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प्रहरी प्रधान कार्ाालर् 

मानवश्रोत एवं प्रशासन ववभाग, 

भनाा तथा छनौट महाशाखा, नक्साल ।  

 

 

प्राविवधक समूह (मेकावनकल, ईवजिवनर्ररङ्ग तथा सवारी) तर्ा को प्रहरी िवान पदको पाठ्र्क्रम 

 

परीक्षाको वकवसम   

क्र.सं चरण वववरण पूणााङ्क उत्तीणााङ्क 

१. प्रथम चरण 
प्रारम्भिक स्वास््य परीक्षण परीक्षा  - - 

शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षण परीक्षा १०० ४० 

२. दोस्रो चरण म्वस्ततृ स्वास््य परीक्षण परीक्षा  - - 

३. तेस्रो चरण म्िम्ित परीक्षा १०० ४० 

४. चौथो चरण अन्तवााताा परीक्षा २० - 

 

१. प्रथम चरण 

 

➢ प्रारम्भिक स्वास््य परीक्षण परीक्षााः प्रहरी सेवाको पदमा म्ियमु्ि र बढुवा गदाा अपिाउि ुपिे सामान्य म्सद्धान्त, २०६९ 

को अिसुचूी–६ बमोम्िम हुिे । 

➢ शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षा 

 

ईभेजट्स 
३०० 

वम.दौड 

लङ 

िम्प 
हाई िम्प वसट अप पुस अप 

वचन 

अप/पुलअप 

३.२ वक.मी. 

(२ माईल) दौड 
िम्मा अंक 

पूणााङ्क २० १० १० १० १० १० ३० १०० 

उत्तीणााङ्क ८ ४ ४ ४ ४ ४ १२ ४० 

 

नोट:–  

• शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षाको अकंिार पररम्शष्ट (क) बमोम्िम हुिेछ (अम्न्तम पषृ्ठमा समावेश) । 

• कुिै पम्ि ईिने्ट्मा अितु्तीणा हुिे उभमदेवारहरुिाई सो िन्दा पम्छ हुिे ईिने्टमा सहिागी गराईिे छैि ।   

 

२. दोस्रो चरण 

 

म्वस्ततृ स्वास््य परीक्षण परीक्षा 

➢ प्रहरी सेवाको पदमा म्ियमू्ि र बढुवा गदाा अपिाउि ुपि ेसामान्य म्सद्धान्त २०६९ को अिसुचूी–८ बमोम्िम 

िेपाि प्रहरीको ममे्िकि म्टमिे म्ििे ।  



 

2 
 

 

३. तेस्रो चरण 

वलवखत परीक्षा र्ोिना 

खण्ड ववषर् पूणााङ्क  उत्तीणााङ्क अङ्कभार परीक्षा प्रणाली र प्रश्न सखं्र्ा  समर् 

‘क’ िेपािी रचिा 

१०० ४० 

२० 

म्वषयगत 

िेपािी िेिि 

(२ प्रश्न × ७.५ अङ्क = १५) 

िेपािी व्याकरण 

(५प्रश्न × १ अङ्क = ५) 

२ घण्टा  

 

 ‘ि’ अंगे्रिी २० 

म्वषयगत 

(५ प्रश्न × २ अङ्क = १०) 

(५ प्रश्न × २ अङ्क = १०) 

 ‘ग’ गम्णत २० 

म्वषयगत 

(४ प्रश्न × २ अङ्क = ८) 

(४ प्रश्न × ३ अङ्क = १२) 

‘घ’ 

सामान्य ज्ञाि 

र बौम्द्धक 

परीक्षण 

४० 

वस्तुगत बहुबैकम्पपक प्रश्न (MCQs) 

सामान्य ज्ञाि 

(३० प्रश्न × १ अङ्क = ३०) 

बौम्द्धक परीक्षा (आई.क्य.ू) 

(१० प्रश्न × १ अङ्क = १०) 

 

 

वलवखत परीक्षाको पाठ्र्क्रम 

पणूााङ्काः १०० 

उत्तीणााङ्क: ४०         समयाः २ घण्टा 

 

खण्ड “क” नेपाली – २० अङ्क 

१.नेपाली लेखन      िामो उत्तर (२ प्रश्न × ७.५ अङ्क = १५) 

(क) राम्रिय गाि  

(ि) म्िबन्ध िेिि  

(ग) म्चठ्ठी िेिि  

(घ) म्िवदेि  

 

२. नेपाली व्र्ाकरण     छोटो उत्तर (५प्रश्न × १ अङ्क = ५) 

(क) सामान्य िेपािी व्याकरण (काि, िाम, सवािाम) सभबन्धी सामान्य िािकारी 

(ि) शब्दाथा – (प्रचम्ित िेपािी शब्दको अथा)    

(ग) वाक्यमा प्रयोग – (प्रचम्ित शब्दको वाक्यमा प्रयोग)    

(घ) म्वपरीताथाक शब्द – (प्रचम्ित शब्दको म्बपररत अथा)    

(ङ) शदु्ध िेिि– (अशदु्ध गरी िेम्िएको वाक्यिाई शदु्ध गरी िेख्िे) 
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खण्ड “ख” अंगे्रिी– २० अङ्क 

        1. Group ‘A’                                              (५ प्रश्न × २ अङ्क = १०) 

        Basic skill and knowledge in English 

a. Simple sentence translation (English to Nepali and/or Nepali to English) 

b. Fill in the blank (article, preposition, adjective, verbs, adverbs) 

 

2. Group 'B'       (५ प्रश्न × २ अङ्क = १०) 

a.  Simple sentence making  

b. Word Meaning 

c. Matching different words according to their suitable words/groups 

 

    

खण्ड “ग” गवणत– २० अङ्क 

 

१. प्रथम खण्ड                  (४ प्रश्न × २ अङ्क = ८) 

(क) िोि  

(ि) घटाउ  

(ग) िाग  

(घ) गणुि 

(ङ) अकं र अक्षरमा िेिि 

२. वितीर् खण्ड        (४ प्रश्न × ३ अङ्क = १२)  

(क) प्रम्तशत     

(ि) सरिीकरण    

(ग) ऐम्कक म्ियम     

(घ) िाफा, िोक्साि   

(ङ) साधारण व्याि  

 

खण्ड “घ” सामाजर् ज्ञान तथा िौविक परीक्षण – ४० अङ्क 

(अ) सामाजर् ज्ञान             (३० प्रश्न × १ अङ्क = ३०) 

(क) िेपािको इम्तहास सभबन्धी सामान्य िािकारी  

➢ ऐम्तहाम्सक, धाम्माक तथा पयाटकीय दृम्ष्टिे िेपािका महत्वपूणा स्थिहरु । 

➢ म्करााँत, म्िच्छवी, मपि र िेपािको आधमु्िक इम्तहास ।  

(ि) िेपािको िगूोि सभबन्धी ज्ञाि 

➢ क्षेत्रफि, म्समािा, िौगोम्िक र राििैम्तक म्विािि  । 

➢ िदी तथा हावापािीको आधारमा िेपाििाई म्विािि । 

➢ िेपािका प्रमिु म्शिर, िदी, ताि, कुण्ि, िन््याङ्ग र झरिाहरु । 

➢ िेपािमा पाईिे बि तथा बिस्पम्त 

➢ संरम्क्षत ििावर तथा िम्िबटुी ।  

➢ िेपािका राम्रिय म्िकुञ्ि तथा संरम्क्षत के्षत्र ।  
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(ग) िेपािमा प्रचम्ित धमा, िाषा, संस्कृम्त िातिाती र ििसंख्या सभबन्धी ज्ञाि  

(घ) िेपािको वतामाि संम्वधाि – (िारी म्मम्त, िाग÷धारा र अिसुचूी संख्या) 

(ङ) िेपाि प्रहरी सभबन्धी सामान्य िािकारी 

➢ िेपाि प्रहरीको कायााियहरु सभबन्धी । 

➢ िेपाि प्रहरीको पद तथा द्याािी म्चन्हहरु सभबन्धी । 

➢ प्रहरी म्ियमाविी, २०७१ को प्रहरी कमाचारीको काम कताव्य सभबन्धी(म्ियम ६६), िेपाि प्रहरीको आचरण 

सभबन्धी (पररच्छेद ९) र प्रहरी िवाि पदको िागी आवश्यक न्यिूतम योग्यता (अिसुचूी–३ को प्रकरण ५) ।  

➢ िाम्फक सभबन्धी – (िाम्फक म्चन्ह, सिक संकेत र िाम्फक म्ियम) 

(च) महत्वपूणा समसामम्यक राम्रिय घटिाहरु िस्तैाः आम्थाक, सामाम्िक, राििैम्तक, िेिकूद र मािवअम्धकार 

  

(आ) िौविक परीक्षण (आई.क्रू्.)             (१० प्रश्न × १ अङ्क = १०) 

➢ शाम्व्दक अिकु्रम, समरुपता, वगीकरण, कोम्िङ – म्िकोम्िङ, म्मपदो िम्मपदो छुट्टयाउिे, म्दशा र दरुी ज्ञाि सभबन्धी 

परीक्षण 

 

४. चौथो चरण 

अन्तवााताा परीक्षा 

➢ प्रहरी सेवाको पदमा म्ियमू्ि र बढुवा गदाा अपिाउि ुपिे सामान्य म्सद्धान्त २०६९ को अिसुूची–१८ बमोम्िम हुिे ।   

 

द्रष्टव्र्ः यो पाठ्यक्रम म्मम्त २०७५/१०/२३ गते पश्चात िाग ूहुिेछ ।   

 

 

-समाप्त- 
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पररवशष्ट–(क) 

 

प्रावववधक समुह अन्र्तगतका सिै उप–समूहहरु तर्ा को प्रहरी िवान पदको शारीररक तजदुरुस्ती 

परीक्षाको अंकभार 
 

ईभेजट्स 
३०० 

वम.दौड 
लङ िम्प हाई िम्प वसट अप पुस अप 

वचन अप/ 

पुलअप 

३.२ वक.मी. 

(२ माईल)  

दौड 

िम्मा अंक 

पूणााङ्क २० १० १० १० १० १० ३० १०० 

उत्तीणााङ्क ८ ४ ४ ४ ४ ४ १२ ४० 

 

नोट:- कुिै पम्ि ईिने्ट्मा अिुत्तीणा हुिे उभमदेवारहरुिाई सो िन्दा पम्छ हुिे ईिने्टमा सहिागी गराईिे छैि ।  

(१) ३०० (तीन सर्) वमटर दौड 

क्र.स.ं पुरुषको लावग समर्ाववध 

पुरुष/मवहला 

अंकः २०.०० 

 

मवहलाको लावग समर्ाववध 

1=  ४५ सेकेण्ि वा सो िन्दा कम २०.०० ५५ सेकेण्ि वा सो िन्दा कम 

2=  ४७ सेकेण्ि सभम १८.०० ५७ सेकेण्ि सभम 

3=  ४९ सेकेण्ि सभम १६.०० ५९ सेकेण्ि सभम 

4=  ५१ सेकेण्ि सभम १४.०० ६१ सेकेण्ि सभम 

5=  ५३ सेकेण्ि सभम १२.०० ६३ सेकेण्ि सभम 

6=  ५४ सेकेण्ि सभम १०.०० ६५ सेकेण्ि सभम 

7=  ५६ सेकेण्ड वभत्र सम्म ८.०० ६७ सेकेण्ड वभत्र सम्म 

8=  ५६ सेकेण्ि िन्दा बढी अितु्तीणा ६७ सेकेण्ि िन्दा बढी 

 

(२) लङ िम्प  

क्र.स.ं पुरुषको लावग दुरी 
पुरुष/मवहला 

अंकः १०.०० 

 

मवहलाको लावग दुरी 

1=  १५ म्फट सभम वा सोिन्दा माम्थ १०.०० १२ म्फट सभम वा सोिन्दा माम्थ 

2=  १४ म्फट सभम ८.५० ११ म्फट सभम 

3=  १३ म्फट सभम ७.०० १० म्फट सभम 

4=  १२ म्फट सभम ५.५० ९ म्फट सभम 

5=  ११ वर्ट सम्म ४.०० ८ वर्ट सम्म 

6=  ११ म्फटसभम पम्ि गिा िसक्ि े अितु्तीणा ८ म्फटसभम पम्ि गिा िसक्ि े

वतन पटकसम्म प्रर्ास गना पाउने 
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(३) हाई िम्प  

क्र.स.ं पुरुषको लावग उचाई 

पुरुष/मवहला 

अंकः १०.०० 

 

मवहलाको लावग उचाई 

1=  ४.५ म्फट सभम  १०.०० ३.५ म्फट सभम  

2=  ४ म्फट सभम ८.०० ३ म्फट सभम 

3=  ३.५ म्फट सभम ६.०० २.५ म्फट सभम 

4=  ३ वर्ट सम्म ४.०० २ वर्ट सम्म 

5=  ३ म्फटसभम पम्ि गिा िसक्ि े अितु्तीणा २ म्फटसभम पम्ि गिा िसक्ि े

वतन पटकसम्म प्रर्ास गना पाउने 

 

(४) वसट अप 

क्र.स.ं पुरुषको लावग पटक 
पुरुष/मवहला 

अंकः १०.०० 

 

मवहलाको लावग पटक 

1=  २० पटक वा सो िन्दा माम्थ १०.०० १५ पटक वा सो िन्दा माम्थ 

2=  १८ पटक सभम ८.०० ११ पटक सभम 

3=  १५ पटक सभम ६.०० ८ पटक सभम 

4=  १२ पटक सम्म ४.०० ५ पटक सम्म 

5=  १२ पटक सभम पम्ि गिा िसक्ि े अितु्तीणा ५ पटक सभम पम्ि गिा िसक्ि े

 

(५) पुस अप 

क्र.स.ं पुरुषको लावग पटक 

पुरुष/मवहला 

अंकः १०.०० 

 

मवहलाको लावग पटक 

1=  २० पटक वा सो िन्दा माम्थ १०.०० १४ पटक वा सो िन्दा माम्थ 

2=  १७ पटक सभम ८.०० ११ पटक सभम 

3=  १४ पटक सभम ६.०० ८ पटक सभम 

4=  १० पटक सम्म ४.०० ४ पटक सम्म 

5=  १० पटक सभम पम्ि गिा िसक्ि े अितु्तीणा ४ पटक सभम पम्ि गिा िसक्ि े

 

(६) वचनअप/पुलअप 

क्र.स.ं पुरुषको लावग पटक 
पुरुष/मवहला 

अंकः १०.०० 

 

मवहलाको लावग पटक 

1=  १२ पटक वा सो िन्दा माम्थ १०.०० ३ पटक वा सो िन्दा माम्थ 

2=  १० पटक सभम ८.०० २ पटक सभम 

3=  ८ पटक सभम ६.०० १ पटक सभम 

4=  ५ पटक सम्म ४.०० १ वमनेट सम्म झुवण्डन सक्ने 

5=  ५ पटक सभम पम्ि गिा िसक्ि े अितु्तीणा १ म्मिटे सभम पम्ि झमु्ण्िि िसक्ि े
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(७) ३.२ वक.वम. (२ माईल ) दौड 

क्र.स.ं पुरुषको लावग समर्ाववध 

पुरुष/मवहला 

अंकः ३०.०० 

 

मवहलाको लावग समर्ाववध 

1=  १४ म्मिेट वा सो िन्दा कम ३०.०० १८ म्मिेट वा सो िन्दा कम 

2=  १५ म्मिेट सभम २६.०० १९ म्मिेट सभम 

3=  १६ म्मिटे सभम २०.०० २० म्मिेट सभम 

4=  १७ म्मिेट सभम १६.०० २१ म्मिेट सभम 

5=  १८ वमनेट सम्म १२.०० २२ वमनेट वभत्र 

6=  १८ म्मिेट िन्दा बढी अितु्तीणा २२ म्मिेट िन्दा बढी 

 

 


