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असहाय, असक्त,गरिब तथा बबपन्न बगगको लागी बि : शलु्क स्वास््य बबमा गिे 
सम्बन्धी कायगववबध, २०७९ 

प्रस्ताविा : झिमरुक गाउँपाबलकामा बसोबास गिे असहाय, असक्त, गरिब तथा बबपन्न बगगका घि परिवािका 
५ जिा सम्मका सदस्यहरुलाई सझुिकृत स्वास््य संस्थामा उपिािात्मक सेवा उपलब्ध गिाउि अबत आवश्यक 
देझिएको उपिािात्मक स्वास््य सेवा बलि लाग्िे िकम िझिगलो भएकोले सेवाग्राहीलाई हिु जािे आबथगक 
भाि कम गिी लझित समूहका लाबग ददइिे स्वास््य सेवा, सबुबधा तथा प्रवियालाई सिल ि सहज 
बिाउि स्थािीय सिकाि संिालि ऐि २०७४ को दफा १०२ ले ददएको अबधकाि प्रयोग गिी 
झिमरुक गाउँपाबलकाले यो कायगबबबध जािी गिेको छ।  

परिच्छेद -१ 

१ संझिप्त िाम ि प्रािम्भ: यस कायगववबधको िाम " गाउँपाबलका बभत्र बसोबास गिे असहाय, असक्त, 
गरिब तथा बबपन्न बगगको लाबग बि:शलु्क स्वास््य बबमा गिे सम्बन्धी कायगववबध, २०७९ " िहेको छ।  

    २. यो कायगबबबध तरुून्त प्रािम्भ हिुेछ।  

३. परिभाषा : बबषय वा प्रसङ्गले अको अथग िलागेमा यस कायगववबधमा  

क) “गाउँपाबलका” भन्नाले झिमरुक गाउँपाबलका सम्िि ुपछग। 

ि) “लझित समूह” भन्नाले झिमरुक गाउँपाबलका बभत्र बसोबास गिे असहाय, असक्त, गरिब 
तथा बबपन्न बगगको व्यझक्त सम्िि ुपछग। 

ग) “लाभग्राही” भन्नाले झिमरुक गाउँपाबलकामा बसोबास गिे वडा सबमबतले बसफारिस गिेका 
प्रबत वडा 10 घि परिवािमा असहाय, असक्त, गरिब तथा बबपन्न बगगका प्रबत घि परिवािमा ५ 
जिा सम्मका सदस्यहरुलाई सम्िि ुपछग। 

४ बिबेदि सम्बन्धी व्यवस्था : यस कायगबबबध बमोझजम बि:शलु्क स्वास््य बबमा गिाउि सम्बझन्धत 
सबै वडा सबमबतको बसफारिसमा असहाय, असक्त, गरिब तथा बबपन्न बगगका प्रबत घि ५ जिा सदस्यका 
दिले १० घि परिवाि छिौट गिी स्थािीय बबमा स्वयंसेवकको सहयोगमा बि:शलु्क स्वास््य बबमा 
गिाई ववबमतको ववविण वडा कायागलयले गाउँपाबलकामा पेश गिुगपिेछ। प्रबत घि ५ जिा भन्दा 
बढी सदस्यको बबमा वापत लाग्िे िकम सम्बझन्धत घि परिवाि वा व्यझक्तले व्यहोि ुपिेछ।  

५ सेवाग्रावहले पाउिे सबुबधा सम्बन्धमा : असहाय, असक्त, गरिब तथा बबपन्न बगगका बबबमतले 
आवश्यक पिेको समयमा सझुिकृत स्वास््य सस्थाबाट सेवा बलिेछि बबमा बापतको िकम वडा 
सबमबतको बसफारिस अिसुाि प्रबत परिवाि रु ३५०० का दिले गाउँपाबलकाले भकु्तािी ददिपुिे 
छ। 
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६ छिौट प्रविया : िेपाल सिकाि वा िेपाल सिकािको पूणग वा अबधकांश स्वाबमत्व भएको संस्था 
वा संगठि संस्थाबाट िोजगािी/बिववझिभिण वा बबदेशी सिकािबाट िोजगािी /पेन्सि प्राप्त 
गरििहेको व्यझक्त बाहेकका घि परिवािका व्यझक्त छिौट गिुगपदगछ।  

७ बजेट व्यवस्था : गाउँपाबलकाले वडा सबमबतबाट प्राप्त प्रबतबेदिको आधािमा बजेटको सबुिझितता 
गिेछ।  

८ अबभलेि तथा प्रबतबेदि : प्रत्येक वडा कायागलयले तै्रमाबसक रुपमा बबबमतको िेकडग अध्यावबधक 
गिी एक प्रती गाउँपाबलकामा पेश गिुगपिेछ।  

९ अिगुमि तथा बििीिण : झिमरुक गाउँपाबलका प्रशासि शािा ि स्वास््य शािाले सबै वडा 
कायागलयबाट गरिएको ववबमतको ववविण सम्बन्धी कायगको बियबमत अिगुमि तथा बििीिण गिग 
सक्िेछि ्िक्कली लाभग्रावहले सबुबधा बलएको पाईएमा सम्बझन्धत व्यझक्त ि बसफारिसकतागबाट 
कािूि बमोझजम िकम वफताग बलइिेछ ि कािूि बमोझजम कािबाही गरििेछ। 

१० लेिा परििण : बबमा वापत लाग्िे ििगको लेिा परििण गिाउिे झजम्मेवािी झिमरुक 
गाउँपाबलकाको हिुेछ।  

११  पािदझशगता कायम गिुगपिे : गाउँपाबलकाले भकु्तािी गिेको िकम ि बबबमत व्यझक्तको िामावली 
सम्बझन्धत वडा कायागलयको सूििा पावटमा साबगजबिक गिुगपिेछ।  

१२  बाधा अड्काउ फुकाउिे : यो कायगववबध कायगन्वयिमा बाधा अड्काउ पिेमा गाउँपाबलकाले 
बाधा अड्काउ फुकाउि सक्िेछ।  

 झिमरुक गाउँपाबलकाको बैठकवाट बमबत २०७९/०६/१३ गते पारित यो 
कायगववबध झिमरुक गाउँ कायगपाबलकाको बिणगय वा आदेश ि अबधकािपत्रको 
प्रमाणीकिण (कायगववबध ) बियमावली, २०७४ को बियम ३ को उपबियम ४ 
बमोझजम प्रमाणीकिण गदगछु ।                        

  

सवुाश रिजाल 

प्रमिु प्रशासकीय अबधकृत 

बमबत २०७९/०६/२३ 

 


