
शाखारहित घमु्ती बीमा सवेा सम्वन्धी मार्गदशगन, २०७६ 

अम जनता समक्ष सहज ढंगले न्यनूतम लागतमा घरदलैोमा नै विवभन्न माध्यमबाट बीमा सवुिधापुयााईन 

िाञ्छनीय भएकोले , बीमा सवमवतले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ२)ले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी 

दहेायको मागादर्ान बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस मागादर्ानको नाम “शाखा रक्षहत घुम्ती बीमा सेवा सम्बन्धी 

मागगदशगन, २०७६” रहकेो छ ।  

(२) यो मागादर्ान तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः वबषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथा नलागेमा यस मागादर्ानमा,  

(क)  “बीमा सक्षमक्षत” भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोवजम गवित सवमवत सम्झन ु  

पछा ।  

(ख) “घुम्ती बीमा सेवा” भन्नाले बीवमत रहकेो स्थान िा बीवमतको घरदलैोमा नै बीमक पगुी 

विक्री  गररने बीमा सम्झन ुपछा । 

(ग) “बीमक”भन्नाले बीमा ऐनको दफा १० बमोवजम बीमक दताा प्रमाणपत्र प्राप्त संगवित सँस्था 

सम्झन ुपछा ।  

(घ) “सञ्चालक सक्षमक्षत” भन्नाले बीमकको सञ्चालक सवमवत सम्झन ुपछा ।  

पररच्छेद-२ 

शाखा रक्षहत घुम्ती बीमासेवा 

३. घुम्ती बीमा सेवा सञ्चालन गनग सकनेः  (१) बीमकले यस मागादर्ानको ऄधीनमा रही घमु्ती बीमा 

सेिा ईपलब्ध गराईन सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम घमु्ती बीमा सेिा ईपलव्ध गराईँदा बीमकले सवमवतबाट स्िीकृत 

बीमालेख विक्री गनुा पनेछ ।  

 

४. लघुबीमालाई प्राथक्षमकता क्षदनुपननः घमु्ती बीमा सेिा प्रदान गदााबीमकले दहेाय बमोवजमका 

बीमालेखलाइ प्राथवमकता वदन ुपनेछः 

(क) सािवधक जीिन बीमा, 



(ख)  म्यादी जीिन बीमा, 

(ग) कृवष बीमा, 

(घ) लघबुीमा, 

(ङ) दघुाटना बीमा, 

(च) घरबीमा (रु ५० लाख सम्मको_ । 

 

५. घुम्ती बीमा गनग नपाइनेः (१) जीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकले घमु्ती बीमा सेिा ऄन्तगात दहेाय 

बमोवजमका बीमा गना पाईने छैनः 

(क) रु पाँच लाख भन्दा बढी बीमाङ्क कायम भएकोकुनै पवन जीिन बीमा, 

(ख) एकल बीमार्लु्क भएको जीिन बीमा, 

(ग) बैदवेर्क रोजगारी म्यादी जीिन बीमा। 

(३) वनजीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकले घमु्ती बीमा सेिा ऄन्तगात दहेाय बमोवजमको बीमा 

गना पाईने छैनः 

 (क) सामवुन्िक बीमा, 

 (ख) हिाइ बीमा, 

 (ग) आवन्जवनयररङ बीमा, 

     (ङ) मोटर बीमा। 

६. घुम्ती बीमा सेवा प्रदान गनुगपनन िेत्रः (१) बीमकले महानगरपावलका िा ईपमहानगरपावलका वभत्र 

घमु्ती बीमा सेिा ईपलब्ध गराईन पाईने छैन ।  

तर, जीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकले महानगरपावलका िा ईपमहानगरपावलका वभत्र रहकेा 

सीमािती िार्ाहरुमा भने घमु्ती बीमा सेिा ईपलब्ध गना बाधा पगेुकोमावनने छैन ।  

(२) वनजीिन बीमा व्यिसायगने बीमकका लावगकृवष तथा पर्पुन्छी बीमा जारी गने प्रयोजनका  लावग 

तोवकएका वजल्लाहरुमा सम्बवन्धत बीमकले ऄवनिाया रुपमा घमु्ती बीमा सेिा  ;+rfng 

uनुापनेछ ।  

७. बीमा गनुगपननः (१) बीमकले घमु्ती बीमा सेिा सञ्चालन गनाका लावग संलग्न कमाचारीको दघुाटना 

बीमा गनुा पनेछ ।  

(२) बीमकले घमु्ती बीमा सेिा सञ्चालन गनाको लावग प्रयोग भएका सिारी साधन तथा नगद 

सवहत ऄन्य सम्पविको बीमा गनुा पनेछ ।  



८. ग्राहक भएको स्थानमा नै पुग्नुपननः बीमकले सिारी साधनमा िा पैदल वहरेँ्र िा कुनै वनवित 

स्थानमा िसेर िा घरदलैो कायाक्रम गरेर िा ऄन्य कुनै तररकाले ग्राहक भएको स्थानमा नै पगुी घमु्ती 

बीमा गराईन ुपनेछ । 

९. शाखा कायागलयसङ्ग समन्वय गनुगपननः  घमु्ती बीमा सेिा सञ्चालन गदाा ईक्त सेिा सञ्चालन 

गररने स्थान नवजक रहकेो र्ाखा कायाालयमा छुटै्ट घमु्ती बीमा रे्स्क स्थापना गरी गनुापनेछ ।  

१०. कमगचारीको प्रयोग गनुगपननःघमु्ती बीमा सेिा प्रदान गदाा बीमकको कमाचारीको प्रयोग गनुापनेछ ।  

११. रक्षसद क्षदनुपननः (१) बीमकले घमु्ती बीमा जारी गदाा बीमा बापतको परूा बीमार्लु्क वल इबीवमतलाआा 

रवसद वदनपुनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजम जारी भएका रवसदको एक प्रवत बीमकले सरुवक्षत राख्न ुपनेछ । 

१२. बैंक दाक्षखला गनुगपननः घमु्ती बीमा कारोिारबाट संकलन भएको बीमार्लु्क सोही वदन िा सो वदन 

पवछ बैंक खलेुको वदन बैंक दावखला गनुापनेछ । 
 

पररच्छेद-२ 

क्षवक्षवध 

१३. पूवागधार तयार गनुगपननःबीमकले घमु्ती बीमा सेिा सञ्चालन गनाको लावग सचूना प्रविवधको ईपयकु्त 

पिूााधार तयार गनुा पनेछ ।  

१४. सवारीको लगवुक राख्नुपननः  घमु्ती बीमा सेिामा सिारी साधन प्रयोग गदाा सिारी साधनको 

लगिकु तथा ऄन्य कागजात तयार गनुापनेछ ।  

१५. सुरिाको व्यवस्था गनुगपननः  बीमकले घमु्ती बीमा सेिा ईपलब्ध गराईने स्थान, कमाचारी तथा 

पिूाधारको पयााप्त सरुक्षा प्रिन्ध गनुापनेछ ।  

१६. घुम्ती बीमा सेवा सम्बन्धी क्षनर्गय गनुगपननः घमु्ती बीमा सेिा सम्बन्धी वनणाय सञ्चालक सवमवतले 

गनुा पनेछ ।  

१७. समन्वय गनग सकनेः (१) बीमकले घमु्ती बीमा कायात्र md ;+rfng uदाा सम्बवन्धत बीमक स +3 िा 

जीिन बीमक स +3 िा दिैु स +3;Fu ;dन्िय गरी स +rfng uना सक्नेछ । 

(२) एक िा एक भन्दा बढी बीमकहरू एक अपसमा समन्िय गरी घमु्ती बीमा सेिा सञ्चालन गना  

सक्नेछन । 

(३) ईपद फा (१)  र (२) बमोवजम कायात्र md स +rfng uदाा अिश्यकता ऄनसुार सवमवतले  समेत 

सहयोग गना सक्नेछ । 



१८. कायगक्षवक्षध तयार गनुगपननः  बीमकले यस मागादर्ानको ऄधीनमा रही अिश्यकता ऄनसुार घमु्ती 

बीमा सेिा सम्बन्धी कायाविवध तयार गनुापनेछ ।  

१९. तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पननः  बीमकले घमु्ती बीमा सेिाको माध्यमबाट विक्री गरेको बीमाको 

बारेमा ऄनसुचूी बमोवजमको ढाँचामा तै्रमावसक वििरण सवमवत समक्ष ईपलब्ध गराईन ुपनेछ ।  

२०. व्याख्या गनन ऄक्षधकारः यो मागादर्ानको प्रयोगमा कुनै दवुिधा ईत्पन्न भएमा सो को व्याख्या गने 

ऄवधकार सवमवतमा रहनेछ ।  

 

  



ऄनसुचूी-१ 

घुम्ती बीमा सेवा सम्बन्धी क्षववरर्  

 

 

 

 

 

क्र.सं. वमवत घमु्ती बीमा सेिा प्रदानस्थल संयोजक 

र्ाखा 

बीमालेख 

विक्री संख्या 

कूल बीमाङ्क 

रकम 

विवक्र भएका 

िीमालेखका प्रकारहरू 

कैवफयत 

प्रदरे्  वजल्ला  पावलका  िर्ा  टोल  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            


