
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

कर्ााली प्रदेश 

 

प्रदेश अन्तगात कृषि सेवा (प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रनोमी, हषटाकल्चर, एग.ृ एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एग.ृइको. एण्ड 
माकेषटङ्ग समूह), र स्थानीय तह कृषि सेवा पााँचौ तह, प्राषवधिक सहायक  पदको प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको पाठ् यक्रम 
एवं परीक्षा प्रर्ाली योजना 
 

पाठ्यक्रमको रुपरेखााः— यस पाठ्यक्रमको आिारमा धनम्नानसुार चरर्मा परीक्षा धलइने छाः 
 

प्रथम चरर्ाः- धलखखत परीक्षा        पूर्ााङ्काः-  १०० 

द्वितीय चरर्ाः- अन्तवााताा        पूर्ााङ्काः-  २० 

 

प्रथम चरर्ाः- धलखखत परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

षविय पूर्ााङ् क उत्तीर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली प्रश् न संख्या X  अङ् क भार समय 

सेवा 
सम्बन्िी 

१०० ४० 
वस्तगुताः बहवैुकखल्पक (Multiple 

Choice) 
७० प्रश् न X १ अङ् क = ७० १ घण्टा 

३० 
धमनेट 

षवियगताः छोटो उत्तर (Short 

Answers) 
६ प्रश् न X ५ अङ् क = ३० 

 

द्वितीय चरर् 

षविय पूर्ााङ् क परीक्षा प्रर्ाली 
अन्तवााताा २० मौखखक 
 

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

२. कृषि सेवा, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रनोमी, हषटाकल्चर, एग.ृ एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एग.ृइको. एण्ड 
माकेषटङ्ग समूह, पााँचौ तह, प्राषवधिक सहायक पदको खलुा र समावेशी समूहको एउटै (Common) षवियवस्त ु
हनुेछ। 

३. धलखखत परीक्षाको वस्तगुत र षवियगत प्रश् नहरुको लाधग छुट्टा छुटै्ट उत्तरपखुस्तका  परीक्षा सरुु हनु ु अगावै 
द्वदइनेछ। परीक्षाथीले वस्तगुत र षवियगत प्रश् नहरुको उत्तर सम्बखन्ित उत्तरपखुस्तकामा लेख् नपुनेछ। 

४. सेवा सम्बन्िी षवियको पाठ्यक्रमका एकाइहरुबाट सोधिने प्रश् नहरुको संख्या धनम्नानसुार हनुेछ । 

पाठ्यक्रमका एकाइ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

प्रश् न संख्या (वस्तगुत) २० १२ ७ ७ १० ८ ६ 

प्रश् न संख्या (षवियगत) १ १ १ १ १ १ 
५. वस्तगुत बहवैुकखल्पक (Multiple Choice) प्रश् नहरुको गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत २० 

प्रधतशत अङ् क कट्टा गररनेछ । तर उत्तर नद्वदएमा त्यस बापत अङ् क द्वदइने छैन र अङ् क कट्टा पधन गररने 
छैन । 

६. यस पाठ्यक्रम योजना अन्तगातका पत्र/षवियका षवियवस्तमुा जेसकैु लेखखएको भएता पधन पाठ्यक्रममा परेका 
कानून, ऐन, धनयम तथा नीधतहरु परीक्षाको धमधत भन्दा ३ मषहना अगाधड (संशोिन भएका वा संशोिन भई 
हटाईएका वा थप गरी संशोिन भई) कायम रहेकालाई यस पाठ्क्रममा परेको सम्झन ुपदाछ । 



७. प्रथम चरर्को धलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई मात्र द्वितीय चरर्को अन्तवााताामा सखम्मधलत 
गराइनेछ। 

८. पाठ्यक्रम लाग ुधमधताः- २०७८।७।११ 

 



पत्र/षवियाः- सेवा सम्बन्िी 
1. कृषि तथा कानून सम्बन्िी सामान्य जानकारी  

1.1.  खाद्य तथा पोिर् सरुक्षाको अविारर्ा, नेपालको संषविानमा कृषि तथा खाद्य सम्बन्िी व्यवस्था 
1.2. धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनजामती सेवा धनयमावली, २०५० मा कमाचारीको आचरर्, षवदा र सजाय 

सम्बन्िी व्यवस्था 
1.3.  जीवनाशक षविादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ मा इजाजत पत्र सम्बन्िी व्यवस्था, जीवनाशक षविादीको प्रयोग 

र व्यवस्थापन 

1.4. बीउ धबजन धनयमावली, २०६९ मा बीउ धबजन सूखचत, बाली धनरीक्षक, बीउ धबजन नमूना सङ्कलन तथा 
बीउ धबजन षवश् लेिक सम्बन्िी व्यवस्था 

1.5. कर्ााली प्रदेश प्राङ्गाररक कृषि ऐन, २०७६ मा भ-ूउपयोग तथा प्राङ्गाररक कृषि वस्तकुो मापदण्ड, प्राङ्गाररक 
कृषि कायाक्रम कायाान्वयन, कसूर, सजाय तथा पनुरावेदनसम्बन्िी व्यवस्था 

1.6.   कर्ााली प्रदेशको चालू योजनामा कृषि क्षेत्रको प्राथधमकता, लक्ष्य एवं उद्देश्य 

1.7. कृषि षवकास रर्नीधत सन ्२०१५–२०३५ का खास महत्त्वका कायाक्रमहरु (Flagship Programs) (खाद्य 
तथा पोिर् सरुक्षा, षवकेखन्द्रत षवज्ञान, प्रषवधि र खशक्षा, मूल्य शृङ्खला षवकास, नव प्रवतान (Innovation) र कृषि 
उद्यमखशलता कायाक्रम) बारे जानकारी 

1.8. राषिय कृषि नीधत, २०६१ का उद्देश्यहरु 

1.9. नेपाल कृषि अनसुन्िान पररिद्का प्रमखु कायाहरु 
1.10. संघ र प्रदेशका प्रमखु सरकारी फामा केन्द्रहरु र बाली षवशेिका अनसुन्िान केन्द्रहरु  

1.11. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खजम्मेवारीमा पने षवकास कायाक्रम तथा आयोजना वगीकरर् तथा बााँडफााँट 
सम्बन्िी मापदण्ड, २०७६ मा कृषि तथा पशपुन्छी षवकास 

1.12. कर्ााली प्रदेशमा कृषि क्षेत्र (तरकारी, फलफूल, मसलाबाली र अन्नबाली) का सम्भावना र प्रमखु समस्याहरु 

1.13. कृषि वस्तहुरुको उत्पादनोपरान्त (Post-harvest) हनु ेक्षधत र क्षधत कम गने उपायहरु 

1.14. प्राङ्गाररक कृषि उत्पादनका धसद्धान्तहरु र प्राङ्गाररक उत्पादन प्रमार्ीकरर् प्रकृया 
1.15. कर्ााली प्रदेशमा कृषि जैषवक षवषविता र यसको महत्त्व 

1.16. कृषि तथ्याङ्क 

1.16.1. तथ्याङ्क संकलन, प्रशोिन, षवश्लेिर् र महत्त्व 

1.16.2. तथ्याङ्क संकलनका तररकाहरु 

1.16.3. प्राथधमक तथ्यांक (Primary Data) र सहायक तथ्यांक (Secondary Data)  

1.16.4. तथ्यांक संकलन गदाा ध्यान द्वदन ुपने कुराहरु 

1.16.5. क्रप कषटङ्ग र यसको महत्त्व 

1.16.6. धसजन अनसुारको कृषि तथ्याङ्क संकलन र प्रवाह 

1.17. कृषि षवकास कायाक्रमको अनगुमन, मूल्यांकन, प्रधतवेदन र यसको महत्त्व 

1.18. कृषि क्षेत्रमा बाली वीमा सम्बन्िी व्यवस्था (आल ुर तरकारी) 

1.19. कृषि षवकासमा ग्रामीर् पूवाािार (धसंचाइ, कृषि सडक, कोल्डस्टोर, बजार) को महत्त्व 



1.20. षवउ उत्पादन  

1.20.1. षवउको पररभािा, वगीकरर् र षवउ उत्पादनका धसद्दान्तहरु 

1.20.2. बीउको प्रमार्ीकरर् र यथााथ संकेत पत्र पद्धती अनसुार बीउको पसु्ताहरुको नाम एवम ् पसु्ता 
जनाउने ट्यागको रंङ्ग 

1.20.3. बीउ उत्पादन प्रषवधिाः काउली, बन्दा, मूला, गोलभेंडा, मकै, िान, गहुाँ 
1.20.4. षवउ आल ुउत्पादन प्रषवधि 

1.20.5. गरु्स्तरीय बीउ उत्पादन र उत्पादनोपरान्त गरु्स्तर कायम राख्न अपनाउनपुने षवधिहरु 

1.21. कृषि आिधुनकीकरर्, व्यवसायीकरर् बारे सामान्य जानकारी 
1.22. जलवाय ुपररवतान र यसले नेपालको कृषि क्षेत्रमा परु् याएका असर र प्रभावहरु  

1.23. चक्लाबन्दी खेतीको अविारर्ा, आवश्यकता र महत्त्व 

1.24. प्रिानमन्त्री कृषि आिधुनकीकरर् पररयोजनाका पकेट, ब्लक, जोन र सपुरजोन सञ् चालन बारे जानकारी 
2. बागवानी 
2.1.   बागवानी (हषटाकल्चर) को पररभािा र यसका शाखाहरु 

2.2. कर्ााली प्रदेशमा बागवानी षवकासको आवश्यकता र सम्भावना 
2.3.   फलफूल र तरकारी बालीहरुको वगीकरर् 

2.4. कर्ााली प्रदेशको जलवाय ुक्षेत्र (Climate zones) र षवधभन्न क्षेत्रमा गररने फलफूल खेती 
2.5. बगैंचा स्थापनााः जग्गाको तयारी, बगैंचाको रेखाङ्कन, खाडल खन्न,े बोट लगाउने दूरी र तरीका, बारबन्देज  

2.6. तरकारी तथा मसला बालीका प्रमखु जातहरु र उत्पादन प्रषवधिाः 
2.6.1. आल ु(Potato) 

2.6.2. काउली समूह (Cole crops) 

2.6.3. फल समूह (Fruit Vegetables) 

2.6.4. गानो बाली समूह (Bulb crops) 

2.6.5. फसी समूह (Cucurbits) 

2.6.6. अदवुा (Zinger) र बेसार (Turmeric) 

2.6.7. अलैँची (Cardamun) 

2.7. तरकारी तथा फलफूल बालीको नसारी स्थापना र व्यवस्थापन 

2.8. फलफूलमा कलमी तथा वानस्पती प्रसारर् षवधिहरु 

2.9. बगैंचाको प्रबन्िाः माटोको प्रबन्ि, प्राङ्गाररक तथा रासायधनक मलको प्रयोग षवधिहरु, धसंचाइ र 
धनकास,अन्तरबाली, मखल्चङ्ग (छापो) 

2.10. फलफूल तथा तरकारी खेतीमा हाइब्रीड (वर्ाशंकर) जातहरुको प्रयोग र महत्त्व 

2.11. फलफूल बोटको तालीम र कााँटछााँट (Training and pruning) को महत्त्व र तरीकाहरु 

2.12. फलफूल खेती प्रषवधिाः आाँप, अम्बा, धलखच, सनु्तला जात (Citrus), षकवी, स्याउ र धसउाँडी फल (Dragon 

fruit) 

2.13. उच्च घनत्व स्याउ बगैचा स्थापना तथा व्यवस्थापन  

2.14. प्लाषष्टक घर र ग्रीन हाउसमा तरकारी खेती प्रषवधि र महत्त्व 

2.15. कफी खेती प्रषवधि  

2.16. अलैँची खेती प्रषवधि 



2.17. पषु्प खेती (Floriculture): सयपत्री, मखमली, ग्ल्याडुलस 

2.18. बेमौसमी तरकारी खेती प्रषवधिको महत्त्व र उत्पादन  प्रषवधि (काउली, टमाटर, बन्दा, प्याज र काक्रो) 
2.19. फलफूल (आाँप, अम्बा, धलखच, ओखर, स्याउ, सनु्तला जात) का प्रमखु जातहरु 

3. माटो व्यवस्थापन 

3.1.    माटोका गरु्हरु 

3.1.1. भौधतक गरु् – माटोको बनोट, बनुोट, माटोका पानी िारर् गने क्षमता 
3.1.2. रसायधनक गरु् – माटोको प्रधतषक्रया (षप.एच.), प्रांगाररक पदाथा र यसको महत्त्व 

3.1.3. जैषवक गरु्  

3.1.4. अम्लीय र क्षारीय माटोको सिुार 

3.2.    धबरुवालाई आवश्यक खाद्यतत्वहरुको काम र षयनको कमी हुंदा देखखने लक्षर् र रोकथामका उपायहरु 

3.2.1. मखु्य तत्वहरु – नाईट्रोजन, फस्फोरस र पोटास 

3.2.2. सहायक तत्वहरु – क्याखल्सयम, म्याग्नेधसयम र गन्िक 

3.3.    सूक्ष्म तत्वहरु – फलाम, तामा, जस्ता, म्याग्नेज, मोधलवडेनम, सहुाग (बोरोन)  

3.4.  मल र मलखाद 

3.4.1. प्रांगाररक मलहरु (कम्पोष्ट मल, गोठेमल, सूक्ष्म जैषवक मल, हररयो मल) 

3.4.2. रसायधनक मलहरु (नाइट्रोजनयकु्त, फस्फोरसयकु्त, पोटासयकु्त, सूक्ष्मतत्वयकु्त) 

3.4.3. मलको मात्रा धनकाल्ने तररका 
3.4.4. मल प्रयोग गदाा ध्यान द्वदनपुने कुराहरु 

3.5. माटो जााँच सेवााः माटोको नमूना धलने तररका, जााँचको लाधग तयारी र Kit box बाट नाईट्रोजन, फस्फोरस, 

पोटास तथा षप.एच. पत्ता लगाउने तररका 
3.6.   माटोको उवाराशखक्त कायम राख्न ेतरीका र महत्त्व 

3.7.   एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन प्रर्ाली र यसको महत्त्व 

4. बाली षवज्ञान 

4.1. बाली षवज्ञानको पररभािा र नेपालमा बाली षवकासको महत्त्व 

4.2. नेपालको षवधभन्न क्षेत्र र हावापानीका लाधग पधछल्ला पााँच विामा धसफारीस गररएका िान, मकै, गहुाँ, मसुरुो, 
कोदो र तोरी बालीका जात र धतनीहरुको पाक्ने अवधि, सरदर उत्पादन क्षमता, धसफारीस क्षेत्र र मखु्य 
षवशेिताहरु 

4.3. िान, मकै, गहुाँ, मसुरुो, कोदो, खचनो, कागनुो बालीहरुको खेती प्रषवधि 

4.4. नेपालमा लगाइने प्रमखु खाद्यान्न, दलहन र तेलहन बालीहरुको वैज्ञाधनक नामाकरर् 

4.5. कर्ााली प्रदेशको षवधभन्न क्षेत्र (षहमाली, मध्यपहाडी, बेसी र धभधत्र मिेस) मा प्रचधलत बालीचक्र र महत्त्व  

5. बाली संरक्षर् 

5.1. नेपालका प्रमखु खाद्यान्न (िान, मकै), तरकारी (काउली, टमाटर, आल,ु कााँक्रा) एवं फलफूल (स्याउ, 
सनु्तला जात, आाँप, ओखर), मसला बाली (अदवुा र खसुाानी) बालीका प्रमखु रोग, कीरा,  पषहचान, नोक्सानी, 
लक्षर् एवं रोकथाम प्रषवधि 

5.2. एकीकृत शत्रजुीव व्यवस्थापनाः  पररचय, धसद्धान्त र महत्त्व, कृिक पाठशाला तरीका र भधूमका 



5.3. धमत्रजीवको पषहचान, रोग, षकरा व्यवस्थापनमा धमत्रजीवको प्रयोग, महत्त्व तथा संरक्षर् षवधि  

5.4. घरेल ुषविादी बनाउने तररका र प्रयोग 

5.5. मौरी पालन प्रषवधि, नेपालमा पाइने मौरीका जातहरु र मौरी पालनमा देखखने समस्याहरुको पषहचान तथा 
ब्यवस्थापन 

5.6. कन्ये, गोवे्र र धसताके च्याउ खेती प्रषवधि र च्याउमा देखखने समस्याहरुको ब्यवस्थापन 

5.7. रोग षकरा व्यवस्थापनमा Plant quarantine को भधूमका 
5.8. नेपालमा प्रधतबन्ि गररएका षविादीहरु, धबिादीको घातक मात्रा, पखान ुपने समय, षविादीको सरुखक्षत प्रयोग 

5.9. षविादीको वगीकरर् 

6. कृषि अथाशास्त्र 

6.1.   माग र आपूधताको धनयम तथा कृषि उपजको मूल्य धनिाारर् 

6.2. कृषि बजारको पररचय र वगीकरर् (संकलन केन्द्र, हाट बजार, थोक बजार, खुद्रा बजार) 

6.3.   कृषि उपजको बजारीकरर्मा सहकारी क्षेत्रको भधूमका 
6.4. उत्पाद्वदत कृषि वस्तहुरुको बजार व्यवस्था, फामागेट, थोक तथा खदु्रा मलु्यको अविारर्ा 
6.5. उत्पादन लागत, धबषक्र मूल्य धनिाारर्, नाफा नोक्सान  

6.6.  उत्पादन लागत घटाउन सषकने उपायहरु  

6.7. प्रधतस्पिाात्मक क्षमता र तलुनात्मक लाभको अविारर्ा र कर्ााली प्रदेशका तलुनात्मक लाभका बाली 
वस्तहुरु 

6.8. कृषि बजार कायाहरु, कृषि बजार सूचना र महत्त्व 

6.9. प्राङ्गाररक कृषि उपज बजारीकरर्का प्रमखु समस्याहरु 

6.10. कृषि यन्त्रहरु र प्रयोग 

7. कृषि प्रसार 

7.1. कृषि प्रसार– पररचय र महत्त्व  

7.2. असल कृषि प्रसार कायाकताामा हनुपुने गरु्हरु 

7.3.   कृषि प्रसार तररकाहरु (उत्पादन प्रदशान, नधतजा प्रदशान, तररका प्रदशान, कृिक द्वदवस, कृषि मेला)  

7.4. कृिक समूहको पररचय तथा महत्त्व, अगवुा कृिक एवं कृषि प्रसारमा अगवुा कृिकको भधूमका 
7.5. नवप्रवतान र प्रषवधि अवलम्बनका चरर्हरु 

7.6. कृषि प्रसारमा उत्प्ररेर्ाको महत्त्व र यसका धसद्धान्त 

7.7. कृषि ताधलम र यसको महत्त्व तथा कृिक ताधलममा आवश्यकता पषहचान 

7.8. असल प्रखशक्षकका गरु्हरु 

7.9. कृषि सञ्चार र प्रषवधि प्रसारर्मा श्रव्यदृश्य सामग्री र सूचना प्रषवधिको महत्त्व र उपयोग 

7.10. नेततृ्व षवकास र कृषि प्रसारमा स्थानीय नेततृ्वको भधूमका 
7.11. कृिक पाठशाला र यसको सञ् चालन 



नमूना प्रश् नहरु 

वस्तगुत बहबैुकखल्पक 

 

१. कुन नीधतमा प्रांगाररक कृषिलाइ प्रोत्साहन गररएको छ ? 

क. राषिय कृषि नीधत, २०६१   

ख. कृषि ब्यवसाय प्रविान नीधत, २०६३  

ग. भ-ूउपयेग नीधत २०६९  

घ. माधथका सबै 

 

२. जमु्ला खजल्ला कुन कृषि वस्तकुा लाधग प्रख्यात छ ? 

क. मकै र आल ु

ख. स्याउ र धसमी 
ग. िान र मूला 
घ. सनु्तला र चीया 

 

३. प्राङ्गाररक कृषिको आिारभूत धसध्दान्त यी मध्ये कुन होइन ? 

क. स्वास्थ्यको धसध्दान्त (Principle of Health) 
ख. पयाावरर्को धसध्दान्त (Principle of Ecology) 
ग. षहफाजतको धसध्दान्त (Principle of Care) 
घ. उपभोगको धसध्दान्त (Principle of Consumption) 

 

४. जनकदेव कुन वालीको उन्नत जात हो? 

क. िान  ख. काउली  ग. मसरुो घ. आल ु

 

५. Air Layering कुन फलफूलको प्रशारर् धबिी हो ? 

क. धलची   ख. आाँप   ग. सनु्तला   घ. स्याउ 

 

६. नेपालमा नै षवकास गररएको गोलभेडाको बर्ाशंकर जात कुन हो? 

क. पसुा रूवी  ख. लप्सीगेडे  ग. धसजाना  घ. मधनिा  

              

७. यी मध्ये कुन रासायधनक मलले नाइट्रोजन र फस्फोरस उपलब्ि गरााँउछ ? 

क. यरुीया   ख. डी. ए. पी.    ग. डवल सपुर फस्फेट    घ. षट्रपल सपुर फस्फेट 

 

८. अम्लीय माटो सिुारका लाधग के प्रयोग गररन्छ ? 

क. यरुीया   ख. पोटास   ग. खजप्सम   घ. कृषि चनु  

 

९. कुन जीवार्कुो सहायताले कोसेबालीले हावाबाट नाइट्रोजन खस्थरीकरर् गदाछ ? 

क. राइजोधबयम    ख. ट्राइकोडमाा   ग. धसउडोमोनास  घ. धबउभेरीया 
 

१०. कुन जातको मकैको गेडा पहेलो हदैुन? 



क. मनकामना १   ख. रामपरु कम्पोखजट   ग. अरूर् २   घ. मनकामना ६  

११.  मूल बीउमा कुन रङको ट्याग लगाइन्छ ? 

क. नीलो   ख. रातो   ग. सेतो     घ. पहेलो 
 

१२.  जमु्ला र सो सरहका क्षेत्रका लाधग धसफाररश गररएको िानको जात कुन हो ? 

क. रािा ४     ख. रािा १२    ग. सखु्खा ४    घ. चन्दननाथ  १  

 

१३.  यी मध्ये कुन धबिादी प्रधतबन्ि लगाइएको छैन ? 

क. साइपरमेधिन    ख. धड.धड.षट     ग. धब.एच. सी.   घ. अखल्िन 

 

१४.  यी मध्ये कुन धमत्रजीव हो ? 

क. गाइने कीरा   ख. लाही कीरा  ग. पतेरो  घ. सेतो खझाँगा 
 

१५.  नेपालका पहाडी भागमा ब्यापक रूपमा पालन गररएको मौरीको जाती कुन हो? 

क. एषपस मेधलफेरा  ख. एषपस डोसााटा  ग. एषपस फ्लेररए   घ. एषपस सेराना 
 

१६.  फामा गेट मूल्य भन् नाले के बखुझन्छ ?  

क. कृिकका खेतवारीबाट धबक्री गदााको मूल्य 

ख. थोक धबके्रताले बेच्ने मूल्य 

ग. खदु्रा धबके्रताले बेच्ने मूल्य 

घ. कुनै पधन होइन ? 

 

१७.  धसकेचर के हो ? 

क. धबिादी छने उपकरर् 

ख. बोटधबरूवाका हााँगा काट्ने उपकरर् 

ग. िान काट्ने यन्त्र 

घ. मसुा माने उपकरर् 

 

१८.  यी मध्ये कुन बजारीकरर् कायामा पदैन? 

क. खदु्रा धबक्री   ख. थोक धबक्री  ग. प्याकेखजङ  घ. भण्डारर् (Harvesting ) 
  

१९. तलका मध्ये कुन आमसंचारको धबिी हो ? 

क. रेधडयो कायाक्रम  ख. टेधलधभजन कायाक्रम  ग. अनलाइन समाचार घ. माधथका सबै 

 

२०. कृिक समूहको दताा कुन धनकायमा हनु्छ ? 

क. कृषि ज्ञान केन्द्र  ख. कृषि षवकास धनदेशनालय ग. गााँउ/नगरपाधलका कायाालय घ. कृषि धबभाग 



धबियगत 

 

१. राषिय कृषि नीधत २०६१का उद्देश्यहरू के के छन ्? 

२. प्रांगाररक कृषि भन् नाले के बखुझन्छ ? प्रांगाररक कृषिका आिारभतू धसध्दान्तहरू लेख् नहुोस ्? 

३. अम्लीय माटोको अवस्था सिुार गना के गनुा पदाछ ? 

४. नेपालका उच्च पहाडी भागका लाधग धसफाररस गररएका िानका जातहरू कुन कुन हनु ्? 

५. एषककृत शत्रजुीव ब्यवस्थापन भन् नाले के बखुझन्छ ? यसका धसध्दान्तहरू के के हनु ्? 

६. कृिक पाठशाला भन् नाले के बखुझन्छ ? यो कसरी संचालन गररन्छ ? 

 

 

 


