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बीमकको काय�कारी �मखुको 

तलव, भ�ा तथा  अ�य सिुवधा स�ब�धी माग�दश�न

��तावनाः बीमकको काय�कारी �मखुको तलव

२०४९ को दफा ८ को उपदफा (घ२) को अिधकार 
 

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस माग�दश�नको नाम 
माग�दश�न, २०७४” रहकेो छ ।  
 (२) यो माग�दश�न त�काल लाग ूह�नेछ । 
 

२. प�रभाषाः िवषय वा �संगले अक� अथ� नलागमेा 
(क) “ऐन” भ�नाले बीमा ऐन
(ख)  “काय�कारी �मखु” भ�नाले बीमकको दिैनक �यव�थापनको िज�मवेारी भएको �मखु काय�कारी अिधकृत 

स�झन ु पछ� र सो श�दले बीमकको �शासक�य
काय�कारी अिधकृत वा �शासक समते जनाँउदछ । 

(ग) “तलव, भ�ा तथा अ�य सिुवधा
भ�ने स�झन ुपछ� ।  

(घ) “बीमक” भ�नाले ऐनको दफा 
(ङ) “सिमित” भ�नाले ऐनको दफा 

३. तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा चार

तथा अ�य सिुवधा दहेाय बमोिजम चार 
(क) िनि�त बािष�क तलव तथा भ�ाह�
(ख)  काय�स�पादनमा आधा�रत पा�र�िमक
(ग) बीमा स�ब�धी सिुवधाह�
(घ) अ�य आिथ�क सिुवधाह� । 

 (२) बीमकले काय�कारी �मखुलाई उपदफा 
गराउन पाउने छैन ।  

 

बीमकको काय�कारी �मुखको तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा स�ब�धी माग�दश�न, २०७४

बीमकको काय�कारी �मखुको  
भ�ा तथा  अ�य सिुवधा स�ब�धी माग�दश�न

 

बीमकको काय�कारी �मखुको तलव, भ�ा तथा अ�य सिुवधालाई �यवि�थत बनाउन वा�छनीय भएकोले बीमा 

को अिधकार �योग गरी सिमितले यो माग�दश�न तयार गरी लाग ूगरेको छ । 

प�र�छेद-१ 
�ारि�भक  

यस माग�दश�नको नाम “बीमकको काय�कारी �मखुको तलव, भ�ा तथा अ�य सिुवधा स�ब�धी 

त�काल लाग ूह�नेछ ।  

िवषय वा �संगले अक� अथ� नलागमेा यस माग�दश�नमा,  
न, २०४९ स�झन ुपछ� ।  

भ�नाले बीमकको दिैनक �यव�थापनको िज�मवेारी भएको �मखु काय�कारी अिधकृत 
स�झन ु पछ� र सो श�दले बीमकको �शासक�य, �यव�थापक�य वा �यवसायको िज�मेवारी भएको �मखु 
काय�कारी अिधकृत वा �शासक समते जनाँउदछ ।  

भ�ा तथा अ�य सिुवधा” भ�नाले यस माग�दश�न अनसुार �दान ग�रने तलव

नको दफा १० बमोिजम बीमक दता� �माणप� �ा� संगिठत सँ�था स�झन ुपछ� । 
नको दफा ३ बमोिजम गठन भएको बीमा सिमित स�झन ुपछ� । 

 
प�र�छेद-२ 

तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा 
चार भागमा िवभाजन गनु�पन�ः (१) बीमकले काय�कारी �मखुला

 भागमा िवभाजन गनु� पन�छः   
िनि�त बािष�क तलव तथा भ�ाह�,  

धा�रत पा�र�िमक,  
बीमा स�ब�धी सिुवधाह�, र  

िथ�क सिुवधाह� ।  

उपदफा (१) मा उ�लेख ग�रए भ�दा अ�य �कारको कुनै पिन रकम र सिुवधा उपल�ध 
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भ�ा तथा  अ�य सिुवधा स�ब�धी माग�दश�न, २०७४ 

वा�छनीय भएकोले बीमा ऐन, 

गरेको छ ।  

भ�ा तथा अ�य सिुवधा स�ब�धी 

भ�नाले बीमकको दिैनक �यव�थापनको िज�मवेारी भएको �मखु काय�कारी अिधकृत 
�यवसायको िज�मेवारी भएको �मखु 

श�न अनसुार �दान ग�रने तलव, भ�ा तथा अ�य सिुवधा 

बमोिजम बीमक दता� �माणप� �ा� संगिठत सँ�था स�झन ुपछ� ।  
बमोिजम गठन भएको बीमा सिमित स�झन ुपछ� ।           

बीमकले काय�कारी �मखुलाई �दान गन� तलव, भ�ा 

मा उ�लेख ग�रए भ�दा अ�य �कारको कुनै पिन रकम र सिुवधा उपल�ध 



बीमकको काय�कारी �मुखको तलव
 

४. िनि�त बािष�क तलव तथा भ�ाः 
उ�लेख भएका सचूकांकह�लाई समते म�यनजर गरी 

(क)  जीवन तथा िनज�वन बी
खच�को ६ �ितशत स�म

(ख)  जीवन र िनज�वन  बीमा 
औषत कूल स�पि�को

�पि�करणः  

(अ) कम�चारी खच� भ�नाले काय�कारी �मखु सिहत स�पणू� कम�चारीको बािष�क तलव
स�चय कोषमा थप, तािलम खच�
खच� तथा �यव�था, परु�कार, 
िविनयमावलीमा उ�लेख भएको कम�चारीले �ा� गन�

(आ) कम�चारी भ�नाले �थायी, 

(इ) कूल स�पि� भ�नाले बीमकको 

 (२) उपदफा (१) मा उ�लेख भएका मापद�डह�को 
अन�ुपको िनि�त बािष�क तलव तथा भ�ा

 (३) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कारोवार स�चालन गरेको तीन बष� परूा नभएका बीमकको 
हकमा सोही िकिसमको बीमा �यवसाय ग
उ�ोग औषत (इ�ड��ी एभरेज) रकमलाई

 तर, बीमकले दता� �माणप� �ा� गरेपिछ
स�चालक सिमितले िवशषे कारण जनाई
स�नेछ । 

 
५. काय�स�पादनमा आधा�रत सुिवधाः

तथा भ�ाको अित�र� काय�स�पादनमा 
 (२) उपदफा (१) बमोिजम बीमकले काय�स�पादनमा 
�दान गनु� पन�छः   

(क) कम�चारी बोनस बापतको सिुवधा बोनस 
(ख) बोनस ऐन, �म ऐन वा �चिलत काननूको अिध
(ग) दफा ४ को उपदफा (

सिुवधा (इ�सेि�टभ) ।  

तर, काय�स�पादनमा आधा�रत सिुवधा दफा 
बिढमा ७० �ितशत स�म मा� �दान गन� सिकनेछ ।

बीमकको काय�कारी �मुखको तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा स�ब�धी माग�दश�न, २०७४

 (१) काय�कारी �मखुलाई �दान ग�रने िनि�त बािष�क तलव तथा भ�ा
समते म�यनजर गरी  दहेायका मापद�डको आधारमा गणना गनु�पन�छः

िनज�वन बीमा �यवसाय गन� बीमकको हकमा िवगत तीन आिथ�क बष�को 
�ितशत स�म ।   

बीमा �यवसाय गन� बीमकको हकमा बीमकको िवगत तीन 
कूल स�पि�को �मशः ०.१ �ितशत र ०.५ �ितशत स�म ।  

कम�चारी खच� भ�नाले काय�कारी �मखु सिहत स�पणू� कम�चारीको बािष�क तलव, भ�ा
तािलम खच�, पोशाक, औषधोपचार, बीमा, पे�सन, उपदान खच� तथा �यव�था

, ओभरटाइम, पफ� म��स बोनस, �ो�साहन सिुवधा (इ�सेि�टभ
िविनयमावलीमा उ�लेख भएको कम�चारीले �ा� गन� रकम तथा सिुवधा स�झन ुपन�छ ।  

, अ�थायी, करार, �यालादारी कम�चारीलाई जनाँउछ ।  

कूल स�पि� भ�नाले बीमकको आिथ�क बष�को अ�तको वासलातको स�पि� तफ� को कूल योगला

मा उ�लेख भएका मापद�डह�को आधारमा गणना गदा� जनु मापद�डबाट �यनूतम रकम 
भ�ा �दान ग�रनेछ ।  

यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कारोवार स�चालन गरेको तीन बष� परूा नभएका बीमकको 
बीमा �यवसाय गन� अ�य सबै बीमकह�को उपदफा (२) बमोिजम गणना गदा� ह�न 

रकमलाई आधार मानी सो रकम नना�ने गरी बािष�क तलव भ�ा कायम गनु� पन�छ ।

दता� �माणप� �ा� गरेपिछ पिहलो पटक िनय�ु गरेको काय�कारी �मखुलाई पिहलो करार अविधको लािग 
स�चालक सिमितले िवशषे कारण जनाई उ�ोग औषत (इ�ड��ी एभरेज) को बढीमा १५० �ितशत स�म तलव भ�ा कायम गन� 

सुिवधाः (१) बीमकले काय�कारी �मखुलाई दफा ४ मा उ�लेख भएको िनि�त बािष�क तलव 

तथा भ�ाको अित�र� काय�स�पादनमा आधा�रत आिथ�क सिुवधा �दान गन� स�नेछ ।  
बमोिजम बीमकले काय�स�पादनमा आधा�रत सिुवधा �दान गन� चाहकेो ख�डमा दहेायको सीमा

कम�चारी बोनस बापतको सिुवधा बोनस ऐनले तोकेको अिधकतम सीमा स�म, 
न वा �चिलत काननूको अिधनमा रही उपल�ध गराइन ेअ�य सिुवधा

(२) को सीमा िभ� रही खदु मनुाफा वा अ�डरराइिटङ्ग मनुाफामा 
।   

धा�रत सिुवधा दफा ४ को उपदफा (२) अनसुार ह�न आउने िनि�त बािष�क तलव तथा भ�ाको 
मा� �दान गन� सिकनेछ ।  
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�दान ग�रने िनि�त बािष�क तलव तथा भ�ा दफा १० मा 
धारमा गणना गनु�पन�छः   

िथ�क बष�को औषत कम�चारी 

िवगत तीन आिथ�क बष�ह�को अ�तको 

भ�ा, चाडपव� खच�, कम�चारी 
उपदान खच� तथा �यव�था, िबदा बापतको 

इ�सेि�टभ) र कम�चारी सेवा शत� 

 कूल योगलाई स�झन ुपद�छ ।  

धारमा गणना गदा� जनु मापद�डबाट �यनूतम रकम आउँछ सोही 

यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कारोवार स�चालन गरेको तीन बष� परूा नभएका बीमकको 
बमोिजम गणना गदा� ह�न आउने �यनूतम 

नना�ने गरी बािष�क तलव भ�ा कायम गनु� पन�छ । 

पिहलो करार अविधको लािग 
�ितशत स�म तलव भ�ा कायम गन� 

मा उ�लेख भएको िनि�त बािष�क तलव 

धा�रत सिुवधा �दान गन� चाहकेो ख�डमा दहेायको सीमा िभ� रही 

,  
सिुवधा, र  
मनुाफामा आधा�रत �ो�साहन 

उने िनि�त बािष�क तलव तथा भ�ाको 



बीमकको काय�कारी �मुखको तलव
 

 (३) दफा (२) बमोिजमको काय�स�पादनमा 
बािष�क तलव तथा भ�ाको ४० �ितशत भ�दा बढी ह�न गएमा 
गरी आगामी तीन बष�मा अनसुूची-१ मा उ�लेख भएको उदाहरण अन�ुप 
   
 (४) कुनै आिथ�क बष�मा नो�सानी ह�न गएमा उपदफा 
आधा�रत सिुवधा बापतको रकम अनसुचूी
आ�दानी जनाउन ुपन�छ ।  
 
 (५) उपदफा (४) बमोिजम िफता� (�रभस�
 
 (६) यस दफाको उपदफा (२) को ख�ड 
काय� गरेको बष�को िव�ीय िववरण �वीकृत भएप�ात सोही िववरणको 
 
 (७) आिथ�क बष� समा� ह�न ुअगाव ैिनय�ु भएको वा अवकास पाउने काय�कारी �मखुला
समानपुाितक �पमा �दान ग�रनेछ ।    
 

६. बीमा स�ब�धी सुिवधाः (१) बीमकले काय�कारी �मखुला

बीमाको बीमाश�ुक �दान गन� स�नेछः 
(क)  काय�कारी �मखुको साविधक जीवन बीमा
(ख)  काय�कारी �मखुको दघु�टना बीमा
(ग) काय�कारी �मखु र िनजको

 (२) बीमा स�ब�धी सिुवधा भ�नाले बीमकले काय�कारी �मखु
बीमाश�ुक स�झन ुपद�छ ।  

 �पि�करणः यस दफाको �योजनको लािग 

धम�प�ुी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले
 
७. अ�य सुिवधाह�ः (१) बीमकले काय�कारी �मखुला

(क)  एक थान मोवाइल सेट
(ख)  एक थान �यापटप,  
(ग)  एक लाइन इ�टरनेट जडान र सोको वा�तिवक खच�
(घ)  सवारी साधनको लािग 
(ङ) वीमकले कम�चारीला

वापत रकम च�ुा गरी �दान 
(च) काय�कारी �मखुलाई अ�य �य

आउने वािष�क तलव तथा भ�ाको 

बीमकको काय�कारी �मुखको तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा स�ब�धी माग�दश�न, २०७४

बमोिजमको काय�स�पादनमा आधा�रत सिुवधाह� दफा ४ को उपदफा (२) 
�ितशत भ�दा बढी ह�न गएमा ४० �ितशत स�म त�काल भ�ुानी िद

मा उ�लेख भएको उदाहरण अन�ुप समानपुाितक �पमा भ�ुानी गन� �यव�था गनु�पन�छ । 

िथ�क बष�मा नो�सानी ह�न गएमा उपदफा (३) बमोिजम अिघ�ला बष�ह�मा �थगन ग�रएको काय�स�पादनमा 
अनसुचूी१ मा उ�लेख भएको उदाहरण अन�ुप उ� आिथ�क बष�मा 

�रभस�) गरी आ�दानी जनाएको रकम पनुः काय�कारी �मखुला

को ख�ड (ग) अनसुार �दान ग�रने काय�स�पादनमा आधा�रत सिुवधा काय�कारी �मखुले 
काय� गरेको बष�को िव�ीय िववरण �वीकृत भएप�ात सोही िववरणको आधारमा गणना गरी �दान

िथ�क बष� समा� ह�न ुअगाव ैिनय�ु भएको वा अवकास पाउने काय�कारी �मखुलाई उपदफा 

बीमकले काय�कारी �मखुलाई दफा ४ को उपदफा (२) को सीमा िभ� रही दहेाय बमोिजमको 

गन� स�नेछः  
साविधक जीवन बीमा,  
दघु�टना बीमा, र  

काय�कारी �मखु र िनजको एकाघर प�रवारको �वा��य बीमा । 
बीमा स�ब�धी सिुवधा भ�नाले बीमकले काय�कारी �मखु र िनजको एकाघर प�रवारको बीमाको लािग भ�ुानी गन� 

यस दफाको �योजनको लािग एकाघर प�रवार भ�नाले स�बि�धत �यि�को पित, 
सौतेनी आमा र आफूल ेपालन पोषण गनु� पन� दाज ु,भाई र िददी, बिहनी स�झन ुपद�छ

बीमकले काय�कारी �मखुलाई दहेाय बमोिजम अ�य सिुवधाह� �दान गन� स�नेछः 
सेट र सो को वा�तिवक खच�, 

एक लाइन इ�टरनेट जडान र सोको वा�तिवक खच�,  
सवारी साधनको लािग आव�यक पन� इ�धन र चालक वा नपेाल सरकारको �थम तह सरहको चालक खच�

कम�चारीलाई छुट्याएको शयेर वापतको अशं म�यवाट काय�कारी �मखुले �ा� गन� स�ने शयेर 
वापत रकम च�ुा गरी �दान ग�रन ेशयेर सिुवधा, 

अ�य �यवसाियक सद�यता र प�पि�काको लािग दफा ४ को उपदफा 
उने वािष�क तलव तथा भ�ाको १ �ितशत स�म खच� सिुवधा , 
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) अनसुार ह�न आउने िनि�त 
�ितशत स�म त�काल भ�ुानी िदई बाकँ� रकमलाई �थगन 

समानपुाितक �पमा भ�ुानी गन� �यव�था गनु�पन�छ ।  

बमोिजम अिघ�ला बष�ह�मा �थगन ग�रएको काय�स�पादनमा 
िथ�क बष�मा िफता� (�रभस�) गरी 

लाई �दान ग�रने छैन । 

धा�रत सिुवधा काय�कारी �मखुले 
�दान ग�रनेछ ।  

उपदफा (६) अनसुारको सिुवधा 

को सीमा िभ� रही दहेाय बमोिजमको 

को बीमाको लािग भ�ुानी गन� 

, प�नी, छोरा, छोरी, धम�प�ु, 
स�झन ुपद�छ ।  

बमोिजम अ�य सिुवधाह� �दान गन� स�नेछः    

चालक वा नपेाल सरकारको �थम तह सरहको चालक खच�, 
एको शयेर वापतको अशं म�यवाट काय�कारी �मखुले �ा� गन� स�ने शयेर 

को उपदफा (२) बमोिजम  ह�न 



बीमकको काय�कारी �मुखको तलव
 

(छ)  िवदशे या�ामा जादँा या�ा अविध भरीको लािग िदइने या�ा तथा �वा��य 
को सिुवधा ।  

 (२) बीमकले काय�कारी �मखुलाई 
छैन ।  

८. खाइपाई आएको तलव, भ�ा तथा सुिवधा कायम रहनेः

जारी ह�न ुअिघ दिेख खाइपाई आएको तलव
  

९. लागू नह�नेः यो माग�दश�न दहेायका बीमकको हकमा लागू
(क)  सिमितले सम�या��त 
(ख)  नेपाल सरकारले काय�कारी �मखु िनय�ु गन� बीमक
(ग) संय�ु लगानीमा �थापना भ

नाग�रक काय�कारी �मखुको �पमा िनय�ु भएको 
(घ) िवदशेी बीमक का नेपालि�थत शाखा 

तर, सय�ु लगानीमा  �थापना भ
सिुवधाको वारेमा उ�
शाखाह�मा काय�रत काय�कारी �मखुको
�ािविधक सेवा स�झौ
सिुवधा �दान गनु� पन�छ
 

१०. अ�य सूचकांकलाई समेत �यान िदनु पन�ः
गदा� दहेायका सचूकह�लाई समते �यान िदन ु

(क) स�भ�ेसी, 
(ख)  समान िकिसमको बीमा क�पनीह�को 
(ग)  �यव�थापन खच�,  
(घ)  दावी फ�य�ट,  
(ङ)  दावी प�र�याग,  
(च)  प�रपालनको अव�था
(छ)  गनुासोमा �यनूीकरण, 
(ज)  िवगत तीन बष�को अ�डरराइिटङ्ग मनुाफा
(झ)  सम� िव�ीय अव�था
(ञ)  जीवन बीमकको हकमा बीमालेखको नबीकरण दर समते । 

 

बीमकको काय�कारी �मुखको तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा स�ब�धी माग�दश�न, २०७४

या�ा अविध भरीको लािग िदइने या�ा तथा �वा��य (�ाभल तथा मिेड�लेम इ��योरे�स

 उपदफा (१) मा उ�लेख ग�रए भ�दा बाहके अ�य सिुवधाह�

 
प�र�छेद-३ 

िविवध 
 

भ�ा तथा सुिवधा कायम रहनेः (१) हाल वहाल रहकेो काय�कारी �मखुको हकमा यो माग�दश�न 

एको तलव, भ�ा तथा आिथ�क सिुवधा �दान गन� यस �यव�थाले बाधा 

मकको हकमा लाग ूह�ने छैन:  

सम�या��त घोषणा गरेका बीमक, 
ले काय�कारी �मखु िनय�ु गन� बीमक,  

संय�ु लगानीमा �थापना भई �ािविधक सेवा स�झौता (टेि�नकल सिभ�स एि�म�ेट
नाग�रक काय�कारी �मखुको �पमा िनय�ु भएको बीमक, र  
िवदशेी बीमक का नेपालि�थत शाखा ।  

सय�ु लगानीमा  �थापना भई �ािविधक सेवा स�झौता भए तापिन काय�कारी �मखुको तलव
सिुवधाको वारेमा उ� स�झौतामा उ�लेख नभएको अव�थामा वा िवदे
शाखाह�मा काय�रत काय�कारी �मखुको वारेमा उ� बीमकको म�ुय काया�लय 
�ािविधक सेवा स�झौता नभएको अव�थामा यसै माग�दश�न बमोिजम काय�कारी �मखुको तलव

�दान गनु� पन�छ । 

समेत �यान िदनु पन�ः (१) काय�कारी �मखुलाई �दान ग�रने तलव, भ�ा तथा अ�य सिुवधा िनधा�रण 
समते �यान िदन ुपन�छः 

समान िकिसमको बीमा क�पनीह�को औषत तलव, भ�ा तथा अ�य सिुवधा,  

प�रपालनको अव�था,  
,  

िवगत तीन बष�को अ�डरराइिटङ्ग मनुाफा,  
सम� िव�ीय अव�था, र  
जीवन बीमकको हकमा बीमालेखको नबीकरण दर समते ।  
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�ाभल तथा मिेड�लेम इ��योरे�स) 

सिुवधाह� उपल�ध गराउन पाउन े  

हाल वहाल रहकेो काय�कारी �मखुको हकमा यो माग�दश�न 

न� यस �यव�थाले बाधा पयुा�एको मािनने छैन । 

टेि�नकल सिभ�स एि�म�ेट) को आधारमा िवदशेी 

तापिन काय�कारी �मखुको तलव, भ�ा, तथा  
वा िवदशेी बीमकको नेपालि�थत 

वारेमा उ� बीमकको म�ुय काया�लय (Parent Office) बाट 
ता नभएको अव�थामा यसै माग�दश�न बमोिजम काय�कारी �मखुको तलव, भ�ा, तथा  

भ�ा तथा अ�य सिुवधा िनधा�रण 

  



बीमकको काय�कारी �मुखको तलव
 

११. खुलाउनु पन�ः बीमकल े काय�कारी �मखुला
�यहोरा िनज संग गरेको करारमा तथा बीमकको 
 

१२. बाधा अड्काउ फुकाउने तथा �या�या गन� अिधकारः
बाधा अड्चन पन� गएमा सोको �यहोरा बी
 (२) दफा (१) बमोिजम सिमितमा पेश ह�न 
अिधकार सिमितमा रहनेछ । 

बीमकको काय�कारी �मुखको तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा स�ब�धी माग�दश�न, २०७४

काय�कारी �मखुलाई �दान गरेको सेवा सिुवधाका स�व�धमा अनसुचूी
गरेको करारमा तथा बीमकको वािष�क �ितवेदनमा खलुाउन ुपन�छ ।  

तथा �या�या गन� अिधकारः (१) यस माग�दश�नले कुनै पिन बीमक
को �यहोरा बीमा सिमितमा पेश गन� स�नेछ । 

पेश ह�न आएका िबषयमा बाधा अड्काउ फुकाउने तथा यस माग�दश�नको �या�या गन� 
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अनसुचूी-२ बमोिजमको ढाँचाको 

मकको दिैनक काम कारवाहीमा 

बाधा अड्काउ फुकाउने तथा यस माग�दश�नको �या�या गन� 



बीमकको काय�कारी �मुखको तलव
 

(दफा 
काय�स�पादनमा आधा�रत पा�र�िमक भु�ानी

दफा ४ को उपदफा (२) बमोिजम काय�कारी �मखुको 
काय�स�पादनमा आधा�रत पा�र�िमक यस (
आ.व.) र २८ लाख  (ते�ो आ.व.) ह�न आ
�मशः �. ६५ लाख, �. ५५ लाख र �. ६८ 
 
अव, यस माग�दश�नको दफा ५ को उपदफा 
भ�ा) को ४० �ितशतका दरल े ह�न आउने 
काय�स�पादनमा आधा�रत पा�र�िमक बापतको रकम �
समानपुाितक दरमा भ�ुानी गन�छ । तर, िनजले चौ
खदु नाफा ऋणा�मक रहकेो ह�नाले सो रकम िनजला
छ ।   
 
�यसैगरी, दो�ो आ.व. मा �. ४० लाख (िनि�
वष� भ�ुानी पाउनेमा िनजको काय�स�पादनमा 
वष�मा भ�ुानी ग�रएको छ ।  
 
�यसैगरी, ते�ो आ.व. मा समेत �. ४० लाख
रकम िनजले ते�ो वष�मा नै भ�ुानी पाउने छ भने सो 
१२ लाख बीमकले िनजलाई �मशः चौथो, 
वष�मा बीमकको खदु नाफा ऋणा�मक रहकेो ह�नाले सो 
िहसाव खातामा िफता� (�रभस�) ग�रएको छ ।  
 

िबवरण 

िनि�त बािष�क तलव भ�ाह� 
काय�स�पादनमा आधा�रत पा�र�िमक 
यस आ.व. को भ�ुानी ह�ने रकम  

अिघ�लो आ.व.को भ�ुानी ह�ने रकम 
२ वष� अिघ�लो आ.व. को भ�ुानी ह�ने रकम 
३ वष� अिघ�लो आ.व. को भ�ुानी ह�ने रकम 

  

बीमकको काय�कारी �मुखको तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा स�ब�धी माग�दश�न, २०७४

अनुसूची-१ 

दफा ५ को उपदफा (३) र (४) संग स�बि�धत) 
धा�रत पा�र�िमक भु�ानी तथा �थगन गन� त�रकाको उदाहरण

 

काय�कारी �मखुको िनि�त वािष�क तलव तथा भ�ा �. ४
(�थम) आ.व.मा �. २५ लाख र आगामी आ.व. ह�मा �मशः �

आएमा काय�कारी �मखुले पाउन ुपन� कूल तलव, भ�ा तथा अ�य सिुवधा बापतको रकम 
६८ लाख ह�न जा�छ ।  

को उपदफा (३) अनसुार यस आ.व. (�थम आ.व.) मा �. ४० लाख
उने �. १६ लाख िनजले यस ै बष� भ�ुानी पाउने छ भने सो 

धा�रत पा�र�िमक बापतको रकम �. ९ लाख बीमकले िनजलाई �मशः दो�ो, 
िनजले चौथो बष�मा पाउन ुपन� पिहलो बष�को बाँिक रकम �. 

खदु नाफा ऋणा�मक रहकेो ह�नाले सो रकम िनजलाई भ�ुानी गनु�को साटो नाफा नो�सान िहसाव खातामा िफता� 

िनि�त वािष�क तलव तथा भ�ा) को ४० �ितशतका दरल े�
पाउनेमा िनजको काय�स�पादनमा आधा�रत सिुवधा बापतको रकम �. १५ लाख मा� भएको ह�नाले सोही 

लाख (िनि�त वािष�क तलव तथा भ�ा) को ४० �ितशतका दरले
भ�ुानी पाउने छ भने सो भ�दा वढी ह�न गएको काय�स�पादनमा आधा�रत पा�र�िमक बापतको रकम �

, पाँचौ र छैठ� आिथ�क वष�ह�मा समानपुाितक दरमा भ�ुानी गनु�
बीमकको खदु नाफा ऋणा�मक रहकेो ह�नाले सो सबै रकम �. १२ लाख नै िनजलाई भ�ुानी गनु�को साटो नाफा नो�सान 

ग�रएको छ ।   

यस वष�  दो�ो वष� ते�ो वष� चौथो वष� 

 ४० लाख   ४० लाख   ४० लाख  
२५ लाख १५ लाख  २८ लाख 
१६ लाख १५ लाख १६ लाख 

 ३ लाख - 

   ३ लाख 
    

 

 

२०७४                             6 

को उदाहरण 

४० लाख छ भनी मा�दा र 
ह�मा �मशः �. १५ लाख (दो�ो 

भ�ा तथा अ�य सिुवधा बापतको रकम 

लाख (िनि�त वािष�क तलव तथा 
बष� भ�ुानी पाउने छ भने सो भ�दा वढी ह�न गएको 

, ते�ो र चौथो आिथ�क बष�मा 
. ३ लाख उ� बष�मा बीमकको 

भ�ुानी गनु�को साटो नाफा नो�सान िहसाव खातामा िफता� (�रभस�) ग�रएको 

�. १६ लाखस�मको रकम यसै 
लाख मा� भएको ह�नाले सोही आिथ�क 

का दरले ह�न आउने �. १६ लाख 
धा�रत पा�र�िमक बापतको रकम �. 

मा समानपुाितक दरमा भ�ुानी गनु� पन�मा चौथो आिथ�क 
भ�ुानी गनु�को साटो नाफा नो�सान 

थो वष� (नो�सानी वष�) 

४० लाख 

- 
- 
- 

- 
- 



बीमकको काय�कारी �मुखको तलव
 

बीमकले काय�कारी �मुखला

बीमकको काय�कारी �मुखको तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा
(क) िनि�त वािष�क तलव तथा भ�ाह� 
(ख)  काय�स�पादनमा आधा�रत पा�र�िमक

१. कम�चारी बोनस                              
२. �चिलत �यव�था अनसुारको सिुवधा 
३. �ो�साहन सिुवधा (इ�सेि�टभ) 

(ग) बीमा स�ब�धी सुिवधाह� 

१. काय�कारी �मखुको साविधक जीवन बीमा
२. काय�कारी �मखुको दघु�टना बीमा 
३. काय�कारी �मखु र िनजको प�रवारको �वा��य बीमा

(घ) अ�य सुिवधाह� 

१. ............................... 
२. ............................... 
३. ............................... 
४. ............................... 
५. ............................... 

बीमकको काय�कारी �मुखको कूल तलव
कुल ज�मा 

 

 

बीमकको काय�कारी �मुखको तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा स�ब�धी माग�दश�न, २०७४

अनुसूची-२ 

(दफा ११ संग स�बि�धत) 

काय�कारी �मुखलाई �दान गरेको सेवा सुिवधा वािष�क �ितवेदनमा खलुाउने

 

भ�ा तथा अ�य सुिवधा यस आ.व. को  
�............... 

पा�र�िमक 

 
 

�............... 

काय�कारी �मखुको साविधक जीवन बीमा 

काय�कारी �मखु र िनजको प�रवारको �वा��य बीमा 

�............... 

�............... 

तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा �................... �

 

समा�  
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िष�क �ितवेदनमा खलुाउने ढाँचा 

गत आ.व. को  
�............... 
�............... 

�............... 

�............... 

�.................. 




