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लघ ुबीमक संस्थापना तथा दताा सम्बन्धी  ननदेशिका, २०७९ 
सनमनतबाट स्वीकृत नमनत: २०७९ श्रावण ३१ गते   

 

प्रस्तावनााः लघ ु बीमा व्यवसाय गने लघ ु बीमकको दताा सम्बन्धी कायालाई पारदिी र व्यवशस्थत बनाउन 
वाञ्छनीय भएकोले, 

बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को खण्ड (घ२) को अनधकार प्रयोग गरी सनमनतले यी ननदेिनहरू 
जारी गरेको छ । 

 
पररच्छेद १ 
 प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यी ननदेिनहरूको नाम “लघ ु बीमक संस्थापना तथा दताा सम्बन्धी  
ननदेशिका, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो  ननदेशिका तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ । 
२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस  ननदेशिकामा,–  

(क) ‘‘ऐन’’ भन्नाले बीमा ऐन, २०४९ सम्झन ुपछा । 
(ख) ‘‘ननयमावली’’ भन्नाले बीमा ननयमावली, २०४९ सम्झन ुपछा ।  
(ग) ‘‘सनमनत’’ भन्नाले ऐनको दफा ३ बमोशजम स्थावपत बीमा सनमनत सम्झन ुपछा। 

 
पररच्छेद २ 

संस्थापना र दताा सम्बन्धी 

३. पशललक नलनमटेड कम्पनी हनुपुनेाः लघ ुबीमकको रुपमा दताा हनु प्रचनलत कानून बमोशजम सीनमत 
दावयत्व भएको पशललक नलनमटेड कम्पनीका रुपमा सनमनतको पूवा स्वीकृनतमा संस्थापना र दताा भएको 
हनुपनेछ । 

४. बीमकको चकु्ता पूूँजीाः लघबुीमा व्यवसाय सञ्चालन गना आवश्यक न्यूनतम चकु्ता पूूँजी सनमनतले तोके 
बमोशजम हनुेछ । 

५. चकु्ता पूूँजीको ववभाजनाः (१) लघबुीमा व्यवसायको प्रमाणपत्र नलन चाहने प्रस्ताववत बीमकले आफ्नो 
चकु्ता पूूँजीको संरचना देहाय बमोशजम ववभाजन गरेको हनु ुपनेछाः– 

(क) संस्थापक समूह कम्तीमा एकाउन्न प्रनतित, 
(ख) सवासाधारणलाई नबक्रीका लानग खलु्ला गररएको कम्तीमा तीस प्रनतित। 
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(२) प्रस्ताववत लघ ु बीमकले आफनो कमाचारीको नननमत्त उपदफा (१) को खण्ड (ख) 
बमोशजम छुट्याएको चकु्ता पूूँजीको बढीमा पाूँच प्रनतित सम्म छुट्याउन सक्नछे । 

(३) लगानीकताा संगठित संस्था भएमा सोको पूूँजी वा जगेडा कोषमा लगानीयोग्य रकम 
भएको हनुपुनेछ । 

(४) संस्थापकका एकाघर पररवार, संस्था वा संस्थागत समूहको कुल चकु्ता पूूँजीको पन्र 
प्रनतित वा सोभन्दा कम ियेर स्वानमत्व हनु ुपनेछ । 

(५) प्रस्ताववत बीमकको संस्थापक वा सञ्चालक ननजको एकाघर पररवारका कुनै सदस्य 
सोही प्रकारका अन्य बीमकको सञ्चालक वा आधारभतू िेयरधनी भएको हनु ुहुूँदैन। 

(६) प्रस्ताववत बीमकको आधारभतू ियेरधनी सोही प्रकारको अन्य बीमकको आधारभतू 
िेयरधनी हनु पाउने छैन । 

(७) प्रस्तावकले लघ ुजीवन बीमा वा लघ ुननजीवन बीमा व्यवसाय गनेगरी छुट्टाछुटै्ट आवेदन 
ठदन ुपनेछ । 

(८) संस्थापकले यसअशघ कुनै बीमा कम्पनीमा लगानी गरेको भए त्यस्तो बीमकको नाम, 
लगानीको प्रनतित र संचालक सनमनतमा प्रनतनननधत्व गरररहेको भए सोसमेत खलु्ने गरी वववरण 
उल्लेख गनुा पनेछ । 

(९) प्रस्ताववत लगानीकतााको एकै वकनसमको बीमा व्यवसाय गने अन्य कुनै बीमकमा 
प्रनतवहस्सेदारी (क्रस होशल्डङ) रहेको भए वा हनुे गरी त्यस्तो लगानीकताा संस्थापक रहन पाउनेछैन। 

(१०) प्रस्ताववत लघ ुबीमकको कपोरेट कायाालय कािमाण्डौ उपत्यका बावहर अवशस्थत हनु ु
पनेछ । छनौट भएका प्रस्ताव मध्ये सनमनतले कुनै खास प्रदेिमा मखु्य कायाालय रहने गरी तोक्न 
सक्नेछ । 

६. संस्थापना गनुापूवा सहमनत नलनपुनेाः (१) लघबुीमा व्यवसाय गने उद्देश्यले कम्पनी संस्थापना गरी 
प्रचनलत कानून बमोशजम दताा गनाको लानग सम्बशन्धत ननकायमा ननवेदन ठदनपूुवा सनमनतबाट लघ ु
बीमा व्यवसाय गने कम्पनी संस्थापना गने सहमनत प्राप्त गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम संस्थापनाको लानग ननवेदन ठदंदा देहायका उद्देश्यहरू समेत राख्न 
सवकनछेाः- 

(क) दगुाम, ग्रामीण तथा िहरी िेत्रको सीमान्तकृत तथा न्यून आय भएका 
समदुायलाई लशित गरी लघबुीमा सेवाको प्रवाह गने,  

(ख) लघ ुबीमा सेवाका सेवाग्राहीको रूपमा न्यून आय भएका पररवारको पवहचानका 
लानग स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सहूनलयत दरमा लघ ु बीमा सेवा प्रवाह गने 
व्यवस्थालाई सदुृढ पाने, 
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(ग) गरीबी ननवारण सम्बन्धी ववनभन्न कायाक्रम र पररयोजनाहरुलाई लघबुीमासूँग 
आवध्द गरी समन्वयात्मक रुपमा कायाक्रम संचालन गने, 

(घ) लघ ुउद्यमिीलताको ववकास गनाका लानग स्थावपत ननकायहरुसूँग समन्वय गरी 
लशित वगाको सम्पशत्त तथा जीवनमा पने जोशखम सरुिण गनेगरी बीमालेख जारी 
गने, 

(ङ) स्थानीय स्तरमा ववद्यमान सामदुावयक संस्था, वचत तथा ऋण सहकारी, लघवुवत्त 
कारोबारमा संलग्न संस्थाहसूँग आवद्ध जनतालाई समेट्ने गरी लघबुीमाका 
बीमालेख नबक्री गने,  

(च) स्थानीय तहमा लघबुीमाको पहुूँच बढाउनकुा साथै त्यस्तो नागररकहरूमा 
बीमाको माध्यमबाट जीवन र सम्पशत्तको सरुिण गने प्रचलनको ववकास गने, 

(छ) ठदगो एवं सरल रुपमा लघबुीमा सेवा उपललध गराउने, 
(३) उपदफा (१) बमोशजम बीमक संस्थापना गना सहमनत प्राप्त गनाको लानग देहायका 

कागजात संलग्न गरी सनमनत समि ननवेदन ठदन ुपनेछाः- 
(क) प्रस्ताववत प्रबन्धपत्र र ननयमावली, 
(ख) अनसूुची-१ बमोशजमको सम्भाव्यता अध्ययन प्रनतवेदन, 
(ग) अनसूुची-२ को ढाूँचामा संस्थापकको व्यशक्तगत वववरण, 
(ङ) संस्थापक कालो सूचीमा नरहेको वा कालोसूचीबाट हटेको तीनवषा पूरा भएको 

पषु्टी गने कागजात,  
(च) संस्थापकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप, 
(छ) संस्थापकको ववत्तीय स्वाथा भएका कुनै संस्था भए त्यस्तो संस्थाका वववरण 

खलु्ने कागजात,  
(ज) प्रस्ताववत बीमकका कमाचारी सेवा िता तथा आनथाक प्रिासन सम्बन्धी 

ववननयमावली,  
(झ) बीमािलु्क ननधाारण गने सम्बन्धमा अवलम्बन गररने आधारहरु खलु्ने 

कागजात, 
(ञ) बीमा जोशखमांकन, ग्राहक सेवा, बीमा दावीभकु्तानी र बजार प्रवद्धान सम्बन्धी 

छुट्टाछुटै्ट ठदग्दिान, 
(ट) प्रस्ताववत लघ ु बीमकले कुनै स्वदेिी वा ववदेिी व्यशक्त वा संस्थासूँग कुनै 

प्रकारको सेवा नलन चाहेको भए सो सम्बन्धी सम्झौता वा सहमनत पत्र, 
(ि) संस्थापकले अशघल्लो आनथाक वषासम्मका कर चकु्ता गरेको ननस्सा, 
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(ड) कम्तीमा एक नतहाइ संस्थापकले स्नातक तहको उपानध प्राप्त गरेको प्रमाण, 
(ढ) संस्थापक सङ्गठित संस्था भएमा सा संस्थाको देहायको थप तथा वववरणहरुाः–  

(१) प्रस्ताववत बीमकको संस्थापना गने सम्बन्धी सञ्चालक सनमनतको ननणाय, 
(२) प्रबन्धपत्र र ननयमावली, 
(३) प्रस्ताववत बीमकमा लगानी गना सिम रहेको पषु्टी हनुे कागजात, 
(४) प्रचनलत कानून बमोशजम ननयमन हनु े व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन 

गने संस्था भएमा ननयमनकारी ननकायबाट बीमा व्यवसायमा लगानी 
गना ठदएको अनमुनत पत्र, 

(ण) सनमनतले आवश्यक िानेका अन्य कागजात तथा वववरण ।  
७. सनमनतले सूचना प्रकािन गनेाः लघबुीमा व्यवसाय गने बीमकको रूपमा सनमनतबाट ईजाजतपत्र प्राप्त 

गना चाहने व्यशक्त वा संस्थालाई आवेदन पेि गना सनमनतले आवश्यक िता तोकी सूचना प्रकािन 
गनेछ । 

८. सनमनतले जाूँचबझु र मलु्यांकन गनेाः (१) दफा ६ बमोशजम परेको ननवेदनमा सनमनतले जाूँचबझु गरी 
कागजात पूरा भएका ननवेदनलाई मूल्यांकनमा समावेि गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम योग्य ननवेदकहरूको मूल्यांकनको लानग सनमनतले दफा 9 
बमोशजमका आधारहरू समेत समावेि गरी मूल्यांकन गना एक मूल्यांकन उपसनमनत गिन गररनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम गठित उपसनमनतले सनमनतले तोकेको मूल्यांकनका आधारमा 
सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने प्रस्तावकको अङ्क र आधार सवहतको प्रनतवेदन सनमनतमा पेि गनुा 
पनेछ। 

(४) मूल्यांकन उपसनमनतको प्रनतवेदनका आधारमा सनमनतले सूचनामा तोके बमोशजम 
आवश्यक संख्यामा प्रस्ताव छनौट गरी सावाजननक सूचना प्रकािन गनेछ । छनौटको सूचना पाएको 
तीन मवहनानभत्र प्रचनलत कानून बमोशजम संस्थापना भै नआएमा सनमनतले ठदएको सहमनत रद्द हनुछे। 

 (५) सनमनतले यस दफा बमोशजम सहमनत ठदूँदा अन्य आवश्यक िता तोक्न सक्नछे । 
९. मूल्यांकनका आधाराः (१) सनमनतले दताा हनु आउन ेप्रस्ताव मूल्यांकनका लानग देहाय बमोशजमको 

ववषयगत बूूँदाहरूमा अङ्कभार सवहतको मूल्यांकनको आधार तोवकठदनेछाः-  
(क) व्यवसावयक सम्भाव्यता अध्ययन प्रनतवेदनमा लघबुीमा व्यवसाय सम्बन्धमा 

स्पष्ट अवधारणा, वस्तगुत ववश्लषेण सवहत ववस्ततृ व्यवसावयक कायायोजना, 
(ख) ववदेिी लघबुीमा कम्पनीसूँग संयकु्त अनकु्रमण (Joint Venture) मा व्यवसाय 

गने सम्बन्धी ववषयका साथै प्राववनधक सहयोग सम्बन्धी ववषय,  
(ग) प्रडक्ट नडजाईन, प्राववनधक पषु्टट्याूँई तथा व्यवसाय ववकास सम्बन्धी ववषय, 
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(घ) संस्थागत लगानी सम्बन्धी ववषय,  
(ङ) लघबुीमा सम्बन्धी अन्तरााविय अभ्यासका साथै नेपालमा यस्तो व्यवसाय स्थापना 

र संचालन गना आवश्यक हनुे ववषय, 
(च) लघबुीमा व्यवसायसूँग सम्बशन्धत आवश्यक वववध पि, 
(छ) सनमनतले उपयकु्त िानकेा अन्य ववषयहरू । 

१०. दतााका प्रमाणपत्र नलन ुपनेाः (१) दफा ६ बमोशजम सनमनतको सहमनत नलई प्रचनलत कानून बमोशजम 
कम्पनी संस्थापना भएमा त्यस्ता प्रस्ताववत बीमकले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गना ऐनको दफा १० 
बमोशजम बीमकको दताा प्रमाणपत्र नलन ुपनेछ । 

(२) प्रस्ताववत लघबुीमकले उपदफा (१) बमोशजम बीमा व्यवसाय गना दतााको प्रमाणपत्र 
नलन तोवकएको दस्तरु नतरेका ननस्सा संलग्न गरी ऐनको दफा १० को उपदफा (२) तथा 
ननयमावलीको ननयम ७ मा उल्लेशखत कागजातका अनतररक्त देहायका वववरण तथा कागजात संलग्न 
गरी सनमनत समि ननवेदन ठदन ुपनेछाः– 

(क) प्रस्ताववत बीमकको संस्थापना गना सनमनतले ठदएको सहमनत, 
(ख) प्रस्ताववत बीमक दताा भएको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रनतनलवप, 
(ग) लघ ुबीमकको प्रबन्धपत्र र ननयमावली, 
(घ) प्रस्ताववत बीमकको तफा बाट मखु्य व्यवस्थापकका रुपमा काया गने प्रमखु 

कायाकारी अनधकृत तथा व्यवस्थापकीय तहका पदानधकारीका व्यशक्तगत 
वववरण, 

(ङ) बीमा जोशखम धारण सम्बन्धी नीनत, 
(च) लगानी नीनत, 
(छ) प्रस्ताववत बीमालेख, 
(ज) संस्थापकले नलन कबलु गरेको िेयरको रकम चकु्ता भई सनमनतले तोके 

बमोशजम बैङ्क खातामा जम्मा गरेको पषु्टी गने ननस्सा, 
(झ) सङ्गिन संरचना सम्बन्धी वववरण, 
(ञ) कमाचारी सेवा िता र सवुवधा सम्बन्धी ववननयम, 
(ट) आनथाक प्रिासन सम्बन्धी ववननयम,  
(ि) सनमनतले आवश्यक देखेका अन्य कागजात तथा वववरण । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम ठदइएको ननवेदनसाथ प्रस्ताववत लघ ु बीमकले देहायका िता 
पालना गने कबनुलयतनामा समेत संलग्न गनुा पनेछाः– 
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(क) सनमनतले समय समयमा तोके बमोशजमका चकु्ता पूूँजी वा ननधााररत पूूँजी कायम 
राख्न,े 

(ख) लघबुीमा व्यवसायको लानग आवश्यक पूवााधार तयार गने तथा सवुवधा प्रदान 
गना सक्ने पयााप्त आधार कायम राख्न,े 

(ग) बीनमतको हक वहत संरिण हनुे गरी ननयनमत रुपमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन 
गने, 

(घ) बीमा व्यवसाय सञ्चालन गनाका लानग आवश्यक पने जनिशक्तका व्यवस्था गने 
र त्यस्ता जनिशक्त ननरन्तर रुपमा राख्न,े 

(ङ) ऐन तथा सो अन्तगात बनेका प्रचनलत कानून एवं बीमा व्यवसाय सम्बन्धमा 
समय-समयमा सनमनतबाट ठदएको ननदेिन बमोशजम बीमा व्यवसाय सञ्चालन 
गने,  

(च) सनमनतले समय समयमा तोकेका अन्य िता पालना गने । 
११. दतााको प्रमाणपत्र प्राप्त गना पूरा गनुापने िताहरुाः ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोशजम बीमक 

दतााको ननवेदन ठदने ननवेदकले देहायका िता पूरा गरेमा सनमनतले त्यस्ता ननवेदकलाई ऐनको दफा 
१० को उपदफा (३) वा उपदफा (४) बमोशजम बीमक दतााका प्रमाणपत्र ठदनछेाः– 

(क) यस ननदेशिका बमोशजमको चकु्ता पूूँजी कायम गरी िेयर पूूँजीका ववभाजन 
गरेको, 

(ख) प्रस्ताववत बीमकको पूवासंचालन (Pre operation expenses) खचा चकु्ता 
पूूँजीका िून्य दिमलव पाूँच प्रनतित भन्दा कम रहेको, 

(ग) प्रस्ताववत बीमकको संस्थापकहरुको योग्यता अनसूुची –३ बमोशजम भएको,  
(घ) प्रस्ताववत बीमकको सञ्चालकहरुको योग्यता अनसूुची – ४ बमोशजम भएको, 
(ङ) प्रस्ताववत बीमकका प्रमखु लयवस्थापकका अनभुव र योग्यता सनमतले तोके 

बमोशजम भएको, 
(च) प्रस्ताववत बीमकबाट लघबुीमा लयवसाय सञ्चालन हनुसक्ने पयााप्त आधार 

देशखएको, 
(छ) प्रस्ताववत बीमकले सनमनतले तोके बमोशजमका योग्यता पगेुको कायाकारी प्रमखु, 

जोशखमाङ्कन (Underwriting), दावी भकु्तानी (Claim Settlement) ववभाग 
हेने ववभागीय प्रमखु ननयकु्त गरेको, 
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१२. प्रचनलत कानून बमोशजम हनुेाः लघबुीमा व्यवसाय गने बीमकको हकमा यस ननदेशिकामा लेशखएको 
व्यवस्थाहरूका अनतररक्त सनमनतबाट जारी बीमक दताा तथा व्यवसाय संचालन ननदेशिका, २०७३, 
ऐन, ननयमावली तथा प्रचनलत कानूनमा भएका अन्य व्यवस्थाहरू समेत लागू हनुेछन ्। 

१३. व्याख्या गने अनधकाराः यस  ननदेशिकामा लेशखएका कुनै व्यवस्थाको सम्बन्धमा ठिववधा उत्पन्न भएमा 
व्याख्या गने अनधकार सनमनतमा रहनेछ । 

 **  **  ** 
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अनसूुची–१ 

(दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) सूँग सम्बशन्धत) 

प्रस्ताववत लघबुीमकका संभाव्यता अध्ययन प्रनतवेदनमा समावेि गनुापने बुूँदाहरु 

१. नपेालका समवष्टगत आनथाक अवस्थाको ववश्लषेण (Insurance-Economic Analysis)  
(क) नेपालका अथातन्त्रका अवस्था, 
(ख) कुल गाहास्थ उत्पादनको ववश्लषेण, 

(ग) सरकारी ववत्त शस्थनत, 

(घ) लघ ुववत्त र लघबुीमा बीच सामञ्जस्यता, 
(ङ) नेपालका लघ ुबीमा बजारको वतामान अवस्था, 
(च ) लघ ुबीमक संस्थापनाको औशचत्य । 

२. नपेालका बीमा व्यवस्था  

(क) बीमा कम्पनीहरु, 

(ख) बीमाका ववकास (ववृद्ध) दर, 

(ग) बीमालेख र दावी भकु्तानीका अनपुात (रावियस्तरमा र कारोवारको प्रस्ताववत िेत्रमा), 

(घ) बीमा िलु्कदर संरचना, 
(ङ) जोशखम अनपुात ववश्लषेण (रावियस्तरमा र कारोबारको प्रस्ताववत िेत्रमा), 

(च) सम्भाववत ववत्तीय उपकरण (Financial Instruments) को आवश्यकता, 
(छ) नाफा ववश्लषेण (Profit Analysis) 

(ज) ववद्यमान बीमा प्रणालीका कमजोरी तथा सधुारका आवश्यकता । 

३. प्रस्ताववत लघबुीमा कम्पनीको व्यवसावयक योजना (कम्तीमा ५ वषाको) 
(क) पूूँजी संरचनाका वववरण, 

(ख) स्थीर सम्पनतका वववरण, 
(ग) व्यवस्थापन खचा, 
(घ) लघ ुबीमकले स्थावयत्व पाउन सक्ने वा दीगो ववृद्ध हानसल गन आधारभतू रणनीनत, 

(ङ) नयाूँ बीमालेख सम्बन्धी योजना, 
(च) पनुबीमा सम्बन्धी नीनत, 
(छ) बीमाका वकनसम र बीमालेखको प्रकार, 
(ज) लयापार ववस्तार नीनत, 
(झ) िाखा ववस्तार नीनत ,     
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(ञ) संगिन तानलका, व्यवस्थापन िीप र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, 
(ट) प्रववनध हस्तान्तरण, 

(ि) बीमा बजारका िेत्र,  

(ड) लगानी नीनत, योजना 
(ढ) प्रनतफलका दर, 

(ण) मानव संिाधन योजना, 
(त) बजार प्रवेि रणनीनत । 

४. व्यवसावयक प्रिपेण, आनथाक औशचत्य र बीमालेख ववश्लषेण 

(क) पूूँजी संरचना, 
(ख) स्थीर पूूँजी खचा वववरण, 

(ग) कायाालय संचालन खचाका वववरण, 

(घ) कमाचारी खचा वववरण, 

(ङ) प्रारशम्भक खचाको वववरण, 

(च) बीमा व्यवसायको बजार वहस्सा, 
(छ) कम्तीमा पाूँच वषाको प्रिेवपत वासलात, नाफा नोक्सान वहसाब र नगद प्रवाह वववरण, 

(ज) बीमा कोषको वववरण, 
(झ) प्रस्ताववत बीमकका सवल पि, कमजोर पि, अवसर र चनुौती बारेको (SWOT) ववश्लषेण । 

       

        

     ** ** ** 
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  अनूसूची–२ 

(दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) सूँग सम्बशन्धत)  

  प्रस्ताववत लघबुीमकका सूँस्थापकहरुका व्यशक्तगत वववरण 

१. पूरा नाम थराः 
२. जन्म नमनताः 
३. जन्म स्थानाः 
४. नागररकता नं., शजल्ला र जारी नमनताः 
५. ववदेिीको संस्थागत लगानीको हकमााः- 
  (क) संस्थाको नामाः 
  (ख) संस्था दताा भएको रािाः  
  (ग) प्रनतनननधत्व गने व्यशक्ताः 

नामाः 
पदाः 

६. परुा िेगानााः 
(क) स्थायीाः      (१) टेनलफोन    (२) ईमेल  

(ख) अस्थायीाः     (१) टेनलफोन    (२) ईमेल 

७. हालको पेिााः 
(क) फमा वा कायाालयको नामाः 
(ख) िेगानााः 
(ग) व्यवसायका प्रकृनताः 
(घ) पदको नामाः 
(ङ) टेनलफोन    (१) टेनलफोन    (२) ईमेल 

८. बैवावहक शस्थनताः 
(क) वववावहत ( )  अवववावहत( )  सम्बन्ध ववच्छेद भई अलग बसेको( )  एकल( ) 
(ख) वववावहतको हकमा पनत/पत्नीको नामाः 
(ग) पनत/पत्नीको पेिााः 
(घ) आशश्रतहरुका वववरण 

   
पूरा नाम उमेर नाता िैशिक योग्यता इच्छाइएको व्यशक्त 
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९. संस्थापकको 
(क) बाबकुो नामाः 

िेगाना  

पेिा  

 

(ख) बाजेको नाम    

िेगाना  

१०. िैशिक योग्यतााः 
तह तह संस्थाको नाम िेगाना ववषय ववषय उपानध नलएको नमनत 

 

स्नातक 

 
   

स्नातकोत्तर    
ववद्यावाररनध  

 
   

व्यवसावयक /तालीम     
क) 

 
   

ख) 
 

   

ग) 

 
   

 

११. रोजगारी/अनभुवका अनभलेख (ववगत ५ वषाको बीमक वा कुनै पनन प्रकारका बीमा व्यवसाय वा  

     ननयमनकारी काया गने संस्था भए सोको वववरणाः 
संस्थाको नाम, िेगाना पद अवनध ननकटतम 

सपुररवेिकको नाम   

काम छोडनकुो 
कारणाः 

     

     

 

१२. तपाईसूँग कुनै व्यवसावयक (Professional) ववषयमा काम गने ईजाजत छ ? 

छ, छैन ? यठद छ भने,– 

(क) ईजाजतका प्रकृनताः 
(ख) ईजाजत नलएको नमनताः 
(ग) ईजाजत नम्वराः 
(घ) ईजाजत ठदने संस्था र िेगानााः 

१३. कुनै पनन वकनसमको व्यवसाय वा फमा/कम्पनी/संगठित संस्थामा संलग्न रहेको भए वववरण।  

संस्थाको नाम, िेगाना पद अवनध िेयर संख्या   व्यवसायको प्रकृनत 
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१४. तपाई कुनै व्यवसावयक िमताको आधारमा, बीमा सनमनतबाट ननरीिण, अनगुमन गनुापने संस्थामा काम  

गनुाहनु्छ ? 

यठद छ भने, संस्थाका नाम, िेगाना र कामको प्रकृनत उल्लेख गनुाहोस । 

१५.     कुनै संगठित संस्थामा तपाईको कुनै ववत्तीय स्वाथा वा वहत गाूँनसएको छ भन ेखलुाउन ुहोस ? 

१६.     मैले हामीले प्रस्ताववत बीमा कम्पनीमा रकम रु...............(अिरेपी..............................) लगानी  

   गना लागेको छु/छौ । उक्त रकम सो बीमकका कुल चकु्ता पूूँजीको प्रनतित .......हनु्छ । मैले     

   /हामीले कारोवार गने कर कायाालय .............................. हो । साथै, लगानी गना लागेका   

   रकमको आय स्रोतको वववरण ननम्नानसुार प्रस्ततु गरेको छु/छौ । 

क्र.स.  स्रोतको वववरण रकम कैवफयत   

    

    

नोटाः 
(१) मानथ उशल्लशखत ववनभन्न स्रोतहरुबाट लगानी गना प्रस्ताव गररएको रकमको लानग देहाय  

बमोशजमका आवश्यक प्रमाणहरु पेि गनुा पनेछ । 

(क)उद्योग, व्यापार पेिा र व्यवसायवाट आजान गरेको भए कुन कुन उद्योग, व्यापार, पेिा र   
व्यवसायवाट आजान भएको हो सो को वववरण स्पष्ट हनुे कागजात र सो मा नतरेको कर 
सम्बन्धी कागजात । 

(ख)पैतकृ वा पाररवाररक सम्पशत्तबाट िेयरमा लगानी गना प्रस्ताव गररएको अवस्थामा सो सम्बन्धी 
अंिबण्डा नलखतको प्रनतनलवप वा अन्य कागजात ।अंिवण्डा नभएको हकमा चल/अचल 
सम्पशत्त हस्तान्तरण भएको प्रमाण । 

(ग)घरजग्गा ववक्रीबाट प्राप्त आयको हकमा रकम स्पष्ट हनुे रशजिेिन नलखतको प्रनतनलवप, लाभािंको 
हकमा त्यस्तो लाभांि प्राप्त गरेको कम्पनी, वषा, रकम आठद ववस्ततृ वववरण । 

(घ)घरबाहाल आयको हकमा सो सम्बन्धी सम्झौताका छववशचत्र र कर चकु्ता गरेको प्रमाण    

सवहतका आय वववरण, पाररश्रनमक आयको हकमा सम्बशन्धत रोजगारदाताबाट प्रमाशणत आयको 
वववरण । 

(ङ)कृवष आयका हकमा कहाूँ र कुन स्थानको कनत जमीन, स्वानमत्व प्राप्त भएको नमनत तथा   

कृवषयोग्य आय आजान हो ॽ सो वववरण तथा सो व्यहोरा खलु्न कागजात र लालपूजााको 
छववशचत्र। 

(च) पेन्सन तथा अवकास रकमको हकमा सो वापत प्राप्त रकम प्रमाशणत हनुे पेन्सन पट्टा वा यस्तै 
अन्य आनधकाररक कागजात, रेनमटान्स बापत प्राप्त रकमको हकमा रेनमटान्स पिाउने र पाउन े
बीचको नाता, कहाूँबाट के वापत यस्ता रेनमटान्स प्राप्त भएको हो सो खलु्न ेकागजात । मानथ 
उशल्लशखत श्रोत वाहेक अन्य श्रोतवाट लगानी गने भएमा त्यस्तो श्रोत प्रमाशणत हनुे कागजात । 

 

      ३/५ 
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(२) कुनै व्यशक्त वा ननकायवाट प्राप्त रकमबाट लगानी गररएको भए त्यस्ता रकम प्रदान गने व्यशक्तको  

  श्रोत र के वापत वकन प्राप्त भएको हो सो समेतको वववरण । 

  

क्र.स.  व्यशक्त वा ननकाय रकम वापत  

    

म/हामीले मानथको तानलकामा उशल्लशखत वववरण बमोशजमका आम्दानी र सो आयमा 
प्रचनलत कानून बमोशजम कुनै कर नतनुा पने अवस्थामा नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बशन्धत 
ननकायलाई नतनुा/बझुाउन ु पने कर/राजस्व रकम ननयमानसुार चकु्ता गरेको छु/छौं । म/हामीले 
सम्पनत िदु्धीकरण गरी गराई सोबाट आजान गरेको रकमबाट प्रस्ताववत बीमकमा लगानी गना लागेका 
हैन । मैले/हामीले लगानी गना प्रस्ताव गरेको रकमका आयस्रोतको सम्बन्धमा कानून बमोशजम 
सम्बशन्धत ननकायबाट कुनै कानूनी कारवाही भएमा प्रचनलत कानून बमोशजम सजायको भागीदार रहन 
मञु्जर छ। आयसंग सम्बशन्धत सम्पूणा कागजातहरु पेि गरेको छु/छौं । पेि गररएका वववरणहरु 
आनधकाररक ननकायले माग गरेमा उपलव्ध गराउन समेत मंजरुी छ । साथै, कुनै आनधकाररक 
ननकायबाट आय वववरण सम्बन्धी थप कागजात माग भएमा सो को प्रमाशणत कागजात समेत 
उपललध गराउन ेछु/ छौं । मानथ लेशखएका सम्पूणा वववरण र व्यहोरा िीक साूँचो हो । झिुा िहरे 
कानून बमोशजम सहुूँला बझुाउूँला । 

 

१७. तपाई कुनै फौज्दारी अनभयोगमा पनुा भएको छ ? 

छ वा छैन ? (छ भन ेववस्ततृ वववरण खलुाउन ुहोस ) 
१८. आयकर दताा/चकु्ता भएको/आनथाक वषा ......... सम्मको प्रमाण संलग्न छ । 

१९. तपाूँईंले अन्य बीमकका सूँस्थापक ियेरमा लगानी गनुाभएको छ ? 

छ वा छैन ? (छ भने ववस्ततृ वववरण खलुाउन ुहोस ?) 

२०. ननम्न प्रश्नहरुका जवाफ ठदनहुोसाः 
(क) तपाईंको ववरुद्धमा अदालतमा कुनै अपरानधक कारवाई ववरुद्ध मदु्दा चलेको छ ? 

 छ वा छैन? (छ भने ववस्ततृ वववरण खलुाउन ुहोस ?) 

(ख) तपाईंले कुनै कानून उल्लंघन गरेको कारणबाट सजायूँ पाउन ुभएको छ ? 

 छ वा छैन? 

(ग) तपाई संलग्न भएको कुनै संस्था टाट पल्टेका छ ? 

 छ वा छैन ? 

(घ) तपाईंले काम गरेको वा सञ्चालक भएको वा तपाईंले १ (एक) प्रनतित भन्दा बढी िेयर लगानी  

 गरेको संस्था कजाा भकु्तानी गना नसकेको कारण कवहल्यै कालोसूचीमा परेका छ, छैन । 

  छ वा छैन? 

(ङ) गैर कानूनी रुपमा ववदेिी मदु्रा कारोवारमा संलग्न हनु ुभएको छ ?  

  छ वा छैन ? 

 

     ४/५ 
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(च) तपाईं संलग्न भएको संस्था कवहल्यै अपरानधक कृयाकलापमा संलग्न भएको छ ?  छ वा छैन ? 

(छ) तपाईलाईं बैंक तथा ववत्तीय सस्थाको कजाा कारोवारमा दरुुपयोग गरेको र सन्तोषजनक नभएको  

   भनी बैंक तथा ववत्तीय संस्थाबाट कुनै अनभलेख गरेको छ ?  छ वा छैन ? 

(ज) तपाईं कजाा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको भए सो सूचीबाट फुकुवा भएको नमनतले कम्तीमा  

 तीन वषा परुा भएको छ ? छ वा छैन ? 

(झ) तपाईं अन्य बीमकको बहालवाला कमाचारी, सञ्चालक, लेखापरीिक कानूनी वा अन्य सल्लाहकार  

 हनुहुनु्छ ? छ वा छैन ? 

(ञ) तपाईं नधतोपत्र दलाल वा बजार ननमााता रहन ुभएको छ ?  छ वा छैन ? 

(ट) तपाई कुनै सावाजननक अपराध गरेको, कानून उल्लंघन गरेको वा प्रचनलत कानून वमोशजम  

 ववघटनमा परेको कुनै संस्थामा कमाचारी वा सल्लाहकारको रुपमा रहन ुभएको छ ? छ वा छैन ? 

(ि) तपाईं प्रचनलत कानून वमोशजम दामासाहीमा पनुा भएको छ ? छ वा छैन ? 

(ड) तपाईले कुन राजनैनतक पदमा ननवााशचत वा मनोननत प्रनतनननधका रुपमा कामकाज गरररहन ुभएको  

 छ ?  छ वा छैन ? 

(ढ) तपाईलाई प्रचनलत कानून वमोशजम कुनै पेिा वा व्यवसाय गन रोक लगाइएको छ ? छ वा छैन ? 

(ण) तपाईले लगानी गरेको अन्य फमा/कम्पनी/संगठित संस्था बीमा सनमनतल ननरीिण तथा सपुररवेिण  

   गना चाहेमा मन्जरु छ ? छ वा छैन ? 

(त) तपाईंको कुनै नशजकको नातेदार बीमा सनमनतको सञ्चालक सनमनत सदस्य तथा सनमनतमा कमाचारी 
 रहेका छन ् ?  छ वा छैन ? (छ भने ववस्ततृ वववरण खलुाउन ुहोस) 
 

२१. यो प्रस्ताववत बीमकको सूँस्थापकको हैनसयतले मैले/हामीले चकु्ता पूूँजीको ..... प्रनतित ियेर नलन  

    मञ्जुर गरेको छ/छौ । 

२२. समय समयमा सनमनतले ननधाारण गरे अनरुुप मैले/हामीले प्रस्ताववत बीमकका पूूँजी कायम गने 
प्रनतवद्धता जाहेर गदाछु/गदाछौ । 

मानथ उल्लेख गररएका वववरण ठिक साूँचो हनु ् । यी कुनै पनन ववषयमा जाूँचबझु/छानववन गना 
मेरो/हाम्रो मञु्जरी छ । झिुो िहररएमा यसैका आधारमा प्रस्ताववत बीमकका संस्थापना गने सहमनत 
नठदएमा मञ्जुरी छ ।  

 दस्तखताः 
नामाः 
नमनताः 
िेगानााः 
टेनलफोनाः 

 

** ** **  
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    अनसूुची–३  

(दफा ११ को देहाय खण्ड (ग) सूँग सम्बशन्धत) 
     सूँस्थापकको योग्यता 
देहाय बमोशजमको योग्यता पगेुको व्यशक्त मात्र लघबुीमा कम्पनीका सूँस्थापक हनु सक्नेछाः– 

१. संस्थापकहरुमध्ये एक नतहाई सूँस्थापकहरु कम्तीमा स्नातक वा सो सरहको उपानध प्राप्त गरेको  

हनुपुनेछ। 

२. देहायको व्यशक्त सूँस्थापक हनु योग्य हनु ेछैनाः– 

(क) २१ वषा उमेर पूरा नभएको, 
(ख) माननसक सन्तलुन िीक नभएको, 
(ग) ऋण नतना नसकी साहूका दामासाहीमा परेका, 
(घ) बैंक वा ववत्तीय संस्थासंगका कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट फुकुवा भएको नमनतले  

कम्तीमा तीन वषा पूरा नभएको, 
(ङ) प्रचनलत कानून बमोशजम कर नतनुापने दावयत्व भईं त्यस्तो कर चकु्ता नगरेको,  

(च) बैवकंग कसूर, िगी, जालसाजी, कीते, सम्पशत्त िवुद्धकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचनबखन, अपहरण वा िरीर  

बन्धक वा नैनतक पतन देशखन अन्य कसूरमा अदालतबाट सजाूँय भकु्तान गरेको पाूँच वषा पूरा 
नभएको, 

(छ) बीमा सनमनतले व्यवस्थापन आफनो ननयन्त्रणमा नलई ननलम्वन वा ववघटनमा परेको बीमकको हकमा     

त्यस्तो बीमकका सूँस्थापक वा सञ्चालक भएको व्यशक्त भए त्यस्तो ननलम्वन/ववघटन परेका नमनतले 
तीन वषा नपगेुको, 

(ज) बैंक तथा नबत्तीय संस्थाबाट नलएको कजाा दरुुपयोग गरी असलुीको क्रममा अदालतमा मदु्दा   

चनलरहेको, 
(झ) नेपाल नधतोपत्र बजारका बजार ननमााता वा नधतोपत्र दलाल रहेको । 

३. सूँस्थापकहरुसूँग बीमकमा गरेको लगानीका अनपुातमा पूूँजी थप गना आवश्यक भएमा सोको िमता  

   भएको हनु ुपनेछ ।  

** ** ** 
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अनसूुची–४ 

 (दफा ११ को देहाय खण्ड (घ) सूँग सम्बशन्धत) 
     संचालकको योग्यता 
 

१. देहायको व्यशक्त लघबुीमा कम्पनीको सञ्चालक हनु सक्ने छैनाः– 

(क) स्नातक तहको उपाधी प्राप्त नगरेको, 
(ख) २१ वषा उमेर पूरा नभएको, 
(ग) माननसक सन्तलुन िीक नभएको, 
(घ) ऋण नतना नसकी साहूको दामासाहीमा परेको, 
(ङ) बैंक वा ववत्तीय संस्थासंगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट फुकुवा भएको नमनतले  

    कम्तीमा तीन वषा पूरा नभएको, 
(च) कुनै बीमकको सञ्चालक वा कमाचारी वा लेखापरीिक वा सल्लाहकार, 

(छ) सम्बशन्धत बीमा कम्पनीसंग कुनै वकनसमका िेक्का पट्टामा संलग्नता रहेको, 
(ज) नधतोपत्र व्यवसायीको रुपमा काया गना नधतोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरेको, 
(झ) बीमा कम्पनीको ननयमावली बमोशजम सञ्चालक हनुको लानग नलनपुने न्यूनतम िेयर ननलएको, 
(ञ) सनमनत वा बीमकको बहालवाला कमाचारी, 

तर, नेपाल सरकारले ियेर खररद गरेको बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको तफा बाट 

सञ्चालक मनोनीत भएकोमा वा कुनै बीमा कम्पनीले ियेर खररद गरेको अको बीमा कम्पनीमा सो 
बीमा कम्पनीको तफा बाट सञ्चालक मनोनीत भएकोमा यो व्यवस्था लागू हनुे छैन । 

(ट) सनमनतको अध्यि भई सकेको, 
(ि) सनमनतको कायाकारी ननदेिक, ननदेिक पदमा बहाल रही सेवाबाट हटेको वा अवकास प्राप्त गरेको 

नमनतले कम्तीमा दईु बषा पूरा नभएको, 
(ड) प्रचनलत कानून बमोशजम कर नतनुापने दावयत्व भई त्यस्तो कर चकु्ता नगरेको, 
(ढ) बैवकंग कसूर, िगी, जालसाजी, कीते, सम्पशत्त िवुद्धकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचनबखन, अपहरण वा िरीर  

बन्धक वा नैनतक पतन देशखने अन्य कसूरमा अदालतबाट कसूरदार िहररएको, 
(ण) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) बमोशजम सनमनतले कारबाही गरेको नमनतले पाूँच वषा नपगेुको,  
(त) सनमनतले व्यवस्थापन ननयन्त्रणमा नलई ननलम्बन वा ववघटनमा परेको बीमकको सञ्चालक र प्रमखु  

कायाकारी भएमा त्यस्तो कारवाही भएको नमनतले पाूँच वषा नपगेुको । 
 

** ** ** 

 

 


