
 

सोलुदुधकुण्ड नगरपाललका, सोलुखुम्बुमा “स्थानीय तहसगँ बीमा सलमलत” 

लिषयक अन्तरलिया काययिम  

बीमा क्षेत्रको नियमिकारी निकाय बीमा सनमनिको आयोजिामा नमनि २०७६ बैशाख ७ गिे शनिवार 

प्रदशे िं. १ अन्िगगि सोलखुमु्ब ुनजल्लाको सोलदुधुकुण्ड िगरपानलकामा “स्थािीय िहसँग बीमा सनमनि” 

नवषयक अन्िरनिया कायगिम सम्पन्ि भयो ।  
 

सोलदुधुकुण्ड िगरपानलकाको िगर उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासनकय अनधकृि, िगरपानलकाका प्रवक्ता, वडा 

अध्यक्षहरू,कायगपानलका सदस्यहरु, वडा सदस्यहरू, िगरपानलकाका कमगचारीहरु, अगवुा कृषकहरु, 

िगरपानलकामा रहकेा बीमा/बैंक/लधनुवत्त िथा नवत्तीय संस्थाका शाखा प्रमखुहरु, कृनष प्रानवनधक िथा 

पश ुप्रानवनधक, लब्ध प्रनिनिि व्यनक्तहरू, पत्रकार एवं अन्य सरोकारवालाहरु समेि करीब ११० जिाको 

सहभानगिामा सम्पन्ि भयो । 

 
 

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

नथयो भिे प्रमखु अनिनथ सोलदुधुकुण्ड िगरपानलकाका उपप्रमखु श्री कल्पिा रार्ग, अनिनथ प्रमखु 

प्रशासनकय अनधकृि श्री नशवराज चौलागार्ग, िगरपानलकाका प्रवक्ता श्री शारदा माया िामाङ र नवनभन्ि 

वडाका वडा अध्यक्षज्यहुरू रहि ुभएको नथयो । 



 

सनमनिका अध्यक्ष ज्यबुाट “िेपालको बीमा प्रणाली” नवषयक कायगपत्र प्रस्ििु गदै बीमाको नवनवध पक्षका 

बारेमा प्रस्ट् याउि ुभएको नथयो । उहाँले कायगिममा सहभागी जिप्रनिनिनध र सरोकारवालाले राख्ि ुभएको 

नजज्ञासा एवं प्रश्नहरुको जवाफ नदद ैबीमा जोनखम व्यवस्थापिको एक उपयकु्त माध्यम भएको ह दँा हाम्रो 

जीवि र सम्पनत्तमा ह िे जोनखम बीमा माफग ि  व्यवस्थापि गिग अिरुोध गिुगभयो । त्यस्िै गरी बीमा सनमनिले 

स्थािीय िहसँग अन्िरनिया कायगिम गिुगको उद्दशे्य िेपाल सकारको नवत्तीय के्षत्र सधुार रणािीनि अिसुार 

बीमा सेवालार् गाउँ गाउँ र घर घरमा परु् याउि ु रहकेो र कृनषमा स्वरोजगार एवं आत्म निभगरको िीनि 

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

अिदुािको व्यवनस्थि ढङ्गले सदपुयोग गिग समेि जोड नदि ु भयो भिे यसको कायगन्वयिमा स्थािीय 

सरकार िथा  यहाँको  निवागनचि जिप्रनिनिनधहरूको ठुलो भनूमका रहकेो बिाउि ुभयो । 

 सनमनिले यस प्रकारको कायगिम दशेभर सञ्चालि गद े आर्रहकेो ह दँा बीमाको पह चँ वनृि गिे 

अनभयािमा हामी सवै सरोकारवाला लाग्िपुिे विाउि ुभयो । उहाँले सनमनिबाट हालसालै जारी गररएको 

“एनककृि सम्पनत्त बीमा लेख “ मा भएको ग्राह्रस््य बीमाको वारेमा स्पष्ट पाद,े आजैबाट “एक कप नचया 

छोडौ ँर बीमा गरौ“ँ भन्िे िाराका साथ स्थािीय निकायलार्ग ग्राह्रस््य बीमा गरे वापि अिदुाि समेि नदि 

अिरुोध गिुगभयो । कायगिममा उहाँले सोलदुधुकुण्ड िगरपानलकामा बीमा व्यबसायलाई प्रविगि गिग ल्याउिे 

िीनिगि िथा काििुी नवषयमा सनमनि सहकायग र सहयोग गिग ियार रहकेो समेि बिाउिभुयो । 

त्यस्िै गरी कायगिमका प्रमखु अनिनथ िथा सोलदुधुकुण्ड िगरपानलकाका उपमेयर श्री कल्पिा 

रार्गले बीमा सनमनिका अध्यक्ष स्वयं उपनस्थि भई बीमा सम्बन्धी अन्िरनिया कायगिम सञ्चालि गिग 

सोलदुधुकुण्ड िगरपानलकामा आउिभुएकोमा खशुी व्यक्त गद ैस्वागि गिुग भयो र यो ऐनिहानसक समय 

भएको बिाउिभुयो । उहाँले बीमा भन्िे सनुियिा पनि वास्िममा यसको कायागन्वयि सन्िोषजिक ह ि 

िसकेको बिाउि ुभयो । कायगिममा उहाँले सरकारको "समदृ्द िेपाल सखुी िेपाली" को लक्षय हाँनसल गिग  

बीमा िथा नवनत्तय संस्थाको कायगहरू सरल, पारदशी ह िपुिे भिार् राख्ि ु भयो । उहाँले बीमा क्षेत्रमा 

आकनषगि भएका िगरका वानसन्दाहरूको घर/पररवारको ि्याङ्क संकलि गररिपुिे र पह चँमा िआएका 

व्यनक्तहरू िथा व्यवसायहरूले पनि आफ्िो भनवस्यमा ह ि सक्िे जोनखम व्यवस्थापि गिग बीमा गिुगपिे  

कुरामा जािकार भर्ग बीमा गिुगपिेमा जोड नदिभुयो । उहाँले बीमा गिे िथा क्षनिपनूिग प्राप्त गिे प्रनियामा 

सहजिा ल्यार्ग बीमा के्षत्रको नवश्वासलार्ग कायम राख्ि सझुाव नदिभुयो । जोनखम व्यवस्थापि गिे उपयकु्त 

माध्यम बीमा रहकेाले िगरपानलकाको नबकास निमागण र िगरबासीको समनृिका लानग बीमा अपररहायग 

रहकेो र हामी सवैसंग 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 सोलदुधुकुण्ड 

िगरपानलकाका प्रवक्ता श्री शारदामाया िामाङले विाउिभुयो गिुगभयो । उहाँले कृनष िथा पश ुबीमाका 

प्रानवनधकको संख्या कम भएको र यसलार्ग सम्बोधि गिग बीमा सनमनिले उपयकु्त कदम चाल्िे नवश्वास पनि 

व्यक्त गिुगभयो । स्थािीय वानसन्दा श्री रनस्वि मगरले स्वास््य बीमाको दावी भकु्तािी प्रनियालार्ग  

प्रभावकारी बिाउि बीमा सनमनिले भनूमका खेल्ि आग्रह गिुगभयो । 

स्थािीय िहसँग बीमा सनमनि नवषयक कायगिम सोलखुमु्ब ुनजल्लाको लानग पनहलो कायगिम भएको र 

यहाँ सम्म आई कायगिम गरेकोमा बीमा सनमनिलाई धन्यवाद नदद ै अध्यक्षज्यलेू प्रस्ििु गिुगभएको 

कायगिममा उपनस्थि सहभागीहरूले आफ्िो नजज्ञासा राख्ि ुभएको नथयो भिे अन्िनिग यामा उठेका नवषयको 

जवाफ बीमा सनमनिका अध्यक्षले नदि ुभएको नथयो । साथै उहाँले बीमा संग सम्बनन्धि कुिै समस्या परेमा 

बीमा सनमनिमा ह लाक वा र्मेल माफग ि निवेदि नदएमा त्यसलार्ग ४५ नदि नभत्र सनमनिले समाधाि गिे 

प्रनिवद्भिा जाहरे गिुगभएको नथयो । 

कायगिममा सोलदुधुकुण्ड िगरपानलकाका प्रमखु प्रशासनकय अनधकृि श्री नशवराज चौलागाँर्गले 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 बीमाको दायरा अझै कम 

रहकेोले यसको दायरा बढाउि स्थानिय सरकार िथा बीमा सनमनि समािान्िर रूपमा लाग्िपुिे नवचार व्यक्त 



 

गिुगभयो । त्यस्िै आर्गएमर्ग र्गन्स्योरेन्स कम्पिी नल, सोलखुमु्व ुशाखाका प्रमखु श्री खगेन्र वि ज्यलेु यस 

प्रकारको कायगिमले समग्र िगरवासीको जोनखम व्यवस्थापिमा टेवा पगु्िकुो साथै बीमाको  नवश्वासिीयिा 

बढेको बिाउि ुभयो । 

 

लक्ष्मी होटलको सभाहलमा भएको उक्त अन्िरनिया कायगिम बीमा सनमनिका नि. कायगकारी निदशेक श्री 

राज ुरमण पौडेलज्यलेु सञ्चालि गिुगभएको नथयो । उक्त अन्िरनिया कायगिमको अन्त्यमा बीमा सनमिका 

अध्यक्ष िथा कायगिमका सभापनि श्री नचरञ् जीवी चापागाँईज्यलेू कायगिममा उपनस्थि सबैलार् धन्यवाद 

नदद ैसहभागीहरु यस कायगिमबाट लाभानन्वि भएको र आफू समेि उत्सानहि भएको भन्द ैकायगिम समापि 

गिुग भएको नथयो । 

 
बीमा सलमलत 

कुपण्डोल, लनलिपरु । 

 

नमनि २०७६ साल बैशाख ७ गिे  

 


