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................................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

लटमुर खेती बीमािेख 

(लागत र उत्पादनमा आधाररत) 

यस बीमालेख मा उल्लेख भएको  डटमरु खतेीमा हुने क्षडत डिरूद्ध बीमा गननको लाडग बीडमतले बीमाशलु्क भकु्तानी 

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

पररच्छेद -१ 

प्रारडम्भक 

१. बीमालेखको नाम र प्रारम्भिः (१) यस बीमालेखको नाम “डटमरु खतेी बीमालेख” रहकेो छ । 

 (२) यो बीमालेख बीडमतले बीमाशलु्क भकु्तानी गरेपश्चात प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषािः डिषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागमेा यस बीमालेखमा,- 

(क) “ऄप्रत्यक्ष क्षलत” भन्नाले बीमा गररएको जोडखमको कारणले हुने अप्रत्यक्ष िा एउटा 

घटनाको पररणामस्िरूप हुने अन्य क्षडत सम्झन ुपछन ।  

(ख) “ऄलभिेख” भन्नाले यस बीमालेखमा उल्लेख भएको डटमरु खतेीको लाडग 

आिश्यक पने रोपणको लाडग प्रयोग गररने डबउ, डबरुिाको डििरण  र उत्पादन 

अिस्था, नसनरीको डििरण, रोपणको लाडग प्रयोग हुने डबरुिाको डििरण, गोडमले, 

मलजल, डसंचाई, अन्तरबाली, ताडलमी, कााँटछाट, फल डटपाइन र अन्य खतेी सम्बन्धी 

गडतडिडधहरुको डििरण कायम गरेको अडभलेख सम्झन ुपछन । 

(ग) “ईलचत ्याहार ” भन्नाले यस बीमालेखको डटमरु  खतेीको प्राडिडधक व्यिस्थामा 

उल्लेख भएका प्रािधानहरूको पररपालन गररएको अिस्था सम्झन ुपछन । 

(घ) “प्रालिलधक जााँच लसफा ररस” भन्नाले बीमा गनन प्रस्ताडित डटमरु खतेी बीमायोग्य 

छ िा छैन भनी प्राडिडधकिारा अध्ययन, अिलोकन गरी डसफाररस गने कायन सम्झन ु

पछन ।  

(ङ) “प्रालिलधक” भन्नाले एस.एल.सी. िा सो सरहको परीक्षा उडिणन  गरी कृडष िा 

िनस्पडत डिज्ञानमा कम्तीमा एक िषनको ताडलम प्राप्त िा कृडष िा िनस्पडत डिज्ञान 
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डिषय डलइन टी.एस.एल.सी. उिीणन गरेको  िा सो सरहको परीक्षा उडिणन गरेको िा 

प्राडिडधक डबषय जस्तै कृडष िा िनस्पडत डिज्ञान  डलइन एस.एल.सी. िा सो सरहको 

परीक्षा उिीणन गरेको िा कृडष िा िनस्पडत डिज्ञानमा सोभन्दा माडथल्लो योग्यता प्राप्त 

व्यडक्त सम्झन ुपछन ।  

(च) “बीमक” भन्नाले बीमा ऐन, २०७९ बमोडजम बीमा व्यिसाय गनन इजाजतपत्रप्राप्त 

बीमा कम्पनी सम्झन ुपछन ।  

(छ) “बीमा ऄिलध”  भन्नाले बीमालेखको अनसुचूीमा उल्लेख भए  अनसुार बीमा 

जोडखम स्िीकार गररने अिडध सम्झन ुपछन । 

(ज) “बीमाङ्क रकम”  भन्नाले बीमालेख बमोडजम डटमरु खतेीको रक्षािरण गररएको 

रकम सम्झन ुपछन ।   

(झ) “बीमािेख” भन्नाले बीमकले जारी गने डटमरु खतेी बीमालेख सम्झन ुपछन र सो 

शब्दले रडसद, प्रस्ताि फाराम, अनसुचूी, ताडलका  लगायत बीमालेखसाँग संलग्न 

कागजातहरू सम्झन ुपछन । 

(ञ) “बीमाशुल्क” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख गररएको डटमरु खतेीको बीमा गदान 

प्रडतफलको रूपमा बीडमतबाट एकमषु्ठ िा डकस्ताबन्दी रूपमा बीमकले डलने रकम  

सम्झन ुपछन । 

(ट) “बीलमत” भन्नाले बीमा गने व्यडक्त सम्झन ुपछन र सो शब्दले बीमालेखबाट लाभ 

डलन पाउने अडधकार भएको व्यडक्तलाइन समते जनाउाँछ ।  

(ठ) “बीमा गररएको ि्तु”  भन्नाले बीमालेखको ताडलकामा उल्लेख भए अनसुारको  

डटमरुको बोट िा फल िा दिुलैाइन सम्झन ुपछन । 

(ड) “मूिभूत लििरण ” भन्नाले बीमा गररएको िस्तकुो जोडखमला ई फरक पानन सक्ने 

महत्िपणून डििरण सम्झन ुपछन । 

(ढ)  “लटमुर खेती” भन्नाले यस बीमालेखमा उल्लेख भए बमोडजम गररने डटमरुको खतेी 

सम्झन ुपछन । 

(ण) “दािी” भन्नाले  बीमा गररएको  िस्तकुो क्षडत बा पत बीडमतिारा माग गररएको 

क्षडतपडूतन रकम सम्झन ुपछन ।  

(त) “दुघघटना” भन्नाले बाडहरी आाँखाले स्पष्ट दखे्न सडकने , सांघाडतक, आकडस्मक र 

अप्रत्याडशत घटना सम्झनु पछन ।  

(थ) “रक्षािरण” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख भएको डटमरु खतेीमा भएको  क्षडतको 

क्षडतपडूतन प्रदान गननको लाडग मञ्जरु गरेको अिस्था सम्झन ुपछन । 
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(द) “िापरिाही” भन्नाले बीडमतले बीमा गररएको िस्तकुो उडचत स्याहार, हरेचाह र 

उपचार नगराएको िा जानाजान हानी गनन खोडजएको अिस्था सम्झन ुपछन । 

(ध) “क्षलत” भन्नाले कुनै घटना घटी िा डिपडि परी िा जगंली जनािरको आक्रमणबाट 

िा रोग िा डकरा लागी बीमा गररएको िस्तकुो हानी  िा नोक्सानी भइन, डबडिइन, नष्ट िा 

नाश भइन हुने आडथनक क्षडत सम्झन ुपछन ।  

(न) “क्षलतपूलतघ” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख भए अनरुूप बीमकले बीडमतलाइन प्रदान 

गने दािी बापतको रकम सम्झन ुपछन ।  

(प) “क्षलत मूल्याङ्कनकताघ“ भन्नाले बीमा गररएको िस्तमुा भएको क्षडतको मलू्याङ्कन 

गननका लाडग कृडष, पशपुन्छी तथा जडडबटुी बीमा डनदडेशका अनसुार योग्यता पगुकेा 

प्राडिडधक व्यडक्त िा संस्था सम्झन ुपछन । 

(फ) “क्षलत मूल्याङ्कन प्रलतिेदन” भन्नाले बीमक िा क्षडत मलू्याङ्कनकतानले डटमरुको 

बोट िा फल िा बोट र फल दिु ैनाश भइन आडथनक क्षडत  भएको भनी यडकन गरी 

डदएको प्रडतिदेनलाइन सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद-२ 

रक्षािरण 

३. रक्षािरणिः दहेायका कारणबाट बीमा गररएको डटमरु खतेीमा बीमा अिडधडभत्र  उल्लेडखत क्षडत भएमा  

बीमकल ेबीमाङ्क रकमको सीमाडभत्र रडह क्षडतपडूतन प्रदान गनेछिः 

(क) अडग्नजन्य क्षडतिः 

(१) आगलागी िा अडग्नको कारणले भएको क्षडत 

(ख) हािाजन्य क्षडतिः 

(१) हुरीबतासको कारणले भएको क्षडत 

(२) आाँडधबेहरी िा तफुानको कारणले भएको क्षडत 

(ग) पानीजन्य क्षडतिः 

(१) अडतिडृष्ट िा बेमौसमी िषानको कारणले भएको क्षडत 

(२) अडसना िा डहउाँको कारणले भएको क्षडत 

(घ) मौसमजन्य क्षडतिः 

(१) खडेरीको कारणले भएको क्षडत 

(२) तसुारोको कारणले भएको क्षडत 
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(ङ) भडूमजन्य क्षडतिः 

(१) भकूम्पको कारणले भएको क्षडत  

(२)  पडहरो िा भ-ूस्खलनको कारणले भएको क्षडत   

(च) चट्याङ्जन्य क्षडतिः  

(१) चट्याङको कारणले भएको क्षडत   

(छ) आकडस्मक िा दघुनटनाजन्य बाह्य कारणबाट हुने क्षडतिः 

(१) जगंली जनािरको आक्रमण (खाएर िा कुडल्चएर िा माडेर िा  खोस्रेर िा 

उडधनेर िा झारेर) बाट भएको क्षडत 

(ज) रोग िा डकराजन्य क्षडतिः  

(१) रोगको कारणले भएको क्षडत 

(२) डकराको कारणले भएको क्षडत 

 

४. अडतररक्त सडुिधािः  यस बीमालेखमा उल्लेख  गररएको  बीमा  अिडध डभत्र दहेायको अिस्था डसजनना भएमा 

दघुनटना बीमा बापत बीमाङ्क रकम रु.  २,००,०००।- (अ क्षरेपी दईु लाख  रूपैयााँ ) बीमकले बीडमतलाइन 

भकु्तानी गनेछिः- 

(क) आत्महत्या बाहके अन्य कुनै पडन दघुनटनाको कारणले मतृ्य ुभएमा,  

(ख) स्पाइनल इन्जरुीको कारण पनुिः ठीक नहुने गरी ररढंको हड्डी काम नलाग्ने भएमा, 

(ग) एउटा हातको नाडीदडेख माडथ परैू हात काम नलाग्ने भएमा, 

(घ) कुनै एउटा खटु्टाको गोलीगााँठो दडेख माडथ परैू खटु्टा काम नलाग्ने भएमा, 

(ङ) दिु ैआाँखाको दृडष्ट गमुमेा । 

 

पररच्छेद-३ 

अपिाद 

५. अपिादिः (१)  यस बीमालेखमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेडखएको भएतापडन दहेायका कारणबाट हुने क्षडतको 

क्षडतपडूतन बीमकले प्रदान गने छैनिः 

(क) अप्रत्यक्ष क्षडतिः खतेीबाट भएको क्षडतको कारणबाट हुने अन्य अप्रत्यक्ष क्षडत भएमा, 

(ख) अडधकार प्राप्त  डनकायबाट पयुानकइएको क्षडतिः अडधकार  प्राप्त डनकायको आदशेमा 

खतेी नष्ट गररएमा, 
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(ग) डिडकरणयकु्त पदाथनिः  डिडकरणयकु्त पदाथन िा डिडकरणयकु्त फोहोर  िा अिशषे को 

संसगन (कन्टाडमनशेन) बाट क्षडत भएमा, 

(घ) आणडिक, रसायडनक तथा जडैिक हडतयारिः आणडिक, रसायडनक तथा जडैिक 

आम डिनासकारी हडतयारको प्रयोगबाट क्षडत भएमा, 

(ङ) यदु्ध िा यदु्ध सरहको अिस्थािः  सैडनक डिद्रोह, शडक्त अपहरण, घरेाबन्दी िा यदु्ध, 

आक्रमण, डिदशेी सैन्य कारिाही  िा कुनै यदु्ध सरहको कारिाही िा गहृयदु्ध िा  

राजद्रोह िा सो सरहको अिस्थाको कारणले क्षडत भएमा, 

(२) अन्य क्षडतिः दहेायको कारणल ेभएको क्षडतको क्षडतपडूतन बीमकले प्रदान गने छैनिः 

(क) डटमरु खतेीको सम्बन्धमा सत्यतथ्य कुरा लकुाइन , डछपाइन झठु्ठा डििरण डदएको   

पाइएमा । 

(ख) बीमा गररएको िस्त ुहराएमा िा चोरी भएमा  । 

(ग) बीडमतले िा डनजको एकाघरका पररिार का स दस्य िा कमनचारी िा कामदारल े

जानाजान िा मनोरञ्जनको उद्दशे्य िा परीक्षण िा लापरिाहीको कारण ले डटमरु 

खतेीमा क्षडत पयुा्नइ एमा । 

(घ) बीडमतले िा डनजको एकाघरका पररिारका सदस्य िा कमनचारी  िा कामदारले 

ररसइबीपणून व्यिहारको कारणबाट डटमरु खतेीमा क्षडत भएमा । 

 

  पररच्छेद-४ 

बीमा सम्बन्धी शतन 

६. प्रस्ताि तथा स्िीकृडतिः (१) बीमालेख जारी गनुन पिून बीडमतले अनसुचूी-१ बमोडजमको प्रस्ताि फाराम 

पणूनरूपमा भरी बीमकलाइन बझुाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोडजमको प्रस्ताि फाराममा उल्लेख भएको डििरणमा फरक पारी बीमकले 

बीमालेख जारी गनन पाइने छैन ।  

 

७. प्राडिडधक जााँच डसफाररस : (१)  बीमकले पणूनरूपमा भरेको प्रस्ताि फाराम साथ अनसुचूी-२ बमोडजम  

सम्बडन्धत प्राडिडधकले बीमा गनन प्रस्ताडित डटमरु खतेी प्राडिडधक रूपमा खतेी योग्य िा बीमा योग्य छ िा 

छैन भनी प्राडिडधक जााँच डसफाररसपत्र प्राप्त गरेको हुन ुपनेछ ।  

(२) बीमालेख जारी भए पश्चात प्राडिडधकले बीमा अिडधडभत्र बीमा गनन डसफाररस गरेको िस्तकुो 

कम्तीमा एकपटक पनुिः जााँच परीक्षण तथा डनरीक्षण गरी सोको प्रडतिदेन अनसुचूी-३ बमोडजम बीमकलाइन 

डदन ुपनेछ र बीमकले उक्त जााँच परीक्षणको प्रडतिदेन समते बीमालेखसंग संलग्न गरी राख्न ुपनेछ । 
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(३) प्राडिडधकले बीमालेख  जारी भए पश्चात बीमा गररएको िस्तकुो पनुिः जााँच परीक्षण गदान 

बीडमतले शतनहरू परूा गरेको रहेनछ भने बीमालेख स्ितिः रद्ध हुनेछ । 

 

८. बीमालेखमा प्रयोग भएका शब्दािलीको अथनिः (१) बीमालेख सडहत बीमा प्रस्ताि फाराम, अनसुचूी, 

ताडलका, बीमाशलु्क भकु्तानी रडसदलाइन एकमषु्ठ डटमरु खतेी बीमा करार िा बीमालेखको रूपमा बझु्न ुिा 

पढ्न ुपनेछ र डतनलाइन अलग्ग ैपढ्न, बझु्न िा टुक्रयाएर बीमालेखको अथन लगाउन पाइने छैन ।  

(२) यस बीमालेखमा प्रयोग भएका डिशषे प्राडिडधक शब्दािलीको अथन पररभाषा खण्डमा उल्लेख 

भए बमोडजम हुनेछ । 

 

९. बीमालेख रद्द हुने अिस्थािः (१) दहेायको अिस्थामा बीमकले बीमालेख रद्द गनन सक्नेछ: 

(क) बीडमतले बीमालेखको शतन उल्लंघन गरेको, 

(ख) बीमाको मलूभतू डििरण ढााँटेको िा गलत ढंगले उल्लेख गरेको, 

(ग) बीमा गरेको िस्तलुाई उडचत स्याहार सम्भार नगरी गम्भीर लापरिाही गरेको,  

(घ) बीमा गरेको िस्त ुत्याग गरेको, 

(ङ) गरैकाननूी तिरले बीमा गराएको,  

(च)  बीमायोग्य डहत कायम नभएको,   

(छ) बीडमतले डलडखत रूपमा बीमालेख रद्द गनन अनरुोध गरेमा,  

(२) कुनै बीडमतले उपदफा (१) बमोडजमको कुनै कायन गरेको पाइएमा सोको प्रमाण समते संलग्न 

गरी बीमालेख रद्द गनन सक्नेछ ।   

 तर, बीमालेख रद्द गनुन अडघ बीमकले बीडमतला ई सात डदनको डलडखत स्पडष्टकरणको मौका डदन ु

पनेछ ।  

(३) बीमकले उपदफा (२) बमोडजम बीमालेख रद्द गरेको प्रमाण सडहत पन्र डदनडभत्र प्राडधकरणमा 

जानकारी गराउन ुपनेछ ।   

(४) उपदफा ( १) को खण्ड (६)  बमोडजम बीमालेख खारेज गदान अनदुान प्राप्त नहुने बीडमतला ई 

बााँकी अिडधको समानपुाडतक बीमाशलु्क डफतान गनुनपनेछ र अनदुान प्राप्त हुने बीडमतला ई कुनै रकम डफतान 

गनुनपने छैन ।  

(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेडखएको भएता पडन िास्तडिक मलू्य भन्दा बढी रकमको 

बीमाङ्क कायम गरी बीमा गराएको भएमा त्यस्तो बीमालेख स्ितिः रद्द हुनेछ र बीमकले सोको जानकारी 

प्राडधकरणमा तरुून्त डदन ुपनेछ । 
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१०. योगदानिः (१) यस बीमालेखबाट बीमा गररएको डटमरु खतेीको परूा िा केही अशं अको कुनै पडन 

बीमालेखिारा बीमा गनन पाइने छैन ।  

(२) कुनै कारणिश बीमा गररएको डटमरु खतेीको बीमा अन्य बीमकमा समते भएको रहछे र त्यस्तो 

डटमरु खतेीको आडंशक िा परूा अशं दािी परेमा बीमकले आफ्नो भागको क्षडतपडूतन रकम समानपुाडतक रूपमा 

प्रदान गनेछ । 

११. प्रत्यासनिः (१) बीमा गररएको डटमरु खतेीको क्षडत बापत बीडमतले बीमक बाहके अन्य पक्षबाट समते 

क्षडतपडूतन पाउने रहछे भने बीमकबाट क्षडतपडूतन प्राप्त गदान अन्य पक्षबाट क्षडतपडूतन पाउने अडधकार बीमकलाइन 

समु्पन ुपनेछ ।  

 तर, उप दफा (१) बमोडजमको कायन गननका लाडग बीडमतले बीमकलाइन अनमुडत प्रदान गनुन   पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोडजम अन्य पक्षबाट क्षडतपडूतन प्राप्त गननका लाडग बीमकले जनुसकैु समयमा पडन 

उपयकु्त र आिश्यक कारिाही गनन सक्नेछ । 

१२. स्िाडमत्ि पररितननिः  (१) बीडमतले आफूले गरेको डटमरु खतेीको स्िाडमत्ि पररितनन िा हस्तान्तरण गरेको 

अिस्थामा बीमकलाई तीसडदनडभत्र जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोडजम जानकारी प्राप्त भएपश्चात बीमकले तत्काल बीमालेखको डनिःशलु्क 

नामसारी गररडदन ुपनेछ ।  

 

१३. बीमालेखको पनुस्थानपनािः  डटमरु खतेी बीमालेख अन्तगनत दािी परे पश्चात बााँकी  बीमाङ्क रकमको 

पनुस्थानपना गनन पाइने छैन ।  

 

१४. बीमालेखको अिडधिः  (१) डटमरु खतेी बीमालेख जारी गदान घण्टा र डमनेटसमते खलु्ने गरी समय उल्लेख 

गनुनपनेछ ।  

(२)  बीमालेख जारी भएको डमडत र जोडखम प्रारम्भ भएको डमडत फरक हुने गरी बीमालेख जारी गनन 

पाइने छैन ।  

(३) बीमालेखको अिडध एक (१) िषनको हुनेछ । 

(४) बीमालेखको अिडध समाप्त हुने डमडतको मध्यरात बाह्र बज ेबीमा अिडध समाप्त हुनेछ ।  

(५) डटमरु खतेीको बीमा बीस िषन उमरे सम्मको बोटको गनन सडकनेछ ।     

(६) बीमकले बीमा अिडध समाप्त हुन ुअगाि ैबीमा अिडध समाप्त हुन लागकेो सचूना जनुसकैु 

माध्यमबाट बीडमतलाइन डदन सक्नेछ । 
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१५. बीमकको कतनव्यिः दहेायका शतन लगायत यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणून शतनहरू बीमकले पालना 

गनुनपनेछिः- 

(क) बीमकले आफूले गने डटमरु खतेीको बीमाङ्क डटमरु खतेी गणना ताडलका अनसुार गनुनपनेछ । 

(ख) बीडमतिारा पणूनरूपमा भररएको प्रस्ताि फाराम प्राप्त भएपडछ मात्र बीमा गनुनपनेछ । 

(ग) बीमालेख जारी गनुन पिून बीमा गररएको िस्त ुसमडेटएको डिडभन्न कोणबाट डखडचएको कम्तीमा 

पााँचिटा डस्थर फोटो र कम्तीमा एक डमनेटको डभडडयो डक्लप प्रस्ताि फारामसाँग ैप्राप्त गरेको हुन ुपनेछ ।  

(घ) बीमाङ्क गणना गदान कम िा बढी बीमाङ्क रकम कायम गरी बीमालेख जारी गनुन हुाँदनै । 

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

(च) डटमरु खतेी बीमालेख डलने बीडमतको हकडहत डिरूद्ध कुनै काम गरी क्षडत पयुानउन ुहुाँदनै ।  

(छ) बीमालेख जारी गदान िा बीमा दािी फर्छ्यौट गदान आिश्यक पने सम्पणून डििरण तथा 

कागजात, फोटो तथा डभडडयो आडद सरुडक्षत रूपमा अडभलेख राख्न ुपनेछ । 

(ज) बीमकले यस बीमालेख बमोडजम डटमरु खतेीको बीमा गदान शतन परूा नगरी बीमा गरेको रहछे 

भने बीमकले दािीको समयमा शतन परूा नभएको भनी दािी भकु्तानी अस्िीकार गनन पाउने छैन ।  

 

१६. बीडमतको दाडयत्ििः (१) यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणून शतनहरूको बीडमतले पणूनरूपले पालना गनुन  

पनेछ । 

  (२) बीमा गररएको िस्त ुिा डबषयिस्तकुो  उडचत स्याहार,  रेखदखे, डनगरानी,  गनुनका साथै क्षडत 

हुनबाट बचाउन उपयकु्त सािधानीका उपायहरू अपनाउन ुपनेछ ।  

(३) दािी, छानडबन, अनसुन्धान िा क्षडत मलू्याङ्कनको क्रममा प्रहरी, बीमक तथा अन्य अडधकार 

प्राप्त डनकायलाइन पणूनरूपमा सहयोग गनुनपनेछ ।  

(४) दािी यडकन गननका लाडग बीडमतले आिश्यक प्रमाण जटुाउन बीमकलाइन सहयोग गनुनपनेछ ।  

 

१७. आडंशक बीमा गनन नपाइनेिः एकै क्षेत्रफलमा लगाइएको डटमरु खतेीको आडंशक रूपमा बीमा गनन पाइने छैन ।  

पररच्छेद ५ 

बीमाङ्क तथा बीमाशलु्क 

१८. बीमाङ्क डनधानरण : (१)  यस बीमालेख बमोडजम गररने डटमरु खतेीको  बीमाङ्क डनधानरण गदान ऄनुसूची-४  

बमोडजम डटमरु खतेी बीमाङ्क डनधानरण ताडलकालाइन आधार मान्न ुपनेछ । 

 (२) यस बीमालेख अन्तगनत डटमरु खतेीको बीमा लागतको र उत्पादनको आधारमा गनन सडकनेछ । 
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(३) बीमाङ्क रकम कायम गदान यस  बीमालेखमा उल्लेख भएको लागत तथा िनस्पडत डिभागबाट 

तोकेको मलु्यलाई आधार माडननेछ ।   

१९. बीमाशलु्क गणनािः  (१) यस बीमालेख बमोडजम गररने  डटमरु खतेीको बीमाशलु्क गणना गदान  लागतको 

आधारमा तीन (३) प्रडतशत र उत्पादको आधारमा पााँच (५) प्रडतशत बीमाशलु्क लाग्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोडजम डटमरुको बीमाशलु्क गणना दहेायका तालिका क, ख र ग मा उल्लेडखत 

सतु्रलाइन आधार मानेर गनुनपनेछ । 

क. िागतको अधारमा लटमुर खेतीको बीमाशुल्क गणना तालिका  

क्र .सं.  सतु्र रकम  

१.  डटमरु बोटको बीमाङ्क = डटमरु बोटको संख्या × प्रडत बोटको लागत मलू्य  रू....   “क” 

२.  डटमरु खेतीको बीमाशलु्क =  क × बीमाङ्क रकमको ३ % (तीन प्रडतशत)  रू....    “ख” 

३.  प्रत्यक्ष छुट भएमा                                            (ख को ......%)   

                             नभएमा “०” राख्न े

रू....     “ग” 

४.  छुट पडछको रकम                                             (ख – ग) रू....    “घ” 

५.  नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने अनदुान रकम          (घ को ..... %) रू....    “ङ” 

६.  जम्मा बीमाशलु्क = घ – ङ 
रू....    “च” 

७.  
बीडमतले दघुनटना बीमा बापत 

डतनुनपने बीमाशलु्क 

बीडमतको सङ्ख्या “अ” 
बीमाशलु्क (रु. ५००) 

“आ” 

(अ  आ ) 

रू....    “छ” 

„„„ „„„ 

८.  बीडमतले डतनुनपन ेकूल बीमाशलु्क रकम =                                 च+छ 
रू.... 

 

          ख. ईत्पादनको अधारमा लटमुर खेतीको बीमाशुल्क गणना तालिका 

क्र .सं.  सतु्र रकम 

१.  
उत्पादन (फल) को बीमाङ्क = डटमरु बोटको संख्या × प्रडत बोटले उत्पादन गने फल (के.जी.) 

× फलको मलू्य प्रडत के.जी. 

रू....   “क” 

२.  डटमरु फलको बीमाशलु्क = क ×बीमाङ्क रकमको ५ % (पााँच प्रडतशत) रू....    “ख” 

३.  
प्रत्यक्ष छुट भएमा                                            (ख को ......%) 

                             नभएमा “०” राख्न े

रू....     “ग” 

४.  छुट पडछको रकम                                             (ख – ग) रू....    “घ” 

५.  नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने अनदुान रकम          (घ को ..... %) रू....    “ङ” 

६.  जम्मा बीमाशलु्क =                                          घ – ङ रू....    “च” 
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७.  
बीडमतले दघुनटना बीमा बापत 

डतनुनपने बीमाशलु्क 

बीडमतको सङ्ख्या “अ” बीमाशलु्क (रु. ५००) “आ” (अ  आ ) 

रू....    “छ” „„„ „„„ 

८.  बीडमतले डतनुन पन ेकूल बीमाशलु्क रकम = च+छ रू.... 

     ग. िागत र ईत्पादन दुिैको अधारमा लटमुर खेतीको बीमाशुल्क गणना तालिका 

क्र .सं.  सतु्र रकम 

१.  डटमरु बोटको बीमाङ्क = डटमरु बोटको संख्या × प्रडत बोटको लागत मलू्य  रू....   “क” 

२.  डटमरु खेतीको बीमाशलु्क =  क  × बीमाङ्क रकमको ३ % (तीन प्रडतशत)  रू....    “ख” 

३.  प्रत्यक्ष छुट भएमा                                            (ख को ......%)   

                                नभएमा “०” राख्न े

रू....     “ग” 

४.  छुट पडछको रकम                                             (ख – ग) रू....    “घ” 

५.  नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने अनदुान रकम          (घ को ..... %) 
रू....    “ङ” 

६.  जम्मा बीमाशलु्क (लागत) =                           घ – ङ रू....    “च” 

 

७.  
उत्पादन (फल) को बीमाङ्क = डटमरु बोटको संख्या  × प्रडत बोटले उत्पादन गने फल 

(के.जी.) × फलको मलू्य प्रडत के.जी. 

रू....    “छ” 

८.  डटमरु फलको बीमाशलु्क =  छ×बीमाङ्क रकमको ५ % (पााँच प्रडतशत) रू....   “ज” 

९.  
प्रत्यक्ष छुट भएमा                                            (ज को ......%)   

                               नभएमा “०” राख्न े

रू....    “झ” 

१०.  छुट पडछको रकम                                             (ज – झ) 
रू....    “ञ” 

११.  नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने अनदुान रकम          (ञ को ..... %) 
रू....    “ट” 

१२.  जम्मा बीमाशलु्क (उत्पादन) =                        ञ – ट 
रू....    “ठ” 

१३.  जम्मा बीमाशलु्क =                                      च + ठ 
रू....    “ड” 

१४.  
बीडमतले दघुनटना बीमा बापत 

डतनुनपने बीमाशलु्क 

बीडमतको सङ्ख्या “अ” बीमाशलु्क (रु ५००) “आ” (अ  आ ) 

रू....    “ढ” „„„ „„„ 

१५.  कूल जम्मा बीमाशलु्क =                               ड+ढ 
रू.... 

द्रष्टव्यः डटमरु रोपण गरेको ५ (पााँच) िषनसम्म लागतको आधारमा मात्र बीमा गररनेछ र रोपणको पााँच बषन पडछ उत्पादन (फल) िा लागत (बोट) 

िा दिुैको आधारमा बीमा गनन सडकनेछ । 

 

(३) यस बीमालेख बमोडजम डटमरु खतेीको बीमाशलु्क गणना गदान अनसुचूी ५ बमोडजमको बीमा 

सम्बन्धी डििरण तथा बीमाशलु्क गणना ताडलकामा स्पष्टसंग उल्लेख गनुनपनेछ ।  
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  (४) यस बीमालेखमा उल्लेख भएको दघुनटना बीमा बापत बीमाशलु्क प्रडत बीडमत पााँचसय रूपैयााँ  

लाग्नेछ ।  

  (५) एक िषनभन्दा कम अिडधको बीमालेखको लाडग समते उपदफा ( ४) मा उल्लेख गररएको 

दघुनटना बीमा बापतको बीमाशलु्क लाग्नेछ । 

२०. बीमाङ्क पररितननिः (१) बीमालेख जारी भइनसके पश्चात बीमाङ्क रकम पररितनन गनन पाइने छैन ।  

    (२) बीमा अिडधडभत्र डटमरु  खतेी थप गनुन परेमा त्यसरी थप गररने डटमरु खतेीको लाडग छुटै्ट 

बीमालेख जारी गनुनपनेछ ।  

२१. सामडूहक बीमािः (१)  डटमरु खतेीको बीमा सामडूहक रूपमा गनन सडकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोडजम सामडूहक बीमालेख जारी गदान बीमालेख धारक संस्थाले प्रत्येक 

बीडमतको छुट्टा छुटै्ट प्रस्ताि फाराम भनुन पनेछ ।  

(३) सामडूहक बीमालेख जारी ग रेपश्चात बीमालेख धारक संस्थाले प्रत्येक बीडमतको छुट्टाछुटै्ट डटमरु 

खतेीको अडभलेख कायम गनुनपनेछ ।  

(४) सामडूहक रूपमा गररएको  डटमरु खतेी बीमाको हकमा बीमालेखमा आिद्ध प्रत्येक व्यडक्तको 

छुट्टाछुटै्ट दघुनटना बीमा गरेको हुन ुपनेछ र सोको डिस्ततृ डििरण अनसुचूी-६ बमोडजम राख्नपुनेछ । 

(५) सामडूहक बीमा गने प्रयोजनका लाडग मात्र संस्था िा समहू गठन गनन पाइने छैन ।  

 

२२. बीमाशलु्क भकु्तानी:  (१) बीडमतले अनदुान बाहकेको बीमाशलु्क भकु्तानी गरेको रकम बीमकको बैंक 

खातामा जम्मा भएको प्रमाण बीमकले प्राप्त नगरेसम्म बीमालेख जारी गनन पाइनने छैन । 

 

पररच्छेद-६ 

 बीमालेख सम्बन्धी प्राडिडधक व्यिस्था 

२३. पालना गनुनपने व्यिस्थािः  (१) डटमरु  खतेीको बीमा गदान दहेायका प्राडिधक पक्षहरू पालना गरेको       

हुनपुनेछ ;  

(क) डटमरु खतेीको बीमा बेनान रोपेको तीन मडहना पडछ बीमा गनुनपनेछ ।  

(ख) समनु्द्र सतहबाट एक हजार दडेख दइुन हजार पााँच सय डमटरसम्मको  उचाइमा 

प्राङ्गाररक तत्ि प्रशस्त भएको खकुुलो बलौटे तथा डनकासको राम्रो सडुिधा भएको  

माटोमा डटमरु खतेी गररएको हुनपुनेछ ।  
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(ग) डटमरुको डबउबाट उत्पाडदत डबरुिालाई रोपण सामिीको रुपमा प्रयोग गररएको  

हुनपुनेछ । 

(घ) डटमरुको डबरूिा २०–२५ से.मी. उचाइ तथा कम्तीमा पडन चारिटा पात भएको  िा 

कडम्तमा एक िषन पगुकेो हुनपुनेछ । 

(ङ) डबरुिा सानुन पडहले नै ३० –४५ से.मी. गडहरो, ३०–४५ से.मी. व्यास भएको 

खाडलहरू कम्तीमा ३ X३ डमटरको दरुीमा खन्नपुनेछ, उक्त खाडलमा डसफाररस 

मात्रामा कम्पोष्ट मल राख्नपुनेछ ।  

(च) डटमरुको खतेी गदान अडधकतम प्रडत हके्टर १,००० डबरुिा रोपण गररएको हुनपुनेछ ।      

(छ) डसंचाईको उपलब्धता भएको खण्डमा र आकासे पानी परेको खण्डमा फाल्गनु दडेख 

चैत्रमा र अन्य अिस्थामा मनसनु सरुु हुन ुअडघ जषे्ठ दडेख आषाढ  मडहनामा डबरुिा 

रोपण गररएको हुनपुनेछ । 

(ज) रोपणको लाडग प्रयोग हुने डबरुिा तयार गररएको डिडध, प्राप्त गरेको डमडत, नसनरी 

अथिा फामनको जानकारी अडभलेख कायम गररएको हुनपुनेछ । 

(झ) बीडमतले आफ्नै नसनरीमा डबरुिा उत्पादन गरेको हकमा डबउ कम्पनी  िा कृषक िा 

सहकारी, डबउको स्रोत , डबउ राखकेो डमडत र स्थानको जानकारी  अडभलेख कायम 

गररएको हुन ुपनेछ । 

(ञ) रोपण गरेको डबरूिामा डनयडमत डसंचाई तथा गोडमले गररएको हुनपुनेछ । 

(ट) डटमरु रोपेको ४ दडेख ५ िषनसम्म डटमरु बोटको ताडलमी गनुनपदनछ । 

 ्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लाडग “ताडलमी” भन्नाले फल नलाग्ने अिस्था सम्मको 

बोटलाई चारिटै डदशामा हााँगाहरु बराबर कोणमा फैलाई धेरै उत्पादन डलन र बोटको आकार 

बडलयो बनाउनका लाडग गररने डिडधलाइन बझुााँउछ ।  

(ठ) डटमरुको फल डटडपसकेपडछ मलखाद हाल्न ुअडघ अडनिायन रुपमा काटछााँट (मरेको, 

अडल्झएको, रोगी, बाक्लो तथा अनािश्यक हााँगा हटाउने) गररएको  हुनपुनेछ र हााँगा 

काट्दा मनुा आउने आाँख्लो भन्दा कम्तीमा एक इन्च माडथबाट काडटएको हुनपुनेछ । 

(ड) डटमरु खडेतसङ्ग प्रडतस्पधान  नगने तथा रोग र डकराहरुलाइन आश्रय  नडदने खालका 

बालीहरु (एक िषन डभत्र उत्पादन डदने बालीहरु मात्र)  अन्तरबालीको रुपमा लगाउन 

सडकनेछ । 

(ढ) फल डटप्दा हााँगा नभााँची फल डटपेको हुनपुनेछ । 

(ण) बीमा गररएको  डटमरु खतेीमा कुनै रोग िा डकरा लागमेा तत्काल आफ्नै खचनमा 

उडचत रेखदखे , स्याहार सम्भार तथा उपचार गराइन सो को प्रमाण सरुडक्षत रूपमा 

राख्न ुपनेछ । 
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(त) डटमरु खतेी गदान पालना गनुनपने प्राडिडधक व्यिस्थाको अनसुचूी-७ बमोडजम 

अडभलेख राडखएको हुनपुनेछ । 

पररच्छेद -७ 

दािी 

२४. क्षडतको सचूनािः (१)  यस बीमालेखले रक्षािरण गरेको जोडखमहरुका कारणबाट डटमरु खतेीको क्षडत भएमा  

क्षडत भएको तीन डदन डभत्र बीडमतले बीमकलाइन टेडलफोन, एसएमएस, डलडखत पत्र, इनमले, फ्याक्स िा अन्य 

कुनै माध्यमबाट जानकारी गराउन ुपनेछ । 

 

२५. दािी सम्बन्धी प्रडक्रयाको लाडग आिश्यक कागजातहरूिः (१) बीडमतबाट क्षडतको सचूना प्राप्त गरेपडछ दािी 

भकु्तानी प्रडक्रयाको लाडग बीमकले बीडमतसंग दहेाय बमोडजमको कागजातहरू माग गनुन पनेछिः  

(क)  पणून रूपले भररएको दािी फाराम, 

(ख)  पणून क्षडतको हकमा सक्कल बीमालेखको प्रडत र आडंशक क्षडतको हकमा 

बीमालेखको छााँयाप्रडत,  

(ग) कम्तीमा पााँचजना डछमकेको सजनडमन मचुलु्का (मचुलु्कामा हस्ताक्षर गने सबैको  

नाम, थर, ठेगाना र सम्पकन  नम्बर समते खलुाइन), 

(घ) स्थानीय तहको िडा कायानलयको कृडष तथा जडडबटुी सम्बन्धी सेिा डदने शाखा र 

त्यस्तो सेिा डदने शाखा िडामा नभएको अिस्थामा िडा कायानलयको डसफाररस, 

(ङ) सम्बडन्धत बीमालेखमा उल्लेख भए बमोडजमको अद्यािडधक अडभलेखको प्रडत ।  

(२) दािी भकु्तानीका लाडग बीमकले बीमालेख बमोडजमका अन्य आिश्यक कागजात माग गनुनपने 

भएमा उपदफा (१) बमोडजमका कागजातहरू संग ैमाग गनुन पनेछ । 

 

२६. दािीिः (१) लागतको आधारमा गररएको डटमरु खतेीको दािी अनसुचूी-८ बमोडजम दािी भकु्तानी 

ताडलकालाइन आधार डलइन गररनेछ । 

(२) उत्पादनको आधारमा गररएको डटमरु खतेीको दािी उत्पादनको आधारमा गररनेछ । 

(३) उत्पादन (फल) र लागतको (बोट) दिुकैो आधारमा गररएको डटमरु खतेीमा बीमा दािी परेमा 

उपदफा (१) र उपदफा (२) लाइन आधार डलई गररनेछ ।    

तर, एक डसजनको फल डटडपसकेपडछ पनुिः अको डसजनमा फल लाग्न चाडहने अिडधडभत्र बोटमा 

कुनै क्षडत भएमा लागतको आधारमा मातै्र दािी गनन सडकनेछ । 
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(४) बीमा अिडधडभत्र बीमा गररएको डटमरु खतेीमा असी प्रडतशतभन्दा बढी क्षडत भएमा पणून क्षडत 

(टोटल लस) अनसुार दािी भकु्तानी गररनेछ । 

 

२७. दािी फर्छ्यौटिः  (१) बीमकले आफू समक्ष परेको डटमरु खतेीको  बीमा दािीको तत्काल छानडबन  प्रडक्रया 

प्रारम्भ गनुन पनेछ ।  

(२) बीमा दािी सम्बन्धी जानकारी िा सचूना प्राप्त भए पडछ बीमकले दािी भकु्तानी प्रडक्रया परूा गनन 

बीडमतलाई सहयोग गनुन पदनछ । 

(३) बीमकले उपदफा (१) बमोडजम डटमरु खतेी  बीमाको दािी सम्बन्धी आिश्यक कागजात प्राप्त 

भएपडछ (बीमक आफैं ले क्षडत मलू्याङ्कन गने अिस्थामा बाहके) बीडमतले क्षडतको जानकारी डदएको 

बढीमा सात डदन डभत्र क्षडत मलू्याङ्कनकतानलाई खटाउन ुपनेछ ।   

(४) क्षडत मलू्याङ्कनकतानले बीमा गररएको िस्तकुो क्षडत स्पष्ट दडेखने गरी डिडभन्न कोणबाट 

आफैं ले डखचेको कम्तीमा पााँच िटा फोटो र कम्तीमा एक डमनेटको डभडडयो डक्लप अनसुचूी-९ बमोडजम 

क्षडत मलू्याङ्कन प्रडतिदेनसङ्ग ैसंलग्न गरेको हुनपुनेछ ।  

तर क्षडत मलू्याङ्कनकतानले पररडस्थ डतजन्य अिस्थामा क्षडतको फोटो र डभडडयो डक्लप आफैले 

डखच्न नसकेको अिस्थामा बीडमतले डखचेको सम्बडन्धत क्षडतको कम्तीमा पााँच िटा फोटो र कम्तीमा एक 

डमनेटसम्मको डभडडयो डक्लप समािशे गनन सडकनेछ । 

(५) क्षडत मलू्याङ्कनकतानले आफूलाई क्षडत मलू्याङ्कन गनन खटाएको पन्र डदन डभत्र भौडतक िा 

डिद्यतुीय स्िरूपमा क्षडत मलू्याङ्कन प्रडतिदेन तयार गरी बीमक समक्ष पेश गनुन पनेछ ।  

(६) क्षडत मलू्याङ्कनकतानले गलत मलू्याङ्कन गरेको िा यस डनदडेशकाको िडखनलाप हुने गरी कुनै 

कायन गरेको पाइएको खण्डमा बीमकले प्राडधकरणको स्िीकृडतमा पनुिः अको मलू्याङ्कनकतानला ई क्षडत 

मलू्याङ्कनका लाडग खटाउन सक्नेछ ।  

(७) बीमक आफैं ले क्षडत मलू्याङ्कन गनन सक्ने अिस्थामा समते उपदफा (५) बमोडजमको अिडध 

डभत्र क्षडत मलू्याङ्कन गरी अनसुचूी -९ बमोडजम क्षडत मलू्याङ्कन प्रडतिदेन संलग्न गरेको हुनुपनेछ ।   

(८) क्षडत मलू्याङ्कनकतानले क्षडत मलू्याङ्कन प्रडतिदेन पेश गरेको पैंतीस डदन डभत्र बीमकले 

दाडयत्ि एडकन गरी बीडमतलाई दािी भकु्तानी गनुन पनेछ र बीडमतले दािी बापत रकम नपाउने रहछे भने सोको 

कारण सडहत डलडखत जानकारी डदन ुपनेछ । 

(९) उपदफा ( ८) बमोडजम बीमकले दािी भकु्तानी गदान घ टना घटेको समयमा भएको िास्तडिक 

क्षडत िा बीमाङ्क रकम जनु कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्र दािी भकु्तानी गनुन पनेछ । 
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पररच्छेद -८ 

लिलिध 

२८. अडधकिः यस बीमालेख अन्तगनत कुल दािी योग्य रकमको पााँच प्रडतशत िा रू. दश हजार मध्ये जनु कम हुन्छ 

सो रकम घटाएर बीमा दािी भकु्तानी गररनेछ । 

 

२९. न्यनूतम क्षेत्रफल : (१) डटमरु खतेी सम्बन्धमा बीडमतले सरुक्षण गनन पाउने बालीको न्यनूतम के्षत्रफल कृडष, 

पशपुन्छी तथा जडडबडुट बीमा डनदडेशका, २०७९ मा उल्लेख भए बमोडजम हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोडजम बीमा गररने सम्पडि भएको जग्गाको डकिा नं. र डकिा नं. नभएको जग्गा 

िा ऐलानी जग्गा भएमा उक्त जग्गाको अिडस्थडत यडकन हुने चार डकल्ला  िा ऐलानी जग्गा जनाउने स्थानीय 

तहले डदएको संकेत नं. लगायतका प्रमाण डलनुपनेछ ।  

 

३०. डििाद समाधानिः (१) दहेायको अिस्था आइपरेमा बीडमतले डिस्ततृ डििरण खलुाइन प्राडधकरणमा उजरुी डदन 

सक्नेछिः 

(क)  बीमकले दािी िापतको डनिदेन अस्िीकार गरेमा, 

(ख)  बीमकले दािी िापतको रकम डदन अस्िीकार गरेमा िा,  

(ग)  बीमकले बीडमतलाइन भकु्तानी गनन लागकेो दािी िापतको रकम कम भएको भन्ने 

बीडमतलाइन लागमेा  ,िा  

(घ)  बीडमत िा बीमालेख धारक बाहके अन्य पक्षलाइन दािी िापतको रकम भकु्तानी गनन 

आाँटेमा िा भकु्तानी गरेमा, र  

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

(२) बीमा दािीको उजरुी सम्बन्धमा प्राडधकरणले डदएको आदशेमा डचि नबझुमेा ३५ (पैंतीस) डदन 

डभत्र सम्बडन्धत उच्चअदालतमा पनुरािदेन गनन सक्नेछ । 
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसूची -१  

(दफा ६ साँग सम्बलन्सधत) 

लटमुर खेती बीमाको प्र्ताि फाराम 

 

(१) डटमरु खेती बीमा प्रस्तािक (व्यडक्त िा संस्था) को नामिः............................................. 

(२) परूा ठेगानािः  प्रदशे...................डजल्ला....................पाडलका..................   िडा नं................. 

 टोलिः .................... मोबाइल नं. .........................फोन नं. .................... ईमेल.......................................... 

पेशािः.......................................................... 

(३) प्रस्ताडित बीमाको डकडसमिः (डचनो लगाउनहुोस)् 

    (क) लागतमा आधाररत ( )  

   (ख) उत्पादनमा आधाररत ( ) 

(४) तल उडल्लडखत डििरण ताडलकामा भनुनहोसि्ः- 

क्र.स.ं 

लटमुर खेतीको प्रकार 
रोपण सामग्रीको 

प्रकार बोटको 

ईमेर 
के्षत्रफि 

बोटहरु 

बीचको दूरी 

जम्मा बोट 

सखं्या 

बीमा गने बेिाको 

प्रलतबोट ईत्पादन (के.जी.) व्यडक्तगत सामडूहक डबउ डबरुिा 

         

         

(५) डटमरु  खेती लगाईएको स्थानको पणून डििरण तथा ठेगानािः 

प्रदशे...................डजल्ला....................पाडलका ................िडा नं..................टोलिः................... 

डकिा न.ं ...................... चार डकल्ला िा स्थानीय तहले प्रदान गरेको संकेत नं........................( ऐलानी जग्गाको हकमा) 

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

खेडत गररएको जग्गाको प्रकृडत  (क) समथर         (ख) डभरालो         (ग) कान्लो         (घ) डडल  

(६) डटमरु  खेती व्यडक्तगत िा सामडूहक के हो खलुाउनहुोस?  

(७) सामडूहक भए डनम्न डििरण भनुनहोसि्ः 

   समहू िा बीमालेख धारकको नामिः ............................................  डटमरु  लगाइएको स्थान...................................... 

ठेगानािः प्रदशे.....................डजल्ला....................पाडलका................... डकिा नं..... 
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फोन न.ं.......................... मोबाइल न.ं .........................इमेल.................................................. 

चार डकल्ला िा स्थानीय तहले प्रदान गरेको संकेत नं.  „„)ऐलानी जग्गाको हकमा) ...............िडा नं. ........टोलिः.........        

(८)  डटमरु रोपण गरेको डमडतिः ......................... 

(९) डटमरु लगाउन ुपिून लगाएको बालीको डििरण ......................... 

(१०) डटमरु खेतीको बीचमा अन्य अन्तर बाली लगाउन ुभएको छ? यडद छ भने उक्त बालीको नाम उल्लेख 

गनुनहोस.्.............................. 

(११) डसंचाइनको उपलब्धता भए, नभएको उल्लेख गनुनहोस ्........................... 

(१२) प्रडत बोट डटमरुमा मलखाद प्रयोगको डस्थडतिः 

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

यरुीया (िाम) ...................... 

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

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

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

(१३) डटमरु खेतीका लाडग प्राडिडधक सरसल्लाह कहााँबाट प्राप्त गनुन भएको छ? ................................ 

(१४) डटमरु खेती सम्बन्धी ताडलम डलनभुएको छ? यडद छ भने ताडलम डदने संस्थाको नाम, ताडलमको अिडध र डमडत उल्लेख गनुनहोस ्

।  

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

(१५) कृडषजन्य सडुिधाहरु प्राप्त गनुन भएको छ? यडद छ भन ेकहााँबाट के के प्राप्त गनुनभएको छ? 

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

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

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

(१६) तपाईले यस अडघ गनुन भएको डटमरु खेतीमा डकरा िा रोग लागेको डथयो?........................................................................ 

         यडद डथयो भने, कडत रकम बराबरको क्षडत भएको डथयो? 

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

(१७) यडद डकरा िा रोगबाहके अन्य कारणबाट क्षडत भएको डथयो भन ेडनम्न डििरण भनुनहोसि्ः 

िषन क्षडतको कारण क्षडतको पररमाण 
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(१८) यस अडघ कुनै बीमा कम्पनीमा डटमरु खेतीको बीमा भएको भए सो बीमकको नाम र कडत बीमाङ्क बराबरको बीमा भएको हो ? 

उल्लेख गनुनहोस ्। 

बीमकको नाम बीमाङ्क रकम प्राप्त दािी भकु्तानी रकम 

   

(१९) कुनै बैंक िा डिि कम्पनी िा सहकारीले उक्त डटमरु खेतीमा लगानी गरेको छ िा छैन? यडद छ भन ेउक्त बैंक िा डिि कम्पनी िा 

सहकारी िा अन्य कुनै समहूको डनम्न डििरण उल्लेख गनुनहोसि्ः 

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

प्रदशे...................डजल्ला....................पाडलका....................................िडा नं..................टोलिः.....................  

फोन न.ं/ मोबाइल नं................................ 

डलएको  िा डलन सम्झौता गरेको ऋणको रकमिः रु......................... अक्षरेपी ............................................................) 

म/हामी माडथ उडल्लडखत प्रश्नहरुको उिर सत्य भएको, डटमरु खेतीबारे यथाथन ढङ्गले िणनन गररएको व्यहोरा प्रत्याभतू गदनछु/गदनछौ ाँ । 

मैले/हामीले बीमासङ्ग सम्बडन्धत कुनै पडन सचूना , डििरण िा तथ्य लुकाएको , डछपाएको छैन । यो  प्रस्ताि बीमक र म /हामी बीच 

हुने सम्झौताको आधार हुने कुरा स्ििःघोषणा गदनछु/गदनछौं । यसमा लेडखएको व्यहोरा डठक, सााँचो छ, झठु्ठा भएको प्रमाडणत भएमा 

काननू बमोडजम सहुाँला बुाँझलुा । 

 

 प्र्तािकको  

हस्ताक्षरिः 

                   नाम (संस्था िा व्यडक्तगत): 

                                                                    संस्था भए संस्थाको छापिः     

                                                             संस्थाको हकमा संस्थाको आडधकाररक प्रडतडनडधको नाम: 

                                        डमडतिः 
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसूची -२ 

(दफा ७ साँग सम्बलन्सधत) 

प्रालिलधकको जााँच लसफाररसपत्र 

 (प्र्ताि फाराम साथ सिंग्न हुनु पने) 

(१) डटमरु खेती प्रस्तािकको (व्यडक्त िा संस्था) को नामिः............................................................. 

(२) परूा ठेगानािः प्रदशेिः................... .डजल्ला...............  .....................पाडलका....................िडा नं. ............................... 

टोलिः..................... फोन नं. .................. मोबाइल नं. .................................. ईमेल..................................... 

(३) पेशािः ................... 

(४) डटमरुको जातिः ………………                        

(५) बीमाको लाडग प्रस्ताडित जम्मा बोट संख्यािः  .............. 

(६) डटमरु  लगाइनएको स्थानको पणून डििरणिः 

प्रदशेिः............... .डजल्ला................ .......................पाडलका..................................................................... 

िडा नं. ................ टोलिः.................डकिा नं. ..................... चार डकल्ला िा स्थानीय तहले प्रदान गरेको संकेत नं.............  

(ऐलानी जग्गाको हकमा  )                        

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

खेडत गररएको जग्गाको प्रकृडत  (क) समथर         (ख) डभरालो         (ग) कान्लो         (घ) डडल  

(७) डटमरु लगाइनएको जग्गाको भौगोडलक अिडस्थडतिः-  

(क) भौगोडलक क्षेत्र  

    पहाड    उच्च पहाड 

(ख) समनु्द्र सतहबाट डटमरु  खेती गररएको जग्गाको उचाइनिः ................... 

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

(घ) डसंचाइनको उपलब्धता छ         छैन  

(८) मरेका डबरुिाहरुको ठाउाँमा नया डबरुिा रोप्न,े गोडमेल गन,े मल डदन ेतथा काटछााँट गन ेलगायत अन्य डनयडमत व्यिस्थापनका 

कामहरु गररएको छ डक छैन ? ……………………………. 
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(९) डटमरुको बोटहरुको बीचमा अन्तरबाली लगाएको भए बालीको नाम .......................... 

(१०) प्रडतबोट प्रयोग गररएको मलखादको मात्रा ..................................... 

(११) डटमरुको बोटहरुमा कुनै रोग/कीराको संक्रमण दखे्न ुभएको छ ? यडद छ भने कुन रोग िा डकराको संक्रमण दडेखएको छ उल्लेख 

गनुनहोस ।  ................................................................       

(१२) त्यस क्षेत्रमा डिगतमा डटमरु खेतीमा कुनै संक्रामक रोग िा डकरा लागेको डथयो? यडद डथयो भने कडहले कुन रोग िा कीराबाट क्षडत 

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

(१३) डटमरु खेतीमा खेतीको जोडखमलाइन स्िीकार गनन नडमल्ने अरु कुनै जानकारी छ  ? यडद छ भने त्यसको डििरण डदनहुोस ्। 

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

(१४) डटमरु खेती बीमायोग्य छ िा छैन भन्ने डनणनय गननका लाडग थप प्राडिडधक जााँच गनुनपने ठान्नहुुन्छ ? ......................... 

  ठान्नहुुन्छ भने कुन जााँच गनुन उपयकु्त हुन्छ ?........................................  

(१५) डटमरु  खेतीको जोडखम स्िीकार गनन कम्पनीलाई के सझुाि डदन चाहनहुुन्छ ? 

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

यस अनसुचूीमा उडल्लडखत डटमरु खेतीको मैले ध्यानपिूनक प्राडिडधक जााँच गरें । प्रस्तुत डििरण , मलू्य र उिरहरु मेरो जानकारीमा 

आएसम्म सही र तथ्यपरक छन ्भन्ने कुरा डसफाररस गदनछु । यसमा लेडखएको व्यहोरा डठक, सााँचो छ, झठु्ठा भएको प्रमाडणत भएमा 

काननू बमोडजम सहुाँला बुाँझलुा । 

 

 

                                   

                                    कोड नं/ दतान नं. 

                                                             संस्थाको हकमा कायानलयको छापिः 

ल्याप्चे छाप 

दायााँ बायााँ 

  

प्रालिलधकको 

नाम (व्यडक्तगत िा संस्थागत)  

सहीिः 

ठेगानािः 

डमडतिः 

फोन/मोबाईल नं. 

प्रमाणपत्र जारी गने संस्थािः 

प्रमाणपत्र नं. 
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसूची -३ 

(दफा ७ (२) साँग सम्बलन्सधत) 

प्रालिलधकको पुनः जााँच परीक्षण तथा लनरीक्षण प्रलतिेदन  

  

(१) डटमरु खेती बीडमत (व्यडक्त िा संस्था) को नामिः............................................................. 

(२) डटमरु खेती बीमालेख निः 

(३) बीमा गररएको अिडध 

(४) डटमरु खेती गररएको स्थानिः  

प्रदशेिः................... .डजल्ला...............  .....................पाडलका....................िडा नं. ............................... 

टोलिः.....................  

(५) डटमरु खेतीको क्षेत्रफलिः 

(६) डटमरु खेतको बीमा गदानको समयमा बोट संख्यािः 

(७) डटमरु बोटको उमेर........... 

(८) डटमरु खेतीको अिस्थािः  

क. हुकेको डटमरु बोटको संख्या  ................................ 

ख. मरेको डटमरु बोटको संख्या .................................. 

ग. चोरी भएको िा हराएको भए बोटको संख्या ......................................................... 

ग. फल डटपाइन पडछको डिरूिाको अिस्था (फल लागेको डटमरुको बोटको हकमा) चोटपटक लागेको िा हााँगाडिगा 

भाडच्चएको, लछाररएको िा काडटएको छ िा छैन ? ........................................ यडद छ भने कस्तो अिस्थामा छ 

उल्लेख गनुनहोस ्।  

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

(९) डटमरु खेतीको उडचत स्याहारिः 

क. मलजल गरेको िा नगरेको ....................... 

ख. मलखादको डििरण ....................... 

ग. डसाँचाइन गरेको िा नगरेको ............................. 

घ. डसाँचाइनको अन्तराल ................................... 
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ङ. ताडलमी िा कााँटछाट गरेको िा नगरेको .............................. 

च. अन्तरबाली लगाएको िा नलगाएको ................................... 

छ. अन्तरिाली लगाएको भए कुन कुन प्रकारका बाली र कुन अिडधमा लगाइएको ................................ 

ज. एक बषे बाली भन्दा अरू बाली लगाएको िा नलगाएको ............................................... 

झ. रोग र डकरा लागेको िा नलागेको .............................................. 

ञ. रोग तथा डकरा लागेको भए उपचार गरेको िा नगरेको .................. 

ट. रोग िा डकरा लागेको बारे बीडमतलाइन थाहा भएको िा नभएको ............................... 

ठ. रोग तथा डकरा सम्बन्धी प्राडिडधक सल्लाह डलएको िा नडलएको .............................. 

(१०) प्राडिडधकले पनुिः परीक्षण गने डदनको डिरूिाको डिस्ततृ डििरण 

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

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

(११) डटमरु खेतीको डनरीक्षणको क्रममा दडेखएका कैडफयत सम्बन्धमा बीडमतलाइन डदनपुने राय तथा सझुाि । 

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

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

(१२) डटमरु खेतीको डनरीक्षणको क्रममा दडेखएका कैडफयत सम्बन्धमा बीमकलाइन डदनपुने राय तथा सझुाि । 

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

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

यस अनसुचूीमा  उडल्लडखत डटमरु खेतीको मैले पनुिः जााँच डनरीक्षण  ग रें । प्रस्तुत डििरण  तथा  उिरहरु मेरो डनरीक्षणको क्रममा 

दडेखएका सही र तथ्यपरक छन ्भन्ने कुरा डसफाररस गदनछु । यस प्रडतिेदनमा लेडखएका व्यहोरा डठक, सााँचो छ, झठु्ठा भएको प्रमाडणत 

भएमा काननू बमोडजम सहुाँला बुाँझलुा । 

ल्याप्चे छाप 

दायााँ बायााँ 

  

प्रालिलधकको 

नाम (व्यडक्तगत िा संस्थागत)  

सहीिः 

ठेगानािः 

डमडतिः 

फोन/मोबाईल नं. 

प्रमाणपत्र जारी गने संस्थािः 

प्रमाणपत्र नं. 
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसूची -४ 

(दफा १८ को ईपदफा (१) साँग सम्बलन्सधत) 

लटमुर खेती बीमाङ्क लनधाघरण तालिका  

िागतमा अधाररत 

ईमेर (िर्घ) प्रलत बोट ईत्पादन िागत खचघ (रू) प्रलत बोट सचंयी िागत (रू.) 

रोपेको िषन 

(१२ मडहना सम्मको बोट) २६० २६० 

१–२ िषनको बोट २१० ३७० 

२–३ िषनको बोट २३० ६०० 

३–४ िषनको बोट २५५ ८५५ 

४–५ िषनको बोट २८० ११३५   

५–६ िषनको बोट ३०५ १४४० 

६–७ िषनको बोट ३४० १७८० 

७–८ िषनको बोट ३७५ २१५५ 

८–९ िषनको बोट ४१० २५६५ 

९–१० िषनको बोट ४५० ३०१५ 

१० बषन माडथ ५०० ३५१५ 

द्रष्टव्यः- यो लागत िनस्पडत डिभागिारा आ.ब. २०७८/७९ लाई आधार माडन डनधानरण गररएको हो ।  

ईत्पादनमा अधाररत 

बोटको ईमेर 
ईत्पादन (के.जी/ बोट) 

सकेुको फिको बोक्रा 
मूल्य(रू/के.जी) 

५ िषन  परूा भएको बोट १.०  

६ िषन  परूा भएको बोट २.०  

७  िषन  परूा भएको बोट ३.५  

८  िषन  परूा भएको बोट ५.०  

९ बषन परुा भएको बोट ६.५  

१० बषन परुा भएको बोट ८.०  

११ बषन परुा भएको बोट ९.५  

१२ बषन परुा भएको बोट ११.०  

१३ बषन परुा भएको बोट १३.५  

१४ बषन परुा भएको बोट १४.५  

१५ बषन परुा भएको बोट १५.०  

द्रष्टव्यः-  मलू्य रू/के.जी िनस्पडत डिभागले डनधानरण गरे अनसुार हुनेछ । 
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

  अनसुचूी-५ 

(दफा १९ को ईपदफा (३) साँग सम्बलन्सधत)  

बीमा सम्बन्सधी लििरण तथा बीमाशुल्क गणना तालिका  

डटमरु बीमा प्रस्तािक (व्यडक्त िा संस्था)  को नामिः 

 

नागररकता नं./संस्थाको हकमा दतान नं.: 

 

नागररकता जारी गररएको डजल्ला/संस्थाको हकमा संस्था 

दतान भएको स्थान.......... 

नागररकता जारी गररएको डमडतिः 

गैर नेपाली नागररकको हकमा पररचय पत्र नं. 

डकडसम तथा नम्बर.....................  

गैर नेपाली नागररकको हकमा पररचय पत्र जारी गने 

संस्था.....................  

गैर नेपाली नागररकको हकमा पररचय पत्र जारी भएको 

डमडत .....................  

व्यडक्त/ संस्था िा फमनको दतान भएको ठेगानािः 

संस्थाको हकमा प्यान नं.  

प्रस्तािकको ठेगानािः 

प्रदेशिः................... .डजल्ला... ..................................  

पाडलका.....................िडा नं. 

.............टोल.................... घर नं. ......... 

फोन नं. .............. .................मोबाइल नं. 

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

इनमेल ठेगाना.............................  

 

बीमालेख नं. 

 

अडभकतानको नामिः  

 

अडभकतान इनजाजतपत्र नं:. 

 

प्राडिडधकको नाम तथा सम्पकन  नं.: 

 

प्राडिडधकको कोड नं:. 

 

बीमालेख जारी डमडतिः 

 

बीमालेख जारी समयिः 

 

बीमालेख जारी स्थानिः 

 

नगदी बीजक जारी डमडत तथा समय: 

 

नगदी बीजक नं:. 

 

बीमाङ्क रकम रुिः 

 

(खुिाईनु पने) 

प्रस्ताडित बीमाको डकडसमिः ..................... 

लागतमा आधाररत ( )        उत्पादनमा आधाररत (   ) 

बोटको कुल संख्या .....................  

बैंक तथा लित्तीय सं् थाबाट ऋण लिएको हकमा 

बैंक तथा डििीय संस्थाको नाम तथा ठेगानािः 

ऋणको रकम: 

ऋणको अिडध: 
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बीमा गररएको बोटको संख्या ........................................  

बोटको उमेर.....................................................  

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

जातिः..................................  

बीमा प्रारम्भ डमडतिः ................  

बीमा समाडप्त डमडतिः.............................  

बीमा अिडधिः ..................  

लटमुर िगाआएको ्थानः 

प्रदेशिः................... .डजल्ला................. ............ 

पाडलका....................िडा नं. ...................... . टोल.........................  

डकिा नं ............  

चार डकल्ला िा स्थानीय तहले प्रदान गरेको संकेत नं. (ऐलानी जग्गाको हकमा) 

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

आच्छाइएको व्यलिको                                   लटमुर खेलत बीमा गणना तालिका  

नाम, थरिः लटमुर बोट सखं्या बीमाङ्क रकम बीमाशुल्क जम्मा 

बीमाशुल्क 

बीडमत र इच्छाईएको व्यडक्तको बीचको नातािः (लागतको  

आधारमा) 

 बीमाङ्क 

रकमको तीन (३) 

प्रडतशत 

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

रु. “क” 

इच्छाईएको व्यडक्तको बा/आमाको नामिः (उत्पादनको 

आधारमा) 

 बीमाङ्क 

रकमको पााँच 

(५) प्रडतशत 

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

रु. “ख” 

मोबाइनल नं. ...............         
कुल जम्मा बीमाशलु्क (क + ख ) 

     रु. “ग” 

ठेगाना..................  

इनमेल ............................ 
प्रत्यक्ष छुट (प्रडतशत 

खलुाउने)  
(......% ) =                                             रु. “घ” 

  छुट पडछको 

बीमाशलु्क  

प्रत्यक्ष छुट भएमा (ग – घ) =                       रु. “ङ” 

छुट नभएको हकमा (ग – ०)     =      

नेपाल सरकारबाट 

प्रदान गररने अनदुान 

रकम 

अनदुान बापत (ङ „ % ) =                    रु. “च” 

बीडमतले डतने (ङ – च )  =                          रु . “छ” 

बीडमतले दघुनटना 

बीमा बापत डतनुनपने 

बीमाशलु्क 

बीडमतको सङ्ख्या      

“अ” 

.„„„ 

बीमाशलु्क       

(रु ५००) “आ” 

„„„ 

(अ  आ) 

रू. “ज” „„„ 

बीलमतिे लतनुघपने 

जम्मा बीमाशुल्क 

छ + ज =  रु. „„ 

 

बीमालेख स्िीकृत गने अडधकाररको  

हस्ताक्षरिः 

नामिः 

पदिः 

डमडतिः 

छापिः  
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसूची- ६ 

(दफा २१ को ईपदफा (३) साँग सम्बलन्सधत) 

लटमुर खेती सामुलहक बीमाको लि्तृत लििरण 

बीमािेख धारक सं्थाको नाम: ... ... ... 

बीमािेख धारकको ठेगानाः ... ... ... 

बीमािेख नं.: ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

क्र. स. बीलमतको नाम ठेगाना सम्पकघ  नं. बीमा गररएको 

बोटको 

सङ्ंख्या 

बीमा गररएको 

के्षत्रफि  

कैलफयत 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

साँ्थाको प्रलतलनलधको  

हस्ताक्षर  

नाम 

पद 

साँस्थाको प्यान नं. 

  छाप 

  डमडत 
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसूची -७ 

(दफा २३ को ईपदफा (१) को खण्ड (ण) साँग सम्बलन्सधत) 

लटमुर खेती सम्बन्सधी प्रालिलधक व्यि्था सम्बन्सधी ऄलभिेख 

 

(१) लटमुर खेती गदाघका महत्िपूणघ गलतलिलधहरूको लििरण 

लक्रयाकिापहरू लक्रयाकिाप गररएको लमलत लििरण कैलफयत 

डबरुिा रोपण    

डसंचाई    

गोडमल    

मलखाद    

ताडलमी    

कााँटछााँट    

अन्तरबाली लगाएको    

फल डटपाई    

          अन्य       

(२) रोपणको िालग प्रयोग गररने लबरुिाको लििरण 

क्र. स.ं 

लिरूिा खररद गरेको ऄि्थामा लिरूिा अफैं िे ईत्पादन गरेको ऄि्थामा 

लबरुिा प्राप्त 

गरेको लमलत 

नसघरीको नाम तथा 

ठेगाना 

माई बोटको 

ईमेर 

माई बोटको 

औसत ईत्पादन 

(के.जी.) 

लबरुिा तयार गरेको 

लिलध 
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(३)  लटमुर ईत्पादन तथा लबक्री पररमाण सम्बन्सधी लििरण 

लमलत 
ईत्पादन पररमाण 

(के.जी.) 

घरायसी ईपयोगको 

पररमाण (के.जी.) 

लबक्री पररमाण 

(के.जी.) 
कैलफयत 

          

          

          

          

          

  कुल         

 द्रष्टव्यः प्रडतबोट डलएको उत्पादन (के.जी.) = कुल उत्पादन पररमाण (के.जी.)/ कुल बीमा गररएका बोट संख्या 

(४) लिर्ादीको प्रयोग 

लबर्ादी 

प्रयोग 

गरेको 

लमलत 

लिर्ादीको 

नाम/प्रकार 
पररमाण 

लिर्ादीको 

स्रोत 

(अफैं िे 

बनाएको/ 

लकनेको) 

खररद गरेको भए 

कुि 

िागत 
कैलफयत 

लबर्ादी 

खररद 

गरेको 

लमलत 

लबि नं. 
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसूची- ८ 

(दफा २६ साँग सम्बलन्सधत) 

िागतको अधारमा बीमा गररएको लटमुर खेतीको बीमा दािी भुिानी तालिका  

 

लििरण िा्तलिक क्षलत प्रलतशत 

(प्रलतबोट कायम बीमाङ्कको ) 

कैलफयत 

डबरूिा रोपण गरेको िषन 

(१२ मडहनासम्म) 

८५  

१–२ िषनको बोट ९०  

२–३ िषनको बोट ९०  

३–४ िषनको बोट ९५  

४–५ िषनको बोट ९५  

५ िषन परूा भएको बोट १००  

 

द्रष्टव्यः- लागतको आधारमा प्रदान गररने दािीको हकमा बीमकले दािी भकु्तानी प्रदान गदान बास्तडिक क्षडत (प्रडत 

बोट कायम बीमाङ्कको) प्रडतशतमा दािी रकम डनधानरण गरी त्यसबाट अडधक रकम कट्टा गरी दािी भकु्तानीको 

व्यिस्था गनुनपनेछ ।  
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसूची- ९ 

(दफा २७ को ईपदफा (४ र ७) साँग सम्बलन्सधत) 

लटमुर खेती क्षलत मूल्याङ्कन प्रलतिेदन  

१. क्षलत मूल्याङ्कनका िालग तोक्ने बीमकको नाम  

क्षडत मलू्याङ्कनको लाडग प्राप्त पत्रको चलानी नं. र डमडत .............. 

 

२. क्षलत मूल्याङ्कनकताघ (व्यलि िा सं् था) को नाम 

सम्पकन िः.................................................................................................................................................. 

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

फोन न.ं .................. मोबाइल न.ं ..................................इमेल..................................... 

 

३. क्षलत मूल्याङ्कन गने ्थानको पूरा ठेगानाः 

प्रदशेिः....................डजल्ला................पाडलका ....................िडा नं.............. टोलिः.....................  

क्षडत मलू्याङ्कन गनन खटाइनएको डमडतिः................................ 

क्षडत मलू्याङ्कनका लाडग लागेको अिडध: 

क्षडत मलू्याङ्कन प्रडतिेदन पेश गररएको डमडतिः ...................... 

 

४. दािी कताघको लििरणः 

बीमा दािीकतानको नामिः ........................................... 

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

बीमालेख न.ं ................................................ 

क्षडत भएको बीमाको डकडसमिः आंडशक                 पणून  
 

५. क्षलत सम्बन्सधी लििरणः 

क्षडत भएको डमडतिः ............................................क्षडत भएको समयिः ............................................ 

क्षडत भएको बोटको अिस्था: उत्पादन नहुाँद ै            उत्पादन हुन थालेपडछ  
 

६. क्षलत हुनुको कारणः .................................................................................................... 
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७. क्षलतको मूल्याङ्कनः 

िागतको अधारमा भएको क्षलतको मूल्याङ्कन 

 

ईत्पादनको अधारमा भएको क्षलतको मूल्याङ्कन 

लििरण गणना लििरण गणना 

बीमा भएको लटमुर खेतीको 

के्षत्रफिः 
..............................  

बीमा भएको लटमुर खेतीको 

के्षत्रफिः 
.............. 

जम्मा बीमा भएको बोट सखं्याः ..............................  जम्मा बीमा भएको बोट सखं्याः ............... 

क्षलत भएको जम्मा बोट सखं्याः ...............................  क्षलत भएको बोट सखं्याः ..................................  

प्रलतबोट िागत मूल्य रू. ......................................  
प्रलतबोट ईत्पादन क्षलत (के.जी.) 

= 

(प्रडतबोट उत्पादन (के.जी.) - प्रडत बोट 

डलएको उत्पादन (के.जी.)) 

कुि क्षलत मूल्य रू 

(क्षडत भएको जम्मा बोट संख्या * 

प्रडतबोट लागत रू * िास्तडिक 

क्षडत प्रडतशत) / १०० 

कुि ईत्पादन क्षलत (के.जी.) 
कुल क्षडत भएको बोट संख्या * 

प्रडतबोट उत्पादन क्षडत (के.जी.) 

ऄलधक रकम (रू. १०,००० िा 

दाबी रकमको ५ % (पााँच 

प्रलतशत) मध्ये जुन कम हुन्सछ) 

...........................  प्रलत के.जी. मूल्य रू. ...........................................  

खुद क्षलत मूल्य 
कुल क्षडत मलू्य रू. – अडधक 

रकम 
कुि क्षलत रकम रू. 

खदु उत्पादन क्षडत (के.जी.) × मलू्य 

रू. प्रडत के.जी. ..................  

 

ऄलधक रकम (रू. १०,००० िा 

दाबी रकमको ५ % (पााँच 

प्रलतशत) मध्ये जुन कम हुन्सछ) 

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

खुद क्षलत रकम  रू. कुल क्षडत रकम रू. - अडधक रकम रू. 

 ८. डस्थर फोटो संख्या (कम्तीमा पााँचिटा) ..........................................................                                       

९. कम्तीमा एक डमनेटको डभडडयो डक्लप ..............................................          

माडथ उडल्लडखत डटमरु खेतीमा भएको क्षडत सम्बन्धमा क्षडत मलू्याङ्कन गदान डलइएको तोडकएको संख्यामा फोटो तथा डभडडयो डक्लप 

संलग्न गरी क्षडतको मलू्याङ्कनको क्रममा प्राप्त भएका तथ्यगत जानकारी तथा डििरणहरू ठीक र सााँचो छन ्। सोही अनरुूप 

बीमालेखको शतन र सडुिधा अनसुार डनष्पक्ष मलू्याङ्कन गरेको स्ि-घोषणा गदनछु । यसमा लेडखएको व्यहोरा डठक, सााँचो छ, झठु्ठा ठहरे 

काननू बमोडजम सहुाँला, बझुाउाँला ।  

             

            क्षलत मूल्याङ्कनकताघकोः                                                       

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

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

कोड नं./ 

दतान नं./ताडलम इजाजतपत्र नं. ........................................ 

हस्ताक्षरिः   

संस्थाको हकमािः 

प्यान नं.: .....................              

डमडतिः....................... 

क्षलत मूल्याङ्कनकताघको ल्याप्चे छाप 

दायााँ बायााँ 

  


