
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

गण्डकी प्रदेश 

नेपाल कृषि सेवा अन्तगगतका प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हषटगकल्चर, एग.ृ एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स 
र एग.ृइको.एण्ड माकेषटङ्ग समूह, नायव प्राषवधिक सहायक चौथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) का पदको 

खलुा प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 

 पाठ्यक्रमको रुपरेखााः यस पाठ्यक्रमको आिारमा धनम्नानसुार चरणमा परीक्षाधलइने छाः    
 प्रथम चरणाः धलखखत परीक्षा       पूणागङ्काः १००   
 द्वितीय चरणाः अन्तवागताग       पूणागङ्काः २०  

प्रथम चरणाः  धलखखत परीक्षा योजना (Examination Scheme)  

षविय पूणागङ्क उत्तीणागङ्क परीक्षा प्रणाली प्रश्न संख्या ह अङ्कभार समय 

सेवा सम्बन्िी १०० ४० वस्तगुत  बहवैुकखल्पक  
(Multiple Choice) 

५०प्रश्न × २ अङ्क= १०० ४५   
धमनेट 

 

      
   

द्वितीय चरण  
षविय पूणागङ्क परीक्षा प्रणाली 

अन्तवागताग २० मौखखक 

  
द्रष्टव्याः- 

१. धलखखत परीक्षाको माध्यम भािा नेपाली वा अंग्रजेी अथवा नेपाली र अंग्रजेी दवैु हनु सक्नेछ । 

२. धलखखत परीक्षामा यथासम्भव धनम्नानसुार प्रश्नहरु सोधिनेछ।  

पाठ्यक्रमका एकाइ 1  2  3  4  5  6  7  

प्रश्न संख्या 8  7  7  7  7  7  7 

 

३. वस्तगुत बहवैुकखल्पक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्यके गलत उत्तर बापत 
२० प्रधतशत अङ्क कट्टा गररनेछ। तर उत्तर नद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइने छैन र अङ्क कट्टा पधन 
गररने छैन।  

४. यस पाठ्यक्रम योजना अन्तगगतका पत्र/षवियका षवियवस्तमुा जसेकैु लेखखएको भए तापधन पाठ्यक्रममा  
परेका कानून, ऐन, धनयमतथा नीधतहरु परीक्षाको धमधत भन्दा ३ मषहना अगाधड (संशोिन भएका वा  
संशोिनभई हटाईएका वा थप गरी संशोिनभई) कायम रहेकालाई यस पाठ्क्क्रममा परेको सम्झन ु
पदगछ।  

५. प्रथम चरणको धलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तवागतागमा  
सखम्मधलत गराइनेछ।  

६. पाठ्यक्रम लागू धमधताः-  



  

पत्र/ षवियाः सेवा सम्वन्िी 
1. कृषि सम्बन्िी   

1.1 नेपालको संषविानमा कृषि तथा खाद्य सरुक्षा सम्वन्िी व्यवस्था 
1.2 धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनजामती सेवा धनयमावली, २०५० मा कमगचारीको आचरण, षवदा र  

सजाय सम्वन्िी व्यवस्था 
1.3 राषिय कृषि नीधत, २०६१  
1.4 चालू योजनामा कृषि क्षेत्रको प्राथधमकता, लक्ष्य, उद्देश्य, कायगक्रम एवं कायागन्वयन रणनीधत   
1.5 कृषि षवकास रणनीधत २०१५–२०३५ र यसका प्रमखु षवशिेताहरु  
1.6 बीउ धबजनको दीर्गकालीन राषिय सोच सन ्२०१३ – २०२५ 

1.7 बीउ धबजन ऐन, 2045 (पषहलो संशोिन २०६४) र बीउ धबजन धनयमावली, 2069 

1.8 षवरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ र षवरुवा संरक्षण धनयमावली २०६४  
1.9 जीवनाशक षविादी व्यवस्थापन ऐन, 2076   
1.10 संखर्यतामा कृषि षवकासको लाधग षवद्यमान सांगठधनक संरचना 
1.11 कृषि षवकास कायगक्रम तजुगमाका आिार र एकीकृत प्रसारसेवा कायगक्रम   
1.12 कृषि उत्पादन सामग्रीहरु (बीउ षवजन, मल, धसिँचाइ, कृषि औजार, रासायधनक र जैषवक षविाद्वद, सकु्ष्म  

खाद्य तत्व तथा हमोन) को व्यवस्था र प्रयोग   
1.13 उत्पाद्वदत कृषि वस्तहुरुको बजार व्यवस्था, उत्पादन लागत र धबषक्र मूल्य धनिागरण   
1.14 कृषि षवकासमा सरकारी, सहकारी, धनजी क्षेत्र तथा मषहला एवं यवुाहरुको भधूमका  
1.15 नेपालको अथगतन्त्रमा कृषि क्षते्रको योगदान र प्रमखु समस्याहरु   
1.16 कृषि वस्तहुरुको उत्पादनोपरान्त (Post-harvest) हनु ेक्षधत र क्षधत कम गने उपायहरु  
1.17 प्राङ्गाररक कृषि उत्पादन तथा द्वदगो षवकासका धसद्धान्तहरु  
1.18 कृषि तथ्याङ्क, अनगुमन एवं मूल्यांकनको महत्व   
1.19 कृषि क्षते्रमा बाली वीमा तथा कृषि ऋण सम्वन्िी व्यवस्था  
1.20 कृषि आिधुनकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण वारे सामान्य जानकारी  
1.21 प्राकृधतक प्रकोप (बाढी, पषहरो, अधसना, तिुारो, खडेरी), जलवाय ुपररवतगन (तापक्रम र विाग) को असर  

तथा अनकुुलन र न्यूनीकरणका उपायहरु   
1.22 जलवाय ुपररवतगन, कृषि क्षेत्रमा यसका असरहरु  
1.23 संर्ीयतामा कृषि क्षेत्र एवं कृषि षवकास कायगक्रममा तीन तहको सरकारको भधूमका   

 

2. बागवानी   
2.1 बागवानी (हषटगकल्चर) को पररभािा र यसका शाखाहरु   
2.2 नेपालमा बागवानी षवकासको आवश्यकता  सम्भावना, समस्या र चनुौतीहरु   
2.3 फलपूmल र तरकारी बालीहरुको वगीकरण   
2.4 नेपालको जलवाय ुक्षते्र (Climatic zones) र षवधभन्न क्षते्रमा गररने फलपूmल खेती   
2.5 करेसावारी (Kitchen garden), र्रबगैंचा (Home garden) को महत्व, स्थापना र आवश्यकता 
2.6 बगैंचा स्थापनााः जग्गाको तयारी, बगैंचाको रेखाङ्कन, खाडल खने्न, बोट लगाउन े दूरी र तरीका, बार  

बन्देज तथा वाय ुअवरोिक प्रणाली 
2.7 तरकारी बालीको उत्पादन प्रषवधि 

2.7.1 आल ु(Potato)  

2.7.2 काउली समूह (Cole crops) 

2.7.3 फल समूह (Fruit vegetables)  



2.7.4 जरे बाली समूह (Root crops)  

2.7.5 गानो बाली समूह (Bulb crops and corms)  

2.7.6 लहरेबाली  समूह (Cucurbits) 

2.7.7 सागपात समूह (Leafy vegetables)   

2.7.8 कोशे बाली समूह (Legumes and Pulses)   

2.8 फलपूmल बोटको प्रसारण  
2.8.1 बीउबाट प्रसारण (Sexual propagation) 

2.8.2 वानस्पधतक प्रसारण (Vegetative propagation): कषटङ्ग, लेयररङ्ग, ग्राखटटङ्ग, बधडङ्ग  
2.9 फलपूmल, औिोधगक बाली तथा तरकारीको नसगरी स्थापना र व्यवस्थापन   
2.10 बगैंचाको प्रबन्िाः माटोको प्रबन्ि, प्राङ्गाररक तथा रासायधनक मलको प्रयोग षवधिहरु, मात्रा,  धसंचाइ 

र धनकास,  अन्तरबाली, मखल्चङ्ग (छापो), बोडो धमश्रण, पेष्ट र पेन्टको प्रयोग षवधि  
2.11 फलफूल बोटको तालीम र कािँटछािँट (Training and pruning) को महत्व र तरीकाहरु   
2.12 फलपूmल खेती प्रषवधिाः नेपालको हावापानी र के्षत्रानसुार गण्डकी प्रदेशका षवधभन् न क्षते्रमा गररन े

प्रमखु फलफूल बालीहरुको खेती प्रषवधि (जस्तैाः आिँप, सनु्तला जात (Citrus), स्याउ, ओखर, केरा 
आद्वद) 

2.13 तरकारी खेती बाली पात्रो (Crop Calendar)  
2.14 बेमौसमी तरकारी उत्पादन प्रषवधि  
 2.15 तरकारी बीउ उत्पादन प्रषवधिाः काउली, मूला, गोलभेंडा, केराउ, फसी 

षवउ आल ुउत्पादन प्रषवधि   
2.16 बागवानीजन्य बालीहरुको उत्पादनोपरान्त क्षधत व्यवस्थापन 

2.17 फलपूmल, तरकारी, आल ुतथा मसला बालीका प्रमखु धसफाररस तथा उन्मोखचत  जातहरु  
2.18 नेपालमा खचया, कषफ, अलैखच अदवुा र बेसार खेती प्रषवधि 

2.19 नेपालमा बागवानीजन्य उत्पाद्वदत वस्तहुरुका मूल्य शृ्रङ्खला व्यवस्थापन  
2.20 गण्डकी प्रदेशमा लगाइन ेफलफूल तथा तरकारीमा लाग्न ेमखु्य रोग तथा कीराहरु 

2.21 तरकारी बालीमा वणगशंकर जातहरुको प्रयोग  
2.22 उच्च र्नत्व प्रषवधिमा आिाररत स्याउ खेती प्रषवधि (High Density Planting) 

2.23 तरकारी र फलफूलमा मूल्य शृ्रङ्खला व्यवस्थापन 

2.24 स्थानीय स्तरमा कफी प्रशोिन प्रषवधि 

2.2५ पषु्प तथा आलङ्काररक षवरुवा र खेती प्रषवधि 

 

3. कृषि प्रसार   
3.1 कृषि प्रसार–पररचय, अविारणा, धसद्धान्त, महत्व र षवशेिताहरु  
3.2 कृषि प्रसार सेवामा बयस्क खशक्षण र धसकाई प्रषक्रया (Adult Teaching and learning) 

3.३ कृषि प्रसार कायगकताग र धनजमा हनुपुने गणुहरु  
3.4 नेपालमा सञ्चालन भएका षवधभन्न कृषि प्रसार पद्धधतहरु  
3.5 नेपालमा सञ्चाधलत षवधभन्न कृषि प्रसार तररकाहरु र धतनीहरुको सञ्चालन षवधि  
3.6 कृषि प्रसारमा उत्प्ररेणा (Motivation) को भधूमका र महत्व 

3.7 अगवुा कृिक तथा कृिक समूहको पररचय, महत्व एवं कृषि प्रसारमा अगवुा कृिकको भधूमका  
3.8 कृिक समूह गठन प्रकृया एवं प्रभावकारी पररचालन, कृिक समूह मापगmत कृषि प्रसार कायग सञ्चालन  
3.9 कृषि प्रसारमा स्थानीय नेततृ्वको भधूमका 
3.10 Innovation, Diffusion and adopter’s categories. 



३.११ कृषि क्षेत्रमा लैषङ्गक अविारणा  
3.1२ कृषि सञ्चार र प्रषवधि प्रसारणमा श्रव्यदृश्य सामग्री, मोवाइल एखप्लकेशन र षकसान कल सेन्टर  
3.1३ कृषि ताधलम र यसको महत्व तथा कृिक ताधलममा आवश्यकता पषहचान  
3.1४ प्रभावकारी ताधलम सञ्चालनका आिारहरु   
3.1५ ग्राधमण क्षेत्रमा पोिण सिुारमा कृषि प्राषवधिकको भधूमका 
 

4. बाली षवज्ञान   
4.1 बाली षवज्ञानको पररभािा र नेपालमा बाली षवकासको महत्व   
4.2 नेपालमा लगाइने खाद्यान्न, दलहन, तेलहन तथा औद्योधगक बालीहरुको वैज्ञाधनक वगीकरण र  नामाकरण 

4.3 बाली उत्पादनमा मलखादको प्रयोग र एषककृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन, माटोको प्रकार र धसंचाई  
4.4 बालीनालीका मखु्य झारपातहरु,  झारपातको व्यवस्थापन, झारपातनाशक षविादीको प्रयोग र व्यवस्थापन 

4.5 बालीनाली तथा धबजनका मखु्य रोग षकराहरुको र धतनको ब्यवस्थापन 

4.6 नेपालको षवधभन्न आवहवाका लाधग षवगत पािँच विगमा धसफारीस गररएका िान, मकै, गहुिँ, ऊख,ु  मसुरुो, 
र तोरी बालीका जात र धतनीहरुको पाक्ने अवधि, सरदर उत्पादन क्षमता, धसफारीस क्षेत्र र  मखु्य 
षवशेिताहरु   

4.7 बीउको पररभािा, प्रमाणीकरण र यथागथ संकेतपत्र पद्धतीअनसुार बीउको पसु्ताहरुको नाम एवम ्पसु्ता  
जनाउने ट्यागको रंङ्ग  

4.8 गणुस्तरीय बीउ उत्पादन, पररक्षण र उत्पादनोपरान्त गणुस्तर कायम राख्न अपनाउनपुने षवधिहरु   
4.9 िान, मकै, गहुिँ, उख,ु मसुरुो, र तोरी बालीहरुको उन्नत खेती प्रषवधि   
4.10 गण्डकी प्रदेशका षवधभन्न क्षेत्रमा प्रचधलत बालीचक्र धतनको महत्व, उदहारण र संकेत खचन्ह   
४.11 बाली सर्नता तथा बाली प्रणाली 
४.12 सामदुाषयक वीउ बैंकको आवश्यकता र महत्त्व 

४.१३ रैथाने बालीको महत्व र गण्डकी प्रदेशमा खेती भैरहेका प्रमखु रैथाने बाली तथा जातीहरु 

 

5. बाली संरक्षण   
5.1 नेपालका प्रमखु खाद्यान्न, नगदे, तरकारी एवं फलपूmल बालीका प्रमखु रोग, षकरा, मसुा एवं झारपातको  

नाम, पषहचान, नोक्सानी, लक्षण एवं रोकथाम प्रषवधि   
5.2 एकीकृत शत्रजुीव व्यवस्थापन (Integrated pest management) पररचय,धसद्धान्त र महत्व, कृिक  

पाठशाला तरीका र भधूमका   
5.3 कृषि षवकासमा उत्पादनोपरान्तको रोगषकरा व्यवस्थापनको महत्व र यस क्षेत्रमा उपलव्ि प्रषवधिहरु  
5.4 बाली संरक्षण प्रयोगशाला धनदान सेवाका लाधग प्रयोग हनुे सामान्य षवधिहरु   
5.5 रोग, षकरा एवं झारपात तथा षयनको प्राकृधतक शत्रहुरु (धमत्रजीव) जानकारी र उपयोधगता  
5.6 मौरी पालन, रेशम षकरा पालन तथा षकम्व ुखेतीको उन्नत प्रषवधि   
5.7 नेपालमाखेती गररएका च्याउका प्रजाती र कन्ये, गोवे्र, धसताके र मगेृ च्याउ खेती प्रषवधि   
5.8 रोग षकरा व्यवस्थापनमा Plant quarantine को भधूमका   
5.9 नेपालमा पखिकृत र प्रधतबन्ि गररएका षविादीहरु, षविादीको सरुखक्षत प्रयोग, प्रधतक्षा अवधि र  षविादी 

अवशेि द्रतु षवश्लिेण  
5.10 जैषवक, वानस्पधतक तथा रासायधनक षवधिबाट बाली संरक्षण   
5.11  स्थानीय स्तरमा (कृिकस्तर/परम्परागत) बाली संरक्षण प्रषवधि 

5.12 षविादीका प्रकार र षविादी मात्रा र तयार गने तरीका (Pesticide Calculation) 

5.13 बोडो धमश्रण, पेष्ट र पेन्ट तयार गने तररका र प्रयो षविी 
5.14 बाली उपचार खशवीर तथा यसको महत्तव 



 

6. कृषि अथगशास्त्र   
6.1 कृषि अथगशास्त्रको पररचय र कृषि षवकासमा यसको महत्व   
6.2 योजना तजुगमा, अनगुमन तथा मूल्यांकन  
6.3 माग तथा आपूधतगको पररचय र धनयम  
6.4 कृषि षवकासमा कृषि बजार सूचना प्रणाली तथा बजारको महत्व   
6.5 फामगगेट, थोक तथा खदु्रा मलु्यको अविारणा  
6.6 समूह बजार, हाट बजार, सहकारी बजारको पररचय, वतगमान खस्थधत र कृषि षवकासमा यसको महत्व   
6.7 खाद्य तथा पोिणसरुक्षाको अविारणा  
6.8 उत्पादन लागतको पररचय र तलुनात्मक लाभका बालीहरुको पषहचानमा यसको भधूमका 
6.9 प्राथधमक तथ्यांक (Primary data) र सहायक तथ्याकं (Secondary data) को पररचय तथा 

श्रोतहरु एवं तथ्याकं संकलन गदाग ध्यान द्वदन ुपने कुराहरु  
6.10 क्रप कषटङ्ग र यसको महत्व  
6.11 कृषि उद्यम (Agri-business) को पररचय र नेपालमा यसका सम्भावनाहरु  
6.12 नेपालमा वस्तगुत कृषि उपजहरुको बजार प्रणाली बारे जानकारी   
6.13 व्यावसायीक कृषि योजना तथा कृषिवस्तमुा मूल्य शंृ्रखला षवकासको पररचय तथा महत्व  
६.१४ न्यनुतम समथगन मूल्य 

६.१५ कृषि व्यवसाय प्रबद्धगनमा कृषि षवमा र कृषि ऋणको महत्व 

 

7. माटो व्यवस्थापन   
7.1 माटोको पररभािा, माटो धनमागणकोप्रषक्रया र नेपालको माटोवारे संखक्षप्त जानकारी  
7.2 माटोका गणुहरु  

7.2.1 भौधतक गणु – माटोको बनोट, बनुोट ,र्नत्व, रंग, ,माटोका पानी िारण गने क्षमता  
7.2.2 रसायधनक गणु – माटोको प्रधतषक्रया (षप.एच.)  
7.2.3 जैषवक गणु – राईजोधबयम र एजोटोव्याक्टर र ब्ल्यू ग्रीन अल्गी,  प्रांगाररक पदाथग र यसको 

महत्व, काबगन,नाईट्रोजन अनपुात 

7.2.4 माटो अम्लीय र क्षारीय हनुकुो कारण तथा सिुार षकन र कसरी  
7.3 धबरुवालाई आवश्यक धनम्न खाद्यतत्वहरुको काम र षयनको कमी हुंदा देखखन ेलक्षण र रोकथामका  

उपायहरु   
7.3.1 मखु्यतत्वहरु – नाईट्रोजन, फस्फोरस र पोटास  
7.3.2 सहायक तत्वहरु – क्याखल्सयम, म्याग्नेधसयम र गन्िक  
7.3.3 सूक्ष्मतत्वहरु – फलाम, तामा, जस्ता, म्याग्नजे, मोधलवडेनम, सहुाग (बोरोन) र क्लोररन  

7.4 मल र मलखाद र माटो सिुारक 

7.4.1 प्रांगाररक मलहरु (कम्पोष्ट मल, गोठेमल, भधमगकम्पोष्ट, सूक्ष्म जैषवक मल, कुखरुाको मल,  हररयो 
मल, बायोग्यािँस लेदोको मल)  

7.4.2 रसायधनक मलहरु (नाइट्रोजनयकु्त, फस्फोरसयकु्त, पोटासयकु्त, धमखश्रत र यौधगक, सहायक  
खाद्यतत्वयकु्त, सूक्ष्मतत्वयकु्त)   

7.4.3 मलको मात्रा धनकाल्न ेतररका   
7.4.4 मलको प्रकृधत, प्रयोग समय र प्रयोग गने तररकाहरु  
७.४.५ कृषि चनू, खजप्सम, प्रयोग समय र प्रयोग गने तररकाहरू 

7.5 माटो जािँच सेवााः  
7.5.1 माटोको नमूना धलन ेतररकााः षकन, कषहले र कसरी  



7.5.2 माटो जािँचको लाधग माटोको तयारी  
7.5.3 Kit box बाट नाईट्रोजन, फस्फोरस, पोटास तथा षप.एच. पत्ता लगाउने तररका 
७.5.४ माटो जािँचपधछ मल, मलखाद र माटो सिुारकको धसफाररस  

7.6 माटो खशषवर र यसको महत्व, र्मु्ती माटो परीक्षण प्रयोगशालावाट माटो जािँच   
7.7 माटोको उवगराशखक्त कायम राख्न ेर बाली उत्पादनमा यसको व्यवस्थापन र महत्व  
7.8 भ–ूक्षय (Soil erosion) र यसको कारण, प्रकार तथा व्यवस्थापन  
७.९ एषककृत खाद्य तत्व व्यवस्थापन 


