पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास तालिम काययक्रम सञ्चािन लनर्दे शशका –२०७५
प्र्तािनााः
पशुपािन ब्यिसायको विविलिकरण तथा ब्यिसायीकरण गरी पशुिनको उत्सपार्दन र उत्सपार्दकत्सि अलिबृवि

गर्दै पशुजन्य उत्सपार्दनहरुमा गण्डकी प्रर्दे शिाई आत्समलनियर बनाई राविय उत्सपार्दनमा समेत योगर्दान दर्दन

यस क्षेत्रमा काययरत ब्यिसावयक कृषक, उद्यमी, व्यिसायी र सहायक तथा अलिकृत्तरका जनशशिहरुको
क्षमता विकास तथा उपयोग गरी नविनतम ज्ञान, सीप र प्रविलिहरुको प्रसार तथा प्रविलि ग्रहणमा सहजीकरण
गनय आिश्यक िएकोिे पशु सेिा तालिम केन्र, पोखरािे सञ्चािन गने पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास
सम्िशन्ि सम्पूणय तालिम काययक्रमहरु लनर्दे शशत गनय प्रर्दे श सरकारिे यो लनर्दे शशका जारी गरे को छ।
पररच्छे र्द १
प्रारशम्िक
१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्िाः
१.१ यो लनर्दे शशकाको नाम “पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास तालिम काययक्रम सञ्चािन लनर्दे शशका – २०७५”
रहेको छ।
१.२ यो लनर्दे शशका प्रर्दे श सरकारबाट ्िीकृत िएको लमलत र्दे शख गण्डकी प्रर्दे शिर िागु हुने छ।

२. पररिाषााः विषय िा प्रसं गिे अको अथय निागेमा यस लनर्दे शशकामा
क) “प्रर्दे श सरकार” िन्नािे गण्डकी प्रर्दे शको प्रर्दे श सरकारिाई सम्झनु पर्दयछ।
ख) “मन्त्रािय” िन्नािे गण्डकी प्रर्दे शको िूलम ब्यि्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्राियिाई सम्झनु पर्दयछ।
ग) “लनर्दे शनािय” िन्नािे गण्डकी प्रर्दे श अन्तगयतको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास लनर्दे शनािय सम्झनु पर्दयछ।
घ) “कायायिय” िन्नािे गण्डकी प्रर्दे श अन्तगयतको पशु सेिा तालिम केन्र, पोखरा; “प्रमुख” िन्नािे पशु सेिा
तालिम केन्रको प्रमुख र “काययक्रम” िन्नािे पशु सेिा तालिम केन्रको साि बसािीरुपमा ्िीकृत
िएको काययक्रम सम्झनु पर्दयछ।
ङ) “विज्ञ केन्र” िन्नािे गण्डकी प्रर्दे श अन्तगयतका िेटेररनरी अ्पताि तथा पशु सेिा विज्ञ केन्र सम्झनु
पर्दयछ।
च) “पाठ्यक्रम विकास तथा पररमाजयन सलमलत” िन्नािे तालिम पाठ्यक्रम लनिायरण र त्सयसिाई समय सापेक्ष
हुने गरी पररमाजयन गनय तोवकए बमोशजमका पर्दालिकारी रहने गरी गठन िएको सलमलत सम्झनु पर्दयछ।
छ) “सहिागी” िन्नािे कायायियिे सञ्चािन गरे का तालिमहरुमा समािेस हुन छनौट िएका िा तालिममा
िाग लिइरहेका िा लिइसकेका प्रशशक्षाथीहरुिाई जनाउँर्दछ। “िािग्राही” िन्नािे कायायियबाट सेिा
प्राप्त गने कृषक, कृषक समुह, सलमलत, सहकारी, उद्यमी, लनजी ब्यिसाय तथा सं ्था समेतिाई जनाउँछ।
ज) “साझेर्दार” िन्नािे कायायियसँग समन्िय गरी कायायियिाई थप आलथयक र्दावयत्सि नपने गरी तालिममा
काययक्रमहरु सञ्चािन गनय सहकायय गने व्यशि, समुह, सलमलत, सहकारी तथा सं ्था समेतिाई जनाउँछ।
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झ) “तालिम” िन्नािे सहिागीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता अलििृविका िालग सञ्चािन गररने प्रशशक्षण काययिाई
जनाउँर्दछ। यस शव्र्दिे तालिम आिश्यकता पवहचान, तालिम योजना (पाठ्यक्रम, विलि र सामग्री)
तयारी/लनमायण, तालिम सञ्चािन र तालिम अनुगमन तथा मुल्याङ्कन ज्ता तालिम चक्रका सम्पूणय
अियिहरु समेतिाई िुझाउँर्दछ।
ञ) “कृषक/उद्यमी/ब्यिसायी ्तर” िन्नािे पशुपन्छी तथा मत्स्यपािक कृषक, उद्यमी, ब्यिसायी र ग्रालमण
पशु ्िा््य काययकतायहरु; “सहायक ्तर” िन्नािे राजपत्र अनंवकत कमयचारीहरु र “अलिकृत ्तर”
िन्नािे राजपत्रांवकत कमयचारीहरु िाई िुझाउँर्दछ।
३. उद्देश्याः यस लनर्दे शशकाको उद्देश्य र्दे हाय िमोशजम रहेका छन्।
३.१ प्रर्दे श ्तरमा पशुपन्छी तथा मत्स्य ब्यिसायमा सम्िग्न अगुिा तथा ब्यिसावयक कृषक, कृषक
समुह/सलमतहरु र पशुपन्छीजन्य मुल्य श्ं ृखिामा आिि उद्यमीहरुको सं ्थागत एिं प्राविलिक ज्ञान,
सीप र क्षमता अलिबृवि गने गराउने।
३.२ प्रर्दे श ्तरमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासमा सम्िग्न नीशज तथा सरकारी सहायक्तर र
अलिकृत्तरका प्राविलिकहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अलिबृवि गने गराउने।
३.३ तालिम आिश्यकता पवहचान, तालिम योजना (पाठ्यक्रम, विलि र सामग्री), तालिम सञ्चािन र तालिम
मुल्याङ्कन ज्ता तालिम चक्रका विलिन्न पक्षहरु िाई जीिन्तता दर्दई पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्िशन्ि
तालिम काययक्रमको प्रिािकारी काययन्ियन गने गराउने।
४. काययनीलताः र्दफा ३ बमोशजमको उद्देश्य प्रालप्तका िालग र्दे हायको काययनीलत अपनाईनेछ।
४.१ प्रर्दे श अन्तगयत रहेका

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका िालग काययरत विज्ञ केन्र, ्थानीय

तहका

पशुपन्छी विकास शाखा/इकाइ, सरकारी फामय र साझेर्दार सं ्थाहरुिे मनोनयन गरे का पशुपन्छी तथा
मत्स्य पािक कृषक तथा उद्यमीहरुको विषयगत तालिम माफयत ज्ञान, सीप र क्षमता अलिबृवि गनय
सम्िशन्ित लनकायहरुसँग समन्िय तथा सहकायय गने।
४.२ प्रर्दे श अन्तगयत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका सम्िशन्ि कायय गने सरकारी तथा लनजी क्षेत्रमा काययरत
सहायक तथा अलिकृत ्तरका प्राविलिक जनशशिको विषयगत तालिम माफयत क्षमता अलििृविका
िालग आिश्यक समन्िय तथा सहकायय गने।
४.३ बय्क लसकाइका लसिान्तहरुमा आिाररत रही तालिम चक्रका विलिन्न पक्षहरुको प्रिािकारी
कायायन्ियनका िालग काययविलि तथा मापर्दण्डहरुको तजुम
य ा, विलि पवहचान, तालिम म्यानुअि तयारी
र तालिम सामग्रीहरु लनमायण गने तथा प्रसार सामग्रीहरुको विकास गर्दै िै जाने ।
पररच्छे र्द २
काययक्रम सम्िशन्ि
५. तालिम काययक्रमहरुको वकलसमाः र्दे हायमा उल्िेख गररए अनुसारका पशुपन्छी तथा मत्स्य सम्िशन्ि कृषक,
उद्यमी र सहायक तथा अलिकृत ्तर तालिम काययक्रमहरुको तजुम
य ा तथा काययन्ियन गररनेछ।
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५.१ छोटो अिलिका तालिम काययक्रमाः यस काययक्रम अन्तगयत अलिकतम एक हप्ता काययदर्दन िएका तालिम
काययक्रमहरु पर्दयछन्।
५.२ मध्यम अिलिका तालिम काययक्रमाः यस काययक्रम अन्तगयत अलिकतम र्दुई हप्ता काययदर्दन िएका तालिम
काययक्रमहरु पर्दयछन्।
५.३ िामो अिलिका तालिम काययक्रमाः यस काययक्रम अन्तगयत र्दुई हप्ता िन्र्दा िेरै काययदर्दन िएका तालिम
काययक्रमहरु पर्दयछन्।
५.४ पुनतायजगी तालिम काययक्रमहरुाः यस काययक्रम अन्तगयत अशघल्िा आलथयक िषयहरुमा सञ्चािन िएका
तालिम काययक्रमका िािग्राहीहरुको लसकाइिाई पुन ताजा गनय गररने तालिम काययक्रमहरु पर्दयछन्।
५.५ सहिागीको आिारमा छोटो, मध्यम र िामो अिलिका तालिम तथा पूनज
य ातगी तालिमहरुिाई
कृषक/उद्यमी ्तर, सहायक ्तर र अलिकृत ्तर तालिमको रुपमा िगीकरण गररनेछ।
६. सिै वकलसमका तालिमहरुको लनयलमत रुपमा तोवकए अनुसार तालिम चक्रका सिै पक्षहरुको अनुगमन
मुल्याङ्कन तथा पुनराििोक गरी आिश्यक सुिारका गर्दै िै जाने र्दावयत्सि कायायियको हुनेछ।
७. तालिम सञ्चािनका िालग अनुमलत लिनुपनेाः
७.१ पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्िशन्ि कुनै खास वकलसमको सेिा सञ्चािानाथय अनुमलत दर्दनु अशघ
िािग्राहीिे पूिश
य तयका रुपमा लिने ग्रालमण पशु ्िा््य काययकताय र कृलत्रम गिायिान सम्िशन्ि तालिम
अनुमलत विना सञ्चािन गनय सवकनेछैन।य्ता तालिमहरुको सञ्चािन अनुमलत कायायियको लसफारीसमा
तालिम लनर्दे शन सलमलतिे प्रर्दान गनेछ। तर, लत तालिमहरुको पुनतायजगी तालिम र अन्य तालिम
सञ्चािनमा यसिे बािा पुयायएको मालननेछैन।
७.२ कुनै साझेर्दारिे उपर्दफा ७.१ अनुसारका तालिम सञ्चािन गनय चाहेमा कायायियको सुपररिेक्षणमा रही
तालिम सञ्चािन गने प्रलतििता पत्रका साथ कायायिय माफयत तालिम लनर्दे शन सलमलत समक्ष तालिम
सञ्चािन ्िीकृलतका िालग लनिेर्दन पेश गनुप
य नेछ। य्ता तालिम सञ्चािन सम्िशन्ि अन्य कुराहरु
तालिम लनर्दे शन सलमलतिे श्िकृत गर्दायका बखत तोके िमोशजम हुनेछ र सो को अनुगमन कायायिय
प्रमुखिे गनेछ।
८. तालिम लनर्दे शन सलमलताः विशेष वकलसमका तालिम सञ्चािन अनुमलत प्रर्दान गनय, त्सय्ता तालिममा सहिागी
हुन आिश्यक न्यूनतम योग्यता लनिायरण गनय र आिश्यकता अनुसार त्सयसको पुनराििोकन गनय एक
तालिम लनर्दे शन सलमलत रहनेछ।
८.१ तालिम लनर्दे शन सलमलतको सं रचनााः
क) सशचि, िूलम ब्यि्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रािय

सं योजक

ख) लनर्दे शक, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास लनर्दे शनािय

सर्द्य

ग) प्रमुख, पशुपन्छी विकास महाशाखा, िूलम ब्यि्था, कृवष तथा
सहकारी मन्त्रािय

सर्द्य
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घ) प्रमुख, पशुपन्छी उत्सपार्दन तथा िजार प्रिियन शाखा
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास लनर्दे शनािय

सर्द्य

ङ) बररष्ठ तालिम अलिकृत, पशु सेिा तालिम केन्र

सर्द्य सशचि

ँ ै िे लनिायरण गरे अनुसार हुनछ
८.२ तालिम लनर्दे शन सलमलतको काययविलि सलमलत आफ
े । सलमलतको िैठक
आिश्यकता अनुसार ि्नेछ।
९. तालिम पाठ्यक्रम लनिायरण तथा पुनराििोकनाः

कायायियिे सञ्चािन गने सिै वकलसमका तालिम

काययक्रमहरुको विषय र सहिागीको ्तर अनुसार काययदर्दन र पाठ्यक्रम लनिायरण गनय, त्सयसको
आिश्यकता अनुसार पुनराििोकन गनय र विषयगत तालिम अनुसार प्राविलिक नमयस लनिायरण गनय एक
पाठ्यक्रम लनिायरण तथा पुनराििोकन सलमलत रहनेछ।
९.१ पाठ्यक्रम विकास तथा पुनराििोकन सलमलतको सं रचना
क) लनर्दे शक, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास लनर्दे शनािय

सं योजक

ख) प्रमुख, पशुपन्छी विकास महाशाखा, िूलम ब्यि्था कृवष तथा
सहकारी मन्त्रािय
ग) बररष्ठ तालिम अलिकृत, पशु सेिा तालिम केन्र

सर्द्य
सर्द्य

घ) प्रमुख, पशुपन्छी उत्सपार्दन तथा िजार प्रिियन शाखा
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास लनर्दे शनािय

सर्द्य

ङ) प्रमुख, पशुपन्छी ्िा््य इवपडे लमयोिोजी तथा लनयमन शाखा
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास लनर्दे शनािय

सर्द्य

च) प्रमुख, मत्स्य विकास शाखा
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास लनर्दे शनािय
छ) फोकि अलिकृत, पशु सेिा तालिम केन्र

सर्द्य
सर्द्य सशचि

नोटाः पाठ्यक्रम विकास तथा पुनराििोकन सलमलतको िैठकमा िविमा र्दुइ जना विषय विज्ञहरुिाई आमन्त्रण
गनय सवकनेछ।
ँ ै िे लनिायरण गरे अनुसार हुनछ
९.२ पाठ्यक्रम विकास तथा पुनराििोकन सलमलतको काययविलि सलमलत आफ
े ।
सलमलतको िैठक आिश्यकता अनुसार ि्न सक्ने िए पलन कशम्तमा बषयको र्दुइ पटक अलनिायय रुपमा
ि्नेछ।
१०. तालिम व्यि्थापन प्राविलिक सलमलताः तालिममा आिश्यकता पवहचान, तालिम योजना तयारी, तालिम
सञ्चािन र तालिम अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्िशन्ि काययक्रमहरुको ब्यि्थानका िालग तथा तालिम
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लनर्दे शन सलमलत र तालिम पाठ्यक्रम लनिायरण तथा पुनराििोकन सलमलतबाट श्िकृत हुनपु ने विषयहरुमा
प्र्ताि तयार गरी पेश गनय एक तालिम व्यि्थापन प्राविलिक सलमलत रहनेछ।
१०.१ तालिम व्यि्थापन प्राविलिक सलमलतको संरचनााः
क) बररष्ठ तालिम अलिकृत, पशु सेिा तालिम केन्र

सं योजक

ख) प्रमुख, पशुपन्छी उत्सपार्दन तथा िजार प्रिियन शाखा
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास लनर्दे शनािय

सर्द्य

ग) अलिकृत प्रलतलनलि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास लनर्दे शनािय

सर्द्य

घ) कायायिय प्रमुखिे तोकेको अलिकृत ्तर कमयचारी

सर्द्य

ङ) फोकि अलिकृत, पशु सेिा तालिम केन्र

सर्द्य सशचि

नोट: तालिम व्यि्थापन प्राविलिक सलमलतको िैठकमा आिश्यकता अनुसार अलिकतम र्दुई जना विषय
विज्ञहरुिाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ।
ँ ै िे लनिायरण गरे अनुसार हुनेछ।
१०.२ तालिम व्यि्थापन प्राविलिक सलमलतको काययविलि सलमलत आफ
सलमलतको िैठक आिश्यकता अनुसार ि्न सक्नेछ।
११. पुनतायजगी तालिम काययक्रमहरु सञ्चािनाः चािु आलथयक िषयको बावषयक काययक्रम तजुम
य ा गर्दाय अशघल्िा
िषयहरुमा सञ्चािन िएका तालिम काययक्रमहरुको िािग्राहीहरुको लसकाइिाई पुन ताजा गनय पुनतायजगी
तालिमहरु सम्िग्न गरी पुनतायजगी तालिमहरु सञ्चािन गनय सवकनेछ। तर, छोटो अिलिको तालिम
काययक्रमको पुनतायजगी तालिम सञ्चािन गररने छै न।
१२. काययदर्दन थप घट गनय सक्नेाः तालिम काययक्रमहरुको अिलि तोवकए अनुसार हुने िएता पलन आिश्यकता
अनुसार तोवकएको तालिमका िालग तालिम आिश्यकता पवहचान प्रलतिेर्दनमा उल्िेख िए अनुसार िशक्षत
िगयको ज्ञान तथा सीपमा रहेको कमी पररपूती गनय आिश्यक विषय ि्तुि्तुहरु समेटी कायायिय
प्रमुखिे पाठ्यक्रम विकास तथा पुनराििोकन सलमलतको ्िीकृतीमा लिई तालिम काययदर्दन थप घट गनय
ू य दर्दइने तालिममा काययदर्दन घटाउन सवकनेछैन।
सक्नेछ। तर, कुनै सेिा सञ्चािानाथय अनुमलत लिनुपि
१३. साझेर्दारीमा तालिम काययक्रम सञ्चािन गनय सक्नेाः कायायियकको लनयलमत काययक्रममा िािा नहुने र
कायायियिाई थप आलथयक र्दावयत्सि नपने गरी कायायियिे कुनै साझेर्दारसँग साझेर्दारीमा तालिम
काययक्रमहरु सञ्चािन गनय सक्नेछ। त्सय्ता तालिम काययक्रमहरुको सेिा शतयहरु कायायिय र
साझेर्दारबीच आपसी सहमलतमा तय िए अनुसार हुनछ
े । कुनै एक तालिम प्याकेजका िालग एक िा सो
िन्र्दा िेरै साझेर्दारहरु हुन सक्नेछन्।
१४. सहिागी िा िािग्राही छनौट तथा मनोनयनाः
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१४.१ कायायियको पूणय आलथयक र्दावयत्सि हुनेगरी सञ्चािन हुने तालिमाः यस वकलसममा तालिम ब्यि्थापन
सम्िशन्ि सम्पूणय खचय तथा सहिागीहरुिे लनयमानुसार पाउने र्दै लनक तथा भ्रमण खचय कायायियिे नै
बेहोने गरी सञ्चािन हुने तालिमहरु पर्दयछन्। यस िगयको कृषक तथा उद्यमी ्तर प्रशशक्षाथीहरु र
सहायक ्तर प्राविलिक प्रशशक्षाथीहरुको छनौट तथा मनोनयन सम्िशन्ित ्थानीय

तहको पशु सेिा

शाखा / विज्ञ केन्रिे गरे अनुसार हुनेछ िने अलिकृत ्तर प्राविलिक प्रशशक्षाथी सहिागीको छनौट
तथा मनोनयन लनर्दे शनाियिे गरे अनुसार हुनेछ।
१४.२ कायायियको आंशशक आलथयक र्दावयत्सि हुनेगरी सञ्चािन हुने तालिमाः यस वकलसममा तालिम ब्यि्थापन
सम्िशन्ि सम्पूणय खचय कायायियिे र सहिागीहरुिे लनयमानुसार पाउने र्दै लनक तथा भ्रमण खचय सम्िशन्ित
सहिागी मनोनयन गने लनकायिे नै बेहोने गरी सञ्चािन हुने तालिमहरु पर्दयछन्। यस बगयका सिै
्तरका तालिमहरुमा प्रशशक्षाथी सहिागीको छनौट तथा मनोनयन कायायिय र गण्डकी प्रर्दे श लित्रका
सरोकारिािा ्थानीय

तहहरु तथा विज्ञ केन्रहरु बीचको समन्ियमा हुनेछ।

१४.३ कायायियिाई आलथयक र्दावयत्सि नहुने गरी सञ्चािन हुने तालिमाः यस वकलसममा तालिम ब्यि्थापन
सम्िशन्ि सम्पूणय खचय तथा सहिागीहरुिे लनयमानुसार पाउने र्दै लनक तथा भ्रमण खचय सम्िशन्ित साझेर्दारिे
नै बेहोने गरी सञ्चािन हुने तालिमहरु पर्दयछन्। यस वकलसमका तालिमका िािग्राही तथा सहिागीको
छनौट सम्िशन्ित साझेर्दारिे गनेछ।
१४.४ कायायियिे सञ्चािन गने सिै वकलसमका तालिमहरुमा सहिागी छनौट तथा मनोनयन उपर्दफा
१४.१, १४.२ र १४.३ मा उल्िेख गररए अनुसार िए पलन तालिममा सहिागी हुन पाँउ िनी
ब्यशिगतरुपमा कायायियमा लनिेर्दन पेश गने योग्यता पुगेका कृषक, उद्यमी तथा कमयचारीहरु िाई
कायायियिाई आथीक र्दावयत्सि नपने गरी कायायिय प्रमुखिे तालिममा समािेश गनय सक्नेछ। तर त्सय्ता
सहिागीको सं ख्या कुनैपलन तालिमका कुि सहिागी सं ख्याको बीस प्रलतशत िन्र्दा िेरै हुने छै न।
१४.५ उपर्दफा १४.४ मा जुनसुकै कुरा िे शखएको िएता पलन सहायक ्तर तथा अलिकृत ्तरको सेिा
प्रिेश तथा सेिाकािीन तालिमका सहिालगहरुको छनौट तथा मनोनयन लनर्दे शनाियिे गरे अनुसार
हुनेछ।

पररच्छे र्दाः ३
काययक्रम तजुम
य ा तथा कायायन्ियन सम्िशन्ि
१५. तालिम काययक्रम तजुम
य ा प्रवक्रया
१५.१ कायायियिे आगालम आलथयक िषयको बजेट काययक्रम गोष्ठी (योजना तजुम
य ा गोष्ठी) शुरू

हुन ु एक

मवहना अगािै कायायियबाट तालिम सञ्चािन गनय सवकने विषयहरुको जानकारी र थप विषयहरुमा
तालिम आिश्यक पने िए सो समेत जानकारी गराउन विज्ञ केन्रहरु पत्राचार गनेछ।
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१५.२ विज्ञ केन्रहरुिे उपर्दफा १५.१ अनुसारको पत्र प्राप्त हुनासाथ माताहतका ्थानीय तहहरु समेतिाई
जानकारी गराई आगालम आलथयक िषयको बजेट काययक्रम गोष्ठी (योजना तजुम
य ा गोष्ठी) हुन ु र्दुईहप्ता
अगािै तालिम आिश्यक पने विषयहरु सं किन गरी कायायियमा पठाउने व्यि्था लमिाउनु पनेछ।
१५.३ विज्ञ केन्रहरुबाट आिश्यकता प्राप्त िई सकेपलछ कायायियिे श्ोत, सािन र क्षमता अनुसार
ँ छिफि गरी
तालिमका विषय र सं ख्या यवकन गरी बजेट काययक्रम गोष्ठीमा विज्ञ केन्र प्रमुखहरुसग
तालिम काययक्रमिाई अशन्तम रूप दर्दनेछ।
१५.४ यवकन िैसकेका तालिम काययक्रमहरु समािेश गरी बावषयक बजेट तथा काययक्रम तयार गरी कायायियिे
श्िकृलतका िालग सम्िशन्ित लनकायमा पेश गनेछ। बावषयक बजेट तथा काययक्रम श्िकृत हुँर्दाका
िखत प्र्तावित बजेट तथा काययक्रममा पररितयन िै कुनै तालिम काययक्रम सञ्चािन नहुने अि्था
िएमा विज्ञ केन्रहरुिाई कायायियिे काययक्रम श्िकृत िएको र्दुइ हप्ता लित्र सो को जानकारी गराउनु
पनेछ।
१६. तालिम काययक्रम कायायन्ियन प्रवक्रया
१६.१ बावषयक काययक्रम ्िीकृत िएको १५ दर्दन लित्र कायायियिे बावषयक तालिम काययक्रम सञ्चािन कायय
तालिका प्रकाशन गनुप
य नेछ। उि कायय तालिकामा तालिम प्रिािकारीता अध्ययनका िालग तालिम
चक्रका सम्पूणय अियिहरुको िे खाजोखा गने गरी कृषक/उद्यमी ्तर, सहायक ्तर र अलिकृत
्तरका कशम्तमा एक एक तालिमहरुको पवहचान समेत गरे को हुनपु नेछ।
१६.२ तालिम सञ्चािन सूची अनुसारका तालिममा सहिागी मनोनयनका िालग चौमालसक रुपमा कायायियिे
सम्िशन्ित लनकायहरु सँग समन्िय गनुप
य नेछ।
१६.३ कायायिय प्रमुखिे चौमालसक रुपमा सम्िशन्ित तालिमका िालग तालिम सं योजक, तालिम सहायक,
प्रलतिेर्दक तथा सहयोगी तोक्नुपनेछ। तालिम सं योजकिे मनोनयन िएका सहिागीहरुको सूशच र
अन्य आिश्यक वििरण तालिम सुरुहुन ु िन्र्दा कशम्तमा ३ दर्दन अगािै सूचना पाटीमा टाँस गनुय
पनेछ।
१६.४ विषेश वकलसमका व्यिहाररक तालिमका िालग पाठ्यक्रम लनिायरण तथा पुनराििोकन सलमलतिे छु ट्टै
व्यि्था गरे बाहेक कायायियिे सञ्चािन गने सिै तालिमहरुमा सहिागीहरुको सं ख्या न्यूनतम बाह्र
जना र अलिकतम विस जना हुनेछ।
१६.५ तालिममा मनोनयन िएका सहिागीहरुिे तालिम सञ्चािन हुन ु एक दर्दन अगािै कायायिय समय लित्र
कायायियमा सम्पकय गररसक्नु पनेछ। विविि कारण जनाइ तालिमको र्दश प्रलतशत कक्षा िा र्दुइ
दर्दन मध्ये जुन अिलि कम हुन्छ उि अिलि व्यलतत िएपलछ सम्पकयमा आउने सहिागीहरुिाई
तालिममा समािेश गररनेछैन। तर यस अनुसार कुनै सहिागी तालिममा सहिालग हुन नसकेका कारण
उपर्दफा १६.४ अनुसारको न्यूनतम सहिागी सं ख्या नपुगम
े ा तालिम सञ्चािनमा बािा पुगेको मालनने
छै न।
१६.६ कायायियिे तालिम सञ्चािनका िालग तालिमहरुका विषय अनुसार आन्तररक तथा बाह्यरुपमा उपिब्ि
विषय विज्ञहरुको रोष्टर तयार गने तथा लनयलमत अध्यािलिक गने कायय गनेछ। तालिममा

बाह्य
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प्रशशक्षकको रुपमा सहयोग गनय इच्छु क प्रशशक्षकिे रोष्टरमा सूचीकृत हुन तोवकएको िाँचामा
कायायियमा लनिेर्दन पेश गनुप
य नेछ।
१६.७ तालिम काययक्रमहरुका कक्षाहरु सञ्चािन गनय कायायिय प्रमुखिे विषय विज्ञताका अिारमा लनयलमत
रुपमा सञ्चािन हुने तालिमहरुमा न्यूनतम ६० प्रलतशत कक्षा कायायियका आन्तररक प्रशशक्षकहरुबाट
र बाँवक कक्षाहरु

बाह्य प्रशशक्षकहरुबाट सञ्चािन हुने गरी प्रशशक्षण तालिका लनिायरण गनुप
य नेछ।

तर, लनयलमत सञ्चािन नहुने तालिमहरुमा रोष्टर अनुसार उपिब्ि आन्तररक तथा

बाह्य

प्रशशक्षकहरुको विषय विज्ञताका आिारमा प्रशशक्षण तालिका लनिायरण गनय बािा पुगेको मालननेछैन।
१६.८ कृषक/उद्यमी ्तर तालिमका सैिाशन्तक कक्षाहरु सहायक तथा अलिकृत्तरका प्रशशक्षकिे र
सहायक्तर तालिममा सै िाशन्तक कक्षाहरु अलिकृत्तरका प्रशशक्षकिे मात्र प्रशशक्षण गनुय पनेछ।
तर सहायक्तरका प्रशशक्षकहरुिे व्यिहारीक कक्षा सञ्चािनका गनय बािा पुयायएको मालननेछैन।
१६.९ तालिम सं योजकिे तालिम सञ्चािन तथा प्रशशक्षणका क्रममा आिश्यक पने सम्पूणय शैशक्षक
सामग्रीहरुको व्यि्था र वफल्ड अध्ययन, भ्रमण तथा वफल्ड अभ्यास गनुप
य ने िएमा सो को समेत
उशचत व्यि्थापन लमिाउनु पनेछ।
१६.१० तालिम सं योजकिे प्रशशक्षणका क्रममा अलिकतम प्रशशक्षण विलि तथा सामग्रीको प्रयोग गरी
ँ आिश्यक परामशय गनुप
तालिमको प्रिािकारी कायायन्ियनका िालग प्रशशक्षकहरुसग
य नेछ।
१६.११ तालिम सञ्चािन गर्दाय अलिकतम सहिागीहरुको अपेक्षा तालिमको पाठ्यक्रम िन्र्दा केही फरक
पनय गएमा तालिम सं योजकिे काययिय प्रमुखको श्िकृती लिई बिीमा विस प्रलतशत कक्षाहरु हेरफेर
गनय सक्नेछ।
१६.१२ तालिम सं योजकिे हरे क तालिम काययक्रमको विषयि्तु, ब्यि्थापन तथा सहजीकरणका बारे मा
सहिागीबाट मुल्याङ्कन गराई क्रमशाः सुिार र सम्िशन्ित प्रशशक्षकहरुिाई पृष्ठपोषण लिनेदर्दने व्यि्था
गनुप
य नेछ ।
१७. पाठ्यसामग्री, पाठ्यपु्तक एिं तालिम सामग्रीहरुको व्यि्था
१७.१ कायायियिे विलिन्न तालिमहरुको प्रकृलत अनुसार उपयोगी पाठ्य सामग्रीहरु, पाठ्यपु्तकहरु, तालिम
सञ्चािनका िालग आिश्यक तालिम सामग्रीहरु तथा उपकरणहरुको व्यि्था गनेछ।
१७.२ कायायियिे तालिम काययक्रमहरुमा उपयोग िएका पाठ्य सामग्रीहरु र प्रशशक्षकहरुिे उपिब्ि
गराएका काययपत्रहरु विषयगत रुपमा सं किन गरी सन्र्दिय सामग्रीहरुको रुपमा उपयोग गने व्यि्था
लमिाउनेछ।
१७.३ कायायियिे आन्तररक तथा बाह्य श्ोतको उपयोग गरी क्रलमकरुपमा तालिम म्यानुअिहरु विकास
तथा पररमाजयन गने व्यि्था लमिाउनेछ।
१७.१ कायायियिे क्रलमक रुपमा पशुपन्छी तथा मत्स्य पािन ब्यिसायको ब्यिसायीकरण, औिोलगकीकरण,
विविलिकरण र आिुलनकीकरण सम्िशन्ि निप्रितयक प्रविलिहरुको खोज तथा अध्ययन गरी प्रविलि
प्रसारका िालग विलिन्न प्रसार सामग्रीहरुको विकास गनेछ।
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१८. तालिम सञ्चािन खचय, सेिा शुल्क तथा पाररश्लमक
१८.१ कायायियिाई आलथयक र्दावयत्सि नहुनेगरी सञ्चािन हुने तालिमका सहिागी िा िािग्रही िा साझेर्दारबाट
सम्झौतामा अनुसारको शुल्क लिइनेछ। तर अन्य वकलसममा तालिमहरु सञ्चािन गर्दाय कुनैपलन
प्रकारको सेिा शुल्क लिन पाईने छै न।
१८.२ कायायियिे श्िकृत बजेट तथा काययक्रम अन्तगयत सञ्चािन गने तालिम सञ्चािन सम्िशन्ि खचय, सेिा
शुल्क र पाररश्लमक अनुसूची २ अनुसार हुनेछ।

पररच्छे र्दाः ४
विविि
१९. अनुगमन तथा मुल्याङ्कनाः यस लनर्दे शशकामा व्यि्था िए अनुसारका तालिम काययक्रम हरुको अनुगमन
तथा मुल्याङ्कन तालिम व्यि्थापन प्राविलिक सलमलतिे गनेछ।
२०. तालिम प्रिािकारीता अध्ययनाः नमुनाका आिारमा तालिम प्रिािकारीता अध्यनन गररने तालिमहरुको
वििरण तालिम ब्यि्थापन प्राविलिक सलमलतिे बावषयक तालिम काययक्रम सञ्चािन कायय तालिका
तयार गर्दायका िखत तोक्नेछ। तालिम प्रिािकारीता अध्ययनका िालग तालिम चक्रका सम्पूणय
ँ िे तयार गरे को
अियिहरुको िेखाजोखा गने, तालिम प्रशशक्षणको उत्तराियमा सिै सहिागीहरु आफ
तालिममा लसकेका ज्ञान तथा सीपको उपयोग योजना (िक्ष्य लनिायरण) अनुसार कायय गरे नगरे को
यवकन गने तथा तालिमको उद्देश्यिाई पुरा िए निएको जाँच गने ज्ता विषयहरुिाई आिार
मालननेछ।
२१. लनर्दे शशकाको सं शोिन तथा ब्याख्यााः
२१.१ यो लनर्दे शशका कायायन्ियनिाई थप व्यिश्थत र प्रिािकारी बनाउन मन्त्राियिे आिश्यकता अनुसार
थपघट र पररमाजयन गनय सक्नेछ। तर, अनुसूचीहरुको सं शोिन मौजुर्दा ऐन तथा लनयमसँग मेि
खानेगरी तालिम लनर्दे शन सलमलतिे गनेछ।
२१.२ यस लनर्दे शशकाको कायायन्ियमा कुनै िािा अिरोि र अ्पष्टता आएमा त्सय्तो िािा अिरोि फुकाउने
प्रयोजनका िालग तालिम लनर्दे शन सलमलतिे आिश्यकता अनुसार व्याख्या गनय सक्नेछ । साथै उि
सलमलतको लनणयय अशन्तम हुने छ।
२२. प्रचलित कानून िमोशजम हुनाःे लनर्दे शशकामा िे शखएका कुरा यसै लनर्दे शशका िमोशजम हुने र अन्य विषय
प्रचलित कानून िमोशजम हुनेछ। लनर्दे शशकामा िे शखएका कुराहरु प्रचलित कानूनसँग बाशझएमा
बाशझएको हर्द सम्म ्ित खारे ज हुनेछ।
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अनुसूची १
र्दफा १६ उपर्दफा ६ सँग सम्िशन्ित

बाह्य प्रशशक्षकको रुपमा रोष्टरमा सूशचकृत हुन पेश गनुपय ने लनिेर्दनको िाँचा
श्ी पशु सेिा तालिम केन्र
गण्डकी प्रर्दे श, पोखरा।
विषयाः रोष्टरमा सूशचकृत हुने िारे ।
प्र्तुत विषयमा तहाँ कायायियबाट सं चािन हुने अलिकृत/सहायक ्तर/कृषक ्तर तालिम
काययक्रमहरुमा प्रशशक्षकको रुपमा कायय गनय तपलसिमा उल्िेशखत ब्यशिगत वििरण सवहत यो लनिेर्दन पेश
गरे को छु ।
तपलसिाः
नामथराः

ठे गानााः

सं पकय नम्िराः

इमेिाः

हाि काययरत लनकायाः
शैशक्षक योग्यतााः
तह

उपािी

उलत्रण साि (लब.सं .)

मूि लबषयहरु

्नातक
्नातकोत्तर
अन्य तह/विज्ञता िए .............

अनुििाः
अनुििको क्षेत्र

अनुिि िषय

१.
२.
३.

प्रशशक्षणका िालग इच्छाइएका मुख्य क्षेत्र िा विषयहरुाः
१.

२.

३.

४.

५.

६.

प्रशशक्षणका िालग इच्छाइएका मुख्य क्षेत्र िा विषयहरु सम्िशन्ि प्रकाशनहरु (िएमा):
१.
२.
३.
लनिेर्दकको ह्ताक्षराः ....................
लमलताः ...........................................
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अनुसूची २
र्दफा १८ को उपर्दफा २ सँग सम्िशन्ित

क्र.सं .

वििरण

१.१

प्रशशक्षक ित्ता

१

तालिम सञ्चािन खचय, सेिा शुल्क तथा पाररश्लमक

तालिम सञ्चािन

खचय मापर्दण्ड रु.

अलिकृत
्तर

सहयाक
्तर

कृषक
्तर

प्रिचन/काययपत्र

२०००

१४००

१०००

प्रिचन

१४००

१०००

१०००

काययपत्र

२०००

२०००

७००

५००
२५०

५००
२५०

५००
२५०

१०००

१०००

१०००

१५०
७५

१५०
७५

१५०
७५

५०
१००

५०
१००

५०
१००

२०००
२५००
३०००

२०००
२५००
३०००

२०००
२५००
३०००

कैवफयत

क. आन्तररक प्रशशक्षक
ख. आगन्तुक प्रशशक्षक

१.२
१.३
१.४

१.५

१.६

१.७

तालिम सं योजक ित्ता
१५ दर्दन सम्म प्रलत दर्दन
१५ दर्दन पलछ प्रलतदर्दन
तालिम प्रलतिेर्दक
प्रलत काययक्रम एकमुष्ठ
तालिम सहयोगी
१५ दर्दन सम्म प्रलत दर्दन
१५ दर्दन पलछ प्रलतदर्दन
प्रशशक्षण सामग्री (प्रलत प्रशशक्षाथी)
७ दर्दन सम्म
७ दर्दन पलछ िन्र्दा िवि
तालिम मसिन्र्द (प्रलत दर्दन)
७ दर्दन सम्म
३० दर्दन सम्म
३० दर्दन िन्र्दा िवि
प्रयोगात्समक
तालिम/कक्षाका िालग
सामग्री,
केलमकल्स, ्पेलसमेन, पशुपन्छी, िाडामा लिइने
पशुि्तु/मेशशनरी औजार/उपकरण, ज्यामी आदर्द

१.८

खाजा खचय (प्रलत दर्दन/प्रलत सहिागी/प्रशशक्षक)

१.९

परीक्षा सं चािन (प्रलत परीक्षा)
प्रश्नाििी तयारी

१.१०
१.११
१.१२
१.१३

१.१४

प्रचलित
लनयमानुसारको
र्दै .भ्र.ि.
समेत।

अलिकतम
३००० सम्म

श्टमेट र बजार मुल्य बमोशजम
२००

२००

२००

२०००

२०००

२०००

१५००
२०००
२५००

१५००
२०००
२५००

१५००
२०००
२५००

उत्तरपुश्तका पररक्षण (प्रलत उत्तरपुश्तका)
प्रमाणपत्र (प्रलत प्रशशक्षाथी)
उर्दघाटनतथा समापन
विविि (प्रलत तालिम)
७ दर्दन सम्म
३० दर्दन सम्म
३० दर्दन िन्र्दा िवि

नोटाः प्रर्दे श सरकारिे तालिम सञ्चािन खचय, सेिा शुल्क र मापर्दण्ड लनिायरण गरे पलछ सो अनुसार गररनेछ।
अन्यथा हाि प्रचिनमा रहेको सं लिय सरकारको तालिम सञ्चिान खचय सम्िशन्ि मापर्दण्ड (मालथको तालिकामा
उल्िेख िए अनुसार) अििम्िन गररनेछ।
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