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ऩाठ् मक्रभको ुपऩयेाःा्- मस ऩाठ् मक्रभको आधायभा ननम्नानसुायका ियणभा ऩयीऺा नरइने छ्- 
 

क. प्रथभ ियण: शायीरयक तन्दुुपस्ती ऩयीऺण      ऩूणागङ्क: 5४ 

ाः. द्वितीम ियण: नरश्ाःत ऩयीऺा        ऩूणागङ्क: ४0 

ग. ततृीम ियण: अन्तवागताग        ऩूणागङ्क: ६ 

ऩयीऺा मोजना (Examination Scheme) 

ियण ऩयीऺा ऩूणागङ्क उनतणागङ्क ऩयीऺा प्रणारी प्रश्नसॊख्माअङ्क सभम 

प्रथभ शायीरयक तन्दुुपस्ती 
ऩयीऺण 

५४ - प्रमोगात्भक छनौट भात्र - 

द्वितीम नरश्ाःत ऩयीऺा ४० 1६ वस्तगुत 
फहवैुकश्पऩक प्रश्न 

८०0.5 अङ्क ६0 नभनेट 

ततृीम अन्तवागताग ६ - भौश्ाःक - - 
 

द्रष्टव्म् 
1. शायीरयक तन्दुुपस्ती ऩयीऺणको मोजनाको फदुा नॊ. (1) शायीरयक ऩयीऺणभा तोष्ट्रकएको भाऩदण्ड ऩगु्न े उम्भेदवायहुपरे भात्र दयाःास्त 

बनगसक्न े व्महोयाको जानकायी द्वदई/ाःरुाई ष्ट्रवऻाऩन/ सूिना प्रकाश्शत गरयनछे।शायीरयक ऩयीऺणभा तोष्ट्रकएको भाऩदण्ड अनसुाय नबएभा 
उम्भेदवाय स्वमॊ जवापदेही हनुऩुनेछ ।  

2. प्रथभ ियणको शायीरयक ऩयीऺण मोजनाको फदुा नॊ. (1) फाट शायीरयक ऩयीऺणभा छनौट बएका उम्भेदवायहुपरे भात्र शायीरयक तन्दुुपस्ती 
ऩयीऺण मोजनाको फदुा नॊ. (२) को तन्दुुपस्ती ऩयीऺाभा बाग नरन ऩाउन ेछन।् तन्दुुपस्ती ऩयीऺाभा तोष्ट्रकएका प्रत्मेक इबेण्टहुपभा छनौट 
हुॉदै गई सफै ईबेण्टहुपभा सपर बएका उम्भेदवायहुपराई भात्र द्वितीम ियणका नरश्ाःत ऩयीऺाभा सश्म्भनरत गयाइनेछ ।  

3. नरश्ाःत ऩयीऺाको भाध्मभ बाषा नेऩारी भात्र हनुछे ।  

4. वस्तगुत फहफैुकश्पऩक (Multiple Choice) प्रश्नहुपको गरत उत्तय द्वदएभा प्रत्मेक गरत उत्तय वाऩत 20 प्रनतशत अङ्क कट्टा गरयन ेछ । तय 
उत्तय नद्वदएभा त्मस फाऩत अङ्क द्वदइन ेछैन य अङ्क कट्टा ऩनन गरयन ेछैन ।  

5. मस ऩाठ् मक्रभभा जेसकैु रेश्ाःएको बए ताऩनन ऩाठ् मक्रभभा ऩयेका ऐन, ननमभ तथा नीनतहुप ऩयीऺाको नभनत बन्दा 3 भष्ट्रहना अगानड 
(सॊशोधन बएका वा सॊशोधन बई हटाईएका वा  थऩ गयी सॊशोधन बई) कामभ यहेकाराई मस ऩाठ् मक्रभभा ऩयेको सम्झन ुऩदगछ ।  

6. ततृीम ियणको अन्तवागतागको रानग उम्भेदवाय छनौट गदाग प्रथभ ियणको तन्दुुपस्ती ऩयीऺाका ष्ट्रवनबन्न इबेण्टका ऩयीऺणभा छनौट बएका 
भध्मेफाट प्रथभ ियणको तन्दुुपस्ती ऩयीऺाभा प्राप्त अङ्क य द्वितीम ियणको नरश्ाःत ऩयीऺाभा प्राप्त अङ्कको कुर मोगका आधायभा नरश्ाःत 
ऩयीऺाको ननतजा प्रकाशन गने  भाऩदण्ड अनसुाय नै नरश्ाःत ननतजा प्रकाशन गरयनेछ । 

7. शायीरयक तन्दुुपस्ती ऩयीऺणको नसरनसराभा उम्भेदवायहुप दरु्गटनाभा ऩयेभा वा कुनै ऩनन ष्ट्रकनसभको बष्ट्रवतव्म हनु गएभा उम्भेदवाय स्वमभ ्
जवापदेही हनु ुऩनेछ । 

8. शायीरयक तन्दुुपस्ती ऩयीऺण स्रोत साधन उऩरब्ध हनुे तोष्ट्रकएको स्थानभा भात्र सॊिारन हनुछे । 

9. प्रथभ ियणको शायीरयक तन्दुुपस्ती ऩयीऺणको अङ्क, द्वितीम ियणको नराःत ऩयीऺाको अङ्क य अन्तवागतागको अङ्क जोडी मोग्मताक्रभ अनसुाय 
अश्न्तभ ऩयीऺापर प्रकाश्शत गरयनेछ । 

10. ऩाठ् मक्रभ रागू नभनत: 2078/0७/३० 
 



प्रदेश रोक सेवा आमोग 

सदूुयऩश् िभ प्रदेश  

प्रदेश ननजाभती सेवा अन्तगगत नऩेार वन सेवा, जनयर पयेष्ट्रष्ड सभूह, तह ष्ट्रवहीन, वन यऺक ऩदको 
प्रनतमोनगतात्भक ऩयीऺाको ऩाठ् मक्रभ एवॊ ऩयीऺा मोजना 

 

PPSC/Page 2 

क) प्रथभ ियण :-  शायीरयक तन्दुुपस्ती ऩयीऺणको मोजना 
१) शायीरयक ऩयीऺण 

नस.नॊ. ष्ट्रववयण ऩुुपष (न्मूनतभ) भष्ट्रहरा (न्मूनतभ) 
1. उिाई 5 ष्ट्रपट 2 इन्ि (5' 2'') 5 ष्ट्रपट (5' ) 
2. छाती 31-33 इन्ि (31''-33 '') -  
3. वजन 50 के.जी. 42 के.जी. 
4. आॉाःा ऩयीऺण +2 देश्ाः -2 बन्दा कभजोय नबएको  +2 देश्ाः -2 बन्दा कभजोय नबएको 
5. Color Vision Test यॊग ऩष्ट्रहिान सम्वन्धी दोष नबएको यॊग ऩष्ट्रहिान सम्वन्धी दोष नबएको 
 

२) तन्दुुपस्ती ऩयीऺा 
नस.नॊ. ऩयीऺाका ईबेण्टहुप ऩूणागङ्क कैष्ट्रपमत 

१.  २००नभ.दौड  २०  मसऩयीऺाका इबेण्टहुप शुुप गदाग नस.नॊ. १ देश्ाः क्रभश् ४ 
सम्भ गनुग ऩनेछ । नस.नॊ. १ अथागत  अगानडको इबेण्टभा 
असपर हनुे उम्भेदवायहुप त्मसऩनछको इबेण्टभा सहबागी 
हनु ऩाउनेछैनन ्

२ . ३०००नभ. दौड  २० 

३ . ुपाः िड्न े ७ 

४ . ऩौडी  ७ 

 

तन्दुुपस्ती ऩयीऺाको भूपमाङ्कन ष्ट्रवनध 

(1) 200 नभटय दौड 
ऩुुपष भष्ट्रहरा 

ष्ट्रववयण अॊक ष्ट्रववयण अॊक 

२८ सेकेन्ड सम्भ  २०  ३४ सेकेन्ड सम्भ  २० 

२८.१ सेकेन्ड देश्ाः ३२ सेकेन्ड सम्भ  १५  ३४.१ सेकेन्ड देश्ाः ३८ सेकेन्ड 
सम्भ  

१५ 

३२.१ सेकेन्ड देश्ाः ३६ सेकेन्ड सम्भ  १०  ३८.१ सेकेन्ड देश्ाः ४२ सेकेन्ड 
सम्भ  

१० 

३६.१ सेकेन्ड वा सो बन्दा फढी  असपर  ४२.१ सेकेन्ड वा सो बन्दा फढी  असपर 
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(२)३००० नभ.दौड  

ऩुुपष भष्ट्रहरा 
ष्ट्रववयण अॊक ष्ट्रववयण अॊक 

१२नभनेट सम्भ  २०  १४नभनेट सम्भ  २० 

१२.१ नभनेटदेश्ाः १४ नभनटे सम्भ  १५  १४.१ नभनेटदेश्ाः १६ नभनटे सम्भ  १५ 

१४.१ नभनेटदेश्ाः १६ नभनटे सम्भ  १०  १६.१ नभनेटदेश्ाः १८ नभनटे सम्भ  १० 

१६.१ नभनेट बन्दा फढी  असपर १८.१ नभनेट बन्दा फढी  असपर 

 

(३) ुपाः िढ्न े

ऩुुपष भष्ट्रहरा 
ष्ट्रववयण अॊक ष्ट्रववयण अॊक 

७नभ. सम्भ ुपाः िढ्न े ७  ५नभ. सम्भ ुपाः िढ्न े ७ 

७नभ. सम्भुपाः िढ्न नसक्न े असपर
  

५नभ. सम्भुपाः िढ्न नसक्न े असपर 

 

(४) ऩौडी ाेःपन े(नदी/नारा, ऩोाःयी, तार)  
ऩुुपष भष्ट्रहरा 

ष्ट्रववयण अॊक ष्ट्रववयण अॊक 

५.५ नभ. सम्भदयुी ऩौडी ाेःरी तने  ७ ४.५ नभ. सम्भदयुी ऩौडी ाेःरी तने  ७ 

५.५ नभ. सम्भदयुी ऩौडी ाेःपन नसक्न े असपर ४.५ नभ. सम्भदयुी ऩौडी ाेःपन नसक्न े असपर 
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ाः) द्वितीम ियण:- नरश्ाःत ऩयीऺा 
ननम्न नरश्ाःत ष्ट्रवषमवस्त ुसम्फन्धी साभान्म जानकायी/ऻान 

1. सभग्रभा नेऩारभा ऩाईन ेतथा ष्ट्रवशषे गरय सदूुयऩश्िभ प्रदेशभा ऩाईने वनजॊगर, वनस्ऩनत, 
वन्मजन्तहुुपको ष्ट्रकनसभ य वन प्रजानतहुपफाये जानकायी  

2. सभग्रभा नेऩारभा ऩाईन ेतथा ष्ट्रवशषे गरय सदूुयऩश्िभ प्रदेशभा ऩाईने जनडफटुी तथा गैयकाष्ठ वन 
ऩैदावायहुपको सभान्म ऩरयिम य उऩमोनगता  

3. वनजॊगर सॊयऺण तथा वन  अऩयाध ननमन्त्रण, वन ऺेत्रभा गश्स्त गदाग ध्मान द्वदन ुऩने कुयाहुप 

4. वन ष्ट्रवकाससॉग सम्फन्धी प्रिाय प्रसायका तरयकाहुप, साभग्री तथा  नतनको उऩमोनगता 
5. वन य वन्मजन्तजुन्म अऩयाध य मस सम्फन्धी राग ुहनुे कानूनफाये साभान्म जानकायी 
6. वन य वन्मजन्तजुन्म अऩयाध सॊग सम्फन्धीत  ष्ट्रहयासतभा यहेका अनबमकु्तहुपको फायेभा ध्मान द्वदन ु

ऩने कुयाहुप 

7. वन भाऩन, ुपाः छऩान, कटान, भछुान य र्ाटगद्दी 
8. वन ऩैदावायहुपको ओसायऩसाय य टाॉिा, सीर 

9. भाउ ुपाः ऩष्ट्रहिान, वीउ सॊकरन, नसगयी  कामग, ष्ट्रवुपवा  उत्ऩादन य  वृऺायोऩण 

10. वन सॊयऺणभा देश्ाःएका भखु्म सभस्मा तथा िनुौतीहुप (वन डढेरो, िोयी श्शकाय, अनतक्रभण य 
िरयियण) 

11. दरुगब तथा प्रनतफश्न्धत वनस्ऩनत य वन्मजन्तहुुप  

12. वन्मजन्तहुुपको उद्धाय य ननमन्त्रण 

13. याष्ट्रष्डम वन, साभदुाष्ट्रमक वन, कफनुरमती वन, साझेदायी वन, धानभगक वन, वन सॊयऺण ऺेत्र य 
ननजी वन ष्ट्रवकास सम्फन्धी जानकायी 

14. उद्योग, ऩमगटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम य अन्तगगतका ननकामहुपको साॊगठननक सॊयिना 
15. नडनबजन वन कामागरमहुपको सॊयिना, कामगश्जम्भेवायी तथा कामगप्रष्ट्रक्रमाफाये जानकायी 
16. वन ऐन,२०७६ 

17. सदूुयऩश्िभ प्रदेश वन ऐन,२०७७  

18. सदूुयऩश्िभ प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन,२०७७  

 

 

 


