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सम्माननीय सभामखु महोदय, 
प्रमिमनमध सभाको मममि 2075 श्रािण 21 गिे बसेको बैठकले प्रमिमनमध सभा 
मनयमािली, 2075 को मनयम 109 को उपमनयम (1) को खण्ड (ख) बमोजिम 
"बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक" लाई 
दफािार छलफलको लामग सम्बजन्धि समममिमा पठाइयोस ्भन् न ेप्रतािाि पा रि गरी 
अर्न समममिमा दफािार छलफलको लामग मममि 2075 श्रािण 22 मा प्राप् ि 
भएको मर्यो िसमा 13 िना संशोधनकिान माननीय सदतायहरुबाट प्रतािािना सवहि 
विमभन् न 85 बुुँदामा संशोधन दिान भई सम्माननीय सभामखुज्यूबाट छलफलको 
लामग तािीकृि भएको मर्यो। 

सो विधेयक मामर् मममि 2075 मंसीर 17 गिे देजख छलफल प्रारम्भ ग रएको 
मर्यो र बैठकमा माननीय अर्नमन्रीज्यूले विधेयक प्रताििु गनुनपनानको उदे्दश् य र 
कारणका सम्बन्धमा तापष्ट पानुन भएपमछ विधेयकमा संशोधनकिान माननीय 
सदतायहरुले संशोधन सम्बन्धमा आ-आफ्नो धारणा राख् नभुएको मर्यो। समममिको 
मममि 2075 मंमसर 17 गिे, 2076 फागनु 12, 28 र 30 गिे, 2076 चैर 
2, 3, 4 र 6 गिे, 2077 श्रािण 13, 14, 15 र 16 गिे, 2077 चैर 9, 
11 र 12 गिे, 2079 िेठ 31 र 2079 असार 2 गिे बसेका 17 िटा 
बैठकहरुमा विधेयकमामर् विताििृ रुपमा दफािार छलफल भएको मर्यो। उक्त 
बैठकहरुमा माननीय अर्न मन्री, अर्न मन्रालयका सजचिद्वय, कानून न्याय िर्ा 
संसदीय माममला मन्रालयका सजचि, बीमा समममिका अध्यक्ष िर्ा अन्य 
पदामधकारीहरु, बीमा क्षेरका विज्ञहरु, नेपाल बीमा सभेयर संघ र नेपाल मनिीिन 
बीमा व्यिसायी संघ का पदामधकारीहरुको उपजतार्मिमा दफािार छलफल भएको र 
समममिको मममि 2079 असार 2 गिेको बैठकबाट "बीमा सम्बन्धी कानूनलाई 
संशोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक" मा आिश्यक प रमािनन गरी प्रमििेदन 
ियार ग रएको बेहोरा सम्माननीय सभामखु माफन ि सम्मानीि सभालाई िानकारी 
गराउन चाहन्छु। सारै् सम्मामनि सभामा पेश गने अनमुमि चाहन्छु। 

अन््यमा समममिमा प्रताििु विधेयकको छलफलमा सहभागी हनुहुनु े माननीय 
अर्नमन्रीज्यू, समममिका माननीय सदतायहरु, संशोधनकिान माननीय सदतायहरु, अर्न 
मन्रालयका सजचिद्वय लगायिका मन्रालयका कमनचारीहरु, कानून न्याय िर्ा 
संसदीय माममला मन्रालयका सजचि िर्ा मन्रालयका अन्य कमनचारीहरु, बीमा 



 
 

समममिका अध्यक्ष िर्ा अन्य पदामधकारीहरु, बीमा क्षेरका विज्ञहरु, नेपाल बीमा 
सभेयर संघ र नेपाल मनिीिन बीमा व्यिसायी संघका पदामधकारीहरु िर्ा 
समममिका सजचि लगायि सजचिालयका सम्पूणन कमनचारीहरुलाई धन्यिाद व्यक्त गनन 
चाहन्छु। 

 

सम्माननीय सभामखु महोदय, 
सम्माननीय सभामखु महोदयको अनमुमिले प्रमिमनमध सभा मनयमािली, 2075 को 
मनयम 175 को उपमनयम (1) को खण्ड (क) बमोजिम "बीमा सम्बन्धी 
कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनकेो विधेयक" का सम्बन्धमा समममिमा 
छलफल गरी ियार गरेको प्रमििेदन यस सम्मामनि सभामा पेश गदनछु। 
 

 

 

 

 

मममििः 2079/03/03 

(कृष्ण प्रसाद दहाल) 
             सभापमि 
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"बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनकेो विधेयक" सम्बन्धी समममिको 
प्रमििेदन, 2079 

प्रमिमनमध सभाको मममि 2075 श्रािण 21 गिे बसेको बैठकले प्रमिमनमध सभा मनयमािली, 2075 को मनयम 109 
को उपमनयम (1) को खण्ड (ख) बमोजिम "बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक" 
लाई दफािार छलफलको लामग सम्बजन्धि समममिमा पठाइयोस ् भन् ने प्रतािाि पारीि गरी अर्न समममिमा दफािार 
छलफलको लामग मममि 2075 श्रािण 22 मा प्राप् ि भएको मर्यो िसमा 13 िना संशोधनकिान माननीय 
सदतायहरुबाट प्रतािािना सवहि विमभन् न 85 बुुँदामा संशोधन दिान भई सम्माननीय सभामखुज्यूबाट छलफलको लामग 
तािीकृि भएको मर्यो। 

सो विधेयक मामर् मममि 2075 मंसीर 17 गिे देजख छलफल प्रारम्भ ग रएको मर्यो र बैठकमा माननीय 
अर्नमन्रीज्यूले विधेयक प्रताििु गनुनपनानको उद्देश् य र कारणका सम्बन्धमा तापष्ट पानुन भएपमछ विधेयकमा संशोधनकिान 
माननीय सदतायहरुले संशोधन सम्बन्धमा आ-आफ्नो धारणा राख् नभुएको मर्यो। समममिको मममि 2075 मंमसर 17 
गिे, 2076 फागनु 12, 28 र 30 गिे, 2076 चैर 2, 3, 4 र 6 गिे, 2077 श्रािण 13, 14, 15 र 
16 गिे, 2077 चैर 9, 11 र 12 गिे, 2079 िेठ 31 र 2079 असार 2 गिे बसेका 17 िटा 
बैठकहरुमा विधेयकमामर् विताििृ रुपमा दफािार छलफल भएको मर्यो। उक्त बैठकहरुमा माननीय अर्न मन्री, अर्न 
मन्रालयका सजचिद्वय, कानून न्याय िर्ा संसदीय माममला मन्रालयका सजचि, बीमा समममिका अध्यक्ष िर्ा अन्य 
पदामधकारीहरु, बीमा क्षेरका विज्ञहरु, नेपाल बीमा सभेयर संघ र नेपाल मनिीिन बीमा व्यिसायी संघका 
पदामधकारीहरुको उपजतार्मिमा दफािार छलफल भएको र समममिको मममि 2079 असार 2 गिेको बैठकबाट 
"बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक" मा आिश्यक प रमािनन गरी देहायको मनणनय 
सवहिको प्रमििेदन सभामा पेश गने भनी समममिले मनणनय गरे अनसुार यो प्रमििेदन ियार ग रएको छ। 

1. बीमा सम्बन्धी कानूनलाइन संशोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक (यसपमछ "विधेयक" भमनएको) को दफा 
१ को उपदफा (१) मा रहेका "बीमा ऐन, २०७५" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "बीमा ऐन, २०७९" भन्ने 
शब्दहरू राख् ने। 

2. विधेयकको दफा २ को,- 

(१) खण्ड (ख) मा रहेका "बाहेक" भन्ने शब्दको सट्टा "बाहेकको" भन्ने शब्द राख् ने। 

(२) खण्ड (च) मा रहेका "दफा ५८" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ५७" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(३) खण्ड (ि) पमछ देहायको खण्ड (झ) र्पी ्यसपमछको खण्डक्रम ममलाउनेिः- 

"(झ) "िेस्रो पक्ष सहिकिान" भन्नाले बीमक र बीममि बीच बीमा सञ्चालन गननका लामग 
माध्यमको रूपमा काम गने इिािपर प्राप्त बीमा मध्यतार्किान सम्झन ुपछन।" 

(४) खण्ड (ण) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (ि) पमछ देहायको खण्ड (र्) र्पी ्यसपमछको 
खण्डक्रम ममलाउनेिः- 

"(र्) "बीमा अमभकिान" भन्नाले बीमकको कमनचारी बाहेक बीमकको िफन बाट कममसनको 
आधारमा काम गने इिाििपर प्राप्त बीमा मध्यतार्किान व्यजक्त िा संतार्ा सम्झन ु
पछन।" 

(५) खण्ड (ि) खण्ड क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (द) पमछ देहायको खण्ड (ध) र्पी सो 
पमछका खण्डको क्रम ममलाउनेिः- 

"(ध) "बीमा दलाल" भन्नाले बीमा व्यिसाय सम्बन्धमा बीमा दलालको रूपमा कायन 
गननको लामग इिाििपर प्राप्त बीमा मध्यतार्किान व्यजक्त िा संतार्ा सम्झन ुपछन।"  

(६) खण्ड (प) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (भ) पमछ देहायको खण्ड (म) र्पी ्यसपमछको 
खण्डक्रम ममलाउनेिः- 
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"(म)  "बीमा सभेयर" भन्नाले क्षमिग्रताि सम्पजि िर्ा दावय्िको मूल्याङ्कन गने इिाििपर 
प्राप्त बीमा मध्यतार्किान व्यजक्त िा संतार्ा सम्झन ुपछन।"   

(७) खण्ड (ल) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (ह) को सट्टा देहायको खण्ड (ह) राखी सो 
पमछका खण्डको क्रम ममलाउनेिः-  

"(ह) "वििीय तािार्न" भन्नाले देहायका व्यजक्त, संतार्ा, फमन, कम्पनी िा सङ्गठठि संतार्ाको 
बीमकमा संलग्निा रहने अितार्ा सम्झन ुपछनिः- 

(१) सञ्चालक िा आधारभिू शेयरधनी िा कायनकारी प्रमखु िा मनिको एकाघरको 
प रिारको सदताय, 

(२) सञ्चालक मनोनीि गने अमधकार पाएको एकल िा संयकु्त फमन, कम्पनी िा 
सङ्गठठि संतार्ा,  

(३) उपखण्ड (२) बमोजिमको फमन, कम्पनी िा सङ्गठठि संतार्ाको सञ्चालक, कायनकारी 
प्रमखु िा मनिको एकाघरको प रिारको सदताय, िा 

(४) उपखण्ड (१) िा (२) बमोजिमको व्यजक्त, फमन, कम्पनी िा सङ्गठठि संतार्ाले कुनै 
अको एकल िा संयकु्त फमन, कम्पनी िा सङ्गठठि संतार्ामा चकु्ता पूुँिीको दश 
प्रमिशि िा सोभन्दा बढी शेयर मलएको रहेछ भने ्यतािो शेयर मलएको फमन, 
कम्पनी िा सङ्गठठि संतार्ा।" 

(८) खण्ड (ष) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (ज्ञ) मा रहेका "दफा ४८" भन्ने शब्दको सट्टा 
"दफा ४७" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(९) खण्ड (ह) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (कख) पमछ देहायको खण्ड (कग) र्पी ्यसपमछको 
खण्डक्रम ममलाउनेिः-  

"(कग)  "सामूवहक बीमा कोष" भन्नाले कुनै खास प्रकृमिको बीमा िा िोजखमका सम्बन्धमा 
बीमकहरूले सामूवहक रूपमा िोजखम बहन गनन, एकै तार्ानमा बीमाशलु्क िम्मा 
गनन, पनुबीमा व्यितार्ा गनन िर्ा दाबी भकु्तानी व्यितार्ा गनन तार्ापना गरेको 
सामूवहक बीमा कोष (बीमा पलु) सम्झन ुपछन।" 

3. विधेयकको दफा ५ को,- 

(१) खण्ड (ग) मा रहेका ", निीकरण" भन्ने शब्द जझक्ने। 

(२) खण्ड (र्) मा रहेको "नेपाल" भन्ने शब्दको सट्टा "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(३) खण्ड (न) मा रहेको “मनयमक” भन्ने शब्दको सट्टा “मनयामक” भन्ने शब्द राख् ने। 

4. विधेयकको दफा ६ को उपदफा (२) मा रहेका “सजचि रुपमा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “सजचिको रुपमा” भन्ने 
शब्दहरु राख् न।े 

5. विधेयकको दफा ७ को,-  

(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख् नेिः- 

"(१) समममिको अध्यक्षको मनयजुक्तको लामग नेपाल सरकार समक्ष नाम मसफा रस गनन राविय 
योिना आयोगको सम्बजन्धि क्षेर हेने सदतायको संयोिक्िमा मन्रालयका सजचि र बीमा क्षेरसुँग 
सम्बजन्धि विशेषज्ञ सदताय रहेको एक समममि रहनेछ र सो समममिको मसफा रसमा यस दफा 
बमोजिम अध्यक्षको मनयजुक्त हनुेछ।" 

(२) उपदफा (४) मा रहेको "सामान्यिया" भन्ने शब्द जझक्ने। 

(३) उपदफा (५) मा रहेको “सदताय” भन्ने शब्दको सट्टा “सदतायको” भन्ने शब्द राखी सोही उपदफाको 
अन््यमा देहायको िाक्ांश र्प्नेिः-  
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"्यसरी मनयकु्त गदान कम्िीमा एक िना मवहलाको प्रमिमनमध्ि हनुे गरी मनयजुक्त गनुन पनेछ।"  

6. विधेयकको दफा ८ को उपदफा (३) को,- 

(१) खण्ड (ख) जझकी ्यसपमछको खण्डक्रम ममलाउने। 

(२) खण्ड (ङ) र (च) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (घ) र (ङ) को सट्टा देहायका खण्ड (घ) र (ङ) 
राखी ्यसपमछका खण्डक्रम ममलाउनेिः- 

"(घ) प्रचमलि कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको अितार्ा रहेको, 
 (ङ) मानमसक अताितार्िाको कारण पदमा रही कायन सम्पादन गनन असमर्न रहेको, "  

7. विधेयकको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा रहेको "इमान्दारीपूिनक" भन्ने शब्द जझक्ने। 

8. विधेयकको दफा १३ को सट्टा देहायको दफा १३ राख् नेिः- 

"१३. अध्यक्षको काम, किनव्य र अमधकारिः यस ऐनमा अन्यर उल्लेख भएका अमि रक्त अध्यक्षको काम, 
किनव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनुेछिः- 

(क) प्रामधकरणको प्रमखु प्रशासकीय िर्ा प्रमखु कायनकारी पदामधकारीको रूपमा कायन गने,  

(ख) प्रामधकरणको बीमा नीमि िर्ा अन्य नीमि, मनयम, विमनयम, मनदेजशका, कायनविमध, 
आिमधक योिना िर्ा िावषनक कायनक्रम ििुनमा गरी तािीकृमिका लामग समममि समक्ष पेश 
गने, 

(ग) प्रामधकरणको बीमा नीमि िर्ा अन्य नीमि, विमनयम, मनदेजशका, कायनविमध, आिमधक 
योिना िर्ा िावषनक कायनक्रम कायानन्ियन गने िा गराउने,  

(घ) प्रामधकरणको सञ्चालन िर्ा व्यितार्ापन गने,  

(ङ) प्रामधकरणले गनुनपने कायनहरू व्यिजतार्ि र मनयममि गने, 
(च) बीमक र बीममि बीचको वििादमा मध्यतार्िा गने,  

(छ) बीमा व्यिसायको मनयमन, मनरीक्षण िा अनगुमन सम्बन्धी कायन गने िा गराउन,े  

(ि) बीमकको शाखा, उपशाखा िर्ा अन्य कायानलय खोल्न तािीकृमि ठदने िा बन्द गनन आदेश 
ठदने,   

(झ) दफा १३४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) र उपदफा (२) 
को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको अमधकार प्रयोग गरी मनयमन सम्बन्धी कारबाही गने, 

(ञ) आफूलाई प्राप्त अमधकार मािहिका कमनचारीलाई प्र्यायोिन गरी आिश्यक कायन गने िा 
गराउने,  

(ट) अन्िरानविय सङ्घ संतार्ामा प्रामधकरणको िफन बाट प्रमिमनमध्ि गने िा गराउने,  

(ठ) िोवकए बमोजिमका अन्य कायन गने िा गराउने। 

9. विधेयकको दफा १६ को उपदफा (४) मा रहेका "कम्िीमा पचास प्रमिशि" भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
"समममिको कुल सदताय संख्याको पचास प्रमिशिभन्दा बढी" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

10. विधेयकको दफा १९ को उपदफा (२) पमछ देहायको उपदफा (३) र्प्नेिः- 

"(३) यस दफा बमोजिम प्रामधकरणको  कमनचारी दरिन्दी  र पा रश्रममक िर्ा सवुिधा र्प गनुन पदान 
मन्रालयको तािीकृिी मलन ुपनेछ।" 

11. विधेयकको दफा २० को,-  

(१) उपदफा (२) को,- 

(क) खण्ड (ख) मा रहेका "िा इिाििपर निीकरण" भन्ने शब्दहरू जझक्ने। 

(ख) खण्ड (ङ) जझकी ्यसपमछका खण्डको क्रम ममलाउने। 
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(ग) खण्ड (च) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (ङ) मा रहेका "संतार्ा िा व्यजक्तबाट" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "संतार्ाबाट" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(२) उपदफा (३) मा रहेका "खण्ड (च) बमोजिमको" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "खण्ड (ङ) बमोजिमको" भन्ने 
शब्दहरु राख् ने। 

(३) उपदफा (५) पमछ देहायको उपदफा (६) र्पी ्यसपमछको उपदफाको क्रम ममलाउनेिः-  

"(५) यस दफा बमोजिमको कोषमा िम्मा भएको रकममध्ये प्रामधकरणको कायन सञ्चालन, 
व्यितार्ापन िर्ा बीमा विकासका लामग िावषनक रूपमा छुट्याएको रकमको अमि रक्त पचास प्रमिशिले 
हनु आउने रकम बाहेक अन्य रकम िावषनक रूपमा संघीय सजञ्चि कोषमा दाजखल ग रनेछ।"  

(४) साविकको उपदफा (७) जझक्ने। 

12. विधेयकको दफा २१ को उपदफा (१) मा रहेका "प्रचमलि कानून बमोजिम" भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
"प्रचमलि नेपाल लेखामान बमोजिम" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

13. विधेयकको दफा २३ को  सट्टा देहायको दफा २३ राख् नेिः- 

"२३. लेखापरीक्षण समममििः (१) समममिले आफूप्रमि उिरदायी हनुे गरी देहाय  बमोजिमको एक 
लेखापरीक्षण समममि गठन गनेछिः- 

(क) समममिले िोकेको एक िना सञ्चालक   - संयोिक 

(ख) समममिले िोकेको सम्बजन्धि विषयको विज्ञ एक िना  - सदताय। 

(२) प्रामधकरणको आन्ि रक लेखापरीक्षण हेने विभागीय प्रमखुले लेखापरीक्षण समममिको 
सजचिको रुपमा कायन गनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको लेखापरीक्षण समममिको काम, किनव्य र अमधकार सम्बन्धी 
व्यितार्ा िोवकए बमोजिम हनुेछ।" 

14. विधेयकको दफा २४ को,-  

 (१) उपदफा (१) र (२) मा रहेका "िा सरुक्षण" भन्ने शब्दहरू जझक्ने। 

 (२) उपदफा (३) मा रहेको प्रमिबन्धा्मक िाक्ांश जझक्ने।  

15. विधेयकको दफा २५ को, -  

     (१) उपदफा (३) पमछ देहायको उपदफा (४) र्पी ्यसपमछको उपदफाको क्रम ममलाउनेिः-  

   "(४) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखि उपदफा (३) मा उजल्लजखि सीमाभन्दा बढी शेयर तािामम्ि 
भएको व्यजक्त िा संतार्ाले ऐन प्रारम्भ भएको मममिले दईु िषनमभर सोही उपदफा बमोजिमको शेयर 
लगानी सीमा कायम गनुन पनेछ।" 

     (२) साविकको उपदफा (५) जझक्ने।  

16. विधेयकको दफा २६ को,- 

     (१) उपदफा (१) मा रहेको "दतािरु" भन्ने शब्दको सट्टा "शलु्क" भन्ने शब्द राख् ने र  सोही उपदफाको 
खण्ड (च) को,- 
(क) उपखण्ड (४) को अजन्िममा रहेको “,” भन्ने शब्दको सट्टा “।” भन्ने शब्द राख् न।े 

(ख) उपखण्ड (५) जझकी खण्ड (च) पमछ देहायको खण्ड (छ) र्प्नेिः- 

 "(छ) प्रामधकरणले मनधानरण गरेका अन्य वििरण िर्ा कागिाि।"  

(२) उपदफा (३) मा रहेको "दतािरु" भन्ने शब्दको सट्टा "शलु्क" भन्ने शब्द राख् ने। 

(३) उपदफा ४ को,- 

(क) खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) राख् नेिः- 
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    "(ङ) वििीय सक्षमिा देजखने गरी ्यतािो कम्पनीको पमछल्लो पाुँच आमर्नक िषनको 
लेखापरीक्षण प्रमििेदन,"  

(ख) खण्ड (ङ) पमछ देहायको खण्ड (च) र्पी ्यसपमछको खण्डक्रम ममलाउनेिः-  

"(च) विदेशी संतार्ाको सञ्चालकको नामािली र शेयर तािामम्िको अनपुाि िर्ा वििीय 
तािार्न रहेको संतार्ाको वििरण,"  

(ग) खण्ड (च) क्रम ममलाउुँदा कायम भएको खण्ड (छ) को सट्टा देहायको खण्ड (छ) राख् नेिः- 

     "(छ) प्रामधकरणले मनधानरण गरेका अन्य वििरण िर्ा कागिाि।"  

17. विधेयकको दफा २७ को,-  

(१)  उपदफा (१) को,- 
(क) खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) राख् नेिः-  

   "(ङ) दफा २६ बमोजिम प्रामधकरणले िोकेका कागिाि िर्ा वििरण पेश नगरेमा," 

(ख) खण्ड (छ) मा रहेका “दफा ३७” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “दफा ३६” भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

(ग)  खण्ड (ड) को सट्टा देहायको खण्ड (ड) राख् नेिः-  

"(ड) एकै वकमसमको बीमा व्यिसाय गने कुनै बीमकमा आफ्नो िा आफ्नो एकाघर प रिारको 
आधारभिू शेयर भएमा।"  

(२)  उपदफा (२) मा रहेका "िीिन बीमा र मनिीिन बीमा दिैु बीमा व्यिसाय" भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
"एकभन्दा बढी वकमसमको बीमा व्यिसाय" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

18. विधेयकको दफा २८ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "कम्पनी िा खोमलएको विदेशी बीमा कम्पनीको शाखा कायानलयले" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "कम्पनीले" भन्ने शब्द राख् ने। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (र्) को सट्टा देहायको खण्ड (र्) राख् नेिः-    

  "(र्) प्रामधकरणले मनधानरण गरेका अन्य वििरण िर्ा कागिाि।"  

(३) उपदफा (२) को,-  

  (क) खण्ड (ग) को सरुूमा "्यतािो" भन्ने शब्द र्प्ने।  

  (ख) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राख् नेिः-    

     "(घ) प्रामधकरणले मनधानरण गरेका अन्य वििरण िर्ा कागिाि।"  

19. विधेयकको दफा २९ को,-  
(१) उपदफा (२) मा रहेका "दफा ६२" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ६१" भन्ने शब्दहरु राख् न।े 

(२) उपदफा (७) जझकी ्यसपमछको उपदफाको क्रम ममलाउने। 

  

20. विधेयकको दफा ३० को सट्टा  देहायको दफा ३० राख् नेिः-  

    "३०. बीमा व्यिसाय प्रारम्भ गनुन पनेिः (१) बीमकले इिाििपर प्राप्त गरेको छ मवहनामभर इिाििपरमा 
उल्लेख भए बमोजिमको बीमा व्यिसाय प्रारम्भ गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अिमधमभर बीमकले बीमा व्यिसाय प्रारम्भ गनन नसकेमा 
सोको उजचि आधार र कारण खोली सो अिमध समाप्त हनु ु अगािै म्याद र्पको लामग प्रामधकरण 
समक्ष मनिेदन ठदन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िाुँचबझु गदान मनिेदनको व्यहोरा मनामसब देजखएमा 
प्रामधकरणले छ मवहनाको लामग अिमध र्प ग रठदन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम र्प भएको अिमधमभर बीमकले बीमा व्यिसाय प्रारम्भ गरी 
सोको िानकारी प्रामधकरणलाइन ठदन ुपनेछ। 
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(५) उपदफा (३) बमोजिमको अिमधमभर बीमा व्यिसाय प्रारम्भ नगरेमा प्रामधकरणले ्यतािो 
बीमकको इिाििपर रद्द गनन सक्नेछ।" 

21. विधेयकको दफा ३१ को,- 

      (१) दफा शीषनक पमछ रहेको "(१)" भन्ने शब्द जझक्न े र सोही उपदफामा रहेका "समममिले मनजिि 
अिमधसम्म" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रामधकरणले अिमध िोकी" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

      (२) उपदफा (२) जझक्ने। 

22. विधेयकको दफा ३२ को सट्टा देहायको दफा ३२ राख् ने,- 

 "३२. शाखा कायानलय खोल्न सक्नेिः बीमकले प्रामधकरणको पूिन तािीकृमि मलई  नेपालमभर िा विदेशमा 
िोवकए बमोजिम शाखा कायानलय खोल्न सक्नेछ।" 

23. विधेयकको दफा ३२ पमछ देहायको दफा ३३ र्पी ्यसपमछको दफाक्रम ममलाउनेिः-  

"३३. सम्पकन  कायानलय खोल्न सक्नेिः (१) प्रामधकरणको पूिन तािीकृमि मलई प्रचमलि कानूनको अधीनमा रही 
कुनै विदेशी बीमा कम्पनीले नेपालमा आफ्नो सम्पकन  कायानलय खोल्न सक्नेछ। 

िर ्यतािो सम्पकन  कायानलयले बीमा व्यिसाय िा कारोबार गनन सक्ने छैन। 

(२) विदेशी बीमा कम्पनीको सम्पकन  कायानलय सम्बन्धी अन्य व्यितार्ा िोवकए बमोजिम 
हनुेछ।" 

24. विधेयकको साविकको दफा ३३  र ३४ जझकी ्यसपमछका दफाको क्रम ममलाउने। 

25. विधेयकको दफा ३५ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ३४ को उपदफा (२) पमछ देहाय बमोजिमको 
उपदफा (३) र्प्नेिः-  

"(३) यस दफा बमोजिम बीमा व्यिसायको प्रकार (पोटनफोमलयो) को इिािि खारेि सम्बन्धी अन्य 
व्यितार्ा िोवकए बमोजिम हनुेछ।" 

26. विधेयकको दफा ३६ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ३५ को,- 

 (१) उपदफा (१) मा रहेका "रावियतािरको कम्िीमा दइुन िटा दैमनक पमरका" भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
"कम्िीमा दईु िटा राविय तािरको दैमनक पमरका" भन्ने शब्दहरू राख् ने।  

 (२) उपदफा (२) मा रहेका "बीमा शलु्क एिम"् भन्ने शब्हरूको सट्टा "बीमाशलु्क, दाबी िर्ा" भन्ने 
शब्दहरू राख् ने।  

27. विधेयकको दफा ३७ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ३६ को उपदफा (५) मा रहेका "िर्ा लगानी" भन्ने 
शब्दहरू जझक्ने।  

28. विधेयकको दफा ३८ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ३७ को सट्टा देहायको दफा ३७ राख् नेिः- 

"३७. पूुँिी  घटाउन आदेश ठदन सक्नेिः (१) प्रचमलि कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन 
प्रामधकरणले देहायको अितार्ामा बीमकको चकु्ता पूुँिी घटाउन आदेश ठदन सक्नेछिः… 

(क) साविकमा गदै आएको बीमाको प्रकार (पोटनफोमलयो) मध्ये कुनै प्रकारको बीमाको इिािि 
खारेि भएमा,  

(ख)  दफा १०१ बमोजिम बीमक समतायाग्रताि परेको देजखएमा।  

  (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम 
कायम भएको न्यूनिम चकु्ता पूुँिीभन्दा कम हनुे गरी बीमकको चकु्ता पूुँिी घटाइने छैन।" 

 

29. विधेयकको दफा ३९ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ३८ को,- 
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(१) उपदफा (२) मा रहेका "बीमा व्यिसायको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "बीमा प्रकार (पोटनफोमलयो) को" 
भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(२)  उपदफा (३) को ठाउुँठाउुँमा रहेका "बीमा व्यिसायसुँग" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "बीमा प्रकार 
(पोटनफोमलयो) सुँग" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

30. विधेयकको दफा ४४ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ४३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा रहेका 
"दफा ३७" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दफा ३६" र सोही उपदफाको खण्ड (ग) मा रहेका "दफा ४३" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा दफा "दफा ४२" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

31. विधेयकको दफा ४५ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ४४ को,-  

(१) उपदफा (२) मा रहेका "पाुँच प्रमिशि" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाुँच प्रमिशिसम्म" भन्ने शब्दहरू 
राख् न।े  

(२) उपदफा (४) मा रहेका "नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले िोके बमोजिम" भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
"नेपाल सरकारले िोके बमोजिम" भन्ने शब्दहरू राख् ने।  

32. विधेयकको दफा ४६ को क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ४५ को,-  

(१)  उपदफा (३) मा रहेका "उपदफा (१)" भन्ने शब्दहरू पमछ "बमोजिम" भन्ने शब्द र्प्ने। 

(२)  उपदफा (४) र (५) को सट्टा देहायका उपदफा (४) र (५) राख् नेिः-   

"(४) बीमकले बीमा व्यिसाय प्रारम्भ गरेको एक िषन पूरा भएपमछ मार सिनसाधारणका लामग 
शेयर मनष्काशन गनन सक्नेछ। ्यसरी शेयर मनष्काशन गदान पमछल्लो िषनको लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरेको हनु ुपनेछ।  

(५) प्रचमलि कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन बीमकले सिनसाधारणबाट शेयर 
ख रदका लामग दरखाताि आह्वान गदान शेयरको अवङ्कि मूल्यको शिप्रमिशि रकम माग गनुन पनेछ।" 

33. विधेयकको  दफा ४७ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ४६ को,- 

 (१)  उपदफा (१) मा रहेका "शेयर धनीको रूपमा मनिले मलएको शेयर" भन्ने शब्दहरू जझकी सोही 
उपदफाको प्रमिबन्धा्मक िाक्ांशमा रहेका "छ मवहनामभर" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दइुन िषनमभर" 
भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(२) उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राख् नेिः-  

  "(४) बीमकको कायनकारी प्रमखु, लेखापरीक्षक, कमनचारी, कम्पनी सजचि िा बीमकको 
व्यितार्ापन िर्ा लेखा सम्बन्धी कायनमा प्र्यक्ष रूपले संलग्न व्यजक्त ्यतािो पदमा बहाल रहुँदाका बखि 
िा ्यतािो पदबाट अिकाश प्राप्त गरेको मममिले एक िषनसम्म सम्बजन्धि बीमक िा ्यसको सहायक 
कम्पनीको शेयर आफ्नो िा आफ्नो एकाघरको प रिारको सदताय िा वििीय तािार्न भएको अन्य कुनै पमन 
व्यजक्त िा ्यतािा व्यजक्तको मनयन्रणमा रहेको फमन, कम्पनी िा संतार्ाको नाममा िा अन्य व्यजक्तलाइन 
ख रद मबक्री गनन लगाउन िा ख रद गनन ठदन, मधिो बन्धक राख्न, राख्न लगाउन िा दान बकस मलन ठदन, 
हतािान्िरण गनन िा लेनदेन गनन हुुँदैन। 

 िर बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, कमनचारीलाइन छुट्याइएको शेयर िा नयाुँ शेयर िारी हुुँदा, 
प रच्छेद-१४ बमोजिम एक बीमकले अको बीमक प्रामप्त गदान िा एकआपसमा गाभ्दा, गामभुँदा, बीमा 
व्यिसाय हतािान्िरण हुुँदा िा प्रामधकरणको मनदेशन कायानन्ियन गदान शेयरको ख रद मबक्री िा हतािान्िरण 
गने गराउन ेकाम कारबाहीलाइन यो उपदफाले बाधा परु् याएको मामनने छैन।"    

34. विधेयकको दफा ४८ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ४७ को,- 
(१) उपदफा (४) मा रहेका "दफा ५०" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ४९" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

(२) उपदफा (५) को अन््यमा देहायको प्रमिबन्धा्मक िाक्ांश र्प्नेिः- 
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   "िर ताििन्र सञ्चालक सञ्चालक समममिको अध्यक्ष हनु पाउने छैन।" 

35. विधेयकको दफा ५० क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ४९ को,- 

(१) उपदफा (१) को,- 

(क) खण्ड (क) र (ख) मा रहेका "नेपाल सरकारको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सरकारी सेिा िा 
सङ्गठठि संतार्ाको" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(ख) खण्ड (ग) मा रहेका "कानून विषयमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "िाजणज्य कानून विषयमा" 
भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(२) उपदफा (२) को सट्टा उपदफा (२) राख् नेिः- 

"(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन बीमा, मौठिक, बैवङ्कङ्ग, वििीय, 
िाजणज्यशास्त्र, व्यितार्ापन, िनप्रशासन, िथ्याङ्कशास्त्र, गजणि, अर्नशास्त्र िा िाजणज्य कानून विषयमा 
तानािकोिर िा सो सरहको उपामध हामसल गरेको र तािदेशी िा विदेशी बीमक िा सम्बजन्धि 
क्षेरको सङ्गठठि संतार्ाको सञ्चालक िा व्यितार्ापक िहमा कम्िीमा पाुँच िषनको अनभुि हामसल 
गरेको व्यजक्त बीमकको ताििन्र सञ्चालकको रूपमा मनयकु्त हनु योग्य हनुेछ।  

 िर बीमकको सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघर प रिारको सदताय, लेखापरीक्षक, 
परामशनदािा िर्ा बीमकको आधारभिू शेयरधनी िा बीमकसुँग वििीय तािार्न भएको व्यजक्त 
ताििन्र सञ्चालक हनु पाउने छैन।" 

36. विधेयकको दफा ५१ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ५० को,-  

(१) खण्ड (ख) र (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) र (ग) राख् नेिः-  

“(ख) मानमसक अताितार्िाको कारण पदमा रही कायन सम्पादन गनन असमर्न रहेको, 
  (ग) प्रचमलि कानून बमोजिम दामासाहीमा परेको अितार्ामा रहेको," 

(२) खण्ड (ड) मा रहेका "बीमा कसूर िा बैवङ्कङ्ग कसूर" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "बीमा,  बैवङ्कङ्ग िा सम्पजि 
शदु्धीकरण सम्बन्धी कसूर" भन्ने शब्दहरू राख् ने।“ 

37. विधेयकको दफा ५२ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ५१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका "दफा 
५१" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ५०" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

38. विधेयकको दफा ५३ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ५२ को,- 

 (१) उपदफा (७) जझकी सो पमछका उपदफाको क्रम ममलाउने। 

(२) उपदफा (१०) उपदफाक्रम ममलाउुँदा कायम हनुे उपदफा (९) मा रहेका "कुनै खास विषयमा" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "बैठकमा छलफलका लामग मनधान रि विषयमा" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(३) उपदफा (११) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे उपदफा (१०) मा रहेका "प्रामधकरणले मनधानरण ग रठदए 
बमोजिमको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रामधकरणले िारी गरेको मनदेशनको अधीनमा रही साधारण सभाले 
मनधानरण गरे बमोजिमको" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

39. विधेयकको दफा ५४ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ५३ को उपदफा (३) को खण्ड (घ) मा रहेका 
"कानून बमोजिम" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रामधकरणले मनधानरण गरे बमोजिम" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

40. विधेयकको दफा ५५ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ५४ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा 
(२) राख् नेिः-  

"(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको समममि िा उपसमममिको काम, किनव्य र अमधकार िर्ा 
बैठकको कायनविमध सञ्चालक समममिले मनधानरण गरे बमोजिम हनुेछ।" 
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41. विधेयकको दफा ५६ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ५५ मा रहेका "दफा ५५" भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
"दफा ५४" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

42. विधेयकको दफा ५७  क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ५६ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "िोवकए बमोजिमका" भन्ने शब्दहरू जझक्ने। 

(२) उपदफा (२) मा रहेको "व्यजक्तलाइन" भन्ने शब्दको सट्टा "व्यजक्त" भन्ने शब्द राख् ने। 

(३) उपदफा (३) मा रहेका "आफ्नो क्षमिा अनसुार" भन्ने शब्दहरू जझक्ने। 

(४) उपदफा (४) मा रहेका "उपदफा (१)" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "उपदफा (३)" भन्ने शब्दहरू राख् ने।  

43. विधेयकको दफा ५८ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ५७ को,-  

(१) उपदफा (३) जझकी सो पमछका उपदफाको क्रम ममलाउने। 

(२) उपदफा (५) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे उपदफा (४) को खण्ड (क) मा रहेका "उपामध हामसल 
गरेको" भन्ने शब्दहरू पमछ "र व्यितार्ापक िहमा बीमा क्षेरमा भए पाुँच िषन, बैङ्क िा वििीय क्षेरमा 
भए आठ िषन िर्ा दिैु क्षेरमा भए बीमामा कम्िीमा एक िषनको अनभुि सवहि कम्िीमा साि िषनको 
अनभुि हामसल गरेको, िा" भन्ने शब्दहरू र्प्ने। 

(२) उपदफा (६) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे उपदफा (५) को,-  
(क) खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राख् नेिः- 

    "(क) मानमसक अताितार्िाको कारण पदमा रही कायन सम्पादन गनन असमर्न रहेको," 

(ख) खण्ड (छ) को प्रमिबन्धा्मक िाक्ांशमा रहेका "बाधा परु् याउने छैन।" भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
"बाधा पगुेको मामनने छैन।" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(ग) खण्ड (छ) पमछ देहायको खण्ड (ि) र्पी सो पमछका खण्डको क्रम ममलाउनेिः- 

"(ि) कायनकारी प्रमखु भइसकेको व्यजक्त ्यतािो पदमा नरहेको मममिले छ मवहना नपगुेको," 

(३) उपदफा (९) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे उपदफा (८) मा रहेका "शिन िर्ा सवुिधाहरू" भन्ने शब्दहरू 
पमछ "प्रामधकरणले समय समयमा िारी गरेको मनदेशनको अधीनमा रही" भन्ने शब्दहरू र्प्ने। 

44. विधेयकको दफा ६१ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ६० को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा 
(२) राख् नेिः-  

"(२) उपदफा (१) बमोजिम बीमकको कायनकारी प्रमखु, पदामधकारी, लेखापरीक्षक, परामशनदािा, 
कमनचारी िा बीमा मध्यतार्किानबाट भए गरेको अमनयममि काम कारबाहीको गोप्य रूपमा िानकारी ठदने 
व्यजक्तको पेशागि सरुक्षाको संरक्षण गने किनव्य सम्बजन्धि बीमकको सञ्चालक समममिको हनुेछ।"  

45. विधेयकको दफा ६२ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ६१ को उपदफा (२) र (३) मा रहेका "िोवकए 
बमोजिमको" भन्ने शब्दहरू पमछ "प्रकार (पोटनफोमलयो) को" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

46. विधेयकको दफा ६३ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ६२ को उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा 
(३) राख् नेिः- 

"(३) बीमा करार गदान बीमक िर्ा बीममिले प्रतािाविि िोजखम सम्बन्धी िथ्यपरक िानकारी 
सज िश्वासासको आधारमा एक अकानलाई तापष्ट रूपमा िानकारी गराउन ुपनेछ।" 

47. विधेयकको दफा ६५ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ६४ को,- 

(१) उपदफा (५) मा रहेका "िोवकए बमोजिमको" भन्ने शब्दहरू जझक्ने। 

(२) उपदफा (६)  मा रहेका "बीमा शलु्क िर्ा बीमादर" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "बीमा दर िर्ा 
बीमाशलु्क" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 
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48. विधेयकको दफा ६६ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ६५ को दफा शीषनक रहेका "बीमा पलु" भन्न े
शब्दहरूको सट्टा "सामूवहक बीमा कोष" भन्ने शब्दहरू र सोही दफाको ठाउुँठाउुँमा  रहेका "बीमा पलु" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "सामूवहक बीमा कोष (बीमा पलु)" भन्ने शब्दहरू राख् न।े 

49. विधेयकको दफा ६७ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ६६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा रहेका 
"आफ्नो संतार्ापक" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "आफ्नो आधारभिू शेयर धनी" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

50. विधेयकको दफा ७० क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ६९ को,- 

 (१)  उपदफा (१) को,- 

(क)  खण्ड (ख) मा रहेको "बीमकले" भन्ने शब्दको सट्टा" आधारभिू शेयर धनीले" भन्न े
शब्दहरू राख् ने। 

(ख)  खण्ड (ग) मा रहेका “र िीिन बीमा व्यिसाय गनन बीमकले बीमा अमभकिानलाई िोवकए 
बमोजिम” भन्ने शब्दहरु जझक्ने। 

(ग) खण्ड (ङ) मा रहेका "तािीकृि प्राप्त" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रामधकरणले तािीकृि गरेको" 
भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(ङ) खण्ड (छ) मा रहेका "एकै प्रकारको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एकै वकमसमको" भन्ने शब्दहरू 
राख् ने।  

(च) खण्ड (ि) मा रहेको "आफ्नो" भन्ने शब्द जझक्ने। 

 (२) उपदफा (३) मा रहेका "नेपाल राि बैङ्कलाइन" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रचमलि कानून बमोजिम 
तार्ापना भएको  वििीय िानकारी एकाइलाइन" भन्ने शब्दहरू राख् ने।  

51. विधेयकको दफा ७१ जझकी ्यसपमछका दफाको क्रम ममलाउने। 

52. विधेयकको दफा ७२ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ७० को उपदफा (३) जझकी ्यसपमछको उपदफाको 
क्रम ममलाउने। 

53. विधेयकको दफा ७६ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ७४ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा 
(१) राख् नेिः- 

"(१) विदेशी बीमा कम्पनीले नेपालमा रहेको अचल सम्पजि िा िोवकएको सीमाभन्दा बढीको चल 
सम्पजि बेचमबखन िा मधिोबन्धक ग रठदुँदा िा विदेशी मलुकुमा वफिान लैिाुँदा प्रचमलि कानून बमोजिम 
तािीकृमि मलनपुने मनकायको अमि रक्त प्रामधकरणको तािीकृमि मलन ुपनेछ।"  

54. विधेयकको  दफा ७८ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ७६ को उपदफा (३) मा रहेका "िर्ा निीकरण" 
भन्ने शब्दहरू जझक्ने।  

55. विधेयकको दफा ८० क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ७८ को उपदफा (१) मा रहेका "पेश हनु आएमा 
्यतािो दाबीको दाबीयोग्य रकम िोवकएको अिमधमभर भकु्तानी गनुन पनेछ।" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "रीिपूिनक 
पेश हनु आएमा ्यतािो दाबी एक्काइनस ठदनमभर फर्छ्यौट गनुन पनेछ।" भन्ने शब्दहरू राख् ने।   

56. विधेयकको दफा ८२ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ८० को दफा शीषनक पमछको "(१)" भन्ने शब्द र 
सोही दफाको उपदफा (२) जझक्ने।  

57. विधेयकको  दफा ८३ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ८१ को उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा 
(३) राख् नेिः-  

"(३) पनुबीमा व्यिसाय सम्बन्धी अन्य व्यितार्ा िोवकए बमोजिम हनुेछ।" 
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58. विधेयकको दफा ८४ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ८२ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा 
(२) राख् नेिः-  

"(२) बीमक र पनुबीमक बीच भएको पनुबीमा करारले बीममिको हक वहि संरक्षण नगरेको िा 
्यतािो करारबाट दावय्िको िोजखम पयानप्त रक्षािरण हनु सक्ने नदेजखएमा प्रामधकरणले िनुसकैु बखि 
्यतािो पनुबीमा करारका शिनहरू पनुरािलोकन गनन मनदेशन ठदन सक्नेछ।"    

59. विधेयकको दफा ८५ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ८३ को उपदफा (४) मा रहेका "प्रामधकरणले 
मनधानरण गरे बमोजिम हनुेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा" िोवकए बमोजिम हनुेछ" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

60. विधेयकको दफा ८६ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ८४ को,- 

(१) उपदफा (१)  र (२)  को सट्टा देहायका उपदफा (१) र (२) राख् नेिः- 

"(१) बीमकले आफ्नो आय-व्यय वहसाब, खदु सम्पजि र ्यसमा भएको प रििनन, बीमा, 
पनुबीमा, दाबी, लगानी सवहिको रैमामसक वििीय वििरण प्र्येक रैमामसक अिमध समाप्त भएको 
िीस ठदनमभर प्रामधकरणमा पेश गनुन पनेछ।" 

(२) बीमकले प्र्येक आमर्नक िषनको लेखापरीक्षण भएको िासलाि र नाफा नोक्सानको 
वििरण ियार गरी अको आमर्नक िषनको छ मवहनामभर िोवकएको ढाुँचामा प्रामधकरणमा पेश गनुन 
पनेछ।" 

(२) उपदफा (३) जझकी ्यसपमछको उपदफा क्रम ममलाउने। 

(३) उपदफा (४) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे उपदफा (३) मा रहेका "िोवकए बमोजिम" भन्ने शब्दहरू 
जझक्ने।   

61. विधेयकको दफा ८७ हाल कायम भएको  दफा ८५ को,- 

(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख् नेिः-  

"(१) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ इिाििपर प्राप्त बीमकले बीमा व्यिसाय प्रारम्भ गरेको िीस 
ठदनमभर र यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखि कायम रहेको लेखापरीक्षण समममि गठन नगरेको बीमकले यो 
ऐन प्रारम्भ भएको िीस ठदनमभर सिनसाधारण शेयरधनीको िफन बाट प्रमिमनमध्ि गने एक िना 
सञ्चालकको संयोिक्िमा िीन सदतायीय लेखापरीक्षण समममि गठन गरी सोको िानकारी 
प्रामधकरणलाइन ठदन ुपनेछ।"   

(२) उपदफा (५) जझक्ने।  

62. विधेयकको दफा ८८ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ८६ को,- 

(१) उपदफा (२) को,- 

(क)  खण्ड (क) मा रहेका "बीमकको संतार्ापक" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "बीमकको आधारभिू 
शेयरधनी" भन्ने शब्दहरू राख् ने।   

(ख) खण्ड (छ) जझकी ्यसपमछको खण्डक्रम ममलाउने। 

(ग) खण्ड (ट) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (ञ) मा रहेको "हनुे" भन्ने शब्द जझक्ने। 

(२) उपदफा (३) र (४) जझक्ने। 

63. विधेयकको  दफा ८९ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ८७ को,- 

(१) उपदफा (५) मा रहेका "एक मवहनामभर" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "िीस ठदनमभर" र सोही उपदफामा 
रहेको "वििरण" भन्ने शब्द पमछ "तािीकृमिका लामग" भन्ने शब्दहरू र्प्ने।  

(२) उपदफा (६) मा  रहेको "आिश्यक" भन्ने शब्द जझकी सोही उपदफामा रहेका "छलफल गनन" भन्ने 
शब्दहरू पमछ "आिश्यक परेमा" भन्ने शब्दहरू र्प्ने।  

(३) उपदफा (८) को सट्टा देहायको उपदफा (८) राख् ने:-  
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"(८) बीमकले प्र्येक िषन लेखापरीक्षण भएको वििीय वििरण कम्िीमा दईु पटक राविय 
तािरका सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन िर्ा प्रसारण गनुनको सारै् आफ्नो िेबसाइट माफन ि समेि 
सािनिमनक गनुन पनेछ।"  

(४) उपदफा (८) पमछ देहायका उपदफा (९) र (१०) र्पी ्यसपमछको उपदफाक्रम ममलाउनेिः- 

  "(९) प्रचमलि कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन उपदफा (२) बमोजिम अिमध र्प गदान 
समेि बीमकले लेखापरीक्षक मनयकु्त नगरेको कारणबाट लेखापरीक्षण हनु नसकेमा प्रामधकरणले 
्यतािो बीमकको लामग लेखापरीक्षक मनयकु्त ग रठदन सक्नेछ। 

(१०) उपदफा (९) बमोजिम प्रामधकरणले मनयकु्त गरेको बीमकको लेखापरीक्षकको 
पा रश्रममक िर्ा लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य खचन सम्बजन्धि बीमकले व्यहोनुन पनेछ।" 

64. विधेयकको दफा ९१  क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ८९ को सट्टा देहायको दफा ८९ राजखएको छिः-  

"८९. कारबाहीको मसफा रस गनेिः यस ऐन बमोजिमको किनव्य पालना नगने लेखापरीक्षकलाई 
प्रामधकरणले एक िषनदेजख िीन िषनसम्म बीमकको लेखापरीक्षण गनन नपाउन ेगरी लेखापरीक्षकको 
सूचीबाट हटाउन सम्बजन्धि मनयमनकारी मनकायमा मसफा रस गरी पठाउन सक्नछे।"   

65. विधेयकको दफा ९३ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ९१ को,- 

 (१) उपदफा (३) मा रहेका "एक िषनको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "िीन िषनको" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

 (२) उपदफा (४) मा रहेका "एउटा प्रकारको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एउटा प्रकार (पोटनफोमलयो) को" 
भन्ने शब्दहरू राखी सोही उपदफा पमछ देहायको प्रमिबन्धा्मक िाक्ांश र्प्नेिः-   

"िर बीमा सभेयरको कायन गने उद्देश्य मलइन तार्ापना भएको कम्पनीको हकमा यो व्यितार्ा 
लागू हनुे छैन।"  

(३) उपदफा (४) पमछ देहायको उपदफा (५) र (६) र्पी ्यसपमछको उपदफाको क्रम ममलाउनेिः-  

"(५) यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखि बीमा सभेयरको इिाििपर मलएका व्यजक्तले यो ऐन 
प्रारम्भ भएको एक िषनमभर आफ्नो विशेषज्ञिा रहेको रोिेको कुनै एक प्रकार (पोटनफोमलयो) को 
इिाििपर कायम गनुन पनेछ।  

(६) बीमा मध्यतार्किान िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको 
इिाििपर अरु कसैलाई प्रयोग गनन ठदन, हतािान्िरण गनन िा नामसारी गनन िा गराउन हुुँदैन।" 

66. विधेयकको दफा ९४ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ९२ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा रहेको 
"मखु्य" भन्ने शब्द जझकी सोही खण्डमा रहेका "दश िषनको"  भन्न े शब्दहरूको सट्टा "चार िषनको" भन्ने 
शब्दहरू राख् ने।  

67. विधेयकको  दफा ९४ को क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ९२ पमछ देहायको दफा ९३ राखी ्यसपमछको 
दफाक्रम ममलाउनेिः-  

"९३. बीमा मध्यतार्किानको दावय्ििः (१) बीमा मध्यतार्किान िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले इिाििपरको 
छाुँयाप्रमि आफ्नो कायानलयमा तापष्ट देजखने गरी राख्न ुपनेछ। 

िर कायानलय तार्ापना नगरेका बीमा अमभकिान िा बीमा सभेयरले बीमा सम्बन्धी काम गदान 
आफ्नो इिाििपर सम्बजन्धि व्यजक्तले मागेमा देखाउन ुपनेछ।  

(२) बीमा मध्यतार्किान िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले प्रामधकरणले िारी गरेको आचारसंवहिा 
पालना गनुन पनेछ। 

(३) बीमा सभेयरले आफ्नो नजिकको नािेदार िा आफ्नो एकाघरको प रिारको वििीय तािार्न 
भएको कुनै व्यजक्त िा संतार्ा िा ्यतािो व्यजक्तको नजिकको नािेदारको क्षमि िा हामन नोक्सानीको 
मूल्याङ्कन िा सभे गनुन  िा गराउन ुहुुँदैन। 
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(४) बीमा सभेयरले िोवकएको अिमधमभर सम्बजन्धि बीमक समक्ष सभे प्रमििेदन बझुाउन ु
पनेछ।  

(५) बीमा सभेयरले बीमा सभेयरको इिाििपर प्राप्त गरेको व्यजक्तलाई मार बीमा सभेको 
काममा लगाउन ुपनेछ।  

(६) कुनै एक बीमकको बीमा अमभकिानले सोही अिमधमा अको समान वकमसमको बीमकको 
बीमा अमभकिान भई कायन गनन पाउने छैन।   

िर िीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकको बीमा अमभकिानले मनिीिन बीमा व्यिसाय गने 
बीमकको बीमा अमभकिान भई कायन गनन र मनिीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकको बीमा अमभकिानले 
िीिन बीमा व्यिसाय गने बीमकको बीमा अमभकिान भई कायन गनन यस व्यितार्ाले बाधा परु् याएको 
मामनने छैन।  

(७) उपदफा (६) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन लघबुीमा सम्बन्धी कायन गने बीमा 
अमभकिानले एकभन्दा बढी बीमकको लघबुीमा अमभकिान भई कायन गनन सक्नेछ।  

(८) बीमा दलाल िा िेस्रो पक्ष सहिकिानले आफ्नो सञ्चालक समममिको कुनै सदताय सञ्चालक 
भएको िा ्यतािो सदतायको वििीय तािार्न भएको कुनै पमन सङ्गठठि संतार्ामा कुनै पमन वकमसमको 
लगानी गनन िा ्यतािो संतार्ालाई ऋण ठदन िा कुनै वकमसमको िमानि िा सरुक्षण ठदन हुुँदैन। 

(९) बीमा मध्यतार्किान िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले सम्पादन गने काम, पा रश्रममक िा 
कममशन, पदीय आचरण िर्ा अन्य व्यितार्ा िोवकए बमोजिम हनुेछ।" 

68. विधेयकको दफा ९५ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ९४ को उपदफा (३) मा रहेका "एक िषनको" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "िीन िषनको" भन्ने शब्दहरू राख् ने।   

69. विधेयकको दफा ९६ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ९५ र विधेयकको दफा ९७  क्रम ममलाउुँदा कायम 
हनुे दफा ९६ को सट्टा देहायको दफा ९५ र दफा ९६ राख् नेिः- 

"९५. इिाििपर खारेि हनुेिः (१) कुनै बीमा मध्यतार्किान िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले इिाििपर 
निीकरणको लामग दफा ९४ बमोजिमको अिमधमभर मनिेदन नठदएमा इिाििपरको अिमध 
समाप्त भएको मममिदेजख मनिको इिाििपर तािििः खारेि हनुेछ। 

(२) कुनै बीमा मध्यतार्किान िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकले आफ्नो इिाििपर खारेि 
गनन प्रामधकरण समक्ष मलजखि रुपमा मनिेदन ठदएमा प्रामधकरणले िाुँचबझु गरी ्यतािो 
इिाििपर िोवकए बमोजिम खारेि गनन सक्नेछ। 

(३) यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन देहायको अितार्ामा प्रामधकरणले 
बीमा मध्यतार्किान िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकको इिाििपर खारेि गनन सक्नेछिः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्िरगि बनेको मनयम, विमनयम, मनदेजशका िा प्रामधकरणले 
ठदएको मनदेशन विपरीि कुनै काम गरेमा,  िा 

(ख) बीममिको हक वहि विरुद्ध कुनै कायन गरेको प्रमाजणि भएमा। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम इिाििपर खारेि गनुन अजघ प्रामधकरणले सम्बजन्धि बीमा 
मध्यतार्किान िा अन्य बीमा सेिा प्रदायकलाई आफ्नो सफाई पेश गने मनामसब मौका ठदन ु
पनेछ।  

९६.    निीकरण नहनुेिः यस ऐनमा अन्यर िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन कुनै बीमा मध्यतार्किान िा 
अन्य बीमा सेिा प्रदायकले दफा ९३ बमोजिमको दावय्ि पालना नगरेको कारणले सो हैमसयिमा 
रही कायन गनन अयोग्य देजखएमा िा बीममिको गम्भीर हामन भएको प्रमाजणि भएको खण्डमा 
मनिको इिाििपर निीकरण हनुे छैन।" 
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70. विधेयकको दफा ९८ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ९७ को उपदफा (४) को प्रमिबन्धा्मक िाक्ांश 
जझक्ने। 

71. विधेयकको दफा ९९ जझकी ्यसपमछको दफाक्रम ममलाउने। 

72. विधेयकको दफा १०० क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ९८ को उपदफा (४) मा रहेका "प्रमिमलवप माग 
गनन" भन्ने शब्दहरू पमछ रहेको कमा "," जझकी सोही दफाको उपदफा (९) मा रहेका "्यतािो मनकायको” 
भन्ने शब्दहरूको सट्टा "्यतािो मनकाय िा सङ्गठठि संतार्ाको" भन्ने शब्दहरू राख् ने।  

73. विधेयकको दफा १०१ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ९९ को,- 

(१)  उपदफा (१) मा रहेको "मनयमन," भन्ने शब्द जझक्ने। 

(२) उपदफा (२) मा रहेका "सो प्रमििेदनको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रमििेदन ियार गरी सोको" भन्ने 
शब्दहरू राख् ने। 

74. विधेयकको दफा १०३ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १०१ को उपदफा (१) को,- 
(१) खण्ड (क) जझकी ्यसपमछको खण्डक्रम ममलाउने। 

(२) खण्ड (ट) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (ञ) मा रहेका "दफा १०७" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा 
१०५" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

75. विधेयकको दफा १०४ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १०२ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "दफा १०३" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दफा १०१" भन्ने शब्दहरू र सोही 
उपदफामा रहेको "देहायका" भन्ने शब्दको सट्टा "देहायको" भन्ने शब्द राख् ने। 

(२) उपदफा (२) मा रहेका "उपदफा (१)" भन्ने शब्दहरू पमछ "को" भन्ने शब्द राख् ने र सोही उपदफामा 
रहेका "आफैले" भन्ने शब्द पमछ "्यतािो" भन्ने शब्द र्प्ने। 

(३) उपदफा (५) मा रहेको "प्रामधकरणले" भन्ने शब्द पमछ "दफा १०३ बमोजिम" भन्ने शब्दहरू र्प्ने। 

76. विधेयकको दफा १०५ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १०३ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "दफा १०४" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दफा १०२" भन्ने शब्दहरू राख् न।े 

(२) उपदफा (२) मा रहेका "कायानिमध र्प गनन" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "कायानिमध बढीमा एक िषन र्प 
गनन" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(३) उपदफा (४) जझकी ्यसपमछको उपदफाको क्रम ममलाउने। 

(४) उपदफा (६) क्रम ममलाउुँदा कायम हनु आएको उपदफा (५) मा रहेको "सदतायको" भन्ने शब्दको सट्टा 
"सदताय मनयजुक्त सम्बन्धी" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

77. विधेयकको दफा १०६ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १०४ को,-  

(१) उपदफा (१) मा रहेका "दफा १०५" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दफा १०३" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(२) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रहेको "राख् ने" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "राख्न" भन्ने शब्द राख् ने। 

(३) उपदफा (८) मा रहेको "एकरीकरण" भन्ने शब्दको सट्टा "एकमरि" भन्ने शब्द राख् ने। 

78. विधेयकको दफा १०७ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १०५ को,- 

(१) उपदफा (१) र उपदफा (२) मा रहेका "बीमकको सञ्चालक, कायनकारी प्रमखु र पदामधकारीहरू" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "बीमकको सञ्चालक र कायनकारी प्रमखु"  भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

 (२) उपदफा (३) मा रहेका "कुनै पमन समयमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "िनुसकैु बखि" भन्ने शब्दहरू 
राख् न।े 

79. विधेयकको दफा १०८ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १०६ को,- 
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(१) उपदफा (२) मा रहेका "दईु िटा राविय दैमनक पमरकामा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दईु िटा राविय 
तािरको दैमनक पमरका र आफ्नो िेबसाइट माफन ि समेिमा" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(२) उपदफा (३) मा रहेको “व्ियतार्ापन” भन्ने शब्दको सट्टा “व्यितार्ापन” भन्ने शब्द राख् न।े 

80. विधेयकको दफा १११ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १०९ को शरुूको िाक्ांशमा रहेका विशेष 
व्यितार्ापन समूहले" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "यस ऐन बमोजिम" भन्ने शब्दहरू र सोही दफाको खण्ड (घ) मा 
रहेका "दफा ११२" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ११०" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

81. विधेयकको दफा ११२ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ११० को,- 
 (१) उपदफा (१) मा रहेका "दफा १०४" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १०२" र "दफा १११" भन्ने 

शब्दहरुको सट्टा "दफा १०९" भन्ने शब्दहरु राखी   सोही उपदफामा रहेका "कुनै बीमकलाइन" भन्ने 
शब्दहरू जझक्ने। 

(२) उपदफा (४) मा रहेका "गनुन पनेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "गनन सक्नेछ" भन्ने शब्दहरू राख् ने।   

82. विधेयकको दफा ११४ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ११२ को सट्टा देहायको दफा ११२ राख् नेिः-  

"११२. अजन्िम प्रमििेदन पेश गनुन पनेिः विशेष व्यितार्ापन समूहले आफूले मनयन्रणमा मलएको बीमकको 
सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम गनुन पने कायन सम्पन्न गरेको, आफ्नो कायानिमध समाप्त भएको िा 
कुनै कारणले सो समूह विघटन भएकोमा ्यसरी कायन सम्पन्न गरेको, कायानिमध समाप्त भएको 
िा विघटन भएको मममिले िीस ठदनमभर आफूले सम्पन्न गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा 
िोवकए बमोजिमको वििरण समािेश गरी ियार ग रएको अजन्िम प्रमििेदन प्रामधकरणसमक्ष पेश 
गनुन पनेछ।" 

83. विधेयकको दफा ११५  क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ११३ को,- 

 (१) उपदफा (१) मा रहेका "बीमा व्यिसाय (पोटनफोमलयो)" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "बीमा व्यिसायको 
प्रकार (पोटनफोमलयो)" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(२) उपदफा (३) मा रहेका "पैिालीस ठदनमभर िोवकए बमोजिम व्यिसाय हतािान्िरणका लामग" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "बीमा व्यिसाय हतािान्िरण गनन िोवकए बमोजिम" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

84. विधेयकको दफा ११६ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ११४ को उपदफा (४) मा रहेको "मूल्याङ्क" भन्ने 
शब्दको सट्टा "मूल्याङ्कन" भन्ने शब्द राख् ने। 

85. विधेयकको दफा ११७ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ११५ विधेयकको दफा ११८ क्रम ममलाउुँदा 
कायम हनुे दफा ११६ को सट्टा देहायबमोजिमका दफा ११५ र दफा ११६ राख् नेिः- 

"११५. प्रामधकरणले गाभ्न िा गामभन मनदेशन ठदन सक्नेिः (१) देहायको अितार्ामा प्रामधकरणले अिमध 
िोकी कुनै बीमकलाई अको बीमकसुँग गाभ्न िा गामभन मनदेशन ठदन सक्नेछिः… 

(क) बीमक दफा १०९ को खण्ड (ख) बमोजिम विशेष व्यितार्ापन समूहले कुनै 
बीमकलाई गाभ्न प्रामधकरण समक्ष मसफा रस गरेमा, िा 

(ख) बीमकको सञ्चालक िा संतार्ापकको अको बीमकमा प्र्यक्ष िा अप्र्यक्ष रूपमा 
वििीय, व्यािसावयक िा मनिी तािार्न भएमा। 

   (२) उपदफा (१) बमोजिम मनदेशन ठदएकोमा प्रामधकरणले िोकेको अिमधमभर ्यतािो 
बीमकले गामभने प्रतािाि प्रामधकरण समक्ष तािीकृमिका लामग पेश गनुन पनेछ र प्रामधकरणबाट 
तािीकृमि प्राप्त भएपमछ ्यतािो बीमक अको बीमकसुँग गामभनेछ।  

११६. बीमकले अको बीमक प्रामप्त गनन सक्नेिः (१) कुनै बीमकले उतािै वकमसमको बीमा व्यिसाय गने 
अको बीमकलाई प्रामप्त (एजक्िजिसन) गनन सक्नेछ। 
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   (२) उपदफा (१) बमोजिम एक बीमकले अको बीमकलाई प्रामप्त गनन चाहेमा दबैु 
बीमकले आ…आफ्नो साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रतािाि पा रि गरी प्रामधकरण समक्ष 
सैद्धाजन्िक सहममिका लामग संयकु्त मनिेदन ठदन ुपनेछ।  

   (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िाुँचबझु गदान सैद्धाजन्िक सहममि ठदन उपयकु्त 
देजखएमा प्रामधकरणले देहायको आधारमा सैद्धाजन्िक सहममि प्रदान गनन सक्नेछिः… 

(क) अल्पकालीन िा दीघनकालीन दावय्ि पूरा गननको लामग लजक्षि बीमक असमर्न 
भई अको बीमकले प्रामप्त गनुन मनामसब देजखएमा, 

(ख) दफा ३६ बमोजिमको चकु्ता पूुँिी कायम गनन िा यस ऐन बमोजिम कायम गनुन 
पने कोष कायम गनन लजक्षि बीमक असमर्न भई अको बीमकले प्रामप्त गनुन 
मनामसब भएमा, 

(ग) लजक्षि बीमकले मनधान रि अिमधमभर सिनसाधारणलाई शेयर िारी गनन नसकेमा। 

   (४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन एक बीमकले अको 
बीमकलाई प्रामप्त गदान बीममिलाई अवहि िा हामन नोक्सानी हनुे, बीमा व्यिसायमा अताितार् 
प्रमितापधान बढ्ने िा कुनै बीमकको एकामधकार कायम हनुे िा मनयजन्रि अभ्यास कायम हनु सक्न े
सम्भािना देजखएमा प्रामधकरणले ्यतािो बीमकलाई प्रामप्त गनन तािीकृमि ठदने छैन। 

   (५) उपदफा (३) बमोजिम प्रामधकरणबाट सैद्धाजन्िक सहममि प्राप्त भएमा प्रामप्त गने 
बीमकले बीमकको लेखापरीक्षक हनु योग्यिा पगुेका व्यजक्तहरू मध्येबाट देहायका विषयमा 
अध्ययन गरी प्रमििेदन पेश गनन मूल्याङ्कनकिान मनयजुक्त गनुन पनेछिः– 

(क) प्रामप्त गने र लजक्षि बीमकको सम्पजि, दावय्ि र व्यिसायको मूल्याङ्कन सवहि 
समग्र आमर्नक जतार्मि, 

(ख) प्रामप्त गने बीमकले लजक्षि बीमक प्रामप्त गदान बीमा प्रणालीमा हनु सक्ने प्रभािको 
सामान्य प्रक्षेपण र प्रामप्त गने बीमकको व्यािसावयक योिना, 

(ग) प्रामप्त पिािको लजक्षि बीमकका कमनचारीको व्यितार्ापन, 

(घ) प्रामप्त पिािको लजक्षि बीमकको अल्पकालीन र दीघनकालीन दावय्िको 
व्यितार्ापन,  

(ङ) िोवकए बमोजिमको अन्य वििरण।  

   (६) उपदफा (५) बमोजिम मनयकु्त मूल्याङ्कनकिानले आफूले ियार गरेको अध्ययन 
प्रमििेदनको एक प्रमि प्रामधकरण र प्रामप्त गने बीमक समक्ष पेश गनुन पनेछ।  

   (७) उपदफा (६) बमोजिमको प्रमििेदनबाट लजक्षि बीमकलाई प्रामप्त गनन उपयकु्त हनु े
देजखएमा प्रामधकरणले ्यतािो बीमक प्रामप्त (एजक्िजिसन) गननको लामग तािीकृमि प्रदान गनेछ।  

   (८) उपदफा (७) बमोजिम तािीकृमि प्राप्त भएपमछ लजक्षि बीमकको सम्पजि र दावय्ि 
व्यितार्ापन सम्बन्धमा दबैु बीमकले आपसी सम्झौिा गरी प्रामप्त गने बीमकले लजक्षि बीमकको 
िोवकए बमोजिम सङ्खख्याका संतार्ापक शेयर िा अन्य शेयर ख रद गनुन पनेछ।   

   (९) बीमकको प्रामप्त (एजक्िजिशन) सम्बन्धी अन्य व्यितार्ा िोवकए बमोजिम हनुेछ।" 

 

86. विधेयकको दफा ११९ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ११७ को,- 

 (१) उपदफा (२) मा रहेको "तािेजच्छक" भन्ने शब्द जझक्ने। 

 (२) उपदफा (४) जझक्ने। 

87. विधेयकको दफा १२० क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ११८ को,-  
(१) उपदफा (१) मा रहेका “दफा ११९" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ११७" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

(२) उपदफा (२) को,- 
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(क) खण्ड (क) मा रहेका "रावियतािरको दईु िटा पमरकामा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दईु िटा राविय 
तािरको दैमनक पमरकामा" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(ख) खण्ड (घ) मा रहेको "प्रामधकरणको" भन्ने शब्दको सट्टा" प्रामधकरणले" भन्ने शब्द राख् ने। 

88. विधेयकको दफा १२१ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा ११९ को,-  
(१) खण्ड (ग) मा रहेका "दफा १११" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १०९" भन्ने शब्दहरु राख् न।े  

(२)  खण्ड (च) जझकी ्यसपमछका खण्डको क्रम ममलाउने। 

(३) खण्ड (छ) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (च) मा रहेका "उपदफा १३९" भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
"दफा १३७" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

(४) खण्ड (ि) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (छ) मा रहेका "दफा ११९"  भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
"दफा ११७" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

89. विधेयकको दफा १२२ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १२० को उपदफा (१) मा रहेका "दफा १२१" 
भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ११९" भन्ने शब्दहरु र   सोही उपदफामा रहेका "रावियतािरको दईु िटा 
पमरकामा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दईु िटा राविय तािरको दैमनक पमरकामा" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

90. विधेयकको दफा १२३ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १२१ मा  रहेका खण्ड (ख), (ग) र (घ) को सट्टा 
देहायका  खण्ड (ख), (ग) र (घ) राख् नेिः- 

"(ख) बीममिलाई भकु्तानी गनुन पने िा भकु्तानी गनन बाुँकी रकम, 

(ग) प्रचमलि कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई बझुाउन ुपने कर, दतािरु र शलु्क, 

(घ) प्रामधकरणलाई बझुाउन ुपने मनयमन शलु्कको रकम," 

91. विधेयकको दफा १२४ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १२२ को,- 

(१) उपदफा (३) मा रहेका "उपदफा (१)" भन्ने शब्दको सट्टा "उपदफा (२)" र मनिेदन भन्ने शब्दको 
सट्टा  "िानकारी" भन्ने शब्द राख् ने। 

(२) उपदफा (४) मा रहेका "्यतािो कायानलयको दफा ३९, ४०, ४१ र ४२ बमोजिमको रकम" भन्ने 
शब्दहरूको सट्टा "दफा ३८, ३९, ४० र ४१ बमोजिमको रकम" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(३) उपदफा (५) मा रहेका "नसक्ने गरी" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "नपाउने गरी" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(४) उपदफा (८) मा रहेको "बमोजिम" भन्ने शब्द जझक्ने। 

(५) उपदफा (९) मा रहेका "्यतािो कायानलयको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सम्बजन्धि कायानलयको" भन्ने 
शब्दहरू राख् ने। 

(६) उपदफा (१०) मा रहेका "्यतािो रकमको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा ्यतािो रकम प्राप्त गने" भन्न े
शब्दहरू राख् ने। 

(७) उपदफा (१०) पमछ देहायका उपदफा (११) र  (१२) र्प्नेिः- 

"(११) उपदफा (१०) बमोजिम दावय्ि भकु्तानी हनु नसकेमा प्रामधकरणले बीममि वहि 
संरक्षण कोषबाट व्यहोने गरी आिश्यक रकमको व्यितार्ा गनुन पनेछ। 

(१२) उपदफा (११) बमोजिम दावय्ि पूरा हनु नसकेमा ्यतािो रकमको दावय्ि व्यहोनन 
प्रामधकरणले नेपाल सरकारलाइन अनरुोध गनन सक्नेछ।" 

92. विधेयकको दफा १२५ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १२३ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "दाबी पेश हनु आएमा" भन्ने शब्दहरू पमछ "्यतािो दाबीको क्षमि मूल्याङ्कन 
गराउन ुपने भए सो गराइन र क्षमि मूल्याङ्कन गराउन ुनपने भएमा"  भन्ने शब्दहरू र्प्ने।  

(२) उपदफा (३) र (५) को सट्टा देहायका उपदफा (३) र (५) राख् नेिः- 
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"(३) बीमा दाबी बापिको रकम भकु्तानी पाउन ेव्यजक्त फेला नपरेमा बीममि िा हकिालालाई 
कुनै प्रकारले खोिेको, सम्पकन  गने प्रयास गरेको िा रकम भकु्तानी गनन पयानप्त प्रयास गरेको प्रमाण 
बीमकले सरुजक्षि रूपमा राख्न ुपनेछ।  

(५) यस ऐनमा अन्यर िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापमन देशको कुनै भ…ूभाग िा क्षेरमा 
महाविपजि लगायिका अन्य सङ्कट आइपरेको अितार्ामा ्यतािो सङ्कट परेको तार्ानमा मनजिि अिमधका 
लामग प्रामधकरणले बीमा दाबी सम्बन्धी छुटै्ट कायनविमध ियार गरी लागू गनन सक्नेछ।" 

93. विधेयकको  दफा १२९ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १२७ को,- 

(१) दफा शीषनकको सट्टा देहायको दफा शीषनक राख् नेिः- 

  "भकु्तानी पाउने व्यजक्तिः" 

(२) उपदफा (३) मा  रहेका "उपदफा (१) मा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "उपदफा (१) िा (२) मा" भन्ने 
शब्दहरू र सोही उपदफामा रहेका "रकमसम्मको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सीमासम्मको" भन्ने शब्द 
राख् न।े 

94. विधेयकको दफा १३० क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १२८ को,- 

(१) उपदफा (३) मा रहेका खण्ड (ग) र (घ) को सट्टा देहायका खण्ड (ग) र (घ) राख् नेिः-  

"(ग) बीमकले मनधानरण गरेको दावय्ि मनामसब भएको नदेजखएमा पनुिः दावय्ि मनधानरण गनन 
सम्बजन्धि बीमकलाई आदेश ठदने, 

(घ) बीमकले दाबी भकु्तानी गनुनपने देजखएमा भकु्तानी गननको लामग सम्बजन्धि बीमकलाई आदेश 
ठदने," 

 (२) उपदफा (४) मा  रहेका "पाुँच प्रमिशिका दरले" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दश प्रमिशिका दरले" भन्ने 
शब्दहरू राख् ने। 

95. विधेयकको दफा १३१ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १२९ को उपदफा (५) मा रहेका "िीस ठदनमभर" 
भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पैिीस ठदनमभर" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

96. विधेयकको दफा १३३ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १३१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा रहेको 
“गने,” भन्ने शब्दको सट्टा “गने।“ भन्ने शब्द राखी सो पमछका खण्ड (ङ) र (च) जझक्न।े 

97. विधेयकको दफा १३४ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १३२ को ठाउुँ ठाउुँमा रहेका "प्रदेशलाइन" भन्ने 
शब्दको सट्टा "प्रदेशको सम्बजन्धि मनकायलाइन" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

98. विधेयकको दफा १३५ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १३३ को सट्टा देहायको दफा १३३ राख् नेिः-  

"१३३. प्रमििेदन पेश गनुन पनेिः दफा १३१ बमोजिम सञ्चालन र व्यितार्ापन ग रएको बीमकले सम्बजन्धि 
प्रदेशमा िषनभ रमा गरेको काम कारबाहीको िोवकए बमोजिम िावषनक प्रमििेदन ियार गरी प्रदेशको 
सम्बजन्धि मनकायमा पेश गनुन पनेछ। ्यसरी ियार गरेको प्रमििेदनको एकप्रमि प्रामधकरणमा समेि 
पठाउन ुपनेछ।" 

  

99. विधेयकको दफा १३६ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १३४ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) मा रहेका 
"सम्बजन्धि अदालि" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सम्बजन्धि उच्च अदालि" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

100. विधेयकको दफा १३७ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १३५ को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) 
राख् नेिः-  

"(ग) सम्पजि शदु्धीकरण िर्ा आिङ्ककारी वक्रयाकलापमा वििीय लगानी,  ठगी, भ्रष्टाचार, मानि बेचमबखन 
िा  अन्य सङ्गठठि अपराध मनयन्रणमा सहयोग परु् याउन।" 
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101. विधेयकको दफा १३८ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १३६ को,- 

(१) उपदफा (१) को,- 
 (क) खण्ड (क) जझकी ्यसपमछका खण्डको क्रम ममलाउने। 

(ख) खण्ड (ख) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (क) मा रहेका "दफा ३७" भन्ने शब्दहरुको सट्टा 
"दफा ३६" राख् ने। 

(ग) खण्ड (ग) क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे खण्ड (ख) मा रहेका "दफा १३० िा १३१" भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा "दफा १२८ िा १२९" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

(२) उपदफा (४) मा रहेका "रावियतािर दैमनक पमरका िर्ा प्रामधकरणको िेबसाइटमा" भन्ने शब्दहरूको 
सट्टा "दईु िटा राविय तािरको दैमनक पमरका िर्ा प्रामधकरणको िेबसाइट माफन ि" भन्ने शब्दहरू 
राख् ने। 

102. विधेयकको  दफा १३९ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १३७ को,- 
 (१) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका "दफा १३८" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १३६" भन्ने 

शब्दहरु राख् ने।  

(२) उपदफा (५) मा रहेका "रावियतािर दैमनक पमरका" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "राविय तािरको दैमनक 
पमरका" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

103. विधेयकको दफा १४० क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १३८ को,-  

(१) उपदफा (१) मा रहेको “विमनययम” भन्ने शब्दको सट्टा “विमनयम” भन्ने शब्द राखी सोही उपदफामा 
रहेको "प्रामधकरणले" भन्ने शब्द पमछ "यस ऐनमा उजल्लजखि" भन्ने शब्दहरू र्पी सोही 
उपदफाको,- 

(क) खण्ड (क) मा रहेका "पचास हिार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "पच्चीस हिार" भन्न े
शब्दहरु र "पाुँच हिार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दईु हिार" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

(ख) खण्ड (ख) मा रहेका "एक लाख" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "पचास  हिार" भन्ने शब्दहरु 
र "दश हिार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "पाुँच हिार" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

(ग) खण्ड (ग) मा रहेका "एक लाख पचास हिार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "एक लाख" भन्ने 
शब्दहरु र "पच्चीस हिार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दश हिार" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

(२) उपदफा (२) मा रहेका "मूल्याङ्कनका लामग बीमा सभेयर नखटाएमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा 
"मूल्याङ्कन नगराएमा" भन्ने शब्दहरू राखी र सोही उपदफाको,- 

(क) खण्ड (क) मा रहेका "दश हिार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "पाुँच हिार" भन्ने शब्दहरु 
राख् ने। 

(ख) खण्ड (ख) मा रहेका "पच्चीस हिार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दश हिार" भन्ने शब्दहरु 
राख् ने। 

(ग) खण्ड (ग) मा रहेका "पचास हिार" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "पच्चीस हिार" भन्ने शब्दहरु 
राख् ने। 

(३) उपदफा (३) मा रहेका "पचास लाख रूपैयाुँसम्म" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "बीस लाख रूपैयाुँसम्म" 
भन्ने शब्दहरू राख् ने।   

(४) उपदफा (४) को,- 
(क) खण्ड (क) मा रहेका "पाुँच लाख" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दईु लाख" भन्ने शब्दहरू 

राख् ने। 
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(ख) खण्ड (ख) मा रहेका "पचास लाख" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पच्चीस लाख" भन्ने शब्दहरू 
राख् ने। 

(ग) खण्ड (ग) मा रहेका "एक करोड" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पटकै वपच्छे पचास लाख" 
भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(५) उपदफा (५) मा रहेका "पाुँच लाख" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "िीन लाख" भन्ने शब्दहरू राख् ने।   

(६) उपदफा (६) को,-  

(क) खण्ड (क) मा रहेका "दश हिार" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाुँच हिार" भन्ने शब्दहरू 
राख् ने। 

(ख) खण्ड (ख) मा रहेका "पचास हिार" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पच्चीस हिार" भन्ने 
शब्दहरू राख् ने। 

(ग) खण्ड (ग) मा रहेका "एक लाख" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पटकै वपच्छे पचास हिार" भन्ने 
शब्दहरू राख् ने। 

(७) उपदफा (७) मा रहेका "दफा ८९" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा ८७" भन्ने शब्दहरु राख् न।े 

(८) उपदफा (८) जझकी ्यसपमछका उपदफाको क्रम ममलाउने। 

(९) उपदफा (९) क्रम ममलाउुँदा कायम हनु आउने उपदफा (८) मा रहेका "दफा १३० को उपदफा 
(२) िा दफा १३१ को उपदफा (३)" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १२८ को उपदफा (२) िा 
दफा १२९ को उपदफा (३)" भन्ने शब्दहरु राखी सोही उपदफाको खण्ड (ख) को सट्टा देहायको 
खण्ड (ख) राख् नेिः- 

   "(ख) बीमकको सञ्चालक, पदामधकारी, कमनचारी, बीमा मध्यतार्किान िा अन्य बीमा सेिा 
प्रदायकलाई पाुँच हिार रुपैयाुँ।" 

(१०)  उपदफा (१०) क्रम ममलाउुँदा कायम हनु आउने उपदफा (९) को,-  

(क) खण्ड (क) मा रहेका "पाुँच हिार" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दईु हिार" भन्ने शब्दहरू 
राख् ने। 

(ख) खण्ड (ख) मा रहेका "दश हिार" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाुँच हिार" भन्ने शब्दहरू 
राख् ने। 

(ग) खण्ड (ग) मा रहेका "पच्चीस हिार" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दश हिार" भन्ने शब्दहरू 
राख् ने। 

(घ) खण्ड (घ) मा रहेका "पचास हिार" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पच्चीस हिार" भन्ने शब्दहरू 
राख् ने। 

(११) उपदफा (११) क्रम ममलाउुँदा कायम हनु आउने उपदफा (१०) मा रहेका "एक लाख" भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा "पचास हिार" र "दश लाख रुपैयाुँसम्म" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "एक लाख 
रुपैयाुँ" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

(१२) उपदफा (१३) क्रम ममलाउुँदा कायम हनु आउने उपदफा (१२) मा रहेका "उच्च अदालि" भन्ने 
शब्दहरुको सट्टा "सम्बजन्धि उच्च अदालि" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

104. विधेयकको दफा १४१ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १३९ को,-  
(१) उपदफा (१) मा रहेका "दफा १३६" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १३४" र  "दफा १४०" भन्ने  

शब्दहरुको सट्टा "दफा १३८" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 
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(२) उपदफा (४) मा रहेका “िोके बमोजिम" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "मनधानरण गरे बमोजिम" भन्ने 
शब्दहरू राख् ने। 

105. विधेयकको दफा १४२ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १४० को,-  

(१) उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा रहेका "दफा ९२" भन्ने शब्दको सट्टा "दफा ९०" भन्ने शब्दहरू 
राख् ने। 

(२) खण्ड (ङ) मा रहेका "मूल्याङ्कन गदान" भन्ने शब्दहरू पमछ “तािार्निस िा" भन्ने शब्दहरू र्प्ने। 

(३) उपदफा (२) मा रहेका "मसलमसला बाहेक "भन्ने शब्दहरू पमछ "प्रामधकरणको तािीकृमि नमलइन िा 
झटु्ठा वििरण पेश गरी तािीकृमि मलइन" भन्ने शब्दहरू राखी सोही उपदफामा रहेको "सोको तािीकृमि 
मलएमा," भन्ने शब्दहरू जझक्ने। 

106. विधेयकको दफा १४३ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १४१ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "िीन िषनदेजख" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाुँच िषनदेजख" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(२) उपदफा (२) मा रहेका "पाुँच िषनसम्म" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "िीन िषनसम्म" भन्ने शब्दहरू राख् ने।  

(३) उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राख् नेिः- 

   "(४) दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिमको कसूर गने व्यजक्तलाइन मखु्य 
कसूरदारलाइन हनुे सिायको आधा सिाय हनुेछ।" 

(४) ठाउुँठाउुँमा रहेका "दफा १४२" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १४०" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

107. विधेयकको दफा १४४ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १४२ मा रहेका "दफा १४२" भन्ने शब्दहरूको 
सट्टा "दफा १४०" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

108. विधेयकको दफा १४५ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १४३ को उपदफा (४) मा रहेका "्यतािो व्यजक्त 
िा मनिको एकाघरको प रिारको िा" भन्ने शब्दहरू जझक्ने। 

109. विधेयकको दफा १४७ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १४५ मा रहेका "एक िषनमभर" भन्ने शब्दहरूको 
सट्टा "छ मवहनामभर" र "छ मवहनामभर" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "िीन मवहनामभर" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

110. विधेयकको दफा १४८ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १४६ को उपदफा (१) मा रहेका "दफा १४२" 
भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दफा १४०" भन्ने शब्दहरू राखी सोही उपदफामा रहेको “चल्नेछ।” भन्ने शब्दको 
सट्टा “चल्नेछ र ्यतािो मदु्दा मलुकुी फौिदारी कायनविमध संवहिा, २०७४ को अनसूुची–१ मा समािेश भएको 
मामननेछ।" 

111. विधेयकको दफा १४९ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १४७ को,-  
(१) उपदफा (१) मा रहेका "दफा १४२" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १४०" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

(२) उपदफा (३) पमछ देहायको उपदफा (४) र्प्नेिः-  

 "(४) यस ऐन बमोजिम उच्च अदालिमा परेको मनिेदन िा पनुरािेदन उपरको सनुिुाई 
सम्बजन्धि उच्च अदालिको िाजणज्य इिलासबाट हनुेछ। 

112. विधेयकको दफा १५१ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १४९ मा रहेका "दफा १४०" भन्ने शब्दहरुको 
सट्टा "दफा १३८" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

113. विधेयकको दफा १५२ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १५० पमछ देहाय बमोजिमको दफा १५१ र्प्नेिः- 

"१५१. बीमा विकास कोषिः (१) बीमाको पहुुँच आमर्नक रुपले विपन्न िगनका नाग रकसम्म परु् याई 
बीमाको माध्यमबाट नाग रकको वहि संरक्षण गननको लामग प्रामधकरणमा एक बीमा 
विकास कोष रहनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन:्– 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,  
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(ख) दफा ७९ बमोजिम बीमकबाट प्रामधकरणलाइन प्राप्त हनुे लघबुीमा मनयमन 
शलु्कको पचास प्रमिशिले हनु आउने रकम र दफा १०० बमोजिम 
बीमकबाट प्रामधकरणलाइन प्राप्त हनुे मनयमन शलु्कको कम्िीमा िेिीस 
प्रमिशिले हनु आउने रकम, र 

(ग) अन्य स्रोिबाट प्राप्त रकम।  

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्रामधकरणले प्र्येक िषन उपदफा 
(१) बमोजिमको कोषमा िम्मा गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकमको प्रयोग िोवकएको क्षेरमा िोवकए बमोजिम 
हनुेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन िर्ा व्यितार्ापन सम्बन्धी अन्य व्यितार्ा 
िोवकए बमोजिम हनुेछ। “ 

 

114. विधेयकको दफा १५७ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १५६ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेका "िा तार्ापना गनन सहयोग गनन" भन्ने शब्दहरू जझक्ने। 

(२) उपदफा (२) जझकी ्यसपमछको उपदफाको क्रम ममलाउने। 

115. विधेयकको दफा १५८ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १५७ को उपदफा (३) मा रहेको "िीन" भन्ने 
शब्द जझक्ने। 

116. विधेयकको दफा १६० क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १५९ को उपदफा (१) मा रहेका "छ मवहनामभर" 
भन्ने शब्दहरूको सट्टा "चार मवहनामभर" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

117. विधेयकको दफा १६१ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १६० को,-   

(१) उपदफा (१) को प्रमिबन्धा्मक िाक्ांशको,-  
(क) खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राख् नेिः- 

         "(ख) बीमकको इिाििपर ठदने," 

(ख) खण्ड (ङ) मा रहेका "दफा १०५" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "दफा १०३" भन्ने शब्दहरु 
राख् ने। 

(२) उपदफा (२) मा रहेको "समु्पन" भन्ने शब्दको सट्टा "प्र्यायोिन गनन" भन्ने शब्दहरु राख् ने। 

118. विधेयकको दफा १६३ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १६२ को सट्टा देहायको दफा १६२ राख् नेिः- 

  "१६२. सािनिमनक मनकायसुँग समन्िय गनेिः यस ऐन बमोजिमको कायन सम्पादन गनन प्रामधकरणले 
संिैधामनक अङ्ग िर्ा मनकाय, मनमयनकारी मनकाय, बैङ्क िर्ा वििीय संतार्ा, विमभन्न सङ्गठठि संतार्ा 
िर्ा अन्य सािनिमनक मनकायसुँग समन्िय, सहकायन गनन र सहयोग िर्ा सूचना आदान प्रदान 
गनन सक्नेछ।" 

119. विधेयकको दफा १६४ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १६३ को,- 

(१) उपदफा (१) र (२) मा रहेका "बीमा मनयमन" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "बीमा सपु रिेक्षण िर्ा 
मनयमन" भन्ने शब्दहरू राख् ने। 

(२) उपदफा (३) मा रहेका "संघ संतार्ाहरूमा प्रामधकरणले भाग मलनेछ।" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "संघ 
संतार्ासुँग सहयोग र सम्बन्ध वितािार गनन प्रामधकरणले सहकायन गनेछ।" भन्ने शब्दहरू राख् ने।य 

120. विधेयकको दफा १६६ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १६५ पमछ देहायको दफा १६६ र्प्नेिः- 



23 
 

"१६६. आदेश िर्ा मनदेशन िारी गनन सक्नेिः प्रामधकरणले बीमक, बीममि, बीमा मध्यतार्किान िा अन्य 
बीमा सेिा प्रदायकलाई यस ऐन बमोजिको उद्देश्य प्राप्त गने मसलमसलामा कुनै आदेश, मनदेशन, 

मागनदशनन िारी गनन सक्नेछ।" 

121. विधेयकको दफा १६९ मा रहेका "यस ऐन िा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "यो ऐन िा" भन्न े शब्दहरू राखी 
सोही दफाको प्रमिबन्धा्मक िाक्ांश जझक्ने। 

122. विधेयकको दफा १७१ जझकी सो पमछका दफाको क्रम ममलाउने। 

123. विधेयकको दफा १७२ क्रम ममलाउुँदा कायम हनुे दफा १७१ को,- 

(१) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रहेको "मनदेशन," भन्ने शब्द पमछ "िारी गरेको इिाििपर," भन्ने 
शब्दहरू र्प्ने। 

(२) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राख् ने र खण्ड (घ) पमछ देहायको खण्ड (ङ ) राखी 
्यसपमछको खण्डको क्रम ममलाउनेिः- 

"(घ) बीमा समममिको अध्यक्ष िर्ा सदताय यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ तािििः प्रामधकरणको अध्यक्ष 
िर्ा सदताय हनुेछ र मनि आफ्नो कायनकालसम्म सो पदमा बहाल रहन सक्नेछ। 

(ङ ) बीमा समममिमा कायनरि कमनचारी यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ तािििः प्रामधकरणको कमनचारीमा 
प रणि हनुेछन।्"   

 

124. विधेयकको अनसूुचीमा रहेका “दफा ४८” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “दफा ४७” भन्ने शब्दहरु राख् न।े 

 
 

 


