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ठाकुरबाबा स्वास््य बीिा संयोजन समिमि गठन िथा सञ्चालन काययववमि,  २०७९ 
प्रस्िावनााः 

स्वास््य बीिा मनयिावली, २०७५ को मनयि २६ िा प्रत्येक स्थानीय िहिा स्वास््य बीिा 
सम्बन्िी काययक्रि कायायन्वयन गनय सहजीकरण गने लगायिका कायय गनयको लामग स्थानीय सरकारले िोके 
बिोजजिको एक स्थानीय िह स्वास््य बीिा संयोजन समिमि रहेनछ भन् न े व्यवस्थालाई कायायन्वयनिा 
ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले ठाकुरबाबा नगरपामलका प्रशासकीय काययववमि मनयमिि गने ऐन, २०७४ को 
दफा ४ ले ददएको अमिकार प्रयोग गरी ठाकुरबाबा नगरपामलकाले यो काययववमि लागू गरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यो काययववमिको नाि "ठाकुरबाबा स्वास््य बीिा संयोजन समिमि गठन 
िथा सञ्चालन काययववमि, २०७९" रहेको छ ।  

(२) यो काययववमि ठाकुरबाबा नगरपामलकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमिदेजख लाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययववमििा: 

(क) “ऐन” भन् नाले स्वास््य बीिा बोडय ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय ।  

ठाकुरबाबा नगरपामलका 
स्थानीय राजपत्र 
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ठाकुरबाबा नगरपामलका  
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(ख) “मनयिावली" भन् नाले स्वास््य बीिा बोडय मनयिावली, २०७५ सम्झन ुपछय । 

(ग)  “काययक्रि” भन् नाले ऐनको दफा ५ बिोजजिको स्वास््य बीिा काययक्रि सम्झनपुछय ।  

(घ) “नगरपामलका” भन् नाले ठाकुरबाबा नगरपामलकालाई सम्झन ुपछय ।   

(ङ)  “बोडय” भन् नाले स्वास््य बीिा बोडयलाई सम्झन ुपछय ।  

(च) “नगरस्िरीय स्वास््य बीिा संयोजन समिमि” भन् नाले काययववमिको दफा 3 (१) बिोजजि गदठि 
समिमिलाई सम्झन ुपछय । 

(छ) "वडास्िरीय स्वास्य बीिा संयोजन समिमि" भन् नाले काययववमिको दफा 3 (२) बिोजजि गदठि 
समिमिलाई सम्झन ुपछय । 

पररच्छेद २ 

समिमिको गठन, काि, कियव्य िथा अमिकार 

3. नगरस्िरीय स्वास््य बीिा संयोजन समिमिाः  

(१) नगरपामलकािा स्वास््य बीिा काययक्रिलाई संयोजन गनय देहाय बिोजजिको नगरस्िरीय स्वास््य 
बीिा संयोजन समिमि रहनेछ । 

(क) नगर प्रिखु        - संयोजक 

(ख) प्रिखुद्वारा िनोमनि बढी जनसङ्खख्या भएको कुनै एक वडाका अध्यि - सदस्य 

(ग) प्रिखुद्वारा सेवा प्रदायक संस्थाहरुिध्येबाट िनोमनि एक जना  - सदस्य 

(घ) प्रिखुद्वारा िनोमनि एक जना िवहला स्वास््य स्वयंसेववका  - सदस्य 

(ङ) स्वास््य शाखा प्रिखु/प्रमिमनमि      - सदस्य 

(च) स्थानीय दिाय अमिकारी (स्वास््य बीिा बोडय)    - सदस्य 

(छ) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि वा मनजले िोकेको अमिकृि   - सदस्य सजचव 

(२) समिमिको बैठक वषयिा कजम्ििा चार पटक बस्नेछ ।  

(३) सदस्य सजचवले बैठकको काययसूची संयोजकको स्वीकृमििा िय गनुय पनेछ ।  

(४) संयोजकले िोकेको सिय र स्थानिा बैठक बस्नेछ ।  

(५) बैठकिा कुनै खास ववषय ववज्ञ वा पदामिकारीलाई सिेि आिन्त्रण गनय सवकनेछ ।  

(६) सदस्यहरुलाई बैठक बस्ने जानकारी र बैठकिा पेश हनुे काययसूची सािान्यिया िीन ददनअजघ ददन ु
पनेछ िर कुनै खास ववषयिा चौबीस घण्टा अजघ जानकारी ददई बैठक बस्न बािा पने छैन। 

(७) बैठकको मनणयय बहिुिबाट हनुेछ र सदस्य सजचवले बैठकको मनणयय प्रिाजणि गनेछन ्। 

(८) बैठक बसेको ददनिा पदामिकारीहरुले प्रचमलि मनयि बिोजजिको बैठक भत्ता पाउनेछन ्। 

(९) सजचवालयको काि स्वास््य शाखाले गनेछ ।  
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४. नगरस्िरीय स्वास््य बीिा संयोजन समिमिको काि, कियव्य र अमिकाराः नगरस्िरीय स्वास््य बीिा 
संयोजन समिमिको काि, कियव्य र अमिकार देहाय बिोजजि हनुेछ। 

(क) नगरपामलकाको िेत्रमभत्र काययक्रि ववस्िार गनय प्रवियनात्िक काययिा सहयोग गने। 

(ख) नगरपामलका अन्िगयिका सरकारी, सावयजमनक संस्थाहरुको कियचारी र पररवारलाई स्वास््य 
बीिाको दायरािा ल्याउन मनयिावलीले िोके बिोजजि वप्रमियिको व्यवस्था गरी काययक्रििा आवद्ध 
गनय सहजीकरण गने।  

(ग)  अमि गरीब पररवारलाई काययक्रििा आवद्ध गनय पामलका र बोडयबीच सिझदारी गने। 

(घ) नसने रोगको लामग काययक्रिले ददइआएको सवुविा उपलब्ि गराउन वा ववृद्ध गनय बोडयसँग 
साझेदारी गने। 

(ङ)  काययक्रिगि रुपिा बोडयलाई ससिय अनदुान उपलब्ि गराउन सक्ने। 

(च) नगरपामलका अन्िगयि रहेका स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सेवाको गणुस्िर ववृद्ध 
गने/गराउने र बीिाबाट प्रदान गररने औषिीहरु नगरपामलका अन्िगयिका स्वास््य संस्थाहरुद्वारा 
सञ्चामलि फािेसीिा उपलब्ि हनुे व्यवस्थािा सहयोग गने/गराउने। 

(छ) स्वास््य संस्थाहरुिा जचवकत्सकको उपलब्ििा हनुे व्यवस्था गने/गराउन,े  

(ज) स्वास््य संस्थाहरुिा उपकरण, प्रयोगशाला सेवािा मनरन्ििा, स्िरोन् नमि र पूवायिार अमभववृद्धिा 
सहयोग गने। 

(झ) काययक्रि प्रवियनका सन्दभयिा स्वास््य िथा जनसङ्खख्या िन्त्रालय, प्रदेश र बोडयसँग सिन्वय गने। 

(ञ) संयोजन समिमिले आवश्यक देखेका बीिा काययक्रिसँग सम्बजन्िि अन्य ववषयहरु। 

५. वडास्िरीय स्वास््य बीिा संयोजन समिमिाः  

(१) प्रत्येक वडािा स्वास््य बीिा काययक्रिलाई सहजीकरण गनय देहाय बिोजजिको वडास्िरीय स्वास््य 
बीिा संयोजन समिमि रहनेछ । 

(क) सम्बजन्िि वडाको अध्यि      - संयोजक 

(ख) वडा अध्यिद्वारा िनोमनि एक जना िवहला वडा सदस्य   - सदस्य 

(ग) वडा अध्यिद्वारा िनोमनि एक जना िवहला स्वास््य स्वयंसेववका  - सदस्य 

(घ) सम्बजन्िि वडाको स्वास््य संस्था प्रिखु     - सदस्य 

(ङ) सम्बजन्िि वडाको स्वास््य बीिा दिाय अमिकारी    - सदस्य 

(च) वडा अध्यिद्वारा िनोमनि टोल ववकास संस्थाका एक जना अध्यि - सदस्य  

(छ) सम्बजन्िि वडाको वडा सजचव       - सदस्य सजचव 

(२) सदस्य सजचवले बैठकको काययसूची संयोजकको स्वीकृमििा िय गनुय पनेछ ।  

(३) संयोजकले िोकेको सिय र स्थानिा बैठक बस्नेछ ।  

(४) बैठकिा कुनै खास ववषय ववज्ञ वा पदामिकारीलाई सिेि आिन्त्रण गनय सवकनेछ ।  
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(५) सदस्यहरुलाई बैठक बस्ने जानकारी र बैठकिा पेश हनुे काययसूची सािान्यिया िीन ददनअजघ ददन ु
पनेछ िर कुनै खास ववषयिा चौबीस घण्टा अजघ जानकारी ददई बैठक बस्न बािा पने छैन। 

(६) बैठकको मनणयय बहिुिबाट हनुेछ र सदस्य सजचवले बैठकको मनणयय प्रिाजणि गनेछन ्। 

(७) बैठक बसेको ददनिा पदामिकारीहरुले प्रचमलि मनयि बिोजजिको बैठक भत्ता पाउनेछन ्। 

(८) सजचवालयको सम्बजन्िि वडाका वडा सजचवले गनेछन ्।  

६. वडास्िरीय स्वा्य बीिा संयोजन समिमिको काि, कियव्य र अमिकाराः वडास्िरीय स्वास््य बीिा 
संयोजन समिमिको काि कियव्य र अमिकार देहाय बिोजजि हनुेछाः 

(क) वडाहरुिा स्वास््य बीिा काययक्रिको प्रचार प्रसारिा आवश्यक सिन्वय गने। 

(ख) नगरस्िरीय स्वास््य बीिा संयोजन समिमिको मनदेशन कायायन्यन गनय सहयोग गने। 

(ग)  स्वास््य बीिा दिाय अमिकारीहरुलाई आवश्यक सहजीकरण गने। 

(घ) समिमिले आवश्यक देखेका बीिा काययक्रिसँग सम्बजन्िि अन्य ववषयहरु। 

5. बजेटाः स्वास््य बीिा संयोजन समिमिको सजचवालय सञ् चालनको लामग आवश्यक खचयको व्यवस्था 
नगरपामलकाले गनुय पनेछ। 

पररच्छेद ३ 

ववववि 

6. संशोिनाः यस काययववमििा केही संशोिन गनुयपरेिा नगर काययपामलकाले गनय सक्नेछ। 

7. बािा अड्काउ फुकाउने अमिकार: यो काययववमि कायायन्वयन गनय कुन ैबािा अड्चन पनय आएिा नगर 
काययपामलकाले मनणयय गरी बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

8. प्रचमलि कानून बिोजजि हनुेाः यस काययववमििा लेजखएको ववषयिा यसै काययववमि बिोजजि र अन्य 
ववषयिा प्रचमलि कानून बिोजजि हनुेछ ।  

9. खारेजीाः यस काययववमििा लेजखएको कुनै ववषय प्रचमलि कानूनसँग बाजझएिा बाजझएको हद सम्ि स्विाः 
खारेज हनुेछ । साथै काययववमिको खारेजीको अमिकार नगर काययपामलकािा मनवहि रहनेछ। 

१०. व्याख्या: यस काययववमिको दफािा अजन्िि व्याख्या गने अमिकार नगर काययपामलकाको हनुेछ । 

आज्ञाले 

रािहरर ररजाल 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृि 


