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नेपाल सरकार 
गहृ मन्त्रालय 

नेपाल प्रहरी प्रधान कायाालय 

(मानवश्रोत ववकास ववभाग, भनाा छनौट शाखा) 

नक्साल, काठमाण्डौ । 
 

 

प्रहरी निरीक्षक पदको खुला प्रनियोनििात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 
 

सेवा: नेपाल प्रहरी समूह: जनपद प्रहरी शे्रणी: राजपराङ्वकत ततृीय    

परीक्षा योजिा (Examination Scheme) 

यस परीक्षा योजनालाई वववभन्त्न चरण गरी दहेाय बमोवजम पााँच चरणमा ववभाजन गरीएको छ । 

क्र.सं. परीक्षा चरण नववरण पूणााङ्क उत्तीणााङ्क 

१. 
प्रथम चरण 

(First Phase) 

दरखास्त छनौट 

Application Screening  
- - 

प्रारवभभक स्वास््य परीक्षण 

Initial Medical Check-up (IMCE) 
- - 

२. 
नििीय चरण 

(Second Phase) 

शारीररक तन्त्दरुूस्ती मूल्याङकन 

Physical Endurance Evaluation Test 

(PEET) 

- - 

ववस्ततृ स्वास््य परीक्षण 

Detailed Medical Check-up 
- - 

३. 
िृिीय चरण 

(Third Phase) 

सामान्त्य ज्ञान तथा बौविक परीक्षण 

General Ability and Reasoning Test 

(GART) 

१०० ४० 

वलवखत सञ्चार वसप परीक्षण 

Language Proficiency Test (LPT) 
१०० ४० 

पेशागत अवभववृि परीक्षण 

Professional Orientation Aptitude 

Test (POAT) 

१०० ४० 

४. 
चिृथा चरण 

(Fourth Phase) 

ववशेष स्वास््य परीक्षण 

Special Medical Check-up 
- - 

५. 
पााँचौं चरण 

(Fifth Phase) 

सक्षमता परीक्षण 

Competency Test: Presentation 
१० - 

अन्त्तरवाताा 

Competency Based Interview  
४० - 
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प्रथम चरण  (First Phase) 

१. दरखास्ि छिौट (Application Screening) 

तोवकएको योग्यता परुा गरी वववधवत रुपमा दरखास्त पेश गरेका उभमेद्वारहरुको दरखास्त स्वीकृत गररन्त्छ । 
 

२. प्रारनभिक स्वास््य परीक्षण Initial Medical Check-up Examination (IMCE) 

• प्रहरी सेवाको पदमा वनयवुक् त र बढुवा गदाा अपनाउन ुपने सामान्त्य वसिान्त्त ,२०६९ को अनसुचूी -६  मा व्यवस्था भए  

बमोवजम हुने ।  
 

नििीय चरण  (Second Phase) 

३. शारीररक िन्दुरुस्िी मूल्याङकि परीक्षा Physical Endurance Evaluation Test (PEET) 

 

ईिेन्ट्स 
पुरूष मनहला 

उत्तीणा (PASS) अिुत्तीणा (FAIL) उत्तीणा (PASS) अिुत्तीणा (FAIL) 

३०० वम.दौड ५५ सेकेण्ड सभम ५५ सेकेण्ड भन्त्दा मावथ ६७ सेकेण्ड सभम ६७ सेकेण्ड भन्त्दा मावथ 

हाई जभप कवभतमा ३ विट  ३ विट भन्त्दा कम कवभतमा २ विट    २ विट भन्त्दा कम 

वसट अप कवभतमा १२ पटक  १२ पटक भन्त्दा कम कवभतमा ५ पटक  ५ पटक भन्त्दा कम 

पसु अप कवभतमा १० पटक १० पटक भन्त्दा कम कवभतमा ४ पटक  ४ पटक भन्त्दा कम 

वचन अप / 

पलुअप 
कवभतमा ३ पटक ३ पटक भन्त्दा कम 

कवभतमा ३० सेकेण्ड सभम 

झवुण्डन सक्न े   

३० सेकेण्ड सभम 

झवुण्डन  नसक्ने    

३.२ वक.मी. 

(२ माईल) दौड 
१८ वमनेट सभम १८ वमनेट भन्त्दा मावथ २१ वमनेट सभम २१ वमनेट भन्त्दा मावथ 

 

िोट:- कुनै पवन ईभेन्त्टमा अनुिीणा हुने उभमेदवारलाई सो भन्त्दा पवछ हुने ईभेन्त्टमा सहभागी गराईने छैन । 

 

४. नवस्िृि स्वास््य परीक्षण (Detailed Medical Check-up) 

• प्रहरी सेवाको पदमा वनयवुक् त र बढुवा गदाा अपनाउन ुपने सामान्त्य वसिान्त्त ,२०६९ को अनसुचूी-८ मा व्यवस्था भए  

बमोवजम हुने ।  
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िृिीय चरण (Third Phase) 

नलनखि परीक्षा (Written Examination) 
 

वलवखत परीक्षा दहेाय वमोवजमको परीक्षा योजना अनसुार हुनेछ । 

परीक्षण के्षत्र 

(Test Domain) 
पत्र नवषय 

प
ूण

ााङ्
क

 

उ
त्त

ीण
ााङ्

क
 

परीक्षा 

प्रणाली 
प्रश्न संख्या×अंक समय 

सामान्त्य ज्ञान तथा 

बौविक परीक्षण 

General Ability 

and Reasoning 

Test (GART) 

प्रथम 

(क) सामान्त्य ज्ञान 

(General Knowledge) 

१०० ४० 

वस्तुगत 

(Objective): 

बहुवैकवल्पक 

प्रश्न (MCQs) 

२५ प्रश्न × २ अंक 

५० 

वमनेट (ख) बौविक परीक्षण 

(Reasoning Test) 
२५ प्रश्न × २ अंक 

वलवखत सञ्चार वसप 

परीक्षण Language 

Proficiency Test 

(LPT) 

नििीय 

(क) अंगे्रजी भाषा 

(English Language) 
५० २० 

ववषयगत 

(Subjective) 
पाठ्यक्रममा 

उल्लेख भए 

अनुसार 

३ घण्टा   
(ख) नेपाली भाषा 

(Nepali Language) 
५० २० 

ववषयगत 

(Subjective) 

पेशागत अवभववृि 

परीक्षण 

Professional 

Orientation 

Aptitude Test 

(POAT) 

िृिीय 

पेशागत सैिावन्त्तक ज्ञान 

(Professional 

Knowledge) 
१०० ४० 

ववषयगत 

(Subjective) 

१३ प्रश्न  × ५ अंक 

२ प्रश्न  × १० अंक 

२ घण्टा 

१५ 

वमनेट 

पेशागत व्यवहारीक परीक्षण 

(Professional Behavioral 

Test) 

३ प्रश्न  × ५ अंक 
४५ 

वमनेट 

 

द्रष्टब्य: 

१. यो पाठ्यक्रमको योजना अनुसार तीन परको वलवखत परीक्षा हुनेछ ।  

२. वलवखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंगे्रजी अथवा नेपाली र अंगे्रजी दवुै हुनेछ ।  

३. प्रथम, वद्वतीय र ततृीय परको वलवखत परीक्षा छुट्टाछुट्टै हुनेछ ।   

४. यस पाठ्यक्रममा जे सकैु कुरा लेवखएको भए तापवन पाठ्यक्रममा परेका ऐन वनययमहरु तथा नीवतहरु परीक्षाको वमवत भन्त्दा ३ 

मवहना अगावड (संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाईएका वा थप गरी संशोधन भई) कायम रहकेालाई यस पाठ्यक्रममा रहकेो 

सभझनु पछा ।   

५. वस्तुगत बहुवैकवल्पक (Multiple Choice) प्रश् नहरुको सही उिर वदएमा प्रत्येक सही उिर बापत २ (दईु ) अंक वदईने छ भने 

गलत उिर वदएमा प्रत्येक गलत उिर बापत २०% अंक कट्टा गररने छ । तर उिर नवदएमा त्यस बापत अंक वदईने छैन र अंक 

कट्टा पवन गररने छैन । 

६. ववषयगत प्रश् नका लावग तोवकएका १० अङ्कका प्रश् नहरुको हकमा १० अङ्कको एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका दईु वा दईु 

भन्त्दा बढी भाग (Two or more parts of a single question) वा एउटा प्रश्न अन्त्तगात दईु वा बढी वटप्पणीहरु (Short notes) 

सोध्न सवकने छ । 

७. ततृीय परको पाठ्यक्रमलाई २ वटा भागमा ववभाजन गररएको छ । पवहलो भाग (Part I) मा २ वटा खण्ड रहकेा  छन् र दोस्रो 

भाग (Part II)  मा १ वटा खण्ड रहकेो छ । प्रत्येक खण्डको लावग अलग अलग उिरपवुस्तका वदईनेछ परीक्षाथीले प्रत्येक 

खण्डका प्रश् नहरुको उिर सोही खण्डको उिरपवुस्तकामा लेख्नु पनेछ । 

८. यस भन्त्दा अगावड लाग ूभएको मावथ उल्लेवखत समहूको पाठ्यक्रम खारेज गररएको छ । 

 

पाठ्यक्रम लािू नमनि:- २०७९/१०/१९ गते ।  
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प्रथम पत्र (Paper I) 

सामान्य ज्ञाि िथा वौनिक परीक्षण 

General Ability and Reasoning Test (GART) 

खण्ड “क” (Section A) 

सामान्य ज्ञाि (General Knowledge) 

पूणााङक: ५० 

१. िूिोल 

• नेपालको भगूोलःअववस्थती, हावापानी, वहमश्रृंखला, नदीनाला, ताल तलैया र वनजंगल ।  

• ववश्वको भगूोलः महादेश, महासागर, नदीनाला, पवातश्रृंखला ।  

२. इनिहास, संस्कृनि र सामानजक अवस्था   

• ववश्वका प्रमखु ऐवतहावसक घटनाहरु: भयाग्नाकाटाा, ववश्वयदु्घ, औद्योवगक क्रावन्त्त, पनुजाागरण, अमेररकी स्वतन्त्रता, 

फे्रन्त्च राज्य क्रावन्त्त, भारत रचीनको शासन व्यवस्था सभबन्त्धी सामान्त्य जानकारी ।  

• नेपालको प्राचीनकाल तथा मध्यकालको राजनीवतक, आवथाक एवं सामावजक सांस्कृवतक अवस्था ।  

• आधवुनक नेपालको इवतहास: पृ् वीनारायण शाह दवेख वतामान अवस्था सभमको राजनीवतक, आवथाक एवं 

सामावजक सांस्कृवतक अवस्था ।  

• नेपालका ऐवतहावसक यदु्घ तथा सभझौताहरु ।  

• नेपालका प्रचवलत धमा, संस्कृवत, जातजावत, भाषा, सावहत्य र कला ।  

३. नेपालको योजनाबि ववकासक्रम (योजनाहरु)  

४. वदगो ववकास, वातावरणीय पाररवस्थवत, पयाावरणीय संरक्षण, जलवाय ुपररवतान, जनसांवख्यकी, शहरीकरण, बसोवास, 

प्रदषूण, तथा रावरिय सभपदा, रावरिय वनकुञ्ज तथा आरवक्षत के्षरको संरक्षण सभबन्त्धी जानकारी ।  

५. कभप्यटुर, मोवाइल, इमेल-इन्त्टरनेट,सामावजक सञ्जाल, ड्रोन, रोवोट जस्ता नववनतम प्रवववधले मानव जीवनमा पारेको 

प्रभाव ।  

६. संयकु्त रारिसंघ तथा यसको वमसनमा नेपाल प्रहरीको सहभावगता ।  

७. SAARC, BIMSTEC, ASEAN, European Union, NATO, INTERPOL सभबन्त्धी जानकारी ।  

८. राजनीवतक, सामावजक, सांस्कृवतक, आवथाक, खेलकूद, परुस्कार, कला र सावहत्य सभवन्त्धी समसामवयक घटना तथा 

नवीनतम गवतवववधहरुवारे सामान्त्य जानकारी ।  

९. नेपालको संववधान सभवन्त्धी जानकारी ।  

१०.  वंश (Gene), वंशाण ु(Genetics) र वववध ववज्ञान (Forensic Science) सभबन्त्धी सामान्त्य जानकारी ।  

११.  नेपालका सरुक्षा वनकायहरु सभबन्त्धी समसामवयक जानकारी, दज्याानी वचन्त्ह, पद तथा श्रेणी, िाविक संकेत सभबन्त्धी 

जानकारी ।  
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खण्ड (ख) वौनिक परीक्षण 

Section (B) Reasoning Test 

पूणााङ्क: ५० 

 

 

1. Verbal Reasoning:       8 Question x 2 marks =16 Marks 

Series, Analogy, Classification, Coding-Decoding, Matrix, Ranking Order Test, Direction and 

Distance Sense Test, Logical Reasoning, Assertion and Reason, Statement and Conclusions, 

Statement and Course of Action, Situational Judgment.       

 

2. Numerical Reasoning:      5 Question x 2 marks =10 Marks 

Series, Analogy, Classification, Coding-Decoding, Matrix, Common Property, Data Interpretation 

& Data Verification, Date/Calendar. 

 

3. Arithmetical Test:      5 Question x 2 marks =10 Marks 

Arithmetical Operations, Percentage, Ratio, Fraction, Decimal, Average, Profit and Loss, Time 

and Work. 

 

4. Non-Verbal Reasoning:      7 Question x 2 marks =14 Marks 

Figure series, figure analogy, figure classification, figure matrix, pattern completion/finding, 

figure formation and analysis, rule detection, dot situation, water/mirror image, Venn-diagram, 

construction of triangles and squares. 

 
 

 

  

  



 
 

6 
 
 

नििीय पत्र (Paper II) 

नलनखि सञ्चार नसप परीक्षण 

Language Proficiency Test (LPT) 

खण्ड “क” 

अंगे्रजी िाषा परीक्षण 

(English Language Test) 

Full Marks: 50 

 

 
1. Comprehension:        5 Question x 1 Marks = 5 Marks 

A passage is given and five questions will be followed.  

2. Accurate Summary OR Elaboration:    1 Question x 5 Marks = 5 Marks  

Candidates will be asked to summarize a given paragraph OR elaborate a given statement 

3. Letter Writing                                                                  1 Question x 5 Marks = 5 Marks 

• Informal Letter writing  

• Business Letter writing  

• Official Letter and Applications writing   

4. Report Writing                                                                   1 Question x 5 Marks = 5 Marks 

• Crime and incident report  

• Event or ceremony report     

5.  Essay Writing:                                                      5 Marks 

A brief (not more than 200 words), but organized essay on some topical issue not necessarily 

and strictly related with the profession. Prompts will be given as hints to facilitate their essay 

writing.        

6.  Translation:        1 Question x 5 Marks = 5 Marks  

    A short Nepali OR English text will be given for translation into English OR Nepali. 

5.  Grammar and Vocabulary             10 Question x 2Marks = 20 Marks 

a. Use of correct parts of speech  

b. Tense  

c. Word order  

d. Voice  

e. Reported speech (Narration)  

f. Relative clause  

g. Fill in the gaps (Preposition)  

h. Punctuation  

i. Using the word in a sentence retaining the meaning 

j. Single word for expressions 

k. Synonyms/antonyms 

l. Derivatives 

m. Prefix and suffix use  
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खण्ड “ख” 

िेपाली िाषा परीक्षण 

(Nepali Language Test) 

पूणााङक: ५० 

 

१. िेपाली लेखि                    ३०अंक 

१.१. समसामवयक शीषाकमा वनवन्त्ध लेखन             ७.५ अंक  

१.२. वनधााररत ववषयका सभबन्त्धमा प्रवतवेदन वा वनवेदन लेखन      ७.५  अंक  

१.३. वववभन्त्न ववषयको पर-ताकेता पर, प्रवतउिर पर, वनमन्त्रणा र ववज्ञापन लेखन        ७.५  अंक  

१.४. समसामवयक ववषयमा वटप्पणी लेखन                                                           ७.५  अंक 

        

२. िेपाली व्याकरण        ५ प्रश्न ×२अंक = १० अंक 

२.१. नाम, सवानाम, वक्रयापद, ववशेषण र वनपात  

२.२. वाच्य, उवक्त पररवतान  (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) 

२.३. समास      

२.४. प्रत्यय, उपसगाको प्रयोग 

२.५. वाक्यांश संशे्लषण: सरल वाक्यवाट संयकु्त र वमश्र वाक्य संशे्लषण  

२.६. शिुाशिुी 

 

३. नवनवध          ५ प्रश्न ×२ अंक = १० अंक 

३.१. वववभन्त्न शव्दहरुको वाक्यमा प्रयोग, वाक्यको मेल  

३.२. उखान टुक्काको अथा तथा भाव खलु्ने गरी वाक्यमा प्रयोग    

३.३. अनचु्छेदको संके्षपीकरण 

३.४. अनचु्छेदको ववस्ततृीकरण 

३.५. अनचु्छेदवाट बुाँदा वटपोट      
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िृिीय पत्र (Paper III) 

पेशािि अनिवृनत्त परीक्षण 

(Professional Orientation Aptitude Test (POAT)) 

पूणााङक: १०० 

Part I 

पेशािि सैिानन्िक ज्ञाि (Professional Knowledge) 

समय : २ घण्टा १५ नमिेट 

खण्ड क (Section A) 
 

१. िेपाल प्रहरी पररचय                                                      १५ अंक (३ प्रश्न ×५ अंक) 

१.१. नेपालमा प्रहरी सेवाको ऐवतहावसक पषृ्ठभवूम तथा ववद्यमान अवस्था 

१.२. नेपाल प्रहरीको काम, कताव्य र पालना गनुापने आचरणहरु 

१.३. नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचना  

१.४. प्रहरी कमाचारीमा हुनपुने गणुहरु 

 

२. सुरक्षा व्यवस्थापि       १५ अंक (३ प्रश्न × ५ अंक) 

२.१. सरुक्षाको अवधारणा, महत्व, परभपरागत तथा नवीनतम प्रववृिहरु 

२.२. सरुक्षा सतका ता: योजना तथा कायाान्त्वयन 

२.३. रावरिय र अन्त्तराावरिय पररवेशमा नेपालको आन्त्तररक तथा वाह्य सरुक्षा चनुौवतहरु 

२.४. नेपालमा रावरिय सरुक्षाका ववद्यमान प्रावधानहरु एवं सरुक्षा सवमवतहरु (केन्त्र, प्रदशे र वजल्ला) र अन्त्य सरुक्षा 

वनकाय वबचको समन्त्वय र सहकाया 

२.५. सरुक्षा व्यवस्थापनमा खबर संकलन, खबर ववशे्लषण, प्रहरी गस्ती तथा प्रवतवेदनको महत्व 

२.६. ववपद व्यवस्थापन  

२. ७. संकट व्यवस्थापन  

२.८. वभडःअवधारणा, व्यवहार, वभड वनयन्त्रणका उपायहरु 

 

३. अपराध र अपराध अिुसन्धाि    २० अंक (१ प्रश्न × १० अंक, २ प्रश्न × ५ अंक) 

३.१. अपराधः पररचय, प्रकार र कारण 

३.२. नेपालमा संगवठत अपराध, वसमा अपराध, तस्करी, लागऔुषध, मानव वेचववखन, आतङ्कवाद, साइबरक्राइम, 

वाल अपराध, लैंवगक तथा घरेल ुवहसंाका ववद्यमान अवस्था र चनुौवतहरु 

३.३. अपराध अनसुन्त्धान: पररचय, महत्व र वववधहरु 

३.४. जाहरेी दरखास्तः पररचय र महत्व 

३.५. घटनास्थल ब्यवस्थापन तथा संरक्षण 

३.६. खानतलासीः पररभाषा, खानतलासी गदाा ध्यान वदनपुन ेकुराहरु 

३.७. पक्राउ र वहरासत गनुा पवूा अपनाउनपुने वववधहरु 

३.८. प्रमाणः पररचय, प्रमाण संकलन गदाा ध्यान वदन ुपने कुराहरु 

३.९. वववाद, मेलवमलाप तथा मध्यस्थता 

३.१०. अपराध वनयन्त्रणमा नागररक समाजको भवूमका  
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खण्ड ख (Section B) 
 

४. प्रहरी व्यवस्थापि     १५ अंक (१ प्रश्न × १० अंक, १ प्रश्न × ५ अंक) 

४.१. अवभलेख व्यवस्थापन 

४.२. श्रोत साधनको व्यवस्थापन 

४.३. नेततृ्व, उत्प्रेरणा, वनणाय प्रवक्रया, समहु काया तथा समन्त्वय 

४.४. प्रहरी सेवाप्रवाहतथा सुशासन  

४.५. सञ्चार तथा यसका प्रकार 

४.६. तनाव व्यवस्थापन 

४.७. मानव अवधकार तथा संयकु्त रारि संघमा नेपाल प्रहरीको सहभावगता र भवूमका 

४.८. इण्टरपोल: पररचय र इन्त्टरपोलद्वारा जारी हुने सचूनाहरु 

 

५. कािुिी व्यवस्था        २० अंक (४ प्रश्न × ५ अंक) 

५.१. नेपालको संववधान र यसका ववशेषताहरु 

५.२. प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी वनयमावली, २०७१ 

५.३. मलुुकी अपराध संवहता, २०७४ को भाग २, पररच्छेद २, ३, ४, ५, ६,१२,१८ र २० 

५.४. मलुुकी िौजदारी कायावववध संवहता, २०७४ को पररच्छेद २ र ६ 

५.५. कसरुको अनसुन्त्धान सभबन्त्धी वनयमावली, २०७५ 

५.६. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८को पररच्छेद ३ 

 

 

Part II  

पेशािि व्यवहारीक परीक्षण (Professional Behavioral Test) 

१५ अंक 

समय : ४५ नमिेट 

 

यस परमा प्रहरीले दवैनक रुपमा गनुापने कायाहरुः गस्ती, अपराधको सचूना, जाहरेी दरखास्त, अपराध अनसुन्त्धान, खानतलासी, 

पक्राउ, थनुछेक, सवारी दघुाटना, लैंवगक तथा घरेल ुवहसंा, वभड वनयन्त्रण, उिार कायालगायतका कायाहरुसंग आधाररत रही 

वदइएका ववषयहरुमा प्रश्न सोवधनेछ । 
 

1. Situational travel time          ५ अंक 

2. Incident Report writing    ५ अंक 

3. Simulation/work sample    ५ अंक 
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चिुथा चरण (Fourth Phase) 

 

नवशेष स्वास््य परीक्षण 

(Special Medical Check-up) 

• प्रहरी सेवाको पदमा वनयवुक् त र बढुवा गदाा अपनाउन ुपने सामान्त्य वसिान्त्त ,२०६९ को अनसुचूी-९ मा व्यवस्था भए  

बमोवजम हुने ।  

 

पााँचौं चरण (Fifth Phase) 

 

सक्षमिा परीक्षण (Competency Test: Presentation) िथा अन्िरवािाा 

 

नवषय पूणााङ्क परीक्षा प्रणाली 

सक्षमता परीक्षण (Competency Test: Presentation) १० मौवखक 

अन्त्तरवाताा (Competency Based Interview) ४० मौवखक 
 

• सक्षमता परीक्षण (Competency Test: Presentation) मा प्रत्येक उभमेदवारलाई तयारीको लावग ४ वमनेट र 

प्रस्तवुतकरणको लावग ४ वमनेट वदईनेछ ।  

 

पुिश् च:- पााँचौं चरण अन्त्तगातको सक्षमता परीक्षण (Competency Test: Presentation) तथा अन्त्तरवाताा परीक्षामा 

सहभागी हुने उभमेदवारहरूको वलवखत परीक्षा र सक्षमता परीक्षण (Competency Test: Presentation) तथा 

अन्त्तरवाताा परीक्षाको प्राप् ताङ्क जोवड कुल प्राप् ताङ्कको आधारमा योग्यताक्रम अनसुार परीक्षािल प्रकावशत 

गररनेछ । 
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पररनशष् ट-(क) 

 

ततृीय पर पेशागत अवभववृि परीक्षण (Professional Orientation Aptitude Test) को 'Part II' पेशागत 

व्यवहारीक परीक्षण (Professional Behavioral Test) को सभबन्त्धमा परीक्षाथीको लावग Guidelines 

 

१. नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अवधकृत/प्रहरी सहायक अवधकृत स्तरको पदमा रही काया गने प्रहरी कमाचारीलाई आवश्यक पने 

सक्षमताहरु (Competencies) मापन गन ेउद्दशे्यले यो पेशागत व्यवहाररक परीक्षण परीक्षा समावेश गररएको हो ।  

२. वलवखत परीक्षा योजना अन्त्तगात ततृीय परमा रहकेो पेशागत अवभववृि परीक्षण (Professional Orientation Aptitude 

Test) ववषयको 'Part I' मा रहकेो पेशागत सैद्वावन्त्तक ज्ञान (Professional Knowledge) को वलवखत परीक्षा समाप्त 

भए पश्चात 'Part II' मा रहकेो पेशागत व्यवहाररक परीक्षण (Professional Behavioral Test) को लावग अंकभार १५ 

र समयावधी ४५ वमनेटको तोवकएको छ ।  

२.१. पेशागत अवभववृि परीक्षण को २ घण्टा १५ वमनेटको परीक्षा समावप्त पश्चात परीक्षाथीहरुले  'Part I' को उिरपवुस्तकाहरु 

बुझाई  यथास्थानमै रहनु पनेछ र सोही वखतमा 'Part II' को लावग अलग्ग ैउिरपवुस्तका ववतरण हुनेछ र उक्त उिरपवुस्तकामा 

नाम नामेसी वववरण भना र सोही उिरपवुस्तकामा संलग्न गररएको वनदशेन अध्ययन गना १० वमनेटको समय रहनेछ ।  

२.२. 'Part II' को पेशागत व्यवहाररक परीक्षण (Professional Behavioral Test) मा सोवधने प्रश्नहरुको उिर 

उिरपवुस्तकामा वनवदाष्ट गररएको स्थानमा मार लेख्नुपने हुन्त्छ  ।    

३. पेशागत व्यवहाररक परीक्षण अन्त्तगात Situational Travel Time, Incident Report Writing र Simulation or 

Work Sample ववषयको परीक्षण गररने छ । जस अन्त्तगात वनभन ववषयवस्तकुो सभबन्त्धमा परीक्षाथीहरुको सक्षमताहरु 

(Competencies) परीक्षण गररने छ ।  

(क) Situational Travel Time: यस परीक्षणमा समाजको कुनै स्थान ववशेष (शहर, गााँउ, टोल) को शावन्त्त सवु्यवस्था 

खल्वल्याउने ववषयवस्त,ु घटना पररघटनाको बढावा हुनसक्ने सभभावना एवं पररवस्थवतको ववशे्लषण गरी उक्त क्षेरको 

नाप, नक्सा बाटो (कच्ची, पक्की वनमााणमा अवरोध भएको आवद कम वा धेरै समय लाग्ने) को समेत अध्ययन गरी 

उक्त स्थानमा पगु्न लाग्ने समय र जान ेतरीका (पैदल वा सवारी साधनबाट) को उल्लेख गनुा पनेछ । 

(ख) Incident Report Writing: यस परीक्षणमा समाज घट्ने कुनै पवन घटनाको यथाथा वस्तवुस्थवतको सवहतको 

घटना वववरण वदइन्त्छ । परीक्षाथीहरुल ेउक्त वववरण ध्यानपवूाक अध्ययन गरी सोवधएका प्रश्नहरुको छोटो उिर वदन ु

पनछे । 

(ि) Simulation or Work Sample: यस परीक्षणमा नेपाल प्रहरीको वववभन्त्न प्रहरी यवुनटहरुमा वनयवमत र 

आकवस्मक रुपमा गनुापने कायाहरुको श्रृखंलाहरुलाई वास्तववक जीवन्त्त पररवस्थवतसंग मेलखान े वकवसमका 

कायाहरुको नमनुा, उभमेदवारको वजभमवेारी र भवुमका समेत उल्लेख गरी ववषयवस्त ु उपलब्ध गराईन्त्छ र उक्त 

वजभमवेारीलाई सो व्यवक्तले के कस्तो तका का आधारमा वकन र कसरी प्राथवमकीकरण गदाछ भन्त्ने कुरा क्रवमकरुपमा 

लेख्न ुपनेछ ।  

साथै Simulation or Work Sample मा वदइएको घटना वववरणको ववषय वस्तुले इवंकत गरेको महत्व 

(Importance) र जरुरीपन (Urgency) का अधारमा तपाईले समाधान गदाा घटनाको गाभभीयातालाई ध्यानमा रावख 
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पवहलो सभपन्त्न गनुा पन ेघटनालाई १, त्यस्तै दोस्रोलाई २, तेस्रोलाई ३, चौथोलाई ४, पााँचौलाई ५ गद ैक्रमश सो 

घटनालाई सभवोधन गना गररने काम कारवाहीहरु अवनवाया रुपमा लेख्न ुपनेछ । साथै वदइएको घटना वववरण अनसुार 

काया सभपन्त्न गनाका लावग गनुापने मखु्य काया/वक्रयाकलापहरु (Key Actions) र उक्त घटना जनु प्राथवमकता क्रम 

(Priority Order) मा तपाइले राख्न ु भएको छ सो प्राथवमकता क्रममा पनुाको कारण समेतको पष्ु्टयाई 

(Justification) उिरपवुस्तकामा तोवकएको स्थानमा मार उल्लेख गनुा पनेछ ।  

४. उिर पवुस्तकामा वनधााररत स्थानमा उल्लेख गररए बाहके उभमदेवारले अफ्नो पवहचान खुलाउने कुने प्रकारको वचन्त्ह वा 

संकेत लेख्न पाउने छैन । उल्लेख गररएको पाइएमा परीक्षा रि हुनेछ ।  
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पररनशष् ट-(ख) 

 

पााँचौ चरण अन्त्तगात सक्षमता परीक्षण (Competency Test: Presentation) तथा अन्त्तरवाताा 

(Competency Based Interview)  

  

 

Competency Test: Presentation 

Presentation skills are important in the workplace of police officers. Presentation exercises are a 

selection tool often used for positions requiring high levels of officer's work and/or presenting 

information. Candidates will be asked to give a presentation based on a prior case study exercise, or on 

a group exercise they had previously undertaken. Similarly, candidates may be given information 

regarding a topic, and given a set amount of time to prepare. These presentations will typically last for 

given time period and candidates may be allowed to use presentational tools provided by the 

organization. 

The assessors will observe and evaluate the candidates 'communication and interpersonal skills, public 

speaking ability, persuasion and influence, confidence and ability to remain calm under pressure, clarity 

of speech and verbal ability, ability to interpret and relay information, ability to structure and design 

effective presentations, management of timing skills. 

 

Competency Based Interview: 

Scenario-based questions are designed to get a glimpse of candidate's decision-making process and 

how they may react to various situations. Experience-based questions are focused on how a person 

responded to relevant issues in the past. These types of questions are more about assessing candidate's 

decision-making process, and search for evidence one use in accomplishing tasks. 

 

1. Educational and extra activities history 

2. Recent illegal substance use  

3. Interpersonal and familial interactions  

4. Financial requirements  

5. Self-perceived strengths and weaknesses 

6. Reasons to work in a Police Service   

7. Professional goals 
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पररनशष् ट-(ि) 

 

Competency Matrix 

 

S.N. Competencies 
 Competency Test: 

Presentation   

 Competency based 

Interview 

1.  Integrity  √ 

2.  Professional policing √  

3.  Public orientation  √ 

4.  Communication √  

5.  Leadership  √ 

6.  Planning and coordinating √  

7.  Problem solving  √ 

8.  Result orientation √  

 

• सक्षमता परीक्षण (Competency Test: Presentation) सभबन्त्धमा “सक्षमता परीक्षण (Competency Test: 

Presentation) परीक्षा संचालन एवं मूल्याङ्कन कायावववध-२०७७” बमोवजम हुने ।  

 


