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बीमक दर्ता र्थत बीमत व्यवसतय सञ्चतलन सम्बन्धी ननदेशिकत, २०७३ 

सनमनर्बतट स्वीकृर् नमनर्: २०७३।१२।१७ 

पहिलो संिोधन नमनर्: २०७८।१२।१०  

प्रस्र्तवनताः बीमक दर्ता सम्बन्धी कतयालतई पतरदिी र व्यवशस्थर् बनतउन, हवदेिी बीमकको दर्ता र्थत 
सञ्चतलनकत बतरेमत व्यवस्थत गना र बीमत व्यवसतय सञ्चतलनकत सम्बन्धमत मतपदण्ड ननधतारण गना आवश्यक 
भएकोले, 

बीमत ऐन २०४९ को दफत ८ को खण्ड (घ२) बमोशिम अनधकतर प्रयोग गरी बीमत सनमनर्ले यो 
बीमक दर्ता र्थत बीमत व्यवसतय सञ्चतलन सम्बन्धी ननदेशिकत, २०७३ बनतई लतगू गरेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रतरशम्भक 

१.  संशिप्त नतम र प्रतरम्भाः (१) यस ननदेशिकतको नतम “बीमक दर्ता र्थत बीमत व्यवसतय सञ्चतलन 
सम्बन्धी ननदेशिकत, २०७३” रिेको छ ।  

  (२) यो ननदेशिकत सनमनर्ले स्वीकृर् गरेको नमनर्देशख प्रतरम्भ िनुेछ ।  

२.  पररभतषताः हवषय वत प्रसंगले अको अथा नलतगेमत यस ननदेशिकतमताः–  

(क) “सनमनर्” भन्नतले ऐनको दफत ३ बमोशिम स्थतहपर् बीमत सनमनर् सम्झन ुपछा ।  

(ख) “ऐन” भन्नतले बीमत ऐन, २०४९ सम्झन ुपछा ।  

(ग) “ननयमतवली” भन्नतले बीमत ननयमतवली, २०४९ सम्झन ुपछा ।  

(घ) “प्रस्र्तहवर् बीमक” भन्नतले यो ननदेशिकत बमोशिम बीमत ब्यवसतय गना ऐनको दफत १० 
बमोशिम बीमकको रुपमत दर्ताको लतनग ननवेदन ददएको सँस्थत सम्झन ुपदाछ ।  

(ङ) “आधतरभरू् िेयरधनी” भन्नतले बीमकको चकु्तत पूिँीको एक प्रनर्िर् वत सो भन्दत बढी 
िेयर स्वतनमत्व भएको ब्यशक्त सम्झन ुपछा र सो िब्दले एकतघरको पररवतरको सदस्यले 
अलग अलग रुपमत नलएको िम्मत िेयर चकु्तत पूिँीको एक प्रनर्िर् वत सो भन्दत बढी 
िेयर स्वतनमत्व िनुे भएमत त्यस्र्ो पररवतरलतई समेर् िनतउँछ ।  

(च) “एकतघरको पररवतर” भन्नतले सम्बशन्धर् व्यशक्तको बतब,ु आमत, पनर्, पत्नी, छोरत, छोरी, धमापतु्र, 

धमापतु्री र आफैले पतलन पोषण गनुापने एकतघरमत बस्ने सौरे्नी आमत, दति,ु भतइ, दददी, 
बहिनी सम्झन ुपछा ।  

(छ) “कतयाकतरी प्रमखु” भन्नतले बीमकको ब्यवस्थतपनको मखु्य शिम्मवेतरी भएको प्रमखु 
कतयाकतरी अनधकृर् सम्झन ुपछा र सो िब्दले बीमकको मखु्य प्रितसकीय वत व्यतवसतहयक 
शिम्मेवतरी भएको व्यवस्थतपकीय र्िको व्यशक्तलतई समरे् िनतँउछ ।  

(ि) “नशिकको नतरे्दतर” भन्नतले एकतघरमत नरिेको सौरे्नी आमत, दति,ु भतइ, दददी, बहिनी र 
एकतघरमत बस्ने वत नबस्ने भतउि,ु भतई बिुतरी, भनर्ित, भनर्िी, सतस,ु ससरुत, नभनति,ु बहिनी 
ज्वतईं, सतलत, सतलत बिुतरी, सतली, िठेतन, नन्द, आमति,ु िेठी सतस,ु सतढु दति,ु कतकत, कतकी, 
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मतमत, मतइि,ु छोरत, बिुतरी, छोरी, छोरी ज्वतईं, नतर्ी, नतनर्नी बिुतरी, नतनर्नी, नतनर्नी ज्वतईं, 

भतञ्जत, भतञ्जी बिुतरी, भतञ्जी, भतञ्जी ज्वतईं,  फुप ुवत फुपति ुसम्झन ुपछा । 

(झ) “व्यवस्थतपकीय र्ि” भन्नतले कुनै संगदठर् संस्थतको हियतकलतपमत ननणाय नलन े
अनधकतरप्रतप्त र्ि सम्झन ुपछा र सो िव्दले अशन्र्म शिम्मेवतरी वत अनधकतर प्रयोग गना 
पतउने गरी संगदठर् संस्थतको कुनै ितखत वत इकतईको प्रमखु वत ब्यवस्थतपक वत प्रबन्धक 
वत यस्रै् पदनतम भएको र्ि समेर्लतई िनतँउछ ।  

(ञ) “हवत्तीय स्वतथा” भन्नतले कुनै सँस्थतमत देितयको कुनै िैनसयर् रिेको अवस्थत सम्झन ुपछााः- 
(१) सँस्थतपक, सञ्चतलक वत कतयाकतरी प्रमखु, 

(२) एक प्रनर्िर् वत सो भन्दत बढी िेयर नलएको िेयरधनी, 
(३) उपखण्ड (१) वत (२) बमोशिमको व्यशक्तको एकतघर पररवतरको व्यशक्त, 

(४) सञ्चतलक मनोननर् गने अनधकतर पतएको व्यशक्त, 

(५) सनमनर्ले समय समयमत हवत्तीय स्वतथा रिेको मतननन ेभनी र्ोकेको अवस्थत । 

(ट) “हवदेिी बीमक” भन्नतले ितखत कतयतालय दर्ता गरी नेपतलमत बीमत व्यवसतय गना दर्ता 
प्रमतणपत्र प्रतप्त हवदेिी बीमक संझन ुपछा ।  

(ठ)  “सञ्चतलक” भन्नतले बीमकको सञ्चतलक सनमनर्को सदस्य सम्झन ुपछा । 

(ड) “सञ्चतलक सनमनर्” भन्नतले बीमकको सञ्चतलक सनमनर् सम्झन ुपछा । 

 

पररच्छेद २ 

चकु्तत पूिँी सम्बन्धी ब्यवस्थत 
३.  बीमक पशब्लक नलनमटेड कम्पनी िनुपुनेाः ऐन बमोशिम बीमकको रुपमत दर्ता िनु प्रचनलर् कतननु 

बमोशिम पशब्लक नलनमटेड कम्पनीको रुपमत संस्थतपनत र दर्ता भएको िनुपुनेछ ।  

४. बीमकको चकु्तत पूिँीाः यो ननदेशिकत लतगू भएपनछ ऐनको दफत १० बमोशिम बीमत व्यवसतय सञ्चतन 
गना देितय बमोशिमको चकु्तत पूिँी भएको िनुपुनेछाः– 

   (क) िीवन बीमत व्यवसतयको नननमत्त पतँच अबा रुपैयत ँ#।  

   (ख) ननिीवन बीमत व्यवसतयको नननमत्त दईु अबा पचतस करोड रुपैयतँ#।  

५. चकु्तत पूिँीको नबभतिनाः (१) बीमत व्यवसतयको प्रमतणपत्र नलन चतिने प्रस्र्तहवर् बीमकले आपm्नो 
चकु्तत पूिँीको संरचनत देितय बमोशिम नबभतिन गरेको िनुपुनेछाः- 

   (क) सँस्थतपक समूि कम्र्ीमत एकतउन्न प्रनर्िर् ।  

(ख) सवासतधतरणलतई नबिीको लतनग खलु्लत गररएको कम्र्ीमत र्ीस प्रनर्िर् ।  

(२) प्रस्र्तहवर् बीमकले आफ्नो कमाचतरीको नननमत्त उपदफत (१) को खण्ड (ख) बमोशिम 
छुट्यतएको चकु्तत पूिँीको पतँच प्रनर्िर्सम्म छुट्यतउन सक्नेछ ।  

 
# पहिलो संिोधनबतट संिोधन गररएको । 
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 (३) यस ननदेशिकत बमोशिम सँस्थतपकले बीमकमत लगतनी गदता बैंक, हवत्तीय िते्र वत अन्य 
कुनै िेत्रबतट ऋण र्थत सतपटी प्रतप्त गरेको रकम लगतनी गना पतइने छैन । 

६. संयकु्त लगतनीमत संस्थतपनत िनुे बीमकको पूिँी सम्बन्धी व्यवस्थताः (१) संयकु्त लगतनीमत बीमत 
व्यवसतय गना चतिने हवदेिी बीमकले चकु्तत पूिँीको बढीमत असी (८०) प्रनर्िर्सम्म हवदेिी लगतनी 
गना सक्नेछ ।  

(२) पचतस प्रनर्िर् भन्दत कम हवदेिी लगतनी भएमत कूल चकु्तत पूिँीको र्ीस प्रनर्िर् 
सवासतधतरणलतई छुट्यतउन ुपनेछ ।  

र्र कुन ै हवदेिी बीमकले प्रस्र्तहवर् बीमकको पचतस प्रनर्िर् वत सो भन्दत बढी िेयर 
खररद गने भएमत कूल चकु्तत पूिँीको कशम्र्मत पन्र प्रनर्िर् सवासतधतरणलतई छुट्यतउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफत (२) बमोशिम सबासतधतरणलतई छुट्यतएको र्ीस प्रनर्िर् र सोिी उपदफतको 
प्रनर्बन्धतत्मक बतक्यतंि बमोशिम छुट्यतइएको पन्र प्रनर्िर्को पतँच प्रनर्िर्सम्म बीमककत 
कमाचतरीको लतनग छुट्यतउन सक्नेछ ।    

७. सञ्चतलनमत रिेकत बीमकको चकु्तत पूिँी सम्बन्धी व्यवस्थताः (१) यो ननदेशिकत प्रतरम्भ िुँदतकत बखर् 
बीमकको रुपमत दर्ता भई बीमत व्यवसतय सञ्चतलन गरररिेकत बीमकिरुले २०७९ सतल चैत्र 
मसतन्र्नभत्र # दफत ४ बमोशिमको चकु्तत पूिँी कतयम गनुा पनेछ । 

(२) सञ्चतलनमत रिेकत बीमकले यो ननदेशिकत लतगू भएको र्ीन महिनतनभत्र उपदफत (१) 
बमोशिम चकु्तत पूिँी कतयम गने कतयायोिनत सनमनर्मत पेि गनुा पनेछ ।  

(३) ................ 
 (४) उपदफत (१) बमोशिम चकु्तत पूिँी कतयम गना नसक्ने बीमकलतई सनमनर्ले समय 
र्ोकी सोिी ब्यवसतय गने अन्य बीमकसँग गतनभन आदेि ददन सक्नेछ । 

८. हवदेिी बीमकको पूिँीसम्बन्धी व्यवस्थताः (१) बीमकको रुपमत दर्ता िनु चतिने हवदेिी बीमकले 
दफत ४ बमोशिम र्ोहकएको न्यनुर्म चकु्तत पूिँी बरतबरको ननधताररर् पूिँी (Assigned Capital) 
कतयम गनुा पनेछ । 

 (२) यो ननदेशिकत प्रतरम्भ िुँदतकत बखर् हवदेिी बीमकको रुपमत दर्ता भई बीमत व्यवसतय 
सञ्चतलन गरररिेकत हवदेिी बीमकिरुले २०७९ सतल चैत्र मसतन्र्नभत्र# दफत ४ बमोशिम र्ोहकएको 
न्यनुर्म चकु्तत पूिँी बरतबरको ननधताररर् पूिँी (Assigned Capital) कतयम गनुा पनेछ । 

(३) उपदफत (२) बमोशिम ननधताररर् पूिँी (Assigned Capital) कतयम नभए सम्म हवदेिी 
बीमकले कुनै प्रकतरको लतभतंि घोषणत गना र हवर्रण गना पतउने छैन ।  

 

 

 
 पहिलो संिोधनबतट शझहकएको । 
# पहिलो संिोधनबतट संिोधन गररएको । 
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पररच्छेद ३ 

संस्थतपनत र्थत दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थत 
९. संस्थतपनत गनुापूवा सिमनर् नलनपुनेाः (१) यो ननदेशिकत बमोशिम बीमत व्यवसतय गने उद्दशे्यले कम्पनी 

संस्थतपनत गरी प्रचनलर् कतनून बमोशिम दर्ताको नननमत्त सम्बशन्धर् ननकतयमत ननवेदन ददनपूुवा 
सनमनर्बतट बीमत व्यवसतय गने कम्पनी संस्थतपनत गने सिमनर् प्रतप्त गनुापनेछ ।  

(२) बीमत व्यवसतय गने उद्देश्य रतखी कम्पनी संस्थतपनत गरी दर्ता गना प्रचनलर् कतनून 
बमोशिम कम्पनी दर्ता गने ननकतयमत ननवेदन ददएमत त्यस्र्ो ननकतयले सनमनर्बतट उपदफत (१) 
बमोशिम सिमनर् प्रतप्त नगरी त्यस्र्ो कम्पनी दर्ता गना िुँदैन ।  

(३) उपदफत (१) बमोशिम बीमक संस्थतपनत गना सिमनर् प्रतप्त गनाको लतनग देितयकत 
कतगितर् संलग्न गरी सनमनर् समि ननवदेन ददन ुपनेछाः-  

(क) प्रस्र्तहवर् बीमकको प्रबन्धपत्र र्थत ननयमतवली, 
(ख)  अनसूुची -१ बमोशिमको सम्भतव्यर्त अध्ययन प्रनर्वदेन, 

(ग)  अनसूुची -२ को ढतँचतमत सँस्थतपकिरुको व्यशक्तगर् हववरण, 

(घ)  बीमकको संस्थतपनत गनुा अशघ सँस्थतपकिरु बीच कुनै सम्झौर्त भए त्यस्र्ो 
सम्झौर्तको प्रमतशणर् प्रनर्नलहप र सोको सतरतंि, 

(ङ)  सँस्थतपकिरु कतलो सूचीमत नरिेको वत कतलोसूचीबतट िटेको र्ीन वषा पूरत भएको 
पषु्टी गने कतगितर्, 

(च)  सँस्थतपकिरुको नतगररकर्त प्रमतणपत्रको प्रनर्नलहप, 

(छ)  सँस्थतपकिरुको हवत्तीय स्वतथा भएको कुनै संस्थत भए त्यस्र्ो संस्थतको हववरण 
खलु्ने कतगितर्, 

(ि)  प्रस्र्तहवर् बीमकको कमाचतरी सेवत िर्ा र्थत आनथाक प्रितसन सम्बन्धी 
हवननयमतवली, 

(झ) बीमतिलु्क ननधतारण गने सम्बन्धमत अवलम्बन गररन ेआधतरिरु खलु्ने कतगितर्, 

(ञ) बीमत िोशखमतंकन, ग्रतिक सेवत, बीमत दतवी भकु्ततनी र वितर प्रवद्र्धन सम्बन्धी 
छुट्टतछुटै्ट ददग्दिान, 

(ट)  प्रस्र्तहवर् बीमकले कुनै स्वदेिी वत हवदेिी व्यशक्त वत संस्थतसँग कुनै प्रकतरको 
सेवत नलन चतिेको भए सो सम्बन्धी सम्झौर्त वत सिमनर् पत्र, 

(ठ)  सँस्थतपकले ननवदेन ददनभुन्दत र्त्कतल अशघल्लो आनथाक वषासम्मको कर चकु्तत 
गरेको ननस्सत,  

(ड)  सँस्थतपक सङ्गदठर् संस्थत भएमत सो संस्थतको देितयको थप कतगितर् र्थत 
हववरणिरुाः– 

(१)  प्रस्र्तहवर् बीमकको संस्थतपनत गने सम्बन्धी सञ्चतलक सनमनर्को ननणाय, 

(२)  प्रबन्धपत्र र ननयमतवली, 
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(३)  प्रस्र्तहवर् बीमकमत लगतनी गना सिम रिेको पहुष्ट िनुे कतगितर्,  

(४)  प्रचनलर् कतनून बमोशिम ननयमन िनुे व्यवसतय वत कतरोबतर सञ्चतलन गने 
संस्थत भएमत ननयमनकतरी ननकतयबतट बीमत व्यवसतयमत लगतनी गना ददएको 
अनमुनर् पत्र । 

(५)  सञ्चतलकिरुको नतमतवली र ननििरुको हवत्तीय स्वतथा रिेको संस्थतको हववरण, 

 (ढ)  कम्र्ीमत एक नर्ितइ सँस्थतपकले स्नतर्क र्िको उपतनध प्रतप्त गरेको प्रमतण, 

 (ण) सनमनर्ले आवश्यक ठतनेकत अन्य कतगितर् र्थत हववरणिरु । । 

(४) कुनै हवदेिी बीमकले प्रस्र्तहवर् बीमकमत संयकु्त लगतनी गरी संस्थतपनत गना चतिेमत 
उपदफत (३) मत उल्लेशखर् कतगितर्कत अनर्ररक्त देितयकत कतगितर्िरु संलग्न गनुा पनेछाः– 

(क)  सम्बशन्धर् मलुकुमत बीमत व्यवसतय गना पतएको इितिर्पत्र र त्यस्र्ो इितिर्पत्र 
नवीकरण गरेको ननस्सत,  

(ख)  नेपतलमत संयकु्त लगतनीमत प्रस्र्तहवर् बीमकको संस्थतपन गने सञ्चतलक सनमनर्को 
ननणाय,  

(ग)  हवत्तीय सिमर्त देशखने र्ीन आनथाक वषाको लेखत परीिण प्रनर्वदेन, 

(घ)  हवदेिी संस्थतको सञ्चतलकको नतमतवली र िेयर स्वतनमत्वको अनपुतर् र्थत हवत्तीय 
स्वतथा रिेकत संस्थतको हववरण, 

(५) यस दफत बमोशिम परेको ननवदेन ितँचबझु गदता सनमनर्ले ननवदेकसँग थप हववरण वत 
कतगितर् मतग गना सक्नछे ।  

(६) यस दफत बमोशिम परेको ननवदेन ितँचबझु गरी ननवदेकलतई सिमनर् ददन मनतनसब 
देशखएमत ननवेदन परेको एकसय बीस ददननभत्र सिमनर् ददनपुनेछ । सिमनर् ददन मनतनसब नदेशखएमत 
कतरण उल्लेख गरी सो को ितनकतरी ननवदेकलतई ददन ुपनेछ ।  

(७) यस दफत बमोशिम संस्थतपनत गने सिमनर् ददनपूुवा सनमनर्ले िीवन बीमत व्यवसतयको 
िकमत अथा मन्त्रतलयको स्वीकृनर् नलनपुनेछ ।  

(८) सनमनर्ले यस दफत बमोशिम सिमनर् ददँदत आवश्यक िर्ा र्ोक्न सक्नछे ।  

१०. हवदेिी बीमकले ितखत कतयतालय दर्ता गना सिमनर् नलनपुनेाः (१) हवदेिी बीमकले नेपतलमत बीमत 
व्यवसतय गने गरी प्रचनलर् कम्पनी कतनून बमोशिम ितखत कतयतालयको रुपमत दर्ता गनुापूवा सनमनर्बतट 
बीमत व्यवसतय गने सिमनर् प्रतप्त गनुापनेछ । 

(२) कुन ैहवदेिी बीमकले नपेतलमत बीमत व्यवसतय गने उद्देश्यले प्रचनलर् कतनून बमोशिम 
कम्पनीको ितखत कतयतालय दर्ता गने ननकतयमत ननवदेन ददएमत त्यस्र्ो ननकतयले सनमनर्बतट उपदफत 
(१) बमोशिम सिमनर् प्रतप्त नगरी त्यस्र्ो हवदेिी बीमकको ितखत कतयतालय दर्ता गना िुँदैन ।  

(३) हवदेिी बीमकले उपदफत (१) बमोशिम सिमनर् प्रतप्त गना देितयकत हववरण र्थत 
कतगितर् संलग्न गरी सनमनर् समि ननवदेन ददनपुनेछाः–  
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(क) हवदेिी बीमकको अनधकतरपत्र, प्रमतणपत्र, प्रबन्धपत्र र्थत ननयमतवलीको प्रमतशणर् 
प्रनर्नलहप, 

(ख)  हवदेिी बीमकको रशिष्टडा कतयतालय र कतरोवतर गने मखु्य स्थतनको परुत नतम 
ठेगतनत, कम्पनी संस्थतपनत भएको नमनर्, त्यस्र्ो कम्पनीको चकु्तत पूिँी र मखु्य 
उद्देश्य सम्बन्धी हववरण, 

(ग)  बीमत व्यवसतय गना पतएको इितिर्पत्रको प्रमतशणर् प्रनर्नलहप र्थत त्यस्र्ो 
इितिर्पत्र नहवकरण गरेको ननस्सत, 

(घ) सम्बशन्धर् मलुकुको ननयमनकतरी ननकतयबतट नेपतलमत ितखत कतयतालय खोल्न 
स्वीकृनर् प्रदतन गरेको ननस्सतको प्रमतशणर् प्रनर्नलहप, 

(ङ)   अनसूुची–३ को ढतँचतमत पतँच वषाको व्यवसतहयक प्रिेपण प्रनर्वदेन, 

(च)  नेपतलमत ितखत कतयतालय खोल्न आफ्नो सञ्चतलक सनमनर्बतट भएको ननणायको 
प्रमतशणर् प्रनर्नलहप, 

(छ) र्ीन आनथाक वषाको लेखत परीिण प्रनर्वदेन, 

(ि)  बीमत ब्यवसतय गना नेपतलमत ननवेि गने ऐन बमोेेशिमको लगतनी रकम र्थत 
त्यस्र्ो लगतनी गना प्रतप्त गरेको अनमुनर् पत्र ।  

(झ)  र्ीन वषा देशख लगतर्तर कम्र्ीमत बीबीबी (BBB) वत सो सरिको स्र्रीकरणमत  
परेको प्रमतण, 

स्पहष्टकरणाः BBB भन्नतले स्र्रीकरण प्रयोिनको अन्र्रताहिय स्र्रमत िेनडट 
रेहटङ गने ससँ्थतिरुले स्र्रीकरण गदता कम्र्ीमत BBB वत सो सरि स्र्रीकृर् 
भएको भने्न अवस्थत सम्झनपुछा । 

(ञ)  हवदेिी बीमकले आफुले दर्ता गने ितखत कतयतालयलतई कुनै प्रकतरको सेवत ददन े
भएमत सो सम्बन्धी प्रतहवनधक सेवत सम्झौर्त वत सिमर्ी पत्र, 

(ट)  नेपतलमत रिने अशख्र्यतरवतलत ब्यशक्तको हववरण, र 

(ठ)  सनमनर्ले आवश्यक ठतनेकत अन्य हववरण । 

(४) उपदफत (३) बमोशिमकत हववरण र्थत कतगितर् अंग्रिेी भतषतमत भए सोको आनधकतररक 
नेपतली अनवुतद र्थत अंग्रिेी बतिेक अन्य भतषतमत भए सोको आनधकतररक अंग्रिेी र नपेतली अनवुतद 
पेि गनुा पनेछ ।  

(५) यस दफत बमोशिम परेको ननवदेन ितँचबझु गदता सनमनर्ले ननवदेकसँग थप हववरण वत 
कतगितर् मतग गना सक्नछे ।  

(६) यस दफत बमोशिम परेको ननवेदन ितँचबझु गरी ननवदेकलतई सिमनर् ददन मनतनसव 
देशखएमत ननवेदन परेको एकसय बीस ददननभत्र सिमनर् ददनपुनेछ । सिमनर् ददन मनतनसव नदेशखएमत 
कतरण उल्लेख गरी सोको ितनकतरी ननवदेकलतई ददन ुपनेछ ।  
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(७) यस दफत बमोशिम ितखत कतयतालय स्थतपनत गने सिमनर् ददनपूुवा सनमनर्ले िीवन 
बीमत व्यवसतयको िकमत अथा मन्त्रतलयको स्वीकृनर् नलनपुनेछ ।  

(८) सनमनर्ले यस दफत बमोशिम सिमनर् ददँदत आवश्यक िर्ा र्ोक्न सक्नछे । 

११.  सिमनर् ददन इन्कतर गना सक्नेाः देितयकत कुनै अवस्थतमत सनमनर्ले दफत ९ वत १०  बमोशिम 
परेको ननवदेनको सम्बन्धमत सिमनर् ददन इन्कतर गना सक्नेछाः- 

(क) प्रस्र्तहवर् बीमकको नतम पहिले नै दर्ता भई कतयम रिेको कुनै बीमकको नतमसँग 
नमल्ने भएमत, 

(ख) िीवन बीमत र ननिीवन बीमत दवैु हकनसमको बीमत व्यवसतय गने उद्देश्यले 
बीमकको संस्थतपनत गना ननवदेन ददएको देशखएमत, 

(ग) बीमत व्यवसतयलतई स्वस्थ, प्रनर्स्पधतात्मक र प्रभतवकतरी बनतउने र बीनमर्को 
हिर्कत दृहष्टले संस्थतपनत गना ददन वत ितखत कतयतालयको रुपमत दर्ता गना मनतनसब 
नदेशखएमत, 

(घ) प्रस्र्तहवर् बीमकको नतम वत त्यसले गने बीमत व्यवसतय सतवािननक हिर्, सदतचतर, 

शिष्टतचतर, धमा, ितर्ितनर् वत सम्प्रदतय आददको दृहष्टकोणले अनपुयकु्त वत 
अवतञ्छनीय िनुे देशखएमत, 

(ङ) प्रस्र्तहवर् बीमकको उद्दशे्य प्रचनलर् कतनून हवपरीर् भएको देशखएमत, 
(च) प्रबन्धपत्र र ननयमतवलीमत प्रस्र्तहवर् बीमककत सबै सँस्थतपकिरुले आफ्नो नतम, 

ठेगतनत समरे् खलुतई कुनै एकिनत सतिीको रोिवरमत सिीछतप गरी सो सतिीको 
नतम, ठेगतनत समेर् खलुतएको नभएमत, 

(छ) संस्थतपनतको नननमत्त सिमनर् मतग गरेकोमत प्रस्र्तहवर् बीमकको प्रत्यके 
सँस्थतपकले कम्र्ीमत पतँचिितर हकत्तत िेयर नलन मञु्जर गरेको नदेशखएमत, 

(ि) संस्थतपनतको नननमत्त सिमनर् मतग गरेकोमत प्रस्र्तहवर् बीमकको प्रत्यके 
सँस्थतपकले प्रबन्धपत्रमत सिी गदता आफूले नलने िेयर सङ्खख्यत स्पष्ट रुपमत 
नखलुतएको भएमत, 

(झ) यस ननदेशिकत बमोशिमकत कतगितर् वत हववरण पेि नगरेमत,  
(ञ)  दफत ४ बमोशिमको चकु्तत पूिँी कतयम गने प्रस्र्तव गरेको नदेशखएमत, 
(ट) सँस्थतपकिरुले र्त्कतल चकु्तत गना कबलु गरेको पूिँीको पन्र प्रनर्िर् वत सो 

भन्दत बढी ियेर एउटै व्यशक्त, पररवतर, संस्थत वत समूिको स्वतनमत्वमत रिने भएमत, 
(ठ)  एकै प्रकतरको बीमत व्यवसतय गने कुनै बीमकमत आपm्नो वत आपm्नो एकतघर 

पररवतरको आधतरभरू् ियेर भएकोमत । 

(ड) प्रस्र्तहवर् बीमककत कुनै ससँ्थतपक बैहकंग कसूर, ठगी, ितलसतिी, कीरे्, सम्पशत्त 
िहुिकरण, भ्रष्टतचतर, मतनव बेचनबखन, अपिरण वत िरीर बन्धक वत नैनर्क पर्न 
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देशखने अन्य कसूरमत अदतलर्बतट कसूरदतर ठिररइ सितय भकु्ततन गरेको पतँच 
वषा पूरत नभएको भएमत,  

(ढ) प्रस्र्तहवर् बीमकको कुनै ससँ्थतपक वत ननिको एकतघर पररवतरकत कुनै व्यशक्त 
प्रचनलर् कतनून बमोशिम कतलो सूचीमत परेको वत त्यस्र्ो सूचीबतट फुकुवत भएको 
र्ीन वषा पूरत भएको नभएमत, 

(ण)  प्रस्र्तहवर् बीमकले बीमत व्यवसतय बतिेक अन्य व्यवसतय गने भएमत, 
(र्) दफत ९ को उपदफत (७) वत दफत १० को उपदफत (७) बमोशिम मन्त्रतलयबतट 

स्वीकृनर् प्रतप्त नभएमत ।  

१२.  दर्ताको प्रमतणपत्र नलन ुपनेाः (१) दफत ९ र १० बमोशिम सिमनर् नलई प्रचनलर् कतननु बमोशिम 
कम्पनी संस्थतपनत भएमत वत हवदेिी बीमकको ितखत कतयतालय दर्ता भएमत त्यस्र्ो प्रस्र्तहवर् बीमकले 
बीमत व्यवसतय सञ्चतलन गना ऐनको दफत १० बमोशिम बीमकको दर्ता प्रमतणपत्र नलन ुपनेछ । 

(२) प्रस्र्तहवर् बीमकले उपदफत (१) बमोशिम बीमत व्यवसतय गने दर्ताको प्रमतणपत्र नलन 
र्ोहकएको दस्र्रु नर्रेको ननस्सत संलग्न गरी ऐनको दफत १० को उपदफत (२) र्थत ननयमतवलीको 
ननयम ७ मत उल्लेशखर् कतगितर्कत अनर्ररक्त देितयकत हववरण र्थत कतगितर् संलग्न गरी सनमनर् 
समि ननवदेन ददन ुपनेछाः- 

(क)  प्रस्र्तहवर् बीमकको संस्थतपनत गना वत ितखत कतयतालय दर्ता गना सनमनर्ले ददएको 
सिमनर्, 

(ख)  प्रस्र्तहवर् बीमकको संस्थतपनत वत ितखत कतयतालय दर्ता भएको प्रमतणपत्रको 
प्रमतशणर् प्रनर्नलहप, 

(ग)  प्रस्र्तहवर् बीमकको प्रबन्धपत्र र ननयमतवली, 
(घ)  प्रस्र्तहवर् बीमकको र्फा बतट मखु्य व्यवस्थतपकको रुपमत कतया गने प्रमखु 

कतयाकतरी अनधकृर् र्थत व्यवस्थतपकीय र्िकत पदतनधकतरीको व्यशक्तगर् हववरण, 

(ङ)  बीमत िोशखम धतरण सम्बन्धी नीनर्, 

(च)  लगतनी नीनर्, 

(छ)  प्रस्र्तहवर् बीमतलेख, 

(ि)  सँस्थतपकले नलन कबलु गरेको िेयरको रकम वत हवदेिी बीमकले ननविे गना 
कबलु गरेको रकम चकु्तत भई सनमनर्ले र्ोके बमोशिम बैङ्क खतर्तमत िम्मत 
गरेको पषु्टी गने ननस्सत, 

(झ)  सङ्गठन संरचनत सम्बन्धी हववरण, 

(ञ)  कमाचतरी सेवत िर्ा र सहुवधत सम्बन्धी हवननयम, 

(ट)  आनथाक प्रितसन सम्बन्धी हवननयम, र 

(ठ)  सनमनर्ले आवश्यक देखेकत अन्य कतगितर् र्थत हववरण । 
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(३) उपदफत (२) बमोशिम ददइएको ननवदेनसतथ प्रस्र्तहवर् बीमकले देितयकत िर्ािरु 
पतलनत गने कबनुलयर्नतमत समेर् संलग्न गनुा पनेछाः- 

(क) सनमनर्ले समय समयमत र्ोके बमोशिमको चकु्तत पूिँी वत ननधताररर् पूिँी कतयम 
रतख्न,े 

(ख) बीमत व्यवसतयको लतनग आवश्यक पूवताधतर र्यतर गने र्थत सहुवधत प्रदतन गना 
सक्ने पयताप्त आधतर कतयम रतख्न,े 

(ग) नबनमर्को िक हिर् संरिण िनुे गरी ननयनमर् रुपमत बीमत व्यवसतय सञ्चतलन 
गने, 

(घ)  बीमत व्यवसतय सञ्चतलन गनाको लतनग आवश्यक पने िनिशक्तको व्यवस्थत गने 
र त्यस्र्ो िनिशक्त ननरन्र्र रुपमत रतख्न,े 

(ङ)  ऐन र्थत सो अन्र्गार् बनेकत प्रचनलर् कतनून एवं बीमत व्यवसतय सम्बन्धमत 
समय समयमत सनमनर्बतट ददएको ननदेिन बमोशिम बीमत व्यवसतय सञ्चतलन गने,  

(च) सनमनर्ले समय समयमत र्ोकेकत अन्य िर्ािरु पतलनत गने । 

१३.  दर्ताको प्रमतणपत्र प्रतप्त गना पूरत गनुापने िर्ािरुाः दफत १२ बमोशिम बीमक दर्ताको ननवदेन ददन े
ननवदेकले देितयकत िर्ा परुत गरेमत सनमनर्ले त्यस्र्ो ननवदेकलतई दफत १४ बमोशिम बीमक दर्ताको 
प्रमतणपत्र ददनेछाः–  

(क)  यस ननदेशिकत बमोशिमको चकु्तत पूिँी कतयम गरी िेयर पूिँीको हवभतिन गरेको, 
(ख)  प्रस्र्तहवर् बीमकको पूबा संचतलन (Pre-operating) खचा चकु्तत पूिँीको ०.५% 

भन्दत कम रिेको, 
(ग)  प्रस्र्तहवर् बीमकको सँस्थतपकिरुको योग्यर्त अनसूुची -४ बमोशिम भएको । 

(घ)  प्रस्र्तहवर् बीमकको सञ्चतलकिरुको योग्यर्त अनसूुची -५ बमोशिम भएको । 

(ङ)  प्रस्र्तहवर् बीमकको प्रमखु ब्यवस्थतपकको अनभुव र योग्यर्त सनमनर्ले र्ोके 
बमोशिम भएको, 

(च)  प्रस्र्तहवर् बीमकले बीमक दर्ताको लतनग पेि गरेको ननवदेन संलग्न सम्भतव्यर्त 
अध्ययन प्रनर्वदेनबतट बीमत ब्यवसतय सञ्चतलन िनु सक्ने पयताप्त आधतर देशखएको, 

(छ)  प्रस्र्तहवर् बीमकको िोशखमतङ्कन (Underwriting), पूनबीमत (Re-insurance) र्थत 
दतबी भकु्ततनी (Claim Settlement) नबभतग िेने सनमनर्ले र्ोके बमोशिमको 
योग्यर्त पगेुकत कशम्र्मत र्ीनिनत नबभतनगय प्रमखु भएको,  

(ि)  संस्थतपकको एकतघर पररवतर, सँस्थत वत समूिको प्रस्र्तहवर् बीमकमत चकु्तत 
पूिँीको १५ प्रनर्िर् वत सो भन्दत कम िेयर स्वतनमत्व भएको, 

(झ) प्रस्र्तहवर् बीमकको सँस्थतपक वत सञ्चतलक ननिको एकतघर पररवतरको कुन ैव्यशक्त 
सोिी प्रकतरको बीमत ब्यवसतय गने अन्य बीमकको सञ्चतलक वत आधतरभरू् 
िेयरधनी नभएको र 
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(ञ)  सनमनर्को स्वीकृनर् नलएर मतत्र प्रस्र्तहवर् बीमकको सँस्थतपक पररवर्ान िनु े
ब्यवस्थत भएको । 

१४. दर्ताको प्रमतणपत्र ददन:े (१) दफत १२ बमोशिम पेि भएको ननवदेन ितँचबिु गदता ननवदेकले ऐन, 

ननयमतवली र्थत यस ननदेशिकत बमोशिमकत हववरण कतगितर् पेि गरी दफत १३ बमोशिमकत 
िर्ािरु पूरत गरेको देशखएमत सनमनर्ले िीवन बीमत व्यवसतयको िकमत ऐनको दफत १० को उपदफत 
(४) बमोशिम नेपतल सरकतरको स्वीकृनर्को नननमत्त अथा मन्त्रतलयमत पठतउने छ र ननिीवन बीमत 
व्यवसतयको िकमत सनमनर् आफैले बीमक दर्ताको प्रमतणपत्र ददनेछ ।  स्वीकृनर् प्रतप्त भएमत 
सनमनर्ले ननवदेकलतई ऐनको दफत १० बमोशिम बीमकको प्रमतणपत्र ददनेछ ।  

(२) िीवन बीमत व्यवसतयको िकमत उपदफत (१) बमोशिम नेपतल सरकतरबतट स्वीकृनर् 
प्रतप्त भएमत सनमनर्ले ननवदेकलतई ऐनको दफत १० बमोशिम बीमकको प्रमतणपत्र ददनेछ ।  

१५.  दर्ताको प्रमतणपत्र ददन इन्कतर गना सक्नेाः (१) देितयको कुनै अवस्थतमत सनमनर्ले बीमकको दर्ता 
प्रमतणपत्र ददन इन्कतर गना सक्नेछाः- 

(क)  ऐन, ननयमतवली, यो ननदेशिकत र प्रचनलर् कतनून बमोशिम पेि गनुापने हववरण 
कतगितर् पेि नगरेमत वत पूरत गनुापने िर्ा पूरत नगरेमत, 

(ख)  ननवदेकलतई बीमक दर्ताको प्रमतणपत्र ददँदत बीमत व्यवसतय स्वस्थ, प्रनर्स्पधतात्मक 
र  प्रभतवकतरी निनुे भएमत वत नबनमर्को हिर् संरिण िनु सक्ने नदेशखएमत, 

(ग)   सँस्थतपक, सञ्चतलक वत पदतनधकतरी रिेकत ब्यशक्त र्थत ननिको पररवतर एवं 
ननिको नबत्तीय स्वतथा भएकत संगदठर् सस्थतिरु सोिी हकनसमको बीमत ब्यवसतय 
गने बीमकको आधतरभरू् ियेरधनी  भएको देशखएमत,  

(घ)  सँस्थतपक, सञ्चतलक एवं पदतनधकतरी बीमत ब्यवसतय सञ्चतलन गना सिम भएको 
नदेशखएमत, 

(ङ) दफत ९ वत १० बमोशिम सनमनर्ले सिमनर् ददँदत र्ोकेकत िर्ा पूरत नगरेमत वत 
पेि गना ननदेिन ददएकत हववरण कतगितर् पेि नगरेमत, 

(च)  ऐन बमोशिमकत अन्य आवश्यक िर्ा र्थत पूवताधतर पूरत भएको नदेशखएमत, 
(छ) सनमनर्बतट बीमक दर्ता रोक्कत गरेको अवस्थतमत बतिेक दफत ९ वत १० बमोशिम 

सिमनर् प्रतप्त गरेको दईु वषानभत्रमत बीमक दर्ताको लतनग ननवदेन नददएको भएमत, 
(ि) दफत १४ बमोशिम नेपतल सरकतरबतट स्वीकृनर् प्रतप्त नभएमत । 

(२) उपदफत (१) बमोशिम बीमकको प्रमतणपत्र ददन इन्कतर गरेकोमत सनमनर्ले सोको 
कतरण सहिर्को ितनकतरी ननवदेकलतई ददनपुनेछ ।  

(३) उपदफत (१) बमोशिम दर्ताको प्रमतणपत्र ददन इन्कतर गरेको अवस्थतमत दफत ९ र 
१० बमोशिम परेको ननवदेन स्वर्ाः ननस्कृय भएको मतनननेछ । 
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१६.   बीमकको दर्ता प्रमतणपत्र ददँदत िर्ा र्ोक्न सक्नाेः (१) सनमनर्ले बीमक दर्ताको  प्रमतणपत्र ददँदत 
बीमत व्यवसतयलतई स्वस्थ, प्रनर्स्पधी र प्रभतवकतरी बनतउन एवं बीनमर्को हिर् संरिण गना बीमत 
व्यवसतयको सञ्चतलन र्थत आवश्यक पूवताधतरकत हवषयमत आवश्यक िर्ा र्ोक्न सक्नेछ । 

(२) सनमनर्ले उपदफत (१) बमोशिमकत िर्ाको पतलनत गनुा सम्बशन्धर् बीमकको कर्ाव्य 
िनुेछ । 

१७.  प्रतहवनधक वत व्यवस्थतपकीय सेवत सम्झौर्त गना सक्नेाः (१) हवदेिी संयकु्त लगतनीमत संस्थतपनत 
भएको बीमकले सनमनर्को स्वीकृनर् नलई हवदेिी लगतनीकर्तासँग सम्झौर्त गरी प्रतहवनधक वत 
व्यवस्थतपकीय सेवत प्रतप्त गना सक्नेछ  । 

       (२) उपदफत (१) बमोशिम गररने सम्झौर्तमत देितयकत नबषयिरु समतवेि गनपुनेछाः, 
(क) बीमत व्यवसतयमत उपलब्ध गरतउन ेप्रतहवनधक सेवतिरु र्थत सोे े सेवत प्रदतन 

गरे वतपर् नलइने िलु्क, 

(ख) कुनै हवदेिी नतगररक प्रमखु कतयाकतरी अनधकृर्, प्रतहवनधक वत व्यवस्थतपकीय 
पदमत रिने भएमत त्यस्र्त ब्यशक्तिरुको योग्यर्त, सेवतकत िर्ा एवं पतररश्रनमक 
सम्बन्धी ब्यवस्थत । 

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोशिमकत हवषयिरुमत सनमनर्ले मतपदण्ड बनतई लतग ु
गना सक्नेछ । 

पररच्छेद ४ 

हवदेिी बीमक सञ्चतलन सम्बन्धी ब्यवस्थत 

१८.  बीमत व्यवसतय सम्बन्धी व्यवस्थताः (१) हवदेिी बीमकले दर्ता प्रमतणपत्रमत उल्लेख भएको बीमत 
व्यवसतय मतत्र सञ्चतलन गना सक्नेछ । 

(२) हवदेिी बीमकले आफूले धतरण गने िोशखम धतरण गरी बतँकी रिेको िोशखमको 
सनमनर्ले र्ोके बमोशिम पनुबीमत गनुा पनेछ । 

(३) हवदेिी बीमकले आफ्नो ितखत कतयतालयको रुपमत दर्ता प्रमतणपत्र प्रतप्त बीमकको 
दतहयत्वको आफैले पनुबीमत गना पतउने छैन । 

(४) हवदेिी बीमकको दर्ता नवीकरण, दर्ता खतरेिी र्थत बीमत ब्यवसतय सम्बन्धी अन्य 
कुरतिरु ऐन बमोशिम िनुछे ।  

१९.   िगेडत कोष स्थतपनत गनुापनेाः (१) हवदेिी बीमकले बीमत व्यवसतय सम्बन्धी दतहयत्व विन गना ऐन 
बमोशिम बीमत कोष र अननवतया िगेडत कोष कतयम गनुा पनेछ । 

(२) हवदेिी बीमकले प्रत्यके वषा आफ्नो मनुतफतको बीस (२०) प्रनर्िर्ले िनु आउन े
रकम पूिँीकोषमत रतख्नपुनेछ । 
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२०.  सोल्भेन्सी मतशिान (Solvency Margin) कतयम गनुापनेाः (१) िीवन बीमत ब्यवसतय गने हवदेिी 
बीमकले सनमनर्बतट र्ोहकए बमोशिम सोल्भेन्सी मतशिान कतयम गरी आफ्नो बीमत ब्यवसतय सञ्चतलन 
गनुापने छ ।  

२१.   लतभतंि घोषणत गना नपतइनेाः हवदेिी बीमकले ननधताररर् पूिँी, बीमत कोष, िगेडत कोष र सोल्भेन्सी 
मतशिान कतयम नगरेसम्म लतभतंि घोषणत गना र हवर्रण गना पतउने छैन । 

२२.   ननयमन र्थत सपुररवेिण सम्बन्धी व्यवस्थताः (१) हवदेिी बीमकको सम्पूणा ब्यवसतयको ननयमन र 
सपुररवेिण ऐन बमोशिम िनुछे ।  

(२) बीमत ब्यवसतय सम्वन्धमत सनमनर्बतट समय समयमत ितरी गररएकत ननदेिन, पररपत्र, 

मतगादिान अन्यथत उल्लेख गररएको अवस्थतमत बतिेक हवदेिी बीमकलतई समेर् लतग ुिनुेछ । 

(३) ऐन, ननयमतवली, सनमनर्ले ददएकत ननदेिन वत दर्ता प्रमतणपत्रकत िर्ािरु कतयतान्वयन 
गना हवदेिी बीमकको मखु्य कतयतालय वत ननयमनकतरी ननकतय वत अन्य कुनै ननकतयको स्वीकृनर् 
आवश्यक पने भएमत त्यस्र्ो स्वीकृनर् नलने दतहयत्व सम्बशन्धर् हवदेिी बीमकको िनुछे । 

२३.  थप स्वीकृनर् नलन ुपनेाः (१) हवदेिी बीमकले सनमनर्बतट र्ोहकए बमोशिमको ननधताररर् पूिँी, दतहयत्व 
भकु्ततनीकत लतनग रतख्न ुपने िगेडत कोष र स्वर्न्त्र िगेडत कोष कतयम गरी बतँकी िनुे मनुतफत 
मध्येबतट प्रचनलर् कतनून बमोशिम कर, िलु्क र अन्य कुनै दतहयत्व भए सो भकु्ततनी गरी आफ्नो 
मखु्य कतयतालय भएको देिमत लैितन चतिेमत प्रचनलर् कतनूनको अनधनमत रिी सनमनर्को स्वीकृनर् 
नलई लैितन पतउनेछ ।  

(२) हवदेिी बीमकले आफ्नो कतरोवतर बन्द गना वत कतयतालय बन्द गना सनमनर्बतट स्वीकृनर् 
नलन ुपनेछ । 

२४.  बीमक दर्ता प्रमतणपत्र खतरेि िनु सक्नाेः देितयकत अवस्थतमत सनमनर्ले हवदेिी बीमकको दर्ता 
प्रमतणपत्र खतरेि गना सक्नेछाः– 

(क)  ऐन, ननयमतवली, सनमनर्बतट ददइएकत ननदेिन वत प्रचनलर् कतनून पतलनत नगरेमत,  
(ख)  बीमकको स्वतनमत्व रिेको हवदेिशस्थर् कम्पनी खतरेि भएमत वत नलशक्वडेिनमत 

परेमत । 

२५.   सम्पशत्त एवं दतहयत्वको रतफसतफाः हवदेिी बीमक खतरेि भएमत वत नलशक्वडेिनमत गएमत त्यस्र्ो 
बीमकको सम्पशत्त र्थत दतहयत्वको हिसतव हकर्तवको रतफसतफ र सम्पशत्त िफर् देितय बमोशिम 
िनुेछाः- 

(क)  हवदेिी बीमकको दफत २४ बमोशिम दर्ता खतरेि भएमत बीमत व्यवसतय सञ्चतलन 
गदता नेपतलनभत्र र बतहिर सिृनत भएकत सम्पूणा दतहयत्वको भकु्ततनी गने शिम्मवेतरी 
बीमकको स्वतनमत्व रिेको हवदेिशस्थर् कम्पनीको िनुछे । 

 (ख)  हवदेिी बीमकको दर्ता खतरेि भएपनछ त्यस्र्ो बीमकको व्यिोनुापने दतहयत्व 
सनुनशिर् गना आवश्यक देशखएमत सनमनर्ले त्यस्र्ो बीमकको सम्पशत्त रोक्कत रतख्न 
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सक्नेछ । बीमकको सम्पूणा दतहयत्व भकु्ततनी गरेपनछ मतत्र सनमनर्ले रोक्कत 
रतखेको सम्पशत्त फुकुवत गनेछ । 

२६.   कतयाकतरी प्रमखुको शिम्मेवतरी, पतररश्रनमक र सनुबधताः (१) हवदेिी बीमकको सम्पूणा प्रितसकीय एवं 
व्यवसतहयक कतमको प्रमखु शिम्मेवतरी कतयाकतरी प्रमखुको िनुेछ ।      

(२) सनमनर्बतट दफत २७ बमोशिम प्रतहवनधक सेवत सम्झौर्त स्वीकृर् भएकोमत बीमकको 
कतयाकतरी प्रमखु र्थत कतयारर् अन्य हवदेिी कमाचतरीको पतररश्रनमक र्थत सनुबधत सोिी सम्झौर्तमत 
लेशखए बमोशिम िनुेछ ।  

(३) दफत २७ बमोशिम प्रतहवनधक सेवत सम्झौर्त नभएकोमत कतयाकतरी प्रमखु र अन्य 
हवदेिी कमाचतरीले पतउन ेपतररश्रनमक र्थत सहुवधत अन्य बीमककत कतयाकतरी प्रमखु र्थत कमाचतरीले 
पतउने पतररश्रनमक र्थत सहुवधत सरि िनुेछ । 

२७.   प्रतहवनधक वत व्यवस्थतपकीय सेवत सम्झौर्त गना सक्नेाः (१) हवदेिी बीमकले सनमनर्को स्वीकृनर् 
नलई बीमकको स्वतनमत्व रिेको हवदेिशस्थर् कम्पनीसँग सम्झौर्त गरी प्रतहवनधक वत व्यवस्थतपकीय 
सेवत प्रतप्त गना सक्नछे  । 

       (२) उपदफत (१) बमोशिम गररने सम्झौर्तमत देितयकत नबषयिरु समतवेि गनपुनेछाः– 

(क) बीमत व्यवसतयमत उपलब्ध गरतउने प्रतहवनधक सेवतिरु र्थत सो सेवत प्रदतन गरे 
वतपर् नलइने िलु्क, 

(ख) कुनै हवदेिी नतगररक प्रमखु कतयाकतरी अनधकृर्, प्रतहवनधक वत व्यवस्थतपकीय पदमत 
रिने भएमत त्यस्र्त व्यशक्तिरुको योग्यर्त, सेवतकत िर्ा एवं पतररश्रनमक सम्बन्धी 
ब्यवस्थत । 

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोशिमकत हवषयिरुमत सनमनर्ले मतपदण्ड बनतई लतग ुगना 
सक्नेछ । 

(३) यस दफतमत अन्यत्र िनु सकैु कुरत लेशखएको भएर्तपनन यो ननदेशिकत प्रतरम्भ िनु ुअशघ 
ब्यवसतय गरररिेकत हवदेिी बीमकले आफ्नो ितखत कतयतालयमत बीमकको स्वतनमत्व रिेको 
हवदेिशस्थर् कम्पनीबतट प्रतहवनधक र्थत व्यवस्थतपकीय सेवत प्रतप्त गरररिेको भए उपदफत (१) र 
(२) बमोशिम प्रतहवनधक सेवत सम्झौर्त गनुापनेछ । 

२८.  संयकु्त लगतनी गना सक्नाेः (१) यो ननदेशिकत प्रतरम्भ िुँदतकत बखर् बीमत व्यवसतय गरररिेको हवदेिी 
बीमकको स्वतनमत्व रिेको हवदेिशस्थर् कम्पनीेलेे सनमनर्को स्वीकृनर् नलई संयकु्त लगतनीमत बीमक 
कम्पनी संस्थतपनत गना र बीमकको रुपमत दर्ता प्रमतणपत्र प्रतप्त गना सक्नछे ।  

(२) उपदफत (१) बमोशिम संस्थतपनत भई बीमक दर्ता प्रमतणपत्र प्रतप्त गरेपनछ हवदेिी 
बीमकको सम्पूणा सम्पशत्त, ितयिेथत र्थत दतहयत्व संयकु्त लगतनी सम्झौर्त बमोशिम संयकु्त लगतनी 
भएको बीमकमत सनेछ ।  
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२९.  ननस्कृय िनुेाः बीमक दर्ता र्थत सञ्चतलन सम्बन्धमत यस ननदेशिकतमत लेशखएकत कुरतकत सम्बन्धमत 
यो ननदेशिकत लतगू िनुपूुवा सनमनर्बतट भएकत ननणाय र्थत ितरी भएकत ननदेिनिरु यो ननदेशिकतमत 
लेशखएको िदसम्म ननस्कृयाः भएकत छन ्। त्यस्र्त ननणाय र्थत ननदेिन बमोशिम भए गरेकत कतम 
कतरबतिी यसै ननदेशिकत बमोशिम भए गरेको मतनननछे । 
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अनसूुची–१ 

(दफत ९ को उपदफत (३) को खण्ड (ख) सँग सम्बशन्धर्) 

प्रस्र्तहवर् बीमकको संभतव्यर्त अध्ययन प्रनर्वदेनमत समतविे गनुापने बुदँतिरु 

 

१.  नेपतलको समहष्टगर् आनथाक अवस्थतको हवश्लषेण (Macro-Economic Analysis): 
(क)  नेपतलको अथार्न्त्रको अवस्थत, 
(ख)  कुल गतिास्थ उत्पतदनको नबश्लषेण, 

(ग)  सरकतरी हवत्त शस्थनर्, 

(घ)  बैदेशिक व्यतपतरको शस्थनर्, 

(ङ) नेपतलको बीमत बितरको वर्ामतन अवस्थत, 
(च)  नयतँ बीमक आउन ुपनताको औशचत्य । 

२.  नेपतलको बीमत व्यवस्थत (Insurance System of Nepal) 

(क)  बीमत कम्पनीिरु, 

(ख)  बीमतको हवकतस (बिृी) दर, 

(ग)  बीमतलेख र दतहव भतु्ततनीको अनपुतर् (रतहियस्र्रमत र कतरोवतरको प्रस्र्तहवर् िते्रमत), 

(घ)  बीमत िलु्कदर संरचनत, 
(ङ)  िोशखम अनपुतर् नबश्लषेण (रतहियस्र्रमत र कतरोबतरको प्रस्र्तहवर् िेत्रमत), 

(च)  सम्भतहवर् हवत्तीय उपकरण र ेँष्लबलअष्ब शेक्ष्ललयखबर्ष्यल को आवश्यकर्त, 
(छ)  नतफत हवश्लषेण ९एचयतष्र्बदशष्ष्र्थ ब्लबनथकष्क०, 

(ि)  हवद्यमतन बीमत प्रणतलीकत कमिोरी र्थत सधुतरकत आवश्यकर्त र बीमत कम्पनी खोल्न ुपने 
औशचत्य । 

३.  नयतँ बीमत कम्पनीको व्यवसतहयक योिनत ेाः (कम्र्ीमत ५ बषाको) 
(क)  पूिँी संरचनतको हववरण, 

(ख)  स्थीर सम्पनर्को हववरण  

(ग)  ब्यवस्थतपन खचा, 
(घ)  नयतँ बीमकले स्थतहयत्व पतउन सक्ने वत दीगो वृहि ितनसल गने आधतरभरू् रणनीनर्, 

(ङ)  नयतँ बीमतलेख  सम्बन्धी योिनत, 
(च)  पनुबीमत सम्बन्धी 
(छ)  बीमतको हकनसम र बीमतलेखको प्रकतर  

(ि)  ब्यतपतर हवस्र्तर नीनर्  

(झ)  ितखत हवस्र्तर नीनर् , 

(ञ)  संगठन र्तनलकत, व्यवस्थतपन िीप र व्यवस्थतपन सूचनत प्रणतली, 
(ट)  प्रहवनध िस्र्तन्र्रण, 
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(ठ)  बीमत बितरको िेत्र, 

(ड)  लगतनी नीनर्, योिनत 
(ढ) प्रनर्फलको दर, 

(ण)  मतनव संसतधन योिनत   

(र्)  बितर प्रवेि रणनीनर् (Market Penetration Strategy) । 

४.  व्यवसतहयक प्रिेपण, आनथाक औशचत्य र बीमतलेख हवश्लषेणाः- 
(क)  पूिँी संरचनत, 
(ख)  स्थीर पूिँी खचा हववरण, 

(ग)  कतयतालय संचतलन खचाको हववरण, 

(घ)  कमाचतरी खचा हववरण, 

(ङ)  प्रतरशम्भक खचाको हववरण, 

(च)  बीमत व्यवसतयको बितर हिस्सत, 
(छ)  व्यति आम्दतनी र व्यति खचाको हववरण, अन्य आय, किता र िोशखम व्यवस्थत, 
(ि)  कम्र्ीमत पतँच वषाको प्रिेहपर् वतसलतर्, नतफत नोक्सतन हिसतव र नगद प्रवति हववरण, 

(झ)  बीमत कोष (Insurance Fund) को हववरण र 

(ञ)  प्रस्र्तहवर् बीमकको सवल पि, कमिोर पि, अवसर र चनुौनर्बतरेको (SWOT) हवश्लषेण । 

५.  संवदेनिीलर्त हवश्लषेण (Sensitivity Analysis) 

(क)  प्रस्र्तहवर् बीमकको बीमत कतरोवतरको बितर अंिमत १० प्रनर्िर्ले कमी आएको अवस्थत 
देशखने गरी र्यतर गरेको हवत्तीय हवश्लषेण । 

(ख)  प्रस्र्तहवर् बीमकको बीमत कतरोवतरको बितर अंिमत १० प्रनर्िर्ले बहृि भएको अवस्थत 
देशखने गरी र्यतर गरेको हवत्तीय हवश्लषेण । 

(ग)  प्रस्र्तहवर् बीमकले गरेको प्रिेहपर् लगतनीको व्यतिदरमत १ प्रनर्िर् हवन्दलेु कमी आउँदत 
देशखने नतफत नोक्सतन शस्थनर् । 
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अनूसूची–२ 

(दफत ९ को उपदफत (३) को खण्ड (ग) सँग सम्बशन्धर्) 
प्रस्र्तहवर् बीमककत सँस्थतपकिरुको व्यशक्तगर् हववरण 

१.  पूरत नतम थराः 
२.  िन्म नमनर्ाः 
३.  िन्म स्थतनाः 
४.  नतगररकर्ताः 
५.  हवदेिीको िकमताः 

(क)  संस्थतको नतमाः 
(ख)  संस्थत दर्ता नमनर्ाः 
(ग)  प्रनर्नननधत्व गने व्यशक्ताः 

नतमाः 
पदाः 

६.  परुत ठेगतनताः 
(क)  स्थतयीाः    (१) टेनलफोन   (२) इमले   (३) फ्यतक्स 

(ख)  अस्थतयीाः   (१) टेनलफोन   (२) इमले   (३) फ्यतक्स 

७.  ितलको पेिताः 
(क)  फमा वत कतयतालयको नतमाः 
(ख)  ठेगतनताः 
(ग) व्यवसतयको प्रकृनर्÷कतमाः 
(घ)  पदको नतमाः 
(ङ)  टेनलफोन÷ फ्यतक्स÷ईमलेाः 

8. बैवतहिक शस्थनर्ाः 
(क)   हववतहिर्÷  अहववतहिर्÷  सम्बन्ध हवच्छेद भई  अलग बसेको 
(ख)  हववतहिर्को िकमत पनर्÷पत्नीको नतमाः 
(ग)  पनर्÷पत्नीको पेिताः 
(घ)  आशश्रर्िरुको हववरण 

पूरत नतम नतर्त उमेर इच्छतइएको 
व्यशक्त÷सँस्थत 

िैशिक योग्यर्त 

     

९.  (क)  बतबकुो नतमाः 
ठेगतनताः 
पेिताः 

(ख)  बतिेको नतमाः 
ठेगतनताः 

१०.  िैशिक योग्यर्ताः 
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र्ि  संस्थतको नतम ठेगतनत हवषय उपतनध नलएको 
नमनर् 

स्नतर्क 
   

स्नतर्कोत्तर    

हवद्यतवतररनध 
   

व्यवसतहयक स्र्र    

र्तनलम सेनमनतर    

क)    

ख)    

ग)    

११.  रोिगतरी÷अनभुवको अनभलेख (हवगर् ५ वषाको बीमक वत कुन ैपनन प्रकतरको बीमत व्यवसतय वत 
ननयमनकतरी कतया गने संस्थत भए सोको हवस्र्रृ् हववरणाः 

संस्थतको नतम, ठेगतनत अवनध पद ननकटर्म सपुररवेिकको 
नतम 

कतम छोड्नकुो 
कतरण 

     

     

     

     

१२.  र्पतईसँग कुन ैव्यवसतहयक (Professional) हवषयमत कतम गने ईितिर् छ ? 
छ / छैन  

 यदद छ भने,– 
(क)  इितिर्को प्रकृनर्ाः 
(ख)  इितिर् नलएको नमनर्ाः 
(ग)  इितिर् नम्वराः 
(घ)  इितिर् ददने संस्थत र ठेगतनताः 

१३.  कुनै पनन हकनसमको व्यवसतय वत फमा÷कम्पनी÷संगदठर् संस्थतमत संलग्न रिेको भए त्यस्र्ो 
व्यवसतयको नतम, ठेगतनत, संस्थत भएमत दर्ता नमनर्, िेयर अंि र संस्थतको कतमको प्रकृनर् र्थत अन्य 
सबै सञ्चतलक, िेयरधनी र्थत त्यस्र्त संस्थतिरुको सम्पशत्त र्थत दतहयत्व आददको हववरण । सँस्थतपक 
संलग्न फमा÷कम्पनी÷ संगदठर् संस्थतको पनछल्लो दईु आ. व. को लेखत परीिकबतट प्रमतशणर् 
हवत्तीय हववरण ।  (हववरणिरु थप भएमत छुटै्ट पतनतमत पेि गना सहकनेछ) 

१४.  र्पतई कुनै व्यवसतहयक िमर्तको आधतरमत, बीमत सनमनर्बतट ननरीिण, अनगुमन गनुापने संस्थतमत 
कतम  गनुािनु्छ ? 
(यदद छ भने, संस्थतको नतम, ठेगतनत र कतमको प्रकृनर् उल्लेख गनुािोस ्। सतथै, सम्वशन्धर् संस्थतबतट 
संस्थतपन िनुकत लतनग स्वीकृनर् पत्र पेि गनुािोस)् । 

१५. कुनै संगदठर् संस्थतमत र्पतईको कुनै हवत्तीय स्वतथा वत हिर् गतँनसएको छ भन ेखलुतउन ुिोस ्। 
१६. मैले÷ितमीले प्रस्र्तहवर् बीमत कम्पनीमत रकम रु..........(अिरेपी..............................) लगतनी 

गना लतगेको छु ÷छौं । उक्त रकम सो बीमकको कुल चकु्तत पूिँीको प्रनर्िर् .......िनु्छ । मैले 
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÷ितमीले कतरोवतर गने कर कतयतालय .............................. िो । सतथै, लगतनी गना लतगेको 
रकमको आय सत्रेर्को हववरण ननम्नतनसुतर प्रस्र्रु् गरेको छु÷छौं । 

लगतनी रकमको आय श्रोर् हववरण 

िम संख्यत आय स्रोर्को िेत्र रकम कैहफयर् 

    

नोटाः 
(१)  मतनथ उशल्लशखर् हवनभन्न स्रोर्िरुबतट लगतनी गना प्रस्र्तव गररएको रकमको लतनग देितय बमोशिमकत 

आवश्यक प्रमतणिरु पेि गनुा पनेछ । 

(क)   उद्योग, व्यतपतर पेित र व्यवसतयवतट आिान गरेको भए कुन कुन उद्योग, व्यतपतर, पेित र 
व्यवसतयवतट आिान भएको िो सो को हववरण स्पष्ट िनुे कतगितर् र सो मत नर्रेको कर 
सम्बन्धी कतगितर् । 

(ख)   पैर्कृ वत पतररवतररक सम्पशत्तबतट िेयरमत लगतनी गना प्रस्र्तव गररएको अवस्थतमत सो सम्बन्धी 
अंिबण्डत नलखर्को प्रनर्नलहप वत अन्य कतगितर् । अंिवण्डत नभएको िकमत चल÷ अचल 
सम्पशत्त िस्र्तन्र्रण भएको प्रमतण । 

(ग)   घरिग्गत हविीबतट प्रतप्त आयको िकमत रकम स्पष्ट िनुे रशििेिन नलखर्को प्रनर्नलहप, 

लतभतंिको िकमत  त्यस्र्ो लतभतंि प्रतप्त गरेको कम्पनी, वषा, रकम आदद हवस्र्रृ् हववरण । 

(घ)   घरबतितल आयको िकमत सो सम्बन्धी सम्झौर्तको छहवशचत्र र कर चकु्तत गरेको प्रमतण 
सहिर्को आय हववरण, पतररश्रनमक आयको िकमत सम्बशन्धर् रोिगतरदतर्तबतट प्रमतशणर् आयको 
हववरण । 

(ङ)   कृहष आयको िकमत कितँ र कुन स्थतनको कनर् िमीन, स्वतनमत्व प्रतप्त भएको नमनर् र्थत 
कृहषयोग्य आय आिान िो सो हववरण र्थत सो व्यिोरत खलु्न े कतगितर् र लतलपूिताको    
छहवशचत्र । 

(च)   पेन्सन र्थत अवकतस रकमको िकमत सो वतपर् प्रतप्त रकम प्रमतशणर् िनुे पेन्सन पट्टत वत यस्रै् 
अन्य आनधकतररक कतगितर्, रेनमटतन्स बतपर् प्रतप्त रकमको िकमत रेनमटतन्स पठतउने र पतउन े
बीचको नतर्त, कितँबतट के वतपर् यस्र्ो रेनमटतन्स प्रतप्त भएको िो सो खलु्ने कतगितर् । मतनथ 
उशल्लशखर् श्रोर् वतिेक अन्य श्रोर्वतट लगतनी गने भएमत त्यस्र्ो श्रोर् प्रमतशणर् िनु े    
कतगितर् ।   

(२)  कुनै व्यशक्त वत ननकतयवतट प्रतप्त रकमबतट लगतनी गररएको भए त्यस्र्ो रकम प्रदतन गने व्यशक्तको 
श्रोर् र के वतपर् हकन प्रतप्त भएको िो सो समरे्को हववरण । 

 

म÷ितमीले मतनथको र्तनलकतमत उशल्लशखर् हववरण बमोशिमको आम्दतनी र सो आयमत प्रचनलर् कतनून 
बमोशिम कुनै कर नर्नुा पने अवस्थतमत नेपतल सरकतर र्थत अन्य सम्बशन्धर् ननकतयलतई नर्नुा÷बझुतउन ु
पने कर÷रतिस्व रकम ननयमतनसुतर चकु्तत गरेकत छु÷छौं । म÷ितमीले सम्पनर् ििुीकरण गरी गरतई 
सोबतट आिान गरेको रकमबतट प्रस्र्तहवर् बीमकमत लगतनी गना लतगेको िैन । मैले÷ितमीले लगतनी 
गना प्रस्र्तव गरेको रकमको आयस्रोर्को सम्बन्धमत कतनून बमोशिम सम्बशन्धर् ननकतयबतट कुन ै
कतनूनी कतरवतिी भएमत प्रचनलर् कतनून बमोशिम सितयको भतगीदतर रिन मञु्जर रिेको व्यिोरत समरे् 
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अवगर् गरतउँदछु÷गरतउदछौ । आयसंग सम्बशन्धर् सम्पूणा कतगितर्िरु पेि गरेको छु÷छौ । पेि 
गररएकत हववरणिरु आनधकतररक ननकतयले मतग गरेमत उपलव्ध गरतउन समेर् मंिरुी छ । सतथै, 

कुनै आनधकतररक ननकतयबतट आय हववरण सम्बन्धी थप कतगितर् मतग भएमत सो को प्रमतशणर् 
कतगितर् समेर् उपलब्ध गरतउने छु÷छौं । मतनथ लेशखएको सम्पूणा हववरण र व्यिोरत ठीक सतँचो 
िो । झठुत ठिरे कतनून बमोशिम सिँलत बझुतउँलत । 

१७.  र्पतई कुनै फौज्दतरी अनभयोगमत पनुा भएको छ ? 
 छ वत छैन  (छ भने हवस्र्रृ् हववरण खलुतउन ुिोस ्) 
१८.  आयकर दर्ता÷चकु्तत भएको÷आनथाक वषा ......... सम्मको प्रमतण संलग्न छ । 

१९.  र्पतँईंले अन्य बीमकको सँस्थतपक िेयरमत लगतनी गनुाभएको छ ? 
 छ  वत छैन  (छ भने हवस्र्रृ् हववरण खलुतउन ुिोस)् 
२०.  ननम्न प्रश्निरुको िवतफ ददनिुोसा्ः 

(क)  र्पतईंको हवरुिमत अदतलर्मत कुनै अपरतनधक कतरवतई हवरुि मदु्दत चलेको छ ? 
 छ वत छैन (छ भने हवस्र्रृ् हववरण खलुतउन ुिोस)् 
(ख)  र्पतईंले कतनून उल्लंघन गरेको कतरणबतट सितय ँपतउन ुभएको छ ? 
 छ वत छैन  
(ग)  र्पतईं संलग्न भएको कुनै संस्थत टतट पल्टेको छ ? 
 छ वत छैन  
(घ)  र्पतईंले कतम गरेको वत सञ्चतलक भएको वत र्पतईंले १ (एक) प्रनर्िर् भन्दत बढी िेयर 

लगतनी गरेको संस्थत किता भकु्ततनी गना नसकेको कतरण कहिल्यै कतलोसूचीमत परेको छ, 

छैन । 

 छ वत छैन  
(ङ)  गैर कतनूनी रुपमत हवदेिी मदु्रत कतरोवतरमत संलग्न िनु ुभएको छ ? 
 छ वत छैन  
(च)  र्पतईं संलग्न भएको संस्थत कहिल्यै अपरतनधक कृयतकलतपमत संलग्न भएको छ ? 
 छ वत छैन  
(छ)  र्पतईलतईं बैंक र्थत हवत्तीय संस्थतको किता कतरोवतरमत दरुुपयोग गरेको र सन्र्ोषिनक 

नभएको भनी बैंक र्थत  हवत्तीय संस्थतबतट कुनै अनभलेख गरेको छ ? 
 छ वत छैन  
(ि)  र्पतई किता सूचनत केन्द्रको कतलोसूचीमत पनुा भएको छ ? 
 छ  वत छैन  

यदद परेको भए सो सूचीबतट फुकुवत भएको नमनर्ले कम्र्ीमत र्ीन वषा परुत भएको छ ? 
छ वत छैन  

(झ)  र्पतईं अन्य बीमकको बितलवतलत कमाचतरी, सञ्चतलक, लेखतपरीिक कतनूनी वत अन्य 
सल्लतिकतर िनुिुनु्छ ? 

 छ वत छैन  
(ञ)  र्पतईं नधर्ोपत्र दलतल वत बितर ननमतार्त रिन ुभएको छ ? 
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 छ वत छैन  
(ट) र्पतई कुन ैसतवािननक अपरतध गरेको, कतनून उल्लंघन गरेको वत प्रचनलर् कतनून वमोशिम 

हवघटनमत परेको कुनै संस्थतमत कमाचतरी वत सल्लतिकतरको रुपमत रिन ुभएको छ ? 
 छ वत छैन  
(ठ)  र्पतई प्रचनलर् कतनून वमोशिम दतमतसतहिमत पनुा भएको छ ? 
 छ वत छैन  
(ड)  र्पतईले कुनै रतिनैनर्क पदमत ननवताशचर् वत मनोननर् प्रनर्नननधको रुपमत कतमकति गरररिन ु

भएको छ ? 
 छ वत छैन  
(ढ)  र्पतईलतई प्रचनलर् कतनून वमोशिम कुनै पेित वत व्यवसतय गना रोक लगतइएको छ ? 
 छ वत छैन  
(ण)  र्पतईले लगतनी गरेको अन्य फमा÷कम्पनी÷संगदठर् संस्थत बीमत सनमनर्ले ननरीिण र्थत 

सपुररवेिण गना चतिेमत मन्िरु छ ? 
 छ वत छैन  
(र्)  र्पतंईको कुनै नशिकको नतरे्दतर बीमत सनमनर्को सञ्चतलक सनमनर् सदस्य र्थत सनमनर्मत 

कमाचतरी रिेकत छन ्? 

 छ वत छैन  (छ भने हवस्र्रृ् हववरण खलुतउन ुिोस) 
२१.  यो प्रस्र्तहवर् बीमकको सँस्थतपकको िैनसयर्ले मैले÷ितमीले चकु्तत पूिँीको ..... प्रनर्िर् ियेर नलन 

मञु्जर गरेको छु÷छौ ।  
२२.  समय समयमत सनमनर्ले ननधतारण गरे अनरुुप मैले÷ितमीले प्रस्र्तहवर् बीमकको  पूिँी कतयम गने 

प्रनर्विर्त ितिेर गदाछु÷ गदाछौ । 

मतनथ उल्लेख गररएको हववरण दठक सतँचो िनु ्। यी कुन ैपनन हवषयमत ितँचबझु÷छतनहवन गना 
मेरो÷ितम्रो मञु्जरी छ । झठुो भएमत यसैकत आधतरमत प्रस्र्तहवर् बीमकको संस्थतपनत गने सिमनर् 
नददएमत मञ्जुरी छ । 

 

दस्र्खर्ाः 
नतमाः 
नमनर्ाः 
ठेगतनताः 
टेनलफोनाः 
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अनसूुची–३ 

(दफत १० को उपदफत (३) को खण्ड (ङ) सँग सम्बशन्धर्) 

हवदेिी बीमकको ितखत कतयतालयको व्यवसतहयक योिनत 
१.  व्यवसतहयक रणनीनर् 

(क)  व्यवसतयको उद्देश्य, नीनर् र्थत रणनीनर्िरु 

(ख)  व्यवसतहयक आधतर र मखु्य सेवतिरु 

(ग) लशिर् ग्रतिक 

(घ) बितर प्रनर्स्पधता रणनीनर्  
२.  समग्र रणनीनर् 

३.  व्यवसतहयक नीनर् 

(क) बीमत व्यवसतयको हवस्र्तर 

(ख) अन्य लगतनी 
(घ) लक्ष्य र हवस्र्तर 

(ङ) संभतहवर् दतहयत्व व्यवस्थत नीनर् 

४.  प्रनर्स्पधतात्मक हवश्लषेण 

(क) समग्र आनथाक अवस्थत र िेत्रगर् हवश्लषेण 

(ख) सवल/दबुाल, चनुौर्ी/अवसर (SWOT) पिको हवश्लषेण 

५.  बीमत योिनत र्िुामत गदता संभतहवर् बितर हवश्लषेण, बीमत योिनतको बीमत िलु्क ननधतारण र्थत दतहयत्व 
सम्बन्धी व्यवस्थत खलेुको बीमतङ्कीको प्रनर्वदेन ।  

६.  प्रस्र्तहवर् ितखत कतयतालको हवस्र्रृ् हववरण 

(क) ितखत कतयतालय रिने स्थतन 

(ख) प्रस्र्तहवर् ननधताररर् पूिँी (Assigned Capital) को हववरण 

(ग) हवदेिी कमाचतरीिरुको संख्यत 
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अनसूुची–४ 

(दफत १३ को खण्ड (ग) सगँ सम्बशन्धर्) 
सँस्थतपकको योग्यर्त 

 

देितय बमोशिमको योग्यर्त पगेुको व्यशक्त मतत्र बीमत कम्पनीको सँस्थतपक िनु सक्नछेाः– 

१.  संस्थतपकिरुमध्ये एक नर्ितई सँस्थतपकिरु कम्र्ीमत स्नतर्क वत सो सरिको उपतनध प्रतप्त गरेको 
िनुपुनेछ । 

२.  देितयको व्यशक्त सँस्थतपक िनु योग्य िनु ेछैनाः– 

(क)  २१ वषा उमेर पूरत नभएको, 
(ख)  मतननसक सन्र्लुन ठीक नभएको, 
(ग)  ऋण नर्ना नसकी सतिूको दतमतसतिीमत परेको, 
(घ)  बैंक वत हवत्तीय संस्थतसंगको कुनै कतरोबतरमत कतलोसूचीमत परी सो सूचीबतट फुकुवत भएको 

नमनर्ले कम्र्ीमत र्ीन वषा पूरत नभएको, 
(ङ)  प्रचनलर् कतनून बमोशिम कर नर्नुापने दतहयत्व भई त्यस्र्ो कर चकु्तत नगरेको,  
(च)  बैहकंग कसूर, ठगी, ितलसतिी, कीरे्, सम्पशत्त िहुिकरण, भ्रष्टतचतर, मतनव बेचनबखन, अपिरण 

वत िरीर बन्धक वत नैननक पर्न देशखने अन्य कसूरमत अदतलर्बतट सितय भकु्ततन गरेको 
पतँच वषा पूरत नभएको,  

(छ)  बीमत सनमनर्ले व्यवस्थतपन आफ्नो ननयन्त्रणमत नलई ननलम्वन वत हवघटनमत परेको बीमकको 
िकमत त्यस्र्ो बीमकको ससँ्थतपक वत सञ्चतलक भएको व्यशक्त भए त्यस्र्ो ननलम्वन / 

हवघटन परेको नमनर्ले र्ीन वषा नपगेुको, 
(ि) बैंक र्थत नबत्तीय सस्थतबतट नलएको किता दरुुपयोग गरी असलुीको िममत अदतलर्मत मदु्दत 

चनलरिेको,  
(झ) नेपतल नधर्ोपत्र बितरको बितर ननमतार्त वत नधर्ोपत्र दलतल रिेको । 

३.  सँस्थतपकिरुसँग बीमकमत गरेको लगतनीको अनपुतर्मत बीमक कम्पनीलतई थप पूिँी लगतनी 
आवश्यक पदता त्यस्र्ो थप पूिँी लगतउन सक्ने िमर्त िनु ुपनेछ । 
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अनसूुची–५ 

(दफत १३ को खण्ड (ग) सगँ सम्बशन्धर्) 
सञ्चतलकको योग्यर्त 

 

१. देितयको व्यशक्त बीमत कम्पनीको सञ्चतलक िनु सक्ने छैनाः– 

(क)  स्नतर्क र्िको उपतधी प्रप्त नगरेको, 
(ख)  २१ वषा उमेर पूरत नभएको, 
(ग)  मतननसक सन्र्लुन ठीक नभएको, 
(घ)  ऋण नर्ना नसकी सतिूको दतमतसतिीमत परेको, 
(ङ)  बैंक वत हवत्तीय संस्थतसंगको कुनै कतरोबतरमत कतलोसूचीमत परी सो सूचीबतट फुकुवत भएको 

नमनर्ले कम्र्ीमत र्ीन वषा पूरत नभएको, 
(च)  कुनै बीमकको सञ्चतलक वत कमाचतरी वत लेखतपरीिक वत सल्लतिकतर,  

(छ)  सम्बशन्धर् बीमत कम्पनीसंग कुनै हकनसमको ठेक्कत पट्टतमत संलग्नर्त रिेको, 
(ि)  नधर्ोपत्र व्यवसतयीको रुपमत कतया गना नधर्ोपत्र बितरको सदस्यर्त प्रतप्त गरेको, 
(झ)  बीमत कम्पनीको ननयमतवली बमोशिम सञ्चतलक िनुको लतनग नलनपुने न्यूनर्म िेयर 

ननलएको, 
(ञ)  सनमनर् वत बीमकको बितलवतलत कमाचतरी,  

र्र नेपतल सरकतरले ियेर खररद गरेको बीमत कम्पनीमत नेपतल सरकतरको र्फा बतट 
सञ्चतलक मनोनीर् भएकोमत वत कुन ै बीमत कम्पनीले िेयर खररद गरेको अको बीमत 
कम्पनीमत सो बीमत कम्पनीको र्फा बतट सञ्चतलक मनोनीर् भएकोमत यो व्यवस्थत लतगू िनु े
छैन । 

(ट)  सनमनर्को अध्यि भई सकेको,  
(ठ) सनमनर्को कतयाकतरी ननदेिक, ननदेिक पदमत बितल रिी सेवतबतट िटेको वत अवकतस प्रतप्त 

गरेको नमनर्ले कम्र्ीमत दईु बषा पूरत नभएको, 
(ड)  प्रचनलर् कतनून बमोशिम कर नर्नुापने दतहयत्व भई त्यस्र्ो कर चकु्तत नगरेको, 
(ढ)  बैहकंग कसूर, ठगी, ितलसतिी, हकरे्, सम्पशत्त ििुीकरण, भ्रष्टतचतर, मतनव बेचनबखन, अपिरण 

वत िरीर बन्धक वत नैननक पर्न देशखने अन्य कसूरमत अदतलर्बतट कसूरदतर ठिरेको,  
(ण)  ऐनको दफत ३६ को उपदफत (३) बमोशिम सनमनर्ले कतरबतिी गरेको नमनर्ले पतँच वषा 

नपगेुको, वत 
(र्)  सनमनर्ले व्यवस्थतपन ननयन्त्रणमत नलई ननलम्बन वत हवघटनमत परेको बीमकको सञ्चतलक 

र प्रमखु कतयाकतरी भएमत त्यस्र्ो कतरवतिी भएको नमनर्ले पतँच वषा नपगेुको । 

 


