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बर्ज ुगाउँपालिका, सजनसरीद्बारा प्रकालित 

बर्ज ुरार्पत्र 
खण्ड: २ संख्या: २ लितत:2077/०५/२३ 

भाग -२ 

बर्ज ुगाउँपालिका 
 

नेपािको संविधानको धारा २२६ बिोजर्ि तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ 
को दफा १०२ र बर्ज ु गाउँपालिका कायसुम्पादन तनयिाििी २०७५ बिोजर्ि गाउँ 
कायपुालिकाको बैठकिे बनाएको यो कायवुिधध सिसुाधारणको र्ानकारीको िाधग 
प्रकािन गररएको छ । 
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स्िास््य बीिा कायकु्रि सम्बन्धी कायवुिधी, २०७७ 

गाउँकायपुालिकाको बैठकबाट स्वीकृि लितििः २०७७/0२/३२                         

प्रस्तािनााः नेपािको संववधानिे स्वास््य सेवािाई प्रत्येक नागररकिे उपभोग गन ुपाउने प्रत्याभूतिका 
िाधग िौलिक हकको रुपिा स्थावपि गरेको छ । नेपाि सरकारिे वव.सं. २०७१ सािदेखख 
सवसुाधारणको योगदानिा आधाररि स्वास््य बबिा कायकु्रि संचािन गदै आएको छ । २०७२ साििा 
नेपाि संघीय िोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्रात्िक िजिजकिा रुपिान्िरण भएसँगै संघीय संरचना अनजसार हाि 
संघ, प्रदेश र स्थातनय िहको सरकारबाट राज्य सचंािन भैरहेको छ । सो सन्दभिुा  स्थातनय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोन्त्र्ि स्थातनय िहिा रहेका नागररकहरुिाई गजणस्िरीय स्वास््य सेवािा 
सरि, सहर् पहजँच सजतनन्त्चचि गनज ुस्थातनय सरकारको न्त्र्म्िेवारी हो । यस बर्ज ुगाउँपालिकािे विपन्न 
सिजदाय, दलित विपन्न सिजदाय, एकि पररिार, सजकज म्बासी, अल्पसंख्यक तथा लसिान्तकृत 
सिजदायको स्वास््य बबिा कायकु्रििाई प्राथलिकिािा राखेको छ । यसका साथै रान्त्टटय स्वास््य 
बबिा नीतििे गजणस्िरीय स्वास््य सेवाको पहजँच र उपयोगिा सजधार गरी स्वास््य बीिा बाट सबैका 
िाधग स्वास््य सेवा सूतनन्त्चचि गने नीतिको स्थातनय स्िरिा कायाुन्वयन गनकुा िाधग बर्ज ु
गाउँपालिकाट यो कायवुवधध ियार गरी  िागू गररएको छ । 

१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भाः  

 (क) यस कायवुवधीको नाि “ स्वास््य बीिा कायुक्रि सम्बन्धी कायवुवधी, २०७७” रहेको छ । 

 (ख) यो कायवुवधी िजरुन्ि प्रारम्भ हजनेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथ ुनिागेिा यस कायवुवधीिा 

 (क) “कायवुवधध” भन्नािे स्वास््य बीिा कायकु्रि सम्बन्धी कायवुवधी २०७७ सम्झनजपदुछ । 

 (ख) “अध्यक्ष” भन्नािे बर्ज ुगाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनजपदुछ । 

 (ग) “उपाध्यक्ष” भन्नािे बर्ज ुगाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झनजपदुछ । 

 (घ) “प्रिजख प्रशासकीय अधधकृि” भन्नािे बर्ज ुगाउँपालिकाको प्रिजख प्रशासकीय अधधकृििाई   
 सम्झनजपदुछ । 

     (ª) “वडाध्यक्ष” भन्नािे बर्ज ुगाउँपालिकाको १-६नं. वडाका अध्यक्षिाई सम्झनजपदुछ । 
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(च) “सदस्य” भन्नािे बर्ज ुगाउँपालिकाको गाउँ सभा एंव कायपुालिकाको सदस्यिाई  
  सम्झनजपदुछ । 

 (छ) “वडा सधचव” भन्नािे बर्ज ुगाउँपालिकाको १-६नं. वडाका सधचविाई सम्झनजपदुछ । 

 (र्) “िाभग्राही” भन्नािे ववपन्न सिजदाय वा दलिि ववपन्न सिजदाय वा एकि पररवार वा 
   सजकज म्बासी वा अल्पसंख्यक वा लसिान्िकृि सिजदायिाई सम्झनजपदुछ । 

  (झ) “ववपन्न सिजदाय” भन्नािे दैतनक आधारभजि आवचयकिा पररपूति ुगन ुअसिथ ुवग ु 
  सम्झनजपछु । 

 (ञ) “दलिि सिजदाय” भन्नािे नेपाि सरकारिे रार्पत्रिा प्रकाशन गरेको दलिि र्ािीय 
अनजसूचीिा   उल्िेखखि र्ािीहरुिाई िात्र सम्झनजपछु । 

 (ट) “अल्पसंख्यक सिजदाय” भन्नािे नेपाि सरकारिे रार्पत्रिा प्रकाशन गरेको र्ािीहरुिाई 
िात्र   सम्झनजपछु । 

 (ठ) “लसिान्िकृि” भन्नािे नेपाि सरकारिे िोकेको र्ािीहरुिाई िात्र सम्झनजपछु । 

 (ड) “सजकज म्बासी” भन्नािे तनर् एंव तनर्को पररवारको नाििा कहहकिै र्ग्गा-र्लिन नभएको 
 वगिुाई िात्र सम्झनजपछु । 

 (ढ) “एकि पररवार” भन्नािे एकि िहहिा घरिूिी भएको पररवारिाई िात्र  सम्झनजपछु। 

  (ण) “दिाु सहयोगी” भन्नािे स्वास्थ बीिा तनयिाविी, २०७५ बिोन्त्र्ि तनयजक्ि भएको  
  किचुारी सम्झनजपछु । 

  (ि) “गाउँपालिका” भन्नािे बर्ज ुगाउँपालिकािाई सम्झनजपदुछ । 

 

३. स्िास््य बीिा योगदान रकि र सजविधा कायुक्रिाः 

(क)     गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र स्थायी बसोबास गरी बस्ने, िर आधथकु अवस्थाका कारण 
 आकन्त्स्िक, बहहरङ्ग िथा अन्िरङ्ग स्वास््य उपचार गराउनबाट वन्त्ञ्चि भएका 
 नागररकहरुको स्वास््य उपचारिा हजने सम्भाववि खचकुो र्ोखखििाई न्यूनीकरण गने 



 

 

बर्ज ुगाउँपालिकाको रार्पत्रको रार्पत्र भाग २, खण्ड २, संख्या २ लिति २०७७।05।२३ 

  

स्वास््य बीिा कायकु्रि सम्बन्धी कायवुवधध, २०७७ 4 

उद्देचयिे त्यस्िा सिजदाय वा पररवारिाई िक्षक्षि गरी गाउँसभाबाट ववतनयोर्न गरी 
स्वास््य बीिा सेवा कायुक्रि िागू गररएको छ । 

 

(ख)    यो कायकु्रि प्रत्येक आधथकु वषकुा िाधग गाउँसभाबाट ववतनयोर्न गरी ववपन्न 
सिजदाय,   दलिि ववपन्न सिजदाय िथा एकि पररवार, सजकज म्बासी, अल्पसंख्यक र 
लसिान्िकृि    सिजदायका व्यक्िी वा पररवारिाईऔसि १ पररवारिा ५ र्ना सदस्यिाई 
सिेट्ने गरी   अनूसूची-१ बिोन्त्र्ि योगदान रकििा आधाररि भई सञ्चािन गररनेछ । 

  िर, 

  (ग) बजँदा नं. (क) र (ख) िा र्जनसजकै कज रा िेखखए िापतन अनजसूची-२ बिोन्त्र्िको िक्षक्षि सिूह 
 अन्िगिु पने व्यन्त्क्ि वा पररवारिे योगदान  वापि रकि भजक्िान गनज ुपने छैन । 

४. स्िास््य बीिा िाभग्राही हजनका िाधग आिश्यक पने योग्यतााः 

बजँदा नं.३(क) बिोन्त्र्िको सहयोग प्राप्ि गन ु देहाय बिोन्त्र्िको योग्यिा अतनवायु 
हजनेछ 

(क)  नेपािी नागररक हजनज पने, 

(ख)    गाउँपालिका लभत्र स्थायी बसोबास गरेको हजनजपने, 

(ग)  अतनवाय ुरुपिा ववपन्न वा ववपन्न दलिि वा एकि पररवार वा सजकज म्बासी वा  
   अल्पसंख्यकवा लसिान्िकृि सिजदायको हजनज पनेछ । 

५. स्िास््य बीिा िाभग्राही छनौट प्रक्रक्रयााः 

  स्वास््य बीिा िाभग्राही छनौटका िाधग तनम्नानजसारका प्रक्रक्रयाहरु पूरा गनज ुपनेछिः 

 (क) आवेदन हदनको िाधग सूचना प्रसारणिः सम्बन्त्न्धि पक्षबाट आवेदन िाग गन ु   
गाउँपालिकाको कायाुियबाट आवेदन संकिन शजरु हजने लिति भन्दा कम्िीिा ३ हदन अगावै 
सावरु्तनक संचार   िाध्यिबाट आवेदन हदन सक्रकने ववषय सहहिको सूचना प्रसारण गनज ु
पनेछ । 

   (ख)  बीिा गन ुचाहने इच्छज क व्यन्त्क्ििे सम्बन्त्न्धि वडा कायाुिय वा वडास्िरीय  
         र्नप्रतितनधध िारु्ि बीिा सम्बन्धी ववस्ििृ सूचना लिन सक्नेछ । 
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   (ग) योग्यिा पजगेका इच्छज क व्यन्त्क्ििे बीिाको िाधग अनजसूची-३ बिोन्त्र्िको आवेदन  
  ररिपूवकु भरी आफ्नो स्थायी ठेगाना खजिेको वडा कायाुियिा गई बजझाउनज  
        पनेछ । 

  

 

(घ) अनजसूची-३ बिोन्त्र्िको आवेदन र्ाराि वडा कायाुियबाट तनिःशजल्क उपिब्ध  
 हजनेछ । 

    (ª)  आवेदनका साथ तनयि नं. ४ (क), (ख) र(ग)  िाई पजटटयाई हजने कागर्ािहरु  
  र आवेदकको एक प्रति पासपोटु साइर्को र्ोटो अतनवाय ुरुपिा पेश गनजपुनेछ। 

 

६. िडा स्तरीय स्िास््य बीिा िाभग्राही छनौट तथा लसफाररस सलिततको गठनाः 

 वडा स्िरीय स्वास््य बीिा िाभग्राहीको लसर्ाररश गन ुदेहाय अनजसारको एक सलितिको  
 गठन हजनेछिः 

 सम्बन्त्न्धि वडाको वडा अध्यक्षिः   संयोर्क 

 सम्बन्त्न्धि वडाको दलिि िहहिा सदस्य  सदस्य 

 वडा सधचव      सदस्य- सधचव 

 िर, 

 बीिा िाभग्राहीको लसर्ाररस प्रयोर्नका िाधग सलितििे थप परािशकुो आवचयकिा 
िहसजस गरेिा सम्बन्त्न्धि कज नै व्यक्िी वा ववज्ञिाई आिन्त्न्त्रि सदस्यको रुपिा राख्न 
सक्रकनेछ । 

७. िडा स्तरीय स्िास््य बीिा िाभग्राही छनौट तथा लसफाररस सलिततको काि, कतवु्य तथा 
 अधधकार देहाय बिोजर्ि हजनेछाः 

 (क)वडा लभत्र संकिन भएका बीिा आवेदनहरु ररिपूवकु भए नभएको र्ाँच गने, 

 (ख)  तनयि नं. ३ बिोन्त्र्िका आधार नपजगेका अयोग्य आवेदनहरु सम्बन्त्न्धि   
  आवेदकिाई कारण सहहि क्रर्िाु गने, 
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 (ग) योग्यिा पजगेका आवेदनहरुिाई दिाु गररएको लितिको आधारिा क्रि लििाएर  
  वग ुअनजसार छज ट्टाछज ट्टै अलभिेख राखे्न, 

(घ) अनजसूची-४ बिोन्त्र्ि विपन्न सिजदाय, विपन्न  दलित सिजदाय, एकि पररिार,     
 सजकज म्बासी, अल्पसंख्यक तथा लसिान्तकृत सिजदायकोवगीकरण गरी सो नािाविी 
 अन्त्न्िि छनौटका िाधग गाउँपालिका स्िरीय स्वास््य बीिा छनौट िथा लसर्ाररस 
 सलितििा िोक्रकएको सिय लभतै्र पठाउने,   

 

(ª)  गाउँपालिकाबाट छनौट भई आएको आफ्नो वडा लभत्रका बीिा िाभगाह्रीको  
 नािाविी प्रकाशन गने र सम्बन्त्न्धि आवेदकिाई सूधचि गने, 

(च)  दिाु सहयोगी किचुारी िारु्ि बीिा प्रक्रक्रया प्रारम्भ गन ुआवचयक प्रबन्ध  
 लििाउने, 

(छ) वगीकरण िथा लसर्ाररसको नतिर्ा प्रिाखणि गरी सजरक्षक्षि  राखे्न । 

८. गाउँपालिका स्तरीय स्िास््य बीिा िाभग्राही छनौट तथा लसफाररस सलिततको गठनाः 

  गाउँपालिका स्िरीय स्वास््य बीिा िाभग्राहीको लसर्ाररश गन ु देहाय अनजसारको एक 
 सलितिको गठन हजनेछिः 

 गाउँपालिका उपाध्यक्ष       संयोर्क 

 कायपुालिका सदस्यहरु िध्येबाट अध्यक्षिे िोकेको 
 िहहिा सदस्य एकर्ना       सदस्य 

 गाउँसभा सदस्यहरु िध्येबाट अध्यक्षिे िोकेको          

 सदस्य एकर्ना        सदस्य 

 प्रिजख प्रशासकीय अधधकृि वा तनर्िे िोकेको अधधकृि प्रतितनधध  सदस्य 

 न्त्र्ल्िा न्त्स्थि स्वास््य बबिा हेने कायाुिय प्रिजख    सदस्य 

 स्वास््य बीिा हेने शाखा प्रिजख     सदस्य-सधचव 

 

 िर, 

 बीिा िाभग्राहीको लसर्ाररस प्रयोर्नका िाधग सलितििे थप परािशकुो आवचयकिा 
िहसजस गरेिा सम्बन्त्न्धि कज नै व्यन्त्क्ि वा ववज्ञिाई आिन्त्न्त्रि सदस्यको रुपिा राख्न 
सक्रकनेछ । 
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९. गाउँपालिका स्तरीय स्िास््य बीिा िाभग्राही छनौट तथा लसफाररस सलिततको काि, कतवु्य 
 तथा  अधधकार देहाय बिोजर्ि हजनेछाः 

(क) वडाबाट वगीकरण गरी लसर्ाररस सहहि आएका आवेदनहरुको पजनिः परीक्षण गने, 

(ख)  वगीकरणको आधार र प्राथलिकिाक्रि नलििेको पाइएिा पजनववचुारका िाधग वडािा      
पठाउने, 

(ग)  प्रक्रक्रया ववपरीि आएका आवेदनिाई सूचीबाट हटाउने, 

     

 

(घ) िागको चाप अत्याधधक बढेर ववतनयोन्त्र्ि बर्ेटबाट अधधकांश िाभग्राहीिाई सिेट्न 
नसक्ने पररस्थिी पैदा भएको िहशजस गरेिा सलितििे नयाँ वगीकरणका आधारहरु 
िय गरेर अन्त्न्िि सूची ियार गन ुसक्नेछ । 

(ª)  बीिा िाभग्राहीहरुको अन्त्न्िि वगीकरण गने साथै प्राथलिकिाक्रि अनजसार 
 नािाविी  ियारी गने, 

(च) नािाविी ियार गदाु सकेसम्ि स्वास््य बीिा िाभग्राही कूि संख्याको ५Ü   
वैकन्त्ल्पकिाभग्राहीहरुको नािाविी पतन प्राथलिकिाक्रिका आधारिा ियार गने, 

(छ) स्वास््य बीिा िाभग्राहीहरुको एंव वैकन्त्ल्पक बीलििहरुको अन्त्न्िि नाि नािेसी ियार  
गरी अनजिोदनका िाधग गाउँ कायपुालिकािा लसर्ाररस गने, 

(र्) वगीकरण िथा लसर्ाररसको नतिर्ा उपयजक्ि सियिा बाहेक गोप्य राख्नज पनेछ। 

 

१०. बीिा िाभग्राहीहरुको नािाििी प्रकािनाः 

 (क) तनयि नं. ९ बिोन्त्र्ि स्वीकृि बीिा िाभग्राहीहरुको नािाविी प्रकाशन गने  
 न्त्र्म्िेवारी गाउँ कायपुालिकाको कायाुियको हजनेछ। सो नािाविीको एक प्रति     
  पूरै सेट गाउँ कायपुालिकाको सूचना पाटीिा टाँस गनजपुदुछ । साथै िोक्रकएको  
  सिय लभतै्र वडागि नािाविी छज ट्याई सम्बन्त्न्धि वडाहरुिा पठाउनज पनेछ । 

  (ख)  वडागि नािाविी प्रकाशन गने न्त्र्म्वेवारी सम्बन्त्न्धि वडाको हजनेछ । 
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  (ग) वैकन्त्ल्पक बीिा िाभग्राहीहरुको नािाविी वडा कायाुियिा नपठाई गाउँ   
  कायपुालिकाकिा नै राख्नज पनेछ। िर िोक्रकएको सिय लभत्र कज नै वडािा कज नै  
  बीिा िाभग्राहीिे सूचना प्राप्ि गरेर पतन बबिा गन ुनआएिा, सम्बन्त्न्धि वडा  
   कायाुियिे सो बारेिा लिखखि र्ानकारी गाउँ कायपुालिकािा हदनज पनेछ ।  
   सोही आधारिा गाउँ कायुपालिकािे वैकन्त्ल्पक बीिा िाभग्राहीको सूचीबाट  
   प्राथलिकिाक्रि अनजसार आउनेको नाि सम्बन्त्न्धि वडािा पठाउनज पनेछ । 

 

 

 

 

११. सिय सीिााः सियसीिा अनजसूची-६ बिोन्त्र्ि हजनेछ । 

 

१२. स्िास््य बीिा प्रारम्भ, विधध तथा प्रक्रक्रयााः 

 तनयि नं. ११ बिोन्त्र्ि सम्झौिा पत्रिा हस्िाक्षर भएपतछ िात्र तनर्िाई स्वास््य बबिा 
 कायकु्रि अन्िगिु बीलिि हजनको  िाधग योग्य भएको िातननेछ र ित्पचचाि स्वास््य बीिा 
 प्रक्रक्रया प्रारम्भ हजनेछ । वडािा खहटने दिाु सहयोगीिे सो बीलिििाई स्वास््य बीिाको 
 सहर्ीकरण शजरु गनेछन ् । बीिा गरे बापि प्राप्ि गररने सेवा सजववधा िोक्रकए बिोन्त्र्ि 
 हजनेछन ्। 

१३. विविधाः 

 (क)  यो कायवुवधी िागू गनज ुअगावै तनयि नं. ४ बिोन्त्र्ि योग्यिा पजगेका कज नै   
 व्यन्त्क्ि वा पररवारिे स्वास््य बीिा गररसकेको रहेछ भने तनर्को हकिा पजनिः   
 दोहोरो बीिा हजने छैन । 

 (ख)छनौट भएका स्वास््य बीिा िाभग्राहीको पररवारिा ५ र्ना भन्दा बढी सदस्य  
  भए सो बढी सदस्यहरुको बीिा गाउँ कायपुालिकािे गनेछैन ।त्यसरी थप हजने  
  सदस्यको बीिा गन ुचाहेिा स्वयंिे शजल्क व्यहोनजुपने छ । 

 (ग)  यो स्वास््य बीिा सहयोग कायकु्रिका बारेिा कज नै सम्भाववि िाभग्राहीको नाि  
 छज ट हजन गएको, दोहोरो परेको वा कज नै कारणिे नाि सिावेश हजन नसकेको   
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  सम्बन्धिा गजनासो सजन्ने तनकाय वा अधधकारी सम्बन्त्न्धि वडा कायाुिय वा वडा  
  अध्यक्ष हजनेछ । 

 (घ)  यो कायवुवधीका तनयिहरुिाई संशोधन वा थपघट गने अधधकार बर्जु   
 गाउँपालिकािा िात्र तनहहि हजनेछ । 

 

 

  

 

 

 

अनजसूची-१ 

(कायवुवधीको तनयि नं. ३ (ख) सँग सम्बन्त्न्धि) 

िाभग्राही/बबलिि योगदान रकि 

लस.नं. बबलिि 

गाउँपालिकाको 
योगदान 

वापिको रकि 

िाभग्राही/बबलििको 
योगदान 

वापिको रकि 

र्म्िा कैक्रर्यि 

१ 

ववपन्न सिजदाय वा दलिि ववपन्न 
सिजदाय वा एकि पररवार वा 
सजकज म्बासी  वा अल्पसंख्यक वा 

लसिान्िकृि सिजदाय 

रु.३०००.0 

(िीन हर्ार िात्र) 
रु. ५००.0 

(पाँच सय िात्र) 

रु.३५००।० 

(िीन हर्ार पाँच 
सय िात्र) 

पररवारिा ५ र्ना 
भन्दा बढी सदस्य 
भए प्रत्येक सदस्य 
वापि रु.७०० व्यक्िी 
वा पररवार स्वंयिे 
व्यहोनज ुपनेछ । २ िहहिा स्वास््य स्वंयिसेववका 

संिग्न भएको पररवार 
रु.२०००.0 

(दजई हर्ार िात्र) 

रु. १५००.0 

(एक हर्ार पाँच सय 
िात्र) 

रु.३५००।० 

(िीन हर्ार पाँच 
सय िात्र) 
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अनजसूची-२ 

(कायवुवधीको तनयि नं. ३ (ग) सँग सम्बन्त्न्धि) 

िाभग्राही सिूह  

अन्िगुि  

योगदान वापि रकि भजक्िान गनजनुपने 

 उपसिूह 

 

लस.नं. बीलिि उपसिूह 

गाउँपालिकाको 
योगदान 

वापिको रकि 

िाभग्राही/बबलििको 
योगदान 

वापिको रकि 

र्म्िा कैक्रर्यि 

१ 
अति अशक्ि अपाङ्गिा “क 

वग”ु 
 

रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

- 
रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

पररवारिा ५ र्ना 
भन्दा बढी सदस्य 
भए प्रत्येक सदस्य 

वापि रु.७०० 
व्यक्िी वा पररवार 
स्वंयिे व्यहोनज ु

पनेछ  

२ कज टठरोगी 
रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

- 
रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

३ एच आई भी सकं्रलिि 
रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

- 
रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

४ 
क्षयरोग 

(िल्टीड्रग रेलससटान्ट 

ट्यजबरकज िोलसस) 

रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

- 
रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

५ 
७० वष ुउिेर पजगेका र्ेटठ 

नागररक 

रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

- 
रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

व्यक्िी स्वंयिाई 
पररवारको एक 

एकाइ िातननेछ । 

६ 
नसा एंव हड्डी सम्बन्धी 

गम्भीर रोग 

रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 

- 
रु.३५००।० 

(िीन हर्ार 
पाँच सय िात्र) 
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अनजसूची-३ 

(कायवुवधीको तनयि नं. ५ (घ) सँग सम्बन्त्न्धि) 

बीिा िाभग्राही आवेदन र्ाराि 

श्रीिान ्वडाअध्यक्षज्यू,         

वडा नं. 
बर्ज ुगाउँपालिका, सजनसरी ।  
 

 

विषयाः स्िास््य बीिा कायकु्रि सम्बन्धिा । 

 

बर्ज ु गाउँकायपुालिकाको कायािुयिे सञ्चािन गन ु िागेको स्वास््य बीिा कायकु्रििारु्ि बीिा िाभग्राही हजनका िाधग 
आरू्िाई योग्य ठानी यो आवेदन पेश  गरेको छज  । आवचयक पने कागर्ाि प्रिाणहरु यसैसाथ संिग्न राखखएको छ । 
िैिे पेश गरेको सबै वववरण सही सत्य छन ्झजट्टा ठहन ुगएिा प्रचलिि कानून बिोन्त्र्ि सहजँिा बजझाउँिा । 

आिेदकको 
नाि थर  

उिेर  

स्थायी ठेगाना  

टोि  

वडा नं.  

बीिा सेिाग्राही सदस्यहरुको नािाििी (बढीिा ५ र्ना) 
लस.नं. बीिा सेवाग्राहीहरुको पूरा नाि थर उिेर आवेदकसँगको नािा 
१    

२    

३    

४    

५    

संिग्न गनजपुने कागर्ातहरुाः  

 १. नेपािी नागररकिा प्रिाणपत्रको प्रतिलिवप 

 २. स्थायी ठेगाना खजल्ने कागर्ाि (नागररकिािा स्थायी ठेगाना हािको भन्दा अन्यत्र भए) 
३. अति अशक्ि अपाङ्गिा “क वग”ु वा कज टठरोगी वा एच आई भी संक्रलिि वा क्षयरोग (िल्टीड्रग रेलससटान्ट    ट्यजबरकज िोलसस) भए सो को  प्रिाण 
खजल्ने कागर्ाि 

४. िहहिा स्वास््य स्वयंिसवेवका भए सो को प्रिाण खजल्ने कागर्ाि 

५. ७० वष ुिाधथको ज्येटठ नागररक भए सो को प्रिाण खजल्ने कागर्ाि 

 

आवेदकको र्ोटो 
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अनजसूची-४ 

(कायवुवधीको तनयि न.ं ७ (घ) सगँ सम्बन्त्न्धि) 
िाभग्राहीको वगीकरणका आधारहरु 

आवेदकको नाि थरिः 

वडा नं.  

पाररिाररक क्रकलसि हो होइन 

अति अशक्ि अपाङ्गिा “क वग”ु वा कज टठरोगी वा एच आई भी संक्रलिि वा क्षयरोग 

(िल्टीड्रग रेलससटान्ट ट्यजबरकज िोलसस) संिग्न भएको पररवार 
  

िहहिा स्वास््य स्वंयिसेववका सिंग्न भएको पररवार   

७० वषभुन्दा िाधथको र्ेटठ नागररक   

सूचक अंक १ अंक २ अंक ३ प्राप्ताङ्क 

आवास(घर) पक्की घर अधपुक्की कच्ची घर वा घर नभएको  

र्ग्गा खेिवारी दजवै भएको बारी िात्र भएको केही नभएको  

रोर्गारी िालसक ििब पाउने नोकरी 
वा स्वरोर्गारी 

ज्यािादारी िर्जदर वा 
तनवाुहिजखी व्यवसाय 

बेरोर्गार वा आंलशक ज्यािादारी   

लशक्षा आर्नु 

(सन्ििीको) 
तनर्ी ववद्यािय  सरकारी ववद्यािय/ 

तनसन्िान 

गररबी वा अन्य कारण बबचैिा पढाइ 
छज टाउनज परेको 

 

स्वास््योपचार तनर्ी न्त्क्ितनक वा 
अस्पिाििा र्ानसक्न े

सरकारी स्वास््य केन्र 
र्ान े

गररबीका कारण उपचार गने 
नसक्रकएको 

 

खानेपानी तनर्ी धाराबाट व्यवन्त्स्थि 
आपूति ु

सावरु्तनक वा 
सािजदातयक धाराबाट 

खानेपानीको सिस्या  

शौचािय तनर्ी व्यवन्त्स्थि सािान्य व्यवस्थापन शौचािय नभएको  

पररवार 
संख्या 

५ र्नासम्ि ६-९ र्नासम्ि १० भन्दा बढी  

बसोबास शहरी के्षत्रिा आंलशक शहर वा गाउँिा सँधै गाउँिा  

घरिजिी रोर्गारी पजरष बेरोर्गारी पजरुष बेरोर्गारी िहहिा  

पशजपािन गाई-३ वा सो भन्दा बढी/ 
भैसी-२ वा सो भन्दा बढी/ 
खसी बाख्रा- १० वा सो 
भन्दा बढी 

गाई- १/ भैसी- १/ 
खसी बाख्रा- ५ -९  

कज नै नभएको  

कज ि प्राप्िाङ्क  

िजल्याङ्कनकिाुको हस्िाक्षरिः........................................ 
नाििः 
पदिः 
लितििः  
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अनजसूची-५ 
(कायवुवधीको तनयि नं. १२ सँग सम्बन्त्न्धि) 

 

सिय तालिका 
लस.ंनं. क्रक्रयाकिाप कायवुिधी सिय जर्म्िेिारी 

१ सूचना प्रशारण गने तनयि नं.५ शजरुको १ 
हप्िा 

गाउँ 
कायपुालिका 

२ आवेदन र्ाराि वविरण गने र संकिन गने तनयि नं.५ दोस्रो हप्िा वडा कायाुिय 

३ आवेदन वविरण बन्द गने तनयि नं.५ दोस्रो हप्िा वडा 
४ ववपन्निा वगीकरण गने तनयि नं.७ िेस्रो हप्िा वडा 
५ लसर्ाररस सहहि पालिकािा नािाविी पठाउने तनयि नं.७ िेस्रो हप्िा वडा 
६ गाउँपालिका स्िरीय सलितििे छनौट गने तनयि नं.९ िेस्रो हप्िा वडा 
७ स्वीकृिीका िाधग गाउँ कायपुालिकािा पेश 

गने 
तनयि नं.९ चौथो हप्िा वडा 

८ गाउँपालिकाबाट स्वीकृिी भई नािाविी 
प्रकाशन  

तनयि नं.१० (क) चौथो हप्िा वडा 

९ वडागि वववरण वडा कायाुियिा पठाउने तनयि नं.१० (ख) चौथो हप्िा वडा 
१० वडा कायाुियिा नािाविी प्रकालशि गने तनयि नं.१० (ख) चौथो हप्िा वडा 
११ सम्बन्त्न्धि बीिा िाभग्राहीिाई सूचना हदने तनयि नं.१० (ग) चौथो हप्िा वडा 
१२ सम्झौिा गने तनयि नं.११ चौथो हप्िा वडा 
१३ दिाु सहयोगीसँग सम्पकु र बीिा प्रक्रक्रया 

प्रारम्भ 

तनयि नं.१३ चौथो हप्िा वडा 

१४ तनयलिि अनजगिन   वडा/नगर 

 

 
 
 
 
 
 

          आज्ञािे 

            नवरार् काकी 
        प्रिजख प्रशासकीय अधधकृि 

 

 


