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नगर प्रहरी अन्तगयत लिपाही पदमा छनौटका िालग लिइने लिखित तथा प्रर्ोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम  

परीक्षाको ककलिम 

लि नं चरण कििरण पूणायङ्क उत्तीणायङ्क 

१ प्रथम चरण प्रारखम्िक स्िास््र् परीक्षण परीक्षा   
शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षण ७० २८ 

२ दोश्रो चरण लिखित परीक्षा १०० ४० 
३ तेश्रो चरण अन्तरिाताय २०  

 

प्रथम चरण 

1. प्रारखम्िक स्िास््र् परीक्षण 

प्रारखम्िक स्िास््र् परीक्षण गदाय कुनै उम्मेदिारको देहार्को अिस्था देखिएमा लनजहरु पकहिो चरणबाटै बाकहर हनुेछन ्र 
लनजहरुिाई शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षण परीक्षामा िहिागी गराइने छैन ।  

क. आिँा +2 िा -२ िन्दा बढी कमजोर िएमा 
ि. रगत परीक्षण गदाय मधुमेह िेकटएमा  

ग. उचाई परुुषको हकमा ५ किट २ इन्च र मकहिाको हकमा ५ किटिन्दा कम िएमा  

घ. परुुषको हकमा छाती निुिाउँदा ३१ र िुिाउँदा ३३ इन्च निएमा  

ङ. तौि परुुषको हकमा ५० केजी र मकहिाको हकमा ४५ केजी िन्दा कम िएमा  

च. अस्ििाकिक शारीररक बनािट िएमा  

2. शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षण परीक्षा  

क. 1000 लमटर दौड  

लि नं परुुषको िालग िमार्िलध  मकहिाको िालग िमर्ािलध कुि अङ्क 

1 १५० िेकेन्ड िा िो िन्दा कम १८३ िेकेन्ड िा िो िन्दा कम 20 

2 156 िेकेन्ड िम्म 190 िेकेन्ड िम्म 18 

3 163 िेकेन्ड िम्म 197 िेकेन्ड िम्म 16 

4 170 िेकेन्ड िम्म 204 िेकेन्ड िम्म  14 

5 177 िेकेन्ड िम्म 210 िेकेन्ड िम्म  12 

6 180 िेकेन्ड िम्म  २१७ िेकेन्ड िम्म 10 

7 186 िेकेन्ड िम्म  २२४ िेकेन्ड िम्म  8 

8 186 िेकेन्ड िन्दा बढी  २२४ िेकेन्डिन्दा बढी  अनतु्तीणय 
 

 

 

 



ि. पिु अप 

लि नं परुुषको िालग   मकहिाको िालग  कुि अङ्क 

1 20 पटकिम्म िा िो िन्दा बढी  15 पटक िा िो िन्दा मालथ 10 

2 १८ पटकिम्म  ११ पटकिम्म  8 

3 १५ पटक िम्म ८ पटक िम्म  6 

4 १२ पटक िम्म  7 पटक िम्म 4 

5 १२ पटकिन्दा कम  6 पटकिम्म  अनतु्तीणय 
 

ग. खचन अप/पिु अप   

लि नं परुुषको िालग  मकहिाको िालग  कुि अङ्क 

1 12 पटक िा िो िन्दा मालथ  6 पटक िा िो िन्दा बढी  10 

2 10 पटकिम्म  5 पटकिम्म  8 

3 ८ पटकिम्म 4 पटक िम्म  6 

4 5 पटकिम्म  3 पटक िम्म  4 

5 ५ िन्दा कम पटक 2 पटकिम्म अनतु्तीणय 
 

घ. लिट अप  

लि नं परुुषको िालग  मकहिाको िालग  कुि अङ्क 

1 20 पटकिम्म िा िो िन्दा बढी  15 पटक िा िो िन्दा मालथ 10 

2 १८ पटकिम्म  ११ पटकिम्म  8 

3 १५ पटक िम्म ८ पटक िम्म  6 

4 १२ पटक िम्म  7 पटक िम्म 4 

5 १२ पटकिन्दा कम  6 पटकिम्म  अनतु्तीणय 
 

ङ. िङ जम्प  

लि नं परुुषको िालग  मकहिाको िालग  कुि अङ्क 

1 १५ किट िा िो िन्दा िामो १२ किट िा िो िन्दा िामो  10 
2 १४ किट िम्म ११ किट िम्म  8 
3 १३ किटिम्म  १० किट िम्म  6 
4 १२ किट िम्म  ९ किट िम्म  5 
5 ११ किट िम्म  ८ किट िम्म  4 
6 ११ किट िन्दा कम ८ किट िन्दा कम  अनतु्तीणय 

 

छ. हाई जम्प  

लि नं परुुषको िालग  मकहिाको िालग  कुि अङ्क 

1 4.5 किट िम्म ३.५ किट िम्म  10 
2 ४.0 किट िम्म  3.0 किट िम्म  8 



3 3.5 किट िम्म २.5 किट िम्म  6 
4 3.0 किट िम्म  2.0 किट िम्म  4 
5 3.0 किट िन्दा कम 2.0 किट िन्दा कम  अनतु्तीणय 

नोट: मालथ उल्िेखित कुनै एक इिेन्टमा अनतु्तीणय हनुे उम्मेदिारिाई िो पलछको इिेन्टमा िहिागी गराइने छैन । 

 

दोश्रो चरण 

लिखित परीक्षा  

लिखित परीक्षा र्ोजना 
िण्ड किषर्  अङ्किार पूणायङ्क  उत्तीणायङ्क  परीक्षा 

प्रणािी  

प्रश्न िंख्र्ा र अङ्किार िमर्  

क नेपािी  16 

100 40 
िस्तगुत 

बहबैुकखल्प
क प्रश्न 

8 प्रश्न * २ अङ्क = १6  

१ 
घन्टा 

ि अंग्रजेी  14 7 प्रश्न * २ अङ्क = १४  
ग  गखणत  २०  10 प्रश्न * २ अङ्क = 14 
घ िामान्र् ज्ञान र िामान्र् 

बौकिक परीक्षण  
50 25 प्रश्न * २ अङ्क = ५०  

 

बेनी नगरपालिका 
नगर प्रहरी अन्तगयत लिपाही पदका िालग लिइने लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम 

पूणायङ्क ։ १००           िमर् ։ १ घन्टा  

उत्तीणायङ्क ։ ४०  

िण्ड क नेपािी - १६ अङ्क 

क. नेपािी व्र्ाकरण  

ि. िामान्र् नेपािी व्र्ाकरण (काि, नाम, िियनाम) िम्बन्धी िामान्र् जानकारी  

ग. शब्दाथय (नेपािी शब्दहरुको अथय)  

घ. किपरीताथयक शब्द  

 

िण्ड ि अंग्रजेी - १४ अङ्क 

a. Articles  

b. Vowels  

c. Verbs  

d. Opposite words 

e. Domestic Animals/Wild Animals name  

 

 

िण्ड ग - गखणत- २० अङ्क 

क. प्रलतशत 

ि. ऐककक लनर्म  

ग. नािा नोक्िान   

घ. िाधारण व्र्ाज  

 



िण्ड घ - िामान्र् ज्ञान तथा िामान्र् बौकिक परीक्षण - ५० अङ्क 

१. िामान्र् ज्ञान (५० अङ्क) 
a. बेनी नगरपालिकाको िामान्र् जानकारी  

b. बेनी नगरपालिकाको नगर प्रहरी िञ्चािन तथा व्र्िस्थापन िम्बन्धी कार्यकिलध २०७९  

c. नेपािको िंकिधान  

d. नेपािको िगुोि  

e. नेपािमा प्रचलित धमय िाषा िंस्कृलत जातजाती र जनिंख्र्ा िम्बन्धी िामान्र् ज्ञान  

 

२. िामान्र् बौकिक परीक्षण  

a. शाखब्दक ताककय क परीक्षण, बोध, शब्दज्ञान, अनकु्रम, िमरुपता 
b. मात्रात्मक िंख्र्ात्मक िा अङ्क िम्बन्धी शे्रणीक्रम, िमरुपता, िगीकरण आदी  

c. आशाखब्दक ताककय क परीक्षण अनकु्रम िमरुपता एकरुपता आदी  

 

तेश्रो चरण 

१. अन्तरिाताय परीक्षा        २० अङ्क 

 

 

 

नोट ։ उम्मेदिारिे शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षामा हालिि गरेको अङ्कको ३० प्रलतशत, लिखित परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्कको 
६० प्रलतशत र अन्तरिातायमा प्राप्त गरेको अङ्कको १० प्रलतशत अङ्किारका आधारमा र्ोग्र्ताक्रमको िूची तर्ार गरी पदपूलतय 
िलमलतिे लनर्खुिका िालग लििाररश गनेछ ।   


