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१दिने स्थिगत पशपुािन तालिमको संर्कु्त प्रलतवेिन 

      प्रलतवेिक 

    नारार्ण ओिी 
नार्व पश ुसेवा प्राववलिक                                                 लमलतिः२०७९/ ०८ /२५ 
 

  

 



 
 
 

 
 

 भमेू गाउँपालिका पशसेुवा केन्द्र द्वारा संन्द्चालित १ दिन े स्थिगत  पशपुािन तालिमको प्रलतबेिन  

१ पररचर् : 

तालिम भन्नािे कुनै पलन एक वा एक भन्द्िा बढी ववषर्मा िक्षता हालसि गरेको व्र्क्तक्त वा समूहिे त्र्ही 
लबषर्मा कुनै पलन व्र्क्तक्त वा समूहिाई लनक्तित समर् अविीमा लसकाइन े ज्ञान,सीप वा िारणािाई तालिम 
भलनन्द्छ । तालिम पस्चात शहभालगहरुको ज्ञान लसप तथा िारणामा पररबतयण गराई क्तिबनमा पररबतयण ल्र्ाउन 
सवकन्द्छ। िनु औपचाररक वा अनौपचारीक िबैु रुपमा हनुसक्छ।िसको अन्द्तमा सहभागीबाट पषृ्ठपोषण हनु्द्छ 
भने केही समर्को अन्द्तरािमा पनुतायिगीको िालग पनुिःसमर् समर्मा तालिम दिन सवकन्द्छ।१ दिने स्थिगत 
पशपुािन तालिम र्सैको एक उिाहरण हो । 

२ पषृ्ठभलुम:  

रुकुम पूवय क्तिल्िाको भमेू गाउँपालिकामा िनिातीहरुको बाहलु्र्ता िेरै छ भने िलित र अन्द्र् िात िालतहरु 
न्द्रू्न मात्रामा बस्न ेगियछन ्र्हाँ िनिातीहरुको बाहलु्र्ता िेरै भएकोिे र्हाँका िनताहरुको आफ्नै मात ृमगर 
खाम भाषा बोल्ने गियछन।्र्हाँका िनताहरुको मखु्र् पेशा कृवष हो।िस अन्द्तगयत िेरै वकसानहरु पशपुािन 
गियछन।्िेशकै मखु्र् पेशा कृवष भएपलन र्हाँका िनताहरु क्तिलबकोपाियनको िालग र परमपरागत कृवष पेशामा 
लनभयर रहेको पाइन्द्छ।र्स परमपरागत कृवष पेशा िाई व्र्वसावर्क आिलुनक, आत्मलनभयर र रोिगाररमूिक 
बनाउन र्स भमेू गाउँपालिका पशसेुवा केन्द्र िालग परररहेको छ र्स पशसेुवा केन्द्रिे समूह सलमती मार्य त 
काम गरी रहेको छ।पशसेुवा केन्द्रको िक्ष्र् र उिेश्र् अनरुुप र्हाँका िनाताहरुको साथ र सहर्ोग पाएको 
खण्डमा र्हाँको कृवष र पशपंुन्द्छी पािन के्षत्रिे उल्िेखेलनर् रुपमा प्रगलत गने िेक्तखन्द्छ । 

 

३ ववषर् सचुी :  

लमलत १०:३० िेक्तख 
१२:३० 

१२:३० िेक्तख 
२:०० 

२:०० िेक्तख 
३:०० 

३:०० िेक्तख ४:३० 

२०७9/०९/३ 
िेक्तख ९/२२ 
गते सम्म 

नेपािमा 
पशपुािन र 
महत्व तथा 
खोर सम्बन्द्िी 
िानकारी 

नेपािमा पािन 
गररने पशकुा  

स्थालनर् नश्लहरुको 
पररचर् र घाँस 

खेलत 

खािा समर् रोग तथा 
परक्तिवीहरुको 

सामान्द्र् उपचार लबिी 
तथा िाना तर्ार गने 

तररका 
 

४ िन्द्र्बाि ज्ञापन :  

भमेू गाउँपालिका पशसेुवा केन्द्र खावाङबगर रुकुम पूवय द्वारा आर्ोिना गररएको  स्तिगत १ दिने पशपुािन 
तालिम प्रक्तशक्षकको रुपमा हालमिाई सहभागी बनाई कृषकहरु माझ आफ्ना अनभुवहरु आिानप्रिान गने 



 
 
 

 

अवसर दिनभुएकोमा आर्ोिक प्रलत आभार प्रकट गियछु । साथै आगामी दिनहरुमा पलन कृषकहरुिाई प्रत्र्क्ष 
िाभाक्तन्द्वत हनुे र्स्तै प्रकारका अन्द्र् कार्यक्रहरु  संचालित हनुे छन ्भने्न अपेक्षा राख्िछु । 

५ उिेश्र्हरु : 

 स्थालनर् स्थरका वकसानहरुिाई व्र्वसार्ीक पशपुािन सम्बन्द्िी ज्ञान तथा लसप प्रिान गनुय  । 

 रोिगारीको सिृयना गनुय । 

 पशपुािन गनय प्ररेरत  गनुय । 

 पशपुािन व्र्वसार्बाट आत्मलनभयर गराई िेश ववकासमा र्ोगिान दिन ।  

 आलथयक उपाियन गनुय ।  

 खेर गइरहेको िलमनमा पशपुािन गरी िलमनको सिपुर्ोग गनुय । 

 रोिगारीको िालग लबिेश िाने िहर रोक्न ु। 

 कुपोषन हटाउन ु। 

 

६ वक्रर्ाकिाप : 

 

लमलत २०७९/०९/०३ गते िेक्तख  वडा नं ९ बाट संन्द्चािन भएको १ दिने स्थिगत पशपुािन तालिमको 
औपचाररक रुपमा कार्यक्रम संचािन गरर लमलत २०७९/०९/२२  वडा नं १ मा समापन भएको लथर्ो । 

क)  भमेू ९ च्र्ाङच्र्ङु लमलतिः२०७९/०९/०३ 

 नेपािमा पशपुािन र महत्व तथा खोर सम्बन्द्िी िानकारी  

 नेपािमा पािन गररने पशकुा  स्थालनर् नश्लहरुको पररचर् र घाँस खेलत  

 रोग तथा परक्तिवीहरुको सामान्द्र् उपचार लबिी तथा िाना तर्ार गने तररका 
ख) भमेू २ खावाङ लमलतिः२०७९/०९/११ 

 नेपािमा पशपुािन र महत्व तथा खोर सम्बन्द्िी िानकारी  

 नेपािमा पािन गररने पशकुा  स्थालनर् नश्लहरुको पररचर् र घाँस खेलत  

 रोग तथा परक्तिवीहरुको सामान्द्र् उपचार लबिी तथा िाना तर्ार गने तररका 
ग) भमेू ५ सेरावाङ लमलतिः२०७९/०९/१२ 

 नेपािमा पशपुािन र महत्व तथा खोर सम्बन्द्िी िानकारी  

 नेपािमा पािन गररने पशकुा  स्थालनर् नश्लहरुको पररचर् र घाँस खेलत  

 रोग तथा परक्तिवीहरुको सामान्द्र् उपचार लबिी तथा िाना तर्ार गने तररका 
घ) भमेू ४ सावकम लमलतिः२०७९/०९/१३ 

 नेपािमा पशपुािन र महत्व तथा खोर सम्बन्द्िी िानकारी  

 नेपािमा पािन गररने पशकुा  स्थालनर् नश्लहरुको पररचर् र घाँस खेलत  

 रोग तथा परक्तिवीहरुको सामान्द्र् उपचार लबिी तथा िाना तर्ार गने तररका 



 
 
 

 

ङ) भमेू ३ क्याङ्सी लमलतिः२०७९/०९/१४ 

 नेपािमा पशपुािन र महत्व तथा खोर सम्बन्द्िी िानकारी  

 नेपािमा पािन गररने पशकुा  स्थालनर् नश्लहरुको पररचर् र घाँस खेलत  

 रोग तथा परक्तिवीहरुको सामान्द्र् उपचार लबिी तथा िाना तर्ार गने तररका 
च) भमू ६ महत  लमलतिः२०७९/०९/१७ 

 नेपािमा पशपुािन र महत्व तथा खोर सम्बन्द्िी िानकारी  

 नेपािमा पािन गररने पशकुा  स्थालनर् नश्लहरुको पररचर् र घाँस खेलत  

 रोग तथा परक्तिवीहरुको सामान्द्र् उपचार लबिी तथा िाना तर्ार गने तररका 
छ) भमेू ७ िावाङ लमलतिः२०७९/०९/१८ 

 नेपािमा पशपुािन र महत्व तथा खोर सम्बन्द्िी िानकारी  

 नेपािमा पािन गररने पशकुा  स्थालनर् नश्लहरुको पररचर् र घाँस खेलत  

 रोग तथा परक्तिवीहरुको सामान्द्र् उपचार लबिी तथा िाना तर्ार गने तररका 
ि) भमेू ८ घोनेटी लमलतिः२०७९/०९/२० 

 नेपािमा पशपुािन र महत्व तथा खोर सम्बन्द्िी िानकारी  

 नेपािमा पािन गररने पशकुा  स्थालनर् नश्लहरुको पररचर् र घाँस खेलत  

 रोग तथा परक्तिवीहरुको सामान्द्र् उपचार लबिी तथा िाना तर्ार गने तररका 
झ) भमेू १  िकुुम लमलतिः२०७९/०९/२२ 

 नेपािमा पशपुािन र महत्व तथा खोर सम्बन्द्िी िानकारी  

 नेपािमा पािन गररने पशकुा  स्थालनर् नश्लहरुको पररचर् र घाँस खेलत  

 रोग तथा परक्तिवीहरुको सामान्द्र् उपचार लबिी तथा िाना तर्ार गने तररका 
 

७ व्र्क्तक्तगत अनभुब : 

भमेू गाउँपालिका पश ुसेवा केन्द्रमा काम गिै गिाय लबलभन्न तालिम तथा गोष्ठीहरुमा भाग लिने अवसर पाउँिा 
लबलभन्न तालिम तथा गोष्ठीहरुमा लभन्ना लभनै्न अनभुब साटासाट भएपनी भमेू गाउँपालिका पशसेुवा केन्द्र द्धारा 
वकसान िाई प्रक्तशक्षण दिन थािेको र्ो छैटौ पटक भएकोिे र्हाँका कृषकहरु संगको सम्बन्द्ि समुिरु हिैु 
गइरहेको छ।िस अन्द्तगयत र्हाँका िनताहरु वपछलडर्को क्षते्रमा पियछन ् र अक्तशक्षीत भर्को र अवहिे 
पलछल्नो चरणमा आएर मध्र् पहालड िोकमागयिे गिाय र्स के्षत्रको महुार रे्ने सम्भाबना हिुाहिैु पनी र्वुाहरु 
सबै रोिगारीको िालग लबिेश पिार्न भर्कोिे कृवष के्षत्रमा र्वुाहरु भन्द्िा बढुाबढुीहरु मात्र संिग्न रहेकोिे 
र्हाँको कृवष के्षत्रमा पररबतयन गनय पकै्क पलन गारो कुरा त हो नै तर पलन सकेिती ज्ञान र लसप तथा िारणामा 
पररबतयण गराउन ु हाम्रो कतयव्र् हो ।र्ध्र्वप वकसान हरुिाइ सामान्द्र् कुराहरु पलन बझुाउन गारो छ र 
िेशिाई र्ाइिाहनुे िस्ता कृवष के्षत्रका लबषर्हरुमा बढुाबढुीहरु भन्द्िा र्वुाहरुिाई संम्िग्न गरार्को खण्डमा 
बझु्न र बझुाउन सक्तििो हनुकुो साथै लसकार्को ज्ञान र लसप तथा िारणा पलन िामो समर्सम्म वटकाउ हनु े
कुरामा िईु मत छैन   । 



 
 
 

 
 

८ सहभालगको िालतर् तथा िैंलगक लबवरणिः  

क) भमेू ९ चनु्द्वाङ  लमलतिः२०७९/०९/०३ 

वववरण मवहिा  पूरुष िम्मा 
दिलित 0 0 0 

िनिाती ५ ८ १३ 
अन्द्र् २ ५ ७ 
िम्मा ७ १३ २० 
ख) भमेू २ खावाङ  लमलतिः२०७९/०९/११ 

वववरण मवहिा  पूरुष िम्मा 
दिलित १ 0 १ 
िनिाती १९  १९ 
अन्द्र्    
िम्मा २० ० २० 
ग) भमेू  ५ सेरावाङ  लमलतिः२०७९/०९/१२ 

वववरण मवहिा  पूरुष िम्मा 
दिलित १०  १० 
िनिाती ११   
अन्द्र्   ११ 
िम्मा २१ ० २१ 
घ) भमेू ४ सावकम लमलतिः२०७९/०९/१३ 

वववरण मवहिा  पूरुष िम्मा 
दिलित ३  ३ 
िनिाती १८  १८ 
अन्द्र्    
िम्मा २१ ० २१ 
ङ) भमेू  ३ क्याङसी  लमलतिः२०७९/०९/१४ 

वववरण मवहिा  पूरुष िम्मा 
दिलित ३ ४ ७ 
िनिाती ७ ७ १४ 
अन्द्र्    
िम्मा १० ११ २१ 
च) भमेू ६ महत लमलतिः२०७९/०९/१७ 



 
 
 

 

वववरण मवहिा  पूरुष िम्मा 
दिलित १२  १२ 
िनिाती ९  ९ 
अन्द्र्    
िम्मा २१ ० २१ 
छ) भमेू ७ िावाङ लमलतिः२०७९/०९/१८ 

वववरण मवहिा  पूरुष िम्मा 
दिलित  १ १ 

िनिाती १० १० २० 
अन्द्र्    
िम्मा १० ११ २१ 
ि) भमेू ८  कोिाय  लमलतिः२०७९/०९/२० 

वववरण मवहिा  पूरुष िम्मा 
दिलित    
िनिाती    
अन्द्र् १४ ७ २१ 
िम्मा १४ ७ २१ 
झ) भमेू १ िकुुम  लमलतिः२०७९/०९/२२ 

वववरण मवहिा  पूरुष िम्मा 
दिलित  0  
िनिाती    
अन्द्र् २१  २१ 
िम्मा २१ ० २१ 
ञ) सबै तालिमको कुि सहभागीहरुको िैंलगक वववरणिः 
वववरण मवहिा  पूरुष िम्मा 
दिलित २९ ५ ३४ 
िनिाती ८१ २५ १०६ 
अन्द्र् १६ १२ २८ 
िम्मा १२६ ४२ १६८ 

 

९ कार्यक्रममा लिएका केवह तक्तस्बरहरुिः 
क) भमेू ९ चनु्द्वाङ 



 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

ख) भमेू २ खावाश्ङ 

 

 

 

 

ग) भमेू ५ सेरावाङ 

 

 

 

 

घ) भङू्ग े४ सावकम 

 

 

 

 

 

ङ) भमेू ३ क्याड्सी 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

च) भमेू ६ महत 

 

 

 

 

छ) भमेू ७ िावाङ 

 

 

 

 

ि) भमेू ८ 

 

 

 

 

 

झ) भामे १ िकुुम  

 

 

  

 

 

१० लनष्कषय : 



 
 
 

 

परम्परागत रुपमा पािन  गररिै आएको पशपुन्द्छीपािन  व्र्वसार् कृषकिाई १ दिन े स्थिगत पशपुािन 
तालिम पिात व्र्वसावर्कता तर्य  आिलुनकता तर्य  रुपान्द्तरण हनुेछ र कृषकहरुको दृढ इच्छा शक्तक्त भएको 
खणडमा र्स १ दिने स्थिगत पशपुािन तालिम  कृषकहरुका िालग कोशेढुङ्गा साववत हनु्द्छ भने्न कुरामा िईु 
मत नहोिा । 

 

तर्ार गने 

 

नारार्ण ओिी  

नार्ब पशसेुवा प्रालबलिक  

भमेू गाउँपालिका पश ुसेवा केन्द्र 

लमलतिः२०७९/०८/२५ 
 

 

  
 

 


