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कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा िनदिशका, २०७९ 

तावनाः कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी े मा हने जोिखमलाइ बीमाको मा यमबाट यनूीकरण गरी बीमा 

व न गन वा छनीय भएकोल,े 

बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को ख ड (घ२) ल े िदएको अिधकार योग गरी बीमा सिमितले दहेायको 

िनदिशका जारी गरेको छ ।  
 

प र छेद–१ 
ारि भक 

१. सिं  नाम र ार भः (१) यस िनदिशकाको नाम “कृिष, पशुप छी तथा जडीबुटी बीमा 

िनदिशका, २०७९” रहकेो छ । 

(२) यो िनदिशका िव.स.ं २०७९ साल साउन १ गतेबाट ार भ हनेछ ।  

२. प रभाषाः िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस िनदिशकामा,  

(क) “अनुदान” भ नाल ेयस िनदिशका अनुसार जारी हने बीमालखेको बीमाशु कमा नेपाल 

सरकार, देश सरकार वा थानीय सरकारले उपल ध गराउने अनुदान रकमलाई स झन ु

पछ ।  
(ख) “एकाघरको प रवार” भ नाल े स बि धत यि को पित, प नी, छोरा, छोरी, धमपु , 

धमपु ी, बाब,ु आमा, सौतनेी आमा तथा िनज आफूले पालन पोषण गनपुन दाज,ु भाई र 

िददी, बिहनी स झन ुपछ ।  
(ग) “कृिष बीमा” भ नाल े नेपाल सरकार वा स बि धत िनकायल े कृिष उपजमा पन भनी 

िनधारण गरेका व तहु को बीमालाइ स झन ुपछ । 
(घ) “कृिष िव ान” भ नाल े मा यता ा  िश ण सं थामा अ ययन, अ यापन हने कृिष 

स ब धी िवषय स झन ुपछ ।  
(ङ) “कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकता” भ नाले कृिष, पशपु छी तथा 

जिडबटुी बीमा स ब धी काम गन सिमितबाट इजाजतप  ा  िनज वन बीमा अिभकता 

( यि  वा सं था) स झन ुपछ ।    
(च) “जिडबुटी बीमा” भ नाल ेनपेाल सरकार वा स बि धत िनकायले जिडबुटी वा वनमा 

पन भनी िनधारण गरेका व तहु को बीमालाइ स झन ुपछ । 
(छ) “दावी” भ नाल े बीमा ग रएको व तुको ितबापत् बीिमत ारा माग ग रएको ितपिूत 

रकम स झन ुपछ । 
(ज) “निजकको नातेदार” भ नाल ेएकाघर वा सगोलको अंिशयार वा दाज,ु भाउजु, सास,ु 

ससरुा, भाई, भाई बहुारी, िददी, िभनाज,ु बिहनी, बिहनी वाई,ं साला, साला बुहारी, 
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साली, जेठान, साढुदाई, साढुभाई, न द, आमाज,ु जेठी सासु, काका, काक , मामा, 

माइज,ू छोरा, बुहारी, छोरी, छोरी वाई,ं नाितनी, नाितनी बहुारी, नाितनी वाई,ं भा जा, 

भा जी, भा जी वाई,ं फुप ूर फुपाज ुस झन ुपछ ।   
(झ) “िनयमावली” भ नाल ेबीमा िनयमावली, २०४९ स झन ुपछ । 

(ञ) “पशु िव ान” भ नाल ेमा यता ा  िश ण सं थामा अ ययन, अ यापन हने पशपु छी 

स ब धी िवषय स झन ुपछ ।  
(ट) “पशुप छी बीमा” भ नाल ेनपेाल सरकार वा स बि धत िनकायले पशपु छीमा पन भनी 

िनधारण गरेका व तहु को बीमालाइ स झन ुपछ । 
(ठ) “ ािविधक जाँच िसफा रस” भ नाल े बीमा गन तािवत कृिष, पशपु छी तथा 

जिडबिुट बीमायो य छ वा छैन भनी ािविधक ारा जाँच गरी िसफा रस गन काय स झनु 

पछ । 
(ड) “ ािविधक” भ नाले दहेायको यि  स झन ुपछः  

(१) एस.एल.सी. वा सो सरहको परी ा उि ण गरी कृिष वा पश ुवा वन पित िव ानमा 

क तीमा एक वषको तािलम ा  गरेको, वा 

(२) कृिष वा पश ुवा वन पित िव ान िवषय िलइ टी.एस.एल.सी. उ ीण गरेको, वा  

(३) ािविधक िवषय ज तै कृिष वा पश ुवा वन पित िव ान िवषय िलइ एस.एल.सी. वा 

सो सरहको परी ा उ ीण गरेको, वा  

(४) कृिष वा पशु वा वन पित िव ानमा सोभ दा मािथ लो यो यता ा  यि  स झनु  

पछ ।  
(ढ) “बीमा अविध” भ नाल े बीमालेखमा उ लेख भए अनसुार र ावरणको अविध वा 

बीमालेखको अविध स झन ुपछ ।  
(ण) “बीमा ग रने व तु” भ नाल े बीमालखेको तािलकामा उ लखे भए अनसुारको कृिष, 

पशपु छी तथा जिडबुिट स झनु पछ ।  
(त) “बीमाङ्क” भ नाले र ावरण ग रएको रकम स झन ुपछ ।  

(थ) “बीमालेख” भ नाल ेयस िनदिशका बमोिजम जारी ग रने बीमालेख स झन ुपछ ।  

(द) “बीमाशु क” भ नाल े बीमा गरेबापत ् बीिमतले बीमकलाई बुझाउन ु पन रकम स झन ु

पछ ।  
(ध) “बीिमत” भ नाल ेबीमा गन यि  वा सं था स झन ुपछ । 

(न) “महािवपि ” भ नाल ेएक घटनाबाट िसिजत भई यापक पमा असर पान िवनासकारी 

ित, ज तैः महामारी, भकू प, सनाुमी, आधँी, हावाहरी ज ता ाकृितक कोप आिद 

स झन ुपछ ।   
(ऩ) “मूलभूत िववरण” भ नाले बीमा ग रएको व तुको जोिखमलाई फरक पान स ने 

मह वपूण िववरण स झन ुपछ । 
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(प) “र ावरण” भ नाले बीमा ग रएको व तुको ितको ितपिूत दान गनको लािग म जुर 

गरेको अव था स झन ुपछ ।  
(फ) “वन पित िव ान” भ नाल े मा यता ा  िश ण सं थामा अ ययन, अ यापन हने 

वन पित, जिडबटुी तथा वनसगं स बि धत िबषय स झन ुपछ । 
(ब) “सङ्केत प ा” भ नाल े बीमा ग रएको व तलुाई पिहचान गन उ े यले ािविधकले 

लगाई िदने पिहचान खु ने सङ्केत वा ितक िच ह; ज तै: ट्याग, िच स, माइ ो िच स, 

सील, यआूर कोड, बारकोड, आरएफ कोड आिद स झन ुपछ । 
(भ) “समानुपाितक दर” भ नाल े वािषक बीमादरको अनुपातमा तोिकएको िनि त 

अविधको लािग ला ने बीमादर स झन ुपछ ।  
(म) “सिमित” भ नाले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोिजम गिठत बीमा सिमित स झनु 

पछ । 
(य) “ वा य परी ण” भ नाल ेबीमा गन तािवत पशपु छी बीमायो य छ वा छैन भनी 

ािविधक ारा परी ण गन कायलाइ स झन ुपछ ।  
(र) “ ित” भ नाल ेकुनै घटना घटी वा िवपि  परी वा रोग वा िकरा लागी बीमा ग रएको 

व तकुो हानी वा नो सानी भई, िबि ई, मृ य ु भई वा न  वा नाश भई हने आिथक 

नो सानी स झन ुपछ ।  
(ऱ) “ ितपूित” भ नाल ेबीमालखेमा उ लखे भए अनु प बीमकले बीिमतलाई दान गन 

दावी बापतको रकम स झन ुपछ ।  
(ल) “ ित मू याङ्कनकता” भ नाल े यस िनदिशकाको अधीनमा रही जारी भएका 

बीमालेखमा हने ितको मू याङ्कन गन यि  वा सं था स झन ुपछ । 
(ळ) “ ित मू याङ्कन ितवेदन” भ नाले यस िनदिशकाको अधीनमा रही बीमक वा ित 

मू याङ्कनकताले बीमा ग रएको व तुको मृ य,ु ित, न  वा नाश भई िनि त रकम 

बराबरको आिथक नो सानी भएको भनी यिकन गरी िदएको ितवेदनलाई स झन ुपछ । 
 

प र छेद –२ 
कृिष, पशुप छी तथा जडीबुटी बीमा यवसाय  

३. कृिष, पशुप छी तथा जडीबुटी बीमा यवसाय गनपुन: (१) यो िनदिशका ार भ भएपिछ येक 

िनज वन बीमा यवसाय गन बीमकल ेयस िनदिशकामा उ लखे भए बमोिजमको कृिष, पशपु छी तथा 

जिडबुटी बीमा यवसाय गन ुपनछ । 

(२) बीमकले अनुसचूी-१ बमोिजम तोिकएका िज लाह मा उपदफा (१) बमोिजमको बीमा 

यवसाय स चालन गन ुपनछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजमका िज लाह  सिमितले आव यक ठानेमा थपघट वा  हरेफेर गन स नेछ ।  

(४) बीमकले उपदफा (२) बमोिजम तोिकएका िज ला बाहके अ य िज लाह मा समते कृिष, 

पशपु छी तथा जिडबटुीको बीमा यवसाय स चालन गन स नछे । 

(५) बीमकले वािषक पमा िब  गन कुल बीमालखेको सं याम ये क तीमा ५ ितशत बीमालेख 

कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमालखे हन ुपनछ ।  

(६) बीमकको आफूलाइ तोिकएका िज लाह को शाखा कायालय, दशे कृिष तथा पशपु छी 

िवकास स ब धी म ालय अ तगतका िज लाि थत कायालय वा थानीय तह अ तगत थािपत कृिष 

ान के  वा कृिष तथा पशु सेवा कायालय निजकको थानमा खोिलएको हनपुनछ । 

४. कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमाको कार (१) कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमाको कार 

दहेाय बमोिजम हनेछन;्- 

(क)  कृिष बीमा, 

(ख)  पशुप छी बीमा, र 

(ग)   जिडबटुी बीमा  

(२) उपदफा (१) बमोिजम पन बीमाको कार अनुसचूी-२ बमोिजम हनेछ ।  

५. कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमालेखः (१) बीमकले कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा 

यवसाय गदा अनदुान ा  नहने बीमाको हकमा परैू रकम र अनदुान ा  हने बीमाको हकमा 

अनदुानबाट ा  हने रकम बाहके बाँक  रकम ा  गरेप ात मा  बीमालखे जारी गन ुपनछ ।  

(२) बीमालेखमा उपल ध हने अनदुानको ितशत र कुन बीमालखेमा अनदुान दान गन भ ने कुरा 

नेपाल सरकार वा देश सरकार वा थानीय तहले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।  

(३) नेपाल सरकारका अित र  दशे सरकार वा थानीय तहल े समते अनदुान उपल ध गराएको 

बीिमतको हकमा सो बमोिजमको अनुदान समेत दान ग रनेछ ।   

(४) यस दफा बमोिजमको अनुदानको भु ानी स ब धी कायिविध नेपाल सरकारले अनुदान उपल ध 

गराएको हकमा नपेाल सरकारले, दशे सरकारले अनदुान उपल ध गराएको हकमा देश सरकारले र 

थानीय तहल े अनदुान उपल ध गराएको हकमा थानीय तहल े सिमितको सम वयमा िनधारण गरे 

बमोिजम हनेछ ।  

(५) कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा स ब धी बीमालेख तयार तथा संशोधन गरी सिमित सम  

िसफा रस गनका लािग सिमितको संचालक सिमितको एकजना संचालकको संयोजक वमा बीमालखे 

सङ्ग स बि धत म ालय र िवभागका एक एक जना ितिनिध, बीमक संघका एक जना ितिनिध सिहत 
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स बि धत िवभागका मखु सद य र सिमितका कायकारी िनदशक सद य सिचव रहने गरी एक 

उपसिमित रहनेछ । 

६. कानूनले िनषेध गरेको बाहेक अ यको लािग बीमालखे जारी गन सिकनेः (१) चिलत काननूले 

िनषेध गरेको बाहकेको लािग कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमालखे जारी गन सिकनेछ । 

(२) यस िनदिशका बमोिजम बीमा गनको लािग आयाितत पशपु छीको हकमा वारेि टन जाँचपास 

गरेको र आयाितत कृिष उपज र जिडबटुीको हकमा चिलत कानून बमोिजमको वारेि टन सिहत 

फाइटो यािनटरी माणप  ा  गरेको हनपुनछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम बीमकले यस िनदिशका बमोिजम जारी भएका कृिष, पशुप छी तथा 

जिडबुटी बीमालेख बाहके अ य कृिष, पशपु छी तथा जिडबुिट स ब धी बीमालखे जारी गन चाहमेा 

य तो बीमाको कार, लि त े , वग वा पेशा, यवसायह को िववरण तथा य तो बीमाको जोिखम 

धारण हने गरी बीमा योजना (ि कम) संल न गरी वीकृितको लािग सिमित सम  िनवदेन िदन  स नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम परेको िनवदेन छानिवन गदा य तो बीमालखे जारी गन उपयु  दिेखएमा 

सिमितले आव यक शत समते तोक  य तो बीमालखे वीकृित िदन स नेछ । 

(५) यस िनदशन बमोिजम बीमक आफैले तयार गरी सिमितको वीकृितमा जारी गरेको बीमालेखको 

हकमा अनदुान ा  हन ेछैन । 

प र छेद-३ 
कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमालेख 

७. बीमा करारः (१) बीमकले यस िनदिशका बमोिजम जारी गरेको बीमालखे बीमक तथा बीिमत बीचको 

ि प ीय करार हनेछ ।  

(२) बीमालेखमा उ लखे भएका शत यव था लगायत स पणू ावधान बीमक तथा बीिमत दवुैल े

पालना गन ुपनछ ।   

८. बीमालेखको अविधः (१) बीमालखेको अविध बीमालखेमा उ लेख भए अनसुार हनेछ ।   

(२) बीमालेख जारी गदा बीमालेख जारी भएको समय तथा जोिखम ार भ हने िमित (घ टा र िमनटे 

सिहत) उ लेख गन ुपनछ । 

(३) बीमालेखमा नै उ लखे गरी बीमा जारी हने िमित र जोिखम ार भ हने िमित फरक हने यव था 

ग रएको बाहेकका बीमालेखह  बीमा जारी भएको िमित र जोिखम ार भ भएको िमित फरक हने गरी 

जारी गन पाइने छैन । 
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(४) बीमालेखमा उ लेख भएको बीमा समा  हने िदनको म यरात बा  बजे बीमा अविध समा   

हनेछ । 
 

९. छोटो अविधको बीमाः (१) बीमकले अनुदान ा  नहने बीमालेखको हकमा छोटो अविधको लािग 

बीमालेख जारी गन स नेछ ।   

(२) छोटो अविधको बीमालखे एक पटक जारी भैसकेपिछ पुनः समय बढाउन पाइन ेछैन ।  

(३) छोटो अविधको लािग बीमाशु क गणना गदा समानुपाितक िहसाबमा गणना गन ुपनछ ।  

(४) यस दफामा जुनसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन अनदुान ा  हने कुनै पिन बीमालेख छोटो 

अविधका लािग जारी गन पाइने छैन ।  

पि करणः यस दफाको योजनको लािग छोटो अविधको बीमा भ नाले स बि धत बीमालेखमा 

उ लखे भएको पूरा अविध भ दा कम अविधको बीमा स झनु पछ ।    

१०.  सामूिहक बीमाः  (१) कृिष, पशपु छी  तथा जिडबुटी बीमा सामिूहक पमा गन सिकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सामिूहक बीमालखे जारी गदा बीमालखे धारक सं थाल े येक बीिमत 

िकसानको छु ा छु ै ताव फाराम भनु पनछ । 

(३) सामिूहक बीमा गन योजनका लािग मा  सं था वा समहू गठन गन पाइने छैन । 

११. अ य बीमालेख जारी गन नपाइनेः (१) बीमकले यस िनदिशका बमोिजम र सिमितबाट वीकृित िलइ 

जारी भएका कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमालखे बाहके अ य बीमालेख िब  गन पाउने छैन ।  

(२) यस िनदिशका बमोिजम जारी भएका कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमालखेको अ तरव तु 

(क टे ट), श दावली, बीमालेखह को शत तथा सिुवधाह  तथा अ य कुरा सिमितले तोिकिदए बमोिजम 

हनेछ । 

१२. बीमायो य िहत कायम हनपुनः (१) बीमा ग रने व तमुा बीिमतको बीमायो य िहत रहकेो हन ुपनछ ।  

(२) बीमा ताव फाराममा बीिमतले स पूण िववरणह  प  र यथाथपरक पमा भरेको यिकन गनु 

पदछ ।  

(३) ताव फाराम परूा भरेको हनपुनछ र भनपुन कुनै ठाँउ बीिमतको लािग सा दिभक नहन ेभएमा 

अ. ा. (अ ासंिगक) वा अं जेीमा एन/ए (नट एि लकेवल) ले न ुपनछ ।  

(४) परूा नभरेको फारामको आधारमा बीमालेख जारी गन पाइने छैन ।  

(५) “मोटामोटी” वा “अ दाजी” ज ता अिन या मक श द राखी बीमालखे जारी गन पाइने छैन । 
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१३. फोटो तथा िभिडयो ि लप रा नु पनः (१) बीमकले बीमालखे जारी गनु अिघ बीमा ग रएको व तु 

समेिटएको िविभ न कोणबाट िखिचएको ि थर फोटो क तीमा पाँच वटा र क तीमा एक िमनेट स मको 

िभिडयो ि लप ताव फारामसँगै ा  गरेको हनपुनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ािविधक जाँच िसफा रस गन समयमा फोटो तथा िभिडयो ािविधक 

आफले िखचेको हनपुनछ । 

१४. बीमाङ्क कायम गन: (१) पशपु छीको हकमा बीमालेखमा उ लेख भएको हकमा बीमालेख बमोिजम 

र अ यको हकमा बजार मू य, बीजक मू य र थानीय चलनच तीको मू यलाई आधार िलई आपसी 

सहमितको आधारमा बीमाङ्क कायम गनु पनछ ।  

(२) बीमालेखमा उ लेख भएको हकमा बीमालेख बमोिजम र अ यको हकमा नेपाल सरकार वा देश 

सरकारको िबषयगत कायालय वा कृिष तथा पशपु छी िवकास म ालय वा स बि धत उ पादक संघ, 

सं था वा बोडले उपल ध गराएको (सािवकको बजार अनसु धान तथा त याङ्क काय म) लागत 

अनमुानको आधारमा बीमाङ्क रकम कायम ग रनेछ । 

(३) कृिष उपजको लागतको आधारमा बीमाङ् रकम कायम गदा बीमा सिमित ारा सातै देशका 

भौगोिलक े ह मा लागाइने बालीह को खेती गदा ला ने लागत खच तथा उ पािदत व तुह को कृषक 

थलो मू य तयार नह जेल कृिष तथा पशपु छी िवकास म ालयल ेउपल ध गराएको (सािवकको बजार 

अनसु धान तथा त याङ्क काय म) लागत अनुमानको आधारमा बीमाङ्क रकम कायम गन ुपनछ । 

१५. बीमादर अनसुार बीमाशु क िलनपुनः (१) बीमालेखमा उ लेख ग रएको बीमादरको आधारमा 

बीमाशु क गणना गन ुपनछ ।  

(२) बीमालेख अनसुारको बीमाशु कमा कुनै पिन कारको छुट वा सहिलयत िदन वा कटौित गन 

पाइने छैन ।  

(३) बीमालेखमा बीमाशु क गणना गदा हन आउने कूल बीमाशु क रकममा अित र  रकम िलन 

पाइने छैन ।  

(४) तर, बीमा अिभकताको योग नगरी िसधै बीमालखे िब  ( य  बीमा) ग रएको अव थामा 

कूल बीमा शु क गणना गरे प ात पाँच (५) ितशतका दरले हन आउने रकम छुट दान गन ुपनछ । 

१६. बीमाङ्क प रवतनः (१) बीमालेख जारी भैसकेप ात बीमाङ्क रकम प रवतन गन पाइने छैन ।  

(२) कुनै बीिमतको बीमा ग रएको व तमुा बीमा अविध िभ  बीमा गन ुपन व त ुथप गन ुपरेमा यसरी 

थप ग रने व तकुो लािग छु ै बीमालेख जारी गन ुपनछ ।  
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१७. बीमालेख पुन थापना गन नपाइनेः अनदुान ा  हने बीमालखे अ तगत दावी प ात उ  बीमालेख 

पनु थापना गन पाइने छैन ।  

 तर, अ य  जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन अनदुान ा  नहने बीमालखेमा दावी परेपिछ बाँक  

अविधको लािग बीिमतको इ छानसुार समानपुाितक बीमाशु क िलई पनु थापना गन सिकनेछ ।  

१८. बीमा अ वीकार गन नपाइनेः (१) बीमकले आफूलाई तोिकएको िज लामा आफूलाई ा  कृिष, 

पशपु छी तथा जिडबटुी बीमाको ताव अ वीकार गन पाउने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन बीिमतले पेश गरेको तािवत बीमा स ब धी 

ताव फाराम तथा संल न कागजातह को अ ययन गदा जालसाजी हने देिखएमा बीमकले सिमितलाई 

िलिखत जानकारी गराई उ  बीमा ताव अ वीकार गन सिकनेछ । 

(३) उपदफा (१) अनसुार बीिमतल े ि यागत पमा आव यक कागजात र चािहने बीमाशु क 

सिहतको बीमा ताव बीमकलाई बझुाउँदा बीमालखे जारी गन असहयोग गरेमा वा िढला सु ती गरेमा 

वा नमानेमा बीमा सिमितमा उजुरी गन सिकनेछ । 

१९. बीमालेख र  गन सिकनेः (१) दहेायको अव थामा बीमकले बीमालखे र  गन स नेछः 

(क) बीिमतल ेबीमालखेको शत उ लघंन गरेको,  

(ख) बीमाको मलूभूत िववरण ढाँटेको वा गलत ढंगले उ लखे गरेको,  

(ग) बीमा गरेको व तलुाई उिचत याहार स भार नगरी ग भीर लापरवाही गरेको,  

(घ) बीमा गरेको व त ु याग गरेको,  

(ङ) गैरकाननूी तवरल ेबीमा गराएको,  

(च) बीमायो य िहत कायम नभएको ।   

(२) कुनै बीिमतल ेउपदफा (१) बमोिजमको कुनै काय गरेको पाइएमा सोको माण समेत सलं न गरी 

बीमालेख र  गन स नेछ ।   

 तर, बीमालेख र  गन ु अिघ बीमकले बीिमतलाई सात िदनको िलिखत पि करणको मौका िदनु 

पनछ ।  

(३) बीमकले उपदफा (२) बमोिजम बीमालेख र  गरेको माण सिहत प  िदन िभ  बीमा सिमितमा 

जानकारी गराउनपुनछ ।   

(४) यस दफामा अ य  जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन बीिमतल े अनरुोध गरेमा बीमकले 

बीमालेख र  गन ुपनछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम बीमालेख खारेज गदा अनदुान ा  नहने बीिमतलाई बाँक  अविधको 

समानपुाितक बीमाशु क िफता गन ुपनछ र अनुदान ा  हने बीिमतलाई कुनै रकम िफता गन ुपन  छैन ।  



 

कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा िनदिशका, २०७९       9 
 

(६) यस दफामा अ य  जनुसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन वा तिवक मू य भ दा बढी रकमको 

बीमाङ्क कायम गरी बीमा गराएको भएमा य तो बीमालखे वतः र  हनेछ र बीमकले सोको जानकारी 

सिमितमा तु त िदन ुपनछ । 

२०. अ य बीमालेख िलनपुनः (१) बीिमतल ेबीमालखेमा उ लखे भएको बाहके बीमा ग रने अ य व तकुो 

लािग िनमाण गरेको भौितक संरचनाको छु ै बीमालखे िलन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको बीमा स ब धी अ य यव था स पि  बीमा िनदिशका, २०७५ अनसुार 

हनेछ र सो बमोिजम जारी हने बीमालखेको लािग अनदुान ा  हने छैन ।  

 

प र छेद-४ 
कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा म य थकता 

२१. ािविधक जाँच िसफा रस प : (१) ािविधकले बीमालेख जारी गन ु अिघ बीमा ग रने व तुको 

िनरोिगता वा वा य जाँच परी णको आधारमा बीमा ग रने व त ुबीमा गन यो य छ वा छैन मू याङ्कन 

गरी बीिमतलाई िसफा रस प  दान गन ुपदछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िसफा रस सिहतको ताव फाराम ा  नगरी बीमकल ेबीमालखे जारी 

गन ु हदँनै ।  

(३) ािविधकले दहेायको काम गरे बापत बीमाशु कमा पाँच ितशत पा र िमक रकम ा  गनछः- 

(क) कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमालखे जारी गदा कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी 

ािविधक ारा ािविधक जाँच िसफा रस प  उपल ध गराए वापत, 

(ख) बीमा ग रने ब तमुा पिहचानका लािग संकेत वा ितक िच ह; ज तै: ट्याग, िच स, 

माइ ो िच स, िसल, यआुर कोड, बार कोड, आर एफ कोड आिद जडान गरे बापत र 

(ग) यस िनदिशका तथा स बि धत बीमालखे अनुसार गन ुपन अ य काम गरे बापत ।   

तर, बीमकको तलवी कमचारीको पमा काय गन ािविधकल े यस दफा (३) मा उ लेख भए 

बमोिजमको काम गरे बापत कुनै पा र िमक पाउने छैन ।  

(४) कुनै सं थाले ािविधकको पमा काय गन चाहमेा दहेाय बमोिजमको यो यता परूा गरेको हनु 

पनछः  

(क) चिलत काननू बमोिजम दता भएका कृिष, बन पित वा पशपु छी कायसँग स बि धत 

फम वा क पनी हनपुन,  

(ख) सं थाको उ े यमा कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमाको ािविधक भई काय गन 

भ ने उ लखे भएको हनपुन,  
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(ग)  सँ थाको कुनै एक जना स चालक वा पदािधकारी वा मु य यव थापक वा सँ थाको 

कायकारी मखु भई काय गन यि ले यस िनदिशकाको दफा २ को ख ड (ड) 

बमोिजमको यो यता पूरा गरेको हनपुन ।  

(५) ािविधकले बीमालेखमा उ लखे भएको भए सोही बमोिजम र बीमालखेमा उ लेख नभएको भए 

आ नो िबशेष ता भएको बीमा (कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी) स ब धी काय मा  गन पाउनछे ।   

(६) बीमालेख जारी भए प ात ािविधकल ेबीमा अविध िभ  बीमा गन िसफा रस गरेको व तुको 

क तीमा एक पटक पनुः जाँच परी ण तथा िनरी ण गरी सोको ितवेदन बीमकलाइ िदन ु पनछ र 

बीमकले उ   जाचँ परी णको ितवदेन समेत बीमालखेमा टाँस गरी रा न ुपनछ । 

(७) ािविधकले बीमालेख जारी भए प ात बीमा ग रएको व तकुो उपदफा (६) बमोिजम पनुः जाँच 

परी ण गदा बीिमतल ेशतह  पूरा गरेको रहनेछ भने बीमालेख वतः र  हनछे । 

(८) ािविधकको पमा काय गन यि  तथा सं थाले कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमामा 

अिभकता भइ काय गन पाउनेछ । 

(९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा उ लखे गरेको भए तापिन यि गत तथा सं थागत ािविधकले 

कृिष तथा पशपु छी बीमा अिभकताको पमा काय गदा एउटै बीमालेखमा ािविधक र अिभकता भइ 

काय गन पाउन ेछैन । 

(१०) ािविधकको पमा िनयु  हने यि  वा सं थाले ािविधकको पमा िज मवेारी शु  गन ु
अिघ अनुसूची-३ बमोिजमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको सपथ िलन ुपनछ । 

२२. कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी ािविधकको काम तथा कत यः (१) बीमा ऐन, बीमा िनयमावली, 

िनदिशका तथा सिमितले समय समयमा िदएको आदेश समेतको अधीनमा रही कृिष‚ पशपु छी तथा 

जिडबुटी बीमा स ब धी काम गन ािविधकको काम, कत य दहेाय बमोिजम हनेछ: 

(क) बीमा यवसायका आधारभतू िस ा त अ तगत रही बीमा ग रने व तुको िनरोिगता वा 

वा थ जाँच परी णको आधारमा बीमा गन यो य छ वा छैन मू याङ्कन गरी बीिमतलाई 

ािविधक जाचँ िसफा रस प  दान गन,  

(ख) बीमा ग रने ब तमुा पिहचानका लािग संकेत वा ितक िच ह; ज तै: ट्याग, िच स, माइ ो 

िच स, िसल, युआर कोड, बार कोड, आर एफ कोड आिद जडान ग रिदन‚े 

(ग) ािविधक िसफा रस गरे प ात बीमा ग रएको व तुको बीमा अविध िभ  क तीमा एक 

पटक िनरी ण तथा अनगुमन गन र सोको ितवेदन बीमकलाइ िदन ुपनछ । 

(घ) कृषकले आ नो फाममा रहकेो पश/ुव त ुवा बालीको रा ोसंग अिभलेख राखे नराखेको हने 

र नराखेको ख डमा उिचत स लाह िदएर अिभलेख रा न सहयोग पयुाउन े।  
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(ङ) बीमा गरेका कृषकलाई कृिष‚ पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा स ब धी आव यक स लाह र 

सझुाव िदने ।   

(च) बीमामा े मा आएको नयाँ  िबिध/ यव थाबारे कृषकलाई जानकारी िदने ।  

(छ) कृिष‚ पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा स ब धमा बीमकलाई बीिमतको तफबाट यथाथ तथा 

िव ततृ जानकारी गराउने । 
 

२३. ािविधकले गन नहने कायः (१) ािविधकले दहेायका काय गन वा गराउन हदँनैः- 

(क) कुनै पिन बीमा ग रने व तकुो गलत ढंगल े िनरोिगता वा वा य परी ण गन वा गन 

सघाउन वा गन लगाउन, 

(ख) आफनो वा आ नो एकाघर प रवारको वा निजकको नातेदारको बीमा ग रने व तकुो 

िनरोिगता वा वा य परी ण गन वा ािविधक परी ण गन, 

 (ग) गलत िनयतले वा गलत त रकाले बीिमतलाई उ साउन वा बीमा गराउन,  

 (घ) गलत ढंगले संकेत प ा लगाउन वा गलत ब तमुा संकेत प ा लगाउन,  

 (ङ) बीमालेखमा उ लखे ग रएको बीमाङ्क कायम गन आधार भ दा फरक हने िकिसमले 

िसफा रस गन, 

 (च) कृिष तथा पशपु छी बीमाबाट कुनै अनुिचत लाभ िलन, 

 (च) ािविधकले कृिष‚ पशुप छी तथा जिडबुटी बीमाको ािविधक जाँच िसफा रस गदा 

बीमालेख िलनकेो हकिहत िव  हने कुनै काय गन, 

 (छ) बीमा ऐन, बीमा िनयमावली, िनदिशका तथा बीमालेख िबप रत कुनै काय गन ।  

(२) उपदफा (१) मा उ लेख ग रएको कुनै काय ािविधकल ेगरेको पाइएमा बीमकले सोको माण 

सिहत सिमितमा जानकारी गराउन ु पनछ र सिमितले स बि धत िनकायमा कारवाहीको लािग लेखी 

पठाउन स नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको काय गन ािविधकलाई कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकता 

स ब धी कायमा लगाउन पाइने छैन । 

२४. कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकता: (१) कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा 

अिभकताको पमा काय गन चाहमेा ािविधकको यो यता परुा गरी अनुसचूी-४ बमोिजमको तािलम 

िलई सिमितबाट बीमा अिभकताको इजाजतप  ा  गरेको यि  वा सँ थालाई बीमकले कृिष, 

पशपु छी तथा जडीबुटी बीमा अिभकताको पमा काय गराउन स नेछ ।  

(२) कुनै सँ थाले कृिष, पशपु छी तथा जडीबटुी बीमा अिभकताको पमा काय गन चाहमेा देहाय 

बमोिजमको यो यता पूरा गरेको हन ुपनछः  
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(क) चिलत कानून बमोिजम दता भएका कृिष, पशपु छी, जिडवटुी स ब धी सहकारी 

सं था वा कृषक समहू वा कृिष स ब धी फम वा क पनी हनपुन, 

(ख) सँ थाको उ े यमा कृिष, पशपु छी तथा जडीबुटी बीमा अिभकता भई काय गन भ ने 

उ लखे भएको हनपुन,  

(ग) सँ थाको कुनै एक जना स चालक वा पदािधकारी वा मु य यव थापक वा सँ थाको 

कायकारी मखु भई काय गन यि  कृिष, पशपु छी तथा जडीबुटी बीमा स ब धी 

तािलममा सहभागी भइ माणप  ा  गरेको हनपुन र उ  यि  सो सं थामा कायरत 

रहदँा स म मा  उ  सं थाले अिभकताको पमा काय गन पाउनेछ ।  

(घ) उपदफा २(ग) बमोिजम कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकताको आधारभूत 

तािलममा सहभागी भइ माणप  िलएको स चालक वा ितिनिधले आफू कायरत 

सं थाका अ य पदािधकारी वा ितिनिधलाइ पनुः तािलम िदन ुपनछ ।  

(३) बीमकको कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी अिभकताको पमा काय गन यि ल े अिभकताको 
काय शु  गन ुअिघ अनसुचूी-५ बमोिजमको ढाँचामा बीमक सम  पद तथा गोपनीयताको सपथ िलन ु

पनछ । 

२५. कृिष, पशपु छी तथा जडीबुटी बीमा अिभकताको आचारसंिहता: कृिष, पशपु छी तथा जडीबटुी 

बीमा अिभकताको आचारसंिहता अनसुचूी-६ बमोिजम हनेछ । 
 

२६. कृिष, पशुप छी तथा जडीबुटी बीमा अिभकताको काम तथा कत य: (१) बीमा ऐन, बीमा 

िनयमावली, िनदिशका तथा सिमितले समय समयमा िदएको आदशे समेतको अधीनमा रही कृिष, 

पशपु छी तथा जडीबुटी बीमा स ब धी काम गन बीमा अिभकताको काम, कत य देहाय बमोिजम हनेछ: 

(क) बीमा यवसायका आधारभतू िस ा त अ तगत रही बीमकको तफबाट कृिष, पशपु छी 

तथा जडीबटुी बीमा स ब धी काय गन वा गराउने, 

(ख) कृिष, पशपु छी तथा जडीबटुी बीमा स ब धमा बीिमतलाई बीमकको तफबाट यथाथ 

तथा िव ततृ जानकारी गराउने, 

(ग) कृिष, पशपु छी तथा जडीबटुी बीमाको ताव फाराम भन लगाउने तथा भन सघाउने,  

(घ) बीिमतलाई कृिष, पशपु छी तथा जडीबटुी बीमालखे उपल ध गराउन,े 

(ङ) आव यकता अनसुार कृिष, पशपु छी तथा जडीबटुी बीमालखे नवीकरण गराइिदने,  

(च) बीिमतलाइ दावी परेको बेला आव यक सहयोग गन, र  

(छ) कृिष, पशपु छी तथा जडीबुटी बीमा स ब धमा सिमितले तोिकिदएका अ य काय गन 

गराउने । 

(२) कृिष, पशपु छी तथा जडीबुटी बीमा अिभकताको अ य यो यता, काम, कत य र अिधकार सो 

स ब धी अ य यव था बीमा िनयमावली, २०४९ अनसुार हनेछ ।  
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२७. किमशन: कृिष, पशपु छी तथा जडीबुटी बीमा अिभकताले कृिष, पशपु छी तथा जडीबटुी बीमा गराएमा 

बीमाशु क वापतको दश ितशत किमशन ा  गनछ । 
 

२८. ित मू याङ्कनकता: (१) कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा दावी अ तगत दघुटना बीमा बाहेक 

कृिष, पशपु छी तथा जिडबुिट बीमाको बीमाङ्क रकम पाचँ लाख पया स मको ितको मू याङ्कन 

बीमक  आफैले र सो भ दा बढीको ितको मू याङ्कन ित मू याङ्कनकताबाट गराउन ुपनछ । 

(२) कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा दावी अ तगत दघुटना बीमा, कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी 

बीमा बाहके अ य भौितक स पि को पाचँ लाख पया स मको ित मू याङ्कन बीमक आफैल ेर सो 

भ दा बढीको ित मू याङ्कन बीमा िनयमावाली, २०४९ को िनयम २७ बमोिजम इजापतप  ा  बीमा 

सभयरबाट गराउन ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम बीमकको ित मू याङ्कनकताको पमा िनयु  हने यि ल े पदको 
िज मेवारी शु  गन ुअिघ अनुसचूी-७ बमोिजमको ढाचँामा बीमक सम  पद तथा गोपनीयताको सपथ 

िलन ुपनछ । 

२९. ित मू याङ्कनकताको लािग यो यता: (१) ित मू याङ्कनकताको यो यता दहेाय बमोिजम 

हनेछ: 

(क) नेपाली नाग रक,  

(ख)  मा यता ा  िश ण सं थाबाट कृिष वा वन पित वा पशपु छी वा जिडबटुी 

स ब धी िबषयमा क तीमा दश जोड दईु वा वीणता माणप  तह वा सो सरहको 

परी ा उ ीण गरेको, 

(ग) सिमित वा सिमितको वीकृित िलई बीमकल े स चालन गरेको ित 
मू याङ्कनकता स ब धी अनुसचूी-८ बमोिजमको तािलममा सहभागी भई 

माणप  ा  गरेको । 

(२) कुनै सँ थाले ित मू याङ्कनकताको पमा काय गन चाहमेा दहेाय बमोिजमको यो यता परूा 

गरेको हन ुपनछः  

(क) चिलत कानून बमोिजम दता भएका कृिष कायसँग स बि धत फम वा क पनी हनपुन,  

(ख) सँ थाको उ े यमा कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमाको ित मू याङ्कनकता भई 

काय गन भ ने उ लेख भएको हनपुन,  

(ग)  सँ थाको कुनै एक जना स चालक वा पदािधकारी वा मु य यव थापक वा 

सँ थाको कायकारी मखु भई काय गन यि ल े उपदफा (१) बमोिजमको यो यता 

पूरा गरेको हनपुन ।  
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(घ) यस उपदफाको ख ड (ग) बमोिजम सं थाको कुनै एक जना स चालक वा 

पदािधकारी वा मु य यव थापक वा सँ थाको कायकारी मखु भई काय गन 

यि ल े तािलममा सहभागी भए प ात आ नो सं थाका अ य पदािधकारीह लाइ 

पनुः तािलम िदनु पनछ । 
 

३०. ित मू याङ्कनकताको काम तथा कत य: (१) ित मू याङ्कनकताको काम तथा कत य देहाय 

बमोिजम हनेछ : 

(ङ) बीमा यवसायका आधारभतू िस ा त अ तगत रही कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी 

बीमाको ितको मू याङ्कन गन,  

(च) घटना र व तिु थित बारे स य त यमा आधा रत मू याङ्कन ितवेदन तयार गन, 

(छ) ित मू याङ्कनको िसलिसलामा आव यकतानसुार स बि धत पेशागत िवशेष को 

राय िलने, 

(ज) ितसगँ स बि धत स पणू आव यक िववरणह  प  पमा खलुाइ ितवेदन तयार 

गरी बीमक सम  पेश गन ।  

(झ) सिमितले तोिकिदएका अ य काय गन गराउने । 

(२) ित मू याङ्कनकताले यस िनदिशका बमोिजमको बीमा बाहके अ य बीमाको ितको 

मू याङ्कन गन पाउने छैन ।  

(३) यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन पाँच लाख पया भ दा कम रकमको 

दावीको हकमा बीमक आफले ित मू याङ्कन गन  स नेछ ।   

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन बीमकले आव यक ठानेमा जनुसुकै 

अव थामा ित मू याङ्कनकताको सहयोग िलन स नेछ ।  

(५) ित मू याङ्कनकताको पा र िमक बीमकले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।  

(६) ित मू याङ्कनकताल ेआ नो अ ययन अथवा काय िबशेष ता भएको (कृिष वा पशपु छी वा 

जिडबुटी) बीमाको मा  ित मू याङ्कन गन पाउनेछ । 
 

३१. कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा ित मू याङ्कनकताले गन नहने कायः (१) ित 

मू याङ्कनकताल ेदहेायका काय गन वा गराउन हदँनै 

(क)  कुनै पिन बीमा गरी ित भएको व तुको गलत वा झठुो मू याङ्कन ितवेदन तयार 

गन वा गन सघाउन, 

(ख) बा तिवक ितको मू याङ्कनलाई घटाउन वा बढाउन,  

(ग) आफनो वा आ नो एकाघर प रवार वा आ नो निजकको नातेदार वा आफु संल न 

भएको सं था वा क पनीको बीमा ग रएको व तकुो ित मू याङ्कन गन,  
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(घ) गलत िनयतले वा गलत त रकाले बीिमतलाई उ साउने वा दावी रकम घटबढ गन 

काय गन, 

(ङ) कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमाबाट कुनै अनिुचत लाभ िलन, 

(घ) बीमालेख िलनेको हकिहत िव  कुनै काय गन 

(ङ) बीमा ऐन, बीमा िनयमावली, िनदिशका तथा बीमालेखमा िबप रत कुनै काय गन वा 
गराउन 

(२) उपदफा (१) मा उ लेख ग रएको कुनै काय ित मू याङ्कनकताल े गरेको पाइएमा बीमकले 

सोको माण सिहत सिमितमा जानकारी गराउन ुपनछ । 

(३) कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा ित मू याङ्कनकताले कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा 

ािविधक वा बीमा अिभकताको पमा काय गन पाउने छैन ।   

३२. ित मू याङ्कनकताको आचारसिंहता: ित मू याङ्कनकताको आचारसंिहता अनसुचूी-९ मा 

उ लखे ग रए बमोिजम हनछे । 
 

३३. बीमक िज मेवार हने: (१) बीमकको कुन ै स चालक, पदािधकारी, कमचारी, कृिष, पशपु छी तथा 

जिडबुटी बीमा अिभकता वा ित मू याङ्कनकताले कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमालेख िलनेको 

हकिहत िव  कुनै काम गरी ित पयुाएमा यसको िज मवेारी बीमकले िलन ुपनछ । 
 

३४. सचूी तयार गनुपनः बीमकल ेआफूले काममा लगाउने कृिष ाविधक, कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी 

बीमा अिभकता तथा कृिष ित मू याङ्कनकताको अनुसचूी-१० बमोिजमको सूची तयार गरी 

सवसाधारणको जानकारीको लािग आ नो वभेसाइटमा रा न ुपनछ ।  

 

 

प र छेद-५ 
बीमा दावी 

३५. ितको सचूना ा  गनपुनः बीमा ग रएको व त ु बीमा ग रएको जोिखमको कारणले ित भएको 

ख डमा बीमालेखमा उ लखे भएकोमा सोिह बमोिजम र अ यको हकमा यथास भव िछटो वा ितको 

माण न  हन ु अगावै वा िनर तर ित भइरहकेो अव था भएमा यसरी ित भइरहकेो अविध िभ  

बीिमतल े बीमकलाई टेिलफोन, या स, इमले, एसएमएस वा िलिखत प  वा अ य कुनै मा यमबाट 

खबर वा जानकारी गराउन ुपनछ ।  
 

३६. दावी स ब धी ि याको लािग आव यक कागजातह ः (१) बीिमतबाट ितको सूचना ा  

गरेपिछ दावी भु ानी ि याको लािग बीमकल े बीिमतसंग दहेाय बमोिजमको कागजातह  माग गन ु

पनछः  
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(क) पणू पले भ रएको दावी फाराम, 

(ख)  पणू ितको हकमा स कल बीमालेखको ित र आंिशक ितको हकमा 

बीमालेखको छाँया ित  

(ग) सजिमन मचुु का (मचुु कामा क तीमा ५ जना यि को ह ता र र ह ता र गन 

सबैको  नाम, थर, ठेगाना र स पक न बर समते खुलेको हन ुपन ) 

(घ) थानीय तहको वडा कायालयको पशुको हकमा पश ु सेवा स ब धी शाखा, कृिष 

तथा जिडबटुीको हकमा कृिष तथा जिडबुटी स ब धी सेवा िदने शाखा र य तो 

सेवा िदने शाखा वडामा नभएको अव थामा वडा कायालयको िसफा रस । 

(ङ) स बि धत बीमालखेमा उ लेख भए बमोिजमको अ ाविधक अिभलेखको ित ।  

(२) दावी भु ानीका लािग बीमकल ेबीमालेख बमोिजमका अ य आव यक कागजात माग गनपुन 

भएमा उपदफा (१) बमोिजमका कागजातह  संगै माग गन ुपनछ । 

३७. दावी फ य टः (१) बीमकले आफू सम  परेको कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा दावीको त काल 

छानिबन ि या ार भ गन ुपनछ ।  

(२) बीमा दावी स ब धी जानकारी वा सचूना ा  भए पिछ बीमकले दावी भु ानी ि या पूरा गन 

बीिमतलाई सहयोग गन ुपदछ । 

(३) बीमकले उपदफा (१) बमोिजम कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमाको दावी स ब धी आव यक 

कागजात ा  भएपिछ (बीमक आफल े ित मू याङ्कन गन अव थामा बाहके) बीिमतल े ितको 

जानकारी िदएको बढीमा सात िदन िभ  ित मू याङ्कनकतालाई खटाउनु पनछ ।   

(४) कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा ित मू याङ्कनकताले बीमा ग रएको व तकुो ित प  

दिेखने गरी िविभ न कोणबाट आफले िखचेको क तीमा पाँच वटा फोटो र क तीमा एक िमनेटको िभिडयो 

ि लप ित मू याङ्कन ितवेदनसङ्गै सलं न गरेको हनपुनछ ।  

तर ित मू याङ्कनकताल ेप रि थितज य अव थामा ितको फोटो र िभिडयो ि लप आफैल ेिख न 

नसकेको अव थामा बीिमतले िखचेको स बि धत ितको क तीमा पाँच वटा फोटो र क तीमा एक 

िमनेटस मको िभिडयो ि लप समावेश गन सिकनेछ । 

(५) कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा ित मू याङ्कनकताले आफूलाई ित मू याङ्कन गन 

खटाएको प  िदन िभ  भौितक वा िव तुीय व पमा ित मू याङ्कन ितवेदन तयार गरी बीमक 

सम  पेश गनु पनछ ।  

(६) ित मू याङ्कनकताल ेगलत मू याङ्कन गरेको वा यस िनदिशकाको विखलाप हन ेगरी कुनै 

काय गरेको पाइएको ख डमा बीमकले सिमितको वीकृितमा पनुः अक  मू याङ्कनकतालाई ित 

मू याङ्कनका लािग खटाउन स नेछ ।  
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(७) बीमक आफले ित मू याङ्कन गन स ने अव थामा समेत उपदफा (५) बमोिजमको अविध 

िभ  ित मू याङ्कन गरी स न ुपनछ ।   

(८) ित मू याङ्कनकताले ित मू याङ्कन ितवदेन पेश गरेको पतीस िदन िभ  बीमकले दािय व 

एिकन ठहर गरी बीिमतलाई दावी भु ानी गन ुपनछ र बीिमतल ेदावी बापत रकम नपाउने रहछे भने कारण 

सिहत िलिखत बीिमतलाइ जानकारी िदन ुपनछ । 

(९) उपदफा (८) बमोिजम बीमकले दावी भु ानी गदा घटना घटेको समयमा भएको वा तिवक ित 

वा बीमाङ्क रकम जुन कम ह छ सो बराबरको रकम मा  दावी भु ानी गन ुपनछ । 

(१०) बीमकले दावी िनवेदन अ वीकार गरेमा, दावी भु ानी निदएमा वा मका पन गरी दावी बापतको 

दािय व िनधारण गरेमा बीमा सिमितमा उजरुी गन सिकनेछ ।  

३८. महािवपि  स ब धी यव थाः (१) यस िनदिशका बमोिजम दावी भु ानी गन समय सीमा र 

कायिविध नेपाल सरकारल ेमहािवपि  घोषणा गरेको े मा लाग ूहन ेछैन । 

(२) महािवपि  घोषणा भएको े मा महािवपि  घोषणा अविधभर सिमितले दावी भु ानी स ब धी 

संि  कायिविध बनाई लाग ूगन स नेछ । 

३९. कावु बािहरको प रि थितः (१) काव ु बािहरको प रि थित परी वा दफा ३८ बमोिजम महािवपि  

घोषणा भई तोिकएको समय िभ  बीमकले ित मू याङ्कनकता खटाउन तथा ित मू याङ्कनकताल े

ित मू याङ्कन ितवेदन बीमक सम  पेश गन नसकेमा यथास भव िछटो उ  काय गन गरी बीमक र 

बीिमतको समझदारीमा समय सीमा तय गन सिकनेछ ।     

(२) उपदफा (१) बमोिजमको प रि थितमा बीमक र बीिमतले आपसी समझदारीमा समय सीमा तय 

गरी सिमितमा जानकारी गराउन ुपनछ ।  

प र छेद –६ 
तािलम 

४०. िवभाग थापना गनपुनः (१) बीमकले कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा िवभाग थापना गन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िवभागमा आव यकता अनुसार कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा 

स ब धी अ ययन गरेका ािबिधक कमचारीको यव था गन ुपनछ ।  

(३) बीमकले आ नो काय े को पमा तोिकएको िज लामा आ नो शाखा कायालय खोली 

आव यकता अनसुार ािविधक कमचारीको यव था गन ुपनछ ।  

४१. तािलमः (१) बीमकले आफूलाई तोिकएको िज लाका लािग येक बष क तीमा एक पटक नेपाल 

सरकार, देश सरकार, थानीय तह तथा सिमितसंग सम वय गरी कृिष ाविधक तथा ित 
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मू याङ्कनकताका लािग अलग अलग कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा स ब धी तािलम स चालन 

गन ुपनछ ।  

(२) बीमकले कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा िवभागमा िनयु  कमचारीलाई कृिष तथा पशपु छी 

बीमा स ब धी तािलम उपल ध गराउनु पनछ । 

(३) सिमितको यानरमा कुनै पिन िनकाय वा सं थाले कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकता 

तथा कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा ित मू याङ्कनकताको तािलम सं चालन गन चाहमेा वा 

सिमितले स चालन गन तािलममा सयंोजन तथा सहकाय गन चाहमेा य तो िनकाय वा सं थाल े

दहेायका िववरणह  समेत खुलाइ तािलम स चालन गन ुअिघ सिमितबाट वीकृित िलनु पनछः 

(क) तािलमको  औिच य 

(ख) तािलमको काययोजना र कायतािलका 

(ग) तािलममा सहकाय गन सं थाको नाम, ठेगाना र स पक 

(घ) तािलममा सहभागी हन े यि ह को सं या तथा यो यता 

(ङ) तािलमका िश कको नाम, यो यता र अनभुव 

(च) तािलमका िश क रो रमा भएको माण  

(छ) तािलम स चालन हने थान र िमित  

(४) कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकता तथा ित मू याङ्कनकताको तािलम स चालन 

गरे प ात देहायका िबवरणह  तािलमको आयोजकल ेसुरि त पमा रा न ुपनछः  

(क) तािलम स चालन गन ग रएको िनणय र तािलम स चालन िमित, थान र अविध 

(ख) तािलम संयोजकको िबवरण 

(ग) तािलमका लािग िश ाथ को िनवदेन, यो यता पगुेको कागजात तथा हािजरीको 

िववरण 

(घ) तािलम माणप को ितिलिप 
 

४२. सचूी तयार ग रनेः कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकता तथा कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी 

बीमा ित मू याङ्कनकताको तािलमको िश कको लािग सिमितल े सचूी तयार गरी समय समयमा 

अ ाविधक गनछ ।  
 

४३. तािलमको कायिविधः कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा स ब धी तािलमको अ य कायिविध 

आयोजकले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 

 

 

 



 

कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा िनदिशका, २०७९       19 
 

प र छेद-७ 
िविवध 

४४. यूनतम े फल: (१) येक बीिमतले सरु ण गन पाउने बालीको यूनतम े फल बीमालखेमा 

उ लखे भएकोमा सोही बमोिजम र अ यको हकमा पहाडमा चार आना र तराईमा आधा क ा हन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम बीमा ग रने स पि  भएको ज गाको िक ा नं. र िक ा न.ं नभएको ज गा वा 

एलानी ज गा भएमा उ  ज गाको अवि थित यिकन हने चार िक ला वा एलानी ज गा जनाउने थानीय 

तहल ेिदएको संकेत नं. लगायतका माण िलन ुपनछ । 

४५. बीमालेखको नामसारीः (१) बीिमतल ेबीमा ग रएको व तुको वािम व ह ता तरण भएको िमितल े३० 

िदन िभ  बीमकलाइ जानकारी गराएमा बीमालखे वािम व हण गन यि को नाममा वतः नामसारी 

हनेछ । 

(२) बीमा ग रएको व तकुो वािम व ह ता तरण भएको ख डमा बीमकल ेसो कुराको जानकारी ा  

भएको प  िदन िभ  वािम व हण गन यि को नाममा िनःशु क बीमालखेको नामसारी गरी िदन ु

पनछ ।  

४६. यानुअल बनाउन स नेः बीमकल ेयस िनदिशकाको अधीनमा रही कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा 

स ब धी यानअुल तयार गरी लागू गन ुपनछ ।   
 

४७. स टवेयर स ब धी यव थाः (१) यस िनदिशका अ तगत जारी ग रन ेबीमालेखको लािग कि तमा 

दहेाय बमोिजमको सिुवधा उपल ध हनेगरी यो िनदिशका जारी भएको एक बषिभ  स टवेयरको यव था 

गनपुनछः  

(क) अनलाइनबाट बीमालखे ताव फाराम भन यव था ।  

(ख) अनलाइनबाट बीमालखे जारी गन यव था । 

(ग) वेभसाइटमा बीमालेख रा न े यव था ।  

(घ) बीिमतल े अनलाइन, इमले तथा मोवाइलबाट आ नो बीमालखेको अव थाको 

िव ततृ जानकारी पाउने यव था ।  

(ङ) बीमालेखमा सलं न सवै कागजी अिभलखेह  इले ोिनक अिभलखेमा समते रहने 

यव था ।  

(च) बीमालेखको याद सिकन लागेको भएमा अनलाइन, इमेल तथा मोवाइलबाट सोको 

जानकारी गराउने यव था ।  

(छ) मािसक पमा तोिकए बमोिजमको िववरण अनलाइनको मा यमबाट सिमितमा 

पठाउने यव था ।  
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४८. िववरण पठाउनु पन: (१) बीमकले कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा यवसायको बीमाशु क 

संकलन, बीमा दावी तथा अनुदान स ब धी मािसक तथा बािषक िववरण अविध समा  भएको सात िदन 

िभ  सिमितले िनधारण गरे बमोिजमको ढाँचामा सिमितमा पठाउन ुपनछ  ।  

(२) सिमितले आव यक ठानेमा कुनै बीमकबाट कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा स ब धी अ य 

आव यक सूचना, कागजात तथा िववरण माग गन स नेछ । 
 

४९. अनगुमनः (१) बीमकले गरेको कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमा यवसाय स ब धमा सिमितले 

आव यकता अनसुार अनगुमन गनछ । 

(२) बीमकले आफूल े िब  गरेको कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमालखे स ब धमा बीिमतको 

समय समयमा अनगुमन गरी सोको अिभलखे रा न ुपनछ ।   

५०. अिभलेख सुरि त रा न ुपनः बीमकल ेबीमालखे जारी गदा वा बीमा दाबी फ य ट गदा आव यक 

स पणू िववरण तथा कागजात, फोटो तथा िभिडयो आिद सरुि त पमा अिभलखे गरी रा न ुपनछ ।  
 

५१. िनदशन िदन स ने: (१) सिमितले कृिष, पशपु छी तथा जिडबटुी बीमाको दावी भु ानीका स ब धमा 

बीमकलाई आव यकतानसुार िनदशन िदन स नेछ । 

(२) यस िनदिशकाको पालना गन ु येक िनज वन बीमकको कत य हनेछ । 

५२.  नयाँ बीमालेख जारी गन स ने: (१) सिमितल े माग भइ आएका वा आव यक ठािनएका कृिष, 

पशपु छी तथा जिडबटुी स ब धी बीमालेख तयार गरी जारी गन स नेछ । 

 
५३. या या गन अिधकार: यस िनदिशकाको या या गन अिधकार सिमितलाई हनछे ।  

 
५४. खारेजी र बचाऊः (१) कृिष तथा पशपु छी बीमा िनदिशका, २०७७ खारेज ग रएको छ ।  

(२) कृिष तथा पशुप छी बीमा िनदिशका, २०७७ बमोिजम भए गरेका स पणू कायह  यसै िनदिशका 

बमोिजम भए गरेको मािननेछ ।  
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अनुसचूी-१ 

(दफा ३(२) सँग स बि धत) 
कृिष, पशुप छी तथा  जिडबुटी बीमाको लािग बीमकको लािग तोिकएको िज ला 

िज ला िवभाजनका मु य आधारह ः 

(क) भौगोिलक आधार (यथास भव बीमकह को िहमाली े , पहाडी े  र तराई गरी तीनै े मा उपि थित) 

(ख) आिथक आधार (मु य आिथक के ह  सकेस म फरक फरक बीमकमा िवभाजन)  

 

 
देश 

नं. 

िहमाली तथा उ च पहाडी भेग पहाडी े  तराई मधेस े  

१ ता लेजङु नेको ई.िल. पाँचथर नेको ई.िल. झापा नेको ई.िल. 

संखवुासभा लिु बनी जनरल ई.कं.िल. त थमु िद ओ रए टल ई.कं.िल. मोरङ सािनमा जनरल ई.कं.िल. 

सोलखुु व ु आइएमइ जनरल ई.कं.िल. धनकुटा िद ओ रए टल ई.कं.िल. सनुसरी  िद ओ रए टल ई.कं.िल. 

-  भोजपरु लिु बनी जनरल ई.कं.िल. -  

-  खोटाङ लिु बनी जनरल ई.कं.िल. -  

-  ओखलढंुगा आइएमइ जनरल ई.कं.िल. -  

-  इलाम नेको ई.िल. -  

-  उदयपरु लिु बनी जनरल ई.कं.िल. -  

२ -  -  स री  िद ओ रए टल ई.कं.िल. 

-  -  िसराहा  जनरल ई.कं.(नेपाल) िल. 

-  -  धनषुा  आइएमइ जनरल ई.कं.िल. 

-  -  महो री आइएमइ जनरल ई.कं.िल. 

-  -  सलाही ि िमयर ई.कं.(नेपाल) िल. 

-  -  रौतहट अजोड ई.कं.िल. 

-  -  बारा िहमालयन जनरल ई. कं. 

िल. 

-  -  पसा जनरल ई.कं.(नेपाल) िल. 

बा
गम

ित
  दोलखा  ि िमयर ई.कं.(नेपाल) िल. रामेछाप ि िमयर ई.कं.(नेपाल) िल. िचतवन िशखर ई.कं.िल. 

िस धपुा चोक िहमालयन जनरल ई. कं. 

िल. 

िस धलुी ि िमयर ई.कं.(नेपाल) िल. -  

रसुवा जनरल ई.कं.(नेपाल) िल. का ेपला चोक िहमालयन जनरल ई. कं. 

िल. 

-  

-  काठमा ड  राि य बीमा क पनी िल. -  

-  भ परु सािनमा जनरल इ योरे स 

क. िल. 

-  

-  लिलतपरु िहमालयन जनरल ई. कं. 

िल. 

-  

-  नवुाकोट िशखर ई.कं.िल. -  

-  धािदङ िशखर ई.कं.िल. -  

-  मकवानपरु िशखर ई.कं.िल. -  

-    -  
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देश 

नं. 

िहमाली तथा उ च पहाडी भेग पहाडी े  तराई मधेस े  

ग
डक

 
दशे

 
गोखा डेुि सयल ई.कं.िल. तनह.ँ डुेि सयल ई.कं.िल. नवलपरु सािनमा जनरल ई.कं.िल. 

मनाङ िस ाथ ई.िल. का क  िस ाथ ई.िल. -  

मु ताङ भ ुई.िल. लमजङु डुेि सयल ई.कं.िल. -  

-  पवत  अजोड ई.कं.िल. -  

-  याङ्जा भ ुई.िल. -  

-  बागलङु भ ुई.िल. -  

  या दी भ ुई.िल.   

ल
िुब

नी
 

दशे
 

-  पा पा िस ाथ ई.िल. नवलपरासी डुेि सयल ई.कं.िल. 

-  गु मी अजोड ई.कं.िल. प दहेी िस ाथ ई.िल. 

-  अघाखाँची नेशनल ई.कं.िल. किपलव त ु सािनमा जनरल ई.कं.िल. 

-  यठुान नेशनल ई.कं.िल. दाङ नेशनल ई.कं.िल. 

-  पवू  कुम अजोड ई.कं.िल. बाँके एनएलजी ई.कं.िल. 

-  रो पा नेशनल ई.कं.िल. बिदया एभरे  ई.कं.िल. 

क
णा

ल
ी 

दशे
 

डो पा एनएलजी ई.कं.िल. पि तम कुम एनएलजी ई.कं.िल. -  

मगु सगरमाथा ई.कं.िल. जाजरकोट सगरमाथा ई.कं.िल. -  

ह ला यनुाइटेड ई.कं. (नेपाल) िल. जु ला सगरमाथा ई.कं.िल. -  

-  कालीकोट एभरे  ई.कं.िल. -  

-  दलैेख एभरे  ई.कं.िल. -  

-  स यान एनएलजी ई.कं.िल. -  

-  सखुत एभरे  ई.कं.िल. -  

सदु
रुप

ि
म 

 
दशे

 बझाङ राि य बीमा कं. िल. अछाम यनुाइटेड ई.कं. (नेपाल) िल. कैलाली  राि य बीमा कं. िल. 

बाजरुा यनुाइटेड ई.कं. (नेपाल) िल. डोटी राि य बीमा कं. िल. क चनपरु नेपाल ई.कं.िल. 

दाचलुा नेपाल ई.कं.िल. बैतडी नेपाल ई.कं.िल. -  

-  डडेलघरुा नेपाल ई.कं.िल. -  
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अनुसचूी-२ 

(दफा ४(२) सँग स बि धत) 
कृिष, पशुप छी तथा जिडबुिट बीमाको िकिसम र कार 

.स.ं कृिष  पशुप छी जिडबुटी 

(क)  अ नबाली गाइभसी  ख वग 

(ख)  दलहन भेडावा ा  झाडी वा वट्ुयान वग  

(ग)  तेलहन  घोडा वग  झार वग  

(घ)  तरकारी  सुंगुर वग  

(ङ)  याऊ घरपालुवा जनावर   

(च)  फलफूल  प छी   

(छ)  सु खा फल (नट वग)  माछा   

(ज)  क दमलू  िकरा  

(झ)  िचनीज य बाली  अ य पशुप छी   

(क)  पेय 

(ट) मसला  

(ठ) फूल  

(ड) घाँसबेाली 

(ढ) िकरा (वन पित वगमा 

रािखने िकरा बग)  

(ण) खा ा न 

(त) अ य वन पित  
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अनसुचूी-३ 

(दफा २१(१०) सँग स बि धत) 
ािविधकको पमा िनयु  हने यि  वा सं था ारा िलइने गोपिनयता तथा सपथको ढाँचा 

िमितः... ... ... ... ... ... ... ... 
 

म... ... ... ... ... ...स य िन ा पवूक ित ा गछु िक, कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा िनदिशका, 
२०७९ बमोिजम जारी ग रएको .................बीमालेख अ तगत बीिमतको बीमा ग रन े व त,ु वा िवषय 
व तकुो ािविधक जाँच िसफा रस गदा स य, त य र प पात रिहत ढंगल े चिलत अ य काननू ित िन ावान 
रही कसैको डर, ास, मोलािहजा, प पात, राग, षे वा लोभ लालचमा नपरी इमानदारीका  साथ ािविधक 
जाँच गनछु र आ नो कत य पालनाको िसिलसलामा आफूलाई ात हन आएको कुरा स य, त य र प पात  
रिहत ढंगले उ लखे गन ित ा गदछु । 

 
 
 

ािविधक जाँच िसफा रस गनको( यि  वा सं था) 

नामः ............... 

द तखतः ............... 

सं थाको हकमा यान न.ं ............... 

सं थाको छाप ............... 

 
 

दाँया बाँया 
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अनुसचूी-४ 

(दफा २४(१) सँग स बि धत) 
कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकताको तािलमको पाठ्य म  

.स.ं   

१.  पूव परी ा (ि -टे )  

२.  जोिखम र जोिखम यव थापन 

 जोिखमको प रचय, जोिखमको कार,  

 जोिखम र बीमाको स ब ध, जोिखम यव थापन 
३.  बीमा 

 बीमाको प रचय, बीमाको मह व, बीमाको कार 

 जीवन बीमा यवसाय, िनज वन बीमा यवसाय, पनुब मा यवसाय 

 कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा यवसाय 
४.  बीमाका आधारभूत िस ा तह   

 परम सि ासको िस ा त 

 बीमायो य िहतको िस ा त 

 ितपिूतको िस ा त 

 योगदानको िस ा त 

 यासनको िस ा त 

 िनकटतम कारणको िस ा त 
५.  बीमा स ब धी कानूनी यव था 

 बीमा ऐन, बीमा िनयमावली,  

 बीमा सिमित, बीमा क पनी (बीमक) 

 कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा िनदिशका, २०७९ 

 बाली तथा पशधुन बीमाको ि िमयममा अनदुान उपल ध गराउने स ब धी 
िनदिशका, २०७० 

 कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा अिभकताको आचार संिहता 

 बीमा अिभकता स ब धी कानूनी यव था 
६.  कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमालेख 

 कृिष स ब धी बीमालेखको अ यापन (अ यास सिहत क तीमा पाँच वटा)  

  पशपु छी स ब धी बीमालेखको अ यास  (अ यास सिहत क तीमा पाचँ वटा) 

 जिडबटुी स ब धी बीमालेख अ यास (अ यास सिहत क तीमा दइु वटा)  
७.  मू याङ्कन परी ा (पो -टे )  
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अनुसचूी-५ 

(दफा २४(३) सँग स बि धत) 
कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकताको गोपिनयता तथा सपथको ढाँचा 

  

िमितः... ... ... ... ... ... ... ... 
 

म... ... ... ... ... ...स य िन ा पवूक ित ा गछु िक, कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा िनदिशका, 
२०७९ बमोिजम जारी ग रएको .................बीमालेख अ तगत बीिमतको बीमा ग रने व त,ु वा िवषय व त ु
बीमा गराउन यो य रहकेो कुरा इमानदारीका साथ य  गदछु र आ नो कत य पालनाको िसिलसलामा 
आफूलाई ात हन आएको कुरा स य, त य र प पात रिहत रहकेो कुरा ित ा गदछु । 

 
 
 

अिभकताको पमा काय गन 

          ( यि  वा सं था) 
  नामः  
 द तखतः ............... 
 सं थाको हकमा यान न.ं ............... 
 सं थाको छाप  ............... 

 

दाँया  बाँया 
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अनुसचूी-६ 

(दफा २५ सगँ स बि धत) 
कृिष तथा पशुप छी बीमा अिभकताको आचार सिंहता 

(१) कृिष तथा पशुप छी बीमा अिभकताले पालना गनुपन कुराह ः - 

(क)   कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा अिभकताले कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा स ब धी काय मा   गन ु
पनछ । 

(ख)   कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा अिभकताले बीमा सिमितबाट ा  बीमाको िकिसम (कृिष, पशुप छी तथा 
जिडबटुी बीमा) समेत खुलेको बीमा अिभकताको इजाजत प  सधँै साथमा रा न ु पनछ र ाहकले चाहेमा 
य तो इजाजतप  दखेाउनु पन ।  

(ग) बीिमतले आफू अिभकता भएको बीमकको बारेमा जानकारी माग गरेको ख डमा पूँजीगत सरंचना, लगानी नीित, 
आिथक ि थित आिदको बारेमा यथाथ जानकारी गराउनु पन ।  

(घ) बीिमतलाइ ताव फाराममा खलुाउन ु पन स पणू िववरणह  खुलाउन लगाई यससंग स बि धत कागजात 
बीिमतबाट ा  गरी बीमक सम  पेश गन ुपन ।  

(ङ) कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमाको लािग आव यक पन तावकले भनुपन फारामह  तावकह  वयंबाटै 
भराउन ुपनछ र यिद तावक िनर र वा असमथ भए तावकले िव ास गरेको यि बाट य ता फारामह  
भराउन ुपन ।  

(च) बीिमतलाइ बीमालेखमा उ लेिखत स पणू शत एवं सुिवधा बारे पणू पमा जानकारी गराउनपुन ।  

(छ) बीिमतको पेशा, सामािजक हैिसयत र तर बारे बीमकलाई छु ै जानकारी िदनपुन ।  

(ज) आव यकतानसुार बीमकलाई अ डरराइिटङ्ग कायका लािग आव यक पन थप िववरण उपल ध गराउनुपन ।  

(झ) बीिमतले अनरुोध गरेमा िनिद  समयमा बीमा शु क बझुाउने र बीमा अविध समा  भएमा पनुः बीमा गन 
सहयोग गन ुपन ।   

(ञ) बीमामा दाबी परेमा दाबी भु ानी स ब धमा बीिमतलाई सहयोग गरी सम वयकारी भूिमका िनवाह गन ुपन ।  

 

(२) कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा अिभकताले गन नहने कुराह ः–  

(क) कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा अिभकताको इजाजतप  ा  नगरी वा इजाजतप  नवीकरण नगरी 
बीमालेख िवि  गन ।  

(ख) बीिमतबारे आफूले थाहा पाएको कुनै पिन बीमासंग स बि धत आव यक िववरणह  स बि धत बीमकलाई 
नबताई लुकाउन ।  

(ग) बीिमत बारेको आफुलाई जानकारी भएको िववरणह  स बि धत बीमक बाहकेका यि  वा सं था सामु कट 
गन ।  

(घ) बीिमत ित दु यवहार गन ।  

(ङ) बीिमतलाई अनाव यक करकाप गन ।  
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(च) बीिमतलाई लोभनमा पान आफूले ा  गन किमशनको कुनै पिन अंश िदन वा िद छु भनी कबोल गन । 

(छ) अ व थ ित पधा गरी अ य बीमा अिभकताको यवसायमा अनाव यक दखल पयुाउन ।  

(ज) बीमालेख वापत ा  हने रकमको कुनै पिन अंश बीिमत वा बीिमतको हकवालाबाट िलन ।  

(झ) कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा अिभकता (सँ थागत कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकताको 
कायकारी मुख बाहेक) ले कुनै पिन बीमकको तलबी कमचारी भइ काम गन ।  

(ञ) आफू अिभकता भएको बीमकको सँ थापक, स चालक हन वा एक ितशत भ दा बढी शयेर धारण गन  

(ट) आफू, आ नो एकाघर प रवार वा निजकको नातेदारको बीमा गराउन  

(ठ) आफू अिभकता नभएको कुनै पिन बीमकको बारेमा गलत चार सार गन ।  

(ड) आ नो पेशागत यवसाय सचंालन गदा अ य चिलत काननू उ लघंन गरी यवसाय गन ।  

 

 



 

कृिष, पशुप छी तथा जिडबटुी बीमा िनदिशका, २०७९       29 
 

अनुसचूी-७ 

(दफा २८(३) सँग स बि धत) 
कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा ित मू याङ्कनकताको गोपिनयता तथा सपथको ढाँचा 

 

िमितः... ... ... ... ... ... ... ... 
 

म... ... ... ... ... ...स य िन ा पवूक ित ा गछु िक, कृिष, पशपु छी तथा जिडबुटी बीमा िनदिशका, 
२०७९ बमोिजम जारी ग रएको .................बीमालेख अ तगत बीिमतको बीमा ग रएको व त,ु वा िवषय 
व तमुा  भएको ितको मू याङ्कन गदा स य, त य र प पात रिहत ढंगल े चिलत अ य काननू ित 
िन ावान रही कसैको डर, ास, मोलािहजा, प पात, राग, षे वा लोभ लालचमा नपरी इमानदारीका साथ 

ितको मू याङ्कन गनछु र आ नो कत य पालनाको िसिलसलामा आफूलाई ात हन आएको कुरा स य, 
त य र प पात  रिहत ढंगले उ लेख गन ित ा गदछु । 

 
 
 

ित मू याङ्कन गन ( यि  वा सं था) को 

 नामः ............... 
द तखतः ............... 
 सं थाको हकमा यान न.ं ............... 
सं थाको छाप  ............... 

दाँया  बाँया 
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अनुसचूी-८ 

(दफा २९(१ग) सँग स बि धत) 
ित मू याङ्कनकताको तािलमको पाठ्य म  

.सं.   

८.  पूव परी ा (ि -टे )  

९.  जोिखम र बीमा  

 जोिखमको प रचय, जोिखमको कार, जोिखम र बीमाको स ब ध, जोिखम यव थापन 

 बीमाको प रचय, बीमाको मह व, बीमाको कार 

 जीवन बीमा यवसाय, िनज वन बीमा यवसाय, पनुब मा यवसाय 
१०.  बीमा बीमाका आधारभूत िस ा त  

 परम सि ासको िस ा त,  

 बीमायो य िहतको िस ा त,  

 ितपिूतको िस ा त, 

 योगदानको िस ा त, यासनको िस ा त र िनकटतम कारणको िस ा त 
११.  बीमा स ब धी कानूनी यव था 

 बीमा ऐन, बीमा िनयमावली,  

 बीमा सिमित, बीमा क पनी (बीमक) 

 कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा िनदिशका, २०७९ 

 ित मू याङ्कनकताको आचार संिहता 

 बाली तथा पशधुन बीमाको ि िमयममा अनदुान उपल ध गराउन ेस ब धी िनदिशका, २०७० 
१२.  कृिष तथा पशुप छी बीमालेख  

 कृिष बीमाको अ यापन (क तीमा पाँच वटा)   

 पशपु छी बीमाको अ यास (क तीमा पाँच वटा) 

 जिडबुटी बीमाको अ यास (क तीमा दइु वटा) 
१३.  कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा ित मू याङ्कन  

 बीमा र ितपिूत  

 ित मू याङ्कनको अवधारणा  

 ित मू याङ्कनको त रका  

 ित मू याङ्कनमा आइपन सम या तथा समाधानका उपाय   
१४.  कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा ित मू याङ्कन ितवेदन  

 ित मू याङ्कन ितवेदनमा समेट्न ुपन   

 ित मू याङ्कन ितवेदन र सचूना िविध  

 ित मू याङ्कन ितवेदनको ढाचँा  

 ित मू याङ्कन ितवेदनको काया वयन  
१५.  मू याङ्कन परी ा (पो -टे )  
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अनुसचूी-९ 

(दफा ३२ सगँ स बि धत) 
ित मू याङ्कनकताको आचार सिंहता 

(१) ित मू याङ्कनकताले पालना गनुपन कुराह ः– 

(क) बीमा ऐन, २०४९ तथा सो अ तगतको िनयमावली तथा आदेश, िनदशनको अिधनमा रही काय गन ुपन । 

(ख) पेशासगं स बि धत सचूना तथा िविधको पूण ान हािसल गरेको हन ुपन । 

(ग) आ नो पेशागत नैितकता तथा इमा दा रता कायम गरी काय गन ुपन । 

(घ) यवसाियक तथा ािविधक सीपको योग गरी ितको मू याङ्कन गन ुपन । 

(ङ) आफू ित मू याङ्कन गन िनयु  भएको जानकारी स बि धत प लाई िदन ुपन । 

(च) बीिमतलाई ित कम गन उपाय र त रकाको स भव भएस म जानकारी िदन ुपन । 

(छ) ित मू याङ्कनको िसलिसलामा कुनै िववाद उ प न भएमा त कालै स बि धत सबै प लाई जानकारी िदन ुपन । 

(ज) घटना र व तुि थित बारे स य त यमा आधा रत मू याङ्कन ितवेदन तयार गन ुपनछ । 

(झ) ित मू याङ्कनको िसलिसलामा आव यकतानसुार स बि धत बीमकलाई मा य हने पेशागत िवशेष को राय 
िलन ुसिकने । 

(ञ) ित मू याङ्कन ितवेदन बीमक सम  पेश गरेको सारांश बीिमतलाई िदन ुपन । 

(ट) ितसंग स बि धत स पूण आव यक िववरणह  खलुाउन लगाई यससंग स बि धत कागजात बीिमतबाट िलइ 
ितवेदनका साथ बीमक सम  पेश गनु पन । 

(ठ) आफूले गरेको कामको लगत अ ाविधक गरी रा न ुपन । 

(ड) बीमक सम  पेश गरेको ितवेदन, स बि धत कागजातह  तथा त वीरह का ितिलपी सामा यतः एक वषस म 
सरुि तसाथ रा नकुा साथै बीमा सिमित, स बि धत बीमक तथा कानून बमोिजम पेश गन ुपन िनकायले मागेको 
बखत उपल ध गराउन ुपन ।  

(ढ) िववादा पद दावीको हकमा िववादको अि तम टंुगो नलागेस म उि लिखत कागजात सरुि त रा न ुपनछ । 

(२) ित मू याङ्कनकताले गन नहने कुराह ः– 

(क) इजाजत प  निलई वा इजाजतप  नवीकरण नगरी ित मू याङ्कनकताको पमा काय गन । 

(ख) दावीसंग स बि धत आफूले थाहा पाएको आव यक िववरणह  स बि धत बीमकलाई नबताई लुकाउन । 

(ग) बीिमत बारेको आफुलाई जानकारी भएको िववरणह  स बि धत बीमक तथा कानून बमोिजम पेश गन ुपन िनकाय, 
यि  वा सं था बाहके अ य यि  वा सं था सामु कट गन । 

(घ) बीिमत वा िनजको ितिनिध वा अ य स बि धत ित दु यवहार गन । 

(ङ) बीिमतलाई अनाव यक करकाप गन । 

(च) अ व थ ित पधा गरी अ य ित मू याङ्कनकताको यवसायमा अनाव यक दखल पयुाउन । 
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(छ) दावी वापत ा  हने रकमको कुनै पिन अंश बीिमत वा बीिमतको हकवालाबाट िलन वा अ य लाभ ा  गन । 

(ज) कुनै पिन बीमकको सं थापक, संचालक वा तलबी कमचारी भइ काम गन वा कुनैपिन बीमकको एक ितशत वा 
सो भ दा बढी शेयर िलन । 

(झ) आफू, आ नो एकाघर प रवार तथा निजकको नातेदारको ित मू याङ्कन गन । 

(ञ) कुनै पिन बीमकको बारेमा गलत चार सार गन । 

(ट) आ नो पेशागत काय गदा चिलत काननू उ लघंन गन । 
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अनुसूची-१० 

(दफा ३४ सगँ स बि धत) 
कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा स ब धी काय गन ािविधक, अिभकता र ित मू याङ्कनकताको 

सचूी 

कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा ािविधक 

नाम ठेगाना कायरत 

थान 

स पक नं. इमेल यो यता   कैिफयत 

        

        

        

        

कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी बीमा अिभकता   

नाम ठेगाना कायरत 

थान 

स पक नं. इमेल यो यता  अिभकता कोड 

सकेंत नं. (कोड) 

कैिफयत 

        

        

        

        

कृिष, पशुप छी तथा जिडबुटी ित मू याङ्कनकता   

नाम ठेगाना कायरत 

थान 

स पक नं. इमेल यो यता  तािलम 

माणप  नं.  

कैिफयत 

        

        

        

  

 

समा   

 


