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िववरण सावजिनक गरेको अव ध २०७६/०४/०१ दे ख २०७६/०६/३० स  

१) िनकायको प र कृती : क नी ऐन, २०६३ बमो जम ापना भइ बीमा ऐन, २०४९ बमो जम संचा लत जीवन बीमा  क नी। 
२) िनकायको काम कत  र अ धकारः क नी ऐन, २०६३ बीमा ऐन २०४९, धतोप  ऐन, २०६३ च लत ऐन, कानुन, िनयम  तथा 

िनद शकाह को अ धनमा रही उ े  अनुसारको काम गन। 
३) िनकायमा रहने कमचारी सं ा र काय िववरणः २०७६ साल आ न ३० स मा कायरत कमचारी सं ा १८५ रहेको छ। िव भ  

िवभागह  गठन गरी क नीले तोकेको काय िव भ  पदमा कायरत कमचारी माफत भई रहेको छ।  
४) िनकायबाट दान गरीन ेसेवाः बीमा ऐन, २०४९ बमो जम जीवन बीमा क नीले दान गन स े  स ुण बीमा सेवाह । 
५) सेवा दान गन िनकायको शाखा र ज वेार अ धकारीह ः क नीको धान कायालय लगायत िव भ  ४६ वटा शाखा तथा उपशाखा 

कायालयह बाट सेवा दान गन ग रएको छ। शाखा मुखह लाई नै ज ेवारी िदई आ-आ नो शाखाको ज ेवार अ धकारी 
तोिकएको छ।सेवा दान गन शाखा तथा ज ेवार अ धकारीह को िववरण यस क नीको वेब साईट 
www.mahalaxmilife.com.np मा उपल  छ।  

६) सेवा दान गन ला े द रु र अव धः बीमा सिमितबाट तोिकएको बीमा दर बमो जम र अ को हकमा जो खम िव ेषणका आधारमा 
बीमाशु  िदने ग रएको छ। दाबी भु ानी कृया पुरा गन बीिमतबाट आव क कागजात ा  भएको िमितले ३५ िदन भ  
भु ानी ग रने छ।   

७) िनणय गन कृया र अ धकारीः बीमा कारोबारको स मा ज ेवारी अनुसार िव भ  तहका अ धकारीह ले िनणय गन स े  कृया 
िमलाइएको छ।िवशषे िनणयको हकमा िवषयव ु कृित अनुसार क नीका मुख कायकारी अ धकृत तथा क नीको संचालक 
सिमितले गन छ। 

८) िनणय उपर उजरुी सु  ेअ धकारीः ाहकको गुनासो सु  तथा उजरुी गनका लािग हाल धान कायालयका नायव मुख कायकारी 
अ धकृत लाई तोिकएको छ। 

९) स ादन गरेको कामको िववरणः बीमा ऐन २०४९, बीमा िनयमावली २०४९ एवं बीमा सिमितबाट जारी िनद शका तथा प रप  
बमो जम जीवन बीमा क नीले गन स े  स ुण कारोबारह  स ादन भइ रहेको छ। 

१०) कायालय मुख तथा सूचना अ धकारीको नामः कायालय मुख ी रमेश कुमार भ राई, मुख कायकारी अ धकृतको फोन नं. 
+९७७-१-४४३१८८४ (Ext. २१४) र सूचना अ धकारी ी कमल प ी, नायव मुख कायकारी अ धकृत, फोन नं. +९७७-१-
४४४५६३४ (Ext. २१९)। 
साथै यस क नीका शाखा तथा उपशाखा कायालयह मा स त शाखा तथा उपशाखा मुखह लाई समेत स त शाखा 
तथा उपशाखाह को सरोकारको हकमा सूचना अ धकारीको पमा काय गन व ा गरीएको छ। 



 

११) ऐन, िनयम, िविनयम वा िनद शकाको सूचीः बीमा ऐन २०४९, क नी ऐन २०६३, धतो प  स ी ऐन २०६३, मलुुक  देवानी 
(संिहता) ऐन २०७४ भाग ५ करार तथा अ  दािय  स ी व ा, स ि  शुि करण( मिनलाउ रीङ) िनवारण (दो ो 
संसोधन) ऐन २०७०, स ि  शुि करण ( मिनलाउ रीङ) िनवारण िनयमावली २०७३, आय कर ऐन २०५८, म ऐन २०७४, 
वोनस ऐन २०३० सो ऐन अ गत बनेका िनयम, िविनयम, बीमकको सं ागत सुशासन स ी िनद शका २०७५, स ि  
शुि करण तथा आतं वादी ि याकलापमा बी ीय लगानी स  िनद शका २०७५ तथा िनयमनकारी िनकायह बाट जारी ग रएका 
िनद शकाह । 

१२) आ ानी खच तथा आथ क कारोबार स  अ ाव धक िववरणः आ.व. २०७६।०७७ को थम ैमा सक कुल बीमाशु  १० 
करोड ५८ लाख ६८ हजार रहेको छ। कुल दाबी भु ानी तथा सम  आ थक कारोबारको ैमा सक िववरण राि य रको प  
पि कामा का शत ँदै आएको छ। साथै यस क नीको वेभ साईट www.mahalaxmilife.com.np मा समेत रा खन े
गरेको छ । 

१३) तोिकए बमो जमका अ  िववरणः नभएको । 
१४) अिघ ो आ थक बषमा िनकायल ेकुनै काय म वा आयोजना संचालन गरेको भएमा सोको िववरणः वािषक साधारण सभा, 

कमचा रह लाई पनूताजक  ता लम तथा अ भकताह को ता लम, िव भ  देशह  शाखा तथा उपशाखाह को आ.व. २०७५/७६ 
ैमा सक गित सिम ा तथा गो ी स ालन ग रएको। 

१५) िनकायको वेभ साईट भए सोको िववरणः www.mahalaxmilife.com.np .  
१६) िनकायल े ा  गरेको बदेै शक सहयोग, ऋण, अनुदान, ािव धक सहयोग र संझौता स  िववरणः नभएको । 
१७) सावजिनक िनकायल ेसंचालन गरेको काय म र सोको ितवेदनः वािषक ितवदेन, काशन ग रएका ैमा सक आ थक िववरणह  

क नीको वेभ साईटमा समते रा खएको छ। 
१८) सावजिनक िनकायमा परेका सूचना माग स ी िनवेदन र सो उपर सूचना िदएको िववरणः  नभएको। 
१९) िनकायको सूचनाह  अ  का शत भएका वा ने भएका भए सोको िववरणः कमचारी आव कता स मा सूचना िमित 

२०७६।०४।०२ गते आ थक अ भयान र िमित २०७६।०६।०१ गते का पुर दैिनक पि कामा ाका शत ग रएको छ, आ.व. 
२०७६।७७ को थम ैमा सक िववरण िमित २०७६।०७।२९ गतेको अ पुण पो  पि कामा का शत ग रएको। बीमा 
अ भकताको आधारभूत ता लम स ी सूचना क नीको वेभ साईट www.mahalaxmilife.com.np मा समेत रा खन े
गरेको छ ।  
 
 
 


