
 
स्व-भुक्तानी छूट नीतत 

नीतत नं. सिसि१०.९०३९जि (Policy# CC10.9039G) 

 

 

यि नीततको उद्देश्य भनेको गाइसिन्गरसभत्र मेडिकल रूपमा आवश्यक िेवाहरू प्राप्त गने िबै योग्य अबीसमत बबरामीहरूका लागग प्रदान गररने िमग्र(कुल) 

छूटका लागग योग्यता पररभाषित गनु ुहो। यो नीतत गाइसिन्गर तथा िबै िहायक िङ्गठनहरू र गाइसिन्गरसभत्रका िबै कायकु्रमहरूमा लागू हुन्छ। 
गाइसिन्गर अवैततनक स्याहार नीतत अन्तगतु राहतका लागग योग्य नहुने अबीसमत बबरामी िनिङ््यालाई कुल शुल्कहरूमा ३०%को छूट ददएर िहयोग 

गन ुगाइसिन्गर प्रततबद्ध छ।  यो छूट आधारभूत मेडिकल िेवाहरूका लागग मात्र लागू हुनेछ।  कस्मेदटक तथा तनजश्ित वैकजल्पक िेवाहरू यि नीतत 

अन्तगतु कभर गररिँदैनन।्  

यो नीतत गाइसिन्गर अवैततनक स्याहार नीततििँग परस्पर सभन्न छ। 

 

 
 

 

यो नीतत ती बबरामीहरूका लागग लाग ूहुिँदैन िो "अल्पबीसमत" छन ्वा ती बबरामीहरूका लागग लागू हुिँदैन ििको स्वास््य बीमा छ ििको गोिी बादहरको 
जिम्मेवारी कभर-नगररएको िेवा, िह-भुक्तानी, िह-बीमा वा कटौतीको रकमबाट प्राप्त गररन्छ।  बादहरका प्रदायकहरूद्वारा प्रदान गररएका िेवाहरू यि 

नीतत अन्तगतु कभर गररिँदैनन ्र छूट िम्बन्धी प्रश्नहरू िोझै प्रदायकलाई िोध्नुपनेछ(िस्तै करारिन्य रेनल िायालाइसिि िुषवधाहरू, दीर्कुालीन अल्प 

स्याहार िुषवधाहरू)।  योग्य बबरामीहरूलाई प्रदान गररएको िेवाहरूका लागग कुल शुल्कमा बबल गररनेछैन।  लागूयोग्य बबसलङ प्रणालीमा बबसलङ स्टेटमेन्ट 

तयार पाने बेलामा शुल्कहरू िमायोिन गररनेछ र िमायोजित ब्यालेन्ि बबरामीलाई वा ग्यारेन्टीकताुलाई बबल गररनेछ।   

  

परिभाषाहरू:  

  

▪ अवैतनिक स्याहाि:  परोपकार स्याहार।  स्थाषपत मापदण्ि पूरा गने व्यजक्तहरूलाई सित्तमैा प्रदान गररने स्वास््यस्याहार िेवाहरू। 
 

▪ आधािभूत मेडिकल सेवाहरू:  आकजस्मक कक्षमा प्रदान गररने मेडिकल िेवाहरू; त्यस्तो अवस्थाका लागग िेवा ििलाई तुरन्त उपिार गररएन 

भने, त्यिले स्वास््य जस्थततमा प्रततकूल पररवतनु गराउिँछ; िीवन खतरामा पाने पररजस्थततहरूको प्रततक्रक्रयामा प्रदान गररने गैर-वैकजल्पक 

िेवाहरू; िीवन खतरामा पाने पररजस्थततहरूको प्रततक्रक्रयामा प्रदान गररएको वैकजल्पक िेवामा मूल्याङ्कन गररएका मेडिकल रूपमा आवश्यक 

िेवाहरू; गाइसिन्गरको तनणयु अनुिार हरेक केिका आधारमा मूल्याङ्कन गररएका मेडिकल रूपमा आवश्यक िेवाहरू। 
 

o कस्मेदटक िेवाहरू, कृबत्रम गभाुधान, ठोि अङ्ग र हाि-ेमािी प्रत्यारोपण, र/वा कस्मेदटक दन्त पुनतनमुाुण िामेल छैनन।् 
  

▪ अबीममत बबिामी:   त्यस्तो व्यजक्त िो कुनै पतन लागूयोग्य राज्य िरकारी वा अन्य तसे्रो पक्ष बीमा कायकु्रमद्वारा कभर गररएको छैन। 
 

▪ अल्पबीममत बबिामी:  त्यस्तो व्यजक्त ििको बीमा त छ तर गोिी बादहरका मेडिकल खिहुरू कभर गनकुा लागग ििििँग आगथकु स्रोतहरू 

छैनन।् 
 

▪ पपएफमस:  बबरामीको आगथकु परामशदुाता 
  

जिम्मेवािीहरू:  

रािस्व व्यवस्थापनले यो नीतत लाग ूगनेछ।  

प्रक्रक्रयाका िरणहरू: 

नीततको उद्देश्य: 



 
  

उपकिण/आपूनतिहरू:  

लागू हुिँदैन  

  

 

प्रक्रिया:  
   

योग्यताका लागि मापदण्ि:  

• गाइसिन्गर अवैततनक स्याहार नीतत अन्तगतु बबरामी छूटहरूका लागग योग्य छैन। 
• िबै योग्य अबीममत बबिामीहरूले, कस्मेदटक वा अन्य वजितु वैकजल्पक प्रक्रक्रयाहरू प्राप्त गरररहेका बाहेक, िेवाहरू प्रदान गररिकेपतछ कुल 

शुल्कहरूमा ३०% छूट पाउनेछन।्   
• यि नीततका तनसमत्त अबीसमत छूटहरू तनम्नका लागग लागू हुनेछैनन:्  

o अल्पबीसमत भनी वगीकरण गररएका बबरामीहरू  

o राज्य, फेिरेल वा अन्य तसे्रो-पक्ष कायकु्रमका लागग योग्य हुने बबरामीहरू  

o असमि र मेनोनाइट बबरामीहरू (यि िमूहलाई असमि र मेनोनाइट नीतत अन्तगतु छूट प्रदान गररन्छ) 

o स्वास््य बीमा बिारमा अनुदानका लागग योग्य बबरामीहरू  

o बािँकी रहेको िहबीमा, को-पे, कभर नगररएका िेवाहरू वा कटौती रकम भएका बीमा भएका बबरामीहरू  

• अबीसमत छूट प्रदान गररएका र भुक्तानी व्यवस्थापनमा प्रवेश गराइएका िुनिुकै बबरामीले भुक्तानी करार वा अबीसमत रकमको भुक्तानी नहुने 

िोखखमको िम्मानका लागग िद्भावपूण ुप्रयाि गनुपुनेछ। 

छूट माििदर्ििहरू:  

• बीमा नभएको तनजश्ित गररएका बबरामीहरूलाई एउटा शैक्षक्षक पुजस्तका प्रदान गररनेछ ििले अबीसमत छूट नीततका प्रमुख बुिँदाहरूलाई प्रकाश 

पानेछ।  
• बबरामीहरूलाई स्व-भुक्तानी आगथकु शे्रणी र बीमा योिना िदहत लागूयोग्य बबसलङ प्रणालीमा रजिस्टर गररनेछ, ििको असभप्राय अबीसमत 

छूटका लागग योग्यता हुन्छ  

• षपएफसिले बीमा नभएका बबरामीहरूलाई मेडिकल िहयोग वा अन्य लागूयोग्य कभरेि षवकल्पहरू (िस्तै - कोब्रा, सिएिआइषप, वा अन्य कुनै 

ब्यापाररक वा िरकारी योिना) प्राप्त गन ुिहयोग गनेछ।  अततररक्त लाभहरू खोिी गन ुनिाहने बबरामीहरू अबीसमत छूटका लागग योग्य नहुन 

िक्छन ् 

• तसे्रो पाटी कभरेि िदहत उपजस्थत भएका बबरामीहरू ििलाई पतछ अबीसमत तनधाुरण गररन्छ, ततनलाई अतीतलक्ष्यी रूपले छूट प्रदान गररन्छ।  
• कुनै िरकारी कायकु्रमका लागग योग्यता तनधाुरण गन ुषपएफसिले बबरामीको िनिाङ्ज्यक प्रोफाइल र आय िमीक्षा गनेछ   

• प्रदान गररएको छूटको रकमलाई बबरामीको स्टेटमेन्टमा "अबीसमत छूट" रािस्वबाट कटौती हुने भनी गणना गररनेछ  

• पररमािनुका लागग षविार गन ुछूटको प्रततशतलाई कम्तीमा वाषिकु रूपमा िमीक्षा गररनेछ।  

  

  

 

 

 

 

 

  

काििपत्र िािकािी  



 
षवकसित  पररमाजितु/िमीक्षा गररएको*  स्रोत  स्वीकृत गने र समतत  

०५/१६/२०१४  ०४/०४/२०१८  
रािस्व व्यवस्थापन 

षवभाग िुपररवेक्षक  
सभषप, रािस्व िक्र (रेभेन्यु िाइकल)  

फाइलको नाम:  O:\home\C\Bs\PUB\RC Policies & Procedures\ADMINISTRATIVE\ sys_grl_10_9039g.html 

  

  

  

  

  

  

  

 


