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निरे्दशि िं.: पुिर्बीमा/०१ 

जारी ममन िः २०७९/०८/२० 

1.1 लगािीको क्षेत्र र सीमािः पुनर्बीमा व्यवसाय गन ेर्बीमकल ेलगानी गनुपुने लगानीको क्षते्र र सीमा देहाय र्बमोजिम 
र्बमोजिम हुनेछः- 
क्र.सं. लगािीको क्षेत्र  लगािीको सीमा लगािीको श त  कैफिय   

१.  नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, स्थानीय 
सरकार वा नेपाल राष्ट्र 
र्बैंकको वचतपत्र वा  
ऋणपत्र वा नेपाल 
सरकारको िमानत 
प्राप्त वचतपत्र वा 
ऋणपत्र  

कुल लगानीको 
कम्तीमा र्बीस 
प्रततशत सम्म 

- यस खण्डमा उल्लेख 
भएको सीमा 
अनुरूप लगानी गन ु
नसक्ने अवस्था 
आइपरेमा नेपाल 
राष्ट्र र्बैंकर्बाट 
इिाितपत्र प्राप्त 
'क' वगकुो र्बैंक वा 
पूवधुार  ववकास 
र्बैंकको मुद्दतत 
तनक्षेपमा लगानी 
गनुपुने । 

२.  नेपाल राष्ट्र र्बैंकर्बाट 
इिाितपत्र प्राप्त 'क' 
वगकुो र्बैंक तथा 
पूवाुधार ववकास र्बैंकको 
मदु्दतत तनक्षेप 

कुल लगानीको 
कम्तीमा तीस 
प्रततशत सम्म 

कम्तीमा पााँच र्बर्सुम्म 
सञ्चालनमा आई आफ्नो 
हहसार्ब ककतार्बको तनयममत 
लेखापरीक्षण गराई कम्तीमा 
तीन वर्सुम्म नाफामा रहेको 
र्बैंकमा कुल लगानीको र्बढीमा 
पन्ध्र प्रततशत सम्म । 

तर, सञ्चालनमा आएको पााँच 
वर् ुनपुगेका र्बैंकमा कुल 
लगानीको र्बढीमा पााँच प्रततशत 
सम्म मात्र एउटै र्बैंकमा लगानी 
गन ुसककने ।  

 

३.  नेपाल राष्ट्र र्बैंकर्बाट 
इिाितपत्र प्राप्त “ख” 
वगकुो  र्बैंङ्क तथा 
ववत्तीय संस्थामा 
राखखएको मुद्दतत 
तनक्षेप 

कुल लगानीको 
र्बढीमा दश 
प्रततशत सम्म 

कम्तीमा पााँच र्बर्सुम्म 
सञ्चालनमा आई आफ्नो 
हहसार्ब ककतार्बको तनयममत 
लेखापरीक्षण गराई कम्तीमा 
तीन वर्सुम्म नाफामा रहेको 
“ख” वगकुो   र्बैंङ्क तथा 
ववत्तीय संस्थामा कुल 
लगानीको र्बढीमा पााँच 
प्रततशतसम्म र सञ्चालनमा 
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आएको पााँच वर् ुनपुगेका “ख” 
वगकुो   र्बैंङ्क तथा ववत्तीय 
संस्थाको हकमा कुल लगानीको 
र्बढीमा दईु प्रततशत सम्म एउटै 
र्बैंक तथा ववत्तीय साँस्थामा 
लगानी गन ुसककने ।  

४.  नेपाल राष्ट्र र्बैंकर्बाट 
इिाितपत्र प्राप्त “ग” 
वगकुो र्बैँक तथा 
ववत्तीय सस्थामा 
राखखएको मुद्दती 
तनक्षेप 

कुल लगानीको 
र्बढीमा पााँच 
प्रततशत सम्म 

कम्तीमा पााँच र्बर्सुम्म 
सञ्चालनमा आई आफ्नो 
हहसार्ब ककतार्बको तनयममत 
लेखापरीक्षण गराई कम्तीमा 
तीन वर्सुम्म नाफामा रहेको 
“ग” वगकुो   र्बैंङ्क तथा 
ववत्तीय संस्थामामा कुल 
लगानीको र्बढीमा दइुु प्रततशत 
सम्म र सञ्चालनमा आएको 
पााँचवर् ुनपुगेका “ग” वगकुो   
र्बैंङ्क तथा ववत्तीय संस्थाको 
हकमा कुल लगानीको र्बढीमा 
एक प्रततशत सम्म एउटै र्बैंक 
तथा ववत्तीय सस्थामा लगानी 
गन ुसककने । 

५.  नेपाल राष्ट्र र्बैंकर्बाट 
इिाितपत्र प्राप्त “क”, 
“ख” र “ग” वगकुो 
र्बैंक तथा ववत्तीय 
साँस्थाको अग्राधधकार 
शेयर (साधारण 
शेयरमा पररणत 
नहुने), र्बन्ध्ड, डडर्बेन्ध्चर 
र ऋणपत्र 

कुल लगानीको 
र्बढीमा र्बीस 
प्रततशत सम्म  

लगानी गररने कम्पनीको 
चुक्ता पूाँिीको दश प्रततशत 
भन्ध्दा र्बढी हुनेगरी लगानी गन ु
नपाइने । 

 

६.  नेपाल धधतोपत्र 
र्बोडरु्बाट इिाितपत्र 
प्राप्त धधतोपत्र 
ववतनमय र्बिारमा 
सूचीकृत पजललक 
मलममटेड कम्पनीको 
र्बन्ध्ड, डडवेन्ध्चर र 
ऋणपत्र 

कुल लगानीको 
र्बढीमा र्बीस 
प्रततशत सम्म  

लगानी गररने कम्पनीको 
चुक्ता पूाँिीको दश प्रततशत 
भन्ध्दा र्बढी हुनेगरी लगानी गन ु
नपाइने । 

 

७.  नेपाल धधतोपत्र 
र्बोडरु्बाट इिाितपत्र 
प्राप्त धधतोपत्र 

कुल लगानीको 
र्बढीमा दश 
प्रततशत सम्म  

शेयर लगानी गररने कम्पनीको 
चुक्ता पूाँिीको पााँच प्रततशत 
भन्ध्दा र्बढी हुनेगरी लगानी गन ु
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ववतनमय र्बिारमा 
सूचीकृत पजललक 
मलममटेड कम्पनीको 
साधारण शेयर 

नपाइने ।  

८.  नागररक लगानी कोर् 
तथा म्युचुअल फण्डका 
लगानी योिनाहरू 

कुल लगानीको 
र्बढीमा पााँच 
प्रततशत सम्म 

कुल लगानीको एक प्रततशत 
भन्ध्दा र्बढी रकम एउटै 
योिनामा लगानी गन ुनपाइने 
।  

 

९.  घरिग्गा लयवसाय कुल लगानीको 
र्बढीमा दश 
प्रततशत सम्म  

• शहरी ववकास र व्यवजस्थत 
र्बसोर्बासलाइु प्रोत्साहन गने 
उद्देश्यले नेपाल सरकारको 
सम्र्बजन्ध्धत तनकायर्बाट 
स्वीकृतत प्राप्त तनमाुणाधधन 
वा तनमाुण हुने संयुक्त वा 
सामूहहक आवास योिनामा 
लगानी गनुपुने, 

• एउटै क्षततले एक लगानी 
गररएको र्बाहेक अकोलाई 
असर पाने वा एउटै इकाइको 
रुपमा मातनने गरी नजिकै 
रहेका (क्लोि प्रोजक्सममटी) 
घरिग्गामा लगानीको दइुु 
दशमलव पााँच प्रततशत भन्ध्दा 
र्बढी लगानी गन ुनपाइुने । 

 

१०.  कृवर् उत्पादन तथा  
ववतरण, शीत भण्डार 
गहृ, पयटुन उद्योग, 

िलववद्युत, सौय ु
उिाु, लगायत 
नवीकरणीय उिाु 
पररयोिना, केवलकार, 
सडक,  ववद्युत 
प्रसारण लाइन,  मशक्षा 
र स्वास््य क्षेत्र  

कुल लगानीको दश 
प्रततशत सम्म 

एउटै पररयोिनामा कुल 
लगानी रकमको पााँच प्रततशत 
भन्ध्दा र्बढी लगानी गन ुनपाइने 
। 

• दोस्रो र्बिारर्बाट 
खरीद गरेको पुाँिी 
यस क्षेत्रमा 
गररएको लगानीमा 
उल्लेख गन ु
नपाइने, 

• लगानी गररने 
कम्पनी पजललक 
मलममटेड कम्पनी 
हुनुपने । 

११.  इन्ध्भेष्ट्टमेन्ध्ट कम्पनीको 
शेयर 

कुल लगानीको 
पााँच प्रततशत 
सम्म 

 
• लगानी गररने 
कम्पनी पजललक 
मलममटेड कम्पनी 
हुनुपने । 
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 १.२ लगािी गित िपाउिेिः र्बीमकले तनदेशन नं. १.१ मा तोककएको क्षेत्रभन्ध्दा र्बाहेक हुनेगरी लगानी गन ुपाउनेछैन । 

 

१.३ सहायक कम्पिीमा लगािीिः र्बीमकले देहाय र्बमोजिमका क्षेत्रहरूमा सहायक कम्पनीमा लगानी गन ुसक्नेछः- 
(क) धधतोपत्र सम्र्बन्ध्धी कानुन र्बमोजिम नेपाल धधतोपत्र र्बोडरु्बाट इिाितपत्र प्राप्त पजललक मलममटेड कम्पनी 
(ख) कृवर् उत्पादन तथा  ववतरण,  

(ग) शीत भण्डार गहृ  

(घ) िलववद्युत, सौय ुउिाु लगायत नवीकरणीय उिाु पररयोिना,  ववद्युत प्रसारण लाइन,   

(ङ) मशक्षा र स्वास््य क्षेत्र,  

(च) लगानी कम्पनी । 

 

१.४ लगािीको मूल्याङ्कििः घरिग्गा व्यवसायमा रहेको लगानीलाई कम्तीमा प्रत्येक तीन वर्मुा एकपटक मूल्याङ्कन 
गनुपुनेछ । 

 

१.५ लगािीको सीमा कायम गिुतपिेिः (१) र्बीमकले यस तनदेशन अनुरूप कुल लगानीको आधारमा कायम गनुपुने लगानीको 
सीमा प्रत्येक हदन कायम गनुपुनेछ ।  

   (२) कुनै कारणले मूल्य घटर्बढ भई वा वप्रएजम्टभ राइट वा गाभ्ने तथा गामभने प्रकियाका कारणले सम्पततको 
मूल्यले यस तनदेशनमा उल्लखे भएको न्ध्यूनतम भन्ध्दा कम र उच्चतम भन्ध्दा र्बढी लगानी भएको देखखन आएमा 
त्यसरी सीमा नाघेको तीस कायहुदन मभत्र त्यस्तो लगानीलाइु सीमा मभत्र ल्याई सक्नु पनेछ । 

   तर, मुद्दतत तनक्षेप वा डडवेन्ध्चरमा गररएको लगानी पररपक्व नभएसम्म सो रकम र्बरार्बरको लगानी यस तनदेशन 
र्बमोजिम भएको मातननेछ ।  

 

१.६ लगािी गित सफकिे र्बैंक वा ववत्तीय संस्ािः र्बीमकले र्बैंक तथा ववत्तीय साँस्थामा लगानी गदाु कम्तीमा देहायको शत ु
पालना गरेको हुनुपनेछ । 

(क) नेपाल राष्ट्र र्बैंकले तोकेको पूाँिीकोर् कायम गरेको, 
(ख)नेपाल राष्ट्र र्बैंकले तोकेको सीमाभन्ध्दा र्बढी तनष्ट्कृय किाु नरहेको, 
(ग) नेपाल राष्ट्र र्बैंकर्बाट शीघ्र सुधारात्मक कारर्बाहीमा नपरेको । 

 

१.७ लगािी िीन   यार गिुतपिेिः र्बीमकले यस तनदेशनको अधधनमा रही लगानी नीतत तयार गनुपुनेछ र उक्त लगानी 
नीततमा  

कम्तीमा देहायका ववर्यहरू खुलाइएको हुनुपनेछः- 
(क) र्बीमकको लगानीमा रहन सक्ने अन्ध्ततनुहहत िोखखम र सोको व्यवस्थापन, 
(ख) सम्पवत्त दातयत्व तथा तरलता व्यवस्थापन, 
(ग) लगानी गने सम्र्बन्ध्धमा प्रकियागत व्यवस्था, 
(घ) अजततयार प्रत्यायोिन, 
(ङ) लगानीसाँग सम्र्बजन्ध्धत आन्ध्तररक तनयन्ध्त्रण प्रणाली, 
(च) लगानीका सम्र्बन्ध्धमा सञ्चालक सममतत तथा उच्च व्यवस्थापन सक्षम पेश गनुपुने प्रततवेदन, 
(छ)  र्बीमकले आवश्यक ठानेका अन्ध्य ववर्य । 
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१.८ लगािी गित िपाइिेिः र्बीमकले यस तनदेशनमा उल्लेख भएको क्षेत्र तथा सीमा भन्ध्दा र्बढी हुने गरी लगानी गन ुपाउने 
छैन । 

 

१.९ लगािीको अवध िः (१) र्बीमकले लगानी गदाु र्बीमा सम्र्बन्ध्धी दातयत्वको अवधधलाइु तयाल गरी लगानी गनुपुनेछ । 

(२) उपतनदेशन (१) र्बमोजिम लगानी गदाु भुक्तानी गन ुर्बााँकी दावी र्बरार्बरको रकम दइुुवर् ुवा सोभन्ध्दा कम 
अवधधको मदु्दतत तनक्षेपमा लगानी गरेको हुनुपनेछ । 

 

१.१० सवीकृन  मलिु पिेिः र्बीमकले सहायक कम्पनी, घरिग्गा व्यवसाय, कृवर् उत्पादन तथा ववतरण, शीत भण्डार गहृ, 

पयटुन उद्योग, िलववद्युत, सौय ुउिाु, लगायत नवीकरणीय उिाु पररयोिना, केवलकार, सडक,  ववद्युत प्रसारण 
लाइन,  मशक्षा र स्वास््य क्षेत्रमा लगानी गनु ु पूव ु प्राधधकरणको स्वीकृतत मलनु पनेछ ।  
 

१.११ एअरमाकत  गिुतपिेिः र्बीमकले आफ्नो कोर्मा रहेको रकमहरूमध्ये नेपाल राष्ट्र र्बैंकर्बाट इिाित पत्रप्राप्त र्बैंक तथा 
ववत्तीय संस्था र पूवाधुार ववकास र्बैंकको मुद्दतत तनक्षेपमा लगानी गरेको रकम प्राधधकरणको नाममा एअरमाकु 
गनुपुनेछ । 

 


