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भएको नमनि:

TJC का कार्यहरू

अनिनछिन्न स्र्ाहार (कनतटिम अफ के र्र)

र्ो िागू हुिे

िोभातट हेल्थका: अस्पिािहरू, िोभातट हेल्थ मेनिकि ग्रुप (NHmg), स्िितर इमेनजङ
सेतटरहरू,
स्िितर सजयरी सेतटरहरू, स्िास््र् िाभ सेतटरहरू, क्र्ाटि मर्चेतट
हाउस, नप्रतस निनिर्म क्र्ातसर सेतटर, कपोरे ट निभागहरू (NMG
साउथपाकय सेिाहरू - CRNA हरू मार)

I.

कार्यक्षेर / उदेश्र्
िोभातट हेल्थ अतिर् गि

निरामीहरूको िााँकी रकम

निनिङ िथा संकिि गिे प्रक्रिर्ाको िारे मा मागयदशयि

प्रदाि गिुय।
"एकपटकमा एकजिा गरे र समुदार्हरूको स्िास््र्मा सुिार ल्र्ाउिे" भन्ने िोभातट हेल्थ ("NH") को नमशििे
िोभातट हेल्थ फाइदाको िानग िभएर
आशर्

देखाउाँ ि। र्स

हामी िस्ने समुदार्को सामानजक उत्तरदानर्त्िका िानग हो भन्ने

िीनिको उदेश्र् नििायररि समर्को सीमा िथा प्रक्रिर्ाको िारे मा व्याख्र्ा गिुय हो

जसद्वारा िोभातट हेल्थ िा अतर् अनिकृ ि पक्षद्वारा िेस्रो पक्षका भुक्तािकिाय िा निरामीहरूका िनग क्षनिपूर्तिको
अिुरोि गररति।
II.

िीनि
A. सेिाहरूको भुक्तािी।
र्ो NH को िीनि हो जसिे, उर्पुक्त भएमा कु िै व्यनक्तको भुक्तािी गिय सक्ने क्षमिा िा िोभातट हेल्थ परोपकार
िीनि अतिगयिको आर्तथक सहार्िाको र्ोग्र्िािाई ध्र्ािमा िराखेर

NH को EMTALA िीनि अतिगयि

आिश्र्क परे मा अनिररक्त सेिाहरूका साथै नर्चक्रकत्सकीर् रूपमा आकनस्मक िा अत्र्ािश्र्क सेिाहरू प्रदाि
गदयि।

भुक्तािी गियका िानग िेस्रो पक्ष िभएका निरामीहरूका िानग, निरामी कु िै पनि संघीर्, रानिर्, िा स्थानिर्
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संस्थाका र्ोग्र्िाहरूको िानग मूल्र्ाङ्कि गररएको ि

िा निरामी NH को परोपकार स्र्ाहार िा अतर्

आर्तथक सहार्िा प्रदाि गिे कार्यिम िा समुदानर्क/िेस्रो पक्षको कार्यिमहरूका िानग र्ोग्र् ि भिेर निनिि
गियका िानग सुनििास्थि िा नक्िनिक निरामीहरूसाँग कार्य गियमा प्रनििद्ध ि।

िेस्रो पक्ष निमा (हरू) भएका निरामीहरूका िानग, सुनििास्थि िा नक्िनिक समर्मा निनिङ िथा संकिि गिे
प्रर्ास गिेि। NH िे भुक्तािकिायसाँग कत्र्ाक्ट गरे सम्म िथा र्क्रद सेिाको समर्मा सनह जािकारी प्रदाि
गररर्ो भिे NH निरामीको निमा फाइि गिेि। निरामीहरूिे सेिाको दौराि सुनििास्थिमा आफ्िो िााँकी
रकमको भुक्तािी गिुय उिीहरूको उत्तरदानर्त्ि हो।

भुक्तािी गिय िााँकी राहेको अिस्थामा, िोभातट हेल्थ निम्न कार्यिाहीहरू उठाउि सक्ि: संकििका िानग िाह्य
एजेतसीिाई खािा प्रस्िुि गिे िा िे निक एजेतसीिाई दोर्ीको खािाको ररपटय गिे, र्स

िीनि भतदा अगानि

सेट गररएको भए

सम्पत्तीमा अनिकार

मार। निरामीहरूिाई भुक्तािी गरे ि भिे दार्रा भतदा िानहर ग एर

प्राप्त गिुय, सम्पत्तीमा ितद गिुय, िैंक खािा िा अतर् व्यनक्तगि सम्पत्ती कब्जा गिुय, मुद्दा हाल्िु, ज्र्ािा कटौिी िा
पिाउ गिे िा कु िै अदाििी मुद्दा िगार्िका कािूिी िा तर्ानर्क कार्यिाही गिय पाइिे िै ि। र्सको अनिररक्त,
िोभातट हेल्थको छर्ाररटी के र्र िीनि अतिगयि प्रदाि गररएका पनिल्िा हेरर्चाहको एकपटक
िक्रि पटक

िा सो भतदा

नििको भुक्तािी िगरे को कारणिे िोभातट हेल्थ निरामीिाई नर्चक्रकत्साशास्त्रको अिुसार आिश्र्क

हेरर्चाह प्रदाि गिुयपूिय भुक्तािी नििम्िि िा अस्िीकार, िा भुक्तािीको मााँग गदैि।

B. छर्ाररटी के र्रको िानग र्ोग्र्िा पत्ता िगाउिे प्रभािकारी प्रर्ासहरू।
िोभातट हेल्थको छर्ाररटी के र्र िीनि अतिगयिको आर्तथक सहार्िाको िानग निरामीको र्ोग्र्िा पत्ता
िगाउिका िानग प्रभािकारी प्रर्ासहरू गिुयपूिय NH र /िा NH द्वारा कत्र्ाक्ट गररएका िेस्रो पक्षका
नििे िाहरू अनिररक्त संकिि क्रिर्ाकिापहरू ( “ ECAs” ) गिे िै िि्।
ििका II.B.1, II.B 2, II.B.3 र IIB.4 सेक्सिहरूमा रे खानङ्खि गररएका स्टेपहरू प्रभािकारी प्रर्ासहरू
अतिगयि पदयिि्।
1. अनिररक्त संकिि क्रिर्ाकिापहरू आरम्भ गिुय पूिय। ECAs आरम्भ गिुय भतदा कनम्िमा पनि 30 क्रदि पूिय,
जुि सूर्चिा अिनि समाप्त हुिु भतदा पूिय आरम्भ गिय सक्रकदैि, NH निम्न कु राहरू गिेि:
(a) निरामीहरूिाई निनखि सूर्चिा प्रदाि गिे जसिे (1) परोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि र्ोग्र्
व्यनक्तहरूका िानग आर्तथक सहार्िा उपिब्ि ि भिेर जािकारी क्रदति; (2) भुक्तािी प्राप्त गियका
िानग NH िे पहि
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पिाि त्र्स्िा ECA(हरू) सुरू गररि सक्ि र र्ो नमनि निनखि सूर्चिा प्रदाि गररएको नमनििाट
30 क्रदिको अिनिमा पिेिैि; र
(b) निरामीहरूिाई मानथ उनल्िनखि सूर्चिाको साथमा सनजिै िुझ्िेगरर िेनखएको सारांश प्रदाि गिेि;
र
(c) र्सको परोपकार स्र्ाहार िीनि र निरामीिे आिेदि प्रक्रिर्ामा कसरी सहार्िा प्राप्त गिय सक्ि भन्ने
िारे मा मौनखक रूपमा सूनर्चि गियका िानग उनर्चि प्रर्ास गिेि।
2. अपूणय आिेदि पेश गररएको। र्क्रद आिेदि अिनिमा निरामीिे अपूणय आिेदि पेश गरे मा, िोभातट हेल्थिे
निम्न निनखि कु राहरू गिेि:
(a) NH िे सो व्यनक्त परोपकार स्र्ाहारको िानग र्ोग्र् ि क्रक िै ि भिेर नििायरण िगदायसम्म स्र्ाहार
िापि भुक्तािी प्राप्त गिय गररएको कु िैपनि ECA हरू स्थगि गिेि र ECA पहि
पनहिे पहि

गररएको कु िैपनि ECA को आिारमा थप

कदम

गिे िै ि िा

र्चानििेिैि।

(b) निरामीिाई परोपकार िीनि अतिगयि आिश्र्क पिे अनिररक्त जािकारी र /िा कागजपरहरू िा
आिेदििाई पूरा गियका िानग पेश गिुयपिे आिेदिको िारे मा व्याख्र्ा गिे निनखि सूर्चिा प्रदाि गिेि
जसमा परोपकार स्र्ाहार िीनिको िारे मा जािकारी प्रदाि गिय र आिेदि प्रक्रिर्ामा सहार्िा गिय
सक्ने NH कार्ायिर् िा निभागको, िा र्क्रद NH िे आिेदि प्रक्रिर्ामा सहार्िा गिय सक्दैि भिे, त्र्स्िो
सहार्िा प्रदाि गिे कनम्िमा एउटा गैर-िाफामुखी िा सरकारी निकार्को टेनिफोि िम्िर र ठे गािा
सनहिको सम्पकय जािकारी समािेश हुति; र
(c) र्क्रद आिेदि अिनिमा पूरा गररएको आिेदि प्राप्त भएमा, र्ो िीनिको खण्ि II.B.3 को
आिश्र्किाहरू पूर्ति गिय।
3. पूणय आिेदि पेश गररएको। र्क्रद निरामीिे आिेदि अिनिमा पूणय आिेदि पेश गरे मा, NH िे निम्न निनखि
कु राहरू गिेि:
(a) NH िे सो व्यनक्त परोपकार स्र्ाहारको िानग र्ोग्र् ि क्रक िै ि भिेर नििायरण िगदायसम्म स्र्ाहार
िापि भुक्तािी प्राप्त गिय गररएको कु िैपनि ECA हरू स्थगि गिेि र ECA पहि
पनहिे पहि

गररएको कु िैपनि ECA को आिारमा थप

कदम

गिे िै ि िा

र्चानििेिैि।

(b) परोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि सहार्िा प्राप्त गियका िानग निरामी र्ोग्र् ि क्रक िै ि भिी नििायरण
गिेि र निरामीिाई र्स

र्ोग्र्िा नििायरणको िारे मा निनखि रूपमा सूनर्चि गिेि, साथै निरामी

कस्िो सहार्िाको िानग र्ोग्र् ि , र के आिारमा र्ो नििायरण गररएको हो भन्ने कु राको िारे मा पनि
सूनर्चि गिेि।
(c) र्क्रद निरामी सहार्िाको िानग र्ोग्र् ि भिे, निरामीिे स्र्ाहारको िानग परोपकार स्र्ाहार अतिगयि
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भुक्ताि गिैपिे भिी िोक्रकएको रकमभतदा ििी भुक्ताि गरे को भएमा, सो रकम
निरामीिाई क्रफिाय गिेि ($5 भतदा कम

रकम

प्रकानशि अतर् मादयशयििे िोके को त्र्स्िै अतर् रकम

NH िे

, िा सूर्चिा िा आतिररक राजस्ि िुिेरटिमा
क्रफिाय गिुय पदैि); र

(d) परोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि समानिष्ट स्र्ाहारको िानग भुक्तािी प्राप्त गिय निरामी निरुद्ध ररएको
कु िैपनि ECA (ऋृण नििी िाहेक) िाई उल्टाउिको िानग NH िे उपिब्ि उनर्चि उपार्हरू
अपिाउिेि। जस्िै उपभोक्ता ररपोर्टटङ निकार् िा िे निट ब्र्ूरोिाई ररपोटय गररएको कु िैपनि प्रनिकू ि
जािकारीिाई निरामीको िे निट ररपोटयिाट हटाउि सक्रकति।
4. अिुमानिक परोपकार स्र्ाहार र्ोग्र्िा।

िेस्रो पक्षद्वारा प्रदाि गररएको जािकारी िा पनहिेको परोपकार

स्र्ाहार र्ोग्र्िा नििायरणको आिारमा NH िे निरामी र्सको परोपकार स्र्ाहार र्ोजिा अतिरगि नि:शुल्क
स्र्ाहारको िानग र्ोग्र् रहेको कु रा अिुमानिक रूपमा नििायरण गिय सक्नेि।
5. एकभतदा ििी पटक

स्र्ाहार प्राप्त गररएको। निरामीिे एकभतदा ििी पटक

स्र्ाहार प्राप्त गरे कोमा

सोको िानग र्क्रद NH िे निरामीिे नििय िााँकी निििाई एकै ठाउाँ मा जोिेमा, िी नििहरूको भुक्तािी प्राप्त
गियका िानग NH िे कु िै ECA पहि

गिुय अनघ र्सिे कु ि जोिमा समािेश गररएको सिैभतदा हािको

स्र्ाहारको पनहिो पोस्ट-निस्र्चाजय (निस्र्चाजय पनिको) निनिङ नििरण प्रदाि गरे को नमनििाट 120 क्रदिसम्म
प्रिीक्षा गिेि।
6. मेनिके ि र्ोग्र्िा। NH को परोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि आर्तथक सहार्िाको िानग पूणय आिेदि प्राप्त
गररसके पनि RCS िाई निरामी मेनिके िको िानग र्ोग्र् ि जस्िो िागेमा, मेनिके िको आिेदि भरे र पेश
गरे पनि निरामी मेनिके िको िानग र्ोग्र्िा र्ोग्र् ि िा िै ि भन्ने कु रा नििायरण िहुाँदासम्मका िानग NH को
परोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि नििायररि र्ोग्र्िािाई स्थगि गिय सक्रकति।
7. NH िे उनर्चि प्रर्ास मापदण्ि पूर्ति गरे को ि क्रक िै ि भन्ने कु राको नििायरण। िोभातट हेल्थिे कु िै ECA
पहि

गिुय अनघ, व्यनक्त परोपकार स्र्ाहारको िानग र्ोग्र् ि क्रक िै ि र ECA पहि

गिय नमल्ि िा

नमल्दैि भन्ने कु रा नििायरण गियका िानग, र्ो िीनि अिुरूप, उनर्चि प्रर्ास गररएको ि िा िै ि भन्ने कु रा
नििायरण गिय NH रे भेतर्ु साइकि नस्टर्ररङ कनमटी (NH Revenue Cycle Steering Committee), िा
र्सद्वारा निर्ददष्ट व्यनक्तिे र्स

सम्ितिमा समीक्षा गरी अनतिम फै सिा गिेि।

8. िेस्रो पक्षहरूसाँग करार गिे। र्क्रद NH िे आिेदि प्रक्रिर्ा दौराि िेस्रो पक्षिाई ऋण नसफाररस िा नििी
गिय भिे, NH िे िेस्रो पक्षिाट निम्न कु राहरू सनम्मनिि निनखि सम्झौिा प्राप्त गिुयपिय: (i) NH िे मानथ खण्ि
II.B. मा उल्िेख गररएका उनर्चि प्रर्ासका मापदण्िहरू पूर्ति िगदायसम्म र्स
ECA पहि

िीनि/कार्यनिनि

पक्षिे निरामी निरुद्ध कु िैपनि

गिे िै ि; (ii) र्क्रद निरामीिे आिेदि अिनिमा आिेदि पेश गरे मा, र्ो पक्षिे सो निरामी निरुद्ध

निरामीको िााँकी रकम

निनिङ िथा संकिि गिे
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कु िैपनि ECA िाई स्थगि गिेि; (iii) र्क्रद निरामीिे आिेदि अिनिमा आिेदि पेश गरे मा र NH िे उिीहरू
र्सको परोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि सहार्िा पाउि र्ोग्र् िि् भिी नििायरण गरे मा, र्स

पक्षिे समर्मै

निम्न कु राहरू गिेि: a) परोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि निरामीिे स्र्ाहार प्राप्त गरे िापि भुक्तािी गिेिैि
र भुक्तािी गिय िाध्र्कारी हुिेिैि भिी सुनिनिि गिय सम्झौिामा उनल्िनखि कार्यनिनिहरू पाििा गिेि; b)
निरामी निरुद्ध गररएको कु िैपनि ECA रद्द गियका िानग उनर्चि उपार्हरू अपिाउिेि; र c) र्सिे ऋण
नसफाररस िा नििी गरे को कु िैपनि सह -ठे केदारिाट निनखि सम्झौिा प्राप्त गिेि र सह -ठे केदारिे पनि
मानथका आिश्र्किाहरू पाििा गरररहेको ि भिेर सुनिनिि गिेि।

C. निनिङ नििरणहरू।
सिै निनिङ नििरणहरूमा निरामीहरूिाई NH को परोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि आर्तथक
सहार्िा उपिब्ि रहेको कु रा जािकारी गराउिे सुस्पष्ट निनखि सूर्चिा समािेश हुिुपिय जसमा
परोपकार स्र्ाहार िीनि र आिेदि प्रक्रिर्ाको िारे मा जािकारी प्रदाि गर् ि सक्ने NH कार्ायिर् िा
निभागको टेनिफोि िम्िर, र परोपकार स्र्ाहार िीनि, आिेदि फाराम र स्पष्ट िुझ्िेगरर िेनखएको
सारांशको प्रनि प्राप्त गिय सक्रकिे िेिसाइटको ठे गािा (िा URL) पनि सनम्मनिि गिुयपिय।

D. निििाई प्रनििाद गिे।
निरामीसाँग नििको निर्र्मा कु िै प्रश्न भए मा, निरामीिे नििमा उनल्िनखि फोि िम्िरमा फोि गिुयपिय।
निरामी िा उसको/उिको प्रनिनिनििे नििको नमनििाट 35 क्रदि नभरमा सुनििास्थििाई नििाक्रदि
िस्िु(हरू)को सूर्चिा र प्रनििाद गिुयको कारण पेश गरे र निििाई प्रनििाद गिय सक्नेि। नििमा उनल्िनखि
िम्िरमा फोि गरे र सूर्चिा क्रदि सक्रकिेि। नििादको सूर्चिा क्रदइएको नमनि िा कु िैपनि अनिररक्त जािकारी
िा कागजपर उपिब्ि गराउि अिुरोि गररएको नमनि मध्र्े जुि पनि हुति त्र्स नमनििाट 14 व्यिसार्
क्रदि नभरमा रे भेतर्ु साइकि निशेर्ज्ञिे सो नििादिाई समािाि गिेि।

नििादको समािाि प्रनि निरामीिाई नर्चि्ि ििुझेको खण्िमा, निरामी िा उसको/उिको प्रनिनिनििे
निणयर् परको नमनििाट 35 क्रदि नभरमा सुनििास्थििाई अपीिको सूर्चिा र अनपि गिुयको आिार पेश
गरे र त्र्स्िो निणयर्िाई अपीि गिय सक्नेि। अपीिको सूर्चिा क्रदइएको नमनि िा कु िैपनि अनिररक्त
जािकारी िा कागजपर उपिब्ि गराउि अिुरोि गररएको नमनि मध्र्े जुि पनि हुति त्र्स नमनििाट 14
व्यिसार् क्रदि नभरमा रे भेतर्ु साइकिको भाइस प्रेनसिेतटिे सो अपीििाई समािाि गिेि।

निि सम्ितिी सम्पूणय नििादहरू समािाि गियका िानग निरामी र उसको/उिको प्रनिनिनििे नििाद र
अपीि प्रक्रिर्ा माफय ि जािुपर् ि।

मानथ उनल्िनखि र्चरणहरू पाििा िगररकि र्चेकमा "पूणय रूपमा र्चुक्ता"

उल्िेख गरे र नििाक्रदि रकमको आंनशक भुक्तािी गिय र्चेक पठाउाँ दैमा नििय िााँकी रकम
िीनि/कार्यनिनि

निरामीको िााँकी रकम

निनिङ िथा संकिि गिे
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िोभातट हेल्थिे अझैपनि पूरा रकमको भुक्तािी माग गिय सक्नेि।

र्ो प्रक्रिर्ा स्थाि िा प्रदार्क अिुसार फरक

हुि सक्ि।

E. अिुमानिि शुल्क र शुल्कहरूको सूर्ची अिुरोि गिे।
निरामीिे प्रार्: प्रर्ोग गररिे 100 िटा DRG, 20 िटा सिैभतदा आम िनहरं ह इमेनजङ पद्धनि, र 20 िटा
सिैभतदा आम

िनहरं ग शल्र्क्रिर्ा पद्धनिका िानग िाग्ने अिुमानिि शुल्क प्राप्त गिय सक्नेि। र्ो अिुरोि

निनखि रूपमा, निद्युिीर् माध्र्मिाट िा हुिाकद्वारा पठाउि सक्रकति र

र्ो अिुरोि प्राप्त भएको िीि

व्यिसार् क्रदि नभरमा र्ो जािकारी प्रदाि गररिेि। निरामीिे आफ्िो नििमा उनल्िनखि िम्िरमा फोि गरे र
िा आफ्िो नििमा उनल्िनखि ठे गािामा इमेि गरे र पनि र्ो अिुरोि गिय सक्नेि।
निरामीिे सािारण व्यनक्तिे िुझ्ि सक्ने भार्ामा शुल्कहरूको निनिि प्रकृ नि िा निरामीको खर्चयको नििरण
उल्िेख गररएको शुल्कहरूको सूर्ची अिुरोि गिय सक्ि। नििरण सूर्चीकृ ि िगररएको नििमा, निरामीसाँग
नि:शुल्क रूपमा शुल्कहरूको सूर्ची भएको निि अिुरोि गिे अनिकार ि भन्ने सूर्चिा समािेश हुिेि। निस्र्चाजय
भएको िीि िर्य नभर िा जिसम्म सुनििास्थििे निरामी निि भुक्ताि गियका िानग उत्तरदार्ी रहेको दािी गिय
ििसम्म निरामीिे कु िैपनि समर्मा शुल्कहरूको सूर्ची अिुरोि गिय सक्नेि।
F. रकम

क्रफिाय पाउि अिुरोि गिे।

निरामीिे आफ्िो नििमा उनल्िनखि िम्िरमा फोि गरे र रकम

क्रफिाय/अनिक भुक्तािीको िारे मा सोिपूि

गिय सक्नेि। सम्पूणय अनिक भुक्तािीहरूिाई त्र्स िारे मा सूर्चिा प्राप्त गरे को मीनििाट 45 क्रदि नभरमा क्रफिाय
गररिेि।
G. र्ो िीनिको प्रनि।
निरामीको नििमा उनल्िनखि िम्िरमा फोि गरे र अिुरोि गरे मा नि:शुल्क रूपमा र्ो िीनिको एउटा प्रनि प्राप्त
गिय सक्रकति; िा र्सको िानग िपाईंिे निरामीको नििमा उनल्िनखि ठे गािामा इमेि पठाउि पनि सक्नुहुति। र्ो
िीनिको प्रनि िोभातट हेल्थको िेिसाइटमा पनि पाउि सक्रकति।
H. प्रर्चनिि कािूिहरू अिुपािि।
सिै NH सुनििास्थिहरू र नर्चक्रकत्सकका कार्ायिर्हरूिे िागू भए
िर

र्निमै सीनमि िरही, िागू भए

अिुसार NCGS 131E-91 सनहि

अिुसार उक्त सुनििास्थि िा कार्ायिर् अिनस्थि ठाउाँ को निष्पक्ष

निनिङ िथा संकिि निर्म कािूिहरूसाँग सुसंगि रहेर ऋणहरूिाई सम्हाल्िेिि्।

अपिजयिहरू: र्ो िीनि िोभातट हेल्थका सुनििास्थिहरू र नर्चक्रकत्सकीर् समूह अभ्र्ासमा प्रदाि गररएका
िीनि/कार्यनिनि

निरामीको िााँकी रकम

निनिङ िथा संकिि गिे
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सेिाहरूमा मार िागू हुति। स्िितर नर्चक्रकत्सक िा नर्चक्रकत्सा पेशेिरद्वारा प्रदाि गररएका सेिाहरूमा र्ो िागू
हुाँदैि। र्ो िीनि िोभातट हेल्थको िानग काम िगिे एिेस्थेनजर्ोिोनजस्ट, रे निर्ोिोनजस्ट, र प्र्ाथोिोनजस्टहरू
सनहि िर

र्निमै सीनमि िरही अि्र्

कु िैपनि नर्चक्रकत्सक िा स्िास््र् स्र्ाहार प्रदार्किे

अस्पिाि/सुनििास्थि नभर िा िानहर प्रदाि गरे का सेिाहरूमा पनि िागू हुाँदैि।

III.

र्ोग्र् कमयर्चारी
रे भेतर्ु साइकि सेिाहरूको कमयर्चारी

IV.

उपकरण
उपिब्ि िै ि

V.

कार्यनिनि
र्ो कार्यनिनििे कमयर्चारीिाई र्ो िीनिका िक्षहरू पूरा गियमा सहार्िा गिे मागयदशयकको रूपमा काम गिेि। र्ी कार्यनिनि मागयदशयिहरू
पाििा गदाय, कमयर्चारीहरूिे उिीहरूको कार्यक्षेर र /िा कामका नजम्मेिारीहरू नभर रही आफ्िो नििेक प्रर्ोग गिेिि् भिी अपेक्षा
गररति।

VI.

कागजपर
उपिब्ि िै ि

VII.

पररभार्ाहरू
आिेदि अिनि - हेरर्चाह प्रदाि गररिे क्रदि देनख िै समर्

शुरू हुाँदै ि र हेरर्चाहका िानग प्रदाि गररएको

प्रथम पोस्ट-निस्र्चाजय निनिङ स्टेटमेतटको नमनिको 240 क्रदिमा समाप्त हुाँदैि िा िोभेतट हेल्थिे निरामीको
उपर्चार आरम्भ गियका िानग अनिररक्त संकिि कार्यको आिश्र्किा भएको सूर्चिा क्रदति भिे, समानप्त नमनि
उक्त निनखि सूर्चिामा उल्िेनखि गररएको हुति।

िीनि/कार्यनिनि

निरामीको िााँकी रकम

निनिङ िथा संकिि गिे
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प्रोपकार स्र्ाहार - NH प्रोपकार स्र्ाहार िीनिमा सनम्मनिि र्ोग्र्िाको मािदण्ि पुरा गरे को आिारमा
प्रोपकार स्र्ाहार पाउिका िानग मिोिर्िमा पिय र्ोग्र् कम आम्दािी भएको निमा िगराएको निरामी।

अनिररक्त संकिि कार्य - मेनिकि सुनििास्थिको प्रोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि स्र्ाहार प्रदाि गररए िाफि
नििको भुक्तािीसाँग सम्िनतिि कु िै पनि व्यनक्तको निरूद्ध मेनिकि सुनििास्थिद्वारा उठाइएको कु िै पनि
कार्ायिाही, जस्िै कु िै व्यनक्तको िेब्ट अतर् अको पार्टटिाई िेछिे, ग्राहकको िे निट ररपोटय गिे संस्था िा िे निट
ब्र्ूरोहरूमा व्यनक्तको प्रनिकू ि जािकारीको ररपोटय गिे, िा नििम्ि िा अस्िीकार गिे, िा मेनिकि
सुनििास्थिको प्रोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि पनिल्िो पटक

प्रदाि गररएका स्र्ाहारका िानग एक

िा

सो भतदा िक्रि नििको भुक्तािी िगरे का कारणिे नर्चक्रकत्सकीर् रूपमा आिश्र्क स्र्ाहार प्रदाि गिुय पूिय
भुक्तािीको मााँग गिे जस्िा कार्यिाहीको िानग कािूिी िथा तर्ानर्क कार्यनिनिको आिश्र्किा पदयि। तर्ार्,
समस्र्ा समािाि िा व्यनक्तको निमारीका िानग अस्पिािद्वारा प्रदाि गररएको स्र्ाहारको िााँकी रकमको िानग
निरामी (िा उ िा उिको प्रनिनिनि) साँगको सम्झौिा कार्य ििपूियक गिय रानिर् कािूि अतिगयि िोभेतट
हेल्थिाई र्सको िानग अनिकार क्रदएको िै ि।

पररिार - श्रीमाि, श्रीमिी, र एउटै घरमा िस्ने िथा करका िानग आनश्रि ठहररएका कु िै पनि िाििानिका
(सौिेिा िाििानिका)।

आम्दािी - कर , खर्चय िथा िाििानिकाको सहार्िाको िानग घटाइएको रकमहरू भतदा पूिय सिै स्रोिहरूिाट
प्राप्त िार्तर्क पाररिाररक आम्दािी िथा िगद

िाभहरू। W-2 भुक्तािीको स्टि, क्रफिाय कर , िा छर्ाररटी

नस्थनि पत्ता िगाउिका िानग आिश्र्क ठहररएका अतर् कागजािहरूको समीक्षा गरे र आम्दािीहरूको प्रमाण
पत्ता िगाउि सक्रकति।

अतिरं ग - िोभेतट हेल्थ सुनििास्थिमा सेिाहरूको िानग भिाय गररएको व्यनक्त, िथा सामातर्िर्ा 24 घण्टा
भतदा िक्रि िस्ने निरामी।

नर्चक्रकत्सकीर् रूपमा आकनस्मक - अकस्माि घट्िे जीिि

घािक िा असक्षमिाको अिस्था जसिाई समर्मा

उपर्चार िगरे िाफि गम्भीर हानि अथिा जीिि िा कु िै अंग गुमाउि सक्रकति।

नर्चक्रकत्सकीर् रूपमा अत्र्ािश्र्क - जीिि घािक िमानििे िर

स्र्ाहारसाँग सम्िनतिि नक्िनिकि मातर्िाको

आिारमा मिोिर्ि गिय र्ोग्र्, आिश्र्क, र /िा उपर्ुक्त मानिएको मेनिकि स्र्ाहार।

िीनि/कार्यनिनि

निरामीको िााँकी रकम

निनिङ िथा संकिि गिे
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सूर्चिा अिनि - स्र्ाहारको पनहिो नमनिमा शुरू हुति र प्रदाि गररएको स्र्ाहारको पोस्ट-निस्र्चाजयको पनहिो
निनिङको 120 क्रदि पनि समाप्त हुति।
NHMG - िोभेतट हेल्थ मेनिकि ग्रुप
पर्यिेक्षण - भिाय िभइकि

िोभेतट हेल्थ सुनििास्थिमा 24 घण्टासम्म िस्नुपिे भिाय िभएका निरामी िगय।

भिाय िभएका निरामी - िोभेतट हेल्थ सुनििास्थिमा उपर्चार/स्र्ाहार प्राप्त गिे सेिाको प्राप्त गरे को क्रदि िै
घर

क्रफिाय हुिे व्यनक्त।

सरि

भार्ाको सारांश - िोभेतट हेल्थ सुनििास्थि प्रोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि गरे को आर्तथक

सहार्िाको प्रस्िािको िारे मा सूर्चिा प्रदाि गरे को निनखि कथि

र सफा, संनक्षप्त, िथा िुझ्ि सनजिो हुिे

भार्ामा निम्न जािकारी प्रदाि गदयि: (i) प्रोपकार स्र्ाहार िीनि अतिगयि आिश्र्क र्ोग्र्िा िथा प्रस्िाि
गररएको सहार्िाको िारे मा संनक्षप्त नििरण; (ii) प्रोपकार स्र्ाहार अतिगयिको सहार्िाको िानग आिेदि कसरी
गिे भन्ने िारे मा संनक्षप्तमा सारांश; (iii) प्रत्र्क्ष िेिसाइट ठे गािा (िा URL) िथा िास्िनिक स्थािहरू जहााँ
व्यनक्तिे प्रोपकार स्र्ाहार िीनिको प्रनिनिनप िथा आिेदि फारम प्राप्त गिय सक्ि; (iv) एउटा व्यनक्तिे प्रोपकार
स्र्ाहार िीनिको नि: शुल्क प्रनिनिनप िथा आिेदि फारम कसरी प्राप्त गिय सक्ि भन्ने िारे मा निदेशिहरू; (v)
टेनिफोि िम्िर िथा प्रोपकार स्र्ाहार िीनिको िारे मा जािकारी प्रदाि गिय सक्ने सुनििा भएको कार्ायिर् िा
निभागको िास्िनिक स्थाि अथिा आिेदिसाँग सम्िनतिि सहार्िा प्रदाि गिय सक्ने िा सहार्िा प्रदाि गिय सक्ने
फार्दाको उदेश्र् िभएको िा सरकारी संस्थाहरूको कार्ायिर् िा निभाग; (vi) र्क्रद उपर्ुक्त भएमा, प्रोपकार
स्र्ाहार िीनि, आिेदि िथा सरि
र

भार्ाको सारांशको अतर् भार्ाहरूमा अिुिादको उपिब्ििा कथि

,

(vii) प्रोपकार स्र्ाहारको र्ोग्र् व्यनक्त सामातर्िर्ा उनह आकनस्मक स्र्ाहार िा नर्चक्रकत्सकीर् रूपमा

आिश्र्क अतर् स्र्ाहारका िानग निमा भएको व्यनक्तिाई िगाइिे रकम

भतदा िक्रि र्चाजय गिे िै ि भन्ने

िारे मा कथि।
RCS – ररभेतर्ु साइकि सेिाहरू

VIII.

सम्िनतिि कागजािहरू


िीनि/कार्यनिनि

संकििको मााँग-पर; नर्चक्रकत्सको पर; आपनत्तजिक व्यिस्था; निमा िगरे को व्यनक्तको िू ट; भुक्तािी
निरामीको िााँकी रकम

निनिङ िथा संकिि गिे
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र्ोजिा; भिायहरू; शुल्कहरू र आर्तथक परामशय

IX.

परोपकार स्र्ाहार NH-Dept-FIN-BCD-111.1 v.2

सतदभयहरू
उपिब्ि िै ि

X.

पेश गिे
िोभातट हेल्थ निरामीिे नििय िााँकी रकम

XI.

निनिङ िथा संकिि उप -सनमनि

मुख्र् शब्दहरू
निनिङ, संकिि गिे, संकिि, निरामीको िााँकी रकम

, खाररजी, खराि ऋण , निमा दािीहरू, अत्र्निक,

निनिङ, खराि ऋण , शुल्कहरू
XII.

प्रारनम्भक प्रभािकारी नमनि

08/2014

संशोिि प्रभािकारी हुिे नमनि

01/01/2016

समीक्षा गररएको नमनि (कु िै पररिियि िै ि)
अको समीक्षा हुिे नमनि

िीनि/कार्यनिनि

01/2019

निरामीको िााँकी रकम

निनिङ िथा संकिि गिे
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हस्िाक्षर पािा
शीर्यक

निरामीको िााँकी रकम

निनिङ िथा संकिि गिे

िम्िर

NH-LD-FM-111.5

TJC का कार्यहरू

अनिनछिन्न स्र्ाहार (कनतटिम अफ के र्र)

र्ो िागू हुिे

िोभातट हेल्थ रे भेतर्ु साइकि

कार्य

प्रारनम्भक

स्िीकृ ि गिे:
शीर्यक

स्िीकृ ि गिे

हस्िाक्षर

SVP, सेभेतर्ु साइकि

Richelle Menke

नमनि
निद्युिीर् हस्िाक्षर हेिुयहोस्

Fleischer (ररर्चर मेतके
फ्िेइस्र्चर)

सनमनिहरू स्िीकृ ि गिे:
सनमनि:

अध्र्क्ष/निर्ददष्ट व्यनक्त

NHMG नक्िनिक मापदण्िहरू/निरामी

John Card (जोि कािय), MD, अध्र्क्ष

नमनि

सुरक्षा सनमनि

िीनि/कार्यनिनि

निरामीको िााँकी रकम

निनिङ िथा संकिि गिे

पृष्ठ 11 को 11

