सच
ू नाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावलीको नियम ३ बमोनिम
सार्विनिक गरिएको नर्र्िण
सचू ना सार्वजननक गने ननकायको नाम :– बीमा सनमनि (िेपालको बीमा नियमिकािी निकाय)
सचू ना सार्वजननक गरे को अर्नि :– दोस्रो त्रैमानसक, २०७७/७८
१) निकायको स्र्रूप ि प्रकृनि :
बीमा सनमनि नेपालको बीमा क्षेत्रको ननयमनकारी ननकाय हो । बीमा ऐन, २०४९ अनसु ार नेपालको बीमा ब्यर्सायलाई
ब्यर्नथिि, ननयनमि, नबकनसि र ननयनरत्रि गनवका लानग बीमा सनमनिको थिापना भएको हो । नेपाल नभत्रका बीमा सम्बनरि
गनिनर्निलाई यस सनमनिले ननयमनकारी ननकायको हैनसयिले अनगु मन गर्वछ । बीमा ब्यर्साय गने बीमकहरू लगायि बीमाको
क्षनि मलू याांकन गने सभेयर र बीमालेख नबक्री नर्िरण गनव ठूलो भनू मका रहने बीमा अनभकिावको इजाजिपत्र जारी गने र नर्ीकरण
गने कायव पनन बीमा सनमनिले गर्वछ ।
नर्.स.ां २०४६ सालमा प्रजािरत्रको पनु वथिापना भए पश्चाि अरय क्षेत्रहरुमा जथिै बीमा क्षेत्रमा पनन पररर्िवनहरु र्ेखा परे । पररर्निवि
सरर्भवलाई मनन गरी नर्.स.ां २०४९ सालमा बीमा ऐन २०२५ लाई प्रनिथिापन गर्ै नयाां बीमा ऐन २०४९ जारी गररयो । ऐनको
प्रथिार्नामानै थपष्ट रुपमा भननएको छ "बीमा ब्यर्सायलाई ब्यर्नथिि, नबकनसि, ननयनमि र ननयनरत्रि गनवको लानग बीमा
सनमनिको थिापना गररएको हो ।" प्रथिार्नामा उललेनखि लक्ष्य प्राप्त गनवका लानग एक थर्ायत्त सांथिाका रुपमा बीमा ऐन, २०४९
अनसु ार यस सनमनिको थिापना भएको हो ।
बीमा सनमनिका सांचालक सनमनिको गठन बीमा ऐन, २०४९ को र्फा ३ अरिगवि र्ेहाय बमोनजम रहने व्यर्थिा रहेको छ :नेपाल सरकारले ननयक्त
ु गरे को र्ा िोके को व्यनक्त

अध्यक्ष

प्रनिनननि, काननु , रयाय ििा ससां र्ीय व्यर्थिा मरत्रालय

सर्थय

प्रनिनननि, अिव मरत्रालय

सर्थय

बीमा व्यर्सायमा नर्शेष ज्ञान भएका व्यनक्तहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोननि गरे को एक जना
व्यनक्त

सर्थय

बीनमिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीि गरे को एकजना व्यनक्त

सर्थय

नेपाल सरकारले सर्थयहरुको मनोनयन र हेरफे र गनव सक्नेछ । सर्थयहरुको कायव अर्नि चार र्षवको हुनेछ । सर्थयहरुलाई पनु : र्ईु
पलटसम्म मनोननि गनव सनकनेछ ।

२) निकायको काम, किवव्य ि अनिकाि :
नेपालको बीमा ब्यर्सायलाई ब्यर्नथिि, नबकनसि, ननयनमि र ननयनरत्रि गनवको लानग बीमा सनमनिको ननम्न काम, किवव्य र
अनिकार हुनेछ :• बीमा व्यर्सायलाई व्यर्नथिि, ननयनमि, नबकनसि ििा ननयनरत्रि गनवको लानग नीनि ननिावरण गनव नेपाल सरकारलाई
आर्श्यक सझु ार् नर्ने,
• बीमाबाट प्राप्त हुन आएको रकम लगानी गनवको लानग नीनि ननिावरण गरी प्रािनमकिा क्षेत्र िोक्ने,
• बीमक, बीमा अनभकिाव, सभेयर र्ा र्लालको र्िाव र नर्ीकरण गने ििा र्िाव खारे ज गने गराउने,
• बीमक ििा बीनमि बीचको र्ार्नर्र्ार्मा मध्यथििा गने,
• बीमा र्ानयत्र् ननिावरणका सम्बरिमा बीमक नर्रुद्ध बीनमिले नर्एको उजरु ी उपर ननणवय गने,
• बीमा व्यर्सायका सम्बरिमा बीमकलाई समय समयमा आर्श्यक ननर्ेशन नर्ने,
• बीनमिको नहि रक्षाको नननम्ि आर्श्यक आिार िजवम
ु ा गने, र
• बीमा व्यर्सायसँग सम्बनरिि अरय आर्श्यक काम गने ।
३) निकायमा िहिे कमवचािी सख्
ं या ि कायव नर्र्िण :
क्र.स.ां
पर्
१
(अध्यक्ष) नेपाल सरकारबाट ननयक्त
ु
क्र.सां.
पर्

सख्ां या
१
सांख्या

कायव नर्भाजन
कायवकारी प्रमख
ु
कायव नर्भाजन
कायवरि
कमवचारी
सांख्या
१

१

कायवकारी ननर्ेशक

१

२

ननर्ेशक

४

महाशाखा प्रमख
ु

४

३

उप ननर्ेशक

प्रशासन

८

शाखा प्रमख
ु

७

४

उप ननर्ेशक

काननु

३

शाखा प्रमख
ु

२

५

उप ननर्ेशक

चाटवर्व एकाउरटेरट

२

शाखा प्रमख
ु

१

६

सहायक ननर्ेशक

प्रशासन

३४

२४

७

सहायक ननर्ेशक

काननु

६

४

८

सहायक प्रिम

प्रशासन

१२

१०

९

चालक

प्रशासन

२

२

१०

कायावलय सहयोगी

प्रशासन

८

८

८१

६३

िम्मा

कै नफयि
कै नफयि

* करारमा रहेका कममचारी सहहतको सचू ी बीमा सहमहतको वेभसाइट www.nib.gov.np मा उपलब्ध छ । ररक्त बााँकी पदहरु पदपहू तम प्रहियामा रहेको ।

४) निकायबाट प्रदाि गरििे सेर्ा :
क्र.स.

१

शाखा

सेर्ाको नर्र्िण

काननु ििा बीमा र्ार्ी सम्बरिी
ननयमन शाखा गनु ासो
बीमा र्ार्ी उजरु ी

शरू
ु सम्पकव
अनिकृि

बीमकको शाखा
थर्ीकृ ि

लाग्िे अर्नि

सहायक ननर्ेशक प्रमख
ु काननु साि नर्न सम्म
शाखा
सहायक ननर्ेशक

अर््र्ा अर्ालि
सहायक ननर्ेशक
/अनिकार /प्राप्त
ननकायबाट हुने आर्ेश/
म्यार्
सहायक ननर्ेशक
बीमक र्िाव सम्बरिी
कारर्ाही प्रकृ या
बीमा ननयमन सम्बरिी
कायव सम्पार्न

निम्मेर्ाि
अनिकृि

,,

,,

,,

अगां पगु ेको
नमनिबाट िीस
नर्न नभत्र
िोनकए बमोनजम

कागजाि प्राप्त
भएको नमनिबाट
१२० नर्न

सहायक ननर्ेशक प्रमख
ु
साि नर्न सम्म
ननयमन शाखा
सहायक ननर्ेशक

,,

कागजाि प्राप्त
भएको नमनिबाट
३५ नर्न

,,

कागजाि प्राप्त
भएको नमनिबाट
३५ नर्न

बीमकको शेयर
थर्ानमत्र् पररर्िवन
नामसारी थर्ीकृ नि

सहायक ननर्ेशक

प्रर्रि पत्र ननयमार्ली
सश
ां ोिन

सहायक ननर्ेशक प्रमख
ु
कागजाि प्राप्त
ननयमन शाखा
भएको नमनिबाट
३५ नर्न
सहायक ननर्ेशक प्रमख
ु काननु
साि नर्न
शाखा

बीमा र्ार्ी सम्बरिी
परामशव/ बीमा सम्बरिी
गनु ासो
बीमा र्ार्ी उजरु ी

उििु ी गिु ासो
सुन्िे
अनिकािी
सम्बनरिि
महाशाखा
प्रमख
ु

सहायक ननर्ेशक

,,

अगां पगु ेको
नमनिबाट िीस
नर्न नभत्र

सम्बनरिि
महाशाखा
प्रमख
ु

क्र.स.

२

शाखा

अनसु रिान
शाखा

सेर्ाको नर्र्िण

नर्र्ेशी मद्रु ा सटही
नसफाररश

शरू
ु सम्पकव
अनिकृि

सहायक ननर्ेशक प्रमख
ु
अनसु रिान
शाखा
सहायक ननर्ेशक
,,

बाली ििा पशपु रक्षी
बीमालेख थर्ीकृ ि
लघु बीमालेख थर्ीकृ ि सहायक ननर्ेशक
३

बीमकको नर्त्तीय
नबत्त नबश्ले षण
नर्र्रण थर्ीकृ नि प्रर्ान
शाखा
बीमकको लगानी
थर्ीकृ नि

४
५

६

निम्मेर्ाि
अनिकृि

,,

सहायक ननर्ेशक प्रमख
ु नबत्त
नबश्लेषण
शाखा
सहायक ननर्ेशक
,,

सहायक ननर्ेशक
बीमकको नथिर सम्पनत्त
,,
कायावलयबाट गनवु पने सहायक ननर्ेशक
,,
भक्त
ु ानी
बीमा अनभकिाव, सभेयर सहायक ननर्ेशक प्रमख
ु ,
नर्कास
िानलम
नबकास
शाखा
शाखा
कायावलय
सहायक ननर्ेशक प्रमख
ु ,
भक्त
ानीका लानग प्राप्त
ु
व्यर्थिापन
कायावलय
भएका नबलहरुको
शाखा
ब्यर्थिापन
नसफाररस सम्बरिी
शाखा
सहायक ननर्ेशक
सनमनिको प्रकाशन
,,
नर्र्रण सम्बरिी
सहायक ननर्ेशक
प्रशासननक गनु ासो
,,
सम्बरिी नर्र्रण
सहायक ननर्ेशक
कमवचारी प्रशासन
,,
सम्बरिी
सहायक ननर्ेशक
बीमालेख
बीमालेख थर्ीकृ नि
प्रमख
ु ,
ििा सश
बीमालेख
ु ासन
शाखा
शाखा

लाग्िे अर्नि

परर नर्न सम्म

उिुिी गुिासो
सुन्िे
अनिकािी
सम्बनरिि
महाशाखा
प्रमख
ु

परर नर्न सम्म
परर नर्न सम्म
एक्काइस नर्न

सम्बनरिि
महाशाखा
प्रमख
ु

साि नर्न
साि नर्न
साि नर्न
साि नर्न

सम्बनरिि
महाशाखा
प्रमख
ु
प्रकृ या पगु ेको
सम्बनरिि
नमनिले परर नर्न महाशाखा
प्रमख
ु
िीन नर्नमा
िीन नर्नमा
िीन नर्नमा
नब्ने नर्न

सम्बनरिि
महाशाखा
प्रमख
ु

क्र.स.

शाखा

सेर्ाको नर्र्िण

शरू
ु सम्पकव
अनिकृि
सहायक ननर्ेशक

बीमाङ्कीय मूलयाांकन
प्रनिर्ेर्न थर्ीकृ नि
अनभकिाव इजाजि र्िाव
ननर्करण ििा
प्रनिनलपी

सहायक ननर्ेशक

सभेयर इजाजि पत्र,
ननर्करण ििा
प्रनिनलपी
७

ब्यर्थिापन
सचू ना
प्रणाली
शाखा

सहायक ननर्ेशक

सहायक ननर्ेशक

एयरमाकव सम्बरिी

िथयाक
ां सम्बरिी

निम्मेर्ाि
अनिकृि

लाग्िे अर्नि

,,

नब्ने नर्न

,,

परर नर्न

,,

परर नर्न

प्रमख
पाँच नर्न
ु ,
ब्यर्थिापन
सचू ना
प्रणाली शाखा

उिुिी गुिासो
सुन्िे
अनिकािी

सम्बनरिि
महाशाखा
प्रमख
ु

सहायक ननर्ेशक प्रमख
पाँच नर्न
ु ,
ब्यर्थिापन
सचू ना
प्रणाली शाखा

५) सेर्ा प्रदाि गिे निकायको शाखा ि निम्मेर्ाि अनिकािी :
बीमा सनमनिको काठमाण्र्ौ बानहर कुनै शाखा कायवलय नभएको

६) सेर्ा प्रदाि गिव लाग्िे दस्ििु ि अर्नि :
बर्ु ा नां. ४ नागररक बर्ापत्रमा उललेख भएको
दस्िुि :
क्र.स
१.
२.
३.
४.

नर्र्रण
सेर्ा शलु क
बीमा कम्पनी र्िाव
बीमा कम्पनी ननर्करण
बीमा सभेयवर र्िाव

र्थिरु (रू)
आनजवि बीमाशलु कको १ प्रनिशि
५०,०००/५०,०००/५०००/-

५.

बीमा सभेयवर ननर्करण (क,ख,ग र घ बगवको बगव अनसु ार बानषवक रकम)

६.
७.
८.
९.

बीमा अनभकिाव र्िाव
बीमा अनभकिाव ननर्करण (बानषवक)
बीमा सभेयवर िनलम
बीमा अनभकिाव िानलम

५०००/७०००/९०००/१२०००/५००/२००/५०००/२०००/-

७)

निणवय गिे प्रकृया ि अनिकाि :
शाखाबाट उठान भएका नर्षयहरूमा िहगि रूपमा राय पेश भएपनछ के नह नर्षयमा अध्यक्षज्यबु ाट ननणवय हुने र के नह
सच
ां ालक सनमनिले ननणवय गने । ननणवय प्रकृ या नागररक बर्ापत्रमा उललेख भए बमोनजम हुने ।

८)

निणवय उपि उििु ी सन्ु िे अनिकािी :
कायवकारी अध्यक्ष

९)

सम्पादि गिेको कामको नर्र्िण :
बीमा ऐन र ननयमार्ली बमोनजम िोनकएका बीमा ननयमन, सुपरीर्ेक्षण, बीमक र्िाव लगायिका कायवहरू ननररिर रूपमा
गने गररएको ।

१०)

सच
ू िा अनिकािी ि प्रमख
ु को िाम ि पद :
सच
ू िा अनिकािीको िाम ि पद :
निमवल अनिकािी, उपनिदेशक
सम्पकव िं. ०१-५५२८६०४
कायावलय प्रमुखको िाम ि पद :
श्री नचिञ्िीर्ी चापागााँई, अध्यक्ष
सम्पकव िं. ०१-५५२८६०४
(www.nib.gov.np मा फोटो र नर्थिृि नर्र्रण रहेको)

११)

ऐि, नियम, नर्नियम र्ा निदेनशकाको सच
ू ी
क्र.स
ऐि नर्नियम र्ा ,नियम ,निदेनशकाको िाम
१. बीमा ऐन ,२०४९
२. बीमा ननयमार्ली२०४९ ,
३. िानलम कायवनर्नि,२०७२
४. पनु बीमा व्सयर्साय सम्बनरि ननर्ेनशका,२०७१
५. लघबु ीमा ननर्ेनशका, २०७१
६. बैंकसव क्षनिपनू िव ननर्ेनशका
७. बीमक गाभ्ने ििा गानभने सम्बनरि ननर्ेनशका,२०७०
८. सम्पनत्त शद्ध
ु ीकरण ििा आिङ्ककारी कृ याकलापमा नर्त्तीय ननर्ारण ननर्वनशका २०६९
९. बाली ििा पशपु रछी बीमा ननर्ेशन,२०६९
१०. बीमकको सांथिागि सुशासन सम्बरिी ननर्ेनशका,२०६९
११. शेयर कारोबार सम्बरिी ननर्ेशन,२०६६
१२. बीमकको मोटर बीमार्र सम्बरिी ननर्ेनशका,२०७३
१३. नेपाली मृत्यर्ु र िानलका, २०६६
१४. बीमकको लेखा परीक्षक छनौटको आिार सम्बरिी ननर्ेशन,२०६६
१५. बीमकको एअरमाकव सम्बरिी ननर्ेशन,२०६६
१६. बीमकको सामनु द्रक बीमार्र सम्बरिी ननर्ेनशका,२०६५
१७. ननजोर्न बीमकको नबत्तीय नर्र्रण सम्बरिी ननर्ेशन,२०६६
१८. जीबन बीमकको नबत्तीय नर्र्रण सम्बरिी ननर्ेशन,२०६६
१९. ननजीर्न बीमा सम्बरिी पनु बीमा ननर्ेनशका, २०६५
२०. जीर्न बीमा सम्बरिी पनु बीमा ननर्ेनशका,२०६५(सांशोनिि)
२१. बीमकको आरिररक ननयरत्रण प्रणाली सम्बरिी ननर्ेशन
२२. बीमकको र्ेभ साइट सम्बनरि ब्यर्थिा,२०६५
२३. सांथिापकको शेयर सम्बरिी ननर्ेशन,२०६६
२४. जीर्न बीमकको आनिवक लेखाजोखा र र्ानयत्र्को मलु याक
ां न ननर्ेनशका
२५. लङ फमव अनर्ट सम्बरिी ननर्ेशन
२६. बीमकको गैरथिलगि ननररक्षण म्यानअ
ु ल
२७. ननजीर्न बीमकको लगानी ननर्ेशन(२०७१-सांशोनिि)
२८. जीर्न बीमकको लगानी ननर्ेशन(२०७१-सश
ां ोनिि)
२९. बीमा अनभकिावको आचार सांनहिा
३०. बीमा सभेयरको आचार सांनहिा
३१. अननन बीमा र्र सम्बरिी सामारय ननयमहरू,२०५८(पररमाजवन सनहि)
३२. Legal Provision Related to Surveyor/Agents
३३. Onsite Inspection Manual of Insurer
३४. Solvency Margin Directive, 2070 for Life Insurers
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ऐि नर्नियम र्ा ,नियम ,निदेनशकाको िाम
मोटर बीमार्र सम्बनरि ननर्ेनशका, २०७३
बीमकको सांथिागि शुसानन सम्बरिी ननर्ेनशका, २०७३
बीमक र्िाव ििा बीमा ब्यर्साय सांचालन सम्बरिी ननर्ेनशका, २०७३
बीमकको कायवकारी प्रमख
ु को िलब, भत्ता ििा अरय सनु र्िा सम्बरिी मागवर्शवन,२०७४
लघबु ीमा ननर्ेनशका, २०७१ (पररमाजीि २०७५/०४/२४)
बीमकको सांथिागि सुशासन सम्बरिी ननर्ेनशका, २०७५
सम्पनत्त शद्ध
ु ीकरण ििा आिङ्कर्ार्ी नक्रयाकलापमा नर्त्तीय लगानी ननर्ारण सम्बरिी
ननर्ेशन, २०७५
सम्पनत्त बीमा ननर्ेनशका, २०७५ (जारी नमनि: २०७५/०९/०८)
बीमकको लगानी ननर्ेनशका, २०७५ (जारी नमनि: २०७५/११/२९)
बीमक गाभ्ने, गानभने ििा प्रानप्त गने सम्बरिी ननर्ेनशका, २०७६ (पररमानजवि
२०७६/०१/१५)
जीर्न बीमा व्यर्साय गने बीमकको बीमाङ्कीय मलू याङ्कन सम्बरिी ननर्ेनशका, २०७६
(जारी नमनि:२०७६/०५/२४)
बीमकले सहकायवमा बीमा व्यर्साय सच
ां ालन गर्ाव अपनाउनपु ने नीनिगि मागवर्शवन,२०७६
(जारी नमनि:२०७६/०८/२२)
शाखारनहि घम्ु िी बीमा सेर्ा सम्र्रिी मागवर्शवन, २०७६(जारी नमनि:२०७६/०८/२५)
लघु बीमा ननर्ेनशका, २०७६(पररमानजवि नमनि:२०७६/११/०८)
RISK MANAGEMENT GUIDELINES FOR INSURANCE
COMPANY,2076 (जारी नमनि:२०७६/११/१४)
बीमकको सचू ना प्रनर्नि मागवर्शवन, २०७६(जारी नमनि:२०७६/११/१४)
बीमा र्ाबी भक्त
ु ानी मागवर्शवन, २०७६(जारी नमनि:२०७६/११/२१)
ननजीर्न ििा पनु बीमा व्यर्साय गने बीमकको बीमाङ्कीय मलू याङ्कन सम्बरिी
ननर्ेनशका, २०७६(जारी नमनि:२०७६/१२/०६)
पनु बीमा व्यर्साय (व्यर्थिापन ििा सञ्चालन) सम्बरिी ननर्ेनशका, २०७६
कोरोना बीमा मापर्ण्र्, २०७७(जारी नमनि:२०७७/०४/२१)
जीर्न बीमा व्यर्साय गने बीमकको बीमाङ्कीय मलू याङ्कन सम्बरिी ननर्ेनशका, २०७७
(पररमाजीि नमनि:२०७७/०५/०२)
कोरोना बीमालेख – Corona Insurance Policy (Ammendment Date:
2077.05.28)
कृ नष ििा पशपु रछी बीमा ननर्ेनशका,२०७७ (जारी नमनि: २०७७/०८/१५)
ननजीर्न बीमा ब्यर्साय गने बीमकहरुको NFRS मा आिाररि नर्त्तीय नर्र्रण
सम्बरिी ननर्ेनशका, २०७७
पनु बीमा बीमा ब्यर्साय गने बीमकहरुको NFRS मा आिाररि नर्त्तीय नर्र्रण
सम्बरिी ननर्ेनशका, २०७७
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१२)

आम्दािी, खचव िथा आनथवक कािोबाि सम्बन्िी अिार्निक नर्र्िण :
सांलनन बमोनजम

१३)

अनिल्लो आनथवक र्र्वमा सार्विनिक निकायले कुिै कायवक्रम र्ा आयोििा सञ्चालि गिेको भए सो को
नर्र्िण:
िभएको

१४)

सार्विनिक निकायको र्ेभसार्वट भए सोको नर्र्िण :
बीमा सनमनिको आनिकारीक र्ेभसाइवट www.nib.gov.np

१५)

सार्विनिक निकायले प्राप्त गिेको बैदेनशक सहायिा, ऋण, अिुदाि एर्ं प्रानर्निक सहयोग ि सम्झौिा सम्बन्िी
नर्र्िण :
• नबश्व बैंकले प्रानर्निक सहयोगका लानग प्रथिार् गरे को

१६)

सार्विनिक निकायमा पिेका सूचिा माग सम्बन्िी निर्ेदि ि सो उपि सूचिा नदएको नर्र्िण :
पत्रकार लगायि नर्नभरन व्यनक्त र सथां िाले टेनलफे न, इमेल र पत्र माफव ि माग गरे का सचू नाहरू यिासक्य नछटो र माग
गरे को ढाँचामा नर्ने गररएको ।

१७)

सार्विनिक निकायका सच
ू िाहरू अन्यत्र प्रकाशि भएका र्ा हुिे भएको भए सो को नर्र्िण :
• बीमा सनमनिको र्ेभसाइट www.nib.gov.np
• बीमा सनमनिको बानषवक प्रनिर्ेर्न (बीमा सनमनिको र्ेभसाइटमा पनन हेनव सनकने)
• बीमा समाचार र नर्चार पनत्रका प्रकाशन हुने गरे को ।
• समय समयमा रानरिय र्ैननक पत्रपनत्रकाहरू ििा सञ्चार माध्यमबाट सचू नाहरू प्रकाशन हुने गरे को ।
***

