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(नेपाल वन सेवाका राजपत्ाङ्शकत तृतीय 
शे्णीका कम्मचारीहरुका लाशि ३५ काय्मशिन)



प्रकाशक : वन अनुसन््ान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
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प्रकाशन शमशत : शब.सं. २०७९, असार



वन क्षषेत्रमा कार्यरत जनशशतिको क्षमता शवकास गरी वन श्ोतको शिगो वरवसथािनमा गणुातमकता अशिवशृधि गिदै 

समग्र वनक्षषेत्रलाई सक्षम, सवल, प्रिावकारी, जनमखुी र उत्तरिारी बनाउनषे कार्यमा रस वन अनसुनिान तथा प्रशशक्षण 

कषे नद्रधिारा संचालन हुनषे ताशलम कार्यक्रमहरुको महतविणू्य िशुमका रहषेको छ । ताशलम कार्यक्रमहरुको प्रिावकारीता 

कारम गन्य तथा प्रतरषेक वर्य संचालन हुनषे सषेवाकाशलन ताशलमका शवररवसत,ु ताशलम संचालन प्रकृरा, अनगुमन तथा 

मलूराकंन प्रकृरालाई प्रिावकारी रुिमा संचालन गरी ताशलमको गणुसतरीरता एवं एकरूिता कारम गनने उिषेशरका 

साथ "शवकास र संरक्षणका लाशग वरवसथािन ताशलम मरानअुल २०७४ " अनरुुि राजित्राङ्शकत तशृतर श्षेणी तथा 

सो सरहका कम्यचारीहरूलाई सषेवाकाशलन ताशलम संचालन हुि ैआइरहषेकोमा समर सािषेक्ष रुिमा िाठ्रक्रम िररमाज्यन 

गन्य  आवशरक िषेशखएकोलषे उललषेशखत ताशलम मरानअुल २०७४ लाई िररमाज्यन गरी "शवकास र संरक्षणका लाशग 

वरवसथािन ताशलम २०७९'' नषेिाल सरकार वन तथा वातावरण मनत्रालर ( सशचबसतर ) को शमशत २०७९/ ०२/ २५ 

को शनण्यर बमोशजम सवीकृत िएको छ । 

"शवकास र संरक्षणका लाशग वरवसथािन ताशलम २०७९" मा वन क्षषेत्र संग समबशनित शवशिनन प्राशवशिक प्रशासशनक 

तथा अनतर समबशनित शवररहरु समावषेश गररनकुा साथै अनर ताशलम प्रिारक ससथाहरुसँग एकरुिता हुनषे गरी 

िररमाज्यन गररएको छ । कोशिड १९ जसता महामारीका कारण िौशतकरुिमा ताशलम संचालन गन्य नसशकएमा 

िचु्यअलरुिमा संचालन गनने शवररहरु िशन समावषेश गररएको छ । रो िररमाशज्यत मरानअुल आ.व. २०७९।८० िषेशख 

लाग ूहुनषेछ । 

अनतमा मरानअुल िररमाज्यन गन्य  गशठत सशमशतका ििाशिकारीहरु तथा रस कषे नद्रका उि-महाशनिनेशक श्ी शिरषेनद्र 

कुमार प्रिान तथा अनसुनिान अशिकृत श्ी सशुनता उलकलाई शवशषेर िनरवाि शिन चाहनछु ।  साथै रस कार्यमा 

प्रतरक्ष सहरोग िरु ्राउन ुहुनषे सहारक ताशलम अशिकृतहरु श्ी शनम्यला फुराल र सशुमत्रा कषे . सी. लगारत  रस कषे नद्रका 

समिणू्य कम्यचारीलाई िनरवाि शिन चाहनछु ।

िनरवाि !

२०७९ असार

यम प्रसाि पोखरेल
महाशनिनेशक 

बन अनसुनिान तथा प्रशशक्षण कषे नद्र 
बबरमहल

प्राककथन
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१.१ ताशलमको मुखय उदे्शययः

सहिागीहरुलाई शवकास र संरक्षण एक अका्यका िररिरूक िएको अवगत गराँउि ैसवीकृत िाठरक्रम अनसुार 
िैंतीस कार्यशिन ताशलम संचालन गरी ताशलमका सहिागीहरुलाई आवशरक शशि र ज्ान सथानानतर र वरवहार 
िररवत्यन गराउँि ैवशृत शवकाससँग आवधि गराउनषे सषेवाकालीन ताशलमको उद्षेशर रहषेको छ । 

पाठ्यक्रम अनुसार ताशलमको शवशिष्ट उदे्शयहरू

रो ताशलमको अनतरमा सहिागीहरूलषे -

•	 प्रशासन तथा वरवसथािनसँग समबशनित सव-वरवसथािन, सव-शवकास, सकारातमक मनोिावना र शवचार, 
उतप्रषेरणा, नषेततृवकला, समहू गशतशशलता, संचार सीि, अनतरवैरशतिक समवनि शसि, द्वनद्व वरवसथािन र 
रुिानतरण, शवशविता वरवसथािन तथा समर वरवसथािन आशिका वारषेमा रथषेष्ट जानकारी हाशसल गरी 
आवशरकता अनसुार आ-आफनो कार्य क्षषेत्रमा लाग ूगन्य सक्षम िएका हुनषेछन ्। 

•	 समग्र वन क्षषेत्र सँग समबशनित शिगो वन वरवसथािन, वनरजनत ुवरवसथािन, जलवार ुिररवत्यन, जलवार ु
िररवत्यन अनकुुलन तथा नरशूनकरण, जलािार वरवसथािन, गैरकाष्ठ वन िैिावार वरवसथािन र रषेड पलस 
आशिका बारषेमा रथषेष्ट जानकारी प्राप्त गरी आवशरकता अनसुार आ-आफनो कार्य क्षषेत्रमा प्ररोग गन्य/गराउन 
सक्षम िएका हुनषेछन ्। 

•	 समग्र वन क्षषेत्र र वन क्षषेत्रमा कार्यरत कम्यचारीहरुसँग प्रतरक्ष/िरोक्ष समबशनित राशट्रिर, अनतराशट्रिर नीशत, 
शनरमहरूका बारषेमा रथषेष्ट जानकारी हाशसल गरी आवशरकता अनसुार आ-आफनो कार्य क्षषेत्रमा प्ररोग 
गन्य/गराउन सक्षम िएका हुनषेछन ्। 

•	 वन क्षषेत्रसँग समबशनित आरोजना िशहचान, शनमा्यण र कारा्यनवरन गनने गराउनषे कार्यमा सक्षम िएका 
हुनषेछन ्। 

•	 वन क्षषेत्रसँग समबशनित कुनै िशन शवरवसतकुो अधररन, अशिरोजन प्रणाली, प्रशतवषेिन तरारी र 
प्रसतशुतकरणमा अभरसत िएका हुनषेछन ्। 

•	 ताशलममा सहिागीहरुको साव्यजशनक सषेवाको िक्षता र प्रिावकाररता बढषेको हुनषेछ । 
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१.२ पाठयक्रमको खणड शवभाजनयः

समग्र ताशलमलाई शनमन अनसुार िाँच खणडमा शविाजन गरी िाठ्रक्रम तरार गररनषेछ । 

शस.नं. खणड शवषय शिन अंक भार

१ एक प्रशासन तथा वरवसथािन
Adminstration and Management

७ १०

२ िईु वन शवज्ान र जलवार ुिररवत्यन
Forestry and Climate change

१० ३०

३ तीन वन क्षषेत्रसँग समबशनित नीशतहरू
Policies Related to Forestry Sector

८ १०

४ चार आरोजना वरवसथािन
Project Management

३ १०

५ िाँच सथलगत अधररन र प्रशतवषेिन तरारी
Field study and Report preparation

७ २५

जममायः ३५ ८५

१.३ ताशलम मूलयांकन प्रणालीयः 

शस.नं. परीक्षणको शकशसम अंकभार कैशियत

१. शसकाई िरीक्षण (Learning test) 
वसतगुत बहुउत्तर वा छोटा प्रश्न वा िवुै बाट सोशिनषे

३० खणड िईु बाट 

२. शवश्षेरणातमक गहृ कार्य (Analytical Home 
Assignment) आवशरकता अनसुार छोटा प्रश्न, 
शवश्षेरणातमक लामो प्रश्न र माशमला अधररन समषेत राशखनषे 

३० खणड एक, खणड 
तीन र खणड चार 
बाट बराबर िार 
िनने गरी 

३. सथलगत अधररन र प्रशतवषेिन तरारी (Field Study and 
Report Preparation) शिइएको शवरर वसतमुा सथलगत 
अधररन गरी सामशूहक प्रशतवषेिन तरारीमा १५ अकं र 
तरारी प्रशतवषेिनको प्रसतशुतकरणमा १० अकं गरी जममा 
२५ अकं 

२५ सथलगत 
अधररनका 
लाशग वनक्षषेत्रसंग 
समबशनित शवरर 
वसत ुउिलबि 
गराइनषे
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४. ताशलममा सहिाशगता तथा अनसुाशन (Participation 
and Discipline)

१० ताशलम अवशििर 
लगातार मलूरांकन 
िई रहनषे 

५. हाशजरी (Attendance) ५ ताशलम अवशििर 
लगातार मलूरांकन 
िई रहनषे 

जममा अंकभार १००

१.४ नशतजा शे्णी तथा प्रमाणपत्यः

ताशलमको अशनतम शिनमा सहिागीहरूलाई नशतजा श्षेणी सशहतको प्रमाणित्र उिलबि गराइनषे छ । सहिागीहरुको 
मलूरांकन हुिँा प्राप्त गरषेको प्राप्ताङ्कलाई आिार मानी शनमन अनसुार श्षेणी प्रिान गररनषे छ । 

शस.नं. प्राप्ाङ्क शे्णी

१. ७० वा सो िनिा वढी प्रथम

२. ६० िषेशख ६९.९९ समम शद्वतीर

३. ५० वा सो िनिा बढी िई ५९.९९ समम ततृीर

४. ५० िनिा कम अनतु्तीण्य

१.५ ताशलमको समग्र पाठ्यक्रम

अ. खणड - एक 

प्रिासन तथा वयवसथापन

रो खणड सात शिन समम संचालन हुनषेछ । िशहलो सत्रमा समग्र ताशलमको उद्षेशर, िररचर र अिषेक्षा संकलन तथा 
अशनतम सत्रमा खणडको समीक्षातमक िनुरावलोकन सशहतको गहृकार्यका लाशग छोटा उत्तर शिनषे खालषे प्रश्न उिलबि 
गराउनषे गरी शनमन अनसुारका जममा अठ्ाईस सत्रहरू रहनषे छन ्। एउटा सत्रको समरावशि १ घणटा ३० शमनषेटको हुनषेछ 
र प्रशत शिन चारवटा सत्रहरू संचालन हुनषेछ । आवशरकता अनसुार कषे ही सत्रहरू समानानतर सत्रका रूिमा समषेत 
चलाउन सशकनषेछ । अशनतम सत्रमा गहृकार्यका लाशग शिइएका प्रश्नहरूको जवाफ तरार गरी बझुाउन ुिनने अशनतम शमशत 
समषेत शनशचित गररनषे छ । 

१. ताशलमको उद्धघाटन, पररचय, उदे्शय र अपेक्षा औपचाररक/अनौपचाररक उद्धघाटन 

•	 एक आिसमा िररचर 

•	 उद्षेशरहरूमाशथ प्रकाश 
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•	 सहिागीहरूको अिषेक्षा संकलन 

•	 सहिागीहरूको अिषेक्षा र उद्षेशरको शमलान 

२. पेिाित तथा पाररवाररक जीवनमा सन्तुलन (Balancing Family and Work life)

•	 िररचर 

•	 आवशरकता

•	 तररका 

•	 समसरा

•	 उिलशबि

३. सव-शवकास (Self Development)

•	 िररचर 
•	 सव-शवकास र वरशतितव 
•	 आवशरकता 
•	 सव-शवकासका तररकाहरू 
•	 उिलशबि

४. सकारातमक मनोभावना र सोचाई (Positive Attitude and Thinking)

•	 िररचर 
•	 सकारातमक वरवहार र शलैी 
•	 सकारातमकता तफ्य को रुिानतरण 
•	 सकारातमक मनोिावना र सोचाईको िशवट्र 
•	 सकारातमक मनोिावना र प्रशसंारतुि खोज 

५. प्रसतुशतकरण तथा सहजीकरण शसप (Presentation and Facilitation Skill)

•	 िररचर 

•	 प्रसतशुतकरण शलैी

•	 सहजीकरण शलैी

६ र ७. तनाव तथा आवेि वयवसथापन (Stress Management and Emotional Intelligence)

•	 िररचर 

•	 तनावका कारणहरू 

•	 सङ्गठनमा तनावको िररमाण 

•	 सङ्गठनमा तनाव कम गनने उिारहरू 
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८. नेतृतव सीप (Leadership Skills) 

•	 अथ्य र िररिारा 

•	 नषेततृव र वरवसथािन 

•	 नषेततृव समवनिी अविारणा 

•	 नषेततृव शलैी 

•	 नषेततृवका गणुहरू 

•	 नषेततृव शवकास 

९ र १० समूह पररचालन (Team Building)

•	 िररचर

•	 अविारणा तथा िररिारा 

•	 आवशरकता 

•	 शलैी

•	 समसरा

११. सचूनाको हक समवन््मा सामान्य पररचय (Right to Information)

•	 िररचर

•	 सचूनाको हक 

•	 आवशरकता 

•	 महतव 

•	 सचूनाको हकको प्रतराितूी 

१२. द्वन्द्व वयवसथापन र रुपान्तरण (Conflict management and transformation)

•	 िररचर 

•	 द्वनद्वको िारणा 

•	 द्वनद्वको प्रकृशत तथा शवशषेरता 

•	 द्वनिको प्रकार 

•	 द्वनि वरवसथािन र रुिानतरण गनने शवशिहरू 

१३. समन्वय तथा सहकाय्म र सहजीकरण( Coordination, Cooperation and Facilitation)

•	 िररिारा 

•	 प्रकार
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•	 आवशरकता

•	 शलैी

•	 कार्यसमिािनमा िशूमका

•	 समसरा तथा चनुौती

१४. सव-उतपे्ररणा र उतपे्ररणा (Motivation)

•	 िररचर 

•	 सव-उतप्रषेरणा र उतप्रषेरणामा फरक 

•	 उतप्रषेरणको िारणा 

•	 उतप्रषेरणा प्रशक्ररा 

•	 उतप्रषेरणाका शसधिानतहरू 

•	 कम्यचारी कार्य समिािनमा कार्य सनतषु्टीको प्रिाव 

१५. अन्तर वैयशतिक समवन्् सीप (Interpersonal Relationship)

•	 िररचर 

•	 आवशरकता 

•	 समवनि शवकासका तररकाहरू 

•	 नषेिालमा अभरास

१६. कम्मचारी प्रिासनमा नैशतकता (Integrity building )

•	 िररचर 

•	 आवशरकता 

•	 तररकाहरू 

•	 कार्यसमिािनमा रसको िशूमका

•	 नषेिालको शनजामशत सषेवामा रसको अवसथा

१७. वन प्रिासनमा सिुासन (Governance Issues in Forestry Sector )

•	 अविारणा

•	  दृशष्टकोण/ततव

•	 आराम

•	 आवशरकता

•	 कार्यसमिािनमा रसको िशूमका
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•	 वन प्रशासनमा रसको अवसथा तथा सिुारका प्ररासहरु 

१८. शवशव्ता वयवसथापन (Diversity Management)

•	 िररचर 

•	 आवशरकता

•	 कार्यसमिािनमा रसको िशूमका

•	 नषेिालको शनजामती सषेवामा रसको अवसथा 

१९ र २० वन प्रिासनमा मानव अश्कार (Human rights in forest adminstration)

•	 अविारणा

•	 िररचर

•	 मौशलक अशिकार र मानव अशिकार बीचको शिननता

•	 वन प्रशासनमा आवशरकता

२१. अन्तरसरकारी समबन्् (Intergovernmental Relationship)

•	 िररचर 
•	 आवशरकता
•	 कार्यसमिािनमा रसको िशूमका
•	 अनतरसरकारी समबनि प्रकृती
•	 अनतरसरकारी समबनि संरनत्र

२२. साव्मजशनक सेवा प्रवाह (Public service delivery)

•	 िररचर 
•	 आवशरकता
•	 साव्यजशनक सषेवाका शसधिानत
•	 State of public service delivery in Nepal 
•	 साव्यजशनक सषेवा सिुार रोजना

२३. वाशष्मक काय्मक्रम तजु्ममा तथा बजेट (Annual program and budgeting)

•	 िररचर 

•	 आवशरकता

•	 शवत्तीर वरवसथािन तथा वरवसाशरक नैशतकता

• वाशर्यक रोजना तथा बजषेट कारा्यनवरन सफलताका ततवहरु

• बजषेट सवीकृत संरनत्र
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• बजषेट कारा्यनवरन

२४. साव्मजशनक खररि वयवसथापन ( Public Procurement Management):

•	 िररचर 
•	 आवशरकता
• वाशर्यक खररि रोजना र गरुुरोजना
• खररि प्राविान तथा अभरास 
• PPA and PPR: procurement and contract management provisions (works; goods 

and services; consulting services and other services) 
• PPMO standard bidding document for works, goods and consulting services, EGP) 
• साव्यजशनक खररि समबशनि चनुौती

२५. काय्म समपािन वयवसथापन 

•	 कार्यशवश्षेरण, कार्य शविाजन र कार्य मलूरांकन
•	 O & M र Management Audit 
•	 नषेिालमा वरवसथा र अभरास

२६. शटपपणी लेखन

• िररचर तथा अविारणा
• शटपिणी लषेखन तररका र शलैी
• शनण्यर र शटपिणी लषेखनको समबनि 
• शटपिणीको ढाँचा/ खाका
• नमनूा अभरास
• नषेिालमा शटपिणी लषेखन तथा अभरास

२७. पररवत्मन र द्धन्ि वयवसथापन (Change and Conflict Management)

•	 अविारणा र िररचर 
•	 िररवत्यनका िबाब तथा कारक ततवहरू 
•	 संगठनमा िररवत्यन र धिनि वरवसथािनको प्रिाव
•	 सङ्गठनमा रसको क्षषेत्रहरू 
•	 िररवत्यनको प्रशक्ररा र रुिानतरण
•	 नषेिालमा िररवत्यन र धिनि वरवसथािनको अभरास 

२८. खणडको समीक्षा र िृहकाय्म प्रिान 

•	 रस खणडमा छलफल गररएका िरैू शवररवसतहुरूमा समीक्षा 

•	 गहृकार्यका लाशग प्रश्नहरू शवतरण 
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आ. खणड - िुई 

वन शवज्ान र जलवायु पररवत्मन

रो खणड िश शिनको हुनषेछ । िशहलो सत्रमा खणडको उद्षेशर र अिषेक्षा संकलन तथा अशनतम सत्रमा खणडको समीक्षातमक 
िनुरावलोकन गरी शनमन अनसुारका चाशलस सत्रहरू सनचालन हुनषेछन ्। आवशरकता अनसुार समानानतर सत्रहरू 
समषेत सनचालन हुनषेछन ्। एउटा सत्रको समरावशि १ घणट ३० शमनटको हुनषेछ र प्रशत शिन चारवटा सत्रहरू चलनषेछन ्। 
रो खणडको िररक्षा िाँचौ खणडको िोस्ो सत्रमा वसतगुत बहु उत्तर वा छोटा प्रश्न वा िबैुबाट शलइनषेछ । 

१. खणडको िररचर, उद्षेशर र अिषेक्षा संकलन 

•	 खणडको िररचर 

•	 उद्षेशरहरू माशथ प्रकाश 

•	 रस खणडमा सहिागीहरूको अिषेक्षा संकलन 

•	 सहिागीहरूको अिषेक्षा र खणडको उिषेशरको शमलान 

२. वन समवधि्यन प्रणालीमा आिाररत शिगो वन वरवसथािन : अविारणा, अवसर तथा चनुौती, (Silviculture 
system based sustainable forest management)

३. िाररशसथशतकीर प्रणालीमा आिाररत अनकुुलन तथा वरवसथािन (Ecosystem based adapation and 
management)

४. वनसिशत स्ोतको सव-सथानीर र िर-सथानीर संरक्षणको अवसथा, अवसर, समसरा तथा चनुौतीहरु (In-
situ and ex-situ conservation of plant resources: status, opportunities, problems and 
challenges)

५. वन क्षषेत्रमा शमचाहा वनसिशत प्रजातीको अवसथा तथा वरवसथािन (Invasive plant species in Nepal: 
status and management approaches)

६. नषेिालमा वन, वातावरण तथा जलािार वरवसथािन: वत्यमान अवसथा, संिावना तथा चनुौतीहरु (Forest, 
environment, watershed management in Nepal: status, challenges and future 
prospectives)

७. नषेिालमा वनसिती स्ोत वरवसथािनको अविारणा तथा शवकास (Plant resources conservation and 
management practices in Nepal: status, challenges and future prospectives)

८. नषेिालमा वनरजनत ु तथा संरशक्षत क्षषेत्रहरुको वरवसथािनको अविारणा तथा शवकास (Wildlife and 
protected areas conservation and management practices in Nepal: status, challenges and 
future prospectives)
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९. नषेिालमा वन अनसुनिानको वत्यमान अवसथा, चनुौती तथा िावी कार्यशिशा (Forest reseraches in Nepal: 
status, challenges and future prospectives)

१०. जैशवक शवशविताको अशिलषेशखकरण (Biodiversity Registration: Introduction, importance and 
process)

११. एशककृत जलिार वरवसथािन (Integrated Watershed Management)

१२. नषेिालमा गैरकाष्ठ वन िैिावारको वरवसथािन: अवसर तथा चनुौतीहरू (Importance, challenges and 
opportunities of NTFPs management in Nepal)

१३. सहिागीतामलूक वन वरवसथािन (Community based forest management in Nepal: importance, 
challenges and opportunities)

१४. जलवार ुिररवत्यन, शसशज्यत प्रिावहरू, अनकुुलन तथा नरशुनकरण (Climate change, resulting Impacts, 
adaptation and mitigation)

१५. वन तथा वातावरण क्षषेत्रमा लैङ्शगक समानता तथा सामाशजक समावषेशशकरण सचषेतना (Gender equaity 
and social inclusion in forestry sector) 

१६. नषेिालमा रषेड पलस र कारा्यनवरनको अवसथा (REDD+ and its implementation status in Nepal)

१७. नषेिालको वन स्ोत सिनेक्षणमा अिनाइएका शवशि तथा अभरासहरु (Forest Resource Inventory process 
and practices in Nepal)

१८. नषेिालमा िाइनषे महतत्तविणु्य गैरकाष्ठ वन िैिावार श्ोत सिनेक्षण, खषेती र मलूर अशिवशृधि (NTFP inventory, 
cultivation and value addition)

१९. जैशवक प्रशवशि तथा जैशवक सरुक्षा: शसधिानत तथा अभरास (Biotechnology and bio safety principle 
and practices)

२०. वन स्ोत वरवसथािनमा नशवन प्रशवशि को प्ररोग (Use of innovative tools and technique in forest 
resource management including the use of GPS, GIS and remote sensing)

२१. वन क्षषेत्रमा रोग तथा शकराहरुको प्रकोि तथा अवसथा (Integrated pest management in forest of 
Nepal)

२२. वन क्षषेत्रका साव्यजशनक संसथानहरु (Parastatals under Ministry of Forest and Environment)

२३. नषेिालमा कृशर वनको अवसथा तथा समिावना (Status and opportunities of agroforestry in Nepal)

२४. वनक्षषेत्रको राशट्रिर अथ्यतनत्रमा रोगिान (Contribution of forestry sector in the national economy)
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२५. वन वरवसथािनमा शनजी क्षषेत्र र वन उद्यम प्रवधि्यन (Involvement of private sector in forest 
management and forest enterprise promotion)

२६. वन क्षषेत्रमा वातावरणीर अधररन (Enivronmental assessment in forestry sector)

२७. वन तथा वातावरण क्षषेत्रमा शक्रराशशल अशिकारमखुी संसथाहरुको िररचर (Right based stakeholders in 
forest and environmental sector in Nepal)

२८. वन र वनको प्रकार तथा िारशसथशतकीर प्रणालीको नकसांकन (Forest, Forest types and ecosystem 
mapping in Nepal)

२९. नषेिालमा शबउँ बगैचा र नस्यरी अभरास (Nursery practices and Breeding Seed Orchards in Nepal).

३०. वन प्रमाणीकरण आवशरकता तथा प्रकृरा (Forest certification: importance and process)

३१. हबनेरररमको महतव तथा नमनूा संकलन प्रकृरा (Herbarium and specimen collection techniques)

३२. नषेिालमा वातावरणीर सषेवा ितु्तानी (Payament for ecosystem services in Nepal)

३३. शसमसार संरक्षण तथा वरवसथािनयः आवशरकता अवसर तथा चनुौती (Wetland conservation and 
mangement: importance, opportunities and challenges)

३४. मानव वनरजनत ुद्बनि (Human-wildlife conflict: a challenge in biodiversity conservation) 

३५. वन क्षषेत्रमा िरा्यिर्यटन शवकास: अवसर, समिावना र चनुौती (Eco- tourism: importance, opportunities 
and challenges)

३६. शहरी तथा शनजी वन: महतव, अवसर, समिावना र चनुौती (Urban and private forestry: importance, 
opportunities and challenges)

३७. चरुषे संरक्षण तथा वरवसथािनयः अवसर तथा चनुौती (Chure conservation and management: 
opportunities and challenges)

३८. राशट्रिर वनस्ोत सवनेक्षणमा सथारी नमनूा पलटको सथािना आवशरकता, अवशसथशत, महतव र प्ररोग 
(Establishment of Permanent Sample Plots in National Forest Resource Assessment: 
Needs, Location, Importants, Uses) 

३९. संशघरतामा वन वरवसथािन समबनिी शासकीर प्रबनि ( Forest management in federalism) 

४०. खणडको समीक्षा तथा शसकाई िरीक्षणबारषे जानकारी । 

•	 रस खणडमा छलफल गररएका िरैू शवररवसतहुरूमा समीक्षा । 
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•	 रस खणडको मलूराकंन तथा समीक्षा । 

यस खणडको पशहलो सत् र अशन्तम सत् बाहेक अरु सत्हरू शनमन अनुसारको खाकामा सचंालन हुनेछन ्। 

क. पररचययः
ख. अन्तरशनशहत शवषयबसतुयः
ि. शवकास र सरंक्षणमा भूशमकायः
घ. प्रयोि 
ङ. समभाशवत उपलब्ीहरूयः
च. सु् ारका के्षत्हरूयः

इ.  खणड - तीन

वन के्षत्सिँ समबशन््त नीशत तथा कानून

रस खणडमा खणडको उद्षेशर र अिषेक्षा संकलन सशहतको प्रथम सत्र तथा अशनतम सत्रमा खणडको समीक्षातमक 

िनुरावलोकन गरी शनमन अनसुारका बत्तीस (३२) सत्रहरू रहनषेछन ्। आवशरकता अनसुार कषे ही सत्रहरु समानानतर 
सत्रका रूिमा समषेत संचालन हुनषेछन ्। एउटा सत्रको अवशि १ घणटा ३० शमनटको हुनषेछ र प्रशत शिन चार वटा सत्रहरु 
संचालन हुनषेछन ्। अशनतम सत्रमा गहृकार्यका लाशग शवशलषेरणातमक शवरर वसत ुउिलबि गराइनषे छ र शिइएको शवरर 
वसतकुो कार्य समिनन गरी बझुाउन ुिनने अशनतम शमशत समषेत शनशचित गररनषेछ । 

१. खणडको िररचर, उद्षेशर र अिषेक्षा संकलन 

•	 खणडको िररचर 

•	 उद्षेशरहरू माशथ प्रकाश 

•	 रस खणडमा सहिागीहरूको अिषेक्षा संकलन 

•	 सहिागीहरूको अिषेक्षा र खणडको उद्षेशरको शमलान 

२. नषेिालको संशविान र चाल ुआवशिक रोजनामा वन क्षषेत्र 

३. आशथ्यक कार्यशवशि तथा शवत्तीर उत्तरिाशरतव ऐन, २०७७

४. वन ऐन २०७६, शनरमावली तथा प्रािषेशशक वन ऐनहरुसंगको तािातमरता

५. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण शनरमावली, २०७७ तथा प्रािषेशशक ऐनहरुसंगको तािातमरता

६. सथाशनर सरकार संचालन ऐन, २०७४ 
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७. सङ्कटािनन जङ्गली वनसिती तथा जीवजनतकुा प्रजाशतको अनतराशट्रिर वरािारसमबनिी महासशनि 
(साइशटस), १९७३ र संकटािनन वनरजनत ुतथा वनसिशतको अनतरा्यशट्रिर वरािार शनरनत्रण ऐन, २०७३ 

८. कार्यक्षषेत्रमा हुनषे रौनजनर िवुर्यवहार समबनिी ऐन, २०७१

९. सचूनाको हक समबनिी ऐन, २०६४ र सचूनाको हक समबनिी शनरमावली, २०६५ 

१०. सशुासन (वरवसथािन तथा संचालन) ऐन, २०६४ र सशुासन (वरवसथािन तथा संचालन) शनरमावली, २०६५ 

११. साव्यजशनक खररि ऐन, २०६३ र साव्यजशनक खररि शनरमावली, २०६४ 

१२. शनजामती सषेवा ऐन, २०४९ र शनजामती सषेवा शनरमावली, २०५० र तथा प्रािषेशशक ऐनहरुसंगको तािातमरता

१३. राशट्रिर शनकुनज तथा वनरजनत ुसंरक्षण ऐन, २०२९, रस अनतरगतका शनरमावलीहरू 

१४. राशट्रिर जलवार ुिररवत्यन नीशत २०७६

१५. राशट्रिर कृशर वन नीशत, २०७६

१६. राशट्रिर वन नीशत, २०७५ 

१७. वन क्षषेत्रको जगगा अनर प्ररोजनका लाशग उिलबि गराउनषे समबशनि नीशत तथा काननू 

१८. वन क्षषेत्र रणनीशत २०७२ – २०८१, 

१९. वन अशतक्रमण शनरनत्रण रणनीशत, २०६८ 

२०. वन डढषेलो वरवसथािन रणनीशत, २०६७ 

२१. जलवार ुिररवत्यन समबशनि लैङ्शगक तथा सामाशजक समावषेशीकरण रणनीशत तथा कार्यरोजना २०७७

२२. राशट्रिर जैशवक शवशवितता रणनीशत तथा कार्यरोजना

२३. Sustainable Development Goal (2015-2030)

२४. जैशवक शवशविता समबशनि महासशनि, १९९२ र नागोरा अशिसशनि 

२५. United Nation Framework Convention on Climate Change

२६. Paris agreement: Nationally Determined Contribution and National Adaptation Plan

२७. सामिुाशरक वन समवनिी शनिनेशशका र माग्यिश्यन

२८. सामिुाशरक वनको काठ/िाउरा सङ्कलन तथा शबक्री शवतरण शनिनेशशका, २०७१ र वन िैिावार सङ्कलन तथा 
शबक्री शवतरण शनिनेशशका, २०७३
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२९. वन मधुिा समबनिी अशिरोजन तथा काननूी कार्यशवशि (Legal procedures related to forest and 
wildlife crimes)

 ३०. िशूम समबशनि ऐन, २०२१

३१. शिगो शवकासका लाशग प्रकृशत संरक्षणको राशट्रिर रणनीशतक प्रारुि (Nature Conservation National 
Strategic Framework for Sustainable Development)

३२. खणडको समीक्षा र गहृकार्यका लाशग शवश्षेरणातमक सवाल शवतरण । 

•	 रस खणडमा छलफल गररएका िरैू शवररवसतहुरूको समीक्षा । 

•	 गहृकार्यका लाशग शवश्षेरणातमक सवालहरूको शवतरण । 

यस खणडको पशहलो सत् र अशन्तम सत् बाहेक अरु सत्हरू शनमन अनुसारको खाकामा सचंालन हुनेछन ्। 

क. प्रसतावनायः
ख. मुखय मुखय वयवसथाहरूयः
ि. शवकास र सरंक्षणमा प्रयोि, असर तथा प्रभावयः
घ. सु् ारका के्षत्हरूयः

ई. खणड - चार 

आयोजना वयवसथापन

रस खणडमा खणडको उद्षेशर र अिषेक्षा संकलन सशहतको प्रथम सत्र तथा अशनतम सत्रमा खणडको समीक्षातमक 
िनुरावलोकन गरी शनमन अनसुारका बाह्र सत्रहरु रहनषेछन ् । आवशरकता अनसुार कषे ही सत्रहरु समाननतर सत्रका 
रूिमा समषेत संचालन हुनषेछन ्। एउटा सत्रको अवशि १ घणटा ३० शमनटको हुनषेछ र प्रशत शिन चारवटा सत्रहरु संचालन 
हुनषेछन ्। अशनतम सत्रमा गहृकार्यका लाशग शवश्षेरणातमक शवरर वसत ुउिलबि गराइनषेछ र शिइएको शवरर वसतकुो 
कार्य समिनन गरी बझुाउन ुिनने अशनतम शमशत समषेत शनशचित गररनषेछ । 

१. खणडको िररचर, उद्षेशर र अिषेक्षा संकलन । 

•	 खणडको िररचर 

•	 उद्षेशरहरूमाशथ प्रकाश 

•	 रस खणडमा सहिागीहरूको अिषेक्षा संकलन 

•	 सहिागीहरूको अिषेक्षा र खणडको उिषेशरको शमलान 

२. नषेिालको वन क्षषेत्रमा वैिषेशशक सहरोग ( Development cooperators in forestry sector of Nepal)
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३. नषेिालको वन क्षषेत्रमा वैिषेशशक आरोजना छनौट तथा आरोजना सवीकृत प्रकृरा ( Forestry projects 
selection and approval process in Nepal)

४. रोजना कार्यक्रम र आरोजना बारषे बझुाई (Understanding Plan, Programme and Project )

५र६. आरोजना चक्र वरवसथािन (Project Cycle Management:Project Identification, Resource 
planning and scheduling, Project Implementation)

८. आरोजनाको अनगुमन र मलूरांकन ( Project Monitoring and evaluation )

९. आरोजनाको शवत्तीर र आशथ्यक शवश्षेरण ( Financial and Economic analysis of a project).

१० र ११ सोचताशलका तरारी (Logical framework:Theory and practice)

१२. खणडको समीक्षा र गहृकार्यका लाशग शवश्षेरणातमक सवाल शवतरण । 

•	 रस खणडमा छलफल गररएका शवररवसतहुरूको समीक्षा । 

•	 गहृकार्यका लाशग शवश्षेरणातमक सवालहरूको शवतरण । 

यस खणडको पशहलो सत् र अशन्तम सत् बाहेक अरु सत्हरू शनमन अनुसारको खाकामा सचंालन हुनेछ । 

क. सत्मा अन्तरशनशहत शवषयवसतुयः
ख. शवकास र सरंक्षणका लाशि सत्को आवशयकतायः
ि. शवकास र सरंक्षणमा प्रयोियः
घ. शवकास र सरंक्षणमा उपलब्ीहरूयः
ङ. शवकास र सरंक्षणका लाशि सु् ारका के्षत्हरूयः

उ. खणड - पाँच 

सथलित अधययन र प्रशतवेिन तयारीयः

रो खणड सात कार्य शिनको रहनषे छ । िशहलो शिनको िशहलो सत्रमा खणडको िररचर, उद्षेशर र अिषेक्षा संकलन 
गररनषेछ । िोश्ो सत्रमा खणड २ को शसकाई िरीक्षणको िरीक्षा संचालन हुनषेछ । बाँकी रहषेका िइु सत्रमा आकँडा संकलन 
शवशि (Data collection method) मा सहजीकरण गररनषेछ । िोस्ो शिन सथलगत अधररनको लागी आवशरक 
document अधररन गरी तथरांक संकलनको लाशग आवशरक प्रश्नावशल तरारर गरर तषेस्ो र चौथो शिन सथलगत 
आकँडा संकलन गन्य शिइएको शवरर वसत ुअनसुार मषेल खानषे क्षषेत्रमा िठाइनषे छ । िाँचौ, छैठौ, र सातौं शिन िनुयः सत्र 
संचालन गिदै ताशलमको समािन गररनषेछ । रस खणडमा सथलगत अधररनको लाशग शविाजन गरषेको समहूहरुलाई 
आवशरकता अनसुार समाननतर सत्रहरू संचालन हुन सकनषे छन ्। सत्र संचालन हुिँा एउटा सत्रको अवशि १ घणटा ३० 
शमनषेट र प्रशत शिन चारवटा सत्रहरु संचालन हुनषेछन ्। रस खणडमा सािरणतरा शनमन सत्रहरु रहनषेछन ्। 
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१. खणडको िररचर, उद्षेशर र अिषेक्षा संकलन 

२. खणड िईुको शसकाई िरीक्षण समबशनि िरीक्षा संचालन 

३ र ४. तथरांक संकलन शवशिमा सहजीकरण (Facilitation on data collection method)

५ र ६ सथलगत अधररनको लाशग आवशरक िसतावषेजहरु समबशनि छलफल

७ र ८ तथरांक संकलनको लाशग प्रश्नावशल तरारी सहजीकरण 

९ र १०. तथरांक शवश्षेरण शवशिमा सहजीकरण ( Facilitation on data analysis)

११ र १२. प्रशतवषेिन तरारीमा सहजीकरण (Facilitation on Report Preparation)

१३र१४. प्रसततुीकरण तरारीमा सहजीकरण (Facilitation on Power Point Presentation Preparation)

१५ र १६. प्रसततुीकरण कौशलमा सहजीकरण (Facilitation on Presentation Skill)

१७ १८ र १९ सहिागीहरुको वरशतिगत प्रसततुीकरण र मलूरांकन (Individual presentation of participant 
and evaluation)

२०. ताशलमको मलूरांकन, प्रमाणित्र शवतरण र समािन 

सातौं शिनमा सहभािीहरुको वयशतिित प्रसतुतीकरण र मूलयांकनका सत्हरू सचंालन ििदै सहभािीहरूको 
मूलयांकन िरी प्रमाण पत् समेत शवतरण िररनेछ । 

१.६ ताशलम पूव्म तयारी र मूलयांकनका लाशि सशमशत

ताशलम संचालन गन्यको लाशग शनमन अनसुारको ताशलम मलूरांकन सशमशत गठन हुनषेछ । 

सशमशत िठनयः

शस.नं. पि काया्मलय सशमशतमा पि सखंया

१. महाशनिनेशक वन अनसुनिान तथा प्रशशक्षण कषे नद्र (व.अ..प्र.
कषे .) । 

संरोजक १

२. उि-महाशनिनेशक वन प्रशशक्षण तथा प्रसार महाशाखा, व.अ..प्र.
कषे . । 

सह - संरोजक १

३. उिसशचव लोकसषेवा आरोग । सिसर १

४. उिसशचव सङघीर माशमला तथा सामानर प्रशासन 
मनत्रालर । 

सिसर १
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शस.नं. पि काया्मलय सशमशतमा पि सखंया

५. उिसशचव वन तथा वातावरण मनत्रालर । सिसर १

६. उिसशचव नषेिाल प्रशासशनक प्रशशक्षण प्रशतष्ठान । सिसर १

७. ताशलम संरोजक वन प्रशशक्षण तथा प्रसार महाशाखा, व.अ..प्र.
कषे . ।

सिसर १

८. उिसशचव (प्रा.) वन प्रशशक्षण तथा प्रसार महाशाखा, व.अ..प्र.
कषे . ।

सिसर सशचव १

•	 सशमशतको बैठकमा आवशरकता अनसुार एक जना समम नषेिाल सरकारका शवशशष्ट ििाशिकारी र २ जना 
समम शवरर शवज्लाई आमनत्रण गन्य सशकनषेछ । 

•	 सशमशतको काम कारबाहीमा सहरोग k'¥ofpg वन प्रशशक्षण तथा प्रसार महाशाखाका बढीमा ३ जना समम 
कम्यचारीहरुलाई बैठकमा सहरोगीका रुिमा राखन सशकनषेछ । 

•	 सशमशतलषे बैठक समवनिी आफनो कार्यशवशि आफैं  तरार गरी लाग ूगननेछ । 

•	  शविाको शिनमा र कारा्यलर समर िनिा बाशहरको समरमा बैठक बसषेको हकमा सशमशतका ििाशिकारी, 
नषेिाल सरकारका शवशशष्ट ििाशिकारी, शवरर शवज् र बैठक सहरोगीलाई अथ्य मनत्रालरको चाल ुकार्य 
सञचालन शनिनेशशका अनसुार खाजा खच्य समषेतको बैठक ित्ता, शनरमानसुार लागनषे कर कट्ा गरी, सवीकृत 
बजषेटको िररशि शित्र रही ितुिानी गररनषेछ । 

•	 ताशलम संचालनको क्रममा प्रशत खणडमा बढीमा तीन वटा समम बैठक बसन सशकनषेछ । 

ताशलम सञचालन काय्ममा कम्मचारी शजममेवारी

सषेवाकालीन ताशलमलाइ्य प्रिावकारी रुिमा संचालन तथा वरवसथािन गन्यका शनशमत वन अनसुनिान तथा प्रशशक्षण 
कषे नद्रका तिशशल बमोशजमका कम्यचारीहरुलाइ खटाउन सशकनषेछ । 

शस.नं. पि सखंया शजममेवारी

१ महाशनिनेशक १  वन प्रशशक्षण तथा प्रसार महाशाखाका उि- महाशनिनेशक, ताशलमका 
संरोजक, सहसंरोजक र वरवसथािनमा खशटएका सममिणू्य कम्यचारीहरुको 
कामको अनगुमन तथा शनिनेशन सशहतको समिणू्य वरवसथािकीर कार्य र 
सवीकृत मरानअुल बमोशजम तरार िएको सत्रहरुमा शजममषेवारीमा िरषेका 
सत्रहरु सञचालन । 
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शस.नं. पि सखंया शजममेवारी

२. उि- 
महाशनिनेशक

१ ताशलमका संरोजक, सहसंरोजक र वरवसथािनमा खशटएका सममिणू्य 
कम्यचारीहरुको कामको अनगुमन तथा शनिनेशन गरी ताशलम प्रशतवषेिन 
सशहतको समिणू्य वरवसथािकीर कार्य र सवीकृत मरानअुल बमोशजम तरार 
िएको सत्रहरुमा शजममषेवारीमा िरषेका सत्रहरु सञचालन । 

३. अनसुनिान 
अशिकृत

१ ताशलम संरोजन, ताशलम वरवसथािनमा खशटनिुएका समिणू्य कम्यचारीको 
अनगुमन लगारत समग्र वरवसथािकीर कार्य । ताशलम संचालन गन्य 
प्रसताव तरारी, सवीकृत ताशलम मरानअुल अनसुार सत्र रोजना तरारी तथा 
तरारी सत्र रोजना अनसुार शजममषेवारीमा िरषेका सत्रहरु सञचालन । 

४  स. ताशलम 
अशिकृत

२ ताशलम सह संरोजन, उि-महाशनिनेशक ताशलम संरोजकको सिुररवषेक्षणमा 
रही समग्र ताशलमको आनतररक वरवसथािन कार्य । 

५ लषेखा अशिकृत १ सवीकृत कार्यक्रम सञचालन प्रसताव संलगन राखी कारा्यलरबाट सोझ ै
ितुिानी गररनषे रकमहरुको शहसाव राखि ैप्राप्त शवलअनसुार शनरमानसुार 
ितुिानी गनने लगारतका ताशलम सञचालनमा लषेखा समबनिी समिणू्य 
वरवसथािकीर कार्यहरू । 

६ लषेखािाल १ उि-महाशनिनेशक, ताशलम संरोजक सह संरोजक तथा लषेखा अशिकृतको 
सिुररवषेक्षणमा रही समग्र ताशलमको लषेखा समबनिी वरवसथािन कार्य । 

७ कारा्यलर 
सहरोगी

२ ताशलममा आईिनने सममिणू्य गशतशवशिमा ताशलम वरवसथािनमा संलगन 
कम्यचारीहरुको सहरोगाथ्य खशटनषे । 

 

३५ कार्यशिनषे सषेवाकाशलन ताशलम संचालन गन्यका शनशमत वन वन अनसुनिान तथा प्रशशक्षण कषे नद्रको वन प्रशशक्षण 
तथा प्रसार महाशाखा कार्यरत बढीमा िइु जना समम सहारक ताशलम अशिकृतहरुलाइ सह-संरोजकको रुिमा कार्य 
गन्य शजममषेवारी प्रिान गन्य सशकनषेछ । 

१.७ अनलाईनबाट (Virtual ) सेवाकाशलन ताशलमहरु सचंालन 

वन अनसुनिान तथा प्रशशक्षण कषे नद्रबाट संचालन हुनषे सषेवाकाशलन ताशलमहरु कोशिड १९ महामारी तथा अनर 
कारणबाट िौशतक रुिमा उिशसथत िई संचालन हुन सकनषे अवसथा निएमा अनलाईन माधरमबाट संचालन गन्य 
सशकनषेछ । अनलाईन माधरमधिारा ताशलम संचालन गनने शनण्यर ताशलम िवू्य तरारी र मलूरांकन सशमशतलषे गन्य सकनषेछ । 

१.७ .१ अनलाईन (Virtual ) ताशलम सचंालन ििा्म शनमन बुिाँहरु पालना िररनेछ । 

(क) अनलाईन माधयमको प्रयोि : अनलाईन माधरमबाट ताशलम संचालन गिा्य ताशलमको गणुसतरमा कुनै 
शकशसमको कमी कमजोरी नहुनषे गरी उिलबि सरुशक्षत तथा उिरतुि अनलाईन माधरम प्ररोग गररनषेछ । 
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(ख) ताशलम समयावश् : अनलाईन मोडाशलटीमा संचालन हुनषे ताशलम साब्यजशनक शविाको शिन बाहषेक आईतबार 
िषेखी शकु्रबार समम संचालन हुनषेछ । सषेवाकाशलन ताशलमको कार्य शिन िरुा्यउन अनलाईन माधरमबाट संचालन 
हुनषे ताशलमको कार्य शिन शमलान गन्य सशकनषेछ । ताशलम सहिागीहरुको कारा्यलरको िशैनक कामकाजको 
वरवसथा शमलाई तोशकएको समरमा अनलाईन ताशलममा सहिागी हुनका लाशग आवशरक वरवसथा 
शमलाउनको लाशग सहिागीको कारा्यलरमा अनरुोि गररनषेछ । 

(ग) सहभािीको उपशसथशत : अनलाइन प्रशशक्षण एवं प्रसतशुतकरणका लाशग ताशलमका सहिागीहरुलषे तोशकएको 
शलंक माफ्य त अशनवार्य उिशसथत हुनिुननेछ । ताशलमका सहिागीहरुलषे उिशसथशत सशुनशचित गनने र कुनै काब ु
बाशहरको िररशसथशत िएको खणडमा सो को िशन जानकारी शलई तिनरुुि वरवसथा गनने शजममषेवारी समबशनित 
संरोजक वा सह संरोजकको हुनषेछ । 

(घ) सहभािीहरुको आचार सशंहता : सहिागीहरुलषे शनमन आचार संशहता अशनवार्य िालना गनु्य िनने छ : 

	 सषेसनका लाशग तोशकएको समर िनिा १५ शमनषेट अगाडी नै उिलबि गराईएको अनलाईन शलकं खोली 
virtual class मा उिशसथत हुनषे । 

	 ताशलमका सषेसनहरुमा शनजामती िोशाक लगाई उिशसथत हुनषे । 

	 ताशलमका सषेसन अवशििर आफनो शिशडरो खलुला राखनषे । 

	 मरा्यशित ढंगबाट िालो िालो आफना िनाई तथा शजज्ासाहरु राखनषे । 

	 ताशलमका सबै सषेसनहरुको उिशसथशतको अशिलषेख राशखनषे हुनालषे सहिागीहरु काब ुबाहषेकका िरशसथती 
बाहषेक सबै सषेसनहरुमा अशनवार्य उिशसथत हुन ुिननेछ । 

(ङ) सथलित अधययनयः िौशतकरुिमा ताशलम संचालन हुिाँ समहूमा तरार गररनषे सथलगत अधररन तथा प्रशतवषेिन 
तरारी कार्य अनलाईनबाट संचालन हुनषे सषेवाकाशलन ताशलमको हकमा ताशलम आवशरकता बमोशजम समहु 
तरार गरर शफलड कार्य लगारतको कार्य समहू सिसरलाई शविाजन गरी सामशूहक रुिमा प्रशतवषेिन तोशकएको 
समरमा अनलाइन माफ्य त नै बझुाउन ुिननेछ । सहिागीहरुको अधररन प्रशतवषेिन र सो को प्रसतशुतकरणबाट 
सथलगत अधररन मोड्रलुको मलूरांकन गररनषेछ । 

(च) ताशलमको मूलयांकन : 

	 बिुाँ न १.६ बमोशजम गठन िएको सशमशत द्वारा अनलाईन ताशलमको िवू्यतरारी समबनिी शनण्यर, ताशलम 
संचालन अवशिमा खणड अनसुारको अनलाईन अनगुमन तथा वसतगुत्त िररक्षा, गहृकार्य, प्रशतवषेिन तथा 
प्रसतशुतहरुको आिारमा मलूराकंन गररनषेछ । 

	मोड्रलुहरुको शवररवसतकुो प्रकृशत र शसकाइ शक्रराकलािहरुलाई दृशष्टगत गरी शनिा्यरण गरषेको ढाँचा 
अनरुुि सहिागीहरुलषे तरार गनने प्रशतवषेिन, प्रश्नोत्तर, प्रसताव, माशमला शवश्षेरण जसता शसकाइ प्रमाणहरुको 
मलूराँकनलाई मोड्रलुको समग्र शसकाइ िरीक्षाका रुिमा शलइनषेछ र तिनरुुि अकं प्रिान गररनषेछ । बिुाँ न. 
१.३ मा बरवसथा िएका मलूराकंन प्रणालीलाई नै अनलाईनको माधरमबाट गररनषेछ । 
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	सहिागीहरुलषे ताशलम मरानअुल अनसुारका मोडुलहरुका assignments हरु अशनवार्य रुिमा समिनन गरषे 
िशछ मात्र सहिागीहरुलाई grading सशहतको प्रमाणित्र प्रिान गररनषेछ । 

(छ) मूलयाकंन सशमशत: बिुाँ न १.६ बमोशजम गठन िएको मलूराकंन सशमशतको बैठक virtual वा सरुशक्षत 
तररकाबाट िौशतक रुिमा बसनषेछ । रस मरानलुमा उललषेख निएका शवररहरुका समबनिमा अनर आवशरक 
वरवसथा ताशलम मलूराकंन सशमशतलषे शनिा्यरण गन्य सकनषेछ । 

(ज) ताशलमको प्रमाशणकरण: प्रशशक्षण कार्यक्रम समिनन िएिचिात साशवक बमोशजम नै शसकाइ मलूरांकनहरुको 
समग्र अकंका आिारमा श्षेणी शनिा्यरण गरी प्रमाणित्र तरार गररनषेछ र अनलाइनबाटै शिक्षानत समारोहको 
आरोजना गररनषेछ । समबशनित सहिागीलषे अनकुुल समरमा कषे नद्रबाट प्रमाणित्र शलएर जान सकनषेछन ् वा 
कषे नद्रलषे हुलाकबाट िठाउँनषेछ । प्रमाणित्रको सकरान किीहरु सहिागीहरुको इमषेल माफ्य त िठाइनषेछ । 
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खणड 'ख' 
ताशलम तयारी, सहजीकरण र ताशलम शवश्



ljsf; / ;+/If0fsf nflu Joj:yfkg tflnd Dofg'cn @)&( ÷ 24



ljsf; / ;+/If0fsf nflu Joj:yfkg tflnd Dofg'cn @)&( ÷ 25

२.१ सहजीकरण

सहिागीतामलूक प्रशक्ररालाई अशघ बढाउन सहिागीहरूलाई शवररवसतकुो बारषेमा उनीहरूलाई आफैं लषे शसकनषे, 
शसकाउनषे र बझुाउनषे वातावरणलाई सशजलो बनाउनषे कार्य नै सहजीकरण हो । ताशलमका सहिागीहरूका हकमा 
कुनै शवररवसतहुरू वा कुनै नौला ज्ान, सीि र िारणमा सहिागीको प्रवशृत्त, मलूर र मानरतामा सकारातमक 
िररवत्यन लराउनको लाशग कुनै कुरालाई सरल, सहज, सगुम बनाउन ुवा जषेलीएका कुराहरूलाई फुकाउन ु नै 
सहजीकरण गनु्य हो । 

सहजकता्ममा हुनु पनने िुणहरूयः

तटसथ सकारातमक

िरै्यवानयः समान सहिाशगताको लाशग प्रषेरक

सहिागीका शवचार र अनिुवलाई जीशवत राखी 
वराखरा गन्य क्षमतावानयः

शवशिनन शवशिहरूका प्ररोगमा शनिणू्य

मलूरांकन गन्य सक्षमयः सहकार्यमा जोड शिनषेयः

धरानाकर्यण गन्य र गराउन सक्षमयः वरशतिगत शटका शटपिणी नगननेयः

शवरराननतर गन्य सक्षमयः सिष्ट बोलनषेयः

सिष्ट सनुनषेयः सिष्ट सनुनषेयः

२.२ सत् सचंालन सामान्य शवश्यः

१. सहिागीहरूलाई सत्रमा सवागत गरी सत्रको िषृ्ठिमूी, उद्षेशर, समर, प्ररोगमा आउनषे शबशिहरूबारषे शनमन 
नमनूाको प्ररोग गिदै संक्षषेिमा प्रकाश िानने । 

सत्र शीर्यकयः
उद्षेशरहरूयः
प्ररोग हुनषे शवशिहरूयः
सत्रको समरावशियः

२. सत्र शीर्यकका बारषेमा कररव ५ शमनट मशट्तसक मनथन गराउनषे । 

३. सहिागीहरूबाटै आएका शवचार र तक्य लाई समाउि ैसत्र संचालन गरी सत्रका उद्षेशरहरू िरूा गनने तफ्य  
सहजीकरण गनने । 

४. अनतरमा सत्र शीर्यकको िररिारा र अनर आनरुशंगक शवररवसतहुरू माशथ छलफल गिदै सत्र समािन 
गनने । 
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सत् सचंालन ििा्मयः

•	 शवररबसतकुा बारषेमा सिष्ट जानकारी शिनषे 

•	 समर वरवसथािनमा धरान शिनषे 

•	 उिरतुि र उशचत शवशिको प्ररोग गनने 

•	 सहिाशगतामलूक िधिती अिनाउनषे 

२.३ ताशलम सचंालनका मुखय शवश्हरूयः

लघ ुसमहू छलफलयः मशसतट्क मनथन (Brain storming).

सानो समहू छलफलयः छलफल (Discussion).

घटना अधररनयः िशूमका अशिनर (Role Play).

सनाषे बशलङ्गयः 8fod08 ¥ofª\lsª

शफसवलयः पलषेनरी छलफलयः

बज ग्रिु छलफलयः प्रसततुीयः

प्रवचनयः गरालरी वाकयः

माशथका शवशिहरू मधरषे शीर्यक अनसुार उिरतुि हुनषे कशमतमा तीन शवशि प्ररोग गरी सत्र संचालन गिा्य राम्ो 
हुनछ । 

ताशलम सचंालनमा ORID शवश् (Brain Stanfield R. 2008)

Objective (उदे्शयमूलक प्रश्नहरु): सहिागीहरूलाई शरीरका िाँचवटा ज्ानषेनद्रीरहरू (नाक, कान, आखँा, 
शजव्ो र छाला) को प्ररोगलषे उत्तर शिन सशकनषे प्रश्नहरू साषेधनषे । जसतैयः कषे  िषेखन ुिरो ? कषे  सनुन ुिरो ? आशि । 

Reflective (भावानातमक प्रश्नहरू): सहिागीहरूलाई आफनो िावनाको प्ररोगलषे उत्तर शिन सशकनषे 
प्रश्नहरू साषेधनषे जसतैयः शहजोको सषेसनहरू कसतो लागरो ? कसतो अनिुशूत िरो ?

Interpretive (समीक्षातमक प्रश्नहरू): सहिागीहरूलाई आफनो शिमागको प्ररोगलषे उत्तर शिन सकनषे प्रश्नहरू 
साषेधनषे । जसतै शहजोको शिनमा कषे  कसता शसकाईहरू िरो ? कषे ही नराँ शसकाई िशन िरो की ?

Decisional (शनण्मयातमक प्रश्नहरू): सहिागीहरूलाई शहजोको सषेसन को िौरान शसकषे का सीि र ज्ानलाई 
आफनो जीवनमा कसरी वरवहारमा उतानने प्रश्नहरू साषेधनषे । जसतैयः शहजोको सषेसनमा शसकषे का सीि एवं ज्ानलाई 
कसरी प्ररोग गनने होला ?
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२.४ ताशलमको मूलय मान्यता शन्ा्मरणयः

सहिागीमलूक प्रशक्रराबाट ताशलमलाई अनशुाशसत, मरा्यशित र वरवशसथत बनाउनको लाशग ताशलममा िालना 
गनने नीशत, शनरम तरार गरी सबैलषे िषेखनषे गरी टाँसन ुिि्यछ । 

ताशलमको नमूना आचारसशंहतयः

•	 नबझुषेका प्रश्न सोधन िाउन ुसबैको अशिकार हो

•	 कुनै िशन प्रश्न गलत हुिँनै

•	 सबैजना सहिागीलाई बोलनषे मौका शिइनिुछ्य

•	 सबैजना शक्रराकलाि, खषेल र छलफलमा सशक्ररतािवू्यक िाग शलनिुनने

•	 अरुको शखसी उडाउन निाइनषे

•	 सबैलषे आ-आफनो काम र िाशरतव िरूा गनु्यिनने

•	 ताशलमका िौरानमा अनावशरक हलला शववाि र गफ गन्य निाइनषे

•	 सिैं शशष्ट िारा प्ररोग गनु्य िनने

•	 कुनै काम गनु्यििा्य िवू्य अनमुशत शलनिुनने

•	 ताशलम सामाग्रीको शहफाजत गनु्य िनने र प्ररोग िचिात सही ठाँउमा राखन ुिनने

•	 िमु्िान, मद्यिान गन्य निाइनषे

•	 मोवाइल फोन बनि वा आवाज बनि गनु्यिनने

•	 समरको िालना गनने तर आवशरकता अनसुार कार्यक्रम समर तल माशथ हुन सकनषे 

२.५ अपेक्षा सकंलनयः

ताशलमबाट सहिागीहरूलषे शसकन चाहषेका कुरा थाहा िाउनका लाशग अिषेक्षा संकलन गनु्य िि्यछ । जसलषे 
गिा्य शवररवसत ु प्रशत सहिागीहरूको अिनतव िावना शवकास हुन जानकुो साथै कुन-कुन शबररवसतलुाई 
सहिागीहरूलषे बढी शसकन चाहषेका छन ्िननषे प्रशशक्षकलषे जानकारी प्राप्त गि्यछ । 

२.६ ताशलम सचंालन सामाग्रीयः

ताशलम संचालनका सनिि्यमा आवशरक सामाग्रीलाई ताशलम सामाग्री तथा अनर मसलनि सामाग्रीको रुिमा 
िईु िागमा बाँड्न सशकनछ । प्रसततुीकरण सामाग्री, अधररन सामाग्री, सनिि्य सामाग्री, चाट्य, ग्राफ, शचत्र, िोष्टर 



ljsf; / ;+/If0fsf nflu Joj:yfkg tflnd Dofg'cn @)&( ÷ 28

आशि ताशलम सामाग्री हुन िनषे सषेतो वोड्य, माक्य र, कैं ची, टषेि, नरजुशप्रनट, मषेटाकाड्य, गल ुशसटक आशि मसलनि 
सामाग्रीमा िि्यछन ्। 

२.७ प्रशिक्षक/सहजकता्मको भूशमका तथा शजममेवारीयः

•	 सषेसन संचालन गनने खाका तरार गरी सोही अनसुार संचालन गनने 

•	 ताशलम सामाग्रीको िवू्य तरारी गनने 

•	 ताशलमको शवररवसत,ु िररवषेश, सहिागीहरूको संखरा र सतर अनसुार उिरतुि र सहुाँउिो ताशलम हल 
छनौट गनने 

•	 शचरा खाजाको प्रबनि शमलाउनषे 

•	 चाशहनषे अशिलषेखहरू तरारी साथ राखनषे 

•	 ताशलम संचालनमा िन्य सकनषे वाह्य प्रिावहरू जसतैयः हो हलला, सरूक्षा, आवत जावत आशिमा धरान शिनषे 

•	 ताशलमको शवशि तथा सामाग्रीको प्ररोग सही ढङ्गबाट गनने 

•	  प्रतरषेक शवरवसतलुाई अशघललाषे सषेसनसँग र िशछललो सषेसनसँग जोरन शमलाउनषे 

•	 सहिागीको सशक्रर सहिाशगताको प्रशक्ररा प्रवधि्यन गनने 

•	 सहिागीहरूको बझुाईको मािन उिरतुि प्रश्नका आिारमा गनने 

•	 शनरम तथा समरको िणू्य िालनामा खराल गनने 

•	 सषेसनमा शनट्कर्यमा िगुन नसशकएका कषे ही शवरर वा क्षषेत्र छन ्िनषे फूस्यिमा प्रष्ट िानने कुरा औलंराउनषे 

•	 सषेसनको बीच बीचमा शवरर वसतसुँग सानिशि्यक िनाई, उशति, कथा, स-सना खषेल, अशिनर प्रसततु गरी 
िनुता्यजगीिन लराउनषे तफ्य  सचषेत रहन ुिनने 

२.८ सहभािीको भूशमका तथा शजममेवारी

•	 ताशलममा शनिा्यररत गररएको समर र सथानमा समरम ैउिशसथत हुनषे 

•	 ताशलमका शवररवसत ुसमवनिी छलफलमा सशक्ररतािवू्यक िाग शलनषे 

•	 आफना शवचार राखिा िालै िालो राखनषे र अरुको शवचारको िशन किर गनने 

•	 ताशलममा शनण्यर गररएका आचार संशहताको िालना गनने 
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•	 समहू छलफलमा प्राप्त शजममषेवारी सशक्ररतािवू्यक िरुा गनने 

•	 ताशलमका शवररबसतमुा प्रष्ट निएका कुराहरु समर सनिि्य शमलाएर छलफलमा लराउनषे 

•	 ताशलममा शनिा्यरण गररएको समरावशि िरुा सहिागी हुनषे 

•	 ताशलममा शसकषे का कुराहरू आफूलषे वरवहारमा उतानने र अरूलाई िशन शसकाउनषे 

२.९ ताशलमका शवशभन्न शवश् र प्रयोि िनने तररकायः

क. समूह छलिलयः

सहिागीतामलूक प्रशक्रराबाट ताशलम संचालन गन्यका लाशग समहू छलफल शवशिलाई महतविणू्य शवशिका 
रुिमा शलइनछ । समहू छलफलका लाशग शनमन प्रशक्ररा अिनाउन ुिनने हुनछ । 

•	 समहू छलफलका लाशग शवररवसत ुशकटानी साथ शिनषे 

•	 शवररबसतकुो सानिशि्यकताको शहसावलषे समहू शविाजन गनने 

•	 संसथागत, क्षमता र अनिुव आशिमा आिाररत हुनषे । सकिर समहू छलफलमा सहिागी संखरा 
बराबर बनाउनषे 

•	 समहूको नमाकरण शवशिनन प्रकारबाट गनने जसतैयः

शवशिनन प्रकारका सथानीर स्ोतको 
नामाकरणयः

ढुङ्गा, माटो, बालवुा 

सथानको नाम अनसुारयः काठमाणडौ, नवुाकोट, लशलतिरु, काभ्षे 

ताशलमको शीर्यक अनसुारयः सामाशजक िररचालन, जैशवक शवशविता संरक्षण, वन 
वरवसथािन । 

•	 समहू छलफलको शवरर अनसुार समर तोकनषे 

•	 उतप्रषेरक/सहजकता्यलषे समहू छलफल प्रशक्ररा बताउनषे जसतैयः

♣	 समहूमा नषेततृव चरन गनु्य िनने । ( प्रशतवषेिन संरोजक)
♣	 समहूमा सबैको िनाई समषेशटन ुिनने । 
♣	 समहूको शनचोड ठूलो कागजमा तरार गनु्य िनने । 
♣	 प्रशतवषेिकलषे प्रसततु गनने, छलफल चलाउनषे । 

•	 खलुला समहूमा छलफल चलाउनषे 



ljsf; / ;+/If0fsf nflu Joj:yfkg tflnd Dofg'cn @)&( ÷ 30

•	 सहजकता्यलषे छलफलको सनिि्य र शवररवसतलुाई आिार मानी आफनो शनशकर्य प्रसततु गनने

ख. खेल शवश्यः

सहिागीतामलूक प्रशशक्षण कार्यक्रममा खषेल शवशिलषे महतविणू्य सथान राखषेको हुनछ । रो शवशि 
सहिागीका आफना प्रचशलत मलूर, मानरता, िरमिरा र अनिुवका आिारमा सजृनशील रुिमा गिदै 
आएको िाइनछ । रस शवशिलषे शवररवसतलुाई सशजलै प्रष्ट िान्य सहरोग गि्यछ । खषेल शवशिबाट शसकषे का 
शसकाईहरू शचरसथारी तथा शिगो हुनछन ्। खषेल शवशिका लाशग शनमन प्रशक्ररा अिनाउन िनने हुनछ । 

•	 खषेल शवशि कसतो शवररको छलफलमा मधित k'¥ofpg प्ररोग गन्य लागषेको हो एशकन गररन ुिि्यछ 

•	 खषेलको प्रकृशत अनसुार सहिागी र सहिागी संखरा छनौट गनु्यिि्यछ । शारीररक शशति प्ररोग गनु्यिनने 
खषेल िए शारीररक रुिमा अशति वरशतिलाई सहिागी गराउन ुहुिँनै 

•	  खषेलमा मशहला र िरुुर बीच हषेलमषेल हुन असशजलो महशसु हुनषे िएकोलषे सहजकता्यलषे सो कुरामा 
धरान k'¥ofpg' िि्यछ 

•	 खषेल समबनिी नीशत शनरम िशहलषे नै प्रष्ट िानु्यिि्यछ 

•	 खषेलका क्रममा उतिनन हुनसकनषे मतशिननतामा िवू्य सतक्य ता अिनाउन ुिि्यछ 

•	 खषेलको शरुुवात र अनतर गनने समर तोकन ुिि्यछ । खषेल शवशि बढी समवषेिनशशल हुनषे िएकालषे २० 
शमनट िनिा लामो समर लागनषे खषेल खषेलाउन उिरतुि हुिँनै 

•	 खषेलको लाशग आवशरक सामाग्रीहरूको िशहलषे नै वरवसथा गररसकन ुिि्यछ 

•	 खषेलको शरुुवात िएिशछ खषेलमा कुनै हसतक्षषेि k'¥ofpg' हुिँनै । खषेल सशकएिशछ खषेलबाट शसकाई 
िएको कुराहरु शटिोट गनने र तरसको बारषेमा खलुला छलफलबाट शनट्कर्य वा शसकाई शनकालन ुिि्यछ 

•	 सहजकता्यलषे शवररवसतलुाई आिार मानषेर छलफलको शनट्कर्य शनकालिा शवररवसत ुबझुन सरल 
तथा सशजलो हुनछ 

•	 अनतरमा खषेलमा सहिागी र अनर सबैलाई िनरवाि शिन शवस्यन ुहिँनै 

ि. प्रश्नाेत्तर शवश्यः

कुनै शवरर वसत ुबारषे सहिागीहरुको जानकारीको क्षषेत्र, शबचार, िारणा, िशहचान गन्यका लाशग रो शवशि 
प्ररोग गररनछ । रो शवशिका लाशग शनमन प्रशक्ररा अिनाउन ुिि्यछयः

•	 सहिागीहरुलाई खलुला प्रश्न गनने 

•	 कषे ही समर उत्तरको लाशग कुनने 
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•	 उत्तर आएमा छलफललाई अगाशड बढाउनषे 

•	 उत्तर नआएमा कुनै सहिागीहरू तफ्य  कषे शनद्रत हुनषे गरी उत्तर शिन लगाउनषे तरसबाट िशन उत्तर प्राप्त 
निएमा आफूलाई लागषेको कुनै एक सहिागीको नाम तोकषे र उत्तर शिन अनरुोि गनने 

•	 प्राप्त उत्तर लाई आिार मानि ैसहजकता्यलषे शवररवसत ुप्रष्ट िानने 

•	 रस प्रशक्ररालषे सहिागीहरूको धरान शवररवसत ुप्रशत आकशर्यत गि्यछ 

•	 रो प्रशक्ररा हरषेक सषेसनमा शनरनतर अिनाउन सशकनछ जसबाट सषेसनलाई बढी अनतरशक्ररातमक 
बनाउन समषेत मद्त गि्यछ 

घ. प्रसतुतीकरण शवश्यः

छोटो समरमा कुनै स्ोत सामाग्रीको प्ररोग सशहत वा प्ररोग रशहत रुिमा शवररवसत ुप्रसततु गररनछ िनषे 
रस शवशिलाई प्रसततुीकरण शवशि िशननछ । 'िावर पवाइनट' को प्ररोग गरी ताशलम संचालन गनु्य, हाल 
चलषेको प्रसततुीकरण शवशि हो । ताशलममा रो शवशिलाई अशत आवशरक िएमा मात्र प्ररोग गनने अनरथा 
अरु शवशि नै प्ररोग गनु्य राम्ो माशननछ । रसलषे सहजकता्यको समर िनषे बचत गि्यछ । 

ङ. शचत् छलिल शवश्यः

शवररवसतसुँग समबशनित शचत्र, फोटो प्रसततु गरषेर शवररवसत ुप्रष््टराउनषे शवशि नै शचत्र छलफल शवशि हो । 
रसबाट सहिागीको शसकाई सथारी हुनछ । 

प्रशक्रयायः

•	 छलफलको शवररसँग समबशनित शचत्र सवैलषे िषेखनषे गरी टाँसनषे वा िषेखाउनषे 

•	 शचत्रबारषे छलफल चलाउनषे 

•	 सहिागीहरूका िनाई शटिोट गनने 

•	 सहजकता्यलषे सहिागीहरूका िनाईलाई आिार मानि ैशचत्रद्वारा समबशनित शवररवसतबुारषे शनशकर्य 
शनकालनषे 

•	 शचत्र सबैलषे िषेखनषे गरी सरुशक्षत राखी राखनषे, जसलषे सनिि्य शमलिा छलफल गन्य सहरोग िगुछ 

च. मशसतषक मन्थन शवश्यः

मशसतट्क मनथन शवशि िनषेको सहिागीलषे आफनो शवचार मनथन गरी शवररवसतलुाई शनण्यरमा k'¥ofpg] 
शवशि हो । 
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प्रशक्रयायः

•	 छलफलको शवरर वा उद्षेशर अनसुार सहिागीहरूलाई खलुला प्रश्न राखनषे 

•	 सोचनका लाशग समर शिनषे र िालैिालो िनन लगाउनषे 

•	 सहिागीका िनाई शटिोट गनने 

•	 िनाईहरूलाई सनिि्य शवररवसत ुअनसुार संगशठत गनने 

•	  प्रतरषेक िनाईको प्रकृशत अनसुार नाम राखनषे 

•	  संगशठत िनाईलाई वराखरा गरी शनशकर्यमा k'¥ofpg]

•	 नशमलनषे िनाईलाई छुटै् छलफल चलाउनषे 

रस शवशिको प्ररोग BONE प्रशक्ररा अनसुार गनने
B - Brain storming - मशसतट्क मनथन गराउनषे । 
O - Organizing - िनाईलाई संगशठत गनने । 
N - Naming - िनाईको नामाकरण गनने । 
E - Explain - वराखरा गनने, शनण्यर शिनषे । 

छ. अभयास शवश्यः

कुनै िशन शवरर, घटना वा अवसथासँग प्रतक्र रुिमा सहिागी िई शसकाई आज्यन गनने तररका नै अभरास 
शवशि हो । रस शवशिबाट प्राप्त शसकाई शिगो हुनछ । जसतैयः शिगो तथा वैज्ाशनक वन वरवसथािन कार्यरोजना 
तरार गिा्य सहिागीहरूलाई नै सहजकता्यको रुिमा अभरासमा उतान्य सशकनछ । 

ज. भूशमका प्रिि्मन (Role Play) शबश्यः

शवररबसतलुाई प्रष््टराउन अथवा छलफलको शरुुवातका लाशग वातावरण सजृना गन्य तरस संग शमलिो 
जलुिो हुनषे खालका घटना तथा वरशति शवशषेरका चररत्र, वरवहार, प्रवशृत्त र काम गराइका तौर तररका 
झशलकनषे खालको अशिनर गनने / गराउनषे गरी छलफल अगाशड बढाउनषे तररकालाई िशूमका प्रिश्यन 
िशननछ । िशूमका अशिनर िनषेको सहिागीहरू मधरषेबाट छाशनएका वरशतिहरूलषे समिुारको एक शसथशत, 
अवसथा वा वातावरणको शसथशत जसताको तसतै िषेशखनषे गरी कुनै अवसथा झशलकनषे गरी प्रिश्यन गनु्य हो । 

सचंालन तररका र तयारीयः

•	 समाजमा प्रारयः िषेशखनषे गरषेको एउटा समसरामलूक अथवा सफलताको शसथशत शलनषे 

•	 शवरर छनौट गनने 

•	 िशूमका प्रिश्यन गनने वरशतिको संखरा, िररशसथशत र आवशरकता अनसुार शनिा्यरण गनने 
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•	 समसरा शववरणको तरारी गनने 

•	 शसथशतको वराखरा गरी िात्रको छनौट र िशूमका वण्यन गनने 

•	  सथान र सामाग्रीको तरारी गनने 

•	 सबै सहिागीहरूलाई उनीहरूको िशूमका छुट्ा छुटै् शिनषे एवं शसथशतको जानकारी गराँउि ैिशूमकाको 
चररत्रबारषे सिष्ट िानने 

•	  छलफलका लाशग प्रश्नको तरारी गनने 

•	 सहिागी मधरषे कषे हीलाई छलफलको िशूमका अशिनरको शनररक्षण गन्यका लाशग शजममा शिनषे 

अनुिमनयः

•	  शजममषेवारी अनसुार िात्रको नाम तथा कार्य अनसुार अशिनर शरुु गराउनषे 

•	 सतक्य तािवू्यक शनररक्षण गरररहनषे 

•	 अशत आवशरक िरषेमा मात्र सललाह शिनषे 

•	 बढीमा िश (१०) शमनषेट शिनषे

समीक्षायः

िशूमका अशिनर समाप्त िए िशछ शनमन कार्य गनु्य िि्यछयः

•	 कषे  शसकाइ िरो कसरी र शकन 

•	 कसतो अनिुव िरो 

•	 मखुर बुँिा शनकालनषे शनण्यरमा िगुनषे 

भूशमका प्रिि्मन शवश्को महतवयः
•	 समाजमा शवद्यामान शसथशतको वोि । 
•	 सशक्रर सहिाशगता । 
•	 रोचक शसकाई । 
•	 नराँ िारणा सीि अनिुवको प्ररोगमा उतप्रषेरणा । 
•	 िारणामा िररवत्यन गन्य मद्त गि्यछ । 

झ. अवसथा अधययन (Case study) :

कुनै िशन घटना रा कार्यक्रमको ऐशतहाशसक िषृ्ठिशूम िषेशख घटनाक्रम, सकारातमक, नकारातमक उिलबिी 
आशि शवशिनन जानकारी समावषेश गरी तरार गररएको सामाग्रीलाई "अवसथा अधररन" िशननछ । रसता 
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Case study तरार गनु्य एउटा कशठन तर महतविणू्य कार्य हो । एउटा राम्ो उिलबिीलाई अनर ठाँउहरूमा 
प्रसार गनने कुरामा रसरी तरार िाररएको अवसथा अधररनलषे अतरनतै महतविणू्य सहरोग गछ्य । खासगरी 
सामाशजक शवकासका शवशिनन तररकाहरू अिनाई कुनै िशन गाँउ ठाँउ शवशषेरमा राम्ो र सकारातमक 
उिलबिी िएमा तरसको अनकुरण गन्य अनर ठाँउका शवकासकममी र जनसमिुारलाई रो जराि ैउिरोगी 
शसधि हुनछ । रसबाट नराँ वरशति वा समहूहरूलाई आतमशवश्ासमा वशृधि गराउन मात्र होइन कार्यको 
थालनी िषेशख लक्र प्राप्ती समम आइिनने शवशिनन राम्ा, नराम्ा िक्षको जाकारी समषेत गराउन सशकनछ । 
शवकास कार्यमा अिनाईएका कार्यनीशत सफल िए निएको जाँचनषे कसी नै अवसथा अधररन हो । 

कुनै िशन शवकासकममी अथवा प्रशशक्षकलषे अवसथा अधररनको प्ररोग गनु्य शनकै प्रिावकारी माशननछ । 
सहिागीहरूलाई कुनै िशन अवसथाको अधररन माशथ छलफल गन्य लगाँउिा एकाशतर उनीहरुलषे तरसतो 
कार्यक्रम प्रशत उतसकुता जगाउन सकछन ् िनषे अकको तफ्य  रसको गहन छलफललषे सहिागीहरू शनमन 
कुरामा समषेत लािाशनवत हुनछनयः

•	समसरा समािानवाट समािान गनने सीि िए निएको जानकारी प्राप्त हुनछ 

•	सहिागीहरूको शवश्षेरणातमक सीिको शवकास गछ्य 

•	सहिागीहरूलाई शनण्यर प्रशक्ररामा समावषेश गन्य सशजलो हुनछ 

•	शवचार गनने क्रममा शिमागलाई सशक्रर गराउँिछ 

प्रयोि िनने शवश्:

•	 सहिागीहरुलाई संखराको आिारमा ३ िषेशख ४ वटा समहूमा शविाजन गनने र एक एक वटा अवसथा 
अधररन गन्य शिनषे 

•	 एकजनालषे सबैलषे सनुनषे गरी िढ्न लगाउनषे र बाँकीलषे धरान शिएर सनुनषे

•	 अवसथा अधररनको अशनतममा प्रश्नहरू राखषेर तरसको उत्तर लषेखषेर प्रसततुी गन्य अनरुोि गनने 

•	 छलफलको आिारमा सहजकता्यलषे शनट्कर्य शनकाली प्रसततु गनने 

ञ. प्रवचन शवश्यः

पररचययः

शवररगत शवशषेरज्लषे शनशचित शवररमा सहिागीहरू समक्ष मौशखक वा शलशखत प्रसततुीकरण गररनषे 
वराखरातमक प्रशक्ररालाई ताशलमको सनिि्यमा प्रवचन शवशि िशननछ । सतर तथर, ताशक्य क तथा समर 
सािषेक्ष शवररवसतहुरूको प्रसततुी नै रस शवशिको मखुर उद्षेशर हो । 



ljsf; / ;+/If0fsf nflu Joj:yfkg tflnd Dofg'cn @)&( ÷ 35

महतवयः

•	 एकै िटक िषेरैलाई प्रशशक्षण गन्य 

•	 कम समरमा िषेरै कुरा प्रसततु गन्य 

•	 कम स्ोत/सािन प्ररोग गरी ताशलम समिनन गन्य 

•	 िषेरै जानकारीहरू समावषेश गन्य एकैसाथ क्रशमक ढंगबाट प्रसततु गन्य 

•	 शवररवसत ुर प्रसततुीकरणमा प्रशशक्षकको शनरनत्रण कारम राखन 

शविेषतायः

•	 मौशखक माधरम 

•	 वराखरातमक प्रसततुी 

•	 शनशचित शवरर 

•	 श्ाषेताको समहू 

•	 दृट्र सामाग्रीको प्ररोगमा कमी 

•	 नरनु सहिागीता 

सीमा :

•	 एकतफमी सञचार 

•	 नरनू र शनशट्क्रर सहिागीता 

•	 सीि र िारणा समवशनि िक्षमा िररवत्यन लराउन अनिुरतुि 

•	 सहिागीहरू प्रसततुकता्यको प्रसततुीकरणमा मात्र शनि्यर 

•	 अनतुप्रषेरक 

•	 धरान आकर्यण गन्य कशठनाई 

•	 लामो समर समम समझन नसशकनषे 

•	 सहिागीको मलूरांकन गन्य नसशकनषे 
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ट. बज गु्रप छलिल (Buzz Group) :

पररचययः

ताशलम हल शित्र शनशचित प्रश्न, बुँिा वा छोटो प्रसंगमा थोरै समर शित्र समिनन गररनषे समहू छलफलको 
(शवशि) शवशशष्ट सवरुि बज ग्रिु छलफल हो । रस शवशिलषे शछटै् र सशजलै कुनै ततव (Content, Concept, 
Component) को सार शखचन मद्त गि्यछ । 

प्रशक्रयायः

•	 प्रश्न वा बुँिाको तरारी 

•	 िईु जनाको समहू बनाउनषे 

•	 बरशतिगत िनाई छलफलमा लराउनषे 

•	 समर ५ िषेशख ७ शमनट शिनषे 

•	 समहू कार्य अवलोकन गन्य उतप्रषेररत गनने 

•	 प्रतरषेक समहूका िनाई एक िटकमा एउटा शटपनषे

•	 बुँिाहरू माशथ छलफल गनने शवररवसतकुो प्रसङ्गका आिारमा शनसकर्य शनकालनषे । शनशकर्यका 
िनाईलाई आवशरकता अनसुार शविाजन िशन गन्य सशकनछ 

ठ. प्रिि्मन शवश्यः

पररचययः

प्रिश्यन शवशि प्रशवशि िक्षसँग समबशनित छ । कुनै शवरर सहिागीहरूलषे प्रसार गन्य वरािक रुिमा प्ररोग 
गि्यछन ्। रसलषे शसकाइलाई प्रिावकारी बनाउन मद्त गि्यछ । "िषेखन ुनै शवश्ास गनु्य हो" िननषे शसधिानतमा 
रो शवशि आिाररत छ । 

प्रयोियः

•	 शवश्ास शिलाउन । 

•	 उतप्रषेररत गन्य । 

•	 ज्ान र सीिको शवकास गन्य । 

•	 आतम शवश्ास बढाउन । 

•	 शसकषे का, िषेखषेका कुरा वरवहारमा उतान्य । 
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२.१० सत् ताशलम सचंालन ििा्मयः

क. सत्को पषृ्ठभूशमयः हरषेक सत्र कषे  को बारषेमा हो र शकन आवशरक छ िननषे शबरर वारषेमा सहजकता्य वा श्ोत 
वरशतिलषे रथषेष्ठ जानकारी सशहतको शटिोट तरार गनने । 

ख. सत्को उदे्शययः सत्रको समाप्तीिशछ ताशलमका सहिागीहरूको ज्ान, सीि र क्षमतामा कषे  कषे  िररवत्यन 
आउनषेछ िननषे कुरालाई मािन गन्य शमलनषे गरी उद्षेशरको रुिमा प्रसततु गनने । 

ि. आवशयक सामाग्रीयः सत्र संचालनका लाशग आवशरक सामाग्रीहरूको सचूी तरार गरी सबै 
समाग्रीहरूलाई तरारी हालतमा राखनषे । 

घ. समयावश्यः सत्र संचालन गन्य आवशरक िनने समरावशि शकटानीका साथ राखनषे । रस ताशलममा सबै 
सत्रहरुको समरावशि १ घणटा ३० शमनट शनशचित गररएको छ । कुनै सत्रलाई िोहोरा्यएर शलन ु िरषेको 
अवसथामा सत्रावशि ३ घणटाको हुनषेछ । 

ङ. तयारीयः सत्र संचालनको लाशग आवशरक िवू्य तरारी गनने । चाशहनषे ताशलम सामाग्रीहरु तर गररएको 
शवशिमा शनि्यर रहनषे हुिँा शवशि अनसुार ताशलम सामाग्रीहरूको वरवसथा गररन ुिि्यछ । आवशरक िोष्टर, 
शचत्र, िावर पवाइनट प्रसततुीहरूलाई तरारी हालतमा राखनषे । 

च. प्रशक्रयायः सत्रको शरुुिषेशख अनतरसमम कषे  कषे  किमहरू चालनिुछ्य ती सबै कुरालाई शटिोटका रुिमा तरार 
गनने । रसमा सत्र संचालन शवशि समषेत समावषेश गनने । 

छ. मुखय सन्िेिहरूयः सत्र समाप्तीिशछ सहिागीहरूलषे समझनै िनने मखुर बुँिाहरु वा सनिषेशहरुका बुँिागत 
शटिोट तरार गरी राखनषे । रसको सहारतालषे सत्रको शनचोड शनकालि ैसत्र समाप्त गन्य सशजलो हुनषेछ । 


