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कृषि बीमालेख नं. ०३ 

                                                                                                                        जारी षमष िः २०७८।११।०५ 

 

................................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

लकवी खेती बीिािेख 

(लाग  र उत्पादनमा आधारर ) 

यस बीमालेखमा उल्लेख भएको षकवी ख ेीमा हुने क्षष  षवरूद्ध बीमा गननको लाषग बीषम ले बीमाशलु्क भकु्तानी गरेको हुनाले 

षिपक्षीय बीमा करारको रूपमा ...........बीमा कम्पनी (बीमक) ले यो बीमालेख जारी गरेको छ ।   

पररच्छेद -१ 

प्रारलम्िक 

१. बीिािेखको नाि र प्रारम्िः (१) यस बीमालेखको नाम “लकवी खेती बीिािेख” रहकेो छ । 

 (२) यो बीमालेख बीषम ले बीमाशलु्क भकु्तानी गरेपश्चा  प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररिाषाः षविय वा प्रसङ्गले अको अर्न नलागेमा यस बीमालेखमा,- 

(क) “अप्रत्यक्ष क्षलत” भन्नाले बीमा गररएको जोषखमको कारणले हुने अप्रत्यक्ष वा एउाा टानाको 

पररणामस्वरूप हनुे अन्य क्षष  सम्झन ुपछन ।  

(ख) “अलििेख” भन्नाले यस बीमालेखमा उल्लेख भएको षकवी ख ेीको लाषग आवश्यक पने रोपणको लाषग 

प्रयोग गररने षबरुवाको स्रो , षबरूवाको जा , षबरूवा प्राप्त गरेको माउ बोाको उमरे र उत्पादन अवस्र्ा, 

षिस्यान, मलजल, अन् रबालीहरु एवम ्षनयषम  रूपमा बगैंिा व्यवस्र्ापन आषदका लाषग  यार गररएको 

अषभलेख सम्झन ुपछन । 

(ग) “उलित ्याहार” भन्नाले यस बीमालेखको षकवी ख ेीको प्राषवषधक व्यवस्र्ामा उल्लेख भएका 

प्रावधानहरूको पररपालन गररएको सम्झन ुपछन । 

(ट) “प्रालवलिक जााँि लसफाररस” भन्नाले बीमा गनन प्रस् ाषव  षकवी ख ेी बीमायोग्य छ वा छैन भनी कृषि 

प्राषवषधकिारा अध्ययन, अवलोकन गरी षसफाररस गने कायन सम्झन ुपछन ।  

(ङ) “लकवी खेती” भन्नाले यस बीमालेखमा उल्लेख भए बमोषजम गररने षकवीको ख ेी सम्झन ुपछन । 

(ि) “दावी” भन्नाले बीमा गररएको वस् कुो क्षष  बाप  बीषम िारा माग गररएको क्षष पषू न रकम सम्झन ुपछन ।  

(छ) “दुर्घटना” भन्नाले बाषहरी आखँाले स्पष्ट देख्न सषकने र सांटाष क, आकषस्मक र अप्रत्याषश  टाना 

सम्झन ुपछन ।  

(ज) “प्रालवलिक” भन्नाले एस.एल.सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीणन गरी सम्बषन्ध  षवियमा कम् ीमा एक 

विनको  ाषलम प्राप्त गरेको वा सम्बषन्ध  षबियमा सो भन्दा माषर्ल्लो शैषक्षक योग्य ा प्राप्त व्यषक्त सम्झन ु

पछन । 

(झ) “बीिक” भन्नाले बीमालेख जारी गने बीमा कम्पनी सम्झन ुपछन ।  
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(ञ) “बीिा अवलि” भन्नाले बीमालेखको अनसुिूीमा उल्लेख भए अनसुार बीमा जोषखम स्वीकार गररन े

अवषध सम्झन ुपछन । 

(ा) “बीिाङ्क रकि” भन्नाले बीमालेख बमोषजम षकवी ख ेीको रक्षावरण गररएको रकम सम्झन ुपछन ।  

(ठ) “बीिािेख” भन्नाले बीमकले जारी गने षकवी ख ेी बीमालेख सम्झन ुपछन र सो शब्दले रषसद, प्रस् ाव 

फाराम, अनसुिूी,  ाषलका लगाय  बीमालेखसँग संलग्न कागजा हरू सम्झन ुपछन । 

(ड) “बीिाशुल्क” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख गररएको षकवी ख ेीको बीमा गरे बाप  बीषम ले बीमकलार्न 

बझुाउन ुपने रकम सम्झन ुपछन । 

(ढ) “बीलित” भन्नाले बीमा गने व्यषक्त वा संस्र्ा सम्झन ुपछन । 

(ण) “बीिा गररएको व्तु” भन्नाले बीमालेखको  ाषलकामा उल्लेख भए अनसुारको षकवीको बोा वा फल 

वा दवुैलार्न सम्झन ुपछन । 

( ) “िूििूत लववरण” भन्नाले बीमा गररएको वस् कुो जोषखमलाई फरक पानन सक्ने महत्वपणून षववरण सम्झन ु

पछन । 

(र्) “रक्षावरण” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख भएको षकवी ख ेीमा भएको क्षष को क्षष पषू न प्रदान गननको 

लाषग मञ्जरु गरेको अवस्र्ा सम्झन ुपछन । 

(द) “िापरवाही” भन्नाले बीषम ले बीमा गररएको वस् कुो उषि  स्याहार, हरेिाह र उपिार नगराएको वा 

जानाजान हानी गनन खोषजएको अवस्र्ा सम्झन ुपछन । 

(ध) “सायन” भन्नाले षकवी बोाको कलमी गदान रूास्ाकको माषर् जोषडएको भागलार्न सम्झन ुपछन ।  

(न) “क्षलत िूल्याङ्कनकताघ ”भन्नाले यस बीमालेखमा हुने क्षष को मलू्याङ्कन गने व्यषक्त वा संस्र्ा सम्झन ु

पछन । 

(ऩ) “क्षलत िूल्याङ्कन प्रलतवेदन” भन्नाले बीमक वा क्षष  मलू्याङ्कनक ानले षकवीको बोा वा फल वा बोा 

र फल दवुै नाश भर्न आषर्नक क्षष  भएको भनी यषकन गरी षदएको प्रष वदेनलार्न सम्झन ुपछन । 

(प) “क्षलत” भन्नाले कुनै टाना टाी वा षवपषत्त परी वा जंगली जनावरको आक्रमणबाा वा रोग वा षकरा लागी 

बीमा गररएको वस् कुो हानी वा नोक्सानी भर्न, षबषिर्न, नष्ट वा नाश भर्न हनुे आषर्नक क्षष  सम्झन ुपछन ।  

(प) “क्षलतपूलतघ” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख भए अनरुूप बीमकले बीषम लार्न प्रदान गने दावी बाप को रकम 

सम्झन ुपछन ।  

पररच्छेद-२ 

रक्षावरण 

३. रक्षावरणः (१) देहायका कारणबाा बीमा गररएको षकवी ख ेीमा बीमा अवषधषभत्र उल्लेषख  क्षष  भएमा बीमकले 

क्षष पषू न प्रदान गनेछिः- 
 

(क) अलननजन्सय क्षलतः 

(१) आगलागी वा अषग्नको कारणले भएको क्षष  

(ख) हावाजन्सय क्षलतः 
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(१) हुरीब ासको कारणले भएको क्षष  

(२) आषँधबेहरी वा  फुानको कारणले भएको क्षष  
 

(ग) पानीजन्सय क्षलतः 

(१) अष वषृष्ट वा बेमौसमी विानको कारणले भएको क्षष  

(२) अषसना वा षहउँको कारणले भएको क्षष  

(३) बाढी वा डुवानको कारणले भएको क्षष  
 

(र्) िौसिजन्सय क्षलतः 

(१) खडेरीको कारणले भएको क्षष  

(२)  सुारोको कारणले भएको क्षष  

(ङ) िूलिजन्सय क्षलतः 

(१) भकूम्पको कारणले भएको क्षष   
(२)  पषहरो वा भ-ूस्खलनको कारणले भएको क्षष    

(ि) िट्याङ्जन्सय क्षलतः  

(१)  िा्याङको कारणले भएको क्षष    

(छ) आकल्िक वा दुर्घटनाजन्सय बाह्य कारणबाट हुने क्षलतः 

(१) जंगली जनावरको आक्रमण (खाएर वा कुषल्िएर वा माडेर वा खोस्रेर वा उषधनेर वा झारेर) बाा भएको क्षष  

 

(ज) रोग वा लकराजन्सय क्षलतः  

(१) रोगको कारणले भएको क्षष  

(२) षकराको कारणले भएको क्षष  

 

४. अलतररक्त सुलविाः यस बीमालेखमा उल्लेख गररएको बीमा अवषध षभत्र देहायको अवस्र्ा षसजनना भएमा दटुनाना बीमा 

बाप  बीमाङ्क रकम रु. २,००,०००।- (अक्षरेपी दईु लाख रूपैयाँ) बीमकले बीषम लार्न भकु्तानी गनेछिः- 

  

(क)  आत्महत्या बाहके अन्य कुन ैपषन कारणले मतृ्य ुभएमा,  

(ख)  स्पार्नल र्न्जरुीको कारण पनुिः ठीक नहुने गरी ररढको हड्डी काम नलाग्ने भएमा, 
(ग) एउाा हा को नाडी देषख माषर् परैू हा  काम नलाग्ने भएमा, 
(ट) कुनै एउाा खटु्टाको गोलीगाँठो दषेख माषर् परैू खटु्टा काम नलाग्ने भएमा, 
(ङ) दवुै आखँाको दृषष्ट गमुमेा । 
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पररच्छेद-३ 

अपवाद 

५. अपवादः यस बीमालेखमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेषखएको भए  ापषन देहायका कारणबाा हनुे क्षष को क्षष पषू न बीमकले 

प्रदान गने छैनिः- 

(क) अप्रत्यक्ष क्षलतः ख ेीबाा भएको क्षष को कारणबाा हुने अन्य अप्रत्यक्ष क्षष  भएमा, 

(ख) अलिकार प्राप्त लनकायबाट पुयाघइएको क्षलतः अषधकार प्राप्त षनकायको आदेशमा ख ेी नष्ट गररएमा, 

(ग) लवलकरणयुक्त पदार्घः षवषकरणयकु्त पदार्न वा षवषकरणयकु्त फोहोर वा अवशेिको ससंगन (कन्ााषमनशेन) बाा 

क्षष  भएमा, 

(र्) आणलवक, रसायलनक तर्ा जैलवक हलतयारः आणषवक, रासायषनक  र्ा जैषवक आम षवनासकारी 

हष यारको प्रयोगबाा क्षष  भएमा, 

(ङ) युद्ध वा युद्ध सरहको अव्र्ाः सैषनक षवद्रोह, शषक्त अपहरण, टेराबन्दी वा यदु्ध, आक्रमण, षवदेशी सैन्य 

कारवाही वा कुनै यदु्ध सरहको कारवाही वा गहृयदु्ध वा राजद्रोह वा सो सरहको अवस्र्ाको कारणले क्षष  भएमा, 

(ि) अन्सय क्षलतः दहेायको कारणले भएको क्षष को क्षष पषू न बीमकले प्रदान गने छैनिः- 

(१) बीमा गररएको वस्  ुहराएमा वा िोरी भएमा  । 
(२) बीषम ले वा षनजको एकाटरका पररवारका सदस्य वा कमनिारी वा कामदारले जानाजान वा मनोरञ्जनको 

उद्दशे्य वा परीक्षण वा लापरवाहीको कारणले षकवी ख ेीमा क्षष  पयुानएमा । 

(३) बीषम ले वा षनजको एकाटरका पररवारका सदस्य वा कमनिारी वा कामदारले ररसर्बीपणून व्यवहारको 
कारणबाा षकवी ख ेीमा क्षष  भएमा । 

 

पररच्छेद-४ 

बीिा सम्बन्सिी शतघ 

६. प्र्ताव तर्ा ्वीकृलतः (१) बीमालेख जारी गनुन पवून बीषम ले अनुसूिी-१ बमोषजमको प्रस् ाव फाराम पणूनरूपमा भरी 

बीमकलार्न बझुाउन ुपनेछ ।  

(२) प्रस् ाव फाराममा उल्लेख भएको षववरणमा फरक पारी बीमालेख जारी गनन पार्ने छैन ।  

(३) बीमकले बीमा अवषध समाप्त हुन ुअगाव ैबीमा अवषध समाप्त हनु लागेको सिूना जनुसकैु माध्यमबाा बीषम लार्न 

षदन सक्नेछ । 

 



 

 

किवी खेती बीमालेख                                                                                                                         5 

 

 

 

७. प्रालवलिक जााँि लसफाररस: बीमकले पणूनरूपमा भरेको प्रस् ाव फाराम प्राप्त गदान अनुसूिी-२ बमोषजम सम्बषन्ध  

प्राषवषधकले बीमा गनन प्रस् ाषव  षकवी ख ेी प्राषवषधक रूपमा ख ेी योग्य वा बीमा योग्य छ वा छैन भनी प्राषवषधक जािँ 

षसफाररसपत्र प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ ।  

 

८. बीिािेखिा प्रयोग िएका शब्दाविीको अर्घः (१) बीमालेख सषह  बीमा प्रस् ाव फाराम, अनसुिूी,  ाषलका, 

बीमाशलु्क भकु्तानी रषसदलार्न एकमषु्ठ षकवी ख ेी बीमा करार वा बीमालेखको रूपमा बझु्न ु वा पढ्न ु पनेछ र ष नलार्न 

अलग्गै पढ्न, बझु्न वा ाुक्रयाएर बीमालेखको अर्न लगाउन पार्ने छैन ।  

(२) यस बीमालेखमा प्रयोग भएका षवशेि प्राषवषधक शब्दावलीको अर्न पररभािा खण्डमा उल्लेख भए बमोषजम हुनेछ । 

 

९. बीिािेख रद्द हुने अव्र्ाः   दहेायको अवस्र्ामा बीमकले बीमालेख रद्द गनन सक्नेछ:- 

(क) बीषम ले बीमालेखको श न उल्लंटन गरेको, 
(ख) बीमाको मलूभ ू षववरण ढाँाेको वा गल  ढंगले उल्लेख गरेको, 
(ग) बीमा गरेको वस् लुाई उषि  स्याहार सम्भार नगरी गम्भीर लापरवाही गरेको,  
(ट) बीमा गरेको वस्  ुत्याग गरेको, 
(ङ) गैरकाननूी  वरले बीमा गराएको,  
(ि) बीमायोग्य षह  कायम नभएको,    
(छ) बीमकले बीमाशलु्क बाप को रकम आफ्नो खा ामा प्राप्त नगरी बीमालेख जारी गरेको । 

  

१०.  योगदानः (१) यस बीमालेखबाा बीमा गररएको षकवी ख ेीको परूा वा केही अशं अको कुनै पषन बीमालेखिारा बीमा गनन 

पार्ने छैन ।  

(२) कुनै कारणवश बीमा गररएको षकवी ख ेीको बीमा अन्य बीमकमा सम े भएको रहछे र त्यस् ो षकवी ख ेीको 

आषंशक वा परूा अशं दावी परेमा बीमकले आफ्नो भागको क्षष पषू न रकम समानपुाष क रूपमा प्रदान गनेछ ।  

 

११. प्रत्यासनः- (१) बीमा गररएको षकवी ख ेीको क्षष  बाप  बीषम ले बीमक बाहके अन्य पक्षबाा सम े क्षष पषू न पाउन े

रहछे भने बीमकबाा क्षष पषू न प्राप्त गदान अन्य पक्षबाा क्षष पषू न पाउने अषधकार बीमकलार्न समु्पन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोषजमको कायन गननका लाषग बीषम ले बीमकलार्न अनमुष  षदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोषजम अन्य पक्षबाा क्षष पषू न प्राप्त गननका लाषग बीमकले जनुसकैु समयमा पषन उपयकु्त र 

आवश्यक कारवाही गनन सक्नेछ । 

 

१२. ्वालित्व पररवतघनः (१) बीषम ले आफूले गरेको षकवी ख ेीको स्वाषमत्व पररव नन वा हस् ान् रण गरेको खण्डमा 

बीमकलाई  ीस षदन षभत्र जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोषजम जानकारी प्राप्त भएपश्चा  बीमकले  त्काल बीमालेखको षनिःशलु्क नामसारी गररषदन ु  पनेछ 

।  
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१३. बीिािेखको पुन्र्ाघपनाः षकवी ख ेी बीमालेख अन् गन  दावी परे पश्चा  बाँकी बीमाङ्क रकमको पनुस्र्ानपना गनन 

पार्ने छैन ।  

 

१४. बीिािेखको अवलिः (१) षकवी ख ेी बीमालेख जारी गदान टण्ाा र षमनेासम े खलु्ने गरी समय उल्लेख गनुनपनेछ ।  

(२) बीमालेख जारी भएको षमष  र जोषखम प्रारम्भ भएको षमष  फरक हुन ेगरी बीमालेख जारी गनन पार्ने छैन ।  

(३) बीमालेखको अवषध समाप्त हनुे षमष को मध्यरा  बाह्र बजे बीमा अवषध समाप्त हुनेछ ।  

(४) बीमालेखको अवषध एक विनको हुनेछ  

(५) षकवी ख ेीको व्यवसाषयक उत्पादनशील उमरे षबरूवा रोपेदषेख २० विन सम्म हुने हनुाले षकवी ख ेीको बीमा षबरूवा 

रोपे देषख बीस विनसम्म गनन सषकनेछ ।     

(६) बीमकले बीमा अवषध समाप्त हनु ुअगाव ैबीमा अवषध समाप्त हनु लागेको सिूना जनुसकैु माध्यमबाा बीषम लार्न 

षदन सक्नेछ । 

 

१५. बीिकको कतघव्यः (१) यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणून श नहरू बीमकले पालना गनुनपनेछिः- 

(२) बीमकले आफुले गने षकवी ख ेीको बीमाङ्क षकवी ख ेी गणना  ाषलका अनसुार गनुनपनेछ । 

(३) बीमालेख जारी गनुन पवून बीमा गररएको वस्  ुसमषेाएको षवषभन्न कोणबाा षखषिएको कम् ीमा पाँिवाा षस्र्र फोाो र 

कम् ीमा एक षमनाेको षभषडयो षक्लप प्रस् ाव फारामसँगै प्राप्त गरेको हुन ुपनेछ ।  

(४) बीषम िारा पणून रूपमा भररएको प्रस् ाव फाराम प्राप्त भएपषछ मात्र बीमा गनुनपनेछ । 

(५)  बीमाङ्क गणना गदान कम वा बढी बीमाङ्क रकम कायम गरी बीमालेख जारी गनुन हुदँनै । 

(६) षकवी ख ेी बीमालेख षलने बीषम को हकषह  षवरूद्ध कुनै काम गरी क्षष  पयुानउन ुहुदँनै ।  

(७) बीमालेख जारी गदान वा बीमा दावी फर्छ्यौा गदान आवश्यक पन ेसम्पणून षववरण  र्ा कागजा , फोाो  र्ा षभषडयो 

आषद सरुषक्ष  रूपमा अषभलेख गरी राख्न ुपनेछ । 

(८) बीमालेखमा उल्लेख गररएको बीमादरको आधारमा बीमाशलु्क गणना गनुनपनेछ । 

 

१६. बीलितको दालयत्वः (१) यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणून श नहरूको बीषम ले पणून रूपले पालना गनुन पनेछिः- 

(२) बीमा गररएको वस्  ु वा षबियवस् कुो उषि  स्याहार, रेखदेख,  ारबार, षनगरानी, ममन  सम्भार गनुनका सारै् क्षष  

हुनबाा बिाउन उपयकु्त सावधानीका उपायहरू अपनाउन ुपनछे ।  

(३) दावी, छानषबन, अनसुन्धान वा क्षष  मलू्याङ्कनको क्रममा प्रहरी, बीमक  र्ा अन्य अषधकार प्राप्त षनकायलार्न 

पणूनरूपमा सहयोग गनुनपनेछ ।  

(४) दावी यषकन गननका लाषग बीषम ले आवश्यक प्रमाण जाुाउन बीमकलार्न सहयोग गनुनपनेछ ।  

 

१७. आंलशक बीिा गनघ नपाइनेः एकै के्षत्रफलमा लगार्एको षकवी ख ेीको आषंशक रूपमा बीमा गनन पार्ने छैन ।  
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पररच्छेद ५ 

बीिाङ्क तर्ा बीिाशुल्क 

१८. बीिाङ्क तर्ा बीिाशुल्क लनिाघरण तालिकाः (१) यस बीमालेख बमोषजम गररने षकवी ख ेीको बीमाङ्क षनधानरण  

गरी बीमाशलु्क गणना गदान अनुसूिी-३  मा भएको  ाषलकालार्न आधार मान्न ुपनेछ । 

(२) यस बीमालेख अन् गन  षकवी ख ेीको लाग  र उत्पादनको आधारमा बीमा गनन सषकनेछ ।    

(३) यस बीमालेख बमोषजम गररन े षकवी ख ेीको बीमाशलु्क गणना गदान लाग को आधारमा  ाषलका क बमोषजम र 

उत्पादनको आधारमा तालिका ख बमोषजम षनम्न सतु्रको आधारमा गररनेछ । 

क. िागतको आिारिा लकवी खेतीको बीिाशुल्क गणना तालिका  

क्र .सं.  सुत्र रकि  

(क) षकवी बोाको बीमाङ्क = षकवी बोाको संख्या ×प्रष  बोाको लाग  मलू्य  
रू.... 

(ख) षकवी ख ेीको बीमाशलु्क =  क  × बीमाङ्क रकमको ५% (पािँ प्रष श )  रू.... 

(ग) नेपाल सरकारबाा प्रदान गररने अनदुान रकम 
रू.... 

(ट) जम्मा बीमाशलु्क = ख-ग 
रू.... 

(ङ) व्यषक्तग  दटुनाना बीमाशलु्क = रू.  ५०० (पाँि सय) 
रू.... 

(ि) बीषम ले ष नुन पने खदु रकम = ट+ङ 
रू.... 

 

ख. उत्पादनको आिारिा लकवी खेतीको बीिाशुल्क गणना तालिका  

क्र .सं.  सुत्र रकि 

(क) षकवी उत्पादन (फल) को बीमाङ्क = षकवी बोाको संख्या  × प्रष  बोाले उत्पादन 

गने फल × फलको मलू्य प्रष  के.जी. 

रू.... 

(ख) षकवी फलको बीमाशलु्क = क  ×बीमाङ्क रकमको ५% (पािँ प्रष श )  रू.... 

(ग) नेपाल सरकारबाा प्रदान गररने अनदुान रकम 
रू.... 

(ट) जम्मा बीमाशलु्क = ख - ग 
रू.... 

(ङ) व्यषक्तग  दटुनाना बीमाशलु्क = रू.  ५०० (पाँि सय) 
रू.... 

(ि) बीषम ले ष नुन पने खदु रकम = ट+ङ 
रू.... 

द्रष्टव्यः (१) षकवी रोपण गरेको ५ (पाँि) विनसम्म लाग को आधारमा बीमा गररनेछ र रोपण गरेको  ५ (पाँि) र विन परूा 

भए पषछको षकवीको हकमा उत्पादनको आधारमा बीमा गररनेछ ।  

(२) यषद बीषम ले ५ (पािँ) विन परूा भर्सकेको षकवी बोाको सम े जोषखम रक्षावरण गनन िाहमेा पाँिौ विनको 

संषि  लाग को आधारमा र्प बीमाङ्क रकम कायम गरी बीमा गनन सषकनेछ ।  
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१९. बीिाङ्क कायि गननः बीमाङ्क रकम कायम गदान राषरिय फलफूल षवकास केन्द्र र सो अन् गन का कायानलयको 

षसफाररस र उक्त कायानलय नभएका षजल्लाको हकमा संट, प्रदशे  र्ा स्र्ानीय सरकारको सम्बषन्ध  षनकायको कृषि 

प्राषवषधकबाा षसफाररस गरार्न बीमक समक्ष पेश गनुनपनेछ ।  

 

२०. बीिाङ्क पररवतघनः (१) बीमालेख जारी भर्नसके पश्चा  बीमाङ्क रकम पररव नन गनन पार्ने छैन ।  

(२) बीमा अवषधषभत्र बीमा गनुनपने षकवी ख ेी र्प गनुन परेमा त्यसरी र्प गररन े षकवी ख ेीको लाषग छुट्टै बीमालेख 

जारी गनुनपनेछ ।  

२१. बीिाशुल्क गणना:  )१ ( यस बीमालेख अनसुार जारी हनु े षकवी ख ेीको बीमाशलु्क बीमाङ्क रकमको ५% (पाँि 

प्रष श )  का दरले लाग्नछे । 

(२) यस बीमालेख बमोषजम बीमाशलु्क गणना गदान अनुसूिी-४ बमोषजमको षकवी ख ेीको षवस्  ृ षववरण  र्ा 

बीमाशलु्क गणना  ाषलकामा प्रष्ट ढंगले उल्लेख गनुनपनेछ । 

(३) यस बीमालेखमा उल्लेख भएको दटुनाना बीमा बाप  बीमाशलु्क प्रष  बीषम  पािँ सय रूपैया ँलाग्नेछ ।  

(४) एक विनभन्दा कम अवषधको बीमालेखको लाषग सम े उपदफा (३) मा उल्लेख गररएको दटुनाना बीमा बाप को 
बीमाशलु्क लाग्नेछ । 

(५) षकवी ख ेीको लाषग प्रयोग हनुे भौष क संरिना वा सम्पषत्तको लाषग बीमा सषमष बाा जारी सम्पषत्त बीमा 
षनदेषशका, २०७५ बमोषजम छुट्टै बीमा गनुनपनेछ र यसमा अनदुानको व्यवस्र्ा गररएको छैन ।  

 

२२. सािूलहक बीिाः- सामषूहक रूपमा गररएको षकवी ख ेी बीमाको हकमा बीमालेखमा आवद्ध प्रत्येक व्यषक्तको छुट्टाछुट्टै 

दटुनाना बीमा गरेको हुन ुपनेछ । 

 

२३. बीिाशुल्क िुक्तानी:  )१( बीषम ले बीमाशलु्क बाप  भकु्तानी गरेको रकम बीमकको बैंक खा ामा प्राप्त नभएसम्म  

बीमकले बीमालेख जारी गनन पाउने छैन ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेषखएको भए  ापषन अनदुानमा प्राप्त हुन ेबीमालेखको हकमा अनदुानबाा प्राप्त हनुे 

रकम कट्टा गरी बाँकी रकम बीमकको बैंक खा ामा जम्मा भएको हुन ुपनेछ ।  
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पररच्छेद-६ 

 बीिािेख सम्बन्सिी प्रालवलिक व्यव्र्ा 

२४. पािना गनुघपनन व्यव्र्ाः (१) बीषम ले षकवी ख ेीका लाषग देहायका व्यवस्र्ा पालना गरेको हनुपुनेछ । 

(क) नया ँ षकवी ख ेीको हकमा षकवीको बेनान रोपी सकेपषछ मात्र बीमा गनुनपनेछ र दहेाय बमोषजमको प्राषवषधक 

पक्षहरू परूा गरेको हनु ुपनेछ ।  

(१) रोपण गररने षबरुवा १०-१२ मषहना परूा भएको, कषम् मा १५ स.ेमी अग्लो रुास्ाकमा स्पष्ट जा  

खलेुको, रोग षकरा नलागेको राम्रो उत्पादन षदर्रहकेो माउ बोाको हाँगा (सायन) प्रयोग गरी कलमी 

प्रषवषधबाा  यार गररएको हुनपुछन, सार् ैरोपणको बेला कलमी गरेको एक विन परूा भएको हनुपुनेछ ।   

(२) रोपण गररने षबरूवा सरकारी फामन  र्ा रषजष्टडन नसनरीबाा षलएको हनुपुनेछ ।  

(३) परागसिेनको लाषग भाले बोा र फल उत्पादनको लाषग पोर्ी बोा आवश्यक पने हनुाले प्रष  ५-८ 

पोर्ी बोा एउाा भाले बोा अषनवायन रुपमा रोषपएको हनुपुछन । 

(४) षकवी प झड वगनमा पने षबरुवा भएकाले षबरुवा रोपण पिु, माट मषहनामा गरेको हनुपुनेछ  र 

पोलीब्यागमा हुकानर्एको षबरुवाको हकमा र षसिंार्को सषुवधा उपलब्ध भएको हकमा नयाँ पालवुा 

पलार्रहकेो बेलामा बाहके अन्य बेला रोपण गनन सषकनेछ ।    

(ख) षकवी ख ेी समनु्द्र स हबाा ८००(आठ सय) देषख २५००(दरु्न हजार पािँ सय) षमारसम्मको उिार्मा गररएको 

हुनपुनेछ ।  

(ग) रोपण गरेको षबरुवाको कलमी गररएको भाग अषनवायन रुपमा जमीन भन्दा माषर् मााोले नपरुरएको अवस्र्ामा 

हुनपुनेछ र रोपण गररएको षबरुवालार्न डोरीको सहाय ाले हल्का रुपमा ाेकोमा बाँषधएको हनुपुनेछ । 

(ट) षकवीको बोा वररपरी छापो (मषल्िङ्ग) षदने क्रममा षबरुवाको काण्ड नछोर्कन षदर्एको हनुपुनेछ ।  (ङ)षकवी 

ख ेी पानी नजम्न ेर षनकासको राम्रो प्रबन्ध भएको ठाउँमा गररएको हुनपुनेछ र कम् ीमा फूल फुल्न ेर फल बढ्न े

बेला अषनवायन षसिँार्न गररएको हुनपुनेछ ।   

(ि)षकवी फल षाषपसकेपषछ, मलखाद हाल्न ुअषट अषनवायन रुपमा  ाषलम गररएको  र्ा कााछाँा  गररएको हुनपुनेछ 

र हाँगा काा्दा मनुा आउने आखँ्लो भन्दा कम् ीमा एक र्न्ि माषर्बाा काषाएको हुनपुनेछ । 

 ्पलष्टकरणः- यस बीमालेखमा  ाषलम भन्नाले षकवी बोाको काण्ड  र्ा लहरा व्यवस्र्ापन सम्झनपुछन ।  

(छ) भाले फूल फुल्न ेबोाहरुको हकमा षहउँदे र विकेो अलावा परागसेिन प्रयोजनको लाषग र्प कााछााँ गररएको 

हुनपुनेछ । 
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(ज)झपु्पाहरुमा धेरै फलहरु कायम राख्दा त्यो विन राम्रो गणुस् र कायम हुन े र अको विन उत्पादनमा नकारात्मक असर 

पाने भएकाले फल लाषगसकेपषछ र फल गचु्िा आकारको भएपषछ अषनवायन रूपमा फल छाार् गररएको हुनपुनेछ । 

(झ)रोपणको लाषग प्रयोग हुने षबरूवा षलर्नएको माउ बोाको स्रो , उमरे  र्ा उत्पादन अवस्र्ा  र्ा षकवी फलको ख ेी 

गदानका महत्त्वपणून गष षवषधहरु रोप्ने, मलजल गने, काँाछााँ, षबिादीको प्रयोग आषदको अनुसूिी-५ बमोषजम 

अषभलेख राषखएको हुनपुनेछ । 

(ञ)षकवीको बोाले फल षदन सरुु गनुन अषट अन् रबालीहरु लगाउन सषकन्छ र अन् रबालीहरु छनौा गदान मखु्य 

बालीसंग प्रष स्पधान नगन े र्ा रोग र षकराहरुलार्न प्रस्रय नषदन ेखालका बालीहरु छनौा गनुनपनेछ । 

(ा)बीमा गररएको षकवी ख ेीमा कुनै रोग वा षकरा लागेमा  त्काल आफ्नै खिनमा उषि  रेखदेख, स्याहार सम्भार  र्ा 

उपिार गरार्न सोको प्रमाण सरुषक्ष  रूपमा राख्न ुपनेछ । 

(ठ)बीमा गररएको षकवी ख ेी बीमकको प्रष षनषधलाई जनुसकैु समयमा षनरीक्षण वा अवलोकन गनन षदन ुपनेछ ।  

पररच्छेद -७ 

दावी 

२५. क्षलतको सूिनाः (१) यस बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोषखमहरुका कारणबाा षकवी ख ेीको क्षष  भएमा क्षष  भएको 

 ीन (३) षदन षभत्र बीषम ले बीमकलार्न ाेषलफोन, एसएमएस, षलषख  पत्र, र्नमले, फ्याक्स वा अन्य कुनै माध्यमबाा सोको 

जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोषजमको जानकारी प्राप्त भएपश्चा  क्षष  मलू्याङ्कनक ानले षनरीक्षण गनन सक्ने हुदँा सो अवषधसम्म 

क्षष  भएको स्र्ानलार्न सरुषक्ष  गरी राख्न ुपनेछ ।  

(३) बीषम ले दावी भकु्तानी प्रषक्रयाको लाषग देहायका कागजा  संलग्न गरी बीमक समक्ष पेश गनुन पनेछिः- 

(क) पणून रुपले भररएको दावी फाराम, 
(ख) पणून क्षष को हकमा सक्कल बीमालेखको प्रष  र आषंशक क्षष को हकमा बीमालेखको छाँयाप्रष , 

(ग) कम् ीमा पािँजना व्यषक्तको सजनषमन मिुलु्का (मिुलु्कामा हस् ाक्षर गने सबैको नाम र्र, ठेगाना र सम्पकन  
नम्बर सम े खलुाई), 

(ट) स्र्ानीय  हको र कृषि प्राषवषधकको षसफाररस, 
(ङ)  बीमालेखमा उल्लेख भए बमोषजमको षकवी ख ेी सम्बन्धी अद्यावषधक अषभलेखको प्रष ,  

 

२६. दावीः (१) लाग को आधारमा गररएको षकवी ख ेी बीमाको दावी लाग को आधारमा गररनेछ ।  

 (२) उत्पादनको आधारमा गररएको षकवी ख ेी बीमाको दावी उत्पादनको आधारमा गररनेछ ।  

 

२७. दावी फर्छ्यौट सम्बन्सिी व्यव्र्ाः  )१ ( बीमकले आफू समक्ष परेको षकवी ख ेी बीमा दावीको  त्काल छानवीन प्रषक्रया 

प्रारम्भ गनुनपनेछ । 
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(२) बीमा दावी सम्बन्धी जानकारी वा सिूना प्राप्त भएपषछ बीमकले दावी भकु्तानी प्रषक्रया परूा गनन बीषम लाई सहयोग  

गनुनपनेछ । 

(३) बीमकले उपदफा (१) बमोषजम षकवी ख ेीको बीमा दावी सम्बन्धी आवश्यक कागजा  प्राप्त भएपषछ (बीमकले 

आफैं ले क्षष  मलू्याङ्कन गने अवस्र्ामा बाहके) बीषम ले क्षष को जानकारी षदएको बढीमा सा  षदनषभत्र क्षष  

मलू्याङ्कनक ानलाई खााउन ुपनेछ । 

(४) कृषि  र्ा पशपुन्छी बीमा क्षष  मलू्याङ्कनक ानले बीमा गररएको वस् कुो क्षष  स्पष्ट दषेखने गरी षवषभन्न कोणबाा 

आफैं ले षखिेको कम् ीमा पािँ वाा फोाो र कम् ीमा एक षमनेाको षभषडयो षक्लप क्षष  मलू्याङ्कन प्रष वेदनसँगै 

संलग्न गरेको हनुपुनेछ ।  

(५) कृषि  र्ा पशपुन्छी बीमा क्षष  मलू्याङ्कनक ानले आफूलाई क्षष  मलू्याङ्कन गनन खााएको पन्र षदन षभत्र भौष क वा 

षवद्य ुीय स्वरूपमा क्षष  मलू्याङ्कन प्रष वदेन  यार गरी अनुसूिी-६ बमोषजम बीमक समक्ष पेश गनुनपनेछ ।  

(७) क्षष  मलू्याङ्कनक ानले गल  मलू्याङ्कन गरेको वा यस षनदेषशकाको बषखनलाप हुने गरी कुनै कायन गरेको पार्एको 

खण्डमा बीमकले सषमष को स्वीकृष मा पनुिः अको मलू्याङ्कनक ानलार्न क्षष  मलू्याङ्कनका लाषग खााउन सक्नेछ ।  

(८) बीमक आफैं ले क्षष  मलू्याङ्कन गनन सक्ने अवस्र्ामा सम े उपदफा (५) बमोषजमको अवषधषभत्र क्षष  मलू्याङ्कन 

गरी सक्न ुपनेछ ।  

)९ (  क्षष  मलू्याङ्कनक ानले क्षष  मलू्याङ्कन प्रष वेदन पशे गरेको पैं ीस षदन षभत्र बीमकले दाषयत्व यषकन ठहर गरी 

बीषम लाई दावी भकु्तानी गनुनपनेछ र बीषम ले दावी बाप  रकम नपाउने रहछे भन े कारण सषह  सोको षलषख  

जानकारी षदन ुपनेछ । 

(१०) उपदफा (३) बमोषजम बीमकले दावी भकु्तानी गदान टाना टाेको समयमा भएको वास् षवक क्षष  वा बीमाङ्क रकम 

जनु कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्र दावी भकु्तानी गनुनपनेछ । 

 

२८.  दावी िुक्तानी तालिकाः यस बीमालेखिारा गररने षकवी ख ेीमा दावी परेपश्चा  दावी भकु्तानीका लाषग अनुसूिी - ७ 

बमोषजमको दावी भकु्तानी  ाषलकालार्न आधार माषननेछ ।  
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पररच्छेद -८ 

लवलवि 

२९. अलिकःयस बीमालेख अन् गन  कुल बीमाङ्कको ५% (पािँ प्रष श ) वा रू. १०,०००(दश हजार) मध्ये जनु कम हुन्छ 

सो  रकम टााएर बीमा दावी भकु्तानी गररनेछ । 

 

३०. न्सयूनति के्षत्रफि: (१) षकवी ख ेी सम्बन्धमा बीषम ले सरुक्षण गनन पाउने बालीको न्यनू म के्षत्रफल कृषि  र्ा पशपुन्छी 

बीमा षनदषेशका, २०७७ मा उल्लेख भए बमोषजम हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोषजम बीमा गररन ेसम्पषत्त भएको जग्गाको षकत्ता नं. र षकत्ता नं. नभएको जग्गा वा ऐलानी जग्गा 

भएमा उक्त जग्गाको अवषस्र्ष  यषकन हनुे िार षकल्ला वा स्र्ानीय  हले प्रदान गरेको सकें  नं. लगाय का प्रमाण 

षलन ुपनेछ ।  

 

३१. लबबाद सिािानः (१) दहेायको अवस्र्ा आर्परेमा बीषम ले षवस्  ृ षववरण खलुार्न बीमा सषमष मा उजरुी षदन सक्नेछिः 

(क)  बीमकले दावी वाप को षनवदेन अस्वीकार गरेमा, 
(ख)  बीमकले दावी वाप को रकम षदन अस्वीकार गरेमा वा,  
(ग)  बीमकले बीषम लार्न भकु्तानी गनन लागेको दावी वाप को रकम कम भएको भन्न ेबीषम लार्न लागेमा  ,वा  

(ट)  बीषम  वा बीमालेख धारक बाहके अन्य पक्षलार्न दावी वाप को रकम भकु्तानी गनन आाेँमा वा भकु्तानी गरेमा, 

र  

(ङ) बीमा दावी सम्बन्धमा अन्य कुन ैषववाद उत्पन्न भएमा । 

(२) बीमा दावी सम्बन्धमा बीमा सषमष ले गरेको षनणनय उपर षित्त नबझेुमा षनणनय प्राप्त भएको षमष ले ३५ (पैं ीस) षदन 

षभत्र उच्ि अदाल मा पनुरावेदनका लाषग उजरुी षदन सक्नेछ । 
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

अनुसूिी -१  

(दफा ६ साँग सम्बलन्सित) 

लकवी खेती बीिाको प्र्ताव फाराि 

 

(१)  षकवी खे ी बीमा प्रस् ावक (व्यषक्त वा ससं्र्ा) को नामिः............................................. 

(२)  परूा ठेगानािः  प्रदशे...................षजल्ला....................पाषलका..................   वडा नं................. 

ाोलिः .................... मोबार्ल नं. .........................फोन नं. ....................र्नमेल.......................................... 

(३)  पेशािः.......................................................... 

(४)  प्रस् ाषव  बीमाको षकषसमिः (षिनो लगाउनहुोस)् 

    (क) प्रष  बोा लाग मा आधारर  ( )  

     (ख) प्रष  बोा उत्पादनमा आधारर  ( ) 

(५)   ल उषल्लषख  षववरण  ाषलकामा भनुनहोसि्ः- 

क्र.सं. लकवी खेतीको प्रकार लकवीको जात बोटको 

उिेर 

के्षत्रफि बोटहरु बीिको 

दूरी 

जम्िा बोट संख्या बीिा गनन 

बेिाको 

प्रलतबोट 

उत्पादन 

(के.जी.) 

व्यषक्तग  सामषूहक पोर्ी बोा भाले बोा 
  

 पोर्ी 

बोा 

भाले 

बोा 

 

           

(६) षकवी खे ी लगाईएको स्र्ानको पूणन षववरण  र्ा ठेगानािः 

प्रदशे...................षजल्ला....................पाषलका ................वडा नं..................ाोलिः................... 

षकत्ता नं. ......................िार षकल्ला वा स्र्ानीय  हले प्रदान गरेको सकें  नं. (ऐलानी जग्गाको हकमा)........................जग्गाको 

क्षेत्रफलिः.................................. 

जग्गाको षकषसमिः      समर्र         षभरालो        षमषि          अन्य 

(७) षकवी खे ी व्यषक्तग  वा सामषूहक के हो खलुाउनहुोस?  

(८) सामषूहक भए षनम्न षववरण भनुनहोसि्ः 



 

 

किवी खेती बीमालेख                                                                                                                         14 

 

 

 

समहू वा बीमालेख धारकको नामिः ............................................  षकवी लगार्एको स्र्ान.............................................. 

ठेगानािः प्रदशे.....................षजल्ला....................पाषलका................... षकत्ता नं.. 

िार षकल्ला वा स्र्ानीय  हले प्रदान गरेको सकें  नं.  (ऐलानी जग्गाको हकमा) ...............वडा नं. ........ाोलिः.........        

फोन नं........................... मोबार्ल नं. ......................... र्मेल.................................................. 

(९) षकवी रोपण गरेको षमष िः ......................... 

(१०) षकवी लगाउन ुपवून लगाएको बालीको षववरण ......................... 

(११) षकवी खे ीको बीिमा अन्य अन् र बाली लगाउन ुभएको छ? यषद छ भने उक्त बालीको नाम उल्लेख  गनुनहोस.्.............................. 

(१२) षसिंार्नको         भए, नभएको उल्लेख गनुनहोस ्........................... 

(१३) प्रष  बोा षकवीमा मलखाद प्रयोगको षस्र्ष िः 

कम्पोष्ट मल (के.जी.) ............................ 

यरुीया (िाम) ...................... 

डी.ए.पी. (िाम) ........................ 

पोाास (िाम) ........................... 

अन्यिः ............................... 

(१४) षकवी खे ीका लाषग प्राषवषधक सरसल्लाह कहाँबाा प्राप्त गनुन भएको छ? ................................ 

(१५) षकवी खे ी सम्बन्धी  ाषलम षलनभुएको छ? यषद छ भने  ाषलम षदने ससं्र्ाको नाम,  ाषलमको अवषध र षमष  उल्लेख गनुनहोस ्।  

........................................................................................................................................................................... 

(१६) कृषिजन्य सषुवधाहरु प्राप्त गनुन भएको छ? यषद छ भने कहाँबाा के के प्राप्त गनुनभएको छ? 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

(१७)  पाईले यस अषट गनुन भएको षकवी खे ीमा षकरा वा रोग लागकेो षर्यो? ........................................................................ 

    यषद षर्यो भने, कष  रकम बराबरको क्षष  भएको षर्यो? .............................................................................................. 
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(१८) यषद षकरा वा रोगबाहके अन्य कारणबाा क्षष  भएको षर्यो भने षनम्न षववरण भनुनहोसि्ः 

विन क्षष को कारण क्षष को पररमाण 

   

(१९) यस अषट कुनै बीमा कम्पनीमा षकवी खे ीको बीमा भएको भए सो बीमकको नाम र कष  बीमाङ्क बराबरको बीमा भएको हो ? उल्लेख 

गनुनहोस ्। 

बीमकको नाम बीमाङ्क रकम प्राप्त दावी भकु्तानी रकम 

   

(२०)  कुनै बैंक वा षवत्त कम्पनी वा सहकारीले उक्त षकवी खे ीमा लगानी गरेको छ? छ भने उक्त बैंक वा षवत्त कम्पनी वा सहकारी वा अन्य कुनै 

समहूको षनम्न षववरण उल्लेख गनुनहोसि्ः 

नाम/ठेगानािः ................................................................. 

प्रदशे...................षजल्ला....................पाषलका....................................वडा नं..................ाोलिः.....................  

फोन नं./ मोबार्ल नं................................ 

षलएको  वा षलन सम्झौ ा गरेको ऋणको रकमिः रु......................... अक्षरेपी (....................................................................) 

म/हामी माषर् उषल्लषख  प्रश्नहरुको उत्तर सत्य भएको, षकवी खे ीबारे यर्ार्न ढङ्गले वणनन गररएको व्यहोरा प्रत्याभ ू गदनछौ ँ । मैले/हामीले 

बीमासगं सम्बषन्ध  कुनै पषन सिूना, षववरण वा  थ्य लुकाएको, षछपाएको छैन । यो प्रस् ाव नै बीमक र म/हामी बीि हनेु सम्झौ ाको आधार 

हनेु कुरा स्विःटोिणा गदनछु/गदनछौं । यसमा लेषखएको व्यहोरा षठक, साँिो छ, झठु्ठा षववरण भएको प्रमाषण  भएमा काननू बमोषजम सहुँला  

बुँझलुा । 

 

 प्र्तावकको  

हस् ाक्षरिः 

                   नाम (ससं्र्ा वा व्यषक्तग ): 

                                                                          ससं्र्ा भए संस्र्ाको छापिः      

                                                             ससं्र्ाको हकमा ससं्र्ाको आषधकाररक प्रष षनषधको नाम: 

                                            षमष िः 
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

अनुसूिी -२ 

(दफा ७ साँग सम्बलन्सित) 

कृलष प्रालवलिकको जााँि लसफाररसपत्र 

 (प्र्ताव फाराि सार् संिनन हुनु पनन) 

(१) षकवी खे ी प्रस् ावकको (व्यषक्त वा ससं्र्ा) को नामिः............................................................. 

(२) परूा ठेगानािः प्रदशेिः................... .षजल्ला...............  .....................पाषलका....................वडा नं. ............................... 

ाोलिः..................... फोन नं. .................. मोबार्ल नं. ..................................र्नमेल..................................... 

(३) पेशािः ................... 

(४) षकवीको जा िः भाले बोाको जा .......................................... पोर्ी बोाको जा  ………………………….बोाहरू बीिको 

औि  दरूी.................. क्षेत्रफलिः ...................... जग्गाको षकषसमिः    समर्र        षभरालो        षमषि        अन्य 

(५) बीमाको लाषग प्रस् ाषव  जम्मा बोा सखं्यािः ................ पोर्ी बोा सखं्यािः.................... भाले बोा सखं्यािः .............. 

प्रदशे...................षजल्ला....................पाषलका...................वडा.नं...............  ाोलिः.....................  

(६) षकवी लगार्नएको स्र्ानको पणून षववरणिः 

प्रदशेिः............... .षजल्ला................ .......................पाषलका..................................................................... 

वडा नं. ................ ाोलिः.................षकत्ता नं. ..................... िार षकल्ला वा स्र्ानीय  हले प्रदान गरेको सकें  नं. (ऐलानी जग्गाको 

हकमा )............ 

जग्गाको क्षेत्रफलिः.................................. 

जग्गाको षकषसमिः        समर्र         षभरालो        षमषि             अन्य 

(७) षकवी लगार्नएको जग्गाको भौगोषलक अवषस्र्ष िः-  

(क) भौगोषलक क्षेत्र  

    पहाड ..................... उच्ि पहाड...................... 

(ख) समनु्द्र स हबाा षकवी खे ी गररएको जग्गाको उिार्निः ................... 

(ग) जग्गाको मोहडािः.................. 

(ट) षसिंार्नको उपलब्ध ा छ         छैन  

(८) छापो षदने (मषल्िङ्ग),  ाषलम, कााछा Fा  र्ा षनयषम  बगैिँा व्यवस्र्ापन गररएको छ वा छैन……………………………. 
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(९) षकवी बगैंिामा अन् रबाली लगाएको भए बालीको नाम .......................... 

(१०) प्रष बोा प्रयोग गररएको मलखादको मात्रा ..................................... 

(११) षकवी बगैंिामा कुनै रोग/कीराको संक्रमण दखे्नु भएको छ ? यषद छ भने कुन रोग वा षकराको सकं्रमण दषेखएको छ उल्लेख गनुनहोस । 

................................................................       

(१२) त्यस क्षेत्रमा षवग मा षकवी खे ीमा कुनै सकं्रामक रोग वा षकरा लागेको षर्यो? यषद षर्यो भने कषहले कुन रोग वा षकराबाा क्षष  भएको 

हो? उल्लेख गनुनहोस ्..............................................................        

(१३) षकवी खे ीमा खे ीको जोषखमलार्न स्वीकार गनन नषमल्ने अरु कुनै जानकारी छ ? यषद छ भने त्यसको षववरण षदनुहोस ् । 

................................................................................................................................................................................ 

(१४) षकवी  खे ीको जोषखम स्वीकार गनन कम्पनीलाई के सझुाव षदन िाहनहुनु्छ ? 

     .......................................................................................................................................................................... 

(१५) षकवी खे ी बीमायोग्य छ वा छैन भन्ने षनणनय गननका लाषग र्प प्राषवषधक जाँि गनुनपने ठान्नुहनु्छ ? ......................... 

ठान्नहुनु्छ भने कुन जाँि गनुन उपयकु्त हनु्छ ?........................................ 

(१६) यषद जाँि गरेको भए कागजा  सलंग्न गरी षकवी खे ी बीमा गनन षमल्ने वा नषमल्ने राय षदनहुोस ्।  

       ........................................................................................................................................................ 

यस अनुसिूीमा उषल्लषख  षकवी  खे ीको मैले ध्यानपवूनक प्राषवषधक जाँि गरे ँ। प्रस्  ु षववरण, मलू्य र उत्तरहरु मेरो जानकारीमा आएसम्म 

सही र  थ्यपरक छन ्भन्ने कुरा षसफाररस गदनछु । यसमा लेषखएको व्यहोरा षठक, साँिो छ, झठु्ठा षववरण भएको प्रमाषण  भएमा काननू बमोषजम 

सहुलँा बुँझलुा । 

 

प्रालवलिकको 

नाम (व्यषक्तग  वा संस्र्ाग )  

सहीिः 

ठेगानािः 

षमष िः 

फोन/मोबाईल न.ं 

प्रमाणपत्र जारी गने संस्र्ािः 

प्रमाणपत्र नं. 

                      कोड नं/ द ान नं. 

                                              संस्र्ाको हकमा कायानलयको छापिः 

प्रालवलिकको ल्याप्िे छाप 

दायाँ बाया ँ
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

अनुसूिी -३ 

(दफा १८ को उपदफा (१) साँग सम्बलन्सित) 

 

लकवी खेती बीिाङ्क लनिाघरणका िालग सूिकहरू 

िागतिा आिाररत 

उिेर (वषघ) प्रलत बोट उत्पादन िागत खिघ (रू) प्रलत बोट संियी िागत (रू.) 

रोपकेो विन 

(१२ मषहना सम्मको बोा) ११६० १,१६० 

१ विन परूा भएको बोा ६९६ १,८५६ 

२ विन परूा भएको बोा ७८० २,६३६   

३ विन परूा भएको बोा ८९९ ३,५३५ 

४ विन परूा भएको बोा १,०१८ ४,५५३     

द्रष्टव्यः-(१) प्रष  रोपनी १५ बोा लगाउँदा हनु आउने अनमुाषन  लाग   

          (२) यो लाग  आधार विन २०७८ लार् आधार मानेर षनकाषलएको हो ।  

उत्पादनिा आिाररत 

बोटको उिेर उत्पादन(के.जी/ बोट) उत्पादन(के.जी/रोपनी) उत्पादन(के.जी/हेक्टर) िूल्य(रू/के.जी) 

५ विन  परूा भएको बोा ५० ७५० १५,०००  

६ विन  परूा भएको बोा ६०   ९००            १८,०००         

७  विन  परूा भएको बोा ७० १,०५० २१,०००  

८  विन  परूा भएको बोा ८० १,२०० २४,०००  

द्रष्टव्यः- (१) उत्पादकत्व, षबरुवाको जा  र व्यवस्र्ापनमा पषन धेरै हदसम्म फरक पने भएकाले वास् षवक उत्पादकत्वको लाषग 

उत्पादन  र षबक्री सम्बन्धी अनसुिूी- ५ को खण्ड ३ अनसुार षकसानले कायम गरेको लग  (अषभलेख) लार्न आधार 

मान्न सषकनेछ ।     

 (२) मलू्य रू/के.जी भन्नाले षकसानले उत्पादन स्र्लमा पाउने मलू्य सम्झन ुपछन । उक्त मलू्य उत्पादक षकसान, बीमक  र 

उत्पादनस्र्ल रहकेो स्र्ानीय षनकायको कृषि शाखाले आपसी समन्वयमा  य गरे अनसुार हुनेछ ।   
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

  अनसुिूी-४ 

(दफा २१ को उपदफा (२) साँग सम्बलन्सित)    

 

लकवी खेती लव्तृत लववरण तर्ा गणना तालिका 

 

लकवी खेती बीमा प्रस् ावक (व्यषक्त वा संस्र्ा) को नामिः 

नागररक ा नं. ..................... 

नागररक ा जारी गररएको षजल्लािः ........... 

नागररक ा जारी गररएको षमष िः ..................... 

गैह्र नपेाली नागररकको हकमा पररिय पत्र नं.को षकषसम  र्ा नम्बरिः  ..................... 

गैह्र नपेाली नागररकको हकमा पररिय पत्र जारी गने ससं्र्ािः ..................... 

गैह्र नपेाली नागररकको हकमा पररिय पत्र जारी भएको षमष िः ..................... 

संस्र्ा वा फामनको द ान भएको ठेगानािः..................... 

संस्र्ाको हकमा प्यान नं. ..................... 

प्रस् ावकको ठेगानािः ..................... 

प्रदशेिः................... .षजल्ला................. .................................. 

पाषलका.....................वडा नं. .............ाोल.................... 

फोन नं. ..............  मोबार्ल................. 

र्नमेल............................. 

बीमालेख नं. 

 

अषभक ानको नामिः ..................... 

अषभक ान र्जाज पत्र नं. ..................... 

प्राषवषधकको नाम र सम्पकन  नं. ..................... 

प्राषवषधकको कोड नं. ..................... 

बीमालेख जारी षमष िः ..................... 

बीमालेख जारी हुने समयिः..................... 

जोषखम प्रारम्भ हुने षमष   र्ा समयिः ..................... 

बीमालेख जारी स्र्ानिः..................... 

नगदी बीजक जारी षमष   र्ा समयिः ..................... 

 नगदी बीजक नं. ..................... 

बीमाङ्क रकम रुिः ..................... 

जम्मा बोा सखं्यािः ..................... 

 

 

बैंक तर्ा लवत्तीय सं्र्ाबाट ऋण लिएको हकिा 

बैंक  र्ा षवत्तीय संस्र्ाको नाम  र्ा ठेगानािः ..................... 

 

ऋणको रकमिः रू. .................. (अक्षरेपी .........................)  

ऋणको अवषधिः ..................... 

 

(खलुाउन ुपने) 

प्रस् ाषव  बीमाको षकषसमिः ..................... 

लाग मा आधारर  ( ) उत्पादनमा आधारर  (   ) 

बोाको कुल संख्या ..................... 

बीमा गररएको बोाको संख्या ........................................ 

बोाको उमेर..................................................... 

के्षत्रफल .................................... 

जा िः.................................. 
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बीमा प्रारम्भ षमष िः ........................ 

बीमा समाषप्त षमष िः............................. 

बीमा अवषधिः .................. 

षकवी लगार्एको स्र्ानिः 

प्रदशेिः................... .षजल्ला................. ............ 

पाषलका .................... वडा नं. ....................... ाोल......................... 

षकत्ता नं ............  

िार षकल्ला वा स्र्ानीय  हले प्रदान गरेको संके  नं.(ऐलानी जग्गाको हकमा) 

...................... 

 

लकवी खेती गणना तालिका 

इच्छाईएको ब्यलक्तको क. षकवी खे ी बोाको बीमाङ्किः 

          (लाग मा आधारर ) 

रू. 

नाम र्रिः ख. षकवी खे ी उत्पादन (फल) को बीमाङ्क रू. 

बीषम  र र्च्छाईएको व्यषक्तको बीिको ना ािः ग. षकवी खे ीको बीमाशलु्क 

    (लाग मा आधारर )   

क × बीमाङ्क रकमको ५ % 

(पाँि प्रष श ) 

र्च्छाईएको व्यषक्तको बाबकुो नामिः ट. षकवी खे ीको बीमाशलु्क 

    (उत्पादनमा आधारर )   

ख × बीमाङ्क रकमको ५ % 

(पाँि प्रष श ) 

र्च्छाईएको व्यषक्तको आमाको नामिः ङ.नेपाल सरकारबाा प्रदान गररने अनदुान रकम  

र्च्छाईएको व्यषक्तको पष /पत्नीको नामिः 

फोन नं. ...................... 

सम्पकन  नं. / मोबार्ल...............  

र्नमेल ठेगाना.................................... 

ि.जम्मा बीमा शलु्क ग-ङ  (लाग मा आधारर )   

ट-ङ (उत्पादनमा आधारर ) 

छ. व्यषक्तग  दटुनाना बीमा वाप   रू. ५०० 

बीषम ले ष नुनपने जम्मा रकम रू ि+छ (लाग मा आधारर ) 

ि+छ (उत्पादनमा आधारर ) 

 

बीमालेख स्वीकृ  गने अषधकाररको दस् ख िः 

हस् ाक्षरिः 

नामिः 

पदिः 

षमष िः
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

अनसुिूी -५ 

(दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) सगँ सम्बषन्ध ) 

 

लकवी खेती सम्बन्सिी अलििेखहरू 

(१) लकवी खेती गदाघका िहत्वपूणघ गलतलवलिहरूको लववरण 

लिलत लक्रयाकिापहरू लववरण कैलफयत 

  
      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

द्रष्टव्य:  षबरूवा रोपण, षसिंार्, गोडमले, कााँछााँ, मलखाद प्रयोग, रोग षकराको व्यवस्र्ापन, अन् रबालीहरू, 

षापार्न लगाय  षकवी बगैिँामा गररएका षक्रयाकलापहरू यसै षववरण बमोषजम भने 
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 (२) रोपणको िालग प्रयोग गररने लबरुवाको लववरण 

क्रि संख्या लबरुवा प्राप्त 

गरेको लिलत   

 नसघरीको नाि 

तर्ा ठेगाना 

िाउ बोटको  

जात 

िाउ बोटको  

उिेर 

िाउ बोटको  

औसत उत्पादन 

(के.जी.) 

लबरुवा तयार 

गरेको लविी 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

(३)  लकवी उत्पादन तर्ा लबक्री पररिाण सम्बन्सिी लववरण 

लिलत 
उत्पादन पररिाण 

(के.जी.) 

लबक्री पररिाण 

(के.जी.) 

र्रायसी 

उपयोगको 

पररिाण (के.जी.) 

कैलफयत 

          

          

          

          

          

          

          

  कुल         

 द्रष्टव्यः प्रष बोा षलएको उत्पादन (के.जी.)= कुल उत्पादन पररमाण (के.जी.)/ कुल बीमा गररएका बोा संख्या 
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(४) लवषादीको प्रयोग 

लिलत लवषादीको 

नाि/प्रकार 

पररिाण लवषादीको स्रोत 

(आफ्नै/लकनेको) 

लकनेको िए कैलफयत 

लिलत पररिाण लबि नं.. रकि 
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

अनुसूिी- ६ 

(दफा २७ को उपदफा (६) साँग सम्बलन्सित) 

लकवी खेती क्षलत िूल्याङ्कन प्रलतवेदन  

१. क्षष  मलू्याङ्कनका लाषग षनयकु्त षदने बीमकको नामिः............................................................. 

 क्षष  मलू्याङ्कनको लाषग प्राप्त पत्रको षमष  .............. 

 क्षष  मलू्याङ्कनक ान (व्यषक्त वा ससं्र्ा) को नामिः....................................................................................... 

  प्यान (PAN) नं. ............................... कोड नं..... ................................................ 

२. क्षष  मलू्याङ्कन गने लागेको स्र्ानको परूा ठेगानािः 
प्रदशेिः....................षजल्ला................पाषलका ....................वडा नं.............. 

ाोलिः..................... फोन नं. .................. मोबार्ल नं. ..................................र्मेल..................................... 

क्षष  मलू्याङ्कन गनन खाार्नएको षमष िः................................ 

क्षष  मलू्याङ्कनका लाषग लागेको अवषध: 

क्षष  मलू्याङ्कन प्रष वेदन पेश गररएको षमष िः ...................... 

३. दावी कताघको लववरणः 

बीमा दावी क ानको नामिः ........................................... 

ठेगानािः .............................................. 

बीमालेख नं. ................................................ 

क्षष  भएको बीमाको षकषसमिः आंषशक                 पणून  

४. क्षलत सम्बन्सिी लववरणः 

क्षष  भएको षमष िः ............................................ 

क्षष  भएको समयिः ............................................ 

क्षष  मलू्याङ्कन गररएको षकवी खे ी भएको स्र्ानिः ............................................ 

प्रदशेिः................... षजल्लािः ........................पाषलका..........................वडा नं. ......................... 

ाोलिः.......................षकत्ता नं. ............... 

िार षकल्ला वा स्र्ानीय  हले प्रदान गरेको सकें  नं.(ऐलानी जग्गाको हकमा) .................. 

५. लकवी बािी क्षलत हुनुको कारणः 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

६.  क्षलत िएको लकवीको लववरणः 

............................................................................................................................................................................ 

६.१ िागतको आिारिा िएको क्षलतको िूल्याङ्कन (रोपण गरे देलख पााँि (५) वषघ पूरा हुनसम्ि) 

बीमा भएको षकवीको क्षेत्रफलिः.............................. 

जम्मा बीमा भएको बोा सखं्यािः .............................. 

क्षष  भएको जम्मा बोा सखं्यािः ............................... 

प्रष बोा लाग  मलू्य रू. ............................................... 
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कुल क्षष  मलू्य रू.= (क्षष  भएको जम्मा बोा सखं्या × प्रष बोा लाग  रू  ×  वास् षवक क्षष  प्रष श ) / १०० 

अषधक रकम (रू. १०,००० वा बीमाङ्कको ५ % (पाँि प्रष श ) मध्ये जनु कम हनु्छ) ........................... 

खदु क्षष  मलू्य = कुल क्षष  मलू्य रू. – अषधक रकम 

             

 द्रष्टव्य : वास् षवक क्षष  प्रष श  अनसुिूी ७ सगँ सम्बषन्ध  छ   

          ६.२ उत्पादनको आिारिा िएको क्षलत िूल्याङ्कन (५ वषघिन्सदा िालर्का बोट) 

बीमा भएको षकवी खे ीको क्षेत्रफलिः.............. 

जम्मा बीमा भएको बोा सखं्यािः............... 

कुल क्षष  भएको बोा सखं्यािः .................................. 

प्रष बोा उत्पादन क्षष  (के.जी.) = (प्रष बोा उत्पादन (के.जी.) - प्रष  बोा षलएको उत्पादन (के.जी.))              
कुल उत्पादन क्षष  (के.जी.)= कुल क्षष  भएको बोा सखं्या  ×  प्रष बोा उत्पादन क्षष  (के.जी.) 

मलू्य रू. प्रष  के.जी. .............................................. 

कुल क्षष  रकम रू.= खदु उत्पादन क्षष  (के.जी.) ×  मलू्य रू. प्रष  के.जी. .................. 

अषधक रकम (रू. १०,००० वा बीमाङ्कको ५ % (पाँि प्रष श ) मध्ये जनु कम हनु्छ) .......................... 

खदु क्षष  रकम  रू. = कुल क्षष  रकम रू. - अषधक रकम रू.  

 

द्रष्टव्य : प्रष  बोा उत्पादन  अनुसिूी- ३ अन् गन को दोस्रो  ाषलका र प्रष बोा षलएको उत्पादन अनसुिूी - ५.३  सगँ सम्बषन्ध  छ । 

पषहलो पाक क्षष  भएको अवस्र्ा बाहकेको हकमा षलएको प्रष बोा उत्पादनको पररमाण प्रयोग गदान त्यसभन्दा अषट क्षष  मलू्यांकन 

गदान प्रयोग गररसकेको पररमाण टााएर मात्र प्रयोग गनुन पछन । 

७. फोटो संख्या (कम्तीिा पााँिवटा) ..........................................................                                                                     

८. लिलडयो लक्िपको सियः(कम्तीिा एक लिनेट) ..............................................          

माषर् उषल्लषख  षकवी खे ीमा भएको क्षष को सम्बन्धमा ध्यानपवूनक मलू्याङ्कन गरी क्षष  मलू्याङ्कन गदान षलएको  ोषकएको सखं्यामा 

फोाो  र्ा षभषडयो षक्लप सलंग्न गरी क्षष को मलू्याङ्कनको क्रममा  थ्यग  जानकारी प्राप्त भएका षववरणहरू सबै ठीक र साँिो छन् । 

सोही अनुरूप बीमालेखको श न र सषुवधा अनसुार षनरपक्ष  र्ा पक्षपा  रषह  रहकेो स्व-टोिणा गदनछु । यसमा लेषखएको व्यहोरा ठीक, 

साँिो छ, झठुा ठहरे कानून बमोषजम सहुलँा, बझुाउँला ।  

 

           क्षलत िूल्याङ्कनकताघकोः                                                       

नामिः ............................................. 

सम्पकन  नं............................................. 

कोड नं./ 

द ान नं./ 

 ाषलम र्जाज पत्र नं. ........................................ 

हस् ाक्षरिः   

ससं्र्ाको हकमािः 

प्यान नं.: ..................... 

षमष िः....................... 

क्षलत िूल्याङ्कनकताघको ल्याप्िे छाप 

दायाँ बायाँ 
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

अनुसूिी- ७ 

(दफा  २८ साँग सम्बलन्सित) 

लकवी खेती बीिा दावी िुक्तानी तालिका  

 

लववरण िलहना वा्तलवक क्षलत प्रलतशत 

(प्रलतबोट कायि बीिाङ्कको ) 

कैलफयत 

षबरूवा रोपण गरेको विन 

(१२ मषहनासम्म) 

पषहलो ३ मषहना ६०  

३ मषहना परूा भर्न ६ मषहना परूासम्म ७०  

६ मषहना परूा भर्न ९ मषहना परूासम्म ८०  

९ मषहना परूा भर्न १२ मषहनासम्म १००  

१ दषेख २ विन पषहलो ३ मषहना ७०  

३ मषहना परूा भर्न ६ मषहना परूासम्म ८०  

६ मषहना परूा भर्न ९ मषहना परूासम्म ९०  

९ मषहना परूा भर्न १२ मषहनासम्म १००  

२ दषेख ३ विन पषहलो ३ मषहना ७५  

३ मषहना परूा भर्न ६ मषहना परूासम्म ८०  

६ मषहना परूा भर्न ९ मषहना परूासम्म ९०  

९ मषहना परूा भर्न १२ मषहनासम्म १००  

३ दषेख ४ विन पषहलो ३ मषहना ८०  

३ मषहना परूा भर्न ६ मषहना परूासम्म ८५  

६ मषहना परूा भर्न ९ मषहना परूासम्म ९०  

९ मषहना परूा भर्न १२ मषहनासम्म १००  

४ दषेख ५ विन पषहलो ३ मषहना ८५  

३ मषहना परूा भर्न ६ मषहना परूासम्म ९०  

६ मषहना परूा भर्न ९ मषहना परूासम्म ९५  

९ मषहना परूा भर्न १२ मषहनासम्म १००  

५ विन परूा भएको बोा वि ैभरी १०० ४ विन परूा 

भएको 

बोाको 

सषञ्ि  

लाग को 

द्रष्टव्यः- लाग को आधारमा प्रदान गररने दावीको हकमा बीमकले दावी भकु्तानी प्रदान गदान बास् षवक क्षष  (प्रष  बोा कायम 

बीमाङ्कको) प्रष श मा दावी रकम षनधानरण गरी त्यसबाा अषधक रकम कट्टा गरी दावी भकु्तानीको व्यवस्र्ा गनुनपनेछ ।  


