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कमलपोखरी, काठमाण्डौ, नेपाल 

फोन नं. +९७७-१-४५६४५७४०/७४१/७४२ 

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

 

२०७८/१०/०१देखि खििरण सािवजखिक गरेको अिखि २०७८/१२/३० सम्म 

१) खिकायको स्िरूप र प्रकृती : कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापना भर्इ बीमा ऐन, २०४९ बमोजिम संचाजलत िीवन बीमा  

कम्पनी। 

२) खिकायको काम कतवव्य र अखिकारः कम्पनी ऐन, २०६३ बीमा ऐन २०४९, जितोपत्र ऐन, २०६३ प्रचजलत ऐन, काननु, 

जनयम तथा जनर्दजेिकाहरूको अजिनमा रही उद्धेश्य अनुसारको काम गने। 

३) खिकायमा रहिे कमवचारी संख्या र कायव खििरणः २०७८ साल चैत्र ३० सम्ममा कायइरत कमइचारी संख्या २०६ रहेको छ। 

जवजभन्न जवभागहरु गठन गरी कम्पनीले तोकेको कायइ जवजभन्न पर्दमा कायइरत कमइचारी माफइ त भई रहकेो छ।  

४) खिकायबाट प्रदाि गरीिे सेिाः बीमा ऐन, २०४९ बमोजिम िीवन बीमा कम्पनीले प्रर्दान गनइ सक्ने सम्परु्इ बीमा सेवाहरु। 

५) सेिा प्रदाि गिे खिकायको शािा र खजम्मेिार अखिकारीहरः कम्पनीको प्रिान कायाइलय लगायत जवजभन्न ६५ वटा िाखा 

तथा उपिाखा कायाइलयहरुबाट सेवा प्रर्दान गने गररएको छ। िाखा प्रमुखहरुलाई नै जिम्मेवारी जर्दई आ-आफ्नो िाखाको 

जिम्मेवार अजिकारी तोजकएको छ। सेवा प्रर्दान गने िाखा तथा जिम्मेवार अजिकारीहरुको जववरर् यस कम्पनीको वेब साईट 

www.mahalaxmilife.com.np  मा उपलब्ि छ।  

६) सेिा प्रदाि गिव लाग्िे दस्तुर र अिखिः बीमा सजमजतबाट तोजकएको बीमा र्दर बमोजिम र अन्यको हकमा िोजखम जवशे्लषर्का 

आिारमा बीमािुल्क जर्दने गररएको छ। र्दाबी भकु्तानी प्रकृया परुा गनइ बीजमतबाट आवश्यक कागिात प्राप्त भएको जमजतले १५ 

जर्दन जभत्र भकु्तानी गररने छ।   

७) खिणवय गिे प्रकृया र अखिकारीः बीमा कारोबारको सम्बन्िमा जिम्मेवारी अनसुार जवजभन्न तहका अजिकारीहरुले जनर्इय गनइ 

सक्ने प्रकृया जमलार्एको छ। जविेष जनर्इयको हकमा जवषयवस्त ुप्रकृजत अनसुार कम्पनीका प्रमखु कायइकारी अजिकृत तथा 

कम्पनीको संचालक सजमजतले गने छ। 

८) खिणवय उपर उजुरी सुन्िे अखिकारीः ग्राहकको गनुासो सनु्न तथा उिरुी गनइका लाजग हाल प्रिान कायाइलयका नायव प्रमखु 

कायइकारी अजिकृत लाई तोजकएको छ। 

९) सम्पादि गरेको कामको खििरणः बीमा ऐन २०४९, बीमा जनयमावली २०४९ एवं बीमा सजमजतबाट िारी जनर्दजेिका तथा 

पररपत्र बमोजिम िीवन बीमा कम्पनीले गनइ सक्ने सम्परु्इ कारोबारहरु सम्पार्दन भर् रहकेो छ। 

१०) कायावलय प्रमुि तथा सूचिा अखिकारीको िामः कायाइलय प्रमखु श्री रमेश कुमार भट्टराई, प्रमुि कायवकारी 

अखिकृतको फोन नं. +९७७-१-४५४५७४०/७४१/७४२ (Ext. २१४) र सचूना अजिकारी श्री कमल पन्थी, िायि प्रमुि 

कायवकारी अखिकृत, फोन नं. +९७७-१-४५४५७४०/७४१/७४२  (Ext. २१९)। 

साथै यस कम्पनीका िाखा तथा उपिाखा कायाइलयहरुमा सम्बजन्ित िाखा तथा उपिाखा प्रमखुहरुलाई समेत सम्बजन्ित िाखा 

तथा उपिाखाहरुको सरोकारको हकमा सचूना अजिकारीको रुपमा कायइ गने व्यवस्था गरीएको छ। 
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११) ऐि, खियम, खिखियम िा खिदेखशकाको सूचीः बीमा ऐन २०४९, कम्पनी ऐन २०६३, जितो पत्र सम्बन्िी ऐन २०६३, मलुकुी 

र्दवेानी (संजहता) ऐन, २०७४ भाग ५ करार तथा अन्य र्दाजयत्व सम्बन्िी व्यवस्था, सम्पजि िजुद्धकरर् (मजनलाउण्डरीङ) जनवारर् 

(र्दोस्रो संसोिन) ऐन २०७०, सम्पजि िजुद्धकरर् (मजनलाउण्डरीङ) जनवारर् जनयमावली २०७३, आयकर ऐन २०५८, श्रम ऐन 

२०७४, वोनस ऐन २०३० सो ऐन अन्तगइत बनेका जनयम, जवजनयम, बीमकको संस्थागत सिुासन सम्बन्िी जनर्दजेिका २०७५, 

सम्पजि िजुद्धकरर् तथा आतंङ्कवार्दी जियाकलापमा जवजिय लगानी सम्बजन्ि जनर्देजिका २०७५ तथा जनयमनकारी 

जनकायहरुबाट िारी गररएका जनर्दजेिकाहरु। 

१२) आम्दािी िचव तथा आथीक कारोबार सम्बखन्ि अध्यािखिक खििरणः आ.व. २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाजसक  सम्म कुल 

बीमािुल्क आम्र्दानी १ अबइ १४ करोड ६७ लाख रहकेो छ। कुल र्दाबी भकु्तानी तथा समग्र आजथइक कारोबारको तै्रमाजसक 

जववरर् राजरिय स्तरको पत्र पजत्रकामा प्रकाजित ह ुँर्द ै आएको छ। साथै यस कम्पनीको वेभ साईट 

www.mahalaxmilife.com.np मा समेत राजखने गरेको छ। 

१३) तोखकए बमोखजमका अन्य खििरणः नभएको। 

१४) अखिल्लो आखथवक बर्वमा खिकायले कुिै कायवक्रम िा आयोजिा संचालि गरेको भएमा सोको खििरणः कमइचारी 

तथा अजभकताइहरुको जवजभन्न जकजसमका ताजलमहरू (भचुइवल समेत) सञ्चालन गररएको। 

१५) खिकायको िेभ साईट भए सोको खििरणः www.mahalaxmilife.com.np .  

१६) खिकायले प्राप्त गरेको बैदेखशक सहयोग, ऋण, अिुदाि, प्राखिखिक सहयोग र संझौता सम्बखन्ि खििरणः नभएको । 

१७) सािवजखिक खिकायले संचालि गरेको कायवक्रम र सोको प्रखतिेदिः वाजषइक प्रजतवेर्दन, प्रकािन गररएका त्रैमाजसक आजथइक 

जववरर्हरु कम्पनीको वेभ साईटमा समेत राजखएको छ। 

१८) सािवजखिक खिकायमा परेका सूचिा माग सम्बन्िी खििेदि र सो उपर सूचिा खदएको खििरणः  नभएको। 

१९) खिकायको सूचिाहर अन्य प्रकाखशत भएका िा हुिे भएका भए सोको खििरणः आ.व. २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाजसक 

जववरर् जमजत २०७९/०१/२३ गतेको अजभयान र्दजैनक पजत्रकामा प्रकाजित गररएको । बीमा अजभकताइको आिारभतू ताजलम 

सम्बन्िी सचूना कम्पनीको वेभ साईट www.mahalaxmilife.com.np मा समेत राजखने गरेको छ।  
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