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माघ, २०७६
कुपण्डोल, लललतपरु

प्रस्तावनााः लघु बीमा व्यवसायको ववकास, प्रबर्द्धन तथा व्यवस्थापन गरी बीमा मार्ध त न्यनू आय वगधको
जीवन तथा सम्पविको सरु क्षा गनधका लावग बीमा ऐन, २०४९ को दर्ा ८ (घ २) को अविकार प्रयोग गरी बीमा
सवमवतले लघु बीमा लनर्देलिका, २०७६ बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारनभिक
१.

सलं िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस वनदेविकाको नाम “लघु बीमा लनर्देलिका, २०७६” रहेको छ ।
(२) यो वनदेविका तरुु न्त लागु हुनेछ ।

२.

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथध नलागेमा यस वनदेविकामा,
(क) “ऐन” भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ सम्झनपु छध ।
(ख) “लनयमावली” भन्नाले बीमा वनयमावली, २०४९ सम्झनपु छध ।
(ग) “बीमा सलमलत” भन्नाले ऐनको दर्ा ३ बमोवजम गवित बीमा सवमवत सम्झनपु छध ।
(घ) “बीमक” भन्नाले ऐनको दर्ा १० बमोवजम बीमक दताध प्रमाणपत्र प्राप्त सगं वित सस्ं था
सम्झनपु छध ।
(ङ) “लघु बीमा” भन्नाले न्यनू आय वगधका व्यविहरुलाई लवक्षत गरी यसै वनदेविका
बमोवजम जारी भएका बीमा व्यवसाय सम्झनपु छध ।
(च) “लघु जीवन बीमा” भन्नाले जीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकले जारी गने लघु जीवन
बीमा सम्झनपु छध ।
(छ) “लघु लनजीवन बीमा” भन्नाले वनजीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकले जारी गने लघु
वनजीवन बीमा सम्झनपु छध ।
(ज) “लघु बीमालेख” भन्नाले लघु बीमाको ितध बन्देज सम्बन्िी अविकार तथा दावयत्व
उल्लेख भएको बीमक र बीवमत बीचको वलवखत करार सम्झनपु छध ।
(झ) “लघु बीमा अलभकताा” भन्नाले लघु बीमालेख वबक्री वबतरण गनध बीमकको तर्ध बाट
भवू मका वनवाधह गने इजाजतपत्र प्राप्त व्यवि वा सस्ं थालाई सम्झनपु छध ।
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३.

पररच्छे द –२
लघु बीमा व्यवसाय
लघु बीमा गनापु नेाः (१) यो वनदेविका प्रारम्भ भए पश्चात बीमकले लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गनधु
पनेछ ।
(२) यस वनदेविकाको अिीनमा रही जीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकले लघु जीवन बीमा र वनजीवन
बीमा व्यवसाय गने बीमकले लघु वनजीवन बीमा व्यवसाय गनधु पनेछ ।
(३) बीमकले सवमवतले तोके को मात्रा र अनपु ातमा लघु बीमा व्यवसाय गनधु पनेछ ।

४.

लघु जीवन बीमा व्यवसायाः लघु जीवन बीमा व्यवसाय अन्तधगत बीमकले देहायको मध्ये एक वा एक
भन्दा बढी प्रकारका बीमा व्यवसाय गनध सक्नेछः
(ख) सावविक लघु जीवन बीमा,
(ग) म्यादी लघु जीवन बीमा,
(घ) सवमवतले तोवकवदए बमोवजमको अन्य लघु जीवन बीमा ।

५.

लघु लनजीवन बीमा व्यवसायाः लघु वनजीवन बीमा व्यवसाय अन्तधगत बीमकले देहायको मध्ये एक वा
एक भन्दा बढी प्रकारका बीमा व्यवसाय गनध सक्नेछः
(क) सम्पवि लघु बीमा
(ख) घर लघु बीमा
(ग) दघु टध ना लघु बीमा
(घ) स्वास््य लघु बीमा
(ङ) घातक रोग लघु बीमा
(च) कृ वष लघु बीमा
(छ) सवमवतले तोवकवदए बमोवजमको अन्य लघु वनजीवन बीमा ।

६. बीमा कराराः (१) बीमकले यस वनदेविका बमोवजम जारी गरे को लघु बीमालेख बीमक तथा बीवमत बीचको
विपक्षीय करार हुनेछ ।
(२) बीमकले बीमा अववि समाप्त हुनु अगावै बीवमतलाई बीमालेखको अववि समाप्त हुन लागेको
जानकारी सवहतको सचू ना पिाउन सक्नेछ ।
(३) बीमा प्रस्ताव र्ाराम, बीमालेख तथा बीमालेखसङ्ग संलग्न अन्य आवश्यक कागजातलाई समग्र
बीमा करारको रूपमा वलनु पनेछ ।
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७. बीमालेखाः (१) जीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकको हकमा सवमवतले स्वीकृ त गरे बमोवजम तथा वनजीवन
बीमकको हकमा सवमवतले तोके बमोवजमको लघु बीमालेख जारी गनधु पनेछ ।
(२) बीमालेखको ववषय, अन्तवधस्तु (कन्टेन्ट), िब्दावली तथा तत्सम्बन्िी अन्य कुरा सवमवतले तोवकवदए
बमोवजम हुनेछ ।
८. प्रस्ताव फाराम भनाु पनेाः (१) बीमालेख जारी गदाध सवमवतले तोके बमोवजमको प्रस्ताव र्ाराम पणू ध रूपमा
भरे को हुनु पनेछ ।
(२) बीमालेख जारी गनधु अगावै बीमालेख जारी गनधको लावग आवश्यक सम्पणू ध वववरण हेरी जााँची बीमा
गनधु पनेछ ।
९. बीमालेखको अवल ाः जीवन लघु बीमालेखको हकमा एक वषध वा सो भन्दा बढी अवविको र वनजीवन लघु
बीमालेखको हकमा एक वषध वा सो भन्दा कम अवविको लावग मात्र जारी गनध सवकनेछ ।
(२) लघु बीमालेख जारी गदाध जारी भएको समय तथा जोवखम प्रारम्भ भएको वमवत र समय समेत उल्लेख
गनधु पनेछ ।
१०. बीमािुल्काः (१) बीमकले बीमालेखमा उल्लेख भएको बीमािल्ु क गणना गरी सोही बमोवजम बीमािल्ु क
वलनु पनेछ ।
(२) यस वनदेविका बमोवजम जारी गररने बीमालेखको बीमािल्ु कमा कुनै पवन प्रकारको छुट (विस्काउन्ट),
प्रदान गनध वा बीमािल्ु क कटौवत गनध वा सहुवलयत वदन पाइने छै न ।
तर, बीमा अवभकताधको प्रयोग नगरी वसिै बीमालेख वबक्री (प्रत्यक्ष बीमा) गररएको अवस्थामा बीवमतलाई
जीवन बीमाको हकमा आि प्रवतित तथा वनजीवन बीमाको हकमा दि प्रवतितका दरले हुन आउने रकम छुट
प्रदान गनध सवकनेछ ।
(३) यस वनदेविकामा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भए तापवन नेपाल सरकार अथध मन्त्रालयिारा जारी भएको
सहुवलयतपणू ध कजाधका लावग व्याज अनदु ान सम्बन्िी एवककृ त कायधवववि, २०७५ अनसु ार ववक्री गररएको लघु
बीमालेखको लावग उि कायधववविमा तोवकए बमोवजम बीमकले पाउने बीमािल्ु क अनदु ान बराबरको रकम
घटाई बााँकी रकम मात्र बीमािल्ु कको रूपमा वलनु पनेछ ।
(४) यस वनदेविका बमोवजम जारी गररने बीमालेखमा बीमािल्ु क गणना गदाध हुन आउने कूल बीमािल्ु क
रकममा कुनै पवन अवतररि रकम थप गरी वलन पाइने छै न ।
(५) एकपल्ट बीमालेख जारी भएपश्चात बीमा अवविभर बीमादर बढाउन वा घटाउन पाइने छै न ।
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११. बीमाङ्कको सीमााः (१) नेपाल सरकार अथध मन्त्रालयिारा जारी भएको सहुवलयतपणू ध कजाधका लावग ब्याज
अनदु ान सम्बन्िी एवककृ त कायधवववि, २०७५ को दर्ा ३ मा सहुवलयतपणू ध कजाध प्रकारका लावग उल्लेख
भएको प्रवत ऋणी अविकतम सीमा ननाघ्ने गरी लघु बीमालेखमा बीमाङ्क कायम गनधु पनेछ ।
(२) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “घ” बगधका लघवु वि वविीय साँस्थाहरूलाई जारी गररएको
वनदेिन,२०७६ को दर्ा ३.२ बमोवजम कजाध वलई सोही प्रयोजनको लावग लघु बीमा गदाध सोही दर्ामा उल्लेख
भएको प्रवत ऋणी अविकतम सीमा ननाघ्ने गरी लघु बीमाको बीमाङ्क कायम गनधु पनेछ ।
(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोवजमको सवु विा अन्तगधत लघु बीमा गनध चाहने व्यवि वा साँस्थाले अनस
ु च
ू ी१ बमोवजम लघु बीमा गनधु पनेछ ।
(४) उपदर्ा (१) र (२) को प्राविान बाहेक बीवमतले आर्ै गने भए अनुसूची-२ मा उल्लेख भएको सीमा
ननाघ्ने गरी लघु बीमाको बीमाङ्क कायम गरी लघु बीमा गनधु पनेछ ।
१२. खुलाउनु पनेाः बीमालेखमा बीवमत, बीमा गररएको बस्त,ु बीमाङ्क, बीमािल्ु क तथा अन्य वववरण प्रष्ट रूपमा

खल
ु ाउनु पनेछ ।
पररच्छे द-३
लघु बीमा अलभकताा सम्बन् ी व्यवस्था
१३. लघु बीमा अलभकताााः (१) बीमकले प्रत्यक्ष वा लघु बीमा अवभकताध मार्ध त लघु बीमा गराउन सक्नेछ ।
(२) लघु बीमा अवभकताधको लावग चावहने योग्यता बीमा वनयमावली, २०४९ को वनयम २१ ले तोवकवदए
बमोवजम हुनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) को अवतररि लघु बीमा अवभकताध हुनका लावग सवमवत वा सवमवतबाट मान्यताप्राप्त
साँस्थाबाट लघु बीमा अवभकताध सम्बन्िी तावलम वलएको हुनपु नेछ ।
१४. लघु बीमा अलभकतााको काम, कताव्याः बीमा ऐन, बीमा वनयमावली तथा सवमवतले समय समयमा वदएको
आदेि वनदेिन तथा लघु बीमालेख समेतको अविनमा रही लघु बीमा अवभकताधको काम, कतधव्य देहाय
बमोवजम हुनेछ :
(क) बीवमतलाई बीमकको तर्ध बाट यथाथध तथा ववस्तृत जानकारी गराउने,
(ख) बीवमतलाई लघु बीमालेख उपलब्ि गराउने,
(ग) लघु बीमा प्रस्ताव र्ाराम भराउने,
(घ) आवश्यकता अनसु ार बीमालेख नवीकरण गराउन आवश्यक सहयोग गने,
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(ङ) बीमकको तर्ध बाट लघु बीमा सम्बन्िी अन्य आवश्यक कायध गने गराउने, र
(च) लघु बीमा सम्बन्िमा सवमवतले तोवकवदएका अन्य कायध गने गराउने ।
१५. सँस्थागत लघु बीमा अलभकताााः (१) देहायका साँस्थाले लघु बीमा अवभकताधको रूपमा कायध गनध सक्नेछन:्
(क) गैर सरकारी साँस्था
(ख) स्वावलम्वन समहू
(ग) लघवु वि वविीय साँस्था
(घ) सहकारी साँस्था
(ङ) काननू बमोवजम दताध भएको अन्य सगं वित साँस्था
(२) साँस्थागत लघु बीमा अवभकताधको रूपमा कायध गनध चाहने साँस्थाले आफ्नो उद्देश्यमा बीमा अवभकताधको
रूपमा कायध गने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गनधु पनेछ ।
१६. लघु बीमा अलभकतााको आचारसंलिता: लघु बीमा अवभकताधको आचारसंवहता सवमवतले तोवकवदए
बमोवजम हुनेछ ।
१७. लघु बीमा अलभकतााको कलमिन : (१) लघु बीमा अवभकताधको कवमिन अनुसूची-१ र २ बमोवजम हुनेछ
।
१८. बीमक लजम्मेवार िुनेाः बीमकको सञ्चालक, कमधचारी तथा लघु बीमा सम्बन्िी कायध गने लघु बीमा
अवभकताधले लघु बीमालेख वलनेको हकवहत ववरुर्द् कुनै काम गरी नोक्सानी पयु ाधएमा त्यसको वजम्मेवारी
बीमकले वलनु पनेछ ।
पररच्छे द – ४
र्दाबी िुक्तािी
१९. र्दाबी भुक्तानीाः (१) बीमकले आर्ु समक्ष परे का लघु बीमा दाबीको तत्काल छानबीन गरी दाबी भि
ु ानी गने
व्यवस्था वमलाउनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोवजम दाबी भि
ु ानी गदाध आर्ुले तोके को लघु बीमाको दाबी सम्बन्िी आवश्यक
कागजात प्राप्त भएको सात वदन वभत्र छानवबन गराई दावयत्व यवकन गरी भि
ु ानी गनधु पनेछ ।
(३) उपदर्ा (२) बमोवजमको कागजात, वववरण तथा वसर्ाररस बमोवजम दाबी भि
ु ानी गनधु नपने भएमा
स्पष्ट आिार र कारण खल
ु ाई बीवमतलाई पन्र वदन वभत्र वलवखत जानकारी वदनु पनेछ ।
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(४) दाबी भि
ु ानी सम्बन्िमा कुनै वववाद उत्पन्न भएमा बीमा वनयमावली, २०४९ को वनयम ३३ बमोवजम
बीमा सवमवतमा पैंतीस वदन वभत्र वलवखत उजरु ी गनध सक्नेछ ।
२०. र्दावी सम्बन् ी प्रलियाको लालग आवश्यक कागजाताः दावी भि
ु ानी प्रवक्रयाको लावग बीवमतले बीमक
समक्ष लघु बीमालेखमा उल्लेख भए बमोवजमको आवश्यक कागजातहरू पेि गनधु पनेछ ।
पररच्छे द – ५
निनिध
२१. लववरण पठाउनु पनेाः (१) बीमकले आर्ूले जारी गरे को लघु बीमा सम्बन्िी बीमालेख, त्यस्तो बीमालेखले
वसजधना गरे को दावयत्व तथा जोवखम र सवमवतले समय समयमा तोवकवदए बमोवजमका अन्य वववरणहरु प्रत्येक
त्रैमावसक अववि समाप्त भएको वमवतले तीस (३०) वदन वभत्र अनस
ु च
ू ी-३ बमोवजमको ढााँचामा सवमवतमा
पिाउनु पनेछ ।
२२. प्रचललत कानून बमोलजम िुनेाः यस वनदेविकामा उल्लेख नभएका ववषयको हकमा प्रचवलत काननू बमोवजम
हुनेछ ।
२३. खारेजी र वचाऊाः (१) लघु बीमा वनदेविका, २०७१ खारे ज गररएको छ ।
(२) लघु बीमा वनदेविका, २०७१ बमोवजम भए गरे का काम कारवाही यसै वनदेविका बमोवजम गरे को
मावननेछ ।
२४. बा ा अड्काउ र फुकाउाः यस वनदेविकाको कायाधन्वयमा कुनै बािा अि्चन आइपरे मा बीमा सवमवतले बािा
अि्काउ र्ुकाउन सक्नेछ ।
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अनस
ु च
ू ी-१
(दर्ा ११ र १७ सङ्ग सम्बवन्ित)
लघु बीमाको नकनिम, बीमािुल्क र कनमिि िभबन्धी व्यिस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “घ” बगाका लघलु वत्त लवत्तीय सँस्थािरूलाई जारी गररएको लनर्देिन,२०७६
ि.स.ं

व्यवस्था

अल कतम बीमाङ्क

लघु बीमाको लकलसम

बीमा िुल्क

१ दर्ा ३.२ (क) पााँच लाख रूपैयााँ
सम्पवि लघु बीमा
रू. २ प्रवतहजार
२ दर्ा ३.२ (ख) दइु ध लाख रूपैयााँ
घर लघु बीमा
रू. २ प्रवतहजार
३ दर्ा ३.२ (ग) दि लाख रूपैयााँ
सम्पवि लघु बीमा
रू. २ प्रवतहजार
४ दर्ा ३.२ (घ) तीन लाख रूपैयााँ
सम्पवि लघु बीमा
रू. २ प्रवतहजार
नेपाल सरकार अथा मन्त्रालयद्वारा जारी भएको सिुललयतपण
ू ा कजााका लालग ब्याज अनर्दु ान सम्बन्
कायालवल , २०७५
ि.स.ं

व्यवस्था

अल कतम बीमाङ्क

६

दर्ा ३ (१) (क) दि लाख रूपैयााँ

७
८
९
१०
११

दर्ा ३ (१) (ख)
दर्ा ३ (१) (ग)
दर्ा ३ (१) (घ)
दर्ा ३ (१) (ङ)
दर्ा ३ (१) (च)

१२

दर्ा ३ (१) (छ) तीन लाख रूपैयााँ

सात लाख रूपैयााँ
दि लाख रूपैयााँ
पन्र लाख रूपैयााँ
दि लाख रूपैयााँ
पााँच लाख रूपैयााँ
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लघु बीमाको लकलसम

बाली तथा पिपु न्छी
बीमा
सम्पवि बीमा
सम्पवि बीमा
सम्पवि बीमा
सम्पवि बीमा
सावविक जीवन बीमा
घर बीमा

बीमा िल्ु क

कलमिन

१५ %
१५ %
१५ %
१५ %
ी एलककृत
कलमिन

बीमालेखमा उल्लेख भए
१५ %
अनसु ार
रू. २ प्रवतहजार
१५ %
रू. २ प्रवतहजार
१५ %
रू. २ प्रवतहजार
१५ %
रू. २ प्रवतहजार
१५ %
बीमालेखमा उल्लेख भए वनयमावली अनसु ार
अनसु ार
रू.२ प्रवतहजार
१५ %
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अनस
ु च
ू ी-२
(दर्ा ११ सङ्ग सम्बवन्ित)
लघु बीमाको लकलसम, बीमाङ्क, बीमािल्ु क र कलमसन
िs.स.ं

बीमाको लकलसम

अल कतम
बीमाङ्क

जीवन लघु बीमा
(क) सावविक लघु जीवन बीमा

रू. तीन लाख

(ख)

म्यादी लघु जीवन बीमा

रू. तीन लाख

(ग)

अन्य लघु जीवन बीमा

रू. तीन लाख

लनजीवन लघु बीमा
(क) सम्पवि लघु बीमा
(ख) घर लघु बीमा
(ग) दघु टध ना लघु बीमा
(घ) स्वास््य लघु बीमा

(ङ)

घातक रोग लघु बीमा

रू. पााँच लाख
रू. पााँच लाख
रू. तीन लाख
रू. पचास हजार
(प्रवत पररवारबढीमा ५ जना
सदस्य रहने)
रू. एक लाख

(च)

बाली तथा पिपु न्छी लघु बीमा

रू. दईु लाख

(छ)

अन्य

रू. तीन लाख
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बीमािल्ु क

कलमसन

बीमालेखमा उल्लेख वनयमावली अनसु ार
भए अनसु ार
बीमालेखमा उल्लेख वनयमावली अनसु ार
भए अनसु ार
बीमालेखमा उल्लेख वनयमावली अनसु ार
भए अनसु ार
रू. २ प्रवतहजार
५० पैसा प्रवतहजार
रू. १ प्रवत हजार
रू. ४० प्रवत हजार

१५ %
१५ %
१५ %
१५ %

बीमालेखमा उल्लेख
भए अनसु ार
बीमालेखमा उल्लेख
भए अनसु ार
रू. ५ प्रवत हजार

१५ %
१५ %
१५ %
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अनस
ु च
ू ी- ३
(दर्ा २१ सङ्ग सम्बवन्ित)
लघु बीमाको आ. व. …./.. …... त्रैमालसक लववरण
... ... ... ... इन्स्योरेन्स कम्पनी लल.

ि. स.ं

बीमालेखको
प्रकार

बीमालेख
सख्ं या

बीमाङ्क

बीमा
िुल्क

र्दाबी
सख्ं या

मागर्दाबी
रकम

र्दाबी
भक्त
ु ानी
सख्ं या

र्दाबी
भक्त
ु ानी
रकम

कै लफयत

जम्मा

समाप्त
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