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ऩाठ् मक्रभको रुऩयेखा्- मस ऩाठ् मक्रभको आधायभा धनम्नानसुायका चयणभा ऩयीऺा धरइने छ्- 
क. प्रथभ चयण: धरश्खत ऩयीऺा (Written Examination)     ऩूणाफङ्क: १०० 

ख. द्वितीम चयण: अन्तवाफताफ (Interview)       ऩूणाफङ्क: १५ 

ऩयीऺा मोजना (Examination Scheme) 

प्रथभ चयण :- धरश्खत ऩयीऺा (Written Examination) 

षवषम ऩूणाफङ्क उश्िणाफङ्क ऩयीऺा प्रणारी प्रश्न सॊख्मा  अङ्कबाय सभम 

सेवा सम्वन्धी १०० ४० वस्तगुत फहवैुकश्ल्ऩक 

(Multiple Choice ) 

५० प्रश्न  २ अङ्क१०० ४५ धभनेट 

द्वितीम चयण: अन्तवाफताफ (Interview) 

षवषम ऩूणाफङ्क ऩयीऺा प्रणारी 
अन्तवाफताफ १५ भौश्खक 

द्रष्टव्य: 

१.  धरश्खत ऩयीऺाको भाध्मभ बाषा नेऩारी वा अॊग्रजेी अथवा नेऩारी य अॊग्रजेी दवैु हनु सक्नेछ ।  

२. धरश्खत ऩयीऺाभा मथासम्बव धनम्नानसुाय प्रश्नहरु सोधधनछे । 

 

ऩाठ्यक्रभका एकाइ 1 2 3 4 5 6 7 

प्रश्न सॊख्मा १४ ६ ६ ६ ६ ६ ६ 

 

३.  वस्तगुत फहवैुकश्ल्ऩक (Multiple Choice) प्रश्नहरुको गरत उिय द्वदएभा प्रत्मेक गरत उिय फाऩत 
२० प्रधतशत अङ्क कट्टा गरयनेछ । तय उिय नद्वदएभा त्मस फाऩत अङ्क द्वदइने छैन य अङ्क कट्टा ऩधन 
गरयने छैन । 

४. मस ऩाठ् मक्रभ मोजना अन्तगफतका ऩत्र/षवषमका षवषमवस्तभुा जेसकैु रेश्खएको बए ताऩधन ऩाठ् मक्रभभा 
ऩयेका  ऐन, धनमभ तथा नीधतहरु ऩयीऺाको धभधत बन्दा ३ भषहना अगाधड (सॊशोधन बएका वा सॊशोधन बई 
हटाईएका वा थऩ गयी सॊशोधन बई) कामभ यहेकाराई मस ऩाठ् मक्रभभा ऩयेको सम्झन ुऩदफछ ।  

५. प्रथभ चयणको धरश्खत ऩयीऺाफाट छनौट बएका उम्भेदवायहरुराई भात्र द्वितीम चयणको अन्तवाफताफभा 
सश्म्भधरत गयाइनेछ । 

६. ऩाठ् मक्रभ रागू धभधत :- २०७८/०८/०८ 
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ऩत्र/ षवषम :- सेवा सम्वन्धी 
१. कृषष सम्फन्धी 

१.१ नेऩारको सॊषवधान (कृषष तथा खाद्य सम्फन्धी व्मवस्था)  

१.२ धनजाभती सेवा ऐन, २०४९ तथा धनमभावरी, २०५० (कभफचायीको आचयण, षवदा य सजाम सम्वन्धी व्मवस्था) 
१.३ स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४ 
१.४ याषिम कृषष नीधत, २०६१, कृषष षवकास यणनीधत (२०१५-२०३५)का प्रभखु षवशेषताहरु  

१.५ चारू आवधधक मोजनाभा कृषष ऺेत्रको प्राथधभकता, रक्ष्म, उद्देम, कामफक्रभ एवॊ कामाफन्वमन यणनीधत  

१.६ सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको फतफभान कृषष सॊयचना, अन्तयसम्फन्ध एवॊ सभन्वम  

१.७ कृषष षवकास कामफक्रभ तजुफभाका आधायहरु य एकीकृत कृषष प्रसाय सेवा कामफक्रभ  

१.८ प्रभखु कृषष जन्म वस्तहुरुको उत्ऩादन रागत तथा भूल्म धनधाफयण 

१.९ नेऩारको अथफतन्त्रभा कृषष ऺेत्रको भहत्व य नेऩारको कृषष ऺेत्रका प्रभखु सभस्माहरु  

१.१० नेऩारका प्रभखु फारीहरु तथा धतनको उत्ऩादन अवस्था  

१.११ कृषष षवकासभा कृषष प्रसाय, कृषष अनसुन्धान य कृषष श्शऺाको भहत्व  

१.१२ प्राङ्गारयक कृषष ऩिती य धसद्धान्तहरु 

१.१३ कषष षवकासका राधग सञ्चाय कामफक्रभको आवमकता एवॊ षवकधसत नमाॉ प्रषवधधहरु  

१.१४ कृषष तथा ऩशऩुॊऺी धफभा सम्वन्धी व्मवस्था  

१.१५ कृषष षवकासभा ग्राभीण ऩूवाफधाय (धसॊचाइ, कृषष सडक, कोल्डस्टोय, फजाय आद्वद) को भहत्व  

१.१६ कृषष आधधुनकीकयण तथा व्मवसामीकयण फाये साभान्म जानकायी  

१.१७ जरवाम ुऩरयवतफन य मसरे नेऩारको कृषष ऺेत्रभा ऩरु् माएका असय/प्रबावहरु य न्मूनीकयणका उऩामहरु  

१.१८ द्वदगो षवकास रक्ष्म (कृषष ऺेत्र)  

१.१९ खाद्य अधधकाय तथा खाद्य सॊप्रबतुा सम्फन्धी ऐन,२०७५  

१.२० सदुयुऩश्िभ प्रदेशको सहकायी ऐन,२०७५ 

१.२१ सदूुयऩश्िभ प्रदेशको कृषष तथा ऩशऩुन्छी व्मवसाम प्रवधफन ऐन,२०७६ 

१.२२ सदूुयऩश्िभ प्रदेशभा सॊचारनभा यहेका कृषष ऩरयमोजना तथा कामफक्रभहरु  

१.२३ सदूुयऩश्िभ प्रदेशको प्रादेश्शक कृषष तथ्माङ्कको षववयण, भखु्म भखु्म उत्ऩादन एवॊ स्थरहरु 

१.२४ कृषष माश्न्त्रकयण तथा श्रोत सॊयऺण प्रषवधध 

१.२५ कृषष ऺेत्रभा सूचना प्रषवधधको प्रमोग तथा Decision support system 

१.२६ खाद्य तथा ऩोषण सयुऺाको अवधायणा 
२. फागवानी 

२.१ फागवानीको ऩरयबाषा,नेऩारभा वागवानी षवकासको आवमकता,सम्बावना, दीघफकारीन कृषष य आधथफक षवकासभा 
वागवानी ऺेत्रको भहत्व  

२.२ नेऩारभा वागवानीजन्म फारीहरु (परपूर, तयकायी, आर ुतथा भसरा)को धसपारयश गरयएका जातहरु  

२.३ प्रभखु परपूर फारीहरु (आॉऩ, धरची, केया बईुंकटहय, अम्फा, सनु्तरा, स्माउ, षकवी,ओखय)को खेती गने उन्नत 
तरयका, प्रसायण, काॉटछाॉट, भरखाद व्मवस्थाऩन, योग कीयाहरु तथा अन्म षवकृधतहरु य धतनको व्मवस्थाऩन, 

उत्ऩादन, प्रशोधन, बण्डायण य ढुवानी  

२.४ परपूर, तयकायी तथा भसरा फारी (अरैंची, अदवुा, फेसाय) को नसफयी स्थाऩना तथा व्मवस्थाऩन  

२.५ प्रभखु तयकायी फारीहरु: आर ु(Potato), काउरी सभूह (Cole crops), पर सभूह (Fruit vegetables), जये 
फारी सभूह (Root crops), गानो फारी सभूह (Bulb crops), पसी सभूह (Cucurbits), सागऩात सभूह (Leafy 

vegetables) य कोशे फारी सभूह (Leguminous vegetables)   
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२.६ परपूर तथा तयकायी खेतीभा हाइब्रीड (वणफशॊकय) जातहरुको प्रमोग य भहत्व  

२.७ फेभौसभी तयकायी खेती प्रषवधध (प्राषिक घय, ग्रीन हाउस, एग्री नेट हाउसभा खेती) को आवमकता य भहत्व  

२.८ कयेसावायी (Kitchen Garden) को ऩरयबाषा, भहत्व य व्मवस्थाऩन तरयका  

२.९ नेऩारभा पूर खेती (Floriculture) य कट फ्रावय (Cut flower) भा प्रमोग हनुे पूरहरु  

२.१०फारी उत्ऩादन उऩयान्तका ऺधतहरु य न्मूनीकयणका उऩामहरु (उत्ऩादन धरने उश्चत सभम, परपूर ऩकाउने, 
बण्डायण, सपाइ, छनौट, क्मरुयङ्ग, ग्रधेडङ्ग, भैन रगाउन,े उऩचाय, कोल्ड चेन) 

२.११ तयकायी षवउ उत्ऩादन प्रषवधध: आर,ुकाउरी सभहु, जये वारी, पर सभहु, रहये वारी 
२.१२ तयकायी खेधत वारी ऩात्रो  

२.१३ उच्च घनत्व परपुर खेती प्रषवधध (High Density Planting)  

३. कृषष प्रसाय 
३.१ कृषष प्रसाय- ऩरयचम, अवधायणा, धसद्धान्त य भहत्व  

३.२ नेऩारभा सञ्चारन बएका षवधबन्न कृषष प्रसाय ऩद्धतीहरु  

३.३ नेऩारभा सञ्चाधरत षवधबन्न कृषष प्रसाय तरयकाहरु य धतनीहरुको सञ्चारन षवधध  

३.४ कृषष प्रसाय कामफकताफ य धनजभा हनुऩुने गणुहरु 

३.५ अगवुा कृषक तथा कृषक सभूहको ऩरयचम, भहत्व एवॊ कृषष प्रसायभा अगवुा कृषकको बधूभका  

३.६ कृषष षवकास कामफभा अगवुा कृषकहरुको ऩरयचारन  

३.७ कृषक सभूह गठन प्रकृमा एवॊ प्रबावकायी ऩरयचारन, कृषक सभूह भापफ त कृषष प्रसाय कामफ सञ्चारन  

३.८ कृषष प्रसायभा स्थानीम नेततृ्वको बधूभका  

३.९ उऩमकु्त कृषष प्रसाय तरयका छनौटका आधायहरु  

३.१० Innovation, Diffusion and Adopters Categories  

३.११ कृषष सञ्चाय य प्रषवधध प्रसायणभा श्रव्मदृम साभग्री, भोवाइर एश्प्रकेशन य षकसान कर सेन्टय  

३.१२ कृषष ताधरभ य मसको भहत्व तथा कृषक ताधरभभा आवमकता ऩषहचान  

३.१३ प्रबावकायी ताधरभ सञ्चारनका आधायहरु 

३.१४ आ.षऩ.एभ. तथा कृषक ऩाठशाराभा आधारयत कृषष प्रसाय  

३.१५ कृषष ऺेत्रभा रैङधगक अवधायणा 
३.१६ कृषष प्रसायभा उत्प्रणेा (Motivation) को बधूभका 
३.१७ कृषष प्रसायभा कृषष उस्भामन (Agri Incubation) ऩद्धधत य मसको उदे्धम 

४. फारी षवऻान 

४.१ फारी षवऻानको ऩरयबाषा य नेऩारभा फारी षवकासको भहत्व  

४.२ नेऩारभा रगाइने खाद्यान्न, दरहन य तेरहन फारीहरुको वैऻाधनक नाभाकयण य वगीकयण  

४.३ नेऩारको हावाऩानी अनसुाय धसपारयश गरयएका फारीहरु (धान, भकै, गहुॉ, कोदो, उख,ु जटु, बटभास, भसुयुो, तोयी) 
को जात य धतनीहरुको ऩाक्ने अवधध, सयदय उत्ऩादन ऺभता, धसपारयश ऺेत्र य भखु्म षवशेषताहरु य याजऩत्रफाट 
हटाईएका (Denotified) जातहरु 

४.४ फीउको ऩरयबाषा, प्रभाश्णकयण तथा मथाथफ सॊकेतऩत्र ऩद्दधत अनसुाय फीउका ऩसु्ताहरुको नाभ एवॊ ऩसु्ता जनाउने 
ट्यागको यॊग य फीउको आधधकारयक धनमाभक धनकामहरु 

४.५ असर फीउका गणुहरु, वीउको गणुस्तय कामभ याख्न अऩनाउन ुऩने षवधधहरु  

४.६ धान, भकै, गहुॉ, कोदो, उख,ु जटु, बटभास, भास, भसुयुो य तोयी फारीहरुको उन्नत खेती प्रषवधध  

४.७ फीउ दय भात्रा धनकाल्ने तरयका,वारी सघनता य वारी प्रणारी एषककृत खाद्य तत्व व्मवस्थाऩन  

४.८ फीउ षवजन ऐन,२०४५ (ऩषहरो सॊशोधन,२०६४) य फीउ षवजन धनमाभवरी, २०६९ 
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५. फारी सॊयऺण  

५.१ सदूुयऩश्िभ प्रदेशका प्रभखु खाद्यान्न, नगदे, तयकायी एवॊ परपूर फारीका प्रभखु योग, षकया एवॊ झायऩात तीनको 
ऩषहचान, नोक्सानी एवॊ योकथाभ प्रषवधध  

५.२ एकीकृत शत्रजुीव व्मवस्थाऩन (Integrated pest management) को भहत्व य तरयकाहरु, असर कृषष 
अभ्मासको (GAP) ऩरयचम य धसद्धान्त । 

५.३ कृषष षवकासभा उत्ऩादनोऩयान्तको योगषकया व्मवस्थाऩनको भहत्व य मस ऺेत्रभा उऩरब्ध प्रषवधधहरु  

५.४ फारी सॊयऺण प्रमोगशारा धनदान सेवाका राधग प्रमोग हनुे साभान्म षवधधहरु  

५.५ योग, षकया एवॊ झायऩात तथा षमनको प्राकृधतक शत्रहुरु (धभत्रजीव) को सवेऺण /Surveillance षवधध  

५.६ भौयी ऩारन, येशभ षकया ऩारन तथा षकम्व ुखेतीको उन्नत प्रषवधध  

५.७ नेऩारभा खेती गरयएका च्माउका प्रजाती य कन्मे तथा गोबे्र च्माउ खेती प्रषवधध  

५.८ योग षकया धनमन्त्रणभा Plant Quarantine को बधूभका  

५.९ नेऩारभा प्रधतफन्ध गरयएका षवषादीहरु, षवषादीको सयुश्ऺत प्रमोग  

५.१० जैषवक तथा वानस्ऩधतक षवधधफाट फारी सॊयऺण 

५.११ फोडो धभश्रण,फोडो ऩेि, ऩेन्ट तमायी धफधध 

५.१२ वारी उऩचाय श्शषवय य मसको आवमकता 
५.१३ षवषादीका प्रकाय य षवषादीको भात्रा धनकाल्ने तरयका (Pesticide Calculation) 

५.१४  षवरुवा सॊयऺण ऐन, २०६४ य धनमभावरी,२०६४ 
५.१५  श्जवनाषक षवषादी व्मवस्थाऩन ऐन, २०७६ 

६. कृषष अथफशास्त्र 

६.१ कृषष अथफशास्त्रको ऩरयचम य कृषष षवकासभा मसको भहत्व  

६.२ भाग तथा आऩूधतफको धनमभ  

६.३ फजायभखुी कृषष उत्ऩादन मोजनाको अवधायणा  

६.४ कृषष षवकासभा फजायको भहत्व  

६.५ पाभफगेट, थोक तथा खदु्रा भलु्मको अवधायणा  

६.६ सभूह फजाय, हाट फजाय, सहकायी फजायको ऩरयचम, वतफभान श्स्थधत य कृषष षवकासभा मसको भहत्व  

६.७ उत्ऩादन रागतको ऩरयचम य तरुनात्भक राबका फारीहरुको ऩषहचानभा मसको बधूभका  

६.८ कृषष षवकासका कामफक्रभ तजुफभा तथा कामाफन्वमनभा कृषष तथ्माङ्कको भहत्व  

६.९ प्राथधभक तथ्माॊक (Primary data) य सहामक तथ्माॊक (Secondary data) को ऩरयचम तथा श्रोतहरु एवॊ 
तथ्माॊक सॊकरन गदाफ ध्मान द्वदन ुऩने कुयाहरु  

६.१० तथ्माॊक प्रशोधन तथा टेफरेुशनभा Mean, Median य Mode को प्रमोग  

६.११ कृषष उद्यभ (Agri-business) को ऩरयचम य नेऩारभा मसका सम्बावनाहरु  

६.१२ नेऩारभा वस्तगुत कृषष उऩजहरुको फजाय प्रणारी फाये जानकायी  

६.१३ कृषषवस्तभुा भूल्म अधबवृषद्ध शृ्रॊखरा षवकासको ऩरयचम तथा भहत्व 

६.१४ वारी कटानी (Crop Cutting) य मसको भहत्व 

६.१५ प्रदेश तथा स्थानीम तहभा मोजना तजुफभा,कामफक्रभ कामाफन्वमन, सऩुरयवेऺण, अनगुभन एवॊ भूल्माॊकन  

६.१६ कृषष वस्तकुो राब रागत षवश्लषेणका तरयकाहरु  
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७. भाटो व्मवस्थाऩन 

७.१ भाटोको ऩरयबाषा, भाटो धनभाफणको प्रषक्रमा य नेऩारको भाटो फाये सॊश्ऺप्त जानकायी  

७.२ भाटोका गणुहरु 

७.२.१ बौधतक गणु - फनौट, फनुौट सॊयचना, घनत्व, यॊग, श्चस्मान  

७.२.२ यसामधनक गण - भाटोको प्रधतषक्रमा, प्राॊगारयक ऩदाथफ, काफफन, नाईट्रोजन अनऩुात  

७.२.३ जैषवक गणु - याईजोधफमभ य एजोटोव्माक्टय 

७.२.४ अम्रीम य ऺायीम भाटोको सधुाय  

७.३ धफरुवाराई आवमक धनम्न खाद्यतत्वहरुको काभ य षमनको कभी हुॊदा देश्खने रऺण य योकथाभका उऩामहरु  

७.३.१ भखु्म तत्वहरु - नाईट्रोजन, पस्पोयस य ऩोटास  

७.३.२ सहामक तत्वहरु - क्माश्ल्समभ, म्माग्नेधसमभ य गन्धक 

७.३.३ सूक्ष्भ तत्वहरु - पराभ, ताभा, जस्ता, म्माग्नेज, भोधरवडेनभ, सहुाग (फोयोन) य क्रोरयन  

७.४ भर य भरखाद  

७.४.१ प्राॊगारयक भरहरु (कम्ऩोि भर, गोठेभर, बधभफकम्ऩोि, सूक्ष्भ जैषवक भर, कुखयुाको भर, हरयमो 
भर, फामोग्माॉस रेदोको भर)  

७.४.२ यसामधनक भरहरु (नाइट्रोजनमकु्त, पस्पोयसमकु्त, ऩोटासमकु्त, धभश्श्रत य मौधगक, सहामक 
खाद्यतत्वमकु्त, सूक्ष्भतत्वमकु्त)  

७.४.३ भरको भात्रा धनकाल्ने तरयका 
७.४.४ भरको प्रकृधत, प्रमोग सभम य प्रमोग गने तरयकाहरु  

७.४.५ भर धनमन्त्रण आदेश,२०५५ तथा यसामधनक भरभा अनदुान कामफक्रभ सॊचारन कामफषवधध २०७६ 

७.५ भाटो जाॉच सेवा: 
७.५.१ भाटोको नभूना धरने तरयका् षकन, कषहरे य कसयी  

७.५.२ भाटो जाॉचको राधग भाटोको तमायी 
७.५.३ Kit box फाट नाईट्रोजन, पस्पोयस, ऩोटास तथा षऩ.एच. ऩिा रगाउने तरयका  

७.६ भाटो श्शषवय य मसको भहत्व, घमु्ती भाटो ऩयीऺण प्रमोगशारावाट भाटो जाॉच  

७.७ भाटोको उवफयाशश्क्त कामभ याख्न ेय फारी उत्ऩादनभा मसको व्मवस्थाऩन य भहत्व  य Soil Health Card 

७.८ ब-ूऺम (Soil Erosion) य मसको कायण, प्रकाय तथा व्मवस्थाऩन 


