
देवदह नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

केरवानी, रुपन्देही 
िमु्बिनी प्रदेश 

 

नगर प्रहरी जवान (महहिा) पदको परीक्षाको हकलिम तथा पाठ्यक्रम 

 

परीक्षाको हकलिम 

क्र.ि. चरण हववरण पूणायङ्क उत्तीणायङ्क 

१ प्रथम चरण प्रारम्बिक स्वास््र् परीक्षण परीक्षा - - 

शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षा ५० २० 

२ दोश्रो चरण हवस्ततृ स्वास््र् परीक्षण परीक्षा   

३ तेश्रो चरण लिम्ित परीक्षा ५० २० 

४ चौथो चरण अन्तरवाताय २० - 
 

प्रथम चरण 

क. प्रारम्बिक स्वास््र् परीक्षण परीक्षााः- प्रहरी िेवाको पदमा लनर्कु्ती र िढुवा गदाय अपनाउन ुपने िामान्र् 
लिद्धान्त (२०६९ को अनिूुची ६ को आधारमा देहार् िमोम्जम लिने) । 

प्रारम्बिक स्वास््र् परीक्षण (हिम्जकि हिट्नेि) मा अर्ोग्र् हनु ेअवस्थाहरु 

१. अंगिंग/ कुरुप देम्िन े

२. हात िटु्टा िाङ्गो-हिङ्गो र औिंाहरु ठिक निएको 
३. घुंडा Knee Lock िएको अथवा Rickets िई िाहिएको (K2 र K2 िन्दा मालथको) 

४. धेरै चेप्ट्ट्टो पैतािा िएको (िाि ुपाईिे) 
५. प्रष्ट िोिी निएको/ िकिके 

६. िठ्यौरो 
७. ढाड कुप्रो िएको 
८. शरीर परुा झकुाउन निक्न े

९. म्जउ कोल्िे परेको (िाङ्गो शरीर िएको) 

१०. दवुी िएको 
११. कपाि झरेको, िुिेको वा रंगाएको 
१२. िरेु (उचाई अनिुार अत्र्ालधक दबु्िो) कबतीमा ५० के.जी. परुुष र ४२ के.जी. महहिा 
१३. आिँा डेढो िएको 
१४. कुनै एक आिँा म्चबिन निक्ने 
१५. उचाई अनिुार हनुपुने तौि िन्दा अत्र्ालधक िढी तौि िएको 
१६. शरीर मोिो तर हात िटु्टा म्झनो देम्िन े

१७. अनहुारमा अस्वािाहवक दागहरु िएको 
१८. शरीरको िाहहर देम्िने िागमा ट्यािु माकय  िनाएको 
१९. २ विा िन्दा िढी दाँत हकरािे िाएको वा झरेको 



२०. िेररकोच वा नशा िुल्ने िएको 
 

ि. शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षणाः- 

ईिेन्िि ् ३०० मी. दौड ३.२ हक.लम. (२ माईि) दौड जबमा 

पूणायङ्क २० ३० ५० 

उत्तीणायङ्क ८ १२ २० 

 

नोिाः- 
• शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षाको अंकिार परम्शष्ट (क) िमोम्जम हनुेछ । 

• कुनै पलन ईिेन्ि अनतु्तीणय हनुे उबमदेवारिाई िो िन्दा पलछ हनुे ईिेन्िमा िहिागी गराईने छैन । 

 

दोश्रो चरण 

हवस्ततृ स्वास््र् परीक्षण परीक्षााः- िरकारी अस्पताि तथा नेपाि िरकारिाि मान्र्ता प्राप्त मेलडकि किेजिाि 
स्वास््र् परीक्षण गरर ररपोिय पेश गने । 

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  
 

तेश्रो चरण 

लिम्ित परीक्षा र्ोजना 
क्र.ि. हवषर् परीक्षा प्रणािी प्रश्न िंख्र्ा अंकिार िमर् पूणायङ्क उत्तीणायङ्क 
१ िामान्र् ज्ञान िस्तगुत: 

िहवैुकम्ल्पक प्रश्न (MCQS) 

३५×१=३५ ४५ लमनेि ५० २० 
२ िौहद्धक परीक्षा 

(आई.क्रू्.) 
१५×१=१५ 

 

लिम्ित परीक्षाको पाठ्यक्रम 

(क)  िामान्र् ज्ञान (३५ प्रश्न × १ अंक= ३५ अंक) 
१. नेपािको ईलतहाि, िगुोि, धमय, जातजालत, िाषा, िंस्कृलत र जनिंख्र्ा िबिन्धी ज्ञान 

२. नेपािको वतयमान िंहवधान 

३. नेपाि प्रहरी र प्रहरीको दजायनी म्चन्ह िबिन्धी िामान्र् ज्ञान 

४. देवदह नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७६ िबिन्धी िामान्र् जानकारी 



५. महत्वपूणय िमिामाहर्क राहिर् घिनाक्रमहरु 

 

(ि) िौहद्धक परीक्षण (आई.क्रू्.) (१५ प्रश्न × १ अंक= १५ अंक) 

िाधारण जोड, घिाउ, गणुन, िाग िगार्तका िौहद्धक परीक्षण 

 

पररम्शष्ट- (क) 
शारीररक तन्दरुुस्ती परीक्षण परीक्षाको अंकिार 

• कुनै पलन ईिेन्ि अनतु्तीणय हनुे उबमदेवारिाई िो िन्दा पलछ हनुे ईिेन्िमा िहिागी गराईने छैन । 

 

१. ३०० (तीन िर्) लमिर दौड 

क्र.ि. महहिाको िालग िमर्ावलध अंक: २० 

१ ६० िकेण्ड वा िो िन्दा कम २० 

२ ६२ िेकेण्ड िबम १८ 

३ ६४ िेकेण्ड िबम १६ 

४ ६६ िेकेण्ड िबम १४ 

५ ६८ िेकेण्ड िबम १२ 

६ ७० िेकेण्ड िबम १० 

७ ७२ िेकेण्ड िबम ८ 

८ ७२ िेकेण्ड िन्दा िढी अनतु्तीणय 
 
 

२. ३.२ हक.लम. (२ माईि) दौड 

क्र.ि. महहिाको िालग पिक (परुुष/महहिा) अंक: ३० 

१ १९ लमनेि वा िो िन्दा कम ३० 

२ २० लमनेि िबम २६ 

३ २१ लमनेि िबम २० 

४ २२ लमनेि िबम १६ 

५ २३ लमनेि लित्र िबम १२ 

६ २३ लमनेि िन्दा िढी अनतु्तीणय 
 

नोिाः- 
१. छनौि चरणको प्रारबिमा उचाई, छालत र तौिको नाप गररनेछ । उक्त नापमा उत्तीणय िएका 

उबमेदवारहरुिाई मात्र प्रारम्बिक स्वास््र् परीक्षण (२० िुदेँ) परीक्षामा िमावेश गराईने छ । 

२. प्रारम्बिक स्वास््र् परीक्षण उत्तीणय िएका उबमेदवारहरुिाई मात्र क्रमशाः शारीररक तन्दरुुस्ती 
परीक्षामा िमावशे गराईने छ । 

 

 


