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निजामती कममचारीको सामहुिक दरु्मटिा बीमा कार्मक्रम सञ्चालि कार्महिनि, 207९ 

निजामती कममचारीको जीििमा आइपिम सक्िे दरु्मटिाका कारण ििु े मतृ्र्,ु शारीररक अशक्तता तथा 
अङ्गभङ्ग लगार्तका हिहिि प्रकारका अनिश्चिततार्कु्त जोश्चिमिरु न्रू्िीकरण गरी सोको जोश्चिम 
िस्तान्तरण गिम सामहुिक दरु्मटिा बीमा कार्मक्रम सञ्चालि गिम हिनिर्ोजि ऐि २०७९ को दफा ९ 
को उपदफा २ बमोश्चजम सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासि मन्रालर्ले र्ो कार्महिनि स्िीकृत गरी 
लाग ुगरेको छ। 

1. संश्चिप् त िाम र प्रार्भः(१) र्स कार्महिनिको िाम “निजामती कममचारीको सामहुिक दरु्मटिा बीमा 
कार्मक्रम सञ्चालि कार्महिनि, 207९” रिेको छ । 

(२) र्ो कार्महिनि तरुुन्त प्रार्भ ििुेछ। 

2. पररभाषाः हिषर् िा प्रसङ्गले अको अथम िलागेमा र्स कार्महिनिमा,- 
(क) “अस्थार्ी पणुम अशक्तता” भन्नाले बीनमत आर् िा मिुाफा आजमि गिे कुिै 

पनि व्र्िसार् िा पेशा गिम केिी समर्को लानग पूणम रुपले असमथम भएको 
अिस्था स्झि ुपछम । 

(ि) “कममचारी” भन्नाले र्स कार्महिनिको प्रर्ोजिका लानग िेपाल सरकारको 
सङ्घीर् निजामती सेिाको पदमा कार्मरत स्थार्ी कममचारी स्झि ुपछम । 

(ग) “बीनमत” भन् िाले बीमालेि िारक संस्थाका बीमालेिस ग संलनि दफा ३ 
बमोश्चजम बीमा गररएको व्र्श्चक्त स्झि ुपछम । 

(र्) “मन्रालर्” भन् िाले िपेाल सरकार सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासि 
मन्रालर् स्झि ुपछम । 

(ङ) “दरु्मटिा” भन्नाले बाहिरी चोटपटक, आ िाले स्पष्ट देख्न सहकिे र साङ्घानतक 
माध्र्मबाट आकश्चममक र अप्रत्र्ानसत रूपमा ििुे र्टिा स्झि ुपछम । 

(च) “निदेशि सनमनत” भन् िाले र्स कार्महिनिको दफा ११ बमोश्चजमको सनमनत 
स्झि ुपछम । 

(छ) “स्थार्ी पणुम अशक्तता” भन्नाले भहिमर्मा निको ििुे िा िििुेमा एहकि ििु 
िसहकिे अिस्थाको र्टिा जिु र्टिा र्टेको नमनतदेश्चि तीि सर् पैंसठ्ठी 
ददिस्म बीनमत स्थार्ी रूपमा पणुम अशक्त रिेको अिस्थास्झि ुपछम । 

3. कममचारीको सामहुिक दरु्मटिा बीमा गररिःे  मन्रालर्ले कममचारीको एक िषमको सामहुिक दरु्मटिा 
गिेछ । 

तर, कुिै कारणिश िाहषमक बीमालेि जारी ििु िसकेमा छोटो अिनिका लानग 
कममचारीको सामहुिक दरु्मटिा बीमा गिम सहकिेछ । 
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4. बीमाङ्क र बीमाको हप्रनमर्मः (१) दफा ३ बमोश्चजम सामहुिक दरु्मटिा बीमा गदाम रु दश लाि 
हिमाङ्क रकम बराबरको बीमा गररिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कममचारीको सामहुिक दरु्मटिा बीमा गदाम ििु आउिे बीमा 
हप्रनमर्म रकम मन्रालर्ले व्र्िोिेछ । 

5. सामहुिक दरु्मटिा बीमाले समेट्ि े जोश्चिम िरेः दफा ३ बमोश्चजम गररिे सामहुिक दरु्मटिा 
बीमालेिले कार्मस्थल र अन्र् सबै प्रकारको दरु्मटिाबाट नसश्चजमत देिार्का जोश्चिम िेरलाई 
समेट्िछे । 

(क) मतृ्र्,ु 
(ि) स्थार्ी पूणम अशक्तता, स्थार्ी आंश्चशक अशक्तता िा अस्थार्ी पूणम अशक्तता, 
(ग) शारीररक अङ्गभङ्ग र 
(र्) औषिी उपचार । 

6. बीनमतले पाउि ेबीमा िापतको सहुििाः बीमालेिको अनििमा रिी बीमा अिनिमा बीनमतको मतृ्र् ु
भएमा बीमाङ्क बराबरको रकम एिं स्थार्ी पूणम अशक्तता, स्थार्ी आंश्चशक अशक्तता िा अस्थार्ी 
पूणम अशक्तता र शारीररक अङ्गभङ्ग तथा औषिी उपचार आदद बीनमतले पाउिे बीमा िापतको 
सहुििा अिसूुची-१ बमोश्चजमको स्झौता अिसुार बीमा क्पिीले उपलब्ि गराउिेछ । 
 

7. कममचारीको हििरण उपलब्ि गराउिःे(१) मन्रालर्ले सामहुिक दरु्मटिा बीमा गररिे स्पूणम 
कममचारीको अद्यािनिक हििरण राहिर् हकताबिािाबाट प्राप्त गरी बीमालेि जारी गिे क्पिीलाई 
उपलब्ि गराउिछे । 

(२) सामहुिक दरु्मटिा बीमामा समािेश ििुको लानग बीमा क्पिीलाई कममचारीको िाम, 
स्थार्ी ठेगािा र स्पकम  ि्बरसहितको हििरण उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

 (३) दरु्मटिा बािेक अन्र् कारणले कुिै कममचारीको मतृ्र् ु भएमा त्र्स्तो कममचारीको 
हििरण स्बश्चन्ित कार्ामलर्ले मन्रालर्लाई पैंनतस ददिनभर उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

 
8. बीमा गिे क्पिी छिौटः मन्रालर्ले सािमजनिक िररद स्बन्िी प्रचनलत कािूिको अिीिमा रिी 

सामहुिक दरु्मटिा बीमा गिे क्पिी छिौट गिेछ । 
 

9. बीमालेि जारी गिेः(१) दफा ८ बमोश्चजम छिौट भएको बीमा क्पिीले बीनमत कममचारीको 
हििरण सहितको बीमालेि जारी गिुम पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम जारी गरेको बीमालेिको हििरण स्बश्चन्ित बीमा क्पिीले 
मन्रालर्लाई उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 
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10. स्झौता गिेः (१) र्स कार्महिनि बमोश्चजम छिौट गररएको बीमा क्पिीस ग अिसूुची-१ बमोश्चजम 
स्झौतापरमा िस्तािर गरी आपसी समझदारीका आिारमा सामहुिक दरु्मटिा बीमा कार्मक्रम 
कार्ामन्िर्ि गिुम पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको स्झौतापर अिसुार कार्मक्रम सञ्चालि गदाम कुिै समस्र्ा 
आइपरेमा मन्रालर् र बीमा क्पिीले आपसी समझदारीका आिारमा स्झौतापर पररमाजमि गिम 
सक्िेछि ्। 

11. निदेशि सनमनत गठिः (१) सामहुिक दरु्मटिा बीमा कार्मक्रम सञ्चालिको रेिदेि एिं निदेशिका 
लानग देिार् बमोश्चजमको निदेशि सनमनत रििेछः 

(क) सश्चचि, मन्रालर्       –अध्र्ि 
(ि) सिसश्चचि, प्रिािमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को कार्ामलर्  –सदस्र् 
(ग) सिसश्चचि, अथम मन्रालर्      –सदस्र्  
(र्) प्रनतनिनि, सिसश्चचिस्तर, बीमा सनमनत    –सदस्र् 
(ङ) सिसश्चचि, स्बश्चन्ित मिाशािा प्रमिु, मन्रालर्   –सदस्र् सश्चचि 

      (२) सनमनतको बैठकमा आिश्र्कता अिसुार बीमा हिज्ञ एिं बीमक बीमा क्पिीको 
प्रनतनिनिलाई आमन्रण गिम सहकिेछ । 

(३) सनमनतले बैठक सञ्चालि स्बन्िी कार्महिनि आफैं  तर्ार गिम सक्िेछ । 

12. निदेशि सनमनतको काम, कतमव्र् र अनिकारः (१) निदेशि सनमनतको काम, कतमव्र् र अनिकार 
देिार् बमोश्चजम ििुेछ । 

(क) कममचारीको सामहुिक दरु्मटिा बीमा र जोश्चिम िस्तान्तरण स्बन्िी िीनत तजुममा 
गिे, 

(ि) सामहुिक दरु्मटिा बीमा कार्मक्रम सञ्चालिको लानग आिश्र्क निदेशि ददिे, 
(ग) सामहुिक दरु्मटिा बीमा कार्मक्रम सञ्चालिका स्बन्िमा पेश भएका िीनतगत 

हिषर्मा निणमर् गिे, 
(र्) बीमा क्पिीस ग गररिे स्झौतापरको ढा चा स्िीकृतगिे, 
(ङ) कार्मक्रम कार्ामन्िर्िको अिगुमि गिे । 

(२) निदेशि सनमनतले आिश्र्कता अिसुार हिषर् हिज्ञको सिर्ोग नलि सक्िेछ । 

13. बािा िपिेः र्स कार्महिनि अिरुुप सामहुिक दरु्मटिा बीमामा आिद्ध भएको कममचारीलाई अको 
कुिै बीमामा आिद्ध ििु र अन्र् बीमा दाबी भकु्तािी गिम बािा पिे छैि ्।  

14. िचम व्र्िस्थापिः (१) कममचारीको सामहुिक दरु्मटिा बीमा कार्मक्रम सञ्चालिका लानग मन्रालर्ले 
िचम व्र्िस्थापि गिुम पिेछ । 
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15. अिसूुचीमा िेरफेरः र्स कार्महिनि बमोश्चजम सामहुिक दरु्मटिा बीमा कार्मक्रम कार्ामन्िर्िका 
क्रममा आिश्र्कता र औश्चचत्र्का आिारमा मन्रालर्ले निदेशि समीनतको नसफाररसमा अिसूुचीमा 
िेरफेर गिम सक्िेछ । 

16. प्रचनलत कािूि लाग ु ििुःे र्स कार्महिनिमा उल्लेि भएका हिषर् प्रचनलत काििुस ग बाश्चझएको 
देश्चिएमा सो व्र्िस्था बाश्चझएको िदस्म अमान्र् भई प्रचनलत कािूि लाग ुििुेछ । 

17. बािा अड्काउ फुकाउि सक्ि:े र्स कार्महिनिमा लेश्चिएको कुिै व्र्िस्था कार्ामन्िर्ि गिे 
सन्दभममा कुिै दिहििा िा बािा अड्काउ परेमा मन्रालर्ले निदेशि समीनतको नसफाररसमा 
आिश्र्क निणमर् गरी त्र्स्तो बािा अड्काउ फुकाउि सक्िेछ । 

18. िारेजी र बचाउः  (१) निजामती कममचारीको सामहुिक दरु्मटिा िीमा कार्मक्रम सञ्चालि 
कार्महिनि,2078 िारेज गररएको छ । 
(२) निजामती कममचारीको सामहुिक दरु्मटिा बीमा कार्मक्रम सञ् चालि कार्महिनि, 2078 
बमोश्चजम भए गरेका काम कारिािी र्सै कार्महिनि िमोश्चजम भए गरेको मानििेछ । 
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अिसूुची-१ 

(कार्महिनिको दफा ६ र दफा १० को उपदफा (१) स ग स्बश्चन्ित) 

 

सङ्घीर् निजामती सेिाका कममचारीिरुको सामहुिक दरु्मटिा बीमा स्बन्िमा सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासि 
मन्रालर् र श्री ........................ क्पिी नलनमटेड बीच भएको स्झौता पर 

 
सङ्घीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासि मन्रालर्, नसंिदरबार, काठमाडौं (र्सपनछ प्रथम पि भनिएको) र 
................. क्पिी नलनमटेड, .............., काठमाडौं (र्सपनछ दोस्रो पि भनिएको) बीचमन्रालर्को सङ्घीर् 
निजामती सेिाका कममचारीिरुको सामहुिक दरु्मटिा बीमा कार्मक्रम अिसुार देशभर कार्मरत (निजामती 
हकताििािाको सूची बमोश्चजम) निजामती कममचारीिरूको सामूहिक दरु्मटिा बीमा गिमको लानग पहिलो पि र 
दोस्रो पिबीच देिार्को शतमिरुको अनििमा रिी दिपिीर् स्झौता गरी नलर्ौं, ददर्ौं ।  

शतमिरुः- 
१. बीनमत कममचारीिरुको बीमालेिको अिनि पहिलो पिको अिरुोिमा बीमालेि जारी भएको नमनतदेश्चि 

............... अिनिको ििुछे र प्रनत व्र्श्चक्त बीमाङ्क रकम रु. १०,0०,०००।०० (अिरेपी दश लाि 
रुपैंर्ा मार) ििुछे। 

२. र्ो बीमाले सामूहिक दरु्मटिा बीमालेिमा उल्लेि भए बमोश्चजमका जोश्चिमिरूको रिािरण गिे र र्सको 
लानग ............... अिनिको बीमाशलु्क कूल बीमाङ्कमा प्रनत िजार रु. ......... (हटकट शलु्क बािेक) 
लानिेछ । र्समा कुिै पनि मूल्र् अनभिृहद्ध कर रकम लानिे छैि । 

३. बीमाको लानग आिश्र्क बीमाशलु्क पहिलो पिले दोश्रो पिलाई भकु्तािी गिेछ भिे बीनमतको दाबी 
भकु्तािी दोस्रो पिले पहिलो पि माफम त गिेछ । 

४. दोस्रो पिबाट जारी बीमालेिले कार्मस्थल लगार्तका अन्र् सबै प्रकारको दरु्मटिाबाट नसश्चजमत मतृ्र् ु , 

स्थार्ी िा अस्थार्ी अङ्गभङ्ग, औषिोपचार लगार्तको बीमालेि बमोश्चजम हित्तीर् जोश्चिम बिि गिेछ। 

५. स्झौतामा उल्लेश्चित शतम तथा सेिा सहुििािरु दोस्रो पिले बीमालेिमा उल्लेि गरे िमोश्चजम ििुेछ । 

६. पहिलो पि र दोस्रो पिबीच कुिै हिषर्मा नबिाद आएमा आपसी छलफल र समझदारीका आिारमा 
समािाि गररिछे । 

७. पहिलो पिबाट तर्ार गररएको बीमामा समेट् िे सेिा सहुििा, दाबी प्रहक्रर्ा, बीमाले समेट् िे हिषर्िरु 
सहित कार्मिेरगत शतमिरु र्स स्झौताको अङ्गको रुपमा रििेछ। 

८. िीमालेिको समर्ािनि कार्म रिदै कुिै निजामती कममचारी सेिानििृत्त भएतापनि स्झौता अिनिस्म 
िीमालेि कार्म रििेछ । 

९. र्स स्झौता बमोश्चजम देिार्का सहुििािरु बीमालेिको अनििमा रिी ............... अिनिको लानग 
अनिकतम बीमाङ्क रकम रु. दश लािको सीमानभर रिी प्राप्त ििुेछि:् 
 

 (क) दरु्मटिाको कारणले भएको मतृ्र्ःु दरु्मटिाको प्रत्र्ि कारणबाट दरु्मटिा भएको १८३ ददि नभर 
बीनमतको मतृ्र् ुभएमा िनतपूनतम स्िरूप दोस्रो पिले बीमाङ्कको शतप्रनतशत (रू. १० लाि) प्रदाि 
गिेछ।  
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(ि) पानथमि शररर व्र्िस्थापि तथा हकररर्ा िचमः बीनमतको मतृ्र् ुभएको िण्डमा दोस्रो पिले बीनमतको 
पानथमि शरररको पररििि तथा व्र्िस्थापि गिम १० िजार रूपैंर्ा प्रदाि गिेछ ।  

(ग) काज हकररर्ा िचमः दरु्मटिाबाट बीनमतको मतृ्र् ुभएमा दोस्रो पिले बीमाङ्कको अनतररक्त थप ििुेगरी 
बीमाङ्कको १० प्रनतशत िा पचास िजार रूपैंर्ामध्रे् जिु कम िनु्छ सोिी िरािरको रकम प्रदाि 
गिेछ । 

(र्) स्थार्ी पूणम असक्तताः (१) बीमा गररएको अिनिनभर भएको दरु्मटिाको कारणले दरु्मटिाको 
नमनतबाट ३६५ ददि नभर बीनमत स्थार्ी पूणम असशक्त भएमा दोस्रो पिले देिार् बमोश्चजमको 
िनतपूनतम प्रदाि गिेछः  

हििरण  शोिभिाम  

(क) स्पाइिल इन्जरुीको कारण पिुः दठक िििुे गरी मेरुदण्डको िड्डी काम 
िलानिे भएमा  

(ि) कुिै एउटा िातको िाडी देश्चि मानथ  परैु िात काम िलानिे भएमा 
(ग) कुिै एउटा िटु्टाको गोलीगा ठो देश्चि मानथ पूरै िटु्टा काम िलानिे भएमा 
(र्) दिैु आ िा पिुः दृहष्ट फकम ि िसक्िे गरी काम िलानिे भएमा 
(ङ) पिुः श्रिणशश्चक्त िफकम िे गरी दिैु काि िसनेु्न भएमा 
(च) पिुः बोली िफकम िे गरी बोल्ि िसक्िे भएमा  

बीमाङ्कको शत 
प्रनतशत  

(छ) एउटा आ िा पिुः दृहष्ट फकम ि िसक्िे गरी काम िलानिे भएमा 
(ज) पिुः श्रिणशश्चक्त िफकम िे गरी एउटा काि िसनेु्न भएमा 

बीमाङ्कको पचास 
प्रनतशत 

  

(ङ) स्थार्ी आशं्चशक असक्तताः बीमा गररएको अिनि नभर भएको दरु्मटिाको कारणले दरु्मटिाको 
नमनतबाट तीिसर् पैंसठ्ठी ददि नभर बीनमत स्थार्ी आशं्चशक असक्त भएमा दोस्रो पिले देिार् 
बमोश्चजमको िनतपूनतम प्रदाि गिेछः  

हििरण शोिभिाम 
(क) कुिै एउटा िातको का िको जोिीदेश्चि तलको परैु भाग काम िलानि े
भएमा 
(ि) कुिै एउटा िातको कुहििोदेश्चि तलको परैु भाग काम िलानिे भएमा 
(ग) कुिै एउटा िातको िाडी देश्चि तलको परैु भाग काम िलानिे भएमा 
(र्) कुिै एउटा िटु्टाको जा र्देश्चि तलको परैु भाग काम िलानिे भएमा  

(ङ) कुिै एउटा िटु्टाको र्ु डा देश्चि तलको परैु भाग काम िलानिे भएमा 
(च) कुिै एउटा िटु्टाको गोलीगा ठो देश्चि तलको परैु भाग काम िलानि े
भएमा  

बीमाङ्कको पचास प्रनतशत  

(छ) कुिै एउटा बढुी औलंा िा चोरी औलंा काम िलानिे भएमा 
(ज) दरु्मटिाको कारणले स्मरणशश्चक्त िराएमा 

बीमाङ्कको बीस प्रनतशत 

(झ) िात िा िटु्टाको अन्र् कुिै औलंा काम िलानि ेभएमा बीमाङ्कको दश प्रनतशत 
(ञ) अन्र् कुिै अङ्गमा िनत भएमा  समािपुानतक  
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(च) अस्थार्ी पूणम असक्तताः दरु्मटिाको कारणबाट बीनमत अस्थार्ी पूणम असक्त भईआफ्िो पेशा व्र्िसार् 
गिम पूणम रूपमा असिम भएमा बीमाङ्कको सीमा नभर रििे गरी छव्िीस िप्ता स्म बीमकले प्रनत महििा 
बीमाङ्कको पा च प्रनतशत िा मानसक बीस िजार रूपैंर्ामध्रे् जिु कम ििु आउ छ सोिी िरािरको रकम 
उपलब्ि गराउिेछ। र्ो प्राििाि बीनमत कममचारी पूणम रूपमा असिम भई बेतलिी नबदामा बस्िपुिे 
अिस्थामा मार लाग ुििुेछ।  

(छ) औषिी उपचारःदरु्मटिाको कारणबाट बीनमतलाई औषिी उपचार गदाम िचम भएमा दोस्रो पिले 
बीमाङ्कको अनतररक्त थप ििुगेरी रू. १ लाि स्मको रकम नबल भरपाई अिसुार शोिभिाम गिेछ । 

१०. र्स स्झौता बमोश्चजम सामहुिक दरु्मटिा बीमालेिले िसमेट्ि ेअिस्थािरु नि्ि अिसुार ििुछेः- 
 

(1) देिार्को अिस्थािा कारणबाट भएको मतृ्र् ुिा चोटपटकमा दोश्रो पिले दाबी भकु्तािी गिेछैि: 

(क) जािी जािी आफैं ले लगाएको चोट, 

(ख) आत्मित्र्ा िा आत्मित्र्ाको प्रर्ासको कारणले भएको दरु्मटिा,  

(ग) मादक पदाथम िा लागू औषिीको प्रभािको कारणबाट भएको दरु्मटिा,  

(घ) कािा िािे िेल (व्िील रेश), र्ोडदौड, बन्जी जश्च्पङ्ग, प्र्ारा नलाइनडङ्ग िा मोटरसाइकल 
दौडको कारणले भएको दरु्मटिा, पोलो, श्चशकार, स्कुिा ड्राइनभङ्ग, निशािबाजीको कारणले 
भएको दरु्मटिा,  

तर र्स िण्डमा उल्लेि भएका जोश्चिमिरु बीनमतको ईच्छाअिसुार स्पषु्टी जारी गरी थप 
बीमा शलु्क समेत नलएर रिािरण गिम सहकिेछ । 

(ङ) पागलपि िा मािनसक सन्तलुिको कारणले भएको दरु्मटिा,  

(च) बीनमतबाट कुिै प्रचनलत कािूि भंग गरेको पररणामबाट भएको दरु्मटिा,  

(छ) दरु्मटिाबाट िभइम उिेग िा स्िार् ुस्बन्िी चोट, 

(ज) मािि जीिि रिा गिे प्रर्ास गदाम बािेक िचाहिदो ितरा मोल्दा भएको दरु्मटिा ।  

(2) र्दु्ध िा र्दु्ध सरिको अिस्थाः सैनिक हिद्रोि शश्चक्त अपिरण, रे्रािन्दी िा र्दु्ध, अनतक्रमण, 

नबदेशी सैन्र् कारिािी (र्दु्ध र्ोषणा भएको िोस ् िा ििोस)् गिृ र्दु्ध, , सैनिक हिद्रोिको 
कारणबाट भएको दरु्मटिाको कारणले भएको िनतको िनतपूनतम प्रदाि गिे छैि ।  

(3) हिहकरणर्कु्त पदाथम तथा आणहिक, रसार्निक तथा जैहिक िनतर्ारः (१) हिकीरणर्कु्त पदाथम 
िा हिहकरणर्कु्त फोिोरको संसगम (कन्टानमिेसि) बाट िा रेनडर्ोिनममता (स्ितः जारी रिि े
अणकुो नबच्छेदिको ज्िलि समेत) को सहक्रर्ताको संसगमबाट प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रूपले ििुे 
कुिै दरु्मटिाबाट िनत भएमा बीमकले िनतपूनतम प्रदाि गिे छैि ।  

तर मखु्र् पेशाको रुपमा कार्मरत कममचारीको िकमा र्ो दफा लाग ुििुे छैि । 

 (२) आणहिक, रासर्निक तथा जैहिक आम हििासकारी िात-िनतर्ारको प्रर्ोग िा 
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सोस ग प्रत्र्ि  िा अप्रत्र्ि रूपमा संलनि रिेको कारणबाट भएको दरु्मटिाबाट िनत भएमा 
बीमकले िनतपूनतम प्रदाि गिे छैि।  

(4) दाबी भकु्तािी िििु ेअन्र् अिस्थाःदेिार्को कुिै अिस्था उत्पन्न भएमा बीनमतले र्स बीमालेि 
अन्तगमत दाबी िापतको िनतपूनतम पाउिे छैिः  

(क) दािी जालसाजीपूणम भएमा िा झठु्ठा हििरण ददएमा 

(ि) दािीको नसलनसलामा बीमालेि िारक िा बीनमत िा निजको तफम बाट कार्म गिे व्र्श्चक्तले 
झठु्ठा िर्ाि ददइम कुिै अिशु्चचत लाभ उठाउि िोजेमा, िा  

(ग) बीमा ऐि, २०४९ बमोश्चजम बीमा सनमनतले बीमकको पिमा फैसला गरको पैंतीस (३५) 
ददि नभर उच्च अदालतमा उजरुी िगरेमा । 

(5) दाबी रकमको सीमाः र्स बीमालेि अन्तगमत रु. दईु िजार पा च सर्भन्दा कम रकम दाबी गिम 
पाइिेछैि ्। 

 

११. बीमा दािी प्रहक्रर्ा देिार् बमोश्चजम ििुछेः-   

(1) दरु्मटिामा परेको नबनमत स्बन्िी जािकारी दरु्मटिा परेको नमनतले तोहकएको समर् नभर 
क्पिीलाई सोको जािकारी गराउि ुपिेछ । 

(2) दािीको भकु्तािीका लानग आिश्र्क कागजपर सहित तोहकएको समर्नभर क्पिी समि दािी 
पेश गररसक्ि ुपिेछ । 

(3) दािीको भकु्तािीका लानग आिश्र्क कुिै कागजात िपगु भएको अिस्थामा दोस्रो पिले सोको 
जािकारी स्बश्चन्ित नबनमतलाई गराउि ुपिेछ । 

(4) दािी भकु्तािी प्रहक्रर्ा सरल तथा सिज बिाउिे दाहर्त्िदोस्रो पिको ििुेछ । 

(5) दािी भकु्तािी स्बन्िी अश्चन्तम निणमर् गिे अनिकार दोस्रो पिस ग सरुश्चित रििछे । दािी 
भकु्तािी गिुम िपिे कारण उत्पन्न भएमा िा गलत दािी परेको भने्न दोस्रो पिलाई लागेका 
र्सको र्थोश्चचत कारण सहित स्बश्चन्ित बीनमतलाई जािकारी गराइिेछ । 

(6) दािी भकु्तािीको लानग आिश्र्क स्पूणम कागजात प्राप्त भएको नमनतले बढीमा १५ ददिनभर 
दािी एकीि गरी भकु्तािी गररिेछ । 

(7) दािीको लानग आिश्र्क पिे कागजातिरु नि्िािसुार रििेछि:्  

(क) बीनमतको नििेदि िा कार्मरत कार्ामलर्को जािकारी पर (दरु्मटिा भएको ३५ ददि नभर), 

(ि) स्बश्चन्ित प्रिरी कार्ामलर्बाट जारी भएको दरु्मटिा प्रमाश्चणत प्रिरी प्रनतिेदि िा मचुलु्काको 
प्रनत, 

(ग) दाबी फाराम परुा भरी सोमा नबनमतको कार्मरत कार्ामलर्को छाप, कममचारी पररचर् परको 
छार्ा  प्रनत, नबदा प्रमाश्चणत (नबदामा बसको अिस्थामा भए), उपचार गरेको अस्पतालको छाप, 

श्चचहकत्सकको दस्तित सहित एि.एम.सी. ि्बर ििुपुिे । 



9 
 

(र्) श्चचहकत्सकको सक्कलै Prescription र Discharge Slip तथा CARD-X को प्रनतनलहप । 

(ङ) श्चचहकत्सकको सक्कलै Prescription र Discharge Slip बमोश्चजमको के्रताको िाम थर तथा 
हिके्रताको िाम थर र सहिछाप स्पष्ट भएको र स्थार्ी लेिा ि्बर (PAN NO.) उल्लेि 
भएका औषनि िररदका सक्कल नबल । 

(च) Prescription र Discharge Slip तथा CARD-X बमोश्चजमका Lab Test तथा X-ray का सक्कल 
ररपोटमिरु। 

(छ) असक्त भएको प्रमाण (असक्त भएमा) । 

(ज) बीनमतको मतृ्र् ुभएको दाबीको लानग नि्ि थप कागजातिरुः 

मतृ्र्दुताम प्रमाण पर, िाता प्रमाश्चणत पर, िकिालाको नििेदि र िागररकता, स्बश्चन्ित 
कार्ामलर्बाट कममचारी दरु्मटिामा परी मतृ्र् ु भएको जािकारी पर, मतृ्र्कुो कारण स्पष्ट 
िलु्िे कागजात, शि परीिण गररएको भए शि परीिण (पोष्टमाटमम) प्रनतिेदि, अस्पताल 
भिाम भएको भए अस्पताल भिाम भएको र नडस्चाजम भएको प्रमाण, दािीको सत्र्ता जािेर गिे 
कागजात, दािीको स्बन्िमा बीमकलाइम आिश्र्क पिे बर्ाि जस्ता प्रमाण लगार्त दाबी 
उत्पन्न ििुे र्टिाबारे बीमकलाइम आिश्र्क पिे स्पूणम हििरण तथा जािकारी । 

 

१२. र्स सामहुिक दरु्मटिा बीमामा आिद्ध भएको कममचारीलाई अको कुिै बीमामा आिद्ध ििु र अन्र् बीमा 
दाबी भकु्तािी गिम बािा पिे छैि ्। 

 

पहिलो पिको तफम बाट दोस्रो पिको तफम बाट 

िस्तािरः िस्तािरः 
िामः िामः 
पदः  पदः  
छापः छापः 

सािीः सािीः 
िस्तािरः िस्तािरः 
िामः िामः 
पदः  पदः  
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