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नेपाल कृषि सेवा अन्तर्गतका भेटेरिनिी वा लाईभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेिी डेभलपमेण्ट समूह, िाजपत्र अनंककत द्दितीय 
शे्रणी, नायब प्राषवधिक सहायक वा सो सिह पिको खुला प्रततयोधर्तात्मक पिीक्षाको पाठ्यक्रम 

पूणागङ्कः १००                                                                    उत्तीणागङ्कः ४० 

प्रथम चिणः- ललखखत पिीक्षा  

ललखखत पिीक्षा योजना (Examination Scheme) 

षविय पूणागङ्क उत्तीणागङ्क पिीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या Х अङ्कभाि समय 

सेवा सम्बन्िी १०० ४० 
वस्तुर्त बहुवैकल्ल्ट्पक 

(Multiple Choice) 
५० प्रश्न Х २ अङ्क = १०० ४५ लमनेट 

 

द्दितीय चिणः   अन्तवागताग 

द्रष्टव्यः 
1. लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपािी वा अंग्रेजी अथवा नेपािी र अंग्रेजी दवुै हुन सक्नेछ । 
2.  लिखित परीक्षामा यथासम्भव ननम्नानुसार प्रश्नहरु सोधिनेछ । 

पाठ्यक्रमका एकाई १ २ ३ 

प्रश्न संख्या १० २० २० 

 
३. वस्तुगत बहुवैकल्पपक (Multiple Choice)  प्रश्नहरुको गित उत्तर ददएमा प्रत्येक गित उत्तर वापत २० प्रनतशत 

अङ्क कट्टा    गररनेछ । तर उत्तर नददएमा त्यस वापत अङ्क ददईने छैन र अङ्क कट्टा पनन गररने छैन । 

४. प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुिाई मात्र द्ददतीय चरणको अन्तवााताामा सल्म्मलित 
गराईनेछ । 

५. पाठ्यक्रम िागू लमनतिः २०७६।०६।१५ 
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१.कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य सम्बन्िी 
१.१  नेपािको संवविानमा कृवष तथा िाद्यसम्बन्िी व्यवस्था 
१.२ पशु स्वास््य तथा पश ुसेवा ऐन,२०५५ तथा ननयमाविी, २०५६ 

१.३ दाना पदाथा ऐन, २०३३ र ननयमाविी, २०४१ 

१.४ पशुपंक्षी/मत्स्य अनुसन्िानको संरचना तथा भूलमका 
१.५ नेपािमा पशुपंक्षी तथा मत्स्य पािनको संक्षक्षप्त ईनतहास तथा वतामान अवस्था 
१.६ चािु आवधिक योजनामा पश ुसेवा प्रसार सम्बन्िी व्यवस्था 
१.७ नेपािको अथातन्त्रमा पश ुसेवा प्रसारको महत्व, समस्या, अवस्था 
१.८ नेपािमा पशुपंक्षी/मत्स्य ववकासमा समुह पद्िती प्रकृया र कायाान्वयन तथा अगुवा कृषक छनौटको आिार, 

भूलमका र पररचािन 

 

२. भेटेिीनिी 
       २.१  आन्तररक परजीवी(Internal Parasite): नाम्िे जुका(Liver fluke), गोिो जकुा (Round Worm), फिते जकुा (Tape 

Worm), कल्क्सडियोलसस (Coccidiosis), रक्त पररजीवी (Blood Protozoan diseases) का प्रमिु िक्षण, रोग ननदान, 
उपचार तथा रोकथाम  

       2.2 बाह्य परजीवी (External Parasite): फकनाा(Tick), जुम्रा(Lice), उवपयााँ (Fleas) तथा िुतो (Mange)  का प्रमुि िक्षण, 
रोग ननदान, उपचार तथा रोकथाम  

       २.३ प्रमुि ब्याक्टेररयि रोगहरु (Bacterial Diseases): भ्यागुते रोग (Hemorrhagic Septicemia), पटके रोग (Anthrax), 
चरचरे रोग (Black-Quarter), इन्टेरोटोसेलमया(Enterotoxaemia), थनुिेो (Mastitis), क्षयरोग र जोन्स रोग 
(Tuberculosis & John's Disease), काि स्कोर र कोलिव्यालसिोलसस (Calf Scour & Colibacillosis), िाउि 
टाईपाईि(Fowl Typhoid), कुिुराको हैजा (Fowl Cholera), पुपिोरम(Pullorum), िुर कुदहने रोग (Foot Rot),  
ब्रुसिोलसस (Brucellosis)  तथा माइकोप्िाज्मोलसस (Mycoplasmosis)  का िक्षण, रोग ननदान, उपचार  तथा 
रोकथाम 

       २.४ प्रमुि भाइरि रोगहरु (Viral Diseases): गौगटी(Rinderpest),  वप.वप.आर (PPR),  एलभयन ईन््िुएन्जा (Avian 

Influenza),  एलभयन लिम्िोइि पयुकोलसस (Avian lymphoid leucosis), िोरेत (Foot & Mouth disease), रेववज 
(Rabies), स्वाईन फिभर(Swine Fever), कुिुराको वविर(Fowl Pox), गम्बोरो (Gambaro),  रानीिेत (Ranikhet)  तथा 
म्यारेक्स रोग (Mareks Disease)  का िक्षण, ननदान, उपचार तथा रोकथामिः 

      २.५ ननम्न प्रजनन सम्बन्िी ववकृनतिः कारण, िक्षण, उपचार तथा रोकथाम 

 २.५.१ साि नझने(Retention of Placenta) 

 २.५.२ तुदहने (Abortion)  

 २.५.३ डिस्टोफकया (Dystokia) 

 २.५.४ बााँझोपन  

     २.६ जुनोदटक रोगहरु (Zonotic Diseases): दिुबाट सने रोगहरु र मासुबाट सने रोगहरु 

     २.७ पशुपंक्षीमा लभटालमन र िननजको कलमबाट हुने रोगहरु 

     २.८ गाई भैसीका मेटाबोलिक (Metabolic)  रोगहरुिः  Milk fever, Ketosis  र  Downers cow syndrome 

        २.९ ढुलस तथा ढुलस जन्य पदाथाबाट हुने रोगहरु 

    २.१० नमुना संकिन तथा संप्रेषण ववधि 

    २.११ आिारभूत प्रयोगशािा उपकरणहरु तथा ननमािीकरणका तररकाहरु 
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३. लाइभष्टक पोल्ट्री एण्ड डेिी डभेलपमेन्ट 

 

३.१ गाई भैंसीका जातहरु, नतनीहरुको शारीररक तथा उत्पादन ववशेषताहरु 

३.१.१ उन्नत जातिः जसी, होलिस्टन फिल्जयन, ब्राउन स्वीस, हररयाना 
३.१.२ स्थानीय जातिः अच्छामी, िुिु, ििैा र चौरी 
३.१.३ उन्नत जातिः मुराा, ननिी राभी भैंसी 
३.१.४ स्थानीय जातिः लिमे, पारकोटे र गड्िी 

३.२ उन्नत तथा स्थानीय बाख्राका जातहरु, नतनीहरुको शारीररक तथा उत्पादन ववशेषताहरु 

३.२.१ जमुनापारी, बोयर, बारबरी, सानन,् च्यााँग्रा, लसन्हाि, िरी (पहािी), तराई बाख्रा 
३.३ उन्नत तथा स्थानीय सुंगुरका जातहरु, नतनीहरुको शारीररक तथा उत्पादन ववशेषताहरु 

३.३.१ उन्नत जातिः पयाण्िरेस, योका शयार, ह्याम्पशायर, ड्युरक 

३.३.२ स्थानीय जातिः च्वााँच ेर हुकाा शाररररक तथा उत्पादन ववशेषताहरु 

३.४ उन्नत जातका कुिुराहरुिः न्यू हेम्पशायार, अष्ट्रािोपा, व्हाईट िेगहना, धगरीराज तथा स्थानीय जातको कुिुरा 
साफकनीको शाररररक तथा उत्पादन ववशेषताहरु 

३.५ िरायोिः ऊन तथा मासकुो िाधग पालिने िरायोका जातहरु र नतनीहरुको ववशेषता 
३.६ पशु आनुवांलशक श्रोत संरक्षण, ववकास तथा उपयोग 

३.७ व्यवसानयक पंक्षीपािन ववधि-जात,िोर,दानापानी,िोप व्यवस्थापन 

३.८ पशुपंक्षी प्रजनन ्का िाधग छनौट तथा प्रजनन ्ववधि 

३.९  भािे िोजेको पोथीको िक्षण तथा प्रजनन ्गराउने उपयुक्त समय 

३.१० कृत्रत्रम गभाािान ववधि, पशु प्रजनन ्को महत्व,कृत्रत्रम गभाािान कायामा उपयोग हुन ेउपकरणहरुको नाम तथा प्रयोग 
ववधि,  Estrus Cycle, प्रजनन ्साँग सम्बल्न्ित गाई भैंसीको शरीरबाट ननस्कने हामोनबारे सािारण जानकारी 

३.११ पौल्ष्ट्टक तत्वहरुको वगीकरणिः काबोहाइड्रेट, प्रोदटन, धचपिो पदाथा, लभटालमन र िननज पदाथा 
३.१२ पशुपंक्षीहरुको िाधग संतुलित दाना तयार गने ववधि 

३.१३ घााँसपात संरक्षणिः घााँस सकुाउन ेववधि (Hay),  सायिेज (Silage) बनाउने ववधि र महत्व  

३.१४ परािमा युररया प्रयोग गन ेववधि र उपयोधगता 
३.१५ उन्नत चरण घााँस तथा घााँस ितेी तरीका 
३.१६ कोसे घााँस (Leguminous): स्टाईिो,  बरलसम, कुड्ज,ु लसरारो,  सेन्रो, बोिी (Cowpea), व्हाइट क्िोभर, रेिक्िोभर, 

कोटे, िसुना, िेस्मोडियम, केराउ, भेच 

३.१७ घााँसिः- नेवपयर, पारा, सेटाररया, फकफकयु, राइग्रास, कक्सिुट, ज ै

३.१८ िािे घााँसिः- इवपि इवपि, विहर, कोइरािो, टााँकी, काभ्रो, पािुरी, फकम्बु, दबदब,े पैय,ु बकेना, ननभारो, 
लभमसेनपाती, बैंस, भोटेवपपि, बााँस 

३.१९ प्रचलित तथा उन्नत व्यवस्था अनुसार पशुपंक्षीको गोठ र िोर बनाउन ध्यान ददनुपन ेआिारहरु ( गाई, भैंसी, 
बाख्रा, भेिा, सुाँगुर, कुिुरा, िरायो) 

३.२० ववलभन्न पशुपंक्षीको भािे, माउ तथा बच्चाको स्याहार ससुार तथा आहारको व्यवस्था 
३.२१ पशुपंक्षीको गोठ, िोर सिासुग्घर राख्ने र जैववक सुरक्षा (Bio-security) ववधि 

३.२२ दगु्ि प्रशोिन गने ववधि 

३.२३ फक्रम, बटर, धचज, कुरौनी, घीउ, आइसक्रीम, दही बनाउने ववधि 

 


