
 

ஓவ#ேல& ம()*வமைன ம()*வ ைமய.  

ம()*வ& கவன012) ெதா67 / நிதி:தவ;& ெகா<ைக 

ஜனவ> 1, 2018 ஆ. ேததிய;லி(@* அமB 

ேநா&க. 

ஓவ#ேல& ம()*வமைன ம()*வ ைமய./ (Overlake Hospital Medical Center (OHMC)), 
ஓவ#ேல& ம()*வ0 சிகி0ைசைமய4க5/ (Overlake Medical Clinics (OMC)), ேநாயாள9கள9: 
பண/ ெச>)*/ திறைனA ெபா(BபC)தாமD, அவசியமான Fகாதார& கவன9AH0 
ேசைவகI ேதைவAபCகிற அைனவ(&J/ அ* ேபா:ற ேசைவகைள வழ4JவதLJ 
த4கைள அ#AபணM)*& ெகாNCIளன. எ4கள* ெசயDபாCகைள நாணயமாக0 ெசP*, 
இRத அ#AபணMAைப நிைறேவLS/ ெபா(BC, வாஷி4ட: நி#வாக வMதி, அ)தியாய/ 246-
453-: ேதைவக5&J ஒ)த வMத)திD, ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM&கான 
சர)*&கள9: பM:வ(/ வர:.ைறைய) ேதாLSவM)*Iேளா/. 

ெபா*ம&கDடF தகவBெதாட#2 ெகா<DதB 

பM:வ(/ வMத4கI வாயMலாக, OHMC மLS/ OMC ஆகியவLறி: ம()*வ& கவன9AH) 
ெதாNC / நிதிWதவM& ெகாIைகையA ெபா*ம&க5&J) ெதYய0 ெசPேவா/: 

A. ம()*வமைனயMD ேநாயாள9கைள0 ேச#&J/ பJதிகI, அவசரA பMYZ மLS/ OMC 
அவசர& கவன9AH ைமய4கI ஆகியைவ உIள9Bட, ம()*வமைன மLS/ சிகி0ைச 
ைமய4கள9: .&கியமான பJதிகள9D, OHM C மLS/ OMC ஆகியைவ ம()*வ& 
கவன9AH) ெதாNC / நிதி உதவM) திBட4கைள வழ4Jகி:றன எ:பைத 
ேநாயாள9க5&J) ெதYவM&J/ வைகயMD *NCA பMரFர4கைள ஒB\ 
ைவAேபா/.  இ&ெகாIைகயM: நகD ஒ:ைற Overlakehospital.org இைணயதள)தி>/ 
ைவ)தி(Aேபா/. 

B. *NCA பMரFர4கைள ஒB\ ைவAபேதாC ேச#)* ‘ைகAபMரதிகI’ எ:கிற வMத)திD 
ம()*வ0 ேசைவயள9&J/ ேநர)திD ேநாயாள9க5&J எ])*A^#வமான 
அறிவMAைபW/ OHMC மLS/ OMC கிைட&க0 ெசPW/. இRத எ])*A^#வமான 
தகவDகைள இRத ேநர)திD வாP_லமாகZ/ வMள&கி0 ெசாDேவா/. ஏேதாெவா( 
காரண)திLகாக, உதாரணமாக ஒ( அவசர0 abநிைலயMD, சிகி0ைசையA ெபSவதLJ 
.: ேநாயாள9&J ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM) திBட/ இ(Aபைத 
அறிவM&கவMDைல எ:றாD, அைத அவYட/ அத:பM: c\ய வMைரவMD அறிவM)* 
வMCேவா/. 

C. இdெவ])*A^#வமான தகவDகI மLS/, வாP_லமான வMள&க/ 
இரNைடWேம, OHMC மLS/ OMC ஆகியவLறி: .த:ைமயாக0 ேசைவயள9&J/ 



 

பJதிகள9D உIள 1000 ேப#க5&J ேமD ேபFகிற எRத ெமாழியM>/ கிைட&க0 
ெசPேவா/, அேதாC அவLைற ஆ4கில/ ேபசாத மLறவ#க5&J அDல* Jைறவான 
அளவMLJ ஆ4கில/ ேபFகிற ேநாயாள9க5&J/, எ])*A^#வமான தகவைல 
மLS//அDல* வMள&க)ைதA HYR* ெகாIள .\யாத மLற ேநாயாள9க5&J/ 
வாP_லமாக ெமாழிெபய#)*0 ெசாDேவா/. 

D. வரேவLபMD உIள ஊழிய#கI, ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM) திBட& 
ேகIவMக5&J) திற/படA பதிலள9&கZ/, அவLைற& காலRதவறாமD உடf&Jட: 
உYய *ைற&J அfAபM ைவ&கZ/ OHMC மLS/ OMC அவ#க5&JA 
பயMLசியள9&J/. 

E. OHMC மLS/ OMC ஆகியவLறி: ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM) திBட/ 
Jறி)த எ])*A^#வமான தகவDகைள, மி:னgசD வாயMலாகேவா, மி:னh 
வாயMலாகேவா, ெதாைலேபசி வாயMலாகேவா அDல* ேநர\யாகேவா 
ேவN\&ெகாI5/ எவ(&J/ கிைட&க0 ெசPேவா/. 

தGதி வரFIைற 

ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM) திBட/ எ:ப*, J] அDல* தன9நப# 
ம()*வ) திBட4கI, பணMயாள# இழAபiC, ம()*வ& கவன9AH, ெம\&ெகPC அDல* 
ம()*வ உதவM) திBட4கI, மLற மாநில அDல* ம)திய அரF) திBட4கI, அDல* 
இராhவ) திBட4கI, அDல* ம()*வ0 ெசலZக5&JA பண/ ெச>)*வதLகான 
ெபாSAH இ:ெனா( நப(&J அDல* அைமAபMLJ இ(&க&c\ய மLற abநிைலகI 
எ*Z/ உIள9Bட, ஆனாD இைவ மBC/ தா: எ:றிDலாத, ேநாயாள9&J& கிைட&கிற 
மLற அைன)* நிதி ஆதார4க5&J/ இரNடா/ பBச)திD இ(AபதாJ/. இன/, ேதசியA 
^#வ jக/, அDல* அDல* J\வரZ நிைல ஆகியவLைறA ெபா(BபC)தாமD, ம()*வ 
kதியாக வSைம நிைலயMD உIள ேநாயாள9&J ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / 
நிதிWதவM) திBட)ைத வழ4Jேவா/. 

அ* ேபா:ற abநிைலகள9: கீb, உYய இட4கள9D பண/ ெச>)*வதLகான .த:ைம 
வசதிகI இDலாத ேபா* அDல* மLற வசதிகள9D இ(R* பண/ ெச>)திய பMறJ மmத) 
ெதாைகக5&JA பண/ ெச>)த வசதிகI இDலாத ேபா*, ேநாயாள9கைளA பM:வ(/ 
வர:.ைறகள9: அ\AபைடயMD OHMC மLS/ OMC ஆகியவLறி: ெகாIைகயM: கீb 
ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM) திBட)திLJA பYசீலிAேபா/. 

A. WAC 246-453-040 மLS/ WAC 246-453-050 ஆகியவLறி: ேதைவகைளW/, IRS 501R 
ேதைவகைளW/ சRதிAபதLகாக, பM:வ(/ மாதிYைய OHMC மLS/ OMC ஏLS& 
ெகாN\(&கிற*: 

1. ஒ( ேநாயாள9யM: ஒBCெமா)த& JC/ப வ(மான/ ம)திய அரசி: தLேபாைதய 
வSைமநிைல அளவM: 200% மட4காக அDல* அைதவMட& கீழாக இ(&ைகயMD 



 

அவ(&கான  OHMC மLS/ OMC கBடண4கள9: .]) ெதாைகையW/, 
ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM எ:ேற தj#மான9)*வMCேவா/. 

2. ம)திய அரசி: தLேபாைதய வSைமநிைல அளவMD 201% அளவMLJ/, 400% 
அளவMLJ/ இைடேயWIள வ(மான4கைளWைடய ேநாயாள9கைளA ெபா()த 
வைரயMD, அவ#க5&J) தI5ப\ ெசPகிற ெதாைகைய) தj#மான9AபதLJA 
பM:வ(/ ப\Aப\யாக& Jைற&J/ கBடண) திBட)ைத உபேயாகிAேபா/. 
JC/ப/ எ:பைத, ஒ:றாக வசி&கிற, பMறAH, தி(மண/, அDல* த)* எC)தD 
ஆகியவLறி: வாயMலாக உறZ ெகாNCIள இரNC அDல* அதLJ ேமLபBட 
நப#கைள& ெகாNடேதா# J] எ:ேற வைரயS&கிேறா/; அ* ேபா:S 
ெதாட#Hைடய நப#கI அைனவைரW/ ஒேர JC/ப உSAபMன#கI எ:ேற 
க(*கிேறா/.  

3. அைன)*) தI5ப\கI, பM\)த4கI, தி(/பA ெபS/ ெதாைககI ஆகிய 
அைன)திLJ/ பMறJ, ஒ( நப# தன9AபBட வMத)திD ெச>)*வதLJA ெபாSAபாக 
இ(&கிற ெதாைகையேய வMதி&கிேறா/ (காAபiC மLS/ ம()*வமைன 
நி#வாக)தி: நிதிWதவM& ெகாIைகயMலி(R* வ(பைவ உIள9Bடைவ, இ* 
ேபா:ற கவன9AபMLJA பா*காAபள9&கிற காAபiBைட& ெகாNCIளவ#க5&JA 
ெபா*வாக வMதி&கிற ெதாைககைள வMட அதிகமானதாக இ(&க& cடா* (“AGB”).   
AGB-ஐ) தj#மான9AபதLJ காAபiBC& ேகாY&ைக) ெதாைகைய ம()*வமைன&J0 
ெச>)*கிற ‘ெம\&ேக# ஃபi-ஃபா#-ெச#வ jp’ ேகாY&ைககI மLS/ தன9யா# 
Fகாதார& காAபiBC நிSவன4கI ஆகியவLறி: கலைவ ெகாNட 
அ\AபைடயMலான, 12 மாதA பM:ேனா&கிA பா#&J/ .ைற உபேயாகி)*& 
ெகாIவதLJ OHMC மLS/ OMC ெதYRெதC)*Iளன.   

4. பண/ ெச>)தA ெபாSAபான தரAபMன#, ப\Aப\யாக& Jைற&J/ கBடண) 
திBட)ைத உபேயாகி)த பMறJ/ ெச>)த ேவN\WIள ெதாைகைய, ‘ெசDஃA ேப 
ஃபாேலா அA பாலிசி’-&J இண4க, நியாயமானேதா# கால அளவMD மாதாRதிர) 
தவைணகள9D ெச>)த ேவNC/. பண/ ெச>)த ேவN\யவ# பண/ 
ெச>)தாமD வMBடாெலாழிய அDல* கண&கிD சLS கால/ ெசயDபாC எ*Z/ 
இDலாமD இ(RதாD ஒழிய, அேதாC ேநாயாள9ைய) தி(Aதிகரமான வMத)திD 
ெதாட#H ெகாIள .\யவMDைல எ:றாD ஒழிய, அAப\A பண/ ெச>)த 
ேவN\WIளவY: கண&ைக, பண வaலிAH .கைமயMட/ ெகாC&க மாBேடா/.  

• JறிAH:    வ(மான/ எ:பைத, cலிகI மLS/ ஊதிய4கI, நலதிBடA 
பணAபBCவாடா&கI, ச.தாயA பா*காAHA பணAபBCவாடா&கI, ேவைலநிS)தA 
பல:கI, ேவைலயMDலாைம அDல* ஊனA பல:கI, JழRைத வள#AH உதவM)ெதாைக, 
வாb&ைகAப\, மLS/ வMயாபார)திலி(R*/, .தqBC0 ெசயDபாCகள9D இ(R*/ 
அRத நப(&J& ெகாC&கிற நிகர ச/பா)திய4கI இ(R* [ெதாNC வMNணAப)திD 
.தqBC வ(மான/ இ(&கிறதா? அAப\ இDைலெய:றாD இ* ெவள9)ெதYய 
ேவNCமா?  ], வYகI பM\)த/ ெசPவதLJ .:பாகA ெபSகிற ெமா)த ெரா&க) 
ெதாைககI எ:ேற வைரயS&கிேறா/. 

 



 

ெதா67/நிதி:தவ; த<DபKL சதவ Nத. 

  
 
 

ேநாயாள9 ெச>)த ேவN\ய ெதாைக 

தI5ப\ சதவ jத/ (%) 

 
FPL % 

 
$0-$2,500 

 
 

$2,501-
$5,000 

 

$5,001-
$10,000 

 

$10,001-
$25,000 

 

$25,001-
$50,000 

 

$50,001 
மLS/ 
அதLJ 
ேமD 

 
0-200% 

 
100% 

 
 
 

100% 
 

100% 
 

100% வைர 

 

100% 
 

100% 
 

201-300% 
 

85% 
 
 
 

90% 
 

95% 
 

96% 
 

97% 
 

JறிAH A 

 

301-400% 
 

65% 70% 
 

75% 
 

80% 
 

85% 
 

JறிAH B 

 

  

JறிAH A:  கBடண4கள9D .தD $100,000–&J 98% ம()*வ கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM 
ெபா(R*கிற*.  $100,000–&J ேமலான ெதாைககI எதLJ/ 100% ம()*வ& கவன9AH) 
ெதாNC/நிதிWதவM ெபா(R*கிற* 

JறிAH B:   கBடண4கள9D .தD $100,000–&J 90% ம()*வ கவன9AH) 
ெதாNC/நிதிWதவM ெபா(R*கிற*.  $100,000–&J ேமலான ெதாைககI எதLJ/ 100% 
ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM ெபா(R*கிற* 

B. வ(மான நிைலகைள *Dலியமாக மதிAபMCவதLJA ேபா*மான தகவDகI இ(&J/ 
கண&Jக5&J, ேநாயாள9கI ம)திய வSைம& ேகாBC வர/பM: 200% -&J/ 
Jைறவான வர/பMD வ(கிறா#களா எ:பைத OHMC மLS/ OMC தj#மான9&J/. 
அdவாS இ(RதாD, சா)தியமான DSHS கவேரஜு&காக கண&Jகைள 
சYபா#)*வMBC, DSHS ேதைவகைளA ^#)தி ெசPயாத கண&Jக5&கான நிதி 
உதவMைய வழ4JவதLகாக நி>ைவ) ெதாைககைள .:cB\ேய இர)* 
ெசPதிC/.. 

C. OHMC மLS/ OMC ேபரழிZ) ெதாNCதவMையW/ வழ4கலா/, இத: ெபா(I, 
ம)திய அரசி: வSைம நிைல அளவMD 200% அளவMLJ ேமD JC/ப வ(மான.Iள 



 

ேநாயாள9க5&J, அவ#கள* abநிைலயான* ேமேல ேகா\BC& காB\WIள 
ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM) தI5ப\&J அAபா>/ ெசDகிற 
கCைமயான பண& கtட)ைத அDல* தன9AபBட இழAைப0 FB\&காBC/ ேபா*, 
அவ#க5&J ம()*வ& காAபiBC) ெதாNடாக/நிதிWதவMயாக அ)ெதாைககI 
அைன)ைதW/ தI5ப\ ெசP* வMடலா/. இ* ேபா:ற நிைலகள9D, ேநாயாள9கI 
த4கள* ேபரழிZ0 aழைல வMவY)*0 ெசாDவேதாC ேச#)* ேமLெகாNC/ 
மSஆPZ ெசPWமாS ேகாY ஒ( எ])*A^#வமான வMNணAப)ைத0 சம#AபM&க 
ேவNC/. ேபரழிZ) ெதாNCதவMைய வழ4JவைதW/, தI5ப\ ெசPய ேவN\ய 
ெதாைகையW/ .\Z ெசPவ*, OHMC மLS/ OMC நிதி வள4கைள& ெகாI.தD 
ெசPவதLJ / ெசலவழிAபதLகான அதிகார)திLகான அ4கீகார/ ச/பதமாக 
ஏLெகனேவ இ(&கிற மLற ெகாIைகக5J& ஏLப, OHMC மLS/ OMC கBடண 
நி#ணய& J]வMடேம இ(&கிற*. 

D. OHMC மLS/ OMC-கI ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவMைய வழ4Jவ* 
எ:ப* OHMC மLS/ OMC ேசைவயள9&கிற ச.தாய)தி: நலf&காகேவ அேதாC, 
இைதA ேபாலேவ, வாஷி4ட: மாகாண)திD வசிAபவ#களாக இ(&காத ேநாயாள9கI, 
அவசரA பMYவMD வழ4Jகிற ேசைவக5&J மBC/, அDல* அவசரA பMYவMD இ(R* 
ேநர\யாக ம()*வமைனயMD ேச#)தத: வMைளவாகA ெபSகிற ேசைவக5&J 
மBCேம ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM&J) தJதியைடவா#கI. 
cCதலாக, OHMC மLS/ OMC அவசர சிகி0ைச) *ைற ம()*வ# ஒ(வ# 
அ0ேசைவகைள ஒ( ம()*வ அவசர நிைல எ:S தj#மான9)தாக ேவNC/. 

E. வாஷி4ட: மாகாண)திD J\யM(Aப* எ:ற ேதைவக5&கான வMதிவMல&Jகள9D, 
அகதிகI, தgச/ HJபவ#கI, மLS/ INS ஆவண4கைள ைவ)தி(R* அவLைற& 
காNபM&க .\கிற தgச/ ேகா(பவ#க5/ அட4Jகிறா#கI. 

F. ^#)தி ெசPத வMNணAப)தி: ேபYD தJதியைடவ*, வMNணAப)ைத அ4கீகY)த 
ேததியMலி(R* அC)* வ(கிற 180 நாBக5&JI ெபLற ேசைவக5&J மBCேம 
ெசD>ப\யாகிற*. 

தGதிைய) தN#மான0&கிற நைடIைற 

A. ஆர/பகBட) தj#மான9AH: 

1. OHMC மLS/ OMC ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM&J) 
தJதியைடவைத) தj#மான9AபதLJ, ஒ( வMNணAப நைட.ைறைய 
உபேயாகி&J/. ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவMைய வழ4JமாS 
ேகா(கிற ேவNCேகாIகைள, ம()*வ#கI, ச.தாய/மத& J]வMன#, ச.தாய 
ேசைவகI, நிதி0 ேசைவ ஊழிய#கI, ேநாயாள9யM: JC/ப)தின#, மLS/ 
ேநாயாள9டமி(R* ஏLS& ெகாIேவா/. 



 

2. ேநாயாள9ைய ம()*வமைனயMD பதிZ ெசPW/ நைட.ைறயM: ேபாேதா, 
அDல* ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM இ(Aப*/, கிைடAப*/ 
Jறி)* ேநாயாள9&J அறிவM)தி(AபதLJA பMறJ எRத ேநர)தி>/, OHMC மLS/ 
OMC ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM&கான வாP_லமான அDல* 
எ])*A^#வமான வMNணAப)தி: அ\AபைடயMD ஒ( ஆர/பகBட) 
தj#மான)ைத எC&J/. 

3. ஈC ெசPயாத கவன9AH நிைல Jறி)த இSதி) தj#மான/ ஒ:ைற அைடவதLகான 
OHMC மLS/ OMC-யM: .யLசிக5&J பண/ ெச>)த ேவN\ய தரAபMன# 
ஒ)*ைழAH நDகினாD ஒழிய, தJதி Jறி)த இSதி) தj#மான)ைத எC&காமD, 
OHMC மLS/ OMC பண/ வaலி&J/ .யLசிகைளேயா அDல* பண)ைத0 
ெச>)*மாS ெசாD>/ ேவNCேகாIகைளேயா *வ4கா*. 

4. இRத& ெகாIைகயM: கீb ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM&J 
ேநாயாள9யானவ# தJதியைடயலா/ எ:ற உNைமநிைல OHMC மLS/ OMC-&J) 
ெதYய வ(கிற பBச)திD, அ* இRத வMஷய/ Jறி)* ேநாயாள9&J) 
ெதYவM)*வMBC, அ* ேபா:ற ெதாைகைய ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / 
நிதிWதவMயாக& க(தவM(&கிறா#கI எ:பதானேதா# ஆர/பகBட) தj#மான)ைத 
எC&J/. 

5. ேசைவகைள வழ4கிய ேநர)திD இ(&கிற நிதி) ேதைவையA ெபா()ேத நிதிA 
பா*காAைப) தj#மான9Aபா#கI. 

B. இSதி) தj#மான9AH: 

1. .காRதிர.Iள தI5ப\கI. ம()*வமைன ஊழிய(&J, பண/ ெச>)த 
ேவN\WIள நபY: அைடயாள/ அவ# வSைமயM>Iளேதா# நப# என) ெதYகிற 
பBச)திD, அேதாC வMNணAப/ ெசP*IளவY: வ(மான/ தJதியைடW/ 
அளZக5&JIளாகேவ இ(&கிற* என ம()*வமைனயாD நிைலநாBட .\கிற 
பBச)திD, இRத ஆர/பகBட) தj#மான9AபMேலேய அவ(&J ம()*வ& கவன9AH) 
ெதாNC / நிதிWதவMைய OHMC மLS/ OMC வழ4கலா/. OHMC மLS/ OMC 
இDவாb&ைக) *ைண ஒ(வைரேயா, நிலHல4கைளேயா அDல* மLற 
ெசா)*&கைளேயா கNCபM\&க .\யாத ேபா*, இேத வர:.ைற தா: 
மரணமைடRத ேநாயாள9க5&J/ ெமPயாகிற*.  இRநிைலகள9D, WAC 246-453-030 
(3) வMதியM:ப\, OHMC மLS/ OMC .] சYபா#AH அDல* ஆவணமா&கைலA 
^#)தி ெசPய) ேதைவயMDைல. 

2. ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவMA ப\வ4கI, அறிZS)தDகI, மLS/ 
எ])*A^#வமான வMNணAப4கI ஆகியவLைற, ம()*வ& கவன9AH) 
ெதாNC/நிதிWதவMைய ேவNC& ெகாI5/ ேபா*, ேதைவ இ(Aபைத0 
FB\&காBC/ ேபா*, அDல* நிதிநிைலைய மதிAபMCவ* ேதைவ இ(&க 



 

வாPAHIளைத0 FB\&காBC/ ேபா* ேநாயாள9க5&J& ெகாCAேபா/. ேநாயாள9 
^#)தி ெசP* அfAபMயேதா அDல* OHMC மLS/ OMC ^#)தி ெசP* 
அfAபMயேதா, அைன)* வMNணAப4கேளாC/, வMNணAபA ப\வ)திD 
FB\&காB\WIள வ(மான) ெதாைககைள0 சYபா#AபதLJ) ேதைவயான 
ஆவண4கI இ(Rதாக ேவNC/.  

a. ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC / நிதிWதவM&J வMNணAபMAபதLJ, ^#)தி 
ெசPத வMNணAப./, பM:வ(/ ஆவண4கள9D ஏேதf/ ஒ:S/ 
ேதைவயாJ/ 

1. W-2 பM\AH அறி&ைககI;  
2. 3 மிக0 சமmப)திய ச/பள அறி&ைககI;  
3. மிக0 சமmப)திய ஆN\Lகான வ(மான வY கண&J0 சம#AபணA பB\யD;  
4. ெம\&ெகPC மLS//அDல* மாநில அரF நிதியள9&கிற ம()*வ 

உதவM)ெதாைகைய அ4கீகY&கிற அDல* நிராகY&கிற ப\வ4கI;  
5. ேவைலவாPAபM:ைம இழAபiBைட அ4கீகY&கிற அDல* நிராகY&கிற 

ப\வ4கI;  
6. பணMயம#)திய நிSவன4கI அDல* நலவாbZ .கைமகள9D இ(R* 

ெபLற எ])*A^#வமான அறி&ைககI; அDல* 

வMNணAபதார(&J வாbவாதார)ைத வழ4கி& ெகாN\(&கிற JC/ப 
உSAபMன#கள9டமி(R* ெபLற ஆதரZ& க\த4கI.  

b. ேநாயாள9&கான ‘ெஹD)ேக# கிெர\B’ அறி&ைகயM: அ\AபைடயMD இ(&க 
வாPAHIள ‘உ)ேதசமான ெதாN\LJ’ ேம>Iள மmத)ெதாைககைள 
மSஆPZ ெசPேவா/.   

3. ஆர/பகBட ேவNCேகாI கால)தி: ேபா*, ேநாயாள9W/, OHMC மLS/ OMC-W/, 
நிதியள9&J/ மLற _லாதார4கைளA பM:பLறலா/, இதிD 'ெம\&கD 
அசிpட:p அBமின9pBேரஷ:' மLS/ 'ெம\&ேக#' அட4Jகி:றன. வSைம 
நிைலைய) தj#மான9AபதLகாக வMNணAபM&கிறேதா# ேநாயாள9 வ4கி அDல* 
மLற கட: _ல/ நிதி திரBCவைத நாட ேவNC/ என OHMC மLS/ OMC 
ேகா(வதிDைல. 

4. வழ&கமாக, ஆவண4கைள ேவNC& ெகாIவதLகான உYய காலகBட/ எ:ப*, 
வMNணAபM&கிற ேததி&J .: வ(கிற _:S மாத4களாக இ(&J/. ஆயMf/, 
அ* ேபா:ற ஆவண4கI வMNணAபதாரY: தLேபாைதய நிதிநிைலைய) 
*DலியமாகA பMரதிபலி&கவMDைல எ:கிற பBச)திD, அRேநாயாள9யM: நிதி0 
aழD மாறிவMBட பMறJ இ(&கிற காலகBட)திLJ மBCேம ஆவண4கைள 
ேவN\& ெகாIேவா/. 



 

5. பண/ ெச>)த ேவN\ய தரAபMன# ேமேல வMவY)*Iள ஆவண4கI எைதW/ 
தர இயலாமL ேபாகிற நிைலயMD, வSைம நிைலயMD உIளேதா# நப# என 
வைகAபC)*வதLகான தJதி Jறி)த இSதி) தj#மான)ைத எCAபதLJ OHMC 
மLS/ OMC பண/ ெச>)*வதLJA ெபாSAபான தரAபMனYடமி(R* ெபLற 
எ])*A^#வமான, ைகெயாAபமிBட அறி&ைககைளேய ந/பM0 சா#Rதி(&க 
ேவNC/. (WAC 246-453-030 (4)). 

C. நjNடேதா# கால)திLJ ெதாட#R* பண/ ெச>)*வதLகான ேநாயாள9யM: திற:, 
Fகவ jன/ அDல* நிதி ெந(&க\யM: காரணமாக& JறிAபMட)த&க அளவMLJ மாறி, 
ெதாNC0 ேசைவகI ேதைவயாவதிD ேபாP .\யலா/ எ:பைதA HYR*ண#R* 
ெகாNC, ம()*வமைனயMD ேச#வதLJ .: இ(R* எRத ேநர)தி>/ ம()*வ& 
கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM&J வMNணAபMAபதLJ OHMC மLS/ OMC 
அfமதி&J/. நிதி நிைலயMD ஏLபBCIள மாLற/ தLகாலிகமானதாக இ(&கிற 
பBச)திD, OHMC மLS/ OMC ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவMைய) 
*வ&JவதLJA பதிலாக, பண&ெகாைடகைள) தLகாலிகமாக நிS)தி ைவ&க) ெதYZ 
ெசPயலா/.   

D. ெவள9யMலி(R* ேசைவ வழ4Jபவ#கI 

 ஓவ#ேல& இேமஜி4 அேசாசிேயBp, பMwெகB சZNB ஃபMசிசிய:p, மLS/ JxA 
ெஹD) ஃபMசிசிய:p ஆகியைவ ஓவ#ேல& ம()*வமைனயM: இழAபiC தராத 
கவன9AH) தj#மான4கைள ஏLS& ெகாNC, ேநாயாள9 ெச>)த ேவN\ய 
மmத)ெதாைககைள, அவ#கள* கBடண) ெதாைகக5&JA ெபா(R*கிற தI5ப\ 
சதவ jததிLJ ஏLப ேநாயாள9யM: மmத)ெதாைகைய& cB\& Jைற&J/. OHMC–D 
ேசைவகைள வழ4JவேதாC ெதாட#Hைடய மLற பணM&J அம#)தியMராத ம()*வ0 
ேசைவ வழ4Jந#கI, ம()*வ) ெதாNC) தj#மான4கைள ஏLS& ெகாIளலா/ 
ஆனாD அdவMத/ ஏLS& ெகாIள ேவNC/ எ:ற கடைம அவ#க5&கிDைல. 

 E. இSதி) தj#மான9AபMLJ/, ேமD.ைறயiCக5&Jமான கால வர/H. 

1. ஆர/பகBட)திD ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM&J) தJதியைடபவ# 
என) தj#மான9)*Iள ஒdெவா( ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM 
வMNணAபதார(&J/, இழAபiC தRதிராத ம()*வ& கவன9AH நிைல எ:ற இSதி) 
தj#மான9AைபA ெபSவதLJ .:பாக, அவர* ம()*வ& கவன9AH) 
ெதாNC/நிதிWதவM வMNணAப)திLகான *ைண ஆவண4கைள) தயா# ெசP* 
த(வதLJ, JைறRத* (30) நாBகாB\ நாBகைள வழ4Jேவா/.  

2. வMNணAப/ மLS/ அதLகான *ைண ஆவண4கI அைன)ைதW/ ெபLS& 
ெகாNட பதினா:J (14) நாBக5&JI OHMC மLS/ OMC தன* இSதி) 
தj#மான9Aைப வMNணAபதார(&J) ெதYவM)*வMC/.  

 



 

3. ேநாயாள9/உ)திரவாத/ த(பவ# ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM&கான 
தJதி Jறி)த தj#மான9Aைப எதி#)*, வ(மான)ைத0 சYபா#AபதLகான அDல* 
JC/ப அளவMLகான cCதD சா:Sகைள வழ4Jவத: _ல/, அறிவMAைபA 
ெபLS& ெகாNடதிலி(R* .Aப* (30) நாBக5&JI, ‘ைடர&ட# ஆஃA ெரவM:w 
ைச&கிI’-இட/ ேமD.ைறயiC ெசPயலா/  
a. .தD நிைல ேமD.ைறயiB\D, வ(மான)திLகான வ jBCவசதி0 ெசலைவ& 

cB\&Jைற)தD அட4Jகிற*.   
b. இரNடாவ* நிைல ேமD.ைறயiBைட, OHMC கBடண நி#ணய& J] தன* 

வM(AHYைமயM: ேபYD ைகயா5/.  
c. ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM Jறி)தேதா# இSதி) தj#மான9Aைப 

அைடவதLகான எC&J/ கால அளZ, WAC 246-453-020 (10 வMதி&J ஏLப, 
ேமாசமான கட:கள9லி(R* தன9)*வAபC)*/ வைகயMD, வ(மான)திD 
ெசPகிற ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவMA பM\)த4கைள 
அைடயாள/ காNபதிD எdவMதA பாதிAைபW/ ஏLபC)தா*.  

d. தj#மான9AH Jறி)த ேமD.ைறயiB\: தj#AH வ(/ வைர வaலி&J/ 
ெசயDபாCகI அைன)ைதW/ நிS)தி வMCேவா/ 

F. ேநாயாள9யானவ# ம()*வ0 ேசைவக5&கான கBடண/ சிலவLைற அDல* 
அைன)ைதWேம ெச>)தி வMBC, பMLபாC அAப\A பண/ ெச>)திய ேநர)திD அவ# 
ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM&J) தJதியைடவதாக& காNகிற 
பBச)திD, அAப\) தj#மான9)ததிD இ(R* 30 நாBக5&JI அவ# ெச>)த 
ேவN\யதாக) தj#மான9&கிற ெதாைக&J அதிகமாக உIள ெதாைககI எைதW/ 
அவ(&J) தி(AபM& ெகாC)* வMCேவா/. 

G. நிராகYAH Jறி)த ேபா*மான அறிவMAH: 

1. ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM&கான ேநாயாள9 ஒ(வY: 
வMNணAப)ைத நிராகY)* வMC/ேபா*, அAப\ நிராகY)த* Jறி)த 
எ])*A^#வமான அறிவMAH ஒ:ைற அRேநாயாள9 ெபLS& ெகாIவா#, அதிD 
அட4Jபைவ.  

a. நிராகYAபMLகான காரண/(கI) மLS/ OHMC மLS/ OMC–யM: .\ைவ 
ஆதYAபதLகான வMதிகI;  

b. .\ைவ எC)த ேததி; அேதாC  
c. .\ைவ எதி#)* ேமD.ைறயiC ெசPவதLகான அDல* மSபYசீலைன 

ெசPய& ேகா(வதLகான அறிZS)தDகI.  

2. வMNணAபதார# அவYட/ ேவN\&ெகாNட தகவDகைள வழ4காமD இ(&J/ 
ேபா*/, அவர* தJதிைய) தj#மான9AபதLJA ேபா*மான தகவDகI OHMC 
மLS/ OMC–யMட/ இDலாத ேபா*/, நிராகYAH அறிவMAபMD அட4கியM(&J/ 
தகவDகI: 



 

a. அவYட/ ேவN\&ெகாNC, அவ# வழ4காமD வMBட தகவDகI Jறி)தேதா# 
வMவர&JறிAH, தகவD த(மாS ேவN\&ெகாNட ேததி உBபட;  

b. OHMC மLS/ OMC-&J& கிைட)*Iள தகவDகள9: அ\AபைடயMD ம()*வ& 
கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவM&J) தJதியைடவைத நிைலநாBட 
.\யவMDைல எ:றேதா# அறி&ைக; அேதாC  

c. வMNணAபதாரYட/ .:ேப ேவN\& ெகாNC, அவ# வழ4காமD வMBட 
JறிAபMBட தகவDகI அைன)ைதW/ வMNணAபதார# வழ4Jகிற பBச)திD, 
நிராகYAH அறிவMAH) ேததியMD இ(R* .Aப* நாBக5&JIளாக, அவர* 
தJதிைய) தj#மான9Aேபா/ எ:S ெசாDலிறேதா# அறிவMAH.  

3. கBடண நி#ணயMAH& J]வMன#, இரNடா/ நிைல ேமD.ைறயiCகI 
அைன)ைதW/ மSஆPZ ெசPவா#கI. இAப\ மSஆPZ ெசPவ*, .:ன# 
ம()*வ& கவன9AH) ெதாNC/நிதிWதவMைய நிராகY)த* சYதா: என0 
ெசாDகிற பBச)திD, மாநில அரசி: சBட)திLJ ஏLப அ* Jறி)த 
எ])*A^#வமான அறிவMAைப ேநாயாள9&J/உ)திரவாத/ த(பவ(&J/, 
Fகாதார) *ைற&J/ அfAபM ைவAேபா/. 

அOகீக>12 நைடIைற 

தJதிைய) தj#மான9)*, ெதாைக இ:னெத:S .\Z ெசPத*/, கீேழ JறிAபMBடைதA 
ேபா:S உYய நப#கI வMNணAப)ைதW/, அேதாC இைண)*Iள தகவDகைளW/ 
ஒ:ற:பM: ஒ:றாக மSஆPZ ெசPவா#கI: 

• ேநாயாள9 நிதி0 ேசைவகI ேமLபா#ைவயாள#                       $1,000 வைர  

• ேநாயாள9 நிதி0 ேசைவகI ேமலாள#                               $10,000 வைர  

• ைடர&ட# ெரவM:w ைச&கிI                                                 $100,000 வைர  

• *ைண) தைலவ# நிதி                                                   $100,000-&J ேமD 

ஆவண1ப7)தB மRS. பதிTக< 

A. இரகசிய)த:ைம: வMNணAப/ ெதாட#பான அைன)*) தகவDகைளW/ 
இரகசியமாக ைவ)*& ெகாIேவா/. வMNணAப)திLJ) *ைணயாக அைமகிற 
ஆவண4கள9: நகDகைள வMNணAபA ப\வ)ேதாேடேய ைவ)தி(Aேபா/. 

B. ெதாNC எ:கிற நிைலேயாC ெதாட#Hைடய ஆவண4கைள, த&கைவAH& 
ெகாIைகயM: ப\ த&கைவ)*& ெகாIேவா/. 


