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स्थानीय राजपत्र 
 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 
 

खण्ड 5) भिमाद चैत्र 01 गते, 2078 साि (संख्या 12 
 

िाग 2 

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगर 
काययपाभिकािे बनाएको ति िेशखए  बमोशजमको काययविभि सियसािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन 
गररएको छ। 

 

भिमाद नगरपाभिकाको स्िास््य बीमा संयोजन सभमभत गठन सञ्चािन काययविभि,२०७८ 

स्िास््य बीमा भनयमाििी, २०७५ को दफा २६ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्िास््य बीमा सम्बन्िी काययक्रम 

कायायन्ियन गनय सहजीकरण गने िगायतका कायय गनयको िाभग स्थानीय सरकारिे तोके बमोशजमको एक 

स्िास््य बीमा संयोजन सभमभत रहनेछ िने्न व्यिस्थािाई कायायन्ियनमा ल्याउन िाञ्छनीय िएकोिे स्िास््य 

बीमा ऐन, २०७४ को दफा ४१ िे ददएको अभिकार प्रयोग गरी  भिमाद नगरपाभिका नगर काययपाभिकािे 

देहायको  भिमाद नगरपाभिका स्िास््य बीमा संयोजन सभमभत सञ्चािन काययविभि, २०७८ स्िीकृत गरी िाग ु

गरेको छ । 
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पररच्छेद- १ 

प्रारशम्िक 

१.संशिप्त नाम र प्रारम्िः (१) यो काययविभिको नाम "भिमाद नगरपाभिकाविमा संयोजन सभमभत 

सञ्चािनकाययविभि, २०७८" रहेको छ । 

 (२) यो काययविभि तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषाः विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविभिमाः-, 

(क) "ऐन" िन्नािे स्िास््य बीमा बोडय ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ख) "काययक्रम" िन्नािे स्िास््य बीमा भनयमाििी भनयम २ को खण्ड (ख) बमोशजमको काययक्रम 

सम्झनपुछय । 

(ग) "भनयमाििी" िन्नािे स्िास््य बीमा बोडय भनयमाििी, २०७५ सम्झन ुपछय । 

(घ) नगरपाभिकािन्नािे  भिमादनगरपाभिकािाई जनाउनेछ । 

(ङ) "बोडय" िन्नािे स्िास््य बीमा बोडयसम्झन ुपछय । 

(च) संयोजन सभमभत िन्नािे भनयम २६ बमोशजम भिमाद नगरपाभिकािे गठन गरेको स्िास््य बीमा 

संयोजन सभमभत सम्झन ुपछय । 

(छ) नगर प्रमखु िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगरप्रमखु िाई जनाउनछे । 

(ज)  प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कायायिय प्रमखु िई कामकाज गनय 

तोवकएको अभिकृतिाई जनाउनेछ । 

 

पररच्छेद २ 

सभमभतको गठन 

३.संयोजन सभमभत गठनः (१) भनयम २६ बमोशजम भिमाद नगरनगरपाभिकामा स्िास््य बीमा काययक्रमिाई 
संयोजन गनय देहाय बमोशजमको नगर स्तररय भिमाद नगरपाभिका स्िास््य बीमा संयोजन सभमभत रहने छ । 

(क )नगर प्रमखु                                     - संयोजक 

(ख )नगर प्रमखुिेमनोभनत गरेको जनसंख्याको आिारमा कुनै एकिडाका अध्यि  - सदस्य 
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(ग)नगर प्रमखुिेमनोभनत गरेको प्रभतभनभि, सेिा प्रदायक स्िास््य संस्था प्रमखु        - सदस्य 

(घ) नगर प्रमखुिेमनोभनत गरेको स्िास््य िेत्रको अनिुि हाभसि गरेका एक  मवहिा स्िंयसेविका सवहत 
दईु जना -                                                             सदस्य 

(ङ) िाखा प्रमखु, स्िास््य विषय हेने             - सदस्य 

(च) दताय अभिकारी स्िास््य बीमा बोडय (भिमाद नगरपाभिका)          - सदस्य 

(छ )प्रमखु प्रिासवकय अभिकृत िा भनजिे तोकेको अभिकृत                - सदस्य सशचि  

 

(२) संयोजन सभमभतको बैठक आिश्यकता अनसुार िषयमा कशम्तमा भतन मवहनामा एक पटक बस्नेछ । 

(३) सदस्य सशचििे बैठकको काययसशुच संयोजकको स्िीकृभतमा तय गनुय पनेछ । 

(४) संयोजकिे तोकेको समय र स्थानमा बैठक बस्नेछ । 

(५) बैठकमा कुनै खास विषय विज्ञ िा पदाभिकारीिाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(६) सदस्यहरुिाई बैठक बस्ने जानकारी र बैठकमा पेि हनुे कायय सशुच सामान्यतया: तीन ददन अशघ ददन ु
पनेछ तर कुनै खास विषयमा चौविस घण्टा अशघ जानकारी ददई बैठक बस्न िािा पने छैन । 

(७) बैठकको भनणयय बहमुतबाट हनुेछ र सदस्य सशचििे बैठकको भनणयय प्रमाशणत गनेछ। 

(८) बैठक बसेको ददनमा पदाभिकारीिे भिमाद नगरपाभिक खचय सम्बन्िी मापदण्ड, 2075 बमोशजमको 
बैठक ित्ता पाउनेछन ्। 

(९) सभमभतको सशचिािय स्िास््य िाखामा रहनेछ। 

 

४. काम, कतयव्य र अभिकारः संयोजन सभमभतको काम, कतयव्य र अभिकार देहाय बमोशजम हनुेछन ्। 

 

(क) नगरपाभिकाको िेत्र भित्र काययक्रम विस्तार गनय प्रिियनात्मक काययमा सहयोग गने, 
(ख) नगरपाभिका अन्तगयतका सरकारी, साियजभनक संस्थाहरुको कमयचारी र पररिारिाई स्िास््य 

बीमाको दायरामा ल्याउन भनयमाििीिे तोके बमोशजम वप्रभमयमको व्यिस्था गरी काययक्रममा आिद्ध 

गने, 
(ग) अभत गररि पररिारिाई काययक्रममा आिद्ध गनय नगरपाभिका र बोडय बीच समझदारी गने, 
(घ) नसने रोगको िाभग काययक्रमिे ददई आएको सभुबिा उपल््ि गराउन िा बवृद्ध गनय बोडयसँग साझेदारी 

गने, 
(ङ) काययक्रमगत रुपमा बोडयिाई सितयः अनदुान उपि्ि गराउन सक्ने, 
(च) नगरपाभिका अन्तगयत रहेका स्िास््य सेिा प्रदायक संस्थाहरुको सेिाको गणुस्तर बवृद्ध गने गराउने, 
(छ) बीमाबाट प्रदान गररने औषभिहरु नगरपाभिका अन्तगयतका स्िास््य संस्थाहरूद्वारा सञ्चाभित 

फामेसीमा उपि्ि हनुे व्यिस्थामा सहयोग गने गराउने, 
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(ज) स्िास््य संस्थाहरुमा शचवकत्सकको उपिव्िता हनुे व्यिस्था गने गराउने, 
(झ) स्िास््य संस्थाहरुमा उपकरण, प्रयोगिािाको सेिामा भनरन्तता, स्तरोउन्नभत र पिुायिार अभििृवद्धमा 

सहयोग गने, 
(ञ) काययक्रम प्रिियनका सन्दियमा स्िास््य तथा जनसंख्या मन्त्रािय, प्रदेि र बोडयसँग समन्िय गने, 
(ट) नगर काययपाभिकािे तोकेका अन्य विषयहरू । 

५.बजेट सम्बन्िी व्यिस्था :- स्िास््य बीमा संयोजन सभमभतको सशचिािय सञ्चािनको िाभग आिश्यक खचयको 
व्यिस्था नगरपाभिकािे गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

विविि 

६.काययविभिमा संिोिनःनगर काययपाभिकािे यस काययविभिमा आिश्यक संिोिन गनय सक्नेछ । 

७.बािा अड्काउ फुकाउने अभिकारः यो काययविभि कायायन्ियन गनय कुनै बािा अड्चन पनय आएमा नगर 
काययपाभिकािे भनणयय गरी बािा अड्काउ फुकाउन सक्नछे । 

८.प्रचभित काननु बमोशजम हनुेः यस काययविभिमा िेशखएको विषयमा यसै काययविभि बमोशजम हनुेछ । 

यस काययविभिमा िेशखएको कुनै विषय प्रचभित काननुसगँ बाशझएमा बाशझएको हद सम्म अमान्य हनुछे । 

 

 
 

प्रमाणीकरण भमभतः- 2078/12/01                                    

 आज्ञािे, 
टेकनाथ दहाि 

प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत 

 

सचुना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मदुरत। मूल्य रु.10।- 

 


