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पशु बिमा ब्यिस्थापन तथा सचंालन काययबिबि,२०७६ 

सिंत ्२०७६ सालको काययबिबि न ं६ 

प्रस्तािनााः संबििानताः कृबि तथा पशुपालन, कृबि उत्पादनको व्यिस्थापन, 

पशु स्िास्थ, सहकारी,  कृबि सडक, साना बसचाई लगायत कृबि प्रसार 

काययक्रमको संचालन, व्यिस्थापन र सोको बनयमन गने बिम्मिेारी एकल 

अबिकारको रुपमा स्थाबनय सरकारमा बनबहत रहकेो छ । यसैलाई 

आिारमानी संघीय व्यिस्थाबपकाको संसदले स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
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२०७४ समेत पाररत गररसकेको छ । सो ऐनल े स्थानीय तहको काम 

कतयव्य र अबिकारलाई बिस्ततृरुपमा पररभाबित गरेको छ । 

उक्त पररप्रेक्ष्यमा यस नगरपाबलकाले संबििान र ऐनले प्राििान गरेका 

अबिकारको उपयोग गरी कृबिमा उत्पादन र उत्पादकत्ििृद्धी ब्यिसायीकरण 

र कृबि उद्धमशीलताको बिकासगरी स्थाबनय स्तरमा नै रोिगारीका 

अिसरहरुको सृिना गदै कृिकहरुको आयस्तरमािृबद्ध गन ेउदे्दश्य बलएको छ 

। यस उदे्दश्यलाई हाबसल गनय यसनगरपाबलकाले आफ्नो काययक्षेत्र बभत्र 

प्राथबमकताका आिारमा कृिकहरुको माग र आिश्यकता अनुसारका उपयुक्त 

कृबि प्रबिबि तथा सेिा सियसुलभरुपमा उपलब्ि गराउन ुयस नगरपाबलकाको 

बिम्मेिारी रहकेो छ । 

मुबसकोट नगरपाबलका के्षत्र बभत्र का पशुपालन कृिकहरुको ब्यिसायलाई 

प्रिियन र पशुपालन तर्य आकर्ियत गनयको लाबग र कृिकहरुको ब्यिसायमा 

िोबिम न्युबनकरण गनयको लाबग मुबसकोट नगरपाबलकाले  स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ को दर्ा १०२ को उपदर्ा २ को 

अबिनमा रही “पश ु बिमा ब्यिस्थापन तथा सचंालन 

काययबिबि२०७६” तयार गरी िारी गरेको छ। 

 

 

पररच्छेद१ 

प्रारबम्भक 
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१. सबंक्षप्त नामरप्रारम्भ 

(१)यसकाययबिबिकोनाम मुबसकोट नगरपाबलकाको मबुसकोट  

नगरपाबलकाको पशु बिमा प्रिद्धयन, प्रोत्साहन, ब्यिस्थापन तथा 

सचंालन काययबिबि, २०७६रहकेोछ। 
(२)यो काययबिबि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२.पररभािााः बििय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययबिबिमााः 

क)“काययबिबि” भन्नाले नगरपाबलकाको पशु बिमा ब्यिस्थापन तथा 

सचंालन काययबिबि२०७६ लाई सम्झनु पदयछ । 

ि) "नगरपाबलका" भन्नाले मुबसकोट  नगरपाबलका लाई सम्झन ु

पदयछ । 

ग) “िडा”भन्नाले नगरपाबलकाको िडालाई सम्झनु पछय । 

घ) "सबमबत"भन्नाले नगर कृबि बिकास सबमबतलाई सबम्झनुपछय । 

ङ) पशु भन्नाले सि ैप्रिाबतका िाख्रा, गाई, भैसी भेडा, िसी, 

रागा, पाठापाठी आदद सम्झनु पदयछ । 

च) प्रस्तािक भन्नाले यस बिमालेिा नाम उल्लेि भएको र यस ै

बिमा अन्तगयत बिमा गररयको पशुको स्िाबमत्ि भयको व्यबक्त िा 

संस्था भने्न संबझनु पदयछ । 

छ) लापरिाबह भन्नाले बिबमतले आफ्नो पशु पंक्षीलाई रोगहरु बिरुद्ध 

समयमै आिश्यक प्रबतरोिात्मक िोपहरु नलगायको पशु पंक्षी 

अस्िस्थ भयको अिस्थामा उबचत हरेचाह व्यिबस्थत िोर तथा 
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उपचार नगरेको अिस्था सम्झन ु पदयछ । बिमालेिामा उल्लेि 

भएका शतयहरु पालना नगरेको अिस्थामा समेत सम्झनुपदयछ। 

ि. प्राबिबिक व्यबक्त भन्नाले पशुसेिा शािा, पशु अस्पताल तथा 

पशुसेिा कायायलय  िा भेटेररनरी ि े रट, ि.े रट.ए िा 

ग्राबमण पशु स्िास््य काययकताय िा मान्यता प्राप्त बशक्षण 

संस्थािाट पशु बचदकत्सा पशु बिज्ञान बिियमा ज्ञान हाबसल गरर 

सम्िबन्ित बनकायिाट सो सम्िन्िमा बनयम िमोबिम कायय गन े

इिाित प्राप्त  व्यबक्त सम्झनु पदयछ  

झ. सकेंत पट्टा भन्नाल े बिमा गररयको पशु पंक्षी पबहचान गन े

उदशे्यले पशु पंक्षी प्राबिबिकले लगाईददने पबहचान िुल्ने संकेत 

ट्याग सम्झानुपदयछ | 

ञ. पश ु पकं्षीमतृ्यु प्रमाणपत्र भन्नाले सम्िबन्ित पशु प्राबिबिकले 

बिबमत पशु पंक्षीको मृत्यु भएको भबन प्रमाबणत गरर ददयको 

प्रमाण पत्रलाई सम्झनु पदयछ | 

ट. दघुयटना भन्नाले िाबहरी आिाले स्पस्ट दखे्न सदकने र सांघाबतक 

माध्यमिाट हुने आकबस्मक घटनालाई सम्झनु पदयछ 

ठ. पशु सिेा शािा भन्नाले मुबसकोट नगरपाबलकामा रहकेो पशु 

सेिा शािा सम्झनु पदयछ. 

पररच्छेद –२ 
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रक्षािरण गन ेिोबिमहरु 

दहेायको कुन ैकारणिाट पश ुपकं्षी मरेमा अबिकतम बिमाÎ रकम को बसमा 

बभत्र रही िास्तबिक क्षबतको ९० प्रबतशत रकम भकु्तानी गररनछे : 

आगलागी, चट्याङ 

 

आबििेहरी, अबसना, बहउ, तसुारो  

 

भूकम्प  

 

आकबस्मक दघुयटना िन्य िाह्य 

करणहरु  

 

िाढी, डुिान,िडरेी, पबहरो भसू्िलन  

 

रोगिाट हुने हानी-नोक्सानी  

 

प्रस्तािकको दघुयटनाको प्रतक्ष्य कारणिाट मतृ ुभयमा दघुयटना मतृ ुसबुििा रु. 

२००००० दईु लाि भुक्तानी गररनछे | 

 

 

पररच्छेद –३ 

क्षबतपूर्तय नददने अिस्थाहरु 

१. पशु पंक्षीको सम्िन्िमा सत्य त्य कुरा लुकाई बछपाई झुट्टा बििरण 

ददएको पाईएमा  
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२. प्रस्तािक िा बनिको एकाघरका पररिारका सदस्यको लापिायबहले 

िा िानािान मनोरंिनको उदशे्यले िा ररसीिी साट्ने काययिाट पशु 

पंक्षी मरेमा  

३. पशु पंक्षी हरायामा िा चोरी भएमा  

४. सरकारी बनकायको आदशेमा पशु पंक्षीलाई नस्ट गनुयपने भएमा  

५. पशु पंक्षीको शरीरमा लगाई रािेको संकेत पट्टा बिमा दािीको 

अिस्थामा शरीरमा नभेरटएमा  

६. बिमा गररयको पशु पंक्षी  प्रथम पटक बिमालेि िारी भएको 

बमबतले १५ ददन बभत्र रोगको कारणिाट मरेमा तर यो व्यिस्था 

निीकरणको हक मा भने लागु हुदनै । 

७. चरण, स्िास््य उपचार र प्रिनन प्रयोिनको लाबग गोठदबेि पाच ५ 

दकलोमीटर भन्दा िढी को दरुीमा मरेको भयमा । 

८. युद्ध , अबतक्रमण, बिदशेी सनै्य कारिाही, गृहयुद्ध, रािद्रोह, क्राबन्त, 

सत्ता बिप्लप, सैबनक बिद्रोबहको कारणले िाख्रा मरेमा । 

९. आणबिक हातहबतयारिाट उठेका िा सो संग प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष 

रुपमा संलग्न रहकेो कारण िाट भएको दघुयटनाको कारणले िाख्रा 

मरेमा । 

पररच्छेद –४ 

प्रस्तािकल ेपालना गनुयपन ेशतयहरु 
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१. बिमा गदाय समयमा सिै पशु पंक्षीहरु स्िस्थ तथा कुनै चोटपटक 

नलागेको हुनुपनेछ ।पशु पंक्षीलाई िुकाको औिबि ििुाएको तथा 

पी. पी. आर भ्याबक्सन, एच एस बिक्यु,रानीिेत, गम्िारो, र्ोलपक्स 

बिरुद्धको िोप लगायको प्रमाण अबनिायय रुपमा बिमा प्रस्ताि 

र्ारम साथ पेश गनुयपनेछ । 

२. बिस (२०) िा सो भन्दा माबथको संख्यामा पशु पंक्षीपालन 

गररयाको हकमा सरुिा सकं्रामक रोगहरु Goat Pox, Foot and 

Mount Disease, Anthrax and PPR Vaccine बिरुद्धको िोप 

अबनिायय िोप अबनिायय रुपमा लगायको हुनुपदयछ र सो को 

अबभलेि प्राबिबिकिाट प्रमाबणत गराई बिमाकलाई उपलब्ि गराए 

पश्चात मात्र उल्लेबित रोगहरुको िोबिम िहन हुनेछ । 

३. बिस (२० ) िा सो भन्दा माबथको संख्यामा पशु पंक्षीको पालन 

गररएकोमा हकमा ियस्क िािाको िासस्थान (िोर ) पशु सेिा 

बिभाग द्वारा तोदकएको न्युनतम मापदण्ड िमोबिम हुनुपदयछ । 

४. बिमा गररयको पशुको संख्या थपघट गनुय परेमा पशु पाबलएको 

अिस्थामा आंबशक बिमा गनय पाइने छैन । 

५. ियस्क पशु पाबलएको अिस्थामा आंबशक बिमा गनय पाइने छैन। 

६. कानुन िमोबिम पशुको स्िाबमत्ि स्ित पररितयन हुने अिस्थामा 

िाहके प्रस्तािकले पशु लाई बिमा अिबि समाप्त नहुद ै बिदक्र गरेमा 

िा अन्य कुन ैकारणल ेहक छाडी हस्तान्तरण गरेमा बिमा लेिा स्ित 
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रद्ध हुनेछ ।तर बिमाकको स्िकृत बलई स्िीकृबत बलई बिमा लेि 

हस्तान्तरण गनय सदकनेछ । 

७. पशुमा अबनिायय रुपमा प्राबिबिक िाट संकेतपट्टा लागेको हुनुपनेछ । 

बिबमत पशुमा लगाएको संकेत पट्टा कुनै कारण बिशेिले हराएमा 

सोको िानकारी तत्काल बिमक लाई ददनु पदयछ । 

८. प्राबिबिकको परामशय अनुसार िाख्रालाई स्िास््य र बनरोगी राख्न ु

पदयछ र कुन ैरोग लागेमा िा अस्िस्थ भएयमा उबचत रोकथाम िा 

उपचार गराउनु पनेछ | उपचारको अबभलेि सुरूक्षीत राख्नु पनेछ । 

९. पशुको लाबग स्िास््य तथा पयायप्त आहार, पाबन, र सरुूक्षीत तथा 

व्यिबस्थत गोठको  ब्यिस्था गरेको हुनुपदयछ । 

१०. बिमालेिको अनुसुची मा बिमा अिबि समाप्त बिमा अिबि समाप्त 

हुन ेभबन उल्लेि भयको बमबतमा स्थानीय समय अनुसार रात िाह्र 

(१२) ििे पछी यस बिमलिेको अिबि समाप्त हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

बिमाङ्क र बिमाशुल्क  

१. बिमाङ्क नगरपाबलकाको स्थानीय पशु सेिा शािाले तोके िमोबिम 

मुल्यमा हुनेछ । नतोकेको अिस्थामा बिबमत, बिमाक र प्राबिबिकको 
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सहमबत अनसुार हुनेछ । तर तोकेको मूल्य हालको स्थानीय ििार मूल्य 

भन्दा िढी हुने छैन । 

२. आयाबतत पशुको बिमाङ्कबनिायरण गदाय अबनिायय रुपमा सम्पूणय कागिात 

( बििक, हिाई रटकट मार्य त आएको अिस्था) रािस्ि बतरेको 

कागि,क्वारेटाइन प्रमाण–पत्र) पेश गनुयपने । 

३. बिमाशुल्कबिमाङ्क रकमको पााँच ५ प्रबतशत प्रबत िियको दरले लाग्नेछ । 

४. बिमाङ्क रकमको (पााँच ५ प्रबतशत) को पचहत्तर ७५ प्रबतशत नेपाल 

सरकारले बतदयछ भने िादक दकसानल ेबतनुयपन े२५ प्रबतशत बिमाङ्क रकम 

मुबसकोट नगरपाबलकाले व्यहोने छ । 

५. गररि, ब्यिसाबयक, बिपन्न, दबलत, िनिाती, एकलमबहला द्वन्दबपबडत िाट 

िस्ता दकसान लाई मात्र बिमाङ्क रकम उपलब्ि गराउन प्राथबमकता 

ददइनेछ । 

६. कृिकले / बिबमत ले िम्मा २ िटा गाई गोरुभैसी र ५ िटा 

भेडािाख्रासम्मकोमात्र २५ प्रबतशत बिमाङ्क रकम पाउनछेन  । 

७.  अन्य बििय मा बिमा कम्पबन संग समन्िय गरर काययक्रम िढाइनेछ । 

पररच्छेद –६  

बिमा गन ेप्रदक्रया  

बिमा काययक्रम संचालनको लाबग मुबसकोट नगरपाबलकािाट सूचना प्रकाशन 

गररनछे । 
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क. सूचनाल ेतोकेको बमबत र समयािबि बभत्र बिमा गनुय पनेछ । 

ि. यस काययबिबि तथा बिमा सबमबतले तयार परेको बिमा लेिमा आिाररत 

शतयहरुमा रहरे पश ुबिमा गनुय पनेछ । 

ग. रक्षा िरुण गने िोबिम तथा क्षतीपूर्तय नददने आिश्यक बिमा लेिमा उल्लेि 

भए िमोबिम हुनेछ । 

घ. कृिकल ेअबिकतम गाई भैसी २ िटा र भेडा िाख्रा ५ िटा सम्मको मात्र 

बिमा शुल्क रकम भुक्तानी ददइनेछ । 

 

पररच्छेद –७  

बिमा शलु्क भकु्तानी बलन ेप्रदक्रया  

 

क.सुचनाले तोकेको बमबत समयािबि बभत्र बिमा गरेको हुनुपनेछ । 

ि. बिमा गररसकेपछी सक्कल बिमालेिको रबसद र कृिककोनागररकताको 

प्रबतबलबप र पशु सेिा सािा को बसर्ाररस सबहत मुबसकोट 

नगरपाबलकामा भुक्तानीका लाबग बिमा कम्पनीले बनिेदन ददनु पनेछ । 

ग. मुबसकोट नगरपाबलका बभत्रक कृिकहरु मात्र यो काययक्रम िाट लाभाबम्ित 

हुनेछन । बिमा शुल्क िापतको भुक्तानी बिमा कम्पबनले आिश्यक 

प्रदक्रयाहरु पुरा गरेमा यथाबसघ्र भुक्तानी ददइनेछ । 
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ङ. यस काययबिबि िमोबिम भयको पशुसंख्या भन्दा िढी पशु पक्षीको कृिकल े

बिमा गरेमा कृिक आरै्ले भकु्तानी गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेद –८ 

दािी सम्िबन्ि प्रदक्रया  

१. यस बिमालेि अन्तगयत बिबमत पशु पक्षी मरेमा सोको कारण िोबल 

बतन ३ ददनबभत्र प्रस्तािकले बिमकलाई बलबित िानकारी 

गराउनुपनेछ र पन्र ( १५ ) ददन बभत्र सम्भि नाभायामा सोको 

कारण सबहत सम्भि हुनासाथ दहेायका कागिातहरु बिमक समक्ष 

पेश गनुय पनेछ । 

क. सक्कल बिमलेिा, 

ि. पूणय रुपले भररयको दािी र्ारम, 

ग. नगरपाबलका, िडा िा सिैभन्दा नबिकको दईुिना 

बछमेकीको सियबमन मुचुल्का । 

घ. बिस (२०) िा सो भन्दा िढी पशुको बिमा गररएको 

अिस्थामा अबनिायय रुपमा सम्िबन्ित स्थानीय तहको 

पशुसेिा शािा र भेटेनरी अस्पतालको प्रबतिेदन  

ङ. पशुमा लगायको संकेत पट्टा र सो दबेिन ेगरर पशु सबहतको 

र्ोटो । 

२. यस बिमालेि अन्तगयत मतभेत िा बििाद भएमा साठी (६०) ददन 

बभत्र प्रस्तािकले बिमा सबमबतमा उिुरी ददन सके्नछ । 
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