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कमलपोखरी, काठमाण्डौ, नेपाल 

फोन नं. +९७७-१-४४५७४०/४१/४२ 

Email: info@mahalaxmilife.com.np URL: www.mahalaxmilife.com.np 

 

२०७६/१०/०१ देखख वििरण सािवजवनक गरेको अिखि २०७६/१२/३०सम्म 

१) वनकायको स्वरूप र प्रकृती : कम्पनी ऐन, २०६३ बमोखजम स्थापना भर्व बीमा ऐन, २०४९ बमोखजम संचाखलत जीिन बीमा  कम्पनी। 

२) वनकायको काम कतवव्य र अखिकारः  कम्पनी ऐन, २०६३ बीमा ऐन २०४९, खितोपत्र ऐन, २०६३ प्रचखलत ऐन, कानुन, वनयम तथा 

वनदेखिकाहरूको अखिनमा रही उदे्धश्य अनुसारको काम गने। 

३) वनकायमा रहन ेकमवचारी संख्या र कायव वििरणः  २०७६ साल चैत्र ३० सम्ममा कायवरत कमवचारी संख्या २०९ रहेको छ। विखभन्न 

विभागहरु गठन गरी कम्पनीले तोकेको कायव विखभन्न पदमा कायवरत कमवचारी माफव त भई रहेको छ।  

४) वनकायबाट प्रदान गरीन ेसेिाः  बीमा ऐन, २०४९ बमोखजम जीिन बीमा कम्पनीले प्रदान गनव सके्न समु्पणव बीमा सेिाहरु। 

५) सेिा प्रदान गने वनकायको िाखा र खजमे्मिार अखिकारीहरुः  कम्पनीको प्रिान कायावलय लगायत विखभन्न ६० िटा िाखा तथा उपिाखा 

कायावलयहरुबाट सेिा प्रदान गने गररएको छ। िाखा प्रमुखहरुलाई नै खजमे्मिारी वदई आ-आफ्नो िाखाको खजमे्मिार अखिकारी 

तोवकएको छ। सेिा प्रदान गने िाखा तथा खजमे्मिार अखिकारीहरुको वििरण यस कम्पनीको िेब साईट 

www.mahalaxmilife.com.np  मा उपलब्ध छ।  

६) सेिा प्रदान गनव लाग्ने दस्तरु र अिखिः  बीमा सवमवतबाट तोवकएको बीमा दर बमोखजम र अन्यको हकमा जोखखम विशे्लषणका आिारमा 

बीमािुल्क वदने गररएको छ। दाबी भुक्तानी प्रकृया पुरा गनव बीवमतबाट आिश्यक कागजात प्राप्त भएको वमवतले १५ वदन खभत्र 

भुक्तानी गररने छ।   

७) वनणवय गन ेप्रकृया र अखिकारीः  बीमा कारोबारको सम्बन्धमा खजमे्मिारी अनुसार विखभन्न तहका अखिकारीहरुले वनणवय गनव सके्न प्रकृया 

वमलार्एको छ। वििेष वनणवयको हकमा विषयिसु्त प्रकृवत अनुसार कम्पनीका प्रमुख कायवकारी अखिकृत तथा कम्पनीको संचालक 

सवमवतले गने छ। 

८) वनणवय उपर उजरुी सुने्न अखिकारीः  ग्राहकको गुनासो सुन्न तथा उजुरी गनवका लावग हाल प्रिान कायावलयका नायि प्रमुख कायवकारी 

अखिकृत लाई तोवकएको छ। 

९) सम्पादन गरेको कामको वििरणः  बीमा ऐन २०४९, बीमा वनयमािली २०४९ एिं बीमा सवमवतबाट जारी वनदेखिका तथा पररपत्र 

बमोखजम जीिन बीमा कम्पनीले गनव सके्न समु्पणव कारोबारहरु सम्पादन भर् रहेको छ। 

१०) कायावलय प्रमुख तथा सूचना अखिकारीको नामः  कायावलय प्रमुख श्री रमेि कुमार भट्टराई, प्रमुख कायवकारी अखिकृतको फोन नं. 

+९७७-१-४४३१८८४ (Ext. २१४) र सूचना अखिकारी श्री कमल पन्थी, नायि प्रमुख कायवकारी अखिकृत, फोन नं. +९७७-१-

४४४५६३४ (Ext. २१९)। 

साथै यस कम्पनीका िाखा तथा उपिाखा कायावलयहरुमा सम्बन्धन्धत िाखा तथा उपिाखा प्रमुखहरुलाई समेत सम्बन्धन्धत िाखा 

तथा उपिाखाहरुको सरोकारको हकमा सूचना अखिकारीको रुपमा कायव गने व्यिस्था गरीएको छ। 
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११) ऐन, वनयम, विवनयम िा वनदेखिकाको सूचीः  बीमा ऐन २०४९, कम्पनी ऐन २०६३, खितो पत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, मुलुकी देिानी 

(संवहता) ऐन, २०७४ भाग ५ करार तथा अन्य दावयत्व सम्बन्धी व्यिस्था, सम्पवि िुवद्धकरण (मवनलाउण्डरीङ) वनिारण (दोस्रो 

संसोिन) ऐन २०७०, सम्पवि िुवद्धकरण (मवनलाउण्डरीङ) वनिारण वनयमािली २०७३, आयकर ऐन २०५८, श्रम ऐन २०७४, 

िोनस ऐन २०३० सो ऐन अन्तगवत बनेका वनयम, विवनयम, बीमकको संस्थागत सुिासन सम्बन्धी वनदेखिका २०७५, सम्पवि 

िुवद्धकरण तथा आतंङ्किादी वरिययाकलापमा बीविय य लगानी सम्बन्धन्ध वनदेखिका २०७५ तथा वनयमनकारी वनकायहरुबाट जारी 

गररएका वनदेखिकाहरु। 

१२) आम्दानी खचव तथा आथीक कारोबार सम्बन्धन्ध अध्यािखिक वििरणः  आ.ि. २०७६/७७ को तेस्रॊ तै्रमाखसक कुल बीमािुल्क ३९ 

करोड ८२ लाख ६३ हजार ९२२ रहेको छ। कुल दाबी भुक्तानी तथा समग्र आखथवक कारोबारको तै्रमाखसक वििरण रावरिय स्तरको 

पत्र पवत्रकामा प्रकाखित हुँदै आएको छ। साथै यस कम्पनीको िेभ साईट www.mahalaxmilife.com.np मा समेत 

राखखने गरेको छ । 

१३) तोवकए बमोखजमका अन्य वििरणः  नभएको । 

१४) अविल्लो आखथवक बषवमा वनकायल ेकुनै कायवरियम िा आयोजना संचालन गरेको भएमा सोको वििरणः  िावषवक सािारण सभा, 

कमवचाररहरुलाई पुनतावजकी ताखलम तथा अखभकतावहरुको ताखलम, २०७६ साल कावतवक मवहनामा विखभन्न प्रदेिहरु िाखा तथा 

उपिाखहरुको आ.ि. २०७५/७६ िावषवक प्रगवत सवमक्षा र २०७६/७७ दॊस्रॊ तै्रमाखसकको लक्ष्य वनिावरण सम्बन्धन्ध गोष्ठी सञ्चालन 

गररएको। 

१५) वनकायको िेभ साईट भए सोको वििरणः  www.mahalaxmilife.com.np .  

१६) वनकायल ेप्राप्त गरेको बदेैखिक सहयोग, ऋण, अनुदान, प्राविखिक सहयोग र संझौता सम्बन्धन्ध वििरणः  नभएको । 

१७) सािवजवनक वनकायल ेसंचालन गरेको कायवरियम र सोको प्रवतिेदनः  िावषवक प्रवतिेदन, प्रकािन गररएका तै्रमाखसक आखथवक वििरणहरु 

कम्पनीको िेभ साईटमा समेत राखखएको छ। 

१८) सािवजवनक वनकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी वनिेदन र सो उपर सूचना वदएको वििरणः   नभएको। 

१९) वनकायको सूचनाहरु अन्य प्रकाखित भएका िा हने भएका भए सोको वििरणः  कमवचारी आिश्यकता सम्बन्धमा सूचना वमवत 

२०७६।११।१४ गते वहमालयन टाईमस पवत्रकामा प्राकाखित गररएको छ, आ.ि. २०७६।७७ को तेस्रॊ तै्रमाखसक वििरण वमवत 

२०७७।०१।२८ गतेको अखभयान दैवनकमा प्रकाखित गररएको । बीमा अखभकतावको आिारभूत ताखलम सम्बन्धी सूचना कम्पनीको 

िेभ साईट www.mahalaxmilife.com.np मा समेत राखखने गरेको छ।  
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