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ग्रा�मण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार्ले िफ्लपबुक प्रयोग गर� सामदुा�यक से�मनार सञ्चालन गन�छन ्। से�मनार ३ घन्टाभन्दा 
बढ� हुनेछैन  । 
समभ्व भएसमम्,ग्रा�मण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार्ले से�मनारका सेसनहरुमा िफ्लपचारट् पेपर र रंगीन मारक्रहरू (रातो, 
ह�रयो, कालो वा �नलो) ल्याउँनेछन ्। छलफलको क्रममा पशुपालन गन� �कसानहरूले उनीहरूको उदाहरण राखन् सक्ने 

भएकोले ग्रा�मण पशु स्वास्थ्य कायर्कतार्ले सहभागीहरु वीचबाट �चत्र बनाउन सक्ने सहभागी प�हचान गनर् सक्छन र य�द 

त्यस्तो व्यिक्त प�हचान भएमा त्यस व्यिक्तलाई िफ्लपचाटर्मा �चत्रण गनर् अनुरोध गनर् सक्छन। तत्पश्चात िफ्लपचाटर्को 
�चत्रहरुलाई िफ्लपबुकहरूसँग तुलना ग�र सेसनहरु प्रभावकार� रुपमा सचंालन गनर् सक्छन । 
 

से�मनारका उदेश्यहरु  

• पशु स्वास्थ्य र खोपका कायर्क्रममा  म�हलाको भू�मका र पशुपालन उत्पादनमा योगदानको बारेमा चेतना जगाउने। 
• पी पी आर रोग र खोपका फाइदाहरू बारे �ानमा  सधुार गन� । 
• समुदायका सदस्यहरू बीचमा  �वश्वास ,  आपसी सहयोग र सद्भावपूणर् वातावरण  सजृना गन�  

 

िफ्लपबुक १. स्वस्थ पश ु र सुखी मािनस   ( ५० �मनेट ) 

यो िफ्लपबुक पशु स्वास्थ्य र खोप कायर्क्रमहरुमा म�हलाको भू�मकाका साथै पशुपालन उत्पादनमा वहाँहरुको योगदानको 
बारेमा चेतना जगाउनको ला�ग �वकास ग�रएको हो। यस िफ्लपबुकले बाख्रा पाल्ने म�हला �कसानहरू,�बरामी बाख्राहरूको 
हेरचाह गन� म�हलाहरू र ग्रा�मण पशु स्वस्थ कायर्कतार् बनेर समुदायका पशुपालन ग�त�व�धहरूमा संलग्न भई सहयोग गनर् 
उत्पे्र�रत   म�हलाहरुलाई प्रभावकार� �नणर्य �लन र बाख्रा उत्पादनबाट भएको आय आजर्नको सफल त�रकाले �नयन्त्रण गन� 
कायर्मा सहयोग गनर् जोड �दन्छ । 
चरणबद्ध रुपमा छलफल गन� पर्�क्रया: 

१. से�मनारका सहभागीहरूलाई िफ्लपबुकको प्र�त�ल�प �वतरण गन� । 
२. िफ्लपबुकको शीषर्क पढ्ने । सहभागीहरूलाई शीषर्कको अथर् व्याख्या गनर् अनुरोध गन�  । 
३. िफ्लपबुकमा भएको  कथा पढ्ने  वा वणर्न गन� । कथा आफ्नै शब्दमा प�न वाचन गनर् स�कन्छ। पढाइ वा कथन 

जार� रहँदा सहजकतार्ले सहभागीहरूलाई िफ्लपबुकमा भएका पाठ्य वस्तुहरु कसर� सहभागीहरूको अनुभवसँग 

सम्बिन्धत छन भनेर सोध्न सक्छन ्। यस ैसन्दभर्मा सहजकतार्ले अ�र पढ्न क�ठन हुने सहभागीहरूलाई उनीहरूले 

�चत्रहरूमा देखेका कुराहरू व्याख्या गनर् भ�न अनुरोध गनर् सक्नेछन ्। िफ्लपबुकमा कथाहरु  अध्यन गद� गदार्  सोध्न 

स�कने अन्य प्रश्नहरू: 

• पशु स्वास्थ्य वा खोप अ�भयानको बारेमा म�हलाहरूले कसर� जानकार� पाउँछन?् के यो समुदायका सबै 

म�हलाहरूमा जानकार�  पुग्छ त ? को को छुटे वा को कसलाई समावेस गनर् स�कएको छ  ? 

• म�हलाहरूलाई आफ्नो बाख्रालाई खोप लगाउन लैजान के के कुराले अवरोध सजृना गदर्छ ? 
 

४. सहजकतार्ले िफ्लपबुक पढेप�छ वा वणर्न गरेप�छ, �नम्न प्रश्नहरू गरेर छलफललाई सहज बनाउने  

• समुदायका सबै बाख्राहरूलाई खोप लगाउनु �कन आवश्यक छ? 
• बाख्रालाई खोप लगाउँदा के फाइदा हुन्छ? 
• हामी सबैलाई आफ्नो बाख्रा र अन्य गाईवस्तुलाई खोप लगाउन कसर� प्रोत्सा�हत गनर् सक्छ�? वा बाख्रा पालन 

गन� �कसानहरूलाई खोप कस�र पुयार्उने ? 
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• पशुको स्वास्थ्यको रेखदेखमा संलग्न  म�हलाहरुको  भू�मकाको कदर गनर् हामीले समुदायका सदस्यहरूलाई के 

कसर� प्रोत्साहन �दन सक्छ�? 
 

५. �नम्न बँुदाहरू र यस िफ्लपबुकको  �वषयबस्तु व�रप�र रह�  छलफललाई  �नष्कषर् तफर्  लैजाने : 

•  खोप  तथा अन्य पशु सम्बिन्ध अ�भयानहरूमा समुदायका सबैले भाग �लनु अत्यन्तै मह�वपूणर् छ। 
• खोप लगाइएका पशुहरु  स्वस्थ हुन्छन ्र बजारमा उच्च मूल्य मा �ब�क्र हुन्छन । 
• पशु स्वास्थ्य  तथा उत्पादनमा म�हलाको योगदानको कदर गनर् र उनीहरूलाई सूचना,स्रोत र सेवाहरूको  पहँुचमा 

पुयार्उन  र �नणर्य प्र�क्रयामा सलंग्न हुने अवसरहरू उपलब्ध गराउनु मह�वपूणर् छ। 
 

 

 

 
 

िफ्लपबुक २ . भेडा बाख्रामा पी पी आर रोग  ( ५० �मनेट ) 

यो िफ्लपबुक चाह� ं पी पी आर रोग र खोपका फाइदाहरू बारे आफुमा भएको �ानमा सधुार गनर् �वक�सत ग�रएको हो। यो 
िफ्लपबुकले पशु स्वास्थ्यको मह�वलाई (पशुहरुलाई स्वस्थ रा�, राम्रोसँग खुवाउन र हेरचाह गनर् ) र घरका सदस्यहरू बीच 

िजम्मेवार�हरू प�न  बाँडफाँड गनर् प�न जोड �दन्छ । यो िफ्लपबुक प्रा�व�धक प्रकृ�तको छ तसथर् से�मनारको तयार� गनुर् अ�घ 

ग्रािमण पश ुस्वस्थ कायर्कतार्को सहयोग प�न आवश्यक हुन सक्छ । 
 

चरणबद्ध रुपमा छलफल गन� पर्�क्रया: 
१. से�मनारका सहभागीहरूलाई िफ्लपबुकको प्र�त�ल�प �वतरण गन� । 
२. िफ्लपबुकको शीषर्क पढ्ने । सहभागीहरूलाई शीषर्कको अथर् व्याख्या गनर् अनुरोध गन�  । 

- के उनीहरूले यो से�मनार अ�घ पीपीआर रोगको बारेमा सुनेका छन?् 
३. िफ्लपबुकमा भएको  कथा पढ्ने  वा वणर्न गन� । कथा आफ्नै शब्दमाप�न वाचन  स�कन्छ। पढाइ वा कथन जार� 

रहँदा सहजकतार्ले सहभागीहरूलाई िफ्लपबुकमा भएका पाठ्य वस्तुहरु कसर� सहभागीहरूको अनुभवसँग सम्बिन्धत 

छन भनेर सोध्न सक्छन ्। यस ैसन्दभर्मा सहजकतार्ले अ�र पढ्न क�ठन हुने सहभागीहरूलाई उनीहरूले �चत्रहरूमा 
देखेका कुराहरू व्याख्या गनर् भ�न अनुरोध गनर् सक्नेछन ्।पढेप�छ वा िफ्लपबुकमा कथाहरु  अध्यन गद� गदार्  
सोध्न स�कने अन्य प्रश्नहरू: 

- के पी पी आर रोगले तपा�को पशुवस्तुलाई असर गरेको छ? अ�न समुदायमा अन्य पशुवस्तुहरुलाई �न ? 

- त्यस प�छ पी पी आर रोग फै�लन न�दन तपाइको तफर् बाट  के गनुर्भयो ? 
४. सहजकतार्ले िफ्लपबुक पढेप�छ वा वणर्न गरेप�छ, �नम्न प्रश्नहरू गरेर छलफललाई सहज बनाउने  

- पी पी आर रोग फै�लन न�दन समुदायमा के गनर् स�कन्छ? 
- पी पी आर रोग फै�लनबाट रोक्नको ला�ग पशुपालनका के कस्ता राम्रा अभ्यासहरू अपनाउन स�कन्छ होला? 

५. �नम्न बँुदाहरू र यस िफ्लपबुकको  �वषयबस्तु व�रप�र रह�  छलफललाई  �नष्कषर् तफर्  लैजाने : 

- खोप र अन्य पशुपालन  सम्बिन्ध अ�भयानहरूमा समुदायका सबैले भाग �लनु मह�वपूणर् छ। 
- खोप लगाइएका पशुहरु  स्वस्थ हुन्छन ्र बजारमा उच्च मूल्य मा �ब�क्र हुन  सफल हुन्छन । 
-  हामीले समुदायका अन्य सदस्यहरूका साथै हाम्रा घरका सदस्यहरू ( प�त/पत्नी, छोराछोर�, आमाबाबु र 

अन्य) सँग पशु रोगहरू बारे जानकार�  गनुर्पछर्। 
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िफ्लपबुक ३.  एकको �पमा बिलयो  ( ५० �मनेट ) 

यो िफ्लपबुक समुदायका सदस्यहरू बीच �वश्वास र आपसी सहयोगको भावना �वकास गनर्  �वक�सत ग�रएको हो। समावेशी 
समुदायका ला�ग प्रोत्साहन गनर् समदुायका (पुरुष र म�हला, केटा र केट�, युवा र वदृ्ध, अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरू, 
�व�भन्न जात समूहका व्यिक्तहरू, जातजा�तका मा�नसहरू)लाई  स्रोत, सूचना र सेवाहरूमा समान पहँुचमा ल्याउन   र 
उनीहरुको जीवनमा प्रभाव पान�  सामुदा�यक �नणर्य प्र�क्रयामा अभ्यस्त गनर् यो िफ्लपबुकले जोड �दनेछ । 
चरणबद्ध रुपमा छलफल गन� पर्�क्रया: 

१. से�मनारका सहभागीहरूलाई िफ्लपबुकको प्र�त�ल�प �वतरण गन� । 
२. िफ्लपबुकको शीषर्क पढ्ने । सहभागीहरूलाई शीषर्कको अथर् व्याख्या गनर् अनुरोध गन�  । 
३. िफ्लपबुकमा भएको  कथा पढ्ने  वा वणर्न गन� । कथा आफ्नै शब्दमा प�न वाचन  स�कन्छ। पढाइ वा कथन जार� 

रहँदा सहजकतार्ले सहभागीहरूलाई िफ्लपबुकमा भएका पाठ्य वस्तुहरु कसर� सहभागीहरूको अनुभवसँग सम्बिन्धत 

छन भनेर सोध्न सक्छन ्। यस ैसन्दभर्मा सहजकतार्ले अ�र पढ्न क�ठन हुने सहभागीहरूलाई उनीहरूले �चत्रहरूमा 
देखेका कुराहरू व्याख्या गनर् भ�न अनुरोध गनर् सक्नेछन ्। पढाइ  गदार् वा िफ्लपबुकमा कथाहरु  अध्यन गद� गदार्  
सोध्न स�कने अन्य प्रश्नहरू: 

- समावेशी समुदायले तपाईको ला�ग के अथर् राख्छ? यो भनेको के हो ? 
४. सहजकतार्ले िफ्लपबुक पढेप�छ वा वणर्न गरेप�छ, �नम्न प्रश्नहरू गरेर छलफललाई सहज बनाउने  

- िफ्लपचाटर् र माकर् रहरू प्रयोग गरेर, सहभागीहरूलाई समावेशी समुदाय कोनर् लगाउने । समावेशी समुदायमा 
�व�भन्न सदस्यहरूले खेल्ने भू�मकाहरूबारे  व्याख्या गन� । 

- समावेशी समुदायमा कस्ता मूल्य मान्यताहरू मह�वपूणर् छन?् (जस्तै, �वश्वास, सम्मान, आपसी 
समझदार�, आ�द) 

- हाम्रो समुदायलाई समावेशी बनाउन के गनर् स�कन्छ? 
५. �नम्न बँुदाहरू र यस िफ्लपबुकको  �वषयबस्तु व�रप�र रह�  छलफललाई  �नष्कषर् तफर्  लैजाने : 

- खोप र अन्य पशुपालन  सम्बिन्ध अ�भयानहरूमा समुदायका सबैले भाग �लनु मह�वपूणर् छ। 
- खोप लगाइएका पशुहरु  स्वस्थ हुन्छन ्र बजारमा उच्च मूल्य मा �ब�क्र हुन  सफल हुन्छन । 
- हामीले सामुदा�यक मा�मलामा सबैको सलंग्नताको कदर र प्रवद्र्धन गनुर्पछर्। जब एक व्यिक्तको समस्यालाई 

अक�ले सम्बोधन गनर् स�कदैन त्यसप�छ  समदुायका सबैलाई असर गनर् जान्छ । तसथर् ,  हामीले सदैब एक 

अकार्को सहयोगमा काम गरेर हामी हाम्रो समदुायलाई असर गन� हरेक समस्याको समाधान गनर् र  समदुायका 
सदस्यहरूको जीवन स्थरमा सधुार गनर् सक्छ�। 
 

 से�मनारको समापन (२० �मनेट ) 

१. समापनको क्रममा  सहभागीहरूलाई �नम्न प्रश्नहरू सोध्ने : 

 

 कुन िफ्लपबुक तपाईलाई धेरै मन पय�? मनपन� कुनै �वशेष तस्वीर वा तिस्बरहरू छन ् भने एक आपसमा 
भन्नुहोस  ! तपाईलाई �कन मन पछर् भनेर त्यसको व्याख्या गनुर्होस।् तपाईलाई मन नपरेको �चत्र वा 
तिस्वरहरू बारे खुलेर एकापसमा बताउनुहोस !  तपाईलाई �कन मन पद�न भनेर प�न  व्याख्या गनुर्होस।् 

  तपा�ले आजको से�मनारबाट  के �सक्नुभयो? 
 आजको से�मनारबाट �सकेका के कुराको  अवलम्बन/ लागु  गनुर्हुन्छ ? 

 तपा� भ�वष्यमा पशु स्वास्थ्य र खोपसँग सम्बिन्धत कुन �वषयहरूमा  जान्न चाहनुहुन्छ? 
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 ल आज बाट तपाईलें अपनाउने/बन्ने �वषयमा प्रित�ा गनुर्होस ्त ? 

 
 

(आज तपा�ले �सकेको एउटा कुरा) समावेशी समुदायहरू �नमार्ण गनर् जसले म�हला र अन्य समुदायका 
सदस्यहरूको पशु स्वास्थ्य र पशुबस्तु  उत्पादनमा योगदानको कदर गदर्छ  
  


