
 

 

 

आधारभतू पशपुालन तथा गोठ व्यवस्थापन ताललम 

बहउुदे्बश्यीय सामदुाययक यवकाश सेवा द्वारा संन्चाललत ३ ददन े
आधारभतू पशपुालन तथा गोठ व्यवस्थापन ताललमको प्रलतबेदन  

१ पररचयः 
ताललम भन्नाले कुनै पलन एक वा एक भन्दा बढी यवषयमा 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 पररबततन गराई जीबन पररबततन ल्याउन 
सयकन्छ। जनु औपचाररक वा अनौपचारीक दबैु रुपमा हनुसक्छ।जसको अन्तमा सहभागीहरुबाट पषृ्ठपोषण 
हनु्छ भने केही समयको अन्तरालमा पनुतातजकीको लालग पनुःसमय समयमा ताललम ददन सयकन्छ।लसकाई 
प्रयिया िोकोबाट सूरु भएर क्तचहान सम्म पगु्दा अन्त्य हनु्छ ।ज्ञान सीपको आदान प्रदान सीप भएका जस्तो 
सकैु व्यक्तिबाट पलन हनु सक्छ । लसकाई प्रयियामा ददने मा भन्दा ललनेमा लबश्वस गररन्छ यकनभने प्रक्तशक्षकले 
कलत ददयो र प्रक्तशक्षाथीले कलत गह्रण गर् यो भने्न कसरामा यवश्वस हनु्छ । ताललम सचालालन गदात ताललमको 
आवश्यिा पयहचान, ताललमको लक्ष्य र उदे्दश्यको लनमातण देक्ति कायतन्वयन र पषृ्ठपोषण सम्म पगु्दा धेरै 
उतारचडापहरु पार गदै ताललम सरुु हनेु गछत । ददने आधारभतू पशपुालन तथा गोठ व्यवस्थापन ताललम 
यसैको एक उदाहरण हो । 

२ पषृ्ठभलुम:  

भमेू गाउँपाललका वडा नं २ मा नजातीहरुको बाहलु्यता छ । दललत र अन्य जात जालतहरु न्यून मात्रामा 
बस्ने गदतछन ्। यहाँ जनजातीहरुको बाहलु्यता भएकोले यहाँका जनताहरुले आफ्नै मात ृभाषा मगर िाम 
भाषा बोल्ने गदतछन।्यहाकँा जनताहरुको मखु्य पेशा कृयष हो।जहा धेरै यकसानहरुले पशपुालन व्यवसाय  गदै 
आएका छन।नेपाल जस्तो यवकासोन्मिु देसमा मखु्य पेशाको रुपमा कृयष पेशा भएको पररपेच्छेमा देशको  
कुल जी डी पी मा एक लतहाई योगदान रहेको पाईनेछ भने पशपुालन व्यवसायको पलन कुल कृयष क्षेत्रको 
योगानमा एक चौथाई भाग ओगटेको छ । मखु्य पेशा कृयष भएपलन यहाँका जनताहरुले क्तजलबकोपाजतन गनत 
परमपरागत  कृयष पेशामा लनभतर रहेको पाइन्छ ।यस परमपरागत कृयष पेशा लाई व्यवसाययक आधलुनक, 

आत्मलनभतर  र रोजगाररमूलक बनाउन यस भमेू वडा नं. २ मा बहउुदे्दश्यीय सामदुायीक यवकास सेवा गैर 
सरकारी संस्था लालग परररहेको छ ।संस्थाले समूह सलमती मार्त त काम गरी रहेको छ ।संस्थाको लक्ष्य र 
उदेश्य अनरुुप यहाँका जनाताहरुको साथ र सहयोग पाएको िण्डमा यहाँको कृयष र पशपंुन्छी  पालन क्षेत्रले 
उल्लेिेलनय रुपमा प्रगलत गने देक्तिन्छ । 

 

 

३ यवषय सचुी :  

क्र.सं. समय विषय विषषकहरु वमवि कैवियि 

१ १०:३०-१२:०० बंगर िथा संगरुुको खोर विमाषण २०७८/०९/२८  

२ १२:००-१:३० भेडाको खोर विमाषण सम्बन्धी जािकारी 

३ १:३०-२:३० खाजा खाि ेसमय 
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४ २:३०-४:०० बाख्राको खोर विमाषण सम्बन्धी 

जािकारी 

५ १०:३०-१२:०० गाई भैसीको खोर ब्यिस्थापि २०७८/०९/२९  

६ १२:००-१:३०  गाई भसैीको गोठ बिाउदा सम्झिपुि े

कुराहरु 

७ १:३०-२:३० खाजा खाि ेसमय 

८ २:३०-४:०० s'v'/fsf] vf]/ Joj:yfkg 

९ १०:३०-१२:०० Ufp#/df ;Gt'[lnt bfgf agfpg] 

tl/sf 
२०७८/०९/३०  

१० १२:००-१:३० पि ुआहारा व्यिस्थापि 

११ १:३०-२०० खाजा खाि ेसमय 

१२ २:३०-४:०० xl/of] 3f;af6 ;fOn]h tyf x] agfpg] 
tl/sf 

     

         

 

४ धन्यबाद ज्ञापन :  

बहउुदे्बश्यीय सामदुायीक यवकाश सेवा द्वारा आयोजना गरेको ३ ददने आधारभतू पशपुालन ताललम तथा गोठ 
व्यवस्थापन ताललममा प्रक्तशक्षकको रुपमा मलाई सहभागी बनाई कृषकहरु माझ आफ्ना अनभुवहरु आदानप्रदान 
गने अवसर ददनभुएकोमा आयोजक प्रलत आभार प्रकट गदतछु । साथै आगामी ददनहरुमा पलन कृषकहरुलाई 
प्रत्यक्ष लाभाक्तन्वत हनेु यस्तै प्रकारका अन्य कायतिहरु संचाललत हनेु छन ्भने्न अपेक्षा राख्दछु । 

५ उदेश्यहरु : 

 व्यवसाययक र आधलुनक िोर गोठ सम्बन्धी ज्ञान तथा लसप प्रदान गनुत  । 

 पशपुालन व्यवसायबाट रोजगारीको सजृतना गनुत । 

 गोर बनायदा जानै्न पने आधारभतू कुराहरु सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गने । 

 जीयवकोपाजतनमा केयह सहयोग गने ।  

 आलथतक उपाजतनमा सहयोग गने ।  

 स्थालनय स्तरमा पशपुन्छीहरुको सन्तलुलत दाना तयार गनत सीप प्रदान गने । 

 रोजगारीको लालग लबदेश जाने लहर रोक्न ु। 

 पोषण सधुारमा सहयोग गने । 

 पशपुन्छीहरुको आधलुनक तररकाले पालन गने पद्दती सम्बन्धी ज्ञन प्रदान गने । 
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६ यियाकलाप : 

लमलत २०७८/०९/२८ गते देक्ति संन्चालन गरेको ३ ददने आधारभतू पशपुालन तथा गोठ व्यवस्थापन 
ताललमको औपचाररक रुपमा कायतिम संचालन गररयो, आसन ग्रहन पररचयात्मक कायतिम  भयो । त्यस 
पलछ सहभालगहरुबाट आसा अपेक्षा संकलन गररयो र आधारभतू पशपुालन तथा गोठ व्यवस्थापन ताललमको  
बारेमा छलर्ल गररयो । त्यस पलछ लनयमीत कलासमा प्रबेस गररयो । 

पयहलो ददन २०७८/०९/२८ 

 बंगर िथा संगरुुको खोर विमाषण 

 भेडाको खोर विमाषण सम्बन्धी जािकारी 

 खाजा खाि ेसमय 

 बाख्राको खोर विमाषण सम्बन्धी जािकारी 

दोस्रो ददन २०७७/११/२० 

 गाई भैसीको खोर ब्यिस्थापि 

 गाई भैसीको गोठ बिाउदा सम्झिपुिे कुराहरु 

 खाजा खाि ेसमय 

 s'v'/fsf] vf]/ Joj:yfkg 
 

तेस्रो ददन २०७८/०९/३० 

 Ufp#/df ;Gt'[lnt bfgf agfpg] tl/sf 

 पि ुआहारा व्यिस्थापि 

 खाजा खाि ेसमय 

 xl/of] 3f;af6 ;fOn]h tyf x] agfpg] tl/sf 
 

 

७ व्यक्तिगत अनभुब : 

 भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्रमा काम गदै गदात लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा भाग ललने अवसर पाउँदा 
लबलभन्न ताललम तथा गोष्ठीहरुमा लभन्ना लभनै्न अनभुब साटासाट भएतापनी बहउुदे्दश्यीय सामदुाययक यवकाश 
सेवाद्धारा यकसान लाई प्रक्तशक्षण ददन थालेको यो  एक्काईसौ पटक भएकोले यहाँका कृषकहरु संगको सम्बन्ध 
समुधरु हदैु गइरहेको छ  । जस अन्तरगत यहाँका जनताहरु यपछलडएको क्षेत्रमा प्रदतछन ्र अक्तशक्तक्षत भएको 
र अयहले पलछल्नो चरणमा आएर मध्य पहाडी लोकमागतले गदात यस क्षेत्रको महुार रे्ने सम्भाबना हदुाहदैु 
पनी यवुाहरु सबै रोजगारीको लालग लबदेश पलायन भयकोले  कृयष क्षेत्रमा यवुाहरु भन्दा बढुाबढुीहरु मात्र 
संलग्न रहेकोले यहाँको कृयष क्षेत्रमा पररबततन गनत पकै्क पलन गारो कुरा त हो नै तर पलन सकेजती ज्ञान र 
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लसप तथा धारणामा पररबततण गराउन ुहाम्रो कततव्य हो । यध्ययप  यकसान हरुलाइ सामान्य कुराहरु पलन 
बझुाउन गारो छ र देशलाई र्ाइदाहनेु जस्ता कृयष क्षेत्रका लबषयहरुमा बढुाबढुीहरु भन्दा यवुाहरुलाई 
संम्लग्न गरायको िण्डमा बझु्न र बझुाउन सक्तजलो हनुकुो साथै लसकायको ज्ञान र लसप तथा धारणा पलन 
लामो समयसम्म यटकाउ हनेु कुरामा दईु मत छैन   । 

 

८ सहभालग कृषकहरुको लबवरण  

 
ि स नाम थर  ठेगाना सम्पकत  नम्बर कैयर्यत  

१ लनन कुमारी बढुा कािी   

२ लसर कुमारी बढुा  कािी   

३ जगत बढुा मगर बढुाडेरा   

४ बमतृा बढुा बढुाडेरा   

५ लसर कुमारी बढुा बढुाडेरा   

६  भमु कसमारी पररयार बढुाडेरा   

७  धनरुपो बढुा बढुाडेरा   

८  ज्ञान ुबढुा गावाङ 
  

९  आस्थापनु गावाङ 
  

१० कमरी बढुा गावाङ 
  

११ ददला बढुा गावाङ 
  

१२ प्रेम घती गावाङ 
  

१३ सनु कुमारी बढुा  गावाङ 
  

१४ रामलागी घती गावाङ 
  

१५ जयमता घती गावाङ 
  

१६ नेत बहादरु बढुा गावाङ 
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१७ िड्क बहादरु बढुा गावाङ 
  

१८ कुमार बढुा गावाङ 
  

१९ राज ुघती गावाङ 
  

२० श्याम सनु्दर सनुार बढेुरा   

२१ आसमाया पनु िावाङ 
  

२२ जमान सरी लब क िावाङ 
  

२३ मलु माया बढुा पनुडेरा   

२४ राममाया रोका  सलुीवन 
  

२५ सजुतमाया घती गावाङ 
  

२६ दगुी पनु  िावाङ 
  

     

     

 

९ लनष्कषत : 

परम्परागत रुपमा पालन  गररदै आएको कुिरुापालन  व्यवसाय यस ३ ददने  आधारभतू पशपुालन तथा 
गोठ व्यवस्थापन ताललम पिात व्यवसाययकता तर्त  आधलुनकता तर्त  रुपान्तरण हनेुछ र  कृषकहरुको दृढ 
इच्छा शक्ति भएको िणडमा यस ३ ददने धारभतू पशपुालन तथा गोठ व्यवस्थापन ताललम कृषकहरुका लालग 
कोशेढुङ्गा सायवत हनु्छ भने्न कुरामा दईु मत नहोला । 

 

तयार गने 

नारायण ओली 
नायब पश ुसेवा प्रालबलधक  

भमेू गाउँपाललका पश ुसेवा केन्र 
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आधारभतू पशपुालन तथा गोठ व्यवस्थापन ताललम गदात ललएका केयह तक्तस्बरहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


