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झिमरुक गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

भ्यागतेु, प्यूठान 



स्थानीय तह स्वास््य बीमा संयोजन सलमलत गठन/सञ्चािन काययववलि, २०७८ 

प्रस्तावनााः- 

स्वास््य बीमा लनयमाविी, २०७५ को दफा २६ मा प्रत्यके स्थानीय तहमा स्वास््य बीमा सम्बन्िी काययक्रम 
कायायन्वयन गनय सहझजकरि गने िगायतका कायय गनयको िालग स्थानीय सरकारिे तोके बमोझजमको एक स्थानीय तह 
स्वास््य बीमा संयोजन सलमलत रहेन छ भने्न व्यवस्थािाई कायायन्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकोिे झिमरुक 
गाउँपालिका गाउँ काययपालिका बैठकबाट स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,2074को दफा 102 िे ददएको अलिकार 
प्रयोग गरी देहायको  स्थानीय तह स्वास््य बीमा संयोजन सलमलत काययववलि, २०७८ स्वीकृत गरी िाग ुगरेको छ । 

प्रररच्छेद-१ 

प्रारझम्भक 

१. संझिप्त नाम र प्रारम्भाः- (१) यो काययववलिको नाम “स्थानीय तह स्वास््य बीमा संयोजन सलमलत संचािन 
काययववलि, २०७८” रहेको छ । 

२. पररभाषााः- ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमााः- 
क. “ऐन” भन्नािे स्वास््य बीमा बोर्य ऐन, २०७८ सम्िन ुपछय । 

ख. “काययक्रम” भन्नािे लनयम २ को खण्र् (ख) बमोझजमको काययक्रम सम्िनपुछय । 

ग. “लनयमाविी” भन्नािे स्वास््य बीमा बोर्य लनयमाविी, २०७५ सम्िन ुपछय । 

घ. पालिका भन्नािे गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमानगरपालिका र महानगरपालिकािाई जनाउनछे । 

ङ. “बोर्य” भन्नािे स्वास््य बीमा बोर्य सम्िन ुपछय । 

च. संयोजन सलमलत भन्नािे लनयम २६ बमोझजम स्थालनय तहिे गठन गरेको स्वास््य बीमा संयोजन सलमलत 
सम्िन ुपछय । 

3. संयोजन सलमलत गठनाः- (१) लनयम २६ बमोझजम पालिकामा स्वास््य बीमा काययक्रमिाई संयोजन 
गनय देहाय बमोझजमको पालिका स्तररय स्थानीय तह स्वास््य बीमा संयोजन सलमलत रहने छ । 

क. प्रमखु/अध्यि, सम्बझन्ित पालिका  -संयोजक 

ख. प्रमखु/अध्यििे मनोलनत गरेको बढी जनसंख्या भएका कुनै एक वर्ाका अध्यि -सदस्य 

ग. प्रमखु/अध्यििे मनोलनत गरेको प्रलतलनलि, सेवा प्रदायक संस्था प्रमखु/ अध्यििे मनोनयन गरेको 
स्वास््य िेत्रको अनभुव हालसि गरेका एक र मवहिा स्वयंसेववका सवहत दइु जना -सदस्य 

घ. शाखा प्रमखु, स्वास््य ववषय हेने                                 -सदस्य 

ङ. दताय अलिकारी स्वास््य बीमा बोर्य (सम्बझन्ित पालिका)  -सदस्य 

च. प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत वा लनजिे तोकेको अलिकृत   - सदस्य सझचव 

 



2.संयोजन सलमलतको बैठक आवश्यकता अनसुार बषयमा कझम्तमा चार पटक बस्नेछ । 

3.सदस्य सझचविे बैठकको काययसझुच संयोजकको स्वीकृलतमा तय गनुय पनेछ । 

4.संयोजकिे तोकेको समय र स्थानामा बैठक बस्नेछ । 

5.बेठकमा कुनै खास ववषय ववज्ञ वा पदालिकारीिाई आमन्त्रि गनय सवकनेछ । 

6.सदस्यहरुिाई बैठक वस्न ेजानकारी र बैठकमा पेश हनुे काययसझुच सामान्यतया तीन ददन अझघ ददन ु     
पनेछ तर कुनै खास ववषयमा चौलबस घण्टा अझघ जानकारी ददई वैठक बस्न बािा पने छैन । 

7.बैठकको लनियय बहमुतबाट हनुेछ र सदस्य सझचबिे बैठकको लनियय प्रमाझित गनेछन ्। 

8.बैठक बसेको ददनमा पदालिकारीिे प्रचलित लनयम बमोझजमको बैठक भत्ता पाउनेछन ्। 

9.सझचवाियको काम सम्बझन्ित पालिकाको कायायियिे गनेछ । 

 

4.काम, कतयव्य र अलिकाराः- संयोजन सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार देहाय बमोझजम हनुेछ । 

क. पालिकाको िेत्रलभत्र काययक्रम ववस्तार गनय प्रवियनात्मक काययमा सहयोग गने । 

ख. पालिका अन्तगयतका सरकारी, सावयजलनक संस्थाहरुको कमयचारी र पररवारिाई स्वास््य बीमाको 
दायरामा ल्याउन लनयमाविीिे तोके बमोझजम वप्रलमयमको व्यवस्था गरी काययक्रममा आबद्ध गने,  

ग. अलत गररब पररवारिाई काययक्रममा आबद्ध गनय पालिका र बोर्य बीच समिदारी गने,  

घ. नसने रोगको िालग काययक्रमिे ददई आएको सवुविा उपिब्ि गराउन वा वृवद्ध गनय बोर्यसँग सािेदारी 
गने, 

ङ. काययक्रमगत रुपमा बोर्यिाई ससतय अनदुान उपिब्ि गराउन सक्ने, 
च. पालिका अन्तगयत रहेका स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सेवाको गिुस्तर ववृद्ध गने गराउने,  

छ. बीमाबाट प्रदान गररने औषलिहरु पालिका अन्तगयतका स्वास््य संस्थाहरुद्धारा संचालित फामेसीमा 
उपिब्ि हनुे व्यवस्थामा सहयोग गने गराउने , 

ज. स्वास््य संस्थाहरुमा झचवकत्सकको उपिब्िता हनुे व्यवस्था गने, गराउने, 
ि. स्वास््य संस्थाहरुमा उपकरि, प्रयोगशािाको सेवामा लनरन्तरता, स्तरोन्नलत र पूवायिार अलभवृवद्धमा 

सहयोग गने,  

ञ. काययक्रम प्रवियनका सन्दभयमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय, प्रदेश र बोर्यसँग समन्वय गने, 
ट. संयोजन सलमलतिे आवश्यक देखेका लबमा काययक्रमसँग संवझन्ित अन्य ववषयहरु । 

5.बजेटाः- स्वास््य बीमा संयोजन सलमलतको सझचवािय सन्चािनको िालग आवश्यक खचयको व्यवस्था पालिकािे 
गनय सक्नेछ । 



पररच्छेद-३ 

ववववि 

6.काययववलिमा संशोिनाः- पालिकािे यस काययववलिमा आवश्यक संशोिन गनय सक्नेछ । 

7.बािा अड्काउ फुकाउने अलिकाराः- यो काययववलि कायायन्वयन गनय कुनै बािा अर्चन पनय आएमा पालिकािे 
लनियय गरी बािा अड्काउ फुकाउन सक्नछे । 

8.प्रचलित कानून बमोझजम हनुेाः- यस काययववलिमा िेझखएको ववषयमा यसै काययववलि बमोझजम हनुेछ । यस 
काययववलिमा िेझखएको कुनै ववषय प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हद सम्म अमान्य हनुेछ । 

 

झिमरुक गाउँ काययपालिकाको बैठकबाट लमलत 2078/12/25 गते पाररत यो काववयलि झिमरुक 
गाउँ काययपालिकाको लनियय वा आदेश र अलिकारपत्रको प्रमािझ करि -काययववलि_ लनयमाविी,2074 
को  लनयम ३ को उपलनयम ४ वमोझजम प्रमाझिकरि गदयछु। 

                                                   सवुाश ररजाि 

                                             प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

                                               लमलत २०७८ /12/28 
 

 


