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कृषि तथा पिपुन्छी बीमा षिर्दषेिका, २०७७ 

प्रस्तावनााः कृषि तथा पशपुन्छी क्षेत्रमा हुने जोषिमलार्इ बीमाको माध्यमबाट न्यनूीकरण गरी बीमा प्रवर्द्इन गनइ वाञ्छनीय 

भएकोले बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ२) ले षदएको अषिकार प्रयोग गरी बीमा सषमषतले दहेायको षनदषेशका बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्भिक 

१. समं्िप्त नाम र प्रारभिाः (१) यस षनदषेशकाको नाम “कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा म्नरे्दम्शका, २०७७” रहकेो छ । 

(२) यो षनदषेशका तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररिािााः वा प्रसङ्गले अको अथइ नलागमेा यस षनदषेशकामा,  

(क) “अनुर्दान” भन्नाले यस षनदषेशका अनसुार जारी हुने बीमालेिको बीमाशलु्कमा नेपाल 

सरकार, प्रदशे सरकार वा स्थानीय सरकारले उलब्ि गराउन ेरकमलाई अनदुान सम्झन ुपछइ ।  

(ि) “एकाघरको पररवार” भन्नाले सम्बषन्ित व्यषिको पषत, पत्नी, छोरा, िमइपतु्र, िमइपतु्री, 

बाव,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोिण गनुइपन ेदाज,ु भाई र षददी, बषहनी सम्झन ु

पछइ ।  

(ग) “कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा अम्िकताा” भन्नाले कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िी काम 

गनइ सषमषतबाट र्जाजतपत्र प्राप्त षनजीवन बीमा अषभकताइ (व्यषि वा सँस्था) सम्झन ुपछइ ।  

(घ)   “कृम्ि म्वज्ञान” भन्नाले मान्यताप्राप्त षशक्षण सँस्थामा अध्यापन हुने कृषि वा वनस्पषत सङ्ग 

सम्बषन्ित षबिय सम्झन ुपछइ ।  

(ङ) “गुणस्तर परीिण” भन्नाले बीमा गनइ प्रस्ताषवत बनस्पषत तथा जीवजन्तु बीमायोग्य छ वा 

छैन भनी प्राषवषिकद्वारा परीक्षण गने कायइ सम्झन ुपछइ । 

(च) “र्दाबी” भन्नाले बीमा गररएको वस्तुको क्षषत बापत बीषमतद्वारा माग गररएको क्षषतपषूतइ रकम 

सम्झन ुपछइ । 

(छ) “नम्िकको नातेर्दार” भन्नाले एकाघर वा सगोलको अंषशयार वा दाज,ु भाउज,ु सास,ु 

ससरुा, भाई, भाई वहुारी, षददी, षभनाज,ु बषहनी, बषहनी ज्वाई,ं साला, साला बहुारी, साली, 

जेठान, साढुदाई, साढुभाई, नन्द, आमाज,ु जेठी सास,ु काका, काकी, मामा, मार्ज,ु छोरा, 

बहुारी, छोरी, छोरी ज्वाई,ं नाषतनी, नाषतनी बहुारी, नाषतनी ज्वाई,ं भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी 

ज्वाई,ं फुप,ु फुपाज ुसम्झन ुपछइ ।   

(ज) “म्नयमावली” भन्नाले बीमा षनयमावली, २०४९ सम्झन ुपछइ । 

(झ) “पशु म्वज्ञान” भन्नाले मान्यताप्राप्त षशक्षण सँस्थामा अध्यापन हुन े पशपुन्छी, माछा वा 

षकट सम्बन्िी षबिय सम्झन ुपछइ ।  

(ञ) “प्राम्वम्िक” भन्नाले एस.एल.सी. वा सो सरहको परीक्षा उषिणइ गरी कृषि वा पश ु वा 

वनस्पषत षवज्ञानमा कम्तीमा एक बिइको ताषलम प्राप्त वा कृषि वा पश ु षवज्ञानमा सो भन्दा 

माषथल्लो योग्यता प्राप्त व्यषि सम्झन ुपछइ ।  
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(ट)    “बीमा अवम्ि” वा “बीमालेखको अवम्ि” भन्नाले बीमालेिको अनसुचूीमा उल्लेि   

भए अनसुार रक्षावरणको अवषि सम्झन ुपछइ ।  

(ठ) “बीमा गररने वस्तु” वा “बीमा गररएको वस्तु” भन्नाले बीमालेिको ताषलकामा उल्लेि 

भए अनसुारको बनस्पषत तथा जीवजन्तु सम्झन ुपछइ ।  

(ड) “बीमाङ्क” भन्नाले रक्षावरण गररएको रकम सम्झन ुपछइ ।  

(ढ) “बीमालेख” भन्नाले यस षनदषेशका बमोषजम जारी गररन ेबीमालेि सम्झन ुपछइ ।  

(ण) “बीमाशुल्क” भन्नाले बीमा गरे बापत बीषमतले बीमकलाई बझुाउन ुपने रकम सम्झन ुपछइ ।  

(त) “बीम्मत” भन्नाले बीमा गन ेव्यषि वा सँस्था सम्झन ुपछइ । 

(थ) “महाम्वपम्ि” भन्नाले मानवीय वा प्राकृषतक षवपदको कारणले जनजीवन असामान्य 

भएको अवस्था सम्झन ुपछइ ।   

(द) “मूलिूत म्ववरण” भन्नाले बीमा गररएको वस्तुको जोषिमलाई फरक पानइ सक्ने महत्वपणूइ 

षववरण सम्झन ुपछइ । 

(ि)  “रिावरण” भन्नाले बीमा गररएको वस्तुको क्षषतको क्षषतपषूतइ प्रदान गनइको लाषग मञ्जरु 

गरेको अवस्था सम्झन ुपछइ ।  

(न) “सङ्केत पट्टा” भन्नाले बीमा गररएको पशपुन्छीलाई पषहचान गन े उद्दशे्यले प्राषवषिकले 

लगाई षदने पषहचान िलु्ने सङ्केत वा प्रषतक षचन्ह; जस्तै: ट्याग, षचप्स, मार्क्रो षचप्स, 

मौरीको घारमा लगाउने षसल आषद सम्झन ुपछइ । 

(ऩ)   “समानुपाम्तक र्दर” भन्नाले बाषिइक बीमादरको अनपुातमा तोषकएको षनषित अवषिको 

लाषग लाग्न ेबीमादर सम्झन ुपछइ ।  

(प) “सम्मम्त” भन्नाले ऐन बमोषजम गषठत बीमा सषमषत सम्झन ुपछइ । 

(फ) “स्वास््य परीिण” भन्नाले बीमा गनइ प्रस्ताषवत जीवजन्त ु बीमायोग्य छ वा छैन भनी 

प्राषवषिकद्वारा परीक्षण गने कायइलार्इ सम्झन ुपछइ ।  

(ब) “िम्त” भन्नाले कुनै घटना घटी वा षवपषि परी वा रोग वा षकरा लागी बीमा गररएको 

वस्तुको हानी भई, नोक्सानी भई, षवषिई, मतृ्य ुभई, नष्ट वा नास भई हुने आषथइक नोक्सानी 

सम्झन ुपछइ ।  

(भ) “िम्त मूल्याङ्कनकताा” भन्नाले यस षनदषेशकाको अिीनमा रही जारी भएका 

बीमालेिमा हुन ेक्षषतको मलू्याङ्कन गने व्यषि वा सँस्था सम्झन ुपछइ । 

(म)     “िम्तपूम्ता” भन्नाले बीमालेिमा उल्लेि भए अनरुूप बीमकले बीषमतलाई प्रदान गने दाबी 

बापतको रकम सम्झन ुपछइ ।  

(य)    “िम्त मूल्याङ्कन प्रम्तवेर्दन” भन्नाले यस षनदषेशकाको अिीनमा रही बीमक वा क्षषत 

मलू्याङ्कनकताइले बीमा गररएको वस्तुको मतृ्य,ु क्षषत, नष्ट वा नास भई आषथइक नोक्सानी 

भएको भनी यषकन गरी षदएको प्रषतवेदनलाई सम्झन ुपछइ । 
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पररच्छेद –२ 

कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसाय  

३. कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसाय गनुापने: (१) यो षनदषेशका प्रारम्भ भए पषछ प्रत्येक षनजीवन बीमा व्यवसाय 

गने बीमकले यस षनदषेशकामा उल्लेि भए बमोषजमको कृषि तथा पशपुन्छी बीमा व्यवसाय गनुइपनछे । 

(२) बीमकले अनुसचूी-१ बमोषजम तोषकएका षजल्लाहरूमा अषनवायइ रूपमा उपदफा (१) बमोषजमको बीमा 

व्यवसाय सञ्चालन गनुइपनछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोषजमका षजल्लाहरू सषमषतले समय समयमा हरेफेर गनइ सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेषिएको भए तापषन बीमकले तोषकएका षजल्लाहरू बाहके अन्य 

षजल्लाहरूमा समते कृषि तथा पशपुन्छी बीमा व्यवसाय सञ्चालन गनइ सक्नेछ । 

(५) बीमकले बाषिइक रूपमा षवक्री गने कूल बीमालेिको संख्या मध्ये कम्तीमा पाँच प्रषतशत बीमालेि कृषि 

तथा पशपुन्छी बीमालेि हुन ुपनेछ ।  

४. कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमाको म्कम्समाः (१) कृषि तथा पशपुन्छी बीमाको षकषसम दहेाय बमोषजम हुनेछः 

(क) वनस्पषतको बीमा, र  

(ि) जीवजन्तुको बीमा, र  

(२) उपदफा (१) को षकषसम अन्तगइत पन ेबीमाको प्रकार अनुसचूी-२ बमोषजम हुनछे ।  

५. कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमालेखाः (१) बीमकले कृषि तथा पशपुन्छी बीमा व्यवसाय गदाइ अनदुान प्राप्त नहुने 

बीमाको हकमा परैू रकम र अनदुान प्राप्त हुन ेबीमाको हकमा अनदुानबाट प्राप्त हुने रकम बाहके बाँकी रकम प्राप्त गरे 

पिात मात्र बीमालेि जारी गनुइ पनछे । 

 (२) बीमालेिमा उपलब्ि हुने अनदुानको प्रषतशत र कुन बीमालेिमा अनदुान प्रदान गने भन्ने कुरा नेपाल 

सरकार वा प्रदशे सरकार वा स्थानीय तहले षनिाइरण गरे बमोषजम हुनछे ।  

 (३) प्रदशे सरकार तथा स्थानीय तहले समेत अनदुान उपलब्ि गराएको हकमा सो बमोषजमको अनदुान समेत 

प्रदान गररनछे ।   

 (४) यस दफा बमोषजमको अनदुानको भिुानी सम्बन्िी कायइषवषि नपेाल सरकारले अनदुान उपलब्ि गराएको 

हकमा नपेाल सरकारले, प्रदशे सरकारले अनदुान उपलब्ि गराएको हकमा प्रदशे सरकारले र स्थानीय तहले अनदुान 

उपलब्ि गराएको हकमा स्थानीय तहले सषमषतको समन्वयमा षनिाइरण गरे बमोषजम हुनछे ।  

 (५) बीषमतले बीमा गनइ चाहकेो वस्तुको आंषशक बीमा गनइ पाउन ेछैन ।  

 

६. कानूनले म्निेि गरेको बाहेक अन्यको लाम्ग बीमालेख िारी गना सम्कनेाः (१) प्रचषलत काननूले षनिेि गरेको 

बाहकेको बनस्पषत तथा जीवजन्तकुो लाषग कृषि तथा पशपुन्छी बीमालेि जारी गनइ सषकनछे ।  

 (२) यस षनदषेशका बमोषजम बीमा गनइको लाषग आयाषतत पशपुन्छीको हकमा क्वारेषन्टन जाँचपास गरेको र 

आयाषतत बनस्पषतको हकमा प्रचषलत काननू बमोषजमको क्वारेषन्टन सषहत फार्टोस्याषनटरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको 

हुनपुनेछ ।  
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पररच्छेद-३ 

कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमालेख 

७. बीमा कराराः (१) बीमकले यस षनदषेशका बमोषजम जारी गरेको बीमालेि बीमक तथा बीषमत बीचको षद्वपक्षीय 

करार हुनेछ ।  

 (२) बीमालेिमा उल्लेि भएका शतइ ब्यवस्था लगायत सम्पणूइ प्राविान बीमक तथा बीषमत दवैुले पालना गनुइ 

पनेछ ।   

   

८. बीमालेखको अवम्िाः (१) बीमालेिको अवषि बीमालेिमा उल्लेि भए अनसुार हुनेछ ।   

 (२) बीमालेि जारी गदाइ बीमालेि जारी भएको समय तथा जोषिम प्रारम्भ हुने षमषत (घण्टा र षमनेट सषहत) 

उल्लेि गनुइ पनछे । 

 (३) बीमालेि जारी भएको षमषत र जोषिम प्रारम्भ भएको षमषत फरक हुनगेरी बीमालेि जारी गनइ पार्ने छैन ।   

 (४) बीमालेिमा उल्लेि भएको बीमा समाप्त हुन ेषदनको मध्यरात बाह्र बजे बीमा अवषि समाप्त हुनेछ । 

 

९. छोटो अवम्िको बीमााः (१) बीमकले अनदुान प्राप्त नहुन ेबीमालेिको हकमा छोटो अवषिको लाषग बीमालेि 

जारी गनइ सक्नेछ ।   

(२) छोटो अवषिको बीमालेि एक पटक जारी भैसकेपषछ पनुः समय बढाउन पार्ने छैन ।  

(३) छोटो अवषिको लाषग बीमाशलु्क गणना गदाइ समानपुाषतक षहसाबमा गणना गनुइ पनछे ।  

(४) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेषिएको भए तापषन अनदुान प्राप्त हुने कुन ै पषन बीमालेि छोटो अवषिका 

लाषग जारी गनइ पार्न ेछैन ।  

 

स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि छोटो अवगिको बीमा भन्नाले सम्बगन्ित बीमालेखमा उल्लेख भएको 

परूा अवगि भन्दा कम अवगिको बीमा सम्झन ुपछछ ।    

 

१०. अन्य बीमालेख िारी गना नपाइनेाः (१) बीमकले यस षनदषेशका बमोषजम जारी भएका कृषि तथा पशपुन्छी 

बीमालेि बाहके अन्य जीवजन्तु तथा बनस्पषत सम्बन्िी बीमालेि षबक्री गनइ पाउन ेछैन । 

 (२) यस षनदषेशका बमोषजम जारी भएका कृषि तथा पशपुन्छी बीमालेिको , अन्तरवस्त ु(कन्टेन्ट), शब्दावली, 

बीमालेिहरूको शतइ तथा सषुविाहरु तथा अन्य कुरा सषमषतले तोषकषदए बमोषजम हुनछे । 

११. बीमायोग्य म्हत कायम हुनुपनेाः (१) बीमा गररने बस्तमुा बीषमतको बीमायोग्य षहत रहकेो हुन ुपनेछ ।  

 (२) बीमा प्रस्ताव फाराममा बीषमतले सम्पणूइ षववरणहरू स्पष्ट र यथाथइपरक रूपमा भरेको यषकन गनुइ पदइछ ।  

 (३) प्रस्ताव फाराम परूा भरेको हुनपुनछे र भनुइपने कुनै ठाँउ बीषमतको लाषग सान्दषभइक नहुन े भएमा अ.प्रा. 

(अप्रासंषगक) वा अंिेजीमा एन/ए (नट एषप्लकेवल) लेख्न ुपनेछ ।  

 (४) परूा नभरेको फारामको आिारमा बीमालेि जारी गनइ पार्न ेछैन ।  

 (५) “मोटामोटी” वा “अन्दाजी” जस्ता अषनियात्मक शब्द रािी बीमालेि जारी गनइ पार्न ेछैन 
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१२. फोटो तथा म्िम्ियो म्ललप राख्नु पनेाः (१) बीमकले बीमालेि जारी गनुइ अषघ बीमा गररएको वस्तु समेषटएको 

षवषभन्न कोणबाट षिषचएको षस्थर फोटो कम्तीमा पाँच वटा र कम्तीमा तीन षमनेट सम्मको षभषडयो षक्लप प्रस्ताव 

फारामसँगै प्राप्त गरेको हुनपुनछे ।  

 (२) उपदफा (१) र (२) बमोषजमको फोटो तथा षभषडयो प्राषवषिक आफैं ले षिचेको हुनपुनछे ।  

 

१३. बीमाङ्क कायम गने: बीमालेिमा उल्लेि भएको हकमा बीमालेि बमोषजम र अन्यको हकमा बजार मलू्य, 

बीजक मलू्य र स्थानीय चलनचल्तीको मलू्यलाई आिार षलई आपसी सहमषतको आिारमा बीमाङ्क कायम गनुइ 

पनेछ ।  

 

१४. बीमार्दर अनुसार बीमाशुल्क म्लनुपनेाः (१) बीमालेिमा उल्लेि गररएको बीमादरको आिारमा बीमाशलु्क 

गणना गनुइ पनेछ ।  

 (२) बीमालेि अनसुारको बीमाशलु्कमा कुनै पषन प्रकारको छुट वा सहुषलयत षदन वा कटौषत गनइ पार्ने छैन ।  

 (३) बीमालेिमा बीमाशलु्क गणना गदाइ हुन आउने कूल बीमाशलु्क रकममा अषतररि रकम षलन पार्न ेछैन ।  

 

१५. बीमाङ्क पररवतानाः (१) बीमालेि जारी भैसकेपिात बीमाङ्क पररवतइन गनइ पार्ने छैन ।  

 (२) कुनै बीषमतको बीमा गररएको वस्तुमा बीमा अवषि षभत्र बीमा गनुइ पन ेवस्त ुथप गनुइ परेमा त्यसरी थप 

गररने वस्तुको लाषग छुटै्ट बीमालेि जारी गनुइ पनेछ ।  

 

१६. बीमालेख पुनस्थाापना नहुनेाः अनदुान प्राप्त हुन ेबीमालेि अन्तगइत दाबी परेपषछ उि बीमालेि पनुस्थाइपना गनइ 

पार्न ेछैन ।  

 तर, अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेषिएको भए तापषन अनदुान प्राप्त नहुन ेबीमालेि दाबी परेपषछ बाँकी अवषिको 

लाषग बीषमतको र्च्छानसुार समानपुाषतक बीमाशलु्क षलई पनुस्थाइपना गनइ सषकनेछ ।  

 

१७. बीमा अस्वीकार गना नपाइनेाः (१) बीमकले आफूलाई तोषकएको षजल्लामा आफूलाई प्राप्त कृषि तथा पशपुन्छी 

बीमाको प्रस्ताव अस्वीकार गनइ पाउने छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेषिएको भए तापषन प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार गदाइ जालसाजी हुने दषेिएमा 

सषमषतलाई षलषित जानकारी गराई उि बीमा प्रस्ताव अस्वीकार गनइ सषकनेछ । 

 

१८. बीमालेख रद्द गना सम्कनेाः (१) दहेायको अवस्थामा बीमकले बीमालेि रद्द गनइ सक्नेछः 

(क) बीषमतले बीमालेिको शतइ उल्लंघन गरेको,  

(ि) बीमाको मलूभतू षववरण ढाँटेको वा गलत ढगंले उल्लेि गरेको,  

(ग) बीमा गरेको वस्तुलाई उषचत स्याहार सम्भार नगरी गम्भीर लापरवाही गरेको,  

(घ) बीमा गरेको वस्तु त्याग गरेको,  

(ङ) गैरकाननूी तवरले बीमा गराएको,  

(च) बीमायोग्य षहत कायम नभएको ।   

(२) कुनै बीषमतले उपदफा (१) बमोषजमको कुन ैकायइ गरेको पार्एमा सोको प्रमाण समते संलग्न गरी बीमालेि 

रद्द गनइ सक्नेछ ।   
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 तर, बीमालेि रद्द गनुइ अषघ बीमकले बीषमतलाई सात षदनको षलषित स्पषष्टकरणको मौका षदन ुपनछे ।  

(३) बीमकले उपदफा (२) बमोषजम बीमालेि रद्द गरेको प्रमाण सषहत पन्र षदन षभत्र बीमा सषमषतमा 

जानकारी गराउनपुनछे ।   

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेषिएको भए तापषन बीषमतले अनरुोि गरेमा बीमकले बीमालेि रद्द 

गनुइ पनछे ।  

(५) उपदफा (४) बमोषजम बीमालेि िारेज गदाइ अनदुान प्राप्त नहुने बीषमतलाई बाँकी अवषिको समानपुाषतक 

बीमाशलु्क षफताइ गनुइ पनछे र अनदुान प्राप्त हुने बीषमतलाई कुनै रकम षफताइ गनुइ पने छैन ।  

 

१९. अन्य बीमालेख म्लनुपनेाः (१) बीषमतले बीमा गररने बस्तुको लाषग षनमाइण गरेको भौषतक संरचनाको छुटै्ट 

बीमालेि षलन ुपनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोषजमको बीमा सम्बन्िी अन्य व्यवस्था सम्पषि बीमा षनदषेशका, २०७५ अनसुार हुनेछ र 

सो बमोषजम जारी हुन ेबीमालेिको लाषग अनदुान प्राप्त हुने छैन ।  

 

पररच्छेद-४ 

कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा मध्यस्थकताा 

२०. प्राम्वम्िकाः  (१) प्राषवषिकले बीमा गररने वस्तुको स्वास््य परीक्षण वा गणुस्तर परीक्षण गरी उि वस्तकुो स्वास््य 

वा गणुस्तरको आिारमा बीमा गनइ योग्य छ वा छैन भनी प्रस्ताव फाराममा भरी बीषमतलाई प्रदान गनुइ पनछे । 

(३) उपदफा (१) बमोषजमको प्रषतवेदन सषहतको प्रस्ताव फाराम प्राप्त नगरी बीमकले बीमालेि जारी गनुइ हुदँनै 

।  

(४) प्राषवषिकले दहेायको काम गरे बापत बीमाशलु्कमा पाँच प्रषतशत कषमसन रकम प्राप्त गनेछः- 

(क) बीमा गररने वस्तुको स्वास््य परीक्षण वा गणुस्तर परीक्षण गरे बापत, 

(ि) बीमा गररने बस्तुमा पषहचानका लाषग संकेत वा षचप्स वा ट्याग जडान गरे बापत र  

(ग) यस षनदषेशका तथा सम्बषन्ित बीमालेि अनसुार गनुइ पन ेअन्य काम गरे बापत ।   

(५) कुनै संस्थाले प्राषवषिकको रूपमा कायइ गनइ चाहमेा दहेाय बमोषजमको योग्यता परूा गरेको हुन ुपनछेः  

(क) प्रचषलत काननू बमोषजम दताइ भएका कृषि, बनस्पषत वा पशपुन्छी कायइसँग सम्बषन्ित फमइ वा 

कम्पनी हुनपुन,े  

(ि) सँस्थाको उद्दशे्यमा कृषि, बनस्पषत तथा पशपुन्छी बीमाको प्रावषिक भई कायइ गने भन्ने उल्लेि 

भएको हुनपुन,े  

(ग) सँस्थाको कुन ैएक जना सञ्चालक वा पदाषिकारी वा मखु्य व्यवस्थापक वा सँस्थाको कायइकारी 

प्रमिु भई कायइ गने व्यषिले यस षनदषेशकाको दफा २ को िण्ड (त) बमोषजमको योग्यता परूा 

गरेको हुनपुने ।  

(६) प्राषवषिकले बीमालेिमा उल्लेि भएको भए सोषह बमोषजम र बीमालेिमा उल्लेि नभएको भए आफ्नो 

षबशेिज्ञता भएको बीमा (कृषि वा पशपुन्छी मध्ये कुनै एक) सम्बन्िी कायइ मात्र गनइ पाउन ेछ ।   

   

२१. प्राम्वम्िकले गना नहुने कायााः (१) प्राषवषिकले दहेायका कायइ गनइ वा गराउन हुदँनैः- 

(क)  कुनै पषन बीमा गररने वस्तुको गलत स्वास््य परीक्षण वा गणुस्तर परीक्षण गनइ वा गनइ सघाउन 

वा गनइ लगाउन,   
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(ि) आफनो वा आफ्नो एकाघर पररवारको वा नषजकको नातेदारको बीमा गररन ेवस्तुको स्वास््य 

परीक्षण वा गणुस्तर परीक्षण गनइ, 

 (ग) गलत षनयतले वा गलत तररकाले बीषमतलाई उक्साउन वा बीमा गराउन,  

 (घ) गलत ढंगले संकेत पट्टा लगाउन वा गलत बस्तुमा संकेत पट्टा लगाउन,  

 (ङ) कृषि तथा पशपुन्छी बीमाबाट कुनै अनषुचत लाभ षलन , 

 (च) बीमालेि षलनेको हकषहत षवरूर्द् कुनै कायइ गनइ, 

 (छ) बीमा ऐन, बीमा षनयमावली, षनदषेशका तथा बीमालेि षबपररत कुनै कायइ गनइ ।  

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेि गररएको कुनै कायइ प्राषवषिकले गरेको पार्एमा बीमकले सोको प्रमाण सषहत 

सषमषतमा जानकारी गराउन ुपनछे र सषमषतले सम्बषन्ित षनकायमा कारवाहीको लाषग लेिी पठाउन सक्नछे ।  

 (३) उपदफा (१) बमोषजमको कायइ गन े प्रावषिकलाई कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िी कायइमा लगाउन 

पार्न ेछैन ।  

 

२२. कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा अम्िकताा: (१) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइ सम्बन्िी अनुसचूी-३ 

बमोषजमको ताषलम षलई सषमषतबाट बीमा अषभकताइको र्इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यषि वा सँस्थालाई बीमकले कृषि 

तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइको रुपमा कायइ गराउन सक्नेछ ।  

 (२) कुनै सँस्थाले कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइको रूपमा कायइ गनइ चाहमेा दहेाय बमोषजमको योग्यता 

परूा गरेको हुन ुपनेछः  

(क) प्रचषलत काननू बमोषजम दताइ भएका कृषि कायइसँग सम्बषन्ित कृषि वा बस्तपषत सम्बन्िी सहकारी 

सँस्था वा कृषि सहकारी समहू वा कृिक समहू वा कृषि सम्बन्िी फमइ वा कम्पनी हुनपुने,  

(ि) सँस्थाको उद्दशे्यमा कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइ भई कायइ गन ेभन्ने उल्लेि भएको हुनपुन,े  

(ग) सँस्थाको कुन ैएक जना सञ्चालक वा पदाषिकारी वा मखु्य व्यवस्थापक वा सँस्थाको कायइकारी 

प्रमिु भई कायइ गने व्यषि कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िी ताषलममा सहभागी भएको हुनपुन े।  

 

२३. कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा अम्िकतााको आचारसमं्हता: कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइको आचारसंषहता 

अनुसचूी-४ बमोषजम हुनछे । 

 

२४. कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा अम्िकतााको काम तथा कताव्य: (१) बीमा ऐन, बीमा षनयमावली, षनदषेशका तथा 

सषमषतले समय समयमा षदएको आदशे समतेको अिीनमा रही कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िी काम गने बीमा 

अषभकताइको काम, कतइव्य दहेाय बमोषजम हुनेछ: 

(क) बीमा व्यवसायका आिारभतू षसर्द्ान्त अन्तगइत रही बीमकको तफइ बाट कृषि तथा 

पशपुन्छी बीमा सम्बन्िी कायइ गने वा गराउन,े 

(ि) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िमा बीषमतलाई बीमकको तफइ बाट यथाथइ तथा षवस्ततृ 

जानकारी गराउन,े 

(ग) कृषि तथा पशपुन्छी बीमाको प्रस्ताव फाराम भनइ लगाउने तथा भनइ सघाउने,  

(घ) बीषमतलाई कृषि तथा पशपुन्छी बीमालेि उपलब्ि गराउन,े 

(ङ) आवश्यकता अनसुार कृषि तथा पशपुन्छी बीमालेि नवीकरण गरार्षदने,  

(च) बीषमतलार्इ दावी परेको बेला आवश्यक सहयोग गने, र  

(छ) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िमा सषमषतले तोषकषदएका अन्य कायइ गन ेगराउन े। 
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 (२) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइको अन्य योग्यता, काम, कतइव्य र अषिकार सो सम्बन्िी अन्य 

व्यवस्था बीमा षनयमावली, २०४९ अनसुार हुनछे ।  

 

२५. कम्मशन: कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइले कृषि तथा पशपुन्छी बीमा गरे बीमाशलु्क वापतको दश प्रषतशत 

कषमशन प्राप्त गनछे । 

 

२६. िम्त मूल्याङ्कनकताा: बीमकले आफैं ले गनइ सक्ने बाहके अन्य कृषि तथा पशपुन्छी बीमा दाबी अन्तगइत क्षषतको 

मलू्याङ्कन क्षषत मलू्याङ्कनकताइले गनुइ पनछे । 

 

२७. िम्त मूल्याङ्कनकतााको लाम्ग योग्यता: (१) क्षषत मलू्याङ्कनकताइको योग्यता दहेाय बमोषजम हुनछे : 

(क) नेपाली नागररक,  

(ि) मान्यता प्राप्त षशक्षण संस्थाबाट कृषि वा वनस्पषत वा पशपुन्छी सम्बन्िी षबियमा कम्तीमा 

दश जोड दईु वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उिीणइ गरेको,  

(ग) सषमषत वा सषमषतको स्वीकृषत षलई बीमकले सञ्चालन गरेको क्षषत मलू्याङ्कनकताइ 

सम्बन्िी अनुसचूी-५ बमोषजमको ताषलममा सहभागी भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको । 

 

 (२) कुनै सँस्थाले क्षषत मलू्याङ्कनकताइको रूपमा कायइ गनइ चाहमेा दहेाय बमोषजमको योग्यता परूा गरेको हुन ु

पनेछः  

(क) प्रचषलत काननू बमोषजम दताइ भएका कृषि कायइसँग सम्बषन्ित फमइ वा कम्पनी हुनपुने,  

(ि) सँस्थाको उद्दशे्यमा कृषि तथा पशपुन्छी बीमाको क्षषत मलू्याङ्कनकताइ भई कायइ गने भन्न े

उल्लेि भएको हुनपुन,े  

(ग)  सँस्थाको कुन ै एक जना सञ्चालक वा पदाषिकारी वा मखु्य व्यवस्थापक वा सँस्थाको 

कायइकारी प्रमिु भई कायइ गने व्यषिले उपदफा (१) बमोषजमको योग्यता परूा गरेको हुनपुने ।  

 

२८. िम्त मूल्याङ्कनकतााको काम तथा कताव्य: (१) क्षषत मलू्याङ्कनकताइको काम तथा कतइव्य दहेाय बमोषजम 

हुनेछ : 

(क) बीमा व्यवसायका आिारभतू षसर्द्ान्त अन्तगइत रही कृषि तथा पशपुन्छी बीमाको क्षषतको 

मलू्याङ्कन गने,  

(ि) घटना र वस्तषुस्थषत बारे सत्य त्यमा आिाररत मलू्याङ्कन प्रषतवेदन तयार गने, 

(ग) क्षषत मलू्याङ्कनको षसलषसलामा आवश्यकतानसुार सम्बषन्ित को पेशागत षवशेिज्ञको 

राय षलन,े 

(घ) क्षषतसँग सम्बषन्ित सम्पणूइ आवश्यक षववरणहरु स्पष्ट रूपमा िलुार्इ प्रषतवेदन तयार गरी 

बीमक समक्ष पेश गने ।  

(ङ) सषमषतले तोषकषदएका अन्य कायइ गने गराउने । 

 (२) क्षषत मलू्याङ्कनकताइले यस षनदषेशका बमोषजमको बीमा बाहके अन्य बीमाको क्षषतको मलू्याङ्कन गनइ 

पाउन ेछैन ।  

 (३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेषिएको भए तापषन दईु लाि रूपैंया भन्दा कम रकमको बीमाङ्क 

भएको बीमालेि अन्तगइतको दाबीको हकमा बीमक आफैं ले क्षषत मलू्याङ्कन गनइ सक्नछे ।   
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(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेषिएको भए तापषन बीमकले आवश्यक ठानेमा जनुसकैु अवस्थामा क्षषत 

मलू्याङ्कनकताइको सहयोग षलन सक्नेछ ।  

(५) क्षषत मलू्याङ्कनकताइको पाररश्रषमक बीमकले षनिाइरण गरे बमोषजम हुनेछ ।  

(६) क्षषत मलू्याङ्कनकताइले आफ्नो षबशेिज्ञता भएको बीमाको (बनस्पषत वा जीवजन्त ुमध्ये कुन ैएक) मात्र 

क्षषत मलू्याङ्कन गनइ पाउन ेछ ।   

 

२९. कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा िम्त मूल्याङ्कनताालेले गना नहुने कायााः (१) क्षषत मलू्याङ्कनकताइले दहेायका 

कायइ गनइ वा गराउन हुदँनै 

(क)  कुन ैपषन बीमा गररने वस्तुको गलत वा झठुो मलू्याङ्कन प्रषतवेदन तयार गनइ वा गनइ सघाउन,  

(ि) बास्तषवक क्षषतको मलू्याङ्कनलाई घटाउन वा बढाउन,  

(ग) आफनो वा आफ्नो एकाघर पररवार वा आफ्नो नषजकको नातेदारको बीमा गररन ेवस्तुको क्षषत 

मलू्याङ्कन गनइ, 

(घ) गलत षनयतले वा गलत तररकाले बीषमतलाई उक्साउन वा बीमा गनइ लगाउन,  

(ङ) कृषि तथा पशपुन्छी बीमाबाट कुनै अनषुचत लाभ षलन , 

(घ) बीमालेि षलनेको हकषहत षवरूर्द् कुनै कायइ गनइ 

(ङ) बीमा ऐन, बीमा षनयमावली, षनदषेशका तथा बीमालेिमा षबपररत कुन ैकायइ गनइ वा गराउन 

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेि गररएको कुनै कायइ क्षषत मलू्याङ्कनकताइले गरेको पार्एमा बीमकले सोको प्रमाण 

सषहत सषमषतमा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

 (३) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा क्षषत मलू्याङ्कनकताइले प्राषवषिक वा कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइको 

रूपमा कायइ गनइ पाउन ेछैन ।   

  

३०. िम्त मूल्याङ्कनकतााको आचारसमं्हता: क्षषत मलू्याङ्कनकताइको आचारसंषहता अनुसचूी-६ मा उल्लेि गररए 

बमोषजम हुनेछ । 
 

३१. म्िलो गरी लागू हुनेाः (१) यस षनदषेशकामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेषिएको भए तापषन क्षषत मलू्याङ्कनकताइ 

सम्बन्िी व्यवस्था षव.सं. २०७८ साल माघ १ गतेदषेि लाग ूहुनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेि भएको षमषतभन्दा अगावै क्षषत मलू्याङ्कन गनुइ परेमा बीमकले गणुस्तर परीक्षण, 

योग्यता परीक्षण तथा संकेत पट्टा लगाउने लगायत बीमा जारी गनुइ अषघ गनुइपन ेकुन ैपषन कायइमा संलग्न नगराएको 

प्रावषिकलाई क्षषत मलू्याङ्कन गनइ लगाउन ुपनेछ ।  

 

३२. बीमक म्िभमेवार हुने: (१) बीमकको कुन ैसञ्चालक, पदाषिकारी, कमइचारी, कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइ 

वा क्षषत मलू्याङ्कनकताइले कृषि तथा पशपुन्छी बीमालेि षलनेको हकषहत षवरुर्द् कुन ै काम गरी क्षषत पयुाइएमा 

त्यसको षजम्मेवारी बीमकले षलन ुपनेछ । 

 

३३. सचूी तयार गनुापनेाः बीमकले आफूले काममा लगाउने कृषि प्रावषिक, कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइ तथा 

कृषि क्षषत मलू्याङ्कनकताइको अनुसचूी-७ बमोषजमको सचूी तयार गरी सवइसािारणको जानकारीको लाषग आफ्नो 

वेभसार्टमा राख्न ुपनछे ।  
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पररच्छेद-५ 

बीमा र्दाबी 

३४. िम्तको सचूना प्राप्त गनुापनेाः बीमा गररएको वस्तु बीमा गररएको जोषिमको कारणले क्षषत भएको िण्डमा 

बीमालेिमा उल्लेि भएकोमा सोषह बमोषजम र अन्यको हकमा यथासम्भव षछटो वा क्षषतको प्रमाण नष्ट हुन ुअगावै 

वा षनरन्तर क्षषत भर्रहकेो अवस्था भएमा त्यसरी क्षषत भर्रहकेो अवषि षभत्र बीषमतले बीमकलाई टेषलफोन, 

फ्याक्स, र्मले, एसएमएस वा षलषित पत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट िबर वा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

 

३५. र्दाबी सभबन्िी प्रम्ियाको लाम्ग आवश्यक कागिातहराः (१) बीषमतबाट क्षषतको सचूना प्राप्त गरेपषछ दाबी 

भिुानी प्रषक्रयाको लाषग बीमकले बीषमतसङ्ग दहेाय बमोषजमको कागजातहरू माग गनुइ पनछेः  

(क)  पणूइ रूपले भररएको दाबी फाराम, 

(ि)  पणूइ क्षषतको हकमा सक्कल बीमालेिको प्रषत र आंषशक क्षषतको हकमा बीमालेिको 

छाँयाप्रषत  

(ग) सजइषमन मचुलु्का (मचुलु्कामा हस्ताक्षर गने सबैको नाम थर, ठेगाना र सम्पकइ  नम्वर समते)  

(घ) स्थानीय तहको वडा कायाइलयको षसफाररस  

(ङ) सम्बषन्ित बीमालेिमा उल्लेि भए बमोषजमको अद्यावषिक अषभलेिको प्रषत ।  

 (२) दाबी भिुानीका लाषग बीमकले बीमालेि बमोषजमका अन्य आवश्यक कागजात माग गनुइ पन ेभएमा 

उपदफा (१) बमोषजमका कागजातहरू संग ैमाग गनुइ पनेछ । 

  

३६. र्दाबी फर्छ्यौटाः (१) बीमकले आफू समक्ष परेको कृषि तथा पशपुन्छी बीमा दावीको तत्काल छानषबन प्रषक्रया 

प्रारम्भ गनुइपनेछ ।  

 (२) बीमा दाबी सम्बन्िी जानकारी वा सचूना प्राप्त भए पषछ बीमकले दाबी भिुानी प्रषक्रया परूा गनइ 

बीषमतलाई सहयोग गनुइ पदइछ । 

(३) बीमकले उपदफा (१) बमोषजम कृषि तथा पशपुन्छी बीमाको दावी सम्बन्िी आवश्यक कागजात प्राप्त 

भएपषछ (बीमक आफैं ले क्षषत मलू्याङ्कन गन ेअवस्थामा बाहके) बीषमतले क्षषतको जानकारी षदएको बढीमा सात 

षदन षभत्र क्षषत मलू्याङ्कनकताइलाई िटाउन ुपनेछ ।   

(४) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा क्षषत मलू्याङ्कनकताइले बीमा गररएको वस्तुको क्षषत स्पष्ट दषेिन ेगरी षवषभन्न 

कोणबाट आफैं ले षिचेको कम्तीमा पाँच वटा फोटो र कम्तीमा तीन षमनटेको षभषडयो षक्लप क्षषत मलू्याङ्कन 

प्रषतवेदनसङ्ग ैसंलग्न गरेको हुनपुनछे ।  

(५) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा क्षषत मलू्याङ्रकनकताइले आफूलाई क्षषत मलू्याङ्कन गनइ िटाएको पन्र षदन 

षभत्र भौषतक वा षवद्यतुीय स्वरूपमा क्षषत मलू्याङ्कन प्रषतवेदन तयार गरी बीमक समक्ष पेश गनुइ पनेछ ।  

(६) क्षषत मलू्याङ्कनकताइले गलत मलू्याङ्कन गरेको वा यस षनदषेशकाको वषिइलाप हुने गरी कुनै कायइ 

गरेको पार्एको िण्डमा बीमकले सषमषतको स्वीकृषतमा पनुः अको मलू्याङ्कनकताइलाई क्षषत मलू्याङ्कनका लाषग 

िटाउन सक्नेछ ।  

(७) बीमक आफैं ले क्षषत मलू्याङ्कन गनइ सक्न ेअवस्थामा समते उपदफा (५) बमोषजमको अवषि षभत्र क्षषत 

मलू्याङ्कन गरी सक्न ुपनछे ।   
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(८) क्षषत मलू्याङ्कनकताइले क्षषत मलू्याङ्कन प्रषतवेदन पेश गरेको पैंतीस षदन बीमकले दाषयत्व एषकन ठहर 

गरी बीषमतलाई दाबी भिुानी गनुइ पनछे र बीषमतले दावी बापत रकम नपाउने रहछे भने कारण सषहत षलषित 

जानकारी षदन ुपनेछ । 

 (९) उपदफा (३) बमोषजम बीमकले दावी भिुानी गदाइ घटना घटेको समयमा भएको वास्तषवक क्षषत वा 

बीमाङ्क रकम जनु कम हुन्छ सो बराबरको रकम मात्र दाबी भिुानी गनुइ पनछे । 

(१०) बीमकले दाबी षनवेदन अस्वीकार गरेमा, दाबी भिुानी नषदएमा वा मकाइ पने गरी दावी बापतको 

दाषयत्व षनिाइरण गरेमा बीमा सषमषतमा उजरुी गनइ सषकनेछ ।  

३७. महाम्वपम्ि सभबन्िी व्यवस्थााः (१) यस षनदषेशका बमोषजम दावी भिुानी गन ेसमय सीमा र कायइषवषि नेपाल 

सरकारले महाषवपषि घोिणा गरेको क्षेत्रमा लाग ूहुन ेछैन । 

(२) महाषवपषि घोिणा भएको क्षते्रमा महाषवपषि घोिणा अवषिभर सषमषतले दाबी भिुानी सम्बन्िी संषक्षप्त 

कायइषवषि बनाई लाग ूगनइ सक्नेछ । 

३८. कावु बाम्हरको पररम्स्थम्ताः (१) काव ु बाषहरको पररषस्थषत परी वा दफा ३६ बमोषजम महाषवपषि घोिणा भई 

तोषकएको समय षभत्र बीमकले क्षषत मलू्याङ्कनकताइ िटाउन तथा क्षषत मलू्याङ्कनकताइले क्षषत मलू्याङ्कन 

प्रषतवेदन बीमक समक्ष पेश गनइ नसकेमा यथासम्भव षछटो उि कायइ गन ेगरी बीमक र बीषमतको समझदारीमा समय 

सीमा तय गनइ सषकनेछ ।     

(२) उपदफा (१) बमोषजमको पररषस्थषतमा बीमक र बीषमतले आपसी समझदारीमा समय सीमा तय गरी 

सषमषतमा जानकारी गराउन ुपनछे ।  

 

पररच्छेद –६ 

ताम्लम 

३९. ताम्लम सञ्चालन गनुा पनेाः बीमकले आफूलाई तोषकएको षजल्लामा प्रत्येक बिइ कम्तीमा एक पटक नपेाल 

सरकार, प्रदशे सरकार, स्थानीय तह तथा सषमषतसंग समन्वय गरी कृषि प्रावषिक तथा क्षषत मलू्याङ्कनकताइको 

लाषग अलग अलग कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िी ताषलम सञ्चालन गनुइपनेछ ।  

 

४०. म्विाग स्थापना गनुापनेाः (१) बीमकले कृषि तथा पशपुन्छी बीमा षवभाग स्थापना गनुइ पनछे ।  

२) उपदफा (१) बमोषजमको षवभागमा आवश्यकता अनसुार कृषि तथा पशपुन्छीको प्रावषिक कमइचारीको 

व्यवस्था गनुइ पनेछ ।  

(३) बीमकले आफ्नो कायइक्षेत्रको रूपमा तोषकएको षजल्लामा आफ्नो शािा कायाइलय िोली आवश्यकता 

अनसुार प्राषवषिक कमइचारीको व्यवस्था गनुइ पनछे ।  

४१. ताम्लम प्राप्त गरेको हुनु पनेाः (१) बीमकले कृषि तथा पशपुन्छी बीमा षवभागमा षनयिु हुने कमइचारीलाई काममा 

लगाउन ुपवूइ कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िी ताषलम उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

 (२) बीमकले कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइ सम्बन्िी ताषलम सञ्चालन गनइ चाहमेा सषमषतको स्वीकृषत 

षलई सञ्चालन गनइ सक्नछे ।  
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४२. सचूी तयार गररनेाः कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइ तथा कृषि तथा बीमा क्षषत मलू्याङ्कनकताइको ताषलमको 

प्रषशक्षकको लाषग सषमषतले सचूी तयार गरी समय समयमा अद्यावषिक गनछे ।  

 

४३. ताम्लम सभबन्िी अम्िलेखाः कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइ तथा क्षषत मलू्याङ्कनकताइको ताषलम 

सञ्चालन गरे पिात दहेायका षबवरणहरू ताषलमको आयोजकले सरुषक्षत रूपमा राख्न ुपनेछः  

(क) ताषलम सञ्चालन गनइ गररएको षनणइय र ताषलम सञ्चालन षमषत, स्थान र अवषि 

(ि) ताषलम संयोजकको षबवरण 

(ग) ताषलमका लाषग प्रषशक्षाथीको षनवदेन तथा हाषजरीको षववरण 

(घ) ताषलम षलन चाहन ेउम्मेदवारहरूको योग्यता पगुेको कागजात  

(ङ) ताषलममा प्रदान गररएको प्रमाणपत्रको छाँयाप्रषत  

 

४४. ताम्लमको कायाम्वम्िाः कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िी ताषलमको अन्य कायइषवषि आयोजकले षनिाइरण गरे 

बमोषजम हुनेछ । 

पररच्छेद-७ 

म्वम्वि 

४५. न्यूनतम िेत्रफल: (१) प्रत्येक बीषमतले सरुक्षण गनइ पाउन ेबालीको न्यनूतम क्षेत्रफल पहाडमा चार आना र तराईमा 

आिा कट्ठा हुन ुपनछे ।  

 (२) उपदफा (१) बमोषजम बीमा गररने सम्पषि भएको जग्गाको षकिा न.ं र षकिा नं. नभएको जग्गा वा 

एलानी जग्गा भएमा उि जग्गाको अवषस्थषत यषकन हुन ेचार षकल्ला लगायतका प्रमाण षलन ुपनछे ।  

 

४६. बीमालेखको नामसारीाः बीमा गररएको वस्तुको स्वाषमत्व हस्तान्तरण भएको िण्डमा बीमकले सो कुराको 

जानकारी प्राप्त भएको पन्र षदन षभत्र स्वाषमत्व िहण गने व्यषिको नाममा षनःशलु्क बीमालेिको नामसारी गरी षदन ु

पनेछ ।  

  

४७. भयानुअल बनाउन सलनेाः बीमकले यस षनदषेशकाको अिीनमा रही कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िी म्यानअुल 

तयार गरी लाग ूगनुइ पनेछ ।   

 

४८. सफ्टवेयर सभबन्िी ब्यवस्थााः (१) यस षनदषेशका अन्तगइत जारी गररन े बीमालेिको लाषग कषम्तमा दहेाय 

बमोषजमको सषुविा उपलब्ि हुनेगरी यो षनदषेशका जारी भएको एक बिइषभत्र सफ्टवेयरको ब्यवस्था गनुइपनेछः  

(क) अनलार्नबाट बीमालेि प्रस्ताव फाराम भन ेब्यवस्था ।  

(ि) अनलार्नबाट बीमालेि जारी गने ब्यवस्था । 

(ग) वेभसार्टमा बीमालेि राख्ने ब्यवस्था ।  

(घ) बीषमतले अनलार्न, र्मले तथा मोवार्लबाट आफ्नो बीमालेिको अवस्थाको षवस्ततृ 

जानकारी पाउने ब्यवस्था ।  

(ङ) बीमालेिमा संलग्न सवै कागजी अषभलेिहरू र्लेक्रोषनक अषभलेिमा समेत रहने ब्यवस्था ।  
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(च) बीमालेिको म्याद सषकन लागेको भएमा अनलार्न, र्मले तथा मोवार्लबाट सोको जानकारी 

गराउने ब्यवस्था ।  

(छ) माषसक रूपमा तोषकए बमोषजमको षववरण अनलार्नको माध्यमबाट सषमषतमा पठाउने 

ब्यवस्था ।  
 

४९. म्ववरण पठाउनु पने: (१) बीमकले कृषि तथा पशपुन्छी बीमा व्यवसायको बीमाशलु्क संकलन, बीमा दाबी, 

पनुबीमा तथा अनदुान सम्बन्िी माषसक तथा बाषिइक षववरण अवषि समाप्त भएको सात षदन षभत्र सषमषतले षनिाइरण 

गरे बमोषजमको ढाँचामा सषमषतमा पठाउन ुपनछे  ।  

(२) सषमषतले आवश्यक ठानेमा कुनै बीमकबाट कृषि तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्िी अन्य आवश्यक सचूना, 

कागजात तथा षववरण माग गनइ सक्नेछ । 

 

५०. अनुगमनाः (१) बीमकले गरेको कृषि तथा पशपुन्छी बीमा व्यवसाय सम्बन्िमा सषमषतले आवश्यकता अनसुार आफैं  

वा कुन ैषवशेिज्ञ माफइ त अनगुमन गनेछ । 

(२) बीमकले आफूले षबक्री गरेको कृषि तथा पशपुन्छी बीमालेि सम्बन्िमा बीषमतको समय समयमा 

अनगुमन गरी सोको अषभलेि राख्न ुपनेछ ।   

५१. अम्िलेख सरुम्ित राख्नु पनेाः बीमकले बीमालेि जारी गदाइ वा बीमा दाबी फर्छ्यौट गदाइ आवश्यक सम्पणूइ 

षववरण तथा कागजात, फोटो तथा षभषडयो आषद सरुषक्षत रूपमा अषभलेि गरी राख्न ुपनछे ।  
 

५२. म्नरे्दशन म्र्दन सलने: (१) सषमषतले कृषि तथा पशपुन्छी बीमाको दावी भिुानीका सम्बन्िमा बीमकलाई 

आवश्यकतानसुार षनदशेन षदन सक्नेछ । 

(२) यस षनदषेशकाको पालना गनुइ प्रत्येक बीमकको कतइव्य हुनछे । 

५३. व्याख्या गने अम्िकार: यस षनदषेशकाको व्याख्या गने अषिकार सषमषतलाई हुनछे ।  

 

५४. खारेिी र बचाऊाः (१) बाली तथा पशपुन्छी बीमा षनदशेन, २०६९ िारेज गररएको छ ।  

(२) बाली तथा पशपुन्छी बीमा षनदशेन, २०६९ बमोषजम भए गरेका सम्पणूइ कायइहरू यसै षनदषेशका बमोषजम 

भए गरेको माषननेछ ।  
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अनुसचूी-१ 

(दफा ३(२) सँग सम्बषन्ित) 

कृम्ि तथा पशुपंिी बीमाको लाम्ग बीमकको लाम्ग तोम्कएको म्िल्ला 

म्िल्ला म्विािनका मुख्य आिारहराः 

(क) भौगोषलक आिार (यथासम्भव बीमकहरूको षहमाली क्षेत्र, पहाडी क्षते्र र तराई गरी तीनै क्षेत्रमा उपषस्थषत) 

(ि) आषथइक आिार (मखु्य आषथइक केन्रहरू सकेसम्म फरक फरक बीमकमा षवभाजन)  

 

 

प्ररे्दश 

नं. 

म्हमाली तथा उच्च पहािी िेग पहािी िेत्र तराई मिेस िेत्र 

१ ताप्लेजङु नेको ई.षल. पाँचथर नेको ई.षल. झापा नेको ई.षल. 

संिवुासभा लषुम्बनी जनरल ई.कं.षल. तह्रथमु षद ओररएण्टल ई.कं.षल. मोरङ साषनमा जनरल ई.कं.षल. 

सोलिुमु्वु आर्एमर् जनरल ई.कं.षल. िनकुटा षद ओररएण्टल ई.कं.षल. सनुसरी  षद ओररएण्टल ई.कं.षल. 

-  भोजपरु लषुम्बनी जनरल ई.कं.षल. -  

-  िोटाङ लषुम्बनी जनरल ई.कं.षल. -  

-  ओिलढंुगा आर्एमर् जनरल ई.कं.षल. -  

-  र्लाम नेको ई.षल. -  

-  उदयपरु लषुम्बनी जनरल ई.कं.षल. -  

२ -  -  सप्तरी  षद ओररएण्टल ई.कं.षल. 

-  -  षसराहा  जनरल ई.कं.(नेपाल) षल. 

-  -  िनिुा  आर्एमर् जनरल ई.कं.षल. 

-  -  महोिरी आर्एमर् जनरल ई.कं.षल. 

-  -  सलाइही षप्रषमयर ई.कं.(नेपाल) षल. 

-  -  रौतहट अजोड ई.कं.षल. 

-  -  बारा षहमालयन जनरल ई. कं. 

षल. 

-  -  पसाइ जनरल ई.कं.(नेपाल) षल. 

ब
ाग

म
षत

  दोलिा  षप्रषमयर ई.कं.(नेपाल) षल. रामेछाप षप्रषमयर ई.कं.(नेपाल) षल. षचतवन षशिर ई.कं.षल. 

षसन्िपुाल्चोक षहमालयन जनरल ई. कं. 

षल. 

षसन्िलुी षप्रषमयर ई.कं.(नेपाल) षल. -  

रसवुा जनरल ई.कं.(नेपाल) षल. काभ्रेपलान्चोक षहमालयन जनरल ई. कं. 

षल. 

-  

-  काठमाण्डौं राषररय बीमा कम्पनी षल. -  

-  भिपरु साषनमा जनरल र्न्स्योरेन्स 

क. षल. 

-  

-  लषलतपरु षहमालयन जनरल ई. कं. 

षल. 

-  

-  नवुाकोट षशिर ई.कं.षल. -  

-  िाषदङ षशिर ई.कं.षल. -  

-  मकवानपरु षशिर ई.कं.षल. -  

-    -  
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प्ररे्दश 

नं. 

म्हमाली तथा उच्च पहािी िेग पहािी िेत्र तराई मिेस िेत्र 
ग

ण्ड
क

ी 
प्र

द
ेश

 

गोिाइ प्रडेुषन्सयल ई.कं.षल. तनहु.ँ प्रडेुषन्सयल ई.कं.षल. नवलपरु साषनमा जनरल ई.कं.षल. 

मनाङ षसर्द्ाथइ ई.षल. कास्की षसर्द्ाथइ ई.षल. -  

मसु्ताङ प्रभ ुई.षल. लमजङु प्रडेुषन्सयल ई.कं.षल. -  

-  पवइत  अजोड ई.कं.षल. -  

-  स्याङ्जा प्रभ ुई.षल. -  

-  बागलङु प्रभ ुई.षल. -  

  म्याग्दी प्रभ ुई.षल.   

ल
षुम्

ब
न
ी 

प्र
द
ेश

 

-  पाल्पा षसर्द्ाथइ ई.षल. नवलपरासी प्रडेुषन्सयल ई.कं.षल. 

-  गुल्मी अजोड ई.कं.षल. रूपन्देही षसर्द्ाथइ ई.षल. 

-  अघाइिाँची नेशनल ई.कं.षल. कषपलवस्त ु साषनमा जनरल ई.कं.षल. 

-  प्यठुान नेशनल ई.कं.षल. दाङ नेशनल ई.कं.षल. 

-  पवूी रूकुम अजोड ई.कं.षल. बाँके एनएलजी ई.कं.षल. 

-  रोल्पा नेशनल ई.कं.षल. बषदइया एभरेष्ट ई.कं.षल. 

क
ण

ाइल
ी 

प्र
द
ेश

 

डोल्पा एनएलजी ई.कं.षल. पषितम रुकुम एनएलजी ई.कं.षल. -  

मगु सगरमाथा ई.कं.षल. जाजरकोट सगरमाथा ई.कं.षल. -  

हुम्ला यनुार्टेड ई.कं. (नेपाल) षल. जमु्ला सगरमाथा ई.कं.षल. -  

-  कालीकोट एभरेष्ट ई.कं.षल. -  

-  दैलेि एभरेष्ट ई.कं.षल. -  

-  सल्यान एनएलजी ई.कं.षल. -  

-  सिुेत एभरेष्ट ई.कं.षल. -  

स
दु
रुप

षि
म

  
प्र

द
ेश

 बझाङ राषररय बीमा कं. षल. अछाम यनुार्टेड ई.कं. (नेपाल) षल. कैलाली  राषररय बीमा कं. षल. 

बाजरुा यनुार्टेड ई.कं. (नेपाल) षल. डोटी राषररय बीमा कं. षल. कन्चनपरु नेपाल ई.कं.षल. 

दाचुइला नेपाल ई.कं.षल. बैतडी नेपाल ई.कं.षल. -  

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

(दफा ४(२) सँग सम्बषन्ित) 

कृम्ि प्रयोिनको लाम्ग पाम्लने िीविन्तु तथा खेती गररने वनस्पम्तको बीमाको प्रकार 

ि.स.ं िीविन्तु ि.स.ं बनस्पम्त  

(क)  गार्भैंसी  (क)  अन्नबाली 

(ि)  भेडावाख्रा  (ि)  दलहन 

(ग)  घोडा वगइ  (ग)  तेलहन  

(घ)  सुंगरु वगइ (घ)  तरकारी  

(ङ)  घरपालुवा जनावर  (ङ)  च्याऊ 

(च)  पन्छी  (च)  फलफूल  

(छ)  माछा  (छ)  सखु्िा फल (नट वगइ)  

(ज)  षकरा (ज)  कन्दमलू  

(झ)  अन्य पशपुन्छी  (झ)  षचनीजन्य बाली  

  (ञ)  पेय 

  (ट)  मसला  

  (ठ)  फूल  

  (ड)  जषडवटुी  

  (ढ)  घाँसेबाली 

  (ण)  षकरा (वनस्पषत वगइमा राषिने षकरा बगइ)  

  (त)  िाद्यान्न 

  (थ)  अन्य वनस्पषत  
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अनुसचूी-३ 

(दफा २२(१) सँग सम्बषन्ित) 

कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा अम्िकतााको ताम्लमको पाठ्यिम  

ि.स.ं   घण्टा 

१.  पूवा परीिा (म्प्र-टेष्ट)  १ 

२.  िोम्खम र िोम्खम व्यवस्थापन 

 जोषिमको पररचय, जोषिमको प्रकार,  

 जोषिम र बीमाको सम्बन्ि, जोषिम व्यवस्थापन 

२  

३.  बीमा 

 बीमाको पररचय, बीमाको महत्व, बीमाको प्रकार 

 जीवन बीमा व्यवसाय, षनजीवन बीमा व्यवसाय, पनुबीमा व्यवसाय 

 कृषि तथा पशपुन्छी बीमा व्यवसाय 

२ 

४.  बीमाका आिारितू म्सद्धान्तहर  

 परम सषद्वश्वासको षसर्द्ान्त 

 बीमायोग्य षहतको षसर्द्ान्त 

 क्षषतपषूतइको षसर्द्ान्त 

 योगदानको षसर्द्ान्त 

 प्रत्यासनको षसर्द्ान्त 

 षनकटतम कारणको षसर्द्ान्त 

२ 

५.  बीमा सभबन्िी कानूनी व्यवस्था 

 बीमा ऐन, बीमा षनयमावली,  

 बीमा सषमषत, बीमा कम्पनी (बीमक) 

 कृषि तथा पशपुन्छी बीमा षनदषेशका, २०७७ 

 बाली तथा पशिुन बीमाको षप्रषमयममा अनदुान उपलब्ि गराउने सम्बन्िी 

षनदषेशका, २०७० 

 कृषि बीमा अषभकताइको आचार संषहता 

 बीमा अषभकताइ सम्बन्िी काननूी व्यवस्था 

२ 

६.  कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमालेख 

 जीवजन्तु सम्बन्िी बीमालेिको अध्यापन (अभ्यास सषहत कम्तीमा पाँच वटा)  

  बनस्पषत सम्बन्िी बीमालेिको अभ्यास  (अभ्यास सषहत कम्तीमा पाँच वटा)  

 

६ 

६ 

७.  मूल्याङ्कन परीिा (पोष्ट-टेष्ट)  १ 

पूर्व परीक्षाको नष्टिजाको आधारमा िाष्टिम सयंोजकिे कृष्टि िथा पशुपन्छी बीमािेख सम्बन्धी प्रष्टशक्षण समय थपघट गनव सक्नेछ ।  

 



 

कृषि  बीमा षिर्दषेिका, २०७७  18 

 

अनुसचूी-४ 

(दफा २३ सँग सम्बषन्ित) 

कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा अम्िकतााको आचार समं्हता 

(१) कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा अम्िकतााले पालना गनुापने कुराहराः - 

(क)   कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइले कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइ सम्बन्िी कायइ मात्र गनुइपन े। 

(ि)   कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइले बीमा सषमषतबाट प्राप्त बीमाको षकषसम (कृषि तथा पशपुन्छी बीमा) समेत 

िलेुको बीमा अषभकताइको र्जाजत पत्र सँिै साथमा राख्न ुपनछे र िाहकले चाहमेा त्यस्तो र्जाजतपत्र दिेाउन ु

पने ।  

(ग) बीषमतले आफू अषभकताइ भएको बीमकको बारेमा जानकारी माग गरेको िण्डमा पूँजीगत संरचना, लगानी नीषत, 

आषथइक षस्थषत आषदको बारेमा यथाथइ जानकारी गराउन ुपने ।  

(घ) बीषमतलार्इ प्रस्ताव फाराममा िलुाउन ुपने सम्पणूइ षववरणहरु िलुाउन लगाई त्यससंग सम्बषन्ित कागजात 

बीषमतबाट प्राप्त गरी बीमक समक्ष पेश गनुइ पन े।  

(ङ) कृषि तथा पशपुन्छी बीमाको लाषग आवश्यक पने प्रस्तावकले भनुइपन ेफारामहरु प्रस्तावकहरु स्वयंबाटै भराउन ु

पनेछ र यषद प्रस्तावक षनरक्षर वा असमथइ भए प्रस्तावकले षवश्वास गरेको व्यषिबाट त्यस्ता फारामहरु भराउन ु

पने ।  

(च) बीषमतलार्इ बीमालेिमा उल्लेषित सम्पणूइ शतइ एवं सषुविा बारे पणूइ रूपमा जानकारी गराउनपुन े।  

(छ) बीषमतको पेशा, सामाषजक हषैसयत र स्तर बारे बीमकलाई छुटै्ट जानकारी षदनपुन े।  

(ज) आवश्यकतानसुार बीमकलाई अण्डररार्षटङ्ग कायइका लाषग आवश्यक पन ेथप षववरण उपलब्ि गराउनपुन े।  

(झ) बीषमतले अनरुोि गरेमा षनषदइष्ट समयमा बीमा शलु्क बझुाउन ेर बीमा अवषि समाप्त भएमा पनुः बीमा गनइ 

सहयोग गनुइ पन े।   

(ञ) बीमामा दाबी परेमा दाबी भिुानी सम्बन्िमा बीषमतलाई सहयोग गरी समन्वयकारी भषूमका षनवाइह गनुइ पने ।  

 

(२)  कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा अम्िकतााले गना नहुने कुराहराः–  

(क) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइको र्जाजतपत्र प्राप्त नगरी वा र्जाजतपत्र नवीकरण नगरी बीमालेि षवषक्र 

गनइ ।  

(ि) बीषमतबारे आफूले थाहा पाएको कुनै पषन बीमासंग सम्बषन्ित आवश्यक षववरणहरु सम्बषन्ित बीमकलाई 

नबताई लुकाउन ।  

(ग) बीषमत बारेको आफुलाई जानकारी भएको षववरणहरु सम्बषन्ित बीमक बाहकेका व्यषि वा संस्था साम ुप्रकट 

गनइ ।  

(घ) बीषमत प्रषत दवु्यइवहार गनइ ।  

(ङ) बीषमतलाई अनावश्यक करकाप गनइ ।  
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(च) बीषमतलाई प्रलोभनमा पानइ आफूले प्राप्त गने कषमशनको कुनै पषन अंश षदन वा षदन्छु भनी कबोल गनइ । 

(छ) अस्वस्थ प्रषतस्पिाइ गरी अन्य बीमा अषभकताइको व्यवसायमा अनावश्यक दिल पयुाइउन ।  

(ज) बीमालेि वापत प्राप्त हुने रकमको कुनै पषन अंश बीषमत वा बीषमतको हकवालाबाट षलन ।  

(झ) कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइ(सँस्थागत कृषि तथा पशपुन्छी बीमा अषभकताइको कायइकारी प्रमिु बाहके) 

ले कुनै पषन बीमकको तलबी कमइचारी भर्इ काम गनइ ।  

(ञ) आफू अषभकताइ भएको बीमकको सँस्थापक, सञ्चालक हुन वा एक प्रषतशत भन्दा बढी शेयर िारण गनइ  

(ट) आफू, आफ्नो एकाघर पररवार वा नषजकको नातेदारको बीमा गराउन  

(ठ) आफू अषभकताइ नभएको कुन ैपषन बीमकको बारेमा गलत प्रचार प्रसार गनइ ।  

(ड) आफ्नो पेशागत व्यवसाय संचालन गदाइ अन्य प्रचषलत काननू उल्लघनं गरी व्यवसाय गनइ ।  
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अनुसचूी-५ 

(दफा २७(१) सँग सम्बषन्ित) 

िम्त मूल्याङ्ककतााको ताम्लमको पाठ्यिम  

ि.स.ं   घण्टा 

८.  पूवा परीिा (म्प्र-टेष्ट)  १ 

९.  िोम्खम र बीमा  

 जोषिमको पररचय, जोषिमको प्रकार, जोषिम र बीमाको सम्बन्ि, जोषिम व्यवस्थापन 

 बीमाको पररचय, बीमाको महत्व, बीमाको प्रकार 

 जीवन बीमा व्यवसाय, षनजीवन बीमा व्यवसाय, पुनबीमा व्यवसाय 

१  

१०.  बीमा बीमाका आिारिूत म्सद्धान्त  

 परम सषद्वश्वासको षसर्द्ान्त,  

 बीमायोग्य षहतको षसर्द्ान्त,  

 क्षषतपषूतइको षसर्द्ान्त, 

 योगदानको षसर्द्ान्त, प्रत्यासनको षसर्द्ान्त र षनकटतम कारणको षसर्द्ान्त 

२ 

११.  बीमा सभबन्िी कानूनी व्यवस्था 

 बीमा ऐन, बीमा षनयमावली,  

 बीमा सषमषत, बीमा कम्पनी (बीमक) 

 कृषि तथा पशपुन्छी बीमा षनदेषशका, २०७७ 

 क्षषत मलू्याङ्कनकताइको आचार संषहता 

 बाली तथा पशिुन बीमाको षप्रषमयममा अनदुान उपलब्ि गराउने सम्बन्िी षनदेषशका, २०७० 

२ 

१२.  कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमालेख  

 जीवजन्तुको बीमाको अध्यापन (कम्तीमा पाँच वटा)   

 बनस्पषतको बीमाको अभ्यास (कम्तीमा पाँच वटा) 

५ 

१३.  कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा िम्त मूल्याङ्कन  

 बीमा र क्षषतपषूतइ  

 क्षषत मलू्याङ्कनको अविारणा  

 क्षषत मलू्याङ्कनको तररका  

 क्षषत मलू्याङ्कनमा आर्पने समस्या तथा समािानका उपाय   

 

५ 

 

 

१४.  कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा िम्त मूल्याङ्कन प्रम्तवेर्दन  

 क्षषत मलू्याङ्कन प्रषतवेदनमा मा समेट्न ुपने   

 क्षषत मलू्याङ्कन प्रषतवेदन र सचूना प्रषवषि  

 क्षषत मलू्याङ्कन प्रषतवेदनको ढाँचा  

 क्षषत मलू्याङ्कन प्रषतवेदनको कायाइन्वयन  

५ 

१५.  मूल्याङ्कन परीिा (पोष्ट-टेष्ट)  १ 

पूर्व परीक्षाको नष्टिजाको आधारमा िाष्टिम सयंोजकिे कृष्टि िथा पशुपन्छी बीमािेख सम्बन्धी प्रष्टशक्षण समय थपघट गनव सक्नेछ ।  
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अनुसचूी-६ 

(दफा ३० सँग सम्बषन्ित) 

िम्त मूल्याङ्ककतााको आचार समं्हता 

(१) िम्त मूल्याङ्कनकतााले पालना गनुापने कुराहराः– 

(क) बीमा ऐन, २०४९ तथा सो अन्तगइतको षनयमावली तथा आदशे, षनदशेनको अषिनमा रही कायइ गनुइ पन े। 

(ि) पेशासंग सम्बषन्ित सचूना तथा प्रषवषिको पणूइ ज्ञान हाषसल गरेको हुन ुपन े। 

(ग) आफ्नो पेशागत नैषतकता तथा र्मान्दाररता कायम गरी कायइ गनुइ पन े। 

(घ) व्यवसाषयक तथा प्राषवषिक सीपको प्रयोग गरी क्षषतको मलू्याङ्कन गनुइ पने । 

(ङ) आफू क्षषत मलू्याङ्कन गनइ षनयिु भएको जानकारी सम्बषन्ित पक्षलाई षदन ुपने । 

(च) बीषमतलाई क्षषत कम गने उपाय र तररकाको सम्भव भएसम्म जानकारी षदन ुपने । 

(छ) क्षषत मलू्याङ्कनको षसलषसलामा कुनै षववाद उत्पन्न भएमा तत्कालै सम्बषन्ित सबै पक्षलाई जानकारी षदन ुपने 

। 

(ज) घटना र वस्तषुस्थषत बारे सत्य त्यमा आिाररत मलू्याङ्कन प्रषतवेदन तयार गनुइ पनछे । 

(झ) क्षषत मलू्याङ्कनको षसलषसलामा आवश्यकतानसुार सम्बषन्ित बीमकलाई मान्य हुने पेशागत षवशेिज्ञको राय 

षलन ुसषकन े। 

(ञ) क्षषत मलू्याङ्कन प्रषतवेदन बीमक समक्ष पेश गरेको सारांश बीषमतलाई षदन ुपन े। 

(ट) क्षषतसंग सम्बषन्ित सम्पणूइ आवश्यक षववरणहरु िलुाउन लगाई त्यससंग सम्बषन्ित कागजात बीषमतबाट षलर् 

प्रषतवेदनका साथ बीमक समक्ष पशे गनुइ पने । 

(ठ) आफूले गरेको कामको लगत अद्यावषिक गरी राख्न ुपने । 

(ड) बीमक समक्ष पेश गरेको प्रषतवेदन, सम्बषन्ित कागजातहरु तथा तस्वीरहरुका प्रषतषलपी सामान्यतः एक विइसम्म 

सरुषक्षतसाथ राख्नकुा साथै बीमा सषमषत, सम्बषन्ित बीमक तथा काननू बमोषजम पेश गनुइ पन ेषनकायले मागकेो 

बित उपलब्ि गराउन ुपनइ ।  

(ढ) षववादास्पद दावीको हकमा षववादको अषन्तम टंुगो नलागेसम्म उषल्लषित कागजात सरुषक्षत राख्न ुपनछे । 

 

(२) िम्त मूल्याङ्कनकतााले गना नहुने कुराहराः– 

(ण) र्जाजत पत्र नषलई वा र्जाजतपत्र नवीकरण नगरी क्षषत मलू्याङ्कनकताइको रुपमा कायइ गनइ । 

(त) दावीसंग सम्बषन्ित आफूले थाहा पाएको आवश्यक षववरणहरु सम्बषन्ित बीमकलाई नबताई लुकाउन । 

(थ) बीषमत बारेको आफुलाई जानकारी भएको षववरणहरु सम्बषन्ित बीमक तथा काननू बमोषजम पेश गनुइ पने 

षनकाय, व्यषि वा संस्था बाहके अन्य व्यषि वा संस्था साम ुप्रकट गनइ । 

(द) बीषमत वा षनजको प्रषतषनषि वा अन्य सम्बषन्ित प्रषत दवु्यइवहार गनइ । 
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(ि) बीषमतलाई अनावश्यक करकाप गनइ । 

(न) अस्वस्थ प्रषतस्पिाइ गरी अन्य क्षषत मलू्याङ्कनकताइको व्यवसायमा अनावश्यक दिल पयुाइउन । 

(ऩ) दावी वापत प्राप्त हुन ेरकमको कुन ैपषन अंश बीषमत वा बीषमतको हकवालाबाट षलन वा अन्य लाभ प्राप्त गनइ । 

(प) कुनै पषन बीमकको संस्थापक, संचालक वा तलबी कमइचारी भर्इ काम गनइ वा कुनैपषन बीमकको एक प्रषतशत वा 

सो भन्दा बढी शेयर षलन । 

(फ) आफू, आफ्नो एकाघर पररवार तथा नषजकको नातेदारको क्षषत मलू्याङ्कन गनइ । 

(ब) कुनै पषन बीमकको बारेमा गलत प्रचार प्रसार गनइ । 

(भ) आफ्नो पेशागत कायइ गदाइ प्रचषलत काननू उल्लघनं गनइ । 
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अनुसचूी-८ 

(दफा ३३ सँग सम्बषन्ित) 

कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा प्राम्वम्िक, कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा अम्िकताा र िम्त मूल्याङ्कनकतााको सचूी 

कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा प्राम्वम्िक 

नाम ठेगाना कायारत 

स्थान 

सभपका  नं. इमेल योग्यता   कैम्फयत 

        

        

        

        

कृम्ि तथा पशुपन्छी बीमा अम्िकताा   

नाम ठेगाना कायारत 

स्थान 

सभपका  नं. इमेल योग्यता  अम्िकताा कोि 

सकेंत नं. (कोि) 

कैम्फयत 

        

        

        

        

िम्त मूल्याङ्कनकताा   

नाम ठेगाना कायारत 

स्थान 

सभपका  नं. इमेल योग्यता  ताम्लम 

प्रमाणपत्र नं.  

कैम्फयत 

        

        

        

  

 

समाप्त  

 


