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नीित 
शीष�क 

बजेट भु�ानी नीित - राज� �वस्थापन िवभाग नीित 
आइडी 

17373 

प्रमुख श�ह� बजेट योजना, समय भु�ानी 
 

I. नीितको उ�े� 

बजेट भु�ानी योजना स्थापना गन� र कायम रा�का लािग प्रिक्रयालाई मानकीकृत गन�। 
 
II. नीितको दायरा 

यो प्रिक्रया eD-H �वसाय प्रणालीका सबै Dartmouth-Hitchcock Health साइटह�मा लागू �न्छ। 
 
III. प�रभाषाह� 

Dun: गैर-भु�ानीको कारण हो� प्रणालीमा खाताको समय लामो �ँदा। 

Dartmouth-Hitchcock Health: यस नीितका उ�े�ह�का लािग, Dartmouth-Hitchcock Health 
प्रणाली सद�ह� (D-HH) Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center,  
Mt. Ascutney Hospital and Health Center, New London Hospital र Visiting Nurse and Hospice 
Vermont तथा New Hampshire (VNH) �न्। New Hampshire र Vermont मा भएका अ� सबै 
अ�तालह�लाई गैर सद� सुिवधाह� मािनन्छ। 

मे 11, 2019 अनुसार, यो नीित Dartmouth-Hitchcock Clinic, Mary Hitchcock Memorial Hospital, 
Alice Peck Day Memorial Hospital र Cheshire Medical Center मा लागू �न्छ। 

अ�ोबर 2020 अनुसार, यो नीित New London Hospital मा पिन लागू �ने छ। 
 
IV. नीित िववरण 

• बजेट योजनाह� अिधकतम 36 मिहनाको अविधका लािग स्थािपत �न्छन्, योजना अविधह� �ा�ा गन� 
िन� तािलका प्रयोग गनु�होस्। 

 

ितन� बाँकी रकम िसफा�रस ग�रएको अविधको 
ल�ाइ 

अिधकतम अविधको ल�ाइ 

$1000.00 भ�ा कम 12 मिहना 18 मिहना 

$1001.00 दे�ख $5000.00 स� - 24 मिहना 

$5000.00 भ�ा बढी - 36 मिहना 

• ग्राहक सेवा िनद�शक वा यो�ता र नामांकनको िनद�शकले मािथ िदइएका अविधह�मा आव�कता 
अनुसार 20% को िव�ारलाई �ीकार गन� स�ु�न्छ। 
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• �सभ�ा बािहरका अपवादह� भएमा राज� �वस्थापनको िनद�शकलाई �रफर गनु�पछ� । 

• बजेट भु�ानी रकम �रसेट गन� र खातालाई बार�ार भु�ानीका लािग अनुरोध गन�बाट रो�का लािग 
िबरामीको अनुरोधमा र/वा खाताको समी�ामा नयाँ रकम थिपन्छ। 
 

V. स�भ�ह� – उपल� छैन 
 

िज�ेवार मालधनी: िव� – राज� �वस्थापन स�क� : Kimberly 
Mender 

�ीकृत गन�: प्रमुख अिधकारी – िव�; नीित सहायता काया�लय - 
�ावसाियक नीितह� मात्र; Mender, Kimberly; 

Naimie, Tina 

सं�रण # 3 

वत�मान �ीकृित िमित 08/24/2020 पुरानो द�ावेज आइडी:  

यो नीित प्रभावकारी �ने िमित: 08/24/2020 
स���त नीितह� र 
प्रिक्रयाह�: 

 

स���त काय� सहयोगीह�:  
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