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स्वास््य बीमा संयोजन सममति संचालन काययववधि, २०७९ 

 

प्रस्तावनााः 
प्रस्तावना:  

 स्वास््य बीमा ननयमावली, २०७५ को ननयम २६ 
मा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास््य बीमा सम्बन्धी 
काययक्रम कायायन्वयन गनय सहजिकरण गने लगायका 
कायय गनयको लागग स्थानीय सरकारले तोके बमोजिमको 
एक स्थानीय तह स्वास््य बीमा संयोिन सममनत रहनेछ 
भन्ने व्यवस्थालाई कायायन्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय 
भएकोले स्वास््य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ४१ ले ददएको 
अगधकार प्रयोग गरी यशोधरा गाउँपामलका, गाउँ 
काययपामलकाले देहायको स्वास््य बीमा संयोिन सममनत 
संचालन काययववगध, २०७९ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ। 

परिच्छेद-१ 
प्रारजम्भक 
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१. संक्षिप्ि नाम ि प्रािम्भ:  (१) यो काययववगधको नाम 
“स्वास््य बीमा संयोिन सममनत संचालन काययववगध, 

२०७९” रहेको छ। 

(२) यो काययववगध काययपामलकाबाट स्वीकृत भएको 
ममनतदेखि लागू हुनेछ । 

 

२. परिभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा 
यस काययववगधमा,- 

 

 (क) “ऐन” भन्नाले स्वास््य बीमा बोर्य ऐन, २०७४ सम्झनु 
                   पछय । 

 (ि) “काययक्रम” भन्नाले ननयम २ को िण्र् (ि) 
                   बमोजिमको काययक्रम सम्झनुपछय । 

 (ग) “ननयमावली” भन्न्नाले स्वास््य बीमा बोर्य 
                      ननयमावली, २०७५ सम्झनु पछय । 

 (घ) “पामलका” भन्नाले यशोधरा गाउँपामलकालाई िनाउनेछ 

                       । 

 (ङ) “बोर्य” भन्नाले स्वास््य बीमा बोर्य सम्झनु पछय । 

 (च) “संयोिन सममनत” भन्नाले ननयम २६ बमोजिम  

                     यशोधरा गाउँपामलकाले गठन गरेको स्वास््य 

    बीमा संयोिन सममनत सम्झनु पछय । 

 

परिच्छेद- २ 

सममतिको गठन 

  

३. संयोिन सममनत गठन : (१) ननयम २६ बमोजिम 
पामलकामा स्वास््य बीमा काययक्रमलाई संयोिन गनय 
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देहाय बमोजिमको पामलका स्तररय स्वास््य बीमा 
संयोिन सममनत रहने छ । 

(क) गाउँपामलका अध्यक्ष   

   – संयोिक 

(ि) अध्यक्षले मनोननत गरेको बढी 
िनसंख्या भएका कुनै एक वर्ाका अध्यक्ष 
     

   – सदस्य 

(ग) अध्यक्षले मनोननत गरेको प्रनतननगध, 

सेवा प्रदायक संस्था   – सदस्य 

(घ) अध्यक्षले मनोनयन गरेको स्वास््य 
क्षेत्रको अनुभव हामसल गरेका एक र 
मदहला स्वयंसेववका सदहत दइु िना  

    – सदस्य 

(ङ) शािा प्रमुि, स्वास््य ववषय हेन े
     – 

सदस्य 

(च) दताय अगधकारी, स्वास््य बीमा बोर्य 
(यशोधरा गाउँपामलका हेने) – सदस्य  

(छ) प्रमुि प्रशासकीय अगधकृत वा ननिले 
तोकेको अगधकृत – सदस्य सगचव 

 

(२) संयोिन सममनतको बैठक आवश्यकता अनुसार 
वषयमा कजम्तमा चार पटक बस्नेछ । 

(३) सदस्य सगचवले बैठकको काययसुगच संयोिनको 
स्वीकृनतमा तय गनुय पनछे । 

(४) संयोिकले तोकेको समय र स्थानमा बैठक 
बस्नेछ । 
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(५) बैठकमा कुनै िास ववषय ववज्ञ वा पदागधकारीलाई 
आमन्त्रण गनय सककनेछ । 

(६) सदस्यहरुलाई बैठक बस्ने िानकारी र बैठकमा 
पेश हुने काययसुगच समान्यतया तीन ददन अनघ ददन ु
पनेछ तर कुन ै िास ववषयमा चौबबस घण्टा अनघ 
िानकारी ददई बैठक बस्न बाधा पने छैन । 

(७) बैठकको ननणयय बहुमतबाट हुनेछ र सदस्य 
सगचवले बैठकको ननणयय प्रमाखणत गने छन । 

(८) बैठक बसेको ददनमा पदागधकारीले प्रचमलत ननयम 
बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन ्। 

(९) सगचवालयको काम पामलकाको कायायलयले गनेछ 
। 

 

४. सममनतको काम, कतयव्य अगधकार :   संयोिन 
सममनतको काम, कतयव्य र अगधकार देहाय बमोजिम 
हुनेछ : - 

  (क) पामलकाको क्षेत्रमभत्र काययक्रम ववस्तार गनय 
                                   प्रवधयनात्मक काययमा सहयोग गने, 

  (ि) पामलका अन्तगयतका सरकारी, सावयिननक  

                                         ससं्थाहरुको कमयचारी र पररवारलाई  

    स्वास््य बीमाको दायरामा ल्याउन  

                                           ननयमावलीले तोके बमोजिम वप्रममयमको 
      व्यवस्था गरी काययक्रममा आवद्ध गने, 

  (ग) अनत गररव पररवारलाई काययक्रममा आवद्ध  

                                  गनय पामलका र बोर्य बीच समझदारी गने, 

  (घ) नसने रोगको लागग काययक्रमले ददई आएको  

                                   सुववधा उपलब्ध गराउन वा वदृ्गध गनय बोर्य  

                                   संग साझेदारी गने, 
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  (ङ) काययक्रमगत रुपमा बोर्यलाई ससतय अनुदान  

                                   उपलब्ध गराउन सक्ने, 

  (च) पामलका अन्तगयत रहेका स्वास््य सेवा  

                                    प्रदायक संस्थाहरुको सेवाको गुणस्तर वुद्गध  

                             गने गराउने, 

  (छ) बीमाबाट प्रदान गररने औषगधहरु पामलका 
                                 अन्तगयतका स्वास््य संस्थाहरुद्वारा संचामलत  

                                 फामेसीमा  उपलव्ध हुने व्यवस्थामा सहयोग 

                                गने गराउने, 

  (ि) स्वास््य संस्थाहरुमा गचककत्सकको उपलब्धता  

                                  हुने व्यवस्था गने गराउने, 

  (झ) स्वास््य संस्थामा उपकरण, प्रयोगशालाको 
                                 सेवामा ननरन्तता, स्तरोन्ननत र पूवायधार   

                                अमभवदृ्गधमा सहयोग गने, 

  (ञ) काययक्रम प्रवधयनका सन्दभयमा स्वास््य तथा 
                                िनसखं्या मन्त्रालय, प्रदेश र बोर्य संग समन्वय 

                                गने, 

  (ट) संयोिन सममनतले आवश्यक देिेका बीमा 
                               काययक्रमसंग सम्बजन्धत अन्य ववषयहरु । 

                  ५. बिेट :   स्वास््य बीमा संयोिन सममनतको 
                         सगचवालय सञ्चालनको लागग आवश्यक िचयको 
                व्यवस्था पामलकाले गनय सक्नेछ । 

परिच्छेद -३ 

ववववि 

६. काययववगधमा संशोधन : पामलकाले यस काययववगधमा 
आवश्यक संशोधन गनय सक्नेछ ।  
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७. बाधा अड्काउ फुकाउने अगधकार : यो काययववगध 
कायायन्वयन गनय कुनै बाधा अर्चन पनय आएमा पामलकाले 
ननणयय गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

 

 

 ८. प्रचमलत कानून बमोजिम हुने : यस काययववगधमा 
लेखिएको ववषयमा यसै काययववगध बमोजिम  हुनेछ । यस 
काययववगधमा लेखिएको कुनै ववषय प्रचमलत कानून संग 
बाखझएमा बाखझएको हद सम्म अमान्य हुनेछ । 

 
                                       cf1fn], 

                                             gfdM t]h axfb'/ l;+x 

                             k|d'v k|zf;sLo clws[t 


