
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

कर्ााली प्रदेश 

 

प्रदेश अन्तगात वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, चौथो तह, फरेष्टर पदको खुला/आन्तररक प्रततयोतगतात्मक तलखखत 

परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 

 

पाठ्यक्रमको रुपरेखााः— यस पाठ्यक्रमको आधारमा तनम्नानसुार चरर्मा परीक्षा तलइने छाः  

तलखखत परीक्षा          पूर्ााङ्काः— १००  

अन्तवााताा         पूर्ााङ्काः— २० 

 

प्रथम चरर्ाः- तलखखत परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

ववषय पूर्ााङ् क उत्तीर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली प्रश् न संख्या X  अङ् क भार समय 

सेवा 
सम्बन्धी 

१०० ४० 
वस्तगुताः बहवैुकखपपक (Multiple 

Choice) 
७० प्रश् न X १ अङ् क = ७० १ घण्टा 

३० 
तमनेट 

ववषयगताः छोटो उत्तर (Short 

Answers) 
६ प्रश् न X ५ अङ् क = ३० 

द्वितीय चरर् 

ववषय पूर्ााङ्क परीक्षा प्रर्ाली 
व्यखिगत अन्तवााताा २० मौखखक 
द्रष्टव्याः 

१. तलखखत परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली र अंग्रजेी दवैु हनुसक्नेछ ।  

२. तलखखत परीक्षाको वस्तगुत र ववषयगत प्रश् नहरुको लातग छुट्टा छुटै्ट उत्तरपखुस्तका  परीक्षा सरुु हनु ु अगावै 
द्वदइनेछ। परीक्षाथीले वस्तगुत र ववषयगत प्रश् नहरुको उत्तर सम्बखन्धत उत्तरपखुस्तकामा लेख् नपुनेछ। 

३. पाठ्यक्रमका एकाईवाट तनम्नानसुार प्रश्नहरु सोतधनेछन ्।  

एकाई १ २ ३ ४ ५ ६ 

वस्तगुत  १५ १० १५ ८ ७ १५ 
ववषयगत १ १ १ १ १ १ 

४. वस्तगुत बहवैुकखपपक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको उत्तर सही द्वदएका प्रत्येक सही उत्तर बापत २ (दईु) 
अङ्क प्रदान गररनेछ भने गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत २० प्रततशत अङ्क कट्टा गररनेछ । तर 
उत्तर नद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइने छैन र अङ्क कट्टा पतन गररने छैन ।  

५. यस पाठ्यक्रममा जेसकैु लेखखएको भए तापतन पाठ्यक्रममा परेका ऐन, तनयमहरु तथा नीततहरु परीक्षाको तमतत 
भन्दा ३ मवहना अगाति (संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाईएका वा थप गरी संशोधन भएका) कायम 
रहेकालाई यस पाठ्क्क्रममा परेको सम्झन ुपदाछ ।  

६. तलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र अन्तवााताामा सखम्मतलन गराइनेछ ।  

७. पाठ्यक्रम लागू तमतताः– २०७८।७।११ 



ववषयाः सेवा सम्वन्धी 
1. Introduction 

1.1. Introduction to forestry organization in Nepal and Karnali province 

1.1. General introduction to Civil Service Act, 2049 and Rules, 2050 (conduct, punishment and leave 

to which civil employee is entitled) 

1.2. General introduction to existing Forest Law and Bylaw including provincial (Karnali) 

1.3. General introduction to different guidelines related to user group mobilization and forest 

management 

1.4. General introduction to National Parks and wildlife conservation act, 2029 and rules, 2030 

1.5. General introduction to investigation of forest offences and filing cases against forest offenders 

1.6. General introduction to forest types of Nepal 

1.7. Scientific names of major trees and non-timber forest products species in Karnali province 

1.8. General introduction to deforestation, forests degradation in Nepal 

1.9. General introduction to soil erosion and conservation practices in Nepal 

2. Silviculture 

2.1. Introduction 

2.2. General introduction to locality factors 

2.3. Natural and artificial regeneration including nursery practices 

2.4. Tending operations 

2.5. Introduction to silvicultural systems 

3. Forest Survey and Inventory  

3.1. General introduction to instruments  used in forest survey and inventory  

3.2. Forest boundary survey and block division 

3.3. Forest sampling methods (Random, Stratified and Systematic) and techniques (Shape, Size and 

number of sample plots)  

3.4. Measurement of standing trees-diameter, tree height, crown height, tree base 

3.5. Calculation of basal area, volume and biomass of standing and felled trees 

3.6. Estimation of growing stock in per unit area 

3.7. General introduction to forest growth (MAI and CAI) 

3.8. Conversion between CGS and FPS system 

4. Forest Protection and Utilization 

4.1. Introduction to forest fire, grazing, pests and diseases of major tree species in Karnali province 

(forest and nursery) 

4.2. Introduction to forest product (timber/non-timber) harvesting/collection, drying, grading, 

processing, packaging, storage, transportation 

5. Wildlife Management 

5.1. General introduction to major wild life species in Karnali province 

5.2. General introduction to protected wild animals in Nepal 

5.3. General introduction to National parks and wild life reserves and management 

5.4. Introduction to conservation area and management 

5.5. Introduction to buffer zone area and management 



5.6. Human wild life conflict management 

6. Community based-forest management systems 

6.1. Concept/definition approaches and development of different community based forest 

management systems in Nepal (community, leasehold, collaborative, religious forest) 

6.2. Forest hand over process of different community based forest management systems 

6.3. Introduction to Community Forest (CF) guidelines and directives 

6.4. CF Constitution and Operational plan preparation 

 

नमूना प्रश् नहरु 

वह-ुवैकखपपक प्रश् नहरू 

१. नेपालको कूल भ ूभागको कतत प्रततशत क्षेत्र झािी बटु्यान सवहत वन क्षेत्रले ढाकेको छ ? 

क) २९ प्रततशत ख) ४० प्रततशत ग) ३९.६ प्रततशत घ) ४४.७४ प्रततशत  

 

२. सामदुावयक वन उपभोिा समूहले आजान गरेको वावषाक आयमध्ये कतत प्रततशत रकम सामदुावयक वनको ववकास, 
संरक्षर् र व्यवस्थापन कायामा खचा गना पाउने व्यवस्था रहेको छ ? 

क) बढीमा २५ प्रततशत ख) कखम्तमा ३५ प्रततशत ग) कखम्तमा २५ प्रततशत घ) बढीमा ५० प्रततशत 

 

३. कर्ााली प्रदेशमा संरक्षर् क्षेत्रको संख्या कतत रहेको छ ? 

क) २     ख) ०   ग) १   घ) ३ 

 

४. साधारर्तया: एक चट्टा दाउरा भन्नाले देहायका कतत पररमार्लाई बझुाउँछ ? 

क)२० फीट x ५ फीट x ५ फीट  

ख) १० फीट x ५ फीट x ५ फीट  

ग) ५ फीट x ५ फीट x ५ फीट  

घ) २० फीट x १० फीट x ५ फीट 

 

५. नेपालमा क्षेत्रफलको वहसाबले सबै भन्दा सानो संरखक्षत क्षेत्र कुन हो? 

क) मनास्ल ु ख) कंचनजङ्गघा  ग) कृष्र्सार  घ) शकु्लाफाँटा 
 

६. रावष्ट्रय तनकुन्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षर् ऐन २०२९ ले कतत प्रकारको पंक्षी प्रजाततलाई संरखक्षत सूचीमा राखेको छ? 

क) ३   ख) ९   ग) ७   घ) १० 

 

७. ववद्यमान व्यवस्था अनसुार वन्यजन्तबुाट मानवीय क्षतत भएमा नेपाल सरकारले कतत राहत रकम प्रदान गने व्यवस्था 
छ ? 

क) न्यूनतम रू ३ लाख    ख) बढीमा रू ५ लाख सम्म   



ग) रू १ लाख    घ) बढीमा रू १० लाखसम्म 

 

८. कर्ााली प्रदेशमा कतत वटा भ ूतथा जलाधार व्यवस्थापन कायाालयहरू रहेका छन ्? 

क) ४    ख) २    ग) ३    घ) ५  

 

९. कर्ााली प्रदेशको कतत वटा तितभजन वन कायाालयहरूमा सशस्त्र वन रक्षकको व्यवस्था गररएको छ ? 

क) ३    ख) ४    ग) २    घ) १  

 

१०. ववद्यमान तनजामती सेवा ऐन र तनयमावली बमोखजम तनजामती कमाचारीले कतत द्वदन तबरामी तबदा पाउँछ ? 

क) १२ द्वदन   ख) ३० द्वदन  ग) ६ द्वदन  घ) १५ द्वदन 

  

११. प्रदेशको क्षेत्रफलको आधारमा सबै भन्दा बढी वन क्षेत्र भएको प्रदेश कुन हो ? 

क) कर्ााली प्रदेश   ख) गण्िकी प्रदेश   ग) सदूुर पखिम प्रदेश  घ) प्रदेश नं. १  

 

१२. वन तनयमावली २०५१ अनसुार सततसालको प्रतत क्यवुवक वफट मूपय दर कतत रहेको छ ? 

क) रू १,२००  ख) रू १,०००   ग) रू १,५००   घ) रू १,६०० 

 

१३. सगुन्धवालको वैज्ञातनक नाम के हो ? 

क) Sapindus mukorossi  ख) Valeriana jatamansi  ग) Acorus calamus घ) Cinnamomum tamala 

 

१४. एक घन तमटर बराबर कतत घन वफट हनु्छ ? 

क) ३५.३१   ख) ४०.३२  ग) २८.३६   घ) ३४.४५ 

 

१५. खयरको ववउ संकलन गने अवतध कवहले हो ? 

क) पौष–माघ  ख) मंतसर–वैशाख   ग) पौष–चैत्र   घ) मंतसर–चैत्र 

 

१६. कर्ााली प्रदेश वन तनदेशनालयमा कतत जना फरेष्टरको दरवन्दी रहेको छ ? 

क) १   ख) ४   ग) २   घ) ३  

 

१७. वन ऐन २०७६ अनसुार हैतसयत तबतग्रएको वन भन्नाले के बखुझन्छ ? 

क) १० प्रततशत भन्दा कम छत्र घनत्व भएको वन  ख) ५ प्रततशत भन्दा कम छत्र घनत्व भएको वन 

ग) १५ प्रततशत भन्दा कम छत्र घनत्व भएको वन घ) २० प्रततशत भन्दा कम छत्र घनत्व भएको वन 

 

१८. Eurostylis punctigera कुन प्रजाततमा लाग्ने वकरा हो? 

क) तससौ   ख) चाप   ग) सपला   घ) साल  

 

१९. पाँचऔलें कुन पररवार समूह (Family) अन्तगात पछा ? 



क) Orchidaceae ख) Dipterocarpaceaeग) Magnoliaceae घ) Eupherbiaceae 

 

२०. पतछपलो गर्ना अनसुार नेपालमा बाघको संख्या कतत रहेको छ ? 

क) १९८   ख) २२५   ग) २३५   घ) १२५  

 

ववषयगत प्रश् नहरू 

१. सामदुावयक वनको ववधान र कायायोजना तयार गदाा ध्यान द्वदनपुने ववषयहरूमातथ प्रकाश पानुाहोस ्। 

२. तपाईलाई कुन ैसामदुावयक वनको श्रोत सवेक्षर् गने खजम्मेवारी आयो भने कसरी गनुाहनु्छ ? ब्याख्या गनुाहोस ्। 

३. कर्ााली प्रदेशमा रहेको भ ूदृश्य, प्राकृततक सौन्दया र अमूपय वन्यजन्त ुसम्पदालाई ववचार गदै पयाापयाटन कसरी 
प्रवर्द्ान गना सवकन्छ ? खाका प्रस्ततु गनुाहोस ्। 

४. वन्यजन्तबुाट ववतभन्न हानी नोक्सानीका घटनाहरू बवढरहेको सन्दभामा मानव वन्यजन्त ुिन्द न्यूनीकरर् कसरी गना 
सवकन्छ ? सववस्तार उपलेख गनुाहोस ्। 

५. कर्ााली प्रदेशमा पाइने मखु्य प्रकारका वनहरू उपलेख गदै वन व्यवस्थापनमा देखखएका समस्याहरू के के हनु,् 
चचाा गनुाहोस ्। 

६. कर्ााली प्रदेशमा बहमूुपय श्रोतको रुपमा रहेको जतिबटुीलाई सदपुयोग गरी रोजगारी सजृना र आय आजान कसरी 
गना सवकन्छ ? ब्याख्या गनुाहोस ्। 

 

 


