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गरिव, ववपन्न दवित, अल्पसङ्ख ्यक, शहीद ि जनयुद्धका घाइते परिवाि स्वास््य बीमा 

काययक्रम काययवववि, २०७९ 

 

प्रस्तावना : नेपालको संविधानले आधारभतू स्िास््य सेिालाई मौवलक हकको कायाान्ियनको 

प्रत्याभवूत विलाउनकुो साथै चौरजहारी नगरपावलकाका आवथाक रुपले गररि र विपन्न िवलतका साथै 

अल्पसङ्ख ्यक, शहीि पररिार र जनयदु्धका घाइते नागररकहरूको गणुस्तरीय स्िास््य सेिामा पह ुँच र 

उपयोगको अिस्था सवुनवित गना िाञ्छनीय भएकोले, चौरजहारी नगरपावलकाले नगरपावलकाको 

प्रशासकीय कायाविवध वनयवमत गने ऐन, २०७४ को िफा ४ उपिफा (१) ले विएको अवधकार प्रयोग 

गरी यो कायाविवध जारी गरी लाग ूगरेको छ ।  

१. संविप्त नाम ि प्रािम्भ :  

(१) यस कायाविवधको नाम : चौरजहारी नगरपावलकाको विपन्न घरपररिार स्िास््य बीमा कायाक्रम 

कायाविवध, २०७९ रहकेो छ । 



 

 

(२) यो कायाविवध तरुून्त प्रारम्भ ह नेछ ।  

२. परिभाषा : विषय िा प्रसङ्ख गले अको अथा नलागेमा यस कायाविवधमा, 

(१) ‘नगरपावलका’ भन्नाले चौरजहारी नगरपावलका सम्झनपुछा ।  

(२) ‘प्रमखु’ भन्नाले चौरजहारी नगरपावलकाको नगर प्रमखुलाई सम्झनपुछा । 

(३) ‘छनोट सवमवत’ भन्नाले चौरजहारी नगरपावलकाको िडा स्तरीय छनोट सवमवत सम्झनपुछा ।  

(४) ‘िडा सवमवत’ भन्नाले चौरजहारी नगरपावलकाको सम्बवन्धत िडा सवमवत  सम्झनपुछा ।  

(५) ‘कायाालय’ भन्नाले चौरजहारी नगरपावलका, नगर कायापावलकाको कायाालयलाई सम्झनपुछा ।  

(६) ‘शहीि पररिार’ भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्षबाट ज्यान गमुाएका शहीिका श्रीमान 

/ श्रीमती, आमा, बिुा, छोरा र छोरीलाई जनाउनेछ ।  

३. स्वास््य बीमाका िावग आवथयक सहयोग प्राप्त गने िाभग्राही : (१) आवथाक रुपमा अवत 

विपन्न िहेायबमोवजमका चौरजहारी नगरपावलका क्षेत्रवभत्र स्थायी बसोबास गने नेपाली नागररकको 

पररिारलाई स्िास््य बीमाका लावग आवथाक सहायता स्िरूप स्िास््य बीमा बोडासुँग सम्झौता गरी 

स्िास््य बीमा कायाक्रममा आिद्ध गररनेछ ।   

(क) नेपाली नागररक  । 

(ख) चौरजहारी नगरपावलकावभत्र स्थायी बसोबास गरेको । 

 (ग) आफ्नै उत्पािनल ेतीन मवहना सम्म खाना नपगु्ने । 

 (घ) िावषाक रुपमा १ लाख ५० हजार आम्िानी गना नसक्ने ।  

 (ङ्) जनयदु्धका क्रममा शहीि भएको ।  

 (च) जनयदु्धमा  संलग्न भइ घाइते भएको ।  

 (२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भएता पवन िेहायको पररिारले त्यस्तो सहायता प्राप्त 

गना सक्ने छैन :  

(क) वनिेिकको एकाघरका कुनै सिस्यले सरकारी, वनजी िा अन्य कुनै सङ्ख घसंस्थामा स्थायी, 

अस्थायी िा करारमा रोजगारीको अिसर प्राप्त गरी आयआजान गरररहकेो,  

(ख) पररिारको कुनै सिस्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध ह ने पणूा िा अवधकांश स्िावमत्त्ि भएको 

संस्थाबाट वनितृ्तभरण िा वििशेी सरकारबाट पेन्सन सवुिधा प्राप्त गरररहकेो,  

 

४. िाभग्राहीको सङ्ख ्या वनिायिण : (१) चौरजहारी नगरपावलका क्षेत्रवभत्रका लाभग्राहीको 

अवधकतम सङ्ख ्या िडामा रहकेो कुल पररिार सङ्ख ्या, मानि विकास सचूाङ्खक र सामावजक 



 

 

आवथाक असमानता समेतलाई ्याल गरी नगर कायापावलकाको कायाालयले वनधाारण  बमोवजम 

ह नेछ ।  

   (२)  लवक्षत पररिारलाई स्िास््य बीमा कायाक्रममा आिद्ध गना नगर प्रमखुलाई विशेष कोटा ह नेछ ।  

  (३)   उपिफा (२) बमोवजम विशेष कोटाबाट स्िास््य वबमा कायाक्रममा आिद्ध गना िडा छनोट 

सवमवतले िैकवल्पक सचूीमा राखेका पररिारबाट छनोट गनुापनेछ ।  

५. सूचना आह्वान ि वनवेदन पेस : (१) िफा ३ बमोवजमको अिस्थामा रहकेो पररिारको सिस्यले 

स्िास््य बीमा कायाक्रमका लावग आवथाक सहायता प्राप्त गना सात विनको समय विइ नगर 

कायापावलकाको कायाालयले सािाजवनक सचूना प्रकाशन गनुापनेछ । त्यस्तो सचूना नगर 

कायापावलका र िडा कायाालयको सचूना पाटीमा टाुँस गनुाका साथै नगर कायापावलकाको िेिसाइट 

र स्थानीय एफ.एम. रेवडयोबाट समेत प्रकाशन र प्रसारण गनुापनेछ ।  

(२) िफा ३ बमोवजमको पररिारले सहायता पाउनका लावग उपिफा (१) बमोवजम प्रकावशत 

सचूनामा तोवकएको अिवधवभत्र आफ्नो नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवपसवहत अनसुचूी १ 

बमोवजमको ढाुँचामा सम्बवन्धत िडा कायाालयमा वनिेिन विनपुनेछ ।  

(३) उपिफा (२) बमोवजम आफैं ले वनिेिन फाराम भना नसक्ने िा नजान्ने अिस्थाको वनिेिकको 

हकमा वनज बसोबास गरेको िडा कायाालयले आिश्यक सहजीकरण गररविनपुनेछ ।  

 

६. वनवेदन उपि कािबाही ि िकम वनकासा : (१) िफा ५ बमोवजम पेस भएका वनिेिन उपर वनिेिन 

पेस गने वमवत सवकएको तीन विनवभत्र सम्बवन्धत िडाको छनोट सवमवतले  वनिेिक स्िास््य 

बीमाका लावग योगिान रकम पाउन योग्य भए नभएको अनसुचूी २ मा तोवकएको मापिण्ड र 

प्राप्ताङ्खकका आधारमा वनधााररत सङ्ख ्यामा रहरे यवकन गरी वनणाय गनुापनेछ ।   

    (२) स्िास््य बीमाका लावग योगिान रकम सहायता पाउने घरपररिारको वनधााररत िडा सङ्ख ्याको 

२० प्रवतशत िैकवल्पक सचूी समेत तयार गनुापनेछ ।  

(३) उपिफा (१)  बमोवजम परीक्षण गिाा स्िास््य बीमाका लावग आवथाक सहायता प्राप्त गना योग्य 

नरहकेो पाइएमा िडास्तरीय छनोट सवमतले त्यस्तो वनिेिन अस्िीकृत गना सक्नेछ ।  

(४) उपिफा १ बमोवजम छनोट भएका लाभग्राहीहरूको वििरण िडा कायाालयले सचूना पाटी र 

सामावजक सञ्चालमा समेत सािाजवनक गनुापनेछ ।  

(५)  उपिफा (३) बमोवजम सािाजवनक गररएको सचूीमा समािेश भएको कुनै वनिेिको पररिार यस 

कायाविवधबमोवजम स्िास््य बीमाका लावग सहायता प्राप्त गना अयोग्य हो भनी तोवकएको अिवध 

वभत्र कसैले िािी विरोध पेस गरेमा ततख सम्बन्धी प्राप्त िाबी विरोधको वनिेिन विन सक्नेछ ।  



 

 

(६)  िािी विरोध गने अिधी सवकएको तीन विन वभत्र िािी विरोध सही भए नभएको िडा छनोट 

सवमवतको वनणाय गरी योगिान रकम प्राप्त गने लाभाग्राहीको वििरणमा हरेफेर गना सक्नेछ ।  

(७) िफा (५) समेतका आधारमा िडा सवचिले स्िास््य बीमाका लावग योगिान रकम प्राप्त गने 

लाभग्राहीको अवन्तम वििरण नगर कायापावलकाको कायाालयमा पेस गनुापनेछ ।  

(८) उपिफा (५) बमोवजम िडा कायाालयबाट प्राप्त  लाभग्राहीको वििरण अनसुार  स्िास््य 

बीमाका लावग  आिश्यकपने योगिान रकम स्िास््य बीमा बोडासुँग सम्झौता गरी नगर 

कायापावलकाको कायाालयले भकु्तानी गनेछ ।  

७. वडा स्तिीय छनोट सवमवत :(१) िडा स्तरीय स्िास््य बीमा लाभग्राही छनोट  गना 

िहेायबमोवजमको सवमवत रहनेछ ।   

िडा अध्यक्ष    - संयोजक 

सम्बवन्धत िडाका िडा सिस्यहरू            - सिस्य 

िडा सवचि     - सिस्य सवचि  

     (२)  बीमा लाभग्राहीको वसफाररस प्रयोजनका लावग सवमवतले थप परामशाको आिश्यकता महससु 

गरेमा सम्बवन्धत कुनै व्यवक्त िा विज्ञलाई आमवन्त्रत सिस्यको रुपमा रा्न सक्नेछ ।  

 

    ८. वडा स्तिीय वसफारिस सवमवतको काम, कतयव्य तथा अविकाि :  िडा स्तरीय बीमा 

लाभग्राही वसफाररस सवमवतको काम, कताव्य र अवधकार िहेायबमोवजम ह नेछ :  

(क) िडावभत्र सङ्खकलन भएका बीमा आिेिनहरू ररतपिूाकका भए नभएको जाुँच गने, 

(ख)  सता परूा नगरेका अयोग्य आिेिनहरू सम्बवन्धत आिेिकलाई कारण अस्िीकृत गने, 

(ग)  सवमतले  छनोट गरेका लाभग्राहीको नामािली प्रकाशन, िािी विरोध र अवन्तम नामािली 

प्रकाशन गरी नगर कायापावलकाको कायाालयमा पठाउने ।  

(घ)  िताा सहयोगी िा तोवकएको कमाचारीमाफा तख बीमा कायाक्रममा आिद्ध  गना आिश्यक 

समन्िय र सहकायाको  प्रबन्ध वमलाउने ।  

९. सम्झौता: नगर कायापावलकाको कायाालय र स्िास््य बीमा बोडा बीच अनसुचूी ३ बमोवजम 

सम्झौता गनुापनेछ ।  



 

 

१०. ववववि : (१) यस कायाविवधमा जनुसकैु कुरा लेवखएको भए तापवन नगरपावलकाले स्िीकृत 

गरेको बजेटले तोवकएको लवक्षत िगालाई यो कायाक्रमबाट समेटेपवछ पवन बजेट बचत ह न गएमा 

वनवित आधारहरू तय गरेर लवक्षत िगाको िायरा वबस्तार गरी कायाक्रम सञ्चालन गना सवकनेछ ।  

(२)  यो स्िास््य बीमा सहयोग कायाक्रमका कुनै सम्भावित लाभग्राहीको नाम छुट ह न गएको, 

िोहोरो परेको िा कुनै कारणले नाम समािेश ह न नसकेको सम्बन्धमा गनुासो भएमा त्यसको 

सनुिुाइ नगर प्रमखुबाट ह नेछ ।  

     (३) गनुासो सनुिुाइ गरी नगर प्रमखुले गरेको  वनणाय नै अवन्तम ह नेछ । 

 (४) नगरपावलकाद्वारा यस कायाविवधका िफाहरुलाई संशोधन िा थपघट गना सवकनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

अनुसचूी-१ 

                       (कायाविवधको िफा ५ सुँग सम्बवन्धत) 

             योगिान रकम लाभग्राही आिेिन फारम  

श्री िडा अध्यक्षज्य,ू 

..........नं. िडा कायाालय  

चौरजहारी नगरपावलका, रुकुम (पविम) ।  

 

    ववषय :  स्वास््य बीमा काययक्रमको िाभग्राही हुन पाऊँ । 

चौरजहारी नगरपावलकाको आवथाक िषा २०…… मा  स्िीकृत विपन्न घरपररिार स्िास््य बीमा कायाक्रम कायाान्ियनका लावग नगर 

कायापावलकाको वमवत २०……/……./ …. गते प्रकावशत सचूना अनसुार  विपन्न घरपररिार स्िास््य बीमा कायाक्रममाफा तख बीमा 

लाभग्राही ह नका लावग आफूलाई योग्य ठानी यो आिेिन पेस गरेको छु । आिश्यक कागजात प्रमाणहरु यसैसाथ संलग्न छनख र यसमा 

लेवखएको वििरण सही सत्य छनख, झटु्टा ठहरे काननुबमोवजम सह ुँला बझुाउुँला भवन स्ि:घोषणा समेत गिाछु ।  



 

 

 पररिारका सिस्यहरूको नामािली  

वस.नं. लाभग्राहीहरूको परूा नामथर उमेर आिेिकसुँगको नाता 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

८    

आवेदकको  

नाम थर : 

ठेगाना :  

हस्ताक्षर :  

मोबाइल :  

 

सिंग्न कागजात 

१. आिेिन फाराम,  

२. आिेिकको नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी,  

३. स्थायी ठेगाना खलु्ने कागजात (नागररकतामा उवल्लवखत स्थायी ठेगाना हालको भन्िा फरक भएमा ) 

४. शहीि र घाइते पररिारको हकमा यस अवघ नेपाल सरकारबाट  राहत प्राप्त गरेको कुन ैप्रमाण खलु्न ेकागज ।  

 

 



 

 

अनसुचूी -२ 

(कायाविवधको िफा ६ (१) सुँग सम्बवन्धत ) 

विपन्न पररिार  िगीकरणका सचूकहरु 

स्िास््य बीमा लाभग्राही मलू्याङ्खकन फाराम 

क्र.स. 
आिेिकको 

नामथर 

सचूक ि प्राप्ताङ्ख क जम्मा 

प्राप्ताङ्खक कैवफयत 

आिास जग्गा वशक्षा शौचालय 
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अनुसूची – ३ 

(दफा ६ को उपदफा (६) सँग सम्बवन्ित)  

चौिजहािी नगिपाविका ि स्वास््य बीमा बोडय वबचको सम्झौता पत्र  

चौरजहारी नगर कायापावलका (यस पवछ पवहलो पक्ष भवनने ) र नेपाल सरकार स्िास््य बीमा बोडा    (यसपवछ िोस्रो 

पक्ष भवनने)  बीच गररब, विपन्न िवलत, अल्पसङ्ख ्यक, शहीि र जनयदु्धका घाईते पररिार स्िास््य बीमा कायाक्रम 

कायाविवध, २०७९ र चौरजहारी नगरपावलका नगर कायापावलकाको वमवत ………..को वनणायबमोवजम स्िास््य बीमा 

कायाक्रममा आिद्ध गना  िहेायको सताको अवधनमा रही सम्झौता गना मन्जरु भएकोले यस सम्झौतामा सही छाप गरर 

वलयौं / वियौं । 

सतयहरू 

१. स्िास््य बीमा कायाक्रम भन्नाले  स्िास््य वबमा, ऐन २०७४ बमोवजम नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्िास््य 
बीमा कायाक्रम मात्र बझु्नपुनेछ ।  

२. नगर कायापावलकाबाट छनोट भएका लाभग्राहीहरूको  हकमा मात्र यो सम्झौता लाग ूगनेछ ।  
३. प्रथम पक्षले उपलब्ध गराएको वििरणको आधारमा आवथाक िषा ...........को लावग ......(अक्षरमा... ) पररिारलाई 

िोस्रो पक्षले प्रवत पररिार ….. जनालाई मात्र  स्िास््य वबमा कायाक्रममा आिद्ध गनुापनेछ ।  

४. प्रथम पक्षले प्रवत पररिार (५ जना सिस्य) हरूको स्िास््य वबमा ऐन, २०७४ र वनयमािली बमोवजम प्रवतपररिार .... 

का िरले ह न आउने रकम उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

५. सम्झौताबमोवजम िोस्रो पक्षले योगिान रकम पाउने पररिार सङ्ख ्याको आधारमा वबल पेस गरेबमोवजम पवहलो पक्षले 

िोस्रो पक्षलाई भकु्तानी गनुापनेछ ।  

६. प्रथम पक्ष र सम्बवन्धत लाभग्राहीले स्िास््य वबमाको बारेमा सोधपछु िा प्रवतवक्रया वलन चाहमेा िोस्रो पक्षले त्यस्तो 
कायामा सहयोग परु् याउनपुनेछ । 

७. प्रथम पक्षले छनोट गरी उपलब्ध गराएको घरमलुीहरूको वििरणको आधारमा िताा सहयोगीहरूले तोवकएको ढाुँचामा 

सम्बवन्धत लाभाग्राहीहरूको फाराम भरी सोको एकमषु्ट वििरण समते प्रथम पक्षलाई उपलब्ध गराउनपुनेछ ।  

८. नेपाल सरकारद्वारा सञ्चावलत स्िास््य बीमाको महत्िको बारेमा िोस्रो पक्षले लाभग्राहीलाई जानकारी विनपुनेछ । 
९. आिश्यकता अनुसार सम्झताका सताहरु आपसी सहमवतमा थपघट ह न सक्नेछन । 

१०. सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरा सम्झौताबमोवजम र उल्लेख नभएकोमा प्रचवलत काननुबमोवजम ह नेछ ।  

पवहिो पिको तफय बाट दोस्रो पिको तफय बाट 

नाम : शरेप्रसाि ढकाल  नाम : कमल डाङ्ख गी 

पि : वन. प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत  पि : िताा अवधकारी 

हस्ताक्षर :     हस्ताक्षर : 

वमवत :    वमवत :  

 

िोवहि 

 



 

 

 आज्ञाल,े  

शेरप्रसाि ढकाल 

वन.प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

 


