नेपाल सरकार
कानून, न्याय तथा सं सदीय माममला मन्रालय
नेपालको सं विधान बमोजिम सङघीय सं सदले

बनाएको

तल ले जिए

बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको िानकारीको लामि प्रकाशन िररएको छ ।
सं ित् २०७९ सालको ऐन नं . २७
बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण िनव बनेको ऐन

प्रस्तािना: बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यिसायलाई व्यिजस्थत, मनयममत, प्रमतस्पधी
तथा

विश्वसनीय

बनाई त्यसको विकास

िनव, बीमा व्यिसायको

स्िस्थ

प्रमतस्पधावबाट सिवसाधारणलाई िुणस्तरीय तथा भरपदो बीमा सेिा उपलब्ध
िराउन एिं बीमा व्यिसायको प्रभािकारी रुपमा मनयमन िरी बीममतको हक

वहत सं रक्षण िनवको लामि बीमा सम्बन्धी प्रचमलत कानूनलाई सं शोधन र
एकीकरण िरी समयानुकूल बनाउन िाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सद्ले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारजम्भक

१.

सं जक्षप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बीमा ऐन,
२०७९” रहेको छ।

ु ै
(२) यो ऐन नेपाल राज्यभर र बीमकले नेपाल बावहर िहााँसक

स्थापना िरे को शािा कायावलयको हकमा समेत लािू हुनेछ।

(३) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मममतले एकतीसौं ददनदे जि

प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलािेमा यस ऐनमा,1

(क) “अध्यक्ष”

भन्नाले

दफा

६

समममतको अध्यक्ष सम्झनु पछव।

बमोजिमको

सञ्चालक

(ि) “अन्य बीमा सेिा प्रदायक” भन्नाले बीमा सम्बन्धी कायव
िनव प्रामधकरणबाट

इिाितप्राप्त

बीमक

िा

बीमा

मध्यस्थकताव बाहेकको अन्य व्यजि िा सं स्था सम्झनु
पछव।

ाँ ीको
(ि) “आधारभूत शेयरधनी” भन्नाले बीमकको च ुिा पूि
एक प्रमतशत िा सोभन्दा बढी शेयर स्िाममत्ि भएको
व्यजि, कम्पनी िा सं स्था सम्झनु पछव र सो शब्दले

एकाघरको पररिारको सदस्यले अलि अलि रुपमा एक

प्रमतशत िा सोभन्दा बढी शेयरको स्िाममत्ि मलएको भए
त्यस्तो एकाघरको पररिारलाई समेत िनाउाँछ।

(घ) “इिाितपर” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बीमा व्यिसाय
िनव ददइएको इिाितपर सम्झनु पछव र सो शब्दले

बीमा मध्यस्थकताव तथा अन्य बीमा सेिा प्रदायकलाइव

तोवकए बमोजिमको काम िनव ददइएको इिाितपरलाई
समेत िनाउाँछ।

(ङ) “एकाघरको पररिार” भन्नाले सम्बजन्धत व्यजिको पमत
ु , धमवपर
ु ी, बाबु,
िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमवपर

आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण िनुव पने िा
आफूलाइव पालन पोषण िने अन्य व्यजि सम्झनु पछव।

(च) “कायवकारी प्रमुि” भन्नाले दफा ५७ बमोजिम मनयुि
बीमकको प्रशासकीय, व्यिस्थापकीय िा व्यिसाय

सञ्चालनको जिम्मेिारी भएको प्रमुि कायवकारी अमधकृत
सम्झनु पछव।
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(छ) “िुद सम्पजि” भन्नाले बीमकको तत्काल कायम रहेको
ाँ ी तथा शेयरधनीको हक
कुल िायिेथाबाट च ुिा पूि

लाग्ने िुनसुकै नामाकरण िररएको ििेडा, कोष िा
सजञ्चत मुनाफा िा बीमकको कुनै ख्यामत भए सो
बाहेकको अन्य सम्पूणव दावयत्ि रकम र सङ्कमलत
नोक्सानी भए सो समेत कट्टा िरी बााँकी रहेको रकम
सम्झनु पछव ।

(ि) “िीिन बीमा” भन्नाले कुनै व्यजिको िीिन सम्बन्धमा

मनिको उमेरको आधारमा एकमुष्ठ िा वकस्ताबन्दीमा
कुनै िास रकम बुझाएमा मनि िा मनिले अजख्तयारी

ददएको व्यजिले िा मनिको मृत्यु भएको अिस्थामा
बीमाले िमा उल्ले ि भए बमोजिम मनिले अजख्तयारी

ददएको व्यजि िा मनिले इच्छाएको व्यजि िा मनिको
हकिालाले कुनै िास रकम पाउने िरी बीमकले
बीममतसाँि िरे को करार सम्झनु पछव।

(झ) "तेस्रो पक्ष सहिकताव" भन्नाले बीमक र बीममतबीच
बीमा सञ्चालन िनवका लामि माध्यमको रूपमा काम िने
इिािपरप्राप्त बीमा मध्यस्थकताव सम्झनु पछव।

(ञ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन िा
यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम िा विमनयममा तोवकएको
िा तोवकए बमोजिम सम्झनु पछव।

(ट) “नजिकको नातेदार” भन्नाले एकाघरको पररिार िा
सासु, ससुरा, दािु, भाई, दददी, बवहनी, भाउिु, बुहारी,

साला, साली, मभनािु, काका, काकी, मामा, माइिु,
नामत, नामतनी, नामतनी बुहारी, भान्िा, भान्िी, फुपु,
फुपािु, भमतिा, भमतिी, भदा, भदै तथा मत नाताहरूको
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श्रीमान, श्रीमती, छोरा बुहारी िा छोरी ज्िाईं समेतको
नातेदार सम्झनु पछव।

(ठ) “मनिीिन बीमा” भन्नाले िीिन बीमा तथा पुनबीमा

बाहेकको बीमा सम्झनु पछव र सो शब्दले कुनै सम्पजि
िा दावयत्िको िोजिमका सम्बन्धमा बीमाशुल्क मलई
बीमाले िमा उल्लेि भए बमोजिमको िोजिम स्िीकार
िरे बापत कुनै िास रकम हिावना िा क्षमतपूमतव प्रदान
िनव बीमकले बीममतसाँि िरे को करार सम्झनु पछव।

(ड) “पुनबीमा” भन्नाले कुनै एक बीमकले आफूले धारण

िने िोजिमभन्दा बढी अंशको िोजिम पुनबीमकले िा
अको बीमकले व्यहोने िरी त्यस्तो बीमकसाँि िरे को
करार सम्झनु पछव।

(ढ) “प्रस्तावित बीमा कम्पनी” भन्नाले बीमा व्यिसाय िने

उद्देश्यलयले प्रचमलत कानून बमोजिम सं स्थापना िनव प्रस्ताि
िररएको पजब्लक मलममटे ड कम्पनी सम्झनु पछव ।

(ण) “प्रामधकरण” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको नेपाल बीमा
(त)

प्रामधकरण सम्झनु पछव।

“बीमक” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बीमा व्यिसाय िनव
इिाितपरप्राप्त बीमा कम्पनी िा पुनबीमा कम्पनी
सम्झनु पछव।

(थ) "बीमा अमभकताव" भन्नाले बीमकको कमवचारी बाहेक
बीमकको तफवबाट कममसनको आधारमा काम िने

इिाितपरप्राप्त बीमा मध्यस्थकताव व्यजि िा सं स्था
सम्झनु पछव।
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(द)

“बीमा करार” भन्नाले मनजित बीमाशुल्क भुिानी िरी
बीमक र बीममतबीच सम्झौता बमोजिम िोजिम बहन
िने शतवमा िररने मलजित सम्झौता सम्झनु पछव ।

(ध) "बीमा दलाल" भन्नाले बीमा व्यिसाय सम्बन्धमा बीमा

दलालको रूपमा कायव िनवको लामि इिाितपरप्राप्त

(न)

बीमा मध्यस्थकताव व्यजि िा सं स्था सम्झनु पछव।

“बीमा पुल” भन्नाले कुनै िास प्रकृमतको बीमा िा

िोजिमका सम्बन्धमा बीमकहरूले सामूवहक रूपमा
िोजिम बहन िनव, एकै स्थानमा बीमाशुल्क िम्मा िनव,

पुनबीमा व्यिस्था िनव तथा दाबी भुिानी व्यिस्था िनव
(प)

स्थावपत सामूवहक बीमा कोष सम्झनु पछव।
मध्यस्थकताव”

“बीमा

भन्नाले

प्रामधकरणबाट

इिाितपरप्राप्त बीमा अमभकताव, बीमा सभे यर, बीमा
दलाल, तेस्रो पक्ष सहिकताव िा तोवकए बमोजिमका
अन्य बीमा मध्यस्थकताव भन्ने सम्झनु पछव।

(फ) “बीमा व्यिसाय” भन्नाले िीिन बीमा व्यिसाय, मनिीिन
बीमा व्यिसाय िा पुनबीमा व्यिसाय सम्झनु पछव ।

(ब) “बीमाङ्की” भन्नाले बीमकको सम्पजि तथा दावयत्िको

मूल्याङ्कन िनवको लामि मान्यताप्राप्त सं स्थाबाट बीमाङ्कीको
उपामध हामसल िरे को व्यजि सम्झनु पछव।

(भ) “बीमालेि” भन्नाले बीमकले कुनै पमन िोजिम स्िीकार

िरी बीममतलाई िारी िरे को बीमाको मलित सम्झनु
पछव।

(म) "बीमा

सभे यर"

दावयत्िको

भन्नाले

मूल्याङ्कन

िने

क्षमतग्रस्त

सम्पजि

इिाितपरप्राप्त

मध्यस्थकताव व्यजि िा सं स्था सम्झनु पछव।
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तथा

बीमा

(य) “बीमाशुल्क” भन्नाले बीमा िदाव प्रमतफलको रुपमा

बीममतबाट एकमुष्ठ िा वकस्ताबन्दी रुपमा बीमकले मलने

(र)

रकम सम्झनु पछव।

“बीममत” भन्नाले बीमा िने व्यजि सम्झनु पछव र सो
शब्दले बीमाले िबाट लाभ मलन पाउने अमधकार भएको
व्यजिलाई समेत िनाउाँछ।

(ल) “बोनस” भन्नाले मुनाफामा सररक हुने िीिन बीमा
अन्तिवत बीमा रकमको आधारमा बीममतलाई प्रदान

(ि)

िररने मुनाफाको वहस्सा िा रकम सम्झनु पछव।

“मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अथव मन्रालय
सम्झनु पछव।

(श) “लघुबीमा”

भन्नाले

न्यून

आय

भएका,

आमथवक,

सामाजिक तथा भौिोमलक रूपले वपछमडएका ििवलाइव

लजक्षत िरी पररच्छे द-८ बमोजिम िररने लघुबीमा
(ष)

सम्झनु पछव।

“लेिापरीक्षक” भन्नाले लेिापरीक्षण िनव प्रचमलत कानून
बमोजिम इिाितपरप्राप्त लेिापरीक्षक सम्झनु पछव।

(स) "वििीय स्िाथव" भन्नाले दे हायका व्यजि, सं स्था, फमव,
कम्पनी िा सङ्गदठत सं स्थाको बीमकमा सं लग्नता रहने
अिस्था सम्झनु पछवः(१) सञ्चालक िा आधारभूत शेयरधनी िा कायवकारी
प्रमुि िा मनिको एकाघरको पररिारको
सदस्य,
(२) सञ्चालक मनोनीत िने अमधकार पाएको एकल
ु फमव, कम्पनी िा सङ्गदठत सं स्था,
िा सं यि
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(३) उपिण्ड (२) बमोजिमको फमव, कम्पनी िा
सङ्गदठत सं स्थाको सञ्चालक, कायवकारी प्रमुि
िा मनिको एकाघरको पररिारको सदस्य, िा
(४) उपिण्ड (१) िा (२) बमोजिमको व्यजि,
फमव, कम्पनी िा सङ्गदठत सं स्थाले कुनै अको
ु
एकल िा सं यि
फमव, कम्पनी िा सङ्गदठत
ाँ ीको दश प्रमतशत िा
सं स्थामा च ुिा पूि
सोभन्दा बढी शेयर मलएको रहेछ भने त्यस्तो
शेयर मलएको फमव, कम्पनी िा सङ्गदठत
सं स्था।
(ह)

ु मा बीमा
“विदे शी बीमा कम्पनी” भन्नाले विदे शी मुलक
व्यिसाय िनव इिाित प्राप्त िरी नेपालमभर बीमा

व्यिसाय िनव यस ऐन बमोजिम इिाितपरप्राप्त बीमा
(क्ष)

कम्पनी सम्झनु पछव।

“व्यिस्थापक तह” भन्नाले कुनै सङ्गदठत सं स्थाको
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी मनणवय प्रवियामा
सं लग्न हुने व्यिस्थापक सम्झनु पछव र सो शब्दले

अजन्तम जिम्मेिारी िा अमधकार प्रयोि िनव पाउने िरी

कुनै सङ्गदठत सं स्था िा सोको कुनै शािा िा इकाईको
प्रमुिको पदमा मनयुि व्यिस्थापक िा प्रबन्धक

पदनाम धारण िरे को व्यजि िा अमधकृत दितीय श्रे णी
(र)

िा सोभन्दा मामथल्लो तहलाई समेत िनाउाँछ।

“सञ्चालक समममत” भन्नाले दफा ४७ बमोजिम िठन
हुने बीमकको सञ्चालक समममत सम्झनु पछव।
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(ज्ञ)

“सदस्य” भन्नाले प्रामधकरणको सञ्चालक समममतको
सदस्य सम्झनु पछव र सो शब्दले अध्यक्षलाइव समेत
िनाउाँछ।

(कक) “समममत” भन्नाले दफा ६ बमोजिम िठन भएको
प्रामधकरणको सञ्चालक समममत सम्झनु पछव।

(कि) "सामूवहक बीमा कोष" भन्नाले कुनै िास प्रकृमतको

बीमा िा िोजिमका सम्बन्धमा बीमकहरूले सामूवहक
रूपमा िोजिम बहन िनव, एकै स्थानमा बीमाशुल्क

िम्मा िनव, पुनबीमा व्यिस्था िनव तथा दाबी भुिानी

व्यिस्था िनव स्थापना िरे को सामूवहक बीमा कोष
(बीमा पुल) सम्झनु पछव।

ु ले
(कि) “स्थायी आिासीय अनुममत” भन्नाले विदे शी मुलक
ु मा स्थायी रूपले
कुनै शतव तोकी िा नतोकी सो मुलक
बसोिास

उपलब्ध

िनव

पाउने

िराएको

िरी

नेपाली

डाइभमसवटी

नािररकलाई

इममग्रेन्ट

मभसा

(मड.मभ.), परमानेन्ट रे जिडे न्ट मभसा (वप.आर.) िा
ग्रीन काडव सम्झनु पछव र सो शब्दले नेपाली

नािररकलाई विदे शमा स्थायी रूपमा बसोबास िनव
ददइएको

िुनसुकै

नामको

अनुममतलाई समेत िनाउाँछ।

स्थायी

आिासीय

पररच्छे द-२

प्रामधकरणको स्थापना तथा काम, कतवव्य र अमधकार

३.

प्रामधकरणको स्थापना: (१) बीमा व्यिसायको मनयमनकारी मनकायको
रुपमा नेपाल बीमा प्रामधकरणको स्थापना िररएको छ।
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(२) प्रामधकरणको केन्रीय कायावलय काठमाडौं उपत्यकामा

रहनेछ र प्रामधकरणले आिश्यलयकता अनुसार नेपालमभर िा बावहर
िुनसुकै ठाउाँमा आफ्नो कायावलय िोल्न सक्नेछ।
४.

प्रामधकरण स्िशामसत र सङ्गदठत संस्था हुन:े (१) प्रामधकरण अविजच्छन्न

उिरामधकारिाला एक स्िशामसत सङ्गदठत सं स्था हुनछ
र कानूनी
े
व्यजित्ि प्राप्त िनेछ।

(२) प्रामधकरणले कानूनी व्यजिको है मसयतले प्रचमलत कानून

बमोजिम अमधकारको प्रयोि, कतवव्यको पालना र दावयत्ि मनिावह
िनेछ।

५.

प्रामधकरणको काम, कतवव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर उजल्लजित

काम, कतवव्य र अमधकारका अमतररि प्रामधकरणको काम, कतवव्य र
अमधकार दे हाय बमोजिम हुनछ
े ः-

(क) बीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा
कायव िने,

(ि) राविय बीमा नीमत तिुम
व ा िरी नेपाल सरकार समक्ष
मसफाररस िने,

(ि) बीमा कम्पनीको स्थापना िनव पूिस्व िीकृमत प्रदान िने,
इिाितपर प्रदान िने तथा िारे िी िने,

(घ) बीमा व्यिसायको लामि आिश्यलयक विमनयम, मनदे जशका,
मािवदशवन तथा आदे श िारी िने,

(ङ) बीमा मध्यस्थकतावलाई इिाितपर प्रदान िने, निीकरण
तथा िारे िी िने,

ाँ ी तथा पूि
ाँ ीकोष मनधावरण
(च) बीमा व्यिसायसाँि सम्बजन्धत पूि
िने,
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(छ) बीमा व्यिसायलाई व्यिजस्थत, मनयममत, प्रमतस्पधी तथा
विश्वसनीय

बनाउन

कायावन्ियन िने,

(ि) बीमा

व्यिसायको

आिश्यलयक

विकास

तथा

अध्ययन, अनुसन्धान, तामलम,

कायविम

बनाइव

विस्तारको

लामि

अमभमुिीकरण

सचेतना सम्बन्धी कायव िने िा िराउने,

तथा

(झ) बीमा दावयत्ि मनधावरण सम्बन्धमा बीमक विरूद्ध बीममतले
ददएको उिुरी उपर मनणवय िने,

(ञ) बीमाका विमभन्न पक्षहरूको बीचको वििाद मनरूपण िने,
(ट) बीमा व्यिसायको िोजिम न्यूनीकरण िने सम्बन्धमा
आिश्यलयक कायव िने,

(ठ) बीमा व्यिसायको विकासको लामि दक्ष िनशजि

उत्पादन िने तथा बीमा जशक्षाको प्रिद्धवनको सम्बन्धमा
कायविम तिुम
व ा िरी कायावन्ियन िने,

(ड) बीमाको पहुाँच सबै िनतासम्म पुर्याउन बीमा व्यिसाय
प्रिद्धवन सम्बन्धी कायविम तिुम
व ा िरी कायावन्ियन िने,

(ढ) बीमाको पहुाँच न्यून आय भएका ििवका िनतासम्म
पुर्याउन लघुबीमा व्यिसायको प्रिद्धवन िने,

(ण) बीमा व्यिसायको मनयमन, मनरीक्षण, सुपरीिेक्षण तथा
विकासका

लामि

अन्य

सरकारी

तथा

िैरसरकारी

मनकायसाँि समन्िय, सहकायव िने तथा सूचना आदान
(त)

प्रदान िने,

ु का बीमा मनयमनकारी मनकायका साथै
विदे शी मुलक

अन्तरावविय सङ्घ सं स्था, बीमा सम्बन्धी अध्ययन,

अनुसन्धान तथा तामलम कायविम सञ्चालन िने िराउने
अन्य सङ्घ सं स्थासाँि सहकायव िने,
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(थ) बीमा मनयमन सम्बन्धी अन्तरावविय सङ्घ सं स्थामा नेपाल

सरकार िा प्रामधकरणको तफवबाट प्रमतमनमधत्ि िने तथा

(द)

त्यस्ता सं स्थाको सदस्यता प्राप्त िने,

बीममत वहत सं रक्षण कोषको सञ्चालन तथा अन्य
आिश्यलयक कायव िने तथा िराउने,

(ध) बीमा सम्बन्धमा प्रदे शसाँि समन्िय िने,
(न)
६.

बीमा सम्बन्धी मनयामक मनकायको है मसयतमा िनुव पने
आिश्यलयक कायव िने ।

समममतको िठन: (१) प्रामधकरणमा दे हाय बमोजिमको एक सञ्चालक
समममत रहनेछः-

(क) नेपाल सरकारले मनयुि िरे को व्यजि
(ि) सहसजचि, अथव मन्रालय

(ि) सहसजचि, कानून, न्याय तथा सं सदीय

- अध्यक्ष
- सदस्य

माममला मन्रालय

-सदस्य

भएका व्यजिहरू मध्येबाट एक िना

-सदस्य

भएका व्यजिहरू मध्येबाट एक िना

-सदस्य

(घ) िीिन बीमा व्यिसायमा विशेष ज्ञान
(ङ) मनिीिन बीमा व्यिसायमा विशेष ज्ञान

(२) उपदफा (१) को िण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्य

मनयुि िदाव कम्तीमा एकिना मवहला रहने िरी िनुव पनेछ।
(३) प्रामधकरणले

तोकेको

समममतको सजचिको रूपमा कायव िनेछ।
७.

अमधकृतस्तरको

कमवचारीले

अध्यक्ष िा सदस्यको मनयुजि: (१) समममतको अध्यक्षको मनयुजिको
लामि नेपाल सरकार समक्ष नाम मसफाररस िनव राविय योिना आयोिको
सम्बजन्धत क्षेर हेने सदस्यको सं योिकत्िमा मन्रालयका सजचि र
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बीमा क्षेरसाँि सम्बजन्धत विशेषज्ञ सदस्य रहेको एक समममत रहनेछ र
सो समममतको मसफाररसमा यस दफा बमोजिम अध्यक्षको मनयुजि
हुनछ
े ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समममतले अध्यक्षको मनयुजिको

लामि मसफाररस िदाव दफा ८ बमोजिम योग्यता पुिक
े ा व्यजिहरु
मध्येबाट तीनिना व्यजिको नाम नेपाल सरकार समक्ष मसफाररस
िनेछ।

(३) नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम मसफाररस भएका

व्यजिहरु मध्येबाट एकिनालाई अध्यक्षको पदमा मनयुि िनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अध्यक्षको मनयुजि सो पद ररि

ु न्दा एक मवहना अिािै िनुव पनेछ।
हुनभ

(५) नेपाल सरकारले दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको

योग्यता पुिेका व्यजिहरू मध्येबाट दफा ६ को उपदफा (१) को
िण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको मनयुजि िनेछ। त्यसरी
मनयुि िदाव कम्तीमा एक िना मवहलाको प्रमतमनमधत्ि हुने िरी मनयुजि
िनुव पनेछ।
८.

अध्यक्ष िा सदस्यको योग्यता र अयोग्यता: (१) समममतको अध्यक्ष िा
सदस्यका लामि दे हाय बमोजिम योग्यता पुिेको हुन ु पनेछः(क) बीमा,

मौदरक,

बैंवकङ्ग,

वििीय,

िाजणज्यशास्त्र,

व्यिस्थापन, िनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, िजणत, अथवशास्त्र
िा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोिर िा सो सरहको
उपामध हामसल िरी सम्बजन्धत क्षेरमा कम्तीमा पााँच

िषवको उच्च व्यिस्थापकीय कायव अनुभि हामसल िरे को,

(ि) उच्च नैमतक चररर भएको,

(ि) उपदफा (३) बमोजिम अयोग्य नभएको ।
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(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

दफा ६ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (ि) बमोजिमको सदस्यको
हकमा उि योग्यता आिश्यलयक पने छै न।

(३) दे हायका कुनै व्यजि अध्यक्ष िा सदस्यको पदमा मनयुि

हुन िा त्यस्तो पदमा बहाल रहन अयोग्य मामननेछः
(क) िैर नेपाली नािररक,
(ि) बीमकको

कमवचारी,

(ि) कुनै

बीमकमा

बहालिाला कमवचारी,
पमन

सञ्चालक,
आफू

िा

परामशवदाता
आफ्नो

िा

एकाघरको

पररिारको कुनै सदस्य आधारभूत शेयरधनीको रुपमा

रहेको िा वििीय स्िाथव भएको िा कुनै बीमकको वििीय
स्िाथव भएको सङ्गदठत सं स्थाको आधारभूत शेयरधनी,

(घ) प्रचमलत कानून बमोजिम दामासाहीमा परे को अिस्था
रहेको,

(ङ) शारीररक तथा मानमसक अस्िस्थताको कारणले समममतमा
रही सेिा िनव असमथव भएको,

(च) भ्रष्टाचार, बैंवकङ्ग िा बीमा सम्बन्धी कसुर, ठिी, मानि
बेचमबिन, सम्पजि शुद्धीकरण, सङ्गदठत

अपराध िा

नैमतक पतन दे जिने अन्य कुनै फौिदारी कसुरमा
अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको,

(छ) प्रचमलत कानून बमोजिम कालोसूचीमा परे कोमा फुकुिा
भएको तीन बषव पूरा नभएको,

(ि) अदालत िा प्रचमलत कानून बमोजिम स्थापना भएको
मनयमनकारी मनकायबाट कुनै दण्ड सिाय पाएको,

ु को स्थायी आिासीय अनुममत मलएको,
(झ) विदे शी मुलक
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(ञ) बीमकको सञ्चालक समममतको अध्यक्ष, सदस्य, कायवकारी

प्रमुि तथा उच्च व्यिस्थापकीय पदामधकारीको पदबाट
अलि भएको दुई िषव पूरा नभएको।

९.

अध्यक्ष र सदस्यको पदािमध: (१) अध्यक्ष र दफा ६ को उपदफा
(१) को िण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम मनयुि सदस्यको पदािमध मनयुि
भएको मममतले चार िषवको हुनेछ।

(२) नेपाल सरकारले मनामसब दे िेमा अध्यक्ष िा सदस्यलाई

थप एक पदािमधका लामि पुनः मनयुि िनव सक्नेछ।
१०.

अध्यक्ष र सदस्यको सेिाका शतव: (१) अध्यक्ष प्रामधकरणको पूरा समय
काम िने पदामधकारी हुनेछ।

(२) अध्यक्ष िा सदस्यको पाररश्रममक, सुविधा तथा सेिाका

अन्य शतव सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
११.

सपथ मलनु पने: आफ्नो पदको काम सुरू िनुभ
व न्दा अिामड अध्यक्ष र

दफा ६ को उपदफा (१) को िण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम मनयुि
सदस्यले नेपाल सरकारको अथवमन्री समक्ष अनुसूची बमोजिमको
ढााँचामा पद तथा िोपनीयताको सपथ मलनु पनेछ।
१२.

अध्यक्ष िा सदस्यको पद ररि हुने अिस्था: (१) दे हायको कुनै
अिस्थामा अध्यक्ष िा सदस्य आफ्नो पदमा बहाल रहने छै नः-

(क) मनिले नेपाल सरकार समक्ष मलजित रािीनामा ददएमा,

(ि) मनि दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम पदमा रहन
अयोग्य भएमा,

(ि) िराब आचरण, कायव क्षमताको अभाि भएको िा पदीय

जिम्मेिारी पालना निरे को आधारमा मनिलाई उपदफा
(२) बमोजिम नेपाल सरकारले पदमुि िरे मा ।
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(२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) मा उजल्लजित आधारमा

नेपाल सरकारले अध्यक्ष िा सदस्यलाई पदमुि िनुव परे मा दे हाय
बमोजिमको छानमबन समममतको मसफाररसमा पदमुि िनव सक्नेछः(क)

उच्च

अदालतबाट

न्यायाधीश
सरकारले

(ि)

िना व्यजि

अिकाश

मध्येबाट

मनयुि

िरे को

प्राप्त

नेपाल

एक

-अध्यक्ष

स्नातकोिर उपामध हामसल िरे को र
बीमा िा आमथवक क्षेरमा कम्तीमा दश

िषव अनुभि भएका व्यजिहरु मध्येबाट
नेपाल सरकारले मनयुि िरे का फरक
फरक क्षेरका दुईिना व्यजि

-सदस्य

(३) अध्यक्ष िा कुनै सदस्यको हकमा उपदफा (२) बमोजिम

छानविन समममत िठन भएपमछ छानमबनको अिमध समाप्त नभएसम्म
त्यस्तो व्यजि स्ितः मनलम्बन हुनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम िदठत समममतको कायवकाल िठन

भएको मममतले बढीमा तीन मवहनाको हुनेछ।

(५) कुनै कारणले उपदफा (२) बमोजिम िदठत छानमबन

समममतको अध्यक्ष िा सदस्यको पद ररि हुन िएमा त्यस्तो सदस्य

िुन प्रवियाद्वारा मनयुि भएको हो सोही प्रविया बमोजिम बााँकी
अिमधका लामि पूमतव िररनेछ।
१३.

अध्यक्षको काम, कतवव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर उल्लेि भएका

अमतररि अध्यक्षको काम, कतवव्य र अमधकार दे हाय बमोजिम हुनेछः(क) प्रामधकरणको प्रमुि प्रशासकीय तथा प्रमुि कायवकारी
पदामधकारीको रूपमा कायव िने,
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(ि) प्रामधकरणको बीमा नीमत तथा अन्य नीमत, मनयम,

विमनयम, मनदे जशका, कायवविमध, आिमधक योिना तथा
िावषवक कायविम तिुम
व ा िरी स्िीकृमतका लामि समममत
समक्ष पेश िने,

(ि) प्रामधकरणको बीमा नीमत तथा अन्य नीमत, विमनयम,
मनदे जशका, कायवविमध, आिमधक योिना तथा िावषवक
कायविम कायावन्ियन िने िा िराउने,

(घ) प्रामधकरणको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन िने,

(ङ) प्रामधकरणले िनुप
व ने कायवहरू व्यिजस्थत र मनयममत िने,
(च) बीमक र बीममतबीचको वििादमा मध्यस्थता िने,

(छ) बीमा व्यिसायको मनयमन, मनरीक्षण िा अनुिमन
सम्बन्धी कायव िने िा िराउने,

(ि) बीमकको शािा, उपशािा तथा अन्य कायावलय िोल्न
स्िीकृमत ददने िा बन्द िनव आदे श ददने,

(झ) दफा १३४ को उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि),
(ि), (घ) र (ङ) र उपदफा (२) को िण्ड (ि) र
(ि) बमोजिमको अमधकार प्रयोि िरी मनयमन सम्बन्धी
(ञ)

कारबाही िने,
आफूलाई

प्राप्त

अमधकार

मातहतका

प्रत्यायोिन िरी आिश्यलयक कायव िने िा िराउने,

(ट) अन्तरावविय

सङ्घ

सं स्थामा

प्रमतमनमधत्ि िने िा िराउने ।

१४.

कमवचारीलाई

प्रामधकरणको

तफवबाट

प्रामधकरणलाइव िानकारी िराउनु पने: अध्यक्ष र सदस्यले आफू मनयुि

भएको तीस ददनमभर दे हायका विषयमा प्रामधकरणलाई िानकारी
िराउनु पनेछः-
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(क) आफू सं लग्न रहेको पेशा, रोििारी िा व्यिसाय र
कायावलयको वििरण,

(ि) आफू िा आफ्नो एकाघरको पररिारको कुनै सदस्य कुनै

बीमकको शेयरधनी भए िा नभएको, भएको भए मलएको
शेयर सं ख्या,

(ि) आफू िा आफ्नो एकाघरको पररिारको कुनै सदस्य
पमछल्लो

तीन

बषवमभर

कुनै

बीमकको

सञ्चालक,

पदामधकारी, लेिापरीक्षक िा परामशवदाता भए िा
नभएको,

(घ) आफू िा आफ्नो एकाघरको पररिारको कुनै सदस्यले

पमछल्लो तीन िषवमभर बीमा मध्यस्थकतावको रूपमा कायव
िरे िा निरे को,

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

१५.

मनयमनकारी अिसरको दुरुपयोि िनव नहुन:े (१) समममतका अध्यक्ष,
सदस्य, प्रामधकरणका कमवचारी िा ले िापरीक्षकले आफ्नो पदीय
है मसयतमा कायव सम्पादन िदाव मनिको िानकारीमा आएको र

सािविमनक भएको िा नभएको कानून बमोजिम िोप्य राख्नु पने कुनै
सूचना सम्बजन्धत व्यजि बाहेक अन्य कुनै व्यजिलाई उपलब्ध िराउन
िा सोको स्रोत िुलाउन हुाँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका पदामधकारीले पदीय है मसयतमा

कायव सम्पादन िदाव आफ्नो िानकारीमा आएको कुनै िोप्य सूचना

आफ्नो िा एकाघरको पररिारको कुनै सदस्यको लाभ, वहत िा
ाँ ै न।
फाइदाको लामि प्रयोि िनव िा िराउन हुद

(३) समममतका अध्यक्ष, सदस्य, प्रामधकरणका कमवचारी,

ले िापरीक्षक, प्रमतमनमध िा प्रामधकरणसाँि कुनै करार िरी काम िने
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व्यजि, फमव िा कम्पनीका कुनै पमन व्यजिले प्रामधकरणको तफवबाट

कुनै काम िदाव प्रामधकरणको मनयमनकारी अमधकारको प्रयोि िरी
आफ्नो, आफ्नो एकाघरको पररिार िा अरु कसैलाई कुनै वकमसमको
ाँ ै न।
लाभ, सुविधा, सहुमलयत िा फाइदा मलन िा ददन हुद

(४) यस दफाको प्रमतकूल हुने िरी कुनै काम िरे मा

सम्बजन्धत

पदामधकारीले

प्रचमलत

कानून

बमोजिम

अजख्तयारको

दुरुपयोि िरे को मामननेछ र सोको िानकारी सम्बजन्धत मनकायमा ले िी
पठाउनु पनेछ ।
१६.

समममतको बैठक: (१) समममतको बैठक मवहनामा कम्तीमा एक
पटकभन्दा कम नहुने िरी आिश्यलयकता अनुसार बस्नेछ।

(२) समममतको बैठक अध्यक्षले तोकेको मममत, स्थान र

समयमा बस्नेछ ।

तर समममतका कम्तीमा तीन िना सदस्यले समममतको बैठक

बोलाउन मलजित अनुरोध िरे मा अध्यक्षले र मनिको अनुपजस्थमतमा
िररष्ठ सदस्यले सात ददनमभर समममतको बैठक बोलाउनु पनेछ।

(३) समममतको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा

अिामड नै बैठकमा छलफल हुने विषय समममतको सजचिले सदस्यलाई
उपलब्ध िराउनु पनेछ।

(४) समममतको कुल सदस्य सं ख्याको पचास प्रमतशतभन्दा बढी

सदस्य उपजस्थत भएमा समममतको बैठकको लामि िणपूरक सङ्ख्या
पुिेको मामननेछ।

(५) समममतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र मनिको

अनुपजस्थमतमा िररष्ठ सदस्यले िनेछ।

(६) समममतमा बहुमतको मनणवय मान्य हुनेछ र मत बराबर

भएमा बैठकमा अध्यक्षता िने व्यजिले मनणावयक मत ददनेछ।
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(७) समममतले आिश्यलयक ठानेमा बीमा सम्बन्धी िा सम्बजन्धत

विषयको अन्य कुनै विज्ञ िा पदामधकारीलाई समममतको बैठकमा
आमन्रण िनव सक्नेछ।

(८) समममतको मनणवय छु ट्टै पुजस्तकामा अमभले ि िररनेछ र

त्यस्तो पुजस्तकामा बैठकको अध्यक्षता िने व्यजि र उपजस्थत सम्पूणव
सदस्यले दस्तित िनुव पनेछ।
पनेछ।

(९) समममतको मनणवय समममतको सजचिले प्रमाजणत िरी राख्नु
(१०) समममतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविमध समममतले

आफैले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।
१७.

स्िाथव बाजझएमा मनणवय िनवमा बन्दे ि: (१) अध्यक्ष, सदस्य िा मनिको

एकाघरको पररिारको कुनै सदस्यको वििीय स्िाथव, मनिी स्िाथव िा

व्यािसायीक स्िाथव भएको कुनै पमन प्रस्ताि समममतको बैठकमा
ु न्दा अिािै सो
छलफल हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले बैठक शुरु हुनभ
कुराको िानकारी समममतलाई ददनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै सदस्य िा मनिको एकाघरको

पररिारको कुनै सदस्यको स्िाथव भएको कुनै प्रस्तािका सम्बन्धमा

समममतको बैठकमा छलफल हुाँदा त्यस्तो सदस्यले सो सम्बन्धी बैठकमा
भाि मलने छै न ।

(३) उपदफा (१) िा (२) प्रमतकूल हुनेिरी भएको मनणवय

त्यस्तो सदस्यको हकमा लािू हुने छै न।
१८.

समममत तथा उपसमममत िठन िनव सक्ने: (१) समममतले यस ऐन िा
यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम बमोजिम आफूले सम्पादन िनुव पने

कुनै काम कारबाहीमा सहयोि पुर्याउन आिश्यलयकता अनुसार अन्य
समममत िा उपसमममत िठन िनव सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम िदठत समममत िा उपसमममतको

काम, कतवव्य, अमधकार, कायवविमध तथा त्यस्तो समममत िा उपसमममतका
सदस्यले पाउने सुविधा समममतले तोके बमोजिम हुनछ
े ।
१९.

कमवचारी सम्बन्धी व्यिस्था: (१) प्रामधकरणको काम सुचारु रुपले

सञ्चालन िनव प्रामधकरणले आिश्यलयक सङ्ख्यामा कमवचारी मनयुि
िनेछ।

(२) प्रामधकरणका कमवचारीको मनयुजि, पाररश्रममक, सेिाको

शतव, सुविधा तथा अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।

(३) यस दफा बमोजिम प्रामधकरणको कमवचारी दरबन्दी र

पाररश्रममक तथा सुविधा थप िनुव पदाव मन्रालयको स्िीकृती मलनु
पनेछ।

पररच्छे द-३

प्रामधकरणको कोष, लेिा तथा लेिापरीक्षण

२०.

प्रामधकरणको कोष: (१) प्रामधकरणको एउटा छु ट्टै कोष हुनछ
े ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा दे हायका रकम

रहनेछन्ः-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ि) बीमा कम्पनीको स्थापना, पूिस्व िीकृमत, इिाितपर प्रदान
िरे बापत प्राप्त रकम,

(ि) बीमा मध्यस्थकतावको इिाितपर प्रदान िा इिाितपर
निीकरण िरे बापत प्राप्त रकम,

(घ) बीमा व्यिसायको मनयमन शुल्क बापत प्राप्त रकम,

(ङ) विदे शी सरकार, अन्तरावविय सङ्घ, सं स्थाबाट प्राप्त रकम,
(च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
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(३) उपदफा (२) को िण्ड (ङ) बमोजिमको रकम प्राप्त िनुव

अजघ मन्रालयको स्िीकृमत मलनु पनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुने सम्पूणव रकम प्रचमलत

कानून बमोजिम इिाितपरप्राप्त बैंक तथा वििीय सं स्थामा िाता िोली
िम्मा िररनेछ।

(५) प्रामधकरणको तफवबाट िररने सम्पूणव िचवहरु उपदफा

(१) बमोजिमको कोषमा िम्मा भएको रकमबाट व्यहोररनेछ।

(६) यस दफा बमोजिमको कोषमा िम्मा भएको रकममध्ये

प्रामधकरणको कायव सञ्चालन, व्यिस्थापन तथा बीमा विकासका लामि
िावषवक रूपमा छु ट्याएको रकमको अमतररि पचास प्रमतशतले हुन

आउने रकम बाहेक अन्य रकम िावषवक रूपमा सङ्घीय सजञ्चत कोषमा
दाजिल िररनेछ।

(७) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य

व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
२१.

आय व्ययको लेिा: (१) प्रामधकरणले आफ्नो वििीय अिस्था स्पष्ट
दे जिने िरी प्रचमलत नेपाल ले िामान बमोजिम आफ्नो वहसाब वकताब,
ले िा तथा वििीय वििरण दुरुस्त राख्नु पनेछ।

(२) प्रामधकरणले आफ्नो काम कारबाहीमा तोवकए बमोजिम

आन्तररक मनयन्रण प्रणाली कायम िनुव पनेछ।
२२.

लेिापरीक्षण: (१) प्रामधकरणको ले िापरीक्षण महाले िापरीक्षकबाट
हुनेछ।

(२) प्रामधकरणले आफ्नो आन्तररक ले िापरीक्षण मनयममत

रुपमा िराउनु पनेछ।
२३.

लेिापरीक्षण समममत: (१) समममतले आफूप्रमत उिरदायी हुने िरी दे हाय
बमोजिमको एक लेिापरीक्षण समममत िठन िनेछः21

(क) समममतले
(ि)

सञ्चालक
समममतले

तोकेको
तोकेको

एक

विषयको विज्ञ एक िना

िना

सम्बजन्धत

- सं योिक
- सदस्य।

(२) प्रामधकरणको आन्तररक ले िापरीक्षण हेने विभािीय
प्रमुिले ले िापरीक्षण समममतको सजचिको रुपमा कायव िनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको लेिापरीक्षण समममतको काम,

कतवव्य र अमधकार सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।

पररच्छे द-४
इिाितपर

२४.

इिाितपर नमलई बीमा व्यिसाय िनव िा िराउन नहुन:े (१) यस ऐन

बमोजिम इिाितपर नमलई कसैले पमन बीमा, पुनबीमा, बीमा कोष

िस्ता िुनसुकै शब्द प्रयोि िरी िा निरी प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा
बीमा व्यिसाय सम्बन्धी कुनै पमन कारोबार, व्यिसाय, उद्योि िा व्यापार
िनव िा िराउन हुाँदैन।

(२) उपदफा (१) विपरीत हुने िरी कसैले पमन बीमा

व्यिसाय सम्बन्धी कारोबार, व्यिसाय,

व्यापार िा उद्योि िने िा

अन्य कुनै प्रयोिनका लामि आफ्नो कम्पनी, फमव िा सं स्थाको नाममा
बीमा, पुनबीमा, बीमाकोष िस्ता शब्दहरू प्रयोि िनुव हुाँदैन।

(३) कसै ले पमन यस ऐन बमोजिम इिाितपरप्राप्त बीमक

बाहेक अन्य कुनै कम्पनी, फमव िा सं स्थासाँि बीमा सम्बन्धी कारोबार
िा बीमा व्यिसाय िनव िा िराउन हुाँदैन।
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२५.

बीमा कम्पनीको संस्थापना: (१) यस ऐन बमोजिम बीमा व्यिसाय
सञ्चालन िनव चाहने व्यजिले प्रचमलत कानून बमोजिम पजब्लक मलममटे ड
कम्पनीको रुपमा दताव िराई बीमा कम्पनीको सं स्थापना िनुव पनेछ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन यो

ु जघ नै स्थापना भई बीमा व्यिसाय िनव इिाित प्राप्त
ऐन प्रारम्भ हुनअ
िररसकेको बीमा कम्पनीले सोही प्रयोिनको लामि पुनः कम्पनी स्थापना
िनुव पने छै न।

(३) एकिना व्यजि िा मनिको एकाघरको पररिार िा मनिको

एकाघरको पररिारको सदस्य आधारभूत शेयरधनी रहेको कुनै कम्पनी
िा सङ्गदठत सं स्थाले यस दफा बमोजिम स्थापना हुने बीमा कम्पनीको
ाँ ीको पन्र प्रमतशतभन्दा बढी हुने िरी शेयर लिानी िनव सक्ने
च ुिा पूि
छै न ।

तर नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा विदे शी लिानीकतावले

मलएको शेयरको सम्बन्धमा यो व्यिस्था लािू हुने छै न।

ाँ ाका बित उपदफा (३) मा उजल्लजित
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुद

सीमाभन्दा बढी शेयर स्िाममत्ि भएको व्यजि िा सं स्थाले ऐन प्रारम्भ
भएको मममतले दुई िषवमभर सोही उपदफा बमोजिमको शेयर लिानी
सीमा कायम िनुव पनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै एक बीमा कम्पनीको शेयरमा

लिानी िने व्यजि िा मनिको एकाघरको पररिार, फमव, कम्पनी िा
सं स्थाले समान वकमसमको बीमा व्यिसाय िने अको कुनै बीमा
ाँ ीको एक
कम्पनीमा लिानी िदाव त्यस्तो बीमा कम्पनीको च ुिा पूि
प्रमतशत िा सोभन्दा बढी हुने िरी शेयरमा लिानी िनव िा कुनै
व्यहोराले त्यस्तो कम्पनीको शेयर स्िाममत्ि प्राप्त िनव सक्ने छै न।
२६.

पूिस्व िीकृमत मलनु पने: (१) बीमा व्यिसाय सञ्चालनको लामि दफा २५

बमोजिम कम्पनी सं स्थापना िनव चाहने व्यजिले तोवकए बमोजिमको
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शुल्क सवहत दे हायका काििात सं लग्न िरी पूिस्व िीकृमतका लामि
प्रामधकरण समक्ष मनिेदन ददनु पनेछः-

(क) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको प्रबन्धपर तथा मनयमािली,

(ि) बीमा व्यिसायको सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतिेदन तथा
पूिावधार सम्बन्धी वििरण,

(ि) प्रामधकरणले तोकेको ढााँचामा सं स्थापकहरुको व्यजिित
वििरण,

(घ) प्रस्तावित बीमा कम्पनी सं स्थापना िनुव अजघ सं स्थापकहरु

बीच कुनै सम्झौता भएको भए त्यस्तो सम्झौताको
प्रमाजणत प्रमतमलवप र सोको सारांश,

(ङ) पूिस्व िीकृमतको लामि मनिेदन ददनुभन्दा तत्काल अजघ
सं स्थापकले अजघल्लो आमथवक िषवसम्मको कर च ुिा
िरे को प्रमाण,

(च) कुनै सङ्गदठत सं स्थाले मनिेदन ददएको भए दे हायको
वििरणः-

(१) बीमा कम्पनी सं स्थापनाको सम्बन्धमा सञ्चालक
समममतको मनणवय,

(२) सम्बजन्धत

मनयमािली,

कम्पनीको

प्रबन्धपर

तथा

(३) लिानी िनव सक्षम रहेको पुष्टी हुने तोवकए
बमोजिमका काििात,

(४) प्रचमलत कानून बमोजिम मनयमन हुने व्यिसाय

िा कारोबार सञ्चालन िने सं स्था भएमा त्यस्तो
सं स्थाको

मनयमनकारी

मनकायबाट

बीमा

व्यिसायमा लिानी िनव ददएको अनुममत ।
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(छ) प्रामधकरणले
काििात।

मनधावरण

िरे का

अन्य

वििरण

तथा

(२) कुनै विदे शी बीमा कम्पनीले प्रामधकरणको पूिस्व िीकृमत

ु
मलइव नेपालको कुनै सङ्गदठत सं स्था िा नेपाली नािररकसाँि सं यि

लिानीमा बीमा कम्पनी सं स्थापना िनव िा नेपालमा शािा कायावलय
िोल्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै विदे शी बीमा कम्पनीले

ु
नेपालमा सं यि
लिानीमा बीमा कम्पनी सं स्थापना िनव िा शािा

कायावलय िोल्न चाहेमा पूिस्व िीकृमतको लामि तोवकए बमोजिमको शुल्क
सवहत प्रामधकरण समक्ष मनिेदन ददनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम मनिेदन ददाँदा मनिेदकले उपदफा

(१) मा उजल्लजित वििरणका अमतररि दे हायका वििरण काििात
समेत सं लग्न िनुव पनेछः(क) सम्बजन्धत

ु मा
मुलक

बीमा

व्यिसाय

िनव

पाएको

(ि) सम्बजन्धत

ु मा
मुलक

बीमा

व्यिसाय

िनव

पाएको

इिाितपरको प्रमतमलवप,

इिाितपर अद्यािमधक निीकरण िरे को प्रमाण,

ु को मनयमनकारी मनकायबाट नेपालमा
(ि) सम्बजन्धत मुलक
शािा कायावलय िोल्न स्िीकृमत प्रदान िरे को प्रमाण,

ु
(घ) नेपालमा सं यि
लिानीमा बीमा कम्पनी सं स्थापना िनव
िा शािा कायावलय िोल्ने सम्बन्धमा सम्बजन्धत बीमा
कम्पनीका सञ्चालक समममतको मनणवय,

(ङ) वििीय सक्षमता दे जिने िरी त्यस्तो कम्पनीको पमछल्लो
पााँच आमथवक िषवको लेिापरीक्षण प्रमतिेदन,
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(च) विदे शी

सं स्थाको

सञ्चालकको

नामािली

र

शेयर

वििरण

तथा

स्िाममत्िको अनुपात तथा वििीय स्िाथव रहेको सं स्थाको
वििरण,

(छ) प्रामधकरणले
काििात।

मनधावरण

िरे का

अन्य

(५) उपदफा (१) िा (३) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िााँचबुझ

ु
िदाव त्यस्तो बीमा कम्पनी िा विदे शी बीमा कम्पनीको नेपालमा सं यि

लिानीमा बीमा कम्पनी सं स्थापना िनव िा शािा कायावलय िोल्न

पूिस्व िीकृमत ददन उपयुि दे जिएमा प्रामधकरणले मनिेदन परे को साठी
ददनमभर मनिेदकलाइव तोवकएको ढााँचामा पूिस्व िीकृमत ददनु पनेछ।

(६) बीमकले आफ्नो कम्पनीको प्रबन्धपर िा मनयमािलीमा

सं शोधन िनुव परे मा प्रामधकरणको पूिस्व िीकृमत मलनु पनेछ।
२७.

पूिस्व िीकृमत ददन इन्कार िनव सक्ने: (१) दफा २६ मा िुनसुकै कुरा

ले जिएको भए तापमन दे हायको कुनै अिस्थामा प्रामधकरणले बीमा
कम्पनी स्थापना िनव िा विदे शी बीमा कम्पनीको शािा कायावलय
िोल्न पूिस्व िीकृमत ददन इन्कार िनव सक्नेछः-

(क) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको नाम पवहले नै दताव भइसकेको
कुनै बीमकको नामसाँि ममल्ने भएमा,

(ि) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको नाम िा त्यसले िने बीमा
व्यिसाय

िातिामत

सािविमनक
िा

वहत, सदाचार, जशष्टाचार, धमव,

सम्प्रदाय

िा

सािविमनक

व्यिस्थाका

दृवष्टकोणले अनुपयुि िा अिाञ्छनीय हुने दे जिएमा,

(ि) मनिेदकले पेश िरे को सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतिेदन,

वििरण काििात र अन्य पूिावधारलाई अध्ययन िदाव
बीमा

व्यिसायको

बिार

सीममत

भई

थप

बीमा

कम्पनीलाई इिाित पर ददाँदा बीमा व्यिसाय स्िस्थ र
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प्रमतस्पधावत्मक रुपले सञ्चालन हुन सक्ने कुरामा विश्वास
िनव नसवकने भएमा,

(घ) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको उद्देश्यलय प्रचमलत कानून
विपरीत हुने िा भएको दे जिएमा,

(ङ) दफा २६ बमोजिम प्रामधकरणले तोकेका काििात तथा
वििरण पेश निरे मा,

(च) प्रत्येक सं स्थापकले प्रस्तावित बीमा कम्पनीको कम्तीमा
दश हिार वकिा शेयर मलन मञ्जुर निरे मा िा आफूले
मलने शेयर सङ्ख्या स्पष्ट रुपमा निुलाएमा,

(छ) प्रस्तावित बीमा कम्पनीले दफा ३६ बमोजिमको चूिा
ाँ ी कायम िने प्रस्ताि िरे को नदे जिएमा,
पूि

(ि) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको कुनै सं स्थापकलाइव बीमा
सम्बन्धी कसुर, बैंवकङ्ग कसुर, ठिी, िालसािी, वकते ,

सम्पजि शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, मानि बेचमबिन, अपहरण

िा शरीर बन्धक िस्ता नैमतकपतन दे जिने अन्य कसुरमा
अदालतबाट सिाय भएको भए त्यस्तो सिाय भुिान
िरे को पााँच िषव पूरा नभएमा,

(झ) प्रस्तावित बीमा कम्पनीले बीमा व्यिसायका अमतररि
अन्य व्यिसाय समेत िने उद्देश्यलय रािेको दे जिएमा,

(ञ) दफा ३१ बमोजिम पूिस्व िीकृमत ददन रोक लिाएको
अिस्थामा,

(ट) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको कुनै सं स्थापक िा मनिको
एकाघरको पररिारको कुनै सदस्य प्रचमलत कानून

बमोजिम कालोसूचीमा परी फुकुिा भएको तीन िषव पूरा
नभएमा,
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(ठ) प्रस्तावित बीमा कम्पनीको सं स्थापकहरुले तत्काल च ुिा
ाँ ीको पन्र प्रमतशत िा सोभन्दा बढी
िनव कबुल िरे को पूि
शेयर एउटै व्यजि,

एकाघरको पररिार, सं स्था िा

समूहको स्िाममत्िमा रहने भएमा,

तर नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा विदे शी

लिानीकतावले मलने शेयरको सम्बन्धमा यो व्यिस्था लािू
हुने छै न।

(ड) एकै वकमसमको बीमा व्यिसाय िने कुनै बीमकमा आफ्नो
िा आफ्नो एकाघर पररिारको आधारभूत शेयर भएमा।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

पुनबीमा व्यिसाय बाहेक एकभन्दा बढी वकमसमको बीमा व्यिसाय िने
िरी कुनै कम्पनी सं स्थापना िनव प्रामधकरणले पूिस्व िीकृमत ददने छै न।

(३) यस दफा बमोजिम प्रामधकरणले बीमा कम्पनी सं स्थापना

िनव पूिस्व िीकृमत ददन इन्कार िरे मा मनिेदन परे को साठी ददनमभर सोको
कारण सवहतको मलजित िानकारी मनिेदकलाई ददनु पनेछ।
२८.

मनिेदन ददनु पने: (१) दफा २६ बमोजिम पूिस्व िीकृमत मलई प्रचमलत

कानून बमोजिम सं स्थापना भएको कम्पनीले बीमा व्यिसाय िनव चाहेमा

दे हायका वििरण तथा काििात सं लग्न िरी प्रामधकरण समक्ष मनिेदन
ददनु पनेछः-

(क) बीमा

कम्पनी

पूिस्व िीकृमत,

सं स्थापना

िनव

प्रामधकरणले

ददएको

(ि) बीमा कम्पनी स्थापना भएको प्रमाणपरको प्रमतमलवप,

(ि) बीमा कम्पनीको प्रबन्धपर र मनयमािलीको प्रमतमलवप,

(घ) बीमा कम्पनीको सं स्थापक कुनै कम्पनी िा सङ्गदठत
सं स्था भए त्यस्तो कम्पनी िा सङ्गदठत सं स्थाले पमछल्लो
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तीन आमथवक िषवमा कर च ुिा िरे को र िावषवक वििीय
वििरण सवहतको लेिापरीक्षण प्रमतिेदन,

(ङ) िण्ड (घ) बमोजिमको सं स्थापक कम्पनी िा सङ्गदठत
सं स्थाका

आधारभूत

शेयरधनीको

नाम

एकाघरको पररिारको वििरण,

र

मनिका

(च) बीमकले िनव चाहेको बीमा व्यिसायको वकमसम,
(छ) बीमकले

िनव

चाहेको

(पोटवफोमलयो),

बीमा

व्यिसायको

प्रकार

(ि) बीमा व्यिसाय सञ्चालन िनव आिश्यलयक पूिावधारको
वििरण िा भिन भाडामा मलएको भए सो सम्बन्धी
सम्झौताको प्रमतमलवप,

(झ) कायवकारी

प्रमुि

तथा

अन्य

पदामधकारीको व्यजिित वििरण,

व्यिस्थापक

तहका

(ञ) बीमा िोजिम धारण सम्बन्धी व्यिस्था,

(ट) लिानी नीमत, िोजिमाङ्कन, दाबी, पुनबीमा, सूचना प्रविमध
सम्बन्धी वििरण,

(ठ) प्रस्तावित बीमाले ि िा पुनब
व ीमा कम्पनीको हकमा
प्रस्तावित पुनबीमा करारको मसौदा,

(ड) सं स्थापकले मलन कबुल िरे को शेयरको रकम च ुिा
भएको प्रमाजणत हुने काििात,

(ढ) कम्पनीको सङ्गठनात्मक सं रचना सम्बन्धी वििरण,

(ण) कम्पनीका कमवचारीको पाररश्रममक, सेिाका शतव र
सुविधा सम्बन्धी विमनयमािली,

(त) कम्पनीको

आमथवक

विमनयमािली,
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प्रशासन

तथा

िररद

सम्बन्धी

(थ) प्रामधकरणले
काििात।

मनधावरण

िरे का

अन्य

वििरण

तथा

(२) कुनै विदे शी बीमा कम्पनीको शािा कायावलयले बीमा

व्यिसाय सञ्चालन िनवको लामि मनिेदन ददाँदा उपदफा (१) मा
उजल्लजित वििरणको अमतररि दे हाय बमोजिमका वििरण समेत
सं लग्न िनुव पनेछः-

ु को
(क) त्यस्तो विदे शी बीमा कम्पनीलाई सम्बजन्धत मुलक

मनयमन िने मनकायले नेपालमा बीमा व्यिसाय िनव
ददएको इिाितपर,

(ि) त्यस्तो विदे शी बीमा कम्पनीको शािा कायावलय नेपालमा
दताव भएको मनस्सा,

(ि) त्यस्तो बीमा कम्पनीको शािा कायावलय दताव िनवको

लामि प्रामधकरणबाट पूिस्व िीकृमत मलएपमछ त्यस्तो विदे शी
बीमा कम्पनीले दफा २६ बमोजिम पेश िरे को वििरणमा
फरक परे को भए सोको वििरण,

(घ) प्रामधकरणले
काििात।

२९.

मनधावरण

िरे का

अन्य

वििरण

तथा

इिाितपर ददने: (१) दफा २८ बमोजिम प्राप्त मनिेदन र सोसाथ
सं लग्न वििरण काििात िााँचबुझ िदाव मनिेदक यस ऐन बमोजिम

बीमा व्यिसाय िनव सक्षम दे जिएमा प्रामधकरणले तोवकए बमोजिमको
दस्तुर मलइव मनिेदन प्राप्त भएको साठी ददनमभर मनिेदकलाइव इिाितपर
ददनु पनेछ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

इिाितपर

ददाँदा

त्यस्तो

इिाितपरमा मनिेदकले दफा ६१ बमोजिम सञ्चालन िनव पाउने बीमा
व्यिसायको वकमसम र प्रकार स्पष्ट रूपमा उल्लेि िनुव पनेछ।
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(३) उपदफा (१) बमोजिम ददइएको इिाितपरमा कुनै िास

मममत दे जि प्रभािकारी हुने भनी उल्लेि िररएकोमा बाहेक त्यस्तो
इिाितपर िारी भएको मममत दे जि नै प्रभािकारी भएको मामननेछ।

(४) प्रामधकरणले यस दफा बमोजिम इिाितपर ददाँदा प्रचमलत

कानून, बीमकको आमथवक र सं िठन सं रचनाको अिस्था तथा बीममतको
हक वहत समेतलाई ध्यानमा रािी बीमकले पालना िनुव पने आिश्यलयक
शतव तोक्न सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

प्रामधकरणले यस ऐन बमोजिम मनदे जशका िारी िरी बीमकले बीमा
व्यिसाय सञ्चालन िदाव पालना िनुव पने शतवहरु तोक्न िा तोवकएका
शतवहरूमा हेरफेर िनव सक्नेछ।

(६) उपदफा (४) र (५) बमोजिम प्रामधकरणले तोवकददएको

शतवको पालना िनुव सम्बजन्धत बीमकको कतवव्य हुनछ
े ।

(७) यस दफा बमोजिम बीमकलाइव ददइएको इिाितपर

हस्तान्तरण हुने छै न।

(८) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन

मनिेदकले दफा २८ बमोजिम पेश िनुव पने कुनै वििरण काििात पेश

निरे मा िा बीमा व्यिसाय सञ्चालनको लामि आिश्यलयक पूिावधारको

व्यिस्था नभएको िा अन्य कारणले मनिेदकलाइव इिाितपर ददाँदा
बीममतको हक वहत सं रक्षण हुन नसक्ने भइव इिाितपर ददन मनामसब

नदे जिएमा प्रामधकरणले कारण िोली मनिेदन परे को साठी ददनमभर
सोको िानकारी मनिेदकलाइव ददनु पनेछ।
३०.

बीमा व्यिसाय प्रारम्भ िनुव पने: (१) बीमकले इिाितपर प्राप्त िरे को
छ मवहनामभर इिाितपरमा उल्लेि भए बमोजिमको बीमा व्यिसाय
प्रारम्भ िनुव पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको अिमधमभर बीमकले बीमा

व्यिसाय प्रारम्भ िनव नसकेमा सोको उजचत आधार र कारण िोली सो
अिमध समाप्त हुन ु अिािै म्याद थपको लामि प्रामधकरण समक्ष मनिेदन
ददन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िााँचबुझ िदाव

मनिेदनको व्यहोरा मनामसब दे जिएमा प्रामधकरणले छ मवहनाको लामि
अिमध थप िररददन सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम थप भएको अिमधमभर बीमकले

बीमा व्यिसाय प्रारम्भ िरी सोको िानकारी प्रामधकरणलाइव ददनु पनेछ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको अिमधमभर बीमा व्यिसाय

प्रारम्भ निरे मा प्रामधकरणले त्यस्तो बीमकको इिाितपर रद्द िनव
सक्नेछ।
३१.

पूिस्व िीकृमत िा इिाितपर िारी िनव रोक लिाउन सक्ने: यस ऐनमा
अन्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन बीमा व्यिसायको बिार
सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कनका आधारमा प्रामधकरणले

अिमध तोकी बीमा कम्पनी स्थापना िनव िा विदे शी बीमा कम्पनीलाई
शािा कायावलय िोल्न दफा २६ बमोजिम पूिस्व िीकृमत ददन िा दफा
२९ बमोजिम इिाितपर िारी िनव रोक लिाउन सक्नेछ।
३२.

शािा कायावलय िोल्न सक्ने: बीमकले प्रामधकरणको पूि व स्िीकृमत मलई
नेपालमभर िा विदे शमा तोवकए बमोजिम शािा कायावलय िोल्न
सक्नेछ।

३३.

सम्पकव कायावलय िोल्न सक्ने: (१) प्रामधकरणको पूि व स्िीकृमत मलई
प्रचमलत कानूनको अधीनमा रही कुनै विदे शी बीमा कम्पनीले नेपालमा
आफ्नो सम्पकव कायावलय िोल्न सक्नेछ।
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तर त्यस्तो सम्पकव कायावलयले बीमा व्यिसाय िा कारोबार
िनव सक्ने छै न।
(२) विदे शी बीमा कम्पनीको सम्पकव कायावलय सम्बन्धी अन्य
व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
३४.

इिाित िारे ि िनव सवकने: (१) बीमकले यस ऐन अन्तिवत इिाितप्राप्त
बीमा व्यिसायको वकमसम अन्तिवत कुनै एक िा एकभन्दा बढी बीमाको

प्रकार (पोटवफोमलयो) को इिाित िारे ि िनव चाहेमा प्रामधकरण समक्ष
मनिेदन ददन सक्नेछ।

तर बीमकले आफूले िदै आएको सबै प्रकारको बीमाको प्रकार

(पोटवफोमलयो) िारे ि िनव मनिेदन ददन सक्ने छै न।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िााँचबुझ िदाव व्यहोरा

मनामसब दे जिएमा प्रामधकरणले त्यस्तो बीमकले िरी आएको बीमा

व्यिसायको कुनै प्रकार (पोटवफोमलयो) को इिाित िारे ि िनव
सक्नेछ।

(३)

यस

दफा

बमोजिम

बीमा

व्यिसायको

प्रकार

(पोटवफोमलयो) को इिाित िारे ि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए
बमोजिम हुनेछ।
३५.

सूची प्रकाशन िनुव पने: (१) प्रामधकरणले इिाित प्राप्त बीमकको
अद्यािमधक सूची प्रत्येक तीन मवहनामा कम्तीमा दुई िटा राविय

स्तरको दै मनक पमरका र प्रामधकरणको िेबसाइट माफवत सािविमनक
िनुव पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सािविमनक िररने सूचीमा बीमकले

ाँ ी, बीमाशुल्क, दाबी तथा
कारोबार प्रारम्भ िरे को मममत, चूिा पूि
प्रामधकरणले मनधावरण िरे का अन्य वििरणहरू समािेश िनुव पनेछ।
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पररच्छे द-५

ाँ ी कोष तथा शेयर बााँडफााँट
बीमकको पूि

३६.

ाँ ी कायम िनुव पने: (१) बीमकको न्यूनतम च ुिा पूि
ाँ ी
च ुिा पूि
प्रामधकरणले समय समयमा मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

ाँ ी बिारको जस्थमत, बीमकले मनिावह
ु को विि िा पूि
प्रामधकरणले मुलक
िनुप
व ने दावयत्ि, बीमकको वििीय अिस्थाको आधारमा अिमध तोकी
ाँ ी बढाउन आदे श ददन सक्नेछ।
बीमकलाई च ुिा पूि

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रामधकरणले आदे श ददएमा

तोवकएको अिमधमभर बीमकले आफ्नो
पनेछ।

ाँ ी कायम िरी सक्नु
च ुिा पूि

ाँ ी कायम िनव
(४) उपदफा (१) िा (२) बमोजिम च ुिा पूि

नसक्ने बीमकको इिाितपर प्रामधकरणले मनलम्बन िनव सक्नेछ।
हुनेछ।
३७.

ाँ ी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम
(५) बीमकको पूि

ाँ ी घटाउन आदे श ददन सक्ने: (१) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा
पूि
ले जिएको भए तापमन प्रामधकरणले दे हायको अिस्थामा बीमकको च ुिा
ाँ ी घटाउन आदे श ददन सक्नेछःपूि

(क) साविकमा िदै आएको बीमाको प्रकार (पोटवफोमलयो)
मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इिाित िारे ि भएमा,

(ि) दफा १०१ बमोजिम बीमक समस्याग्रस्त परे को
दे जिएमा।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम कायम भएको न्यूनतम च ुिा
ाँ ीभन्दा कम हुने िरी बीमकको च ुिा पूि
ाँ ी घटाइने छै न।
पूि
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३८.

बीमा कोष: (१) बीमकले प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिमको मारा
र अनुपातमा बीमा कोष (इन्स्योरे न्स फण्ड) को व्यिस्था िनुव पनेछ।
(२) बीमकले िने प्रत्येक बीमा प्रकार (पोटवफोमलयो) को

िोजिम व्यहोनवको लामि तोवकए बमोजिम छु ट्टाछु ट्टै कोष राख्नु पनेछ।

(३) कुनै एक प्रकारको बीमा प्रकार (पोटवफोमलयो) साँि

सम्बजन्धत कोषमा अको प्रकारको बीमा प्रकार (पोटवफोमलयो) साँि
सम्बजन्धत रकम िम्मा िनव िा त्यस्तो कोषबाट दावयत्ि व्यहोनव पाइने
छै न।
३९.

अमनिायव ििेडा कोष: (१) बीमकले बीमा व्यिसाय सम्बन्धी दावयत्ि
िहन िनव छु ट्टै एक अमनिायव ििेडा कोष कायम िनुव पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अमनिायव ििेडा कोषमा दे हाय

बमोजिमका रकम िम्मा िनुव पनेछः-

(क) िीिन बीमा व्यिसाय िने बीमकले नेपालभर िारी िरे को

बीमाले िको आधारमा बीमाङ्कीले तोवकददएको सम्पूणव
दावयत्िमा कम नहुने रकम,

(ि) मनिीिन बीमा व्यिसायको आम्दानी िचवमा दे िाइएको

िुद बीमा शुल्कको प्रामधकरणले तोकेको अनुपातको
रकम,

(ि) मनिीिन बीमा व्यिसाय िने बीमकको लामि तोवकएको

ाँ ीको बराबर नभएसम्म मुनाफा हुन आएको
च ुिा पूि
रकमको पचास प्रमतशत।

(३) बीमकले आफ्नो व्यिसाय सञ्चालनको लामि आिश्यलयकता

बमोजिम अन्य ििेडा कोष स्थापना िनव सक्नेछ।

(४) पुनबीमा व्यिसाय िने बीमकको अमनिायव ििेडा कोष

सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।
35

(५) अमनिायव ििेडा कोष तथा अन्य ििेडा कोष सम्बन्धी

अन्य व्यिस्था प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ ।
४०.

महाविपजि कोष राख्नु पने: (१) बीमकले महाविपजिको कारणबाट
भविष्यमा आइपने क्षमत व्यहोनवका लामि छु ट्टै एक महाविपजि कोष
राख्नु पनेछ।

(२) महाविपजि कोष सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रामधकरणले

मनधावरण िरे बमोजिम हुनछ
े ।
४१.

दाबी भुिानी कोष तथा ििेडा कोष: (१) बीमकले दाबी भुिानी कोष

तथा ििेडा कोष िडा िरी त्यस्तो कोषमा दे हाय बमोजिमको रकम
िम्मा िनुव पनेछः-

(क) तोवकएको अिमधमभर दाबी भुिानी हुन नसकेका दाबी

बापत हुन आउने दावयत्ि (आउटस्याजण्डङ क्ले म)
बापतको रकम,

(ि) बीमकले

बीमा

िरे को

सम्पजि

तथा

दावयत्िका

सम्बन्धमा कुनै घटना घवटसकेको तर बीमकलाई
िानकारी निराएको (इन्कडव बट नट ररपोटे ड) िा
पयावप्त िानकारी निराएको बीमा दाबीको दावयत्ि
(इन्कडव बट नट इनफ ररपोटे ड) बापतको रकम,

(ि) बीमकको समाप्त भै नसकेको िोजिम (अनएक्स्पायडव
ररक्स ररिभव) बापतको रकम।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोष तथा त्यस्तो कोषमा

िम्मा हुने रकम सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रामधकरणले मनधावरण िरे
बमोजिम हुनेछ।
४२.

दावयत्िभन्दा सम्पजि बढी हुन ु पने: (१) बीमकको कूल सम्पजि कूल
दावयत्िभन्दा बढी हुन ु पनेछ।
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कुल

(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामि कुनै पमन बीमकको

सम्पजि

र

कुल

दावयत्िको

अनुपात

प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिम हुनछ
े ।

(सोल्भेन्सी

माजिवन)

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित बीमा व्यिसाय िदै आएका

बीमक िा विदे शी बीमा कम्पनीका शािा कायावलयले प्रामधकरणले

तोके बमोजिमको अिमधमभर उपदफा (२) बमोजिम सम्पजि र
दावयत्िको अनुपात (सोल्भेन्सी माजिवन) कायम िनुव पनेछ।

(४) यस दफाको प्रयोिनको लामि बीमकको कुल सम्पजि

तथा दावयत्िको मूल्याङ्कन तोवकए बमोजिम िररनेछ।
४३.

लाभांश वितरण िनवमा बन्दे ि: (१) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा
ले जिएको

भए

तापमन

दे हायको

अिस्थामा

बीमकले

आफ्ना

िचव, अजघल्लो

आमथवक

शेयरधनीहरुलाई लाभांश घोषणा िनव र वितरण िनव पाउने छै नः(क) आफ्नो

सम्पूणव

प्रारजम्भक

िषवसम्मको नोक्सानी यस ऐन तथा प्रामधकरणले मनधावरण
िरे बमोजिम िोजिम व्यहोनव कायम िनुप
व ने कोष िा
ििेडा कोषको व्यिस्था निरे सम्म,

ाँ ी
(ि) दफा ३६ बमोजिम पुर्याउनु पने न्यूनतम च ुिा पूि
पूरा निरे सम्म,

(ि) दफा ४२ बमोजिमको सम्पजि र दावयत्िको अनुपात
कायम नभएसम्म,

(घ) सिवसाधारणलाई छु ट्याइएको शेयर वितरण िरी पूणव
ाँ ी भुिानी नभएसम्म।
रुपमा च ुिा पूि

(२) प्रचमलत कानून बमोजिम बीमकले लाभांश घोषणा िनुव

अजघ तोवकए बमोजिम प्रामधकरणको स्िीकृमत मलनु पनेछ।
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४४.

ाँ ीको कम्तीमा
शेयरको बााँडफााँट: (१) बीमकले आफ्नो कुल िारी पूि

तीस प्रमतशत शेयर सिवसाधारणलाई मबिी िनवको लामि छु ट्याउनु
पनेछ।

तर विदे शी बीमा कम्पनीको शािा कायावलयको रुपमा दताव

भएको बीमकले शेयर मनष्कासन तथा मबिी िनव पाउने छै न।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिवसाधारणलाई छु ट्याइएको

शेयरको पााँच प्रमतशतसम्म शेयर बीमकले आफ्ना कमवचारीको लामि
छु ट्याउन सक्नेछ।

(३) बीमकले प्रामधकरणको स्िीकृमतमा सं स्थापक शेयर

समूहको स्िाममत्ि एकाउन्न प्रमतशतभन्दा कम नहुने िरी बााँकी अंश
सिवसाधारण शेयर समूहमा पररणत िनव सक्नेछ।

(४) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन

नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको स्िाममत्िमा स्थापना भएको

बीमकको शेयर सम्बन्धी व्यिस्था नेपाल सरकारले तोके बमोजिम
हुनेछ।

(५) बीमकको शेयरको बााँडफााँट तथा मबिी वितरण सम्बन्धी

अन्य व्यिस्था मधतोपर सम्बन्धी प्रचमलत सङ्घीय कानून बमोजिम
हुनेछ।
४५.

वििरणपर तथा शेयर मनष्काशन: (१) बीमकले मधतोपरको सािविमनक

मनष्काशन िनुव अजघ प्रचमलत कानून बमोजिम नेपाल मधतोपर बोडवबाट
स्िीकृत िराएको वििरणपर प्रामधकरण समक्ष पेश िनुव पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम वििरणपर पेश निरे सम्म सो

बीमक िा मनिको तफवबाट कसै ले पमन त्यस्तो वििरणपर प्रकाशन
िनव पाउने छै न।
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(३)

उपदफा

(१)

बमोजिम

नेपाल

मधतोपर

बोडवबाट

वििरणपरमा स्िीकृमत प्रदान िरे को मलजित िानकारी प्रामधकरणलाइव
प्राप्त नभएसम्म प्रामधकरणले त्यस्तो वििरणपर दताव िने छै न।

(४) बीमकले बीमा व्यिसाय प्रारम्भ िरे को एक िषव पूरा

भएपमछ मार सिवसाधारणका लामि शेयर मनष्काशन िनव सक्नेछ।

त्यसरी शेयर मनष्काशन िदाव पमछल्लो िषवको लेिापरीक्षण सम्पन्न िरे को
हुन ु पनेछ।

(५) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

बीमकले सिवसाधारणबाट शेयर िररदका लामि दरिास्त आह्वान िदाव
शेयरको अवङ्कत मूल्यको शतप्रमतशत रकम माि िनुव पनेछ।
४६.

शेयर मबिी िनव, मधतोबन्धक राख्न िा हक हस्तान्तरण िनव नपाउने:
(१) कुनै बीमकको सं स्थापकले बीमा कम्पनी स्थापना िरे को पााँच

िषव पूरा नभएसम्म सं स्थापक शेयर मबिी िनव िा मधतोबन्धक राख्न
िा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण िनव पाउने छै न।

ु जघ कसै ले कुनै बीमकको यस ऐनमा
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनअ

उल्लेि भएभन्दा बढी सङ्ख्यामा शेयर मलएको रहेछ भने मनिले

त्यसरी बढी हुन आउने शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई िषवमभर मबिी
वितरण िररसक्नु पनेछ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

कुनै बीमकको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यिधान उत्पन्न भई विशेष
पररजस्थमत मसिवना हुन िएमा िा सं स्थापक प्रचमलत कानून बमोजिम

कालोसूचीमा परे मा प्रामधकरणको स्िीकृमत मलई सं स्थापकहरूबीच एक
आपसमा शेयर िररद मबिी िनव सवकनेछ।
स्पष्टीकरण:

यस

उपदफाको

प्रयोिनको

लामि

“विशेष

पररजस्थमत” भन्नाले िणपूरक सं ख्याको अभािले सञ्चालक समममतको
बैठक लिातार तीन पटकसम्म बस्न नसकेको िा सञ्चालकको आपसी
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वििादको कारणले कुनै पमन मनणवयमा पुग्न नसकेको अिस्था सम्झनु
पछव।

(३) बीमकको सं स्थापकले पााँच िषव पूरा भएपमछ मनिको

नाममा रहेको शेयर मधतो बन्धक राख्ने िा मबिी वितरण िने शतव
तथा बन्दे ि सम्बन्धी व्यिस्था प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिम
हुनेछ।

(४) बीमकको कायवकारी प्रमुि, लेिापरीक्षक, कमवचारी,

कम्पनी सजचि िा बीमकको व्यिस्थापन तथा लेिा सम्बन्धी कायवमा
प्रत्यक्ष रूपले सं लग्न व्यजि त्यस्तो पदमा बहाल रहाँदाका बित िा
त्यस्तो पदबाट अिकाश प्राप्त िरे को मममतले एक िषवसम्म सम्बजन्धत
बीमक िा त्यसको सहायक कम्पनीको शेयर आफ्नो िा आफ्नो
एकाघरको पररिारको सदस्य िा वििीय स्िाथव भएको अन्य कुनै पमन
व्यजि िा त्यस्ता व्यजिको मनयन्रणमा रहेको फमव, कम्पनी िा
सं स्थाको नाममा िा अन्य व्यजिलाइव िररद मबिी िनव लिाउन िा
िररद िनव ददन, मधतो बन्धक राख्न, राख्न लिाउन िा दान बकस
ाँ ै न।
मलन ददन, हस्तान्तरण िनव िा लेनदे न िनव हुद
तर बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, कमवचारीलाइव छु ट्याइएको

ाँ ा, पररच्छे द-१४ बमोजिम एक बीमकले
शेयर िा नयााँ शेयर िारी हुद

ाँ ा, बीमा व्यिसाय
अको बीमक प्रामप्त िदाव िा एकआपसमा िाभ्दा, िामभद
हस्तान्तरण हुाँदा िा प्रामधकरणको मनदे शन कायावन्ियन िदाव शेयरको

िररद मबिी िा हस्तान्तरण िने िराउने काम कारबाहीलाइव यो
उपदफाले बाधा पुर्याएको मामनने छै न।

(५) बीमकको शेयर िरीद, मबिी तथा अन्य व्यिस्था प्रचमलत

कानून बमोजिम हुनेछ।
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पररच्छे द-६

सञ्चालक समममत तथा कायवकारी प्रमुि

४७.

सञ्चालक समममतको िठन: (१) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा
ले जिएको भए तापमन बीमकको

सञ्चालक समममतमा एकिना स्ितन्र

सञ्चालक सवहत कम्तीमा पााँच र बढीमा सात िना सञ्चालक रहने
छन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका सञ्चालकको मनयुजि बीमकको

साधारण सभाबाट िररनेछ।
तर,

(क) बीमकको प्रथम िावषवक साधारण सभा नभएसम्मको लामि
(ि)

सञ्चालकको मनयुजि सं स्थापकद्वारा िररनेछ।

ु न्दा अिािै कुनै सं स्थाित
िावषवक साधारण सभा हुनभ

प्रमतमनमधत्ि िने सञ्चालक िा िैकजल्पक सञ्चालक बाहेक

अन्य सञ्चालकको पद ररि भएमा अको साधारण सभा
नभएसम्मका

लामि

सञ्चालकको

सञ्चालक समममतद्वारा िनव सवकनेछ।

मनयुजि

बीमकको

(ि) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, कुनै बीमक, कुनै सङ्गदठत

सं स्था, कम्पनी िा विदे शी बीमकले शेयर मलएको
बीमकको हकमा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा सो

सं स्थाले आफूले मलएको शेयर सं ख्याको अनुपातमा
सञ्चालक मनयुि िनव सक्नेछ र यसरी सञ्चालक मनयुि

िदाव सञ्चालकको अनुपजस्थमतमा काम िनव सक्ने िरी
िैकजल्पक सञ्चालक समेत मनयुि िनुव पनेछ।

(३) एकाघरको पररिारको एकभन्दा बढी व्यजि एकै

बीमकको िा समान वकमसमको बीमकको सञ्चालक हुन पाउने छै न।
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(४) सञ्चालक समममतले दफा ४९ बमोजिमको योग्यता र

अनुभि भएका व्यजिहरू मध्येबाट कम्तीमा एकिना स्ितन्र सञ्चालक
मनयुि िरी सोको िानकारी त्यस्तो मनयुजि पमछ बस्ने पवहलो साधारण
सभामा ददनु पनेछ।

(५) सञ्चालकहरूले आफूमध्ये बहुमतले छानेको व्यजि

सञ्चालक समममतको अध्यक्ष हुनेछ।
छै न।

तर स्ितन्र सञ्चालक सञ्चालक समममतको अध्यक्ष हुन पाउने
(६) सञ्चालक समममतको अध्यक्षको पदमा मनयुि हुने व्यजिले

प्रामधकरणको अध्यक्ष समक्ष र सञ्चालक समममतको सदस्यको पदमा
ु जघ
मनयुि हुने व्यजिले सञ्चालकको पदमा बहाल हुनअ

सञ्चालक

समममतको अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढााँचामा पद तथा
िोपनीयताको सपथ मलनु पनेछ।

(७) कुनै कारणले सञ्चालकको पद ररि भएमा पैंतीस ददनमभर

सञ्चालक समममतले अको साधारण सभा नभएसम्मको लामि त्यस्तो ररि
पदमा सञ्चालक मनयुि िनुव पनेछ।
४८.

सञ्चालकको पदािमध: सञ्चालकको पदािमध बढीमा चार बषवको हुनेछ
र मनि पुनः मनयुि िा मनोमनत हुन सक्नेछ।

तर स्ितन्र सञ्चालक एक कायवकालको लामि मार मनयुि

हुन सक्नेछ।
४९.

सञ्चालकको योग्यता: (१) दे हायको व्यजि बीमकको सञ्चालकमा
मनयुि हुन योग्य हुनेछः-

(क) विदे शी िा स्िदे शी बीमक, बैंक िा वििीय सं स्था िा
सम्बजन्धत

क्षेरका सङ्गदठत

सं स्थाको

सञ्चालक

िा

पदामधकारी तहमा िा सरकारी सेिा िा सङ्गदठत सं स्थाको
अमधकृतस्तरमा कम्तीमा पााँच िषव काम िरे को,
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(ि) कुनै विषयमा स्नातकोपामध हामसल िरे को र विदे शी िा
स्िदे शी बीमा, बैंक िा वििीय सं स्था िा सम्बजन्धत
क्षेरको सङ्गदठत

सं स्थाको सञ्चालक िा पदामधकारी

तहमा िा सरकारी सेिा िा सङ्गदठत सं स्थाको अमधकृत
स्तरमा कम्तीमा तीन िषव काम िरे को,

(ि) चाटवडव एकाउन्टे ण्सी िरे को िा बीमा, मौदरक, बैंवकङ्ग,
वििीय,

िाजणज्यशास्त्र,

व्यिस्थापन,

िनप्रशासन,

तथ्याङ्कशास्त्र, िजणत, अथवशास्त्र िा िाणीज्य कानून
विषयमा स्नातकोिर उपामध हामसल िरे को ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

बीमा, मौदरक, बैंवकङ्ग, वििीय, िाजणज्यशास्त्र, व्यिस्थापन, िनप्रशासन,
तथ्याङ्कशास्त्र, िजणत, अथवशास्त्र िा िाजणज्य कानून विषयमा स्नातकोिर

िा सो सरहको उपामध हामसल िरे को र स्िदे शी िा विदे शी बीमक िा
सम्बजन्धत क्षेरको सङ्गदठत सं स्थाको सञ्चालक िा व्यिस्थापक तहमा
कम्तीमा पााँच िषवको अनुभि हामसल िरे को व्यजि बीमकको स्ितन्र
सञ्चालकको रूपमा मनयुि हुन योग्य हुनछ
े ।
तर बीमकको सञ्चालक,

सञ्चालकको एकाघर पररिारको

सदस्य, ले िापरीक्षक, परामशवदाता तथा बीमकको आधारभूत शेयरधनी
िा बीमकसाँि वििीय स्िाथव भएको व्यजि स्ितन्र सञ्चालक हुन पाउने
छै न।
५०.

सञ्चालकको अयोग्यता: दे हायको कुनै व्यजि सञ्चालकको पदमा
मनिावजचत िा मनोनीत हुन अयोग्य हुनेछः-

(क) २५ िषव उमेर पूरा नभएको,

(ि) शारीररक तथा मानमसक अस्िस्थताको कारणले सञ्चालक
भई सेिा िनव असमथव भएको,
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(ि) प्रचमलत कानून बमोजिम दामासाहीमा परे को अिस्थामा
रहेको,

(घ) प्रचमलत कानून बमोजिम कालोसूचीमा परी फुकुिा भएको
मममतले तीन िषव पूरा नभएको,

(ङ) बीमक िा बैंक तथा वििीय सं स्था िा कुनै पमन प्रकारको
मनक्षेप सं कलन िने सङ्गदठत सं स्थाको सञ्चालक रहेको

िा अन्य कुनै बीमकको सं स्थापक समूहको आधारभूत
शेयर मलएको बहालिाला सञ्चालक िा कमवचारी,

(च) सम्बजन्धत

बीमकको

बहालिाला

लेिापरीक्षक

िा

परामशवदाता िा बीमकसाँि कुनै वकमसमको ठे क्का पट्टामा
वहस्सेदार रहेको िा मनिी स्िाथव रहेको व्यजि िा सं स्था,
फमव र कम्पनी,

(छ) मधतोपर व्यिसायीको रुपमा कायव िनव मधतोपर बिारको
सदस्यता प्राप्त िरे को िा मचे ण्ट बैंकर,

(ि) अन्य बीमकको सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको,

(झ) शेयर स्िाममत्िका कारणले सञ्चालक हुन सम्बजन्धत
बीमकको मनयमािली बमोजिम अयोग्य रहेको,

(ञ) सञ्चालक हुनको लामि मलनु पने न्यूनतम शेयर नमलएको,
(ट) सािविमनक पद धारण िरे को िा नेपाल सरकार िा नेपाल
सरकारको स्िाममत्ि प्राप्त सं स्था, प्रामधकरण, बोडव, बीमक
िा बैंक िा वििीय सं स्थाको बहालिाला कमवचारी,

तर नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा नेपाल

सरकारको स्िाममत्ि प्राप्त सं स्था िा बीमकले शेयर िररद

िरे को फरक वकमसमको बीमकमा सञ्चालक मनोनीत िनव
यस व्यिस्थाले बाधा पुर्याएको मामनने छै न।

(ठ) प्रचमलत कानून बमोजिम मतनुव पने कर च ुिा निरे को,
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(ड) चोरी, ठिी, वकते , िालसािी, भ्रष्टाचार, नैमतक पतन दे जिने
कुनै पमन फौिदारी कसुर, बीमा,

बैंवकङ्ग

िा सम्पजि

शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर िरे को अमभयोिमा नेपाल िा
ु को अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सिाय
विदे शी मुलक
भुिान भएको पााँच िषव पूरा नभएको,

(ढ) प्रचमलत कानून बमोजिम मनयमनकारी मनकायले कानून

विपरीत कायव िरे को भनी कारबाही िरे को िा त्यस्तो
कारबाही भएको पााँच िषव पूरा नभएको,

(ण) अदालतको फैसला बमोजिम लािेको कैद, िररबाना मतनव
बुझाउन बााँकी रहेको, सरकारी बााँकी मतनव बुझाउन बााँकी

(त)

रहेको,

प्रामधकरणको

मनदे शन

पालना

निरे को

कारणबाट

प्रामधकरणले कारबाही िरे को मममतले तीन िषव पूरा
नभएको।

५१.

सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल नरहने अिस्था: (१) दे हायका अिस्थामा
कुनै पमन व्यजि बीमकको सञ्चालकको पदमा बहाल रहने छै नः-

(क) दफा ५० बमोजिम सञ्चालक पदमा रहन अयोग्य भएमा,
(ि) िुन समूहबाट सञ्चालक समममतमा प्रमतमनमधत्ि भएको हो
सोही समूहको कम्तीमा एकाउन्न प्रमतशत शेयरधनीले

सञ्चालकको पदबाट हटाउन साधारण सभामा पेश िरे को
प्रस्ताि बहुमतले पाररत भएमा,

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोिनका लामि "समूह"
भन्नाले सं स्थापक र सिवसाधारण शेयरधनीको समूह भन्ने
सम्झनु पछव।

(ि) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट ददएको रािीनामा स्िीकृत
भएमा,
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(घ) बीमक िा बीममतको हकवहत विपरीत कायव िरे को कारण

मनि बीमकको सञ्चालक पदमा रही कायव सम्पादन िनव
अयोग्य रहेको भनी प्रामधकरणले मनिलाई हटाउन
मनदे शन ददएमा।

(२) आफ्नो कुनै सञ्चालकले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत

बनेको मनयमािली िा प्रामधकरणको मनदे शन विपरीत कायव िरे को
कारणबाट मनि सो पदमा बहाल रहन अयोग्य छ भन्ने बीमकलाई

लािेमा िा कुनै सञ्चालक त्यस्तो पदमा बहाल नरहेमा बीमकले सोको
मलजित िानकारी पन्र ददनमभर प्रामधकरणलाई ददनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै सञ्चालक सो पदमा बहाल

रहन अयोग्य छ भनी लेिी आएमा प्रामधकरणले आिश्यलयक छानमबन
िरी त्यस्तो सञ्चालकलाइव पदबाट हटाउन बीमकलाइव मनदे शन ददन
सक्नेछ।
५२.

सञ्चालक समममतको बैठक: (१) सञ्चालक समममतको बैठक िषवमा
कम्तीमा छ पटक बस्नु पनेछ।
छै न।

तर दुईिटा बैठकको बीचको फरक दुई मवहनाभन्दा बढी हुने
(२) कम्तीमा एक चौथाई सञ्चालकले मलजित अनुरोध िरे मा

सञ्चालक समममतको अध्यक्षले िुनसुकै बित सञ्चालक समममतको बैठक
बोलाउनु पनेछ।

(३) सञ्चालक समममतको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मममत

र समयमा बस्नेछ।

(४) सञ्चालक समममतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले िनेछ

र मनिको अनुपजस्थमतमा ज्येष्ठ सञ्चालकले बैठकको अध्यक्षता िनेछ।
(५) कुल सञ्चालक सं ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रमतशत

सञ्चालक उपजस्थत नभई सञ्चालक समममतको बैठक बस्ने छै न।
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(६) सञ्चालक समममतको बैठकमा बहुमतको मनणवय मान्य

हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता िने सदस्यले मनणावयक
मत ददनेछ।

(७) सञ्चालक समममतको बैठकमा उपजस्थत सञ्चालकको नाम,

छलफल भएको विषय र बैठकको मनणवय (माइन्यूट) छु ट्टै वकताबमा
अमभलेि िनुव पनेछ र सो मनणवयमा बैठकमा उपजस्थत सबै सञ्चालकले
दस्तित िनुव पनेछ।

तर सञ्चालक समममतको मनणवयमा कुनै सञ्चालकले फरक मत

राख्न चाहेमा सो फरक मत मनिले दस्तित िरी अमभलेि िनव
सक्नेछ।

(८) सञ्चालकले आफ्नो स्िाथव रहेको कुनै विषयमा सञ्चालक

समममत िा अन्य कुनै उपसमममतको बैठकमा छलफल हुने भएमा सो
कुराको िानकारी बैठकलाइव िराउनु पनेछ र त्यस्तो बैठकमा मनिले
भाि मलनु हुाँदैन।

(९) सञ्चालक समममतले बैठकमा छलफलका लामि मनधावररत

विषयमा सम्बजन्धत विषयको विज्ञसाँि आिश्यलयक राय परामशव मलन
सक्नेछ।

(१०) सञ्चालकले बैठकमा उपजस्थत भए बापत प्रामधकरणले

िारी िरे को मनदे शनको अधीनमा रही साधारण सभाले मनधावरण िरे
बमोजिमको बैठक भिा तथा अन्य सुविधा पाउनेछ।
५३.

सञ्चालक समममतको काम, कतवव्य र अमधकार: (१) बीमकको साधारण
सभाबाट हुने काम बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तिवत बनेका मनयम

िा विमनयम, िारी भएका मनदे शन, आदे श, प्रबन्धपर, मनयमािली र

अन्य प्रचमलत कानूनको अधीनमा रही बीमकको सम्पूणव काम, कतवव्य
र अमधकार बीमकको सञ्चालक समममतमा मनवहत रहनेछ।
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(२) बीमकको समग्र िोजिम व्यिस्थापन िरी बीममत तथा

सिवसाधारण शेयरधनीको वहतमा बीमा व्यिसाय सञ्चालन िनु,व सं स्थाित

सुशासन कायम िनुव र दै मनक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप निने कुराको
प्रत्याभूमत िनुव सञ्चालक समममतको कतवव्य हुनेछ।

(३) सञ्चालक समममतको अन्य काम, कतवब्य र अमधकार दे हाय

बमोजिम हुनेछः-

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम,
मनदे शन, आदे श, प्रबन्धपर,

मनयमािली र प्रचमलत

कानूनको अधीनमा रही आिश्यलयक विमनयम, मनदे जशका र
कायवविमध बनाई लािू िने,

(ि) बीमकको िोजिमाङ्कन, व्यिस्थापन, बीमा दाबी भुिानी,

सम्पजि तथा दावयत्ि व्यिस्थापन, बिेट, योिना तथा

अन्य आिश्यलयक विषयमा नीमत तथा योिना तिुम
व ा िरी
लािू िने, िराउने,

(ि) बीमा व्यिसाय सञ्चालन सम्बन्धमा प्रामधकरणको मनदे शन

बमोजिम आिश्यलयक नीमत तथा मापदण्ड स्िीकृत िरी
लािू िने, िराउने,

ाँ ी, बीमाकोष र अन्य चल तथा जस्थर
(घ) बीमकको च ुिा पूि
सम्पजि प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिम कायम राख्न
लिाउने,

(ङ) बीमकले अिलम्बन िरे को नीमतको मनयममत रुपमा

अनुिमन तथा विश्लेषण िरी व्यिस्थापनलाइव आिश्यलयक
मनदे शन ददने,

(च) बीमकको

बावषवक

प्रमतिेदन

सवहतको

प्रमतिेदन साधारण सभामा पेश िने,
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लेिापरीक्षण

(छ) प्रामधकरणले समय समयमा तोके बमोजिमको कायवहरू
िने, िराउने।

५४.

समममत िा उपसमममत िठन िनव सक्ने:

(१) यस ऐनमा कुनै मनकाय

िा पदामधकारीले िने भनी स्पष्ट उल्लेि िररएकोमा बाहेक सञ्चालक

समममतले कुनै िास प्रयोिनका लामि प्रामधकरणको मनदे शनको अधीनमा

रही आिश्यलयकता अनुसार अन्य समममत िा उपसमममत िठन िनव
सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम िठन भएको समममत िा

उपसमममतको काम, कतवव्य र अमधकार तथा बैठकको कायवविमध
सञ्चालक समममतले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।
५५.

अमधकार प्रत्यायोिन: सञ्चालक समममतले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत
बनेको मनयमािली, बीमकको प्रबन्धपर र मनयमािली बमोजिम आफूमा
मनवहत अमधकारमध्ये केही अमधकार कुनै सञ्चालक, दफा ५४

बमोजिमको समममत िा उपसमममत, कायवकारी प्रमुि िा बीमकको
कायवकारी प्रमुि भई कायव िने व्यजिलाई प्रत्यायोिन िनव सक्नेछ।

तर व्यिस्थापकीय अमधकार सञ्चालकलाई प्रत्यायोिन िनव

पाइने छै न।
५६.

बीमकको व्यिस्थापन: (१) बीमकले बीमा व्यिसाय सञ्चालन िनवका
लामि आिश्यलयक कमवचारी मनयुि िनुव पनेछ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

बीमकसाँि वििीय स्िाथव भएको व्यजि कमवचारीमा मनयुि हुन सक्ने
छै न।

(३) बीमकले बीमा व्यिसाय सञ्चालन िदाव बीममतको वहतमा

प्रमतकूल असर नपने िरी व्यिस्थापन कायवमा िचव िनुव पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको व्यिस्थापन िचवको सीमा तथा

अन्य व्यिस्था प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।
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५७.

कायवकारी प्रमुिको मनयुजि: (१) सञ्चालक समममतले यो ऐन, यस ऐन
अन्तिवत बनेको मनयमािली, बीमकको प्रबन्धपर र मनयमािलीको

अधीनमा रही बीमकको कायव सञ्चालन एिं व्यिस्थापनको लामि एक
कायवकारी प्रमुि मनयुि िनुव पनेछ।

(२) कायवकारी प्रमुिको कायवकाल बढीमा चार िषवको हुनेछ

र मनि अको एक कायवकालको लामि पुनः मनयुजि हुन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

सञ्चालक समममतले कायवकारी प्रमुिको कायवसम्पादन सन्तोषिनक
नभएमा मनिलाइव िुनसुकै बित पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनुअजघ मनिलाइव सफाइव पेश िने

मनामसब मौका ददनु पनेछ।

(४) सञ्चालक समममतले कायवकारी प्रमुि मनयुि िदाव दे हाय

बमोजिमको योग्यता तथा अनुभि भएको व्यजिलाइव मनयुि िरी त्यसरी
मनयुि िरे को सात ददनमभर प्रामधकरणलाइव िानकारी ददनु पनेछः(क) बीमा,

मौदरक,

बैंवकङ्ग,

वििीय,

िाजणज्यशास्त्र,

व्यिस्थापन, िनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, िजणत, अथवशास्त्र
िा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोिर िा सो सरहको

उपामध हामसल िरे को र व्यिस्थापक तहमा बीमा क्षेरमा
भए पााँच िषव, बैङ्क िा वििीय क्षेरमा भए आठ िषव तथा

दुिै क्षेरमा भए बीमामा कम्तीमा एक िषवको अनुभि
सवहत कम्तीमा सात िषवको अनुभि हामसल िरे को, िा,

(ि) चाटवडव एकाउन्टे ण्सी िरे को िा बीमा, मौदरक, बैंवकङ्ग,
वििीय,

िाजणज्यशास्त्र,

व्यिस्थापन,

िनप्रशासन,

तथ्याङ्कशास्त्र, िजणत, अथवशास्त्र, इजन्िमनयररङ िा कानून
विषयमा कम्तीमा स्नातक िा सो सरहको उपामध हामसल

िरे को र कम्तीमा व्यिस्थापक तहमा बीमा क्षेरमा भए
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कम्तीमा दश िषव, बैंक तथा वििीय क्षेरमा भए पन्र

िषव िा दुबै क्षेरमा भए बीमा क्षेरमा कम्तीमा एक िषवको
अनुभि सवहत कम्तीमा बाह्र िषवको अनुभि हामसल
िरे को।

(५) दे हायको व्यजि बीमकको कायवकारी प्रमुि मनयुि हुन

सक्ने छै नः-

(क) शारीररक तथा मानमसक अस्िस्थताको कारणले सञ्चालक
भई सेिा िनव असमथव भएको,

(ि) प्रचमलत

कानून

बमोजिम

कालोसूचीमा

परे को

कालोसूचीबाट फुकुिा भएको तीन िषव पूरा नभएको,

िा

(ि) बीमकको सञ्चालक, सञ्चालकको नजिकको नातेदार िा
कमवचारी, बीमा मध्यस्थकताव िा परामशवदाताको रूपमा
कायवरत रहेको,

(घ) विित तीन िषवको अिमधमा सोही बीमकको लेिापरीक्षक
भई कायव िरे को,

(ङ) मधतोपर व्यिसायीको रुपमा कायव िने िा मधतोपर
बिारको सदस्य रहेको,

(च) बीमकसाँि वििीय स्िाथव भएको,

(छ) अध्यक्ष िा सञ्चालक समममतको अध्यक्ष भइसकेको,

तर नेपाल सरकारले बीमकको अध्यक्ष िा सञ्चालकमा

मनयुि िनव यो व्यिस्थाले बाधा पुिेको मामनने छै न।

(ि) कायवकारी प्रमुि भइसकेको व्यजि त्यस्तो पदमा नरहेको
मममतले छ मवहना नपुिेको,

(झ) प्रचमलत कानून बमोजिम कैद सिाय पाई त्यस्तो सिाय
भुिान भएको मममतले तीन िषव पूरा नभएको,

ु को स्थायी आिासीय अनुममत प्राप्त िरे को,
(ञ) विदे शी मुलक
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ु
तर, विदे शी बीमक तथा सं यि
लिानीमा स्थावपत

बीमकको कायवकारी प्रमुिको हकमा यो व्यिस्था लािू
हुने छै न ।

(ट) वकते , िालसािी, भ्रष्टाचार, सम्पजि शुद्धीकरण, मानि

बेचवििन, बैंवकङ्ग कसुर, बीमा तथा अन्य ठिी, शरीर
बन्धक

िा

अपहरण

िस्ता

अदालतबाट सिाय पाएको,

फौिदारी

कसुरमा

(ठ) सािविमनक पदमा बहाल रहेको।

(६) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन

विदे शी बीमकको बहुमत शेयर भएको बीमक िा विदे शी बीमा
कम्पनीले आफ्नो कमवचारीलाई यस दफाको अधीनमा रही कायवकारी
प्रमुिको रूपमा मनयुि िनव सक्नेछ।

(७) नेपाल जस्थत विदे शी बीमकको शािा कायावलयले यस

दफा बमोजिमको योग्यता र अनुभिको आधारमा कायवकारी प्रमुि
मनयुि िनुव पनेछ।

(८) कायवकारी प्रमुिको पाररश्रममक सेिाका अन्य शतव तथा

सुविधाहरू प्रामधकरणले समय समयमा िारी िरे को मनदे शनको अधीनमा
रही सञ्चालक समममतले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ र मनिलाइव मनयुजि

िदावका बित नै मनिको सेिाको शतव तथा सुविधा मनधावरण िनुव
पनेछ।
५८.

कायवकारी प्रमुिको काम, कतवव्य र अमधकार: (१) सञ्चालक समममतबाट
स्िीकृत नीमत, प्रामधकरणबाट ददइएको मनदे शन र प्रचमलत कानून

बमोजिम बीमकको दै मनक, व्यािसावयक एिं प्रशासकीय कायव िनुव
कायवकारी प्रमुिको कतवव्य हुनेछ।
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(२) बीमकको कायवकारी प्रमुिको काम, कतवव्य र अमधकार

सञ्चालक समममतबाट प्रत्यायोजित अमधकारको अधीनमा रही दे हाय
बमोजिम हुनछ
े ः-

(क) प्रबन्धपर र मनयमािलीको अधीनमा रही सञ्चालक
समममतबाट

प्रदि

अमधकार

प्रयोि

िने,

सञ्चालक

समममतको मनणवय लािू िने र बीमकको काम कारबाही
तथा कारोबारको रे िदे ि तथा मनयन्रण िने,

(ि) बीमकको िावषवक बिेट र कायवयोिना तयार िरी
स्िीकृमतको लामि सञ्चालक समममत समक्ष पेश िने,

(ि) बीमकको

कमवचारी

विमनयमािलीको

आिश्यलयक िनशजि व्यिस्थापन िने,

अधीनमा

रही

(घ) साधारण सभा तथा सञ्चालक समममतबाट िररएका मनणवय
कायावन्ियन िने िराउने,

(ङ) यो ऐन िा प्रामधकरणको मनदे शन अनुरूप सं स्था सञ्चालन
िने र सं स्थाको प्रभािकारी आन्तररक मनयन्रण एिं
िोजिम व्यिस्थापन िने,

(च) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम,

मनदे शन िा आदे श, प्रबन्धपर र मनयमािलीको अधीनमा
रही बीमकले प्रामधकरण िा अन्य मनकायमा पेश िनुव पने

प्रमतिेदन, वििरण, काििात, मनणवय यथासमयमा पेश
िने।

(३) कायवकारी प्रमुि आफ्नो कामको मनममि सञ्चालक

समममतप्रमत उिरदायी हुनेछ।
५९.

व्यिस्थापन िा प्राविमधक सेिा सम्झौता: (१) बीमकले प्रामधकरणको

पूिस्व िीकृमत मलई कुनै स्िदे शी व्यजि िा विदे शी सङ्गदठत सं स्थासाँि
व्यिस्थापन िा प्राविमधक सेिा सम्झौता िनव सक्नेछ।
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ू व त्यस्तो
(२) उपदफा (१) बमोजिम हुने सम्झौता िनुप
व ि

सम्झौताको मस्यौदा स्िीकृमतका लामि प्रामधकरण समक्ष पेश िनुव
पनेछ ।

(३) व्यिस्थापन िा प्राविमधक सेिा सम्झौता िा विशेषज्ञ सेिा

सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनछ
े ।
६०.

िबरदारी नीमत (दह्वसल ब्लोइङ पोमलसी) बनाउन सक्ने: (१) बीमकले

यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेका मनयम, विमनयम तथा िारी भएका
मनदे शनहरू

पालना

िने

सम्बन्धमा

बीमकको

व्यिस्थापन

िा

पदामधकारी िा कमवचारीबाट अमनयममत तिरले भए िरे का िा हुन सक्ने
काम कारबाहीको िोप्य रूपमा िानकारी ददन िबरदारी नीमत (दह्वसल
ब्लोइङ पोमलसी) बनाइव लािू िनव सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बीमकको कायवकारी प्रमुि,

पदामधकारी,

ले िापरीक्षक,

परामशवदाता,

कमवचारी

िा

बीमा

मध्यस्थकतावबाट भए िरे को अमनयममत काम कारबाहीको िोप्य रूपमा
िानकारी ददने व्यजिको पेशाित सुरक्षाको सं रक्षण िने कतवव्य
सम्बजन्धत बीमकको सञ्चालक समममतको हुनछ
े ।
पररच्छे द-७

बीमा व्यिसाय सञ्चालन

६१.

बीमा व्यिसायको वकमसम: (१) बीमा व्यिसायको वकमसम दे हाय
बमोजिम हुनेछः-

(क) िीिन बीमा व्यिसाय,

(ि) मनिीिन बीमा व्यिसाय, र
(ि) पुनबीमा व्यिसाय।
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(२) िीिन बीमा व्यिसाय िने बीमकले इिाितपरको

अधीनमा रही तोवकए बमोजिमको प्रकार (पोटवफोमलयो) को िीिन
बीमा व्यिसाय िनव सक्नेछ।
(३)

मनिीिन बीमा व्यिसाय िने बीमकले इिाितपरको

अधीनमा रही तोवकए बमोजिमको प्रकार (पोटवफोमलयो) को मनिीिन
बीमा व्यिसाय िनव सक्नेछ।

(४) पुनबीमा व्यिसाय िने बीमकले िने व्यिसायको प्रकार

प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।
६२.

बीमा करार: (१) बीमा करार मलजित हुन ु पनेछ।

(२) बीममतले बीमाको लामि िने प्रस्ताि, बीमालेि, सोको

अनुसूची तथा सो सम्बन्धमा िारी भएका सम्पुष्टीहरू बीमा करारको
अमभन्न अंि मामननेछ।

(३) बीमा करार िदाव बीमक तथा बीममतले प्रस्तावित िोजिम

सम्बन्धी तथ्यपरक िानकारी सदद्वश्वासको आधारमा एक अकावलाई
स्पष्ट रूपमा िानकारी िराउनु पनेछ।

(४) बीमा िररने विषयिस्तुमा बीमा प्रस्तािकको बीमायोग्य

वहत कायम भएको हुन ु पनेछ।
हुनेछ।
६३.

(५) बीमा करार सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम

बीमालेि: (१) बीमकले प्रामधकरणबाट स्िीकृत भए बमोजिमको
बीमाले ि िारी िनुव पनेछ।

(२) बीमालेि िारी भएपमछ बीमक र बीममत बीच बीमालेिमा

उजल्लजित विषयमा बीमा करार भएको मामननेछ र त्यस्तो करारको
शतव दुबै पक्षका लामि बन्धनकारी हुनेछ ।
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(३) बीममतले बीमा प्रस्ताि िदाव कुनै कुरा निुलाएको

विषयमा बीमालेि िारी भएको मममतले एक िषवपमछ बीमकले सो
सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठाउन पाउने छै न।

(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

बीमाले ि िारी भएपमछ कुनै बीममतले बदमनयतपूिक
व िोजिम सम्बन्धी
सारभूत तथ्य लुकाएको िा झुट्टा वििरण ददएको पुवष्ट भएमा बीमकले

ु ै मनदे शन ददन िा
त्यस्तो वििरण सच्याउन बीममतलाई िवहलेसक
बीममतले प्राप्त िने कुनै सुविधा रोक्न सक्नेछ।

(५) बीममतले िीिन बीमाको बीमालेि तोवकए बमोजिम अन्य

व्यजिलाई हक हस्तान्तरण िरी ददन सक्नेछ।

(६) बीमाले ि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रामधकरणले मनधावरण

िरे बमोजिम हुनेछ।
६४.

बीमाशुल्क: (१) बीमकले प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिमको
बीमादरको आधारमा बीमाशुल्क िणना िनुव पनेछ।

(२) बीमकले पूरा बीमाशुल्क नमलई बीमाले ि िारी िनव हुाँदैन।
(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

कुनै कारणले एकमुष्ठ रकम भुिानी भई नसकेको अिस्थामा भुिानी

हुने अिमध वकटान िरी कुनै बैंक िा नेपाल सरकारको िमानतमा
बीमाले ि िारी भएकोमा बीमा शुल्क प्राप्त िरे को मामननेछ।

तर तीस ददनभन्दा लामो अिमधको बैंक िमानतमा बीमाले ि

िारी िनव पाइने छै न।

(४) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन

िीिन बीमाको हकमा वकस्ताबन्दीमा तथा तोवकएको कुनै िास

मनिीिन बीमामा आंजशक रकम भुिानी प्राप्त िरी बीमाले ि िारी िनव
बाधा पुग्ने छै न।
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(५) बीमाशुल्क सं कलन िरी बीमकलाई भुिानी िने जिम्मा

मलएको व्यजि िा सं स्थाबाट बीमकलाई समयमा बीमाशुल्क प्राप्त हुन
नआएमा बीमकले सो सम्बन्धी िानकारी बीममतलाई ददनु पनेछ।

(६) बीमा दर तथा बीमाशुल्क सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

प्रामधकरणले तोके बमोजिम हुनेछ।
६५.

सामूवहक बीमा कोष: बीमा व्यिसाय अन्तिवत कुनै विशेष िोजिम

समूहको दावयत्ि व्यहोनवका लामि प्रामधकरणले बीमकलाई सामूवहक
बीमा कोष (बीमा पुल) स्थापना िनव िा िराउन सक्नेछ।
६६.

बीमा िनव नहुन:े (१) यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए
तापमन बीमकले दे हायका कुनै व्यजि िा सं स्थाको कुनै पमन सम्पजि
िा दावयत्िको बीमा िनव हुाँदैनः-

(क) बीमक आफैले व्यहोने दावयत्िको,

(ि) बीमकको आफ्नो आधारभूत शेयर धनी, सञ्चालक,
परामशवदाता,

लेिापरीक्षक,

कमवचारी

एकाघरको पररिारको सदस्यको,

िा

मनिको

(ि) आधारभूत शेयरधनी िा मनिको एकाघरको पररिारको
सदस्यको,

(घ) आफ्नो सञ्चालक मनोनीत िा मनयुि िने अमधकार
पाएको फमव, कम्पनी िा सं स्थाको,

(ङ) बीमकको सञ्चालकको वििीय स्िाथव भएको िा आफ्नो

सञ्चालक म्यानेजिङ्ग एिेन्ट िा वहस्सेदार िा सञ्चालक

भएको कुनै फमव, कम्पनी िा सं स्था, आधारभूत शेयरधनी
िा मनिको एकाघरको पररिारको सदस्यको।

तर प्रामधकरणले मनधावरण िरे को बीमाङ्कको शतव

तथा सीमामभर रही िीिन बीमा व्यिसाय िने बीमकले
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यस उपदफामा उजल्लजित व्यजिहरूको बीमा िनव बाधा
पुग्ने छै न।

(२) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

उपदफा (१) मा उजल्लजित व्यिस्था नेपाल सरकारको स्िाममत्िमा
रहेको सम्पजि िा दावयत्िको बीमा िने सम्बन्धमा लािू हुने छै न।
६७.

साझेदारीमा व्यिसाय िनव िा सम्पजि िोड्न नहुन:े (१) बीमकले आफ्नो
सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको पररिार, आधारभूत शेयरधनी, वििीय

स्िाथव भएको व्यजि, बीमक िा त्यसको सञ्चालक मेनेजिङ एिेण्ट

भएको िा वहस्सेदार भएको कुनै पमन फमव, कम्पनी िा सं स्था िा
कायवकारी प्रमुिसाँि साझेदारीमा कुनै व्यिसाय िनव िा सम्पजि िोड्न
हुाँदैन।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ बीमकले आफ्नो सञ्चालक,

सञ्चालकको एकाघरको पररिार, आधारभूत शेयरधनी, वििीय स्िाथव
भएको व्यजि, बीमक िा त्यसको सञ्चालक मेनेजिङ एिेण्ट भएको िा

वहस्सेदार भएको कुनै पमन फमव, कम्पनी िा सं स्था िा कायवकारी

प्रमुिसाँि साझेदारीमा कुनै व्यिसाय िरे को िा कुनै सम्पजि िोडेको
रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएको छ मवहनामभर त्यस्तो व्यिसाय िा
सम्पजिबाट आफ्नो व्यिसाय िा सम्पजि अलि िनुव पनेछ।
६८.

सम्पजिको भोिचलन िनव नहुन:े (१) प्रचमलत कानून बमोजिम
कम्पनीको सञ्चालक, कायवकारी प्रमुि, शेयरधनी, कमवचारी िा बीमा

मध्यस्थकतावको है मसयतमा पाउने सुविधा िा लाभ बाहेक बीमकको
सम्पजि बीमकको सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको पररिार, आधारभूत

शेयरधनी, वििीय स्िाथव भएको व्यजि, बीमक िा त्यसको सञ्चालक

मेनेजिङ एिेण्ट भएको िा वहस्सेदार भएको कुनै पमन फमव, कम्पनी िा
सं स्था िा कायवकारी प्रमुिले कुनै वकमसमले भोिचलन िनव हुाँदैन।
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(२) बीमकले

आफ्नो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको

पररिार, आधारभूत शेयरधनी, बीमक िा त्यसको सञ्चालक मेनेजिङ

एिेण्ट भएको िा वहस्सेदार भएको कुनै पमन फमव, कम्पनी िा सं स्था
िा कायवकारी प्रमुिको सम्पजि भाडामा मलई िा अन्य कुनै तररकाले
उपयोि िनव सक्ने छै न।
६९.

बीमकले िनव नहुने काम: (१) बीमकले दे हायको कुनै काम िनव िा
िराउन हुाँदैनः-

(क) प्रामधकरणले मनधावरण िरे को सीमाभन्दा बढी रकमको
चल अचल सम्पजि िररद िा मबिी िनव,

(ि) आधारभूत शेयर धनीले आफ्नो सञ्चालक िा सञ्चालकको

एकाघरको पररिार िा बीमक, आधारभूत शेयरधनी,
मेनेजिङ्ग एिेण्ट भएको िा वहस्सेदार भएको कुनै पमन

फमव, कम्पनी िा सं स्थालाई ऋण ददन िा कुनै
वकमसमको िमानत िा सुरक्षण ददन,

(ि) िीिन बीमालेिको सुरक्षण बमोजिम बीममतलाई किाव
ददन बाहेक कुनै वकमसमको किाव ददन,

तर कमवचारी सेिा शतव सम्बन्धी विमनयमािलीमा

व्यिस्था भए बमोजिम बीमकले आफ्नो कमवचारीलाई

सापटी िा ऋण ददन यस व्यिस्थाले बाधा पुर्याएको
मामनने छै न ।

(घ) प्रामधकरणले स्िीकृत िरे को ढााँचामा बाहेक अन्य कुनै
ढााँचामा बीमाले ि िारी िनव,

(ङ) प्रामधकरणले स्िीकृत िरे को बीमाले ि बाहेक अन्य कुनै
पमन प्रकारको बीमाले ि िारी िनव,

(च) प्रामधकरणले मनधावरण िरे को बीमादरको प्रमतकूल हुने
िरी बीमाशुल्क िणना िनव,
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(छ) एकै वकमसमको बीमा व्यिसाय िने बीमक िा बीमा
दलालको शेयर िा मधतोपरमा लिानी िनव,

तर प्रामधकरणको पूिस्व िीकृमत मलई एक वकमसमको

बीमा व्यिसाय िने बीमकले अको वकमसमको बीमा
व्यिसाय िने बीमकको मधतोपर िररद िनव यस
व्यिस्थाले बाधा पुर्याएको मामनने छै न।

(ि) सञ्चालक समममतको कुनै सदस्य सञ्चालक भएको िा

त्यस्तो सदस्यको मनिी, वििीय िा व्यािसावयक स्िाथव
रहेको कुनै पमन कम्पनी, फमव िा सङ्गदठत सं स्थामा कुनै
पमन वकमसमको लिानी िनव,

(झ) बीमा व्यिसायमा कुनै वकमसमको एकामधकार कायम
िनव िा अन्य कुनै वकमसमले बीमा व्यिसायको मनयजन्रत
िने प्रकृमतको काम कारबाही िनव,

(ञ) बीमा क्षेरको प्रमतस्पधावत्मक िातािरणमा कुनै प्रकारको
अिरोध पुर्याउन िा मनयजन्रत अभ्यास िडा हुने कुनै
कायव िनव िा िराउन,

(ट) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम िा

िारी भएको मनदे शनको विपरीत हुने िरी कुनै कायव िनव
िा िराउन।

(२) बीमकले िैरकानूनी रुपबाट रकम आिवन िरी िा सम्पजि

शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर िरी बीमा िने कुनै पमन व्यजिको बारे मा

थाहा हुन आएमा िा शंका लािेमा सो कुरा लुकाउन िा त्यस्तो
व्यजिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउनका लामि त्यस्तो बीमा

लुकाउन, पररितवन िनव, भुिानी िनव िा सोको उत्पजि िा स्रोत सम्बन्धी

िानकारी लुकाउने िा ढााँट्ने िा सोको लामि कुनै वकमसमको सहयोि
िनुव हुाँदैन।
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(३) उपदफा (२) बमोजिमको कायव कुनै व्यजिले िरे को िा

िनव सहयोि िरे को थाहा हुन िा िानकारी प्राप्त हुन आएमा िा त्यस्तो

कायव भए िरे को शंका लािेमा िा शंका िनुप
व ने मनामसब कारण भएमा

बीमकले सोको िानकारी तुरुन्त प्रामधकरण तथा प्रचमलत कानून

बमोजिम स्थापना भएको वििीय िानकारी एकाइलाइव उपलब्ध िराउनु
पनेछ।
७०.

पररपालन अमधकृत मनयुि िनुव पने: (१) बीमकले इिाितपरप्राप्त
िरे को एक िषवमभर बीमा, व्यिस्थापन, िाजणज्यशास्त्र िा कानून

विषयमा स्नातकोिर उपाधी प्राप्त िरे का व्यिस्थापक तहका अमधकृत
कमवचारी मध्येबाट पररपालन (कम्प्लाइन्स) अमधकृत मनयुि िरी िा
तोकी सोको िानकारी प्रामधकरणलाई ददनु पनेछ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित इिाितपरप्राप्त िररसकेका

बीमकले यो ऐन प्रारम्भ भएको छ मवहनामभर यस दफा बमोजिम
पररपालन

अमधकृत

मनयुि

प्रामधकरणलाई ददनु पनेछ।

िरी

िा

तोकी

सोको

िानकारी

(३) पररपालन अमधकृतले उपदफा (३) मा उजल्लजित विषय

बीमकबाट पालना भए िा नभएको बारे वििरण तयार िरी प्रामधकरण
समक्ष रैमामसक रूपमा पेश िनुव पनेछ।

(४) उपदफा (४) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

उपदफा (३) मा उजल्लजित विषय सम्बजन्धत बीमकबाट पालना भए
िा

नभएको

सम्बन्धमा

प्रामधकरणले

िुनसुकै

अमधकृतसाँि अद्यािमधक वििरण माि िनव सक्नेछ।

बित

पररपालन

(५) उपदफा (५) बमोजिम वििरण माि भएमा पररपालन

अमधकृतले प्रामधकरणले तोकेको अिमधमभर त्यस्तो वििरण प्रामधकरण
समक्ष पेश िनुव पनेछ।
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(६) उपदफा (६) बमोजिम पेश भएको वििरणको सत्यता

तथा प्रमाजणकताका लामि सम्बजन्धत पररपालन अमधकृत जिम्मेिार
हुनछ
े ।

(७) यस दफामा ले जिएको कुनै पमन कुराले उपदफा (३)

मा उजल्लजित विषयहरू अद्यािमधक रूपमा पालना िनुव पने कुराबाट

बीमक, बीमकको सञ्चालक समममत िा कायवकारी प्रमुिले छु ट पाएको
मामनने छै न।
७१.

बचतको बााँडफााँट िनुव पने: (१) मुनाफामा सरीक हुने िरी बीमालेि

िारी िररएको िीिन बीमा व्यिसायमा बीमाङ्कीको मूल्याङ्कन प्रमतिेदनको
आधारमा बीमकले िीिन बीमा व्यिसायबाट भएको बचतको बााँडफााँट
तथा व्यिस्था (प्रोमभिन) िनुव पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बचत बााँडफााँट तथा व्यिस्था

िनव बीमकले प्रामधकरणको स्िीकृमत मलई बचतको कम्तीमा नब्बे
प्रमतशत रकम िीिन बीमा कोषमा सानुव पनेछ।
व्यिस्था

(३) िीिन बीमा व्यिसायबाट भएको बचत बााँडफााँट तथा
(प्रोमभिन)

हुनेछ।
७२.

सम्बन्धी

अन्य

व्यिस्था

तोवकए

बमोजिम

िुद सम्पजिको आधारमा िोजिम स्िीकार िनुव पने: (१) बीमकले

िोजिम स्िीकार िदाव आफ्नो िुद सम्पजिको आधारमा स्िीकार िनुव
पनेछ।

(२) बीमकले स्िीकार िने िोजिम सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनेछ।
७३.

सहायक कम्पनीमा लिानी: (१) बीमकले प्रामधकरणबाट स्िीकृमत मलई

आफ्नो सहायक कम्पनी स्थापना िनव िा त्यस्तो कम्पनीमा लिानी िनव
सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम सहायक कम्पनी स्थापना िनव िा

लिानी िनव स्िीकृमत प्रदान िदाव प्रामधकरणले आिश्यलयक शतव तोक्न

सक्नेछ र त्यस्तो शतवको पालना िनुव सम्बजन्धत बीमकको कतवव्य
हुनेछ।

(३) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन

बीमक आफैंले सञ्चालन िदै आएको वकमसमको बीमा व्यिसाय िने

सहायक कम्पनी स्थापना िनव िा त्यस्तो कम्पनीमा लिानी िनव सक्ने
छै न।

(४)

बीमकले

िने

लिानी

सम्बन्धी

अन्य

प्रामधकरणले समय समयमा मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।
७४.

व्यिस्था

सम्पजि बेचमबिन िदाव स्िीकृमत मलनु पने: (१) विदे शी बीमा कम्पनीले

नेपालमा रहेको अचल सम्पजि िा तोवकएको सीमाभन्दा बढीको चल

ु मा वफताव
सम्पजि बेचमबिन िा मधतोबन्धक िररददाँदा िा विदे शी मुलक
लै िााँदा प्रचमलत कानून बमोजिम स्िीकृमत मलनुपने मनकायको अमतररि
प्रामधकरणको स्िीकृमत मलनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्िीकृमत ददाँदा प्रामधकरणले

आिश्यलयक शतव िा मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।
पररच्छे द-८

लघुबीमा व्यिसाय

७५.

लघुबीमा िनुव पने: प्रत्येक बीमकले न्यून आय भएका ििव तथा
वपछमडएको क्षेरलाई लजक्षत िरी लघुबीमा व्यिसाय िनुव पनेछ।

७६.

लघुबीमा मार िने प्रयोिनको लामि बीमा कम्पनी िोल्न सवकने: (१)
यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन लघु िीिन बीमा

िा लघु मनिीिन बीमा व्यिसाय मार िने उद्देश्यलयले बीमा कम्पनी
सं स्थापना िनव सवकनेछ।
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(२) उपदफा (१) मा उल्ले ि भए बमोजिमको प्रयोिनको

ाँ ी तोवकए बमोजिम हुनेछ।
लामि सं स्थापना हुने बीमकको पूि

(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने बीमकको सं स्थापना

र इिािपर सम्बन्धी व्यिस्था यसै ऐन बमोजिम हुनेछ।
७७.

करार िनुव पने: (१) बीमकले लघुबीमा सम्बन्धी कायव िने बीमा

अमभकताव मनयुजि िनुव अजघ त्यस्तो बीमा अमभकतावसाँि मलजित सम्झौता
िनुव पनेछ।

(२) बीमकले लघुबीमा सम्बन्धी काम िने अमभकतावसाँि

सम्झौता िदाव उि अमभकताव प्रचमलत कानून बमोजिम स्थापना भएको

सङ्गदठत सं स्था रहेछ भने तोवकए बमोजिमको अमधकार त्यस्तो
अमभकतावलाई सुजम्पन सक्नेछ।
७८.

लघुबीमा दाबी: (१) लघुबीमा व्यिसाय िने बीमकले बीमालेिमा
उल्लेि भए बमोजिम बीमा िररएको िीिन िा सम्पजि िा दावयत्ि

सम्बन्धी दाबी सम्बजन्धत व्यजिबाट रीतपूिक
व पेश हुन आएमा त्यस्तो
दाबी एक्काइवस ददनमभर फर्छ्यौट िनुव पनेछ।
हुनेछ।

७९.

(२) लघुबीमा दाबी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम

लघुबीमा मनयमन शुल्क: लघुबीमाको मनयमनकारी सेिा प्राप्त िनव प्रत्येक
बीमकले आफूले िावषवक रूपमा आिवन िरे को कुल बीमाशुल्कको शून्य
दशमलि पााँच प्रमतशतका दरले हुन आउने रकम मनयमन शुल्क बापत
प्रामधकरणमा बुझाउनु पनेछ।

पररच्छे द-९
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पुनबीमा व्यिसाय

८०.

पुनबीमा िराउनु पने: बीमकले आफूले धारण िने दावयत्िको िोजिम
धारण िरी बााँकी रहेको दावयत्िको िोजिमको रक्षािरण हुनि
े री
पुनबीमा िराउनु पनेछ।

८१.

पुनबीमा व्यिसाय: (१) यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए

तापमन पुनबीमा व्यिसाय िने बीमकको सम्बन्धमा दे हायका कुरामा
दे हाय बमोजिम हुनेछः-

(क) पुनबीमा व्यिसाय िने बीमकले िीिन िा मनिीिन दुिै
बीमा व्यिसायको पुनबीमा स्िीकार िनव सक्नेछ।

(ि) पुनबीमा व्यिसाय िने बीमकले विदे शी बीमा कम्पनी िा

पुनबीमा कम्पनीबाट पुनबीमा स्िीकार िनव िा त्यस्तो
बीमा कम्पनीलाई पुनबीमा ददन सक्नेछ।

(ि) स्िदे शमा

कायवरत

बीमकले

दे शमभर

स्थावपत

पुनबीमकसाँि प्रामधकरणले तोकेको प्रमतशतभन्दा कम
नहुने िरी अमनिायवरुपमा पुनबीमा िराउनु पनेछ।

(२) पुनबीमा व्यिसाय िने बीमकले त्यस्तो व्यिसाय िदाव

आफैं िा बीमा दलाल माफवत िनव सक्नेछ।

(३) पुनबीमा व्यिसाय सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए

बमोजिम हुनेछ।
८२.

पुनबीमा करार सम्बन्धी व्यिस्था: (१) बीमकले पुनबीमा व्यिसाय

सञ्चालन िदाव पुनबीमा करारको ढााँचा प्रामधकरणबाट स्िीकृत िराउनु
पनेछ।

(२) बीमक र पुनबीमकबीच भएको पुनबीमा करारले

बीममतको हक वहत सं रक्षण निरे को िा त्यस्तो करारबाट दावयत्िको
िोजिम पयावप्त रक्षािरण हुन सक्ने नदे जिएमा प्रामधकरणले िुनसुकै
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बित त्यस्तो पुनबीमा करारका शतवहरू पुनरािलोकन िनव मनदे शन
ददन सक्नेछ।
हुनेछ।

(३) पुनबीमा करार सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम

पररच्छे द-१०

बीमकको लेिा तथा लेिापरीक्षण

८३.

वहसाब वकताब दुरुस्त राख्नु पने: (१) बीमकले आफ्नो वहसाब वकताब,
बही िाता, श्रे स्ता र ले िाको अमभले ि यथाथव र दुरुस्त राख्नु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ले िाको अमभले ि राख्दा बीमकले

दोहोरो ले िा प्रणालीमा आधाररत लेिाको मान्य मसद्धान्त अनुरुप
आफ्नो कारोबारको यथाथव जस्थमत स्पष्ट रुपमा दे जिने िरी आफ्नो

सम्पजि, दावयत्ि, आम्दानी र िचवको प्रचमलत कानून बमोजिम अमभले ि
राख्नु पनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम राजिने ले िा तथा अन्य वििरण

प्रामधकरणले अन्यथा स्िीकृमत ददएकोमा बाहेक बीमकले आफ्नो प्रधान
कायावलयमा राख्नु पनेछ।

(४) बीमकको लेिा तथा वहसाब वकताब सम्बन्धी अन्य

व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
८४.

वििीय वििरण तयार िनुव पने: (१) बीमकले आफ्नो आय-व्यय वहसाब,

िुद सम्पजि र त्यसमा भएको पररितवन, बीमा, पुनबीमा, दाबी, लिानी
सवहतको रैमामसक वििीय वििरण प्रत्येक रैमामसक अिमध समाप्त
भएको तीस ददनमभर प्रामधकरणमा पेश िनुव पनेछ।

(२) बीमकले प्रत्येक आमथवक िषवको लेिापरीक्षण भएको

िासलात र नाफा नोक्सानको वििरण तयार िरी अको आमथवक िषवको
छ मवहनामभर तोवकएको ढााँचामा प्रामधकरणमा पेश िनुव पनेछ।
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(३) बीमकले

आफ्नो वििीय अिस्था तथा िोजिमको

जस्थमतको सम्बन्धमा प्रत्येक तीन मवहनामा वििरण सािविमनक िनुव
पनेछ।

(४) बीमकको वििीय वििरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए

बमोजिम हुनेछ।
८५.

बीमकको

लेिापरीक्षण

समममत:

(१)

यो

ऐन

प्रारम्भ

भएपमछ

इिाितपरप्राप्त बीमकले बीमा व्यिसाय प्रारम्भ िरे को तीस ददनमभर
र यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित कायम रहेको लेिापरीक्षण समममत
िठन निरे को बीमकले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीस ददनमभर सिवसाधारण
शेयरधनीको

तफवबाट

प्रमतमनमधत्ि

िने

एक

िना

सञ्चालकको

सं योिकत्िमा तीन सदस्यीय लेिापरीक्षण समममत िठन िरी सोको
िानकारी प्रामधकरणलाइव ददनु पनेछ।

(२) बीमकको अध्यक्ष, कायवकारी प्रमुि, लेिा प्रमुि िा

मनिको नजिकको नातेदार उपदफा (१) बमोजिमको समममतमा सदस्य
हुन सक्ने छै न।

(३) ले िापरीक्षण समममतको काम, कतवव्य र अमधकार दे हाय

बमोजिम हुनेछः-

(क) बीमकको

वििीय

वििरणको

सममक्षा

िरी

त्यस्ता

वििरणमा उजल्लजित सूचनाको आधार, सत्यता
यथाथवतामा यवकन िने,

र

(ि) बीमकको ले िा, बिेट, आन्तररक मनयन्रण प्रणाली
उपयुि भए िा नभएको, अनुिमन िरी यवकन िने,

(ि) बीमकको िररद प्रणाली उपयुि र ममतव्ययी भए िा
नभएको सम्बन्धमा मनरीक्षण र अनुिमन िने,
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(घ) बीमकको बहीिाता, आन्तररक लेिापरीक्षण प्रणालीको

अमभलेिका काििात िा विद्युतीय अमभलेि उपयुि
ढं िबाट राजिएको छ, छै न यवकन िने,

(ङ) बीमा िोजिमाङ्कन, बीमा दाबी, लिानी, पुनबीमा सम्बन्धी

कायव दठक ढं िले भए िा नभएको र सो सम्बन्धी
अमभलेि उपयुि ढं िमा राजिएको िा नराजिएको यवकन
िने,

(च) बीमकको लेिा, ले िापरीक्षण, िासलात िा वििीय वििरण
यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयमािली बमोजिम
प्रामधकरणबाट

िारी

भएको

मनदे शन िा

बीमकको

मनयमािली बमोजिम भए िा नभएको यवकन िने,

(छ) बीमकको

लेिापरीक्षक

मनयुजिका

ले िापरीक्षकको नाम मसफाररस िने,

लामि

तीनिना

(ि) बीमकको सञ्चालक समममतले माि िरे को विषयमा राय
तथा परामशव ददने,

(झ) बीमकले प्रामधकरणले ददएको मनदे शन पालना िरे िा
निरे को यवकन िने।

(४) लेिापरीक्षण समममतले आफ्नो काम कारबाहीको प्रमतिेदन

बीमकको सञ्चालक समममतमा पेश िनेछ।
८६.

बीमकको लेिापरीक्षकको मनयुजि: (१) बीमकले प्रचमलत कानून
बमोजिम ले िापरीक्षकको मनयुजि िनुव पनेछ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

दे हायको व्यजिलाई बीमकले लेिापरीक्षक मनयुि िनव सक्ने छै नः-

(क) बीमकको आधारभूत शेयरधनी, सञ्चालक िा सञ्चालकको
नजिकको नातेदार,

(ि) बीमकको कायवकारी प्रमुि िा मनिको नजिकको नातेदार,
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(ि) बीमकको मध्यस्थकताव, कमवचारी िा मनिको एकाघरको
पररिारको सदस्य,

(घ) बीमकको सेिाबाट अलि भइसकेको कमवचारी भए
त्यसरी अलि भएको तीन िषव पूरा नभएको व्यजि,

(ङ) बीमकको सञ्चालक, कायवकारी प्रमुि िा कमवचारीको
साझेदार भएको व्यजि,

(च) बीमकसाँि वििीय स्िाथव भएको व्यजि िा मनिको
एकाघरको पररिारको सदस्य,

(छ) सम्बजन्धत बीमकबाट तोवकएको सीमाभन्दा बढी रकमको
बीमा िराएको बीममत,

(ि) लिातार

तीन

आमथवक

िषवसम्म

ले िापरीक्षकमा मनयुि भएको व्यजि,

सोही

बीमकको

(झ) समममतका सदस्य, प्रामधकरणका बहालिाला कमवचारी िा
मनिको एकाघरको पररिारको सदस्य िा साझेदार,

(ञ) प्रचमलत कानून बमोजिम लेिापरीक्षकको रूपमा मनयुि
हुन िा लेिापरीक्षकको रूपमा बहाल रहन अयोग्य
व्यजि।

८७.

बीमकको लेिापरीक्षण: (१) बीमकले आमथवक िषव समाप्त भएको

मममतले तीन मवहनामभर प्रचमलत कानून बमोजिम ले िापरीक्षण िराउनु
पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अिमधमभर लेिापरीक्षण

िराउन नसक्ने बीमकले मनामसब कारण िुलाई ले िापरीक्षण िराउने

अिमध थपको लामि अनुरोध िरे मा प्रामधकरणले दुई मवहनासम्मको
अिमध थप िररददन सक्नेछ।

(३) ले िापरीक्षण प्रमतिेदनमा ले िापरीक्षण िदाव कुनै कैवफयत

तथा अमनयममतता दे जिए सो कुरा र सो सम्बन्धमा बीमकको
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व्यिस्थापनबाट कुनै ििाफ प्राप्त भएमा िा नभएमा सो व्यहोरा समेत
उल्लेि भएको हुन ु पनेछ।

(४) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन

प्रामधकरणले बीमकको लेिापरीक्षण प्रमतिेदन तयार िनवको लामि छु ट्टै

विस्तृत लेिापरीक्षण प्रमतिेदन (लङ्ग फमव अमडट ररपोट) को ढााँचा

तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो ढााँचा तोकेकोमा लेिापरीक्षकले त्यस्तो ढााँचा

बमोजिमको ले िापरीक्षण प्रमतिेदन तयार िरी प्रामधकरण समक्ष पेश
िनुव पनेछ।

(५) बीमकले आफ्नो लेिापरीक्षण सम्पन्न भएको तीस

ददनमभर आफ्नो वििीय वििरण स्िीकृमतका लामि प्रामधकरण समक्ष
पेश िनुव पनेछ।

(६) बीमकको वििीय वििरणको सम्बन्धमा छलफल िनव

आिश्यलयक परे मा प्रामधकरणले बीमकका सञ्चालक, कायवकारी प्रमुि,
कमवचारी, लेिापरीक्षक िा अन्य सम्बजन्धत कुनै व्यजि िा सं स्थालाई
बोलाउन सक्नेछ र त्यसरी बोलाएको िित प्रामधकरण समक्ष उपजस्थत
हुन ु मनिको कतवव्य हुनछ
े ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम प्रामधकरणमा प्रमतिेदन पेश निरी

बीमकले प्रचमलत कानून बमोजिम पेश िनुव पने सरकारी मनकाय बाहेक

अन्य मनकायमा पेश िनव, प्रकाजशत िनव िा बीमकको साधारण सभा
आह्वान िनुव हुाँदैन।

(८) बीमकले प्रत्येक िषव लेिापरीक्षण भएको वििीय वििरण

कम्तीमा दुई पटक राविय स्तरका सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा

प्रसारण िनुक
व ो साथै आफ्नो िेबसाइट माफवत समेत सािविमनक िनुव
पनेछ।

(९) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

उपदफा (२) बमोजिम अिमध थप िदाव समेत बीमकले ले िापरीक्षक
70

मनयुि निरे को कारणबाट लेिापरीक्षण हुन नसकेमा प्रामधकरणले
त्यस्तो बीमकको लामि ले िापरीक्षक मनयुि िररददन सक्नेछ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम प्रामधकरणले मनयुि िरे को

बीमकको लेिापरीक्षकको पाररश्रममक तथा ले िापरीक्षण सम्बन्धी अन्य
िचव सम्बजन्धत बीमकले व्यहोनुव पनेछ।

(११) लेिापरीक्षकले लेिापरीक्षण प्रमतिेदनमा िुलाउनु पने

कुरा तथा बीमकको ले िापरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए
बमोजिम हुनेछ ।
८८.

लेिापरीक्षण सम्बन्धमा आदे श ददन सक्ने: (१) यस ऐन िा अन्य

प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन ले िापरीक्षकको
प्रमतिेदन प्राप्त िरे पमछ प्रामधकरणले आिश्यलयक ठानेमा बीमकको
ले िापरीक्षकलाई दे हायका थप कायव िनव आदे श ददन सक्नेछः(क)

ले िापरीक्षण सम्बन्धमा प्रामधकरणले आिश्यलयक ठानेको

(ि)

कुनै िास विषयमा प्रामधकरणले तोके बमोजिम िा

अमतररि िानकारी पेश िनव,

बीमकलाई मसफाररस िरे बमोजिम अन्य िााँच िनव।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनः लेिापरीक्षण िराउाँदा

लािेको सम्पूणव िचव सम्बजन्धत बीमकले व्यहोनुव पनेछ।
८९.

कारबाहीको मसफाररस िने: यस ऐन बमोजिमको कतवव्य पालना निने

ले िापरीक्षकलाई प्रामधकरणले एक िषवदेजि तीन िषवसम्म बीमकको
ले िापरीक्षण िनव नपाउने िरी ले िापरीक्षकको सूचीबाट हटाउन
सम्बजन्धत मनयमनकारी मनकायमा मसफाररस िरी पठाउन सक्नेछ।
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पररच्छे द-११

बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायक सम्बन्धी व्यिस्था
९०.

इिाितपर नमलई काम िनव नहुन:े यस ऐन बमोजिम इिाितपर नमलई

कसै ले पमन बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको रुपमा
ाँ ै न।
काम िनव िा िराउन हुद
९१.

बीमा मध्यस्थकतावको इिाित: (१) बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा
सेिा प्रदायकको रुपमा काम

िनव चाहने व्यजि िा सं स्थाले

इिाितपरको लामि तोवकए बमोजिमको काििात तथा दस्तूर सवहत
प्रामधकरण समक्ष मनिेदन ददनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िााँचबुझ िदाव

इिाितपर ददन उपयुि दे जिएमा प्रामधकरणले मनिेदकलाई तोवकए
बमोजिम बीमा मध्यस्थकतावको रुपमा काम िनव तोवकएको ढााँचामा
इिाितपर ददनेछ।

(३) बीमा मध्यस्थकताव तथा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको

इिाितपरको अिमध तीन िषवको हुनेछ।

(४) बीमा सभेयरको इिाितपर ददाँदा मनिीिन बीमा अन्तिवत

एउटा प्रकार (पोटवफोमलयो) को बीमाको मार सभे िनव पाउने िरी
इिाितपर ददइनेछ।

तर बीमा सभेयरको कायव िने उद्देश्यलय मलइव स्थापना भएको

कम्पनीको हकमा यो व्यिस्था लािू हुने छै न।

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित बीमा सभेयरको इिाितपर

मलएका व्यजिले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक िषवमभर आफ्नो विशेषज्ञता
रहेको रोिेको कुनै एक प्रकार (पोटवफोमलयो) को इिाितपर कायम
िनुव पनेछ।
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(६) बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले यस

ऐन बमोजिम प्राप्त िरे को इिाितपर अरु कसैलाई प्रयोि िनव ददन,
हस्तान्तरण िनव िा नामसारी िनव िा िराउन हुाँदैन।

(७) बीमा अमभकतावको इिाित पर ददाँदा समान वकमसमको

एउटा मार बीमकको बीमा अमभकतावको इिाितपर ददइनेछ।

(८) बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको

इिाितपर सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
९२.

बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको योग्यता: (१) दफा
९३ बमोजिम मनिेदन ददने बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा
प्रदायकको योग्यता तोवकए बमोजिम हुनेछ।

(२) बीमा मध्यस्थकतावले इिाित प्राप्त िनुव अजघ तोवकए

बमोजिमको परीक्षा उिीणव िरे को हुन ु पनेछ।

(३) प्रचमलत कानून बमोजिम दताव भएको दे हायको योग्यता

भएको सङ्गदठत सं स्थालाइव मार बीमा दलाल तथा तेस्रो पक्ष
सहिकतावको रूपमा कायव िनव इिाित पर ददइनेछः-

ाँ ी भएको,
(क) प्रामधकरणले तोवकददए बमोजिम अमधकृत पूि

(ि) सङ्गदठत सं स्थाको व्यिस्थापक भई कायव िने व्यजि
बीमा सम्बन्धी काममा चार िषवको अनुभि प्राप्त िरे को,

(ि) प्रामधकरणले तोवकददएको अन्य शतवहरू पूरा िरे को।

(४) बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा प्रदायक सम्बन्धी अन्य

व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
९३.

बीमा मध्यस्थकतावको दावयत्ि: (१) बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा

सेिा प्रदायकले इिाितपरको छााँयाप्रमत आफ्नो कायावलयमा स्पष्ट दे जिने
िरी राख्नु पनेछ।
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तर कायावलय स्थापना निरे का बीमा अमभकताव िा बीमा सभे यरले

बीमा सम्बन्धी काम िदाव आफ्नो इिाितपर सम्बजन्धत व्यजिले मािेमा
दे िाउनु पनेछ।

(२) बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले

प्रामधकरणले िारी िरे को आचारसं वहता पालना िनुव पनेछ।

(३) बीमा सभे यरले आफ्नो नजिकको नातेदार िा आफ्नो

एकाघरको पररिारको वििीय स्िाथव भएको कुनै व्यजि िा सं स्था िा
त्यस्तो व्यजिको नजिकको नातेदारको क्षमत िा हामन नोक्सानीको
मूल्याङ्कन िा सभे िनुव िा िराउनु हुाँदैन।

(४) बीमा सभे यरले तोवकएको अिमधमभर सम्बजन्धत बीमक

समक्ष सभे प्रमतिेदन बुझाउनु पनेछ।

(५) बीमा सभे यरले बीमा सभे यरको इिाितपर प्राप्त िरे को

व्यजिलाई मार बीमा सभे को काममा लिाउनु पनेछ।

(६) कुनै एक बीमकको बीमा अमभकतावले सोही अिमधमा अको

समान वकमसमको बीमकको बीमा अमभकताव भई कायव िनव पाउने छै न।
तर िीिन बीमा व्यिसाय िने बीमकको बीमा अमभकतावले

मनिीिन बीमा व्यिसाय िने बीमकको बीमा अमभकताव भई कायव िनव र
मनिीिन बीमा व्यिसाय िने बीमकको बीमा अमभकतावले िीिन बीमा
व्यिसाय िने बीमकको बीमा अमभकताव भई कायव िनव यस व्यिस्थाले
बाधा पुर्याएको मामनने छै न।

(७) उपदफा (६) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

लघुबीमा सम्बन्धी कायव िने बीमा अमभकतावले एकभन्दा बढी बीमकको
लघुबीमा अमभकताव भई कायव िनव सक्नेछ।

(८) बीमा दलाल िा तेस्रो पक्ष सहिकतावले आफ्नो सञ्चालक

समममतको कुनै सदस्य सञ्चालक भएको िा त्यस्तो सदस्यको वििीय
स्िाथव भएको कुनै पमन सङ्गदठत सं स्थामा कुनै पमन वकमसमको लिानी
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िनव िा त्यस्तो सं स्थालाई ऋण ददन िा कुनै वकमसमको िमानत िा
सुरक्षण ददन हुाँदैन।

(९) बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले सम्पादन

िने काम, पाररश्रममक िा कममशन, पदीय आचरण तथा अन्य व्यिस्था
तोवकए बमोजिम हुनेछ।
९४.

इिाितपर निीकरण सम्बन्धी व्यिस्था: (१) बीमा मध्यस्थकताव िा
अन्य बीमा सेिा प्रदायकले इिाितपर निीकरण िराउन चाहेमा
इिाितपरको अिमध समाप्त हुन ु अिािै तोवकएको दस्तुर तथा अन्य
वििरण सं लग्न िरी प्रामधकरण समक्ष मनिेदन ददनु पनेछ।

(२) कुनै बीमा मध्यस्थकतावले उपदफा (१) बमोजिमको

म्यादमभर इिाितपर निीकरणका लामि मनिेदन ददन नसकेको कारण
िुलाई म्याद थपको लामि मनिेदन ददएमा प्रामधकरणले आिश्यलयक

िााँचबुझ िदाव व्यहोरा मनामसब दे जिएमा बढीमा तीन मवहनासम्मका
लामि म्याद थप िररददन सक्नेछ।
(३)

उपदफा

(१)

िा

(२)

बमोजिमको

अिमधमभर

निीकरणको लामि मनिेदन प्राप्त भएमा आिश्यलयक िााँचबुझ िदाव
निीकरण िनव उपयुि दे जिएमा तीन िषवको लामि इिाितपर
निीकरण िररददनु पनेछ।

(४) कुनै कारणले इिाितपर निीकरण िनव नसवकने भएमा

सम्बजन्धत बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकलाई सोको
कारण िुलाई प्रामधकरणले मलजित िानकारी ददनु पनेछ।

(५) बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको

इिाितपर निीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
९५.

इिाितपर िारे ि हुन:े (१) कुनै बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा

सेिा प्रदायकले इिाितपर निीकरणको लामि दफा ९४ बमोजिमको
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अिमधमभर मनिेदन नददएमा इिाितपरको अिमध समाप्त भएको
मममतदे जि मनिको इिाितपर स्ितः िारे ि हुनेछ।

(२) कुनै बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले

आफ्नो इिाितपर िारे ि िनव प्रामधकरण समक्ष मलजित रुपमा मनिेदन

ददएमा प्रामधकरणले िााँचबुझ िरी त्यस्तो इिाितपर तोवकए बमोजिम
िारे ि िनव सक्नेछ।

(३) यस ऐनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन दे हायको

अिस्थामा प्रामधकरणले बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा
प्रदायकको इिाितपर िारे ि िनव सक्नेछः-

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम,

मनदे जशका िा प्रामधकरणले ददएको मनदे शन विपरीत कुनै
काम िरे मा, िा

(ि) बीममतको हक वहत विरुद्ध कुनै कायव िरे को प्रमाजणत
भएमा।

(४) उपदफा (३) बमोजिम इिाितपर िारे ि िनुव अजघ

प्रामधकरणले सम्बजन्धत बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा
प्रदायकलाई आफ्नो सफाई पेश िने मनामसब मौका ददनु पनेछ।
९६.

निीकरण नहुन:े यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन

कुनै बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले दफा ९३

बमोजिमको दावयत्ि पालना निरे को कारणले सो है मसयतमा रही कायव
िनव अयोग्य दे जिएमा िा बीममतको िम्भीर हामन भएको प्रमाजणत भएको
िण्डमा मनिको इिाितपर निीकरण हुने छै न।
९७.

काममा लिाउन नहुन:े (१) कसै ले पमन यस ऐन बमोजिम इिाितपर
नमलएको िा इिाितपर निीकरण निराएको सं स्थालाइव बीमा

मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको रूपमा काममा लिाउनु
हुाँदैन।
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(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै बीमकले बीमा मध्यस्थकताव

िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकलाई काममा लिाएमा सोबाट मसिवना हुने
सम्पूणव दावयत्ि र पररणाम बीमक आफैंले व्यहोनुव पनेछ।

(३) इिाितपर िारे िी भएको कुनै बीमा मध्यस्थकताव िा

अन्य बीमा सेिा प्रदायकले इिाितपरको अिमध कायम रहेका बित
िरे को बीमा व्यिसाय सम्बन्धी कुनै कामबाट मसिवना भएको दावयत्ि
सम्बजन्धत बीमकले व्यहोनुव पनेछ।

(४) बीमा मध्यस्थकतावले कुनै पमन बीमकको सञ्चालक,

कायवकारी प्रमुि, कमवचारी िा परामशवदाताको रुपमा कायव िनव पाउने
छै न।

पररच्छे द-१२

मनयमन, मनरीक्षण तथा अनुिमन

९८.

मनयमन, मनरीक्षण तथा अनुिमन िने: (१) प्रामधकरणले बीमक, बीमा
मध्यस्थकताव, अन्य बीमा सेिा प्रदायक िा त्यस्तो बीमक, बीमा

मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकसाँि सम्बजन्धत व्यजि िा

सं स्थाको काम कारबाहीको सम्बन्धमा िुनसुकै बित मनयमन, मनरीक्षण
िा अनुिमन िनव सक्नेछ।

(२) प्रामधकरणले शङ्का लािेमा िा उिुरी परे मा बीमक िा

बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको काम कारबाही
सम्बन्धमा कुनै विशेषज्ञ िा प्रामधकरणको कमवचारी िटाई बीमक िा
बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको कायावलय िा
कारोबार स्थलमा नै िई स्थलित (अनसाइट) मनरीक्षण िनव िा

बीमकको सम्बजन्धत काििात, ले िा तथा वििीय वििरण, बीमालेि,

सम्बजन्धत प्रमतिेदन तथा वििरण प्रामधकरणमा जझकाई मनरीक्षण िनव
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िा अन्य तररकाले िुनसुकै बित मनयमन, मनरीक्षण िा अनुिमन िनव
सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामि प्रामधकरणले बीमा

व्यिसायको मनयमन, मनरीक्षण िा अनुिमन सम्बन्धी अन्तरावविय स्तरमा

स्थावपत मसद्धान्त, मान्यता,मापदण्ड तथा असल अभ्यास (बेष्ट प्राजक्टस)
तथा प्रचलनलाई आधारको रूपमा मलनेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम िवटएको विशेषज्ञ िा कमवचारीले

सम्बजन्धत पक्षसाँि लित, तथ्याङ्क, वििरण, सूचना, प्रमतिेदन, विद्युतीय
माध्यमबाट मसिवना िररएका वििरण िा आिश्यलयक अन्य कुनै काििात

माि िनव, हेन,व िााँच्न, मनरीक्षण, अनुसन्धान िनव, सोको सक्कल िा
प्रमतमलवप माि िनव िा सो सम्बन्धमा सोधपुछ िनव सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम माि िरे को लित, तथ्याङ्क,

वििरण, सूचना िा आिश्यलयक अन्य कुनै काििात तोवकएको समयमा
उपलब्ध िराउने तथा कुनै वििरण हेन,व िााँच्न, मनरीक्षण िनव र सो

सम्बन्धमा सोधेका प्रश्नहरुको सत्य तथ्य ििाफ ददनु सम्बजन्धत बीमक,
बीमा मध्यस्थकताव, अन्य बीमा सेिा प्रदायक, बीममत तथा बीमा
व्यिसायसाँि सम्बजन्धत व्यजिको कतवव्य हुनेछ।

(६) यस दफा बमोजिम मनयमन, मनरीक्षण िा अनुिमन िनव

िवटएको कमवचारी िा विशेषज्ञले बीमकले सम्पादन िरे को कायव,

त्यसका काम कारबाही िा मलितका सम्बन्धमा कुनै रुवट िा कमिोरी
दे जिएमा, कुनै काम कारबाही िा मलित शंकास्पद भएको दे जिएमा िा
यो ऐन, यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयमािली िा प्रामधकरणले िारी

िरे को मनदे शन बमोजिम नभएको पाइएमा सो सम्बन्धमा सम्बजन्धत
अमधकारीको बयान िराउन सक्नेछ।

(७) यस दफा बमोजिम मनयमन, मनरीक्षण िा अनुिमन िने

िममा तत्काल कुनै मनदे शन िा आदे श ददनुपने दे जिएमा सो कायवमा
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िवटएको विशेषज्ञ िा कमवचारीले प्रामधकरणलाई िानकारी ददई

आिश्यलयक मनदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्तो मनदे शन पालना िनुव
सम्बजन्धत बीमक िा सरोकारिाला व्यजिको कतवव्य हुनछ
े ।

(८) यस दफा बमोजिम मनयमन, मनरीक्षण िा अनुिमन िनव

िवटएको विशेषज्ञ िा कमवचारीले मनरीक्षण िा अनुिमनको प्रमतिेदन

प्रामधकरणले मनधावरण िरे को अिमधमभर प्रामधकरण समक्ष पेश िनुव
पनेछ।

(९) प्रामधकरणले यस ऐन बमोजिम भएका िा हुने मनयमन,

मनरीक्षण िा अनुिमनको कायवमा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका

कुनै मनकाय, प्रदे श िा स्थानीय तहको कुनै मनकाय, अन्य मनयमनकारी
मनकाय िा कुनै सङ्गदठत सं स्थासाँि सहयोि माि िरे को िण्डमा सहयोि
िनुव त्यस्तो मनकाय िा सङ्गदठत सं स्थाको कतवव्य हुनछ
े ।

(१०) बीमा व्यिसायको मनयमन, मनरीक्षण िा अनुिमन

सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।
९९.

विदे शी बीमा कम्पनीले प्रामधकरणलाई िानकारी िराउनु पने: (१) कुनै

विदे शी बीमा कम्पनीले नेपालमा िोले को आफ्नो शािा कायावलयको
मनरीक्षण

िा

अनुिमन

िनुअ
व जघ सो

प्रामधकरणलाई िराउनु पनेछ।

कुराको मलजित

िानकारी

(२) कुनै विदे शी बीमा कम्पनीले नेपालमा िोले को आफ्नो

शािा कायावलयमा उपदफा (१) बमोजिम मनरीक्षण िा अनुिमन

िररसके पमछ प्रमतिेदन तयार िरी सोको एक प्रमत प्रामधकरण समक्ष
पेश िनुव पनेछ।
१००.

मनयमन शुल्क: (१) प्रामधकरणले बीमकलाई मनयमनकारी सेिा
उपलब्ध िराए बापत त्यस्तो मनयमनकारी सेिा प्राप्त िने प्रत्येक

बीमकले आफूले आिवन िरे को कूल बीमा शुल्कको शून्य दशमलि
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सात पााँच प्रमतशतका दरले हुन आउने रकम प्रत्येक िषव मनयमन शुल्क
बापत प्रामधकरणमा बुझाउनु पनेछ।

(२) बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले

मनयमनकारी सेिा उपलब्ध िराए बापत प्रामधकरणलाइव तोवकए
बमोजिमको मनयमन शुल्क बुझाउनु पनेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको मनयमन शुल्क भुिानी

िने अिमध, प्रविया, विलम्ब दस्तूर तथा अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम
हुनेछ।

पररच्छे द-१३

समस्याग्रस्त बीमक

१०१.

बीमक समस्याग्रस्त भएको मामनने: (१) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै
कुरा ले जिएको भए तापमन दे हायको अिस्था उत्पन्न भएमा प्रामधकरणले

बीममतको हक वहत सं रक्षणका लामि बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमक
घोषणा िनव सक्नेछः-

ाँ ी तथा
(क) बीमकले कायम िनुप
व ने न्यूनतम च ुिा पूि
ाँ ीकोष कायम िनव नसकेमा,
पूि

(ि) बीमकको कूल सम्पजि र दावयत्िको अनुपात (सल्भेन्सी
माजिवन) कायम नभएमा,

(ि) बीमकको

सं स्थापक

शेयरधनीले

ठिी,

सम्पजि

शुवद्धकरण, भ्रष्टाचार, आतङ्ककारी वियाकलापमा वििीय

लिानी, मानि बेचमबिन िरी बीमा कम्पनी स्थापना
िरे को प्रमाजणत भएमा,

(घ) िालसािी, वकते , िा झुट्टा वििरण ददई िा िलत मलित

तयार िरी िा पेश िरी बीमा कम्पनी स्थापना िरे को िा
इिाितपरप्राप्त िरे को प्रमाजणत भएमा,
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(ङ) बीममत, शेयरधनी, बीमकका साहू िा सिवसाधारणको वहत
प्रमतकूल हुनेिरी पटक पटक कायव िरे मा,

(च) बीमकलाई अको बीमकमा िामभन प्रामधकरणबाट मनदे शन
भएकोमा त्यस्तो मनदे शनको पालना नभएमा,

(छ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम,
प्रचमलत

कानून, इिाितपर

िारी

िदावका

बित

उजल्लजित शतव िा प्रामधकरणबाट िारी भएका मनदे शन
िा आदे श पटक पटक उल्लङ्घन भएमा,

(ि) बीमकबाट बीमा िालसािी (इन्स्योरे न्स फ्रड) भएमा,

(झ) प्रामधकरणबाट भएको मनयमन, मनरीक्षण, अनुिमन िा
ले िापरीक्षकको प्रमतिेदन िा बीमाङ्कीको प्रमतिेदनबाट

कुनै बीमकले आफ्नो दावयत्ि बहन िनव नसक्ने दे जिएमा
िा नसक्ने सम्भािना भएमा,

(ञ) दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजिमको अिस्थाको
िानकारी िराएमा,

(ट) बीमकको

सञ्चालन

तथा

व्यिस्थापन

सम्बन्धमा

सञ्चालकहरु बीच वििाद उत्पन्न भई बीमा व्यिसाय
सुचारु रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने दे जिएमा,

(ठ) प्रामधकरणबाट बीमकले िदै आएको बीमा व्यिसायमा

पूणव िा आंजशक रोक लिाउाँदा ददइएको मनदे शन बमोजिम
तोवकएको अिमधमभर सुधार िरे को प्रमाण पेश निरे मा,

(ड) बीमकले

निरे मा ।

पूरा

िनुप
व ने

दावयत्ि

पटक

पटक

पूरा

(२) उपदफा (१) बमोजिम समस्याग्रस्त बीमक घोषणा िनुव

अजघ प्रामधकरणले त्यस्तो बीमकका रुपमा घोषणा िनुव नपने कुनै
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कारण भए सोको प्रमाण सवहत आफ्नो स्पष्टीकरण पेश िनव पन्र
ददनको सूचना सम्बजन्धत बीमकलाई ददनु पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अिमधमभर स्पष्टीकरण पेश

निरे मा िा पेश िरे को स्पष्टीकरण सन्तोषिनक र विश्वसनीय भएको
नदे जिएमा प्रामधकरणले उि बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमकको रुपमा

घोषणा िरी त्यसको सूचना कम्तीमा दुईिटा राविय दै मनक पमरका र
प्रामधकरणको िेबसाइट माफवत सािविमनक िनेछ।

(४) कुनै बीमक प्रचमलत कानून बमोजिम दामासाहीमा परे को

िा पनव सक्ने सम्भािना रहेको, त्यस्तो बीमकले बीममतलाई भुिानी
िनुप
व ने दावयत्ि भुिानी िनव नसकेको िा िुद सम्पजि घट्न िई च ुिा

ाँ ीको आधा िा सोभन्दा कम हुन िएकोमा त्यस्तो बीमकले सो
पूि
कुराको िानकारी प्रामधकरणलाई तुरुन्त िराउनु पनेछ।
१०२.

समस्याग्रस्त बीमकको सुधारका उपायहरु: (१) दफा १०१ बमोजिम
कुनै बीमक समस्याग्रस्त भएकोमा प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा
ले जिएको भए तापमन त्यस्तो बीमकको सुधारका लामि प्रामधकरणले
अिमध तोकी दे हायको कुनै आदे श ददनेछः-

ाँ ी बृवद्ध िनव, नयााँ शेयर िारी िनव लिाउने िा शेयर
(क) पूि
बापत भुिानी हुन बााँकी रहेको रकम प्रामधकरणले
तोकेको अिमधमभर भुिानी िनव लिाउने,

(ि) शेयरधनीहरुलाई

वितरण

िनुव पने

लाभांश

मनजित

अिमधसम्म वितरण िनव रोक लिाउने िा त्यसरी रोक

लिाई लाभांश बापत बोनस शेयर समेत िारी िनव
लिाउने,

(ि) सञ्चालक, कायवकारी प्रमुिलाई प्रदान िने पाररश्रममक,
सुविधा िा अन्य िुनसुकै रकमको भुिानीमा मनजित
अिमधका लामि सीमा मनधावरण िने,
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(घ) बीमकको व्यिस्थापन िचवमा नयााँ सीमा मनधावरण िने,

(ङ) बीमकको कुनै िायिेथा मबिी िरी बीमकको दावयत्ि
पूरा िने,

(च) शािा मबस्तार िनव रोक लिाउने िा भइरहेका कुनै िा
सबै शािा िाभ्न िा बन्द िनव लिाउने,

ाँ ी घटाउन लिाउने,
(छ) बीमकको च ुिा पूि

(ि) यस ऐन बमोजिम बीमकले िनव पाउने कुनै िा सबै

प्रकारको बीमा व्यिसाय मनजित अिमधका लामि िनव
नपाउने िरी रोक लिाउने,

(झ) तोवकए बमोजिमको अिमध मभर बीमकको सञ्चालक,

व्यिस्थापक िा कमवचारीको सङ्ख्या कटौती िनव लिाउने
िा सञ्चालक समममत हेरफेर िा पुनिवठन िनव लिाउने,

(ञ) बीमकका शेयरधनीको हक अमधकार मनलम्बन िने िा
त्यस्ता शेयरधनीको शेयर हस्तान्तरण रोक्ने िा त्यस्ता
शेयरधनीको शेयर अन्य शेयरधनीले िा बीमक आफैंले

िररद (बाइआउट) िनव लिाउन िा अन्य व्यजि िा
सं स्थालाई मबिी िनव लिाउने,

(ट) बीमक

सूचीकृत

कम्पनीमा

दताव

भएको

भए

सिवसाधारणको वहतविरुद्ध कुनै काम हुनबाट रोक्न
त्यस्तो बीमकको नाम मधतोपर बिारबाट हटाउन ले िी
पठाउने,

(ठ) बीमकलाई वििीय र व्यिस्थापकीय रुपमा सक्षम

बनाउन प्रामधकरणले मनामसब दे िेका अन्य उपयुि
काम कारबाही िने िा िनव लिाउने ।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (झ) बमोजिमको अिमधमभर

बीमकले सञ्चालक, व्यिस्थापक िा कमवचारी कटौती निरे मा प्रचमलत
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कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन प्रामधकरण आफैले त्यस्तो
सञ्चालक, व्यिस्थापक िा कमवचारीलाई तोवकए बमोजिम हटाउन
सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सुधारका उपाय अपनाउन

प्रामधकरणले ददएको समय मभर बीमकको वििीय िा व्यिस्थापकीय
जस्थमतमा सुधार हुन नसकेमा त्यस्तो बीमकलाई मनयन्रणमा मलनु नपने

कुनै कारण भए सोको प्रमाण सवहत आफ्नो स्पष्टीकरण पेश िनव तीस
ददनको सूचना सम्बजन्धत बीमकलाई ददनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम ददएको समवयभर बीमकले पेश

िरे को स्पष्टीकरण मनामसब दे जिएमा प्रामधकरणले उि बीमकलाई

अपेजक्षत सुधार िनवका लामि बढीमा छ मवहनाको अिमध प्रदान िनव
सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अिमधमभर समेत बीमकले

अपेजक्षत सुधार िनव नसकेमा प्रामधकरणले दफा १०३ बमोजिम एक
विशेष व्यिस्थापन समूह िठन िरी सञ्चालक समममत मनलम्बन िरी िा

निरी िा अन्य कुनै तररकाले सञ्चालन तथा व्यिस्थापन मनयन्रणमा
मलनेछ।
१०३.

विशेष व्यिस्थापन समूह: (१) यस ऐनको दफा १०२ को उपदफा
(५)

बमोजिम

मनयन्रणमा

मलइएको

बीमकको

सञ्चालन

तथा

व्यिस्थापनको लामि तोवकए बमोजिम योग्यता पुिेका व्यजिहरू

मध्येबाट प्रामधकरणले तीन िना व्यजि रहेको विशेष व्यिस्थापन समूह

िठन िरी सो माफवत उि बीमकको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन
सम्बन्धी कायव अजघ बढाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विशेष व्यिस्थापन समूहको

कायाविमध एक िषवको हुनेछ र औजचत्यको आधारमा प्रामधकरणले सो
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समूहको कायाविमध बढीमा एक िषव थप िनव िा सो समूहलाई विघटन
िनव सक्नेछ।

(३) प्रामधकरणले विशेष व्यिस्थापन समूहका सबै िा कुनै

सदस्यको काम सन्तोषिनक नभएमा मनिलाई तोवकए बमोजिम
पदमुि िनव सक्नेछ।

(४) प्रामधकरणले तोवकएको कायव सम्पन्न नहुाँदै विशेष

व्यिस्थापन समूहका सदस्यलाई पदमुि िरे मा सो स्थानमा बााँकी

अिमधका लामि उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता पुिक
े ो व्यजिलाइव
मनयुि िनव सक्नेछ।

(५) विशेष व्यिस्थापन समूहका सदस्य मनयुजि सम्बन्धी

कायवविमध, पाररश्रममक, सुविधा तथा अन्य व्यिस्था प्रामधकरणले
मनधावरण िरे बमोजिम हुनछ
े ।
१०४.

विशेष व्यिस्थापन समूहको काम, कतवव्य र अमधकार: (१) दफा १०३
बमोजिम िदठत विशेष व्यिस्थापन समूहले बीमकको साधारण सभा,

सञ्चालक समममत, कायवकारी प्रमुि िा अन्य पदामधकारीले प्रयोि िनव
पाउने सम्पूणव अमधकार प्रयोि िनव सक्नेछ।

(२) विशेष व्यिस्थापन समूहलाई उपदफा (१) को अधीनमा

रही सम्बजन्धत बीमकको चल, अचल सम्पजिको व्यिस्थापन िने, कुनै

सम्पजि तथा दावयत्िको फरफारक िने र बीमकको सम्पजिको सं रक्षण

तथा हेरचाह िनव आिश्यलयक सबै उपाय अिलम्बन िरी सो बीमकलाई
सञ्चालन िने सम्बन्धमा दे हायको अमधकार हुनेछः-

(क) बीमकले िारी िरे को कुनै िा सबै शेयरधनी शेयर िा
अन्य उपकरण तोवकए बमोजिम अन्य कुनै व्यजि िा
सं स्थाको नाममा नामसारी िनव िा हस्तान्तरण िनव,

(ि) बीमक िा बीमकको सहायक कम्पनीको केही िा सबै
सम्पजि प्राप्त िनव, मबिी िनव, कायावलय, बहीिाता,
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अमभलेि, सम्पजि तथा सूचना प्रणालीमामथ पहुाँच राख्न िा
मनयन्रण िनव,

(ि) बीमकको िा बीमकको अन्य कुनै व्यजि िा सं स्थामा

रहेको सम्पजि िा हक अमधकार प्राप्त िनव िा मबिी िनव,

(घ) बीमकको मनजित अमधकार तथा दावयत्ि अको व्यजिमा
हस्तान्तरण िनव,

(ङ) बीमकको मबिी हुन बााँकी शेयर मबिी िनव,

(च) बीमकले िारी िरे का केही िा सबै शेयर तथा अन्य
वििीय उपकरणलाई िारे ि िनव,

ाँ ी सम्बन्धी अन्य उपकरण िारी िनव,
(छ) शेयर िा पूि

(ि) बीमकले िदै आएको बीमा व्यिसायको केही िा सबै
प्रकार (पोटवफोमलयो) अको बीमकलाई हस्तान्तरण िनव,

(झ) विशेष व्यिस्थापन समूहको काम कारबाही अजघ बढाउन
आिश्यलयक ठानेका काििात
सं स्थाबाट पेश िनव लिाउन,

सम्बजन्धत व्यजि िा

(ञ) बीममतको हकवहत सं रक्षण िनवका लामि आिश्यलयक कायव
िनव, िराउन।

(३) यस दफा बमोजिम व्यिस्थापन िदाव विशेष व्यिस्थापन

समूहले बीमकको सं स्थापक, शेयरधनी, बीममत, बीमा मध्यस्थकताव

लिायतका सािविमनक िा मनिी क्षेरका कुनै पमन व्यजि िा सं स्थाको
स्िीकृमत मलन िा यस पररच्छे दमा अन्यथा उल्लेि भएकोमा बाहेक
कुनै व्यजि, फमव, कम्पनी िा सं स्थालाई सूजचत िनव आिश्यलयक पने
छै न।

(४) विशेष व्यिस्थापन समूहले बीमकको तफवबाट दे हायका

कायवहरू िनव िा िराउन सक्नेछः86

(क) बीमकले

िरररहेको

कायवलाई

मनरन्तरता

मनरन्तरता ददन आिश्यलयक सबै कायव िनव,

ददन

र

(ि) बीमकले िरी आएको केही िा सबै कायवलाई स्थमित िा
बन्द िनव,

(ि) बीमा िोजिमाङ्कन िा बीमा दावयत्िको भुिानी रोक्का राख्न
िा सोको सीमा मनधावरण िनव,

(घ) बीमकको लामि आिश्यलयक कमवचारी, पदामधकारी िा
परामशवदाता मनयुि िनव,

(ङ) आिश्यलयक ठानेको विषयमा छलफल तथा मनणवय िनवका
लामि शेयरधनी, बीममत, बीमा मध्यस्थकताव, कमवचारी िा
पदामधकारीको सभा बोलाउन,

(च) बीमकको नामबाट कुनै कानूनी प्रमतरक्षा िनव िा मुद्दा
माममला िनव,

(छ) बीमकको कायवसाँि सम्बजन्धत अन्य आिश्यलयक कायव िनव
िा िराउन।

(५) विशेष व्यिस्थापन समूहले आफ्नो मनयन्रणमा रहेको

बीमकलाई िाभ्न िा िाभीन उपयुि ठानेमा सोको कारण सवहत
प्रामधकरण समक्ष प्रस्ताि िनुव पनेछ।

(६) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

विशेष व्यिस्थापन समूहले बीमकको सम्पजि मबिी िदाव तोवकए
बमोजिमका आधारभूत न्यूनतम मूल्य मनधावरण िरी पारदशी एिं

व्यािसायीक रूपमा मललाम, मसलबन्दी प्रस्ताि, िाताव िस्ता एक िा
एकभन्दा बढी तररका अपनाउन सक्नेछ।

(७) विशेष व्यिस्थापन समूहले वििीय वििरण, सो सं स्थाको

सम्पजि मबिीको योिना र सो सम्बन्धमा आफ्नो दृवष्टकोण, सो

ु ान िा सोको भुिानीको तररका, सम्पजिको
सं स्थाको दावयत्िको पूिावनम
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िास्तविक हस्तान्तरण र दावयत्िको अनुमान सवहतको वििरण तोवकए
बमोजिम समय समयमा प्रामधकरण समक्ष पेश िनुव पनेछ।

(८) विशेष व्यिस्थापन समूहले सम्पजि मबिी, सम्पजि

ु ान िस्ता कायव िनव आिश्यलयक ठानेमा
एकरीत, दावयत्िको पूिावनम
त्यस्तो कायव िनव सक्ने कुनै मनकाय िा कम्पनीलाई जिम्मा ददन
सक्नेछ।

(९) विशेष व्यिस्थापन समूहले यस दफा बमोजिम आफूलाई

तोवकएको कायव सम्पन्न िदाव लाग्ने सम्पूणव िचव बीमकले व्यहोने र
त्यस्तो िचवको सीमा प्रामधकरणले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ ।
१०५.

पदामधकारी मनलम्बन हुन:े (१) विशेष व्यिस्थापन समूहले बीमकलाई
मनयन्रयणमा मलएको अिमधभर बीमकको सञ्चालक र कायवकारी प्रमुि
स्ितः मनलम्बन हुनेछन्।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

विशेष व्यिस्थापन समूहले उपयुि ठानेमा तोवकएको काम िनवका

लामि बीमकको सञ्चालक र कायवकारी प्रमुिको मनलम्बन फुकुिा िरी
काममा िटाउन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम विशेष व्यिस्थापन समूहले

लिाएको काम निने व्यजिलाई विशेष व्यिस्थापन समूहले िुनसुकै
बित पदमुि िनव सक्नेछ।
१०६.

सूचना ददनु पने: (१) विशेष व्यिस्थापन समूहले बीमकलाई मनयन्रणमा
मलई कायव प्रारम्भ िरे को तीन ददनमभर दे हायको वििरण सवहतको
सूचना सम्बजन्धत बीमकको प्रत्येक कायावलयमा ददनु पनेछः-

(क) सम्बजन्धत बीमकलाई मनयन्रणमा मलई काम सुरू
िरे को मममत र समय,
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(ि) सम्बजन्धत

बीमकको

मुख्य

व्यिस्थापन

हेने

िा

सम्बजन्धत अजख्तयार प्राप्त व्यजिको अजख्तयारी तथा
जिम्मेिारी िारे ि िररएको व्यहोरा,

(ि) बीममतले बीमा दाबी िने तररका, समय र स्थान,

(घ) अन्य विमभन्न पक्षहरूले िने विमभन्न दाबीको लामि दाबी
िने तररका, समय र स्थान।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रत्येक हप्ता प्रकाशन

हुने िरी चार हप्तासम्म कम्तीमा दुई िटा राविय स्तरको दै मनक पमरका
र आफ्नो िेबसाइट माफवत समेतमा प्रकाशन िनुव पनेछ।

(३) विशेष व्यिस्थापन समूहले मनयन्रणमा मलएको बीमकको

अिस्था, अजख्तयार प्राप्त अमधकारी तथा मनिको अजख्तयारीमा आएको

पररितवन सम्बन्धी िानकारी प्रामधकरण, नेपाल मधतोपर बोडव तथा
कम्पनी रजििारको कायावलयमा लेिी पठाउनु पनेछ।
१०७.

नयााँ वििीय वििरण तयार िनुव पने: (१) विशेष व्यिस्थापन समूहले
मनयन्रणमा मलएको बीमकको िास्तविक जस्थमत

बमोजिम नयााँ वििीय वििरण तयार िनुव पनेछ।

दे जिने िरी तोवकए

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार िररएको वििीय वििरण र

सो सम्बन्धी विस्तृत वििरण प्रामधकरण समक्ष पेश िनुव पनेछ।
१०८.

बीमकको अिस्थामा सुधार आएपमछको व्यिस्था: विशेष व्यिस्थापन
समूहले मनयन्रणमा मलइएको बीमकको अिस्थामा सुधार आएको

दे जिएमा विशेष व्यिस्थापन समूहले दे हाय बमोजिमको कारबाही िनव
सक्नेछः-

(क) मनलम्बन िररएको सञ्चालक समममतको मनलम्बन फुकुिा
िनव,

(ि) बीमकको व्यिस्थापन बीमकको सञ्चालक समममतलाई
हस्तान्तरण िनव,
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(ि) बीमकका शेयरधनी मध्येबाट तत्कालका लामि नयााँ
सञ्चालक समममत िठन िरी छ मवहनामभर साधारण सभा
बोलाउन मनदे शन ददन,

(घ) बीमकको साधारण सभा बोलाई नयााँ सञ्चालक समममत
िठन िनव।

१०९.

बीमकको अिस्थामा सुधार नआएमा िररने व्यिस्था: यस ऐन बमोजिम
मनयन्रणमा मलइएको बीमकको अिस्थामा सुधार हुन नआएमा विशेष
व्यिस्थापन समूहले दे हाय बमोजिमको कायव िनव सक्नेछः-

(क) िफत िररएको शेयर तोवकएको अिमधमभर मललाम
बढाबढमा मबिी िरी हस्तान्तरण िनव,

(ि) त्यस्तो बीमकलाई अको बीमकसाँि मनधावररत समयमभर
िाभ्न प्रामधकरण समक्ष मसफाररस िनव,

(ि) त्यस्तो बीमकको बीमा व्यिसाय अको बीमकमा

हस्तान्तरण िराई उि बीमकको इिाितपर िारे ि
िनव प्रामधकरण समक्ष मसफाररस िनव,

(घ) दफा ११० बमोजिम बीमकको जस्थमत सुधार िनव
प्रामधकरण समक्ष मसफाररस िनव,

(ङ) त्यस्तो बीमकको दामासाही सम्बन्धी प्रविया प्रारम्भ
िनव प्रामधकरण समक्ष मसफाररस िनव।

११०.

बीमकको वििीय जस्थमत सुधारको लामि मसफाररस िनव सक्ने: (१) दफा
१०२ बमोजिम मनयन्रणमा मलइएको कुनै बीमकको वििीय जस्थमतमा
सुधार नआएको कारणबाट दफा १०९ को िण्ड (क), (ि), (ि)

िा (घ) बमोजिमको कारबाही प्रविया अजघ बढाउाँदा समग्र बीमा
क्षेरमा नकारात्मक असर पने सम्भािना दे जिएमा विशेष व्यिस्थापन

समूहले सोही व्यहोरा उल्लेि िरी सो अिस्था मसिवना हुन नददनको
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लामि त्यस्तो बीमकको सम्पजि तथा दावयत्िको अिस्था समेत समािेश
िरी तयार पाररएको प्रमतिेदन प्रामधकरण समक्ष पेश िनुव पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रमतिेदन िााँचबुझ िदाव

त्यस्तो बीमकको व्यिस्थापन िा फरफारक िदाव समग्र बीमा क्षेरमा

नकारात्मक असर पने यवकन हुन आएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो
बीमकमा लिानी िदाव उि बीमकको वििीय जस्थमतमा सुधार हुने

दे जिएमा प्रामधकरणले सोही मनश्यलकषव सवहतको राय मन्रालय समक्ष
मसफाररस िनव सक्नेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोजिमको

मसफाररस

प्राप्त

भएमा

मन्रालयले त्यस्तो बीमकको शेयर स्िाममत्िमा लिानी िरी उि
बीमकको वििीय जस्थमतमा सुधार िनव सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम बीमकको वििीय जस्थमतमा सुधार

भएपमछ पााँच बषवमभर बोलकबोलको माध्यमबाट मन्रालयले आफ्नो
शेयर स्िाममत्िको लिानी मबिी िनव सक्नेछ।
१११.

बीमकको विशेष व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था: (१) विशेष
व्यिस्थापन समूहको काम कारबाहीमा कसै ले बाधा अिरोध िा
ाँ ै न।
हस्तक्षेप िनुव िराउनु हुद

(२) उपदफा (१) विपरीत कसै ले कुनै कायव िरे िा िराएमा

विशेष व्यिस्थापन समूहले सम्बजन्धत प्रशासन िा प्रहरीलाई आिश्यलयक
सहयोिको लामि अनुरोध िनव सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भएमा सम्बजन्धत

मनकायले त्यस्तो बीमकको कायावलय, सम्पजि, अमभलेि, बहीिाता र

सूचना प्रविमध प्रणाली मामथ विशेष व्यिस्थापन समूहले सहिरूपमा
मनयन्रण िरी काम िनव सक्ने िरी आिश्यलयक सुरक्षाको व्यिस्था
ममलाउनु पनेछ।
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(४) यस पररच्छे द बमोजिम विशेष व्यिस्थापन समूह िा

प्रामधकरणले िरे को काम कारबाहीबाट मकाव पने पक्षले क्षमतपूमतवको
लामि विशेष व्यिस्थापन समूहले प्रामधकरणमा प्रमतिेदन पेश िरे को
िा कुनै कारणले विशेष व्यिस्थापन समूह विघटन भएकोमा विघटन

भएको मममतले साठी ददनमभर उच्च अदालत समक्ष मनिेदन ददन
सक्नेछ।

(५) उच्च अदालतले दे हायको अिस्थामा मकाव पने पक्षलाई

मनामसब मावफकको आमथवक क्षमतपूमतव भराई ददन सक्नेछः-

(क) मनयन्रणमा मलइएको बीमकको व्यिस्थापनको िममा
अमधकार क्षेर नाघी िरे को कुनै काम कारबाही भएकोमा,

(ि) यस ऐन बमोजिम फरफारकको प्रविया पूरा निरे कोमा,

(ि) मनयन्रणमा मलइएको बीमकको व्यिस्थापनको कारबाही
िदाव पयावप्त आधार र कारण मबना िरे कोमा।

(६) विशेष व्यिस्थापन समूहले यस ऐन बमोजिम आफूलाई

प्राप्त अमधकारको प्रयोि िदाव पारदशी एिं न्यायोजचत तिरले सम्बजन्धत
बीममत तथा अन्य सम्बजन्धत पक्षको वहत हुने िरी िनुव पनेछ।

(७) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

प्रामधकरणले मनयन्रणमा मलएको बीमकको व्यिस्थापनको प्रवियालाई
सहयोि पुग्ने िरी प्रामधकरण िा विशेष व्यिस्थापन समूहको मनणवय
कायावन्ियन िने मसलमसलामा सम्बजन्धत बीमकका सञ्चालक तथा

पदामधकारीले िरे को कुनै कायवका विरुद्धमा कुनै बीममत, शेयरधनी िा
साहू ले कुनै वकमसमको मुद्दा माममला िनव पाउने छै न।
११२.

अजन्तम प्रमतिेदन पेश िनुव पने: विशेष व्यिस्थापन समूहले आफूले

मनयन्रणमा मलएको बीमकको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम िनुव पने

कायव सम्पन्न िरे को, आफ्नो कायाविमध समाप्त भएको िा कुनै कारणले

सो समूह विघटन भएकोमा त्यसरी कायव सम्पन्न िरे को, कायाविमध
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समाप्त भएको िा विघटन भएको मममतले तीस ददनमभर आफूले सम्पन्न
िरे को काम कारबाहीको सम्बन्धमा तोवकए बमोजिमको वििरण

समािेश िरी तयार िररएको अजन्तम प्रमतिेदन प्रामधकरण समक्ष पेश
िनुव पनेछ।

पररच्छे द…१४

बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण तथा बीमक िाभ्ने िा िामभने व्यिस्था
११३.

बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण िनव सक्ने: (१) कुनै बीमकले आफूले िदै

आएको बीमा व्यिसायहरू मध्ये सबै िा केही बीमा व्यिसायको प्रकार

(पोटवफोमलयो) प्रामधकरणको स्िीकृमत मलई सोही वकमसमको बीमा
व्यिसाय िने अको बीमकलाई हस्तान्तरण िनव सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै बीमकले बीमा व्यिसाय

हस्तान्तरण िरी मलन िा ददन चाहेमा सम्बजन्धत बीमकले आ-आफ्नो
साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताि पाररत िरी एक आपसमा

ु
सम्झौता िरी तोवकए बमोजिमको काििात सवहत प्रामधकरणमा सं यि
मनिेदन ददनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िााँचबुझ िदाव

मनिेदकसाँि थप कुनै कुरा बुझ्नु पने भए सो समेत बुझी बीमा व्यिसाय

हस्तान्तरण िनव मनामसब दे जिएमा प्रामधकरणले सम्झौता बमोजिम बीमा

व्यिसाय हस्तान्तरण िनव तोवकए बमोजिम स्िीकृमत प्रदान िनव
सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

कुनै बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण िदाव बीममतको अवहत िा हामन
नोक्सानी हुने, बीमा व्यिसायमा अस्िस्थ प्रमतस्पधाव बढ्न सक्ने िा कुनै

बीमकको एकामधकार िा मनयजन्रत व्यापाररक अभ्यास कायम हुन
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सक्ने सम्भािना दे जिएमा प्रामधकरणले बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण िरी
मलन िा ददन स्िीकृमत प्रदान िने छै न।

(५) उपदफा (३) बमोजिम बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण िनव

स्िीकृमत मलइव बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण िरे पमछ त्यस्तो व्यिसायको
सम्पजि तथा दावयत्ि बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण िरी मलने बीमकमा
सनेछ।

(६) बीमा व्यिसाय हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनेछ।
११४.

बीमक िाभ्न िा िामभन सक्ने: (१) एकै वकमसमको बीमा व्यिसाय

िने बीमकहरु प्रामधकरणको स्िीकृमत मलई प्रचमलत कानून बमोजिम
एक आपसमा िाभ्न िा िामभन सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिम िाभ्ने िा िामभने कारबाही

चलाउनु अजघ तोवकए बमोजिमको काििात सवहत िाभ्ने र िामभने दुिै

ु
बीमकले स्िीकृमतको लामि प्रामधकरण समक्ष सं यि
मनिेदन ददनु
पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िााँचबुझ िदाव बीमक

िाभ्न िा िामभन मनामसब दे जिएमा सो सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ िनव
प्रामधकरणले सै द्धाजन्तक स्िीकृमत ददनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सै द्धाजन्तक स्िीकृमत प्राप्त िरे पमछ

आपसमा िाभ्ने िा िामभने बीमकले आ-आफ्नो कम्पनीको सम्पजि,

दावयत्ि र व्यिसायको मूल्याङ्कन िनव बीमकको लेिापरीक्षक हुन
योग्यता पुिक
े ो व्यजिलाई मूल्याङ्कनकताव मनयुि िरी तोवकए बमोजिम

मूल्याङ्कन िराई सो वििरण सवहत प्रामधकरण समक्ष मनिेदन पेश िनुव
पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम मनिेदन प्राप्त भएमा प्रामधकरणले

आिश्यलयक िााँचबुझ िरी मनिेदकसाँि कुनै थप कुरा बुझ्नु पने भए सो
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समेत बुझ्दा मनिेदक बीमकलाई एक आपसमा िाभ्नु िा िामभन
मनामसब हुने दे जिएमा िाभ्न िा िामभन स्िीकृमत प्रदान िनव सक्नेछ।

ाँ ा बीममतलाई
तर बीमकहरु एक आपसमा िाभ्दा िा िामभद

अवहत िा हामन नोक्सानी हुने, बीमा व्यिसायमा अस्िस्थ प्रमतस्पधाव
बढ्ने िा कुनै बीमकको एकामधकार कायम हुने िा मनयजन्रत व्यापाररक

अभ्यास कायम हुनसक्ने सम्भािना दे जिएमा प्रामधकरणले त्यस्तो
बीमकलाई एक आपसमा िाभ्न िा िामभन स्िीकृमत ददने छै न।

(६) बीमक एक आपसमा िाभ्ने िा िामभने सम्बन्धी अन्य

व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
११५.

प्रामधकरणले िाभ्न िा िामभन मनदे शन ददन सक्ने: (१) दे हायको
अिस्थामा प्रामधकरणले अिमध तोकी कुनै बीमकलाई अको बीमकसाँि
िाभ्न िा िामभन मनदे शन ददन सक्नेछः-

(क) बीमक दफा १०९ को िण्ड (ि) बमोजिम विशेष

व्यिस्थापन समूहले कुनै बीमकलाई िाभ्न प्रामधकरण
समक्ष मसफाररस िरे मा, िा

(ि) बीमकको सञ्चालक िा सं स्थापकको अको बीमकमा
प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपमा वििीय, व्यािसावयक िा मनिी
स्िाथव भएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मनदे शन ददएकोमा प्रामधकरणले

तोकेको अिमधमभर त्यस्तो बीमकले िामभने प्रस्ताि प्रामधकरण समक्ष

स्िीकृमतका लामि पेश िनुव पनेछ र प्रामधकरणबाट स्िीकृमत प्राप्त
भएपमछ त्यस्तो बीमक अको बीमकसाँि िामभनेछ।
११६.

बीमकले अको बीमक प्रामप्त िनव सक्ने: (१) कुनै बीमकले उस्तै

वकमसमको बीमा व्यिसाय िने अको बीमकलाई प्रामप्त (एजक्िजिसन)
िनव सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम एक बीमकले अको बीमकलाई

प्रामप्त िनव चाहेमा दुबै बीमकले आ-आफ्नो साधारण सभाबाट सो
सम्बन्धी विशेष प्रस्ताि पाररत िरी प्रामधकरण समक्ष सै द्धाजन्तक
ु मनिेदन ददनु पनेछ।
सहममतका लामि सं यि

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िााँचबुझ िदाव

सै द्धाजन्तक सहममत ददन उपयुि दे जिएमा प्रामधकरणले दे हायको
आधारमा सै द्धाजन्तक सहममत प्रदान िनव सक्नेछः-

(क) अल्पकालीन िा दीघवकालीन दावयत्ि पूरा िनवको लामि

लजक्षत बीमक असमथव भई अको बीमकले प्रामप्त िनुव
मनामसब दे जिएमा,

ाँ ी कायम िनव िा यस
(ि) दफा ३६ बमोजिमको च ुिा पूि

ऐन बमोजिम कायम िनुव पने कोष कायम िनव लजक्षत

बीमक असमथव भई अको बीमकले प्रामप्त िनुव मनामसब
भएमा,

(ि) लजक्षत बीमकले मनधावररत अिमधमभर सिवसाधारणलाई
शेयर िारी िनव नसकेमा।

(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

एक बीमकले अको बीमकलाई प्रामप्त िदाव बीममतलाई अवहत िा हामन

नोक्सानी हुन,े बीमा व्यिसायमा अस्िस्थ प्रमतस्पधाव बढ्ने िा कुनै
बीमकको एकामधकार कायम हुने िा मनयजन्रत अभ्यास कायम हुन

सक्ने सम्भािना दे जिएमा प्रामधकरणले त्यस्तो बीमकलाई प्रामप्त िनव
स्िीकृमत ददने छै न।

(५) उपदफा (३) बमोजिम प्रामधकरणबाट सै द्धाजन्तक सहममत

प्राप्त भएमा प्रामप्त िने बीमकले बीमकको लेिापरीक्षक हुन योग्यता

पुिेका व्यजिहरू मध्येबाट दे हायका विषयमा अध्ययन िरी प्रमतिेदन
पेश िनव मूल्याङ्कनकताव मनयुजि िनुव पनेछः96

(क) प्रामप्त िने र लजक्षत बीमकको सम्पजि, दावयत्ि र
व्यिसायको मूल्याङ्कन सवहत समग्र आमथवक जस्थमत,

(ि) प्रामप्त िने बीमकले लजक्षत बीमक प्रामप्त िदाव बीमा

प्रणालीमा हुन सक्ने प्रभािको सामान्य प्रक्षेपण र प्रामप्त
िने बीमकको व्यािसावयक योिना,

(ि) प्रामप्त

पिातको

व्यिस्थापन,

(घ) प्रामप्त

पिातको

लजक्षत

लजक्षत

बीमकका

बीमकको

दीघवकालीन दावयत्िको व्यिस्थापन,

कमवचारीको

अल्पकालीन

र

(ङ) तोवकए बमोजिमको अन्य वििरण।

(६) उपदफा (५) बमोजिम मनयुि मूल्याङ्कनकतावले आफूले

तयार िरे को अध्ययन प्रमतिेदनको एक प्रमत प्रामधकरण र प्रामप्त िने
बीमक समक्ष पेश िनुव पनेछ।
(७)

उपदफा

(६)

बमोजिमको

प्रमतिेदनबाट

लजक्षत

बीमकलाई प्रामप्त िनव उपयुि हुने दे जिएमा प्रामधकरणले त्यस्तो बीमक
प्रामप्त (एजक्िजिसन) िनवको लामि स्िीकृमत प्रदान िनेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम स्िीकृमत प्राप्त भएपमछ लजक्षत

बीमकको सम्पजि र दावयत्ि व्यिस्थापन सम्बन्धमा दुबै बीमकले

आपसी सम्झौता िरी प्रामप्त िने बीमकले लजक्षत बीमकको तोवकए
बमोजिम सङ्ख्याका सं स्थापक शेयर िा अन्य शेयर िररद िनुव पनेछ।
(९) बीमकको प्रामप्त (एजक्िजिशन) सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनेछ।

पररच्छे द…१५

बीमा कम्पनीको दामासाही
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११७.

बीमकको िारे िी: (१) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए
तापमन कुनै पमन बीमकको िारे िी हुने छै न।

(२) कुनै बीमक िारे ि हुन चाहेमा साधारण सभाबाट मनणवय

िराई स्िेजच्छक िारे िीको कायवयोिना सवहत प्रामधकरण समक्ष मनिेदन
ददनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै बीमकको मनिेदन प्राप्त भएमा

प्रामधकरणले आिश्यलयक िााँचबुझ िरी त्यस्तो बीमकले आफ्नो दावयत्ि

पूणव रुपमा भुिानी िनव सक्षम छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएमा आिश्यलयक
शतव तोकी बीमकलाई िारे िीको लामि कारबाही अिामड बढाउन
स्िीकृमत ददन सक्नेछ।
११८.

बीमक िारे िी सम्बन्धी शतवहरु: (१) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा

ले जिएको भए तापमन दफा ११७ बमोजिम बीमकको िारे िीका लामि
प्रामधकरणबाट स्िीकृमत प्राप्त भएमा सो मममत दे जि िारे िीको प्रविया
प्रारम्भ भएको मामननेछ।

(२) बीमकको िारे िी िदाव दे हाय बमोजिम िनुव पनेछः-

(क) प्रामधकरणबाट स्िीकृमत प्राप्त भएको पैंतीस ददनमभर

बीमक िारे िीको प्रवियामा रहेको सूचना दुई िटा

राविय स्तरको दै मनक पमरकामा कम्तीमा दुई पटक र
प्रामधकरणको िेबसाइट माफवत प्रकाशन िनुव पने,

(ि) बीमक िारे िीको प्रवियामा रहेको सूचना सम्पूणव
बीममत, साहू िा सरोकारिाला व्यजि र कम्पनी रजििार
कायावलयलाई पैंतीस ददनमभर ददनु पने,

(ि) बीमकले बीमालेि अन्तिवत बीममतलाई भुिानी िनुव
पने रकम, साहू लाई च ुिा िनुप
व ने ऋण रकम र पूरा

िनुप
व ने अन्य दावयत्ि प्रामधकरणले तोकेको अिमधमभर
पूरा िनुव पने,
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(घ) िण्ड (ि) बमोजिम बीममतलाई भुिानी िनुप
व ने रकम
बीमाले ि बमोजिम भुिानी िनव पररपक्ि भई नसकेको
अिस्थामा समेत प्रामधकरणले मनधावरण िरे को अिमधको
अजन्तम ददन त्यस्तो भुिानी िनुव पने रकम स्ितः
पररपक्ि भएको मामनने,

(ङ) िण्ड (ि) बमोजिम भुिानी िा दावयत्ि पूरा िदाव कुनै

बीममत, साहू िा सरोकारिाला व्यजिले भुिानी मलन
नआएको

िा

भुिानी

िनव

कारणबस

नसकेमा

प्रामधकरणले मनधावरण िरे को शतव बमोजिम दावयत्ि पूरा

िनुव पने बराबरको रकम छु ट्टै िातामा रहने िरी
प्रामधकरणले तोकेको बैंकमा िम्मा िनुप
व ने,

(च) प्रामधकरणबाट

स्िीकृमत

प्राप्त

भएपमछ

बीमकले

िारे िीका लामि अत्यािश्यलयक हुने बाहेक कुनै दावयत्ि
मसिवना हुने िा अमधकार प्रयोि िने काम िनव नहुने।

(३) प्रामधकरणले बीमकको िारे िीको प्रविया पूरा भएको

मममतदे जि इिातपर स्ितः रद्द हुनेछ।

(४) बीमकको िारे िीका सम्बन्धमा प्रामधकरणले आिश्यलयक

मनदे जशका बनाई लािू िनव सक्नेछ।
११९.

प्रामधकरणले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ िनव सक्ने: यस ऐन िा
प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन दे हायका
अिस्थामा सो कुरा पुवष्ट िने पयावप्त आधार सवहत प्रामधकरणले कुनै

बीमकको दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ िनव प्रविया अिामड बढाउन
सक्नेछः-

(क) लिातार तीन

आमथवक

बषवसम्म बीमकको दावयत्ि

त्यसको सम्पजिभन्दा बढी भएमा,
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(ि) भुिानी अिमध पूरा भइसकेको िा तत्काल भुिानी िनुव
पने दावयत्ि तोवकएको अिमधसम्म पूरा िनव नसकेमा,

(ि) दफा १०९ को िण्ड (ङ) बमोजिम दामासाहीको प्रविया
प्रारम्भ िने मनणवय भएमा,

(घ) बीमक,

यसका

सञ्चालक

िा

कायवकारी

प्रमुिबाट

बीममतको हक वहत विरुद्ध काम िरे को पाइएको र
त्यसको सुधारको लामि प्रामधकरणबाट भएका मनदे शन
पटक पटक उल्लङ्घन भएको दे जिएमा,

ाँ ीकोष ऋणात्मक
(ङ) लिातार तीन िषवसम्म बीमकको पूि
भएमा,

(च) उपदफा १३७ बमोजिम बीमकको इिाितपर रद्द
भएमा,

(छ) दफा ११७ बमोजिम िारे िीको लामि बीमकले मनिेदन
ददएमा।

१२०.

मलजक्िडेटरको मनयुजि: (१) दफा ११९ बमोजिम प्रामधकरणले

कारबाही अिामड बढाउन मलजक्िडे टर मनयुि िरी सोको सूचना दुई

िटा राविय स्तरको दै मनक पमरकामा कम्तीमा दुई पटक र
प्रामधकरणको िेबसाइटमा समेत प्रकाशन िनुव पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रामधकरणले मलजक्िडे टर मनयुि

िरे पमछ बीमकले सञ्चालन िरे को सम्पूणव बीमा व्यिसाय स्ितः स्थिन
हुनेछ।
१२१.

ाँ ा दावयत्िको भुिानीमा प्राथममकता: प्रचमलत कानूनमा
बीमक िारे ि हुद

िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन कुनै बीमकको िारे िी हुाँदा िा
दामासाहीमा पदाव दावयत्िको भुिानी दे हायको प्राथममकताको आधारमा
िनुव पनेछः-

(क) बीमक िारे िी िा दामासाहीको प्रवियामा लािेको िचव,
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(ि) बीममतलाई भुिानी िनुव पने िा भुिानी िनव बााँकी रकम,
(ि) प्रचमलत कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पने
कर, दस्तुर र शुल्क,

(घ) प्रामधकरणलाई बुझाउनु पने मनयमन शुल्कको रकम,
(ङ) बीमा मध्यस्थकतावले पाउने पाररश्रममक िा कममशन,

(च) अन्य बीमकलाई भुिानी िनव बााँकी बीमा बापतको
रकम,

(छ) कमवचारीलाई भुिानी ददन बााँकी तलब, भिा, सञ्चय कोष,
उपदान र अन्य रकम,

(ि) बीमकले व्यहोनुव पने अन्य दावयत्ि,

(झ) बीमकले भुिानी िनुव पने िा पूरा िनुप
व ने अन्य कुनै
दावयत्ि,

(ञ) शेयरधनीले पाउने रकम।

१२२.

विदे शी बीमा कम्पनीको नेपालमा रहेको शािा कायावलयको दामासाही:
(१) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन विदे शी
ु को कानून बमोजिम दामासाहीको
बीमा कम्पनी विरुद्ध सम्बजन्धत मुलक
प्रविया प्रारम्भ हुने विजिकै नेपाल जस्थत शािा कायावलयको बीमा
कारोबार स्ितः बन्द हुनछ
े ।

(२) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

ु को कानून बमोजिम
विदे शी बीमा कम्पनीविरुद्ध सम्बजन्धत मुलक

दामासाहीको प्रविया आरम्भ भएको कारणले त्यस्तो कम्पनीको
नेपालमा रहेको शािा कायावलयको दावयत्ि प्रभावित हुने दे जिएमा
त्यस्तो कायावलयले नेपालमा सञ्चालन िरे को बीमा व्यिसायबाट मसिवना

भएको दावयत्ि पूरा िनव नेपालमा भएको िायिेथाको वििरण सवहतको
िानकारी अविलम्ब प्रामधकरणलाई ददनु पनेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रविया प्रारम्भ भएको िानकारी

प्राप्त भएमा प्रामधकरणले सो प्रयोिनका लामि एक मूल्याङ्कनकताव मनयुि

िरी त्यस्तो कायावलयले नेपालमा सञ्चालन िरे को बीमा व्यिसायको

दावयत्ि र त्यस्तो कायावलयको नेपालमा रहेको िायिेथाको मूल्याङ्कन
िराउनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम मनयुि मूल्याङ्कनकतावले दफा

३८, ३९, ४० र ४१ बमोजिमको रकम तथा त्यस्तो कायावलयको

अन्य चल अचल सम्पजिको वििरण सवहतको मूल्यावङ्कत रकम र त्यस्तो
कायावलयको बीमालेि िारी िरे बापतको तत्कालीन र पररपक्ि हुाँदाका
बित कायम हुने दावयत्िको रकम, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पने

रकम र भुिानी िनुव पने अन्य रकम र दावयत्िको वििरण िुलाई
प्रमतिेदन पेश िनुव पनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रमतिेदन प्राप्त भएपमछ नेपालमा

त्यस्तो कायावलयले व्यहोनुव पने दावयत्ि बापतको रकम यस्तो बीमकले

िचव िनव नपाउने िरी तोवकए बमोजिम प्रामधकरणले रोक्का िनुव
पनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको रकमबाट त्यस्तो कायावलयबाट

ब्यहोनुव पने दावयत्ि तोवकए बमोजिम पूरा िनुप
व नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम दावयत्ि पूरा िरी बााँकी रहेको

ु मा वफताव लै िान
रकम प्रचमलत कानून बमोजिम सम्बजन्धत मुलक
सवकनेछ।

(८) उपदफा (४) बमोजिमको प्रमतिेदनबाट नेपालमा बीमा

व्यिसाय सञ्चालन िरे को कारण मसजिवत बीममत प्रमतको िा अन्य दावयत्ि

पूरा हुन नसक्ने दे जिएमा त्यस्तो दावयत्ि पूरा िनव सक्ने िरी आिश्यलयक
रकम व्यिस्था िनव प्रामधकरणले
ददनेछ।
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त्यस्तो कायावलयलाई मनदे शन

(९) उपदफा (८) बमोजिम मनदे शन भएकोमा त्यस्तो रकमको

व्यिस्था िनुव सम्बजन्धत कायावलयको कतवव्य हुनछ
े ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम कायावलयबाट त्यस्तो रकमको

व्यिस्था हुन नसकेमा प्रामधकरणले

कूटनीमतक माध्यम माफवत

ु को मनयमनकारी मनकायबाट त्यस्तो रकम प्राप्त िने
सम्बजन्धत मुलक
व्यिस्था िनव नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध िनेछ।

(११) उपदफा (१०) बमोजिम दावयत्ि भुिानी हुन नसकेमा

प्रामधकरणले बीममत वहत सं रक्षण कोषबाट व्यहोने िरी आिश्यलयक
रकमको व्यिस्था िनुव पनेछ।

(१२) उपदफा (११) बमोजिम दावयत्ि पूरा हुन नसकेमा

त्यस्तो रकमको दावयत्ि व्यहोनव प्रामधकरणले नेपाल सरकारलाइव
अनुरोध िनव सक्नेछ।

पररच्छे द-१६
बीमा दाबी

१२३.

बीमा दाबी फस्यौट िनुव पने: (१) बीमकले बीमालेिमा उल्लेि भए
बमोजिम बीमा दाबी पेश हुन आएमा त्यस्तो दाबीको क्षमत मूल्याङ्कन

िराउनु पने भए सो िराइव र क्षमत मूल्याङ्कन िराउनु नपने भएमा त्यसरी
पेश भएको मममतबाट तोवकएको अिमधमभर दाबी फस्यौट िनुव पनेछ।

(२) प्रचमलत कानून बमोजिम बीममत िा मनिको हकिाला

तोवकएको अिमधमभर पिा नलािेमा िा मनिलाई दाबी भुिानी िनव
नसवकएमा दाबी भएका बित भुिानी िने िरी त्यस बापतको रकम
दाबी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड)मा िम्मा िनुव पनेछ।

(३) बीमा दाबी बापतको रकम भुिानी पाउने व्यजि फेला

नपरे मा बीममत िा हकिालालाई कुनै प्रकारले िोिेको, सम्पकव िने
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प्रयास िरे को िा रकम भुिानी िनव पयावप्त प्रयास िरे को प्रमाण बीमकले
सुरजक्षत रूपमा राख्नु पनेछ।

(४) बीमकले तोवकएको समयमभर फस्यौट हुन नसकेका

दाबीहरूको वििरण प्रामधकरण समक्ष पेश िनुव पनेछ।

(५) यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

दे शको कुनै भू-भाि िा क्षेरमा महाविपजि लिायतका अन्य सङ्कट

आइपरे को अिस्थामा त्यस्तो सङ्कट परे को स्थानमा मनजित अिमधका
लामि प्रामधकरणले बीमा दाबी सम्बन्धी छु ट्टै कायवविमध तयार िरी लािू
िनव सक्नेछ।

(६) बीमा दाबी फस्योट तथा दाबी नभएको कोष (अनक्ले म्ड

फण्ड) सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
१२४.

पुनबीमाको दाबी भुिानी: (१) पुनबीमा िने बीमकले बीमा व्यिसाय

िने बीमक र पुनबीमा व्यिसाय िने बीमकबीच भएको पुनबीमा

करारको आधारमा पुनबीमा दाबी बापतको रकम भुिानी िनुव पनेछ।
(२) पुनबीमा दाबी फस्यौट र सो सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनेछ।
१२५.

सानो रकमको दाबी फस्यौट: (१) प्रामधकरणले तोकेको सीमाभन्दा
सानो रकमको दाबी बापतको दावयत्िलाई सानो रकमको दाबी अन्तिवत
फस्यौट िनुव पनेछ ।

(२) सानो रकमको दाबी भुिानी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनेछ।
१२६.

स्पष्ट क्षमत िा हामन नोक्सानी: (१) प्रामधकरणले तोके बमोजिमको
प्रकृमतको क्षमत िा हामन नोक्सानीलाई स्पष्ट क्षमत िा हामन नोक्सानी
अन्तिवत फस्यौट िनुव पनेछ ।

(२) स्पष्ट क्षमत िा हामन नोक्सानी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनेछ।
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१२७.

भुिानी पाउने व्यजि: (१) कुनै िीिन बीमाले ि अन्तिवतको दाबी
ाँ ै कुनै बीममतको मृत्यु भएमा बीमालेि बमोजिमको रकम
भुिानी नहुद
सम्बजन्धत बीममतले बीमाले िमा इच्छाइएको व्यजिले पाउनेछ।

(२) बीममतले कसै लाई इच्छाएको रहेनछ िा इच्छाइएको

व्यजिको पमन बीममतको मृत्यु हुन ु अजघ नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने
त्यस्तो रकम प्रचमलत कानून बमोजिम मनिको हकिालाले पाउनेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए

तापमन बीममतले कसैलाई बीमालेिको अजख्तयारी प्रदान िरे को रहेछ

भने त्यसरी अजख्तयारी प्रदान िरे को सीमासम्मको बीमा दाबी बापतको
रकम प्राप्त िने अग्रामधकार अजख्तयारी प्राप्त व्यजिमा सुरजक्षत रहनेछ।
पररच्छे द-१७

उिुरी सम्बन्धी व्यिस्था

१२८.

दाबी भुिानी सम्बन्धी उिुरी: (१) बीमकले बीमालेिमा उजल्लजित

अिमधमभर बीममतलाई बीमा दाबी भुिानी निरे मा, दावयत्ि मनधावरण
निरे मा िा बीममतलाई मकाव पने िरी दावयत्ि मनधावरण िरे मा सम्बजन्धत
बीममतले प्रामधकरणसमक्ष उिुरी िनव सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उिुरी परे मा प्रामधकरणले

आिश्यलयक छानमबन िरी सम्बजन्धत बीमकलाई प्रमतउिर पेश िनव पन्र
ददनको समय ददनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रमतउिर प्राप्त भएमा सो बमोजिम

प्रमाण बुझी र प्रमतउिर ददने म्यादमभर बीमकले प्रमतउिर नददएमा
प्रामधकरणले दे हाय बमोजिम िनव सक्नेछः-

(क) उिुरिाला र बीमकबीच ममलापर िराउने,

(ि) दाबी भुिानी निरे को कारणले बीममतलाई कुनै क्षमत
हुन िएकोमा मनामसब क्षमतपूमतव भराउने आदे श ददने,
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(ि) बीमकले मनधावरण िरे को दावयत्ि मनामसब भएको
नदे जिएमा

पुनः

दावयत्ि

बीमकलाई आदे श ददने,

मनधावरण

िनव

सम्बजन्धत

(घ) बीमकले दाबी भुिानी िनुप
व ने दे जिएमा भुिानी िनवको
लामि सम्बजन्धत बीमकलाई आदे श ददने,

(ङ) अन्य उपयुि आदे श ददने।

(४) बीमालेि बमोजिम दाबी भुिानी नददएको कारणले कुनै

बीमक विरुद्ध उिुरी परी दाबी भुिानी ददनु पने ठहरे मा बीमा रकमको
अमतररि उिुरी परे को मममतदे जि दश प्रमतशतका दरले हुने ब्याि तथा
कानूनी उपचार प्राप्त िनव लािेको िास्तविक िचव बराबरको रकम
समेत उिुरिालालाई सम्बजन्धत बीमकले भराई ददनु पनेछ।

(५) प्रामधकरणले उपदफा (३) बमोजिम ददएको आदे शमा

जचि नबुझ्ने बीमक, बीममत िा अन्य कुनै व्यजिले पैंतीस ददनमभर
सम्बजन्धत उच्च अदालतमा पुनरािेदन िनव सक्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम उिुरी उपरको कारबाही सम्बन्धी

अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ ।
१२९.

हामन नोक्सानी सम्बन्धी उिुरी: (१) कुनै बीमक िा मनिको कुनै

सञ्चालक िा पदामधकारी िा कमवचारीले िा बीमा मध्यस्कथकताव िा

अन्य बीमा सेिा प्रदायकले कुनै बीममतको हक वहत विरुद्ध कुनै कायव
िरी मनिलाई हामन नोक्सानी पुर्याएमा सम्बजन्धत बीमक जिम्मेिार
हुनेछ र सो बापत क्षमतपूमतव मतनुव बुझाउनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कायव िरी हामन नोक्सानी

पुर्याएमा सो कुरा थाहा पाएको मममतले तोवकएको अिमधमभर बीममतले
प्रामधकरणसमक्ष उिुरी िनव सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम उिुरी परे मा प्रामधकरणले

आिश्यलयक अनुसन्धान िा िााँचबुझ िरी सम्बजन्धत बीमक, सञ्चालक,
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पदामधकारी, कमवचारी िा सम्बजन्धत बीमा मध्यस्थकतावलाई प्रमतउिर
पेश िनव सात ददनको समय ददनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमतउिर प्राप्त भएमा िा प्रमतउिर

ददने म्यादमभर प्रमतउिर प्राप्त नभएमा प्रामधकरणले आिश्यलयक िााँचबुझ
िरी हामन नोक्सानी पुर्याउने पक्षबाट क्षमतपूमतव बापत मनामसब रकम
उिुरीकतावलाई भराउन िा उिुरीकताव र बीमकबीच ममलापर िराउन
आदे श ददन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम क्षमतपूमतव भराउने आदे श

ददएकोमा त्यस्तो आदे श उपर जचि नबुझ्ने पक्षले पैँतीस ददनमभर
सम्बजन्धत उच्च अदालत समक्ष पुनरािेदन िनव सक्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम उिुरीको कारबाही सम्बन्धी अन्य

व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
१३०.

बीमा मध्यस्थता: यस ऐन बमोजिम इिाितपरप्राप्त बीमकहरू बीचमा
िा बीमा मध्यस्थकतावहरू बीचमा िा बीमक, मध्यस्थकताव िा बीमाका
अन्य पक्षहरूका बीचमा कुनै वििाद उत्पन्न भई आपसी समझदारीमा

समाधान हुन नसकेमा वििादमा सं लग्न पक्षहरूमध्ये कुनै एक पक्षको

अनुरोधमा िा प्रामधकरणको अग्रसरतामा प्रामधकरणले मध्यस्थ िरी
तोवकए बमोजिम वििादको समाधान िनव सक्नेछ।
पररच्छे द-१८

प्रदे शमा बीमा सञ्चालन र व्यिस्थापन

१३१.

प्रदे शमा बीमा सञ्चालन र व्यिस्थापन: (१) प्रदे शले यस ऐनको अधीनमा

रही दे हायको विषयमा कानून बनाई बीमा सञ्चालन र व्यिस्थापन िनव
सक्नेछः-

(क) बीमाको पहुाँच पुर्याउने,
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(ि) बीमा अमभकतावको लामि तोवकए बमोजिम इिाितपर
िारी तथा निीकरण िने,

(ि) बीमा सम्बन्धी तामलम कायविम सञ्चालन िने,
ु ाई िने ।
(घ) तोवकएको विषयमा िुनासो सुनि

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कायव िदाव प्रामधकरणले तोकेको

मापदण्डको अधीनमा रही कायव िनुव पनेछ।

(३) यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

प्रदे शले कानून बनाई आफ्नो काम कारबाही प्रारम्भ निरून्िेलसम्म
यस दफा बमोजिमको काम कारबाही प्रामधकरणले िनेछ।
१३२.

वििरण उपलब्ध िराउनु पने: (१) प्रामधकरणले यस ऐन बमोजिम
इिाितपर मलएका बीमक तथा बीमा मध्यस्थकतावको वििरण प्रदे शको
सम्बजन्धत मनकायलाइव उपलब्ध िराउनु पनेछ।

(२) बीमकले प्रत्येक प्रदे शमा िोमलएको कायावलय तथा

आफूसाँि सम्बजन्धत बीमा मध्यस्थकतावको वििरण प्रदे शको सम्बजन्धत
मनकायलाइव उपलब्ध िराउनु पनेछ।
१३३.

प्रमतिेदन पेश िनुव पने: दफा १३१ बमोजिम सञ्चालन र व्यिस्थापन
िररएको

बीमकले

सम्बजन्धत

प्रदे शमा

िषवभररमा

िरे को

काम

कारबाहीको तोवकए बमोजिम िावषवक प्रमतिेदन तयार िरी प्रदे शको

सम्बजन्धत मनकायमा पेश िनुव पनेछ। त्यसरी तयार िरे को प्रमतिेदनको
एकप्रमत प्रामधकरणमा समेत पठाउनु पनेछ।
पररच्छे द…१९

कारबाही, कसुर तथा दण्ड सिाय

१३४.

मनयमनको कारबाही: (१) कुनै बीमकले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत
बनेको मनयम, विमनयम िा मनदे शन िा आदे श उल्लङ्घन िरे को पाइएमा

िा प्रामधकरणमा िलत वििरण िा तथ्याङ्क पेश िरे को दे जिएमा त्यस्तो
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बीमक िा मनिको कुनै सञ्चालक, पदामधकारी, कायवकारी प्रमुि िा

कमवचारी िा बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकलाई
प्रामधकरणले दे हाय बमोजिमको कारबाही िनव सक्नेछः-

(क) मलजित रुपमा सचेत िराउने िा चेतािनी ददने,

(ि) सुधारका लामि कबुमलयत िराउने िा मनजित अिमध
तोकी कुनै सुधार िनव आदे श ददने,

(ि) बीमकको सम्पजि िा बहीिाता मनयन्रणमा मलने,

(घ) शेयरधनीलाई वितरण िने लाभांश, बोनस शेयर िा
हकप्रद शेयर वितरण िा िारी िनव रोक लिाउने,

(ङ) बीमकको सञ्चालक, पदामधकारी, कायवकारी प्रमुि िा
कमवचारी तथा बीमा मध्यस्थकतावलाई मनलम्बन िने िा
मनलम्बन िनव बीमकलाई आदे श ददने,

(च) बीमा व्यिसाय सञ्चालन िनव आंजशक िा पूणव रुपमा
रोक लिाउने,

(छ) इिाितपरप्राप्त बीमा कम्पनी िारे ि िनव सम्बजन्धत
उच्च अदालत समक्ष मनिेदन ददने।

(२) कुनै पमन बीमकको सं स्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक,

कायवकारी प्रमुि िा पदामधकारी, कमवचारी िा कुनै सम्बजन्धत व्यजिले

यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम, मनदे शन िा
आदे शको उल्लङ्घन िरे मा प्रामधकरणले उल्लङ्घनको प्रकृमत तथा
िम्भीरता हेरी दे हाय बमोजिमको कुनै एक िा एकभन्दा बढी कारबाही
िनव सक्नेछः-

(क) मनिले मलएको सम्बजन्धत बीमकको शेयर िफत तथा

रोक्का िने र सो शेयर अन्य व्यजि िा सं स्थालाई मबिी
िने िा िनव लिाउने,
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(ि) बीमकको सञ्चालक समममत, सञ्चालक, पदामधकारी र
अन्य

कमवचारीले

पाउने

बैठक

भिा

पाररश्रममक

लिायतका केही िा सबै सुविधा रोक्का िा मनलम्बनमा
राख्ने िा राख्न लिाउने,

(ि) प्रामधकरणको

मनयमन,

मनरीक्षण

िा

अनुिमनबाट

बीमकले बीममत, शेयरधनी तथा बीमकको वहतमा काम
निरे को

पाइएमा

बीमकको

अध्यक्ष,

सञ्चालक,

कायवकारी प्रमुि िा कमवचारीलाई मलजित सूचना ददई
सो पदबाट हटाउने,

(घ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम,
मनदे शन िा आदे श विपरीत तलि भिा तथा अन्य सुविधा
कसै ले मलएको िा ददएको भएमा त्यस्तो सम्पूणव सेिा

सुविधा िा सो बापत लाग्ने रकम तथा प्रचमलत कानून
बमोजिमको

ब्याि

त्यस्तो

व्यजिहरूबाट असुल उपर िने,

सेिा

सुविधा

ददने

(ङ) बीमकको सञ्चालक, पदामधकारी, कायवकारी प्रमुि िा
कमवचारी व्यािसावयक रूपले सम्बद्ध भएको मनकाय

समक्ष कारबाहीका लामि ले िी पठाउन सम्बजन्धत
बीमकलाई आदे श ददने।

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोजिम पदबाट हटाइएको

व्यजिले अिकास पाए बापत कुनै क्षमतपूमतव िा सुविधा पाउने छै न र

त्यसरी अिकास भएको पााँच बषवसम्म कुनै बीमकको सेिामा मनयुि
हुन पाउने छै न।

(४) बीमकले कुनै सञ्चालक, पदामधकारी, कायवकारी प्रमुि

िा कमवचारीको हेलचेक्रयााँई िा बदमनयतका कारण मतनुव बुझाउनु पने
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भएमा त्यस्तो रकम सञ्चालक, पदामधकारी, कायवकारी प्रमुि िा
कमवचारीबाट असुल उपर िनव िा िनव लिाउन आदे श ददन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम ददइएको आदे शको िानकारी

पाएको मममतले पैंतीस ददनमभर त्यस्ता सञ्चालक, पदामधकारी, कायवकारी

प्रमुि िा कमवचारीले त्यस्तो रकम व्यजिित रूपमा मतनुव बुझाउनु
पनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको रकम प्रामधकरणले तोकेको

अिमधमभर नमतरे िा नबुझाएमा त्यस्तो सञ्चालक, पदामधकारी, कायवकारी
प्रमुि िा कमवचारी िा मनिको एकाघरको पररिारको नाममा रहेको
कुनै बैंक िा वििीय सं स्थाको िाता िा मनि िा मनिको एकाघरको
पररिारको कुनै पमन चल अचल सम्पजिबाट सरकारी बााँकी सरह असुल
उपर िररनेछ।
(७)

यस

ऐन

बमोजिम

प्रामधकरणले

कुनै

बीमक,

मध्यस्थकतावको मनयमन, मनरीक्षण, अनुिमन िा अन्य कुनै कारबाही

िरी सोको सूचना सािविमनक रूपमा प्रकाशन िा प्रसारण िरे मा त्यस्तो

सूचना प्रकाशन िा प्रसारण िदाव लािेको िचव बीमकले व्यहोनुव
पनेछ।
१३५.

बीमा भुिानी रोक्का राख्न िा िारे िी िनव मनदे शन ददन सक्ने: यस ऐनमा
अन्यर िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन दे हायको अिस्थामा
प्रामधकरणले कसैलाई बीमाले ि प्रदान निनव िा बीमाले ि बमोजिम

भुिानी ददनु पने रकम रोक्का राख्न िा बीमालेि िारे िी िनव मनदे शन
ददन सक्नेछः-

(क) बीमा व्यिसाय िा बीममतको हक वहत विपरीतको कुनै
कायव हुनबाट रोक्न,

(ि) कुनै कसुरको अनुसन्धानमा सहयोि पुर्याउन,
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(ि) सम्पजि शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वियाकलापमा

वििीय लिानी, ठिी, भ्रष्टाचार, मानि बेचमबिन िा
अन्य सङ्गदठत अपराध मनयन्रणमा सहयोि पुर्याउन।

१३६.

इिाितपर मनलम्बन िनव िा व्यिसाय िनव रोक लिाउन सक्ने: (१)
कुनै बीमकले दे हायको कुनै काम िरे मा प्रामधकरणले त्यस्तो बीमकको
इिाितपर तोवकएको अिमधको लामि मनलम्बन िनव िा त्यस्तो

बीमकलाई बीमा व्यिसाय िनव आंजशक िा पूणव रुपमा रोक लिाउन
सक्नेछः-

ाँ ी
(क) दफा ३६ को व्यिस्था बमोजिम न्यूनतम् च ुिा पूि
कायम निरे मा,

(ि) दफा १२८ िा १२९ को व्यिस्था बमोजिम दाबी
भुिानी िा हामन नोक्सानीको सम्बन्धमा भएको मनणवय
तोवकएको अिमधमभर कायावन्ियन निरे मा,

(ि) बीमकलाई बीमा व्यिसाय सञ्चालन िनव ददाँदा बीममतको
िम्भीर अवहत हुने भएमा,

(घ) प्रामधकरणको स्िीकृमत मबना बीमा व्यिसाय बन्द िरे मा,

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम
तथा प्रचमलत कानून बमोजिम मनषेध िररएका अन्य कुनै
कायव िरे मा,

(च) प्रामधकरणले ददएको मनदे शन िा आदे श पटक पटक
उल्लङ्घन िरे मा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बीमकको इिाितपर मनलम्बन

िनव िा बीमा व्यिसाय पूणव िा आंजशक रुपमा रोक लिाउनुअजघ
प्रामधकरणले सम्बजन्धत बीमकलाई स्पष्टीकरण पेश िने मनामसब मौका
ददनु पनेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोजिम बीमकले पेश िरे को स्पष्टीकरण

सन्तोषिनक दे जिएमा प्रामधकरणले त्यस्तो मनलम्बन िा रोक्का फुकुिा
िनव सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम बीमकलाई बीमा व्यिसाय िनव

पूणव िा आंजशक रुपमा रोक लिाइएकोमा त्यसको सूचना कम्तीमा दुई
िटा राविय स्तरको दै मनक पमरका तथा प्रामधकरणको िेबसाइट माफवत
सिवसाधारणको
पनेछ।
१३७.

िानकारीका

लामि

प्रकाशन

िनुव

बीमकको इिाितपर िारे ि िनव सक्ने: (१) दे हायको अिस्थामा
प्रामधकरणले बीमकको इिाितपर िारे ि िनव सक्नेछः-

(क) दफा १३६ बमोजिम बीमा व्यिसाय िनव रोक लिाइएको

िा इिाितपर मनमलम्बन िररएको एक बषवसम्म पमन
त्यस्तो रोक्का फुकुिा हुन नसकेमा,

(ि) बीमकलाई बीमा व्यिसाय सञ्चालन िनव ददाँदा बीममतको
िम्भीर अवहत हुने भएमा,

(ि) प्रचमलत कानून बमोजिम बीमक विरूद्ध अदालतले
दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ िरे मा,

(घ) िारे िीको लामि बीमकको मनिेदन परे कोमा िारे िीको
प्रविया पूरा भएमा।

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) िा (घ) को अिस्थामा

बाहेक कुनै बीमकको इिाितपर िारे ि िनुअ
व जघ प्रामधकरणले

सम्बजन्धत बीमकलाई तोवकए बमोजिम उजचत समय ददई स्पष्टीकरण
पेश िने मनामसब मौका ददनु पनेछ।

(३) यस दफामा अन्यर िुनसुकै कुरा लेजिएको भए तापमन

उपदफा (१) को िण्ड (क) िा (ि) मा उजल्लजित अिस्था उत्पन्न

भई सम्बजन्धत बीमकले त्यस्तो अिस्था सुधार िने र कमी कमिोरी
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नदोहोर्याउने कबुमलयत िरे मा प्रामधकरणले त्यस्तो बीमकलाई एक
पटकको लामि आफ्नो अिस्था सुधार िनव िा कमी कमिोरी सच्याउन
मनामसब समय प्रदान िनव सक्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिम कुनै बीमकको इिाितपर िारे ि

ु न्दा अिामड बीमकले मलएको दावयत्िको
भएमा त्यसरी िारे ि हुनभ
फस्यौट तोवकए बमोजिम िनुव पनेछ।
(५)

प्रामधकरणले

यस

दफा

सम्बजन्धत

बमोजिम

बीमा

इिाितपर

कम्पनीको

नाम

िारे ि

भएकोमा

सिवसाधारणको

िानकारीको लामि कम्तीमा दुईिटा राविय स्तरको दै मनक पमरका र
प्रामधकरणको िेबसाइट माफवत सािविमनक िनुव पनेछ।
१३८.

िररबाना िनव सक्ने: (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत िारी भएको
मनयम, विमनयम िा मनदे शन बमोजिम तयार िनुव पने वििरण िा

प्रमतिेदन िा काििात तयार निने, ददनु पने िानकारी नददने िा पेश

िनुप
व ने काििात तथा वििरण तोवकएको समयमभर पेश निने िा
मनयमन, मनरीक्षण िा अनुिमन िदाव प्रामधकरण िा सो कायवका लामि

प्रामधकरणबाट िवटएको कुनै अमधकारीले माि िरे को काििपर,
वििरण, तथ्याङ्क िा अमभलेि तोकेको अिमधमभर उपलब्ध निराउने
बीमक,

बीमा

मध्यस्थकताव

िा

अन्य

बीमा

सेिा

प्रदायकलाई

प्रामधकरणले यस ऐनमा उजल्लजित अन्य सिायको अमतररि दे हाय
बमोजिम िररबाना िनव सक्नेछः-

(क) बीमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दै मनक
पच्चीस हिार रूपैयााँ तथा बीमा मध्यस्थकताव तथा अन्य

बीमा सेिा प्रदायकको हकमा दै मनक दुई हिार रूपैयााँ,

(ि) बीमकको हकमा म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दै मनक

पचास हिार रूपैयााँ तथा बीमा मध्यस्थकताव तथा अन्य

बीमा सेिा प्रदायकको हकमा दै मनक पााँच हिार रूपैयााँ,
114

(ि) िण्ड (ि) को अिमध नाघेपमछ बीमकको हकमा िवहले
सुकै

भएपमन

दै मनक

एकलाि

रूपैयााँ

र

बीमा

मध्यस्थकताव तथा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको हकमा
दै मनक दश हिार रूपैयााँ।

(२) बीमकले तोवकएको समयमा क्षमत मूल्याङ्कन निराएमा

बीमकलाई प्रामधकरणले दे हाय बमोजिमको िररबाना िनव सक्नेछः-

(क) म्याद नाघेको एक हप्तासम्मको लामि दै मनक पााँच हिार
रूपैयााँ,

(ि) म्याद नाघेको दुई हप्तासम्मको लामि दै मनक दश हिार
रूपैयााँ।

(ि) िण्ड (ि) को अिमध नाघेपमछ िवहले सुकै भएपमन
दै मनक पच्चीस हिार रूपैयााँ,

(३) बीमकले तोवकएको अिमधमभर दाबी बापतको दावयत्ि

मनधावरण निरे मा िा मकाव पने िरी दावयत्ि मनधावरण िरे मा, तोवकएको
समयमभर दावयत्ि फस्यौट निरे मा विषयको प्रकृमत तथा िम्भीरता हेरी

प्रामधकरणले दुई लाि रूपैयााँ दे जि बीस लाि रूपैयााँसम्म िररबाना
िनव सक्नेछ।

(४) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम िा

मनदे शन िा आदे श विपरीत बीमकले कुनै कायव िरे मा िा प्रामधकरणले

िारी िरे को मनदे शन िा आदे श पालना निरे मा िा यस ऐन बमोजिमको

ररत नपुर्याई बीमा व्यिसाय िरे मा िा झुट्टा वििरण तयार िरे मा
प्रामधकरणले दे हाय बमोजिमको िररबाना िनव सक्नेछः(क) पवहलो पटकको लामि दुई लाि रूपैयााँ,

(ि) दोस्रो पटकको लामि पच्चीस लाि रूपैयााँ,

(ि) तेस्रो पटक िा सोभन्दा बढीको लामि पटकै वपच्छे पचास
लाि रूपैयााँ।
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(५) बीमकले पररपालन सम्बन्धी प्रमतिेदन पेश निरे मा

प्रामधकरणले एक लाि रूपैयााँदेजि तीन लाि रूपैयााँसम्म िररबाना िनव
सक्नेछ।

(६) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम िा

मनदे जशका विपरीत बीमा मध्यस्थकतावले कुनै कायव िरे मा िा यस ऐन

बमोजिमको ररत नपुर्याई बीमा सम्बन्धी कायव िरे मा िा झुट्टा वििरण
तयार िरे मा प्रामधकरणले दे हाय बमोजिमको िररबाना िनव सक्नेछः(क) पवहलो पटकको लामि पााँच हिार रूपैयााँ,

(ि) दोस्रो पटकको लामि पच्चीस हिार रूपैयााँ,

(ि) तेस्रो पटक िा सोभन्दा बढीको लामि पटकै वपच्छे
पचास हिार रूपैयााँ।

(७) बीमकले दफा ८७ बमोजिम लेिापरीक्षण िराउनु पने

म्यादमभर लेिापरीक्षण निराएमा प्रामधकरणले त्यस्तो बीमकलाई दे हाय
बमोजिमको िररबाना िनव सक्नेछः-

(क) पवहलो एक हप्तासम्मको लामि पचास हिार रूपैयााँ,

(ि) एक हप्तादे जि बढी एक मवहनासम्मको लामि एक लाि
रूपैयााँ,

(ि) एक मवहनादे जि बढी तीन मवहनासम्मको लामि पााँच
लाि रूपैयााँ,

(घ) तीन मवहनादे जि बढी िमतसुकै अिमधसम्मको लामि दश
लाि रूपैयााँ।

(८) दफा १२८ को उपदफा (२) िा दफा १२९ को

उपदफा (३) बमोजिम बीमक, सञ्चालक, पदामधकारी, कमवचारी िा

बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकलाई प्रमतउिर पेश िनव
भमनएकोमा प्रमतउिर म्यादमभर पेश निरे मा प्रामधकरणले दे हाय
बमोजिमको िररबाना िनव सक्नेछः116

(क) बीमकलाई एक लाि रूपैयााँ,
(ि) बीमकको

सञ्चालक,

पदामधकारी, कमवचारी,

बीमा

मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकलाई पााँच
हिार रुपैयााँ।

(९) बीमा सभेयरले तोवकएको समयभन्दा वढलो िरी क्षमत

मूल्याङ्कनको प्रमतिेदन बुझाएमा त्यसरी वढला बुझाए बापत प्रामधकरणले
त्यस्तो सभेयरलाई दे हाय बमोजिमको िररबाना िनव सक्नेछः-

(क) अिमध समाप्त भएको एक हप्तासम्मको लामि दुई हिार
रूपैयााँ,

(ि) अिमध समाप्त भएको दुई हप्तासम्मको लामि पााँच हिार
रूपैयााँ,

(ि) अिमध समाप्त भएको एक मवहनासम्मको लामि दश
हिार रूपैयााँ,

(घ) अिमध

समाप्त

भएको

एक

मवहनापमछ

अिमधसम्म पच्चीस हिार रूपैयााँ।

िमतसुकै

(१०) कसैको उिूरी परी अनुसन्धान िा िााँचबुझ िदाव िा

प्रामधकरणबाट भएको मनयमन, मनरीक्षण िा अनुिमनको िममा कुनै
बीमा सभे यरले क्षमतको िलत मूल्याङ्कन िरी प्रमतिेदन पेश िरे को

दे जिएमा प्रामधकरणले पवहलो पटक भए सचेत िराउन िा पचास हिार

रुपैयााँ िरीबाना िनव िा दुिै सिाय िनव र सोही कायव पुनः दोहोर्याएमा
मनिको इिाितपर िारे ि िरी एक लाि रुपैयााँ िररबाना िरी

बीममतलाई पुग्न िएको क्षमत बराबरको रकम मनिबाट असुल उपर
िरी बीममतलाई भराई ददन सक्नेछ।

(११) प्रचमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

कसै ले यस दफा बमोजिम िररबाना हुने कायव िरी कमाएको सम्पजि

आफू, आफ्नो एकाघरको पररिार, नातेदार िा अन्य कुनै व्यजिको
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नाममा रािेको िा लुकाएको पाइएमा सो र सोबाट बढे बढाएको
सम्पजि समेत िफत िनवको लामि सम्बजन्धत मनकायमा लेिी पठाइनेछ
र सोही बमोजिम िनुव उि मनकायको कतवव्य हुनछ
े ।

(१२) यस दफा बमोजिम प्रामधकरणले िरे को सिाय उपर

जचि नबुझ्ने पक्षले सिाय पाएको पैंतीस ददनमभर सम्बजन्धत उच्च
अदालत समक्ष पुनरािेदन िनव सक्नेछ।
१३९.

कारबाहीको कायवविमध: (१) प्रामधकरणले दफा १३४ बमोजिम

मनयमनको कारबाही िा दफा १३८ बमोजिम िररबाना िनुव अजघ

सम्बजन्धत बीमक, बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायक िा

व्यजिलाई प्रस्ताि िररएको कारबाही िा िररबानाको सम्बन्धमा आफ्नो
सफाई पेश िनव सात ददनको म्याद ददई मलजित सूचना ददनु पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मलजित सूचना प्राप्त िरे को मममतले

सात ददनमभर सम्बजन्धत बीमक, बीमा मध्यस्थकताव िा कुनै व्यजिले
आफ्नो सफाई मलजित रूपमा प्रामधकरणसमक्ष पेश िनुव पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश हुन आएको सफाई जचि

बुझ्दो दे जिएमा प्रामधकरणले त्यस्तो कारबाही िा िररबानामा सं शोधन
िनव िा िारे ि िनव सक्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम प्रामधकरणले कारबाही िा िररबाना

िदाव अिलम्बन िनुप
व ने अन्य कायवविमध प्रामधकरणले मनधावरण िरे
बमोजिम हुनेछ।
१४०.

कसुर: (१) दे हाय बमोजिमको काम कारबाहीलाई यस ऐन बमोजिम
कसुर िरे को मामननेछः-

(क) दफा २४ बमोजिम इिाितपर नमलई बीमा व्यिसाय
िरे मा,

(ि) दफा ९० बमोजिम इिाितपर नमलई बीमा मध्यस्थकताव
िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको रूपमा काम िरे मा,
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(ि) कुनै बीमकले बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा
प्रदायक िा अन्य पक्षसाँि ममली िा नममली बीमा सम्बन्धी
कुनै िालसािी वकते िरी िा िलत वििरण िा काििात
तयार िरी िा निरी बीमा दाबी भुिानी िरे मा,

(घ) कुनै बीममतले बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा
प्रदायक िा अन्य पक्षसाँि ममली िा नममली बीमा सम्बन्धी
कुनै िालसािी वकते िरी िा िलत वििरण िा काििात
पेश िरी िा निरी बीमा दाबी भुिानी प्राप्त िरे मा,

(ङ) कुनै बीमा सभेयरले क्षमतको मूल्याङ्कन िदाव स्िाथविस िा

बदमनयतपूणव तररकाले बढी, कम िा िलत मूल्याङ्कन िरी

बीमक िा बीममतलाई हामन नोक्सानी पुर्याउने कायव
िरे मा,

(च) बीमाले ि बमोजिम बीममतले बीमकलाई बुझाउनु पने
बीमाशुल्क

कुनै

बीमा

अमभकतावले

बदमनयतपूिक
व

बीमकलाई नुबझाई उि रकमको अपचलन िरे मा,

(छ) बीमकको

कमवचारी,

पदामधकारी

िा

अन्य

कसैले

बीमाले ि िारी िदाव, बीमा िररएको सम्पजि तथा

दावयत्िको क्षमत मूल्याङ्कन िदाव, बीमा दाबी भुिानी िदाव
िा बीमा व्यिसाय सञ्चालनको िममा कुनै अमनयममतता
िरे मा िा आमथवक दुरूपयोि िरे मा,

ाँ ा, प्रामप्त िदाव, िारे ि िदाव िा
(ि) बीमक िाभ्दा िा िामभद

ले िापरीक्षण िदाव कुनै सञ्चालक, पदामधकारी, कायवकारी
प्रमुि, कमवचारी तथा अन्य व्यजिले अमनयममतता िरे मा,

(झ) कसै ले िण्ड (क) दे जि (ि) सम्मको कसुर िनव उद्योि
िरे मा िा त्यस्तो कसुर िनव कुनै वकमसमले मद्दत
पुर्याएमा।
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(२) विदे शी बीमकको कुनै पदामधकारी िा कमवचारीले शािा

कायावलयको मनयममत कारोबारको मसलमसलामा बाहेक प्रामधकरणको
स्िीकृमत नमलइव िा झुट्ठा वििरण पेश िरी स्िीकृमत मलइव त्यस्तो शािा
ु मा स्थानान्तरण िरे मा, त्यसो
कायावलयको कुनै सम्पजि अको मुलक

िनव अजख्तयारी ददएमा िा सो कायवलाई मद्दत िने िा पुग्ने कुनै कायव
िरे मा यस ऐन बमोजिम कसुर िरे को मामननेछ।
१४१.

दण्ड सिाय: (१) कसै ले दफा १४० को उपदफा (१) को िण्ड

(क) बमोजिमको कसुर िरे मा मबिो िफत िरी मबिोको तेब्बर
िररबाना र त्यस्तो व्यिसाय सञ्चालन िने व्यजिलाई पााँच िषवदेजि
दश िषवसम्म कैद हुनछ
े ।

(२) कसै ले दफा १४० को उपदफा (१) को िण्ड (ि),

(ि) र (घ) बमोजिमको कसुर िरे मा मबिो िफत िरी मबिो बराबरको
िररबाना िा तीन िषवसम्म कैद हुनछ
े ।

(३) कसैले दफा १४० को उपदफा (१) को िण्ड (ङ),

(च), (छ) र (ि) बमोजिमको कसुर िरे मा मबिो िफत िरी दे हाय
बमोजिमको सिाय हुनेछः-

(क) दश लाि रूपैयााँसम्म मबिो भए एक बषवसम्म कैद,

(ि) दश लाि रूपैयााँभन्दा बढी पचास लाि रूपैयााँसम्म मबिो
भए दुई बषवसम्म कैद,

(ि) पचास लाि रूपैयााँभन्दा बढी एक करोड रूपैयााँसम्म
मबिो भए तीन बषवसम्म कैद,

(घ) एक करोड रूपैयााँभन्दा बढी िमतसुकै मबिो भए तीन
बषवदेजि पााँच बषवसम्म कैद।

(४) दफा १४० को उपदफा (१) को िण्ड (झ) बमोजिमको

कसूर िने व्यजिलाइव मुख्य कसूरदारलाइव हुने सिायको आधा सिाय
हुनेछ।
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(५) दफा १४० को उपदफा (२) को कसुर िने व्यजिलाई

मबिो बमोजिमको िररबाना र पााँच बषव सम्म कैद हुनछ
े ।

(६) यस दफाको प्रयोिनको लामि मबिो कायम िदाव कारोबार

भएको सम्पूणव रकमलाई वहसाब िरी मबिो कायम िनुव पनेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम मबिो कायम िनव नसवकने अिस्था

भएकोमा कसुरको मारा हेरी दश लाि रूपैयााँसम्म िररबाना र दुई
बषवसम्म कैद हुनछ
े ।

(८) यस दफा बमोजिम सिाय हुने कायव कुनै सङ्गदठत सं स्थाले

िरे मा त्यस्तो कसुरिन्य कायव िने सम्बजन्धत सञ्चालक, कायवकारी
प्रमुि, पदामधकारी िा कमवचारीलाई सिाय हुनेछ।
१४२.

बीमा व्यिसाय सम्बन्धी कायव िनव नपाउने: बीमकको कुनै सञ्चालक,

पदामधकारी िा कमवचारी िा कुनै बीमा अमभकताव, बीमा मध्यस्थकतावको

इिाितपर मनलम्बन िरे मा िा मनि विरुद्ध दफा १४० बमोजिमको
कसुर सम्बन्धी मुद्दामा मनिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएमा
मनलम्बन फुकुिा नभएसम्म िा त्यस्तो मुद्दाको अजन्तम वकनारा

नभएसम्म त्यस्तो सञ्चालक, पदामधकारी, कायवकारी प्रमुि, परामशवदाता

िा कमवचारी िा बीमा मध्यस्थकतावले बीमा व्यिसाय सम्बन्धी कुनै
कायव िनव पाउने छै न।
१४३.

बीममत सम्बन्धी विशेष व्यिस्था: (१) कुनै पमन बीममतले बीमक िा
बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकसाँि ममली िा नममली

बीमा सम्बन्धी कुनै िालसािी, वकते िरी िा िलत वििरण पेश िरी
िा निरी, पेश िनुप
व ने वििरण पेश निरी िा पेश निनुव पने वििरण
पेश िरी, आफू िा बीमा िररएको सम्पजि सम्बन्धी कुनै आधारभूत

तथ्य लुकाएमा, कुनै बीमा दाबी िरे को शंका लािेमा िा बीमक िा

बीमा मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकलाई प्रभािमा मलएको
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शंका लािेमा प्रामधकरणले त्यस्तो बीममतको अनुसन्धान िा िााँचबुझ
िनव सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रामधकरणले अनुसन्धान िा

िााँचबुझ िदाव प्रामधकरणलाई सहयोि िनुव त्यस्तो बीममतको कतवव्य
हुनेछ।

(३)

उपदफा

(१)

बमोजिम

िररएको

अनुसन्धान

िा

िााँचबुझबाट बीममत दोषी ठहरीएमा प्रचमलत कानून बमोजिम अमधकार
प्राप्त मनकायमा ले िी पठाउनु पनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम अनुसन्धान िा िााँचबुझमा सहयोि

निने, बीमा िालसािी िने िा बीमा ठिी िने बीममत िा अन्य कुनै

व्यजिलाई प्रामधकरणले प्रचमलत कानून बमोजिम अमधकार प्राप्त
मनकायबाट ले जि आएमा कालोसूचीमा रािी त्यस्तो व्यजि सं लग्न

रहेको कुनै पमन व्यिसायको बीमा िनव पााँच बषवसम्म मनषेध िनव
सक्नेछ।

(५) बीममतको अनुसन्धान िा िााँचबुझ सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनेछ।
१४४.

बाधा मबरोध िनेलाई सिाय: यस ऐन अन्तिवतको अनुसन्धान िा
िााँचबुझ सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा मबरोध िरे मा मनिलाई
अनुसन्धान िा िााँचबुझ िने अमधकारीको प्रमतिेदनको आधारमा मुद्दा

हेने अमधकारीले छ मवहनासम्म कैद िा एक लाि रूपैयााँसम्म िररबाना
िा दुबै सिाय िनव सक्नेछ।
१४५.

उिुरी ददने हदम्याद: यस ऐन बमोजिमको कसुर मामनने कुनै कायव
िरे को िानकारी कुनै माध्यमबाट प्रामधकरणलाई िानकारी हुन आएमा
िा प्रामधकरणले िरे को मनरीक्षण तथा प्रचमलत कानून बमोजिम

अमधकारप्राप्त अमधकारी िा मनकायको अनुसन्धान िा िााँचबुझबाट िा

त्यस्तो कायव िरे को प्रमाजणत भएमा सो मममतले छ मवहनामभर उिुरी
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ददन सवकनेछ र त्यसरी उिुरी परे को मममतले तीन मवहनामभर अदालत
समक्ष मुद्दा दायर िररसक्नु पनेछ।
१४६.

नेपाल सरकार िादी हुन:े (१) दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी
ु ी फौिदारी
मुद्दा नेपाल सरकार िादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलक

कायवविमध सं वहता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समािेश भएको
मामननेछ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोजिमको

कसुरको

अनुसन्धान,

तहवककात तथा मुद्दा दायर िने कायवमा प्रामधकरणले सम्बजन्धत
अमधकारीलाई आिश्यलयक सहयोि िनुव पनेछ।
१४७.

मुद्दा हेने अमधकारी र मनणवय कायावन्ियन: (१) दफा १४० को कसुर
सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र वकनारा िने अमधकार नेपाल सरकारले
नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन िरी तोकेको अदालतलाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा ले जिए बाहेक यस ऐन बमोजिम मनषेध

िररएका अन्य कामका सम्बन्धमा प्रामधकरण आफैंले अनुसन्धान िा
िााँचबुझ िरी कारबाही र सिाय िनव सक्नेछ।
(३)

उपदफा

(२)

मा

उजल्लजित

प्रयोिनको

लामि

प्रामधकरणलाई यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम बमोजिम प्राप्त
अमधकारको अमतररि जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अमधकार
हुनेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम उच्च अदालतमा परे को मनिेदन िा

ु ाई सम्बजन्धत उच्च अदालतको िाजणज्य
पुनरािेदन उपरको सुनि
इिलासबाट हुनेछ।
१४८.

वििरण माग्ने: (१) यस ऐन बमोजिम मनयमन िा कारबाहीको

सम्बन्धमा िररने अनुसन्धान िा िााँचबुझको िममा प्रामधकरण िा
अनुसन्धान िा िााँचबुझ िने मनकायलाइव कुनै मलित, िाताको वििरण,

काििात िा अन्य वििरण प्राप्त िनव अनुसन्धान िा िााँचबुझ िनव
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आिश्यलयक छ भन्ने लािेमा र त्यस्तो मलित, िाताको वििरण िा अन्य

वििरण कुनै व्यजि िा सं स्थासाँि छ िा सो व्यजि िा सं स्थाले त्यस्तो
वििरण काििात पेश िनव सक्छ भन्ने लािेमा प्रामधकरण िा अनुसन्धान

िा िााँचबुझ िने मनकायले त्यस्तो व्यजि िा सं स्थालाई त्यस्तो वििरण
काििात पेश िनव अनुरोध िनव सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान िा िााँचबुझ िने

मनकायले माि िरे को मलित, िाताको वििरण िा अन्य वििरण

उपलब्ध िराउनु िा सहयोि पुर्याउनु सम्बजन्धत सबै व्यजि िा
सं स्थाको कतवव्य हुनेछ।
१४९.

सिाय िनव बाधा नपने: कुनै व्यजिले बीमकको कुनै पदमा बहाल हुाँदा

दफा १३८ बमोजिमको कुनै कसुर िरे को पाइएमा मनि सो पदबाट
अिकाश भएको िा पदमा बहाल नरहेको कारणले यस ऐन बमोजिम
अनुसन्धान िा िााँचबुझ र सिाय िनव बाधा पुग्ने छै न।
पररच्छे द…२०
विविध

१५०.

बीममत वहत संरक्षण कोष: (१) प्रामधकरण अन्तिवत एक बीममत वहत
सं रक्षण कोष रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा दे हायका रकम

रहनेछन्:-

(क) प्रामधकरणले सो प्रयोिनको लामि छु टटयाएको रकम,

(ि) िीिन बीमा व्यिसाय िने बीमकबाट प्राप्त प्रामधकरणले
तोवकददए बमोजिमको रकम,

(ि) िीिन बीमाले ि अन्तिवत भुिानी िनुप
व ने अिस्था परी

भुिानी हुन नसकी दफा १२५ बमोजिम दाबी नभएको
कोष (अन्क्ले म फण्ड) मा िम्मा भएको रकम ।
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(३) बीममत वहत सं रक्षण कोष तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनेछ।
१५१.

बीमा विकास कोष: (१) बीमाको पहुाँच आमथवक रुपले विपन्न ििवका
नािररकसम्म पुर्याई बीमाको माध्यमबाट नािररकको वहत सं रक्षण
िनवको लामि प्रामधकरणमा एक बीमा विकास कोष रहनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा दे हायका रकम

रहनेछन्:-

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ि) दफा ७९ बमोजिम बीमकबाट प्रामधकरणलाइव प्राप्त हुने

लघुबीमा मनयमन शुल्कको पचास प्रमतशतले हुन आउने
रकम र दफा १०० बमोजिम बीमकबाट प्रामधकरणलाइव
प्राप्त हुने मनयमन शुल्कको कम्तीमा तेिीस प्रमतशतले हुन
आउने रकम, र

(ि) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोजिमको रकम

प्रामधकरणले प्रत्येक िषव उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा िम्मा िनुव
पनेछ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकमको प्रयोि

तोवकएको क्षेरमा तोवकए बमोजिम हुनेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तथा

व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनछ
े ।
१५२.

ु ाई: (१) यस ऐन बमोजिम बीमक, बीममत िा बीमा
िुनासो सुनि
मध्यस्थकताव िा बीमकका सञ्चालक, पदामधकारी, कमवचारी िा बीमा

मध्यस्थकताव िा अन्य कुनै सरोकारिालाबाट भए िरे का कुनै काम

कारबाही सम्बन्धी कसै को कुनै िुनासो भए प्रामधकरण समक्ष उिुरी
ददन सवकनेछ।
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ु ाई तथा िुनासो सुन्ने अमधकारी सम्बन्धी अन्य
(२) िुनासो सुनि

व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
१५३.

ाँ बीमा व्यिसाय सम्बन्धी कारोबार िनव
बीमक बाहेक अन्य कसैसि
नहुन:े (१) कुनै पमन व्यजि िा सं स्थाले यस ऐन बमोजिम

इिाितपरप्राप्त बीमक बाहेक अन्य कसै साँि बीमा व्यिसाय सम्बन्धी
कारोबर िनुव हुाँदैन ।

(२) नेपालमा रहेको सम्पजि तथा नेपालमभर मसिवना हुने

दावयत्िको बीमा यस ऐन बमोजिम इिाितपरप्राप्त बीमकसाँि मार िनुव
पनेछ ।
१५४.

विज्ञ समूह िठन िनव सक्ने: (१) प्रामधकरणले बीमा व्यिसायमा मसिवना
हुने िा भएका िा पनव आएका िालसािी, वकते िा ठिी सम्बन्धी

दाबीहरुको अध्ययन, अनुसन्धान िा िााँचबुझ िरी तत्सम्बन्धी कारबाही,

सुधार िा नीमत मनमावण िनवका लामि आिश्यलयक राय मसफाररस िनव
तोवकए बमोजिम एक विज्ञ समूह िठन िनव सक्नेछ।
हुनेछ।
१५५.

(२) विज्ञ समूह सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम

बीमा सूचना केन्र: (१) प्रामधकरणले बीमा क्षेरको सूचना सङ्कलन िरी

एकीकृत र व्यिजस्थत िनवका लामि बीमा सूचना केन्र स्थापना िनव
सक्नेछ।

(२) प्रामधकरणले उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने बीमा

सूचना केन्रलाई मनयमन िनेछ।

(३) बीमा सूचना केन्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए

बमोजिम हुनेछ।
१५६.

बीमा प्रमतष्ठान (इमनस्टच्युट) को स्थापना िनव सक्ने: (१) प्रामधकरणले

बीमा क्षेरमा दक्ष िनशजि उत्पादन िनव, बीमा जशक्षा प्रबद्धवन िनव
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तथा बीमा सम्बन्धी तामलम, अध्ययन अनुसन्धान िनवको बीमा सम्बन्धी
प्रमतष्ठान (इजन्स्टच्युट) स्थापना िनव सक्नेछ।

(२) बीमा प्रमतष्ठान (इजन्टच्युट) सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनेछ।
१५७.

तथ्याङ्क सङ्कलन िनव सक्ने: (१) प्रामधकरणले आफ्नो उद्देश्यलय प्राप्त िनव
तथा आफ्नो कायव सम्पादन िनव आफैं िा नेपाल सरकार िा अन्य
मनकायबाट आफूलाई आिश्यलयक पने तथ्याङ्क सङ्कलन िनव सक्नेछ।
(२) यस प्रयोिनका लामि प्रामधकरणले

नेपालमभर िा

बावहरका आमधकाररक व्यजि, सङ्घ, सं स्था र अन्तरावविय सं घ,
सं स्थाबाट समेत सहयोि मलन सक्नेछ।

(३) प्रामधकरणले प्रत्येक मवहनामा बीमा क्षेरसाँि सम्बजन्धत

काम कारबाही, तथ्याङ्क तथा तोवकए बमोजिमका अन्य वििरण
सिवसाधारणको िानकारीका लामि प्रकाशन िनेछ।
१५८.

असल मनयतले िरे को काममा ििाफदे ही हुन नपने: (१) यो ऐन िा
यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम िा मनदे जशका बमोजिम असल
मनयतले िरे को कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रामधकरणको कुनै

सदस्य िा कमवचारी व्यजिित िा सामूवहक रुपले ििाफदे ही हुने
छै न।

तर िानीिानी िा िलत मनसायबाट िररएको कुनै कामको

सन्दभवमा भने मनि व्यजिित रुपमा जिम्मेिार हुनेछ।

(२) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम, विमनयम िा

मनदे जशका पालना िनवको मनममि असल मनयतले िरे को िा िनव िोिेको
कुनै कुराले हुन आएको िा हुने हामन नोक्सानीको सम्बन्धमा

प्रामधकरणको कुनै सदस्य िा कमवचारी विरुद्ध कुनै वकमसमको मुद्दा
परे मा त्यस्तो मुद्दाको िचव प्रामधकरणले व्यहोनेछ।
127

तर िानीिानी िा िलत मनसायबाट िररएको कुनै कामको

सन्दभवमा परे को मुद्दाको िचव प्रामधकरणले व्यहोने छै न।
१५९.

नेपाल सरकार समक्ष प्रमतिेदन पेश िने: (१) प्रामधकरणले आमथवक िषव
समाप्त भएको मममतले चार मवहनामभर दे हाय बमोजिमको वििरण
समािेश भएको प्रमतिेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश िनुव पनेछः-

(क) आफ्नो काम कारबाही र अजघल्लो आमथवक िषवभररमा
भए िरे का काम र उपलजब्ध सम्बन्धी वििरण,

ु को बीमा व्यिसाय सम्बन्धी समग्र जस्थमत,
(ि) मुलक

(ि) िावषवक बीमा नीमत अनुरूपका उपलब्धीको वििरण,
(घ) बीमा क्षेरमा िनुव पने सुधारका उपायहरू।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमतिेदन नेपाल सरकारले

सािविमनक िनेछ।
१६०.

अमधकार प्रत्यायोिन: (१) प्रामधकरणले यस ऐन िा यस ऐन अन्तिवत

बनेको मनयम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अमधकार अध्यक्ष, सदस्य तथा

समममतद्वारा िदठत अन्य समममत िा उपसमममतलाई प्रत्यायोिन िनव
सक्नेछ।

तर दे हायको अमधकार प्रत्योिन हुने छै नः-

(क) बीमा कम्पनी स्थापना िनव पूिस्व िीकृमत ददने,
(ि) बीमकको इिाितपर ददने,

(ि) बीमा व्यिसायमा रोक लिाउने,

(घ) बीमकको इिाितपर िारे िी िने,

(ङ) दफा १०३ बमोजिम विशेष व्यिस्थापन समूह िठन
िने,

(च) विमनयम िा मनदे जशका िारी िने।
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यस

(२) अध्यक्षले प्रामधकरणको काम सुचारू रूपले सञ्चालन िनव

ऐनद्वारा

प्राप्त

अमधकार

प्रामधकरणको

कमवचारीहरूलाई प्रत्यायोिन िनव सक्नेछ ।
१६१.

अन्य

अमधकृत

ाँ सम्पकव: प्रामधकरणले नेपाल सरकारसाँि सम्पकव
नेपाल सरकारसि
राख्दा मन्रालय माफवत राख्नु पनेछ।

१६२.

ाँ समन्िय िने: यस ऐन बमोजिमको कायव सम्पादन
सािविमनक मनकायसि

िनव प्रामधकरणले सं िैधामनक अङ्ग तथा मनकाय, मनमयनकारी मनकाय,
बैङ्क तथा वििीय सं स्था, विमभन्न सङ्गदठत सं स्था तथा अन्य सािविमनक
मनकायसाँि समन्िय, सहकायव िनव र सहयोि तथा सूचना आदान प्रदान
िनव सक्नेछ।
१६३.

अन्तरावविय सहयोि र सम्बन्ध: (१) प्रामधकरणले आफ्नो अमधकार

क्षेरमभर रहेको बीमा नीमत, बीमा सुपररिेक्षण तथा मनयमन, बीमा
िोजिमाङ्कन, बीमा दाबी, पुनबीमा, अनुिमन तथा अन्य सम्बजन्धत

मबषयहरूका सम्बन्धमा अन्तरावविय सङ्घ सं स्थाहरूमा नेपालको
प्रमतमनमधत्ि िनेछ।

(२) प्रामधकरणले विदे शी सरकार, विदे शी बीमा मनयामक

मनकाय तथा अन्तरावविय सङ्घ सं स्थालाई बीमा सुपररिेक्षण तथा
मनयमन सम्बन्धी सेिा उपलब्ध िराउने र आफूले पमन मतनीहरूबाट
त्यस्तै सुविधा प्राप्त िनव सक्नेछ।

(३) अन्तरावविय बीमा मनयमनको माध्यमबाट वििीय तथा

ाँ
आमथवक स्थावयत्ि हामसल िनव कायवरत अन्तरावविय सङ्घ सं स्थासि
सहयोि र सम्बन्ध विस्तार िनव प्रामधकरणले सहकायव िनेछ।

(४) प्रामधकरणले नेपालको प्रमतमनमधको है मसयतले बीमा

सम्बन्धी अन्तरावविय सङ्घ सं स्थामा भाि मलाँदा आफ्नो मुलूकको
तफवबाट बहन िनुप
व ने र सम्पन्न िनुव पने कायवको जिम्मेिारी मलनेछ।
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१६४.

नेपाल सरकारले मनदे शन ददन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले बीमा
व्यिसायको प्रिधवन र यसमा िररनु पने सुधारका लामि प्रामधकरणलाई
आिश्यलयक मनदे शन ददन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

प्रामधकरणको कतवब्य हुनछ
े ।
१६५.

बमोजिमको

मनदे शन

पालना

िनुव

विशेषज्ञको सेिा उपलब्ध िराउनु पने: नेपाल सरकारले अनुरोध िरे मा

प्रामधकरणले आफूसाँि भएको विशेषज्ञको सेिा उपलब्ध िराउनु पनेछ।
१६६.

आदे श तथा मनदे शन िारी िनव सक्ने: प्रामधकरणले बीमक, बीममत, बीमा

मध्यस्थकताव िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकलाई यस ऐन बमोजिमको

उद्देश्यलय प्राप्त िने मसलमसलामा कुनै आदे श, मनदे शन, मािवदशवन िारी िनव
सक्नेछ।
१६७.

यसै ऐन बमोजिम हुन:े (१) यस ऐनमा ले जिएको कुरामा यसै ऐन
बमोजिम र अन्यमा प्रचमलत कानून बमोजिम हुनेछ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन

सम्पजि शुद्धीकरण िा आतङ्ककारी वियाकलापमा वििीय लिानी
मनिारण सम्बन्धी प्रचमलत कानूनमा उजल्लजित कुराको हकमा सोही
ऐन बमोजिम हुनछ
े ।
१६८.

मनयम बनाउने अमधकार: (१) यो ऐन कायावन्ियन िनव नेपाल सरकारले
आिश्यलयक मनयम बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) को सिवसामान्यतामा प्रमतकूल प्रभाि नपने

िरी त्यस्तो मनयममा दे हायको विषयमा व्यिस्था िनव सवकनेछः(क) अध्यक्षको काम, कतवव्य र अमधकार सम्बन्धी,

(ि) िबरदारी नीमत (ह्वीसल ब्लोइङ पोमलसी) सम्बन्धी,
(ि) सामुवहक बीमा कोष (बीमा पुल) सम्बन्धी,
(घ) लघुबीमा सम्बन्धी।
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१६९.

विमनयम बनाई लािू िने: प्रामधकरणले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत
बनेको मनयमको अधीनमा रही विमनयमहरु बनाई लािू िनव सक्नेछ।

१७०.

मनदे जशका तथा कायवविमध बनाई लािू िने: प्रामधकरणले यस ऐन िा यस

ऐन अन्तिवत बनेको मनयमको अमधनमा रही आफ्नो कायवसञ्चालन िनव
आिश्यलयक मनदे जशका तथा कायवविमध बनाई लािू िनव सक्नेछ।
१७१.

ऐन कायावन्ियन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पााँच िषव पूरा भएको
एक िषवमभर र त्यसपमछ प्रत्येक पााँच िषवपमछको एक िषवमभर

मन्रालयले ऐन कायावन्ियनको मापन िनेछ र सोको प्रमतिेदन सङ्घीय
सं सदको दुिै सदनको सम्बजन्धत समममतमा पेश िनुव पनेछ।
१७२.

िारे िी र बचाउ: (१) दे हायका ऐन िारे ि िररएका छन् :(क) बीमा ऐन, २०४९

(ि) राविय बीमा सं स्थान ऐन, २०२५

(२) उपदफा (१) िारे ि भएको ऐन बमोजिमकोः-

(क) बीमा समममत यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ स्ितः प्रामधकरणमा
पररणत भएको मामननेछ।

(ि) बीमा समममतबाट िारी भएको मनयम, विमनयम, मनदे शन,

िारी िरे को इिाितपर, ददएको आदे श िा भए िरे को
काम कारबाही िा सिाय प्रामधकरणबाट िरे को िा भएको
मामननेछ।

(ि) बीमा समममतको चल अचल सम्पजि िा दावयत्ि स्ितः

प्रामधकरणको चल अचल सम्पजि िा दावयत्िको रूपमा
पररणत हुनेछ।

(घ) बीमा समममतको अध्यक्ष तथा सदस्य यो ऐन प्रारम्भ

भएपमछ स्ितः प्रामधकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनछ
े
र मनि आफ्नो कायवकालसम्म सो पदमा बहाल रहन
सक्नेछ।
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(ङ) बीमा समममतमा कायवरत कमवचारी यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ
स्ितः प्रामधकरणको कमवचारीमा पररणत हुनेछन्।

(च) बीमा समममतमा विचाराधीन मुद्दाहरू स्ितः प्रामधकरणमा
सनेछन् र यसै ऐन बमोजिम कारबाही र वकनारा
िररनेछ।

(३) उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोजिम िारे ि भएको

ऐन बमोजिमः

(क) िठन भएको राविय बीमा सं स्थान एक िषवमभर एक
पजब्लक मलममटे ड कम्पनीमा पररणत िररनेछ।

(ि) राविय बीमा सं स्थानमा कायवरत कमवचारीहरू िण्ड (क)
बमोजिमको
हुनेछन्।

कम्पनीका

कमवचारीमा

स्ितः

पररणत

(ि) राविय बीमा सं स्थानमा कायम रहेको चल अचल सम्पजि
र दावयत्ि स्ितः िण्ड (क) बमोजिमको कम्पनीको चल
अचल सम्पजि र दावयत्िको रुपमा पररणत हुनेछ।

(घ) राविय बीमा सं स्थानबाट िारी भएका बीमालेि िण्ड
(क) बमोजिमको कम्पनीबाट िारी भएको बीमालेि
मामननेछ।

132

अनुसूची

(दफा ११ र दफा ४७ को उपदफा (६) साँि सम्बजन्धत)
शपथको ढााँचा

म (सम्बजन्धत अध्यक्ष िा सदस्यको पूरा नाम) ...............................

ु र िनताप्रमत पूणव बफादार रही सत्यमनष्ठापूिक
मुलक
व प्रमतज्ञा िछु व/ईश्वरको
नाममा शपथ मलन्छु वक नेपालको सािवभौमसिा र रािकीयसिा नेपाली िनतामा

ाँ ै नेपाल बीमा प्रामधकरणको
रहेको नेपालको सं विधानप्रमत पूणव बफादार रहद
सञ्चालक सममतको अध्यक्ष/सदस्य/ (बीमा कम्पनीको नाम) ......................

सञ्चालक समममतको अध्यक्ष/सदस्यको पदको कामकाि प्रचमलत कानूनको
ु र िनताको सोझो जचताई, कसै को डर नमानी, पक्षपात
अधीनमा रही मुलक
निरी, पूिावग्रह िा िराब भािना नमलई पदीय िोपनीयता कायम रािी
ईमान्दारीका साथ िनेछु ।
मममतः

दस्तितः

आज्ञाले ,
प्रमाणीकरण मममत: २०७९।०६।२३

उदयराि सापकोटा
नेपाल सरकारको सजचि।
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