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बीमकको कार्यकारी प्रमखुको तलव, भत्ता तथा अन्र् सवुवधा सम्बन्धी मार्यदर्यन, २०७४ 

समममतबाट स्वीकृत मममत: २०७४/०६/१८ 

प्रथम संर्ोधन मममत: २०७८/०९/२६  
 

प्रस्तावनााः बीमकको कार्यकारी प्रमखुको तलव, भत्ता तथा अन्र् सवुवधालाई व्र्वस्स्थत बनाउन वाञ्छनीर् 
भएकोले, 

बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा (घ२) को अमधकार प्रर्ोर् र्री समममतले र्ो 
मार्यदर्यन तर्ार र्री लारू् र्रेको छ ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारस्म्भक  

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स मार्यदर्यनको नाम “बीमकको कार्यकारी प्रमखुको तलव, भत्ता 
तथा अन्र् सवुवधा सम्बन्धी मार्यदर्यन, २०७४” रहेको छ ।  

(२) र्ो मार्यदर्यन तत्काल लारू् हनुेछ ।  

२. पररभाषााः ववषर् वा प्रसंर्ले अको अथय नलारे्मा र्स मार्यदर्यनमा,  

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

(ख) “कार्यकारी प्रमखु” भन्नाले बीमकको दैमनक ब्र्वस्थापनको स्िम्मेवारी भएको प्रमखु 
कार्यकारी अमधकृत सम्झन ुपछय र सो र्ब्दले बीमकको प्रर्ासकीर्, ब्र्वस्थापकीर् 
वा ब्र्वसार्को स्िम्मवेारी भएको प्रमखु कार्यकारी अमधकृत वा प्रर्ासक समते 
िनााँउदछ ।  

(र्) “तलव, भत्ता तथा अन्र् सवुवधा” भन्नाले र्स मार्यदर्यन अनसुार प्रदान र्ररने तलव, 
भत्ता तथा अन्र् सवुवधा भने्न सम्झन ुपछय ।  

(घ) “बीमक” भन्नाले ऐनको दफा १० बमोस्िम बीमक दताय प्रमाणपत्र प्राप्त संर्ठित 
साँस्था सम्झन ुपछय ।  

(ङ) “समममत” भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोस्िम र्िन भएको बीमा समममत सम्झन ुपछय ।           

पररच्छेद-२ 

तलव, भत्ता तथा अन्र् सवुवधा 
३. तलव, भत्ता तथा अन्र् सवुवधा चार भार्मा ववभािन र्नुयपननाः (१) बीमकले कार्यकारी प्रमखुलाई 

प्रदान र्नन तलव, भत्ता तथा अन्र् सवुवधा देहार् बमोस्िम चार भार्मा ववभािन र्नुय पननछाः   

(क) मनस्ित बावषयक तलव तथा भत्ताहरू,  

(ख) कार्यसम्पादनमा आधाररत पाररश्रममक,  

(र्)  बीमा सम्बन्धी सवुवधाहरू, र  

(घ)  अन्र् आमथयक सवुवधाहरू ।  

(२) बीमकले कार्यकारी प्रमखुलाई उपदफा (१) मा उल्लेख र्ररए भन्दा अन्र् प्रकारको 
कुनै पमन रकम र सवुवधा उपलब्ध र्राउन पाउने छैन ।  
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४. मनस्ित बावषयक तलव तथा भत्तााः (१) कार्यकारी प्रमखुलाई प्रदान र्ररन े मनस्ित बावषयक तलव 
तथा भत्ता दफा १० मा उल्लेख भएका सूचकांकहरूलाई समते मध्र्निर र्री  देहार्का 
मापदण्डको आधारमा र्णना र्नुयपननछाः   

(क) िीवन तथा मनिीवन बीमा व्र्वसार् र्नन बीमकको हकमा ववर्त तीन आमथयक 
बषयको औषत कमयचारी खचयको ६ प्रमतर्त सम्म ।   

(ख) िीवन र मनिीवन  बीमा व्र्वसार् र्नन बीमकको हकमा बीमकको ववर्त तीन 
आमथयक बषयहरूको अन्तको औषत कूल सम्पस्त्तको क्रमर्ाः ०.१ प्रमतर्त र ०.५ 
प्रमतर्त सम्म ।  

स्पविकरणाः  

(अ) कमयचारी खचय भन्नाले कार्यकारी प्रमखु सवहत सम्पूणय कमयचारीको बावषयक तलव, 
भत्ता, चाडपवय खचय, कमयचारी सञ्चर् कोषमा थप, तामलम खचय, पोर्ाक, 
औषधोपचार, बीमा, पेन्सन, उपदान खचय तथा ब्र्वस्था, मबदा बापतको खचय 
तथा ब्र्वस्था, परुस्कार, ओभरटाइम, पफय मनन्स बोनस, प्रोत्साहन सवुवधा 
(इन्सेस्न्टभ) र कमयचारी सेवा र्तय ववमनर्मावलीमा उल्लेख भएको कमयचारीले 
प्राप्त र्नन रकम तथा सवुवधा सम्झन ुपननछ ।  

(आ) कमयचारी भन्नाले स्थार्ी, अस्थार्ी, करार, ज्र्ालादारी कमयचारीलाई िनााँउछ ।  

(इ) कूल सम्पस्त्त भन्नाले बीमकको आमथयक बषयको अन्तको वासलातको सम्पस्त्त 
तफय को कूल र्ोर्लाई सम्झन ुपदयछ ।  

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका मापदण्डहरूको आधारमा र्णना र्दाय िनु 
मापदण्डबाट न्रू्नतम रकम आाँउछ सोही अनरुूपको मनस्ित बावषयक तलव तथा भत्ता प्रदान 
र्ररनेछ ।  

तर बीमकले प्रमखु कार्यकारी अमधकृतको पनु: मनर्सु्तत्त र्दाय वा नर्ााँ मनर्सु्तत्त र्दाय र्स 
उपदफा बमोस्िम र्णना र्ररएको मनस्ित वावषयक तलबभत्ता रकम र्सअस्घ प्रदान र्ररएको बावषयक 
तलब तथा भत्ताभन्दा कम हनु आएमा समममतको स्वीकृमत मलई अस्घ प्रदान र्ररएको तलबभत्ता 
रकमसम्म प्रदान र्नय सवकनछे ।¥ 

(३) र्स दफामा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन कारोवार सञ्चालन र्रेको तीन 
बषय पूरा नभएका बीमकको हकमा सोही वकमसमको बीमा ब्र्वसार् र्नन अन्र् सबै बीमकहरूको 
उपदफा (२) बमोस्िम र्णना र्दाय हनु आउने न्रू्नतम उद्योर् औषत (इन्डष्ट्री एभरेि) रकमलाई 
आधार मानी सो रकम ननाघ्ने र्री बावषयक तलव भत्ता कार्म र्नुय पननछ । 

तर, बीमकले दताय प्रमाणपत्र प्राप्त र्रेपमछ पवहलो पटक मनर्कु्त र्रेको कार्यकारी प्रमखुलाई 
पवहलो करार अवमधको लामर् सञ्चालक समममतले ववर्षे कारण िनाई उद्योर् औषत (इन्डष्ट्री 
एभरेि) को बढीमा १५० प्रमतर्त सम्म तलव भत्ता कार्म र्नय सतनेछ । 
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(४) बीमकले कार्यकारी प्रमखुको तलब तथा भत्ता उपदफा (२) को सीमामभत्र रही 
समममतको पूबयस्वीकृमत मलएर मात्र थपघट र्नय सतनेछ ।¥ 

५. कार्यसम्पादनमा आधाररत सवुवधााः (१) बीमकले कार्यकारी प्रमखुलाई दफा ४ मा उल्लेख भएको 
मनस्ित बावषयक तलव तथा भत्ताको अमतररक्त कार्यसम्पादनमा आधाररत आमथयक सवुवधा प्रदान र्नय 
सतनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्िम बीमकले कार्यसम्पादनमा आधाररत सवुवधा प्रदान र्नय चाहेको 
खण्डमा देहार्को सीमा मभत्र रही प्रदान र्नुय पननछाः   

(क) कमयचारी बोनस बापतको सवुवधा बोनस ऐनले तोकेको अमधकतम सीमा सम्म,  

(ख) बोनस ऐन, श्रम ऐन वा प्रचमलत कानूनको अमधनमा रही उपलब्ध र्राइने अन्र् 
सवुवधा, र  

(र्) दफा ४ को उपदफा (२) को सीमा मभत्र रही खदु मनुाफा वा अण्डरराइवटङ्ग 
मनुाफामा आधाररत प्रोत्साहन सवुवधा (इन्सेस्न्टभ) ।   

तर, कार्यसम्पादनमा आधाररत सवुवधा दफा ४ को उपदफा (२) अनसुार हनु आउने 
मनस्ित बावषयक तलव तथा भत्ताको बवढमा ७० प्रमतर्त सम्म मात्र प्रदान र्नय सवकनछे ।  

(३) दफा (२) बमोस्िमको कार्यसम्पादनमा आधाररत सवुवधाहरू दफा ४ को उपदफा 
(२) अनसुार हनु आउन ेमनस्ित बावषयक तलव तथा भत्ताको ४० प्रमतर्त भन्दा बढी हनु र्एमा 
४० प्रमतर्त सम्म तत्काल भकु्तानी ठदई बााँकी रकमलाई स्थर्न र्री आर्ामी तीन बषयमा 
अनसूुची-१ मा उल्लेख भएको उदाहरण अनरुूप समानपुामतक रूपमा भकु्तानी र्नन ब्र्वस्था 
र्नुयपननछ ।  

 (४) कुनै आमथयक बषयमा नोतसानी हनु र्एमा उपदफा (३) बमोस्िम अस्घल्ला बषयहरूमा 
स्थर्न र्ररएको कार्यसम्पादनमा आधाररत सवुवधा बापतको रकम अनसूुची १ मा उल्लेख भएको 
उदाहरण अनरुूप उक्त आमथयक बषयमा वफताय (ररभसय) र्री आम्दानी िनाउन ुपननछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्िम वफताय (ररभसय) र्री आम्दानी िनाएको रकम पनुाः कार्यकारी 
प्रमखुलाई प्रदान र्ररने छैन । 

(६) र्स दफाको उपदफा (२) को खण्ड (र्) अनसुार प्रदान र्ररन े कार्यसम्पादनमा 
आधाररत सवुवधा कार्यकारी प्रमखुले कार्य र्रेको बषयको ववत्तीर् वववरण स्वीकृत भएपिात सोही 
वववरणको आधारमा र्णना र्री प्रदान र्ररनेछ ।  

(७) आमथयक बषय समाप्त हनु ुअर्ावै मनर्कु्त भएको वा अवकास पाउन ेकार्यकारी प्रमखुलाई 
उपदफा (६) अनसुारको सवुवधा समानपुामतक रूपमा प्रदान र्ररनेछ ।    

६. बीमा सम्बन्धी सवुवधााः (१) बीमकले कार्यकारी प्रमखुलाई दफा ४ को उपदफा (२) को सीमा 
मभत्र रही देहार् बमोस्िमको बीमाको बीमार्लु्क प्रदान र्नय सतनेछाः  

(क) कार्यकारी प्रमखुको सावमधक िीवन बीमा,  

(ख) कार्यकारी प्रमखुको दघुयटना बीमा, र  
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(र्)  कार्यकारी प्रमखु र मनिको एकाघर पररवारको स्वास््र् बीमा । 

(२) बीमा सम्बन्धी सवुवधा भन्नाले बीमकले कार्यकारी प्रमखु र मनिको एकाघर पररवारको 
बीमाको लामर् भकु्तानी र्नन बीमार्लु्क सम्झन ुपदयछ ।  

स्पविकरणाः र्स दफाको प्रर्ोिनको लामर् एकाघर पररवार भन्नाले सम्बस्न्धत व्र्स्क्तको पमत, 

पत्नी, छोरा, छोरी, धमयपतु्र, धमयपतु्री, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण र्नुय पनन दाि,ु 
भाई र ठददी, बवहनी सम्झन ुपदयछ ।  

७. अन्र् सवुवधाहरूाः (१) बीमकले कार्यकारी प्रमखुलाई देहार् बमोस्िम अन्र् सवुवधाहरू प्रदान र्नय 
सतनेछाः    

(क)  एक थान मोवाइल सेट र सो को वास्तववक खचय, 
(ख)  एक थान ल्र्ापटप,  

(र्)  एक लाइन इन्टरनेट िडान र सोको वास्तववक खचय,  

(घ)  सवारी साधनको लामर् आवश्र्क पनन इन्धन र चालक वा नेपाल सरकारको  
प्रथम तह सरहको चालक खचय, 

(ङ) वीमकले कमयचारीलाई छुट्याएको र्ेर्र वापतको अंर् मध्र्वाट कार्यकारी प्रमखुले 
प्राप्त र्नय सतने र्ेर्र वापत रकम चकु्ता र्री प्रदान र्ररने र्ेर्र सवुवधा, 

(च) कार्यकारी प्रमखुलाई अन्र् व्र्वसावर्क सदस्र्ता र पत्रपमत्रकाको लामर् दफा ४ को 
उपदफा (२) बमोस्िम  हनु आउन ेवावषयक तलव तथा भत्ताको १ प्रमतर्त सम्म 
खचय सवुवधा , 

(छ)  ववदेर् र्ात्रामा िााँदा र्ात्रा अवमध भरीको लामर् ठदइने र्ात्रा तथा स्वास््र् (ट्राभल 
तथा मेमडतलेम इन्स्र्ोरेन्स) को सवुवधा ।  

(२) बीमकले कार्यकारी प्रमखुलाई उपदफा (१) मा उल्लेख र्ररए भन्दा बाहेक अन्र् 
सवुवधाहरू उपलब्ध र्राउन पाउने   छैन ।  

पररच्छेद-३ 

ववववध 

८. खाइपाई आएको तलव, भत्ता तथा सवुवधा कार्म रहनेाः (१) हाल वहाल रहेको कार्यकारी 
प्रमखुको हकमा र्ो मार्यदर्यन िारी हनु ुअस्घ देस्ख खाइपाई आएको तलव, भत्ता तथा आमथयक 
सवुवधा प्रदान र्नय र्स ब्र्वस्थाले बाधा परु्ायएको मामनन ेछैन । 

९. लारू् नहनुेाः र्ो मार्यदर्यन देहार्का बीमकको हकमा लारू् हनुे छैन:  

(क)  समममतले समस्र्ाग्रस्त घोषणा र्रेका बीमक, 
(ख)  नेपाल सरकारले कार्यकारी प्रमखु मनर्कु्त र्नन बीमक,  

(र्) संर्कु्त लर्ानीमा स्थापना भई प्राववमधक सेवा सम्झौता (टेस्तनकल समभयस एमग्रमेण्ट) 
को आधारमा ववदेर्ी नार्ररक कार्यकारी प्रमखुको रूपमा मनर्कु्त भएको बीमक, र  

(घ) ववदेर्ी बीमक का नेपालस्स्थत र्ाखा ।  
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तर, सर्कु्त लर्ानीमा  स्थापना भई प्राववमधक सेवा सम्झौता भए तापमन कार्यकारी प्रमखुको 
तलव, भत्ता, तथा  सवुवधाको वारेमा उक्त सम्झौतामा उल्लेख नभएको अवस्थामा वा ववदेर्ी 
बीमकको नेपालस्स्थत र्ाखाहरूमा कार्यरत कार्यकारी प्रमखुको वारेमा उक्त बीमकको मखु्र् 
कार्ायलर् (Parent Office) बाट प्राववमधक सेवा सम्झौता नभएको अवस्थामा र्सै मार्यदर्यन बमोस्िम 
कार्यकारी प्रमखुको तलव, भत्ता, तथा  सवुवधा प्रदान र्नुय पननछ । 

१०. अन्र् सूचकाकंलाई समेत ध्र्ान ठदन ु पननाः (१) कार्यकारी प्रमखुलाई प्रदान र्ररने तलव, भत्ता 
तथा अन्र् सवुवधा मनधायरण र्दाय देहार्का सूचकहरूलाई समेत ध्र्ान ठदन ुपननछाः 

(क) सल्भेन्सी, 
(ख)  समान वकमसमको बीमा कम्पनीहरूको औषत तलव, भत्ता तथा अन्र् सवुवधा,   

(र्)  व्र्वस्थापन खचय,  

(घ)  दावी फर्छ्यौट,  
(ङ)  दावी पररत्र्ार्,  

(च)  पररपालनको अवस्था,  

(छ)  र्नुासोमा न्रू्नीकरण,  

(ि)  ववर्त तीन बषयको अण्डरराइवटङ्ग मनुाफा,  

(झ)  समग्र ववत्तीर् अवस्था, र  

(ञ)  िीवन बीमकको हकमा बीमालेखको नबीकरण दर समते ।  

११. खलुाउन ुपननाः बीमकले कार्यकारी प्रमखुलाई प्रदान र्रेको सेवा सवुवधाका सम्वन्धमा अनसूुची-२ 
बमोस्िमको ढााँचाको व्र्होरा मनि संर् र्रेको करारमा तथा बीमकको वावषयक प्रमतवेदनमा 
खलुाउन ुपननछ ।  

१२. बाधा अड्काउ फुकाउने तथा ब्र्ाख्र्ा र्नन अमधकाराः (१) र्स मार्यदर्यनले कुनै पमन बीमकको 
दैमनक काम कारवाहीमा बाधा अड्चन पनय र्एमा सोको व्र्होरा बीमा समममतमा पेर् र्नय  
सतनेछ । 

 (२) दफा (१) बमोस्िम समममतमा पेर् हनु आएका मबषर्मा बाधा अड्काउ फुकाउन े
तथा र्स मार्यदर्यनको ब्र्ाख्र्ा र्नन अमधकार समममतमा रहनेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (३) र (४) संर् सम्बस्न्धत) 

कार्यसम्पादनमा आधाररत पाररश्रममक भकु्तानी तथा स्थर्न र्नन तररकाको उदाहरण 

 दफा ४ को उपदफा (२) बमोस्िम कार्यकारी प्रमखुको मनस्ित वावषयक तलव तथा भत्ता रू. ४० 
लाख छ भनी मान्दा र कार्यसम्पादनमा आधाररत पाररश्रममक र्स (प्रथम) आ.व.मा रू. २५ लाख र 
आर्ामी आ.व. हरूमा क्रमर्ाः रू. १५ लाख (दोस्रो आ.व.) र २८ लाख  (तेस्रो आ.व.) हनु आएमा 
कार्यकारी प्रमखुले पाउन ुपनन कूल तलव, भत्ता तथा अन्र् सवुवधा बापतको रकम क्रमर्ाः रू. ६५ लाख, 
रू. ५५ लाख र रू. ६८ लाख हनु िान्छ ।  

 अव, र्स मार्यदर्यनको दफा ५ को उपदफा (३) अनसुार र्स आ.व. (प्रथम आ.व.) मा रू. ४० 
लाख (मनस्ित वावषयक तलव तथा भत्ता) को ४० प्रमतर्तका दरले हनु आउने रू. १६ लाख मनिले र्सै 
बषय भकु्तानी पाउने छ भन ेसो भन्दा वढी हनु र्एको कार्यसम्पादनमा आधाररत पाररश्रममक बापतको 
रकम रू. ९ लाख बीमकले मनिलाई क्रमर्ाः दोस्रो, तेस्रो र चौथो आमथयक बषयमा समानपुामतक दरमा 
भकु्तानी र्ननछ । तर, मनिले चौथो बषयमा पाउन ुपनन पवहलो बषयको बााँवक रकम रू. ३ लाख उक्त 
बषयमा बीमकको खदु नाफा ऋणात्मक रहेको हनुाले सो रकम मनिलाई भकु्तानी र्नुयको साटो नाफा 
नोतसान वहसाव खातामा वफताय (ररभसय) र्ररएको छ ।   

 त्र्सैर्री, दोस्रो आ.व. मा रू. ४० लाख (मनस्ित वावषयक तलव तथा भत्ता) को ४० प्रमतर्तका 
दरले रू. १६ लाखसम्मको रकम र्सै वषय भकु्तानी पाउनेमा मनिको कार्यसम्पादनमा आधाररत सवुवधा 
बापतको रकम रू. १५ लाख मात्र भएको हनुाले सोही आमथयक वषयमा भकु्तानी र्ररएको छ ।  

 त्र्सैर्री, तेस्रो आ.व. मा समेत रू. ४० लाख (मनस्ित वावषयक तलव तथा भत्ता) को ४० 
प्रमतर्तका दरले हनु आउन ेरू. १६ लाख रकम मनिले तेस्रो वषयमा नै भकु्तानी पाउने छ भने सो भन्दा 
वढी हनु र्एको कार्यसम्पादनमा आधाररत पाररश्रममक बापतको रकम रू. १२ लाख बीमकले मनिलाई 
क्रमर्ाः चौथो, पााँचौ र छैिौं आमथयक वषयहरूमा समानपुामतक दरमा भकु्तानी र्नुय पननमा चौथो आमथयक 
वषयमा बीमकको खदु नाफा ऋणात्मक रहेको हनुाले सो सबै रकम रू. १२ लाख नै मनिलाई भकु्तानी 
र्नुयको साटो नाफा नोतसान वहसाव खातामा वफताय (ररभसय) र्ररएको छ ।   

 

मबवरण र्स वषय  दोश्रो वषय तेश्रो वषय चौथो वषय 
(नोतसानी वषय) 

मनस्ित बावषयक तलव भत्ताहरू  ४० लाख   ४० लाख   ४० लाख  ४० लाख 

कार्यसम्पादनमा आधाररत पाररश्रममक २५ लाख १५ लाख  २८ लाख - 
र्स आ.व. को भकु्तानी हनुे रकम  १६ लाख १५ लाख १६ लाख - 
अस्घल्लो आ.व.को भकु्तानी हनुे रकम  ३ लाख - - 
२ वषय अस्घल्लो आ.व. को भकु्तानी 
हनुे रकम 

  ३ लाख - 

३ वषय अस्घल्लो आ.व. को भकु्तानी 
हनुे रकम 

   - 
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अनसूुची-२ 

(दफा ११ संर् सम्बस्न्धत) 

बीमकले कार्यकारी प्रमखुलाई प्रदान र्रेको सेवा सवुवधा वावषयक प्रमतवेदनमा खलुाउन ेढााँचा 
 

बीमकको कार्यकारी प्रमखुको तलव, भत्ता तथा अन्र् सवुवधा र्स आ.व. को  र्त आ.व. को  
(क) मनस्ित वावषयक तलव तथा भत्ताहरू रू............... रू............... 
(ख)  कार्यसम्पादनमा आधाररत पाररश्रममक 

१. कमयचारी बोनस                              

२. प्रचमलत व्र्वस्था अनसुारको सवुवधा 
३. प्रोत्साहन सवुवधा (इन्सेस्न्टभ) 

रू............... रू............... 

(र्) बीमा सम्बन्धी सवुवधाहरू 

१. कार्यकारी प्रमखुको सावमधक िीवन बीमा 
२. कार्यकारी प्रमखुको दघुयटना बीमा 
३. कार्यकारी प्रमखु र मनिको पररवारको स्वास््र् बीमा 

रू............... रू............... 

(घ) अन्र् सवुवधाहरू 

१. ............................... 
२. ............................... 
३. ............................... 
४. ............................... 
५. ............................... 

रू............... रू............... 

बीमकको कार्यकारी प्रमखुको कूल तलव, भत्ता तथा अन्र् सवुवधा कुल 
िम्मा 

रू................ रू................. 

 

 

 

समाप्त  


