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नेपाल प्रहरी सेवा ऄन्तगगत जनपद तर्ग को प्रहरी ननरीक्षक (प्र.नन.)  

पदको पाठ्यक्रम 

 

 

परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

 

यस परीक्षा योजनालाइ नवनिन्न चरण गरी दहेाय बमोनजम पााँच चरणमा नविाजन गरीएको छ । 

क्र.स.ं परीक्षा चरण नववरण पूणागङक उत्तीणागङक 

१. 
प्रथम चरण 

(First Phase) 

दरखास्त छनौट 

Application Screening  
- - 

प्रारनभिक स्वास््य परीक्षण 

Initial Medical Check-up (IMCE) 
- - 

२. 
नितीय चरण 

(Second Phase) 

शारीररक तन्दरुूस्ती मलू्याङकन 

Physical Endurance Evaluation Test 

(PEET) 

५० २० 

नवस्ततृ स्वास््य परीक्षण 

Detailed Medical Check-up 
- - 

३. 
तृतीय चरण 

(Third Phase) 

सामान्य ज्ञान तथा बौनिक परीक्षण 

General Ability and Reasoning Test 

(GART) 

१०० ४० 

नलनखत सञ्चार नसप परीक्षण 

Language Proficiency Test (LPT) 
१०० ४० 

पेशागत ऄनिवनृि परीक्षण 

Professional Orientation Aptitude Test 

(POAT) 

१०० ४० 

४. 
चतृथग चरण 

(Fourth Phase) 

नवशेष स्वास््य परीक्षण 

Special Medical Check-up 
- - 

५. 
पााँचौं चरण 

(Fifth Phase) 

सक्षमता परीक्षण 

Competency Test: Presentation 
१० - 

ऄन्तरवाताग तथा नसर्ाररस 

Board Interview (Evidence Based 

Interview) & Recommendation 

४० - 
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प्रथम चरण  

(First Phase) 

१. दरखास्त छनौट (Application Screening) 

तोनकएको योग्यता परुा गरी नवनधवत रुपमा दरखास्त पेश गरेका ईभमदे्वारहरुको दरखास्त स्वीकृत गररन्छ । 

 

२. प्रारनभिक स्वास््य परीक्षण 

Initial Medical Check-up Examination (IMCE) 

प्रहरी सेवाको पदमा ननयनुि र बढुवा गदाग ऄपनाईन ुपने सामान्य नसिान्त, २०६९ को दर्ा १० मा ईल्लेख िए 

ऄनसुार ऄनसुचूी–६ बमोनजम नलने ।  

 

नितीय चरण  

(Second Phase) 

३. शारीररक तन्दुरुस्ती मूल्याङकन परीक्षा Physical Endurance Evaluation Test (PEET) 

ईिेन्टस ्
३०० 

नम.दौड 
हाई जभप नसट ऄप पुस ऄप 

नचन ऄप /

पुलऄप 

३.२ नक.मी. 

(२ माइल) 

दौड 

जभमा ऄंक 

पूणागङ्क १० ५ ५ ५ ५ २० ५० 

उत्तीणागङ्क ४ २ २ २ २ ८ २० 

 

नोट:- 

 शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षाको ऄकंिार पररनशष्ट (क) बमोनजम हुनेछ । 

 कुनै पनन इिने्ट्मा ऄनिुीणग हुने ईभमदेवारलाइ सो िन्दा पनछ हुने इिने्टमा सहिागी गराइने छैन । 

 

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

1. Height, weight and chest measurement. 

2. Chest Check up (X-ray report) 

3. Urine Test.    

4. Ear, Nose and Throat Check up. 

5. Dental Check up.  

6. General Physic Check up (Surgical Test) 

7. Blood Pressure and pulse Check up.  

8. Eye Test (Colour Blind and Vision Power) 

9. General Personality Observation. 

10. Psychiatric Checking. 

11. Color Blind Test  

 

नोट:- नवस्ततृ स्वास््य तथा नवशषे स्वास््य परीक्षण गररन ुपवूग परीक्षणमा हरेरन ुपने नवषयहरु स्वास््य नवशषेज्ञको 

राय नलइ पदपनूतग सनमनतले स्वीकृत गरेको हुन ुपनेछ ।   
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तृतीय चरण (Third Phase) 

 

नलनखत परीक्षा (Written Examination) 

 

नलनखत परीक्षा दहेाय वमोनजमको परीक्षा योजना ऄनसुार हुनेछ । 

परीक्षण के्षत्र 

(Test Domain) 
पत्र नवषय पूणागङक उत्तीणागङक परीक्षा प्रणाली प्रश्न सखं्या ×ऄंक समय 

सामान्य ज्ञान तथा 

बौनिक परीक्षण 

General Ability 

and Reasoning 

Test (GART) 

प्रथम 

(क) सामान्य ज्ञान 

(General Knowledge) 

१०० ४० 

वस्तुगत 

(Objective): 

बहुवैकनल्पक प्रश्न 

(MCQs) 

२५ प्रश्न × २ ऄंक 

५० नमनेट (ख) बौनिक परीक्षण 

(Reasoning Test) २५ प्रश्न × २ ऄंक 

नलनखत सञ्चार नसप 

परीक्षण 

Language 

Proficiency Test 

(LPT) 

नितीय 

(क) ऄंगे्रजी िाषा 

(English Language) 
४० १६ 

नवषयगत 

(Subjective) पाठ्यक्रममा 

ईल्लेख िए 

ऄनसुार 

२ घण्टा 

३० नमनेट 
(ख) नेपाली िाषा 

(Nepali Language) ६० २४ 
नवषयगत 

(Subjective) 

पेशागत ऄनिवनृि 

परीक्षण 

Professional 

Orientation 

Aptitude Test 

(POAT) 

तृतीय 

(क) पेशागत सैिानन्तक ज्ञान 

(Professional 

Knowledge) 

१०० ४० 
नवषयगत 

(Subjective) 

१० प्रश्न  × ५ ऄंक 

२ प्रश्न  × १० ऄंक ३ घण्टा 

(२ घण्टा 

१५ नमनेट  

र  

४५ नमनेट) 

(ख) पेशागत व्यवहारीक 

परीक्षण 

(Professional 

Behavioral Test) 

२ प्रश्न  × ५ ऄंक 

२ प्रश्न  × १० ऄंक 
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प्रथम पत्र (Paper I) 

सामान्य ज्ञान तथा वौनिक परीक्षण 

General Ability and Reasoning Test (GART) 

खण्ड क (Section A) 

सामान्य ज्ञान (General Knowledge)  

पूणागङक ५० 

 

 

१. िूगोल 

 नेपालको िगूोलः ऄवनस्थती, हावापानी, नहमश्ृंखला, नदीनाला, ताल तलैया र वनजंगल 

 नवश्वको िगूोलः महादेश, महासागर, नदीनाला, पवगत श्ृंखला 

२. इनतहास, संस्कृनत र सामानजक ऄवस्था   

 नवश्वका प्रमखु ऐनतहानसक घटनाहरु: भयाग्नाकाटाग, नवश्वयदु्घ, औद्योनगक क्रानन्त, पनुजागगरण, 

ऄमरेरकी स्वतन्रता, फे्रन्च राज्य क्रानन्त, िारत र चीनको शासन व्यवस्था सभबन्धी सामान्य 

जानकारी 

 नेपालको प्राचीनकाल तथा मध्यकालको राजनीनतक, अनथगकएव ंसामानजक सांस्कृनतक ऄवस्था 

 अधनुनक नेपालको आनतहास: पृ् वीनारायण शाह दनेख वतगमान ऄवस्था सभमको राजनीनतक, 

अनथगक एव ंसामानजक सांस्कृनतक ऄवस्था 

 नेपालका ऐनतहानसक यदु्घ तथा सभझौताहरु 

 नेपालका प्रचनलत धमग, संस्कृनत, जातजानत, िाषा, सानहत्य र कला 

३. नेपालको योजनाबि नवकासक्रम (योजनाहरु)  

४. नदगो नवकास, वातावरणीय पाररनस्थनत, पयागवरणीय संरक्षण, जलवाय ुपररवतगन, जनसांनययकी, 

शहरीकरण, बसोवास, प्रदषूण, तथा रानरिय सभपदा, रानरिय ननकुञ्ज तथा अरनक्षत के्षरको संरक्षण 

सभबन्धी जानकारी 

५. कभ्यटुर, मोवाआल, आमले-आन्टरनेट,सामानजक सञ्जाल, ड्रोन, रोवोट जस्ता ननवनतम प्रनवनधले मानव 

नजवनमा पारेको प्रिाव  

६. संयिु रारिसंघ तथा यसको नमसनमा नेपाल प्रहरीको सहिानगता 

७. SAARC, BIMSTEC, ASEAN, European Union, NATO, INTERPOL, SAARC POL 
सभबन्धी जानकारी 

८. राजनीनतक, सामानजक, सांस्कृनतक, अनथगक, खलेकूद, परुस्कार, कला र सानहत्य सभवनन्ध समसामनयक 

घटना तथा नवीनतम गनतनवनधहरुवारे सामान्य जानकारी 

९. नेपालको संनवधान सभवन्धी जानकारी 

१०. वशं (Gene) , वशंाण ु(Genetics) र नवनध नवज्ञान (Forensic Science) सभबन्धी सामान्य जानकारी 

११. नेपालका सरुक्षा ननकायहरु सभबन्धी समसामनयक जानकारी, दज्यागनी नचन्ह, पद तथा श्ेणी, िानर्क 

संकेत सभबन्धी जानकारी 
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खण्ड (ख) वौनिक परीक्षण 

Section (B) Reasoning Test 

पूणागङ्क 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. 
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दोस्रो पत्र  (Second II) 

नलनखत सञ्चार नसप परीक्षण 

Language Proficiency Test (LPT) 

खण्ड क 

ऄंगे्रजी िाषा परीक्षण 

(English Language Test) 

Full Marks - 40 

 

 
1. Comprehension:       5 Question x 2 Marks = 10 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. Report/letter Writing               1 Question x 10 Marks = 10 Marks 

 Informal Letter writing  

 Business Letter writing  

 Official Letter and Applications writing  

 Crime and incident report  

 Event or ceremony report      

4. 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       5 Question x 2 Marks = 10 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  
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खण्ड ख 

नेपाली िाषा परीक्षण 

(Nepali Language Test) 

पूणागङक ६० 

 

१. नेपाली लेखन                      ३५ ऄंक 

१.१ समसामनयक शीषगकमा ननवन्ध लेखन            १० ऄकं  

१.२ ननधागररत नवषयका सभबन्धमा प्रनतवदेन वा ननवदेन लेखन     १० ऄकं  

१.३ नवनिन्न नवषयको  पर–ताकेता पर, प्रनतईिर पर, ननमन्रणा र नवज्ञापन लेखन      १० ऄकं  

१.४ समसामनयक नवषयमा नट्पणी लेखन                                                          ५ऄकं  

            

२. नेपाली व्याकरण      ५ प्रश्न ×३ ऄंक = १५ ऄंक 

२.१ नाम, सवगनाम, नक्रयापद, नवशेषण र ननपात  

२.२ वाच्य, ईनि पररवतगन  (प्रत्यक्ष/ऄप्रत्यक्ष) 

२.३ समास      

२.४ प्रत्यय, ईपसगगको प्रयोग 

२.५ वाकयांश संशे्लषण: सरल वाकयवाट संयिु र नमश् वाकय संशे्लषण  

२.६ शिुाशिुी 

 

३. नवनवध        ५ प्रश्न ×२ ऄंक = १० ऄंक 

३.१ नवनिन्न शव्दहरुको वाकयमा प्रयोग, वाकयको मले  

३.२ ईखान टुककाको ऄथग तथा िाव खलु्ने गरी वाकयमा प्रयोग    

३.३ ऄनुच्छेदको संके्षपीकरण        

३.४ ऄनुच्छेदको नवस्ततृीकरण 

३.५ ऄनुच्छेदवाट बुाँदा नटपोट      
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तृतीय पत्र (Paper III) 

 

पेशागत ऄनिवृनत्त परीक्षण 

(Professional Orientation Aptitude Test (POAT)) 

पूणागङक १०० 

समय : २ घण्टा १५ नमनेट 

खण्ड क (Section A) 

पेशागत सैिानन्तक ज्ञान 

(Professional Knowledge) 

१. नेपाल प्रहरी पररचय                                                     १० ऄंक (२ प्रश्न × ५ ऄंक) 

१.१ नेपालमा प्रहरी सेवाको ऐनतहानसक पषृ्ठिनूम तथा नवद्यमान ऄवस्था 

१.२ नेपाल प्रहरीको काम, कतगव्य र पालना गनुगपने अचरणहरु 

१.३ नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचना  

१.४ प्रहरी कमगचारीमा हुनपुने गणुहरु 

 

२. सुरक्षा व्यवस्थापन      १० ऄंक (२ प्रश्न × ५ ऄंक) 

२.१ सरुक्षाको ऄवधारणा, महत्व, परभपरागत तथा नवीनतम प्रवनृिहरु 

२.२ सरुक्षा सतकग ता: योजना तथा कायागन्वयन 

२.३ रानरिय र ऄन्तरागनरिय पररवशेमा नेपालको अन्तररक तथा वाह्य सरुक्षा चनुौनतहरु 

२.४ नेपालमा रानरिय सरुक्षाका नवद्यमान प्रावधानहरु एव ंसरुक्षा सनमनतहरु (संघीय, प्रादनेशक र 

स्थानीय)/ऄन्य सरुक्षा ननकाय नबचको समन्वय र सहकायग  

२.५ सरुक्षा व्यवस्थापनमा खबर संकलन, खबर नवशे्लषण, प्रहरी गस्ती तथा प्रनतवदेनको महत्व 

२.६ नवपद/संकट व्यवस्थापन  

२.७ निडः ऄवधारणा, व्यवहार, निड ननयन्रणका ईपायहरु 

 

३. ऄपराध र ऄपराध ऄनुसन्धान            १५ ऄंक (१ प्रश्न × १० ऄंक, १ प्रश्न × ५ ऄंक)  

३.१ ऄपराधः पररचय, प्रकार र कारण 

३.२ नेपालमा संगनठत ऄपराध,  नसमा ऄपराध, तस्करी, लागऔुषध, मानव वचेनवखन, अतङ्कवाद, 

साआबर क्राआम, वाल ऄपराध, लैंनगक तथा घरेल ुनहसंाका नवद्यमान ऄवस्था र चनुौनतहरु 

३.३ ऄपराध ऄनसुन्धान: पररचय, महत्व र नवनधहरु 

३.४ जाहरेी दरखास्तः पररचय र महत्व 

३.५ घटनास्थल ब्यवस्थापन तथा संरक्षण 

३.६ खानतलासीः पररिाषा, खानतलासी गदाग ध्यान नदनपुन ेकुराहरु 

३.७ पक्राई र नहरासत गनुग पवूग ऄपनाईनपुने नवनधहरु 

३.८ प्रमाणः पररचय, प्रमाण संकलन गदाग ध्यान नदन ुपने कुराहरु 

३.९ नववाद, मलेनमलाप तथा मध्यस्थता 

३.१० ऄपराध ननयन्रणमा नागररक समाजको िनूमका  
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४. प्रहरी व्यवस्थापन   १५ ऄंक (१ प्रश्न × १० ऄंक, १ प्रश्न × ५ ऄंक) 

४.१ ऄनिलेख व्यवस्थापन 

४.२ श्ोत साधनको व्यवस्थापन 

४.३ नेततृ्व, ईत्प्रेरणा, ननणगय प्रनक्रया, समहु कायग तथा समन्वय 

४.४ प्रहरी सेवा प्रवाह तथा सशुासन  

४.५ सञ्चार तथा यसका प्रकार 

४.६ तनाव व्यवस्थापन 

४.७ मानव ऄनधकार तथा संयुि रारि संघमा नेपाल प्रहरीको सहिानगता र िनूमका 

४.८ आण्टरपोल: पररचय र आन्टरपोलद्वारा जारी हुने सचूनाहरु 

 

५. कानुनी व्यवस्था       २० ऄंक (४ प्रश्न × ५ ऄंक)  

५.१ नेपालको संनवधान र यसका नवशषेताहरु 

५.२ प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी ननयमावली, २०७१ 

५.३ मलुकुी ऄपराध संनहता, २०७४ को िाग २, पररच्छेद २, ३, ४, ५, ६,१२,१८ र २० 

५.४ मलुकुी र्ौजदारी कायगनवनध संनहता, २०७४ को पररच्छेद २ र ६ 

५.५ कसरुको ऄनसुन्धान सभबन्धी ननयमावली, २०७५ 

५.६ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को पररच्छेद ३ 

 

 

खण्ड ख (Section B) 

पेशागत व्यवहारीक परीक्षण  

(Professional Behavioral Test) 

३० ऄंक 

समय : ४५ नमनेट 

 

यस परमा प्रहरीले दनैनक रुपमा गनुगपने कायगहरुः गस्ती, ऄपराधको सचूना, जाहरेी दरखास्त, ऄपराध ऄनसुन्धान, 

खानतलासी, पक्राई, थनुछेक, सवारी दघुगटना, लैंनगक तथा घरेल ु नहसंा, निड ननयन्रण, ईिार कायग लगायतका 

कायगहरुसंग अधाररत रही नदआएका नवषयहरुमा प्रश्न सोनधनेछ ।       

 

 

1. Critical analysis/problem solving    ५ ऄंक 

2. Situational travel time     ५ ऄंक 

3. Incident Report writing    १० ऄंक 

4. Simulation/work sample    १० ऄंक 
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चतृथग चरण (Fourth Phase) 

 

नवशेष स्वास््य परीक्षण 

(Special Medical Check-up) 

 

नवशेष स्वास््य परीक्षण परीक्षामा गररने परीक्षणहरू 

१. HIV AIDS 

२. हपेाटाआनटस नब लगायत ऄन्य जनटल शकंास्पद रोगहरू 

 

नोट:  

नवस्ततृ स्वास््य तथा नवशेष स्वास््य परीक्षण गररन ुपवूग परीक्षणमा हरेरन ुपने नवषयहरू स्वास््य नवशषेज्ञको राय 

नलइ पदपनूतग सनमनतले स्वीकृत गरेको हुन ुपनेछ ।  

 

 

पााँचौं चरण (Fifth Phase) 

 

सक्षमता परीक्षण (Competency Test) 
 

नवषय पूणागङक परीक्षा प्रणाली समय 

Presentation १० मौनखक  

Board Interview (Evidence 

Based Interview) 
४० मौनखक 

 

 

ऄन्तरवाताग तथा नसर्ाररस  

(Interview & Recommendation) 

 

 

पाठ्यक्रम लाग ूनमनत:- २०७६/०८/२७ गते ।  
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पररनशष्ट-(क) 

 

प्रहरी ननरीक्षक (जनपद) पदको शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षाको ऄंकिार 
 

ईिेन्ट्स 
३०० 

नम.दौड 
हाई जभप नसट ऄप पुस ऄप 

नचन ऄप/ 

पुलऄप 

३.२ नक.मी. 

(२ माईल)  

दौड 

जभमा ऄंक 

पूणागङ्क १० ५ ५ ५ ५ २० ५० 

उत्तीणागङ्क ४ २ २ २ २ ८ २० 

 

नोट:- कुनै पनन इिने्टमा ऄनुिीणग हुने ईभमदेवारलाइ सो िन्दा पनछ हुने इिने्टमा सहिागी गराइने छैन ।  

 

(१) ३०० (तीन सय) नमटर दौड 

क्र.स.ं पुरुषको लानग समयावनध 

पुरुष/मनहला 

ऄंकः १०.०० 

 

मनहलाको लानग समयावनध 

1=  ४५ सेकेण्ड वा सो िन्दा कम १०.०० ५५ सेकेण्ड वा सो िन्दा कम 

2=  ४७ सेकेण्ड सभम ९.०० ५७ सेकेण्ड सभम 

3=  ४९ सेकेण्ड सभम ८.०० ५९ सेकेण्ड सभम 

4=  ५१ सेकेण्ड सभम ७.०० ६१ सेकेण्ड सभम 

5=  ५३ सेकेण्ड सभम ६.०० ६३ सेकेण्ड सभम 

6=  ५४ सेकेण्ड सभम ५.०० ६५ सेकेण्ड सभम 

7=  ५६ सेकेण्ड नित्र सभम ४.०० ६७ सेकेण्ड नित्र सभम 

8=  ५६ सेकेण्ड िन्दा बढी ऄनिुीणग ६७ सेकेण्ड िन्दा बढी 

 

(२) हाई जभप  

क्र.स.ं पुरुषको लानग उचाई 
पुरुष/मनहला 

ऄंकः ५.०० 

 

मनहलाको लानग उचाई 

1=  ४.५ नर्ट सभम  ५.०० ३.५ नर्ट सभम  

2=  ४ नर्ट सभम ४.०० ३ नर्ट सभम 

3=  ३.५ नर्ट सभम ३.०० २.५ नर्ट सभम 

4=  ३ नर्ट सभम २.०० २ नर्ट सभम 

5=  ३ नर्टसभम पनन गनग नसकन े ऄनिुीणग २ नर्टसभम पनन गनग नसकन े

नतन पटकसभम प्रयास गनग पाउने 
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(३) नसट ऄप 

क्र.स.ं पुरुषको लानग पटक 
पुरुष/मनहला 

ऄंकः ५.०० 

 

मनहलाको लानग पटक 

1=  २० पटक वा सो िन्दा मानथ ५.०० १५ पटक वा सो िन्दा मानथ 

2=  १८ पटक सभम ४.०० ११ पटक सभम 

3=  १५ पटक सभम ३.०० ८ पटक सभम 

4=  १२ पटक सभम २.०० ५ पटक सभम 

5=  १२ पटक सभम पनन गनग नसकन े ऄनिुीणग ५ पटक सभम पनन गनग नसकन े

 

(४) पुस ऄप 

क्र.स.ं पुरुषको लानग पटक 

पुरुष/मनहला 

ऄंकः ५.०० 

 

मनहलाको लानग पटक 

1=  २० पटक वा सो िन्दा मानथ ५.०० १४ पटक वा सो िन्दा मानथ 

2=  १७ पटक सभम ४.०० ११ पटक सभम 

3=  १४ पटक सभम ३.०० ८ पटक सभम 

4=  १० पटक सभम २.०० ४ पटक सभम 

5=  १० पटक सभम पनन गनग नसकन े ऄनिुीणग ४ पटक सभम पनन गनग नसकन े

 

(५) नचनऄप/पुलऄप 

क्र.स.ं पुरुषको लानग पटक 

पुरुष/मनहला 

ऄंकः ५.०० 

 

मनहलाको लानग पटक 

1=  १२ पटक वा सो िन्दा मानथ ५.०० ३ पटक वा सो िन्दा मानथ 

2=  १० पटक सभम ४.०० २ पटक सभम 

3=  ८ पटक सभम ३.०० १ पटक सभम 

4=  ५ पटक सभम २.०० ३० सेकेण्ड सभम झुनण्डन सक्ने 

5=  ५ पटक सभम पनन गनग नसकन े ऄनिुीणग ३० सेकेण्ड सभम पनन झनुण्डन नसकने 

 

(६) ३.२ नक.नम. (२ माईल ) दौड 

क्र.स.ं पुरुषको लानग समयावनध 

पुरुष/मनहला 

ऄंकः २०.०० 

 

मनहलाको लानग समयावनध 

1=  १४ नमनेट वा सो िन्दा कम २०.०० १८ नमनेट वा सो िन्दा कम 

2=  १५ नमनेट सभम १६.०० १९ नमनेट सभम 

3=  १६ नमनटे सभम १२.०० २० नमनेट सभम 

4=  १७ नमनेट सभम १०.०० २१ नमनेट सभम 

5=  १८ नमनेट नित्र सभम ८.०० २२ नमनेट नित्र सभम 

6=  १८ नमनेट िन्दा बढी ऄनिुीणग २२ नमनेट िन्दा बढी 
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पेशागत व्यवहाररक परीक्षण  

(Professional Behavioral Test) 

(परीक्षाथीको लानग ननदेशन) 

 

१. नेपाल प्रहरीमा प्रहरी ऄनधकृत स्तरको कमगचारीलाइ अवश्यक पने सक्षमताहरु (Competencies) 

को मापन गने गरी यो पेशागत व्यवहाररक परीक्षण परीक्षा समावशे गररएको हो । 

२. नलनखत परीक्षा योजना ऄन्तगगत ततृीय परमा रहकेो पेशागत ऄनिवनृि परीक्षण (Professional 

Orientation Aptitude Test) नवषयको खण्ड 'क' मा रहकेो पेशागत सैद्वानन्तक ज्ञान 

(Professional Knowledge) को नलनखत परीक्षा समाप्त िएपश्चात खण्ड 'ख' मा रहकेो पेशागत 

व्यवहाररक परीक्षण (Professional Behavioral Test) प्रहरी ननरीक्षक पदको लानग ऄकंिार 

३०  र समयावधी ४५ नमनेटको तोनकएको छ ।   

 

  २.१ पेशागत ऄनिवनृि परीक्षण को २ घण्टा १५ नमनेटको परीक्षा समानप्त पश्चात खण्ड क को ईिर 

पनुस्तका बझुाईन ुपनेछ र परीक्षाथीहरु यथास्थानम ैरहन ुपनछेर सोही वखतमा खण्ड ख को 

प्रश्नपर सनहतको ईिरपनुस्तका नवतरण हुनेछ र ईि खण्डको नाम नामसेी नववरण िनग र 

सोही ईिरपनुस्तकाको बानहर रहकेो ननदशेन ऄध्ययन गनग १० नमनेटको समय  रहनेछ । 

२.२  खण्ड क को परीक्षा समाप्त िए पश्चात नदइएको १० नमनेटमा निर ननदेशन पढ्ने र नववरण िने 

कायग गनुग पनेछ र परीक्षा शरुु गने संकेत घण्टी नलागसेभम ईि बानहरी पेज बाहके ऄन्य 

पाना हनेग, पल्टाईन वा ऄध्ययन गनग पाइनेछैन । 

२.३ परीक्षाथी वा परीक्षा संचालन गने कमगचारी कसैले प्रश्नपर/ईिरपनुस्तकालाइ लैजान, नककल 

गनग वा र्ोटो नखच्ने लगायतका कायग गनग गराईन पाआने छैन । 

 

३. पेशागत व्यवहाररक परीक्षण खण्ड ऄन्तगगत प्रहरी ननरीक्षक पदको लानग Critical 

Analysis/Problem Solving, Situational Travel Time, Incident Report 

Writing र Simulation or Work Sample नवषयको परीक्षण गररने छ ।   

४. पेशागत व्यवहाररक परीक्षण खण्ड ऄन्तगगत ननभन नवषयवस्तकुो सभबन्धमा परीक्षाथीहरुको सक्षमताहरु 

(Competencies) परीक्षण गररने छ । 

 

(क) Critical Analysis/Problem Solving: यस परीक्षणमा पेशासंग (शानन्त सरुक्षा 

संग सभबनन्धत कुनै घटना, पररघटना, सचुना प्रानप्त, सतगकता अनद) सभवनन्धत नवषयवस्त ु

ईभमदेवारलाइ नववरणको रुपमा प्रदान गररन्छ । ईभमदेवारले सोको नवस्ततृ ऄध्ययन गरे पनछ 

सो पररघटनाहरुलाइ सभबनन्धत पदको कायग संग सभबनन्धत रहरे कसरी बझु्छ र सो सभवन्धमा 

के पहल वा कायग गदगछ िन्ने कुरा क्रनमक रुपमा बुाँदागत रुपमा लेयन ुपनेछ । 

(ख) Situational Travel Time: यस परीक्षणमा समाजको कुनै स्थान नवशेष (शहर, गााँई, 

टोल) को शानन्त सवु्यवस्था खल्वल्याईने नवषयवस्त,ु घटना पररघटनाको बढावा हुनसकने 

सभिावना एव ं पररनस्थनतको नवशे्लषण गरी ईि के्षरको नाप, नकसा बाटो (कच्ची, पककी 
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ननमागणमा ऄवरोध िएको अनद कम वा धेरै समय लाग्ने) को समते ऄध्ययन गरी ईि स्थानमा 

पगु्न लाग्ने समय र जाने तरीका (पैदल वा सवारी साधनबाट) को ईल्लेख गनुग पनेछ । 

(ग) Incident Report Writing: यस परीक्षणमा समाज घट्ने कुनै पनन घटनाको यथाथग 

वस्तनुस्थनतको सनहतको घटना नववरण नदआन्छ । परीक्षाथीहरुले ईि नववरण ध्यानपवूगक 

ऄध्ययन गरी सोनधएका प्रश्नहरुको छोटो ईिर नदन ुपनेछ । 

(घ) Simulation or Work Sample: यस परीक्षणमा नेपाल प्रहरीको नवनिन्न प्रहरी 

यनुनटहरुमा ननयनमत र अकनस्मक रुपमा गनुगपने कायगहरुको श्ृंखलाहरुलाइ वास्तनवक जीवन्त 

पररनस्थनतसंग मलेखाने नकनसमका कायगहरुको नमनुा, ईभमदेवारको नजभमवेारी र िनूमका समते 

ईल्लेख गरी नवषयवस्त ुईपलब्ध गराइन्छ र ईि नजभमवेारीलाइ सो व्यनिले के कस्तो तकग का 

अधारमा नकन र कसरी प्राथनमकीकरण गदगछ िन्ने कुरा क्रनमकरुपमा लेयन ुपनेछ । 

साथै Simulation or Work Sample मा नदआएको घटना नववरणको नवषय वस्तलेु 

आनंकत गरेको महत्व (Importance) र जरुरीपन (Urgency) का अधारमा तपाइले 

समाधान गदाग घटनाको गाभिीयगतालाइ ध्यानमा रानख  पनहलो सभपन्न गनुग पन ेघटनालाइ  १, 

त्यस्तै दोस्रोलाइ २, तेस्रोलाइ ३, चौथोलाइ ४, पााँचौलाइ ५ गद ैक्रमश सो घटनालाइ सभवोधन 

गनग गररने काम कारवाहीहरु ऄननवायग रुपमा लेयन ुपनेछ ।  

(ङ) नदआएको घटना नववरण ऄनसुार कायग सभपन्न गनगका लानग गनुगपने मयुय कायग/नक्रयाकलापहरु 

(Key Actions) र ईि घटना जनु प्राथनमकता क्रम (Priority Order) मा तपाआले 

रायन ु िएको छ सो प्राथनमकता क्रममा पनुगको कारण समेतको पष्ु्टयाइ (Justification) 

तोनकएको स्थानमा ईल्लेख गनुग पनेछ ।  

५. परीक्षाथीहरुले अफ्नो प्रनतनक्रया स्वरुप ईिर ईल्लेख गनग प्रत्येक टेष्टको लानग पाना ईपलब्ध हुनेछ । 

नदआएको ननधागररत स्थान ऄपगु िएमा सो पानाको पछाडी रहकेो खाली िाग समते ईपयोग गनग सनकने छ 

। 

६. ईिर पनुस्तकामा ननधागररत स्थानमा ईल्लेख गररए बाहके ईभमदेवारले अफ्नो पनहचान खलुाईने कुन े

प्रकारको नचन्ह वा संकेत लेयन पाईने छैन । ईल्लेख गररएको पाआएमा परीक्षा रि हुनेछ ।  

७. परीक्षा समयमा ईपलब्ध गराइएको ईिर पनुस्तका, प्रश्नपर, ननदशेन लगायत ऄन्य सबै सामाग्री ऄननवायग 

रुपमा बझुाईन ुपनेछ । 

 


