडडकल इमजेन्सी सेिाका लाधग वित्तीय सहयोग प्रदाि गिन िाध्य छैि।् 
9. CHCO कोलोराडो संशोधित कािुि § 25-3-112 र 26 CFR 1.501(r)-0 अिुसार 26 CFR 1.501(r)-7 माफन त कायन गदनछ। 
10. यस FAP का प्रनतहरू अंग्रेजी र पपेनिस सटहत िेरै भािाहरूमा उपलब्ि छि।् 
  

नीति 

1. वित्तीय सहयोग योग्यता आिचयकता  
A. वित्तीय सहयोग योग्यता मापदण्ड 

1) शलस्क्िड एसेट्सलाई ध्यािमा राख्दै आिेदक(हरू) को आय, 250% भन्दा कम हुिुपदनछ, िा FPL को अिुच्छेद 2 

मा 500% भन्दा तल िणनि गररएको सीशमत पररस्पथनतमा हुिुपदनछ। 
2) धचक्रकत्सा आपतकाशलि सेिाका लाधग वित्तीय सहयोग सिै बिरामीलाई उपलब्ि छ। 
3) गैर-धचक्रकत्सा इमजेन्सीका लाधग वित्तीय सहयोग तर धचक्रकत्सकीय रूपले आिचयक हेरचाह मात्र घैर-अन्तरानस्ष्ट्रय 

व्यस्क्तहरूका लाधग उपलब्ि छ: 
a. कोलोराडो नििासी 14 ििन र त्यसभन्द कम उमेरको (14 ििनभन्दा ििी उमेरका कोलोराडो नििासी योग्य हुि 

सक्छि ्तर उिीहरूले प्रशासनिक पिीकृनतको आिचयता हुिेछ); र 
b. कोलोराडो आिासको प्रमाण प्रदाि गिनसक्िे तर अमेररकी िागररकताको कागजात उपलब्ि गराउि िसक्िे 

व्यस्क्तहरू योग्य हुि सक्छि ्तर प्रशासनिक पिीकृनत चाटहन्छ। 
4) CHCO च्याररटी केयर प्रोग्रामले मात्र प्राथशमक भुक्तािीकतानको रूपमा कायन गिेछ यटद बिरामी िीशमत छैि ्भिे 

र  कुिै पनि सरकारी कायनिमका लागय योग्य हुन्छ।  यटद कुिै व्यस्क्तसँग मात्र बिरामीको जीिि िा अङ्गको 
खतरा हुिे स्पथनतका लाधग आपतकाशलि मेडडकेड छ, भिे अपिाद हुि सक्छ र आिेदक वित्तीय सहयोगका लाधग 

योग्य हुिसक्छ। 5) CHCO च्याररटी केयर प्रोग्राम सेकेन्डरी भुक्तािीकतानको रूपमा कायन गिन सक्छ यटद बिरामीसँग व्यािसानयक 

कभरेज छ भिे तरन्युि बिमा छ।  सेकेन्री कभरेज सह-भुक्तािी, कटौतीयोग्य र सह-िीमाको राशीमा कमी प्रदाि 

गिन सक्छ। यसको अनतररक्त, CHCO च्याररटी केयर प्रोग्रामको उपयोग ती माशमलाहरूमा पनि गिन सक्रकन्छ जि 

िीमाको लाभ समाप्त भैसकेको छ र सेिाको धचक्रकत्सकीय रूपले आिचयक मानिएको छ (जपतै, वपटी/ओटी, 
ईडडयू, अडडयोलोजी, पपीच एन्ड लनिनङ सशभनस)। 6) योग्यता नििानरण गिन CHCO वित्तीय सहयोगका लाधग पूणन आिेदिको आिचयकता हुन्छ। 
a. वित्तीय सहयोग योग्यता नििानरण गिनका लाधग आिचयक जािकारी आिेदिमा सूधचिद्ि छ। 
b. यटद वित्तीय सहयोगको उपयोग सेिाको विगतका शमनतलाई कभर गिनका लाधग गररन्छ भिे, 

बिरामी/पररिारको आिेदिमा यपतो सहयोगका लाधग अिुरोि उल्ड्लेख गिुनपदनछ। 
7) आिेदिको अिधि 

https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
https://childrenscolorado.policytech.com/docview/?docid=14360
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a. हेरचाहका लाधग पटहलो पोपट-डडपचाजन बिशलङ पटेसमेन्ट प्रदाि गररएको शमनतिाट 365 टदि शभत्र 

आिेदि पुरा गिुनपदनछ।  आिेदिको शमनतभन्दा 365 टदि पटहले प्रदाि गररएको कुिै पनि सेिा वित्तीय 

सहयोगका लाधग योग्य हुिे छैि।् 
b. यटद आिेदिको अिधि शभत्र अपूणन आिेदि प्रपतुत गररन्छ भिे, व्यस्क्तलाई छुट भएको जािकारी, 

सहयोग कसरी प्राप्त गिे िारेमा जािकारी टदइिेछ, र ECA आउिु अनघ आिेदि पुरा गिन 60 टदिको 
समय लाग्िेछ।  यटद ECA पटहले िै सुरू भइसकेको छ भिे, CHCO ले 60 टदिको अिधिमा ECA िन्द 

गिेछ। B. यटद पूणन आिेदि प्राप्त हुन्छ भिे, वित्तीय सहयोगका लाधग योग्यताको िारेमा िारणा नििानरण हुिुसम्म ECA लाई 

निलस्म्ित गररिेछ र, यटद व्यस्क्त योग्य छि ्भिे, ECA लाई उल्ड्टाइिेछ, रकम क्रफतान गररिेछ, र यटद रकम अझै पनि 

िाँकी छ भन्िे वििरण प्रदाि गररिेछ जसमा देखाइएको छ क्रक यो रकम कसरी नििानरण गररएको छ। 
1) ियाँ सुवििा प्रमाणीकरण अपिाद  पेस्न्डङ CMS प्रमाणीकरण िम्िर (CCN)को स्पथनतमा, जपतै क्रक ियाँ 

अपपताल सवुििा िा अन्य पथािका लाधग छुट्टै प्रमाणीकरणको आिचयकता हुन्छ, त्यस पथािलाई िीमाकतानद्िारा 
िेटिकन को पहँुभन्दा िाटहरको रूपमा िगीकृत गिन सक्रकन्छ (त्यस पथािमा CHCO सँग अटहलेसम्म अिुिस्न्ित 

गररएको छैि)् CCN को प्रभािकारी शमनत पनछ थोरै समयका लाधग।  त्यसैले, CCN को प्रभािकारी शमनत पचचात 

120 टदिका लाधग, पि-भुक्तािी बिरामीहरू र िीमा कभरेज भएका बिरामीहरू, जो ियाँ पथाि िेटिकन  भन्दा 
िाटहर छ, ियाँ प्रमाखणत पथािमा सेिा प्राप्त गि ेदिु ैवित्तीय सहयोगका लाधग योग्य हुिेछ यटद आिेदक(हरू) 

पररिारको आकारको आिारमा आय FPL को 500% भन्दा कम छ भिे।  बिरामीको िीमा अझै पनि बिल 

गररिेछ, र िीमाकतानले बिरामीको ब्यालेन्स छोडेर, दािीलाई प्रक्रिया िा अपिीकार गिुनपदनछ। सिै योग्यता 
आिचयकताहरू र आयको प्रमाण अझै पनि लागु हुिेछ।  CHCO ले ती बिरामीहरूको पटहचाि गिनका लाधग 

सिै उधचत प्रयास गिेछ जुि शसशमत 120- टदिको समयािधि यस अपिादका लाधग योग्यता प्राप्त गिनसक्छ।  
पथावपत योग्यता आिचयकता (सेक्सि 1E) अिुसार, CCN को प्रभािकारी शमनतको 120 टदि पचचात, योग्यता 
मािक पररिारको आकारको आिारमा FPL को सामान्य 250% मा फक्रकन िेछ, चाहे बिरामीको िीमा योजिा 
िेटिकन मा होस ्िा िेटिकन  िाटहर। 

C. CHCO च्याररटी केयर प्रोग्राम अन्तगनत वित्तीय सहयोगका लाधग योग्य हुिे बिरामीहरूको चाहिा। आिेदक (हरू) 

हुिुपदनछ: 
1) वित्तीय र/िा कभरेजको स्पथनतमा कुिै पररितनि भएमा CHCO लाई सूधचत गिुनहोस;् त्यसो गिनमा असफलताको 

पररणामपिरूप कायनिम समाप्त हुि सक्छ; 
2) सेिाको समयमा संलग्ि अिुसूचीमा सह-भुक्ताि गिुनहोस; र प्रत्येक भ्रमणका लाधग CHCO च्याररटी केयर प्रोग्राम 

पटहचाि पत्र ल्ड्याउिुहोस।् 
D. वित्तीय सहयोग अयोग्यता मापदण्ड – बिरामीहरू वित्तीय सहयोगका लाधग योग्य छैि ्यद: 1) CHCO ले 

बिरामी/पररिारले झुठो जािकारी प्रदाि गरेको छ भन्िे नििानरण िा पटहचाि गदनछ। 
2) बिरामी कोलोराडो नििासी होइि / अन्तरानस्ष्ट्रय व्यस्क्त हो र कुिै मेडडकल इमजेन्सीको कारण हेरचाहको 

आिचयकता छैि।्  प्रत्येक गैर-कोलोराडो नििासी/अन्तरानस्ष्ट्रय व्यस्क्तको योग्यता नििानरण गिनका लाधग माशमला-
दर-माशमलाको आिारमा समीक्षा गररिेछ।  समीक्षा टोलीमा बिरामीको पहँुच सञ्चालि प्रिन्िक, केस व्यिपथापि, 

राजपि चिको कायनकारी निदेशक र उपयुक्त हँुदा CHCO टोलीका अन्य सदपय समािेश हुिेछि।् 3) बिरामी/पररिार अन्य कायनिम (जपत,ै मेडडकेड, CICP, आदािप्रदाि योजिा, आटद) का लाधग आिेदि 

आिचयकताहरूको पालि गिन असफल रहन्छ।. 
4) बिरामी/पररिार पटहले बिशलङ पटेटमेन्टलाई 365 टदि शभत्र आिेदि पुरा गिन/आिचयक जािकारी प्रदाि गिन 

असफल रहन्छ। 
5) निस्चचत सेिा र खचनहरू सामान्यतया CHCO च्याररटी केयर प्रोग्राम अन्तगनत समेटटएका छैिि,् जसमा 

निम्िशलखखत समािेश छि:् 
a. प्रत्यारोपि, यद्यवप नतिीहरूलाई समेट्ि सक्रकन्छ, यटद गैर-आपतकाशलि धचक्रकत्सा हेरचाहका लाधग 

आिचयक स्क्लनिकल मूल्ड्याङ्किल ेदशानउँछ क्रक बिरामी प्रत्यारोपि पनछको धचक्रकत्सा आिचयकताको पालि 

गिन सक्छ। 
b. धचक्रकत्सा बिमा प्रदायकद्िारा "िसमेटटएका" लाभको रूपमा अपिीकार गररएक प्रक्रियाहरू (जिसम्म क्रक 

माधथ िणनि गररएका सुवििा प्रमाखणकरण अपिादसँग सम्िस्न्ित छैि)्, जसमा समािेश छि: 

• बिरामीको िीमािाट प्राधिकरण प्राप्त गिुनभन्दा पटहले गररएका सेिाहरू; 

• प्रयोगात्मक कायनविधि; 

• सदपयद्िारा गरै-अिुपालिका लाधग भकु्तािकतानद्िारा अपिीकृत सिेाहरू (जपत,ै लाभको समन्िय प्रपतुत 

गररएको छैि)्। 
c. अिुसन्िाि अध्ययिसँग सम्िस्न्ित सेिाहरू िा अिुदाि कोिअन्तगनत प्रदशशनत। 
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d. एकल माशमला सम्झौता अन्तगनत आउिे सेिाहरू। 
E. वित्तीय परामशन विभाग यो नििानरण गि ेअस्न्तम प्राधिकरण हो क्रक CHCO ले IRS र कोलोराडो राज्यको आिचयकता 

अिुसार उधचत प्रयास गरेको छ जसले गदान यो नििानरण गिन सक्रकन्छ क्रक कुिै व्यस्क्त वित्तीय सहयोगका लाधग योग्य छ 

िा छैि।् 
1) नोट:  CHCO ल ेबििा कुिै सुचिा CHCO च्याररटी केयर प्रोग्राम र/िा FAP मा कुिै पनि समय पररितनि गिन सक्छ। 

  

2. आय योग्यता जािकारी 
A. CHCO च्याररटी केयर प्रोग्राम िाविनक अधिकतम आय निदेशशका नििानरण गिनका लाधग संघीय गररिी पतर (FPL) आय 

निदेशशका चाटनको गपयोग गररन्छ।  यहाँ टदइएका जािकारी प्रत्येक ििन फरिरीमा अद्यािधिक गररन्छ। 
 पररिारको आकार FPL िावषवक आय 250% FPL िावषवक आय *500% FPL िावषवक आय  

1 $13,590 $33,975 $65,465 

2 $18,310 $45,775 $88,435 

3 $23,030  $57,575 $111,405 

4 $27,750 $69,375 $134,375 

5 $32,470  $81,175  $157,345 

6 $37,190 $92,975 $180,315 

7 $41,910 $104,775 $203,285 
8 $46,630 $116,575 $226,255 

    

 च्याररटी मूल्याङ्कन  संघीय गररबी स्िरको प्रतिशि  
 N 40% 

A 62% 

B 81% 
C 100% 
D 117% 

E 133% 
F 159% 

G 185% 
H 200% 

 I* 250% 
  Z** 40% 

  

*  A 500% को च्याररटी रेटटङका लाधग संघीय गररिी पतरको प्रनतशत मात्र  CCN को प्रभािकारी शमनत पचचात 120 टदिका 
लाधग माधथ िणनि गररएको ियाँ प्रमाखणत पथाि,  र  मा सेिा प्राप्त गि ेबिरामीहरूमा लागु हुिेछ। 

**घरबिटहि ग्राहकहरूका लाधग Z रेटटङ। 
  

3. बिशलङ र संकलि िीनत 

A. CHCO ल ेशेि राशी (अथानत, बिरामीका दानयत्यहरू) सँग पि-भुक्तािी खातामा भुक्तानिको माग गिेछ।   CHCO ले 
वित्तीय सहयोग उपलब्ि छ िा छैि ्र/िा संकलिको प्रयास गररएको छ, तय गिनका लाधग उधचत प्रयास गिुनभन्दा पटहले 
ECA सुरू गिे छैि।्  कोलोराडो संशोधित कािुि § 25-3-112 को पालिमा, ग्यारेन्टरद्िारा अिुरोि गररएको कुिै 

पनि विशशष्ट वििरण यसरी अिुरोिको 10 टदि शभत्र टदइिेछ। B. CHCO ल ेनिम्िशलखखत तररकाले बिरामी र पररिारलाई FAP को िारेमा सूधचत गिनका लधग उधचत प्रयास गिेछ: 

1) FAP को िारेमा व्यस्क्तहरूलाई मौखखक रूपले सूधचत गिुनहोस ्र आिेदि प्रक्रियामा कसरी सहयोग प्राप्त गि ेहो। 
2) CHCO त्यस शमनतिाट कस्म्तमा 120 टदिका लाधग ECA सुरू गिनिाट अलग रहिेछ, जि देखख CHCO 

हेरचाहका लाधग पटहलो पोपट-डडपचाजन बिशलङ पटेटमेन्ट प्रदाि गदनछ। 
3) CHCO ल ेप्रत्येक 30 टदिमा कस्म्तमा तीि माशसक बिशलङ सूचिा खाताको ग्यारेन्टरलाई मौज्दात रकमको सूचिा 

टदिेछ। 
a. पटहलो सूचिा ग्यारेन्टरलाई सूधचत गदनछ क्रक खातामा मौज्दात रकम िाँकी छ; 

b. दोस्रो सूचिा ग्यारेन्टरलाई निरन्तर िाँकी रकमको पमरण गराउँछ; 

c. पनछल्ड्लो मौज्दात खाताको अस्न्तम सूचिा ग्यारेन्टरलाई सधूचत गदनछ क्रक उसगँ ऋण सलु्ड्झाउिका लाधग तीस 

(30) टदि छ; िा ECA लाई ऋणमा शलि सक्रकन्छ र ECAलाई निटदनष्ट गिेछ जुि CHCO ले शलिे चाहिा 
राख्दछ र सामान्य भािाको सारांशको प्रनतशलवपको प्रनत समािेश गदनछ। 
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•  िोट: खातालाई या त पूणन रूपमा भुक्ताि गिन सक्रकन्छ, भुक्ताि योजिामा सेटअप गिन सक्रकन्छ, वित्तीय 

परामशनका लाधग उल्ड्लेख गिन सक्रकन्छ, िा यस समयािधिमा प्राप्त थप िीमाको जािकारी प्राप्त गिन 
सक्रकन्छ। प्रत्येक बिशलङ वििरणमा CHCO को FAP को सामान्य भािामा सूचिा अंग्रेजी र पपेनिस 

दिुैमा प्रदाि गररन्छ। 4)  तीि बिशलङ सूचिा पठाउिु र अस्न्तम सूचिाको 60 टदि शभत्र कुिै भुक्तािी प्राप्त िभए पनछ, खातालाई खराि 

ऋणमा पररितनि गिन सक्रकन्छ र ECA शलि सक्रकन्छ। 
a. खाता खराि ऋणका लाधग योग्य छ जि बिरामीको शेि रकम (अथानत, पि-भुक्ताि) को भुक्ताि गररएको छैि ्र 

CHCO ल ेउधचत प्रयास गरेको छ, स्जसमा फोि कल, पटेटमेन्ट िा पत्र समािेश छि,् तर यो सुनिस्चचत गिनका 
लाधग सीशमत छैि ्क्रक व्यस्क्त वित्तीय सहयोगका लाधग योग्य छ िा छैि।् 

b. यटद ग्यारेन्टरद्िारा भुक्तािी गरेर िा अनतररक्त वििादको जािकारी जम्मा गरेर शिे रकमको समािाि गिन कुिै 

कायनिाही गररदैंि, भिे यपतो खराि ऋण एजेन्सीसँग खाता खोलेको 60 टदि पनछ खराि ऋण एजेन्सी िेडडट 

ब्युरोलाई ररपोटन गिेछ। 
c. यटद भुक्तािी संकलि गि ेअन्य सिै विकल्ड्पहरू शलइएको छ र खराि ऋणमा खाता ग्यारेन्टरसँग सम्पकन  

िगररकि 60 टदिभन्दा ििी पुरािो छ िा ग्यारेन्टर शेि रकमलाई समािाि गिन अपिीकार गदनछ भिे, कािूिी 
कारिाटह गिन सक्रकिेछ। 

5) वित्तीय सहयोग आिेदिको सुरूिात 

a. वित्तीय सहयोगका लाधग आिेदिको अिधि पटहलो पोपट-शभस्जट बिलको 240 टदि पटहले समाप्त हुिे छैि।् 
6) CHCO का लाधग संकलि कायनमा संलग्ि सिै पक्ष यस िीनतको पालिा गिेछ। 

  

4. सामान्य रूपम बिल गररएको रकम (AGB) 

A. CHCO ल ेआफ्िो FAP अन्तगनत सहयोगका लाधग योग्य व्यस्क्तलाई प्रदाि गररिे हेरचाहका लाधग शलइएको रकमलाइ 

सीशमत गदनछ।  वित्तीय सहयोगका लाधग योग्य बिरामीलाई मेडडकल इमजेन्सी र धचक्रकत्सकीय रूपले आिचयक 

धचक्रकत्सा सेिाका लाधग बिल गररएको रकमको गणिा लुकब्याक पद्िनतको आिारमा गररन्छ र यपतो हेरचाहलाई 

समेट्िे िीमा भएको व्यस्क्तका लाधग AGB ििी हुिे छैि।् CHCO ल ेधचक्रकत्सा सुवििाका लाधग सेिा शुल्ड्कद्िारा अपपताल सवुििा भकु्तानि गररएको िापतविक पनछल्ड्लो दािीको 
आिआरमा "लुक-ब्याक" पद्िनतको उपयोग गरररहेको छ, साथै सिै निजी पिाप्य िीमाकतान अपपताल सुवििाको 
दािी भुक्तािी गरररहेको छ (प्रत्येक केसमा, मेडडकेयर लाभाथी िा िीशमत व्यस्क्तद्िारा द्िारा भुक्तािी गररएका यी 
दािीहरूको कुिै सम्िद्ि टहपसा सटहत)।  CHCO प्रत्येक सुवििाका लाधग AGB प्रनतशतको गणिा गदनछ र सिै 
सुवििाका लाधग न्यूितम प्रनतशत उपयोग गदनछ, जुि 58.38% हो। AGB प्रनतशतको समीक्षा गररिेछ र AGB 

प्रनतशतको गणिामा उपयोग गररि ेअपपताल सुवििा 12 मटहिाको अिधि पचचात 120 औ ंटदिसम्म अपडेट गररिछे, 

जुि क्रक CHCO का लाधग प्रत्येक ििन अवप्रले हो। . 
  

5. प्रदायक जािकारी  
A. वित्तीय सहयोगका लाधग योग्यताको नििानरण युनिभशसनटी अफ कोलोराडो पकुल अफ मेडडशसिसँग सम्िद्ि र युनिभशसनटी 

धचक्रकत्सक समेतद्िारा बिल गररएका प्रदायकहरूको व्यािसानयक सेिामा पनि लाग ुहुिेछ। d/b/a CU मेडडशसि 
1) निम्िशलखखत संगठिसँग सम्िद्ि प्रदायकहरूको व्यािसानयक सेिाका लाधग शुल्ड्क CHCO च्याररटी केयर 

प्रोग्रामद्िारा कभर गररि ेछैि।्  यी संगठिहरूको आफ्िो वित्तीय सहयोग िीनत हुि सक्छ र बिरामीद्िारा यी 
संगठिसँग सीिै पूछताछ गिुनपदनछ। 
a. TCH रेडडयोलोजी व्यािसायीहरू 

b. ररडडयोलोजी र इमेस्जङ कन्सल्ड्ट्यान्ट, P.C. (RIC) 

c. युनिभशसनटी अप कोलोराडो मेडडशसि प्याथोलोजी ल्ड्याि 

d. पौरे भ्याली मेडडकल ग्रुप, LLC d/b/a UC हेल्ड्थ मेडडकल ग्रुप (UCHMG) 
  

6. आिेदिका लाधग सहयोग र विधि  

A. आिेदि पुरा गिन आिेदि र सहयोग निशुल्ड्क उपलब्ि छि:् 1) अिलाइि 

(http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill); 2) व्यस्क्तगत रूपले: 
a. 13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045 मा अिस्पथत Anschutz मेडडकल क्याम्पस, िा 
b. 4090 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920 मा कोलोराडो स्पप्रङ हस्पपटल; िा 

  

3) वित्तीय परामशन विभागलाई 720-777-7001 मा कल गरेर 
  

7. िीनत र सामान्य भािा सारांश पहँुच  

A. यस िीनतको एउटा प्रनतशलवप र सामान्य भािा सारांश निशुल्ड्क उपलब्ि छि:् 

http://www.childrenscolorado.org/about/your-bill
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1) अिलाइि ( ; 2) व्यस्क्तगत रूपमा: 
a. 13123 East 16th Avenue, Aurora, CO 80045 मा अिस्पथत Anschutz मेडडकल क्याम्पस, िा 
b. 4090 Briargate Parkway, Colorado Springs, CO 80920 मा कोलोराडो स्पप्रङ हस्पपटल; िा 

3) वित्तीय परामशन विभागलाई 720-777-7001 मा कल गरेर िा 720-777-6422 मा बिरामी वित्तीय सेिालाई; िा 
4) इमेलद्िारा pfs@childrenscolorado.org मा गिुनहोस ्

  

सन्दभवहरू 

26 CFR 1.501(r)-0 भएर 26 CFR 1.501(r)-7 https://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb15-05.pdf 
  

संलग्न 

पररशशष्ट A – पियं भुक्तािी निक्षेप निदेशशका  
डेन्टल प्याकेज 

वित्तीय सहयोग चेकशलपट  

वित्तीय सहयोग र भुक्ताि योजिाको जािकारी  
  

सम्बन्न्िि कागजािहरू 

बिरामीहरूको गैर-भेदभाि 

EMTALA (आपतकाशलि मेडकल उपचार र श्रम ऐि). 

अन्तरानस्ष्ट्रय व्यस्क्तगत समय ताशलका र वित्तीय निकासी  
पि-भुक्तािी सम्झौता - अंग्रेजी 
पि-भुक्तािी सम्झौता - पपेनिस  

वित्तीय सहयोग िीनत (FAP) - सािनजनिकिीनत_पपेनिस 

वित्तीय सहयोग िीनत (FAP) - सािनजनिक िीनत_अरेबिक 

वित्तीय सहयोग आिेदि - अरेबिक  

वित्तीय सहयोग िीनत (FAP) - सािनजनिक निनत_अम्ह्याररक 

वित्तीय सहयोग र भुक्तािी योजिा जािकारी _अम्ह्याररक 

वित्तीय सहयोग आिेदि_अम्ह्याररक 

वित्तीय सहयोग िीनत (FAP) - सािनजनिक िीनत_िेपाशल 

वित्तीय सहयोग र भुक्तािी योजिा सूचिा_िेपाली 
वित्तीय सहयोग आिेदि िेपाली 
वित्तीय सहयोग िीनत (FAP) - सािनजनिक िीनत_सोमाली 
वित्तीय सहयोग र भुक्तािी योजिा जािकारी सोमाली 
वित्तीय सहयोग आिेदि सोमािी  
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समीक्षक: प्रशासनिक िीनत र प्रक्रिया सशमनत, क्रकम्िरली ब्रट्ज (संचालि पयनिेक्षक), सारा हेइफेट्स (िीनत र िकालत समन्यि शसनियर) 
  

  

"कुिै पनि CHCO P&P को आधिकाररक संपकरण इन्ट्रािेटमा पोपट गररएको इलेक्ट्रोनिक कपी हो  कुि ैपनि िैि उद्देचयका लाधग आिचयक िीनतको 
मुटित प्रनतक्रिया आिचयक समयमा िा उसको निकटतम इन्ट्रािेटिाट मुटित गररिु पदनछ" 

  



 

तनति: विवत्तय सहयोग नीति (FAP) – सािवजतनक नीति                                                                     पषृ्ठ 8 को आठ 
 

CHCO/CU मेडडलसन CICP एन्ड च्याररटी सहभुक्िानी सेड्युल 
 

 

 

 आउट पेसने्ट न्क्लतनक लभन्जि  

(प्राथलमक र तनिारक हेरचाह, CHC, ADO, MED, YM, 

CAMP) 

रेटटङ च्याररटी CICP 

CHCO CU Med जम्मा CHCO CU 

MED 
जम्मा 

0-40%=N $7 $7 $14 $7 $0 $7 

41-62%=A $15 $15 $30 $15 $0 $15 

63-61%-B $15 $15 $30 $15 $0 $15 

82-100%=C $20 $20 $40 $20 $0 $20 
101-117%=D $20 $20 $40 $20 $0 $20 

118-133%=E $25 $25 $50 $25 $0 $25 

134-159%=F $25 $25 $50 $25 $0 $25 
160-185%=G $35 $35 $70 $35 $0 $35 

186-200%=H $35 $35 $70 $35 $0 $35 
201-250%=l $40 $40 $80 $40 $0 $40 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 विशेषिा बाटहरी रोगी न्क्लतनक भ्रमण  

(विलशष्ट मेड केयर ओन्कोलोजी, अथो, CCBD, काडड वयो, 
आटद) 

रेटटङ 

 च्याररटी CICP 

CHCO 

CU 
Med जम्मा CHCO 

CU 
Med CHCO 

0-40%=N $15 $15 $30 $15 $0 $15 

41-62%=A $25 $25 $50 $25 $0 $25 

63-81%=B $25 $25 $50 $25 $0 $25 
82-100%=C $30 $30 $60 $30 $0 $30 

101-117%=D $30 $30 $60 $30 $0 $30 

118-133%=E $35 $35 $70 $35 $0 $35 

134-159%=F $35 $35 $70 $35 $0 $35 
160-185%=G $45 $45 $90 $45 $0 $45 

186-200%=H $45 $45 $90 $45 $0 $45 

201-250%=I $50 $50 $100 $50 $0 $50 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 सहायक सिेाहरू  

(XR, PFT, अल्राउन्ड, हस्िके्षप रेडडयोलोजी, िनाि 

परीक्षण, आनुिंलशक परीक्षण) 

रेटटङ 

च्याररटी CICP 

CHCO 

CU 
Med जम्मा CHCO 

CU 

Med जम्मा 
0-40%=N $15 $0 $15 $15 $0 $15 

41-62%=A $25 $0 $25 $25 $0 $25 

63-81%=B $25 $0 $25 $25 $0 $25 
82-100%=C $30 $0 $30 $30 $0 $30 

101-117%=D $30 $0 $30 $30 $0 $30 

118-133%=E $35 $0 $35 $35 $0 $35 

134-159%=F $35 $0 $35 $35 $0 $35 
160-185%=G $45 $0 $45 $45 $0 $45 

186-200%=H $45 $0 $45 $45 $0 $45 

201-250%=I $50 $0 $50 $50 $0 $50 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 इनपेसेन्ट, एडलमशन, अभजसेन, बेडेड आउट 

पेसेन्ट र बेडेड आउट पेसेन्ट न्स्लप स्टडीज 

रेटटङ च्याररटी CICP 

CHCO CU Med जम्मा CHCO CU 

MED 
जम्मा 

0-40%=N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62%=A $65 $35 $100 $65 $35 $100 

63-81%=B $105 $55 $160 $105 $55 $160 

82-100%=C $155 $80 $235 $155 $80 $235 

101-117%=D $220 $110 $330 $220 $110 $330 

118-133%=E $300 $150 $450 $300 $150 $450 

134-159%=F $390 $195 $585 $390 $195 $585 

160-185%=G $535 $270 $805 $535 $270 $805 

186-200%=H $600 $300 $900 $600 $300 $900 

201-250%=l $630 $315 $945 $630 $315 $945 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 

आउटपेसेन्ट सजवरी 

रेटिङ 

च्याररिी CICP 

CHCO CU Med जम्मा CHCO 

CU 

Med जम्मा 
0-40%=N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62%=A $65 $35 $100 $65 $35 $100 

63-81%=B $105 $55 $160 $105 $55 $160 
82-100%=C $155 $30 $235 $155 $80 $235 

101-117%=D $220 $110 $330 $220 $110 $330 

118-133%=E $300 $150 $450 $300 $150 $450 

134-159%=F $390 $195 $585 $390 $195 $585 
160-185%=G $535 $270 $805 $535 $270 $805 

186-200%=H $600 $300 $900 $600 $300 $900 

201-250%=l $630 $315 $945 $630 $315 $945 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 
आउटपेसेन्ट सेिा 

(CT. MRI, PET, EMG. Cath Lab, Nuc Med) 

रेटटङ 

च्याररटी CICP 

CHCO 

CU 
Med जम्मा CHCO 

CU 

Med जम्मा 
0-40%=N $30 $22 $52 $30 $22 $52 

41-62%=A $90 $50 $140 $90 $50 $140 

63-81%=B $130 $80 $210 $130 $80 $210 

82-100%=C $185 $110 $295 $185 $110 $295 

101-117%=D $250 $140 $390 $250 $140 $390 

118-133%=E $335 $185 $520 $335 S18
5 

$520 

134-159%=F $425 $230 $655 $425 $230 $655 
160-185%=G $580 $315 $895 $580 $315 $895 

186-200%=H $645 S345 $990 $645 $345 $990 

201-250%=I $680 $365 $1,045 $880 $365 $1,045 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 इडी & अत्यािश्यक हेरचाह 

रेटटङ च्याररटी CICP 

CHCO CU 

Med 
जम्मा CHCO CU 

MED 
जम्मा 

0-40%=N $15 $7 $22 $15 $7 $22 

41-62%=A $25 $35 $60 $25 $35 $60 

63-81%=B $25 $55 $80 $25 $55 $80 

82-100%=C $30 $80 $110 $30 $80 $110 
101 -117%=D $30 $110 $140 $30 $110 $140 

118-133%=E $35 $150 $185 $35 $150 $185 

134-159%=F $35 $195 $230 $35 $195 $230 
160-185%=G $45 $270 $315 $45 $270 $315 

186-200%=H $45 $300 $345 $45 $300 $345 
201-250%=l $50 $315 $365 $50 $315 $365 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 

प्रेन्स्िपसन र अन्टटकल पसल 

रेटटङ 

च्याररटी CICP 

CHCO 
CU 

Med जम्मा CHCO 
CU 

Med जम्मा 
0-40%=N $5 $0 $5 $5 $0 $5 

41-62%=A $10 $0 $10 $10 $0 $10 
63-81%=B $10 $0 $10 $10 $0 $10 

82-100%=C $15 $0 $15 $15 $0 $15 

101-117%=D $15 $0 $15 $15 $0 $15 

118-133%=E $20 $0 $20 $20 $0 $20 

134-159%=F $20 $0 $20 $20 $0 $20 
160-185%=G $30 $0 $30 $30 $0 $30 
186-200%=H $30 $0 $30 $30 $0 $30 

201-250%=I $35 $0 $35 $35 $0 $35 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 

आउटपेसेन्ट ल्याब 

रेटटङ 

च्याररटी CICP 

CHCO 

CU 
Med जम्मा CHCO 

CU 
Med जम्मा 

0-40%=N $5 $0 $5 $5 $0 $5 

41-62%=A $10 $0 $10 $10 $0 $10 

63-81%=B $10 $0 $10 $10 $0 $10 
82-100%=C $15 $0 $15 $15 $0 $15 

101-117%=D $15 $0 $15 $15 $0 $15 

118-133%=E $20 $0 $20 $20 $0 $20 

134-159%=F $20 $0 $20 $20 $0 $20 
160-185%=G $30 $0 $30 $30 $0 $30 

186-200%=H $30 $0 $30 $30 $0 $30 

201-250%=I $35 $0 $35 $35 $0 $35 

0%-Z $0 $0 $0 $0 $0 $0 

अपपतालमा भिान हुिे ग्राहकद्िारा प्राप्त सञ्चालि प्रक्रियाका लाधग 24 घण्टा िा ििी समयसम्म अपपतालमा हेरचाह प्राप्त गदान गैर-धचक्रकत्सक (सुवििा) सेिासँग सम्िस्न्ित शुल्ड्कका लाधग अपपताल इिपेसेन्ट र 

एम्िुलेटरी सजनरीको आिचयकता हुन्छ र त्यसै टदि हपपतालको सेटटङिाट अपपतालिाट डडपचाजन गररन्छ। 
अपपतालको सेटटङमा धचक्रकत्सकले शसिै प्रदाि गिे सेिासँग सम्िस्न्ित शुल्ड्कका लाधग इिपेसेन्ट र इमजेन्सी कक्ष धचक्रकत्सक सहभुक्तािी आिचयक छ, जसमा इमजेन्सी कक्ष हेरचाह पनि समािेश हुन्छ। 

आउटपसेन्ट स्क्लनिक सेटटङमा प्राप्त गैर-धचक्रकत्सक (सुवििा) र धचक्रकत्सक सेिासँग सम्िस्न्ित शुल्ड्कका लाधग आउटपेसेन्ट स्क्लनिक सहभुक्तािी आिचयक छ। यसमा प्राथशमक र नििारक धचक्रकत्सा हेरचाहको 
शुल्ड्क समािेश छि।् अपपतालमा प्रदाि गररिे आउटपेसेन्ट सेिाहरू (अथानत, इमजेन्सी कक्ष हेरचाह, आउटपेसेन्ट सजनरी, रेडडयोलोजी) को शुल्ड्क समािेश छैि।् 
अपपतालको इमजेन्सी कक्षमा गैर-धचक्रकत्सक (सुवििा) सेिासँग सम्िस्न्ित शुल्ड्कका लाधग सह-भुक्तािीको आिचयकता हुन्छ, जुि इमजेन्सी कक्ष सटहत 24 घण्टाभन्दा कम समयसम्म निरन्तर रहिका लाधग 

अपपतालको सेटटङमा हेरचाह प्राप्त गिे िेला गररन्छ। 
गैर-धचक्रकत्सक (सुवििा) र विशेि आउटपेसेन्ट स्क्लनिक सेटटङमा प्राप्त धचक्रकत्सा सेिासँग सम्िस्न्ित शुल्ड्कका लाधग पपेसशलटट आउटपेसेन्ट स्क्लनिकको भुक्तािी आिचयक हुन्छ। तर यसमा अपपतालको सेटटङ 

(अथानत, इमजेन्सी कक्ष धचक्रकत्सक) मा प्रदाि गररिे आउटपेसेन्ट सेिाका लाधग शुल्ड्क समािेश छैि।् एम्िुलेटरी सजनरी)। विशशष्ट आउटपेसेन्ट शुल्ड्कमा विशशष्ट धचक्रकत्सा हेरचाह (अथानत, अन्कोलोजी, अथोपडेडक्स, 

हेमेटोलोजी, पल्ड्मोिरी) समािेश छि ्जुि सामान्य रूपले प्राथशमक र नििारक धचक्रकत्सा हेरचाहको रूपमा उपलब्ि छैि।् योग्य CICP पिाप्य हेरचाह प्रदायक फामेसीमा प्राप्त धचक्रकत्सकीय औििीका लाधग प्रेस्पिप्सि सहभुक्तािी आिचयक छ। 

ग्राहकद्िारा प्राप्त प्रयोगशाला परीक्षणसँग सम्िस्न्ित शुल्ड्कका लाधग प्रयोगशाला सेिाको भुक्तािी आिचयक छ जुि एउटै समयमा इिपसेेन्ट सुवििा िा अपपताल आउटपसेेन्ट शुल्ड्कसँग सम्िद्ि छैन्न्ि: स्क्लनिक 

सेटटङमा रेडडयोलोजी र इमेस्जङ सेिाहरू हो 
आउटपेसेन्ट सेिाहरु "ििेको छ" म्यागिेटटक ररजोिेन्स इमेस्जङ (MRI) प्राप्त गिे ग्राहक। कम्प्युटेस टोमोग्राफी (CT). पोस्जट्रि इशमसि टोमोग्राफी (PET). स्पलप पटडडज। क्याथेटेराइजेसि ल्ड्यािोरेटरी (क्याथ 

ल्ड्याि), िा आउटपेसेन्ट सेटटङमा अन्य न्युस्क्लयर मेडडशसि सेिा चाटनमा देखाइएको सहभुक्तािीका लाधग स्जम्मेिार छि।् 
सहायक सेिाहरू ती सेिा हुि जुि CHCO मा विशेि स्क्लनिकको विशशष्ट प्राथशमक हेरचाहभन्दा िाटहर गररन्छ। इिपेसेन्ट, आउटपेसेन्ट। एम्िुलेटरी सजनरी। ED िा अत्यािचयक हेरचाह शभस्जट (जपतै, एक्स-रे 

(फ्ल्ड्याट क्रफल्ड्म)। अल्ड्ट्रासाउण्ड, तिाि परीक्षण, पुल्ड्मोिारी कायन परीक्षण। ECG आटद।) 


