
 

 
 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

प्रहरी प्रधान कायाालय 

(मानवश्रोत एवं प्रशासन ववभाग, भनाा तथा छनौट महाशाखा) 

नक्साल, काठमाण्डौं ।  

 

प्राबिबिक प्रहरी सहायक बिररक्षक (भेटेररिरी उपसमूह) तर्ा को खलुा प्रवतयोवगतात्मक वलवखत तथा 

मौवखक परीक्षाको पाठ्यक्रम । 

पाठ्यक्रमको रुपरेखा:- यस पाठ्यक्रमको आधारमा वनम्नानसुार दईु चरणमा पररक्षा वलईन ेछ :- 

प्रथम चरण:-     वलवखत परीक्षा (Written Examination)                             पूणााङ् क :- १५० 

बितीय चरण:-   अन्त्तरवाताा (Interview)                                                   पूणााङ्क :- २५ 

 

प्रथम चरण:- वलवखत परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

पत्र बिषय पूणााङ्क उत्तीणााङ्क परीक्षा प्रणाली 
प्रश् ि संख्या र 

अङ्कभार 
समय 

प्रथम भटेेररनरी ज.ेवट.ए. १०० ४० बस्तगुत बहुउत्तर 

(Multiple Choice) 

५०×२ =१०० ४५ वमनेट 

वितीय नेपाल प्रहरी सेवा 

सम्वन्त्धी 

५० २० बस्तगुत बहुउत्तर १०×१ = १० १ घण्टा १० 

वमनेट ववषयगत लामो उत्तर 

१×१० = १० 

छोटो उत्तर 

६×५ =  ३० 

 

बितीय चरण 

ववषय पणूााङ्क परीक्षा प्रणाली 

अन्त्तरवाताा २५ मौवखक 

 

द्रष्टव्य: 

१. वलवखत परीक्षाको माध्यम भाषा नपेाली वा अगं्रेजी अथवा नपेाली र अंग्रजेी दवैु हुन सक्नेछ । 

२. वलवखत परीक्षामा सबै एकाईहरुबाट वनम्नानसुार प्रश् नभार रहनछेन:- 

पाठ्यक्रमका एकाई १ २ ३ ४ 

प्रश् न सखं्या १४ १२ १२ १२ 



 

 
 

३. वस्तगुत बहुवैकवपपक (Multiple Choice) प्रश् नहरुको गलत उत्तर वदएमा प्रत्यके गलत उत्तर बापत २० 

प्रवतशत अथाात ०.४ अङ्क कट्टा गररनछे । तर उत्तर नवदएमा त्यस बापत अङ्क वदइन ेछैन र अङ्क कट्टा 

पवन गररन ेछैन । 

४. यस पाठ्यक्रम योजना अन्त्तरगतका पर / ववषयवस्तमुा जेसकैु लेवखएको भएता पवन पाठ्यक्रममा परेका ऐन, 

वनयमहरु तथा वनवतहरु पररक्षाको वमवत भन्त्दा ३ मवहना अगावड (सशंोधन भएका वा सशंोधन भई हटाईएका 

वा थप गरी सशंोधन भई) कायम रहकेालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झन ुपदाछ । 

५. प्रथम चरणको वलवखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मिेारहरुलाई मार वितीय चरणको मौवखक पररक्षा 

(अन्त्तरवाताा) मा सवम्मवलत गराईनछे । 

६. अन्त्तरवातााको अंकभार सम्बन्त्धमा प्रहरी सवेाको पदमा वनयवुि र बढुवा गदाा अपनाउन ुपने सामान्त्य वसद्धान्त्त, 

२०६९ को अनसुचूी-१९ मा व्यवस्था भए बमोवजम हुनछे । 

७. पाठ्यक्रम लाग ूवमवत:- २०७५/१०/२३ गते ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 प्रथम चरण प्रथम पत्र/ बिषय (भेटेररिरी जे.बट.ए.) सम्िन्िी पाठ्यक्रम 

 

एकाई १.  कृबष, पशुपंक्षी तथा मत्स्य सम्िन्िी 

 १.१ नपेालको सवंवधानमा कृवष तथा खाद्यसम्बन्त्धी व्यवस्था 

 १.२ वनजामती सवेा ऐन, २०४९ तथा वनयमावली, २०५० मा कमाचारी आचरण, ववदा र सजाय सम्बन्त्धी 

व्यवस्था । 

 १.३ पश ुस्वास््य तथा पश ुसवेा ऐन, २०५५ तथा वनयमावली, २०५६ 

 १.४ जलचर सरंक्षण ऐन, २०१७ 

१.५ दाना पदाथा ऐन, २०३३ र वनयमावली, २०४१ 

१.६ कृवष/पशपकं्षी/मत्स्य अनसुन्त्धानको सरंचना तथा भवुमका 

 १.७ नपेालमा पशपुकं्षी तथा मत्स्य पालनको सवंक्षप् त ईवतहास तथा वतामान अवस्था  

 १.८ चाल ुआववधक योजनामा पशपुकं्षी तथा मत्स्य ववकासको उद्दशे्य, नीवत तथा मत्स्य र पशपुकं्षी क्षेरगत 

ववकास कायाक्रमको प्रथवमकता, लक्ष्य एवं कायाान्त्वयन रणनीवत  

१.९ नपेालको अथातन्त्रमा पशपुकं्षी तथा मत्स्य ववकासको महत्व  

१.१० कृवष/पशपुकं्षी/मत्स्य ववकास कायाक्रम तजुामा र कायाक्रम तजुामा आधारहरु 

१.११ पशपुकं्षी तथा मत्स्य ववकास कायाक्रममा ऋण, बीमा, उत्पादन सामाग्री, औजार तथा उपकरण, बजार तथा 

मपुय अवस्था  

१.१२ पशपुकं्षी तथा मत्स्यको वदगो एवं व्यवसावयक उत्पादन 

१.१३ कृवष ववकासमा कृवष/पश ुसवेा प्रसारको महत्व, सीवमतता र प्रभावकारीता 

१.१४ कृवष/पशपुकं्षी/मत्स्य प्रसारका वववभन्त्न तररकाहरु र वतनको तलुनात्मक र्ाईदा र सीवमता  

१.१५ कृवष/पशपुकं्षी/मत्स्य ववकासमा समहु पिती प्रकृया र कायाान्त्वयन तथा अगवुा कृषक छनौटको आधार, 

भवुमका र पररचालन  

१.१६ नपेालको पशपुकं्षी/मत्स्य ववकास कायाक्रमका प्रमखु समस्याहरु 

१.१७ कृवष ववकासमा ग्रावमण पवुााधार सचंाई, कृवष सडक आवदको महत्व 

१.१८ चरण तथा प्रजनन ्सम्बन्त्धी नीवतगत व्यवस्था 

 

एकाई २.  भेटेररिरी 

२.१ आन्त्तररक परजीवव (Inter Parasite) : नाम्ले जकुा (Liver fluke), गोलो जकुा (Round Worm), 

वर्ते जकुा (Tape Worm), कवक्सवडयोवसस (Coccidiosis), रि परजीवी (Blood Protozoan 

diseases) का प्रमखु लक्षयण, रोग वनदान, उपचार तथा रोकथाम  

२.२ वाह् य परजीवव (External Parasite): वकनाा (Tick), जमु्रा (Lice), उवपया (Fleas), तथा लतुो 

(Mange) का प्रमखु लक्षण, रोग वनदान, उपचार तथा रोकथाम 

२.३ प्रमखु व्याक्टेररयल रोगहरु ( Bacterial Diseases) : भ्यागतुे रोग (Haemorrhagic Septicaemia), 

पटके रोग (Anthrax), चरचरे रोग (Black-Quarter), ईन्त्टेरोटेसवेमया (Enterotoximia), थनुलेो 



 

 
 

(Mastitis), क्षयरोग र जोन्त्स रोग (Tuberculosis and Colibacillosis), र्ाउल टाईर्ाईड ( Fowl 

Typhoid), कुखरुाको हजैा (Fowl Cholera), पपुलोरम (Pullorum), खरु कुवहन ेरोग (Foot Rot), 

ब्रसुलेोवसस (Brucellosis), तथा माइकोप्लाज्मोवसस (Mycoplasmosis) का लक्षण, रोग वनदान, 

उपचार तथा रोकथाम  

२.४  प्रमखु भाइरल रोगहरु (Viral Diseases): गौगोटी (Rinderpest), वप.वप.आर. (PPR), एवभयन 

ईन्त््लएुन्त्जा (Avian Influenza), एवभयन वलम्र्ोइड पयकुोवसस (Avian lymphoid leucosis), 

खोरेत (Food and Mouth Disease), कुखरुाको ववर्र (Fowl Pox), स्वाईन वर्भर (Swine 

Fever), गम्बोरो (Gumboro), रावनखते (Ranikhet), मरेक्स रोग (Mareks Disease) का लक्षण, 

वनदान, उपचार तथा रोकथाम: 

२.५  वनम्न प्रजनन सम्बन्त्धी ववकृवत: कारण, लक्षण, उपचार तथा रोकथाम 

२.५.१  साल नझन े(Retention of Placenta) 

२.५.२  तवुहने (Abortion) 

२.५.३  वडस्टोवकया (Dystocia) 

२.५.४  बााँझोपन   

२.६  जनुोवटक रोगहरु (Zoonotic diseases): दधुबाट सन ेरोगहरु र मासबुाट सने रोगहरु 

२.७  पशपुकं्षीमा वभटावमन र खवनजको कवम बाट हुन ेरोगहरु 

२.८  गाई भै ाँसीका मटेाबोवलक (Metabolic) रोगहरु: Milk fever, Ketosis र Downers cow syndrome 

२.९  ढुवस तथा ढुवसजन्त्य पदाथाबाट हुन ेरोगहरु 

२.१०  नमनुा सकंलन तथा सपें्रषण वववध 

२.११  आधारभतू प्रयोगशाला उपकरणहरु तथा वनमालीकरणका तरीकाहरु 

 

एकाई  ३.  लाईभ्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट 

३.१    गाई भै ाँसीका जातहरु, वतनीहरुको शारीररक तथा उत्पादन ववशषेताहरु 

३.१.१ उन्त्नत जात: जसी, होवलवस्टन विवजयन, ब्राउन स्वीस, हररयाना 

३.१.२ स्थानीय जात: अच्छामी, ललु,ु खैला र चौरी 

३.१.३ उन्त्नत जात: मरुाा, वनली रवभ भै ाँसी 

३.१.४ स्थानीय जात: वलम,े पारकोटे र गड्डी 

३.२  उन्त्नत तथा स्थानीय बाख्राका जातहरु, वतनीहरुको शारीररक तथा उत्पादन ववशषेताहरु 

३.२.१  जमनुापारी, वोयर, बारबारी, सानन, च्याङ्ग्रा, वसन्त्हाल, खरी (पहाडी), तराई बाख्रा 

३.३  उन्त्नत तथा स्थानीय भडेाका जातहरु, वतनीहरुको शारीररक तथा उत्पादन ववशषेताहरु 

३.३.१  उन्त्नत नश् ल: रामबलेुट, पोलवथा, बोडारलाईसयेटर, रोमनी, मरेरनो 

३.३.२  स्थानीय नश् ल: भ्याङ्गलङ्ुग, बरुवाल,कागे, लामपचु्रे  

३.४ उन्त्नत तथा स्थानीय सुगंरुका जातहरु, वतवनहरुको शारररीक तथा उत्पादन ववशषेताहरु  

      ३.४.१ उन्त्नत जात : पयाण्डरेस, योका सायर, ह् याम्पसायर, ड्यरुक 



 

 
 

      ३.४.२ स्थानीय जात : च्वााँच ेर हुरााका शारीररक तथा उत्पादन ववशषताहरु  

३.५ उन्त्नत जातका कुखरुाहरु : न्त्य ूहमे्पशायर, अष्ट रालोप, व्हाईट लेगहना, वगरीराज तथा स्थानीय जातका कुखरुा 

सावकवनको शारररीक तथा उत्पादन ववशषेताहरु  

३.६ खरायो : ऊन तथा मासकुो लावग पावलन ेखरायोका जातहरु र वतवनहरुको ववशषेताहरु 

३.७ पश ुआनवुांवशक श्रोत सरंक्षण, ववकास तथा उपयोग 

३.८ व्यवसावयक पकं्षीपालन वववध - जात, खोर, दानापानी, खोप व्यवस्थापन  

३.९ पशपुकं्षी प्रजनन्त् का लावग छनौट तथा प्रजनन ्वववध  

३.१० भाले खोजेको र्ोवथको लक्षण तथा प्रजनन ्गराउन ेउपयिु समय  

३.११ कृवरम गभााधान वववध, पश ुप्रजननको महत्व, कृवरम गभााधान कायामा उपयोग हुन ेउपकरणहरुको नाम 

तथा प्रयोग वववध, Estrus Cycle, प्रजननसाँग सम्बवन्त्धत गाई भैसीको शरीरबाट वनस्कन ेहमोनबारे साधारण 

जानकारी 

३.१२ पौवष्ट टक तत्वहरुको ववगाकरण : काबोहाईडे्रड, प्रोवटन, वचपलो पदाथा, वभटावमन र खवनज पदाथा  

३.१३ पशपुकं्षीहरुको लावग सतंवुलत दाना तयार गन ेवववध  

३.१४ घााँसपात सरंक्षण : घााँस सकुाउन ेवववध (Hay), सायलेज (Silage) बनाउन ेवववध र महत्व  

३.१५ परालमा यरुरया प्रयोग गन ेवववध र उपयोवगता  

३.१६ उन्त्नत चरण घााँस तथा घााँस खेती गन ेतररका  

३.१७ कोस ेघााँस (Leguminous) : स्टाईलो, बरवसम, कुड्ज,ु वसरारो, सने्त्रो, बोवड, (Cowpea), व्हाईट 

क्लोभर, रेडक्लोभर, कोटे, लसुना, डेस्मोवडयम, केराउ, भेच  

३.१८ घााँस : नपेयर, पारा, सेटाररया, वकवकय,ु राईग्रास,कक्सरु्ट, जै 

३.१९ डाले घााँस : इवपल इवपल, वडहर, कोइरालो, टााँकी, काभ्रो, पाखरुी, वकम्ब,ु दबदबे, पै ाँय,ु बकेना, वनभारो, 

वभमसनेपाती, बैंस, भोटेवपपल, बााँस  

३.२० प्रचवलत उन्त्नत तथा व्यवस्था अनसुार पशपुकं्षीको गोठ र खोर बनाउन ध्यान वदन ुपन ेआधारहरु (गाई, 

भैंसी, बाख्रा, भेंडा, सुगंर, कुखरुा, खरायो) 

३.२१ वववभन्त्न पशपुकं्षीको भाले, माउ तथा बच्चाको स्याहार तथा आहारको व्यवस्था 

३.२२ पशपुकं्षीको गोठ, खोर सर्ासगु्घर राख्न ेर जैववक सरुक्षा (Bio-Security) वववध 

३.२३ दगु्ध प्रशोधन गन ेवववध 

३.२४ वक्रम, बटर, वचज, कुरौनी, वघउ, आइसवक्रम, दही, बनाउन ेवववध 

 

एकाई  ४.  बिसररज  

     ४.१ माछाको पररभाषा, बावहरी स्वरुप, वववभन्त्न अंग र ती अंगका कायाहरु  

     ४.२ नपेालमा पावलएका स्वदशेी र ववदशेी माछाहरु र वतनका आहार ववहार बारे साधारण ज्ञान 

४.३ मत्स्य पालन पिवत : पोखरी मत्स्य पालन (Pond fish culture), वपजंडामा मत्स्य पालन (Cage 

fish culture), तथा रेसवेमा मत्स्य पालन (Raceway culture) 

४.४ मत्स्य पालनका तररका ( माछाको जातको आधारमा ) 



 

 
 

   ४.४.१ एक जातीय मत्स्य पालन (Monoculture) 

   ४.४.२ बहु जातीय मत्स्य पालन (Poly-culture) 

४.५  मत्स्य पालन तररका (सघनताको आधारमा) 

   ४.५.१ सामान्त्य मत्स्य पालन (Extensive Culture)  

   ४.५.२ अधा सघन मत्स्य पालन ( Semi-intensive Culture) 

   ४.५.३ सघन मत्स्य पालन (Intensive Culture) 

४.६ एकीकृत मत्स्य पालन (Integrated Fish Culture) तथा व्यवस्थापन 

   ४.६.१ धानखेतमा मत्स्य पालन (Rice-fish culture)  

   ४.६.२ पशपुालन र मत्स्य पालन (Livestock & fish culture)  

   ४.६.३ र्लरु्ल, तरकारी खेती र मत्स्य पालन (Horticulture & fish culture) 

४.७ गाउाँघरमा रहकेा परुानो पोखरीहरुमा माछा पालन तथा व्यवस्थापन 

४.८ माछा पालनको लावग पोखरीको वनमााण गना उपयिु स्थालको छनौटका आधारहरु 

४.९ मत्स्य पालनको लावग उपयिु पानी तथा माटोको गणुस्तर बारे साधारण ज्ञान 

४.१० मत्स्य पालनको लावग नयााँ पोखरी वनमााण गन ेतररका र ध्यान वदन ुपन ेकुराहरुबारे साधारण  ज्ञान   

४.११ माउ माछा पोखरी व्यवस्थापन 

४.१२ भाले र पोवथ माउ पवहचान गन ेतररका तथा माउ माछाको व्यवस्थापन 

४.१३ माछाको प्रजनन ् वववध : प्राकृवतक, अधा-कृवरम तथा कृवरम प्रजननको तयारी तथा व्यवस्थापन 

तररकाहरु 

४.१४  मत्स्य ववज उत्पादन (Fish seed production): भसुनुा भरुाको उत्पादन (Hatchling 

production), सानो भरुा हुकााउन े तररका (Fry rearing) र ठुलो भरुा हुकााउन े तररका 

(Fingerling rearing) 

४.१५ माछा भरुा ढुवानी गने वववध : 

    ४.१५.१ ढुवानी गररन ेमाछा भरुामा हुन ुपन ेगणुहरु 

    ४.१५.२ माछा भरुा ढुवानीको लावग कवन्त्डसवनङ्ग ( Conditioning) र त्यसका र्ाईदाहरु 

    ४.१५.३ भरुा ढुवानी गररन ेपानीको गणुस्तर  

    ४.१५.४ माछा भरुा प्याकेवजङग गन ेतररका  

४.१६  खान ेमाछा उत्पादन व्यवस्थापन   

     ४.१६.१ पोखरीको तयारी : चनू मलखादको प्रयोग बारे जानकारी 

     ४.१६.२ माछा भरुा स्टवकङ्ग (Stocking), सखं्या वनधाारण र वववभन्त्न जातका माछा भरुाको   स्टवकङ्ग 

अनपुात सम्बन्त्धी जानकारी  

४.१७  माछा उत्पादनको लावग आवश्यक आहारहरुको पौवष्ट टक तत्व बारे साधारण ज्ञान र त्यसको 

व्यवस्थापन  

४.१८  माछाको ववृि जााँच (Growth check-up) तथा दवैनक हरेचाह 



 

 
 

४.१९ माछाको प्रवतपक्षी जीवहरु (Predators) हावनकारक वकराहरु एवं पानीमा उम्रन ेवववभन्त्न झारपातहरु 

(Aquatic weeds) र वतवनहरुको वनयन्त्रण बारे ज्ञान 

४.२० माछामा लाग्न ेपरजीवीजन्त्य रोगहरु, रोगका कारण, पवहचान र औषोधोपचारको तररकाहरु 

४.२१  माछा उत्पादनको मपूयांकन गन ेतररका र माछाको बजार व्यवस्थापनको तररकाहरु  

४.२२  माछा मान ेर समात्न ेमखु्य उपकरणहरु र तररका  

४.२३  मत्स्य ववष तथा त्यसको प्रयोग गन ेतररका बारे ज्ञान 

४.२४  प्राकृवतक जलाशयमा मत्स्य पालन : 

          ४.२४.१ ताल तथा ररजरभ्वायरहरुमा मत्स्य पालन प्रवववध 

           ४.२४.२ ईन्त्क्लोजर (Enclosure) मा मत्स्य पालन 

४.२५  माछा उत्पादनोपरान्त्त सरंक्षण प्रवववधहरु (Post-harvest technologies) बारे जानकारी 

 

-समाप्त- 


