
 

 

केयर गिभर  

Care Giver  

छोटो अवगिको पाठ्यक्रम 

(दक्षतामा आिाररत) 

 

प्राववगिक शिक्षा तथा व्यावसावयक तालीम पररषद् 

पाठ्यक्रम ववकास तथा समकक्षता गििाारण महािाखा 
सािोठिमी, भक्तपरु 

2007  
First Revision 2015 

  Second Revision २०७९ (2022 AD) 



 

 



 

 

ववषय सूची 
 

पररचय: ............................................................................................................................. 1 

लक्ष्य: ............................................................................................................................... 1 

उद्देश्य: ............................................................................................................................. 1 

पाठ्यक्रम वववरण र संरचिा: .................................................................................................. 1 

पाठ्यक्रमको वविेषता: ........................................................................................................... 1 

तागलम अवगि: .................................................................................................................... 1 

लशक्षत समूह:...................................................................................................................... 1 

लशक्षत स्थाि: ..................................................................................................................... 2 

प्रशिक्षाथी संख्या: ................................................................................................................. 2 

प्रशिक्षणको भाषा: ................................................................................................................. 2 

प्रशिक्षाथी उपशस्थगत: ............................................................................................................. 2 

प्रवेि मापदण्ड: ................................................................................................................... 2 

प्रशिक्षकको योग्यता: ............................................................................................................. 2 

प्रशिक्षक-प्रशिक्षाथीको अिपुात: ................................................................................................ 2 

प्रशिक्षणका माध्यम र सामग्री: ................................................................................................. 2 

प्रशिक्षण ववगि: .................................................................................................................... 2 

प्रशिक्षाथी मूलयांकि: ............................................................................................................. 3 

प्रशिक्षाथी मूलयाङ्कि ग्रडे गििाारण: ............................................................................................. 3 

प्रमाण-पत्र प्रदाि: ................................................................................................................. 3 

सीप परीक्षणको व्यवस्था: ....................................................................................................... 3 

प्रशिक्षण सम्बन्िी सझुाव: ....................................................................................................... 3 

पाठ्यक्रम कायाान्वयिको लागि सझुाब: ...................................................................................... 4 

पाठ्यक्रम संरचिा (Curriculum Structure): .............................................................................. 5 

मोड्युल क्रम (Module Sequence): ....................................................................................... 6 

मोड्युल १: पररचय Introduction ............................................................................................ 8 

मोड्युल २: पेिाित सरुक्षा र स्वास््य Occupational Safety and Health ..................................... 10 

मोड्युल ३: उद्यमिीलता ववकास Entrepreneurship Development ............................................ 20 

मोड्युल ४ :पौविक तथा सन्तगुलत आहार ................................................................................. 24 

मोड यलु ५: व्यशक्तित तथा वातावरशणय सरसफाई ........................................................................ 35 

मोड्युल ६ :ठदिा वपसाब र खकारको व्यबस्थापि ....................................................................... 46 

मोड्युल ७: आरामको व्यवस्थापि (Comfortness Management) ................................................ 52 

मोड्युल ८: व्यायाम तथा मिोरन्जि िगतववगि .......................................................................... 58 

मोड्युल ९ :स्वास््य उपकरणको प्रयोि तथा व्यवस्थापि ............................................................. 64 

मोड्युल १०: मिोसामाशजक अवस्थाको जााँच............................................................................. 72 

पररयोजिा ....................................................................................................................... 77 

औजार, उपकरण तथा सामग्रीहरू (Toos, Equipment and Materials) .......................................... 79 

आवश्यक स्टेसिरीहरू (Stationeries) ................................................................................... 85 

पूवाािार तथा सवुविाहरू (Infrastructure and Facilities) ............................................................ 86 

आभार (Acknowledgements) ............................................................................................ 87 



 

 
 
 

1 

पररचय: 
यो पाठ्यक्रम दक्षतामा आिाररत पाठ्यक्रम (Competency-based Curriculum) हो। यस पाठ्यक्रमले 
प्रशिक्षकहरूलाई सम्वशन्ित पेिाको लागि आवश्यक पिे आिारभतू ज्ञाि तथा सीपहरू प्रदिाि तथा प्रशिक्षण ििा र 
प्रशिक्षाथीहरूलाई व्यशक्तित एवम ् औजार, उपकरण तथा सामग्रीहरूको सरुक्षालाई पवहलो प्राथगमकता ठदएर 
प्रयोिात्मक अभ्यास माफा त सीप प्राप्त ििा र दक्ष हिु मािा गिदेिि प्रदाि िदाछ। यस पाठ्यक्रममा आिाररत रहेर 
सञ्चागलत तालीम कायाक्रमबाट उत्पाठदत जििशक्त सम्बशन्ित पेिाको लागि आवश्यक पिे सीपहरूमा दक्षता हागसल 
िरेर अथवा आफूसाँि भएका परम्पराित सीप र ज्ञािलाई समेत िवीित्तम प्रववगि अिसुार सिुार िरी बजार सान्दगभाक 
सक्षम पेिाकमीको रुपमा स्वरोजिार हिु अथवा सम्बशन्ित उद्योि व्यवसायमा रोजिारी प्राप्त ििा समथा हिुेछि।् 

लक्ष्य: 
सम्बशन्ित क्षेत्रमा सीपयकु्त जििशक्त उत्पादि िरी रोजिारी तथा स्वरोजिारका अवसरहरू गसजािा ििे।  

उद्दशे्य: 
यस पाठ्यक्रममा आिाररत रहेर सञ्चागलत तागलम कायाक्रमको अन्तमा प्रशिक्षाथीहरूले गिम्ि कायाहरू ििा सक्िेछि:्   

• पेिाित स्वास््य तथा सरुक्षा व्यवस्थापि ििा 
• पौविक तथा सन्तगुलत आहारव्य वस्थापि ििा  
• व्यशक्तित तथा वातावरशणय सरसफाई व्यवस्थापि ििे 

• ठदिा वपसाबको व्यबस्थापि  ििा 
• आरामदायी अवस्थाको व्यवस्थापि ििा 
• व्यायम तथा मिोरन्जि व्यवस्थापि ििा 
• स्वास््य उपकरणको व्यवस्थापि ििा 
• मिोसामाशजक अवस्थाको जााँच ििा 
• व्यावसावयक योजिा बिाउि 

• रोजिार तथा स्वरोजिार भई सीपलाई श्रमसाँि आवद्ध ििा 

पाठ्यक्रम वववरण र संरचिा: 
यो पाठ्यक्रम वकयरगिभर (Caregiver) ले सम्पादि ििे कायामा आिाररत छ र उक्त कायाहरूलाई ववगभन्न 
मोड्युलहरूमा समाबेि िररएकोछ। यस पाठ्यक्रमले प्रशिक्षाथीहरूलाई आफ्िो आवश्यकता र सहजता अिरुुपका 
मोड्युल/हरू मात्र अध्ययि ििे सवुविा पगि प्रदाि िदाछ। साथै यसमा व्यशक्तित सरुक्षा र स्वास््य सम्बन्िी 
मोड्युल र उद्यमिीलता ववकास सम्बन्िी मोड्युल पगि समावेि िररएको छ (पाठ्य संरचिा हेिुाहोस)्। 

पाठ्यक्रमको वविषेता: 
यो पाठ्क्क्रम दक्षतामा आिाररत पाठ्यक्रम भएकोले यसमा प्रशिक्षाथी केशन्ित गसकाइलाई अगिवाया िदाछ। यस 
पाठ्क्क्रमको ८० प्रगतित समय सीप गसकाइमा र २० प्रगतित समय सैद्वाशन्तक ज्ञािको लागि छुट्याइएको छ। 
तसथा, यस पाठ्क्क्रमको जोड पाठ्क्क्रममा समावेि िररएको सीपहरू प्रदाि ििा वा गसकाउिमा हिुेछ। 

तागलम अवगि: 
३९० घण्टा  

लशक्षत समूह: 
• औपचाररक प्राववगिक तथा व्यावसावयक शिक्षा र तागलम प्राप्त ििा इच्छुक यवुाहरू 

• वेरोजिार यवुाहरू  
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लशक्षत स्थाि: 
यस पाठ्यक्रम बमोशजम तागलम कायाक्रम सञ्चालि हिु सक्िे कुिै पगि स्थाि 

प्रशिक्षाथी संख्या: 
एक समूहमा अगिकतम २० जिा 

प्रशिक्षणको भाषा: 
प्रशिक्षणको भाषा िेपाली हिुेछ। यद्यपी,  छलफल स्थािीय भाषामा र प्राववगिक िब्दावलीहरू (Technical 

Terminologies) अंग्रजेीमा उललेख हिु सक्िेछि।्   

प्रशिक्षाथी उपशस्थगत: 
तागलम अवगिभर प्रशिक्षाथीको उपशस्थगत प्रत्येक मोड्युलमा कम्तीमा ९०% पिुेको हिु ुपिेछ अन्यथा प्रमाणपत्र पाउि 
योग्य मागिि ेछैि।  

प्रवेि मापदण्ड: 
गिम्ि आिार पूरा िरेका व्यशक्तहरू यस तागलममा प्रवेि पाउिेछि।् 

• आिारभतू शिक्षा (८ कक्षा) उशत्तणा र १८ वषा उमेर पिुेका िािररकहरू। 

• सञ्चागलत प्रवेि परीक्षा उत्तीणा िरेका व्यशक्तहरू। 

प्रशिक्षकको योग्यता: 
• सम्बशन्ित ववषयमा गडप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह अथवा राविय सीप परीक्षण सगमगतबाट न्यूितम तह ३ 

अथवा सो सरहको गडग्री प्राप्त िरी १ वषाको प्रशिक्षण अिभुव हागसल िरेको र कशम्तमा १ हप्ताको प्रशिक्षक 
प्रशिक्षण (Training of Trainers) तागलम प्राप्त; अथवा 

• सम्बशन्ित ववषयमा वप्र-गडप्लोमा तह अथवा राविय सीप परीक्षण सगमगतबाट न्यूितम तह २ अथवा सो 
सरहको गडग्री प्राप्त िरी ३ वषाको प्रशिक्षण अिभुव हागसल िरेको र कशम्तमा १ हप्ताको प्रशिक्षक प्रशिक्षण 
(Training of Trainers) तागलम प्राप्त;  

सम्बशन्ित ववषय भन्नाले िगसाङ्ग ववषय अथवा अशग्जलरी िसा गमडवाइफरी भन्ने बशुझन्छ।  

प्रशिक्षक-प्रशिक्षाथीको अिपुात: 
• प्रयोिात्मक कक्षाको लागि अिपुात १:१० 

• सैद्धाशन्तक कक्षाको लागि अिपुात १:२० 

प्रशिक्षणका माध्यम र सामग्री: 
प्रभावकारी प्रशिक्षण तथा प्रदिािका लागि आवश्यक सामग्रीहरू: 

• हातेपशुस्तका (Handsout), रुज ुसूची (Checklist) 

• गडस्प्ले िमूिाहरू, वफलम चाटा, पोिर, बोडा 
• श्रव्यदृष्य सामग्री, मशलटगमगडया प्रोजेक्टर 

• कम्प्यटुरमा आिाररत प्रशिक्षण सामग्री (इन्टरिेटमा उपलब्ि शिक्षण सामग्री, अन्तरवक्रयात्मक गभगडयो 
• वास्तववक वस्त ु(Real Object) 

प्रशिक्षण ववगि: 
यस पाठ्यक्रममा आिाररत रहेर तागलम सञ्चालि िदाा वयस्क गसकाइ रणिीगत अवलम्बि िररिेछ र प्रशिक्षणको 
क्रममा उदाहरणयकु्त व्याख्या (Illustrated Talk),  छलफल (Discussion), प्रदिाि (Demonstration), समूह काया 
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(Teamwork), गिदेशित अभ्यास (Guided Practice), एकल अभ्यास (Individual Practice),  लिायत िववित्तम 
प्रशिक्षण ववगिहरू प्रयोि िररिेछ।   

प्रशिक्षाथी मूलयाकंि: 
• प्रशिक्षाथीहरूले प्राप्त िरेको सीपको मूलयांकि सम्बशन्ित प्रशिक्षकले गियगमत रुपमा ििुापिेछ।  

• प्रशिक्षाथीहरूले गसकेको सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञािको मूलयांकि सम्बशन्ित प्रशिक्षकले मौशखक वा गलशखत 
परीक्षाद्वारा ििुापिेछ।  

• प्रशिक्षाथी सफल हिु प्रत्येक मोड्युलको प्रयोिात्मक र सैद्धाशन्तक दबैु मूलयांकि िरी कम्तीमा ६० प्रगतित 
अंक प्राप्त ििुापिेछ।  

• प्रत्येक मोड्युलमा कशम्तमा १ वटा आन्तररक मूलयांकि र तागलमको अन्तमा एउटा प्रयोिात्मक र 
सैद्धाशन्तक परीक्षा सम्बशन्ित संस्थाले िै गलिपुिेछ।  

• प्रवेि परीक्षा तोवकए बमोशजम अथवा सम्बशन्ित संस्थाले िै सञ्चालि ििुापिेछ।  

 

प्रशिक्षाथी मूलयाङ्कि ग्रडे गििाारण: 
क्र.सं. उपलशब्ि प्रगतित स्तरीकृत 

अङ्क 

अक्षरमा 
उपलशब्िस्तर 

उपलशब्ि स्तरको व्याख्या 

१ ९० र सोभन्दा मागथ ४.० A+ सवोत्तम (Outstanding) 

२ ८० र सोभन्दा मागथ ९० भन्दा कम ३.६ A अत्यतु्तम (Excellent) 

३ ७० र सोभन्दा मागथ ८० भन्दा कम ३.२ B+ उत्कृि (Very Good) 

४ ६० र सोभन्दा मागथ ७० भन्दा कम २.८ B उत्तम (Good) 

५ ६० भन्दा कम - NG अविीकृत (Not Graded) 

प्रमाण-पत्र प्रदाि: 
यो पाठ्यक्रम अिसुार सञ्चागलत तागलम सफलतापूवाक सम्पन्न ििे प्रशिक्षाथीहरूलाई सम्बशन्ित तागलम ठदि ेसंस्थाले 
प्रमाणपत्र प्रदाि ििेछ।प्रशिक्षाथीले पाठ्यक्रममा उललेख भए बमोशजम मोड्युल क्रम (Module Sequence) 
अिसुारका केही मोड्युलहरूमात्र सफलतापूवाक सम्पन्न िरेमा पगि प्रशिक्षाथीले ठदएको गिवेदिको आिारमा उक्त 
मोड्युलहरू उललेख िरी सम्बशन्ित तागलम ठदिे संस्थाले प्रमाणपत्र प्रदाि ििेछ।    

सीप परीक्षणको व्यवस्था: 
यो तागलम सफलतापूवाक सम्पन्न िरी प्रमाणपत्र प्राप्त िरेका प्रशिक्षाथीहरूले राविय सीप परीक्षण सगमगतद्वारा गििाारण 
िररएको मापदण्ड पूरा िरेमा सम्बशन्ित पेिाको तह १ को सीप परीक्षण परीक्षामा सहभािी हिु सक्िेछि।्  

प्रशिक्षण सम्बन्िी सझुाव: 
१. प्रशिक्षण पूवा पाठ्यक्रम पूणारुपमा अध्ययि िरी पाियोजिा तयार ििे, िराउिे।  

२. प्रश्नोत्तर सत्र (Question Answer session) को व्यवस्था ििे।  

३. ८० प्रगतित समय अभ्यासको लागि छुट्याउिे। 

४. पाठ्यक्रमको बारेमा प्रशिक्षाथीहरूलाई जािकारी िराउिे।    

५. प्रशिक्षाथी स्पि िहनु्जेलसम्म प्रशिक्षकले सैद्धाशन्तक ववषयवस्तलुाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रशिक्षण ििे र सीप 
प्रदिाि ििे।  

६. गसकारुलाई सीप अभ्यास ििुा पूवा व्यशक्तित स्वास््य तथा सरुक्षा, औजार, उपकरण प्रयोि तथा सरुक्षा 
अगिवाया र सगुिशित ििे, िराउिे।  

७. एकल अभ्यास पूवा पयााप्त गिदेशित अभ्यास (Guided Practice) ििे, िराउिे। 

८. प्रशिक्षाथीहरूलाई अन्तवक्रा या ििा प्रोत्सावहत ििे।   
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९. प्रशिक्षाथी केशन्ित गसकाइ पद्धगत अवलम्बि ििे।  

१०. प्रशिक्षाथीहरूलाई पयााप्त गसकाइ सामग्रीहरू उपलब्ि िराउिे। 

११. प्रशिक्षण तथा अभ्यासको समयमा हर समय प्रशिक्षक उपलब्ि हिुे। 

१२. प्रशिक्षाथीहरूलाइ गियगमत उपशस्थगतको लागि प्रोत्साहि ििे र उिीहरूको हाशजरर अगभलेख राख्न।े   

१३. अभ्यासको क्रममा आवश्यकता अिसुार पषृ्ठपोषण ठदिे।  

१४. गसकारुले स्वतन्त्र ढङ्गबाट सीप सम्पादि ििा सक्ि ेसगुिशित ििे, िराउिे।  

१५. गसकारुले सीप गसकाइको क्रममा उत्पादि िरेको बस्त ुभए त्यसको मूलयाङ्कि ििे, िराउिे।  

१६. तागलममा हररत वटगभइटी (Green TVET) र प्रशिक्षाथीहरूको रोजिार सीपहरू (Communication Skills, 

Thinking Skills, Interpersonal Skills, Technology and Information Technology Skills, Planning 

and Resource Management Skills and Personal Qualities) तथा लैवङ्गक समािता र सामाशजक 
समावेशिकरणको समेत ववकास र कायाान्वयि हिुे िरी काया ििे, िराउिे।  

पाठ्यक्रम कायाान्वयिको लागि सझुाब: 
• सम्बशन्ित तागलम प्रदायक संस्था र तागलम कायाक्रमको िणुस्तर सगुिशित ििे आगिकाररक गिकायबाट 

गियगमत अििुमि ििे र पाठ्यक्रम कायाान्वयि भएको सगुिशित ििे। 

• सम्बशन्ित तागलम प्रदायक सस्थाले रोजिारदाता तथा अन्य सरोकारवालाहरूसाँि समन्वय तथा सहकाया िरी 
प्रशिक्षाथीहरूको रोजिार तथा स्व-रोजिारको लागि सहशजकरण ििे। 

• प्रशिक्षाथीहरूलाई रोजिार तथा स्व-रोजिार सम्बन्िी परामिा प्रदाि ििे, िराउिे।  

• प्रशिक्षाथीहरूको आवश्यक व्यशक्तित वववरण, रोजिार/स्वरोजिारको अवस्था आठदको अगभलेख राख्न े र 
गियगमत अद्यावगिक ििे।   

• पाठ्यक्रम कायाान्वयि िदाा तोवकए बमोशजमको काया सम्पादि क्षमतामा िकारात्मक असर िपिे िरी 
आवश्यकता अिसुार पाठ्यक्रममा सिुार ििा सवकिेछ र आवश्यकता अिसुार थप सीप प्रदाि ििा 
सवकिेछ।   

• सरोकारवालाहरूले पाठ्यक्रम सिुारको लागि सम्बशन्ित गिकाय (पाठ्यक्रम ववकास तथा समकक्षता गििाारण 
महािाखा, प्राववगिक शिक्षा तथा व्यावसावयक तालीम पररषद् ) मा औपचारीक रुपमा पषृ्ठपोषण प्रदाि ििे।  
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पाठ्यक्रम संरचिा (Curriculum Structure): 
पेिा Occupation: वकयरगिभर (Caregiver) 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक    ६७  घण्टा + व्यावहाररक ३२३ घण्टा =  ३९०  घण्टा 

मोड्यलु # शिषाक स्वभाब 
सैद्धाशन्तक 

(सै) 
व्यावहाररक 

(व्या) 
जम्मा 

मोड्युल १ पररचय (Introduction) सै १२.० - १२.० 

मोड्युल २ 
पेिाित सरुक्षा र स्वास््य Occupatonal 

Safety and Health 
सै + ब्या ४.० १२.० १६.० 

मोड्युल ३ 
उद्यमिीलता ववकास Entrepreneurship 

Development 
सै + ब्या ३.० ११.० १४.० 

मोड्युल ४ पौविक तथा सन्तगुलत आहार  सै   + ब्या ६.० २०.० २६.० 

मोड्युल ५ 
व्यशक्तित तथा वातावरशणय सरसफाई 
व्यवस्थापि 

(Personal and Environmental 
cleaniness)  

सै + ब्याा १८.० ५०.० ६८.० 

मोड्युल ६ 
ठदिा वपसाबको व्यबस्थापि 

(Management of Elimination ) 
 

सै + ब्या २.० ८.० १०.० 

मोड्युल ७ 
आरामको व्यवस्थापि 

(Comfort Management)  
सै + ब्या ६.० १८ २४.० 

मोड्युल ८ 
व्यायम तथा मिोरन्जि व्यवस्थापि 

(Exercise and Entertainment 

Management)  
सै + ब्या ४.० २०.० २४.० 

मोड्युल ९ 
स्वास््य उपकरणको व्यवस्थापि 
(Management of health related 
equipment and instruments)  

सै + ब्या ६.० २२.० २८.० 

मोड्युल १० मिोसामाशजक अवस्थाको जााँच 
(Pschyosocial Assessment)  

सै + ब्या ४.० १०.० १४.० 

 पररयोजिा 
(Project Work) ब्या - १५४.० १५४ 

 जम्मा  ६७ ३२३ ३९० 
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मोडु्यल क्रम (Module Sequence): 
प्रस्ततु मोड्युल क्रमले पाठ्यक्रममा मोड्युल १ बाट सरुु हिु े१० मोड्युलहरू छि ्भिी संकेत िछा। एकपटक 
मोड्युल १ पूरा भएपगछ, प्रशिक्षाथीहरू क्रमबद्ध रुपमा मोड्युल ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा जाि सक्िेछि।् मोड्युल 
२ र मोड्युल ३ लाई मोड्युल १ पिात  समािान्तर रूपमा आवश्यकता अिसुार लािू ििा सवकिेछ। पररयोजिा 
मोड्युल सबै मोड्युल परुा भए पगछ ििा िराउि सवकिेछ। प्रशिक्षाथीहरूले गििााररत मोड्युलहरू एउटै तागलम 
कायाक्रमको अवगिमा अथवा तागलम कायाक्रमको उपलब्िता, प्रशिक्षाथीको आफ्िो आवश्यकता र सहजता अिरुुप 
फरक-फरक समयमा सञ्चालि हिुे तागलम कायाक्रममा समेत सहभािी भै प्रशिशक्षत हिु सक्िेछि।्    

पररयोजिा 

६ ५ ४ सरुू १ 

२ 

अन्त ३ 

७ ८ ९ १० 
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मोडु्यल १ 

पेिाित पररचय 

Occupation Introduction 
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मोडु्यल १: पररचय Introduction 

वववरण (Description): यस मोड्युलमा पेिाको ववषयमा र ििापिे कायाहरूको संशक्षप्त जािकारी, पेिाको मयाादा,पेिामा 
रहेर “ििा हिुे” र “ििा िहिुे” कायाहरू र प्रयोि हिु ेआवश्यक औजार, उपकरण तथा सामग्रीहरू सम्बन्िी आिारभतू 
ववषयवस्त ुसमावेि िररएका छि।् 

मोड्यलु पररणाम (Module Outcomes): यस मोड्युल पूरा भएपगछ प्रशिक्षाथीहरू पेिाको ववषयमा र यस पेिा 
अन्तिात ििापिे कायाहरू, पेिाको मयाादा, पेिामा रहेर “ििा हिुे” र “ििा िहिुे” कायाहरू र प्रयोि हिुे औजार, उपकरण 
तथा सामग्रीहरूको बारेमा जािकार हिुेछि।् 

ववषयबस्त ु

१. पेिाको पररचय, ,उदे्धश्य, भगूमका र कताब्य, कायाक्षेत्र, महत्व र सम्भाविाबारे जािकारी। 

२. पेिाको मयाादा, पेिामा रहेर “ििा हिुे” र “ििा िहिु”े कायाहरूको बारेमा जािकारी। 

३. पेिामा रहेर स्याहारकताा/ हेरचाहकताा िररिे आचरणको बारेमा जािकारी। 

४. संचार तथा समन्वयको आवश्यकता बारेमा जािकारी। 

५. पेिामा प्रयोि हिुे सम्मािजिक संचारको बारेमा जािकारी।  

६. पेिा अन्तिात िररिे कायाहरूको बारेमा संशक्षप्त जािकारी। 

७. पेिामा प्रयोि हिुे औजार, उपकरण तथा सामग्रीहरूको पररचय तथा पवहचाि। 
समय (Duration):  १२ घण्टा  
 
 



 

 

मोडु्यल २ 

पेिाित सरुक्षा र स्वास््य 

Occupatonal Safety and Health 
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मोडु्यल २: पेिाित सरुक्षा र स्वास््य Occupational Safety and Health 

वववरण (Description): यस मोड्युलमा पेिाित सरुक्षा र स्वास््य सम्बन्िी आवश्यक ज्ञाि र सीपहरू समावेि 
िररएका छि।्  
मोड्यलु पररणाम (Module Outcomes): यस मोड्युल पूरा भएपगछ प्रशिक्षाथीहरूले व्यशक्तित सरुक्षाको खतराका 
कारणहरू व्याख्या ििा, व्यशक्तित साथै औजार, उपकरण, सामग्री, कायास्थल र वातावरणको सरुक्षा सगुिशित ििा र 
कायास्थलमा आिारभतू प्राथगमक स्वास््य-सेवा प्रदाि ििा सक्षम हिुेछि।् 

कायाहरू: 
१. व्यशक्तित सरसफाई कायम ििे Maintain Personal hygiene 

२. व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण प्रयोि ििे Use Personal Protective Equipment (PPE) 

३. कायास्थलको सरुक्षा सगुिशित ििे Ensure Workplace safety 

४. औजार र उपकरणको सरुक्षा सगुिशित ििे Ensure Tools and Equipment safety 

५. आिलािी हिुबाट सरुक्षा ििे Protect from Fire Hazard 

६. प्राथगमक उपचार ििे Provide Basic First-aid Service 

७. कायास्थलको फोहर व्यवस्थापि ििे Manage Workplace Garbage 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ४ घण्टा + व्यावहाररक १२ घण्टा = १६ घण्टा  
Module: पेिाित सरुक्षा र स्वास््य Occupational Safety and Health 

Task:२.१ व्यशक्तित सरसफाई कायम ििे Maintain Personal hygiene  
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ०.५ घण्टा + व्यावहाररक १.५ घण्टा = २.० घण्टा  
 

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. व्यशक्तित सरसफाई कायम ििा:  

• गियगमत स्िाि ििे। 

• गियगमत मखु ििुे र अिहुार सफा राख्न।े 

• गियगमत साविु पािी वा स्यागिटाइजरले हात 
सफा ििे।   

• गियगमत िङ्ग काट्िे र सफा ििे। 

• आवश्यकता अिसुार कपाल काट्िे, कोिे र 
गमलाउिे।  

• तोवकए बमोगमम सफा कपडा लिाउिे। 

• कामको प्रकृगत अिरुुप गमलिे भए मात्र 
िरिहिा, सजावट तथा सिुशन्ित सामग्रीहरू  
प्रयोि ििे। 

• काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े  

अबस्था (Condition): 

• व्यशक्तित सरसफाई 
सम्वन्िी मापदण्ड 

गिठदाि काया (Task):  

व्यशक्तित सरसफाई कायम ििे।  

मािक (Standard): 

• पेिाको लागि गििााररत 
व्यशक्तित सरसफाई मापदण्ड 
अपिाएको 

• सरुक्षा तथा साविािीका 
उपायहरू अपिाएको।  

व्यशक्तित सरसफाई:  

• पररचय र आवश्यकता 
• मापदण्ड 

• सरसफाई ििा प्रयोि 
हिु ेसामाग्रीहरूको 
पवहचाि र प्रयोि 
सम्वन्िी जािकारी 

• ग्रगुमङ (Grooming) 
सम्बन्िी जािकारी 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
व्यशक्तित सरसफाई सम्वन्िी मापदण्ड र मापदण्ड बमोशजमका औजार, उपकरण र सामग्रीहरू 
सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• िङ्ग टोक्ि,े िाक कोट्याउि,े काि कोट्याउिे, जथाभावी शचलाउिे जस्तो काया िििे।कायास्थलमा 
• सूतीजन्य तथा मादक पदाथा सेवि गिषिे ििे। 
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Module: पेिाित सरुक्षा र स्वास््य Occupational Safety and Health 

Task: २.२ व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण प्रयोि ििे। Use Personal Protective Equipment (PPE) 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ०.५ घण्टा + व्यावहाररक १.५ घण्टा = २.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादिको उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. व्यशक्तित सरसफाई ििे। 

३. काम िदाा तोवकएको पोिाक लिाउिे  

४. यस पेिाको लागि गििाारण िररएको व्यशक्तित 
सरुक्षा उपकरण संकलि ििे। 

५. कामको प्रकृगत अिसुार गिम्ि तथा यस 
पाठ्यक्रमको व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण 
सूचीमा उललेख िररएका व्यशक्तित सरुक्षा 
उपकरणहरू प्रयोि ििे। 

क. िेत्र रक्षक उपकरण (Eye protectors) 
ख. श्रवण रक्षक उपकरण Hearing 

protectors 

ि. स्वासयन्त्र (Respiratory protector) 

घ. खटु्टा रक्षक उपकरण Foot 

ङ. हात रक्षक उपकरण Hand 

च. टाउको रक्षक उपकरण Head 

छ. िररर रक्षक कपडा Clothing 

६. कामको प्रकृगत अिसुार कपाल िअशलझिे िरी 
व्यवशस्थत ििे। 

७. काया समाप्त भए पगछ प्रयोि िररएका 
व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण तथा सामग्रीहरू 

सफा िरी गििााररत स्थािमा भण्डारण ििे। 

८. कायासम्पादि अगभलेख राख्न।े  

अबस्था (Condition): 

• कायास्थल 

• सम्वशन्ित पेिाको लागि 
गििााररत व्यशक्तित सरुक्षा 
उपकरणको सूची र मापदण्ड 

गिठदाि काया (Task):  

व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण प्रयोि 
ििे।  

मािक (Standard): 

• कायाचरणहरू क्रगमक रुपमा 
सम्पादि भएको। 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरणहरू 
गििााररत सूची र मापदण्ड 
बमोशजम प्रयोि िररएको 

• सरुक्षा तथा साविािीका 
उपायहरू अपिाएको।  

• कायासम्पादि अगभलेख 
राशखएको।  

व्यशक्तित सरुक्षा सम्वन्िी 
उपकरण (PPE):  

• पररचय, प्रकार, पवहचाि 
र मापदण्ड बमोशजम 
प्रयोि  

• दघुाटिाका कारणहरू  

• सरुक्षा र साविािीहरू  

• उपकरणको सरसफाई 

ववगि 

• उपकरणको भण्डारण 
ववगि 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
गििााररत व्यशक्तित सरुक्षा उपकरणको सूची र मापदण्ड, सूची बमोशजमका व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• काम िदाा असरुक्षाका कारकहरू जस्तै कशस्सएको वा ज्यादै खकुुलो कपडा िलिाउिे।  

• कामबाट ध्याि हटाउि ेकारकहरू जस्तै मोवाइल फोिको प्रयोि िििे।  

• कायास्थलमा सूतीजन्य तथा मादक पदाथा सेवि गिषिे ििे
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Module: पेिाित सरुक्षा र स्वास््य Occupational Safety and Health 

Task: २.३ कायास्थलको सरुक्षा सगुिशित ििे Ensure Workplace Safety  
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ०.५ घण्टा + व्यावहाररक १.५ घण्टा = २.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादिको उद्दशे्य 

(Terminal Performance 
Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. श्यक जािकारी गलिे। 

२. आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरू 
संकलि ििे।  

३. व्यशक्तित सरसफाई कायम राख्न।े 

४. कायास्थल सरुक्षाको सगुिशितताको लागि: 
• कायास्थल सफा राख्न े(Neat & tidy) 

• कायास्थलको भ ुाँइ िशचशप्लिे र शचललो 
रवहत (Non Silpery & Non-Oilly) 

भएको सगुिशित ििे।  

• कायास्थलमा प्रयोि िररिे औजारहरू 
व्यवशस्थत ढंिले राख्न।े 

• उपकरणहरूलाई आवश्यकता अिसुार 
सरुक्षा घेरा गभत्र राख्न।े  

• सरुक्षा सम्बन्िी संकेत तथा सरुक्षा 
शचन्रहरू सवैले देशखिे र स्प्रि बशुझिे िरी 
राख्न।े  

• प्रकाि र भेशन्टलेििको पयााप्त व्यवस्था 
भएको सगुिशित ििे।  

• कायास्थलमा भएको दघुाटिा र सरुक्षा 
सम्वन्िी घटिाहरू सम्वशन्ित गिकायमा 
ररपोटा ििे।  

५. प्रयोि िररएका औजार तथा उपकरण सफा 
िरी  गििााररत स्थािमा भण्डारण ििे।   

६. कायासम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

• कायास्थल 

• कायास्थल सरुक्षा मापदण्ड 

गिठदाि काया (Task):  

कायास्थलको सरुक्षा सगुिशित ििे। 

मािक (Standard): 

• कायास्थल सरुक्षा मापदण्ड 
पालिा िररएको 

• सरुक्षा तथा साविािीका 
उपायहरू अपिाएको।  

• कायासम्पादि अगभलेख 
राशखएको।  

कायास्थलको सरुक्षा 
सगुिशितता:  

• कायास्थल सरुक्षा 
मापदण्ड 

• कायास्थल सफा राख्न े
ववगि 

• औजार र सामग्रीहरूको 
भण्डारण प्रकृया 

• सरुक्षा घेराको पररभाषा 
र प्रयोि तथा महत्व 

• सरुक्षा सम्वन्िी संकेत 
तथा जािकारी 

• काया सम्पादिमा प्रकाि 
र भेशन्टलेििको महत्व 

• दघुाटिा सम्वन्िी 
सामान्य कािूिी 
जािकारी 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
कायास्थल सरुक्षा मापदण्ड, मापदण्ड बमोशजमका कायास्थल सरुक्षाका सामग्रीहरू 

 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

कायास्थलमा सूतीजन्य तथा मादक पदाथा सेवि गिषिे ििे। 
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Module: पेिाित सरुक्षा र स्वास््य Occupational Safety and Health 

Task: २.४ औजार र उपकरणको सरुक्षा सगुिशित ििे Ensure Tools and Equipment Safety  
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ०.५ घण्टा + व्यावहाररक १.५ घण्टा = २.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादिको उद्दशे्य 

(Terminal Performance 
Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. आवश्यक औजार, उपकरण र सामग्रीहरू 
संकलि ििे।  

३. व्यशक्तित सरसफाई कायम राख्न।े  

४. औजार तथा उपकरणहरू गियगमत ममात-सम्भार 
िररएको सगुिशित ििे।  

५. औजार र उपकरण सरुक्षाको सगुिशितताको 
लागि: 
• औजार तथा उपकरणहरू गियगमत ममात-

सम्भार िररएको सगुिशित ििे। 

• चाल ुअवस्थामा रहेको औजार मात्र प्रयोि 
ििे।  

• चाल ुअवस्थामा रहेको र पाटापजुााहरू ठिक 
भएका उपकरणहरू मात्र प्रयोि ििे।  

• गिठदाि कायाको लागि उपयकु्त औजारको 
मात्र प्रयोि ििे।  

• उपकरणहरूलाई आवश्यकता अिसुार 
सरुक्षा घेरा गभत्र राख्न।े  

६. प्रयोि िररएका औजार, उपकरण तथा 
सामग्रीहरू सफा िरी गििााररत स्थािमा 
भण्डारण ििे।   

७. कायासम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

• कायास्थल 

• औजार तथा उपकरण 
सरुक्षा मापदण्ड 

गिठदाि काया (Task):  

औजार उपकरणको सरुक्षा 
सगुिशित ििे। 

मािक (Standard): 

• औजार तथा उपकरण सरुक्षा 
मापदण्ड प्रयोि िररएको। 

• औजार तथा उपकरणहरू 
गियगमत ममात-सम्भार 
िररएको सगुिशित िररएको। 

• औजार तथा उपकरणहरू 
प्रयोि िदाा सरुक्षा तथा 
साविािीका उपायहरू 
अपिाएको।  

• कायासम्पादि अगभलेख 
राशखएको।  

औजार उपकरण सम्बन्िी 
काया:  

• औजार उपकरणहरूको 
सरुक्षा मापदण्ड 

• औजार तथा उपकरणहरू 
ममात-सम्भार  

• औजार र सामग्रीहरूको 
भण्डारण 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
औजार तथा उपकरण सरुक्षा मापदण्ड, व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment), पेिाित 
कायाको लागि आवश्यक पिे औजार तथा उपकरणहरू 

 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• औजार उपकरणहरू प्रयोि िदाा चोटपटकबाट जोगिि ितका  रहिे। 
• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण (PPE) प्रयोि अगिवाया ििे।  

• कायास्थलमा सूतीजन्य तथा मादक पदाथा सेवि गिषिे ििे। 
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Module: पेिाित सरुक्षा र स्वास््य Occupational Safety and Health 

Task: २.५ आिलािी हिुबाट सरुक्षा ििे। Provide Fire Safety  
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ०.५ घण्टा + व्यावहाररक १.५ घण्टा = २.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादिको उद्दशे्य 

(Terminal Performance 
Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. आवश्यक औजार उपकरण तथा सामग्रीहरू 
संकलि ििे।  

३. आिलािी हिुबाट सरुक्षा ििा: 
• आिलािी सम्वन्िी सरुक्षा मापदण्ड 

अध्ययि ििे। 

• अत्यागिक प्रज्वलििील पदाथाहरूलाई 
मापदण्ड बमोशजम व्यवस्थापि ििे। 

• फायर सेफ्टी उपकरणको व्यवस्था ििे।  

• फायर सेफ्टी उपकरण प्रयोि ििे तरीका 
अध्ययि िरी अभ्यास ििे। 

• स्वास््यको लागि हािीकारक जैववक तथा 
रासायगिक पदाथाहरू चवुहि वा पोशखि 
बाट वच्िे व्यवस्थापि भएको सगुिशित 
ििे।  

• ववद्यतुीय उपकरण तथा तारहरू ठिक 
अवस्थामा रहेको सगुिशित ििे।  

• काम सम्पन्न भए पगछ आिोजन्य 
उपकरणहरू वन्द िररएको सगुिशित 
ििे।  

४. प्रयोि िररएका औजार, उपकरण तथा 
सामग्रीहरू सफा िरी गििााररत स्थािमा 
भण्डारण ििे।   

५. कायासम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

• आिलािी सम्वन्िी सरुक्षा 
मापदण्ड 

• फायर सेफ्टी उपकरण 
सञ्चालि सम्वन्िी म्यािअुल। 

• कायास्थल 

 

गिठदाि काया (Task):  

आिलािी हिुबाट सरुक्षा ििे। 

 

मािक (Standard): 

• आिलािी सम्वन्िी सरुक्षा 
मापदण्ड बमोशजम व्यवस्था 
भएको।  

• सरुक्षा तथा साविािीका 
उपायहरू अपिाएको।  

• कायासम्पादि अगभलेख 
राशखएको।  

आिलािीबाट हिु ेक्षगत 
न्यूिीकरण:  

• फायर सेफ्टी 
उपकरणहरूको पवहचाि 
र प्रयोि 

• आिलािी सम्वन्िी 
सरुक्षा मापदण्ड र 
उपकरण सञ्चालि ववगि 

• कायास्थलमा प्रयोि हिुे 
गबगभन्न रसायिको 
पररचय, प्रकार र प्रयोि 

• आिलािी हिुसक्िे 
कारणहरू 

• आिलािी हिुबाट बच्िे 
उपायहरू 

• आिलािीमा सरुशक्षत हिु 
अपिाउि ुपिे उपाय तथा 
साविािीहरू 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
फायर सेफ्टी उपकरणहरू, फायर सेफ्टी सञ्चालि ििे म्यािअुल 

 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण प्रयोि ििे।  

• प्रज्वलििील पदाथाहरूलाई व्यवशस्थत ढंिबाट भण्डारण ििे।  

• ववद्यतुीय उपकरणहरू चलाउाँदा आिलािी हिुसक्िे भएकोले साविाि हिुे।
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Module: पेिाित सरुक्षा र स्वास््य Occupational Safety and Health 

Task: २.६ प्राथगमक उपचार ििे। Provide Basic First-aid Service 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक १.० घण्टा + व्यावहाररक २.५ घण्टा = ३.५ घण्टा  
 

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादिको 
उद्दशे्य (Terminal 

Performance Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. आवश्यक औजार, उपकरण तथा सामग्रीहरू 
संकलि ििे। 

३. प्राथगमक उपचार ििुा अशघ सशजाकल पञ्चा, 
मास्क लिाउिकुा साथै आवश्यक व्यशक्तित 
सरुक्षा उपकरणहरू प्रयोि ििे।  

४. साबिु पािी अथवा स्यागिटाइजरले हात सफा 
ििे।  

५. ववद्यतुीय वस्तसुिाँको जोशखम रहेको अवस्थामा 
कुचालक वस्त ुजस्तै : ओभािो कपडा वा 
कािको लठ्ठीले ववरामी/घाइतेलाई अलि 
िराउिे। 

६. ववरामी/घाइतेलाई सरुशक्षत स्थािमा राखी 
आराम िराउिे। 

काटेको/घाउचोट लािकेोमा प्राथगमक उपचार 
• रित बगिरहेको भए काटेको/घाउचोट 

भएको भािलाई सफा रुमाल/कपडाको 
टुक्राले गथच्िे।  

• रित बगिरहेको भए काटेको/घाउचोट 
भएको भािलाई केही समय टाउको भन्दा 
मागथ हिुे िरी राख्न।े  

• काटेको/घाउचोट भएको भािलाई केही 
समय टाउको भन्दा मागथ लैजाि िगमलिे 
वा खटु्टामा काटेको भएमा काटेको भन्दा 
माथी कपडा वा रुमालले बााँध्िे।   

• रित बग्ि रोवकएपगछ घाउलाई मितातो] 
पािीले सफा ििे।  

• संक्रमण हिुबाट बचाउि घाउलाई पट्टीले 
बाध्िे।  

• यठद िेरै रित बिेमा अस्पताल पिाउिे।  

एलजीको प्राथगमक उपचार 

• एलजीको कारण पत्ता लिाउिे।  

• एलजी भएको भाि सशुन्नएको भए मितातो 
पािीले सेक्िे।  

• िेरै एलजी भएमा अस्पताल पिाउिे।  

 

फ्राक्चरको प्राथगमक उपचार 

अबस्था (Condition): 

• प्राथगमक उपचार 
म्यािअुल/मापदण्ड 

• कायास्थल 

• गसमलेुटेड प्यासेन्ट 

गिठदाि काया (Task):  

सािारण प्राथगमक उपचार 
ििे।  

मािक (Standard): 

• उपचार म्यािअुल/मापदण्ड 
बमोशजम भएको।  

• सरुक्षा तथा साविािीका 
उपायहरू अपिाएको।  

• कायासम्पादि अगभलेख 
राशखएको।  

 
 
 

प्राथगमक उपचार:  

• पररचय, महत्व 

• प्राथगमक उपचार बाकस 
(First Aid Kit) मा रहिे 
सामािहरू  

• प्राथगमक उपचार ििे गबगि 

o काटेको/घाउचोट 
लािेको, रित बिेको 

o एलजी भएको 
o फ्याक्चर  (Fracture) 

o बेहोस भएको (कृगत्रम 
श्वास प्रश्वास ववगि) 

• सरुक्षा र साविािीहरू 



 

 
16 

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादिको 
उद्दशे्य (Terminal 

Performance Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

• फ्राक्चर भएको भािलाई stabilize िरी 
सरुशक्षत स्थािमा राख्न।े  

• मवका एको भाि सशुन्नएको भए look warm 

water ले सेक्िे। 

• फ्राक्चर भएको भािमा काभ्रो (splinter) 

बाध्िे।  

• फ्राक्चर भएमा अस्पताल पिाउिे।  

जिावर वा वकराले टोकेकोको प्राथगमक उपचार 
• गबरामीलाई टोक्िे जिावर वा वकराको 

पवहचाि ििे।  

• टोकेको स्थािमा  look warm water ले 
सफा ििे।   

• पािीमा बस्िे जिावरले टोकेको भए 
घाउलाई तातोपािीमा दबुाएर १० देशख 
१५ गमिेट राख्न।े   

• टोकेको भािमा पट्टी बाध्िे 
• गबरामीलाई अस्पताल पिाउिे।  

बेहोस भएकालाई प्राथगमक उपचार 
• गबरामीको िरीरमा कगसएको कपडा भए 

फुकालिे यठद जाडो िााँउमा भएमा वाक्लो 
कपडाले ढाकी न्यािो पारेर राख्न।े 

• खलुला हावा भएको िााँउमा राख्न।े  

• श्वास फेिा िारो भए टाउकोलाई खटु्टा 
भन्दा १०-१२ इन्च मागथ उटाएर राख्न।े 

• श्वास प्रश्वास  भएको िभएको जााँच ििे  

• पलस भएको िभएको जााँच ििे  

• आवश्यक परेमा कृगत्रम श्वास प्रश्वास 
िराउिे।    

७. आवश्यक थप उपचारको लागि तरुुन्तै िशजकै 
को स्वास््य संस्थामा लैजािे।  

८. िशम्भर घटिा भएमा घाइतेको वववरण र 
दघुाटिाको कारण सम्वशन्ित गिकायमा ररपोटा 
ििे। 

९. प्रयोि िररएका औजार, उपकरण तथा 
सामग्रीहरू सफा िरी गििााररत स्थािमा 
भण्डारण ििे। 

१०. साबिु पािी अथवा स्यागिटाइजरले हात सफा 
ििे।  

११. कायासम्पादि अगभलेख राख्न।े  
औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
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• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment), प्राथगमक उपचार बाकस (First Aid Kit) 

• प्राथगमक उपचार म्यािअुल/मापदण्ड,  
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• घाइते वा गबरामीको वररपरर भीड हिु िठदिे;  

• औषगिहरू जथाभावी प्रयोि िििे, एलजी भएको भािमा िरिड्िे। 

• िाक, काि घााँटीमा केवह वस्त ुपरेमा/अड्केमा ितान्ने, ििेलि,े कािमा वकराहरू गछरेमा सफा तेल हालि ेर 
तरुुन्तै स्वास््य संस्थामा जािे। आाँखामा केवह वस्त ुपरेमा सफा पािीले आाँखा सफा ििे। माड्िे काम 
िििे।तरुुन्तै स्वास््य संस्थामा जािे।
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Module: पेिाित सरुक्षा र स्वास््य Occupational Safety and Health 

Task: २.७ कायास्थलको फोहरमैला व्यवस्थापि ििे। Manage Workplace Garbage  
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ०.५ घण्टा + व्यावहाररक २.० घण्टा = २.५ घण्टा  
 

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादिको उद्दशे्य 
(Terminal Performance 
Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. आवश्यक औजार, उपकरण तथा सामग्रीहरू 
संकलि ििे।  

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षा उपकरणहरू 
प्रयोि ििे।  

४. कायास्थलबाट गिस्किे फोहरमैलाको पवहचाि 
िरी हागिकारक, रासायगिक, जैववक र 
अजैगबक, फेरर प्रयोिमा लयाउि (Recycle 
ििा) सवकिे, िोस तथा तरल फोहरमैला 
छुट्याउिे। 

५. फेरर प्रयोिमा लयाउि सवकिे फोहरमैलालाई 
फेरी प्रयोिमा लयाउिे अथवा सम्बशन्ित 
िाउाँमा सरुशक्षत ढुवािी िरी पिाउिे। 

६. प्रज्वलििील तथा हािीकारक फोहरमैलालाई 
सरुशक्षत भण्डारण िरी स्रोतमै पथृवककरण 
तथा प्रिोिि िरी सामान्य फोहरमैला सरह 
भए पगछ सरुशक्षत तररकाले िि ििे अथवा 
सम्बशन्ित िाउाँमा सरुशक्षत ढुवािी िरी 
पिाउिे। 

७. स्वास््य संस्थाजन्य  फोहरमैला स्रोतमै 
पथृवककरण िरी प्रिोिि तथा व्यवस्थापि 
ििे।   

८. प्रयोि िररएका औजार, उपकरण तथा 
सामग्रीहरू सफा तथा गिमागलकरण िरी 
गििााररत स्थािमा भण्डारण ििे। 

९. साबिु पािी अथवा स्यागिटाइजरले हात सफा 
ििे।  

१०. कायासम्पादि अगभलेख राख्न।े  

अबस्था (Condition): 

• फोहरमैला व्यवस्थापि 
मापदण्ड 

• कायास्थल 

गिठदाि काया (Task):  

कायास्थलको फोहरमैला व्यवस्थापि 
ििे  

 

मािक (Standard): 

• फोहरमैला व्यवस्थापि 
मापदण्ड बमोशजम। 

• सरुक्षा तथा साविािीका 
उपायहरू अपिाएको।  

 
 

फोहरमैला व्यवस्थापि:  

• पररचय 

• पवहचाि, प्रकार र स्रोत 

• हागिकारक, रासायगिक, 
जैववक, अजैववक र 
स्वास््य संस्थाजन्य 
फोहरमैला व्यवस्थापि 
ववगि 

• 3R’s Principal 

• फोहरमैला व्यवस्थापि 
मापदण्ड र प्रचगलत 
काििु 

• वातावरण प्रदषुण 
गियन्त्रण ििे उपायहरू 

• सरुक्षा र साविािीहरू 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment), handling tools, waste collection containers, 

safe area allocated to dispose, फोहरमैला व्यवस्थापि मापदण्ड, फोहरमैला सम्वन्िी प्रचगलत काििु  
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

प्रज्वलििील तथा हािीकारक फोहरमैला बातावरणमा खलुला छोड्ि ुहुाँदैि।  



 

 

मोडु्यल ३ 

उद्यमिीलता ववकास  

Entrepreneurship Development
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मोडु्यल ३: उद्यमिीलता ववकास Entrepreneurship Development 

वववरण (Description): यस मोड्युलमा सम्बशन्ित पेिामा सािा उद्यम ववकास सम्बन्िी ज्ञाि र सीपहरू समावेि 
िररएका छि।्  

मोड्यलु पररणाम (Module Outcomes): यस मोड्युल पूरा भएपगछ प्रशिक्षाथीहरूले व्यवसाय सञ्चालि ििे गिणाय गलि 
र व्यवसावयक योजाि तयार िरी व्यवसाय सरुू ििा सक्षम हिुेछि।् 

कायाहरू: 
१. उद्योि व्यवसाय सञ्चालि ििा गिणाय गलिे Make Decision for establishment of Business Industry  

२. व्यवसाय योजिा तयार ििे Prepare Business Plan 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ३ घण्टा + व्यावहाररक १२ घण्टा = १५ घण्टा  
 

Module: उद्यमिीलता ववकास Entrepreneurship Development 

Task: १.उद्योि व्यवसाय सञ्चालि ििा गिणाय गलिे  Make Decision for Establishment of Business Industry 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक १.० घण्टा + व्यावहाररक २.० घण्टा = ३.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि  

(Related Technical Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. सम्भाववत उद्योि व्यवसायको 
सूची तयार ििे। 

३. उपयकु्त ववकलप छिोट ििा 
तलुिात्मक अध्ययि ििे।  

• स्व-मूलयाङ्कि ििे। 

• व्यावसावयक ववचारको 
मूलयाङ्कि ििे (SWOT 

Analysis)। 

४. आफ्िो ववज्ञता क्षेत्र गभत्र पिे 
उपयकु्त उद्योि व्यवसाय 
छिोट ििे। 

५. प्रगतवेदि तयार ििे। 

६. काया सम्पादि अगभलेख 
राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

औद्योगिक व्यवसाय ऐि 

 

गिठदाि काया (Task):  

    उद्योि व्यवसाय सञ्चालि ििे 
गिणाय गलिे।  

 

मािक (Standard): 

• सम्भाववत उद्योि 
व्यवसायको सूची तयार 
िरेको। 

• उपयकु्त ववकलप छिोट 
ििा स्व-मूलयाङ्कि र 
व्यावसावयक ववचारको 
मूलयाङ्कि िरी तलुिात्मक 
अध्ययि िरेको।  

• स्व-मूलयाङ्कि र 
व्यावसावयक ववचारको 
मूलयाङ्किको आिारमा 
आफ्िो ववज्ञता क्षेत्र गभत्र 
पिे उद्योि व्यवसाय 
छिोट िररएको। 

उद्योि व्यवसाय:  

• पररभाषा 
• उद्योि व्यवसाय, स्वरोजिार र रोजिार ववचको 
अन्तर 

• सफल उद्यमीमा हिु ेिूणहरू 

• िेपालमा सञ्चागलत उद्योि व्यवसायहरू बारे 
संशक्षप्त जािकारी 

 

उद्योिको विीकरण:  

• लघ ुउिम, घरेल ुउद्योि, सािा उद्योि, मझौला 
उद्योि र िुला उद्योि ववचको अन्तर 

• उजाामूलक, उत्पादिमूलक, कृवष तथा वि 
पैदावारमा आिाररत, खगिज, पूवाािार, पयाटि, 
सूचिा प्रववगि, संचार प्रववगि तथा सूचिा प्रसारण 
प्रववगिमा आिाररत 

•  उद्योि र सेवामूलक 

• उद्योि ववचको अन्तर  

 

जोशखम र संभाविा: 
• स्व-मूलयाङ्कि प्रकृया 
• व्यवसावयक ववचारको मूलयाङ्कि (SWOT) र 
सम्भाववत व्यवसायको छिोट प्रकृया 

• जोशखम न्यूगिकरणका उपायहरू 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
औद्योगिक व्यवसाय ऐि, स्वमूलयाङ्कि फाराम,  व्यवसावयक ववचार मूलयाङ्कि फाराम, प्रगतवेदि फाराम 
सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 
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Module: उिमिीलता ववकास Entrepreneurship Development 

Task: २ व्यवसाय योजिा तयार ििे।  Prepare Business Plan 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक २.० घण्टा + व्यावहाररक ९.० घण्टा = ११.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. उद्यमीको बारेमा संशक्षप्त उललेख ििे। 

३. व्यवसायको ध्येय, उद्देश्य उललेख ििे।  

४. बजारीकरण योजिा बिाउिे। 

क. बस्त ुवा सेवा पवहचाि ििे। 

ख. व्यवसाय सञ्चालि हिुे स्थाि र ववतरणको 
माध्यम गििाारण ििे।  

ि. लशक्षत ग्राहक पवहचाि ििे।  

घ. प्रगतस्पगिा ववश्लषेण ििे। 

ङ. बजार वहस्सा आंकलि ििे।  

च. उत्पादि तथा वववक्र लक्ष्य गििाारण ििे।  

छ. वववक्र तररका र प्रवद्धिका उपायहरू गििाारण 
ििे।  

५. उत्पादि योजिा तयार ििे।  

क. उत्पादि प्रकृया र ववगि गििाारण ििे।  

ख. आवश्यक शस्थर सम्पशत्त गििाारण ििे। 

ि. शस्थर सम्पशत्तमा रासकट्टी गििाारण ििे। 

६. व्यवसायको संिििात्मक र व्यवस्थापि योजिा 
तयार ििे।  

क. व्यवसायको स्वगमत्वको संरचिा गििाारण 
ििे।  

ख. व्यवसायको आन्तररक व्यवस्थापि संरचिा 
गििाारण ििे। 

ि. व्यवसायको बारय व्यवस्थापि श्रोत पवहचाि 
ििे।  

घ. जििशक्तको आवश्यकता पवहचाि तथा 
गििाारण ििे। 

ङ. व्यवसायको शिषाभार खचाहरू गििाारण ििे।  

च. सञ्चालि योजिा (Operation Plan) तयार 
ििे।  

७. ववत्तीय योजिा तयार ििे।  

क. कुल आवश्यक पुाँजी गििाारण ििे।  

ख. पुाँजीको श्रोत व्यवस्थापि  रणिीगत उललेख 
ििे। 

ि. ववत्त जटुाउि ेरणिीगत र ऋण प्रागप्त प्रकृया 

अबस्था (Condition): 

• िमिुा व्यवसाय योजिा 
ठदइएको 

गिठदाि काया (Task):  

व्यवसाय योजिा तयार ििे।   

मािक (Standard): 

• आफ्िो ववज्ञता क्षेत्र गभत्र पिे 
• उद्योि व्यवसाय छिौट 
िररएको। 

• बजाररकरण योजिा समावेि 
िररएको। 

• उत्पादि योजिा समावेि 
िररएको। 

• व्यवसायको संिििात्मक र 
व्यवस्थापि योजिा समावेि 
िररएको 

• ववत्तीय योजिा समावेि 
िररएको 

• ववत्त जटुाउिे रणिीगत 
समावेि िररएको 

• पारववन्द ुववश्लषेण िररएको। 

व्यवसाय योजिा:  

• पररचय 

• व्यवसावयक योजिामा 
समावेि िररिपुिे 
वववरणहरू 

• ध्येय, उद्देश्यको 
पररभाषा, र लेखि 
प्रवक्रया 

बजार र बजारीकरण:  

• अविारणा र महत्व 

• लशक्षत विाको 
पररभाषा र पवहचाि 
प्रकृया 

• प्रगतस्पगिा पवहचाि 
प्रकृया 

▪ बजार वहस्सा आंकलि 
प्रकृया  

▪ उत्पादि तथा वववक्र 
लक्ष्य गििाारण प्रकृया 

▪ बजार रणिीगत  

उत्पादि योजिा:  

• अविारणा र 
आवश्यकता 

• उत्पादि योजिा 
गिमााण प्रकृया,  

• शस्थर सम्पशत्तको रास 
कट्टी प्रकृया  

संिििा र व्यवस्थापि:  

• अविारणा र 
आवश्यकता 

• शिषाभार खचा गििाारण 
प्रकृया 

• संिििात्मक र 
व्यवस्थापि योजिा 
गिमााण प्रकृया 
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गििाारण ििे। 

घ. पारववन्द ुववश्लषेण ििे।  

ङ. उत्पाठदत वस्त ुवा सेवाको मलुय गििाारण 
रणिीगत उललेख ििे।    

८. प्रगतवेदि तयार ििे। 

९. काया सम्पादिको अगभलेख राख्न।े   

ववत्तीय योजिा:  

• अविारणा र 
आवश्यकता 

• ववत्तीय योजिा गिमााण 
प्रकृया 

• ववत्त जटुाउिे रणिीगत 
र ऋण प्रागप्त प्रकृया 

• पारववन्द ुववश्लषेण 
प्रकृया 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
औद्योगिक व्यवसाय ऐि, िमिुा व्यवसाय योजिा  
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 



 

 
 

मोडु्यल # ४ 

पौविक तथा सन्तगुलत आहार  
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मोडु्यल ४ : पौविक तथा सन्तगुलत आहार 
वववरण (Description): यस मोड्युलमा पौविक तथा सन्तगुलत आहार सम्बशन्ि, खािा बिाउिको लागि आवश्यक 
सामाग्री तयारी ििे, बिाउिे, सरुशक्षत भन्डारण ििे ज्ञाि तथा गसप हागसल ििे छि।् 

मोड्यलु पररणाम (Module Outcomes): यस मोड्युल पूरा भएपगछ प्रशिक्षाथीहरूले पौविक तथा सन्तगुलत आहारका 
लागि आवश्यक सामाग्री तयारी ििे, सरुशक्षत भन्डारण ििे, िोस आहार, िरम आहार, झोल आहार बिाउि र खवुाउि 
सक्षम हिुेछि।् 

कायाहरू: 
१. िोस आहार (दाल, भात, रोटी र तरकारी) बिाउिे  

२. िोस आहार खवुाउिे 
३. िरम आहार (जाउलोोः दाल, चामल र सािसब्जी र गलटो) बिाउिे 
४. िरम आहार खवुाउिे 
५. झोल आहार (सािसब्जी, िेडािडुी) बिाउि े

६. झोल आहार खवुाउिे 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ६.० घण्टा + व्यावहाररक २०.० घण्टा = २६.० घण्टा  

 

Module:४ पौविक तथा सन्तगुलत आहार 
Task: ४.१  िोस आहार (दाल, भात, रोटी र तरकारी) बिाउिे 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक १.० घण्टा + व्यावहाररक ४ घण्टा = ५.० घण्टा  

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामााग्रीहरू संकलि ििे। 

५. साबिु पािीले हातििुे। 

६. चामल, दाल, तरकारी केलाउिे। 

७. चामल, दाल, तरकारी पखालिे र गभजाउि।े 

चामल  

• कररब २०० ग्राम चामल भांडामा गलिे। 

• चामललाई पािीले पखालिे। 

• कररब २०० गम.ली. पािी र चामललाई 
प्रसेरकुकरमा राख्न।े 

• प्रसेरकुकरको गबको बन्द ििे। 

• ग्यास वा चलुहो बालिे। 

• प्रसेरकुकरलाई ग्यास/चलुहोमा बसालिे। 

• प्रसेरकुकरमा दईु (२) गसठ्ठी लािे पगछ 

ग्यास वा चलुहो बन्द ििे।  

अबस्था (Condition): 

• कायास्थल / भान्छाघर 

गिठदाि काया (Task):  

िोस आहार (दाल, भात, रोटी र 
तरकारी) बिाउिे 

मािक (Standard): 

• हात साबिु पािीले कररब २० 
सेकेण्ड देशख १ गमिेटसम्म 
िोएको। 

• िोस आहारको सामाग्रीहरु 
संकलि िररएको। 

• चामल, दाल, तरकारी 
केलाएको। 

• चामल,दाल,तरकारी र रोवट 
पकाएको।  

•  काया सम्पादि अगभलेख 
राशखएको। 

िोस आहारको  

• पररचय 

• उद्देश्य 

• बगिाकरण 

• िोस आहार बिाउाँदा 
ध्यािठदिे कुराहरु 

• िोस आहार बिाउिे वविी 
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दाल  

• कररब १०० ग्राम दाल भांडामा गलिे। 

• दाललाई पािीले पखालिे।  

• ग्यास वा चलुहो बालिे। 

• कररब २५० गम.गल. पािी प्रसेरकुकरमा 
राख्न।े 

• पखालेको दाल प्रसेरकुकरमा राखी ििु, 
बेसार, लसिु-अदवुाको पेि र आिा चम्चा 
तेल वा ध्यू राख्न।े 

• ग्यास वा चलुहो बालिे। 

• प्रसेरकुकरलाई ग्यास वा चलुहो बसालि।े 

• प्रसेरकुकरमा कररब ५-६ गसठ्ठी लािे पगछ 
ग्यास वा चलुहो बन्द ििे।  

तरकारी 
• कररब २०० ग्राम मौसम अिसुारको तरकारी 

गलि।े 

• तरकारीलाई पािीले पखालिे, र  स-सािा 
टुक्रामा काट्िे।  

• ग्यास वा चलुहो बालिे। 

• कराहीलाई ग्यास वा चलुहो बसालिे। 

• कराहीमा कररब १ देशख २ चम्चा तेल वा 
घ्यू राख्न।े  

• कराही तातेपगछ तरकारी कराहीमा राख्न।े 

• तरकारीलाई मध्यम आाँचमा भटुिे।  

• स्वाद अिसुारको मरमसला, ििु, बेसार राख्न े 

• गबकोले छोपेर कररब १० देशख १५ गमिेट 
पाक्ि ेिरी पकाउिे 

• ग्यास वा चलुहो बन्द ििे। 

रोटी  

• कररब २०० ग्राम वपिो भांडामा गलिे। 

• कररब ८०-१०० गम.गल. पािी गलिे। 

• पािी थोरै, थोरै राखेर वपिो मछुिे।  

• मगुछएको वपिोलाई कररब १० गमिेट ढाकेर 
राख्न।े 

• वपिोलाई सािो सािो िोला बिाउिे। 

• वपिोको िोलालाई िोलाकार रोटी बेलिे।  

• ग्यास वा चलुहो बलिे। 

• तावालाई ग्यास वा चलुहोमा राख्न।े 

• तावा तातेपगछ रोवटलाई तावा माथी राशख 
पकाउि।े 

• पकाएको रोवटलाई तावाबाट गिकागल भााँडामा 
राख्न।े 

८.  उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत 
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स्थािमा भण्डारण ििे। 
९.  काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   
औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
साबिु, पािी, वकेट, वाटा, जार, कुची, एप्रोि, अन्न, िेडािडुी, सािपात, फलफुल, वपिो, िाङ्लो, गमक्सचर, तौल 
मेगसि, चालिो, सकुुल, प्रसेर कुकर, कराई, बेलिा, चौका, ग्यास चलुो, कुचो, डिववि, विज, पोषण तथा आहार 
सम्बन्िी म्यािलु  
सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• प्रयोि योग्य गमगत भएको खाध्यवस्त ुमात्र प्रयोि ििे। 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 

• गतखा तथा िाररला औजारहरू प्रयोि िदाा साविािी अपिाउि।े 

• ग्यााँस तथा आिोजन्य सामाग्री प्रयोि िदाा साविािी अपिाउि।े 

• भान्साकोिा सफा र सखु्खा राख्न।े
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Module: ४ पौविक तथा सन्तगुलत आहार 
Task: ४.२. िोस आहार खवुाउिे 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक २.० घण्टा + व्यावहाररक ४.० घण्टा = ६.० घण्टा  

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि  
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

३. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

४. सेवाग्राहीको अवस्था अिसुारको खािा छिौट 
ििे। 

५. कुसी/सकुुल/वपकाा/ बेडमा बसाउिका लागि 
तयार ििे। 

६. पोशजसि (बसाई) गमलाउिे।  

७. एप्रोि लिाई ठदिे। 

८. साबिु पािीले हात ििुे / ििु लिाउि।े 

९. वपउि ेपािीले मखु गभजाउि लिाउिे। 

१०. पाकेको खािा थाल/कचौरामा पशस्किे। 

११. खािा हात वा चम्चाले खाि ठदिे/ खवुाउि।े  

१२. सेवाग्राहीको हात ििुे / ििु लिाउि।े  

१३. खािा खवुाए पगछ वेड/कुशचा/सोफामा राखेर 
कररब १०-१५ गमिेट आराम िराउिे। 

१४. काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा ििे। 

१५. उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत 
स्थािमा भण्डारण ििे। 

१६. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

•  कायास्थल 

गिठदाि काया (Task):  

िोस आहार खवुाउिे। 

मािक (Standard): 

• हात साबिु पािीले िोएको। 

• िोस आहार तयार िररएको। 

• सेवाग्राहीको अवस्था 
अिसुारको खािा छिौट 
िररएको। 

• पोशजसि गमलाएको। 

• खािा खवुाएको। 
• काया सम्पादि अगभलेख 

राशखएको। 

 

• िोस आहार खवुाउिे 

o तररका 
o उद्देश्य 

o बगिाकरण 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 

चलुो, कुकर, कराई, डाड ुपगियो, चम्चा, पलेट,कचौरा, थाल, ग्लास, कप, सपुबोल सपुचम्चा, टेबल, कुची, चकु, चपवपंि 
बोड, एप्रोि, गमक्सचर, बालटी, मि, कुचो, डिववि, डिप्याि, पोछा (भइुाँपचु्न्न)े, रुमाल, सापो (तातो भाडा समाउिे), 
आहारका सामाग्रीहरु, िांग्लो, बाटा, चालिो, िारा सवहतको गसंक, अशग्ि गियन्त्रण यन्त्र 
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• कायास्थलहरूको सरुक्षा सगुिशित ििे। 

• खािा खाि ुभन्दा अिाडी पािीले मखु गभजाउिे। 

• गतखा तथा िाररला औजारहरू प्रयोि िदाा साविािी अपिाउि।े 

• ग्यााँस तथा आिोजन्य सामाग्री प्रयोि िदाा साविािी अपिाउि।े 

• भान्साकोिा सफा र सखु्खा राख्न।े
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Module: ४ पौविक तथा सन्तगुलत आहार  
Task:  ४.३ िरम आहार (जाउलो- दाल, चामल, सािसब्जी र गलटो) बिाउिे। 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक ३.० घण्टा + व्यावहाररक १२.० घण्टा = १५.० घण्टा  

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

५. साबिु पािीले हातििुे। 

जाउलो बिाउि े(दाल, चामल र सािसब्जी): 

• कररब १०० ग्राम चामल र १०० ग्राम दाल 
गलि।े 

• चामल, दाल, तरकारी केलाउिे। 

• चामल, दाल, तरकारी पखालेर र गभजाउिे। 

• हररयो तरकारी मगसिो िरेर काटिे। 

• चामल, दाल र मगसिो िरेर काटेको। 
तरकारीलाई प्रसेरकुकरमा राख्न।े  

• कररब ४०० गम.ली. पािी प्रसेरकुकरमा 
राख्न।े  

• कररब १ देशख २ चम्चा शघउ वा तेल राख्न।े  

• स्वाद अिसुारको मरमसला, ििु, बेसार राख्न।े  

• ग्यास वा चलुहो बालिे। 

• प्रसेरकुकरलाई गबको बन्द िरेर ग्यास/ 
चलुहोमा बसालि।े 

• ग्यास/ चलुहोको आाँच मध्यम राख्न।े 

• प्रसेरकुकरमा कररब चार-पाच (५-६) गसठ्ठी 
लािे पगछ ग्यास वा चलुहो बन्द ििे। 

गलटो बिाउि:े 
• साबिु पािीले हात ििुे। 

• गलटोको लागि आवश्यक सामाग्री गलिे। 

• गलटोको वपिो (सबोतम वपिो, चिा, चामल, 
फापर, भट्टमास, िह,ु मकै, कोदोको वपिो)  

कररब २०० ग्राम वपिो गलिे। 

• चलुोमा कराई बसालेर कररब ४०० गम. गल. 
पािी राख्न।े 

• चलुो बालिे र पािी हलका तताउिे। 

• कररब १ चम्चा तेल /शघऊ पािीमा राख्न।े 

अबस्था (Condition): 

कायास्थल / भान्छाघर 

 

गिठदाि काया (Task):  

िरम आहार (जाउलोोः दाल, 
चामल र सािसब्जी र गलटो) 
बिाउिे। 
मािक (Standard): 

• हात साबिु पािीले कररब 
२० सेकेण्ड देशख १ 
गमिेट िोएको। 

• िरम आहारको 
सामाग्रीहरु संकलि 
िररएको। 

• चामल, दाल,सािसब्जी 
तरकारी केलाएको।  

• गलटोको लागि वपिो 
तयार िररएको। 

• पािीमा वपिो डलला िपिे 
िरी घलुाएर चलाएको। 

• पीिोलाई पािीमा चलाउदै 
चलाउदै पाक्िे िरी 
पकाएको। 

• काया सम्पादि अगभलेख 
राशखएको। 

• िरम आहारको  

o पररचय 

o उद्देश्य 

o बगिाकरण 

• िरम आहार बिाउाँदा 
ध्यािठदिे कुराहरु 

• िरम आहार बिाउिे 
वविी 
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• तयार िररएको गलटोको वपिोलाई तातेको 
पािीमा थोरै थोरै राख्न।े 

• गबस्तारै गबस्तारै पािी थोरै थोरै मात्रामा 
गमसाउदै र वपिो चलाउदै जािे। 

• पािीमा वपिो डलला िपिे िरी घलुाएर 
चलाउि।े 

• पीिोलाई पािीमा चलाउदै चलाउदै पाक्ि ेिरी 
पकाउि।े 

• स्वाद अिसुार ििु वा शचिी राख्न े

• ग्यास वा चलुहोलाई  बन्द ििे। 

६. काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा ििे। 

७. उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत 
स्थािमा भण्डारण ििे। 

८. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   
औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
दाल, चामल, सािसब्जी, वपिो (सबोतम वपिो, चिा, चामल, फापर, भट्टमास, िह,ु मकै, कोदोको वपिो), तेल, घ्यू, 
ििु, शचिी, चलुो, कुकर, कराई, डाड ुपगियो, चम्चा, पलेट, कचौरा, थाल, ग्लास, कप, सपुबोल सपुचम्चा, टेबल, कुची, 
चकु, चपवपंि बोड, एप्रोि, गमस्चर, बालटी, मि, कुचो, डिववि, डिप्याि, पोछा (भइुाँपछु्िे), रुमाल, सापो (तातो भाडा 
समाउिे), िांग्लो, बाटा, चालिो, िारा सवहतको गसंक, अशग्ि गियन्त्रण यन्त्र 
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 

• गतखा तथा िाररला औजारहरू प्रयोि िदाा साविािी अपिाउि।े 

• भइुाँ सफा र सकु्खा राख्न े 

• आिो लाग्िेबाट साविािी अपिाउिे। 
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Module: ४ पौविक तथा सन्तगुलत आहार  

Task:  ४.४ िरम आहार (जाउलोोः दाल, चामल र सािसब्जी) खवुाउिे। 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक १.० घण्टा + व्यावहाररक ३.० घण्टा = ४.० घण्टा  

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१ आवश्यक जािकारी गलिे। 

२ आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

३ आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

४ सेवाग्राहीको अवस्था अिसुारको िरम खािा 
छिौट ििे। 

५ कुसी / सकुुल /वपकाा / बेडमा बसाउिका 
लागि तयार ििे। 

६ बसाएर राख्न।े  

७ एप्रोि लिाई ठदि े

८ साबिु पािीले हात ििुे / ििु लिाउिे। 

९ वपउिे पािीले मखु गभजाउि लिाउिे। 

१० पाकेको खािा थाल/कचौरामा पशस्किे। 

११ खािा चम्चाले खाि ठदिे/ खवुाउिे।  

१२ सेवाग्राहीको हात ििुे / ििु लिाउिे।  

१३ खािा खवुाए पगछ वेड/कुशचा/सोफामा राखेर 
कररब १०-१५ गमिेट आराम िराउिे। 

१४ काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा ििे। 

१५ उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत 
स्थािमा भण्डारण ििे। 

१६ काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

कायास्थल  

खािा खािे कोिा 
 

गिठदाि काया (Task):  

िरम आहार खवुाउिे 
 

मािक (Standard): 

• हात साबिु पािीले िोएको। 

• िरम आहार तयार िररएको। 

• खािा छिौट िररएको। 

•  िरम खािा खवुाएको। 

• काया सम्पादि अगभलेख 
राशखएको। 

िरम आहार खवुाउिे 

o तररका 
o उद्देश्य 

o बगिाकरण 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
चम्चा, प्लेट,कचौरा, थाल, ग्लास, कप, सपुबोल सपुचम्चा, टेबल, कुची, चकु, एप्रोि, गमस्चर, बालटी, मि, कुचो, 
डिववि, डिप्याि, पोछा (भइुाँपचु्न्ने), रुमाल, िारा सवहतको गसंक  

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 

• गतखा तथा िाररला औजारहरू प्रयोि िदाा साविािी अपिाउि।े 

• भइुाँ सफा र सकु्खा राख्न।े 

• सका िबाट बचाउिे।  
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Module:४ पौविक तथा सन्तगुलत आहार  

Task:  ४.५ झोल आहार (सािसब्जी, िेडािडुी, च्याउ) बिाउिे। 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक ३.० घण्टा + व्यावहाररक १२.० घण्टा = १५.० घण्टा  

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम कायासम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू प्रयोि 
ििे वा लिाउि।े 

३. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

४. सेवाग्राहीको अवस्था अिसुारको झोल आहारको  
छिौट ििे 

५. साबिु पािीले हात ििुे 
६. झोल आहार बिाउिे गबगि: 
सािसब्जीको झोल: 
• हररयो सािसब्जी केलाउिे। 

• हररयो सािसब्जी पखालेर र ििु पािीमा 
गभजाउि।े 

• हररयो सािसब्जी मगसिो िरेर काटिे 
• कररब १००-१५० ग्राम हररयो सािसशब्जमा 

कररब ५०० गम.गल पािी गलिे 
• मगसिो िरेर काटेको सािसब्जीलाई 

प्रसेरकुकरमा राख्न े 

• कररब १/२ देशख १ शचया चम्चा घ्यू वा तेल 
राख्न े 

• स्वाद अिसुारको मरमसला, ििु, बेसार राख्न े 

• ग्यास वा चलुहो बालेर प्रसेरकुकरलाई बसालिे। 

• प्रसेरकुकरमा गबको लिाएर कररब चार-पाच 
(४-५) गसठ्ठी लिाउिे वा कररब १० देशख १५ 
गमिेट सम्म पाक्िे िरी पकाउि े

• ग्यास वा चलुहो बन्द ििे। 

िडेािडुीको झोल: 
• कररब २०० ग्राम िेडािडुीलाई राम्रोसंि 

केलाउि े

• िेडािडुीलाई कररब १ ठदि गभजाउि े

• गभजेको िेडािडुी लाई राम्रो संि पखालेर सकु्खा 
पािे 

• कररब १-२ ठदिमा िेडािडुीमा टुसा आउि 
ठदिे  

• टुसा उम्रकेो िेडािडुीलाई पखालिे 

अबस्था (Condition): 

•  कायास्थल /  भान्सा घर 
 

गिठदाि काया (Task):  

झोल आहार (सािसब्जी, 
िेडािडुी, च्याउ) बिाउिे। 

 

मािक (Standard): 

• हात साबिु पािीले कररब 
२० सेकेण्ड देशख १ गमिेट 
िोएको। 

• झोल आहारको सामाग्रीहरु 
संकलि िररएको। 

• हररयो सािसब्जी तरकारी, 
िेडािडुी, च्याउ केलाएको। 

• हररयो सािसब्जी तरकारी, 
िेडािडुी, च्याउ तयार 
िरेको। 

• काया सम्पादि अगभलेख 
राशखएको। 

झोल आहारको  

• पररचय 

• उद्देश्य 

• बगिाकरण 

• झोल आहार बिाउाँदा 
ध्याि ठदिे कुराहरु 

• झोल आहार बिाउिे 
वविी 
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• ग्यास वा चलुहो बालिे र प्रसेरकुकर बसालिे 
• कररब १ देशख २ चम्चा घ्यू वा तेल राख्न ेर 

ताते पगछ स्वाद अिसुारको ज्वािो फुयााउिे 
• िेडािडुीलाई मध्यम आाँचमा भटुिे  

• स्वाद अिसुारको मरमसला, ििु,बेसार अदवुा 
लसिु राख्न े 

• कररब ५०० गम.गल. पािी राख्न े

• प्रसेरकुकरलाई गबको बन्द िरी ५-८ सीठ्ठी 
लिाउिे वा कररब २० देशख २५ गमिटे पाक्िे 
िरी पकाउि े

• ग्यास वा चलुहो बन्द ििे। 

च्याउको झोल: 
• कररब १०० ग्राम च्याउलाई राम्रोसंि केलाउिे 
• कररब १० गमिेट जगत ििु पािीमा गभजाउिे 
• गभजेको च्याउलाई राम्रो संि पखालेर सकु्खा 

पािे 

• च्याउलाई मगसिो िरेर काट्ि े

• प्रसेरकुकरमा मगसिो िरी काटेको च्याउलाई 
राख्न े

• कररब ५०० गम.गल. पािी प्रसेरकुकरमा राख्न े

• कररब १ देशख २ शचया चम्चा शघउ वा तेल, 
स्वाद अिसुारको मरमसला, ििु, बेसार अदवुा 
लसिु प्रसेरकुकरमा राख्न े 

• ग्यास वा चलुहो बालिे र प्रसेरकुकर बसालिे 
• प्रसेरकुकरमा गबको लिाएर कररब दईु-चार 

(२-४) गसठ्ठी लिाउिे वा कररब १० देशख १५ 
गमिेट सम्म पाक्िे िरी पकाउि े

• ग्यास वा चलुहो बन्द ििे। 

७. काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा ििे। 

८. उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत 
स्थािमा भण्डारण ििे। 

९. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   
औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
चलुो, कुकर, कराई, डाड ुपगियो, चम्चा, प्लेट,कचौरा, थाल, ग्लास,कप, सपुबोल सपुचम्चा, टेबल, कुची, चकु, 
चपवपंि बोड, एप्रोि, गमस्चर, बालटी, मि, कुचो, डिववि, डिप्याि,पोछा(भइुाँपचु्न्ने), रुमाल, सापो (तातो भाडा 
समाउिे ), आहारका सामाग्रीहरु, िांग्लो, बाटा, चालिो, िारा सवहतको गसंक, अशग्ि गियन्त्रण यन्त्र  

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 

• गतखा तथा िाररला औजारहरू प्रयोि िदाा साविािी अपिाउि।े 

• भइुाँ सफा र सकु्खा राख्न।े 

• आिो लाग्िेबाट साविािी अपिाउिे
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Module:४ पौविक तथा सन्तगुलत आहार  

Task:  ४.६ झोल आहार (सािसब्जी, िेडािडुी , च्याउ) खवुाउिे 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ३.० घण्टा + व्यावहाररक १२.० घण्टा = १५.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

३. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

४. सेवाग्राहीको अवस्था अिसुारको झोल आहार  
छिौट ििे। 

५. कुसी / सकुुल /वपकाा / बेडमा बसाउिका 
लागि तयार ििे। 

६. पोशजसि गमलाउि।े  

७. एप्रोि लिाई ठदि।े 

८. साबिु पािीले हात ििुे / ििु लिाउि े

९. वपउिे पािी वपलाउिे। 

१०. झोलआहार तयार ििे। 

११. झोल आहारलाई कचौरामा राखेर चम्चाले 
खािे / खवुाउिे। 

१२. सेवाग्राहीको हात सफा ििे/ िररठदिे। 

१३. झोल आहार खवुाए पगछ वेड/कुशचा/सोफामा 
राखेर कररब १०-१५ गमिेट आराम 
िराउि।े 

१४. काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा ििे। 

१५. उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत 
स्थािमा भण्डारण ििे। 

१६. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

•  कायास्थल / खािा खािे कोिा 

गिठदाि काया (Task):  

झोल आहार खवुाउिे। 

मािक (Standard): 

• हात साबिु पािीले िोएको। 

• झोल आहार छिौट िररएको। 

• पोशजसि गमलाएको 
• झोल आहार  खवुाएको 
• काया सम्पादि अगभलेख 

राशखएको। 

• झोलआहार  

o तररका 
o उद्देश्य 

o बगिाकरण 

• झोल आहार खवुाउदााँ 
ध्यािठदि ुपिे कुराहरु 

• झोल आहार खवुाउिाे 
ववगि 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
प्रसेरकुकर, डाड ुपगियो, चम्चा, प्लेट, कचौरा, थाल, ग्लास, कप, सपुबोल सपुचम्चा, टेबल, कुची, एप्रोि, गमस्चर, बालटी, 
मि, कुचो, डिववि, डिप्याि, पोछा (भइुाँपचु्न्ने), रुमाल, सापो (तातो भाडा समाउिे), िारा सवहतको गसंक, अशग्ि 
गियन्त्रण यन्त्र 
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 

• गतखा तथा िाररला औजारहरू प्रयोि िदाा साविािी अपिाउि।े 

• भइुाँ सफा र सकु्खा राख्न।े  

• सेवाग्राहीलाई सका िबाट बचाउि साविािी अपिाउिे।



 

 

मोडु्यल # ५ 
व्यशक्तित तथा वातावरशणय सरसफाई  

Personal and Environmental Cleaniness 
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मोड यलु ५: व्यशक्तित तथा वातावरशणय सरसफाई 

वववरण (Description): यस मोड यलुमा व्यशक्तित तथा वातावरणीय सरसफाई सम्बशन्ि ज्ञाि र गसपहरु समावेि 

िररएका छि।्  

मोड्यलु पररणाम (Module Outcomes): यस मोड्युल पूरा भएपगछ प्रशिक्षाथीहरूले सेवाग्राहीको व्यशक्तित सरसफाई 

(अिहुार, मखु, आाँखा, कपाल, िङ , छालाको सरसफाई तथा ढाड को मसाज ििे) र सेवाग्राही बस्िे कोिाको 
वातावरशणय सरसफाई, सम्वशन्ित ज्ञाि र सीप हागसल ििा सक्षम हिुेछि।् 

कायाहरू: 
1= मखुको सरसफाई 

2= आाँखाको सरसफाई 

3= कपालको सरसफाई 

4= िङको सरसफाई 

5= छालाको सरसफाई 

6= ढाड को मसाज ििे 

7= सेवाग्राही बस्िे कोिाको वातावरशणय सरसफाई 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक १८ घन्टा + व्यवहाररक ५० घन्ट = ६८ घन्टा 
 

Module:५ व्यशक्तित तथा वातावरणीय सरसफाई व्यवस्थापि  

Task ५.१ मखुको सरसफाई ििे 

 
समय (Duration) : सैिाशन्तक २ घन्टा + व्यवहारीक ६ घन्टा = ८ घन्टा 

कायाचरणहरू ( Steps ) 

 

अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य  

(Terminal Perform objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 

(Related Technical 
knowledge) 

1= आवश्यक जािकारी गलिे। 

2= काया स्थल छिौट ििे। 

3= आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

4= आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

5= सेवाग्राहीको अवस्था अिसुारको सरसफाई ििा 
तयार ििे। 

6= पोशजसि गमलाएर राख्न।े 

7= साबिु पािीले हात ििुे र पन्जा लिाउिे। 

8= ववरामीको मखुको अवस्था पवहचाि ििे। 

9= दाााँत माझि्े ब्रसलाई पािीमा गभजाएर मन्जि 

राख्न।े 

10= ब्रसलाई मागथ तल िदै घमुाउरो तररकाले दाााँत 
सफा ििे / िराउिे।  

11= Tongue Cleaner ले शजब्रोलाई सफा ििे। 

12= पािीले मखु कुलला ििे / िराउि।े 

13= अचेत अवस्था छ भिे कपासलाई पािीमा 

अवस्था (Condition) 

• कायास्थल 

गिठदाि काया (Task):  
• मखुको सरसफाई ििे 

मािक (Standard) 

• हात साबिु पािीले कररब २० 
सेकेण्ड देशख १ गमिेट सम्म 

िोएको। 

• गसवटङ पोशजसि राशखएकाो। 

• सेवाग्राहीको मखुको अवस्था 
पवहचाि िररएको। 

• दाााँत माझि्े ब्रसलाई पािीमा 
गभजाएर मन्जि राशखएको। 

• ब्रसलाई दाााँतको मागथ तल िदै 

घमुाउरो तररकाले प्रयोि 

िररएको।  

• Tongue Cleaner ले शजब्रोलाई 

• मखुको सरसफाई 

o पररचय 

o उद्देश्य 

• मखुको सरसफाई िदाा 
ध्याि ठदिपुिे 

कुराहरुको  
• मखुको सरसफाई ििे 

ववगि 
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गभजाउिे  
14= Forcepले कपासलाई समातेर गिचोिे। 

15= कपासले मखु, दाााँत, शजब्रो सफा िररठदिे। 

16= मखुको बावहरी भाि सखु्खा हिुे िरी रुमालले 
पगुछठदि।े 

17= आराामदायी अवस्थामा राख्न।े 

18= प्रयोि भएको सामााग्रीहरु सफा िरेर आफ्िो 
स्थािमा राखीठदिे। 

19= हातको पन्जा गिकालेर डसगबिमा राख्न।े 

20= साबिु पािीले हात ििुे। 

21= काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े 

सफा िररएको। 

• यठद अचेत ववरामी छ भिे 
कपासलाई पािीमा गभजाएर र 

गिचोरेर मखु दात शजब्रो सफा 
िररएको। 

• गबरामीलाई आराामदायी 
अवस्थामा गमलाएर राशखएको। 

• काया सम्पादि अगभलेख राखेको। 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु ( Tools, Equipment and materials)  

साबिु, पािी, पन्जा, ब्रस, मञ्जि, रुमाल, वकड्िी टे्र, कपास, मि, जि, सािो बाटा 
 

सरुक्षा साविािी ( Safety Precautions)  

• सेवाग्राहीलाई बसाउदा साविािी अपिाउि।े 

• सेवाग्राहीको मखु सफा िदाा सवका िबाट बचाउि।े 

• सेवाग्राहीको शजब्रो सफा िदाा साविािी अपिाउि।े 
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Module:५ व्याशक्तित तथा वातावरणीय सरसफाई 

 Task: ५.२ कपालको सरसफाई ििे। 
समय Duration): सैद्धाशन्तक २ घण्टा + व्यवहाररक ८ घण्टा  = १० घण्टा  
कायाचरणहरू ( Steps ) 

 

अशन्तम काया सम्पादि उद्देश्य  

(Terminal Perform objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 

(Related Technical 
knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. कायास्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे।  

५. सेवाग्राहीलाई पोशजसि गमलाएर राख्न।े 

६. सेवाग्राहीको घाटी वररपरर रुमाल बेरेर राख्न े र 

टाउकोलाई बेडको एक छेउमा राख्न।े 

७. Rubber sheet लाई बेरेर V आकार बिाई  

टाउको मिुी राख्न।े  

८. आाँखा बन्द ििा लिाउिे। 

९. रबर गसटको मगुि वालटी राख्न।े 

१०. शचसो तातो गमसाएर तयारी िररएको पािी बेडको 
िशजकै राख्न।े 

११. कपाल गभजाउि े र साबिु/स्याम्प ु लिाई मसाज 

िररठदि।े  

१२. कपाल सफा हिुे िरी सफा पािीले पखाली ठदिे। 

१३. रुमालले सखु्खा हिुे िरी पगुछठदिे। 

११. प्रयोि भएको रुमाल गिकालि।े 

१२.प्रयोि भएको रबर गसट गिकालेर बालटीमा 
राख्न।े 

१३.कपाल सकेुपगछ तेल लिाएर मसाज िरी  कोिे। 

१४. तन्ना फेिे। 

१५ सेवाग्राहीलाई आरामदायी अवस्थामा राशख 

तातो पेय पदाथा खाि ठदिे। 

१६.प्रयोि भएको सामाि सफा िरी  राख्न।े 

१७. साबिुपािीले हात ििुे। 

१८. काया सम्पादिको अगभलेख राख्न।े 

अवस्था (Condition) 

• कायास्थल 

गिंठदि काया (Task ) 

• कपालको सरसफाई 

मािक (Standard) 

• हात साबिु पािीले कररब २० 
सेकेण्ड देशख १ गमिेट सम्म 

िोएको। 

• सेवाग्राहीको घाााँटी वररपरर रुमाल 

बेरेर राशखएको।  

• Rubber sheet लाई बेरेर V 

आकार बिाएर र टाउको मिुी 
राखेको। 

• कपाल सफा हिु ेिरी िहुाएको।  

• कपाल सकेुपगछ तेल लिाएर  

कोरीठदएको। 

• काया सम्पादिको अगभलेख 

राशखएको 
 

• कपालको सरसफाई 

o पररचय 

o उद्देश्य 

• कपालको सरसफाई 

िदाा ध्याि ठदिपुिे 

कुराहरुको  
• कपालको सरसफाई 

ििे वविी 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, equipment & Material ) स्याम्प ु/साबिु, बालटी, जि, मितातो पािी, रबर सीट, 

रुमाल, कपालमा लिाउि ेतेल, काइाँयो, तन्ना, गसरािीको खोल। 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions) 

• सेवाग्राहीलाई िहुाउदा साविािी अपिाउिे। 

• सेवाग्राहीको आाँखा र कािमा साबिु पािी पिाबाट जोिाउिे। 

• स्याहारकतााको िङ छोटो राख्न।े 

• पािीको तापक्रम गमलाउि।े
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Module:५ व्याशक्तित तथा वातावरणीय सरसफाई व्यवस्थापि। 

Task ५.३ िङको सरसफाई ििे। 

समय (Duration) : सैिाशन्तक २ घन्टा + व्यवहारीक ६ घन्टा = ८ घन्टा 

कायाचरणहरू ( Steps ) 

 

अशन्तम काया सम्पादि उद्देश्य  

(Terminal Perform objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 

(Related Technical 
knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. कायास्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि े

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

५.  पोशजसि गमलाएर राख्न।े 

६.  साबिुपािीले हात ििुे र पन्जा लिाउि।े 

७. िङको अवस्थाको अवलोकि ििे। 

८.  रबर गसटलाई हात खटु्टाको मिुी राख्न।े 

९. सािो वाटामा मितातो पािाी राख्न े। 

१०. कपासलाई मितातो पािाीमा गभजाएर र गिचोरेर 

िङ मागथ करीब १०-१५ गमिेट सम्म गभजाउि 
राख्न।े 

११. कररब १०-१५ गमिेट पगछ कपास गिकालेर 

बढेको िङ को भािलाई काटा्िे र सफा ििे। 

१२.  सफा रुमालले सखु्खा बिाएर पछु्ि े र लोसि 

लिाउि।े 

१३.  गिस्केको फोहोरहरू डिवविमा राख्न।े  

१४. प्रयोि भएको सामािहरु सफा िरी सवह िाउाँमा 
राशखठदि।े 

१५. साविुपािीले हात ििुे। 

१६. काया सम्पादिको अगभलेख राख्न।े 

(condition (अवस्था)  
• कायास्थल 

 

Task (गिठदाि काया) 

िङको सरसफाई 

 

Standard (मािक) 

हात साबिु पािीले कररब २० 
सेकेण्ड देशख १ गमिेट सम्म िोएको 

कपासलाई मितातो पािाीमा 
गभजाएर र गिचोरेर िङ मागथ करीब 

१०-१५ गमिेट सम्म राखेको। 

बढेको िङ  काटेर सफा िरेको। 

सफा रुमालले सखु्खा बिाएर हात 
खटु्टा पछुी  लोसि लिाएको। 

काया सम्पादिको अगभलेख राखेको 

 

िङ को सरसफाई  

पररचय  

उद्देश्य 

िङ सफा िदाा ध्याि ठदिपुिे 

कुराहरूको जािकारी। 

िङको सरसफाई ििे वविी 

 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, equipment & materials) 

साबिुपािी, पन्जा, िङ कटर, रबर सीट, वकड्िी टे्र कपास, रुमाल, सािो बाटा, लोसि। 

सरुक्षा साविािी (safety precaution)  

• सेवाग्राहीलाई बसाउदा साविािी अपिाउि।े 

• सेवाग्राहीको िङ काट्दा साविािी अपिाउिे। 

• सेवाग्राहीको िङ काट्दा आाँखालाई सरुशक्षत राख्न।े 
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Module:५ व्याशक्तित तथा वातावरणीय सरसफाई व्यवस्थापि। 

Task ५.३ आखाको  सरसफाई ििे। 

समय (Duration) : सैिाशन्तक २ घन्टा + व्यवहारीक ६ घन्टा = ८ घन्टा 

कायाचरणहरू ( Steps ) 

 

अशन्तम काया सम्पादि उद्देश्य  

(Terminal Perform objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 

(Related Technical 
knowledge) 

1= आवश्यक जािकारी गलिे। 

2= कायास्थल छिौट ििे। 

3= आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

4= आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे 

5= पोजीसि गमलाएर राख्न।े 

6= साबिु पािीले हात ििुे र पन्जा लिाउिे। 

7= संकलि िररएको सामाग्री वेडको िशजकै राख्न।े  

8= संक्रमण भएको आाँखा छ भि ेआाँखा बन्द ििा 
लिाउिे र संक्रमण िभएको आाँखालाई पवहले 
सफा ििे। 

9= उमालेर सेलाएको पािी  अथवा िमाल सलाइि 

(NS) कचौरामा गलिे  
10= कपास गभजाउिे  र गिचोरेर आाँखाको गभत्री 

कुिाबाट वावहर सम्म सफा ििे। 

11= एकचोटी सफा िदाा एउटा कपासको मात्र प्रयोि 

ििे। 

12= आाँखाको फोहोरहरू सफा िहुाँदा सम्म दाहोयााएर 

सफा ििे। 
13= पन्जा गिकालेर साविु पािाीले हात ििुे। 

14= प्रयोि भएको सामाग्रीहरुलाई सफा िरेर आफ्िो 
िाउाँमा राख्न।े 

15= काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े 

(Condition) अवस्था  
कायास्थल  

 

Task (गिठदाि काया)  
आाँखाको सरसफाई ििे।  

 

Standard (मािक)  

•  हात साबिु पािीले कररब २० 
सेकेण्ड देशख १ गमिेट सम्म 

िोएको। 

•  उमालेर सेलाएको पािी  अथवा 
िमाल सलाइि (NS) कचौरामा 
गलई कपास गभजाएको। 

• कपासलाई गिचोरेर आाँखाको 
गभत्री कुिाबाट वावहर सम्म सफा 
िरेको। 

• एकचोटी सफा िदाा एउटा 
कपासको मात्र प्रयोि िरेको। 

• काया सम्पादि अगभलेख 

राशखएको। 

 

• आाँखाको सरसफाई  

o पररचय 

o महत्व 

• आाँखा सफा िदाा ध्याि 

ठदिपुिे  कुराहरु  

• आाँखाको सरसफाई ििे 
गबिी 

 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, equipment & materials)  

साविु, पािी , उमालेर सेलाएको पािी / िमाल स्लाईि जि, रुमाल, कपास, पन्जा, सािो कचौरा, वकड्िी टे्र। 

 

सरुक्षा साविािी (safety precaution.) 

• संक्रमण िभएको आाँखालाई पवहले सफा ििे र संक्रमण हिु बाट सावििी अपिाउिे। 

• आाँखामा पािी पिाबाट जोिाउिे। 
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Module: व्यशक्तित तथा वातावरणीय सरसफाई व्यवस्थापि 

Task ५.५ छालाको सरसफाई (स्पञ्ज बाथ) ििे। 

समय(Duration): सैद्धाशन्तक ६ घण्टा + व्यावहाररक १०घण्टा = १६ घण्टा 

 कायााचरणहरु ( Steps) आशन्तम काया सम्पादि उद्देश्य 

(Terminal Perform objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 

(Related Technical 
knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. कायास्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका 
उपकरणहरू प्रयोि ििे वा लिाउिे। 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण 
र सामग्रीहरू संकलि ििे 

५. साबिुपािीले हात ििुे। 

६. आवश्यक सामाग्रीहरू वेडको िशजक राख्न।े 

७. मितातो पािी वालटाीमा राख्न।े  

८.  लिुा खोलेर, पातलो कपडाले िरररलाई 
ढाक्ि।े 

९. सफा ििााे भाि मात्र खलुला (Expose) 

ििे।  

१०. Sponge Cloth हातको वररपरर गमलाएर 
बेिे।  

११. Sponge Cloth लाई मितातो पािीमा 
गभजाएर गिचोिे। 

१२. अिहुार, िाक र काि Sponge Cloth 

पगुछठदि।े 

१३. Sponge cloth को सहायताले साबिु 

लिाएर सेवाग्राहीको ििाि, घााँटी, दवैु 

हातहरू, काखी, औलंा कापहरू, छागत, पेट 

सफा ििे।  

१४. कोलटो पािे। 

१५. Sponge cloth को सहायताले साबिु 

लिाएर ढाड र पठु्ठा सफा िरी रुमालले 

पगुछठदि।े 

१६. उत्तािो पारेर सतुाउि।े 

१७.  दवैु खटु्टाहरू सफा िरी रुमालले पगुछठदिे।  

१८. सेवाग्राहीको िोप्य अंिहरू सफा िररठदिे / 
ििा लिाउि।े  

१९. सेवाग्राहीलाई लिुा लिाउि मद्दत ििे। 

२०. कपाल कोररठदिे र आरामदायी पोशजसि मा 
राख्न े

२१. फोहोर पािी ववसजाि ििे। 

२२. प्रयोिमा आएका साामािहरू सफा िरेर 

(Condition) अवस्था  
• कायास्थल  

 

Task (गिठदाि काया)  
•छालाको सरसफाई(स्पञ्ज बाथ) 
 

Standard (मािक)  

• हात साबिु पािीले कररब २० 
सेकेण्ड देशख १ गमिेट सम्म 

िोएको। 
•  छाला सफा भएको।  

• काया सम्पादि अगभलेख 

राशखएको। 

 

• छालाको सरसफाई  

o पररचय 

o महत्व 

• छाला सफा िदाा ध्याि ठदिपुिे  

कुराहरु 

• छालाको सरसफाई (स्पञ्ज बाथ) 
ििे ववगि 
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उशचत स्थािमा राख्न।े 

२३. साबिु पािीले हात ििुे। 

२४. काया सम्पादिको अगभलेख राख्न।े 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, equipment & materials)  

मि तातो पािी, बालटी, जि, सािो वाटा २ वटा, पातलाो ओढ्िे, Sponge cloth, पञ्जा, साबिु र साबिु बट्टा, रुमाल, सफा 
लिुा, तेल, काईयो। 

 

सरुक्षा साविािी (safety precaution.) 

• छाला दोगब्रएको िाउाँ ध्यािपूवाक सफा ििे। 

• पािी फोहर वा शचसो भएमा फेिे। 

• पािी तापक्रम जााँचिदाा हत्केलाको पछागडको भाि प्रयोि ििे। 

• Sponge Cloth लाई प्रयोि िरेको हरेक पटक वाटाको पािीमा सफा ििे र पिु प्रयोिमा लयाउिे।  
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Module: व्याशक्तित तथा वातावरणीय सरसफाई व्यवस्थापि 

Task ५.६ ढाडको मसाज ििे /ओछ्यािे घाउ (Bed Sore) बाट जोिाउिे  
समय Duration): सैद्धाशन्तक २ घण्टा + व्यवहाररक ८ घण्टा = १० घण्टा 

कायाचरणहरू ( Steps ) 

 

अशन्तम काया सम्पादि उद्देश्य  

(Terminal Perform objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 

(Related Technical 
knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. कायास्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका 
उपकरणहरू प्रयोि ििे  

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण 
र सामग्रीहरू संकलि ििे 

५. साबिुपािीले हात ििुे। 

६. आवश्यक सामाग्रीहरू वेडको िशजक राख्न।े 

७. ओछ्यािे घाउ आउि सक्ि े सम्भाववत 

िाउााँकाहरु (Pressure Areas) को 
अवलोकि ििे। 

८.  घोप्टो /कोलटो पारेर  राख्न।े 

९. ढाडको लिुा हटाउि।े 

१०. ढाडको मगुि रुमाल वफजाउिे। 

११. स्याहारकतााको दवैु हत्केलामा साबिु 

पािीले लिाएर वफाँ ज आउिे िरी हत्केला 
गमच्ि।े   

१२. ढाडलाई ववस्तारै मागथललो भािबाट पटु्ठा गतर 

दवैु हत्केलाको सहायताले सकुलार Motion 

मा मसाज िदै जाि।े 

१३. Sponge Cloth लाई सफा पािीमा गभजाई 
गिचोरेर मागथललो भािबाट तलगतर पछुदै 

सफा ििे। 

१४. ढाड सखु्खा रुमालले पछुिे। 

१५. हातमा Oil/ Lotion गलिे र हत्केलाले 

मागथललो भािबाट तलगतर मसाज ििे।। 

१६. मसाज ििे क्रममा उिेको भाि कांि, पटु्ठा 
अथवा Pressure Areas मा कुिै पररवताि 
छ छैि जााँच ििे। 

१७. लिुा लिाई ठदिे र सशजलो पोशजसिमा राख्न।े 

१८. प्रयोिमा आएका सामााग्रीहरुलाई सफा िरेर 

उशचत िाउंमा राख्न।े 

(Condition) अवस्था  
• कायास्थल  

 

Task (गिठदाि काया)  
• ढाडको मसाज ििे/ओछ्यािे घाउ 

(Bed Sore) बाट जोिाउिे 
 

Standard (मािक)  

• हात साबिु पािीले कररब २० 
सेकेण्ड देशख १ गमिेट सम्म 

िोएको। 

•सेवाग्राहीको ढाडलाई ववस्तारै 

मागथललो भािबाट पटु्ठा गतर दवैु 

हत्केलाको सहायताले सकुलार 

Motion मा मसाज िररएको। 

• ओछ्यािे घाउ (Bed Sore) हिु 
बाट जोिाईएको। 

• काया सम्पादि अगभलेख राशखएको 
 

• ढाडको मसाज /ओछ्यािे घाउ  
(Bed Sore)  

o पररचय 

o महत्व 

o ओछ्याउि ेघाउ आउि 

सक्िे खतराको 
शचन्हको पवहचाि ििे 

 

• ढाडको मसाज ििे/ओछ्यािे 
घाउ (Bed Sore) बाट बच्िको 
लागि ध्याि ठदिपुिे कुराहरु 

• मसाज ििे ववशघ 
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१९. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े 

औजार, उपकरण र सामााग्रीहरु ( Tools, Equipment and materials) 

रुमाल, Sponge Cloth, साबिु, साबिु राख्न ेभाडो, मितातो पािी, बाटा, मसाज ििे तेल, Lotion  

 

सरुक्षा साविािी ( Safety Precautions) 

• मसाज िदाा पाउडरको प्रयोि िििे। 

• छालाको अवस्थाको अगभलेख राख्न।े 

• ओछ्याउि ेघाउ आउि सक्ि ेसम्भाविाबाट जोिाउिका लागि २/२ घण्टामा पोशजसि चेन्ज िररठदिे। 

• आवश्यकता अिसुार बाटाको पािी पररवताि ििे। 
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Module:५ व्याशक्तित तथा वातावरणीय सरसफाई  

Task : ५.७ कोिाको वातावरशणय सरसफाई 

समय (Duration) : सैिाशन्तक २:० घन्टा + व्यवहारीक ६:० घन्टा = ८ घन्टा 

कायाचरणहरू ( Steps ) 

 

अशन्तम काया सम्पादि उद्देश्य  

(Terminal Perform objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 

(Related Technical 
knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. कायास्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे।  

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

५. संक्रमण हिु िठदिको लागि कोिाको 
ventilation, उज्यालो र तापक्रम गमलाएर राख्न।े 

६. ओढ्िे र ओछ याउिे गियगमत रुपमा सफा ििे। 

७. पटक पटक छुिे र प्रयोि ििे सामााग्री (ढोका 
चकुुल, बेडको रेगलङ walker आठद) लाई दैगिक 

सफा िरेर राख्न।े 

८. फगिाचरमा जमेको िलुो सफा ििे र पोगलस 

िरेर राखीठदि।े 

९. कोिाको भईुलाई कुचो लिाउि,े पछु्ि े  र 
सखु्खा बिाउि।े 

१०. प्रयोिमा िआउि े सामािलाई भण्डारण िरेर 

राख्न।े 

११. सेवाग्राहीले प्रयोि ििा ट्वाईलेट / बाथरूम सफा 
िरेर सखु्खा बिाएर राख्न।े 

१२. फोहोरलाई डिवविमा राख्न।े  

१३. साविु पािाीले हात ििुे। 

१४. काया सम्पादिको अगभलेख राख्न।े 

Condition (अवस्था) 
कायास्थल 
 

Task (गिठदाि काया)  
सेवाग्राही बस्िे कोिाको 
वातावरशणय सरसफाई 

 

Standard (मािक) 

• कोिाको ventilation, उज्यालो र 

तापक्रम गमलाएर राखेको। 

• सेवाग्राहीको ओढ्िे र ओछ याउि े

गियगमत रुपमा सफा िराेको। 

• सेवाग्राहीले पटक पटक छुिे र 

प्रयोि ििे सामााग्री (ढोका 
चकुुल, बेडको रेगलङ walker 

आठद) लाई दैगिक सफा िरेको। 

• फगिाचरमा जमेको िलुो सफा 
ििे र पोगलस िरेको। 

• कोिाको भईुलाई कुचो लिााई, 
पछेुर  र सखु्खा बिाएको। 

• काया सम्पादि अगभलेख राशखएको 
 

• सेवाग्राही बस्िे कोिाको 
वातावरशणय सरसफाई 

o पररचय  

o उद्देश्य  

 

• कोिाको वातावरशणय 
सरसफाई िदाा ध्याि ठदि ुपिे 
कुराहरु 

• कोिाको वातावरशणय 
सरसफाई ििे ववगि 

 
 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरुल (Tools, equipment & material)  

Cleaning agent, toilet disinfectant, mop, broom, gloves, कुचो, सफा रुमाल, पािाी, Dustbin, Dust Pan, 

Garbage Bag 
 

सरुक्षा साबिािी (Safety precaution) 

• Cleaning agent को प्रयोि िदाा साविािी अपिाउिे।



 

 

 
 

 

 

मोडु्यल # ६  

ठदिा वपसाब र खकारको व्यबस्थापि 

Management of Elimination 
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मोडु्यल ६ : ठदिा वपसाब र खकारको व्यबस्थापि 
  

वववरण (Description): यस मोड्युलमा सािारण तथा बेडमा हिुे गबरामीको ठदिा वपसाब र खकारको व्यबस्थापि ििे 
कायाहरूसाँि सम्बन्िी ज्ञाि र सीपहरू समावेि िररएका छि।्  

मोड्यलु पररणाम (Module Outcomes): यस मोड्युलमा सामान्य अवस्थाका ठदसा वपसाबको व्यवस्थापि, डाईपर 
प्रयोि, झाडा पखाला व्यबस्थापि, इिेमा (Ezevac Enema) ठदिे, खकारको व्यवस्थापि ििे तथा िराउि सक्षम 
हिुेछि।् 

कायाहरू: 
१ ठदसा वपसाबको व्यवस्थापि 

२ डाईपर प्रयोि ििे  

३ Ezevac Enema ठदि े

४ खकारको व्यवस्थापि 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक २.० घण्टा + व्यावहाररक ८.० घण्टा = १०.० घण्टा  
Module: ६ ठदिा, वपसाब र खकारको व्यबस्थापि 

Task:  ६.१ ठदसा वपसाबको व्यवस्थापि 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक ०.३० घण्टा + व्यावहाररक १.० घण्टा = १.५ घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

५. आवश्यकता अिसुार िौचालय सम्म पयुााउिे 
वा वेड प्याि वा Portable कमोट शचयरको 
प्रयोि ििे। 

६. लिाएको कपडा खोलि सहयोि ििे। 

७. िौचालय वा वेड प्याि वा Portable कमोट 
शचयरमा बस्ि सहयोि ििे। 

८. ठदसा वपसाब िराउि।े 

९. साबिु पािीले सफा ििे / िररठदिे। 

१०. फुकालेको कपडा गमलाएर लिाई ठदिे। 

११. काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा ििे। 

१२. साबिु पािीले हात ििुे 
१३. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

• िौचालय  

• वेड प्याि  

• Portable कमोट शचयर 

  

गिठदाि काया (Task):  

ठदसा वपसाबको व्यवस्थापि ििे। 

 

मािक (Standard): 

• साबिु पािीले कररब २० 
सेकेण्ड देशख १ गमिेट सम्म 
हात िोएको। 

• लिाएको कपडा खोलि 
सहयोि िरेको। 

• िौचालय वा वेड प्याि वा 
Portable कमोट शचयर 
प्रयोि िरेको। 

• फुकालेको कपडा गमलाएर 
लिाई ठदएको  

• दैगिक अगभलेख राशखएको। 

• सेवाग्राहीको दैगिक ठदसा 
वपसाब भए िभएको 
जािकारी गलिे  

• कशब्जयतबारे जािकारी 
• ठदसा वपसाब िहुाँदाका 

समस्या  

• साबिु पािीले हात ििुे 
वविीको  
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औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
साबिु, पािी, िुलो रुमाल, िौचालय, वेड प्याि, Portable कमोट शचयरको, वाकर, लठ्ठी, ठिल शचयर, स्यागिटाईजर 
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• कायास्थल तथा सामागग्रहरूको सरुक्षा र स्वच्छता सगुिशित ििे। 

• िौचालय सखु्खा र सरुशक्षत हिु ुपिे। 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 
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Module: ठदिा वपसाबको व्यबस्थापि ििे। 

Task:  २ डाईपर प्रयोि ििे  

समय (Duration): सैद्धाशन्तक ०.३० घण्टा + व्यावहाररक ३.० घण्टा = ३.५ घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

५. ठदसा वपसाबको जािकारी गलिे।  

६. Size अिसुारको डाइपर छिौट ििे। 

७. डाइपर प्रयोि ििे अिावै जािकारी िराउिे। 

८. वेट वाईप  (Wet wipes) को प्रयोि िरी िोप्य 
अंि सफा ििे। 

९. डाइपर प्रयोि ििे अिावै Moisturisure Cream 

/ पाउडर / तेल िोप्य अंिको बावहरी भािमा 
लिाउि।े 

१०. सफा डाइपर लिाईठदिे र प्रयोि भैसकेको 
डाइपरलाई प्लाविकको झोलामा राखी बााँिेर 
डिवविमा राख्न।े 

११. काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा ििे। 

१२. प्रयोि िररएको पञ्जा डिवविमा राख्न।े 

१३. साबिु पािीले हात ििुे। 

१४. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

बेड तथा सतु्न ेकोिा 
 

गिठदाि काया (Task):  

दैगिक ठदसा तथा वपसाब ििा 
सहयोि ििे 

मािक (Standard): 

• साबिु पािीले कररब २० 
सेकेण्ड देशख १ गमिेट सम्म 
हात िोएको। 

• सेवाग्राहीलाई डाइपर प्रयोि 
िरेको। 

• वेटवाईप  (Wet wipes) को 
प्रयोि  िरेको 

• डाइपर प्रयोि ििे अिावै 
Moisturisure Cream/पाउडर 
/ तेल िोप्य अंिको बावहरी 
भािमा लिाएको। 

• सफा डाइपर प्रयोि िरेको र 
प्रयोि भैसकेको डाइपरलाई 
प्लाविकमा राखी बााँिेर 
डिवविमा राशखएको। 

• ठदसा वपसाबको दैगिक अगभलेख 
राशखएको। 

• काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

• डाइपरको  

o पररचय  

o आकार / प्रकार 

 

• पाउडर / तेल / 
Moisturisure Cream 

लिाउिे वविी 
• वाईप  (Wet wipes) 

को प्रयोि वविी 
• डाइपर प्रयोि िदाा 

ध्याि ठदिपुिे कुराहरु 

• डाइपरको प्रयोि वविी 
 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
डाइपर, पाउडर / तेल / Moisturisure Cream , वाईप  (Wet wipes) साबिु, पािी, िुलो रुमाल, साबिु, पािी, 
प्लाविकको झोला, िुलो रुमाल, स्यागिटाईजर 
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• कायास्थल तथा सामागग्रहरूको सरुक्षा र स्वच्छता सगुिशित ििे। 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 

 
 
 

Module:६ ठदिा वपसाबको व्यबस्थापि ििे। 

Task:  ६.३ Ezevac Enema ठदिे 
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समय (Duration): सैद्धाशन्तक ०.३० घण्टा + व्यावहाररक १.० घण्टा = १.५ घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे। 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण 
र सामग्रीहरू संकलि ििे। 

५. सेवाग्राहीको अवस्थाको पवहचाि ििे।  

६. साबिु पािीले हात ििुे र पञ्जा लिाउिे। 
७. बेडमा देबे्रकोलटो पारेर सतुाउिे।  

८. इिेमा ठदि लािेको जािकारी िराउिे। 

९. Ezevac Enemaठदि ुअिावै िरमपिाका 
लागि Xylocaine Jelly इिेमाको टुप्पोमा 
लिाई ठदिे। 

१०. इिेमा ठदइको कररब १० देशख १५ गमिेट 
सम्ममा सेवाग्रवहको अवस्था अिसुार ठदसा 
ििाका लागि िौचालय / Portable कमोट 
शचयर / डाइपरको प्रयोि िरी ठदसा भए 
िभएको एवकि ििे। 

११. सेवाग्राहीलाई सरसफाई िररठदिे। 

१२. काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा 
ििे। 

१३. साबिु पािीले हात ििुे 
१४. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

बेड, िौचालय वा Portable 
कमोट शचयर 

 

गिठदाि काया (Task):  

Ezevac Enema ठदि े 

 

मािक (Standard): 

• साबिु पािीले कररब २० सेकेण्ड 
देशख १ गमिेट सम्म हात 
िोएको। 

• सेवाग्राहीलाई बेडमा देबे्रकोलटो 
पारेर सतुाएको। 

• सािारण इिेमा ठदि ुअिावै 
िरमपिाका लागि Xylocaine 

Jelly इिमेाको टुप्पोमा ठदएको।  

• इिेमा ठदइको कररब १० देशख 
१५ गमिेट सम्ममा सेवाग्रवहको 
अवस्था अिसुार ठदसा ििाका 
लागि िौचालय / Portable 
कमोट शचयर / डाइपरको प्रयोि 
िरी ठदसा भए िभएको एवकि 
िरेको। 

• ठदसा वपसाबको दैगिक अगभलेख 
राशखएको। 

• सािारण इिेमा (Ezevac  

o पररचय 

o महत्व 

o फाईदा 
o ठदिपुिे अवस्था  

• Ezevac Enema ठददाा 
ध्याि ठदिपुिे कुराहरु 

• Ezevac Enema ठदि े 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
सािारण इिेमा (Easy Enema), Xylocaine Jelly, Gloves, साबिु, पािी, िुलो रुमाल, Portable कमोट 
शचयरको, ठिल शचयर 
सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• सािारण इिेमा (Ezevac Enema) ठदिे बेलामा चोटपटक लाग्िबाट बचाउि साविािी अपिाउिे। 

• कायास्थल तथा सामागग्रहरूको सरुक्षा र स्वच्छता सगुिशित ििे। 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 
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Module:६ ठदिा वपसाबको व्यबस्थापि ििे। 

Task:  ६.४  खकारको व्यवस्थपि ििे 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक ०.३० घण्टा + व्यावहाररक १.० घण्टा = १.५ घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

1= आवश्यक जािकारी गलिे। 

2= काया स्थल छिौट ििे। 

3= आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे। 

4= आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

5= सेवाग्राहीको अवस्थाको पवहचाि ििे।  

6= साबिु पािीले हात ििुे र पञ्जा लिाउि।े 
7= बेडमा  बसाएर राखे। 

8=  लामो स्वास गलिे र कररब ३ देशख ५ 
सेकेन्डसम्म स्वास रोक्ि लिाउिे। 

9= सास गबस्तारै फेि।े 

10= मखुमा खकार िआउदा सम्म यो प्रवकया 
दोह्उिे 

11=  खकार राख्न ेभााँडामा थकु्ि लिाउिे। 

12= मखु सफा ििे। 

13= खकारलाई चवपामा फलिे। 

14= चवपा सफा ििे। 

15= काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा ििे। 

16= साबिु पािीले हात ििुे 
17= काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

कायाकोिा 
 

गिठदाि काया (Task):  

खकारको व्यवस्थपि ििे 

 

मािक (Standard): 

• लामो स्वास गलिे र कररब ३ 
देशख ५ सेकेन्डसम्म स्वास 
रोक्ि लिाएको। 

• सास गबस्तारै फेरेको। 

• मखुमा खकार िआउदा सम्म 
यो प्रवकया दोह्एको। 

•  खकार राख्न ेभााँडामा थकु्ि 
लिाएको। 

• मखु सफा िरेको। 

• खकारलाई चवपामा फलेको। 

• चवपा सफा िरेको। 

•  
 

खकारको व्यवस्थापि 

 

• लामो स्वास  गलिे र 
फालिे तररका 

• खकारको व्यवस्थापि 
िदाा ध्याि ठदिपुिे 
कुराहरु  

• खकारको व्यवस्थापि 
ििे ववगि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
सािारण इिेमा (Easy Enema), Xylocaine Jelly, Gloves, साबिु, पािी, िुलो रुमाल, Portable कमोट 
शचयरको, ठिल शचयर 
सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• सािारण इिेमा (Ezevac Enema) ठदिे बेलामा चोटपटक लाग्िबाट बचाउि साविािी अपिाउिे। 

• कायास्थल तथा सामागग्रहरूको सरुक्षा र स्वच्छता सगुिशित ििे। 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे।



 

 

मोडु्यल # ७ 

आरामदायी अवस्थाको व्यवस्थापि  

(Comfortness Management) 
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मोडु्यल ७: आरामको व्यवस्थापि (Comfortness Management) 

वववरण (Description) : यस मोड्युलमा सवाग्राहीको लागि कोिा व्यवस्थापि, बेडको व्यवस्थापि र पोशजसिको 
व्यवस्थापि ििे ज्ञाि तथा सीपहरु समावेि िररएका छि।् 

मोड्यलु पररणाम (Module Outcomes): यस मोड्युल पूरा भएपगछ प्रशिक्षाथीहरू कोिा व्यवस्थापि , बेड व्यवस्थापि र 
पोशजसिको व्यवस्थापि ििा सक्षम हिुेछि।् 

कायाहरू (Tasks ):  
१. कोिाको व्यवस्थापि ििे। 

२. बेडको व्यवस्थापि ििे। 

३. पोशजसिको व्यवस्थापि ििे। 
समय(Duration): सैद्धाशन्तक ६.० घण्टा + व्यावहाररक १८.० घण्टा =२४.० घण्टा 

 

Module: ७ आरामको व्यवस्थापि (Comfort and Sleep) 

Task: ७.१  कोिाको व्यवस्थापि ििे। 
समय(Duration): सैद्धाशन्तक २.० घण्टा + ६.० व्यावहाररक  घण्टा =  ८.०  घण्टा 

कायाचरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 

 (Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. कायास्थल छिौट। 

३. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरणर 

४. सामाग्रीहरू संकलि ििे। 

५. सेवाग्राहीको कोिा अबलोकि ििे। 

६. कोिामा हावाको आवतजावत यकीि ििे। 

७. झ्याल खोलिे। 

८. झ्याल खापा पछु्िे। 

९. कोिाको ढोका पछु्िे। 

१०. भइुाँ पछु्ि ेर सखु्खा राख्न।े 

११. मौसम अिसुार कोिाको रुम तापक्रम 
गमलाउि।े 

१२. प्रकाि पिुे िपिुे यवकि िरी उज्यालोको 
व्यवस्थापि ििे। 

१३. कोिामा रहेको सरसमाि गमलाएर राख्न।े 

१४. काया सम्पादिको अगभलेख राख्न।े 

अबस्था(Condition): 

कायास्थल 

 

गिठदाि काया(Task): 

कोिाको व्यवस्थापि ििे 

मािक (Standard): 

• कोिामा हावाको 
आवतजावत यकीि 
िरेको। 

• कोिाको झ्याल, ढोका, भइुाँ 
सफा राखेको। 

• मौसम अिसुार कोिाको 
रुम तापक्रम गमलाएको। 

• उज्यालोको व्यवस्थापि 
िरेको। 

 

कोिाको व्यवस्थापि  

• पररचय 

• कोिाको साइज 

• दोहोरो हावाको 
फाइदा 

• सफा राख्न ेफाइदा 
 

औजार, उपकरणरसामग्रीहरू ( Tools, Equipment and Materials):  

कुचो ,डशट्बि, डट्प्याि बशलट, Mop  

सरुक्षासाविािी (Safety Precautions): 

• कोिाको झ्याल, ढोका, भइुाँ सफा िदाा साविािी अपिाउिे। 

• मौसम अिसुार कोिाको तापक्रम गमलाउदाा साविािी अपिाउि।े 
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 Module: ७ आरामको व्यवस्थापि (Comfort and Sleep  ) 

Task: ७.२  बेडको व्यवस्थापि ििे। 

समय(Duration): सैद्धाशन्तक  २.० घण्टा + ६.० व्यावहाररक  घण्टा =८.०  घण्टा 

कायाचरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 

(Related Technical  
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे 
२. कायास्थल छिौट 

३. आवश्यकता अिसुार औजार तथा 
उपकरणर सामाग्रीहरू संकलि ििे। 

४. सेवाग्राहीको आवश्यकता अिसुार बेड 

/ओछयािको छिोट ििे। 

५. सेवाग्राहीको अवस्था अिसुारको खाटको साइज 

गमलाउिे  

६. खाट्लाई गभत्तामा टासेर राख्न।े 

७. खाट्लाई सखु्खा कपडाले पछु्िे 
सामान्य बेड 

• खाट मागथ डसिा ओछ्याउिे 
• डसिाको मागथ तन्ना ओछ्याउिे र तिक्क 

पारेर कस्िे। 

• गसरािी बेडको टाउकोगतर लिाइठदिे 
• मौसम अिसुार को गसरक, ओड्िे गमलायर 

राख्न।े 

उिाउि ेगमलि ेबेड  (fowler's bed) 

• बेडलाई गसिा पािे। 

• बेड मागथ डसिा ओछ्याउिे 
• डसिाको मागथ तन्ना ओछ्याउिे र तिक्क 

पारेर कस्िे। 

• गसरािी बेडको टाउकोगतर लिाइठदिे 
• मौसम अिसुार को गसरक, ओड्िे गमलायर 

राख्न।े 

• बेडलाई कररव ३०० देशख ९०० सम्म 
राखे।(अवश्यकता अिसुार) 

Hard (कडा) बेड 

• बेड माथी पातलो डस्िा (Mattress) लाई  
गसिा राख्न।े 

• डस्िाको मागथ तन्ना ओछ्याउिे र तिक्क 
पारेर कस्िे। 

•  रुमाललाई बेरेर बेडको टाउकोगतर 
राशखठदिे। 

• मौसम अिसुार को गसरक, ओड्ि े गमलायर 

अबस्था(Condition): 

कायास्थल 

 

गिठदाि काया(Task): 

बेड व्यवस्थापि ििे 

 

मािक (Standard): 

• सेवाग्राहीको अवस्था 
अिसुारको खाटको 
साइज गमलाएको। 

• खाट्लाई गभत्तामा टासेर 
राखेको। 

• खाट्लाई सखु्खा 
कपडाले पछेुको। 

• बेडलाई कररव ३०० 

देशख ९०० सम्म 
राखेको। 

• बेड माथी Air / Water 
Mattress राखेको। 

 
 

• बेड /ओछयािको 
व्यवस्थापि  

o पररचय 

o प्रकार 

• बेड/ओछयाि बिाउदा 
ध्याि ठदिपुिे कुराहरु 

• बेड/ओछयाि बिाउिे 
गबगि सफा 
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राख्न।े 

Air / Water Mattress 

• बेड माथी Air / Water Mattress 

राख्न।े 

• डस्िाको मागथ तन्ना ओछ्याउिे र तिक्क 
पारेर कस्िे। 

• मौसम अिसुार को गसरक, ओड्िे गमलायर 
राख्न।े 

• गसरािी बेडको टाउकोगतर लिाइठदिे 
• मौसम अिसुार को गसरक, ओड्िे गमलायर 

राख्न।े 

८ आरामसाँि राख्न।े 

९ काया सम्पादिको अगभलेख राख्न े
औजार, उपकरणर सामग्रीहरू ( Tools, Equipment and Materials): 

खाट, डसिा, तन्ना, गसरािी र गसरािीको खोल, गसरक र गसरकको खोल, Air / Water Mattress, रुमाल 
 

सरुक्षासाविािी (Safety Precautions): 

• बेडबाट लड्िबाट जोिाउिे। 
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Module: ७ आरामको व्यवस्थापि  

Task: ७.३  पोशजसिको व्यवस्थापि ििे 

समय(Duration): सैद्धाशन्तक  २.० घण्टा + ६.० व्यावहाररक  घण्टा =८.०  घण्टा 

कायाचरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 

 (Related Technical  
Knowledge) 

1= आवश्यक जािकारी गलिे 
2=  कायास्थल छिौट 

3= आवश्यकता अिसुार औजार तथा 
4= उपकरणर सामाग्रीहरू संकलि ििे। 

5= सेवाग्राहीको अवस्था अवलोकि ििे। 

6= सेवाग्राहीको अवस्था र आवश्यकता 
अिसुार िारीररक पोशजसि गमलाउिे 

बसाउि े

• आफ्िो Position गमलाउिे।  

• आफ्िो बााँया हात सेवाग्राहीको वप्यमुा 
राख्न।े 

• आफ्िो दााँया हातले सेवाग्राही को 
काखीिेरको पाखरुामा समाउि।े 

• सेवाग्राहीलाई दवैु खटु्टाले बेडमा टेक्ि 
लिाउि।े 

• वप्य ुभएको हातले समाएर  ववस्तार बस्ि 
लिाउि े 

•  सेवाग्राहीलाई दवैु हात बेडमा टेकेर 
गसरािीगतर सरेर आरामसाँि बस्ि लािाउिे। 

• बस्िको लािी गसरािी सेवाग्राहीको पछाडी 
राख्न।े 

सतुाउि:े 
• आफ्िो Position गमलाउिे।  

• सतु्नको लािी सेवाग्राहीको पछाडी राखेको 
गसरािी गिकालिे। 

• सेवाग्राहीलाई दवैु हात बेडमा टेकेर खटु्टागतर 
सिा लिाउि।े 

• आफ्िो बााँया हात सेवाग्राहीको वप्यमुा 
राख्न।े 

• आफ्िो दााँया हातले सेवाग्राही को 
काखीिेरको पाखरुामा समाउि।े 

• खटु्टा गसिा ििा लािाउिे। 

• वप्य ुभएको हातले समाएर  ववस्तारै सतु्न 
लिाउि।े  

कोलटे पारेर सतु्न लिाउि(ेदायााँ, बाया) 

अबस्था(Condition): 

कायास्थल 

 

गिठदािकाया(Task): 

पोशजसिको व्यवस्थापि ििे 

 

मािक (Standard): 

• आरामसाँि बसेको। 

• आरामसाँि सतुाएको। 

• आरामसाँि कोलटे पारेर सतु्न 
लिाएको। 

 

• पोशजसिको 
व्यवस्थापि ििे 

o पररचय 

o प्रकार 

• पोशजसिमा 
व्यवस्थापि िदाा 

• ध्याि ठदिपुिे 
कुराहरु 

• पोशजसिको 
व्यवस्थापि ििे 
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• बसेको सेवाग्राहीलाई बेडमा गसिा 
सतुाउि।े 

• सेवाग्राहीको देबे्र खटु्टा खमु्चाउि लिाउिे। 

• सेवाप्रदायकको बााँया हात सेवाग्राहीको 
दााँया कुम पछाडी राख्न।े 

• सेवाप्रदायकको दााँया हात  सेवाग्राहीको 
Buttock  मा राखेर आफूगतर पलटाउि।े 

• सेवाग्राहीको पछाडीपट्टी गसरािी रशखठदिे। 

• खटु्टा खमु्चायको घडुााँमगुि गसरािी 
रशखठदि।े 

• ििािमिुी सािो गसरािी रशखठदिे। 

• वााँया पलटाउदा सोही प्रवक्रया दोहयाउि े

• प्रवक्रया दोहयाउदा सेवाप्रदायकको दााँया 
हात सेवाग्राहीको बााँया कुम पछाडी राख्न।े   

७ मौसम अिसुार को गसरक, ओड्िे गमलायर 
राख्न।े 

८ काया सम्पादिको अगभलेख राख्न।े 
औजार, उपकरण र सामग्रीहरू ( Tools, Equipment and Materials):  

गसरािी, बेड, गसरक 
 

सरुक्षासाविािी (Safety Precautions): 

• बेडबाट लड्िबाट जोिाउिे। 



 

 

मोडु्यल # ८  
व्यायाम तथा मिोरन्जि िगतववगि 

Exercise and Entertainment Activities 
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मोडु्यल ८: व्यायाम तथा मिोरन्जि िगतववगि 

वववरण (Description): यस मोड्युलमा सेवाग्राहीको आवश्यकता अिसुारको व्यायामको पवहचाि ििे, श्वासप्रश्वासको 
अभ्यास िराउि,े िारररीक अंि संचालि ििा सहयोि ििे, वफशजयोथेरापीको अभ्यासमा सहयोि ििे, शचत्रकला तथा रंि 
भिे, गित/संगित /भजि सनु्ने तथा सिुाउि मद्दत ििे, घर गभत्र खेलिे खेल खेलाउि मद्दत ििे कायाहरूसाँि सम्बन्िी ज्ञाि 
र सीपहरू समावेि िररएका छि।्  

मोड्यलु पररणाम (Module Outcomes): यस मोड्युल पूरा भएपगछ प्रशिक्षाथीहरू सेवाग्राहीको आवश्यकता अिसुारको 
व्यायामको पवहचाि ििे, श्वासप्रश्वासको अभ्यास िराउिे, िारररीक अंि संचालि ििा सहयोि ििे, वफशजयोथेरापीको 
अभ्यासमा सहयोि ििे, शचत्रकला तथा रंि भिे, िीत/संगित /भजि / कृति सनु्ने तथा सिुाउि मद्दत ििे, घर गभत्र 
खेलिे खेल खेलाउि मद्दत ििे कायाहरू ििा सक्षम हिुेछि।् 

कायाहरू (Task) : 
१. िारररीक अंि संचालि ििे 

२. वफशजयोथेरावपको अभ्यासमा सहयोि िराउि े

३. मिोरञ्जिात्मक वक्रयाकलापमा संलग्ि िराउि े

४. घर गभत्र खेलिे खेल खेलाउिे 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ४.० घण्टा + व्यावहाररक २०.० घण्टा = २४.० घण्टा  
 

Module: ८ व्यायाम तथा मिोरन्जि िगतववगि 

Task:  ८.१ िारररीक अंि संचालि ििे 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक १ घण्टा + व्यावहाररक ५.० घण्टा = ६.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू प्रयोि ििे 
वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

५. सेवाग्राहीलाई कुची/ सोफा/ बेडमा बसाउिे। 

६. लामो सास गलिे र फ्यााँक्िे अभ्यास ििे वा मखुले 
बेलिुमा हावा भिे छोड्िे अभ्यास ििे / िराउिे। 

७. हात, खटु्टा चलाउिे वा हात र खटु्टालाई तल, माथी, 
दायााँ, बायााँ लैजाि ेअभ्यास ििे। 

८. वाकर/लठ्ठीको सहायतामा वहड्ि लिाउिे। 

९. काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा ििे। 

१०. उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत स्थािमा 
भण्डारण ििे। 

११. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

कायास्थल / योि अभ्यास 
कक्ष  

 

गिठदाि काया (Task):  

िारररीक अंि संचालि ििे 

 

मािक (Standard): 

 

• लामो सास गलिे र 
फ्यााँक्िे अभ्यास िरेको 

• हात, खटु्टा चलाएको  

• वाकर/लठ्ठीको 
सहायतामा वहडेको 

• काया सम्पादि अगभलेख 
राशखएको। 

• िारररीक अंि  

• योि अभ्यास  
पररचय 

o प्रकार 

o योि अभ्यास िदाा 
ध्याि ठदिपुिे 
कुराहरु  

o योि अभ्यास ििे 
वविी 
 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
वाकर, लठ्ठी, िरम बल, बेलिु, कुसि, डोरी, योिा चकटी  

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• अभ्यास स्थलमा सरुक्षाको सगुिशित ििे, व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण प्रयोि िदाा साविािी अपिाउिे।



 

 
59 

Module: ८ व्यायाम तथा मिोरन्जि िगतववगि 

Task:  ८.२ वफशजयोथेरापीस्टले पवहचाि िररएको थेरापी ििे। 

 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक १ घण्टा + व्यावहाररक ५.० घण्टा = ६.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

५. सेवाग्राहीलाई कुची/सोफा/ बेडमा बसाउि।े 

६. श्वासप्रश्वास सम्बन्िी  
Spirometer को प्रयोि 

• सेवाग्राहीलाई कुची/सोफा/ बेडमा बसाउि े

• Spirometer गलिे  

• मखु खोलि लिाउि।े 

• Spirometer को Mouth Piece लाई मखुमा 
राखेर च्यााँप्ि लिाउिे  

• मखु गभत्रको हावालाई Mouth Piece बाट 
फुक्ि लिाउिे र लामो श्वास गलिे  

• Spirometer को बलहरुलाई मागथ सम्म पिुे 
िपिुेको यवकि ििे। 

• कररब १० देशख १५ गमिेट सम्म यो प्रवक्रया 
दोहयााउिे 

हात खटु्टाको Mobilization ििे 

• सेवाग्राहीलाई आरामदायी पोशजसिमा राख्न े

• हात, खटु्टालाई कररब ६० देखी ९० गडग्री सम्म 
उिाउि लिाउिे  

• हात, खटु्टालाई कररब १० सेकेण्ड सम्म रोकेर 
राख्न े

• हात, खटु्टालाई घगडको सईुको ठदिामा कररब २ 
देशख ३ पटक सम्म घमुाउि लिाउिे  

• हात, खटु्टालाई घगडको सईुको ववपररत ठदिामा 
कररब २ देशख ३ पटक सम्म घमुाउि लिाउिे  

• हात, खटु्टालाई तल झािा लिाउि े

• कररब १० देशख १५ गमिेट सम्म यो प्रवक्रया 
दोहयााउिे 

७. वाकर/लठ्ठीको सहायतामा वहड्ि अभ्यास ििे 

८. काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल सफा ििे। 

९. उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत 

अबस्था (Condition): 

कायास्थल / योि अभ्यास कक्ष  

 
 

गिठदाि काया (Task):  

वफशजयोथेरापीस्टले पवहचाि 
िररएको थेरापी ििे। 

 

मािक (Standard): 

• सेवाग्राहीलाई कुची/सोफा/ 
बेडमा बसाएको  

• Spirometer को प्रयोि िरी 
मखु गभत्रको हावालाई Mouth 

Piece बाट फुक्ि लिाउिे र 
लामो श्वास गलिे  

िरेको। 

• हात, खटु्टालाई कररब ६० देखी 
९० गडग्री सम्म उिाउई,घमुाई 
खटु्टा तल झारेको। 

•  वाकर/लठ्ठीको सहायतामा 
वहड्ि लिाएको। 

वफशजयोथेरापीस्टले पवहचाि 
िररएको थेरापी ििे। 

• पररचय 

o वविी 
o फाइदा 
• वफशजयोथेरापीस्टले पवहचाि 

िररएको थेरापी िदाा 
ध्याि ठदिपुिे कुराहरु 

• वफशजयोथेरापीस्टले पवहचाि 
िररएको थेरापी ििे 
ववगि। 
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स्थािमा भण्डारण ििे। 

१०. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   
औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
वाकर /लठ्ठी, िरम बल, बेलिु, योिा चकटी, म्याट, Spirometer 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• अभ्यास स्थलमा सरुक्षा सगुिशित ििे। 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 

• सहायक औजारहरू प्रयोि िदाा साविािी अपिाउिे।
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Module: ८ व्यायाम तथा मिोरन्जि िगतववगि 

Task:  ८.३ मिोरञ्जिात्मक वक्रयाकलापमा संलग्ि ििे। 
 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक १ घण्टा + व्यावहाररक ५.० घण्टा = ६.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. कायास्थल छिौट ििे। 

३. व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू प्रयोि ििे 
वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

५. सेवाग्राहीलाई कुची/सोफा/ बेडमा बसाउि।े 

६. सहायक खेलौिा सफा िरी तयार राख्न।े 

७. दैगिक रुपमा कररब १० देशख १५ गमिेट 
समहुमा बसाउि।े 

८. पत्रपगत्रका पढ्िे तथा पढाउिे। 

९. शचत्रकला रंि भिे। 

१०. टेगलगभजि/यटुुब देखाउिे। 

११. गित, संगित, भजि, कृति सनु्ने तथा 
सिुाउि।े 

१२. िाच िािमा सहभािी बिाउिे। 

१३. उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत 
स्थािमा भण्डारण ििे। 

१४. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

कायास्थल / अभ्यास कक्ष  

 

गिठदाि काया (Task):  

मिोरञ्जिात्मक वक्रयाकलापमा 
संलग्ि ििे।  

मािक (Standard): 

• सेवाग्राहीलाई कुची/सोफा/ 
बेडमा बसाइएको। 

• दैगिक रुपमा कररब १० देशख 
१५ गमिेट समहुमा बसाइएको। 

• शचत्रकला तथा रंि भररएको। 

• िाचिािमा सहभािी बिाइएको। 

• मिोरञ्जिात्मक 
वक्रयाकलापको 
o पररचय 

o प्रकार 

• मिोरञ्जिात्मक 
वक्रयाकलापमा संलग्ि 
िदाा ध्याि ठदिपुिे 
कुराहरु 

• मिोरञ्जिात्मक वक्रयाकलापमा 
संलग्ि ििे ववगि 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
रंि भिे वकताब, रंगिि पेिगसल, पत्रपगत्रका, टेगलगभजि, ईन्टरिेट 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• अभ्यास स्थलमा सरुक्षा सगुिशित ििे। 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे
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Module: ८ व्यायाम तथा मिोरन्जि िगतववगि 

Task:  ८.४ घर गभत्र खेलिे खेल खेलाउिे 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक १ घण्टा + व्यावहाररक ५.० घण्टा = ६.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे।  

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण 
र सामााग्रीहरू संकलि ििे। 

५. सेवाग्राहीलाई कुची/सोफा/बेडमा बसाउि।े 

६. सेवाग्राहीको  इच्छा अिसुारको अभ्यास ििा 
सहयोि ििे। 

७. घर गभत्र खेगलिे खेलहरु दैगिक अभ्यास ििे 
जस्तैोः लडुो, तास, बेलिु, चेस बोडा, िरम 
तथा हलकुा खालको बल, क्याररमबोडा 

८. खेलौिाहरू सफा िरी गििााररत स्थािमा 
भण्डारण ििे। 

९. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

कायास्थल / अभ्यास कक्ष  

 

गिठदाि काया (Task):  

घर गभत्र खेलिे खेल खेलाउिे 
 

मािक (Standard): 

• सेवाग्राहीलाई 
कुची/सोफा/बेडमा बसाएको। 

• घर गभत्र खेगलिे खेलहरु दैगिक 
अभ्यास िररएको जस्तैोः लडुो, 
तास, बेलिु, चेस बोडा, िरम 
तथा हलकुा खालको बल, 
क्याररमबोडा खेलाएको। 

• घर गभत्र खेलिे खेल 

•  पररचय 

• प्रकार 

o फाइदा 
• घर गभत्र खेलिे खेल 

खेलाउदाा ध्याि ठदिपुिे 
कुराहरु 

• घर गभत्र खेलिे खेल 
खेलाउिे ववगि 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
लडुो, तास, क्याररमबोडा, बेलिु, चेस बोडा, िरम तथा हलकुा खालको बल, हलकुा खाटमा राख्न गमलिे टेवलु 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• अभ्यास स्थलमा सरुक्षा सगुिशित ििे। 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 

• सहायक औजारहरू प्रयोि िदाा साविािी अपिाउिे



 

 

 

मोडु्यल # ९  

स्वास््य उपकरणको प्रयोि तथा ब्यबस्थापि 

 
 



 

 

मोडु्यल ९ :स्वास््य उपकरणको प्रयोि तथा व्यवस्थापि 

गबबरण(Description): यस मोड्युलमा स्वास््य उपकरणको प्रयोि, संक्रमण रवहत बिाउिे सीप, सफा ििे र भण्डारण 
ििे कायाहरू सम्बन्िी ज्ञाि र सीपहरूको बारेमा समावेि िररएकाछि।्  

मोड्यलु पररणाम (Module Outcomes): यस मोड्युल पूरा भएपगछ प्रशिक्षाथीहरूले स्वास््य उपकरणको पवहचाि, 
प्रयोि, सञ्चालि, स्वास््य उपकरण संक्रमण रवहत बिाउिे  सफा ििे र भण्डारण ििे कायाहरूसाँि सम्बन्िी ज्ञाि र 
सीपमा सक्षम हिुेछि।् 

कायाहरू: 
१. स्वास््य उपकरणको प्रयोि ििे तररका 
• थमोगमटर  

• गब.पी. सेट  

• िलुकोगमटर  

• Pluseoxymeter  

• िेबलुाइजेसि  

२. कृगतम तथा अन्य सामाग्रीहरुको हेरचाह 

• Hearing Aid 

• चस्मा  

• कृगतम दााँत 

• वाकर/शव्हलचेयर  

• अशक्सजि मास्क/क्यािलुा हेरचाह  

• ह्यगुमगडफायर 

 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ६.० घण्टा + व्यावहाररक २२.० घण्टा = २८.० घण्टा  

 

Module:९ स्वास््य उपकरणको प्रयोि तथा ब्यबस्थापि 

Task:  ९.१ स्वास््य उपकरणको प्रयोि ििे तररका  

समय (Duration): सैद्धाशन्तक ४ घण्टा + व्यावहाररक ११ घण्टा = १५ घण्टा  

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

1= आवश्यक जािकारी गलिे। 

2= काया स्थल छिौट ििे। 

3= आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका 
उपकरणहरू प्रयोि ििे। 

4= आवश्यकता अिसुार औजार तथा 
उपकरण र सामग्रीहरू संकलि ििे। 

थमोगमटर:(तापक्रम िाप्ि े) 
• सेवाग्राहीको अवस्थाको बारेमा थाहा 

पाउिे 
• सेवाग्राहीलाई बसाएर / सतुाएर राख्न े

अबस्था (Condition): 

कायास्थल  

 

गिठदाि काया (Task):  

स्वास््य उपकरणको प्रयोि ििे 
तररका 
 

मािक (Standard): 

o सेवाग्राहीलाई बसाएर / 
सतुाएर राख्न े

स्वास््य उपकरणको 
प्रयोि ििे तररका 
• थमोगमटर, गब.पी. 

सेट, िबेलुाइजेसि, 
Glucometer, र 

Pulseoxymeter 

प्रयोि िदाा ध्याि 
ठदिपुिे कुराहरु 

• थमोगमटर, गब.पी. 
सेट, िबेलुाइजेसि, 



 

 

• तापक्रम िाप्िे बारेमा बताउि े

• सेवाग्राहीको काखी (Axilla) सखु्खा 
कपासले पछु्िे।  

• थमोगमटरको अवस्था (काम) ििे वा 
िििे थाहा पाउि े

• थमोगमटरलाई spirit /antiseptic राखी 
सफा कटिले बलब देशख घमुाउदै सफा 
ििे। 

• थमोगमटरको स्वीच अि िरेर beep 

sound आउिे बेला सम्म कुिे। 

• थमोगमटरको बलबलाई काखीको बीचमा 
कररब २ देखी ३ गमिेट सम्म (beep 

sound िसनु्दा सम्म) च्याप्ि लिाउिे। 

• थमोगमटरको काखीबाट गिकालिे। 

• थमोगमटरको तापक्रम हेिे।  

• थमोगमटरलाई सफा कटिले माथी देखी 
बलब सम्म घमुाउदै सफा ििे। 

• थमोगमटरलाई गबको लिाएर सरुशक्षत 
िाउाँमा राख्न े 

• सेवाग्राहीलाई बताउिे र रेकडा ििे  

गब.पी. सेट:(रक्तचाप िाप्ि े
• सेवाग्राहीको अवस्थाको बारेमा थाहा 

पाउिे 
• सेवाग्राहीलाई बसाएर / सतुाएर राख्न े

• सेवाग्राहीको पाखरुाको लिुा गिकालिे / 
माथी सािा लािाउि े

• ब्लड प्रसेर िाप्िे बारेमा सेवाग्राहीलाई 
बताउिे 

• ब्लड प्रसेरको मेगसि र आला ठिक छ 
छैि जााँच ििे 

• सेवाग्राहीको पाखरुालाई छागतको 
समािान्तर हिुे िरी राख्न े 

• पाखरुाको बीच भािमा Cuff Tubing 

लाई अिाडी पिे िरी कफ (Cuff) 
बााँध्िे  

• आलाको सनु्ने भािलाई स्याहारकतााको 
कािमा राख्न े 

• आलाको Diaphragm लाई Brachial 

artery (Cuff Tubing बााँिेको िाउाँमा) 
को माथी पिे िरी राख्न े 

o थमोगमटरलाई spirit 

/antiseptic राखी सफा 
कटिले बलब देशख घमुाउदै 
सफा ििे। 

o थमोगमटरको बलबलाई 
काखीको बीचमा कररब २ 
देखी ३ गमिेट सम्म 
(beep sound िसनु्दा 
सम्म) च्याप्ि लिाएको। 

o सेवाग्राहीको पाखरुालाई 
छागतको समािान्तर हिुे 
िरी राख्न े 

o आलाको Diaphragm लाई 
Brachial artery (Cuff 

Tubing बााँिेको िाउाँमा) 
को माथी पिे िरी राख्न े 

o ब्लडप्रसेर मेगसिको पम्पको 
हावा जािे पेच गबस्तारै 
खोलदै आलाले पवहलो 
िड्कि (Systolic) र 
रोवकएको िड्कि 

(Diastolic)  सनु्दै 
िएको।  

o पलसअशक्सगमटरको switch 

on िरेर हातको माझी वा 
चोरी औलामा कशम्तमा १ 

गमिेट सम्म च्यापेर 
राखेको। 

o अगिकतम अंक आएको ५ 
सेकेण्ड सम्म पररिताि 

िभएको िम्बरलाई िोट 

िराेको 
o हातको औलालाई 

Antiseptic Solution ले 
गभत्रबाट बावहर तफा  सफा 
िराेको। 

o सफा िरेको औलालाई 
टुप्पो देशख तल कररब १ 
से.मी. समातेको  

o Lancing device ले 
औलाको टुप्पोमा घोचेको 

Glucometer, र 

Pulseoxymeter 

प्रयोि ििे ववगि  



 

 

• ब्लडप्रसेर मेगसिको पम्पको हावा जािे 
पेच बन्द ििे 

• गबस्तारै पम्पलाई गथच्दै Manometer को 
सईुलाई २०० सम्म पगु्िे िरी हावा भदै 
जािे 

• ब्लडप्रसेर मेगसिको पम्पको हावा जािे 
पेच गबस्तारै खोलदै आलाले पवहलो 
िड्कि (Systolic) र रोवकएको िड्कि 

(Diastolic)  सनु्दै जािे  

• ब्लडप्रसेर मेगसिको पम्पको हावा सबै 
गिकालिे  

• सेवाग्राहीलाई बताउिे र रेकडा ििे  

Glucometer:(रितमा शचिी को मात्र िाप्ि े) 
• Glucometer मेगसिमा strip  तयारी 

अवस्थामा राख्न।े 

• हातको औलालाई Antiseptic Solution 

ले गभत्रबाट बावहर तफा  सफा ििे। 

• सफा िरेको औलालाई टुप्पो देशख तल 
कररब १ से.मी. समात्न े 

• Lancing device ले औलाको टुप्पोमा 
घोच्िे (Prick ििे)। 

• •रित आएपछी कररब १ थोपा रित 
Glucometer strip मा छुवाउिे। 

• Accurate reading िआउदा सम्म 
कुिे। 

• Glucometer को रेकडा जााँच ििे 

• प्रयोिमा आएको कपास र strip लाई 
साविािीपूबाक Dispose  ििे। 

• साविुपागिले हात ििुे। 

Pulseoxymeter: 

• साविु पागिले हात ििुे। 

• ववरामीको हातमा भएको िङ पागलस र 

िक्कली िङ  भएमा हटाउि लिाउि।े 

• हात शचसो छ भिे हातलाई रिडेर तातो 
बिाउि लिाउिे। 

• पलसअशक्सगमटरको switch on िरेर 

हातको माझी वा चोरी औलामा कशम्तमा 
१ गमिेट सम्म च्यापेर राख्न।े 

• अगिकतम अंक आएको ५ सेकेण्ड सम्म 
पररिताि िभएको िम्बरलाई िोट ििे। 

• प्रयोि िरेको सामाि सफा िरेर आफ्िो 

(Prick ििे)। 

o •रित आएपछी कररब १ 
थोपा रित Glucometer 

strip मा छुवाएको। 

o सेवाग्राहीलाई ३० देशख 
४५ गडग्रीमा बसाएको।  

o गिदेिि अिसुार औषगि र 
िमाल सलाईिको मात्र 
गमलाएको। 

o बाफको मात्रा गमलाएको।  

o सेवाग्राहीलाई िाक र मखु 
छोप्न्ने िरी मास्क 
लिाइठदएको। 

o िवहरो र गबस्तारै मखुबाट 
श्वास फेिा गसकाएको। 

 



 

 

स्थािमा राख्न।े 

िबेलुाइजेसि: 
• िरीरको अवस्थाबारे थाहा पाउिे 
• सेवाग्राहीलाई िेबलुाइजेर लिाउिे बारे 

बताउिे र अिमुगत गलिे 
• आवस्यक सामाग्रीहरु तयार ििे र 

बेडको िशजक लैजािे 
• सेवाग्राहीलाई ३० देशख ४५ गडग्रीमा 

बसाउिे  

• गिदेिि अिसुार औषगि र िमाल 
सलाईिको मात्र गमलाउि े

• िेबलुाइजेरको पाइपलाई िेबलुाइजेरको 
मेगसिमा जोडिे  

• िेबलुाइजेर मेगसिलाई चलाउिे  

• बाफको मात्रा गमलाउिे  

• सेवाग्राहीलाई िाक र मखु छोप्न्ने िरी 
मास्क लिाइठदिे 

• िवहरो र गबस्तारै मखुबाट श्वास फेिा 
गसकाउिे 

• सेवाग्राहीलाई खोक्ि लिाउिे 
• सेवाग्राहीलाई एलजी छ वक छैि जााँच 

ििे 

• सेवाग्राहीलाई आरामदायी अवस्थामा राख्न े

५ उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी 
गििााररत स्थािमा भण्डारण ििे। 

६ काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   
औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
B.P set. Thermometer, glucometer, pluseoxymeter, nebulization, कपास, सेगिटाइजर 
सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• स्वास््य उपकरणको सरुक्षा सगुिशित ििे। 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 

• टुट्िे फुट्िे सामाग्री प्रयोि िदाा साविािी अपिाउिे। 



 

 

 

Module: ९ स्वास््य उपकरणको प्रयोि तथा ब्यबस्थापि 

Task: ९.२ कृगतम तथा अन्य सामाग्रीहरुको हेरचाह 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक २ घण्टा + व्यावहाररक ११ घण्टा = १३ घण्टा  

काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 
(Terminal Performnce 

 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

काि सनु्न ेयन्त्र 

• काि सनु्ने मेशिि सफा कपडाले पछु्िे 

• मेशिि प्रयोिमा िआउाँदा यसको ब्याट्री 
बन्द ििे। 

• ब्याट्री राख्न े िाउााँमा ओस आएमा  
रातभरर खलुला राख्न।े 

• टेबलमागथ रुमाल ओछ याएर ब्याट्री फेिे। 

• Hearing aid मा लािेको काािेिजुी ear 
bud ले सफा ििे। 

• सखु्खा बट्टामा राख्न।े 

चस्मा 
• चस्माको पावर शचवकत्सकको गिदेिि 

अिसुार प्रयोि ििे। 

• चस्मालाई दैगिक झोल साबिु र सफा 
पािीले  ििुे। 

• िरम र सफा कपडाले पछुा्िे। 

• चस्मालाई टेवलमा राख्न ेवेलामा सिै चस्माको 
िेमलाई तल पारी लेन्सलाई जोिाउि।े 

• चस्मा प्रयोि िदाा र गिकालदा चस्माको  
खटु्टामा दवैु हातले समाउि।े 

• प्रयोिमा िआउााँदा चस्मालाई बट्टामा राख्न।े 

कृगतम दााँत 

• कृगतम दााँत दन्त शचवकत्सकको गिदेिि 

अिसुार प्रयोि ििे। 

• कृगतम दााँतलाई खािा खाएपगछ गिकालेर 

ब्रस र मंजिले सफा ििे। 

• मखु कुलला ििे। 

अबस्था (Condition): 

अभ्यास कक्ष  
 

गिठदाि काया (Task): 

स्वास््य उपकरणको प्रयोि ििे 
तररका  
 

मािक (Standard): 

• हात साबिु पािीले 
िोएको। 

• स्वास््य उपकरणको 
प्रयोि िराेपगछ 
प्रयाोिमा िआएको 
उपकरणलाई सम्बशन्ि 
िााँऊमा राखेको। 

• काया सम्पादि अगभलेख 
राशखएको। 

कृगतम तथा अन्य 
सामाग्रीहरुको हेरचाह  

o काि सनु्ने यन्त्र, 
चस्मा, कृगतम दााँत, 
ठिलशचयर / वाकर, 
अशक्सजि, 
मास्क/क्यािलुा, र 
ह्यगुमगडफायर 

o पवहचाि 

o प्रयोि 

o महत्व 

o फाईदा 
• काि सनु्ने यन्त्र, चस्मा, 

कृगतम दााँत, ठिलशचयर / 
वाकर, अशक्सजि, 
मास्क/क्यािलुा, र 
ह्यगुमगडफायर प्रयोि िदाा 
र राख्दा ध्याि ठदिपुिे 
कुराहरु 

• काि सनु्ने यन्त्र, चस्मा, 
कृगतम दााँत, ठिलशचयर 
/ वाकर, अशक्सजि, 
मास्क/क्यािलुा, र 
ह्यगुमगडफायर प्रयोि ििे 
ववगि 

 
 



 

 

• कृगतम दााँतलाई प्रयोिमा िआउााँदा पािीमा 
डबुाएर बट्टामा राख्न।े 

ठिलशचयर / वाकर 
• ठिलशचयरको िेमलाई सफा कपडाले 

पछु्िे। 

• ठिलशचयरको पााँग्रामा हावा भए िभएको 
हेिे। 

• ठिलशचयरलाई प्रयोि िदाा सेवाग्राहीको 
िशजकै लैजािे र बे्रक लिाउि।े 

• ठिलशचयरमा बसाउिे। 

• उठ्क्ि िसक्ि े सेवाग्राहीलाई बेडको छेउ 
सम्म लयाउिे, खटु्टा तल झारेर बस्ि 
लिाउिे र सोका लागि अन्य व्यशक्तको 
सहयोिले ठिलशचयरमा राख्न।े  

• ठिलशचयरको फुट रेि गमलाउिे र खटु्टा 
गमलाएर राशखठदिे। 

• ठिलशचयरको बे्रक खोलेर गबस्तारै 
िडुाउिे।  

• ठिलशचयरबाट उिाउदा अन्य व्यशक्तको 
सहयोिले बेडको छेउ सम्म राख्न।े 

• खटु्टालाई गबस्तारै बेड माथी राख्न।े 

• ठिलशचयरलाई सफा िरेर सरुशक्षत स्थािमा 
राख्न।े 

• वाकरलाई सफा िरेर सरुशक्षत स्थािमा 
राख्न।े 

• वाकरको रबरलाई समय समयमा पररवाति 
ििे। 

अशक्सजि मास्क/क्यािलुा 
• अशक्सजि मास्क, क्यािलुालाई दैगिक 

झोल साबिु र मि तातो पािीले सफा 
ििे। 

• सफा िरेको सामािलाई सकु्खा बिाउिे। 

• अशक्सजिको मास्क/क्यािलुा प्रत्येक 
हप्तामा फेिे। 

• सवै सामािलाई दइु देखी चार हप्तामा 
फेिे। 

• अशक्सजि कन्सिटे्रटरको वफलटरलाई 
हप्तामा एक पटक साबिु र मि तातो पािी 
सफा ििे। 

• अशक्सजि कन्सिटे्रटर मेिीिलाई शचसो 
कपडाले पछु्ि ेर सकु्खा राख्न।े 



 

 

ह्यगुमगडफायर 
• ह्यगुमगडफायर बोतललाई ठदिमा एक पटक 

खाली ििे। 

• ह्यगुमगडफायर बोतललाई साबिु र मि 
तातो पािीले सफा ििे। 

• बोतलमा वाशस्पकरणका लागि Distilled 

Water सचुक हेरेर भिे।  

• बोतललाई पवहलेको िाउाँमा राख्न्ने। 

११.  उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत 
स्थािमा भण्डारण ििे। 

१२. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े  
सेवाग्राहीऔजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
hearingaid, eyeglasses, walker, wheelchair, oxygen mask care,  
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• Hairspray, x-ray मेशिि, तातोबाट जोिाउिे। 

• Hearing aid मा lubricate कवहलयै िलिाउिे। 

• चस्मालाई िाकमा अडाउि,े टाउको मागथ अडाउिे काम िििे। 

• कृगतम दााँतलाई रागतको समयमा प्रयोि िििे। 

• ह्यगुमगडफायर िाराको पािी बोतलमा कवहलै िराख्न।े 

• गतखा तथा िाररला औजारहरू प्रयोि िदाा साविािी अपिाउि।े 



 

 

मोडु्यल #१०  

मिोसामाशजक अवस्थाको जााँच 
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मोडु्यल १०: मिोसामाशजक अवस्थाको जााँच 
  

वववरण (Description): यस मोड्युलमा सेवाग्राहीको मिोसामाशजक अवस्थाको स्याहार सम्बन्िी ज्ञाि र सीपहरू समावेि 
िररएका छि।्  

मोड्यलु पररणाम (Module Outcomes): यस मोड्युल पूरा भएपगछ प्रशिक्षाथीहरूले सेवाग्राहीको मिोसामाशजक 
अवस्थाको व्यवस्थापि, तिाव व्यवस्थापि, प्राथगमक मिोवैज्ञागिक सहयोि तथा सहयोिात्मक संचारको ज्ञाि र सीप 
हााँगसल ििा सक्षम हिुेछि।् 

कायाहरू: 
१ मिोसामाशजक अवस्थाको जााँच 

२ तिाव व्यवस्थापि 

३ प्राथगमक मिोवैज्ञागिक सहयोि तथा सहयोिात्मक संचार 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक ४.० घण्टा + व्यावहाररक १०.० घण्टा = १४.० घण्टा  
 

Module: १० मिोसामाशजक अवस्थाको जााँच 

Task:  १०.१ सेवाग्राहीको मिोसामाशजक अवस्थाको व्यवस्थापि 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक १.० घण्टा + व्यावहाररक ३.० घण्टा = ४.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे।  

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामााग्रीहरू संकलि ििे। 

५. सेवाग्राही स्वंमले ििा सक्िे हेरववचारहरु 
िरेको छ वा छैि गिररक्षण ििे। 

• दााँत माझेको 
• मखु िोएको 
• खािा खाएको 
• लिुा लिाएको 
• शृ्रिांर िरेको (Grooming) 
• पररवार, साथी, गछमेकी संि घलुगमल भएको 

६. सेवाग्राहीबाट स्याहारकताालाई कायाक्षेत्रमा हिु 
सक्ि ेसम्भाववत दूव्यावहार भए िभएको 
अगभलेख राख्न।े 

• मौशखक दूव्यावहार  

• िारररीक दूव्यावहार 

• मािगसक दूव्यावहार 

७. दूव्यावहारको सचुिा सम्वशन्ित गिकायमा 
जािकारी ठदि े 

८. सम्भाववत दूव्यावहारको सचुिा संप्रषेणका लागि 

अबस्था (Condition): 

कायास्थल 

गिठदाि काया (Task):  

सेवाग्राहीको मिोसामाशजक 
अवस्थाको व्यवस्थापि  

मािक (Standard): 

• स्याहारकतााले सेवाग्राही स्वमले 
ििा सक्ि ेहेरववचारको गिररक्षण 
िररएको 

• सेवाग्राहीबाट स्याहारकताालाई 
कायाक्षेत्रमा हिु सक्िे 
सम्भाववत दूव्यावहार भए 
िभएको अगभलेख राशखएको 

• सम्भाववत दूव्यावहारको सचुिा 
संप्रषेणका लागि संरचिा तयार 
िररएको 

मिोसामाशजक स्वास््यको  

• पररचय 

स्वंम स्याहारको  

• पररचय 

• महत्व 

स्वंम स्याहार सम्वन्िी ध्याि 
ठदि ुपिे कुराहरु 

दूव्यावहारको  

• पररचय  

• महत्व 

• साविािी 
सचुिा संप्रषेणको संरचिा बारे 
जािकारी  
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संरचिा तयार ििे  

९. काया सम्पादिको अगभलेख राख्न।े   
औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
 टेबल, कुची, कापी, कलम, मोबाईल/फोि, काडाबोडा, शफ्लपचाटा, Whiteboard, Markers  

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• सेवाग्राही/स्याहारकताारको सरुक्षा र स्वच्छता सगुिशित ििे। 

• वविेषज्ञ सेवाको लागि refer ििे। 
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Module:१० मिोसामाशजक अवस्थाको जााँच 

Task:  १०.२ तिाव व्यवस्थापि 

समय (Duration): सैद्धाशन्तक १.५ घण्टा + व्यावहाररक ३.५ घण्टा = ५.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामााग्रीहरू संकलि ििे। 

५. मडु चाटाको प्रयोि िरी सेवाग्राहीको 
अवस्थाको पवहचाि ििे 

६. तिावको लक्षणहरुको सूशच तयार ििे 

• टाउको दखेुको गसकायत ििे 

• ररसाउिे/झवका िे 
• खािामा रुशच िहिुे  

• गििा िलाग्िे 
• डराउिे/तगसािे  

• एकोहोरो हिुे  

• अिहुार गिरास देशखिे 
७. काया सम्पादिको अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

कायास्थल 

 

गिठदाि काया (Task):  

तिाव व्यवस्थापि  

 

मािक (Standard): 

 

• सेवाग्राहीको अवस्थाको पवहचाि 

िररएको  

• तिावको लक्षणहरुको सूची 
तयार िररएको 

• काया सम्पादिको अगभलेख 
राशखएको   

तिाव  

• पररचय 

• श्रोत  

• प्रकार 

व्यवस्थापिका तररका 
संकट तथा िोक व्यवस्थापि 

 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
 मडु चाटा, टेबलु, कुशचा, कापी, कलम, काडाबोडा, Whiteboard, Markers 
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• सेवाग्राही/स्याहारकताारको सरुक्षा र स्वच्छता सगुिशित ििे। 

• वविेषज्ञ सेवाको लागि refer ििे। 
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Module: १० मिोसामाशजक अवस्थाको जााँच 

Task:  १०.३ प्राथगमक मिोवैज्ञागिक सहयोि तथा सहयोिात्मक संचार  

समय (Duration): सैद्धाशन्तक १.५ घण्टा + व्यावहाररक ३.५ घण्टा = ५.० घण्टा  
काया चरणहरू (Steps) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामााग्रीहरू संकलि ििे। 

५. मिोवैज्ञागिक अवस्थाको जािकारी गलिे 
६. सरुशक्षत र िान्त िाउाँमा बसेर कुराकािी ििे  

७. सेवाग्राहीलाई सहज महससु िराउिे। 

८. सेवाग्राहीको िोपगियताको सम्माि ििे। 

९. सेवाग्राहीको आवश्यकताको बारेमा सोध्ि।े 

१०. सेवाग्राहीको कुरालाई ध्याि ठदएर सनु्ने र 
िान्त हिुलाई सहायता ििे। 

११. सेवाग्राहीलाई समस्याको सामिा ििाको लागि 
सहयोि ििे। 

१२. सेवाग्राहीलाई सहयोिी संजाल पवहचाि र 
समन्वय ििा सहयोि ििे।  

१३. सेवाग्राहीको आिारभतू आवश्यकताहरु 
सम्वोिि ििा सहयोि ििे/िराउि।े 

१४. काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

अबस्था (Condition): 

कायास्थल 

 

गिठदाि काया (Task):  

प्राथगमक मिोवैज्ञागिक सहयोि 
तथा सहयोिात्मक संचार 

 

मािक (Standard): 

 

• सेवाग्राहीको िोपगियताको 
सम्माि िररएको। 

• सेवाग्राहीको आवश्यकताको 
बारेमा सोगिएको। 

• सेवाग्राहीलाई समस्याको 
सामिा ििाको लागि सहयोि 
िररएको। 

• सेवाग्राहीलाई सहयोिी संजाल 
पवहचाि र समन्वय ििा 
सहयोि िररएको।  

प्राथगमक मिोवैज्ञागिक 
सहयोि 

• पररचय 

• महत्व  

• कसलाई ठदिे 
• कहााँ ठदिे 
ववपद तथा ववपद 
व्यवस्थापिको  

• पररचय 

• महत्व 

प्राथगमक मिोवैज्ञागिक 
सहयोिको मखु्य गसद्धान्तहरु 

हेर (Look)  

सिु (Listen) 
समन्वय (Link) 
 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
 टेबलु, कुशचा, कापी, कलम, काडाबोडा, मोबाईल/फोि, टेगलफोि डायरी 
 

सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• सेवाग्राही/स्याहारकताारको सरुक्षा र स्वच्छता सगुिशित ििे। 

• वविेषज्ञ सेवाको लागि refer ििे। 



 

 

पररयोजिा काया  
Project Work 
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पररयोजिा 
वववरण (Description): यस पररयोजिा कायामा पौविक तथा संतगुलत आहार तयार ििे ,ब्यशक्तित तथा बताबरणीय 
सरसफाई ििे , ठदिा वपसाब को ब्यबस्थापि ििे आरामदायी अवस्थाको ब्यबस्थापि ििे कायाहरू समावेि िररएका 
छि।्  

पररणाम (Outcomes): यस पररयोजाि सम्पन्न िरे पगछ प्रशिक्षाथीहरू  पौविक आहार गिमााण, ब्यशक्तित तथा 
बताबरणीय सरसफाई को ब्यवस्थापि स्वास््य उपकरण को प्रयोि तथा ब्यवस्थापि ििा सक्षम हिुेछि।् 

कायाहरू: 
१. पौविक तथा सन्तगुलत आहार  

• िोस आहार (दाल, भात, रोटी र तरकारी) बिाउिे  

• िोस आहार खवुाउिे 
• िरम आहार (जाउलोोः दाल, चामल र सािसब्जी र गलटो) बिाउिे 
• िरम आहार खवुाउिे 
• झोल आहार (सािसब्जी, िेडािडुी) बिाउि े

• झोल आहार खवुाउि े

२. व्यशक्तित तथा वातावरणीय सरसफाई  

• मखुको सरसफाई 

• आाँखाको सरसफाई 

• कपालको सरसफाई 

• िङको सरसफाई 

• छालाको सरसफाई 

• ढाड को मसाज ििे 

• सेवाग्राही बस्िे कोिाको वातावरशणय सरसफाई 

३. ठदसा वपसाब र खकारको  व्यवस्थापि, 
• ठदसा वपसाबको व्यवस्थापि 

• डाईपर प्रयोि ििे  

• Ezevac Enema ठदि े

• खकारको व्यवस्थापि 

४. आरामदायी अवस्थाको व्यवस्थापि 

• कोिाको व्यवस्थापि ििे 

• बेडको व्यवस्थापि ििे 

• पोशजसिको व्यवस्थापि ििे 
समय (Duration): सैद्धाशन्तक १.० घण्टा + व्यावहाररक ९.० घण्टा = १० घण्टा 
 
गिदेिि (Direction) अशन्तम काया सम्पादि उद्दशे्य 

(Terminal Performnce 
 Objective) 

सम्बशन्ित प्राववगिक ज्ञाि 
(Related Technical 
Knowledge) 

१. आवश्यक जािकारी गलिे। 

२. काया स्थल छिौट ििे। 

३. आवश्यक व्यशक्तित सरुक्षाका उपकरणहरू 
प्रयोि ििे वा लिाउि।े 

४. आवश्यकता अिसुार औजार तथा उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलि ििे। 

अबस्था (Condition): 

औजार उपकरण सवहतको कायास्थल 

   
 

पररयोजिा (Project):  

• पौविक तथा सन्तगुलत आहार  
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५. िोस आहार (दाल, भात, रोटी र तरकारी) 
बिाउि े 

६. िोस आहार खवुाउिे 
७. िरम आहार (जाउलोोः दाल, चामल र 

सािसब्जी र गलटो) बिाउि े

८. िरम आहार खवुाउिे 
९. झोल आहार (सािसब्जी, िेडािडुी) बिाउि 

१०. झोल आहार खवुाउिे 
११. अिहुारको सरसफाई 

१२. मखुको सरसफाई 

१३. आाँखाको सरसफाई 

१४. कपालको सरसफाई 

१५. िङको सरसफाई 

१६. छालाको सरसफाई 

१७. ढाड को मसाज ििे 

१८. सेवाग्राही बस्िे कोिाको वातावरशणय 
सरसफाई 

१९. ठदसा वपसाबको व्यवस्थापि 

२०. डाईपर प्रयोि ििे  

२१. Ezevac Enema ठदि े

२२.  खकारको व्यवस्थापि 

२३. कोिाको व्यवस्थापि ििे 

२४. बेडको व्यवस्थापि ििे 

पोशजसिको व्यवस्थापि ििे 

२५. पररयोजिा काया सम्पन्न भएपगछ काया स्थल 
सफा ििे। 

२६. उपकरण तथा औजारहरू सफा िरी गििााररत 
स्थािमा भण्डारण ििे। 

२७. पररयोजिा काया सम्पादि अगभलेख राख्न।े   

• व्यशक्तित तथा वातावरणीय 

सरसफाई  

• ठदसा वपसाब र खकारको  
व्यवस्थापि, 

• आरामदायी अवस्थाको 
व्यवस्थापि 

 

मािक (Standard): 

• पौविक तथा सन्तगुलत आहारको 
व्यवस्थापि िरेको।  

• व्यशक्तित तथा वातावरणीय 

सरसफाई व्यवस्थापि िरेको। 

• ठदसा वपसाब र खकारको  
व्यवस्थापि िरेको। 

• आरामदायी अवस्थाको 
व्यवस्थापि िरेको। 

 
 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 

 
सरुक्षा साविािी (Safety Precautions): 

• व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण अगिवाया प्रयोि ििे। 

• कायास्थल  ,ग्रीऔजार तथा उपकरण साथै साम हरूको सरुक्षा सगुिशित ििे। 

• व्यशक्तित सरसफाइ तथा सरुक्षा सगुिशित ििे।  

• गतखा तथा िाररला औजारहरू प्रयोि िदाा साविािी अपिाउि।े 
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औजार, उपकरण तथा सामग्रीहरू (Toos, Equipment and Materials) 

(२० प्रशिक्षाथीकोलागि) 

व्यशक्तित सरुक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment) 

क्र.सं. वववरण स्पेशिवफकेिि एकाइ पररमाण 

१.  सरुक्षा चस्मा (Safety Goggles)   Pcs २२ 

२.  औपचारीक पोिाक  Pcs २२ 

३.  एप्रोि (Apron) कटि Pcs २२ 

४.  पन्जा  (Gloves)  रवर Set २२ 

५.  जतु्ता (safety boot) िशचशप्लिे Pair २२ 

६.  सरुक्षा डस्ट माक्स (Safety dust mask)  Pcs २२ 

 

औजार तथा उपकरण (Tools and Equipment) 

क्र.सं. वववरण स्पेशिवफकेिि एकाइ पररमाण 

१.  साबिु   Pcs ५ 

२.  कुचो,   Pcs २ 

३.  िाङ्लो, बााँसबाट बिेको Pcs २ 

४.  गमक्सचर, Electrical Pcs १ 

५.  तौल मेगसि   Pcs १ 

६.  चालिो,   Pcs १ 

७.  सकुुल,  Pcs ४ 

८.  प्रसेर कुकर,  Pcs ३ 

९.  कराई,   Pcs ३ 

१०.  बेलिा, चौका  Pcs १ 
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क्र.सं. वववरण स्पेशिवफकेिि एकाइ पररमाण 

११.  ग्यास चलुो,  Pcs १ 

१२.  डिववि,    आवश्यकता अिसुार 

१३.  विज, Electrical Pcs १ 

१४.  वकेट,    आवश्यकता अिसुार 

१५.  वाटा,  सािो, िुलो प्लाविकको  आवश्यकता अिसुार 

१६.  डाड ु   आवश्यकता अिसुार 

१७.  पगियो,    आवश्यकता अिसुार 

१८.  चम्चा,   आवश्यकता अिसुार 

१९.  प्लेट   आवश्यकता अिसुार 

२०.  कचौरा,    आवश्यकता अिसुार 

२१.  थाल,    आवश्यकता अिसुार 

२२.  ग्लास,    आवश्यकता अिसुार 

२३.  कप,    आवश्यकता अिसुार 

२४.  सपुबोल    आवश्यकता अिसुार 

२५.  सपुचम्चा,    आवश्यकता अिसुार 

२६.  टेबल,    आवश्यकता अिसुार 

२७.  चकु,    आवश्यकता अिसुार 

२८.  चपवपंि बोड,   Pcs २ 

२९.  मि,   Pcs ५ 

३०.  डिप्याि,    आवश्यकता अिसुार 

३१.  रुमाल,  सािो, िुलो कटि  आवश्यकता अिसुार 

३२.  सापो (तातो भाडा 
समाउिे) 

  आवश्यकता अिसुार 
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क्र.सं. वववरण स्पेशिवफकेिि एकाइ पररमाण 

३३.  पोछा (भइुाँपचु्न्ने),  Pcs २ 

३४.  िारा सवहतको गसंक,   Pcs २ 

३५.  अशग्ि गियन्त्रण यन्त्र   आवश्यकता अिसुार 

३६.  ब्रस,    आवश्यकता अिसुार 

३७.  मञ्जि   आवश्यकता अिसुार 

३८.  वकड्िी टे्र,  Pcs १० 

३९.  जार  Pcs ४ 

४०.  कपास,    आवश्यकता अिसुार 

४१.  रबर सीट,   आवश्यकता अिसुार 

४२.  कपालमा लिाउिे 
तेल,  

  आवश्यकता अिसुार 

४३.  काइाँयो,   आवश्यकता अिसुार 

४४.  तन्ना,   आवश्यकता अिसुार 

४५.  गसरािीको खोल   आवश्यकता अिसुार 

४६.  िङ कटर,   Pcs ५ 

४७.  लोसि    आवश्यकता अिसुार 

४८.  पातलाो ओढ्िे   आवश्यकता अिसुार 

४९.  Sponge cloth, 
  आवश्यकता अिसुार 

५०.  सफा लिुा,   आवश्यकता अिसुार 

५१.  Cleaning agent, 
  आवश्यकता अिसुार 

५२.  Garbage Bag 
  आवश्यकता अिसुार 

५३.  mop, 
 Pcs २ 
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क्र.सं. वववरण स्पेशिवफकेिि एकाइ पररमाण 

५४.  खरेटो  Pcs २ 

५५.  वेड प्याि   आवश्यकता अिसुार 

५६.  Portable कमोट   आवश्यकता अिसुार 

५७.  शचयर,   आवश्यकता अिसुार 

५८.  वाकर,   आवश्यकता अिसुार 

५९.  लठ्ठी,   आवश्यकता अिसुार 

६०.  ठिल शचयर  Pcs ५ 

६१.  स्यागिटाईजर   आवश्यकता अिसुार 

६२.  डाइपर,   आवश्यकता अिसुार 

६३.  पाउडर / तेल / 
Moisturisure 
Cream 

  
आवश्यकता अिसुार 

६४.  वाईप  (Wet wipes)   आवश्यकता अिसुार 

६५.  प्लाविकको झोला,   आवश्यकता अिसुार 

६६.  सािारण इिेमा 
(Easy Enema), 

  आवश्यकता अिसुार 

६७.  कुसि   आवश्यकता अिसुार 

६८.  ईन्टरिेट  Pcs १ 

६९.  टेगलगभजि  Pcs १ 

७०.  पत्रपगत्रका,   आवश्यकता अिसुार 

७१.  रंगिि पेिगसल,   आवश्यकता अिसुार 

७२.  रंि भिे वकताब   आवश्यकता अिसुार 

७३.  Spirometer 
  आवश्यकता अिसुार 

७४.  योिा चकटी   आवश्यकता अिसुार 
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क्र.सं. वववरण स्पेशिवफकेिि एकाइ पररमाण 

७५.  बेलिु,   आवश्यकता अिसुार 

७६.  लडुो,  Pcs ५ 

७७.  क्याररमबोडा  Pcs २ 

७८.  चेस बोडा  Pcs ५ 

७९.  बल,  Pcs ५ 

८०.  हलकुा खाटमा राख्न 
गमलिे टेवलु 

 

 Pcs 

५ 

८१.  थमोगमटर   Pcs ५ 

८२.  िरम बल,  Pcs ५ 

८३.  गब.पी. सेट  Pcs ५ 

८४.  िलुकोगमटर   Pcs ५ 

८५.  Pluseoxymeter  
 Pcs ५ 

८६.  िेबलुाइजेसि  

 
 Pcs 

५ 

८७.  Hearing Aid 

 
  आवश्यकता अिसुार 

८८.  चस्मा   आवश्यकता अिसुार 

८९.  Cervical pillow 
 

  आवश्यकता अिसुार 

९०.  अशक्सजिमास्क/क्यािु
ला   

 

  

आवश्यकता अिसुार 

९१.  ह्यगुमगडफायर 

 

  आवश्यकता अिसुार 

९२.  मोबाईल/फोि,   आवश्यकता अिसुार 

९३.  मडु चाटा,   आवश्यकता अिसुार 

९४.  टेबलु, सािो, िुलो  ६ 
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क्र.सं. वववरण स्पेशिवफकेिि एकाइ पररमाण 

९५.  कुगसा,  Pcs ६ 

९६.  िङ कटर,  Pcs ५ 

९७.  ग्लास,   आवश्यकता अिसुार 

९८.  कप   आवश्यकता अिसुार 

९९.  चकु,  Pcs ५ 

१००.  बालटी,  Pcs ५ 

१०१.  चम्चा,   आवश्यकता अिसुार 

१०२.  ब्रस   आवश्यकता अिसुार 

१०३.  मञ्जि   आवश्यकता अिसुार 

१०४.  eyeglasses  Pcs ५ 

१०५.  hearingaid  Pcs ५ 

१०६.  दााँतको बट्टा  Pcs ५ 

१०७.  Sputum Mug  Pcs ५ 

१०८.  Feeding Cup  Pcs ५ 

१०९.  Nail File  Pcs ५ 
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आवश्यक स्टेसिरीहरू (Stationeries) 

पेिा: Caregiver 

अवगि: ३९० घण्टा 
समूहको आकार: २० जिा 
क्र.सं. वववरण पररमाण कैवफयत 

१.  इजेलबोडा र शफ्लपचाटा पेपर आवश्यकता अिसुार  

२.  इन्डेक्स फाईल २ थाि ३ ईन्च 

३.  इरेजर ३ दजाि  
४.  करेक्िि पेि १ दजाि  
५.  कैं ची १ थाि पेपर काट्िे 
६.  क्यालकुलेटर १ थाि साइशन्टवफक 

७.  ग्ल ुशस्टक ३ थाि  

८.  डटपेि/्जेलपेि ४ दजाि  

९.  िेपाली फाईल १ दजाि फाईल तिुा समेत 

१०.  पशन्चङ मेशिि १ थाि  

११.  पमाािेन्ट माका र १ दजाि  

१२.  वपि बोडा र फ्लयास काडा र वपि आवश्यकता अिसुार वपिबोडा वपि 

१३.  पेशन्सल ३ दजाि  

१४.  पेपर कटर २ थाि १८ एम.एम. 
१५.  पेपर कटर बोडा १ थाि  

१६.  फाइल आवश्यकता अिसुार  

१७.  फोटोकपी पेपर १ ररम/थाि (५०० वटा) A4/75 grm 

१८.  फोटोकपी पेपर आवश्यकता अिसुार  

१९.  बाइशन्डङ्ग टेप १ थाि १ ईन्च 

२०.  बोडा माका र २ दजाि  

२१.  ररङ्ग फाईल ४ थाि  

२२.  सपािर िुलो २ थाि  
२३.  साइि पेि ३ दजाि  
२४.  सेलो टेप २ दजाि  

२५.  स्केच प्याड/कापी २ दजाि  

२६.  स्केल (१२ ईन्च) २ दजाि  

२७.  स्टेप्लर मेशिि र वपि २ थाि  

२८.  हाईलाईट पेि ३ थाि  

२९.  हाशजर कपी १ थाि  

३०.  िाइट बोडा १ थाि  
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पूवाािार तथा सवुविाहरू (Infrastructure and Facilities) 

पेिा: Caregiver 

अवगि: ३९० घण्टा 
समूहको आकार: २० जिा 
क्र.सं. मािक/ववगि सूचकाङ्क (अगिवाया) कैवफयत 

१.  कक्षाकोिा र बस्िे तथा लेख्न ेसगुबिा 
(फगिाचर) 

• पयााप्त प्रकाि, उपयकु्त तापक्रम र भेशन्टलेिि 
साथै ध्विी गियन्त्रणको व्यवस्था भएको  
कक्षाकोिा (२० विा मी.) 

• कामको प्रकृगत अिसुार वयस्क तथा 
आवश्यकता अिसुार वविेष क्षमता भएका 
प्रशिक्षाथीलाई सशजलोसाँि बस्ि र लेख्न गमलि े
फगिाचरहरू (कशम्तमा २० सेट) 

• स्वास््य तथा सरुक्षाको सगुिशितता 

 

२.  अभ्यासस्थल (प्रयोििाला, कायािाला 
अथवा कायास्थल) र बस्िे तथा लेख्न े
सगुबिा (फगिाचर) 

• कामको प्रकृगत अिसुार पयााप्त प्रकाि, उपयकु्त 
तापक्रम र भेशन्टलेिि साथै ध्विी गियन्त्रणको 
व्यवस्था भएको अभ्यासस्थल (क्षेत्रफल कम्तीमा 
२० विा मी.) 

• स्वास््य तथा सरुक्षाको सगुिशितता 
• प्रयोिात्मक अभ्यास िदाा व्यशक्त वपच्छे सामग्रीहरू 

• सेतो पाटी अथवा इजेलबोडा/वपिबोडा र 
माका र/शफ्लपचाटा पेपर/मेटाकाडा 

 

३.  वपउिे पािीको व्यवस्था वपउिे पािीको पयााप्त व्यवस्था भएको  
४.  िौचालयको व्यवस्था मवहला, परुुष लिायत सवैको लागि सफा र 

व्यवशस्थत िौचालयको व्यवस्था भएको 
 

५.  फायर एशस्टङ्गिइुसर (Fire 

Extinguisher) र प्राथगमक उपचार 
बाकस 

फायर इशस्टङ्गिइुसर र प्राथगमक उपचार बाकसको 
व्यवस्था र सलुभ पहुाँच भएको 

 

६.  पेिाित सरुक्षा र स्वास््य • प्रत्येक प्रशिक्षाथीलाई एक-एक सेट व्यशक्तित 
सरुक्षा उपकरण र आिारभतू औजार सवहतको 
टुलबक्स 

• प्राथगमक उपचार वकट बाकस 

• सरुक्षासाँि सम्बशन्ित दृष्यसामग्रीहरू 

 

७.  प्रशिक्षक पाठ्यक्रममा गििाारण िररए बमोशजम  
८.  प्रशिक्षाथी पाठ्यक्रममा गििाारण िररए बमोशजम  

९.  औजार, उपकरण तथा सामग्रीहरू पाठ्यक्रममा गििाारण िररए बमोशजम  

१०.  कायास्थलमा व्यावहारीक सीपको  

प्रयोि 

वास्तववक कायाक्षेत्रमा क्षमता/सीपको प्रदिाि ििे 
िरी भ्रमण (Care Home) को व्यवस्था िररएको 

 

११.  मूलयांकि • सबै योजिाका लागि मूलयाङ्कि मािक 

• योजिा अिसुारको मूलयाङ्कि प्रणाली 
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