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पुनर्बीमा व्यवसाय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्र्बन्धी ननर्दनेिका, २०७६ 
 

प्रस्तावनााः बीमकले गर्न े परु्नबीमा व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवसायीक बजारको स्थापर्ना एवं र्नेपालमा परु्नबीमा व्यवसायको 

ववकास तथा वर्नयमर्न गर्नन बाञ्छर्नीय भएकोले बीमा ऐर्न, २०४९ को दफा ८ (घ२) ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी सवमवतद्वारा 

देहायको वर्नदवेिका जारी गररएको छ । 
 

पररच्छेद -१ 

प्रारम्भिक 
 

१. स म्िप्त नाम र प्रारभिाः(१) यस वर्नदवेिकाको र्नाम “पुनर्बीमा व्यवसाय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सभर्बन्धी 

म्नरे्दम्िका, २०७६”  रहकेो छ । 

(२) यो वर्नदेविका तरुून्त प्रारम्भ हुर्नेछ ।  
 

२. पररिाषााः वबषय वा प्रसंगले अको अथन र्नलागेमा यस वर्नदवेिकामा, 

(क) “ऐन” भन्र्नाले बीमा ऐर्न, २०४९ सम्झर्नपुछन ।  

(ख) “ऐम्छिक पुनर्बीमा” भन्र्नाले बीमकले धारण गर्ने प्रत्येक बीमालेख वा जोवखममा परु्नबीमकको स्वीकृवत 

बमोवजम त्यस्तो बीमालेख वा जोवखम सम्बन्धमा गररर्ने परु्नबीमा सम्झर्नपुछन ।  

(ग) “किर नोट” भन्र्नालेपरु्नबीमा करारको ितन तथा व्यवस्थाहरू उल्लेख गररएको, स्वदेिी 

बीमकद्वारापरु्नबीमा व्यवसाय गदान वा परु्नबीमक वा अवधकार प्राप्त परु्नबीमा दलालद्वारा जारी गररएको 

वलवखत दस्तावेज सम्झर्नपुछन । 

(घ) “खुर्द धारण” भन्र्नाले बीमकले ग्रहण गरेको कुर्नै एक बीमा जोवखममध्ये त्यस्तो जोवखम वा एक घटर्नामा 

उत्पन्र्न हुर्न े दावयत्व अन्तगनत आफुले व्यहोर्ने भर्नी परु्नबीमा करारमा वर्नधानररत जोवखमको अिं वा प्रवत 

घट्र्ना उत्पन्र्न हरु्ने दावयत्वको अिं बराबरको अवधकतम रकम सम्झर्नपुछन ।  

(ङ) “म्नयमावली” भन्र्नाले बीमा वर्नयमावली, २०४९ सम्झर्नपुछन । 

(च) ‘‘पुनर्बीमक’’ भन्र्नाले बीमकले धारण गर्ने जोवखमको अिं भन्दा बढी अिंको परु्नः बीमा गर्न े बीमक 

सम्झर्नपुछन । 

(छ) ‘‘पुनर्बीम्मत’’ भन्र्नाले आफूले बीमक वा परु्नबीमकबाट स्वीकार गरेको परु्नबीमा जोवखमको अको 

परु्नबीमकसंग रेट्रोसेिर्न गरी परु्नबीमा गराउर्ने बीमक वा परु्नबीमकलार्न सम्झर्नपुछन । 

(ज) “पुनर्बीमा सभझौता” भन्र्नाले बीमक तथा परु्नबीमक बीच वर्नवित ितनहरू तोकी वर्नवित अववधको लावग 

िरुूमा र्नै तय गररएको सीमा वभत्रको परु्नबीमा सम्झौता सम्झर्नपुछन ।  

(झ) “पुनर्बीमा र्दलाल”भन्र्नाले जोवखमको परु्नबीमा व्यवस्था गर्ने/वमलार्न गर्न े बीमक वा परु्नबीमक र 

परु्नबीमक वीचको कायन गर्ने मध्यस्थकतान समते सम्झर्नपुछन ।  

(ञ) “पुनर्बीमा स्लीप”भन्र्नाले परु्नबीमाको लावग प्रस्ताववत जोवखम एव ं ितन तथा व्यवस्थाहरूको सवंिप्त 

वववरण उल्लेख भएको र सो परु्नबीमकलार्न मान्य भर्न सोमा आ-आफ्र्नो वहस्साको प्रवतित खलुार्न 

हस्तािर गररएको दस्तावेज सम्झर्नपुछन ।  

(ट) ‘‘र्बीमक’’ भन्र्नाले ऐर्नको दफा १० बमोवजम बीमक दतान प्रमाणपत्र प्राप्त संगवित संस्था सम्झर्नपुछन । 
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(ि) ‘‘र्बीम्मत’’भन्र्नाले आफुले धारण गरेको दावयत्वको बीमा गराउर्ने व्यवि वा संस्था सम्झर्नपुछन र सो िब्दले 

परु्नबीमा करारमा आफ्र्नो दावयत्वको जोवखमको अिं हस्तान्तरण गर्ने बीमकलार्न समते जर्नाउँछ ।  

(ड) “सामुम्िक र्बीमा पुल”भन्र्नाले कुर्नै खास प्रकृवतको जोवखम वा बीमा सम्बन्धमा बीमकहरू वमवल एउटै 

बीमालेख जारी गर्ने, एक स्थार्नमा बीमा िलु्क जम्मा गर्ने, परु्नबीमा व्यवस्था गर्ने र दावी भिुार्नी व्यवस्था 

गर्नन स्थापर्ना भएका वा हुर्ने कुर्नै र्नामको सामवुहक बीमा कोष सम्झर्नपुछन । 

(ढ) “मिाम्वपम्ि पुनर्बीमा”भन्र्नाले कुर्नै एकल घट्र्नाबाट वसवजनत भर्न व्यापक रूपमा असर पार्न ेववर्नािकारी 

िवत जस्तैः महामारी, भकुम्प, सरु्नामी, आधंी, हावाहुरी जस्ता प्राकृवतक प्रकोपबाट हुर्न े िवतको 

रिावरणका लावग गररर्ने परु्नबीमा सम्झर्नपुछन ।  

(ण) ‘‘सम्मम्त’’ भन्र्नाले बीमा ऐर्न, २०४९ को दफा ३ बमोवजम गवित बीमा सवमवत सम्झर्नपुछन । 

(त) ‘‘सेिन’’ भन्र्नाले कुर्नै बीमकले बीवमतबाट स्वीकार गरेको जोवखम मध्ये आफुले धारण गर्ने जोवखमको 

वहस्सा भन्दा बढीपरु्नबीमकमा सार्ने जोवखमको वहस्सा सम्झर्नपुछन ।  

(थ) “रेट्रोसेिन”भन्र्नाले परु्नबीमकले ग्रहण गरेको जोवखममा त्यस्तो परु्नबीमकले आफ्र्नो खदु धारण राखी 

बाँकी अिंको अन्य परु्नबीमकसंग गरेको परु्नबीमाको प्रकृयालार्न सम्झर्नपुछन ।  

(द) “म्सम्िङ्ग कभपनी”भन्र्नाले आफुले जारी गरेको बीमालेख अन्तगनतको दावयत्व परु्नबीमा कम्पर्नीमा 

हस्तान्तरण गर्ने बीमक वा िरुू बीमक सम्झर्नपुछन ।  

 
 

पररच्छेद-२ 

पुनर्बीमा व्यवसाय सभर्बन्धी व्यवस्था 

३. पुनर्बीमा व्यवसायाः-(१) बीमा ऐर्न, २०४९ बमोवजम स्थावपत परु्नबीमकले र्नपेाल वभत्र जारी भएका बीमालेखबाट 

सवृजत दावयत्वको अिं व्योहोर्ने गरी परु्नबीमा व्यवसाय गर्ने तथा आफुले परु्नबीमा व्यवस्था अन्तगनत ग्रहण गरेको 

दावयत्वको परु्नः परु्नबीमा (रेट्रोसेिर्न) गराउर्न ुपर्नेछ ।  
 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेवखत व्यवसायको अवतररि परु्नबीमकले ववदेिी बीमकले ववदेिी मलुकुमा जारी 

गरेका बीमालेख अन्तगनतको दावयत्वको परु्नबीमा ग्रहण गर्नन तथा ववदिेी परु्नबीमकले परु्नबीमा व्यवसाय अन्तगनत ग्रहण 

गरेको दावयत्व व्यहोर्ने गरी ववदेिी बीमक तथा परु्नबीमकबाट दावयत्व ग्रहणगर्नन सक्र्नेछ । 
 

(३) यस वर्नदेविकामा जरु्नसकैु कुरा लेवखएको भएता पवर्न परु्नबीमकले र्नेपाल वभत्र जारी हुर्ने बीमालेख 

अन्तगनत उत्पन्र्न हुर्न ेदावयत्वसवमवतले वर्नधानरण गरे बमोवजमको प्रत्यिबीमाको वहस्सा (Direct Session) वलर्न सक्र्नेछ 

। 

(४) परु्नबीमकले र्नपेाल वभत्र जारी हुर्न े बीमालेखमा सदस्य बीमकहरूको संयिु दावयत्वको परु्नबीमा 

 तथा दावी भिुार्नीको व्यवस्था वमलाउर्न स्थावपत सामवूहक बीमा कोष (Insurance Pool) तथा त्यस्तै अन्य 

कोषहरूको व्यवस्थापर्न गर्नन सक्र्नेछ । 
 

(५) परु्नबीमकले राष्ट्ट्रको जोवखम व्यवस्थापर्न सम्बन्धमा दिेको रेवटङ्ग (Country Rating)तयार गर्ने बारे 

सम्बवन्धत वर्नकायसंग समन्वय गर्नुन पर्नेछ । 
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४. पुनर्बीमकले व्यवस्था गनुु पनेाः (१) परु्नबीमकले आफ्र्नो खदु सम्पवत (Networth)को आधारमा बीमाको प्रकार 

(पोटनफोवलयो) अर्नसुार परु्नबीमा धारण सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुन पर्नेछ ।  
 

(२) उपदफा (१) बमोवजम धारण सम्बन्धी व्यवस्था गरी बाकँी रहकेो रट्रोिेसर्न (Retrocession)वा ऐवच्छक 

परु्नबीमा (Facultative Reinsurance) वा दवुै माध्यमबाट परु्नबीमाको व्यवस्था गर्नुन पर्नेछ । 

 

(३) उपदफा (२) बमोवजम रेट्रोिसेर्न गदान रेट्रोिसेर्न वलर्ने परु्नबीमकको खदु सम्पवत (Networth)ख्याती, 

िमता एवं के्रवडट रेवटङ स्तरको आधारमा गर्नुन पर्नेछ । 

 

(४) परु्नबीमकले ववदेिी परु्नबीमकसँग रेट्रोिसेर्न  परु्नबीमा सम्झौता गदान अगवुा परु्नबीमकको हकमा 

अन्तरावष्ट्ट्रय मान्यता प्राप्त एजेन्सीहरूद्वारा कवम्तमा क वगनको (A- Rating)मलू्याङकर्न भएको परु्नबीमक छर्नौट गर्नुन 

पर्नेछ र अन्य परु्नबीमकको हकमा कवम्तमा ख वगनको (B+ Rating)मलू्याङ्कर्न भएको परु्नबीमक हरु्न ुपर्नेछ । 

 

(५) परु्नबीमकले परु्नबीमाको व्यवस्था गदान परु्नबीमा अण्डररार्वटङ्ग तथा परु्नबीमा दावी सम्बन्धी प्रवक्रयागत 

व्यवस्थालार्न अन्तरानवष्ट्ट्रयबीमा वर्नयमर्नकारी वर्नकायको मापदण्ड अर्नरुूपको गणुस्तर कायम गरी व्यवस्था गर्नुन पर्नेछ । 

 

(६) यस वर्नदेविकामा अन्यत्र जरु्न सकैु कुरा लेवखएको भएता पवर्न बीमकहरूले र्नपेाल वभत्र जारी गरेको 

बीमालेख अन्तगनत वर्नज बीमकहरू बीच एक आपसमा दावयत्व व्यहोर्ने सम्बन्धमा गररएका सह बीमा (Coinsurance) 

तथा ऐवच्छक परु्नबीमा (Facultative Reinsurance)गर्नन यस व्यवस्थाले बाधा पयुानएको मावर्नर्ने छेर्न । 

 

(७) परु्नबीमा व्यवसाय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सवमवतले तोवकवदए बमोवजम हुर्नेछ । 
 

पररच्छेद -३ 

पुनर्बीमा सभर्बन्धी प्रकृयागत व्यवस्था 

५. पुनर्बीमा प्रम्ियााः-(१) परु्नबीमकलेपरु्नबीमा सम्बन्धी व्यवस्था गदान बीमालेख जारी गर्ने बीमकको मलु दावयत्व रहर्न ेर 

त्यस्तो दावयत्व वापत परु्नबीमकबाट सोधभर्नान वलर्ने व्यवस्था सवुर्नवित गर्नुन पर्नछे । 

(२) परु्नबीमकले धारण गर्ने जोवखम सम्बन्धमा आफुले धारण गरी बाँकी रहकेो जोवखमको बाह्य परु्नबीमकसँग 

परु्नबीमा गर्नुन पर्नेछ । 
 

(३) परु्नबीमकले आफ्र्नो खदु सम्पवत (Net worth)लार्न पणूनरूपले जोवखमोन्मखु (Expose) हरु्न र्नवदर्न 

क्रमिः आफ्र्नो खदु धारण िमता (Retention Capacity)बवृि गदै जार्न ुपर्नेछ । 
 

(४) र्नेततृ्व वलर्ने अगवुा परु्नबीमकले तय गरेका ितन(Leading Term) मा बीमकहरूबाट परु्नबीमा 

सम्झौता(Reinsurance Treaty) वा ऐवच्छकपरु्नबीमा (Facultative Reinsurance) मा वहस्सा वलर्न े र्नीवत 

अपर्नाउर्न ुपर्नेछ । 

(५) परु्नबीमा सम्झौता (Reinsurance Treaty) वा ऐवच्छक परु्नबीमा (Facultative Reinsurance) र 

प्रत्यिवहस्सामा सहभागी हुदँा दोहोरो जोवखम पर्न े र जोवखम एकवत्रत हुर्न े (Duplication र Accumulation) 

अवस्थालार्न समते ख्याल राखी जोवखमोन्मखु (Risk Exposure) कम गर्नन जोवखम मलू्याङ्कर्न गरी परु्नबीमा वलर्ने र 

सोको रेट्रोिसेर्न गर्ने र्नीवत अवलम्बर्न गर्नुन पर्नछे । 
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(६) परु्नबीमकले ववदेिी बीमक तथा परु्नबीमकबाट परु्नबीमा ग्रहण गदान सम्बवन्धत बीमक वा परु्नबीमकको 

ख्याती, उि देिको भौगवलक अववस्थवत, वातावरणीय तथा जोवखम उन्मखुता (Exposure)र सम्बवन्धत बीमक 

परु्नबीमकहरूको ववगतको अर्नभुव, तथ्याङ्क तथा अन्य आवश्यक कुराको मलू्याङकर्न गरी जोवखम ग्रहण गर्न े

पद्दवतको ववकास गर्नुन पर्नेछ । 
 

(७) परु्नबीमकले परु्नबीमा व्यवसायको माध्यमबाट राष्ट्ट्रले बहर्न गर्न े अवधकतम जोवखम व्यवस्थापर्न गर्नन 

महाववपवि व्यवस्थापर्न खाका (Catastrophic Modeling) तयार गर्नुन पर्नेछ ।  
 

(८) परु्नबीमकले देिमा हरु्ने प्रकोपजन्य जोवखमको पवहचार्न गरी परु्नबीमा िेत्रको लावग सचूक तयार गर्न े र 

प्रकोप व्यवस्थापर्नसंग सम्बवन्धत ववषयमा वबदिेी बीमा वर्नयमर्नकारी वर्नकाय माफन त समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्नुन पर्नेछ । 
 

(९) परु्नबीमकले सोझै बीवमतसँग कुर्नै सम्झौता गर्नन तथा बीमकले परु्नबीमा करारको आधारमा दावयत्व 

भिुार्नी र्नगरी कुर्नै पवर्न वकवसमले प्रवतरिा गर्नन पाउर्ने छैर्न । 

तर, कुर्नै खास प्रकृवतको जोवखमव्यवसायको सम्बन्धमा वा खास पररवस्थवतमा बीवमतले परु्नबीमकको 

प्रत्याभवूत खोजेमा वा परु्नबीमकबाटै भिुार्नी गर्ने व्यवस्था गर्नन चाहमेा सोही बमोवजम गर्नन अन्तरानवष्ट्ट्रय प्रचलर्न अर्नरुूप 

परु्नबीमा व्यवस्थामा Cut Through Clause राख्र्न ुपर्ने भएमा परु्नबीमा गर्नुन अवघ सवमवतबाट स्वीकृवत वलर्न ुपर्नेछ ।  
 

(१०) परु्नबीमकले बीमकको िूला िूला परु्नबीमा दावीहरूमा आवश्यकता अर्नसुार दावी सहकायन खण्ड 

(Claims Co-operation Clause)वादावी वर्नयन्त्रण खण्ड(Claims Control Clause)को व्यवस्था गर्नन सक्र्ने छ । 

(११) परु्नबीमाको प्रवक्रया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सवमवतले तोके बमोवजम हुर्नेछ । 

 

पररच्छेद -४ 

पुनर्बीमा र्दलाल सभर्बन्धी व्यवस्था 

६. पुनर्बीमा गनु सम्कनेाः- (१) परु्नबीमकले परु्नबीमा व्यवसाय गदान आफै वा परु्नबीमा दलाल (Reinsurance Broker) 

माफन त गर्नन सक्र्नेछ । 
 

(२) परु्नबीमकले परु्नबीमा दलाल माफन त परु्नबीमा गराउँदा सवमवतबाट परु्नबीमा दलालको लावग तयार 

पाररएको रोष्टरको अवधर्नमा रवह परु्नबीमा व्यवसाय गर्नुन पर्नछे । तर, सवमवतबाट रोष्टर तयार गर्नुन अवघ मान्यता प्राप्त 

परु्नबीमा दलाल माफन त परु्नबीमा व्यवसाय सञ्चालर्न गर्नन सवकर्नेछ । 
 

(३) परु्नबीमकले उपदफा (२) बमोवजमको रोष्टरमा उल्लेख भएका दलालको पूँजी, ख्याती, िमता र 

अर्नभुवलार्न समते मध्य र्नजर राखी परु्नबीमा दलाल छर्नौट गर्नुन पर्नेछ । 
 

(४) परु्नबीमकले आफूले छर्नौट गरेको परु्नबीमा दलालको पेिागत दावयत्व बीमा(Professional 

IndemnityPolicy) को अद्याववधक प्रवतवलवप वलर्न ुपर्नेछ । 

 

(५) परु्नबीमा दलाल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सवमवतले तोके बमोवजम हुर्नेछ । 
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पररच्छेद-५ 

लेखा प्रणाली सभर्बन्धी व्यवस्था 

 

७. लेखा सभर्बन्धी व्यवस्थााः- (१) परु्नबीमकलेआफ्र्नो लेखा र वहसाब वकताबको श्रेस्ता सवमवतले तोवकवदए बमोवजम 

राख्र्नपुर्नेछ । 

(२) परु्नबीमकले उपदफा (१) बमोवजमको आफ्र्नो वहसाब वकताबको लावग अन्तरानवष्ट्ट्रय स्तरको लेखा 

प्रणालीको अवलम्बर्न गर्नुन पर्नेछ ।  
 

(३) परु्नबीमकले परु्नबीमा व्यवसाय प्रारम्भ गरेको वमवत देवख प्रत्येक अववधमा आफ्र्नो सहभावगता रहकेो 

प्रत्यि बीमाको वहस्सा, परु्नबीमा व्यवसायबाट प्राप्त हरु्ने रकम तथा अन्य कुर्न ैश्रोतबाट प्राप्त हरु्ने रकम समतेको छुट्टाछुट्ट ै

आय व्यय वहसाबको अवभलेख गरी सो को एक प्रवत सवमवतमा पेि गर्नुन पर्नेछ । 

 

८. र्बीमाङ्कीय मूलयाांकन सभर्बन्धी व्यवस्थााः- (१) परु्नबीमकले प्रत्येक आवथनक वषनमा आफ्र्नो सम्पवि तथा 

दावयत्वको बीमाङ्की(Actuary)द्वारा बीमाङ्कीय मलू्याङ्कर्न (Actuarial Valuation)गराउर्न ुपर्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजमको बीमाङ्कीय मलू्याङ्कर्न (Actuarial Valuation)बाट प्राप्त प्रवतवदेर्न 

सवमवतमा पेि गर्नुनपर्नेछ । 
 

९. म्विीय म्ववरणसभर्बन्धी व्यवस्थााः-(१) परु्नबीमकलेआफ्र्नो सम्पणून कारोबारको वविीय वववरण सवमवतले तोवकवदए 

बमोवजमको ढाचँामा तयार गर्नुन पर्नेछ । 
 

(२) उपदफा (१) बमोवजम तयार गररएको वविीय वववरण प्रत्येक आवथनक वषन समाप्त भएको वमवतले छ (६) 

मवहर्ना वभत्र लेखापररिण गरार्न सोको एक प्रवत सवमवतमा पिे गर्नुन पर्नेछ । 

 

१०. लगानी सभर्बन्धी व्यवस्थााः-परु्नबीमकले लगार्नी गदान सवमवतबाट जारी “बीमकको लगार्नी वर्नदवेिका, २०७५” 

बमोवजम हुर्ने गरी लगार्नीको व्यवस्था गर्नुन पर्नेछ । 

 

पररच्छेद -६ 

म्वम्वध 

११. सुिासन सभर्बन्धी व्यवस्थााः-परु्नबीमकको सिुासर्न सम्बन्धी व्यवस्था सवमवतबाट जारी “बीमकको संस्थागत 

सिुासर्न सम्बन्धी व्यवस्था, २०७५” बमोवजम हुर्नेछ । 
 

१२. सांगठन सांरचनााः-(१)परु्नबीमकको संगिर्न संरचर्नाको लावग आवश्यकता अर्नसुार मापदण्ड वर्नधानरण गर्न ेर उि संगिर्न 

संरचर्नालार्न अद्याववधक गद ेलैजार्न ुपर्नेछ । 
 

१३. ताम्लम सभर्बन्धी व्यवस्थााः- (१) परु्नबीमकले वबदेिी परु्नबीमक वा परु्नबीमक दलालको प्रावववधक परामिन, 

व्यवस्थापर्न र बजार सेवाको उपयोग गरी दि जर्निविको ववकास गर्नुन पर्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजमका दि जर्निविका लावग वबिेष तावलमको व्यवस्था गर्नुन पर्नेछ ।  

(३) परु्नबीमक माफन त परु्नबीमा व्यवसाय गरे वापत बीमकहरूलार्न प्रावववधक सेवा प्रदार्न गर्न े व्यवस्था 

वमलाउर्न ुपर्नेछ । 
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१४. सफ्टवेयर सभर्बन्धी व्यवस्थााः- परु्नबीमा व्यवसायको तथ्याङ्क सवह तररकाबाट व्यवस्थापर्न गर्ननका लावग 

परु्नबीमकमा अन्तरानवष्ट्ट्रय स्तरको वेवमा आधाररत ररयल टार्नम सफ्टवेयर जडार्न गर्नुन पर्नेछ ।  
 

१५. प्रचार प्रसाराः-(१) परु्नबीमकले अन्तरानवष्ट्ट्रय स्तरमा आफ्र्नो पवहचार्न कायम गर्नन ब्रावण्डंग तथा प्रचार प्रसार गर्नुन पर्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोवजम प्रचार प्रसारका लावग परु्नबीमा सम्बन्धी रावष्ट्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्ट्रय सभा सम्मलेर्न 

लगायतका कायनक्रम आयोजर्ना, प्रयोजर्न तथा समन्वय गर्नुन पर्नेछ । 
 

१६. सम्मम्तमा पेि गनुु पनेाः- (१) परु्नबीमकलेदहेायका कुराहरू सवमवतमा पेि गर्नुन पर्नेछः 

 (क) प्रत्येक वषन परु्नबीमा व्यवसाय अन्तगनत आफुले ग्रहण गर्न ेजोवखम सम्बन्धी र्नीवत, 

 (ख) परु्नबीमा सम्झौता,  रेट्रोसेिर्न र ऐवच्छक परु्नबीमासम्झॏताको प्रवतवलवप, 

 (ग) प्रत्येक परु्नबीमा सम्झौता गर्नुन अवघ परु्नबीमकको धारण तथा परु्नबीमा व्यवस्था  । 
 

१७. व्याख्या गने अम्धकाराः- यस वर्नदेविकाको प्रयोगमा कुर्नै दवुवधा उत्पन्र्न भएमा सो को व्याख्या गर्ने अवधकार 

सवमवतलार्न हरु्नेछ । 
 

१८. खारेजी र र्बचाउाः- (१) परु्नबीमा व्यवसाय (व्यवस्थापर्न तथा सञ्चालर्न) सम्बन्धी वर्नदवेिका, २०७१ खारेज गररएको 

छ ।  

(२) परु्नबीमा व्यवसाय (व्यवस्थापर्न तथा सञ्चालर्न) सम्बन्धी वर्नदेविका, २०७१ बमोवजम भए गरेका सम्पणून 

कायनहरू यसै वर्नदेविका बमोवजम भए गरेको मावर्नर्न ेछ ।  

 

        *** 


