
    

बीमा समममि   1              सम्पमि बीमा मिर्दमेिका, २०७५                                                                                 

 

सम्पमि बीमा मिर्दमेिका, २०७५ 

प्रस्तावनााः निर्जीवि बीमा ब्यवसाय अन्तर्गत सम्पनि सम्बन्धी बीमाको स्तरीकृत बीमालेख तयार र्री सोका लानर् आवश्यक पिे बीमादर 

निधागरण तानलका समते निमागण र्री प्रचलिमा ल्याउिका लानर् बीमादर सल्लाहकार सनमनतको नसफाररसमा बीमा ऐि, २०४९ को दफा ८ 

को अनधकार प्रयोर् र्री बीमा सनमनतले सम्पनि बीमा निदनेिका, २०७५ बिाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्भिक 

१. समं्िप्त नाम र प्रारभिाः  (१) यो निदनेिकाको िाम “सभपम्ि बीमा म्नरे्दम्िका, २०७५” हुिेछ ।  

  (२) यो निदनेिका नवक्रम सम्वत ्२०७५ साल माघ १ र्तेदनेख प्रारम्भ हुिछे ।  

 

२. पररिाषााः यस निदनेिकामा प्रयोर् भएका प्रानवनधक िब्दावलीको पररभाषा बीमालेखमा उल्लेख भए बमोनर्जम हुिेछ ।   

 

पररच्छेद–२ 

बीमालेख सभबन्धी ब्यवस्था 

३. बीमा कराराः (१) बीमकले यस निदनेिका बमोनर्जम र्जारी र्रेको बीमालेख बीमक तथा बीनमत बीचको निपक्षीय करार हुिेछ ।  

  (२) बीमालेखमा उल्लेख भएका ितग ब्यवस्था लर्ायत सम्पणूग प्रावधाि बीमक तथा बीनमत दवैुले पालिा र्िुगपिेछ ।  

  (३) बीमालेख र्जारी र्िुग अनघ बीमकले बीनमतबाट अनुसचूी–१ बमोनर्जमको परूा भरेको प्रस्ताव फाराम प्राप्त र्िुग पिेछ ।  

  (४) नधतोबन्धक वा धरौटी रानखएको सम्पनिको हकमा नधतोबन्धक वा धरौटी राख्ि ेब्यनि (ऋणी) बीनमतले प्रस्ताव फाराम 

भिुग पिछे ।  

  (५) बीमकले बीमा अवनध समाप्त हुि ुअर्ावै बीनमतलाई बीमालेखको अवनध समाप्त हुि लार्ेको र्जािकारी सनहतको सचूिा 

पठाउि सक्िेछ ।  

  (६) बीनमतले सोही बीमकसङ्र् पिुः सोही सम्पनिको बीमा र्िग चाहमेा उपदफा (५) बमोनर्जमको सचूिामा स्वीकृनत र्जिाई 

बीमकलाई पत्र पठाउि वा छुटै्ट पत्र पठाउि सक्िछे र सोही आधारमा बीमकले प्रस्ताव फाराम प्राप्त र्रेको मािी बीमालेख र्जारी र्िग 

सक्िेछ ।  

  (७) उपदफा (६) बमोनर्जम बीमा र्दाग बीमा र्ररिे सम्पनिको नववरण, मलू्य, संख्या वा अन्य कुिै कुरामा फरक पिग आएमा त्यसरी 

फरक पिग आएको कुरा बीनमतले पिुः बीमालेख र्जारी र्िुग अनघ बीमकलाई र्जािकारी र्राउि ुपिेछ ।  

 

४. बीमालेख जारी गनेाः (१) प्रत्येक बीमकले यस निदनेिकाको अनुसचूी–२ वा अनुसचूी-३ बमोनर्जमको बीमालेख र्जारी र्िुग पिछे ।  

(२) बीमालेखको नबषय, अन्तवगस्त ु(कन्टेन्ट), िब्दावली तथा तत्सम्बन्धी कुरा सनमनतले तोके बमोनर्जम हुिेछ । 

  (३) अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहके बीमालेख कुिै निनित स्थािमा भएको र्जनमि वा स्थलमा आधाररत सम्पनि वा आवासीय 

भविको लानर् मात्र लार् ूहुिछे ।  

  (४) बीमा प्रस्ताव फाराम, तानलका, सम्पषु्टी, बीमालेख तथा बीमालेखसङ्र् संलग्ि पररनिष्टलाई समग्र बीमा करारको रूपमा 

नलि ुपिेछ ।  
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५. म्ववरण निरी बीमालेख जारी गनन नपाइनेाः (१) प्रस्ताव फाराम तथा तानलकामा भिुगपि ेनववरण परूा िभरी बीमालेख र्जारी र्िग पाइि े

छैि ।  

(२) बीमालेख र्जारी र्िुग अर्ावै बीमालेख र्जारी र्िगको लानर् आवश्यक सम्पणूग नववरण हरेी, र्जााँची बीमा र्िुगपिछे ।  

(३) “मोटामोटी” वा “अन्दार्जी” र्जस्ता भावात्मक िब्द राखी बीमालेख र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  

(४) मोटर बीमालेख, सामनुन्िक बीमालेख, हवाई बीमालेख, इनन्र्जनियररङ बीमालेख तथा बैंकसगको क्षनतपनूतग बीमालेख अन्तर्गत 

रक्षावरण हुिे सम्पनिको लानर् यो बीमालेख र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  

तर, दहेायकको अवस्थामा अन्य बीमालेख अन्तर्गत रक्षावरण हुि े सम्पनिको रक्षावरण यसै बीमालेख अन्तर्गत र्िग 

सनकिेछः  

(क) र्ोदाम नभत्र रानखएको मार्गस्थ सामाि,  

(ख) प्रयोर् नवनहि भएर घरमा रानखएको वा िोरूम वा र्ोदाममा रहकेो सवारी साधि,  

(र्) निमागणाधीि भवि ।  

 

६. सिंोधन तथा पररमाजनन गनन नपाइनेाः बीमालेखको िब्दावली, नवषय, अन्तवगस्तु, ढााँचा तथा बीमालेखको कुिै पनि कुरा कसैले 

संिोधि, पररमार्जगि तथा कुिै पररवतगि र्िग पाउिे छैि । 

 

७. अलग अलग खुलाउनु पनेाः (१) बीमालेखमा बीमािलु्क र्णिा र्दाग दहेाय बमोनर्जमको सम्पनिको बीमाङ्क रकम अलर् अलर् 

खलुाउि ुपिेछः  

(क)  भवि तथा निमागणाधीि भवि  

(ख)  यन्त्र तथा उपकरण (उद्योर् ब्यवसाय भए प्रत्येक यन्त्र उपकरणको खररद तथा र्जडाि नमनत समेत खलुाउिे)  

(र्) कच्चा पदाथग,  

(घ) प्रनक्रयाको क्रममा रहकेो मौज्दात (वकग  इि प्रोग्रेस),  

(ङ) तयारी बस्त,ु  

(च) अधग तयारी बस्त,ु 

(छ) फनिगचर, नफक्चसग तथा नफनटंग्स, 

(र्ज) िर्द, सिुचााँदी र्रहर्हिा तथा नहरा र्जवाहरत,  

(झ) िक्सा, ढलाईको सााँचो, पाण्डुनलनप, नचत्रकला, कलात्मक बस्तु तथा दलुगभ सामग्री,  

(ञ) अन्य सरसामाि ।  

  (२) खण्ड (ञ) बमोनर्जमको सरसामािको हकमा प्रत्येक एक लाख रूपैंया भन्दा बढी मलू्य पिे सम्पनिको नववरण अलर् अलर् 

खलुाउि ुपिेछ ।  

  (३) बीमा सम्बन्धी मलूभतू नववरण, बीमा र्ररि े सम्पनिको नववरण तथा बीमािलु्क र्णिा सम्बन्धी नववरण अनुसचूी–४ 

बमोनर्जमको बीमालेख तानलकामा प्रष्ट ढरं्ले उल्लेख र्िुगपिेछ ।  

 

८. बीमालेखको अवम्धाः (१) बीमालेख एक बषग वा सो भन्दा कम अवनधको लानर् मात्र र्जारी र्िग सनकिछे । 

(२) बीमालेख र्जारी र्दाग र्जारी भएको समय तथा र्जोनखम प्रारम्भ भएको नमनत (घण्टा र नमिेट सनहत) उल्लेख र्िुग पिछे । 

(३) बीमालेख र्जारी भएको नमनत र र्जोनखम प्रारम्भ भएको नमनत बीचको अन्तर पैंतीस (३५) नदि भन्दा बढी हुिे छैि ।  

  (४) र्जोनखम प्रारम्भ भएको अको बषग सोनह नमनतको अनघल्लो मध्यरात बाह्र बरे्ज बीमा अवनध समाप्त हुिेछ ।  

  (५) एक बषग भन्दा लामो अवनधको लानर् बीमालेख र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  
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९. छोटो अवम्धको बीमााः (१) बीनमतले अिरुोध र्रेमा बीमकले एक बषग भन्दा कम अवनधको लानर् बीमालेख र्जारी र्िुग पिछे र त्यस्तो 

बीमालेखलाई छोटो अवनधको बीमालेख भनििेछ ।  

  (२) छोटो अवनधको बीमालेख एक पटक र्जारी भैसकेपनछ पिुः समय बढाउि पाइिे छैि ।  

  

१०. िवनको आमं्िक बीमााः (१) पणूगरूपले छुट्याइएको वा पक्का र्ारोिारा बााँकी भार्संर् छुट्याइएको कुिै भविको खण्डको बाहके 

अन्य कुिै पनि भविको आंनिक बीमा र्िग पाइि ेछैि ।  

  (२) उपदफा (१) मा र्जिुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि सामनूहक बसोबास भएको साँयिु घर (अपाटगमेन्ट) मा बसोबास र्ि े

ब्यनिले आफ्िो स्वानमत्वमा रहकेो भार्को मात्र बीमा र्िग सक्िेछ ।   

  (३) उपदफा (१) र (२) बमोनर्जम प्रत्येक बीनमतले त्यस्तो भविको आंनिक बीमा र्दाग बीमालेखमा बीमायोग्य नहत प्रष्ट रूपमा 

खलेुको हुिपुिछे । 

 

११. म्नमानणाधीन िवनको बीमााः (१) निमागणाधीि भविमा निमागण कायग चालू र्िगको लानर् बीमा र्दाग यन्त्र तथा उपकरण र्जडाि र्ररएको 

रहछे भि ेत्यस्ता सबै यन्त्र तथा उपकरणको बीमा बीनमतको इच्छा अिसुार भविको बीमासङ्र्ै वा अलग्लै सम्पनिको रूपमा बीमा र्िग 

सनकिेछ ।  

  (२) निमागण प्रारम्भ र्दागको बीमाङ्क रकमलाई निमागण कायगको प्रर्नत अिसुार बनृि र्द ैलैर्जाि सनकिछे र बीमकले बीमाङ्क 

बनृि र्िुग अनघ बीमालेखमा संलग्ि संिोधि तानलकामा उल्लेख र्री समािपुानतक रूपले थप हुि आउि ेबााँकी अवनधको बीमािलु्क 

भिुािी र्िुग पिछे ।  

  (३) बीमा अवनध समाप्त हुि ुअर्ावै भविको निमागण कायग सम्पन्ि भएमा बााँनक अवनधको लानर् सम्बनन्धत र्जोनखमको प्रकार 

अिसुारको समािपुानतक बीमािलु्क नलई बााँकी अवनधको लानर् बीमालेख कायम र्िुग पिेछ ।     

   

१२. म्धतोबन्धक वा धरौटी सभबन्धी ब्यवस्थााः (१) नधतोबन्धक वा धरौटी रानखएको सम्पनिको बीमालेख बीनमत तथा बीमा र्ररि े

सम्पनिको नधतोबन्धक वा धरौटी नलिे साँस्थाको साँयिु िाममा र्जारी र्िुग पिछे ।   

  (२) नधतोबन्धक वा धरौटी रानखएको सम्पनिको दावी बापतको रकम नधतोबन्धक नलिे साँस्थालाई प्रदाि र्िुग पिेछ ।   

  (३) उपदफा (२) बमोनर्जमको दाबी रकमको सम्बन्धमा नधतोबन्धक वा धरौटी नलिे साँस्थाले बीनमतसङ्र् आफ्िो नहसाव 

फरफारक र्िुग पिेछ र फरफारक भए िभएको यनकि र्री बीमकले सोको प्रमाण राख्िपुिछे ।    

  (४) बीमा सम्बन्धमा कुि ैर्जािकारी वा सचूिा आदाि प्रदाि र्िुग परेमा नधतोबन्धक वा धरौटी नलि ेसाँस्थालाई र्जािकारी वा सचूिा 

आदाि प्रदाि र्रेमा बीनमतलाई र्रे सरह मानििछे ।   

  (५) दाबी सम्बन्धमा कुि ैनववाद उत्पन्ि भएमा नधतोबन्धक वा धरौटी नलिे साँस्थाले र्रेको काििूी प्रनक्रया बीमक तथा बीनमत 

दबैुलाई मान्य हुिेछ ।   

 

१३. बीमालेखको प्रकाराः (१) यस निदनेिका अिसुार र्जारी र्ररि ेबीमालेख दहेायका प्रकारको हुिेछः  

(क) सम्पनि बीमालेख  

(ख) घर बीमालेख 
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 (२) सम्पनि बीमालेख अन्तर्गत दहेायका बीमालेखहरू हुिछेः 

(क) सामान्य सम्पनि बीमालेख, 

(ख) छोटो अवनधको सम्पनि बीमालेख,  

(र्) मलू्यांनकत सम्पनि बीमालेख,  

(घ) फ्लोनटङ सम्पनि बीमालेख,  

(ङ) घोषणा सम्पनि बीमालेख,  

(च) फ्लोनटङ घोषणा सम्पनि बीमालेख, र  

(छ) पिुस्थागपिा सम्पनि बीमालेख ।  

 (३) सम्पनि बीमालेख र्जारी र्दाग उपदफा (२) बमोनर्जमको बीमालेखको प्रकार खलुाउि ुपिछे ।  

 (४) र्जिुसकैु बीमायोग्य सम्पनिको लानर् सम्पनि बीमालेख र्जारी र्िग सनकिेछ ।  

 (५) घर बीमालेख घर वा आवासीय भविको लानर् मात्र र्जारी र्िग पाइिेछ ।  

 (६) दईु करोड रूपैयााँ वा सो भन्दा कम रकमको बीमाङ्कको लानर् मात्र घर बीमालेख र्जारी र्िग पाइिेछ ।  

 

१४. बीमा गररने सभपम्िको जोम्खमको प्रकृम्ताः (१) बीमालेख र्जारी र्दाग बीमा र्ररिे सम्पनिको प्रकृनत दहेाय मध्येको कुि हो सो 

खलुाउि ुपिेछः 

(क) अनत सामान्य र्जोनखम,  

(ख) सामान्य र्जोनखम,  

(र्) मध्यम र्जोनखम,  

(घ) उच्च मध्यम र्जोनखम,  

(ङ) न्यिू खतरार्जन्य र्जोनखम,  

(च) मध्यम खतरार्जन्य र्जोनखम र  

(छ) उच्च खतरार्जन्य र्जोनखम । 

 (२) फरक फरक प्रकृनतका सम्पनिहरू एउटै बीमालेख अन्तर्गत बीमा र्ररिे रहछे भिे बीमालेखमा लार् ूहुिे उच्चतम बीमादर 

भएको बस्तुको प्रकृनत खलुाउि ुपिछे ।  

  

१५. मूलयांम्कत बीमालेखाः (१) परुातानत्वक महत्वका संरचिा तथा वस्तुहरू, स्मारक, क्यरुरयो सामाि, कलात्मक बस्तु, पाण्डुनलनप, 

प्रचलिमा िरहकेो यन्त्र तथा त्यस्ता प्रकृनतका बर्जार मलू्य निधागरण र्िग िसनकिे सम्पनि तथा बस्तुको लानर् मात्र बीमा र्िुग परेमा 

मलू्यांनकत बीमालेख र्जारी र्िग सनकिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोनर्जम बीमा र्दाग त्यस्तो सम्पनिको मलू्य निधागरण प्रमाणपत्रमा उल्लेनखत मलू्य वा आपसी सहमनतमा तय 

र्ररएको मलू्यको आधारमा बीमा र्िुग पिछे ।  

  (३) मलू्यांनकत बीमालेख र्जारी र्िुग अनघ बीमकले अनिवायग रूपमा बीमा र्ररि ेसम्पनिको निरीक्षण र्िुग पिेछ ।  

  (४) मलू्यांनकत बीमालेख अन्तर्गत दाबी भिुािी र्दाग ह्रास कट्टी र्िग पाइिे छैि । 

 

१६. फ्लोम्टङ बीमालेखाः (१) दिेका नवनभन्ि स्थािमा रहकेा मौज्दातको लानर् एउटै बीमालेख र्जारी र्िुग परेमा फ्लोनटङ बीमालेख र्जारी 

र्िग सनकिेछ ।  
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  (२) मौज्दात रहकेो स्थाि िखलुाईकि फ्लोनटङ बीमालेख र्जारी र्िग पाइि ेछैि ।  

  (३) पााँच भन्दा बढी स्थािमा रहकेो सम्पनिको लानर् फ्लोनटङ बीमालेख र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  

  (४) यस दफा बमोनर्जम बीमालेख र्जारी र्दाग नवनभन्ि स्थािमा रहकेो मौज्दात मध्ये सबैभन्दा उच्च दरको बीमादर लार् ुहुिेछ ।    

 

१७. घोषणा बीमालेखाः (१) मौज्दातको मात्रामा तलमानथ हुि सक्िे अवस्थामा दहेायको ितगहरूको अधीिमा रही घोषणा बीमालेख र्जारी 

र्िग सनकिेछः  

(क) बीमाङ्कको परैू बीमािलु्क बीमालेख र्जारी र्िुग अर्ावै नलि ुपिेछ ।  

(ख) कूल बीमाङ्क रकम पााँच करोड रूपैंया भन्दा कम भएमा घोषणा बीमालेख र्जारी र्िग पाइि ेछैि ।  

(र्) बीनमतले प्रत्येक मनहिा समाप्त भएको तीस (३०) नदि नभत्र मौज्दातको संख्या र बर्जार मलू्यको आधारमा 

मौज्दातको मलू्यको अनुसचूी–६ बमोनर्जम घोषणा र्िुगपिेछ ।  

(घ) खण्ड (र्) अिरुूप बीनमतले घोषणा िर्रेमा परैू बीमाङ्क रकम घोषणा र्रेको मानििे छ ।   

(ङ) खण्ड (र्) बमोनर्जम घोषणा र्ररएका रकमहरूको औषत रकम सानवक बीमाङ्क भन्दा घटी हुि आउिे भएमा 

त्यसरी घटी हुि आउि ेबीमािलु्क रकम बीनमतलाई नफताग र्ररिछे ।  

तर, त्यसरी नफताग  र्ररिे रकम सरुू बीमािलु्कको पच्चीस (२५) प्रनतित भन्दा बढी हुिे छैि । 

(च)  खण्ड (ङ) बमोनर्जम नफताग र्िुगपिे रकम बीमालेखको अवनध समाप्त भई अनन्तम घोषणा प्राप्त भएको पन्र (१५) 

नदि नभत्र अनुसचूी–७ बमोनर्जमको बीमालेख संिोधि तानलकामा र्जिाई नफताग नदई सक्ि ुपिेछ ।  

(२) कूल मौज्दात भन्दा बढी हुिेर्री मौज्दातको घोषणा र्िग पाइिे छैि ।  

(३) घोषणा बीमालेख र्जारी भैसकेपिात बीमाङ्क घटाउि पाइिे छैि ।  

(४) प्रनक्रयामा रहकेो मौज्दात (वकग  इि प्रोग्रेस) को लानर् घोषणा बीमालेख र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  

(५) छोटो अवनधको लानर् घोषणा बीमालेख र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  

(६) बीनमतको अिरुोध अिसुार बीमकले फ्लोनटङ घोषणा बीमालेख र्जारी र्िग सक्िछे ।  

 

१८. पुनस्थानपना बीमालेखाः (१) क्षनत भएको सम्पनि यथारूप पिुस्थागपिा र्िगका लानर् पिुस्थागपिा बीमालेख र्जारी र्िग सनकिछे । 

  (२) यस बीमालेख अन्तर्गत कुिै क्षनत भएमा बीमकले यथास्थाि र यथानस्थनतमा यथारूप उि बीमा र्ररि ेसम्पनिको पिुस्थागपिा 

र्िगका लानर् लार्ेको रकम बीमाङ्कको सीमानभत्र रही भिुािी र्िुग पिेछ ।  

  (३) यस बीमालेख अन्तर्गत बीनमतले क्षनत भएको एक बषग नभत्र बीमा र्ररिे सम्पनिको पिुस्थागपिा र्री सक्ि ुपिेछ ।  

  (४) उपदफा (३) बमोनर्जमको समय नभत्र पिुस्थागपिा हुि िसकेको भिी बीनमतले समय थप र्िग अिरुोध र्रेमा बीमकले 

पिुस्थागपिाका लानर् उनचत समय थप र्ररनदि ुपिछे ।   

  (५) यस दफामा अन्यत्र र्जिुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि बीनमतले बीमा र्ररिे सम्पनिको क्षनत भएको सचूिा बीमकलाई 

िनदएमा वा बीनमत यथास्थािमा पिुस्थागपिा र्िग अनिच्छुक भएमा बीमकले आपसी सहमनतको आधारमा अन्य तररकाले दाबी भिुािी 

र्िग सक्िछे ।  

  (६) पिुस्थागपिा बीमालेख र्जारी र्िुग अनघ बीमकले अनिवायग रूपमा बीमा र्ररि ेसम्पनिको निरीक्षण र्िुग पिछे ।  

  (७) पिुस्थागपिा बीमालेख अन्तर्गत दाबी भिुािी र्दाग ह्रास कट्टी र्िग पाइि ेछैि ।  
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१९. बीमा सभबन्धी अन्य ितन बीमालेख अनुसार हुनेाः सम्पनि बीमा सम्बन्धमा हुि ेितग तथा अन्य ब्यवस्था बीमालेखमा उल्लेख भए 

बमोनर्जम हुिेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

बीमार्दर सभबन्धी ब्यवस्था 

२०. बीमार्दर अनुसार बीमािुलक म्लनुपनेाः (१) यस निदनेिकामा उल्लेख र्ररएको बीमादरको आधारमा बीमािलु्क र्णिा र्री सोही 

बमोनर्जमको बीमािलु्क नलि ुपिछे ।  

  (२) यस निदनेिका बमोनर्जम र्जारी र्ररिे बीमालेखको बीमािलु्कमा कुिै पनि प्रकारको छुट (नडस्काउन्ट), ररहायत, कटौनत वा 

सहुनलयत नदि पाइि ेछैि ।  

तर, बीमा अनभकतागको प्रयोर् िर्री नसधै बीमालेख नबक्री (प्रत्यक्ष बीमा) र्ररएको अवस्थामा हुलदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम 

समहू बापतको बीमािलु्क बाहके अन्य कूल बीमािलु्क र्णिा र्रेपिात दि प्रनतितका दरले हुि आउिे रकम छुट प्रदाि र्िग यस 

दफाले बाधा पयुागएको मानिि ेछैि ।  

  (३) यस निदनेिका बमोनर्जम र्जारी र्ररिे बीमालेखमा र्जोनखमको श्रेणी अिसुार बीमािलु्क र्णिा र्दाग हुि आउिे कूल बीमािलु्क 

रकममा कुिै पनि अनतररि रकम थप र्री नलि पाइिे छैि ।  

  (४) एकपल्ट बीमालेख र्जारी भएपिात बीमा अवनधभर बीमादर वढाउि वा घटाउि पाइिे छैि ।  

 

२१. एउटै र्दर लागू हुनेाः (१) एउटा पररसर नभत्र रहकेा सबै सम्पनिको बीमा र्दाग बीमा र्ररि ेनत सब ैसम्पनिको लानर् एउटै बीमादर कायम 

र्री बीमािलु्क र्णिा र्िुगपिेछ ।  

स्पम्िकरणाः पररसर भन्िाले बीमा र्ररि ेसम्पनिको कम्पाउण्ड वाल (पखागल) सनहतको क्षेत्र तथा कम्पाउण्ड वाल (पखागल) िभएको 

खण्डमा उि सम्पनिले चचेको वा ओर्टेको क्षते्र सम्झि ुपछग ।  

  (२) एउटा बीमालेख अन्तर्गत एउटा भन्दा बढी स्थािमा रहकेो सम्पनिको बीमा र्ररएको रहछे भि ेप्रत्येक अलर् अलर् स्थािको 

सम्पनिको नववरण उल्लेख र्री प्रत्येक स्थािका लानर् उपयिु र्जोनखम अिसुारको अलर् अलर् दर कायम र्री बीमािलु्क र्णिा 

र्िुगपिेछ ।   

  

२२. खुलाउनु पनेाः बीमालेख र्जारी र्दाग र्जोनखम संकेत, दर संकेत, बीमािलु्क दर तथा बीमािलु्क प्रष्ट ढरं्ले बीमािलु्क र्णिा  तानलका 

बमोनर्जम खलुाई र्णिा र्िुग पिछे ।   

 

२३. सभपुिीाः (१) बीनमतले र्जोनखम समहूबाट हुिे क्षनतको रक्षावरण नलि िचाहकेो खण्डमा बीमकले अनुसचूी–५ बमोनर्जम सम्पषु्टी 

सनहतको बीमालेख र्जारी र्िुग पिछे ।   

  (२) बीमालेख र्जारी भैसकेपिात सम्पषु्टी र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  

 

२४. बीमार्दरको बगीकरणाः (१) यस निदनेिकाको अनुसचूी-११ मा उल्लेख भएको बीमादर सबै हुलदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम समहू 

लर्ायत सब ैर्जोनखमहरूको लानर् लाग्िे एकमषु्ट बीमादर हुिछे ।  

   (२) उपदफा (१) अिसुारको बीमादर नभत्र र्जोनखम समहूको बीमादर स्वतः समावेि हुिेछ ।  
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   (३) दफा २३ को उपदफा (१) अिरुूप र्जोनखम समहूको बीमा र्िग िचाहिे बीनमतको लानर् उपदफा (४) बमोनर्जमको दरले हुि 

आउिे रकम घटाई बााँकी हुि आउिे बीमािलु्क मात्र बीमकले नलि ुपिेछ ।  

   (४) हुलदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम समहूको बीमादर अनुसचूी-११ मा उल्लेख भएको घर बीमालेख अन्तर्गत र्जारी भएको 

बीमालेखको हकमा रू. १ करोड सम्मको आवासीय भवि वा घर, मठ मनन्दर, ध्याि, परू्जा तथा प्राथगिास्थल तथा त्यसनभत्र रहकेो 

सम्पनि तथा सामाि को लानर् र्जोनखम समहूको बीमादर रू. ०.१० प्रनत हर्जार हुिछे र अन्यको हकमा रू ०.५०  प्रनत हर्जार हुिेछ र 

र्जसलाई बीनमतले हुलदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम समहूको बीमा र्िग िचाहकेो अवस्थामा बाहके अन्य अवस्थामा छुट्याउि वा 

घटाउि पाइि ेछैि ।  

   (५) बीमकको प्रयोर्जिको लानर् मात्र हुलदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम समहूको बीमादरलाई दहेाय बमोनर्जम वर्ीकरण र्ररिेछः  

(क) हुलदरं्ा, हडताल र ररसइवीपणूग कायगको लानर् रू. १ करोड सम्मको आवासीय भवि वा घर, मठ मनन्दर, ध्याि, परू्जा 

तथा प्राथगिास्थल तथा त्यसनभत्र रहकेो सम्पनि तथा सामािको हकमा रू. ०.०८ प्रनत हर्जार र अन्यको हकमा रू. 

०.४० प्रनत हर्जार ।  

  (ख) आतंककारी तथा नवध्वंिात्मक नक्रयाकलाप र प्रनतघात (स्यावोटेर्ज) को लानर् रू. १ करोड सम्मको आवासीय 

भवि वा घर, मठ मनन्दर, ध्याि, परू्जा तथा प्राथगिास्थल तथा त्यसनभत्र रहकेो सम्पनि तथा सामािको हकमा लानर् 

रू. ०.०२० र अन्य सम्पनिको हकमा रू. ०.१० प्रनत हर्जार ।  

   

२५. बीमाङ्क पररवतननाः (१) दहेायको अवस्थामा बीमालेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क बनृि र्िग सनकिछेः 

(क) निमागणाधीि भविको निमागण कायग बढ्द ैर्ई सम्पनिको बनृि भएमा,  

(ख) घोषणा बीमालेख अन्तर्गत मौज्दातको बनृि भएमा,  

(र्) बीमा र्ररि ेसम्पनिमा अन्य सम्पनि थप र्ररएमा ।  

  (२) बीमालेखमा दहेायको अवस्थामा बीमालेखमा उल्लेख भएको बीमाङ्क बीमकले घटाउिेछः  

(क) बीमा र्ररि ेसम्पनि मध्ये केही सम्पनि अन्यत्र नवस्थापि भएमा वा नबक्री र्ररएमा,    

(ख) बीमा र्ररि ेसम्पनि मध्ये केही सम्पनिको दाबी परेमा ।  

  (३) उपदफा (१) बमोनर्जमको अवस्था उत्पन्ि भएमा बीनमतले नियमािसुार लाग्िे थप बीमािलु्क भिुािी र्िुग पिेछ र उपदफा 

(२) को खण्ड (क) को अवस्था आइपरेमा बीमकले बीनमतलाई बढी हुि आउिे बीमािलु्क बीनमतलाई नफताग र्िुग पिछे र यसरी नफताग र्दाग 

अनुसचूी–८ बमोनर्जमको संिोधि तानलकामा उल्लेख र्िुगपिेछ ।   

  (४) यस दफा अन्तर्गत बीमकले बीनमतलाई बीमािलु्क नफताग र्िुग परेमा बीमाङ्क घटाइएको पन्र (१५) नदि नभत्र नफताग र्ररसक्ि ु

पिेछ ।  

 

२६. बीमाङ्कको पुनस्थानपनााः (१) बीमा अवनधमा प्रत्येक पटक दाबी परेपिात बााँकी अवनधको लानर् बीमाङ्क रकम दाबी बरावरको 

रकमले स्वतः कम हुिेछ । 

  (२) बीनमतले बााँकी अवनधको लानर् परूा बीमाङ्क कायम राख्ि चाहमेा समािपुानतक रूपमा हुि आउिे बीमािलु्क भिुािी 

र्िुगपिेछ र बीमकले अनुसचूी–९ बमोनर्जमको संिोधि तानलकामा उल्लेख र्री सानवक बीमाङ्क रकम पिुस्थागपिा र्ररनदि ुपिछे ।   

    

२७. छोटो अवम्धको बीमाको लाम्ग बीमािुलकाः (१) एक बषग भन्दा कम अवनधको लानर् र्जारी र्ररिे बीमालेखमा छोटो अवनधको 

बीमादर लाग्िेछ ।  
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(२) छोटो अवनधको लानर् र्जारी र्ररएको बीमालेखको हकमा बीमालेखमा उल्लेख भए बमोनर्जमको छोटो अवनधको बीमादर 

लार् ूहुिेछ ।  

  

२८. सभपम्िको स्थानान्तरणाः (१) बीमकलाई र्जािकारी िनदई बीमा र्ररिे सम्पनिको स्थािान्तरण र्िग पाइि ेछैि ।  

  (२) बीमा र्ररएको सम्पनि स्थािान्तरण र्ररएमा उि स्थािान्तरण र्ररए बरावरको सम्पनिको बीमा अन्त हुिेछ ।  

तर, एउटै बीमालेख अन्तर्गत रक्षावरण र्ररएको स्थािहरू मध्ये एक स्थािबाट अको स्थािमा बीमा र्ररएको सम्पनि स्थािान्तरण र्िग 

यस दफाले बाधा पयुागएको मानिि ेछैि ।  

(३)  उपदफा (२) बमोनर्जम स्थािान्तरण र्ररएको सम्पनिको बााँकी अवनधको समािपुानतक बीमािलु्क बीमकले बीनमतलाई नफताग 

र्िुगपिेछ ।    

  

२९. िवनाः (१) घर, आवासीय भवि, मठ मनन्दर, ध्याि, परू्जा तथा प्राथगिास्थल तथा त्यसनभत्र रहकेो सामािको लानर् लाग्िे बीमादर 

अनुसचूी–११ बमोनर्जम हुिेछ । 

  (२) रू. १ करोड सम्मको आवासीय भवि, मठ मनन्दर, ध्याि, परू्जा तथा प्राथगिास्थल तथा त्यसनभत्र रहकेो सामािको लानर् र्जारी 

र्ररएको घर बीमाको हकमा पचास पैसा (०.५० पैसा) प्रनत हर्जार बीमादर कायम हुिछे भिे सो भन्दा बढी रकमको लानर् १.५० रूपैंया 

प्रनत हर्जार कायम हुिेछ ।  

  (३) रू. १ करोड भन्दा बढीको आवासीय भवि, मठ मनन्दर, ध्याि, परू्जा तथा प्राथगिास्थल तथा त्यसनभत्र रहकेो सामािको लानर् 

र्जारी र्ररएको सम्पनि बीमाको हकमा १.५० रूपैंया प्रनत हर्जार कायम हुिछे । 

 

३०. औद्योम्गक जोम्खमाः (१) एउटै उद्योर् पररसर नभत्र रहकेा सम्पणूग सम्पनिको एउटै बीमादर कायम र्री बीमा र्ररिछे ।  

  (२) एउटै उद्योर् पररसरमा एकै बीनमतले एक भन्दा बढी बस्तुहरू उत्पादि र्िे र्रेको रहछे भिे त्यस्ता बस्तुहरू मध्ये सबैभन्दा 

उच्च बीमादर भएको बस्तकुो बीमादर कायम र्री बीमालेख र्जारी र्िुग पिेछ ।  

  (३)  एउटै औद्योनर्क पररसरमा एक भन्दा बढी स्वतन्त्र उद्योर्हरू रहकेो रहछे भिे त्यस्ता अलर् उद्योर्हरूको आ–आफ्िो 

बीमादर लार् ूहुिछे ।  

  तर, र्जोनडएर बिेका एउटै वा एक भन्दा बढी भविमा एकै बीनमत वा अलर् अलर् बीनमतको उद्योर्हरू रहछे भि ेनत उद्योर्हरू 

मध्येको उच्चतम बीमादर सब ैउद्योर्को लानर् लार् ूहुिछे ।  

  (४) एउटै औद्योनर्क पररसरमा रहकेा सहायक वा नवनवध उपयोनर्ताका सामाि तथा वस्तुहरू, ब्लक, र्ोदाम, ट्याङ्कफामग, 

पाइपलाइि, रोड, कम्पाउन्ड वाल आनद भएको अवस्थामा नत मध्य ेसबैभन्दा उच्च बीमादर सबै बीमा र्ररिे सम्पनिको लानर् लार् ू

हुिेछ ।  

  (५) उद्योर् पररसर नभत्र रहकेा कायागलय, आवासीय तथा अन्य भविको लानर् उद्योर्को बीमादर लार् ूहुिेछ ।  

  (६) बीमा र्ररिे सम्पनिलाई प्रयोर्को आधारमा दहेाय बमोनर्जम बर्ीरकण र्िुगपिछेः  

(क) भवि (आवासीय वा अन्य)  

(ख) ब्यापार, ब्यवसाय, पसल 

(र्) उद्योर् 

(घ) उद्योर् पररसर बानहर रहकेा सम्पनि, वा   

(ङ) उद्योर् पररसर भन्दा बानहर र्ररएको भण्डारण  

(च) अन्य  
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(७) बीमा र्ररि ेसम्पनिको लानर् लाग्िे बीमादर अनुसचूी–११ बमोनर्जम हुिेछ ।  

(८) निदनेिकाको अनुसचूी-११ मा उल्लेख र्ररएको र्जोनखम संकेत अिरुूपका बीमायोग्य सम्पनिलाई िेपाली बणागिकु्रमािसुार 

उल्लेख र्ररएको छ ।  

 

३१. औद्योम्गक पररसर िन्र्दा बाम्हर गररएको िण्डारणाः (१) उद्योर् पररसर भन्दा बानहर भण्डारण र्ररएको बस्तु तथा सो बस्तु रहकेो 

भवि पररसर सनहतको सम्पणूग बीमा र्ररि ेसम्पनिको लानर् एउटै बीमादर लार् ूहुिेछ ।  

  (२) उपदफा (१) को अधीिमा रही मौज्दात भण्डारण र्ररएको स्थािमा दईु वा दईु भन्दा बढी सामािको मौज्दात भण्डारण र्ररएको 

रहछे भिे नत मध्ये उच्च र्जोनखमयिु सामािको बीमादर सबै बीमा र्ररिे सम्पनिमा लार् ूहुिछे ।   

  (३) उपदफा (२) बमोनर्जम मौज्दात भण्डारण र्ररएको स्थािमा मखु्य मौज्दातको पााँच प्रनतित भन्दा बढी मलू्यको उच्च 

र्जोनखमयिु अन्य सामाि समेत भण्डारण र्ररएको रहछे भिे सोही उि उच्च र्जोनखमयिु सामािको बीमा सवै बीमा र्ररि ेसम्पनिमा 

लार् ूहुिेछ ।    

  (३) भण्डारण पररसरमा भएका आकनस्मक तथा खलु्ला मौज्दातको लानर् उपदफा (१) बमोनर्जमको बीमादर लार् ूहुिेछ ।   

                              

३२. जोम्खमको शे्रणीाः (१) प्रत्येक बीमा र्ररि ेसम्पनिलाई बीमकले उि सम्पनिको र्जोनखमको सम्वेदििीलताको आधारमा प्रथम वा 

दोस्रो श्रेणी मध्ये कुिै एक श्रेणीमा बर्ीकरण र्िग सक्िेछ ।  

  तर, र्जोनखम समहूको लानर् श्रेणीको बर्ीकरण लार् ूहुि ेछैि ।  

  (२) बीमा र्ररि े सम्पनिको बीमािलु्क र्णिा र्दाग बीमकलाई प्रथम श्रेणीको र्जोनखम हो भन्िे लार्ेमा यस निदनेिकाको 

अिसुचूीहरूमा उल्लेख भएको बीमादर अिसुार तथा दोस्रो श्रेणीको र्जोनखम हो भन्िे लार्ेमा प्रथम श्रेणीको बीमादरको कम्तीमा डेढ 

र्णुा बढी बीमादर कायम र्री हुि आउिे बीमािलु्क र्णिा र्िुग पिछे ।  

 

३३. न्यूनतम बीमार्दराः (१) बीमािलु्क र्णिा र्दाग ५०० रूपैंया भन्दा कम बीमािलु्क नलि पाइि ेछैि ।  

  तर, लघबुीमा अन्तर्गत पिे सम्पनि बीमाको हकमा न्यिूतम ५० रूपैंया सम्मको बीमािलु्क नलि पाइि ेछ ।  

  (२) यस निदनेिकामा उल्लेख र्ररएको बीमादर न्यिूतम बीमादर हो र बीमकले सो भन्दा बढी दरमा बीमािलु्क र्णिा र्री 

बीमालेख र्जारी र्िग सक्िेछ । 

 

३४. म्नधानरण नगररएको जोम्खमको बीमार्दराः (१) यस निदनेिकामा उल्लेख िभएको र्जोनखमको रक्षावरण र्िुगपरेमा सनमनतबाट त्यस्तो 

र्जोनखमको दर निधागरण िभए सम्मका लानर् हुलदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम सनहत प्रनत हर्जार सात (७) रूपैंया बीमादर लार् ूहुिछे ।  

  (२) उपदफा (१) को अवस्था उत्पन्ि भएमा सो कुरा सनमनत समक्ष र्जािकारी र्राएर मात्र बीमालेख र्जारी पिुग पिछे । 

  (३) यस निदनेिकामा उल्लेख भएको बीमादरमा कुिै पनि प्रकारको छुट (नडस्काउण्ट), कटौनत, ररहायत वा सहुनलयत नदि पाइि े

छैि ।    

 

पररच्छेद–४ 

म्वम्वध 

३५. बीमालेख जारी गनन नपाइनेाः यो निदनेिका र्जारी भएपिात “अग्िी बीमालेख”, “ज्वलेरी ब्लक बीमालेख” , “र्ाहगस्थ बीमालेख” 

तथा त्यस्ता बीमाको िाममा कुि ैपनि बीमालेख र्जारी र्िग पाइिे छैि ।  
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३६. बीमालेखको नामसारीाः (१) बीनमतले बीमालेखको िामसारी र्िग अिरुोध र्रेको खण्डमा बीमकले बीमालेखको निःिलु्क िामसरी 

र्री नदि ुपिछे ।  

  (२) बीमालेखको िामसारी सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था बीमालेखमा उल्लेख भए अिसुार हुिेछ ।  
 

३७. ससंोधन ताम्लका जारी गनुन पनेाः (१) बीमकले बीमालेखमा उल्लेनखत बीमाङ्क तथा बीमािलु्क बाहके अनुसचूी–११ मा 

उल्लेनखत नबषयमा बीमा अवनध बहाल रहकेो अवनध नभत्र कुि ैनववरणमा पररवतगि, संिोधि वा थप र्िुग पि ेभएमा संिोधि तानलका 

र्जारी र्िुग पिेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोनर्जम संिोधि, पररवतगि वा थप र्ररएको नववरण बीमकले बीमालेखमा संलग्ि र्री राख्ि ुपिछे ।  
  

३८. हुलाक म्टकटाः (१) बीमालेखमा बीस (२०) रूपैंया बरावरको तथा बीमािलु्क भिुािी रनसदमा दि (१०) रूपैंया बरावरको हुलाक 

नटकट टााँस र्िुग पिछे ।  

(२) बीमालेखमा टााँस र्ररिे हुलाक नटकटको खचग बीनमतले र बीमािलु्क भिुािी रनसदमा टााँस र्ररिे नटकटको खचग बीमकले 

ब्यहोिुग पिेछ ।  
 

३९. सम्मम्तले म्नधानरण गरे अनुसार हुनेाः बीमादर सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था बीमादर सल्लाहकार सनमनतको नसफाररसमा सनमनतले निधागरण 

र्रे बमोनर्जम हुिछे ।  
 

४०. सफ्टवेयर सभबन्धी ब्यवस्थााः (१) यस निदनेिका अन्तर्गत र्जारी र्ररि ेबीमालेखको लानर् कनम्तमा दहेाय बमोनर्जमको सनुवधा 

उपलब्ध हुिरे्री यो निदनेिका र्जारी भएको एक बषगनभत्र सफ्टवेयरको ब्यवस्था र्िुगपिछेः  

(क) अिलाइिबाट बीमालेख प्रस्ताव फाराम भि ेब्यवस्था ।  

(ख) अिलाइिबाट बीमालेख र्जारी र्िे ब्यवस्था । 

(र्) वेभसाइटमा बीमािलु्क र्णिा संयन्त्र (नप्रनमयम क्यालकुलेटर) राख्ि ेब्यवस्था ।  

(घ) बीमालेखको िमिूा वेभसाइटमा राख्िे ब्यवस्था ।  

(ङ) बीनमतले अिलाइि, इमेल तथा मोवाइलबाट आफ्िो बीमालेखको अवस्थाको नवस्ततृ र्जािकारी पाउि ेब्यवस्था ।  

(च) बीमालेखमा संलग्ि सबै कार्र्जी अनभलेखहरू इलेक्रोनिक अनभलेखमा समेत रहिे ब्यवस्था ।  

(छ) बीमकले अिलाइि, इमले तथा मोवाइलबाट बीनमतलाई बीमालेखको म्याद सनकि लार्ेको र्जािकारी पठाउिे ब्यवस्था 

।  

तर, बीमकले कुिै कारणवस म्याद सनकि लार्ेको र्जािकारी िर्राएको कारणले हुि र्जािे क्षनतको लानर् बीमक 

नर्जम्मेवार हुिे छैि ।  

(र्ज) त्रैमानसक रूपमा तोनकए बमोनर्जमको नववरण अिलाइिको माध्यमबाट सनमनतमा पठाउिे ब्यवस्था ।  

(झ) सनमनतबाट तोनकए बमोनर्जमको अन्य ब्यवस्था ।  

 

४१. खारेजी र बचाऊाः (१) अनग्ि बीमादर सम्बन्धी सामान्य नियमहरू, २०५८, अग्िी बीमालेख, र्ाहगस्थ बीमालेख तथा ज्वलेरी ब्लक 

वीमालेख खारेर्ज र्ररएको छ ।  

(२) अनग्ि बीमादर सम्बन्धी सामान्य नियमहरू, २०५८, अग्िी बीमालेख, र्ाहगस्थ बीमालेख तथा ज्वलेरी ब्लक वीमालेख 

बमोनर्जम भए र्रेका सम्पणूग कायगहरू यसै निदनेिका बमोनर्जम भए र्रेको मानििेछ ।  
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अिसुचूी–१ 

बीमालेख प्रस्ताव फाराम 

(दफा ३ सङ्र् सम्बनन्धत) 

 

१. प्रस्ताव फाराम िने म्नयमाः 

(क) यस फाराममा उल्लेख भएका सब ैप्रश्नहरू राम्ररी पढी, बझुी प्रस्तावक आफैं ले प्रष्ट सङ्र् बनुझिे र्री उिर नदि ुपिेछ । 

(ख) प्रश्नको उिर नदाँदा रेखा, नवन्द ुवा कुिै पनि प्रकारको नचन्ह वा संकेत प्रयोर् र्िग पाइिे छैि । 

(र्) कुिै पनि प्रश्नको उिरमा खाली ठााँउ छोड्ि पाइि ेछैि र उिर नदि ुिपि ेभए वा उिर असान्दनभगक हुि ेभए “असान्दनभगक 

प्रश्न” वा “अ.प्र.” वा अंगे्रर्जीमा एि/ए भिी लेख्ि ुपिछे । 

(घ) आफूलाइग थाहा भएको कुरा पणूग निष्ठा र नवश्वासका साथ उल्लेख र्िुग पिेछ । 

(ङ) प्रश्नको उिर नदि वा नववरण उल्लेख र्िगको लानर् यनद फारामको पािा िपरु्ेमा पािा थप र्िग सनकिछे र त्यसरी थप र्ररएको 

प्रत्येक पािामा सनहछाप र्िुग पिछे ।  

 

२. प्रस्ताव फाराम िने ितनाः 

(क) बीमा प्रस्ताव फाराम भि ेव्यनिलाइग प्रस्तावक मानििछे र बीमकले स्वीकार र्रेको खण्डमा उि व्यनि बीनमत हुिेछ । 

(ख) प्रस्तावकले कसैको करकाप, दवाव वा धम्की वा अिनुचत प्रभावमा परी प्रस्ताव फाराम भिग पाउिे छैि र त्यसरी भरेको 

प्रमानणत भएमा प्रस्ताव बीमकले स्वीकार र्ि ेछैि ।  

(र्) प्रस्ताव फाराममा उल्लेख र्ररएका नववरण तथा र्जािकारी बीमकले पणूगरूपमा सरुनक्षत र र्ोप्य राख्ि ुपिछे । 

(घ) प्रस्तावमा प्रयोर् हुि ेिब्दावलीहरू मध्य ेपररभाषा खण्डमा उल्लेख भएका िब्दहरूको अथग सोही बमोनर्जम र अन्यको 

हकमा आम प्रचलि बमोनर्जम हुिछे । 

 

३. बस्तुगत तथ्य तथा मूलिूत म्ववरणाः 

(क) प्रस्तावक (ब्यम्ि) को म्ववरणाः 

िाम थरः ................................................................................................................................ 

प्रदिेः ................................. नर्जल्लाः..................... र्ााँउ पानलका/िर्र पानलकाः........................... 

वडा िं.................................. टोलः................................... घर ि.ं ............................................ 

फोि िं. ................................ इमेलः .................................. फ्याक्सः ....................................... 

संस्था दताग िं. (संस्था भए) .................................................... स्थायी लेखा िं................................. 

पेिा/व्यवसाय /कारोबारको नववरणः......................................मोवाइल िं.: ...................................... 

 

(ख) बीमा गनुन पने सभपम्िमा स्वाम्मत्व रहेको व्यम्ि/ससं्थाको म्ववरणाः 

िाम थरः .............................................................................................................................. 

प्रदिेः ................................. नर्जल्लाः..................... र्ााँउ पानलका/िर्र पानलकाः........................... 

वडा िं.................................. टोलः................................... घर ि.ं ............................................ 
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फोि िं. ................................ इमेलः .................................. फ्याक्सः ....................................... 

संस्था दताग िं. (संस्था भए) .................................................... स्थायी लेखा िं................................. 

पेिा/व्यवसाय /कारोबारको नववरणः...................................... मोवाइल ि.ं: ...................................... 

 

(ग) बीमा गनुन पने सभपम्ि म्धतोमा रहने िए म्धतो म्लने ससं्थाको म्ववरणाः 

साँस्थाको िामः ............................................................... साँस्थाको ठेर्ािाः  ...................................... 

िाखा (यनद भए): ........................................ साँस्थाको सम्पकग ः ......................................................... 

 

(घ) बीमाको अवम्धाः 

नमनतः ................समयः ........ दनेख............................. सम्म (कूल.................. मनहिा.................. नदि) 

 

(ङ) बीमा गनुन पने सभपम्ि रहेको स्थानको म्ववरणाः 

प्रदिेः ................................. नर्जल्लाः..................... र्ााँउ पानलका/िर्र पानलकाः........................... 

वडा िं.................................. टोलः................................... घर ि.ं: ............................................ 

नकिा िं. .........  

चार नकल्लाः 

म्र्दिा  सभपम्िको म्ववरण िोगचलनको तररका  

पवूग   

पनिम   

उिर    

दनक्षण   

 

(च) बीमा गनुन पने सभपम्ि रहेको घर वा जग्गाधनीको म्ववरणाः 

िाम थरः ................................................................................................................................... 

फोि िं.: ................................ इमेलः .................................. फ्याक्सः ............................................ 

संस्था दताग िं. (संस्था भए) ......................... पेिा/व्यवसाय /कारोबारको नववरणः.................................... 

 

(छ) बीमा गनुन पने सभपम्िको राम्खएको िवनको म्ववरणाः 

भविमा रहकेो भए भविको बिौट (र्ारो, छािो, भुाँई तथा निमागण सामग्रीको नववरण): ................. 

अण्डरग्राउण्ड तथा भुाँइग तल्ला समते र्री हुि आउि ेकूल तल्ला संख्याः...................... 

भवि नभत्र पानटगसि कसरी र्ररएको छ सोको नववरणः.......................................................... 

भविको उपयोर् वा भोर्चलिको तररका (प्रत्येक तल्लाको अलर् अलर् उल्लेख र्िे): .................................. 

भविको उचाइग (नमटर वा नफटमा): ........................................................... 

भवि निमागण सम्पन्ि भएको बषगः .......................................................... 
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(ज) बीमा गनुन पने सभपम्िको िोगचलनको तररका (रे्दहायका मध्ये कुन हो उललेख गने): 

(क) भवि (आवासीय वा अन्य)  

(ख) ब्यापार, ब्यवसाय, पसल 

(र्) उद्योर् 

(घ) उद्योर् पररसर बानहर रहकेा सम्पनि, वा   

(ङ) उद्योर् पररसर भन्दा बानहर र्ररएको भण्डारण  

(च) अन्य  

 

४. बीमा गनुन पने सभपम्िको म्ववरणाः 

क्र.स.ं जोम्खमको बगन बीमाङ्क  

(क)  भवि  

(ख)  यन्त्र तथा उपकरण (प्रत्येक पचास हर्जार रूपैंया भन्दा बढी रकमको यन्त्र तथा उपरकरणको 

खररद तथा र्जडाि नमनत सनहतको नववरण खलुाउिे)  

 

(र्)  कच्चा पदाथगको मौज्दात  

(घ)  प्रनक्रयाको क्रममा रहकेो मौज्दात (वकग  इि प्रोग्रेस)   

(ङ)  अधगतयारी बस्त ु  

(च)  तयारी बस्तुको मौज्दात   

(छ)  फनिगचर, नफक्चसग तथा नफनटंग्स  

(र्ज)  िर्द, सिुचााँदी र्रहर्हिा तथा नहरा र्जवाहरत   

(झ)  िक्सा, ढलाईको सााँचो, पाण्डुनलनप, नचत्रकला, कलात्मक बस्तु तथा दभुगल सामग्री  

(ञ)  अन्य सरसामाि (प्रत्येक रू. १ लाख रूपैंया भन्दा बढी पि ेसरसामािको नववरण खलुाउिे)    

 जभमा बीमाङ्क  

 

५. बीमालेखको प्रकार: (रे्दहायका मध्ये कुन हो उललेख गने): 

(क) सामान्य सम्पनि बीमालेख,  

(ख) छोटो अवनधको बीमालेख,  

(र्) मलू्यांनकत सम्पनि बीमालेख,  

(घ) फ्लोनटङ सम्पनि बीमालेख,  

(ङ) घोषणा सम्पनि बीमालेख,  

(च) फ्लोनटङ घोषणा सम्पनि बीमालेख, वा  

(छ) पिुस्थागपिा सम्पनि बीमालेख  
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६. घोषणा वा वा फ्लोम्टङ घोषणा बीमा िएको खण्डमााः 

क्र.स. मौज्र्दात रहेको स्थानहरू मौज्र्दात म्ववरण बीमाङ्क रकम 

१.    

२.    

बीमा  गनुन पने सभपम्िको कूल मूलय  

 

७. अन्य बस्तुगत तथ्य सभबन्धी प्रश्नावलीाः 

(क)  के तपाई ंहुलदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम समहू (हुलदङ्र्ा, हड्ताल, ररसइवीपणूग कायग, आतङ्ककारी र नवध्वंिात्मक 

कायग तथा प्रनतघात [स्यावोटेर्ज]) को रक्षावरण समते नलि चाहिहुुन्छ? यनद चाहिहुुन्छ भि ेउल्लेख र्िुगहोस ्।  

(ख) बीमा र्िुग पिे सम्पनि वा त्यसको केही अिंको बीमा अन्य बीमा कम्पिीमा समेत र्राएको छ? छ भिे कुि कुि बीमा 

कम्पिीमा कनत कनत मलू्यको बीमा र्राएको हो, सो नववरण खलुाउिहुोस ्। 

क्र.स.ं जोम्खमको म्ववरण बीमाङ्क  बीमा कभपनी म्मम्त कैम्फयत 

      

      

 

(र्) तपाईलें प्रस्ताव फाराममा उल्लेख र्िुग भएको सम्पनिको बीमा कुि ैअन्य बीमा कम्पिीले अस्वीकार र्रेको नथयो? नथयो 

भिे बीमकको िाम उल्लेख र्िुगहोस ्। 

 

(घ) बीमा र्िुग पि ेसम्पनि कुि ैकारणले क्षनत भई कुिै बीमा कम्पिीबाट क्षनतपनूतग नलिभुएको  नथयो?  नथयो भिे नबर्त तीि 

बषगको नववरण नदिहुोस । 

 

 

 

(ङ) बीमा र्िुग पिे सम्पनि रहकेो कुि ैभार्मा खतरार्जन्य (हर्जाडगस ) मालसामाि राख्ि ेर्ररएको छ? छ भि ेनववरण नदिहुोस ्

। 

 

 

 

 

(च) यस प्रस्ताव फाराममा मानथ उल्लेख र्ररएका बाहके छुट हुि र्एका केनह नववरणहरू छि ्भि ेउल्लेख र्िुगहोस ्। 

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

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

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

 

 

 

क्र.स.ं बीमक जोम्खमको म्बवरण बीमाङ्क म्मम्त र्दाबी म्लएको 

रकम  

      

      

क्र.स.ं खतराजन्य सामग्री राम्खएको ठााँउ  सखं्या  औषत मूलय  कैम्फयत 
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८.  उद्घोषणाः 

म/ हामी.........................यस प्रस्ताविारा घोषणा र्दगछौं की यस प्रस्ताव फाराममा उल्लेख र्ररएका तथ्य, नववरण, सचूिा, 

र्जािकारी तथा उिरहरू मलेै/ हामीले राम्ररी पढेर बझेुर नदएका हो/हौं । यसमा उल्लेख र्ररएका सवै नववरणहरू सनह, सााँचो र 

दरुूस्त छि । कुि ैतथ्य, नववरण, सचूिा, र्जािकारी तथा उिरहरू लकुाए नछपाएको छैि । कुि ैतथ्य, नववरण, सचूिा, र्जािकारी 

तथा उिरहरू लुकाए नछपाएको पाइएमा बीमालेख रद्द हुिेछ भन्िे कुरामा म/ हामी स्वीकार र्दगछु/ र्दगछौं । यस प्रस्ताव फाराममा 

उल्लेख र्ररएका तथ्य, नववरण, सचूिा, र्जािकारी तथा उिरहरूको साथै यो घोषणा निपक्षीय बीमा करार (बीमालेख) को आधार 

हुिेछ । 

 

(बीमकले आवश्यक ठानेमा यस अनुसचूीमा उल्लेख गरिएको प्रस्ताव फािामको अततरिक्त बीतमतसङ्ग अन्य तवविण, 

प्रश्नावली, सचूना तथा जानकािी भिाई तलन सक्नेछ ि त्यसिी तलएको  तवविण, प्रश्नावली, सचूना तथा जानकािी यसै 

प्रस्ताव फािामसङ्ग सलंग्न गिी िाख्नु पनेछ ।)  

 

 

 

 

 

      

 

  

प्रस्तावको 

हस्ताक्षरः ........................................ 

िाम थरः ......................................... 

नमनतः ............................................ 

छाप (संस्था भएमा): .......................... 

नमनतः............................................ 

 

प्रस्ताव स्वीकृम्त गने कमनचारी 

हस्ताक्षरः....................................... 

िाम थरः........................................ 

अनभकताग कोड िं./कमगचारी पररचयपत्र िः............... 

सम्पकग  िः...................................... 

नमनतः ............................................ 
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अिसुचूी–२  

सभपम्ि बीमालेख 

(दफा ४ सङ्र् सम्बनन्धत) 

 

यस बीमालेखको तानलकामा उल्लेख भएको सम्पनिको क्षनत नबरूि बीमा र्िगको लानर् बीनमतले परूा बीमािलु्क भिुािी र्रेको हुिाले 

निपक्षीय बीमा करारको रूपमा ... ... ... ... बीमा कम्पिी नलनमटेड (बीमक) ले यो बीमालेख र्जारी र्रेको छ ।  

 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्भिक  

१. बीमालेखको नाम र प्रारभिाः (१) यस बीमालेखको िाम “सभपम्ि बीमालेख” रहकेो छ । 

 (२) यो बीमालेख बीनमतले बीमािलु्क भिुािी र्रेपिात प्रारम्भ हुिेछ ।  

 

२. पररिाषााः नवषय वा प्रसङ्र्ले अको अथग िलार्ेमा यस बीमालेखमा,  

 

(क) “अम्धक” भन्िाले बीमकले दाबी रकमबाट अनिवायग रूपमा घटाउि ेरकम सम्झि ुपछग ।  

(ख) “अपबार्द” भन्िाले बीमालेखले रक्षावरण िर्िे र्जोनखम वा बीमालेखले क्षनत प्रदाि िर्िे वा िसमेट्िे अवस्था 

सम्झि ुपछग ।  

(ग) “आगलागी” भन्िाले दघुगटिावस ज्वाला प्रस्फुनटत भई उत्पन्ि भएको आर्ो वा अग्िी सम्झि ुपछग ।  

(घ) “आनुसाङ्म्गक िम्त” भन्िाले बीमा र्ररएको र्जोनखमको कारणले हुिे अप्रत्यक्ष (कनन्सक्वेनन्सयल) वा एउटा 

घटिाको परीणाम स्वरूप हुिे अप्रत्यक्ष क्षनत सम्झि ुपछग ।  

(ङ) “औसत ितन” बीमालेख अन्तर्गत बीमा र्ररएको सम्पनि क्षनत हुाँदा उि सम्पनिको बर्जार मलू्य भन्दा बीमाङ्क 

घटी भएको अवस्थामा बीमकले समािपुानतक रूपमा भिुािी र्ि ेक्षनतपनूतग रकम सम्झि ुपछग । त्यस्तो रकम दहेाय 

अिसुार र्णिा र्ररिछेः  

         बीमकले प्रर्दान गने िम्तपूम्तन = िम्त िएको सभपम्िको बीमाङ्क × बास्तम्वक िम्त 

 िम्त िएको सभपम्िको बजार मूलय  

(च) “घोम्षत बीमालेख” भन्िाले बीनमतले प्रत्येक मनहिामा एकपटक आफूसङ्र् भएको मौज्दातको मलू्यको 

घोषणा र्री बीमकलाई र्जािकारी र्राउिे र्री मौज्दात (स्टक) सङ्र् सम्बनन्धत बीमालेख सम्झि ुपछग, र्जसमा 

घोषणा र्ररएको मलू्यको आधारमा बीमाङ्क पररवतगि भए अिसुार बीमािलु्क समायोर्जि र्ररन्छ ।  

(छ) “चट्याङ” भन्िाले चट्याङ परेर वा नबर्जलुी चनम्कएर भएको आर्लार्ी, भौनतक क्षनत वा उच्च भोल्टेर्जको 

नवद्यतु प्रबाह सम्झि ुपछग ।  

(ज) “जोम्खम” भन्िाले कुि ैघटिा घट्िे वा िघट्ि ेअनिनित अवस्था सम्झि ुपछग । 

तर, कुि ैप्रयोर्जिको लानर् बानलएको र आफ्ि ैसीमानभत्र रहकेो आर्ोलाई यस बीमालेखको प्रयोर्जिको लानर् 

आर्ो वा अग्िी मानििे छैि ।  

(झ) “ताम्लका” भन्िाले बीमा र्ररएको सम्पनि, बीमाङ्क, बीमािलु्क लर्ायत बीमालेख र्जारी र्िग आवश्यक पि े

नववरणहरू उल्लेख भएको बीमालेखको अङ्र्को रूपमा रहि ेतानलका सम्झि ुपछग ।  

(ञ) “र्दाबी” भन्िाले बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत बापत बीनमतिारा मार् र्ररएको क्षनतपनूतग रकम सम्झि ुपछग । 

(ट) “धक्काको असर (इभ्याक्ट)” भन्िाले र्जिावर, सवारी साधि, रेल, कुिै चलायमाि वा नस्थर बस्त ुवा अन्य 

कुिै पनि यानन्त्रक बस्तकुो ठक्कर वा धक्काबाट सम्पनिको नभनत्र वा बानहरी भार्मा पिे असर सम्झि ुपछग । 
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(ठ) “म्नरे्दम्िका” भन्िाले सम्पनि बीमा सम्बन्धी निदनेिका, २०७५ सम्झि ुपछग ।  

(ड) “फ्लोम्टङ बीमालेख” भन्िाले एक भन्दा बढी स्थािमा बीमा र्ररएको सम्पनि वा मौज्दातको रक्षावरण र्िग 

एउटै बीमालेखमा एकमषु्ट बीमाङ्क रकम राखी र्जारी र्ररि ेबीमालेख सम्झि ुपछग ।  

(ढ) “बस्तुगत तथ्य” भन्िाले बीमा र्ररएको सम्पनिको र्जोनखम बढाउि वा घटाउि सक्िे महत्वपणूग तथ्य सम्झि ुपछग 

।  

(ण) “बीमक” भन्िाले यो बीमालेख र्जारी र्िे बीमा कम्पिी सम्झि ुपछग ।  

(त) “बीमा करार” भन्िाले प्रस्ताव फाराम, बीमालेख, तानलका, सम्पषु्टी, बीमालेखको संिोधि तानलका तथा 

बीमािलु्क भिुािी रनसद सनहत बीमालेखको रूपमा र्जारी र्ररएको बीमक तथा बीनमत बीच भएको निपक्षीय 

करार सम्झि ुपछग ।   

(थ) “बीमा गररएको सभपम्ि” भन्िाले तानलकामा उल्लेख भए अिसुार यस बीमालेखिारा रक्षावरण र्ररएको वा 

बीमा र्ररएको वा बीमा र्ररि ेबीनमतको बीमायोग्य नहत रहकेो सम्पनि सम्झि ुपछग । 

(र्द) “बीमाङ्क” भन्िाले क्षनत बापत बीमकले प्रदाि र्ि ेतानलकामा उल्लेख र्ररए अिसुारको कूल बीमा रकम 

सम्झि ुपछग ।  

(प) “बीमालेख” भन्िाले बीमकले र्जारी र्ि ेसम्पनि बीमालेख, तानलका तथा सम्पषु्टी तथा बीमालेखको संिोधिको  

तानलकालाई एकमषु्ट रूपमा सम्झि ुपछग ।  

(फ) “बीमािुलक” भन्िाले सम्पनिको बीमा र्रे बापत बीनमतले बीमकलाई बझुाउि ुपिे रकम सम्झि ुपछग । 

(ब) “बीम्मत” भन्िाले बीमा र्ि ेब्यनि वा साँस्था वा बीमालेख धारक सम्झि ुपछग ।   

(ि) “िूकभप” भन्िाले भकूम्पको कारणले हुि ेआर्लार्ी वा अन्य क्षनतर्जन्य घटिा सम्झि ुपछग ।  

(म) “मूलिूत म्ववरण” भन्िाले बीमा र्ररएको सम्पनिमा रहकेो र्जोनखम तथा त्यस्तो र्जोनखमको मात्रा नवशे्लषण र्री 

बीमािलु्क निधागरण र्िग र बीमा प्रस्ताव स्वीकार र्ि ेवा िर्िे निणगयमा सघाउ पयुागउि आवश्यक पिे महत्वपणूग 

नववरण सम्झि ुपछग ।  

(य) “रिावरण” भन्िाले बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनतको क्षनतपनूतग प्रदाि र्िगको लानर् मञ्र्जरु र्रेको अवस्था 

सम्झि ुपछग ।  

(र) “म्वस्फोटन” भन्िाले कुिै यन्त्र वा उपकरणको आन्तररक वा बाह्य नवस्फोटि वा अन्य कुि ैप्रकारले भएको 

नवस्फोटि सम्झि ुपछग ।  

(ल) “समानुपाम्तक र्दर” भन्िाले एक बषगको लानर् लाग्िे बीमादरको अिपुातमा तोनकएको निनित अवनधका लानर् 

लाग्िे बीमादर सम्झि ुपछग ।  

(व) “सभपुिी” भन्िाले बीनमतको अिरुोधमा बीमालेखको र्जोनखम समहूको रक्षावरणलाई हटाउिका लानर् 

बीमालेखको अनभन्ि अङ्र्को रूपमा रहिे र्री बीमालेखको तानलकामा उल्लेख र्री बीमकको तफग बाट र्जारी 

भएको थप नलखत सम्झि ुपछग ।  

(ि) “हुलर्दगंा तथा आतंकबार्द जोम्खम समूह” भन्िाले हुलदरं्ा, हडताल, ररसइवीपणूग कायग, आतंकबादी कायग, 

प्रनतघात र्जस्ता कायगहरू सम्झि ुपदगछ ।  

(ष) “िम्त” भन्िाले कुि ैघटिा भै हुिे क्षनत हुि,ु हानि िोक्सािी हुि,ु नवग्रि ुवा िास हुि ुभन्ि ेसम्झि ुपछग ।  

(स) “िम्तपूम्तन” भन्िाले बीमालेखमा उल्लेख भए अिरुूप बीमकले बीनमतलाई प्रदाि र्ि ेदाबी बापतको रकम 

सम्झि ुपछग ।  
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पररच्छेद–२ 

रिावरण  

३. रिावरण: दहेायका कारणबाट भएको बीमा र्ररएको सम्पनिको प्रत्यक्ष भौनतक क्षनतको बीमकले क्षनतपनूतग प्रदाि र्िछेः  

(क) अग्नीजन्य िम्त:  

(अ) आर्लार्ी वा अग्िीको कारणले भएको क्षनत 

 

(ख) हावाजन्य िम्त: 

(अ)  हावा, हुरी वतास, आाँनधवेहरी वा तुफािको कारणले भएको क्षनत 

(आ) चक्रबात वा भमुरीको कारणले भएको क्षनत  

(इ) कुिै प्रकारको बायमुण्डलीय उथलपथुल 

 

(ग) पानीजन्य िम्त:  

(अ)  झरी वा बषागको पािीको कारणले भएको क्षनत 

(आ) अनसिा, नहउाँ वा नहमआाँधीको कारणले भएको क्षनत 

(इ) बाढी, डुवािको कारणले भएको क्षनत  

(ई) पाइप, बााँध, पोखरी, नस्प्रङ्कल, ढल वा पािीको निकास बन्द भएर वा त्यसबाट ओभरफ्लो भएर, 

चनुहएर  वा फुटेर भएको क्षनत ।  

 

(घ) िूमीजन्य िम्ताः  

(अ) भुाँईचंालोको कारणले भएको क्षनत ।  

(आ) कुिै नवस्फोटि भई र्जनमि हनल्लएको कारणले भएको क्षनत । 

 

(ङ) खस्ने वा िाम्सने सभबन्धी िम्ताः  

(क) पनहरो वा भसु्खलि को कारणले भएको क्षनत ।  

(ख) ढुङ्र्ा खस्ि ेकारणले भएको क्षनत ।  

(र्) नहलो वा लेदो बग्िे कारणले भएको क्षनत ।  

(घ) र्जनमि, नढस्को, माटो, ढुरं्ा, बालुवा, रोडा, ईटंा खस्िे वा भानसि ेकारणले भएको क्षनत ।  

(ङ) नकिार, बाटो, सडक खस्ि ेवा भानसिे कारणले भएको क्षनत ।  

 

(च) चट्याङ्जन्य िम्त:  

(अ)  चट्याङको कारणले भएको क्षनत ।  

 

(छ) म्वस्फोटनजन्य िम्त:  

(अ)  नवस्फोटि (एक्स्प्लोर्जि) को कारणले भएको क्षनत ।  

(आ) अन्तफुग टि (इम्प्लोर्जि) को कारणले भएको क्षनत ।  

 

(ज) आकासीय सामग्रीजन्य िम्त:  

(अ)   हवाई याि, रकेट, आकािमा उड्िे बस्तुको कारणले भएको क्षनत ।  

(आ) आकािीय नपण्ड, अपररनचत बस्त ु(अिआइडेनन्टफाइड अब्र्जेक्स) को कारणले भएको क्षनत ।  
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(इ)  आकािको माध्यमबाट अकस्मात आउि ेकुि ैपनि रहिे यन्त्र, उपकरण वा बस्तुको कारणले भएको 

क्षनत । 

(ई) उड्िे बस्तुको उच्च आवार्जको कारणले भएको क्षनत । 

 

(झ) धक्का म्र्दएर, छोएर, लडेर वा लागेर हुने िम्त:  

(अ) सवारी साधि, रेल, र्जिावर वा अन्य चलायमाि बस्तलेु धक्का नदएर, छोएर, लडेर वा लार्रे भएको 

क्षनत ।  

(आ) रूख, नवरूवा, खम्बा, तार, सामाि, यन्त्र उपकरण वा अन्य बाह्य बस्तुले धक्का नदएर, छोएर, लडेर 

वा लार्रे भएको क्षनत । 

(इ) अन्य घर वा भौनतक संरचिाले धक्का नदएर, छोएर, लडेर वा लार्ेर भएको क्षनत । 

 

(ञ) स्वजलन:  

(अ) स्वर्जलि, आन्तररक र्जलि वा आफैं  बलेको कारणले भएको क्षनत ।  

 

(ट) हुलर्दगंा तथा आतंकबार्दजन्य िम्त:  

(अ) हुलदरं्ाको कारणले भएको क्षनत ।  

(आ) हड्तालका कारणले भएको क्षनत ।  

(इ) ररसइवीपणूग कायगको कारणले भएको क्षनत । 

(ई) आतंककारी तथा नवध्वंिात्मक नक्रयाकलापका कारणले भएको क्षनत । 

(उ) प्रनतघात (स्यावोटेर्ज) का कारणले भएको क्षनत 

 

(ठ) अन्य िम्त: 

(अ) नमसाइल टेनस्टङ् अपरेििका कारणले भएको क्षनत ।  

 

४. अम्तररि समु्वधा: बीमा र्ररएको सम्पनि क्षनत भएको खण्डमा बीमकले बीनमतलाई दहेाय बमोनर्जमको अनतररि सनुवधा प्रदाि 

र्िेछः  

(क) आम्कन टेक्ट, इम्न्जम्नयर वा सिेयरको िुलक: आनकग टेक्ट, इनन्र्जनियर वा सभेयरको (नफ) िलु्क दाबी रकमको 

बढीमा तीि प्रनतितमा िबढ्ि ेर्री बीमाङ्कको सीमानभत्र रहिे र्री बीमकले भिुािी र्िछे ।   

(ख) िग्नाविेष म्बस्थापन: क्षनतग्रस्त सम्पनिको भग्िाविेष हटाउि वा नवस्थापि र्िगका लानर् लाग्ि ेखचग दि लाख 

रूपैंया वा दाबी रकमको दि प्रनतित मध्ये र्जिु कम हुन्छ सोही बरावरको रकम बीमाङ्कको सीमानभत्र रहिे र्री 

बीमकले भिुािी र्िेछ ।  

 

 

पररच्छेद–३ 

अपबार्द  

५. अपबार्द: यस बीमालेखमा अन्यत्र र्जिुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि बीमकले दहेायका र्जोनखमको कारणले भएको क्षनतको क्षनतपनूतग 

प्रदाि र्िछैेिः 

(क) आनुसांम्गक िम्त: कुिै कारणबाट भएको क्षनतको पररणामस्वरूप नसर्जगिा भएको दहेाय बमोनर्जमको क्षनतको क्षनतपनूतग 

बीमकले प्रदाि र्ि ेछैिः 
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(क) आम्दािी वा िाफामा भएको कमी वा क्षनत 

(ख) नढलाईको कारणले भएको क्षनत 

(र्) ख्यानत वा लोकनप्रयतामा भएको ह्रास वा क्षनत 

(घ) उत्पादि प्रणालीमा आएको अवरोधको कारणले भएको क्षनत 

(ङ) बर्जारको कारणले भएको क्षनत 

 

(ख) यन्र उपकरणको टुटफुट: यन्त्र उपरकणको टुटफुट भएको कारणबाट हुि ेयन्त्र उपकरणको क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले 

प्रदाि र्ि ेछैि ।  

तर, सो कारणबाट भएको अन्य सम्पनि (उि टुटफुट भएको यन्त्र उपकरण बाहके) को क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले 

प्रदाि र्िछे ।  

 

(ग) म्वदु्यतीय उपकरणाः चट्याङ तथा अन्य कारणले उत्पन्ि भएको उच्च नवद्यतुीय भोल्टेर्जको कारणले नवद्यतुीय तथा 

इलेक्रोनिक उपकरणमा भएको क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्िे छैि ।  

तर, दहेायको अवस्थामा बीमकले क्षनतपनूतग प्रदाि र्िछेः  

(क) नसधै चट्याङ लार्ी नवद्यतुीय वा इलेक्रोनिक उपकरणको क्षनत भएमा,  

(ख) चट्याङको कारणले उत्पन्ि भएको उच्च नवद्यतुीय भोल्टेर्जको कारणबाट भएको अन्य सम्पनि (उि टुटफुट 

भएको नवद्यतुीय तथा इलेक्रोनिक उपकरण बाहके) को क्षनत भएमा ।   

 

(घ) कोलड स्टोरेजमा तापक्रममा िएको पररवतनन: तापक्रममा आएको पररवतगिको कारणले कोल्ड स्टोरेर्जमा रानखएको 

मौज्दातमा भएको क्षनतको बीमकले क्षनतपनूतग प्रदाि र्िछैेि ।  

तर, सो कारणबाट भएको अन्य सम्पनि (मौज्दात बाहके) को क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्िछे । 

 

(ङ) ब्वाइलर वा उच्च चापमा चलने यन्रको म्वस्फोटन: उद्योर्मा र्जडाि र्ररएको ब्वाइलरको नवस्फोटिको कारणबाट 

हुिे ब्वाइलरको क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्ि ेछैि ।  

तर, सो कारणबाट भएको अन्य सम्पनि (उि नवस्फोटि भएको ब्वाइलर वा चापमा चल्ि ेयन्त्र बाहके) को क्षनतको 

क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्िछे । 

 

(च) कभ्युटरमा िएको सचूना तथा तथ्याङ्क: कम्प्यटुरमा भएका सचूिा तथा तथ्याङ्क (डाटा) को क्षनतको क्षनतपनूतग 

बीमकले प्रदाि र्ि ेछैि । 

तर, कम्प्यटुर तथा कम्प्यटुर सम्बन्धी यन्त्र उपकरणको भौनतक क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्िछे ।  
 

(छ) अम्धकार प्राप्त म्नकायबाट गररएको िम्त:  अनधकार प्राप्त निकायबाट र्जिुसकैु कारणले भत्काई वा आर्ो लर्ाई 

वा पािी प्रयोर् र्री वा अन्य कुि ैतररकाले र्ररएको क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्ि ेछैि । 

 

(ज) म्वम्करणयिु पर्दाथन तथा आणम्वक, रासायम्नक तथा जैम्वक हम्तयाराः (१) नवनकरणयिु पदाथग वा 

नवनकरणयिु फोहोरको संसर्ग (कन्टानमिेसि) बाट भएको क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्िे छैि । 

(२) आणनवक, रासायनिक तथा र्जैनवक आम नविासकारी हनतयारको प्रयोर्बाट भएको क्षनतको क्षनतपनूतग 

बीमकले प्रदाि र्ि ेछैि ।  
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(झ) युद्ध वा युद्ध सरहको अवस्था: सैनिक नविोह, िनि अपहरण, घरेाबन्दी वा यिु, आक्रमण, नवदिेी ित्रकुो कारबाही 

वा कुि ैयिु सरहको कारबाही वा र्हृयिु वा सो सरहको अवस्थामा भएको क्षनतको बीमकले क्षनतपनूतग प्रदाि र्ि े    

छैि ।  

 

(ञ) अन्य िम्त: दहेायको कारणले भएको क्षनतको बीमकले क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्िेछैिः 

(क) बस्तुको प्रकृनत पररवतगि  

(ख) प्रदषुण वा अन्य बस्तुको संसर्ग (कन्टानमिेिि) बाट भएको क्षनत 

(र्) सकुाउिे वा तताउि ेक्रममा भएको क्षनत  

 

पररच्छेद–४ 

ितनहरू 

६. प्रस्ताव र स्वीकृम्ताः (१) बीमालेख र्जारी र्िुग अनघ बीनमतले प्रस्ताव फाराम पणूग रूपमा भरी बीमकलाई बझुाउि ुपिछे । 

(२) प्रस्ताव फाराममा उल्लेख भएको नववरणमा फरक पारी बीमालेख र्जारी हुिे छैि ।    

(३) बीमकले बीमा अवनध समाप्त हुि ुअर्ावै बीमा अवनध समाप्त हुि लार्ेको सचूिा बीनमतलाई नदि सक्िेछ ।  

 

७. बीमािुलक गणना: बीमािलु्क र्णिा र्दाग सम्पनि बीमा निदनेिका, २०७५ अिसुार र्ररिछे ।  

 

८. बीमािुलक ििुानी: (१) बीमकको तफग बाट सनहछाप भएको रनसद र्जारी िभएसम्म बीमािलु्क भिुािी भएको मानििे छैि ।  

(२) बीमािलु्क भिुािी िभएसम्म बीमालेख र्जारी र्ररिे छैि ।  

 

९. मान्यता (आइडेम्न्टम्फकेसन): (१) बीमालेख सनहत बीमा प्रस्ताव फाराम, तानलका, सम्पषु्टी, बीमा संिोधि तानलका तथा 

बीमािलु्क भिुािी रनसदलाई एकमषु्ठ सम्पनि बीमा करार वा बीमालेखको रूपमा बझु्ि ुवा पढ्ि ुपिछे र नतिलाई अलग्र्ै पढ्ि, बझु्ि 

वा टुक्र्याएर बीमालेखको अथग लर्ाउि पाइि ेछैि ।   

(२) यस बीमालेखमा प्रयोर् र्ररएका नविेष िब्द तथा बाक्यहरू र्जहााँ र्जिु आियका साथ प्रयोर् र्ररएको छ, सोही अिरुूपकै 

अथग लर्ाउि ुपिछे ।  

(३) यस बीमालेखमा प्रयोर् भएका मखु्य तथा बीमासङ्र् सम्बनन्धत प्रानवनधक िब्दावलीको अथग पररभाषा खण्डमा उल्लेख 

भए बमोनर्जम हुिेछ ।  

    

१०. झुठ्ठा म्ववरण (म्मम्स्डम्क्र्सन): दहेायको अवस्थामा बीनमतले झठु्ठा नववरण नदएको मानििेछः  

(क) बीमा र्ररएको सम्पनि रहकेो भवि वा स्थािको बारेमा बीनमतले आफूलाई र्जािकारी भएको नवषयमा मलूभतू नववरण 

नदाँदा झठु्ठा नववरण नदएमा, वा  

(ख) र्जोनखम नवशे्लषण र्िग आवश्यक पिे वास्तानवकता लुकाई झठु्ठा कुरा उल्लेख र्रेमा, वा  

(र्) वास्तनवकताको उल्लेख र्दाग कुिै बस्तुर्त तथ्य (म्याटेररयल फ्याक्ट) उल्लेख िर्रेमा ।   

 

११. िुिानी म्र्दन बाध्य नहुने: दहेायको अवस्थामा बीमकले दाबी बापतको रकम भिुािी र्िग वाध्य हुिे छैिः  

(क)  बुाँदा िं. १० बमोनर्जम झठु्ठा नववरण नदएमा, वा   

(ख)  बुाँदा िं. १७ बमोनर्जम बीमकबाट नलनखत समथगि िर्जिाएमा, वा  

(र्) दाबी भिुािी प्रनक्रयामा रहकेो वा मलु्तवी रहकेो अवस्थामा बाहके क्षनत भएको नमनतले छ (६) मनहिा ब्यनतत    

भएमा ।  
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तर, बीमा दाबी भिुािी नदि अस्वीकार र्िुग अनघ बीमकले उल्लेनखत तथ्यहरू प्रमानणत र्िुग पिेछ ।   

 

१२. िम्तपूम्तन नपाउने (फम्फन चर): दहेायको कुिै अवस्था उत्पन्ि भएमा बीनमतले यस बीमालेख अन्तर्गत दाबी बापतको क्षनतपनूतग पाउि े

छैिः  

(क) दाबी र्जालसार्जीपणूग भएमा, वा 

(ख)  दावीको नसनलनसलामा बीनमत वा निर्जको तफग बाट कायग र्िे ब्यनिले झठु्ठा वयाि नदई कुि ैअिनुचत लाभ उठाउि 

खोर्जेमा, वा 

(र्) बीमकले दाबी अस्वीकार र्रेको छ (६) मनहिा नभत्र बीमा सनमनत समक्ष उर्जरुी िर्रेमा, वा  

(घ) बीमा ऐि, २०४९ बमोनर्जम बीमा सनमनतले बीमकको पक्षमा फैसला र्रेको पैंतीस (३५) नदि नभत्र उच्च अदालतमा 

उर्जरुी िर्रेमा 

तर, दाबी भिुािी रकम नदि अस्वीकार र्िुग अनघ बीमकले उल्लेनखत तथ्यहरू प्रमानणत र्िुग पिेछ ।   

 

१३. खारेजीाः (१) दहेायको अवस्थामा बीमालेख स्वतः खारेर्ज हुिछेः 

(क) आफ्िो हकनहतमा िरहकेो सम्पनिको बीमा र्राएमा,  

(ख) बीमालेखमा उल्लेख र्ररएको स्थािबाट बीमा र्ररएको सम्पनि यसै बीमालेख अन्तर्गत रक्षावरण भएको स्थाि बाहके 

अन्यत्र नवस्थापि भएमा वा अन्यत्र साररएमा,  

(र्) स्वानमत्व हस्तान्तरण भएको तीस (३०) नदि नभत्र सम्पनिको स्वानमत्व प्राप्त र्िे ब्यनिको िाममा बीमालेख िामसारी 

िभएमा । 

(२) बीमकले दहेायको अवस्थामा बीमालेख खारेर्ज र्िग सक्िेछः  

(क) बीनमतले बीमालेख खारेर्ज र्िग अिरुोध र्रेमा,  

(ख) बीमा सनमनतले कारण सनहत बीमालेख खारेर्ज र्िग निदिेि नदएमा,  

(र्) बीनमतले र्रैकाििूी सम्पनिको बीमा र्राएको प्रमानणत भएमा,  

 

(३) बीनमतको अिरुोधमा बीमालेख खारेर्ज र्िुग परेको अवस्थामा बीनमतलाई बहाल रहकेो अवनधको लानर् दहेाय बमोनर्जमको  

छोटो अवनधको बीमादर अिसुार बीमािलु्क नलई बााँकी बीमािलु्क नफताग र्िुग पिछेः  

क्र.स.ं अवम्ध बीमािुलक  

१. एक मनहिा सम्मको लानर्  बानषगक बीमािलु्कको १५ प्रनतित 

२. तीि मनहिा सम्मको लानर्  बानषगक बीमािलु्कको ४० प्रनतित 

३. छ मनहिा सम्मको लानर्  बानषगक बीमािलु्कको ७० प्रनतित 

४. िौ मनहिा सम्मको लानर्  बानषगक बीमािलु्कको ८५ प्रनतित 

५. िौ मनहिा भन्दा बढी अवनधको लानर्  बानषगक बीमािलु्क 

 

 

तर, बीमालेख खारेर्ज हुि ुअनघ दाबी पररसकेको रहछे भिे बीमािलु्क नफताग हुि ेछैि ।  

 

(४) यस दफा बमोनर्जम बीमकले आफैं ले बीमालेख खारेर्ज र्िुग परेको खण्डमा बीनमतलाई पन्र (१५) नदिको पवूग र्जािकारी नदि ु

पिेछ र बााँकी बीमा अवनधको लानर् समािपुानतक दरमा बीमािलु्क नफताग र्िुग पिेछ ।  
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१४. योगर्दान:  (१) यस बीमालेखबाट बीमा र्ररएको सम्पनि वा सम्पनिको कुिै अंि अको कुि ैपनि घर बीमालेख वा सम्पनि बीमालेख 

माफग त बीमा र्िग पाइिे छैि ।  

(२) कुिै कारणवस बीमा र्ररएको सम्पनि अन्य बीमा कम्पिीमा समते बीमा भएको रहछे र त्यस्तो सम्पनि वा सम्पनिको केही 

अंिको दाबी परेमा बीमकले आफ्िो भार्को क्षनतपनूतग रकम समािपुानतक रूपमा प्रदाि र्िेछ ।  

(३) बीमा र्ररएको सम्पनि वा सम्पनिको केही अंिको क्षनतपनूतग सामनुन्िक बीमालेखबाट समेत प्राप्त हुिे रहछे भि ेसामनुन्िक 

बीमालेखबाट क्षनतपनूतग प्राप्त भएपिात बााँकी रकम मात्र यस बीमालेख अन्तर्गत प्रदाि र्ररिेछ ।  

 

१५. प्रत्यासन: (१) बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत बापत बीनमतले बीमक बाहके अन्य पक्षबाट समते क्षनतपनूतग पाउि ेरहछे भि ेबीमकबाट 

क्षनतपनूतग प्राप्त र्दाग अन्य पक्षबाट क्षनतपनूतग पाउिे अनधकार बीमकलाई समु्पि ुपिेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोनर्जम अन्य पक्षबाट क्षनतपनूतग प्राप्त र्िगका लानर् बीमकले र्जिुसकैु समयमा पनि उपयिु र आवश्यक कारबाही 

र्िग सक्िछे ।  

  (३) उपदफा (२) बमोनर्जमको कायग बीनमत आफैं ले र्िुग पि ेभए आफैं ले र्िुग पिछे वा बीमकले र्िग नमल्ि ेभएमा  बीमकलाई 

अिमुनत नदि ुपिछे ।  

  (४) उपदफा (२) र (३) बमोनर्जमको कायगको खचग बीमकको हुिछे ।  

 

१६. न्यून बीमा: (१) बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत भएको बेलामा मलू्याङ्कि र्दाग क्षनत भएको सम्पनिको बर्जार मलू्य बीमाङ्क भन्दा 

बढी हुि आएमा बीमकले न्यिू बीमा अन्तर्गत भिुािी र्ि ेदाबीको सतू्र (औषत ितग) अिसुार र्णिा र्री हुि आउिे रकम भिुािी 

र्िेछ ।  

  (२) बीमा र्ररएको सम्पनि एक भन्दा बढी रहछे भिे प्रत्येक सम्पनिको लानर् छुट्टाछुटै्ट यो प्रावधाि लार् ूहुिेछ ।  

 (३) दहेायको अवस्थामा औषत ितग लार् ूहुिे छैिः  

(क) बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत भएको बेलामा, क्षनत भएको सम्पनिको मलू्याङ्कि र्दाग प्राप्त मलू्य बीमाङ्कको 

पचासी प्रनतित भन्दा बढी हुि आएमा,    

  (ख) बीमाङ्कको दईु प्रनतित वा दि लाख रूपैंया मध्ये र्जिु कम हुन्छ सो वरावरको क्षनत हुि आएमा ।  

 

१७. पररवतनन तथा पररत्याग:  दहेायको कुि ैघटिा घट्ि ुवा क्षनत हुि ुअर्ावै बीमकको तफग बाट नलनखत समथगि र्राउि ुपिछे ।  

(क)  ब्यापार तथा उत्पादि प्रनक्रयामा पररवतगि भएमा, वा 

(ख)  बीमा र्ररएको भवि वा बीमा र्ररएको सम्पनि रहकेो भविको प्रयोर्मा पररवतगि भएको कारणले र्जोनखममा 

उल्लेख्य बनृि भएमा, वा 

(र्) बीमा र्ररएको भवि वा बीमा र्ररएको सम्पनि रहकेो भवि साठी (६०) नदि भन्दा लामो समय सम्म मानिस 

िवसी खाली रहमेा, वा 

 

१८. स्वाम्मत्व पररवतनन: (१) प्रचनलत काििू बमोनर्जम उिरानधकारीमा सरेकोमा बाहके बीनमतबाट अन्य ब्यनि वा साँस्थामा बीमा 

र्ररएको सम्पनिको स्वानमत्व हस्तान्तरण भएमा तीस (३०) नदि नभत्र बीनमतले बीमालेख िामसारी र्ररनदि ुपिेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोनर्जम स्वानमत्व पररवतगि र्िगका लानर् बीनमतले निवेदि नदएमा तत्काल कुिै िलु्क िनलई  बीमकले 

बीमालेख िामसारी र्ररनदि ुपिछे ।  
  

१९. र्दाबी: (१) बीमकले बीमाङ्क रकम भन्दा बढी हुि ेर्री दाबी भिुािी र्ि ेछैि ।  

(२)  यस बीमालेखको अपवादमा उल्लेख र्ररए बाहकेको कुिै घटिा घटी बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत भएमा बीनमतले तत्काल 

दहेायका कुराहरू र्िुग पिछेः 
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(क) बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत न्यिूीकरणको लानर् प्रयास र्ि,े  

(ख) आर्लार्ी, हुलदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम समहू वा आपरानधक कारणबाट क्षनत भएमा वा त्यसरी क्षनत भएको हो 

भिी िंका लार्मेा प्रहरी कायागलयमा खवर र्ि,े  

   (३) उपदफा (२) बमोनर्जमको घटिा घटेको पैंतीस (३५) नदि वा बीमकले नदएकोमा थप म्याद नभत्र बीनमतले बीमकलाई दहेायका 

नववरण उपलब्ध र्राउि ुपिेछः 

   (क) दाबी उत्पन्ि हुिे वा क्षनत र्राउिे घटिाको उत्पनि, कारण तथा घटिा घट्दाको पररनस्थतको नववरण, 

(ख) क्षनत परेको सम्पनिको क्षनत हुाँदाको मलू्य (कुिै िाफा समावेि िर्ररएको मलू्य) को आधारमा तयार  पाररएको दाबी 

रकम सनहतको नवस्ततृ नववरण,  

(र्) दाबीको सत्यता र्जाहरे र्िे कार्र्जात, दाबीको सम्बन्धमा बीमकलाई आवश्यक पि े बयाि, योर्जिा, िापिक्सा, 

बनहखाता, भौचर, प्रनतनलनप, बीर्जक, अन्य कार्र्जपत्र र्जस्ता प्रमाण,  

(घ) बीमा र्ररएको सम्पनिको अन्य बीमा कम्पिीमा समते बीमा र्ररएको भए सोको नववरण ।  

  (४) बीमकले बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत भएको र्जािकारी प्राप्त र्रेमा उि बीनमतसङ्र् सम्पकग  र्री दाबी प्रनक्रयामा निर्जलाई 

सहयोर् र्िछे ।   

  (५) एउटै बीमा अवनधमा र्जनतसकैु पटक पनि दाबी र्िग सनकिेछ र धेरैपटक दाबी र्रेकै कारणले बीमकले दाबी अस्वीकार र्ि े

छैि ।  

   

२०. अम्धक: (१) यस बीमालेख अन्तर्गत दहेाय बमोनर्जमको अनधक लार् ूहुिेछः  

(क) भकूम्पबाट क्षनत भएको बीमा र्ररएको सम्पनि मध्ये भकूम्पले असर पयुागएको सम्पनिको हकमा मात्र दाबी रकमको 

२ प्रनतित वा १० लाख रूपैंया मध्ये र्जिु कम हुि आाँउछ सोही बरावरको रकम, वा  

(ख) पािीर्जन्य र्जोनखमबाट भएको क्षनतको हकमा दाबी रकमको ५ प्रनतित वा ५ लाख रूपैंया मध्ये र्जिु कम हुि आाँउछ, 

सोही बरावरको रकम । 

(र्) अन्य कुि ैपनि कारणबाट भएको क्षनतको हकमा दाबी रकमको १ प्रनतित वा ५ लाख रूपैंया मध्ये र्जिु कम हुि 

आाँउछ, सोही बरावरको रकम ।  

स्पम्िकरणाः अनधक र्णिा र्दाग कूल दाबी रकममा िभै प्रत्येक बीमा र्ररएको सम्पनिको लानर् अलर् अलर् र्णिा 

र्री कूल रकम निधागरण र्ररिेछ ।   

(घ) दि हर्जार रूपैंया भन्दा कम रकमको दाबी र्िग पाइिे छैि ।  

(२) यस दफाको ब्यवस्था लघ ुसम्पनि बीमाको हकमा लार् ूहुि ेछैि ।  
 

२१. ह्रास: (१) क्षनतपनूतग रकम निधागरण र्दाग बीमकले ह्रासकट्टी र्री र्णिा र्िछे ।  

तर, दहेायको अवस्थामा बीमकले ह्रास कट्टी िर्री दाबी बापतको रकम भिुािी र्िेछ ।  

(क) मलू्यांनकत बीमालेखमा  

(ख) पिुस्थागपिा बीमालेखमा 

(२) भविको हकमा बानषगक २ प्रनतितका दरले र अन्य सम्पनिको हकमा नियमािसुार ह्रास कट्टी र्ररिछे ।  

 (३) ह्रास कट्टी र्दाग र्जिुसकैु अवस्थामा पनि बीमाङ्कको कूल पचास प्रनतित भन्दा बढी हुिे र्री ह्रास कट्टी र्िग पाइिे छैि ।  
  

२२. बीमकको अम्धकार: (१) बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत भएमा बीमकले दहेाय बमोनर्जम र्िग सक्िेछः 

(क)  क्षनत भएको भवि वा पररसरमा प्रवेि र्िग वा कब्र्जामा नलि वा नर्जम्मा नलि, वा  

(ख)  क्षनत भएको भवि वा पररसर नभत्र रहकेो बीनमतको कुिै सम्पनि वा क्षनत भएको सम्पनि आफ्िो कब्र्जामा नलि वा 

नर्जम्मा नलि, र्जााँचवझु र्िग, छिौट र्िग, नमलाि र्िग, हटाउि वा ब्यवस्थापि र्िग, वा  
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(र्)  क्षनत भएको सम्पनि आफैं ले वा सरोकारवालाको तफग बाट नवक्री र्िग वा नकिारा लर्ाउि ।  

 (२) बीमकले आफ्िो रोर्जाई अिसुार क्षनत भएको सम्पनि वा त्यसको कुिै अंिको क्षनतपनूतग स्वरूप ममगत, बदली, सट्टा भिाग वा 

िर्द भिुािी र्ररनदि सक्िछे र उि काम बीमक आफैं ले, अन्य कम्पिी माफग त वा अन्य बीमकसंर् नमली र्िग सक्िेछ ।  

 तर, निनित तररकाले क्षनतपनूतग नदि ेभिी तानलकामा तोनकएको अवस्थामा सोही तररकाले क्षनतपनूतग प्रदाि र्िुग पिेछ ।  

   (३) बीमकले बीमा र्ररएको सम्पनिको बदली वा सट्टा भिाग र्दाग दरुूस्त मौनलक रूपमा र्ररनदि बाध्य हुिे छैि ।  

 तर, पररनस्थनत अिसुार यथासम्भव दरुूस्त मौनलक बिाउि प्रयत्ि र्िुग बीमकको दानयत्व हुिेछ ।  

 

२३. बीम्मतको र्दाम्यत्व: (१) यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणूग ितगहरू बीनमतले पालिा र्िुग पिछे ।  

(२) बीमकले आफ्िो अधीिमा नलएको वा िनलएको कुिै पनि सम्पनि बीनमतले छाड्ि वा पररत्याग्ि र्िग पाउि ेछैि ।  

  (३) बीमा र्ररएको सम्पनिको बीनमतले उनचत स्याहार (स्ट्यान्डडग अफ केयर), ममगत सम्भार र्िुगका साथै क्षनत हुिबाट बचाउि 

उपयिु सावधािी अपिाउि ुपिेछ । 

  (४) दाबी छािबीि, अिसुन्धाि वा सभेको क्रममा प्रहरी, बीमक तथा अन्य अनधकारप्राप्त निकायलाई बीनमतले पणूग रूपमा 

सहयोर् र्िुग पिछे ।  

  (५) बीमा र्ररएको सम्पनिको र्जोनखममा बनृि भएको थाहा भएमा बीनमतले बीमकलाई र्जािकारी र्राउि ुपिेछ ।  

   (६) दाबी यनकि र्िगका लानर् आवश्यक प्रमाण बीनमतले र्जटुाउि ुपिेछ ।  

 

२४. बीमाङ्कको पुनस्थानपना:  (१) बीमा अवनधमा प्रत्येक पटक दाबी परेपिात बााँकी अवनधको लानर् बीमाङ्क रकम दाबी बरावरको 

रकमले स्वतः कम हुिेछ । 

  (२) बीनमतले बााँकी अवनधको लानर् परूा बीमाङ्क कायम राख्ि चाहमेा दाबी वरावरको रकमको समािपुानतक रूपमा हुि आउि े

बीमािलु्क भिुािी र्िुगपिेछ र बीमकले तत्काल सानवक बीमाङ्क रकम पिुस्थागपिा र्ररनदिेछ ।   

  

२५. समय सीमा: (१) बीमालेखको अवनध समाप्त हुि ेभिी उल्लेख भएको नमनतमा मध्यरात बाह्र बरे्ज बीमालेख समाप्त हुिछे ।  

  (२) दाबी भिुािीको प्रनक्रयामा रहकेो वा मलु्तवी (पनेन्डङ) रहकेो अवस्थामा बाहके क्षनत भएको ६ (छ) मनहिा पनछ कुिै क्षनतको 

क्षनतपनूतग प्रदाि र्िग बीमक बाध्य हुिे छैि ।  
 

२६. म्ववार्द समाधान: (१) दहेायको कुिै अवस्था आइपरेमा बीनमतले नवस्ततृ नववरण खलुाई ६ (छ) मनहिा नभत्र बीमा सनमनतमा उर्जरुी 

र्िग सक्िछेः 

(क) बीमकले दाबी बापतको निवेदि अस्वीकार र्रेमा,  

(ख)  बीमकले दाबी बापतको रकम नदि अस्वीकार र्रेमा, वा  

(र्)  बीमकले बीनमतलाई नदि आाँटेको दाबी बापतको रकम कम भएको भन्िे बीनमतलाई लार्ेमा, वा  

(घ) बीनमत वा बीमालेख धारक बाहके अन्य पक्षलाई दाबी बापतको रकम भिुािी र्िग आाँटेमा वा भिुािी र्रेमा, र  

(ङ) बीमा तथा दाबी सम्बन्धमा अन्य कुिै नववाद उत्पन्ि भएमा ।  

 (२) बीमा सनमनतले बीमकको पक्षमा नदएको निणगय नचि िवझेुमा निणगय प्राप्त भएको पैंतीस (३५) नदि नभत्र बीनमतले उच्च 

अदालतमा पिुरावेदिका लानर् उर्जरुी नदि सक्िेछ ।   

 

२७. म्लम्खताः (१) बीमक तथा बीनमत बीच हुि ेकुिै पनि सचूिा, पत्र, लेखापढी नलनखत वा मनुित हुिेछ ।  

(२) बीमालेख दईु प्रनत मनुित र्री एक प्रनत बीमकले राखी एक प्रनत बीनमतलाई नदइिछे ।    

(३) बीनमतले बीमालेख प्राप्त र्रेको प्रमाण बीमकले बीमालेखको आफ्िो प्रनतसंर् ैसरुनक्षत रूपमा राख्िेछ ।  
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अिसुचूी–३ 

घर बीमालेख 

(दफा ४ सङ्र् सम्बनन्धत) 

 

यस बीमालेखको तानलकामा उल्लेख भएको पररसर सनहतको घर तथा घर पररसर नभत्र रहकेो सामाि तथा सम्पनिको क्षनत नवरूि बीमा 

र्िगको लानर् बीनमतले परूा बीमािलु्क भिुािी र्रेको हुिाले निपक्षीय बीमा करारको रूपमा ... ... ... ... बीमा कम्पिी नलनमटेड (बीमक) 

ले यो बीमालेख र्जारी र्रेको छ ।  

 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्भिक  

१. बीमालेखको नाम र प्रारभि: (१) यस बीमालेखको िाम “घर बीमालेख” रहकेो छ । 

 (२) यो बीमालेख बीनमतले बीमािलु्क भिुािी र्रेपिात प्रारम्भ हुिेछ ।  

 

२. पररिाषा: नवषय वा प्रसङ्र्ले अको अथग िलार्ेमा यस बीमालेखमा,  

(क) “अम्धक” भन्िाले बीमकले दाबी रकमबाट अनिवायग रूपमा घटाउि ेरकम सम्झि ुपछग ।  

(ख) “अपबार्द” भन्िाले बीमालेखले रक्षावरण िर्िे र्जोनखम वा बीमालेखले क्षनत प्रदाि िर्ि ेवा िसमेट्िे अवस्था सम्झि ु

पछग ।  

(ग) “आगलागी” भन्िाले दघुगटिावस ज्वाला प्रस्फुनटत भई उत्पन्ि भएको आर्ो वा अग्िी सम्झि ु पछग । तर, कुि ै

प्रयोर्जिको लानर् बानलएको र आफ्िै सीमानभत्र रहकेो आर्ोलाई यस बीमालेखको प्रयोर्जिको लानर् आर्ो वा अग्िी 

मानििे छैि ।  

(घ) “आनुसाङ्म्गक िम्त” भन्िाले बीमा र्ररएको र्जोनखमको कारणले हुिे अप्रत्यक्ष (कनन्सक्वेनन्सयल) वा एउटा 

घटिाको परीणाम स्वरूप हुिे अप्रत्यक्ष क्षनत सम्झि ुपछग ।  

(ङ) “औसत ितन” बीमालेख अन्तर्गत बीमा र्ररएको सम्पनि क्षनत हुाँदा उि सम्पनिको बर्जार मलू्य भन्दा बीमाङ्क घटी 

भएको अवस्थामा बीमकले समािपुानतक रूपमा भिुािी र्ि ेक्षनतपनूतग रकम सम्झि ुपछग । त्यस्तो रकम दहेाय अिसुार 

र्णिा र्ररिछेः  

        बीमकले प्रदाि र्िे क्षनतपनूतग = िम्त िएको सभपम्िको बीमाङ्क × बास्तम्वक िम्त 

    िम्त िएको सभपम्िको बजार मूलय  

(च) “घर” भन्िाले स्थायी रूपले वसोवास र्ररिे र्रै व्यवसानयक वा र्रै व्यापाररक प्रयोर्जिको लानर् निनमगत बीनमतको 

बीमायोग्य नहत रहकेो आवासीय भवि वा अपाटगमेन्ट तथा त्यसमा रहकेो चल अचल सम्पनि समेत सम्झि ुपछग र सो 

िब्दले आवासीय प्रयोर्जिको लानर् भाडामा नदइएको भवि वा अपाटगमेन्ट समतेलाई र्जिाउाँछ । साथै, अपाटगमने्टको 

हकमा बीनमतको बीमायोग्य नहत रहकेो अपाटगमेन्टको समािपुानतक रूपले हुि आउि ेसाझा क्षते्र (कमि एररया) लाई 

समेत र्जिााँउछ ।  

(छ) “चट्याङ” भन्िाले चट्याङ परेर वा नबर्जलुी चनम्कएर भएको आर्लार्ी, भौनतक क्षनत वा उच्च भोल्टेर्जको नवद्यतु 

प्रबाह सम्झि ुपछग ।  

(ज) “जोम्खम” भन्िाले कुि ैघटिा घट्िे वा िघट्ि ेअनिनित अवस्था सम्झि ुपछग । 

(झ) “ताम्लका” भन्िाले बीमा र्ररएको सम्पनि, बीमाङ्क, बीमािलु्क लर्ायत बीमालेख र्जारी र्िग आवश्यक पि े

नववरणहरू उल्लेख भएको बीमालेखको अङ्र्को रूपमा रहि ेतानलका सम्झि ुपछग ।  

(ञ) “र्दाबी” भन्िाले बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत बापत बीनमतिारा मार् र्ररएको क्षनतपनूतग रकम सम्झि ुपछग । 
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(ट) “धक्काको असर (इभ्याक्ट)” भन्िाले र्जिावर, सवारी साधि, रेल, कुिै चलायमाि वा नस्थर बस्तु वा अन्य कुि ै

पनि यानन्त्रक बस्तुको ठक्कर वा धक्काबाट सम्पनिको नभनत्र वा बानहरी भार्मा पिे असर सम्झि ुपछग । 

(ठ) “म्नरे्दम्िका” भन्िाले सम्पनि बीमा सम्बन्धी निदनेिका, २०७५ सम्झि ुपछग ।  

(ड)  “बस्तुगत तथ्य” भन्िाले बीमा र्ररएको सम्पनिको र्जोनखम बढाउि वा घटाउि सक्िे महत्वपणूग तथ्य सम्झि ुपछग ।  

(ढ) “बीमक” भन्िाले यो बीमालेख र्जारी र्िे बीमा कम्पिी सम्झि ुपछग ।  

(ण) “बीमा करार” भन्िाले प्रस्ताव फाराम, बीमालेख, तानलका, सम्पषु्टी, बीमालेखको संिोधि तानलका तथा बीमािलु्क 

भिुािी रनसद सनहत बीमालेखको रूपमा र्जारी र्ररएको बीमक तथा बीनमत बीच भएको निपक्षीय करार सम्झि ुपछग ।   

(त) “बीमा गररएको सभपम्ि” भन्िाले तानलकामा उल्लेख भए अिसुार यस बीमालेखिारा रक्षावरण र्ररएको वा 

बीमकको बीमायोग्य नहत रहकेो बीमा र्ररएको घर, घर पररसर नभत्र रहकेो सामाि तथा सम्पनि सम्झि ुपछग । 

(थ) “बीमाङ्क” भन्िाले क्षनत बापत बीमकले प्रदाि र्ि ेतानलकामा उल्लेख र्ररए अिसुारको कूल बीमा रकम सम्झि ु

पछग ।   

(र्द) “बीमालेख” भन्िाले बीमकले र्जारी र्िे घर बीमालेख, तानलका तथा सम्पषु्टी तथा बीमालेखको संिोधिको  

तानलकालाई एकमषु्ट रूपमा सम्झि ुपछग ।  

(ध)  “बीमािुलक” भन्िाले सम्पनिको बीमा र्रे बापत बीनमतले बीमकलाई बझुाउि ुपि ेरकम सम्झि ुपछग । 

(प) “बीम्मत” भन्िाले बीमा र्ि ेब्यनि वा साँस्था वा बीमालेख धारक सम्झि ुपछग ।   

(फ) “िूकभप” भन्िाले भकूम्पको कारणले हुि ेआर्लार्ी वा अन्य क्षनतर्जन्य घटिा सम्झि ुपछग ।  

(ब) “मूलिूत म्ववरण” भन्िाले बीमा र्ररएको सम्पनिमा रहकेो र्जोनखम तथा त्यस्तो र्जोनखमको मात्रा नवशे्लषण र्री 

बीमािलु्क निधागरण र्िग र बीमा प्रस्ताव स्वीकार र्िे वा िर्िे निणगयमा सघाउ पयुागउि आवश्यक पिे महत्वपणूग नववरण 

सम्झि ुपछग ।  

(ि) “रिावरण” भन्िाले बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनतको क्षनतपनूतग प्रदाि र्िगको लानर् मञ्र्जरु र्रेको अवस्था सम्झि ु

पछग ।  

(म) “म्वस्फोटन” भन्िाले कुिै यन्त्र वा उपकरणको आन्तररक वा बाह्य नवस्फोटि वा अन्य कुिै प्रकारले भएको नवस्फोटि 

सम्झि ुपछग ।  

(य) “समानुपाम्तक र्दर” भन्िाले एक बषगको लानर् लाग्िे बीमादरको अिपुातमा तोनकएको निनित अवनधका लानर् लाग्ि े

बीमादर सम्झि ुपछग ।  

(र)  “सभपुिी” भन्िाले बीनमतको अिरुोधमा बीमालेखको र्जोनखम समहूको रक्षावरणलाई हटाउिका लानर् बीमालेखको 

अनभन्ि अङ्र्को रूपमा रहि ेर्री बीमालेखको तानलकामा उल्लेख र्री बीमकको तफग बाट र्जारी भएको थप नलखत 

सम्झि ुपछग ।  

(ल) “हुलर्दगंा तथा आतंकबार्द जोम्खम समूह” भन्िाले हुलदरं्ा, हडताल, ररसइवीपणूग कायग, आतंकबादी कायग, 

प्रनतघात र्जस्ता कायगहरू सम्झि ुपदगछ ।  

(व) “िम्त” भन्िाले कुि ैघटिा भ ैहुि ेक्षनत हुि,ु हानि िोक्सािी हुि,ु नवग्रि ुवा िास हुि ुभन्ि ेसम्झि ुपछग ।  

(ि) “िम्तपूम्तन” भन्िाले बीमालेखमा उल्लेख भए अिरुूप बीमकले बीनमतलाई प्रदाि र्िे दाबी बापतको रकम सम्झि ु

पछग ।  

 

 

पररच्छेद–२ 

रिावरण  

३. रिावरण: दहेायका कारणबाट बीमा र्ररएको सम्पनि (घर तथा घरमा रहकेो चल अचल सम्पनि) मा भएको प्रत्यक्ष भौनतक क्षनतको 

बीमकले क्षनतपनूतग प्रदाि र्िछेः  

(क) अग्नीजन्य िम्त:  
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(अ) आर्लार्ी वा अग्िीको कारणले भएको क्षनत 

 

(ख) हावाजन्य िम्त: 

(अ)  हावा, हुरी वतास, आाँनधवेहरी वा तुफािको कारणले भएको क्षनत 

(आ) चक्रबात वा भमुरीको कारणले भएको क्षनत  

(इ) कुिै प्रकारको बायमुण्डलीय उथलपथुलको कारणबाट भएको क्षनत 

 

(ग) पानीजन्य िम्त:  

(अ)  झरी वा बषागको पािीको कारणले भएको क्षनत 

(आ) अनसिा, नहउाँ वा नहमआाँधीको कारणले भएको क्षनत 

(इ) बाढी, डुवािको कारणले भएको क्षनत  

(ई) पाइप, ट्याङ्की, बााँध, पोखरी, नस्प्रङ्कल, ढल वा पािीको निकास वा अन्य कुिै बस्तु थनुिएर वा 

त्यसको निकास बन्द भएर वा त्यसबाट ओभरफ्लो भएर, चनुहएर  वा फुटेर भएको क्षनत ।  

 

(घ) िूमीजन्य िम्त:  

(अ) भुाँईचंालोको कारणले भएको क्षनत ।  

(आ) कुिै नवस्फोटि भई र्जनमि हनल्लएको कारणले भएको क्षनत । 

 

(ङ) खस्ने वा िाम्सने सभबन्धी िम्त:  

(अ) पनहरो वा भसु्खलि को कारणले भएको क्षनत ।  

(आ) ढुङ्र्ा खस्ि ेकारणले भएको क्षनत ।  

(इ) नहलो वा लेदो बग्िे कारणले भएको क्षनत ।  

(ई) र्जनमि, नढस्को, माटो, बालुवा, रोडा, ढुंर्ा खस्ि ेवा भानसि ेकारणले भएको क्षनत ।  

(उ) नकिार, बाटो, भईु,ं सडक, खस्िे वा भानसिे कारणले भएको क्षनत ।  

 

(च) चट्याङ्जन्य िम्त:  

(अ) चट्याङको कारणले भएको क्षनत ।  

 

(छ) म्वस्फोटनजन्य िम्त:  

(अ) नवस्फोटि (एक्स्प्लोर्जि) को कारणले भएको क्षनत ।  

(आ) अन्तफुग टि (इम्प्लोर्जि) को कारणले भएको क्षनत ।  

 

(ज) आकासीय सामग्रीजन्य िम्त:  

(अ)   हवाई याि, रकेट, आकािमा उड्िे बस्तुको कारणले भएको क्षनत ।  

(आ) आकािीय नपण्ड, अपररनचत बस्त ु(अिआइडेनन्टफाइड अब्र्जेक्स) को कारणले भएको क्षनत ।  

(इ)  आकािको माध्यमबाट अकस्मात आउि ेकुि ैपनि रहिे यन्त्र, उपकरण वा बस्तुको कारणले भएको 

क्षनत । 

(ई) उड्िे बस्तुको उच्च आवार्जको कारणले भएको क्षनत । 

 

(झ) धक्का म्र्दएर, छोएर, लडेर वा लागेर हुने िम्त:  
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(अ) सवारी साधि, रेल, र्जिावर वा अन्य चलायमाि बस्तलेु धक्का नदएर, छोएर, लडेर वा लार्रे भएको 

क्षनत ।  

(आ) रूख, नवरूवा, खम्बा, तार, सामाि, यन्त्र उपकरण वा अन्य बाह्य बस्तुले धक्का नदएर, छोएर, लडेर 

वा लार्रे भएको क्षनत । 

(इ) अन्य घर वा भौनतक संरचिाले धक्का नदएर, छोएर, लडेर वा लार्ेर भएको क्षनत । 

 

(ञ) स्वजलन:  

(अ) स्वर्जलि, आन्तररक र्जलि वा आफैं  बलेको कारणले भएको क्षनत ।  

 

(ट) हुलर्दगंा तथा आतंकबार्दजन्य िम्त:  

(अ) हुलदरं्ाको कारणले भएको क्षनत ।  

(आ) हड्तालका कारणले भएको क्षनत ।  

(इ) ररसइवीपणूग कायगको कारणले भएको क्षनत । 

(ई) आतंककारी तथा नवध्वंिात्मक नक्रयाकलापका कारणले भएको क्षनत । 

(उ) प्रनतघात (स्यावोटेर्ज) का कारणले भएको क्षनत 

 

(ठ) अन्य िम्त: 

(अ) नमसाइल टेनस्टङ् अपरेििका कारणले भएको क्षनत ।  

 

४. अम्तररि समु्वधा: बीमा र्ररएको सम्पनि क्षनत भएको खण्डमा बीमकले बीनमतलाई दहेाय बमोनर्जमको अनतररि सनुवधा प्रदाि 

र्िेछः  

(क) आम्कन टेक्ट, इम्न्जम्नयर वा सिेयरको िुलक: आनकग टेक्ट, इनन्र्जनियर वा सभेयरको (नफ) िलु्क दाबी रकमको 

बढीमा तीि प्रनतितमा िबढ्ि ेर्री बीमाङ्कको सीमानभत्र रहिे र्री बीमकले भिुािी र्िछे ।   

(ख) िग्नाविेष म्बस्थापन: क्षनतग्रस्त सम्पनिको भग्िाविेष हटाउि वा नवस्थापि र्िगका लानर् लाग्ि ेखचग दि लाख 

रूपैंया वा दाबी रकमको दि प्रनतित मध्ये र्जिु कम हुन्छ सोही बरावरको रकम बीमाङ्कको सीमानभत्र रहिे र्री 

बीमकले भिुािी र्िेछ ।  

 

(ग) रु्दघनटना: बीनमत वा निर्जको पररवारको बढीमा पााँच र्जिा सदस्यलाई घर पररसर नभत्र बीमा र्ररएको 

र्जोनखमस्वरूप भएको दघुगटिाबाट दहेायको क्षनत भएको खण्डमा बीमकले दहेाय बमोनर्जमको क्षनतपनूतग भिुािी 

र्िेछः 

(क) मतृ्य ुभएमा वा दवैु हात वा खटु्टा कानटई अलर् भएमा वा दबैु आाँखाको दृष्यिनि िफनकग िे र्री पणूग 

रूपमा क्षनत भएमा प्रनत प्रनत ब्यनि रू. पााँच लाख  

(ख) एउटा हातको िाडी वा खटु्टाको र्ोलीर्ााँठो वा सो भन्दा मानथको भार् कानटई अलर् भएमा प्रनतब्यनि 

प्रनत हात वा प्रनत खटु्टा रू.दईु लाख 

(र्) हात वा खटु्टाको बनुढऔलंा कानटएमा प्रनतब्यनि प्रनत बनुढऔलंा रू. एक लाख 

(घ) हात वा खटु्टाको अन्य कुि ैऔलंा कानटएमा प्रनतब्यनि प्रनत औलंा रू. पचास हर्जार 

(ङ) अन्य अङ्र्को क्षनत भएमा नचनकत्सकको नसफाररस अिसुार समािपुानतक नहसावले हुि आउिे रकम  
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(घ) चोरी, लुटपाट, डकैम्ताः घर वा घर पररसरमा चोरी लुटपाट वा डकैती भई वा सोको प्रयासस्वरूप भएको क्षनतको 

बीमकले क्षनतपनूतग प्रदाि र्िछे ।  

 

 

पररच्छेद–३ 

अपबार्द 

५. अपबार्द: यस बीमालेखमा अन्यत्र र्जिुसकैु कुरा लेनखएको भए तापनि बीमकले दहेायका र्जोनखमको कारणले भएको क्षनतको क्षनतपनूतग 

प्रदाि र्िछैेिः 

(क) अनुसांम्गक िम्त: कुि ैकारणबाट भएको क्षनतको पररणामस्वरूप नसर्जगिा भएको दहेाय बमोनर्जमको क्षनतको क्षनतपनूतग 

बीमकले प्रदाि र्ि ेछैिः 

(क) आम्दािी वा िाफामा भएको कमी वा क्षनत 

(ख) नढलाईको कारणले भएको क्षनत 

(र्) ख्यानत वा लोकनप्रयतामा भएको ह्रास वा क्षनत 

(घ) उत्पादि प्रणालीमा आएको अवरोधको कारणले भएको क्षनत 

(ङ) बर्जारको कारणले भएको क्षनत 

 

(ख) यन्र उपकरणको टुटफुट: यन्त्र उपरकणको टुटफुट भएको कारणबाट हुि ेयन्त्र उपकरणको क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले 

प्रदाि र्ि ेछैि ।  

तर, सो कारणबाट भएको अन्य सम्पनि (उि टुटफुट भएको यन्त्र उपकरण बाहके) को क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले 

प्रदाि र्िछे ।  

 

(ग) म्वदु्यतीय उपकरणाः चट्याङ तथा अन्य कारणले उत्पन्ि भएको उच्च नवद्यतुीय भोल्टेर्जको कारणले नवद्यतुीय तथा 

इलेक्रोनिक उपकरणमा भएको क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्िे छैि ।  

तर, दहेायको अवस्थामा बीमकले क्षनतपनूतग प्रदाि र्िछेः  

(क) नसधै चट्याङ लार्ी नवद्यतुीय वा इलेक्रोनिक उपकरणको क्षनत भएमा,  

(ख) चट्याङको कारणले उत्पन्ि भएको उच्च नवद्यतुीय भोल्टेर्जको कारणबाट भएको अन्य सम्पनि (उि टुटफुट 

भएको नवद्यतुीय तथा इलेक्रोनिक उपकरण बाहके) को क्षनत भएमा ।   

 

(घ) कभ्युटरमा िएको सचूना तथा तथ्याङ्क: कम्प्यटुरमा भएका सचूिा तथा तथ्याङ्क (डाटा) को क्षनतको क्षनतपनूतग 

बीमकले प्रदाि र्ि ेछैि । 

तर, कम्प्यटुर तथा कम्प्यटुर सम्बन्धी यन्त्र उपकरणको भौनतक क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्िछे ।  
 

(ङ) अम्धकार प्राप्त म्नकायबाट गररएको िम्त:  अनधकार प्राप्त निकायबाट र्जिुसकैु कारणले भत्काई वा आर्ो लर्ाई 

वा पािी प्रयोर् र्री वा अन्य कुि ैतररकाले र्ररएको क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्ि ेछैि । 

 

(च) म्वम्करणयिु पर्दाथन तथा आणम्वक, रासायम्नक तथा जैम्वक हम्तयार: (१) नवनकरणयिु पदाथग वा 

नवनकरणयिु फोहोरको संसर्ग (कन्टानमिेसि) बाट भएको क्षनतको क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्िे छैि । 

(२) आणनवक, रासायनिक तथा र्जैनवक आम नविासकारी हनतयारको प्रयोर्बाट भएको क्षनतको क्षनतपनूतग 

बीमकले प्रदाि र्ि ेछैि ।  
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(छ) युद्ध वा युद्ध सरहको अवस्था: सैनिक नविोह, िनि अपहरण, घरेाबन्दी वा यिु, आक्रमण, नवदिेी ित्रकुो कारबाही 

वा कुि ैयिु सरहको कारबाही वा र्हृयिु वा सो सरहको अवस्थामा भएको क्षनतको बीमकले क्षनतपनूतग प्रदाि र्ि ेछैि 

।  

 

(ज) रे्दहायको कारणबाट िएको चोरीाः दहेायको कारणबाट भएको चोरी, लटुपाट तथा डकैनतको बीमकले क्षनतपनूतग 

प्रदाि र्िछैेिः 

(क) बीनमत वा निर्जसङ्र् स्थायी रूपमा बसोवास र्िे पाररवाररक ब्यनिले र्रेको चोरी, लुटपाट, डकैनत वा सोको 

प्रयास, 

(ख) धोखापणूग उपायले सम्पनि हडप्िे ब्यनिबाट,  

(र्) चलिचल्तीबाट भएको क्षनत, मनेिि तथा नवद्यतुीय र्डवडी, टुटफुट, ह्रास, क्रनमक रूपले िाि हुाँद ैर्जाि,े 

नभत्री खरावी, िीत, बषाग, तुसारो, वातावरणीय प्रभाव, नकरा, ियााँ खडा र्िे र भत्काउि ेप्रनक्रयाबाट ।  
 

(झ) रे्दहायको कारणबाट िएको रु्दघनटनााः दहेायको कारणबाट दघुगटिा भई बीनमत वा बीनमतको पररवारको मतृ्य ुभएको 

रहछे भिे बीमकले दाबी रकम भिुािी र्िछैेिः 

(क) लार् ूऔषधीको प्रभाव 

(ख) पार्लपि वा मािनसक असन्तलुि, 

(र्) कुिै प्रकारको होड वा खतरिाक खलेकुदमा भार् नलाँदाको अवस्था  

(घ) काििू नबरोधी नक्रयाकपाल 

(ङ) आत्महत्या वा आत्महत्याको प्रयास 

 

(ञ) अन्य िम्त: दहेायको कारणले भएको क्षनतको बीमकले क्षनतपनूतग बीमकले प्रदाि र्िेछैिः 

(क) बस्तुको प्रकृनत पररवतगि,  

(ख) प्रदषुण वा अन्य बस्तुको संसर्ग (कन्टानमिेसि) बाट भएको क्षनत,   

(र्) सकुाउिे वा तताउि ेक्रममा भएको क्षनत,  

 

पररच्छेद–४ 

ितनहरू 

६. प्रस्ताव र स्वीकृम्त: (१) बीमालेख र्जारी र्िुग अनघ बीनमतले प्रस्ताव फाराम पणूग रूपमा भरी बीमकलाई बझुाउि ुपिछे । 

(२) प्रस्ताव फाराममा उल्लेख भएको नववरणमा फरक पारी बीमालेख र्जारी हुिे छैि ।    

(३) बीमकले बीमा अवनध समाप्त हुि ुअर्ावै बीमा अवनध समाप्त हुि लार्ेको सचूिा बीनमतलाई नदि सक्िेछ ।  

 

७. बीमािुलक गणना: बीमािलु्क र्णिा र्दाग सम्पनि बीमा निदनेिका, २०७५ अिसुार र्ररिछे ।  

 

८. बीमािुलक ििुानी: (१) बीमकको तफग बाट सनहछाप भएको रनसद र्जारी िभएसम्म बीमािलु्क भिुािी भएको मानििे छैि ।  

(२) बीमािलु्क भिुािी िभएसम्म बीमालेख र्जारी र्ररिे छैि ।  

 

९. मान्यता: (१) बीमालेख सनहत बीमा प्रस्ताव फाराम, तानलका, सम्पषु्टी, बीमा संिोधि तानलका तथा बीमािलु्क भिुािी रनसदलाई 

एकमषु्ठ सम्पनि बीमा करार वा बीमालेखको रूपमा बझु्ि ुवा पढ्ि ुपिछे र नतिलाई अलग्र्ै पढ्ि, बझु्ि वा टुक्र्याएर बीमालेखको अथग 

लर्ाउि पाइि ेछैि ।   
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(२) यस बीमालेखमा प्रयोर् र्ररएका नविेष िब्द तथा बाक्यहरू र्जहााँ र्जिु आियका साथ प्रयोर् र्ररएको छ, सोही अिरुूपकै 

अथग लर्ाउि ुपिछे ।  

(३) यस बीमालेखमा प्रयोर् भएका मखु्य तथा बीमासङ्र् सम्बनन्धत प्रानवनधक िब्दावलीको अथग पररभाषा खण्डमा उल्लेख 

भए बमोनर्जम हुिेछ ।  

    

१०. झुठ्ठा म्ववरण: दहेायको अवस्थामा बीनमतले झठु्ठा नववरण नदएको मानििेछः  

(क) बीमा र्ररएको सम्पनि रहकेो भवि वा स्थािको बारेमा बीनमतले आफूलाई र्जािकारी भएको नवषयमा मलूभतू नववरण 

नदाँदा झठु्ठा नववरण नदएमा, वा  

(ख) र्जोनखम नवशे्लषण र्िग आवश्यक पिे वास्तानवकता लुकाई झठु्ठा कुरा उल्लेख र्रेमा, वा  

(र्) वास्तनवकताको उल्लेख र्दाग कुिै बस्तुर्त तथ्य (म्याटेररयल फ्याक्ट) उल्लेख िर्रेमा ।    

 

११. िुिानी म्र्दन बाध्य नहुने: दहेायको अवस्थामा बीमकले दाबी बापतको रकम भिुािी र्िग वाध्य हुिे छैिः  

(क)  बुाँदा िं. १० बमोनर्जम झठु्ठा नववरण नदएमा, वा   

(ख)  बुाँदा िं. १७ बमोनर्जम बीमकबाट नलनखत समथगि िर्जिाएमा, वा  

(र्) दाबी भिुािी प्रनक्रयामा रहकेो वा मलु्तवी रहकेो अवस्थामा बाहके क्षनत भएको नमनतले छ (६) मनहिा ब्यनतत भएमा 

।  

तर, बीमा दाबी भिुािी नदि अस्वीकार र्िुग अनघ बीमकले उल्लेनखत तथ्यहरू प्रमानणत र्िुग पिेछ ।   

 

१२. िम्तपूम्तन नपाउने: दहेायको कुिै अवस्था उत्पन्ि भएमा बीनमतले यस बीमालेख अन्तर्गत दाबी बापतको क्षनतपनूतग पाउि ेछैिः  

(क) दाबी र्जालसार्जीपणूग भएमा, वा 

(ख)  दावीको नसनलनसलामा बीनमत वा निर्जको तफग बाट कायग र्िे ब्यनिले झठु्ठा वयाि नदई कुि ैअिनुचत लाभ उठाउि 

खोर्जेमा, वा 

(र्) बीमकले दाबी अस्वीकार र्रेको छ (६) मनहिा नभत्र बीमा सनमनत समक्ष उर्जरुी िर्रेमा, वा  

(घ) बीमा ऐि, २०४९ बमोनर्जम बीमा सनमनतले बीमकको पक्षमा फैसला र्रेको पैंतीस (३५) नदि नभत्र उच्च अदालतमा 

उर्जरुी िर्रेमा 

तर, दाबी भिुािी रकम नदि अस्वीकार र्िुग अनघ बीमकले उल्लेनखत तथ्यहरू प्रमानणत र्िुग पिेछ ।   

 

१३. खारेजीाः (१) दहेायको अवस्थामा बीमालेख स्वतः खारेर्ज हुिछेः 

(क) आफ्िो हकनहतमा िरहकेो सम्पनिको बीमा र्राएमा,  

(ख) बीमालेखमा उल्लेख र्ररएको स्थािबाट बीमा र्ररएको सम्पनि यसै बीमालेख अन्तर्गत रक्षावरण भएको स्थाि बाहके 

अन्यत्र नवस्थापि भएमा वा अन्यत्र साररएमा,  

(र्) स्वानमत्व हस्तान्तरण भएको तीस (३०) नदि नभत्र सम्पनिको स्वानमत्व प्राप्त र्िे ब्यनिको िाममा बीमालेख िामसारी 

िभएमा । 

(२) बीमकले दहेायको अवस्थामा बीमालेख खारेर्ज र्िग सक्िेछः  

(क) बीनमतले बीमालेख खारेर्ज र्िग अिरुोध र्रेमा,  

(ख) बीमा सनमनतले कारण सनहत बीमालेख खारेर्ज र्िग निदिेि नदएमा,  

(र्) बीनमतले र्रैकाििूी सम्पनिको बीमा र्राएको प्रमानणत भएमा,  
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(४) बीनमतको अिरुोधमा बीमालेख खारेर्ज र्िुग परेको अवस्थामा बीनमतलाई बहाल रहकेो अवनधको लानर् दहेाय बमोनर्जमको  

छोटो अवनधको बीमादर अिसुार बीमािलु्क नलई बााँकी बीमािलु्क नफताग र्िुग पिछेः  

क्र.स.ं अवम्ध बीमािुलक  

१. एक मनहिा सम्मको लानर्  बानषगक बीमािलु्कको १५ प्रनतित 

२. तीि मनहिा सम्मको लानर्  बानषगक बीमािलु्कको ४० प्रनतित 

३. छ मनहिा सम्मको लानर्  बानषगक बीमािलु्कको ७० प्रनतित 

४. िौ मनहिा सम्मको लानर्  बानषगक बीमािलु्कको ८५ प्रनतित 

५. िौ मनहिा भन्दा बढी अवनधको लानर्  बानषगक बीमािलु्क 

 

तर, बीमालेख खारेर्ज हुि ुअनघ दाबी पररसकेको रहछे भिे बीमािलु्क नफताग हुि ेछैि ।  

 

(४) यस दफा बमोनर्जम बीमकले आफैं ले बीमालेख खारेर्ज र्िुग परेको खण्डमा बीनमतलाई पन्र (१५) नदिको पवूग र्जािकारी नदि ु

पिेछ र बााँकी बीमा अवनधको लानर् समािपुानतक दरमा बीमािलु्क नफताग र्िुग पिेछ ।  

 

१४. योगर्दान:  (१) यस बीमालेखबाट बीमा र्ररएको सम्पनि वा सम्पनिको कुिै अंि अको कुि ैपनि घर बीमालेख वा सम्पनि बीमालेख 

माफग त बीमा र्िग पाइिे छैि ।  

(२) कुिै कारणवस बीमा र्ररएको सम्पनि अन्य बीमा कम्पिीमा समते बीमा भएको रहछे र त्यस्तो सम्पनि वा सम्पनिको केही 

अंिको दाबी परेमा बीमकले आफ्िो भार्को क्षनतपनूतग रकम समािपुानतक रूपमा प्रदाि र्िेछ ।  

(३) बीमा र्ररएको सम्पनि वा सम्पनिको केही अंिको क्षनतपनूतग सामनुन्िक बीमालेखबाट समेत प्राप्त हुिे रहछे भि ेसामनुन्िक 

बीमालेखबाट क्षनतपनूतग प्राप्त भएपिात बााँकी रकम मात्र यस बीमालेख अन्तर्गत प्रदाि र्ररिेछ ।  

 

१५. प्रत्यासन: (१) बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत बापत बीनमतले बीमक बाहके अन्य पक्षबाट समते क्षनतपनूतग पाउि ेरहछे भि ेबीमकबाट 

क्षनतपनूतग प्राप्त र्दाग अन्य पक्षबाट क्षनतपनूतग पाउिे अनधकार बीमकलाई समु्पि ुपिेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोनर्जम अन्य पक्षबाट क्षनतपनूतग प्राप्त र्िगका लानर् बीमकले र्जिुसकैु समयमा पनि उपयिु र आवश्यक कारबाही 

र्िग सक्िछे ।  

  (३) उपदफा (२) बमोनर्जमको कायग बीनमत आफैं ले र्िुग पि ेभए आफैं ले र्िुग पिछे वा बीमकले र्िग नमल्ि ेभएमा  बीमकलाई 

अिमुनत नदि ुपिछे ।  

  (४) उपदफा (२) र (३) बमोनर्जमको कायगको खचग बीमकको हुिछे ।  

 

१६. न्यून बीमा: (१) बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत भएको बेलामा मलू्याङ्कि र्दाग क्षनत भएको सम्पनिको बर्जार मलू्य बीमाङ्क भन्दा 

बढी हुि आएमा बीमकले न्यिू बीमा अन्तर्गत भिुािी र्ि ेदाबीको सतू्र (औषत ितग) अिसुार र्णिा र्री हुि आउिे रकम भिुािी 

र्िेछ ।  

  (२) बीमा र्ररएको सम्पनि एक भन्दा बढी रहछे भिे प्रत्येक सम्पनिको लानर् छुट्टाछुटै्ट यो प्रावधाि लार् ूहुिेछ ।  

 (३) दहेायको अवस्थामा औषत ितग लार् ूहुिे छैिः  

(क) बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत भएको बेलामा, क्षनत भएको सम्पनिको मलू्याङ्कि र्दाग प्राप्त मलू्य बीमाङ्कको 

पचासी प्रनतित भन्दा बढी हुि आएमा,    

  (ख) बीमाङ्कको दईु प्रनतित वा दि लाख रूपैंया मध्ये र्जिु कम हुन्छ सो वरावरको क्षनत हुि आएमा ।  



    

बीमा समममि   34              सम्पमि बीमा मिर्दमेिका, २०७५                                                                                 

 

 

१७. पररवतनन तथा पररत्याग:  दहेायको कुि ैघटिा घट्ि ुवा क्षनत हुि ुअर्ावै बीमकको तफग बाट नलनखत समथगि र्राउि ुपिछे ।  

(क)  ब्यापार तथा उत्पादि प्रनक्रयामा पररवतगि भएमा, वा 

(ख)  बीमा र्ररएको भवि वा बीमा र्ररएको सम्पनि रहकेो भविको प्रयोर्मा पररवतगि भएको कारणले र्जोनखममा 

उल्लेख्य बनृि भएमा, वा 

(र्) बीमा र्ररएको भवि वा बीमा र्ररएको सम्पनि रहकेो भवि साठी (६०) नदि भन्दा लामो समय सम्म मानिस 

िवसी खाली रहमेा, वा 

 

१८. स्वाम्मत्व पररवतनन: (१) प्रचनलत काििू बमोनर्जम उिरानधकारीमा सरेकोमा बाहके बीनमतबाट अन्य ब्यनि वा साँस्थामा बीमा 

र्ररएको सम्पनिको स्वानमत्व हस्तान्तरण भएमा तीस (३०) नदि नभत्र बीनमतले बीमालेख िामसारी र्ररनदि ुपिेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोनर्जम स्वानमत्व पररवतगि र्िगका लानर् बीनमतले निवेदि नदएमा तत्काल कुिै िलु्क िनलई  बीमकले 

बीमालेख िामसारी र्ररनदि ुपिछे ।  

  

१९. र्दाबी: (१) बीमकले बीमाङ्क रकम भन्दा बढी हुि ेर्री दाबी भिुािी र्ि ेछैि ।  

(३)  यस बीमालेखको अपवादमा उल्लेख र्ररए बाहकेको कुिै घटिा घटी बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत भएमा बीनमतले तत्काल 

दहेायका कुराहरू र्िुग पिछेः 

(क) बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत न्यिूीकरणको लानर् प्रयास र्ि,े  

(ख) आर्लार्ी, हुलदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम समहू वा आपरानधक कारणबाट क्षनत भएमा वा त्यसरी क्षनत भएको हो 

भिी िंका लार्मेा प्रहरी कायागलयमा खवर र्ि,े  

   (३) उपदफा (२) बमोनर्जमको घटिा घटेको पैंतीस (३५) नदि वा बीमकले नदएकोमा थप म्याद नभत्र बीनमतले बीमकलाई दहेायका 

नववरण उपलब्ध र्राउि ुपिेछः 

   (क) दाबी उत्पन्ि हुिे वा क्षनत र्राउिे घटिाको उत्पनि, कारण तथा घटिा घट्दाको पररनस्थतको नववरण, 

(ख) क्षनत परेको सम्पनिको क्षनत हुाँदाको मलू्य (कुिै िाफा समावेि िर्ररएको मलू्य) को आधारमा तयार  पाररएको दाबी 

रकम सनहतको नवस्ततृ नववरण,  

(र्) दाबीको सत्यता र्जाहरे र्िे कार्र्जात, दाबीको सम्बन्धमा बीमकलाई आवश्यक पि े बयाि, योर्जिा, िापिक्सा, 

बनहखाता, भौचर, प्रनतनलनप, बीर्जक, अन्य कार्र्जपत्र र्जस्ता प्रमाण,  

(घ) बीमा र्ररएको सम्पनिको अन्य बीमा कम्पिीमा समते बीमा र्ररएको भए सोको नववरण ।  

  (४) बीमकले बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत भएको र्जािकारी प्राप्त र्रेमा उि बीनमतसङ्र् सम्पकग  र्री दाबी प्रनक्रयामा निर्जलाई 

सहयोर् र्िछे ।   

  (५) एउटै बीमा अवनधमा र्जनतसकैु पटक पनि दाबी र्िग सनकिेछ र धेरैपटक दाबी र्रेकै कारणले बीमकले दाबी अस्वीकार र्ि े

छैि ।  

   

२०. अम्धक: (१) यस बीमालेख अन्तर्गत दहेाय बमोनर्जमको अनधक लार् ूहुिेछः  

(क) भकूम्पबाट क्षनत भएको बीमा र्ररएको सम्पनि मध्ये भकूम्पले असर पयुागएको सम्पनिको हकमा मात्र दाबी रकमको 

२ प्रनतित वा १० लाख रूपैंया मध्ये र्जिु कम हुि आाँउछ सोही बरावरको रकम, वा  

(ख) पािीर्जन्य र्जोनखमबाट भएको क्षनतको हकमा दाबी रकमको ५ प्रनतित वा ५ लाख रूपैंया मध्ये र्जिु कम हुि आाँउछ, 

सोही बरावरको रकम । 
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(र्) अन्य कुि ैपनि कारणबाट भएको क्षनतको हकमा दाबी रकमको १ प्रनतित वा ५ लाख रूपैंया मध्ये र्जिु कम हुि 

आाँउछ, सोही बरावरको रकम ।  

स्पम्िकरणाः अनधक र्णिा र्दाग कूल दाबी रकममा िभै प्रत्येक बीमा र्ररएको सम्पनिको लानर् अलर् अलर् र्णिा 

र्री कूल रकम निधागरण र्ररिेछ ।   

(घ) दि हर्जार रूपैंया भन्दा कम रकमको दाबी र्िग पाइिे छैि ।  

(२) यस दफाको ब्यवस्था लघ ुसम्पनि बीमाको हकमा लार् ूहुि ेछैि ।  

 

२१. ह्रास: (१) क्षनतपनूतग रकम निधागरण र्दाग बीमकले ह्रासकट्टी र्री र्णिा र्िछे ।  

तर, दहेायको अवस्थामा बीमकले ह्रास कट्टी िर्री दाबी बापतको रकम भिुािी र्िेछ ।  

(क) मलू्यांनकत बीमालेखमा  

(ख) पिुस्थागपिा बीमालेखमा 

(२) भविको हकमा बानषगक २ प्रनतितका दरले र अन्य सम्पनिको हकमा नियमािसुार ह्रास कट्टी र्ररिछे ।  

 (३) ह्रास कट्टी र्दाग र्जिुसकैु अवस्थामा पनि बीमाङ्कको कूल पचास प्रनतित भन्दा बढी हुिे र्री ह्रास कट्टी र्िग पाइिे छैि ।  

  

२२. बीमकको अम्धकार: (१) बीमा र्ररएको सम्पनिको क्षनत भएमा बीमकले दहेाय बमोनर्जम र्िग सक्िेछः 

(क)  क्षनत भएको भवि वा पररसरमा प्रवेि र्िग वा कब्र्जामा नलि वा नर्जम्मा नलि, वा  

(ख)  क्षनत भएको भवि वा पररसर नभत्र रहकेो बीनमतको कुिै सम्पनि वा क्षनत भएको सम्पनि आफ्िो कब्र्जामा नलि वा 

नर्जम्मा नलि, र्जााँचवझु र्िग, छिौट र्िग, नमलाि र्िग, हटाउि वा ब्यवस्थापि र्िग, वा  

(र्)  क्षनत भएको सम्पनि आफैं ले वा सरोकारवालाको तफग बाट नवक्री र्िग वा नकिारा लर्ाउि ।  

 

 (२) बीमकले आफ्िो रोर्जाई अिसुार क्षनत भएको सम्पनि वा त्यसको कुिै अंिको क्षनतपनूतग स्वरूप ममगत, बदली, सट्टा भिाग वा 

िर्द भिुािी र्ररनदि सक्िछे र उि काम बीमक आफैं ले, अन्य कम्पिी माफग त वा अन्य बीमकसंर् नमली र्िग सक्िेछ ।  

 तर, निनित तररकाले क्षनतपनूतग नदि ेभिी तानलकामा तोनकएको अवस्थामा सोही तररकाले क्षनतपनूतग प्रदाि र्िुग पिेछ ।  

   (३) बीमकले बीमा र्ररएको सम्पनिको बदली वा सट्टा भिाग र्दाग दरुूस्त मौनलक रूपमा र्ररनदि बाध्य हुिे छैि ।  

 तर, पररनस्थनत अिसुार यथासम्भव दरुूस्त मौनलक बिाउि प्रयत्ि र्िुग बीमकको दानयत्व हुिेछ ।  

 

२३. बीम्मतको र्दाम्यत्व: (१) यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणूग ितगहरू बीनमतले पालिा र्िुग पिछे ।  

(२) बीमकले आफ्िो अधीिमा नलएको वा िनलएको कुिै पनि सम्पनि बीनमतले छाड्ि वा पररत्याग्ि र्िग पाउि ेछैि ।  

  (३) बीमा र्ररएको सम्पनिको बीनमतले उनचत स्याहार (स्ट्यान्डडग अफ केयर), ममगत सम्भार र्िुगका साथै क्षनत हुिबाट बचाउि 

उपयिु सावधािी अपिाउि ुपिेछ । 

  (४) दाबी छािबीि, अिसुन्धाि वा सभेको क्रममा प्रहरी, बीमक तथा अन्य अनधकारप्राप्त निकायलाई बीनमतले पणूग रूपमा 

सहयोर् र्िुग पिछे ।  

  (५) बीमा र्ररएको सम्पनिको र्जोनखममा बनृि भएको थाहा भएमा बीनमतले बीमकलाई र्जािकारी र्राउि ुपिेछ ।  

   (६) दाबी यनकि र्िगका लानर् आवश्यक प्रमाण बीनमतले र्जटुाउि ुपिेछ ।  

 

२४. बीमाङ्कको पुनस्थानपना:  (१) बीमा अवनधमा प्रत्येक पटक दाबी परेपिात बााँकी अवनधको लानर् बीमाङ्क रकम दाबी बरावरको 

रकमले स्वतः कम हुिेछ । 
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  (२) बीनमतले बााँकी अवनधको लानर् परूा बीमाङ्क कायम राख्ि चाहमेा दाबी वरावरको रकमको समािपुानतक रूपमा हुि आउि े

बीमािलु्क भिुािी र्िुगपिेछ र बीमकले तत्काल सानवक बीमाङ्क रकम पिुस्थागपिा र्ररनदिेछ ।   

   

२५. समय सीमा: (१) बीमालेखको अवनध समाप्त हुि ेभिी उल्लेख भएको नमनतमा मध्यरात बाह्र बरे्ज बीमालेख समाप्त हुिछे ।  

  (२) दाबी भिुािीको प्रनक्रयामा रहकेो वा मलु्तवी (पनेन्डङ) रहकेो अवस्थामा बाहके क्षनत भएको िब्व े(९०) नदि पनछ कुि ै

क्षनतको क्षनतपनूतग प्रदाि र्िग बीमक बाध्य हुिे छैि ।  

 
२६. म्ववार्द समाधान: (१) दहेायको कुिै अवस्था आइपरेमा बीनमतले नवस्ततृ नववरण खलुाई छ (६) मनहिा नभत्र बीमा सनमनतमा उर्जरुी 

र्िग सक्िछेः 

(क) बीमकले दाबी बापतको निवेदि अस्वीकार र्रेमा,  

(ख)  बीमकले दाबी बापतको रकम नदि अस्वीकार र्रेमा, वा  

(र्)  बीमकले बीनमतलाई नदि आाँटेको दाबी बापतको रकम कम भएको भन्िे बीनमतलाई लार्ेमा, वा  

(घ) बीनमत वा बीमालेख धारक बाहके अन्य पक्षलाई दाबी बापतको रकम भिुािी र्िग आाँटेमा वा भिुािी र्रेमा, र  

(ङ) बीमा तथा दाबी सम्बन्धमा अन्य कुिै नववाद उत्पन्ि भएमा ।  

 (२) बीमा सनमनतले बीमकको पक्षमा नदएको निणगय नचि िवझेुमा निणगय प्राप्त भएको पैंतीस (३५) नदि नभत्र बीनमतले उच्च 

अदालतमा पिुरावेदिका लानर् उर्जरुी नदि सक्िेछ ।   

 

२७. म्लम्खताः (१) बीमक तथा बीनमत बीच हुि ेकुिै पनि सचूिा, पत्र, लेखापढी नलनखत वा मनुित हुिेछ ।  

(२) बीमालेख दईु प्रनत मनुित र्री एक प्रनत बीमकले राखी एक प्रनत बीनमतलाई नदइिछे ।    

(३) बीनमतले बीमालेख प्राप्त र्रेको प्रमाण बीमकले बीमालेखको आफ्िो प्रनतसंर् ैसरुनक्षत रूपमा राख्िेछ ।  
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अिसुचूी–४ 

बीमालेख ताम्लका 

(दफा ७  सङ्र् सम्बनन्धत) 

(क) मूलिूत म्ववरण  

१. बीमालेख िं. ... ... ... ... ... ... ... ... ... २. बीमालेको प्रकार ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

३. बीमकको कोड ... ... ... ... ... ... ... ... ... ४. बीमकको िाखाको कोड ि.ं  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

५. ग्राहक कोड ि.ं ... ... ... ... ... ... ... ... ... ६. पवूग बीमालेख िं. (यनद भए) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

७. बीनमतको परूा िाम थर ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

८. ठेर्ािा (प्रदिे, नर्जल्ला, र्ााँउ/िर्रपानलका, वडा ि.ं, टोल, घर ि.ं खलुाउिे)  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

९. सम्पकग  (फोि िं., मोवाइल िं., फ्याक्स, इमले खलुाउिे) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

१०. नधतोबन्धक नलि े संस्थाको िाम 

(यनद भए) 

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

११. बीमायोग्य नहत रहकेो साँस्थाको 

िाम (यनद भए) 

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

१२. बीमालेख र्जारी नमनत  नमनत ... साल ... मनहिा ... र्ते ... बरे्ज 

१३. बीमालेख समानप्त नमनत नमनत ... साल ... मनहिा ... र्ते ... मध्यरात १२ बरे्ज 

१४. बीमालेखको अवनध  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

१५. बीमालेख र्जारी भएको स्थाि (र्जारी भएको िाखा उल्लेख र्िे) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

१६. बीमा अनभकतागको िाम  ... ... ... (यनद नविा अनभकताग नसधै नवक्री र्ररएको भए अ.प्र. वा अगें्रर्जीमा एि/ए लेख्िे ।)  

१७. बीमा अनभकताग इर्जार्जतपत्र िं. ... ... ... (यनद नविा अनभकताग नसधै नवक्री र्ररएको भए अ.प्र. वा अगें्रर्जीमा एि/ए लेख्िे ।) 

१८. बीमा अनभकताग कोड िं. ... ... ... (यनद नविा अनभकताग नसधै नवक्री र्ररएको भए अ.प्र. वा अगें्रर्जीमा एि/ए लेख्िे ।) 

१९. माकेनटङ कोड ... ... ... ... ... ... ... ... ... २०. कर नबर्जक (नवल) को िं. र 

नमनत 

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

२१. रनसदको ि.ं, नमनत र समय ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

(ख) बीमा गररएको सभपम्ि रहने स्थानको म्ववरण  

स्थान – १  

१. बीमा र्ररएको सम्पनि रहकेो 

स्थािको परूा ठेर्ािा 

(प्रदिे, नर्जल्ला, र्ााँउ/िर्रपानलका, वडा िं., टोल, घर िं. खलुाउिे)  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

२. बीमा र्ररएको सम्पनि रहकेो 

स्थािको प्रकृनत 

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

३. बीमा र्ररएको सम्पनिको प्रकृनत … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … 

४. भविको नववरणः   भोर्चलिको तररकाः  

१. भवि (आवासीय वा 

अन्य)  

२. ब्यापार, 

ब्यवसाय, 

पसल 

भविको तल्ला संख्या 

(अण्डरग्राउण्ड र भुाँईतल्ला समते): 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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३. उद्योर् 

४. उद्योर् पररसर 

बानहर रहकेा 

सम्पनि  

५. उद्योर् पररसर भन्दा 

बानहर र्ररएको 

भण्डारण  

६. अन्य  

७. घरधिीको िाम ... ... ... ... ... ... ... ... ... भविको बिौट ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

(ग) बीमा गररएको सभपम्िको म्ववरणाः 

क्र.स.ं म्ववरण  िोगचलनको तररका  बीमाङ्क 

रकम 

कैम्फयत 

(अ)  बीमा गररने सभपम्िको जोम्खमको प्रकृम्ताः ... (अिसुचूी-११ मा उल्लेख भएको सात समहूका र्जोनखमहरू मध्ये कुिै एक)  

(आ) जोम्खम सकेंताः 

१.  भवि पररसर (कम्पाउन्ड वाल सनहत)     

२.  
भवि पररसर नभत्र रहकेा सम्पनिः   

(अ) भवि  

(आ)  यन्त्र तथा उपकरण (उद्योर्को 

बीमाको हकमा प्रत्येक एक 

लाख रूपैंया भन्दा बढी रकमको 

यन्त्र तथा उपरकरणको खररद 

तथा र्जडाि नमनत सनहतको 

नववरण खलुाउिे) 

(इ) कच्चा पदाथग 

(ई) प्रनक्रयाको क्रममा रहकेो 

मौज्दात (वकग  इि प्रोग्रेस)  

(उ) तयारी बस्त ु 

(ऊ) अधग तयारी बस्त ु

(ऋ) फनिगचर नफक्चसग तथा नफनटङ्ग्स 

(ए) िर्द, सिुचााँदी, र्रहर्हिा तथा 

नहरा र्जवाहरत  

(ऐ) िक्सा, ढलाईको सााँचो, 

पाण्डुनलनप, नचत्रकला, 

कलात्मक बस्तु तथा दभुगल 

सामग्री  
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(ओ) अन्य सरसामाि (प्रत्येक एक 

लाख रूपैंया भन्दा बढी रकमको 

सामािको नववरण खलुाउिे)  

कूल    

(एउटै बीमालेख अन्तर्गत बीमा र्ररिे सम्पनिहरू एक भन्दा बढी स्थािमा रहकेा रहछेि ्भिे प्रत्येक स्थाि तथा त्यस स्थािमा रहकेा सम्पनिको 

नववरण यसैर्री (बुाँदा ख र र् मा उल्लेख भए अिसुार) फरक फरक तानलकामा उल्लेख र्िे)  
 

(घ) कूल बीमािुलक गणना ताम्लका  

क्र.स.ं म्ववरण  र्दर सकेंत  जोम्खम 

सकेंत 

बीमाङ्क 

रकम  

बीमार्दर  

(प्रम्त 

हजारमा)  

बीमािुलक 

 

१.  पनहलो स्थािमा रहकेो बीमा र्ररि े

सम्पनिको बीमाङ्क रकम 

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

२.  दोस्रो स्थािमा रहकेो बीमा र्ररि े

सम्पनिको बीमाङ्क रकम  

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

३.  तेस्रो ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

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

४.  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

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

सभपुिीद्वारा घटाइएको (बीम्मतको इच्छा अनुसार) बीमािुलक ... ... (... ...) 

जभमा बीमािुलक ... ...  

म्टकट र्दस्तुर रू. २० 

कूल रकम  ... ... 

मूलय अम्िबृम्द्ध कर (१३%) ... ... 

कूल जभमा रकम ... ... 

अम्िकतान प्रयोग नगरी प्रत्यि म्वक्री गररएको बीमा बापतको छुट (हुलर्दगंा तथा आतंकबार्द जोम्खम 

समूह बाहेकको बीमािुलकको १० प्रम्तितका र्दरले)  

(... ..) 

कूल जभमा बीमािुलक रकम ... ... 
 

अम्धकार प्राप्त अम्धकारीको हस्तािराः ... ... ... ... ... ... ...  

म्मम्ताः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

नाम थराः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

पर्दाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

िाखााः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

बीमकको छापाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

 

(बीमकले आवश्यक ठानेमा यस अनुसचूीमा उल्लेख गरिएको बीमालेख तातलकालाई सहयोग पगु्ने अन्य कागजात तथा 

तवविण तयाि गनन सक्नेछ ि त्यसिी तयाि गरिएको कागजात तथा तवविण यसै तातलकासङ्ग सलंग्न गिी िाख्नु पनेछ ।)  
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अिसुचूी–५ 

सभपुिी 

(दफा २३ सङ्र् सम्बनन्धत) 

 

 

बीमालेख नं.: ... ... ... ...        बीम्मतको नामाः ... ... ... ... 

         

 

सभपुिीबाट हटाइएको जोम्खम 

हुलर्दगंा तथा आतंकबार्द जोम्खम समूह  

(हुलर्दगंा, हड्ताल, ररसइवीपूणन कायन, आतंककारी तथा म्वध्वंिात्मक म्क्रयाकलाप र प्रम्तघात [स्यावोटेज])  

 

बीमा र्ररएको सम्पनिमा हुलदरं्ा तथा आतंकबाद र्जोनखम समहूबाट हुि ेक्षनतको क्षनतपनूतग िनलि ेर्री बीनमतको इच्छािसुार 

बीमालेखबाट र्जोनखम हटाइएको छ । यस समषु्टीको लानर् सम्पनि बीमा निदनेिका, २०७५ अिसुार लाग्िे बीमािलु्क रकम रू. ... ... 

नलइएको छैि ।  

 

अम्धकार प्राप्त अम्धकारीको हस्तािराः ... ... ... ... ... ... ...  

म्मम्ताः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

बीमकको छापाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
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अिसुचूी–६ 

घोषणा बीमालेख अन्तगनतको आवम्धक घोषणा अम्िलेख 

 (दफा १७ सङ्र् सम्बनन्धत) 

 

पररम्िि नं. १         बीमालेख नं.: ... ... ... ... 

बीम्मतको नामाः ... ... ... ...          

 

घोषणा बीमालेख अन्तगनत गररने घोषणा  

बीमा प्रारम्भ भएको नमनतले प्रत्येक मनहिाको अन्तरमा बीमा र्ररएको मौज्दातको दहेाय बमोनर्जमको नववरण रहको छ भिी बीनमतिारा 

र्ररएको घोषणाको नववरणः  

  

घोषणा म्मम्त घोषणा फाराम नं. मौज्र्दातको म्ववरण मौज्र्दातको मूलय कैम्फयत 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(बीमक वा बीनमतले मानथको नवषयको सम्बन्धमा एक अकागलाई पठाएको पत्र, इमले, फ्याक्स वा अन्य प्रमाण बीमालेख सङ्र् ैसंलग्ि र्री 

राख्ि ुपिछे ।) 

 

 

अम्धकार प्राप्त अम्धकारीको हस्तािराः ... ... ... ... ... ... ...  

म्मम्ताः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

बीमकको छापाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
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अिसुचूी–७ 

 घोषणा बीमा अन्तगनत बीमािुलक म्फतान गने सिंोधन ताम्लका 

(दफा १७ सङ्र् सम्बनन्धत) 

 

पररम्िि नं. २          बीमालेख नं.: ... ... ... ... 

  

बीम्मतको नामाः ... ... ... ...          

 

घोषणा बीमालेख अन्तगनत बीमािुलक म्फतान  

 

यस बीमालेख अन्तर्गत बीमा र्ररएको सम्पनिको घोषणा र्दाग बीमाङ्क सानवक बीमाङ्क भन्दा घटी हुि आएको हुिाले सो बापत बढी 

हुि आएको बीमािलु्क रकम रू. ... ... ... ... ... बीमकलाई नफताग र्ररएको छ ।  

 

(बीमक वा बीनमतले मानथको नवषयको सम्बन्धमा एक अकागलाई पठाएको पत्र, इमले, फ्याक्स वा अन्य प्रमाण बीमालेख सङ्र् ैसंलग्ि र्री 

राख्ि ुपिछे ।) 

 

 

अम्धकार प्राप्त अम्धकारीको हस्तािराः ... ... ... ... ... ... ...  

म्मम्ताः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

बीमकको छापाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
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अिसुचूी–८ 

बीमाङ्क पररवतनन गने सिंोधन ताम्लका 

 (दफा २५ सङ्र् सम्बनन्धत) 

 

पररम्िि नं. ३         बीमालेख नं.: ... ... ... ... 

बीम्मतको नामाः ... ... ... ...          

 

बीमालेखमा बीमाङ्क पररवतनन गरी बााँकी अवम्धको लाम्ग नयााँ बीमाङ्क कायम गररएको म्बवरण 

बीमा र्ररएको सम्पनिको लानर् बीनमतको अिरुोध बमोनर्जम दहेाय बमोनर्जम हुिे र्री बीमाङ्क पररवतगि र्ररएको छ ।  

म्मम्त म्ववरण  साम्वक 

बीमाङ्क  

थप हुने 

बीमाङ्क  

कायम हुन 

आउने नयााँ 

बीमाङ्क  

साम्वक 

बीमािुलक  

थप हुने 

बीमािुलक 

कायम हुन 

आउने नयााँ 

बीमािुलक  

कैम्फयत 

         

         

         

         

         

         

         

(बीमक वा बीनमतले मानथको नवषयको सम्बन्धमा एक अकागलाई पठाएको पत्र, इमले, फ्याक्स वा अन्य प्रमाण बीमालेख सङ्र् ैसंलग्ि र्री 

राख्ि ुपिछे ।) 

 

 

अम्धकार प्राप्त अम्धकारीको हस्तािराः ... ... ... ... ... ... ...  

म्मम्ताः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

बीमकको छापाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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अिसुचूी–९ 

र्दाबी परेपश्चात बीमाङ्क पुनस्थानपना  

 (दफा २६ सङ्र् सम्बनन्धत) 

 

पररम्िि नं. ४          बीमालेख नं.: ... ... ... ... 

बीम्मतको नामाः ... ... ... ...          

 

यस बीमालेख अन्तर्गत नमनत ... ... ... मा बीमा दाबी परेको र उि नमनतबाट सोही बरावरको बीमाङ्क रकम स्वतः कम हुि र्ई रू. ... ... 

... बरावरको बीमाङ्क कायम भएको हुिाले बीनमतबाट थप हुि आउिे बीमािलु्क रकम रू. ... ... ... ... नलई सानवक बमोनर्जमकै बीमाङ्क 

पिुस्थागपिा र्ररएको छ । 

  

(बीमक वा बीनमतले मानथको नवषयको सम्बन्धमा एक एक अकागलाई पठाएको पत्र, इमले, फ्याक्स वा अन्य प्रमाण बीमालेख सङ्र्ै संलग्ि 

र्री राख्ि ुपिछे ।) 
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अिसुचूी–१० 

बीमाङ्क तथा बीमािुलक िन्र्दा बाहेक अन्य म्बषयसङ्ग सभबम्न्धत म्ववरण पररवतनन वा सिंोधन  

 (दफा ३७ सङ्र् सम्बनन्धत) 

 

पररम्िि नं. ५         बीमालेख नं.: ... ... ... ... 

बीम्मतको नामाः ... ... ... ...          

 

बीमालेखमा पररवतनन वा सिंोधन गररएको म्ववरण   

बीमालेखको दहेाय बमोनर्जमको नववरणमा दहेाय बमोनर्जमको पररवतगि र्ररएको छः  

सिंोधन 

म्ववरण 

नं.  

म्िषनक  म्मम्त बीमालेखमा 

िएको 

साम्वकको 

म्ववरण  

सिंोधन 

गररनु पने 

म्ववरण  

कैम्फयत 

१.  बीम्मतको नाम सिंोधन      

२.  बीम्मतको ठेगाना वा सभपकन  सिंोधन      

३.  एकै बीमालेखमा बीमा गररएको सभपम्ि अको स्थानमा 

स्थानान्तरण सभबन्धी म्ववरण  

    

४.  बृम्द्ध िएको जोम्खमको म्ववरण     

५.  बीम्मतलाई म्र्दइने बीमालेख नबीकरण सचूना      

६.  बीमालेखको खारेजी      

७.  बीमािुलक म्फतान      

८.  बीमालेख खारेजी अम्घ बीम्मतले बीमकलाई गने अनुरोध     

९.  बीमालेख खारेज अम्घ बीमकले बीम्मतलाई म्र्दनुपने जानकारी     

१०.  बीमा गररएको सभपम्िको अन्यर बीमा गराएको जानकारी      

११.  सामुम्न्िक बीमाबाट र्दाबी प्राप्त िएको जानकारी     

१२.  प्रत्यासनका लाम्ग अम्धकार प्राप्त िएको      

१३.  बीमा गररएको सभपम्िको पररवतनन तथा पररत्याग ् सभबम्न्धत 

म्वषयमा बीमकसगं म्लनुपने म्लम्खत समथनन  

    

१४.  बीमालेखको नामसारी      

१५.  बीम्मतको र्दाबी म्नवेर्दन र्दतान अस्वीकार       

१६.  बीम्मतको र्दाबी रकम ििुानी अस्वीकार      

१७.  एक बषन म्िर बीमालेख पुनस्थानपना हुन नसकेमा थप म्र्दइने 

समयावम्ध  

    

(बीमक वा बीनमतले मानथको नवषयको सम्बन्धमा एक एक अकागलाई पठाएको पत्र, इमले, फ्याक्स वा अन्य प्रमाण बीमालेख सङ्र्ै संलग्ि 

र्री राख्ि ुपिछे ।) 

 

अम्धकार प्राप्त अम्धकारीको हस्तािराः ... ... ... ... ... ... ...  

म्मम्ताः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

बीमकको छापाः ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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अिसुचूी–११ 

बीमा गररने सभपम्िको बीमार्दर  

 (दफा २४, २९ र ३० सङ्र् सम्बनन्धत) 

जोम्खम 

सकेंत  

र्दर 

सकेंत  

सभपम्िको 

जोम्खमको 

प्रकृम्त  

सभपम्िको म्ववरण   

  

अन्य जोम्खमको 

बीमार्दर (प्रम्त हजार)   

१.  १ अनत 

सामान्य 

र्जोनखम  

आवासीय भवि वा घर, मठ मनन्दर, ध्याि, परू्जा तथा प्राथगिास्थल तथा त्यसनभत्र 

रहकेो सम्पनि वा सामाि (Residential Building or home, Temples, 

Meditation and Pray or Worship Place including Goods and 

Properties inside)  

घर बीमा अन्तगनत  

(जोम्खम सकेंत १ को 

लाम्ग मार): रू. एक  

करोड सम्मको सम्पनिको 

लानर् रू. ०.५० पैसा प्रनत 

हर्जार र उि रकम भन्दा 

मानथको लानर् रू. १.५० 

पैसा प्रनत हर्जार ।  

सभपम्ि बीमा अन्तगनताः       

अनत सामान्य र्जोनखम 

समहू अन्तर्गत पिे र्जोनखम 

संकेत १ दनेख ११ सम्मको 

लानर् रू. १.५० पैसा प्रनत 

हर्जार । 

२.  इाँटा (कुि ैपनि प्रकारको) (Brickworks of any Type) 

३.  खािीबाट ढुङ्र्ा निकाल्िे काम (Stone Quarries) 

४.  ग्रेिाइट (Granite) 

५.  ढुङ्र्ा कुट्िे काम (Stone Crushing) 

६.  ढुङ्र्ाको मनुतगकला (Stone Art) 

७.  ढुङ्र्ाको सामग्री (Stoneware) 

८.  बालुवा (Sand)   

९.  माटो (Soil)  

१०.  नसहमरमर (Marble)  

११.  होलो निक्स (Hollow Bricks) 

१२.  २ सामान्य 

र्जोनखम  

 

अचार, नततौरा, र्नु्िुक, मस्यौरा, माडा, पााँउ [घरेल]ु (Condiment, Sour 

Candies and Nepali Local Edible Sour and Dry Items) [Home 

Made] 

रू. २ 

१३.  अनप्टकल फाइवर (Optical Fiber) 

१४.  अस्पताल (Hospital)  

१५.  आइस (Ice) 

१६.  आइसनक्रम तथा आइस क्यान्डी (Ice Cream and Ice Candy)  

१७.  आकािे पलु, अण्डरपास, फ्लाइओभर, सववे (Overhead Bridge, 

Underpass, Flyover and Subway) 

१८.  इनन्र्जनियररङ वकग िप (Engineering Workshop) 

१९.  इनन्स्टच्यटु (Institute)   

२०.  ईलेक्रोनिक वा आईटी पाकग  (Electronic or IT Parks)  

२१.  एक्स रे, नसटी स्क्याि, एमआरआई (X-Ray, CT Scan, MRI)   
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२२.  कंनक्रटका सामाि (Concrete Products) 

२३.  कायागलय (Office)  

२४.  केवल कार (Cable Car) 

२५.  क्याटररङ स्थल (Catering Place)  

२६.  क्याप्सलु [औषधी बाहके](Capsule [Except Medicine]) 

२७.  क्याफे (Café)  

२८.  क्लव (Club)  

२९.  नक्लनिक (Clinic)  

३०.  खतरापणूग सामाि बाहके अन्य सामािको कारोवार तथा नवक्री नवतरण र्िे पसल 

(Shops of Goods other than Hazardous Goods)  

३१.  खाली र्ोदाम वा खाली भण्डार स्थाि (Empty Warehouse or Empty 

Open Store)   

३२.  खोर (Shed)  

३३.  र्ोठ (Shed) 

३४.  ग्रेिाइट [प्रज्वििील सल्भेन्ट प्रयोर् िहुि ेउद्योर् समते] (Granite [Including 

Factory using Inflammable Solvent]) 

३५.  ग्लो साइि बोडग (Glow Sign Board)  

३६.  घडी उत्पादि (Clock and Watch Manufacturing) 

३७.  छािा छाउि ेटायल, नझाँर्टी तथा खपटा (Roofing Tile, Mini Tile and 

Curved Tile) 

३८.  नर्जपलाइि (Jipline) 

३९.  र्जवुाघर (Casino)    

४०.  टायल [नभिा वा भुाँईमा लर्ाउि]े (Tile)  

४१.  रेि स्टेिि वा रेि टनमगिल (Train Station or Train Terminal) 

४२.  नडस्को तथा दोहोरी सााँझ (Disco and Dohori Sanjh)   

४३.  ड्राइनक्लनिङ (Drycleaning)   

४४.  डे्रिेर्ज (Drainage) 

४५.  तवेला (र्जिावर बाहके) (Stables (Excluding Animals) 

४६.  तानलम कक्ष, तानलम र्हृ तथा तानलम हल (Training Room, Training 

House and Training Hall)   

४७.  थोक वा खिुा पसल (Wholesale and Retail)   

४८.  िनसगङ होम (Nursing Home)   

४९.  नियोि साइि बोडग (Neon Sign Board)  

५०.  निमागणाधीि भवि (Building under Construction)  
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५१.  ििु धलु्याउि ेतथा ररफाइि र्ि े[Salt Crushing Factories and Refineries] 

५२.  पम्प हाउस [पािी] (Pump House [Water]) 

५३.  पाि (Betel)  

५४.  पाि तथा पाि मसला (Pan and Pan Masala)   

५५.  पािसङ्र् खािे सपुारी (Betelnut) 

५६.  पािी ट्याङ्की (Water Tank) 

५७.  पािी प्रिोधि केन्ि, पाइप लाइि (Water Processing Plant and Pipe 

Line) 

५८.  पाकग  (Park ) 

५९.  पाटी प्यालेस (Party Palace)   

६०.  पलु [कंनक्रट तथा नस्टलको] (Bridges  [Concrete/Steel]) 

६१.  पसु्तकालय (Library)  

६२.  पोल्री फामग [पन्छी बाहके] (Poultry Farms [Excluding birds therein] 

६३.  प्रयोर्िाला (Laboratory)  

६४.  फलाम तथा फलामर्जन्य उद्योर् (Iron and Iron Related Factory)  

६५.  बदम तथा बदाम (Peanuts and Almond) 

६६.  बिस्पतीको कलमी [बाली बाहके] (Tissue Culture [Excluding Crops]) 

६७.  बन्र्जी र्जनम्पङ (Bunjy Jumping) 

६८.  बसपाकग  स्टेिि वा बस टनमगिल (Bus Park Station or Bus Terminal)  

६९.  बस्िे तथा खाि े ठााँउ (Rest House, Refreshment and Recreation 

Center)   

७०.  बााँध, नसाँचाई आयोर्जिा (Dam, Irrigation Project) 

७१.  बीमा कम्पिी (Insurance Company) 

७२.  बैंक, नविीय साँस्था, सहकारी (Bank, Financial Institution and 

Cooperatives)   

७३.  बैठक कक्ष (Meeting Hall)   

७४.  बोनडगङ तथा आवास र्हृ (Boarding and Boarding House)   

७५.  ब्यारी चार्जग  स्टेसि (Battery Charge Station)   

७६.  ब्यटुी पालगर (Beauty Parlor)  

७७.  ब्वाइलर घर (Boiler House) 

७८.  भोर्जघर (Bhojghar)   

७९.  मिोरञ्र्जि पाकग  (Entertainment Park)  

८०.  मसार्ज सेन्टर (Massage Center)  

८१.  मसी [छपाईको मसी बाहके] (Ink [Excluding Printing Ink]) 
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८२.  महानवद्यालय  (College)  

८३.  माटो तथा कालोमाटोको सामाि (Pottery and Clay Work) 

८४.  मास ुपसल (Meat Shop)   

८५.  नमठाइ तथा िमनकि (Sweat and Namkin)   

८६.  मोटेल (Motel) 

८७.  योर्स्थल, नर्जमखािा, ब्यायामिाला (Yoga Center or Gym and Health 

Club) 

८८.  रेषु्टरेन्ट (Restaurant)   

८९.  रोपवे (Ropeway) 

९०.  लघ ुउद्यम [१० लाख रूपैंया भन्दा कम बीमाङ्क भएको] (Micro Enterprises 

with values at risk not exceeding Rs 10 Lakhs) 

९१.  लर्ज (Lodge)   

९२.  लन्ड्री (Laundry)   

९३.  नवद्यालय (School)  

९४.  नवद्यतु उत्पादि स्टेिि [र्जलनवद्यतु, वाय ुउर्जाग, सौयग उर्जाग]  (Electric 

Generation Stations [Hydro, Wind and Solar]) 

९५.  नवद्यतु सव स्टेिि (Electric Sub Station) 

९६.  नवमािस्थल टनमगिल [भवि, क्याफे, पसल लर्ायत सबै कुरा समावेि र्ररएको] 

(Airport Terminal Buildings [including all facilities like Cafes, 

Shops etc.]) 

९७.  नवको (Lid) 

९८.  नवश्वनवद्यालय (University)   

९९.  िैनक्षक केन्ि, िैनक्षक परामिगर्हृ, अध्ययि तथा अिसुन्धाि केन्ि 

(Educational Center, Education Consultancy, Education and 

Research Center)  

१००.  िोरूम (Showroom)  

१०१.  संग्रहालय (Museum)   

१०२.  सडक, रार्जमार्ग, सनभगस रोड (Road, Highway and Service Road) 

१०३.  सभार्हृ (City Hall)   

१०४.  सवारी साधिको ग्यारेर्ज [ममगत सम्बन्धी कायग बाहके] (Motor Vehicle 

Garages [Except Work of Maintenance])  

१०५.  सवारी साधिको नवक्री तथा सनभगस कक्ष (Sales and Service Center of 

Vehicle)  

१०६.  सवारी साधिको सोरूम (Showroom of Vehicle)   
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१०७.  साइकल सेड (Bicycle Shed) 

१०८.  सामाि नवक्री िर्ररिे तर दखेाइि े डीस्प्ले केन्ि (Display Center [Non 

Sales])  

१०९.  सामनूहक भोर्जिालय (Mess)   

११०.  सावगर्जनिक भवि (Public Hall)   

१११.  नसमेन्ट ब्लक (Cement Block)  

११२.  नसमेन्टका सामाि (Cements’ Products) 

११३.  सीमािा पखागल [खलु्ला र्जग्र्ाको] (Boundary Wall [Open Land])  

११४.  सपुारी (Arecanut) 

११५.  सेरानमक (Ceramic Products)   

११६.  स्टेनडयम [इन्डोर तथा आउटडोर] (Stadium [Indoor and Outdoor]) 

११७.  स्पा (Spa)  

११८.  स्पोट्गस ग्यालरी (Sports Gallary)  

११९.  हाइटेन्सि लाइि, खम्बा वा टावर (Hi-Tension Line, Pole and Tower) 

१२०.  होटल (Hotel)   

१२१.  होनडगङ बोडग (Hoarding Board)  

१२२.  ३ मध्यम 

र्जोनखम 

अर्रविी तथा धपु (Agarbatti and Dhoop)  रू. ३ 

१२३.  अलैंची (Cardamom) 

१२४.  इिर्जी नड्रङ्क (Energy Drink) 

१२५.  उि नमल (Woolen Mills)  

१२६.  उि सफा र्ि ेतथा नथच्ि े(Wool Cleaning and Pressing) 

१२७.  एअरक्राफ्ट ह्याङ्र्र (Aircraft Hangers) 

१२८.  कन्फेक्सिरी (Confectionary) 

१२९.  कपडामा वटु्टा भि े(Embroidery) 

१३०.  कनफ केलाउिे, तताउिे, नपस्िे तथा छोडाउिे (Coffee Curing, Roasting, 

Grinding and Pulping)  

१३१.  कार्ज ु(Cashew Nut)  

१३२.  कापेट तथा दरी [अन्य] (Carpet and Drugget [Others]) 

१३३.  कापेट तथा दरी नथच्िे (Carpet and Drugget Press) 

१३४.  नकन्िामोम (Cinnamon) 

१३५.  केवल [सबै प्रकारको] (Cable [All Kinds])  

१३६.  कोल्ड स्टोरेर्ज (Cold Storage) 

१३७.  र्लैंचा, राडी, पाखी, दरी (Carpet and Drugget Manufacturing 

[Cotton/Jute/Wool]) 
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१३८.  र्ामने्ट (Garment)  

१३९.  नचिी (Sugar)  

१४०.  नचिी क्यान्डी (Sugar Candy) 

१४१.  नचया ब्लेनन्डङ, प्यानकङ तथा प्रिोधि (Tea Blending, Packing and, 

Tea Processing)  

१४२.  च्याउ (Mushroom) 

१४३.  छाता (Umbrella)  

१४४.  झलु (Mosquito Cutrain)  

१४५.  टाइपराइटर ररवि (Typewriter Ribbon)  

१४६.  टेक्स्टाइल नमल (Textile Mills) 

१४७.  डायग्िोनष्टक सेन्टर (Diagnostic Center) 

१४८.  नडस्प्ले केन्ि [सामाि नवक्री बाहके] (Display Center [Except Sales]) 

१४९.  डंुर्ा, डंुर्ाको पाल वा खााँवो (Boat and Jiggery) 

१५०.  डेरी तथा डेरी प्लान्ट (Milk Pasteurizing Plants and Dairies) 

१५१.  डोरीको काम [प्लानष्टक, रवर र नसन्थेनटक बाहके अन्य] (Rope Works 

[Except Plastic, Rubber and Synthetics]) 

१५२.  तारनवनहि प्रसारण स्टेिि (Wireless Transmission Stations)  

१५३.  तुिा (Lace)  

१५४.  दािा [पिपुन्छीको] (Animal and Birds’ Food)  

१५५.  दगु्ध उद्योर् (Condensed Milk Factories) 

१५६.  धमग कााँटा वा र्जोख्िे यन्त्र (Weighing Machine and Bridges)  

१५७.  धार्ो (Thread) 

१५८.  धार्ो कारखािा बानहरको लुर्ा प्रिोधि केन्ि (Cloth Processing Units 

situated Outside the Compound of Textile Mills)  

१५९.  धार्ो प्रिोधि (Yarn Processing) 

१६०.  िाली तथा फोहोर प्रिोधि केन्ि (Effluent/Sewage Treatment Plant) 

१६१.  पम्प हाउस, पािी बाहके अन्य (Pump House (Other than Water) 

१६२.  पनस्मिा (Pashmina)  

१६३.  फलफुल तथा सार्पात सकुाउिे (Fruit and Vegetable Drying and 

Dehydrating)  

१६४.  फलफूल तथा फलफूलको र्दुी निकाल्िे काम (Fruit and fruit pulp 

making) 

१६५.  बट्टा (Canning )   

१६६.  बाय ुप्रभानवत पािी (Aerated Water) 
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१६७.  बिुाइ र्िे नमल (Weaving Mills) 

१६८.  बेकरी (Bakery) 

१६९.  बन्द अवस्थाको कारखािा (Closed Factory) 

१७०.  ब्रअुरी (Breweries) 

१७१.  मखमलको कपडा (Velvet Cloth) 

१७२.  मनदरा उद्योर् (Distilleries) 

१७३.  माछा/ माछा प्रिोधि (Fish and Fish Processing) 

१७४.  नमिरल वाटर (Mineral Water)  

१७५.  मैिविी (Candle)   

१७६.  मोर्जा तथा होनर्जयारी सामाि (Shocks anf Hosiery Goods) 

१७७.  मोर्जाइक (Mosaic)  

१७८.  रेलवे र्याक (Railways Tracks) 

१७९.  रेिम तथा कातेको नसल्क नमल (Silk Mills / Spun Silk Mills) 

१८०.  नवर्जलुी बिी (Electric Lamp)  

१८१.  नवद्यतु उत्पादि केन्ि (र्जलनवद्यतु, बाय ुर सौयग बाहके) Electric Generation 

Stations [Except Hydro, Wind and Solar] 

१८२.  नवद्यतुीय प्रसारण/नवतरण केन्ि (Electric Transmission/Distribution 

Lines) 

१८३.  नवशे्लषणात्मक/र्णु नियन्त्रण प्रयोर्िाला (Analytical/Quality Control 

Laboratories) 

१८४.  नवस्कुट (Biscuit) 

१८५.  वेवरेर्ज (Beverage)  

१८६.  सफ्ट नड्रङ्क (Soft Drinks) 

१८७.  समनु्िी खाद्य प्रिोधि [Sea Food Processing]  

१८८.  सकुाउिे वा सखु्खा बिाउि े(Dehydration)  

१८९.  सखु्खा फल (Dry Fruit) 

१९०.  सिुको तार तथा सिुको र्जलप (Gold thread and Gilding) 

१९१.  सेवई (Vermicelli or Spaghetti) 

१९२.  सोडा वाटर (Soda Water) 

१९३.  नस्पनिङ नमल (Spinning Mills) 

१९४.  स्वीट नमट (Sweat Meat)  

१९५.  हररत र्हृ, एल्र्ी तथा नस्परीनलिा (Green Houses/ Algae/ Spirulina)  

१९६.  ४ उच्च मध्यम 

र्जोनखम  

३२⁰ भन्दा बढी र ६५⁰ भन्दा कम तापक्रममा बल्िे कुि ैपनि पदाथग [यस 

अिसुचूीमा उल्लेख भए भन्दा बाहकेको बस्तुको] (Anything having 

रू. ४.५० 
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Flash Point below 65⁰ Flash point [Materials other than this 

Schedule])   

१९७.  अनडयो नभनडयो क्यासेट, नसनड, नडनभनड, एमनड, एलनड (Audio Video 

Cassette।, CD, DVD, MD, LD ) 

१९८.  अलोइ फाइवर (Aloe Fibers) 

१९९.  आइररस तेल (Iris Oil) 

२००.  आयोनडि (Iodine)  

२०१.  इक्यनुप्लटस तेल (Eucalyptus Oil) 

२०२.  इनग्िसि कड्गस (Ignition Chords) 

२०३.  इिामले तथा इिामेल कोट र्ररएका सामाि (Enamel-Ware)  

२०४.  इलेनक्रक्स तथा इलेक्रोनिक्स (Electrics & Electronics) 

२०५.  एन्र्जेनलका तेल (Angelica Oil)  

२०६.  एलुनमनियम कावागइड (Aluminum Carbide) 

२०७.  एलुनमनियम पाउडर [फाइवर] (Aluminum Powder/Dust) 

२०८.  औषधी (Drug and Pharmaceuticals) 

२०९.  कपर िाइरेट (Copper Nitrate) 

२१०.  ककग  (Cork) 

२११.  कााँच [सबै प्रकारको] (Glass of all type)  

२१२.  कााँचको कलात्मक सामाि बिाउि े(Art Work of Glass) 

२१३.  कार्र्ज तथा काडगवोडग नमल (Paper and Cardboard Mills)  

२१४.  काठको नसर्जनिङ, नरटमेन्ट तथा इम्प्रेग्िेिि (Wood 

Seasoning/Treatment/ Impregnation)  

२१५.  काडगबोडग वा र्िाको बाकस (Cardboard Box)  

२१६.  कावगि पेपर (Carbon paper)   

२१७.  कोवाल्ट िाइरेट (Cobalt Nitrate) 

२१८.  क्यानल्सयम कावागइड (Calcium carbide) 

२१९.  क्यानल्सयम पाउडर (Calcium Powder) 

२२०.  क्यानल्सयम क्लोरेट (Calcium Chlorate) 

२२१.  क्लोभ तेल (Clove Oil) 

२२२.  क्लोररि (Chlorine) 

२२३.  खनिर्ज तेल तथा खािे तेल बाहकेका सबै तेल (Mineral Oil and All Oils 

other than Edible Oil)  

२२४.  खाक्सी, नचल्लो पािे (Abrasive Manufacturing) 

२२५.  खािा पकाउि ेग्यास (Cooking Gas)  



    

बीमा समममि   54              सम्पमि बीमा मिर्दमेिका, २०७५                                                                                 

 

२२६.  र्म, ग्ल ुतथा ग्यालेटाइि (Gum/Glue/Gelatine)  

२२७.  र्लुावको तेल (Rose Oil)  

२२८.  ग्रेफाइट इलेक्रोड (Graphite Electrode) 

२२९.  नघऊ (Ghee) 

२३०.  चाउनमि वा चाउचाऊ (Chowmin and Noodles) 

२३१.  नचउरा नमल (Beaten Rice Mill) 

२३२.  चरुोट तथा नसर्ार (Cigarette and Cigar) 

२३३.  चरुोटको नफल्टर (Cigarette Filter)   

२३४.  चीर्जबल्स (Chese Balls)  

२३५.  छापाखािा (Printing Press) 

२३६.  छाला तथा कााँचो छाला नथच्ि ेकायग (Presses for Hides and Skins) 

२३७.  छाला तथा छाला र्जिुा (Leather and Leather Goods) 

२३८.  छाला प्रिोधि (Tanneries) 

२३९.  छालाको लुर्ा (Leather Cloth)   

२४०.  र्जनस्मि तेल (Jasmine Oil)  

२४१.  नरं्जक िाइरेट (Zinc Nitrate) 

२४२.  नर्जङ्क पाउडर (Zinc Powder) 

२४३.  नर्जङ्क पेरोअक्साइड (Zinc Peroxide) 

२४४.  नर्जप फास्ट्िसग (Zip Fasteners) 

२४५.  नर्जप्सम बोडग (Gypsum Board)  

२४६.  र्जनुिपर तेल (Juniper Oil)  

२४७.  र्जौ र्जमग (Malt Germ)  

२४८.  टानपओका (Tapioca)  

२४९.  टायर तथा ट्यवु (Tyres and Tubes) 

२५०.  टायर ररनरनडङ तथा ररसोनलङ (Tyre Retreading and Resoling) 

२५१.  टेनलनभर्जि (Television) 

२५२.  ठेकेदारको यन्त्र तथा उपकरण [एकै स्थािमा भएको] (Contractors Plant 

and Machinery [At one Location Only] 

२५३.  नडटरर्जेन्ट (Detergent)  

२५४.  डोरीको काम [प्लानस्टक] (Rope Works [Plastic]) 

२५५.  तेल [खाि]े (Oil [Edible]) 

२५६.  तेल नडनस्टल प्लान्ट (Oil Distillation Plants) 

२५७.  तेलको बीर्ज (Oil Seeds)  
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२५८.  दािा छोडाउि ेवा छुट्याउिे तथा पले्िे नमल Grain/Seeds 

Disintegrating/crushing/ Decorticating factories/ Dal Mills 

२५९.  दालमोठ तथा पापड (Dalmoth and Papad) 

२६०.  धाि नमल (Rice Mills) 

२६१.  धुाँवा उत्सर्जगक (Smoke Generators)  

२६२.  धोक्रो वा कपडा भएको कार्र्ज (Hessian Paper and Cloth) 

२६३.  िाइनरक एनसड (Nitric Acid)  

२६४.  िाइरो कटि थ्रेड (Nitro Cotton Thread) 

२६५.  िाइरो नसल्क (Nitro Silk) 

२६६.  िाइरोसेलुलोर्ज नफल्म (Nitrocellulose Film)  

२६७.  िाइलि फाइवर (Nylon Fiber)  

२६८.  निकेल िाइरेट (Nickel Nitrate)  

२६९.  पानटगकल बोडग (Particle Board)  

२७०.  पनुदिा वा वावरीको तेल (Peppermint Oil)  

२७१.  पसु्तक बाइनन्डङ तथा प्रकािि (Book Binding and Manufacturing) 

२७२.  पेरोनलयम कोक क्यानल्सिेसि (Petroleum Coke Calcination) 

२७३.  पोटानसयम िाइरेट (Potassium Nitrate)  

२७४.  पोटानसयम परेोअक्साइड (Potassium Peroxide)  

२७५.  प्लानस्टकको सामाि [फोम प्लानस्टक बाहके] (Plastic Goods 

Manufacturing [Excluding Foam Plastics]) 

२७६.  फायरलाइटसग (Firelighters) 

२७७.  फेररक िाइरेट (Ferric Nitrate) 

२७८.  फेरोनसनलकि (Ferrosilicon) 

२७९.  फोम प्लानस्टक (Foam Plastics) 

२८०.  फोरमाइका (Formica)  

२८१.  फ्यरु्ज (Fuse) 

२८२.  फ्लोर वाक्स (Floor Wax) 

२८३.  फ्ल्यास पाउडर, फोटोग्रानफक (Flash Powder, Photographic) 

२८४.  बिस्पनत तेल (Vegetable Oil) 

२८५.  बिस्पती नघऊ (vegetable Ghee) 

२८६.  बन्दरर्ाह तथा सखु्खा बन्दरर्ाह (Port and Dry Port) 

२८७.  बााँस [परैु वा टुक्रा] (Bamboos [Whole and Pieces]) 

२८८.  बायो ग्यास (Bio Gas)  

२८९.  ब्यारी वा िेल [सबै प्रकारको ] (Battery of any Kind) 
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२९०.  ब्राि डस्ट (Bran Dust) 

२९१.  ब्रोन्र्ज पाउडर (Bronze Powder)  

२९२.  नब्लनचङ पाउडर (Bleaching Powder) 

२९३.  नभिरे्र (Vinegar)  

२९४.  भेरमाउथ तेल (Vermouth Oil)  

२९५.  भोल्यमु बाकग , फाइवर (Volume Bark, Fibre)  

२९६.  भ्यालेररयि तेल (Valerian Oil)  

२९७.  मकै ब्राि (Maize Bran)  

२९८.  मक्युगरस िाइरेट (Mercurous Nitrate) 

२९९.  मल सनमश्रण कायग (Manure Blending Works) 

३००.  मलखाद (Fertilizer)   

३०१.  माछाको दािा/स्क्र्याप (Fish Meal/Scrap)  

३०२.  माड (Starch)  

३०३.  नमल [अन्ि, दलहि, नपठो नपस्िे तथा पोनलस र्िे] (Mill [Cereal, Rice, 

Flour, Dal]) 

३०४.  मेहने्दी वा नतउरीको तेल (Rosemary Oil)  

३०५.  मैन्टोल (Incandescent Gas mantle) 

३०६.  म्यांर्ानिर्ज िाइरेट (Manganese Nitrate) 

३०७.  म्यांर्ानिर्ज पेरोअक्साइड (Manganese Peroxide) 

३०८.  म्याग्िेनसयम िाइरेट (Magnesium Nitrate)  

३०९.  म्याग्िेनसयम पेरोअक्साइड (Magnesium Peroxide)  

३१०.  यरुानियम (Uranium)  

३११.  यरुरया िाइरेट (Urea Nitrate)  

३१२.  रङ्र् [अन्य] तथा बानिगस (Color [Others] and Varnish)  

३१३.  रवर उद्योर् [Rubber] 

३१४.  रवरको सामाि उत्पादि [स्प्रेनडङ नविा] (Rubber Goods Manufacturing 

without spreading) 

३१५.  रसायि [यस तानलकामा अन्यत्र उल्लेख भएको बाहके] (Chemical [Other 

than mentioned in this table]) 

३१६.  नलड िाइरेट (Lead Nitrate)  

३१७.  नलड पेरोअक्साइट (Lead Peroxide) 

३१८.  नलथोग्राफ प्रेस (Lithographic Presses) 

३१९.  ल्याभेण्डर तेल (Lavender Oil)  
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३२०.  ल्यानमिटेेड कार्र्ज तथा काडगबोडग नमल (Laminated Paper and 

Cardboard Mills) 

३२१.  नवद्यतुीय सामाि एसेम्ब्ली तथा उत्पादि (Electronic Goods Assembly 

and Manufacturing) 

३२२.  सख्खर (Khandsari Sugar)  

३२३.  सिमाइका (Sunmica)  

३२४.  सरसफाई सम्बन्धी सामाि (Toiletry products and Sanitation Goods)  

३२५.  सल्फ्यरुरक एनसड (Sulphuric Acid)  

३२६.  सल्लाको खोटो (Pine Tar)  

३२७.  सल्लाको तेल (Pine Oil)  

३२८.  साविु (Soap)  

३२९.  साविु (Soap)   

३३०.  नसरोिलेा तेल (Citronella Oil) 

३३१.  नसल्भर िाइरेट (Silver Nitrate)  

३३२.  सनु्तलाको तेल (Orange Oil)  

३३३.  सतुी केलाउि ेतथा पिुः सकुाउि े(Tobacco Curing / Re-drying) 

३३४.  सतुी नथच्ि े(Presses for Tobacco) 

३३५.  सतुी पेल्िे (Tobacco Drinding/ Crushing) 

३३६.  सेलुलोर्ज िाइरेट नसल्क (Cellulose Nitrate Film) 

३३७.  सोनडयम अमाल्र्म (Sodium Amalgam)   

३३८.  सोनडयम िाइरेट (Sodium Nitrate) 

३३९.  सोनडयम पेरोअक्साइड (Sodium Peroxide)  

३४०.  सोयानवि (Soyabean)  

३४१.  स्पाकग ल्स (Sparkles)  

३४२.  स्पोन्र्ज फलाम प्लान्ट (Sponge Iron Plants)  

३४३.  स्प्रस उड टार (Spruce Wood Tar)  

३४४.  हाइड्रोक्लोररक एनसड (Hydrochloric Acid)  

३४५.  नहरा (Diamonds)  

३४६.  ५ न्यिू 

खतरार्जन्य 

र्जोनखम 

अनक्सर्जि सनहतको अनक्सडाइनर्जङ एर्जेन्ट (Oxidizing Agents and 

Oxygen) 

रू. ५.५० 

३४७.  अनत नवषाि बस्त ु(Highly Toxic Materials)  

३४८.  अलकत्रा भएको कार्र्ज वा कपडा (Bituminized Paper and Cloth)   

३४९.  औद्योनर्क ग्यास (Industrial Gas)  

३५०.  कत्था (Katha)  
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३५१.  कपासको नवऊ सफाई तथा नडनलङ्नकङ (Cotton Seed cleaning and 

Delinking) 

३५२.  काठको सामाि, उल उड तथा फनिगचर [स-नमल बाहके] (Carpenters, Wood 

Wool, Furniture (Excluding Saw Mill) 

३५३.  खाम तथा कार्र्जको झोला (Envelope and Paper Bag) 

३५४.  खेलौिा (Doll)  

३५५.  खैिी (Khaini) 

३५६.  र्ट्ुखा (Gutkha) 

३५७.  नग्रर्ज तथा मिै (Grease or Wax)  

३५८.  घमु्ती िाटक टोली तथा घमु्ती चनलनचत्र भवि (Touring Drama Troupes 

and Touring Cinema Theatres) 

३५९.  चलनचत्र नखच्िे, सम्पादि र्ि,े प्रयोर्िाला, ध्विी सम्पादि तथा नफल्म प्रोसेस 

र्िे ठााँउ (Cinematography Film Editing, Laboratory and Sound 

Recording Rooms where Film Processing is carried out) 

३६०.  चलनचत्र नफल्म उत्पादि स्टुडयो (Cinema Film Production Studios) 

३६१.  चलनचत्र भवि (Cinema Hall) 

३६२.  चिु तथा चिु पोल्ि ेभट्टी  (Lime and Lime Kiln)  

३६३.  छापाखािाको मसी तथा रोलर कम्पोनर्जसि (Printing Ink and Roller 

Composition)   

३६४.  टारपनुलि तथा क्यािभास प्रनुफङ (Tarpaulin and Canvas Proofing) 

३६५.  टााँचा मािे, नथच्ि े(Stamping, Pressing)  

३६६.  नटिको छपाई (Tin Printers) 

३६७.  टुक्रा पाि ेवा धलु्याउिे प्लान्ट [अन्य](Pulverizing Plants [Others]) 

३६८.  ढुवािीकतागको र्ोदाम (Transporters Warehouse) 

३६९.  तातो वा नचसो रोनलङ (Hot or Cold Rolling) 

३७०.  धाउ प्रिोधि (एलमनुियम, कपर र नर्जङ्क बाहके) (Ore Processing [Other 

than Aluminum, Copper, Zinc]) 

३७१.  धाउबाट धात ुछुट्याउि,े  धातु छुट्याउि ेतथा  धातु पर्ाल्िे नमल [एलमनुियम, 

कपर र नर्जङ्क बाहके] (Metal Smelting, Extraction and Forging 

Mills [Other than Aluminum, Copper, Zinc])   

३७२.  धातु तथा र्ैर खतरार्जन्य सामािलाई टुक्र्याउि े(Pulverizing Plants 

[Metals and non-hazardous Goods]) 

३७३.  धातु विाउि ेकायग [अन्य] (Metallizing Works [Others]) 

३७४.  धातुको छपाई (Metal Printers) 

३७५.  धातुको पाइप (Metal Pipe) 
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३७६.  धातुको पाइपलाई नवनभन्ि रूप नदि े(Metal Pipe Extruding) 

३७७.  धातुको लेप लर्ाउि े(Galvanizing Works) 

३७८.  धातलेु मोड्ि ेकायग (Metallizing works [Involving Metals Only]) 

३७९.  िस (Snuff)  

३८०.  पलु [काठको] (Bridges Wooden) 

३८१.  पोनलस्टर नफल्म तथा नवओनपनप (Polyester Film Manufacturing/ 

BOPP Film Manufacturing) 

३८२.  प्यानकङ तथा खोल [प्लानष्टक तथा रवर बाहके] (Packing and Lagging 

[Except Plastic and Rubber]) 

३८३.  प्रज्वलििील सल्भेन्ट प्रयोर् हुिे गे्रिाइट उद्योर् (Granite Factories using 

Inflammable Solvents)  

३८४.  नप्रफ्यावका सामग्री (Prefab Goods)  

३८५.  फाइवर उद्योर् [मािव निनमगत] (Fiber Manufacturing [Man-Made])  

३८६.  फाउनन्ड्रर्ज (Foundries)  

३८७.  नफल्टर तथा मिै कार्र्ज (Filter and Wax Paper)  

३८८.  फोम (Foam) 

३८९.  फोम प्लानस्टक तथा कन्भनटगङ प्लान्ट (Foamed Plastics and Converting 

Plants) 

३९०.  फोम रवर (Foam Rubber) 

३९१.  फे्रन्च पोनलस (French Polish)  

३९२.  बााँस, बेत तथा चोया बिुरे बिाएको सामाि तथा फनिगचर (Basket Weavers, 

Cane and Bamboo Furniture Makers) 

३९३.  बिुाई िर्रेको फ्यानिक (Non-woven Fabric Manufacturing) 

३९४.  माइका उत्पादि (Mica Products) 

३९५.  माल्ट निकाल्िे प्लान्ट (Malt Extraction Plants) 

३९६.  नमथाइलेटेड नस्पररट (Methylated Spirit) 

३९७.  रवरको सामाि बिाउिे र तन्काउिे (Rubber Goods Manufacturing with 

Spreading) 

३९८.  िल्यनक्रयाको लानर् चानहिे कपास (Surgical Cotton) 

३९९.  सवारी साधिको उत्पादि (Automobile Production) 

४००.  नसट मटेल फ्यानिकेटसग (Sheet Metal Fabricators)  

४०१.  स्टेनन्सल पेपर तथा डुनप्लकेनटङ (Duplicating/stencil Paper) 

४०२.  स्रक्चरल नस्टल फ्यानिकेटसग (Structural Steel Fabricators) 

४०३.  स्प्रे पेनन्टङ  तथा पाउडर कोनटङ (Spray Painting and Powder Coating) 
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४०४.  ६ मध्यम 

खतरार्जन्य 

र्जोनखम 

३२⁰ भन्दा कम तापक्रममा बल्िे कुिै पनि पदाथग [यस अिसुचूीमा उल्लेख भए 

भन्दा बाहकेको बस्तुको] (Anything having Flash Point below 32⁰ 

Flash point [Materials other than this Schedule])   

७.५० 

४०५.  आइरि कावोनिल (Iron Carbonyl)  

४०६.  आफैं  बल्िे पदाथग (Self-Ignitable or Spontaneous Combustible 

Materials)  

४०७.  आरनडएक्स [ररमोट नडटोिेटेड एक्स्प्लोनसभ] (RDX [Remote Detonated 

Explosive])  

४०८.  इथर (Ether) 

४०९.  इथाइनलि िाइरेट (Ethylene Nitrate)  

४१०.  इन्स्ट्यािण्ट इनग्िसि कडग (Instant Ignition Chord)  

४११.  उखकुो छोक्रा वा खोइलो [धोक्रोमा राखेको] (Bagasse in Bales) 

४१२.  एमोनियम क्लोरेट (Ammonium Chlorate) 

४१३.  एमोनियम िाइरेट (Ammonium Nitrate) 

४१४.  एमोनियम िाइरेट एक्स्प्लोनसभ (Ammonium Nitrate Explosive) 

४१५.  एमोनियम परक्लोरेट (Ammonium Perchlorate)  

४१६.  एलनमनियम, र्जस्ता तथा तामा उद्योर् [धाउबाट धात ुछुट्याउि,े  धातु छुट्याउि े

तथा  धात ु पर्ाल्िे समेत]  (Aluminum, Zinc, Copper Industry [ 

Including Metal Smelting, Extraction and Forging Mills])   

४१७.  औद्योनर्क सल्भेन्ट (Industrial Solvent) 

४१८.  कडा अनक्सडाइनर्जङ एरे्जन्ट्स (Strong Oxidizing Agents)  

४१९.  कपर कावागइड (Copper Carbide)  

४२०.  कपरु (Camphor)  

४२१.  नकटाणिुािक तथा नकरा माि े(Pesticides and Insecticides)  

४२२.  कृनतम रेिम  तथा फाइवर (Rayon Fiber or Fiber) 

४२३.  कोइला प्रिोधि प्लान्ट (Coal Processing Plants) 

४२४.  कोल (Coal)  

४२५.  क्यानल्सयम क्लोराइड (Calcium Chloride) 

४२६.  क्यानल्सयम िाइरेट एक्स्प्लोनसभ (Calcium Nitrate Explosive)  

४२७.  क्लोरेट एक्स्पोनसभ (Chlorate Explosive)  

४२८.  खतरापणूग सामािको फोहोर (Waste of Hazardous Materials)  

४२९.  खािीको लानर् आवश्यक नवस्फोटक (Mining Charges)  

४३०.  खलु्ला र्जटु (Jute Loose) 

४३१.  र्ि कटि (Gun Cotton)  

४३२.  र्ि कटि सोलुसि (Gun Cotton Solution)  
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४३३.  र्ि पाउडर (Gun Powder)  

४३४.  र्हुाँको थे्रसर (Wheat Threshers) 

४३५.  ग्यालेनटिाइज्ड निरोसेललुोर्ज पाउडर (Gelatinezed Nitrocellulose 

Powder)  

४३६.  ग्यास होल्डसग, बलेुट, स्फेयर [िाइरोर्जि, कावगि डाइअक्साइड तथा निनस्क्रय 

ग्यास बोक्ि]े (Gas Holders/Bullets/Spheres for Nitrogen, Carbon 

Dioxide and Inert Gases) 

४३७.  नग्लनसररि िाइरेट (Glycerin Nitrate)  

४३८.  छ्वाली, सकेुको पात [नथचेको बोरामा राखेको] (Straw in Pressed Bales)  

४३९.  नर्जङ्क पाइके्रट (Zinc Picrate)  

४४०.  नर्जङ्क फस्फाइड (Zinc Phosphide)  

४४१.  नर्जकोनियम हाइड्राइड (Zirconium Hydride)  

४४२.  र्जटु नमल (Jute Mills) 

४४३.  नटटानियम हाइड्राइड (Titanium Hydride)  

४४४.  टीएिटी (TNT)  

४४५.  टेरािाइरोिाइनलि (Tetranitroniline)  

४४६.  टेरािाइरोिाप्थानलि (Tetranitronaphthalene)  

४४७.  टेरािाइरोिाप्थानलि (Tetranitronapthalene)  

४४८.  टेरािाइरोनफिोल (Tetranitrophenol) 

४४९.  टेरािाइरोवेन्रे्जि (Tetranitrobenzene)  

४५०.  राइिाइरोनग्लनसररि (Trinitroglycerin)  

४५१.  राइिाइरोटुलेि (Trinitotulene)  

४५२.  राइिाइरोनफिोल (Trinitrophenol)  

४५३.  राइिाइरोफेिोलनमथाइलाइिाइरामाइि 

(Trinitrophenolmethylinitramine)  

४५४.  राइिाइरोसेललुोर्ज (Trinitrocellulose)  

४५५.  राइप्रोपाइलुनमनियम (Tripropyluminum)  

४५६.  डसिा तथा तनकया बिाउिे (Mattress and Pillow Making) 

४५७.  डाइिाइरो ग्लाइकोल (Dinitro Glycol)  

४५८.  डाइनिरो नग्लनसररि (Dinitro Glycirne) 

४५९.  डायिामाइट (Dynamite)  

४६०.  नडटोिनेटङ फ्यरु्ज (Detonating Fuse)  

४६१.  डेटोिेटर (Detonators)  

४६२.  तरल ग्यासको नवको लर्ाउिे प्लान्ट (Liquefied Gas Bottling Plants) 

४६३.  तेल निकाल्ि े[खाि ेतेल बाहके] (Oil Extraction [Except Edible Oil]) 
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४६४.  तेल नमल ररफाइनिङ [खािे तेल बाहके] (Oil Mills Refining [Except 

Edible Oil]) 

४६५.  िररवलको र्जटा, कपास वा नसयिाको पात (Coir yarn / Cotton/ Sienna 

Leaves) 

४६६.  िाइरस [सबै प्रकारको] (Nitrites of all Kinds)  

४६७.  िाइरेट [सबै प्रकारको] (Nitrate of all Kinds)  

४६८.  िाइरेट एक्स्प्लोनसभ्स (Nitrate Explosives)  

४६९.  िाइरो सरु्र (Nitro Sugar)  

४७०.  िाइरो स्टाचग (Nitro Starch)  

४७१.  िाइरोनग्लनसररि (Nitroglycerine)  

४७२.  िाइरोनग्लनसररि पाउडर (Nitroglycirine Powder)  

४७३.  िाइरोर्जि क्लोराइड (Nitrogen Chloride)  

४७४.  िाइरोर्जि राइक्लोराइड (Nitrogen Trichloride)  

४७५.  निरो कावोिाइरेट (Nitro Carbonitrate)  

४७६.  निरो सेललुोर्ज प्लानस्टक (Nitro Cellulose Plastics) 

४७७.  निरोर्ेलानटि डायिामाइट (Nitrogelatine Dynamite)  

४७८.  निरोसेलुलोर्ज (Nitrocellulose)  

४७९.  पड्काउि ेसामग्री (बन्दकुमा राख्िे) (Explosive Charges)  

४८०.  पराल [खााँनदएको बोरामा] (Hey in Pressed Bale)  

४८१.  पराल, छ्वाली (Hay/Straw)  

४८२.  पक्युगनसयि क्याप्सलु्स (Percussion Capsules)  

४८३.  पक्रोमट्ेस (Perchromates)  

४८४.  पक्लोररक एनसड (Perchloric Acid)  

४८५.  पक्लोरेट [सबै प्रकारको] (Perchlorate of all Kind)  

४८६.  पक्लोरेट नवस्फोटक (Perchlorate Explosives)  

४८७.  पािीको सम्पकग मा आाँउदा प्रज्वििील ग्यास निकाल्ि े पदाथग (Materials 

which evolves Combustible Gases in Contact of Water)  

४८८.  पेरोकेनमकल (Petrochemicals)  

४८९.  पोटानसयम (Potassium) 

४९०.  पोटानसयम अमाल्र्म (Potassium Amalgam)  

४९१.  पोटानसयम हाइड्राइड (Potassium Hydride)  

४९२.  प्रज्वलििील ग्यास (Combustible Gases)  

४९३.  प्रज्वलििील ग्यास (Combustible Gases)  

४९४.  प्रज्वलििील निनस्क्रय ग्यााँस (Inert Gases- Combustible)  

४९५.  प्राइमसग [नवस्फोटक] (Primers)  
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४९६.  फस्फाइड्स (Phosphides)  

४९७.  फस्फाइि (Phosphine)  

४९८.  फस्फोरस [पहे ाँलो वा सेतो] (Phosphorus [Yellow or White]) 

४९९.  बिस्पनतको रेिा (Vegetable Fibers)   

५००.  मरट्टतेल, नडर्जल तथा परेोल (Kerosene, Diesel and Petrol)  

५०१.  मक्युगररक क्यािेट (Mercuric Cyanate)  

५०२.  मेनडकल सामाि (Medical Equipment)  

५०३.  म्यारेस (Mattress) 

५०४.  यरुरया परेोअक्साइड (Urea Peroxide)  

५०५.  रवर नसमेन्ट (Rubber Cement) 

५०६.  लाहा (Lac or Shellac) 

५०७.  नलड राइिाइरोरेसोनसगिटे (Lead Trinitroresorcinate)  

५०८.  नलनथयम एलुनमनियम हाइड्राइड (Lithium Aluminum Hydride)  

५०९.  नवडी (Beedi)   

५१०.  संक्रमण प्रनतरोनध तरल तथा तरल नकटिािक (Disinfectant Liquids and 

Liquid Insecticides)  

५११.  सिपाट (Hemp)  

५१२.  सिपाट, र्ााँर्जा, अल्लो, क्यािकेु नमल  (Flax and Hemp Mills) 

५१३.  साल्टनपटर ब्लानस्टङ पाउडर (Saltpeter Blasting Powder)  

५१४.  नसल्भर एनसटाइनलि (Silver Acetylene)  

५१५.  नससाकलम (Pencil)   

५१६.  सरु्र िाइरेट (Sugar Nitrate)  

५१७.  सेफ्टी एक्स्क्लुनसभ (Safety Exclusive)  

५१८.  सोनडयम (Sodium)  

५१९.  सोनडयम डाइिाइरो नफिोल (Sodium Dinitro Phenol)  

५२०.  सोनडयम हाइड्राइड (Sodium Hydride)  

५२१.  सोनडयम हाइपोसल्फाइड (Sodium Hyposulphide)  

५२२.  स्टाचग िाइरेट (Start Nitrate)  

५२३.  हनतयार तथा र्ोनलर्ठ्ठा (Arms and Ammunitions)  

५२४.  हाइड्राइड्स (Hydrides)  

५२५.  हाइड्रोर्जि क्यािाइड (Hydrogen Cyanide)  

५२६.  हाइड्रोर्जि परेोअक्साइड (Hydrogen Peroxide)  

५२७.  हाइड्रोर्जि सल्फाइड (Hydrogen Sulphide)  

५२८.  हाइड्रोनलथ (Hydrolith)  
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५२९.  ७ उच्च 

खतरार्जन्य 

र्जोनखम 

एलमनुियम तथा म्याग्िेनसयम पाउडर प्लान्ट (Aluminum/ Magnesium 

Powder Plants) 

९.०० 

 

५३०.  कटि नर्जि तथा प्रेस हाउस (Cotton Gin and Press Houses) 

५३१.  कोइला, कोक, चारकोल बल तथा निकेट (Coal/Coke/Charcoal Ball & 

Briquettes) 

५३२.  खोटो तथा तारनपि नडस्टीलरी (Turpentine and Rosin Distilleries) 

५३३.  ग्यास होल्डसग, बलेुट, स्फेयर [िाइरोर्जि, कावगि डाइअक्साइड तथा निनस्क्रय 

ग्यास बाहके] (Gas Holders/Bullets/Spheres except Nitrogen, 

Carbon Dioxide and Inert Gases) 

५३४.  चारकोल (Charcoal) 

५३५.  प्रदिगिी, पवग, उत्सव, मण्डप (Exhibition, Fetes, Celebration and 

Mandup)  

५३६.  प्लाइउड, काठलाई राम्रो पाि े तथा ल्यानमिेट र्िे (Plywood / Wood 

Veneering Factories/ Laminating) 

५३७.  भईुचंम्पा, पटका तथा आनतसबार्जी (Crackers and Fire Works)  

५३८.  रेिा, फोहोर, घााँस, पतकर वा भसुा नथच्ि े (Presses for Coir 

Fibers/Waste/Grass/Fodder/Boosa/Jute) 

५३९.  नवस्फोटक तथा नवस्फोटक पदाथग (Explosives of any Kind and 

Blasting Materials) 

५४०.  नवस्फोटक पदाथग बिाउिे रसायि (Pyrotechnic Chemical) 

५४१.  सनमल (Saw Mills) 

५४२.  सकग स (Circus) 

५४३.  सलाई (Match) 

५४४.  सावगर्जनिक कायगक्रम (Public Progarm) 

५४५.  सााँङ्नर्नतक समारोह, सााँस्कृनतक कायगक्रम (Music Concert and Cultural 

Program) 

५४६.  सेलुलोइड (Celluloid) 

५४७.  सेलुलोइड नफल्म (Celluloid Film) 

५४८.  सेलुलोइड सामाि (Celluloid Goods) 

(एउटा भवन, उद्योग वा परिसिमा एकभन्दा बढी तरिकाको उपभोग भएको भएमा वा एकभन्दा बढी तरिकाको कािोवाि भएमा सबैभन्दा 

उच्च दि लाग्नेछ ।) 

 

समाप्त 


