प्रदे श लोक सेवा आयोग

प्रदे श नं. १, ववराटनगर

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगतका प्राववधिक तर्ग कृवि सेवा, प्लान्ट प्रोटे क्सन, एग्रोनोमी, हवटगकल्चर, एगृ.
एक्सटे न्सन, स्वायल साइन्स, एगृ. इको. एण्ड माकेवटङ्ग समूह, सहायकस्तर चौथो तहको पदको खुला
प्रधतयोधगतात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रमलाई धनम्नानुसार ववभाजन गररएको छः
प्रथम चरण:- धलखखत परीक्षा

पूणागङ्क:- १००

द्वितीय चरण:- अन्तवागताग

पूणागङ्क:- २०
परीक्षा योजना (Examination Scheme)

प्रथम चरण:- धलखखत परीक्षा योजना (Examination Scheme)
वविय
सेवा सम्बन्िी

पूणागङ्क
१००

उत्तीणागङ्क
४०

परीक्षा प्रणाली
वस्तुगत

बहुबैकखल्पक
(Multiple Choice)

प्रश्न संख्या − अंकभार

समय

५० प्रश्न − २ अंक =

४५

१००

धमनेट

द्वितीय चरण : अन्तवागताग
वविय

पूणागङ्क

परीक्षा प्रणाली

अन्तवागताग

२०

मौखखक

द्रष्टव्य :
१. यो पाठ्यक्रम योजनालाई धलखखत परीक्षा र अन्तवागताग गरी दुई चरणमा ववभाजन गररएको छ।
२. धलखखत परीक्षाको माध्यम भािा नेपाली वा अंग्रज
े ी अथवा नेपाली र अंग्रज
े ी दुवै हुन सक्नेछ।
३. धलखखत परीक्षामा धनम्नानुसार प्रश्नहु  सोधिनेछ ।

पाठ्यक्रमको एकाई
ँ या
प्रश्न सख्

१

२

३

४

५

६

८

८

७

७

७

७

७

७

४. बस्तुगत बहुबैकखल्पक (Multiple choice) प्रश्नहु को उत्तर सही द्वदएमा प्रत्येक उत्तर बापत २
(दुई) अङ्क प्रदान गररनेछ भने गलत उत्तर द्वदएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत २० प्रधतशत अङ्क
कट्टा गररनेछ । तर उत्तर नद्वदएमा त्यस बापत अङ्क द्वदइने छै न र अङ्क कट्टा पधन गररने छै न।
५. बहुबैकखल्पक प्रश्नहु  हुने परीक्षामा कुनै पधन प्रकारको क्यालकुले टर (Calculator), मोवाइल
र्ोन वा अन्य ववद्युतीय उपकरण प्रयोग गनग पाइने छै न।

६. यस पाठ्यक्रम योजना अन्तगगतका पत्र तथा ववियका ववियवस्तुमा जे सुकै ले खखएको भए तापधन
पाठ्यक्रममा परे का कानून ऐन धनयम तथा नीधतहु  परीक्षाको धमधत भन्दा ३ मवहना अगाधड
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(सं शोिन भएका वा सं शोिन भई हटाईएका वा थप गरी सं शोिन भई) कायम रहेका लाई यस
पाठ्यक्रममा परे को सम्झनु पदगछ।
७. प्रथम चरणको धलखखत परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहु लाई मात्र द्वितीय चरणको
अन्तवागतागमा सखम्मधलत गराइनेछ।
८. धलखखत परीक्षा र अन्तवागतागको कुल अङ्क योगका आिारमा परीक्षार्ल प्रकाखशत गररनेछ।
९. पाठ्यक्रम लागू धमधतः- 2077/09/१६
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प्रदे श लोक सेवा आयोग

प्रदे श नं. १, ववराटनगर

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तगगतका प्राववधिक तर्ग कृवि सेवा, प्लान्ट प्रोटे क्सन, एग्रोनोमी, हवटगकल्चर, एगृ.
एक्सटे न्सन, स्वायल साइन्स, एगृ.इको.एण्ड माकेवटङ्ग समूह, सहायकस्तर चौथो तहको पदको खुला
प्रधतयोधगतात्मक धलखखत परीक्षाको पाठ्यक्रम
वविय :- सेवा सम्वन्िी
१. कृवि सम्बन्िी
१.१

नेपालको सं वविानमा कृवि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्िी व्यवस्था

१.२

प्रदे श धनजामती सेवा ऐन तथा प्रदे श धनजामती सेवा धनयमावली (प्रदे श नं. १)

१.३

राविय कृवि नीधत २०६१, कृवि व्यवसाय प्रविगन नीधत २०६३

१.४

प्रादे खशक आवधिक योजनामा कृवि क्षेत्रको प्राथधमकता, लक्ष्य, उद्देश्य, कायगक्रम एवं
कायागन्वयन रणनीधत र उपलब्िीहु 

१.५

कृवि ववकास रणनीधत (२०१५-२०३५) र यसका प्रमुख ववशेिताहु 

१.६

वतगमान प्रादे खशक र स्थानीय तहमा कृवि सेवाको सं रचना

१.७

कृवि ववकास कायगक्रम तजुम
ग ाका आिार र एकीकृत प्रसार सेवा कायगक्रम

१.८

कृवि उत्पादन सामग्रीहु  (बीउ ववजन, मल, धसँचाइ, कृवि औजार, रासायधनक र जैववक वविाद्वद,
सुक्ष्म खाद्य तत्व तथा हमोन) को व्यवस्था र प्रयोग

१.९

उत्पाद्वदत कृवि वस्तुहु को बजार व्यवस्था, उत्पादन लागत र धबवक्र मूल्य धनिागरण

१.१०

कृवि ववकासमा सरकारी, सहकारी, धनजी क्षेत्र तथा मवहला एवं युवाहु को भूधमका

१.११

प्रादे खशक एवम् राविय अथगतन्त्रमा कृवि क्षेत्रको योगदान र प्रमुख समस्याहु 

१.१२

कृवि वस्तुहु को उत्पादनोपरान्त (Post-harvest) हुने क्षधत र क्षधत कम गने उपायहु 

१.१३

प्राङ्गाररक कृवि उत्पादनका धसद्धान्त र प्रमाणीकरण सम्बन्िी व्यवस्था

१.१४

कृवि उपजको स्वच्छता (Safety) र प्रमाणीकरण

१.१५

कृवि तथ्याङ्क, अनुगमन एवं मूल्यांकनको महत्व

१.१६

कृवि क्षेत्रमा बाली वीमा सम्बन्िी व्यवस्था

१.१७

कृवि आिुधनकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरण वारे सामान्य जानकारी

१.१८

प्राकृधतक प्रकोप (बाढी, पवहरो, अधसना, तुिारो, खडे री), जलवायु पररवतगन (तापक्रम र विाग) को
असर तथा अनुकुलन र न्यूनीकरणका उपायहु 

१.१९

द्वदगो कृवि ववकासका धसद्धान्तहु 

१.२०

कृवि क्षेत्र एवं कृवि ववकास कायगक्रममा स्थानीय तहहु को भूधमका

१.21

स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहमा कृवि ववकास सम्बन्िी
ब्यवस्था।
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२. बागवानी
२.१

बागवानी (हवटगकल्चर) को पररभािा र यसका शाखाहु 

२.२

बागवानी ववकासको आवश्यकता र सम्भावना (ववशेित प्रदे श नं १ को पररप्रेक्षमा)

२.३

र्लर्ूल र तरकारी बालीहु को वगीकरण

२.४

राविय तथा प्रदे श नं १ को जलवायु क्षेत्र (Climatic zones) र ववधभन्न क्षेत्रमा गररने र्लर्ूल
खेती

२.५

करे सावारी (Kitchen garden) को महत्व र स्थापना

२.६

बगैंचा स्थापना : जग्गाको तयारी, बगैंचाको रे खाङ्कन, खाडल खन्ने, बोट लगाउने दू री र तरीका,
बार बन्दे ज तथा वायु अवरोिक ववु वाहु 

२.७

तरकारी बालीको उत्पादन :
२.७.१ आलु (Potato)
२.७.२ काउली समूह (Cole crops)
२.७.३ र्ल समूह (Fruit vegetables)
२.७.४ जरे बाली समूह (Root crops)
२.७.५ गानो बाली समूह (Bulb crops)
२.७.६ र्सी समूह (Cucurbits)
२.७.७ सागपात समूह (Leafy vegetables)
२.७.८ कोशे बाली समूह (Leguminous vegetables)

२.८

र्लर्ूल बोटको प्रसारण
२.८.१ बीउबाट प्रसारण (Sexual propagation)
२.८.२ वानस्पधतक प्रसारण (Vegetative propagation): कवटङ्ग, ले यररङ्ग, ग्रार्वटङ्ग, बधडङ्ग

२.९

र्लर्ूल, औिोधगक बाली तथा तरकारीको नसगरी स्थापना र व्यवस्थापन

२.१० बगैंचाको प्रबन्ि: माटोको प्रबन्ि, प्राङ्गाररक तथा रासायधनक मलको प्रयोग ववधिहु , धसं चाइ र
धनकास, अन्तरबाली, मखल्चङ्ग (छापो)
२.११ र्लर्ूल बोटको तालीम र काँटछाँट (Training and pruning) को महत्व र तरीकाहु 
ँ , धलची सुन्तला जात (Citrus), वकवी, स्याउ, ओखर, नास्पाती,
२.१२ र्लर्ूल खेती प्रववधि: आप
भूइँकटहर, अम्वा, मेवा, केरा र अंगरु , एभोकाडो लगायतका अन्य व्यावसावयक महत्वका
र्लफ़ूल वालीहु 
२.१३ बेमौसमी तरकारी उत्पादन
२.१४ तरकारी बीउ उत्पादन प्रववधि : काउली, मूला, गोलभेंडा, केराउ, र्सी आद्वद
२.१५ ववउ आलु उत्पादन प्रववधि (TPS & PBS )
२.१६ बागवानीजन्य बालीहु को उत्पादनोपरान्त क्षधत धनयन्त्रण
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२.१७ प्रदे श नं १ मा खेती गररने र्लर्ूल, तरकारी, आलु तथा मसला बालीका प्रमुख जातहु 
२.१८ खचया, कवर्, अलै खच, अदुवा , बेसार, सुपारी र मररच खेती (ववशेित प्रदे श नं १ को
पररप्रेक्षमा)
२.१९ बागवानीजन्य उत्पाद्वदत वस्तुहु को बजार व्यवस्था (ववशेित प्रदे श नं १ को पररप्रेक्षमा)
२.२० सुन्तलामा ह्रास (Citrus decline) तथा समािानका उपाय
२.२१ तरकारी बालीमा वणगशंकर जातहु को प्रयोग
३. कृवि प्रसार
३.१

कृवि प्रसार-पररचय, अविारणा, धसद्धान्त, महत्व र ववशेिताहु 

३.२

कृवि प्रसार कायगकताग र धनजमा हुनपु ने गुणहु 

३.३

नेपालमा सञ्चालन भएका ववधभन्न कृवि प्रसार पद्धधतहु 

३.४

नेपालमा सञ्चाधलत ववधभन्न कृविप्रसार तररकाहु  र धतनीहु को सञ्चालन ववधि

३.५

अगुवा कृिक तथा कृिक समूहको पररचय, महत्व एवं कृवि प्रसारमा अगुवा कृिकको भूधमका

३.६

कृिक समूह गठन प्रकृया एवं प्रभावकारी पररचालन, कृिक समूह मार्गत कृवि प्रसार कायग
सञ्चालन

३.७

कृवि प्रसारमा स्थानीय नेतत्ृ वको भूधमका

३,८

Innovation (नव प्रवतगन), Diffusion (प्रसार) and Adopters Categories (ग्रहणकतागको
प्रकार)

३.९

कृवि सञ्चार र प्रववधि प्रसारणमा श्रव्यदृश्य सामग्री, मोवाइल एखप्लकेशन र वकसान कल सेन्टर

३.१० कृवि ताधलमको महत्व, ताधलमको आवश्यकता पवहचान र प्रभावकारी ताधलम सञ्चालनका
आिारहु 
3.11 कृिक पाठशालामा आिाररत कृवि प्रसार पद्धधत
४. बाली ववज्ञान
४.१

बाली ववज्ञानको पररभािा र बाली ववकासको महत्व (ववशेित प्रदे श नं १ को पररप्रेक्षमा)

४.२

नेपालमा लगाइने खाद्यान्न, दलहन, तेलहन तथा औद्योधगक बालीहु को वैज्ञाधनक वगीकरण र
नामाकरण

४.३

नेपालको ववधभन्न आवहवा (Agro Climatic Zone) का लाधग ववगत पाँच विगमा धसर्ारीस
गररएका िान, मकै, गहु,ँ ऊखु, जुट, मुसरु ो, र तोरी बालीका जात, धतनीहु को पाक्ने अवधि,
सरदर उत्पादन क्षमता , धसर्ारीस क्षेत्र र मुख्य ववशेिताहु 

४.४

बीउको पररभािा, प्रमाणीकरण र यथाथग सं केतपत्र (Truthful Labelling) पद्धतीअनुसार
बीउको पुस्ताहु को नाम एवम् पुस्ता जनाउने ट्यागको रं ङ्ग

४.५

गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र उत्पादनोपरान्त गुणस्तर कायम राख्न अपनाउनुपने ववधिहु 
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४.६

िान, मकै, गहुँ, उखु, जुट, मुसरु ो, र तोरी बालीहु को उन्नत खेती प्रववधि

४.७

प्रदे श नं. १ का ववधभन्न क्षेत्रमा प्रचधलत बालीचक्र धतनको महत्व, उदाहरण (प्रदे श नं १.
ववशेि)

५. बाली संरक्षण
५.१

राविय एवं प्रदे श नं. १ का महत्वका खाद्यान्न, नगदे , तरकारी एवं र्लर्ूल बालीका प्रमुख
रोग, वकरा, मुसा एवं झारपातको नाम, पवहचान, नोक्सानी, लक्षण एवं रोकथाम प्रववधि

५.२

स्वच्छ तथा स्वस्थ वाली उत्पादनका लाधग गररने एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (IP M ),
असल कृवि अभ्यास (GAP) लगायतका अन्य पद्धधतहु को पररचय, धसद्धान्त र महत्व

५.३

कृवि उत्पादनहु को सं चयन लगायतका उत्पादनोपरान्त गररने वक्रयाकलापहु , रोगवकरा
व्यवस्थापनको महत्व र यस क्षेत्रमा उपलब्ि प्रववधिहु 

५.४

बाली सं रक्षण प्रयोगशाला धनदान सेवाका लाधग प्रयोग हुने सामान्य ववधिहु 

५.५

रोग, वकरा एवं झारपात तथा वयनको प्राकृधतक शत्रुहु  (धमत्रजीव) जानकारी र उपयोधगता

५.६

उन्नत मौरी पालन प्रववधि, मह उत्पादन, प्रशोिन तथा बजारीकरण, रे शम वकरा पालन तथा
वकम्वु खेती बारे सामान्य जानकारी

५.७

नेपालमा खेती गररएका च्याउका प्रजाती र कन्ये तथा गोब्रे च्याउ खेती प्रववधि

५.८

रोग वकरा व्यवस्थापनमा Plant quarantine को भूधमका

५.९

जीवनाशक वविादी ऐन, २०४८ र जीवनाशक वविादी धनयमावली, २०५० का ववशेिताहु 

५.१० ववु वा सं रक्षण ऐन, २०६४ र ववु वा सं रक्षण धनयमावली २०६४ का ववशेिताहु 
५.११ नेपालमा प्रधतबन्ि गररएका वविादीहु , वविादीको सुरखक्षत प्रयोग र वविादी अवशेि द्रतु ववश्लेिण
५.१२ जैववक, वानस्पधतक तथा रासायधनक ववधिबाट बाली सं रक्षण
5.13 वाली उपचार खशववर (Plant Clinic) र यसको महत्व
६. कृवि अथगशास्त्र
६.१

कृवि अथगशास्त्रको पररचय र कृवि ववकासमा यसको महत्व

६.३

बजारमुखी कृवि उत्पादन योजनाको अविारणा

६.२
६.४
६.५
६.६

माग तथा आपूधतगको पररचय र धनयम
कृवि ववकासमा बजारको महत्व

र्ामगगेट, थोक तथा खुद्रा मुल्यको अविारणा

समूह बजार, हाट बजार, सहकारी बजारको पररचय, वतगमान खस्थधत र कृवि ववकासमा यसको
महत्व

६.७

खाद्य तथा पोिणसुरक्षाको अविारणा

६.८

उत्पादन लागतको पररचय र तुलनात्मक लाभका बालीहु को पवहचानमा यसको भूधमका

६.९

प्राथधमक तथ्यांक (Primary data) र सहायक तथ्यांक (Secondary data) को पररचय तथा
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श्रोतहु  एवं तथ्यांक सं कलन गदाग ध्यान द्वदनु पने कुराहु 
६.१० क्रप कवटङ्ग र यसको महत्व
६.११ कृवि उद्यम (Agri-business) को पररचय र नेपालमा यसका सम्भावनाहु 
६.१२ नेपालमा वस्तुगत कृवि उपजहु को बजार प्रणाली बारे जानकारी
६.१३ कृविवस्तुमा मूल्य श्रं ृखला ववकासको पररचय तथा महत्व
६.१४ स्थानीय तहमा कृवि सम्बन्िी योजना तजुम
ग ा र योजना तजुम
ग ाका चरणहु 
७. माटो व्यवस्थापन
७.१

माटोको पररभािा, माटो धनमागणको प्रवक्रया र नेपालको माटोवारे सं खक्षप्त जानकारी

७.२

माटोका गुणहु 
७.२.१ भौधतक गुण - माटोको बनोट, बुनोट ,घनत्व, रं ग, माटोको पानी िारण गने क्षमता
७.२.२ रसायधनक गुण - माटोको प्रधतवक्रया (वप.एच.), प्रांगाररक पदाथग र यसको महत्व,
काबगन, नाईट्रोजन अनुपात
७.२.३ जैववक गुण - राईजोधबयम र एजोटोव्याक्टर
७.२.४ अम्लीय र क्षारीय माटोको सुिार वकन र कसरी

७.३

धबु वालाई आवश्यक धनम्न खाद्यतत्वहु को काम र वयनको कमी हुँदा दे खखने लक्षण र
रोकथामका उपायहु 
७.३.१ मुख्यतत्वहु  - नाईट्रोजन, र्स्र्ोरस र पोटास
७.३.२ सहायक तत्वहु  - क्याखल्सयम, म्याग्नेधसयम र गन्िक
७.३.३ सूक्ष्मतत्वहु  - र्लाम, तामा, जस्ता, म्याग्नेज, मोधलवडेनम, सुहाग (बोरोन) र क्लोररन

७.४

मल र मलखाद
७.४.१ प्रांगाररक मलहु  (कम्पोष्ट मल, गोठे मल, भधमगकम्पोष्ट, सूक्ष्म जैववक मल, कुखुराको
मल, हररयो मल, बायोग्याँस ले दोको मल) , धनिागररत मापदण्डहु 
७.४.२ रसायधनक मलहु  (नाइट्रोजनयुक्त, र्स्र्ोरसयुक्त, पोटासयुक्त, धमखश्रत र यौधगक,
सहायक खाद्यतत्वयुक्त, सूक्ष्मतत्वयुक्त)
७.४.३ मलको मात्रा धनकाल्ने तररका
७.४.४ मलको प्रकृधत, प्रयोग समय र प्रयोग गने तररकाहु 
७.४.५ मल धनयन्त्रण आदे श २०५५बारे जानकारी

७.५

माटो जाँच सेवाः
७.५.१ माटोको नमूना धलने तररकाः वकन, कवहले र कसरी
७.५.२ माटो जाँचको लाधग माटोको तयारी
७.५.३ Kit box बाट नाईट्रोजन, र्स्र्ोरस, पोटास तथा वप.एच. पत्ता लगाउने तररका

७.६

माटो खशववर र यसको महत्व, घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशालावाट माटो जाँच
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७.७

माटोको उवगराशखक्त कायम राख्ने र बाली उत्पादनमा यसको व्यवस्थापन र महत्व

७.८

भू-क्षय (Soil erosion) र यसको कारण, प्रकार तथा व्यवस्थापन

- - - - - - - - - - - - - - -

नमूना प्रश्नहु  (Model Questions)
१. तलका मध्ये कुन चाँही द्वदगो कृवि ववकास अन्तगगत पददै न ?
(क) कृवि जैववक वववविताको सं रक्षण र सम्विगन
(ख) रासायधनक मलको अधिकतम प्रयोग

(ग) रोग तथा वकराको एवककृत ब्यवस्थापन पद्धधत अवलम्बन
(घ) खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुता

२. िेरै ब्यखक्तहु मा सं देश र्ैलाउने दृवष्टकोणले कुन प्रसार तररका उत्तम हुन्छ ?
(क) रे धडयो टे धलधभजन वाट प्रसारण तररका
(ग) आम जनसमुदायगत तररका
३.

(ख) समूहगत तररका

(घ) श्रव्य दृष्यको प्रयोग

िान र मकै दुवै वालीमा लाग्ने रोग कुन हो ?
(क) कालोपोके (Loose smut)

(ख) ध्वाँसे सेतो थोप्ले (Gray leaf spot)

(ग) खै रा रोग (Khaira disease)

(घ) ब्लाष्ट रोग (Blast disease)

४. कुन र्लर्ूलमा खचल्लो पदाथगको मात्रा वढी हुन्छ ?
ँ
(क) आप

(ख) धलची

(ग) नररवल

(घ) एभोकाडो

५. जीङ्क तत्वको कमीले हुने रोग कुन हो ?
(क) मु वा रोग

(ख) डढु वा रोग

(घ) पातको र्ेद कुवहने रोग

(ग) खै रा रोग
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