
 

 

स्वास््य बीमा काययक्रम सचंालन काययवववि, २०७९ 
 

प्रस्तावना: 

नेपालको संवविानमा उल्लेख भएको स्वास््य सम्बन्िी मौवलक हक नगरवासीमा पुयायउने उद्देश्यले रत्ननगर  
नगरपावलका वभत्र बसोबास गने जनसमुदायको आिारभूत स्वास््यमा सहज र सुलभ पहुँच एवम् गुणस्तररय 

सेवा प्रदान गनय स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३, गाउुँ  तथा नगरपावलकाको काम, 

कतयव्य र अविकारको दफा - ११ को उपदफा -४ खण्ड ख ले ददएको के्षत्राविकारमा रही रत्ननगर  
नगरपावलकाले स्वास््य बीमा सम्बन्िी काययक्रममा आवद्दता तथा व्यवस्थापन गनय साथै सहजीकरण गरी 

स्वास््य बीमा काययक्रममा अविकतम जनसमुदायको पहुँच अवभबृद्धी गनय वाञ्छनीय भएकोले रत्ननगर  
नगरपावलका नगर काययपावलकाले यो काययवववि बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारवम्भक 

 

१. सवंक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 

(१) यस काययववविको नाम"स्वास््य बीमा काययक्रम सचंालन काययवववि, २०७९" रहेको छ । 

(२) यो काययवववि नगर काययपावलकाको बैठकबाट पाररत भए पश्चात प्रारम्भ हनेछ । 

 

२. पररभाषा:ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमायस काययववविमा  

(क) "काययवववि" भन्नालेस्वास््य बीमा काययक्रम संचालन काययवववि, २०७९सम्झनु पछय । 

(ख)"बीमा बोडय" भन्नालेनेपाल सरकार स्वास््य बीमा बोडय सम्झनु पछय । 

(ग) "नगरपावलका" भन्नाले  /Tggu/  नगरपावलकालाई सम्झनु पछय । 

(घ) "अस्पताल" भन्नाले /Tggu/  नगरपावलका अन्तगयत रहेको as'nx/ /Tggu/ अस्पताललाई 

सम्झनु पछय । 

(ङ) "वबवमत" भन्नालेस्वास््य बीमा ऐन २०७४ र स्वास््य बीमा वनयमावली २०७५ बमोवजम 

cfa4 भएकाहरु सम्झनु पछय र सो शब्दले यस काययवववि बमोवजम स्वास््य बीमामा cfa4  भएका 

व्यविलाई जनाउने छ । 

(च) "लक्षित वगग " भन्नालेनेपाल सरकार तथा /Tggu/  नगरपाललकाले पहिचान गरेका अतत 

ववपन्न, ववपन्न, असक्त, असिाय, लैँगगक हििंशा वपडित, लोपोन्मखु वगग, लसमान्तकृत वगग 
लगायतका समदुाय सम्झन ुपर्ग  । 

(र्) "वनदशेक सवमवत" भन्नाले यस काययववविको दफा ७ अनुसार गरठत वनदशेक सवमवत सम्झनु पछय 

। 

(ज) "अनुगमन सवमवत" भन्नाले यस काययववविको दफा ९अनुसार गरठत अनुगमन सवमवत सम्झनु पछय 

। 



(झ) "वडा कायायलय" भन्नाले  /Tggu/  नगरपावलका अन्तगयत रहेका १ दवेख !^ नम्बर वडा  

कायायलय सम्झनु पछय । 

(ञ) "व्यवस्थापन सवमवत" भन्नालेप्रचवलत कानुन बमोवजम गरठत as'nx/ /Tggu/  अस्पताल 

संचालन तथा व्यवस्थापन सवमवत सम्झनु पछय । 

(ट) "शाखा "भन्नाले  /Tggu/ नगरपावलका अन्तगयतको स्वास््य सम्बन्िी ववषय हेने शाखा सम्झनु 

पछय । 

(ठ) "सेवाग्राही" भन्नाले /Tggu/  नगरपावलका वभत्र बसोवास गने नेपाली नागररक सम्झनु पछय । 

ड) "दताय सहयोगी" भन्नाले स्वास््य बीमा वनयमावली २०७५ बमोवजम वनयिु दताय सहयोगीलाई 

जनाउने छ । 

 

पररच्छेद-२ 

स्वास््य बीमा काययक्रमको उद्देश्य 

 

३. काययक्रमको उद्देश्य: स्वास््य बीमा काययक्रमको उद्देश्य दहेाय बमोवजम हनेछ । 

(क) लवक्षत वगय तथा समुदायलाई सहज र सवयसुलभ स्वास््य सेवामा पहुँच उपलब्ि गराउन तथा 

स्वास््य समस्याको जरटलता कम गनय as'nx/ /Tggu/ अस्पताल र रेफरल सेन्टरसम्म 

सहवजकरण तथा व्यवस्थापन गने 

(ख)  नगरवासीलाई सहज र व्यववस्थत रुपमा स्वास््य सेवा उपलब्ि गराउने 

(ग) समयमै रोगको वनदान एवम् उपचार गरी जरटलता र मृत्यूदरमा कमी ल्याउन े

(घ) लवक्षत वगय तथा समुदायलाई स्वास््य बीमामा cfa4 गराउनका लावग आर्थयक सहयोग तथा 

अनुदान उपलब्ि गराउने 

(ङ) स्वस्थ व्यवि र स्वस्थ समुदाय वनमायण गरी समृद्द र सुखी नगरवासी बनाउन सहजीकरण गने 

(च) अस्पतालमा रहेको स्वास््य सेवालाई स्तरोन्नती गरी दक्ष जनशवि र पूवायिार व्यवस्थापन 

गरीगुणस्तररय स्वास््य सेवा सहज र सवयसुलभ बनाउने 

 

पररच्छेद-३ 

काययक्रम सचंालन प्रकृया 

 

४. काययक्रमसचंालनतथाव्यवस्थापन: नगरपावलकाबाट पवहचान गररएका लवक्षत वगयका नागररकहरुलाई 

वडा कायायलयको वसफाररस र यस काययवववि अनुसार गरठत वनदशेक सवमवतको वनणययका आिारमा 

स्वास््य बीमा काययक्रममा cfa4  गराईनेछ । 

५. काययक्रममा cfa4 हन ेप्रदक्रया :  

(१)  /Tggu/ नगरपावलका माफय त् अनुदान सहयोग वलई स्वास््य बीमा काययक्रममा cfa4 हनका 

लावग अनुसुची १र२ बमोवजमको फारम भरी विा कायायलयमा पेश गरर वडा कायायलयको 

वसफाररस सवहत विा कायायलयले /Tggu/ नगरपावलका मा बििरण पेश गनुय पनेछ । 

(२) दफा ४ को उपदफा ग बमोवजम पेश हन आएका वनवेदन पुरा भएमा नगरपावलकाले स्वास््य 

बीमा काययक्रममा लवक्षत वगयको पवहचान गरी ५ जना सम्म को पररिारका लागग आर्थयक 



अनुदान उपलब्ि गराई स्वास््य बीमा काययक्रममा प्रथम वबन्द ु as'nx/ /Tggu/ अस्पताल 

उल्लेख गरी वबवमत गराईनेछ । 

(३) काययक्रममा सेवाग्राहीको सहभावगताका लावग दताय सहयोगीको पररचालन गररनेछ । 

(४) पररच्छेद-४ 

आर्थयक सहवलयत सम्बन्िी व्यवस्था 

 

६. बीमा उपलब्ि गराईन े:  

(१) नगरपावलकाले यस काययवववि माफय त् स्वास््य बीमा काययक्रममा cfa4 हनका लावग दहेाय 

बमोवजमको AoflQm tyf kl/jf/nfO{ ljdf उपलब्ि गराउने छ । 

(क)अतत ववपन्न वगग; आगथगक अवस्था कमजोर भएको,तनयलमत स्थाई आम्दानीको स्रोत 
नभएको,पररवारको सदस्यको रोजगारर नभएको,आफ्नो आम्दानीले प्रायाप्त पोषण यकु्त 
खाना लत्ता िास  स्वास््य लशिामा नपुग्ने पररिार । 

(ख )असक्त, असिाय, लैँगगक हििंशा वपडित, लोपोन्मखु वगग, लसमान्तकृत वगग । 
(ग)स्थाई िालसन्दा वा िसाई सराई अतनवायग भएको िुन ुपने । 

(२) स्वास््य िीमाका लागग उपलब्ध गराईने आगथगक  अनदुान रकम दताग सियोगी वा स्वास््य 

िीमाका आगधकारीक प्रतततनधी मार्ग त ् स्वास््य िीमा िोिगमा तनकासा गरी भकु्तानीको 
व्यवस्था लमलाईनेर् । 

 

 

पररच्छेद-५ 

वनदशेक सवमवत सम्बन्िी व्यवस्था 

 

७. वनदशेन सवमवतको गठन : (१) यस काययक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन, वनदशेन, समन्वय समेत गनयका लावग 

दहेाय बमोवजम वनदशेक सवमवत गठन हनेछ । 

(क) नगर प्रमुख , रत्ननगर नगरपावलका : सयंोजक 

(ख) प्रमुखप्रशासकीयअविकृत, रत्ननगर नगरपावलका:सदस्य 

(ग) नगर प्रमुख िाट मानोतनत १ जना,  रत्ननगर  नगरपावलका:सदस्य 

(घ) सामावजक ववकास सवमवत संयोजक, रत्ननगर नगरपावलका:सदस्य 

(ङ) मेवडकलसुपररटेण्डेण्ट, िकुलिर  रत्ननगर अस्पताल:सदस्य 

(च) स्वास््य शाखा k|d'v :सवचव 

 

(२) वनदशेन सवमवतले आवश्यक सहवजकजरणका लावग वडाध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवाला व्यवि वा 

संस्थाका प्रवतवनिीलाई बैठकमा आमवन्त्रत गनय सके्नछ । 

(३) वनदशेक सवमवतको बैठक मवहनामा कवम्तमा एक पटक बस्नेछ । 



(४) वनदशेक सवमवतको बैठक सम्बन्िी काययवववि सवमवत आफैुँले तोके बमोवजम हनेछ । 

 

८. वनदशेन सवमवतको काम, कतयव्य र अविकार : वनदशेन सवमवतको काम, कतयव्य र अविकारदहेाय 

बमोवजम हनेछ । 

(क) स्वास््य बीमा काययक्रममा आवद्द हनका लावग वडा कायायलयबाट वसफाररस भई पेश हन 

आएका वववरण तथा वनवेदनहरुलाई आवश्यक वसफाररस सवहत सहवलयत उपलब्ि गराई 

स्वास््य बीमा काययक्रममा वबवमत गराउन वनणयय गने 

(ख) स्वास््यबीमाकाययक्रमकालावगसहवजकरणगनेवडाकायायलय, अस्पताल, दताय सहयोगी र 

अन्य कमयचारीहरुलाई वनदशेन गन े

(ग) दफा ६ अनुसार पवहचान भएका नगरवासीहरुलाई वर्गयकरणका आिारमा आर्थयक 

सहवलयत उपलब्ि गराई स्वास््य बीमा काययक्रममा cfa4 गराउन व्यवस्था वमलाउने 

(घ)वडा कायायलय, स्वास््य शाखा र /Tggu/ अस्पताललाई यस काययवववि माफय त् भए गरेका 

उपलब्िीहरुको अवभलेवखकरण गनय लगाई समय मै प्रवतवेदन पेश गने व्यवस्था वमलाउने 

(ङ)  काययक्रमको कायायन्वयन गनयका लावग वववभन्न वनकाय, संघसंस्थाहरु सुँग समन्वय गने 

(च) काययक्रम संचालनका लावग अन्य आवश्यक कायय गने 

 

पररच्छेद-६ 

अनुगमन सवमवत सम्बन्िी व्यवस्था 

 

९. अनुगमन सवमवतको गठन:(१) यस काययक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन, वनदशेन, समन्वय समेत गनयका लावग 

दहेाय बमोवजम अनगुमन सवमवत गठन हनेछ । 

(क) नगर उपप्रमुख , रत्ननगर  नगरपावलका: सयंोजक  

(ख) प्रमुख प्रशासकीय अविकृत, रत्ननगर  नगरपावलका: सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अविकृतले तोकेको योजना हेने अविकृत, रत्ननगर नगरपावलका: 

सदस्य  

(घ) आर्थयक प्रशासन शाखाप्रमुख,  रत्ननगर नगरपावलका: सदस्य  

(ङ) स्वास््य शाखा प्रमुख , रत्ननगर नगरपावलका : सदस्य सचिब  

(२) अनुगमन सवमवतले आवश्यक सहवजकरणका लावग वडाध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवाला व्यवि वा 

संस्थाका प्रवतवनिीलाई बैठकमा आमवन्त्रत गनय सके्नछ । 

(३) अनुगमन सवमवतको बैठक मवहनामा कवम्तमा एक पटक बस्नेछ । 

(४) अनुगमन सवमवतको बैठक सम्बन्िी काययवववि सवमवत आफैुँले तोके बमोवजम हनेछ । 

 

१०. अनुगमन सवमवतको काम, कतयव्य र अविकार : अनुगमन सवमवतको काम, कतयव्य र अविकारदहेाय 

बमोवजम हनेछ । 

(क) नगरपावलकाबाटसंचावलतस्वास््य बीमा अनुदान काययक्रमको संचालन तथा गवतवविीको 

अनुगमन गने 



(ख) वनदशेनसवमवतलाईसल्लाह, सुझाव ददने 

(ग) कायायन्वयन तथा सहवजकरण गने वनकायहरुलाई अनुगमन तथा वनदशेन ददन े

 

पररच्छेद-७ 

ववववि 

 

११. अस्पताल वजम्मवेार हन े:(१) काययक्रम कायायन्वयन गने सम्बन्िमा वबवमतको उपचार व्यवस्थापनका 

लावग अस्पताल वजम्मेवार हनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भएता पवन अस्पतालको पे्रषणमा अन्य अस्पतालमा उपचार 

गनय बािा पने छैन । 

 

१२. खारेजीरबचाउ: 

(१) स्वास््य बीमा संचालन तथा समन्वय काययवववि, २०७७बमोवजम भए गरेका कामकारबाही यसै 

काययवववि अनुरुप भए गरेको मावननेछ । 

(२) यस अवघ भए गरेका स्वास््यबीमा संचालन तथा समन्वय, व्यवस्थापन र आर्थयक सहवलयत 

अनुदान सम्बन्िी कामकारबाही यसै काययवववि अनुरुप भएको मावननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 अनुसुची: १ 

 

वमवत : 

 

श्री रत्ननगर नगरपावलकानगर काययपावलकाको कायायलय, 

 वचतवन । 

 

ववषय : स्वास््य बीमा सहवलयत अनुदान उपलब्ि गराई काययक्रममा cfa4tf सम्बन्िमा । 

 

उपरोि सम्बन्िमा  /Tggu/  नगरपावलका वडा नं. ………., वचतवन वनवासी म 

…………………………………. वषय …………… को पुरुष/मवहला पररवारका लावग अस्पतालमा जाुँच तथा 

उपचार गराउनका लावग सहज र सवयसुलभ बनाउन स्वास््य बीमा काययक्रममा cfa4 भई वबवमत हनु पने 

भएकाले मेरो ……………………………………. अवस्था रहेकोले स्वास््य बीमा काययक्रममा समावेश गराईददनु 

हनका लावग आवश्यक कागजातहरु यसै साथ संलग्न राखी बीमा सहवलयत अनुदान उपलब्ि गराईददनु हन 

सादर अनुरोि गदयछु । 

 

संलग्न कागजातहरु : 

१. आर्थयक अवस्था पवहचानका लावग  /Tggu/  नगरपावलकाले उपलब्ि गराएको पररचयपत्र वाा 
अवस्था पवहचानको पररचय पत्र 

२. नेेपाली नागररकताको प्रवतवलपी 

३. वडा कायायलयको वसफाररस 

 

 

 

वनवेदक  



नाम: 

ठेगाना : 

हस्ताक्षर: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसुची: २ 

 

वमवत : 

 

श्रीवडा अध्यक्षज्यू, 

 /Tggu/ नगरपावलका वडा नं …… को कायायलय। 

 

 

ववषय : स्वास््य बीमा सहवलयत अनुदान का लावग वसफाररस सम्बन्िमा । 

 

उपरोि सम्बन्िमा , रत्ननगर  नगरपावलका वडा नं. ………., वचतवन वनवासी म 

…………………………………. वषय …………… को पुरुष/मवहला पररवारका लावग अस्पतालमा जाुँच तथा 

उपचार गराउनका लावग सहज र सवयसुलभ बनाउन स्वास््य बीमा काययक्रममा cfa4tf भई वबवमत हनु पने 

भएकाले मेरो ……………………………………. अवस्था रहेकोले स्वास््य बीमा काययक्रममा समावेश गराईददनु 

हनका लावग आवश्यक कागजातहरु यसै साथ संलग्न राखी बीमा सहवलयत अनुदान का लावग वसफाररस 

गररददनुहन अनुरोि गदयछु । 

 

संलग्न कागजातहरु : 

१. आर्थयकअवस्थापवहचानकालावग, रत्ननगर नगरपावलकालेउपलब्िगराएकोपररचयपत्र वाा 
अवस्था पवहचानको पररचय पत्र 

२. नेपाली नागररकताको प्रवतवलपी 

 

 

 



 

वनवेदक  

नाम: 

ठेगाना : 

हस्ताक्षर: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसुची: ३ 

 

वमवत : 

 

श्री  रत्ननगर नगरपावलका नगर काययपावलकाको कायायलय, 

रत्ननगर, वचतवन । 

 

 

ववषय : वसफाररस गररएको सम्बन्िमा । 

 

प्रस्तुत ववषयमा रत्ननगर  नगरपावलका वडा नं. ………., वचतवन वनवासी म 

…………………………………. वषय …………… को पुरुष/मवहला पररवारका लावग अस्पतालमा जाुँच तथा 

उपचार गराउनका लावग सहज र सवयसुलभ बनाउन स्वास््य बीमा काययक्रममा cfa4tf भई वबवमत हनु पने 

भएकाले मेरो ……………………………………. अवस्था रहेकोले स्वास््य बीमा काययक्रममा समावेश गराईददनु 

हनका लावग आवश्यक कागजातहरु यसै साथ संलग्न राखी बीमा सहवलयत अनुदान का लावग वसफाररस माग 

भई आएकोले सोही बमोवजम वसफाररस गररएको व्यहोरा अनुरोि छ । 

 

 

…………………………….. 

वडाध्यक्ष 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 


