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................................इन््योरेन्स कम्पनी मलममटेड 

बाख्रा बीमालेख 

यस बीमालेखमा उल्लेख भएको बाख्रापालनमा हुने क्षमि मिरूद्ध बीमा गननको लामग बीममिले बीमाशुल्क भकु्तानी 

गरेको हुनाले मिपक्षीय बीमा करारको रूपमा .................... बीमा कम्पनी (बीमक) ले यो बीमालेख जारी गरेको 

छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रारमम्भक 

 

१. बीमालेखको नाम र प्रारम्भः (१) यस बीमालेखको नाम “बाख्रा बीमालेख” रहकेो छ । 

(२) यो बीमालेख बीममिले बीमाशुल्क भकु्तानी गरेपश्चाि ्प्रारम्भ हुनेछ ।  

 

२. पररभाषाः मिषय िा प्रसङ्गले अको अर्न नलागेमा यस बीमालेखमा- 

(क) “अप्रत्यक्ष क्षमि” भन्नाले बीमा गररएको जोमखमको कारणले हुने अप्रत्यक्ष िा 

एउटा घटनाको पररणाम्िरूप हुने अन्य क्षमि सम्झन ुपछन । 

(ख) “अमभलेख” भन्नाले यस बीमालेखमा उल्लेख भएको बाख्राको िोमकए 

बमोमजमको संक्रामक रोग मिरुद्धको खोप, उपचार िर्ा िंशािली अमभलेख 

रामखएको अमभलेख सम्झन ुपछन ।  

(ग) “क्िारेमन्टन” भन्नाले कुन ैपश,ु पशजुन्य पदार्न, पश ुउत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग 

लागेको छ िा छैन भन्ने कुरा यमकन गनन पश,ु पशजुन्य पदार्न, पश ु उत्पादन 

सामग्रीलाई कुनै खास ठाउँमा िोमकएको अिमिभर परीक्षणको लामग एकैसार् िा 

छुट्टाछुटै्ट राख्ने काम सम्झन ुपछन । 

(घ) “घमु्िी चरन प्रणाली” भन्नाले मौसमको अनकुुलिा र चरन के्षत्रको उपलब्ििा 

अनसुार बाख्रालाई मनमश्चि समयको लामग एक ्र्ानबाट अको ्र्ान ज्िै: 

िेशी िा लेकमा साररने प्रणाली सम्झन ुपछन ।  

(ङ) “दािी” भन्नाले बीमा गररएको ि्िकुो क्षमिबापि ् बीममििारा माग गररएको 

क्षमिपमूिन रकम सम्झन ुपछन ।  

(च) “दघुनटना” भन्नाले बामहरी आँखाले ्पष्ट दखे्न समकने र सांघामिक माध्यमबाट 

हुने आकम्मक र अप्रत्यामशि घटना सम्झन ुपछन ।  
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(छ) “प्र्िािक” भन्नाले यस बीमालेखमा नाम उल्लेख भएको र यसै बीमालेख 

अन्िगनि बीमा गररएको बाख्राको ्िाममत्ि भएको व्यमक्त िा सं्र्ा भन्ने सम्झन ु

पछन । 

(ज) “प्रामिमिक जाँच मसफाररस” भन्नाले बीमा गनन प्र्िामिि बाख्रा ्ि्र् िर्ा 

बीमायोग्य छ िा छैन भनी सम्बमन्िि प्रामिमिकिारा अध्ययन, अिलोकन गरी 

मसफाररस गने कायनलाइन सम्झनु पछन ।  

(झ) “प्रामिमिक” भन्नाले एस.एल.सी िा सो सरहको परीक्षा उमिणन गरी पश ु

मिज्ञानमा कम्िीमा एक िषनको िामलम प्राप्त िा पश ु मिज्ञान मिषय मलइन 

टी.एस.एल.सी.,उिीणन गरेको िा पश ु मिज्ञान मिषय मलइन एस.एल.सी. िा सो 

सरहको परीक्षा उिीणन गरेको िा सोभन्दा मामर्ल्लो योग्यिाप्राप्त व्यमक्त सम्झन ु

पछन । 

(ञ) “पश ु सेिा कायानलय” भन्नाले ्र्ानीय िह न.पा/गा.पा. मा रहकेो पश ु सेिा 

शाखा िा सम्बमन्िि पामलका कायनक्षेत्र रहकेो प्रदशे मािहिको भेटेररनरी 

अ्पिाल िर्ा पश ुसेिा मिज्ञ केन्र सम्झन ुपछन । 

(ट) “बाख्रा” भन्नाले यस बीमालेखको अनसुचूीमा उल्लेख भएका सबै प्रजामिका 

बाख्रा, बोका, खसी, पाठापाठी, च्याङ्ग्रा, भेडा आमदको मििरण सम्झन ुपछन । 

(ठ) “बीमक” भन्नाले बीमालेख जारी गने बीमा कम्पनी सम्झन ुपछन ।  

(ड) “बीमा अिमि” भन्नाले बीमालेखको अनसुचूीमा उल्लेख भए अनसुार बीमा 

जोमखम ्िीकार गररने अिमि सम्झन ुपछन । 

(ढ) “बीमाङ्क रकम” भन्नाले बीमालेख बमोमजम बाख्राको रक्षािरण गररएको रकम 

सम्झन ुपछन ।  

(ण) “बीमालेख” भन्नाले बीमकले जारी गने बाख्रा बीमालेख सम्झन ु पछन र सो 

शब्दले रमसद, प्र्िाि फाराम, अनसुचूी र िामलका लगायि बीमालेखसगँ संलग्न 

कागजाि सम्झन ुपछन । 

(ि) “बीमाशलु्क” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख गररएको बाख्राको बीमा गरेबापि ्

बीममिले बीमकलाइन बझुाउन ुपने रकम सम्झन ुपछन । 

(र्) “बीममि” भन्नाले बीमा गने व्यमक्त िा सं्र्ा सम्झन ुपछन । 

(द) “बीमाको मिषयि्ि”ु भन्नाले बीमालेखको िामलकामा उल्लेख भए अनुसारको 

बाख्रा सम्झन ुपछन । 

(ि) “मलूभिू मििरण” भन्नाले बीमा गररएको ि्िकुो जोमखमलाई फरक पानन सक्ने 

महत्िपूणन मििरण सम्झन ुपछन । 
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(न) “मतृ्य ु प्रमाणपत्र” भन्नाले सम्बमन्िि इजाजिप्राप्त पश ु मचमकत्सकले बाख्राको 

मतृ्य ुभएको भनी मलमखि रुपमा जारी गरेको प्रमाणपत्र सम्झन ुपछन । 

(प) “मतृ्यकुो जानकारी िा मन्सा” भन्नाले सम्बमन्िि पश ुसेिा प्रामिमिकले बीममि 

बाख्राको मतृ्य ुभएको व्यहोरा जनाइन मलमखि रूपमा गरेको मसफाररस सम्झन ुपछन । 

(फ) “रक्षािरण” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख भएको बाख्रामा भएको क्षमिको 

क्षमिपमूिन प्रदान गननको लामग बीमकले मञ्जरु गरेको अि्र्ा सम्झन ुपछन । 

(ब) “लापरिाही” भन्नाले बीममिले बीमा गररएको बाख्रालाई रोगका मिरुद्ध मनिानररि 

समयमा नै आिश्यक प्रमिरोिात्मक खोपहरू नलगाएको िा उमचि ्याहार, 

हरेचाह र उपचार नगराएको िा व्यिम्र्ि खोर नबनाएको िा जानाजान हानी गनन 

खोमजएको अि्र्ा सम्झन ुपछन । 

(भ) “संक्रामक रोग” भन्नाले बीमालेखमा उमल्लमखि रोग सम्झनपुछन र सो शब्दले 

नेपाल राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी िोकेका अन्य रोगलाई समेि जनाउँछ । 

(म) “सङ्केिपट्टा” भन्नाले बीमा गररएको बाख्रालाई पमहचान गने उद्दशे्यले पश ु

प्रामिमिकले लगाइन मदने ट्याग, मचप्स, माइक्रो मचप्स, सील, क्यआूर कोड, 

बारकोड, आरएफ कोड ज्िा पमहचान खलु्ने सङ्केि िा प्रमिक मचन्ह सम्झन ु

पछन । 

(य) “क्षमि मलू्याङ्कनकिान” भन्नाले यस बीमालेखमा भएको क्षमिको मूल्याङ्कन 

गने व्यमक्त िा सं्र्ा सम्झन ुपछन ।  

(र) “क्षमि मलू्याङ्कन प्रमििदेन” भन्नाले बीमक िा क्षमि मलू्याङ्कनकिानले 

बाख्रापालनमा रक्षािरण गररएको जोमखमबाट आमर्नक क्षमि भएको भनी यमकन

गरी मदएको प्रमििेदन सम्झन ुपछन । 

(ल) “क्षमि” भन्नाले कुनै घटना घटी िा मिपमि परी िा जंगली जनािरको 

आक्रमणबाट िा रोग िा मकरा लागी बीमा गररएको ि्िकुो हानी भइन, मबमग्रइन, 

नष्ट िा नाश भइन हुने आमर्नक क्षमि सम्झन ुपछन ।  

(ि) “क्षमिपमूिन” भन्नाले बीमालेखमा उल्लेख भए अनरुूप बीमकले बीममिलाइन प्रदान 

गने दािी बापिको रकम सम्झन ुपछन । 

पररच्छेद-२ 

रक्षािरण 

३. रक्षािरणः दहेायका कारणबाट बीमा गररएको बाख्रामा बीमा अिमिमभत्र उल्लेमखि क्षमि िा नोक्सानी 

भएमा बीमकले बीमाङ्क रकमको सीमामभत्र रही क्षमिपमूिन प्रदान गनेछ:-  

(क) अमग्नजन्य क्षमिः 

(१)  आगलागी िा अग्नीको कारणले भएको क्षमि 
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(ख)  हािाजन्य क्षमिः 

(१) हुरीबिासको कारणले भएको क्षमि, 

(२) आँमिबहेरी िा िफुानको कारणले भएको क्षमि । 

(ग) पानीजन्य क्षमिः 

(१) अमििमृष्टको कारणले भएको क्षमि, 

(२)  अमसना, महउँ िा िषुारोको कारणले भएको क्षमि, 

(३) बाढी िा डुबानको कारणले भएको क्षमि । 

(घ) भमूमजन्य क्षमिः  

(१) भकूम्पको कारणले भएको क्षमि, 

(२) पमहरो िा भ-ू्खलनको कारणले भएको क्षमि ।  

(ङ) चट्याङ्जन्य क्षमि:  

(१) चट्याङको कारणले भएको क्षमि ।  

(च)  रोगजन्य क्षमि: 

(१)  रोगको कारणले भएको क्षमि । 

(छ) आकम्मक िर्ा दघुनटनाजन्य बाह्य कारणहरुबाट हुने क्षमि: 

(१) जंगली जनािरको आक्रमण (खाएर िा कुमल्चएर िा मघसारेर, खसालेर 

िा लछारेर) बाट भएको क्षमि ।  

४. अमिररक्त समुििाः यस बीमालेखमा उल्लेख गररएको बीमा अिमिमभत्र दहेायको अि्र्ा मसजनना भएमा 

दघुनटना बीमाबापि बीमाङ्क रकम रु. २,००,०००।- (अक्षरेपी दईुलाख रूपैयाँ) बीमकले बीममिलाइन 

भकु्तानी गनेछ:- 

(क) आत्महत्या बाहके अन्य कुनै पमन दघुनटनाको कारणले मतृ्य ुभएमा‚  

(ख) ्पाइनल इन्जरुीको कारण पुनः ठीक नहुने गरी ररढको हड्डी काम नलाग्ने 

भएमा‚ 

(ग) एउटा हािको नाडी दमेख मामर् परैु हाि काम नलाग्ने भएमा‚ 

(घ) कुनै एउटा खटु्टाको गोलीगाँठो दमेख मामर् परैु खटु्टा काम नलाग्ने भएमा‚ 

(ङ) दिैु आँखाको दृमष्ट गमेुमा । 

 

पररच्छेद-३ 

अपिाद 

५. अपिादः (१) यस बीमालेखमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेमखएको भए िापमन बीमकले दहेायका कारणबाट 

हुने क्षमिको क्षमिपमूिन प्रदान गने छैनः  

(क) अप्रत्यक्ष क्षमिः- बाख्रापालनबाट भएको क्षमिको कारणबाट हुने अन्य अप्रत्यक्ष 

क्षमि भएमा,  
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(ख) अमिकार प्राप्त मनकायबाट पयुानइएको क्षमिः अमिकारप्राप्त मनकायको आदशेमा 

बाख्रा नष्ट गररएमा,  

(ग) मिमकरणयकु्त पदार्नः मिमकरणयकु्त पदार्न िा मिमकरणयकु्त फोहोरको संसगन 

(कन्टाममनेशन) बाट क्षमि भएमा, 

(घ) आणमिक, रासायमनक िर्ा जैमिक हमियारः आणमिक, रासायमनक िर्ा जैमिक 

आम मिनाशकारी हमियारको प्रयोगबाट क्षमि भएमा, 

(ङ) यदु्ध िा यदु्ध सरहको अि्र्ाः सैमनक मिरोह, शमक्त अपहरण, घेराबन्दी िा यदु्ध, 

आक्रमण, मिदशेी सैन्य कारिाही, िा कुन ैयदु्ध सरहको कारिाही िा गहृयदु्ध िा 

राजरोह िा सो सरहको अि्र्ाको कारणले क्षमि भएमा, 

(२) अन्य क्षमिः दहेायको कारणले भएको अन्य क्षमिको क्षमिपमूिन बीमकले प्रदान गने छैन - 

(क) बाख्राको सम्बन्िमा सत्यिथ्य कुरा लकुाई, मछपाई झठु्ठा मििरण मदएको पाइएमा। 

(ख) बीममिले िा मनजको एकाघरका पररिारका सद्य िा कमनचारी िा कामदारल े

जानाजान िा मनोरञ्जनको उद्दशे्यले अर्िा परीक्षण िा लापरिाहीको कारणले 

बाख्रामा क्षमि पयुानएमा ।  

(ग) बीममिले िा मनजको एकाघर पररिारका सद्य िा कमनचारी िा कामदारल े

ररसइबीपणून व्यिहारको कारणबाट बाख्रामा क्षमि भएमा।  

(घ) बाख्रा हराएमा िा चोरी भएमा ।  

(ङ) बाख्राको शरीरमा लगाई रामखएको सङ्केि पट्टा बीमा दािीको अि्र्ामा 

शरीरमा नभेमटएमा ।  

(च) बीमा गररएको बाख्रा प्रर्म पटक बीमालेख जारी भएको मममिले पन्रमदनमभत्र 

रोगको कारणबाट मरेमा ।  

िर, सोही बाख्राको बीमा सोही बीमकमा पनुः बीमा िा निीकरण गररएको 

अि्र्ामा यो व्यि्र्ा लाग ूहुने छैन ।  

(छ) चरन, ्िा्थ्य उपचार र प्रजनन प्रयोजनको लामग पहाडको हकमा गोठदमेख बीस 

मकलोममटर र िराइनको हकमा दश मकलोममटर भन्दा बढीको दरूीमा क्षमि भएमा । 

िर, उच्च पहाडी र महमाली क्षेत्र (पच्चीस सय ममटरभन्दा मामर्को उचाईमा) 

घमु्िी चरन प्रणालीमा (Transhumance System) पामलएका बाख्रा र भेडाको 

हकमा यो व्यि्र्ा लाग ूहुने छैन । 

(३) बीमा गररएको बाख्रा आफूले पामलएको ठाउँभन्दा मभन्नै भौगोमलक क्षेत्रमा ्र्ानान्िरण गनुन 

परेमा बीमकबाट पिून ्िीकृमि मलनपुनेछ, यमद बीमा कम्पनीबाट पिून ्िीकृमि नमलइन बाख्रा ्र्ानान्िरण 

गररएको हकमा क्षमि भएमा बीमा दािी भकु्तानी गनन बीमक बाध्य हुने छैन ।  

(४) बीमा गररएको बाख्रा जनु प्रयोजनका लामग ल्याईएको हो सो भन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग 

गरेमा । 
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पररच्छेद-४ 

बीमा सम्बन्िी शिन 

६. प्र्िाि िर्ा ्िीकृमिः (१) बीमालेख जारी गनुनपिून बीममिले अनसुचूी-१ बमोमजमको प्र्िाि फाराम 

पणूनरूपमा भरी बीमकलाइन बझुाउन ुपनेछ ।  

(२) प्र्िाि फाराममा उल्लेख भएको मििरणमा फरक पारी बीमालेख जारी गनन पाइने छैन ।  

(३) बीमकले बीमा अिमि समाप्त हुन ुअगािै बीमा अिमि समाप्त हुन लागेको सचूना जनुसकैु 

माध्यमबाट बीममिलाइन मदन सक्नेछ । 

 

७. प्रामिमिक जाँच मसफाररसपत्रः (१) बीमकले पणूनरुपमा भरेको प्र्िाि फाराम प्राप्त गदान अनसुचूी-२ 

बमोमजम सम्बमन्िि प्रामिमिकबाट बीमा गनन प्र्िामिि बाख्रा बीमा योग्य छ िा छैन भनी प्रामिमिक 

जाँच िा मसफाररसपत्र प्राप्त गरेको हुन ुपनेछ । 

(२) बीमालेख जारी भएपश्चाि ् प्रामिमिकले बीमा अिमिमभत्र बीमा गनन मसफाररस गरेको 

बाख्राको कम्िीमा एकपटक पनुः जाँच परीक्षण िर्ा मनरीक्षण गरी सोको प्रमििेदन बीमकलाइन मदन ुपनेछ 

र बीमकले उक्त जाँच परीक्षणको प्रमििेदन समेि बीमालेखमा टाँस गरी राख्न ुपनेछ। 

(३) प्रामिमिकले बीमालेख जारी भएपश्चाि ्बीमा गररएको बाख्राको उपदफा (२) बमोमजम पनुः 

जाँच परीक्षण गदान बीममिले शिनहरू परूा नगरेको रहछे भने बीमालेख ्ििः रद्द हुनेछ । 

 

८. बीमालेखमा प्रयोग भएका शब्दािलीको अर्नः (१) बीमालेख समहि बीमा प्र्िाि फाराम, अनसुचूी, 

िामलका, बीमाशलु्क भकु्तानी रमसद, अनसुचूीलाइन एकमषु्ठ बाख्रा बीमा करार िा बीमालेखको रूपमा 

बझु्न ुिा पढ्न ुपनेछ र मिनलाइन अलग्गै पढ्न, बझु्न िा टुक्रयाएर बीमालेखको अर्न लगाउन पाइने छैन ।  

 

(२) यस बीमालेखमा प्रयोग भएका बीमासँग सम्बमन्िि प्रामिमिक शब्दािलीको अर्न पररभाषा 

खण्डमा उल्लेख भए बमोमजम हुनेछ ।  

 

९. बीमालेख रद्द हुने अि्र्ा (१) दहेायको अि्र्ामा बीमकले बीमालेख रद्द गनन सक्नेछ: -  

(क) बीममिले बीमालेखको शिन उल्लंघन गरेको,  

(ख) बीमाको मलूभिू मििरण ढाँटेको िा गलि ढंगले उल्लेख गरेको,  

(ग) बीमा गरेको ि्िलुाई उमचि ्याहार, सम्भार नगरी गम्भीर लापरिाही गरेको, 

(घ) बीमा गरेको ि्ि ुत्याग गरेको,  

(ङ) गैरकाननूी ििरले बीमा गराएको , 

(च) बीमायोग्य महि कायम नभएको । 

(२) कुनै बीममिले उपदफा (१) बमोमजमको कुनै कायन गरेको पाइएमा सोको प्रमाण समेि संलग्न 

गरी बीमालेख रद्द गनन सक्नेछ ।  

िर, बीमालेख रद्द गनुन अमघ बीमकले बीममिलाई कम्िीमा साि मदनको मलमखि ्पष्टीकरणको 

मौका मदन ुपनेछ ।  
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(३) बीमकले उपदफा (२) बमोमजम बीमालेख रद्द गरेको प्रमाण समहि पन्र मदनमभत्र बीमा 

समममिमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेमखएको भए िापमन बीममिले अनरुोि गरेमा बीमकले 

बीमालेख रद्द गनुन पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोमजम बीमालेख खारेज गदान अनदुान प्राप्त नहुने बीममिलाई बाँकी 

अिमिको समानपुामिक बीमाशलु्क मफिान गनुन पनेछ र अनदुान प्राप्त हुने बीममिलाई कुनै रकम मफिान 

गनुनपने छैन ।  

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसुकै कुरा लेमखएको भए िापमन िा्िमिक मूल्यभन्दा बढी रकमको 

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

समममिलाइन िुरून्ि मदन ुपनेछ । 

 

१०. योगदानः (१) यस बीमालेखबाट बीमा गररएको बाख्राको परूा िा केही अंश अको कुनै पमन 

बीमालेखिारा बीमा गनन पाइने छैन । 

(२) कुन ैकारणिश बीमा गररएको बाख्राको बीमा अन्य बीमकमा समेि भएको रहछे र त्य्िो 

बाख्राको आंमशक िा परूा अंश दािी परेमा बीमकले आफ्नो भागको क्षमिपमूिन रकम समानपुामिक रूपमा 

प्रदान गनुनपनेछ ।  

 

११. प्रत्यासनः (१) बीमा गररएको बाख्राको क्षमिबापि ्बीममिले बीमक बाहके अन्य पक्षबाट समेि क्षमिपमूिन 

पाउने रहछे भने बीमकबाट क्षमिपमूिन प्राप्त गदान अन्य पक्षबाट क्षमिपमूिन पाउने अमिकार बीमकलाइन समु्पन ु

पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोमजम कायन गननका लामग अमिकार बीममिले बीमकलाइन समु्पन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोमजम अन्य पक्षबाट क्षमिपमूिन प्राप्त गननका लामग बीमकले जनुसकैु समयमा 

उपयकु्त र आिश्यक कारिाही गनन सक्नेछ ।  

 

१२. ्िाममत्ि पररििननः (१) बीममिले आफूले बीमा गरेको बाख्राको ्िाममत्ि पररििनन िा ह्िान्िरण गरेको 

खण्डमा बीमकलाइन िीस मदनमभत्र जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोमजम जानकारी प्राप्त भएपश्चाि ्बीमकले ित्काल बीमालेखको मनःशलु्क 

नामसारी गररमदन ुपनेछ । 

(३) बीममि बाख्राको ्िाममत्ि ह्िान्िरण भएको हकमा ्िाममत्ि ह्िान्िरण भइन सम्बमन्िि 

्र्ानमा पगेुपमछ मात्र बीमा प्रमक्रयाको शरुूिाि हुनेछ ।  

(४) बेचमिखनको सन्दभनमा मभन्नै भौगोमलक क्षेत्र िर्ा हािापानी भएको ठाउँबाट ल्याइएको 

बाख्राको हकमा सािमदन पश्चािमात्र बीमाको प्रमक्रया शरुू गररनेछ । 
 

१३. बीमालेखको पनु्र्ानपनाः बाख्रा बीमालेख अन्िगनि दािी परेपश्चाि ्बाँकी बीमाङ्क रकमको पनु्र्ानपना 

गनन पाइने छैन ।  

१४. बीमालेखको अिमिः (१) बाख्रा बीमालेख जारी गदान घण्टा र ममनेटसमेि खुल्ने गरी मममि उल्लेख 

गनुनपनेछ । 
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(२) बीमालेखमा उल्लेख गररएको बाहकेका बीमालेखहरू जारी गदान जारी भएको मममि र 

जोमखम प्रारम्भ भएको मममि फरक हुने गरी जारी गनन पाइने छैन ।  

(३) बीमालेखको अिमि समाप्त हुने मममिको मध्यराि बाह्रबजे बीमा अिमि समाप्त हुनेछ।  

 

१५. बीमकको किनव्यः दहेायका सिन लगायि यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणून सिनहरू बीमकले 

पालना गनुनपनेछ:-  

(क) बीमालेख जारी गनुन अमघ बीमा गररएको ि्ि ु समेमटएको मिमभन्न कोणबाट 

मखमचएको म्र्र फोटो कम्िीमा पाँचिटा र कम्िीमा एक (१) ममनेटको मभमडयो 

मक्लप प्र्िाि फारामसँगै प्राप्त गरेको हुन ुपनेछ ।  

(ख) बीमकले पणूनरूपमा भररएको प्र्िाि फाराम प्राप्त भएपमछ मात्र बीमा प्रमक्रया शरुु 

गनुनपनेछ ।  

(ग) बाख्रा बीमालेख मलने बीममिको हकमहि मिरूद्ध क्षमि पुयानउन ुहुदँनै ।  

(घ) बीमालेख जारी गदान िा बीमा दािी फर्छ्यौट गदान आिश्यक पने सम्पणून मििरण 

िर्ा कागजाि, फोटो िर्ा मभमडयो आमद सरुमक्षि रूपमा अमभलेख गरी राख्नु 

पनेछ । 

(ङ) बीमालेखमा उल्लेख गररएको बीमादरको आिारमा बीमाशुल्क गणना गनुन पनेछ ।  

(च) बीमकले यस बीमालेख बमोमजम बाख्राको बीमा गदान शिन परूा नगरी बीमा गरेको 

रहछे भने बीमकले दािीको समयमा शिन परूा नभएको भनी दािी भकु्तानी 

अ्िीकार गनन पाउने छैन ।  

 

१६. बीममिको दामयत्िः (१) यस बीमालेखमा उल्लेख भएका सम्पणून शिनहरूको बीममिले पालना गनुनपनेछ । 

(२) बीमा गररएको बाख्राको उमचि ्याहार, रेखदखे गनुनका सार्ै क्षमि हुनबाट बचाउन उपयकु्त 

साििानीका उपायहरू अपनाउन ुपनेछ । 

(३) बीममिले दािी, छानमबन, अनसुन्िान िा क्षमि मूल्याङ्कनको क्रममा प्रहरी, बीमक िर्ा 

अन्य अमिकारप्राप्त मनकायलाइन पणून रूपमा सहयोग गनुनपनेछ ।  

(४) दािी यमकन गननका लामग बीममिल े आिश्यक प्रमाण जटुाउन बीमकलाइन सहयोग   

गनुनपनेछ ।  

 

१७. आंमशक बीमा गनन नपाइननेः यस बीमालेख अनसुार बीमा गररने बाख्राहरूको आंमशक बीमा गनन पाईन े 

छैन । 

 

पररच्छेद – ५ 

बीमाङ्क िर्ा बीमाशलु्क 

१८. बीमाङ्क मनिानरणः (१) यस बीमालेख बमोमजम गररने बाख्राको बीमाङ्क मनिानरण गदान बीममि, बीमक 

र पश ुसेिा प्रामिमिकको आपसी सहममिमा कायम गनुनपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोमजम बीमाङ्क रकम कायम गदान ्र्ानीय प्रचमलि बजार मूल्य भन्दा बढी 

हुन ुहुदँनै ।  
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(३) मिदेशबाट आयामिि बाख्राको बीमाङ्क मनिानरण गदान अमनिायन रुपमा मिदशेमा पैसा 

पठाएको प्रमाणपत्र, िंशािली अमभलेख (Pedigree Record), बीजक, ढुिानीको मन्सा, राजश्व 

मिरेको कागज, प्रचमलि काननू बमोमजम जारी गररएको क्िारेमन्टन प्रमाणपत्र आमद पेश गररएको 

हुनपुनेछ। 

(४) बोयर र बोयर क्रस बाख्राको हकमा प्रारमम्भक चरणबाट नै फामन अमभलेख कायम गररएको 

हुनपुनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोमजमको अमभलेखको ढाँचा अनसुचूी-३ बमोमजम हुनपुनेछ र सो 

अमभलेख भेटेररनरी अ्पिाल िर्ा पश ुसेिा मिज्ञ केन्रले र सो केन्र नभएको खण्डमा सम्बमन्िि पश ु

सेिा कायानलयले प्रमामणि गरेको हुन ुपनेछ ।  
 

१९. बीमाङ्क पररििननः (१) बीमालेख जारी भईसके पश्चाि ्बीमाङ्क रकम पररििनन गनन पाइने छैन ।  

(२) बीमा अिमिमभत्र बीमा गनुनपने बाख्रा र्प गनुन परेमा त्यसरी र्प गररने बाख्राको लामग छुटै्ट 

बीमालेख जारी गनुनपनेछ ।  

 

२०. बीमाशुल्क गणना: (१) यस बीमालेख अनसुार जारी हुने बाख्राको बीमाशुल्क बीमाङ्कको आिारमा 

दहेाय बमोमजम कायम गररनेछ:-  

(क)  एक ममहना (एकिीस मदन) दमेख िीन ममहना (नब्बे मदन) सम्मको पाठा पाठीको 

हकमा बीमाङ्क रकमको साि प्रमिशिका दरल ेबीमाशलु्क लाग्नेछ । 

(ख)  िीन ममहनामामर् (एकानब्बे मदन) दमेख पाँच िषनसम्मका बाख्राको हकमा पाँच 

प्रमिशिका दरले बीमाशलु्क लाग्नेछ ।  

(ग) पाँच िषनभन्दा मामर् साि िषनसम्मका बाख्राको हकमा साि प्रमिशिका दरले 

बीमाशुल्क लाग्नेछ । 

(२) यस बीमालेख बमोमजम बीमाशलु्क गणना गदान अनसुचूी-४ बमोमजमको बीमा गररने 

बाख्राको मि्ििृ मििरण िर्ा बीमाशुल्क गणना िामलकामा प्रष्टसंग उल्लेख गनुनपनेछ ।  

(३) यस बीमालेखमा उल्लेख भएको दघुनटना बीमाबापि ् बीमाशलु्क प्रमि बीममि पाँच सय 

रूपैयाँ लाग्नेछ ।  

(४) एक िषनभन्दा कम अिमिको बीमालेखको लामग समेि उपदफा (३) मा उल्लेख गररएको 

दघुनटना बीमा बापिको बीमाशुल्क कायम गररनेछ । 

(५) बाख्रापालनको लामग प्रयोग हुने खोर िा भौमिक सम्पमिको बीमा समममिबाट जारी सम्पमि 

बीमा मनदमेशका, २०७५ मा िोमकएको दर बमोमजम गररनेछ र यसमा अनदुान प्राप्त हुने छैन ।  

 

२१. बीमाशुल्क भकु्तानी: (१) बीममिले बीमाशुल्क भकु्तानी गरेको रकम बीमकको बैंक खािामा जम्मा भएको 

प्रमाण बीमकले प्राप्त नगरेसम्म बीमालेख जारी गनन पाइनने छैन । 

 

२२. साममूहक बीमाः (१) बाख्रा बीमा साममूहक रूपमा गनन समकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोमजम साममूहक बीमालेख जारी गदान बीमालेख िारक सं्र्ाले प्रत्यके 

बीममिको छुट्टाछुटै्ट प्र्िाि फाराम भनुन पनेछ ।  
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(३) साममूहक रूपमा गररएको बाख्रा बीमाको हकमा बीमालेखमा आिद्ध प्रत्येक व्यमक्तको 

छुट्टाछुटै्ट दघुनटना बीमा गरेको हुन ुपनेछ । 

(४) साममूहक बीमा गने प्रयोजनका लामग मात्र सं्र्ा िा समूह गठन गनन पाइने छैन ।  

 

२३. दािीरमहि छूट सम्बन्िी व्यि्र्ाः दािीरमहि छुट सम्बन्िी व्यि्र्ा दहेाय बमोमजम हुनेछ :- 

(क) बीमालेख अन्िगनि कुनै दािी नपरेको अि्र्ामा बीमालेख प्रर्म पटक 

निीकरण गदानको बखि ५% (पाँच प्रमिशि), 

(ख) दोस्रो पटक निीकरण गदानको बखि ७ % (साि प्रमिशि),  

(ग) िेस्रो पटक निीकरण गदानको बखि बीमाशुल्कको १०% (दश प्रमिशि) दािी 

रमहि छुट प्रदान गररनेछ । 

्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लामग “निीकरण” भन्नाले सोही बीमकमा सोही ि्िकुो पनुःबीमा 

गराउने कायन सम्झन ुपछन ।  

 

पररच्छेद-६ 

बाख्रा बीमालखे सम्बन्िी प्रामिमिक व्यि्र्ा 

२४. पालना गनुनपन ेव्यि्र्ाः (१) बीममिले बाख्रापालन गदान दहेायका व्यि्र्ा पालना गनुनपनेछः- 

(क)  एक ममहनादमेख साि िषन उमेरसम्मको बाख्राको बीमा गनन समकनेछ । 

(ख)  बीमाको समयमा सबै बाख्राहरु ्ि्र् िर्ा कुनै चोटपटक (फ्रयाक्चर नभएको, 

घाउ नभएको, लङ्गडो नभएको िा अन्य कुनै रोग आमद) नभएको हुनपुनेछ ।  

(ग) उमेर र िौल अनसुार पाठापाठीहरूको हकमा एक ममहनाको उमेर समहूलाई िर्ा 

िय्क बाख्राको हकमा िीन ममहनाको अन्िरालमा आन्िररक परजीिी मिरूद्ध 

औषिी खिुाइएको हुनपुनेछ र िीन ममहना र सो भन्दा मामर् उमेर समहूमा पी. पी. 

आर. (Goat Plague) रोग मिरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण बीमा प्र्िाि 

फारामसार् पेश गरेको हुन ुपनेछ ।  

(घ) बाख्रामा लगाइने पी. पी. आर. खोपको प्रमामणि प्रमि सम्बमन्िि पश ु सेिा 

कायानलयबाट मलएको हुन ुपनेछ । 

(ङ) पच्चीस िा सोभन्दा मामर्को संख्यामा पालन गररएका बाख्राको हकमा दहेाय 

बमोमजमको व्यि्र्ा पालना गरेको हुनपुनेछः-  

(१) आन्िररक परजीिी मिरुद्ध औषिी खिुाइएको हुनपुनेछ । 

(२) िीन ममहना उमेर समहूको र चार ममहना उमेर समहूको हकमा क्रमशः 

पी.पी.आर. (Goat Plague) र संक्रामक रोग खोरेि (FMD) मिरुद्धको 

खोप लगाएको हुनपुनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोमजमको खोपको अमभलेख सम्बमन्िि पश ु सेिा 

कायानलयबाट प्रमामणि गराई बीमकलाई उपलब्ि गराए पश्चाि ्मात्र 

बीमालेख जारी गनन समकनेछ ।  

(४) िय्क बाख्राको खोर प्रदशे सरकार मािहिको सम्बमन्िि पश ु सेिा 

कायानलयले िोमकएको न्यनूिम मापदण्ड बमोमजम हुनपुनेछ ।  

िर, २५०० ममटर उचाईभन्दा मामर्को उच्च पहाडी क्षेत्रको हकमा यो 

व्यि्र्ा लाग ूहुने छैन । 

(च) बीमा गररएको ि्िलुाइन बीमा नगररएको ि्िबुाट छुट्टाछुटै्ट राख्ने व्यि्र्ा 

गनुनपनेछ ।  

(छ) बाख्राको लामग ्िच्छ, पयानप्त आहार, पानी र सरुमक्षि िर्ा व्यिम्र्ि खोरको 

व्यि्र्ा गरेको हुनपुनेछ । 

(ज) प्रजननका लामग पामलएको बाख्राको हकमा छुटै्ट खोरको सार्ै आिश्यक मात्रामा 

घाँस, दाना र प्रश्ि पानीको व्यि्र्ा गनुनपनेछ । 

(झ) हाडनािामा हुने प्रजननबाट (Inbreeding) उत्पादनमा पने नकारात्मक 

प्रभािबाट जोमगन प्रजननका लामग रामखएको बोकालाई प्रत्येक एक िषन छ 

ममहना(डेढ िषन)को अन्िरालमा सो ्र्ानबाट हटाइन अको बोकाको व्यि्र्ा 

गनुनपनेछ । 

(ञ) बीममि बाख्रामा पश ुसेिा प्रामिमिकबाट संकेिपट्टा लगाएको हुनपुनेछ र बीममि 

बाख्रामा लगाएको सङ्केिपट्टा कुनै कारणिश हराएमा सोको जानकारी ित्काल 

बीमकलाई मदन ुपनेछ । 

(ट) जंगली जनािरबाट भएको आक्रमणको कारणबाट बीमा गररएको बाख्रामा 

लगाइएको सङ्केिपट्टा िा अिशेष फेला नपरेको हकमा मजल्ला िन कायानलय 

िा मािहिका कायानलयको मसफाररस िा मनकुन्ज िर्ा िन्यजन्ि ुआरक्षण भएको 

ठाउँमा मनकुञ्ज िा िन्यजन्िु आरक्षणबाट क्षमिपमूिन नमलएको प्रमाणपत्र पेश 

गनुनपनेछ । 

(ठ) प्रामिमिकको परामशन अनसुार बाख्रालाई ्ि्थ्य र मनरोगी राख्न ुपनेछ र कुनै रोग 

लागेमा िा अ्ि्र् भएमा ित्काल आफ्नै खचनमा उमचि रेखदखे, रोकर्ाम िा 

उपचार गराइन सोको प्रमाण सरुमक्षि राख्न ुपनेछ ।  

(ड) बीमकले चाहकेो समयमा बीमकको प्रमिमनमिलाइन जनुसकैु समयमा परीक्षण िा 

मनरीक्षण गनन मदन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

दािी सम्बन्िी प्रमक्रया 
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२५. क्षमिको सचूनाः (१) यस बीमालेखले रक्षािरण गरेको जोमखमहरुका कारणबाट बाख्रामा क्षमि भएमा 

क्षमि भएको बाटोको म्यादबाहके िीन मदनमभत्र बीममिले बीमकलाइन टेमलफोन, फ्याक्स, ईमेल, 

एस.एम.एस., मलमखि पत्र िा अन्य कुनै माध्यमबाट सोको जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोमजमको जानकारी प्राप्त भएको अड्चामलस घण्टामभत्र बीमक िा बीमकको 

प्रमिमनमिले मनरीक्षण गनन सक्ने हुदँा सो अिमिसम्म क्षमि भएको ्र्ानलाइन सरुमक्षि गरी राख्न ुपनेछ ।  

(३) बीममिले दािी भकु्तानी प्रमक्रयाको लामग दहेायको कागजािहरू संलग्न गरी बीमक समक्ष 

पेश गनुनपनेछ:- 

(क) पणूनरुपले भररएको दािी फाराम । 

(ख) पणूनक्षमिको हकमा सक्कल बीमालेखको प्रमि र आंमशक क्षमिको हकमा 

बीमालेखको छाँयाप्रमि । 

(ग) कम्िीमा पाँचजना मछमकेको सजनममन मचुुल्का (मचुुल्कामा ह्िाक्षर गने सबैको 

नाम र्र, ठेगाना र सम्पकन  नम्बर समेि खलुाइन) । 

(घ) ्र्ानीय िह मािहिको सम्बमन्िि पश ुसेिा कायानलयको मसफाररस । 

(ङ) बाख्रामा लगाइएको सङ्केिपट्टा र सो दमेखने गरी बाख्रा समहिको फोटो ।  

(च) कुनै संक्रामक रोगको कारणबाट अड्चामलस घण्टामभत्र पाँच िटा िा सोभन्दा 

बढी बाख्रा समान लक्षणहरू दखेाउँद ैमरेमा नमनूा (Sampling) को आिारमा 

पो्टमाटनमको ररपोट ।  
 

२६. दािी फर्छ्यौट सम्बन्िी व्यि्र्ा: (१) बीमकले आफूसमक्ष परेको बाख्राको बीमा दािीको ित्काल 

छानबीन प्रमक्रया प्रारम्भ गनुन पनेछ ।  

(२) बीमा दािी सम्बन्िी जानकारी िा सचूना प्राप्त भएपमछ बीमकले दािी भकु्तानी प्रमक्रया परूा 

गनन बीममिलाई सहयोग गनुनपनेछ । 

(३) बीमक आफैं ले क्षमि मूल्याङ्कन गने अि्र्ामा बाहके उपदफा (१) बमोमजम दािी 

सम्बन्िी आिश्यक कागजाि प्राप्त भएपमछ बीममिले क्षमिको जानकारी मदएको बढीमा साि मदनमभत्र 

बीमकले क्षमि मूल्याङ्कनकिानलाई खटाउन ुपनेछ ।  

(४) क्षमि मलू्याङ्कनकिानले बीमा गररएको ि्िकुो क्षमि ्पष्ट दमेखने गरी मिमभन्न कोणबाट 

आफैं ले मखचेको कम्िीमा पाँचिटा फोटो र कम्िीमा एक ममनेटको मभमडयो मक्लप क्षमि मलू्याङ्कन 

प्रमििेदनसँगै संलग्न गरेको हुनपुनेछ ।  

िर, क्षमि मलू्याङ्कनकिानले पररम्र्मिजन्य अि्र्ामा क्षमिको फोटो र मभमडयो मक्लप आफैले 

मखच्न नसकेको अि्र्ामा बीममिले मखचेको सम्बमन्िि क्षमिको कम्िीमा पाँचिटा फोटो र कम्िीमा 

एक ममनेटसम्मको मभमडयो मक्लप समािेश गनन समकनेछ । 

(५) क्षमि मलू्याङ्कनकिानले आफूलाई क्षमि मलू्याङ्कन गनन खटाएको पन्र मदनमभत्र अनसुचूी-

५ बमोमजम भौमिक िा मिद्युिीय ्िरूपमा क्षमि मलू्याङ्कन प्रमििेदन ियार गरी बीमक समक्ष पेश 

गनुनपनेछ ।  

(६) क्षमि मूल्याङ्कनकिानले गलि मलू्याङ्कन गरेको िा कृमष, पशपुन्छी िर्ा जमडबटुी 

मनदमेशकाको बमखनलाप हुने गरी कुनै कायन गरेको पाइएमा बीमकल े क्षमि मूल्याङ्कनकिानका लामग 

समममिको ्िीकृमिमा पनुः अको मलू्याङ्कनकिानलाई खटाउन सक्नेछ ।  
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(७) बीमक आफैं ले क्षमि मूल्याङ्कन गननसक्ने अि्र्ामा समेि उपदफा (५) बमोमजमको 

अिमिमभत्र क्षमि मूल्याङ्कन गरी सक्न ुपनेछ।  

(८) क्षमि मूल्याङ्कनकिानले क्षमि मूल्याङ्कन प्रमििेदन पेश गरेको पैंिीस मदनमभत्र बीमकले 

दामयत्ि यमकन गरी बीममिलाई दािी भकु्तानी गनुन पनेछ र बीममिले दािी बापि रकम नपाउने रहछे भने 

कारणसमहि मलमखि जानकारी बीममिलाइन मदन ुपनेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोमजम बीमकले दािी भकु्तानी गदान घटना घटेको समयमा भएको िा्िमिक 

क्षमि िा बीमाङ्क रकम जनु कम हुन्छ सो बराबरको रकममा अमिक बापिको रकम कट्टा गरी दािी 

भकु्तानी गनुनपनेछ । 

 

२७. दािी भकु्तानी िामलकाः (१) यस बीमालेखमा उल्लेख गररएको एकममहना (एकिीस मदन) दमेख िीन 

ममहना (नब्बे मदन) सम्मका पाठापाठीको हकमा अनसुचूी-६ बमोमजम भकु्तानी गररनेछ । 

(२) दगु्ि प्रयोजनका लामग पामलने बाख्राको हकमा दिैु र्नु खराब िा पणूनरूपले अनतु्पादक 

भएमा बीमकले बीमाङ्क रकमको पचास प्रमिशि र एउटा र्नु खराब भइन त्यसबाट दगु्ि उत्पादन 

नभएको हकमा बीमाङ्क रकमको पच्चीस प्रमिशि िर्ा बाँझोपन भएमा बीमाङ्क रकमको िीस 

प्रमिशि रकम भकु्तानी गनुनपनेछ ।  

िर, बाख्राको बाँझोपनको सम्बन्िमा बीममिले बीमा गरेको ि्िभुाउको औसि गभनिारण 

समयािमि १५० (एकसय पचास) मदन भन्दा पिून बीमा दािी गनन पाउने छैन र बाँझोपन भई मनको नहुने 

अि्र्ामा पगेुको बाख्राको पश ु मचमकत्सक िा प्रजनन मिज्ञबाट प्रमामणि गरेको कागजाि समािेश 

गनुनपनेछ ।  

 

  पररच्छेद -८ 

मिमिि 

२८. अमिकः (१) यस बीमालेख अन्िगनि कुल दािीयोग्य रकमको पाँच प्रमिशि िा रु. दश हजार मध्ये जनु 

कम हुन्छ सो रकम घटाएर बीमा दािी भकु्तानी गनुनपनेछ ।  

(२) प्रजनन प्रयोजनका लामग पामलएको बाख्राको हकमा उपयकु्त प्रजनन (१ दमेख ५ िषन) 

अिमिमभत्र यमद पणून रूपले प्रजननका लामग अयोग्य ठहरीएमा बीमकले बीमाङ्क रकमबाट मासकुो 

मलू्य (live weight को आिारमा) र अमिक बापिको रकम घटाएर भकु्तानी गनुनपनेछ । 

िर, प्रजनन लामग अयोग्य ठहर मलमखि रूपमा पश ु मचमकत्सक िा सम्बमन्िि प्रजनन मिज्ञले 

प्रमामणि गरेको हुनपुनेछ ।  

 

२९. मििाद समािानः (१) दहेायका कुनै अि्र्ा आईपरेमा बीममिले मि्ििृ मििरण खलुाइन बीमा समममिमा 

उजरुी मदन सक्नेछः 

(क) बीमकले दािी बापिको मनिेदन मलन अ्िीकार गरेमा , 

(ख) बीमकले दािी बापिको रकम मदन अ्िीकार गरेमा िा,  

(ग) बीमकले बीममिलाइन भकु्तानी गनन लागेको दािी बापिको रकम कम भएको भन्ने 

बीममिलाइन लागेमा िा, 
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(घ) बीममि िा बीमालेख िारक बाहके अन्य पक्षलाइन दािी बापिको रकम भकु्तानी 

गनन आँटेमा िा भकु्तानी गरेमा,  

(ङ) बीमा दािी सम्बन्िमा अन्य कुनै मििाद उत्पन्न भएमा ।  

(२) बीमा दािी सम्बन्िमा बीमा समममिले गरेको मनणनय उपर मचि नबझेुमा मनणनय प्राप्त भएको 

मममिले ३५ (पैंिीस) मदनमभत्र उच्च अदालिमा पनुरािेदनका लामग उजरुी मदन समकनेछ । 
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................ इन््योरेन्स कम्पनी मलममटेड 

काठमाण्डौ, नेपाल 

अनसुचूी - १ 

(दफा ६ सँग सम्बमन्िि) 

बाख्रा बीमा प्र्िाि फाराम 

 

(१) बाख्रापालक प्र्िािक (व्यमक्त िा सं्र्ा) को नामः..................................... 

(२) परूा ठेगानाः  

 प्रदशे...................मजल्ला.............. पामलका................ िडा नं. ................ टोलः .................... मोबाइल न.ं 

........................फोन न.ं  . ............. ..  . इनमले ठेगाना: ......................... 

 पेशाः.......................................................... 

(३) फामनको नाम: 

(४) फामनको ्र्ापना मममि: 

(५) प्र्िाि फारम भरेको मममि: 

(६) बाख्रा खररद गरेको स्रोि: 

(७) बीमा अिमि: 

(८) िल उमल्लमखि मििरण िामलकामा भनुनहोसः् 

क्र  .सं .  बाख्राको जाि उमेर (िषन) बाख्राको 

रंग 

पामलएको 

िररका 

सङ्केिपट्टा 

नम्बर 

खररद गरेको भए 

सोको मममि र खररद 

मलू्य 

जम्मा बाख्रा 

संख्या 

 
्र्ानीय आयमिि 

िा क्रसमिड 

  बँििुा िा चरन    

         

         

(९) बाख्रापालन गररएको ्र्ानको पणून मििरण/ ठेगानाः 

प्रदशे...................मजल्ला..................पामलका.................. िडा नं.................. टोलः................... मकिा नं. 

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

चार मकल्ला िा ऐलानी जग्गा जनाउने ्र्ानीय िहले मदएको संकेि नम्बर ..................................... 

(१०) कुन प्रयोजनका लामग बाख्रापालन गररएको हो, खलुाउनुहोस ्? दगु्ि उत्पादन             मास ुउत्पादन        

प्रजनन प्रयोजन  

(११) बाख्रापालन व्यमक्तगि िा साममूहक के हो, खलुाउनुहोस ्? ................................................. 

(१२) साममूहक भए मनम्न मििरण उल्लखे गनुनहोस ्: 

समहूको नाम िा बीमालेख िारकको नामः .................................... बाख्रापालन गररएको (खोर रहकेो) ्र्ान: 

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

ठेगानाः..............................................प्रदशे:.....................मजल्ला:.................पामलका:.................टोलः.......

.............. फोन नं:/मोबाइल नं:..................... ............. इनमेल ठेगाना:..... 

(१३) बाख्रापालन सरुू गररएको मममि: ..................................... 

(१४) बाख्राहरू ्ि्र् छन ्िा छैनन्? यमद छैनन् भन ेरोगको मििरण मदनुहोस:् ............................................. 

(१५)  बीमा गररने बाख्रासँगै अन्य पश ुपाल्नु भएको छ ? यमद छ भन ेउक्त पशकुो मििरण उल्लखे गनुनहोस ्।  
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 ............................................................................................... 

(१६) बाख्रामा खोप लगाएको मििरण: 

मस.नं. बाख्राको उमेर खोपको नाम रोगको उल्लेख खोप लगाएको मममि 

     

     

     

(१७)  बाख्रापालनका लामग प्रामिमिक सेिा कहाँबाट मलनु भएको छ ? 

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

(१८) बाख्रापालन सम्बमन्ि िामलम मलनुभएको छ ? यमद छ भन े िामलम मदन े सं्र्ाको नाम र िामलमको अिमि उल्लेख 

गनुनहोस । 

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

(१९) पशजुन्य समुििाहरु प्राप्त गनुन भएको छ ? यमद छ भन,े कहाँबाट के-के प्राप्त गनुन भएको छ ? 

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

(२०) िपाईले पाल्नु भएको बाख्रामा यस पिून कुन ैसंक्रामक रोग लागेको मर्यो ?  .................................. 

(२१) यमद मर्यो भन,े सोबाट कमि रकम बराबरको क्षमि भएको मर्यो ? ................................. 

(२२)  यमद रोगबाहके अन्य कारणबाट हानी-नोक्सानी भएको मर्यो भने मनम्न मििरण भनुनहोसः्- 

िषन क्षमिको कारण बाख्राको संख्या  

   

   

   

(२३)  यस पिून कुनै बीमा कम्पनीमा बीमा गनुन भएको मर्यो ? यमद मर्यो भने मनम्न मििरणहरू उल्लेख गनुनहोस ्?  

 

बीमकको नाम बीमाङ्क रकम बीमा गरेको बाख्राको संख्या दािी गरेको बाख्राको संख्या प्राप्त दािी 

भकु्तानी रकम 

     

(२४) कुनै बैंक िा मिि कम्पनी िा सहकारीले उक्त बाख्रापालनमा लगानी गरेको छ ? छ भने, उक्त बैंक िा मिि कम्पनी िा 

सहकारी िा अन्य कुन ैसमहूको मनम्न मििरण उल्लेख गनुनहोसः्- 

नाम/ठेगानाः  

प्रदशे ................... मजल्ला ....................पामलका .............................. िडा न ं .................. टोल 

..................... फोन नं./मोबाइल नं. ................................. इमेल ठेगानाः-............................ 

मलएको िा मलन सम्झौिा गरेको ऋणको रकम रु. .........अक्षरेपी (.......................................) 

 

म/हामी मामर् उल्लेमखि प्रश्नहरुको उिर सत्य भएको, बाख्रापालन बारे यर्ार्न ढङ्गले िणनन गररएको व्यहोरा प्रत्याभिू गदनछु । 

मैले/हामील ेबीमासँग सम्बमन्िि कुनै पमन सचूना, मििरण िा िथ्य लकुाएको, मछपाएको छैन । यो प्र्िाि नै बीमक र म/हामी 

बीच हुन ेसम्झौिाको आिार हनुे कुराको ्िःघोषणा गदनछु/गदनछौं । 

 

प्र्िािकको 

सहीः 

                 नाम (सं्र्ा िा व्यमक्तगि) 

मममिः 

सं्र्ाको छापः 

प्यान नं. (सं्र्ाको हकमा) 
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................इन््योरेन्स कम्पनी मलममटेड 

काठमाण्डौ, नेपाल 

अनसुचूी-२ 

(दफा ७ सँग सम्बमन्िि) 

प्रामिमिक जाँच मसफाररसपत्र 

 

 (प्र्िाि फारम सार् संलग्न हुनपुन)े 

(१) बाख्रापालक प्र्िािकको नाम (सं्र्ा िा व्यमक्तगि) ....................................................... 

 परूा ठेगानाः  

प्रदशे.......पामलका.................टोल......................फोन न.ं/मोबाइल नं. ............................... इनमले ठेगाना 

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

(२) फामनको नाम:  

(३) प्र्िामिि बाख्राको मििरणः 

बाख्राको िगीकरण  

(ज्िै पाठा पाठी, माऊ, 

बोका आमद) 

जाि उमेर िौल 

पामलएको 

िररका 

बँििुा िा चरन 

सङ्केि पट्टा 

नं 

हालको ्िा्थ्य 

म्र्मि 

बीमा गररने प्र्िामिि 

बाख्राको संख्या 

        

        

        

(४) बाख्रापालन गररएको ्र्ानको पणून मििरणः 

प्रदशे:.................... पामलका:.....................................टोल:...................... 

(५) बाख्रापालन गररएको क्षेत्र (महमाल/पहाड/िराइन): .............................. 

(६) बाख्रापालन गररन ेखोरको अि्र्ा राम्रो छ िा छैन ? ....................................................... 

(७) के प्रयोजनको लामग बाख्रा पामलएको हो ? दगु्ि उत्पादन        मास ुउत्पादन          प्रजनन प्रयोजन  

(८) बीमा गररन ेबाख्रालाइन संक्रामक रोग मिरूद्ध खोप लगाएको छ िा छैन ? यमद छ भन ेखोपको मििरण उल्लेख गनुनहोस ्। 

 

क्र.सं. बाख्राको उमेर खोपको नाम रोगको मििरण खोप लगाएको मममि 

     

     

(९) दगु्ि प्रयोजनको लामग पामलने बाख्राको हकमा पमहले र्नुलेोको लक्षण दमेखएको मर्यो िा मर्एन ? यमद मर्यो भने उल्लेख 

गनुनहोस ्। 

(१०) हाल र्नुलेोको लक्षण दमेखएको छ मक छैन ? 

(११) बाख्रामा क्षयरोग (Tuberculosis) को संक्रमण छ िा छैन ? 

(१२) के पमहल ेबाख्रामा बाँझोपनको सम्या मर्यो? 

(१३) अन्िररक परजीबी मिरुद्ध औषमि खिुाइएको छ िा छैन ? 

(१४) बीमा गररन ेबाख्रासँग ैअन्य पश ुिा बाख्रापालन गररएको भए सोको मििरण उल्लेख गनुनहोस ्। 

(१५) बाख्राहरूमा इनमिमडङ्ग रोक्ने प्रयास गररएको छ िा छैन ? 

(१६) बाख्राको उमचि ्याहार गररएको छ िा छैन ? 
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(१७) बाख्रामा कुनै रोगको संक्रमण दखे्नु भएको छ ? यमद छ भन ेकुन रोगको संक्रमण दमेखएको छ उल्लेख गनुनहोस ्। 

(१८) त्यस क्षेत्रमा मिगिमा बाख्रामा कुन ैसंक्रामक रोग लागेको मर्यो िा मर्एन? यमद मर्यो भने कमहल ेकुन रोगबाट क्षमि भएको 

हो उल्लेख गनुनहोस ्। 

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

(१९) बाख्रापालनको जोमखमलाइन ्िीकार गनन नममल्ने अरू कुनै जानकारी छ ? यमद छ भने त्यसको मििरण उल्लेख गनुनहोस ्।  

(२०) उक्त बाख्रापालनको जोमखम ्िीकार गनन कम्पनीलाई के सझुाि मदन चाहनुहुन्छ ? 

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

यस अनुसचूीमा उमल्लमखि बाख्राहरूको मैले ध्यानपिूनक प्रामिमिक जाँच गरे। प्र्ििु मििरण, मलू्य र उिरहरु मरेो जानकारीमा 

आएसम्म सही र िथ्यपरक छन ्भन्न े कुरा मसफाररस गदनछु । यसमा लेमखएको व्यहोरा ठीक, साचँो छ, झठु्ठा मििरण भएको 

प्रमामणि भएमा कानून बमोमजम सहुलँा, बँुझलुा । 

 

  

 

 

 

 

 

        

  

दाँया बाँया 

 

 

 

 

प्रामिमिकको  

नाम (व्यमक्तगि िा सं्र्ागि)   

सहीः  

ठेगानाः  

मममिः  

फोन/मोबाईल नं. : 

प्रमाणपत्र जारी गने सं्र्ाः 

प्रमाणपत्र न ं:. 

 

कोड न.ं:  

दिान नं.:  

सं्र्ाको हकमा कायानलयको छापः  
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................इन््योरेन्स कम्पनी मलममटेड 

काठमाण्डौ, नेपाल 

अनसुचूी -३ 

(दफा १८ को उपदफा (५) सँग सम्बमन्िि) 

बोयर र बोयर क्रस बाख्राको िशंािली अमभलेखको ढाँचा  

बाख्रा फामनको नाम : 

बाख्रा फामनको िनीको नामः 

बाख्रा फामन ्र्ापना मममि: 

ठेगाना : 

 बाख्राको मििरण 

माऊको संकेिपट्टा नं: 

जािीय शदु्धिा (प्रमिशि): 

माऊको िौल (के. जी.):                                         

प्रजनन बोकाको संकेिपट्टा नं:  

प्रजनन बोकाको जािीय शदु्धिा (प्रमिशि): 

प्रजनन बोकाको िौल (के. जी.):  

माऊ बाख्रा र प्रजनन बोकाबाट जन्मेका पाठा-पाठीको मििरण 

क्र.सं. जाि पाठा-पाठीको 

संख्या 

उमेर पाठाको िौल 

(के. जी.) 

पाठीको िौल (के. जी.) 

  
 जमन्मंदा   

 माऊबाट छुट्टाउँदा   

 आठ ममहनामा   

 १२ ममहनामा 

(िय्क) 

  

 

बोयर र बोयर क्रस बाख्राको मििरण 

क्र.सं. बाख्राको जाि  जािीय शदु्धिा 

(प्रमिशि) 

टयाग न.ं/  

संकेिपट्टा न.ं 

एक पटकमा जमन्मने 

पाठापाठीको 

संख्या 

औसि 

िौल 

(के.जी.) 

एकदमेख अको 

बेिको जन्म 

अन्िराल 

       

       

       

 

दगु्ि उत्पादन प्रयोजन मििरण 

क्र.सं. बाख्राको जाि संकेिपट्टा न.ं  

 

दमैनक दगु्ि उत्पादन (प्रमिमलटर प्रमिमदनको) 
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................इन््योरेन्स कम्पनी मलममटेड 

काठमाण्डौ, नेपाल 

अनसुचूी -४ 

(दफा २० को उपदफा (२) सँग सम्बमन्िि) 

 बीमा गररने बाख्राको मि्ििृ मििरण िर्ा बीमाशलु्क गणना िामलका 

 

बाख्रा बीमा प्र्िािक )व्यमक्त िा सं्र्ा(  को नामः 

नागररकिा नं . 

नागररकिा जारी गररएको मजल्ला........... 

नागररकिा जारी गररएको मममिः 

गैरनेपाली नागररकको हकमा पररचय पत्र नं. 

 मकमसम िर्ा नम्बर..................... 

गैरनेपाली नागररकको हकमा पररचय पत्र जारी गने 

सं्र्ा..................... 

गैरनेपाली नागररकको हकमा पररचय पत्र जारी भएको 

मममि ..................... 

व्यमक्त/ सं्र्ा िा फमनको दिान भएको ठेगानाः 

सं्र्ाको हकमा प्यान नं.  

प्र्िािकको ठेगानाः 

प्रदेशः................... .मजल्ला................. ....................

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

पामलका.....................िडा नं. 

.............टोल....................आिास........... 

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

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

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

बीमालेख नं . 

 

अमभकिानको नामः 

 

अमभकिान इनजाजिपत्र नं: . 

 

प्रामिमिकको नाम िर्ा सम्पकन  नं.: 

 

प्रामिमिकको कोड नं:. 

 

बीमालेख जारी मममिः 

 

बीमालेख जारी समयः 

 

बीमालेख जारी ्र्ानः 

 

नगदी बीजक जारी मममि िर्ा समय: 

 

नगदी बीजक नं: . 

 

बीमाङ्क रकम रुः 

 

(खलुाउनु पने) 

प्र्िामिि बीमाको मकमसमः 

बाख्राको कुल संख्या ..................... 

बाख्राको उमेर..................................................... 

बाख्राको जािः..................................  

बाख्राको प्रकारः  ................... ................  

बीमा प्रारम्भ मममिः ........................ 

बीमा समामप्त मममिः............................. 

बीमा अिमिः .................. 
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बाख्राको खोर रहकेो ्र्ानः 

क्षेत्रफल .................................... 

प्रदेशः ....................मजल्ला ........ .....................  

पामलका ................ 

िडा नं..........................टोल....................आिास........ 

फोन नं. .............. .................मोबाइनल नं.  ................. 

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

मकिा नं........... चार मकल्ला ...... 

ऐलानी जग्गाको हकमा ्र्ानीय िहले प्रदान गरेको संकेि नं. 

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

बैंक िर्ा मििीय सं्र्ाबाट ऋण मलएको हकमा 

बैंक िर्ा मििीय सं्र्ाको नाम िर्ा ठेगानाः 

ऋणको रकम: 

ऋणको अिमि: 

 

 

 

 

 

 

                                  बाख्रा बीमा गणना िामलका 

इच्छाईएको व्यमक्तको बाख्रा मििरण बाख्रा 

संख्या 

बीमाङ्क 

रकम 

बीमाशलु्क जम्मा 

बीमाशलु्क 

नाम, र्रः एक ममहना (एकिीस 

मदन) देमख िीन 

ममहनासम्म (नब्बे 

मदन) को पाठापाठी 

  बीमाङ्क 

रकमको साि 

(७) प्रमिशि 

रु. “क” 

बीममि र इच्छाईएको व्यमक्तको बीचको नािाः िीन ममहना 

(एकानब्बे मदन) देमख 

पाँच िषनसम्मको  

  बीमाङ्क 

रकमको पाँच 

(५) प्रमिशि 

रु. “ख” 

इच्छाईएको व्यमक्तको बाबुको नामः पाँच िषन मामर् देमख 

साििषनसम्मको  

  बीमाङ्क 

रकमको साि 

(७) प्रमिशि 

रु. “ग” 

 कुल जम्मा बीमाशलु्क (क + ख + ग)      रु. “घ” 

इच्छाईएको व्यमक्तको आमाको नामः 
दािी रमहि छुट भएमा 

(प्रमिशि खलुाउने) 
(५% िा ७% िा १० %) =                             रु. “ङ” 

सम्पकन  नं.  

मोबाइनल नं. ...............         आिासः.................. 

 

 छुट पमछको 

बीमाशलु्क  
दािी रमहि छुट भएमा (घ – ङ) =                     रु. “च” 

छुट नभएको हकमा (घ – ०)     =      

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

नेपाल सरकारबाट 

प्रदान गररने अनुदान 

रकम 

अनुदान बापि (च … % ) =                        रु. “छ” 

बीममिले मिने (च – छ)  =                              रु. “ज” 

 बीममिले दघुनटना 

बीमा बापि मिनुनपने 

बीमाशलु्क 

बीमीिको सङ्ख्या      

“अ” 

बीमाशलु्क       

(रु ५००) “आ” 

अ  आ  

  

  रू. “झ” 

 बीममिले मिनुनपने 

जम्मा बीमाशलु्क 

ज + झ =  रु. …… 

 

बीमालेख ्िीकृि गनकेो 

ह्िाक्षरः 

नामः 

पदः 

मममिः 

कम्पनीको छापः 
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................ इन््योरेन्स कम्पनी मलममटेड 

काठमाण्डौ, नेपाल 

अनसुचूी -५ 

(दफा २६ को उपदफा (५) सँग सम्बमन्िि)  

बाख्रा बीमा क्षमि मलू्याङ्कन प्रमििदेन 

(१) क्षमि मलू्याङ्कनका लामग मनयकु्त मदने बीमकको नामः ...................................... .......................  

क्षमि मलू्याङ्कनको लामग प्राप्त पत्रको मममि  .............. 

क्षमि मलू्याङ्कनकिान (व्यमक्त िा सं्र्ा) को नामः............................................. 

प्यान नं. ............................................... 

(२) क्षमि मलू्याङ्कन गन ेलामगएको ्र्ानको परूा ठेगानाः 

प्रदशेः....................मजल्ला ................पामलका .................... िडा न ं.............. टोलः.....................  

फोन नं. ................ मोबाइल न.ं  .................. ................  इनमले ठेगाना ............. ........................  

क्षमि मलू्याङ्कन गनन खटाइनएको मममिः ................................ 

क्षमि मलू्याङ्कन लामग लागेको अिमि:............................... 

क्षमि मलू्याङ्कन प्रमििेदन पेश गररएको मममिः  ......................  

(३) दािी किानको मििरणः 

बीमा दािी किानको नामः  ........................................... 

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

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

क्षमि भएको बीमाको मकमसमः आंमशक .....................पणून ..................... ....  

(४) क्षमि सम्बन्िी मििरणः 

क्षमि भएको मममिः  ............................................ 

क्षमि भएको समयः  ............................................ 

क्षमि मलू्याङ्कन गररएको बाख्रापालन गररएको ्र्ानको मििरणः 

प्रदशे ...............मजल्ला ...................पामलका ............................. िडा नं........................ टोल...................... 

फोन नं............... 

मोबाइल नं........... इनमेल ठेगाना .................... 

(५) बाख्रा क्षमि हुनकुो कारणः 

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

(६) क्षमि मलू्याङ्कनको मििरणः 

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

(७) बाख्रा संख्या क्षमि भएको आिारमा मलू्याङ्कन 

बीमा भएको बाख्राको जािः .............................. 

जम्मा बीमा भएको बाख्रा संख्याः ......... .....................  

क्षमि भएको जम्मा बाख्रा संख्याः  ............................... 

जम्मा क्षमि प्रमिशिः  ............................................ 

प्रमि बाख्रा मलू्य रू ............................................ ....  

कुल क्षमि मलू्य रू ............. ...................................  

अमिक कट्टा गरी बाँकी मलू्यः ...... 

फोटो संख्या  .............................. 

मभमडयो मक्लप समयः ............................... 
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(८) क्षमिको मात्रा मनिानरण 

 कुल क्षमि प्रमिशिः 

 कुल क्षमि रकमः 

 फोटो संख्या (कम्िीमा पाँचिटा) ..........................................................  

 मभमडयो मक्लपको समयः(कम्िीमा एक ममनटे)....................................  

 

मामर् उमल्लमखि बाख्रापालनमा भएको क्षमिको सम्बन्िमा ध्यानपिूनक मलू्याङ्कन गरी क्षमि मलू्याङ्कन गदान मलएको िोमकएको 

संख्यामा फोटो िर्ा मभमडयो मक्लप संलग्न गरी क्षमिको मलू्याङ्कनको क्रममा िथ्यगि जानकारी प्राप्त भएका मििरणहरू सबै 

ठीक र साचँो छन् । सोही अनुरूप बीमालेखको शिन र समुििा अनुसार मनष्पक्ष िर्ा पक्षपाि रमहि रहकेो ्ि-घोषणा गदनछु । यसमा 

लेमखएको व्यहोरा साचँो छ, झठु्ठा मििरण भएको प्रमामणि भएमा काननू बमोमजम सहुलँा, बुझुलँा ।  

 

क्षमि मलू्याङ्कनकिानकोः 

नामः 

सम्पकन  न.ं: 

मोबाइल नं.: 

फोन नं.: 

इनमेल ठेगानाः 

कोड न.ं: 

   दिान न.ं: 

           िामलम इजाजिपत्र न.ं: 

      ह्िाक्षर: 

      सं्र्ाको हकमा प्यान नं.: 

      सं्र्ाको हकमा कायानलयको छाप: 

       मममि............................. 

 

 

दाँया बाँया 
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................ इन््योरेन्स कम्पनी मलममटेड 

काठमाण्डौ, नेपाल 

अनसुचूी -६ 

(दफा २७ को उपदफा (१) सँग सम्बमन्िि) 

दािी भकु्तानी िामलका 

 

एक ममहनादमेख िीन ममहनासम्म (नब्बे मदन) उमरे समहूको पाठापाठीको हकमा 

मििरण उमेर 
िा्िमिक क्षमि प्रमिशि  

(बीमाङ्क रकमको) कैमफयि 

१२ 

ममहनासम्म  

१ ममहना (एकिीस मदन) दमेख 

िीन ममहना (नब्बे मदन) सम्म  

२५  

िीन ममहना (एकानब्ब े मदन)  

मामर् दमेख छ ममहनासम्म  

५०  

छ ममहना मामर् दमेख नौ 

ममहनासम्म 

७५  

नौ ममहना मामर्दमेख बाह्र 

ममहनासम्म 

१००  

रष्टव्य: बीमकले बीममिलाई भकु्तानी गदान िा्िमिक क्षमि प्रमिशि (बीमाङ्क रकमको) दािी रकम मनिानरण गरी 

अमिक रकम कट्टा गरी भकु्तानी मदनपुनेछ । 

 


