
 

अन्तरक्रिया काययिम सम्पन्न 

 

बीमा क्षेत्रको नियमिकारी निकाय वीमा सनमनिको आयोजिामा नमनि २०७५ फाल्गिु १७ गिे शकु्रबार प्रदशे िं. ५ 

अन्िगगि दाङ नजल्लाको िुलसीपरु उपमहािगरपानलकामा "स्थािीय िहसँग वीमा सनमनि" नवषयक अन्िरनक्रया 

कायगक्रम स्थािीय िहका जिप्रनिनिनिहरु, उपमहािगरपानलकाका कमगचारीहरु अगवुा कृषकहरु, वीमा कम्पिीका शाखा 

कायगलयका प्रमखुहरु, बैंक िथा नवत्तीय संस्थाका शाखा प्रमखुहरु, पत्रकार िथा सरोकारवालाहरु गरी करीब १०० 

जिाको सहभानगिामा सम्पन्ि भएको छ। 

उक्त कायगक्रम वीमा सनमनिका अध्यक्ष श्री नचरञ् जीवी चापागाँई ज्यकूो सभापनित्वमा संचालि भएको नथयो भिे  

प्रमखु अनिनथ िलुसीपरु उपमहािगरपानलकाका प्रमखु श्री ििश्याम पाण्डे रहि ु भएको नथयो । त्यस्िै गरी 

उपमहािगरपानलकाका उपमयेर माया आचायग नवशषे अनिनथ रहि ुभएको नथयो भिे िेपाल इ.क.नल.का अध्यक्ष, अजुगि 

पौडेल िथा प्रमखु कायगकारी अनिकृि नवजय बहादरु शाह अनिनथ रहि ुभएको नथयो । 

सनमनिका अध्यक्ष िथा उक्त कायगक्रमका सभापनि श्री नचरञ् जीवी चापागाँईज्यूले "िेपालको वीमा प्रणाली" नवषयक 

कायगपत्र प्रस्ििु गद ैवीमाको नवनवि पाटोका बारेमा प्रस्ट् याउि ुभएको नथयो ।उहाँले कायगक्रममा सहभानग जिप्रनिनिनि 

र सरोकारवालाले राख्ि ुभएको नजज्ञासा एव ंप्रश्नहरुको जवाफ नदद ैवीमा जोनखम व्यवस्थापिको एक उपयकु्त माध्यम 

भएको हुदँा हाम्रो जीवि र सम्पनत्तमा हुिे जोनखम वीमा माफग ि  व्यवस्थापि गिग अिरुोि गिुगभयो। त्यस्िै गरी वीमा 

सनमनिले स्थािीय िहसँग अन्िरनक्रया कायगक्रम गिुगको उदशे्य िेपाल सकारको नवत्तीय के्षत्र सिुार रणािीनि अिसुार 

वीमा सेवालाइ गाउँ गाउँ र घर घरमा परु् याउिु रहकेो र यसको उपयकु्त माध्यम भिेको निवागनचि जिप्रनिनिनिहरू रहकेो 



विाउि ुभएको नथयो । सनमनिले यस प्रकारको कायगक्रम दशेभर संचालि गद ेआइरहकेो हुदँा वीमाको पहुचँ वनृि गिे 

अनभयािमा हामी सव ैसरोकारवाला लाग्िपुिे विाउि ुभयो। कायगक्रममा उहाँले िलुसीपरु उपमहािगरपानलकाले वीमा 

व्यवसायलाई प्रविगि गिग ल्याउिे िीनिगि िथा काििुी नवषयमा सनमनि सहकायग र सहयोग गिग ियार रहकेो समिे 

विाउिुभयो । 

 
 

त्यस्िै गरी कायगक्रमका प्रमखु अनिनथ िथा िुलसीपरु उपमहािगरपानलकाका मयेर श्री ििश्याम पाण्डेले वीमा सनमनिका 

अध्यक्ष स्वयं उपनस्थि भएर वीमा सम्बन्िी अन्िरनक्रया कायगक्रम संचालि गिग िलुसीपरु उपमहािगरपानलकामा 

आउिुभएकोमा खशुी व्यक्त गद ै स्वागि गिुग भएको नथयो ।कायगक्रममा उहाँले िेपाल सामन्िवादी अथगव्यवस्थावाट 

पूँजीवादी अथगव्यवस्था हुदँ ै समाजवादी व्यवस्थामा प्रवशे गिग लागकेो सन्दभगमा बजार संयन्त्रलाई प्रवल विाउिे र 

जोनखम व्यवस्थापि गिे उपयकु्त माध्यम वीमा रहकेो विाउि ुभएको नथयो । उहाँले स्वास््य वीमा, जीवि वीमा, कृनष 

बीमा, लघबुीमा, सम्पनत्त वीमा लगायिलाई उपमहािगरपानलका नभत्र कसरी एनककृि गिग सनकन्छ भनि सो को काििुी 

र िीनिगि व्यवस्था गिे िफग  छलफल भइरहकेो र िुलसीपरु उपमहािगरपानलकालाई "स्माटग" िगरको रुपमा नवकास गिे 

योजिा रहकेो हुदँा िगरपानलका स्माटग हुिका लानग त्यहाँ बसोवास गिे िागररक, बैंक, फाइिान्स, वीमा लगायि सम्पणूग 

के्षत्र स्माटग हुिपुिे बिाउिभुयो । आनथगक समनृि हानसल गिे राज्यको िीनिअिरुुप हामी सव ै उत्पादि वढाउि िफग  

लाग्िपुिे र वीमालाई नवकास निमागण र समनृिको बाटोिफग  लैजाि हामीसव ैसहकायग गद ैअगाडी वढ्िपुिे समिे विाउि ु

भएको नथयो । 

वीमा सम्बन्िी यस प्रकारको कायगक्रम अत्यन्िै उपयोगी र सान्दनभगक भएको हुदँा सनमनिले भनवष्यमा निरन्िरिा नदिपुि े

र त्यसका लानग आवश्यक सहयोग िथा समन्वय गिग आफू ित्पर रहकेो नवचार व्यक्त गिुगभयो ।स्थािीय िहसँग वीमा 

सनमनि नवषयक कायगक्रम दाङ नजल्लाको लानग पनहलो कायगक्रम भएको र यहाँ सम्म आई कायगक्रम गरेकोमा वीमा 



सनमनिलाई िन्यवाद नदद ैअध्यक्षज्यलेू प्रस्ििु गिुगभएको कायगपत्रबाट िलुसीपरु वासीलाई वीमाको नवनवि पाटोको 

बारेमा ज्ञाि प्राप्त भएको विाउिभुयो। उहाँले नवत्तीय क्षेत्रको अनभन्ि पाटो वीमा सम्बन्िी साक्षरिा अनभयाि िै 

चलाउिपुिे आवश्यकिा रहकेो विाउि ुभएको नथयो । 

कायगक्रममा अनिनथ िेपाल इ.क.नल.का प्रमखु कायगकारी अनिकृि नवजय बहादरु शाहले वीमा सनमनिले वीमा सेवालाई 

प्रविगि र नवकास गिे उदशे्य सनहि आयोजिा गरेको यस प्रकारको कायगक्रमले वीमाको पहुचँ वनृिमा सहयोग पगु्िे 

बिाउि ुभयो । त्यस्िै ररपोटसग क्लव ५ िं. प्रदशेका संयोजक श्री शरद रेग्मीले िलुसीपरु उपमहािगरपानलकामा आयोजिा 

गरेको यस प्रकारको कायगक्रमले समग्र िगरवासीको जोनखम व्यवस्थापिमा टेवा पगु्िकुो साथै बीमा प्रनि नवश्वासिीयिा 

वढाएको विाउि ुभयो । 

िलुसीपरु उपमहािगरपानलकामा रहकेो होटल एकान्िमा भएको उक्त कायगक्रम बीमा सनमनिका उपनिदशेक निमगल 

अनिकारीले संचालि गिुगभएको नथयो भि ेकायगक्रमको अनन्िम सत्रमा सनमिका अध्यक्ष िथा कायगक्रमका सभापनि श्री 

नचरञ् जीवी चापागाँईज्यलेू कायगक्रममा उपनस्थि सबैलाइ िन्यवाद नदद ैयस कायगक्रमबाट आफू उत्सानहि भएको भन्द ै

कायगक्रम समापि गिुग भएको नथयो । 

 

                                                                                                           

                                                                                                                       बीमा सक्रमक्रत 

कुपण्डोल, लक्रलतपुर । 

 

क्रमक्रत २०७५ फागुन १७ गते 


