
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 चौथो तह, नायव प्राषवधिक सहायक (ना.प्रा.स.) 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 
सम्वन्िी 

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, नायव 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 सम्वन्िी 

1. कृषि तथा कानून सम्बन्िी सामान्य जानकारी  

1.1.     नेपालको संषविानमा कृषि तथा खाद्य सरुक्षा सम्वन्िी व्यवस्था 
1.2.     राषिय कृषि नीधत, २०६१ का उद्देश्यहरु 

1.3.     नेपाल कृषि अनसुन्िान पररिद्का प्रमखु कायाहरु 
1.4. धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनजामती सेवा धनयमावली, २०५० मा कमाचारीको आचरर्, षवदा र सजाय 

सम्वन्िी व्यवस्था 
1.5. जीवनाशक षविादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ मा इजाजत पत्र सम्बन्िी व्यवस्था, जीवनाशक षविादीको 

प्रयोग र व्यवस्थापन 

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

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

1.8. कर्ााली प्रदेशमा कृषि जैषवक षवषविता र यसको महत्त्व 

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

1.10. कृषि वस्तहुरुको उत्पादनोपरान्त (Post-harvest) हनुे क्षधत र क्षधत कम गने उपायहरु 

1.11. प्राङ्गाररक कृषि उत्पादनका धसद्धान्तहरु 

1.12. कृषि तथ्याङ्क 

1.12.1. तथ्याङ्क संकलन, प्रशोिन तथा षवश्लिेर् 

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

1.12.3. तथ्यांक संकलन गदाा ध्यान द्वदन ुपने कुराहरु 

1.12.4. क्रप कषटङ्ग र यसको महत्व 

1.12.5. धसजन अनसुारको कृषि तथ्याङ्क संकलन र प्रवाह 

1.13. अनगुमन, मूल्यांकन, ररपोषटंग र यसको महत्व 

1.14. कृषि क्षेत्रमा बाली वीमा सम्वन्िी व्यवस्था (आल ुर तरकारी) 

1.15. षवउ उत्पादन  

1.15.1. षवउको पररभािा वधगाकरर् र षवउ उत्पादनका धसद्दान्तहरु 

1.15.2. बीउको प्रमार्ीकरर् र यथााथ संकेतपत्र पद्धतीअनसुार बीउको पसु्ताहरुको नाम एवम ्पसु्ताजनाउन े
ट्यागको रंङ्ग 

1.15.3. तरकारी बीउ उत्पादन प्रषवधिाः काउली, बन्दा, मूला, गोलभेंडा 
1.15.4. षवउ आल ुउत्पादन प्रषवधि 

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

1.15.6. खाद्यान्न िान, गहुुँ र मकैको बीउ उत्पादन प्रषवधि 

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 बालीको उत्पादनाः 
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)  

2.6.7. अलैँची (Cardamun) 

2.7. तरकारी तथा फलफूल बाली को 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 बोटको तालीम र काुँटछाुँट (Training and pruning) को महत्व र तरीकाहरु 

2.11. फलफूल खेती प्रषवधिाः धलखच, सनु्तला जात (Citrus), षकवी, स्याउ र ओखर (Wallnut) 

2.12. बेमौसमी तरकारी उत्पादन  प्रषवधि (काउली, टमाटर, बन्दा, प्याज र काक्रो) 
2.13. फलफूल (आुँप, अम्बा, धलखच, ओखर, स्याउ, सनु्तला जात) तरकारी (काउली, बन्दा, गोलभेडा, काुँक्रो, 

प्याज), आल ुतथा मसला बाली (अदवुा, अलैँची र वेसार) का प्रमखु जातहरु 

3. कृषि प्रसार 

3.1.      कृषि प्रसार– पररचय र महत्व  

3.2.      असल कृषि प्रसार कायाकताामा हनुपुने गरु्हरु 

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

3.4. कृिक समूहको पररचय तथा महत्व, अगवुा कृिक एवं कृषि प्रसारमा अगवुा कृिकको भधूमका 
3.5. नवप्रवतान र प्रषवधि अवलम्बनका चरर्हरु 

3.6.      कृषि प्रसारमा श्रव्यदृष्य र सूचना प्रषवधिको प्रयोग 

3.7.      कृिक पाठशाला र यसको सञ् चालन 

4. बाली षवज्ञान 

4.1. बाली षवज्ञानको पररभािा र नेपालमा बाली षवकासको महत्व 



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

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

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

5. बाली संरक्षर् 

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

5.2. एकीकृत शत्रजुीव व्यवस्थापनाः  पररचय, धसद्धान्त र महत्व, कृिक पाठशाला तरीका र भधूमका 
5.3. मौरी पालन प्रषवधि (आहारा व्यवस्थापन र आिधुनक घार व्यवस्थापन), नेपालमा पाइने जातहरु र रोग 

(छाउरामा लाग्ने रोग), सलुसलेुको पषहचान तथा ब्यवस्थापन 

5.4. कन्ये तथा गोवे्र च्याउ खेती प्रषवधि र च्याउमा देखखने समस्याहरुको ब्यवस्थापन 

5.5. रोग षकरा व्यवस्थापनमा Plant quarantine (आन्तररक तथा बाह्य) को भधूमका 
5.6. नेपालमा प्रधतबन्ि गररएका षविादीहरु, धबिादीको घातक मात्रा, पखान ुपने समय, षविादीको सरुखक्षत प्रयोग  

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.       कृषि बजार कायाहरु, कृषि बजार सूचना र महत्व 

7. माटो व्यवस्थापन 

7.1. माटोका गरु्हरु 

7.1.1. भौधतक गरु् – माटोको बनोट, बनुोट माटोका पानी िारर् गने क्षमता 
7.1.2. रसायधनक गरु् – माटोको प्रधतषक्रया (षप.एच.), प्रांगाररक पदाथा र यसको महत्व,  

7.1.3. जैषवक गरु्  

7.1.4. अम्लीय र क्षारीय माटोको सिुार ् 

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

7.2.1. मखु्य तत्वहरु – नाईट्रोजन, फस्फोरस र पोटास 

7.2.2. सहायक तत्वहरु – क्याखल्सयम, म्याग्नेधसयम र गन्िक 

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

7.4. मल र मलखाद 



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

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

7.4.3. मलको मात्रा धनकाल्ने तररका 
7.4.4. मल प्रयोग गदाा ध्यान द्वदनपुने कुराहरु 

7.5. माटो जाुँच सेवााः माटोको नमूना धलने तररका र जाुँचको लाधग तयारी 
7.6. माटोको उवाराशखक्त कायम राख् ने तरीका र महत्व 

 

नमनुा प्रश् न पत्र 

वस्तगुत बहबैुकखल्पक 

 

१. नेपाल कृषि अनसुन्िान पररिद्को प्रमखु काया के हो ? 

क. कृषि प्रधबधि धबकास 

ख. कृषि प्रधबधि प्रसार 

ग. कृषि वस्तकुो बजारीकरर् 

घ. माधथका कुनै पधन होइन  

 

२. धनजामधत कमाचारीले बिामा कधत द्वदन धबरामी बीदा पाउछ ? 

क. ६  ख. १२  ग. १८  घ. २४ 

 

३. प्राथधमक तथ्यांक धभत्र के पदाछ ? 

क. घरिरुी सभेक्षर्  ख. लखक्षत बगासंग छलफल ग. क्रप कषटङ घ. माधथका सबै 

 

४. यी मध्ये कुन अलैचीको जात होइन? 

क. रामशाही   ख. खजमाले  ग. डम्मरशाही  घ. डल्ले १ 

 

५. PBS ले के बझुाउछ ? 

क. Pure Breed Seed  ख. Pre-Basic Seed  ग. Plant Based Seed  घ. कुनै पधन होइन 

 

६. धभरालो जग्गामा कुन धबधिबाट बगैचाको रेखांकन गररन्छ ? 

क. बगााकार धबधि   ख. कन्टुर धबधि   ग. धत्रभजुाकार धबधि  घ. कुनै पधन होइन 

 

७. कृषि प्रसारको सबै भन्दा प्रभावकारी तरीका कुन हो? 

क. ब्यखक्तगत भेटघाट तरीका  ख. समूहगत तरीका  ग. सामूषहक तरीका  घ. आमसंचार  

         

८. कृषिमा पकेट, ब्लक, जोन, सपुरजोन, तय गरी कायाक्रम संचालन कुन पररयोजना अन्तगात गररएको छ ? 

क. कृषि क्षेत्र धबकास कायाक्रम     ख. प्रिानमन्त्री कृषि आिधुनिीकरर् आयोजना     

ग. मत्स्य धबकास कायाक्रम      घ. कृषि ब्यवसाषयकरर् तथा ब्यापार आयोजना 
 

९. कृषि प्रधबधि प्रसारको तरीका के हो ? 



 

क. ब्यखक्तगत भेटघाट   ख. तालीम   ग. प्रदशान   घ. माधथका सबै 

 

१०. यी मध्य कुन कोदोको जात हो ? 

क. ओख्ले १    ख. डल्ले १  ग. काबे्र कोदो १  घ. माधथका सबै 

 

११. उन्नत बीउमा कुन रङको ट्याग लगाइन्छ ? 

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

१२. मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रका लाधग धसफाररश नगररएको गहुुँको जात कुन हो ? 

क. धबजय     ख. गौरा    ग. डाुँफे    घ. WK 1204 

   

१३. यी मध्ये कुन ढुशीनाशक धबिादी हो? 

क. साइपरमेधिन    ख. म्यांकोजेव     ग. स्टे्रप्टोसाइखक्लन   घ. इधमडाक्लोषप्रड 

    

१४. यी मध्ये कुन शत्रजुीव हो ? 

क. गाइने कीरा   ख. बाघे खपटे कीरा  ग. माकुरा  घ. सेतो खझुँगा 
 

१५. काउली समूहका तरकारीबालीमा क्लवरूट रोग कुन जीवार्लेु गराउछ ? 

क. ब्याक्टेरीया  ख. ढुसी ग. भाइरस   घ. धनमाटोड 

 

१६. सामान्यतया बजार मूल्य कसरी धनिाारर् हनु्छ ?  

क. बजारमा आपूतीका आिारमा 
ख. बजारमा मागका आिारमा 
ग. बजारमा माग र आपूतीका आिारमा 
घ. कुनै पधन होइन  

 

१७. कृषि बजार मूल्यको  सचुना कसरी धलन सषकन्छ? 

क. टेधलफोनबाट  

ख. वेवसाइटबाट 

ग. बजार एप्सबाट 

घ. माधथका सबै 

 

१८. काउलीका व्हीपटेल कुन तत्वको कमीले हनु्छ ? 

क. नाइट्रोजन ख. फस्फोरस  ग. मोधलब्डेनम  घ. क्याखल्सयम 

  



१९. तलका मध्ये हररयो मलका लाधग ब्यापक प्रयोग भएको वनस्पधत कुन हो ? 

क. ढैचा  ख. असरुो  ग. धसररस घ. बकाइनो 
 

२०. यरुीयाका कधत प्रधतशत नाइट्रोजन हनु्छ ? 

क. १८  ख. ४६    ग. ५२    घ. ६० 

 

धबियगत 

 

१. कर्ााली प्रदेशका कृषिका धबशेिताबारे लेख् नहुोस ्? 

२. बमेौसमी तरकारी उत्पादनका प्रधबधिहरू के के छन? 

३. कृिक समूह भन्नाले के बझुाउछ ? कृषि प्रधबधि प्रसारमा समूहको महत्व के छ ? 

४. स्याउ वालीका लाग्ने प्रमखु कीराहरू कुन कुन हनु ? 

५. हाटबजार भन्नाले के बखुझन्छ ? हाटबजारमा वस्तकुो मूल्य धनिाारर् कसरी हनु्छ ? 

६. रासायधनक मल के लाइ भधनन्छ ? नेपालमा प्रचधलत तीनवटा रासायधनक मलको मलको नाम 
लेख् नहुोस ्। 

 

 

 


