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नौकुण्ड गाउँपालिका स्वास््य बीमा संयोजन सलमलि संचािन काययलवलि, २०७८ 

 

प्रस्िावनााः 

स्वास््य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा प्रत्येक स्थािीय तहमा स्वास््य बीमा सम्बन्धी काययक्रम 
कायायन्वयि गिय सहनिकरण गिे लगायतका कायय गियको लानग स्थािीय सरकारले तोके बमोनिमको एक स्थािीय तह 
स्वास््य बीमा संयोिि सनमनत रहिेछ भन्िे व्यवस्थालाई कायायन्वयिमा ल्याउि वाञ्छिीय भएकोले िौकुण्ड 
गाउँपानलकाको प्रशासकीय काययनवनध नियनमत गिे ऐि २०७६ को दफा ४ वमोनिमको अनधकार प्रयोग गरी          

स्वास््य बीमा संयोिि सनमनत संचालि  काययनवनध,२०७९ स्वीकृत गरी लाग ुगरेको छ । 

परिच्छेद १ 
प्रािलभिक 

१. संनिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यो काययनवनधको िाम "िौकुण्ड गाउँपानलका स्वास््य बीमा संयोिि सनमनत संचालि 

काययनवनध, २०७८" रहकेो छ । 

(२) यो काययनवनध तरुुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. पररभाषा: नवषय वा प्रसंगले अको अथय िलागमेा यस काययनवनधमा: - 

(क) “ऐि" भन्िाले स्वास््य बीमा बोडय ऐि, २०७४ सम्झि ुपछय । 

(ख) “काययक्रम” भन्िाले नियम २ को खण्ड (ख) बमोनिमको काययक्रम सम्झिपुछय । 

(ग) “नियमावली” भन्िाले स्वास््य बीमा बोडय नियमावली, २०७५ सम्झि ुपछय । 

(घ) पानलका भन्िाले िौकुण्ड गाउँपानलकालाई ििाउिेछ । 

(ङ) "बोडय" भन्िाले स्वास््य बीमा बोडय सम्झि ुपछय । 

(च) संयोिि सनमनत भन्िाले नियम २६ बमोनिम स्थानिय तहले गठि गरेको स्वास््य बीमा संयोिि सनमनत    

सम्झि ुपछय । 

परिच्छेद २ 

सलमलिको गठन 

 
(छ) संयोिि सनमनत गठि: (१) नियम २६ बमोनिम पानलकामा स्वास््य बीमा काययक्रमलाई संयोिि गिय दहेाय 
बमोनिमको पानलका स्तररय स्थािीय तह स्वास््य बीमा संयोिि सनमनत रहिे छ । 



(क) अध्यि, िौकुण्ड गाउँपानलका – संयोिक 

(ख) अध्यिले मिोनित गरेको बढी ििसंख्या भएका कुिै एक वडाका अध्यि – सदस्य 

(ग) अध्यिले मिोनित गरेको प्रनतनिनध, सेवा प्रदायक संस्था – सदस्य 

(घ) अध्यिले मिोियि गरेको स्वास््य िेत्रको अिभुव हानसल गरेका एक र मनहला स्वयंसेनवका सनहत दइु 
ििा – सदस्य 

(ङ) शाखा प्रमखु, स्वास््य नवषय हिेे – सदस्य 

(च) दताय अनधकारी स्वास््य बीमा बोडय (िौकुण्ड गाउँपानलका) – सदस्य 

(छ) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत वा नििले तोकेको अनधकृत - सदस्य सनचव 

(२) संयोिि सनमनतको बैठक आवश्यकता अिुसार वषयमा कनम्तमा चार पटक बस्िेछ । 

(३) सदस्य सनचवले बैठकको काययसनुच संयोिकको स्वीकृनतमा तय गिुय पिेछ । 

(४) संयोिकले तोकेको समय र स्थािमा वठैक बस्िेछ । 

(५) वठैकमा कुिै खास नवषय नवज्ञ वा पदानधकारीलाई आमन्त्रण गिय सनकिेछ । , 

(६) सदस्यहरुलाई बैठक वस्िे िािकारी र वठैकमा पेश हुिे काययसनुच सामान्यतया तीि नदि अनघ नदि ुपिेछ तर कुिै 

खास नवषयमा चौनबस घण्टा अनघ िािकारी नदई वठैक वस्ि वाधा पिे छैि । 

(७) वठैकको निणयय बहुमतबाट हुिेछ र सदस्य सनचवले वठैकको निणयय प्रमानणत गिेछि । 

(८) बैठक बसेको नदिमा पदानधकारीले प्रचनलत नियम बमोनिमको वठैक भत्ता पाउिेछि   । 

(९) सनचवालयको काम सम्बनन्धत पानलकाको कायायलयले गिेछ । 

३.काम, कतयव्य र अनधकारः संयोिि सनमनतको काम कतयव्य र अनधकार दहेाय बमोनिम हुिेछ : 

(क) पानलकाको िेत्रनभत्र काययक्रम नवस्तार गिय प्रवधयिात्मक काययमा सहयोग गिे, 

(ख) पानलका अन्तगयतका सरकारी, सावयिनिक संस्थाहरुको कमयचारी र पररवारलाई स्वास््य बीमाको दायरामा 

ल्याउि नियमावलीले तोके बमोनिम नप्रनमयमको व्यवस्था गरी काययक्रममा आवद्ध गिे, 

(ग) अनत गररव पररवारलाई काययक्रममा आवद्ध गिय पानलका र बोडयबीच समझदारी गिे, 

(घ) िसिे रोगको लानग काययक्रमले नदई आएको सनुवधा उपलव्ध गराउि वा वनृद्ध गिय बोडयसंग साझदेारी गिे, 



(ङ) काययक्रमगत रुपमा बोडयलाई ससतय अिदुाि उपलव्ध गराउि सक्िे, 

(च) पानलका अन्तगयत रहकेा स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सेवाको गणुस्तर वनृद्ध गिे गराउि,े बीमाबाट प्रदाि 
गररिे औषनधहरु पानलका अन्तगयतका स्वास््य संस्थाहरुद्वारा संचानलत फामसेीमा उपलव्ध हुिे व्यवस्थामा 

सहयोग गिे गराउिे, 

(ि) स्वास््य संस्थाहरुमा नचनकत्सकको उपलव्धता हुिे व्यवस्था गिे, गराउिे, 

(झ) स्वास््य संस्थाहरुमा उपकरण, प्रयोगशालाको सेवामा निरन्तता, स्तरोन्िनत र पवूायधार अनभवनृद्धमा सहयोग गिे, 

(अ) काययक्रम प्रवधयिका सन्दभयमा स्वास््य तथा ििसंख्या मन्त्रालय, प्रदशे र बोडयसंग समन्वय गिे, 

(ट) संयोिि सनमनतले आवश्यक दखेकेा नबमा काययक्रमसंग संवनन्धत अन्य नवषयहरु । 

४.बिटे: स्वास््य बीमा संयोिि सनमनतको सनचवालय सन्चालिको लानग आवस्यक खचयको व्यवस्था पानलकाले 

गिय सक्िेछ । 

परिच्छेद ३ 

लवलवि 

५.काययनवनधमा संशोधि: गाउँपानलकाले यस काययनवनधमा आवश्यक संशोधि गिय सक्िेछ । 

६.बाधा अड काउ फुकाउिे अनधकार: यो काययनवनध कायायन्वयि गिय कुिै बाधा अङचि पिय आएमा पानलकाले निणयय 

गरी बाधा अड काउ फुकाउि सक्िेछ । 

७.प्रचनलत काििू बमोनिम हुिेः यस काययनवनधमा लेनखएको नवषयमा यसै काययनवनध बमोनिम हुिेछ । यस 

काययनवनधमा लेनखएको कुिै नवषय प्रचनलत काििूसंग बानझएमा बानझएको हद सम्म अमान्य हुिेछ ।  
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