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पाठ्यक्रमको रूपिेखााः- यस पाठ्यक्रमको आिािमा धनम्नानसुाि चिणमा पिीक्षा धलइन ेछाः- 

प्रथम चिणाः- धलखखत पिीक्षा        पूणाफङ्काः- १०० 

द्वितीय चिणाः- अन्तवाफताफ        पूणाफङ्काः- २०  

धलखखत पिीक्षा योजना (Examination Scheme) 

प्रथम चिणाः- 

वविय पूणाफङ्क  उत्तीणफङ्क  पिीक्षा प्रणाली प्रश्न सङ्ख्या x अङ्कभाि समय 
 

सेवा 
सम्बन्िी 

 

१०० 

 

४० 

वस्तगुत बहवैुकखपपक  

(Multiple Choice) 

 

५०प्रश्न x २ अङ्क = 
१०० 

४५ 
धमनेट 

     

द्वितीय चिणाः- 
वविय पूणाफङ्क  पिीक्षा प्रणाली 

अन्तवाफताफ  २० मौखखक  

 

द्रष्टव्याः 
१.  वस्तगुत बहवैुकखपपक (Multiple Choice)  प्रश्नहरूको गलत उत्ति द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्ति बापत २० 

प्रधतशत अङ्क कट्टा गरिनेछ। ति उत्ति नद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइने छैन ि अङ्क कट्टा पधन गरिने छैन। 

२.  कुनै पधन प्रकािको क्यापकुलेटि (Calculator) र ववद्यतुीय उपकिणहरू (Electronic devices)  पिीक्षा 
हलमा लैजान ि पिीक्षामा प्रयोग गनफ पाइन ेछैन। 

३.  पाठ्यक्रममा िहेका पाठ्याांशहरूबाट देहाय अनसुाि प्रश्नहरू सोधिने छाः 
 

पाठ्यक्रम एकाइ १ २ ३ 

प्रश्न सांख्या 16 30 4 
 

४.  प्रथम चिणको धलखखत पिीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवािहरूलाई मात्र द्वितीय चिणको अन्तवाफताफमा 
सखम्मधलत गिाइनेछ। 

५.  पाठ्यक्रम लागू धमधताः-2077।7।27 
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पत्र÷ वविय :- सेवा सम्बन्िी 
1. कृवि, पशपुन्छी तथा मत्स्य सम्बन्िी 

1.1 नेपालको सांवविानमा कृवि तथा खाद्यसम्वन्िी व्यवस्था 
1.2 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनयमावली, २०५० मा कमफचािीको आचिण, धबदा ि सजाय सम्वन्िी 

व्यवस्था 
1.3 पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवा ऐन, २०५५ तथा धनयमावली, २०५६ 

1.4 जलचि सांिक्षण ऐन, २०१७ 

1.5 दाना पदाथफ ऐन, २०३३ ि धनयमावली, २०४१ 

1.6 पश ुविशाला तथा मास ुजााँच ऐन, 2055 

1.7 पश ुविशाला तथा मास ुजााँच धनयमावली, 2057 

1.8 वर्फ फ्ल ुिोग धनयन्त्रण आदेश, 2064ौचौथो सांशोिनसमेत) 
1.9 पश ुढुवानी मापदण्र्, 2064 

1.10 पन्छी पालन नीधत, 2068 

1.11 कृवि÷पशपुन्छी ÷मत्स्य अनसुन्िानको सांिचना तथा भधूमका 
1.12 नेपालमा पशपुन्छी तथा मत्स्य पालनको सांखक्षप्त इधतहास तथा वतफमान अवस्था 
1.13 चाल ुआवधिक योजनामा पशपुन्छी तथा मत्स्य ववकासको उद्देश्य, नीधत तथा मत्स्य ि पशपुन्छी 

क्षेत्रगत ववकास कायफक्रमको प्राथधमकता, लक्ष्य एवां कायाफन्वयन िणनीधत 
1.14 नेपालको अथफतन्त्रमा पशपुन्छी तथा मत्स्य ववकासको महत्व 
1.15 कृवि÷पशपुन्छी÷मत्स्य ववकास कायफक्रम तजुफमा ि कायफक्रम तजुफमा आिािहरू 

1.16 पशपुन्छी तथा मत्स्य ववकास कायफक्रममा ऋण, धबमा, उत्पादन सामग्री, औजाि तथा उपकिण, बजाि 
तथा मपुय व्यवस्था 

1.17 पशपुन्छी तथा मत्स्यको द्वदगो एवां व्यवसावयक उत्पादन 
1.18 कृवि ववकासमा कृवि÷पश ुसेवा प्रसािको महत्व, सीधमतता ि प्रभावकारिता 
1.19 कृवि÷पशपुन्छी÷मत्स्य प्रसािका ववधभन्न तरिकाहरू ि धतनको तलुनात्मक र्ाइदा ि सीधमतता 
1.20 कृवि÷पशपुन्छी÷मत्स्य ववकासमा समूह पद्धधत प्रकृया ि कायाफन्वयन तथा अगवुा कृिक छनौटको 

आिाि, भधूमका ि परिचालन 
1.21 नेपालको पशपुन्छी÷मत्स्य ववकासका कायफक्रमका प्रमखु समस्याहरू 

1.22 कृवि ववकासमा ग्रामीण पूवाफिाि धसाँचाइ, कृवि सर्कको महत्व 
1.23 चिण तथा प्रजनन सम्बन्िी नीधतगत व्यवस्था   
1.24 सहकािीको धसद्धान्त ि मूपयहरू, नेपालमा कृवि सहकािीको अवस्था ि उपयोग 
1.25 कृवि सम्बन्िी बागमती प्रदेशको चालू आवधिक योजनामा समावेश भएका ववियहरू  
1.26 नेपालको कृवि प्रवद्धफनमा पयफटन ववकासको महत्व 
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2. वर्सरिज 

2.1 माछाको परिभािा, बावहिी स्वरूप, ववधभन्न अङ्ग ि ती अङ्गका कायफहरू 

2.2 नेपालमा पाधलएका स्वदेशी ि ववदेशी माछाहरू ि धतनका आहािववहाि बािे सािािण ज्ञान 

2.3 मत्स्य पालन पद्घधत: पोखिी मत्स्य पालन (Pond fish culture), वपाँजर्ामा मत्स्य पालन (Cage fish 

culture) तथा िेसवेमा मत्स्य पालन (Raceway culture) 

2.4 मत्स्य पालनका तरिका ौमाछाको जातको आिािमा) 
क. एक जातीय मत्स्य पालन (Monoculture) 

ख. बहजुातीय मत्स्य पालन (Polyculture) 

2.5 मत्स्य पालनका तरिका ौसघनताको आिािमा) 
क. सामान्य मत्स्य पालन (Extensive culture) 

ख. अिफ सघन मत्स्य पालन (Semi-intensive culture) 

ग. सघन मत्स्य पालन (Intensive culture) 

2.6 एकीकृत मत्स्य पालन (Integrated fish culture) तथा व्यवस्थापन 

क. िानखेतमा मत्स्य पालन (Rice - fish culture) 

ख. पशपुालन ि मत्स्य पालन (Livestock and fish culture) 

ग. र्लरू्ल, तिकािी खेती ि मत्स्य पालन (Horticulture and fish culture) 

2.7 गाउाँघिमा िहेका पिुानो पोखिीहरूमा माछा पालन तथा ब्यवस्थापन 

2.8 माछा पालनको लाधग पोखिीको धनमाफण गनफ उपयकु्त स्थलको छनौटका आिािहरू 

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

2.10 मत्स्य पालनको लाधग नयााँ पोखिी धनमाफण गने तरिका ि ध्यान द्वदनपुने कुिाहरूबािे सािािण ज्ञान 

2.11 माउ माछा पोखिी व्यवस्थापन 

2.12 भाले ि पोथी माउ पवहचान गने तरिका तथा माउ माछाको व्यवस्थापन 

2.13 माछाको प्रजनन ववधिाः प्राकृधतक, अिफ–कृधत्रम तथा कृधत्रम प्रजननको तयािी तथा व्यवस्थापन 
तरिकाहरू 

2.14 मत्स्य बीज उत्पादन (Fish seed production) : भसुनुा भिुाको उत्पादन (Hatchling production), सानो 
भिुा हकुाफउने तरिका (Fry rearing) ि ठूलो भिुा हकुाफउने तरिका (Fingerling rearing) 

2.15 माछा भिुा ढुवानी गने ववधि 

क. ढुवानी गरिने माछा भिुामा हनुपुने गणुहरू 

ख. माछा भिुा ढुवानीको लाधग कखण्र्सधनङ्ग (Conditioning)  ि त्यसका र्ाइदाहरू 

ग. भिुा ढुवानी गरिने पानीको गणुस्ति 

घ. माछा भिुा प्याकेखजङ्ग गने तरिका 
2.16 खाने माछा उत्पादन व्यवस्थापन : 

क. पोखिीको तयािी : चनू, मलखादको प्रयोग बािे जानकािी । 

ख. माछा भिुा स्टवकङ्ग (Stocking),  सङांख्या धनिाफिण ि ववधभन्न जातका माछा भिुाको स्टवकङ अनपुात 
सम्बन्िी जानकािी 
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2.17 माछा उत्पादनको लाधग आवश्यक आहािाहरूको पौवष्टक तत्व बािे सािािण ज्ञान ि त्यसको व्यवस्थापन 

2.18 माछाको ववृद्ध जााँच (Growth check-up) तथा दैधनक हेिचाह 

2.19 माछाको प्रधतपक्षी जीवहरू (Predators), हाधनकािक वकिाहरू एवां पानीमा उम्रने ववधभन्न झािपातहरू 
(Aquatic weeds) ि धतनीहरूको धनयन्त्रण बािे ज्ञान 

2.20 माछामा लाग्ने पिजीवीजन्य िोगहरू, िोगका कािण, पवहचान ि औििोपचािका तरिकाहरू 

2.21 माछा उत्पादनको मूपयाांकन गने तरिका ि माछाको बजाि व्यवस्थापनका तरिकाहरू 

2.22 माछा माने तथा समात्न ेमखु्य उपकिणहरू ि तरिका 
2.23 मत्स्य ववि तथा त्यसको प्रयोग गने तरिका बािे ज्ञान 

2.24 प्राकृधतक जलाशयमा मत्स्य पालन : 
क. ताल तथा रिजिभ्वायिहरूमा मत्स्य पालन प्रववधि 

ख. इन्क्लोजि (Enclosure) मा मत्स्य पालन 

2.25 माछा उत्पादनोपिान्त सांिक्षण प्रववधिहरू (post-harvest technologies) बािे जानकािी 
 

 

3. अङ्ग्ग्रजेी ि नेपाली 
3.1 : Knowledge on writing correct English sentence, letter, and report according to English 

grammar based on the following syntactic functions: 
a. Parts of Speech:  

• Noun 
• Pronoun   
• Adjective     
• Determiner   
• Verb   
• Adverb     
• Preposition   
• Conjunction and   
• Interjection 

b. Infinitive and gerund, reported speech and tense 
 

3.2 नेपाली: नेपाली भािामा स्तिीय लेखनको लाधग आवश्यक पने व्याकिण अनरुूप शदु्धा शवुद्ध बनाउन।े 
यसका लाधग धनम्न ववियमा ध्यान केखन्द्रत गने: 
वणफववन्यास, पदसङ्गधत, नाम, सवफनाम, वक्रयापद, ववशेिण, काल, वाच्य, पदवगफ, अनकुिणात्मक शब्द, 
कािक ि ववभक्ती, वचन, परुुि, धलङ्ग, उपटो अथफ आउने शब्द, पयाफयवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव 
शब्द, आगन्तकु शब्द, उपसगफ लागेि धनधमफत शब्दहरू, प्रत्यय लागेि धनधमफत शब्दहरू, समास भएि 
धनधमफत शब्दहरू, द्वित्व भएि धनधमफत शब्दहरू, ह्रस्व दीघफ, श, ि, स लगायतका व्याकिणगत शदु्ध 
लेखनशैलीमा केखन्द्रत ववियहरू सवहतको नेपाली शदु्धाशवुद्धको ज्ञान. 

 


