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 बीमकको पनुबीमा ननर्दनेिका, २०७८ 

 

प्रस्तावनााः पनुबीमा व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्थाको तर्ुमुा गरी र्ीवन तथा ननर्ीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकहरुले गने 

पनुबीमा व्यवसायलार् ुव्यवनस्थत गनु वाञ्छनीय भएकोल,े बीमा ऐन, २०४९ को र्दफा ८ (घ२) ले नर्दएको अनधकार प्रयोग 

गरी सनमनतद्वारा र्दहेाय  बमोनर्मको  ननर्दनेिका र्ारी गररएको छ । 

 

पररच्छेर्द -१ 

प्रारम्भिक 

 

१. सम्िप्तनामरप्रारभिाः(१) यस ननर्दनेिकाको नाम “पुनर्बीमाम्नरे्दम्िका,२०७८”  रहकेो छ । 

(२) यो ननर्दनेिका तरुून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररिाषााःनवषय वा प्रसंगले अको अथु नलागमेा यस ननर्दनेिकामा, 

(क)  “ऐन” भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ सम्झन ुपर्दछु ।   

(ख) “ऐम्छिक (फ्याकल्टेम्टि) पुनर्बीमा” भन्नाले बीमकल े धारण गने प्रत्येक बीमालेख वा र्ोनखममा 

पनुबीमकको स्वीकृनत बमोनर्म त्यस्तो बीमालेख वा र्ोनखम सम्बन्धमा गररने पनुबीमा सम्झन ुपर्दछु ।   

(ग) “किर नोट” भन्नाले पनुबीमा करारको ितु तथा व्यवस्थाहरू उल्लेख भएको, पनुबीमकद्वारा पनुबीमा 

व्यवसाय गर्दाु वा पनुबीमक वा अनधकार प्राप्त पनुबीमा र्दलालद्वारा र्ारी भएको नलनखत र्दस्तावरे् सम्झन ु

पर्दछु ।   

(घ) “खुर्दधारण” भन्नाले बीमकले ग्रहण गरेको कुनै एक बीमा र्ोनखम मध्य ेत्यस्तो र्ोनखम वा एक घटनामा 

उत्पन्न हुने र्दानयत्व अन्तगतु आफुले व्यहोने भनी पनुबीमा करारमा ननधाुररत र्ोनखमको अिं वा प्रनत घटना 

उत्पन्न हुने र्दानयत्वको अिं वरावरको अनधकतम रकम सम्झन ुपर्दछु ।  

(ङ) “म्नयमावली” भन्नाले बीमा ननयमावली, २०४९ सम्झन ुपर्दछु ।  

(च) ‘‘पुनर्बीमक’’भन्नाले बीमकले धारण गने र्ोनखमको अिं भन्र्दा बढी अिंको पनुः बीमा गने बीमक सम्झन ु

पर्दछु ।  

(छ) ‘‘पुनर्बीम्मत’’ भन्नाले आफूले बीमक वा पनुबीमकबाट स्वीकार गरेको पनुबीमा र्ोनखमको अको 

पनुबीमकसंग रेट्रोसेसन गरी पनुबीमा गराउने बीमक वा पनुबीमक सम्झन ुपर्दछु ।  

(र्) “पुनर्बीमासभझौता” भन्नाले बीमक तथा पनुबीमक बीच नननित ितुहरू तोकी नननित अवनधको लानग 

सरुूमा नै तय गररएको सीमा नभत्रको पनुबीमा सम्झौता वा नट्रटी सम्झन ुपर्दछु ।  

(झ) “पुनर्बीमार्दलाल” भन्नाले र्ोनखमको पनुबीमा व्यवस्था गने वा नमलान गने बीमक वा पनुबीमक र पनुबीमक 

वीचको कायु गन ेमध्यस्थकताु सम्झन ुपर्दछु ।  
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(ञ) “पुनर्बीमास्लीप” भन्नाले पनुबीमाको लानग प्रस्तानवत र्ोनखम एव ंितु तथा व्यवस्थाहरूको संनिप्त नववरण 

उल्लेख भएको र सो पनुबीमकलाई मान्य भई सोमा आ-आफ्नो नहस्साको प्रनतित खलुाई हस्तािर गररएको 

र्दस्तावरे् सम्झन ुपर्दछु ।   

(ट) ‘‘र्बीमक’’ भन्नाले ऐन बमोनर्म बीमक र्दताु प्रमाणपत्र प्राप्त र्ीवन तथा ननर्ीवन बीमा व्यवसाय गने संगनित 

संस्था सम्झन ुपर्दछु ।  

(ि) ‘‘र्बीम्मत’’ भन्नाले आफुले धारण गरेको सम्पनि वा र्दानयत्वको बीमा गराउने व्यनि वा संस्था सम्झन ुपर्दछु ।  

(ड) “सामुम्िकर्बीमाकोषवार्बीमापुल” भन्नाले खास खास प्रकृनतको र्ोनखम वा बीमा सम्बन्धमा बीमकहरू 

नमली एउटै बीमालेख र्ारी गने, एक स्थानमा बीमािलु्क र्म्मा गने, पनुबीमा व्यवस्था गन ेर र्दावी भिुानी 

व्यवस्था गनु स्थापना भएका वा हुने कुनै नामको सामनुहक बीमा कोष वा बीमा पलु सम्झन ुपर्दछु ।   

(ढ) “मिाम्वपम्िपुनर्बीमा” भन्नाले कुनै एकल घटनाबाट नसनर्तु भई व्यापक रूपमा असर पाने नवनासकारी 

िनत र्स्तैः महामारी, भकूम्प, सनुामी, आधी, हावाहुरी र्स्ता प्राकृनतक प्रकोपबाट हुने िनतको रिावरणका 

लानग गररने पनुबीमा सम्झन ुपर्दछु ।   

(ण) ‘‘सम्मम्त’’ भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ बमोनर्म गनित बीमा सनमनत सम्झन ुपर्दछु ।   

(थ) “रेट्रोसेसन” भन्नाले बीमकल ेग्रहण गरेको र्ोनखममा त्यस्तो पनुबीमकल ेआफ्नो खरु्द धारण राखी बााँकी 

अिंको अन्य पनुबीमकसंग गरेको पनुबीमा प्रनियालाई सम्झन ुपर्दछु ।   

 

पररच्छेर्द -२ 

पुनर्बीमासभर्बन्धीव्यवस्था 

३. जोम्खमधारणगनुुपने- (१) बीमकल ेआफूले धारण गने र्ोनखम धारण गरी बांकी रहकेो वा आफुले धारण गनु 

नसक्ने अिंको पनुबीमा गराउन ुपनेछ ।  

(२) बीमकले र्ारी गने प्रत्येक बीमालेखमा पयाुप्त मात्रामा पनुबीमाको व्यवस्था नगरी बीमालेख र्ारी गनुु  

हुाँर्दनै ।  

(३) बीमकले र्ारी गने प्रत्येक बीमालेखले रिावरण गरेको र्ोनखमको आफूले धारण नगरी ित प्रनतित 

पनुबीमा गराउन ुहुाँर्दनै ।  

(४) बीमकले पनुबीमा व्यवस्था गर्दाु आफुले परैू स्वीकार गने र्ोनखम बाहकेको बीमालेखले रिावरण गने कुनै 

पनन र्ोनखम नछुट्ने गरी पनुबीमा व्यवस्था गनुु पनेछ ।  

 

४.  पुनर्बीमाव्यवस्थााः-(१)बीमकले पनुबीमा सम्बन्धी व्यवस्था गर्दाु र्दहेाय बमोनर्म हुने गरी गनुुपनेछः  

(क)  उनचत तथा पयाुप्त पनुबीमा  

(ख)  र्ोनखमको नवनवधीकरण  

(ग) प्रानवनधक तथा नविीय िमताको पयाुप्त मात्रामा नवशे्लषण  
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(घ) बीमतको हक नहतको संरिणको लानग गणुस्तरीय व्यवस्था   

 

५. र्बीमकलेव्यवस्थागनुुपने- (१) बीमकले आफ्नो नेटवथुको आधारमा बीमाको प्रकार (पोटुफोनलयो) अनसुार 

पनुबीमा व्यवस्था गनुु पनेछ ।  

(२) बीमकले र्ारी गरेको बीमालेख अन्तगतु प्रनत बीमालेख/प्रनत र्ोनखममा बीमकको धारण नेपाल नभत्र 

रहकेो आफ्नो नेट वथुको अनधकतम धारण र्ीवन बीमकको हकमा िनु्य र्दिमलव तीन (०.३) प्रनतित र ननर्ीवन 

बीमकको हकमा पााँच (५) प्रनतित भन्र्दा बढी हुन ुहुरं्दनै ।  

(३) र्ीवन बीमकको हकमा प्रनत बीमालेख बढीमा पच्चीस लाख (२५,००,०००) रूपैंया सम्म धारण गनु 

सनकनेछ ।  

द्रष्टव्य: बीमकले आफ्नो धारण ननधाुरण गर्दाु र्ोनखमको प्रकृनत अनसुार आफ्नो खरु्द धारण न्यनू (Down 

Grading) गनुु उपयिु हुनेछ ।   

 

६. पुनर्बीमानीम्ततयारगनुुपनेाः-(१) बीमकले नेटवथु, पनुबीमा र्ोनखमांकन, र्ोनखम खरु्द धारण िमता  तथा 

समग्र नविीय िमता बमोनर्म उपयिु पनुबीमा नीनत तयार गरी लाग ूगनु ुपनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोनर्मको नीनत तयार गर्दाु कम्तीमा र्दहेाय बमोनर्मका नबषयहरू समाविे गररएको 

हुनपुनेछः  

(क) पनुबीमाको प्रकार 

(ख) पनुबीमक अगवुा (नलडर) छनौटको आधार र अगवुाले धारण गने अनधकतम अंि  

(ग) पनुबीमा र्दलाल छनौटको आधार 

(घ) प्रत्येक पनुबीमा सम्झॏता अन्तगतु बीमकको खरु्द धारण  

(ङ) प्रत्येक पनुबीमा अन्तगतु अनधकतम पनुबीमा रिावरण 

(च) बीमकको नेट वथु 

(छ) पनुबीमकको रेनटङ 

(र्) बीमकको महानवपनि सम्बन्धी व्यवस्था  

(झ) पनुबीमा व्यवस्था अनगुमनको लानग अपनाउने आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली  

(ञ) अन्य आवश्यक नबषयहरू 

 

७. पुनर्बीमानीम्तलागूगनुुपनेाः(१) बीमकले प्रत्येक आनथुक वषकुो लानग र्दफा ६ को उपर्दफा (२) बमोनर्मका 

व्यवस्थाहरू समाविे गरी पनुबीमा नीनत तयार गरी प्रत्येक आनथुक वषु समाप्त हुन ुभन्र्दा कम्तीमा तीस (३०) नर्दन 

अगाव ैसञ्चालक सनमनतबाट पारीत गरी लाग ूगनुु पनेछ ।   
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(२) उपर्दफा (१) बमोनर्म तयार पाररएको पनुबीमा नीनतमा आनथुक वषकुो मध्यावनधमा छुटै्ट व्यवस्था 

अनसुार पनुबीमा सम्झॏता गनुुपने भएमा सो को र्ानकारी सनमनतमा नर्दन ुपनेछ ।  

(३) नेपाल नभत्र प्रधान कायाुलय नरहकेो बीमकको हकमा नेपाल नस्थत कायाुलयले यस र्दफा अनरुूप 

पनुबीमा नीनत तयार गरी बीमकको साँस्थागत सिुासन सम्बन्धी ननर्दनेिका, २०७५ को र्दफा ४ बमोनर्मको 

व्यवस्थापन समहूबाट पाररत गरी लाग ूगनुु पनेछ ।   

(४) बीमकले प्रत्येक आनथुक वषकुो लानग गररएको पनुबीमा सम्झौता (पनुबीमा नट्रटी) को सरुिण पत्र 

(सार्न नस्लप वा कभर नोट) को प्रमानणत प्रनत सम्झौता नियािील भएको (४५) नर्दन नभत्र सनमनतमा पेि गनुु  

पनेछ ।  

तर फ्याक्लटेनटभ पनुबीमाको हकमा यो व्यवस्था लाग ूहुने छैन ।  

(५) यस ननर्दनेिकामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेनखएको भएतापनन बीमकको र्ोनखमाङ्कन नीनतमा पररमार्नु 

गनुु परेमा, बीमकको नवि अवस्था प्रनतकुल हुाँर्द ै गएमा, पनुबीमकको स्तर घटेमा वा अन्य आवश्यक अवस्था 

र्दनेखएमा बीमकको आफ्नो पनुबीमा व्यवस्था तत्काल पनुरावलोकन गरी आवश्यकता अनरुूप पररमार्नु गनुु  

पनेछ ।  

८. पुनर्बीमाकोप्रकार-(१) बीमकले गने पनुबीमाको प्रकार र्दहेाय बमोनर्मको हुन सक्नेछः  

क. नटट्री पनुबीमाः 

ख. ऐनच्छक पनुबीमा (फ्याकल्टेनटभ पनबुीमा)   

 

९. पुनर्बीमाम्वम्वम्धकरणगनुुपनेाः (१) बीमकले पनुबीमा गराउाँर्दा पयाुप्त र्ोनखम नवनवधकरण हुने गरी पनुबीमा 

नवनवनधकरणको व्यवस्था गनुु पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोनर्म पनुबीमाको नवनवनधकरणको लानग मखु्य (नलडर) पनुबीमकलाई कूल पनुबीमाको 

बढीमा चानलस प्रनतित सम्म र अन्य सहभागी पनुबीमकको हकमा प्रत्येक पनुबीमकलाई बढीमा बीस प्रनतित 

सम्म पनुबीमा नर्दन ुपनेछ ।  

तर, सहभागी पनुबीमक कम्तीमा र्दफा ११ को उपर्दफा (२) बमोनर्मको रेनटङ्ग कायम भएको पनुबीमक 

रहछे भने उि पनुबीमक सङ्ग मखु्य बीमक सरह नै पनुबीमा व्यवस्था गनु सनकनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोनर्म पनुबीमा नवनवनधकरण गर्दाु ननर्ीवन बीमकको हकमा नबनभन्न पोटुफोनलयोको 

अनधकतम साठ्ठी प्रनतित भन्र्दा बढी हुने गरी एउटै पनुबीमक माफुत पनुबीमा गराउन ुहुर्दनै ।  
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(३) उपर्दफा (२) मा र्नुसकैु कुरा उल्लेख गररएको भएतापनन बीमकले महानवपनि पनुबीमा र फ्याकल्टेनटभ 

पनुबीमाको हकमा एउटै पनुबीमकसंग पनुबीमा गराउन सक्नेछ । 

(४) यस ननर्दनेिकामा र्नुसकैु कुरा उल्लेख भएको भए तापनन ननर्ीवन बीमकले अको ननर्ीवन बीमकसङ्ग 

आवश्यकता अनुसार फ्याकल्टेनटभ पनुबीमा गनु सक्नेछ।  

 (५) बीमकले फ्याकल्टेनटभ पनुबीमा गर्दाु पनुबीमकबाट स्वीकृनत (कन्फमसेन) प्राप्त नभए सम्म पनुबीमा गनु  

र बीमालेख र्ारी गनुु हुाँर्दनै ।  

 

पररच्छेर्द-३ 

मिाम्वपम्िपुनर्बीमासभर्बन्धीव्यवस्था 

१०. मिाम्वपम्ि पुनर्बीमा गनुुपनेाः-(१) बीमकले आफूले र्ारी गने प्रत्येक बीमालेख अन्तगतु र्ोनखमको पयाुप्त 

मात्रामा महानवपनि पनुबीमा सम्बन्धी व्यवस्था गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोनर्मको महानवपनि पनुबीमा गराउाँर्दा त्यस्तो पनुबीमा व्यवस्था अन्तगुत बीमकको खरु्द 

धारण पनुबीमा सम्झॏताको हकमा र्ीवन बीमकको लानग रू. २ (र्दईु) करोड सम्म तथा ननर्ीवन बीमकको लानग 

बढीमा नेट वथुको १० (र्दि) प्रनतित सम्म धारण हुने गरी गनुु पनेछ ।   

 (३) बीमकले र्ारी गरेको बीमालेख अन्तगतु सबै भन्र्दा बढी संख्यामा बीमाको नवषयबस्त ुरहकेो एउटा 

भौगोनलक िेत्र नभत्र पने बीमाको नवषयबस्तुमा बीमकले धारण गरेको खरु्द र्दानयत्वको योगफल तथा सम्भानवत 

अनधकतम नोक्सानी (प्रोबेबल म्यानक्समम लस) को लानग उपयिु र पयाुप्त हुने गरी महानवपनि पनुबीमा गराउन ु

पनेछ । 

स्पष्टीकरणाः भौगोनलक िेत्र भन्नाले बीमकले आफ्नो पनुबीमा नीनत अनुसार हुन सक्ने महानवपिीको 

र्ोनखमलाई सामना गनु नवभार्न गरेको अलग अलग भौगोनलक िेत्र सम्झन ुपर्दछु ।   
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पररछिेर्द-४ 

पुनर्बीमककोरेम्टङसभर्बन्धीव्यवस्था 

११. पुनर्बीमकिनौटगनेाः- (१) बीमकले पनुबीमक छनौट गर्दाु ऐन बमोनर्म सनमनतबाट र्र्ार्तपत्र प्राप्त गरेको 

पनुबीमक वा आफ्नो र्दिेको बीमा ननयमनकारी ननकायबाट काननू बमोनर्म र्र्ार्तपत्र प्राप्त गरेको नवर्दिेी 

पनुबीमकसंग पनुबीमा गराउन ुपनेछ ।  

(२) यस ननर्दनेिका बमोनर्म कुनै पनन नकनसम वा प्रकारको पनुबीमा गर्दाु र्दहेाय बमोनर्मको रेनटङ्ग कायम 

भएको पनुबीमा कम्पनीसङ्ग पनुबीमा गनुु पनेछः   

AM Best Rating  S&P Rating  Moody's Rating  Fitch Rating  

A- A- A3 A- 

स्पष्टीकरणः यस उपर्दफाको प्रयोर्नको लानग पनुबीमक भन्नाले अगवुा (नलडर) पनुबीमक सम्झन ुपछु ।  

(४) यस ननर्दनेिका बमोनर्म पनुबीमा गर्दाु रेनटङ भएको अनयुायी (फलोअर) को उपर्दफा (२) बमोनर्मको 

रेनटङ एर्ने्सीबाट रेनटङ भएको हुनपुनेछ ।  

तर, फलोअर पनुबीमकको लानग र्नु सकैु स्तरको रेनटङ भए तापनन पनुबीमा गनु सनकनेछ ।  

(४) नवर्दिेी बीमकले आफ्नो प्रधान कायाुलयसंग पनुबीमा कारोबार गनु पाउने छैन ।  

(५) उपर्दफा (१) मा र्नुसकैु कुरा उल्लेख गररएको भएतापनन नेपाली पनुबीमकको हकमा रेनटङ्ग सम्बन्धी 

व्यवस्था लाग ूहुने छैन ।  

पररछिेर्द६ 

पुनर्बीमार्दलालसभर्बन्धीव्यवस्था 

१२.  पुनर्बीमार्दलालाः-(१) बीमकल ेपनुबीमा व्यवसाय गर्दाु आफै वा पनुबीमा र्दलाल माफुत पनुबीमा गन ुसक्नेछ । 

(२) बीमकले पनुबीमा र्दलाल छनौट गर्दाु ऐन बमोनर्म सनमनतबाट र्र्ार्तपत्र प्राप्त गरेको पनुबीमा र्दलाल 

वा आफ्नो र्दिेको बीमा ननयमनकारी ननकायबाट काननू बमोनर्म र्र्ार्तपत्र प्राप्त गरेको नवर्दिेी पनुबीमा र्दलाल  

माफुत पनुबीमा गराउन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोनर्म पनुबीमा र्दलाल माफुत पनुबीमा गराउंर्दा त्यस्तो र्दलालको पूाँर्ी, ख्याती, िमता 

र अनभुवलार् ुसमेत मध्यनर्र राखी पनुबीमा र्दलाल छनौट गनुु पनेछ ।  
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(४) बीमकले आफूले छनौट गरेको पनुबीमा र्दलालको पयापु्त मात्रामा पेिागत र्दानयत्वको बीमा गरी सोको 

अद्यावनधक प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप नलन ुपनेछ ।  

१३. रोष्टरकायमगररनेाः (१) बीमकले सनमनतबाट कायम गररएको रोष्टरमा उल्लेख भएको पनुबीमक तथा पनुबीमा 

र्दलालसंग मात्र पनुबीमा व्यवसाय गनु पाउने छ ।  

(२) बीमकले पनुबीमा गर्दाु पनुबीमा सम्झौतामा संलग्न हुने पनुबीमक तथा पनुबीमा र्दलालको अनुसूची-१

बमोनर्मको ढााँचामा नववरण तयार पारी सम्झौता भएको बढीमा तीस नर्दन नभत्र सनमनत समि पेि गनुु पनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोनर्म प्राप्त नववरण अनसुार सनमनतले पनुबीमक तथा पनुबीमा र्दलालको नाम रोष्टरमा समाविे 

गनेछ ।  

(४) रोष्टरमा समावेि नभएको पनुबीमक वा पनुबीमा र्दलालको लानग सनमनतबाट नवर्दिेी मदु्रा सटही नसफाररसको 

सनुवधा उपलब्ध गरार्ने छैन ।  

पररच्छेर्द-७ 

म्र्बम्र्बध 

१४. यम्कनगनुुपनेाः बीमकले नट्रटी, फ्याकल्टेनटभ, स्थानीय फ्याकल्टेनटभ, बीमा पलु लगायत सव ैप्रकारका पनुबीमा 

सम्झौता अनरुूप कायु भए नभएको यनकन गनुु पनेछ ।  

 

१५. पुनर्बीमा लेखापरीिणाः (१) बीमकले आफ्नो आन्तररक लेखापरीिण गर्दाु पनुबीमा सम्बन्धी लेखापरीिण 

गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोनर्म लेखापरीिण गरााँउर्दा नट्रटी, फ्याकल्टेनटभ, स्थानीय फ्याकल्टेनटभ, बीमा पलु 

लगायत सव ै प्रकारका पनुबीमा सम्झौता सम्बन्धी नबषयहरू आन्तररक लेखापरीिण प्रनतवरे्दनमा समावेि गनुु    

पनेछ ।  

१६. सामूम्िकर्बीमाकोष(र्बीमापुल)सभर्बन्धीव्यवस्थााः(१) बीमकहरूले बीमा वा पनुबीमा व्यवसायको कुनै 

खास र्ोनखम वा पोटुफोनलयो सम्बन्धी सामनूहक बीमाकोष खडा गनु आवश्यक िानेमा सनमनतमा ननवरे्दन नर्दन 

सक्नेछन ्। 

(२) सनमनतले उपर्दफा (१) बमोनर्मको ननवरे्दन उपर आवश्यक अध्ययन गरी सामनूहक बीमाकोष खडा गनु 

उपयिु र्दखेमेा स्वर्दिेी पनुबीमा पलुको गिनका लानग स्वीकृनत नर्दन सक्नेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोनर्मको सामनूहक बीमाकोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ब्यवस्था 

सनमनतले ननधाुरण गरे बमोनर्म हुनेछ ।  

(४) उपर्दफा (२) बमोनर्म गिन गररएको पलुको ननयमन, अनगुमन तथा सपुरीविेण सनमनतले गनेछ ।  
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(५) यस र्दफामा अन्यत्र र्नुसुकै कुरा उल्लेख भए तापनन सनमनतले आफैं ले कुनै र्ोनखमसङ्ग सम्बनन्धत 

सामनूहक बीमाकोष स्थापना गनु वा गराउन सक्नेछ ।  

(५) पलु सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सनमनतले तोके बमोनर्म हुनेछ । 

१७. जनिम्िम्वकास: बीमकले आफ्नो पनुबीमा िाखामा र्दि र्निनिको नवकास गरी पररचालन गनुुपनेछ । 

 

१८. तथ्याङ्कसभर्बन्धीव्यवस्थााः- (१) बीमकले पनुबीमा व्यवसाय सम्बन्धमा सनमनतले तोके बमोनर्मको ढााँचामा 

प्रत्येक मनहना समाप्त भएको नमनतले सात (७) नर्दन नभत्र सनमनतमा तथ्याङ्क पेि गनुु पनेछ । 

 

१९. पुनरावलोकनतथापररमाजुनगनुुपनेाः यस ननर्दनेिकामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनन बीमकको 

नविीय अवस्था प्रनतकूल भएमा, पनुबीमकको स्तर घटेमा वा अन्य नविषे अवस्था आर्परेमा बीमकले आफ्नो 

पनुबीमा व्यवस्था तत्काल पनुरावलोकन वा पररमार्नु गरी सनमनतमा र्ानकारी गराउन ुपनेछ ।   

 

२०. म्नरे्दिनम्र्दनसकनेाः (१) बीमकले तयार पारेको पनुबीमा नीनत तथा सनमनत समि पेि गरेका पनुबीमा नट्रटी, कभर 

नोट स्लीप लगायतका कागर्ात तथा नतनमा भएका व्यवस्था उपर सनमनतले संिोधन वा पररमार् ुगनु वा रद्द गन ु

ननर्दिेन नर्दन सक्नेछ ।   

 

(२) बीमकको पनुबीमा व्यवसाय सम्बन्धमा सनमनतले आवश्यक ननर्दिेन नर्दन सक्नेछ ।  

 

२१. अम्िलेखसुरम्ितराख्नुपनेाः पनुबीमा सम्बन्धी तथा यो ननर्दनेिकाको कायाुन्वयनका लानग बीमकले तयार 

पारेको, संकलन गरेको वा नवकास गरेका सम्पणू ुअनभलेख तथा कागर्ात सरुनित राख्न ुपनेछ ।   

 

२२. व्याख्यागनेअम्धकाराः- यस ननर्दनेिकाको प्रयोगमा कुनै नद्वनवधा उत्पन्न भएमा सो को व्याख्या गने अनधकार 

सनमनतलार् ुहुनेछ । 

 

२३. खारेजी र र्बचाउाः- (१) र्ीवन बीमा सम्बनन्धत पनुबीमा ननर्दनेिका, २०६५ तथा ननर्ीवन बीमा सम्बनन्धत 

पनुबीमा ननर्दनेिका,२०६५ खारेर् गररएको छ । 

 (२) र्ीवन तथा ननर्ीवन बीमा सम्बन्धी पनुबीमा ननर्दनेिका, २०६५ बमोनर्म भए गरेका सम्पणू ुकायुहरु 

यसै ननर्दनेिका बमोनर्म भए गरेको माननने छ ।  
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  अनुसूची-१(क) 

(र्दफा १३ सङ्ग सम्बनन्धत)  

क्र.स.ं पनुर्बीमको

नाम 

स्थापना

िएको

र्बषु 

मुख्य

कायाुलयको

ठेगाना 

इजाजतपत्र

म्र्दने

म्नयमनकारी

म्नकायको

नाम 

रेम्टङ रेम्टङ

एजेन्सी 

र्बीमकसङ्ग

कारोवार

िएको

पोटफोम्लयो 

कैम्फयत 

         

         

 

अनुसूची-१(ख) 

(र्दफा १३ सङ्ग सम्बनन्धत)  

क्र.स.ं पनुर्बीमा

र्दलालको

नाम 

स्थापना

िएको

र्बषु 

मुख्य

कायाुलयको

ठेगाना 

इजाजतपत्रम्र्दने

म्नयमनकारी

म्नकायकोनाम 

पेिागर्दर्दाम्यत्व

र्बीमाको

र्बीमाङ्करकम 

पुनर्बीमार्दलाल

सलंग्निएको

पोटुफलोम्लयो 

कैम्फयत 

        

        

 

 

 


