
त्रियगुा नगरपात्रिका, उदयपुरमा त्रमत्रि २०७५ चैि १० गिे  “स्थानीय िहसँग बीमा 

सत्रमत्रि” त्रिषयक अन्िरत्रिया काययिम सम्पन्न 

 

बीमा क्षेत्रको नियमिकारी निकाय बीमा सनमनिको आयोजिामा नमनि २०७५ चैत्र १० गिे आईिवार प्रदशे िं. 

१ अन्िगगि उदयपरु नजल्लाको नत्रयगुा िगरपानलकामा “स्थािीय िहसँग बीमा सनमनि” नवषयक अन्िरनिया कायगिम 

सम्पन्ि भयो ।  

नत्रयगुा िगरपानलकाको िगर प्रमखु, उपप्रमखु, वाड अध्यक्षहरू, सदस्यहरू, कायगपानलका सदस्यहरु, कृनष ज्ञाि 

केन्रका प्रमखु, िगरपानलकाका कमगचारीहरु, अगवुा कृषकहरु, िगरपानलकामा रहकेा बीमा/बैंक िथा नवत्तीय 

संस्थाका शाखा प्रमखुहरु एव ंअन्य सरोकारवालाहरु समिे करीब १०० जिाको सहभानगिामा सम्पन्ि भयो ।  

 

उक्त अन्िरनिया कायगिमको अध्यक्षिा बीमा सनमनिका अध्यक्ष श्री नचरञ् जीवी चापागाँईज्यलेू गिुग भएको नथयो भिे 

प्रमखु अनिनथ नत्रयगुा िगरपानलकाका  प्रमखु श्री वलदवे चौधरी, अनिनथ उपमयेर दवेी कुमारी चौधरी र अन्य 

अनिनथको रुपमा लनुम्बिी इ.क.नल.का प्रमखु कायगकारी अनधकृि श्री िरु प्रकाश रहि ुभएको नथयो । 

सनमनिका अध्यक्ष िथा उक्त कायगिमका सभापनि श्री नचरञ् जीवी चापागाँईज्यलेू “िेपालको बीमा प्रणाली” नवषयक 

कायगपत्र प्रस्ििु गद ै बीमाको नवनवध पाटोका बारेमा प्रस्ट् याउि ु भएको नथयो । उहाँले कायगिममा सहभानग 

जिप्रनिनिनध र सरोकारवालाले राख्ि ुभएको नजज्ञासा एव ंप्रश्नहरुको जवाफ नदद ैबीमा जोनखम व्यवस्थापिको एक 

उपयकु्त माध्यम भएको ह दँा हाम्रो जीवि र सम्पनत्तमा ह िे जोनखम बीमा माफग ि  व्यवस्थापि गिग अिरुोध गिुग भयो । 

त्यस्िै गरी वीमा सनमनिले स्थािीय िहसँग अन्िरनिया कायगिम गिुगको उदशे्य िेपाल सकारको नवत्तीय के्षत्र सधुार 

रणािीनि अिुसार बीमा सेवालाइ गाउँ गाउँ र घर घरमा परु् याउि ुरहकेो र कृनषमा स्वरोजगार एव ंआत्म निभगरको िीनि 



कायगन्वयिमा लघ ु बीमा कायगिम उपयकु्त भएकोले सरकारले अिदुािको व्यवस्था गरेको ह दँा उक्त अिदुािको 

व्यवनस्थि ढङ्गले सदपुयोग गिग समिे जोड नदि ु भयो भिे यसको कायगन्वयिमा  स्थािीय सरकारको रूपमा 

िगरपानलका िथा  यहाँको  निवागनचि जिप्रनिनिनधहरूको ठुलो भनूमका रहकेो विाउि ुभयो । सनमनिले यस प्रकारको 

कायगिम दशेभर संचालि गद ेआइरहकेो ह दँा बीमाको पह चँ वनृि गिे अनभयािमा हामी सव ैसरोकारवाला लाग्िपुिे 

विाउि ुभयो । कायगिममा उहाँले नत्रयगुा िगरपानलकामा बीमा व्यवसायलाई प्रविगि गिग ल्याउिे िीनिगि िथा काििुी 

नवषयमा सनमनि सहकायग र सहयोग गिग ियार रहकेो समिे बिाउि ुभयो । 

 

त्यस्िै गरी कायगिमका प्रमखु अनिनथ  िथा नत्रयगुा िगरपानलकाका  मयेर श्री वलदवे चौधरीले बीमा सनमनिका 

अध्यक्ष स्वयं उपनस्थि भई बीमा सम्बन्धी अन्िरनिया कायगिम संचालि गिग नत्रयगुा िगरपानलकामा आउि ुभएकोमा 

खशुी व्यक्त गद ैस्वागि गिुग भयो । उहाँले राजिैनिक पररविगिसंग ैियाँ संनवधाि आएिा पनि आनथगक एव ंसामानजक 

रूपान्िरण ह ि िसकेको बिाउि ुभयो । कायगिममा उहाँले सामानजक  आनथगक रूपान्िरणको लानग केही ि केही काम 

गिुग पिे सनजलै धिी बन्ि खोज्ि ुिै कमजोरी रहकेो भन्द ैकाम िगरी सम्पन्ििा  हानसल िह िे भिाइ राख्ि ुभयो । उहाँले 

िगरका  वानसन्दाहरूको घर/पररवारको िथ्याङ्क संकलि गररसकेको र लघ ुिथा कृनष बीमामा िगरपानलकाले  थप 

१५ प्रनिशि  अिदुािको समेि व्यवस्था गिग लागकेो बिाउि ुभयो । जोनखम व्यवस्थापि गिे उपयकु्त माध्यम बीमा 

रहकेाले िगरपानलकाको नवकास निमागण र िगरबासीको समनृिका लानग बीमा अपररहायग रहकेो र हामी सवसंैग 

सहकायग गद ैअगानड वढ्िपुिेमा जोड नदि ुभएको नथयो ।  



बीमा सम्बन्धी यस प्रकारको कायगिम अत्यन्िै उपयोगी र सान्दनभगक भएको ह दँा सनमनिले भनवष्यमा निरन्िरिा 

नदिपुिे र त्यसका लानग आवश्यक सहयोग िथा समन्वय गिग आफू ित्पर रहकेो नवचार  नत्रयगुा िगरपानलकाको उप 

मयेर  दवेी कुमारी चौधरीले व्यक्त गिुगभयो ।  

स्थािीय िहसँग वीमा सनमनि नवषयक कायगिम उदयपरु नजल्लाको लानग पनहलो कायगिम भएको र यहाँ सम्म आई 

कायगिम गरेकोमा वीमा सनमनिलाई धन्यवाद नदद ैअध्यक्षज्यलेू प्रस्ििु गिुगभएको कायगपत्रमा  उपनस्थि सहभानगहरूले 

आफ्िो नजज्ञासा राख्ि ुभएको नथयो भिे अन्िनिग यामा उठेका नबषयको जवाफ बीमा सनमनिका अध्यक्षले नदि ुभएको 

नथयो ।  

कायगिममा लनुम्बिी जिरल इ. क. नल. का प्रमखु कायगकारी अनधकृि श्री िरु प्रकाश प्रधािले बीमा सनमनिले बीमा 

सेवालाई प्रविगि र नवकास गिे उदशे्य सनहि आयोजिा गरेको यस प्रकारको कायगिमले यस िगरपानलकामा बीमा 

व्यवसायको प्रविगि ह िे बिाउि ु भयो ।   साथै उहाले  उदयपरु नजल्लामा कृनष बीमा सम्बनन्ध कुिै समस्या भए 

बीमकको शाखा कायागलयमा सम्पकग  गिग सझुाब नदि ुभयो । त्यस्िै कृनष ज्ञाि केन्र, उदयपरुका प्रमखु श्री सरोज कान्ि 

अनधकारीज्यलुे यस प्रकारको कायगिमले समग्र िगरवासीको जोनखम व्यवस्थापिमा टेवा पगु्िकुो साथै बीमाको  

नवश्वासिीयिा बढेको विाउि ुभयो ।  

नत्रयगुा िगरपानलकाको सभाहलमा भएको उक्त अन्िरनिया कायगिम बीमा सनमनिका  सहायक निदशेक पदम प्रसाद 

सोडारीले संचालि गिुगभएको नथयो भिे सनमनिका चाटगड एकाउण्टेण्ट श्री ज्योनि प्रकाश पाण्डेले उक्त कायगिममा 

स्वागि मन्िव्य राख्ि ुभएको नथयो। उक्त अन्िरनिया कायगिमको अन्त्यमा बीमा सनमिका अध्यक्ष िथा कायगिमका 

सभापनि श्री नचरञ् जीवी चापागाँईज्यलेू कायगिममा उपनस्थि सबैलाइ धन्यवाद नदद ै सहभागीहरु यस कायगिमबाट 

लाभानन्वि भएको र आफू समेि उत्सानहि भएको भन्द ैकायगिम समापि गिुग भएको नथयो । 

 

                                                                                                                             बीमा सत्रमत्रि 

                                                                                                                     कुपण्डोि, ित्रििपुर । 

मिमि २०७५ चैत्र १० गिे 


