
 

 

टोखा नगरपालिकामा स्वास््य बीमा संयोजन सलमलि गठन िथा 

सन्चािन काययलवलि, २०७८ 

स्वास््य बीमा नियमावली, २०७५ को दफा 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 स्थािीय सरकार सन्चालि  ऐि, २०७४ को दफा 

११ उपदफा (२) झ (१)   ल ेनदएको अनधकार प्रयोग गरी टोखा िगरपानलकाल े

दहेायको टोखा िगरपानलकामा स्वास््य बीमा संयोिि सनमनत गठि तथा 

सन्चालि काययनवनध, २०७८ स्वीकृत गरी लाग ुगरेको छ । 

 

        टोखा नगरपालिका  

         नगर काययपालिकाको कायायियद्वारा प्रकालिि 

    स्थानीय राजपत्र 

खण्डः ०५                              संखयाः ०३                    लमलिः मंलससर २९, २०७८ 

स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा १०२ बमोनिम टोखा िगरपानलकाको िगर 

काययपानलकाल ेबिाएको तल लनेखए बमोनिमको काययनवनध सवयसाधारणको िािकारीको लानग प्रकाशि 

गररएको छ । 



पररच्छेद १ प्रारलभिक 

संलिप्त नाम र प्रारभिः (१) यस काययनवनधको िाम “टोखा 

िगरपानलकामा स्वास््य बीमा संयोिि सनमनत गठि तथा सन्चालि 

काययनवनध, २०७८" रहकेो छ ।  

(२) यो काययनवनध तुरुन्त प्रारम्भ हिुेछ ।  

१. पररिाषाः नवषय वा प्रसंगले अको अथय िलागमेा यस काययनवनधमााः-,  

(क) “ऐि” भन्िाले स्वास््य बीमा बोर्य ऐि, २०७४ सम्झिु पछय ।  

(ख) “काययक्रम” भन्िाल ेनियम २ को खण्र् (ख) बमोनिमको 

काययक्रम सम्झिुपछय ।  

(ग) “नियमावली” भन्िाले स्वास््य बीमा बोर्य नियमावली, 

२०७५ सम्झिु पछय ।  

(घ) "िगरपानलका" भन्िाले टोखा िगरपानलकालार्य ििाउिेछ ।  

(ङ) “बोर्य” भन्िाले स्वास््य बीमा बोर्य सम्झिु पछय ।  

(छ) संयोिि सनमनत भन्िाले नियम २६ बमोनिम 

िगरपानलकाले  गठि गरेको स्वास््य बीमा संयोिि सनमनत सम्झिु 

पछय ।  

 

पररच्छेद २ सलमलिको गठन  

२. संयोजन सलमलि गठनः (१) नियम २६ बमोनिम िगरपानलकामा 

स्वास््य बीमा काययक्रमलाई संयोिि गिय  दहेाय बमोनिमको िगरपानलका 

स्वास््य बीमा संयोिि सनमनत रहिे छाः  

िगर प्रमखु       

  -संयोिक  

िगर उप प्रमखु      

  - सदस्य  



प्रमखु प्रशासनकय अनधकृत    

  - सदस्य 

िगर प्रमखुवाट मिोनित वर्ा अध्यक्षहरू मध्य ेवाट वनिमा ३ ििा  

  -सदस्य  

िगर प्रमखुल ेमिोनित गरेको िगरपानलका नभत्र रहकेा  स्वास््य 

बीमा  

काययक्रम लाग ुभएका/हुि ेस्वास््य संस्थाको प्रमखु वा प्रनतनिधी 

  -सदस्य   

दताय अनधकारी स्वास््य बीमा वोर्य (िगरपानलका हिेे)  

  -सदस्य     

शाखा प्रमखु, स्वास््य नवषय हिे े   

  -सदस्य सनचव 

(२) संयोिि सनमनतको बैठक आवश्यकता अिुसार वषयमा कनम्तमा चार 

पटक बस्िेछ ।  

(३) सदस्य सनचवले बैठकको काययसनुच संयोिकको स्वीकृनतमा तय गिुय 

पिेछ । 

(४) संयोिकल ेतोकेको समय र स्थािमा वैठक बस्िछे ।  

(५) वैठकमा कुिै खास नवषय नवज्ञ वा पदानधकारीलाई आमन्त्रण गिय 

सनकिेछ ।  

(६) सनमनत सदस्यलाई बैठक वस्िे िािकारी र वैठकमा पेश हुिे काययसनुच 

सामान्यतया तीि नदि अगावै नदिु पिेछ तर कुिै खास नवषयमा चौनबस 

घण्टा अनघ िािकारी नदई वैठक वस्ि वाधा पिे छैि । 

  (७) बैठकको निणयय बहुमतबाट हिुेछ र सदस्य सनचवले वैठकको निणयय 

प्रमानणत गिछेि ।  

(८) बैठक बसेको नदिमा उपनस्थत पदानधकारीले प्रचनलत नियम 

बमोनिमको वैठक भत्ता पाउिेछि् । 

(९) सनमनतको सनचवालयको काम िगरपानलका स्वास््य शाखाल ेगिेछ ।  



३. काम,कतयव्य र अनधकाराः संयोिि सनमनतको काम कतयव्य र अनधकार दहेाय 

बमोनिम हुिछेाः  

(क) िगरपानलका नभत्र काययक्रम नवस्तार गिय प्रवर्द्यिात्मक काययमा सहयोग 

गिे,  

(ख) िगरपानलका अन्तगयतका सरकारी, सावयिनिक संस्थाहरुको कमयचारी र 

पररवारलाई स्वास््य बीमाको दायरामा ल्याउि नियमावलीले तोके 

बमोनिम नप्रनमयमको व्यवस्था गरी काययक्रममा  आवर्द् गिे,  

(ग) अनत गररव पररवारलाई काययक्रममा आवर्द् गिय िगरपानलका र 

बोर्यबीच समझदारी गिे,  

(घ) िसि ेरोगको लानग नबमा काययक्रमले नदई आएको सनुवधा उपलब्ध 

गराउि वा वनृर्द् गिय बोर्यसंग साझेदारी गिे,  

(ङ) काययक्रमगत रुपमा बोर्यलाई ससतय अिुदाि उपलब्ध गराउि सक्िे,  

(च) िगरपानलका अन्तगयत रहकेा स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको 

सेवाको गणुस्तर वनृर्द् गिे गराउिे,  

(छ) बीमा अन्तगयत प्रदाि गररिे औषनधहरु िगरपानलका अन्तगयतका 

स्वास््य संस्थाहरुद्वारा संचानलत फामेसीमा उपलब्ध हिुे व्यवस्थामा 

सहयोग गिे, गराउिे,  

(ि) स्वास््य संस्थाहरुमा नचनकत्सकको उपलब्धता हुिे व्यवस्था गिे, 

गराउिे,  

(झ) स्वास््य संस्थाहरुमा उपकरण, प्रयोगशालाको सेवामा निरन्तता, 

स्तरोन्िनत र पवूायधार अनभवनृर्द्मा सहयोग गिे ।  

(ि) काययक्रम प्रवर्द्यिका सन्दभयमा स्थािीय तह र बोर्य तथा स्वास््य तथा 

ििसंख्या मन्त्रालयसंग समन्वय गिे,  

(ट) संयोिि सनमनतले आवश्यक दखेेका काययक्रमसंग संवनन्धत अन्य 

नवषयहरु ।  

४. बजेटः सनमनतको सनचवालयको कायय सन्चालिको लानग आवश्यक 

खचयको व्यवस्था िगरपानलकाले गिेछ ।  



५. िेखा र िेखा पररिणः (१) सनचवालयको खचयको लेखा प्रचनलत कािूि 

बमोनिम राख्ि ुपिछे ।  

पररच्छेद ३ लवलवि  

६. काययलवलिमा संिोिनः िगरकाययपानलकाले यस काययनवनधमा आवश्यक 

संशोधि गिय सक्िछे ।  

७. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकारः यो काययनवनध कायायन्वयि गिय कुिै 

बाधा अर्चि पिय आएमा िगर काययपानलकाले निणयय गरी बाधा अर््काउ 

फुकाउि सक्िछे ।  

८. प्रचलिि कानून बमोलजम हुनेः यस काययनवनधमा लेनखएको नवषयमा यसै 

काययनवनध बमोनिम हुिेछ । यस काययनवनधमा लेनखएको कुिै नवषय प्रचनलत 

कािूिसंग बानझएमा बानझएको हद सम्म अमान्य हुिछे । 

 

 

 

प्रमालणकरण लमलि : २०७८।०८।२९ 

 आज्ञािे, 

प्रकाि आचायय  

                      प्रमुख प्रिासलकय अलिकृि 

मूल्य रु. २०/-  

 


