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आकस्मिक बीिा कोष सञ्चालन ननयिावली, २०६०

नेपाल राजपत्रिा प्रकाशन निनि
२०६०।६।३०
संशोधन
आकस्मिक बीिा कोष सञ्चालन (पहिलो सं शोधन) ननयिावली, २०६१

२०६१।१२।३

आकस्मिक बीिा कोष सञ्चालन (दोस्रो सं शोधन) ननयिावली, २०७०

२०७०।१।३०

प्रशासकीय काययहवनध (ननयनिि गने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग
गरी नेपाल सरकारले दे िायका ननयििरू बनाएको छ ।
१.

संस्िप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यी ननयििरूको नाि “आकस्मिक बीिा कोष सञ्चालन
ननयिावली, २०६०” रिेको छ ।
(२)

यो ननयिावली नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी

िोकेको निनिदे स्ि प्रारम्भ िुनेछ ।
२.

पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेिा यस ननयिावलीिा,–
(क)

“कोष” भन्नाले ननयि ३ बिोस्जि मर्ापना भएको आकस्मिक बीिा कोष
सम्झनु पछय ।

(ि)

“जोस्िि सिूि” भन्नाले िुलदङ्गा, िडिाल, नागररक उपद्रव, द्वे षपूर् य िर्ा
आिङ्कवाद जमिा हियाकलापबाट िुन सक्ने िनिको हवरुद्ध सुरिा प्रदान
गररने जोस्िि सम्झनु पछय ।



निनि २०६०।६।३० को नेपाल राजपत्रिा प्रकास्शि सूचना अनुसार निनि २०६०।७।१ दे स्ि प्रारम्भ
भएको ।
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(ग)

“बीिा सनिनि” भन्नाले बीिा ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा (१)
बिोस्जि गठन भएको बीिा सनिनि सम्झनु पछय ।

(घ)

“सञ्चालक सनिनि” भन्नाले ननयि ९ बिोस्जि गठन भएको कोषको सञ्चालक
सनिनि सम्झनु पछय ।

(ङ)

“सदमयिा प्राप्त नबिक” भन्नाले ननयि ४ बिोस्जि कोषको सदमयिा प्राप्त
गरे को बीिक सम्झनु पछय ।

(च)

“सदमय” भन्नाले सञ्चालक सनिनिको सदमय सम्झनु पछय र सो शब्दले
सञ्चालक सनिनिको अध्यि िर्ा कोष प्रबन्धक सिेिलाई जनाउँछ ।

(छ)

“कोष प्रबन्धक” भन्नाले ननयि १५ बिोस्जि ननयुक्त भएको कोषको प्रबन्धक
सम्झनु पछय ।

(ज)

“आनर्यक वषय” भन्नाले प्रत्येक वषयको श्रावर् िहिनाको १ गिे देस्ि आषाढ
िहिनाको िसान्िसम्िको अवनध सम्झनु पछय ।

३.

कोषको मर्ापना : (१) नेपाल

=............



नभत्र जारी गररएको ननजीवन बीिाले ि

अन्िगयिको भौगोनलक िेत्रनभत्र पनय सक्ने जोस्िि सिूिको दावी व्यिोनयका लानग पूनबीिाको
ु ानी गनयको लानग
व्यवमर्ा गनय िर्ा सोसँग सम्बस्न्धि अन्य बीिा जोस्िििरूको भक्त
आकस्मिक बीिा कोष नािबाट एउटा कोषको मर्ापना गररएको छ ।
(२) उपननयि (१) बिोस्जिको कोषिा दे िायका रकििरू रिनेछन् :–
(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त िुने रकि,

(ि)

बीिकबाट प्राप्त िुने सदमयिा शुल्क,



(ि१)

सदमयिा प्राप्त बीिकबाट प्राप्त बीज रास्श (नसड िनी),



पहिलो सं शोधनद्वारा स्झहकएको ।



पहिलो सं शोधनद्वारा र्प ।
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(ग)

बीिकिरूले बीिाले ििा रिावरर् गरे को जोस्िि सिूि बापिको
रकि,

(घ)

बीिकिरूले पूनबीिकबाट पाउने पूनबीिा कनिशन र िुनाफा बापि
प्राप्त िुने रकि,



(ङ)

ननयि ८ बिोस्जि लगानीबाट प्राप्त िुनाफा,

(च)

अन्य स्रोिबाट प्राप्त िुने रकि ।

(२क) सदमयिा प्राप्त बीिकले उपननयि (१) को िण्ड (ि१) बिोस्जिको बीज

रास्श सोिी उपननयिको िण्ड (क) बिोस्जिको रकिभन्दा कि निुने गरी कोषिा जम्िा
ु ानीको शिय िर्ा प्रहिया सञ्चालक सनिनिले िोके बिोस्जि
गनुय पनेछ र त्यमिो रकिको भक्त
िुनेछ ।
(३) उपननयि (२) बिोस्जि कोषिा जम्िा भएको रकिबाट उपननयि (१)
बिोस्जिको जोस्िि भ ुक्तानी गनय नपुग िुन गएको अवमर्ािा



सदमयिा प्राप्त बीिकलाई

बीिा सनिनिले र्प शुल्क लगाउन सक्नेछ ।
४.

कोषको सदमयिा : (१) बीिा ऐन, २०४९ बिोस्जि ननजीवन बीिा व्यवसाय सञ्चालन गनय
दिाय भएका बीिकले कोषको सदमयिा प्राप्त गनय सक्नेछ ।
(२) उपननयि (१) बिोस्जि कोषको सदमयिा प्राप्त गनय चािने बीिकले सञ्चालक
सनिनि सिि अनुसूची–१ बिोस्जिको ढाँचािा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(३) उपननयि (२) बिोस्जि प्राप्त िुन आएको ननवेदन यस ननयिावली बिोस्जि रीि
पुगेको दे स्िएिा त्यमिो ननवेदक बीिकलाई सञ्चालक सनिनिले अनुसूची–२ बिोस्जिको
ढाँचािा कोषको सदमयिा प्रदान गनेछ ।



पहिलो सं शोधनद्वारा र्प ।



पहिलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।
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(४) उपननयि (३) बिोस्जि प्रदान गरे को कोषको सदमयिा एक आनर्यक वषयको

लानग िान्य िुनेछ र त्यमिो सदमयिा नवीकरर् गनय सहकनेछ ।
(५) उपननयि (४) बिोस्जि नवीकरर् गदाय सदमयिा बिाल िुने अवनध सिाप्त

भएको निनिले एक िहिनानभत्र सञ्चालक सनिनिले िोकेको नवीकरर् शुल्क बुझाइ सदमयिा
प्रदान गने अनधकारीबाट गराउनु पनेछ ।
५.

कोषको सदमयिा िारे ज िुने : (१) दे िायको अवमर्ािा सञ्चालक सनिनिले ननयि ४
बिोस्जि प्रदान गरे को कोषको सदमयिा िारे ज गनय सक्नेछ :–
(क)

ननजीवन बीिा कारोबार गनय पाएको प्रिार्पत्र रद्द भएिा ।

(ि)

कोषिा बुझाउनु पने बीिा शुल्क  वा रकि नबुझाएिा ।

(ग)

यस ननयिावली बिोस्जि गनुय पने कायय नगरे िा ।

(२) उपननयि (१) बिोस्जि कुनै बीिकको सदमयिा िारे ज गनुय अस्घ सञ्चालक
सनिनिले त्यमिो सदमयिा प्राप्त बीिकलाई आफ्नो पििा सफाइ पेश गने उस्चि अवसर
प्रदान गनुय पनेछ ।
६.

कोषिा बुझाउनु पने बीिा शुल्क : (१) बीिाले ि अन्िगयिको भौगोनलक िेत्रनभत्र पनय सक्ने
जोस्िि सिूिको दावी िर्ा सो सँग सम्बस्न्धि अन्य बीिा जोस्िि व्यिोनयका लानग सञ्चालक
सनिनिले िोहकददए बिोस्जिको शुल्क सदमयिा प्राप्त बीिकले कोषिा बुझाउनु पनेछ ।
(२) ननयि ५ बिोस्जि कोषको सदमयिा िारे ज भएको बीिकबाट कोषको सदमयिा
ु स्घ कोषिा बुझाउनु पने शुल्क  वा रकि असुल गनय सदमयिा िारे ज भएको
िारे ज िुनअ
कारर्ले िात्र बाधा पुगेको िाननने छै न ।



पहिलो सं शोधनद्वारा र्प ।
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७.

कोषको प्रयोग : नेपाल............ नभत्र जोस्िि सिूि रिावरर् गरी जारी भएका
बीिाले िलाई सुरिर् प्रदान गनय र कोषको आवश्यक प्रशासकीय िचय व्यिोनय कोषिा रिे को
रकिबाट बीिा सनिनिको मवीकृनिनलई सञ्चालक सनिनिले िचय गनय सक्नेछ ।

८.

ु ानी र कोषको प्रशासकीय
लगानी गनय सक्ने : कोषिा रिेको रकिबाट जोस्िि सिूिको भक्त
िचय कट्टा गरी बाँकी िुन आएको रकि



कुनै बैंकिा िुद्दिी ननिेपिा जम्िा गनय वा नेपाल

सरकारको मवीकृनि नलई सञ्चालक सनिनिले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी
गरे को ऋर्पत्र, जिानिपत्र वा बचिपत्रिा लगानी गनय सक्नेछ ।
९.

कोषको सञ्चालक सनिनि : (१) कोष सञ्चालन गनयको लानग नेपालसरकारले दे िायका अध्यि
िर्ा सदमय रिे को एउटा सञ्चालक सनिनि गठन गनेछ :–
(क)

नेपाल सरकारले िोकेको व्यस्क्त

(ि)

नेपाल सरकारले बीिकिरूको सिानुपानिक

– अध्यि

प्रनिनननधत्व िुने गरी िनोनयन गरे का

(ग)

िीनजना प्रनिनननध

– सदमय

कोष प्रबन्धक

– सदमय–सस्चव

(२) सञ्चालक सनिनिले आवश्यक दे िेिा कुनै मवदे शी वा हवदे शी हवशेषज्ञलाई
पययवेिकको रूपिा सञ्चालक सनिनिको बैठकिा उपस्मर्ि िुन आिस्न्त्रि गनय सक्नेछ ।
(३) सञ्चालक सनिनिका सदमयिरूको पदावनध िीन वषयको िुनछ
े ।
(४) सञ्चालक सनिनिको सस्चवालय बीिा सनिनिको कायायलयिा रिनेछ ।
१०.

सञ्चालक सनिनिको बैठक र ननर्यय : (१) सञ्चालक सनिनिको बैठक अध्यिले िोकेको
निनि, सिय र मर्ानिा बमनेछ ।



पहिलो सं शोधनद्वारा स्झहकएको ।



पहिलो सं शोधनद्वारा र्प ।
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(२) सञ्चालक सनिनिको बैठक आवश्यकिानुसार बमनेछ ।
िर दुईवटा बैठक बीचको अन्िर दुई िहिनाभन्दा बढी िुने छै न ।
(३)

सञ्चालक

सनिनिको

बैठकको

अध्यििा

अध्यिले

गनेछ

र

ननजको

अनुपस्मर्नििा सदमयिरूले आफूिध्येबाट छानेको व्यस्क्तले बैठकको अध्यििा गनेछ ।
(४) सञ्चालक सनिनिको कुल सदमय सङ्ख्याको पचास प्रनिशि सदमयिरू उपस्मर्ि
भएिा सनिनिको बैठकको लानग गर्पुरक सङ्ख्या पुगेको िानननेछ ।
(५) सञ्चालक सनिनिको बैठकिा बिुििको राय िान्य िुनेछ र िि बराबर भएिा
बैठकिा अध्यििा गने व्यस्क्तले ननर्ाययक िि सिेि ददन सक्नेछ ।
(६) सञ्चालक सनिनिको ननर्यय अध्यि र सदमय–सस्चवद्वारा प्रिास्र्ि गररनेछ ।
(७) सञ्चालक सनिनिको बैठक सम्बन्धी अन्य काययहवनध सञ्चालक सनिनि आफैले
ननधायरर् गरे बिोस्जि िुनेछ ।
११.

सञ्चालक सनिनिको काि, कियव्य र अनधकार : सञ्चालक सनिनिको काि, कियव्य र अनधकार
दे िाय बिोस्जि िुनेछ :–
(क)

कोषको व्यवमर्ापन गने,

(ि)

जोस्िि सिूिको पूनबीिाको आवश्यक व्यवमर्ा िर्ा कायायन्वयन गने
गराउने,

(ग)

जोस्िि सिूिको पूनबीिा व्यवमर्ाको नसं िावलोकन गने,

(घ)

कोषको हििको दृहिकोर्बाट जोस्िि सिूिको भहवष्यिा अरु र्प सुरिर्
व्यवमर्ा गनय, नयाँ पूनबीिा व्यवमर्ा गनय र नवीकरर् गनय बीिकिरूसँग
सिन्वय गने गराउने,

(ङ)

सदमय बीिकिरूबाट जोस्िि सिूिको आवश्यक पूनबीिा हववरर् िर्ा बीिा
ु ानी गने, गराउने,
शुल्क नलई पूनबीिा शुल्क भक्त
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(च)

कोषिा पनय आउने दावी फछ्र्यौट प्रकृयाको लानग बीिा सनिनिबाट िान्यिा
प्राप्त सभे यरिरूननयुक्त गनुय वा सदमय बीिकिरूले सोिी प्रयोजनको लानग
ननयुक्त गने सभे यरिरूसम्बन्धी आधार ननधायरर् गने ,

(छ)

यस ननयिावली अन्िगयिको दावी फछ्र्यौट प्रहिया सम्बन्धी ननदे स्शका ियार
गरी लागू गने ,

(ज)

सदमयिा प्राप्त बीिकिरूको लानग “जोस्िि सिूि” सम्बन्धी बीिा, पूनबीिा
व्यवमर्ापनको

ननदे स्शका

ियार

गरी

लागू

गने

र

बीिक

िर्ा

पूनबीिकिरूसँग सिन्वय गने िर्ा त्यमिा ननदे स्शकािरूसियानुकूल पररिाजयन
गने,
(झ)

कोष सञ्चालन सम्बन्धिा बीिा सनिनि िाफयि नेपालसरकारलाई आवश्यक
प्रनिवेदन िर्ा सर–सल्लाि र सुझाव ददने,

(ञ)

जोस्िि सिूिका सम्बन्धिा पूनबीिकिरूबाट प्राप्त िुने पूनबीिा कनिशनिा
बीिा सनिनिको मवीकृनि नलई सञ्चालक सनिनिले िोहकददए बिोस्जिको रकि
ु ानी ददने,
कट्टा गरी बाँकी सम्बस्न्धि बीिकिरूलाई भक्त

(ट)

यस ननयिावली अन्िगयिको दावी प्रकृयाको अस्न्िि टु ङ्गो लगाउने,

(ठ)

जोस्िि सिूिबाट पने दावी फछ्र्यौट गने, दावीिरूफछ्र्यौट गनय बीिकिरूलाई
अस््ियार प्रत्यायोजन गने,

(ड)

कोष सञ्चालनको लानग आवश्यक आनर्यक िर्ा प्रशासननक ननदे स्शका ियार
गरी लागू गने ,

(ढ)

कोषको सदमयिाको सम्बन्धिा आवश्यक आधार िजुि
य ा गने िर्ा शुरुिा
कोषको सदमयिा ननलएका बीिकिरूको सदमयिा सम्बन्धिा आवश्यक
ननर्यय गने,

(र्)

ननयि ५ बिोस्जि सदमयिा प्राप्त बीिकिरूको सदमयिा िारे ज गने,
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१२.

(ि)

सदमयिा प्राप्त बीिकलाई सदमयिाको प्रिार्पत्र प्रदान गने ,

(र्)

यस ननयिावलीको उद्देश्य प्रानप्तका लानग आवश्यक अन्य काययिरूगने ।

कोषको सञ्चालन िर्ा व्यवमर्ा : (१) यस ननयिावली बिोस्जि कोषिा जम्िा गररने रकि
सञ्चालक सनिनिले िोहकददएको कुनै वास्र्ज्य बैंकिा िािा िोली जम्िा गररनेछ ।
(२) उपननयि (१) बिोस्जि िोनलएको िािाको सञ्चालन सञ्चालक सनिनिले
िोहकददए बिोस्जि िुनेछ ।

१३.

लेिा र लेिापरीिर् : (१) कोषको आय व्ययको ले िा प्रचनलि कानून बिोस्जि रास्िनेछ।
(२) कोषको ले िापरीिर् ििाले िा परीिकको हवभागबाट िुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले चािे िा जुनसुकै बिि कोषको आय व्ययको ले िा ित्सम्बन्धी
कागजाििरू र अन्य नगदी स्जन्सी सिेि जुनसुकै बिि जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

१४.

उपसनिनि गठन गनय सक्ने : यस ननयिको उद्देश्य प्रानप्तका लानग सञ्चालक सनिनिले
आवश्यकिा अनुसार प्राहवनधक उपसनिनििरू गठन गनय सक्नेछ ।

१५.

कोष प्रबन्धकको ननयुस्क्त : (१) नेपाल सरकारले दे िायको योग्यिा पुगेका व्यस्क्तलाई कोष
प्रबन्धकिा ननयुक्त गनय वा िोक्न सक्नेछ :–
(क)

िान्यिा प्राप्त स्शिर् सं मर्ाबाट कम्िीिा मनािक उपानध िानसल गरी
बीिा, पुनबीिा िर्ा दावीको िेत्रिा कम्िीिा दश वषयको अनुभव प्राप्त
गरे को ।

(ि)

पैंिीस वषय उिेर पूरा भई साठी वषय ननाघेको ।
िर

कोष

प्रबन्धकको

ननयुस्क्त

निुन्जेलसम्ि

बीिा

सनिनिका

बिालवाला अनधकृि कियचारीिध्येबाट अध्यिले िोकेको व्यस्क्तले कोष
प्रबन्धकको कायय गनेछ ।
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(२) कोष प्रबन्धक सस्चवालयको िु्य प्रशासकीय अनधकारी िुनेछ । सञ्चालक
सनिनिका ननर्ययिरू कायायन्वयन गने िर्ा कोषको काि कारबािीको रे िदे ि र ननयन्त्रर् गने
सम्पूर् य अनधकार िर्ा कियव्य कोष प्रबन्धकको िुनेछ ।
(३) कोष प्रबन्धकको पदावनध िीन वषयको िुनेछ र ननजलाई पुनः ननयुक्त गनय वा
िोक्न सहकनेछ ।
(४) कोष प्रबन्धकको सेवा, शिय िर्ा सुहवधा बीिा सनिनिको नसफाररसिा नेपाल
सरकारले िोहकददए बिोस्जि िुनेछ ।
(५) यस ननयििा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले स्िएको भएिापनन कोष प्रबन्धकले
कोषलाई िानन नोक्सानी पुयायई यस ननयिावलीको उद्देश्य िर्ा कोषको हिि हवपरीि िुने कुनै
काि कारबािी गरे िा वा सञ्चालक सनिनिको नीनि ननदे शन अनुरूप कायय सम्पादन नगरे िा
बीिा सनिनिले िोहकददएको प्रहिया अपनाई सञ्चालक सनिनिले ननजलाई कोष प्रबन्धक
पदबाट िटाउन सक्नेछ ।
िर यसरी पदबाट िटाउनु अस्घ कोष प्रबन्धकलाई आफ्नो सफाइ पेश गने उस्चि
अवसरबाट वस्ञ्चि गररने छै न ।
१६.

कियचारी सम्बन्धी व्यवमर्ा : कोष सञ्चालनको लानग आवश्यक कियचारी बीिा सनिनिले
उपलब्ध गराउनेछ ।

१७.

हवघटन : (१) नेपाल सरकारले आवश्यक दे िेिा कोषिा हवघटन गनय सक्नेछ ।


(२) उपननयि (१) बिोस्जि कोषको हवघटन भएिा कोषिा रिे को नगदी, स्जन्सी

िर्ा अन्य सम्पस्ििा नेपाल सरकार र सदमयिा प्राप्त बीिकबीच सिान अनधकार

िुनेछ ।

त्यमिो अनधकार अन्िगयि सदमयिा प्राप्त बीिकको सम्िस्ििा सदमयिा प्राप्त सबै बीिकले
लगानी गरे को बीज रास्शको आधारिा सिानुपानिक हिसाबले भाग लगाइ नलन पाउने छन् ।



पहिलो सं शोधनद्वारा सं शोनधि ।
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१८.

ननदे शन ददन सक्ने : कोष सञ्चालन सम्बन्धी हवषयिा नेपाल सरकारले सञ्चालक सनिनिलाई
आवश्यक ननदे शन ददन सक्नेछ र त्यसरी ददएको ननदे शन पालना गनुय सञ्चालक सनिनिको
कियव्य िुनेछ ।

१९.

अनुगिन िर्ा रे िदे ि : कोष सञ्चालन सम्बन्धी काययको अनुगिन िर्ा रे िदे ि बीिा
सनिनिले गनेछ ।

२०.

ँ सम्पकय : सञ्चालक सनिनिले नेपाल सरकारसँग सम्पकय राख्नु परे िा अर्य
नेपाल सरकारसग
िन्त्रालय िाफयि राख्नु पनेछ ।
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अनुसूची–१
(ननयि ४ को उपननयि (२) सँग सम्बस्न्धि)
कोषको सदमयिाको लानग ननवेदन फारि

श्रीिान् अध्यिज्यू,
कोष सञ्चालक सनिनि
...............................

हवषय :– सदमयिा पाऊँ ।

आकस्मिक बीिा कोष सञ्चालन ननयिावली, २०६० को ननयि ४ बिोस्जि कोषको
सदमयिाको लानग दे िायको हववरर् िुलाइ ननवेदन गरे को छु ÷छौं ।
१.

बीिा ऐन, २०४९ बिोस्जि ननजीवन बीिा व्यवसाय सञ्चालन गनय बीिा सनिनििा दिाय भएको
निनि र दिाय नं. ..............

२.

आफूले गरे को बीिा व्यवसायको हववरर् ...........

३.

आफ्नो सं गदठि सं मर्ाको प्रबन्धपत्र र ननयिावली,

४.

ननजीवन बीिा व्यवसाय गनय पाएको प्रिार्पत्र,

५.

अन्य आवश्यक हववरर्
ननवेदक बीिक :
प्रिार्पत्र नं. :
िमिािर :
निनि :
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अनुसूची–२
(ननयि ४ को उपननयि (३) सँग सम्बस्न्धि)

कोषको सदमयिा प्रिार्पत्र

श्री ..................................

प्रिार्पत्र नं. .......

.......................................

हवषय :– कोषको सदमयिा बारे ।

िपाईँले निनि ...................... िा सञ्चालक सनिनि सिि ददएको ननवेदन उपर कारबािी
िँदा िपाइँलाई कोषको सदमयिा प्रदान गनय सञ्चालक सनिनिले निनि ................. िा ननर्यय गरे
बिोस्जि यो सदमयिा प्रदान गररएको छ । िल ले स्िएका शियिरूको पालना गनुय िोला ।

शियिरू
१.

कोष प्रबन्धकः

२.

निनि :

३.

12

