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पेशागत व्यवहारिक पिीक्षण  

(Professional Behavioral Test) 

(पिीक्षाथीको लागग गिदेशि) 

 

१. नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अधधकृत स्तरको कममचारीलाई आवश्यक पने सक्षमताहरु (Competencies) को 

मापन गने गरी यो पेशागत व्यवहाररक परीक्षण परीक्षा समावेश गररएको हो । 

२. धलधित परीक्षा योजना अन्तगमत ततृीय पत्रमा रहकेो पेशागत अधभवधृि परीक्षण (Professional 

Orientation Aptitude Test) धवषयको खण्ड 'क' मा रहकेो पेशागत सैद्वाधन्तक ज्ञान 

(Professional Knowledge) को धलधित परीक्षा समाप्त भएपश्चात खण्ड 'ख' मा रहकेो पेशागत 

व्यवहाररक परीक्षण (Professional Behavioral Test) प्रहरी धनरीक्षक पदको लाधग अंकभार 

३०  र समयावधी ४५ धमनेटको तोधकएको छ भने प्रहरी सहायक धनरीक्षक पदको लाधग अंकभार १५  र 

समयावधी ४५ धमनेटको उल्लेि छ ।  

 

  २.१ पेशागत अधभवधृि परीक्षण को २ घण्टा १५ धमनेटको परीक्षा समाधप्त पश्चात िण्ड क को उिर 

पधुस्तका बझुाउन ुपनेछ र परीक्षाथीहरु यथास्थानमै रहन ुपनेछर सोही वितमा िण्ड ि को 

प्रश्नपत्र सधहतको उिरपधुस्तका धवतरण हुनेछ र उक्त िण्डको नाम नामेसी धववरण भनम र सोही 

उिरपधुस्तकाको बाधहर रहकेो धनदेशन अध्ययन गनम १० धमनेटको समय  रहनेछ । 

२.२  िण्ड क को परीक्षा समाप्त भए पश्चात धदईएको १० धमनेटमा धभत्र धनदशेन पढ्ने र धववरण भने 

कायम गनुम पनेछ र परीक्षा शरुु गने संकेत घण्टी नलागेसम्म उक्त बाधहरी पेज बाहके अन्य पाना 

हनेम, पल्टाउन वा अध्ययन गनम पाईनेछैन । 

२.३ परीक्षाथी वा परीक्षा संचालन गने कममचारी कसैले प्रश्नपत्र/उिरपधुस्तकालाई लैजान, नक्कल गनम 

वा फोटो धिच्ने लगायतका कायम गनम गराउन पाइने छैन । 

 

३. पेशागत व्यवहाररक परीक्षण िण्ड अन्तगमत प्रहिी गििीक्षक पदको लाधग Critical 

Analysis/Problem Solving, Situational Travel Time, Incident Report 

Writing र Simulation or Work Sample धवषयको परीक्षण गररने छ भने प्रहिी सहायक 

गििीक्षकको लाधग Situational Travel Time, Incident Report Writing र 

Simulation or Work Sample धवषयको परीक्षण गररने छ । 

४. पेशागत व्यवहाररक परीक्षण िण्ड अन्तगमत धनम्न धवषयवस्तुको सम्बन्धमा परीक्षाथीहरुको सक्षमताहरु 

(Competencies) परीक्षण गररने छ । 

 

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

सम्बधन्धत कुनै घटना, पररघटना, सचुना प्राधप्त, सतमकता आधद) सम्वधन्धत धवषयवस्त ु
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उम्मेदवारलाई धववरणको रुपमा प्रदान गररन्छ । उम्मेदवारले सोको धवस्ततृ अध्ययन गरे पधछ सो 

पररघटनाहरुलाई सम्बधन्धत पदको कायम संग सम्बधन्धत रहरे कसरी बझु्छ र सो सम्वन्धमा के 

पहल वा कायम गदमछ भन्ने कुरा क्रधमक रुपमा बुुँदागत रुपमा लेख्न ुपनेछ । 

(ख) Situational Travel Time: यस परीक्षणमा समाजको कुनै स्थान धवशेष (शहर, गाुँउ, 

टोल) को शाधन्त सवु्यवस्था िल्वल्याउने धवषयवस्त,ु घटना पररघटनाको बढावा हुनसक्ने 

सम्भावना एवं पररधस्थधतको धवशे्लषण गरी उक्त के्षत्रको नाप, नक्सा बाटो (कच्ची, पक्की 

धनमामणमा अवरोध भएको आधद कम वा धेरै समय लाग्ने) को समेत अध्ययन गरी उक्त स्थानमा 

पगु्न लाग्ने समय र जाने तरीका (पैदल वा सवारी साधनबाट) को उल्लेि गनुम पनेछ । 

(ग) Incident Report Writing: यस परीक्षणमा समाज घट्ने कुनै पधन घटनाको यथाथम 

वस्तधुस्थधतको सधहतको घटना धववरण धदइन्छ । परीक्षाथीहरुले उक्त धववरण ध्यानपवूमक अध्ययन 

गरी सोधधएका प्रश्नहरुको छोटो उिर धदन ुपनेछ । 

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

यधुनटहरुमा धनयधमत र आकधस्मक रुपमा गनुमपने कायमहरुको श्ृंिलाहरुलाई वास्तधवक जीवन्त 

पररधस्थधतसंग मेलिाने धकधसमका कायमहरुको नमनुा, उम्मेदवारको धजम्मेवारी र भधूमका समेत 

उल्लेि गरी धवषयवस्तु उपलब्ध गराईन्छ र उक्त धजम्मेवारीलाई सो व्यधक्तले के कस्तो तकम का 

आधारमा धकन र कसरी प्राथधमकीकरण गदमछ भन्ने कुरा क्रधमकरुपमा लेख्न ुपनेछ । 

साथै Simulation or Work Sample मा धदइएको घटना धववरणको धवषय वस्तलेु 

इधंकत गरेको महत्व (Importance) र जरुरीपन (Urgency) का आधारमा तपाईले 

समाधान गदाम घटनाको गाम्भीयमतालाई ध्यानमा राधि  पधहलो सम्पन्न गनुम पने घटनालाई  १, 

त्यस्तै दोस्रोलाई २, तेस्रोलाई ३, चौथोलाई ४, पाुँचौलाई ५ गद ैक्रमश सो घटनालाई सम्वोधन 

गनम गररन ेकाम कारवाहीहरु अधनवायम रुपमा लेख्न ुपनेछ ।  

(ङ) धदइएको घटना धववरण अनसुार कायम सम्पन्न गनमका लाधग गनुमपने मखु्य कायम/धक्रयाकलापहरु 

(Key Actions) र उक्त घटना जनु प्राथधमकता क्रम (Priority Order) मा तपाइले 

राख्न ु भएको छ सो प्राथधमकता क्रममा पनुमको कारण समेतको पष्ु्टयाई (Justification) 

तोधकएको स्थानमा उल्लेि गनुम पनेछ ।  

५. परीक्षाथीहरुले आफ्नो प्रधतधक्रया स्वरुप उिर उल्लेि गनम प्रत्येक टेष्टको लाधग पाना उपलब्ध हुनेछ । 

धदइएको धनधामररत स्थान अपगु भएमा सो पानाको पछाडी रहकेो िाली भाग समेत उपयोग गनम सधकने छ । 

६. उिर पधुस्तकामा धनधामररत स्थानमा उल्लेि गररए बाहके उम्मेदवारले आफ्नो पधहचान िलुाउने कुने 

प्रकारको धचन्ह वा संकेत लेख्न पाउने छैन । उल्लेि गररएको पाइएमा परीक्षा रद्ध हुनेछ ।  

७. परीक्षा समयमा उपलब्ध गराईएको उिर पधुस्तका, प्रश्नपत्र, धनदेशन लगायत अन्य सबै सामाग्री अधनवायम 

रुपमा बझुाउन ुपनेछ । 


