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सवंत ्२०७६ सालको कार्यवववि  न ं८ 

प्रस्तावनााःमानव समाजमा ववपवि वा जोविमका प्रर्ायप्त  सम्भावनाहरुरहकेा  

छन ।कृषकहरुले व्यविगत जीवन रोजगारी व्यवसावर्क कारोवार सब ै

क्षेत्रहरुमा वववभन्न  जोविमहरु व्यहोननय परेकोछ । र्सर्य मनवसकोट नगर 



s[lif ljdf k |j4 {g k |f ] T;fxg sfof {Gjog sfo { ljlw, @)&^ 

2 

 

क्षेत्रवभत्रका कृषहरुले लगाएका वालीनालीहरुको वववभन्न जोविमवाट हुने 

क्षवतवाट राहत दिने तर्ा  वाली वीमालाई प्रवर्द्यन गने उिशे्र्ले मनवसकोट 

नगरपावलकाले स्र्ानीर् सरकार सचंालन ऐन २०७४ को िफा १०२ को 

उपिफा २ को अविनमा रही “कृवष ववमा  प्रवर्द्यन प्रोत्साहन 

कार्ायन्वर्नकार्यवववि २०७६” वनमायण गरी जारी गरेकोछ। 

पररच्छेि १ 

प्रारवम्भक 

१.संवक्षप्त नाम र प्रारम्भाः 

१)र्ो कार्यववविको नाम “कृवष ववमा  प्रवर्द्यन प्रोत्साहन कार्ायन्वर्न 

कार्यवववि २०७६” 

२) र्ो कार्यवववि मनवसकोट नगर कार्यपावलकावाट स्वीकृत भएको वमवतवाट 

प्रारम्भ हुनेछ । 

२.पररभाषााः (१) ववषर् वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा र्स कार्यववविमा 

– 

क)“वाली वीमा”  भन्नाले नेपाल सरकारले तर्ार एवं स्वीकृत गरेको 

वालीहरुको वीमालेि वमोवजमका वालीहरुको वीमा लाई जनाउिछ। 
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ि)वीमाको लागी “जोविम(Risk)” भन्नाले आर्र्यक क्षवतको अवनवितता हो। 

ग) "वीमा व्यवसार् "भन्नाले जीवन वीमा वनर्जयवन वीमा र पनवीमा पियछन 

तर र्हा वालीनाली वीमा(वनर्जयवन) वीमालाई वीमा व्यवसार् 

वनझाउछ। 

घ)“वीमा अवभकताय” भन्नाले कृवष वीमा सम्वन्िी तावलम वलई राविर् वीमा 

सवमवतवाट इजाजत प्राप्त व्यिीलाई सम्झननपियछ ।  

ङ)”ववमक”  भन्नाले वीमा कम्पनीलाई जनाउिछ। 

च) "वववमत वाली" भन्नाले वीमा सवमवतवाट जारी भएका वाली वीमालेि 

वमोवजम वीमा गररएका वालीहरु सम्झननपियछ । 

छ)”वववमत” भन्नाले नगरपावलका क्षेत्रवभत्रका वीमा गराउने व्यवि वा 

संस्र्ालाई जनाउिछ। 

ज)”वीमा अववि” भन्नाले वाली तर्ा पशनपंक्षी वीमा वनर्जयवन वीमा अन्तगयत 

पने भएकाले अविकतम वीमा अववि १(एक)वषयको हुनेछ। 

झ)”ववमाङ्क रकम” भन्नाले वववमत तर्ा ववमकवाट मान्र्ता प्राप्त 

प्राववविकले संर्ि रुपमा भरी ववमाको प्रस्ताव फारमको सार्मा पेश 

भएको तरकारी,िाद्यान्न, तर्ा मसला ितेी ववमाको लागत मूल्र् वा 
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उत्पािनमा आिाररत मूल्र् वनिायरणमा लेविएको घोवषत मूल्र् 

सम्झननपछय। 

ञ)”प्राववविक” भन्नाले कृवष ववकास शािा, कृवष ज्ञानकेन्र, पशन सेवा शािा 

पशन अस्पताल वा मान्र्ता प्राप्त वशक्षण संस्र्ावाट कृवष ववषर्मा 

आिारभनत ज्ञान हावसल गरेको व्यवि सम्झननपछय। 

ट)“वालीहानी नोक्सानी प्रमाण पत्र” भन्नाले सम्ववन्ित सिस्र् संस्र्ा र 

प्राववविकले वववमत वालीको हानी नोक्सानी भएको भनी प्रमावणत गरी 

दिएको प्रमाण पत्रलाई सम्झननपछय। 

ठ)“िनघयटना” भन्नाले वावहरी आँिाले स्पष्ट िखे्न सदकने र सांघावतक 

माध्र्मवाट हुने आकवस्मक घटना सम्झननपछय। 

ड)“ववपिा(Peril)” भन्नाले क्षवत उत्पन्न गने कारणजस्त ैअवि, भनकम्प,वाढी, 

पवहरो, िडरेी ,आविवेहरी,डनवान, तनसारो, वहउ, अवसना, दकरा तर्ा 

रोगलाई सम्झननपियछ  

ढ)“नवैतक जोविम (Moral Hazard)” भन्नाले वीमा गराउने व्यविले वीमा 

िाबी वलनका लागी जानाजान क्षती गराउन ेअवस्र्ालाई वनझाउछ। 
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ण)“वीमा सवमती” भन्नाले वीमा सवमवत नेपालको वीमा व्यवसार्लाई 

व्यववस्र्त,ववकवसत, वनर्वमतर वनर्वन्त्रत गनयको लागी वीमा ऐन 

२०४९ अननसार स्र्ापना गररएको एक  स्वशावसत संस्र्ा हो । 

त)“वीमा वनर्मन" भन्नाले नेपालमा वीमा व्यवसार् गनय वीमा ऐन २०४९ 

अन्तगयत रही स्र्ापना भएको वीमा कम्पनीहरुले ऐन अन्तगयत रही कार्य 

गरे नगरेको समर् समर्मा वीमा सवमवतवाट वनररक्षण गरी समर् 

सापेक्ष नीवत,वनिशेन तर्ा आवश्र्कताननसार िण्ड जररवाना  गननय  वीमा 

वनर्मनको कार्य अन्तगयत पछय । 

 

 

पररच्छेि २ 

वीमा गन ेप्रकृर्ा 

क)वीमाको लागी मनवसकोट  नगरपावलकावाट सनचना प्रकाशन गररनेछ । 

ि) सनचनाले तोकेको वमवत म्र्ाि समर्ावविवभत्र वीमा गननयपियछ । 

ग) वीमा सवमवतले तर्ार गरेको वीमालेिमा आिाररत  शतयहरुमा रहरे 

वाली वीमा गररनेछ । 
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घ) रक्षावरण गन े जोविमहरु क्षवतपूर्तय नदिन े अवस्र्ाहरु  वीमा लेिमा 

उल्लेि भएवमोवजम हुनेछ । 

ङ )तरकारी वालीको हकमा आिा रोपनीमा र िाद्यान्न वाली हकमा 

कम्तीमा १ रोपनीमा िेती गरेको हुननपनेछ ।अविकतम ७ रोपनीसम्ममा 

वीमा शनल्क वापतको रकम भनिानी दिइनेछ । 

 

 

पररच्छेि ३ 

वीमा शनल्क भनिानी वलन ेप्रकृर्ा 

नेपाल सरकारल े कृवष वीमामा वीमाशनल्कको ७५ प्रवतशत  अननिान दिन्छ 

रकृषकले २५ प्रवतशत व्यहोने व्यवस्र्ा  रहकेोछ । मनवसकोट नगरपावलकाले 

कृवष वाली वीमालाई प्रवर्द्यन प्रोत्साहन गन े उिशे्र्ले नगरक्षेत्रवभत्रका 

कृषकले व्यहोननयपने २५ प्रवतशत  रकम िहेार्को मापिण्डमा रही भनिानी 

दिनेछ । 

तपवशलाः 

१ सनचनाल ेतोकेको वमवत म्र्ाि समर्ावविवभत्र वीमा गरेको हुननपनेछ । 

२ वीमा गररसकेपवछ सक्कल वीमालेि र रवसि सवहत मनवसकोट 

नगरपावलकामा  भनिानी वनवेिन दिननपनेछ ।सार्ै सार्मा नागररकता  

वलएर आउननपनेछ । 
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३ मनवसकोट नगरपावलका वभत्रका कृषक मात्र र्ो कार्यक्रम वाट लाभावन्वत 

हुनेछन । कृषकल ेभनिानी वनवेिन दिएको सातदिनवभत्र कृषकले वतरेको 

वीमाशनल्क वापतको रकम भनिानी कार्ायलर्ले गननयपनेछ । 

४ सात रोपनी भन्िा वढी वीमा शनल्क रकम भनिानी गररनेछैन । 

५ वजेटको पररविवभत्र रही भनिानी दिइनेछ . 
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