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

कफी खेती बीिािेख  

(उत्पादनमा आधारि ) 

यस बीमालेखमा उल्लेख भएको कफी खे ीमा हुने क्षष  षबरूद्ध बीमा गननको लाषग बीषम ले बीमाशुल्क भकु्तानी गिेको हुनाले 

षिपक्षीय बीमा किािको रूपमा ...........बीमा कम्पनी (बीमक) ले यो बीमालेख जािी गरिएको छ ।  

परिच्छेद -१ 

प्रारलम्िक 

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

 (२) यो बीमालेख बीषम ले बीमाशुल्क भकु्तानी गिे पश्चा  प्रािम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररिाषाः षििय िा प्रसङ्गले अको अर्न नलागेमा यस बीमालेखमा, 

(क) “अप्रत्यक्ष क्षलत” भन्नाले बीमा गरिएको जोषखमको कािणले हुने अप्रत्यक्ष िा एउटा घटनाको  

परिणामस्िरूप हुने अन्य क्षष  सम्झन ुपछन ।  

(ख) “अलििेख” भन्नाले यस बीमालेखमा उल्लेख भएको कफी खे ीको लाषग आिश्यक पने छहािी, 

षिस्यान, मलजल एिं षनयषम  रूपमा बगैंिा व्यिस्र्ापन आषदका लाषग  याि गरिएको अषभलेख सम्झनु 

पछन । 

(ग) “कफी खेती” भन्नाले यस बीमालेखको अनसुिूीमा उल्लेख भएको कफीको जा , उपजा , प्रकाि िा 

कफीको दाना िा िेिी िा फलको षिििण सम्झन ुपछन । 

(घ) “गुण्तर परीक्षण” भन्नाले बीमा गनन प्रस् ाषि  कफी खे ी बीमायोग्य छ िा छैन भनी प्राषिषधकिािा 

पिीक्षण गने कायनलार्न सम्झन ुपछन ।  

(ङ) “दावी” भन्नाले बीमा गरिएको िस् कुो क्षष  बाप  बीषम िािा माग गरिएको क्षष पषू न िकम सम्झन ुपछन ।  

(ि) “दुर्घटना” भन्नाले बाषहिी आँखाले स्पष्ट दखे्न सषकने ि सांघाष क माध्यमबाट हुने आकषस्मक ि 

अप्रत्याषश  घटना सम्झन ुपछन ।  

(छ) “प्रालवलिक” भन्नाले एस.एल.सी िा सो सिहको पिीक्षा उत्तीणन गिी सम्बषन्ध  षिियमा कम् ीमा एक 

ििनको  ाषलम प्राप्त िा सो भन्दा माषर्ल्लो योग्य ा प्राप्त व्यषक्त सम्झन ुपछन । 

(ज) “बीिक” भन्नाले बीमालेख जािी गने बीमा कम्पनी सम्झन ुपछन ।  
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(झ) “बीिा अवलि” भन्नाले बीमालेखको अनसुिूीमा उल्लेख भएअनसुाि बीमा जोषखम स्िीकाि गरिन े

अिषध सम्झन ुपछन । 

(ञ) “बीिाङ्क रकि” भन्नाले बीमालेख बमोषजम कफी खे ीको िक्षाििण गरिएको िकम सम्झन ुपछन ।  

(ट) “बीिािेख” भन्नाले बीमकले जािी गने कफी खे ी बीमालेख सम्झन ुपछन ि सो शब्दले िषसद, प्रस् ाि 

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

(ठ) “बीिाशुल्क” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख गरिएको कफी खे ीको बीमा गिे बप  बीषम ले बीमकलार्न 

बझुाउन ुपने िकम सम्झन ुपछन । 

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

(ढ) “बीिाको लबषयव्तु” भन्नाले िा बीमा गरिएको िस्  ुभन्नाले बीमालेखको  ाषलकामा उल्लेख भए 

अनसुािको कफीको बोट िा षबरूिा िा िेिी िा फल िा दिैुलार्न सम्झन ुपछन । 

(ण) “िूििूत लववरण” भन्नाले बीमा गरिएको िस् कुो जोषखमलाई फिक पानन सक्ने महत्िपणून षिििण 

सम्झन ुपछन । 

( ) “रक्षावरण” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख भएको कफी खे ीमा भएको क्षष को क्षष पषू न प्रदान गननको 

लाषग मञ्जिु गिेको अिस्र्ा सम्झन ुपछन । 

(र्) “िापरवाही” भन्नाले बीषम ले बीमा गरिएको िस् कुो उषि  स्याहाि, हिेिाह ि उपिाि नगिाएको िा 

जानाजान हानी गनन खोषजएको अिस्र्ा सम्झन ुपछन । 

(द) “सािूलहक कफी खेती” भन्नाले व्यषक्तग  साना षकसान िा षकसान समहू िा सहकािी समहू िा 

कम्पनीले सामषूहक रूपमा गरिएको कफी खे ी के्षत्र सम्झन ुपछन ।  

(ध) “क्षलत िूल्याङ्कनकताघ ”भन्नाले यस षनदषेशकाको अधीनमा िही जािी भएका बीमालेखमा हुने क्षष को 

मलू्याङ्कन गने व्यषक्त िा संसं्र्ा सम्झन ुपछन । 

(न) “क्षलत िूल्याङ्कन प्रलतवेदन” भन्नाले बीमक िा क्षष  मूल्याङ्कनक ानले कफीको दाना िा िेिी िा बोट 

िा फलको क्षष , नष्ट िा नास भर्न आषर्नक क्षष  भएको भनी यषकन गिी षदएको प्रष िेदनलार्न सम्झन ुपछन । 

(ऩ) “क्षलत” भन्नाले कुनै घटना घटी िा षिपषत्त पिी िा जंगली जनाििको आक्रमणबाट िा िोग िा षकिा लागी 

बीमा गरिएको िस् कुो हानी/नोक्सानी भर्न, षबषिर्न, नष्ट िा नाश भर्न हुने आषर्नक क्षष  सम्झन ुपछन ।  

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

िकम सम्झन ुपछन ।  

परिच्छेद-२ 

रक्षावरण 

३. रक्षावरणः (१) दहेायका कािणबाट बीमा गरिएको कफी खे ीमा क्षष  भएमा यस बीमालेखमा उल्लेषख  बीमा 

अिषधषभत्र िही बीमकले क्षष पषू न प्रदान गनेछिः- 
 

(क) अग्नीजन्सय क्षलतः 
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(अ)  आगलागी िा अग्नीको कािणले भएको क्षष  

 

(ख) हावाजन्सय क्षलतः 

(अ)  हुिीब ासको कािणले भएको क्षष  

(आ) आँषधबेहिी िा  फुानको कािणले भएको क्षष  

(ग) पानीजन्सय क्षलतः 

(अ)  अष  बषृष्टको कािणले भएको क्षष  

(आ) अषसना, षहउँिा  सुािोको कािणले भएको क्षष  

(र्)   बाढी िा डुबानको कािणले भएको क्षष  

(र्) िौसिजन्सय क्षलत 

(अ)   खडेिीको कािणबाट भएको क्षष  

(ङ) िूलिजन्सय क्षलत  

(अ)  भकूम्पको कािणले भएको क्षष   

(आ) पषहिो िा भ-ूस्खलनको कािणले भएको क्षष    

(च) चट्याङ्जन्सय क्षलत  

(अ)  िट्याङको कािणले भएको क्षष    

(छ) आकल्िक तथा दुर्घटनाजन्सय बाह्य कारणबाट हुने क्षलत 

(अ)  जंगली जनाििको आक्रमण (खाएि िा कुषल्िएि िा माडेि, खोस्रेि िा उषधनेि िा झािेि) बाट भएको क्षष । 

(ज) रोग वा लकराजन्सय क्षलत  

(अ)  िोगको कािणले भएको क्षष  

(अ)  षकिाको कािणले भएको क्षष  
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४. अलतररक्त सुलविाः यस बीमालेखमा उल्लेख गरिएको बीमा अिषध षभत्र बीषम को दघुनटनाबाट मतृ्य ुभएमा बीमाङ्कको 

अष रिक्त दघुनटना बीमाबाप  बीमाङ्क िकम रु.२,००,०००।- (अक्षिेपी दईुलाख रूपैयाँ) बीमकले बीषम लार्न भकु्तानी  

गनछे । 

परिच्छेद-३ 

अपवाद 

५. अपवादः यस बीमालेखमा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेषखएको भए  ापषन बीमकले दहेायका कािणबाट हुने क्षष को क्षष पषू न 

प्रदान गने छैनिः- 

(क) अप्रत्यक्ष क्षलतः- कफी खे ीबाट भएको क्षष को कािणबाट हुने अन्य अप्रत्यक्ष क्षष  भएमा ।  

(ख) अलिकारप्राप्त लनकायबाट पुयाघइएको क्षलतः अषधकािप्राप्त षनकायको आदशेमा कफी खे ी नष्ट गरिएमा । 

(ग) लवलकरणयुक्त पदाथघः षिषकिणयकु्त पदार्न िा षिषकिणयकु्त फोहोिको संसगन (कन्टाषमनेसन) बाट क्षष  भएमा । 

(र्) आणलवक, रसायलनक तथा जैलवक हलतयारः आणषिक, िासायषनक  र्ा जैषिक आम षिनासकािी 

हष यािको प्रयोगबाट क्षष  भएमा । 

(ङ) युद्ध वा युद्ध सरहको अव्थाः सैषनक षिद्रोह, शषक्त अपहिण, घेिाबन्दी िा यदु्ध, आक्रमण, षिदशेी सैन्य 

काििाही, िा कुनै यदु्ध सिहको काििाही िा गहृयदु्ध िा िाजद्रोह िा सो सिहको अिस्र्ाको कािणले क्षष  

भएमा । 

(च) अन्सय क्षलतः दहेायको कािणल ेभएको क्षष को क्षष पषू न बीमकले प्रदान गने छैनिः 

(अ) बीमा गरिएको िस्  ुहिाएमा िा िोिी भएमा  । 

(आ) बीषम ले िा षनजको एकाघिका परििािका सदस्य िा कमनिािी िा कामदािले जानाजान िा 

मनोिञ्जनको उद्दशे्य िा पिीक्षण िा लापििाहीको कािणले कफी खे ीमा क्षष  पयुानएमा । 

(र्)      बीषम ले िा षनजको एकाघिका परििािका सदस्य िा कमनिािी िा कामदािले रिसर्िीपणून व्यिहािको 

कािणबाट कफी खे ीमा क्षष  भएमा । 

परिच्छेद-४ 

बीिा सम्बन्सिी शतघ 

  

६. प्र्ताव तथा ्वीकृलतः (१) बीमालेख जािी गनुनपिून बीषम ले अनुसूची-१ बमोषजमको प्रस् ाि फािाम पणूनरूपमा भिी 

बीमकलार्न बझुाउन ुपनेछ ।  
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 (२) प्रस् ाि फािाममा उल्लेख भएको षिििणमा फिक पािी बीमालेख जािी गनन पार्ने छैन ।  

 (३) बीमकले बीमा अिषध समाप्त हुन ुअगािै बीमा अिषध समाप्त हुन लागेको सिूना जनुसकैु माध्यमबाट बीषम लार्न 

षदन सक्नेछ । 

 

७. गुण्तर परीक्षण प्रिाणपत्रः- बीमकले पणूनरूपमा भिेको प्रस् ाि फािाम प्राप्त गदान अनसुिूी-२ बमोषजम सम्बषन्ध  

प्राषिषधकले बीमा गनन प्रस् ाषि  कफी खे ी योग्य छ िा छैन भनी गणुस् ि पिीक्षण गिेको प्रमाणपत्र प्राप्त गिेको हुन ुपनेछ ।  

 

८. बीिािेखिा प्रयोग िएका शब्दाविीको अथघः (१) बीमालेखसषह  बीमा प्रस् ाि फािाम,  ाषलका, अनसुिूी, 

बीमाशुल्क भकु्तानी िषसदलार्न एकमषु्ठ कफी खे ी बीमा किाि िा बीमालेखको रूपमा बझु्न ु िा पढ्न ु पनेछ ि ष नलार्न 

अलग्गै पढ्न, बझु्न िा टुक्र्याएि बीमालेखको अर्न लगाउन पार्ने छैन ।  

(२) यस बीमालेखमा प्रयोग भएका बीमासँग सम्बषन्ध  प्राषिषधक शब्दािलीको अर्न परिभािा खण्डमा उल्लेख भए 

बमोषजम हुनेछ । 

९. बीिािेख रद्द हुने अव्थाः  दहेायको अिस्र्ामा बीमकले बीमालेख िद्द गनन सक्नेछ:- 

(क) बीषम ले बीमालेखको श न उल्लंघन गिेको 
(ख) बीमाको मलूभ ू षिििण ढाँटेको िा गल  ढंगले उल्लेख गिेको 
(ग) बीमा गिेको िस् लुाई उषि  स्याहाि सम्भाि नगिी गम्भीि लापििाही गिे  
(घ) बीमा गिेको िस्  ुत्याग गिेको 
(ङ) गैिकाननूी  ििले बीमा गिाएको  
(ि) बीमायोग्य षह  कायम नभएको    
(छ) बीमाङ्क गणना गदान बढी बीमाङ्क कायम  गिी बीमालेख जािी गिेको  
(ज) बीमकले बीमाशुल्क बाप को िकम आफ्नो खा ामा प्राप्त नगिी बीमालेख जािी गिेको 

  

१०.  योगदानः (१) यस बीमालेखबाट बीमा गरिएको कफी खे ीको पिूा िा केही अंश अको कुनै पषन बीमालेखिािा बीमा गनन 

पार्ने छैन ।  

(२) कुनै कािणिश बीमा गरिएको कफी खे ीको बीमा अन्य बीमकमा समे  भएको िहेछ ि त्यस् ो कफी खे ीको 

आंषशक िा पिूा अंश दािी पिेमा बीमकले आफ्नो भागको क्षष पषू न िकम समानपुाष क रूपमा प्रदान गनुनपनेछ ।  

 

११. प्रत्यासनः- (१) बीमा गरिएको कफी खे ीको क्षष  बाप  बीषम ले बीमकबाहके अन्य पक्षबाट समे  क्षष पषू न पाउने िहछे 

भने बीमकबाट क्षष पषू न प्राप्त गदान अन्य पक्षबाट क्षष पषू न पाउने अषधकाि बीमकलार्न समु्पन ुपनेछ ।  

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

(३) उपदफा (१) बमोषजम अन्य पक्षबाट क्षष पषू न प्राप्त गननका लाषग बीमकले जनुसुकै समयमा पषन उपयकु्त ि 

आिश्यक काििाही गनन सक्नेछ । 
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१२. ्वालित्व पररवतघनः (१) बीषम ले आफूले गिेको कषफ खे ीको स्िाषमत्ि परिि नन िा हस् ान् िण गिेको खण्डमा 

बीमकलाई  ीस षदन षभत्र जानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोषजम जानकािी प्राप्त भएपश्चा  बीमकले  त्काल बीमालेखको षनशुल्क नामसािी गरिषदन ुपनेछ ।  
 

१३. बीिािेखको पुन्थाघपनाःकफी खे ी बीमालेख अन् गन  दािी पिेपश्चा  बाँकी बीमाङ्क िकमको पनुस्र्ानपना गनन पार्ने 

छैन ।  

 

१४.  बीिािेखको अवलिः (१) कफी खे ी बीमालेख जािी गदान जािी भएको समय (घण्टा ि षमनेटसषह )  र्ा जोषखम 

प्रािम्भ हुने षमष  उल्लेख गनुनपनेछ ।  

(२) बीमालेख जािी भएको षमष  ि जोषखम प्रािम्भ भएको षमष  फिक हुने गिी बीमालेख जािी गनन पार्ने छैन ।  

(३) बीमालेखको अिषध समाप्त हुने भषनएको  षमष को मध्यिा  बाह्र बजे बीमा अिषध समाप्त हुनेछ ।  

 

१५.  बीिकको कतघव्यःः यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणून श नहरू बीमकले पालना गनुनपनेछ । 

(१) बीमकले आफुले गने कफी खे ीको बीमाङ्क कफी खे ी गणना  ाषलका अनसुाि गनुनपनेछ । 

(२) बीमालेख जािी गनुन पिून बीमा गरिएको िस्  ुसमेषटएको षिषभन्न कोणबाट षखषिएको कम् ीमा पाँििटा षस्र्ि 
फोटो ि कम् ीमा  ीन षमनेटसम्मको षभषडयो षक्लप प्रस् ाि फािामसंगैँ प्राप्त गिेको हुन ुपनछे ।  

(३) बीषम िािा पणून रूपमा भरिएको प्रस् ाि फािाम प्राप्त भएपषछ मात्र बीमा गनुनपनेछ ।  
(४) कफी खे ी बीमालेख षलने बीषम को हकषह  षिरूद्ध कुनै काम गिी क्षष  पयुानउन ुहुदँनै ।  
(५) बीमालेख जािी गदान िा बीमा दािी फर्छ्यौट गदान आिश्यक पने सम्पणून षिििण  र्ा कागजा , फोटो  र्ा 

षभषडयो आषद सिुषक्ष  रूपमा अषभलेख गिी िाख्न ुपनेछ । 

(६) बीमालेखमा उल्लेख गरिएको बीमादिको आधािमा बीमाशुल्क गणना गनुनपनेछ । 

 

१६. बीलितको दालयत्व :यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणून श नहरूको बीषम ले पणून रूपले पालना गनुन पनेछ  । 

(१) बीमा गरिएको िस्  ुिा षबियिस् कुो उषि  स्याहाि, मम न सम्भाि गनुनका सार्ै क्षष  हुनबाट बिाउन उपयकु्त 

सािधानीका उपायहरू अपनाउन ुपनेछ ।  

(२) दािी, छानषबन, अनसुन्धान िा सभेको क्रममा प्रहिी, बीमक  र्ा अन्य अषधकािप्राप्त षनकायलार्न पणूनरूपमा 

सहयोग गनुनपनेछ ।  

(३) दािी यषकन गननका लाषग बीषम ले आिश्यक प्रमाण जुटाउन बीमकलार्न सहयोग गनुनपनेछ ।  

 

१७. आंलशक बीिा गनघ नपाइघनेः एकै के्षत्रफलमा लगार्एको कफी खे ीको आंषशक रूपमा बीमा गनन पार्ने छैन ।  
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परिच्छेद ५ 

बीिाङ्क तथा बीिाशुल्क 

१८. बीिांक तथा बीिाशुल्क लनिाघरणः (१) यस बीमालेख बमोषजम गरिने कफी खे ीको बीमांक  र्ा बीमाशलु्क 

अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोषजमको बीमांक  र्ा बीमाशलु्क गणना  ाषलका अनुसाि कायम गरिनेछ । 

(२) यस बीमालेख अन् गन  कफीको उत्पादन (िेिी) िा बोट िा दिैुको बीमा गनन सषकनेछ । 

(३) यस बीमालेख बमोषजम गरिने कफी खे ीको बीमाशुल्क गणना गदान षनम्न शतु्रको आधािमा गरिनेछिः- 

क्र .सं.  शुत्र लववरण 

क.  कफी बोटको बीमाङ्क = कफी बोटको संख्या X प्रष  बोटको मलू्य  

ख.  कफी उत्पादन (िेिी) को बीमाङ्क = कफी बोटको संख्या X प्रष  बोटले 

उत्पादन गने दाना िा फल X दाना िा फलको मलू्य प्रष  के.जी. 

 

ग.  कफी बोट ि उत्पादन = (क+ख)  

घ.  कफीको बीमाशलु्क = ग X बीमाङ्क िकमको पाँि )५ (प्रष श   

ङ.  व्यषक्तग  दघुनटना बीमाशुल्क = रू.  ५०० (पाँि सय)  

ि.  जम्मा बीमाशलु्क = घ + ङ  

छ.  नेपाल सिकािबाट प्रदान गरिने अनदुान िकम  

ज.  बीषम ले  ष नुन पने िकम = ि-छ  

  

१९. बीिाङ्क कायि गननः बीमाङ्क िकम कायम गदान सम्बषन्ध  षजल्लाको िाषरिय षिया  र्ा कफी षिकास बोडनको 

कायानलय भएका षजल्लामा उक्त कायानलयबाट ि अन्य षजल्लाको हकमा संघीय प्रदेश  र्ा स्र्ानीय सिकािको  सम्बषन्ध  

षनकायको कृषिसंँग सम्बषन्ध  प्राषिषधकबाट प्रमाषण  गिार्न बीमक समक्ष पेश गनुनपनेछ ।  

 

२०. बीिाङ्क पररवतघनः (१) बीमालेख जािी भर्सके पश्चा  बीमाङ्क िकम परिि नन गनन पार्ने छैन ।  

(२) कुनै बीषम को बीमा गरिएको िस् मुा बीमा अिषधषभत्र बीमा गनुनपने िस्  ुर्प गनुन पिेमा त्यसिी र्प गरिने िस् कुो 

लाषग छुटै्ट बीमालेख जािी गनुनपनेछ ।  
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२१. बीिाशुल्क गणना: (१) यस बीमालेख अनसुाि जािी हुने कफी खे ीको बीमाशुल्क बीमाङ्क िकमको पाँि (५) 

प्रष श का दिले लाग्नेछ । 

(२) यस बीमालेख बमोषजम बीमांक षनधानिण गननका गरिने लाग   य गदान अनुसूची-४ बमोषजमको सिूकमा ढंगले 

उल्लेख गनुनपनेछ । 

(३) यस बीमालेखमा उल्लेख भएको दघुनटना बीमा बाप  बीमाशलु्क प्रष  बीषम  पाँिसय रूपैयाँ लाग्नेछ ।  

(४) एक ििनभन्दा कम अिषधको बीमालेखको लाषग समे  उपदफा (३) मा उल्लेख गरिएको दघुनटना बीमा बाप को 
बीमाशलु्क लाग्नेछ । 

२२. सािूलहक बीिाः- सामषूहक रूपमा िा साझेदािीमा गरिएको कफी खे ी बीमाको हकमा बीमालेखमा आिद्ध प्रत्येक 

व्यषक्तको छुट्टाछुटै्ट दघुनटना बीमा गिेको हुन ुपनेछ । 

 

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

बीमकले बीमालेख जािी गनन पाउने छैन ।   

 ि, अनदुानमा प्राप्त हुन ेबीमालेखको हकमा अनदुानबाट प्राप्त हुन ेिकम कट्टा गिी बाँकी िकम बीमकको बैंक खा ामा 

जम्मा भएको हुन ुपनेछ ।  

परिच्छेद-६ 

कफी बीिािेख सम्बन्सिी प्रालवलिक व्यव्था 

२४. पािना गनुघपनन व्यव्थाः (१)बीषम ले कफी खे ीका लाषग दहेायका व्यिस्र्ा पालना गिेको हुनपुनेछंिः- 

(क) नयाँ कफी बगैिँाको हकमा कफीको बेनान िोपी सकेपषछ मात्र बीमा गनुनपनेछ ।  

(ख) कफी खे ी ६०० दषेख २००० षमटि सम्मको उिाईमा  र्ा छहािीषभत्र गिेको हुन ुपनेछ । 

(ग) कफी खे ीका लाषग प्राषिषधक रूपमा आिश्यक पने छाहािी, षिस्यान, मलजल एिं षिया  र्ा कफी 

षबकास बोडनिािा उल्लेख गरिएको मापदण्ड अनसुाि कफी खे ीको व्यिस्र्ापन गनुनपनेछ ।  

(घ) कफीको बगैंिा व्यिस्र्ापन गदान यस बीमालेखको अनुसूची-५ मा उल्लेख गरिए बमोषजम (छाहािी, 

षिस्यान, मलजल आषद) षनयषम  रूपमा अषभलेख खडा गिी िाख्न ुपनेछ ।  

(ङ) बीमा गरिएको कफी खे ीमा कुनै िोग िा षकिा लागेमा  त्काल आफ्नै खिनमा उषि  िेखदखे, स्याहाि 

सम्भाि  र्ा उपिाि गिार्न सोको प्रमाण सिुषक्ष  रूपमा िाख्न ुपनेछ । 

(ि) बीमकको प्रष षनषधलाई जनुसुकै समय पिीक्षण िा षनिीक्षण गनन षदन ुपनेछ ।  
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(२) कफी िोपेकै ििनबाट कफी खे ीको बीमा प्रािम्भ गनन सषकनेछ ि यसिी बीमा प्रािम्भ गदान बीषम ले दहेायको 

प्राषिषधक पक्ष पिूा गिेि नयाँ षिरुिा िोपण गिेको हुनपुनेछिः-  

(क) िोपण गरिने षिरुिा पोली ब्यागमा  याि गिेको कम् ंीमा १ षफट अग्लो, कम् ीमा षशशा कलम जत्रो 

मोटो, कम् ीमा ६ जोडी पा  भएको, १४ दषेख १८ मषहनाको, िोग/कीिा नलागेको स्िस््य बेनान 

हुनपुनेछ । 

(ख)  कफी षिरूिा लगाउनुभन्दा कम् ीमा एकमषहना पिून नै िेखाङ्कन गिी कम् ीमा ४५ से.मी. गषहिो ि ४५ 

से.मी िौडा खाडल  याि गनुनपनेछ । 

(ग)  षिरुिा िोपण ििान सरुु भएपश्चा  िा असाि दषेख साउन मषहनासम्म गनुनपनेछ । 

         ि, षसंिाईको सषुिधा भएको ठाउँमा भने फागनु िा िै  मषहनामा पषन िोपण गनन सषकनेछ । 

परिच्छेद -७ 

दावी 

२५. क्षलतको सूचनाः (१) यस बीमालेखले िक्षाििण गिेको जोषखमहरुका कािणबाट कफी खे ीको क्षष  भएमा क्षष  भएको 

 ीन (३) षदनषभत्र बीषम ले बीमकलार्न टेषलफोन, फ्याक्स, र्मेल, एसएमएस िा षलषख  पत्र िा अन्य कुनै माध्यमबाट 

सोको जानकािी गिाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोषजमको त्यस् ो जानकािी प्राप्त भएपश्चा  क्षष  मलू्याङ्कनक ानले षनिीक्षण गनन सक्ने हुदँा सो 

अिषधसम्म क्षष  भएको स्र्ानलार्न सिुषक्ष  गिी िाख्न ुपनेछ ।  

(३) बीषम ले दािी भकु्तानी प्रषक्रयाको लाषग दहेायका कागजा  संलग्न गिी बीमक समक्ष पेश गनुन पनेछिः- 

(क)  पणून रुपले भरिएको दािी फािाम, 
(ख)  पणून क्षष को हकमा सक्कल बीमालेखको प्रष  ि आंषशक क्षष को हकमा बीमालेखको छाँयाप्रष , 

(ग) कम् ीमा पाँिजना व्यषक्तको सजनषमन मिुुल्का (मिुलु्कामा हस् ाक्षि गने सबैको नाम र्ि, ठेगाना ि 
सम्पकन  नम्बि समे  खलुाई) । 

(घ)  स्र्ानीय  हको षसफारिस  । 
(ङ)  बीमालेखमा उल्लेख भए बमोषजमको कफी खे ी सम्बन्धी अद्यािषधक अषभलेखको प्रष  ।  

२६. दावी फर्छ्यौट सम्बन्सिी व्यव्थाः (१) बीमकले आफूसमक्ष पिेको कफी खे ी बीमा दािीको  त्काल छानषबन प्रषक्रया 

प्रािम्भ गनुनपनेछ ।  

(२) बीमा दािी सम्बन्धी जानकािी िा सिूना प्राप्त भएपषछ बीमकले दािी भकु्तानी प्रषक्रया पिूा गनन बीषम लाई 

सहयोग गनुनपनेछ । 
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(३) बीमकले उपदफा (१) बमोषजम कफी खे ी बीमाको दािी सम्बन्धी आिश्यक कागजा  प्राप्त भएपषछ, बीषम ले 

क्षष को जानकािी षदएको बढीमा सा  षदनषभत्र क्षष  मलू्याङ्कनक ानलाई खटाउन ुपनेछ । 

(४) यस बीमालेखमा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेषखएको भए  ापषन दरु्नलाख रूपैयाँभन्दा कम िकमको बीमाङ्क भएको 

बीमालेख अन् गन को दािीको हकमा बीमक आफैं ले मूल्याङ्कन गनन सक्नेछ ।  

(५) कृषि  र्ा पशपुन्छी बीमा क्षष  मूल्याङ्कनक ानले बीमा गरिएको िस् कुो क्षष  स्पष्ट दषेखने गिी षिषभन्न 

कोणबाट आफैं ले षखिेको कम् ीमा पाँि प्रष  फोटो ि कम् ीमा  ीन षमनेटको षभषडयो षक्लप क्षष  मलू्याङ्कन 

प्रष िेदनसँग ैसंलग्न गिेको हुनपुनेछ ।  

(६) कृषि  र्ा पशपुन्छी बीमा क्षष  मलू्याङ्कनक ानले आफूलाई क्षष  मलू्याङ्कन गनन खटाएको पन्र षदन षभत्र 

भौष क िा षिद्य ुीय स्िरूपमा क्षष  मलू्याङ्कन प्रष िेदन  याि गिी अनुसूची-६ बमोषजम बीमक समक्ष पेश गनुनपनेछ ।  

(७) क्षष  मलू्याङ्कनक ानले गल  मलू्याङ्कन गिेको िा यस षनदषेशकाको िषखनलाप हुने गिी कुनै कायन गिेको 

पार्एको खण्डमा बीमकले सषमष को स्िीकृष मा पनुिः अको मलू्याङ्कनक ानलाई क्षष  मलू्याङ्कनका लाषग खटाउन 

सक्नेछ ।  

(८) बीमक आफैं ले क्षष  मूल्याङ्कन गनन सक्ने अिस्र्ामा समे  उपदफा (५) बमोषजमको अिषध षभत्र क्षष  

मलू्याङ्कन गिी सक्न ुपनेछ ।   

(९)  क्षष  मलू्याङ्कनक ानले क्षष  मूल्याङ्कन प्रष िेदन पेश गिेको पैं ीस षदन बीमकले दाषयत्ि एषकन ठहि गिी 

बीषम लाई दािी भकु्तानी गनुनपनेछ ि बीषम ले दािी बाप  िकम नपाउने िहछे भने कािण सषह  षलषख  जानकािी षदन ु

पनेछ । 

(१०) उपदफा (३) बमोषजम बीमकले दािी भकु्तानी गदान घटना घटेको समयमा भएको िास् षिक क्षष  िा बीमाङ्क 

िकम जनु कम हुन्छ सो बिाबिको िकम मात्र दािी भकु्तानी गनुनपनेछ। 

(१२) बीमकले दािी षनिेदन अस्िीकाि गिेमा, दािी भकु्तानी नषदएमा िा मकान पने गिी दािी बाप को दाषयत्ि 

षनधानिण गिेमा बीमा सषमष मा उजिुी गनन सषकनेछ ।  

 

परिच्छेद -८ 

लवलवि 

२७. अलिकःयस बीमालेख अन् गन  कुल बीमाङ्कको ५ (पाँि) प्रष श  िा रू. १०,००० मध्ये जनु कम हुन्छ सो िकम 

घटाएि बीमा दािी भकु्तानी गरिनेछ । 
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२८. लबबाद सिािानः(१) दहेायका कुनै अिस्र्ा आर्पिेमा बीषम ले षिस्  ृ षिििण खुलार्न बीमा सषमष मा उजिुी षदन 

सक्नेछिः 

(क) बीमकले दािी िाप को षनिेदन अस्िीकाि गिेमा, 
(ख) बीमकले दािी िाप को िकम षदन अस्िीकाि गिेमा िा,  
(ग) बीमकले बीषम लार्न भकु्तानी गनन लागेको दािी िाप को िकम कम भएको भन्ने बीषम लार्न लागेमा  ,िा   

(घ) बीषम  िा बीमलेख धािक बाहके अन्य पक्षलार्न दािी िाप को िकम भकु्तानी गनन आँटेमा िा भकु्तानी गिेमा, 

ि  

(ङ) बीमा दािी सम्बन्धमा अन्य कुनै षििाद उत्पन्न भएमा । 

(२) बीमा दािी सम्बन्धमा बीमा सषमष ले गिेको षनणनय उपि षित्त नबझेुमा षनणनय प्राप्त भएको षमष ले पैंष स (३५) 

षदन षभत्र उच्ि अदाल मा पनुिािेदनका लाषग उजिुी षदन सक्नेछ । 
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

अनुसूची -१  

कफी खेती प्र्ताव फाराि 

(दफा ६ सँग सम्बलन्सित) 

 

१)  कफी ख ेी प्रस् ािक (व्यषक्त िा संस्र्ा) को नामिः............................................. 

२)  पिूा ठेगानािः  प्रदशे...................षजल्ला....................पाषलका/म.नगि/उपनगि/नगि/गा.पा..................   िडा न.ं................ 

टोलिः .................... मोबार्ल न.ं .........................फोन नं. ....................र्मले.......................................... 

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

४)  प्रस् ाषि  बीमाको षकषसमिः उत्पादनमा आधारि  ( ) बोट संख्यामा आधारि  ( )  उत्पादन ि बोटमा आधारि  ( ) 

५)   ल उषल्लषख  षिििण  ाषलकामा भनुनहोसि्ः 

क्र.सं. कफी खेतीको प्रकार कफी खेतीको जात बोटको उिेर के्षत्रफि बोटहरू बीचको 

औषत दूरी 

जम्िा बोट संख्या प्रलतबोट उत्पादन 

(के.जी.) 

व्यलक्तगत 

 

सािूलहक जात उपजात   

 

 

  

          

६)   कफी खे ी लगाईएको स्र्ानको पणून षिििण/ठेगानािः 

प्रदशे...................षजल्ला....................पाषलका/गा.पा/महा/उपनगि/नगि..................िडा नं..................टोलिः................... 

षकत्ता नं. ......................िाि षकल्ला (ऐलानी जग्गाको हकमा)........................जग्गाको क्षेत्रफलिः.................................. 

जग्गाको षकषसमिः      समर्ि         षभिालो        षमषि          अन्य 

७) कफी खे ी व्यषक्तग  िा सामषूहक के हो खलुाउनुहोस ?  

८) सामषूहक भए षनम्न षिििण भनुनहोसि्ः 

       नामिः ................................................ कफी खे ी लगार्एको स्र्ान.............................................. 

ठेगानािः प्रदशे.....................षजल्ला....................पाषलका/गा.पा/म.न./उपनगि/नगि................... षकत्ता न.ं. 
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िाि षकल्ला (ऐलानी जग्गाको हकमा) ...............िडा नं. .........टोलिः..................... मोबार्ल नं. ......................... 

फोन नं...........................र्मले................................................................................................. 

८) कफी खे ी लगार्नएको षमष िः ......................... 

९) कफी खे ी लगाउनुभन्दा पिून लगाएको बालीको षिििण ......................... 

१०) कफीको बगैंिाको बीिमा अन्य अन् ि बाली लगाउनु भएको छ? यषद छ भने, उक्त बालीको नाम उल्लेख गनुनहोस.्.............................. 

११) षसंिार्नको स्रो  उल्लखे गनुनहोस ्........................... 

१२) कफी बगैंिामा छायादँाि बोट लगाउनु भएको छ ? ............................ 

क) प्रष  िोपनी छायाँदाि बोटको संख्यािः................ 

ख) छायाँदाि बोटको रूपमा के के रूख लगाउनु भएको छ ? उल्लखे गनुनहोस.्................................... 

ग) छायाँदाि बोटको उमेििः ....................... 

१३) प्रष  बोट कफी खे ीमा मलखाद प्रयोगको षस्र्ष  

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

यिुीया (िाम) ...................... 

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

पोटास (िाम) ........................... 

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

१४) कफी ख ेीका लाषग प्राषिषधक सिसल्लाह कहाँबाट प्राप्त गनुनभएको छ ? ................................ 

१५) कफी ख ेी  ाषलम षलनुभएको छ ? यषद छ भने,  ाषलमको अिषध ि षमष  उल्लेख गनुनहोस ्। सारै्  ाषलम षदने संस्र्ाको नाम उल्लेख 

गनुनहोस ्। 

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

१६)   कृषिजन्य सषुिधाहरु प्राप्त गनुन भएको छ ? यषद छ भन,े कहाँबाट के के प्राप्त गनुनभएको छ ? 

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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१७)  पाईले यस अषघ गनुन भएको कफी ख ेीमा षकिा िा िोग लागेको षर्यो ? ........................................................................ 

    यषद षर्यो भन,े कष  िकम बिाबिको क्षष  भएको षर्यो ? .............................................................................................. 

१८) यषद षकिा िा िोगबाहके अन्य कािणबाट क्षष  भएको षर्यो भन ेषनम्न षिििण भनुनहोसि्ः 

ििन क्षष को कािण क्षष  भएको परिमाण प्राप्त िकम 

    

१९) यस अषघ कुनै बीमा कम्पनीमा कफी ख ेीको बीमा भएको भए सो बीमा कम्पनीको नाम उल्लेख गनुनहोस ्। बीमा भएको भए कष  बीमाङ्क 

बिाबिको बीमा भएको हो ? उल्लखे गनुनहोस ्। 

बीमकको नाम बीमांक िकम प्राप्त दािी भकु्तानी िकम 

   

२०)   कुन ैबैङ्क िा षित्त कम्पनी िा सहकािीले उक्त कफी ख ेीमा लगानी गिेको छ ? छ भने, उक्त बैङ्क िा षित्त कम्पनी िा सहकािी िा 

अन्य कुनै समहूको षनम्न षिििण उल्लेख गनुनहोसि्ः 

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

प्रदशे...................षजल्ला....................महा/उपनगि/नगि/गा.पा....................................िडा न.ं.................           

टोलिः..................... सम्पकन  नं. .................................................... 

षलएको ऋणको िकमिः रु.........................अक्षिेपी (...............................................................................) 

म/हामी माषर् उषल्लषख  प्रश्नहरुको उत्ति सत्य भएको, कफी ख ेीबािे यर्ार्न ढङ्गले िणनन गरिएको व्यहोिा प्रत्याभ ू गदनछौ ँ । मलैे/हामील े

बीमासँग सम्बषन्ध  कुनै पषन सिूना, षिििण िा  ्य नलकुाएको ि यही प्रस् ाि नै बीमक ि म/हामी बीि हुने सम्झौ ाको आधाि हनुे कुिा 

स्ििःघोिणा गदनछु/गदनछौं । 

 प्र्तावकको  

हस् ाक्षििः 

                   नाम (संस्र्ा िा व्यषक्तग ): 

                                                                          संस्र्ा भए संस्र्ाको छापिः      

                                                             नाम (संस्र्ाको हकमा संस्र्ाको आषधकारिक प्रष षनषध): 

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

काठिाण्डौ, नेपाि 

 

अनुसूची -२ 

कृलष प्रालवलिकको गुण्तर परीक्षण प्रिाणपत्र 

(दफा ७ सँग सम्बलन्सित) 

(प्र्ताव फारि साथ संिग्न हुनु पनन) 

१) कफी खे ी प्रस् ािकको (व्यषक्त िा संस्र्ा) को नामिः............................................................. 

२) पिूा ठेगानािः प्रदशेिः................... .षजल्ला ............... पाषलका/न .पा/. उप.म.न.पा/म.न.पा....................िडा  ........ .....  

टोलिः..................... फोन न.ं .................. मोबार्ल नं. ..................................र्मेल..................................... 

३) पेशािः ................... 

४) कफीको जा िः..........................................कफीको प्रकाििः.....................................उपजा िः........................                            

औि  दिूी........................ क्षेत्रफलिः ...................... जग्गाको षकषसमिः        समर्ि        षभिालो        षमषि        अन्य 

५) बीमाको लाषग प्रस् ाषि  जम्मा बोट संख्यािः ................... 

प्रदशे...................षजल्ला....................पाषलका/न.पा/उप.म.न.पा/म.न.पा...................िडा.न.ं..............  टोलिः.....................  

६) कफी खे ी लगार्नएको स्र्ानको पणून षिििणिः 

प्रदशेिः............... .षजल्ला........ ........ .......................पाषलका/न  .पा/. उप.म.न.पा/म.न.पा .................... 

िडा नं. ................ टोलिः.................षकत्ता नं. ..................... िाि षकल्ला (ऐलानी जग्गाको हकमा)............जग्गाको 

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

जग्गाको षकषसमिः        समर्ि         षभिालो        षमषि /अन्य 

७) कफी बोट लगार्नएको जग्गाको भौगोषलक अिषस्र्ष िः 

क) त्यस क्षेत्रको हािापानीिः .................. 

ख) समनु्द्र स हबाट कफीख ेी लगार्नएको जग्गाको उिार्निः ................... 

ग) जग्गाको मोहडा (Topography): .................. 

घ) षसंिार्नको स्रो िः.............................. 
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८) कफी बगैंिामा षनकासको (Drainage) प्रिन्ध छ िा छैन ? .................. 

९) कफी बगैंिामा अन् िबाली लगाएको भए बालीको नाम .......................... 

१०) प्रष बोट प्रयोग गरिएको मलखादको मात्रा ..................................... 

११) कफी बगैंिामा कुन ै िोग/कीिाको संक्रमण दखे्न ु भएको छ ? यषद छ भने कुन िोग/कीिाको संक्रमण दषेखएको छ उल्लखे गनुनहोस । 

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

१२) त्यस क्षते्रमा षबग मा कफी बालीमा कुनै संक्रामक िोग/कीिा लागेको षर्यो? यषद षर्यो भन ेकषहल े कुन िोग/कीिाबाट क्षष  भएको हो 

उल्लेख गनुनहोस ्..............................................................        

१३)उक्त कफी खे ीको जोषखमलार्न स्िीकाि गनन नषमल्ने अरु कुनै जानकािी छ? यषद छ भने त्यसको षिििण षदनुहोस ्

।................................................................................................................................................................................

... 

१४)  पाई उक्त कफी खे ीको जोषखम स्िीकाि गनन कम्पनीलाई के सझुाि षदन िाहनुहुन्छ ? 

     

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

........... 

१५) कफी ख ेी बीमायोग्य छ िा छैन भन्न ेषनणनय गननका लाषग र्प प्राषिषधक जाँि गनुनपने ठान्नुहुन्छ ? ......................... 

ठान्नुहुन्छ भन ेकुन जाँि गनुन पने हुन्छ ?........................................ 

१६) यषद जािँ गिेको भए कागजा  संलग्न गिी कफी खे ी बीमा गनन षमल्न ेिा नषमल्ने िाय षदनहुोस ्।  

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

यस अनुसिूीमा उषल्लषख  कफी खे ीको मलैे ध्यानपिूनक गणुस् ि पिीक्षण गिेंँ। प्रस् ु  षिििण, मलू्य ि उत्तिहरु मेिो जानकािीमा आएसम्म 

सही छन् भन्न ेकुिा प्रमाषण  गदनछु । 

 प्रालवलिकको 

 नाम (व्यषक्तग  िा संस्र्ाग )  

 सहीिः 

 ठेगानािः 

 षमष िः 

 फोन/मोबाईल निः 

प्रमाणपत्र जािी गने संस्र्ािः 

प्रमाणपत्र न.ं 

                        कोड नं/ द ान न.ं 

                                संस्र्ाको हकमा कायानलयको छापिः 
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

  

 अनुसूिी-३ 

कफी खेती बीिांक गणना तालिका 

(दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बषन्ध )    

 

कफी बीमा प्रस् ािक (व्यषक्त िा संस्र्ा) को नामिः 

 

नागरिक ा नं. 

संस्र्ा िा फामनको द ान भएको ठेगानािः 

संस्र्ाको हकमा प्यान नं.  

 

प्रस् ािकको बाबुको नामिः 

प्रस् ािकको आमाको नामिः 

ठेगानािः 

प्रदेशिः................... .षजल्ला .................  

पाषलका/ग.पा/का/न.पा/उप.म.न.पा/म.न.पा ................... ..िडा नं. 

.............टोल.................... 

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

र्मेल............................. 

बीमालेख नं. 

 

अषभक ानको नामिः 

 

अषभक ान र्जाज पत्र नं. 

 

प्राषिषधकको नामिः 

प्राषिषधकको कोड नं. 

 

बीमालेख जािी षमष िः 

बीमालेख जािी हुने समयिः 

 

 

बीमालेख जािी स्र्ानिः 

नगदी बीजकजािी षमष   र्ा समय 

 

नगदी बीजक नंं. 

बीमाङ्क िकम रुिः 

जम्मा बोट संख्यािः 

(खलुाउनु पने) 

प्रस् ाषि  बीमाको षकषसमिः 

उत्पादनमा आधारि  ( ) 

कफी बोटको कंुल संख्या ..................... 

बीमा गरिएको बोटको संख्या ........................................ 

बोटको उमेि..................................................... 
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क्षेत्रफल .................................... 

जा िः.................................. 

बीमा प्रािम्भ षमष िः ........................ 

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

बीमा अिषधिः .................. 

कफी खे ी लगार्एको स्र्ानिः 

 

प्रदेशिः................... .षजल्ला................. ............ 

पाषलका/ग.पा/न .पा /. उप.म.न.पा/म.न.पा....................िडा नं. ...................... . 

टोल......................... 

षकत्ता नं........... िाि षकल्ला नं.(ऐलानी जग्गाको हकमा) ...................... 

 

कफी गणना तालिका 

इच्छाईएको ब्यलक्तको क. कफी बोटको बीमाङ्किः           रू. 

नाम र्ििः ख. कफी उत्पादन (िेिी) को बीमाङ्क रू. 

बीषम  ि र्च्छाईएको व्यषक्तको बीिको ना ािः ग. कफी बोट ि उत्पादन रू. (क+ख) 

र्च्छाईएको व्यषक्तको षप ाको नामिः घ. कफीको बीमाशलु्क ग x बीमाङ्क िकमको ५ % 

र्च्छाईएको व्यषक्तको मा ाको नामिः ङ. व्यषक्तग  दघुनटना बीमा िाप   रू. ५०० 

र्च्छाईएको व्यषक्तको िीमान/िीम ीको नामिः 

सम्पकन नं. मोबार्ल............... आिासिः.................. 

र्मेल ठेगाना.................................... 

ि.जम्मा बीमा शलु्क घ+ङ 

छ.नेपाल सिकािबाट प्रदान गरिने अनुदान िकम रू. 

ज.बीषम ले ष नुनपने िकम  ि-छ 

बीमालेख स्िीकृ  गने अषधकािीको दस् ख िः 

हस् ाक्षििः 

नामिः 

पदिः 

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

काठिाण्डौ, नेपाि 

 

अनुसूची -४ 

कफी बीिाङ्क लनिाघरणका िालग सूचकहरू 

(दफा २१ को उपदफा (२) सँग सम्बलन्सित) 

 
उिेर (वषघ) प्रलत बोट उत्पादन िागत खचघ (रू) प्रलत बोट संचयी िागत (रू.) 

 

० १८५ १८५ 

 
१ १२५ ३१० 

 
२२ ११५ ४२५ 

 
३ १३५ ५६० 

 
४ १४५ ७०५ 

 
५ दषेख माषर् १४५ ८५०  

 

उिेर (बषघ) प्राङ्गाररक उत्पादन (Organic Product) 

 

परम्परागत उत्पादन (Conventional Product) 

उत्पादन(के.जी/बोट) िूल्य(रू/के.जी) उत्पादन (के.जी/बोट) िूल्य (रू/के.जी) 

४ दषेख १५ ६        

 

८  

१६ दषेख ३० ८ १० 

३१ भन्दा माषर् ७ ९ 

 

     नोट- िूल्य (रू/के.जी) : रालरिय लचया तथा कफी लबकास बोडघबाट तोलकएको न्सयूनति िूल्य अनुसार । 
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

अनुसूिी -५ 

कफी खेती सम्बन्सिी अलििेखहरू 

(दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) सँग सम्बषन्ध ) 

अनुसूची ५.१ कफी वगैचँािा गररएको लक्रयाकिापहरूको लववरण 

षमष  षक्रयाकलापहरू षिििण कैषफय  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

नोटिः षिरूिा िोपण, षटपार्, षसंिार्, गोडमेल, काँटछाँट, मल प्रयोग लगाय  कफी बगैिँामा गरिएका 

षक्रयाकलापहरू यसै षिििण बमोषजम भने 
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अनुसूची ५.२ कफी उत्पादन तथा लबक्री पररिाण सम्बन्सिी लववरण 

षमष  
उत्पादन परिमाण 

(के.जी) 
षबक्री परिमाण (के.जी) 

घिमा उपयोग 

परिमाण (के.जी) 
कैषफय  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

कुल         
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अनुसूची ५.३ िि प्रयोग लववरण 

षमष  मलको नाम/प्रकाि परिमाण 
मलको स्रो  

(आफ्नै/षकनेको) 

षकनेको भए 

कैषफय  

षमष  परिमाण षबल नं. िकम 
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अनुसूची ५.४ जैलवक लवषादीको प्रयोग 

षमष  षििादीको 

नाम/प्रकाि 

परिमाण षििादीको िो  

(आफ्नै/षकनेको) 

षकनेको भए कैषफय  

षमष  परिमाण षबल न.. िकम 
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................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठिाण्डौ, नेपाि 

अनुसूची- ६ 

कृलष बीिा क्षलत िूल्याङ्कन प्रलतवेदन  

(दफा २६ को उपदफा (६)  सँग सम्बलन्सित) 

 

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

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

क्षष  मलू्याङ्कनक ान (व्यषक्त िा संस्र्ा) को नामिः....................................................................................... 

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

२. क्षलत िूल्याङ्कन गनन िागेको ्थानको पूरा ठेगानाः 

प्रदशेिः....................षजल्ला................पाषलका/गा.पा/न.पा./उप.म.न.पा/म.न.पा....................िडा नं.............. 

टोलिः..................... फोन न.ं .................. मोबार्ल नं. ..................................र्मेल..................................... 

क्षष  मलू्याङ्कन गनन खटार्नएको षमष िः................................ 

क्षष  मलू्याङ्कनका लाषग लागेको अिषध: 

क्षष  मलू्याङ्कन प्रष िेदन पेश गरिएको षमष िः ...................... 

 

३. दावीकताघको लववरणः 

बीमा दािीक ानको नामिः ........................................... 

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

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

क्षष  भएको बीमाको षकषसमिः आंषशक .....................पणून ......................... 

४. क्षलत सम्बन्सिी लववरणः 

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

क्षष  भएको समयिः ............................................ 
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क्षष  मलू्याङ्कन गरिएको कफी ख ेी भएको स्र्ानिः ............................................ 

प्रदशेिः................... षजल्लािः ........................पाषलका/गा.पा./न.पा./उप.म.न.पा/म.न.पा ..........................िडा न.ं 

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

टोलिः.......................षकत्ता नं. ...............िाि षकल्लािः (ऐलानी जग्गाको हकमा) .................. 

 

५. कफी बािी क्षलत हुनुको कारणः 

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

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

६. क्षलत िएको कफी खेतीको लववरणः 

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

६.१ बोट संख्या क्षलत िएको आिारिा िूल्याङ्कन 

बीमा भएको कफीको क्षते्रफलिः.............................. 

जम्मा बीमा भएको बोट संख्यािः .............................. 

क्षष  भएको जम्मा बोट संख्यािः ............................... 

क्षष  भएको िेिी िा दाना िा फल जम्मािः............................... 

 

जम्मा क्षष  प्रष श िः ............................................ 

प्रष बोट मलू्य रू. ............................................... 

अषधक िकम रू. .................................................. 

अषधक कट्टा गिी बाँकी हनु आउने िकम रू. ............... 

खदु क्षष  मलु्य रू. ............................................... 

६.२ उत्पादनको आिारिा िएको क्षलत िूल्याङ्कन 

     उत्पादन बीिा (५ वषघिन्सदा िाथीका बोट) 

प्रष बोट औि  उत्पादन (के.जी.)........................... 

प्रष बोट उत्पादन क्षष  (के.जी.) .............................. 
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कुल क्षष  भएको बोट संख्यािः .................................. 

कुल उत्पादन क्षष  (के.जी.)..................................... 

जम्मा क्षष  प्रष श  ............................................... 

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

जम्मा क्षष  िकम रू. ............................................... 

७ फोटो संख्या .......................................................... 

८ लिलडयो ललिपको सियः .............................................. 

९ क्षलतको िात्रा लनिाघरणः 

कुल क्षष  प्रष श िः................................................ 

खदु क्षष  िकमिः..................................................... 

 

माषर् उषल्लषख  कफी खे ीमा भएको क्षष को सम्बन्धमा ध्यानपिूनक मलू्याङ्कन गिी क्षष  मलू्याङ्कन गदान षलएको  ोषकएको 

संख्यामा फोटो  र्ा षभषडयो षक्लप संलग्न गिी क्षष को मलू्याङ्कनको क्रममा  ्यग  जानकािी प्राप्त भएका षिििणहरू सब ैठीक ि 

साँिो छन् । सोही अनुरूप बीमालखेको श न ि सषुिधा अनुसाि “षनरपक्ष  र्ा पक्षपा  िषह ” िहकेो स्ि-घोिणा गदनछु ।  

 

क्षलत िूल्याङ्कनकताघकोः 

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

सम्पकन  न.ं............................................ 

कोड न.ं/ 

द ान नं./ 

 ाषलम र्जाज पत्र न.ं ........................................ 

हस् ाक्षििः   

संस्र्ाको हकमािः 

प्यान नं.: ..................... 

षमष िः....................... 


