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खण्ड क 

परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

प्रथम चरणM मलमखि परीक्षा                            पणूााङ्क: ३०० 

पत्र मवषय पूर्ााङ्क       उमिर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली प्रश्नसंख्या अङ्क समय 

प्रथम बीमा र व्यवस्थापन  

)Insurance & 

Management) 

१०० ४० कवषयगत 

)Subjective) 

१० प्रश्न x १० अंङ्क ३ घण्टा 

कितीय व्यवसाकयक योजना र समस्या 

समाधान 

 (Business Plan  & 

Problem Solving) 

१०० ४० कवषयगत 

)Subjective) 

१ प्रश्न x ५० अंङ्क  

२ प्रश्न x २५ अंङ्क 

३ घण्टा 

ततृीय नेपालमा बीमा अभ्यास 

)Insurance Practice in 

Nepal) 

१०० ४० कवषयगत 

)Subjective) 

तका यकु्त कवशे्लषण र 

समस्या समाधान  

(Critical Analysis  

& Problem Solving) 

४ प्रश्न x २५ अंङ्क 

३ घण्टा 

 

कितीय चरणM व्यमििि अन्िवाािाा                          पणूााङ्क: ३० 
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अन्िवाािाा  (Interview) ३० – मौमखक (Oral) 
बोडा अन्िवाािाा 

(Board Interview) 
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थम प ः  बीमा तथा यव थापन (Insurance )   

समूह  िबषय  
को िववरण 

समय 
 सं या अंकभार पूणाक 

क बीमा   ५ १० ५० ४ घ टा  
ख यव थापन   ५ १० ५० 

कूल ज मा  १०  १००  
 

 
समूह कः बीमा (Insurance)  
िन न िलिखत िवषयह बाट ५ वटा ह  सोिधने छ । येक को अंकभार १० हनेछ ।   
 

 बीमा ऐन (Insurance Act) 

 बीमा िनयमावली (Insurance Rule) 

 बीिमतको हकिहत सं र ण र बीमा यवसायको िवकासमा बीमा सिमितको भू िमका (Policyholders' Protection and 
Role of Beema Samiti in Development of Insurance Business) 

 बीमा सिमित आिथक कायिविध (Financial Procedure of Beema Samiti) 

 बीमा सिमित ख रद िविनयमावली (Beema Samiti Procurement Bylaw) 

 सिमितको लगानी िनदिशका (Investment Guidelines of  Beema Samiti)  

 पुनब का नीित (Reinsurance Policy)  

 बीमकको बीमांक य मू यांकन स ब धी िनदिशका (Actuarial Valuation Guideline Directive)  

 बीमा यवसाय यव थापनः अ डरराइिटङ, पुनब मा, दाबी (Management of Insurance Business: 
Underwriting, Reinsurance, Claim) 

 बीमा यवसायको िनयमन तथा अनुगमन (Regulation and Monitoring of Insurance Business) 

 बीमामा म य थकता (बीमा अिभकता, बीमा सभयर तथा बीमा दलाल) स ब धी कानूनी यव था (Legal Provision of 
Insurance Intermediaries) 

 बीमा सिमित कमचारी सेवा शत िविनयमावली (Insurance Employee Bylaw) 

 बीमा दाबी िनराकरण स ब धी यव था (Legal Provision related to Claim Settlement) 

 बीमा िनयमनकारी िनकायह को अ तराि य संगठन (IAIS) 
 
 
 



समूह खः यव थापनः 
िन न िलिखत िवषयह बाट ५ वटा ह  सोिधने छ । येक को अंकभार १० हनेछ ।   
 

 सं थागत सशुासन, रणनैितक योजना तथा िवकास (Corporate Governance, Strategic Planning and 
Development) 

 वट िव ेषण (SWOT Analysis) 

 यव थापन सूचना णाली (Management Information System) 

 िनणय ि या, िनणय ि यामा सूचना िविधको उपयोग (Decision Process, Use of Information Technology 
in Decision Making) 

 समूह गितशीलता, ि कोण, संकट यव थापन, द यव थापन, गुनासो यव थापन (Group Dynamics, Attitude, 
Crisis Management, Conflict Management, Grievances Management) 

 नेतृ व, स चार, सम वय, सुपरीवे ण, यव थापक य मता, संचार, िनय ण, अनुगमन (Leadership, 
Communication, Coordination, Supervision, Managerial Skill, Communication, Controlling, 
Monitoring) 

 सिमितको भना तथा छनौट र काय ढाँचा (Recruitment and Selection and Job Design of Samiti) 

 सिमितको तािलम तथा िवकास (Training and Development Samiti) 

 सिमितको यव थापन र  सिमितको व प (Management and Structure of Samiti) 

 सिमितको िनणय ि या (Decision Process of Samiti) 
 
ि तीय प ः  यवसाियक योजना (Business Plan)   

समूह  िबषय  
को िववरण 

समय 
 सं या अंकभार पूणाक 

क यवसाियक योजना  १ ५० ५० ४ घ टा  
ख सम या समाधान  २ २५ ५० 

कूल ज मा  १०  १००  
 

 
समूह कः यवसाियक योजना (Business Plan): 
कुनै कुनै का पिनक सं थाको पेशा वा यवसायको बारेमा यवसाियक योजना तयार पानका लािग आव यक पन सूचना तथा 
जानकारीह  िदइनेछ । सोही आधारमा उ  सं थाको यवसाियक योजना तयार गनु  पनछ ।  
 
समूह खः सम या समाधान (Problem Solving)  
बीमासंग स बि धत कुनै दईुवटा सम याको िववरण िदइनेछ । िदइएको सम याको मु य बु ँदाह को िव ेषण गरी सम या िनराकरण 
गन यवहा रक सुझाव र स बि धत नीित िनयमको यहोरा समेत उ लेख गनु  पनछ ।  
 

 
 
 



 

 

तृतीय पत्र : नेपालमा बीमा अभ्यास (Insurance Practices in Nepal) 

   विषयिस्तु (Contents): 

1. बीमा के्षत्रको अिस्था र अभ्यास (Situation and Practices of Insurance Sector) 

 बीमा सम्बन्धी अन्तर्ााष्ट्रिय अभ्यास र् नेपालमा यसको प्रभाव (International Practices 

relating to Insurance and its impact in Nepal) 

 नेपालमा बीमा क्षेत्रको अवस्था, समस्या, चनूौती र् सम्भावना (Situation, Problems, 

Challenges and Prospects of Insurance Sector in Nepal) 
 

2. नेपालको सन्दर्भमा बीमा दाबी व्यिस्थापन (Insurance Claim Management in Nepali 

Context) 

 जीवन बीमा (Life Insurance) 

 अग्नी बीमा (Fire Insurance) 

 सामषु्ट्न्िक बीमा (Marine Insurance) 

 मोटर् बीमा (Motor Insurance) 

 ठेकेदार् जोष्ट्िम बीमा (Contractor Risk Insurance) 

 ष्ट्वष्ट्वध बीमा (Miscellanuous Insurance) 

 

3. पुनबीमाको प्रर्ािकारी व्यिस्थापन (Effective Mamagement of Reinsurance) 

 जोष्ट्िम व्यवस्थापन (Risk Management) 

 पूूँजी व्यवस्थापन (Capital Management) 

 पनुबीमाको प्रयाापता (Adequacy of Reinsurance) 

 नेपालमा पनुबीमाको अभ्यास  (Reinsurance Practices in Nepal) 

 

4. नेपालको बीमा के्षत्रमा संस्थागत सुशासनको अिस्था (Condition of Corporate 

Governance in Insurance Sector of Nepal) 

 स्वच्छता (Fairness) 

 पार्दष्ट्शाता (Transparency) 

 नैष्ट्तकता र् ष्ट्नष्ठा (Ethics and Integrity) 

 उत्तर्दाष्ट्यत्व (Accountability) 

 परर्पालन (Compliance) 

 सर्ोकार्वालाको व्यवस्थापन(Stakeholders' Management) 

 

5. नेपालको बीमा व्यिसायमा वित्तीय व्यिस्थापन (Financial Management in Insurance 

Business of Nepal) 

ष्ट्वत्तीय व्यवस्था (Financial Management) :  ष्ट्वत्तीय संर्चना (Financial Structure), ष्ट्वत्तीय 

मध्यसथ्ता (Financial Arbitration), ष्ट्वत्तीय उपकर्णहरु (Financial Instruments), बचत 

परर्चालन तथा लगानी प्रवाह (Saving Mobilazation & Flow of Investment), ष्ट्वत्तीय 

प्रणालीका ष्ट्वद्यमान समस्याहरु (Current Problems of Financial Management System), बीमा 

ष्ट्वकास र् आष्ट्थाक ष्ट्वकास बीच अन्तर्सम्बन्ध (Interrelation Between Insurance Development 

and Economic Development) 



 
 

खण्ड ग 

पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचना  
 

१. यस परीक्षा योजनालाई प्रथम चरण (लललखत परीक्षा) र लितीय चरण (अन्तर्ााताा) गरी दुई चरणमा लर्भाजन 

गररएको छ ।  

२. प्रथम चरणको लललखत परीक्षा तीन पत्रको ललइनेछ । प्रथम, लितीय र तृतीय पत्रको लललखत परीक्षा छुट्टाछुट्टै  

हुनेछ ।    

३. लललखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली र्ा अंग्रेजी अथर्ा नेपाली र अंग्रेजी दुरै् हुनेछ । 

४. लर्षयगत प्रश्नहरुको हकमा तोलकएको अंकको एउटा लामो प्रश्न र्ा एउटै प्रश्नका दुई र्ा दुई भन्दा बढी (Two or 

more parts of a single question) र्ा एउटा प्रश्न अन्तगात दुई र्ा बढी लटप्पणीहरु (Short notes) सोध्न 

सलकन ेछ ।  

५. लललखत परीक्षामा प्रत्येक पत्र लर्षयका प्रत्येक प्रश्न÷खण्डका लालग छुट्टाछुट्टै उत्तरपुलततकाहरु हुनेछन् । 

पररक्षाथीले प्रत्येक प्रश्न÷खण्डको उत्तर छुट्टाछुट्टै उत्तरपुलततकामा लेख्नुपनेछ ।  

६. यस पाठ्यक्रम योजना अन्तगातका पत्र÷लर्षयका लर्षयर्ततुमा जेसुकै लेलखएको भए तापलन पाठ्यक्रममा परेका 

कानून, ऐन, लनयम, लर्लनयम तथा नीलतहरु परीक्षाको लमलत भन्दा ३ मलहना अगालड (संशोधन भएका र्ा 

संशोधन भई हटाईएका र्ा थप गरी संशोधन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्क्रममा परेको सम्झनु पदाछ । 

७. प्रथम चरणको लललखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदर्ारहरुलाई मात्र लितीय चरणको परीक्षा (अन्तर्ााताा) मा 

सलम्मललत गराइनेछ । 

८. प्रथम चरणको लललखत परीक्षाको अङ्क र लितीय चरणको अन्तर्ाातााको औषत अङ्कको कुल अङ्क योगका 

आधारमा योग्यताक्रम अनुसार अलन्तम परीक्षाफल प्रकालशत गररनेछ । 

(. पाठ्यक्रम लागू लमलत :२०७५/८/५ देलख लागू हुनेछ । 

 

~ समाप्त ~ 


