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बीमा मध्यस्थकर्ाा (अभिकर्ाा) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी भनरे्दशिका, २०७९ 

नेपाल बीमा प्राभधकरण सञ्चालक सभमभर्बा  स्वीकृर् भमभर्िः २०७९।08।07   

प्रस्र्ावनािः बीमा व्यवसायको ववकासको लाभि समय सापेक्ष र्दक्ष जनिशि र्यार िना बीमा ऐन, 2079 
को र्दफा ९२ उपर्दफा (२) को व्यवस्था बमोशजम सञ्चालन िररने बीमा मध्यस्थकर्ाा (अभिकर्ाा) को परीक्षालाई 
व्यवशस्थर्, िणुस्र्रीय र भनयभमर् बनाउन वाञ्छनीय िएकोले, 

बीमा ऐन, २०७९ को र्दफा १६६ ले दर्दएको अभधकार प्रयोि िरी नेपाल बीमा प्राभधकरण सञ्चालक 
सभमभर्ले रे्दहायका भनरे्दिनहरु जारी िरेको छ । 

पररच्छेर्द – १ 

प्रारशम्िक 

1.   संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यी भनरे्दिनहरुको नाम “बीमा मध्यस्थकर्ाा (अभिकर्ाा) परीक्षा सञ्चालन 
सम्बन्धी भनरे्दशिका, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो भनरे्दशिका र्रुुन्र् प्रारम्ि हनुेछ । 

2.   पररिाषािः ववषय वा प्रसंिले अको अथा नलािेमा यस भनरे्दशिकामा,- 

(क) “अध्यक्ष” िन्नाले प्राभधकरणको अध्यक्ष सम्झन ुपछा । 

(ख) “ऐन”  िन्नाले बीमा ऐन, २०७९ सम्झन ुपछा । 

(ि) “कायाकारी भनरे्दिक” िन्नाले प्राभधकरणको कायाकारी भनरे्दिक सम्झन ुपछा । 

(घ) “पररमाजानकर्ाा” िन्नाले परीक्षाको लािी र्यार पाररएका कच्चा प्रश्नपत्र 
परीक्षण िना र्दफा १७ बमोशजम र्यार िररएको पररमाजानकर्ााको रोष्टरमा 
सूचीकृर् व्यशि सम्झन ुपछा । 

(ङ) “परीक्षा”  िन्नाले बीमा अभिकर्ााको व्यवसाय िना इजाजर् जारी िने प्रयोजनका 
लाभि प्राभधकरणले सञ्चालन िने बीमा मध्यस्थकर्ाा (अभिकर्ाा)को परीक्षा 
सम्झन ुपछा । 

(च) “परीक्षा सभमभर्” िन्नाले र्दफा ३ बमोशजम िदिर् परीक्षा सभमभर् सम्झन ुपछा। 

(छ) “परीक्षाथी” िन्नाले बीमा प्राभधकरणले सञ्चालन िरेको बीमा अभिकर्ााको 
परीक्षामा परीक्षा दर्दने व्यशि सम्झन ुपछा । 

(ज) “प्रश्नपत्र भनमााणकर्ाा” िन्नाले परीक्षाको लाभि कच्चा प्रश्नपत्र भनमााण िना र्यार 
िररएको  र्दफा १७ बमोशजम प्रश्नपत्र भनमााणकर्ााको रोष्टरमा सूचीकृर् व्यशि 
सम्झन ुपछा । 

(झ) “प्राभधकरण” िन्नाले ऐनको र्दफा ३ बमोशजम स्थावपर् नेपाल बीमा प्राभधकरण 
सम्झन ुपछा । 

(ञ) “बीमा अभिकर्ाा” िन्नाले ऐनको र्दफा ९१ बमोशजम बीमा अभिकर्ााको 
व्यवसाय िना प्राभधकरणबा  इजाजर् पत्र प्राप्त बीमा मध्यस्थकर्ाा सम्झन ु
पछा। 
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पररच्छेर्द – २ 

परीक्षा सभमभर् 

3.   परीक्षा सभमभर्: बीमा अभिकर्ााको परीक्षालाई व्यवशस्थर् र मयाादर्दर् रुपमा व्यवस्थापन िराउन 
रे्दहाय बमोशजमको एक परीक्षा सभमभर् हनुेछिः- 

(क) कायाकारी भनरे्दिक      -संयोजक 

(ख) जीवन बीमक संघको अध्यक्ष वा भनजले र्ोकेको प्रभर्भनभध -सर्दस्य 

(ि) भनजीवन बीमक संघको अध्यक्ष वा भनजले र्ोकेको प्रभर्भनभध -सर्दस्य 

(घ) इन्स्योरेन्स इशन्स् च्यू  नेपाल भल. को कायाकारी प्रमखु - सर्दस्य 

(ङ) बीमा क्षेत्रमा कम्र्ीमा र्दि वषाको काया अनिुव िएका व्यशि  

मध्येबा  अध्यक्षले र्ोकेको एकजना व्यशि    -सर्दस्य 

(च) अभिकर्ाा इजाजर् पत्र हेने महािाखा प्रमखु   -सर्दस्य 

(छ) अभिकर्ाा इजाजर् पत्र हेने िाखा प्रमखु    -सर्दस्य सशचव 

4.   परीक्षा सभमभर्को काम, कर्ाव्य र अभधकारिः (१) परीक्षा सभमभर्को काम, कर्ाव्य र अभधकार रे्दहाय 
बमोशजम हनुेछिः-  

(क) परीक्षाको पाठ्यक्रममा आवश्यकर्ानसुार पररमाजान िना भसफाररस िने, 
(ख) परीक्षा िलु्क समयानसुार पररमाजान िना भसफाररस िने, 
(ि) परीक्षाको आवश्यकर्ा भनधाारण िने, 
(घ) परीक्षा कायाक्रममा आवश्यक संिोधन र्था पररमाजानको िने, 
(ङ) तै्रमाभसक परीक्षा कायाक्रम कायार्ाभलका स्वीकृर् िने, 
(च) भनरीक्षक, सहायक भनरीक्षक, सूचना प्रववभध अभधकृर् र्था अन्य कमाचारीलाई 

ख ाउने, 
(छ) प्रश्नपत्र भनमााणकर्ाा र पररमाजानकर्ााको रोष्टर र्यार िने, 

(ज) भनरीक्षक, सहायक भनरीक्षक, सूचना प्रववभध अभधकृर्, प्रश्नपत्र भनमााण र्था 
पररमाजानकर्ााको व्यवस्था र्था पाररश्रभमक सम्बन्धी व्यवस्थाका लाभि 
अध्यक्ष समक्ष आवश्यक भसफाररस िने, 

(झ) परीक्षा सम्बन्धी अन्य आवश्यक काया िने, िराउने । 

(२) परीक्षा सभमभर्ले आफूलाई प्राप्त अभधकारमध्ये केही अभधकार आवश्यकर्ानसुार इजाजर् 
पत्र हेने महािाखा प्रमखु वा अन्य अभधकृर् कमाचारीलाई प्रत्यायोजन िना सक्नेछ । 

पररच्छेर्द-३ 

परीक्षा सञ्चालन र्था व्यवस्थापन 

5.   परीक्षा कायाक्रम प्रकािन िनुापने: परीक्षा सम्बन्धी कायाक्रम र सोको र्ाभलका परीक्षा हनुिुन्र्दा 
पन्रदर्दन अिावै प्राभधकरणको वेवसाइ मा सामान्यर्या तै्रमाभसक रुपमा प्रकािन िररनेछ ।  
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6.   भनवेर्दन दर्दनपुनेिः बीमा अभिकर्ााको परीक्षामा सहिािी हनु प्राभधकरणबा  र्यार िररएको अनलाइन 
पो ाल माफा र् ्भनवेर्दन पेि िनुापनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको भनवेर्दनसाथ योग्यर्ा र्था बीमा अभिकर्ााको र्ाभलम भलएको 
प्रमाण र्था कािजार्को प्रमाशणर् प्रभर्भलवप संलग्न िरी पेि िनुापनेछ । 

7.   परीक्षा िलु्क: (१) परीक्षाथीले आफूले सहिािी हनु चाहेको परीक्षा कायाक्रमको लाभि परीक्षा 
िलु्कबापर् पााँचसय रुपैयााँ र्ोवकएको ववद्यरु्ीय ििुानी सेवा प्रर्दायक (अनलाइन पेमेन्  िे वे) 
माफा र् ्प्राभधकरणको बैक खार्ामा ििुानी िनुापनेछ । 

(२) एक व्यशिको लाभि जम्मा िररएको परीक्षा िलु्कले अको व्यशिले परीक्षा दर्दन पाउन े
छैन । 

(३) उपर्दफा (१) बमोशजमको परीक्षा िलु्क ििुानी िररसकेपभछ कुनै वविेष कारणले 
परीक्षामा सहिािी हनु नसकेको परीक्षाथीले उि परीक्षामा सामेल हनु नसक्नकुो कारण खलुाई 
प्राभधकरणमा भनवेर्दन पेि िरेमा र सो कारण मनाभसब रे्दशखएमा प्राभधकरणले भनजको परीक्षाको 
लाभि अको व्यवस्था िना सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोशजमको भनवेर्दन उपर प्राभधकरणले सामान्यर्या पन्र दर्दनभित्र भनणाय 
िररसक्नपुनेछ । 

8.  परीक्षा सञ्चालन: (१) बीमा अभिकर्ााको परीक्षा ववद्यरु्ीय माध्यम (अनलाइन) बा  सञ्चालन िररनेछ। 

(२) परीक्षाथीले परीक्षा अवभधिरमा पूरै अनहुार रे्दशखने र आवाज सभुनने िरी भिभियो क्यामरा 
सचुारु राख्नपुनेछ ।  

(३) परीक्षा अवभधिरमा ववद्यरु् र्था इन् रने को वैकशल्पक व्यवस्था (ब्याकअप)  परीक्षाथी 
स्वयंले िनुापनेछ । 

(४)  परीक्षालाई मयाादर्दर्, अनिुाभसर् र्था व्यवशस्थर् िनाको लाभि परीक्षा सम्बन्धी 
आचारसंवहर्ा परीक्षा सभमभर्ले र्ोवकदर्दए बमोशजम हनुछे ।  

(५) उपर्दफा (४) बमोशजमको आचारसंवहर्ा ववपरीर् काया िने परीक्षाथीको परीक्षा 
प्राभधकरणको अभिकर्ाा इजाजर् पत्र हेने महािाखा प्रमखुले रद्द िना सक्नेछ । यसरी परीक्षा रद्द 
िररनकुो कारण बारे परीक्षाथीलाई जानकारी िराउन ुपनेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोशजम परीक्षा रद्द िररएको परीक्षाथीले र्ीन मवहनासम्म त्यस्र्ो 
परीक्षामा सामेल हनु सक्न ेछैन ।  

9.   परीक्षाको अङ्किार र समय: बीमा अभिकर्ााको परीक्षामा र्दईु अङ्किारको जम्मा पचासव ा वस्र्िुर् 
प्रश्न सोभधने छन ्र सो परीक्षाको समय एकघण् ा र्ीस भमने को हनुेछ ।  

10.   उत्तरपशुस्र्काको परीक्षण: प्राभधकरणले र्दफा ८ बमोशजम भलईएको परीक्षाको उत्तरपशुस्र्काको 
परीक्षण स् वेयरको माध्यमबा  यथासम्िव भछ ो िनुा पनेछ ।  
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11.   परीक्षाको नभर्जा प्रकािनिः परीक्षाको नभर्जा प्रकािन प्राभधकरणको बीमा अभिकर्ाा इजाजर् पत्र 
हेने महािाखाले िनेछ र सो नभर्जा प्राभधकरणको वेवसाइ मा समेर् राशखनछे । 

12.   प्रमाणपत्र दर्दनपुनेिः परीक्षामा पचास प्रभर्िर् प्राप्ताङ्क िएका परीक्षाथीलाई सो परीक्षा उत्तीणा िएको 
बेहोराको प्रमाण पत्र ववद्यरु्ीय माध्यमबा  प्रर्दान िररनछे ।   

13.   अभिलेख राख्नपुनेिः परीक्षा कायाक्रममा संलग्न कमाचारीले प्रत्येक परीक्षा (सेसन) मा उपशस्थर् 
परीक्षाथीको उपशस्थभर्को ववद्यरु्ीय अभिलेख राख्नपुनेछ । 

पररच्छेर्द-४ 

प्रश्नपत्र भनमााण र्था िण्िारण 

14.   प्रश्नपत्र भनमााण सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) परीक्षाको प्रयोजनका लािी रोष्टरमा सूचीकृर् प्रश्नपत्र 
भनमााणकर्ााबा  कच्चा प्रश्नपत्र र्यार िना लिाई परीक्षा सञ्चालन िना र्यार िररएको स् वेयर 
भसस् ममा राख्नपुनेछ। 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको कच्चा प्रश्नपत्र भसस् ममा राख्नअुशघ सो प्रश्नपत्रको पयााप्तर्ा, 
वैधर्ा, िदु्धर्ा र स्र्रीयर्ाबारे पररमाजानकर्ााबा  परीक्षण िराउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम पररमाजानकर्ााले परीक्षण िर्दाा कच्चा प्रश्नपत्रमा आवश्यक 
संिोधन वा पररमाजान िना सक्नेछ । 

(४) परीक्षा सञ्चालन प्रयोजनाथा भसस् ममा राशखएका कच्चा प्रश्नहरु मध्येबा  पचास थान 
वस्र्िुर् प्रश्न रहेको अशन्र्म प्रश्नपत्र र्यार िररनेछ । 

15.   प्रश्नपत्र भनमााणकर्ााको योग्यर्ािः प्रश्नपत्र भनमााणकर्ााले रे्दहाय बमोशजममध्ये कुनै एक योग्यर्ा हाभसल 
िरेको हनुपुनेछ:- 

(क) मान्यर्ाप्राप्त संस्थाबा  स्नार्क वा सोसरह उत्तीणा िरी बीमा क्षेत्रमा पााँच वषाको 
अनिुव प्राप्त वा, 

(ख) मान्यर्ा प्राप्त संस्थाबा  स्नार्कोत्तर वा सो सरह उत्तीणा िरी बीमा क्षेत्रमा र्ीन 
वषाको अनिुव प्राप्त वा, 

(ि) बीमा ववषयमा एसोभसएट्स उत्तीणा िरी र्ीन वषाको अनिुव प्राप्त । 

16.   प्रश्नपत्र पररमाजानकर्ााको योग्यर्ा: प्रश्नपत्र पररमाजानकर्ााले रे्दहाय बमोशजममध्ये कुनै एक योग्यर्ा 
हाभसल िरेको हनुपुनेछ:- 

(क) मान्यर्ाप्राप्त संस्थाबा  स्नार्कोत्तर वा सोसरह उत्तीणा िरी बीमा क्षेत्रमा र्दि 
वषाको अनिुव प्राप्त वा, 

(ख) एक्चरुरयल साइन्समा स्नार्क उत्तीणा िरी बीमा के्षत्रमा र्ीन वषाको अनिुव 
प्राप्त वा, 

(ि) बीमा ववषयमा मान्यर्ाप्राप्त संस्थाबा  फेलोभसप हाभसल िरी बीमा क्षेत्रमा र्ीन 
वषाको अनिुव प्राप्त । 
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17.   रोष्टर र्यार िनुापने: (१) बीमा अभिकर्ााको परीक्षा प्रयोजनको लाभि कच्चा प्रश्नपत्र र्यार िना र्दफा 
१५ बमोशजमको योग्यर्ा पिेुका प्रश्नभनमााणकर्ाा र र्दफा १६ बमोशजम योग्यर्ा पिेुका 
पररमाजानकर्ााको छुट्टाछुटै्ट रोष्टर र्यार िनुा पनेछ । 

(2) उपर्दफा (१) बमोशजमको रोष्टरमा सूचीकृर् िना प्राभधकरणले आ्नो सूचनापा ी र्था 
वेबसाइ माफा र् ्सूचना प्रकािन िनेछ । 

18.   प्रश्नपत्र िण्िारण सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) पररमाजानकर्ााबा  परीक्षण िएका प्रश्नपत्र परीक्षा सभमभर्को 
भसफाररसमा प्राभधकरणले परीक्षा सञ्चालन िने प्रयोजनका लाभि भनमााण िरेको स् वेयर भसस् ममा 
प्रववष्ट िरी राशखनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम िण्िारण िरी राशखएका प्रश्नपत्रको िोपनीयर्ा कायम 
िनुापनेछ। 

19.   नमनुा प्रश्नपत्रिः प्राभधकरणको वेवसाइ मा एक से  उत्तर सवहर्को नमूना प्रश्नपत्र राशखनेछ ।  

 

पररच्छेर्द– ५ 

ववववध 

20.   पाठ्यक्रमिः (१) परीक्षाको पाठ्यक्रम अनसूुचीमा उल्लेख िए बमोशजम हनुछे ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको पाठ्यक्रम परीक्षा सभमभर्को भसफाररसमा अध्यक्षले समय-
समयमा आवश्यकर्ानसुार पररमाजान िना सक्नेछ । 

(३) कृवष र्था लघ ुबीमा अभिकर्ााको पाठ्यक्रम परीक्षा सभमभर्को भसफाररसमा अध्यक्षले 
स्वीकृर् िरे बमोशजम हनुछे । 

21.   परीक्षा प्रमाणपत्रको मान्यर्ािः परीक्षाथीले जनु बीमकले सञ्चालन िरेको अभिकर्ाा र्ाभलम कायाक्रममा 
सहिािी िई प्रमाणपत्र प्राप्त िरेको हो सोही बीमकको अभिकर्ाा िई काया िना इजाजर् पत्रको 
लाभि प्राभधकरण समक्ष भनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

र्र, बीमक बाहेक प्राभधकरण वा अभिकर्ााको र्ाभलम सञ्चालन िना प्राभधकरणबा  
मान्यर्ाप्राप्त संस्थाले सञ्चालन िरेको र्ाभलममा सहिािी िई प्रमाणपत्र प्राप्त िरेको परीक्षाथीले 
आफूले भलएको र्ाभलमको प्रकार अनरुुप समान वकभसमको कुनै एक बीमकको अभिकर्ाा िइ काया 
िना इजाजर् पत्रको लाभि प्राभधकरण समक्ष भनवेर्दन दर्दन सक्नेछ । 

22.   पाररश्रभमक र्था ित्ता: प्रश्नपत्र भनमााणकर्ाा, पररमाजानकर्ाा, परीक्षामा संलग्न भनरीक्षक, सहायक 
भनरीक्षक र्था परीक्षामा खव एका अन्य व्यशिको पाररश्रभमक र्था ित्ता परीक्षा सभमभर्को 
भसफाररसमा अध्यक्षले र्ोके बमोशजम हनुेछ । 

23.   अन्य व्यवस्था: परीक्षा सभमभर्ले यस भनरे्दशिकामा उल्लेख िएका ववषय बाहेक परीक्षा सम्बन्धी 
अन्य ववषयमा आवश्यक व्यवस्था िना सक्नेछ। 
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24.   बाधा अड्काउ फुकाउन:े (१) यस भनरे्दशिकामा उशल्लशखर् ववषयको कायान्वयनका सम्बन्धमा कुनै 
बाधा अड्काउ उत्पन्न िएमा परीक्षा सभमभर्ले यस भनरे्दशिकामा उशल्लशखर् व्यवस्थासाँि नबाशझन े
िरी आवश्यक व्यवस्था िरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

(२) यस भनरे्दशिकामा उशल्लशखर् ववषयका सम्बन्धमा कुनै र्दवुवधा उत्पन्न िएमा अध्यक्षले 
आवश्यक व्याख्या िना सक्नछे । 
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अनसूुची 
(र्दफा २० को उपर्दफा (१) साँि सम्बशन्धर्) 

 

क. जीवन बीमा अभिकर्ााको परीक्षाको पाठ्यक्रम 

इकाई- १ जोशखम र जोशखम व्यवस्थापन  

जोशखमको अथा, जोशखमको विीकरण, बीमायोग्य जोशखम, संक , खर्रा र नोक्सानी, जोशखम 
व्यवस्थापन, जोशखम व्यवस्थापनको र्ररका । 

इकाई- २ बीमाको पररचय  

बीमा, जीवन र भनजीवन बीमा बीमाको उदे्दश्य, बीमाको प्रकार, बीमाको फाइर्दा, बीमाको काया 
प्रणाली, बीमा र सम्िाव्यर्ा । 

 

इकाई- ३ बीमा अभिकर्ाा 
बीमा अभिकर्ााको पररचय, बीमा अभिकर्ााको प्रकार बीमा अभिकर्ााको बीमकप्रभर्को र्दावयत्व, बीमा 
अभिकर्ााको बीभमर्प्रभर्को र्दावयत्व, बीमा अभिकर्ााको बीमकप्रभर्को र्दावयत्व, बीमकको बीमा 
अभिकर्ााप्रभर्को र्दावयत्व, बीमा अभिकर्ाा बन्ने र्ररका, बीमा अभिकर्ााको पेिािर् महत्व, बीमा 
अभिकर्ााको खारेजी । 

 

इकाई- ४ बीमाको भसद्धान्र् 

परम-सद्वववश्वासको भसद्धान्र्, बीमायोग्य वहर्को भसद्धान्र्, क्षभर्पूभर्ाको भसद्धान्र्, भनक र्म ्कारणको 
भसद्धान्र्, प्रत्यासनको भसद्धान्र्, योिर्दानको भसद्धान्र्, जीवन बीमामा आंशिक वा पूणा रूपमा लािू 
हनुे बीमाका भसद्धान्र् । 

 

इकाई-५ बीमालेख  

पररचय, जीवन बीमालेखका प्रकार, बीमालेखका िव्र्दावली, िर्ा र्था सवुवधा, ब्यशििर् र्था 
सामूवहक बीमा, पूरक करार, नाफामा सहिािी हनुे र नहनुे प्रकारको बीमा, बीमािलु्क िणना 
र्ाभलका। 

 

इकाई-६ जीवन बीमा सम्बन्धी कािजार् 

प्रस्र्ाव फाराम, ग्राहक पवहचान फाराम, बीमािलु्क ििुानी रभसर्द, बीमालेखको मूल कािज, 
सम्पषु्टी, राइिर, बीमािलु्क ििुानी िने वा नवीकरण िने सूचना, बीमालेख पनुजाािरण िने 
फाराम, अन्य कािजार्। 
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इकाई-७ बीमािलु्क र बोनस 

बीमािलु्क र बीमािलु्क िणना, बोनस र बोनस िणना, चिुा मूल्य र चिुा मूल्य िणना, समपणा 
मूल्य र समपाण मूल्य र समपाण मूल्य िणना, बीमालेखको भधर्ोमा भलइने ऋण, बीमालेखको जफर्, 
मतृ्यरु्दर र्ाभलका । 

 

इकाई-८ जोशखमाङ्कन  

पररचय, जोशखमाङ्कनको आधारमा जोशखमको विीकरण, प्रारशम्िक जोशखमाङ्कन, ववत्तीय र मेभिकल 
जोशखमाङ्कन, जोशखमाङ्कन प्रवक्रया, अभिकर्ााको िोप्य प्रभर्वेर्दन, बीभमर् र अभिकर्ााको अनिुमन, 
आम्र्दानीको स्रोर्, बीभमर्को पेिािर् जोशखम, जोशखमाङ्कनमा प्रिाव पाने र्त्वहरू, जोशखमाङ्कन 
भनरे्दशिका वा म्यानअुल, नोभमनेसन र्था एसाइन्मेन्  । 

 

इकाई-९ र्दाबी  

पररचय, र्दाबी िने प्रवक्रया, र्दाबी सम्बन्धी कािजार्, र्दाबी ििुानीको प्रवक्रया, बीमा र्दाबी ििुानीमा 
अभिकर्ााको िभूमका, र्दाबी ििुानी भनरे्दशिका वा म्यानअुल, र्दाबीको प्रकार, मतृ्य ुर्दावी, पररपक्व 
र्दाबी, सिााइिल र्दाबी, राइिर (परुक करार) र्दाबी । 

 

इकाई- १० जीवन बीमाको बजारीकरण  

अभिकर्ााको पेिा, ग्राहक सेवा, बीमालेख ववक्री पभछको सेवा, बीमा र्दाबी पर्दााका वखर्को सेवा, 
जीवन बीमाक बजारीकरण, उपिोिा व्यवहार, नैभर्क बजारीकरण र यसको चनुौर्ी, वीमालेखको 
िलर् ववक्री (भमससेभलङ)। 

 

इकाई- ११ बीमा अभिकर्ाा र कर  

जीवन बीमामा कर छु को र्दायरा, बीमा अभिकर्ााको पाररश्रभमक र उि पाररश्रभमकमा लाग्न ेकर, 
बीमा अभिकर्ाा र कर र्दर्ाा प्रमाणपत्र । 

 

इकाई- १२ बीमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था 
बीमा ऐन, २०७९, बीमा भनयमावली, २०४९, बीमा अभिकर्ााको आचार संवहर्ा, सम्पशत्त िवुद्धकरण 
भनवारण सम्बन्धी ऐन, २०६४, नेपाल बीमा प्राभधकरणबा  जारी िएको सम्पशत्त िवुद्धकरण भनवारण 
सम्बन्धी भनरे्दशिका, बीमा अभिकर्ाा सम्बन्धी अन्य कानूनी व्यवस्था । 
 

इकाई- १३ बीमा बजार  

नेपाल बीमा प्राभधकरण, जीवन बीमा कम्पनी, भनजीवन बीमा कम्पनी, पनुबीमा कम्पनी, बीमा 
अभिकर्ाा, बीमा सिेयर, रे्स्रो पक्ष सहजकर्ाा, अन्य बीमा सेवा प्रर्दायक, बीमा सूचना केन्र, बीभमर् 
वहर् संरक्षण कोष, बीमा पलु, बीमा ववकास कोष । 
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ख. भनजीवन बीमा अभिकर्ााको परीक्षाको पाठ्यक्रम 

इकाई- १ जोशखम र जोशखम व्यवस्थापन  

जोशखमको अथा, जोशखमको विीकरण, बीमायोग्य जोशखम, संक , खर्रा र नोक्सानी, जोशखम 
व्यवस्थापन, जोशखम व्यवस्थापनको र्ररका । 

इकाई- २ बीमाको पररचय  

बीमा, जीवन र भनजीवन बीमा बीमाको उदे्दश्य, बीमाको प्रकार, बीमाको फाइर्दा, बीमाको काया प्रणाली, 
बीमा र सम्िाव्यर्ा । 

 

इकाई- ३ बीमा अभिकर्ाा 
बीमा अभिकर्ााको पररचय, बीमा अभिकर्ााको प्रकार, बीमा अभिकर्ााको बीमकप्रभर्को र्दावयत्व, बीमा 
अभिकर्ााको बीभमर् प्रभर्को र्दावयत्व, बीमा अभिकर्ााको बीमकप्रभर्को र्दावयत्व, बीमकको बीमा 
अभिकर्ााप्रभर्को र्दावयत्व, बीमा अभिकर्ाा बन्ने र्ररका, बीमा अभिकर्ााको पेिािर् महत्व, बीमा 
अभिकर्ााको इजाजर् खारेजी। 

 

इकाई- ४ बीमाको भसद्धान्र् 

परम-सद्वववश्वासको भसद्धान्र्, बीमायोग्य वहर्को भसद्धान्र्, क्षभर्पूभर्ाको भसद्धान्र्, भनक र्म ्कारणको 
भसद्धान्र्, प्रत्यासनको भसद्धान्र्, योिर्दानको भसद्धान्र् । 

 

इकाई- ५ बीमालेख  

पररचय, भनजीवन बीमाको प्रकार, भनजीवन बीमालेखका िव्र्दावली, िर्ा र्था सवुवधा, ववश्वव्यापी 
अपवार्द, थप रक्षावरण (एि अन किर), व्यशििर् र्था सामूवहक बीमा, पूरक करार, एकवषा िन्र्दा 
लामो र बहवुषीय भनजीवन बीमािलु्क िणना र्ाभलका, प्राभधकरणले र्यार िरेको स्र्रीकृर् बीमालेख 
र बीमकले र्यार िरेको बीमालेख । 

 

इकाई- ६ भनजीवन बीमा सम्बन्धी कािजार् 

प्रस्र्ाव फाराम, ग्राहक पवहचान फाराम, बीमािलु्क ििुानी रभसर्द, बीमालेखको मूल कािज, सम्पषु्टी, 
बीमालेखको संिोधन, बीमािलु्क ििुानी िने वा नवीकरण िने सूचना, अन्य कािजार्, बीमाको 
प्रमाणपत्र, किर नो , एसाइन् ेन्  ।  
 

इकाई- ७ बीमािलु्क र बीमार्दर 

बीमािलु्क र बीमािलु्क िणना, बीमालेख खारेजी, बीमालेख पनुजाािरण, िरू्प्रिावी समय, ट्याररफ र 
भिट्याररफ, बीमािलु्क वफर्ाा, समानपुाभर्क बीमािलु्क, छो ो अवभधको बीमा, बीमार्दर सल्लाहकार 
सभमभर्। 
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इकाई-८ जोशखमाङ्कन 

पररचय, जोशखमाङ्कन प्रवक्रया, जोशखमाङ्कनको आधारमा जोशखमको बिीकरण, पूवा जोशखमाङ्कन भनरीक्षण, 

बीभमर् र अभिकर्ााको अनिुमन, जोशखमाङ्कनमा प्रिाव पाने र्त्वहरू, जोशखमाङ्कन भनरे्दशिका वा 
म्यानअुल, बीमालेखको नामसारी, मो र बीमार्दर िणना, सम्पशत्त बीमार्दर िणना, सामदुरक बीमार्दर 
िणना, कृवष, पिपुन्छी र जभिव ुी बीमार्दर िणना, लघबुीमार्दर िणना, अन्य बीमाको बीमार्दर िणना। 

 

इकाई-९ र्दाबी  

पररचय, र्दाबी िने प्रवक्रया, र्दाबी सम्बन्धी कािजार्, र्दाबी ििुानीको प्रवक्रया, बीमा र्दाबी ििुानीमा 
अभिकर्ााको िभूमका, र्दाबी ििुानी भनरे्दशिका वा म्यानअुल, र्दाबीको प्रकार, लघबुीमाको र्दाबी, 
स्वास््य बीमाको र्दाबी, कृवष, पिपुन्छी र्था जभिव ुीको बीमा र्दाबी, अन्य बीमाको र्दाबी, पेश्की 
(एििान्स) र्दाबी ििुानी, र्दाबी सम्बन्धी वववार्द र वववार्द समाधान, सिेयर र्था क्षभर् 
मूल्याङ्कनकर्ााको िभूमका । 

 

इकाई- १० भनजीवन बीमाको बजारीकरण  

अभिकर्ााको पेिा, ग्राहक सेवा, बीमालेख ववक्रीपभछको सेवा, बीमा र्दाबी पर्दााका वखर्को सेवा, 
भनजीवन बीमा बजारीकरण, उपिोिा व्यवहार, नैभर्क बजारीकरण र यसको चनुौभर् । 

 

इकाई- ११ बीमा अभिकर्ाा र कर  

बीमा अभिकर्ााको पाररश्रभमक र उि पाररश्रभमकमा लाग्ने कर, बीमा अभिकर्ाा र कर र्दर्ाा 
प्रमाणपत्र। 

 

इकाई- १२ बीमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था 
बीमा ऐन, २०७९, बीमा भनयमावली, २०४९, सम्पशत्त िवुद्धकरण भनवारण सम्बन्धी ऐन, २०६४, 

नेपाल बीमा प्राभधकरणबा  जारी िएको सम्पशत्त िवुद्धकरण भनवारण सम्बन्धी भनरे्दशिका, बीमा 
अभिकर्ााको आचार संवहर्ा, बीमा अभिकर्ाा सम्बन्धी अन्य कानूनी व्यवस्था । 

 

इकाई- १३ बीमा बजार  
नेपाल बीमा प्राभधकरण, जीवन बीमा कम्पनी, भनजीवन बीमा कम्पनी, पनुबीमा कम्पनी, बीमा अभिकर्ाा, 
बीमा सिेयर, रे्स्रो पक्ष सहजकर्ाा, अन्य बीमा सेवा प्रर्दायक, बीमा सूचना केन्र, बीभमर् वहर् संरक्षण 
कोष, बीमा पलु, बीमा ववकास कोष । 
 

 
 


