
प्रदेश रोक सेवा आमोग 

कणाारी प्रदेश 

 

नेऩार वन सेवा, जनयर पयेष्ट्रि सभूह, तह ष्ट्रवष्ट्रहन, वन यऺक ऩदको प्रततमोतगतात्भक ऩयीऺाको ऩाठमक्रभ एवॊ ऩयीऺा 
मोजना  

 

ऩाठ्यक्रभको रुऩयेखा्— मस ऩाठ्यक्रभको आधायभा तनम्नानसुाय चयणभा ऩयीऺा तरइने छ्  

प्रथभ चयण्— शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺण      ऩूणााङ्क्— ५०  

द्वितीम चयण्— तरखखत ऩयीऺा       ऩूणााङ्क्— ३०  

ततृीम चयण्— अन्तवााताा        ऩूणााङ्क्— २० 

 

ऩयीऺा मोजना (Examination Scheme) 

चयण ऩयीऺा ऩूणााङ्क उत्तीणााङ्क ऩयीऺा प्रणारी प्रश्न सॊख्मा X  अङ्क सभम 

प्रथभ शायीरयक तन्दरुुस्ती 
ऩयीऺण 

५० २५ प्रमोगात्भक   

द्वितीम तरखखत ऩयीऺा ३० १२ वस्तगुत फहवैुकखपऩक प्रश्न ६० प्रश्न X ०.५ अङ्क ५० तभनेट 
ततृीम अन्तवााताा २० - भौखखक   
 

द्रष्टव्म् 
१. शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺणको मोजनाको फुॉदा नॊ. (१) शायीरयक ऩयीऺणभा तोष्ट्रकएको भाऩदण्ड ऩगु्ने 

उम्भेदवायहरुरे भात्र दयखास्त बना सक्ने व्महोयाको जानकायी द्वदई/खरुाई ष्ट्रवऻाऩन सूचना प्रकाखशत गरयनेछ । 
शायीरयक ऩयीऺणभा तोष्ट्रकएको भाऩदण्डभा अन्मथा हनु गएभा उम्भेदवाय स्वॊम जवापदेष्ट्रह हनुऩुनेछ ।  

२. प्रथभ चयणको शायीरयक ऩयीऺणभा छनौट बएका उम्भेदवायहरुराई भात्र तन्दरुुस्ती ऩयीऺाभा बाग तरन ऩाउन े
छन । तन्दरुुस्ती ऩयीषाभा तोष्ट्रकएका प्रत्मेक इबेण्टहरुभा छनौट हुॉदै गई सफै इबेण्टहरुभा सपर बएका 
उम्भेदवायहरुराई भात्र द्वितीम चयणको तरखखत ऩयीऺाभा सखम्भतरत गयाइनेछ । 

३. तरखखत ऩयीऺाको भाध्मभ बाषा नेऩारी वा अॊग्रजेी अथवा नेऩारी य अॊग्रजेी दवैु हनुेछ ।  

४. वस्तगुत फहवैुकखपऩक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको गरत उत्तय द्वदएभा प्रत्मेक गरत उत्तय फाऩत २० 
प्रततशत अङ्क कट्टा गरयनेछ । तय उत्तय नद्वदएभा त्मस फाऩत अङ्क द्वदइने छैन य अङ्क कट्टा ऩतन गरयने छैन ।  

५. मस ऩाठ्यक्रभभा जेसकैु रेखखएको बए ताऩतन ऩाठ्यक्रभभा ऩयेका ऐन, तनमभहरु तथा नीततहरु ऩयीऺाको तभतत 
बन्दा ३ भष्ट्रहना अगातड (सॊशोधन बएका वा सॊशोधन बई हटाईएका वा थऩ गयी सॊशोधनबई) कामभ 
यहेकाराई मस ऩाठ्क्क्रभभा ऩयेको सम्झन ुऩदाछ ।  

६. ततृीम चयणको अन्तवाातााको रातग उम्भेदवाय छनौटगदाा प्रथभ चयणको तन्दरुुस्ती ऩयीऺाका ष्ट्रवतबन्न इबेण्टका 
ऩयीऺणभा छनौट बएका भध्मेफाटप्रथभ चयणको तन्दरुुस्ती ऩयीऺाभा प्राप्त अङ्क य द्वितीम चयणको तरखखत 
ऩयीऺाभा प्राप्त अङ्कको कुर मोगका आधायभा तरखखत ऩयीऺाको नततजा प्रकाशन गने भाऩदण्ड अनसुाय नै 
उम्भेदवायको नाभ सभावेश गरयनेछ ।  



७. शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺणसॉग सम्फखन्धत ऩयीऺा सॊचारन गना आवश्मक ऩने सम्ऩूणा साभग्री साधन श्रोत 
उऩरब्ध गयाउने दाष्ट्रमत्म भाग गने सम्फखन्धत तनकामभा यहनेछ ।  

८. शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺण साधन श्रोत उऩरब्ध हनुे तोष्ट्रकएको स्थानभा भात्र हनुेछ ।  

९. प्रथभ चयणको शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺणको अङ्क, द्वितीम चयणको तरखखत ऩयीऺाको अङ्क य अन्तवाातााको 
अङ्कजोडी मोग्मताक्रभ अनसुाय अखन्तभ ऩयीऺापर प्रकाखशत गरयनेछ । 

१०. ऩाठ्यक्रभ रागू तभतत्–  

  
  



प्रथभ चयण्— शायीरयक तन्दरुुस्ती ऩयीऺणको मोजना  

(क). शायीरयक ऩयीऺण 

तस.नॊ. तफफयण ऩरुुष(न्मूनतभ) भष्ट्रहरा(न्मूनतभ) 
१ उचाइ ५ ष्ट्रपट २ इन्च (५’ २’’) ५ष्ट्रपट 
२ छाती ३१–३३इन्च (३१’’— ३३’’) ×−× 
३ वजन ५० के.जी. ४२ के.जी. 
४ आॉखा ऩयीऺण  +२ देखख -२ बन्दा कभजोय नबएको +२ देखख -२ बन्दा कभजोय नबएको 
५ Color Vision Test यॊग ऩष्ट्रहचान सम्फखन्ध दोष नबएको यॊग ऩष्ट्रहचान सम्फखन्ध दोष नबएको 
(ख). तन्दरुुस्ती ऩयीऺण 

तस.नॊ. ऩयीऺाका इबेण्टहरु (Events) ऩूणााङ्क कैष्ट्रपमत 

१ २०० तभ. दौड २० मस ऩयीऺाका इबेण्टहरु शरुु गदाा तस.नॊ. १ देखख 
क्रभश् ४ सम्भ गनुाऩनेछ । तस.नॊ. १ अथाात 
अगातडको इबेण्टभा असपर हनुे उम्भेदवायहरु 
त्मसऩतछको इबेण्टभा सहबातग हनु ऩाउने छैनन ।  

२ ३००० तभ. दौड २० 
३ रुख चढ्ने ५ 
४ ऩौतड ५ 
नोट्–तन्दरुुस्ती ऩयीऺाको भूपमाॊकनष्ट्रवतध 

(१) २०० तभ. दौड 

ऩरुुष  भष्ट्रहरा  

तफफयण अॊक तफफयण अॊक 

२८ सेकेन्ड सम्भ २० ३४ सेकेन्ड सम्भ २० 

२८.१ सेकेन्ड देखख ३२ सेकेन्ड सम्भ १५ ३४.१ सेकेन्ड देखख ३८ सेकेन्ड सम्भ १५ 

३२.१ सेकेन्ड देखख ३६ सेकेन्ड सम्भ १० ३८.१ सेकेन्ड देखख ४२ सेकेन्ड सम्भ १० 

३६.१ सेकेन्ड वा सो बन्दा फढी असपर ४२.१ सेकेन्ड वा सो बन्दा फढी असपर 

(२) ३००० तभ. दौड 

ऩरुुष  भष्ट्रहरा  

तफफयण अॊक तफफयण अॊक 

१२ तभनेट सम्भ २० १४ तभनेट सम्भ २० 

१२.१ तभनेट देखख १४ तभनेट सम्भ १५ १४.१ तभनेट देखख १६ तभनेट सम्भ १५ 

१४.१ तभनेट देखख १६ तभनेट सम्भ १० १६.१ तभनेट देखख १८ तभनेट सम्भ १० 

१६.१ तभनेट बन्दा फढी असपर १८.१ तभनेट बन्दा फढी असपर 

(३) रुख चड्न े

ऩरुुष  भष्ट्रहरा  

तफफयण अॊक तफफयण अॊक 

५ तभ. सम्भ रुख चड्ने ५ ४ तभ. सम्भ रुख चड्ने ५ 

५ तभ. सम्भ रुख चड्न नसक्न े असपर ४ तभ. सम्भ रुख चड्न नसक्न े असपर 

(४) ऩौडी खेपने (नदी/नारा, तार) 
ऩरुुष  भष्ट्रहरा  



 

तफफयण अॊक तफफयण अॊक 

५.५ तभ. सम्भ दरुय ऩौतड खेतर तने ५ ४.५ तभ. सम्भ दरुय ऩौतड खेतर तने ५ 

५.५ तभ. सम्भ ऩौडी खेपन नसक्ने असपर ४.५ तभ. सम्भ ऩौतड खेपन नसक्ने असपर 

 

  



द्वितीम चयण: तरखखत ऩयीऺा 
 

1. वनजॊगर, वनस्ऩती रगामत वन्मजन्तहुरुको सॊयऺण तथा वन अऩयाध तनमन्त्रण 

2. वन ऺेत्रभा गखस्त गदाा ध्मान द्वदन ुऩने कुयाहरु 

3. वन भाऩन (DBH, गोराइ, रम्फाइ, आमतन) 

4. वन ऩैदावय छऩान, कटान, भछुान य घाटगद्दी 
5. टाॉचा य वन ऩैदावय ओसायऩसाय 

6. ष्ट्रहयासतभा यहेका अतबमकु्तहरुको फायेभा ध्मान द्वदन ुऩने कुयाहरु 

7. दरुाब तथा प्रततफखन्धत (साइष्ट्रटस अनसूुचीभा उपरेखखत सभेत) वनस्ऩती य वन्मजन्तहुरुको नाभ य ऩष्ट्रहचान 

8. भाउ रुख ऩष्ट्रहचान, ष्ट्रवउ सॊकरन, ष्ट्रवरुवा उत्ऩादन य वृऺ योऩण 

9. वनको ष्ट्रकतसभ य प्रजाततहरुको बौगोतरक ष्ट्रवतयण 

10. वन सॊयऺणभा देखखएका भखु्म सभस्मा/चनुौतीहरु (वन डढेरो, अततक्रभण य चरयचयण) 
11. वन्मजन्तहुरुको उद्धाय य तनमन्त्रण 

12. सयकायिाया व्मवखस्थत वन, साभदुाष्ट्रमक वन, कफतुरमती वन, साझेदायी वन, धातभाक वन, वन सॊयऺण ऺेत्र य 
तनजी वन ष्ट्रवकास तथा व्मवस्थाऩन (कामामोजना कामाान्वमन य सभूह ऩरयचारन) 

13. वन ष्ट्रवकाससॉग सम्फन्धी प्रचाय प्रसायका साभग्री तथा ष्ट्रमनीहरुको उऩमोतगता 
14. कणाारी प्रदेश उ्ोग, ऩमाटन वन तथा वातावयण भन्त्रारम य अन्तगातका वन सम्फन्धी तनकामहरुको कामा 

खजम्भेवायी य साॊगठनीक सॊयचना 
15. नेऩारभा ऩाइने भहत्वऩूणा तफरुवा तथा जतडवटुीहरु  

16. कणाारी प्रदेशभा ऩाइने ष्ट्रवरुवा तथा जतडवटुीहरुको नाभ, ऩष्ट्रहचान य उऩमोतगता  

17. भौजदुा वन ऐन य वन तनमभावरीको साभान्म जानकायी 


