
 

प्रदेश लोक सेवा आयोग  

गण्डकी प्रदेश 
नेपाल कृषि सेवा अन्तगगतका षिसरिज, भेटेरिनिी ि लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेिी डेभलपमेण्ट समूह, 

नायव प्राषवधिक सहायक चौथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) का पदको खलुा प्रधतयोधगतात्मक पिीक्षाको 
पाठ्यक्रम 

पाठ्यक्रमको रुपिेखााः यस पाठ्यक्रमको आिािमा धनम्नानसुाि चिणमा पिीक्षाधलइने छाः    
 प्रथम चिणाः धलखखत पिीक्षा       पूणागङ्काः १००   
 द्वितीय चिणाः अन्तवागताग       पूणागङ्काः २०  
प्रथम चिणाः  धलखखत पिीक्षा योजना (Examination Scheme)  

षविय पूणागङ्क उत्तीणागङ्क पिीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या × अङ्कभाि समय 

सेवा सम्बन्िी १०० ४० वस्तगुत  बहवैुकखल्ट्पक  
(Multiple Choice) 

५०प्रश्न ×२ अङ्क= १०० ४५   
धमनेट 

 

      
   

द्वितीय चिण   
षविय पूणागङ्क पिीक्षा प्रणाली 

अन्तवागताग २० मौखखक 

 

द्रष्टव्याः- 
१. धलखखत पिीक्षाको माध्यम भािा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली ि अंग्रजेी दवैु हनु सक्नेछ । 

२. धलखखत पिीक्षामा यथासम्भव धनम्नानसुाि प्रश्नहरु सोधिनेछ।  

पाठ्यक्रमका एकाइ 1  2  3  4  

प्रश्न संख्या 14 12 12 12 

 

३. वस्तगुत बहवैुकखल्ट्पक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको गलत उत्ति द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्ति 
बापत २०  प्रधतशत अङ्क कट्टा गरिनेछ। ति उत्ति नद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइन ेछैन ि अङ्क 
कट्टा पधन गरिने छैन।  

४. यस पाठ्यक्रम योजना अन्तगगतका पत्र/षवियका षवियवस्तमुा जेसकैु लेखखएको भए तापधन 
पाठ्यक्रममा  पिेका कानून, ऐन, धनयमतथा नीधतहरु पिीक्षाको धमधत भन्दा ३ मषहना अगाधड 
(संशोिन भएका वा  संशोिनभई हटाईएका वा थप गिी संशोिनभई) कायम िहेकालाई यस 
पाठ्क्क्रममा पिेको सम्झन ुपदगछ।  

५. प्रथम चिणको धलखखत पिीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवािहरुलाई मात्र द्वितीय चिणको अन्तवागतागमा  
सखम्मधलत गिाइनेछ।  

६. पाठ्यक्रम लागू धमधताः-  

 



 

पत्र/षवियाः सेवा सम्वन्िी 
१. कुषि, पशपंुक्षी तथा मत्स्य सम्बन्िी 

१.१  नेपालको संषविानमा कृषि तथा खाद्यसम्वन्िी व्यवस्था  

१.२  धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनयमावली, २०५० मा कमगचािीको आचिण, षवदा ि 
सजाय सम्वन्िी व्यवस्था 

१.३  पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ तथा धनयामावली, २०५६ 

१.४  जलचि संिक्षगण ऐन, २०१७ 

१.५  दाना पदाथग ऐन, २०३३ ि धनयमावली, २०४१ 

१.६  पश ुबिशाला तथा मास ुजााँच ऐन, २०५५ तथा धनयमावली, २०५७  
१.७  प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रविगन ऐन, २०७७ 

१.८  पश ुढुवानी मापदण्ड, २०६४  

१.९  बडग फ्ल ुधनयन्त्रण आदेश, २०६४ (चौथो संशोिन समेत)  
१.१० एक स्वास््य िणनीधत, २०७६  
१.११ पशपंुक्षी/मत्स्य अनसुन्िानको संिचना तथा भधूमका 
१.१२ नपेालमा पशपंुक्षी तथा मत्स्य पालनको संखक्षप्त इधतहास तथा वतगमान अवस्था 
१.१३ चाल ुआवधिक योजनामा पशपंुक्षी तथा मत्स्य षवकासको उदे्दश्य, नीधत तथा मत्स्य ि 

पशपंुक्षी क्षेत्रगत षवकास कायगक्रमको प्राथधमकता, लक्ष्य एंव कायागन्वयन िणनीधत तथा 
गणडकी  k|b]zsf] rfn' of]hgfdf कृषि/पशपंुक्षी/मत्स्य सम्बन्िी भएका व्यवस्थाहरु  

१.१४ नपेालको अथगतन्त्रमा पशपंुक्षी तथा मत्स्य षवकासको महत्व 

१.१५ पशपंुक्षी/मत्स्य षवकास कायगक्रम तजुगमा ि कायगक्रम तजुगमा आिािहरु  

१.१६ पशपंुक्षी तथा मत्स्य षवकास कायगक्रममा ऋण, धबमा, उत्पादन सामग्री, औजाि तथा 
उपकिण, बजाि तथा मलु्ट्य व्यवस्था  

१.१७ पशपंुक्षी तथा मत्स्यको द्वदगो एवं व्यवसाषयक उत्पादन, पशपंुक्षी/मत्स्य षवकासका प्रमखु 
अवसि तथा चनुौतीहरु  

१.१८ कृषि षवकासमा कृषि/पश ुसेवा प्रसािको महत्व, सीधमतता ि प्रभावकािीता  

१.१९ कृषि/पशपंुक्षी/मत्स्य प्रसािका षवधभन्न तरिकाहरु ि धतनको तलुनात्मक िाइदा ि 
सीधमतता 

१.२१ कृषि/पशपंुक्षी/मत्स्य षवकासमा समहु पद्धती प्रकृया ि कायागन्वयन तथा अगवुा कृिक 
छनौटको आिाि, भधूमका ि परिचालन 

१.२२ कृषि षवकासमा ग्राधमण पूवागिाि धसाँचाई, कृषि सडक आद्वदको महत्व 

 

 

 



 

२. भेटेिीनिी 
२.१  आन्तरिक पिजीवीाः नाम्ले जकुा, गोलो जकुा, षिते जकुाका प्रमखु लक्षण, िोग धनदान, 

उपचाि तथा िोकथाम 

२.२  वाह्य पिजीवीाः षकनाग, जमु्रा, उषपयााँ तथा लतुोका प्रमखु लक्षण, िोग धनदान, उपचाि तथा 
िोकथाम  

२.३  प्रमखु ब्याक्टेरियल िोगहरुाः भ्यागतेु िोग, पटके िोग, चिचिे िोग, इन्टेिोटोसेधमया, थनुेलो, 
क्षयिोग ि जोन्स िोग, काि स्कोि ि कोधलव्याधसलोधसस, िाउल टाइिाइड, कुखिुाको 
हैजा, पलु्ट्लोिम, खिु कुषहन ेिोग, ब्रसेुलोधसस तथा माइकोप्लाज्मोधससका लक्षण, िोग धनदान, 

उपचाि तथा िोकथाम  

२.४ प्रमखु भाइिल िोगहरु गौगोटी, षप.षप.आि, एधभयन ईन्फ्लएुन्जा, एधभयन धलम्िोइड 
ल्ट्यकुोधसस, खोिेत, िेषवज, स्वाईन षिभि, कुखिुाको षविि, गम्बोिो, िानीखेत तथा म्यािेक्स 
िोगका लक्षण, धनदान, उपचाि तथा िोकथामाः  

२.५  धनम्न प्रजनन सम्बन्िी षवकृधताः कािण, लक्षण, उपचाि तथा िोकथाम  

२.५.१ साल नझने  

२.५.२ तषुहने  

२.५.३ धडस्टोषकया 
२.५.४ बााँझोपन  

२.६  जनुोषटक िोगहरुाः दिुबाट सने िोगहरु, मासबुाट सने िोगहरु ि नेपालका प्राथधमकता 
प्राप्त जनुोषटक िोगहरु 

२.७  पशपंुक्षीमा धभटाधमन ि खधनजको कधम बाट हनुे िोगहरु  

२.८  गाइ भैँसीका मेटाबोधलक िोगहरुाः धमल्ट्क षिवि, षकटोधसस ि डाउनि काउ धसन्रोम  

२.९  ढुधस तथा ढुधस जन्य पदागथबाट हनुे िोगहरु  

२.१०  प्रोटोजोवल िोगहरुाः कखक्सधडयोधसस तथा िक्त प्रोटोजोवल िोगहरु का प्रमखु लक्षण, िोग 
धनदान, उपचाि तथा िोकथाम 

२.११ Emerging र Re-emerging पश ुिोगहरु 

२.१२ नमनुा संकलन तथा संप्रिेण षवधि 

२.१३ आिािभतू प्रयोगशाला उपकिणहरु तथा धनमगलीकिणका तिीकाहरु  

 

 

३. लाइभष्टक पोल्ट्री एण्ड डेिी डेभलपमेन्ट  

३.१  गाई भैंसीका जातहरु, धतनीहरुको शािीरिक तथा उत्पादन षवशेिताहरु  

३.१.१ उन्नत जाताः जसी, होधलस्टन षिखजयन, ब्राउन स्वीस, हरियाना  

३.१.२ स्थानीय जाताः अच्छामी, ललु,ु खैला ि चौिी  



 

३.१.३ उन्नत जाताः मिुाग, धनली िाभी भैंसी  

३.१.४ स्थानीय जाताः धलमे, पािकोटे ि गड्डी  

३.२  उन्नत तथा स्थानीय बाख्राका जातहरु, धतनीहरुको शािीरिक तथा उत्पादन षवशेिताहरु  

३.२.१  जमनुापािी, वोयि, बािबिी, सानन,् च्यााँग्रा, धसन्हाल, खिी (पहाडी), तिाई बाख्रा  

३.३  उन्नत तथा स्थानीय भेडाका जातहरु, धतनीहरुको शािीरिक तथा उत्पादन षवशेिताहरु  

३.३.१ उन्नत नश्लाः िामबलेुट, पोलवथग, वोडगिलाइसेयटि, िोमनी, मेरिनो  

३.३.२ स्थानीय नश्लाः भ्याङ्गलङु्ग, बरुवाल, कागे, लामपचु्रे 

३.४  उन्नत तथा स्थानीय सुंगिुका जातहरु, धतनीहरुको शािीरिक तथा उत्पादन षवशेिताहरु  

३.४.१ उन्नत जाताः ल्ट्याण्डिेस, योकग शायि, ह्याम्पशायि, ड्युिक 

३.४.२ स्थानीय जाताः च्वााँचे ि हिुागका शािीरिक तथा उत्पादन षवशेिताहरु  

३.५  उन्नत जातका कुखिुाहरुाः न्यू हेम्पशायि, अष्ट्रालोपग, व्हाईट लेगहनग, धगिीिाज तथा स्थानीय 
जातको कुखिुा साषकनीको शािीरिक तथा उत्पादन षवशेिताहरु  

३.६  खिायोाः ऊन तथा मासकुो लाधग पाधलने खिायोका जातहरु ि धतनीहरुको षवशेिता  

३.७  पश ुआनवुांखशक श्रोत संिक्षण, षवकास तथा उपयोग  

३.८  व्यवसाषयक पंक्षीपालन षवधि – जात, खोि, दानापानी, खोप व्यवस्थापन  

३.९  पशपंुक्षी प्रजननका लाधग छनौट तथा प्रजनन षवधि  

३.१० भाले खोजेको पोथीको लक्षण तथा प्रजनन ्गिाउने उपयकु्त समय  

३.११ कृधत्रम गभागिान षवधि, पश ु प्रजनन्को महत्व, कृधत्रम गभागिान कायगमा उपयोग हनु े
उपकिणहरुको नाम तथा प्रयोग षवधि, Estrus Cycle, प्रजननसाँग सम्बखन्ित गाई भैंसीको 
शिीिबाट धनस्कने हिमोन बािे सािािण जानकािी 

३.१२ पौषष्टक तत्वहरुको वगीकिणाः काबोहाइरेट, प्रोषटन, खचल्ट्लो पदाथग, धभटाधमन ि खधनज 
पदाथग  

३.१३ पशपंुक्षीहरुको लाधग संतधुलत दाना तयाि गने षवधि  

३.१४ घााँसपात संिक्षणाः घााँस सकुाउने षवधि, सायलेज बनाउने षवधि ि महत्व  

३.१५ पिालमा यरुिया प्रयोग गने षवधि ि उपयोधगता  

३.१६ उन्नत चिन घााँस तथा घााँस खेती तिीका  

३.१७ कोसे घााँसाः स्टाइलो, बिधसम, कुड्ज,ु धसिारो, सेन्रो, बोडी (Cow pea), व्हाइट क्लोभि, 

िेडक्लोभि, कोटे, लसुनग, डेस्मोधडयम, केिाउ, भेच  

३.१८ अकोिे घााँसाः नेषपयि, पािा, सेटारिया, षकषकय,ु िाइग्रास, कक्सिुट, जै  

३.१९ डाले घााँसाः इषपल इषपल, वडहि, कोइिालो, टााँकी, काभ्रो, पाखिुी, षकम्ब,ु दबदबे, पैयू, बकेना, 
धनभािो, बैंस, भोटेषपपल,  

३.२० नपेालमा घााँसेबालीका वीउ प्रमाणीकिण पद्दती 



 

३.२१ प्रचधलत तथा उन्नत व्यवस्था अुनसाि पशपंुक्षीको गोठ ि खोि बनाउन ध्यान द्वदनपुने 
आिािहरु (गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, सुंगिु, कुखिुा, खिायो) 

३.२२ षवधभन्न पशपंुक्षीको भाले, माउ तथा बच्चाको स्याहाि ससुाि तथा आहािाको व्यवस्था 
३.२३ पशपंुक्षीको गोठ, खोि सिासगु्घि िाख्न ेि जैषवक सिुक्षा षवधि 

३.२४ स्वच्छ दूि तथा स्वच्छ मास ुउत्पादन 

३.२५ दगु्ि प्रशोिन गने षवधि 

३.२६ षक्रम, बटि, खचज, कुिौनी, घीउ, आइसषक्रम, दही बनाउन ेषवधि 

 

४. षिसरिज  

४.१ माछाको परिभािा, बाषहिी स्वरुप, षवधभन्न अंग ि ती अंगका कायगहरु  

४.२ नेपालमा पाधलएका स्वदेशी ि षवदेशी माछाहरु ि धतनका आहािषवहाि बािे सािािण ज्ञान  

४.३ मत्स्य पालन पद्घतीाः पोखिी मत्स्य पालन, षपंजडामा मत्स्य पालन तथा िेसवेमा मत्स्य 
पालन  

४.४  मत्स्य पालनका तरिका (माछाको जातको आिािमा)  

४.४.१ एक जाधतय मत्स्य पालन 

४.४.२ बहजुाधतय मत्स्य पालन  

४.५  मत्स्य पालनका तरिका (सिनताको आिािमा)  

४.५.१ सामान्य मत्स्य पालन  

४.५.२ अिग सघन मत्स्य पालन 

४.५.३ सघन मत्स्य पालन  

४.६ एकीकृत मत्स्य पालन तथा व्यवस्थापन  

४.६.१ िानखेतमा मत्स्य पालन  

४.६.३ पशपुालन ि मत्स्य पालन 

४.६.३ िलिूल, तिकािी खेती ि मत्स्य पालन  

४.७ गाउाँघिमा िहेका पिुानो पोखिीहरुमा माछा पालन तथा ब्यवस्थापन  

४.८ माछा पालनको लागी पोखिीको धनमागण गनग उपयकु्त स्थलको छनौटका आिािहरु  

४.९  मत्स्य पालनको लाधग उपयकु्त पानी तथा माटोको गणुस्ति बािे सािािण ज्ञान  

४.१० मत्स्य पालनको लाधग नयााँ पोखिी धनमागण गने तरिका ि ध्यान द्वदनपुने कुिाहरुबािे 
सािािण ज्ञान  

४.११ माउ माछा पोखिी व्यवस्थापन  

४.१२ भाले ि पोथी माउ पषहचान गने तरिका तथा माउ माछाको व्यवस्थापन  

४.१३ माछाको प्रजनन षवधिाः प्राकृधतक, अिग–कृधत्रम तथा कृधत्रम प्रजननको तयािी तथा 
व्यवस्थापन तरिकाहरु  



 

४.१४ मत्स्य धबज उत्पादनाः भसुनुा भिुाको उत्पादन, सानो भिुा हकुागउने तरिका ि ठूलो भिुा 
हकुागउने तरिका  

४.१५  माछा भिुा ढुवानी गने षवधि  

४.१५.१ ढुवानी गरिने माछा भिुामा हनुपुने गणुहरु  

४.१५.२ माछा भिुा ढुवानीको लाधग कखण्डसधनङ्ग ि त्यसका िाईदाहरु  

४.१५.३ भिुा ढुवानी गरिनेपानीको गणुस्ति  

४.१५.४  माछा भिुा प्याकेखजङ्ग गने तरिका  

४.१६ खानेमाछा उत्पादन व्यवस्थापनाः  

४.१६.१ पोखिीको तयािीाः चनू, मलखादको प्रयोग बािे जानकािी  

४.१६.२ माछा भिुा स्टषकङ्ग, संख्या धनिागिण ि षवधभन्न जातका माछा भिुाको स्टषकङ 
अनपुात सम्बन्िी जानकािी  

४.१७ माछा उत्पादनको लाधग आवश्यक आहािाहरुको पौषष्टक तत्व बािे सािािण ज्ञान ि 
त्यसको व्यवस्थापन  

४.१८ माछाको वषृद्ध जााँच तथा दैधनक हेिचाह  

४.१९ माछाको प्रधतपक्षी जीवहरु, हाधनकािक षकिाहरु एवं पानीमा उम्रने षवधभन्न झािपातहरु ि 
धतनीहरुकोधनयन्त्रण बािे ज्ञान  

४.२० माछामा लाग्ने पिजीवीजन्य िोगहरु, िोगका कािण, पषहचान ि औििोपचािका तरिकाहरु  

४.२१ माछा उत्पादनको मूल्ट्यांकन गने तरिका ि माछाको बजाि व्यवस्थापनका तरिकाहरु  

४.२२ माछा माने तथा समात्ने मखु्य उपकिणहरु ि तरिका  

४.२३ मत्स्य षवि तथा त्यसको प्रयोग गने तरिका बािे ज्ञान  

४.२४ प्राकृधतक जलाशयमा मत्स्य पालनाः  

४.२४.१ ताल तथा रिजिभ्वायिहरुमा मत्स्य पालन प्रषवधि  

४.२४.२ इन्क्लोजि मा मत्स्य पालन  

४.२५  माछा उत्पादनोपिान्त संिक्षण प्रषवधिहरु 

 


