
सिद्दिचरण नगरपासिका ओखिढुङ्गा 

नगर प्रहरी पदको पाठ्यक्रम 
 

ऩयीऺाको ककससभ 

क्र. सॊ. चयण किियण ऩूणााङ्क उत्तीणााङ्क 

१ प्रथभ चयण प्रायम्भबक स्िास््म ऩयीऺण ऩयीऺा - - 

शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺा १०० ४० 

२ दोश्रो चयण किस्ततृ स्िास््म ऩयीऺण ऩयीऺा - - 

३ तेश्रो चयण सरम्ित ऩयीऺा १०० ४० 

४ चौथो चयण अन्तिााताा ऩयीऺा २० - 

 

१.  प्रथभ चयण 

 प्रायम्भबक स्िास््म ऩयीऺण ऩयीऺा: प्रहयी  सेिाको ऩदभा सनमकु्ती य फढुिा गदाा अऩनाउन ुऩने साभान्म 
ससद्धान्त, २०६९ को अनसूुची –६ को आधायभा देहाम फभोम्जभ सरने ।  

 शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺा । 

इाबेन्टस ् ३०० भी. 
दौड 

रङ 
जभऩ 

हाइा 
जभऩ 

ससट 
अऩ 

ऩसु अऩ म्चन अऩ ३.२ कक.सभ. (२ 
भाइार) दौड 

जभभा 
अङ्क 

ऩूणााङ्क 
२० १० १० १० १० १० १० १०० 

उत्तीणााङ्क 
८ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४० 

 

नोट:- 

 शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺाको अॊकबाय ऩरयम्शष्ट (क) फभोम्जभ हनुेछ । 

 कुनै ऩसन इाबेन्टभा अनमु्त्तणा हनुे उभभेदिायराइा सो बन्दा ऩसछ हनुे इाबेन्टभा सहबागी गयाइाने छैन । 

२. दोश्रो चयण 

      किस्ततृ स्िास््म ऩयीऺण ऩयीऺा : म्जल्रा अस्ऩतारको सहमोगभा सरने । 

३. तेश्रो चयण :   सरम्ित ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ : 
 ससकद्धचयण नगयऩासरकाको "नगय प्रहयी सेिा सञ्चारन सभिन्धी कामाकिसध , २०७६"  को दपा-४ भा व्मिस्था बए 
फभोम्जभको न्मनुतभ मोग्मताराइा भध्मनजय याम्ि साभदुाकमक किद्यारमको कऺा ८ को ऩाठ्यक्रभभा आधारयत हनुे ।  

िण्ड किषम ऩूणााङ्क उम्त्तणााङ्क अॊकबाय ऩयीऺा प्रणारी य प्रश्न सॊख्मा सभम 

 

'क' 
 

नेऩारी 
यचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४० 

 

 

२० 

सफषमगत 

नेऩारी रेिन: (२ प्रश्न X५ अॊक=१०) 

नेऩारीव्माकयण: (५ प्रश्न X २ अॊक=१०) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२ घण्टा 

'ि' अॊग्रजेी १० सफषमगत: (५ प्रश्न X२ अॊक=१०) 

 

'ग' 
 

गम्णत 

 

२० 

सफषमगत: 
(५ प्रश्न X२ अॊक=१०) 

(५ प्रश्न X२ अॊक=१०) 

 

 

 

 

 

'घ' 

 

 

साभान्म 
ऻान, प्रहयी 
सेिा य 
फौकद्धक 
ऩयीऺण 

 

 

 

 

 

५० 

िस्तगुत फहउुत्तय प्रश्न (MCQs) 

साभान्म ऻान: (२० प्रश्न X१ अॊक=२०) 

प्रहयी सेिा: (१० प्रश्न X१ अॊक=१०) 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन सभफन्धी 
(१० प्रश्न X१ अॊक=१०) 

फौकद्धक ऩयीऺण (आइा. क्मू.) 

(१० प्रश्न X१ अॊक=१०) 

 

 



सरम्ित ऩयीऺाको ऩाठ्यक्रभ 

                                                                                                                                                                                                                           ऩूणााङ्क् १०० 

                                                                                                                                                                                                                           उत्तीणााङ्क :४० 

                                              सभम् २ घण्टा 
िण्ड 'क'  नेऩारी – २० अङ्क 

 

१. नेऩारी रेिन                                                             सॊम्ऺप्त उत्तय (२ प्रश्न × ५ अङ्क = १०) 

 (क) अनचु्छेद रेिन 

 (ि) सनफन्ध रेिन - आधायबतू तह (कऺा ६-८) सभभका रासग उऩमकु्त हनुे सयर प्रकायको कुनै दईु शीषाक भध्मे 
एक किषमभा कभतीभा १०० शब्द नघटाई सनफन्ध रेिन । 

(ग)  म्चठ्ठी िा  सनिेदनरेिन - आधायबतू तह (कऺा ६-८) सभभका रासग  उऩमकु्त हनुे सयर प्रकायको  कामाारम 
प्रमोजनको रासग म्चठी िा सनिेदन रेिन । 

 

२. नेऩारी व्माकयण                             छोटो उत्तय (५ प्रश्न   × २ अङ्क (१+१)=१०) 
(क) साभान्म नेऩारी व्माकयण (नाभ , सिानाभ, कयण, अकयण य सरङ्ग ऩरयितान ) सभफन्धी  साभान्म जानकायी                                                   

(ि)  शब्दाथा –  (प्रचसरत नेऩारी शब्दको अथा)                                              
(ग)  िाक्मभा प्रमोग –  (प्रचसरत शब्दको िाक्मभा प्रमोग)                                              
(घ) किऩयीताथाक शब्द – (प्रचसरत शब्दको सफऩरयत अथा)                                             
(ङ) शदु्ध रेिन –  (अशदु्ध गयी रेम्िएको साभान्म ककससभको िाक्मराई शदु्ध गयी रेख्न)े 

 

िण्ड 'ि' अॊग्रजेी – १० अङ्क 

Basic skill and knowledge in English (५ प्रश्न ×२ अङ्क (१+१)=१०)  

a. Translation (English to Nepali and Nepali to English) 

b. Word Meaning 

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

d. Spelling Writing (two and three digit numbers) 

e. Singular/Plural (simple word) 

 

िण्ड 'ग'  गम्णत -२० अङ्क 

१. प्रथभ िण्ड                                                        (५प्रश्न ×२ अङ्क (१+१) = १०) 

(क) जोड (ठाडो/तेसो तीन अॊक सभभको) 
(ि) घटाउ (ठाडो/तेसो तीन अॊक सभभको) 
(ग)  गणुन (दईु अॊक सभभको) 
(घ)  बाग (दईु अॊक सभभको) 
(ङ)  अॊक य अऺयभा रेिन  (चाय अॊक सभभको) 

 

२.द्विसतम िण्ड                            (५ प्रश्न ×२ अङ्क = १०)
  

         (क)  सयरीकयण (जोड, घटाउ, गणुन य बागको प्रमोग गयेय हर गना सभल्ने  साभान्म ककससभको सयर)                          

(ि)  गम्णतीम शाम्ब्दक सभस्मा  (जोड, घटाउ, गणुन य बागको प्रमोग गयेय हर गना  सभल्ने साभान्म ककससभको   

           गम्णतीम शाम्ब्दक सभस्मा) 

 

िण्ड 'घ'  साभान्म ऻान,  सेिा सभफन्धी तथा फौकद्धक ऩयीऺण – ५० अङ्क 

 

(अ) साभान्म ऻान                                                             (२० प्रश्न × १ अङ्क = २०) 

(क) नेऩारको इसतहास सभफन्धी साभान्म जानकायी   

 ऐसतहाससक, धासभाक तथा ऩमाटकीम दृकष्टरे नेऩारका भहत्िऩूणा स्थरहरु ।  

 नेऩारको आधसुनक इसतहास ।  



(ि) नेऩारको बगूोर सभफन्धी साभान्म ऻान 

 ऺेत्रपर, ससभाना, बौगोसरक य याजनैसतक (सॊघ, प्रदेश य स्थानीम) किबाजन   

 नदी तथा हािाऩानीको आधायभा नेऩारराई किबाजन ।  

 नेऩारका प्रभिु म्शिय, नदी, तार, कुण्ड, बन््माङ्ग य झयनाहरु । 

 नेऩारभा ऩाईने फन तथा फनस्ऩसत ।  

 सॊयम्ऺत जनािय तथा जसडफटुी ।  

 नेऩारका याकिम सनकुञ्ज तथा सॊयम्ऺत ऺेत्र ।  

(ग) नेऩारभा प्रचसरत धभा, बाषा,  सॊस्कृसत¸ जातजाती य जनसॊख्मा सभफन्धी ऻान 

(घ) नेऩारको िताभान सॊकिधान – (जायी सभसत, बाग, धाया य अनसूुची सॊख्मा) 

                  (ङ) भहत्िऩूणा सभसाभकमक याकिम घटनाहरु (आसथाक, साभाम्जक, याजनैसतक)  

(आ) नेऩार प्रहयी तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन सभफन्धी साभान्म जानकायी–२० अङ्क  

१. नेऩार प्रहयी सभफन्धी                                                                                                                                                  (१० प्रश्न × १ अङ्क = १०) 

 नेऩार प्रहयीको कामाारमहरु । 

 नेऩार प्रहयीको ऩद तथा दजाा। 

 प्रहयी सनमभािरी , २०७१ को प्रहयी कभाचायीको काभ कताव्म (सनमभ ६६) , किदा सभफन्धी (ऩरयच्छेद ८) , 

 आचयण सभफन्धी (ऩरयच्छेद ९), 

 ट्राकपक सभफन्धी – (ट्राकपक म्चन्ह, सडक सॊकेत य ट्राकपक सनमभ)। 

  २.स्थानीम सयकाय सञ्चारन सभफन्धी                                                                                                                    (१० प्रश्न × १ अङ्क=१०) 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ (नगयऩासरका य िडा ससभसतको काभ, कताब्म य असधकाय) 

 ससकद्धचयण नगयऩासरकाको "कयाय सेिाभा जनशक्ती व्मिस्थाऩन गने सभिन्धी कामाकिसध, २०७५" 

 ससकद्धचयण नगयऩासरकाको "नगय प्रहयी सेिा सञ्चारन सभिन्धी कामाकिसध, २०७६" 

 

(इ) फौकद्धक ऩयीऺण (आई.क्मू.)                                                                                                       (१० प्रश्न × १ अङ्क=१०) 

  शाम्व्दक अनकु्रभ , सभरुऩता, िगीकयण, कोसडङ– सडकोसडङ, सभल्दो नसभल्दो छुट्टमाउने ,  द्वदशा य दयुी  ऻान 
सभफन्धी ऩयीऺण। 

४. चौथो चयण 

  

अन्तिााताा ऩयीऺा-२० अङ्क  

ऩरयम्शष्ट –(क) 

शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺाको अॊकबाय: 
१) ३०० (तीनसम) सभटय दौड 

क्र.सॊ. ऩरुुषको रागी सभमाफसध (ऩरुुष/भकहरा) अॊक : १० भकहराको रागी सभमाफसध 

१ ४५ सेकेण्ड िा सो बन्दा कभ २०.०० ५५ सेकेण्ड िा सो बन्दा कभ 

२ ४७ सेकेण्ड सभभ १८.०० ५७ सेकेण्ड सभभ 

 ३ ४९ सेकेण्ड सभभ १६.०० ५९ सेकेण्ड सभभ 

४ ५१ सेकेण्ड सभभ १४.०० ६१ सेकेण्ड सभभ 

५ ५३ सेकेण्ड सभभ १२.०० ६३ सेकेण्ड सभभ 

६ ५४ सेकेण्ड सभभ १०.०० ६५ सेकेण्ड सभभ 

७ ५६ सेकेण्ड सबत्र सभभ ८.०० ६७ सेकेण्ड सबत्र सभभ 

८ ५६ सेकेण्ड बन्दा फढी अनसुतणा ६७ सेकेण्ड बन्दा फढी 
 

नोट :- (कुनै ऩसन ईबेन्टभा अनसुतणा हनुे उभभेदिायहरुराई सो बन्दा ऩसछ हनुे ईबेन्टभा सहबागी गयाईने छैन) । 

 

 

 

 

 

 



२) रङ जभऩ 

क्र.सॊ. ऩरुुषको रागी उचाई (ऩरुुष/भकहरा) अॊक : १० भकहराको रागी उचाई 

१ १५ कपट सभभ िा सो बन्दा भाथी  १०.०० १३ कपट सभभ िा सो बन्दा भाथी 
२ १४ कपट सभभ ८.५० १२ कपट सभभ  

३ १३ कपट सभभ ७.०० ११ कपट सभभ 

४ १२ कपट सभभ ५.५० १० कपट सभभ 

५ ११ कपट सभभ ४.०० ९ कपट सभभ 
६ ११ कपट सभभ ऩसन गना नसक्न े अनसुतणा ९ कपट सभभ ऩसन गना नसक्न े

तीन ऩटक सभभ प्रमास गना ऩाउने  
 

नोट :- (कुनै ऩसन ईबेन्टभा अनसुतणा हनुे उभभेदिायहरुराई सो बन्दा ऩसछ हनुे ईबेन्टभा सहबागी गयाईने छैन) । 

३) हाई जभऩ 

क्र.सॊ. ऩरुुषको रागी उचाई (ऩरुुष/भकहरा) अॊक : १० भकहराको रागी उचाई 

१ ४.५ कपट सभभ १०.०० ३.५ कपट सभभ 

२ ४ कपट सभभ ८.०० ३ कपट सभभ 

३ ३.५ कपट सभभ ६.०० २.५ कपट सभभ 

४ ३ कपट सभभ ४.०० २ कपट सभभ 

५ ३ कपट सभभ ऩसन गना नसक्न े अनसुतणा २ कपट सभभ ऩसन गना नसक्न े

तीन ऩटक सभभ प्रमास गना ऩाउने  
नोट :- (कुनै ऩसन ईबेन्टभा अनसुतणा हनुे उभभेदिायहरुराई सो बन्दा ऩसछ हनुे ईबेन्टभा सहबागी गयाईने छैन) । 

४) ससट अऩ 

क्र.सॊ. ऩरुुषको रागी ऩटक (ऩरुुष/भकहरा) अॊक : १० भकहराको रागी ऩटक 

१ २० ऩटक िा सो बन्दा भाथी १०.०० १५ ऩटक िा सो बन्दा भाथी 
२ १८ ऩटक सभभ ८.०० ११ ऩटक सभभ 

३ १५ ऩटक सभभ ६.०० ८ ऩटक सभभ 

४ १२ ऩटक सभभ ४.०० ५ ऩटक सभभ 

५ १२ ऩटक ऩसन गना नसक्न े अनसुतणा ५ ऩटक ऩसन गना नसक्न े

नोट :- (कुनै ऩसन ईबेन्टभा अनसुतणा हनुे उभभेदिायहरुराई सो बन्दा ऩसछ हनुे ईबेन्टभा सहबागी गयाईने छैन) । 

५) ऩसु अऩ 

क्र.सॊ. ऩरुुषको रागी ऩटक (ऩरुुष/भकहरा) अॊक : १० भकहराको रागी ऩटक 

१ २० ऩटक िा सो बन्दा भाथी १०.०० १४ ऩटक िा सो बन्दा भाथी 
२ १७ ऩटक सभभ ८.०० ११ ऩटक सभभ 

३ १४ ऩटक सभभ ६.०० ८ ऩटक सभभ 

४ १० ऩटक सभभ ४.०० ४ ऩटक सभभ 

५ १० ऩटक ऩसन गना नसक्न े अनसुतणा ४ ऩटक ऩसन गना नसक्न े

नोट :- (कुनै ऩसन ईबेन्टभा अनसुतणा हनुे उभभेदिायहरुराई सो बन्दा ऩसछ हनुे ईबेन्टभा सहबागी गयाईने छैन) । 

६) म्चन अऩ / ऩरु अऩ 
क्र.सॊ. ऩरुुषको रागी ऩटक ससभा (ऩरुुष/भकहरा) अॊक : १० भकहराको रागी ऩटक ससभा 
१ १२ ऩटक िा सो बन्दा भाथी १०.०० ३ ऩटक िा सो बन्दा भाथी 
२ १० ऩटक सभभ ८.०० २ ऩटक सभभ 

३ ८ ऩटक सभभ ६.०० १ ऩटक सभभ 

४ ५ ऩटक सभभ ४.०० १ सभनेट सभभ झमु्ण्डन सक्न े

५ ५ ऩटक ऩसन गना नसक्न े अनसुतणा १ सभनेट सभभ ऩसन झमु्ण्डन नसक्न े

नोट :- (कुनै ऩसन ईबेन्टभा अनसुतणा हनुे उभभेदिायहरुराई सो बन्दा ऩसछ हनुे ईबेन्टभा सहबागी गयाईने छैन) । 

 

 



७) ३.२ कक.सभ.(दईु भाईर) दौड 

क्र.सॊ. ऩरुुषको रागी सभमाफसध (ऩरुुष/भकहरा) अॊक : ३० भकहराको रागी सभमाफसध 

१ १४ सभनेट िा सो बन्दा कभ ३० १८ सभनेट िा सो बन्दा कभ 

२ १५ सभनेट सभभ २६ १९ सभनेट सभभ 

३ १६ सभनेट सभभ २० २० सभनेट सभभ 

४ १७ सभनेट सभभ १६ २१ सभनेट सभभ 

५ १८ सभनेट सबत्र सभभ १२ २२ सभनेट सबत्र सभभ 

६ १८ सभनेट बन्दा फढी अनसुतणा २२ सभनेट बन्दा फढी 
नोट :- (कुनै ऩसन ईबेन्टभा अनसुतणा हनुे उभभेदिायहरुराई सो बन्दा ऩसछ हनुे ईबेन्टभा सहबागी गयाईने छैन) । 

     ऩनुश्चब :- १. छनौट चयणभा प्रायभबभा उचाई, छासत य तौरको नाभ गरयने छ । 

१. उक्त नाऩभा उम्त्तणा बएका उभभेदिायहरुराई भात्र प्रायम्भबक स्िास््म ऩयीऺण (२० फदेु) ऩयीऺाभा सभािेश 
गयाईने छ । 

२. प्रायम्भबक स्िास््म ऩयीऺण उम्त्तणा बएका उभभेदिायहरुराई भात्र क्रभश शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺाभा 
सभािेश गयाईने छ । 

२.  ससकद्धचयण नगयऩासरकाको नगय प्रहयी सञ्चारन सभफन्धी कामाकिसध, २०७६ फभोम्जभ नगय प्रहयी सेिा 
 इकाइभा यहने देहाम अनसुायका ऩदहरुका रासग सोही कामाकिसधको िुॉदा नॊ.४ को (१) य (२)  फभोम्जभका 
 मोग्मता ऩगुेका इच्छुक नेऩारी नागरयकहरुफाट दयिास्त आव्हान गयी १५ (ऩन्र) द्वदन  अिसधको सूचना प्रकाशन 
 गने । 

 

ऩद तह 
ऩद सॊख्मा 

भकहरा ऩरुुष 

हिल्दाय सहामक ततृीम स्तय ० १ 

जिान सहामक प्रथभ स्तय २ २ 
 
 

 

 

 


