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बीमकको सं�थागत सशुासन स�ब�धी िनद�िशका, २०७३ 

��तावनाः बीमकको स�चालक सिमित, शयेरधनी तथा �यव�थापनको स�ब�ध तथा िज�मवेारी िनधा�रण गन� एवम ्बीिमत िहत 
संर�ण गन� बहृ�र �योजनको लािग बीमकको सं�थागत सशुासन कायम गन� बा�छनीय भएकोले,  

बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को ख�ड (घ२) को अिधकार �योग गरी बीमा सिमितले दहेायको िनद�िशका बनाएको छ ।  

प�र�छेद – १ 
�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस िनद�िशकाको नाम “बीमकको सं�थागत सुशासन स�ब�धी िनद�िशका, २०७३”  

रहकेो   छ । 
 

(२)  यो िनद�िशका त�काल लाग ूह�नेछ । 

२. प�रभाषाः िबषय वा �संगले अक� अथ� नलागमेा यस िनद�िशकामा, 
 

(क) “अ�य�” भ�नाले स�चालक सिमितको अ�य� स�झनपुछ� ।  
 

(ख) “ऐन” भ�नाले बीमा ऐन, २०४९ स�झनपुछ�  । 
 

(ग) “एकाघरको प�रवार” भ�नाले स�बि�धत �यि�को पित, प�नी, छोरा, छोरी, धम�प�ु, धम�प�ुी, बाबु, 
आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गनु� पन� दाज,ु भाई र िददी, बिहनी स�झन ुपछ� । 
 

(घ) “कम�चारी” भ�नाले बीमकको कम�चारी िविनयमावली अनसुार िनय�ु भई बहाल रहकेा कम�चारी 

स�झनपुछ� । 
 

(ङ) “काय�कारी �मुख” 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�मवेारी भएको �मखु 
काय�कारी अिधकृत वा �शासक समते जनाँउछ ।  
 

(च) “बीमक” भ�नाले ऐनको दफा १० बमोिजम बीमक दता� �माणप� �ा� संगिठत सं�था स�झनपुछ� । 
 

(छ) “बीमा सिमित” भ�नाले ऐनको दफा ३ बमोिजम गिठत बीमा सिमित स�झनपुछ� । 
 

(ज) “निजकको नातेदार” भ�नाले एकासगोलको अिंशयार वा दाज,ु भाउज,ु सासु, ससरुा, भाई, भाई बहुारी, 

िददी, िभनाज,ु बिहनी, बिहनी �वाई,ं साला, साला बहुारी, साली, जठेान, न�द, आमाज,ु जठेी सास,ु साढु 
दाज,ु काका, काक�, मामा, माइज,ु छोरा, बहुारी, छोरी, छोरी �वाई,ं नाती, नाितनी बहुारी, नाितनी, नाितनी 
�वाई,ं भा�जा, भा�जी बहुारी, भा�जी, भा�जी �वाई,ं  फुप ुवा फुपाज ुस�झन ुपछ� । 

 

(झ) “िनयमावली” भ�नाले बीमा िनयमावली, २०४९ स�झनपुछ� । 
 

(ञ) “�यव�थापक” भ�नाले कुनै संगिठत सं�थाको ि�याकलापमा िनण�य िलने �यव�थापक स�झन ुपछ� र सो 

श�दले अि�तम िज�मवेारी वा अिधकार �योग गन� पाउने गरी संगिठत सं�थाको कुनै शाखा वा इकाईको 
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�मखु पदमा िनय�ु भएको �यव�थापक वा �ब�धक पदनाम धारण �यि� वा अिधकृत ि�तीय �ेणी वा सो 
सरहको कम�चारी समतेलाई जनाँउछ ।  
 

(ट) “िव�ीय �वाथ�” भ�नाले सँ�थापक वा स�चालक वा एक �ितशत वा सो भ�दा बढी शयेर िलएको 

शयेरधनी वा काय�कारी �मखु वा �य�तो �यि�को प�रवारका सद�य वा स�चालक मनोिनत गन� अिधकार 
पाएको �यि�, क�पनी वा संगिठत सँ�थाले कुनै फम�, क�पनी वा संगिठत सं�थाको च�ुा पुँजीको दश 
�ितशत वा सो भ�दा बढी ह�ने गरी छु�ा छु�ै वा संय�ु �पमा शयेर ख�रद गरेमा �य�तो �यि� वा 
�यि�ह�को दश �ितशत वा सो भ�दा बढी शयेर �वािम�व रहकेो सं�थामा रहकेो िनजह�को िव�ीय �वाथ� 
स�झन ुपछ� र सो श�दले बीमा सिमितले समय समयमा कारोवारको �कृित र अव�था हरेी िव�ीय �वाथ� 
भनी तोिकएको �वाथ� समेतलाइ� जनाउँछ ।     
 

(ठ) “स�चालक” भ�नाले बीमकको स�चालक सिमितको सद�य स�झनपुछ� । 
 

(ड) “स�चालक सिमित” भ�नाले बीमकको स�चालक सिमित स�झनपुछ� । 
 

(ढ) “सिमित वा उपसिमित” भ�नाले यस िनद�िशकाको दफा १४ बमोिजम गिठत बीमकको स�चालक 

सिमितले आ�नो काममा सघाउ पयुा�उन गठन गरेको सिमित वा उपसिमित स�झनपुछ� । 

    
 

प�र�छेद – २ 
स�चालक  सिमितको गठन, काम र कत��य 

३. स�चालक सिमितको गठनः (१) बीमकमा शयेर �वािम�वको अनपुातको आधारमा �ितिनिध�व ह�ने गरी �वत�� िव� 
स�चालक सिहतको एक स�चालक सिमित रहने छ ।  
 

 (२) स�चालकको िनयिु� बीमा ऐन, बीमा िनयमावली, यस िनद�िशका, बीमकको �ब�धप� तथा िनयमावलीको 
अधीनमा रही बीमकको साधारण सभाले गन�छ ।  

 (३) बीमकको स�चालकको काय�काल बढीमा चार बष�को ह�नेछ र िनज पनुः एक पटकको लािग िनय�ु वा मनोिनत 
ह�न स�नेछ ।  

(४) स�चालकको पदमा िनय�ु ह�ने �यि�ले िनय�ु भएको प�तीस िदन िभ� अनसुूची–१ बमोिजम पद तथा 
गोपनीयताको सपथ िलन ुपन�छ ।    

(५) स�चालकको पद �र� भएमा �र� भएको प�तीस िदन िभ� स�चालक सिमितले स�चालक िनय�ु गरी स�नु 
पन�छ ।  

(६) स�चालक िनय�ु वा हरेफेर भएमा वा स�चालक पद �र� भएमा �यसरी िनय�ु वा हरेफेर वा �र� भएको 
िववरण तयार पानु� पन�छ ।  

४. िबदेशी बीमकको �यव�थापन समूह स�ब�धी �यव�थाः (१) नेपालमा स�चािलत िबदशेी बीमकको हकमा स�चालक 
सिमितले िनण�य गनु�पन� िबषयमा बीमकको स�चालक सिमितले िनण�य गनु� पन�छ ।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िबदशेी बीमकको शाखा काया�लयले यस िनद�िशकाको 
दफा ८ को उपदफा (३) को (क), (ख), (ग), (ङ), (च), (छ), (ज) र (झ) तथा दफा ११ को स�ब�धमा काय�कारी �मखुको 
संयोजक�वमा ब�र� कम�चारीह� म�येबाट दईु जना नेपाली कम�चारी समते रहने तीन सद�यीय �यव�थापन समहू गठन गनु� 
पन�छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजमको �य�थापन समहू यो िनद�िशका लाग ूभएको  प�तीस िदन िभ� गठन गनु� पन�छ ।   

५. स�चालक सिमितको बैठकः (१) स�चालक सिमितको बैठक वष�मा क�तीमा छ पटक ब�न ुपन�छ ।  

तर, दईुवटा बैठकको बीचको फरक तीन मिहनाभ�दा बढी ह�ने छैन ।  

(२) क�तीमा एक चौथाई स�चालकले िलिखत अनरुोध गरेमा अ�य�ले जनुसकैु बखत स�चालक सिमितको बैठक 
बोलाउन ुपन�छ । 

(३)  बैठकमा उपि�थत भई मतदान गन� अिधकार �ा� कूल स�चालक सं�याको कि�तमा एकाउ�न �ितशत 
स�चालक उपि�थत नभई स�चालक सिमितको बैठक ब�ने छैन । 

(४) स�चालक सिमितको बैठकको अ�य�ता अ�य�ले गन�छ र िनजको अनपुि�थितमा स�चालक म�ये जठेो 
स�चालकले बैठकको अ�य�ता गन�छ । 

(५) स�चालक सिमितको बैठकमा बह�मतको िनण�य मा�य ह�नेछ र मत बराबर भएमा मा� बैठकमा अ�य�ता गन� 
�यि�ले िनणा�यक मत िदन स�नेछ ।  

(६) कुनै स�चालकको िनजी �वाथ� भएको कुनै ��ताव उपर बैठकमा छलफल ह�दँा सो बैठकमा �य�तो स�चालकले 
भाग िलन पाउने छैन । 

(७) स�चालक सिमितको बैठकमा उपि�थत स�चालकको नाम, छलफल भएको िवषय र त�स�ब�धमा भएको 
िनण�यको िववरण (माइ�यटू) छु�ै िकताबमा अिभलेख रा�न ुपन�छ ।  

तर, कुनै िवषयमा छलफल गदा� कुनै स�चालकले िनण�यमा फरक मत रा�न चाहमेा सो कुरा िनजले अिभलेखमा जनाउन  
स�नेछ ।  

(८) स�चालक सिमितले खास िबषयमा िवशेष�संग आव�यक राय परामश� िलन स�नेछ ।  

६. स�चालकको यो�यताः स�चालकको पदमा िनय�ु वा मनोनयन ह�न दहेायको यो�यता पगुकेो ह�न ुपन�छः–  

(क)  दफा ७ बमोिजम अयो�य नभएको र कुनै िवषयमा �नातक तह वा सो सरहको उपािध हािसल गरेको,  

(ख)  �वत�� िव� स�चालकको हकमा बीमकले कारोवार गन� िबषयसंग स�बि�धत िबषयमा मा�यता �ा� 
िव�िव�ालयबाट क�तीमा �नातक वा सो सरहको उपािध हािसल गरी स�बि�धत �े�मा वा क�पनी 
�यव�थापन स�ब�धी काममा क�तीमा दश बष�को अनभुव �ा� गरेको वा बीमा िबषयमा मा�यता �ा� 
सँ�थाबाट एशोिसयटिशप उपािध हािसल गरेको वा काननू िवषयमा क�तीमा �नातक वा सो सरहको 
उपािध हािसल गरी स�बि�धत �े�मा दश बष�को अनभुव �ा� गरेको । 
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७. स�चालकको अयो�यताः (१) दहेायको कुनै �यि� स�चालकको पदमा िनवा�िचत वा मनोनीत ह�न अयो�य मािननेछः– 

(क)  ए�काइस वष� उमरे परूा नभएको, 

(ख)  मानिसक स�तलुन ठीक नभएको,  

(ग)  �चिलत काननू बमोिजम दामासाहीमा परेको वा टाट प�टेको,  

(घ)  ब�क वा िव�ीय सं�थासंगको कुनै कारोबारमा कालो सचूीमा परी �य�तो सचूीबाट फुकुवा भएको 
िमितले क�तीमा तीन वष� परूा नभएको,  

(ङ)  अ�य कुनै समान िकिसमको बीमकको स�चालक रहकेो,  

(च)  कुनै पिन बीमकको कम�चारी वा लेखापरी�क वा स�लाहकार वा परामश�दाताको �पमा काय�रत रहकेो, 

(छ)  िधतोप� �यवसायीको �पमा काय� गन� िधतोप� बजारको सद�य रहकेो,  

(ज)  बीमकको िनयमावली बमोिजम स�चालक ह�न िलनपुन� �यनूतम शयेर निलएको,  

 तर, �वत�� िव� स�चालकको हकमा यो �यव�था लाग ूह�ने छैन । 

(झ)  नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको �वािम�व भएको संगिठत स�था वा बीमा सिमितको बहालवाला 
कम�चारी, 

 तर, नेपाल सरकारको �वािम�व रहकेो वा नेपाल सरकारले शयेर ख�रद गरेको बीमकमा वा �य�तो 
बीमकको सहायक क�पनी रहकेो अक� बीमकमा स�चालक मनोनीत गदा� यो �यव�थाले बाधा पुया�उने 
छैन ।  

(ठ)  �चिलत काननू बमोिजम ितनु�पन� कर च�ुा नगरेको,  

(ड)  नैितक पतन दिेखने फौजदारी कसरूमा अदालतबाट सजाँय पाई �य�तो सजाँय भ�ुान भएको िमितले 
पाँच वष� नपगुकेो,  

(ढ)  ��ाचार वा ठगीको कसरूमा अदालतबाट कसरूदार ठहर भएको, र 

(ण)  बीमा सिमितको िनद�शन पालना नगरेको कारणबाट बीमा सिमितले ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) 
बमोिजम कारबाही गरेको िमितले तीन वष� अविध �यितत नभएको । 

(२) कुनै स�चालकको उपदफा (१) मा उि�लिखत अव�था पन� आएमा �य�तो �यि� स�चालक पदबाट �वतः 
हट्नेछ । 

(३) यस िनद�िशकामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन एकाघरको प�रवारको एक भ�दा बढी �यि� एकै 
बीमकको वा समान िकिसमको बीमकको स�चालक ह�न स�ने छैन ।     
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८. स�चालक सिमितको काम, कत��य र अिधकारः (१) बीमकको साधारण सभाबाट ह�ने बाहके ऐन, �चिलत काननू तथा 

�ब�धप� र िनयमावलीको अधीनमा रही बीमकले गनु� पन� सबै काम र �योग गन� स�पणू� अिधकार स�चालक सिमितमा 
िनिहत ह�नेछ । 
 

 (२) बीमकको सम� जोिखम �यव�थापन गरी बीिमत तथा सव�साधारण शयेरधनीको िहतमा बीमा �यवसाय 
स�चालन गनु�, सँ�थागत सुशासन कायम गनु� र दिैनक कामकारबाहीमा ह�त�ेप नगन� कुराको ��याभिूत गनु� स�चालक 
सिमितको कत��य ह�नेछ ।   

(३) स�चालक सिमितको अ�य काम कत��य र अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नेछः– 

(क)  बीमकको �यव�थापन, अ�डरराइिटङ, बीमा दाबी भ�ुानी, स�पि� तथा दािय�व �यव�थापन, 
बजिेटङ, योजना तथा अ�य आव�यक िबषयमा नीित तथा योजना तजु�मा गरी लाग ू गन�  
गराउने । 

(ख)  बीमकको �यवसाियक काम कारोवार स�चालन गन� गराउने,  

(ग)  बीमा �यवसाय स�चालन स�ब�धी नीित तथा मा�यता तयार गन� गराउने,  

  (घ)  बीमकको च�ुा पूंजी, बीमाकोष र अ�य चल तथा ि�थर स�पि� काननू बमोिजम कायम 
रा�ने, 

    (ङ)  बीमकले �यवसाय गदा� �चिलत काननूको प�रपालना गन� गराउने,  

    (च) बीमालेख अ�तग�त परेका दाबी तोिकएको समयिभ� फ�य�ट गन� गराउने,  

(छ)  बीमालेख स�ब�धी भौितक तथा इले��ोिनक अिभलेख स�पणू� �पमा सरुि�त रा�न लगाउने,  

(ज)  बीिमतको िहत संर�ण गन� गराउने, 

(झ)  �यव�थापनको नीितको िनयिमत �पमा अनगुमन तथा िब�ेषण गरी आव�यक िनद�शन िदने र  

(ञ)  बीमा सिमितले समय समयमा तोके बमोिजमको काय�ह� गन� गराउने ।   

९. स�चालकको जवाफदेिहता र दािय�वः (१) स�चालक आ�नो अिधकार�े� नाघी गरेको कुनै काम कारबाही �ित 

�यि�गत �पमा जवाफदहेी  ह�नेछ ।  
(२) कुनै स�चालकले बीमकबाट वा बीमकको कामको िसलिसलामा �यि�गत फाइदा िलने कुनै काम गनु� ह�दंनै । 

(३) बीमकको स�चालकले बीमा सिमितले समय समयमा तोके बमोिजमका िववरण साव�जिनक गनु� पन�छ । 

(४) स�चालकले बीमा सिमितले समय समयमा िदएको िनद�शनको पालना गनु� पन�छ ।  

(५) कुनै स�चालकले बीमकको लोगो, छाप वा लेटर�याड आ�नो �यि�गत �योजनको �योग गन� पाउने छैन ।  
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(६) बीमकबाट वा बीमकको कारोबारको िसलिसलामा कुनै स�चालकले �यि�गत फाइदा वा आिथ�क सिुवधा 
िलएको पाइएमा सो बरावरको रकम बीमकले �य�तो स�चालकबाट ऋण सरह असूल उपर गनु� पन�छ ।  

(७) बीमकको काय�कारी �मखु, िवभागीय �मखु तथा अ�य कम�चारी, परामश�दाता, स�लाहकार, बीमा अिभकता�, 
बीमा सभ�यर, बीमा दलाल, ते�ो प� सहजकता�ले गरेको काय�को अि�तम जवाफदहेी बीमकको स�चालक सिमित ह�नेछ ।  

१०. स�चालकको सुिवधाः (१) स�चालकले बैठकमा उपि�थत भए बापत पाउने बैठक भ�ा तथा अ�य सिुवधा बीमकको 
साधारण सभाले �वीकृत गरे बमोिजम ह�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको बैठक भ�ा तथा अ�य सिुवधा िनधा�रण गदा� बीमकको काय� स�चालन, कारोवार, 
�यवसाियक योजना, खदु स�पि� (नेटवथ�), दाबी भ�ुानीको अव�था, मनुाफाको ि�थित, �यव�थापन खच� तथा म�ुाि�फित 
दर लगायत अ�य प�रसचूाकंको आधारमा अ�ययन गरी िनधा�रण गनु� पन�छ ।   

(३) उपदफा (१) िवपरीत कुनै स�चालकले  बैठक भ�ा वा अ�य सिुवधा िलएको भएमा �य�तो सिुवधा बापत 
िलएको रकम िनजबाट त�काल ऋण सरह असूल उपर गनु� पन�छ ।  

(४) बीमकले बीमा सिमितको पवू� �वीकृित िलई अित�र� �ययभार नपन� गरी आ�नो अ�य�लाई काय�क� उपल�ध 
गराउन स�नेछ ।   

११. िविनयमावली तथा िद�दश�न (�यानुअल) तथा काय�िविध तयार गनु� पन�ः (१) स�चालक सिमितले कम�चारी सेवा 

शत� िविनयमावली, आिथ�क �शासन स�व�धी िबिनयमावली, बीमा �यवसाय स�चालन स�व�धी िद�दश�न (�यानअुल), 
जोिखमांकन (अ�डरराइिटङ) िद�दश�न, दाबी िद�दश�न, पनुब�मा िद�दश�न तथा बीमा सिमितले िनद�शन गरे बमोिजमका 
आव�यक अ�य िविनयमावली तथा िद�दश�न बनाउन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका िविनयमावली, िद�दश�न तथा अ�य काय�िविध बमोिजम बीमा �यवसाय स�चालन गनु�  
पन�छ ।  

(३) यो िनद�िशका लाग ूह�दँाका बखत उपदफा (१) मा उ�लेिखत िविनयमाली, िद�दश�न (�यानअुल) वा काय�िविध 
नवनाई बीमा �यवसाय स�चालन गरेको बीमकले यो िनद�िशका लाग ूभएको न�बे िदन िभ� �य�तो िविनयमावली, िद�दश�न 
वा काय�िविध तयार गरी लाग ूगनु� पन�छ  ।   

(४) उपदफा (१) बमोिजमको बीमा �यवसाय स�व�धी िद�दश�न (�यानअुल), जोिखमांकन (अ�डरराइिटङ) िद�दश�न, 
दाबी िद�दश�न, पनुब�मा िद�दश�न तथा बीमा सिमितले िनद�शन गरे बमोिजमका आव�यक अ�य िविनयमावली ��येक पटक 
अ�ाविधक गनु�पन�छ ।   

१२. तलव, भ�ा तथा अ�य सुिवधा िनधा�रण गनु� पन�ः (१) स�चालक सिमितले बीमकको काय� स�चालन, कारोवार, 

�यवसाियक योजना, नेटवथ�, दाबी भ�ुानीको अव�था, मनुाफाको ि�थित, �यव�थापन खच� तथा नेपाल सरकारले तोकेको 
�यनूतम तलब सिुवधा, म�ुाि�फित दर लगायत अ�य प�रसचूाकंको आधारमा तलव भ�ा तथा अ�य सिुवधा िनधा�रण गनु� 
पन�छ ।   

(२) बीमकमा काय�रत सबै भ�दा त�लो तहमा काय� गन� वा सबैभ�दा कम तलव भ�ा तथा सिुवधा �ा� गन� 
कम�चारीको तलव भ�ा तथा अ�य सिुवधा िनधा�रण गदा� बीमकको काय�कारी �मखुले �ा� गन� तलव भ�ा तथा सिुवधाको 
प�� भागको एक भाग भ�दा कम नह�ने गरी िनधा�रण गनु� पन�छ । 
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तर, यस दफाको उपदफा (१) को अधीनमा रही बीमकको अ�डरराइिटङ्ग मनुाफाको आधारमा बीमकले औिच�य �मािणत 
गरी उपदफा (२) मा उ�लेख भए बमोिजम िनधा�रण ग�रने तलव भ�ा तथा सिुवधा साधारण सभाले पा�रत गरी सबैभ�दा 
त�लो तहमा काय� गन� कम�चारीले �ा� गन� तलव, भ�ा तथा सिुवधाको तलुनामा प�चीस गणुा भ�दा बढी नह�ने गरी 
िनधा�रण गन� स�नेछ ।  

�पि�करणः यस दफाको �योजनका लािग तलव भ�ा तथा सिुवधा भ�नाले तलव, �ेड, भ�ा, बीमा सिुवधा, इ�सेि�टभ 

लगायत कर �योजनका लािग गणनायो�य स�पणू� आय (कूल आय) पद�छन ्।  

 (३) िबदेशी बीमकको शाखा तथा सँय�ु लगानीको बीमकको �मखुको हकमा समते उपदफा (१) तथा उपदफा (२) 
बमोिजमको �यव�था लाग ूह�नेछ ।  

 तर उपदफा (१) तथा उपदफा (२) बमोिजमको तलव, भ�ा तथा सिुवधामा थप ग�रिदन चाहमेा उ� बीमकको म�ुय 
काया�लय वा सँय�ु लगानी गन� िबदशेी बीमकको काया�लयले �यहोन� गरी थप तलव, भ�ा तथा सिुवधा �दान गन� गन� 
स�नेछ ।  

(४) कुनै पिन पदमा काय� गन� कम�चारीलाई उ� पद भ�दा त�लो तहमा काय� गन� कम�चारीलाई भ�दा कम तलव भ�ा 
तथा सिुवधा िदने गरी तलव भ�ा तथा सिुवधा िनधा�रण गन� पाइने छैन ।  

(५) यस िनद�िशकामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारले साव�जिनक िबदा भनी घोषणा गरेका िदन 
बीमकको काया�लय ख�ुला गरी काम गनु� परेमा बीमकले सो िदनमा काया�लयमा काम गन� कम�चारीलाई काम गरेको 
समयको �चिलत काननू बमोिजम स�ा िबदा वा ओभरटाइम भ�ा उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

(६) यस िनद�िशकामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन बीमकले कम�चारीको तलव, भ�ा तथा सिुवधा 
िनधा�रण गदा� नेपाल सरकारले िनधा�रण गरेको �यनूतम तलव, भ�ा तथा सिुवधा भ�दा कम ह�ने गरी िनधा�रण गन� पाइने छैन ।  

१३. अिधकार ��यायोजनः (१) स�चालक सिमितले आ�नो रेखदखे वा िनद�शनमा काम गन� गरी आ�नो अिधकार अ�य�, 

स�चालक, काय�कारी �मखु वा कम�चारीलाई ��यायोजन गन� स�नेछ ।  
 

तर, �यव�थापक�य अिधकार स�चालक सिमितका सद�यलाई ��यायोजन गन� पाइने छैन ।  

(२) स�चालक सिमितले आफूमा िनिहत कुनै अिधकार उपदफा (१) बमोिजम ��यायोजन गरे तापिन �यसको अि�तम 
जवाफदिेहता स�चालक सिमितमा नै रहनेछ । 

१४. सिमित वा उपसिमित गठन गन� स�नेः (१) स�चालक सिमितले बीमकको कुनै खास कामको लािग आव�यकता 

अनसुार एक जना स�चालकको संयोजक�वमा सिमित वा उपसिमित गठन गन� स�नेछ । 
 

तर, लेखापरी�ण सिमित बाहके अ�य सिमित वा उपसिमितमा एक जना भ�दा बढी स�चालक उ� सिमित वा 
उपसिमितको सद�य ह�न पाउने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा उि�लिखत सिमित वा उपसिमितका अित�र� स�चालक सिमितले बीमकको काम कारबाहीलाई 
�भावकारी �पमा स�चालन गन� दहेायका िबषयसंग स�बि�धत सिमित वा उपसिमित गठन गनु� पन�छः– 
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(क)  दाबी भ�ुानी, 

(ख) लगानी, 

(ग) कम�चारी �यव�थापन तथा सेवाका शत�, र   

(घ)  जोिखम �यव�थापन, िव�ीय �व�थता (सो�भ�ेसी) तथा पनुब�मा । 

(३) उपदफा (२) मा उि�लिखत सिमित वा उपसिमितका अित�र� बीमकको वासलात, िहसाब िकताव तथा 
कारोबारको लेखापरी�ण गन� �योजनको लािग बीमकको सव�साधारण शयेरधनीको तफ� बाट �ितिनिध�व गन� स�चालकको 
संयोजक�वमा एक छु�ै लेखापरी�ण सिमित गठन गनु� पन�छ । 

(४) नेपाल ि�थत िबदेशी बीमकको हकमा सिमित वा उप सिमित वा गिठत सबै सिमित वा उपसिमितको काय� यस 
िनद�िशकाको दफा ४ को उपदफा (२) बमोिजम गठन भएको �यव�थापन समहूले गन�छ ।   

(५) उपदफा (१), (२), (३)  र (४) बमोिजम गठन भएको सिमित वा उपसिमितको काम, कत��य, अिधकार, 
काय�िविध तथा सद�य तथा अ�य सहभागीले �ा� गन� बैठक भ�ा स�चालक सिमितले तोके बमोिजम ह�नेछ र �य�तो भ�ा 
वापतको रकम बीमकको साधारण सभाबाट पा�रत गराउन ुपन�छ । 

(६) बीमकको सिमित वा उपसिमितको बैठक ब�दा स�बि�धत िबभागका कम�चारीलाई बैठकमा सहभागी गराउन ु 
पन�छ ।  

(७) यस िनद�िशकामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन स�चालक सिमितको अ�य�, काय�कारी �मखु, 
स�लाहकार तथा िव� �मखु उ� पदमा बहाल रह��जले बीमकको लेखापरी�ण सिमितमा रहन पाउने छैन । 

१५. अनुगमन तथा सुपरीवे�ण गनु� पन�ः (१) स�चालक सिमितले ऐन, िनयमावली, �चिलत काननू, बीमा सिमितबाट समय 

समयमा जारी ग�रएका िनद�शन, स�चालक सिमितबाट बनाइएका नीित, िनयम, िनण�य, िनद�शन, िद�दश�न (�यानअुल), 
प�रप� वा काय�िविध पालना भए नभएको स�ब�धमा आव�यक काय�िविध बनाई क�तीमा ��येक तीन तीन मिहनामा 
अनगुमन तथा सपु�रवे�ण गरी �यसको अ�ाविधक अिभलेख रा�न ुपन�छ । 
 

 (२) स�चालक सिमितले कि�तमा छ मिहनामा उ�च �यव�थापकसंग बीमकको सममामियक िबषयमा अ�तरि�या 
तथा छलफल गनु� पन�छ ।  

(३) स�चालक सिमितका सद�य तथा काय�कारी �मखुको िववरण बीमकले आ�नो वेभसाइटमा अ�ाविधक गरी 
रा�न ुपन�छ ।   

(४) दफा २३ बमोिजम प�रपालन अिधकृतले पेश गरेको �ितवदेन उपर स�चालक सिमितको बैठकमा छलफल गरी 
सो �ितवदेनमा कुनै कैिफयत उ�लेख ग�रएको भए �यसको सधुारका लािग स�चालक सिमितले काय�कारी �मखुलाई 
िनद�शन िदन स�नेछ ।  
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प�र�छेद – ३ 
स�चालकको आचरण स�ब�धी �यव�था 

१६. स�चालकको आचरण स�व�धी �यव�थाः  (१) ��येक स�चालकले आफू स�चालकको पदमा िनय�ु वा मनोनयन 
भएको प�� िदनिभ� दहेायका कुराको िलिखत जानकारी बीमकलाई गराउन ुपन�छः– 

 (क)  बीमकसंग िनज वा िनजको एकाघरको प�रवारको कुनै सद�यले कुनै िकिसमको करार गरेको 
वा गन� लागकेो भए सोको िववरण, 

 (ख)  िनज वा िनजको एकाघरको प�रवारको कुनै सद�यले बीमक वा सो बीमकको म�ुय वा 
सहायक क�पनीमा िलएको शेयर वा िडबे�चरको िववरण,  

 (ग)   िनज अ�य कुनै संगिठत सं�थाको शयेरधनी वा स�चालक भए �यसको िववरण,  

 (घ)   िनजको एकाघरको प�रवारको कुनै सद�य बीमकमा पदािधकारी वा कम�चारीको हिैसयतमा 
काम ग�ररहको भए �यसको िववरण, र 

 (ङ)  स�चालक सिमितलाई जानकारी गराउन ुपन� भनी बीमा सिमितले समय समयमा तोिकिदएको 
अ�य िववरण । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स�चालकले िदएको जानकारी �योजनको लािग खडा गरेको छु�ै रिज�ड�मा अिभलेख 
रा�न ुपन�छ । 

(३) स�चालकले बीमकको कामको िसलिसलामा �वदेश वा िवदशेको �मण गनु� परेमा बीमा सिमितको �वीकृित 
िलन ुपन�छ ।  

(४) स�चालकले कुनै पिन बीमकको तलवी पदािधकारी, काय�कारी �मखु वा कम�चारी भई काय� गनु� ह�दँनै । 

(५) स�चालकले समान िकिसमको अ�य बीमकको स�चालक भई काय� गन� पाउने छैन । 

(६) यस दफामा अ�य� जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै एक िकिसमको बीमकको अक� िकिसमको बीमक 
सहायक क�पनी भएको ख�डमा उ� सहायक क�पनीमा काय�कारी �मखु वा कम�चारीलाई स�चालकको �पमा िनय�ु गन� 
स�नेछ ।   

(७) स�चालकले बीमकको �यव�थापनको दिैनक काम कारबाहीमा ह�त�ेप गनु� ह�दँनै ।  

१७. बीमकको िहत िवपरीत काय� गन� नह�नेः (१) स�चालक ��य� वा अ��य� �पले बीमकको िहत िवपरीत ह�ने कुनै पिन 

गितिविधमा संल�न ह�न ुह�दंनै । 
(२) स�चालक आफूसंग िव�ीय �वाथ� रहकेो कुनै पिन कारोवारमा संल�न ह�न ुह�दंनै ।  

(३) स�चालकले आ�नो वा आ�नो एकाघरको प�रवारको कुनै सद�य मनेेिजङ एज�ेट भएको वा िह�सेदार भएको 
कुनै पिन संगिठत सं�थासंगको बीमा कारोवारमा संल�न ह�न ुह�दंनै । 
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(४) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन स�चालक सिमितले कुनै कारोवारको स�ब�धमा कुनै 
स�चालकको वा िनजको एकाघरको प�रवारको सद�यको िव�ीय �वाथ� गाँिसएको छ भनी �मािणत नगरेस�म साव�जिनक 
�पमा िन�काशन ग�रएका शयेर तथा ऋणप�ह�को कारोवार गन�मा कुनै बाधा पन� छैन ।  

(५) स�चालकले बीमकको कुनै पिन �योजनको लािग िव�ीय �वाथ� रहकेा शयेरधनी वा िनजको एकाघर प�रवारको 
�वािम�वमा रहकेो वा िनजह�को फम� तथा क�पनीसंग घर भाडामा िलई कारोवार गन� पाउने छैन ।  

(६) स�चालक पदमा बहाल रह��जले �य�तो �यि� बीमकको लेखापरी�क, स�लाहकार, काय�कारी �मखु, 
कम�चारी, बीमा सभ�यर, बीमा दलाल, बीमा अिभकता� वा ते�ो प� सहजकता� भई काय� गन� पाउने छैन । 

(७) स�चालकले पदमा बहाल रह��जेल र सो पदबाट हटेको एक वष� स�म सोही बीमकको कुनै पिन �कारको शयेर, 
िडव�ेचर खरीद िब�� गन� पाउने छैन ।  

१८. पदको दु�पयोग गन� नह�नेः (१) स�चालकले आ�नो नाम तथा पदको द�ुपयोग गरी कुनै िकिसमको �यि�गत फाइदा ह�ने 
ि�याकलापमा संल�न ह�न पाउने छैन ।  

(२) स�चालकले बीमा अ�डरराइिटङ, पनुब�मा, बीमा दाबी भ�ुानी तथा लगानी, लेखा लगायत बीमकका िनयिमत 
काय�ह� गन� वा सो काय�मा आ�नो पदको �भाव पान� पाउने छैन ।  

(३) स�चालकले बीमकको आिधकारीक अिभलेख वा कागजप�मा �यि�गत �पमा कुनै थपघट वा संशोधन गन� 
पाउने छैन ।  

१९. गोपनीयता कायम रा�नु पन�ः (१) स�चालकले बीमकको लेखा, बीमा अ�डरराइिटङ, पनुब�मा, बीमा दाबी भ�ुानी, 
�शासिनक कागजात, स�चालक सिमितबाट पा�रत भएका िनण�य (माइ�यटु), बीमा �यवसाय स�व�धमा स�चालक सिमित 
सम� पेश भएका िववरण तथा अ�य मह�वपणू� कागजातह�को गोपनीयता कायम रा�न ुपन�छ ।  

(२) स�चालकले �ाहकले िदएको िबवरण र िनजसंगको कारोवारको बारेमा गोपनीयता कायम रा�न ुपन�छ । 

(३) कुनै स�चालक आ�नो पदबाट िनव�ृ भइसकेपिछ बीमक तथा बीिमतसंग स�वि�धत सचूना वा जानकारी 
साव�जिनक गन� वा आ�नो कुनै �वाथ�का लािग �योग गन� पाउने छैन । 

(४)  यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन �चिलत काननूको अधीनमा रही कुनै कागजात तथा 
�ाहकको सचूना वा जानकारी साव�जिनक गन� वा ते�ो प�लाई उपल�ध गराउन बाधा पन� छैन ।  

२०. िन�प� र समान �यवहार गनु� पन�ः  स�चालकले बीिमतसंग कुनैपिन स�ब�ध वा िम�वत �यवहारबाट �भािवत नभई 

िन�प� एव ंसमानताको आधारमा �यवसाियक �यवहार गनु� पन�छ ।  
 

२१. खवरदारी नीित बनाउन स�नेः (१) स�चालक सिमितले बीमकको स�थागत तथा �यवसाियक सुशासन कायम गन� 
�योजनको लािग बीमकको �यव�थापन तथा पदािधकारी वा कम�चारीबाट अिनयिमत तवरले भए गरेका वा ह�न स�ने काम 
कारवाहीह�को गो�य �पमा जानकारी �ा� गन� आव�यक नीित बनाउन स�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तय ग�रएको नीित बमोिजम बीमकका अिनयिमत काम कारवाहीह�को जानकारी िदने 
�यि�को पेशागत सरु�ाको संर�ण गन� कत��य स�चालक सिमितमा रहने छ । 
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प�र�छेद – ४ 
बीमकको आ�त�रक िनय��ण स�ब�धी �यव�था 

२२. संगठना�मक संरचना तयार गनु�पन�ः (१) बीमकले काय�बोझ तथा लागतको िव�ेषण गरी आ�नो संगठन संरचना तयार 
वा अ�ाविधक गनु� पन�छ ।  

(२) बीमकले आफूलाई आव�यक पन� कम�चारीको दरब�दी तय गरी �य�तो दरब�दी अन�ुप छ मिहना िभ� पदपिूत� 
गरी स�न ुपन�छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम संगठन संरचना तयार गदा� कि�तमा मानव संशाधन, अ�डरराइिटङ, पनुब�मा, बीमा दाबी, 
बजार �यव�थापन, िब� �यव�थापन तथा सचूना �िविध िवभाग ह�न ुपन�छ । 

(४) बीमकले उपदफा (१) बमोिजम संगठना�मक संरचना तयार गदा� कम�चारी उ�रािधकार योजना (स�सेसन �लान) 
समते बनाउन ुपन�छ ।  

(५) बीमकले उपदफा (१) बमोिजम कायम ग�रएको संरचनामा कुनै पद �र� भएमा �र� भएको िमितले छ मिहनािभ� 
पिूत� गनु� पन�छ ।  

२३. प�रपालन अिधकृत िनयु� गनु� पन�ः (१) बीमकले यो िनद�िशका लाग ू भएको तीन मिहना िभ� बीमा, �यव�थापन, 

वािण�यशा� वा काननू िबषयमा कि�तमा �नातक वा सो सरहको उपाधी �ा� गरेका क�तीमा तीन बष�को काया�नुभव 
भएको �यव�थापक तहका आ�ना अिधकृत कम�चारी म�येबाट प�रपालन (क��लाइ�स) अिधकृत तो�न ुपन�छ ।   

(२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको प�रपालन अिधकृतले दहेायका िबषयह� बीमकबाट अ�ाविधक �पमा पालना 
भएको सिुनि�त गनु� पन�छः 

(क)  ऎन तथा िनयमावली, बीमा सिमितबाट समय समयमा जारी भएको िनद�शन तथा िनद�िशका गनु� पन� कुरा,  

(ख)  बीमा सिमितले इजाजतप� जारी गदा�का बखत तोकेका शत�ह�,  

(ग)  बीमा सिमितले बीमकको िनयमन, िनरी�ण वा सपुरीवे�ण गदा� स�बि�धत बीमकलाई िदइएको िनद�शन । 

(३) उपदफा (२) मा उ�लेिखत िबषयका स�ब�धमा स�बि�धत बीमकबाट पालना भए वा नभएको बारे �ैमािसक 
�ितवदेन तयार गनु� पन�छ ।   

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (२) मा उि�लिखत िबषयका स�ब�धमा स�बि�धत 
बीमकबाट पालना भए वा नभएको स�ब�धमा बीमा सिमितले जनुसुकै वखत अ�ाविधक िबवरण उपदफा (१) बमोिजम 
तोिकएको प�रपालन अिधकृतबाट माग गन� स�नेछ ।  

(५) उपदफा (३) तथा (४) बमोिजम पेश भएको िववरणको स�यता तथा �ामािणकताका लािग स�बि�धत प�रपालन 
अिधकृत िज�मेवार ह�नेछ ।  

(६) यस िनद�िशकामा लेिखएको कुनै पिन कुराले उपदफा (२) मा उ�लेिखत िबषयह� अ�ाविधक �पमा पालना 
गनु�पन� कुराबाट बीमक, बीमकको स�चालक सिमित वा काय�कारी �मखुले छुट पाएको मािनने छैन ।  
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२४. स�लाहकार स�ब�धी �यव�थाः (१) बीमकले दिैनक �शासक�य तथा �यव�थापक�य काय� गन� गरी वा कम�चारी सरहको 

हिैसयतमा कसैलाई स�लाहकार िनय�ु गन� पाउने छैन ।  
(२) बीमकको कामको लािग कुनै स�लाहकार आव�यक पन� भएमा आधार र कारण खोली स�चालक सिमितको 

िनण�य सिहत स�लाहकार िनयु� गन� �वीकृितका लािग बीमा सिमितमा िनवदेन िदन ुपन�छ ।  

तर काननूी स�लाहकार तथा सचूना �िविध स�ब�धी स�लाहकार बीमा सिमितको �वीकृित निलई िनय�ु गन� बाधा पगुेको 
मािनने छैन ।  

(३) यो िनद�िशका �ार�भ ह�न ुअिघ बीमकले स�लाहकार िनय�ु गरेको रहछे भने यो िनद�िशका �ार�भ भएको िमितले 
तीन मिहना िभ� आधार र कारण खोली स�चालक सिमितको िनण�य सिहत स�लाहकार कायम रा�ने �वीकृितका लािग 
बीमा सिमितमा िनवदेन िदन ुपन�छ ।    

२५. अिधकार तथा कत��य िनधा�रण गनु� पन�ः (१) बीमकले कम�चारीलाई  िनयिु�प� निदई काममा लगाउन ुह�दँनै । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनयिु�प� िददँा �य�तो कम�चारीले गनु�पन� काम, कत��य, अिधकार तथा िज�मेवारी तो�नु  
पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम तोिकएको काम, कत��य, अिधकार र िज�मवेारी �ित कम�चारी �यि�गत �पमा जवाफदहेी 
ह�नेछ ।  

२६. अिभलेख अ�ाविधक तथा दु��त रा�नु पन�ः बीमकले बीमकको लेखा, बीमा जोिखमांकन (अ�डरराइिटङ), पनुब�मा, 
बीमा दाबी भ�ुानी, �शासिनक कागजात, बीमा सिमितबाट �वीकृित �ा� स�पणू� कागजात तथा बीमालेख, स�चालक 
सिमितबाट पा�रत भएका िनण�य (माइ�यटु), स�चालक सिमित सम� पेश भएका कागजातह� तथा अ�य मह�वपणू� 
कागजातह� अ�ाविधक �पमा पणू� एव ंद�ु�त रा�न ुपन�छ । 
 

२७. िब�तृत लेखापरी�ण गराउनु पन�ः (१) बीमकले ��येक पाँच बष�मा आ�नो िव�ततृ लेखापरी�ण (िडिडए) गराउन ुपन�छ 

।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम ग�रएको िव�ततृ लेखापरी�णको �ितवदेनको तीन �ित तयार गनु� पन�छ ।  

 
प�र�छेद – ५ 

काय�कारी �मुख तथा िबभागीय �मुख स�ब�धी �यव�था 

२८. काय�कारी �मुख िनयु� गनु� पन�ः (१) ��येक बीमकले आ�नो �यवसाय स�चालन गन� एक काय�कारी �मखु िनय�ु गनु� 

पन�छ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम काय�कारी �मखु िनय�ु गदा� बीमा, �यव�थापन, िव�, लेखा, अथ�शा�, वािण�यशा�, 

काननू, गिणत, त�यांकशा� वा इि�जिनय�रङ िबषयमा कि�तमा �नातको�र वा सो सरहको उपािध हािसल गरी कि�तमा 
�यव�थापक तहमा बीमा �े�मा भए कि�तमा पाँच, ब�क वा िव�ीय �े�मा भए भए आठ तथा दबैु �े�मा भए बीमामा एक 
बष�को अनुभव सिहत कि�तमा सात बष�को अनुभव भएका �यि�ह� म�येबाट िनय�ु गनु� पन�छ । 
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तर, �नातक उि�ण� चाट�ड� एकाउ�टे�सी वा सो सरहको यो�यता भएको �यि�को हकमा उपदफा (२) मा उ�लेिखत 
अनभुव भएमा उ� �यि� समेत काय�कारी �मखुको लािग यो�य मािननेछ ।  

(३) िबदेशी बीमकको शाखा काया�लयले यस दफा बमोिजमको यो�यता र अनभुवको आधारमा काय�कारी �मखु 
िनय�ु गनु�पन� छ ।   

(४) दहेायको �यि� बीमकको काय�कारी �मखु िनय�ु ह�न स�ने छैनः 

(क)  मानिसक स�तलुन िठक नभएको,  

 (ख) ब�क वा िव�ीय सं�थासंगको कुनै कारोबारमा कालो सचूीमा परी �य�तो सचूीबाट फुकुवा भएको 
िमितले क�तीमा तीन वष� परूा नभएको, 

 (ग) बीमकको स�चालक, स�चालकको निजकको नातेदार वा कम�चारी वा स�लाहकारको �पमा 
काय�रत रहकेो, 

 (घ) प�स�ी बष� उमरे भएको,  

 (ङ) िबगत तीन बष�को अविधमा बीमकको लेखापरी�क भई काय� गरेको,  

 (च) िधतोप� �यवसायीको �पमा काय� गन� िधतोप� बजारको सद�य रहकेो, 

 (छ) बीमकसंग िव�ीय �वाथ� भएको,  

 (ज) सिमितको अ�य� वा सद�य भईसकेको �यि�,  

 तर, नेपाल सरकारले बीमकको अ�य� वा स�चालकमा िनयु� गन� यो �यव�थाले बाधा पयुा�उने छैन ।  

 (झ) �चिलत काननू बमोिजम ितनु�पन� कर च�ुा नगरेको, 

 (ञ) नैितक पतन दिेखने फौजदारी कसरूमा अदालतबाट सजांय पाई �य�तो सजाँय भ�ुान भएको 
िमितले तीन वष� नपगुकेो,  

 (ट) िबदशेी मलुकुको �थायी आवासीय अनुमित प� वा िडिभ वा िपआर �ा� गरेको,   

 (ठ) िकत�, जालसाजी, ��ाचार, स�पि� श�ुीकरण, मानव वचेिवखन, ब�िकग ंकसरु, बीमा तथा अ�य 
ठगी,  श�रर ब�धक वा अपहरण तथा अ�य फौजदारी कसरुमा अदालतबाट सजाँय पाएको 

 (ड) बीमा सिमितको िनद�शन पालना नगरेको कारणबाट बीमा सिमितले ऐनको दफा ३६ को उपदफा 
(३) बमोिजम कारबाही गरेको िमितले तीन बष� अविध �यितत नभएको । 

(५) तर यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवदशेी बीमकको नेपालि�थत शाखा, सँय�ु लगानीको 
बीमक तथा सिमितको �वीकृित िलई �यव�थापन करारमा िदइएको बीमकको हकमा उपदफा (४) को ख�ड (ट) को 
�यव�था लाग ूह�ने छैन ।  
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(६) उपदफा (१) बमोिजम काय�कारी �मखु िनय�ु गदा� िनजको पा�र�िमक र सिुवधा तोक� बढीमा चार बष� स�मका 
लािग करारमा िनय�ु गनु� पन�छ ।   

तर, यस उपदफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िबदशेी बीमकको बह�मत शयेर भएको बीमकमा �यसरी बह�मत 
शयेर िलने बीमकले तथा िबदेशी बीमकको शाखा काया�लयले आ�नो कम�चारीलाई यस दफाको अधीनमा रही काय�कारी 
�मखुको �पमा िनय�ु गन� स�नेछ । 

(७) बीमकले िनजको काय� स�पादनको आधारमा थप एक काय�कालको लािग पदाविध थप गन� स�नेछ ।   
 
(८) �चिलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन बीमकको काय�कारी �मखु िनय�ु भएको �यि� उ� पदमा 

बहाल रह��जले बीमकको क�पनी सिचवको �पमा िनय�ु ह�न वा बहाल रहन स�ने छैन । 

 (९) बीमकको काय�कारी �मखुको �पमा िनयिु�को लािग ��तािवत �यि�को यस दफा बमोिजमको यो�यता तथा 
अनभुव स�ब�धी िववरण �य�तो �यि�लाई िनयिु� गनु� ए�काइस िदन पवू� बीमा सिमित सम� पेश गनु� पन�छ ।  

 (१०) बीमा सिमितले उपदफा (९) बमोिजम �ा� िववरणको जाँचबझु गदा� �य�तो �यि�लाई काय�कारी �मखुमा 
िनय�ु गन� वा नगन�, तलब भ�ा र अ�य सिुवधाको िवषयमा पनुरावलोकन गन� आव�यक दिेखएमा प�� िदनिभ� 
बीमकलाई िलिखत िनद�शन िदन ुपन�छ ।   

 (११) उपदफा (१०) बमोिजम काय�कारी �मखुमा िनय�ु नगन� वा तलब भ�ा र अ�य सिुवधाको पनुरावलोकन गन� 
िनद�शन िदएमा �यसको कारण खलुाउन ुपन�छ ।  

(१२) स�चालक सिमितले काय�कारी �मखुसंग काय� स�पादन स�झौता गनु� पन�छ । 

 (१३) स�चालक सिमितले काय�कारी �मखुको पद �र� भएको अव�थामा उ� पद तीन मिहना िभ� पिूत� गनु� पन�छ । 

 (१४) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन नेपाल सरकारको लगानी भई नेपाल सरकारले बीमकको 
काय�कारी �मखु िनय�ु गन� भएमा यस िनद�िशकामा तोकेको यो�यताको अित�र� नेपाल सरकारले तोकेको थप यो�यता 
�य�तो पदको लािग तोिकएको �यनूतम यो�यता मािनने छ । 

 (१५) काय�कारी �मखुले उ� पदमा िनय�ु ह�न ुअिघ बीमकको चार बष�को �यवसाियक योजना पेश  गनु� पन�छ ।   

 (१६) काय�कारी �मखुले बीमकको कामको िसलिसलामा िबदशेको �मण गनु� परेमा बीमा सिमितको �वीकृित िलन ु
पन�छ ।     

२९. काय�कारी �मुख जवाफदेही ह�नेः स�चालक सिमितले गन� भनी यस िनद�िशकामा तोिकएको बाहके बीमकको सबै 

�यवसाियक र �शासक�य काय� �ित काय�कारी �मखु जवाफदहेी ह�नेछ । 
 

३०. काय�कारी �मुखको कत��यः (१) स�चालक सिमितबाट बनाइएका नीित, बीमा सिमितबाट िदइएको िनद�शन र �चिलत 

काननू बमोिजम बीमकका दिैनक, �यवसाियक एव ं�शासक�य काय� गनु� काय�कारी �मखुको कत��य ह�नेछ । 
(२) काय�कारी �मखुले आफूलाई स�चालक सिमितबाट ��यायोिजत अिधकारको अधीनमा रही काय� गनु� पन�छ ।  
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(३) काय�कारी �मखुले स�चालक, बीमा दलाल, बीमा सभ�यर, ते�ो प� सहजकता�, स�लाहकार वा परामश�दाता भई 
काय� गन� वा पदमा बहाल रह��जले र सो पदबाट हटेको एक वष�  स�म सोही बीमकको कुनै पिन �कारको शयेर खरीद िब�� 
गन� वा �य�तो काय�मा संल�न ह�न पाउने छैन । 

(४) यस िनद�िशकामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन राि��य बीमा सं�थानको काय�कारी �मखु वा 
बैदिेशक संय�ु लगानीको बीमकको काय�कारी �मखुलाई स�चालक समतेको हिैसयतमा रही काय� गन� तोिकएको 
अव�थामा वा म�ुय बीमकको काय�कारी �मखुलाई सहायक क�पनीको �पमा सं�थािपत बीमकको स�चालक समेतको 
हिैसयतमा रही काय� गन� तोिकएको अव�थामा �य�तो �यि�ले स�चालकको हिैसयतमा रही काय� गन� वाधा प�ुने  छैन ।  

३१. िबभागीय �मुख िनयु� गनु� पन�ः (१) बीमकले �ब�धप� तथा िनयमावली र कम�चारी सेवा शत� तथा सिुवधा स�ब�धी 
िविनयमावलीको अधीनमा रही ख�ुला �ित�पधा� वा बढुवा �ि�या�ारा दहेाय बमोिजमको कुनै यो�यता तथा अनभुव 
पगुकेो र बीमकसंग िब�ीय �वाथ� नरहकेो �यि� म�येबाट िबभागीय �मखुको पदमा िनय�ु गनु� पन�छः– 
 

(क) बीमांक�को परी�ा उि�ण� गरेको वा बीमांक�य िब�ान िबषयमा �नातक उपािध हािसल गरेको,  

(ख) मा�यता �ा� सं�थाबाट बीमा िवषयमा फेलोिशप वा एसोिसयटिशप उपािध हािसल गरेको 

�नातक तह  उि�ण� गरेको,   

(ग) चाट�ड� एकाउ�टे�टे�सी वा सो सरहको परी�ा उि�ण� भई बीमा तथा बैिकङ �े�मा �यव�थापक 

वा सो सरहको पदमा कि�तमा एक वष�  काय� गरेको,  

(घ) मा�यता�ा� िव�िव�ालयबाट �नातक उि�ण� गरी मा�यता �ा� सं�थाबाट बीमा िवषयमा 

लाइसेि�सयटिशप उपािध हािसल गरेको बीमा �े�मा �यव�थापक वा सो सरहको पदमा 

कि�तमा तीन बष� काय� गरेको,  

(ङ) मा�यता�ा� िव�िव�ालयबाट बीमा िवषयमा �नातको�र तहको उपािध हािसल गरी बीमा 

तथा ब�िकङ �े�मा �यव�थापक वा सो सरहको पदमा रही कि�तमा एक वष� काय� गरेको,  

(च) मा�यता�ा� िव�िव�ालयबाट �नातको�र तहको उपािध हािसल गरी बीमा तथा ब�िकङ 

�े�मा �यव�थापक वा सो सरहको पदमा रही कि�तमा दईु वष� काय� गरेको, वा  

(छ) मा�यता�ा� िव�िव�ालयबाट �नातक तहको उपािध हािसल गरी बीमा तथा ब�िकङ �े�मा 

�यव�थापक वा सो सरहको पदमा रही कि�तमा पाँच वष� काय� गरेको ।  

(२) िबभागीय �मखु भ�दा मािथ�लो तहमा िनय�ु गनु� परेमा उपदफा (१) मा उ�लेिखत यो�यताका अित�र� बीमा 
वा ब�िकङ �े�मा थप एक बष� �यव�थापक�य पदमा रही काय� गरेको ह�न ुपन�छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम िनयिु� गदा� बजार �यव�थापन िबभाग, अ�डरराइिटङ िबभाग, पनुब�मा िबभाग र दाबी 
िबभागका �मखुलाई एक अक� िबभाग हने� गरी िनयिु� गन� वा िज�मवेारी िदन पाइने छैन । 

(४) यस दफामा अ�य� जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन यो िनद�िशका �ार�भ ह�दँा बखत िवभागीय �मखु वा सो 
भ�दा मािथ�लो तहमा बहाल रहकेो कम�चारीको हकमा �य�तो पदमा बहाल रहन बाधा पगुकेो मािनने छैन ।  
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(५) यो िनद�िशका लाग ू ह�न ु भ�दा अगाव ै िबभागीय �मखुमा वा सो भ�दा मािथ�लो पदमा िनय�ु भएको तर यो 
िनद�िशका अन�ुप ह�न यो�यता नपगुकेो �यि�लाई हाल कायम रहकेो पद भ�दा मािथ�लो तहमा िनय�ु गन� पाइने छैन ।  

(६) बीमकसंग िबभागीय �मखु ह�ने यो�यता पगुकेो कम�चारी नभएको ख�डमा त�लो तहमा काय� गन� कम�चारी म�ये 
ब�र�ताको आधारमा बिढमा छ मिहना स�मका लािग कायम मकुायम िबभागीय �मखु िनय�ु गनु� पन�छ । 

३२. िबभागीय �मुख जवाफदेही ह�नेः (१) आफू अ�तग�त भए गरेका स�पणू� कामह� �ित िबभागीय �मखु पणू��पमा 
जवाफदहेी ह�नेछ । 

(२) आ�नो मातहतका कम�चारीह�लाई आचरणको िबषयमा िनद�शन िदने र जानकारी िलने उ�रदािय�व िबभागीय 
�मखुको ह�नेछ । 

(३) िवभागीय �मखुले आ�नो िवभागबाट भए गरेका कामकारबाहीको िववरण िनयिमत �पमा काय�कारी �मखु सम� 
पेश गनु� पन�छ । 

 
प�र�छेद – ६ 

कम�चारी स�ब�धी �यव�था 

३३. कम�चारी िनयु� गनु� पन�ः (१) बीमकले बीमकको �ब�धप� तथा िनयमावली र कम�चारी सेवा शत� तथा सिुवधा स�ब�धी 

िबिनयमावलीको अधीनमा रही बढुवा �ि�याबाट पिूत� गनु� पन� पद बढुवा �ि�याबाट र अ�य पदह� ख�ुला 
�ितयोिगता�मक परी�ाबाट पिूत� गनु� पन�छ ।  

 तर, बीमकसंग िब�ीय �वाथ� भएको �यि� कम�चारीमा िनयु� ह�न स�ने छैन । 

(२) बीमकले �नातक तह उि�ण� नगरेका �यि�लाई अिधकृत कम�चारीको �पमा िनय�ु गनु� ह�दँनै ।  

तर, यो िनद�िशका लाग ूह�न ुअगाव ै�नातक तह उि�ण� नगरेको �यि� अिधकृत कम�चारीको �पमा िनय�ु भसैकेको रहछे 
भने उ� �यि�लाई �नातक उि�ण� नगरी कुनै पदो�नित गन� पाइने छैन ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम िनय�ु भएका सबै कम�चारीह�लाई तोिकएको ढांचामा काय�कारी �मखुले िनयुि� प� र 
काय� िबवरण उपल�ध गराउन ुपन�छ ।  

(४) बीमकको कम�चारी िनयिु� तथा पदपिूत� स�ब�धमा बीमा सिमितले आव�यकता अनुसार समय समयमा िनद�शन 
िदन स�नेछ ।  

(५) बीमकले काय�कारी �मखु तथा बीमकका कम�चारीलाई ��येक बष� �यनूतम प�� िदन अिनवाय� तलवी िबदा िदन ु
पन�छ र उ� िवदा अ�य िवदामा समायोजन गन� पाइने छैन ।   

(६) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अिधकृत तह भ�दा त�लो तहमा बा� �ोत बाट 
(आउटसोिस�ङ गरी) काम कारबाही गन� गराउन बाधा पगुकेो मािनने छैन ।    

(७) नेपाल ि�थत िबदशेी बीमक तथा िबदशेी लगानीमा �थािपत बीमकको हकमा बीमकको केि��य काया�लय वा 
बीमकको बह�मत शयेर िलने िबदशे ि�थत बीमकबाट �थापनाको पाँच बष� स�म काय�कारी �मखु सिहत बढीमा तीन जना, 
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�थापनाको पाचँ बष� दिेख दश बष� स�म काय�कारी �मखु सिहत बिढमा दईु जना तथा �थापनाको दश बष� पिछ काय�कारी 
�मखु वा एकजना कम�चारी मा� नेपाल ि�थत बीमकमा िनयु� गन� पाइने छ ।  

३४. बीमकको िहत िव��को गितिविधमा संल�न ह�न नह�नेः (१) कम�चारीह�ले ��य� वा अ��य� �पमा बीमकको िहत 
िवपरीत ह�ने कुनै पिन गितिविधमा संल�न ह�न ुह�दंनै ।  

(२) कुनै कम�चारीको कुनै �ाहकसंग आ�नो िब�ीय �वाथ� रहकेो भएमा �यसको को जानकारी त�काल काय�कारी 
�मखुलाई गराउन ुपन�छ । 

३५. पदको दु�पयोग गन� नह�नेः (१) कम�चारीले आ�नो पद र नाम द�ुपयोग गरी कुनै पिन िकिसमको �यि�गत फाइदा ह�ने 

ि�याकलापमा संल�न ह�न पाउने छैन ।  
(२) कम�चारी वा �य�तो कम�चारीको एकाघर प�रवार वा निजकको नातेदारले बीमकसंग कारोवार गदा� पा�रवा�रक 

स�ब�धको �भाव पान� पाइने छैन । 

(३) कम�चारी वा िनजको एकाघर प�रवारका सद�यले बीमकको काय�कारी �मखु, स�लाहकार, परामश�दाता, बीमा 
अिभकता� वा  बीमा सभ�यर भई काय� गन� पाउने छैन ।  

(४) कम�चारीले अक� कुनै बीमकको काय�कारी �मखु, स�लाहकार, परामश�दाता, कम�चारी, बीमा अिभकता�, बीमा 
सभ�यर, वा अ�य कुनै पिन हिैसयतमा रही काय� गन� पाउने छैन ।  

३६. अिभलेख, �ितबेदन तथा कागजातह� पूण� एवं दु��त रा�नु पन�ः (१) स�बि�धत कम�चारीले बीमकको लेखा, बीमा 
अ�डरराइिटङ, पनुब�मा, बीमा दाबी भ�ुानी, �शासन, बजार �यव�थापन आिद स�ब�धी अिभलेख, बीमा सिमितबाट 
�वीकृित �ा� स�पणू� कागजात तथा बीमालेखह�, स�चालक सिमितबाट पा�रत भएका िनण�य (माइ�यटु), नीित तथा 
िनयमह�, स�चालक सिमित सम� पेश भएका कागजातह�, �ितबेदन तथा अ�य मह�वपूण� कागजातह� अ�ाविधक �पमा 
पणू� एव ंद�ु�त रा�न ुपन�छ । 

(२) कम�चारीले अनिधकृत ढंगले बीमकको आिधकारीक अिभलेख वा कागजप�मा �यि�गत �पमा कुनै थपघट वा 
संशोधन गन� पाउने छैन ।  

३७. गोपनीयता कायम रा�नु पन�ः (१) कम�चारीले बीमकको लेखा, बीमा अ�डरराइिटङ, पनुब�मा, बीमा दाबी भ�ुानी, 

�शासन, बजार �यव�थापन स�ब�धी कागजप�ह�, सिमितबाट �वीकृित �ा� स�पणू� कागजात तथा बीमालेखह�, 
स�चालक सिमितबाट पा�रत भएका िनण�य (माइ�यटु), नीित तथा िनयमह�, स�चालक सिमित सम� पेश भएका 
कागजातह� तथा अ�य मह�वपणू� कागजातह�को स�ब�धमा गोपनीयता कायम रा�न ुपन�छ ।  

(२) कम�चारीले �ाहकको सचूना र कारोवार स�ब�धी गोपनीयता कायम रा�न ुपन�छ । 

(३) कम�चारीले कुनै �ाहकसंग गरेको कुनै पिन �कारको कारोवारको सचूना वा जानकारी सेवा अविध भरी वा 
कम�चारी पदबाट िनब�ृ भइसकेपिछ समते साव�जिनक गन� वा आ�नो िब�ीय �वाथ�का लािग �योग गन� पाइने छैन । 

(४) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन �चिलत काननू बमोिजम बीमकको कागजात तथा �ाहकको 
सचूना वा जानकारी साव�जिनक गन� वा ते�ो प�लाई उपल�ध गराँउदा गोपनीयता भगं भएको मािनने छैन ।  
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प�र�छेद – ७ 
लेखापरी�ण स�ब�धी �यव�था 

३८. लेखापरी�ण सिमितः (१) बीमकले सव�साधारण शयेरधनीको तफ� बाट �ितिनिध�व गन� एक जना स�चालकको 
संयोजक�वमा तीन सद�यीय एक लेखापरी�ण सिमित गठन गनु� पन�छ ।   

(२) बीमकको अ�य�, काय�कारी �मखु, स�लाहकार तथा िव� वा लेखा �मखु वा ितनको एकाघरको प�रवारको 
सद�य उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा सद�य ह�न स�ने छैन ।  

(३) लेखापरी�ण सिमितको काम, कत��य र अिधकार �चिलत काननू, सिमितबाट जारी भएको िनद�शनको अधीनमा 
रही दहेाय बमोिजम ह�नेछः– 

(क)   बीमकह�को िव�ीय िववरणह�को सिम�ा गरी �य�ता िववरणमा उि�लिखत सचूनाको �माण, स�यता र 
यथाथ�ताको यिकन गन�, 

(ख)   बीमकको लेखा, बजटे, आ�त�रक िनय��ण �णाली उपय�ु भए वा नभएको िनयमन, अनगुमन गरी 
यिकन गन�, 

(ग)    बीमकको ख�रद �णाली उपय�ु र िमत�ययी भए वा नभएको स�ब�धमा िनरी�ण र अनगुमन गन� ।  

(घ)  बीमकको बहीखाता, आ�त�रक लेखापरी�ण �णालीको अिभलेखका कागजात वा िव�तुीय अिभलेख 
उपय�ु ढंगबाट रािखएको वा नरािखएको सोको यिकन गन�, 

(ङ)  बीमा अ�डरराइिटङ, बीमा दाबी, लगानी, पनुब�मा स�ब�धी काय� ठीक ढंगले भए नभएको यिकन गन� तथा 
सो स�ब�धी अिभलेख उपय�ु ढंगमा रािखएको वा नरािखएको यिकन गन�,  

(च)   बीमकको लेखा, लेखापरी�ण, वासलात वा िव�ीय िबवरण �चिलत काननू बमोिजम बीमा सिमितबाट 
जारी भएको िनद�शन वा बीमकको िनयमावली वमोिजम भए वा नभएको यिकन गन�, 

(ज)   बीमकको स�चालक सिमितले माग गरेको िबषयमा राय तथा परामश� िदने, 

(झ)   बीमकले बीमा सिमितले िदएको िनद�शन पालना गरे वा नगरेको यिकन गन� ।  

(४) लेखापरी�ण सिमितले आ�नो काम कारबाहीको �ितवदेन बीमकको स�चालक सिमितमा पेश गनु� पन�छ ।  

३९. लेखापरी�कको िनयुि�ः (१) बीमकले �चिलत काननू बमोिजम लेखापरी�कको िनयिु� गनु� पन�छ । 
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दहेायको �यि� बीमकको लेखापरी�क िनय�ु ह�न स�ने 

छैनः–  

(क) स�बि�धत बीमकको स�चालक वा स�चालकको एकाघरको प�रवारको सद�य वा निजकको नातेदार,  

(ख) स�बि�धत बीमकको काय�कारी �मखु वा िनजको एकाघरको प�रवारको सद�य वा निजकको नातेदार, 

(ग) स�बि�धत बीमकको स�लाहकार, सद�य, कम�चारी वा िनजको एकाघरको प�रवारको सद�य वा साझदेार,    
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(घ) स�बि�धत बीमकको सेवाबाट अलग भइसकेको कम�चारी भए �यसरी अलग भएको तीन बष� नपगुकेो 
�यि�,  

(ङ) स�बि�धत बीमकको स�चालक, काय�कारी �मखु वा कम�चारीको साझदेार भएको �यि�,  

(च) स�बि�धत बीमकबाट तोिकएको सीमा भ�दा बिढ रकमको बीमा गराएको बीिमत,  

(छ) लगातार तीन आिथ�क बष�स�म सोही बीमकको लेखापरी�कमा िनय�ु भएको �यि� वा   

(ज) �चिलत काननू बमोिजम लेखापरी�कको �पमा िनय�ु ह�न वा लेखापरी�कको �पमा बहाल रहन अयो�य 
ह�ने �यि� ।  

४०. लेखापरी�णमा खुलाउनु पन� िबषयह�ः (१) लेखापरी�कले लेखापरी�ण गरी लेखापरी�ण �ितवदेन तयार गदा� 
�चिलत काननूले तोकेको �यव�थाका अित�र� दहेायका कुराह� समते खलुाउन ुपन�छः 

(क)  बीमकको बीमा कोष, अिनवाय� जगडेा कोष तथा �य�तै �कृितका अ�य कोष वा स�पि� बीमकको 
दािय�वको अनपुातमा तोिकए बमोिजम भए वा नभएको,  

(ख)  बीमकले इजाजत�ा� बीमा �यवसाय बाहके अ�य बीमा �यवसाय वा कारोबार गरे वा नगरेको, 

(ग) बीमकले बीिमतको हक िहत िव��को कुनै काय� गरे वा नगरेको,  

(घ)  बीमकले बीमा सिमितको िनद�शन अन�ुप काय� गरे वा नगरेको, 

(ङ)  इजाजत �ा� बाहकेका बीमालेख जारी गरे वा नगरेको, 

(च) शयेरधनीलाई जानकारी गराउन ुपन� िव�ीय वा अ�य िवषयमा शयेरधनीलाई जानकारी  गराए  वा नगराएको,  

(छ)  बीमकले िलएको दीघ�कालीन दािय�वको अनपुातमा �य�तो जायजथेाबाट �य�तो दािय�व िनवा�ह गन� 
बीमक स�म रहकेो वा नरहकेो, 

(ज)  बीमकको आ�त�रक िनय��ण �णाली भए वा नभएको र भएको भए �भावकारी भए वा नभएको, 

(झ)  लेखापरी�कले �ितवदेनमा खलुाउन ुपन� भनी बीमा सिमितले समय समयमा तोिकिदएको अ�य  िववरण ।  

(२) लेखापरी�ण �ितवदेनमा लेखा परी�ण गदा� कुनै कैिफयत तथा अिनयिमतता दिेखए सो कुरा र सो स�ब�धमा 
बीमकको �यव�थापनबाट कुनै जवाफ �ा� भएमा वा नभएमा सो �यहोरा समेत उ�लेख भएको ह�न ुपन�छ ।  

 (३) यस दफा बमोिजमको लेखापरी�ण �ितवदेनमा बीमकको बह�मत स�चालक, काय�कारी �मखु, लेखापरी�क 
तथा िव� वा लेखा िवभागको �मखुको ह�ता�र भएको ह�न ुपन�छ । 

४१. िसधै स�पक�  रा�न स�नेः बीमकको आ�त�रक तथा अि�तम लेखापरी�कले लेखापरी�ण सिमितमा िसधै स�पक�  रा�न 

स�नेछ ।  
 

४२. लेखापरी�ण सिमितको �मुख दािय�वः लेखापरी�ण सिमितको दािय�व दहेाय बमोिजम ह�नेछः– 
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(क)  बीमकको सम� िब�ीय अव�थाको समी�ा, आ�त�रक िनय��ण, लेखापरी�ण योजना, आ�त�रक 
लेखापरी�णमा औ�ंयाइएका िबषयह�को समी�ा गरी सो स�ब�धमा अपनाउन ु पन� िबषयका 
स�ब�धमा स�चालक सिमितलाई सझुाव िदने, 

(ख)  अि�तम लेखापरी�ण गदा� लेखापरी�ण यथाथ� बनाउन सघाउने, 

(ग)  बीमकको हर िहसाव द�ु�त भए नभएको स�ब�धमा स�चालक सिमितलाई जानकारी गराउने, 

(घ)  बीमकको स�भािबत दािय�व र जगडेा (�रजभ�) छुट्याई रा�न ु पन� स�ब�धमा िनयिमत �पमा समी�ा 
गन�, 

(ङ)  बीमकको काम कारवाहीमा िनयिमतता, िमत�यियता, औिच�य, �भावकारीता ज�ता कुराह� 
अवल�बन भए नभएको बारे समी�ा गरी स�चालक सिमितलाई आव�यक सझुाव िदने ।  

४३. िनद�शन िदन स�नेः (१) लेखापरी�क र लेखापरी�ण सिमितले िदएको स�लाह, सझुाव तथा �ितबदने मािथ िब�ततृ 

छलफल गरी आव�यक दखेेमा स�चालक सिमितले काय�कारी �मखुलाई िनद�शन िदन स�नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम छलफल गदा� कुनै अिनयिमतता भएको दिेखएमा स�चालक सिमितले सो स�ब�धमा 

अिवल�ब कारबाही गनु� पन�छ ।   

प�र�छेद – ८ 
बीमा गन� नपाइने �यव�था 

४४. बीमा गन� नपाउनेः (१) यस िनद�िशकामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन बीमकले दहेायका कुनै �यि� वा 

सं�थाको कुनै पिन स�पि� वा दािय�वको बीमा गन� स�ने छैनः 
(क)  बीमक आफैले �यहोन� दािय�वको, वा  

(ख)  बीमकको आ�नो सं�थापक, स�चालक, परामश�दाता, स�लाहकार, लेखापरी�क, कम�चारी वा िनजको 
एकाघरको प�रवारको सद�यको, वा 

(ग)  बीमकको िव�ीय �वाथ� भएको सँ�था, फम� �यि� वा िनजको एकाघरको प�रवारको सद�यको, वा 

(घ)  बीमकको स�चालक मनोिनत वा िनय�ु गन� अिधकार पाएको फम�, क�पनी वा सं�थाको, वा 

(ङ)  स�चालकको िव�ीय �वाथ� भएको वा स�चालक �यानेिजङ्ग एज�ेट वा िह�सेदार वा स�चालक भएको 
कुनै फम�, क�पनी वा सं�था िनजको प�रवारको सद�यको, वा  

तर, बीमा सिमितले िनधा�रण गरेको बीमांकको सीमा िभ� रही जीवन बीमा �यवसाय गन� बीमकले ख�ड (क) 
दिेख ख�ड (ङ) स�मका �यि�ह�को जीवन बीमा गन� यस उपदफाले बाधा पयुा�एको मािनने छैन, र  

(च)  बीमकको तफ� बाट सभ�को काय� ग�ररहकेो सभ�यरको ।  

(२) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन उपदफा (१) मा उि�लिखत �यव�था नेपाल सरकारको 
�वािम�वमा रहकेो स�पि� वा दिय�वको बीमा गन� वा गराउने स�ब�धमा लाग ूह�ने छैन ।  
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प�र�छेद – ९ 
बीमकले गन� नह�ने काम स�ब�धी �यव�था 

४५. रकम ज�मा गन� नह�नेः (१) बीमकले स�चालक तथा िनजको एकाघरका प�रवारको िब�ीय �वाथ� भएको ब�क तथा 

िब�ीय सं�थामा बीमकको रकम िन�ेपका �पमा वा अ�य कुनै पिन िकिसमले ज�मा गन� वा रा�न ह�दँनै ।  
 

४६. ऋण िलन िदन नह�नेः (१) बीमकले स�चालक तथा िनजको एकाघरका प�रवारको िब�ीय �वाथ� भएको �यि�, ब�क तथा 
िब�ीय सं�थाबाट ऋण वा सापटी वा अ�य कुनै �पमा रकम िलन िदन ह�दंनै । 

 

४७. साझेदारीमा स�पि� जोड्न नह�नेः (१) बीमकले िव�ीय �वाथ� भएको कुनै �यि�, फम�, क�पनी वा सँ�था वा आ�नो 

कम�चारी, स�लाहकार, परामश�दाता संग साझदेारीमा कुनै स�पि� जोड्न ह�दँनै ।   
(२) यो िनद�िशका �ार�भ ह�न ुअिघ बीमकले िव�ीय �वाथ� भएको कुनै �यि�, फम�, क�पनी वा सँ�था वा आ�नो 

कम�चारी, स�लाहकार, परामश�दाता संग साझदेारीमा कुनै स�पि� जोडेको रहछे भने यो िनद�िशका लाग ूभएको छ मिहना 
िभ� �य�तो स�पि�बाट आ�नो स�पि� अलग गनु� पन�छ ।  

४८. स�पि�को भोगचलन गन� नपाउनेः (१) �चिलत काननू बमोिजम क�पनीको स�चालक, शयेरधनी, कम�चारी, 

स�लाहकार, परामश�दाताको हिैसयतमा पाउने सिुवधा वा लाभ बाहके बीमकको स�पि� बीमकको िव�ीय �वाथ� भएकै 
कुनै �यि�, फम�, क�पनी, कम�चारी, स�लाहकार वा परामश�दाताले कुनै िकिसमले भोगचलन गन� पाउने छैन र भोगचलन 
वा उपयोग गरेमा अनिधकृत �पमा भोगचलन गरेको मािननेछ ।   

(२) बीमकले िव�ीय �वाथ� भएको �यि�, फम�, क�पनी, कम�चारी, स�लाहकार वा परामश�दाताको स�पि� भाडामा 
िलई वा भाडामा िदई वा अ�य कुनै त�रकाले उपयोग गन� गराउन स�ने छैन ।  

४९. बीमकले गन� नह�ने कामः (१) बीमकले दहेायको कुनै काम गन� वा गराउन ह�दँनैः 

(क) बीमा सिमितको पवू� �वीकृित िवना बीमा �यवसायको लािग बाहके अ�य उ��ेयले कुनै स�पि� ख�रद वा 
िब�� गन�, 

(ख) जीवन बीमालेखको सरु�णमा बीिमतलाई कजा� िदन बाहके कुनै िकिसमको कजा� िदन, 

तर कम�चारी सेवा शत� स�ब�धी िविनयमावलीमा �यव�था भए बमोिजम बीमकले आ�नो कम�चारीलाई र 
जीवन बीमा �यवसाय गन� बीमकले आ�नो बहालवाला बीमा अिभकता�लाई तोिकए बमोिजम ऋण िदन यस 
�यव�थाले बाधा पयुा�एको मािनने छैन ।  

(ग) बीमा सिमितले �वीकृत गरेको ढाँचामा बाहके अ�य कुनै ढाँचामा बीमालेख जारी गन�, 

(घ) इजाजत �ा� बीमा �यवसायमा बाहके अ�य कुनै पिन �कारको बीमालेख जारी गन�,  

(ङ) अ�य बीमक वा बीमा दलालको शयेर वा िधतोप�मा लगानी गन�, 

तर बीमा सिमितको पवू� �वीकृित िलई एक िकिसमको बीमा �यवसाय गन� बीमकले अक� िकिसमको बीमा 
�यवसाय गन� बीमकको िधतोप� खरीद गन� यस �यव�थाले बाधा पयुा�एको मािनने छैन । 
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(च) आ�नो स�चालक सिमितको कुनै सद�य स�चालक भएको वा �य�तो सद�य वा िनजको एकाघरको 
प�रवारको सद�यको िव�ीय �वाथ� रहकेो कुनै पिन क�पनी, फम� वा सङ्गिठत सं�थामा कुनै पिन 
िकिसमको लगानी गन�,  

(छ) बीमा �यवसायमा कुनै िकिसमको एकािधकार कायम गन� वा अ�य कुनै िकिसमले बीमा �यवसाय िनयि��त 
गन� �कृितको काम कारबाही गन�, 

(ज) बीमा �े�को �ित�पधा��मक वातावरणमा कृि�म अवरोध वा िनयि��त अ�यास खडा ह�ने कुनै काय� गन� वा 
गराउन ।  

(२) उपदफा (२) बमोिजमको काय� कुनै �यि�ले गरेको जानकारी �ा� ह�न आएमा वा �य�तो काय� भए गरेको शङ्का 
लागमेा वा शंका गनु�पन� मनािसव कारण भएमा बीमकले सोको िववरण त�ु�त बीमा सिमितमा उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

५०. ऋण, जमानत वा सुर�ण िदन नह�नेः बीमकले िव�ीय �वाथ� भएको कुनै �यि�, फम�, क�पनी वा सँ�था वा आ�नो 
कम�चारी, स�लाहकार, परामश�दातालाई ऋण िदन वा कुनै िकिसमको जमानत वा सरु�ण िदन स�ने छैन । 
 

५१. बीमक जबाफदेही नह�नेः स�चालकले आ�नो �यि�गत िहतका लािग वा बीमकलाई हािन नो�सानी पयुा�उनको िनिम� 

कुनै कारोबार गन� लागकेो हो भ�ने जानी जानी वा िव�ास गन� आधार ह�दँा ह�द ै कसैले �य�तो स�चालक वा िनजको 
�ितिनिधसंग कुनै कारोबार गरेको रहछे भने �य�तो कारोबारको स�ब�धमा बीमक जबाफदेही ह�ने छैन ।  
 

५२. काम कारबाहीमा पारदिश�ता ह�नु पन�ः बीमकले आ�नो काम कारवाही �यवसाियक एव ंपारदश� तवरले स�चालन गनु� 

पन�छ । 
 

५३. �यवसाय गन� नह�नेः (१) बीमकले मलू �यवसायका �पमा आ�नो घर भाडामा लगाउने, अ�य �यि� वा सं�थाबाट 

सापटी वा ऋणका �पमा रकम िलई अ�य� लगानी गन� ज�तो गरै �यवसाियक काय� गनु� ह�दंनै । 
 

तर, दीघ�कालीन योजना तयार गरी भिव�य स�मको आव�यकता पिूत� गन�का लािग भवन बनाई भाडामा लगाउन तथा बीमा 
सिमितको �वीकृित िलई िदघ�कालीन योजनामा लगानी गन� यस दफाले बाधा पयुा�एको मािनने छैन ।  

(२) बीमकले स�चालक, काय�कारी �मखु, स�लाहकार वा िनजको एकाघरको प�रवारको सद�यको िव�ीय �वाथ� 
भएको �यि� वा सँ�थासंगको कुनै �कारको �यवसाियक कारोवार गन� पाउने छैन ।  

५४. अिभकता� बनाउन नह�नेः बीमकले बीमा सिमितबाट बीमा अिभकता�को इजाजतप� निलएको तथा �य�तो इजाजतप� 

बहाल नरहकेो �यि� तथा सं�थालाई आ�नो अिभकता� बनाउन र �य�तो �यि� वा सं�था माफ� त कुनै पिन �कारको बीमा 
�यवसाय गनु� गराउन ह�दंनै ।   
 

५५. बीमाशु�क स�ब�धी �यव�थाः (१) बीमकले परूा बीमाश�ुक निलई बीमालेख जारी गन� ह�दँनै । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कारणवश एकम�ु रकम भ�ुानी भई नसकेको अव�थामा 
भ�ुानी ह�ने अविध िकटान गरी कुनै ब�क वा नेपाल सरकारको जमानतमा बीमालेख जारी भएकोमा बीमा श�ुक �ा� गरेको 
मािननेछ । 
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तर तीस िदन भ�दा लामो अविधको ब�क जमानतमा बीमालेख जारी गन� पाइने छैन र �य�तो जमानत पनुः नबीकरण 
गन� पाइने छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन जीवन बीमाको हकमा िक�ताब�दीमा तथा तोिकएको कुनै खास 
िनज�वन बीमामा आिंशक रकम भ�ुानी �ा� गरी बीमालेख जारी गन� बाधा प�ुने छैन । 

 

(४) बीिमतले बीमकको स�बि�धत ब�क खातामा बीमाश�ुक रकम ज�मा गरेको वा बीमा अिभकता�लाई भ�ुानी 
गरेको �माण भएको ख�डमा �यसरी रकम ज�मा भएको समयमा नै बीमकले बीमाश�ुक �ा� गरेको मािननेछ ।  
 तर, बीिमतले बीमकको ब�क वा बीमा अिभकता�लाई अनादर (बाउ�स) ह�ने चेक िदएको अव�थामा बीमाश�ुक भ�ुानी 
ग�रएको मािनने छैन ।   

५६. बीमकमा काम गन� नह�नेः (१) बीमा सिमितको अ�य� भएको �यि� कुनै बीमकको कुनै पिन हिैसयतमा रही काम गन� 

ह�दँनै ।  
     (२) बीमा सिमितको सद�य आ�नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको िमितले दईु बष�स�म र बीमा सिमितको 
अिधकृत �थम �ेणी वा सो भ�दा मािथ�लो तहको कम�चारी वा बीमा सिमितको िनरी�ण शाखामा काय�रत अिधकृत वा सो 
भ�दा मािथ�लो तहको कम�चारी अवकास पाएको िमितले एक बष� स�म बीमकमा कुनै पिन हिैसयतमा रही काय� गन� ह�दँनै । 
 

तर  नेपाल सरकारले अ�य� वा स�चालकमा िनय�ु गदा� यो दफाले बाधा पयुा�एको मािनने छैन ।  

 
 

प�र�छेद–१० 
िविवध 

५७. घोषणा गनु� पन�ः स�चालक तथा काय�कारी �मखुले िनद�िशकाको पालना गन� स�ब�धमा अनसुचूी–२ बमोिजमको 

ढांचामा �वघोषणा गनु� पन�छ । 
 

५८. ज�रवाना �यि�गत �पमा ितनु� पन�ः  बीमा सिमितबाट कुनै स�चालक, काय�कारी �मखु वा कम�चारीलाई गरेको 

ज�रवाना बापतको रकम �य�तो स�चालक, काय�कारी �मखु वा कम�चारीले �यि�गत �पमा बीमा सिमितलाई बुझाउन ु
पन�छ । 
 

५९. आचारसंिहता तयार गरी लागू गन� स�नेः (१) बीमकले �चिलत काननू तथा यस िनद�िशकाको अधीनमा रही सुशासन 

स�ब�धी आचारसंिहता तयार गरी लाग ूगन� स�नेछ ।  
(२) ��येक बीमकले सँ�थागत सशुासन इकाईको गठन गरी सँ�थागत सशुासनको ि�थितबारे मािसक �पमा अनगुमन 

गनु�पन�छ । 

(३) बीमकले स�चालक, काय�कारी �मखु तथा बीमकको अिधकृत �तर वा सो भ�दा मािथको कम�चारी र िनजको 
प�रवारको नाममा रहकेो स�पि�को तोिकए बमोिजमको िववरण ��येक आिथ�क बष� समा� भएको साठी िदन िभ� 
अ�ाविधक गरी रा�न ुपन�छ ।  

६०. बीमा सिमितमा पेश गनु�पन�ः (१) बीमकले दहेायकका कुराह� बीमा सिमितमा पेश गनु� पन�छः 

(क) दफा ३ को उपदपफा (४) बमोिजम स�चालकले िलएको सपथको एक �ित, 
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(ख) दफा ३ को उपदफा (६) बमोिजम स�चालक िनय�ु, पदम�ु वा हरेफेर भएको भए सात िदन िभ� सो 
स�ब�धी िववरण  

(ग) दफा १६ को उपदफा (२) बमोिजम स�चालकले िदएको जानकारी,  
(घ) दफा २३ को उपदफा (३) बमोिजम प�रपालन अिधकृतले तयार पारेको �ैमािसक िववरण, 
(ङ) दफा २८ को उपदफा (१२) बमोिजम स�चालक सिमितले काय�कारी �मखुसंग गरेको काय�स�पादन 

स�झौता र  

  (२) बीमकले दहेायक कुराह� बीमा सिमितलाई जानकारी गराउन ुपन�छः 

(क) दफा ८ को उपदफा (३) को ख�ड (क) बमोिजम स�चालक सिमितले तजु�मा गरी लाग ूगरेको �यव�थापन, 
अ�डरराइिटङ, बीमा दाबी भ�ुानी, स�पि� तथा दािय�व �यव�थापन, बजिेटङ, योजना तथा अ�य 
आव�यक नीित तथा योजना,  

(ख) दफा ११ को उपदफा (१) र (३) बमोिजम तयार गरी लाग ूगरेको िविनयमावली, िद�दश�न (�यानअुल) वा 
काय�िविध,  

(ग) दफा ११ को उपदफा (४) बमोिजम अ�ाविधक गरेको िद�दश�न (�यानअुल), जोिखमांकन (अ�डरराइिटङ) 
िद�दश�न, दाबी िद�दश�न, पनुब�मा िद�दश�न, तथा बीमा सिमितले िनद�शन गरे बमोिजमका आव�यक अ�य 
िविनयमावली, 

(घ)  दफा २३ को उपदफा (१) बमोिजम प�रपालन अिधकृत तोकेको जानकारी,  
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (१) बमोिजम िवभागीय �मखु िनय�ु भएको सात िदन िभ� सोको जानकारी, र 
(च) दफा ३८ को उपदफा (१) बमोिजम यो िनद�िशका लाग ूभएको तीस िदन िभ� लेखापरी�ण सिमित गठन 

भएको जानकारी 
 

६१.  खारेजी र बचाउः (१) बीमकको स�थागत सशुासन स�व�धी िनद�िशका, २०६९ खारेज ग�रएको छ । 

    (२) बीमकको स�थागत सुशासन स�व�धी िनद�िशका, २०६९ बमोिजम भए गरेका स�पणू� काय�ह� यसै 
िनद�िशका बमोिजम भए गरेको मािनने छ ।  
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अनुसूची – १ 

(दफा ३ को उपदफा (४) संग स�वि�धत) 
सपथ  

िमितः... ... ... ... ... ... ... ... 
 

म ... ... ... ... ... ...स�य िन�ापवू�क �ित�ा गछु� र ई�रको नाममा शपथ िल�छु िक बीमा ऐन, २०४९, बीमा िनयमावली, २०४९,  
सिमितले समय समयमा जारी गरेका िनद�शन तथा अ�य काननू�ित िन�ावान रही आफूले �हण गरेको यस बीमकको संचालक 
सिमितको अ�य�/सद�य पदको िज�मवेारी र कत��य कसैको डर, �ास, मोलािहजा, प�पात, राग, �षे वा लोभ लालचमा नपरी 
इमा�दारीकाका साथ पालना गन�छु र आ�नो कत��य पालनाको िसलिसलामा आफूलाई �ात ह�न आएको कुरा �चिलत काननूको 
पालना गदा� बाहके आफू बहाल रहकेो वा नरहकेो कुनै पिन अव�थामा �कट गन� छैन ।  

 

नामः ... ... ... ... ... ... 

                                     द�तखतः ... ... ... ... ... 
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अनुसूची – २ 

(दफा ५७ संग स�वि�धत) 
�वयम ्घोषणा फाराम 

िमितः   ... ... ... ...   
�ी स�चालक सिमित,  

... ... ... बीमा क�पनी िल., 

... ... ... ... ...। 

िबषयः �वयम ्घोषणा गरी जानकारी गराएको बारे । 

उपरो� स�ब�धमा म ... ...  ले यस बीमकको स�चालक/काय�कारी �मखुको पदमा िमित ... ... बाट बहाली गरेकोले बीमकको 
स�थागत सशुासन स�ब�धी िनद�िशका, २०७३ को दफा ... ... ... बमोिजम दहेायका िबषयमा �वघोषणा गरी जानकारी गराएको छु 
।  

(क) यस बीमकसंग म तथा मरेो एकाघर प�रवारको कुनै सद�यले कुनै िकिसमको करार गरेको वा गन� लागकेो छैन । 

(ख) म र मरेो एकाघर प�रवारले यस बीमकको ....... सं�या शयेर, तथा  .... सं�या िडव�ेचर िलएका छ� । सो बाहके बीमकको 
अ�य कुनै शयेर वा िडव�ेचर िलएको छैन ।  

(ग) म यो बाहके अ�य कुनै बीमकको ...........�पमा काय�रत छैन ।  

(घ) म बाहके मरेो एकाघर प�रवारका ...............नाता ला�ने �यि� .............ले समते यस बीमकको कम�चारीको हिैसयतले काय� 
ग�ररहकेो वा गरेको छ । वा म बाहके मरेो एकाघर प�रवारको कसैले यस बीमकको कम�चारीको हिैसयतले काय� ग�ररहकेो वा गरेको 
छैन ।  

(ङ) म यस िनद�िशकाले �ितब�ध लगाएका कुनै पिन काय� गन� छैन ।  

(च) म यस पदमा रह��जले बीमा ऐन, २०४९, बीमा िनयमावली, २०४९ तथा यस िनद�िशकाको पालना गन� बीमकलाई हर तरहले 
सहयोग पयुा�उनेछु ।  

(छ) मािथ घोषणा गरी पेश ग�रएका सबै िबवरणह� िठक सांचो हो, झठ्ुटा ठह�रए सह�लंा बझुाउंला ।  

स�चालक/काय�कारी �मखुको द�तखतः 
नाम थरः ... ... ... ... ... ... 
बावकुो नामः ... ... ... ... ... 
बाज ेवा पितको नामः ... ... ... ... 
ठेगानाः ... ... ... ... ... ... 
नाग�रकता िलएको िज�ला र नाग�रकता नः ... ... ... ... ... ... 




