
 

बिरामी के्रडिट नीति 

नीति न.ं जिआरएल९०४० (Policy# GRL9040) 

 

 
मेडिकल सेवाहरूमा बिरामीको पह ुँचसुँग सम्िजधिि बिरामी भ क्िानी र के्रडिटका ववषयमा गाइससधगर आर्थिक सहयोग नीति (एफएवप) आवश्यकिाहरूसुँग 

सम्िजधिि मागिदर्िनहरू स्थावपि गन ि र ५०१(आर) आवश्यकिाहरूसुँग सम्िजधिि स्पजटटकरण प्रदान गन ि। यो नीति क न ैपतन गाइससधगर संस्थामा र सोका 
सि ैसहयोगी संस्थाहरूमा स्याहार प्राप्ि गने सि ैगाइससधगर बिरामीहरूका हकमा लागू ह धछ। 
 
 
 

 बिरामीहरूको तिने क्षमिा िेस कै भएिा पतन गाइससधगर उनीहरूलाई मेडिकल सेवाहरू प्रदान गनि प्रतििद्ध छ।  यद्यवप, फफिाि भ क्िानी ह नसक्ने गरी 
सेवाहरू प्रदान गररएका िेलाहरूमा, िी सेवाहरूका लार्ग भ क्िानी फफिाि गराउन गाइससधगरले  बिरामीहरूलाई गाइससधगर आर्थि नीति (एफएवप) (पररसर्टट 

क)को पालना गनि अन रोि गदिछ।  त्यसो नगनािको नतििास्वरूप बिरामीले िी प्राप्ि गरेका सेवाहरूका लार्ग भ क्िानीको जिम्मेवारी सलएको भधने ि झिनेछ।  

  

परिभाषाहरू :  

  

एफएवप: आर्थिक सहयोग नीति  

इएमटटएएलए: आकजस्मक मेडिकल उपचार र फक्रयार्ील श्रम अर्ितनयम  

वपएफसस: बिरामीको आर्थिक परामर्िदािा 

ससएसस:  प्रामाझणक आवेदन परामर्िदािा 

 

  

जिम्मेवािीहरू:  

रािस्व व्यवस्थापनले यो नीति कायािधवयन गनेछ  

  

उपकिण/आपरू्तिहरू:  

लागू ह ुँदैन  

  

 

 

प्रक्रिया:  
   

१.  गाइससधगरले बिरामी आर्थिक परामर्िदािा (वपएफसस) र प्रामाझणक आवेदन परामर्िदािा (ससएसस) माफि ि आर्थिक सहयोग प्रदान गदिछ िले 

बिरामीलाई सेवा टदन  अति, सेवा टदइरहेको िेलामा र सेवा टदइसकेपतछ आर्थिक परामर्ि प्रदान गदिछन।् आर्थिक परामर्िले बिरामीहरूलाई 

उनीहरूको आर्थिक जिम्मेवारी, आर्थिक सहयोग ववकल्पहरू, र आफ्ना आवश्यकिाहरू परूा गने भ क्िानी ववकल्पहरू ि झ्न सहयोग गछि। 
मापदण्िले टदने सेवा:  

  

प्रफक्रयाका चरणहरू: 

प्रफक्रयाको उद्देश्य: 



 
A. अत्यावश्यक र आकजस्मक सेवाहरू  

  

अत्यावश्यक र आकजस्मक सेवाहरूलाई त्यस्िा सेवाहरूका रूपमा पररभावषि गररधछ ि न गाइससधगरको फफजिससयनले िीवन, 

अङ्गको क्षति वा असक्ििा रोक्नका लार्ग ि रुधि स्याहारको आवश्यकिा छ भनी तनिािररि गरेका ह धछन।्  बिरामीको तिने क्षमिा 
िेस कै भएिा पतन अत्यावश्यक र आकजस्मक सेवाहरू उनीहरूलाई प्रदान गररधछन।्  मार्थको पररभाषासुँग समल्नेगरर, प्रत्येक 

जक्लतनकल ववभागले कति िेला अत्यावश्यक र आकजस्मक सेवाहरू आवश्यक पनेछन ्भनी तनिािरण गनेछन।्  

यटद बिरामीको अवस्था आकजस्मक मेडिकल उपचार िथा श्रम अर्ितनयम (इएमटटएएलए) नीति (पररसर्टट ख) अधिगिि पररभावषि 

"आकजस्मक मेडिकल अवस्था" भएमा, बिरामीको भ क्िानी ववर्ि वा िीमा जस्थति सोिप छ गने कारणले क न ैमेडिकल जस्क्रतनङ 

परीक्षण र उपय क्ि उपचारहरूमा टिलाइ गररनेछैन।  

  

यटद अत्यावश्यक र आकजस्मक सेवाहरू आवश्यक ह धछन ्भनी तनिािरण गररयो, र बिरामीलाई िीमाले कभर गरेको छैन भने, 

गाइससधगरले बिरामीको सहयोगले प्रदान गररएका सेवाहरूको प्रतिपतूि ि प्राप्ि गने प्रयास स्वरूप बिरामीको िफि िाट मेडिक सहयोगका 
लार्ग आवेदन गनेछ।  मेडिकल सहयोगका लार्ग पटहले न ैअयोग्य तनिािररि गररएको क न ैबिरामीलाई, यटद अत्यावश्यक र 
आकजस्मक सेवाहरूको आवश्यकिा परेमा, यस प्रफक्रयाको पालना गनि भतननेछ।  यटद क न ैबिरामीले गाइससधगरलाई सहयोग 

नगरेमा, उसलाई वा उनलाई परूा र् ल्क बिल गररनेछ।  

  

B. गैर-अत्यावश्यक/आकजस्मक सेवाहरू र वकैजल्पक सेवाहरू   

  

वकैजल्पक वा गैर-अत्यावश्यक/आकजस्मक सेवाहरूका लार्ग उपजस्थि ह ने िीमा नभएका वा अन रोि गररएका िी वकैजल्पक वा गैर-
अत्यावश्यक/आकजस्मक सेवाहरू कभर नगने िीमा भएका बिरामीहरूलाई राज्य मेडिकेि, स्वास््य िीमा ववतनमय र वा अविैतनक 

स्याहारमाफि ि आर्थिक सहयोगका लार्ग आवेदन गनि र िी सेवाहरू प्रदान गररन भधदा पटहले न ैत्यस्िा वकैजल्पक वा गैर-
अत्यावश्यक/आकजस्मक सेवाहरूका लार्ग स्वीकृति प्राप्ि गनि भतननेछ।  यटद सेवाहरूका लार्ग स्वीकृति सलन सफकुँ दैन भने, 

बिरामीले गाइससधगरलाई तनम्न िरािरको िम्मा उपलब्ि गराउन  आवश्यक छ:  

  

• भनाि - बिरामीको अन मातनि अस्पिाल िस्ने अवर्ि र क न ैसम्िजधिि र् ल्कहरूको आिारमा िम्मा कोठा वा िोिि 
र् ल्कको १००% (क न ैस्िरीय मेडिकल, सह-तनिी एकोमोिेसन दरमा आिाररि)। भ क्िानीका ववकल्पहरू समीक्षा गनिका 
लार्ग बिरामीहरूले गाइससधगर बिरामी सेवा कल केधर १-८००-४२०६ मा फोन गरेर आर्थिक परामर्िदािासुँग सम्पकि  गनि 
सक्नेछन।् आर्थिक परामर्ि गाइससधगरको बिरामी आर्थि परामर्िदािाहरू मध्ये एक वा िासलका तनमािणका समयमा पवूि-
आर्थिक तनकासी प्रतितनर्ि माफि ि उपलब्ि छ। व्यजक्िगि एपोइधटमेधटहरू पतन उपलब्ि छन।्   

  

• िटहरङ्ग सेवाहरू - िम्मा भेटिाट र् ल्कको वा यटद बिरामी भनाि नभए वा टहुँड्न सक्ने भए प्रफक्रया र् ल्कको एक सय 

प्रतिर्ि (१००%)। भ क्िानीका ववकल्पहरू समीक्षा गनिका लार्ग बिरामीहरूले गाइससधगर बिरामी सेवा कल केधर १-८००-

६४०-४२०६ मा फोन गरेर आर्थिक परामर्िदािासुँग सम्पकि  गनि सक्नेछन।् गाइससधगरको बिरामी आर्थिक परामर्िदािा वा 
पवूि-आर्थिक तनकासी प्रतितनर्ि मध्ये एक माफि ि समय िय गरेका िेला पतन आर्थिक परामर्ि उपलब्ि छ। व्यजक्िगि 

एपोइधटमेधटहरू पतन उपलब्ि छन।्  
  

C. आकजस्मक ववभाग              

  

गाइससधगरले आकजस्मक मेडिकल उपचार र फक्रयार्ील श्रम अर्ितनयम (इएमटटएएलए) पालना गछि  र यस नीतिमा त्यस्िो केही 
छैन िसले त्यस्िो पालनालाई तनषेि गरोस।्  इएमटटएएलए नीति अन सार, बिरामीले भ क्िानी गने ववर्ि वा बिरामीको िीमा 
जस्थतिका ववषयमा सोिप छका कारणले गदाि क न ैपतन मेडिकल जस्क्रतनङ िाुँच वा उपचार टिला गररन  ह ुँदैन।  



 
आकजस्मक ववभागमा, इएमटटएएलएका आवश्यकिाहरू अन सार, आकजस्मक सेवाहरू प्राप्ि गने सि ैबिरामीहरूको प्राथसमकिा 
तनिािरण गररने र रजिस्टर गररनेछ।  यटद क न ैबिरामी गैर-अत्यावश्यक/आकजस्मक जस्थतिमा भएको तनिािरण गररयो भने र सो 
बिरामीको िीमा कभरेि नभएको पाइयो भने, सो बिरामीलाई गैर-अत्यावश्यक/आकजस्मक व्यवस्थामा फलो-अप गनिका लार्ग 

तनदेसर्ि गररनेछ।  यटद बिरामी गैर-अत्यावश्यक/आकजस्मक जस्थति सटहि उपजस्थि भएको तनिािरण गररयो, र बिरामीसुँग िीमाको 
कभरेि छैन भने, बिरामीलाई गैर-अत्यावश्यक/आकजस्मक स्थानमा फलो-अप गनिका लार्ग भतननेछ र गाइससधगरले गैर-
अत्यावश्यक/आकजस्मक सेवाहरू र वकैजल्पक सेवाहरूका लार्ग पटहचान गररएका प्रफक्रयाहरूको पालना गनेछ। 

  

D. सेवा सङ्कलन बिधद   
  

सि ैगैर-अत्यावश्यक/आकजस्मक सेवाहरूका लार्ग सि ैसह-भ क्िानीहरू, कटौिीहरू र िाुँकी स्व-भ क्िानी ब्यालेधसहरू सेवा प्रदान 

गन ि अगाव ैसङ्कलन गररनेछ।  क न ैतिन ि पने रकम भए बिरामीलाई िासलका तनमािणका िेलामा र/वा "सेवाको-बिधद " मा सचूीि 

गररनेछ।  त्यस्िो रकम बिरामीलाई सेवा प्रदान गन ि अति "सेवाको-बिधद "मा सङ्कलन गररनेछ। भ क्िानी गने क्षमिा नह ुँदै पतन यटद 

बिरामीले र् ल्क भ क्िानी गने इच्छा िाहेर गछि  भने सो बिरामीलाई वििमान फेिेरल गररिी मागिदर्िन (एफवपजि) को संयोिनमा रहेर 
आय, िरपररवाको आकार, र सम्पजत्िहरूमा आिाररि रही भ क्िानी ववकल्पहरू समीक्षा गनिका लार्ग सेवा पवूि आर्थिक 

सल्लाहकारकहाुँ स्थानाधिर गन ि पनेछ।    

  

E. छूट नीति  

  

यटद बिरामी गैर-अत्यावश्यक/आकजस्मक सेवाहरूका लार्ग उपजस्थि ह धछ र उसको िीमा ह ुँदैन वा यहाुँ उल्लेझखि सेवाहरू कभर 
गररुँदैनन ्भने, क ल र् ल्कहरूमा आिाररि रहेर त्यस्िो बिरामीलाई छूट प्रदान गनि सफकनेछ।  यहाुँ उल्लेझखि छूट पररवारको आकार 
र िरपररवारको आयमा आिाररि रहेर तनिािरण गररनेछ।  छूट टदइएको रकमको तनिािरण र उपय क्ििा "आय मागिदर्िन 

म्याटिक्स"को उपयोग गरेर ह नेछ।  यस नीतिका सधदभिमा मागिदर्िनहरू तनम्नसलझखि छन:्  

  

• यो नीति सह-भ क्िानीहरू र कटौिीहरूमा लाग ूह नेछैन।   
• प्याकेि मूल्य कायिक्रमहरू यस फकससमको छूटका सधदभिमा िाटहरै राझखएका छन।्  
• गैर-अत्यावश्यक/आकजस्मक सेवाहरूकालार्ग छूट सेवाहरूको सहमति सेवा प्रदान गररन  अगाव ैतनिािरण गन ि पनेछ।  
• यटद बिरामीले अत्यावश्यक/आकजस्मक सेवाहरूका लार्ग उपचार खोिीरहेको छ र बिरामीसुँग िीमा कभरेि छैन भने, वा 

िी सेवाहरू कभर ह ुँदैनन ्भने, यहाुँ उल्लेझखि सेवाहरू प्रदान गररनेछन ्र ववसभधन भ क्िानी ववकल्पहरूको तनिािरण पतछ 

गररनेछ। 
  

  

  

F. सङ्कलन नीति  

  

यस नीतिले स्व-भ क्िानी बिरामीहरू र प्राथसमक िीमाले रकम तिरीसकेपतछ िाुँकी रहेका ब्यालेधसहरूका लार्ग सङ्कलन प्रफक्रया पतन 

स्थावपि गनेछ।  सङ्कलन प्रफक्रयालाई तनम्नले रेखाङ्फकि गरेको छ:  

• सि ैबिरामीहरूलाई ह न सक्ने असािारण सङ्कलन कािािहीको व्याख्या अतिररक्ि गाइससधगरको आर्थिक सहयोग नीति 

िथा भ क्िानी ववकल्पहरूको उनीहरूको बिसलङ वक्िव्य माफि ि सूचीि गररनेछ।  
• आर्थिक सहयोगका लार्ग आवेदन गने अवर्ि प्रदान गररएको स्याहारका लार्ग पटहलो डिस्चािि पतछको बिसलङ स्टेटमेधट 

पठाएको समतिले २४० टदन पतछ हो भनी व्यजक्िहरूलाई सचूीि गने।   



 
• िीन(३) मटहना पतछ, सि ैव्यवस्थापनहरूलाई िी सि ैबिरामीहरूको अर्ोध्य ऋणको एउटा पवूि-सूची पठाइनेछ िो िीस 

(३०) टदनसभत्र असोध्य ऋणमा स्थानाधिरणका लार्ग योग्य ह नेछन।्  यटद बिरामीिाट क न ैप्रतिफक्रया आएन भने, हामी 
आगामी चरणमा िानेछौँ।  िेस्रो बिसलङ स्टेटमेधटमा बिरामीहरूलाई तनम्न क रा सूचीि गनि भाषा सामेल गने: यसद्वारा 
िपाईँलाई यो सूचीि गररधछ फक यटद िपाईँले तिन ि पने िाुँकी रहेको रकम समािान गनि आफ्नो दातयत्व पूरा गन िभएन 

भने िपाईँको के्रडिट रेकििमा प्रतिबिजम्िि ह ने नकारात्मक के्रडिट ररपोटि यो सूचनाको िीस (३०) टदनसभत्र के्रडिट ररपोटटिङ 

एिेधसीहरूलाई ि िाइन सक्छ।   
• "सेवाको समति" देझख चारवटा (४) बिरामीका वक्िव्यहरू भएको चौथो (४) मटहनाको पवूि-सङ्कलन प्रफक्रया वा ब्यालेधस 

ग्यारेधटीकिािको जिम्मेवारी भएको समयदेझख   

• पटहलो चार मटहना पतछ, भ क्िानी नगररएका क न ैपतन ब्यालेधसहरू "अर्ोध्य ऋण" मा स्थानाधिररि गररधछ र छ (६) 

मटहनाको अवर्ि ननाघ्ने गरी पटहलो स्थापन सङ्कलन एिेधसीलाई असाइन गररधछ र बिरामीलाई ववसभधन "के्रडिट 

ररपोटटिङ" एिेधसीहरूमा ररपोटटिङ गररनेछ।  
• यस अतिररक्ि, यस समयसीमासभत्र पतन ब्यालेधस भ क्िानी भएन भने, सो ब्यालेधस दोस्रो स्थापन एिेधसीलाई छ (६) 

मटहनाको अवर्ि ननाघ्ने गरी असाइन गररधछ।  
• बिरामीको स्वामीत्वमा रहेकोक न ैपतन सम्पजत्िको ग्रहणार्िकार स्थावपि गनि केस अन सार कान नी कािािही ववचार गनि 

सफकनेछ।  क न ैपतन ग्रहणार्िकारको कायािधवयनको अन र्ीलन हामी गनेछैनौँ।  
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