
यहा ँतपाईंले स्ास्थय योजना छनौट गरादा सोचननुपनने 
6 कनु राहरू छन:् 

1  प्रिमियिहरू 
   यो भनेको तपाईंले माकके टपलेस मार्फ त आरू योगय भएको कुनपैनन आर््फक सहायता प्ापत गरेपनि, 

तपाईंले स्ास्थय योजनाका लारग नतनु्फपनके माससक भुकतानी हो। तपाईंले रिककतसा सयाहार प्योग 
गरेपनन ्ा नगरेपनन तपाईंले यो हरेक महहना भुकतान गनु्फहुनेि। साधारणतया प्प्समयम बढी ि 
भने, तपाईंले से्ाहरू प्ापत गरा्फ आफनो गोजीबाट कम भुकतान गनु्फ पनकेि।

2  गोजीबाट ततननुदापनने खरदाहरू 
  तपाईंले रिककतसा सयाहार प्ापत गरेपनि तपाईंले भुकतान गनु्फपनके खि्फहरू यी हुन।् जसत:ै 

  •  कटौती – तपाईं पहहले यो भुकतान गनु्फ हुनेि। यो भनेको तपाईंको स्ास्थय योजनाले से्ाहरूको 
लारग भकुतान गन्फ सरुू गनु्फपू््फ तपाईंले भकुतान गनु्फपनके रकम हो। केही योजनाहरूमा कटौती िैन। 

  •  सहभनुकतान – तपाईंले हरेकपलट रिककतसकलाई भेटरा, औषरध ्ा अनय से्ाको लारग ननश्ित 
रकम भुकतान गनु्फ हुनेि, स्ास्थय योजनाले बाँकी भुकतान गनकेि। 

  •  सहबीिा – तपाईंले खि्फको केही प्नतशत भुकतान गनु्फ हुनेि, स्ास्थय योजनाले बाँकी भुकतान 
गनकेि। सब ैस्ास्थय योजनाहरूसँग सह-बीमा िैन।

  •  गोजीबाट ततननुदापनने अधिकति रकि – तपाईंले एक ्ष्फमा नतनु्फपनके अरधकतम रकम – धेरै 
महत्पूण्फ ि! सब ैमाकके टपलेस स्ास्थय योजनाहरूमा गोजीबाट नतनु्फपनके अरधकतम रकम 
समा्ेश ि। 

3  4 िातनु तहहरू 
   योजनाहरूलाई 4 ररक धात ुतहहरूमा संगहित गररएका िन।् यी धात ुतहहरूले तपाईंले कनत 

भुकतान गनु्फ पनकेि भनन तपाईंलाई सुझा् हरनेिन।् 

यस त्थय पानािा रहेका 
सनुझा्हरूले तपाईंलाई 
आफना लाधग िहत्पूरदा 
तत्हरूिा आिाररत 
स्ास्थय योजना छनौट गनदा 
िद्दत गननेछन।् 

तीव्र त्थयहरू 

स्ास्थय योजना कसरी छनौट गनने 
भनने बारे बनुझने 

त्थय पाना 
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िातनु तहहरू प्रिमियिहरू गोजीबाट ततननुदापनने खरदाहरू 

पलाटटनि योजनाहरू: उचरति नयूनति 

गोल्ड योजनाहरू: उचर कि 

*मसलभर योजनाहरू: िधयि िधयि 

ब्ोनज योजनाहरू: नयूनति उचरति 

थप > 

*केही वयककतहरूका लाधग उनीहरूको आमरानीको आिारिा मसलभर लेभल सबभैनरा उतति प््कलप हनुनसकछ ककनभने 
तनुरुनत रेय खरदा कि गनदा आधथदाक सहयोग उपलबि छ। 



4  सिाप््षट से्ाहरू 
   तपाईंलाई अनतररकत से्ाहरू िाहहनि कक भनन सोचनहुोस।् “सटयाण्ड्ड्फ योजनाहरू” ले उही 10 

से्ाहरू र उही गोजीबाट नतनु्फपनके खि्फहरू समाप््षट गर्फिन।् सभनन कमपनीहरूले प्रान गरेका 
“सटयाण्ड्ड्फ योजनाहरू” का बीिमा रहेको सभननता भनेको प्रायक नेट्क्फ , औषरध सिूी र प्प्समयम 
हो। “गरै-सटयाण्ड्ड्फ योजनाहरू” ले कहहलेकाहीं अनतररकत से्ाहरू समाप््षट गर्फि जसत ै्यसकको 
लारग रनत र दृशषट सयाहार।

5  नेट्कदा िा रहेका धरककतसकहरू 
   हरेक स्ास्थय योजनाले ननश्ित रिककतसकहरू र असपतालहरूसँग करार गर्फि। नेट्क्फ  बाहहरका 

रिककतसकहरू र असपतालहरू प्योग गन्फ महंगो हुनसकि। रिककतसकहरू नेट्क्फ मा ि ्ा िैनन ्
भनन हेन्फ जाँचनुहोस।् 

6  औषधि सरूी
   तपाईंले सलने औषरधहरू समाप््षट ि ्ा िैनन ्र तपाईंले रिककतसकद्ारा तोककएको औषरध प्ापत 

गरा्फ हरेकपलट कनत भुकतान गनु्फहुनेि भनन हेन्फ स्ास्थय योजनाको औषरध सूिी, ्ा समाप््षट 
गररएका औषरधहरूको सूिी जाँचनुहोस।् 
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आउँरो महहनाको पहहलो हरनरेखख सुरू हुने क्रेजको लारग महहनाको 
15 हरनसभत्रमा स्ास्थय योजना िाननुहोस।् यार राखनुहोस,् अरधकांश 

माननसहरूले ्ाप्ष्फक खुलला भना्फ अ्रधमा नाम रता्फ गनु्फपि्फ। 
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