
बुद्धशा�� गाउँपा�लका 

बदु्धशािन्त राजपत्र 

बुद्धशा�� गाउँपा�लकाद्वारा प्रका�शत 

खण्डः ५ संख्याः ७ �कािशत �म�तः २०७८।१२।३० 

कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत २०७८।१२।१९ 

भाग - २ 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लका 

सम्वत २०७८ सालको कायर्�व�ध नं.  ७ 

भागीरथा ब�ुशािन्त अस्पतालमा कायर्रत कमर्चार�हरूको स्वास्थ्य बीमा �ोत्साहन 

भ�ा �वतरण सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७८ 

�स्तावना  

स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (झ) अनसुार 

स्वास्थ्य सेवालाई अझ बढ� �भावकार�, गणुस्तर�य एवम ् पहुँच योग्य बनाउन 



1 

ब�ुशािन्त गाउँपा�लका मातहतमा स�ा�लत भागीरथा ब�ुशािन्त अस्पतालमा कायर्रत 

कमर्चार�हरूको मनोबल बढाई सेवा �वाहमा थप िजम्मेवार� बनाई �विश� सेवा 

�दान गनर् भागीरथा ब�ुशािन्त अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा स�भर्स दाबी वापत �ा� 

रकमबाट व्यहोन� गर� �ोत्साहन भ�ा �दन बाञ्छनीय भएकोले ब�ुशािन्त 

गाउँकायर्पा�लकाको १८७ औ ंबैठकले यो कायर्�व�ध पा�रत गर� जार� गरेको छ । 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस कायर्�व�धको नाम भागीरथा ब�ुशािन्त 

अस्पतालमा कायर्रत कमर्चार�हरूको स्वास्थ्य बीमा �ोत्साहन भ�ा �वतरण 

सम्बन्धी कायर्�व�ध २०७८ रहेको छ । 

(२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः 

(१) "अस्पताल" भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँपा�लकाबाट स�ा�लत 

भागीरथा ब�ुशािन्त अस्पताललाई सम्झन ुपछर् । 

(२) "कमर्चार�" भ�ाले भागीरथा ब�ुशािन्त अस्पतालमा 

कामकाज गन� स्वास्थ्य सेवामा आब� स्थायी तथा करार 

सेवाका िच�कत्सक, स्वास्थ्यकम�हरुका साथै �शासन 

तथा अन्य सेवाका कमर्चार�लाई सम्झन ुपछर् ।  
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स्प�ीकरणः िच�कत्सक तथा स्वास्थ्यकम�को 

हकमा सम्बिन्धत मे�डकल काउिन्सलमा दतार् भएको हनु ु

पन�छ ।  

(३) "कायर्पा�लका" भ�ाले ब�ुशािन्त गाउँ कायर्पा�लकालाई 

सम्झन ुपछर् । 

(४) "अस्पताल �मखु" भ�ाले भागीरथा ब�ुशािन्त 

अस्पतालमा अस्पताल �मखुको रूपमा खटाइएको 

कमर्चार�/िच�कत्सकलाई सम्झन ुपछर् । 

(५) "अध्यक्ष" भ�ाले भागीरथा ब�ुशािन्त अस्पताल स�ालक 

स�म�तको अध्यक्षलाई सम्झन ुपछर्। 

(६) "�मखु �शासक�य अ�धकृत" भ�ाले ब�ुशािन्त 

गाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई सम्झन ु

पछर् । 

३. अस्पतालको कायार्लय समयः (१) अस्पतालको �नय�मत ब�हरंग सेवा नेपाल 

सरकारले तोके बमोिजमको कायार्लय समयमा स�ालन हनुेछ । 

(२)  अस्पतालले आकिस्मक स्वास्थ्य सेवा २४ सै घण्टा 

�दान गनुर्पन� छ । 

४. �ोत्साहन भ�ाः (१) कमर्चार�हरूले यस कायर्�व�ध बमोिजम �ा� गन� 

�ोत्साहन भ�ा स्वास्थ्य बीमा कायर्�मबाट �ा� जम्मा रकमको आइटम्स 
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(�बमाको फाम��सबाट �वतरण ग�रएको औष�ध) बाहेक स�भर्स 

(ओ.�प.�ड/इमज�न्सी पजुार्, ल्याब, एक्स-रे, ई.�स.िज., �े�स�, इमज�न्सी 

�ो�स�ोर लगायत) दाबी बापत �ा� कुल आम्दानी रकमको दश ��तशतले 

हनु आउने रकमलाई शत��तशत गणना गर� अनसूुची-१ बमोिजमको 

सूचकको आधारमा सम्बत ् २०७८ माघ १ गते देखी �ोत्साहन भ�ा 

उपलब्ध गराउन स�कनेछ । 

५. कमर्चार�को मा�सक हािजर�: (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम �ोत्साहन भ�ा 

�ा� गन� कमर्चार�हरुले मा�सक रुपमा अस्पताल खलेुको �दनको न्यूनतम 

८० ��तशत वा सो भन्दा बढ� हािजर भई �ुट� रो�र अनसुारको कायर् 

सम्पादन गरेको हनु ुपन�छ । 

६. अ�भलेख व्यवस्थापन कमर्चार� कामकाजको अ�भलेख देहाय बमोिजम रा� ु

पन�छ ।  

(१)  अस्पताल �मखु वा �नजले तोकेको कमर्चार�ले स्वास्थ्य 

सेवाका कमर्चार�को कामकाजको अ�भलेख राखी �ुट� 

रो�र तयार गर� लागू गनुर्पन� छ । यसर� �ुट� रो�र 

तयार गदार् अनसूुची-१ मा उल्लेिखत सूचक खलु्ने गर� 

रा� ुपन�छ । 

(२)  अस्पताल �मखुले सा�ा�हक रूपमा च��य आधारमा 

�ूट� अ�फसर तोक्न ु पन�छ। अस्पताल �मखु स�हत 
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सबै स्वास्थ्य सेवाका कमर्चार�हरुले कायार्लय समयमा 

अत्यावश्यक कामको �सल�सलामा अस्पताल बा�हर 

जानपुन� अवस्था भएमा �ूट� अ�फसरको स्वीकृ�त �लई 

लग बकुमा गएको र आएको समय जनाउन ुपन�छ ।  

(३)  अस्पतालबाट �वाह हनुे सेवा अवरु� नहनुे गर� 

कमर्चार�ले काननु बमोिजम पाउँने �बदाको उपभोग गनर् 

सक्नेछन ्। 

७. काज वा �बदाको जानकार� र अ�भलेखः िच�कत्सक, स्वास्थ्यकम� वा अन्य 

कमर्चार�ले �नयमानसुार काज वा �वदा स्वीकृत गन� अ�धकार�बाट 

काज/�बदा स्वीकृत गराउन ुपन�छ र सोको जानकार� सम्बिन्धत कमर्चार�ले 

तत ्तत ्�नकायमा �दनू पन�छ । 

८. अस्पताल �मखुले देहायको व्यवस्था �मलाउनपुन�ः अस्पताल �मखुले 

अस्पतालमा �च�लत कानूनमा उल्लेिखत व्यवस्थाको अ�त�र� देहायका 

व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ । 

(क)  ब�हरंग सेवाको �टकट काउन्टर अगाडी सबैले दे� ेगर� 

सम्पूणर् िच�कत्सकहरूले ब�हरंग सेवा �दान ग�रने �दन 

र समय स्प� रूपमा देिखने गर� रा� ुपन�छ, 

(ख)  अस्पतालमा सेवा �लन आउने अस�, अपा� तथा जे� 

नाग�रकहरूलाई प�हलो �ाथ�मकता �दन ुपन�छ, 
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(ग)  अस्पताल तथा अस्पताल प�रसर पूणर् सरसफाइ 

गराइनकुो साथै फोहोरमैलाको उिचत व्यवस्थापन 

गराउन ुपन�छ, 

(घ) सेवा �वाहको सम्बन्धमा सेवा�ाह�को गनुासो 

व्यवस्थापन गनर् गनुासो पे�टकाको व्यवस्था गनुर् पन�छ। 

(ङ) �बरामी तथा कुरुवाहरूलाई िश�, न� तथा सेवाभावको 

व्यवहार गनुर् पन�छ । 

(च) �बरामीको ला�ग �से्��प्सन लेिख सके प�ात ्

िच�कत्सकले आफ्नो नाम र काउिन्सल नम्बर खलु्ने 

छापको अ�नवायर् �योग गनुर् पन�छ । 

९. �नय�मत औषधी �वतरण, रेफर तथा पजु� काट्ने समयः �नय�मत औष�ध 

�वतरण र रेफर सेवा �बहान ६:०० बजेदेिख �बहान ९:०० बजेसम्म तथा 

पजु� काट्ने समय �बहान १०:०० बजेदेिख �दउँसो १:०० बजेसम्म हनुेछ। 

१०. �ोत्साहन भ�ा नपाउने: देहायको अवस्थामा अस्पतालमा कायर्रत स्थायी 

तथा करार सेवामा कायर्रत कमर्चार�हरुले �ोत्साहन भ�ा पाउने छैनन ्। 

(क) दै�नक तथा �मण खचर् पाउने गर� काजमा ख�टएमा 

ख�टएको अव�धभर, 
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(ख) सेवाकाल�न ता�लम वा अन्य यस्तै �कारको क्षमता 

अ�भवृ�� सम्बन्धी ता�लम, गो�ीमा सहभागी भएको 

अव�धभर, 

(ग) �बदा बसेको अव�धभर, 

(घ) सेवा�ाह�सँग िश�, न� तथा सेवाभावको व्यवहार 

नगरेको �मािणत भएमा, 

(ङ) सेवा�ाह�को गनुासो छान�बन गदार् बद�नयत पूवर्क 

काम गरेको पाइएमा, 

(च) मा�थल्लो अ�धकार�ले �दएको आदेश पालना 

नगरेमा, 

(छ) �बना सूचना कायार्लयमा अनपुिस्थत भएमा, 

(ज) मा�सक रुपमा कायार्लय खलेुको �दनको असी 

��तशत भन्दा कम हािजर� भएमा,  

स्प�ीकरणः ��तशत �मलान गदार् दशमलव प�छको 

अंकलाई शून्यान्तर ग�रने �नयम यसमा लागू हनुे 

छ । 

(झ) गाउँपा�लकाबाट अस्पतालमा कामकाज गनर्का 

ला�ग खटाइएको आ�धका�रक प� वा �नणर्य 

नभएमा,  
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(ञ) अस्पताल �मखुले अस्पतालमा खटाइएको 

कमर्चार�ले स्वास्थ्य �बमा सम्बन्धी कामकाजमा 

संलग्न नरहेको व्यहोरा गाउँपा�लकामा �लिखत 

जानकार� गराएमा । 

११. कारबाह� सम्बन्धी व्यबस्थाः �ोत्साहन भ�ा �वतरण गदार् अ�नय�मत वा 

बेमना�सब त�रकाले �ोत्साहन भ�ा �वतरण गरेको वा कुनै कमर्चार�ले झ�ुा 

वा न�ल� �ववरण पेश गर� �ोत्साहन भ�ा �लएको पाइएमा सरकार� बाँक� 

सरह असलु उपर ग�र झ�ुा वा न�ल� �ववरण पेश गन� र भ�ा �वतरण 

गन� कमर्चार�लाई �मखु �शासक�य अ�धकृतले �च�लत कानून बमोिजम 

कारबाह� गन�छ । 

१२. कायर्�व�धमा संशोधनः यस कायर्�व�धमा संशोधन गनुर्पन� भएमा 

कायर्पा�लकाले आवश्यक संशोधन गनर् सक्नेछ। 

१३. बाधा अडकाउ फुकाउनेः  यस कायर्�व�धको कायार्न्वयनका �ममा कुनै 

बाधा अवरोध आएमा कायर्पा�लकाले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा ४ सँग सम्बिन्धत ) 

�ोत्साहन भ�ा उपलब्ध गराउने आधार सूचकको �ववरण  

�.सं. सूचक सीमा प�ुयाईको 

आधार  

भार कै�फयत 

१ �नय�मत समयमा 

हािजर� 

मा�सक 

कायार्लय 

खलेुको 

�दनको 

न्यूनतम 

८०% 

हािजर� 

हािजर� खाता 

र 

बायोमे��क 

हािजर�को 

रेकडर् 

५०%  

२ अस्पतालमा कायर्रत 

कमर्चार�हरुको 

सा�ा�हक �ुट� 

रो�र तयार ग�र 

उ�  ��तवेदन 

गाउँपा�लकामा ��ेसत 

गरेको 

�ुट� 

रो�र 

बमोिजम 

परुा समय 

कामकाज 

गरेको 

आव�धक 

रुपमा �ुट� 

रो�र 

ता�लका तथा 

��तवेदन गन� 

गरेको 

३०%  

३ �बदा स्वीकृत गराई 

�बदामा बसेको 

�वदा 

बसेको 

अव�धभर  

स्वीकृत 

�बदाको 

�नवेदन 

१०%  
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४ मा�सक तथा 

�ैमा�सक 

रेक�डर्ङ/�रपो�टर्ङ 

मा�सक 

तथा 

�ैमा�सक 

रूपमा 

मा�सक तथा 

�ैमा�सक 

��तवेदन 

१०%  

 जम्मा १००%  
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अनसूुची-२ 

(दफा ७ सँग सम्बन्धीत ) 

काज वा �बदाको जानकार� सम्बन्धी अ�भलेखको ढाँचा 

अ�भलेख रा� ेसम्बिन्धत शाखाको नामः 

कमर्चार�ले �योग गन� 

नामः                                                                              

कमर्चार� संकेत नं. : 

पदः                                                                               

कायार्लयः 

िचन्ह लगाउने  मागेको �बदाको �क�सम �बदाको अव�ध कारण 

 भैप�र आउने र पबर् �बदा   

 घर �बदा    

 �बरामी �बदा    

 �सू�त �बदा/�सू�त स्याहार 

�बदा 

  

 �क�रया �बदा    

 अध्ययन �बदा   

 असाधारण �बदा    

�बदाको �म�तः                    देिख                     सम्म  

 

सम्बिन्धत कमर्चार�को दस्तखत 
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कमर्चार� �शासनले �योग गन�  

�बदाको �क�सम  अिघको 

बाँक� 

हाल 

मागेको 

अब बाँक� रहन 

आउने  

भैप�र आउने र पबर् �बदा    

घर �बदा     

�बरामी �बदा     

�सू�त �बदा/�सू�त स्याहार 

�बदा 

   

�क�रया �बदा     

अध्ययन �बदा    

असाधरण �बदा     

�सफा�रस भएको       �सफा�रस नभएको        �बदा स�कने �म�त  

�बदा जाच्ने कमर्चार�    स्वीकृ�त �दने अ�धकृत  

नामः      नामः  

पदः      पदः 

कायार्लयको नामः     कायार्लयः 
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अनसूुची-३ 

( दफा ४ सँग सम्बिन्धत ) 

अस्पतालमा स्वास्थ्य �बमा कायर्�म स�ालनबाट भएको कुल आम्दानी रकम मध्ये 

दफा ४ बमोिजम �ोत्साहन बापत छुटाइएको दश ��तशत रकमलाई शत��तशत 

मा�न अस्पतालमा देहायका शाखामा ख�टएका कमर्चार�हरूलाई कायर् बोझको 

आधारमा देहाय बमोिजम ��तशतका आधारमा दामासाह�ले �ोत्साहन भ�ा पाउने । 

�.सं शाखा 
��तशत 

(%) 
कै�पयत 

१ ओ.�प.�ड/इमज�न्सी पजुार्, ई.�स.िज., �े�स�, इमज�न्सी 

, �ो�स�ोर 
37 

 

२ स्वास्थ्य वीमा 10  

३ �डस्पेन्सर�/रेक�डर्�/�रपो�टर्�/�ट.बी./कु�रोग/पोषण 9  

4 �योगशाला तथा एक्स-रे 15  

5 �शासन 3  

6 सरुिक्षत माततृ्व तथा प�रवार �नयोजन 10  

7 �ब�ल� काउण्टर 8  

8 सरुक्षा गाडर् तथा कायार्लय सहयोगी 8  

 जम्मा 100  

 

   आज्ञाले, 

                    यवुराज क�ेल 

     �मखु �शासक�य अ�धकृत 


