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प्रदेश लोक सेवा आयोग 
प्रदेश नं. १, बिराटनगर 

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगतका प्राववबिक तर्ग  कृवि सेवा, भेटेररनरी, लाईभष् टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी 
डेभलपमेन्ट र वर्सररज समहु, सहायकस्तर चौथो तहका पदको खलुा प्रबतयोबगतात्मक परीक्षाको 

पाठ्यक्रम  
 

पाठ्यक्रमलाई बनम्नानसुार ववभाजन गररएको छः 
प्रथम चरणः- बलखखत परीक्षा         पूणागङ्कः १०० 
द्वितीय चरणः- अन्तवागताग          पूणागङ्कः २० 

परीक्षा योजना (Examination Scheme) 
प्रथम चरणः- बलखखत परीक्षा योजना (Examination scheme) 

बििय पूणागङ्क उत्तीणागङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश् न सं्या अङ्कभार समय 

सेवा सम्िन्िी १०० ४० िस्तगुत िहिैुकखल्ट्पक 

(Multiple choice) 

५० प्रश् न x २ अङ्क=१०० ४५ 
बमनेट 

 

द्वितीय चरणः- अन्तवागताग 
बििय पूणागङ्क परीक्षा प्रणाली 

अन्तवागताग २० मौखखक 

द्रष्टब्यः 
1. यो पाठ् यक्रम योजनालाई बलखखत परीक्षा र अन्तवागताग गरी दईु चरणमा ववभाजन गररएको 

छ। 
2. बलखखत परीक्षाको माध्यम भािा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली र अंग्रजेी दवैु हनु सक्नेछ। 
3. बलखखत परीक्षामा बनम्नानसुार प्रश् नहु  सोबिनेछ । 
पाठ्यक्रमको एकाई १ २ ३ ४ 

प्रश् न सं्या १४ १२ १२ १२ 
 

4. िस्तगुत िहिैुकखल्ट्पक (Multiple choice) प्रश् नहु को उत्तर सही द्वदएमा प्रत्येक उत्तर िापत 
२ (दईु) अङ्क प्रदान गररनेछ भने गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर िापत २० प्रबतशत 
अङ्क कट्टा गररनेछ । तर उत्तर नद्वदएमा त्यस िापत अङ्क द्वदइन े छैन र अङ्क कट्टा पबन 
गररन ेछैन। 

5. िहिैुकखल्ट्पक प्रश्नहु  हनुे परीक्षामा कुनै पबन प्रकारको क्यालकुलेटर (Calculator), मोवाइल 
र्ोन वा अन्य ववद्यतुीय उपकरण प्रयोग गनग पाइने छैन। 

6. यस पाठ्यक्रम योजना अन्तगगतका पत्र तथा ववियका ववियवस्तमुा जे सकैु लेखखएको भए 
तापबन पाठ्यक्रममा परेका कानून ऐन बनयम तथा नीबतहु  परीक्षाको बमबत भन्दा ३ मवहना 
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अगाबड (संशोिन भएका वा संशोिन भई हटाईएका वा थप गरी संशोिन भई) कायम रहेका 
लाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झन ुपदगछ। 

7. प्रथम चरणको बलखखत परीक्षािाट छनौट भएका उम्मेदवारहु लाई मात्र द्वितीय चरणको 
अन्तवागतागमा सखम्मबलत गराइनेछ। 

8. बलखखत परीक्षा र अन्तवागतागको कुल अङ्क योगका आिारमा परीक्षार्ल प्रकाखशत गररनेछ। 

9. पाठ्यक्रम लागू बमबतः2077/09/14 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 
प्रदेश नं. १, बिराटनगर 

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगतका प्राववबिक तर्ग  कृवि सेवा, भेटेररनरी, लाईभष् टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी 
डेभलपमेन्ट र वर्सररज समहु, सहायकस्तर चौथो तहका पदको खलुा प्रबतयोबगतात्मक बलखखत 

परीक्षाको पाठ्यक्रम  
ववियः सेवा सम्िन्िी 

१. पशपुन्छी तथा मत्स्य सम्िन्िी 
1.1 नेपालको संवविानमा कृवि तथा खाद्य सम्िन्िी ब्यवस्था 
1.2 बनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा बनयमावली, २०५० 
1.3 प्रदेश बनजामती सेवा ऐन तथा बनयमावली (प्रदेश नं. १) 
1.4 पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ तथा बनयमावली, २०५६ 
1.5 पश ुििशाला तथा मास ुजााँच ऐन, २०५५ तथा बनयमावली, २०५६ 
1.6 जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ 
1.7 दाना पदाथग ऐन, २०३३ र बनयमावली, २०४१ 
1.8 स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ (कृवि, पशपुन्छी तथा मत्स्य सम्िन्िी) 
1.9 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पश ुसेवाको संरचना 
1.10 पशपुन्छी र मत्स्य अनसुन्िानमा नेपाल कृवि अनसुन्िान पररिद्को संरचना र 

वक्रयाकलाप  
1.11 नेपालमा पशपुन्छी तथा मत्स्यपालनको संखक्षप् त इबतहास र ितगमान अवस्था 
1.12 प्रदेश नं. १ को चाल ुआवबिक योजनामा पशपुन्छी तथा मत्स्य ववकासको उद्देश्य र 

कायगक्रमको प्राथबमकता, लक्ष्य एवम ्कायागन्वयन रणनीबत 
1.13 नेपालको अथगतन्त्रमा पशपुन्छी तथा मत्स्य ववकासको महत्व र यी क्षेत्रका प्रमखु 

समस्याहु  
1.14 पशपुन्छी तथा मत्स्य ववकास कायगक्रम तजुगमा, कायागन्वयन, सपुररवेक्षण, अनगुमन एवम ्

मूल्ट्यांकन र स्थानीय तहहु को भबूमका 
1.15 पशपुन्छी तथा मत्स्य ववकास कायगक्रममा ऋण, बिमा, उत्पादन सामाग्री, औजार, िजार 

तथा मूल्ट्य व्यवस्था 
1.16 पशपुन्छी तथा मत्स्य िस्तकुो उत्पादन लागत तथा मूल्ट्य बनिागरण 
1.17 पशपुन्छी तथा मत्स्य ववकासमा सरकारी, सहकारी तथा नीखज के्षत्रको भबूमका  
1.18 पशपुन्छी तथा मत्स्यको द्वदगो एवम ् व्यवसावयक उत्पादन िवृिको लाबग अपनाइन े

उत्पादन र उत्पादनोपरान्त प्रववबि  
1.19 पशपुन्छी तथा मत्स्य के्षत्रको ववकासमा प्रसारका तररकाहु , महत्व, बसबमतता र 

प्रभावकारीता एवम ्एवककृत प्रसार सेवा कायगक्रम 
1.20 पशपुन्छी र मत्स्य ववकासमा समहु पिती प्रवक्रया र कायागन्वयन तथा अगवुा कृिक 

छनौटको आिार, भबूमका र पररचालन 
1.21 पशपुन्छी र मत्स्य ववकासका लाबग ताबलम तथा सञ् चार कायगक्रमको भबूमका  
1.22 पशपुन्छी र मत्स्य ववकासमा ग्रामीण पूवागिारः बसंचाई, कृवि सडक, िजार, खचस्यान 

केन्द्र, खशत भण्डार आद्वदको व्यवस्थापन र महत्त्व  
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1.23 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहिाट सञ् चालन भएका पशपुन्छी र मत्स्य सम्िन्िी पररयोजना, 
आयोजना तथा कायगक्रमहु  
 

२. भेटेररनरी  
2.1 आन्तररक परजीवी (Internal parasite): नाम्ले जकुा (Liverfluke), गोलो जकुा 

(Roundworm), वर्ते्त जकुा (Tapeworm), कखक्सबडयोबसस  (Coccidiosis) र रक्त 
परजीवव (Blood protozoa) को प्रमखु लक्षण, उपचार तथा रोकथाम  

2.2 िाह्य परजीवी (External parasites): वकनाग (Tick), जमु्रा (Lice), उवपयााँ (Fleas) र लतुो 
(Mange) को प्रमखु लक्षण, उपचार र रोकथाम 

2.3 प्रमखु ब्याक्टेररयल रोगहु  (Bacterial diseases): भ्यागतेु  रोग (Hemorrhagic 

Septicemia), पटके रोग (Anthrax), चरचरे रोग (Black quarter), इन्टेरोटखक्समीया 
(Enterotoxaemia),  थनुेलो (Mastitis), क्षयरोग र जोन्स रोग (Tuberculosis and John's 

Disease), कार् स्कोर र कोबलब्याबसलोबसस (Calf scour and Colibacillosis), र्ाउल 
टाइर्ाइड (Fowl typhoid), कुखरुाको हैजा (Fowl cholera), पलु्ट्लोरम (Pullorum), खरु 
कुवहने रोग (Foot rot), ब्रसेुल्ट्लोबसस (Brucellosis) र माइकोप्लाज्मोबसस 
(Mycoplasmosis) का लक्षण, उपचार र रोकथाम       

2.4 प्रमखु भाईरल रोगहु  (Viral diseases): गौगोटी (Rinderpest), वप वप आर (PPR), 
लम्पी स्कीन रोग (Lumpy skin disease), एबभयन ईन््लएुन्जा (Avian influenza), 
एबभएन बलम्र्ोइड ल्ट्यकुोबसस (Avian lymphoid leucosis), खोरेत (Foot and mouth 

disease), रेववज (Rabies), स्वाईन वर्भर (Swine fever), कुखरुाको बिर्र (Fowl pox), 
गम्िोरो (Gumboro), रानीखेत (Ranikhet) तथा मरेक्स रोग (Marek's Disease) का 
लक्षण, उपचार र रोकथाम 

2.5 प्रजनन ्सम्िन्िी ववकृबत तथा समस्याहु को कारण, लक्षण, उपचार तथा रोगकथाम 
२.५.१ साल नझने (Retention of Placenta)  
२.५.२ तवुहने (Abortion) 
२.५.३ बडस्टोवकया (Dystocia) 
२.५.४ िााँझोपनः संक्रामक रोगहु िाट र पौवष्टक तत्त्वको कमीिाट हनु े

2.6 प्राथबमकता प्राप् त जनुोटीक रोगहु  (Zoonotic diseases): दिु र मासिुाट सने रोगहु   

2.7 पशपुन्छीमा बभटाबमन र खबनजको कबमिाट हनु ेरोगहु  

2.8 गाई भैसीका मेटािोबलक रोगहु : Milk Fever, Ketosis and Downer's Cow Syndrome 

2.9 ढुबस तथा ढुबसजन्य पदाथगिाट हनुे रोगहु  (Fungal and Mycotoxic diseases) 

2.10 आिारभतू प्रयोगशाला उपकरणहु  तथा बनमगलीकरणका तरीकाहु  
2.11 एखन्टमाईक्रोववयल रेबसस्यान्सको अविारणा (Antimicrobial resistance): एखन्टिायोटीक  

2.12 ववश् व पश ुस्वास््य संगठन (OIE) 

2.13 पश ुकल्ट्याणिारे जानकारी 
 

३. लाईभष् टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट 
3.1 गाई भैसीका जातहु  बतनीहु को शारीररक तथा उत्पादन ववशेिताहु  

3.1.1 उन् नत गाईका जातहु ः जसी, होबलखस्टन विखजयन, ब्राउन स्वीस, हररयाणा 
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3.1.2 स्थानीय जातका गाईहु ः बसरी, अछामी, ललु,ु खैला, तराई गाई, पहाडी गाई,  
          चौरी 

3.1.3 उन् नत जातका भैसीहु ः मरुाग, नीलीरवव 
3.1.4 स्थानीय जातका भैसीहु ः बलमे, पारकोटे र गड्डी 

3.2 उन् नत तथा स्थानीय जातका िाख्राहु  बतनीहु को शारीररक तथा उत्पादन ववशेिताहु  
3.2.1 उन् नत जातहु ः जमनुापारी, िोयर, िारिारी, सानन ्  
3.2.2 स्थानीय जातहु ः चयााँङ्ग्ग्रा, बसन्हाल, खरी, तराई िाख्रा 

3.3 उन् नत तथा स्थानीय भेडाका जातहु  बतनीहु को शारीररक तथा उत्पादन ववशेिताहु  
3.3.1 उन् नत जातका भेडाहु ः मेररनो, पोलवथग, िोडगरलाइसेस्टर 
3.3.2 स्थानीय जातका भेडाहु ः भ्याङ्गलङु्ग, िु वाल, कागे, लाम्पचुरे 

३.४ उन् नत तथा स्थानीय सुाँगरुका जातहु  बतनको शारीररक तथा उत्पादन ववशेिताहु  
३.४.१ उन् नत जातः ल्ट्याण्डरेस, योकग सायर, ह्याम्पसायर, ड्युरोक, पाखख्रिास कालो 
३.४.२ स्थानीय जातहु ः चवााँचे, हराग, िामपडु्के  

३.५ उन् नत र स्थानीय जातका कुखरुाहु को शारीररक िनावट तथा उत्पादन बिशिेताहु  
३.५.१ उन् नत जातहु ः न्यूहेम्पसायर, अष्ट्रालोपग, व्हाईट लेगहनग, बगरीराज, कडकनाथ 
३.५.२ स्थानीय जातहु ः सावकनी, घााँटी खइुले, दमु्से (प्वााँख उल्ट्टे) 

३.६ खरायोः ऊन तथा मासकुो लाबग पाबलने खरायोका जातहु  र बतनीहु को ववशेिता 
३.७ पशपुन्छी प्रजनन ्ववबिहु  
३.८ भाले खोजेको पोथीको लक्षण तथा प्रजनन ्गराउन उपयकु्त समय 
३.९ कृबत्रम गभागिानको महत्व र ववबि, कृबत्रम गभागिान कायगमा उपयोग हनुे उपकरणहु , 

ऋत ुचक्र, प्रजनन ्साँग सम्िखन्ित हमोनहु  
३.१० पौवष्टक तत्वहु को िगीकरणः पानी, कािोहाइडे्रट, प्रोटीन, खचल्ट्लो पदाथग, बभटाबमन र 

खबनज पदाथग तथा बतनका गणुहु  
३.११ पशपुन्छीहु को लाबग सन् तबुलत दाना तयार गने बिबि 
३.१२ घााँसपात संरक्षणः हे र साइलेज िनाउने ववबि, महत्त्व र गणुहु  
३.१३ परालमा यूररया प्रयोग गने ववबि र उपयोबगता, पश ुआहारामा प्रोिायोटीक्स प्रयोगका 

र्ाइदाहु   
३.१४ स्थानीय र उन् नत चरन घााँस तथा खेती तरीका 

३.१४.१ कोसे घााँसः स्टाइलो, िरबसम, कुड्ज,ु बसरारो, सेन्रो, िोडी, ब्हाईट क्लोभर,   
        कोते, लसुनग, डेस्मोबडयम, केराउ, भेच लगायत अन्य महत्वपणुग घााँसहु  
३.१४.२ अकोसे घााँसहु ः नेवपयर, पारा, सेटाररया, वकक्यू ,राईग्रास, कक्स्रु्ट, जै,  
        अखम्लसो, सरगम, मलुाटो लगायत अन्य महत्वपणुग घााँसहु  
३.१४.३ डाले घााँसहु ः ईवपल ईवपल, िडहर, कोइरालो, टााँकी, काभ्रो, पाखरुी, वकम्ि,ु  
        दवदवे, पैय,ु िकाइनो, बनभारो, बभमसेनपाती, िैस, भोटेवपपल, िााँस, मेन्दोला  
        लगायत अन्य महत्वपूणग घााँसहु  

३.१५ प्रचबलत तथा उन् नत व्यवस्था अनसुार पशपुन्छीको गोठखोर बनमागण र सरसर्ाई 
३.१६ ववबभन् न पशपुन्छीको भाले, माउ तथा िचचाको स्याहार र आहारा व्यवस्थापन 
३.१७ जैववक सरुक्षा (Biosecurity) 
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३.१८ दिु प्रशोिन (Pasteurization) गने ववबि 
३.१९ दगु्िजन्य पदाथगहु  िनाउने ववबिः वक्रम, िटर, खचज, कुरौनी, घीउ, दही, छुवपग, 

लबलपप, िम्िेसन, पेडा, रसवरी, मोही, सेरगेम 
 

४. वर्सररज 

४.१ माछाको िावहरी स्वु प, ववबभन् न अङ्ग र ती अङ्गका कायगहु  
४.२ माछापालनको महत्त्व र माछामा पाइने पौखष् टक तत्वहु  
४.३ पोखरीमा पालन योग्य माछाको जातहु  र जाबतय ववशेिता 
४.४ आयोजना स्थल छनौट गदाग ध्यान द्वदनपुने कुराहु  एवम ्माटोको गणुस्तर िारे जानकारी 
४.५ पोखरी बनमागणका चरणहु  र रेखाङ्कन  
४.६ माछापालनको लाबग पोखरीको तयारी व्यवस्थापन (Pre- stocking management) एवम ्

पोखरीका प्रकारहु  र बतनको महत्त्व िारे जानकारी 
४.७ पोखरी तयार गरी सकेपछी गररने कायगहु  (Post- stocking Management) 
४.८ पोखरीको मबललोपना जााँचने ववबि 
४.९ परुानो पोखरीको ममगत सम्भार तथा व्यवस्थापन 
४.१० पानीको भौबतक, रसायबनक र जैववक गणुिारे जानकारी एवम ्पवहचान ववबि (Detection 

methods) 

४.११ माछापालनको लाबग पानीको गणुस्तरका सचुकहु  र मापनस्तर 
४.१२ मत्स्य यान्त्रीकरण र व्यवसावयक मत्स्यपालनमा यसको महत्त्व 
४.१३ माउमाछा व्यवस्थापन एवम ्पररपक्वता पवहचान र छनौट ववबि 
४.१४ मत्स्य प्रजननका लाबग प्रयोग हनुे हमोनहु  तथा रसायनहु   
४.१५ मत्स्य ह्याचरी र नसगरीको अबभलेख तररका र महत्व 
४.१६ मत्स्य पालन गनग मत्स्य भरुाको छनौट, स्टवकङ साइज, दर र प्रजनन समयिारे जानकारी 
४.१७ स्थानीय स्तरमा माछाको दाना िनाउने तररका एवम ्भण्डारण बिबि 
४.१८ पोखरीमा मत्स्य पालन (Pond fish culture)  
४.१९ वपंजडामा मत्स्य पालन (Cage fish culture)   
४.२० रेसवेमा मत्स्य पालन (Raceway culture)  
४.२१ मत्स्यपालनका तररका (माछाको जातको आिारमा)  

४.२१.१ एक जाबतय मत्स्यपालन (Monoculture)  
४.२१.२ िहजुाबतय मत्स्यपालन (Polyculture)  

४.२२ मत्स्य पालनका तररका (सघनताको आिारमा) 
४.२२.१ सामान्य मत्स्यपालन (Extensive culture)  

४.२२.२ अिग सघन मत्स्यपालन (Semi-intensive culture)  
४.२२.३ सघन मत्स्यपालन (Intensive/super Intensive)  

४.२३ एकीकृत मत्स्य पालन (Integrated fish culture) तथा व्यवस्थापन  
४.२३.१ िानखेतमा मत्स्यपालन (Rice-fish culture)  
४.२३.२ पशपुालन र मत्स्यपालन (Livestock and fish culture)  
४.२३.३ र्लरू्ल, तरकारी खेती र मत्स्यपालन (Horticulture and fish culture) 
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४.२४ मत्स्यपालनमा अपनाईएका पिबतहु  एवम ्नववनतम प्रबिबिहु  
४.२५ माछापालनका जोखखमहु  एवम ्मत्स्य बिमा िारे जानकारी 
४.२६ माछापालनमा देखा पने प्रबतपक्षी खजवहु  (Predators) र बतनको व्यवस्थापन ववबि 
४.२७ माछामा देखा पने रोग र परखजवीहु को पवहचान र व्यवस्थापन िारे जानकारी 
४.२८ मत्स्यपालनमा अबभलेखको महत्त्व तथा मत्स्य उत्पादन र िजारीकरण 
 

 
नमनुा प्रश् नहु  (Model questions) 

 

१. तलका मध्ये पानीमा घलुनखशल बभटाबमन कुन हो ? 
(क) बभटाबमन ए    (ख) बभटाबमन बि   
(ग) बभटाबमन बड    (घ) बभटाबमन ई 

२. तलका मध्ये लम्पी स्कीन रोगको कारक जीव कुन हो ? 
(क) खजवाण ु     (ख) वविाण ु   
(ख) ढुसी     (घ) परखजवी 

३. दिुमा पाईने केबसन (Casein) कुन तत्त्व हो ? 
(क) बभटाबमन     (ख) कािोहाईडे्रड   
(ग) प्रोवटन     (घ) खबनज 

४. पोखरीमा एरेटरको काम के हो ? 

 (क) माछा मानग     (ख) वहलो बनकाल्ट्न   

 (ग) झार सर्ा गनग     (घ) अखक्सजनको खपत गराउन  

५. बनम्न मध्ये पानीको रासायबनक गणु हो ? 

 (क) एमोबनया      (ख) सयुगको प्रकाश   

(ग) िबमलोपन      (घ) पानीको रङ्ग 

 

 


