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बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनकेो विधेयक 

 

प्रस्तािनााः बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यिसायलाई व्यिस्स्थत, ननयनमत, 

प्रनतस्पधी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गनन, बीमा व्यिसायको 
स्िस्थ प्रनतस्पधानबाट सिनसाधारणलाई गणुस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेिा 
उपलब्ध गराउन एिम ् बीमा व्यिसायको प्रभािकारी रुपमा ननयमन गरी 
बीनमतको हक वहत संरक्षण गननको लानग बीमा सम्बन्धी प्रचनलत कानूनलाई 
संशोधन र एकीकरण गरी समयानकूुल बनाउन िाञ्छनीय भएकोले,  

संघीय  संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेर्द-१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “बीमा ऐन, 

२०७५”  रहेको छ। 

(२) यो ऐन नेपाल राज्यभर र बीमकले नेपाल बावहर 
जहााँसकैु स्थापना गरेको शाखा कायानलयको हकमा समेत लागू 
हनुेछ। 

(३)  यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले र्दफा ६ बमोस्जमको सञ्चालक 
सनमनतको अध्यक्ष सम्झन ुपछन। 

(ख) “अन्य बीमा सेिा प्रर्दायक” भन्नाले बीमा सम्बन्धी कायन 
गनन प्रानधकरणबाट इजाजतप्राप्त बीमक िा बीमा 
मध्यस्थकतान बाहेक अन्य व्यस्ि िा संस्था सम्झन ु
पछन।  

(ग) “आधारभतू शेयरधनी” भन्नाले बीमकको चिुा पूाँजीको 
एक प्रनतशत िा सोभन्र्दा बढी शेयर स्िानमत्ि भएको 
व्यस्ि, कम्पनी िा संस्था सम्झन ु पछन र सो शब्र्दले 
एकाघरको पररिारको सर्दस्यले अलग अलग रुपमा एक 



2 

 

प्रनतशत िा सोभन्र्दा बढी शेयरको स्िानमत्ि नलएको भए 
त्यस्तो  एकाघरको पररिारलाई समेत जनाउाँछ । 

(घ) “इजाजतपत्र” भन्नाले यस ऐन बमोस्जम बीमा व्यिसाय 
गनन दर्दइएको इजाजतपत्र सम्झन ु पछन र सो शब्र्दले 
बीमा मध्यस्थकतान तथा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकलाइन 
तोवकए बमोस्जमको काम गनन दर्दइएको इजाजतपत्रलाई 
समेत जनाउाँछ । 

(ङ) “एकाघरको पररिार” भन्नाले सम्बस्न्धत व्यस्िको पनत 
िा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमनपतु्र, धमनपतु्री, बाब,ु आमा, 
सौतेनीआमा र आफूले पालन पोषण गनुन पने  िा 
आफूलाइन पालन पोषण गने अन्य व्यस्ि सम्झन ु
पछन। 

(च) “कायनकारी प्रमखु” भन्नाले र्दफा ५८ बमोस्जम ननयिु 
बीमकको प्रशासकीय, व्यिस्थापकीय िा व्यिसाय 
सञ्चालनको स्जम्मेिारी भएको प्रमखु कायनकारी 
अनधकृत सम्झन ुपछन। 

(छ) “खरु्द सम्पस्ि” भन्नाले बीमकको तत्काल कायम रहेको 
कुल जायजेथाबाट चिुा पूाँजी तथा शेयरधनीको हक 
लाग्ने जनुसकैु नामाकरण गररएको जगेडा, कोष िा 
सस्ञ्चत मनुाफा िा बीमकको कुनै ख्यानत भए सो 
बाहेकको अन्य सम्पूणन र्दावयत्ि रकम र सङ्कनलत 
नोक्सानी भए सो समेत कट्टा गरी बााँकी रहेको रकम 
सम्झन ुपछन ।  

(ज) “जीिन बीमा” भन्नाले कुनै व्यस्िको जीिन सम्बन्धमा 
ननजको उमेरको आधारमा एकमषु्ठ िा वकस्ताबन्र्दीमा 
कुनै खास रकम बझुाएमा ननज िा ननजले अस्ख्तयारी 
दर्दएको व्यस्िले िा ननजको मतृ्य ु भएको अिस्थामा 
बीमालेखमा उल्लेख भए बमोस्जम ननजले अस्ख्तयारी 
दर्दएको व्यस्ि िा ननजले इच्छाएको व्यस्ि िा ननजको 
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हकिालाले कुनै  खास रकम पाउने गरी बीमकले 
बीनमतसाँग गरेको करार सम्झन ुपछन।  

(झ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोस्जम” भन्नाले यो ऐन िा 
यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम िा विननयममा 
तोवकएको िा तोवकए बमोस्जम सम्झन ुपछन। 

(ञ) “नस्जकको नातेर्दार” भन्नाले एकाघरको पररिार िा सास,ु 
ससरुा, र्दाज,ु भाई, दर्दर्दी, बवहनी, भाउज,ु बहुारी, साला, 
साली, नभनाज,ु काका, काकी, मामा, माइज,ु नानत, 
नानतनी, नानतनी बहुारी, भान्जा, भान्जी, फुप,ु फुपाज,ु 
भनतजा, भनतजी, भर्दा, भरै्द तथा नत नाताहरूको श्रीमान, 
श्रीमती, छोरा बहुारी िा छोरी ज्िाईं समेतको नातेर्दार 
सम्झन ुपछन।  

(ट) “ननजीिन बीमा” भन्नाले जीिन बीमा तथा पनुबीमा 
बाहेकको बीमा सम्झन ुपछन र सो शब्र्दले कुनै सम्पस्ि 
िा र्दावयत्िको जोस्खमका सम्बन्धमा बीमाशलु्क नलई 
बीमालेखमा उल्लेख भए बमोस्जमको जोस्खम स्िीकार 
गरे बापत कुनै खास रकम हजानना िा क्षनतपूनतन प्रर्दान 
गनन बीमकले बीनमतसाँग गरेको करार सम्झन ुपछन ।  

(ठ) “पनुबीमा” भन्नाले कुनै एक बीमकले आफूले धारण गने 
जोस्खमभन्र्दा बढी अंशको जोस्खम पनुबीमकले िा अको 
बीमकले व्यहोने गरी त्यस्तो बीमकसाँग गरेको करार 
सम्झन ुपछन। 

(ड) “प्रस्तावित बीमा कम्पनी” भन्नाले बीमा व्यिसाय गने 
उद्देश्यले प्रचनलत कानून बमोस्जम संस्थापना गनन प्रस्ताि 
गररएको पस्ब्लक नलनमटेड कम्पनी सम्झन ुपछन । 

(ढ) “प्रानधकरण” भन्नाले र्दफा ३ बमोस्जमको नेपाल बीमा 
प्रानधकरण सम्झन ुपछन। 
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(ण) “बीमक” भन्नाले यस ऐन बमोस्जम बीमा व्यिसाय गनन 
इजाजतपत्र प्राप्त बीमा कम्पनी िा पनुबीमा कम्पनी 
सम्झन ुपछन । 

(त) “बीमा करार” भन्नाले ननस्ित बीमाशलु्क भिुानी गरी 
बीमक र बीनमतबीच सम्झौता बमोस्जम जोस्खम बहन 
गने शतनमा गररने नलस्खत सम्झौता सम्झन ुपछन । 

(थ) “बीमा पलु” भन्नाले कुनै खास प्रकृनतको बीमा िा 
जोस्खमका सम्बन्धमा बीमकहरूले सामूवहक रूपमा 
जोस्खम बहन गनन, एकै स्थानमा बीमाशलु्क जम्मा गनन, 
पनुबीमा व्यिस्था गनन तथा र्दाबी भिुानी व्यिस्था गनन 
स्थावपत सामूवहक बीमा कोष सम्झन ुपछन। 

(र्द) “बीमा मध्यस्थकतान” भन्नाले प्रानधकरणबाट इजाजतपत्र 
प्राप्त बीमा अनभकतान, बीमा सभेयर, बीमा र्दलाल, तेस्रो 
पक्ष सहजकतान िा तोवकए बमोस्जमका अन्य बीमा 
मध्यस्थकतान भन्ने सम्झन ुपछन ।  

(ध) “बीमा व्यिसाय” भन्नाले जीिन बीमा व्यिसाय, ननजीिन 
बीमा व्यिसाय िा पनुबीमा व्यिसाय सम्झन ुपछन । 

(न) “बीमाङ्की” भन्नाले बीमकको सम्पस्ि तथा र्दावयत्िको 
मूल्याङ्कन गननको लानग मान्यताप्राप्त संस्थाबाट बीमाङ्कीको 
उपानध हानसल गरेको व्यस्ि सम्झन ुपछन । 

(प) “बीमालेख” भन्नाले बीमकले कुनै पनन जोस्खम स्िीकार 
गरी बीनमतलाई जारी गरेको बीमाको नलखत सम्झन ु
पछन । 

(फ) “बीमाशलु्क” भन्नाले बीमा गर्दान प्रनतफलको रुपमा 
बीनमतबाट एकमषु्ट िा वकस्ताबन्र्दी रुपमा बीमकले नलने 
रकम सम्झन ुपछन।  

(ब) “बीनमत” भन्नाले बीमा गने व्यस्ि सम्झन ु पछन र सो 
शब्र्दले बीमालेखबाट लाभ नलन पाउने अनधकार भएको 
व्यस्िलाई समेत जनाउाँछ। 



5 

 

(भ) “बोनस” भन्नाले मनुाफामा सररक हनुे जीिन बीमा 
अन्तरगत बीमा रकमको आधारमा बीनमतलाई प्रर्दान 
गररने मनुाफाको वहस्सा िा रकम सम्झन ुपछन। 

(म) “मन्त्रालय” भन्नाले  नेपाल सरकारको अथन मन्त्रालय 
सम्झन ुपछन। 

(य) “लघबुीमा” भन्नाले न्यून आय भएका, आनथनक, 
सामास्जक तथा भौगोनलक रूपले वपछनडएका िगनलाइन 
लस्क्षत गरी पररच्छेर्द…८ बमोस्जम गररने लघ ु बीमा 
सम्झन ुपछन। 

(र) “लेखापरीक्षक” भन्नाले लेखापरीक्षण गनन प्रचनलत कानून 
बमोस्जम इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षक सम्झन ुपछन। 

(ल) “वििीय स्िाथन” भन्नाले बीमकको संस्थापक, सञ्चालक, 
आधारभतू शेयरधनी, कायनकारी प्रमखु िा त्यस्तो 
व्यस्िको एकाघरको पररिारको सर्दस्य िा सञ्चालक 
मनोनीत गने अनधकार पाएको फमन, कम्पनी िा सङ्गदठत 
संस्थामा बीमकको सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु, आधारभतू 
शेयरधनी िा त्यस्ता व्यस्िको एकाघरको पररिारका 
सर्दस्यको संलग्नता रहेको अिस्था सम्झन ु पछन र सो 
शब्र्दले बीमकको सञ्चालक मनोनीत गने अनधकार 
पाएको अस्ख्तयारिालाले एकल िा संयिु रुपमा कुनै 
अको फमन िा सङ्गदठत  संस्थाको चिुा पूाँजीको र्दश 
प्रनतशत िा सोभन्र्दा बढी शेयर नलएको िा आधारभतू 
शेयरधनी रहेछ भने त्यस्तो सङ्गदठत संस्थामा बीमकको 
सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु िा बीमकको सञ्चालक 
मनोनीत गने अनधकार पाएको अस्ख्तयारिाला िा त्यस्तो 
व्यस्िको एकाघरको पररिारका सर्दस्यको संलग्नता 
रहेको अिस्थालाइन समेत जनाउाँछ ।  

(ि) “विरे्दशी बीमा कम्पनी” भन्नाले विरे्दशी मलुकुमा बीमा 
व्यिसाय गनन इजाजत प्राप्त गरी नेपालनभत्र बीमा 
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व्यिसाय गनन यस ऐन बमोस्जम इजाजतपत्र प्राप्त बीमा 
कम्पनी सम्झन ुपछन । 

(श) “व्यिस्थापक तह” भन्नाले कुनै सङ्गदठत संस्थाको 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी ननणनय प्रवियामा 
संलग्न हनुे व्यिस्थापक सम्झन ु पछन र सो शब्र्दले 
अस्न्तम स्जम्मेिारी िा अनधकार प्रयोग गनन पाउने गरी 
कुनै सङ्गदठत संस्था िा सोको कुनै शाखा िा इकाईको 
प्रमखुको पर्दमा ननयिु व्यिस्थापक िा प्रबन्धक पर्दनाम 
धारण गरेको व्यस्ि िा अनधकृत दितीय शे्रणी िा 
सोभन्र्दा मानथल्लो तहलाई समेत जनाउाँछ। 

(ष) “सञ्चालक सनमनत” भन्नाले र्दफा ४८ बमोस्जम गठन हनुे 
बीमकको सञ्चालक सनमनत सम्झन ुपछन। 

(स) “सर्दस्य” भन्नाले प्रानधकरणको सञ्चालक सनमनतको सर्दस्य 
सम्झन ुपछन र सो शब्र्दले अध्यक्षलाइन समेत जनाउाँछ।  

(ह) “सनमनत” भन्नाले र्दफा ६ बमोस्जम गठन भएको 
प्रानधकरणको सञ्चालक सनमनत सम्झन ुपछन।  

(क्ष) “स्थायी आिासीय अनमुनत” भन्नाले विरे्दशी मलुकुले कुनै 
शतन तोकी िा नतोकी सो मलुकुमा स्थायी रूपले 
बसोिास गनन पाउन ेगरी नेपाली नागररकलाई उपलब्ध 
गराएको डाइभनसनटी इनमग्रने्ट नभसा (नड.नभ.), परमानेन्ट 
रेस्जडेन्ट नभसा (वप.आर.) िा ग्रीन काडन सम्झन ुपछन र 
सो शब्र्दले नेपाली नागररकलाई विरे्दशमा स्थायी रूपमा 
बसोबास गनन दर्दइएको जनुसकैु नामको स्थायी आिासीय 
अनमुनतलाई समेत जनाउाँछ। 
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पररच्छेर्द-२ 

प्रानधकरणको स्थापना तथा काम, कतनव्य र अनधकार 

३. प्रानधकरणको स्थापनााः (१) बीमा व्यिसायको ननयमनकारी ननकायको 
रुपमा नेपाल बीमा प्रानधकरणको स्थापना गररएको छ। 

(२) प्रानधकरणको केन्रीय कायानलय काठमाडौं 
उपत्यकामा रहनेछ र प्रानधकरणले आिश्यकता अनसुार नेपालनभत्र 
िा बावहर जनुसकैु ठाउाँमा आफ्नो कायानलय खोल्न सक्नेछ।  

४. प्रानधकरण स्िशानसत र सङ्गदठत संस्था हनुाेः (१) प्रानधकरण 
अविस्च्छन्न उिरानधकारिाला एक स्िशानसत र सङ्गदठत संस्था 
हनुेछ। 

(२) प्रानधकरणको काम कारबाहीको नननमि यसको एउटा 
छुटै्ट छाप हनुेछ ।  

(३) प्रानधकरणले व्यस्ि सरह चल, अचल सम्पस्ि प्राप्त गनन, 
उपभोग गनन, राख्न, बेचनबखन गनन र यस्तै अन्य वकनसमले व्यिस्थापन 
गनन सक्नेछ । 

(४) प्रानधकरणले आफ्नो नामबाट नानलस उजूर गनन सक्नेछ 
र प्रानधकरण उपर पनन सोही नाममा नानलस उजूर गनन सवकनछे । 

(५) प्रानधकरणले व्यस्ि सरह करार गनन, करार बमोस्जमको 
अनधकार प्रयोग गनन र र्दावयत्ि ननिानह गनन सक्नेछ । 

५. प्रानधकरणको काम, कतनव्य र अनधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उस्ल्लस्खत 
काम, कतनव्य र अनधकारका अनतररि प्रानधकरणको काम, कतनव्य र 
अनधकार रे्दहाय बमोस्जम हनुेछाः- 

(क) बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको 
रूपमा कायन गने, 

(ख) राविय बीमा नीनत तजुनमा गरी नेपाल सरकार समक्ष 
नसफाररस गने,    

(ग) बीमा कम्पनीको स्थापना गनन पूिन स्िीकृनत प्रर्दान 
गने, इजाजतपत्र प्रर्दान गने, निीकरण तथा 
खारेजी गने,  
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(घ) बीमा व्यिसायको लानग आिश्यक विननयम, 
ननरे्दस्शका, मागनर्दशनन तथा आरे्दश जारी गने, 

(ङ) बीमा मध्यस्थकतानलाई इजाजतपत्र प्रर्दान गने, 
निीकरण तथा खारेजी गने,  

(च) बीमा व्यिसायसाँग सम्बस्न्धत पूाँजी तथा पूाँजीकोष 
ननधानरण गने, 

(छ) बीमा व्यिसायलाई व्यिस्स्थत, ननयनमत, प्रनतस्पधी 
तथा विश्वसनीय बनाउन आिश्यक कायनिम बनाइन 
कायानन्ियन गने,  

(ज) बीमा व्यिसायको विकास तथा विस्तारको लानग 
अध्ययन, अनसुन्धान, तानलम, अनभमखुीकरण तथा 
सचेतना सम्बन्धी कायन गने िा गराउने, 

(झ) बीमा र्दावयत्ि ननधानरण सम्बन्धमा बीमक विरूद्ध 
बीनमतले दर्दएको उजरुी उपर ननणनय गने, 

(ञ) बीमाका विनभन्न पक्षहरूको बीचको वििार्द ननरूपण 
गने,  

(ट) बीमा व्यिसायको जोस्खम न्यूनीकरण गने सम्बन्धमा 
आिश्यक कायन गने, 

(ठ) बीमा व्यिसायको विकासको लानग र्दक्ष जनशस्ि 
उत्पार्दन गने तथा बीमा स्शक्षाको प्रबद्धननको 
सम्बन्धमा कायनिम तजुनमा गरी कायानन्ियन गने, 

(ड) बीमाको पहुाँच सबै जनतासम्म परु् याउन बीमा 
व्यिसाय प्रबधनन सम्बन्धी कायनिम तजुनमा गरी 
कायानन्ियन गने,  

(ढ) बीमाको पहुाँच न्यून आय भएका िगनका जनतासम्म 
पयुानउन लघबुीमा व्यिसायको प्रिद्धनन गने, 

(ण) बीमा व्यिसायको ननयमन, ननरीक्षण, सपुरीिेक्षण तथा 
विकासका लानग अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी 
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ननकायसाँग समन्िय, सहकायन गने तथा सूचना 
आर्दानप्रर्दान गने, 

(त) विरे्दशी मलुकुका बीमा ननयमनकारी ननकायका साथै 
अन्तरराविय संघ संस्था, बीमा सम्बन्धी अध्ययन, 
अनसुन्धान तथा तालीम कायनिम सञ्चालन गने 
गराउने अन्य संघ संस्थासाँग सहकायन गने, 

(थ) बीमा ननयमन सम्बन्धी अन्तरराविय संघ, संस्थामा 
नेपाल िा प्रानधकरणको तफन बाट प्रनतनननधत्ि गने 
तथा त्यस्ता संस्थाको सर्दस्यता प्राप्त गने,  

(र्द)  बीनमत वहत संरक्षण कोषको सञ्चालन तथा अन्य 
आिश्यक कायन गने तथा गराउने, 

(ध) बीमा सम्बन्धमा प्ररे्दशसाँग समन्िय गने, 
(न) बीमा सम्बन्धी ननयमक ननकायको हैनसयतमा गनुन पने 

अन्य आिश्यक कायन गने ।  

६. सनमनतको गठनाः (१) प्रानधकरणमा रे्दहाय बमोस्जमको एक सञ्चालक 
सनमनत रहनेछाः- 

(क) नेपाल सरकारले ननयिु गरेको व्यस्ि – अध्यक्ष 

(ख) सहसस्चि, अथन मन्त्रालय  – सर्दस्य 

(ग) सहसस्चि, कानून, न्याय तथा  

संसर्दीय मानमला मन्त्रालय     –सर्दस्य 

(घ) जीिन बीमा व्यिसायमा विशेष  

ज्ञान भएका व्यस्िहरू मध्येबाट एक जना  –सर्दस्य  

(ङ) ननजीिन बीमा व्यिसायमा विशेष  

ज्ञान भएका व्यस्िहरू मध्येबाट एकजना – सर्दस्य 

(२) प्रानधकरणले तोकेको अनधकृतस्तरको कमनचारीले 
सनमनतको सस्चि रूपमा कायन गनेछ। 

७. अध्यक्ष िा सर्दस्यको ननयसु्िाः (१) सनमनतको अध्यक्षको ननयसु्िको 
लानग नेपाल सरकारसमक्ष नसफाररस पेश गनन रे्दहाय बमोस्जमको एक 
नसफाररस सनमनत रहनेछाः- 
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(क) नेपाल सरकारको अथन मन्त्री  –अध्यक्ष  

(ख) मन्त्रालयका पूिन सस्चि िा  

प्रानधकरणको पूिन अध्यक्षहरू मध्येबाट  

नेपाल सरकारले तोकेको एक जना      –सर्दस्य 

(ग) बीमा, आनथनक, मौदरक, बैंवकङ्ग,  

वििीय तथा िास्णज्य कानूनको क्षेत्रका  
विज्ञ व्यस्िहरु मध्येबाट नेपाल  

सरकारले तोकेको एकजना      –सर्दस्य 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको सनमनतले अध्यक्षको 
ननयसु्िको लानग नसफाररस गर्दान र्दफा ८ बमोस्जम योग्यता पगुेका 
व्यस्िहरु मध्येबाट तीनजना व्यस्िको नाम नेपाल सरकारसमक्ष 
नसफाररस गनेछ। 

(३) नेपाल सरकारले उपर्दफा (२) बमोस्जम नसफाररस 
भएका व्यस्िहरु मध्येबाट एकजनालाई अध्यक्षको पर्दमा ननयिु 
गनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम अध्यक्षको ननयसु्ि सो पर्द ररि 
हनुभुन्र्दा सामान्यतया एक मवहना अगािै गनुन पनेछ। 

(५) नेपाल सरकारले र्दफा ८ को उपर्दफा (१) बमोस्जमको 
योग्यता पगुेका व्यस्िहरू मध्येबाट र्दफा ६ को उपर्दफा (१) को 
खण्ड (घ) र (ङ) बमोस्जमका सर्दस्य ननयसु्ि गनेछ। 

८. अध्यक्ष िा सर्दस्यको योग्यता र अयोग्यतााः (१) सनमनतको अध्यक्ष 
िा सर्दस्यका लानग रे्दहाय बमोस्जम योग्यता पगुेको हनु ुपनेछाः- 

(क) बीमा, मौदरक, बैंवकङ्ग, वििीय, िास्णज्यशास्त्र, 
व्यिस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गस्णत, 
अथनशास्त्र िा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोिर 
िा सो सरहको उपानध हानसल गरी सम्बस्न्धत 
क्षेत्रमा कम्तीमा पााँच िषनको उच्च व्यिस्थापकीय 
कायन अनभुि हानसल गरेको, 

(ख) उच्च नैनतक चररत्र भएको,  
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(ग) उपर्दफा (३) बमोस्जम अयोग्य नभएको । 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
र्दफा ६ को उपर्दफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोस्जमको 
सर्दस्यको हकमा उि योग्यता आिश्यक पने छैन।  

(३) रे्दहायका कुनै व्यस्ि अध्यक्ष िा सर्दस्यको पर्दमा 
ननयिु हनु िा त्यस्तो पर्दमा बहाल रहन अयोग्य मानननेछाः 

(क) गैर नेपाली नागररक,  

(ख) कुनै राजनीनतक र्दलको सर्दस्य,  

(ग) बीमकको कमनचारी, सञ्चालक, परामशनर्दाता िा 
बहालिाला कमनचारी,  

(घ)  कुनै पनन बीमकमा आफू िा आफ्नो एकाघरको 
पररिारको कुनै सर्दस्य आधारभतू शेयरधनीको 
रुपमा रहेको िा वििीय स्िाथन भएको िा कुनै 
बीमकको वििीय स्िाथन भएको सङ्गदठत संस्थाको 
आधारभतू शेयरधनी,  

(ङ)  साहकुो ऋण नतनन नसकी प्रचनलत कानून बमोस्जम 
र्दामासाहीमा परेको, 

(च) माननसक सन्तलुन ठीक नभएको,  
(छ) भ्रष्टाचार, बैंवकङ िा बीमा सम्बन्धी कसरु, ठगी, 

मानि बेचनबखन, सम्पस्ि शदु्धीकरण, सङ्गदठत  
अपराध िा नैनतक पतन रे्दस्खने अन्य कुनै 
फौजर्दारी कसरुमा अर्दालतबाट कसरुर्दार ठहर 
भएको, 

(ज) प्रचनलत कानून बमोस्जम कालोसूचीमा परेकोमा 
फुकुिा भएको तीन बषन पूरा नभएको,  

(झ) अर्दालत िा प्रचनलत कानून बमोस्जम स्थापना भएको 
ननयमनकारी ननकायबाट कुनै र्दण्ड सजाय पाएको,  

(ञ) विरे्दशी मलुकुको स्थायी आिासीय अनमुनत नलएको, 
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(ट) बीमकको सञ्चालक सनमनतको अध्यक्ष, सर्दस्य, 
कायनकारी प्रमखु तथा उच्च व्यिस्थापकीय 
पर्दानधकारीको पर्दबाट अलग भएको र्दइु बषन पूरा 
नभएको।  

९. अध्यक्ष र सर्दस्यको पर्दािनधाः (१) अध्यक्ष र र्दफा ६ को उपर्दफा 
(१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोस्जम ननयिु सर्दस्यको पर्दािनध 
ननयिु भएको नमनतले चार िषनको हनुेछ। 

(२) नेपाल सरकारले मनानसब रे्दखेमा अध्यक्ष िा सर्दस्यलाई 
थप एक पर्दािनधका लानग पनुाः ननयिु गनन सक्नेछ। 

१०. अध्यक्ष र सर्दस्यको सेिाका शतनाः (१) अध्यक्ष प्रानधकरणको पूरा 
समय काम गने पर्दानधकारी हनुेछ। 

(२) अध्यक्ष िा सर्दस्यको पाररश्रनमक, सवुिधा तथा सेिाका 
अन्य शतन सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

११. सपथ नलन ुपनेाः आफ्नो पर्दको काम सरुू गनुनभन्र्दा अगानड अध्यक्ष र 
र्दफा ६ को उपर्दफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोस्जम ननयिु 
सर्दस्यले नेपाल सरकारको अथनमन्त्री समक्ष अनसूुची बमोस्जमको 
ढााँचामा पर्द तथा गोपनीयताको सपथ नलन ुपनेछ ।  

१२. अध्यक्ष िा सर्दस्यको पर्द ररि हनु े अिस्थााः (१) रे्दहायको कुनै 
अिस्थामा अध्यक्ष िा सर्दस्य आफ्नो पर्दमा बहाल रहने छैनाः… 

(क)  ननजले नेपाल सरकार समक्ष नलस्खत राजीनामा 
दर्दएमा, 

(ख) ननज र्दफा ८ को उपर्दफा (३) बमोस्जम पर्दमा 
रहन अयोग्य भएमा, 

(ग) खराब आचरण, कायन क्षमताको अभाि भएको िा 
पर्दीय स्जम्मेिारी इमान्र्दारीपूिनक पालना नगरेको 
आधारमा ननजलाई उपर्दफा (२) बमोस्जम नेपाल 
सरकारले पर्दमिु गरेमा । 
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(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (ग) मा उस्ल्लस्खत आधारमा 
नेपाल सरकारले अध्यक्ष िा सर्दस्यलाई पर्दमिु गनुन परेमा रे्दहाय 
बमोस्जमको छाननबन सनमनतको नसफाररसमा पर्दमिु गनन सक्नछेाः 

(क) उच्च अर्दालतबाट अिकाश प्राप्त  

न्यायाधीश मध्येबाट नेपाल सरकारले  

ननयिु गरेको एकजना व्यस्ि   –अध्यक्ष 

(ख) स्नातकोिर उपानध हानसल गरेको  

र बीमा िा आनथनक क्षेत्रमा कम्तीमा  

र्दश िषन अनभुि भएका व्यस्िहरु मध्येबाट  

नेपाल सरकारले ननयिु गरेका फरक  

फरक क्षेत्रका र्दईुजना व्यस्ि     –सर्दस्य  

(३) अध्यक्ष िा कुनै सर्दस्यको हकमा उपर्दफा (२) 
बमोस्जम नसफाररस सनमनत गठन भए पनछ छाननबनको अिनध समाप्त 
नभएसम्म त्यस्तो व्यस्ि स्िताः ननलम्बन हनुेछ। 

(४) उपर्दफा (२) बमोस्जम गदठत सनमनतको कायनकाल गठन 
भएको नमनतले बढीमा तीन मवहनाको हनुेछ। 

(५) कुनै कारणले उपर्दफा (२) बमोस्जम गदठत छाननबन 
सनमनतको अध्यक्ष िा सर्दस्यको पर्द ररि हनु गएमा त्यस्तो सर्दस्य 
जनु प्रवियाद्वारा ननयिु भएको हो सोही प्रविया बमोस्जम बााँकी 
अिनधका लानग पूनतन गररनेछ। 

१३. अध्यक्षको काम, कतनव्य र अनधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र लेस्खएका 
अनतररि अध्यक्षको काम, कतनव्य र अनधकार रे्दहाय बमोस्जम हनुेछाः 

(क) प्रानधकरणको प्रमखु प्रशासकीय तथा प्रमखु 
कायनकारी पर्दानधकारीको रुपमा कायन गने, 

(ख) प्रानधकरणको नीनत, योजना तथा कायनिम तजुनमा 
गरी सनमनत समक्ष पेश गने,  

(ग) राविय बीमा नीनत कायानन्ियन गने िा गराउने,  
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(घ) सनमनतले तजुनमा गरेका नीनत, ननयम, ननरे्दशन, 
मागनर्दशनन, आरे्दश तथा ननणनयहरु कायानन्ियन गने 
िा गराउन,े  

(ङ) प्रानधकरणको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने,  

(च) बीमा व्यिसायको ननयमन, ननरीक्षण र अनगुमन 
सम्बन्धी कायन गने गराउने,  

(छ) प्रानधकरणले गनुन पने कायनहरु व्यिस्स्थत र ननयनमत 
गने,  

(ज) अन्तरराविय संघ, संस्थामा प्रानधकरणको तफन बाट 
प्रनतनननधत्ि गने िा गराउने,  
(झ) आिश्यकता अनरुूप बीमकको शाखा, उपशाखा 

तथा अन्य कायानलय खोल्ने तथा बन्र्द गने,  

(ञ) बीमक र बीनमत बीचको वििार्दमा मध्यस्थता गने,  

(ट) आिनधक योजना तथा कायनिम तयार गरी 
सनमनतसमक्ष पेश गने र सनमनतबाट पाररत योजना 
तथा कायनिम लागू गने, 

(ठ) र्दफा १३६ को उपर्दफा (१) को खण्ड (क), 
(ख), (ग), (घ) र (ङ) र उपर्दफा (२) को खण्ड 
(ख) र (ग) बमोस्जमको अनधकार प्रयोग गरी 
ननयमन सम्बन्धी कारबाही गने, 

(ड) आफूलाई प्राप्त अनधकार मातहतका कमनचारीलाई 
प्रत्यायोजन गरी आिश्यक कायन गने, गराउने, 

(ढ) तोवकए बमोस्जमका अन्य कायनहरू गने गराउने ।  

१४. प्रानधकरणलाइन जानकारी गराउन ुपनेाः (१) अध्यक्ष र सर्दस्यले आफू 
ननयिु भएको तीस दर्दननभत्र रे्दहायका विषयमा प्रानधकरणलाई 
जानकारी गराउन ुपनेछाः 

(क) आफू संलग्न रहेको पेशा, रोजगारी िा व्यिसाय र 
कायानलयको वििरण, 
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(ख) आफू िा आफ्नो एकाघरको पररिारको कुनै सर्दस्य 
कुनै बीमकको शेयरधनी भए िा नभएको, भएको 
भए नलएको शेयर संख्या, 

(ग) आफू िा आफ्नो एकाघरको पररिारको कुनै सर्दस्य 
पनछल्लो तीन बषननभत्र कुनै बीमकको सञ्चालक, 

पर्दानधकारी, लेखापरीक्षक िा परामशनर्दाता भए िा 
नभएको, 

(घ) आफू िा आफ्नो एकाघरको पररिारको कुनै 
सर्दस्यले पनछल्लो तीन बषननभत्र बीमा 
मध्यस्थकतानको रूपमा कायन गरे िा नगरेको, 

(ङ) आफ्नो िा आफ्नो एकाघरको पररिारको नाममा 
रहेको चल अचल सम्पस्िको वििरण। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
र्दफा ६ को खण्ड (ख) र (ग) बमोस्जमका सर्दस्यको हकमा 
उपर्दफा (१) बमोस्जमको व्यिस्था लागू हनुे छैन।  

१५. ननयमनकारी अिसरको र्दरुुपयोग गनन नहनुाेः (१) सनमनतका अध्यक्ष, 
सर्दस्य, प्रानधकरणका कमनचारी िा लेखापरीक्षकले आफ्नो पर्दीय 
हैनसयतमा कायन सम्पार्दन गर्दान ननजको जानकारीमा आएको र 
सािनजननक भएको िा नभएको कानून बमोस्जम गोप्य राख्न ुपने कुनै 
सूचना सम्बस्न्धत व्यस्ि बाहेक अन्य कुनै व्यस्िलाई उपलब्ध 
गराउन िा सोको स्रोत खलुाउन हुाँरै्दन ।   

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमका पर्दानधकारीले पर्दीय हैनसयतमा 
कायन सम्पार्दन गर्दान आफ्नो जानकारीमा आएको कुनै गोप्य सूचना 
आफ्नो िा एकाघरको पररिारको कुनै सर्दस्यको लाभ, वहत िा 
फाइर्दाको लानग प्रयोग गनन िा गराउन हुाँरै्दन।  

(३) सनमनतका अध्यक्ष, सर्दस्य, प्रानधकरणका कमनचारी, 
लेखापरीक्षक, प्रनतनननध िा प्रानधकरणसाँग कुनै करार गरी काम गने 
व्यस्ि, फमन िा कम्पनीका कुनै पनन व्यस्िले प्रानधकरणको तफन बाट 
कुनै काम गर्दान प्रानधकरणको ननयमनकारी अनधकारको प्रयोग गरी 
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आफ्नो, आफ्नो एकाघरको पररिार िा अरु कसैलाई कुनै वकनसमको 
लाभ, सवुिधा, सहनुलयत िा फाइर्दा नलन िा दर्दन हुाँरै्दन। 

(४) यस र्दफाको प्रनतकूल हनुे गरी कुनै काम गरेमा 
सम्बस्न्धत पर्दानधकारीले प्रचनलत कानून बमोस्जम अस्ख्तयारको 
र्दरुुपयोग गरेको मानननेछ र सोको जानकारी सम्बस्न्धत ननकायमा 
लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

१६. सनमनतको बैठकाः (१) सनमनतको बैठक मवहनामा कम्तीमा एक 
पटकभन्र्दा कम नहनुे गरी आिश्यकता अनसुार बस्नेछ। 

(२) सनमनतको बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत, स्थान र 
समयमा बस्नेछ ।  

तर सनमनतका कम्तीमा तीन जना सर्दस्यले 
सनमनतको बैठक बोलाउन नलस्खत अनरुोध गरेमा 
अध्यक्षले र ननजको अनपुस्स्थनतमा बररष्ठ सर्दस्यले 
सात दर्दननभत्र सनमनतको बैठक बोलाउन ुपनेछ। 

(३) सनमनतको बैठक बस्नभुन्र्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा 
अगानड नै बैठकमा छलफल हनुे विषय सनमनतको सस्चिले 
सर्दस्यलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(४) कम्तीमा पचास प्रनतशत सर्दस्य उपस्स्थत भएमा 
सनमनतको बैठकको लानग गणपूरक सङ्खख्या पगुेको मानननेछ। 

(५) सनमनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र ननजको 
अनपुस्स्थनतमा िररष्ठ सर्दस्यले गनेछ। 

(६) सनमनतमा बहमुतको ननणनय मान्य हनुेछ र मत बराबर 
भएमा बैठकमा अध्यक्षता गने व्यस्िले ननणानयक मत दर्दनेछ। 

(७) सनमनतले आिश्यक ठानेमा बीमा सम्बन्धी िा सम्बस्न्धत 
विषयको अन्य कुनै विज्ञ िा पर्दानधकारीलाई सनमनतको बैठकमा 
आमन्त्रण गनन सक्नेछ। 

(८) सनमनतको ननणनय छुटै्ट पसु्स्तकामा अनभलेख गररनेछ र 
त्यस्तो पसु्स्तकामा बैठकको अध्यक्षता गने व्यस्ि र उपस्स्थत सम्पूणन 
सर्दस्यले र्दस्तखत गनुन पनेछ। 
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(९) सनमनतको ननणनय सनमनतको सस्चिले प्रमास्णत गरी राख्न ु
पनेछ। 

(१०) सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविनध सनमनतले 
आफैले ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ। 

१७. स्िाथन बास्झएमा ननणनय गननमा बन्रे्दजाः (१) अध्यक्ष, सर्दस्य िा 
ननजको  एकाघरको पररिारको कुनै सर्दस्यको वििीय स्िाथन, ननजी 
स्िाथन िा व्यािसायीक स्िाथन भएको कुनै पनन प्रस्ताि सनमनतको 
बैठकमा छलफल हनुे भएमा त्यस्तो सर्दस्यले बैठक शरुु हनुभुन्र्दा 
अगािै सो कुराको जानकारी सनमनतलाई दर्दन ुपनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम कुनै सर्दस्य िा ननजको 
एकाघरको पररिारको कुनै सर्दस्यको स्िाथन भएको कुनै प्रस्तािका 
सम्बन्धमा सनमनतको बैठकमा छलफल हुाँर्दा त्यस्तो सर्दस्यले सो 
सम्बन्धी बैठकमा भाग नलने छैन । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) प्रनतकूल हनुेगरी भएको ननणनय 
त्यस्तो सर्दस्यको हकमा लागू हनुे छैन।  

१८. सनमनत तथा उपसनमनत गठन गनन सक्नाेः (१) सनमनतले यस ऐन िा 
यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम बमोस्जम आफूले सम्पार्दन गनुन पने 
कुनै काम कारबाहीमा सहयोग पयुानउन आिश्यकता अनसुार अन्य 
सनमनत िा उपसनमनत गठन गनन सक्नेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम गदठत सनमनत िा उपसनमनतको 
काम, कतनव्य, अनधकार, कायनविनध तथा त्यस्तो सनमनत िा उपसनमनतका 
सर्दस्यले पाउने सवुिधा सनमनतले तोके बमोस्जम हनुेछ। 

१९. कमनचारी सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) प्रानधकरणको काम सचुारु रुपले 
सञ्चालन गनन प्रानधकरणले आिश्यक सङ्खख्यामा कमनचारी ननयिु 
गनेछ।  

(२) प्रानधकरणका कमनचारीको ननयसु्ि, पाररश्रनमक, सेिाको 
शतन, सवुिधा तथा अन्य व्यिस्था  तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

 

पररच्छेर्द-३ 
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प्रानधकरणको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण 

२०. प्रानधकरणको कोषाः (१) प्रानधकरणको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको कोषमा रे्दहायका रकम 
रहनेछना्ः- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,  

(ख) बीमा कम्पनीको स्थापना, पूिन स्िीकृनत, इजाजतपत्र 
प्रर्दान िा इजाजतपत्र निीकरण गरे बापत प्राप्त 
रकम, 

(ग) बीमा मध्यस्थकतानको इजाजतपत्र प्रर्दान िा 
इजाजतपत्र निीकरण गरे बापत प्राप्त  रकम,  

(घ) बीमा व्यिसायको ननयमन शलु्क बापत प्राप्त रकम, 

(ङ) स्िरे्दशी संघ, संस्था िा व्यस्िबाट प्राप्त रकम, 

(च) विरे्दशी सरकार, अन्तरराविय संघ, संस्था िा 
व्यस्िबाट प्राप्त रकम,  

(छ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपर्दफा (२) को खण्ड (च) बमोस्जमको रकम प्राप्त 
गनुन अस्घ मन्त्रालयको स्िीकृनत नलन ुपनेछ।  

(४) उपर्दफा (२) बमोस्जम प्राप्त हनुे सम्पूणन रकम प्रचनलत 
कानून बमोस्जम इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वििीय संस्थामा खाता 
खोली जम्मा गररनेछ। 

(५) प्रानधकरणको तफन बाट गररने सम्पूणन खचनहरु उपर्दफा 
(१) बमोस्जमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोररनेछ । 

(६) उपर्दफा (१) बमोस्जमको कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

(७) यस र्दफा बमोस्जमको कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये 
प्रानधकरणको कायन सञ्चालन तथा िीमा विकास तथा व्यिस्थापनको 
लानग िावषनक रुपमा छुट्याइएको रकमको अनतररि पचास प्रनतशतले 
हनु आउने रकम बाहेकका अन्य रकम संघीय सस्ञ्चत कोषमा 
र्दास्खल गररनेछ । 
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२१. आय व्ययको लेखााः (१) प्रानधकरणले आफ्नो वििीय अिस्था स्पष्ट 
रे्दस्खने गरी प्रचनलत कानून बमोस्जम आफ्नो वहसाब वकताब, लेखा 
तथा वििीय वििरण र्दरुुस्त राख्न ुपनेछ। 

(२) प्रानधकरणले आफ्नो काम कारबाहीमा तोवकए बमोस्जम 
आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली कायम गनुन पनेछ। 

२२. लेखापरीक्षणाः (१) प्रानधकरणको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट 
हनुेछ। 

(२) प्रानधकरणले आफ्नो आन्तररक लेखा परीक्षण ननयनमत 
रुपमा गराउन ुपनेछ।  

२३. लेखापरीक्षण सनमनताः (१) प्रानधकरणमा रे्दहाय बमोस्जम सर्दस्य रहेको 
एउटा लेखापरीक्षण सनमनत रहनेछाः… 

(क) सनमनतले तोकेको एकजना सर्दस्य  
    …संयोजक  

(ख) प्रानधकरणको आन्तररक लेखापरीक्षण हेने विभागीय 
प्रमखु     …सर्दस्य  

(ग)  सनमनतले तोकेको एक जना अनधकृत   
    …सर्दस्य  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको लेखापरीक्षण सनमनतको काम, 

कतनव्य र अनधकार सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 
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पररच्छेर्द-४ 

इजाजतपत्र  

२४. इजाजतपत्र ननलई बीमा व्यिसाय गनन िा गराउन नहनुाेः (१) यस 
ऐन बमोस्जम इजाजतपत्र ननलई कसैले पनन बीमा, पनुबीमा, बीमा कोष 

िा सरुक्षण जस्ता जनुसकैु शब्र्द प्रयोग गरी िा नगरी प्रत्यक्ष िा 
अप्रत्यक्ष रुपमा बीमा व्यिसाय सम्बन्धी कुनै पनन कारोबार, व्यिसाय, 

उद्योग िा व्यापार गनन िा गराउन हुाँरै्दन। 

(२) उपर्दफा (१) विपरीत हनुे गरी कसैले पनन बीमा 
व्यिसाय सम्बन्धी कारोबार, व्यिसाय,  व्यापार िा उद्योग गने िा 
अन्य कुनै प्रयोजनका लानग आफ्नो कम्पनी, फमन िा संस्थाको नाममा 
बीमा, पनुबीमा, बीमाकोष िा सरुक्षण जस्ता शब्र्दहरू प्रयोग गनुन 
हुाँरै्दन।  

(३) कसैले पनन यस ऐन बमोस्जम इजाजतपत्र प्राप्त बीमक 
बाहेक अन्य कुनै कम्पनी, फमन िा संस्थासाँग बीमा सम्बन्धी कारोबार 
िा बीमा व्यिसाय गनन िा गराउन हुाँरै्दन। 

तर नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त बीमकले स्िीकार नगने बीमा 
व्यिसाय, पनुबीमा व्यिसाय िा नेपालमा इजाजतपत्र प्रर्दान 
नगररएको बीमा व्यिसायका सम्बन्धमा विरे्दशी बीमा कम्पनीसाँग 
कारोबार गनन बाधा पने छैन। 

२५. बीमा कम्पनीको संस्थापनााः (१) यस ऐन बमोस्जम बीमा व्यिसाय 
सञ्चालन गनन चाहने व्यस्िले प्रचनलत कानून बमोस्जम पस्ब्लक 
नलनमटेड कम्पनीको रुपमा र्दतान गराई बीमा कम्पनीको संस्थापना 
गनुन पनेछ।  

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन यो 
ऐन प्रारम्भ हनु ु अस्घ नै स्थापना भई बीमा व्यिसाय गनन इजाजत 
प्राप्त गररसकेको बीमा कम्पनीले सोही प्रयोजनको लानग पनुाः कम्पनी 
स्थापना गनुन पने छैन। 

(३) एकजना व्यस्ि िा ननजको एकाघरको पररिार िा 
ननजको एकाघरको पररिारको सर्दस्य आधारभतू शेयरधनी रहेको 
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कुनै कम्पनी िा सङ्गदठत संस्थाले यस र्दफा बमोस्जम स्थापना हनुे 
बीमा कम्पनीको चिुा पूाँजीको पन्र प्रनतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी 
शेयर लगानी गनन सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार िा विरे्दशी लगानीकतानले 
नलएको शेयरको सम्बन्धमा यो व्यिस्था लागू हनुे छैन। 

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम कुनै एक बीमा कम्पनीको 
शेयरमा लगानी गने व्यस्ि िा ननजको एकाघरको पररिार, फमन, 
कम्पनी िा संस्थाले समान वकनसमको बीमा व्यिसाय गने अको कुनै 
बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दान त्यस्तो बीमा कम्पनीको चिुा पूाँजीको 
एक प्रनतशत िा सोभन्र्दा बढी हनुे गरी शेयरमा लगानी गनन िा कुनै 
व्यहोराले त्यस्तो कम्पनीको शेयर स्िानमत्ि प्राप्त गनन सक्ने छैन। 

(५) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
कसैले पनन र्दफा २६ बमोस्जम प्रानधकरणको पूिन स्िीकृनत ननलई 
बीमा कम्पनीको स्थापना गनन सवकने छैन। 

२६. पूिन स्िीकृनत नलन ुपनेाः (१) बीमा व्यिसाय सञ्चालनको लानग र्दफा 
२५ बमोस्जम कम्पनी संस्थापना गनन चाहने व्यस्िले तोवकए 
बमोस्जमको र्दस्तूर सवहत रे्दहायका कागजात संलग्न गरी पूिन 
स्िीकृनतका लानग प्रानधकरण समक्ष ननिेर्दन दर्दन ुपनेछाः… 

(क) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा 
ननयमािली, 

(ख) बीमा व्यिसायको सम्भाव्यता अध्ययन प्रनतिेर्दन 
तथा पूिानधार सम्बन्धी वििरण, 

(ग) प्रानधकरणले तोकेको ढााँचामा संस्थापकहरुको 
व्यस्िगत वििरण, 

(घ) प्रस्तावित बीमा कम्पनी संस्थापना गनुन अस्घ 
संस्थापकहरु बीच कुनै सम्झौता भएको भए त्यस्तो 
सम्झौताको प्रमास्णत प्रनतनलवप र सोको सारांश, 
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(ङ) पूिन स्िीकृनतको लानग ननिेर्दन दर्दनभुन्र्दा तत्काल 
अस्घ संस्थापकले अस्घल्लो आनथनक िषनसम्मको कर 
चिुा गरेको प्रमाण,  

(च) कुनै सङ्गदठत संस्थाले ननिेर्दन दर्दएको भए रे्दहायको 
वििरणाः- 

(१) बीमा कम्पनी संस्थापनाको सम्बन्धमा 
सञ्चालक सनमनतको ननणनय, 

(२) सम्बस्न्धत कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा 
ननयमािली, 

(३) लगानी गनन सक्षम रहेको पषु्टी हनुे 
तोवकए बमोस्जमका कागजात,  

(४) प्रचनलत कानून बमोस्जम ननयमन हनु े
व्यिसाय िा कारोबार सञ्चालन गने संस्था 
भएमा त्यस्तो संस्थाको ननयमनकारी 
ननकायबाट बीमा व्यिसायमा लगानी गनन 
दर्दएको अनमुनत, 

(५) प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जमका 
अन्य वििरण कागजात । 

(२) कुनै विरे्दशी बीमा कम्पनीले प्रानधकरणको पूिन स्िीकृनत 
नलइन नेपालको कुनै सङ्गदठत संस्था िा नेपाली नागररकसाँग संयिु 
लगानीमा बीमा कम्पनी संस्थापना गनन िा नेपालमा शाखा कायानलय 
खोल्न सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम कुनै विरे्दशी बीमा कम्पनीले 
नेपालमा संयिु लगानीमा बीमा कम्पनी संस्थापना गनन िा शाखा 
कायानलय खोल्न चाहेमा पूिन स्िीकृनतको लानग तोवकए बमोस्जमको 
र्दस्तरु सवहत प्रानधकरण समक्ष ननिेर्दन दर्दन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम ननिेर्दन दर्दाँर्दा ननिेर्दकले उपर्दफा 
(१) मा उस्ल्लस्खत वििरणका  अनतररि रे्दहायका वििरण कागजात 
समेत संलग्न गनुन पनेछाः… 
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(क) सम्बस्न्धत मलुकुमा बीमा व्यिसाय गनन पाएको 
इजाजतपत्रको प्रनतनलवप,  

(ख) सम्बस्न्धत मलुकुमा बीमा व्यिसाय गनन पाएको 
इजाजतपत्र अद्यािनधक निीकरण गरेको 
प्रमाण, 

(ग) सम्बस्न्धत मलुकुको ननयमनकारी ननकायबाट 
नेपालमा शाखा कायानलय खोल्न स्िीकृनत प्रर्दान 
गरेको प्रमाण,  

(घ) नेपालमा संयिु लगानीमा बीमा कम्पनी 
संस्थापना गनन िा शाखा कायानलय खोल्ने 
सम्बन्धमा सम्बस्न्धत बीमा कम्पनीका 
सञ्चालक सनमनतको ननणनय,  

(ङ) त्यस्तो कम्पनीको पनछल्लो पााँच आनथनक 
िषनको लेखा परीक्षण प्रनतिेर्दन,  

(च) तोवकए बमोस्जमका अन्य वििरण। 

(५) उपर्दफा (१) िा (३) बमोस्जम प्राप्त ननिेर्दन जााँचबझु 
गर्दान त्यस्तो बीमा कम्पनी िा विरे्दशी बीमा कम्पनीको नेपालमा 
संयिु लगानीमा बीमा कम्पनी संस्थापना गनन िा शाखा कायानलय 
खोल्न पूिन स्िीकृनत दर्दन उपयिु रे्दस्खएमा प्रानधकरणले ननिेर्दन 
परेको साठी दर्दननभत्र ननिेर्दकलाइन तोवकएको ढााँचामा पूिन स्िीकृनत 
दर्दन ुपनेछ।  

(६) बीमकले आफ्नो कम्पनीको प्रबन्धपत्र िा ननयमािलीमा 
संशोधन गनुन परेमा प्रानधकरणको पूिन स्िीकृनत नलन ुपनेछ। 

२७.  पूिन स्िीकृनत दर्दन इन्कार गनन सक्नाेः (१) र्दफा २६ मा जनुसकैु 
कुरा लेस्खएको भए तापनन रे्दहायको कुनै अिस्थामा प्रानधकरणले बीमा 
कम्पनी स्थापना गनन िा विरे्दशी बीमा कम्पनीको शाखा कायानलय 
खोल्न पूिन स्िीकृनत दर्दन इन्कार गनन सक्नछेाः… 
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(क) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको नाम पवहले नै र्दतान 
भइसकेको कुनै बीमकको नामसाँग नमल्न े
भएमा, 

(ख) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको नाम िा त्यसले गने 
बीमा व्यिसाय सािनजननक वहत, सर्दाचार, 

स्शष्टाचार, धमन, जातजानत िा सम्प्रर्दाय िा 
सािनजननक व्यिस्थाका दृवष्टकोणले अनपुयिु 
िा अिाञ्छनीय हनुे रे्दस्खएमा, 

(ग) ननिेर्दकले पेश गरेको सम्भाव्यता अध्ययन 
प्रनतिेर्दन, वििरण कागजात र अन्य पूिानधारलाई 
अध्ययन गर्दान बीमा व्यिसायको बजार सीनमत 
भई थप बीमा कम्पनीलाई इजाजत पत्र दर्दाँर्दा 
बीमा व्यिसाय स्िस्थ र प्रनतस्पधानत्मक रुपले 
सञ्चालन हनु सक्न े कुरामा विश्वास गनन 
नसवकने भएमा, 

(घ) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको उद्देश्य प्रचनलत कानून 
विपरीत हनुे िा भएको रे्दस्खएमा, 

(ङ) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र िा 
ननयमािलीमा सबै संस्थापकहरुले आफ्नो नाम, 

ठेगाना समेत खलुाई कुनै एकजना साक्षीको 
रोहबरमा सहीछाप नगरेको िा गरेको भए पनन 
सो साक्षीको नाम, ठेगाना समेत नखलुाएमा, 

(च) प्रत्येक संस्थापकले प्रस्तावित बीमा कम्पनीको 
कम्तीमा र्दश हजार वकिा शेयर नलन मञ्जुर 
नगरेमा िा आफूले नलने शेयर सङ्खख्या स्पष्ट 
रुपमा नखलुाएमा, 

(छ) प्रस्तावित बीमा कम्पनीले र्दफा ३७ 
बमोस्जमको चिूा पूाँजी कायम गने प्रस्ताि 
गरेको नरे्दस्खएमा, 
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(ज) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको कुनै संस्थापकलाइन 
बीमा सम्बन्धी कसरु, बैवकंग कसरु, ठगी, 
जालसाजी, वकते, सम्पस्ि शदु्धीकरण, भ्रष्टाचार, 

मानि बेचनबखन, अपहरण िा शरीर बन्धक 
जस्ता नैनतकपतन रे्दस्खने अन्य कसरुमा 
अर्दालतबाट सजाय भएको भए त्यस्तो सजाय 
भिुान गरेको पााँच िषन पूरा नभएमा,  

(झ)  प्रस्तावित बीमा कम्पनीले बीमा व्यिसायका 
अनतररि अन्य व्यिसाय समेत गने उद्देश्य 
राखेको रे्दस्खएमा,  

(ञ)  र्दफा ३१ बमोस्जम पूिन स्िीकृनत दर्दन रोक 
लगाएको अिस्थामा, 

(ट) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको कुनै संस्थापक िा 
ननजको एकाघरको पररिारको कुनै सर्दस्य 
प्रचनलत कानून बमोस्जम कालोसूचीमा परी 
फुकुिा भएको तीन िषन पूरा नभएमा, 

(ठ)  प्रस्तावित बीमा कम्पनीको संस्थापकहरुले 
तत्काल चिुा गनन कबलु गरेको पूाँजीको पन्र 
प्रनतशत िा सोभन्र्दा बढी शेयर एउटै व्यस्ि,  
एकाघरको पररिार, संस्था िा समूहको 
स्िानमत्िमा रहने भएमा, 

 तर नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार िा 
विरे्दशी लगानीकतानले नलने शेयरको सम्बन्धमा 
यो व्यिस्था लागू हनुे छैन। 

(ड)  पूिन स्िीकृनत सम्बन्धमा प्रानधकरणले जारी 
गरेका अन्य शतन िा तोवकएको मापर्दण्ड पूरा 
नभएमा। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
पनुबीमा व्यिसाय बाहेक जीिन बीमा र ननजीिन बीमा र्दबैु बीमा 
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व्यिसाय गने गरी कुनै कम्पनी संस्थापना गनन प्रानधकरणले पूिन 
स्िीकृनत दर्दने छैन।  

(३) यस र्दफा बमोस्जम प्रानधकरणले बीमा कम्पनी संस्थापना 
गनन पूिन स्िीकृनत दर्दन इन्कार गरेमा ननिेर्दन परेको साठी दर्दननभत्र 
सोको कारण सवहतको नलस्खत जानकारी ननिेर्दकलाई दर्दन ुपनेछ।  

२८. ननिेर्दन दर्दन ु पनेाः (१) र्दफा २६ बमोस्जम पूिन स्िीकृनत नलई 
प्रचनलत कानून बमोस्जम संस्थापना भएको कम्पनी िा खोनलएको 
विरे्दशी बीमा कम्पनीको शाखा कायानलयले बीमा व्यिसाय गनन चाहेमा 
रे्दहायका वििरण तथा कागजात संलग्न गरी प्रानधकरण समक्ष ननिेर्दन 
दर्दन ुपनेछाः… 

(क) बीमा कम्पनी संस्थापना गनन प्रानधकरणले दर्दएको 
पूिन स्िीकृनत, 

(ख) बीमा कम्पनी स्थापना भएको प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलवप, 

(ग) बीमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र ननयमािलीको 
प्रनतनलवप, 

(घ) बीमा कम्पनीको संस्थापक कुनै कम्पनी िा 
सङ्गदठत  संस्था भए त्यस्तो कम्पनी िा सङ्गदठत 
संस्थाले पनछल्लो तीन आनथनक िषनमा कर चिुा 
गरेको र िावषनक वििीय वििरण सवहतको 
लेखापरीक्षण प्रनतिेर्दन, 

(ङ) खण्ड (घ) बमोस्जमको संस्थापक कम्पनी िा 
सङ्गदठत  संस्थाका आधारभतू शेयरधनीको नाम 
र ननजका  एकाघरको पररिारको वििरण, 

(च) बीमकले गनन चाहेको बीमा व्यिसायको वकनसम,  

(छ) बीमकले गनन चाहेको बीमा व्यिसायको प्रकार 
(पोटनफोनलयो),  
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(ज) बीमा व्यिसाय सञ्चालन गनन आिश्यक 
पूिानधारको वििरण िा भिन भाडामा नलएको भए 
सो सम्बन्धी सम्झौताको प्रनतनलवप,  

(झ) कायनकारी प्रमखु तथा अन्य व्यिस्थापक तहका 
पर्दानधकारीको व्यस्िगत वििरण, 

(ञ) बीमा जोस्खम धारण सम्बन्धी व्यिस्था, 
(ट) लगानी नीनत, जोस्खमाङ्कन, र्दाबी, पनुबीमा, सूचना 

प्रविनध सम्बन्धी वििरण, 
(ठ) प्रस्तावित बीमालेख िा पनुनबीमा कम्पनीको 

हकमा प्रस्तावित पनुबीमा करारको मसौर्दा, 
(ड) संस्थापकले नलन कबलु गरेको शेयरको रकम 

चिुा भएको प्रमास्णत हनुे कागजात, 

(ढ)  कम्पनीको सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धी 
वििरण, 

(ण) कम्पनीका कमनचारीको पाररश्रनमक, सेिाका शतन 
र सवुिधा सम्बन्धी विननयमािली, 

(त) कम्पनीको आनथनक प्रशासन तथा खररर्द सम्बन्धी 
विननयमािली,  

(थ) प्रानधकरणले तोवकदर्दएको अन्य वििरण तथा 
कागजात । 

(२) कुनै विरे्दशी बीमा कम्पनीको शाखा कायानलयले बीमा 
व्यिसाय सञ्चालन गननको लानग ननिेर्दन दर्दाँर्दा उपर्दफा (१) मा 
उस्ल्लस्खत वििरणको अनतररि रे्दहाय बमोस्जमका वििरण समेत 
संलग्न गनुन पनेछाः… 

(क) त्यस्तो विरे्दशी बीमा कम्पनीलाई सम्बस्न्धत 
मलुकुको ननयमन गने ननकायले नेपालमा बीमा 
व्यिसाय गनन दर्दएको इजाजतपत्र, 

(ख) त्यस्तो विरे्दशी बीमा कम्पनीको शाखा 
कायानलय नेपालमा र्दतान भएको ननस्सा, 
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(ग) बीमा कम्पनीको शाखा कायानलय र्दतान गननको 
लानग प्रानधकरणबाट पूिन स्िीकृनत नलएपनछ 
त्यस्तो विरे्दशी बीमा कम्पनीले र्दफा २६ 
बमोस्जम पेश गरेको वििरणमा फरक परेको 
भए सोको वििरण,  

(घ) प्रानधकरणले माग गरे बमोस्जमका अन्य 
वििरण कागजात। 

२९. इजाजतपत्र दर्दनाेः (१) र्दफा २८ बमोस्जम प्राप्त ननिेर्दन र सोसाथ 
संलग्न वििरण कागजात जााँचबझु गर्दान ननिेर्दक यस ऐन बमोस्जम 
बीमा व्यिसाय गनन सक्षम रे्दस्खएमा प्रानधकरणले तोवकए बमोस्जमको  
र्दस्तरु नलइन ननिेर्दन प्राप्त भएको साठी दर्दननभत्र ननिेर्दकलाइन 
इजाजतपत्र दर्दन ुपनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम इजाजतपत्र दर्दाँर्दा त्यस्तो 
इजाजतपत्रमा ननिेर्दकले र्दफा ६२ बमोस्जम सञ्चालन गनन पाउने 
बीमा व्यिसायको वकनसम र प्रकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गनुन पनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) बमोस्जम दर्दइएको इजाजतपत्रमा कुनै 
खास नमनत रे्दस्ख प्रभािकारी हनुे भनी उल्लेख गररएकोमा बाहेक 
त्यस्तो इजाजतपत्र जारी भएको नमनत रे्दस्ख नै प्रभािकारी भएको 
मानननेछ। 

(४) प्रानधकरणले यस र्दफा बमोस्जम इजाजतपत्र दर्दाँर्दा 
प्रचनलत कानून, बीमकको आनथनक र संगठन संरचनाको अिस्था तथा 
बीनमतको हक वहत समेतलाई ध्यानमा राखी बीमकले पालना गनुन 
पने आिश्यक शतन तोक्न सक्नेछ। 

(५) उपर्दफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
प्रानधकरणले यस ऐन बमोस्जम ननरे्दस्शका जारी गरी बीमकले बीमा 
व्यिसाय सञ्चालन गर्दान पालना गनुन पने शतनहरु तोक्न िा तोवकएका 
शतनहरूमा हेरफेर गनन सक्नेछ। 

(६) उपर्दफा (४) र (५) बमोस्जम प्रानधकरणले तोवकदर्दएको 
शतनको पालना गनुन सम्बस्न्धत बीमकको कतनव्य हनुेछ। 
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(७) बीमकले उपर्दफा (१) बमोस्जम प्राप्त गरेको 
इजाजतपत्रको छााँयाप्रनत आफ्नो कायानलय, शाखा कायानलय िा 
सम्पकन  कायानलयमा स्पष्ट रे्दस्खने गरी राख्न ुपनेछ। 

(८) यस र्दफा बमोस्जम बीमकलाइन दर्दइएको इजाजतपत्र 
हस्तान्तरण हनुे छैन। 

(९) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
ननिेर्दकले र्दफा २८ बमोस्जम पेश गनुन पने कुनै वििरण कागजात 
पेश नगरेमा िा बीमा व्यिसाय सञ्चालनको लानग आिश्यक 
पूिानधारको व्यिस्था नभएको िा अन्य कारणले ननिेर्दकलाइन 
इजाजतपत्र दर्दाँर्दा बीनमतको हक वहत संरक्षण हनु नसक्ने भइन 
इजाजतपत्र दर्दन मनानसब नरे्दस्खएमा प्रानधकरणले कारण खोली 
ननिेर्दन परेको साठी दर्दननभत्र सोको जानकारी ननिेर्दकलाइन दर्दन ु
पनेछ। 

३०. बीमा व्यिसाय प्रारम्भ गनुन पनेाः बीमकले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको छ 
मवहनानभत्र इजाजतपत्रमा उल्लेख भए बमोस्जमको बीमा व्यिसाय 
प्रारम्भ गनुन पनेछ। 

३१. पूिन स्िीकृनत िा इजाजतपत्र जारी गनन रोक लगाउन सक्नाेः (१) यस 
ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन बीमा व्यिसायको 
बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान तथा मूल्याङ्कनका आधारमा 
सनमनतले ननस्ित अिनधसम्म बीमा कम्पनी स्थापना गनन िा विरे्दशी 
बीमा कम्पनीलाई शाखा कायानलय खोल्न र्दफा २६ बमोस्जम पूिन 
स्िीकृनत दर्दन िा र्दफा २९ बमोस्जम इजाजतपत्र जारी गनन रोक 
लगाउन सक्नेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम सनमनतले पूिन स्िीकृनत दर्दन िा 
इजाजतपत्र जारी गनन रोक लगाएको अिनधभर प्रानधकरणले कसैलाइन 
पनन त्यस्तो पूिन स्िीकृनत दर्दने िा इजाजतपत्र जारी गने छैन। 

३२. शाखा तथा सम्पकन  कायानलय खोल्न सक्नाेः (१) बीमकले 
प्रानधकरणको पूिन स्िीकृनत नलई नेपालनभत्र िा विरे्दशमा तोवकए 
बमोस्जम शाखा कायानलय खोल्न सक्नेछ । 
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(२) प्रानधकरणको पूिन स्िीकृनत नलई प्रचनलत कानूनको 
अधीनमा रही कुनै विरे्दशी बीमा कम्पनीले नेपालमा आफ्नो सम्पकन  
कायानलय खोल्न सक्नेछ। 

तर त्यस्तो कायानलयले बीमा व्यिसाय िा कारोबार गनन सक्न े
छैन। 

(३) बीमकको शाखा तथा सम्पकन  कायानलय सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

३३. इजाजतपत्रको अिनध र निीकरणाः (१) प्रानधकरणले र्दफा २९ 
बमोस्जम दर्दएको इजाजतपत्रको अिनध प्रत्येक िषनको चैत्र मवहनासम्म 
कायम रहनेछ। 

(२) बीमकले उपर्दफा (१) बमोस्जम इजाजतपत्रको अिनध 
समाप्त हनु ुअगािै इजाजतपत्र निीकरण गराउन ुपनेछ। 

(३) बीमकले इजाजतपत्र निीकरणको लानग तोवकएको 
वििरण कागजात र र्दस्तूर सवहत इजाजतपत्रको अिनध समाप्त हनुे 
िषनको फागनु मसान्तनभत्र प्रानधकरण समक्ष ननिेर्दन दर्दन ुपनेछ।   

(४) विरे्दशी बीमा कम्पनीको शाखा कायानलयले उपर्दफा (३) 
बमोस्जम निीकरणको लानग ननिेर्दन दर्दाँर्दा आफ्नो मलुकुको 
ननयमनकारी ननकायबाट बीमा व्यिसाय गनन प्राप्त गरेको इजाजतपत्र 
निीकरण भएको ननस्सा समेत संलग्न गनुन पनेछ। 

(५) उपर्दफा (३) बमोस्जम प्राप्त ननिेर्दन जााँचबझु गर्दान 
इजाजतपत्र निीकरण गनन मनानसि रे्दस्खएमा प्रानधकरणले तीस 
दर्दननभत्र निीकरण गरी दर्दन ुपनेछ र निीकरण गनन नसवकने भएमा 
सोको कारण सवहतको नलस्खत जानकारी सम्बस्न्धत बीमकलाई 
गराउन ुपनेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बमोस्जम निीकरण गर्दान बीमकले गने 
बीमाको प्रकारसमेत उल्लेख गरी निीकरण गररदर्दन ुपनेछ। 

(७) कुनै बीमकले उपर्दफा (३) मा उस्ल्लस्खत अिनधनभत्र 
इजाजतपत्र निीकरणको लानग ननिेर्दन दर्दन नसकेमा िा नसक्ने 
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भएमा सोको मनानसब कारण सवहत इजाजतपत्रको अिनध समाप्त हनु ु
अगािै निीकरणको लानग प्रानधकरण समक्ष ननिेर्दन दर्दन सक्नेछ। 

(८) उपर्दफा (७) बमोस्जम प्राप्त ननिेर्दन जााँचबझु गर्दान 
व्यहोरा मनानसब रे्दस्खएमा प्रानधकरणले त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र 
निीकरण गने अिनध इजाजतपत्रको अिनध समाप्त भएको नमनतले 
बढीमा साठी दर्दन थप गनन सक्नेछ। 

(९) उपर्दफा (८) बमोस्जम थप गररएको अिनधनभत्र बीमकले 
इजाजतपत्र निीकरणको लानग र्दफा २९ बमोस्जमको प्रविया पूरा 
गरी ननिेर्दन दर्दएमा तोवकए बमोस्जमको थप र्दस्तरु नलई प्रानधकरणले 
त्यस्तो इजाजतपत्र निीकरण गररदर्दन ुपनेछ। 

(१०) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
इजाजतपत्र निीकरण गर्दान बीमकले इजाजत प्राप्त गरेको सबै 
बीमाको प्रकार (पोटनफोनलयो) को निीकरण गनुन पनेछ। 

(११) इजाजतपत्र निीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोस्जम हनुेछ। 

३४. इजाजतपत्र निीकरण नगररनाेः र्दफा ३३ मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भए तापनन रे्दहायको अिस्थामा प्रानधकरणले कुनै पनन बीमकको 
इजाजतपत्र निीकरण गने छैनाः- 

(क) प्रानधकरणले तोकेको अिनधनभत्र चिुा पूाँजी कायम 
नगरेमा, 
(ख) र्दफा ७२ बमोस्जम बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन नगराएमा, 
(ग) र्दफा ७३ बमोस्जम बचतको बााँडफााँट नगरेमा, 
(घ) र्दफा ८६ बमोस्जम वििीय वििरण तयार गरी पेश 
नगरेमा,  
(ङ) र्दफा १०२ बमोस्जम ननयमन शलु्क नबझुाएमा,  

(च) र्दफा १३८ बमोस्जम इजाजतपत्र ननलम्बन गररएको 
िा बीमा व्यिसाय गनन नपाउने गरी रोक लगाएको 
अिनध पूरा नभएमा। 
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३५. इजाजत खारेज गनन सवकनाेः (१) बीमकले यस ऐन अन्तरगत 
इजाजतप्राप्त बीमा व्यिसायको वकनसम अन्तरगत कुनै एक िा 
एकभन्र्दा बढी बीमाको प्रकार (पोटनफोनलयो) को इजाजत खारेज गनन 
चाहेमा प्रानधकरण समक्ष ननिेर्दन दर्दन सक्नेछ ।  

तर बीमकले आफूले गरै्द आएको सबै प्रकारको बीमाको 
प्रकार (पोटनफोनलयो) खारेज गनन ननिेर्दन दर्दन सक्न ेछैन। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम प्राप्त ननिेर्दन जााँचबझु गर्दान 
व्यहोरा मनानसब रे्दस्खएमा प्रानधकरणले त्यस्तो बीमकले गरी आएको 
बीमा व्यिसायको कुनै प्रकार (पोटनफोनलयो) को इजाजत खारेज गनन 
सक्नेछ। 

३६. सूची प्रकाशन गनुन पनेाः (१) प्रानधकरणले इजाजत प्राप्त बीमकको 
अद्यािनधक सूची प्रत्येक तीन मवहनामा रावियस्तरको कम्तीमा र्दईु 
िटा रै्दननक पनत्रका र प्रानधकरणको िेबसाइट माफन त सािनजननक गनुन 
पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम सािनजननक गररने सूचीमा 
बीमकले कारोबार प्रारम्भ गरेको नमनत, चिूा पूाँजी, बीमाशलु्क एिम ्
प्रानधकरणले ननधानरण गरेका अन्य वििरणहरू समािेश गनुन पनेछ। 

पररच्छेर्द-५ 

बीमकको पूाँजी कोष तथा शेयर बााँडफााँट  

३७. चिुा पूाँजी कायम गनुन पनेाः (१) बीमकको न्यूनतम चिुा पूाँजी 
प्रानधकरणले समय समयमा ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
प्रानधकरणले मलुकुको विि िा पूाँजी बजारको स्स्थनत, बीमकले ननिानह 
गनुनपने र्दावयत्ि, बीमकको वििीय अिस्थाको आधारमा अिनध तोकी 
बीमकलाई चिुा पूाँजी बढाउन आरे्दश दर्दन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम प्रानधकरणले आरे्दश दर्दएमा 
तोवकएको अिनधनभत्र बीमकले आफ्नो  चिुा पूाँजी कायम गरी सक्न ु
पनेछ। 
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(४) उपर्दफा (१) िा (२) बमोस्जम चिुा पूाँजी कायम गनन 
नसक्ने बीमकको इजाजतपत्र प्रानधकरणले ननलम्बन गनन सक्नछे।  

(५) बीमकको पूाँजी तथा लगानी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोस्जम हनुेछ ।  

३८. पूाँजी घटाउन आरे्दश दर्दन सक्नाेः प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भए तापनन प्रानधकरणले रे्दहायको अिस्थामा बीमकको 
चिुा पूाँजी घटाउन आरे्दश दर्दन सक्नेछाः… 

(क) साविकमा गरै्द आएको बीमाको प्रकार 
(पोटनफोनलयो) मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको 
इजाजत खारेज भएमा,  

तर र्दफा ३७ को उपर्दफा (१) 
बमोस्जम कायम भएको न्यूनतम चिुा पूाँजीभन्र्दा 
कम हनुे गरी बीमकको चिुा पूाँजी घटाइने 
छैन। 

(ख)  र्दफा १०३ बमोस्जम बीमक समस्या ग्रस्त परेको 
रे्दस्खएमा।  

 

३९. बीमा कोषाः (१) बीमकले प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जमको 
मात्रा र अनपुातमा बीमा कोष (इन्स्योरेन्स फण्ड) को व्यिस्था गनुन 
पनेछ। 

(२) बीमकले गने प्रत्येक बीमा व्यिसायको जोस्खम 
व्यहोननको लानग तोवकए बमोस्जम छुट्टाछुटै्ट कोष राख्न ुपनेछ। 

(३) कुनै एक प्रकारको बीमा व्यिसायसाँग सम्बस्न्धत कोषमा 
अको प्रकारको बीमा व्यिसायसाँग सम्बस्न्धत रकम जम्मा गनन िा 
त्यस्तो कोषबाट र्दावयत्ि व्यहोनन पाइने छैन। 

४०. अननिायन जगडेा कोषाः (१) बीमकले बीमा व्यिसाय सम्बन्धी र्दावयत्ि 
िहन गनन छुटै्ट एक अननिायन जगेडा कोष कायम गनुन पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको अननिायन जगेडा कोषमा रे्दहाय 
बमोस्जमका रकम जम्मा गनुन पनेछाः- 
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(क) जीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकले नेपालभर जारी 
गरेको बीमालेखको आधारमा बीमाङ्कीले 
तोवकदर्दएको सम्पूणन र्दावयत्िमा कम नहनुे रकम,  

(ख) ननजीिन बीमा व्यिसायको आम्र्दानी खचनमा 
रे्दखाइएको खरु्द बीमा शलु्कको प्रानधकरणले 
तोकेको अनपुातको रकम,  

(ग)  ननजीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकको लानग 
तोवकएको चिुा पूाँजीको बराबर नभएसम्म मनुाफा 
हनु आएको रकमको पचास प्रनतशत । 

(३) बीमकले आफ्नो व्यिसाय सञ्चालनको लानग आिश्यकता 
बमोस्जम अन्य जगेडा कोष स्थापना गनन सक्नेछ। 

(४) पनुबीमा व्यिसाय गने बीमकको अननिायन जगेडा कोष 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ ।  

(५) अननिायन जगेडा कोष तथा अन्य जगेडा कोष सम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ । 

४१. महाविपस्ि कोष राख्न ु पनेाः(१) बीमकले महाविपस्िको कारणबाट 
भविष्यमा आइपने क्षनत व्यहोननका लानग छुटै्ट एक महाविपस्ि कोष 
राख्न ुपनेछ। 

(२) महाविपस्ि कोष सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रानधकरणले 
ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ। 

४२. र्दाबी भिुानी कोष तथा जगडेा कोषाः (१) बीमकले र्दाबी भिुानी 
कोष तथा जगेडा कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा रे्दहाय बमोस्जमको 
रकम जम्मा गनुन पनेछाः- 

(क) तोवकएको अिनधनभत्र र्दाबी भिुानी हनु नसकेका 
र्दाबी बापत हनु आउने र्दावयत्ि (आउटस्यास्ण्डङ 
क्लेम) बापतको रकम, 

(ख) बीमकले बीमा गरेको सम्पस्ि तथा र्दावयत्िका 
सम्बन्धमा कुनै घटना घवटसकेको तर बीमकलाई 
जानकारी नगराएको (इन्कडन बट नट ररपोटेड) िा 
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पयानप्त जानकारी नगराएको बीमा र्दाबीको र्दावयत्ि 
(इन्कडन बट नट इनफ ररपोटेड) बापतको रकम, 

(ग) बीमकको समाप्त भै नसकेको जोस्खम (अनएक्स्पायडन 
ररक्स ररजभन) बापतको रकम। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको कोष तथा त्यस्तो कोषमा 
जम्मा हनुे रकम सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रानधकरणले ननधानरण गरे 
बमोस्जम हनुेछ। 

४३. र्दावयत्िभन्र्दा सम्पस्ि बढी हनु ुपनेाः (१) बीमकको कूल सम्पस्ि कूल 
र्दावयत्िभन्र्दा बढी हनु ुपनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) को प्रयोजनको लानग कुनै पनन बीमकको 
कुल सम्पस्ि र कुल र्दावयत्िको अनपुात (सोल्भेन्सी मास्जनन) 
प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ ।  

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुाँर्दाका बखत बीमा व्यिसाय गरै्द 
आएका बीमक िा विरे्दशी बीमा कम्पनीका शाखा कायानलयले 
प्रानधकरणले तोके बमोस्जमको अिनधनभत्र उपर्दफा (२) बमोस्जम 
सम्पस्ि र र्दावयत्िको अनपुात (सोल्भेन्सी मास्जनन) कायम गनुन पनेछ। 

(४) यस र्दफाको प्रयोजनको लानग बीमकको कुल सम्पस्ि 
तथा र्दावयत्िको मूल्याङ्कन तोवकए बमोस्जम गररनेछ। 

४४. लाभाशं वितरण गननमा बन्रे्दजाः (१) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भए तापनन रे्दहायको अिस्थामा बीमकले आफ्ना 
शेयरधनीहरुलाई लाभांश घोषणा गनन र वितरण गनन पाउन ेछैनाः- 

(क) आफ्नो सम्पूणन प्रारस्म्भक खचन, अस्घल्लो आनथनक 
िषनसम्मको नोक्सानी यस ऐन तथा 
प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जम जोस्खम 
व्यहोनन कायम गनुनपने कोष िा जगेडा 
कोषको व्यिस्था नगरेसम्म, 

(ख) र्दफा ३७ बमोस्जम पयुानउनपुने न्यूनतम चिुा 
पूाँजी पूरा नगरेसम्म, 
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(ग) र्दफा ४३ बमोस्जमको सम्पस्ि र र्दावयत्िको 
अनपुात कायम नभएसम्म,   

(घ) सिनसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर वितरण गरी 
पूणन रुपमा चिुा पूाँजी भिुानी नभएसम्म ।  

(२) प्रचनलत कानून बमोस्जम बीमकले लाभांश घोषणा गनुन 
अस्घ तोवकए बमोस्जम प्रानधकरणको स्िीकृनत नलन ुपनेछ। 

४५. शेयरको बााँडफााँट (१) बीमकले आफ्नो कुल जारी पूाँजीको कम्तीमा 
तीस प्रनतशत शेयर सिनसाधारणलाई नबिी गननको लानग छुट्याउन ु
पनेछ। 

तर विरे्दशी बीमा कम्पनीको शाखा कायानलयको रुपमा र्दतान 
भएको बीमकले शेयर ननष्कासन तथा नबिी गनन पाउन ेछैन। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम सिनसाधारणलाई छुट्याइएको 
शेयरको पााँच प्रनतशत शेयर बीमकले आफ्ना कमनचारीको लानग 
छुट्याउन सक्नेछ। 

(३) बीमकले प्रानधकरणको स्िीकृनतमा संस्थापक शेयर 
समूहको स्िानमत्ि एकाउन्न प्रनतशतभन्र्दा कम नहनुे गरी बााँकी अंश 
सिनसाधारण शेयर समूहमा पररणत गनन सक्नेछ। 

(४) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
नेपाल सरकार िा प्ररे्दश सरकारको स्िानमत्िमा स्थापना भएको 
बीमकको शेयर सम्बन्धी व्यिस्था नेपाल सरकार िा प्ररे्दश सरकारले 
तोके बमोस्जम हनुेछ। 

(५) बीमकको शेयरको बााँडफााँट तथा नबिी वितरण 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था नधतोपत्र सम्बन्धी प्रचनलत संघीय कानून 
बमोस्जम हनुेछ।  

४६. वििरणपत्र तथा शेयर ननष्काशनाः (१) बीमकले नधतोपत्रको 
सािनजननक ननष्काशन गनुन अस्घ प्रचनलत कानून बमोस्जम नेपाल 
नधतोपत्र बोडनबाट स्िीकृत गराएको वििरणपत्र प्रानधकरण समक्ष पेश 
गनुन पनेछ।   
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(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम वििरणपत्र पेश नगरेसम्म सो 
बीमक िा ननजको तफन बाट कसैले पनन त्यस्तो वििरणपत्र प्रकाशन 
गनन पाउने छैन। 

(३) उपर्दफा (१) नेपाल नधतोपत्र बोडनबाट वििरणपत्रमा 
स्िीकृनत प्रर्दान गरेको नलस्खत जानकारी प्रानधकरणलाइन प्राप्त 
नभएसम्म प्रानधकरणले त्यस्तो वििरणपत्र र्दतान गने छैन। 

(४) कुनै बीमकले कम्तीमा एक आनथनक िषनको वििीय 
वििरणको  लेखापरीक्षण नगराई सिनसाधारणको लानग शेयर 
ननष्काशन गनन पाउने छैन। 

(५) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
बीमकले शेयर खररर्दका लानग सिनसाधारणबाट र्दरखास्त आह्वान गर्दान 
शेयरको अंवकत मूल्यको शतप्रनतशत रकम र्दरखास्त साथ माग गनुन 
पनेछ। 

४७. शेयर नबिी गनन, नधतोबन्धक राख्न िा हक हस्तान्तरण गनन नपाउनाेः 
(१) कुनै बीमकको संस्थापकले बीमा कम्पनी स्थापना गरेको पााँच 
िषन पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयर धनीको रुपमा ननजले नलएको 
शेयर नबिी गनन िा नधतोबन्धक राख्न िा कुनै प्रकारले हक 
हस्तान्तरण गनन पाउने छैन । 

तर यो ऐन प्रारम्भ हनुअुस्घ कसैले कुनै बीमकको यस ऐनमा 
उल्लेख भएभन्र्दा बढी सङ्खख्यामा शेयर नलएको रहेछ भने ननजले 
त्यसरी बढी हनु आउने शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको छ मवहनानभत्र 
नबिी वितरण गररसक्न ुपनेछ।   

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
कुनै बीमकको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यिधान उत्पन्न भई विशेष 
पररस्स्थनत नसजनना हनु गएमा िा संस्थापक प्रचनलत कानून बमोस्जम 
कालोसूचीमा परेमा प्रानधकरणको स्िीकृनत नलई संस्थापकहरू बीच एक 
आपसमा शेयर खररर्द नबिी गनन सवकनेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस उपर्दफाको प्रयोजनको लानग “विशेष 
पररस्स्थनत” भन्नाले गणपूरक संख्याको अभािले सञ्चालक सनमनतको 
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बैठक लगातार तीन पटकसम्म बस्न नसकेको िा सञ्चालकको आपसी 
वििार्दको कारणले कुनै पनन ननणनयमा पगु्न नसकेको अिस्था सम्झन ु 
पछन । 

(३) बीमकको संस्थापकले पााँच िषन पूरा भएपनछ ननजको 
नाममा रहेको शेयर नधतो बन्धक राख्न ेिा नबिी वितरण गने शतन 
तथा बन्रे्दज सम्बन्धी व्यिस्था प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जम 
हनुेछ।  

(४) बीमकको सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु, लेखापरीक्षक, 
कम्पनी सस्चि िा बीमकको व्यिस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कायनमा 
प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यस्ि तथा ननजको एकाघर पररिारका सर्दस्यले 
त्यस्तो पर्दमा बहाल रहाँर्दाका बखत िा त्यस्तो पर्दबाट अिकाश प्राप्त 
गरेको नमनतले एक बषनसम्म सम्बस्न्धत बीमक िा त्यसको सहायक 
कम्पनीको शेयर आफ्नो िा आफ्नो एकाघरको पररिारको सर्दस्य िा 
अन्य कुनै पनन व्यस्ि िा त्यस्ता व्यस्िको ननयन्त्रणमा रहेको फमन, 
कम्पनी िा संस्थाको नाममा नलन िा राख्न हुाँरै्दन ।  

(५) बीमकको शेयर खरीर्द, नबिी तथा अन्य व्यिस्था 
प्रचनलत कानून बमोस्जम हनुेछ। 

पररच्छेर्द-६ 

सञ्चालक सनमनत तथा कायनकारी प्रमखु   

४८. सञ्चालक सनमनतको गठनाः (१) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भए तापनन बीमकको  सञ्चालक सनमनतमा एकजना स्ितन्त्र 
सञ्चालक सवहत कम्तीमा पााँच र बढीमा सात जना सञ्चालक रहने 
छन।् 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमका सञ्चालकको ननयसु्ि बीमकको 
साधारण सभाबाट गररनेछ। 

तर,  

(क) बीमकको प्रथम िावषनक साधारण सभा नभएसम्मको 
लानग सञ्चालकको ननयसु्ि संस्थापकद्वारा गररनेछ 
। 
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(ख)  िावषनक साधारण सभा हनुभुन्र्दा अगािै कुनै 
संस्थागत प्रनतनननधत्ि गने सञ्चालक िा िैकस्ल्पक 
सञ्चालक बाहेक अन्य सञ्चालकको पर्द ररि 
भएमा अको साधारण सभा नभएसम्मका लानग 
सञ्चालकको ननयसु्ि बीमकको सञ्चालक 
सनमनतद्वारा गनन सवकनेछ। 

(ग) नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार, कुनै बीमक, कुनै 
सङ्गदठत संस्था, कम्पनी िा विरे्दशी बीमकले 
शेयर नलएको बीमकको हकमा नेपाल सरकार, 
प्ररे्दश सरकार िा सो संस्थाले आफूले नलएको 
शेयर संख्याको अनपुातमा सञ्चालक ननयिु गनन 
सक्नेछ र यसरी सञ्चालक ननयिु गर्दान 
सञ्चालकको अनपुस्स्थनतमा काम गनन सक्न े गरी 
िैकस्ल्पक सञ्चालक समेत ननयिु गनुन पनेछ। 

(३) एकाघरको पररिारको एकभन्र्दा बढी व्यस्ि एकै 
बीमकको िा समान वकनसमको बीमकको सञ्चालक हनु पाउने छैन। 

(४) सञ्चालक सनमनतले र्दफा ५० बमोस्जमको योग्यता र 
अनभुि भएका व्यस्िहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना स्ितन्त्र 
सञ्चालक ननयिु गरी सोको जानकारी त्यस्तो ननयसु्ि पनछ बस्न े
पवहलो साधारण सभामा दर्दन ुपनेछ। 

(५) सञ्चालकहरूले आफूमध्ये बहमुतले छानेको व्यस्ि 
सञ्चालक सनमनतको अध्यक्ष हनुेछ।  

(६) सञ्चालक सनमनतको अध्यक्षको पर्दमा ननयिु हनुे 
व्यस्िले प्रानधकरणको अध्यक्ष समक्ष र सञ्चालक सनमनतको सर्दस्यको 
पर्दमा ननयिु हनुे व्यस्िले सञ्चालकको पर्दमा बहाल हनु ु अस्घ  
सञ्चालक सनमनतको अध्यक्ष समक्ष अनसूुची बमोस्जमको ढााँचामा पर्द 
तथा गोपनीयताको सपथ नलन ुपनेछ।   



40 

 

(७) कुनै कारणले सञ्चालकको पर्द ररि भएमा पैंतीस 
दर्दननभत्र सञ्चालक सनमनतले अको साधारण सभा नभएसम्मको लानग 
त्यस्तो ररि पर्दमा सञ्चालक ननयिु गनुन पनेछ। 

४९. सञ्चालकको पर्दािनधाः सञ्चालकको पर्दािनध बढीमा चार बषनको हनुेछ 
र ननज पनुाः ननयिु िा मनोननत हनु सक्नेछ। 

तर स्ितन्त्र सञ्चालक एक कायनकालको लानग मात्र ननयिु 
हनु सक्नेछ।  

५०. सञ्चालकको योग्यतााः (१) रे्दहायको व्यस्ि बीमकको सञ्चालकमा 
ननयिु हनु योग्य हनुेछाः- 

(क) विरे्दशी िा स्िरे्दशी बीमक, बैंक िा वििीय संस्था 
िा सम्बस्न्धत क्षेत्रका सङ्गदठत  संस्थाको सञ्चालक 
िा पर्दानधकारी तहमा िा नेपाल सरकारको 
अनधकृतस्तरमा कम्तीमा पााँच िषन काम गरेको, 

(ख) कुनै विषयमा स्नातकोपानध हानसल गरेको र विरे्दशी 
िा स्िरे्दशी बीमा, बैंक िा वििीय संस्था िा 
सम्बस्न्धत क्षेत्रको सङ्गदठत  संस्थाको संचालक िा 
पर्दानधकारी  तहमा िा नेपाल सरकारको अनधकृत 
स्तरमा कम्तीमा तीन िषन काम गरेको,  

(ग) चाटनडन एकाउन्टेण्सी गरेको िा बीमा, मौदरक, 
बैंवकङ्ग, वििीय, िास्णज्यशास्त्र, व्यिस्थापन, 
जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गस्णत, अथनशास्त्र िा 
कानून विषयमा स्नातकोिर उपानध हानसल गरेको 
। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
बीमा, मौदरक, बैंवकङ्ग, वििीय, िास्णज्यशास्त्र, व्यिस्थापन, 
जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गस्णत, अथनशास्त्र िा कानून विषयमा 
स्नातकोिर िा सो सरहको उपानध हानसल गरेको र स्िरे्दशी िा 
विरे्दशी बीमक िा सम्बस्न्धत क्षेत्रको सङ्गदठत संस्थाको सञ्चालक 
िा व्यिस्थापक तहमा िा नेपाल सरकारको अनधकृत दद्वतीय 
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शे्रणीको पर्दमा कम्तीमा तीन िषनको कायन अनभुि हानसल गरेको 
व्यस्ि बीमकको स्ितन्त्र सञ्चालकको रूपमा ननयिु हनु योग्य 
हनुेछ। 

 तर बीमकको संस्थापक, सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको 
पररिारको सर्दस्य, परामशनर्दाता तथा बीमकको आधारभतू शेयरधनी 
िा बीमकसाँग वििीय स्िाथन भएको व्यस्ि स्ितन्त्र सञ्चालक हनु 
पाउने छैन। 

५१. सञ्चालकको अयोग्यतााः रे्दहायको कुनै व्यस्ि सञ्चालकको पर्दमा 
ननिानस्चत िा मनोनीत हनु अयोग्य हनुेछाः-  

(क)  २५ िषन उमेर पूरा नभएको, 
(ख)  माननसक सन्तलुन ठीक नभएको,  

(ग)  साहकुो ऋण नतनन नसकी साहकुो र्दामासाहीमा 
परेको, 

(घ)  प्रचनलत कानून बमोस्जम कालोसूचीमा परी 
फुकुिा भएको नमनतले तीन िषन पूरा नभएको, 

(ङ)  बीमक िा बैंक तथा वििीय संस्था िा कुनै पनन 
प्रकारको ननक्षेप संकलन गने सङ्गदठत संस्थाको 
सञ्चालक रहेको िा अन्य कुनै बीमकको 
संस्थापक समूहको आधारभतू शेयर नलएको 
बहालिाला सञ्चालक िा कमनचारी, 

(च)  सम्बस्न्धत बीमकको बहालिाला लेखापरीक्षक 
िा परामशनर्दाता िा बीमकसाँग कुनै वकनसमको 
ठेक्का पट्टामा वहस्सेर्दार रहेको िा ननजी स्िाथन 
रहेको व्यस्ि िा संस्था, फमन र कम्पनी, 

(छ)  नधतोपत्र व्यिसायीको रुपमा कायन गनन नधतोपत्र 
बजारको सर्दस्यता प्राप्त गरेको िा मचेण्ट बैंकर, 

(ज)  अन्य बीमकको सञ्चालकको पर्दमा बहाल 
रहेको, 
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(झ)  शेयर स्िानमत्िका कारणले सञ्चालक हनु 
सम्बस्न्धत बीमकको ननयमािली बमोस्जम 
अयोग्य रहेको,  

(ञ)  सञ्चालक हनुको लानग नलन ु पने न्यूनतम शेयर 
ननलएको, 

(ट)  सािनजननक पर्द धारण गरेको िा नेपाल सरकार 
िा नेपाल सरकारको स्िानमत्ि प्राप्त संस्था, 
प्रानधकरण, बोडन, बीमक िा बैंक िा वििीय 
संस्थाको बहालिाला कमनचारी, 

  तर नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार िा 
नेपाल सरकारको स्िानमत्ि प्राप्त संस्था िा 
बीमकले शेयर खररर्द गरेको फरक वकनसमको 
बीमकमा सञ्चालक मनोनीत गनन यस व्यिस्थाले 
बाधा परु् याएको माननने छैन। 

(ठ)  प्रचनलत कानून बमोस्जम नतनुन पने कर चिुा 
नगरेको,  

(ड)  चोरी, ठगी, वकते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैनतक पतन 
रे्दस्खने कुनै पनन फौजर्दारी कसरु, बीमा कसरु 
िा बैंवकङ्ग कसरु गरेको अनभयोगमा नेपाल िा 
विरे्दशी मलुकुको अर्दालतबाट कसरुर्दार ठहर 
भई सजाय भिुान भएको पााँच िषन पूरा 
नभएको, 

(ढ)  प्रचनलत कानून बमोस्जम ननयमनकारी ननकायले 
कानून विपरीत कायन गरेको भनी कारबाही 
गरेको िा त्यस्तो कारबाही भएको पााँच िषन पूरा 
नभएको, 

(ण)  अर्दालतको फैसला बमोस्जम लागेको कैर्द, 

जररबाना नतनन बझुाउन बााँकी रहेको, सरकारी 
बााँकी नतनन बझुाउन बााँकी  रहेको, 
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(त)  प्रानधकरणको ननरे्दशन पालना नगरेको कारणबाट 
प्रानधकरणले कारबाही गरेको नमनतले तीन िषन 
पूरा नभएको ।  

५२. सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल नरहन े अिस्थााः (१) रे्दहायका 
अिस्थामा कुनै पनन व्यस्ि बीमकको सञ्चालकको पर्दमा बहाल रहने 
छैनाः… 

(क) र्दफा ५१ बमोस्जम सञ्चालक पर्दमा रहन अयोग्य 
भएमा, 

(ख) जनु समूहबाट सञ्चालक सनमनतमा प्रनतनननधत्ि भएको 
हो सोही समूहको कम्तीमा एकाउन्न प्रनतशत 
शेयरधनीले सञ्चालकको पर्दबाट हटाउन साधारण 
सभामा पेश गरेको प्रस्ताि बहमुतले पाररत भएमा,  

 स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजनका लानग "समूह" 
भन्नाले संस्थापक र सिनसाधारण शेयरधनीको समूह 
भन्ने सम्झन ुपछन ।  

(ग) सञ्चालकले आफ्नो पर्दबाट दर्दएको राजीनामा स्िीकृत 
भएमा,  

(घ) बीमक िा बीनमतको हकवहत विपरीत कायन गरेको 
कारण ननज बीमकको सञ्चालक पर्दमा रही कायन 
सम्पार्दन गनन अयोग्य रहेको भनी प्रानधकरणले 
ननजलाई हटाउन ननरे्दशन दर्दएमा। 

(२) आफ्नो कुनै सञ्चालकले यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत 
बनेको ननयमािली िा प्रानधकरणको ननरे्दशन विपरीत कायन गरेको 
कारणबाट ननज सो पर्दमा बहाल रहन अयोग्य छ भन्ने बीमकलाई 
लागेमा िा कुनै सञ्चालक त्यस्तो पर्दमा बहाल नरहेमा बीमकले सोको 
नलस्खत जानकारी पन्र दर्दननभत्र प्रानधकरणलाई दर्दन ुपनेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम कुनै सञ्चालक सो पर्दमा बहाल 
रहन अयोग्य छ भनी लेखी आएमा प्रानधकरणले आिश्यक छाननबन 
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गरी त्यस्तो सञ्चालकलाइन पर्दबाट हटाउन बीमकलाइन ननरे्दशन दर्दन 
सक्नेछ।  

५३. सञ्चालक सनमनतको बैठकाः (१) सञ्चालक सनमनतको बैठक िषनमा 
कम्तीमा छ पटक बस्न ुपनेछ। 

तर र्दईुिटा बैठकको बीचको फरक र्दईु मवहनाभन्र्दा बढी हनुे 
छैन। 

(२) कम्तीमा एक चौथाई सञ्चालकले नलस्खत अनरुोध गरेमा 
सञ्चालक सनमनतको अध्यक्षले जनुसकैु बखत सञ्चालक सनमनतको 
बैठक बोलाउन ुपनेछ। 

(३) सञ्चालक सनमनतको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, 
नमनत र समयमा बस्नेछ। 

(४) सञ्चालक सनमनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ 
र ननजको अनपुस्स्थनतमा जेष्ठ सञ्चालकले बैठकको अध्यक्षता गनेछ। 

(५) कुल सञ्चालक संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रनतशत 
सञ्चालक उपस्स्थत नभई सञ्चालक सनमनतको बैठक बस्ने छैन। 

(६) सञ्चालक सनमनतको बैठकमा बहमुतको ननणनय मान्य 
हनुेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गने सर्दस्यले 
ननणानयक मत दर्दनेछ। 

(७) कुनै सञ्चालकको ननजी स्िाथन भएको प्रस्ताि उपर 
बैठकमा छलफल हुाँर्दा सो बैठकमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग नलन 
पाउने छैन । 

(८) सञ्चालक सनमनतको बैठकमा उपस्स्थत सञ्चालकको नाम, 

छलफल भएको विषय र बैठकको ननणनय (माइन्यूट) छुटै्ट वकताबमा 
अनभलेख गनुन पनेछ र सो ननणनयमा बैठकमा उपस्स्थत सबै 
सञ्चालकले र्दस्तखत गनुन पनेछ। 

तर सञ्चालक सनमनतको ननणनयमा कुनै सञ्चालकले फरक मत 
राख्न चाहेमा सो फरक मत  ननजले र्दस्तखत गरी अनभलेख गनन 
सक्नेछ। 
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(९) सञ्चालकले आफ्नो स्िाथन रहेको कुनै विषयमा सञ्चालक 
सनमनत िा अन्य कुनै उपसनमनतको बैठकमा छलफल हनुे भएमा सो 
कुराको जानकारी बैठकलाइन गराउन ुपनेछ र त्यस्तो बैठकमा ननजले 
भाग नलन ुहुाँरै्दन।  

(१०) सञ्चालक सनमनतले कुनै खास नबषयमा सम्बस्न्धत 
विषयको विज्ञसाँग आिश्यक राय परामशन नलन सक्नेछ। 

(११) सञ्चालकले बैठकमा उपस्स्थत भए बापत प्रानधकरणले 
ननधानरण गररदर्दए बमोस्जमको बैठक भिा तथा अन्य सवुिधा 
पाउनेछ। 

५४. सञ्चालक सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकाराः (१) बीमकको साधारण 
सभाबाट हनुे काम बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेका ननयम 
िा विननयम, जारी भएका ननरे्दशन, आरे्दश, प्रबन्धपत्र, ननयमािली र 
अन्य प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही बीमकको सम्पूणन काम, कतनव्य 
र अनधकार बीमकको सञ्चालक सनमनतमा ननवहत रहनेछ।  

(२) बीमकको समग्र जोस्खम व्यिस्थापन गरी बीनमत तथा 
सिनसाधारण शेयरधनीको वहतमा बीमा व्यिसाय सञ्चालन गनुन, 
संस्थागत सशुासन कायम गनुन र रै्दननक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप 
नगने कुराको प्रत्याभनूत गनुन सञ्चालक सनमनतको कतनब्य हनुेछ।  

(३) सञ्चालक सनमनतको अन्य काम, कतनब्य र अनधकार 
रे्दहाय बमोस्जम हनुेछाः… 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, 
विननयम, ननरे्दशन, आरे्दश, प्रबन्धपत्र,  
ननयमािली र प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही 
आिश्यक विननयम, ननरे्दस्शका र कायनविनध 
बनाई लागू गने, 

(ख) बीमकको जोस्खमाङ्कन, व्यिस्थापन, बीमा र्दाबी 
भिुानी, सम्पस्ि तथा र्दावयत्ि व्यिस्थापन, 

बजेट, योजना तथा अन्य आिश्यक नबषयमा 
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नीनत तथा योजना तजुनमा गरी लागू गने, 
गराउने, 

(ग) बीमा व्यिसाय सञ्चालन सम्बन्धमा प्रानधकरणको 
ननरे्दशन बमोस्जम आिश्यक नीनत तथा मापर्दण्ड 
स्िीकृत गरी लागू गने, गराउने,  

(घ) बीमकको चिुा पूाँजी, बीमाकोष र अन्य चल तथा 
स्स्थर सम्पस्ि कानून बमोस्जम कायम राख्न 
लगाउने, 

(ङ) बीमकले अिलम्बन गरेको नीनतको ननयनमत 
रुपमा अनगुमन तथा विश्लषेण गरी 
व्यिस्थापनलाइन आिश्यक ननरे्दशन दर्दने,  

(च) बीमकको बावषनक प्रनतिेर्दन सवहतको 
लेखापरीक्षाण प्रनतिेर्दन साधारण सभामा पेश 
गने,   

(छ) प्रानधकरणले समय समयमा तोके बमोस्जमको 
कायनहरू गने, गराउन े। 

५५. सनमनत िा उपसनमनत गठन गनन सक्नाेः  (१) यस ऐनमा कुनै ननकाय 
िा पर्दानधकारीले गने भनी स्पष्ट उल्लेख गररएकोमा बाहेक सञ्चालक 
सनमनतले कुनै खास प्रयोजनका लानग प्रानधकरणको ननरे्दशनको 
अधीनमा रही आिश्यकता अनसुार अन्य सनमनत िा उपसनमनत गठन 
गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम गठन भएको सनमनत िा 
उपसनमनतको काम, कतनब्य, अनधकार, कायनविनध तथा बैठकमा 
भाग नलए बापत पाउन ेभिा तथा सवुिधा सञ्चालक सनमनतले तोके 
बमोस्जम हनुेछ र त्यस्तो सनमनत तथा उपसनमनतबाट भएको कायन 
र खचन िावषनक प्रनतिेर्दनमा खलुाउन ुपनेछ।  

५६. अनधकार प्रत्यायोजनाः सञ्चालक सनमनतले यो ऐन िा  यस ऐन 
अन्तरगत बनेको ननयमािली, बीमकको प्रबन्धपत्र र ननयमािली 
बमोस्जम आफूमा ननवहत अनधकारमध्ये केही अनधकार कुनै सञ्चालक, 
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र्दफा ५५ बमोस्जमको सनमनत िा उपसनमनत, कायनकारी प्रमखु िा 
बीमकको कायनकारी प्रमखु भै कायन गने व्यस्िलाई प्रत्यायोजन गनन 
सक्नेछ।  

तर व्यिस्थापकीय अनधकार सञ्चालकलाई प्रत्यायोजन गनन 
पाइने छैन। 

५७. बीमकको व्यिस्थापनाः (१) बीमकले बीमा व्यिसाय सञ्चालन गननका 
लानग तोवकए बमोस्जमका आिश्यक कमनचारी ननयिु गनुन पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
बीमकसाँग वििीय स्िाथन भएको व्यस्िलाई कमनचारीमा ननयिु हनु 
सक्ने छैन। 

(३) बीमकले बीमा व्यिसाय सञ्चालन गर्दान आफ्नो क्षमता 
अनसुार बीनमतको वहतमा प्रनतकूल असर नपने गरी व्यिस्थापन 
कायनमा खचन गनुन पनेछ।  

(४) उपर्दफा (१) बमोस्जमको व्यिस्थापन खचनको सीमा 
तथा अन्य व्यिस्था प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ।   

५८. कायनकारी प्रमखुको ननयसु्िाः (१) सञ्चालक सनमनतले यो ऐन, यस ऐन 
अन्तरगत बनेको ननयमािली, बीमकको प्रबन्धपत्र र ननयमािलीको 
अधीनमा रही बीमकको कायन सञ्चालन एिम ् व्यिस्थापनको लानग 
एक कायनकारी प्रमखु ननयिु गनुन पनेछ ।  

(२) कायनकारी प्रमखुको कायनकाल बढीमा चार िषनको हनुेछ 
र ननज अको एक कायनकालको लानग पनुाः ननयसु्ि हनु सक्नछे। 

(३) उपर्दफा (२) मा लेस्खएको व्यिस्था यो ऐन प्रारम्भ 
भएपनछ मात्र लागू हनुेछ। 

(४) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
सञ्चालक सनमनतले कायनकारी प्रमखुको कायनसम्पार्दन सन्तोषजनक 
नभएमा ननजलाइन  जनुसकैु बखत पर्दबाट हटाउन सक्नेछ। 

तर त्यसरी पर्दबाट हटाउन ु अस्घ ननजलाइन सफाइन पेश गने 
मनानसब मौका दर्दन ुपनेछ।  
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(५) सञ्चालक सनमनतले कायनकारी प्रमखु ननयिु गर्दान रे्दहाय 
बमोस्जमको योग्यता तथा अनभुि भएको व्यस्िलाइन ननयिु गरी 
त्यसरी ननयिु गरेको सात दर्दननभत्र प्रानधकरणलाइन जानकारी दर्दन ु
पनेछाः…  

(क) बीमा, मौदरक, बैंवकङ्ग, वििीय, िास्णज्यशास्त्र, 
व्यिस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गस्णत, 
अथनशास्त्र िा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोिर 
िा सो सरहको उपानध हानसल गरेको,  

(ख) चाटनडन एकाउन्टेण्सी गरेको िा बीमा, मौदरक, 
बैंवकङ्ग, वििीय, िास्णज्यशास्त्र, व्यिस्थापन, 
जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गस्णत, अथनशास्त्र िा 
कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक िा सो सरहको 
उपानध हानसल गरेको र कम्तीमा व्यिस्थापक तहमा 
बीमा क्षेत्रमा भए कम्तीमा र्दश िषन, बैंक तथा 
वििीय क्षेत्रमा भए पन्र िषन िा र्दबैु क्षेत्रमा भए 
बीमा क्षेत्रमा कम्तीमा एक िषनको अनभुि सवहत 
कम्तीमा बाह्र िषनको अनभुि हानसल गरेको ।   

(६) रे्दहायको व्यस्ि बीमकको कायनकारी प्रमखु ननयिु हनु 
सक्ने छैनाः- 

(क) माननसक सन्तलुन ठीक नभएको,   

(ख) प्रचनलत कानून बमोस्जम कालोसूचीमा परेको िा 
कालोसूचीबाट फुकुिा भएको तीन िषन पूरा 
नभएको, 

(ग) बीमकको सञ्चालक, सञ्चालकको नस्जकको 
नातेर्दार िा कमनचारी, बीमा मध्यस्थकतान िा 
परामशनर्दाताको रूपमा कायनरत रहेको, 

(घ)  विगत तीन बषनको अिनधमा सोही बीमकको 
लेखापरीक्षक भई कायन गरेको,  
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(ङ)  नधतोपत्र व्यिसायीको रुपमा कायन गने िा 
नधतोपत्र बजारको सर्दस्य रहेको, 

(च)  बीमकसाँग वििीय स्िाथन भएको,  

(छ)  अध्यक्ष िा सञ्चालक सनमनतको अध्यक्ष 
भइनसकेको, 

  तर नेपाल सरकारले बीमकको अध्यक्ष 
िा सञ्चालकमा ननयिु गनन यो व्यिस्थाले बाधा 
पयुानउने छैन ।  

(ज) प्रचनलत कानून बमोस्जम कैर्द सजाय पाई त्यस्तो 
सजाय भिुान भएको नमनतले तीन िषन पूरा 
नभएको,  

(झ) विरे्दशी मलुकुको स्थायी आिासीय अनमुनत प्राप्त 
गरेको,  

तर, विरे्दशी बीमक तथा संयिु 
लगानीमा स्थावपत बीमकको कायनकारी 
प्रमखुको हकमा यो व्यिस्था लागू हनुे छैन ।  

(ञ) वकते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, सम्पस्ि शदु्धीकरण, 
मानि िेचविखन, बैंवकंग कसरु, बीमा तथा 
अन्य ठगी, शरीर बन्धक िा अपहरण जस्ता 
फौजर्दारी कसरुमा अर्दालतबाट सजाय पाएको, 

(ट) सािनजननक पर्दमा बहाल रहेको । 

(७) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
विरे्दशी बीमकको बहमुत शेयर भएको बीमक िा विरे्दशी बीमा 
कम्पनीले आफ्नो कमनचारीलाई यस र्दफाको अधीनमा रही कायनकारी 
प्रमखुको रूपमा ननयिु गनन सक्नेछ । 

(८) नेपाल स्स्थत विरे्दशी बीमकको शाखा कायानलयले यस 
र्दफा बमोस्जमको योग्यता र अनभुिको आधारमा कायनकारी प्रमखु 
ननयिु गनुन पनेछ ।  
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(९) कायनकारी प्रमखुको पाररश्रनमक सेिाका अन्य शतन तथा 
सवुिधाहरू सञ्चालक सनमनतले ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ र 
ननजलाइन ननयसु्ि गर्दानका बखत नै ननजको सेिाको शतन तथा सवुिधा 
ननधानरण गनुन पनेछ ।  

५९. कायनकारी प्रमखुको काम, कतनव्य र अनधकाराः (१) सञ्चालक 
सनमनतबाट स्िीकृत नीनत, प्रानधकरणबाट दर्दइएको ननरे्दशन र प्रचनलत 
कानून बमोस्जम बीमकको रै्दननक, व्यािसावयक एिं प्रशासकीय कायन 
गनुन कायनकारी प्रमखुको कतनव्य हनुेछ । 

(२) बीमकको कायनकारी प्रमखुको काम, कतनव्य र अनधकार 
सञ्चालक सनमनतबाट प्रत्यायोस्जत अनधकारको अधीनमा रही रे्दहाय 
बमोस्जम हनुेछाः- 

(क) प्रबन्धपत्र र ननयमािलीको अधीनमा रही सञ्चालक 
सनमनतबाट प्रर्दि अनधकार प्रयोग गने, सञ्चालक 
सनमनतको ननणनय लागू गने र बीमकको काम 
कारबाही तथा कारोबारको रेखरे्दख तथा 
ननयन्त्रण गने, 

(ख) बीमकको िावषनक बजेट र कायनयोजना तयार गरी 
स्िीकृनतको लानग सञ्चालक सनमनत समक्ष पेश 
गने, 

(ग) बीमकको कमनचारी विननयमािलीको अधीनमा रही 
आिश्यक जनशस्ि व्यिस्थापन गने,  

(घ) साधारण सभा तथा सञ्चालक सनमनतबाट गररएका 
ननणनय कायानन्ियन गने गराउने, 

(ङ) यो ऐन िा प्रानधकरणको ननरे्दशन अनरुूप संस्था 
सञ्चालन गने र संस्थाको प्रभािकारी आन्तररक 
ननयन्त्रण एिं जोस्खम व्यिस्थापन गने, 

(च) यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, 
विननयम, ननरे्दशन िा आरे्दश, प्रबन्धपत्र र 
ननयमािलीको अधीनमा रही बीमकले प्रानधकरण 
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िा अन्य ननकायमा पेश गनुन पने प्रनतिेर्दन, 
वििरण, कागजात, ननणनय यथासमयमा पेश गने 
। 

(३) कायनकारी प्रमखु आफ्नो कामको नननमि सञ्चालक 
सनमनतप्रनत उिरर्दायी हनुेछ ।  

६०. व्यिस्थापन िा प्राविनधक सेिा सम्झौतााः (१) बीमकले प्रानधकरणको 
पूिन स्िीकृनत नलई कुनै स्िरे्दशी व्यस्ि िा विरे्दशी सङ्गदठत संस्थासाँग 
व्यिस्थापन िा प्राविनधक सेिा सम्झौता गनन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम हनुे सम्झौता गनुन पूिन त्यस्तो 
सम्झौताको मस्यौर्दा स्िीकृनतका लानग प्रानधकरण समक्ष पेश गनुन 
पनेछ । 

(३) व्यिस्थापन िा प्राविनधक सेिा सम्झौता िा विशेषज्ञ सेिा 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ ।  

६१. खिरर्दारी नीनत (दह्वसल ब्लोइङ पोनलसी) बनाउन सक्नाेः (१) 
बीमकले यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेका ननयम, विननयम तथा 
जारी भएका ननरे्दशनहरू पालना गने सम्बन्धमा बीमकको व्यिस्थापन 
िा पर्दानधकारी िा कमनचारीबाट अननयनमत तिरले भए गरेका िा हनु 
सक्ने काम कारबाहीको गोप्य रूपमा जानकारी दर्दन खबरर्दारी नीनत 
(दह्वसल ब्लोइङ पोनलसी) बनाइन लागू गनन सक्नेछ।    

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम बनाएको नीनत बमोस्जम 
बीमकको अननयनमत काम कारबाहीको जानकारी दर्दने व्यस्िको 
पेशागत सरुक्षाको संरक्षण गने कतनब्य बीमकको सञ्चालक सनमनतको 
हनुेछ।  

(३) खबरर्दारी नीनत सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ। 
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पररच्छेर्द-७ 

बीमा व्यिसाय सञ्चालन  

६२. बीमा व्यिसायको वकनसमाः (१) बीमा व्यिसायको वकनसम रे्दहाय 
बमोस्जम हनुेछाः- 

(क) जीिन बीमा व्यिसाय, 
(ख) ननजीिन बीमा व्यिसाय, र 

(ग) पनुबीमा व्यिसाय । 

(२) जीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकले इजाजतपत्रको 
अधीनमा रही तोवकए बमोस्जमको जीिन बीमा व्यिसाय गनन सक्नेछ। 

(३)  ननजीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकले इजाजतपत्रको 
अधीनमा रही तोवकए बमोस्जमको ननजीिन बीमा व्यिसाय गनन 
सक्नेछ।  

(४) पनुिीमा व्यिसाय गने बीमकले गने व्यिसायको प्रकार 
प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ। 

६३. बीमा कराराः (१) बीमा करार नलस्खत हनु ुपनेछ ।  

(२) बीनमतले बीमाको लानग गने प्रस्ताि, बीमालेख, सोको 
अनसूुची तथा सो सम्बन्धमा जारी भएका सम्पषु्टीहरू बीमा करारको 
अनभन्न अंग मानननेछ ।  

(३) बीमा करार गर्दान बीमक तथा बीनमतले प्रस्तावित 
जोस्खम तथा बीमा सरुक्षण सम्बन्धी तथ्यपरक जानकारी सद् विश्वास 
आधारमा एक अकानलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) बीमा गररने विषयिस्तमुा बीमा प्रस्तािकको बीमायोग्य 
वहत कायम भएको हनु ुपनेछ ।  

(५) बीमा करार सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ ।  

६४. बीमालेखाः (१) बीमकले प्रानधकरणबाट स्िीकृत भए बमोस्जमको 
बीमालेख जारी गनुन पनेछ । 
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(२) बीमालेख जारी भएपनछ बीमक र बीनमत बीच 
बीमालेखमा उस्ल्लस्खत विषयमा बीमा करार भएको माननने छ र 
त्यस्तो करारको शतन र्दबैु पक्षका लानग बन्धनकारी हनुेछ ।  

(३) बीनमतले बीमा प्रस्ताि गर्दान कुनै कुरा नखलुाएको 
विषयमा बीमालेख जारी भएको नमनतले एक िषन पनछ बीमकले सो 
सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठाउन पाउने छैन ।  

(४) उपर्दफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
बीमालेख जारी भएपनछ कुनै बीनमतले बर्दननयतपूिनक जोस्खम सम्बन्धी 
सारभतू तथ्य लकुाएको िा झटु्टा वििरण दर्दएको पवुष्ट भएमा बीमकले 
त्यस्तो वििरण सच्याउन बीनमतलाई जवहलेसकैु ननरे्दशन दर्दन िा 
बीनमतले प्राप्त गने कुनै सवुिधा रोक्न सक्नेछ।  

(५) बीनमतले जीिन बीमाको बीमालेख तोवकए बमोस्जम 
अन्य व्यस्िलाई हक हस्तान्तरण गरी दर्दन सक्नेछ । 

(६) बीमालेख सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रानधकरणले ननधानरण 
गरे बमोस्जम हनुेछ । 

६५. बीमाशलु्काः (१) बीमकले प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जमको 
बीमार्दरको आधारमा बीमाशलु्क गणना गनुन पनेछ ।  

(२) बीमकले पूरा बीमाशलु्क ननलई बीमालेख जारी गनन 
हुाँरै्दन । 

(३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
कुनै कारणले एकमषु्ठ रकम भिुानी भई नसकेको अिस्थामा 
भिुानी हनुे अिनध वकटान गरी कुनै बैंक िा नेपाल सरकारको 
जमानतमा बीमालेख जारी भएकोमा बीमा शलु्क प्राप्त गरेको मानननेछ 
। 

तर तीस दर्दनभन्र्दा लामो अिनधको बैंक जमानतमा 
बीमालेख जारी गनन पाइने छैन ।  

(४) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
जीिन बीमाको हकमा वकस्ताबन्र्दीमा तथा तोवकएको कुनै खास 
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ननजीिन बीमामा आंस्शक रकम भिुानी प्राप्त गरी बीमालेख जारी 
गनन बाधा पगु्ने छैन ।  

(५) बीमाशलु्क संकलन गरी बीमकलाई भिुानी गने स्जम्मा 
नलएको व्यस्ि िा संस्थाबाट बीमकलाई समयमा बीमाशलु्क प्राप्त 
हनु नआएमा बीमकले सो सम्बन्धी तोवकए बमोस्जमको जानकारी 
बीनमतलाई दर्दन ुपनेछ ।  

(६) बीमाशलु्क तथा बीमार्दर सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
प्रानधकरणले तोके बमोस्जम हनुेछ।  

६६. बीमा पलु (१) बीमा व्यिसाय अन्तरगत कुनै विशेष जोस्खम 
समूहको र्दावयत्ि व्यहोननका लानग प्रानधकरणले बीमकलाई बीमा पलु 
स्थापना गनन िा गराउन सक्नेछ । 

(२) बीमा पलु सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ ।  

६७. बीमा गनन नहनुाेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापनन बीमकले रे्दहायका कुनै व्यस्ि िा संस्थाको कुनै पनन सम्पस्ि 
िा र्दावयत्िको बीमा गनन हुाँरै्दनाः- 

(क) बीमक आफैले व्यहोने र्दावयत्िको, 
(ख) बीमकको आफ्नो संस्थापक, सञ्चालक, परामशनर्दाता, 

लेखापरीक्षक, कमनचारी िा ननजको एकाघरको 
पररिारको सर्दस्यको,  

(ग) आधारभतू शेयरधनी िा ननजको एकाघरको 
पररिारको सर्दस्यको, 

(घ) आफ्नो सञ्चालक मनोनीत िा ननयिु गने अनधकार 
पाएको फमन, कम्पनी िा संस्थाको,  

(ङ) बीमकको सञ्चालकको वििीय स्िाथन भएको िा 
आफ्नो सञ्चालक म्यानेस्जङ्ग एजेन्ट िा वहस्सेर्दार िा 
सञ्चालक भएको कुनै फमन, कम्पनी िा संस्था, 
आधारभतू शेयरधनी िा ननजको एकाघरको 
पररिारको सर्दस्यको । 
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तर प्रानधकरणले ननधानरण गरेको बीमाङ्कको शतन तथा 
सीमानभत्र रही जीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकले यस उपर्दफामा 
उस्ल्लस्खत व्यस्िहरूको बीमा गनन बाधा पगु्ने छैन ।  

(२) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएतापनन 
उपर्दफा (१) मा उस्ल्लस्खत व्यिस्था नेपाल सरकारको स्िानमत्िमा 
रहेको सम्पस्ि िा र्दावयत्िको बीमा गने सम्बन्धमा लागू हनुे छैन ।  

६८. साझेर्दारीमा व्यिसाय गनन िा सम्पस्ि जोड्न नहनुाेः (१) बीमकले 
आफ्नो सञ्चालक, सञ्चालकको  एकाघरको पररिार, आधारभतू 
शेयरधनी, वििीय स्िाथन भएको व्यस्ि, बीमक िा त्यसको सञ्चालक 
मेनेस्जङ एजेण्ट भएको िा वहस्सेर्दार भएको कुनै पनन फमन, कम्पनी िा 
संस्था िा कायनकारी प्रमखुसाँग साझेर्दारीमा कुनै व्यिसाय गनन िा 
सम्पस्ि जोड्न हुाँरै्दन ।  

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अस्घ बीमकले आफ्नो सञ्चालक, 
सञ्चालकको एकाघरको पररिार, आधारभतू शेयरधनी, वििीय स्िाथन 
भएको व्यस्ि, बीमक िा त्यसको सञ्चालक मेनेस्जङ एजेण्ट भएको िा 
वहस्सेर्दार भएको कुनै पनन फमन, कम्पनी िा संस्था िा कायनकारी 
प्रमखुसाँग साझेर्दारीमा कुनै व्यिसाय गरेको िा कुनै सम्पस्ि जोडेको 
रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएको छ मवहनानभत्र त्यस्तो व्यिसाय िा 
सम्पस्िबाट आफ्नो व्यिसाय िा सम्पस्ि अलग गनुन पनेछ ।  

६९. सम्पस्िको भोगचलन गनन नहनुाेः (१) प्रचनलत कानून बमोस्जम 
कम्पनीको सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु, शेयरधनी, कमनचारी िा बीमा 
मध्यस्थकतानको हैनसयतमा पाउने सवुिधा िा लाभ बाहेक बीमकको 
सम्पस्ि बीमकको सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको पररिार, 
आधारभतू शेयरधनी, वििीय स्िाथन भएको व्यस्ि, बीमक िा त्यसको 
सञ्चालक मेनेस्जङ एजेण्ट भएको िा वहस्सेर्दार भएको कुनै पनन फमन, 
कम्पनी िा संस्था िा कायनकारी प्रमखुले कुनै वकनसमले भोगचलन गनन 
हुाँरै्दन।   

(२) बीमकले आफ्नो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको 
पररिार, आधारभतू शेयरधनी, बीमक िा त्यसको सञ्चालक मेनेस्जङ 
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एजेण्ट भएको िा वहस्सेर्दार भएको कुनै पनन फमन, कम्पनी िा संस्था 
िा कायनकारी प्रमखुको सम्पस्ि भाडामा नलई िा अन्य कुनै तररकाले 
उपयोग गनन सक्न ेछैन ।   

७०. बीमकले गनन नहनु ेकामाः (१) बीमकले रे्दहायको कुनै काम गनन िा 
गराउन हुाँरै्दनाः- 

(क) प्रानधकरणले ननधानरण गरेको सीमाभन्र्दा बढी 
रकमको चल अचल सम्पस्ि खररर्द िा नबिी गनन, 

(ख) बीमकले आफ्नो सञ्चालक िा सञ्चालकको 
एकाघरको पररिार िा बीमक, आधारभतू 
शेयरधनी, मेनेस्जङ्ग एजेण्ट भएको िा वहस्सेर्दार 
भएको कुनै पनन फमन, कम्पनी िा संस्थालाई ऋण 
दर्दन िा कुनै वकनसमको जमानत िा सरुक्षण दर्दन, 

(ग) जीिन बीमालेखको सरुक्षण बमोस्जम बीनमतलाई 
कजान दर्दन बाहेक कुनै वकनसमको कजान दर्दन, 

तर कमनचारी सेिा शतन सम्बन्धी 
विननयमािलीमा व्यिस्था भए बमोस्जम बीमकले 
आफ्नो कमनचारीलाई र जीिन बीमा व्यिसाय गने 
बीमकले बीमा अनभकतानलाई तोवकए बमोस्जम 
सापटी िा ऋण दर्दन यस व्यिस्थाले बाधा 
परु् याएको माननने छैन ।  

(घ) प्रानधकरणले स्िीकृत गरेको ढााँचामा बाहेक अन्य 
कुनै ढााँचामा बीमालेख जारी गनन, 

(ङ) स्िीकृत प्राप्त बीमालेख बाहेक अन्य कुनै पनन 
प्रकारको बीमालेख जारी गनन, 

(च) प्रानधकरणले ननधानरण गरेको बीमार्दरको प्रनतकूल 
हनुेगरी बीमाशलु्क गणना गनन,   

(छ) एकै प्रकारको बीमा व्यिसाय गने बीमक िा बीमा 
र्दलालको शेयर िा नधतोपत्रमा लगानी गनन, 
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तर प्रानधकरणको पूिन स्िीकृनत नलई एक 
वकनसमको बीमा व्यिसाय गने बीमकले अको 
वकनसमको बीमा व्यिसाय गने बीमकको नधतोपत्र 
खररर्द गनन यस व्यिस्थाले बाधा परु् याएको माननने 
छैन। 

(ज) आफ्नो सञ्चालक सनमनतको कुनै सर्दस्य सञ्चालक 
भएको िा त्यस्तो सर्दस्यको ननजी, वििीय िा 
व्यािसावयक स्िाथन रहेको कुनै पनन कम्पनी, फमन 
िा सङ्गदठत संस्थामा कुनै पनन वकनसमको लगानी 
गनन,  

(झ) बीमा व्यिसायमा कुनै वकनसमको एकानधकार 
कायम गनन िा अन्य कुनै वकनसमले बीमा 
व्यिसायको ननयस्न्त्रत गने प्रकृनतको काम 
कारबाही गनन, 

(ञ) बीमा क्षेत्रको प्रनतस्पधानत्मक िातािरणमा कुनै 
प्रकारको अिरोध पयुानउन िा ननयस्न्त्रत अभ्यास 
खडा हनुे कुनै कायन गनन िा गराउन,  

(ट)  यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, 
विननयम, जारी भएको ननरे्दशन िा आरे्दशको 
विपरीत हनुेगरी कुनै कायन गनन िा गराउन ।  

(२) बीमकले गैरकानूनी रुपबाट रकम आजनन गरी िा 
सम्पस्ि शदु्धीकरण सम्बन्धी कसरु गरी बीमा गने कुनै पनन व्यस्िको 
बारेमा थाहा हनु आएमा िा शंका लागेमा सो कुरा लकुाउन िा 
त्यस्तो व्यस्िलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउनका लानग त्यस्तो 
बीमा लकुाउन, पररितनन गनन, भिुानी गनन िा सोको उत्पस्ि िा स्रोत 
सम्बन्धी जानकारी लकुाउने िा ढााँट्न े िा सोको लानग कुनै 
वकनसमको सहयोग गनुन हुाँरै्दन। 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जमको कायन कुनै व्यस्िले गरेको िा 
गनन सहयोग गरेको थाहा हनु िा जानकारी प्राप्त हनु आएमा िा त्यस्तो 
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कायन भए गरेको शंका लागेमा िा शंका गनुनपने मनानसब कारण भएमा 
बीमकले सोको जानकारी तरुुन्त प्रानधकरण तथा नेपाल राि बैंकलाइन 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

७१. पररपालन अनधकृत ननयिु गनुन पनेाः (१) बीमकले इजाजतपत्र प्राप्त 
गरेको एक िषननभत्र बीमा, व्यिस्थापन, िास्णज्यशास्त्र िा कानून 
विषयमा स्नातकोिर उपाधी प्राप्त गरेका व्यिस्थापक तहका अनधकृत 
कमनचारी मध्येबाट पररपालन (कम्प्लाइन्स) अनधकृत ननयिु गरी िा 
तोकी सोको जानकारी प्रानधकरणलाई दर्दन ुपनेछ ।  

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुाँर्दाका बखत इजाजतपत्र प्राप्त 
गररसकेका बीमकले यो ऐन प्रारम्भ भएको छ मवहनानभत्र यस र्दफा 
बमोस्जम पररपालन अनधकृत ननयिु गरी िा तोकी सोको जानकारी 
प्रानधकरणलाई दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोस्जमको पररपालन अनधकृतले 
रे्दहायका विषयहरू बीमकबाट अद्यािनधक रूपमा पालना भएको 
सनुनस्ित गनुन पनेछाः– 

(क) यो ऐन िा यस ऐन बमोस्जम जारी भएको ननयम, 
विननयम, ननरे्दशन, आरे्दश, पररपत्र,  

(ख)  प्रानधकरणले इजाजतपत्र जारी गर्दानका बखत 
तोकेका शतनहरू,  

(ग) प्रानधकरणले बीमकको ननयमन, ननरीक्षण िा 
अनगुमन गर्दान सम्बस्न्धत बीमकलाई 
प्रानधकरणबाट दर्दइएको ननरे्दशन, 

(घ)  बीमा र्दाबीको भिुानी सम्बन्धी नबषय,  

(ङ)  प्रानधकरणले तोकेको अन्य नबषय। 

(४) पररपालन अनधकृतले उपर्दफा (३) मा उस्ल्लस्खत विषय 
बीमकबाट पालना भए िा नभएको बारे वििरण तयार गरी प्रानधकरण 
समक्ष तै्रमानसक रूपमा पेश गनुन पनेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
उपर्दफा (३) मा उस्ल्लस्खत विषय सम्बस्न्धत बीमकबाट पालना भए 
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िा नभएको सम्बन्धमा प्रानधकरणले जनुसकैु बखत पररपालन 
अनधकृतसाँग अद्यािनधक वििरण माग गनन सक्नेछ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोस्जम वििरण माग भएमा पररपालन 
अनधकृतले प्रानधकरणले तोकेको अिनधनभत्र त्यस्तो वििरण 
प्रानधकरणसमक्ष पेश गनुन पनेछ।  

(७) उपर्दफा (६) बमोस्जम पेश भएको वििरणको सत्यता 
तथा प्रमास्णकताका लानग सम्बस्न्धत पररपालन अनधकृत स्जम्मेिार 
हनुेछ।  

(८) यस र्दफामा लेस्खएको कुनै पनन कुराले उपर्दफा (३) 
मा उस्ल्लस्खत नबषयहरू अद्यािनधक रूपमा पालना गनुन पने कुराबाट 
बीमक, बीमकको सञ्चालक सनमनत िा कायनकारी प्रमखुले छुट 
पाएको माननने छैन ।  

७२. बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउन ुपनेाः (१) बीमा व्यिसाय गने बीमकले 
प्रानधकरणको स्िीकृनत नलई ननयिु गरेको बीमाङ्कीद्वारा आफ्नो 
आनथनक स्स्थनत, सम्पस्ि, र्दावयत्ि तथा वििीय स्स्थनतको मूल्याङ्कन 
गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको बीमाङ्कीले दर्दएको मूल्याङ्कन 
प्रनतिेर्दनको एक प्रनत सम्बस्न्धत बीमकले प्रानधकरण समक्ष पेश गनुन 
पनेछ ।  

(३) बीमकले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउाँर्दा लगातार तीन 
िषनभन्र्दा बढी एउटै बीमाङ्कीबाट मूल्याङ्कन गराउन ुहुाँरै्दन ।  

(४) बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोस्जम  हनुेछ । 

७३. बचतको बााँडफााँट गनुन पनेाः (१) मनुाफामा सरीक हनुे गरी बीमालेख 
जारी गररएको जीिन बीमा व्यिसायमा बीमाङ्कीको मूल्याङ्कन 
प्रनतिेर्दनको आधारमा बीमकले जीिन बीमा व्यिसायबाट भएको 
बचतको बााँडफााँट तथा व्यिस्था (प्रोनभजन) गनुन पनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम बचत बााँडफााँट तथा व्यिस्था 
गनन बीमकले प्रानधकरणको स्िीकृनत नलई बचतको कम्तीमा नब्बे 
प्रनतशत रकम जीिन बीमा कोषमा सानुन पनेछ। 

(३) जीिन बीमा व्यिसायबाट भएको बचत बााँडफााँट तथा 
व्यिस्था (प्रोनभजन) सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

७४. खरु्द सम्पस्िको आधारमा जोस्खम स्िीकार गनुन पनेाः (१) बीमकले 
जोस्खम स्िीकार गर्दान आफ्नो खरु्द सम्पस्िको आधारमा स्िीकार गनुन 
पनेछ। 

(२) बीमकले स्िीकार गने जोस्खम सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

७५. सहायक कम्पनीमा लगानीाः (१) बीमकले प्रानधकरणबाट स्िीकृनत 
नलई आफ्नो सहायक कम्पनी स्थापना गनन िा त्यस्तो कम्पनीमा 
लगानी गनन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम सहायक कम्पनी स्थापना गनन िा 
लगानी गनन स्िीकृनत प्रर्दान गर्दान प्रानधकरणले आिश्यक शतन तोक्न 
सक्नेछ र त्यस्तो शतनको पालना गनुन सम्बस्न्धत बीमकको कतनब्य 
हनुेछ । 

(३) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
बीमक आफैं ले सञ्चालन गरै्द आएको वकनसमको बीमा व्यिसाय गने 
सहायक कम्पनी स्थापना गनन िा त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गनन सक्न े
छैन ।  

(४) बीमकले गने लगानी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
प्रानधकरणले समय समयमा ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ। 

७६. सम्पस्ि बेचनबखन गर्दान स्िीकृनत नलन ुपनेाः (१) यस ऐन िा प्रचनलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन विरे्दशी बीमा कम्पनीको 
नेपालमा खोनलएको शाखा कायानलयले बीमा व्यिसाय सञ्चालन िा 
आफ्नो कारोबारको नसलनसलामा त्यस्तो कायानलयको नेपालमा रहेको 
अचल सम्पस्ि िा तोवकए बमोस्जमको रकमभन्र्दा बढी मूल्य भएको 
चल सम्पस्ि बेचनबखन िा नधतो बन्धक गरी दर्दाँर्दा िा आफ्नो 
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मलुकुमा रकम वफतान लैजााँर्दा प्रचनलत कानून बमोस्जम स्िीकृनत नलन ु
पने ननकायको अनतररि प्रानधकरणको समेत स्िीकृनत नलन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम स्िीकृनत दर्दाँर्दा प्रानधकरणले 
आिश्यक शतन िा मापर्दण्ड तोक्न सक्नेछ। 

पररच्छेर्द-८ 

लघबुीमा व्यिसाय  

७७. लघबुीमा गनुन पनेाः (१) प्रत्येक बीमकले न्यून आय भएका िगन तथा 
वपछनडएको क्षेत्रलाई लस्क्षत गरी लघबुीमा व्यिसाय गनुन पनेछ । 

(२) लघबुीमा सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ। 

७८. लघबुीमा मात्र गने प्रयोजनको लानग बीमा कम्पनी खोल्न सवकनाेः 
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन लघ ुजीिन 
बीमा िा लघ ु ननजीिन बीमा व्यिसाय मात्र गने उद्देश्यले बीमा 
कम्पनी संस्थापना गनन सवकनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) मा उल्लेख भए बमोस्जमको प्रयोजनको 
लानग संस्थापना हनुे बीमकको पूाँजी तोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोस्जम स्थापना हनुे बीमकको संस्थापना 
र इजाजपत्र तथा निीकरण सम्बन्धी व्यिस्था यसै ऐन बमोस्जम  
हनुेछ।  

७९. करार गनुन पनेाः (१) बीमकले लघबुीमा सम्बन्धी कायन गने बीमा 
अनभकतान ननयसु्ि गनुन अस्घ त्यस्तो बीमा अनभकतानसाँग नलस्खत सम्झौता 
गनुन पनेछ ।  

(२) बीमकले लघबुीमा सम्बन्धी काम गने अनभकतानसाँग 
सम्झौता गर्दान उि अनभकतान प्रचनलत कानून बमोस्जम स्थापना भएको 
सङ्गदठत संस्था रहेछ भने तोवकए बमोस्जमको अनधकार त्यस्तो 
अनभकतानलाई ससु्म्पन सक्नेछ। 

८०. लघबुीमा र्दाबीाः (१) लघबुीमा व्यिसाय गने बीमकले बीमालेखमा 
उल्लेख भए बमोस्जम बीमा गररएको जीिन िा सम्पस्ि िा र्दावयत्ि 
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सम्बन्धी र्दाबी सम्बस्न्धत व्यस्िबाट पेश हनु आएमा त्यस्तो र्दाबीको 
र्दाबीयोग्य रकम तोवकएको अिनध नभत्र भिुानी गनुन पनेछ।  

(२) लघबुीमा र्दाबी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ ।  

८१. लघबुीमा ननयमन शलु्काः लघबुीमाको ननयमनकारी सेिा प्राप्त गनन 
प्रत्येक बीमकले आफूले बावषनक रूपमा आजनन गरेको कुल 
बीमाशलु्कको शनु्य र्दशमलि पााँच प्रनतशतका र्दरले हनु आउने रकम 
ननयमन शलु्क बापत प्रानधकरणमा बझुाउन ुपनेछ ।  

पररच्छेर्द-९ 

पनुबीमा व्यिसाय 

८२. पनुबीमा गराउन ु पनेाः (१) बीमकले आफूले धारण गने र्दावयत्िको 
जोस्खम धारण गरी बााँकी रहेको र्दावयत्िको जोस्खमको रक्षािरण 
हनुेगरी पनुबीमा गराउन ुपनेछ । 

(२) पनुबीमा गरी र्दावयत्िको जोस्खम रक्षािरण गने सम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

८३. पनुबीमा व्यिसायाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भए तापनन पनुबीमा व्यिसाय गने बीमकको सम्बन्धमा रे्दहायका 
कुरामा रे्दहाय बमोस्जम हनुेछाः- 

(क) पनुबीमा व्यिसाय गने बीमकले जीिन िा ननजीिन 
र्दिैु बीमा व्यिसायको पनुबीमा स्िीकार गनन 
सक्नेछ ।   

(ख) पनुबीमा व्यिसाय गने बीमकले विरे्दशी बीमा 
कम्पनी िा पनुबीमा कम्पनीबाट पनुबीमा स्िीकार 
गनन िा त्यस्तो बीमा कम्पनीलाई पनुबीमा दर्दन 
सक्नेछ। 

(ग) स्िरे्दशमा कायनरत बीमकले रे्दशनभत्र स्थावपत 
पनुबीमकसाँग प्रानधकरणले तोकेको प्रनतशतभन्र्दा 
कम नहनुे गरी अननिायनरुपमा पनुबीमा गराउन ु
पनेछ।   
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(२) पनुबीमा व्यिसाय गने बीमकले त्यस्तो व्यिसाय गर्दान 
आफैं  िा बीमा र्दलाल माफन त गनन सक्नेछ। 

(३) पनुनबीमा गने बीमकले धारण गने र्दावयत्िको जोस्खम, 
र्दाबी बापतको र्दावयत्ि भिुानी तथा पनुबीमा व्यिसाय सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

८४. पनुबीमा करार सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) बीमकले पनुबीमा व्यिसाय 
सञ्चालन गर्दान पनुबीमा करारको ढााँचा प्रानधकरणबाट स्िीकृत गराउन ु
पनेछ ।  

(२) बीमक र पनुबीमक बीच सम्पन्न भएको पनुबीमा 
करारले बीनमतको हकवहत संरक्षण नगरेको िा त्यस्तो करारबाट 
र्दावयत्िको जोस्खम पयानप्त रक्षािरण हनु सक्ने नरे्दस्खएमा जनुसकैु 
बखत प्रानधकरणले पनुबीमा करारका शतनहरू जनुसकैु बखत िा 
निीकरण गर्दान पनुरािलोकन गनन सम्बस्न्धत बीमकलाई ननरे्दशन दर्दन 
सक्नेछ।  

(३) पनुबीमा करार सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ । 

पररच्छेर्द-१० 

बीमकको लेखा तथा लेखापरीक्षण  

८५. वहसाब वकताब र्दरुुस्त राख्न ु पनेाः (१) बीमकले आफ्नो वहसाब 
वकताब, बही खाता, शे्रस्ता र लेखाको अनभलेख यथाथन र र्दरुुस्त राख्न ु
पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम लेखाको अनभलेख राख्र्दा 
बीमकले र्दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाररत लेखाको मान्य नसद्धान्त 
अनरुुप आफ्नो कारोबारको यथाथन स्स्थनत स्पष्ट रुपमा रे्दस्खने गरी 
आफ्नो सम्पस्ि, र्दावयत्ि, आम्र्दानी र खचनको प्रचनलत कानून बमोस्जम 
अनभलेख राख्न ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोस्जम रास्खने लेखा तथा अन्य वििरण 
प्रानधकरणले अन्यथा स्िीकृनत दर्दएकोमा बाहेक बीमकले आफ्नो प्रधान 
कायानलयमा राख्न ुपनेछ । 
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(४) बीमकको लेखा तथा वहसाब वकताब सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ ।  

८६. वििीय वििरण तयार गनुन पनेाः (१) बीमकले आफ्नो वििीय 
वििरण,आय व्यय वहसाब,आफ्नो खरु्द सम्पस्ि र त्यसमा भएको 
पररितनन, बीमा, पनुबीमा, र्दाबी, लगानी तथा प्रानधकरणले तोके 
बमोस्जमको अन्य वििरण सवहतको िावषनक तथा तै्रमानसक वििीय 
वििरण तोवकएको ढााँचा र तररका बमोस्जम तयार गनुन पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम तयार गरेको वििीय वििरण 
प्रमास्णत गरी बीमकले प्रत्येक िावषनक तथा तै्रमानसक अिनध समाप्त 
भएको नमनतले तीस दर्दननभत्र प्रानधकरणमा पेश गनुन पनेछ । 

(३) बीमकले आफ्नो वििीय वििरण तोवकए बमोस्जम 
प्रानधकरणबाट स्िीकृत गराउन ुपनेछ।  

(४) बीमकले आफ्नो वििीय अिस्था तथा जोस्खमको 
स्स्थनतको सम्बन्धमा प्रत्येक तीन मवहनामा तोवकए बमोस्जमको 
वििरण सािनजननक गनुन पनेछ ।  

(५) बीमकको वििीय वििरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

८७. बीमकको लेखापरीक्षण सनमनताः (१) बीमकले एक जना सिनसाधारण 
शेयरधनीको तफन बाट प्रनतनननधत्ि गने सञ्चालकको संयोजकत्िमा तीन 
सर्दस्यीय एक लेखापरीक्षण सनमनत गठन गरी यो ऐन प्रारम्भ भएको 
तीस दर्दननभत्र सोको जानकारी प्रानधकरणलाई दर्दन ुपनेछ ।  

(२) बीमकको अध्यक्ष, कायनकारी प्रमखु, लेखा प्रमखु िा 
ननजको नस्जकको नातेर्दार  उपर्दफा (१) बमोस्जमको सनमनतमा 
सर्दस्य हनु सक्ने छैन ।  

(३) लेखापरीक्षण सनमनतको काम, कतनव्य र अनधकार रे्दहाय 
बमोस्जम हनुेछाः- 

(क) बीमकको वििीय वििरणको सनमक्षा गरी त्यस्ता 
वििरणमा उस्ल्लस्खत सूचनाको आधार, सत्यता र 
यथाथनतामा यवकन गने, 
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(ख) बीमकको लेखा, बजेट, आन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली 
उपयिु भए िा नभएको, अनगुमन गरी यवकन 
गने, 

(ग) बीमकको खररर्द प्रणाली उपयिु र नमतव्ययी भए 
िा नभएको सम्बन्धमा ननरीक्षण र अनगुमन गने,  

(घ)  बीमकको बहीखाता, आन्तररक लेखापरीक्षण 
प्रणालीको अनभलेखका कागजात िा विद्यतुीय 
अनभलेख उपयिु ढंगबाट रास्खएको छ, छैन 
यवकन गने, 

(ङ)  बीमा जोस्खमाङ्कन, बीमा र्दाबी, लगानी, पनुबीमा 
सम्बन्धी कायन दठक ढंगले भए िा नभएको र सो 
सम्बन्धी अनभलेख उपयिु ढंगमा रास्खएको िा 
नरास्खएको यवकन गने,  

(च)  बीमकको लेखा, लेखापरीक्षण, िासलात िा वििीय 
वििरण यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको 
ननयमािली बमोस्जम प्रानधकरणबाट जारी भएको 
ननरे्दशन िा बीमकको ननयमािली िमोस्जम भए िा 
नभएको यवकन गने, 

(छ)  बीमकको लेखापरीक्षक ननयसु्िका लानग तीनजना 
लेखापरीक्षकको नाम नसफाररस गने, 

(ज)  बीमकको सञ्चालक सनमनतले माग गरेको नबषयमा 
राय तथा परामशन दर्दने, 

(झ)  बीमकले प्रानधकरणले दर्दएको ननरे्दशन पालना गरे 
िा नगरेको यवकन गने । 

(४) लेखापरीक्षण सनमनतले आफ्नो काम कारबाहीको 
प्रनतिेर्दन बीमकको सञ्चालक सनमनतमा पेश गनेछ । 

(५) लेखापरीक्षण सनमनत सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोस्जम हनुेछ ।  
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८८. बीमकको लेखापरीक्षकको ननयसु्िाः (१) बीमकले प्रचनलत कानून 
बमोस्जम लेखापरीक्षकको ननयसु्ि गनुन पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
रे्दहायको व्यस्िलाई बीमकले लेखापरीक्षक ननयिु गनन सक्न ेछैनाः- 

(क) बीमकको संस्थापक, सञ्चालक िा सञ्चालकको 
नस्जकको नातेर्दार,  

(ख) बीमकको कायनकारी प्रमखु िा ननजको नस्जकको 
नातेर्दार, 

(ग) बीमकको मध्यस्थकतान, कमनचारी िा ननजको 
एकाघरको पररिारको सर्दस्य,   

(घ) बीमकको सेिाबाट अलग भइसकेको कमनचारी भए 
त्यसरी अलग भएको तीन बषन पूरा नभएको 
व्यस्ि,  

(ङ)  बीमकको सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु िा 
कमनचारीको साझेर्दार भएको व्यस्ि,  

(च)  बीमकसाँग वििीय स्िाथन भएको व्यस्ि िा ननजको  
एकाघरको पररिारको सर्दस्य,  

(छ)  बीमकको बहालिाला बीमा मध्यस्थकतान,    

(ज)  सम्बस्न्धत बीमकबाट तोवकएको सीमाभन्र्दा बढी 
रकमको बीमा गराएको बीनमत,  

(झ)  लगातार तीन आनथनक िषनसम्म सोही बीमकको 
लेखापरीक्षकमा ननयिु भएको व्यस्ि,  

(ञ)  सनमनतका सर्दस्य, प्रानधकरणका बहालिाला 
कमनचारी िा ननजको  एकाघरको पररिारको 
सर्दस्य िा साझेर्दार,  

(ट)  प्रचनलत कानून बमोस्जम लेखापरीक्षकको रूपमा 
ननयिु हनु िा लेखापरीक्षकको रूपमा बहाल रहन 
अयोग्य हनुे व्यस्ि ।  
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(३) उपर्दफा (१) बमोस्जम बीमकले लेखापरीक्षक ननयिु 
नगरेमा िा गनन नसकेमा प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भए तापनन प्रानधकरणले बीमकको लेखापरीक्षण गनन लेखापरीक्षक 
ननयिु गररदर्दन सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम प्रानधकरणबाट कुनै बीमकको 
लेखापरीक्षक ननयिु भएकोमा त्यस्तो लेखापरीक्षकको पाररश्रनमक तथा 
अन्य खचन सम्बस्न्धत बीमकले व्यहोनुन पनेछ ।  

८९. बीमकको लेखापरीक्षणाः (१) बीमकले आनथनक िषन समाप्त भएको 
नमनतले तीन मवहनानभत्र प्रचनलत कानून बमोस्जम लेखापरीक्षण गराउन ु
पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको अिनधनभत्र लेखापरीक्षण 
गराउन नसक्न ेबीमकले मनानसब कारण खलुाई लेखापरीक्षण गराउन े
अिनध थपको लानग अनरुोध गरेमा प्रानधकरणले र्दईु मवहनासम्मको 
अिनध थप गररदर्दन सक्नेछ। 

(३) लेखापरीक्षण प्रनतिेर्दनमा लेखापरीक्षण गर्दान कुनै 
कैवफयत तथा अननयनमतता रे्दस्खए सो कुरा र सो सम्बन्धमा बीमकको 
व्यिस्थापनबाट कुनै जिाफ प्राप्त भएमा िा नभएमा सो व्यहोरा समेत 
उल्लेख भएको हनु ुपनेछ।  

(४) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
प्रानधकरणले बीमकको लेखापरीक्षण प्रनतिेर्दन तयार गननको लानग छुटै्ट 
विस्ततृ लेखापरीक्षण प्रनतिेर्दन (लङ्ग फमन अनडट ररपोट) को ढााँचा 
तोक्न सक्नछे र त्यस्तो ढााँचा तोकेकोमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो ढााँचा 
बमोस्जमको लेखापरीक्षण प्रनतिेर्दन तयार गरी प्रानधकरण समक्ष पेश 
गनुन पनेछ । 

(५) बीमकले आफ्नो लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको एक 
मवहनानभत्र आफ्नो वििीय वििरण प्रानधकरण समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

(६) बीमकको वििीय वििरणको सम्बन्धमा आिश्यक 
छलफल गनन प्रानधकरणले बीमकका सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु, 
कमनचारी, लेखापरीक्षक िा अन्य सम्बस्न्धत कुनै व्यस्ि िा संस्थालाई 
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बोलाउन सक्नेछ र त्यसरी बोलाएको िखत प्रानधकरण समक्ष 
उपस्स्थत हनु ुननजको कतनव्य हनुेछ। 

 (७) उपर्दफा (५) बमोस्जम प्रानधकरणमा प्रनतिेर्दन पेश 
नगरी बीमकले प्रचनलत कानून बमोस्जम पेश गनुन पने सरकारी ननकाय 
बाहेक अन्य ननकायमा पेश गनन, प्रकास्शत गनन िा बीमकको साधारण 
सभा आह्वान गनुन हुाँरै्दन । 

(८) बीमकले प्रत्येक िषन लेखापरीक्षण भएको वििीय वििरण 
कम्तीमा र्दईु िटा रावियस्तरको कुनै रै्दननक पनत्रका तथा आफ्नो 
िेभसाइट माफन त सािनजननक गनुन पनेछ । 

(९) लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रनतिेर्दनमा खलुाउन ु पने 
कुरा तथा बीमकको लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोस्जम हनुेछ । 

९०. लेखापरीक्षण सम्बन्धमा आरे्दश दर्दन सक्नेाः (१) यस ऐन िा अन्य 
प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन लेखापरीक्षकको 
प्रनतिेर्दन प्राप्त गरेपनछ प्रानधकरणले आिश्यक ठानेमा बीमकको 
लेखापरीक्षकलाई रे्दहायका थप कायन गनन आरे्दश दर्दन सक्नेछाः- 

(क) लेखापरीक्षण सम्िन्धमा प्रानधकरणले आिश्यक 
ठानेको अनतररि जानकारी पेश गनन,  

(ख) कुनै खास विषयमा प्रानधकरणले तोके बमोस्जम 
िा बीमकलाई नसफाररस गरे बमोस्जम अन्य 
जााँच गनन ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम पनुाः लेखापरीक्षण गराउाँर्दा 
लागेको सम्पूणन खचन सम्बस्न्धत बीमकले व्यहोनुन पनेछ। 

९१. कारबाहीको नसफाररस गनेाः (१) यस ऐन बमोस्जमको कतनव्य पालना 
नगने लेखापरीक्षकलाई प्रानधकरणले कुनै पनन बीमकको एक बषनरे्दस्ख 
तीन बषनसम्म लेखापरीक्षण गनन नपाउने गरी लेखापरीक्षकको सूचीबाट 
हटाउन सम्बस्न्धत ननयमनकारी ननकायमा नसफाररस गरी पठाउन 
सक्नेछ।   
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(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम नसफाररस भई आएमा सम्बस्न्धत 
ननयमनकारी ननकायले प्रचनलत कानून बमोस्जम त्यस्तो 
लेखापरीक्षकलाई कारबाही गनुन पनेछ ।  

पररच्छेर्द-११ 

बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायक सम्बन्धी व्यिस्था 
९२. इजाजतपत्र ननलई काम गनन नहनुाेः यस ऐन बमोस्जम इजाजतपत्र 

ननलई कसैले पनन बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकको 
रुपमा काम गनन िा गराउन हुाँरै्दन । 

९३. बीमा मध्यस्थकतानको इजाजताः (१) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य 
बीमा सेिा प्रर्दायकको रुपमा काम गनन चाहने व्यस्ि िा संस्थाले 
इजाजतपत्रको लानग तोवकए बमोस्जमको कागजात तथा र्दस्तूर सवहत 
प्रानधकरण समक्ष ननिेर्दन दर्दन ुपनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम प्राप्त ननिेर्दन जााँचबझु गर्दान 
इजाजतपत्र दर्दन उपयिु रे्दस्खएमा प्रानधकरणले ननिेर्दकलाई तोवकए 
बमोस्जम बीमा मध्यस्थकतानको रुपमा काम गनन तोवकएको ढााँचामा 
इजाजतपत्र दर्दनेछ । 

(३) बीमा मध्यस्थकतान तथा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकको 
इजाजतपत्रको अिनध एक िषनको  हनुेछ।  

(४) बीमा सभेयरको इजाजतपत्र दर्दाँर्दा ननजीिन बीमा 
अन्तरगत एउटा प्रकारको बीमाको मात्र सभे गनन पाउने गरी 
इजाजतपत्र दर्दइनेछ।   

(५) बीमा अनभकतानको इजाजत पत्र दर्दाँर्दा समान वकनसमको 
एउटा मात्र बीमकको बीमा अनभकतानको इजाजतपत्र दर्दइनेछ ।   

(६) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकको 
इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ ।  

९४. बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकको योग्यतााः (१) 
र्दफा ९३ बमोस्जम ननिेर्दन दर्दने बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा 
सेिा प्रर्दायकको योग्यता तोवकए बमोस्जम हनुेछ ।  
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(२) बीमा मध्यस्थकतानले इजाजत प्राप्त गनुन अस्घ तोवकए 
बमोस्जमको परीक्षा उिीणन गरेको हनु ुपनेछ ।  

(३) प्रचनलत कानून बमोस्जम र्दतान भएको रे्दहायको योग्यता 
भएको सङ्गदठत संस्थालाइन मात्र बीमा र्दलाल तथा तेस्रो पक्ष 
सहजकतानको रूपमा कायन गनन इजाजजत पत्र दर्दइनेछाः-  

(क) प्रानधकरणले तोवकदर्दए बमोस्जम अनधकृत पूाँजी भएको, 
(ख) सङ्गदठत संस्थाको मखु्य व्यिस्थापक भई कायन गने 

व्यस्ि बीमा सम्बन्धी काममा र्दश िषनको अनभुि 
प्राप्त गरेको,  

(ग) प्रानधकरणले तोवकदर्दएको अन्य शतनहरू पूरा गरेको । 

(४) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा प्रर्दायक सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ ।  

९५. इजाजतपत्र निीकरण सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) बीमा मध्यस्थकतान िा 
अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकले इजाजतपत्र निीकरण गराउन चाहेमा 
इजाजतपत्रको अिनध समाप्त हनु ुअगािै तोवकएको र्दस्तरु तथा अन्य 
वििरण संलग्न गरी प्रानधकरण समक्ष ननिेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(२) कुनै बीमा मध्यस्थकतानले उपर्दफा (१) बमोस्जमको 
म्यार्दनभत्र इजाजतपत्र निीकरणका लानग ननिेर्दन दर्दन नसकेको 
कारण खलुाई म्यार्द थपको लानग ननिेर्दन दर्दएमा प्रानधकरणले 
आिश्यक जााँचबझु गर्दान व्यहोरा मनानसब रे्दस्खएमा बढीमा तीन 
मवहनासम्मका लानग म्यार्द थप गररदर्दन    सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोस्जमको अिनधनभत्र 
निीकरणको लानग ननिेर्दन प्राप्त भएमा आिश्यक जााँचबझु गर्दान 
निीकरण गनन उपयिु रे्दस्खएमा एक िषनको लानग इजाजतपत्र 
निीकरण गररदर्दन ुपनेछ । 

(४) कुनै कारणले इजाजतपत्र निीकरण गनन नसवकने भएमा 
सम्बस्न्धत बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकलाई सोको 
कारण खलुाई प्रानधकरणले नलस्खत जानकारी दर्दन ुपनेछ । 
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(५) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकको 
इजाजतपत्र निीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ। 

९६. निीकरण नहनुाेः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापनन कुनै बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकले र्दफा 
९९ बमोस्जमको र्दावयत्ि पालना नगरेको कारणले सो हैनसयतमा रही 
कायन गनन अयोग्य रे्दस्खएमा िा बीनमतको गम्भीर हानन भएको 
प्रमास्णत भएको खण्डमा ननजको इजाजतपत्र निीकरण हनुे छैन । 

९७. इजाजतपत्र खारेज हनुाेः (१) कुनै बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा 
सेिा प्रर्दायकले इजाजतपत्र निीकरणको लानग र्दफा ९५ बमोस्जमको 
अिनधनभत्र ननिेर्दन नदर्दएमा इजाजतपत्रको अिनध समाप्त भएको 
नमनतरे्दस्ख ननजको इजाजतपत्र स्िताः खारेज हनुेछ । 

(२) कुनै बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकले 
आफ्नो इजाजतपत्र खारेज गनन प्रानधकरण समक्ष नलस्खत रुपमा 
ननिेर्दन दर्दएमा प्रानधकरणले जााँचबझु गरी त्यस्तो इजाजतपत्र तोवकए 
बमोस्जम खारेज गनन सक्नेछ । 

(३) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन रे्दहायको 
अिस्थामा प्रानधकरणले बीमाको इजाजतपत्र खारेज गनन सक्नेछाः– 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, विननयम, 

ननरे्दस्शका िा प्रानधकरणले दर्दएको ननरे्दशन विपरीत 
कुनै काम गरेमा,  

(ख) बीनमतको हक वहत विरुद्ध कुनै कायन गरेको प्रमास्णत 
भएमा,  

(ग)  प्रानधकरणले तोकेको आचारसंवहता ननजले तीन पटक 
िा सो भन्र्दा बढी उल्लङ्घन गरेमा।  

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम इजाजतपत्र खारेज गनुन अस्घ 
प्रानधकरणले सम्बस्न्धत बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा 
प्रर्दायकलाई आफ्नो सफाई पेश गने मनानसब मौका दर्दन ुपनेछ ।  
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(५) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकको 
इजाजतपत्र खारेजी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

९८. काममा लगाउन नहनुाेः (१) कसैले पनन यस ऐन बमोस्जम 
इजाजतपत्र ननलएको  िा इजाजतपत्र निीकरण नगराएको संस्थालाइन 
बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकको रूपमा काममा 
लगाउन ुहुाँरै्दन । 

(२) उपर्दफा (१) विपरीत कुनै बीमकले बीमा मध्यस्थकतान 
िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकलाई काममा लगाएमा सोबाट नसजनना हनुे 
सम्पूणन र्दावयत्ि र पररणाम बीमक आफैं ले व्यहोनुन पनेछ । 

(३) इजाजतपत्र खारेजी भएको कुनै बीमा मध्यस्थकतान िा 
अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकले इजाजतपत्रको अिनध कायम रहेका बखत 
गरेको बीमा व्यिसाय सम्बन्धी कुनै कामबाट नसजनना भएको र्दावयत्ि 
सम्बस्न्धत बीमकले व्यहोनुन पनेछ ।  

(४) बीमा मध्यस्थकतानले कुनै पनन बीमकको सञ्चालक, 
कायनकारी प्रमखु, कमनचारी िा परामशनर्दाताको रुपमा कायन गनन पाउन े
छैन । 

तर बीमा मध्यस्थकतानले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रमा उल्लेख 
भएकोभन्र्दा फरक वकनसमको बीमा व्यिसाय गने बीमकको सञ्चालक, 
कायनकारी प्रमखु, कमनचारी िा परामशनर्दाताको रूपमा कायन गनन बाधा 
परु् याएको माननने छैन ।   

९९. बीमा मध्यस्थकतानको र्दावयत्िाः (१) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा 
सेिा प्रर्दायकले यस ऐन बमोस्जम प्राप्त गरेको इजाजतपत्र अरु 
कसैलाई कुनै व्यहोराले दर्दन िा त्यस्तो इजाजतपत्र कुनै वकनसमले 
हस्तान्तरण िा नामसारी गनन िा गराउन  हुाँरै्दन । 

(२) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकले 
इजाजतपत्रको छााँयाप्रनत आफ्नो कायानलयमा स्पष्ट रे्दस्खने गरी राख्न ु
पनेछ । 
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तर कायानलय स्थापना नगरेका बीमा अनभकतान िा बीमा 
सभेयरले बीमा सम्बन्धी काम गर्दान आफ्नो इजाजतपत्र साथैमा राख्न ु
पनेछ ।  

(३) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकले 
प्रानधकरणले जारी गरेको आचार संवहता पालना गनुन पनेछ। 

 (४) बीमा सभेयरले आफ्नो नस्जकको नातेर्दार िा आफ्नो  
एकाघरको पररिारको वििीय स्िाथन भएको कुनै व्यस्ि िा संस्था िा 
त्यस्तो व्यस्िको नस्जकको नातेर्दारको क्षनत िा हानन नोक्सानीको 
मूल्याङ्कन िा सभे गनुन  िा गराउन ुहुाँरै्दन। 

 (५) बीमा सभेयरले तोवकएको अिनधनभत्र सम्बस्न्धत बीमक 
समक्ष सभे प्रनतिेर्दन बझुाउन ुपनेछ।  

 (६) बीमा सभेयरले बीमा सभेयरको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको 
व्यस्िलाई मात्र बीमा सभेको काममा लगाउन ुपनेछ ।  

 (७) बीमा अनभकतानले बीनमतबाट बीमाशलु्क बापत नलएको 
रकम ननदर्दनष्ट समयनभत्र बीमकलाई भिुानी गनुन पनेछ ।  

 (८) कुनै एक बीमकको बीमा अनभकतानले सोही अिनधमा 
अको समान वकनसमको बीमकको बीमा अनभकतान भई कायन गनन 
पाउने छैन ।   

तर जीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकको बीमा अनभकतानले 
ननजीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकको बीमा अनभकतानको बीमा 
अनभकतान भई कायन गनन र ननजीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकको 
बीमा अनभकतानले जीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकको बीमा अनभकतान 
भई कायन गनन यस व्यिस्थाले बाधा परु् याएको माननने छैन ।  

 (९) उपर्दफा (८) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
लघबुीमा सम्बन्धी कायन गने बीमा अनभकतानले एकभन्र्दा बढी 
बीमकको लघबुीमा अनभकतान भई कायन गनन सक्नेछ ।  

(१०) बीमा र्दलाल िा तेस्रो पक्ष सहजकतानले आफ्नो 
सञ्चालक सनमनतको कुनै सर्दस्य सञ्चालक भएको िा त्यस्तो सर्दस्यको 
वििीय स्िाथन भएको कुनै पनन सङ्गदठत संस्थामा कुनै पनन वकनसमको 
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लगानी गनन िा त्यस्तो संस्थालाई ऋण दर्दन िा कुनै वकनसमको 
जमानत िा सरुक्षण दर्दन हुाँरै्दन। 

 (११) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकले 
सम्पार्दन गने काम, पाररश्रनमक िा कनमशन, पर्दीय आचरण तथा अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

पररच्छेर्द-१२ 

ननयमन, ननरीक्षण तथा अनगुमन 

१००. ननयमन, ननरीक्षण तथा अनगुमन गनेाः (१) प्रानधकरणले बीमक, बीमा 
मध्यस्थकतान, अन्य बीमा सेिा प्रर्दायक िा त्यस्तो बीमक, बीमा 
मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकसाँग सम्बस्न्धत व्यस्ि िा 
संस्थाको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जनुसकैु बखत ननयमन, 
ननरीक्षण िा अनगुमन गनन सक्नछे ।  

(२) प्रानधकरणले बीमक िा बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य 
बीमा सेिा प्रर्दायकको काम कारबाही सम्बन्धमा कुनै विशेषज्ञ िा 
प्रानधकरणको कमनचारी खटाई बीमक िा बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य 
बीमा सेिा प्रर्दायकको कायानलय िा कारोिार स्थलमा नै गई 
स्थलगत (अनसाइट) ननरीक्षण गनन िा बीमकको सम्बस्न्धत 
कागजात, लेखा तथा वििीय वििरण, बीमालेख, सम्बस्न्धत प्रनतिेर्दन 
तथा वििरण प्रानधकरणमा स्झकाई ननरीक्षण गनन िा अन्य तररकाले 
जनुसकैु बखत ननयमन, ननरीक्षण  िा अनगुमन गनन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (१) को प्रयोजनको लानग प्रानधकरणले बीमा 
व्यिसायको ननयमन, ननरीक्षण िा अनगुमन सम्बन्धी अन्तरराविय 
स्तरमा स्थावपत नसद्धान्त, मान्यता,मापर्दण्ड तथा असल अभ्यास (बेष्ट 
प्रास्क्टस) तथा प्रचलनलाई आधारको रूपमा नलनेछ ।   

(४) उपर्दफा (२) बमोस्जम खवटएको विशेषज्ञ िा कमनचारीले 
सम्बस्न्धत पक्षसाँग लगत, तथ्याङ्क, वििरण, सूचना, प्रनतिेर्दन, विद्यतुीय 
माध्यमबाट नसजनना गररएका वििरण िा आिश्यक अन्य कुनै 
कागजात माग गनन, हेनन, जााँच्न, ननरीक्षण, अनसुन्धान गनन, सोको सक्कल 
िा प्रनतनलवप माग गनन,  िा सो सम्बन्धमा सोधपछु गनन सक्नछे। 
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(५) उपर्दफा (४) बमोस्जम माग गरेको लगत, तथ्याङ्क, 

वििरण, सूचना िा आिश्यक अन्य कुनै कागजात तोवकएको समयमा 
उपलब्ध गराउने तथा कुनै वििरण हेनन, जााँच्न, ननरीक्षण गनन र सो 
सम्बन्धमा सोधेका प्रश्नहरुको सत्य तथ्य जिाफ दर्दन ु सम्बस्न्धत 
बीमक, बीमा मध्यस्थकतान, अन्य बीमा सेिा प्रर्दायक, बीनमत तथा 
बीमा व्यिसायसाँग सम्बस्न्धत व्यस्िको कतनव्य हनुेछ । 

(६) यस र्दफा बमोस्जम ननयमन, ननरीक्षण िा अनगुमन गनन 
खवटएको कमनचारी िा विशेषज्ञले बीमकले सम्पार्दन गरेको कायन, 
त्यसका काम कारबाही िा नलखतका सम्बन्धमा कुनै त्रवुट िा 
कमजोरी रे्दस्खएमा, कुनै काम कारबाही िा नलखत शंकास्पर्द भएको 
रे्दस्खएमा िा यो ऐन, यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयमािली िा 
प्रानधकरणले जारी गरेको ननरे्दशन बमोस्जम नभएको पाइएमा सो 
सम्बन्धमा सम्बस्न्धत अनधकारीको बयान गराउन सक्नेछ ।  

(७) यस र्दफा बमोस्जम ननयमन, ननरीक्षण िा अनगुमन गने 
िममा तत्काल कुनै ननरे्दशन िा आरे्दश दर्दनपुने रे्दस्खएमा सो कायनमा 
खवटएको विशेषज्ञ िा कमनचारीले प्रानधकरणलाई जानकारी दर्दई 
आिश्यक ननरे्दशन दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो ननरे्दशन पालना गनुन 
सम्बस्न्धत बीमक िा सरोकारिाला व्यस्िको कतनब्य हनुेछ ।  

(८) यस र्दफा बमोस्जम ननयमन, ननरीक्षण िा अनगुमन गनन 
खवटएको विशेषज्ञ िा कमनचारीले ननरीक्षण िा अनगुमनको प्रनतिेर्दन 
प्रानधकरणले ननधानरण गरेको अिनधनभत्र प्रानधकरण समक्ष पेश गनुन 
पनेछ।  

(९) प्रानधकरणले यस ऐन बमोस्जम भएका िा हनुे ननयमन, 
ननरीक्षण िा अनगुमनको कायनमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका 
कुनै ननकाय, प्ररे्दश िा स्थानीय तहको कुनै ननकाय, अन्य 
ननयमनकारी ननकाय िा कुनै सङ्गदठत  संस्थासाँग सहयोग माग गरेको 
खण्डमा सहयोग गनुन त्यस्तो ननकायको कतनव्य हनुेछ । 

(१०) बीमा व्यिसायको ननयमन, ननरीक्षण िा अनगुमन 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ । 
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१०१. विरे्दशी बीमा कम्पनीले प्रानधकरणलाई जानकारी गराउन ु पनेाः (१) 
कुनै विरे्दशी बीमा कम्पनीले नेपालमा खोलेको आफ्नो शाखा 
कायानलयको ननयमन, ननरीक्षण िा अनगुमन गनुन अस्घ सो कुराको 
नलस्खत जानकारी प्रानधकरणलाई गराउन ुपनेछ । 

(२) कुनै विरे्दशी बीमा कम्पनीले नेपालमा खोलेको आफ्नो 
शाखा कायानलयमा उपर्दफा (१) बमोस्जम ननरीक्षण िा अनगुमन 
गररसके पनछ सो प्रनतिेर्दनको एक प्रनत प्रानधकरणसमक्ष पेश गनुन    
पनेछ ।  

१०२. ननयमन शलु्काः (१) प्रानधकरणले बीमकलाई ननयमनकारी सेिा 
उपलब्ध गराए बापत त्यस्तो ननयमनकारी सेिा प्राप्त गने प्रत्येक 
बीमकले आफूले आजनन गरेको कूल बीमा शलु्कको शनु्य र्दशमलि 
सात पााँच प्रनतशतका र्दरले हनु आउने रकम प्रत्येक िषन ननयमन 
शलु्क बापत प्रानधकरणमा बझुाउन ुपनेछ । 

(२) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकले 
ननयमनकारी सेिा उपलब्ध गराए बापत प्रानधकरणलाइन तोवकए 
बमोस्जमको ननयमन शलु्क बझुाउन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोस्जमको ननयमन शलु्क 
भिुानी गने अिनध, प्रविया, विलम्ब र्दस्तूर तथा अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोस्जम हनुेछ । 

पररच्छेर्द-१३ 

समस्याग्रस्त बीमक 

१०३. बीमक समस्याग्रस्त भएको मानननाेः (१) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेस्खएको भए तापनन रे्दहायको अिस्था उत्पन्न भएमा 
प्रानधकरणले बीनमतको हक वहत संरक्षणका लानग बीमकलाई 
समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गनन सक्नेछाः- 

(क)  बीमकको इजाजतपत्र निीकरण नभएमा, 
(ख)  बीमकले कायम गनुनपने न्यूनतम चिुा पूाँजी तथा 

पूाँजीकोष कायम गनन नसकेमा,  
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(ग)  बीमकको कूल सम्पस्ि र र्दावयत्िको अनपुात 
(सल्भेन्सी मास्जनन) कायम नभएमा,  

(घ)  बीमकको संस्थापक शेयरधनीले ठगी, सम्पस्ि 
शवुद्धकरण, भ्रष्टाचार, आतङ्ककारी वियाकलापमा 
वििीय लगानी, मानि बेचनबखन गरी बीमा 
कम्पनी स्थापना गरेको प्रमास्णत भएमा, 

(ङ)  जालसाजी, वकते, िा झटु्टा वििरण दर्दई िा गलत 
नलखत तयार गरी िा पेश गरी बीमा कम्पनी 
स्थापना गरेको िा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको 
प्रमास्णत भएमा,  

(च)  बीनमत, शेयरधनी, बीमकका साहू िा 
सिनसाधारणको वहत प्रनतकूल हनुेगरी पटक पटक 
कायन गरेमा,  

(छ)  बीमकलाई अको बीमकमा गानभन प्रानधकरणबाट 
ननरे्दशन भएकोमा त्यस्तो ननरे्दशनको पालना 
नभएमा,  

(ज)  यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, 

विननयम, प्रचनलत कानून, इजाजतपत्र जारी 
गर्दानका बखत उस्ल्लस्खत शतन िा प्रानधकरणबाट 
जारी भएका ननरे्दशन िा आरे्दश पटक पटक 
उल्लङ्घन भएमा,  

(झ)  बीमकबाट बीमा जालसाजी (इन्स्योरेन्स फ्रड) 
भएमा,  

(ञ) प्रानधकरणबाट भएको ननयमन, ननरीक्षण, अनगुमन 
िा लेखापरीक्षकको प्रनतिेर्दन िा बीमाङ्कीको 
प्रनतिेर्दनबाट कुनै बीमकले आफ्नो र्दावयत्ि बहन 
गनन नसक्ने रे्दस्खएमा िा नसक्ने सम्भािना 
भएमा,  
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(ट)  र्दफा १०७ को उपर्दफा (३) बमोस्जमको 
अिस्थाको जानकारी गराएमा, 

(ठ)  बीमकको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्धमा 
सञ्चालकहरु बीच वििार्द उत्पन्न भई बीमा 
व्यिसाय सचुारु रुपमा सञ्चालन हनु नसक्न े
रे्दस्खएमा,  

(ड)  प्रानधकरणबाट बीमकले गरै्द आएको बीमा 
व्यिसायमा पूणन िा आंस्शक रोक लगाउाँर्दा 
दर्दइएको ननरे्दशन बमोस्जम तोवकएको अिनधनभत्र 
सधुार गरेको प्रमाण पेश नगरेमा,  

(ढ)  बीमकले पूरा गनुनपने र्दावयत्ि पटक पटक पूरा 
नगरेमा ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गनुन 
अस्घ प्रानधकरणले त्यस्तो बीमकका रुपमा घोषणा गनुन नपने कुनै 
कारण भए सोको प्रमाण सवहत आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनन पन्र 
दर्दनको सूचना सम्बस्न्धत बीमकलाई दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जमको अिनधनभत्र स्पष्टीकरण पेश 
नगरेमा िा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक र विश्वसनीय भएको 
नरे्दस्खएमा प्रानधकरणले उि बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमकको 
रुपमा घोषणा गरी त्यसको सूचना कम्तीमा र्दईुिटा राविय रै्दननक 
पनत्रका र प्रानधकरणको िेबसाइट माफन त सािनजननक गनेछ । 

(४) कुनै बीमक प्रचनलत कानून बमोस्जम र्दामासाहीमा परेको 
िा पनन सक्न ेसम्भािना रहेको, त्यस्तो बीमकले बीनमतलाई भिुानी 
गनुनपने र्दावयत्ि भिुानी गनन नसकेको िा खरु्द सम्पस्ि घट्न गई 
चिुा पूाँजीको आधा िा सोभन्र्दा कम हनु गएकोमा त्यस्तो बीमकले 
सो कुराको जानकारी प्रानधकरणलाई तरुुन्त गराउन ुपनेछ।  

१०४. समस्याग्रस्त बीमकको सधुारका उपायहरुाः (१) र्दफा १०३ बमोस्जम 
कुनै बीमक समस्याग्रस्त भएकोमा प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
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लेस्खएको भए तापनन त्यस्तो बीमकको सधुारका लानग प्रानधकरणले 
अिनध तोकी रे्दहायका कुनै आरे्दश दर्दनेछाः… 

(क)  पूाँजी बवृद्ध गनन, नयााँ शेयर जारी गनन लगाउने िा 
शेयर बापत भिुानी हनु बााँकी रहेको रकम 
प्रानधकरणले तोकेको अिनधनभत्र भिुानी गनन 
लगाउन,े  

(ख) शेयरधनीहरुलाई वितरण गनुन पने लाभांश ननस्ित 
अिनधसम्म वितरण गनन रोक लगाउने िा त्यसरी 
रोक लगाई लाभांश बापत बोनस शेयर समेत 
जारी गनन लगाउने,  

(ग)  सञ्चालक, कायनकारी प्रमखुलाई प्रर्दान गने 
पाररश्रनमक, सवुिधा िा अन्य जनुसकैु रकमको 
भिुानीमा ननस्ित अिनधका लानग सीमा ननधानरण 
गने,  

(घ)  बीमकको व्यिस्थापन खचनमा नयााँ सीमा ननधानरण 
गने, 

(ङ)  बीमकको कुनै जायजेथा नबिी गरी बीमकको 
र्दावयत्ि पूरा गने,  

(च)  शाखा नबस्तार गनन रोक लगाउने िा भइरहेका 
कुनै िा सबै शाखा गाभ्न िा बन्र्द गनन लगाउन,े  

(छ)  बीमकको चिुा पूाँजी घटाउन लगाउने, 
(ज)  यस ऐन बमोस्जम बीमकले गनन पाउने कुनै िा 

सबै प्रकारको बीमा व्यिसाय ननस्ित अिनधका 
लानग गनन नपाउने गरी रोक लगाउने,  

(झ)  तोवकए बमोस्जमको अिनध नभत्र बीमकको 
सञ्चालक, व्यिस्थापक िा कमनचारीको सङ्खख्या 
कटौती गनन लगाउने िा सञ्चालक सनमनत हेरफेर 
िा पनुगनठन गनन लगाउन,े  
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(ञ)  बीमकका शेयरधनीको हक अनधकार ननलम्बन 
गने िा त्यस्ता शेयरधनीको शेयर हस्तान्तरण 
रोक्ने िा त्यस्ता शेयरधनीको शेयर अन्य 
शेयरधनीले िा बीमक आफैं ले खररर्द 
(बाइआउट) गनन लगाउन िा अन्य व्यस्ि िा 
संस्थालाई नबिी गनन लगाउने, 

(ट)  बीमक सूचीकृत कम्पनीमा र्दतान भएको भए 
सिनसाधारणको वहत विरुद्ध कुनै काम हनुबाट 
रोक्न त्यस्तो बीमकको नाम नधतोपत्र बजारबाट 
हटाउन लेखी पठाउने,  

(ठ)   बीमकलाई वििीय र व्यिस्थापकीय रुपमा 
सक्षम बनाउन प्रानधकरणले मनानसि रे्दखेका 
अन्य उपयिु काम कारबाही गने िा गनन 
लगाउने ।  

(२) उपर्दफा (१) खण्ड (झ) बमोस्जमको अिनधनभत्र 
बीमकले सञ्चालक, व्यिस्थापक िा कमनचारी कटौती नगरेमा प्रचनलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन प्रानधकरण आफैले 
सञ्चालक, व्यिस्थापक िा कमनचारीलाई तोवकए बमोस्जम हटाउन 
सक्नेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोस्जम सधुारका उपाय अपनाउन 
प्रानधकरणले दर्दएको समय नभत्र बीमकको वििीय िा व्यिस्थापकीय 
स्स्थनतमा सधुार हनु नसकेमा त्यस्तो बीमकलाई ननयन्त्रणमा नलन ु
नपने कुनै कारण भए सोको प्रमाण सवहत आफ्नो स्पष्टीकरण पेश 
गनन तीस दर्दनको सूचना सम्बस्न्धत बीमकलाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम दर्दएको समवयभत्र बीमकले पेश 
गरेको स्पष्टीकरण मनानसब रे्दस्खएमा प्रानधकरणले उि बीमकलाई 
अपेस्क्षत सधुार गननका लानग बढीमा छ मवहनाको अिनध प्रर्दान गनन 
सक्नेछ ।   
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(५) उपर्दफा (४) बमोस्जमको अिनधनभत्र समेत बीमकले 
अपेस्क्षत सधुार गनन नसकेमा प्रानधकरणले एक विशेष व्यिस्थापन 
समूह गठन गरी सञ्चालक सनमनत ननलम्बन गरी िा नगरी िा अन्य 
कुनै तररकाले सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ननयन्त्रणमा नलनेछ। 

१०५. विशेष व्यिस्थापन समूहाः (१) यस ऐनको र्दफा १०४ को उपर्दफा 
(५) बमोस्जम ननयन्त्रणमा नलइएको बीमकको सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापनको लानग तोवकए बमोस्जम योग्यता पगुेका व्यस्िहरू 
मध्येबाट प्रानधकरणले तीन जना व्यस्ि रहेको विशेष व्यिस्थापन 
समूह गठन गरी सो माफन त उि बीमकको सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन सम्बन्धी कायन अस्घ बढाउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको विशेष व्यिस्थापन समूहको 
कायानिनध एक बषनको हनुेछ र औस्चत्यको आधारमा प्रानधकरणले सो 
समूहको कायानिनध थप गनन िा सो समूहलाई विघटन गनन सक्नछे।  

(३) प्रानधकरणले विशेष व्यिस्थापन समूहका सबै िा कुनै 
सर्दस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा ननजलाई तोवकए बमोस्जम 
पर्दमिु गनन सक्नेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम पर्दमिु गनुन अस्घ ननजलाई 
मनानसब मावफकको समय दर्दई सनुिुाईको मौका दर्दन ुपनेछ ।  

(५) प्रानधकरणले तोवकएको कायन सम्पन्न नहुाँरै्द विशेष 
व्यिस्थापन समूहका सर्दस्यलाई पर्दमिु गरेमा सो स्थानमा बााँकी 
अिनधका लानग उपर्दफा (१) बमोस्जमको योग्यता पगुेको व्यस्िलाइन 
ननयिु गनन सक्नेछ ।  

(६) विशेष व्यिस्थापन समूहका सर्दस्यको कायनविनध, 
पाररश्रनमक, सवुिधा तथा अन्य व्यिस्था प्रानधकरणले ननधानरण गरे 
बमोस्जम हनुेछ ।  

१०६. विशेष व्यिस्थापन समूहको काम, कतनव्य र अनधकाराः(१) र्दफा 
१०५ बमोस्जम गदठत विशेष व्यिस्थापन समूहले बीमकको साधारण 
सभा, सञ्चालक सनमनत, कायनकारी प्रमखु िा अन्य पर्दानधकारीले 
प्रयोग गनन पाउने सम्पूणन अनधकार प्रयोग गनन सक्नेछ ।  
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(२) विशेष व्यिस्थापन समूहलाई उपर्दफा (१) को अधीनमा 
रही सम्बस्न्धत बीमकको चल, अचल सम्पस्िको व्यिस्थापन गने, 
कुनै सम्पस्ि तथा र्दावयत्िको फरफारक गने र बीमकको सम्पस्िको 
संरक्षण तथा हेरचाह गनन आिश्यक सबै उपाय अिलम्बन गरी सो 
बीमकलाई सञ्चालन गने सम्बन्धमा रे्दहायको अनधकार हनुेछाः…  

(क) बीमकले जारी गरेको कुनै िा सबै शेयरधनी शेयर 
िा अन्य उपकरण तोवकए बमोस्जम अन्य कुनै 
व्यस्ि िा साँस्थाको नाममा नामसारी गनन िा 
हस्तान्तरण गनन,   

(ख) बीमक िा बीमकको सहायक कम्पनीको केही िा 
सबै सम्पस्ि प्राप्त गनन, नबिी गनन, कायानलय, 
बहीखाता, अनभलेख, सम्पस्ि तथा सूचना प्रणाली 
मानथ पहुाँच राख्न ेिा ननयन्त्रण गनन, 

(ग) बीमकको िा बीमकको अन्य कुनै व्यस्ि िा 
संस्थामा रहेको सम्पस्ि िा हक अनधकार प्राप्त गनन 
िा नबिी गनन,  

(घ) बीमकको ननस्ित अनधकार तथा र्दावयत्ि अको 
व्यस्िमा हस्तान्तरण गनन, 

(ङ) बीमकको नबिी हनु बााँकी शेयर नबिी गनन,  

(च) बीमकले जारी गरेका केही िा सबै शेयर तथा अन्य 
वििीय उपकरणलाई खारेज गनन, 
(छ) शेयर िा पूाँजी सम्बन्धी अन्य उपकरण जारी गनन, 
(ज) बीमकले गरै्द आएको बीमा व्यिसायको केही िा 

सबै प्रकार (पोटनफोनलयो) अको    बीमकलाई 
हस्तान्तरण गनन, 

(झ) विशेष व्यिस्थापन समूहको काम कारबाही अस्घ 
बढाउन आिश्यक ठानेका कागजात सम्बस्न्धत 
व्यस्ि िा संस्थाबाट पेश गनन लगाउन,  
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(ञ) बीनमतको हकवहत संरक्षण गननका लानग आिश्यक 
कायन गनन, गराउन । 

(३) यस र्दफा बमोस्जम व्यिस्थापन गर्दान विशेष व्यिस्थापन 
समूहले बीमकको संस्थापक, शेयरधनी, बीनमत, बीमा मध्यस्थकतान 
लगायतका सािनजननक िा ननजी क्षेत्रका कुनै पनन व्यस्ि िा संस्थाको 
स्िीकृनत नलन िा यस पररच्छेर्दमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक 
कुनै व्यस्ि, फमन, कम्पनी िा संस्थालाई सूस्चत गनन आिश्यक पने 
छैन।  

(४) विशेष व्यिस्थापन समूहले बीमकको तफन बाट रे्दहायका 
कायनहरू गनन िा गराउन सक्नछेाः… 

(क) बीमकले गरररहेको कायनलाई ननरन्तरता दर्दन र 
ननरन्तरता दर्दन आिश्यक सबै कायन गनन, 

(ख) बीमकले गरी आएको केही िा सबै कायनलाई 
स्थनगत िा बन्र्द गनन, 

(ग) बीमा जोस्खमाङ्कन िा बीमा र्दावयत्िको भिुानी 
रोक्का राख्न िा सोको सीमा ननधानरण गनन, 

(घ) बीमकको लानग आिश्यक कमनचारी, पर्दानधकारी 
िा परामशनर्दाता ननयिु गनन, 

(ङ) आिश्यक ठानेको विषयमा छलफल तथा ननणनय 
गननका लानग शेयरधनी, बीनमत, बीमा 
मध्यस्थकतान, कमनचारी िा पर्दानधकारीको सभा 
बोलाउन, 

(च) बीमकको नामबाट कुनै कानूनी प्रनतरक्षा गनन िा 
मदु्दामानमला गनन,  

(छ) बीमकको कायनसाँग सम्बस्न्धत अन्य आिश्यक 
कायन गनन िा गराउन ।  

(५) विशेष व्यिस्थापन समूहले आफ्नो ननयन्त्रणमा रहेको 
बीमकलाई गाभ्न िा गाभीन उपयिु ठानेमा सोको कारण सवहत 
प्रानधकरण समक्ष प्रस्ताि गनुन पनेछ ।  
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(६) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
विशेष व्यिस्थापन समूहले बीमकको सम्पस्ि नबिी गर्दान तोवकए 
बमोस्जमका आधारभतू न्यूनतम मूल्य ननधानरण गरी पारर्दशी एिं 
व्यािसायीक रूपमा नललाम, नसलबन्र्दी प्रस्ताि, िातान जस्ता एक िा 
एकभन्र्दा बढी तररका अपनाउन सक्नेछ।  

(७) विशेष व्यिस्थापन समूहले वििीय वििरण, सो साँस्थाको 
सम्पस्ि नबिीको योजना र सो सम्बन्धमा आफ्नो दृवष्टकोण, सो 
संस्थाको र्दावयत्िको पूिाननमुान िा सोको भिुानीको तररका, 
सम्पस्िको िास्तविक हस्तान्तरण र र्दावयत्िको अनमुान सवहतको 
वििरण तोवकए बमोस्जम समय समयमा प्रानधकरण समक्ष पेश गनुन 
पनेछ ।  

(८) विशेष व्यिस्थापन समूहले सम्पस्ि नबिी, सम्पस्ि 
एकत्रीकरण, र्दावयत्िको पूिाननमुान जस्ता कायन गनन आिश्यक ठानेमा 
त्यस्तो कायन गनन सक्ने कुनै ननकाय िा कम्पनीलाई स्जम्मा दर्दन 
सक्नेछ ।  

(९) विशेष व्यिस्थापन समूहले यस र्दफा बमोस्जम आफूलाई 
तोवकएको कायन सम्पन्न गर्दान लाग्ने सम्पूणन खचन बीमकले व्यहोने र 
त्यस्तो खचनको सीमा प्रानधकरणले ननधानरण गरे बमोस्जम हनुेछ ।   

१०७. पर्दानधकारी ननलम्बन हनुाेः (१) विशेष व्यिस्थापन समूहले बीमकलाई 
ननयन्त्रयणमा नलएको अिनधभर बीमकको सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु 
र पर्दानधकारीहरू स्िताः ननलम्बन हनुेछन ्।  

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
विशेष व्यिस्थापन समूहले उपयिु ठानेमा तोवकएको काम गननका 
लानग बीमकको सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु र पर्दानधकारीहरूको 
ननलम्बन फुकुिा गरी काममा खटाउन सक्नेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम विशेष व्यिस्थापन समूहले 
लगाएको काम नगने व्यस्िलाई विशेष व्यिस्थापन समूहले कुनै पनन 
समयमा पर्दमिु गनन सक्नेछ ।   
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१०८. सूचना दर्दन ु पनेाः (१) विशेष व्यिस्थापन समूहले बीमकलाई 
ननयन्त्रणमा नलई कायन प्रारम्भ गरेको तीन दर्दननभत्र रे्दहायको वििरण 
सवहतको सूचना सम्बस्न्धत बीमकको प्रत्येक कायानलयमा दर्दन ु
पनेछाः… 

(क) सम्बस्न्धत बीमकलाई ननयन्त्रणमा नलई काम सरुू 
गरेको नमनत र समय, 

(ख) सम्बस्न्धत बीमकको मखु्य व्यिस्थापन हेने िा 
सम्बस्न्धत अस्ख्तयार प्राप्त व्यस्िको अस्ख्तयारी तथा 
स्जम्मेिारी खारेज गररएको व्यहोरा, 

(ग) बीनमतले बीमा र्दाबी गने तररका, समय र स्थान, 
(घ) अन्य विनभन्न पक्षहरूले गने विनभन्न र्दाबीको लानग र्दाबी 

गने तररका, समय र स्थान । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको सूचना प्रत्येक हप्ता प्रकाशन 
हनुे गरी चार हप्तासम्म कम्तीमा र्दईुिटा राविय रै्दननक पनत्रकामा 
प्रकाशन गनुन पनेछ ।  

(३) विशेष व्ियस्थापन समूहले ननयन्त्रणमा नलएको बीमकको 
अिस्था, अस्ख्तयार प्राप्त अनधकारी तथा ननजको अस्ख्तयारीमा आएको 
पररितनन सम्बन्धी जानकारी प्रानधकरण, नेपाल नधतोपत्र बोडन तथा 
कम्पनी रस्जिारको कायानलयमा लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

१०९. नयााँ वििीय वििरण तयार गनुन पनेाः (१) विशेष व्यिस्थापन समूहले 
ननयन्त्रणमा नलएको बीमकको िास्तविक स्स्थनत  रे्दस्खने गरी तोवकए 
बमोस्जम नयााँ वििीय वििरण तयार गनुन पनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम तयार गररएको वििीय वििरण र 
सो सम्बन्धी विस्ततृ वििरण प्रानधकरण समक्ष पेश गनुन पनेछ ।  

११०. बीमकको अिस्थामा सधुार आएपनछको व्यिस्थााः विशेष व्यिस्थापन 
समूहले ननयन्त्रणमा नलइएको बीमकको अिस्थामा सधुार आएको 
रे्दस्खएमा विशेष व्यिस्थापन  समूहले रे्दहाय बमोस्जमको कारबाही 
गनन सक्नेछाः… 
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(क) ननलम्बन गररएको सञ्चालक सनमनतको ननलम्बन 
फुकुिा गनन, 

(ख) बीमकको व्यिस्थापन बीमकको सञ्चालक 
सनमनतलाई हस्तान्तरण गनन,  

(ग) बीमकका शेयरधनी मध्येबाट तत्कालका लानग 
नयााँ सञ्चालक सनमनत गठन गरी छ मवहनानभत्र 
साधारण सभा बोलाउन ननरे्दशन दर्दन,  

(घ) बीमकको साधारण सभा बोलाई नयााँ सञ्चालक 
सनमनत गठन गनन । 

१११. बीमकको अिस्थामा सधुार नआएमा गररन े व्यिस्थााः विशेष 
व्यिस्थापन समूहले ननयन्त्रणमा नलइएको बीमकको अिस्थामा सधुार 
हनु नआएमा विशेष व्यिस्थापन समूहले रे्दहाय बमोस्जमको कायन गनन 
सक्नेछाः… 

(क) जफत गररएको शेयर तोवकएको अिनधनभत्र 
नललाम बढाबढमा नबिी गरी हस्तान्तरण गनन, 

(ख) त्यस्तो बीमकलाई अको बीमकसाँग ननधानररत 
समयनभत्र गाभ्न प्रानधकरण समक्ष नसफाररस 
गनन, 

(ग) त्यस्तो बीमकको बीमा व्यिसाय अको बीमकमा 
हस्तान्तरण गराई उि बीमकको इजाजतपत्र 
खारेज गनन प्रानधकरण समक्ष नसफाररस गनन,  

(घ)  र्दफा ११२ बमोस्जम बीमकको स्स्थनत सधुार 
गनन प्रानधकरण समक्ष नसफाररस गनन,  

(ङ) त्यस्तो बीमकको र्दामासाही सम्बन्धी प्रविया 
प्रारम्भ गनन प्रानधकरण समक्ष नसफाररस गनन । 

११२. बीमकको वििीय स्स्थनत सधुारको लानग नसफाररस गनन सक्नाेः (१) 
र्दफा १०४ बमोस्जम कुनै बीमकलाई ननयन्त्रणमा नलइएको कुनै 
बीमकको वििीय स्स्थनतमा सधुार नआएको कारणबाट र्दफा १११ 
को खण्ड (क), (ख), (ग) िा (घ) बमोस्जमको कारबाही प्रविया 
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अस्घ बढाउाँर्दा समग्र बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पने सम्भािना 
रे्दस्खएमा विशेष व्यिस्थापन समूहले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सो 
अिस्था नसजनना हनु नदर्दनको लानग त्यस्तो बीमकको सम्पस्ि तथा 
र्दावयत्िको अिस्था समेत समािेश गरी तयार पाररएको प्रनतिेर्दन 
प्रानधकरण समक्ष पेश गनुन पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम प्राप्त प्रनतिेर्दन जााँचबझु गर्दान 
त्यस्तो बीमकको व्यिस्थापन िा फरफारक गर्दान समग्र बीमा क्षेत्रमा 
नकारात्मक असर पने यवकन हनु आएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो 
बीमकमा लगानी गर्दान उि बीमकको वििीय स्स्थनतमा सधुार हनुे 
रे्दस्खएमा प्रानधकरणले सोही ननश्कषन सवहतको राय मन्त्रालय समक्ष 
नसफाररस गनन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जमको नसफाररस प्राप्त भएमा 
मन्त्रालयले त्यस्तो बीमकको शेयर स्िानमत्िमा लगानी गरी उि 
बीमकको वििीय स्स्थनतमा सधुार गनन सक्नछे ।   

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम बीमकको वििीय स्स्थनतमा सधुार 
भएपनछ पााँच बषननभत्र बोलकबोलको माध्यमबाट मन्त्रालयले आफ्नो 
शेयर स्िानमत्िको लगानी नबिी गनुन पनेछ ।  

११३. बीमकको विशेष व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्थााः (१) विशेष 
व्यिस्थापन समूहको काम कारबाहीमा कसैले बाधा अिरोध िा 
हस्तक्षेप गनुन गराउन ुहुाँरै्दन । 

(२) उपर्दफा (१) विपरीत कसैले कुनै कायन गरे िा गराएमा 
विशेष व्यिस्थापन समूहले सम्बस्न्धत प्रशासन िा प्रहरीलाई 
आिश्यक सहयोगको लानग अनरुोध गनन सक्नेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम अनरुोध भएमा सम्बस्न्धत 
ननकायले त्यस्तो बीमकको कायानलय, सम्पस्ि, अनभलेख, बहीखाता र 
सूचना प्रविनध प्रणाली मानथ विशेष व्यिस्थापन समूहले सहजरूपमा 
ननयन्त्रण गरी काम गनन सक्ने गरी आिश्यक सरुक्षाको व्यिस्था 
नमलाउन ुपनेछ ।  
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(४) यस पररच्छेर्द बमोस्जम विशेष व्यिस्थापन समूह िा 
प्रानधकरणले गरेको काम कारबाहीबाट मकान पने पक्षले क्षनतपूनतनको 
लानग विशेष व्यिस्थापन समूहले प्रानधकरणमा प्रनतिेर्दन पेश गरेको 
िा कुनै कारणले विशेष व्यिस्थापन समूह विघटन भएकोमा विघटन 
भएको नमनतले साठी दर्दननभत्र उच्च अर्दालत समक्ष ननिेर्दन दर्दन 
सक्नेछ ।  

(५) उच्च अर्दालतले रे्दहायको अिस्थामा मकान पने पक्षलाई 
मनानसब मावफकको आनथनक क्षनतपूनतन भराई दर्दन सक्नेछाः… 

(क) ननयन्त्रणमा नलइएको बीमकको व्यिस्थापनको 
िममा अनधकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम 
कारबाही भएकोमा,  

(ख) यस ऐन बमोस्जम फरफारकको प्रविया पूरा 
नगरेकोमा,  

(ग) ननयन्त्रणमा नलइएको बीमकको व्यिस्थापनको 
कारबाही गर्दान पयानप्त आधार र कारण नबना 
गरेकोमा । 

(६) विशेष व्यिस्थापन समूहले यस ऐन बमोस्जम आफूलाई 
प्राप्त अनधकारको प्रयोग गर्दान पारर्दशी एिं न्यायोस्चत तिरले 
सम्बस्न्धत बीनमत तथा अन्य सम्बस्न्धत पक्षको वहत हनुे गरी गनुन 
पनेछ।  

(७) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
प्रानधकरणले ननयन्त्रणमा नलएको बीमकको व्यिस्थापनको प्रवियालाई 
सहयोग पगु्ने गरी प्रानधकरण िा विशेष व्यिस्थापन समूहको ननणनय 
कायानन्ियन गने नसलनसलामा सम्बस्न्धत बीमकका सञ्चालक तथा 
पर्दानधकारीले गरेको कुनै कायनका विरुद्धमा कुनै बीनमत, शेयरधनी िा 
साहूले कुनै वकनसमको मदु्दा मानमला गनन पाउने छैन । 

११४. अस्न्तम प्रनतिेर्दन पेश गनुन पनेाः विशेष व्यिस्थापन समूहले 
ननयन्त्रणमा नलएको बीमकको कायन सम्पन्न गरेपनछ िा त्यस्तो 
समूहको म्यार्द समाप्त भएपनछ िा कुनै कारणले सो समूह विघटन 
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भएमा सोको तीस दर्दननभत्र सो समूहले आफूले सम्पन्न गरेको काम 
कारबाहीको तोवकए बमोस्जमका वििरण समािेस गरी सो बीमकका 
सन्र्दभनमा भविष्यमा प्रानधकरणले चाल्न ु पने कर्दम सवहत आिश्यक 
सझुाि समेत समािेश गरी अस्न्तम प्रनतिेर्दन प्रानधकरणसमक्ष पेश गनुन 
पनेछ । 

पररच्छेर्द…१४ 

बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण तथा बीमक गाभ्न ेिा गानभन ेव्यिस्था 
११५. बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण गनन सक्नाेः (१) कुनै बीमकले आफूले 

गरै्द आएको बीमा व्यिसायहरू मध्ये सबै िा केही बीमा व्यिसाय 
(पोटनफोनलयो) प्रानधकरणको स्िीकृनत नलई सोही वकनसमको बीमा 
व्यिसाय गने अको बीमकलाई हस्तान्तरण गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम कुनै बीमकले बीमा व्यिसाय 
हस्तान्तरण गरी नलन िा दर्दन चाहेमा सम्बस्न्धत बीमकले आ…आफ्नो 
साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताि पाररत गरी एक 
आपसमा सम्झौता गरी तोवकए बमोस्जमको कागजात सवहत 
प्रानधकरणमा संयिु ननिेर्दन दर्दन ुपनेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम प्राप्त ननिेर्दन जााँचबझु गर्दान 
ननिेर्दकसाँग थप कुनै कुरा बझु्न ु पने भए सो समेत बझुी बीमा 
व्यिसाय हस्तान्तरण गनन मनानसब रे्दस्खएमा प्रानधकरणले सम्झौता 
बमोस्जम पैंतालीस दर्दननभत्र तोवकए बमोस्जम व्यिसाय हस्तान्तरणका 
लानग स्िीकृनत प्रर्दान गनन सक्नछे।  

(४) उपर्दफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
कुनै बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण गर्दान बीनमतको अवहत िा हानन 
नोक्सानी हनुे, बीमा व्यिसायमा अस्िस्थ प्रनतस्पधान बढ्न सक्ने िा 
कुनै बीमकको एकानधकार िा ननयस्न्त्रत व्यापाररक अभ्यास कायम 
हनु सक्ने सम्भािना रे्दस्खएमा प्रानधकरणले बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण 
गरी नलन िा दर्दन स्िीकृनत प्रर्दान गने छैन । 

(५) उपर्दफा (३) बमोस्जम बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण गनन 
स्िीकृनत नलइन बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण गरेपनछ त्यस्तो व्यिसायको 
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सम्पस्ि तथा र्दावयत्ि बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण गरी नलने बीमकमा 
सनेछ । 

(६) बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

११६. बीमक गाभ्न िा गानभन सक्नाेः (१) एकै वकनसमको बीमा व्यिसाय 
गने बीमकहरु प्रानधकरणको स्िीकृनत नलई प्रचनलत कानून बमोस्जम 
एक आपसमा गाभ्न िा गानभन सक्नेछन ्। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम गाभ्न े िा गानभन े कारबाही 
चलाउन ु अस्घ तोवकए बमोस्जमको कागजात सवहत गाभ्ने र गानभन े
र्दिैु बीमकले स्िीकृनतको लानग प्रानधकरण समक्ष संयिु ननिेर्दन दर्दन ु
पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम प्राप्त ननिेर्दन जााँचबझु गर्दान 
बीमक गाभ्न िा गानभन मनानसब रे्दस्खएमा सो सम्बन्धी कारबाही 
प्रारम्भ गनन प्रानधकरणले सैद्धास्न्तक स्िीकृनत दर्दनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम सैद्धास्न्तक स्िीकृनत प्राप्त गरेपनछ 
आपसमा गाभ्ने िा गानभने बीमकले आ…आफ्नो कम्पनीको सम्पस्ि, 

र्दावयत्ि र व्यिसायको मूल्याङ्कन गनन बीमकको लेखापरीक्षक हनु 
योग्यता पगुेको व्यस्िलाई मूल्याङ्कनकतान ननयिु गरी तोवकए 
बमोस्जम मूल्याङ्क गराई सो वििरण सवहत प्रानधकरण समक्ष ननिेर्दन 
पेश गनुन पनेछ ।     

(५) उपर्दफा (४) बमोस्जम ननिेर्दन प्राप्त भएमा प्रानधकरणले 
आिश्यक जााँचबझु गरी ननिेर्दकसाँग कुनै थप कुरा बझु्न ुपने भए सो 
समेत बझु्र्दा ननिेर्दक बीमकलाई एक आपसमा गाभ्न ु िा गानभन 
मनानसब हनुे रे्दस्खएमा गाभ्न िा गानभन स्िीकृनत प्रर्दान गनन सक्नेछ। 

तर बीमकहरु एक आपसमा गाभ्र्दा िा गानभाँर्दा बीनमतलाई 
अवहत िा हानन नोक्सानी हनुे, बीमा व्यिसायमा अस्िस्थ प्रनतस्पधान 
बढ्ने िा कुनै बीमकको एकानधकार कायम हनुे िा ननयस्न्त्रत 
व्यापाररक अभ्यास कायम हनुसक्ने सम्भािना रे्दस्खएमा प्रानधकरणले 
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त्यस्तो बीमकलाई एक आपसमा गाभ्न िा गानभन स्िीकृनत दर्दने  
छैन । 

(६) बीमक एक आपसमा गाभ्ने िा गानभने सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ।   

११७. बीमकले अको बीमक प्रानप्त गनन सक्नाेः (१) कुनै बीमकले उस्तै 
वकनसमको बीमा व्यिसाय गने अको बीमकलाई प्रानप्त (एस्क्िस्जसन) 
गनन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम एक बीमकले अको बीमकलाई 
प्रानप्त गनन चाहेमा र्दबैु बीमकले आ…आफ्नो साधारण सभाबाट सो 
सम्बन्धी विशेष प्रस्ताि पाररत गरी प्रानधकरण समक्ष सैद्धास्न्तक 
सहमनतका लानग संयिु ननिेर्दन दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम प्राप्त ननिेर्दन जााँचबझु गर्दान 
सैद्धास्न्तक सहमनत दर्दन उपयिु रे्दस्खएमा प्रानधकरणले रे्दहायको 
आधारमा सैद्धास्न्तक सहमनत प्रर्दान गनन सक्नेछाः… 

(क) अल्पकालीन िा र्दीघनकालीन र्दावयत्ि पूरा गननको 
लानग लस्क्षत बीमक असमथन भई अको 
बीमकले प्रानप्त गनुन मनानसब रे्दस्खएमा, 

(ख) र्दफा ३७ बमोस्जमको चिुा पूाँजी कायम गनन िा 
यस ऐन बमोस्जम कायम गनुन पने कोष कायम 
गनन लस्क्षत बीमक असमथन भई अको बीमकले 
प्रानप्त गनुन मनानसब भएमा, 

(ग) लस्क्षत बीमकले ननधानररत अिनधनभत्र 
सिनसाधारणलाई शेयर जारी गनन नसकेमा, 

(घ) बीमकको व्यिसाय सधुार गननको लानग 
प्रानधकरणले तीन पटकभन्र्दा बढी ननरे्दशन 
दर्दइसकेको बीमक भएमा, 

(ङ) लस्क्षत बीमकको सञ्चालक सनमनतमा वििार्द 
उत्पन्न भई सचुारु रुपमा बीमा व्यिसाय 
सञ्चालन गनन नसकेमा ।  
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(४) उपर्दफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
एक बीमकले अको बीमकलाई प्रानप्त गर्दान बीनमतलाई अवहत िा हानन 
नोक्सानी हनुे, बीमा व्यिसायमा अस्िस्थ प्रनतस्पधान बढ्ने िा कुनै 
बीमकको एकानधकार कायम हनुे िा ननयस्न्त्रत अभ्यास कायम 
हनुसक्ने सम्भािना रे्दस्खएमा प्रानधकरणले त्यस्तो बीमकलाई प्रानप्त 
गनन स्िीकृनत दर्दने छैन । 

(५) उपर्दफा (३) बमोस्जम प्रानधकरणबाट सैद्धास्न्तक 
सहमनत प्राप्त भएमा प्रानप्त गने बीमकले बीमकको लेखापरीक्षक हनु 
योग्यता पगुेका व्यस्िहरू मध्येबाट रे्दहायका विषयमा अध्ययन गरी 
प्रनतिेर्दन पेश गनन मूल्याङ्कनकतान ननयसु्ि गनुन पनेछाः– 

(क) प्रानप्त गने र लस्क्षत बीमकको सम्पस्ि, र्दावयत्ि र 
व्यिसायको मूल्याङ्कन सवहत समग्र आनथनक 
स्स्थनत, 

(ख) प्रानप्त गने बीमकले लस्क्षत बीमक प्रानप्त गर्दान 
बीमा प्रणालीमा हनु सक्ने प्रभािको सामान्य 
प्रक्षेपण र प्रानप्त गने बीमकको व्यािसावयक 
योजना, 

(ग) प्रानप्त पिातको लस्क्षत बीमकका कमनचारीको 
व्यिस्थापन, 

(घ) प्रानप्त पिातको लस्क्षत बीमकको अल्पकालीन र 
र्दीघनकालीन र्दावयत्िको व्यिस्थापन,  

(ङ) तोवकए बमोस्जमको अन्य वििरण ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोस्जम ननयिु मूल्याङ्कनकतानले आफूले 
तयार गरेको अध्ययन प्रनतिेर्दनको एक प्रनत प्रानधकरण र प्रानप्त गने 
बीमक समक्ष पेश गनुन पनेछ ।  

(७) उपर्दफा (६) बमोस्जमको प्रनतिेर्दनबाट लस्क्षत 
बीमकलाई प्रानप्त गनन उपयिु हनुे रे्दस्खएमा प्रानधकरणले त्यस्तो 
बीमक प्रानप्त (एस्क्िस्जसन) गननको लानग स्िीकृनत प्रर्दान गनेछ ।  
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(८) उपर्दफा (७) बमोस्जम स्िीकृनत प्राप्त भएपनछ लस्क्षत 
बीमकको सम्पस्ि र र्दावयत्ि व्यिस्थापन सम्बन्धमा र्दबैु बीमकले 
आपसी सम्झौता गरी प्रानप्त गने बीमकले लस्क्षत बीमकको तोवकए 
बमोस्जम सङ्खख्याका संस्थापक शेयर िा अन्य शेयर खररर्द गनुन 
पनेछ।   

(९) बीमकको प्रानप्त (एस्क्िस्जशन) सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोस्जम हनुेछ ।  

११८. प्रानधकरणले गाभ्न िा गानभन ननरे्दशन दर्दन सक्नाेः (१) रे्दहायको 
अिस्थामा प्रानधकरणले अिनध तोकी कुनै बीमकलाई अको बीमकसाँग 
गाभ्न िा गानभन ननरे्दशन दर्दन सक्नेछाः… 

(क) बीमक र्दफा १११ को खण्ड (ख) बमोस्जम 
विशेष व्यिस्थापन समूहले कुनै बीमकलाई 
गाभ्न प्रानधकरण समक्ष नसफाररस गरेमा,  

(ख) बीमकको सञ्चालक िा संस्थापकको अको 
बीमकमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा वििीय, 
व्यािसावयक िा ननजी स्िाथन भएमा, 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम ननरे्दशन दर्दएकोमा प्रानधकरणले 
तोकेको अिनधनभत्र त्यस्तो बीमकले गानभने प्रस्ताि प्रानधकरण समक्ष 
स्िीकृनतका लानग पेश गनुन पनेछ र प्रानधकरणबाट स्िीकृनत प्राप्त 
भएपनछ त्यस्तो बीमक अको बीमकसाँग गानभनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोस्जम बीमक एक आपसमा गानभने 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

पररच्छेर्द…१५ 

बीमा कम्पनीको र्दामासाही  

११९. बीमकको खारेजीाः (१) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भए तापनन कुनै पनन बीमकको स्िेस्च्छक खारेजी हनुे छैन ।  

(२) कुनै बीमक खारेज हनु चाहेमा साधारण सभाबाट ननणनय 
गराई स्िेस्च्छक खारेजीको कायनयोजना सवहत प्रानधकरण समक्ष 
ननिेर्दन दर्दन ुपनेछ । 



94 

 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम कुनै बीमकको ननिेर्दन प्राप्त 
भएमा प्रानधकरणले आिश्यक जााँचबझु गरी त्यस्तो बीमकले आफ्नो 
र्दावयत्ि पूणन रुपमा भिुानी गनन सक्षम छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएमा 
आिश्यक शतन तोकी बीमकलाई खारेजीको लानग कारबाही अगानड 
बढाउन स्िीकृनत दर्दन सक्नेछ। 

(४) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
बीमकको खारेजी सम्बन्धमा प्रानधकरणले स्िीकृनत नदर्दएमा त्यस्तो 
बीमकको खारेजी सम्बन्धी प्रविया अगानड बढाउन सवकने छैन ।  

१२०. बीमक खारेजी सम्बन्धी शतनहरुाः (१) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भए तापनन र्दफा ११९ बमोस्जम बीमकको खारेजीका लानग 
प्रानधकरणबाट स्िीकृनत प्राप्त भएमा सो नमनत रे्दस्ख खारेजीको प्रविया 
प्रारम्भ भएको मानननेछ । 

(२) बीमकको खारेजी गर्दान रे्दहाय बमोस्जम गनुन पनेछाः… 

(क) प्रानधकरणबाट स्िीकृनत प्राप्त भएको पैंतीस 
दर्दननभत्र बीमक खारेजीको प्रवियामा रहेको 
सूचना रावियस्तरको र्दईुिटा पनत्रकामा 
कम्तीमा र्दईु पटक र प्रानधकरणको िेबसाइट 
माफन त प्रकाशन गनुन पने,  

(ख) बीमक खारेजीको प्रवियामा रहेको सूचना सम्पूणन 
बीनमत, साहू िा सरोकारिाला व्यस्ि र कम्पनी 
रस्जिार कायानलयलाई पैंतीस दर्दन नभत्र दर्दन ु
पने, 

(ग) बीमकले बीमालेख अन्तरगत बीनमतलाई भिुानी 
गनुन पने रकम, साहूलाई चिुा गनुनपने ऋण 
रकम र पूरा गनुनपने अन्य र्दावयत्ि प्रानधकरणले 
तोकेको अिनध नभत्र पूरा गनुन पने, 

(घ) खण्ड (ग) बमोस्जम बीनमतलाई भिुानी गनुनपने 
रकम बीमालेख बमोस्जम भिुानी गनन पररपक्ि 
भैनसकेको अिस्थामा समेत प्रानधकरणले 
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ननधानरण गरेको अिनधको अस्न्तम दर्दन त्यस्तो 
भिुानी गनुन पने रकम स्िताः पररपक्ि भएको 
माननने,  

(ङ) खण्ड (ग) बमोस्जम भिुानी िा र्दावयत्ि पूरा 
गर्दान कुनै बीनमत, साहू िा सरोकारिाला 
व्यस्िले भिुानी नलन नआएको िा भिुानी 
गनन कारणबस नसकेमा प्रानधकरणले ननधानरण 
गरेको शतन बमोस्जम र्दावयत्ि पूरा गनुन पने 
बराबरको रकम छुटै्ट खातामा रहने गरी 
प्रानधकरणले तोकेको बैंकमा जम्मा गनुनपने, 

(च) प्रानधकरणबाट स्िीकृनत प्राप्त भएपनछ बीमकले 
खारेजीका लानग अत्यािश्यक हनुे बाहेक कुनै 
र्दावयत्ि नसजनना हनुे िा अनधकार प्रयोग गने 
काम गनन नहनुे ।  

(३) प्रानधकरणले बीमकको खारेजीको प्रविया पूरा भएको 
नमनतरे्दस्ख इजातपत्र स्िताः रद्द हनुेछ।  

(४) बीमकको खारेजीका सम्बन्धमा प्रानधकरणले आिश्यक 
ननरे्दस्शका बनाई लागू गनन सक्नेछ।   

१२१. प्रानधकरणले र्दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गनन सक्नाेः यस ऐन िा 
प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन रे्दहायका 
अिस्थामा सो कुरा पवुष्ट गने पयानप्त आधार सवहत प्रानधकरणले कुनै 
बीमकको र्दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गनन प्रविया अगाडी बढाउन 
सक्नेछाः… 

(क) लगातार तीन आनथनक बषनसम्म बीमकको 
र्दावयत्ि त्यसको सम्पस्िभन्र्दा बढी भएमा,  

(ख) भिुानी अिनध पूरा भइसकेको िा तत्काल 
भिुानी गनुन पने र्दावयत्ि तोवकएको अिनधसम्म 
पूरा गनन नसकेमा,  
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(ग) र्दफा १११ को खण्ड (ङ) बमोस्जम 
र्दामासाहीको प्रविया प्रारम्भ गने ननणनय भएमा,  

(घ) बीमक, यसका सञ्चालक िा कायनकारी प्रमखुबाट 
बीनमतको हक वहत विरुद्ध काम गरेको 
पाइएको र त्यसको सधुारको लानग 
प्रानधकरणबाट भएका ननरे्दशन पटक पटक 
उल्लङ्घन भएको रे्दस्खएमा,  

(ङ) लगातार तीन िषनसम्म बीमकको पूाँजीकोष 
ऋणात्मक भएमा, 

(च) यस ऐन बमोस्जम इजाजतपत्र ननलई कुनै 
सङ्गदठत संस्थाले बीमा व्यिसाय गरेको 
पाइएमा ।  

(छ) उपर्दफा १३९ बमोस्जम बीमकको इजाजतपत्र 
रद्द भएमा, 

(ज) र्दफा ११९ बमोस्जम खारेजीको लानग बीमकले 
ननिेर्दन दर्दएमा ।  

१२२. नलस्क्िडेटरको ननयसु्िाः (१) र्दफा १२१ बमोस्जम प्रानधकरणले 
कारबाही अगानड बढाउन नलस्क्िडटर ननयिु गरी सोको सूचना 
रावियस्तरको र्दईुिटा पनत्रकामा कम्तीमा र्दईु पटक र प्रानधकरणको 
िेबसाइटमा समेत प्रकाशन गनुन पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम प्रानधकरणले नलस्क्िडेटर ननयिु 
गरेपनछ बीमकले सञ्चालन गरेको सम्पूणन बीमा व्यिसाय स्िताः 
स्थगन हनुेछ ।  

१२३. बीमक खारेज हुाँर्दा र्दावयत्िको भिुानीमा प्राथनमकतााः प्रचनलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन कुनै बीमकको खारेजी 
हुाँर्दा िा र्दामासाहीमा पर्दान र्दावयत्िको भिुानी रे्दहायको प्राथनमकताको 
आधारमा गनुन पनेछाः… 

(क) बीमक खारेजी िा र्दामासाहीको प्रवियामा 
लागेको खचन, 



97 

 

(ख) प्रचनलत कानून बमोस्जम नेपाल सरकारलाई 
बझुाउन ुपने कर, र्दस्तूर र शलु्क, 

(ग) प्रानधकरणलाई बझुाउन ु पने ननयमन शलु्कको 
रकम, 

(घ) बीनमतलाई भिुानी गनुन पने िा भिुानी गनन 
बााँकी रकम, 

(ङ) बीमा मध्यस्थकतानले पाउने पाररश्रनमक िा 
कनमशन, 

(च) अन्य बीमकलाई भिुानी गनन बााँकी बीमा 
बापतको रकम, 

(छ) कमनचारीलाई भिुानी दर्दन बााँकी तलब, भिा, 
सञ्चय कोष, उपर्दान र अन्य रकम, 

(ज) बीमकले व्यहोनुन पने अन्य र्दावयत्ि, 

(झ) बीमकले भिुानी गनुन पने िा पूरा गनुनपने अन्य 
कुनै र्दावयत्ि,  

(ञ) शेयरधनीले पाउने रकम । 

१२४. विरे्दशी बीमा कम्पनीको नपेालमा रहेको शाखा कायानलयको र्दामासाहीाः 
(१) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन विरे्दशी 
बीमा कम्पनी विरुद्ध सम्बस्न्धत मलुकुको कानून बमोस्जम 
र्दामासाहीको प्रविया प्रारम्भ हनुे विस्िकै नेपाल स्स्थत शाखा 
कायानलयको बीमा कारोबार स्िताः बन्र्द हनुेछ ।  

(२) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
विरे्दशी बीमा कम्पनी विरुद्ध सम्बस्न्धत मलुकुको कानून बमोस्जम 
र्दामासाहीको प्रविया आरम्भ भएको कारणले त्यस्तो कम्पनीको 
नेपालमा रहेको शाखा कायानलयको र्दावयत्ि प्रभावित हनुे रे्दस्खएमा 
त्यस्तो कायानलयले नेपालमा सञ्चालन गरेको बीमा व्यिसायबाट 
नसजनना भएको र्दावयत्ि पूरा गनन नेपालमा भएको जायजेथाको वििरण 
सवहतको जानकारी अविलम्ब प्रानधकरणलाई दर्दन ुपनेछ ।  
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(३) उपर्दफा (१) बमोस्जम प्रविया प्रारम्भ भएको ननिेर्दन 
प्राप्त भएमा प्रानधकरणले सो प्रयोजनका लानग एक मूल्याङ्कनकतान 
ननयिु गरी त्यस्तो कायानलयले नेपालमा सञ्चालन गरेको बीमा 
व्यिसायको र्दावयत्ि र त्यस्तो कायानलयको नेपालमा रहेको 
जायजेथाको मूल्याङ्कन गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम ननयिु मूल्याङ्कनकतानले त्यस्तो 
कायानलयको र्दफा ३९, ४०,  ४१ र ४२ बमोस्जमको रकम तथा 
त्यस्तो कायानलयको अन्य चल अचल सम्पस्िको वििरण सवहतको 
मूल्यावङ्कत रकम र त्यस्तो कायानलयको बीमालेख जारी गरे बापतको 
तत्कालीन र पररपक्ि हुाँर्दाका बखत कायम हनुे र्दावयत्िको रकम, 

नेपाल सरकारलाई बझुाउन ु पने रकम र भिुानी गनुन पने अन्य 
रकम र र्दावयत्िको वििरण खलुाई प्रनतिेर्दन पेश गनुन पनेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बमोस्जमको प्रनतिेर्दन प्राप्त भएपनछ 
नेपालमा त्यस्तो कायानलयले व्यहोनुन पने र्दावयत्ि बापतको रकम 
यस्तो बीमकले खचन गनन नसक्ने गरी तोवकए बमोस्जम प्रानधकरणले 
रोक्का गनुन पनेछ ।   

(६) उपर्दफा (५) बमोस्जमको रकमबाट त्यस्तो 
कायानलयबाट ब्यहोनुन पने र्दावयत्ि तोवकए बमोस्जम पूरा गनुनपनेछ ।  

(७) उपर्दफा (६) बमोस्जम र्दावयत्ि पूरा गरी बााँकी रहेको 
रकम प्रचनलत कानून बमोस्जम सम्बस्न्धत मलुकुमा वफतान लैजान 
सवकनेछ ।  

(८) उपर्दफा (४) बमोस्जमको प्रनतिेर्दनबाट बमोस्जम 
नेपालमा बीमा व्यिसाय सञ्चालन गरेको कारण नसस्जनत बीनमत 
प्रनतको िा अन्य र्दावयत्ि पूरा हनु नसक्न े रे्दस्खएमा त्यस्तो र्दावयत्ि 
पूरा गनन सक्न े गरी आिश्यक रकम व्यिस्था गनन प्रानधकरणले 
त्यस्तो कायानलयलाई ननरे्दशन दर्दनेछ ।  

(९) उपर्दफा (८) बमोस्जम ननरे्दशन भएकोमा त्यस्तो 
रकमको व्यिस्था गनुन त्यस्तो कायानलयको कतनव्य हनुेछ । 
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(१०) उपर्दफा (९) बमोस्जम कायानलयबाट त्यस्तो रकमको 
व्यिस्था हनु नसकेमा प्रानधकरणले कूटनीनतक माध्यम माफन त 
सम्बस्न्धत मलुकुको ननयमनकारी ननकायबाट त्यस्तो रकमको 
व्यिस्था गनन नेपाल सरकार समक्ष अनरुोध गनेछ । 

पररच्छेर्द…१६ 

बीमा र्दाबी  

१२५. बीमा र्दाबी फस्यौट गनुन पनेाः (१) बीमकले बीमालेखमा उल्लेख भए 
बमोस्जम बीमा र्दाबी पेश हनु आएमा त्यसरी पेश भएको नमनतबाट 
तोवकएको अिनधनभत्र र्दाबी फस्यौट गनुन पनेछ। 

(२) प्रचनलत कानून बमोस्जम बीनमत िा ननजको हकिाला 
तोवकएको अिनधनभत्र पिा नलागेमा िा ननजलाई र्दाबी भिुानी गनन 
नसवकएमा र्दाबी भएका बखत भिुानी गने गरी त्यस बापतको रकम 
र्दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड)मा जम्मा गनुन पनेछ ।  

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
रे्दशको कुनै भ…ूभाग िा क्षेत्रमा महाविपस्ि लगायतका अन्य संकट 
आई परेको अिस्थामा त्यस्तो संकट परेको स्थानमा ननस्ित अिनधका 
लानग प्रानधकरणले बीमा र्दाबी सम्बन्धी छुटै्ट कायनविनध तयार गरी 
लागू गनन सक्नेछ । 

(४) बीमकले तोवकएको समय नभत्र फस्यौट हनु नसकेका 
र्दाबीहरूको वििरण प्रानधकरण समक्ष पेश गनुन पनेछ ।  

(५) बीमा र्दाबी बापतको रकम भिुानी पाउन ेव्यस्ि फेला 
नपरेमा बीनमत िा हकिालालाई कुनै प्रकारले खोजेको, सम्पकन  गने 
प्रयास गरेको िा रकम भिुानी गनन पयानप्त प्रयास गरेको प्रमाण 
बीमकले सरुस्क्षत रूपमा राख्न ुपनेछ ।  

(६) बीमा र्दाबी फस्योट तथा र्दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड 
फण्ड) सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

१२६. पनुबीमाको र्दाबी भिुानीाः (१) पनुबीमा गने बीमकले बीमा व्यिसाय 
गने बीमक र पनुबीमा व्यिसाय गने बीमकबीच भएको पनुबीमा 
करारको आधारमा पनुबीमा र्दाबी बापतको रकम भिुानी गनुन पनेछ।  
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(२) पनुबीमा र्दाबी फस्यौट र सो सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

१२७. सानो रकमको र्दाबी फस्यौटाः (१) प्रानधकरणले तोकेको सीमाभन्र्दा 
सानो रकमको र्दाबी बापतको र्दावयत्िलाई सानो रकमको र्दाबी 
अन्तरगत फस्यौट गनुन पनेछ ।  

(२) सानो रकमको र्दाबी भिुानी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

१२८. स्पष्ट क्षनत िा हानन नोक्सानीाः (१) प्रानधकरणले तोके बमोस्जमको 
प्रकृनतको क्षनत िा हानन नोक्सानीलाई स्पष्ट क्षनत िा हानन नोक्सानी 
अन्तरगत फस्यौट गनुन पनेछ ।  

(२) स्पष्ट क्षनत िा हानन नोक्सानी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

१२९. इच्छाइएको व्यस्िले पाउनाेः (१) कुनै जीिन बीमालेख अन्तरगतको 
र्दाबी भिुानी नहुाँरै्द कुनै बीनमतको मतृ्य ुभएमा बीमालेख बमोस्जमको 
रकम सम्बस्न्धत बीनमतले बीमालेखमा इच्छाइएको व्यस्िले 
पाउनेछ।  

(२) बीनमतले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ िा इच्छाइएको 
व्यस्िको पनन बीनमतको मतृ्य ुहनु ुअस्घ नै मतृ्य ुभैसकेको रहेछ भने 
त्यस्तो रकम प्रचनलत कानून बमोस्जम ननजको हकिालाले पाउनेछ। 

(३) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
बीनमतले कसैलाई बीमालेखको अस्ख्तयारी प्रर्दान गरेको रहेछ भने 
त्यसरी अस्ख्तयारी प्रर्दान गरेको रकमसम्मको बीमा र्दाबी बापतको 
रकम प्राप्त गने अग्रानधकार अस्ख्तयारी प्राप्त व्यस्िमा सरुस्क्षत 
रहनेछ।  

पररच्छेर्द…१७ 

उजरुी सम्बन्धी व्यिस्था  

१३०. र्दाबी भिुानी सम्बन्धी उजरुीाः (१) बीमकले बीमालेखमा उस्ल्लस्खत 
अिनधनभत्र बीनमतलाई बीमा र्दाबी भिुानी नगरेमा, र्दावयत्ि ननधानरण 
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नगरेमा िा बीनमतलाई मकान पने गरी र्दावयत्ि ननधानरण गरेमा 
सम्बस्न्धत बीनमतले प्रानधकरणसमक्ष  उजरुी गनन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम उजरुी परेमा प्रानधकरणले 
आिश्यक छाननबन गरी सम्बस्न्धत बीमकलाई प्रनतउिर पेश गनन 
पन्र दर्दनको समय दर्दनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम प्रनतउिर प्राप्त भएमा सो 
बमोस्जम प्रमाण बझुी र प्रनतउिर दर्दने म्यार्दनभत्र बीमकले प्रनतउिर 
नदर्दएमा प्रानधकरणले रे्दहाय बमोस्जम गनन सक्नेछाः– 

(क) उजूरिाला र बीमकबीच नमलापत्र गराउने,  
(ख) र्दाबी भिुानी नगरेको कारणले बीनमतलाई कुनै 

क्षनत हनु गएकोमा मनानसब क्षनतपूनतन भराउने 
आरे्दश दर्दने, 

(ग) बीमकले र्दाबी भिुानी गनुनपने रे्दस्खएमा भिुानी 
गननको लानग सम्बस्न्धत बीमकलाई आरे्दश 
दर्दने, 

(घ) बीमकले ननधानरण गरेको र्दावयत्ि मनानसब भएको 
नरे्दस्खएमा पनुाः र्दावयत्ि ननधानरण गनन सम्बस्न्धत 
बीमकलाई आरे्दश दर्दने, 

(ङ) अन्य उपयिु आरे्दश दर्दने । 

(४) बीमालेख बमोस्जम र्दाबी भिुानी नदर्दएको कारणले कुनै 
बीमक विरुद्ध उजूरी परी र्दाबी भिुानी दर्दन ु पने ठहरेमा बीमा 
रकमको अनतररि उजरुी परेको नमनतरे्दस्ख पााँच प्रनतशतका र्दरले हनुे 
ब्याज तथा कानूनी उपचार प्राप्त गनन लागेको िास्तविक खचन 
बराबरको रकम समेत उजरुिालालाई सम्बस्न्धत बीमकले भराई दर्दन ु
पनेछ । 

(५) प्रानधकरणले उपर्दफा (३) बमोस्जम दर्दएको आरे्दशमा 
स्चि नबझु्ने बीमक, बीनमत िा अन्य कुनै व्यस्िले पैंतीस दर्दननभत्र 
सम्बस्न्धत उच्च अर्दालतमा पनुरािेर्दन गनन सक्नेछ । 
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(६) यस र्दफा बमोस्जम उजरुी उपरको कारबाही सम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

१३१. हानन नोक्सानी सम्बन्धी उजूरीाः (१) कुनै बीमक िा ननजको कुनै 
सञ्चालक िा पर्दानधकारी िा कमनचारीले िा बीमा मध्यस्कथकतान िा 
अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकले कुनै बीनमतको हक वहत विरुद्ध कुनै 
कायन गरी ननजलाई हानन नोक्सानी परु् याएमा  सम्बस्न्धत बीमक 
स्जम्मेिार हनुेछ र सो बापत क्षनतपूनतन नतनुन बझुाउन ुपनेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम कुनै कायन गरी हानन नोक्सानी 
परु् याएमा  सो कुरा थाहा पाएको नमनतले तोवकएको अिनधनभत्र 
बीनमतले प्रानधकरणसमक्ष उजरुी गनन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम उजरुी परेमा प्रानधकरणले 
आिश्यक अनसुन्धान िा जााँचबझु गरी सम्बस्न्धत बीमक, सञ्चालक, 
पर्दानधकारी, कमनचारी िा सम्बस्न्धत बीमा मध्यस्थकतानलाई प्रनतउिर 
पेश गनन सात दर्दनको समय दर्दनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोस्जम प्रनतउिर प्राप्त भएमा िा 
प्रनतउिर दर्दने म्यार्दनभत्र प्रनतउिर प्राप्त नभएमा प्रानधकरणले 
आिश्यक जााँचबझु गरी हानन नोक्सानी पयुानउने पक्षबाट क्षनतपूनतन 
बापत मनानसब रकम उजूरीकतानलाई भराउन िा उजूरीकतान र 
बीमकबीच नमलापत्र गराउन आरे्दश दर्दन सक्नेछ। 

 (५) उपर्दफा (४) बमोस्जम क्षनतपूनतन भराउने आरे्दश 
दर्दएकोमा त्यस्तो आरे्दश उपर स्चि नबझु्ने पक्षले तीस दर्दननभत्र 
सम्बस्न्धत उच्च अर्दालत समक्ष पनुरािेर्दन गनन सक्नेछ। 

(६) यस र्दफा बमोस्जम उजूरीको कारबाही सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ।  

१३२. बीमा मध्यस्थतााः यस ऐन बमोस्जम इजाजतपत्र प्राप्त बीमकहरू 
बीचमा िा बीमा मध्यस्थकतानहरू बीचमा िा बीमक, मध्यस्थकतान िा 
बीमाका अन्य पक्षहरूका बीचमा कुनै वििार्द उत्पन्न भई आपसी 
समझर्दारीमा समाधान हनु नसकेमा वििार्दमा संलग्न पक्षहरूमध्ये 
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कुनै एक पक्षको अनरुोधमा िा प्रानधकरणको अग्रसतामा प्रानधकरणले 
मध्यस्थ गरी तोवकए बमोस्जम वििार्दको समाधान गनन सक्नेछ। 

पररच्छेर्द…१८ 

प्ररे्दशमा बीमा सञ्चालन र व्यिस्थापन 

१३३. प्ररे्दशमा बीमा सञ्चालन र व्यिस्थापनाः (१) प्ररे्दशले यस ऐनको 
अधीनमा रही रे्दहायको विषयमा कानून बनाई बीमा सञ्चालन र 
व्यिस्थापन गनन सक्नेछाः… 

(क) बीमाको पहुाँच पयुानउने,  

(ख) बीमा अनभकतानको लानग तोवकए बमोस्जम 
इजाजतपत्र जारी तथा निीकरण गने,  

(ग) बीमा सम्बन्धी तालीम कायनिम सञ्चालन गने,  

(घ) तोवकएको विषयमा गनुासो सनुिुाई गने,  

(ङ) प्ररे्दशनभत्र रहेको बीमकको कायानलय तथा बीमा 
मध्यस्थकतानको तोवकए बमोस्जम अनगुमन तथा 
ननरीक्षण गने,  

(च) तोवकएको सीमासम्मको बीमा र्दाबी उजरुी 
सनुिुाई गरी फस्यौट गने ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको कायन गर्दान प्रानधकरणले 
तोकेको मापर्दण्डको अधीनमा रही कायन गनुन पनेछ ।  

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
प्ररे्दशले कानून बनाई आफ्नो काम कारबाही प्रारम्भ नगरून्जेलसम्म 
यस र्दफा बमोस्जमको काम कारबाही प्रानधकरणले गनेछ ।  

१३४. वििरण उपलब्ध गराउन ु पनेाः (१) प्रानधकरणले यस ऐन बमोस्जम 
इजाजतपत्र नलएका बीमक तथा बीमा मध्यस्थकतानको वििरण 
प्ररे्दशलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(२) बीमकले प्रत्येक प्ररे्दशमा खोनलएको कायानलय तथा 
आफूसाँग सम्बस्न्धत बीमा मध्यस्थकतानको वििरण प्ररे्दशलाई उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ ।  



104 

 

१३५. प्रनतिेर्दन पेश गनुन पनेाः प्ररे्दशमा रहेका बीमकको कायानलयले 
सम्बस्न्धत प्ररे्दशमा गरेका काम कारबाहीको तोवकए बमोस्जमको 
प्रनतिेर्दन िावषनक रूपमा प्ररे्दशमा पेश गनुन पनेछ ।   

 

पररच्छेर्द…१९ 

कारबाही, कसरु तथा र्दण्ड सजााँय  

१३६. ननयमनको कारबाहीाः (१) कुनै बीमकले यो ऐन िा यस ऐन 
अन्तरगत बनेको ननयम, विननयम िा ननरे्दशन िा आरे्दश उल्लङ्घन 
गरेको पाइएमा िा प्रानधकरणमा गलत वििरण िा तथ्याङ्क पेश गरेको 
रे्दस्खएमा त्यस्तो बीमक िा ननजको कुनै सञ्चालक, पर्दानधकारी, 
कायनकारी प्रमखु िा कमनचारी िा बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा 
सेिा प्रर्दायकलाई प्रानधकरणले रे्दहाय बमोस्जमको कारबाही गनन 
सक्नेछाः… 

(क)  नलस्खत रुपमा सचेत गराउने िा चेतािनी दर्दने, 
(ख)  सधुारका लानग कबनुलयत गराउने िा ननस्ित 

अिनध तोकी कुनै सधुार गनन आरे्दश दर्दने,  
(ग)  बीमकको सम्पस्ि िा बहीखाता ननयन्त्रणमा नलने, 
(घ)  शेयरधनीलाई वितरण गने लाभांश, बोनस शेयर िा 

हकप्रर्द शेयर वितरण िा जारी गनन रोक लगाउने, 
(ङ) बीमकको सञ्चालक, पर्दानधकारी, कायनकारी प्रमखु िा 

कमनचारी तथा बीमा मध्यस्थकतानलाई ननलम्बन 
गने िा ननलम्बन गनन बीमकलाई आरे्दश दर्दने, 

(च)  बीमा व्यिसाय सञ्चालन गनन आंस्शक िा पूणन रुपमा 
रोक लगाउने, 

(छ)  इजाजतपत्र प्राप्त बीमा कम्पनी खारेज गनन 
सम्बस्न्धत अर्दालत समक्ष ननिेर्दन दर्दने।  

(२) कुनै पनन बीमकको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, 
कायनकारी प्रमखु िा पर्दानधकारी, कमनचारी िा कुनै सम्बस्न्धत 
व्यस्िले यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, विननयम, 
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ननरे्दशन िा आरे्दशको उल्लङ्घन गरेमा प्रानधकरणले उल्लङ्घनको प्रकृनत 
तथा गम्भीरता हेरी रे्दहाय बमोस्जमको कुनै एक िा एकभन्र्दा बढी 
कारबाही गनन सक्नेछाः… 

(क) ननजले नलएको सम्बस्न्धत बीमकको शेयर जफत 
तथा रोक्का गने र सो शेयर अन्य व्यस्ि िा 
संस्थालाई नबिी गने िा गनन लगाउने,  

(ख) बीमकको सञ्चालक सनमनत, सञ्चालक, पर्दानधकारी 
र अन्य कमनचारीले पाउने बैठक भिा पाररस्श्रमक 
लगायतका केही िा सबै सवुिधा रोक्का िा 
ननलम्बनमा राख्न ेिा राख्न लगाउने, 

(ग) प्रानधकरणको ननयमन, ननरीक्षण िा अनगुमनबाट 
बीमकले बीनमत, शेयरधनी तथा बीमकको वहतमा 
काम नगरेको पाइएमा बीमकको अध्यक्ष, 
सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु िा कमनचारीलाई 
नलस्खत सूचना दर्दई सो पर्दबाट हटाउने,  

(घ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, 
विननयम, ननरे्दशन िा आरे्दश विपरीत तलि भिा 
तथा अन्य सवुिधा कसैले नलएको िा दर्दएको भएमा 
त्यस्तो सम्पूणन सेिा सवुिधा िा सो बापत लाग्ने 
रकम तथा प्रचनलत कानून बमोस्जमको ब्याज 
त्यस्तो सेिा सवुिधा दर्दने व्यस्िहरूबाट असलु 
उपर गने, 

(ङ) बीमकको सञ्चालक, पर्दानधकारी, कायनकारी प्रमखु 
िा कमनचारी व्यािसावयक रूपले सम्बद्ध भएको 
ननकाय समक्ष कारबाहीका लानग लेखी पठाउन 
सम्बस्न्धत बीमकलाई आरे्दश दर्दने ।  

(३) उपर्दफा (२) को खण्ड (ग) बमोस्जम पर्दबाट 
हटाइएको व्यस्िले अिकास पाए बापत कुनै क्षनतपूनतन िा सवुिधा 
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पाउने छैन र त्यसरी अिकास भएको पााँच बषनसम्म कुनै बीमकको 
सेिामा ननयिु हनु पाउने छैन। 

(४) बीमकले कुनै सञ्चालक, पर्दानधकारी, कायनकारी प्रमखु 
िा कमनचारीको हेलचेक्रयााँई िा बर्दननयतका कारण नतनुन बझुाउन ुपने 
भएमा त्यस्तो रकम सञ्चालक, पर्दानधकारी, कायनकारी प्रमखु िा 
कमनचारीबाट असलु उपर गनन िा गनन लगाउन आरे्दश दर्दन सक्नेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बमोस्जम दर्दइएको आरे्दशको जानकारी 
पाएको नमनतले पैंतीस दर्दननभत्र त्यस्ता सञ्चालक, पर्दानधकारी, 
कायनकारी प्रमखु िा कमनचारीले त्यस्तो रकम व्यस्िगत रूपमा नतनुन 
बझुाउन ुपनेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोस्जमको रकम प्रानधकरणले तोकेको 
अिनधनभत्र ननतरे िा नबझुाएमा त्यस्तो सञ्चालक, पर्दानधकारी, 
कायनकारी प्रमखु िा कमनचारी िा ननजको एकाघरको पररिारको 
नाममा रहेको कुनै बैंक िा वििीय संस्थाको खाता िा ननज िा 
ननजको एकाघरको पररिारको कुनै पनन चल अचल सम्पस्िबाट 
सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गररनेछ ।  

(७) यस ऐन बमोस्जम प्रानधकरणले कुनै बीमक, 
मध्यस्थकतानको ननयमन, ननरीक्षण, अनगुमन िा अन्य कुनै कारबाही 
गरी सोको सूचना सािनजननक रूपमा प्रकाशन िा प्रसारण गरेमा 
त्यस्तो सूचना प्रकाशन िा प्रसारण गर्दान लागेको खचन बीमकले 
व्यहोनुन पनेछ ।  

१३७. बीमा भिुानी रोक्का राख्न िा खारेजी गनन ननरे्दशन दर्दन सक्नाेः यस 
ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन रे्दहायको अिस्थामा 
प्रानधकरणले कसैलाई बीमालेख प्रर्दान नगनन िा बीमालेख बमोस्जम 
भिुानी दर्दन ुपने रकम रोक्का राख्न िा बीमालेख खारेजी गनन ननरे्दशन 
दर्दन सक्नेछाः… 

(क) बीमा व्यिसाय िा बीनमतको हक वहत 
विपरीतको कुनै कायन हनुबाट रोक्न, 

(ख) कुनै कसरुको अनसुन्धानमा सहयोग परु् याउन,  
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(ग) सम्पस्ि शदु्धीकरण, ठगी, भ्रष्टाचार, मानि 
बेचनबखन, आतङ्ककारी वियाकलाप िा अन्य 
सङ्गदठत अपराध ननयन्त्रणमा सहयोग परु् याउन । 

१३८. इजाजतपत्र ननलम्बन गनन िा व्यिसाय गनन रोक लगाउन सक्नाेः (१) 
कुनै बीमकले रे्दहायको कुनै काम गरेमा प्रानधकरणले त्यस्तो 
बीमकको इजाजतपत्र तोवकएको अिनधको लानग ननलम्बन गनन िा 
त्यस्तो बीमकलाई बीमा व्यिसाय गनन आंस्शक िा पूणन रुपमा रोक 
लगाउन सक्नेछाः– 

(क) र्दफा ३४ को व्यिस्था विद्यमान भई इजाजतपत्र 
निीकरण हनु नसकेमा,  

(ख) र्दफा ३७ को व्यिस्था बमोस्जम न्यूनतम ्चिुा 
पूाँजी कायम नगरेमा,  

(ग) र्दफा १३० िा १३१ को व्यिस्था बमोस्जम 
र्दाबी भिुानी िा हानन नोक्सानीको सम्बन्धमा 
भएको ननणनय तोवकएको अिनधनभत्र कायानन्ियन 
नगरेमा, 

(घ) बीमकलाई बीमा व्यिसाय सञ्चालन गनन दर्दाँर्दा 
बीनमतको गम्भीर अवहत हनुे भएमा, 

(ङ) प्रानधकरणको स्िीकृनत नबना बीमा व्यिसाय बन्र्द 
गरेमा,  

(च) यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, 
विननयम तथा प्रचनलत कानून बमोस्जम ननषधे 
गररएका अन्य कुनै कायन गरेमा,  

(छ) प्रानधकरणले दर्दएको ननरे्दशन िा आरे्दश पटक 
पटक उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम बीमकको इजाजतपत्र ननलम्बन 
गनन िा बीमा व्यिसाय पूणन िा आंस्शक रुपमा रोक लगाउन ुअस्घ 
प्रानधकरणले सम्बस्न्धत बीमकलाई स्पष्टीकरण पेश गने मनानसब 
मौका दर्दन ुपनेछ । 
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(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम बीमकले पेश गरेको स्पष्टीकरण  
सन्तोषजनक रे्दस्खएमा प्रानधकरणले त्यस्तो ननलम्बन िा रोक्का फुकुिा 
गनन सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (१) बमोस्जम बीमकलाई बीमा व्यिसाय गनन 
पूणन िा आंस्शक रुपमा रोक लगाइएकोमा त्यसको सूचना कम्तीमा 
र्दईुिटा रावियस्तरको रै्दननक पनत्रका तथा प्रानधकरणको िेबसाइटमा  
सिनसाधारणको जानकारीका लानग प्रकाशन गनुन पनेछ ।  

१३९. बीमकको इजाजतपत्र खारेज गनन सक्नाेः (१) रे्दहायको अिस्थामा 
प्रानधकरणले बीमकको इजाजतपत्र खारेज गनन सक्नेछाः… 

(क) र्दफा १३८ बमोस्जम बीमा व्यिसाय गनन रोक 
लगाइएको िा इजाजतपत्र नननलम्बन गररएको 
एक बषनसम्म पनन त्यस्तो रोक्का फुकुिा हनु 
नसकेमा, 

(ख) बीमकलाई बीमा व्यिसाय सञ्चालन गनन दरं्दर्दा 
बीनमतको गम्भीर अवहत हनुे भएमा, 

(ग) प्रचनलत कानून बमोस्जम बीमक विरूद्ध 
अर्दालतले र्दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ 
गरेमा, 

(घ) खारेजीको लानग बीमकको ननिेर्दन परेकोमा 
खारेजीको प्रविया पूरा भएमा ।  

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (ग) िा (घ) को अिस्थामा 
बाहेक कुनै बीमकको इजाजतपत्र खारेज गनुन अस्घ प्रानधकरणले 
सम्बस्न्धत बीमकलाई तोवकए बमोस्जम उस्चत समय दर्दई स्पष्टीकरण 
पेश गने मनानसब मौका दर्दन ुपनेछ । 

(३) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
उपर्दफा (१) को खण्ड (क) िा (ख) मा उस्ल्लस्खत अिस्था उत्पन्न 
भई सम्बस्न्धत बीमकले त्यस्तो अिस्था सधुार गने र कमी कमजोरी 
नर्दोहोर् याउने कबनुलयत गरेमा प्रानधकरणले त्यस्तो बीमकलाई एक 
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पटकको लानग आफ्नो अिस्था सधुार गनन िा कमी कमजोरी 
सच्याउन मनानसब समय प्रर्दान गनन सक्नेछ। 

(४) यस र्दफा बमोस्जम कुनै बीमकको इजाजतपत्र खारेज 
भएमा त्यसरी खारेज हनुभुन्र्दा अगानड बीमकले नलएको र्दावयत्िको 
फस्यौटतोवकए बमोस्जम गनुन पनेछ ।  

(५) यस र्दफा बमोस्जम इजाजतपत्र खारेज भएकोमा 
प्रानधकरणले सम्बस्न्धत बीमा कम्पनीको नाम सिनसाधारणको 
जानकारीको लानग कम्तीमा र्दईुिटा राविय रै्दननक पनत्रका र 
प्रानधकरणको िेबसाइट माफन त सािनजननक गनुन पनेछ ।  

१४०. जररबाना गनन सक्नाेः (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत जारी भएको 
ननयम, विननययम, ननरे्दशन िा आरे्दश बमोस्जम तयार गनुन पने वििरण 
िा प्रनतिेर्दन िा कागजात तयार नगने, दर्दन ुपने जानकारी नदर्दने िा 
पेश गनुनपने कागजात तथा वििरण तोवकएको समयनभत्र पेश नगने िा 
ननयमन, ननरीक्षण िा अनगुमन गर्दान प्रानधकरण िा सो कायनका लानग 
प्रानधकरणबाट खवटएको कुनै अनधकारीले माग गरेको कागजपत्र, 
वििरण, तथ्याङ्क िा अनभलेख तोकेको अिनधनभत्र उपलब्ध नगराउन े
बीमक, बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकलाई 
प्रानधकरणले अन्य सजायको अनतररि रे्दहाय बमोस्जम जररबाना गनन 
सक्नेछाः… 

(क) बीमकको हकमा म्यार्द नाघेको एक हप्तासम्म 
रै्दननक पचास हजार रूपैयााँ तथा बीमा 
मध्यस्थकतान तथा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकको 
हकमा रै्दननक पााँच हजार रूपैयााँ,  

(ख) बीमकको हकमा म्यार्द नाघेको र्दईु हप्तासम्म 
रै्दननक एक लाख रूपैयााँ तथा बीमा 
मध्यस्थकतान तथा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकको 
हकमा रै्दननक र्दश हजार रूपैयााँ, 

(ग) खण्ड (ख) को अिनध नाघेपनछ बीमकको हकमा 
जवहले सकैु भएपनन रै्दननक एकलाख पचास 
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हजार रूपैयााँ र बीमा मध्यस्थकतान तथा अन्य 
बीमा सेिा प्रर्दायकको हकमा रै्दननक पच्चीस 
हजार रूपैयााँ ।   

(२) बीमकले तोवकएको समयमा क्षनत मूल्याङ्कनका लानग 
बीमा सभेयर नखटाएमा बीमकलाई प्रानधकरणले रे्दहाय बमोस्जमको 
जररबाना गनन सक्नेछाः… 

(क) म्यार्द नाघेको एक हप्तासम्मको लानग रै्दननक र्दश 
हजार रूपैयााँ,   

(ख) म्यार्द नाघेको र्दईु हप्तासम्मको लानग रै्दननक 
पच्चीस  हजार रूपैयााँ । 

(ग) खण्ड (ख) को अिनध नाघेपनछ जवहले सकैु 
भएपनन रै्दननक पचास हजार रूपैयााँ, 

(३)  बीमकले तोवकएको अिनधनभत्र र्दाबी बापतको र्दावयत्ि 
ननधानरण नगरेमा िा मकान पने गरी र्दावयत्ि ननधानरण गरेमा, तोवकएको 
समयनभत्र र्दावयत्ि फस्यौट नगरेमा विषयको प्रकृनत तथा गम्भीरता 
हेरी प्रानधकरणले र्दईु लाख रूपैयााँ रे्दस्ख पचास लाख रूपैयााँसम्म 
जररबाना गनन सक्नेछ । 

(४) यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, विननयम िा 
ननरे्दशन िा आरे्दश विपरीत बीमकले कुनै कायन गरेमा िा 
प्रानधकरणले जारी गरेको ननरे्दशन िा आरे्दश पालना नगरेमा िा यस 
ऐन बमोस्जमको ररत नपरु् याई बीमा व्यिसाय गरेमा िा झटु्टा वििरण 
तयार गरेमा प्रानधकरणले रे्दहाय बमोस्जमको जररबाना गनन सक्नेछाः… 

(क) पवहलो पटकको लानग पााँच लाख रूपैयााँ,  

(ख) र्दोस्रो पटकको लानग पचास लाख रूपैयााँ,   

(ग) तेस्रो पटक िा सोभन्र्दा बढीको लानग एक करोड 
रूपैयााँ । 

(५) बीमकले पररपालन सम्बन्धी प्रनतिेर्दन पेश नगरेमा 
प्रानधकरणले एक लाख रूपैयााँ रे्दस्ख पााँच लाख रूपैयााँसम्म जररबाना 
गनन सक्नेछ ।  
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(६) यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, विननयम िा 
ननरे्दस्शका विपरीत बीमा मध्यस्थकतानले कुनै कायन गरेमा िा यस ऐन 
बमोस्जमको ररत नपरु् याई बीमा सम्बन्धी कायन गरेमा िा झटु्टा वििरण 
तयार गरेमा प्रानधकरणले रे्दहाय बमोस्जमको जररबाना गनन सक्नेछाः… 

(क) पवहलो पटकको लानग र्दश हजार रूपैयााँ, 
(ख) र्दोस्रो पटकको लानग पचास हजार रूपैयााँ, 
(ग) तेस्रो पटक िा सोभन्र्दा बढीको लानग एक 
लाख रूपैयााँ । 

(७) बीमकले र्दफा ८९ बमोस्जम लेखापरीक्षण गराउन ु पने 
म्यार्दनभत्र लेखापरीक्षण नगराएमा प्रानधकरणले त्यस्तो बीमकलाई 
रे्दहाय बमोस्जमको जररबाना गनन सक्नेछाः… 

(क) पवहलो एक हप्तासम्मको लानग पचास हजार 
रूपैयााँ, 
(ख) एक हप्तारे्दस्ख बढी एक मवहनासम्मको लानग 
एक लाख रूपैयााँ, 
(ग) एक मवहना रे्दस्ख बढी तीन मवहनासम्मको लानग 
पााँच लाख रूपैयााँ, 
(घ) तीन मवहना रे्दस्ख बढी जनतसकैु अिनधसम्मको 
लानग र्दश लाख रूपैयााँ । 

(८) बीमकले र्दफा ७१ बमोस्जम ननयिु पररपालन 
अनधकृतले सोही र्दफाको उपर्दफा (३),  (४) िा (५) बमोस्जम 
प्रानधकरणले माग गरेको प्रनतिेर्दन प्रानधकरणले तोकेको अिनधनभत्र 
पेश नगरेमा िा पेश गरेको वििरण झटु्टा ठहररएमा प्रानधकरणले पााँच 
हजार रूपैयााँ रे्दस्ख पचास हजार रूपैयााँसम्म जररबाना गनन सक्नेछ र 
त्यस्तो जररबाना  उि पररपालन अनधकृतले व्यस्िगत रूपमा व्यहोनुन 
पनेछ ।    

(९) र्दफा १३० को उपर्दफा (२) िा र्दफा १३१ को 
उपर्दफा (३) बमोस्जम बीमक, सञ्चालक, पर्दानधकारी, कमनचारी िा 
बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकलाई प्रनतउिर पेश 
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गनन भननएकोमा प्रनतउिर म्यार्दनभत्र पेश नगरेमा प्रानधकरणले रे्दहाय 
बमोस्जमको जररबाना गनन सक्नेछाः… 

(क) बीमकलाई एक लाख रूपैयााँ, 
(ख) बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा 

प्रर्दायकलाई र्दश हजार रूपैयााँ । 

(१०) बीमा सभेयरले तोवकएको समयभन्र्दा वढलो गरी क्षनत 
मूल्याङ्कनको प्रनतिेर्दन बझुाएमा त्यसरी वढला बझुाए बापत 
प्रानधकरणले त्यस्तो सभेयरलाई रे्दहाय बमोस्जमको जररबाना गनन 
सक्नेछाः… 

(क) अिनध समाप्त भएको एक हप्तासम्मको लानग 
पााँच हजार रूपैयााँ, 

(ख) अिनध समाप्त भएको र्दईु हप्तासम्मको लानग र्दश 
हजार रूपैयााँ, 

(ग) अिनध समाप्त भएको एक मवहनासम्मको लानग 
पच्चीस हजार रूपैयााँ, 

(घ) अिनध समाप्त भएको एक मवहना पनछ जनतसकैु 
अिनधसम्म पचास हजार रूपैयााँ।  

(११) कसैको उजूरी परी अनसुन्धान िा जााँचबझु गर्दान िा 
प्रानधकरणबाट भएको ननयमन, ननरीक्षण िा अनगुमनको िममा कुनै 
बीमा सभेयरले क्षनतको गलत मूल्याङ्कन गरी प्रनतिेर्दन पेश गरेको 
रे्दस्खएमा प्रानधकरणले पवहलो पटक भए सचेत गराउन िा एक लाख 
रुपैयााँ जरीबाना गनन िा र्दिैु सजाय गनन र सोही कायन पनुाः 
र्दोहोर् याएमा ननजको इजाजतपत्र खारेज गरी र्दश लाख रुपैयााँसम्म 
जररबना गरी बीनमतलाई पगु्न गएको क्षनत बराबरको रकम ननजबाट 
असलु उपर गरी बीनमतलाई भराई दर्दन सक्नेछ । 

(१२) प्रचनलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
कसैले यस र्दफा बमोस्जम जररबाना हनु ेकायन गरी कमाएको सम्पस्ि 
आफू, आफ्नो एकाघरको पररिार, नातेर्दार िा अन्य कुनै व्यस्िको 
नाममा राखेको िा लकुाएको पाइएमा सो र सोबाट बढे बढाएको 
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सम्पस्ि समेत जफत गननको लानग सम्बस्न्धत ननकायमा लेखी 
पठाइनेछ र सोही बमोस्जम गनुन उि ननकायको कतनव्य हनुेछ।  

(१३) यस र्दफा बमोस्जम प्रानधकरणले गरेको सजाय उपर 
स्चि नबझु्ने पक्षले सजाय पाएको पैंतीस दर्दननभत्र उच्च अर्दालत 
समक्ष पनुरािेर्दन गनन सक्नेछ।  

१४१. कारबाहीको कायनविनधाः (१) प्रानधकरणले र्दफा १३६ बमोस्जम 
ननयमनको कारबाही िा र्दफा १४० बमोस्जम जररबाना गनुन अस्घ 
सम्बस्न्धत बीमक, बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायक 
िा व्यस्िलाई प्रस्ताि गररएको कारबाही िा जररबानाको सम्बन्धमा 
आफ्नो सफाई पेश गनन सात दर्दनको म्यार्द दर्दई नलस्खत सूचना दर्दन ु
पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम नलस्खत सूचना प्राप्त गरेको 
नमनतले सात दर्दननभत्र सम्बस्न्धत बीमक, बीमा मध्यस्थकतान िा कुनै 
व्यस्िले आफ्नो सफाई नलस्खत रूपमा प्रानधकरणसमक्ष पेश गनुन 
पनेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोस्जम पेश हनु आएको सफाई स्चि 
बझु्र्दो रे्दस्खएमा प्रानधकरणले त्यस्तो कारबाही िा जररबानामा संशोधन 
गनन िा खारेज गनन सक्नेछ। 

(४) यस ऐन बमोस्जम प्रानधकरणले कारबाही िा जररबाना 
गर्दान अिलम्बन गनुनपने अन्य कायनविनध प्रानधकरणले तोके बमोस्जम 
हनुेछ ।  

१४२. कसरुाः (१) रे्दहाय बमोस्जमको काम कारबाहीलाई यस ऐन बमोस्जम 
कसरु गरेको मानननेछाः…  

(क) र्दफा २४ बमोस्जम इजाजतपत्र ननलई बीमा 
व्यिसाय गरेमा,  

(ख) र्दफा ९२ बमोस्जम इजाजतपत्र ननलई बीमा 
मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकको 
रूपमा काम गरेमा,  
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(ग) कुनै बीमकले बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा 
सेिा प्रर्दायक िा अन्य पक्षसाँग नमली िा 
ननमली बीमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी वकते 
गरी िा गलत वििरण िा कागजात तयार गरी 
िा नगरी बीमा र्दाबी भिुानी गरेमा,   

(घ) कुनै बीनमतले बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा 
सेिा प्रर्दायक िा अन्य पक्षसाँग नमली िा 
ननमली बीमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी वकते 
गरी िा गलत वििरण िा कागजात पेश गरी 
िा नगरी बीमा र्दाबी भिुानी प्राप्त गरेमा,  

(ङ) कुनै बीमा सभेयरले क्षनतको मूल्याङ्कन गर्दान 
बर्दननयतपूणन तररकाले बढी, कम िा गलत 
मूल्याङ्कन गरी बीमक िा बीनमतलाई हानन 
नोक्सानी पयुानउने कायन गरेमा,  

(च) बीमालेख बमोस्जम बीनमतले बीमकलाई बझुाउन ु
पने बीमाशलु्क कुनै बीमा अनभकतानले 
बर्दननयतपूिनक बीमकलाई नबुझाई उि 
रकमको अपचलन गरेमा,  

(छ) बीमकको कमनचारी, पर्दानधकारी िा अन्य कसैले 
बीमालेख जारी गर्दान, बीमा गररएको सम्पस्ि 
तथा र्दावयत्िको क्षनत मूल्याङ्कन गर्दान, बीमा 
र्दाबी भिुानी गर्दान िा बीमा व्यिसाय 
सञ्चालनको िममा कुनै अननयनमता गरेमा िा 
आनथनक र्दरुूपयोग गरेमा,  

(ज) बीमक गाभ्र्दा िा गानभाँर्दा, प्रानप्त गर्दान, खारेज गर्दान 
िा लेखापरीक्षण गर्दान कुनै सञ्चालक, 
पर्दानधकारी, कायनकारी प्रमखु, कमनचारी तथा 
अन्य व्यस्िले अननयनमतता गरेमा,  
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(झ) कसैले खण्ड (क) रे्दस्ख (ज) सम्मको कसरु गनन 
उद्योग गरेमा िा त्यस्तो कसरु गनन कुनै 
वकनसमले मद्दत परु् याएमा  ।  

(२) विरे्दशी बीमकको कुनै पर्दानधकारी िा कमनचारीले शाखा 
कायानलयको ननयनमत कारोबारको नसलनसलामा बाहेक त्यस्तो शाखा 
कायानलयको कुनै सम्पस्ि अको मलुकुमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको 
स्िीकृनत नलएमा, त्यसो गनन अस्ख्तयारी दर्दएमा िा सो कायनलाई मद्दत 
गने िा पगु्ने कुनै कायन गरेमा यस ऐन बमोस्जम कसरु गरेको 
मानननेछ ।  

१४३. र्दण्ड सजायाः (१) कसैले र्दफा १४२ को उपर्दफा (१) को खण्ड 
(क) बमोस्जमको कसरु गरेमा नबगो जफत गरी नबगोको तेब्बर 
जररबाना र त्यस्तो व्यिसाय सञ्चालन गने व्यस्िलाई तीन िषनरे्दस्ख 
र्दश िषनसम्म कैर्द हनुेछ । 

(२) कसैले र्दफा १४२ को उपर्दफा (१) को खण्ड (ख), 
(ग) र (घ) बमोस्जमको कसरु गरेमा नबगो जफत गरी नबगोको 
बराबरको जररबाना िा पााँच िषनसम्म कैर्द हनुेछ । 

(३) कसैले र्दफा १४२ को उपर्दफा (१) को खण्ड (ङ), 
(च), (छ) र (ज) बमोस्जमको कसरु गरेमा नबगो जफत गरी रे्दहाय 
बमोस्जमको सजााँय हनुेछाः– 

(क) र्दश लाख रूपैयााँसम्म नबगो भए एक बषनसम्म कैर्द, 
(ख) र्दश लाख रूपैयााँभन्र्दा बढी पचास लाख रूपैयााँसम्म 

नबगो भए र्दईु बषनसम्म कैर्द, 
(ग) पचास लाख रूपैयााँभन्र्दा बढी एक करोड रूपैयााँसम्म 

नबगो भए तीन बषन सम्म कैर्द,  

(घ) एक करोड रूपैयााँभन्र्दा बढी जनतसकैु नबगो भए तीन 
बषन रे्दस्ख पााँच बषनसम्म कैर्द ।   

(४) र्दफा १४२ को उपर्दफा (१) खण्ड (क) रे्दस्ख (ज) 
सम्मको कसरु गनन उद्योग गने िा त्यस्तो कसरु गनन कुनै वकनसमले 
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मद्दत पयुानउने व्यस्िलाई मखु्य कसरुर्दारलाई हनुे सजायको आधा 
सजाय हनुेछ।  

(५) र्दफा १४२ को उपर्दफा (२) को कसरु गने व्यस्िलाई 
नबगो बमोस्जमको जररबाना र पााँच बषन सम्म कैर्द हनुेछ ।  

(६) यस र्दफाको प्रयोजनको लानग नबगो कायम गर्दान 
कारोबार भएको सम्पूणन रकमलाई वहसाब गरी नबगो कायम गनुन 
पनेछ ।  

(७) यस र्दफा बमोस्जम नबगो कायम गनन नसवकने अिस्था 
भएकोमा कसरुको मात्रा हेरी र्दश लाख रूपैयााँसम्म जररबाना र र्दईु 
बषनसम्म कैर्द हनुेछ । 

(८) यस र्दफा बमोस्जम सजाय हनुे कायन कुनै सङ्गदठत 
संस्थाले गरेमा त्यस्तो कसरुजन्य कायन गने सम्बस्न्धत सञ्चालक, 

कायनकारी प्रमखु, पर्दानधकारी िा कमनचारीलाई सजााँय हनुेछ ।  

१४४. बीमा व्यिसाय सम्बन्धी कायन गनन नपाउनाेः बीमकको कुनै सञ्चालक, 

पर्दानधकारी िा कमनचारी िा कुनै बीमा अनभकतान, बीमा 
मध्यस्थकतानको इजाजतपत्र ननलम्बन गरेमा िा ननज विरुद्ध र्दफा 
१४२ बमोस्जमको कसरु सम्बन्धी मदु्दामा ननज विरुद्ध अर्दालतमा 
मदु्दा र्दायर भएमा ननलम्बन फुकुिा नभएसम्म िा त्यस्तो मदु्दाको 
अस्न्तम वकनारा नभएसम्म त्यस्तो सञ्चालक, पर्दानधकारी, कायनकारी 
प्रमखु, परामशनर्दाता िा कमनचारी िा बीमा मध्यस्थकतानले बीमा 
व्यिसाय सम्बन्धी कुनै कायन गनन पाउने   छैन । 

१४५. बीनमत सम्बन्धी विशेष व्यिस्थााः (१) कुनै पनन बीनमतले बीमक िा 
बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकसाँग नमली िा ननमली 
बीमा सम्बन्धी कुनै जालसाजी, वकते गरी िा गलत वििरण पेश गरी 
िा नगरी, पेश गनुनपने वििरण पेश नगरी िा पेश नगनुन पने वििरण 
पेश गरी, आफू िा बीमा गररएको सम्पस्ि सम्बन्धी कुनै आधारभतू 
तथ्य लकुाएमा, कुनै बीमा र्दाबी गरेको शंका लागेमा िा बीमक िा 
बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकलाई प्रभािमा नलएको 
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शंका लागेमा प्रानधकरणले त्यस्तो बीनमतको अनसुन्धान िा जााँचबझु 
गनन सक्नेछ ।   

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम प्रानधकरणले अनसुन्धान िा 
जााँचबझु गर्दान प्रानधकरणलाई सहयोग गनुन त्यस्तो बीनमतको कतनव्य 
हनुेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोस्जम गररएको अनसुन्धान िा 
जााँचबझुबाट बीनमत र्दोषी ठहरीएमा प्रचनलत कानून बमोस्जम 
अनधकार प्राप्त ननकायमा लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(४) यस र्दफा बमोस्जम अनसुन्धान िा जााँचबझुमा सहयोग 
नगने, बीमा जालसाजी गने िा बीमा ठगी गने बीनमत िा अन्य कुनै 
व्यस्िलाई प्रानधकरणले प्रचनलत कानून बमोस्जम अनधकार प्राप्त 
ननकायबाट लेस्ख आएमा कालोसूचीमा राखी त्यस्तो व्यस्ि िा 
ननजको एकाघरको पररिारको िा त्यस्तो व्यस्ि संलग्न रहेको कुनै 
पनन व्यिसायको बीमा गनन पााँच बषनसम्म ननषधे गनन सक्नेछ। 

(५) बीनमतको अनसुन्धान िा जााँचबझु सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

१४६. बाधा नबरोध गनेलाई सजायाः यस ऐन अन्तरगतको अनसुन्धान िा 
जााँचबझु सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा नबरोध गरेमा 
ननजलाई अनसुन्धान िा जााँचबझु गने अनधकारीको प्रनतिेर्दनको 
आधारमा मदु्दा हेने अनधकारीले छ मवहनासम्म कैर्द िा एक लाख 
रूपैयााँसम्म जररबाना िा र्दबैु सजाय गनन सक्नेछ।  

१४७. उजरुी दर्दन ेहर्दम्यार्दाः यस ऐन बमोस्जमको कसरु माननने कुनै कायन 
गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट प्रानधकरणलाई जानकारी हनु 
आएमा िा प्रानधकरणले गरेको ननरीक्षण तथा प्रचनलत कानून 
बमोस्जम अनधकारप्राप्त अनधकारी िा ननकायको अनसुन्धान िा 
जााँचबझुबाट िा त्यस्तो कायन गरेको प्रमास्णत भएमा सो नमनतले एक 
िषननभत्र उजरुी दर्दन सवकनेछ र त्यसरी उजरुी परेको नमनतले छ 
मवहनानभत्र अर्दालत समक्ष मदु्दा र्दायर गररसक्न ुपनेछ। 
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१४८. नपेाल सरकार िार्दी हनुाेः (१) र्दफा १४२ बमोस्जमको कसरु 
सम्बन्धी मदु्दा नेपाल सरकार िार्दी भई चल्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको कसरुको अनसुन्धान, 

तहवककात तथा मदु्दा र्दायर गने कायनमा प्रानधकरणले सम्बस्न्धत 
अनधकारीलाई आिश्यक सहयोग गनुन पनेछ । 

१४९. मदु्दा हेने अनधकारी र ननणनय कायानन्ियनाः (१) र्दफा १४२ को कसरु 
सम्बन्धी मदु्दाको कारबाही र वकनारा गने अनधकार नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अर्दालतलाई हनुेछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा लेस्खए बाहेक यस ऐन बमोस्जम ननषधे 
गररएका अन्य कामका सम्बन्धमा प्रानधकरण आफैं ले अनसुन्धान िा 
जााँचबझु गरी कारबाही र सजाय गनन सक्नेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) मा उस्ल्लस्खत प्रयोजनको लानग 
प्रानधकरणलाई यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम बमोस्जम प्राप्त 
अनधकारको अनतररि स्जल्ला अर्दालतलाई भए सरहको अनधकार 
हनुेछ ।  

१५०. वििरण माग्नाेः (१) यस ऐन बमोस्जम ननयमन िा कारबाहीको 
सम्बन्धमा गररने अनसुन्धान िा जााँचबझुको िममा प्रानधकरण िा 
अनसुन्धान िा जााँचबझु गने ननकायलाइन कुनै नलखत, खाताको 
वििरण, कागजात िा अन्य वििरण प्राप्त गनन अनसुन्धान िा जााँचबझु 
गनन आिश्यक छ भन्ने लागेमा र त्यस्तो नलखत, खाताको वििरण िा 
अन्य वििरण कुनै व्यस्ि िा संस्थासाँग छ िा सो व्यस्ि िा संस्थाले 
त्यस्तो वििरण कागजात पेश गनन सक्छ भन्न ेलागेमा प्रानधकरण िा 
अनसुन्धान िा जााँचबझु गने ननकायले त्यस्तो व्यस्ि िा संस्थालाई 
त्यस्तो वििरण कागजात पेश गनन अनरुोध गनन सक्नेछ।     

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम अनसुन्धान िा जााँचबझु गने 
ननकायले माग गरेको नलखत, खाताको वििरण िा अन्य वििरण 
उपलब्ध गराउन ु िा सहयोग परु् याउन ु सम्बस्न्धत सबै व्यस्ि िा 
संस्थाको कतनव्य हनुेछ ।  
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१५१. सजाय गनन बाधा नपनेाः कुनै व्यस्िले बीमकको कुनै पर्दमा बहाल 
हुाँर्दा र्दफा १४० बमोस्जमको कुनै कसरु गरेको पाइएमा ननज सो 
पर्दबाट अिकाश भएको िा पर्दमा बहाल नरहेको कारणले यस ऐन 
बमोस्जम अनसुन्धान िा जााँचबझु र सजाय गनन बाधा पगु्ने छैन ।  

पररच्छेर्द…२० 

विविध 

१५२. बीनमत वहत संरक्षण कोषाः (१) प्रानधकरण अन्तरगत एक बीनमत वहत 
संरक्षण कोष रहनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको कोषमा रे्दहायका रकम 
रहनेछन:्– 

(क) प्रानधकरणले सो प्रयोजनको लानग छुट्याएको 
रकम,  

(ख) जीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकबाट प्राप्त 
प्रानधकरणले तोवकदर्दए बमोस्जमको रकम,  

(ग) जीिन बीमालेख अन्तरगत भिुानी गनुनपने 
अिस्था परी भिुानी हनु नसकी र्दफा १२५ 
बमोस्जम र्दाबी नभएको कोष (अन्क्लेम फण्ड) 
मा जम्मा भएको रकम ।   

(३) बीनमत वहत संरक्षण कोष तथा सो सम्बन्धी अन्य 
व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ । 

१५३. गनुासो सनुिुाईाः (१) यस ऐन बमोस्जम बीमक, बीनमत िा बीमा 
मध्यस्थकतान िा बीमकका सञ्चालक, पर्दानधकारी, कमनचारी िा बीमा 
मध्यस्थकतान िा अन्य कुनै सरोकारिालाबाट भए गरेका कुनै काम 
कारबाही सम्बन्धी कसैको कुनै गनुासो भए प्रानधकरण समक्ष उजरुी 
दर्दन सवकनेछ ।  

(२) गनुासो सनुिुाई तथा गनुासो सनु्ने अनधकारी सम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

१५४. बीमक बाहेक अन्य कसैसाँग बीमा व्यिसाय सम्बन्धी कारोबार गनन 
नहनुाेः (१) कुनै पनन व्यस्ि िा संस्थाले यस ऐन बमोस्जम 
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इजाजतपत्र प्राप्त बीमक बाहेक अन्य कसैसाँग बीमा व्यिसाय 
सम्बन्धी कारोबर गनुन हुाँरै्दन ।  

(२) नेपालमा रहेको सम्पस्ि तथा नेपालनभत्र नसजनना हनुे 
र्दावयत्िको बीमा यस ऐन बमोस्जम इजाजतपत्र प्राप्त बीमकसाँग मात्र 
गनुन पनेछ ।  

१५५. विज्ञ समूह गठन गनन सक्नाेः (१) प्रानधकरणले बीमा व्यिसायमा 
नसजनना हनुे िा भएका िा पनन आएका जालसाजी, वकते िा ठगी 
सम्बन्धी र्दाबीहरुको अध्ययन, अनसुन्धान िा जााँचबझु गरी 
तत्सम्बन्धी कारबाही, सधुार िा नीनत ननमानण गननका लानग आिश्यक 
राय नसफाररस गनन तोवकए बमोस्जम एक विज्ञ समूह गठन गनन 
सक्नेछ।  

(२) विज्ञ समूह सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्जम 
हनुेछ ।  

१५६. बीमा सूचना केन्राः (१) प्रानधकरणले बीमा क्षेत्रको सूचना सङ्कलन 
गरी एकीकृत र व्यिस्स्थत गननका लानग बीमा सूचना केन्र स्थापना 
गनन सक्नेछ ।  

(२) प्रानधकरणले उपर्दफा (१) बमोस्जम स्थापना हनुे बीमा 
सूचना केन्रलाई ननयमन गनेछ।  

(३) बीमा सूचना केन्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोस्जम हनुेछ ।  

१५७. बीमा प्रनतष्ठान (इननस्टच्यटु) को स्थापना गनन सक्नाेः (१) 
प्रानधकरणले बीमा क्षेत्रमा र्दक्ष जनशस्ि उत्पार्दन गनन, बीमा स्शक्षा 
प्रबद्धनन गनन तथा बीमा सम्बन्धी तानलम, अध्ययन अनसुन्धान गननको 
बीमा सम्बन्धी प्रनतष्ठान (इस्न्स्टच्यटु) स्थापना गनन िा स्थापना गनन 
सहयोग गनन सक्नेछ।  

(२) प्रानधकरणले उपर्दफा (१) बमोस्जम स्थापना हनुे बीमा 
सम्बन्धी प्रनतष्ठान (इस्न्टच्यटु) लाई ननयमन गनेछ। 

(३) बीमा प्रनतष्ठान (इस्न्टच्यटु) सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बमोस्जम हनुेछ ।  
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१५८. तथ्याङ्क सङ्कलन गनन सक्नाेः (१) प्रानधकरणले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गनन 
तथा आफ्नो कायन सम्पार्दन गनन आफैं  िा नेपाल सरकार िा अन्य 
ननकायबाट आफूलाई आिश्यक पने तथ्याङ्क सङ्कलन गनन सक्नछे। 

(२) यस प्रयोजनका लानग प्रानधकरणले नेपालनभत्र िा 
बावहरका आनधकाररक व्यस्ि, संघ, संस्था र अन्तरराविय संघ, 

संस्थाबाट समेत सहयोग नलन सक्नेछ । 

(३) प्रानधकरणले प्रत्येक तीन मवहनामा बीमा क्षेत्रसाँग 
सम्बस्न्धत काम कारबाही, तथ्याङ्क तथा तोवकए बमोस्जमका अन्य 
वििरण सिनसाधारणको जानकारीका लानग प्रकाशन गनेछ ।   

१५९. असल ननयतले गरेको काममा जिाफरे्दही हनु नपनेाः (१) यो ऐन िा 
यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, विननयम िा ननरे्दस्शका बमोस्जम 
असल ननयतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रानधकरणको 
कुनै सर्दस्य िा कमनचारी व्यस्िगत िा सामूवहक रुपले जिाफरे्दही 
हनुे छैन । 

तर जानीजानी िा गलत मनसायबाट गररएको कुनै कामको 
सन्र्दभनमा भने ननज व्यस्िगत रुपमा स्जम्मेिार हनुेछ । 

(२) यो ऐन िा यस ऐन अन्तरगत बनेको ननयम, विननयम 
िा ननरे्दस्शका पालना गननको नननमि असल ननयतले गरेको िा गनन 
खोजेको कुनै कुराले हनु आएको िा हनु ेहानन नोक्सानीको सम्बन्धमा 
प्रानधकरणको कुनै सर्दस्य िा कमनचारी विरुद्ध कुनै वकनसमको मदु्दा 
परेमा त्यस्तो मदु्दाको खचन प्रानधकरणले व्यहोनेछ । 

तर जानीजानी िा गलत मनसायबाट गररएको कुनै कामको 
सन्र्दभनमा परेको मदु्दाको खचन प्रानधकरणले व्यहोने छैन । 

१६०. नपेाल सरकार समक्ष प्रनतिेर्दन पेश गनेाः (१) प्रानधकरणले आनथनक 
िषन समाप्त भएको नमनतले छ मवहनानभत्र रे्दहाय बमोस्जमको वििरण 
समािेश भएको प्रनतिेर्दन नेपाल सरकार समक्ष पेश गनुन पनेछाः… 

(क) आफ्नो काम कारबाही र अस्घल्लो आनथनक 
िषनभररमा भए गरेका काम र उपलस्ब्ध सम्बन्धी 
वििरण, 
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(ख) मलुकुको बीमा व्यिसाय सम्बन्धी समग्र स्स्थनत,  

(ग) िावषनक बीमा नीनत अनरुूपका उपलब्धीको वििरण,  

(घ) बीमा क्षेत्रमा गनुन पने सधुारका उपायहरू। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको प्रनतिेर्दन नेपाल सरकारले 
सािनजननक गनेछ ।  

१६१. अनधकार प्रत्यायोजनाः (१) प्रानधकरणले यस ऐन िा यस ऐन 
अन्तरगत बनेको ननयम बमोस्जम आफूलाई प्राप्त अनधकार अध्यक्ष, 
सर्दस्य तथा सनमनतद्वारा गदठत अन्य सनमनत िा उपसनमनतलाई 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

तर रे्दहायको अनधकार प्रत्योजन हनुे छैनाः… 

(क) बीमा कम्पनी स्थापना गनन पूिन स्िीकृनत दर्दने, 
(ख) बीमक तथा पनुबीमकको इजाजतपत्र दर्दने िा 

निीकरण गने, 

(ग) बीमा व्यिसायमा रोक लगाउने,  

(घ) बीमकको इजाजतपत्र खारेजी गने, 
(ङ) र्दफा १०५ बमोस्जम विशेष व्यिस्थापन समूह 

गठन गने, 
(च) विननयम िा ननरे्दस्शका जारी गने । 

(२) अध्यक्षले प्रानधकरणको काम सचुारू रूपले सञ्चालन गनन 
यस ऐनद्वारा प्राप्त अनधकार प्रानधकरणको अन्य अनधकृत 
कमनचारीहरूलाई समु्पन सक्नेछ । 

१६२. नपेाल सरकारसाँग सम्पकन ाः प्रानधकरणले नेपाल सरकारसाँग सम्पकन  
राख्र्दा मन्त्रालय माफन त राख्न ुपनेछ। 

१६३. सािनजननक ननकायसाँग समन्ियाः यस ऐन बमोस्जमको कायन सम्पार्दन 
गनन प्रानधकरणले नेपाल सरकारका विनभन्न ननकाय, संिैधाननक अंग, 
नेपाल राि बैंक, अन्य ननमयनकारी ननकाय, विनभन्न बैङ्क तथा वििीय 
संस्थाहरु, नेपाल सरकारका सङ्गदठत  संस्थाहरु तथा अन्य सािनजननक 
ननकायसाँग समन्िय, सहकायन गनन र सहयोग तथा सूचना आर्दान प्रर्दान 
गनन सक्नेछ। 
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१६४. अन्तरराविय सहयोग र सम्बन्धाः (१) प्रानधकरणले आफ्नो अनधकार 
क्षेत्रनभत्र रहेको बीमा नीनत, बीमा ननयमन, बीमा जोस्खमाङ्कन, बीमा 
र्दाबी, पनुबीमा, अनगुमन तथा अन्य सम्बस्न्धत नबषयहरूका 
सम्बन्धमा अन्तरराविय संघ संस्थाहरूमा नेपालको प्रनतनननधत्ि 
गनेछ।  

(२) प्रानधकरणले विरे्दशी सरकार, विरे्दशी बीमा ननयामक 
ननकाय तथा अन्तरराविय संघ संस्थालाई बीमा ननयमन सम्बन्धी सेिा 
उपलब्ध गराउने र आफूले पनन नतनीहरूबाट त्यस्तै सवुिधा प्राप्त गनन 
सक्नेछ।   

(३) अन्तरराविय बीमा ननयमनको माध्यमबाट वििीय तथा 
आनथनक स्थावयत्ि हानसल गनन कायनरत अन्तरराविय संघ संस्थाहरूमा 
प्रानधकरणले भाग नलनेछ।  

(४) प्रानधकरणले नेपालको प्रनतनननधको हैनसयतले बीमा 
सम्बन्धी अन्तरराविय संघ संस्थामा भाग नलाँर्दा आफ्नो मलूुकको 
तफन बाट बहन गनुनपने र सम्पन्न गनुन पने कायनको स्जम्मेिारी नलनेछ।  

१६५. नपेाल सरकारले ननरे्दशन दर्दन सक्नाेः(१) नेपाल सरकारले बीमा 
व्यिसायको प्रिधनन र यसमा गररन ु पने सधुारका लानग 
प्रानधकरणलाई आिश्यक ननरे्दशन दर्दन सक्नेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको ननरे्दशन पालना गनुन 
प्रानधकरणको कतनब्य हनुेछ।  

१६६. विशेषज्ञको सेिा उपलब्ध गराउन ु पनेाः नेपाल सरकारले अनरुोध 
गरेमा प्रानधकरणले आफूसाँग भएको विशेषज्ञको सेिा उपलब्ध गराउन ु
पनेछ।  

१६७. यसै ऐन बमोस्जम हनुाेः (१) यस ऐनमा लेस्खएको कुरामा यसै ऐन 
बमोस्जम र अन्यमा प्रचनलत कानून बमोस्जम हनुेछ। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन 
सम्पस्ि शदु्धीकरण िा आतङ्ककारी वियाकलापमा वििीय लगानी 
ननिारण सम्बन्धी प्रचनलत कानूनमा उस्ल्लस्खत कुराको हकमा सोही 
ऐन बमोस्जम हनुेछ । 
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१६८. ननयम बनाउन े अनधकाराः (१) यस ऐनको कायानन्ियन गनन नेपाल 
सरकारले प्रानधकरणसाँग परामशन गरी आिश्यक ननयम बनाउन 
सक्नेछ ।   

१६९. विननयम बनाई लागू गनेाः प्रानधकरणले यस ऐन िा यस ऐन 
अन्तरगत बनेको ननयमको अधीनमा रही विननयमहरु बनाई लागू गनन 
सक्नेछ। 

तर प्रानधकरणको संगठन संरचना, सर्दस्य तथा कमनचारीको 
पाररश्रनमक तथा सवुिधा सम्बन्धमा विननयम बनाउाँर्दा मन्त्रालयको 
सहमनत नलन ुपनेछ।  

१७०. ननरे्दस्शका तथा कायनविनध बनाई लागू गने: प्रानधकरणले यस ऐन िा 
यस ऐन बन्तगनत बनेको ननयमको अनधनमा रही आफ्नो कायनसञ्चालन 
गनन आिश्यक ननरे्दस्शका तथा कायनविनध बनाई लागू गनन सक्नछे। 

१७१. आरे्दश तथा ननरे्दशन जारी गनन सक्नाेः प्रानधकरणले बीमक, बीनमत, 
बीमा मध्यस्थकतान िा अन्य बीमा सेिा प्रर्दायकलाई यस ऐन 
बमोस्जको उद्देश्य प्राप्त गने नसलनसलामा कुनै आरे्दश, ननरे्दशन, 
मागनर्दशनन जारी गनन सक्नेछ।  

१७२. खारेजी र बचाउाः (१) रे्दहायका ऐन खारेज गररएका छन ्

(क) बीमा ऐन, २०४९ 

(ख) राविय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ 

(२) उपर्दफा (१) खारेज भएको ऐन बमोस्जमकोाः… 

(क) बीमा सनमनत यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ स्िताः 
प्रानधकरणमा पररणत भएको मानननेछ।   

(ख) बीमा सनमनतबाट जारी भएको ननयम, विननयम, 
ननरे्दशन, दर्दएको आरे्दश िा भए गरेको काम 
कारबाही िा सजाय प्रानधकरणबाट गरेको िा 
भएको मानननेछ । 

(ग) बीमा सनमनतको चल अचल सम्पस्ि िा र्दावयत्ि 
स्िताः प्रानधकरणको चल अचल सम्पस्ि िा 
र्दावयत्िको रूपमा पररणत हनुेछ ।  
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(घ) यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ प्रानधकरणको सञ्चालक 
सनमनतको गठन यसै  ऐन बमोस्जम हनुेछ तर 
बीमा सनमनतमा कायनरत कमनचारी स्िताः 
प्रानधकरणका कमनचारी   हनुेछन ्।    

(ङ) बीमा सनमनतमा विचाराधीन मदु्दाहरू स्िताः 
प्रानधकरणमा सनेछन ् र यसै ऐन बमोस्जम 
कारबाही र वकनारा गररनेछ ।   

(३) उपर्दफा (१) को खण्ड (ख) बमोस्जम खारेज भएको 
ऐन बमोस्जमाः  

(क) गठन भएको राविय बीमा संस्थान एक िषननभत्र 
एक पस्ब्लक नलनमटेड कम्पनीमा पररणत गररनेछ। 

(ख) राविय बीमा संस्थानमा कायनरत कमनचारीहरू खण्ड 
(क) बमोस्जमको कम्पनीका कमनचारीमा स्िताः 
पररणत हनुेछन ्। 

(ग) राविय बीमा संस्थानमा कायम रहेको चल अचल 
सम्पस्ि र र्दावयत्ि स्िताः खण्ड (क) बमोस्जमको 
कम्पनीको चल अचल सम्पस्ि र र्दावयत्िको रुपमा 
पररणत हनुेछ।  

(घ) राविय बीमा संस्थानबाट जारी भएका बीमालेख 
खण्ड (क) बमोस्जमको कम्पनीबाट जारी भएको 
बीमालेख मानननेछ। 
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अनसूुची 

(र्दफा ११ र र्दफा ४८ को उपर्दफा (६) साँग सम्बस्न्धत) 

शपथको ढााँचा 
 

 म (सम्बस्न्धत अध्यक्ष िा सर्दस्यको पूरा नाम) 
............................... मलुकु र जनताप्रनत पूणन बफार्दार रही 
सत्यननष्ठापूिनक प्रनतज्ञा गछुन / ईश्वरको नाममा शपथ नलन्छु वक नेपालको 
सािनभौमसिा र राजकीयसिा नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रनत 
पूणन बफार्दार रहाँरै्द नेपाल बीमा प्रानधकरणको सञ्चालक सनमतको अध्यक्ष / 
सर्दस्य / (बीमा कम्पनीको नाम) ...................... सञ्चालक सनमनतको 
अध्यक्ष / सर्दस्यको पर्दको कामकाज प्रचनलत कानूनको अधीनमा रही 
मलुकु र जनताको सोझो स्चताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूिानग्रह 
िा खराब भािना ननलई पर्दीय गोपनीयता कायम राखी ईमान्र्दारीका साथ  
गनेछु । 

 

 

 

नमनताः     र्दस्तखताः 
 


