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पाठ्यक्रमको रूपरेखााः- यस पाठ्यक्रमको आिारमा धनम्नानसुार चरणमा परीक्षा धलइन ेछाः- 

प्रथम चरणाः- धलखखत परीक्षा       पूणाफङ्काः- १०० 

द्वितीय चरणाः- अन्तवाफताफ       पूणाफङ्काः-२०  

धलखखत परीक्षा योजना (Examination Scheme) 

प्रथम चरणाः- 
वविय पूणाफङ्क  उत्तीणफङ्क  परीक्षा प्रणाली प्रश्न सङ्ख्या x अङ्कभार समय 

 

सेवा 
सम्बन्िी 

 

१०० 

 

४० 

वस्तगुत बहवैुकखल्पक  

(Multiple Choice) 

 

५०प्रश्न x २ अङ्क = 
१०० 

४५ 
धमनेट 

     

द्वितीय चरणाः- 
 

वविय पूणाफङ्क परीक्षा प्रणाली 
अन्तवाफताफ  २० मौखखक  

 

द्रष्टव्याः 
१. वस्तगुत बहवैुकखल्पक (Multiple Choice)  प्रश्नहरूको गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत २० 

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

२.  कुनै पधन प्रकारको क्याल्कुलेटर (Calculator) र ववद्यतुीय उपकरणहरू (Electronic devices)  परीक्षा 
हलमा लैजान र परीक्षामा प्रयोग गनफ  पाइन ेछैन। 

३. पाठ्यक्रममा रहेका पाठ्याांशहरूबाट देहाय अनसुार प्रश्नहरू सोधिने छाः 
 

पाठ्यक्रमका एकाइ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

प्रश्न सांख्या 8 7 6 6 6 7 6 2 2 

 

४. प्रथम चरणको धलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तवाफताफमा 
सखम्मधलत गराइनेछ। 

५. पाठ्यक्रम लागू धमधताः-2077।7।27 
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पत्र/ववियाः  सेवा सम्बन्िी 
1. क[वि सम्बन्िी 

1.1. नेपालको सांवविानमा कृवि तथा खाद्य सरुक्षा सम्वन्िी व्यवस्था 
1.2. धनजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनजामती सेवा धनयमावली, २०५० मा कमफचारीको आचरण, ववदा र 

सजाय सम्वन्िी व्यवस्था 
1.3. राविय कृवि नीधत, २०६१ 

1.4. चालू योजनामा कृवि के्षत्रको प्राथधमकता, लक्ष्य, उद्देश्य, कायफक्रम एवां कायाफन्वयन रणनीधत 

1.5. कृवि ववकास रणनीधत २०१५–२०३५ र यसका प्रमखु ववशिेताहरू  
1.6. बागमती प्रदेशको भधूम व्यवस्था कृवि तथा सहकारी मन्त्रालयको सांरचना 
1.7. कृवि ववकास कायफक्रम तजुफमाका आिार र एकीकृत प्रसारसेवा कायफक्रम 

1.8. कृवि उत्पादन सामग्रीहरू (बीउ ववजन, मल, धसिँचाइ,, कृवि औजार, रासायधनक र जैववक वविाद्वद, सकु्ष्म 
खाद्य तत्व तथा हमोन) को व्यवस्था र प्रयोग 

1.9. उत्पाद्वदत कृवि वस्तहुरूको बजार व्यवस्था, उत्पादन लागत र धबवक्र मूल्य धनिाफरण 

1.10. कृवि ववकासमा सरकारी, सहकारी, धनजी के्षत्र तथा मवहला एवां यवुाहरूको भधूमका 
1.11. नेपालको अथफतन्त्रमा कृवि के्षत्रको योगदान र प्रमखु समस्याहरू 

1.12. कृवि वस्तहुरूको उत्पादनोपरान्त ९एयकत(जबचखभकत० हनुे क्षधत र क्षधत कम गने उपायहरू 

1.13. प्राङ्गाररक कृवि उत्पादनका धसद्धान्तहरू 

1.14. कृवि तथ्याङ्क, अनगुमन एवां मूल्याांकनको महत्व 

1.15. कृवि के्षत्रमा बाली वीमा सम्वन्िी व्यवस्था 
1.16. कृवि आिधुनकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण वारे सामान्य जानकारी 
1.17. प्राकृधतक प्रकोप (बाढी, पवहरो, अधसना, तिुारो, खडेरी), जलवाय ुपररवतफन (तापक्रम र विाफ) को असर 

तथा अनकुुलन र न्यूनीकरणका उपायहरू 

1.18. द्वदगो कृवि ववकासका धसद्धान्तहरू 

1.19. सांघीयतामा कृवि के्षत्र एवां कृवि ववकास कायफक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहहरूको भधूमका 
1.20. सहकारीको धसद्धान्त र मूल्यहरू, नेपालमा कृवि सहकारीको अवस्था र उपयोग 

1.21. कृवि सम्बन्िी बागमती प्रदेशको चालू आवधिक योजनामा समावेश भएका ववियहरू सम्बन्िी जानकारी 
1.22. नेपालमा कृवि पयफटन ववकासको आवश्यकता, चनुौती र सम्भावना 

 

2. बागवानी 
2.1 बागवानी (हवटफकल्चर) को पररभािा र यसका शाखाहरू 

2.2 नेपालमा बागवानी ववकासको आवश्यकता र सम्भावना 
2.3 र्लपूmल र तरकारी बालीहरूको वगीकरण 

2.4 नेपालको जलवाय ुक्षेत्र (Climatic zones) र ववधभन्न क्षते्रमा गररने र्लपूmल खेती 
2.5 करेसावारी  (Kitchen garden) को महत्व र स्थापना 
2.6 बगैँचा स्थापनााः जग्गाको तयारी, बगैंचाको रेखाङ्कन, खाडल खने्न, बोट लगाउने दूरी र तरीका, बार बन्देज 

तथा वाय ुअवरोिक ववरुवाहरू 
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2.7 तरकारी बालीको उत्पादनाः 
2.7.1 आल ु(Potato) 

2.7.2 काउली समूह (Cole crops)  

2.7.3 र्ल समूह (Fruit vegetables) 

2.7.4 जरे बाली समूह (Root crops) 

2.7.5 गानो बाली समूह (Bulb crops) 

2.7.6 र्सी समूह (Cucurbits) 

2.7.6.1 लहरे तरकारी वाली 
2.7.6.2 सागपात समूह (Leafy vegetables) 

2.7.6.3 कोशे बाली समूह (Leguminous vegetables) 

2.8 र्लपूmल बोटको प्रसारण 

2.8.1 बीउबाट प्रसारण (Sexual propagation) 

2.8.2 वानस्पधतक प्रसारण (Vegetative propagation): कवटङ्ग, लेयररङ्ग, ग्राखटटङ्ग, बधडङ्ग 

2.9 र्लपूmल, तथा तरकारीको नसफरी स्थापना र व्यवस्थापन 

2.10 बगैंचाको प्रबन्िाः माटोको प्रबन्ि, प्राङ्गाररक तथा रासायधनक मलको प्रयोग ववधिहरू, धसांचाइ र धनकास, 

अन्तरबाली, मखल्चङ्ग (छापो) 
2.11 र्लपूmल बोटको तालीम र कािँटछािँट (Training and pruning) को महत्व र तरीकाहरू 

2.12 र्लपूmल खेती प्रववधिाः आिँप, सनु्तला जात  (Citrus),  वकवी, स्याउ, ओखर, नास्पाती, भइूिँकटहर, अम्वा, 
मेवा, केरा र अांगरु 

2.13 बेमौसमी तरकारी उत्पादन 

2.14 तरकारी बीउ उत्पादन प्रववधिाः काउली, मूला, गोलभेंडा, केराउ, र्सी 
2.15 ववउ आल ुउत्पादन प्रववधि 

2.16 बागवानीजन्य बालीहरूको उत्पादनोपरान्त क्षधत धनयन्त्रण 

2.17 हाल बागमती प्रदेशमा प्रचधलत र्लपूmल, तरकारी, आल ुतथा मसला बालीका प्रमखु जातहरू 

2.18 नेपालमा खचया, कवर्, अलैखच अदवुा र बेसार खेती 
2.19 नेपालमा बागवानीजन्य उत्पाद्वदत वस्तहुरूको बजार व्यवस्था 
2.20 सनु्तला खेतीमा ह्रास (Citrus decline) तथा समािानका उपाय 

2.21 तरकारी बालीमा वणफशांकर जातहरूको प्रयोग 

2.22 तरकारी बालीहरूमा लाग्ने मखु्य मखु्य मखु्य रोगहरू र उपचार ववधि 

2.23 र्लरू्ल बालीहरूमा लाग्ने मखु्य मखु्य मखु्य रोगहरू र उपचार ववधि 

 

 

3. कृवि प्रसार 
3.1 कृवि प्रसार–पररचय, अविारणा, धसद्धान्त, महत्व र ववशेिताहरू 
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3.2 कृवि प्रसार कायफकताफ र धनजमा हनुपुने गणुहरू 

3.3 नेपालमा सञ्चालन भएका ववधभन्न कृवि प्रसार पद्धधतहरू 

3.4 नेपालमा सञ्चाधलत ववधभन्न कृविप्रसार तररकाहरू र धतनीहरूको सञ्चालन ववधि 
3.5 अगवुा कृिक तथा कृिक समूहको पररचय, महत्व एवां कृवि प्रसारमा अगवुा कृिकको भधूमका 
3.6 कृिक समूह गठन प्रकृया एवां प्रभावकारी पररचालन, कृिक समूह मापफmत कृवि प्रसार कायफ सञ्चालन 
3.7 कृवि प्रसारमा स्थानीय नतेतृ्वको भधूमका 
3.8 कृवि सञ्चार र प्रववधि प्रसारणमा श्रव्यदृश्य सामग्री, मोवाइल एखप्लकेशन र वकसान कल सेन्टर 
3.9 कृवि ताधलम र यसको महत्व तथा कृिक ताधलममा आवश्यकता पवहचान 
3.10 प्रभावकारी ताधलम सञ्चालनका आिारहरू 

3.11 धनजी सहकारीमा आिाररत कृवि प्रसार 
3.12 आइ.वप.एम पद्धधतमा आिाररत कृवि प्रसार 
3.13 cfO=lk=Pd k4ltdf cfwfl/t कृवि प्रसार 

 

4. बाली ववज्ञान 

4.1 बाली ववज्ञानको पररभािा र नेपालमा बाली ववकासको महत्व 
4.2 नेपालमा लगाइने खाद्यान्न, दलहन, तेलहन तथा औद्योधगक बालीहरूको वैज्ञाधनक वगीकरण र नामाकरण 

4.3 नेपालमा ववधभन्न आधथफक विफहरूका लाधग ववगत पािँच विफमा धसर्ाररस गररएका िान, मकै, गहुिँ, उख,ु 

जटु, मसुरुो, र तोरी बालीका जात र धतनीहरूको पाक्न ेअवधि, सरदर उत्पादन क्षमता, धसर्ाररस क्षते्र 
र मखु्य ववशिेताहरू 

4.4 बीउको पररभािा, प्रमाणीकरण र यथाथफ सङे्कतपत्र पद्धधतअनसुार बीउको पसु्ताहरूको नाम एवम ्पसु्ता 
जनाउने ट\यागको रङ्ग 

4.5 गणुस्तरीय बीउ उत्पादन र उत्पादनोपरान्त गणुस्तर कायम राख्न अपनाउनपुने ववधिहरू 

4.6 िान, मकै, गहुिँ, उख,ु जटु, मसुरुो, र तोरी बालीहरूको उन्नत खेती प्रववधि 
4.7 बागमती प्रदेशको ववधभन्न के्षत्रमा प्रचधलत बालीचक्र, धतनको महत्व, उदाहरण र सङे्कत खचन्ह 

  

5. बाली सांरक्षण 

5.1 नेपालका प्रमखु खाद्यान्न, नगदे, तरकारी एवां र्लपूmल बालीका प्रमखु रोग, वकरा, मसुा एवां झारपातको 
नाम, पवहचान, नोक्सानी, लक्षण एवां रोकथाम प्रववधि 

5.2 एकीकृत शत्रजुीव व्यवस्थापन (Integrated pest management) पररचय,धसद्धान्त र महत्व, कृिक 
पाठशाला तरीका र भधूमका 

5.3 कृवि ववकासमा उत्पादनोपरान्तको रोगवकरा व्यवस्थापनको महत्व र यस के्षत्रमा उपलव्ि प्रववधिहरू 

5.4 बाली सांरक्षण प्रयोगशाला धनदान सेवाका लाधग प्रयोग हनु ेसामान्य ववधिहरू 

5.5 रोग, वकरा एवां झारपात तथा वयनको प्राकृधतक शत्रहुरू (धमत्रजीव) जानकारी र उपयोधगता 
5.6 मौरी पालन, रेशम वकरा पालन तथा वकम्व ुखेतीको उन्नत प्रववधि 
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5.7 नेपालमा खेती गररएका च्याउका प्रजाधत र कन्ये तथा गोवे्र च्याउ खेती प्रववधि 
5.8 रोग वकरा व्यवस्थापनमा Plant Quarantine को भधूमका 
5.9 जीवनाशक वविादी ऐन, २०४८ र जीवनाशक वविादी धनयमावली, २०५० का ववशिेताहरू 

5.10 ववरुवा सांरक्षण ऐन, २०६४ र ववरुवा सांरक्षण धनयमावली २०६४ का ववशिेताहरू 

5.11 नेपालमा प्रधतबन्ि गररएका वविादीहरू, वविादीको सरुखक्षत प्रयोग र वविादी अवशेि द्रतु ववश्लिेण 

5.12 जैववक, वानस्पधतक तथा रासायधनक ववधिबाट बाली सांरक्षण 

5.13 बाली उपचार खशववर र यसको महत्व (Plant Clinic) 

 

 

6. कृवि अथफशास्त्र 

6.1 कृवि अथफशास्त्रको पररचय र कृवि ववकासमा यसको महत्व 
6.2 माग तथा आपूधतफको पररचय र धनयम 

6.3 बजारमखुी कृवि उत्पादन योजनाको अविारणा 
6.4 कृवि ववकासमा बजारको महत्व 
6.5 र्ामफगेट, थोक तथा खदु्रा मलु्यको अविारणा 
6.6 समूह बजार, हाट बजार, सहकारी बजारको पररचय, वतफमान खस्थधत र कृवि ववकासमा यसको महत्व 
6.7 खाद्य तथा पोिणसरुक्षाको अविारणा 
6.8 उत्पादन लागतको पररचय र तलुनात्मक लाभका बालीहरूको पवहचानमा यसको भधूमका 
6.9 प्राथधमक तथ्याङ्क (Primary data) र सहायक तथ्याङ्क (Secondary data) को पररचय तथा 

श्रोतहरू एवां तथ्याङ्क सङ्कलन गदाफ ध्यान द्वदन ुपने कुराहरू तथ्याङ्क सङ्ककलनको धबिवहरु 

6.10 क्रप कवटङ्ग र यसको महत्व 
6.11 कृवि उद्यम (Agri-business) को पररचय र नेपालमा यसका सम्भावनाहरू 

6.12 बगमती प्रदेशमा वस्तगुत कृवि उपजहरूको बजार प्रणाली बारे जानकारी 
6.13 कृवि वस्तमुा मूल्य शृ्रङ्खला ववकासको पररचय तथा महत्व 
6.14 योजना तजुफमा र यसको चक्र कृवि धबकासमा योजना तजुफमाको चरणहरू  

 

7. माटो व्यवस्थापन 

7.1 माटोको पररभािा, माटो धनमाफणको प्रवक्रया र नेपालको माटोवारे सांखक्षप्त जानकारी 
7.2 माटोका गणुहरु 

7.3 भौधतक गणु – माटोको बनोट, बनुोट ,घनत्व, रांग, पानी िारण गने क्षमता 
7.4 रसायधनक गणु – माटोको प्रधतवक्रया(वप.एच.) , प्राांगाररक पदाथफ र यसको महत्व, काबफन, नाईट्रोजन 

अनपुात 

7.5 जैववक गणु – राईजोधबयम र एजोटोव्याक्टर 

7.6 अम्लीय र क्षारीय माटोको सिुार वकन र कसरी 
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7.7 धबरुवालाई आवश्यक धनम्न खाद्यतत्वहरुको काम र वयनको कमी हुांदा देखखने लक्षण र रोकथामका 
उपायहरु 

7.8 मखु्यतत्वहरु – नाईट्रोजन, र्स्र्ोरस र पोटास 

7.9 सहायक तत्वहरु – क्याखल्सयम, म्याग्नेधसयम र गन्िक 

7.10 सूक्ष्मतत्वहरु – र्लाम, तामा, जस्ता, म्याग्नेज, मोधलवेडनम, सहुाग (बोरोन) र क्लोररन 

7.11 मल र मलखाद 

7.12 प्राांगाररक मलहरु (कम्पोष्ट मल, गोठेमल, भधमफकम्पोष्ट, जैववक मल, कुखरुाको मल, हररयो मल, बायोग्यािँस 
लेदोको मल) 

7.13 रसायधनक  मलहरु  (नाइट्रोजनयकु्त, र्स्र्ोरसयकु्त, पोटासयकु्त, धमखश्रत  र यौधगक, सहायक 
खाद्यतत्वयकु्त, सूक्ष्मतत्वयकु्त) 

7.14 मलको मात्रा धनकाल्ने तररका 
7.15 मलको प्रकृधत, प्रयोग गने  समय र तररकाहरु 

7.16 माटो जािँच सेवााः 
7.17 माटोको नमूना धलने तररकााः वकन, कवहले र कसरी 
7.18 माटो जािँचको लाधग माटोको तयारी 
7.19 Kit box बाट नाईट्रोजन, र्स्र्ोरस, पोटास तथा वप.एच. पत्ता लगाउने तररका 
7.20 माटो खशववर र यसकोेे महत्व, घमु्ती माटो परीक्षण प्रयोगशालावाट माटो जािँच 

7.21 माटोको उवफराशखक्त कायम राख्न ेर बाली उत्पादनमा यसको महत्व र व्यवस्थापन  

7.22 भ–ूक्षयका (Soil erosion) कारण, प्रकार तथा व्यवस्थापन 

8. अङ्ग्ग्रजेी: Knowledge on writing correct English sentence, letter, and report according to 

English grammar based on the following syntactic functions: 

8.1 Parts of Speech:  

8.1.1 Noun 

8.1.2 Pronoun   

8.1.3 Adjective     

8.1.4 Determiner   

8.1.5 Verb   

8.1.6 Adverb     

8.1.7 Preposition   

8.1.8 Conjunction and   

8.1.9 Interjection 

8.2 Infinitive and gerund, reported speech and tense 
 

9. नेपाली: नेपाली भािामा स्तरीय लेखनको लाधग आवश्यक पने व्याकरण अनरुूप शदु्धा शवुद्ध बनाउने । यसका 
लाधग धनम्न ववियमा ध्यान केखन्द्रत गने: 

वणफववन्यास, पदसङ्गधत, नाम, सवफनाम, वक्रयापद, ववशेिण, काल, वाच्य, पदवगफ, अनकुरणात्मक शब्द, 
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कारक र ववभक्ती, वचन, परुुि, धलङ्ग, उल्टो अथफ आउने शब्द, पयाफयवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव 
शब्द, आगन्तकु शब्द, उपसगफ लागेर धनधमफत शब्दहरू, प्रत्यय लागेर धनधमफत शब्दहरू, समास भएर धनधमफत 
शब्दहरू, द्वित्व भएर धनधमफत शब्दहरू, ह्रस्व दीघफ, श, ि, स लगायतका व्याकरणगत शदु्ध लेखनशैलीमा 
केखन्द्रत ववियहरू सवहतको नेपाली शदु्धाशवुद्धको ज्ञान 


