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स्थानीय तह स्वास््य वीमा संयोजन समममत सञ्चालन काययमवमि¸ २०७८ 

 

प्रस्िावना 

स्वास््य वीमा मनयमावली २०७५ को मनयम २६ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास््य वीमासम्बन्िी काययक्रम 

कायायन्वयन गनय सहमजकरण गन ेलगायतका कायय गनयको लामग स्थानीय सरकारले तोके बमोमजमको एक स्थानीय तह स्वास््य 

वीमा संयोजन समममत रहनेछ भन्ने व्यवस्थालाई कायायन्वयनमा ल्याउन बाञ्छनीय भएकोले स्वास््य वीमा ऐन, २०७४ को दफा 

४१ ले मदएको अमिकार प्रयोग गरी स्थानीय तह स्वास््य वीमा संयोजन समममत सञ्चालन काययमवमि¸ २०७८ बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारमम्भक 

1. संमिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो काययमवमिको नाम “स्थानीय तह स्वास््य वीमा संयोजन समममत सञ्चालन काययमवमि, 

२०७८” रहकेो छ। 

(२) यो काययमवमि राजपत्रमा प्रकाशन भएको मममतबाट प्रारम्भ हुनेछ । 

2. पररभाषा : मवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययमवमिमा : 

(क) "ऐन" भन्नाले स्वास््य वीमा बोर्य ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ख) "काययक्रम" भन्नाले मनयम २ को खण्र् (ख) बमोमजमको काययक्रम सम्झन ुपछय । 

(ग) "मनयमावली" भन्नाले स्वास््य वीमा बोर्य मनयमावली, २०७५ सम्झन ुपछय । 

(घ) "पामलका" भन्नाले कमल गाउँपामलकालाइ जनाउनेछ । 

(ङ) "बोर्य" भन्नाले स्वास््य वीमा बोर्य सम्झन ुपछय । 

(च) "संयोजन समममत" भन्नाले मनयम २६ बमोमजम स्थानीय तहल ेगठन गरेको स्वास््य वीमा संयोजन समममत 

सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद २ 

समममतको गठन 
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3. संयोजन समममि गठन : (१) मनयम २६ बमोजम पामलकामा स्वास््य वीमा काययक्रमलाइ संयोजन गनय दहेाय बमोमजमको 

पामलका स्तररय स्थानीय तह स्वास््य वीमा समंयोजन समममत रहन ेछ : 

(क) कमल गाउँपामलका अध्यक्ष       संयोजक 

(ख) अध्यक्षल ेमनोमनत गरेको बढी जनसंख्या भएका कुनै एक वर्ाका वर्ा अध्यक्ष  सदस्य 

(ग) अध्यक्षल ेमनोमनत गरेको प्रमतमनमि, सेवा प्रदायक संस्था     सदस्य 

(घ) स्वास््य क्षेत्रको अनुभव हामसल गरेका ममहला स्वयंमसेमवकात दईु जना   सदस्य 

(ङ) शाखा प्रमुख, स्वास््य मवषय हनेे       सदस्य 

(च) प्रमखु प्रशासकीय अमिकृत वा मनजल ेतोकेको अमिकृत     सदस्य समचव 

 

(२) संयोजन समममतको बैठक आवश्यकता अनुसार बषयमा कमम्तमा ४ पटक बस्नेछ । 

(३) सदस्य समचवले बैठकको काययसमुच संयोजकको स्वीकृमतमा तय गनुय पनेछ । 

(४) संयोजकले तोकेको समय र स्थानमा बैठक बस्नेछ । 

(५) बैठकमा कुनै खास मवषयमवज्ञ वा पदामिकारीलाई आमन्त्रण गनय समकनेछ । 

(६) समममत सदस्यहरुलाई बैठक बस्ने जानकारी र बैठकमा पेशहुने काययसमुच सामान्यतया तीन मदन अगाव ैमदन ुपने छ 

तर कुन ैखास मवषयमा चौमबस घण्टा अमघ जानकारी मदई बैठक बस्न बािा पने छैन । 

(७) बैठकको मनणयय बहुमतबाट हुनेछ र सदस्य समचवले बैठकको मनणयय प्रमामणत गनेछन । 

(८) बैठक बसेको मदनमा उपमस्थत पदामिकारीले प्रचमलत मनयम बमोमजमको बैठक भत्ता पाउनेछन । 

(९) समममत समचवालयको काम सम्बमन्ित पामलकाको काययलयल ेगनेछ । 

 

 

४. काम कियव्यर अमिकार : संयोजन समममतको काम कतयव्य र अमिकार दहेाय बमोमजम हुनेछः 

(क) पामलकाको क्षेत्र मभत्र काययक्रम मबस्तार गनय प्रवर्द्यनात्मक काययमा सहयोग गन,े 

(ख) पामलका अन्तगयतका सरकारी, सावयजमनक संस्थाहरुको कमयचारी र पररवारलाई स्वास््य वीमाको दायरामा ल्याउन 

मनयमावलीले तोके बमोमजम मप्रममयमको व्यवस्था गरी काययक्रममा आवर्द् गन,े 
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(ग) अमत गररब पररवारलाई काययक्रममा आवर्द् गनय पामलका र बोर्य बीच सम्झदारी गन,े 

(घ) नसने रोगका लामग काययक्रमल ेमदई आएको समुविा उपलब्ि गराउन वा बमृर्द् गनय बोर्यसँँग साझेदारी गन,े 

(ङ) काययक्रमगत रुपमा बोर्यलाई ससतय अनदुान उपलब्ि गराउन सक्ने, 

(च) पामलका अन्तगयत रहकेा स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सवाको गणुस्तर बमृर्द् गन ेगराउने̧  

(छ) वीमाबाट प्रदान गररने औषमिहरु पामलका अन्तरगतका स्वास््य संस्थाहरुर्द्ारा संचामलत फामेसीमा उपलब्ि हुने 

व्यवस्थामा सहयोग गन ेगराउने, 

(ज) स्वास््य संस्थाहरुमा मचमकत्सकको उपलब्िता हुने व्यवस्था गन,े गराउन,े 

झ) स्वास्थय संस्थाहरुमा उपकरण, प्रयोगशालाको सेवामा मनरन्तरता, स्तर उन्नमत र पवूायिार अमभवमृर्द्मा सहयोग गने, 

(ञ) काययक्रम प्रवियनका सन्दभयमा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदशे र बोर्यसंग समन्वय गन,े 

(ट) संयोजन सममतल ेआवश्यक दखेेका वीमा काययक्रमसँग सम्बमन्ित अन्य मवषयहरु । 

 

५. बजेट: स्वास््य वीमा संयोजन समममतको समचवालय सञ्चालनको लामग आवश्यक खचयको व्यवस्था पामलकाल ेगनय सक्न े

छ । 

 

पररच्छेद ३ 

मवमवि 

६. काययमवमि संशोिन: पामलकाले यस काययमवमिमा आवश्यक संसोिन गनय सक्नेछ । 

७. बािा अड्काउ फुकाउने अमिकार: यो काययमवमि कायायन्वयन गनय कुनै बािा-अर््चन पनय आएमा पामलकाले मनणयय गरी 

बािा फुकाउन सक्नेछ । 

८. प्रचमलि कानुन बमोमजम हुने: यस काययमवमिमा लेमखएको मवषयमा यस ैकाययमवमि बमोमजम हुनेछ । यस काययमवमिमा 

लेमखएको कुन ैमवषय प्रचमलत काननूसंग बामझएमा बामझएको हद सम्म अमान्य हुनेछ । 

आज्ञाले, 
काजिमान राई 

प्रमुख प्रशासककय अधिकृत 


