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बीमकको संस्थागत सशुासन सम्बन्धी ननरे्दशशका, २०७५ 

(सनमनतको नमनत २०७५-०१-०९ बैठक न. ११२९ बाट स्वीकृत) 

         पहिलो संशोधन नमनतिः २०७८-०८-१६ 

प्रस्तावनािः बीमकको सञ्चालक सनमनत, शयेरधनी तथा व्यवस्थापनको सम्बन्ध तथा शिम्मेवारी ननधाारण गना एवम ्
बीनमत हित संरक्षण गने बिृत्तर प्रयोिनको लानग बीमकको संस्थागत सशुासन कायम गना बाञ्छनीय भएकोले,  

  बीमा ऐन, २०४९ को र्दफा ८ को खण्ड (घ२) को अनधकार प्रयोग गरी बीमा सनमनतले रे्दिायको 
ननरे्दशशका बनाएको छ ।  

पररच्छेर्द–१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भिः(१)यस ननरे्दशशकाको नाम “बीमकको संस्थागत सशुासन सम्बन्धी ननरे्दशशका,२०७५” 

रिेको छ । 

(२) यो ननरे्दशशका तत्काल लागू िनुेछ । 

२. पररभाषािः नबषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस ननरे्दशशकामा, 
(क)  “अध्यक्ष” भन्नाले बीमकको सञ्चालक सनमनतको अध्यक्ष सम्झनपुछा ।  

(ख)  “आधारभतू शयेरधनी” भन्नाले बीमकको चकु्ता पूूँिीको एक प्रनतशत वा सो भन्र्दा बढी शेयर 
स्वानमत्व भएको ब्यशक्त सम्झन ु पछा र सो शब्र्दले एकाघरको पररवारको सर्दस्यले अलग 
अलग रुपमा नलएको िम्मा शेयर चकु्ता पूूँिीको एक प्रनतशत वा सो भन्र्दा बढी शेयर 
स्वानमत्व िनुे भएमा त्यस्तो पररवारलाई समेत िनाउूँछ ।   

(ग) “एकाघरको पररवार” भन्नाले सम्बशन्धत व्यशक्तको पनत, पत्नी, छोरा, छोरी, धमापतु्र, धमापतु्री, बाब,ु 

आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गनुा पने र्दाि,ु भाई र दर्दर्दी, बहिनी सम्झन ुपछा । 

(घ) “ऐन” भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ सम्झनपुछा । 

(ङ) “कमाचारी” भन्नाले बीमकको कमाचारी हवननयमावली अनसुार ननयकु्त भई बिाल रिेका 
कमाचारी सम्झनपुछा । 

(च) “कायाकारी प्रमखु” भन्नाले बीमकको रै्दननक ब्यवस्थापनको शिम्मवेारी भएको प्रमखु कायाकारी 
अनधकृत सम्झन ु पछा र सो शब्र्दले बीमकको प्रशासकीय, ब्यवस्थापकीय वा ब्यवसायको 
शिम्मेवारी भएको प्रमखु कायाकारी अनधकृत वा प्रशासक समेत िनाूँउछ ।  

(छ) “नशिकको नातेर्दार” भन्नाले एकाघर वा सगोलको अंशशयार वा र्दाि,ु भाउि,ु सास,ु ससरुा, भाई, 

भाई बिुारी, दर्दर्दी, नभनाि,ु बहिनी, बहिनी ज्वाईं, साला, साला बिुारी, साली, िठेान, नन्र्द, 
आमाि,ु िेठी सास,ु साढु र्दाि,ु काका, काकी, मामा, माइि,ु छोरा, बिुारी, छोरी, छोरी ज्वाईं, 
नाती, नानतनी बिुारी, नानतनी, नानतनी ज्वाईं,भाञ्जा, भाञ्जी बिुारी, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाईं, फुप ुवा 
फुपाि ुसम्झन ुपछा । 

(ि) “ननयमावली” भन्नाले बीमा ननयमावली, २०४९ सम्झन ुपछा । 
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(झ) “नबरे्दशी बीमक” भन्नाले शाखा कायाालय र्दताा गरी नेपालमा बीमा व्यवसाय गना र्दताा 
प्रमाणपत्र प्राप्त हवरे्दशी बीमक संझन ुपछा । 

(ञ) “बीमक” भन्नाले ऐनको र्दफा १० बमोशिम बीमक र्दताा प्रमाणपत्र प्राप्त संगदठत संस्था 
सम्झनपुछा । 

(ट) “बीमा सनमनत” भन्नाले ऐनको र्दफा ३ बमोशिम गदठत बीमा सनमनत सम्झनपुछा । 

(ठ) “हवत्तीय स्वाथा” भन्नाले संस्थापक वा सञ्चालक वा आधारभतू शयेरधनी वा कायाकारी प्रमखु 
वा त्यस्तो व्यशक्तको एकाघरको  एकाघरको पररवारका सर्दस्य वा सञ्चालक मनोननत गने 
अनधकार पाएको फमा, कम्पनी वा संगदठत संस्थामा बीमकको सञ्चालक, कायाकारी प्रमखु, 

आधारभतू शयेरधनी वा त्यस्ता व्यशक्तको एकाघरको पररवारका सर्दस्यको हवत्तीय स्वाथा 
रिेको अवस्था सम्झन ुपछा र सो शब्र्दले बीमकको सञ्चालक मनोननत गने अनधकार पाएको 
अशततयारवालाले एकल वा संयकु्त रुपमा कुनै अको फमा वा संगदठत संस्थाको चकु्ता पूूँिीको 
र्दश प्रनतशत वा सोभन्र्दा बढी शेयर नलएको वा आधारभतू शयेरधनी रिेको रिेछ भने त्यस्तो 
संगदठत संस्थामा बीमकको सञ्चालक, कायाकारी प्रमखु वा बीमकको सञ्चालक मनोनीत गने 
अनधकार पाएको अशततयारवाला वा त्यस्ता व्यशक्तको  एकाघरको पररवारका सर्दस्यको 
हवत्तीय स्वाथा रिेको अवस्था समेतलाई िनाउूँछ । 

(ड) “व्यवस्थापक” भन्नाले कुनै संगदठत संस्थाको हियाकलापमा ननणाय नलने ब्यवस्थापक सम्झन ु
पछा र सो शव्र्दले अशन्तम शिम्मेवारी वा अनधकार प्रयोग गना पाउने गरी संगदठत संस्थाको 
कुनै शाखा वा इकाईको प्रमखु पर्दमा ननयकु्त भएको ब्यवस्थापक वा प्रबन्धक पर्दनाम धारण 
व्यशक्त वा अनधकृत दितीय शे्रणी वा सो सरिको कमाचारी समेतलाई िनाूँउछ ।  

(ढ) “संस्थापक” भन्नालेयस ऐन बमोशिम बीमा कम्पनी संस्थापना गनाको लानग प्रबन्धपत्र तथा 
ननयमावलीमा कशम्तमा एक शेयर नलन मञु्जर गरी संस्थापकको िैनसयतले िस्ताक्षर गने 
व्यशक्त सम्झन ुपछा ।  

(ण) “सञ्चालक सनमनत”  भन्नाले बीमकको सञ्चालक सनमनत सम्झनपुछा । 

(त) “सञ्चालक”  भन्नाले बीमकको सञ्चालक सनमनतको सर्दस्य सम्झनपुछा । 

(थ) “सनमनत वा उपसनमनत” भन्नाले यस ननरे्दशशकाको र्दफा १४ बमोशिम गदठत बीमकको 
सञ्चालक सनमनतले आफ्नो काममा सघाउ पयुााउन गठन गरेको सनमनत वा उपसनमनत 
सम्झनपुछा । 

पररच्छेर्द – २ 

सञ्चालक  सनमनतको गठन, काम र कताब्य 

३. सञ्चालक सनमनतको गठनिः (१) बीमकमा स्वतन्त्र हवज्ञ सञ्चालक सहितको कम्तीमा पाूँच र बढीमा सात 
िना  सञ्चालकिरू रिेको एक सञ्चालक सनमनत रिनेछ । 

 (२) सञ्चालकको ननयशुक्त बीमा ऐन, बीमा ननयमावली, यस ननरे्दशशका, बीमकको प्रबन्धपत्र तथा 
ननयमावलीको अधीनमा रिी बीमकको साधारण सभाले गनेछ । 
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 (३) बीमकको सञ्चालकको कायाकाल बढीमा चार बषाको िनुेछ र ननि पनु ननयकु्त वा मनोननत िनु 
सक्नेछ । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक एक कायाकालका लानग मात्र ननयकु्त िनु सक्नछे । 

 (४) सञ्चालक सनमनतको अध्यक्षको पर्दमा ननयकु्त िनु े ब्यशक्तले बीमा सनमनतको अध्यक्ष समक्ष र 
सञ्चालक सनमनतको सर्दस्यको पर्दमा ननयकु्त िनुे ब्यशक्तले सञ्चालक सनमनतको अध्यक्ष समक्ष पर्दको 
शिम्मेवारी सरुू गनुा अशघ अनसूुची–१ बमोशिमको ढाूँचामा पर्द तथा गोपनीयताको सपथ नलन ुपनेछ ।  

 (५) सञ्चालकको पर्द ररक्त भएमा ररक्त भएको पैंतीस दर्दन नभत्र सञ्चालक सनमनतले सञ्चालक ननयकु्त 
गरी सक्न ुपनेछ ।  

 (६) सञ्चालक ननयकु्त वा िेरफेर भएमा वा सञ्चालक पर्द ररक्त भएमा त्यसरी ननयकु्त वा िेरफेर वा 
ररक्त भएको हववरण तयार पानुा पनेछ ।  

४. नबरे्दशी बीमकको ब्यवस्थापन समूि सम्बन्धी ब्यवस्थािः (१) नेपालमा सञ्चानलत नबरे्दशी बीमकको िकमा 
सञ्चालक सनमनतले ननणाय गनुापने नबषयमा बीमकको सञ्चालक सनमनतले ननणाय गनुा पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन हवरे्दशी बीमकको शाखा कायाालयले यस 
ननरे्दशशकाको र्दफा ८ को उपर्दफा (३) को (क), (ख), (ग), (ङ), (च), (छ), (ि), (झ) र (ञ) तथा 
र्दफा ११ को सम्बन्धमा कायाकारी प्रमखुको संयोिकत्वमा बररष्ठ कमाचारीिरू मध्येबाट एक िना 
बैकशपपक सर्दस्य सहित कशम्तमा र्दईु िना नेपाली कमाचारी समेत रिने गरी तीन सर्दस्यीय ब्यवस्थापन 
समूि गठन गनुापनेछ ।  

स्पहिकरणिः बैकशपपक सर्दस्य भन्नाले व्यवस्थापन समूिको बैठकमा सो समूिको कुनै सर्दस्य 
उपशस्थत िनु नसकेको अवस्थामा सो सर्दस्यको सट्टामा बैठकमा उपशस्थत िनु े बीमकको कमाचारीलाई 
िनाउूँछ ।  

(३) उपर्दफा(२) बमोशिमको ब्यस्थापन समूि यो ननरे्दशशका लागू भएको पैंतीस दर्दन नभत्र गठन गनुा 
पनेछ ।  

५. सञ्चालक सनमनतको बैठकिः (१) सञ्चालक सनमनतको बैठक वषामा कम्तीमा छ पटक बस्न ुपनेछ ।  

तर, र्दईुवटा बैठकको बीचको फरक तीन महिनाभन्र्दा बढी िनुे छैन ।  

(२) कम्तीमा एक चौथाई सञ्चालकले नलशखत अनरुोध गरेमा अध्यक्षले िनुसकैु बखत सञ्चालक 
सनमनतको बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(३) बैठकमा उपशस्थत भई मतर्दान गने अनधकार प्राप्त कूल सञ्चालक संतयाको कशम्तमा एकाउन्न 
प्रनतशत सञ्चालक उपशस्थत नभई सञ्चालक सनमनतको बैठक बस्न ेछैन । 

(४) सञ्चालक सनमनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र ननिको अनपुशस्थनतमा सञ्चालक मध्य े
िेठो सञ्चालकले बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(५) सञ्चालक सनमनतको बैठकमा बिमुतको ननणाय मान्य िनुछे र मत बराबर भएमा मात्र बैठकमा 
अध्यक्षता गने व्यशक्तले ननणाायक मत दर्दन सक्नेछ ।  

(६) कुन ै सञ्चालकको ननिी स्वाथा भएको कुनै प्रस्ताव उपर बैठकमा छलफल िुूँर्दा सो बैठकमा 
त्यस्तो सञ्चालकले भाग नलन पाउने छैन । 
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(७) सञ्चालक सनमनतको बैठकमा उपशस्थत सञ्चालकको नाम, छलफल भएको हवषय र तत्सम्बन्धमा 
भएको ननणायको हववरण (माइन्यूट) छुटै्ट हकताबमा अनभलेख राख्न ुपनेछ ।  

  तर, कुनै हवषयमा छलफल गर्दाा कुनै सञ्चालकले ननणायमा फरक मत राख्न चािेमा सो कुरा ननिले 
अनभलेखमा िनाउन सक्नेछ ।  

(८) सञ्चालक सनमनतले खास नबषयमा हवशेषज्ञसंग आवश्यक राय परामशा नलन सक्नछे ।  

६. सञ्चालकको योग्यतािः(१)सञ्चालकको पर्दमा ननयकु्त िनुे व्यशक्तको योग्यता रे्दिाय बमोशिम िनु ुपनेछिः–  

(क) हवरे्दशी वा स्वरे्दशी बीमक, बैंक वा हवत्तीय संस्था वा सम्बशन्धत क्षेत्रको संगदठत संस्थाको 
सञ्चालक वा पर्दानधकारी तिमा वा नेपाल सरकारको अनधकृत स्तरमा कम्तीमा पाूँच वषा 
काम गरेको वा, 

(ख) स्नातकोपानध िानसल गरेको र हवरे्दशी वा स्वरे्दशी बीमक वा बैंक वा हवत्तीय सूँस्था वा 
सम्बशन्धत क्षेत्रको संगदठत सूँस्थाको सञ्चालक वा पर्दानधकारी तिमा वा नेपाल सरकारको 
कम्तीमा अनधकृत स्तरमा कम्तीमा तीन बषा काम गरेको, वा  

(ग) बीमा, व्यवस्थापन, नबत्त, लेखा, प्रशासन, अथाशास्त्र, बाशणज्यशास्त्र, कानून, गशणत, 
तथयांकशास्त्र वा इशन्िननयररङ नबषयमा कशम्तमा स्नातकोत्तर वा सो सरिको उपानध उपानध 
िानसल गरेको ।  

तर, स्वतन्त्र हवज्ञ सञ्चालकको िकमा बीमा, व्यवस्थापन, नबत्त, लेखा, प्रशासन, अथाशास्त्र, 
बाशणज्यशास्त्र, कानून, गशणत, तथयांकशास्त्र वा इशन्िननयररङ नबषयमा कशम्तमा स्नातकोत्तर वा सो 
सरिको उपानध िानसल गरी स्वरे्दशी वा हवरे्दशी बीमक, बैंक वा हवत्तीय सूँस्था वा सम्बशन्धत 
क्षेत्रका संगदठत संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापक तिमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा दितीय 
शे्रणी पर्दमा कम्तीमा तीन वषाको काया अनभुव िानसल गरेको । 

७. सञ्चालकको अयोग्यतािः (१) रे्दिायको कुनै व्यशक्त सञ्चालकको पर्दमा ननवााशचत वा मनोनीत िनु अयोग्य 
मानननेछिः– 

(क) २५ वषा उमेर पूरा नभएको, 
(ख)  मगि नबनिएको वा माननसकसन्तलुन ठीक नभएको, 
(ग)  नेपालनभत्र वा हवरे्दशमा किाा नतना नसकी सािकुो र्दामासािीमा परेको, 
(घ) नेपालनभत्र वा हवरे्दशमा बीमक, बैंक वा हवत्तीय संस्थासूँगको कुन ैकारोबारमा कालोसूची वा 

नडफपटरमा परी सो कालोसूची वा नडफपटरबाट फुकुवा भएको नमनतले कम्तीमा तीन वषा 
पूरा भएको, 

(ङ) बीमक वा बैंक तथा हवत्तीय संस्थावा कुन ै पनन प्रकारको ननके्षप संकलन गने संगदठत 
सूँस्थाको सञ्चालक रिेको वा अन्य कुनै  बीमकको संस्थापक समूिको आधारभतू शेयर 
धारण गरेको बिालवाला सञ्चालक वा कमाचारी, 

(च) सम्बशन्धत बीमकको बिालवाला लेखापरीक्षक वासपलािकार वा परामशार्दाता वा 
बीमकसंग कुन ैहकनसमको ठेक्कापट्टामा हिस्सेर्दार रिेको वा ननिी स्वाथा रिेको व्यशक्त, फमा र 
कम्पनी, 
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(छ)  नधतोपत्र व्यवसायीको रुपमा काया गना नधतोपत्र बिारको सर्दस्यता प्राप्त गरेको वा मचेण्ट 
बैंकर, 

(ि) बीमकको सञ्चालकको पर्दमा बिाल रिेको व्यशक्त, 
(झ) शेयर स्वानमत्वका कारणले सञ्चालक िनु सम्बशन्धत बीमकको ननयमावली बमोशिम 

सञ्चालक िनुको लानग नलनपुने न्यूनतम शयेर ननलएको व्यशक्त, 

(ञ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वानमत्व प्राप्त सूँस्था, बीमा सनमनत वा बीमक वा बैंक 
वा हवत्तीय संस्थाको बिालवाला कमाचारी, 
तर, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वानमत्व प्राप्त संस्था वा बीमक वा बैंकले शेयर 
खररर्द गरेको फरक हकनसमको बीमकमा सञ्चालक मनोननत गना यस व्यवस्थाले बाधा 
पयुााएको माननने छैन । 

(ट) प्रचनलत कानून बमोशिम नतनुा पने कर चकु्ता नगरेको, 
(ठ) चोरी, ठगी, हकते, िालसािी,भ्रिाचार, नैनतक पतन रे्दशखन ेकुन ै पनन फौिर्दारी कसरु, बीमा 

कसरु वा बैंहकङ्ग कसरु गरेको अनभयोगमा नेपाल वा हवरे्दशी मलुकुको अर्दालतबाट कसरुर्दार 
ठिर भई सिाय भकु्तान भएको र्दश वषा अवनध व्यनतत नभएको, 

(ड)  प्रचनलत कानून बमोशिम ननयमनकारी ननकायले कानून हवपरीत काया गरेको भनी कारबािी 
गरेको वा त्यस्तो कारबािी भएको पाूँच वषा अवनध व्यनतत नभएको, 

(ढ) स्वतन्त्र सञ्चालकको िकमा ननि सम्बशन्धत बीमकको संस्थापक आधारभतू शयेर भन्र्दा 
बढी शेयर स्वानमत्व रिेको, 

(ण) अर्दालतको फैसला बमोशिम लागेको कैर्द, िरीवाना नतना बझुाउन बाूँकी रिेको, सरकारी 
बाूँकी नतना बझुाउन बाूँकी रिेको । 

(त) बीमा सनमनतको ननरे्दशन पालना नगरेको कारणबाट बीमा सनमनतले ऐनको र्दफा ३६ को 
उपर्दफा (३) बमोशिम कारबािी गरेको नमनतले तीन (३) बषा नपगेुको ।  

(थ) संवैधाननक पर्द धारण गरेको ब्यशक्त त्यस्तो पर्दमा बिाल रिनु्िेल, 
(र्द) गाूँउ वा नगरपानलका वा प्ररे्दश सभा वा संघीय संसर्द र सरकारका पर्दानधकारीिरू उक्त 

पर्दमा बिाल रिनु्िेल । 

(२) कुनै सञ्चालकको उपर्दफा (१) मा उशपलशखत अवस्था पना आएमा त्यस्तो व्यशक्त सञ्चालक 
पर्दबाट स्वतिः िट्नेछ । 

(३) यस ननरे्दशशकामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन एकाघरको पररवारको एक भन्र्दा बढी 
व्यशक्त एकै बीमकको वा समान हकनसमको बीमकको सञ्चालक िनु सक्न ेछैन ।  

८. सञ्चालक सनमनतको काम, कताव्य र अनधकारिः (१) बीमकको साधारण सभाबाट िनुे बािेक ऐन, प्रचनलत 
कानून तथा प्रबन्धपत्र र ननयमावलीको अधीनमा रिी बीमकले गनुा पने सबै काम र प्रयोग गने सम्पूणा 
अनधकार सञ्चालक सनमनतमा ननहित िनुेछ । 
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 (२) बीमकको समि िोशखम ब्यवस्थापन गरी बीनमत तथा सवासाधारण शयेरधनीको हितमा बीमा 
ब्यवसाय सञ्चालन गनुा, सूँस्थागत सशुासन कायम गनुा र रै्दननक कामकारबािीमा िस्तके्षप नगने कुराको 
प्रत्याभनूत गनुा सञ्चालक सनमनतको कताब्य िनुछे ।   

(३) सञ्चालक सनमनतको अन्य काम कताब्य र अनधकार रे्दिाय बमोशिम िनुेछिः– 

(क)  बीमकको ब्यवस्थापन, अण्डरराइहटङ, बीमा र्दाबी भकु्तानी, सम्पशत्त तथा र्दाहयत्व 
ब्यवस्थापन, बिेहटङ, योिना तथा अन्य आवश्यक नबषयमा नीनत तथा योिना 
तिुामा गरी लागू गने गराउन,े 

(ख)  बीमकको व्यवसाहयक काम कारोवार सञ्चालन गने गराउने,  

(ग)  बीमा ब्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी नीनत तथा मान्यता तयार गने गराउने,  

  (घ)  बीमकको चकु्ता पंूिी, बीमाकोष र अन्य चल तथा शस्थर सम्पशत्त कानून बमोशिम 
कायम राख्न,े 

    (ङ)  बीमकले ब्यवसाय गर्दाा प्रचनलत कानूनको पररपालना गने गराउने,  

    (च) बीमालेख अन्तगात परेका र्दाबी तोहकएको समयनभत्र फर्छ्यौट गने गराउने,  

(छ)  बीमालेख सम्बन्धी भौनतक तथा इलेक्रोननक अनभलेख सम्पूणा रूपमा सरुशक्षत 
राख्न लगाउने,  

(ि)  बीनमतको हित संरक्षण गने गराउने, 
(झ)  ब्यवस्थापनको नीनतको ननयनमत रुपमा अनगुमन तथा नबश्लषेण गरी आवश्यक 

ननरे्दशन दर्दन ेर  

(ञ)  बीमा सनमनतले समय समयमा तोके बमोशिमको कायािरू गने गराउने ।  

९. सञ्चालकको िवाफरे्दहिता र र्दाहयत्विः (१) सञ्चालक आफ्नो अनधकारके्षत्र नाघी गरेको कुनै कामकारबािी 
प्रनत व्यशक्तगत रुपमा िवाफरे्दिी  िनुेछ ।  

(२) कुनै सञ्चालकले बीमकबाट वा बीमकको कामको नसलनसलामा व्यशक्तगत फाइर्दा नलने कुनै काम 
गनुा िुंरै्दन । 

(३) बीमकको सञ्चालकले बीमा सनमनतले समयसमयमा तोके बमोशिमका हववरण सावािननक गनुा 
पनेछ । 

(४) सञ्चालकले बीमा सनमनतले समय समयमा दर्दएको ननरे्दशनको पालना गनुा पनेछ ।  

(५) कुनै सञ्चालकले बीमकको लोगो, छाप वा लेटरप्याड आफ्नो ब्यशक्तगत प्रयोिनको प्रयोग गना 
पाउने छैन ।  

(६) बीमकबाट वा बीमकको कारोबारको नसलनसलामा कुनै सञ्चालकले व्यशक्तगत फाइर्दा वा आनथाक 
सहुवधा नलएको पाइएमा सो बरावरको रकम बीमकले त्यस्तो सञ्चालकबाट ऋण सरि असूल उपर गनुा  
पनेछ ।  

(७) बीमकको कायाकारी प्रमखुले गरेको कायाको िवाफरे्दिी बीमकको सञ्चालक सनमनत िनुछे । 

तर, हवभागीय प्रमखु तथा अन्य कमाचारी, बीमा अनभकताा, बीमा सभेयर, बीमा र्दलाल, तेस्रो पक्ष 
सििकतााले गरेको कायाको अशन्तम िवाफरे्दिीताबाट सञ्चालक सनमनतले उन्मशुक्त पाएको माननने छैन ।  
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१०. सञ्चालकको सहुवधािः (१) सञ्चालकले बैठकमा उपशस्थत भए बापत पाउने बैठक भत्ता तथा अन्य सहुवधा 
कम्पनी सम्बन्धी प्रचनलत काननु बमोशिम बनाइएको बीमकको ननयमावलीमा तोहकए बमोशिम िनुेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशिमको बैठक भत्ता तथा अन्य सहुवधा ननधाारण गर्दाा बीमकको काया सञ्चालन, 

कारोवार, व्यवसाहयक योिना, खरु्द सम्पशत्त (नेटवथा), र्दाबी भकु्तानीको अवस्था, मनुाफाको शस्थनत, व्यवस्थापन 
खचा तथा मदु्राशस्फनत र्दर लगायत अन्य पररसूचाकंको आधारमा अध्ययन गरी ननधाारण गनुा पनेछ ।   

(३) उपर्दफा (१) हवपरीत कुनै सञ्चालकले बैठक भत्ता वा अन्य सहुवधा नलएको भएमा त्यस्तो सहुवधा 
बापत नलएको रकम ननिबाट तत्काल ऋण सरि असूल उपर गनुा पनेछ ।  

११. हवननयमावली तथा दर्दग्र्दशान (म्यानअुल) तथा कायाहवनध तयार गनुा पनेिः (१) सञ्चालक सनमनतले कमाचारी 
सेवा शता हवननयमावली, आनथाक प्रशासन हवननयमावली तथा िोशखमांकन (अण्डरराइहटङ), बीमा र्दाबी, पनुबीमा, 
बिारीकरण, सूचना प्रहवनध दर्दग्र्दशान (म्यानअुल) र बीमा सनमनतले ननरे्दशन गरे बमोशिमका आवश्यक अन्य 
हवननयमावली तथा दर्दग्र्दशान बनाउन ुपनेछ । 

तर, बीमकले सनमनतबाट िारी िनुे बीमकको कमाचारी सेवा शता हवननयमावली सम्बन्धी मागार्दशानको 
अनधनमा रिी तयार गरेको कमाचारी सेवा शता हवननयमावली र आनथाक प्रशासन सम्बन्धी हवननयमावली 
सनमनतबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशिमका हवननयमावली, दर्दग्र्दशान तथा अन्य कायाहवनध बमोशिम बीमा ब्यवसाय 
सञ्चालन गनुा पनेछ ।  

(३) यो ननरे्दशशका लागू िुूँर्दाका बखत उपर्दफा (१) मा उपलेशखत हवननयमाली, दर्दग्र्दशान (म्यानअुल) वा 
कायाहवनध नवनाई बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको बीमकले यो ननरे्दशशका लागू भएको नब्बे दर्दन नभत्र त्यस्तो 
हवननयमावली, दर्दग्र्दशान वा कायाहवनध तयार गरी लागू गनुा पनेछ।  

(४) उपर्दफा (१) बमोशिमको बीमा ब्यवसाय सम्वन्धी दर्दग्र्दशान (म्यानअुल), िोशखमांकन 
(अण्डरराइहटङ) दर्दग्र्दशान, र्दाबी दर्दग्र्दशान, पनुबीमा दर्दग्र्दशान तथा अन्य दर्दग्र्दशान बीमा सनमनतले ननरे्दशन गरे 
बमोशिम अद्यावनधक गनुापनेछ ।  

१२. तलव, भत्ता तथा अन्य सहुवधा ननधाारण गनुा पनेिः (१) सञ्चालक सनमनतले बीमकको काया सञ्चालन, कारोवार, 

व्यवसाहयक योिना, नेटवथा, र्दाबी भकु्तानीको अवस्था, मनुाफाको शस्थनत, व्यवस्थापन खचा तथा नपेाल सरकारले 
तोकेको न्यूनतम तलब सहुवधा, मदु्राशस्फनत र्दर लगायत अन्य पररसूचाकंको आधारमा कायाकारी प्रमखु तथा 
बीमकका कमाचारीको तलव भत्ता तथा अन्य सहुवधा ननधाारण गनुा पनेछ ।   

(२) उपर्दफा (१) बमोशिमको तलब, भत्ता तथा अन्य सहुवधा रे्दिाय बमोशिम िनुे गरी ननधाारण 
गनुापनेछिः  

(क) कायाकारी प्रमखुको िकमा बीमकको कायाकारी प्रमखुको तलब, भत्ता तथा अन्य सहुवधा 
सम्बन्धी मागार्दशान, २०७४ को अधारमा, र  

(ख) कमाचारीको िकमा बीमकको कमाचारी सेवा शता हवननयावलीको आधारमा । 

स्पहिकरणिः यस र्दफाको प्रयोिनका लानग तलव भत्ता तथा सहुवधा भन्नाले तलव, िडे, भत्ता, बीमा सहुवधा, 
इन्सेशन्टभ लगायत कर प्रयोिनका लानग गणना योग्य सम्पूणा आय (कूल आय) पर्दाछन ्।  
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 (३) नबरे्दशी बीमकको शाखा तथा सूँयकु्त लगानीको बीमकको प्रमखुको िकमा समेत उपर्दफा (१) 
तथा उपर्दफा (२) बमोशिमको ब्यवस्था लागू िनुेछ ।  

 तर उपर्दफा (१) तथा उपर्दफा (२) बमोशिमको तलव, भत्ता तथा सहुवधामा थप गररदर्दन चािेमा उक्त 
बीमकको मतुय कायाालय वा सूँयकु्त लगानी गने नबरे्दशी बीमकको कायाालयले ब्यिोने गरी थप तलव, भत्ता 
तथा सहुवधा प्रर्दान गना सक्नछे ।  

(४) कुनै पनन पर्दमा काया गने कमाचारीलाई उक्त पर्द भन्र्दा तपलो तिमा काया गने कमाचारीलाई 
भन्र्दा कम तलव भत्ता तथा सहुवधा दर्दने गरी तलव भत्ता तथा सहुवधा ननधाारण गना पाइने छैन ।  

 (५) यस ननरे्दशशकामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनन बीमकले कमाचारीको तलव, भत्ता 
तथा सहुवधा ननधाारण गर्दाा श्रम ऐन तथा श्रम ननयमावलीले ननधाारण गरेको न्यूनतम तलव, भत्ता तथा सहुवधा 
भन्र्दा कम िनु ेगरी ननधाारण गना पाइने छैन ।  

१३. अनधकार प्रत्यायोिनिः (१) सञ्चालक सनमनतले आफ्नो रेखरे्दख वा ननरे्दशनमा रिी काम गना सोको औशचत्य 
र कारण खलुाई आफूमा ननहित अनधकारिरू मध्ये केिी अनधकार सञ्चालक सनमनतले गठन गरेको सनमनत 
वा उपसनमनत वा कायाकारी प्रमखु वा बीमकको कायाकारी प्रमखु वा बीमकको कायाकारी प्रमखु भै काया गने 
ब्यशक्तलाई प्रत्यायोिन गना सक्नेछ ।  

  तर, ब्यवस्थापकीय अनधकार सञ्चालक सनमनतका सर्दस्यलाई प्रत्यायोिन गना पाइने छैन । 

(२) सञ्चालक सनमनतले आफूमा ननहित कुन ैअनधकार उपर्दफा (१) बमोशिम प्रत्यायोिन गरेता पनन 
त्यसको अशन्तम िवाफरे्दहिता सञ्चालक सनमनतमा न ैरिनेछ । 

१४. सनमनत वा उपसनमनत गठन गना सक्नेिः(१) सञ्चालक सनमनतले बीमकको कुनै खास कामको लानग 
आवश्यकता अनसुार एक िना सञ्चालकको संयोिकत्वमा सनमनत वा उपसनमनत गठन गना सक्नेछ । 

  तर, लेखापरीक्षण सनमनत बािेक अन्य सनमनत वा उपसनमनतमा र्दइुािना भन्र्दा बढी सञ्चालक उक्त 
सनमनत वा उपसनमनतको सर्दस्य िनु पाउने छैन ।  

(२) उपर्दफा (१) मा उशपलशखत सनमनत वा उपसनमनतका अनतररक्त सञ्चालक सनमनतले बीमकको काम 
कारबािीलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गना रे्दिायका नबषयसंग सम्बशन्धत सनमनत वा उपसनमनत गठन गनुा 
पनेछिः– 

(क)  र्दाबी भकु्तानी तथा पनुबीमा,  

(ख) लगानी, िोशखम ब्यवस्थापन तथा हवत्तीय स्वस्थता (सोपभेन्सी) 

(ग) मानव संशाधन, र  

(घ)  सम्पशत्त शहुिकरण ननवारण सनमनत 

(३) उपर्दफा (२) मा उशपलशखत सनमनत वा उपसनमनतका अनतररक्त बीमकको वासलात, हिसाब हकताव 
तथा कारोबारको लेखापरीक्षण गने प्रयोिनको लानग बीमकको सवासाधारण शयेरधनीको तफा बाट प्रनतनननधत्व 
गने सञ्चालकको संयोिकत्वमा एक छुटै्ट लेखापरीक्षण सनमनत गठन गनुा पनेछ । 
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(४) नेपाल शस्थत नबरे्दशी बीमकको िकमा सनमनत वा उप सनमनत वा गदठत सबै सनमनत वा 
उपसनमनतको काया यस ननरे्दशशकाको र्दफा ४ को उपर्दफा (२) बमोशिम गठन भएको ब्यवस्थापन समूिले 
गनेछ ।   

(५) उपर्दफा (१), (२), (३) र (४) बमोशिम गठन भएको सनमनत वा उपसनमनतको काम, कताव्य, 

अनधकार, कायाहवनध तथा सर्दस्य तथा अन्य सिभागीले प्राप्त गने बैठक भत्ता सञ्चालक सनमनतले तोके 
बमोशिम िनुेछ र त्यस्तो भत्तावापतको रकम बीमकको साधारण सभाबाट पाररत गराउन ुपनेछ । 

(६) बीमकको सनमनत वा उपसनमनतको बैठक बस्र्दा सम्बशन्धत नबभागका कमाचारीलाई बैठकमा 
सिभागी गराउन ुपनेछ ।  

(७) यस ननरे्दशशकामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन सञ्चालक सनमनतको अध्यक्ष, 
कायाकारी प्रमखु, सपलािकार तथा हवत्त प्रमखु तथा ननिको एकाघरको पररवारका सर्दस्य उक्त पर्दमा बिाल 
रिनु्िेल बीमकको लेखापरीक्षण सनमनतमा रिन पाउने छैन  

(८) अध्यक्ष उक्त पर्दमा बिाल रिनु्िेल बीमकको सञ्चालक सनमनत र मानव संशाधन सनमनत बािेक 
अन्य सनमनत तथा उप सनमनतमा रिन पाउन ेछैन ।  

(९) एउटा सनमनत वा उपसनमनतमा संयोिक रिेको सञ्चालक अको सनमनत वा उपसनमनतमा संयोिक 
िनु पाउने छैन ।  

१५. अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण गनुा पनेिः (१) सञ्चालक सनमनतले ऐन, ननयमावली, प्रचनलत कानून, बीमा 
सनमनतबाट समय समयमा िारी गररएका ननरे्दशन, सञ्चालक सनमनतबाट बनाइएका नीनत, ननयम, ननणाय, ननरे्दशन, 

दर्दग्र्दशान (म्यानअुल), पररपत्र वा कायाहवनध पालना भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक कायाहवनध बनाई 
कम्तीमा प्रत्येक तीन तीन महिनामा अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गरी त्यसको अद्यावनधक अनभलेख राख्न ु 
पनेछ । 

 (२) सञ्चालक सनमनतले कशम्तमा छ महिनामा उच्च ब्यवस्थापकसंग बीमकको सममामहयक नबषयमा 
अन्तरहिया तथा छलफल गनुा पनेछ ।  

(३) सञ्चालक सनमनतका सर्दस्य तथा कायाकारी प्रमखुको हववरण बीमकले आफ्नो वभेसाइटमा 
अद्यावनधक गरी राख्न ुपनेछ ।  

(४) र्दफा २३ बमोशिम पररपालन अनधकृतले पेश गरेको प्रनतवरे्दन उपर सञ्चालक सनमनतको बैठकमा 
छलफल गरी सो प्रनतवरे्दनमा कुनै कैहफयत उपलेख गररएको भए त्यसको सधुारका लानग सञ्चालक सनमनतले 
कायाकारी प्रमखुलाई ननरे्दशन दर्दन सक्नेछ ।  

पररच्छेर्द – ३ 

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी ब्यवस्था 

१६.  सञ्चालकको आचरण सम्वन्धी ब्यवस्थािः  (१) प्रत्यके सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पर्दमा ननयकु्त वा 
मनोनयन भएको पन्र दर्दननभत्र रे्दिायका कुराको नलशखत िानकारी बीमकलाई गराउन ुपनेछिः– 

 (क)  बीमकसंग ननि वा ननिको एकाघरको पररवारको कुनै सर्दस्यले कुनै हकनसमको 
करार गरेको वा गना लागेको भए सोको हववरण, 
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 (ख)  ननि वा ननिको एकाघरको पररवारको कुनै सर्दस्यले बीमक वा सो बीमकको 
मतुय वा सिायक कम्पनीमा नलएको शेयर वा नडबेन्चरको हववरण,  

 (ग)   ननि अन्य कुनै संगदठत संस्थाको शेयरधनी वा सञ्चालक भए त्यसको हववरण,  

 (घ)   ननिको एकाघर पररवारको कुनै सर्दस्य बीमकमा पर्दानधकारी वा कमाचारीको 
िैनसयतमा काम गरररिको भए त्यसको हववरण, र 

 (ङ)  सञ्चालक सनमनतलाई िानकारी गराउन ुपने भनी बीमा सनमनतले समय समयमा 
तोहकदर्दएको अन्य हववरण । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशिम सञ्चालकले दर्दएको िानकारी प्रयोिनको लानग खडा गरेको छुटै्ट रशििडामा 
अनभलेख राख्न ुपनेछ । 

(३)सञ्चालकले बीमकको कामको नसलनसलामा स्वरे्दशको भ्रमण गनुा परेमा सञ्चालक सनमनतबाट 
स्वीकृनत नलई बीमा सनमनतमा िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) सञ्चालकले बीमकको कामको नसलनसलामा हवरे्दशको भ्रमण गनुा परेमा बीमा सनमनतबाट स्वीकृनत 
नलन ुपनेछ ।  

(५) सञ्चालकले कुनै पनन बीमकको तलवी पर्दानधकारी, कायाकारी प्रमखु वा कमाचारी भई काया गनुा 
िुूँरै्दन । 

(६) सञ्चालकले अन्य कुनै पनन बीमक वा बैंक तथा हवत्तीय संस्थाको संचालक भै काया गना पाउन े 
छैन । 

(७) यस र्दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन कुन ै एक हकनसमको बीमकको शयेर 
स्वानमत्व धारण गरेको खण्डमा उक्त बीमकमा कायाकारी प्रमखु वा कमाचारीलाई सञ्चालकको रुपमा ननयकु्त 
गना सक्नेछ ।  

(८) सञ्चालकले बीमकको व्यवस्थापनको रै्दननक काम कारबािीमा िस्तके्षप गनुा िुूँरै्दन ।  

१७.  बीमकको हित हवपरीत काया गना निनुिेः (१) सञ्चालक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले बीमकको हित हवपरीत 
िनुे कुनै पनन गनतहवनधमा संलग्न िनु ुिुंरै्दन । 

(२) सञ्चालक आफूसंग हवत्तीय स्वाथा रिेको कुनैपनन कारोवारमा संलग्न िनु ुिुंरै्दन ।  

(३) सञ्चालकले आफ्नो वा आफ्नो एकाघरको पररवारको कुनै सर्दस्य मेनेशिङ एिेण्ट भएको वा 
हिस्सेर्दार भएको कुनै पनन संगदठत संस्थासंगको बीमा कारोवारमा संलग्न िनु ुिुंरै्दन । 

(४) यस र्दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन सञ्चालक सनमनतले कुनै कारोवारको 
सम्बन्धमा कुनै सञ्चालकको वा ननिको एकाघरको पररवारको सर्दस्यको हवत्तीय स्वाथा गाूँनसएको छ भनी 
प्रमाशणत नगरेसम्म सावािननक रुपमा ननष्काशन गररएका शयेर तथा ऋणपत्रिरुको कारोवार गनामा कुन ै
बाधा पने छैन ।  

(५) सञ्चालकले बीमकको कुनै पनन प्रयोिनको लानग हवत्तीय स्वाथा रिेका शेयरधनी वा ननिको एकाघर 
पररवारको स्वानमत्वमा रिेको वा ननििरुको फमा तथा कम्पनीसंग घर भाडामा नलई कारोवार गना पाउन े 
छैन ।  
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(६) सञ्चालक पर्दमा बिाल रिञेु्जल त्यस्तो ब्यशक्त बीमकको लेखापरीक्षक, सपलािकार, कायाकारी प्रमखु, 

कमाचारी, बीमा सभेयर, बीमा र्दलाल, बीमा अनभकताा वा तेस्रो पक्ष सििकताा भई काया गना पाउने छैन । 

(७) सञ्चालकले पर्दमा बिाल रिञेु्जल र सो पर्दबाट िटेको एक वषा सम्म सोिी बीमकको कुनै पनन 
प्रकारको शेयर, नडवेञ्चर खरीर्द नबिी गना पाउने छैन । 

तर संचालक पर्दमा संस्थागत प्रनतनननधत्व भएको संचालकको िकमा संचालक ननयशुक्त्त गने संस्थागत 
शेयरधनीले बीमा सनमनतको स्वीकृनत नलई खररर्द नबिी गना बाधा पने छैन ।1  

१८. पर्दको र्दरुुपयोग गना निनुिेः(१) सञ्चालकले आफ्नो नाम तथा पर्दको र्दरुुपयोग गरी कुन ै हकनसमको 
ब्यशक्तगत फाइर्दा िनुे हियाकलापमा संलग्न िनु पाउन ेछैन ।  

(२) सञ्चालकले बीमा अण्डरराइहटङ, पनुबीमा, बीमा र्दाबी भकु्तानी तथा लगानी, लेखा लगायत बीमकका 
ननयनमत कायािरु गना वा सो कायामा आफ्नो पर्दको प्रभाव पाना पाउने छैन ।  

(३) सञ्चालकले बीमकको आनधकारीक अनभलेख वा कागिपत्रमा ब्यशक्तगत रुपमा कुनै थपघट वा 
संशोधन गना पाउने छैन ।  

१९. गोपनीयता कायम राख्न ु पनेिः (१) सञ्चालकले बीमकको लेखा, बीमा अण्डरराइहटङ, पनुबीमा, बीमा र्दाबी 
भकु्तानी, प्रशासननक कागिात, सञ्चालक सनमनतबाट पाररत भएका ननणाय (माइन्यटु), बीमा ब्यवसाय सम्वन्धमा 
सञ्चालक सनमनत समक्ष पेश भएका हववरण तथा अन्य मित्वपूणा कागिातिरुको गोपनीयता कायम राख्न ु
पनेछ ।  

(२) सञ्चालकले िािकले दर्दएको नबवरण र ननिसंगको कारोवारको बारेमा गोपनीयता कायम राख्न ु 
पनेछ । 

(३) कुनै सञ्चालक आफ्नो पर्दबाट ननवृत्त भइसकेपनछ बीमक तथा बीनमतसंग सम्वशन्धत सूचना वा 
िानकारी सावािननक गना वा आफ्नो कुनै स्वाथाका लानग प्रयोग गना पाउने छैन । 

(४) यस र्दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनन प्रचनलत कानूनको अधीनमा रिी कुन ै
कागिात तथा िािकको सूचना वा िानकारी सावािननक गना वा तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउन बाधा पने 
छैन ।  

२०. ननष्पक्ष र समान ब्यविार गनुा पनेिः सञ्चालकले बीनमतसंग कुनैपनन सम्बन्ध वा नमत्रवत ब्यविारबाट प्रभाहवत 
नभई ननष्पक्ष एवं समानताको आधारमा ब्यवसाहयक ब्यविार गनुा पनेछ ।  

२१. खवरर्दारी नीनत बनाउन सक्नेिः (१) सञ्चालक सनमनतले बीमकको सस्थागत तथा ब्यवसाहयक सशुासन 
कायम गने प्रयोिनको लानग बीमकको ब्यवस्थापन तथा पर्दानधकारी वा कमाचारीबाट अननयनमत तवरले भए 
गरेका वा िनु सक्न े काम कारवािीिरुको गोप्य रुपमा िानकारी प्राप्त गना आवश्यक नीनत बनाउन  
सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशिम तय गररएको नीनत बमोशिम बीमकका अननयनमत काम कारवािीिरुको 
िानकारी दर्दने ब्यशक्तको पेशागत सरुक्षाको संरक्षण गने कताब्य सञ्चालक सनमनतमा रिने छ । 

पररच्छेर्द – ४ 

 
1 प्रथम संशोधनबाट प्रनतवन्धात्मक वाक्यांश थप गररएको । 
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बीमकको आन्तररक ननयन्त्रण सम्बन्धी ब्यवस्था 

२२. संगठनात्मक संरचना तयार गनुापनेिः (१) बीमकले कायाबोझ तथा लागतको हवश्लषेण गरी आफ्नो संगठन 
संरचना तयार वा अद्यावनधक गनुा पनेछ ।  

(२) बीमकले आफूलाई आवश्यक पने कमाचारीको र्दरबन्र्दी तय गरी त्यस्तो र्दरबन्र्दी अनरुूप छ 
महिना नभत्र पर्दपूनता गरी सक्न ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोशिम संगठन संरचना तयार गर्दाा कशम्तमा मानव संशाधन, अण्डरराइहटङ, 

पनुबीमा, बीमा र्दाबी, बिार ब्यवस्थापन, नबत्त ब्यवस्थापन, पररपालन तथा सूचना प्रहवनध हवभाग िनु ुपनेछ । 

(४) बीमकले यो ननरे्दशशका प्रारम्भ भएको छ महिना नभत्र उपकायाकारी प्रमखु ननयकु्त गनुा पनेछ ।  

(५) बीमकले आफ्नो उत्तरानधकार योिना (सक्सेसन प्लान) बनाउन ुपनेछ ।  

२३. पररपालन अनधकृत ननयकु्त गनुा पनेिः (१) बीमकले यो ननरे्दशशका लागू भएको तीन महिना नभत्र बीमा, 
ब्यवस्थापन, वाशणज्यशास्त्र वा कानून नबषयमा कशम्तमा स्नातक वा सो सरिको उपाधी प्राप्त ब्यवस्थापक 
तिका आफ्ना अनधकृत कमाचारी मध्येबाट पररपालन (कम्प्लाइन्स) अनधकृत तोक्न ुपनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशिम तोहकएको पररपालन अनधकृतले रे्दिायका नबषयिरू बीमकबाट अद्यावनधक 
रूपमा पालना भएको सनुनशित गनुा पनेछिः 

(क)  ऐन तथा ननयमावली, बीमा सनमनतबाट समय समयमा िारी भएकोननरे्दशशका, ननरे्दशन, 
मागार्दशान तथा पररपत्र अनरुूप गनुापने कुरा, 

(ख)  बीमा सनमनतले इिाितपत्र िारी गर्दााका बखत तोकेका शतािरू,  

(ग) बीमा सनमनतले बीमकको ननयमन, ननरीक्षण वा सपुरीवेक्षण गर्दाा सम्बशन्धत बीमकलाई 
दर्दइएको ननरे्दशन । 

(३) उपर्दफा (२) मा उपलेशखत नबषयका सम्बन्धमा सम्बशन्धत बीमकबाट पालना भए वा नभएको 
बारेमा तै्रमानसक प्रनतवरे्दन तयार गरी तै्रमानसक अवनध समाप्त भएको पन्र दर्दन नभत्र बीमा सनमनत समक्ष 
पेश गनुा  पनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन उपर्दफा (२) मा उशपलशखत नबषयका 
सम्बन्धमा सम्बशन्धत बीमकबाट पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा बीमा सनमनतले िनुसकैु वखत 
अद्यावनधक नबवरण उपर्दफा (१) बमोशिम तोहकएको पररपालन अनधकृतबाट माग गना सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (३) तथा (४) बमोशिम पेश भएको हववरणको सत्यता तथा प्रामाशणकताका लानग 
सम्बशन्धत पररपालन अनधकृत शिम्मवेार िनुेछ ।  

(६) यस ननरे्दशशकामा लेशखएको कुनै पनन कुराले उपर्दफा (२) मा उपलेशखत नबषयिरू अद्यावनधक 
रूपमा पालना गनुापने कुराबाट बीमक, बीमकको सञ्चालक सनमनत वा कायाकारी प्रमखुले छुट पाएको माननने 
छैन ।  

२४. सपलािकार सम्बन्धी ब्यवस्थािः(१) बीमकले रै्दननक प्रशासकीय तथा ब्यवस्थापकीय काया गने गरी वा 
कमाचारी सरिको िैनसयतमा कसैलाई सपलािकार ननयकु्त गना पाउने छैन ।  
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 (२) बीमकको कामको लानग कुनै सपलािकार आवश्यक पने भएमा आधार र कारण खोली 
सञ्चालक सनमनतको ननणाय सहित सपलािकार ननयकु्त गना स्वीकृनतका लानग बीमा सनमनतमा ननवरे्दन दर्दन ु  
पनेछ ।  

  तर, बीमकले सपलािकार वा परामशार्दाता ननयकु्त गर्दाा रे्दिायका व्यशक्तलाइा सपलािकार वा 
परामशार्दाताको रूपमा ननयकु्त गना पाउने छैन 

(क) सञ्चालकको एकाघरको पररवार तथा नशिकको नातेर्दार,  

(ख) हवत्तीय स्वाथा भएको सूँस्था, ब्यशक्त तथा ननिको एकाघरको पररवार ।  

  तर कानूनी सपलािकार तथा सूचना प्रहवनध सम्बन्धी सपलािकार बीमा सनमनतको स्वीकृनत ननलई 
ननयकु्त गना बाधा पगेुको माननने छैन ।  

(३) यो ननरे्दशशका प्रारम्भ िनु ु अशघ बीमकले सपलािकार ननयकु्त गरेको रिेछ भने यो ननरे्दशशका 
प्रारम्भ भएको नमनतले तीन महिना नभत्र आधार र कारण खोली सञ्चालक सनमनतको ननणाय सहित 
सपलािकार कायम राख्न ेस्वीकृनतका लानग बीमा सनमनतमा ननवरे्दन दर्दन ुपनेछ ।   

२५. अनधकार तथा कताव्य ननधाारण गनुा पनेिः (१) बीमकले कमाचारीलाई  ननयशुक्तपत्र नदर्दई काममा लगाउन ु  
िुूँरै्दन । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशिम ननयशुक्तपत्र दर्दूँर्दा त्यस्तो कमाचारीले गनुापने काम, कताव्य, अनधकार तथा 
शिम्मेवारी तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशिम तोहकएको काम, कताव्य, अनधकार र शिम्मवेारी प्रनत कमाचारी ब्यशक्तगत 
रुपमा िवाफरे्दिी िनुेछ ।  

२६. अनभलेख अद्यावनधक तथा र्दरुुस्त राख्न ु पनेिःबीमकले बीमकको लेखा, बीमा िोशखमांकन (अण्डरराइहटङ), 

पनुबीमा, बीमा र्दाबी भकु्तानी, प्रशासननक कागिात, बीमा सनमनतबाट स्वीकृनत प्राप्त सम्पूणा कागिात तथा 
बीमालेख, सञ्चालक सनमनतबाट पाररत भएका ननणाय (माइन्यटु), सञ्चालक सनमनत समक्ष पेश भएका 
कागिातिरु तथा अन्य मित्वपूणा कागिातिरु अद्यावनधक रुपमा पूणा एवं र्दरुुस्त राख्न ुपनेछ । 

 

२७. नबस्ततृ लेखापरीक्षण गराउन ु पनेिः(१) बीमकले प्रत्यके पाूँच बषामा आफ्नो हवस्ततृ लेखापरीक्षण (नडनडए) 
गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशिम गररएको हवस्ततृ लेखापरीक्षणको प्रनतवरे्दनको एक प्रनत बीमा सनमनतमा पेश 
गनुा पनेछ2 ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोशिम पेश भएको प्रनतवरे्दनका सम्बन्धमा सनमनतले आवश्यक ननरे्दशन दर्दन 
सक्नेछ ।3

 

 
2 प्रथम संशोधनबाट संशोधन गररएको । 
3 प्रथम संशोधनबाट थप गररएको । 
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२७क. वाहषाक नीनत तथा कायािम र बिेट तयार गनुापने: 4  (१) बीमकले प्रत्येक आनथाक वषाको असार 
मसान्तनभत्र आगामी आनथाक वषाको वाहषाक नीनत तथा कायािम र बिेट तयार गरी संचालक सनमनतबाट 
स्वीकृत गराउन ुपनेछ । 

(2) उपर्दफा (१) बमोशिम स्वीकृत भएको नीनत तथा कायािम र बिेट स्वीकृत भएको नमनतले १५ 
दर्दननभत्र बीमा सनमनत समक्ष पेश गनुा पनेछ । 

(3) उपर्दफा (१) बमोशिमको वाहषाक नीनत तथा कायािम र बिेटको संचालक सनमनतले तै्रमानसक 
रूपमा समीक्षा गनुा पनेछ र सोको िानकारी सनमक्षा भएको नमनतले ७ दर्दननभत्र बीमा सनमनत समक्ष पेश 
गनुा पनेछ । 

पररच्छेर्द – ५ 

कायाकारी प्रमखु तथा नबभागीय प्रमखु सम्बन्धी ब्यवस्था 

२८. कायाकारी प्रमखु ननयकु्त गनुा पनेिः(१) सञ्चालक सनमनतले बीमा ऐन, बीमा ननयमावली, बीमकको प्रबन्धपत्र 
र ननयमावलीको अधीनमा रिी एक कायाकारी प्रमखु ननयकु्त गनुा पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशिम कायाकारी प्रमखु ननयकु्त गर्दाा रे्दिाय बमोशिमका ब्यशक्तिरू मध्येबाट गनुा 
पनेछिः 

(क) बीमा, व्यवस्थापन, हवत्त, लेखा, अथाशास्त्र, वाशणज्यशास्त्र, कानून, गशणत, तथयांकशास्त्र वा 
इशन्िननयररङ नबषयमा कशम्तमा स्नातकोत्तर वा सो सरिको उपानध िानसल गरी कशम्तमा 
ब्यवस्थापक तिमा बीमा क्षते्रमा भए कशम्तमा पाूँच, बैंक वा हवत्तीय क्षते्रमा भए भए आठ 
तथा र्दबैु के्षत्रमा भए बीमामा एक बषाको अनभुव सहित कशम्तमा सात बषाको अनभुव भएका 
व्यशक्तिरू मध्येबाट ननयकु्त गनुा पनेछ । 

(ख) चाटाडा एकाउन्टेण्सी, वा व्यवस्थापन, बीमा, अथाशास्त्र, वाशणज्यशास्त्र, तथयाङ्कशास्त्र, लेखा, 
गशणत, व्यापार प्रशासन वा कानून हवषयमा स्नातक उपानध िानसल गरी कम्तीमा 
व्यवस्थापक तिमा बीमा क्षते्रमा भए कम्तीमा १२, बैंक तथा हवत्तीय क्षेत्रमा भए १५ तथा 
र्दवैु के्षत्रमा भए बीमामा एक वषाको अनभुव सहित कम्तीमा १३ वषाको अनभुव िानसल 
गरेको ।  

(३) नबरे्दशी बीमकको शाखा कायाालयले यस र्दफा बमोशिमको योग्यता र अनभुवको आधारमा 
कायाकारी प्रमखु ननयकु्त गनुापनेछ ।  

(४) रे्दिायको व्यशक्त बीमकको कायाकारी प्रमखु ननयकु्त िनु सक्ने छैनिः 
(क) माननसक सन्तलुन दठक नभएको,  

(ख) बैंक वा हवत्तीय संस्थासंगको कुन ै कारोबारमा कालो सूचीमा परी त्यस्तो सूचीबाट 
फुकुवा भएको नमनतले कम्तीमा तीन वषा पूरा नभएको, 

(ग) बीमकको सञ्चालक, सञ्चालकको नशिकको नातेर्दार वा कमाचारी वा सपलािकारको 
रूपमा कायारत रिेको, 

 
4 प्रथम संशोधनबाट थप गररएको । 
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(घ) सत्तरी वषा उमेर भएको । 

(ङ) नबगत तीन बषाको अवनधमा बीमकको लेखापरीक्षक भई काया गरेको,  

(च) नधतोपत्र व्यवसायीको रुपमा काया गने नधतोपत्र बिारको सर्दस्य रिेको, 
(छ) बीमकसंग हवत्तीय स्वाथा भएको,  

(ि)  सनमनतको अध्यक्ष भइासकेको व्यशक्त, 
  तर, नेपाल सरकारले बीमकको अध्यक्ष वा सञ्चालकमा ननयकु्त गना यो 

ब्यवस्थाले बाधा पयुााएको माननने छैन ।  

(झ) प्रचनलत कानून बमोशिम नतनुापने कर चकु्ता नगरेको, 
(ञ) नैनतक पतन रे्दशखने फौिर्दारी कसूरमा अर्दालतबाट सिांय पाई त्यस्तो सिाूँय भकु्तान 

भएको नमनतले तीन वषा नपगेुको,  
(ट) नबरे्दशी मलुकुको स्थायी आवासीय अनमुनत पत्र वा नडनभ वा हपआर प्राप्त गरेको,  

(ठ) हकते, िालसािी, भ्रिाचार, सम्पशत्त शिुीकरण, मानव वेचहवखन, बैंहकगं कसरु, बीमा 
तथा अन्य ठगी, शररर बन्धक वा अपिरण तथा अन्य फौिर्दारी कसरुमा अर्दालतबाट 
सिाूँय पाएको 

(ड) संवैधाननक पर्द धारण गरेको ब्यशक्त त्यस्तो पर्दमा बिाल रिनु्िेल, 
(५) तर यस र्दफामा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन हवरे्दशी बीमकको नेपालशस्थत शाखा, सूँयकु्त 

लगानीको बीमक तथा सनमनतको स्वीकृनत नलई ब्यवस्थापन करारमा दर्दइएको बीमकको िकमा उपर्दफा 
(४) को खण्ड (ट) को ब्यवस्था लागू िनुे छैन ।  

(६) उपर्दफा (१) बमोशिम कायाकारी प्रमखु ननयकु्त गर्दाा ननिको पाररश्रनमक र सहुवधा तोकी बढीमा 
चार बषा सम्मका लानग करारमा ननयकु्त गनुा पनेछ ।   

तर, यस उपर्दफामा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन नबरे्दशी बीमकको बिमुत शेयर भएको 
बीमकमा त्यसरी बिमुत शेयर नलने बीमकले तथा नबरे्दशी बीमकको शाखा कायाालयले आफ्नो कमाचारीलाई 
यस र्दफाको अधीनमा रिी कायाकारी प्रमखुको रूपमा ननयकु्त गना सक्नेछ । 

(७) बीमकले ननिको काया सम्पार्दनको आधारमा थप एक कायाकालको लानग पर्दावनध थप गना    
सक्नेछ ।   

स्पहिकरणिः बिालवाला कायाकारी प्रमखुको कायाकाल गणना गर्दाा बीमा सनमनतबाट सरुूमा नमनत 
२०६९ साल भर्दौ १ गते िारी भएको बीमकको संस्थागत सशुासन सम्बन्धी ननरे्दशशका, २०६९ िारी िनु ु
भन्र्दा अशघ कायाकाल तोकी ननयकु्त भएको भए सो कायाकाललाई पहिलो कायाकाल र बीमा सनमनतबाट  
नमनत २०६९ साल भर्दौ १ गते पिात पहिलो पटक कायाकाल तोकी करारमा ननयकु्त भएको कायाकारी 
प्रमखुको िकमा सोिी नमनतरे्दशख ननिको पहिलो कायाकाल गणना गनुापनेछ । 

(८) यस र्दफामा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनन एउटा बीमकको कायाकारी प्रमखु उक्त बीमकको 
सेवाबाट ननवृत्त भएको छ महिनाको अवनध पूरा नभएसम्म अको बीमकको कायाकारी प्रमखुको रूपमा 
ननयकु्त िनु पाउन ेछैन । 
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(९) प्रचनलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन बीमकको कायाकारी प्रमखु ननयकु्त भएको 
ब्यशक्त उक्त पर्दमा बिाल रिनु्िेल बीमकको कम्पनी सशचवको रूपमा ननयकु्त िनु वा बिाल रिन सक्न े
छैन । 

 (१०) बीमकको कायाकारी प्रमखुको रूपमा ननयशुक्तको लानग छनौट भएको ब्यशक्तलाई ननयकु्त गनुा 
भन्र्दा एक्काइस दर्दन पूवा उक्त ब्यशक्तसंग गररएको करार तथा ननिको योग्यता तथा अनभुव सम्बन्धी हववरण 
र ननिले तयार पारेको व्यवसाहयक योिना बीमकले बीमा सनमनत समक्ष पेश गनुा पनेछ । 

 (११) बीमा सनमनतले उपर्दफा (९) बमोशिम प्राप्त हववरणको िाूँचबझु गर्दाा त्यस्तो व्यशक्तलाई 
कायाकारी प्रमखुमा ननयकु्त गना वा नगना, तलब भत्ता र अन्य सहुवधाको हवषयमा पनुरावलोकन गना आवश्यक 
रे्दशखएमा पन्र दर्दननभत्र बीमकलाई नलशखत ननरे्दशन दर्दन ुपनेछ ।   

 (१२) उपर्दफा (१०) बमोशिम कायाकारी प्रमखुमा ननयकु्त नगना वा तलब भत्ता र अन्य सहुवधाको 
पनुरावलोकन गना ननरे्दशन दर्दएमा त्यसको कारण खलुाउन ुपनेछ ।  

(१३) सञ्चालक सनमनतले कायाकारी प्रमखुसंग काया सम्पार्दन सम्झौता गनुा पनेछ । 

 (१४) यस र्दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनन नेपाल सरकारको लगानी भई नेपाल 
सरकारले बीमकको कायाकारी प्रमखु ननयकु्त गने भएमा यस ननरे्दशशकामा तोकेको योग्यताको अनतररक्त 
नेपाल सरकारले तोकेको थप योग्यता त्यस्तो पर्दको लानग तोहकएको न्यूनतम योग्यता माननन ेछ । 

 (१५) कायाकारी प्रमखुले उक्त पर्दमा ननयकु्त िनु ुअशघ बीमकको चार बषाको ब्यवसाहयक योिना पेश  
गनुा पनेछ ।   

 (१६) कायाकारी प्रमखुले बीमकको कामको नसलनसलामा नबरे्दशको भ्रमण गनुा परेमा सञ्चालक 
सनमनतबाट अनमुोर्दन गराई सनमनतको स्वीकृनत नलन ुपनेछ । 

 (१७) बीमकको कायाकारी प्रमखु सात दर्दन भन्र्दा बढी समय हवर्दामा बसेमा, बीमकको कामको 
नसलनसलामा रे्दश बाहिर गएमा वा आफ्नो ओिोर्दाको काया गना नसक्न ेभएमा बीमकको उत्तरानधकार योिना 
अनरुूप ननिको स्थानमा काम गने  उप कायाकारी प्रमखुको नाम बीमा सनमनतमा पूवा िानकारी गराउन ु  
पनेछ । 

 (१८) बीमकमा प्रमखु कायाकारी अनधकृतको पर्द ररक्त भएको अवस्थामा ररक्त भएको नमनतले तीन 
महिनानभत्र यस र्दफा बमोशिम ननयशुक्त गरीसक्न ुपनेछ ।5  

२९. कायाकारी प्रमखु िवाफरे्दिी िनुेिः सञ्चालक सनमनतले गने भनी यस ननरे्दशशकामा तोहकएको बािेक बीमकको 
सबै व्यवसाहयक र प्रशासकीय काया प्रनत कायाकारी प्रमखु िवाफरे्दिी िनुेछ । 

३०. कायाकारी प्रमखुको कताब्यिः (१) सञ्चालक सनमनतबाट बनाइएका नीनत, बीमा सनमनतबाट दर्दइएको ननरे्दशन र 
प्रचनलत कानून बमोशिम बीमकका रै्दननक, व्यवसाहयक एवं प्रशासकीय काया गनुा कायाकारी प्रमखुको कताव्य 
िनुेछ । 

(२) कायाकारी प्रमखुले आफूलाई सञ्चालक सनमनतबाट प्रत्यायोशित अनधकारको अधीनमा रिी काया गनुा 
पनेछ ।  

 
5 प्रथम संशोधन बाट थप गररएको । 
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(३) कायाकारी प्रमखुले सञ्चालक, बीमा र्दलाल, बीमा सभेयर, तेस्रो पक्ष सििकताा, सपलािकार वा 
परामशार्दाता भई काया गना वा पर्दमा बिाल रिञेु्जल र सो पर्दबाट िटेको एक वषासम्म सोिी बीमकको कुन ै
पनन प्रकारको शयेर खरीर्द नबिी गना वा त्यस्तो कायामा संलग्न िनु पाउने छैन । 

(४) यस ननरे्दशशकामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन राहिय बीमा संस्थानको कायाकारी 
प्रमखु वा बैरे्दशशक संयकु्त लगानीको बीमकको कायाकारी प्रमखुलाई सञ्चालक समतेको िैनसयतमा रिी काया 
गना तोहकएको अवस्थामा वा मतुय बीमकको कायाकारी प्रमखुलाई शेयर धारण गरेको छुटै्ट बीमा व्यवसाय 
गना संस्थाहपत बीमकको सञ्चालक समेतको िैनसयतमा रिी काया गना तोहकएको अवस्थामा त्यस्तो ब्यशक्तले 
सञ्चालकको िैनसयतमा रिी काया गना वाधा पगु्ने छैन ।  

३१. नबभागीय प्रमखु ननयकु्त गनुा पनािः (१) बीमकले प्रबन्धपत्र तथा ननयमावली र कमाचारी सेवा शता तथा 
सहुवधा सम्बन्धी हवननयमावलीको अधीनमा रिी बीमकसंग नबत्तीय स्वाथा नरिेको रे्दिाय बमोशिमको कुन ै
योग्यता तथा अनभुव पगेुको र ब्यशक्त मध्येबाट नबभागीय प्रमखुको पर्दमा ननयकु्त गनुा पनेछिः– 

(क) बीमांकीको परीक्षा उशत्तणागरेको वा बीमांकीय नबज्ञान नबषयमा स्नातक उपानध िानसल गरेको,  

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाबाट बीमा हवषयमा फेलोशशप वा एसोनसयटशशप उपानध िानसल गरेको 
स्नातकति  उशत्तणा गरेको,  

(ग) चाटाडा एकाउन्टेन्टेन्सी वा सो सरिको परीक्षा उशत्तणा भई बीमा तथा बैहकङ क्षेत्रमा 
व्यवस्थापक वा सो सरिको पर्दमा कशम्तमा एक वषा  काया गरेको,  

(घ) मान्यताप्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट स्नातक उशत्तणा गरी मान्यता प्राप्त संस्थाबाट बीमा हवषयमा 
लाइसेशन्सयटशशप उपानध िानसल गरेकोबीमा क्षते्रमा ब्यवस्थापक वा सो सरिको पर्दमा 
कशम्तमा तीनबषा काया गरेको,  

(ङ) मान्यताप्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट बीमा हवषयमा स्नातकोत्तर तिको उपानध िानसल गरी बीमा 
तथा बैंहकङ क्षते्रमा व्यवस्थापक वा सो सरिको पर्दमा रिी कशम्तमा एक वषा काया गरेको,  

(च) मान्यताप्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट स्नातकोत्तर तिको उपानध िानसल गरी बीमा तथा बैंहकङ 
क्षेत्रमा व्यवस्थापक वा सो सरिको पर्दमा रिी कशम्तमा र्दईु वषा काया गरेको, वा  

(छ) मान्यताप्राप्त हवश्वहवद्यालयबाट स्नातक तिको उपानध िानसल गरी बीमा तथा बैंहकङ क्षेत्रमा 
व्यवस्थापक वा सो सरिको पर्दमा रिी कशम्तमा पाूँच वषा काया गरेको ।  

(२) नबभागीय प्रमखु भन्र्दा मानथपलो तिमा ननयकु्त गनुा परेमा उपर्दफा (१) मा उपलेशखत योग्यताका 
अनतररक्त बीमा वा बैंहकङ क्षते्रमा थप एक बषा ब्यवस्थापकीय पर्दमा रिी काया गरेको िनु ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोशिम ननयशुक्त गर्दाा बिार ब्यवस्थापन नबभाग, अण्डरराइहटङ नबभाग, पनुबीमा 
नबभाग र र्दाबी नबभागका प्रमखुलाई एक अको नबभाग िेने गरी ननयशुक्त गना वा शिम्मेवारी दर्दन पाइने   
छैन । 

(४) यस र्दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन यो ननरे्दशशका प्रारम्भ िुूँर्दा बखत हवभागीय 
प्रमखु वा सो भन्र्दा मानथपलो तिमा बिाल रिेको कमाचारीको िकमा त्यस्तो पर्दमा बिाल रिन बाधा 
पगेुको माननने छैन । 
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(५)यो ननरे्दशशका लागू िनु ुभन्र्दा अगावै नबभागीय प्रमखुमा वा सो भन्र्दा मानथपलो पर्दमा ननयकु्त भएको 
तर यो ननरे्दशशका अनरुूप िनु योग्यता नपगेुको ब्यशक्तलाईिाल कायम रिेको पर्द भन्र्दा मानथपलो तिमा 
ननयकु्त गना पाइने छैन ।  

(६) बीमकसंग नबभागीय प्रमखु िनुे योग्यता पगेुको कमाचारी नभएको खण्डमा तपलो तिमा काया गने 
कमाचारी मध्ये बररष्ठताको आधारमा बहढमा छमहिना सम्मका लानग कायम मकुायम नबभागीय प्रमखु ननयकु्त 
गनुा पनेछ । 

३२. नबभागीय प्रमखु िवाफरे्दिी िनुेिः (१) आफू अन्तगात भए गरेका सम्पूणा कामिरु प्रनत नबभागीय प्रमखु 
पूणारुपमा िवाफरे्दिी िनुछे । 

(२) आफ्नो मातितका कमाचारीिरुलाई आचरणको नबषयमा ननरे्दशन दर्दने र िानकारी नलन े
उत्तरर्दाहयत्व नबभागीय प्रमखुको िनुेछ । 

(३) हवभागीय प्रमखुले आफ्नो हवभागबाट भए गरेका कामकारबािीको हववरण ननयनमत रुपमा 
कायाकारी प्रमखुसमक्ष पेश गनुा पनेछ । 

पररच्छेर्द – ६ 

कमाचारी सम्बन्धी ब्यवस्था 

३३. कमाचारी ननयकु्त गनुा पनेिः(१) बीमकले बीमकको प्रबन्धपत्र तथा ननयमावली र कमाचारी सेवा शता तथा 
सहुवधा सम्बन्धी नबननयमावलीको अधीनमा रिी बढुवा प्रहियाबाट पूनता गनुा पने पर्द बढुवा प्रहियाबाट र 
अन्य पर्दिरु खपुला प्रनतयोनगतात्मक परीक्षाबाट पूनता गनुा पनेछ ।  

   तर, बीमकसंग नबत्तीय स्वाथा भएको ब्यशक्त कमाचारीमा ननयकु्त िनु सक्ने छैन । 

(२) बीमकले स्नातक ति उशत्तणा नगरेका ब्यशक्तलाई अनधकृत कमाचारीको रूपमा ननयकु्त गनुा    
िुूँरै्दन ।  

  तर, यो ननरे्दशशका लागू िनु ु अगावै स्नातक ति उशत्तणा नगरेको ब्यशक्त अनधकृत कमाचारीको 
रूपमा ननयकु्त भैसकेको रिेछ भने उक्त ब्यशक्तलाई स्नातक उशत्तणा नगरी कुनै पर्दोन्ननत गना पाइने छैन ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोशिम ननयकु्त भएका सबै कमाचारीिरुलाई तोहकएको ढांचामा कायाकारी प्रमखुले 
ननयशुक्त पत्र र काया नबवरण उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(४) बीमकको कमाचारी ननयशुक्त तथा पर्दपूनता सम्बन्धमा बीमा सनमनतले आवश्यकता अनसुार समय 
समयमा ननरे्दशन दर्दन सक्नछे ।  

(५) यस र्दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन शे्रणी हवहिन भन्र्दा तपलो तिमा बाह्य 
स्रोत बाट (आउटसोनसाङ गरी)काम कारबािी गना गराउन बाधा पगेुको माननने छैन । 

(६) नेपाल शस्थत नबरे्दशी बीमक तथा नबरे्दशी सूँयकु्त लगानीमा स्थाहपत बीमकको िकमा बीमकको 
केशन्द्रय कायाालय वा बीमकको बिमुत शयेर नलने नबरे्दश शस्थत बीमकबाट कायाकारी प्रमखु सहित रे्दिाय 
बमोशिमको संतयामा नेपाल शस्थत बीमकमा ननयकु्त गना पाइने छ ।  

(क) प्राहवनधक सेवा सम्झौता गरेका बीमकको िकमा सम्झौतामा उपलेख भए अनसुार, र  

(ख) प्राहवनधक सेवा सम्झौता नगरेका बीमकको िकमा आवश्यकता अनसुार बढीमा तीन िनासम्म । 
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३४. बीमकको हित हवरूिको गनतहवनधमा संलग्न िनु निनुिेः (१) कमाचारीिरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा 
बीमकको हित हवपरीत िनुे कुनै पनन गनतहवनधमा संलग्न िनु ुिुंरै्दन ।  

(२) कुन ैकमाचारीको कुनै िािकसंग आफ्नो नबत्तीय स्वाथा रिेको भएमा त्यसको िानकारी तत्काल 
कायाकारी प्रमखुलाई गराउन ुपनेछ । 

३५. पर्दको र्दरुुपयोग गना निनुेिः(१) कमाचारीले आफ्नो पर्द र नाम र्दरुुपयोग गरी कुनै पनन हकनसमको ब्यशक्तगत 
फाइर्दा िनुे हियाकलापमा संलग्न िनु पाउने छैन ।  

(२) कमाचारी वा त्यस्तो कमाचारीको एकाघर पररवार वा नशिकको नातेर्दारले बीमकसंग कारोवार गर्दाा 
पाररवाररक सम्बन्धको प्रभाव पाना पाइने छैन । 

(३) कमाचारी वा ननिको एकाघर पररवारका सर्दस्यले बीमकको कायाकारी प्रमखु, सपलािकार, 
परामशार्दाता, बीमा अनभकताा, बीमा सभेयर, बीमा र्दलाल वा तेश्रो पक्ष सििकताा भई काया गना पाउन े  
छैन ।  

(४) कमाचारीले अको कुन ै बीमकको कायाकारी प्रमखु, सपलािकार, परामशार्दाता, कमाचारी, बीमा 
अनभकताा, बीमा सभेयर, वा अन्य कुनै पनन िैनसयतमा रिी काया गना पाउने छैन ।  

३६. अनभलेख, प्रनतबेर्दन तथा कागिातिरु पूणा एवं र्दरुुस्त राख्न ुपनेिः (१) सम्बशन्धत कमाचारीले बीमकको लेखा, 
बीमा अण्डरराइहटङ, पनुबीमा, बीमा र्दाबी भकु्तानी, प्रशासन, बिार ब्यवस्थापन आदर्द सम्बन्धी अनभलेख, बीमा 
सनमनतबाट स्वीकृनत प्राप्त सम्पूणा कागिात तथा बीमालेखिरु, सञ्चालक सनमनतबाट पाररत भएका ननणाय 
(माइन्यटु), नीनत तथा ननयमिरु, सञ्चालक सनमनत समक्ष पेश भएका कागिातिरु, प्रनतबेर्दन तथा अन्य 
मित्वपूणा कागिातिरु अद्यावनधक रुपमा पूणा एवं र्दरुुस्त राख्न ुपनेछ । 

(२) कमाचारीले अननधकृत ढंगले बीमकको आनधकारीक अनभलेख वा कागिपत्रमा ब्यशक्तगत रुपमा 
कुनै थपघट वा संशोधन गना पाउने छैन ।  

३७. गोपनीयता कायम राख्न ु पनेिः (१) कमाचारीले बीमकको लेखा, बीमा अण्डरराइहटङ, पनुबीमा, बीमा र्दाबी 
भकु्तानी, प्रशासन, बिार ब्यवस्थापन सम्बन्धी कागिपत्रिरु, सनमनतबाट स्वीकृनत प्राप्त सम्पूणा कागिात तथा 
बीमालेखिरु, सञ्चालक सनमनतबाट पाररत भएका ननणाय (माइन्यटु), नीनत तथा ननयमिरु, सञ्चालक सनमनत 
समक्ष पेश भएका कागिातिरु तथा अन्य मित्वपूणा कागिातिरुको सम्बन्धमा गोपनीयता कायम राख्न ु
पनेछ ।  

(२) कमाचारीले िािकको सूचना र कारोवार सम्बन्धी गोपनीयता कायम राख्न ुपनेछ । 

(३) कमाचारीले कुनै िािकसंग गरेको कुनै पनन प्रकारको कारोवारको सूचना वा िानकारी सेवा अवनध 
भरी वा कमाचारी पर्दबाट ननबतृ्त भइसकेपनछ समेत सावािननक गना वा आफ्नो नबत्तीय स्वाथाका लानग प्रयोग 
गना पाइने छैन । 

(४) यस र्दफामा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनन प्रचनलत कानून बमोशिम बीमकको कागिात तथा 
िािकको सूचना वा िानकारी सावािननक गना वा तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराूँउर्दा गोपनीयता भंग भएको 
माननने छैन ।  
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पररच्छेर्द – ७ 

लेखापरीक्षण सम्बन्धी ब्यवस्था 

३८. लेखापरीक्षणसनमनतिः (१) बीमकले सवासाधारण शयेरधनीको तफा बाट प्रनतनननधत्व गने एक िना सञ्चालकको 
संयोिकत्वमा तीन सर्दस्यीय एक लेखापरीक्षण सनमनत गठन गनुा पनेछ ।  

(२) बीमकको अध्यक्ष, कायाकारी प्रमखु, सपलािकार तथा हवत्त वा लेखा प्रमखु वा नतनको एकाघरको 
पररवारको सर्दस्य उपर्दफा (१) बमोशिमको सनमनतमा सर्दस्य िनु सक्न ेछैन ।  

(३) लेखापरीक्षण सनमनतको काम, कताब्य र अनधकार प्रचनलत कानून, सनमनतबाट िारी भएको 
ननरे्दशनको अधीनमा रिी रे्दिाय बमोशिम िनुेछिः– 

(क) बीमकिरुको हवत्तीय हववरणिरुको सनमक्षा गरी त्यस्ता हववरणमा उशपलशखत सूचनाको 
प्रमाण, सत्यता र यथाथाताको यहकन गने, 

(ख) बीमकको लेखा, बिेट, आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली उपयकु्त भए वा नभएको ननयमन, अनगुमन 
गरी यहकन गने, 

(ग) बीमकको खररर्द प्रणाली उपयकु्त र नमतब्ययी भए वा नभएको सम्बन्धमा ननरीक्षण र 
अनगुमन गने ।  

(घ) बीमकको बिीखाता, आन्तररक लेखापरीक्षण प्रणालीको अनभलेखका कागिात वा हवद्यतुीय 
अनभलेख उपयकु्त ढंगबाट राशखएको वा नराशखएको सोको यहकन गने, 

(ङ) बीमा अण्डरराइहटङ, बीमा र्दाबी, लगानी, पनुबीमा सम्बन्धी काया ठीक ढंगले भए नभएको 
यहकन गने तथा सो सम्बन्धी अनभलेख उपयकु्त ढंगमा राशखएको वा नराशखएको यहकन गने,  

(च) बीमकको लेखा, लेखापरीक्षण, वासलात वा हवत्तीय नबवरण प्रचनलत कानून बमोशिम बीमा 
सनमनतबाट िारी भएको ननरे्दशन वा बीमकको ननयमावली वमोशिम भए वा नभएको यहकन 
गने, 

(ि) बीमकको सञ्चालक सनमनतले माग गरेको नबषयमा राय तथा परामशा दर्दने, 
(झ) बीमकले बीमा सनमनतले दर्दएको ननरे्दशन पालना गरे वा नगरेको यहकन गने ।  

(४) लेखापरीक्षण सनमनतले आफ्नो काम कारबािीको प्रनतवरे्दन बीमकको सञ्चालक सनमनतमा पेश गनुा 
पनेछ ।  

३९. लेखापरीक्षकको ननयशुक्तिः (१) बीमकले प्रचनलत कानून बमोशिम लेखापरीक्षकको ननयशुक्त गनुा पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन रे्दिायको ब्यशक्त बीमकको लेखापरीक्षक 
ननयकु्त िनु सक्ने छैनिः– 

(क) सम्बशन्धत बीमकको सञ्चालक वा सञ्चालकको एकाघरको पररवारको सर्दस्य वा नशिकको 
नातेर्दार,  

(ख) सम्बशन्धत बीमकको कायाकारी प्रमखु वा ननिको एकाघरको पररवारको सर्दस्य वा नशिकको 
नातेर्दार, 
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(ग) सम्बशन्धत बीमकको सपलािकार, सर्दस्य, कमाचारी वा ननिको एकाघरको पररवारको सर्दस्य 
वा साझेर्दार,  

(घ) सम्बशन्धत बीमकको सेवाबाट अलग भइसकेको कमाचारी भए त्यसरी अलग भएको तीन बषा 
नपगेुको ब्यशक्त,  

(ङ) सम्बशन्धत बीमकको सञ्चालक, कायाकारी प्रमखु वा कमाचारीको साझेर्दार भएको ब्यशक्त,  

(च) सम्बशन्धत बीमकबाट तोहकएको सीमा भन्र्दा बहढ रकमको बीमा गराएको बीनमत,  

(छ) लगातार तीन आनथाक बषासम्म सोिी बीमकको लेखापरीक्षकमा ननयकु्त भएको ब्यशक्त वा  

(ि) प्रचनलत कानून बमोशिम लेखापरीक्षकको रूपमा ननयकु्त िनु वा लेखापरीक्षकको रूपमा 
बिाल रिन अयोग्य िनु ेब्यशक्त ।  

४०. लेखापरीक्षणमा खलुाउन ु पने नबषयिरूिः(१) लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षण प्रनतवरे्दन तयार 
गर्दाा प्रचनलत कानूनले तोकेको व्यवस्थाका अनतररक्त रे्दिायका कुरािरु समेत खलुाउन ुपनेछिः 

(क)  बीमकको बीमा कोष, अननवाया िगेडा कोष तथा त्यस्तै प्रकृनतका अन्य कोष वा सम्पशत्त 
बीमकको र्दाहयत्वको अनपुातमा तोहकए बमोशिम भए वा नभएको,  

(ख)  बीमकले इिाितप्राप्त बीमा ब्यवसाय बािेक अन्य बीमा ब्यवसाय वा कारोबार गरे वा 
नगरेको, 

(ग) बीमकले बीनमतको िक हित हवरुिको कुनै काया गरे वा नगरेको,  
(घ)  बीमकले बीमा सनमनतको ननरे्दशन अनरुुप काया गरे वा नगरेको, 
(ङ)  इिाित प्राप्त बािेकका बीमालेख िारी गरे वा नगरेको, 
(च) शयेरधनीलाई िानकारी गराउन ुपने हवत्तीय वा अन्य हवषयमा शयेरधनीलाई िानकारी गराए  

वा नगराएको,  
(छ)  बीमकले नलएको र्दीघाकालीन र्दाहयत्वको अनपुातमा त्यस्तो िायिेथाबाट त्यस्तो र्दाहयत्व 

ननवााि गना बीमक सक्षम रिेको वा नरिेको, 
(ि)  बीमकको आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली भए वा नभएको र भएको भए प्रभावकारी भए वा 

नभएको, 
(झ)  लेखापरीक्षकले प्रनतवेर्दनमा खलुाउन ु पने भनी बीमा सनमनतले समय समयमा तोहकदर्दएको 

अन्य हववरण ।  

(२) लेखापरीक्षण प्रनतवरे्दनमा लेखा परीक्षण गर्दाा कुनै कैहफयत तथा अननयनमतता रे्दशखए सो कुरा र 
सो सम्बन्धमा बीमकको व्यवस्थापनबाट कुनै िवाफ प्राप्त भएमा वा नभएमा सो ब्यिोरा समते उपलेख 
भएको िनु ुपनेछ ।  

 (३) यस र्दफा बमोशिमको लेखापरीक्षण प्रनतवेर्दनमा बीमकको बिमुत सञ्चालक, कायाकारी प्रमखु, 
लेखापरीक्षक तथा हवत्त वा लेखा हवभागको प्रमखुको िस्ताक्षर भएको िनु ुपनेछ । 

४१. नसधै सम्पका  राख्न सक्नेिःबीमकको आन्तररक तथा अशन्तम लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सनमनतमा नसधै 
सम्पका  राख्न सक्नेछ ।  
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४२. लेखापरीक्षण सनमनतको प्रमखु र्दाहयत्विः लेखापरीक्षण सनमनतको र्दाहयत्व रे्दिाय बमोशिम िनुेछिः– 

(क)  बीमकको समि नबत्तीय अवस्थाको समीक्षा, आन्तररक ननयन्त्रण, लेखापरीक्षण योिना, 
आन्तररक लेखापरीक्षणमा औपंयाइएका नबषयिरुको समीक्षा गरी सो सम्बन्धमा अपनाउन ु
पने नबषयका सम्बन्धमा सञ्चालक सनमनतलाई सझुाव दर्दने, 

(ख)  अशन्तम लेखापरीक्षण गर्दाा लेखापरीक्षण यथाथा बनाउन सघाउने, 
(ग)  बीमकको िर हिसाव र्दरुुस्त भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक सनमनतलाई िानकारी 

गराउने, 
(घ)  बीमकको सम्भानबत र्दाहयत्व र िगेडा (ररिभा) छुट्याई राख्न ु पने सम्बन्धमा ननयनमत 

रुपमा समीक्षा गने, 

(ङ)  बीमकको काम कारवािीमा ननयनमतता, नमतब्यहयता, औशचत्य,प्रभावकारीता िस्ता कुरािरु 
अवलम्बन भए नभएको बारे समीक्षा गरी सञ्चालक सनमनतलाई आवश्यक सझुाव दर्दन े।  

४३. ननरे्दशन दर्दन सक्नेिः (१) लेखापरीक्षक र लेखापरीक्षण सनमनतले दर्दएको सपलाि, सझुाव तथा प्रनतबरे्दन मानथ 
नबस्ततृ छलफल गरी आवश्यक रे्दखेमा सञ्चालक सनमनतले कायाकारी प्रमखुलाई ननरे्दशन दर्दन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशिम छलफल गर्दाा कुनै अननयनमतता भएको रे्दशखएमा सञ्चालक सनमनतले सो 
सम्बन्धमा अहवलम्ब कारबािी गनुा पनेछ ।   

पररच्छेर्द – ८ 

बीमा गना नपाइने ब्यवस्था 

४४. बीमा गना नपाउनिेः(१)यस ऎनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनन बीमकले रे्दिायका कुन ैव्यशक्त 
वा संस्थाको कुनै पनन सम्पशत्त वा र्दाहयत्वको बीमा गना सक्ने छैनिः 

(क)  बीमक आफैले व्यिोने र्दाहयत्वको, वा 
(ख)  बीमकको आफ्नो संस्थापक, सञ्चालक, परामशार्दाता, सपलािकार, लेखापरीक्षक, कमाचारी वा 

ननिको एकाघरको पररवारको सर्दस्यको, वा 
(ग) बीमकको हवत्तीय स्वाथा भएको सूँस्था, फमा ब्यशक्त वा ननिको एकाघरको पररवारको 

सर्दस्यको, वा 
(घ) बीमकको सञ्चालक मनोननत वा ननयकु्त गने अनधकार पाएको फमा, कम्पनी वा संस्थाको, वा 
(ङ) सञ्चालकको हवत्तीय स्वाथा भएको वा सञ्चालक म्यानेशिङ्ग एिेन्ट वा हिस्सेर्दार वा सञ्चालक 

भएको कुनै फमा, कम्पनी वा संस्था ननिको पररवारको सर्दस्यको, वा  

तर, िीवन बीमा ब्यवसाय गने बीमकले खण्ड (क) रे्दशख (ङ) सम्मका ब्यशक्तिरूको पचास 
लाख रूपैंया 6  सम्मको बीमाकंको सीमा नभत्र रिी िीवन बीमा गना यस उपर्दफाले बाधा 
पयुााएको माननने छैन । 

(च)  बीमकको तफा बाट सभेको काया गरररिेको सभेयरको ।  

 
6 प्रथम संशोधन बाट संशोनधत । 
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(२) यस र्दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापनन उपर्दफा (१) मा उशपलशखत व्यवस्था नेपाल 
सरकारको स्वानमत्वमा रिेको सम्पशत्त वा र्दहयत्वको बीमा गने वा गराउने सम्बन्धमा लागू िनुे छैन ।  

पररच्छेर्द – ९ 

बीमकले गना निनुे काम सम्बन्धी ब्यवस्था 

४५. रकम िम्मा गना निनुेिः(१) बीमकले सञ्चालक तथा ननिको एकाघरका पररवारको नबत्तीय स्वाथा भएको बैंक 
तथा नबत्तीय संस्थामा बीमकको रकम ननक्षेपका रुपमा वा अन्य कुन ैपनन हकनसमले िम्मा गना वा राख्न    
िुूँरै्दन ।  

  तर, िीवन बीमा ब्यवसाय गने बीमकको िकमा बीमकको सूँस्थागत अनभकताा भई बीमाशपुक 
संकलन गरे बापतको रकम सनमनतले तोकेको सीमानभत्र रिी ननब्याािी खातामा बढीमा सात दर्दन सम्म 
िम्मा गना यस र्दफाले बाधा पयुााएको माननने छैन । 

४६. ऋण नलन दर्दन निनुेिः बीमकले सञ्चालक तथा ननिको एकाघरका पररवारको नबत्तीय स्वाथा भएको व्यशक्त, 

बैंक तथा नबत्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रुपमा रकम नलन दर्दन िुंरै्दन । 
४७. साझेर्दारीमा सम्पशत्त िोड्न निनुेिः (१) बीमकले हवत्तीय स्वाथा भएको कुन ैब्यशक्त, फमा, कम्पनी वा सूँस्था 

वा आफ्नो कमाचारी, सपलािकार, परामशार्दातासंग साझेर्दारीमा कुनै सम्पशत्त िोड्न िुूँरै्दन ।   

(२) यो ननरे्दशशका प्रारम्भ िनु ुअशघ बीमकले हवत्तीय स्वाथा भएको कुनै ब्यशक्त, फमा, कम्पनी वा सूँस्था 
वा आफ्नो कमाचारी, सपलािकार, परामशार्दाता संग साझेर्दारीमा कुन ै सम्पशत्त िोडेको रिेछ भन े यो 
ननरे्दशशका लागू भएको छ महिना नभत्र त्यस्तो सम्पशत्तबाट आफ्नो सम्पशत्त अलग गनुा पनेछ ।  

४८. सम्पशत्तको भोगचलन गना नपाउनेिः (१) प्रचनलत कानून बमोशिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कायाकारी 
प्रमखु, कमाचारी, सपलािकार, परामशार्दाताको िैनसयतमा पाउन ेसहुवधा वा लाभ बािेक बीमकको सम्पशत्त 
बीमकको हवत्तीय स्वाथा भएकै कुनै ब्यशक्त, फमा, कम्पनी, कमाचारी, सपलािकार वा परामशार्दाताले कुन ै
हकनसमले भोगचलन गना पाउने छैन र भोगचलन वा उपयोग गरेमा अननधकृत रुपमा भोगचलन गरेको  
मानननेछ ।   

(२) बीमकले हवत्तीय स्वाथा भएको ब्यशक्त, फमा, कम्पनी, कमाचारी, सपलािकार वा परामशार्दाताको 
सम्पशत्त भाडामा नलई वा भाडामा दर्दई वा अन्य कुनै तररकाले उपयोग गना गराउन सक्ने छैन ।  

४९. बीमकले गना निनुे कामिः (१) बीमकले रे्दिायको कुन ैकाम गना वा गराउन िुूँरै्दनिः 
(क) बीमा सनमनतको पूवा स्वीकृनत हवना बीमा व्यवसायको लानग बािेक अन्य उद्दशे्यले कुनै 

सम्पशत्त खररर्द वा नबिी गना, 
(ख) िीवन बीमालेखको सरुक्षणमा बीनमतलाई किाा दर्दन बािेक कुनै हकनसमको किाा दर्दन,  

तर, कमाचारी सेवा शता हवननयमावलीमा ब्यवस्था भए बमोशिम बीमकले आफ्नो 
कमाचारीलाई सापटी र िीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकले आफ्नो बिालवाला बीमा 
अनभकताालाई बीमकको व्यवसाय प्रविान गना संचालक सनमनतको स्वीकृनत नलई प्रोत्सािन 
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बापत नगर्द र घर/िग्गा किाा बािेक अन्य व्यवस्था गना7 यस ब्यवस्थाले बाधा पयुााएको 
माननने छैन । 

(ग) बीमा सनमनतले स्वीकृत गरेको ढाूँचामा बािेक अन्य कुनै ढाूँचामा बीमालेख िारी गना, 
(घ) इिाित प्राप्त बीमा व्यवसायमा बािेक अन्य कुनै पनन प्रकारको बीमालेख िारी गना,  

(ङ) अन्य बीमक वा बीमा र्दलालको शेयर वा नधतोपत्रमा लगानी गना, 
तर बीमा सनमनतको पूवा स्वीकृनत नलई एक हकनसमको बीमा व्यवसाय गने बीमकले 

अको हकनसमको बीमा व्यवसाय गने बीमकको नधतोपत्र खरीर्द गना यस व्यवस्थाले बाधा 
पयुााएको माननने छैन । 

(च) आफ्नो सूँस्थापक शयेरधनी, सञ्चालक सनमनतको कुनै सर्दस्य सञ्चालक भएको वा त्यस्तो 
सर्दस्य वा ननिको एकाघरको पररवारको सर्दस्यको हवत्तीय स्वाथा रिेको कुनै पनन कम्पनी, 
ब्यशक्त, फमा वा सङ्गदठत संस्थामा कुनै पनन हकनसमको लगानी गना, 

(छ) बीमा व्यवसायमा कुनै हकनसमको एकानधकार कायम गना वा अन्य कुन ै हकनसमले बीमा 
व्यवसाय ननयशन्त्रत गने प्रकृनतको काम कारबािी गना, 

(ि) बीमा के्षत्रको प्रनतस्पधाात्मक वातावरणमा कृनत्रम अवरोध वा ननयशन्त्रत अभ्यास खडा िनु े
कुनै काया गना वा गराउन । 

(२) उपर्दफा (२) बमोशिमको काया कुनै व्यशक्तले गरेको िानकारी प्राप्त िनु आएमा वा त्यस्तो काया 
भए गरेको शङ्का लागेमा वा शंका गनुापने मनानसव कारण भएमा बीमकले सोको हववरण तरुुन्त बीमा 
सनमनतमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

५०. ऋण, िमानत वा सरुक्षण दर्दन निनुेिः बीमकले हवत्तीय स्वाथा भएको कुनै ब्यशक्त, फमा, कम्पनी वा सूँस्था वा 
आफ्नो कमाचारी, सपलािकार, परामशार्दातालाई ऋण दर्दन वा कुनै हकनसमको िमानत वा सरुक्षण दर्दन सक्न े
छैन । 

५१. बीमक िबाफरे्दिी निनुेिः सञ्चालकले आफ्नो व्यशक्तगत हितका लानग वा बीमकलाई िानन नोक्सानी 
पयुााउनको नननमत्त कुन ैकारोबार गना लागेको िो भने्न िानी िानी वा हवश्वास गने आधार िुूँर्दा िरैु्द कसैले 
त्यस्तो सञ्चालक वा ननिको प्रनतनननधसंग कुनै कारोबार गरेको रिेछ भने त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा 
बीमक िबाफरे्दिी िनुे छैन ।  

५२. काम कारबािीमा पारर्दशशाता िनु ु पनेिः बीमकले आफ्नो काम कारवािी ब्यवसाहयक एवं पारर्दशी तवरले 
सञ्चालन गनुा पनेछ । 

५३. ब्यवसाय गना निनुेिः (१) बीमकले मूल ब्यवसायका रूपमा आफ्नो घर भाडामा लगाउने, अन्य ब्यशक्त वा 
संस्थाबाट सापटी वा ऋणका रुपमा रकम नलई अन्यत्र लगानी गने िस्तो गैर ब्यवसाहयक काया गनुा   
िुंरै्दन । 

  तर, र्दीघाकालीन योिना तयार गरी भहवष्य सम्मको आवश्यकता पूनता गनाका लानग बीमा सनमनतको 
स्वीकृनत नलई भवन बनाई भाडामा लगाउन तथा दर्दघाकालीन योिनामा लगानी गना यस र्दफाले बाधा 
पयुााएको माननने छैन ।  

 
7 प्रथम संशोधन बाट संशोनधत । 
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(२) बीमकले सञ्चालक, कायाकारी प्रमखु, सपलािकार वा ननिको एकाघरको पररवारको सर्दस्यको 
हवत्तीय स्वाथा भएको ब्यशक्त वा सूँस्थासंगको कुनै प्रकारको ब्यवसाहयक कारोवार गना पाउने छैन ।  

५४. अनभकताा बनाउन निनुिेः बीमकले बीमा सनमनतबाट बीमा अनभकतााको इिाितपत्र ननलएको तथा त्यस्तो 
इिाितपत्र बिाल नरिेको ब्यशक्त तथा संस्थालाई आफ्नो अनभकताा बनाउन र त्यस्तो ब्यशक्त वा संस्था 
माफा त कुनै पनन प्रकारको बीमा ब्यवसाय गनुा गराउन िुंरै्दन ।   

५५. बीमाशपुक सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) बीमकले पूरा बीमाशपुक ननलई बीमालेख िारी गना िुूँरै्दन । 

(२) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन कारणवश एकमषु्ठ रकम भकु्तानी भई 
नसकेको अवस्थामा भकु्तानी िनुे अवनध हकटान गरी कुनै बैंक वा नेपाल सरकारको िमानतमा बीमालेख 
िारी भएकोमा बीमा शपुक प्राप्त गरेको मानननछे । 

तर तीस दर्दन भन्र्दा लामो अवनधको बैंक िमानतमा बीमालेख िारी गना पाइने छैन र त्यस्तो िमानत 
पनुिः नबीकरण गना पाइने छैन ।  

(३) यस र्दफामा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन िीवन बीमाको िकमा हकस्ताबन्र्दीमा तथा 
पनुबीमा, िवाई बीमा तथा एक बषा भन्र्दा लामो अवनधको इशन्िननयररङ बीमामा सनमनतले समय समयमा 
तोके बमोशिम आंशशक रकम भकु्तानी प्राप्त गरी बीमालेख िारी गना बाधा पगु्ने छैन । 

(४) बीनमतले बीमकको सम्बशन्धत बैंक खातामा बीमाशपुक रकम िम्मा गरेको वा बीमा 
अनभकताालाई भकु्तानी गरेको प्रमाण भएको खण्डमा त्यसरी रकम िम्मा भएको समयमा नै बीमकले 
बीमाशपुक प्राप्त गरेको मानननेछ ।  

  तर, बीनमतले बीमकको बैंक वा बीमा अनभकताालाई अनार्दर (बाउन्स) िनु े चेक दर्दएको 
अवस्थामा बीमाशपुक भकु्तानी गररएको माननने छैन ।  

(५) उपर्दफा (३) बािेक अन्य बीमाको िकमा बीमकले रे्दिायको अवस्थामा िारी गरेको बीमालेख 
स्वतिः खारेि िनुेछिः 

(क) चेक माफा त बीमाशपुक भकु्तानी गने ब्यशक्तको चेकको रकम .... 8 बीमकको खातामा िम्मा 
(ररयलाइि) नभएमा,  

(ख) बैंकको िेनडट एड्भाइसको आधारमा बीमालेख िारी गनुा पने अवस्थामा उक्त िेनडट एड्भाइस 
िारी गरेकै दर्दन बीमकको खातामा रकम िम्मा (ररयलाइि) नभएमा । 

(६) संस्थागत बीमा अनभकतााको रूपमा इिाितपत्र प्राप्त गरेको बैंक वा हवत्तीय संस्थाले प्राप्त गरेको 
बीमाशपुक बीमकले प्राप्त गरेको माननने छ र त्यस्तो बीमा अनभकतााले बीमकको खातामा रकम िम्मा 
नगरेको कारणले मात्र बीमा र्दावी दर्दन इन्कार गना पाउने छैन । 

 

५६. बीमकमा काम गना निनुेिः(१) बीमा सनमनतको अध्यक्ष भएको ब्यशक्त कुनै बीमकको कुन ैपनन िैनसयतमा 
रिी काम गना िुूँरै्दन ।  

 
8 प्रथम संशोधनबाट “बढीमा सात काया दर्दन नभत्र” भने्न शब्र्दिरु शझहकएका छन ्। 
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 (२) बीमा सनमनतको सर्दस्य तथा बीमा सनमनतको अनधकृत प्रथम शे्रणी वा सो भन्र्दा मानथपलो तिको 
कमाचारी आफ्नो पर्दबाट िटेको वा अवकाश पाएको नमनतले र्दईु बषासम्म बीमकमा कुनै पनन िैनसयतमा रिी 
काया गना िुूँरै्दन । 

तर नेपाल सरकारले अध्यक्ष वा सञ्चालकमा ननयकु्त गर्दाा वा बीमकको लगानीमा अको कुन ै
बीमकमा सञ्चालकको रूपमा ननयकु्त भएको अवस्थामा यो र्दफाले बाधा पयुााएको माननने छैन । 

पररच्छेर्द–१० 

हवहवध 

५७. घोषणा गनुा पनेिःसञ्चालक तथा कायाकारी प्रमखुले ननरे्दशशकाको पालना गने सम्बन्धमा अनसूुची–२ 
बमोशिमको ढांचामा स्वघोषणा गनुा पनेछ । 

५८. िररवाना ब्यशक्तगत रुपमा नतनुा पनेिः बीमा सनमनतबाट कुनै सञ्चालक, कायाकारी प्रमखु वा कमाचारीलाई 
गरेको िररवाना बापतको रकम त्यस्तो सञ्चालक, कायाकारी प्रमखु वा कमाचारीले ब्यशक्तगत रुपमा बीमा 
सनमनतलाई बझुाउन ुपनेछ । 

५९. आचारसंहिता तयार गरी लागू गना सक्निेः(१) बीमकले प्रचनलत कानून तथा यस ननरे्दशशकाको अधीनमा रिी 
सशुासन सम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गना सक्नेछ ।  

(२) प्रत्यके बीमकले सूँस्थागत सशुासन इकाईको गठन गरी सूँस्थागत सशुासनको शस्थनतबारे मानसक 
रूपमा अनगुमन गनुापनेछ । 

(३) बीमकले सञ्चालक, कायाकारी प्रमखु तथा बीमकको अनधकृत स्तर वा सो भन्र्दा मानथको कमाचारी 
र ननिको पररवारको नाममा रिेको सम्पशत्तको तोहकए बमोशिमको हववरण प्रत्यके आनथाक बषा समाप्त भएको 
साठी दर्दन नभत्र अद्यावनधक गरी राख्न ुपनेछ।  

  तर, सूँयकु्त लगानीमा सञ्चानलत बीमकमा हवरे्दशी बीमकबाट प्रनतनननधत्व गने सञ्चालकको 
सम्पशत्तको हववरण अद्यावनधक गनुापने छैन ।  

६०. बीमा सनमनतमा पेश गनुापनेिः (१) बीमकले रे्दिायकका कुरािरू बीमा सनमनतमा पेश गनुा पनेछिः 
(क) र्दफा ३ को उपर्दपफा (४) बमोशिम सञ्चालकले नलएको सपथको एक प्रनत, 
(ख) र्दफा ३ को उपर्दफा (६) बमोशिम सञ्चालक ननयकु्त, पर्दमकु्त वा िेरफेर भएको भए 

सात दर्दन नभत्र सो सम्बन्धी हववरण  

(ग) र्दफा १६ को उपर्दफा (२) बमोशिम सञ्चालकले दर्दएको िानकारी,  

(घ) र्दफा २३ को उपर्दफा (३) बमोशिम पररपालन अनधकृतले तयार पारेको तै्रमानसक हववरण, 
(ङ) र्दफा २८ को उपर्दफा (१२) बमोशिम सञ्चालक सनमनतले कायाकारी प्रमखुसंग गरेको 

कायासम्पार्दन सम्झौता र  

  (२) बीमकले रे्दिायक कुरािरू बीमा सनमनतलाई िानकारी गराउन ुपनेछिः 
(क) र्दफा ८ को उपर्दफा (३) को खण्ड (क) बमोशिम सञ्चालक सनमनतले तिुामा गरी लागू 

गरेको ब्यवस्थापन, अण्डरराइहटङ, बीमा र्दाबी भकु्तानी, सम्पशत्त तथा र्दाहयत्व ब्यवस्थापन, 
बिेहटङ, योिना तथा अन्य आवश्यक नीनत तथा योिना,  
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(ख) र्दफा ११ को उपर्दफा (१) र (३) बमोशिम तयार गरी लागू गरेको हवननयमावली, 
दर्दग्र्दशान (म्यानअुल) वा कायाहवनध,  

(ग) र्दफा ११ को उपर्दफा (४) बमोशिम अद्यावनधक गरेको दर्दग्र्दशान (म्यानअुल), िोशखमांकन 
(अण्डरराइहटङ) दर्दग्र्दशान, र्दाबी दर्दग्र्दशान, पनुबीमा दर्दग्र्दशान, तथा बीमा सनमनतले ननरे्दशन 
गरे बमोशिमका आवश्यक अन्य हवननयमावली, 

(घ) र्दफा २३ को उपर्दफा (१) बमोशिम पररपालन अनधकृत तोकेको िानकारी,  

(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (१) बमोशिम हवभागीय प्रमखु ननयकु्त भएको सात दर्दन नभत्र सोको 
िानकारी, र 

(च) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) बमोशिम यो ननरे्दशशका लागू भएको तीस दर्दन नभत्र 
लेखापरीक्षण सनमनत गठन भएको िानकारी 

६१. खारेिी र बचाउिः(१)बीमकको सस्थागत सशुासन सम्वन्धी ननरे्दशशका, २०७३ खारेि गररएको छ । 

    (२) बीमकको सस्थागत सशुासन सम्वन्धी ननरे्दशशका, २०७३ बमोशिम भए गरेका सम्पूणा 
कायािरु यसै ननरे्दशशका बमोशिम भए गरेको माननने छ।  
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अनसूुची – १ 

(र्दफा ३ को उपर्दफा (४)संग सम्वशन्धत) 

सपथ  

नमनतिः... ... ... ... ... ... ... ... 
 

म ... ... ... ... ... ...सत्य ननष्ठापूवाक प्रनतज्ञा गछुा र ईश्वरको नाममा शपथ नलन्छु हक बीमा ऐन, २०४९, बीमा 
ननयमावली, २०४९,  सनमनतले समय समयमा िारी गरेका ननरे्दशन तथाअन्य कानूनप्रनत ननष्ठावान रिी आफूले 
ििण गरेको यस बीमकको संचालक सनमनतको अध्यक्ष/सर्दस्य पर्दको शिम्मवेारी र कताव्य कसैको डर, त्रास, 

मोलाहििा, पक्षपात, राग, िेष वा लोभ लालचमा नपरी इमान्र्दारीकाका साथ पालना गनेछु र आफ्नो कताव्य 
पालनाको नसलनसलामा आफूलाई ज्ञात िनु आएको कुरा प्रचनलत कानूनको पालना गर्दाा बािेक आफू बिाल रिेको 
वा नरिेको कुन ैपनन अवस्थामा प्रकट गने छैन । 

 

  नामिः ... ... ... ... ... . 

             र्दस्तखतिः ............... 

 

   

 

 

  



बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी ननरे्दनशका, २०७५  29 

 

अनसूुची – २ 

(र्दफा ५७संग सम्वशन्धत) 

स्वयम ्घोषणा फाराम 

           नमनतिः... ... ... ...   

श्री सञ्चालक सनमनत,  

... ... ...बीमा कम्पनी नल., 

... ... ... ... ...। 

नबषयिः स्वयम ्घोषणा गरी िानकारी गराएको बारे । 

उपरोक्त सम्बन्धमा म ... ...  ले यस बीमकको सञ्चालक/कायाकारी प्रमखुकोपर्दमा नमनत ... ... बाट बिाली 
गरेकोले बीमकको सस्थागत सशुासन सम्बन्धी ननरे्दशशका, २०७५ को र्दफा ... ... ... बमोशिम रे्दिायका नबषयमा 
स्वघोषणा गरी िानकारी गराएको छु ।  

(क) यस बीमकसंग म तथा मेरो एकाघर पररवारको कुनै सर्दस्यले कुनै हकनसमको करार गरेको वा गना लागेको  
छैन । 

(ख) म र मेरो एकाघर पररवारले यस बीमकको ....... संतया शेयर, तथा  .... संतया नडवने्चर नलएका छौं । सो 
बािेक बीमकको अन्य कुनै शेयर वा नडवेन्चर नलएको छैन ।  

(ग) म यो बािेक अन्य कुन ैबीमकको ...........रूपमा कायारत छैन ।  

(घ) म बािेक मेरो एकाघर पररवारका ...............नाता लाग्ने ब्यशक्त .............ले समेत यस बीमकको 
कमाचारीको िैनसयतले काया गरररिेको वा गरेको छ । वा म बािेक मेरो एकाघर पररवारको कसैले यस 
बीमकको कमाचारीको िैनसयतले काया गरररिेको वा गरेको छैन ।  

(ङ) म यस ननरे्दशशकाले प्रनतबन्ध लगाएका कुनै पनन काया गने छैन ।  

(च) म यस पर्दमा रिञेु्जल बीमा ऐन, २०४९, बीमा ननयमावली, २०४९ तथा यस ननरे्दशशकाको पालना गना 
बीमकलाई िर तरिले सियोग पयुााउनछुे ।  

(छ) मानथ घोषणा गरी पेश गररएका सबै नबवरणिरु दठक सांचो िो, झठु्टा ठिररए सिुंला बझुाउंला ।  

 

सञ्चालक/कायाकारी प्रमखुको र्दस्तखतिः 
नाम थरिः ... ... ... ... ... ... 
बावकुो नामिः ... ... ... ... ... 
बािे वा पनतको नामिः ... ... ... ... 
ठेगानािः ... ... ... ... ... ... 
नागररकता नलएको शिपला र नागररकता निः ... ... ... ... ... ... 


