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भाग-२ 

स्थानीय तह स्वास््य बीमा संयोजन समममत गठन/संचालन 
काययववमि,२०७८ 

स्वीकृत मममतिः२०७८।०९।२७ 

प्रस्तावना: स्वास््य बीमा मनयमावली, २०७५ को मनयम २६ मा 
प्रत्येक स्थामनय तहमा स्वास््य बीमा सम्बन्िी काययक्रम कावयन्वयन 
गनय सहजजकरण गने लगायतका कायय गनयका लामग स्थानीय 

स्थानीय राजपत्र 

केरावारी गाउँपामलकाद्वारा प्रकाजित 
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सरकारले तोके बमोजजमको एक स्थानीय तह स्वास््य बीमा  संयोजन 
समममत रहनेछ भने्न व्यवस्थालाई काययन्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय 
भएकोले स्वास््य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ४१ ले ददएको 
अमिकार प्रयोग गरी केराबारी गाउँगाउँपामलकाले देहायको स्थानीय 
तह स्वास््य बीमा संयोजन समममत संचालन काययववमि, २०७८ 
स्वीकृत गरी लाग ुगरीएको छ। 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो काययववमिको नाम“ स्थानीय तह 
स्वास््य बीमा संयोजन समममत संचालन काययववमि, २०७८”  

रहेको छ । 

(२)  यो काययववमि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस 
काययववमिमा :- 
क) “ऐन” भन्नाले स्वास््य बीमा बोडय ऐन,२०७४ सम्झन ु

पछय। 

ख) “काययक्रम” भन्नाले मनयम २ को खण्ड (ख) 
बमोजजमको काययक्रम सम्झन ुपछय। 
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ग) “मनयावली” भन्नाले स्वास््य बीमा बोडय मनयमावली, 
२०७५ सम्झन ुपछय। 

घ) “गाउँगाउँपामलका”  भन्नाले केराबारी 
गाँउगाउँपामलकालाई जनाउनेछ। 

ङ) “बोडय” भन्नाले स्वास््य बीमा बोडय सम्झन ुपछय। 

च) “संयोजन समममत” भन्नाले मनयम २६ बमोजजम स्थामनय 
तहले गठन स्वास््य बीमा संयोजन समममत सम्झन ु
पछय। 

पररच्छेद २ 

समममतको गठन 

३. संयोजन समममत गठन: (१) मनयम २६ बमोजजम गाउँपामलकामा 
स्वास््य बीमा काययक्रमलाई संयोजन गनय देहाय बमोजजमको 
गाउँपामलका स्तररय स्थानीय तह स्वास््य बीमा संयोजन समममत 
रहने छ। 

क) गाँउगाउँपामलका अध्यि, सम्बजन्ित गाउँपामलका   
         - संयोजक 

ख) गाँउगाउँपामलका अध्यिले मनोमनत गरेको बढी 
जनसंख्या भएको कुनै एक वडाका वडा अध्यि (१ 
जना)                            -सदस्य 
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ग) अध्यिले मनोमनत गरेको प्रमतमनमि, सेवा प्रदायक 
संस्थामा काययरत कमयचारी (१ जना)      -सदस्य 

घ) मवहला स्वयंसेववका मध्यबाट स्वास््य िाखाले मनोमनत 
गरेको (१जना)                      -सदस्य 

ङ) स्वास््य िाखा प्रमखु वा मनजले तोकेको व्यक्ती (१ 
जना)                - सदस्य 

च) दताय अमिकारी स्वास््य बीमा बोडय (सम्बजन्ित 
गाउँपामलका) (१ जना)              - सदस्य 

छ) काययगाउँपामलकाले तोकेको काययगाउँपामलका सदस्य 
मध्ये (२ जान)                    - सदस्य 

ज) प्रमखु प्रिासकीय अमिकृत वा मनजले तोकेको अमिकृत 
(१जना)                      -सदस्य सजचव 

(२) संयोजन समममतको बैठक आवश्यकता अनिुार बषयमा कजम्तमा 
चार पटक बस्नेछ। 

(३) सदस्य सजचवले बैठकको काययसजुच संयोजनको स्वीकृमतमा तय 
गनुय पनेछ। 

(४) संयोजकले तोकेको समय र स्थानमा बैठक बस्नेछ। 
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(५) बैठकमा कुनै खास ववषय ववज्ञ वा पदामिकारीलाई आमन्त्रण 
गनय सवकनेछ। 

(६) सदस्यलाई बैठक बस्ने जानकारी र बैठकमा पेि हनुे काययसजुच 
सामान्यतया तीन ददन अजघ ददन ुपनेछ तर कुनै खास ववषयमा चौमबस 
घण्टा अजघ जानकारी ददई बैठक बस्न वािा पने छैन। 

(७) बैठकको मनणयय बहमुतबाट हनुेछ र सदस्य सजचवले बैठकको 
मनणयय प्रमाजणत गनेछन  । 

(८) बैठक बसेको ददनमा पदामिकारीले प्रचमलत मनयम बमोजजमको 
बैठक भत्ता पाउनेछन  । 

(९) सजचवालयको काम सम्वजन्ि गाउँपामलकाको काययलयले गनेछ। 

३. काम, कतयव्य र अमिकार: संयोजन समममतको काम कतयव्य र 
अमिकार देहाय बमोजजम हनुेछ:- 

(क) गाउँगाउँपामलकाको िेत्रमभत्र काययक्रम ववस्तार गनय 
प्रवियनात्मक कायय सहयोग गने । 

(ख) गाउँगाउँपामलका अन्तगयत सरकारी, सावयजमनक संस्थाहरुको 
कमयचारी र पररवारलाई स्वास््य बीमाको दायरामा ल्याउन 



खण्ड ५, संख्या १३, २७ पौष २०७८ 
 

6 
 

मनयामावलीले तोके बमोजजम वप्रममयमको व्यवस्था गरी काययक्रममा 
आवद्ध गने । 

(ग) अमत गररव पररवारलाई काययक्रममा आवद्ध गनय गाउँपामलका र 
बोडयबीच समझदारी गने । 

(घ) नसने रोगको लामग काययक्रमले ददई आएको सवुविा उपलब्ि 
गराउन वा बवृद्ध गनय वोडयसंग साझेदारी गने । 

(ङ) काययक्रमगत रुपमा बोडयलाई ससतय अनदुान उपलब्ि गराउन 
सक्ने । 

(च) गाउँगाउँपामलका अन्तगयत रहेका स्वास््य सेवा प्रदायक 
संस्थाहरुको सेवाको गणुस्तर बवृद्ध गने गराउन े। 

(छ) बीमाबाट प्रदान गररने औषमिहरुको गाउँपामलका अन्तगयतका 
स्वास््य संस्थाहरुद्धारा संचामलत फामेसीमा उपलब्ि हनुे 
व्यवस्थामा सहयोग गने गराउने । 

(ज) स्वास््य संस्थाहरुमा जचवकत्सकको उपलब्िता हनुे व्यवस्था 
गने गराउन े। 
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(झ) स्वास््य संस्थाहरुमा उपकरण, प्रयोगिालाको सेवामा 
मनरन्तता, स्तरोन्नमत र पूवायिार अमभबवृद्धमा सहयोग गने । 

(ञ) काययक्रम प्रबियनका सन्दभयमा स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रालय, प्रदेि र बोडयसंग समन्वय गने । 

(ट) संयोजन समममतले आवश्यक देखेका बीमा काययक्रमसंग 
संबजन्ित अन्य ववषयहरु । 

४.  बजेट: स्वास््य बीमा संयोजन समममतको सजचवालय 
सन्चालनको लामग आवश्यक खचयको व्यवस्था गाउँपामलकाले गनय 

सक्नेछ। 

पररच्छेद ३ 

ववववि 

५. काययववमिमा संिोिन: गाउँपामलकाले यस काययववमिमा आवश्यक 
संिोिन गनय सक्नेछ। 

६. बािा अड काउ फुकाउन ेअमिकार: यो काययववमि कायायन्वयन 
गनय कुनै बािा अडवन पनय आएमा गाउँपामलकाले मनणयय गरी बािा 
अड काउ फुकाउन सक्नेछ। 
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७. प्रचमलत कानून बमोजजम हनु:े यस काययववमिमा लेजखएको ववषयमा 
यसै काययववमि बमोजजम हनुेछ। यस काययववमिमा लेजखएको कुनै 
मबषय प्रचमलत कानूनसंग बाजझएमा बाजझएको हद सम्म अमान्य 
हनुेछ। 

 

आज्ञाले 

सदुियन दाहाल 

प्रमखु प्रिासकीय अमिकृत 


