सच
ू नाको हकस ब धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नयमावल!को नयम ३ बमोिजम
साव$जनक ग&रएको (ववरण

सूचना साव$जनक गन* नकायको नाम :–
सूचना साव$जनक गरे को अव1ध :–

१.

बीमा स-मत

दो2ो चौमा-सक, २०७३/७४

नकायको 8व9प र ;कृत

बीमा स-मत नेपालको बीमा =े>को नयमनकार! नकाय हो । बीमा ऐन, २०४९ अनूसार नेपाल -भ>को बीमा Bयवसायलाई
Bयवि8थत, नय-मत, Eबक-सत र नयि >त गन$का ला1ग बीमा स-मतको 8थापना भएको हो । नेपाल -भ>का बीमा स बि ध
गत(व1धलाई यस स-मतले नयमनकार! नकायको है -सयतले अनुगमन गद$ छ ।
बीमा Bयवसाय गन* बीमकह9 लगायल बीमा को =त मूIयांकन गन* सभ*यर र बीमा लेख EबLM Eबतरण गन$ ठूलो भू-मका रहने
बीमा अ-भकता$ को इजाजतप> जार! गन* र न(वकरण गन* काय$ पन बीमा स-मतले गद$ छ।
(व.सं.२०४६ सालमा ;जात >को पुन8
$ थापना भए पPचात अ य =े>हQमा ज8तै बीमा =े>मा पन प&रवत$नहQ दे खा परे ।
प&रवत$त स द$ भल
$ ाई मनन गर! (व.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन २०२५ लाई ;त8थापन गदR नयां बीमा ऐन २०४९ जार! ग&रयो ।
ऐनको ;8तावनामा नै 8पSट Qपमा भनएको छ "बीमा Bयवसायलाई Bयवि8थत, (वक-सत, नय-मत र नयि >त गन$को ला1ग
बीमा स-मतको 8थापना ग&रएको हो ।" ;8तावनामा उIलेWखत लXय ;ाYत गन$का ला1ग एक 8वायZ सं8थाका Qपमा बीमा ऐन
२०४९ अनुसार यस स-मतको 8थापना भएको हो ।
बीमा स-मतको संचालक स-मतको गठन बीमा ऐन २०४९ को दफा ३ अ तग$त हुने गद$ छ । संचालक स-मतको 8वQप न न
बमोिजमको रहे को छ ।
नेपाल सरकारले नयु[त गरे को वा तोकेको \यि[त

अ]य=

;तन1ध, कानुन, याय तथा संसद!य \यव8था म >ालय

सद8य

;तन1ध, अथ$ म >ालय

सद8य

बीमा \यवसायमा (वशेष `ान भएका \यि[तहQ म]येबाट नेपाल सरकारले मनोनत गरे को एक
जना \यि[त
बी-मतहQ म]येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरे को एकजना \यि[त

सद8य
सद8य

नेपाल सरकारले सद8यहQको मनोनयन र हे रफेर गन$ स[नेछ र सद8यहQको काय$अव1ध चार वष$को हुनेछ । सद8यहQलाई पुन:
दई
ु पIटस म मनोनत गन$ सLकनेछ ।

२.

नकायको काम, कत$\य र अ1धकार

नेपाल अ1धराaयको बीमा Bयवसायलाई Bयवि8थत, (वक-सत, नय-मत र नयि >त गन$को ला1ग बीमा स-मतको न न काम,
कत$Bय र अ1धकार हुनेछ ।

•

बीमा \यवसायलाई \यवि8थत, नय-मत, (वक-सत तथा नयि >त गन$को ला1ग नीत नधा$रण गन$ नेपाल सरकारलाई
आवPयक सूझाव dदने,

•

बीमाबाट ;ाYत हुन आएको रकम लगानी गन$को ला1ग नीत नधा$रण गर! ;ाथ-मकता =े> तो[ने,
बीमक, बीमा अ-भकता$, सभ*यर वा दलालको दता$ र नवीकरण गन* तथा दता$ खारे ज गन*, गराउने,

•

बीमक तथा बी-मत बीचको वाद (ववादमा म]य8थता गन*,

•

बीमा दायeव नधा$रणका स ब धमा बीमक (वQfध बी-मतले dदएको उजुर! उपर नण$य गन*,

•

बीमा \यवसायका स ब धमा बीमकलाई समय समयमा आवPयक नद* शन dदने

•

बी-मतको dहत र=ाको नि त आवPयक आधार तजुम
$ ा गन*, र

•

बीमा \यवसायसंग स बि धत अ य आवPयक काम गन*

•

३.

नकायमा रहने कम$चार! संgया र काय$ (ववरण
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सेवा ;दान गन* नकायको शाखा र िज मेवार अ1धकार!
बीमा स-मतको काठमाhडौ बाdहर कुनै शाखा काय$लय नभएको

६.

सेवा ;दान गन$ लाjने द8तरु र अव1ध
बुदा नं ४, नाग&रक बडाप>मा उIलेख भएको
द8तुर

M.स

Eबवरण

द8तरु (9)

१. सेवा शुIक

आिज$त बीमाशुIकको १

२. बीमा क पनी दता$

५०,०००

३. बीमा क पनी न(वकरण

५०,०००

४. बीमा सभेयर$ दता$

५०००

५. बीमा सभेयर$ न(वकरण (बग$ अनुसार)

५०००, ७००० र ९०००

६. बीमा अ-भकता$ दता$

५००

७. बीमा अ-भकता$ न(वकरण

२००

८. बीमा सभेयर$ त-लम

५०००

;तशत

९. बीमा अ-भकता$ ता-लम

७.

२०००

नण$य गन* ;कृया र अ1धकार
नाग&रक बडाप>मा उIलेख भएको

८.

नण$य उपर उजुर! सु ने अ1धकार!
नाग&रक बडाप>मा उIलेख भएको

९.

स पादन गरे को कामको (ववरण

१०.

सच
ू ना अ1धकार! र ;मख
ु को नाम र पद
काय$लय ;मुख
lी 1चरि ज(व चापागाँई
अ]य=
५-५२१०७९
सूचना अ1धकार!
पूजन ढुंगेल अ1धकार!
उप-नद* शक
५-५३८७४३
(www.bsib.org.np मा फोटो र अ य Eबवरण रहे को)

११.

ऐन, नयम, (वनयम वा नद* -शकाको सच
ू ी
M.स

ऐन (वनयम वा ,नयम ,नद* -शकाको नाम

१.

बीमा एन ,२०४९

२.

बीमा नयमावल!२०४९ ,

३.

ता-लम काय$(व1ध,२०७२

४.

पुनबpमा \सयवसाय स बि ध नद* -शका,२०७१

५.

लघुबीमा नद* -शका, २०७१

६.

बrकस$ =तपूत$ नद* -शका

७.

बीमक गाsने तथा गा-भने स बि ध नद* -शका,२०७०

८.

स प(Z शुfधीकरण तथा आतtककार! कृयाकलापमा (वZीय नवारण

९.

बाल! तथा पशुप छu बीमा नद* शन,२०६९

१०. बीमकको सं8थागत सुशासन स ब धी नद* -शका,२०६९
११. शेयर कारोबार स ब धी नद* शन,२०६६
१२. बीमकको मोटर बीमादर स ब धी नद* -शका,२०७३
१३. नेपाल! मeृ युदर ता-लका, २०६६
१४. बीमकको लेखा पर!=क छनौटको आधार स ब धी नद* शन,२०६६

कैLफयत

M.स

ऐन (वनयम वा ,नयम ,नद* -शकाको नाम

कैLफयत

१५. बीमकको एअरमाक$ स ब धी नद* शन,२०६६
१६. बीमकको सामुdvक बीमादर स ब धी नद* -शका,२०६५
१७. नजwवन बीमकको EबZीय (ववरण स ब धी नद* शन,२०६६
१८. जीबन बीमकको EबZीय (ववरण स ब धी नद* शन,२०६६
१९. नजpवन बीमा स ब धी पुनबpमा नद* -शका, २०६५
२०. जीवन बीमा स ब धी पुनबpमा नद* -शका,२०६५(संशो1धत)
२१. बीमकको आ त&रक नय >ण ;णाल! स ब धी नद* शन
२२. बीमकको वेभ साइट स बि ध Bयव8था,२०६५
२३. सं8थापकको शेयर स ब धी नद* शन,२०६६
२४. जीवन बीमकको आ1थ$क लेखाजोखा र दायeवको मुIयांकन नद* -शका
२५. लङ फम$ अyडट स ब धी नद* शन
ु ल
२६. बीमकको गैर8थलगत न&र=ण यानअ

२७. नजpवन बीमकको लगानी नद* शन(२०७१-संशो1धत)
२८. जीवन बीमकको लगानी नद* शन(२०७१-संशो1धत)
२९. बीमा अ-भकता$को आचार संdहता
३०. बीमा सभ*यरको आचार संdहता
३१. अिjन बीमा दर स ब धी सामा य नयमह9,२०५८(प&रमाज$न सdहत)
३२. अ-भकता$8थाहQ सभ*यरसंग स बि धत कानूनी Bयव/
३३. Legal Provision Related to Surveyor/Agents
३४. Onsite Inspection Manual of Insurer
३५. Solvency Margin Directive, 2070 for Life Insurers
३६. मोटर बीमादर स बि ध नद$ -शका २०७३

१२.

आ दानी, खच$ तथा आ1थ$क कारोबार स ब धी अधाव1धक (ववरण
संलjन बमोिजम

१३.

अघIलो आ1थ$क वष$मा साव$जनक नकायले कुनै काय$Mम वा आयोजना सzचालन गरे को भए सो को
(ववरण

• २०७३/०१/३० दे Wख २०७३/०१/३१द{=ण ए-शयाल! बीमा नयमनकार! नकायह9को Third South Asian
Regulators Meet and International Insurance Conference स प न गरे को

• २०७३/०२/०१दे Wख २०७३/०२/०२ बीमाtक| स बि ध ता-लम संचालन गरे को
• Eब-भ न -मतह9मा आवPयकता अनस
ु ार कृ(ष बीमा लगायत अ य ता-लम संचालन गरे को
• आवPयकता अनस
ु ार बीमकह9संग अ तकृया काय$Mम संचालन गरे को

१४.

साव$जनक नकायको वेभसाइ$ट भए सो को (ववरण
बीमा स-मतको आ1धकार!क वेभसाइ$ट www.bsib.org.np रहे को

१५.

साव$जनक नकायले ;ाYत गरे को बैदे-शक सहायता, ऋण, अनद
ु ान एवं ;ा(व1धक सहयोग र स झौता
स ब धी (ववरण
बीमा स-मतले जम$न सं8था जी. आइ जेड संग लघु बीमा स बि ध ;ा(व1धक स झौता गर! काय$ गर!रहे को
।

१६.

साव$जनक नकायमा परे का सच
ू ना माग स ब धी नवेदन र सो उपर सच
ू ना dदएको (ववरण
प>कार लगायत Eब-भ न Bयि[त र सं8था ले टे -लफेन, इमेल र प> माफत माग गरे का सच
ू नाह9 यथास[य
छटो र माग गरे को ढांचामा dदने गर!एको

१७.

साव$जनक नकायका सच
ू नाह9 अ य> ;काशन भएका वा हुने भएको भए सो को (ववरण
•

बीमा स-मतको वेब साइट www.bsib.org.np

•

बीमा स-मतको ब(ष$क ;तवेदन (बीमा स-मतको वेब साइट मा पन हे न$ सLकने)

•

रािSटय दै नकह9मा अवPयकता अनस
ु ार सच
ू नाह9 ;काशन हुने

