
 

 

 

 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ०५   संख्या: ०८   लमलि: २०७८।११।२९ 

भाग-२ 

सम्बि ्२०७८ सािको काययविलि नं. ४ 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको स्िास््य बीमा संयोजन 
सलमलि गठन/सञ्चािन काययविलि, २०७८ 
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प्रस्िािनााः स्िास््य बीमा लनयमाििी, २०७५ को लनयम २६ मा प्रत्येक 
स्थानीय िहमा स्िास््य बीमा सम्बन्िी काययक्रम कायायन्ियन गनय सहजीकरण 
गने िगायिका कायय गनयको िालग स्थानीय सरकारिे िोके बमोजजमको एक 
स्थानीय िह स्िास््य बीमा संयोजन सलमलि रहनेछ भने्न व्यिस्थािाई 
कायायन्ियनमा ल्याउन िाञ्छनीय भएकोिे माछापचु्छ्रे गाउँपालिका प्रशासकीय 
काययविलि लनयलमि गने ऐन, २०७४ को दफा ४ िे ददएको अलिकार प्रयोग 
गरी माछापचु्छ्रे गाउँ काययपालिकािे यो काययविलि स्िीकृि गरी िाग ुगरेको 
छ । 

 

पररच्छ्छेद- १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो काययविलिको नाम " माछापचु्छ्रे 
गाउँपालिकाको स्िास््य बीमा संयोजन सलमलि गठन/सञ्चािन काययविलि, 
२०७८" रहेको छ । 

(२) यो काययविलि िरुुन्ि प्रारम्भ हनेुछ । 

२. पररभाषााः लबषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमााः-, 

क) "ऐन" भन्नािे स्िास््य बीमा बोडय ऐन, २०७४ िाई सम्झन ु

पछय । 

ख) "लनयमाििी" भन्नािे स्िास््य बीमा बोडय लनयमाििी, २०७५ 

सम्झन ुपछय ।  
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ग) "काययक्रम" भन्नािे लनयमाििीको लनयम २ को खण्ड (ख) 

बमोजजमको काययक्रम सम्झनपुछय । 

घ) "गाउँपालिका" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकािाई सम्झन ुपछय 

। 

ङ) "बोडय" भन्नािे स्िास््य बीमा बोडय सम्झन ुपछय । 

च) "संयोजन सलमलि" भन्नािे लनयमाििीको लनयम २६ बमोजजम 

स्थानीय िहिे गठन गरेको स्िास््य बीमा संयोजन सलमलि 

सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छ्छेद २ 

सलमलिको गठन 

३. संयोजन सलमलि गठनाः (१) लनयम २६ बमोजजम गाउँपालिकामा स्िास््य 
बीमा काययक्रमिाई संयोजन गनय देहाय बलमजजमको गाउँपालिका स्िरीय 
स्िास््य बीमा संयोजन सलमलि सलमलि रहने छ । 

क) गाउँपालिका अध्यि                      - संयोजक 

ख) गाउँपालिका उपाध्यि       -सदस्य 

ग) अध्यििे िोकेको बढी जनसंख्या भएका कुनै एक  

    िडाको िडा अध्यि           -सदस्य 

घ) अध्यििे िोकेको, सेिा प्रदायक स्िास््य संस्था प्रमखु -सदस्य 
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ङ) अध्यििे मनोलनि गरेको स्िास््य िेत्रको अनभुि  

हालसि गरेका एक मवहिा स्िंयसेविका सवहि िीन  

जना                            - सदस्य 

च)  स्िास््य शाखा प्रमखु         - सदस्य 

छ) मवहिा बािबालिका िथा समाज कल्याण शाखा प्रमखु -सदस्य 

ज) दिाय अलिकारी स्िास््य बीमा बोडय      -सदस्य 

झ) प्रमखु प्रशासवकय अलिकृि िा लनजिे िोकेको  

अलिकृि           -सदस्य सजचि  

(२) संयोजन सलमलिको बैठक आिश्यकिा अनसुार िषयमा कजम्िमा 
चार पटक बस्नेछ। 

(३) सदस्य सजचििे बैठकको काययसजुच संयोजकको स्िीकृलिमा िय 
गनुय पनेछ। 

(४) संयोजकिे िोकेको समय र स्थानमा बैठक बस्नेछ । 

(५) बैठकमा कुनै खास लबषय विज्ञ िा पदालिकारीिाई आमन्रण गनय 
सवकनेछ। 

(६) सदस्यहरुिाई बैठक बस्ने जानकारी र बैठकमा पेश हनेु 
काययसजुच सामान्यिया लिन ददन अजघ ददन ुपनेछ िर कुनै खास विषयमा 
चौविस घण्टा अजघ जानकारी ददई बैठक बस्न िािा पने छैन । 

(७) बैठकको लनणयय बहमुिबाट हनेुछ र सदस्य सजचििे बैठकको 
लनणयय प्रमाजणि गनेछन।् 
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(८) बैठक बसेको ददनमा पदालिकारीिे प्रचलिि लनयम बमोजजमको 
बैठक भत्ता पाउनेछन ्। 

(९) सजचिाियको काम सम्बजन्िि पालिकाको कायायिय गनेछ । 

४. काम, कियव्य र अलिकाराः संयोजन सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार 
देहाय बमोजजम हनेुछ । 

क) गाउँपालिकाको िेत्र लभत्र काययक्रम विस्िार गनय प्रिियनात्मक 
काययमा सहयोग गने, 

ख) गाउँपालिका अन्िगयिका सरकारी, साियजलनक संस्थाहरुको 
कमयचारी र पररिारिाई स्िास््य बीमाको दायरामा ल्याउन 
लनयमाििीिे िोके बमोजजम वप्रलमयमको व्यिस्था गरी 
काययक्रममा आिद्ध गने, 

ग) अलि गररि पररिारिाई काययक्रममा आिद्ध गनय पालिका र बोडय 
बीच समझदारी गने, 

घ) नसने रोगको िालग काययक्रमिे ददई आएको सलुबिा उपल््ि 
गराउन िा बदृ्धी गनय बोडय सँग साझेदारी गने, 

ङ) काययक्रमगि रुपमा बोडयिाई ससिय अनदुान उपि्ि गराउन 
सक्ने, 

च) गाउँपालिका अन्िगयि रहेका स्िास््य सेिा प्रदायक संस्थाहरुको 
सेिाको गणुस्िर बदृ्धी गने गराउने, 
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छ) बीमाबाट प्रदान गररने औषलिहरु पालिका अन्िगयिका स्िास््य 
संस्थाहरू द्वारा संचालिि फामेसीमा उपि्ि हनेु व्यिस्थामा 
सहयोग गने गराउने, 

ज) स्िास््य संस्थाहरुमा जचवकत्सकको उपिव्ििा हनेु व्यिस्था 
गने गराउने, 

झ) स्िास््य संस्थाहरुमा उपकरण, प्रयोगशािाको सेिामा लनरन्ििा, 
स्िरोउन्नलि र पिुायिार अलभिृद्दीमा सहयोग गने, 

ञ) काययक्रम प्रिियनका सन्दभयमा स्िास््य िथा जनसंख्या 
मन्त्रािय, प्रदेश र बोडयसँग समन्िय गने, 

ट) संयोजन सलमलििे आिश्यक देखेका बीमा काययक्रमसँग 
सम्बजन्िि अन्य लबषयहरू । 

५. बजेटाः स्िास््य बीमा संयोजन सलमलिको सजचिािय सञ्चािनको िालग 
आिश्यक खचयको व्यिस्था गाउँपालिकािे गनेछ । 

 

पररच्छ्छेद ३ 

विविि 

६. काययविलिमा संशोिनाः गाउँपालिकािे यस काययविलिमा आिश्यक संशोिन 
गनय सक्नेछ । 

७. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकाराः यो काययविलि कायायन्ियन गनय कुनै 
बािा अडचन पनय आएमा गाउँपालिकािे लनणयय गरी बािा अड्काउ 
फुकाउन सक्नेछ । 
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८. प्रचलिि काननु बमोजजम हनेुाः यस काययविलिमा िेजखएको विषयमा यसै 
काययविलि बमोजजम हनेुछ। यस काययविलिमा िेजखएको कुनै विषय प्रचलिि 
काननुसँग बाजझएमा बाजझएको हद सम्म अमान्य हनेुछ। 

 
 

 

आज्ञािे 

विष्ण ुप्रसाद पोखरेि 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 मूल्याः रु. २०।- 
प्रकाशकाः 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

िाहाचोक, कास्की 


