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स्थािीय राजपत्र 

संख्या-7 

207९ साल २ मवििा ३० गते सोमबार 

भाग-२ 

स्वास््य वीमा र नि:शलु्क यातायात सवुविा सम्बन्िी काययववनि, २०७९ 

काययपानलकाबाट स्वीकृती: २०७९/२/२८ 

प्रस्ताविााः चन्रकोट गाउँपानलकामा सरुक्षित प्रसूनत सेवा प्रदाि गिे क्षशलक्षशलामा यस पानलकाका Birthing 

Centre बाट प्रदाि ििुे सेवा प्रयाप्त तथा सरुक्षित ििु िसक्िे अवस्थामा पानलकाबाट अन्य मानथल्लो तिको 
स्वास््य संस्थामा ववरामीलाई परु् याई िवजात क्षशश,ु सतु्केरी तथा गवयवती आमाको जीवि सरुक्षित गराउि, 

गाउँपानलकाका ववपन्न िागररकिरुलाई गाउँपानलकाको स्वास््य वीमा काययक्रम कायायन्वयि गरी 
ववपन्न िागररकिरुलाई स्वास््य सम्बन्िी िक कायायन्वयि तथा निजिरुको स्वास््य उपचारमा ििुे 
व्ययभारलाई कम गिय स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा १०२ बमोक्षजम स्वास््य वीमा र 
नि:शलु्क यातायात सवुवनि सम्बन्िी काययववनि, २०७९ तजु ुयमा गरी िागररकको स्वास््य सरुिा गिे 
काययलाई ब्यवक्षस्थत र प्रभावकारी तलु्याउि वाञ्छिीय भएकोले, चन्रकोट गाउँ काययपानलकाले देिायको 
काययववनि बिाई लागू गरेको छ ।  

 पररच्छेद– १ 

प्रारक्षम्भक 

१.  संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस काययववनिको िाम “स्वास््य वीमा र नि:शलु्क यातायात सवुविा 
सम्बन्िी काययववनि, २०७९” रिेको छ ।  

(२) यो काययववनि गाउँपानलकाको स्थािीय राजपत्रमा प्रकाशि भएको नमनतदेक्षि प्रारम्भ ििुेछ ।  

२.  पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथय िलागेमा यस काययववनिमा,– 

   (क)  “अध्यि” भन्नाले गाउँपानलकाको अध्यि सम्झि ुपछय । 
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   (ि) "उपाध्यि" भन्नाले चन्रकोट गाउँपानलकाको उपाध्यिलाई सम्झि ुपदयछ।   

     (ग) “गाउँपानलका” भन्नाले चन्रकोट गाउँपानलका र गाउँ काययपानलकाको कायायलयलाई 
सम्झि ुपदयछ। 

   (घ)  “नि:शलु्क यातायात सवुविा” भन्नाले दफा ३(२) बमोक्षजम उपलब्ि गराइिे 
सवुविालाई बझु्िपुदयछ। 

   (ङ)  “प्रमिु प्रशासकीय अनिकृत” भन्नाले गाउँ पानलकाको प्रमिु प्रशासकीय 
अनिकृतलाई सम्झि ुपछय । 

   (च)  “शािा” भन्नाले गाउँपानलका स्वास््य शािालाई सम्झि ुपछय ।  

   (छ)  “सनमनत” भन्नाले दफा ७ बमोक्षजमको सनमनतलाई सम्झि ुपछय । 

   (ज)  “स्वास््य वीमा” भन्नाले औषिी उपचार सम्बन्िी स्वास््य वीमालाई सम्झि ु
पदयछ। 

    

पररच्छेद– २ 

सेवाको प्रकार र लाभग्रािी 

३.  सेवाको प्रकार: यस काययववनि बमोक्षजम देिाय बमोक्षजमका सेवा उपलब्ि गराइिे छ। 

(१) गाउँपानलकाको ५०% लगािीमा ववपन्न िागररकिरुलाई स्वास््य वीमा। 

(२) िवजात क्षशश,ु सतु्केरी तथा गभयवती मविलाई नि:शलु्क यातायात सवुविा।  

४. लाभग्रािी: दफा ३ बमोक्षजमको सेवा प्राप्त गियका लानग देिाय बमोक्षजम लाभग्रािी ििुेछि। 

 (क) दफा ७ बमोक्षजमको सनमनतले नसफाररस गरेका ववपन्न िागररक स्वास््य वीमाको लाभग्रािी 
ििुेछि।  
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(ि) गाउँपानलका नभत्रका बनथयङ्ग सेन्टरबाट गभयवती मविला, सतु्केरी मविला, िवजात क्षशश ु(सतु्केरी 
भई बनथयङ्ग सेन्टरबाट Discharge िभएको) लाई सरुक्षित सेवा उपलब्ि गराउि िसक्िे आनथयक 
क्षस्थनत कम्जोर भएका सेवाग्रािी नि:शलु्क यातायात सवुविाको लाभग्रािी ििुेछि। 

           

पररच्छेद– ३ 

सेवाको मापदण्ड सम्बन्िी व्यवस्था 

५. स्वास््य वीमाको मापदण्ड: (१) गाउँपानलकाको ५०% लगािीमा स्वास््य वीमा सेवा उपलब्ि 
गराउि देिाय बमोक्षजको मापदण्ड परुा गिुय पिेछ। 

    (क)  िेपाली िागररकताको प्रनतनलवप।  

    (ि)  ववपन्न िागररक भएको चन्रकोट गाउँपानलकाको सम्बक्षन्ित वडा कायायलयको 
नसफाररस पत्र।  

    (ग)  ववपन्न िागररक भएको चन्रकोट गाउँपानलकाको सम्बक्षन्ित वडा सनमनतको 
निर्यय।  

६. नि:शलु्क यातायात सवुविाको मापदण्ड: नि:शलु्क यातायात सवुविा उपलब्ि गराउि देिाय बमोक्षजमको 
मापदण्ड परुा गिुयपिे। 

  (क)  सतु्केरी वा गभयवती मविला र िवजात क्षशश ुभएको प्रमार्। 

(ि)  बनथयङ्ग सेन्टरबाट सेवा उपलब्ि गराउि िसवकएको, क्षशश ु र आमाको उपचारको 
लानग आकक्षस्मक सेवा आवश्यक रिेको वेिोरा सवितको बनथयङ्ग सेन्टरको इन्चाजयबाट 
नसफाररस। 

        (ग) सम्बक्षन्ित वडा कायायलयको ववपन्न िागररक भएको नसफाररस। 

         (घ) मानथल्लो स्वास््य संस्थामा उपचार गराएको प्रमार्। 

  (ङ) प्रयोग भएको सवारी साििको व्ल-ुबकु, चालकको लाइसेन्सको प्रनत र भकु्तािी बझेुको 
भरपाई। 
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७.  सनमनताः (१) दफा ३(१) बमोक्षजम गाउँपानलकाको ५०% लगािीमा ववपन्न िागररकलाई उपलब्ि 
गराइिे स्वास््य वीमालाई व्यवक्षस्थत गिय गाउँपानलकाको प्रत्येक वडामा देिाय बमोक्षजमको सनमनत 
रििेछाः– 

    (क) सम्बक्षन्ित वडाको वडाध्यि   –संयोजक 

    (ि) वडा सनमनतका सदस्यिरु    –सदस्य  

    (ग) सम्बक्षन्ित वडाको स्वास््य चौकीको प्रमिु - सदस्य 

    (ङ) सामदुायीक मविला स्वास््य स्वयं सेववका मध्येवाट अध्यिले मिोियि गरेको 
एक जिा                - सदस्य 

    (घ) वडा सक्षचव      –सदस्य सक्षचव 

८. सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकार: (१) दफा बमोक्षजम गठित सनमनतको काम, कतयव्य र अनिकार 
देिाय बमोक्षजम ििुेछि। 

 (क) स्वास््य वीमाको लानग ववपन्न िागररकिरु छिौट गिे, 

 (ि) दफा ५ बमोक्षजमको कागजात सवित गाउँपानलकामा स्वास््य वीमाको लानग निर्यय संलग्ि गरी 
नसफाररस गिे।  

  तर, नसफाररस गदाय दनलत, अल्पसंख्यक, एकल मविला र अपाङ्गलाई प्रथानमकता ठदिपुिेछ। 

 (ग) स्वास््य वीमा गरेका लाभग्रािीको अनभलेि वडा कायायलय र स्वास््य चौकीमा व्यवक्षस्थत गिे र 
गिय लगाउिे। 

 (घ) स्वास््य वीमाका लानग आवश्यक अन्य कायय गिे। 

 

पररच्छेद – ५ 

ववववि 
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९. स्वास््य वीमाको कायायन्वयि: यस काययववनि बमोक्षजम नसफाररस भई स्वास््य वीमाका लानग सनमनतबाट 
नसफाररस भई आएका लाभग्रािीको स्वास््य वीमाको कायायन्वयि गाउँपानलका स्वास््य शािाले 
यथाक्षशघ्र गिेछ। 

१०. नि:शलु्क यातायात सवुविाको कायायन्वयि: यस काययववनि बमोक्षजम नसफाररस भई नि:शलु्क यातायात 
सवुविाका लानग प्राप्त निवेदिमा स्वास््य शािाले समेत नसफाररस गरी यातायात सवुविा उपलब्ि 
गराइिेछ। सवुविा उपलब्ि गराउदा क्षजल्ला दररेट भन्दा वढी उपलब्ि गराउि पाइिेछैि। 

११. कारवािी: यस काययववनि बमोक्षजम सवुविा उपलब्ि गराउिे क्षशलक्षशलामा बनथयङ्ग सेन्टरबाट गलत 
मिासाय रािी, प्रलोभिमा परी नसफाररस गरेको प्रमाक्षर्त भएमा पानलकाबाट उपलब्ि गराएको 
नि:शलु्क यातायात सवुविा सम्बक्षन्ित कमयचारीबाट असलु उपर गररिेछ।  

१२. संशोिि वा िेरफेराः काययपानलकाले यस काययववनिमा आवश्यकता अिसुार संशोिि वा िेरफेर गिय 
सक्िेछ । 

२५. बािा अड्काउ फुकाउाः यस काययववनि कायायन्वयिको क्रममा कुिै वािा उत्पन्न भएमा 
काययपानलकाले वािा अड्काउ फुकाउि सक्िेछ ।    

 

 

 

 
आज्ञाले 

इन्र बिादरु िेत्री 
प्रमिु प्रशासकीय अनिकृत 


