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नेपाल प्रहरी (प्राबिबिक प्रहरी नायव उपरीक्षक) पदको सेवा सम्िन्िी बवषयको पाठ्यक्रम 

 

पूर्ााङ्क - ५० 

उत्तीर्ााङ्क - २०       समय: १ घण्टा १० बमनेट 

 

समूह  (क)      (वस्तगुत बहुउत्तर १०×१= १०)        

                                                                                         

१.  नेपालको भूगोल सम्िन्िी सामान्य जानकारी  

      १.१ भौगोलिक अवस्था, स्वरुप, लकलिम र लवशषेताहरु ।  

      १.२ हावापानी लकलिम र लवशेषता ।  

      १.३ जि िम्पदा: लस्थलत र महत्व ।  

      १.४ वन िम्पदा: अवस्था र महत्व, िंरक्षण के्षत्रहरु तथा वन लवनाशका कारण र िंरक्षणका उपायहरु ।  

            १.५ नेपािका प्रमखु लहम लशखरहरु, ताितिैया, झरना, भञ्ज्याङ, ।  

२.  इबिहास र संस्कृबि  सम्िन्िी सामान्य जानकारी 

           २.१ आधलुनक नेपािको इलतहाि (पथृ्वीनारायण शाह दखेी हाििम्म ) ।  

२.२ नेपािको िांस्कृलतक, धालमिक एव ं मौलिक परम्परा, जातजालत, भाषाभाषी, किा र िालहत्य         

िम्बन्धी िामान्य जानकारी  ।                   

३.  संवैिाबनक व्यवस्था र सरकार सम्िन्िी सामान्य जानकारी 

           ३.१ नेपािको वतिमान िंलवधान (भाग १,२,३,४ र अनिुचूी िबै) ।   

      ३.२ िमावशेीकरण, िकारात्मक लवभदे र िम्बन्धी िामान्य जानकारी ।  

४. जनसंख्या र वािावरर् सम्िन्िी सामान्य जानकारी 

           ४.१  जनिंख्या, शहरीकरण, बिोवाि (बँिाईिराई) आलद ।  

      ४.२ जलैवक लवलवधता, जिवाय ुपररवतिन, वातावरण तथा प्रदषुण । 

५. बवज्ञान र प्रबवबिसम्िन्िी लगायि समसामबयक घटनासम्िन्िी सामान्य जानकारी 

     ५.१  लवज्ञान र प्रलवलधको मानवजीवनर िमाजमा परेको प्रभाव 

     ५.२ रालरिय र अन्तरालरिय महत्वका राजनीलतक, िामालजक, आलथिक, वजै्ञालनक, िांस्कृलतक,         

खिेकूद, परुस्कार, किा, िालहत्य, िंगीत, आलदिगायत िमिामलयक घटना तथा नलवनतम 

गलतलवलधहरु । 
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समूह (ख)                     (िामो उत्तर १×१०= १०,  छोटो उत्तर  ६×५= ३०) 

 

६. नेपाल प्रहरीको पृष्ठभूबम (बव.स. २००७ साल देबख हालसम्म) र विामान अवस्था 

७. प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी बनयमावली (संशोिन सबहि), २०७१ का मुख्य-मुख्य  व्यवस्थाहरु  

७.१ नेपाि प्रहरीको िंगठनात्मक स्वरुप 

७.२ नेपाि प्रहरीको िेवाको प्रकार  

७.३  द्यािनी लचन्ह 

७.४   नेपाि प्रहरी िेवाको पद तथा श्रेणी 

७.५  िेवा, शति र िलुवधा िम्बन्धी व्यवस्था 

७.६  प्रहरी आचरण 

७.७  िेवा प्रवशे लवलध (लनयलुि र अवकाश िम्बन्धी व्यवस्था) 

७.८  नेपाि प्रहरी कमिचारीको काम–कतिव्य र अलधकार 

७.९  नेपाि प्रहरीमा प्रालवलधक प्रहरी कमिचारीको महत्व र आवश्यकता 

७.१० नेपाि प्रहरी कायािियको स्थापना र कायाििय प्रमखु िम्बन्धी व्यवस्था 

८. बवबवि  

          ८.१ अपराध पररचय, महत्व र प्रलवलधको प्रयोग  

          ८.२  प्रहरी र नागररक िमाज लबचको िम्बन्ध 

          ८.३ नेपाि प्रहरी र अन्य िरुक्षा लनकायहरु (नेपािी िेना, िशत्र प्रहरी बि, नेपाि र रालरिय अनिुन्धान 

लवभाग) िंगको िम्बन्ध  

          ८.४  नेपाि प्रहरीको िंयिु रारििंघमा िहभालगता 

          ८.५  इन्टरपोिको पररचय र जारी हुने िचूनाहरु 

          ८.६ लवपद व्यवस्थापन र नेपाि प्रहरी 

 

 

-समाप्त- 


