
 

 

 

सामदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललम 

बहकु्षलेिय पोषण काययक्रमद्वारा सञ्चाललत  सामदुायलाई पशजुन्य 
उत्पादन र प्रसोधन सम्बन्धी १ ददन ेताललमहरुका प्रलतबेदनहरु 

प्रलतवेदन नं. १ भमेू ५ उपल्लोसाककम  
१ पररचयः 
ताललम भन्नाले कुनै पलन एक वा एक भन्दा बढी कवषयमा दक्षता हालसल गरेको व्यक्ति वा समूहले त्यही 
लबषयमा कुनै पलन व्यक्ति वा समूहलाई लनक्तित समय अवधीमा लसकाइने ज्ञान,सीप वा धारणालाई ताललम 
भलनन्छ । ताललम पस्चात शहभालगहरुको ज्ञान लसप तथा धारणामा पररबतयन गराई जीबन पररबतयन ल्याउन 
सककन्छ। जनु औपचाररक वा अनौपचारीक दबैु रुपमा हनुसक्छ।जसको अन्तमा सहभागीहरुबाट पषृ्ठपोषण 
हनु्छ भने केही समयको अन्तरालमा पनुतायजकीको लालग पनुःसमय समयमा ताललम ददन सककन्छ।लसकाई 
प्रकक्रया क्रोकोबाट सूरु भएर क्तचहान सम्म पगु्दा अन्त्य हनु्छ ।ज्ञान सीपको आदान प्रदान सीप भएका जस्तो 
सकैु व्यक्तिबाट पलन हनु सक्छ । लसकाई प्रकक्रयामा ददने मा भन्दा ललनेमा लबश्वस गररन्छ ककनभने प्रक्तशक्षकले 
कलत ददयो र प्रक्तशक्षाथीले कलत गह्रण गर् यो भने्न कसरामा कवश्वस हनु्छ । ताललम सञ्चालन गदाय ताललमको 
आवश्यिा पकहचान, ताललमको लक्ष्य र उदे्दश्यको लनमायण देक्ति काययन्वयन र पषृ्ठपोषण सम्म पगु्दा धेरै 
उतारचडापहरु पार गदै ताललम सरुु हनेु गछय । १ ददने समदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन सम्बन्धी 
ताललम यसैको एक उदाहरण हो । 

२ पषृ्ठभलुम:  

भमेू गाउँपाललका वडा नं ५ को  उपल्लो साककम टोल पोषाण मैिी नमनुा टोल हो ।यहाँ जनजातीहरुको 
बाहलु्यता रहेको छ । यहाँ बसोवास गरर वस्नेल मालनसहरुले बोल्ले प्रमिु मात ृभाषा  नेपाली र मगर  
भाषा हो । यहाकँा सबै मलनसहरु बैदेक्तशक रोजगार र कृकष पेषामा आत्मालनभयर छन। यस क्षिको िाघान्न 
तथा पोषण क्षिमा पशपुालन क्षेिको देन ठूलो कहस्सा छ । यहा ँगाई , भेडा ,बाख्रा ,बंगरु आदद पालन गदयछन 
। यहाको पशपुालन व्यवसाय परमपरागत तररकाले गररन्छ । 

बहकु्षेलिय पोषण काययक्रम अन्तगयत कवलभन्न पोषण क्षेिको कवकास गरर न्यून आयस्तर भएका पररवारको पोषण 
क्तस्तथी सधुार गरने लक्ष्य रहेको छ ।पोषण क्षेिको सधुार गनयका लागी भरपदो र बललयो आधार पशपुालन 
क्षेि हो । पशपुालन व्यवसायवाट प्राप्त हनेु दधु,मास ु र अडा आददले महतष्वपूणयः भलूमका िेलेको छ 
।पशजुन्य स्रोवतबाट प्राप्पत हनेु पशजुन्य िलनज,लभटालमन आदद जस्ता िाद्यपदाथयले मालनसको शारररीक 
लबकासका लालग आवश्यक पने सम्पूणय तत्व पूती गछय । 

पशपुालन व्यjसायवाट उत्पादन हनेु दधु तथा दगु्धपदाथयले  बालवाललका तथा बृद्धाहरुको शारररीक तथा 
मानलसक बृकद्ध लबकासमा ठूलो भट्ठलमका िेल्छ ।दधु बालबाललःकादेक्ति बृद्धा सम्मले सक्तजलै पचाउन सक्छन। 
दधुमा बालवाललका तथा बृद्धाहरुलाई आवश्यक पने सबै प्रकारका पोषण तत्व हनु्छन । दधुबाट बने्न कवलभन्न 
पररकारहरु पलन दधु जलतकै पोकषला स पोषण तत्वले भररपूणय हनेु गदयछन । पोषण क्षेिको कवकास र कवस्तार 
गनुय छ भने दधुबाट बने्न कवलभन्न िाद्यपदाथयहरुलाई कवकास र कवस्तार गनय जरुरी देक्तिन्छ ।नेपालमा दधुबाट 
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कवलभन्न प्रकारका दगु्धजन्य पदारथहरु लबकास गरर भण्डारण र लबकक्रकवतरण गनय सककन्छ । हालमले चाकह 
यस ताललममा कवषय सूचीमा उल्लेि भए बमोक्तजमका दगु्धजन्य पलदाथय उत्पादन गनय सहयोग परु् याउने हतुलेु  
यो ताललम सञ्चाल गरेको छौ । 

 

३ कवषय सचुी :  

क्र.सं. समय विषय विषषकहरु वमवि कैवियि 

१ १०:०० देवि ११:३० दधुको परिचय ि बनािट २०७८/१०/२०  

२ ११:३० देक्ति १:०० दकह र दकहबाट लसी बनाउने 

३ १:०० देक्ति २:३० िाजा समय 

४ २:३० देक्ति ४:००  िवुार िवुाबाट बने्न कवलभन्न 
लमठाईका प्रकारहरु 

            

४ धन्यबाद ज्ञापन :  

बहकु्षेलिय पोषण काययक्रम भमेूगाउँपाललका पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी १ ददने ताललम आयोजना 
गरर दधु र दधुबाट बने्न कवलभन्न पररकार तथा दगु्धजन्य पदाथय पोषणको  बारेमा ताललममा प्रक्तशक्षकको रुपमा 
सहभागी बनाई हजारददनका आमा र ककशोरीहरुसंग पोषण सम्बन्धी अनभुवहरु आदानप्रदान गने अवसर 
ददनभुएकोमा आयोजक प्रलत आभार प्रकट गदयछु । साथै आगामी ददनहरुमा यस्ता पोषण सम्बन्धी काययक्रमहरु 
बने्नछन । पोषण काययक्रम काययन्वयन गदाय सहक्तजकरण गरने अपेक्षा राख्दछु । 

५ उदेश्यहरु : 

 स्थालनय समदुायले उत्पादन गने दधुबाट गनुस्तररय दगु्धजन्य पदाथय उत्पादन गनय सहयोग गने । 

 पशजु्य पदाथय उत्पादन र प्रसोधन गनय सहयोग गने । 

 पशजुन्य पदाथय उत्पादन गरर पोषण लबकासमा सहयोग गने । 

 जीकवकोपाजयनमा सहयोग गने ।  

 आलथयक उपाजयनमा सहयोग गने ।  

 हजारददनका आमा,बच्चा र ककसोर ककसोरीहरुको पोषणमा सधुार गने । 

६ कक्रयाकलाप : 

लमलत २०७८/१०/११ गतेका ददन संन्चालन भएको १ ददने पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी 
ताललमको औपचाररक रुपमा संचालन गररयो, आसन ग्रहन पररचयात्मक काययक्रम  भयो । त्यस पलछ 
सहभालगहरुबाट आसा अपेक्षा संकलन गररयो र  पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी ताललमको  
बारेमा छलफल गररयो । त्यस पलछ लनयमीत कलासमा प्रबेस गररयो । 

लमलमः २०७८/१०/११ 
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 दधुको परिचय ि बनािट 

 दकह र दकहबाट लसी बनाउने 
 िाजा समय 
 िवुा र िवुाबाट बने्न कवलभन्न लमठाईका प्रकारहरु 

 

७ व्यक्तिगत अनभुब : 

 भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्रमा काम गदै गदाय लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा भाग ललने अवसर पाउँदा 
लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा लभन्ना लभनै्न अनभुब साटासाट भएतापनी बहउुदे्दश्यीय सामदुाकयक कवकाश 
सेवाद्धारा ककसान लाई प्रक्तशक्षण ददन थालेको यो  एक्काईसौ पटक भएकोले यहाँका कृषकहरु संगको सम्बन्ध 
समुधरु हदैु गइरहेको छ  । जस अन्तरगत यहाँका जनताहरु कपछलडएको क्षेिमा प्रदयछन ्र अक्तशक्तक्षत भएको 
र अकहले पलछल्नो चरणमा आएर मध्य पहाडी लोकमागयले गदाय यस क्षेिको महुार फेने सम्भाबना हदुाहदैु 
पनी यवुाहरु सबै रोजगारीको लालग लबदेश पलायन भयकोले  कृकष क्षेिमा यवुाहरु भन्दा बढुाबढुीहरु माि 
संलग्न रहेकोले यहाँको कृकष क्षेिमा पररबतयन गनय पकै्क पलन गारो कुरा त हो नै तर पलन सकेजती ज्ञान र 
लसप तथा धारणामा पररबतयण गराउन ुहाम्रो कतयव्य हो । यध्यकप  ककसानहरुलाइ सामान्य कुराहरु पलन 
बझुाउन गाह्रोछ र देशलाई फाइदाहनेु जस्ता कृकष क्षेिका लबषयहरुमा बढुाबढुीहरु भन्दा यवुाहरुलाई संम्लग्न 
गरायको िण्डमा बझु्न र बझुाउन सक्तजलो हनुकुो साथै लसकायको ज्ञान र लसप तथा धारणा पलन लामो 
समयसम्म कटकाउ हनेु कुरामा दईु मत छैन ।याहाँको स्थालनय पोषण सधुार गने र भोकमरीको समाधालन 
गने प्रमिु स्रोत नै पशपुालन व्यवसाय हो । पशजुन्य पदाथयको उपभोग गरर प्राक्तणजन्य पोषणको पररपूती गनय 
सककन्छ ।  

 

८ सहभालग कृषकहरुको लबवरण  

 
क्र स नाम थर  ठेगाना सम्पकय  नम्बर कैकफयत  

१ रलमता बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

२ नवषा बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

३ अक्तजता बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

४ कल्पना बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

५ ददपा बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

६ समपरुा बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
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७ सकुमती बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

८ अमतृा सनुार भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

९ लगता सनुार भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

१० लसजयना सनुार भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

११ कफरु बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

१२ अलनसा बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

१३ थकी बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

१४ अमतृा बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

१५ जय कुमारी बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

१६ अलनता बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

१७ सत कुमारी बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

१८ सलमयला बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

१९ जनुमाया बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

२० कमला बढुा भमेू५उपल्लोसाकीम 
  

 

९ लनष्कषय : 

परम्परागत रुपमा पशपुालन व्यवसाय सञ्चालन गदै र पश ुजन्य पदाथय उत्पादन गरदै उपभोग गने क्रममा   
यहा बसोवास गरर बस्ने स्थालनय बालसन्दाले दधुबाट बने्न कवलभन्न पररकार उत्पादन गदै पोषणमा टेबा पयुायउने 
उदे्दशले १ ददने समदुायलाई पशपुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललम कृषकहरुका लालग कोशेढुङ्गा साकवत हनु्छ 
भने्न कुरामा दईु मत नहोला । 

 

तयार गने 

जनम बढुा 
नायब पश ुस्वास््य प्रालबलधक  
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समदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललममा ललएका केकह तक्तस्बरहरु 
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प्रलतवेदन नं. २ भमेू ७ लावाङ 
१ पररचयः 
ताललम भन्नाले कुनै पलन एक वा एक भन्दा बढी कवषयमा दक्षता हालसल गरेको व्यक्ति वा समूहले त्यही 
लबषयमा कुनै पलन व्यक्ति वा समूहलाई लनक्तित समय अवधीमा लसकाइने ज्ञान,सीप वा धारणालाई ताललम 
भलनन्छ । ताललम पस्चात शहभालगहरुको ज्ञान लसप तथा धारणामा पररबतयन गराई जीबन पररबतयन ल्याउन 
सककन्छ। जनु औपचाररक वा अनौपचारीक दबैु रुपमा हनुसक्छ।जसको अन्तमा सहभागीहरुबाट पषृ्ठपोषण 
हनु्छ भने केही समयको अन्तरालमा पनुतायजकीको लालग पनुःसमय समयमा ताललम ददन सककन्छ।लसकाई 
प्रकक्रया क्रोकोबाट सूरु भएर क्तचहान सम्म पगु्दा अन्त्य हनु्छ ।ज्ञान सीपको आदान प्रदान सीप भएका जस्तो 
सकैु व्यक्तिबाट पलन हनु सक्छ । लसकाई प्रकक्रयामा ददने मा भन्दा ललनेमा लबश्वस गररन्छ ककनभने प्रक्तशक्षकले 
कलत ददयो र प्रक्तशक्षाथीले कलत गह्रण गर् यो भने्न कसरामा कवश्वस हनु्छ । ताललम सञ्चालन गदाय ताललमको 
आवश्यिा पकहचान, ताललमको लक्ष्य र उदे्दश्यको लनमायण देक्ति काययन्वयन र पषृ्ठपोषण सम्म पगु्दा धेरै 
उतारचडापहरु पार गदै ताललम सरुु हनेु गछय । १ ददने समदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन सम्बन्धी 
ताललम यसैको एक उदाहरण हो । 

२ पषृ्ठभलुम:  

भमेू गाउँपाललका वडा नं ५ को  उपल्लो साककम टोल पोषाण मैिी नमनुा टोल हो ।यहाँ जनजातीहरुको 
बाहलु्यता रहेको छ । यहाँ बसोवास गरर वस्नेल मालनसहरुले बोल्ले प्रमिु मात ृभाषा  नेपाली र मगर  
भाषा हो । यहाकँा सबै मलनसहरु बैदेक्तशक रोजगार र कृकष पेषामा आत्मालनभयर छन। यस क्षिको िाघान्न 
तथा पोषण क्षिमा पशपुालन क्षेिको देन ठूलो कहस्सा छ । यहा ँगाई , भेडा ,बाख्रा ,बंगरु आदद पालन गदयछन 
। यहाको पशपुालन व्यवसाय परमपरागत तररकाले गररन्छ । 

बहकु्षेलिय पोषण काययक्रम अन्तगयत कवलभन्न पोषण क्षेिको कवकास गरर न्यून आयस्तर भएका पररवारको पोषण 
क्तस्तथी सधुार गरने लक्ष्य रहेको छ ।पोषण क्षेिको सधुार गनयका लागी भरपदो र बललयो आधार पशपुालन 
क्षेि हो । पशपुालन व्यवसायवाट प्राप्त हनेु दधु,मास ु र अडा आददले महतष्वपूणयः भलूमका िेलेको छ 
।पशजुन्य स्रोवतबाट प्राप्पत हनेु पशजुन्य िलनज,लभटालमन आदद जस्ता िाद्यपदाथयले मालनसको शारररीक 
लबकासका लालग आवश्यक पने सम्पूणय तत्व पूती गछय । 

पशपुालन व्यjसायवाट उत्पादन हनेु दधु तथा दगु्धपदाथयले  बालवाललका तथा बृद्धाहरुको शारररीक तथा 
मानलसक बृकद्ध लबकासमा ठूलो भट्ठलमका िेल्छ ।दधु बालबाललःकादेक्ति बृद्धा सम्मले सक्तजलै पचाउन सक्छन। 
दधुमा बालवाललका तथा बृद्धाहरुलाई आवश्यक पने सबै प्रकारका पोषण तत्व हनु्छन । दधुबाट बने्न कवलभन्न 
पररकारहरु पलन दधु जलतकै पोकषला स पोषण तत्वले भररपूणय हनेु गदयछन । पोषण क्षेिको कवकास र कवस्तार 
गनुय छ भने दधुबाट बने्न कवलभन्न िाद्यपदाथयहरुलाई कवकास र कवस्तार गनय जरुरी देक्तिन्छ ।नेपालमा दधुबाट 
कवलभन्न प्रकारका दगु्धजन्य पदारथहरु लबकास गरर भण्डारण र लबकक्रकवतरण गनय सककन्छ । हालमले चाकह 
यस ताललममा कवषय सूचीमा उल्लेि भए बमोक्तजमका दगु्धजन्य पलदाथय उत्पादन गनय सहयोग परु् याउने हतुलेु  
यो ताललम सञ्चाल गरेको छौ । 
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३ कवषय सचुी :  

क्र.सं. समय विषय विषषकहरु वमवि कैवियि 

१ १०:०० देवि ११:३० दधुको परिचय ि बनािट २०७८/१०/२०  

२ ११:३० देक्ति १:०० दकह र दकहबाट लसी बनाउने 

३ १:०० देक्ति २:३० िाजा समय 

४ २:३० देक्ति ४:००  िवुार िवुाबाट बने्न कवलभन्न 
लमठाईका प्रकारहरु 

            

४ धन्यबाद ज्ञापन :  

बहकु्षेलिय पोषण काययक्रम भमेूगाउँपाललका पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी १ ददने ताललम आयोजना 
गरर दधु र दधुबाट बने्न कवलभन्न पररकार तथा दगु्धजन्य पदाथय पोषणको  बारेमा ताललममा प्रक्तशक्षकको रुपमा 
सहभागी बनाई हजारददनका आमा र ककशोरीहरुसंग पोषण सम्बन्धी अनभुवहरु आदानप्रदान गने अवसर 
ददनभुएकोमा आयोजक प्रलत आभार प्रकट गदयछु । साथै आगामी ददनहरुमा यस्ता पोषण सम्बन्धी काययक्रमहरु 
बने्नछन । पोषण काययक्रम काययन्वयन गदाय सहक्तजकरण गरने अपेक्षा राख्दछु । 

५ उदेश्यहरु : 

 स्थालनय समदुायले उत्पादन गने दधुबाट गनुस्तररय दगु्धजन्य पदाथय उत्पादन गनय सहयोग गने । 

 पशजु्य पदाथय उत्पादन र प्रसोधन गनय सहयोग गने । 

 पशजुन्य पदाथय उत्पादन गरर पोषण लबकासमा सहयोग गने । 

 जीकवकोपाजयनमा सहयोग गने ।  

 आलथयक उपाजयनमा सहयोग गने ।  

 हजारददनका आमा,बच्चा र ककसोर ककसोरीहरुको पोषणमा सधुार गने । 

६ कक्रयाकलाप : 

लमलत २०७८/१०/१३ गतेका ददन संन्चालन भएको १ ददने पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी 
ताललमको औपचाररक रुपमा संचालन गररयो, आसन ग्रहन पररचयात्मक काययक्रम  भयो । त्यस पलछ 
सहभालगहरुबाट आसा अपेक्षा संकलन गररयो र  पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी ताललमको  
बारेमा छलफल गररयो । त्यस पलछ लनयमीत कलासमा प्रबेस गररयो । 

लमलमः २०७८/१०/१३ 

 दधुको परिचय ि बनािट 

 दकह र दकहबाट लसी बनाउने 
 िाजा समय 
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 िवुा र िवुाबाट बने्न कवलभन्न लमठाईका प्रकारहरु 
 

७ व्यक्तिगत अनभुब : 

 भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्रमा काम गदै गदाय लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा भाग ललने अवसर पाउँदा 
लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा लभन्ना लभनै्न अनभुब साटासाट भएतापनी बहउुदे्दश्यीय सामदुाकयक कवकाश 
सेवाद्धारा ककसान लाई प्रक्तशक्षण ददन थालेको यो  एक्काईसौ पटक भएकोले यहाँका कृषकहरु संगको सम्बन्ध 
समुधरु हदैु गइरहेको छ  । जस अन्तरगत यहाँका जनताहरु कपछलडएको क्षेिमा प्रदयछन ्र अक्तशक्तक्षत भएको 
र अकहले पलछल्नो चरणमा आएर मध्य पहाडी लोकमागयले गदाय यस क्षेिको महुार फेने सम्भाबना हदुाहदैु 
पनी यवुाहरु सबै रोजगारीको लालग लबदेश पलायन भयकोले  कृकष क्षेिमा यवुाहरु भन्दा बढुाबढुीहरु माि 
संलग्न रहेकोले यहाँको कृकष क्षेिमा पररबतयन गनय पकै्क पलन गारो कुरा त हो नै तर पलन सकेजती ज्ञान र 
लसप तथा धारणामा पररबतयण गराउन ुहाम्रो कतयव्य हो । यध्यकप  ककसानहरुलाइ सामान्य कुराहरु पलन 
बझुाउन गाह्रोछ र देशलाई फाइदाहनेु जस्ता कृकष क्षेिका लबषयहरुमा बढुाबढुीहरु भन्दा यवुाहरुलाई संम्लग्न 
गरायको िण्डमा बझु्न र बझुाउन सक्तजलो हनुकुो साथै लसकायको ज्ञान र लसप तथा धारणा पलन लामो 
समयसम्म कटकाउ हनेु कुरामा दईु मत छैन ।याहाँको स्थालनय पोषण सधुार गने र भोकमरीको समाधालन 
गने प्रमिु स्रोत नै पशपुालन व्यवसाय हो । पशजुन्य पदाथयको उपभोग गरर प्राक्तणजन्य पोषणको पररपूती गनय 
सककन्छ ।  

 

८ सहभालग कृषकहरुको लबवरण  

 
क्र स नाम थर  ठेगाना सम्पकय  नम्बर कैकफयत  

१ जीवना रोका भमेू ७ लावाङ 
  

२ सकु्तस्मता बढुा भमेू ७ लावाङ 
  

३ रञ्जना रोका भमेू ७ लावाङ 
  

४ रोषनी रोका भमेू ७ लावाङ 
  

५ सालबिी बढुा रोका भमेू ७ लावाङ 
  

६ सलुनता बढुा  भमेू ७ लावाङ 
  

७ राकि राका  भमेू ७ लावाङ 
  

८ कवन्जोती रोका भमेू ७ लावाङ 
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९ रुपलसला रोका भमेू ७ लावाङ 
  

१० कवजान्ती रोका भमेू ७ लावाङ 
  

११ समन्ती पनु बढुा भमेू ७ लावाङ 
  

१२ सलुनता रोका भमेू ७ लावाङ 
  

१३ लनमयला पनु भमेू ७ लावाङ 
  

१४ सररता बढुा रोका भमेू ७ लावाङ 
  

१५ पकविा रोका भमेू ७ लावाङ 
  

१६ स्याम कुमारी रोका भमेू ७ लावाङ 
  

१७ क्रान्ती बढुा भमेू ७ लावाङ 
  

१८ करमक्तजता रोका भमेू ७ लावाङ 
  

१९ लबलनता रोका बढुा भमेू ७ लावाङ 
  

२० जनु कुमारी रोका भमेू ७ लावाङ 
  

 

९ लनष्कषय : 

परम्परागत रुपमा पशपुालन व्यवसाय सञ्चालन गदै र पश ुजन्य पदाथय उत्पादन गरदै उपभोग गने क्रममा   
यहा बसोवास गरर बस्ने स्थालनय बालसन्दाले दधुबाट बने्न कवलभन्न पररकार उत्पादन गदै पोषणमा टेबा पयुायउने 
उदे्दशले १ ददने समदुायलाई पशपुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललम कृषकहरुका लालग कोशेढुङ्गा साकवत हनु्छ 
भने्न कुरामा दईु मत नहोला । 

 

तयार गने 

भपेुन्र शाही 
नायब पश ुस्वास््य प्रालबलधक  

भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्र 
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समदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललममा ललएका केकह तक्तस्बरहरु 
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प्रलतवेदन नं. ३ भमेू ३ झङु्लावाङ्ग 
१ पररचयः 
ताललम भन्नाले कुनै पलन एक वा एक भन्दा बढी कवषयमा दक्षता हालसल गरेको व्यक्ति वा समूहले त्यही 
लबषयमा कुनै पलन व्यक्ति वा समूहलाई लनक्तित समय अवधीमा लसकाइने ज्ञान,सीप वा धारणालाई ताललम 
भलनन्छ । ताललम पस्चात शहभालगहरुको ज्ञान लसप तथा धारणामा पररबतयन गराई जीबन पररबतयन ल्याउन 
सककन्छ। जनु औपचाररक वा अनौपचारीक दबैु रुपमा हनुसक्छ।जसको अन्तमा सहभागीहरुबाट पषृ्ठपोषण 
हनु्छ भने केही समयको अन्तरालमा पनुतायजकीको लालग पनुःसमय समयमा ताललम ददन सककन्छ।लसकाई 
प्रकक्रया क्रोकोबाट सूरु भएर क्तचहान सम्म पगु्दा अन्त्य हनु्छ ।ज्ञान सीपको आदान प्रदान सीप भएका जस्तो 
सकैु व्यक्तिबाट पलन हनु सक्छ । लसकाई प्रकक्रयामा ददने मा भन्दा ललनेमा लबश्वस गररन्छ ककनभने प्रक्तशक्षकले 
कलत ददयो र प्रक्तशक्षाथीले कलत गह्रण गर् यो भने्न कसरामा कवश्वस हनु्छ । ताललम सञ्चालन गदाय ताललमको 
आवश्यिा पकहचान, ताललमको लक्ष्य र उदे्दश्यको लनमायण देक्ति काययन्वयन र पषृ्ठपोषण सम्म पगु्दा धेरै 
उतारचडापहरु पार गदै ताललम सरुु हनेु गछय । १ ददने समदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन सम्बन्धी 
ताललम यसैको एक उदाहरण हो । 

२ पषृ्ठभलुम:  

भमेू गाउँपाललका वडा नं ५ को  उपल्लो साककम टोल पोषाण मैिी नमनुा टोल हो ।यहाँ जनजातीहरुको 
बाहलु्यता रहेको छ । यहाँ बसोवास गरर वस्नेल मालनसहरुले बोल्ले प्रमिु मात ृभाषा  नेपाली र मगर  
भाषा हो । यहाकँा सबै मलनसहरु बैदेक्तशक रोजगार र कृकष पेषामा आत्मालनभयर छन। यस क्षिको िाघान्न 
तथा पोषण क्षिमा पशपुालन क्षेिको देन ठूलो कहस्सा छ । यहा ँगाई , भेडा ,बाख्रा ,बंगरु आदद पालन गदयछन 
। यहाको पशपुालन व्यवसाय परमपरागत तररकाले गररन्छ । 

बहकु्षेलिय पोषण काययक्रम अन्तगयत कवलभन्न पोषण क्षेिको कवकास गरर न्यून आयस्तर भएका पररवारको पोषण 
क्तस्तथी सधुार गरने लक्ष्य रहेको छ ।पोषण क्षेिको सधुार गनयका लागी भरपदो र बललयो आधार पशपुालन 
क्षेि हो । पशपुालन व्यवसायवाट प्राप्त हनेु दधु,मास ु र अडा आददले महतष्वपूणयः भलूमका िेलेको छ 
।पशजुन्य स्रोवतबाट प्राप्पत हनेु पशजुन्य िलनज,लभटालमन आदद जस्ता िाद्यपदाथयले मालनसको शारररीक 
लबकासका लालग आवश्यक पने सम्पूणय तत्व पूती गछय । 

पशपुालन व्यjसायवाट उत्पादन हनेु दधु तथा दगु्धपदाथयले  बालवाललका तथा बृद्धाहरुको शारररीक तथा 
मानलसक बृकद्ध लबकासमा ठूलो भट्ठलमका िेल्छ ।दधु बालबाललःकादेक्ति बृद्धा सम्मले सक्तजलै पचाउन सक्छन। 
दधुमा बालवाललका तथा बृद्धाहरुलाई आवश्यक पने सबै प्रकारका पोषण तत्व हनु्छन । दधुबाट बने्न कवलभन्न 
पररकारहरु पलन दधु जलतकै पोकषला स पोषण तत्वले भररपूणय हनेु गदयछन । पोषण क्षेिको कवकास र कवस्तार 
गनुय छ भने दधुबाट बने्न कवलभन्न िाद्यपदाथयहरुलाई कवकास र कवस्तार गनय जरुरी देक्तिन्छ ।नेपालमा दधुबाट 
कवलभन्न प्रकारका दगु्धजन्य पदारथहरु लबकास गरर भण्डारण र लबकक्रकवतरण गनय सककन्छ । हालमले चाकह 
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यस ताललममा कवषय सूचीमा उल्लेि भए बमोक्तजमका दगु्धजन्य पलदाथय उत्पादन गनय सहयोग परु् याउने हतुलेु  
यो ताललम सञ्चाल गरेको छौ । 

 

३ कवषय सचुी :  

क्र.सं. समय विषय विषषकहरु वमवि कैवियि 

१ १०:०० देवि ११:३० दधुको परिचय ि बनािट २०७८/१०/२०  

२ ११:३० देक्ति १:०० दकह र दकहबाट लसी बनाउने 

३ १:०० देक्ति २:३० िाजा समय 

४ २:३० देक्ति ४:००  िवुार िवुाबाट बने्न कवलभन्न 
लमठाईका प्रकारहरु 

            

४ धन्यबाद ज्ञापन :  

बहकु्षेलिय पोषण काययक्रम भमेूगाउँपाललका पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी १ ददने ताललम आयोजना 
गरर दधु र दधुबाट बने्न कवलभन्न पररकार तथा दगु्धजन्य पदाथय पोषणको  बारेमा ताललममा प्रक्तशक्षकको रुपमा 
सहभागी बनाई हजारददनका आमा र ककशोरीहरुसंग पोषण सम्बन्धी अनभुवहरु आदानप्रदान गने अवसर 
ददनभुएकोमा आयोजक प्रलत आभार प्रकट गदयछु । साथै आगामी ददनहरुमा यस्ता पोषण सम्बन्धी काययक्रमहरु 
बने्नछन । पोषण काययक्रम काययन्वयन गदाय सहक्तजकरण गरने अपेक्षा राख्दछु । 

५ उदेश्यहरु : 

 स्थालनय समदुायले उत्पादन गने दधुबाट गनुस्तररय दगु्धजन्य पदाथय उत्पादन गनय सहयोग गने । 

 पशजु्य पदाथय उत्पादन र प्रसोधन गनय सहयोग गने । 

 पशजुन्य पदाथय उत्पादन गरर पोषण लबकासमा सहयोग गने । 

 जीकवकोपाजयनमा सहयोग गने ।  

 आलथयक उपाजयनमा सहयोग गने ।  

 हजारददनका आमा,बच्चा र ककसोर ककसोरीहरुको पोषणमा सधुार गने । 

६ कक्रयाकलाप : 

लमलत २०७८/१०/१४ गतेका ददन संन्चालन भएको १ ददने पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी 
ताललमको औपचाररक रुपमा संचालन गररयो, आसन ग्रहन पररचयात्मक काययक्रम  भयो । त्यस पलछ 
सहभालगहरुबाट आसा अपेक्षा संकलन गररयो र  पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी ताललमको  
बारेमा छलफल गररयो । त्यस पलछ लनयमीत कलासमा प्रबेस गररयो । 

लमलमः २०७८/१०/१४ 

 दधुको परिचय ि बनािट 
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 दकह र दकहबाट लसी बनाउने 
 िाजा समय 
 िवुा र िवुाबाट बने्न कवलभन्न लमठाईका प्रकारहरु 

 

७ व्यक्तिगत अनभुब : 

 भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्रमा काम गदै गदाय लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा भाग ललने अवसर पाउँदा 
लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा लभन्ना लभनै्न अनभुब साटासाट भएतापनी बहउुदे्दश्यीय सामदुाकयक कवकाश 
सेवाद्धारा ककसान लाई प्रक्तशक्षण ददन थालेको यो  एक्काईसौ पटक भएकोले यहाँका कृषकहरु संगको सम्बन्ध 
समुधरु हदैु गइरहेको छ  । जस अन्तरगत यहाँका जनताहरु कपछलडएको क्षेिमा प्रदयछन ्र अक्तशक्तक्षत भएको 
र अकहले पलछल्नो चरणमा आएर मध्य पहाडी लोकमागयले गदाय यस क्षेिको महुार फेने सम्भाबना हदुाहदैु 
पनी यवुाहरु सबै रोजगारीको लालग लबदेश पलायन भयकोले  कृकष क्षेिमा यवुाहरु भन्दा बढुाबढुीहरु माि 
संलग्न रहेकोले यहाँको कृकष क्षेिमा पररबतयन गनय पकै्क पलन गारो कुरा त हो नै तर पलन सकेजती ज्ञान र 
लसप तथा धारणामा पररबतयण गराउन ुहाम्रो कतयव्य हो । यध्यकप  ककसानहरुलाइ सामान्य कुराहरु पलन 
बझुाउन गाह्रोछ र देशलाई फाइदाहनेु जस्ता कृकष क्षेिका लबषयहरुमा बढुाबढुीहरु भन्दा यवुाहरुलाई संम्लग्न 
गरायको िण्डमा बझु्न र बझुाउन सक्तजलो हनुकुो साथै लसकायको ज्ञान र लसप तथा धारणा पलन लामो 
समयसम्म कटकाउ हनेु कुरामा दईु मत छैन ।याहाँको स्थालनय पोषण सधुार गने र भोकमरीको समाधालन 
गने प्रमिु स्रोत नै पशपुालन व्यवसाय हो । पशजुन्य पदाथयको उपभोग गरर प्राक्तणजन्य पोषणको पररपूती गनय 
सककन्छ ।  

 

८ सहभालग कृषकहरुको लबवरण  

 
क्र स नाम थर  ठेगाना सम्पकय  नम्बर कैकफयत  

१ गोपी सनुार भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

२ कवपना पनु मल्ल भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

३ ईच्छा लब क भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

४ लसतली लसनार भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

५ सपना सनुार भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

६ सकु्तस्मता सनुार भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

७ कमय कुमारी सनुार भमेू ३ झङु्लावाङ 
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८ मन लािी शे्रष्ठ भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

९ भालगमाया शे्रष्ठ भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

१० जयन्ती शे्रष्ठ भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

११ माया कुमारी थापा भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

१२ सलमता सनुार भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

१३ प्रेम कुमारी सनुार भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

१४ क्तचता कामी भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

१५ प्रलसना थापा भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

१६ झलु कुमारी सनुार भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

१७ ददल कुमारी शे्रष्ठ भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

१८ उलासी सनुार भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

१९ ददल कुमारी सनुार भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

२० सलुनता थापा भमेू ३ झङु्लावाङ 
  

 

९ लनष्कषय : 

परम्परागत रुपमा पशपुालन व्यवसाय सञ्चालन गदै र पश ुजन्य पदाथय उत्पादन गरदै उपभोग गने क्रममा   
यहा बसोवास गरर बस्ने स्थालनय बालसन्दाले दधुबाट बने्न कवलभन्न पररकार उत्पादन गदै पोषणमा टेबा पयुायउने 
उदे्दशले १ ददने समदुायलाई पशपुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललम कृषकहरुका लालग कोशेढुङ्गा साकवत हनु्छ 
भने्न कुरामा दईु मत नहोला । 

 

तयार गने 

नारायण ओली 
नायब पश ुसेवा प्रालबलधक  

भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्र 
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समदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललममा ललएका केकह तक्तस्बरहरु 
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प्रलतवेदन नं. ४ भमेू १ पञ्चासे  
१ पररचयः 
ताललम भन्नाले कुनै पलन एक वा एक भन्दा बढी कवषयमा दक्षता हालसल गरेको व्यक्ति वा समूहले त्यही 
लबषयमा कुनै पलन व्यक्ति वा समूहलाई लनक्तित समय अवधीमा लसकाइने ज्ञान,सीप वा धारणालाई ताललम 
भलनन्छ । ताललम पस्चात शहभालगहरुको ज्ञान लसप तथा धारणामा पररबतयन गराई जीबन पररबतयन ल्याउन 
सककन्छ। जनु औपचाररक वा अनौपचारीक दबैु रुपमा हनुसक्छ।जसको अन्तमा सहभागीहरुबाट पषृ्ठपोषण 
हनु्छ भने केही समयको अन्तरालमा पनुतायजकीको लालग पनुःसमय समयमा ताललम ददन सककन्छ।लसकाई 
प्रकक्रया क्रोकोबाट सूरु भएर क्तचहान सम्म पगु्दा अन्त्य हनु्छ ।ज्ञान सीपको आदान प्रदान सीप भएका जस्तो 
सकैु व्यक्तिबाट पलन हनु सक्छ । लसकाई प्रकक्रयामा ददने मा भन्दा ललनेमा लबश्वस गररन्छ ककनभने प्रक्तशक्षकले 
कलत ददयो र प्रक्तशक्षाथीले कलत गह्रण गर् यो भने्न कसरामा कवश्वस हनु्छ । ताललम सञ्चालन गदाय ताललमको 
आवश्यिा पकहचान, ताललमको लक्ष्य र उदे्दश्यको लनमायण देक्ति काययन्वयन र पषृ्ठपोषण सम्म पगु्दा धेरै 
उतारचडापहरु पार गदै ताललम सरुु हनेु गछय । १ ददने समदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन सम्बन्धी 
ताललम यसैको एक उदाहरण हो । 

२ पषृ्ठभलुम:  

भमेू गाउँपाललका वडा नं १ को पञ्चासे र वनमारे गरर दईु ओटा टललाई समावेश गरर वनाएको पोषाण मैिी 
नमनुा टोल हो ।यहाँ जनजातीहरुको बाहलु्यता रहेको छ । यहाँ बसोवास गरर वस्नेल मालनसहरुले बोल्ले 
प्रमिु मात ृभाषा मगर िाम हो । यहाँका सबै मलनसहरु बैदेक्तशक रोजगार र कृकष पेषामा आत्मालनभयर छन। 
यस क्षिको िाघान्न तथा पोषण क्षिमा पशपुालन क्षेिको देन ठूलो कहस्सा छ । यहाँ गाई , भेडा ,बाख्रा 
,बंगरु आदद पालन गदयछन । यहाको पशपुालन व्यवसाय परमपरागत तररकाले गररन्छ । 

बहकु्षेलिय पोषण काययक्रम अन्तगयत कवलभन्न पोषण क्षेिको कवकास गरर न्यून आयस्तर भएका पररवारको पोषण 
क्तस्तथी सधुार गरने लक्ष्य रहेको छ ।पोषण क्षेिको सधुार गनयका लागी भरपदो र बललयो आधार पशपुालन 
क्षेि हो । पशपुालन व्यवसायवाट प्राप्त हनेु दधु,मास ु र अडा आददले महतष्वपूणयः भलूमका िेलेको छ 
।पशजुन्य स्रोवतबाट प्राप्पत हनेु पशजुन्य िलनज,लभटालमन आदद जस्ता िाद्यपदाथयले मालनसको शारररीक 
लबकासका लालग आवश्यक पने सम्पूणय तत्व पूती गछय । 

पशपुालन व्यjसायवाट उत्पादन हनेु दधु तथा दगु्धपदाथयले  बालवाललका तथा बृद्धाहरुको शारररीक तथा 
मानलसक बृकद्ध लबकासमा ठूलो भट्ठलमका िेल्छ ।दधु बालबाललःकादेक्ति बृद्धा सम्मले सक्तजलै पचाउन सक्छन। 
दधुमा बालवाललका तथा बृद्धाहरुलाई आवश्यक पने सबै प्रकारका पोषण तत्व हनु्छन । दधुबाट बने्न कवलभन्न 
पररकारहरु पलन दधु जलतकै पोकषला स पोषण तत्वले भररपूणय हनेु गदयछन । पोषण क्षेिको कवकास र कवस्तार 
गनुय छ भने दधुबाट बने्न कवलभन्न िाद्यपदाथयहरुलाई कवकास र कवस्तार गनय जरुरी देक्तिन्छ ।नेपालमा दधुबाट 
कवलभन्न प्रकारका दगु्धजन्य पदारथहरु लबकास गरर भण्डारण र लबकक्रकवतरण गनय सककन्छ । हालमले चाकह 
यस ताललममा कवषय सूचीमा उल्लेि भए बमोक्तजमका दगु्धजन्य पलदाथय उत्पादन गनय सहयोग परु् याउने हतुलेु  
यो ताललम सञ्चाल गरेको छौ । 

 

३ कवषय सचुी :  
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क्र.सं. समय विषय विषषकहरु वमवि कैवियि 
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२ ११:३० देक्ति १:०० दकह र दकहबाट लसी बनाउने 

३ १:०० देक्ति २:३० िाजा समय 

४ २:३० देक्ति ४:००  िवुार िवुाबाट बने्न कवलभन्न 
लमठाईका प्रकारहरु 

            

४ धन्यबाद ज्ञापन :  

बहकु्षेलिय पोषण काययक्रम भमेूगाउँपाललका पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी १ ददने ताललम आयोजना 
गरर दधु र दधुबाट बने्न कवलभन्न पररकार तथा दगु्धजन्य पदाथय पोषणको  बारेमा ताललममा प्रक्तशक्षकको रुपमा 
सहभागी बनाई हजारददनका आमा र ककशोरीहरुसंग पोषण सम्बन्धी अनभुवहरु आदानप्रदान गने अवसर 
ददनभुएकोमा आयोजक प्रलत आभार प्रकट गदयछु । साथै आगामी ददनहरुमा यस्ता पोषण सम्बन्धी काययक्रमहरु 
बने्नछन । पोषण काययक्रम काययन्वयन गदाय सहक्तजकरण गरने अपेक्षा राख्दछु । 

५ उदेश्यहरु : 

 स्थालनय समदुायले उत्पादन गने दधुबाट गनुस्तररय दगु्धजन्य पदाथय उत्पादन गनय सहयोग गने । 

 पशजु्य पदाथय उत्पादन र प्रसोधन गनय सहयोग गने । 

 पशजुन्य पदाथय उत्पादन गरर पोषण लबकासमा सहयोग गने । 

 जीकवकोपाजयनमा सहयोग गने ।  

 आलथयक उपाजयनमा सहयोग गने ।  

 हजारददनका आमा,बच्चा र ककसोर ककसोरीहरुको पोषणमा सधुार गने । 

६ कक्रयाकलाप : 

लमलत २०७८/१०/१७ गतेका ददन संन्चालन भएको १ ददने पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी 
ताललमको औपचाररक रुपमा संचालन गररयो, आसन ग्रहन पररचयात्मक काययक्रम  भयो । त्यस पलछ 
सहभालगहरुबाट आसा अपेक्षा संकलन गररयो र  पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी ताललमको  
बारेमा छलफल गररयो । त्यस पलछ लनयमीत कलासमा प्रबेस गररयो । 

लमलमः २०७८/१०/१७ 

 दधुको परिचय ि बनािट 

 दकह र दकहबाट लसी बनाउने 
 िाजा समय 
 िवुा र िवुाबाट बने्न कवलभन्न लमठाईका प्रकारहरु 
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७ व्यक्तिगत अनभुब : 

 भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्रमा काम गदै गदाय लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा भाग ललने अवसर पाउँदा 
लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा लभन्ना लभनै्न अनभुब साटासाट भएतापनी बहउुदे्दश्यीय सामदुाकयक कवकाश 
सेवाद्धारा ककसान लाई प्रक्तशक्षण ददन थालेको यो  एक्काईसौ पटक भएकोले यहाँका कृषकहरु संगको सम्बन्ध 
समुधरु हदैु गइरहेको छ  । जस अन्तरगत यहाँका जनताहरु कपछलडएको क्षेिमा प्रदयछन ्र अक्तशक्तक्षत भएको 
र अकहले पलछल्नो चरणमा आएर मध्य पहाडी लोकमागयले गदाय यस क्षेिको महुार फेने सम्भाबना हदुाहदैु 
पनी यवुाहरु सबै रोजगारीको लालग लबदेश पलायन भयकोले  कृकष क्षेिमा यवुाहरु भन्दा बढुाबढुीहरु माि 
संलग्न रहेकोले यहाँको कृकष क्षेिमा पररबतयन गनय पकै्क पलन गारो कुरा त हो नै तर पलन सकेजती ज्ञान र 
लसप तथा धारणामा पररबतयण गराउन ुहाम्रो कतयव्य हो । यध्यकप  ककसानहरुलाइ सामान्य कुराहरु पलन 
बझुाउन गाह्रोछ र देशलाई फाइदाहनेु जस्ता कृकष क्षेिका लबषयहरुमा बढुाबढुीहरु भन्दा यवुाहरुलाई संम्लग्न 
गरायको िण्डमा बझु्न र बझुाउन सक्तजलो हनुकुो साथै लसकायको ज्ञान र लसप तथा धारणा पलन लामो 
समयसम्म कटकाउ हनेु कुरामा दईु मत छैन ।याहाँको स्थालनय पोषण सधुार गने र भोकमरीको समाधालन 
गने प्रमिु स्रोत नै पशपुालन व्यवसाय हो । पशजुन्य पदाथयको उपभोग गरर प्राक्तणजन्य पोषणको पररपूती गनय 
सककन्छ ।  

 

८ सहभालग कृषकहरुको लबवरण  

 
क्र स नाम थर  ठेगाना सम्पकय  नम्बर कैकफयत  

१ कवर गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

२ लबर कुमारी गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

३ लसरमाया गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

४ सलमला गूरुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

५ धनपूरा गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

६ दपयण गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

७  क्तिमती गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

८  लसतल गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

९ कोकपला गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

१० जहरलाल गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

११ कवशन गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

१२ कवलनता गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

१३ धन कुमारी गरुुङ्ग  भमेू १ लकुुम 
  

१४ कोकपला घती भमेू १ लकुुम 
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समदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललममा ललएका केकह तक्तस्बरहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५ ददपा घती भमेू १ लकुुम 
  

१६ समाधान गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

१७ कुवेर गरुुङ्ग भमेू १ लकुुम 
  

१८ सपना घती भमेू १ लकुुम 
  

१९ ससु्मा रोका भमेू १ लकुुम 
  

२० वषाय रोका भमेू १ लकुुम 
  

 

९ लनष्कषय : 

परम्परागत रुपमा पशपुालन व्यवसाय सञ्चालन गदै र पश ुजन्य पदाथय उत्पादन गरदै उपभोग गने क्रममा   
यहा बसोवास गरर बस्ने स्थालनय बालसन्दाले दधुबाट बने्न कवलभन्न पररकार उत्पादन गदै पोषणमा टेबा पयुायउने 
उदे्दशले १ ददने समदुायलाई पशपुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललम कृषकहरुका लालग कोशेढुङ्गा साकवत हनु्छ 
भने्न कुरामा दईु मत नहोला । 

 

तयार गने 

भपेुन्र शाही 
नायब पश ुस्वास््य प्रालबलधक  

भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्र 
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प्रलतवेदन नं. ५ भमेू ९ स्याला 
१ पररचयः 
ताललम भन्नाले कुनै पलन एक वा एक भन्दा बढी कवषयमा दक्षता हालसल गरेको व्यक्ति वा समूहले त्यही 
लबषयमा कुनै पलन व्यक्ति वा समूहलाई लनक्तित समय अवधीमा लसकाइने ज्ञान,सीप वा धारणालाई ताललम 
भलनन्छ । ताललम पस्चात शहभालगहरुको ज्ञान लसप तथा धारणामा पररबतयन गराई जीबन पररबतयन ल्याउन 
सककन्छ। जनु औपचाररक वा अनौपचारीक दबैु रुपमा हनुसक्छ।जसको अन्तमा सहभागीहरुबाट पषृ्ठपोषण 
हनु्छ भने केही समयको अन्तरालमा पनुतायजकीको लालग पनुःसमय समयमा ताललम ददन सककन्छ।लसकाई 
प्रकक्रया क्रोकोबाट सूरु भएर क्तचहान सम्म पगु्दा अन्त्य हनु्छ ।ज्ञान सीपको आदान प्रदान सीप भएका जस्तो 
सकैु व्यक्तिबाट पलन हनु सक्छ । लसकाई प्रकक्रयामा ददने मा भन्दा ललनेमा लबश्वस गररन्छ ककनभने प्रक्तशक्षकले 
कलत ददयो र प्रक्तशक्षाथीले कलत गह्रण गर् यो भने्न कसरामा कवश्वस हनु्छ । ताललम सञ्चालन गदाय ताललमको 
आवश्यिा पकहचान, ताललमको लक्ष्य र उदे्दश्यको लनमायण देक्ति काययन्वयन र पषृ्ठपोषण सम्म पगु्दा धेरै 
उतारचडापहरु पार गदै ताललम सरुु हनेु गछय । १ ददने समदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन सम्बन्धी 
ताललम यसैको एक उदाहरण हो । 

२ पषृ्ठभलुम:  

भमेू गाउँपाललका वडा नं ९ को  चनु्वाङको स्याला टोल पोषाण मैिी नमनुा टोल हो ।यहाँ जनजातीहरुको 
बाहलु्यता रहेको छ । यहाँ बसोवास गरर वस्नेल मालनसहरुले बोल्ले प्रमिु मात ृभाषा  नेपाली र मगर  
भाषा हो । यहाकँा सबै मलनसहरु बैदेक्तशक रोजगार र कृकष पेषामा आत्मालनभयर छन। यस क्षिको िाघान्न 
तथा पोषण क्षिमा पशपुालन क्षेिको देन ठूलो कहस्सा छ । यहा ँगाई , भेडा ,बाख्रा ,बंगरु आदद पालन गदयछन 
। यहाको पशपुालन व्यवसाय परमपरागत तररकाले गररन्छ । 

बहकु्षेलिय पोषण काययक्रम अन्तगयत कवलभन्न पोषण क्षेिको कवकास गरर न्यून आयस्तर भएका पररवारको पोषण 
क्तस्तथी सधुार गरने लक्ष्य रहेको छ ।पोषण क्षेिको सधुार गनयका लागी भरपदो र बललयो आधार पशपुालन 
क्षेि हो । पशपुालन व्यवसायवाट प्राप्त हनेु दधु,मास ु र अडा आददले महतष्वपूणयः भलूमका िेलेको छ 
।पशजुन्य स्रोवतबाट प्राप्पत हनेु पशजुन्य िलनज,लभटालमन आदद जस्ता िाद्यपदाथयले मालनसको शारररीक 
लबकासका लालग आवश्यक पने सम्पूणय तत्व पूती गछय । 

पशपुालन व्यjसायवाट उत्पादन हनेु दधु तथा दगु्धपदाथयले  बालवाललका तथा बृद्धाहरुको शारररीक तथा 
मानलसक बृकद्ध लबकासमा ठूलो भट्ठलमका िेल्छ ।दधु बालबाललःकादेक्ति बृद्धा सम्मले सक्तजलै पचाउन सक्छन। 
दधुमा बालवाललका तथा बृद्धाहरुलाई आवश्यक पने सबै प्रकारका पोषण तत्व हनु्छन । दधुबाट बने्न कवलभन्न 
पररकारहरु पलन दधु जलतकै पोकषला स पोषण तत्वले भररपूणय हनेु गदयछन । पोषण क्षेिको कवकास र कवस्तार 
गनुय छ भने दधुबाट बने्न कवलभन्न िाद्यपदाथयहरुलाई कवकास र कवस्तार गनय जरुरी देक्तिन्छ ।नेपालमा दधुबाट 
कवलभन्न प्रकारका दगु्धजन्य पदारथहरु लबकास गरर भण्डारण र लबकक्रकवतरण गनय सककन्छ । हालमले चाकह 
यस ताललममा कवषय सूचीमा उल्लेि भए बमोक्तजमका दगु्धजन्य पलदाथय उत्पादन गनय सहयोग परु् याउने हतुलेु  
यो ताललम सञ्चाल गरेको छौ । 

 

३ कवषय सचुी :  
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क्र.सं. समय विषय विषषकहरु वमवि कैवियि 

१ १०:०० देवि ११:३० दधुको परिचय ि बनािट २०७८/१०/२०  

२ ११:३० देक्ति १:०० दकह र दकहबाट लसी बनाउने 

३ १:०० देक्ति २:३० िाजा समय 

४ २:३० देक्ति ४:००  िवुार िवुाबाट बने्न कवलभन्न 
लमठाईका प्रकारहरु 

            

४ धन्यबाद ज्ञापन :  

बहकु्षेलिय पोषण काययक्रम भमेूगाउँपाललका पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी १ ददने ताललम आयोजना 
गरर दधु र दधुबाट बने्न कवलभन्न पररकार तथा दगु्धजन्य पदाथय पोषणको  बारेमा ताललममा प्रक्तशक्षकको रुपमा 
सहभागी बनाई हजारददनका आमा र ककशोरीहरुसंग पोषण सम्बन्धी अनभुवहरु आदानप्रदान गने अवसर 
ददनभुएकोमा आयोजक प्रलत आभार प्रकट गदयछु । साथै आगामी ददनहरुमा यस्ता पोषण सम्बन्धी काययक्रमहरु 
बने्नछन । पोषण काययक्रम काययन्वयन गदाय सहक्तजकरण गरने अपेक्षा राख्दछु । 

५ उदेश्यहरु : 

 स्थालनय समदुायले उत्पादन गने दधुबाट गनुस्तररय दगु्धजन्य पदाथय उत्पादन गनय सहयोग गने । 

 पशजु्य पदाथय उत्पादन र प्रसोधन गनय सहयोग गने । 

 पशजुन्य पदाथय उत्पादन गरर पोषण लबकासमा सहयोग गने । 

 जीकवकोपाजयनमा सहयोग गने ।  

 आलथयक उपाजयनमा सहयोग गने ।  

 हजारददनका आमा,बच्चा र ककसोर ककसोरीहरुको पोषणमा सधुार गने । 

६ कक्रयाकलाप : 

लमलत २०७८/१०/२० गतेका ददन संन्चालन भएको १ ददने पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी 
ताललमको औपचाररक रुपमा संचालन गररयो, आसन ग्रहन पररचयात्मक काययक्रम  भयो । त्यस पलछ 
सहभालगहरुबाट आसा अपेक्षा संकलन गररयो र  पशजुन्य उत्पादन तथा प्रसोधन सम्बन्धी ताललमको  
बारेमा छलफल गररयो । त्यस पलछ लनयमीत कलासमा प्रबेस गररयो । 

लमलमः २०७८/१०/२० 

 दधुको परिचय ि बनािट 

 दकह र दकहबाट लसी बनाउने 
 िाजा समय 
 िवुा र िवुाबाट बने्न कवलभन्न लमठाईका प्रकारहरु 

 



 

 

 

सामदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललम 

७ व्यक्तिगत अनभुब : 

 भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्रमा काम गदै गदाय लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा भाग ललने अवसर पाउँदा 
लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा लभन्ना लभनै्न अनभुब साटासाट भएतापनी बहउुदे्दश्यीय सामदुाकयक कवकाश 
सेवाद्धारा ककसान लाई प्रक्तशक्षण ददन थालेको यो  एक्काईसौ पटक भएकोले यहाँका कृषकहरु संगको सम्बन्ध 
समुधरु हदैु गइरहेको छ  । जस अन्तरगत यहाँका जनताहरु कपछलडएको क्षेिमा प्रदयछन ्र अक्तशक्तक्षत भएको 
र अकहले पलछल्नो चरणमा आएर मध्य पहाडी लोकमागयले गदाय यस क्षेिको महुार फेने सम्भाबना हदुाहदैु 
पनी यवुाहरु सबै रोजगारीको लालग लबदेश पलायन भयकोले  कृकष क्षेिमा यवुाहरु भन्दा बढुाबढुीहरु माि 
संलग्न रहेकोले यहाँको कृकष क्षेिमा पररबतयन गनय पकै्क पलन गारो कुरा त हो नै तर पलन सकेजती ज्ञान र 
लसप तथा धारणामा पररबतयण गराउन ुहाम्रो कतयव्य हो । यध्यकप  ककसानहरुलाइ सामान्य कुराहरु पलन 
बझुाउन गाह्रोछ र देशलाई फाइदाहनेु जस्ता कृकष क्षेिका लबषयहरुमा बढुाबढुीहरु भन्दा यवुाहरुलाई संम्लग्न 
गरायको िण्डमा बझु्न र बझुाउन सक्तजलो हनुकुो साथै लसकायको ज्ञान र लसप तथा धारणा पलन लामो 
समयसम्म कटकाउ हनेु कुरामा दईु मत छैन ।याहाँको स्थालनय पोषण सधुार गने र भोकमरीको समाधालन 
गने प्रमिु स्रोत नै पशपुालन व्यवसाय हो । पशजुन्य पदाथयको उपभोग गरर प्राक्तणजन्य पोषणको पररपूती गनय 
सककन्छ ।  

 

८ सहभालग कृषकहरुको लबवरण  

 
क्र स नाम थर  ठेगाना सम्पकय  नम्बर कैकफयत  

१ सलमयला पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

२ मन प्रसाद पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

३ लसक्तजत बहादरु पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

४ श्यामराज पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

५ जलसा पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

६ कवलनता पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

७ कवनमाया पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

८ जनुा पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

९ तलुसी पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

१० गंगा बढुा भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
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११ कमला पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

१२ भमूीका  पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

१३ कवन कुमारी पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

१४ सम्झना पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

१५ रेक्तजना पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

१६ कवमला पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

१७ कल्पना पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

१८ अक्तस्मता पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

१९ सम्झना वकवष्ट भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

२० टेक बहादरु पनु भमेू ९ चनु्वाङ्ग 
  

 

९ लनष्कषय : 

परम्परागत रुपमा पशपुालन व्यवसाय सञ्चालन गदै र पश ुजन्य पदाथय उत्पादन गरदै उपभोग गने क्रममा   
यहा बसोवास गरर बस्ने स्थालनय बालसन्दाले दधुबाट बने्न कवलभन्न पररकार उत्पादन गदै पोषणमा टेबा पयुायउने 
उदे्दशले १ ददने समदुायलाई पशपुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललम कृषकहरुका लालग कोशेढुङ्गा साकवत हनु्छ 
भने्न कुरामा दईु मत नहोला । 

 

तयार गने 

भपेुन्र शाही 
नायब पश ुस्वास््य प्रालबलधक  

भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्र 
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समदुायलाई पशजुन्य उत्पादन र प्रसोधन ताललममा ललएका केकह तक्तस्बरहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


