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बीमकको लगानी िनद�िशका, २०७५ 

��तावनाः बीमा �यवसाय अ�तग�त बीमकको तोिकए बमोिजमको स�भ�ेसी अनपुात कायम गरी बीमकको लगानीलाई थप 

�यवि�थत बनाउन र लगानीलाई िविविधकरण गन� वा�छनीय भएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को उपदफा (घ२) ले 
िदएको अिधकार �योग गरी बीमा सिमितले दहेायको िनद�िशका  बनाएको छ ।  

 
प�र�छेद–१ 
�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः यस िनद�िशकाको नाम “बीमकको लगानी िनद�िशका, २०७५“ रहकेो छ ।  

  )२ (  यो िनद�िशका तु��त �ार�भ ह�नेछ ।  
 
 प�रभाषाः िवषय वा �सङ्गले अक� अथ� नलागेमा यस िनद�िशकामा,  

(क) “अ�य�” भ�नाले बीमा सिमितको अ�य� स�झन ुपद�छ ।   

(ख)  “ऐन” भ�नाले बीमा ऐन, २०४९ स�झन ुपद�छ ।   

(ग) “घरज�गा �यवसायमा लगानी” भ�नाले बीमकले आ�नो काया�लय �योजनको लािग भ�दा बाहके अ�य 

�योजनको लािग घरज�गामा गरेको लगानी स�झन ुपद�छ ।   
(घ) “कूल टेि�नकल �रजभ�” भ�नाले दफा ३ बमोिजम गणना ग�रएको �रजभ� स�झन ुपद�छ ।  

(ङ)  “िनयमावली” भ�नाले बीमा िनयमावली, २०४९ स�झन ुपद�छ ।   

(च)  “बीमक” भ�नाले बीमा ऐन, २०४९ अनसुार सिमितबाट बीमा �यवसाय गन� इजाजतप� �ा� जीवन बीमा 

क�पनी, िनज�वन बीमा क�पनी र पनुब�मा क�पनी स�झन ुपद�छ ।    
(छ) “सिमित” भ�नाले बीमा सिमित स�झन ुपद�छ ।   
(ज) “स�भे�सी अनुपात” भ�नाले सिमितबाट जारी स�भ�ेसी स�ब�धी िनद�िशका बमोिजमको उपल�ध 

स�भ�ेसी मािज�न र आव�यक स�भ�ेसी मािज�न बीचको अनुपात स�झन ुपद�छ ।    
   

प�र�छेद–२ 
कूल टेि�नकल �रजभ�   

२. कूल टेि�नकल �रजभ�लाई आधार मा�नुपन�ः (१) बीमकले सिमितबाट जारी स�भ�ेसी अनपुात स�ब�धी िनद�िशकामा 

उ�लेख भए बमोिजमको �यनूतम अनपुात कायम ह�ने गरी स�पि� �यव�थापन गनु�पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम स�पि� �यव�थापन गदा� बीमकले कूल टेि�नकल �रजभ�लाई आधार मानी दफा (४) र (६) 
अन�ुप ह�न ेगरी लगानी गनु�पन�छ ।  

 

३. टेि�नकल �रजभ�को गणनाः (१) बीमकले आ�नो टेि�नकल �रजभ� दहेाय बमोिजम ह�ने गरी गणना गनु�पन�छः  
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(क) जीवन बीमा �यवसाय गन� बीमकको हकमा बीमाङ्क�य म�ुयांकन �ितवदेन बमोिजमको �याथमिेटकल �रजभ�, 
बोनसको लागत, अकि�मक �यव�था, त�काल भ�ुानी गनु�पन� दािबको �यव�था, बीमालेखसंग स�बि�धत अ�य 
दािय�व र �यव�था खदु दाबी भ�ुानी बापतको �यव�था र अविध समाि� बापत भ�ुानी गनु� नपन� बीमाको 
असमा� जोिखम बापतको �यव�था रकमको योग ।  

(ख) िनज�वन बीमा �यवसाय गन� बीमकको हकमा बीमा सिमितले तोकेको वा दिैनक समानपुाितक िविधबाट गणना 
ग�रएको असमा� जोिखम बापतको �यव�था म�ये जनु बढी ह�न आउँछ सोही बराबरको असमा� जोिखम 
बापतको �यव�था, खदु दावी बापतको �यव�था, महािवपि� बापतको �यव�था र अ�य आकि�मक �यव�थाको 
योग ।  

(ग) पनुब�मा �यवसाय गन� बीमकको हकमा बीमाङ्क�य म�ूयाङ्कन �ितवदेनमा बीमालेख अ�तग�त दखेाइएको 
दािय�व, खदु दाबी बापतको �यव�था र असमा� जोिखम बापतको �यव�था बापतको रकमको योग ।  
 

(२) पनुब�मकको िह�सा कटाउन ुभ�दा अिघको टेि�नकल �रजभ� बीमकको कूल टेि�नकल �रजभ� ह�नेछ ।  
   

४. स�भे�सी अनुपातका लािग गणनायो�य स�पि� मािननेः (१) बीमकले सिमितबाट जारी स�भ�ेसी स�ब�धी िनद�िशका 

बमोिजम स�भ�ेसी मािज�न गणना गन� �योजनको लािग दहेायका स�पि�ह�लाई गणनायो�य स�पि� मािननेछः–  

(क)  नगद मौ�दात, 
(ख)  नेपाल सरकार वा नेपाल रा�� ब�कको ऋणप� वा नेपाल सरकारको जमानत �ा� वचतप� वा ऋणप�, 
(ग)  नेपाल रा�� ब�कबाट इजाजत�ा� “क” वग�को ब�क तथा िव�ीय सं�थामा रहकेो चाल ूखाता, कल खाता र 

म�ुित खातामा रहकेो रकम तथा नेपाल पवूा�धार ब�क िलिमटेडको म�ुित िन�ेप, 
(२) बीमकले सिमितबाट जारी स�भ�ेसी स�ब�धी िनद�िशका बमोिजम स�भ�ेसी मािज�न गणना �योजनको लािग दहेायका 
स�पि�ह�लाई अनुसूची २ बमोिजमको लगानीको सीमास�म मा� गणनायो�य मािननेछः   

(क)  घरज�गा �यवसायमा ग�रएको लगानी,  
(ख)  नेपाल िधतोप� वोड�बाट इजाजतप� �ा� िधतोप� िविनमय बजारमा सचूीकृत भएको पि�लक िलिमटेड 

क�पनीको साधारण शयेर, 
(ग) नेपाल रा�� ब�कबाट इजाजतप� �ा� “क”, “ख” र “ग” वग�को ब�क तथा िव�ीय सँ�थाको अ�ािधकार शयेर 

(साधारण शयेरमा प�रणत नह�ने) र ऋणप�, 
(घ) नेपाल िधतोप� वोड�बाट इजाजतप� �ा� िधतोप� िविनमय बजारमा सचूीकृत भएको पि�लक िलिमटेड 

क�पनीको सरुि�त िडबे�चर, 
(ङ) कृिष, पय�टन र जल�ोत लगायतका पवूा�धारमा ग�रएको ऋण वा पूँजी लगानी,  
(च) नाग�रक लगानी कोष तथा �युचअुल फ�डका लगानी योजनामा ग�रएको लगानी,  
(छ) नेपाल रा�� ब�कबाट इजाजतप� �ा� “ख” वग�को  ब�क तथा िव�ीय सं�था रािखएको म�ुित िन�ेप 
(ज) नेपाल रा�� ब�कबाट इजाजतप� �ा� “ग” वग�को  ब�क तथा िव�ीय सं�था रािखएको म�ुित िन�ेप 
 (३) उपदफा (१) र (२) बाहके अ�य स�पि�को हकमा सिमितबाट जारी स�भ�ेसी स�ब�धी िनद�िशकामा उ�लेख 

भए अनसुार गणनायो�य स�पि� मािननेछ । 
 



 

बीमकको लगानी िनद�िशका, २०७५                                                                                                                   3 

 

५. स�पि� नेपाल िभ�ै ह�नुपन�ः दफा ४ बमोिजमको बीमकको स�पि� नेपाल िभ� रहकेो ह�नपुन�छ ।  

  तर, पनुब�मा बापत िलन बाँक� रकमको स�ब�धमा यो दफा लाग ूह�ने छैन ।  
 

प�र�छेद–३ 
लगानी  

६. �यूनतम लगानी गनु�पन�ः बीमकले सिमितबाट जारी स�भे�सी स�ब�धी िनद�िशकामा उ�लेख भए बमोिजमको �यनूतम 

१.५:१ बरावरको अनपुात कायम गन� गरी अनुसूची-१ बमोिजम लगानी गनु�पन�छ । 

७. लगानीको मू�याङ्कनः घरज�गा �यवसायमा रहकेो लगानीलाई क�तीमा ��येक तीन वष�मा एकपटक र घरज�गा बाहके 

अ�य �े�मा गरेको लगानीलाई ��येक िदन म�ूयांकन गनु�पन�छ । 

 
८. लगानीको सीमा कायम गनु�पन�ः (१) बीमकले यस िनद�िशका अनु�प कूल टेि�नकल �रजभ�को आधारमा कायम 

गनु�पन� लगानीको सीमा ��यके िदन कायम गनु�पन�छ ।  

(२) कुनै कारणले म�ूय घटबढ भई वा (ि�एि�टभ राइट) का कारणले स�पितको म�ूयले यस िनद�िशकामा उ�लेख 
भएको �यनूतम भ�दा कम र उ�चतम भ�दा बढी लगानी भएको दिेखन आएमा �यसरी सीमा नाघकेो तीस काय�िदन िभ� 
�य�तो लगानीलाइ� सीमा िभ� �याई स�न ुपन�छ । 

 

प�र�छेद–४ 
िविवध 

९. लगानी गन� सिकने ब�क वा िव�ीय सँ�थाः बीमकले नेपाल रा�� ब�कले तोकेको पूँजीकोष कायम गरेका ब�क तथा 

िव�ीय सँ�थामा मा� लगानी गनु�पन�छ । 

 
१०. सिमितको �वीकृित िलनुपन�ः  )१(  यस िनद�िशकामा अ�य� जनुसकैु कुरा उ�लेख भए तापिन नेपाल िधतोप� बोड�बाट 

इजाजतप� �ा� िविनमय बजारमा सचूीकृत नभएका पि�लक िलिमटेड क�पनीमा लगानी गदा�, घरज�गा �यवसाय, कृिष, 

पय�टन र जल�ोत लगायतका पवूा�धारमा तोिकएको िसमाभ�दा बढी लगानी गदा� र यस िनद�िशकामा तोिकएको भ�दा अ�य 

�े�मा लगानी गदा� जनुसकैु अव�थामा पिन सिमितको पवू� �वीकृित िलनपुन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको घरज�गा �यवसाय, कृिष, पय�टन र जल�ोत लगायतका पवूा�धारमा िसमा गणना गदा� 
सिमितबाट �वीकृत भएको पिछ�लो िव�ीय िववरण बमोिजमको कूल टेि�नकल �रजभ�को अधारमा गनु�पन�छ । 

 

११. सिमितले तो�न स�नेः सिमितले आव�यक ठानेमा कुनै पिन स�पितलाई टेि�नकल �रजभ�को �योजनको लािग रािखने 

स�पि� हो वा होइन भनी तो�न स�नेछ । 
 

१२. लगानी कायम ह�नेः यो  िनद�िशका लाग ूह�न ुअगाव ैसिमितबाट जारी लगानी नीित, २०७१ बमोिजम ग�रएको लगानीलाई 

यो िनद�िशकाले बाधा पयुा�एको मािनने छैन । 

  तर, �य�तो लगानीको अविध समा� भएप�ात यस िनद�िशकाको अधीनमा रही लगानी गनु�पन�छ । 
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१३. िववरण पेश गनु�पन�ः बीमकले अनुसूची-३ बमोिजमको ढाँचा र अविध सिकएको प�� िदन िभ� सिमित सम� 

लगानीको िववरण पेश गनु� पन�छ ।  
 

१४. �या�या गन� अिधकारः यस िनद�िशकाको �योगमा कुनै दिुवधा उ�प�न भएमा सो को �या�या गन� अिधकार सिमितलाई 

ह�नेछ ।   

 
१५. खारेजी र बचाऊः  )१ ( बीमकको लगानी नीित, २०७१ खारेज ग�रएको छ ।  

)२ (  बीमकको लगानी नीित, २०७१ बमोिजम भए गरेका स�पणू� काय�ह� यसै िनद�िशका बमोिजम भए गरेको 
मािननेछन ्।  
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अनुसचूी–१ 
लगानी गनु�पन� रकमको �यूनतम सीमा 

(दफा ०६ संग स�बि�धत) 
� .सं .  लगानीको �े�  लगानीको 

�यूनतम सीमा 
लगानीको शत�  कैिफयत  

१.  नेपाल सरकार वा 
नेपाल रा�� ब�कको 
वचतप� वा  ऋणप� 
वा नेपाल सरकारको 
जमानत �ा� 
वचतप� वा ऋणप�  

कूल टेि�नकल 
�रजभ�को पाँच 
�ितशत 

 यस ख�डमा उ�लेख 
भएको सीमा अनु�प 
लगानी गन� नस�ने 
अव�था आइपरेमा 
नेपाल रा�� ब�कवाट 
इजाजतप� �ा� 'क' 
वग�को ब�कको म�ुित 
िन�ेप वा नेपाल पवू�धार 
ब�क िलिमटेडमा लगानी 
गरी सिमितलाई 
जानकारी िदनपुन� ।  

२.  नेपाल रा�� ब�कवाट 
इजाजतप� �ा� 'क' 
वग�को ब�क तथा 
नेपाल पवूा�धार ब�क 
िलिमटेडको म�ुित 
िन�ेप 

कूल टेि�नकल 
�रजभ�को चालीस 
�ितशत  

कि�तमा पाँच बष�स�म संचालनमा आई 
आ�नो िहसाब िकताबको िनयिमत 
लेखापरी�ण गराई क�तीमा तीन वष�स�म 
नाफामा रहकेो ब�कमा कूल टेि�नकल 
�रजभ�को बिढमा प�� �ितशत स�म 
तर, संचालनमा आएको पाँच वष� नपगुकेा 
ब�कमा कूल टेि�नकल �रजभ�को बिढमा 
पाँच �ितशत स�म मा� एउटै ब�कमा 
लगानी गन� सिकने ।  

 

        नोटः 

१. अनसुचूी १ को �योजनको लािग कूल टेि�नकल �रजभ� सिमितबाट �वीकृत भएको पिछ�लो िव�ीय िववरण बमोिजम 
ह�नेछ । 
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अनुसूची-२ 
टेि�नकल �रजभ�को �योजनको लािग गणनायो�य स�पि�को अिधकतम सीमा  

(दफा ४ संग स�बि�धत) 
� .सं .  लगानीको �े�  लगानीको सीमा  लगानीको शत�  कैिफयत  

१.  घरज�गा �यवसाय कूल टेि�नकल 
�रजभ�को पाँच 
�ितशत स�म  

एउटै �ितले एक अक�लाइ असर पान� वा एउटै 
इकाइको �पमा मािनन े गरी निजकै रहकेा (�लोज 
�ोि�सिमिट)  घरज�गामा कूल टेि�नकल �रजभ�को  
पाँच �ितशत भ�दा बढी लगानी गन� नपाइ�न े

 

२.  नेपाल िधतोप� 
बोड�बाट इजाजतप� 
�ा� िधतोप� 
िविनमय वजारमा 
सचूीकृत पि�लक 
िलिमटेड क�पनीको 
साधारण शयेर 

कूल टेि�नकल 
�रजभ�को दश 
�ितशत स�म  

शयेर लगानी ग�रने क�पनीको च�ुा पूँजीको पाँच 
�ितशत भ�दा बिढ ह�नेगरी लगानी गन� नपाइने ।  

 

३.  नेपाल रा�� ब�कबाट 
इजाजतप� �ा� क, 
ख र ग वग�को ब�क 
तथा िव�ीय 
सँ�थाको 
अ�ािधकार शयेर 
(साधारण शयेरमा 
प�रणत नह�न)े र 
ऋणप� 

कूल टेि�नकल 
�रजभ�को बीस 
�ितशत स�म  

लगानी ग�रने क�पनीको च�ुा पूँजीको दश �ितशत 
भ�दा बिढ ह�नेगरी लगानी गन� नपाइने । 

 

४.  नेपाल िधतोप� 
बोड�बाट इजाजतप� 
�ा� िधतोप� 
िविनमय वजारमा 
सचूीकृत पि�लक 
िलिमटेड क�पनीको 
सरुि�त िडव�ेचर  

कूल टेि�नकल 
�रजभ�को बीस 
�ितशत स�म 

लगानीको लािग आ�ान ग�रएको कूल रकमको दश 
�ितशत भ�दा बढी रकम एउटै क�पनीमा लगानी गन� 
नपाइने ।  

 

५.  कृिष, पय�टन र 
जल�ोत लगायतका 
पवूा�धारमा ग�रएको 

कूल टेि�नकल 
�रजभ�को बीस 
�ितशत स�म 

लगानीको लािग आ�ान ग�रएको कूल रकमको दश 
�ितशत भ�दा बढी रकम लगानी एउटै प�रयोजनामा 
गन� नपाइने । साथै लगानी ग�रने क�पनी पि�लक 

िसमा भ�दा 
बढी भएको 
लागानीका 
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ऋण वा पूँजी िलिमटेड क�पनी ह�नपुन� । 
  

लािग 
सिमितको 
�वीकृित 
िलनपुन� ।  

६.  नाग�रक लगानी 
कोष तथा �यचुअुल 
फ�डका लगानी 
योजनाह� 

कूल टेि�नकल 
�रजभ�को पाँच 
�ितशत स�म 

�यचुअल फ�ड वा नाग�रक लगानी कोषका 
योजनाह�मा ग�रने लगानीको पाँच �ितशत भ�दा 
बढी रकम एउटै योजनामा लगानी गन� नपाइने ।  

 

७.  नेपाल रा�� ब�कबाट 
इजाजतप� �ा� 
“ख” वग�को  ब�ङ्क 
तथा िव�ीय सं�था 
रािखएको म�ुित 
िन�ेप 

कूल टेि�नकल 
�रजभ�को बीस 
�ितशत स�म 

कि�तमा पाँच बष�स�म संचालनमा आई आ�नो 
िहसाब िकताबको िनयिमत लेखापरी�ण गराई 
क�तीमा तीन वष�स�म नाफामा रहकेो “ख” वग�को  
ब�ङ्क तथा िव�ीय सं�थामा कूल टेि�नकल �रजभ�को 
बिढमा पाँच �ितशतस�म र संचालनमा आएको पाँच 
वष� नपगुकेा “ख” वग�को  ब�ङ्क तथा िव�ीय 
सं�थाको हकमा कूल टेि�नकल �रजभ�को बिढमा दईु 
�ितशत स�म एउटै ब�क तथा िव�ीय सँ�थामा लगानी 
गन� सिकने ।  

 

८.  नेपाल रा�� ब�कबाट 
इजाजतप� �ा�  ”ग “

वग�को बैकँ तथा 
िव�ीय सँ�थामा 
रािखएको म�ुती 

िन�ेप  

कूल टेि�नकल 
�रजभ�को दश 
�ितशत स�म 

कि�तमा पाँच बष�स�म संचालनमा आई आ�नो 
िहसाब िकताबको िनयिमत लेखापरी�ण गराई 
क�तीमा तीन वष�स�म नाफामा रहकेो “ग” वग�को  
ब�ङ्क तथा िव�ीय सं�थामामा कूल टेि�नकल 
�रजभ�को बिढमा तीन �ितशत स�म र संचालनमा 
आएको पाँच वष� नपगुकेा “ग” वग�को  ब�ङ्क तथा 
िव�ीय सं�थाको हकमा औिच�यको आधारमा कूल 
टेि�नकल �रजभ�को बिढमा एक �ितशत स�म एउटै 
ब�क तथा िव�ीय सँ�थामा लगानी गन� सिकने । 

नोटः अनसुचूी २ मा उ�लेिखत लगानीको शत�को �योजनको लािग कूल टेि�नकल �रजभ� सिमितबाट �वीकृत भएको 

पिछ�लो िवि�य िववरण बमोिजम ह�नेछ । 
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अनुसूची-३ 
लगानीको िववरण 

दफा (१३) संग स�बि�धत 
 

बीमकको नामः 
पेश गनु�पन� अविधः �ैमािसक 
पेश भएको अविधः 
पेश भएको िमितः 

सिमितबाट �वीकृत भएको पिछ�लो िवि�य िववरण बमोिजमको कूल टेि�नकल �रजभ�ः िमित .......मा �वीकृत भएको 
आ.व... ... ... ... को अ�तको टेि�नकल �रजभ� �. 

�.स.ं लगानीको �े� वा�तिवक 
लगानी रकम �. 

 

सिमितबाट ि�वकृत भएको 
पिछ�लो िवि�य िववरण 

बमोिजमको कूल टेि�नकल 
�रजभ�मा वा�तिवक 
लगानीको �ितशत 

कुल ज�मा लगनीमा 
लागनीको �े�को 

�ितशत 

१ नेपाल सरकार वा नेपाल रा�� 
ब�कको वचतप� वा  ऋणप� 
वा नेपाल सरकारको जमानत 
�ा� वचतप� वा ऋणप�  

   

२ नेपाल रा�� ब�कवाट 
इजाजतप� �ा� 'क' वग�को 
ब�कको म�ुित िन�ेप 

   

३ नेपाल रा�� ब�कवाट 
इजाजतप� नेपाल पवूा�धार 
ब�क िलिमटेडको म�ुित िन�ेप 

   

४  २ र ३ को ज�मा    
५  १ र ४ को ज�मा    
६ घरज�गा �यवसाय    
७ नेपाल िधतोप� वोड�बाट 

इजाजतप� �ा� िधतोप� 
िविनमय वजारमा सचूीकृत 
पि�लक िलिमटेड क�पनीको 
शयेर 

   

८ नेपाल रा�� ब�कबाट 
इजाजतप� �ा� क, ख र ग 
वग�को ब�क तथा िव�ीय 
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सँ�थाको अ�ािधकार शयेर 
(साधारण शयेरमा प�रणत 
नह�न)े र ऋणप� 

९ नेपाल िधतोप� वोड�बाट 
इजाजतप� �ा� िधतोप� 
िविनमय वजारमा सचूीकृत 
पि�लक िलिमटेड क�पनीको 
सरुि�त िडव�ेचर  

   

१० कृिष, पय�टन र जल�ोत 
लगायतका पवूा�धार 

   

११ �यचुअल फ�ड वा नाग�रक 
लगानी कोषका योजनाह� 

   

१२ नेपाल रा�� ब�कबाट 
इजाजतप� �ा� ”ख “वग�को 

बैकँ तथा िव�ीय सँ�थामा 
रािखएको म�ुती िन�ेप  

   

१३ नेपाल रा�� ब�कबाट 
इजाजतप� �ा�  ”ग “ वग�को 
ब�ङ्क तथा िव�ीय सं�थामा 
रािखएको म�ुित िन�ेप 

   

१४ मािथ उ�लेख भएका बाहके 
अ�य लगानी(खलुाउन ुपन�) 
क. 
ख. 
ग. 
घ. 
ङ. 
च. 

   

१५ ६ दिेख १४ स�मको कूल 
ज�मा 

   

कुल 
ज�मा 
लगानी 
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अनूसूची ३क 
शेयर लगानीको ख�रद िवि�को िववरण 

दफा (१३) संग स�बि�धत 
बीमकको नामः 

पेश गनु�पन� अविधः �ैमािसक 

पेश भएको अविधः 

पेश भएको िमितः 

�.सं. लगानी 
रहेको सं�था 

शु� मौ�दात यस �ैमासमा ख�रद यस �ैमासमा िब�� यस �ैमासमा समायोजन अि�तम म�दात 
प�रमाण अंिकत 

मु�य 
परल 
मु�य 

बजार 
मु�य 

प�र
माण 

अंिक
त 
मु�य 

परल 
मु�य 

प�रमा
ण 

अंिकत 
मु�य 

परल 
मु
�य 

िब�� 
मु�य 

प�रमा
ण 

अंिकत 
मु�य 

परल 
मु
�य 

प�रमा
ण 

अंिकत 
मु�य 

परल मु�य बजार मु�य 

१                    
२                    
३                    
४                    

नोटः१.  नेपाल  िधतोप� बोड�बाट इजाजतप� �ा� िविनमय बजारमा सिुचकृत नभएका लागानीलाइ छु�ै खलुाउनु पन�छ । 

२. स�ंथापक शेयर र अ�य शेयरमा भएको लगानीलाइ   छु�ाछु�ै  खुलाउनु पन�छ । 
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अनूसूची ३ख 
 

पूवा�धारको �े�मा ग�रएको लगानीको िववरण 
दफा (१३) संग स�बि�धत 

बीमकको नामः 

पेश गनु�पन� अविधः �ैमािसक 

पेश भएको अविधः 

पेश भएको िमितः 

 
�.स.ं पुवा�धारको 

�े� 

चालु �यमास 
ऋण लागानी पुँजी लागानी ज�मा लगानी 

लगानीको 
शु� 
म�दात 
रकम �. 

थप 
लगानी 
रकम �.  

लगानीको 
अि�तम 
म�दात 
रकम �. 

लगानीको 
शु� 
म�दात 
रकम �. 

थप 
लगानी 
रकम �.  

लगानीको 
अि�तम 
म�दात 
रकम �. 

लगानीको 
शु� 
म�दात 
रकम �. 

थप 
लगानी 
रकम �.  

लगानीको 
अि�तम 
म�दात 
रकम �. 

१.  कृिष          
२.  पय�टन          
३.  जल�ोत          
४.  अ�य.......           
५.        .......          
६.        .......          
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अनूसूची ३ग 
घरज�गा �यवसायमा ग�रएको लगानीको िववरण 

दफा (१३) संग स�बि�धत 
बीमकको नामः 

पेश गनु�पन� अविधः �ैमािसक 

पेश भएको अविधः 

पेश भएको िमितः 

�.स.ं लगानी रहेको �थान र 
िववरण 

चालु �ैमास 
लगानीको श�ु 
म�दात रकम �. 

थप लगानी रकम 
�. 

लगानीको अि�तम म�दात रकम  
�. 

     
     

 
  
 

समा� 




