
 

 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

प्रहरी प्रधान कायाालय 

(मानवश्रोत एवं प्रशासन ववभाग, भनाा छनौट महाशाखा) 

नक्साल, काठमाण्डौं ।  

 

प्रहरी कार्ाालर् सहर्ोगी पदको पाठ्र्क्रम 

 

परीक्षाको कककसम 

क्र.सं. चरण कििरण पूणााङ्क उत्तीणााङ्क 

१. प्रथम 
(क) प्रारवभभक स्वास््य परीक्षण परीक्षा - तोवकएको सबै मापदण्डमा FIT हुन ुपने । 

(ख) शारीररक तन्त्दरुुस्ती परीक्षण परीक्षा ४० १६ 

२. दोस्रो ववस्ततृ स्वास््य परीक्षण परीक्षा - तोवकएको सबै मापदण्डमा FIT हुन ुपने । 

३. तेस्रो प्रयोगात्मक परीक्षा ५० २० 

४. चौंथो मौवखक (अन्त्तवााताा) १० - 

 

१. प्रथम चरण 

• प्रारवभभक स्वास््य परीक्षण परीक्षा: प्रहरी सवेाको पदमा वनयवुि र बढुवा गदाा अपनाउन ुपने सामान्त्य 

वसद्धान्त्त, २०६९ को अनसुचूी–६ बमोविम वलन े।  

• शारीररक तन्त्दरुुस्ती परीक्षा  
 

ईभेन्टस ्
२०० 

कम.दौड 
कसट अप पुस अप 

कचन अप/ 

पुलअप 

२ कक.मी. 

दौड 

शारीररक 

सगुठन 
जम्मा अंक 

पूणााङ्क ५ ५ ५ ५ १५ ५ ४० 

उत्तीणााङ्क २ २ २ २ ६ २ १६ 

 

नोट:- 

• शारीररक तन्त्दरुूस्ती परीक्षाको अंकभार पररवशष्ट (क) बमोविम हुनछे ।  

• कुन ैपवन ईभेन्त्टमा अनतु्तीणा हुन ेउभमदेवारलाई सो भन्त्दा पवछ हुन ेईभेन्त्टमा सहभागी गराईन ेछैन ।   

 

२. दोस्रो चरण 

ववस्ततृ स्वास््य परीक्षण परीक्षा: 

• प्रहरी सवेाको पदमा वनयवुि र बढुवा गदाा अपनाउन ुपन ेसामान्त्य वसद्धान्त्त, २०६९ को अनसुचूी–८ 

बमोविम नपेाल प्रहरीको मवेडकल वटमले वलन े।  

  



 

 

३. तेस्रो चरण : प्रर्ोगात्मक परीक्षा र्ोजनााः- 

 

कस.नं. कार्ा के्षत्र प्रर्ोगात्मक परीक्षामा परीक्षण गररने किषर्हरु 

१. मावल/बगैंच े
• फुलको बेनाा साने, गोडमेल, कलमी तथा मलखाद हाल्न लगाउने ।  

• फुलको हरेचाह गदाा अपनाउन ुपने सावधानीहरु अपनाउन लगाउने ।  

२. भान्त्छे 

• नेपाली खाना तथा चाडवाड अनसुार तयार गनुापने पररकार र पररकार तयार पाने । 

• व्यविगत, भांडा कंुडा, स्टोर एवं भान्त्छा सरसफाई, Apron प्रयोग आवद । 

• खाना पकाउदा अपनाउन ुपने सावधानी । 

• (Apron प्रयोग, व्यविगत, स्टोर एवं औिार  प्रयोग गने) ।    

३. हिाम 
• कपाल तथा दाह्री बनाउदा आवश्यक पने सामाग्रीहरु (कैची, व्लेड, सफा पानी, सेवभङ्गविम, 

वडटोल, आफ्टर सेभ, वफटवकरी, हयेर कवटङ मेवशनको प्रयोग सवह तररकाले गरेको छ वक छैन हनेे) ।    

४. वसलाई बनुाई 

• प्रहरी कमाचारीहरुको पोशाक–कोट पाईण्ट आवदनपाई, कटाई, वसलाई गना लगाउने ।  

• कपडा वसलाई लिु वफवटङ्ग, टाईट वफवटङ्ग धागोको चयन, कपडा अनसुारको टांका, टांक र 

टांकघर बनुाई, पोशाकका सामाग्रीहरु िडान गना लगाउने । 

५. सयस 

• घोडा सन्त्चालनको स्पशा, बोली, इशाराहरुको प्रयोग गना लगाउने, घोडा हच्कने नहच्कने, घोडा 

ववरामी तथा स्वस््य पवहचान गरी िानकारी वदन लगाउने, घोडाको दाना पानी मारा वमलाई खवुाउन 

लगाउने, घोड सवारमा चावहने सामाग्रीहरुको िडान सवहत घोड सवारी गने , घोडा तथा तबेलाको 

सरसफाई गना लगाउने । 

६. कुवचकार 

• कायाालय पररसर तथा कायाालय वभर आवश्यक सरसफाई गना लगाउने ।  

• सरसफाई गदाा प्रयोगमा ल्याईने व्यविगत सरुक्षा औिार (Personal Safety Equipment) 

साम्रागीहरु प्रयोग गना लगाउने ।  

७. मोची 

• छालािन्त्य पदाथाबाट बनेका प्रहरीसंग सभबवन्त्धत सामाग्रीहरुको ममात गना लगाउने ।  

• ितु्ता वसलाउँदा आवश्यक पने सामाग्रीहरु, प्रयोग गने शीप (वसयो, बांख, धागो, मैन, मूकुा च, फमाा, 

पन्त्च, डेण्डाईट, छाला वसउने मेवशन, सांचो, लेदरबटु, ट्याक्सन बटु, वसलास्टीक, वस्प्रट, वथनर, सोल 

प्रेश मेवशन, सोल वहट) मेवशन चलाउन लगाउने । 

८. धोवी 
• कपडाको धलुाई तथा सरसफाई गना लगाउने ।  

• कपडा अनसुारको ईस्त्री (आइरन) लगाउन लगाउने आवद ।  

९. 

सहयोगी 

भवूमकाका 

अन्त्य काया 

• कुनै ववषयमा ववशेष दक्षता हावसल गरेको (मेकावनकल, सवारी चालक, नतृ्य, गायन तथा संगीत 

िस्ता ववशेष प्रवतभा भएको), कायाालय व्यवस्थापन सिावट, सरफाईमा दक्षता भएको, पर लेखन 

फाईवलङ्ग सभबन्त्धी ज्ञान भएको, कायाालयको सरसफाई सभबन्त्धी ववशेष ज्ञान भएको । 

• अन्त्य समसामवयक ववषय वस्तहुरु ।  

१०. खेलाडी 
• पदपवूता सवमवतद्वारा वववभन्त्न ववधाका खेलकुद सभबन्त्धी स्वीकृत पाठ्यिम अुनसार परीक्षा 

सञ्चालन हुने । 

 

नोट : 

• उल्लेवखत प्रयोगात्मक परीक्षामा पणूााङ्कको ६०% भन्त्दा बवढ र ४०% भन्त्दा कम अकं प्रदान गनुा पने अवस्थामा 

परीक्षणमा संलग्न पदावधकारीहरुबाट पयााप्त आधार र कारण समते खलुाउन ुपनेछ ।  

• तेस्रो चरणको प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीणा हुने उभमदेवारहरुलाई मार अन्त्तरवाताा परीक्षामा सहभागी गराईने छ । 

 



 

 

४. चौथो चरण : मौकिक/अन्तिााताा परीक्षााः- 

• प्रहरी वनयमावली (सशंोधन सवहत), २०७१ को वनयम (१६) र प्रहरी सवेाको पदमा वनयवुि र बढुवा 

गदाा अपनाउन ुपन ेसामान्त्य वसद्धान्त्त, २०६९ को अनसुचूी–१८ बमोविम हुन े।  

• शारीररक तन्त्दरुुस्ती, प्रयोगात्मक र मौवखक/अन्त्तवााताा परीक्षाको प्राप्ताङ्क िोडी प्रहरी वनयमावली, २०७१  

(संशोधन सवहत) र प्रहरी सेवाको पदमा वनयवुि र बढुवा गदाा अपनाउन ुपने सामान्त्य वसद्धान्त्त, २०६९ बमोविम 

अवन्त्तम नवतिा प्रकाशन गररने छ । 

 

प्रहरी कार्ाालर् सहर्ोगीले गनुा पने कार्ाहरु 

कस.नं. कार्ा के्षत्र पूणााङ्क प्रहरी कार्ाालर् सहर्ोगीले गनुा पने कामको प्रकृकत 

१. मावल/बगैंच े १०० 
नसारी तथा वगैचँा व्यवस्थापन सभवन्त्धी कायाहरु गनुाका साथै वगैचँा तथा फुलहरुको 

हरेचाह सिावट आवद गनुा पने ।  

२. भान्त्छे १०० 
प्रहरी मेसमा खाना पकाउने, भाँडाकंुडा सरसफाई गने, भान्त्सा सरसफाई गने तथा भान्त्सा 

व्यवस्थापनमा गनुापने अन्त्य कायाहरु गनुा पने ।  

३. हिाम १०० 
प्रहरी कमाचारीको कपाल काट्ने, दाह्री काट्ने तथा कपाल कटाईसँग सभववन्त्धत 

अन्त्यकायाहरु गने । 

४. वसलाई बनुाई १०० 
प्रहरी कमाचारीहरुको पोशाक वसलाई बनुाई, कटाई गनुाका साथै वसलाईसँग सभववन्त्धत 

अन्त्यकायाहरु गनुा पने ।  

५. सयस १०० 

घोडा सञ्चालनको स्पशा, बोली, इशाराहरुको ज्ञान, घोडा हच्कने नहच्कने सभबन्त्धी 

ज्ञान, घोडा ववरामी तथा स्वस््य पवहचान गरी िानकारी वदन सक्ने ज्ञान, घोडाको दाना 

पानी मारा वमलाई खवुाउन सक्ने । 

६. कुवचकार १०० 
प्रहरी कायाालय, शौचालय, स्नानगहृ तथा प्रहरी कायाालय पररसर वभरकुचो तथा झाडु 

लगाउने, सरसफाई गने तथा सरसफाई सँग सभवन्त्धीत अन्त्यकाया गने ।  

७. मोची १०० 
प्रहरी कमाचारीहरुले प्रयोग गने छालाको ितु्ता ममात गने, वसलाउने, रंग रोगन लगाउने 

तथा छालािन्त्य पदाथाहरुबाट बनेका सरसामानको ममात सभभार गने । 

८. धोवी १०० 
प्रहरी कायाालय, ववद्यालय, अस्पताल वभर आवश्यक पने कपडाहरु धनुे, इस्त्री लगाउने 

।  

९. 

सहयोगी 

भवूमकाका 

अन्त्य काया 

१०० 

कुनै ववषयमा ववशेष दक्षता हावसल गरेको (मेकावनकल, सवारी चालक, नतृ्य, गायन 

तथा संगीत िस्ता ववशेष प्रवतभा भएको), कायाालय व्यवस्थापन सिावट ,सरफाईमा 

दक्षता भएको, पर लेखन फाईवलङ्ग सभबन्त्धी ज्ञान भएको, कायाालयको सरसफाई 

सभबन्त्धी ववशेष ज्ञान भएको । 

१०. खेलाडी १०० रावरिय तथा अन्त्तराावरिय स्तरमा हुने खेलकुद प्रवतयोवगताहरुमा सहभागी भई खेल्न ुपने । 

 

 

 

  

  



 

 

पररकशष्ट–(क) 

 

प्रहरी कार्ाालर् सहर्ोगी पदको शारीररक तन्दुरुस्ती परीक्षाको अंकभार 
 

ईभेन्टस ्
२०० 

कम.दौड 
कसट अप पुस अप 

कचन अप/ 

पुलअप 

२ कक.मी. 

दौड 

शारीररक 

सगुठन 
जम्मा अंक 

पूणााङ्क ५ ५ ५ ५ १५ ५ ४० 

उत्तीणााङ्क २ २ २ २ ६ २ १६ 
 

नोट:- कुनै पवन ईभने्त्टमा अनुत्तीणा हुने उभमदेवारलाई सो भन्त्दा पवछ हुने ईभने्त्टमा सहभागी गराईने छैन ।  

(१) २०० (दुई सर्) कमटर दौड 

क्र.स.ं पुरुषको लाकग समर्ािकि 

पुरुष/मकहला 

अंकाः ५.०० 

 

मकहलाको लाकग समर्ािकि 

1=  २९ सेकेण्ड वा सो भन्त्दा कम ५.०० ३६ सेकेण्ड वा सो भन्त्दा कम 

2=  ३० सेकेण्ड सभम ४.५० ३७ सेकेण्ड सभम 

3=  ३१ सेकेण्ड सभम ४.०० ३८ सेकेण्ड सभम 

4=  ३२ सेकेण्ड सभम ३.५० ३९ सेकेण्ड सभम 

5=  ३३ सेकेण्ड सभम ३.०० ४० सेकेण्ड सभम 

6=  ३४ सेकेण्ड सभम २.५० ४१ सेकेण्ड सभम 

7=  ३५ सेकेण्ड कभत्र सम्म २.०० ४२ सेकेण्ड कभत्र सम्म 

8=  ३५ सेकेण्ड भन्त्दा बढी अनतु्तीणा ४२ सेकेण्ड भन्त्दा बढी 

 

(२) कसट अप 

क्र.स.ं पुरुषको लाकग पटक 
पुरुष/मकहला 

अंकाः ५.०० 

 

मकहलाको लाकग पटक 

1=  १५ पटक वा सो भन्त्दा मावथ ५.०० १० पटक वा सो भन्त्दा मावथ 

2=  १२ पटक सभम ४.०० ८ पटक सभम 

3=  १० पटक सभम ३.०० ६ पटक सभम 

4=  ८ पटक सम्म २.०० ४ पटक सम्म 

5=  ८ पटक सभम पवन गना नसक्न े अनतु्तीणा ४ पटक सभम पवन गना नसक्न े

 

(३) पुस अप 

क्र.स.ं पुरुषको लाकग पटक 
पुरुष/मकहला 

अंकाः ५.०० 

 

मकहलाको लाकग पटक 

1=  १५ पटक वा सो भन्त्दा मावथ ५.०० १० पटक वा सो भन्त्दा मावथ 

2=  १२ पटक सभम ४.०० ८ पटक सभम 

3=  १० पटक सभम ३.०० ६ पटक सभम 

4=  ८ पटक सम्म २.०० ४ पटक सम्म 

5=  ८ पटक सभम पवन गना नसक्न े अनतु्तीणा ४ पटक सभम पवन गना नसक्न े



 

 

(४) कचनअप/पुलअप 

क्र.स.ं पुरुषको लाकग पटक 

पुरुष/मकहला 

अंकाः ५.०० 

 

मकहलाको लाकग पटक 

1=  ८ पटक वा सो भन्त्दा मावथ ५.०० ३ पटक वा सो भन्त्दा मावथ 

2=  ६ पटक सभम ४.०० २ पटक सभम 

3=  ५ पटक सभम ३.०० १ पटक सभम 

4=  २ पटक सम्म २.०० ३० सेकेण्ड सम्म झुकण्डन सक्ने 

5=  २ पटक सभम पवन गना नसक्न े अनतु्तीणा ३० सेकेण्ड सभम पवन झवुण्डन नसक्ने 

 

(५) २ कक.कम. दौड 

क्र.स.ं पुरुषको लाकग समर्ािकि 
पुरुष/मकहला 

अंकाः १५.०० 

 

मकहलाको लाकग समर्ािकि 

1=  ७ वमनटे ३० सेकेण्ड वा सो भन्त्दा कम १५.०० ८ वमनटे ३० सेकेण्ड वा सो भन्त्दा कम 

2=  ८ वमनटे सभम १४.०० ९ वमनटे सभम 

3=  ८ वमनटे ३० सेकेण्ड सभम  १३.०० ९ वमनटे ३० सेकेण्ड सभम 

4=  ९ वमनटे सभम १२.०० १० वमनेट सभम 

5=  ९ वमनटे ३० सेकेण्ड सभम  ११.०० १० वमनेट ३० सेकेण्ड सभम 

6=  १० वमनेट सभम १०.०० ११ वमनटे सभम 

7=  १० वमनेट ३० सेकेण्ड सभम  ९.०० ११ वमनटे ३० सेकेण्ड सभम 

8=  ११ वमनटे सभम ८.०० १२ वमनेट सभम 

9=  ११ वमनटे ३० सेकेण्ड सभम  ७.०० १२ वमनेट ३० सेकेण्ड सभम 

10=  १२ कमनेट कभत्र सम्म ६.०० १३ कमनेट कभत्र सम्म 

11=  १२ वमनेट भन्त्दा बढी अनतु्तीणा १३ वमनेट भन्त्दा बढी 

 

शारीररक सुगठन (अंक-५) 

१. उचाई तौल अनपुात (BMI) तथा शारीररक सगुठन/व्यवित्वको आधारमा अकं प्रदान हुने ।  

२. अकं प्रदान गदाा पणूााङक ५ को बढीमा ९० प्रवतशत (४.५ अकं) तथा कभतीमा ४० प्रवतशत (२ अकं) 

प्रदान गना सवकनेछ ।  

३. यस महलको अकं प्रदान बोडा अध्यक्ष वा वनिले तोकेको वनिको प्रवतवनवध सदस्यले अन्त्य परीक्षा वलन 

सहभागी सदस्यहरूको परामशामा प्रदान गनेछन ्।  


