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संस्थागत बीमा अभिकताा सम्बन्धी भिर्दभेिका, २०७८ 

प्रस्तावनााः बीमा वितरण प्रणालीको महत्िपणूण वहस्साको रूपमा रहकेो संस्थागत बीमा अविकताण सम्बन्धी व्यिस्था 

गरी बीमा व्यिसायलाई प्रिर्द्णन गनण िाञ्छनीय िएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८को खण्ड (घ२) ले वदएको 

अवधकार प्रयोग गरी बीमा सवमवतले दहेायको वनदवेिका बनाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भिक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभिाः (१) यस वनदवेिकाको नाम “सँस्थागत बीमा अम्िकताा सभबन्धी म्नर्देम्िका, 

२०७८” रहकेो छ ।  

(२) यो वनदवेिका तत्काल प्रारम्ि हुनेछ ।  

 

२.  पररिाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस वनदवेिकामा,  

(क) “अम्िकताा” िन्नाले बीमा अविकताणको रूपमा कायण गने सँस्था िा सँस्थागत बीमा 

अविकताण सम्झन ुपछण ।  

(ख) “ऐन” िन्नाले बीमा ऐन, २०४९ सम्झन ुपछण ।   

(ग) “म्नयमावली” िन्नाले बीमा वनयमािली, २०४९ सम्झन ुपछण ।  

(घ) “म्नर्देम्िका” िन्नाले सँस्थागत बीमा अविकताण सम्बन्धी वनदवेिका, २०७८ सम्झन ुपछण । 

(ङ) “सँस्था” िन्नाले प्रचवलत काननू बमोविम दताण िएको संगवित सँस्था सम्झन ुपछण . 

(च) “सम्मम्त” िन्नाले ऐनको दफा ३ बमोविमको बीमा सवमवत सम्झन ुपछण । 

 
पररच्छेद-२ 

योग्यता तथा अयोग्यता 

३. योग्यतााः अविकताणको इिाितपत्रको लावग वनिेदन वददँा बीमा वनयमािली, २०४९ मा उल्लेख िएका 

योग्यताको अवतररक्त दहेाय बमोविमका योग्यता हुनपुनेछः- 
(क) अविकताणको मुख्य िा प्रमुख व्यिस्थापकहरू मध्ये कम्तीमा एक िनाले सवमवत िा 

सवमवतबाट मान्यता प्राप्त गरेको सँस्थाले बीमा अविकताणको लावग सञ्चालन गरेको आफूले 

गनण चाहकेो वकवसमको बीमा अविकताणको तावलममा सहिागी िई प्रमाणपत्र वलएको हुन ु 

पने ।   

(ख) अविकताणको सञ्चालक र मुख्य िा प्रमखु व्यिस्थापकले कम्तीमा एस.इ.इ िा सो सरहको 

परीक्षा उत्तीणण गरेको हुन ुपनेछ ।  

(ग) अविकताणको प्रिन्धपत्र, वनयमािली िा विधानमा कुन वकवसमको बीमा अविकताण िई कायण 

गन ेहो, सो उल्लेख गरेको हुनुपनेछ ।  

४. इजाजतपत्र आवश्यक पनेाः अविकताण हुन चाहने संस्था कुनै खास प्रकारको व्यिसाय गने रहछे र त्यसको 

लावग कुनै वनकायको इिाितपत्र आिश्यक पने रहछे िने त्यस्तो इिाितपत्र समेत प्राप्त गरेको हुन ुपनेछ ।  

 
५. अयोग्यतााः अविकताणको लावग वनिेदन वदन दहेायको अिस्थामा अयोग्य िहररनेछः-  

(क) बीमा वनयमािली, २०४९ अनुसारको योग्यता निएको, 

(ख) वनिेदन वदएको अवघल्लो आवथणक बषण सम्मको कर चकु्ता निएको,  



 

संस्थागत बीमा अभिकताा सम्बन्धी भिर्दभेिका, २०७८                                                                                                                              2 

 

(ग) वनिेदन वदएको अवघल्लो आवथणक बषण सम्मको वित्तीय वििरणको लेखापरीक्षण निएको, 

(घ) सँस्थाको विधान िा प्रिन्धपत्र र वनयमािलीमा बीमा अविकताण िई कायण गने िनी उल्लेख 

निएको, 

(ङ) कुनै खास प्रकारको व्यिसाय गने सँस्थाको हकमा वनिलाई उक्त खास प्रकारको व्यिसायको 

इिाितपत्र प्रदान गने वनकायबाट विगत तीन बषण वित्र कुनै सिाय निएको, 
(च) कुनै खास प्रकारको व्यिसाय गने सँस्थाको हकमा उक्त खास प्रकारको व्यिसायको इिाितपत्र 

प्रदान गदाण अन्य व्यिसाय गनण बन्दिे नलगाइएको ।  

 

 
पररच्छेद-३ 

म्नवेर्दन सभबन्धी व्यवस्था 

६. म्नवेर्दन म्र्दनु पनेाः अविकताणको लावग वनिेदन वददँा दहेाय बमोविमका कागिात संलग्न गनुण पनेछ:-  
(क) बीमा वनयमािली, २०४९ को अनसुचूी-७ बमोविमको वनिेदन, 

(ख) सँस्थाको सञ्चालक र मखु्य िा प्रमखु व्यिस्थापकले कम्तीमा एस.इ.इ िा सो सरहको परीक्षा 

उवत्तणण गरेको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप, 

(ग) सँस्थाको सञ्चालक र मखु्य िा प्रमखु व्यिस्थापको पासपोटण साइिको फोटो (तीन थान), 

(घ) सँस्थाको सञ्चालक र मखु्य िा प्रमखु व्यिस्थापको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप,  

(ङ) सँस्था िा फमण दताण प्रमाणपत्र,  

(च) सँस्थाको विधान िा प्रिन्धपत्र र वनयमािली,  

(छ) वनिेदन वदएको अवघल्लो आवथणक बषण सम्मको कर चकु्ताको प्रमाणपत्र,  

(ि) वनिेदन वदएको अवघल्लो आवथणक बषणको लेखापरीक्षण िएको वित्तीय वििरण,  

(झ) सँस्थाको प्रकृवत अनसुार आिश्यकता अनसुार सवमवतले माग गरेको अन्य कागिात .  

 

पररच्छेद-४ 
म्वदु्यतीय कारोवार सभबन्धी व्यवस्था 

७. म्वदु्यतीय प्रणाली मार्ा त कारोवार गना सकनेाः (१) अविकताणले विद्युतीय प्रणाली माफण त दहेाय 

बमोविमको कारोिार गनण सक्नेछः- 
(क) बीवमतसङ्ग बीमा िुल्क संकलन गरी बीमकलाई िकु्तानी गने,  

(ख) बीमा प्रस्ताि फाराम िनण सहयोग गने,   

(ग) बीमा िुल्क िकु्तानी हुने समयको िानकारी वदने र पनुः बीमा गनुणपरेमा सहयोग गने,   

(घ) बीमकको तफण बाट बीवमतलाई वििरण, िानकारी तथा सचूनाहरू उपलब्ध गराउने,  

(ङ) सवमवतले समय समयमा तोके बमोविम अन्य कायणहरू गने । 

(२) अविकताणले विद्यतुीय प्रणाली माफण त कारोिार गनणका लावग सम्बवन्धत वनकायबाट इिाितपत्र प्राप्त 

गरेको हुन ुपनेछ । 

(३) यस दफा बमोविमको सेिा वलने िा नवलने बीवमतको अवधकारको विषय हुनेछ र विद्यतुीय सेिा 

वलनको लावग बीमक िा अविकताणले बीवमतलाई बाध्य पानण पाउने छैन ।  
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८. रकम राख्न नपाइनेाः अविकताणले बीवमतबाट बीमा िलु्क संकलन गरी बीमकलाई िकु्तानी गदाण बीवमतको 

सहमवत विना कुनै पवन अवतररक्त रकम आफूसङ्ग राख्न पाउने छैन ।  

 
९. िुक्तानी िएको माम्ननेाः (१) बीवमतले अविकताणलाई बीमा िलु्क बझुाएकै समयमा बीमकलाई बीमा 

िलु्क बझुाएको मावनने छ । 
(२) उपदफा (१) बमोविम बीमा िलु्क बुझाए पश्चात बीमकले कुनै पवन कारण िनाई दहेायको काम 

नगनण तथा सोबाट वसिणना हुने दावयत्िबाट पवन्छन पाउने छैनः- 

(क) बीमालेख िारी गनण,   

(ख) बीमालेख निीकरण गनण, िा  

(ग) बीमालेखको ितण बमोविम बीमा िुल्क िझेुपवछ गनुण पने काम गनण ।  

  
१०. सभझौता बमोम्जम हुनेाः अविकताणले बीवमतलाई उपलब्ध गराउने विद्युतीय सेिा बीमा ऐन, २०४९, बीमा 

वनयमािली, २०४९, बीमा सवमवतबाट िारी िएका वनदिेन तथा मागणदिणन र अन्य प्रचवलत काननूको पररवध 

वित्र रही बीमक र अविकताण बीच हुने सम्झौता बमोविम हुनेछ ।  

 
पररच्छेद-५ 

अम्िकतााको काम, कताव्य र अम्िकतााले गना नहुने कुरा 

११. अम्िकतााको काम तथा कताव्याः अविकताणले बीमकको तफण बाट दहेाय बमोविमको काम तथा कतणव्य 

वनिाणह गनुण पनेछः-  
(क) अविकताणको इिाित पत्र सँधै कायाणलयमा राख्न ुपनेछ र ग्राहकले चाहमेा त्यस्तो इिाितपत्र 

दखेाउन ुपनेछ ।  

(ख) बीवमतले आफू अविकताण िएको बीमकको बारेमा िानकारी माग गरेको खण्डमा पूँिीगत 

संरचना, लगानी नीवत, आवथणक वस्थवत आवदको बारेमा यथाथण िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(ग) बीवमतलाइण प्रस्ताि फाराममा खलुाउन ु पने सम्पणूण वििरणहरु खलुाउन लगाई त्यससंग 

सम्बवन्धत कागिात बीवमतबाट प्राप्त गरी बीमक समक्ष पेि गनुण पनेछ ।  

(घ) प्रस्तािकले िनुणपने फारामहरु प्रस्तािकहरु स्ियंबाटै िराउन ुपनेछ र यवद प्रस्तािक वनरक्षर िा 

असमथण िए प्रस्तािकले विश्वास गरेको व्यवक्तबाट त्यस्ता फारामहरु िराउन ुपनेछ ।  

(ङ) बीवमतलाइण बीमालेखमा उल्लेवखत सम्पणूण ितण एिं सवुिधा बारे पणूण रूपमा िानकारी गराउन ु

पनेछ ।  

(च) बीवमतले अनरुोध गरेमा वनवदणष्ट समयमा बीमा िलु्क बझुाउने र बीमा अिवध समाप्त िएमा 

पनुः बीमा गनण सहयोग गनुण पनेछ ।   

(छ) बीमामा दाबी परेमा दाबी िकु्तानी सम्बन्धमा बीवमतलाई सहयोग गरी समन्ियकारी िवूमका 

वनिाणह गनुण पनेछ ।  

 

१२.  अम्िकतााले गना नहुने कुराहराः अविकताणले दहेायका काम गनण पाउने छैनः–  

(क) अविकताणको इिाितपत्र प्राप्त नगरी िा इिाितपत्र निीकरण नगरी बीमालेख विवि गनण, 
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(ख) बीवमतबारे आफूले थाहा पाएको कुनै पवन बीमासंग सम्बवन्धत आिश्यक वििरणहरु 

सम्बवन्धत बीमकलाई नबताई लकुाउन, 

(ग) बीवमत बारेको आफुलाई िानकारी िएको वििरणहरु सम्बवन्धत बीमक बाहकेका व्यवक्त िा 

संस्था साम ुप्रकट गनण,  

(घ) बीवमत प्रवत दवु्यणिहार गनण,  

(ङ) बीवमतलाई अनािश्यक करकाप गनण,  

(च) बीवमतलाई प्रलोिनमा पानण आफूले प्राप्त गने कवमिनको कुनै पवन अंि वदन िा वदन्छु िनी 

कबोल गनण, 

(छ) अस्िस्थ प्रवतस्पधाण गरी अन्य बीमा अविकताणको व्यिसायमा अनािश्यक दखल पयुाणउन,  

(ि) बीमालेख िापत प्राप्त हुने रकमको कुनै पवन अंि बीवमत िा बीवमतको हकिालाबाट वलन,  

(झ) अविकताणको कुनै सञ्चालक, पदावधकारी िा कमणचारी कुनै पवन बीमकको तलबी कमणचारी, 

परामिणदाता, सिेयर, सल्लाहकार िा लेखापरीक्षक िइण काम गनण, 

(ञ) आफू अविकताण िएको बीमकको सँस्थापक, सञ्चालक हुन िा एक प्रवतित िन्दा बढी िेयर 

धारण गनण,  

(ट) आफू अविकताण निएको कुनै पवन बीमकको बारेमा गलत प्रचार प्रसार गनण,  

(ि) आफ्नो पेिागत व्यिसाय संचालन गदाण अन्य प्रचवलत काननू उल्लघंन गरी व्यिसाय गनण ।  

 
१३. अण्डरराइम्िङ्ग गना नपाउनेाः अविकताणले अण्डरराइवटङ्ग सम्बन्धी कुनै पवन कायण गनण पाउने छैन ।  

 

पररच्छद-६ 
म्वम्वध 

१४. म्नर्देम्िकाको ब्याख्यााः यस वनदवेिकाको ब्याख्या गने अवन्तम अवधकार बीमा सवमवतलाई  हुनेछ ।  

 

१५. वाम्झएमा म्नष्कृय हुनेाः यस वनदवेिकाको कुनै पवन व्यिस्था प्रचवलत काननू सँग  बावझएमा बावझएको 

हदसम्म स्ितः वनष्कृय िई सम्बवन्धत काननुको व्यिस्था लाग ूहुनेछ ।  

 

१६. अम्धकार प्रत्यायोजन र बाधा अड्काउ रु्काऊाः (१) यस वनदवेिका अनसुारको कायण सम्पादन गन े

गराउने अवधकार अध्यक्षलाई हुनेछ र अध्यक्षले आफू मातहतका कमणचारीलाई आिश्यकता अनसुार 

अवधकार प्रत्यायोिन गनण सक्नेछ ।  

(२) यस वनदवेिका कायणन्ियनको िममा कुनै बाधा अड्चन आइपरेमा अध्यक्षले बाधा अड्काऊ 

फुकाउन सक्नेछ । 

 

१७. बचाऊाः (१)  सवमवतबाट सँस्थागत अविकताण सम्बन्धी यस अवघ िएका वनणणयहरूका आधारमा 

गररएका सम्पणूण काम कारिाही यसै वनदवेिका अनसुार िए गरेको मावननेछ ।   

 


