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  जडडबडुट बीमालेख नं. ०२ 

                                                                                                      नेपाल प्राडधकरणबाट जारी 

डमडतः२०७९।०८।१८ 

 

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

मेन्सथा खेती बीमािेख 

(ईत्पादनमा अधाररत) 

 

यस बीमालेखमा ईल्लेख भएको  मने्था 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 प्रारम्भः (१) यस बीमालेखको नाम “मने्था खतेी बीमालेख” रहकेो छ । 

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

२. पररभाषाः डिषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथन नलागमेा यस बीमालेखमा; 

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

घटनाको पररणामस्िरूप हुने ऄन्य क्षडत सम्झन ुपछन ।  

(ख) “ऄलभिेख” भन्नाले यस बीमालेखमा ईल्लेख भएको मने्था खतेीको लाडग 

अिश्यक पने रोपण सामग्री, रोपण डिडध , रोपण डमडत , रोपणको लाडग प्रयोग हुने 

डबरुिाको डििरण, गोडमले, मलजल, डसंचाइ, बाली कटानी , ईत्पादनोपरान्त डिडध 

तथा ऄन्य खतेी सम्बन्धी गडतडिडधहरुको डििरण कायम गरेको ऄडभलेख सम्झनु 

पछन । 

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

ईल्लेख भएका प्रािधानहरूको पररपालन गररएको ऄिस्था सम्झन ुपछन । 

(घ) “प्रालिलधक” भन्नाले एस.एल.सी. िा सो सरहको परीक्षा ईडिणन  गरी कृडष िा 

िनस्पडत डिज्ञानमा कम्तीमा एक िषनको ताडलम प्राप्त िा कृडष िा िनस्पडत डिज्ञान 

डिषयडलआन टी.एस.एल.सी. ईिीणन गरेको िा सो सरहको परीक्षा ईडिणन गरेको िा 

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

परीक्षा ईिीणन गरेको िा कृडष िा िनस्पडत डिज्ञानमा सोभन्दा माडथल्लो योग्यता प्राप्त 

व्यडक्त सम्झन ुपछन ।  
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(ङ) “प्रालिलधक जााँच लसफा ररस” भन्नाले बीमा गनन प्रस्ताडित मने्थाको  खतेी 

बीमायोग्य छ िा छैन भनी प्राडिडधकिारा ऄध्ययन, ऄिलोकन गरी डसफाररस गने 

कायन सम्झन ुपछन ।  

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

बीमा कम्पनी सम्झन ुपछन ।  

(छ) “बीमा ऄिलध”  भन्नाले बीमालेखको ऄनसुचूीमा ईल्लेख भए  ऄनसुार बीमा 

जोडखम स्िीकार गररने ऄिडध सम्झन ुपछन । 

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

रकम सम्झन ुपछन ।  

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

शब्दले रडसद, प्रस्ताि फाराम, ऄनसुचूी, ताडलका  लगायत बीमालेखसँग संलग्न 

कागजातहरू सम्झन ुपछन । 

(ञ) “बीमाशुल्क” भन्नाले बीमालेखमा ईल्लेख गररएको मने्था 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 पाईने ऄडधकार भएको व्यडक्तलाआन समते जनाईँछ ।  

(ठ) “बीमा गररएको ि्तु”  भन्नाले बीमालेखको ताडलकामा ईल्लेख भए ऄनसुारको  

मने्थाको डबरुिालाइ सम्झन ुपछन । 

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

महत्िपणून डििरण सम्झन ुपछन । 

(ढ) “मेन्सथा खेती” भन्नाले यस बीमालेखमा ईल्लेख भए बमोडजम गररने मने्थाको खतेी 

सम्झन ुपछन । 

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

क्षडतपडूतन रकम सम्झन ुपछन ।  

(त) “दुघघटना” भन्नाले बाडहरी अखँाले स्पष्ट दखे्न सडकने , सांघाडतक, अकडस्मक र 

ऄप्रत्याडशत घटना सम्झनु पछन ।  

(थ) “रक्षािरण” भन्नाले बीमालेखमा ईल्लेख भएको मने्था  खतेीमा भएको  क्षडतको 

क्षडतपडूतन प्रदान गननको लाडग मञ्जरु गरेको ऄिस्था सम्झन ुपछन । 

(द) “िापरिाही” भन्नाले बीडमतले बीमा गररएको िस्तकुो ईडचत स्याहार, हरेचाह र 

ईपचार नगराएको िा जानाजान हानी गनन खोडजएको ऄिस्था सम्झन ुपछन । 

(ध) “सकर” भन्नाले मने्थाको माई बोटको जडमनमनुी फैडलएको काण्ड हो, जसलाआन 

रोपण सामग्रीको रुपमा प्रयोग गररएको सम्झन ुपछन ।   
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(न) “क्षलत” भन्नाले कुनै घटना घटी िा डिपडि परी िा जगंली जनािरको अक्रमणबाट 

िा रोग िा डकरा लागी बीमा गररएको िस्तकुो हानी  िा नोक्सानी भआन, डबडग्रआन, नष्ट िा 

नाश भआन हुने अडथनक क्षडत सम्झन ुपछन ।  

(प) “क्षलतपूलतघ” भन्नाले बीमालेखमा ईल्लेख भए ऄनरुूप बीमकले बीडमतलाआन प्रदान 

गने दािी बापतको रकम सम्झन ुपछन ।  

(फ) “क्षलत मूल्याङ्कनकताघ “ भन्नाले बीमा गररएको बस्तमुा भएको  क्षडतको 

मलू्याङ्कन गनन का लाडग  कृडष, पशपुन्छी तथा जडडबटुी बीमा डनदडेशका ऄनसुार 

योग्यता पगुकेा प्राडिडधक व्यडक्त िा संस्था सम्झन ुपछन । 

(ब) “क्षलत मूल्याङ्कन प्रलतिेदन” भन्नाले बीमक िा क्षडत मलू्याङ्कनकतानले मने्थाको 

बोट नाश भआन अडथनक क्षडत भएको भनी यडकन गरी डदएको प्रडतिदेन सम्झन ुपछन । 

पररच्छेद-२ 

रक्षािरण 

३. रक्षािरणः दहेायका कारणबाट बीमा गररएको मने्था खतेीमा बीमा ऄिडधडभत्र क्षडत भएमा बीमकले बीमाङ्क 

रकमको सीमाडभत्र रडह क्षडतपडूतन प्रदान गनेछः- 

(क) ऄडग्नजन्य क्षडतः 

(१) अगलागी िा ऄडग्नको कारणले भएको क्षडत 

(ख) हािाजन्य क्षडतः 

(१) हुरीबतासको कारणले भएको क्षडत 

(२) अडँधबेहरी िा तफुानको कारणले भएको क्षडत 

(ग) पानीजन्य क्षडतः 

(१) ऄडतिडृष्ट िा बेमौसमी िषानको कारणले डबरुिा नष्ट भआन ऄथिा बोट नष्ट भइ 

भएको अडथनक क्षडत ।   

(२) ऄडसना िा डहईँको कारणले भएको क्षडत  

(घ) मौसमजन्य क्षडतः 

(१) खडेरीको कारणले भएको क्षडत 

(२) तसुारोको कारणले भएको क्षडत 

(ङ) भडूमजन्य क्षडतः 

(१)  भकूम्पको कारणले भएको क्षडत  

(२)  पडहरो िा भ-ूस्खलनको कारणले भएको क्षडत   

(च) चट्याङ्जन्य क्षडतः  

(१)  चट्याङको कारणले भएको क्षडत   

(छ) अकडस्मक िा दघुनटनाजन्य बाह्य कारणबाट हुने क्षडतः 



मने्था खतेी बीमालखे                                                                                                                                                   4 

(१) जगंली जनािरको  अक्रमण (खाएर िा कुडल्चएर िा माडेर िा  खोस्रेर िा 

ईडधनेर िा झारेर) बाट भएको क्षडत 

(ज) रोग िा डकराजन्य क्षडतः  

(१) रोगको कारणले भएको क्षडत 

(२) डकराको कारणले भएको क्षडत 

४. ऄडतररक्त सडुिधाः  यस बीमालेखमा ईल्लेख गररएको बीमा ऄिडध डभत्र दहेायको ऄिस्था डसजनना भएमा 

दघुनटना बीमा बापत बीमाङ्क रकम रु. २ ,००,०००।- (ऄक्षरेपी दइु लाख रूपैयाँ) बीमकले बीडमतलाआन 

भकु्तानी गनेछः 

(क) अत्महत्या बाहके ऄन्य कुनै पडन दघुनटनाको कारणले मतृ्य ुभएमा,  

(ख) स्पाआनल आन्जरुीको कारण पनुः ठीक नहुने गरी ररढको हड्डी काम नलाग्ने भएमा, 

(ग) एईटा हातको नाडी दडेख माडथ परैू हात काम नलाग्ने भएमा, 

(घ) कुनै एईटा खटु्टाको गोलीगाँठो दडेख माडथ परैू खटु्टा काम नलाग्ने भएमा, 

(ङ) दिु ैअखँाको दृडष्ट गमुमेा । 

 

 

पररच्छेद-३ 

ऄपिाद 

५. ऄपिादः (१) यस बीमालेखमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेडखएको भए  तापडन दहेायका कारणबाट हुने क्षडतको 

क्षडतपडूतन बीमकले प्रदान गने छैनः- 

(क) ऄप्रत्यक्ष क्षडतः मने्था खतेीबाट भएको क्षडतको कारणबाट हुने ऄन्य ऄप्रत्यक्ष क्षडत 

भएमा, 

(ख) ऄडधकार प्राप्त डनकायबाट पयुानआएको क्षडतः ऄडधकार प्राप्त डनकायको अदशेमा 

खतेी नष्ट गररएमा, 

(ग) डिडकरणयकु्त पदाथनः डिडकरणयकु्त पदाथन िा डिडकरणयकु्त फोहोर िा ऄिशषेको 

संसगन (कन्टाडमनेशन) बाट क्षडत भएमा, 

(घ) अणडिक, रसायडनक तथा जडैिक हडतयारः अणडिक, रासायडनक तथा जडैिक 

अम डिनासकारी हडतयारको प्रयोगबाट क्षडत भएमा, 

(ङ) यदु्ध िा यदु्ध सरहको ऄिस्थाः सैडनक डिद्रोह, शडक्त ऄपहरण, घरेाबन्दी िा यदु्ध , 

अक्रमण, डिदशेी सैन्य कारिाही  िा कुनै यदु्ध सरहको कारिाही िा गहृयदु्ध िा 

राजद्रोह िा सो सरहको ऄिस्थाको कारणले क्षडत भएमा, 

(२) ऄन्य क्षडतः दहेायको कारणले भएको क्षडतको क्षडतपडूतन बीमकले प्रदान गने छैनः 

(क) मने्था खतेीको सम्बन्धमा सत्यतथ्य कुरा लकुाआन , डछपाआन झठु्ठा डििरण डदएको   

पाआएमा ।  
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(ख) बीमा गररएको िस्त ुहराएमा िा चोरी भएमा ।  

(ग) बीडमतले िा डनजको एकाघरका पररिारका सदस्य िा कमनचारी िा कामदारले 

जानाजान िा मनोरञ्जनको ईद्दशे्य िा परीक्षण िा लापरिाहीको कारणले मने्था 

खतेीमा क्षडत पुया्न एमा । 

(घ) बीडमतले िा डनजको एकाघरका पररिारका सदस्य िा कमनचारी िा कामदारले 

ररसआिीपणून व्यिहारको कारणबाट मने्था खतेीमा क्षडत भएमा । 

(ङ) डडस्टीलेसनको लाडग प्रयोग गररने ईपकरण तथा भाँडोहरुमा मने्था बाहके ऄन्य कुनै 

प्रकारको सगुडन्धत तेल िा ऄिशषेलाइ पणूनरुपमा असतु पानी (डडस्टील िाटर) ले 

डनमनडलकरण नगरी मने्था डडस्टीलेसन प्रडक्रया सरुु गदान ईत्पादनको गणुस्तरमा क्षडत 

भएमा । 

 

पररच्छेद-४ 

बीमा सम्बन्धी शतन 

६. प्रस्ताि तथा स्िीकृडतः (१) बीमालेख जारी गनुन पिून बीडमतले ऄनसुचूी-१ बमोडजमको प्रस्ताि फाराम 

पणूनरूपमा भरी बीमकलाआन बझुाईन ुपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोडजमको प्रस्ताि फाराममा ईल्लेख भएको डििरणमा फरक पारी बीमकले 

बीमालेख जारी गनन पाआने छैन ।  

७. प्राडिडधक जाँच डसफारर सः  (१)  बीमकले पणूनरूपमा भरेको प्रस्ताि फाराम प्राप्त गदान ऄनसुचूी-२ बमोडजम  

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

छैन भनी प्राडिडधक जाँच डसफाररसपत्र प्राप्त गरेको हुनपुनेछ ।  

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

कम्तीमा एक पटक  पनुः जाँच परीक्षण तथा डनरीक्षण गरी सोको प्रडतिदेन ऄनसुचूी-३ बमोडजम बीमकलाआन 

डदन ुपनेछ र बीमकले ईक्त जाँच परीक्षणको प्रडतिदेन समते बीमालेखसंग संलग्न गरी राख्न ुपनेछ । 

(३) प्राडिडधकले बीमालेख  जारी भए पश्चात बीमा गररएको िस्तकुो पनुः जाँच परीक्षण गदान 

बीडमतले शतनहरू परूा गरेको रहेनछ भने बीमालेख स्ितः रद्ध हुनेछ । 

८. बीमालेखमा प्रयोग भएका शब्दािलीको ऄथनः  (१) बीमालेख सडहत बीमा प्रस्ताि फाराम, ऄनसुचूी, 

ताडलका, बीमाशलु्क भकु्तानी रडसदलाआन एकमषु्ठ मने्था खतेी बीमा करार िा बीमालेखको रूपमा बझु्न ुिा 

पढ्न ुपनेछ र डतनलाआन ऄलग्ग ैपढ्न, बझु्न िा टुक्रयाएर बीमालेखको ऄथन लगाईन पाआने छैन ।  

(२) यस बीमालेखमा प्रयोग भएका डिशषे प्राडिडधक शब्दािलीको ऄथन पररभाषा खण्डमा ईल्लेख 

भए बमोडजम हुनेछ । 

९. बीमालेख रद्द हुने ऄिस्थाः   दहेायको ऄिस्थामा बीमकले बीमालेख रद्द गनन सक्नेछ:- 

(क) बीडमतले बीमालेखको शतन ईल्लंघन गरेको, 
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(ख) बीमाको मलूभतू डििरण ढाँटेको िा गलत ढंगले ईल्लेख गरेको, 

(ग) बीमा गरेको िस्तलुाइ ईडचत 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 ऄनरुोध गरेमा,  

(२) कुनै बीडमतले ईपदफा (१) बमोडजमको कुनै कायन गरेको पाआएमा सोको प्रमाण समते संलग्न 

गरी बीमालेख रद्द गनन सक्नेछ ।   

 तर, बीमालेख रद्द गनुन ऄडघ बीमकले बीडमतला इ सात डदनको डलडखत स्पडष्टकरणको मौका डदन ु

पनेछ ।  

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

जानकारी गराईन ुपनेछ ।   

(४) ईपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोडजम बीमालेख खारेज गदान ऄनदुान प्राप्त नहुने बीडमतला इ 

बाँकी ऄिडधको समानपुाडतक बीमाशलु्क डफतान गनुनपनेछ र ऄनदुान प्राप्त हुने बीडमतला इ कुनै रकम डफतान 

गनुनपने छैन ।  

(५) यस दफामा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा लेडखएको भए  तापडन िास्तडिक मलू्य भन्दा बढी रकमको 

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

प्राडधकरणमा तरुून्त डदन ुपनेछ । 

१०. योगदानः (१) यस बीमालेखबाट बीमा गररएको मने्था खतेीको परूा िा केही ऄशं ऄको कुनै पडन 

बीमालेखिारा बीमा गनन पाआने छैन ।  

(२) कुनै कारणिश बीमा गररएको मने्था खतेीको बीमा ऄन्य बीमकमा समते भएको रहछे र त्यस्तो 

मने्था खतेीको अडंशक िा परूा ऄशं दािी परेमा बीमकले अफ्नो भागको क्षडतपडूतन रकम समानपुाडतक 

रूपमा प्रदान गनेछ । 

 

११. प्रत्यासनः (१) बीमा गररएको मने्था खतेीको क्षडत बापत बीडमतले बीमक बाहके ऄन्य पक्षबाट समते 

क्षडतपडूतन पाईने रहछे भने बीमकबाट क्षडतपडूतन प्राप्त गदान ऄन्य पक्षबाट क्षडतपडूतन पाईने ऄडधकार बीमकलाआन 

समु्पन ुपनेछ ।  

 तर, ईपदफा (१) बमोडजमको कायन गननका लाडग बीडमतले बीमकलाआन ऄनमुडत डदन ुपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोडजम ऄन्य पक्षबाट क्षडतपडूतन प्राप्त गननका लाडग बीमकले जनुसकैु समयमा 

पडन ईपयकु्त र अिश्यक कारिाही गनन सक्नेछ । 

१२. स्िाडमत्ि पररितननः  (१) बीडमतले अफूले गरेको मने्था खतेीको स्िाडमत्ि पररितनन िा हस्तान्तरण गरेको 

खण्डमा बीमकलाइ तीस डदन डभत्र जानकारी गराईन ुपनेछ ।  
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(२) ईपदफा (१) बमोडजम जानकारी प्राप्त भएपश्चात बीमकले तत्काल बीमालेखको डनःशलु्क 

नामसारी गररडदन ुपनेछ ।  

१३. बीमालेखको पनुस्थानपनाः  मने्था खतेी बीमालेख ऄन्तगनत दािी परे पश्चात बाँकी  बीमाङ्क रकमको 

पनुस्थानपना गनन पाआने छैन ।  

१४. बीमालेखको ऄिडधः (१) यस बीमालेखको ऄिडध चार मडहनाको हुनेछ ।    

(२) मने्था खतेी बीमालेख जारी गदान घण्टा र डमनेटसमते खलु्ने गरी समय ईल्लेख गनुनपनेछ ।  

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

पाआने छैन ।  

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

(५) बीमकले बीमा ऄिडध समाप्त हुन ुऄगाि ैबीमा ऄिडध समाप्त हुन लागकेो सचूना जनुसकैु 

माध्यमबाट बीडमतलाआन डदन सक्नेछ । 

१५. बीमकको कतनव्यः दहेायका शतन लगायत यस बीमालेखमा ईल्लेख भएका सम्पणून शतनहरू बीमकले पालना 

गनुनपनेछ । 

(क) बीमकले अफुले गने मने्था खतेीको बीमाङ्क मने्था खतेी गणना ताडलका ऄनसुार गनुनपनेछ । 

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

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

पाँचिटा डस्थर फोटो र कम्तीमा एक डमनेटको डभडडयो डक्लप प्रस्ताि फारामसँग ैप्राप्त गरेको हुनपुनेछ ।  

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

(ङ) मने्था खतेी बीमालेख डलने बीडमतको हकडहत डिरूद्ध कुनै काम गरी क्षडत पुया्नई न ुहुदँनै ।  

(च) बीमालेख जारी गदान िा बीमा दािी फर्छ्यौट गदान अिश्यक पने सम्पणून डििरण तथा 

कागजात, फोटो तथा डभडडयो अडद सरुडक्षत रूपमा ऄडभलेख गरी राख्न ुपनेछ । 

(छ)  बीमकले यस बीमालेख बमोडजम मने्था खतेीको बीमा गदान शतन परूा नगरी बीमा गरेको रहछे 

भने बीमकले दािीको समयमा शतन परूा नभएको भनी दािी भकु्तानी ऄस्िीकार गनन पाईने छैन ।  

१६. बीडमतको दाडयत्िः  (१) यस बीमालेखमा ईल्लेख भएका सम्पणून शतनहरूको बीडमतले पणून रूपले पालना 

गनुनपनेछ । 

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

हुनबाट बचाईन ईपयकु्त सािधानीका ईपायहरू ऄपनाईन ुपनेछ ।  

(३) दािी, छानडबन, ऄनसुन्धान िा क्षडत मलू्याङ्कनको क्रममा प्रहरी, बीमक तथा ऄन्य ऄडधकार 

प्राप्त डनकायलाआन पणूनरूपमा सहयोग गनुनपनेछ ।  

(४) दािी यडकन गननका लाडग बीडमतले अिश्यक प्रमाण जटुाईन बीमकलाआन सहयोग गनुनपनेछ ।  

१७. अडंशक बीमा गनन नपाआनेः एकै के्षत्रफलमा लगाआएको मने्था खतेीको अडंशक रूपमा बीमा गनन पाआने छैन ।  
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पररच्छेद ५ 

बीमाङ्क तथा बीमाशलु्क 

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

बमोडजम मने्था खतेी बीमाङ्क डनधानरण ताडलकालाआन अधार मान्न ुपनेछ । 

 (२) यस बीमालेख ऄन्तगनत मने्था खतेीको बीमा मने्थाको कच्चा पदाथन ईत्पादन िा सगुडन्धत तेल 

ईत्पादनको अधारमा गनन सडकनेछ । 

(३) बीमाङ्क रकम कायम गदान यस बीमालेखमा ईल्लेख भएको िनस्पडत डिभागबाट तोकेको प्रडत 

डकलो (कच्चा पदाथनको मलु्य िा सगुडन्धत तेलको मलु्य) मलु्यलाइ अधार माडननेछ ।   

१९. बीमाशलु्क गणनाः  (१) यस बीमालेख बमोडजम गररने  मने्था खतेीको बीमाशलु्क  गणना गदान कच्चा पदाथन 

ईत्पादनको अधारमा चार (४) प्रडतशत र सगुडन्धत तेल ईत्पादनको अधारमा पाँच (५) प्रडतशत बीमाशलु्क 

लाग्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोडजम मने्थाको बीमाशलु्क गणना दहेायका तालिका क र ख  बमोडजम डनम्न 

सतु्रलाआन अधार मानेर गररनेछ । 

क. कच्चा पदाथघ ईत्पादन अधारमा मेन्सथा खेतीको बीमाशुल्क गणना तालिका  

क्र.सं. सुत्र रकम  

१.  मने्था खतेीको बीमाङ्क = मने्था खतेी गरेको क्षेत्रफल (कठ्ठामा) × प्रडत कठ्ठा 

कच्चा पदाथन ईत्पादन डकलोमा × प्रडत डकलो कच्चा पदाथनको मलु्य 

रू....   

“क” 

२.  मने्था खतेीको बीमाशलु्क =  क × बीमाङ्क रकमको ४ % (चार प्रडतशत) रू....    

“ख” 

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

नभएमा “०” राख्ने 

रू....     

“ग” 

४.  छुट पडछको रकम                                             (ख – ग) रू....    

“घ” 

५.  नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने ऄनदुान रकम          (घ को ..... %) रू....    

“ङ” 

६.  जम्मा बीमाशलु्क = घ – ङ रू....    

“च” 

७.  

 
बीडमतले दघुनटना बीमा बापत डतनुनपने 

बीमाशलु्क 

बीडमतको सङ्ख्या “ऄ” 
बीमाशलु्क (रु. 

५००) “अ” 

(ऄ  अ ) 

रू....    

“छ” „„„ „„„ 

८.  बीडमतले डतनुनपने कूल बीमाशलु्क रकम =                                 च+छ रू.... 
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ख. सुगलन्सधत तेि ईत्पादनको अधारमा मेन्सथा खेतीको बीमाशुल्क गणना तालिका 

क्र.स.ं सुत्र रकम 

१.  सगुडन्धत तेल ईत्पादन को बीमाङ्क  = मने्था खतेी गरेको क्षेत्रफल  (कठ्ठामा) × 

प्रडत कठ्ठा सगुडन्धत तेल ईत्पादन डकलोमा × प्रडत डकलो सगुडन्धत तेलको मलु्य 

रू....   “क” 

२.  सगुडन्धत तेल ईत्पादनको बीमाशलु्क =  क × बीमाङ्क रकमको ५ % (पाँच 

प्रडतशत) 

रू....    “ख” 

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

नभएमा “०” राख्ने 

रू....     “ग” 

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

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

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

७. 
बीडमतले दघुनटना बीमा 

बापत डतनुनपने बीमाशलु्क 

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

रू....    “छ” „„„ „„„ 

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

 

(३) यस बीमालेख बमोडजम मने्था खतेीको बीमाशलु्क गणना गदान  ऄनसुचूी ५ बमोडजमको बीमा 

सम्बन्धी डििरण तथा बीमाशलु्क गणना ताडलकामा स्पष्टसंग ईल्लेख गनुनपनेछ ।  

  (४) यस बीमालेखमा ईल्लेख भएको दघुनटना बीमा बापत बीमाशलु्क प्रडत बीडमत पाँचसय रूपैयाँ 

लाग्नेछ ।  

  (५) एक िषनभन्दा कम ऄिडधको बीमालेखको लाडग समते ईपदफा ( ४) मा ईल्लेख गररएको 

दघुनटना बीमा बापतको बीमाशलु्क लाग्नेछ । 

२०. बीमाङ्क पररितननः (१) बीमालेख जारी भआनसके पश्चात बीमाङ्क रकम पररितनन गनन पाआने छैन ।  

(२) बीमा ऄिडधडभत्र बीमा गनुनपने मने्था खतेी थप गनुन परेमा त्यसरी थप गररने मने्था खतेीको 

लाडग छुटै्ट बीमालेख जारी गनुनपनेछ ।  

२१. सामडूहक बीमाः  (१) मने्था खतेीको बीमा सामडूहक रूपमा गनन सडकनेछ ।  

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

बीडमतको छुट्टाछुटै्ट प्रस्ताि फाराम भनुन पनेछ ।  

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

खतेीको ऄडभलेख कायम गनुनपनेछ ।  
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(४) सामडूहक रूपमा गररएको मने्था खतेी बीमाको हकमा बीमालेखमा अिद्ध प्रत्येक व्यडक्तको 

छुट्टाछुटै्ट दघुनटना बीमा गरेको हुनपुनेछ र सोको डिस्ततृ डििरण ऄनसुचूी-६ बमोडजम राख्नपुनेछ । 

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

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

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

 

पररच्छेद-६ 

बीमालेख सम्बन्धी प्राडिडधक व्यिस्था 

२३. पालना गनुनपने व्यिस्थाः  (१) बीडमतले मने्था खतेीको बीमा गदान दहेायका प्राडिधक पक्षहरू पालना गरेको       

हुनपुनेछ;  

(क) मने्था खतेीका लाडग सकर रोपेको एक मडहना डभत्र बीमा गनुनपनेछ ।  

(ख)  रोपण सामग्रीको रुपमा प्रयोग हुने सकर , स्िस्थ तथा राम्ररी हुकेको माई बोट छानेर 

तयार गररएको हुनपुनेछ ।    

(ग) सकरहरु कम्तीमा १५ से.मी. लामो गरर जडमनमा फैडलएको काण्डबाट डलएको 

हुनपुनेछ र सकरको टुक्रा ५ सेमी लामो र २-३ िटा अखँ्ला भएको हुनपुनेछ । 

(घ) रोपणको लाडग प्रयोग हुने रोपण सामग्री तयार गररएको डिडध, प्राप्त गरेको डमडत, स्थान 

तथा डकसानको जानकारी ऄडभलेखमा कायम गररएको हुनपुनेछ । 

(ङ) स्िस्थ र हुकेको माई बोटबाट तयार गररएका सकरहरु कम्तीमा सात (७) डकलो प्रडत 

कठ्ठाका दरले माघ दडेख फागनु मडहनामा रोडपएको हुनपुनेछ । 

(च) मने्था खतेी समनु्द्र सतह दडेख १००० मीटर ईचाइ सम्म गररएको हुनपुनेछ ।   

(छ) खतेीको लाडग प्रयोग गररएको जग्गामा डसंचाआ सु डिधा भएको तथा पानी नजम्ने 

बलौटे ऄथिा डचम्ट्याआलो प्रकारको माटो हुनपुनेछ ।    

(ज) प्राङ्गाररक डबडधबाट मने्था खतेी  गररएको छ भने , प्रडत कठ्ठा कम्तीमा ५०० डकलो 

पाकेको कम्पोस्ट ऄथिा गोठेमल प्रयोग गररएको हुनपुनेछ तर  रसायडनक डिडधबाट 

खतेी गररएको  खण्डमा जग्गा तयारीको बेला प्रडत कठ्ठा २ डकलो डडएपी र सकर 

रोपेको डेढ मडहना पडछ प्रडत कठ्ठा २ डकलो दरले यरुरया मल टप डे्रडसङ्ग गररएको 

हुनपुनेछ । 

(झ) रोपण गरेको डबरूिामा डनयडमत डसंचाइ तथा गोडमले गररएको हुनपुनेछ । 

(ञ) बीमा गररएको मने्था खतेीमा कुनै रोग िा डकरा लागमेा तत्काल अफ्नै खचनमा ईडचत 

रेखदखे, स्याहार सम्भार तथा ईपचार गराआन सोको प्रमाण सरुडक्षत रूपमा राख्न ुपनेछ । 

(ट) रोग तथा डकरा डनयन्त्रण गदान जडैिक डिषादीको मातै्र प्रयोग गनुनपनेछ ।  

(ठ) मने्था फुल्न थालेपडछ  िा फेद डतरका पातहरु पहडेलन थालेपडछ मनसनु सरुु हुन ु

ऄगािै ऄथिा जषे्ठ मडहनाको दोस्रो हप्ता मने्था संकलन गररएको हुनपुनेछ ।   
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(ड) मने्था संकलन गदान डनमनडलकरण गररएका ईपकरणहरु प्रयोग गररएको हुनपुनेछ , यडद 

कच्चा पदाथन ईत्पादनसम्मको मातै्र बीमा गररएको खण्डमा संकडलत मने्थालाइ 

नओइडलने र नकुडहने गरी ऄडधकतम तीन डदनसम्म सफा छायाँ घर ऄथिा छहारीमा 

भण्डारण गनन सडकनेछ । 

(ढ) सगुडन्धत तेल ईत्पादन सम्मको बीमा गररएको ऄिस्थामा संकडलत मने्थालाइ सफा 

बोरा ऄथिा डोकोमा राखरे ऄन्य कुनै प्रकारको संक्रमण रडहत ढुिानीको साधन 

प्रयोग गरी डडडस्टलेसन यडुनट पयुानरआएको हुनपुनेछ । 

(ण) डडडस्टलेसन यडुनट पु यानयआएको मने्थालाइ प्र शोधन गनुन ऄडघ छहारी मनुी , सफा 

प्लास्टर ऄथिा प्लाडस्टक माडथ कम्तीमा ६ घण्टा र बढीमा २४ घण्टा ओआलाआएको 

हुनपुनेछ र ऄन्य झारपात भएमा डटडपएको हुनपुनेछ ।   

(त) डडडस्टलेसन यडुनट स्टेनलेस स्टीलबाट बनेको हुनपुनेछ साथै पानी-बाफ डडडस्टलेसन  

डिडध िा प्रत्यक्ष बाफ डडडस्टलेसन डिडध ऄिलम्िन गरर प्रशोधन गररएको हुनपुनेछ । 

(थ) प्रशोधन कक्ष तथा तेल संकलन कक्षलाइ धिुां तथा ऄन्य प्रदषुणको प्रत्यक्ष 

सम्पकन बाट टाढा राखकेो हुनपुनेछ । 

(द) रोपणको लाडग प्रयोग हुने रोपण सामग्री  प्राप्त गरेको डमडत , प्राप्त गरेको स्रोत , प्राप्त 

गरेको स्थान , खतेी गदानका महत्त्िपणून गडतडिडध जस्तै ; डबरुिा रोपण , डसंचाइ, 

मलजल, गोडमले, संकलन, क्यरूीङ , प्रशोधन अडदको ऄनसुचूी-७ बमोडजम 

ऄडभलेख राडखएको  हुनपुनेछ र ईक्त ऄडभलेखहरु बीमकले मागकेो समय मा तथा 

दािीको समयमा बीमक समक्ष पेश गररएको हुनपुनेछ । 

पररच्छेद -७ 

दािी 

२४. क्षडतको सचूनाः  (१) यस बीमालेखले रक्षािरण गरेको जोडखमहरुका कारणबाट मने्था खतेीको क्षडत भएमा 

क्षडत भएको तीन डदन डभत्र बीडमतले बीमकलाआन टेडलफोन, एसएमएस, डलडखत पत्र, आनमले, फ्याक्स िा ऄन्य 

कुनै माध्यमबाट जानकारी गराईन ुपनेछ ।  

२५. दािी सम्बन्धी प्रडक्रयाको लाडग अिश्यक कागजातहरूः (१) बीडमतबाट क्षडतको सचूना प्राप्त गरेपडछ दािी 

भकु्तानी प्रडक्रयाको लाडग बीमकले बीडमतसंग दहेाय बमोडजमको कागजातहरू माग गनुन पनेछः  

(क)  पणून रूपले भररएको दािी फाराम, 

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

बीमालेखको छाँयाप्रडत,  

(ग) सजनडमन मचुलु्का (मचुलु्कामा कम्तीमा ५ जना व्यडक्तको हस्ताक्षर र हस्ताक्षर गने 

सबैको  नाम, थर, ठेगाना र सम्पकन  नम्बर समते खलेुको हुन ुपने), 
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(घ) स्थानीय तहको िडा कायानलयको कृडष तथा जडडबटुीको हकमा कृडष तथा जडडबटुी 

सम्बन्धी सेिा डदने शाखा र त्यस्तो सेिा डदने शाखा िडामा नभएको ऄिस्थामा 

िडा कायानलयको डसफाररस, 

(ङ) सम्बडन्धत बीमालेखमा ईल्लेख भए बमोडजमको ऄद्यािडधक ऄडभलेखको प्रडत ।  

(२) दािी भकु्तानीका लाडग बीमकले बीमालेख बमोडजमका ऄन्य अिश्यक कागजात माग गनुनपने 

भएमा ईपदफा (१) बमोडजमका कागजातहरूसंग ैमाग गनुन पनेछ । 

२६. दािीः (१) कच्चा पदाथन ईत्पादन िा सगुडन्धत तेल  ईत्पादको अधारमा  गररएको मने्था खतेीको दािी 

ऄनसुचूी- ८ बमोडजम दािी भकु्तानी ताडलकालाआन अधार डलआन गररनेछ । 

२७. दािी फर्छ्यौटः (१) बीमकले अफू समक्ष परेको मने्था खतेी बीमा दािीको तत्काल छानडिन प्रडक्रया प्रारम्भ  

गनुनपनेछ । 

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

बीडमतलाइ सहयोग गनुन पदनछ । 

(३) बीमकले ईपदफा (१) बमोडजम मने्था खतेी बीमाको दािी सम्बन्धी अिश्यक कागजात प्राप्त 

भएपडछ (बीमक अफैं ले क्षडत मलू्याङ्कन गने ऄिस्थामा बाहके) बीडमतले क्षडतको जानकारी डदएको 

बढीमा सात डदन डभत्र क्षडत मलू्याङ्कनकतानलाइ खटाईन ुपनेछ ।   

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

अफैं ले डखचेको कम्तीमा पाँच िटा डस्थर फोटो र कम्तीमा एक डमनेटको डभडडयो डक्लप ऄनसुचूी-९ 

बमोडजम क्षडत मलू्याङ्कन प्रडतिदेनसङ्ग ैसंलग्न गरेको हुनपुनेछ ।  

तर, क्षडत मलू्याङ्कनकतानले पररडस्थ डतजन्य ऄिस्थामा क्षडतको फोटो र डभडडयो डक्लप अफैले 

डखच्न नसकेको ऄिस्थामा बीडमतले डखचेको सम्बडन्धत क्षडतको कम्तीमा पाँच िटा फोटो र कम्तीमा एक 

डमनेटसम्मको डभडडयो डक्लप समािशे गनन सडकनेछ । 

(५) क्षडत मलू्याङ्कनकतानले अफूलाइ 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 पाआएको खण्डमा बीमकले प्राडधकरणको स्िीकृडतमा पनुः ऄको मलू्याङ्कनकतानला इ क्षडत 

मलू्याङ्कनका लाडग खटाईन सक्नेछ ।  

(७) बीमक अफैं ले क्षडत मलू्याङ्कन गनन सक्ने ऄिस्थामा समते ईपदफा (५) बमोडजमको ऄिडध 

डभत्र क्षडत मलू्याङ्कन गरी ऄनसुचूी -९ बमोडजम क्षडत मलू्याङ्कन प्रडतिदेन संलग्न गरेको हुनपुनेछ ।   
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(८) क्षडत मलू्याङ्कनकतानले क्षडत मलू्याङ्कन प्रडतिदेन पेश गरेको पैंतीस डदन डभत्र बीमकले 

दाडयत्ि एडकन गरी बीडमतलाइ दािी भकु्तानी गनुन पनेछ र बीडमतले दािी बापत रकम नपाईने रहछे भने सोको 

कारण सडहत डलडखत जानकारी डदन ुपनेछ । 

(९) ईपदफा ( 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 । 

पररच्छेद -८ 

डिडिध 

२८. ऄडधकः यस बीमालेख ऄन्तगनत कुल दाबी रकमको पाँच प्रडतशत िा रू. दश हजार मध्ये जनु कम हुन्छ सो  

रकम घटाएर बीमा दािी भकु्तानी गररनेछ । 

२९. न्यनूतम के्षत्रफल:  (१) मने्था खतेी सम्बन्धमा बीडमतले सरुक्षण गनन पाईने बालीको न्यनूतम के्षत्रफल कृडष, 

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

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

िा, ऐलानी जग्गा भएमा ईक्त जग्गाको ऄिडस्थडत यडकन हुने चार डकल्ला िा ऐलानी जग्गा जनाईने स्थानीय 

तहले डदएको संकेत नं. लगायतका प्रमाण डलन ुपनेछ । 

३०. डबबाद समाधानः (१) दहेायको ऄिस्था अआपरेमा बीडमतले डिस्ततृ डििरण खलुाआन प्राडधकरणमा ईजरुी डदन 

सक्नेछः 

(क) बीमकले दािी िापतको डनिदेन ऄस्िीकार गरेमा, 

(ख)  बीमकले दािी िापतको रकम डदन ऄस्िीकार गरेमा िा,  

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

बीडमतलाआन लागमेा  ,िा  

(घ)  बीडमत िा बीमालेख धारक बाहके ऄन्य पक्षलाआन दािी िापतको रकम भकु्तानी गनन 

अटेँमा िा भकु्तानी गरेमा, र  

(ङ) बीमा दािी सम्बन्धमा ऄन्य कुनै डििाद ईत्पन्न भएमा । 

(२) बीमा दािीको ईजरुी सम्बन्धमा प्राडधकरणले डदएको अदशेमा डचि नबझुमेा ३५ (पैंतीस) डदन 

डभत्र सम्बडन्धत ईच्च ऄदालत समक्ष पनुरािदेन गनन सक्नेछ । 
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसचूी -१ 

(दफा ६ साँग सम्बलन्सधत) 

मेन्सथा खेती बीमाको प्र्ताि फाराम 

(१)  मेन्था  खेती बीमा प्रस्तािक (व्यडक्त िा संस्था) को नामः.............................................  

(२)  परूा ठेगानाः  प्रदेश...................डजल्ला....................पाडलका..................   िडा नं.................  

टोलः .................... मोबाआल  नं. .........................फोन  नं.....................  इमेल..................................  

(३)  पेशाः..........................................................  

(४)  प्रस्ताडित बीमाको डकडसम : (डचनो लगाईनहुोस)् 

   (क) कच्चा पदाथन ईत्पादनमा अधाररत ( )  

   (ख) सगुडन्धत तेल ईत्पादनमा अधाररत ( ) 

(५)  तल ईडल्लडखत डििरण ताडलकामा भनुनहोसः् 

क्र.सं. 

मेन्था खेतीको प्रकार रोपण गरेको डमडत 
के्षत्रफल 

कठ्ठा 

प्रडत कठ्ठा रोपण 

गररएको सकर 

डकलोमा   

बीमा गने बेला प्रडत 

के.जी. मेन्था (कच्चा 

पदाथन) को बजार मलु्य 

बीमा गने बेला प्रडत के.जी. 

मेन्था (सगुडन्धत तेल) को 

बजार मलु्य 

व्यडक्तगत सामडूहक डबई डबरुिा 

        

        

(६) मेन्था खेती लगाइएको स्थानको पणून डििरण तथा ठेगानाः  

प्रदेश...................डजल्ला....................पाडलका ................िडा नं..................टोलः...................  

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

जग्गाको के्षत्रफलः..................................  

खेडत गररएको के्षत्रको प्रकृडत  (क) मधेश                (ख) डभत्री मधेश               (ग) िेशी         

(७) मेन्था खेती व्यडक्तगत िा सामडूहक के हो खलुाईनहुोस?  

(८) सामडूहक भए डनम्न डििरण भनुनहोसः् 

समहू िा बीमालेख धारकको नामः ............................................  मेन्था  लगाआएको स्थान..............................................  

ठेगानाः प्रदेश.....................डजल्ला....................पाडलका................... डकिा नं..  

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

फोन नं........................... मोबाआल नं. ......................... आमेल..................................................  

(९) मेन्था रोपण गरेको डमडतः .........................  

(१०) मेन्था लगाईन ुपिून लगाएको बालीको डििरण .........................  

(११) डसंचाआनको उपलब्धता भए/नभएको ईल्लेख गनुनहोस ्...........................  

(१२) प्रडत कठ्ठा मेन्था खेतीमा मलखाद प्रयोगको डस्थडत 

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

यरुीया (ग्राम) ......................  

डी.ए.पी. (ग्राम) ........................  

पोटास (ग्राम) ...........................  

ऄन्यः ...............................  

(१३) मेन्था खेतीका लाडग प्राडिडधक सरसल्लाह कहाँबाट प्राप्त गनुन भएको छ? ................................  

(१४) मेन्था  खेती सम्बन्धी ताडलम डलनभुएको छ? यडद छ भने ताडलम डदने संस्थाको नाम, ताडलमको ऄिडध र डमडत ईल्लेख गनुनहोस ्।  

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

(१५) खेतीजन्य सडुिधाहरु प्राप्त गनुन भएको छ? यडद छ भने कहाँबाट के के प्राप्त गनुनभएको छ? 



मने्था खतेी बीमालखे                                                                                                                                                   16 

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

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

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

(१६) तपाइले यस ऄडघ गनुन भएको मेन्था खेतीमा डकरा िा रोग लागेको डथयो? .....................................................................  

यडद डथयो भन,े कडत रकम बराबरको क्षडत भएको डथयो? ..........................................................................................  

(१७) यडद डकरा िा रोगबाहके ऄन्य कारणबाट क्षडत भएको डथयो भन ेडनम्न डििरण भनुनहोसः् 

िषन क्षडतको कारण क्षडतको पररमाण 

   

(१८) यस ऄडघ कुनै बीमा कम्पनीमा मेन्था खेतीको बीमा भएको भए सो बीमकको नाम र कडत बीमाङ्क बराबरको बीमा भएको हो ? ईल्लेख गनुनहोस ्। 

बीमकको नाम बीमाङ्क रकम प्राप्त दािी भकु्तानी रकम 

   

(१९)  कुनै बैंक िा डिि कम्पनी िा सहकारीले ईक्त मेन्था  खेतीमा लगानी गरेको छ ? छ भने  ईक्त बैंक िा डिि कम्पनी िा सहकारी  िा ऄन्य कुनै समहूको 

डनम्न डििरण ईल्लेख गनुनहोसः् 

नाम/ठेगानाः .................................................................  

प्रदेश...................डजल्ला....................पाडलका....................................िडा नं..................टोलः.....................  

फोन नं./ मोबाआल नं................................  

डलएको िा डलन सम्झौता गरेको ऋणको रकमः रु.........................  ऄक्षरेपी (............................................................)  

 

म/हामी माडथ ईडल्लडखत प्रश्नहरुको ईिर सत्य भएको , मेन्था खेतीबारे यथाथन ढङ्गले िणनन गररएको व्यहोरा प्रत्याभतू गदनछु/गदनछौ ँ। मैल/ेहामीले बीमासङ्ग 

सम्बडन्धत कुनै पडन सचूना , डििरण िा तथ्य लकुाएको , डछपाएको छैन । यो  प्रस्ताि बीमक र म /हामी बीच हुने सम्झौताको अधार हुने कुरा स्िःघोषणा 

गदनछु/गदनछौं । यसमा लेडखएको व्यहोरा डठक, साँचो छ, झठु्ठा भएको प्रमाडणत भएमा काननू बमोडजम सहुलँा बुँझलुा ।  

 

 प्र्तािकको 

हस्ताक्षरः 

नाम (संस्था िा व्यडक्तगत): 

संस्था भए संस्थाको छापः 

संस्थाको हकमा संस्थाको अडधकाररक प्रडतडनडधको नाम:  

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

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसचूी -२ 

(दफा ७ साँग सम्बलन्सधत) 

प्रालिलधक जााँच लसफाररसपत्र 

(प्र्ताि फाराम साथ सिंग्न हुनुपने) 

(१) मेन्था खेती प्रस्तािकको (व्यडक्त िा संस्था) को नामः.............................................................  

(२) परूा ठेगानाः प्रदेशः................... .डजल्ला...............  .....................पाडलका ....................िडा नं. ...............................  

टोलः..................... फोन नं. .................. मोबाआल नं. .................................. इमेल.....................................  

(३) पेशाः ................... 

(४) मेन्था जातः ………………     रोपण सामग्रीको स्रोत  (क) अफै तयार गरेको    (ख) डकनेर ल्याएको                     

(५) बीमाको लाडग प्रस्ताडित के्षत्रफल कठ्ठामा    ..............  प्रडत कठ्ठा रोपण गरेको सकर डकलोग्राममा……………… 

प्रदेश...................डजल्ला....................पाडलका...................िडा.नं...............  टोलः.....................  

(६) मेन्था  लगाआनएको स्थानको पणून डििरणः 

प्रदेशः............... .डजल्ला................ .......................पाडलका................................................. .................... 

िडा नं. ................ टोलः.................डकिा नं. .....................  

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

 

(७) मेन्था लगाआनएको जग्गाको भौगोडलक ऄिडस्थडतः-  

(क) भौगोडलक के्षत्र  

तराआ ....................       डभत्री मधेस....................         पहाडको टार/बेसी……….. 

(ख) समनु्द्र सतहबाट मेन्था  खेती गररएको जग्गाको ईचाआनः ...................  

(ग) जग्गाको मोहडाः..................  

(घ) डसंचाआनको ईपलब्धता   छ                    छैन  

(८ ) मलजल गने, झारपात हटाईन,े डसंचाइ डदने लगायत ऄन्य डनयडमत व्यिस्थापनका कायनहरु गररएको छ डक छैन?  ..................... 

(९) प्रडत कठ्ठा प्रयोग गररएको मलखादको मात्रा .....................................  

(१०) मेन्था को बोटहरुमा कुनै रोग/डकराको संक्रमण देख्न ुभएको छ ? यडद छ भने कुन रोग िा डकराको संक्रमण देडखएको छ ईल्लेख गनुनहोस ।            

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

(११) त्यस के्षत्रमा डिगतमा मेन्था खेतीमा कुनै संक्रामक रोग िा डकरा लागेको डथयो? यडद डथयो भने कडहले कुन रोग िा डकराबाट क्षडत भएको हो? ईल्लेख 

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

(१२) मेन्था खेतीमा खेतीको जोडखमलाआन स्िीकार गनन नडमल्ने ऄरु कुनै जानकारी छ ? यडद छ भने त्यसको डििरण डदनहुोस ्। 

................................................................................................................................................................................  
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(१३) मेन्था खेतीको जोडखम स्िीकार गनन कम्पनीलाइ के सझुाि डदन चाहनहुुन्छ ? 

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

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

ठान्नहुुन्छ भने कुन जाँच गनुन ईपयकु्त हुन्छ ?........................................  

(१५) यडद जाँच गरेको भए कागजात संलग्न गरी मेन्था खेती बीमा गनन डमल्ने िा नडमल्ने राय डदनहुोस ्।  

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

यस ऄनसुचूीमा ईडल्लडखत मेन्था खेतीको मैले ध्यानपिूनक प्राडिडधक जाँच गरे ँ । प्रस्तुत डििरण, मलू्य र ईिरहरु मेरो जानकारीमा अएसम्म सही र तथ्यपरक 

छन ्भन्ने कुरा डसफाररस गदनछु । यसमा लेडखएको व्यहोरा डठक, साँचो छ, झठु्ठा डििरण भएको प्रमाडणत भएमा काननू बमोडजम सहुलँा बुँझलुा ।  

 

  

 

 

 

 

 

                       

                       

  

प्रालिलधकको  ल्याप्चे छाप 

दाया ँ बायाँ 

  

प्रालिलधकको 

नाम (व्यडक्तगत िा संस्थागत)  

सहीः 

ठेगानाः 

डमडतः 

फोन/मोबाइल नं. 

प्रमाणपत्र जारी गने संस्थाः 

प्रमाणपत्र नं. 

कोड नं/ दतान नं. 

संस्थाको हकमा कायानलयको छापः 
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसूची -३ 

(दफा ७ (२) साँग सम्बलन्सधत) 

प्रालिलधकको पुनः जााँच परीक्षण तथा लनरीक्षण प्रलतिेदन  

(१) मेन्था खेती बीडमत (व्यडक्त िा संस्था) को नामः.............................................................  

(२) मेन्था खेती बीमालेख नः 

(३) बीमा गररएको ऄिडध 

(४) मेन्था खेती गररएको स्थानः  

प्रदेशः................... .डजल्ला...............  .....................पाडलका....................िडा नं. ...............................  

टोलः.....................  

(५) मेन्था खेतीको के्षत्रफलः 

(६) मेन्था खेतीको बीमा गदानको समयमा सकरको पररमाणः  

(७) मेन्थाको ईमेर (डनरीक्षणको समयमा)...........  

(८) मेन्था खेतीको ईडचत स्याहारः 

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

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

ग. डसँचाआन गरेको िा नगरेको .............................  

घ. डसँचाआनको ऄन्तराल ...................................  

ङ. रोग र डकरा लागेको िा नलागेको ..............................................  

च. रोग तथा डकरा लागेको भए ईपचार गरेको िा नगरेको ..................  

छ. रोग िा डकरा लागेको बारे बीडमतलाआन थाहा भएको िा नभएको ...............................  

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

(९) प्राडिडधकले पनुः परीक्षण गने डदनको मेन्था खेतीको डिस्ततृ डििरण 

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

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

(१०) मेन्था खेतीको डनरीक्षणको क्रममा देडखएका कैडफयत सम्बन्धमा बीडमतलाआन डदनपुने राय तथा सझुाि ।  



मने्था खतेी बीमालखे                                                                                                                                                   20 

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

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

(११) मेन्था खेतीको डनरीक्षणको क्रममा देडखएका कैडफयत सम्बन्धमा बीमकलाआन डदनपुने राय तथा सझुाि ।  

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

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

यस ऄनसुचूीमा ईडल्लडखत मेन्था खेतीको मैले पनुः जाँच डनरीक्षण  गरें । प्रस्तुत डििरण  तथा ईिरहरु मेरो डनरीक्षणको क्रममा देडखएका सही र तथ्यपरक 

छन ्भन्ने कुरा डसफाररस गदनछु । यस प्रडतिेदनमा लेडखएका व्यहोरा डठक, साँचो छ, झठु्ठा भएको प्रमाडणत भएमा काननू बमोडजम सहुलँा बुँझलुा ।  

प्रालिलधकको ल्याप्चे छाप 

दाया ँ बाया ँ

  

प्रालिलधकको 

नाम (व्यडक्तगत िा संस्थागत)  

सहीः 

ठेगानाः 

डमडतः 

फोन/मोबाइल नं. 

प्रमाणपत्र जारी गने संस्थाः 

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

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसचूी -४ 

(दफा १८ को ईपदफा (१) साँग सम्बलन्सधत) 

मेन्सथा खेती बीमाङ्क लनधाघरण तालिका 

 

              कच्चा पदाथघ ईत्पादनमा अधाररत 

ईत्पादन (मे. टन /कठ्ठा) ईत्पादन (मे. टन / डबघा) ईत्पादन (मे. टन /हके्टर) मलू्य (रू/के.जी) 

०.८ १६ २५  

द्रष्टव्यः- (१) कच्चा पदाथन ईत्पादन र ईत्पादकत्ि िनस्पडत डिभागबाट प्रकाशन हुने ऄडघल्लो बषनको तथ्याङ्कलाइ अधार डलइनेछ ।  

(२) प्रडत के.जी. मलू्य िनस्पडत डिभागले तोकेको मलू्य बमोडजम हुनेछ । 

सगुलन्सधत तेि ईत्पादनमा अधाररत 

ईत्पादन (के.जी/कठ्ठा) ईत्पादन (के.जी/ डबघा) ईत्पादन (के.जी/हके्टर) मलू्य (रू/के.जी) 

३ ६० ९०  

द्रष्टव्यः-  (१) सगुडन्धत तेल ईत्पादन र ईत्पादकत्ि िनस्पडत डिभागबाट प्रकाशन हुने ऄडघल्लो बषनको तथ्याङ्कलाइ अधार डलइनेछ ।  

(२) प्रडत के.जी. मलू्य िनस्पडत डिभागले तोकेको मलू्य बमोजम हुनेछ । 
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................आन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलमटेड 

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसचूी-५ 

(दफा १९ को ईपदफा (३) साँग सम्बलन्सधत) 

मेन्सथा खेती लि्तृत लििरण तथा गणना तालिका 

मेन्था बीमा प्रस्तािक (व्यडक्त िा संस्थाको) नामः 

नागररकता नं./संस्थाको हकमा दतान नं.: 

नागररकता जारी गररएको डजल्ला/संस्थाको हकमा संस्था दतान 

भएको स्थान.......... 

नागररकता जारी गररएको डमडतः 

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 ठेगानाः 

संस्थाको हकमा प्यान नं.  

प्रस्तािकको ठेगानाः 

प्रदेशः................... .डजल्ला... ..................................  

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

नं. ......... 

फोन नं. .............. .................मोबाआल नं. ....................... ... 

आनमेल ठेगाना.............................  

बीमालेख नं. 

 

ऄडभकतानको नामः  

 

ऄडभकतान आनजाजतपत्र नं:. 

 

प्राडिडधकको नाम तथा सम्पकन  नं.: 

 

प्राडिडधकको कोड नं:. 

 

बीमालेख जारी डमडतः 

 

बीमालेख जारी समयः 

 

बीमालेख जारी स्थानः 

 

नगदी बीजक जारी डमडत तथा समय: 

 

नगदी बीजक नं:. 

 

बीमाङ्क रकम रुः 

 

(खुिाईनु पने) 

प्रस्ताडित बीमाको डकडसमः .....................  

कच्चा पदाथन ईत्पादनमा अधाररत ( )     

सगुडन्धत तेल ईत्पादनमा अधाररत (   ) 

रोपण गरेको डमडत...................... 

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

जातः..................................  

बीमा प्रारम्भ डमडतः ................  

बीमा समाडप्त डमडतः.............................  

बीमा ऄिडधः ..................  

बैंक तथा लित्तीय सं् थाबाट ऋण लिएको हकमा 

बैंक तथा डििीय संस्थाको नाम तथा ठेगानाः 

ऋणको रकम: 

ऋणको ऄिडध: 

मेन्था िगाआएको ्थानः 

प्रदेशः................... .डजल्ला................. ............ 

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

डकिा नं ............  

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

......................  
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आच्छाइएको व्यलिको                                   मेन्सथा खेलत बीमा गणना तालिका  

नाम, थरः मेन्सथा खेती 

के्षत्रफि 

बीमाङ्क रकम बीमाशुल्क जम्मा बीमाशुल्क 

बीडमत र आच्छाइएको व्यडक्तको बीचको नाताः 

आच्छाइएको व्यडक्तको बा/अमाको नामः 

मोबाआनल नं. ............... 

ठेगाना..................  

(कच्चा पदाथनको 

ईत्पादनको  लाडग 

बीमाशलु्क चार प्रडतशत र 

सगुडन्धत तेल ईत्पादनको 

लाडग बीमाशलु्क पाँच  

प्रडतशत) 

 

बीमाङ्क रकमको 

चार („) प्रडतशत 

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

रु. “क” 

आनमेल ............................ 
प्रत्यक्ष छुट 

(प्रडतशत खलुाईने) 
(......% ) =                                  रु. “ख” 

 छुट पडछको 

बीमाशलु्क 

प्रत्यक्ष छुट भएमा (क – ख) =                       रु. “ग” 

छुट नभएको हकमा (क – ०)     = 

नेपाल सरकारबाट 

प्रदान गररने 

ऄनदुान रकम 

ऄनदुान बापत ( ग „ % ) =                    रु. “घ” 

 बीडमतले डतने (ग – घ )  =                          रु . “ङ” 

बीडमतले दघुनटना 

बीमा बापत 

डतनुनपने बीमाशलु्क 

बीडमतको 

सङ्ख्या      

“ऄ” 

.„„„ 

बीमाशलु्क       

(रु ५००) “अ” 

„„„ 

(ऄ  अ) 

रू. “च” „„„ 

बीलमतिे लतनुघपने 

जम्मा 

बीमाशुल्क 

ङ + च =  रु. „„ 

 

बीमािेख ्िीकृत गने ऄलधकारीको  

 

हस्ताक्षरः 

नामः 

पदः 

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

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसचूी -६ 

(दफा २१ को ईपदफा (३) साँग सम्बलन्सधत) 

मेन्सथा खेती सामूलहक बीमाको लि्तृत लििरण 

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

बीमािेख धारकको ठेगानाः ... ... ... 

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

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

      

      

      

      

      

      

 

सं्थाको प्रलतलनलधको  

हस्ताक्षर  

नाम 

पद 

संस्थाको प्यान नं. 

  छाप 

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

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसचूी -७ 

(दफा २३ को खण्ड (त) साँग सम्बलन्सधत) 

मेन्सथा खेती सम्बन्सधी ऄलभिेखहरू 

 

(१) मेन्सथा खेती गदाघका महत्िपूणघ गलतलिलधहरूको लििरण 

लक्रयाकिापहरू लक्रयाकिाप गररएको लमलत लििरण कैलफयत 

डबरुिा रोपण  
  

डसंचाइ  
  

मलखाद  
  

गोडमेल  
  

बाली संकलन  
  

ओआल्याईने (क्यरूीङ)  
  

डीस्टीलेसन  
  

ऄन्य  
  

 

(२) रोपणको िालग प्रयोग गररने सकरको लििरण 

क्र. स.ं सकर प्राप्त गरेको लमलत प्राप्त स्रोतको नाम तथा ठेगाना लबरुिा तयार गररएकोको लिलध 
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(३) जैलिक लिषादीको प्रयोग 

लबषादी प्रयोग गरेको 

लमलत 

लिषादीको 

नाम/प्रकार 
पररमाण 

लिषादीको स्रोत 

(अफैं िे 

बनाएको/ 

लकनेको) 

खररद गरेको भए 

कुि िागत कैलफयत 
लबषादी खररद 

गरेको लमलत 

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

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसचूी- ८ 

(दफा २६ साँग सम्बलन्सधत) 

कच्चा पदाथघ ईत्पादन तथा सगुलन्सधत तेि ईत्पादनको अधारमा गररएको 

 मेन्सथा खेती बीमाको दािी भुिानी तालिका 

लििरण मलहना 
िा्तलिक क्षलत प्रलतशत प्रलत कठ्ठा कच्चा 

पदाथघ/सगुलन्सधत तेि ईत्पादनको 
कैलफयत 

 

बीमा गरे पडछको 

पडहलो ७०  

दोस्रो ८५  

तेस्रो १००  

द्रष्टव्यः- (१) संकलन गनुन ऄडघ भएको क्षडतको प्रदान गररने दािीको हकमा बीमकले दािी भकु्तानी प्रदान गदान बास्तडिक क्षडत (प्रडत कठ्ठा कच्चा पदाथन 

ईत्पादनको अधारमा प्रडत कठ्ठा कायम बीमाङ्कको) प्रडतशतमा दािी रकम डनधानरण गरी त्यसबाट ऄडधक रकम कट्टा गरी दािी भकु्तानीको व्यिस्था गनुनपनेछ 

।  

(२) संकलन गरेपडछ तर डीस्टीलेसन गनुन ऄडघ भएको क्षडतको प्रदान गररने दािीको हकमा बीमकले दािी भकु्तानी प्रदान गदान बास्तडिक क्षडत 

(प्रडत कठ्ठा सगुडन्धत तेल ईत्पादनको अधारमा प्रडत कठ्ठा कायम बीमाङ्कको) प्रडतशतमा दािी रकम डनधानरण गरी त्यसबाट ऄडधक रकम कट्टा गरी दािी 

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

काठमाण्डौ, नेपाि 

ऄनुसचूी- ९ 

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

मेन्सथा खेती क्षलत मूल्याङ्कन प्रलतिेदन 

 

१. क्षलत मूल्याङ्कनका िालग लनयुलि लदने बीमकको नामः.............................................................  

 क्षडत मलू्याङ्कनको लाडग प्राप्त पत्रको डमडत ..............  

 क्षडत मलू्याङ्कनकतान (व्यडक्त िा संस्था) को नामः.......................................................................................  

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

२. क्षलत मूल्याङ्कन गने िागेको ्थानको पूरा ठेगानाः 

प्रदेशः....................डजल्ला................पाडलका ....................िडा नं..............  

टोलः..................... फोन नं. .................. मोबाआल नं. ..................................आमेल.....................................  

क्षडत मलू्याङ्कन गनन खटाआनएको डमडतः................................  

क्षडत मलू्याङ्कनका लाडग लागेको ऄिडध: 

क्षडत मलू्याङ्कन प्रडतिेदन पेश गररएको डमडतः ......................  

३. दािी कताघको लििरणः 

बीमा दािी कतानको नामः ...........................................  

ठेगानाः ..............................................  

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

क्षडत भएको बीमाको डकडसमः अंडशक                          पणून  

४. क्षलत सम्बन्सधी लििरणः 

क्षडत भएको डमडतः ............................................क्षडत भएको समयः ............................................  

क्षडत भएको मेन्था खेतीको ऄबस्था:       बाली संकलन गनुन ऄडघ                               बाली संकलन गरे पडछ              

क्षडत मलू्याङ्कन गररएको मेन्था खेती भएको स्थानः ............................................  

प्रदेशः................... डजल्लाः ........................पाडलका..........................िडा नं. .........................  

टोलः.......................डकिा नं. ...............  

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

५. मेन्सथा बािी क्षलत हुनुको कारणः 

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

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

६. क्षलतको  लििरणः 

कच्चा पदाथघ ईत्पादनमा भएको क्षलतको मूल्याङ्कन 

लििरण गणना 

बीमा भएको मेन्था खेतीको के्षत्रफलः ..............................  

क्षडत भएको मेन्था खेतीको के्षत्रफलः ...............................  

प्रडत कठ्ठा ईत्पादन डकलोग्राममा ..................................... 

प्रडत डकलोग्राम मेन्थाको बजार मलू्य रु  .............................. 
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कुल क्षडत मलू्य रू 

(क्षडत भएको मेन्था खेतीको के्षत्रफल कठ्ठामा × प्रडत कठ्ठा कच्चा पदाथन 

ईत्पादन डकलोग्राममा × प्रडत डकलोग्राम कच्चा पदाथनको बजार मलु्य × 

िास्तडिक क्षडत प्रडतशत) / १०० 

ऄडधक रकम (रू. १०,००० िा दाबी रकमको ५ % (पाँच प्रडतशत) 

मध्ये जनु कम हुन्छ) 
...........................  

खुद क्षलत रकम रू. 
कुल क्षडत मलू्य रू. – ऄडधक रकम रू.      

= रू „„„„„   

 

सगुलन्सधत तेि ईत्पादनमा भएको क्षलतको मूल्याङ्कन 

(रोपण गरेपलछ सकंिन गनुघ ऄलघ ) 

 

सगुलन्सधत तेि ईत्पादनमा भएको क्षलतको मूल्याङ्कन 

(सकंिन गरेपलछ) 

लििरण गणना लििरण गणना 

बीमा भएको मेन्था खेतीको के्षत्रफलः .............. बीमा भएको मेन्था खेतीको के्षत्रफलः .............. 

क्षडत भएको मेन्था खेतीको के्षत्रफलः ..................................  क्षडत भएको मेन्था खेतीको के्षत्रफलः ..................................  

प्रडत कठ्ठा सगुडन्धत तेल ईत्पादन 

डकलोग्राममा 

 

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

प्रडत कठ्ठा सगुडन्धत तेल ईत्पादन 

डकलोग्राममा 
..................................  

प्रडत कठ्ठा बास्तडबक सगुडन्धत तेल 

ईत्पादन डकलोग्राममा 
.................................. 

प्रडत डकलोग्राम सगुडन्धत तेलको बजार 

मलू्य रु 

.............................. प्रडत डकलोग्राम सगुडन्धत तेलको 

बजार मलू्य रु 

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

कुल क्षडत मलू्य रू 

(क्षडत भएको मेन्था खेतीको 

के्षत्रफल कठ्ठामा × प्रडत 

कठ्ठा सगुडन्धत तेल ईत्पादन 

डकलोग्राममा × प्रडत 

डकलोग्राम सगुडन्धत तेलको 

बजार मलु्य × िास्तडिक 

क्षडत प्रडतशत) / १०० 

कुल क्षडत मलू्य रू 

क्षडत भएको मेन्था खेतीको के्षत्रफल 

कठ्ठामा × (प्रडत कठ्ठा सगुडन्धत तेल 

ईत्पादन डकलोग्राममा - प्रडत कठ्ठा 

बास्तडबक सगुडन्धत तेल ईत्पादन 

डकलोग्राममा) × प्रडत डकलोग्राम 

सगुडन्धत तेलको बजार मलु्य 

ऄडधक रकम (रू. १०,००० िा दाबी 

रकमको ५ % (पाँच प्रडतशत) मध्ये 

जनु कम हुन्छ) 

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

ऄडधक रकम (रू. १०,००० िा दाबी 

रकमको ५ % (पाँच प्रडतशत) मध्ये 

जनु कम हुन्छ) 

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

खुद क्षलत रकम  रू. 

कुल क्षडत रकम रू. - 

ऄडधक रकम रू. 

= रू „„„„„   

खुद क्षलत रकम  रू. 

कुल क्षडत रकम रू. - ऄडधक रकम 

रू. 

= रू „„„„„   

द्रष्टव्य : (१) प्रडत कठ्ठा सगुडन्धत तेल ईत्पादन ऄनसुचूी ४ मा ईल्लेख भए ऄनसुार हुनेछ र प्रडत कठ्ठा िास्तडिक सगुडन्धत तेल ईत्पादन डकसानले डडडस्टलेसन 

गदान प्राप्त गरेको ईत्पादन हो । 

(२) िास्तडिक क्षडत प्रडतशत ऄनसुचूी ८ सँग सम्बडन्धत छ । 

 

७. डस्थर फोटो संख्या (कम्तीमा पाँचिटा) ..........................................................                                        

८. डभडडयो डक्लपको समयः(कम्तीमा एक डमनेट) ..............................................           
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माडथ ईडल्लडखत मेन्था खेतीमा भएको क्षडत सम्बन्धमा क्षडत मलू्याङ्कन गदान डलआएको तोडकएको संख्यामा फोटो तथा डभडडयो डक्लप संलग्न गरी क्षडतको 

मलू्याङ्कनको क्रममा प्राप्त भएका तथ्यगत जानकारी तथा डििरणहरू ठीक र साँचो छन ्। सोही ऄनरुूप बीमालेखको शतन र सडुिधा ऄनसुार डनष्पक्ष 

मलू्याङ्कन गरेको स्ि-घोषणा गदनछु । यसमा लेडखएको व्यहोरा डठक , साँचो छ, झठु्ठा ठहरे काननू बमोडजम सहुलँा, बुझाईँला ।  

 

             क्षलत मूल्याङ्कनकताघकोः                                                       

नामः .............................................  

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

कोड नं./ 

दतान नं./ताडलम आजाजतपत्र नं. ........................................  

हस्ताक्षरः   

संस्थाको हकमाः 

प्यान नं.: .....................  

डमडतः.......................  

क्षलत मूल्याङ्कनकताघको ल्याप्चे छाप 

दाया ँ बाया ँ

  


