
 

सम्पत्ति बीमा त्तिरे्दत्तिका (सम्पत्ति बीमा तथा घरबीमा) सम्बन्धी  

पे्रस त्तिज्ञत्ति (त्तमत्तत २०७५/०९/०८) 
 

निर्जीवि बीमा (सम्पनि र दानित्वको बीमा) ब्िवसाि अन्तर्गत अग्िी बीमालेख र र्ार्गस्थ बीमालेखलाई एकै निदनेिका 

(सम्पनि बीमा निदनेिका) को अधीिमा रर्िे र्री क्रमिः सम्पनि बीमालेख र घर बीमालेखले प्रनतस्थापि र्ररएको छ ।  
 

त्तिरे्दत्तिका पररमार्जि गिनजका कारणः  

 र्जनमिमा आधाररत सम्पनि (अचल सम्पनि वा अचल सम्पनिमा मा रानखिे सम्पनि) को लानर् र्जारी र्ररिे अग्िी 

बीमाको लानर् र्ालसम्म प्रचलिमा रर्केो अग्िी बीमा सम्बन्धी सामान्ि नििमर्रू, २०५८ असान्दनभगक भैसेकेको 

र वतगमाि बीमा बर्जारमा भएका थपैु्र बीनमत र बीमक मैत्री ििााँ नसद्धान्त, अभ्िास र प्रचलिर्रू अद्यावनधक रु्ि 

िसकेको ।  

 र्जनमिमा आधाररत सम्पनिको लानर् र्जारी र्ररिे बीमालेखले बीनमतको इच्छा अिसुार पािीर्जन्ि, र्ावार्जन्ि, 

र्जनमिर्जन्ि, चट्िाङ्र्जन्ि लर्ाितका नवनभन्ि र्जोनखमर्रूको रक्षावरण र्िे र्रेको भए तापनि बीमालेखको 

िामचााँर्ी “अग्िी बीमालेख” रानखएको रु्िाले ग्रार्कको बीमालेख प्रनतको वझुाइमा फरक पिग र्एको ।  

 नवद्यमाि अग्िी बीमालेख नलि चार्िे बीनमतले अग्िी र भकुम्प अनिवािग रूपमा नलिै पिे र अन्ि र्जोनखम 

स्वैनच्छक रूपमा नलि वा िनलि सक्िे ब्िवस्था रर्केो र एउटै प्िाकेर्जमा आधारभतू सवै र्जोनखमर्रूको रक्षावरण 

िरु्ाँदा बीमकलाई ब्िवर्ाररक रूपमा कनििाई पिुगका साथै अलर् अलर् र्जोनखमको लार्त र्जोड्द ै लैर्जााँदा 

बीमािलु्क मर्ङ्र्ो पिग र्एको ।  

 नवद्यमाि अग्िी बीमादर सम्बन्धी सामान्ि नििममा िेपालका बीमािोग्ि सम्पनिर्रूको ब्िवर्ाररक रूपमा 

वर्ीकरण िर्ररएको । वर्ीकरणमा परेका किौं उद्योर्र्रू िवीि प्रनवधका कारण लोप भैसकेको र र्ाल प्रचलिमा 

रर्केा ििााँ प्रकारका उद्योर्र्रू छुट भएको ।  

 नवद्यमाि अग्िी बीमादर सम्बन्धी सामान्ि नििममा बीमािोग्ि सम्पनिलाई ५२ प्रकारमा वर्ीकरण र्ररएको र ५२ 

वटा िै बीमादर लर्ाइएको । प्रत्िेक दरको लानर् र्जोनखमको मात्राको नवशे्लषण िर्ररएको  

 नवद्यमाि अग्िी बीमादर सम्बन्धी सामान्ि नििममा बीमालेको प्रकार िखलुाईएको ।  

 नवद्यमाि अग्िी बीमादर सम्बन्धी सामान्ि नििमको भाषािैली, प्रस्तुनत र ढााँचा र्जनटल र नक्लष्ट भएको ।  

 

 

 

 

 



 

त्तिरे्दत्तिकाका त्तििेषताहरः 

 बीमकर्रूले आफ्िो र्ालको सफ्टवेिरमा र्ाल र्जारी सम्पनि निदनेिका अिरुूप नमलाि र्िग तथा बीमालेख 

छाप्िका लानर् एक मनर्िाको समि प्रदाि र्ररएको छ । तसथग र्जारी निदेनिका २०७५ साल माघ १ र्तेदेनख लार् ू

रु्िे ।  

 निदनेिका अन्तर्गत ब्िवसानिक प्रिोर्जिको लानर् सम्पनि बीमालेख र आवासीि घरको प्रिोर्जिको लानर् घर 

बीमालेख नलि सनकिे र्री मलू रूपमा दईुवटा बीमालेख रु्िे ।  

 सम्पनि बीमालेख तथा घर बीमालेख अन्तर्गत सबै प्रकारको बीमािोग्ि र्जोनखमको बीमा एउटै बीमालेखमा 

रक्षावरण रु्िे ।  

 ब्िवसानिक प्रिोर्जिको लानर् बीमालेखको प्रकार दरे्ाि बमोनर्जम रु्िेः 

(क) सम्पनि बीमालेख  

(ख) घर बीमालेख  

 सम्पनि तथा घर बीमालेख अन्तर्गत रक्षावरण र्ररएका र्जोनखमर्रूः  

(क) अग्िीर्जन्ि क्षनत  

(ख) र्ावार्जन्ि क्षनत 

(र्) पािीर्जन्ि क्षनत  

(घ) भमूीर्जन्ि क्षनत  

(ङ) खस्िे वा भानसिे सम्बन्धी क्षनत  

(च) चट्िाङ्र्जन्ि क्षनत  

(छ) नवस्फोटिर्जन्ि क्षनत  

(र्ज) आकासीि सामग्रीर्जन्ि क्षनत  

(झ) धक्का नदएर, छोएर, लडेर वा लारे्र रु्िे क्षनत  

(ञ) स्वर्जलि  

(ट) रु्लदरं्ा तथा आतंकबादर्जन्ि क्षनत  

(ि) नमसाइल टेनस्टङ् अपरेििका कारणले भएको क्षनत ।  

 सम्पनि बीमालेख अन्तर्गत दरे्ाि बमोनर्जम बीमालेख दरे्ाि बमोनर्जमका रर्केा छि ्

(क) सामान्ि सम्पनि बीमालेख,  

(ख) छोटो अवनधको सम्पनि बीमालेख,  

(र्) मलू्िांनकत सम्पनि बीमालेख,  

 

 



(घ) फ्लोनटङ सम्पनि बीमालेख,  

(ङ) घोषणा सम्पनि बीमालेख,  

(च) फ्लोनटङ घोषणा सम्पनि बीमालेख, र  

(छ) पिुस्थागपिा सम्पनि बीमालेख ।  

 घर बीमा अन्तर्गत रू. १ करोड भन्दा कम मलू्िको घरको बीमा प्रनत र्र्जार ४० पैसा (रु्लदरं्ा तथा आतङ्कबाद 

र्जोनखम बार्के) मा बीमा र्िग सनकिे । (उदार्रणको लानर्ः रू १ करोडको घरको ४,००० रूपैंिा प्रनतवषग) सो 

भन्दा बढीको घरको लानर् सम्पनि रू. १ रूपैिा प्रनत र्र्जार ।  

 र्ाल प्रचलिमा रर्केा अनिवािग र्जोनखम (अग्िी र भकुम्प) सनर्त सवै बीमािोग्ि र्जोनखम नलाँदा समेत कूल 

बीमािलु्कमा औषत ६५% प्रनतितका दरले बीमादर घटी रु्िे, र्जसले र्दाग बीमाको दािरामा ब्िापक बनृद्ध रु्िे । 

र्जस्तैः चाल ूअग्िी बीमा अन्तर्गत आवासीि घरको बीमा र्दाग अनिवािग र्जोनखम (अग्िी र भकुम्पको) प्रनतर्र्जार 

रू. १.३९५ र अन्ि इच्छा अिसुार थप र्िग सनकिे अनधकतम र्जोनखमको प्रनतर्र्जार रू. १.४१० लाग्दछ भिे घर 

बीमा अन्तर्गत र्ररिे बीमाको सम्पणूग बीमािोग्ि र्जोनखम (रु्लदङ्र्ा तथा आतङ्कबाद र्जोनखम बीनमतले िनलि 

पनि सक्िे सनुवधा भएकोले सो बार्के) को एकमषु्ट रकम बीमािलु्क रू. ०.४० प्रनतर्र्जार मात्र लाग्दछ ।   

 सबै प्रकारका बीमािोग्ि र्जोनखमर्रू एउटै प्िाकेर्जमा अनिवािग र्ररएको । रु्लदरं्ा तथा आतङ्कबाद र्जोनखम 

समरू् बार्के अन्ि कुिै पनि र्जोनखम र्टाउि िपाइिे । 

 िेपाल राज्िभरीका बीमािोग्ि सम्पनिलाई ५४८ वटा क्षेत्रमा वर्ीकरण र्ररएको । र्जसलाई र्जोनखमको आधारमा 

पिुः ७ समरू्मा वर्ीकरण र्ररएको र प्रत्िेक वर्गको लानर् अलर् अलर् र्री कूल ७ वटा बीमादर लार् ूरु्िे ।  

 र्जोनखम समरू्को क्रमार्त आधारमा बीमादर बढ्द ैर्जािे ।  

 बीनमतको नर्त प्रवद्धगि र्ररएको । बीमकले बीमा दावी िनदएमा, र्लत बीमा दाबी नदएमा वा र्लत ब्िनिलाई 

नदएमा वा बीमा दाबीमा नचि िबझेुमा उर्जरुी र्िे र्दम्िाद ६ (छ) मनर्िा (मलुकुी देवािी संनर्ता ऐि, २०७४ 

अिरुूप) र्ररएको ।  

 नविा कारण बीमकले एकातफी बीमालेख रद्द र्िग िसक्िे ।  

 बीमालेखको प्रस्ताव फाराम नवस्ततृ र र्जोनखमको आधारमा वस्तपुरक बिाइएको ।  

 सवगसाधारणले वझुिु भिी बीमालेख सरल भाषामा लेनखएको ।  

 


