स्वास््य बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक
प्रस्तावर्ा : गुणस्तरीय स्वास््य सेवा प्राप्त गर्े र्ागररकको अवधकारको संरक्षण गर्न, स्वास््य
बीमाद्वारा पूवन भुक्तार्ीको माध्यमबाट बीवमतको आर्थनक जोविम न्यूर्ीकरण गरी स्वास््य क्षेत्रमा हुर्े
िर्नलाई उपलब्धीमूलक बर्ाउर् तथा स्वास््य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अवभवृवि गरी
स्वास््य सेवामा आम र्ागररकको सहज पहुुँर् सुवर्वित गर्े सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न
वाञ्छर्ीय भएकोले,
र्ेपालको संववधार्को धारा २९६ को उपधारा (१) बमोवजमको व्यवस्थावपका-संसदले यो
ऐर् बर्ाएको छ ।
पररच्छेद-१
प्रारवम्भक
१.

संवक्षप्त र्ाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐर्को र्ाम “स्वास््य बीमा ऐर्, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐर् प्रमाणीकरण भएको वमवतले एकार्ब्बे औं ददर्मा प्रारम्भ हुर्ेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,(क)

“अध्यक्ष” भन््र्ाले बोर्नको अध्यक्ष सम्झर्ु पछन ।

(ि)

"कायनकारी वर्देशक” भन््र्ाले दफा २० बमोवजमको कायनकारी वर्देशक सम्झर्ु
पछन ।

(ग)

“कोष” भन््र्ाले दफा २७ बमोवजमको स्वास््य बीमा कोष सम्झर्ु पछन ।

(घ)

“तोदकएको” वा “तोदकए बमोवजम” भन््र्ाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको वर्यममा
तोदकएको वा तोदकए बमोवजम सम्झर्ु पछन ।

(ङ)

“पररवार” भन््र्ाले स्वास््य बीमा कायनक्रममा आवि हुर् र्ाहर्े व्यवक्तको
एकासंगोलको पती, पत्नी, बाबु, आमा वा सौतेर्ी आमा, दाजु, भाई, दददी,
बवहर्ी, छोरा, छोरी, बुहारी, धमनपुत्र, धमनपुत्री, र्ावत वा र्ावतर्ी सम्झर्ु पछन
र सो शब्दले पुरुष वा अवववावहत मवहलाको हकमा वर्जको बाजे, बज्यै
तथा वववावहत मवहलाको हकमा वर्जको सासु, ससुरालाई समेत जर्ाउुँ छ ।

(र्)

“बीवमत” भन््र्ाले स्वास््य बीमा कायनक्रममा सहभागी भई योगदार् रकम
(वप्रवमयम) भुक्तार्ी गर्े पररवार सम्झर्ु पछन ।

(छ)

“बोर्न” भन््र्ाले दफा १३ बमोवजमको स्वास््य बीमा बोर्न सम्झर्ु पछन

(ज)

“मन्त्रालय” भन््र्ाले स्वास््य बीमा
मन्त्रालय सम्झर्ु पछन ।

।

सम्बन्धी ववषय हेर्े र्ेपाल सरकारको

1

(झ)

“योगदार् रकम (वप्रवमयम)” भन््र्ाले स्वास््य बीमा कायनक्रममा
सहभागी
भए बापत
बीवमतबाट प्राप्त
रकम सम्झर्ु पछन र सो शब्दले त्यस्तो
बीवमतको तफन बाट र्ेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थार्ीय सरकार, कु र्ै
व्यवक्त वा सङ्गरित संस्थाले भुक्तार्ी गर्े रकमलाई समेत जर्ाउुँ छ ।

(ञ)

“सदस्य” भन््र्ाले बोर्नको सदस्य सम्झर्ु पछन र सो शब्दले बोर्नको अध्यक्ष र
सदस्य- सवर्बलाई समेत जर्ाउुँ छ ।

(ट)

“सेवा” भन््र्ाले दफा ५ बमोवजम बीवमतले प्राप्त गर्े सेवा सम्झर्ु पछन ।

(ि)

“सेवा प्रदायक” भन््र्ाले सेवा उपलब्ध गराउर् बोर्नसुँग सम्झौता गर्े देहायको
कु र्ै स्वास््य संस्था सम्झर्ु पछन :-

(र्)

(१)

र्ेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थार्ीय सरकारबाट सञ्चावलत
अस्पताल, स्वास््य प्रवतष्ठार्, वशक्षण अस्पताल, प्राथवमक स्वास््य के न्र,
स्वास््य र्ौकी , शहरी स्वास््य वललवर्क वा इकाई,

(२)

वर्जीस्तरबाट सञ्चावलत अस्पताल, वशक्षण अस्पताल, र्र्सनङ्ग होम,
पोवलवललवर्क वा वललवर्क,

(३)

सामुदावयक, सहकारी, गैरसरकारी सङ््घ संस्थाबाट सञ्चावलत अस्पताल,
वशक्षण अस्पताल, र्र्सनङ्ग होम, पोवलवललवर्क वा वललवर्क,

(४)

फामेसी वा वर्दार्ात्मक स्वास््य सेवा प्रदार् गर्े संस्था,

(५)

आयुवेद अस्पताल, होवमयोप्याथी, अलयुपन्र्र उपर्ारका अस्पताल वा
प्राकृ वतक वर्दकत्सालय,

(६)

स्वास््य सेवा प्रदार् गर्े तोदकए बमोवजमका अन्य स्वास््य संस्था ।

"स्वास््य बीमा" भन्नाले सेवा प्राप्त गर्नको लावग बीवमतले पररच्छेद-२
बमोवजम गर्े स्वास््य बीमा सम्झर्ु पछन ।

पररच्छेद-२
स्वास््य बीमा कायनक्रम सम्बन्धी
३.

स्वास््य बीमा कायनक्रममा आवि हुर्े : (१)
कायनक्रममा आवि भई सेवा पाउर्े अवधकार हुर्ेछ ।

प्रत्येक

र्ागररकलाई

स्वास््य

बीमा

(२) र्वजात वशशु, बालबावलका, जेष्ठ र्ागररक, अपाङ्गता भएका व्यवक्त तथा
अशक्तलाई स्वास््य बीमा कायनक्रममा आवि गर्ुन वर्जको संरक्षक तथा अवभभावकको कतनव्य
हुर्ेछ ।
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(३) वृद्घाश्रम, अर्ाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आवश्रत व्यवक्तलाई
स्वास््य बीमा कायनक्रममा आवि गर्ुन त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कतनव्य हुर्ेछ ।
(४) प्रर्वलत कार्ूर् बमोवजम राष्ट्र सेवक मावर्र्े व्यवक्त तथा बैदवे शक रोजगारीमा
जार्े कामदारको पररवारले स्वास््य बीमा कायनक्रममा आवि हुर्ु पर्ेछ ।
(५) प्रर्वलत कार्ूर् वमोवजम स्थापर्ा भएका तोदकएका संस्थाले सो संस्थामा
कायनरत व्यवक्तलाई स्वास््य बीमा कायनक्रममा आवि गराउर्ु पर्ेछ।
(६) यस दफा बमोवजम स्वास््य बीमा कायनक्रममा आवि हुर्े पररवारलाई बोर्नले
तोदकए बमोवजम स्वास््य बीमा लेि जारी गर्ेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोवजमको स्वास््य बीमा लेिमा बीवमतले प्राप्त गर्े सेवा,
सेवा उपयोग गरे वापत बुझाउर्ु पर्े योगदार् रकम लगायतका ववषय समावेश हुर्ेछर्् ।
४.

पररवारलाई इकाई मावर्र्े : (१) स्वास््य बीमा कायनक्रममा आवि हुर्े प्रयोजर्का लावग
पररवारलाई इकाई मावर्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम स्वास््य बीमा कायनक्रममा आवि हुर्े प्रदक्रया सम्बन्धी
व्यवस्था तोदकए बमोवजम हुर्ेछ ।

५.

सेवा : (१) स्वास््य बीमा कायनक्रम अन्तगनत देहायको सुवबधा प्रदार् हुर्ेछ :(क)

योग, पोषण वशक्षा, बार्ी व्यहोरा सुधार, मर्ो-सामावजक परामशन
जस्ता प्रविनर्ात्मक सेवा,

(ि)

िोप, पररवार वर्योजर्, सुरवक्षत मातृत्व जस्ता प्रवतकारात्मक सेवा,

(ग)

बवहरङ्ग, भर्ान उपर्ार, आकवस्मक, शल्यदक्रया, औषवध, स्वास््य
सहायता उपकरण जस्ता उपर्ारात्मक सेवा ,

(घ)

वर्दार्ात्मक वा पुर्स्थानपर्ा सम्बन्धी सेवा,

(ङ)

हवाई एम्बुलेन्स बाहेकको एम्बुलेन्स सेवा,

(र्)

तोदकए बमोवजमका अन्य सेवा ।

(२) मन्त्रालयबाट सञ्चावलत वर्िःशुल्क स्वास््य सेवाका कायनक्रमहरू क्रमशिः स्वास््य
बीमा कायनक्रममा समावेश गररर्ेछ ।
६.

स्वास््य बीमा कायनक्रममा समावेश र्हुर्े सेवा : स्वास््य बीमा कायनक्रम अन्तगनत देहायको
सेवा समावेश हुर्े छैर् :(क)

तोदकएको मूल्य भन्दा बढी रकमका र्स्मा, श्रवणयन्त्र लगायतका
स्वास््य सम्बन्धी सहायक यन्त्र,
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७.

(ि)

प्लावस्टक सजनरी,

(ग)

कृ वत्रम गभानधार् सेवा,

(घ)

तोदकए बमोवजमका अन्य सेवा ।

योगदार् रकम तथा सह-भुक्तार्ी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) स्वास््य बीमा कायनक्रममा
आवि हुुँदा लाग्ने योगदार् रकम, सह-भुक्तार्ी तथा भुक्तार्ी सम्बन्धी व्यवस्था तोदकए
बमोवजम हुर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कु रा लेविएको भए तापवर् र्ेपाल सरकार, प्रदेश
सरकार तथा स्थार्ीय सरकारले आर्थनक रूपले ववपन्न तथा गररब लगायतका लवक्षत वगनको
योगदार् रकम बापतको रकम तोदकए बमोवजम व्यहोर्े छ ।

८.

स्वास््य बीमा सुवबधाको प्रयोग : बीवमतले यस ऐर् बमोवजम प्राप्त गरे को स्वास््य बीमाको
सुवबधा आफू ले मात्र प्रयोग गर्ुन पर्ेछ ।

९.

बोर्नसुँग
सम्झौता गर्ुन पर्े : (१) स्वास््य बीमा कायनक्रम सञ्चालर् गर्न र्ाहर्े सेवा
प्रदायकले तोदकए बमोवजम बोर्नसुँग सम्झौता गर्ुन पर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम गररर्े सम्झौतामा उल्लेि गर्ुन पर्े ववषय, सेवा
प्रदायकले पालर्ा गर्ुन पर्े शतन तथा पूरा गर्ुन पर्े मापदण्र् सम्बन्धी व्यवस्था तोदकए
बमोवजम हुर्ेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोवजम सम्झौता भएपवछ सेवा प्रदायकले सम्झौता बमोवजमको
सेवा वीवमतलाई उपलब्ध गराउर्ु पर्ेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोवजम गररएको सम्झौताको अववध तीर् वषनको हुर्ेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोवजमको अववध समाप्त हुर् भन्दा तीर् मवहर्ा अगावै सेवा
प्रदायकले सम्झौता र्वीकरण गर्ुन पर्ेछ ।

१०.

प्रेषण (ररफर) सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सेवा प्रदायकले आफ्र्ो स्वास््य संस्थाबाट
बीवमतलाई कु र्ै सेवा उपलब्ध गराउर् र्सक्ने भएमा सोही व्यहोरा उल्लेि गरी त्यस्तो सेवा
उपलब्ध भएको स्वास््य संस्थामा प्रेषण गर्ुन पर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम बीवमतलाई प्रेषण गर्े सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोदकए
बमोवजम हुर्ेछ ।

११.

भुक्तार्ी सम्बन्धी व्यवस्था : बोर्नले सेवा प्रदायकबाट प्रदार् भएको सेवा वापतको भुक्तार्ी
देहायको आधारमा गर्ेछ :(क)

लयावपटेशर् शुल्क,

(ि)

प्रवत के स रकम (के स रे ट),
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१२.

(ग)

प्रवत सेवा शुल्क,

(घ)

तोदकए बमोवजमका अन्य उपयुक्त आधार ।

सम्झौता रद्द गर्ुन पर्े : (१) दफा ९ बमोवजम बोर्नले सेवा प्रदायकसुँग गरे को सम्झौता
देहायको अवस्थामा रद्द गर्ेछ :(क)

वर्जले दफा ९ को उपदफा (५) बमोवजमको अववधवभत्र सम्झौता
र्वीकरण र्गरे मा,

(ि)

वर्जले सम्झौता अर्ुसार बीवमतलाइ सेवा प्रदार् गर्न र्गरे मा,

(ग)

वर्जले सम्झौतामा उवल्लवित शतन बारम्बार उल्लङ््घर् गरे मा,

(घ)

वर्जले पालर्ा गर्ुन पर्े रावष्ट्रय उपर्ार पिवत र्अपर्ाएमा,

(ङ)

वर्जले झुट्टा कागजात वा वववरण बर्ाई भुक्तार्ी माग गरे मा,

(र्)

बोर्नले वर्धानरण गरे का मापदण्र् वा सेवाका अन्य शतन पालर्ा
र्गरे मा,

(छ)

तोदकए बमोवजमका अन्य आधारमा ।

(२)
उपदफा (१) बमोवजम सम्झौता रद्द गर्ुन अवघ बोर्नले सम्बवन्धत सेवा
प्रदायकलाई आफ्र्ो सफाई पेश गर्े मर्ावसब मौका ददर्ु पर्ेछ ।

पररच्छेद-३
बोर्नको गिर् तथा काम, कतनव्य र अवधकार सम्बन्धी
१३.

बोर्नको गिर् : (१) स्वास््य बीमा सम्बन्धी काम कारबाही गर्न एक स्वास््य बीमा बोर्न
रहर्ेछ ।
(२) बोर्नको गिर् देहाय बमोवजमका हुर्ेछ :(क)

र्ेपाल सरकारद्वारा वर्युक्त व्यवक्त

(ि)

मन्त्रालयले तोके को सो मन्त्रालयको सहसवर्व स्तरको

-अध्यक्ष

अवधकृ त,
-सदस्य
(ग)

सहसवर्व, सङ््घीय अथन मन्त्रालय
सदस्य

-
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(घ)

सेवा प्रदायकहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मर्ोर्ीत गरे को
एकजर्ा

(ङ)

-सदस्य

बीवमतहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मर्ोर्ीत
गरे को एकजर्ा मवहला

(र्)

प्रवतवर्वध, बीमा सवमवत
सदस्य

(छ)

कायनकारी वर्देशक
सवर्व

-सदस्य
-

-सदस्य-

(३) उपदफा (२) को िण्र् (क), (घ) र (ङ) बमोवजमको अध्यक्ष र
सदस्यको पदाववध र्ार वषनको हुर्ेछ र वर्ज एकपटकको लावग पुर्िः वर्युक्त वा मर्ोर्ीत
हुर्
सक्नेछ ।
१४.

बोर्न स्वशावसत संस्था हुर्े : (१) बोर्न एक अवववच्छन्न उत्तरावधकारवाला स्वशावसत र
सङ्गरित संस्था हुर्ेछ ।
(२) बोर्नको काम कारबाहीको लावग एउटा छु ट्टै छाप हुर्ेछ ।
(३) बोर्नले आफ्र्ो र्ामबाट र्ावलस उजूर गर्न र बोर्न उपर पवर् सोही र्ाममा
र्ावलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(४) बोर्नले व्यवक्त सरह र्ल अर्ल सम्पवत्त प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेर्वबिर् गर्न
तथा अन्य दकवसमले उपयोग गर्न सक्नेछ ।
(५) बोर्नको के न्रीय कायानलय कािमार्ौ ुँ उपत्यकावभत्र रहर्ेछ र बोर्नले आवश्यकता
अर्ुसार प्रदेशमा शािा कायानलय स्थापर्ा गर्न सक्नेछ ।

१५.

बोर्नको काम, कतनव्य र अवधकार : (१) यस ऐर्मा अन्यत्र उवल्लवित काम, कतनव्य र
अवधकारका अवतररक्त बोर्नको अन्य काम, कतनव्य र अवधकार देहाय बमोवजम हुर्ेछ :(क)

स्वास््य बीमा सम्बन्धी र्ीवत, रणर्ीवत, योजर्ा, कायनक्रम तथा बजेट
तजुनमा तथा स्वीकृ त गरी कायानन्वयर् गर्े, गराउर्े,

(ि)

सेवाको स्तर वर्धानरण गर्े,

(ग)

सेवा उपलव्ध गराए बापतको भुक्तार्ीको वववध र दर तोक्ने,

(घ)

कोषको व्यवस्थापर्, संरक्षण तथा सुरवक्षत लगार्ी र्ीवत तय गर्े,

(ङ)

बोर्नको सङ्गिर् संरर्र्ा र दरबन्दी स्वीकृ वतका लावग मन्त्रालयमा
पेश गर्े,
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(र्)

तोदकए बमोवजमका अन्य कायन गर्े ।

(२) बोर्नले आफू लाई प्राप्त अवधकार मध्ये के ही अवधकार आवश्यकता अर्ुसार
बोर्नको सदस्य वा कु र्ै अवधकृ त कमनर्ारी वा स्थार्ीय तहलाई प्रत्यायोजर् गर्न सक्नेछ ।
१६.

बोर्नको बैिक र वर्णनय : (१) बोर्नको बैिक वषनको र्ार पटकमा र्घट्र्े गरी आवश्यकता
अर्ुसार अध्यक्षले तोके को वमवत, समय र स्थार्मा बस्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कु रा लेविएको भए तापवर् अध्यक्षको अर्ुपवस्थवतमा
सदस्य-सवर्वले सदस्यहरूसुँग परामशन गरी बोर्नको बैिक बोलाउर् सक्नेछ ।
(३) कायनकारी वर्देशकले अध्यक्षसुँग परामशन गरी बोर्नको बैिकमा छलफल हुर्े
ववषयको कायनसूर्ी सवहतको सूर्र्ा बैिक बस्ने वमवतभन्दा तीर् ददर् अगावै सबै सदस्यलाई
उपलब्ध गराउर्ु पर्ेछ ।
(४) बोर्नको बैिकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ेछ र वर्जको अर्ुपवस्थवतमा उपवस्थत
सदस्यहरूले आफू हरू मध्येहरूबाट छार्ेको सदस्यले बैिकको अध्यक्षता गर्ेछ ।
(५) बोर्नमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ््याको पर्ास प्रवतशतभन्दा बढी
सदस्य उपवस्तत भएमा बोर्नको बैिकका लवग गणपुरक सङ््या पुगेको मावर्र्ेछ ।
(६) बोर्नको बैिकमा बहुमतको वर्णनय मान्य हुर्ेछ र मत बराबर भएमा बैिकको
अध्यक्षता गर्े व्यवक्तले वर्णनयाक मत ददर्ेछ ।
(७)
सदकर्ेछ ।

बोर्नको

बैिकमा

स्वास््य

बीमा

सम्बन्धी

ववशेषज्ञलाई

आमन्त्रण

गर्न

(८) बोर्नको बैिकको वर्णनय सदस्य-सवर्वले प्रमावणत गर्ेछ ।
(९) बोर्नको बैिक सम्बन्धी अन्य कायनवववध बोर्नले वर्धानरण गरे बमोवजम हुर्ेछ ।
१७.

उपसवमवत गिर् गर्न सक्ने : (१) बोर्नले आफ्र्ो काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता
अर्ुसार कु र्ै सदस्यको संयोजकत्वमा उपसवमवत गिर् गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजमको उपसवमवतको काम, कतनव्य र अवधकार तथा
कायानववध बोर्नले त्यस्तो उपसवमवत गिर् गदानको बित वर्धानरण गरे बमोवजम हुर्ेछ ।

पररच्छेद-४
अध्यक्ष, सदस्य, कायनकारी वर्देशक तथा कमनर्ारी सम्बन्धी
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१८.

अध्यक्ष तथा सदस्य पदको लावग योग्यता : देहायको योग्यता पुगेको कु र्ै व्यवक्त बोर्नको
अध्यक्ष तथा सदस्य हुर् सक्नेछ :(क)

र्ेपाली र्ागररक,

(ि)

मान्यता प्राप्त वशक्षण संस्थाबाट कु र्ै ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपावध
हावसल गरी सम्बवन्धत क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा सात वषन र
सदस्यको हकमा कम्तीमा पाुँर् वषनको अर्ुभव भएको,

(ग)

भ्रष्टार्ार, जबरजस्ती करणी, मार्व बेर्वबिर् तथा ओसारपोसार, लागू
औषध वबक्री ववतरण तथा वर्कासी वा पैिारी, सम्पवत्त शुिीकरण,
राहदार्ी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा र्ैवतक पतर् देविर्े अन्य
फौजदारी कसूरमा सजाय र्पाएको,

(घ)

र्ार वषनदवे ि वर्रन्तर स्वास््य बीमा गरे को,
तर यो ऐर् प्रारम्भ भएपवछ पवहलो पटक अध्यक्ष वा सदस्य हुर् यो
व्यवस्था लागू हुर्े छैर् ।

(ङ)
१९.

२०.

अध्यक्षको हकमा र्ालीस वषन र सदस्यको हकमा तीस वषन उमेर पूरा
सािी वषन र्र्ाघेको ।

भई

अध्यक्षको काम, कतनव्य र अवधकार : अध्यक्षको काम, कतनव्य र अवधकार देहाय बमोवजम
हुर्ेछ :(क)

बोर्नको बैिक बोलाउर्े,

(ि)

स्वास््य बीमा सम्बन्धी वबषयमा रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रयस्तरमा आवश्यकता
अर्ुसार बोर्नको र्ेतृत्व गर्े,

(ग)

कायनकारी वर्देशकको कायनसम्पादर्को मूल्याङ्कर् गर्े,

(घ)

बोर्नको वार्षनक प्रवतवेदर् मन्त्रालय माफन त प्रधार्मन्त्री समक्ष पेश गर्े,

(ङ)

तोदकए बमोवजमका अन्य कायन गर्े ।

कायनकारी वर्देशक : (१) बोर्नको प्रशासकीय प्रमुिको रूपमा काम गर्न पूणनकालीर्
पदावधकारीको रूपमा एक कायनकारी वर्देशक रहर्ेछ ।
(२) कायनकारी वर्देशकको पदाववध र्ार वषनको हुर्ेछ र वर्जलाई बढीमा एक
पटकको लावग पुर्िः वर्युवक्त गर्न सदकर्ेछ ।
(३) कायनकारी वर्देशकको पाररश्रवमक, सेवाको शतन तथा सुवबधा तोदकए बमोवजम
हुर्ेछ ।
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२१.

२२.

कायनकारी वर्देशकको पदमा वर्युक्त हुर्को लावग योग्यता : कायनकारी वर्देशकको पदमा
वर्युक्त हुर्का लावग देहायको योग्यता पुगेको हुर्ु पर्ेछ :(क)

मान्यता प्राप्त वशक्षण संस्थाबाट अथनशास्त्र, व्यवस्थापर्, कार्ूर्, वर्दकत्सा शास्त्र,
जर्स्वास््य वा स्वास््य अथनशास्त्र सम्बन्धी ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर
उपावध हावसल गरी सम्बवन्धत क्षेत्रमा कम्तीमा दश वषनको अर्ुभव प्राप्त
गरे को,

(ि)

दफा १८ को िण्र् (क), (ग) र (घ) बमोवजमको योग्यता पुगेको,

(ग)

पैतुँ ीस वषन उमेर पुरा भई सािी वषन र्र्ाघेको ।

वसफाररस सवमवत : (१) कायनकारी वर्देशकको पदमा वर्युवक्तका लावग वसफाररस गर्न
देहाय बमोवजमको एक वसफाररस सवमवत रहर्ेछ :(क)

लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा वर्जले तोके को
आयोगको सदस्य

(ि)

अध्यक्ष, बीमा सवमवत

(ग)

सवर्व, मन्त्रालय

-संयोजक
-सदस्य
-सदस्य-सवर्व

(२) उपदफा (१) बमोवजमको सवमवतले तोदकए बमोवजम िुल्ला प्रवतस्पधानको
आधारमा कायनकारी वर्देशकको पदमा वर्युवक्तको लावग दफा २1 बमोवजमको योग्यता पुगेको
व्यवक्त मध्येबाट तीर् जर्ा व्यवक्तको र्ाम वसफाररश गर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजम वसफाररश भएका व्यवक्तहरू मध्येबाट एक जर्ालाई
र्ेपाल सरकारले कायनकारी वर्देशकको पदमा वर्युवक्त गर्ेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोवजमको सवमवतको कायनवववध सो सवमवत आफै ले वर्धानरण
गरे बमोवजम हुर्ेछ ।
२३.

कायनसम्पादर् करार गर्े : बोर्नले कायनकारी वर्देशकसुँग तोदकए बमोवजम कायनसम्पादर्
करार गर्ुन पर्ेछ

२४.

कायनकारी वर्देशकको काम कतनव्य र अवधकार : कायनकारी वर्देशकको काम, कतनव्य र
अवधकार देहाय बमोवजम हुर्ेछ :(क)

स्वास््य बीमा सम्बन्धी र्ीवत, रणर्ीवत, योजर्ा, बजेट तथा कायनक्रम तयार
गरी बोर्न समक्ष पेश गर्े,

(ि)

स्वास््य बीमा सम्बन्धी तावलम, अध्ययर्, अर्ुसन्धार्, सुपरीवेक्षण, अर्ुगमर् तथा
मूल्याङ्कर् सम्बन्धी कायन गर्े, गराउर्े,
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२५.

(ग)

स्वास््य बीमा कायनक्रमको सूर्र्ा, सञ्चार तथा समन्वय सम्बन्धी कायन गर्े,
गराउर्े,

(घ)

स्वास््य बीमा कायनक्रममा आविता सम्बन्धी व्यवस्था, सेवास्तरको वर्धानरण,
सेवा प्रदायकसुँग गररर्े सम्झौताको शतन तथा भुक्तार्ी वववध तयार गरी बोर्न
समक्ष पेश गर्े,

(ङ)

बोर्नको आय व्ययको लेिा राख्ने, आन्तररक वर्यन्त्रण प्रणालीको लागू गर्े र
लेिा परीक्षण गर्े, गराउर्े,

(र्)

बोर्नको वर्णनय कायनन्वयर् गर्े, गराउर्े,

(छ)

वार्षनक प्रवतवेदर् तयार गरी बोर्न समक्ष पेश गर्े,

(ज)

तोदकए बमोवजम अन्य कायन गर्े ।

पद ररक्त हुर्े : (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष, सदस्य तथा कायनकारी वर्देशकको पद
ररक्त भएको मावर्र्ेछ :(क)

अध्यक्ष वा कायनकारी वर्देशकले र्ेपाल सरकारमा तथा सदस्यले
अध्यक्ष समक्ष वलवित राजीर्ामा ददएमा,

(ि)

बोर्नलाई जार्कारी
अर्ुपवस्थत भएमा,

(ग)

दफा १८ को िण्र् (ग) मा उवल्लवित कसूरमा अदालतबाट दोषी
िहररएमा,

(घ)

वर्जको पदाववध समाप्त भएमा,

(ङ)

वर्जलाई उपदफा (२) बमोवजम पदबाट हटाएमा,

(र्)

वर्जको मृत्यु भएमा ।

र्ददई

लगातार

तीर्

पटक

बोर्नको

बैिकमा

(२) दफा १३ को उपदफा (३) तथा २० को उपदफा (२) मा जुर्सुकै कु रा
लेविएको भए तापवर् अध्यक्ष, सदस्य वा कायनकारी वर्देशकले बोर्नको वहत ववपरीत कु र्ै
कायन गरे मा वा पदीय वजम्मेवारी पूरा र्गरे मा अध्यक्ष तथा कायनकारी वर्देशकको हकमा
र्ेपाल सरकार र मर्ोर्ीत सदस्यको हकमा मन्त्रालयले वर्जको पदाववध सदकर्ु अगावै
वर्जलाई जुर्सुकै बित पदबाट हटाउर् सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजम अध्यक्ष, सदस्य तथा कायनकारी वर्देशकलाई वर्जको
पदबाट हटाउर्ु अवघ वर्ज उपर लागेको आरोप उपर सफाइ पेश गर्न मर्ावसब मौका ददर्ु
पर्ेछ ।
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(४) उपदफा (३) बमोवजम आरोप लागेको अध्यक्ष, सदस्य वा कायनकारी
वर्देशकलाई पदमा रािी रहुँदा वर्ज उपर लगाइएको आरोप उपर प्रमाण वर्जले र्ष्ट गर्े
वा बोर्नलाई कु र्ै हावर् र्ोलसार्ी गर्न सक्ने मर्ावसब आधार देविएमा वर्युक्त वा मर्ोर्यर्
गर्े अवधकारीले वर्जलाई तत्काल पदबाट वर्लम्बर् गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोवजमको वर्लम्बर्को अववध तीर् मवहर्ाभन्दा बढी हुर्े छैर्
।
२६.

कमनर्ारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) बोर्नमा आवश्यक सङ््यामा कमनर्ारीहरू रहर्ेछर्् ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम बोर्नमा रहर्े कमनर्ारीको वर्युवक्त, पाररश्रवमक, सेवाका
शतन तथा सुवबधा तोदकए बमोवजम हुर्ेछ ।
(३) बोर्नले ववशेषज्ञता आवश्यक पर्े र आफ्र्ो कमनर्ारीवाट सम्पादर् हुर् र्सक्ने
कामको लावग ववज्ञ वर्युक्त गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वबज्ञको योग्यता, पाररश्रवमक, सेवाका शतन
तथा सुवबधा बोर्नले वर्धानरण गरे बमोवजम हुर्ेछ ।
पररच्छेद-५
कोष तथा लेिा सम्बन्धी

२७.

कोष : (१) स्वास््य बीमा कायनक्रम कायनन्वयर्को लावग एक स्वास््य बीमा कोष
रहर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजमको कोषमा देहाय बमोवजमका रकम

रहर्ेछर्् :-

(क)

र्ेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थार्ीय सरकारबाट प्राप्त अर्ुदार्
रकम,

(ि)

योगदार्कतानबाट प्राप्त रकम,

(ग)

स्वदेशी सङ््घ, संस्था वा व्यवक्तवाट प्राप्त रकम,

(घ)

ववदेशी सरकार, सङ््घ, संस्था वा व्यवक्तबाट प्राप्त रकम,

(ङ)

बोर्नले आजनर् गरे को तथा अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को िण्र् (घ) बमोवजमको रकम प्राप्त गर्ुन अवघ सङ््घीय अथन
मन्त्रालयको स्वीकृ वत वलर्ु पर्ेछ ।
(४) कोषको रकम बोर्नले तोके को र्ेपालवभत्रको “क” वगनको वावणज्य बैङ्कमा िाता
िोली जम्मा गर्ुन पर्ेछ ।
(५) कोषको
दस्तितबाट हुर्ेछ ।

िाताको

सञ्चालर्

कायनकारी

वर्देशक

र

लेिा

प्रमुिको

संयुक्त
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२८.

कोषको प्रयोग : (१) बोर्नको तफन बाट गररर्े सम्पूणन िर्न कोषबाट

व्यहोररर्ेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कु रा लेविएको भए तापवर् स्वास््य बीमा प्रविनर्
र प्रशासवर्क िर्नको लावग कोषको कु ल बजेटको बाह्र प्रवतशतमा र्बढ्र्े गरी िर्न गर्ुन
पर्ेछ ।
२९.

कोषको लेिा तथा लेिापरीक्षण : (१) कोषको आय व्ययको लेिा प्रर्वलत कार्ूर्
बमोवजम राख्नु पर्ेछ ।
(२) बोर्नले आफ्र्ो आय व्ययको आन्तररक लेिा पररक्षण तोदकए बमोवजम गराउर्ु
पर्ेछ ।
(३) बोर्नले प्रत्येक आर्थनक वषन समाप्त
परीक्षकबाट अवन्तम लेिा परीक्षण गराउर्ु पर्ेछ ।

भएको

तीर्

मवहर्ावभत्र

महालेिा

(४) मन्त्रालयले र्ाहेमा जुर्सुकै बित बोर्नको वहसाब दकताब जाुँर् गर्न, गराउर्
सक्नेछ ।
३०.

रकम दिज र्हुर्े : प्रर्वलत कार्ूर्मा जुर्सुकै कु रा लेविएको भए तापवर् कोषको रकम
दिज हुर्े छैर् ।

पररच्छेद-६
उजूरी, सजाय तथा पुर्रावेदर् सम्बन्धी
३१.

उजूरी ददर् सक्ने : (१) सेवा प्रदायकले बीवमतलाई सेवा प्रदार् र्गरे मा, सेवा प्रदार् गर्न
दढला सुस्ती गरे मा वा वर्धानररत सेवास्तरभन्दा न्यूर् गुणस्तरको सेवा ददएमा बीवमतले
त्यस्तो सेवा प्रदायक उपर सो कायन भएको वमवतले र्ब्बे ददर्वभत्र बोर्न वा बोर्नले तोके को
कु र्ै वर्काय समक्ष उजूरी ददर् सक्नेछ ।
(२) उजूरी ददर्े सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोदकए बमोवजम हुर्ेछ ।

३२.

सजाय : (१) दफा ३१ बमोवजमको उजूरी जाुँर्बुझ गदान मर्ावसब देविएमा बोर्नले त्यस्तो
सेवा प्रदायकलाई पन्रहजार देवि पच्चीस हजारसम्म जररबार्ा गरी सो जररबार्ा बराबरको
रकम बीवमतलाई क्षवतपूर्तन स्वरूप भराई ददर्ेछ ।
(२) कु र्ै बीवमतले दफा ८ ववपरीतको कायन गरी बोर्नलाई हावर् र्ोलसार्ी
पुरयाएमा
्
बोर्नले त्यस्तो बीवमतलाई वर्जबाट भएको र्ोलसार्ीको वबगो बराबरको रकम
जररबार्ा गर्न सक्नेछ ।
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(३) कु र्ै
सेवा प्रदायकले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको वर्यम ववपरीत
अन्य कु र्ै काम गरे मा बोर्नले त्यस्तो सेवा प्रदायकलाई पाुँर् लाि रुपैयाुँसम्म जररबार्ा गर्न
सक्नेछ ।
३३.

पुर्रावेदर् गर्न सक्ने : दफा ३२ बमोवजम बोर्नबाट भएको वर्णनयमा वर्त्त र्बुझ्र्े पक्षले
त्यस्तो वर्णनयको जार्कारी पाएको वमवतले पैतुँ ीस ददर्वभत्र सम्बवन्धत उच्च अदालतमा
पुर्रावेदर् गर्न सक्नेछ ।
पररच्छेद-७
ववववध

३४.

वववाद समाधार् : (१) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको वर्यमको
व्यवस्था
कायानन्वयर् गर्े क्रममा बोर्न, बीवमत वा सेवा प्रदायक बीर् कु र्ै वववाद उत्पन्न भएमा यस्तो
वववादको समाधार् आपसी समझदारीबाट गररर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम वववाद समाधार् र्भएमा त्यस्तो वववादको समाधार्
तोदकए बमोवजमको वववाद समाधार् सवमवतले गर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजमको सवमवतले गरे को वववाद समाधार्को वर्णनयमा वर्त्त
र्बुझ्र्े पक्षले त्यस्तो वर्णनयको जार्कारी पाएको वमवतले पैतुँ ीस ददर्वभत्र सम्बवन्धत वजल्ला
अदालतमा पुर्रावेदर् गर्न सक्नेछ ।

३५.

बैिक भत्ता : सदस्यहरूले बोर्नको बैिकमा भाग वलए बापत तोदकए बमोवजमको बैिक
भत्ता पाउर्ेछर्् ।

३६.

र्ेपाल सरकारसुँग सम्पकन : बोर्नले र्ेपाल सरकारसुँग सम्पकन गदान मन्त्रालय माफन त गर्ुन
पर्ेछ ।

३७.

वर्देशर् ददर् सक्ने : मन्त्रालयले यस ऐर्को कायानन्वयर्का सन्दभनमा बोर्नलाई आवश्यक
वर्देशर् ददर् सक्नेछ र त्यस्तो वर्देशर् पालर्ा गर्ुन बोर्नको कतनव्य हुर्ेछ ।

३८.

प्रर्वलत कार्ूर् बमोवजम हुर्े : यस ऐर्मा लेविएको ववषयमा यसै ऐर् बमोवजम
ऐर्मा र्लेविएको ववषयको हकमा प्रर्वलत कार्ूर् बमोवजम हुर्ेछ ।

३९.

वर्यम बर्ाउर् सक्ने : यो ऐर् कायानन्वयर् गर्न र्ेपाल सरकारले आवश्यक वर्यम बर्ाउर्
सक्नेछ ।

४०.

वववर्यम बर्ाउर् सक्ने : बोर्नले यो ऐर् तथा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको वर्यमको अधीर्मा
रही आवश्यक वववर्यम बर्ाउर् सक्नेछ ।

४१.

वर्देवशका तथा कायनवववध बर्ाउर् सक्ने : बोर्नले यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको वर्यम
तथा वववर्यमको अधीर्मा रही आवश्यक वर्देवशका तथा कायनवववध बर्ाउर् सक्नेछ ।

र यस
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४२.

िारे जी र बर्ाउ : (१) सामावजक स्वास््य सुरक्षा ववकास सवमवत
िारे ज गररएको छ ।

गिर् आदेश, २०७१

(२) उपदफा (१) बमोवजमको गिर् आदेश बमोवजम भए गरे का सबै काम
कारबाही यसै ऐर् बमोवजम भए गरे को मावर्र्ेछ ।
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