
स्थानीय तह अन्तर्गतका कृषि सेवा तर्ग  हषटगकल्चर (बार्वानी), एग्रोनमी (बाली बबज्ञान) समूह, राजपत्र अनंषकत द्वितीय शे्रणी, 
नायव प्राषवबिक सहायक वा सो सरह पदको खलुा प्रबतयोबर्तात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम   

पाठ्यक्रमको रुपरेखाको आिारमा बनम्नानसुार चरणमा पररक्षा बलईन ेछः  

प्रथम चरणः- बलखखत परीक्षा        पूणागङ्कः- ४० 

द्वितीय चरणः अन्तरवाताग, योग्यता र क्षमता      पूणागङ्कः- ६० 
प्रथम चरणः बलखखत परीक्षा योजना 

बबिय पूणागङ्क उतीणागङ्क परीक्षा प्रणाली  प्रश्न संख्या  समय 

सेवा सम्बखन्ि ४० 16 बहबैुकखल्पक प्रश्न ४० प्रश्न, १अंक  ४० बमनटे 

 

द्वितीय चरणः अन्तरवाताग, योग्यता तथा क्षमता   

बबिय पूणागङ्क  परीक्षा प्रणाली  

अन्तरवाताग, योग्यता तथा क्षमता ६०  मौखखक र शैखक्षक प्रमाणहरु 

 

द्रष्टव्यः  

१. यो पाठ्यक्रम योजनालाई बलखखत परीक्षा र प्रबतयोर्ात्मक अन्तरवाताग दईु चरणमा षवभाजन र्ररएको छ  । 

२. प्रश्नपत्र अङग्रजेी र नपेाली दवैु भािामा हनुछे ।   

३. बस्तरु्त बहबैुकखल्पक प्रश्नहरुको र्लत उत्तर द्वदएमा प्रत्ययक र्लत उत्तर वापत २० प्रबतशत अङ्क कट्टी र्ररनछे 
। तर उत्तर नद्वदएको अवश्थामा भन ेत्यस वापत कुनै अंक काषटन ेछैन । 

४. परीक्षामा कुनै प्रकारको बबितुीय उपकरण, मोवाईल, क्याल्कुलेटर आद्वद प्रयोर् र्नग पाईन ेछैन । 

५. बलखखत परीक्षामा यथा सम्भव बनम्नअनसुार प्रश्नहरु सोबिनछेन ्। 

पाठ्यक्रम ईकाइ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

प्रश्न सख्या  ६ १२ ६ ४ ६ २ ४ 

६. यस पाठ्यक्रम योजनम अन्तर्गतका पत्र/बबियवस्तमुा जेसकैु लेखखएको भएतापबन पाठयक्रममा परेका कानून, एन, 
बनयम तथा नीबतहरु परीक्षाको बमबत भन्दा ३ मषहना अर्ाबि (संशोिन भएका वा संशोिनभई हटाईएका वा थप 
र्री संशोिनभई) कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झन ुपदगछ ।  

७. प्रथम चरणको बलखखत पररक्षामा उतीण भई छनौटमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तरवातागमा 
सखम्मलत र्राईनछे । 

८. पाठ्यक्रम लारू् बमबतः २०७६।०७।२९ 

 

 

  



क. सेवा सम्बन्िी 
१. कृषि  

१.१ नेपालको संषविानमा कृषि तथा खाद्य सरुक्षा सम्वन्िी व्यवस्था  

१.२ उत्पाद्वदत कृषि वस्तहुरुको बजार व्यवस्था, उत्पादन लार्त र बबषक्र मूल्य बनिागरण    

१.३ नेपालको अथगतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योर्दान, प्रमखु समस्याहरु, चनुौतीहरु र समस्या समािानका उपायहरु  

१.४ कृषि वस्तहुरुको उत्पादनोपरान्त हनुे क्षबत र क्षबत कम र्ने उपायहरु  

१.५ प्राङ्गाररक र परम्परार्त कृषि उत्पादनका बसद्धान्तहरु  

१.६ कृषि क्षेत्रमा बाली वीमा सम्वन्िी व्यवस्था  

१.७ कृषि आिबुनकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योर्ीकरण वारे नेपाली कृषि प्रणालीमा यसको असर  

१.८ द्वदर्ो कृषि षवकासका बसद्धान्तहरु     

१.९ संघीयतामा कृषि क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरुको भबूमका   

१.१० चाल ुआवबिक योजनामा कृषि षवकासका लक्ष्य  

२. बार्वानी षवकास 

२.१ बार्वानी (हषटगकल्चर) को पररभािा, यसका शाखाहरु  र सान्दबभगकता 

२.२ नेपालमा बार्वानी षवकासको चनुौती, आवश्यकता र सम्भावना   

२.३ मखु्य र्लरू्ल र तरकारी बालीहरुको वर्ीकरण   

२.४ नेपालको जलवाय ुक्षेत्र र षवबभन्न क्षेत्रमा र्ररने र्लरू्ल खेती   

२.५ करेसावारीको महत्व र स्थापना   

२.६ र्लरू्ल बर्ैंचा स्थापनाः जग्र्ाको तयारी, बर्ैंचाको रेखाङ्कन, खािल खन्न,े बोट लर्ाउने दूरी र तरीका, बार बन्देज 

तथा वाय ुअवरोिक षवरुवाहरु   

२.७. तरकारी बालीको उत्पादन तथा प्रबबबिः आल,ु काउली समूह, र्ल समूह, जरे बाली समूह, र्ानो बाली समूह, र्सी 

समूह, सार्पात समूह , कोशे बाली समूह,  

२.८ र्लरू्ल बोटको प्रसारणः बीउबाट प्रसारण, वानस्पबतक प्रसारण, कषटङ्ग, लेयररङ्ग, ग्राखटटङ्ग, बबिङ्ग,  

२.९ माटोको प्रबन्ि, प्राङ्गाररक तथा रासायबनक मलको प्रयोर् षवबिहरु, बसंचाइ र बनकास, अन्तरबाली, मखल्चङ्ग (छापो)  

२.१० र्लरू्ल बोटको तालीम, कााँटछााँटको महत्व र तररकाहरु   

२.११ र्लरू्ल खेती प्रषवबिः कार्ती, आाँप, भइूाँकटहर, अम्वा, मेवा, केरा र अंर्रु   

२.१२ बेमौसमी तरकारी उत्पादन   



२.१३ र्लरू्ल, तरकारी, आल ुतथा मसला बालीका प्रमखु जातहरु  

३. कृषि प्रसार    

३.१ कृषि प्रसारः पररचय, अविारणा, बसद्धान्त, महत्व र षवशेिताहरु   

३.२ कृषि प्रसार कायगकताग र बनजमा हनुपुने र्णुहरु  

३.३ नेपालमा सञ्चालन भएका षवबभन्न कृषि प्रसार पद्धबतहरु  

३.४ अर्वुा कृिक तथा कृिक समूहको पररचय, महत्व एवं कृषि प्रसारमा अर्वुा कृिकको भबूमका  

३.५ कृिक समूह र्ठन प्रकृया एवं प्रभावकारी पररचालन, कृिक समूह मार्ग त कृषि प्रसार कायग सञ्चालन  

३.६ कृषि सञ्चार र प्रषवबि प्रसारण  

३.७ कृषि ताबलम र यसको महत्व  

४. बाली षवज्ञान   

४.१ बाली षवज्ञानको पररभािा र नेपालमा बाली षवकासको महत्व   

४.२ नेपालमा लर्ाइने खाद्यान्न, दलहन, तेलहन तथा औद्योबर्क बालीहरुको वैज्ञाबनक वर्ीकरण र नामाकरण  

४.३ नेपालको षवबभन्न आवहवाका लाबर् षवर्त पााँच विगमा बसर्ारीस र्ररएका िान, मकै, र्हुाँ, ऊख,ु जटु, मसुरुो, र तोरी 

बालीका जात र बतनीहरुको पाक्ने अवबि, सरदर उत्पादन क्षमता, बसर्ारीस क्षेत्र र मखु्य षवशेिताहरु   

४.४ र्णुस्तरीय बीउ उत्पादन र  उत्पादनोपरान्त र्णुस्तर कायम राख्न अपनाउनपुने षवबिहरु   

४.५ नेपालको षवबभन्न क्षेत्रमा प्रचबलत बालीचक्र बतनको महत्व, उदहारण र संकेत खचन्ह   

५. बाली संरक्षण    

५.१ नेपालका प्रमखु खाद्यान्न, नर्दे, तरकारी एवं र्लरू्ल बालीका प्रमखु रोर्, षकरा, मसुा एवं झारपातको नाम, पषहचान, 

नोक्सानी, लक्षण एवं रोकथाम प्रषवबि   

५.२ एकीकृत शत्रजुीव व्यवस्थापनः पररचय,बसद्धान्त र महत्व, कृिक पाठशाला तरीका र भबूमका   

५.३ बाली संरक्षण प्रयोर्शाला बनदान सेवाका लाबर् प्रयोर् हनुे सामान्य षवबिहरु   

५.४ रोर्, षकरा एवं झारपात तथा षयनको प्राकृबतक शत्रहुरु (बमत्रजीव) जानकारी र उपयोबर्ता  

मौरी पालन, रेशम षकरा पालन तथा षकम्व ुखेतीको उन्नत प्रषवबि   

५.५ नेपालमा खेती र्ररएका च्याउका प्रजाती र कन्ये तथा र्ोवे्र च्याउ खेती प्रषवबि   

५.६ नेपालमा प्रबतबन्ि र्ररएका षविादीहरु, षविादीको सरुखक्षत प्रयोर् र षविादी अवशेि द्रतु षवश्लिेण   

५.७ जैषवक, वानस्पबतक तथा रासायबनक षवबिबाट बाली संरक्षण   



 ६. कृषि अथगशास्त्र  

६.१ कृषि अथगशास्त्रको पररचय र कृषि षवकासमा यसको महत्व   

६.२ मार् तथा आपूबतगको पररचय र बनयम  

६.३ बजारमखुी कृषि उत्पादन  

६.४ समूह बजार, हाट बजार, सहकारी बजारको पररचय, वतगमान खस्थबत र कृषि षवकासमा यसको महत्व   

६.५ खाद्य तथा पोिणसरुक्षाको अविारणा  

६.६ उत्पादन लार्तको पररचय र तलुनात्मक लाभका बालीहरुको पषहचानमा यसको भबूमका  

६.७ प्राथबमक तथयांक र सहायक तथयांकको पररचय तथा श्रोतहरु एवं तथयांक संकलन र्दाग ध्यान द्वदन ुपने कुराहरु  

६.८ क्रप कषटङ्ग र यसको महत्व  

७. माटो व्यवस्थापन    

७.१ माटोको पररभािा, माटो बनमागणको प्रषक्रया र नेपालको माटोवारे संखक्षप्त जानकारी  

७.२ माटोका र्णुहरुः  

७.२.१ भौबतक र्णु –  माटोको बनोट, बनुोट ,घनत्व, रंर्, ,माटोका पानी िारण र्ने क्षमता  

७.२.२ रसायबनक र्णु – माटोको प्रबतषक्रया(षप.एच.) , प्रांर्ाररक पदाथग र यसको महत्व , काबगन, नाईट्रोजन 

अनपुात ७.२.३ जैषवक र्णु – राईजोबबयम र एजोटोव्याक्टर   

७.२.४ अम्लीय र क्षारीय माटोको सिुार षकन र कसरी   

७.३ बबरुवालाई आवश्यक बनम्न खाद्यतत्वहरुको काम र षयनको कमी हुंदा देखखने लक्षण र रोकथामका उपायहरु   

७.३.१ मखु्यतत्वहरु – नाईट्रोजन, र्स्र्ोरस र पोटास  

७.३.२ सहायक तत्वहरु – क्याखल्सयम, म्याग्नेबसयम र र्न्िक  

७.३.३ सूक्ष्मतत्वहरु – र्लाम, तामा, जस्ता, म्याग्नेज, मोबलविेनम, सहुार् (बोरोन) र क्लोररन  

७.४ माटो जााँच सेवाः 

७.४.१ माटोको नमूना बलने तररकाः षकन, कषहले र कसरी  

७.४.२ माटो जााँचको लाबर् माटोको तयारी  

७.४.३ षकट बक्स बाट नाईट्रोजन, र्स्र्ोरस, पोटास तथा षप.एच. पत्ता लर्ाउने तररका  

७.५ माटोको उवगराशखि कायम राख्न ेर बाली उत्पादनमा यसको व्यवस्थापन र महत्व  

 



बतलोत्तमा नर्रपाबलका 
स्थानीय तह, कृषि सेवा अन्तर्गतका भेटेररनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ि िेरी िेभलपमेण्ट समूह, राजपत्र अनंषकत द्वितीय 
शे्रणी, नायव प्राषवबिक सहायक वा सो सरह पदको खलुा प्रबतयोबर्तात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम 

पाठ्यक्रमको रुपरेखाको आिारमा बनम्नानसुार चरणमा पररक्षा बलईन ेछः  

प्रथम चरणः- बलखखत परीक्षा        पूणागङ्कः- ४० 

द्वितीय चरणः अन्तरवाताग, योग्यता र क्षमता      पूणागङ्कः- ६० 
प्रथम चरणः बलखखत परीक्षा योजना 

बबिय पूणागङ्क उतीणागङ्क परीक्षा प्रणाली  प्रश्न संख्या  समय 

सेवा सम्बखन्ि ४० 16 बहबैुकखल्पक प्रश्न 40 प्रश्न, 1 
अंक  

4० बमनटे 

 

द्वितीय चरणः अन्तरवाताग, योग्यता तथा क्षमता 

बबिय पूणागङ्क  परीक्षा प्रणाली  

अन्तरवाताग, योग्यता तथा क्षमता ६०  मौखखक र आवश्यक शैखक्षक प्रमाणहरु 

द्रष्टव्यः  

१. यो पाठ्यक्रम योजनालाई बलखखत परीक्षा र प्रबतयोर्ात्मक अन्तरवाताग दईु चरणमा बबभाजन र्ररएको छ  । 

२. प्रश्नपत्र अङग्रजेी र नपेाली दवैु भािामा हनुछे ।   

३. बस्तरु्त बहबैुकखल्पक प्रश्नहरुको र्लत उत्तर द्वदएमा प्रत्ययक र्लत उत्तर वापत २० प्रबतशत अङ्क कट्टी र्ररनछे 
। तर उत्तर नद्वदएको अवश्थामा भन ेत्यस वापत कुनै अंक काषटन ेछैन । 

४. परीक्षामा कुनै प्रकारको बबितुीय उपकरण, मोवाईल, क्याल्कुलेटर आद्वद प्रयोर् र्नग पाईन ेछैन । 

५. बलखखत परीक्षामा यथा सम्भव बनम्नअनसुार प्रश्नहरु सोबिनछेन ्। 

पाठ्यक्रम ईकाइ १ २ ३ ४ 

प्रश्न सख्या  8 16 12 4 

६. यस पाठ्यक्रम योजनम अन्तर्गतका पत्र/बबियवस्तमुा जेसकैु लेखखएको भएतापबन पाठयक्रममा परेका कानून, एन, 
बनयम तथा नीबतहरु परीक्षाको बमबत भन्दा ३ मषहना अर्ाबि (संशोिन भएका वा संशोिनभई हटाईएका वा थप 
र्री संशोिनभई) कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झन ुपदगछ ।  

७. प्रथम चरणको बलखखत पररक्षामा उतीण भई छनौटमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तरवातागमा 
सखम्मलत र्राईनछे । 

८. पाठ्यक्रम लारू् बमबतः २०७६।०७।२९ 

  



सेवा सम्वन्िी 
१. कुषि, पशपंुक्षी तथा मत्स्य सम्बन्िी 

१.१ नेपालको संषविानमा कृषि तथा खाद्यसम्वन्िी व्यवस्था 

१.२ नेपालमा पशपंुक्षी तथा मत्स्य पालनको संखक्षप्त इबतहास तथा वतगमान अवस्था 

१.३ चाल ुआवबिक योजनामा पशपंुक्षी तथा मत्स्य षवकासको उद्देश्य, नीबत तथा मत्स्य र पशपंुक्षी क्षेत्रर्त षवकास 

कायगक्रमको प्राथबमकता, लक्ष्य एंव कायागन्वयन रणनीबत 

१.४ नेपालको अथगतन्त्रमा पशपंुक्षी तथा मत्स्य षवकासको महत्व 

१.५ पशपंुक्षी तथा मत्स्य षवकास कायगक्रममा ऋण, बबमा, उत्पादन सामग्री, औजार तथा उपकरण, बजार तथा मलु्य व्यवस्था 

१.६ पशपंुक्षी तथा मत्स्यको द्वदर्ो एवं व्यवसाषयक उत्पादन 

१.७ कृषि षवकासमा कृषि/पश ुसेवा प्रसारको महत्व, सीबमतता र प्रभावकारीता 

१.८ कृषि/पशपंुक्षी/मत्स्य प्रसारका षवबभन्न तररकाहरु र बतनको तलुनात्मक र्ाइदा र सीबमतता 

१.९ कृषि षवकासमा ग्राबमण पूवागिार बसाँचाई, कृषि सिक आद्वदको महत्व 

२. भेटेरीनरी 

२.१ आन्तररक परजीवी (Internal Parasites) नाम्ले जकुा (Liverfluke), र्ोलो जकुा (Round Worm), षर्ते जकुा (Tape 

Worm), कखक्सबियोबसस (Coccidiosis), रि पररजीषव (Blood Protozoan Disease)का प्रमखु लक्षण, रोर् बनदान, उपचार 

तथा रोकथाम 

 २.२ वाह्य परजीवी (External Parasites) षकनाग (Ticks), जमु्रा (Lice), उषपयााँ (Fleas) तथा लतुो (Mange) का प्रमखु 

लक्षण, रोर् बनदान, उपचार तथा रोकथाम 

२.३ प्रमखु ब्याक्टेररयल रोर्हरुः भ्यार्तेु रोर्, पटके रोर् , चरचरे रोर्, इन्टेरोटोसेबमया, थनुेलो, क्षयरोर् र जोन्स रोर्, 

कार् स्कोर र कोबलव्याबसलोबसस, र्ाउल टाइर्ाइि, कुखरुाको हैजा, पलु्लोरम, खरु कुषहने रोर्, ब्रसेुलोबसस तथा 

माइकोप्लाज्मोबससका लक्षण, रोर् बनदान, उपचार तथा रोकथाम 

२.४ प्रमखु भाइरल रोर्हरु र्ौर्ोटी, षप.षप.आर, एबभयन ईन्टलएुन्जा, एबभयन बलम्र्ोइि ल्यकुोबसस, खोरेत, रेषवज, स्वाईन 

षर्भर, कुखरुाको षवर्र, र्म्बोरो, रानीखेत तथा म्यारेक्स रोर्का लक्षण, बनदान, उपचार तथा रोकथामः 

२.५ बनम्न प्रजनन सम्बन्िी षवकृबतः कारण, लक्षण, उपचार तथा रोकथाम 

२.५.१ साल नझने  

२.५.२ तषुहने  



२.५.३ बिस्टोषकया  

२.५.४ बााँझोपन  

२.६  जनुोषटक रोर्हरुः दिुबाट सने रोर्हरु र मासबुाट सने रोर्हरु 

२.७ पशपंुक्षीमा बभटाबमन र खबनजको कबम बाट हनुे रोर्हरु 

२.८ र्ाइ भैँसीका मेटाबोबलक रोर्हरु  

२.९ ढुबस तथा ढुबस जन्य पदागथबाट हनुे रोर्हरु 

२.१० नमनुा संकलन तथा संप्रिेण षवबि 

२.११ आिारभतू प्रयोर्शाला उपकरणहरु तथा बनमगलीकरणका तरीकाहरु 

३. लाइभष्टक पोल्ट्री एण्ि िेरी िेभलपमेन्ट 

३.१  र्ाई भैंसीका जातहरु, बतनीहरुको शारीररक तथा उत्पादन षवशेिताहरु 

३.२ उन्नत तथा स्थानीय बाख्राका जातहरु, बतनीहरुको शारीररक तथा उत्पादन षवशेिताहरु 

३.३ उन्नत तथा स्थानीय भेिाका जातहरु, बतनीहरुको शारीररक तथा उत्पादन षवशेिताहरु 

३.४ उन्नत तथा स्थानीय सुंर्रुका जातहरु, बतनीहरुको शारीररक तथा उत्पादन षवशेिताहरु 

३.५ उन्नत जातका कुखरुाहरुः न्यू हेम्पशायर, अष्ट्रालोपग, व्हाईट लेर्हनग, बर्रीराज तथा स्थानीय जातको कुखरुा साषकनीको 

शारीररक तथा उत्पादन षवशेिताहरु 

३.६ पशपंुक्षी प्रजनन्का लाबर् छनौट तथा प्रजनखन्वबि 

३.७ कृबत्रम र्भागिान षवबि, पश ुप्रजनन्को महत्व, कृबत्रम र्भागिान कायगमा उपयोर् हनुे उपकरणहरुको नाम तथा प्रयोर् 

षवबि, प्रजनन्संर् सम्बखन्ित र्ाई भैंसीको शरीरबाट बनस्कने हरमोन बारे सािारण जानकारी 

३.८ पौषष्टक तत्वहरुको वर्ीकरणः काबोहाइडे्रट, प्रोषटन, खचल्लो पदाथग, बभटाबमन र खबनज पदाथग 

३.९ पशपंुक्षीहरुको लाबर् संतबुलत दाना तयार र्ने षवबि 

३.१० घााँसपात संरक्षणः  घााँस सकुाउने षवबि, सायलेज बनाउने षवबि र महत्व 

३.११ परालमा यरुरया प्रयोर् र्ने षवबि र उपयोबर्ता 

३.१२ उन्नत चरन घााँस तथा घााँस खेती तरीका 

३.१३ कोसे घााँस स्टाइलो, बरबसम, सेन्ट्रो, बोिी, व्हाइट क्लोभर, रेिक्लोभर, कोटे, लसुनग, िेस्मोबियम, केराउ, भेच 

३.१४ घााँसः नेषपयर, पारा, सेटाररया, षकषकय,ु राइग्रास, कक्सरु्ट, जै 



३.१५ िाले घााँसः इषपल इषपल, विहर, कोइरालो, टााँकी, काभ्रो, पाखरुी, षकम्ब,ु दबदबे, पैयू, बकेना, बनभारो, बभमसेनपाती, बैंस, 

भोटेषपपल, बााँस 

३.१६ प्रचबलत तथा उन्नत व्यवस्था अुनसार पशपंुक्षीको र्ोठ र खोर बनाउन ध्यान द्वदनपुने आिारहरु (र्ाई, भैंसी, बाख्रा, 

भेिा, सुंर्रु, कुखरुा, खरायो) 

३.१७ षवबभन्न पशपंुक्षीको भाले, माउ तथा बच्चाको स्याहार ससुार तथा आहाराको व्यवस्था 

३.१८ पशपंुक्षीको र्ोठ, खोर सर्ासगु्घर राख्न ेर जैषवक सरुक्षा षवबि 

३.१९ दगु्ि प्रशोिन र्ने षवबि 

३.२० षक्रम, बटर, खचज, कुरौनी, घीउ, आइसषक्रम, दही बनाउने षवबि 

४.  षर्सररज 

४.१ माछाको पररभािा, बाषहरी स्वरुप, षवबभन्न अंर् र ती अंर्का कायगहरु 

४.२ नेपालमा पाबलएका स्वदेशी र षवदेशी माछाहरु र बतनका आहारषवहार बारे सािारण ज्ञान 

४.३ मत्स्य पालन पद्घतीः पोखरी मत्स्य पालन, षपंजिामा मत्स्य पालन तथा रेसवेमा मत्स्य पालन  

४.४ मत्स्य पालनका तररका (माछाको जातको आिारमा) 

४.५ मत्स्य पालनका तररका (सिनताको आिारमा) 

४.५.१ सामान्य मत्स्य पालन 

४.५.१ अिग सघन मत्स्य पालन  

४.५.२ सघन मत्स्य पालन  

४.५ एकीकृत मत्स्य पालन तथा व्यवस्थापन 

४.५.१ िानखेतमा मत्स्य पालन  

४.५.२ पशपुालन र मत्स्य पालन  

४.५.३ र्लरू्ल, तरकारी खेती र मत्स्य पालन  

४.६ र्ाउाँघरमा रहेका परुानो पोखरीहरुमा माछा पालन तथा ब्यवस्थापन 

४.७ माछा पालनको लार्ी पोखरीको बनमागण र्नग उपयिु स्थलको छनौटका आिारहरु 

४.८ मत्स्य पालनको लाबर् उपयिु पानी तथा माटोको र्णुस्तर बारे सािारण ज्ञान 

४.९ मत्स्य पालनको लाबर् नयााँ पोखरी बनमागण र्ने तररका र ध्यान द्वदनपुने कुराहरुबारे सािारण ज्ञान 

४.१० माउ माछा पोखरी व्यवस्थापन 



४.११ भाले र पोथी माउ पषहचान र्ने तररका तथा माउ माछाको व्यवस्थापन 

४.१२ ढुवानी र्ररने माछा भरुामा हनुपुने र्णुहरु 

४.१३ माछा भरुा ढुवानीको लाबर् कखण्िसबनङ्ग र त्यसका र्ाईदाहरु 

४.१४ भरुा ढुवानी र्ररने पानीको र्णुस्तर 

४.१५ पोखरीको तयारीः चनू, मलखादको प्रयोर् बारे जानकारी । 

४.१६ माछा भरुा स्टषकङ्ग, संख्या बनिागरण र षवबभन्न जातका माछा भरुाको स्टषकङ अनपुात सम्बन्िी जानकारी 

४.१७ माछा उत्पादनको लाबर् आवश्यक आहाराहरुको पौषष्टक तत्व बारे सािारण ज्ञान र त्यसको व्यवस्थापन 

 


