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भाग – २ 
शिवराज नगरका्यपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको का्यववलि 

सवयसािारणको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 

स्थानी् तह स्वास््् बीिा सं्ोजक सलिती गठन/संचािन का्यलबलि, २०७९ 

 
 

स्वास््् बीिा ऐन, २०७४ को दफा ४१ िे ददएको अलिकार गरी 
शिवराज नगर का्यपालिकािे ्ो 

स्थानी् तह स्वास््् बीिा सं्ोजक सलिती गठन/संचािन का्यलबलि, २०७९ 

जारी गरेको छ । 
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स्थानी् तह स्वास््् बीिा सं्ोजक सलिती गठन/संचािन का्यलबलि, २०७९ 

 

नगर का्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतः 2079/09/01 

प्रस्तावनाः 
स्वास््् बीिा लन्िाविी, २०७५ को लन्ि २६ िा प्रत््ेक स्थानी् तहिा स्वास््् बीिा सम्बशधि 
का्यक्रि का्यधव्न गनय सहजीकरण गने िगा्तका का्य गनयको िालग स्थानी् सरकारिे तोके 
बिोशजिको एक स्थानी् तह स्वास््् बीिा सं्ोजक सलिलत रहने व््बस्थािाई का्यधव्निा ल््ाउन 
बाञ्छनी् भएकोिे, 

स्वास््् बीिा ऐन, २०७४ को दफा ४१ िे ददएको अलिकार प्र्ोग गरी शिवराज नगरपालिकािे 
स्थानी् तह सं्ोजक सलिलत गठन/संचािन का्यलबलि, २०७९ स्वीकृत गरर िाग ुगररएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

संशिप्त नाि र प्रारम्भ  

१. का्यववलिको नािः 
(१) स्थानी् तह स्वास््् बीिा सं्ोजक सलिलत गठन/संचािन का्यलबलि, २०७९ रहनेछ । 

(२) ्ो का्यलबलि तरुुधत प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : लबष् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा ्स का्यववलििा, 
(क) ऐन भन्नािे स्वास््् बीिा बोडय ऐन २०७४ सम्झनपुछय । 

(ख) का्यक्रि भन्नािे लन्ि २ को खण्ड (ख) बिोशजिको का्यक्रि सम्झनपुछय । 

(ग) लन्िाविी भन्नािे स्वास््् सेवा बोडय लन्िाविी, २०७५ सम्झनपुछय । 

(घ) पालिका भन्नािे शिवराज नगरपालिकािाई जनाउने छ । 

(ङ) बोडय भन्नािे स्वास््् बीिा बोडय सम्झनपुछय । 

(च) सं्ोजक सलिलत भन्नािे लन्ि २६ बिोशजि शिवराज नगरपालिकािे गठन गरेको स्वास््् 
बीिा सं्ोजक सलिलत सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेद २ 

सलिलतको गठन 

३. सं्ोजक सलिलत गठनः  

(१) लन्ि २६ बिोशजि शिवराज नगरपालिकािा स्वास््् बीिा का्यक्रििाई सं्ोजन गने देहा् 
बिोशजिको पालिका स्तरी् स्थानी् तह स्वास््् बीिा सं्ोजक सलिलत रहने छ । 

(क) नगर प्रिखु - सं्ोजक 

(ख) नगर प्रिखुिे िनोलनत गरेको (बढी जनसंख्ा भएका कुनै एक वडाका अध््ि) - 
सदस्् 

(ग) नगर प्रिखुिे िनोलनत गरेको प्रलतलनलि, सेवा प्रदा्क संस्था - सदस्् 
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(घ) नगर प्रिखुिे िनोलनत गरेको स्वास््् िेत्रको अनभुब हालसि गरेका - सदस्् 

(ङ) िवहिा स्वास््् स्व्ं सेववका - सदस्् 

(च) िाखा प्रिखु स्वास््् बीिा लबष् हेने - सदस्् 

(छ) दताय अलिकारी स्वास््् लबिा बोडय (सम्बशधित पालिका) - सदस्् 

(ज) प्रिखु प्रिासकी् अलिकृत वा लनजिे तोकेको अलिकृत - सदस्् सशचब  

(२) सं्ोजक सलिलतको बैठक आबश््कता अनसुार बषयको कशम्तिा चार पटक बस्नेछ। 

(३) सदस्् सशचबिे बैठकको का्य सचुी सं्ोजकको स्वीकृलतिा त् गनुय पनेछ। 

(४) सं्ोजकिे तोकेको सि् र स्थानिा बैठक बस्ने छ। 

(५) बैठकिा कुनै खास लबष् लबज्ञ वा पदालिकारीिाई आिधत्रण गनय सवकनेछ। 
(६) सदस््हरुिाई बैठक बस्ने जानकारी र बैठकिा पेि हनुे का्य सचुी सािाध्त्ा तीन ददन 

अशघ जानकारी ददई बैठक बस्न बािा पने छैन। 

(७) बैठकको लनणय्  बहिुतबाट हनुेछ र सदस्् सशचबिे बैठकको लनणय्  प्रिाशणत गने छन। 

(८) बैठक बसेको ददनिा पदालिकारीिे प्रचलित बिोशजि बैठक भत्ता पाउनेछन । 

(९) सशचवाि्को काि सम्बशधित पालिकाको का्ायि्िे गने छ। 

३. काि, कतयब्् र अलिकार: सं्ोजक सलिलतको काि, कतयब्् र अलिकार देहा् बिोशजि हनुे छ। 

(क) पालिकाको िेत्रलभत्र का्यक्रि लबस्तार गनय प्रबियनात्िक का्यिा सह्ोग गने। 

(ख) पालिका अधतरगतका सरकारी, साबयजलनक संस्थाहरुको कियचारी र पररवारिाई  
स्वास््् बीिाको दा्रािा ल््ाउन लन्िाविीिे तोके बिोशजि वप्रलि्िको ब््बस्था 
गरी का्यक्रििा आबद्ध गने, 

(ग) अलत गररब पररवारिाई का्यक्रििा आबद्ध गनय पालिका र बीिा बोडय बीच सिझदारी 
गने, 

(घ) नसने रोगका िालग का्यक्रििे ददई आएको सलुबिा उपिब्ि गराउन वा बवृद्ध गने 
गराउने, 

(ङ) का्यक्रिगत रुपिा बोडयिाई ससतय अनदुान उपिब्ि गराउन सक्ने, 
(च) पालिका अधतगयत रहेका स्वास््् सेवा प्रदा्क संस्थाहरुको सेवाको गणुस्तर बवृद्ध गने 

गराउने, 
(छ) बीिाबाट प्रदान गररने औषलिहरु पालिका अधतगयत संचालित आिारभतू स्वास््् सेवा 

अस्पतािबाट संचालित फािेसीिा उपिब्ि हनुे ब््बस्थािा सह्ोग गने गराउने, 
(ज) स्वास््् संस्थािा शचवकत्सकको उपिब्िता हनुे ब््बस्था गने गराउने¸ 
(झ) स्वास््् संस्थाहरुिा उपकरण, प्र्ोगिािाको सेवािा लनरधतरता, स्तरोन्नलत र पबुायिार 

अलभबलृििा सह्ोग गने, 
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(ञ) का्यक्रि प्रबियनका सधदभयिा स्वास््् तथा जनसंख्ा िधत्राि्, प्रदेि र बोडयसंग  
सिधव् गने, 

(ट) सं्ोजक सलिलतिे आबश््क देखेका बीिा का्यक्रिसंग सम्बशधित अध् लबष्हरु। 

४. बजेट: स्वास््् बीिा सिा्ोजन सलिलतको सशचवाि् संचािनको िालग आवश््क खचयको ब््बस्था 
पालिकािे गनुय पनेछ। 

पररच्छेद  ३ 

लबलबि 

५. का्यलबलि संसोिन: पालिकािे ्स का्यलबलििा आबश््क संिोिन गनय सक्नछे। 

६. बािा अड्काउ फुकाउन ेअलिकार: ्ो का्यलबलि का्ायधव्न गनय कुनै बािा अड्चन पनय आएिा 
पालिकािे लनणय्  गरर बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

७. प्रचलित कानून बिोशजि हनु:े ्स का्यलबलििा िेशखएको लबष्िा ्सै का्यलबलि बिोशजि हनुछे।  
्स का्यववलििा िेशखएको कुनै लबष् प्रचलित कानूनसंग बाझीएिा बाझीएको हदसम्ि अिाध् 
हनुेछ। 

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलिकृत  


