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वीमा सम्वन्धि कार्यववधि २०७६
विदिम नगरपाधिकामा जोन्िम र्ुक्त सावयजधनक क्षेत्रमा कार्यरत श्रधमकहरुका िाधग जीवन वीमा कार्यक्रम
सधचािन गरी श्रधमकहरुको सुरक्षाका िाधग आवश्र्क व्र्वस्था गनय विदिम नगरपाधिकाको प्रशासकीर्
कार्यववधि धनर्धमत गने ऐन २०७४को ििा ४ वमोन्जम विदिम कार्यपाधिकािे र्ो कार्यववधि तर्ार गरी िागु
गरे को छ ।
१) र्ो कार्यववधिको नाम : विदिम नगरपाधिकाको श्रधमक वीमा सम्वन्धि कार्यववधि २०७६, हुनेछ ।
२) र्ो ऐन नगरकार्यपाधिकािे पारीत गरी विदिम राजपत्रमा प्रकान्शत भएको धमधत िे िी िागु हुनेछ ।
३) विदिम नगरपाधिकािे िे हार्का क्षेत्रमा काम गने िे हार् वमोन्जमका श्रधमकहरुका िाधग क्रधमक रुपमा
वीमा र्ोजना कार्ायधवर्न गनेछ ।
क) र्ातार्ात श्रे त्रका श्रधमकहरु
ि) सावयजधनक धनमायण क्षेत्रमा कार्यरत श्रधमकहरु
ग) नगरपाधिकामा कार्यरत सवारी चािक तथा वारुणर्धत्रमा कार्यरत कमयचारीहरु
घ) नगर प्रहरी
४) नगरपाधिकावाट सधचाधित वीमा र्ोजनामा सहभागी हुन िे हार्को र्ोग्र्ता पुगेको हुन ु पनेछ ।
क) नगरपाधिकाको स्थाई वाधसधिा वा कम्तीमा नगरपाधिकामा ववगत १० वर्य िे िी धनर्धमत रुपमा
श्रधमकको रुपमा कार्य गरे को ।
ि) कार्यक्षेत्र सं ग सम्वन्धित मजिुर र्ुधनर्नको सिस्र्ता प्राप्त गरे को ।
ग) सम्वन्धित वडाको धसिाररस भएको ।
घ) धनमायण मजिुरको हकमा नगरपाधिकावाट धनमायण सम्वन्धि ववर्र्मा ताधिम प्राप्त गरे को ।
ङ) अधर् कुनै पेशा नभएको वा िेतीर्ोग्र् जधमन नभएको ।
५) नगरपाधिकािे ववमा सेवा छनौटका िाधग प्रत्र्ेक वर्य वीमा कम्पनीहरुसं ग वीमा कार्यक्रमका िाधग
प्रस्ताव आह्वान गनेछ । र्सरी प्रस्ताव पेश गने सेवा प्रिार्क मध्र्े सवैभधिा िाभ प्रस्ताव गने
कम्पनीको छनौट नगरकार्यपाधिकािे गनेछ ।
६) वीमा गनय चाहने मजिुरहरुको छनौटको िाधग नगरपाधिकािे १५ दिनको म्र्ाि दिई र्ो र्ोजनामा
छनोट हुन चाहने मजिुरको आवेिन आह्वान गरी त्र्स्ता मजिुरहरुको सूची तर्ार गनेछ ।
७) सूचीमा समावेश भएका मजिुरहरुको वीमा वप्रधमर्मका िाधग नगरपाधिकािे ववधनर्ोजन गरे को रकम
िामासाहीिे वढीमा ५०% रकम व्र्होनेछ र वााँकी रकम सम्वन्धित मजिुर आिैंिे व्र्होनुय पनेछ ।
ाँ ा नं ८ मा उल्िेि भए अनुसारको रकम विदिम नगरपाधिकािे प्रत्र्ेक वर्य उपिव्ि गराउनेछ ।
८) वुि

९) र्सरी गररने सावधिक वीमा २० वर्यको िाधग गररनेछ ।
१०)

नगरपाधिकािे सधचािन गने वीमा कार्यक्रमको प्रभावकाररता हे री र्ो कार्यक्रमिाई धनरधतरता

दिन वा नदिन सक्नेछ ।
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