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पन्सछी बीिािेख 

 

पन्छी धनीद्वारा प्रस्ताव तथा घोषणा, जनु यस करारको आधार हुने तथा यस बीमालेखमा समावेश भएको 

माननने कुरामा सहमनत जनाई बीमाशलु्कको रकम भकु्तानी भएको आधारमा .....................इन्स्योरेन्स 

कं.नल. (यसपनछ बीमक भननएको) समक्ष दहेायमा उनल्लनखत बीमाको लानि प्रस्ताव िररएकोले, यस 

बीमालेखको अनसुचूी, नववरण तानलका, पररभाषा, नवशेष व्यवस्था, अपवाद र शततहरु यस करारनामाको 

अनभन्न अङ्ि माननने िरी बीमाशलु्क भकु्तानीको प्रनतफल स्वरूप बीमकले बीमाको अवनधनभत्र 

अनसुचूीमा उल्लेख भए बमोनजमका पन्छी मरेमा बीमाङ्कको सीमा नभत्र रही सम्बनन्धत पक्षलाई भकु्तानी 

िनेछ । 

बीिािेखिे रक्षावरण गने जोलखिहरू: 

१) दहेायका कुनै कारणबाट अनसुचूीमा उनल्लनखत पन्छी बीमा अवनधनभत्र मरेमा बीमकले उक्त पन्छीको 

दावी भकु्तानी यस बीमा लेखको दावी भकु्तानी प्रकृया नशषतकको दफा (३) बमोनजम हुन आउने रकम 

बीनमतलाई भकु्तानी िनेछ: 

(क) आिलािी, चट्याङ  

(ख) भकूम्प, 

(ि) बाढी/डुवान  

(घ) पनहरो/भसू्खलन, 

(ङ) आँनधबेहरी, अनसना, नहऊँ वा तसुारो, 

(च) आकनस्मक/ दघुतटनाजन्य बाह्य कारणहरु, 

(छ) रोिबाट हुने हानन-नोक्सानी (बीमकले क्षनतपनूतत ननदने अवस्थाहरुमा उल्लेनखत रोिहरु 

बाहके), 



 

२) यस बीमालेखको बीमाको अवनध नभत्र बीनमतको दघुतटनाबाट मतृ्य ु भएमा बीमाङ्क रकम 

रु.२,००,०००।- (अक्षरुपी दईु लाख) दघुतटना बीमा वापत भकु्तानी िनेछ । 

 

बीिकिे क्षलिपूलिा नलिने अव्थाहरू 

लनम्न अव्थाहरूिा यस बीिािेख अन्सिगाि िावी भुक्तानी हुने छैन:  

१) पन्छीधनी वा ननजको एकाघरका पररवारका सदस्यको लापरवाहीले वा जानाजान वा मनोरञ्जनको 

उद्दशे्यबाट वा ररसइवीपणूत व्यवहारको कारणबाट बीनमत पन्छी मरेमा । 

२)    व्यापक संक्रामक रोि (बडतफ्ल)ु को कारणबाट बीनमत पन्छी मरेमा । 

३) सरकारी ननकाय वा अन्य मान्यता प्राप्त काननुी ननकायको आदशेमा पन्छीलाई नष्ट िनुतपने भएमा ।  

४) बीनमत पन्छी हराएमा वा चोरी भएमा । 

५) व्यवसानयक प्रयोजनका लानि पानलएका पन्छीको हकमा पन्छी िहृको पचास (५०) नमटर भन्दा बढी 

दरूीमा र घरपालवुाको हकमा एक (१) नकलोनमटर भन्दा बढीको दरूीमा भएको  दघुतटनाजन्य 

कारणबाट मरेमा ।  

६) व्यावसानयक रुपमा पालन िररएका पन्छीको सम्बन्धमा कूल समहूको ५% अनधक (excess) लाग्ने । 

७) बीनमत पन्छी नबक्री िरी स्वानमत्व हस्तान्तरण भएमा । तर बीमकको नलनखत स्वीकृत नलई बीमालेख 

हस्तान्तरण िनत पाइनेछ । 

८) यदु्ध, अनतक्रमण, नवदशेी सैन्य कारवाही, (यदु्ध घोषणा भएको होस ् वा नहोस)् िहृयदू्ध, राजद्रोह, 

क्रानन्त, सत्ता नवप्लव, सैननक नवद्रोहको कारणबाट बीनमत पन्छीको मरेमा । 

९) दहेायको कुराबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नसजतना भएको वा सोको प्रनतकूल योिदानबाट वा सोबाट 

उत्पन्न कारणबाट बीनमत पन्छी मरेमा:  



 

(क) आणनवक नवनकरण वा आणनवक इन्धनको ज्वलनपनछ शेष रहकेो बेकम्मा पदाथतबाट  

ननस्कने रेनडयोधनमतता (स्वतः) जारी रहने अणकुो नवच्छेदनको ज्वलन समेतको सनक्रयता 

संसितबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले हुने कुनै दघुतटना, 

(ख) आणनवक हातहनतयारबाट उठेको वा सोसंि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहकेो 

कारणबाट भएको दघुतटना । 

१०)  बीनमत पन्छी राख्ने स्थानको सम्बन्धमा पन्छी धनीले मलूभतू नववरण नददँा झटु्टा नववरण नदएमा वा 

जोनखम मलू्याङ्कन िनतको लानि आवश्यक पने वास्तनवकता लकुाई झटु्टा कुरा उल्लेख िरेमा वा 

वास्तनवकताको उल्लेख िदात कुनै िल्तीबाट हुने दावी प्रनत बीमक उत्तरदायी हुने  छैन । 

११) बीमकको सहमनत बेिर पशपुन्छीलाई जनु प्रयोजनको लानि ल्याएको हो सो बाहके अन्य प्रयोजनमा 

प्रयोि िरेमा । 

शिाहरू 

पन्सछीको बीिा गिाा बीलिििे लनम्न शिाहरुको पािना गनुा पनेछ:  

१) बीनमत पन्छीलाई पणूत स्वस््य र ननरोिी राख्न पन्छी धनीले हरसम्भव प्रयास िनुत पनेछ । बीनमत 

पन्छीलाई ननयनमत रूपमा रोि रोकथामको लानि अननवायत रुपमा खोप लिाएको हुन ुपनेछ । बीनमत 

पन्छीलाई कुनै रोि लािेमा पन्छी धनीले पशपुन्छी नचनकत्सक वा सम्बनन्धत प्रानवनधकबाट तत्काल 

आफ्नै खचतमा उनचत उपचार िराउन ुपनेछ । 

२) बीनमत पन्छीहरू राख्ने खोर स्वच्छ, हावा जान सक्ने हुन ुपछत । साथै नपउने पानी, दाना, आहारहरूको 

राम्रो व्यवस्था िरी सन्तनुलत आहार नदन ुपछत । 

३) बीनमत पन्छीको सम्बन्धमा बीमकले चाहकेो समयमा पन्छीधनीले जुनसकैु समयमा पन्छी पालन 

िररएको पररसरमा परीक्षण/अनिुमन िनत आउने बीमकको कुनै पनन आनधकाररक प्रनतनननधलाई 

परीक्षण िनत नदन ु पनेछ । ननरीक्षण/अनिुमन िदात बीमालेखमा उल्लेख भए बमोनजम वा तोनकए 

बमोनजमको शतत अनसुार उनचत स्याहार सम्भार निरेको अवस्थामा बीनमकले बीनमत लाई सात (७) 

नदनको सचूना नदई बीमालेख रद्द िनत सक्नेछ । तर सोको प्रमाण राखी १५ नदन नभत्र बीमा सनमनतमा 

जानकारी िराउन ुपनेछ ।   



 

४) यनद खररद िरेर, नबक्री िरेर, मरेर, थप उत्पादन भएर पन्छीको शरुमा तोनकएको सङ्ख्याको १०% 

भन्दा बढीको तलमानथ भएको रहछे भने तत्कालै पन्छी धनीले बीमकलाई खबर िनुत पनेछ ।  

५) बीनमत पन्छी मरेमा सोको दईु (२) नदननभत्र नलनखत जानकारी स्वयम ्वा बैंक सदस्य संस्था माफत त 

बीमकलाई जानकारी नदन ुपनेछ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको ४८ घण्टानभत्र बीमकले मतृ पन्छीको 

ननररक्षण िनत सक्ने हुनाले सो अवनधसम्म पन्छी धनीले मतृपन्छी सरुनक्षत राख्न ुपनेछ । बीमकले सो 

अवनधनभत्र मतृपन्छीको सम्बन्धमा आवश्यक प्रनक्रया परूा िरी नसधै वा बैंक वा सदस्य संस्थामाफत त 

पन्छी धनीलाई जानकारी नदनेछ ।  

६) यस बीमालेख अन्तितत बीनमत पन्छी मरेको कारणबाट हुने अन्य वा थप खचत वा हानी-नोक्सानीको 

दावी िनत पाइने छैन । 

७)  यस बीमालेखको अनसुचूीमा बीमा अवनध समाप्त हुने भनी उनल्लनखत भएको नमनतमा स्थानीय समय 

अनसुार रातको बाह्र (१२) बजे पनछ यस बीमालेखको अवनध समाप्त हुनेछ ।  

८) पन्छीको बीमा िदात बीनमतले प्रस्ताव फारामसँि प्रानवनधकको प्रमाणपत्र अननवायत रुपले संलग्न िनुतपनेछ 

। तर ननवकरणको हकमा सो प्रावधान लाि ूहुने छैन । 

 

िावी सम्बन्सधी प्रकृया 

१) यस बीमालेखले रक्षावरण िरेको जोनखमहरुका कारणबाट बीनमत पन्छी मरेमा सोको सात (७) 

नदननभत्र वा सो अवनधनभत्र सम्भव नभएमा सोको कारण सनहत सम्भव हुनासाथ बैंक वा सदस्य संस्था 

माफत त दहेायका कािजातहरु बीमक समक्ष पेस िनुत पनेछ ।  

१) सक्कल बीमालेख 

२) पणूत रुपले भररएको दावी फाराम, 

३) बीनमत पन्छी मरेको प्रमाणपत्र, 

४) िा.नव.स./न.पा./वडा/कनम्तमा सबभन्दा ननजकको नछमेकीको सजतनमन मचुलु्का 

५) बीनमतले पन्छी पालेको सम्बन्धी अध्यावनधक अनभलेखको प्रनत 



 

२) बीमा अवनधनभत्र जनु समय (हप्ता) मा दावी पछत सोही समय (हप्ता) अनसुारको अनसुचूी १ र २ मा 

उल्लेनखत ननधातररत िणुांकको आधारमा प्रस्तावकले बीमाङ्क िणना िदात प्रस्ताव फारम साथ पन्छी 

बीमा- बीमाङ्क ननधातरण फारममा उपलब्ध िराएको र बीमालेखमा उल्लेख भएको चल्लाको मलू्य र 

दानाको मलू्यलाई आधार मानेर दावी रकम मलू्याङ्कन िररनेछ । 

३) दावी भकु्तानी रकम ननम्न सतु्र प्रयोि िरी ननधातरण िररनेछ: 

प्रनत पन्छीको दावी भकु्तानी रु. = दाना खचत × ननधातररत िणुांक + चल्लाको मलू्य 

ननधातररत िणुांक:  दावी परेको समय (हप्ता) अनसुारको अनसुसचूी १ र २ मा उल्लेनखत ननधातररत िणुांक  

४) यस बीमा अन्तितत बैंक र सदस्य संस्था र बीमक बीच मतभेद भएमा वा नववाद उत्पन्न भएमा सोको 

ननरूपण प्रचनलत काननू अनसुार हुनेछ  । 

५) यस बीमालेख अन्तितत बीमकले दावी भकु्तानी ननदएमा वा कम नदएमा सोको जानकारी प्राप्त भएको 

पैंतीस (३५) नदननभत्र पन्छी धनीले बीमा सनमनतमा उजरुी नदन सक्नेछ । 

 

लवशेष व्यव्थाहरु 

१) पन्छीको बीमाशलु्क ननम्नानसुार हुनेछ :- 

क) पन्छीको बीमा बानषतक रुपमा िररएको हकमा प्रनत वषत बीमाङ्क रकमको पाँच (५) प्रनतशतकादरले 

बीमाशलु्क लाग्नेछ । 

ख) पन्छीको बीमा प्रनत ब्याच (समहू)को रुपमा िररएको हकमा प्रनत ब्याच (समहू) बीमाङ्क रकमको 

१.२५ प्रनतशतका दरले बीमाशलु्क लाग्नेछ । 

२) सदस्य संस्था माफत त बीमा भएमा कूल बीमा शलु्कमा पन्र (१५) प्रनतशत छुट नदइनेछ । 

३) बीमाङ्क िणना  

प्रनत पन्छीको बीमाङ्क रकम स्थानीय बजारमा प्रचनलत चल्लाको खररद मलू्य र दाना प्रनत के.जी.खररद 

मलू्यको आधारमा दहेायको समीकरणको योिफलको आधारमा कायम िररनेछ: 

        प्रनत पन्छीको बीमाङ्क रु. = दाना खचत × ननधातररत िणुांक + चल्लाको मूल्य 



 

चल्लाको मलू्य:  एक नदनको स्थानीय वास्तनबक मलू्य 

दाना खचत:  एक नदनको प्रनत के. जी. स्थानीय वास्तनवक मलू्य     

ननधातररत िणुांक: कुखरुा (ब्रोईलर) – ४.७५  

कुखरुा (लेयसत/प्यारेन्ट) र हाँस – १०.२      

४) दघुतटना वापत बीमाशलु्क:  रु.०.५० प्रनत हजार (बीमा अवनध १ वषत (३६५ नदन) वा सो भन्दा बढी 

अवनधको लानि) 

रु.०.२५ प्रनत हजार (बीमा अवनध १ वषत भन्दा कम अवनधको लानि) 

 

पररभाषा 

बीलिि भन्नाले यस बीमालेख नाम उल्लेख भएको र यसै बीमालेख अन्तितत बीमा िररएको पन्छीको स्वानमत्व भएको 

व्यनक्त वा संस्था भन्न ेसम्झन ुपदतछ । 

बीलिि पन्सछी भन्नाले यस बीमालेखको अनसुचूीमा नाम र नववरण उल्लेख भएको पन्छी सम्झन ुपदतछ । 

बैङ्क भन्नाले प्रचनलत बैंक तथा नवत्तीय कानून बमोनजम सम्बनन्धत ननकायबाट नवत्तीय कारोबार िनत ननयम बमोनजम 

इजाजत प्राप्त संस्था सम्झनु पदतछ । यस पररभाषाले नवत्तीय कम्पनी, लघ ुनवत्त कम्पनी तथा पशुधन खररदको लानि कजात 

नदने अन्य संस्था (सरकारी, सहकारी, िैर सरकारी संस्था आनद) तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चानलत नवनभन्न योजना समेतलाई 

सम्झन ुपदतछ । 

सि्य सं्था भन्नाले मास,ु अन्डा र चल्ला उत्पादन जस्ता कायतसंि सम्बनन्धत पन्छीधनीहरुको सहकारी संस्था सम्झनु 

पदतछ । यसले अन्य प्रकारका सहकारी संस्था, सहकारी समूह, सामदुानयक समहू, मनहला स्वावलम्वन समूह, कृनष समहू, 

आमा समहू आनद जस्ता समहू समेतलाई सम्झन ुपदतछ । 

बीिाङ्क रकि भन्नाले बीनमत पन्छीधनीको सम्बनन्धत सदस्य संस्था वा बैंक तथा बीमकबाट मान्यता प्राप्त पशु 

प्रानवनधकले संयुक्त रूपमा भरी बीमाको प्रस्तावको साथमा पेश भएको पन्छीको बीमाको मलू्य ननधातरण फाराममा घोनषत 

मलू्य सम्झन ुपदतछ ।  



 

िापरवाही भन्नाले बीनमतले आफ्नोपन्छीलाई रोिहरू नवरुद्ध समयमै आवश्यक प्रनतरोधात्मक खोपहरु नलिाएको, 

पन्छी अस्वस्थ भएको अवस्थामा उनचत हरेचाह तथा उपचार निराएको तथा जानाजान नबषाल ुपदाथत खवुाएको अवस्था 

समेत सम्झन ुपदतछ ।  

प्रालवलधक व्यलक्त भन्नाले पश ु सेवा केन्द्र, उपकेन्द्रका प्रानवनधक, भटेेररनरी जे.नट.,जे.नट.ए वा ग्रामीण पश ु स्वास््य 

कायतकतात वा मान्यता प्राप्त नशक्षण संस्थाबाट पश ुनचनकत्सा/पश ुनवज्ञान नवषयमा आधारभूत ज्ञान हानसल िरी सम्बनन्धत 

ननकायबाट सो सम्बन्धमा ननयम बमोनजम कायत िने इजाजत प्राप्त व्यनक्त सम्झन ुपदतछ ।  

्वा््य परीक्षण भन्नाले बीमाको लानि प्रस्तानवत पन्छीको प्रानवनधकबाट तन्दरुुस्त र ननरोिी छ छैन, कुनै सरुवा, 

सङ्क्रामक, परजीवी वा अन्य रोि लािेको छ/छैन भनी तथा उमेर ननधातरण िनतको लाि िररने स्वास््य परीक्षण िने कायत 

सम्झन ुपदतछ । 

बीिा अवलध भन्नाले यस बीमालेखको अनसुूचीमा उल्लेख भए अनसुार बीमा जोनखम स्वीकार िररन ेबढीमा एक (१) 

वषतसम्मको अवनध सम्झन ुपदतछ । बीमकले नवीकरण िनत स्वीकृनत िरी सोको लानि लाग्ने बीमाशुल्क समेत बीमकलाई 

प्राप्त भएको अवस्थामा नवीकरण भएको अवनधलाई पनन बीमा अवनध सम्झन ुपदतछ । 

पन्सछी िृत्यु प्रिाणपत्र भन्नाले सम्बनन्धत बैंक र/वा सदस्य संस्था र पश ुप्रानवनधकले बीनमत पक्षीको मतृ्य ुभएको भनी 

प्रमानणत िरर नदएको प्रमाण पत्रलाई सम्झन ुपदतछ । 

िुर्ाटना भन्नाले बानहरी आँखाले स्पष्ट दखे्न सनकने र साङ्घानतक माध्यमबाट हुने आकनस्मक घटनालाई सम्झन ुपछत । 

व्यवसालयक रुपिा पािन गररएको पन्सछी भन्नाले प्रचनलत कानून बमोनजम सम्बनन्धत ननकायमा दतात िरी सञ्चालन 

िरेको पन्छी व्यवसाय सम्झन ुपदतछ ।  

अध्यावलधक अलभिेख भन्नाले शतत बुँदा न.(४) बमोनजम पन्छी संख्या थपघट भएको रेकडत तथा पन्छीलाई लाग्ने 

रोिहरू नवरुद्ध समयमै आवश्यक प्रनतरोधात्मक खोपहरु लिाएको, पन्छी अस्वस्थ भएको अवस्थामा उनचत हरेचाह तथा 

उपचार िराएको रेकडत । 



 

पन्सछी बीिािेख िालिका 

पन्छी धनीको नामः........................ 

नािररकता नं. 

ठेिानाः 

प्रदेश....................नजल्ला....................महा/उपनिर/निर/ िा.पा.....................   

वडा नं...........टोलः................फोन नं.................. इमेल.............................   

बीमालेख नं  

अनभकतातः 

नामः 

कोड नं. 

बीमालेख जारी स्थानः 

बीमालेख जारी नमनतः 

बीमालेख जारी समयः 

निदी रनसद नं. 

निदी रनसद जारी नमनतः 

निदी रनसद जारी समयः 

 

जातः                   (खलुाउन ुपने) 

             बीमा अवनध 

प्रारम्भ नमनतः 

समानप्त नमनतः  

खोर  रहकेो स्थानः 

प्रदेश....................नजल्ला....................महा/उपनिर/निर/ िा.पा.....................   

वडा नं...........टोलः................ 

नकत्ता नं.................................... 

इच्छाईएको ब्यलक्तको  कुल बीमाङ्कः                रु. 

नाम थरः कुल बीमाशलु्कः रु.    “क” 

बीनमत र इच्छाईएको ब्यनक्तको बीचको नाताः छुटः “क” को....... % (यनद भएमा) रु.    “ख” 

इच्छाईएको ब्यनक्तको नपताको नामः (क–ख) छुट पनछको बीमाशलु्कः रु.     “ि” 

इच्छाईएको ब्यनक्तको माताको नामः ”ि” को......प्रनतशतले हुन आउने अनदुान रकमः रु.     “घ” 

सम्पकत  नं.   मोबाइल............... आवास.................. ( ि –घ )               जम्मा रु.      “ङ” 

समहू/संस्था/सनमनत/ ऋण नदने बैंक तथा नवत्तीय 

संस्थाको नामः 

ठेिानाः 

फोन नं. 

नटकट दस्तुरः               रु.      “च” 

बीनमतले नतनुतपने बीमाशलु्कः  (ङ + च)                   रु.      “छ” 

बीनमतले दघुतटना बीमा वापत नतनुतपने बीमाशलु्क रु.“ज” 

बीनमतले नतनुतपने जम्मा बीमाशलु्कः  (छ + ज) रु. 

बीिािेख ्वीकार गने अलधकार प्राप्त व्यलक्तको 

हस्ताक्षर: 

नाम: 

पद: 

नमनत: 



 

.....................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लि. 

केन्द्रीय कायातलय: ...................... .................................... ................................... 

फोन नं. .................., फ्याक्स  नं. ...................., इमेल...................................... 

पन्सछी बीिा- बीिाङ्क रकि लनधाारण फाराि 

बीमाका प्रस्तावक पन्छी धनी श्री/श्रीमती/सशु्री .......................................... द्वारा बीमाको लानि प्रस्तानवत ननम्न 

नववरण भएको पन्छी मूल्य, उमेर, स्वास््य नस्थनत, उत्पादकत्व, बजारमा चलेको मलू्यको आधारमा तल उल्लेख भए 

अनुसार रहकेो छ । उक्त मलू्य हामीले जाने बझेुसम्म प्रस्तानवत पन्छीको उनचत मलू्य भएको व्यहोरा प्रमानणत िदतछौं । 

 

पन्छी धनीको नाम   

ठेिाना प्रदशे....................नजल्ला....................महा/उपनिर/निर/ िा.पा.....................   

वडा नं...........टोलः................ 

आवास.................मोबाइल ................. 

नपताको नाम   

बाजेको नाम   

पनत/पत्नीको नाम  

प्रस्तानवत पन्छीको नकनसम कुखरुा (लेयसत/ब्रोइलर/ह्याचरी), हाँस 

जात  

उमेर  

समहू (ब्याच)  

कुल संख्या                 

खररद िरेको भए नमनत   

एक नदने चल्लाको मलू्य  

प्रनत के.जी. दाना मलू्य   

कुल बीमाङ्क रकम  

नोट:  

प्रलि पन्सछी बीिाङ्क: स्थानीय बजारमा प्रचनलत प्रनत चल्लाको खररद मलू्य रु + स्थानीय बजारमा प्रचनलत प्रनत 

के.जी. दानाको खररद मूल्य ननधातररत िुणांक (ब्रोइलर कुखुराको हकमा ४.७५ र कुखरुा (लेयसत/प्यारेण्ट), हाँसको हकमा 

१०.२) 

मानथ उनल्लनखत नववरणहरु साँचो हुन ् र मूल्य उनचत हो भनी हामी मन्जरु िदतछौं । प्रस्तुत फाराम अनसुार प्रस्तावक र 

............... इन्स्योरेन्स कम्पनी नल. बीच बीमाको करारको लानि मूल्याङ्कन आधार हुनेछ भन्ने कुरा पनन मन्जरु िदतछौं । 

प्रस्तावक (पन्छीधनी) को सम्बनन्धत सदस्य संस्थाको तफत बाट (यनद भएमा) मान्यता प्राप्त पशपुन्छी नचनकत्सक वा 

प्रानवनधकको:- 



 

दस्तखत:   

नाम: 

नमनत: 

 

  

 

दस्तखत:  

नाम:  

पद:  

नमनत:  

कायातलयको छाप  

 

दस्तखत:  

नाम:             

 पद:  

नमनत:  

कायातलयको छाप (यनद भएमा) 

 

  

                             

 

  



 

.............. इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठमान्डौ, नेपाल 

पन्सछी बीिा प्र्िाव फाराि 

 

१) पन्छीधनीको नाम: ................................................. नािररकता नं.: .................. 

२) परूा ठेिाना: 

प्रदशे...................... नजल्ला................... महा/ उपनिर/ निर/ िा.पा. ................. 

वडा नं. ...........   टोल: .............................................फोन नं: ............................ 

३) पेशा:.......................................................... 

४) बीमा अवनध:................................................ 

५) इच्छाईएको ब्यनक्तको नाम थर: 

   बीनमत र इच्छाईएको ब्यनक्तको बीचको नाता: 

   इच्छाईएको ब्यनक्तको नपताको नाम:                    सम्पकत  नं.: मोबाइल............... 

   इच्छाईएको ब्यनक्तको माताको नाम:                    सम्पकत  नं.: मोबाइल............... 

६) कृपया बीमाका लानि प्रस्तानवत प्रत्येक पन्छी समहू (ब्याच) को नववरण तानलकामा उल्लेख िर्तनुहोस ्।  

      (पन्सछीको लकलसि अनुसार छुट्टा छुटै्ट लववरण िालिका प्रयोग गनुा पनेछ) 

पन्सछीको लकलसि: 

क्र.सं. जात 

 

उमेर समहू 

(ब्याच) 

 

पानलएको तररका हालको 

स्वास्थ नस्थनत 

बीमा अवनध बीमाङ्क 

 
घरपालुवा व्यावसानयक 

 

दनेख सम्म 

          

७)   पन्छी पानलएको खोरको वास्तनवक ठेिाना: 

प्रदशे.....................नजल्ला....................महा/उपनिर/निर/िा.पा....................वडानं.........      

टोल:..................... फोन नं.................. इमेल............................. 

८) पन्छी रानखने खोरको बनावटको नववरण नदनुहोस ्: 

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

९) के उक्त पन्छीहरु स्वस््य र रोिमुक्त छन ् ? यनद छैनन ् भने रोिहरूको नववरण नदनुहोस : 

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



 

१०)  पश ुस्वास््य सेवा उपलब्ध छ ? यनद छ भन ेउक्त सेवा कहाँबाट नलएको छ : 

      क) सरकारी पश ुस्वास््य सेवाहरु ................................................................. 

      ख) ननजी पश ुस्वास््य सेवाहरु .................................................................... 

      ि) पन्छी रानखने खोरबाट पश ुस्वास््य सेवा केन्द्रको अनमुाननत दरूी उल्लेख िनुतहोस........... 

      घ) सरकारी वा ननजी पशु नचनकत्सक/प्रानवनधकद्वारा बीनमत पन्छीहरुलाई िररने चेकजाँचको नववरण लेख्नुहोस् 

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

११)  नवित एक (१) वषत नभत्रमा तपाईको कुन ैपन्छी मरेको छ ? छ भन े 

 

 

१२)  यस पवूत कुनै बीमा कम्पनीमा पशकुो बीमा भएको भए सो बीमा कम्पनीको नाम उल्लेख िनुतहोस ्। बीमा भएको भए 

कनत बीमाङ्क बराबरको बीमा भएको हो ? साथै दावी भए दावी रकम समेत उल्लेख िनुतहोस ्     

बीमकको नाम बीमाङ्क रकम प्राप्त दावी भकु्तानी रकम 

 

   

१३) कुनै बैंक वा नवत्त कम्पनी वा सहकारी वा अन्य कुनै समहू आनदले उक्त पन्छीमा लिानी िरेको   छ ? छ भन,े उक्त 

बैंक वा नवत्त कम्पनी वा सहकारी वा समहूको  

नाम/ठेिाना: ................................................................. 

प्रदशे...................नजल्ला....................महा/उपनिर/निर/िा.पा..................वडानं..................           

टोल:..................... नकत्ता नं. ...................... 

       नलएको ऋणको रकम: रु.........................अक्षरेपी (...............................................) 

म / हामीले मानथ उनल्लनखत पन्छीहरुको बीमा कम्पनी नलनमटेडसँि कम्पनीको सतत बन्देज बमोनजम िनत प्रस्ताव िदतछौं । 

म/ हामी मानथ उनल्लनखत प्रश्नहरुको उत्तर सत्य भएको, पन्छीहरुलाई यथाथत ढङ्िले वणतन िररएको र पन्छीहरु तन्दरुुस्त र 

स्वस्थ रहकेो व्यहोरा प्रत्याभतू िदतछौं। मैल/े हामीले बीमासंि सम्बनन्धत कुनै पनन सचूना, नववरण वा त्य नलकुाएको र 

यही प्रस्ताव नै बीमक र म/ हामी बीच हुने सम्झौताको आधार हुने कुरा घोषणा िदतछौं । 

 

प्र्िावकको सही: 

नाम: 

नमनत: 

 

वषत मरेको कारण नोक्सान भएको पन्छी संख्या 

   



 

................इन्स्योरेन्सस कम्पनी लिलिटेड 

काठमान्डौ, नेपाल 

पन्सछी बीिा ्वा््य लववरण 

(पश ुनचनकत्सक/प्रानवनधक प्रमाणपत्र) 

 

(प्रस्ताव सँिै संलग्न हुनपुने) 

१) पन्छीधनीको नाम:................................................ 

२) ठेिाना: 

प्रदशे.....................नजल्ला....................महा/उपनिर/निर/िा.पा...................वडानं.........      

टोल:..................... फोन नं.................. इमेल............................. 

३)   पेशा :............................................ 

४)  बीमाको लानि प्रस्तानवत प्रत्येक पन्छीहरुको नववरण: 

(पन्सछीको लकलसि अनुसार छुट्टा छुटै्ट लववरण िालिका प्रयोग गनुापनेछ) 

पन्सछीको लकलसि: 

कं्र. सं. जात उमेर समहू (ब्याच) 

१)      

२)      

३)    

५) के उक्त पन्छीहरू स्वस्थ, ननरोिी र असल अवस्थामा छन् ? 

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

६) के कुनै पन्छीहरू कनहल्यै कुनै रोिव्यानधबाट ग्रस्त नथए ? यनद नथए भन ेनववरण नदनहुोस् ?  

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

७) के नतनीहरु राम्रोसँि स्याहार िररएका वा ननयनमत रुपले उनचत आहारा खुवाएर पानलएका जस्ता देनखन्छन ्? 

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

८) के पन्छी राख्न ेस्थान वा त्यसको ननजकमा कुनै सरुवा वा संक्रामक रोि फैनलएको छ ? यनद छ भने नमनत उल्लेख 

िनुतहोस् ? 

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



 

६) पन्छीहरु आपनूततको स्रोत के हो ?     

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

७) के पन्छी राख्न ेखोरको अवस्था राम्रो र पन्छीको स्वास््यलाई सघाउ पयुातउने खालको छ ? 

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

८)    तपाईलँाई उक्त जोनखमलाई स्वीकानत ननमल्ने अरु कुनै जानकारी छ ? भएमा नववरण नदनुहोस् । 

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

९)    के तपाइतलँे उक्त जोनखम स्वीकार िनत मनानसव दखे्न ुभएको छ ? छैन भने कारण उल्लेख िनुतहोस ्। 

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

अनुसचूीमा उल्लेनखत पन्छीहरुको ध्यानपवूतक परीक्षण भएको र प्रस्तुत नववरण, मलू्य र उत्तरहरु मेरो जानकारी भए सम्म 

सही छन ्भनी प्रमानणत िदतछु । 

प्रालवलधकको 

नाम: 

सही: 

ठेिान: 

फोन/मोबाईल न.ं: 

नमनत: 

 

 

 

  



 

अनुसूची - १ 

कुखुरा (ब्रोईिर) को साप्तालहक लनधााररि गुणाङ्क िालिका 

(िावी रकि िूल्याङ्न प्रयोजनका िालग) 

 

 

 

 हप्ता 

चल्िाको 

िूल्य 

िाना खचा लनधााररि 

गुणांक 

िुल्याङ्कन    

१       ०. १६   

२       ०. ३३६   

३       ०. ७०९   

४       १. २७   

५       १. ९६   

६       २. ८८   

७       ३. ८१   

८       ४. ७५   

  

 

  



 

अनुसूची –२ 

कुखुरा(िेयसा/ प्यारेन्सट) र हााँस को साप्तालहक लनधााररि गुणाङ्क  िालिका 

(िावी रकि िूल्याङ्कन प्रयोजनका िालग) 

हप्ता चल्िाको िुल्य िाना खचा लनधााररि गुणाङ्क  िुल्याङ्कन   

१      ०. ०७       

२      ०. २३४      

३      ०. ४४७      

४      ०. ८७      

५        १. १२      

६      १. ५६      

७      २. ०३      

८       २. ५६      

९      २. ९८      

१०      ३. ३३४      

११      ३. ३९८      

१२      ३. ९१३      

१३      ४. ४३५      



 

१४      ४. ९७८      

१५      ५. ५२३      

१६      ६      

१७      ६. ५       

१८      ६. ९२५      

१९      ७. ५३५      

२०      ८. १७      

२१      ८. ५६६      

२२      ९. २९३      

२३      ९. ५४४      

२४ -३७      १०. २      

३८ -४५      ७. २८५      

४३ -५२      ५. ७९३      

५३ -६२      ५. ५२३      

६३ -६२      ४. ९२      



 

७२ -८०            

 


