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ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकतायले  चारवटा  पोस्टरहरु  प्रिोग गरी सामुदायिक सेयमनार/ गोयि संचालन गनेछन् । सेयमनारको 

समिावधी  ३ घन्टा भन्दा बढी हुनेछैन  । 

 
सम्भव भएसम्म, ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकतायले सेयमनारका सेसनहरुमा  यललपचाटय पेपर र रंगीन माकय रहरू (रातो, हररिो, 

कालो वा यनलो) ल्िाउँनेछन् । छलफलको क्रममा पशुपालन गने दकसानहरूले उनीहरूको उदाहरण ददन सके्न भएकोले  ग्रायमण पशु 

स्वास््ि काियकतायले सहभागीहरु वीचबाट यचत्र बनाउन सके्न सहभागी  पयहचान गनय सक्छन र  िदद त्िस्तो व्ययि पयहचान भएमा 

त्िस व्ययिलाई यललपचाटयमा यचत्रण गनय अनुरोध गनय सक्छन  । तत्पश्चात यललपचाटयको यचत्रहरुलाई  पोस्टरहरूसँग तुलना गरर 

सेसनहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन गनय सक्छन । 

सयेमनारका उदशे्िहरु  

१. पशु खोप संगै  स्वस्थ पशुपालनका लागी उयचत व्यवस्थापन गने कुराको  ज्ञानमा  सुधार गने । 

२. पशुपालनमा मयहलाको िोगदानको बारे जनचेतना जगाउने। 

 

पोस्टर १ : पशपुालनको उयचत व्यवस्थापनको अभ्िास ( ४० यमनटे ) 

िो पोस्टर पशुपालन गने  दकसानहरु (पुरुष र मयहला दवुै)को लायग  गुणस्तरीि पशु उत्पादन सम्बयन्ध ज्ञान  ,उत्पादकत्वमा सुधार  

तथा पशुको स्वस्थ र कल्िाण बारे ज्ञान तथा सीपमा  सुधार गनय यवकयसत गररएको हो। 
 

चरणबद्ध रुपमा छलफल गन ेप्रदक्रिा: 

१. ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकतायले सहभागीहरूलाई उनीहरूको वस्तुभाउ (गाई, बाख्रा, भेडा) को हरेचाह गनय 

दकसानहरूको भूयमकामा रही के   के गछयन् भयन  सोधेर सुरु गने । (१० यमनेट) 

२. ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकतायले पोस्टरलाई यवस्तारै खोल्ने र सहभागीहरूलाई पोस्टरमा दखेेका कुराहरू वणयन गनय 

लगाउने । (५  यमनेट) 

३. त्िसपछी क्रमबद्द रुपमा पोस्टरमा प्रस्तुत भएका यवयभन्न पशुपालन सम्बयन्ध अभ्िासहरूलाई आफुले  वणयन गने ( (१५ 

यमनेट ) 

४. ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकतायले प्रश्नोत्तर सेसनलाई अयघ बढाउने । पोस्टरमा भएका पशुपालन सम्बयन्ध  व्यवस्थाका  

अभ्िासहरू पूणय नहुन सक्छन र सहभागीहरूले अन्ि अभ्िासहरूबारे पयन सोध्न सक्छन्/ बुझ्नखोज्छन/ बताउन सक्छन  

भन्ने कुरामा पयन ख्िाल राख्ने । िदद सो पाइएमा उनीहरुको अभ्िासहरूलाई पयन  छलफलमा समावेश  

५. त्िसपछी क्रमबद्द रुपमा पोस्टरमा प्रस्तुत भएका यवयभन्न पशुपालन सम्बयन्ध अभ्िासहरूलाई आफुले  वणयन गने । (१० 

यमनेट) 

पोस्टर २ :  स्वस्थ पशकुो लायग सआुहारा (४० यमनटे ) 

िो पोस्टर पशुपालन गने दकसानहरू (पुरुष र मयहला दवुै) लाई आलनो क्षेत्रमा उपलब्ध हुने पशु आहारका स्रोतहरू, यतनको प्रिोग 

गने यवयध र यतनीहरुको गुणस्तरीि उत्पादन र पशुको स्वास््िको लायग पशु आहारमा दानाको समावेश गनुयको महत्त्वबारे ज्ञान बढाउन 

यवकास गररएको हो।  
 

चरणबद्ध रुपमा छलफल गन ेप्रदक्रिा: 

१. ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकतायले सहभागीहरूलाई उनीहरूले आलनो वस्तुभाउ (गाईवस्तु, बाख्रा र भेडाहरू) लाई कस्तो 

प्रकारको दाना ददन्छन् वा कहाँ चराउँछन्  भनेर सोधेर सुरु गने । (१० यमनेट) 

२. पोस्टरलाई यवस्तारै खोल्ने र सहभागीहरूलाई पोस्टरमा दखेेका कुराहरू वणयन गनय लगाउने । (५  यमनेट) 

३. त्िसपयछ यवयभन्न खाद्यान्नका  स्रोतहरू (घाँस र चाराहरू), पूरक पोषक तत्वहरुहरू, जस्तै अन्न,पानी  वा खयनज तत्व र 

लवणहरू संगसंगै  प्रत्िेक खाद्य स्रोतले उत्पादकत्व (तौल वृयद्ध, दधू उत्पादन, बल, हड्डी, वृयद्ध र जनावरको 

स्वास््िमा सुधार ) बढाउनको लायग खेल्ने भूयमका बारे छलफल गने  । (१५ यमनेट) 

४. ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकताय ले प्रश्नोत्तर सेसनलाई अयघ बढाउने । (१० यमनेट ) 

पोस्टर ३ : स्वस्थ र यबरामी पशकुो पयहचान गन े( ४० यमनटे ) 
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िो पोस्टर पशुपालक दकसानहरु  (पुरुष र मयहला दवुै) को समिमै  पशुहरूमा लागेका रोगहरूका लक्षणहरू पयहचान गनय र 

उनीहरूलाई िस क्षेत्रमा भएका ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकताय वा स्थानीि पशुयचदकत्सकसँग खोज, अनुसन्धान तथा अनुभवहरु एक 

आपसमा साँटेर उपिुि समाधान पत्ता लगाउन मद्दत गनयको लायग यवकास गररएको हो। 
 

चरणबद्ध रुपमा छलफल गन ेप्रदक्रिा: 

१. ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकतायले सहभागीहरूलाई स्वस्थ र यबरामी पशुहरूको लक्षण के हो भनेर सोधेर सुरु गने । सो 

अवस्थामा प्रत्िेक बस्तुभाउलाई    (गाई, बाख्रा र भेडा) कसरी बेग्लाबेग्लै  ह्यान्डल गने  भनेर सोध्ने । (१० यमनेट) 

२. पोस्टरलाई यवस्तारै खोल्ने र सहभागीहरूलाई पोस्टरमा दखेेका कुराहरू वणयन गनय लगाउने । सुरुमा स्वस्थ र यबरामी 

जनावरहरूको सामान्ि लक्षणबाट सुरु गने ,त्िसपयछ आँखा, नाक र मुख जस्ता छोयपएका यभयत्र अंगहरूमा  यबरामी 

भएपयछ आउने पररवतयन बारे चचाय  गने  । ( ५ यमनेट ) 

३. त्िसपयछ स्वस्थ र यबरामी पशुहरूको सामान्ि लक्षणहरूबाट सुरु हुने गरर  पोस्टरमा प्रस्तुत भएका यचत्रहरुबारे बोल्ने  र 

त्िसपयछ प्रत्िेक अंग अंगमा आउने पररवतयन बारे यवश्लेषण गने । (१५  यमनेट) 

४.  प्रश्नोत्तर सेसनलाई अयघ बढाउने । पोस्टरमा भएका यवषिबस्तु पूणय नहुन सक्छन र सहभागीहरूले अन्ि रोग तथा 

लक्षणबारे पयन सोध्न सक्छन्/ बुझ्नखोज्छन/ बताउन सक्छन  भन्ने कुरामा पयन ख्िाल राख्ने । िदद सो पाइएमा उनीहरुको 

चासोको यवषिहरु पयन  छलफलमा समावेश गने । (१० यमनेट) 

पोस्टर ४ : पशुलाई काबमुा ल्िाउने सरुयक्षत प्रयवयधहरु  ( ४० यमनेट ) 

िो पोस्टर दधु दहुुने बेला, जुका तथा दकनाय माने बेला , स्प्रे गने बेला , खुर काट्ने समिमा , खोप लगाउने आदद जस्ता 

गयतयवयधहरू सञ्चालन गने समिमा दकसानहरु  (पुरुष र मयहला दवुै)ले  पशुहरूको आवागमन रोक्नको लायग उपिोगी हुन सके्न  केही 

सुरयक्षत र सरल तररकाले काबुमा ल्िाउने प्रयवयधहरूको जानकारी  गराउन यवकयसत गररएको हो। 
 

चरणबद्ध रुपमा छलफल गन ेप्रदक्रिा: 

१. ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकतायले सहभागीहरूलाई  यतनीहरुको पशुलाई कसरी पशुलाई सुरयक्षत तररकाले काबुमा ल्िाउन 

सदकन्छ  भयन  सोधेर सुरु गने । सो अवस्थामा प्रत्िेक बस्तुभाउलाई    (गाई, बाख्रा र भेडा) कसरी बेग्लाबेग्लै  ह्यान्डल 

गनय सदकन्छ भनेर सोध्ने । (१० यमनेट) 

२. पोस्टरलाई यवस्तारै खोल्ने र सहभागीहरूलाई पोस्टरको यचत्रमा दखेेका कुराहरू वणयन गनय लगाउने ।( ५ यमनेट 

३. त्िसपयछ पोस्टरमा दयेखएका सामग्री अनुसार  यवयभन्न  पशुलाई काबुमा ल्िाउने यवयभन्न तररकाबारे सयचत्र  प्रकाश पाने । 

(१५ यमनेट ) 

४. प्रश्नोत्तर सेसनलाई अयघ बढाउने । पोस्टरमा भएका काबुमा ल्िाउने तररकाहरु पूणय नहुन सक्छन र सहभागीहरूले अन्ि 

रोग तथा लक्षणबारे पयन सोध्न सक्छन्/ बुझ्नखोज्छन/ बताउन सक्छन  भन्ने कुरामा पयन ख्िाल राख्ने । िदद सो पाइएमा 

उनीहरुको चासोको यवषिहरु पयन  छलफलमा समावेश गने । (१० यमनेट) 

सयेमनार काियक्रमको समापन  (२० यमनटे )  

१. ग्रायमण पशु स्वास््ि काियकतायले सहभागीहरूलाई आजको सेयमनारबाट उनीहरूले कुन कुन  निाँ कुराको जानकारी यलए 

वा  यसके र पशुहरुसंग काम गदाय सो यसकेका कुराहरु कसरी लागू गनय सक्छन भन्ने कुरा सोध्ने ।  (१५ यमनेट) 

२. िस सेयमनारबाट  सहभागीहरूले के के  यसकेका छन् र उनीहरूले निाँ ज्ञान कसरी लागू गनय सक्छन भन्ने कुराहरुको  

उदाहरणहरू ददएर छलफल समाप्त गने । (५ यमनेट) 

 


