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बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गने सम्बन्धी भनरे्दशिका, २०७६ 

सभमभतबाट स्वीकृत भमभत: २०७६/०१/१५ 
प्रथम संिोधन भमभत:२०७८/१०/11 

बीमा ऐन, २०४९ को र्दफा ८ को खण्ड (घ२) ले दर्दएको अभधकार प्रयोग गरी बीमा सभमभतले 
रे्दहायको भनरे्दशिका बनाई जारी गरेको छ । 

१. संशिि नाम र प्रारम्ि: (१) यस भनरे्दशिकाको नाम “बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गने सम्बन्धी 
भनरे्दशिका, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो भनरे्दशिका तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

२.  पररिाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस भनरे्दशिकामा, 
(क) “ऐन” िन्नाले बीमा ऐन, २०४९ सम्झन ुपर्दथछ । 

(ख) “सभमभत” िन्नाले ऐनको र्दफा ३ बमोशजम गठन िएको बीमा सभमभत सम्झन ुपर्दथछ। 

(ग) “बीमक” िन्नाले ऐनको र्दफा १० बमोशजम बीमक र्दताथ प्रमाण पत्र प्राि सँस्था 
सम्झन ुपर्दथछ । 

(घ) “बीमा व्यवसाय” िन्नाले जीवन बीमा व्यवसाय वा भनजीवन बीमा व्यवसाय सम्झन ु
पर्दथछ र सो िब्र्दले पनुबीमा व्यवसायलाई समेत जनाउछ । 

(ङ) “प्रस्ताववत योजना” िन्नाले समान प्रकृभतको बीमा व्यवसाय गने बीमक गाभ्ने, गाभिन े
तथा प्राभि गने सम्वन्धमा बीमकको साधारण सिाबाट पाररत भबिेष प्रस्ताव सवहतको 
योजना सम्झन ुपर्दथछ र सो िब्र्दले र्दईु वा र्दईु िन्र्दा बढी समान प्रकृभतको बीमा 
व्यवसाय गने बीमक एकआपसमा गाभिई अको बीमकको स्थापना गने योजनालाई 
समेत जनाउछ ।   

(च) “गाभ्न ेसंस्था” िन्नाले प्रस्ताववत योजना अन्तगथत गाभिन ेसंस्थाको बीमा व्यवसायलाई 
स्वीकार गने बीमक सम्झन ुपर्दथछ । 

(छ)  “गाभिन े संस्था” िन्नाले प्रस्ताववत योजना अन्तगथत अको बीमकमा गाभिन े बीमक 
सम्झन ुपर्दथछ । 

(ज) “प्राभि गने संस्था” िन्नाले समान प्रकृभतको बीमा व्यवसाय गने बीमकले अको लशित 
बीमकको सम्पूणथ कारोवार स्वीकार गने मूल बीमकलाई सम्झन ुपर्दथछ । 

(झ) “प्राभि गने” िन्नाले एउटा बीमकले समान प्रकृभतको अको बीमकको सम्पूणथ सम्पशि 
तथा सम्िाववत र्दावयत्वको हरवहसाब गरी बीमकको कानूनी हैभसयत समाि हनुे गरी 
आफूमा समावहत गने कायथ सम्झन ुपर्दथछ र सो िब्र्दले लशित बीमकले प्राभि गने 
समान प्रकृभतको बीमकमा ववलय हनु ु पूवथ गरेको सम्पूणथ करारीय र्दावयत्व समते 
स्वीकार गने कायथ समतेलाई जनाउँर्दछ । 
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(ट) “बीमाङ्की” िन्नाले बीमा व्यवसायमा िएको र्दावयत्वको भनधाथरण तथा गणना गनथको 
लाभग बीमकद्वारा भनयकु्त गररएको तोवकए बमोशजमको योग्यता िएको व्यशक्त सम्झन ु
पर्दथछ । 

(ठ) “मूल्याङ्कनकताथ” िन्नाले प्रचभलत कानून बमोशजम लेखापरीिण गनथ प्रमाणपत्र प्राि 
लेखापरीिक सम्झन ुपर्दथछ । 

(ड) “लशित बीमक” िन्नाले यस भनरे्दशिका बमोशजम प्राभि गने बीमकमा सम्पूणथ सम्पशि 
तथा र्दावयत्व समेत समावहत हनु जाने इजाजतपत्र प्राि बीमक सम्झन ुपर्दथछ । 

(ठ) “उल्लेख्य स्वाभमत्व” िन्नाले कुनै व्यशक्त वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यशक्त वा 
संस्थासँग भमली संयकु्त रुपमा कुनै बीमकको चकु्ता पूजँीको एक प्रभतित वा सोिन्र्दा 
बढी िेयर भलएको वा ियेर स्वाभमत्वका कारण बीमकको व्यवस्थापनमा प्रिाव पानथ 
सक्ने अवस्था सम्झन ुपर्दथछ ।  

(ड) “िेयर” िन्नाले बीमकको ियेर पूजँीको वविाशजत अंि सम्झन ुपर्दथछ । 

(ढ) “िेयरधनी” िन्नाले बीमकको िेयरमा स्वाभमत्व िएको व्यशक्त वा संस्था सम्झन ु   
पर्दथछ । 

(ण) “भलशक्वडेटर” िन्नाले बीमक खारेजी गने काम कारवाही गनथ अर्दालतको आरे्दि वा 
साहहुरुको सिाबाट पाररत प्रस्ताव बमोशजम भनयकु्त व्यशक्त सम्झन ु पर्दथछ र सो 
िब्र्दले भलशक्वडेिनको काम गने कायाथलयलाई समते जनाउँछ । 

३. बीमक गाभ्न वा गाभिन भनवरे्दन दर्दनपुनेाः (१) जीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकले समान प्रकृभतको 
बीमा व्यवसाय गने कुनै अको बीमकमा तथा भनजीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकले समान प्रकृभतको 
बीमा व्यवसाय गने कुन ैअको बीमकमा गाभ्न वा गाभिन चाहेमा र्दईु वा सो िन्र्दा बढी बीमकले 
आ-आफ्नो सञ्चालक सभमभतबाट भनणथय गरी सैद्धाशन्तक सहमभतका लाभग रे्दहायका कुरा खलुाई 
सभमभतमा संयकु्त रुपमा भनवरे्दन दर्दन ुपनेछाः  

(क) बीमक एक आपसमा गाभ्न,ु गाभिनकुो आवश्यकता तथा औशचत्य, सोबाट बीमा िेत्रमा 
पने असरको सामान्य प्रिेपण, 

(ख) गाभ्न ेर गाभिने बीमकको पभछल्लो आभथथक वषथको लेखापरीिण िएको वासलात, 

नाफा नोक्सान वहसाव र नगर्द प्रवाह वववरण, खरु्द सम्पशि लगायतको वविीय वववरण 
सवहतको लेखापरीिकको प्रभतवरे्दन, 

(ग) गाभ्ने र गाभिने बीमकले कजाथ भलएका साहहुरुको वहत सरुिाथथ गररएको व्यवस्था, 
(घ)  गाभिने बीमकको चल अचल सम्पशि र र्दावयत्वको िकु्तानी अवभध सवहतको यथाथथ 

वववरण, 

(ङ)  गाभ्ने र गाभिने बीमकका कमथचारीको व्यवस्थापनको वववरण, 

(च)  गाभ्ने र गाभिने प्रयोजनको लाभग प्रचभलत कम्पनी तथा भधतोपत्र सम्बन्धी कानून 
बमोशजमको स्वीकृभत प्रविया, 
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(छ)  बीमकहरुले गाभ्ने, गाभिन ेसम्बन्धी गरेको प्रारशम्िक सम्झौतापत्र, 

(ज)  सभमभतले तोकेका अन्य ववषय ।  

४.  प्राभि गने कायथको लाभग भनवरे्दन दर्दनपुनेाः (१) कुनै पभन जीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकले समान 
प्रकृभतको कायथ गने अको बीमक तथा भनजीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकले समान प्रकृभतको कायथ 
गने अको बीमक प्राभि गनथ चाहेमा सम्बशन्धत र्दईु वा सो िन्र्दा बढी बीमकले आ-आफ्नो साधारण 
सिाको वविषे प्रस्ताव बमोशजम आ-आफ्नो सञ्चालक सभमभतबाट भनणथय गरी सैद्धाशन्तक सहमभतका 
लाभग रे्दहायका ववषय खलुाई सभमभतमा संयकु्त रुपमा भनवरे्दन दर्दन ुपनेछाः– 

(क) बीमक प्राभिको आवश्यकता तथा औशचत्य, सोबाट बीमा प्रणाली तथा बीमा िेत्रमा 
पने असरको सामान्य प्रिेपण, 

(ख) मूल बीमक तथा लशित बीमकको पभछल्लो आभथथक वषथको लेखापरीिण िएको 
वासलात, नाफा-नोक्सान वहसाब र नगर्द प्रवाह वववरण, खरु्द सम्पशि लगायतको 
वविीय वववरण सवहतको लेखापरीिकको प्रभतवरे्दन, 

(ग)  मूल बीमक तथा लशित बीमकका कमथचारीको व्यवस्थापनको वववरण, 

(घ) प्रचभलत कम्पनी तथा भधतोपत्र सम्बन्धी कानून बमोशजमको स्वीकृत प्रविया, 
(ङ) बीमक प्राभि सम्बन्धमा गरेको प्रारशम्िक सम्झौतापत्र, 

(च)  सभमभतले तोकेका अन्य ववषय । 

५. प्राि भनवेर्दन उपर जाँचबझु गनेाः बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गने सम्बन्धमा र्दफा ३ वा ४ 
बमोशजम प्राि िएको भनवरे्दन उपर सभमभतले आवश्यक जाँचबझु गनेछ र त्यस्तो जाँचबझु 
भसलभसलामा सभमभतले आवश्यकता अनसुार भनवरे्दकसंग छलफल गनथ र थप कागजात समेत माग 
गनथ सक्नेछ । 

६.  सैद्धाशन्तक सहमभत प्रर्दान गनेाः बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गने सम्बन्धमा प्राि िएको भनवरे्दन 
उपर र्दफा ५ बमोशजम गररएको जाँचबझुबाट बीमक गाभ्र्दा वा गाभिर्दा वा बीमक प्राभि गर्दाथ राष्ट्रको 
बीमा तथा वविीय प्रणलीको ववकास, स्वच्छ प्रभतस्पधाथ तथा प्रचभलत कानूनको पालनामा कुनै पभन 
वकभसमको नकारात्मक असर नपने कुरामा बीमा सभमभत सन्तषु्ट िएमा सभमभतले त्यस्तो बीमकलाई 
गाभ्ने वा गाभिने वा बीमक प्राभि गने प्रविया अगाभड बढाउन सैद्धाशन्तक सहमभत दर्दन सक्नेछ र 
यसरी सहमभत दर्दर्दाँ सभमभतले ितथ तोक्न वा भनरे्दिन दर्दन समेत सक्नेछ । 

७. सम्पशि तथा र्दावयत्व मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) र्दफा ६ बमोशजम सैद्धाशन्तक सहमभत प्राि 
गरेपभछ त्यस्ता बीमकले आ-आफ्नो सम्पशि, र्दावयत्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गनथ कम्तीमा 
बीमकको लेखापरीिण गनथ योग्य रहेको व्यशक्त, फमथ, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमभतमा 
मूल्याङ्कनकताथ भनयकु्त गरी सोको जानकारी सभमभतलाई दर्दन ुपनेछ ।  

तर, जीवन बीमा व्यवसाय गने बीमककको हकमा सम्पशि र र्दावयत्वको मूल्याङ्कन गनुथ अशघ 
अभनवायथ रुपमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गनुथ पनेछ ।   
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(२) बीमकले उपर्दफा (१) बमोशजमको मूल्याङ्कन बीमा सभमभतमा भनवेर्दन दर्दन ुपूवथ न ैपभन 
गनथ सक्नेछन ्। 

(३) र्दफा ६ बमोशजम बीमकले प्राभि गने सैद्धाशन्तक सहमभत प्राि गरेपभछ लशित बीमकले 
आफ्नो सम्पशि र र्दावयत्व तथा कारोबारको पभछल्लो मूल्याङ्कन गनथ आफ्नो साधारण सिाबाट भनयकु्त 
गररएको वा साधारण सिाको अशख्तयारी बमोशजम सञ्चालक सभमभतले भनयकु्त गरेको लेखापरीिकबाट 
सम्पशि र र्दावयत्व तथा कारोबारको पभछल्लो अवभधको मूल्याङ्कन गराउन ुपनेछ ।  

तर, जीवन बीमा व्यवसाय गने बीमकको हकमा सम्पशि, र्दावयत्वको मूल्याङ्कन गनुथ अशघ 
अभनवायथ रुपमा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गनुथ पनेछ ।   

(४) प्राभि गने बीमकले लशित बीमकको सम्पशि तथा र्दावयत्वको ववस्ततृ मूल्याङ्कन गराउन 
सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) वा (३) बमोशजम भनयशुक्त िएको मूल्याङ्कनकताथको काम कारवाही 
ववश्वसनीय नलागेमा सभमभतले भनजलाई हटाई अको मूल्याङ्कनकताथको भनयशुक्त गनथ सम्बशन्धत 
बीमकलाई आरे्दि दर्दन सक्नछे । 

(६) मूल्याङ्कनकताथको सेवा, सवुवधा सम्बशन्धत बीमकले भनधाथरण गनेछ । 

(७) मूल्याङ्कनकताथले सम्पशि, र्दावयत्व, खरु्द सम्पशि तथा समग्र कारोबारको मूल्याङ्कन गर्दाथ 
सो सम्बन्धमा स्थावपत मान्यता, आधार र ववभध बमोशजम गनुथ पनेछ । 

(८) सम्पशि तथा र्दावयत्व मलु्याङ्कन गने ववभध, मूल्याङ्कनका आधार र िेत्रका सम्बन्धमा 
सभमभतले आवश्यक भनरे्दिन दर्दन सक्नेछ । 

८.  सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्थााः यस भनरे्दशिका बमोशजम सभमभतले दर्दएको आरे्दि बाहेक गाभ्न वा 
गाभिन वा प्राभि गनथ सैद्धाशन्तक सहमभत पाएका बीमकले गाभ्ने, गाभिने वा प्राभि गने सम्बन्धमा 
रे्दहायका ववषयहरु खलुाई सम्झौता गनुथ पनेछाः- 

(क) बीभमत, साह ुतथा ियेरधनीहरुको वहत संरिण सम्बन्धी व्यवस्था, 
(ख) बीमकको सम्पशि तथा र्दावयत्वको मूल्याङ्कन पद्दभत र भमलान सम्बन्धी व्यवस्था, 
(ग) लगानी तथा कारोबारको व्यवस्थापन, अन्तर बीमक स्वाभमत्व तथा अन्तर बीमक 

लेनरे्दन वववरण, जमानत वा प्रत्यािभूतको वववरण, सम्पशि र र्दावयत्वको उशचत 
व्यवस्थापन, 

(घ) गाभ्न,े गाभिने तथा प्राभि गने प्रविया, लाग्ने समय र लागतको वववरण, 

(ङ) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संरचना र सञ्चालकको नामावली, 
(च) गाभ्न, गाभिन तथा प्राभि गनथ सैद्धाशन्तक सहमभत प्राि बीमक वा मूल बीमक र लशित 

बीमकका कमथचारीहरुको तह भमलान, सेवा सवुवधाको भमलान गने व्यवस्था, 
(छ) उल्लेख्य स्वाभमत्व िएका ियेरधनी तथा अन्य ियेरधनीहरुको वववरण, 

(ज)  नयाँ बीमकको रुपमा गाभ्ने, गाभिने िए सो बीमकको नाम, प्रबन्धपत्र र भनयमावली, 
पूजँी संरचना, पनुथसंरचना तथा वगथ, 
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(झ) ववरे्दिी बीमकको हकमा सम्बशन्धत भनयमनकारी भनकायको सहमभत पत्र, 

(ञ) ववरे्दिी बीमकको हकमा नेपालमा रहेको बीमकको व्यवसाय प्राभि गने वा त्यस्तो 
बीमकको सम्पूणथ व्यवसाय नेपालमा भबिी गने िए सो ववषय, 

(ट) सरोकारवालाको गुन्ासो व्यवस्थापन पद्दभत, 

(ठ) सभमभतले तोकेको अन्य आवश्यक वववरण । 

९.  स्वीकृभत सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गनथ प्रविया अगाभड बढाउन सैद्धाशन्तक 
सहमभत पाएका बीमकले आ-आफ्नो साधारण सिाबाट सो सम्बन्धी वविेष प्रस्ताव पाररत गरी गाभ्ने 
वा गाभिन ेवा प्राभि गने कायथको अशन्तम स्वीकृभतको भनभमि र्दफा ८ बमोशजमको सम्झौता संलग्न 
गरी संयकु्त रुपमा सभमभत समि भनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको भनवरे्दन उपर आवश्यक जाँचबझु गर्दाथ त्यस्तो बीमकसंग 
थप जानकारी वा कागजात माग गनथ आवश्यक रे्दखेमा सभमभतले थप जानकारी वा कागजात माग 
गनथ सक्नेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोशजम जाँचबझु गर्दाथ बीमक गाभ्र्दा वा गाभिर्दा वा प्राभि गर्दाथ 
बीमा िेत्रमा स्वस््य प्रभतस्पधाथको वातावरण, कुन ैबीमकको एकाभधकार वा भनयशन्त्रत अभ्यास कायम 
हनु सक्न,े नसक्ने तथा समग्र बीमकको संरचना, वविीय अवस्था तथा बीभमतहरुलाई गशम्िर असर 
पने सम्िावना तथा गाभिए पभछको बीमकमा उल्लेख्य स्वाभमत्व कायम हनुे संस्थापक िेयरधनीको¥ 
उपयकु्तता परीिण (वफट एण्ड प्रोपर टेस्ट) समेत गरी सभमभतले बीमकलाई एक आपसमा गाभ्न, 

गाभिन तथा प्राभि गनथ ितथ वा सीमा तोकी अशन्तम स्वीकृभत दर्दन सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोशजमको स्वीकृभत दर्दन उपयकु्त हनुे नरे्दशखएमा सभमभतले कारण 
खलुाई सोको जानकारी पैंतालीस दर्दनभित्र सम्बशन्धत बीमकलाई दर्दनेछ । 

(५) गाभ्ने, गाभिन ेतथा प्राभि गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सभमभतले तोके बमोशजम हनुछे। 

१०. गाभ्न,े गाभिन ेतथा प्राभि गर्दाथ दर्दइन ेछुट सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभिका लाभग 
स्वीकृभत प्राि बीमकहरुलाई गाभिएको वा प्राभि गरेकै कारणले यस भनरे्दिनमा उल्लेख िएका र 
सभमभतले जारी गरेका अन्य भनरे्दिनहरु पूरा गनथ कदठनाई िए आवश्यकता र औशचत्यको आधारमा 
सभमभतले तोके बमोशजम छुट दर्दन सक्नेछ । 

(२) गाभ्ने, गाभिन ेतथा प्राभि हनु ुिन्र्दा अशघ बहाल रहेको बीमकका प्रमखु कायथकारी 
अभधकृतको हकमा कुभलङ्ग वपररयड लागहुनुे छैन । 

(३) र्दईु वा र्दईु िन्र्दा बढी बीमक गाभ्ने, गाभिन ेतथा प्राभि गने कायथ गर्दाथ बीमकले कायम 
गनुथपने न्यूनतम चकु्ता पूजँी अपगु हनु गएमा एक बषथसम्मको अवभध प्रर्दान गनथ सवकनेछ । 

(४) बीमकलाई गािेको कारणबाट गाभ्ने बीमकको ियेर संरचनामा कुन ै एक व्यशक्त, 
समूह, वा ससँ्थाको नाममा चकु्ता पूजँीको पन्र प्रभतितिन्र्दा बढी िेयर स्वाभमत्व कायम हनु गएमा 

 
¥ प्रथम संिोधनबाट संिोभधत । 
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वा प्रभतवहस्सेर्दारी (िस होल्डीङ्ग) हनुे िएमा त्यस्तो िेयर स्वाभमत्वलाई सीमा भित्र ल्याउन थप र्दईु 
वषथको अवभध प्रर्दान गररनेछ ।¥ 

(५) बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको वावषथक व्यवस्थापन खचथ तोवकएको सीमा 
िन्र्दा बवढ िएमा आवश्यक छुट दर्दन सवकनेछ । 

(६) बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको सञ्चालक सभमभतमा समानपुाभतक प्रभतभनभधत्व 
रहन नसक्ने अवस्था िएमा सभमभतको स्वीकृभत भलएर बढीमा र्दईुजना ब्यशक्तलाई सञ्चालक सरह 
सवुवधा पाउने गरी र्दईु बषथसम्म सल्लाहकार भनयकु्त गनथ सवकनछे । 

तर गाभ्ने बीमकले स्वतन्त्र सञ्चालकको भनयशुक्त गने सम्वन्धमा यस उपर्दफाले बाधा 
पयुाथएको माभनने छैन । 

(७) सभमभतबाट जारी गररएको “बीमकको संस्थागत सिुासन सम्बन्धी भनरे्दशिका, २०७५” 
को र्दफा ४४ को उपर्दफा (१) को खण्ड (ख) रे्दशख (ङ) मा िएको व्यवस्था बमोशजम एक 
आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गने अवस्थामा बीमालेखको अवभधसम्मका लाभग छुट प्रर्दान गनथ 
सवकनछे । 

साथै, त्यस्तो बीमालेखमा एक वषथसम्म सह-बीमा माफथ त कुल बीमालेखको ३० प्रभतितसम्म 
अंि धारण गनथ स्वीकृभत प्रर्दान गनथ सवकनेछ । 

(८) र्दईु वा र्दईु िन्र्दा बढी बीमक एक आपसमा गाभिए तथा प्राभि िए पश्चात नयाँ 
बीमकका रुपमा स्थापना हनुे अवस्थामा गाभ्ने, गाभिन ेतथा प्राभि हनुे बीमकमा कायथरत प्रमखु 
कायथकारी नयाँ बीमकमा प्रमखु कायथकारी हुँर्दा भनजको लाभग पवहलो कायथकाल गणना हनुेछ । 

(९) बीमकहरु गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि हुँर्दा सभमभतले जारी गरेको लगानी भनरे्दशिका, 
२०७५ को सीमा फरक पनथ गएमा एक वषथ भित्रमा लगानीको सीमा भित्र ल्याउन ुपनेछ । 

(१०) बीमकहरु एक आपसमा गाभिए वा प्राभि िए पश्चात ् त्यस्तो बीमकको सल्िेन्सी 
माशजथन सभमभतले तोकेको सीमा िन्र्दा कम हनु गएमा आगामी एक वषथसम्म सीमा भित्र ल्याउन ु
पनेछ । 

(११) बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको सञ्चालक सभमभतमा प्रभतभनभधत्व रहन नसक्ने 
अवस्था िएमा सभमभतको स्वीकृभत भलएर थप सञ्चालकको व्यवस्था गनथ सवकनेछ ।# 

(1२) गाभिर्दा वा प्राभिको कारणबाट बीमकको िाखा कायाथलय थपघट तथा भमलान गनथ 
पने िएमा बढीमा एक वषथको समय प्रर्दान गनथ सवकनेछ ।# 

(1३) गाभ्न,े गाभिने प्रवियामा कुनै बीमकको संस्थापक िेयर प्रभतित अन्य गाभ्ने, गाभिन े
बीमकिन्र्दा बढी िई समान प्रभतित कायम गनथपने अवस्थामा भबिी गनथ पाउने बन्रे्दज अवभध 
(लवकङ वपररयड) पाँच वषथ नपगेुतापभन उपयकु्तता जाँच (वफट एण्ड प्रोपर टेष्ट) गरी भबिी गनथ 
स्वीकृभत दर्दन सवकनछे ।#  

 
¥ प्रथम संिोधनबाट संिोभधत । 

#प्रथम संिोधनबाट थप गररएको । 



7 
 

(1४) गाभ्ने, गाभिन ेकायथ पभछको एकीकृत रुपमा बीमाङ्कीको प्रभतवरे्दन पेि गनथ थप छ 
मवहना समय प्रर्दान गनथ सवकनेछ ।# 

(1५) गाभ्ने, गाभिनेमध्य े कुनै बीमकको संस्थागत संस्थापक बैंक, वविीय संस्था वा 
संचालकसँग लगानी तथा व्यवसायमा वविीय स्वाथथ रे्दशखने अवस्था िएमा सो हटाउन एक वषथको 
समय प्रर्दान गनथ सवकनछे ।#  

(१६) संचालकको तोवकएको कायथकाल समाि िै भनवाथचन गनुथपने अवस्था िए तापभन 
गाभिएर वा प्राभि पश्चात ्प्रचभलत कानूनबमोशजम पनुाः भनवाथचन निएसम्मको अवभधको लाभग संचालक 
पर्दमा बहाल रहने अवभध थप दर्दन सवकनेछ ।#  

(१७) गाभ्ने, गाभिने कायथ समाि िएका एकीकृत बीमकका अभिकताथलाई साववकमा प्रवाह 
िएको ऋण असलुी र अभिकताथ व्यवस्थापनमा छ मवहना समय प्रर्दान गनथ सवकनछे ।#  

(१८) गाभ्ने गाभिने कायथ सम्पन्न िएपश्चात कायाथलय स्थापना र याशन्त्रवककरण गर्दाथ िएको 
खचथलाई व्यवस्थापन खचथमा एक वषथसम्म समावेि नगररने गरी छुट दर्दन सवकनछे ।# 

११.  भनरे्दिन दर्दने सक्नेाः (१) सभमभतले बीभमतको वहतको रिा वा समग्र बीमा व्यवसायको प्रबद्र्धन गनथ  
र्दईु वा सो िन्र्दा बढी बीमक गाभ्न आवश्यक िएको ठहर गरेमा कारण खोली बीमकहरुलाईथ 
गाभ्न वा गाभिन नसक्न ेवा नपने कारण खलुाई जवाफ पठाउन आवश्यक भनरे्दिन दर्दनसक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम भनरे्दिन दर्दइएमा तीस दर्दन भित्र सम्बशन्धत बीमकले सोको 
भलशखत जवाफ सभमभतमा पेि गनुथ पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजमको जवाफ उल्लेशखत समयसम्म सम्बशन्धत बीमकबाट नआएमा 
वा बीमकको जवाफ शचिबझु्र्दो निएमा सभमभतले कारण खलुाई ती बीमकहरुलाईथ गाभ्न वा 
गाभिनका लाभग भनरे्दिन दर्दन सक्नेछ ।    

१२.  सूचना प्रकािन गनुथपनेाः बीमकलाई गाभ्न ेवा गाभिने सम्बन्धी कायथ सम्पन्न िए पभछ नयाँ कायम 
हनुे बीमकले सो सम्बन्धी सूचना सो कायथ सम्पन्न िएको सातदर्दन भित्र कम्तीमा र्दईु पटक रावष्ट्रय 
स्तरको रै्दभनक पभत्रकामा प्रकािन गनुथ पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजको सूचनाको प्रभत बीमकले सातदर्दन भित्र सभमभतमा पेि गनुथ 
पनेछ । 

१३. खारेजी र बचाउाः (१) बीमक गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी भनरे्दशिका, २०७० खारेज गररएको      
छ । 

(२) बीमक गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी भनरे्दशिका, २०७० बमोशजम िए गरेका सम्पूणथ 
कायथहरु यसै भनरे्दशिका बमोशजम िए गरेको माभननछे । 

  

 
# प्रथम संिोधनबाट थप गररएको । 
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अनसूुची १ 

(र्दफा ३ र ४ को उपर्दफा (१) संग सम्वशन्धत) 

बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गने सम्बन्धमा प्रस्ताववत योजना अन्तरगत आवरे्दनको ढाँचा 
 

श्री बीमा सभमभत 

कुपण्डोल, लभलतपरु । 

 

भबषयाः गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गनथ स्वीकृभत पाउ । 

महोर्दय, 

प्रचभलत कम्पनी ऐन बमोशजम ............................... (पशब्लक भलभमटेड कम्पनीको रुपमा) 
नेपाल सरकार, कम्पनी रशजष्ट्रारको कायाथलयमा र्दताथ िई बीमा ऐन बमोशजम जीवन/भनजीवन 
बीमा ब्यवसाय संचालन गनथ बीमक र्दताथको प्रमाणपत्र प्राि.................................... नामको 
बीमक, र प्रचभलत कम्पनी ऐन बमोशजम ............................... (पशब्लक भलभमटेड कम्पनीको 
रुपमा) नेपाल सरकार, कम्पनी रशजष्ट्रारको कायाथलयमा र्दताथ िई बीमा ऐन बमोशजम  
जीवन/भनशजथवन बभमा ब्यवसाय संचालन गनथ बीमक र्दताथको प्रमाणपत्र प्राि 
.................................... नामको बीमक बीच गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गने सहमभत िएकोले 
सो अनरुुप कायथ सम्पन्न गनथ तहाँको स्वीकृभतको लाभग तोवकएका कागजात सवहत यो संयकु्त 
भनवरे्दन पेि गरेका छौं । 

 

आवश्यक कागजात थान.......संलग्न छन ्। 

 

िवर्दीय, 

.................................... 

(बीमकको तफथ बाट 
आभधकाररक व्यशक्त) 

नामाः 
पर्दाः 
ठेगानााः 
टेभलफोन नंाः 
फ्यााक्स नं. 
इमले ठेगानााः 
भमभताः 
संस्थाको छापाः 

िवर्दीय, 

.................................... 

(बीमकको तफथ बाट 
आभधकाररक व्यशक्त) 
नामाः 
पर्दाः 
ठेगानााः 
टेभलफोन नंाः 
फ्यााक्स नं. 
इमले ठेगानााः 
भमभताः 

संस्थाको छापाः 

िवर्दीय, 

.................................... 

(बीमकको तफथ बाट 
आभधकाररक व्यशक्त) 

नामाः 
पर्दाः 
ठेगानााः 
टेभलफोन नंाः 
फ्यााक्स नं. 
इमले ठेगानााः 
भमभताः 

संस्थाको छापाः 
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अनसूुची २ 

(र्दफा ९ को संग सम्वशन्धत) 

बीमक गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी भनवेर्दनको ढाँचा 
श्री बीमा सभमभत, 

कुपण्डोल,लभलतपरु  । 

 

ववषयाः– गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गनथ स्वीकृभत पाउँ । 

महोर्दय, 

बीमा सभमभतबाट भमभत ................. मा पवुथ स्वीकृभत प्राि िए अनरुुप बीमा ऐन बमोशजम 
जीवन/भनजीवन बीमा ब्यवसाय संचालन गनथ बीमक र्दताथको प्रमाणपत्र प्राि 
.................................... नामको बीमक, र .................................... नामको बीमक 
भबच गाभ्ने, गाभिने तथा प्राभि गने सम्वन्धमा तोवकएका सम्पूणथ कायथ सम्पन्न गरेको हुँर्दा गाभ्ने, 
गाभिने तथा प्राभि गनथ तहाँको स्वीकृभतको लाभग तोवकएका कागजात सवहत यो संयकु्त भनवेर्दन 
पेि गरेका छौं । 

 

आवश्यक कागजात थान.......संलग्न छन ्। 

िवर्दीय, 

.................................... 

(बीमकको तफथ बाट 
आभधकाररक व्यशक्त) 

नामाः 
पर्दाः 
ठेगानााः 
टेभलफोन नंाः 
फ्यााक्स नं. 
इमले ठेगानााः 
भमभताः 
संस्थाको छापाः 

िवर्दीय, 

.................................... 

(बीमकको तफथ बाट 
आभधकाररक व्यशक्त) 

नामाः 
पर्दाः 
ठेगानााः 
टेभलफोन नंाः 
फ्यााक्स नं. 
इमले ठेगानााः 
भमभताः 

 संस्थाको छापाः 

िवर्दीय, 

.................................... 

(बीमकको तफथ बाट 
आभधकाररक व्यशक्त) 

नामाः 
पर्दाः 
ठेगानााः 
टेभलफोन नंाः 
फ्यााक्स नं. 
इमले ठेगानााः 
भमभताः 

 संस्थाको छापाः 
 

 


