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निरे्दशि िं.: जीविबीमा/०१ 

जारी ममन िः २०७९/०८/२० 

1.1 लगािीको क्षते्र र सीमािः जीवि बीमा व्यवसाय गिे बीमकले लगािी गिनपुिे लगािीको क्षेत्र र सीमा रे्दहाय 
बमोजजम बमोजजम हनिेछिः- 
क्र.सं. लगािीको क्षते्र  लगािीको सीमा लगािीको श  ु कैफिय   

१.  िेपाल सरकार, प्ररे्दश 
सरकार, स्थािीय 
सरकार वा िेपाल राष्ट्र 
बैंकको वच पत्र वा  
ऋणपत्र वा िेपाल 
सरकारको जमाि  
प्राप्  वच पत्र वा 
ऋणपत्र  

कन ल लगािीको 
कम् ीमा पच्चीस 
प्रन श सम्म 

- यस खण्डमा उल्लेख 
भएको सीमा 
अिनरूप लगािी गि ु
िसक्िे अवस्था 
आइपरेमा िेपाल 
राष्ट्र बैंकबाट 
इजाज पत्र प्राप्  
'क' वगकुो बैंक वा 
पूवधुार  ववकास 
बैंकको मनद्र्दन  
निक्षेपमा लगािी 
गिनपुिे । 

२.  िेपाल राष्ट्र बैंकवाट 
इजाज पत्र प्राप्  'क' 
वगकुो बैंक  था 
पूवाुधार ववकास बैंकको 
मनद्र्दन  निक्षेप 

कन ल लगािीको 
कम् ीमा  ीस 
प्रन श  सम्म 

कम् ीमा पााँच वर्सुम्म 
सञ्चालिमा आई आफ्िो 
हहसाब फक ाबको नियमम  
लेखापरीक्षण गराई कम् ीमा 
 ीि वर्सुम्म िािामा रहेको 
बैंकमा कन ल लगािीको बढीमा 
पन्ध्र प्रन श  सम्म । 
 र, सञ्चालिमा आएको पााँच 
वर् ुिपनगेका बैंकमा कन ल 
लगािीको बढीमा पााँच प्रन श  
सम्म मात्र एउटै बैंकमा लगािी 
गि ुसफकिे ।  

 

३.  िेपाल राष्ट्र बैंकबाट 
इजाज पत्र प्राप्  “ख” 
वगकुो  बैंङ्क  था 
ववत्तीय संस्थामा 
राखखएको मनद्र्दन  
निक्षेप 

कन ल लगािीको 
बढीमा र्दश 
प्रन श  सम्म 

कम् ीमा पााँच वर्सुम्म 
सञ्चालिमा आई आफ्िो 
हहसाब फक ाबको नियमम  
लेखापरीक्षण गराई कम् ीमा 
 ीि वर्सुम्म िािामा रहेको 
“ख” वगकुो   बैंङ्क  था 
ववत्तीय संस्थामा कन ल 
लगािीको बढीमा पााँच 
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प्रन श सम्म र सञ्चालिमा 
आएको पााँच वर् ुिपनगेका “ख” 
वगकुो   बैंङ्क  था ववत्तीय 
संस्थाको हकमा कन ल लगािीको 
बढीमा र्दनई प्रन श  सम्म एउटै 
बैंक  था ववत्तीय साँस्थामा 
लगािी गि ुसफकिे ।  

४.  िेपाल राष्ट्र बैंकबाट 
इजाज पत्र प्राप्  “ग” 
वगकुो बैँक  था 
ववत्तीय सस्थामा 
राखखएको मनद्र्द ी 
निक्षेप 

कन ल लगािीको 
बढीमा पााँच 
प्रन श  सम्म 

कम् ीमा पााँच वर्सुम्म 
सञ्चालिमा आई आफ्िो 
हहसाब फक ाबको नियमम  
लेखापरीक्षण गराई कम् ीमा 
 ीि वर्सुम्म िािामा रहेको 
“ग” वगकुो   बैंङ्क  था 
ववत्तीय संस्थामा कन ल 
लगािीको बढीमा र्दनइु प्रन श  
सम्म र सञ्चालिमा आएको 
पााँच वर् ुिपनगेका “ग” वगकुो   
बैंङ्क  था ववत्तीय संस्थाको 
हकमा कन ल लगािीको बढीमा 
एक प्रन श  सम्म एउटै बैंक 
 था ववत्तीय साँस्थामा लगािी 
गि ुसफकिे । 

५.  िेपाल राष्ट्र बैंकबाट 
इजाज पत्र प्राप्  “क”, 
“ख” र “ग” वगकुो 
बैंक  था ववत्तीय 
साँस्थाको अग्राधधकार 
शेयर (साधारण 
शेयरमा पररण  
िहनिे), बन्ध्ड, डडबेन्ध्चर 
र ऋणपत्र 

कन ल लगािीको 
बढीमा  ीस 
प्रन श  सम्म  

लगािी गररिे कम्पिीको 
चनक् ा पूाँजीको र्दश प्रन श  
भन्ध्र्दा बढी हनिेगरी लगािी गि ु
िपाइिे । 

 

६.  िेपाल धध ोपत्र 
बोडबुाट इजाज पत्र 
प्राप्  धध ोपत्र 
ववनिमय बजारमा 
सूचीकृ  पजललक 
मलममटेड कम्पिीको 
बन्ध्ड, डडवेन्ध्चर र 
ऋणपत्र 

कन ल लगािीको 
बढीमा बीस 
प्रन श  सम्म  

लगािी गररिे कम्पिीको 
चनक् ा पूाँजीको र्दश प्रन श  
भन्ध्र्दा बढी हनिेगरी लगािी गि ु
िपाइिे । 

 

७.  िेपाल धध ोपत्र 
बोडबुाट इजाज पत्र 

कन ल लगािीको 
बढीमा र्दश 

शेयर लगािी गररिे कम्पिीको 
चनक् ा पूाँजीको पााँच प्रन श  
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प्राप्  धध ोपत्र 
ववनिमय बजारमा 
सूचीकृ  पजललक 
मलममटेड कम्पिीको 
साधारण शेयर 

 

प्रन श  सम्म  भन्ध्र्दा बढी हनिेगरी लगािी गि ु
िपाइिे ।  

८.  िागररक लगािी कोर् 
 था म्यनचनअल िण्डका 
लगािी योजिाहरू 

कन ल लगािीको 
बढीमा पााँच 
प्रन श  सम्म 

कन ल लगािीको एक प्रन श  
भन्ध्र्दा बढी रकम एउटै 
योजिामा लगािी गि ुिपाइिे 
।  

 

९.  घरजग्गा लयवसाय कन ल लगािीको 
बढीमा र्दश 
प्रन श  सम्म  

• शहरी ववकास र व्यवजस्थ  
बसोबासलाइु प्रोत्साहि गिे 
उद्रे्दश्यले िेपाल सरकारको 
सम्बजन्ध्ध  निकायबाट 
स्वीकृन  प्राप्  निमाुणाधधि 
वा निमाुण हनिे संयनक्  वा 
सामूहहक आवास योजिामा 
लगािी गिनपुिे । 

• एउटै क्षन ले एक लगािी 
गररएको बाहेक अकोलाई 
असर पािे वा एउटै इकाइको 
रुपमा मानििे गरी िजजकै 
रहेका (क्लोज प्रोजक्सममटी) 
घरजग्गामा लगािीको र्दनइु 
र्दशमलव पााँच प्रन श  भन्ध्र्दा 
बढी लगािी गि ुिपाइुिे 

 

१०.  कृवर् उत्पार्दि  था  
वव रण, शी  भण्डार 
गहृ, पयटुि उद्योग, 

जलववद्यन , सौय ु
उजाु, लगाय  
िवीकरणीय उजाु 
पररयोजिा, केवलकार, 
सडक,  ववद्यन  
प्रसारण लाइि,  मशक्षा 
र स्वास््य क्षेत्र  

कन ल लगािीको र्दश 
प्रन श  सम्म 

एउटै पररयोजिामा कन ल 
लगािी रकमको पााँच प्रन श  
भन्ध्र्दा बढी लगािी गि ुिपाइिे 
। 

• र्दोस्रो बजारबाट 
खरीर्द गरेको पनाँजी 
यस क्षेत्रमा 
गररएको लगािीमा 
उल्लेख गि ु
िपाइिे। 

• लगािी गररिे 
कम्पिी पजललक 
मलममटेड कम्पिी 
हनिनपिे । 

११.  इन्ध्भेष्ट्टमेन्ध्ट कम्पिीको 
शेयर 

कन ल लगािीको 
पााँच प्रन श  
सम्म 

 
• लगािी गररिे 
कम्पिी पजललक 
मलममटेड कम्पिी 
हनिनपिे । 
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१.२ लगािी गि ुिपाइिेिः बीमकले निरे्दशि िं. १.१ मा  ोफकएको क्षेत्रभन्ध्र्दा बाहेक हनिे गरी लगािी गि ुपाइिेछैि । 

 

१.३ सहायक कम्पिीमा लगािीिः बीमकले रे्दहाय बमोजजमका क्षेत्रहरूमा सहायक कम्पिीमा लगािी गि ुसक्िेछिः- 
(क) धध ोपत्र सम्बन्ध्धी कािूि बमोजजम िेपाल धध ोपत्र बोडबुाट इजाज पत्र प्राप्  पजललक मलममटेड कम्पिी 
(ख) कृवर् उत्पार्दि  था  वव रण,  

(ग) शी  भण्डार गहृ, 
(घ) जलववद्यन , सौय ुउजाु लगाय  िवीकरणीय उजाु पररयोजिा,  ववद्यन  प्रसारण लाइि,   

(ङ) मशक्षा र स्वास््य,  

(च) लगािी कम्पिी । 

 

१.४ लगािीको मूल्याङ्कििः घरजग्गा व्यवसायमा रहेको लगािीलाई कम् ीमा प्रत्येक  ीि वर्मुा एकपटक मूल्याङ्कि 
गिनपुिेछ । 

 

१.५ लगािीको सीमा कायम गिनपुिेिः (१) बीमकल ेयस निरे्दशि अिनरूप कन ल लगािीको आधारमा कायम गिनपुिे लगािीको 
सीमा प्रत्येक हर्दि कायम गिनपुिेछ ।  

   (२) कन िै कारणले मूल्य घटबढ भई वा वप्रएजम्टभ राइट वा गाभ्िे  था गामभिे प्रफक्रयाका कारणले सम्पन को 
मूल्यले यस निरे्दशिमा उल्लखे भएको न्ध्यूि म भन्ध्र्दा कम र उच्च म भन्ध्र्दा बढी लगािी भएको रे्दखखि आएमा 
त्यसरी सीमा िाघेको  ीस कायहुर्दि मभत्र त्यस् ो लगािीलाइु सीमामभत्र ल्याई सक्िन पिेछ । 

    र, मनद्र्दन  निक्षेप वा डडवेन्ध्चरमा गररएको लगािी पररपक्व िभएसम्म सो रकम बराबरको लगािी यस निरे्दशि 
बमोजजम भएको मानििेछ ।  

 

१.६ लगािी गि ुसफकिे बैंक वा ववत्तीय संस्थािः बीमकले बैंक  था ववत्तीय साँस्थामा लगािी गर्दाु कम् ीमा रे्दहायको श  ु
पालिा गरेको हनिनपिेछ । 

(क) िेपाल राष्ट्र बैंकले  ोकेको पूाँजीकोर् कायम गरेको, 
(ख) िेपाल राष्ट्र बैंकले  ोकेको सीमाभन्ध्र्दा बढी निष्ट्कृय कजाु िरहेको, 
(ग) िेपाल राष्ट्र बैंकबाट शीघ्र सनधारात्मक कारबाहीमा िपरेको । 

 

१.७ लगािी िीन   यार गिनपुिेिः बीमकले यस निरे्दशिको अधधिमा रही लगािी िीन   यार गिनपुिेछ र उक्  लगािी 
िीन मा  

कम् ीमा रे्दहायका ववर्यहरू खनलाइएको हनिनपिेछिः- 
(क) बीमकको लगािीमा रहि सक्ि ेअन्ध् निहुह  जोखखम र सोको व्यवस्थापि, 
(ख)  सम्पवत्त र्दानयत्व  था  रल ा व्यवस्थापि, 
(ग) लगािी गिे सम्बन्ध्धमा प्रफक्रयाग  व्यवस्था, 
(घ) अजत यार प्रत्यायोजि, 
(ङ) लगािीसाँग सम्बजन्ध्ध  आन्ध् ररक नियन्ध्त्रण प्रणाली, 
(च) लगािीका सम्बन्ध्धमा सञ्चालक सममन   था उच्च व्यवस्थापि सक्षम पेश गिनपुिे प्रन वेर्दि, 
(छ)  बीमकले आवश्यक ठािेका अन्ध्य ववर्य । 

 



 

जीवन बीमकको एकीकृत ननरे्दशन, २०७९                                                                                                                5 

 

१.८ लगािी गि ुिपाउिेिःबीमकले यस निरे्दशिमा उल्लेख भएको क्षेत्र  था सीमा भन्ध्र्दा बढी हनिे गरी लगािी गि ुपाउिे छैि 
। 

१.९ लगािीको अवधधिः बीमकले लगािी गर्दाु बीमा सम्बन्ध्धी र्दानयत्वको अवधधलाइु तयाल गरी लगािी गिनपुिेछ । 

 

१.१० स्वीकृन  मलिन पिेिः बीमकले सहायक कम्पिी, घरजग्गा व्यवसाय, कृवर् उत्पार्दि  था वव रण, शी  भण्डार गहृ, 

पयटुि उद्योग, जलववद्यन , सौय ुउजाु, लगाय  िवीकरणीय उजाु पररयोजिा, केवलकार, सडक,  ववद्यन  प्रसारण 
लाइि,  मशक्षा र स्वास््य क्षेत्रमा लगािी गिन ुपूवपु्राधधकरणको स्वीकृन  मलिन पिेछ ।  

 

१.११ एअरमाकु गिनपुिेिः बीमकले आफ्िो कोर्मा रहेको रकमहरूमध्ये िेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाज  पत्रप्राप्  बैंक  था 
ववत्तीय संस्था र पूवाुधार ववकास बैंकको मनद्र्दन  निक्षेपमा लगािी गरेको रकम प्राधधकरणको िाममा एअरमाकु 
गिनपुिेछ । 


