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तािीम िाठ्यक्रम प्रयोगितााहरुिा िाकग किर्देशि 

यो तालीम पसु्ततका दक्ष स्िकाईको अवधारणामा आधाररत छ। यिका मखू्य दईु भागहरु छन:्  कोर्ष, र तालीम िामग्रीहरु ।  

केस्ह आधारभतू स्िद्धान्त र स्वस्धहरु अपनाएर तयार पाररएको यो पसु्ततका प्रयोगको लास्ग स्नम्न स्नदशेनहरु प्रततुत गररएको छ 

सामान्य सझुाि 

१. यो पसु्ततकामा स्दईएको शब्द भण्डारमा भएका शब्द, शब्दावली तथा स्तनीहरुको पररभार्ा अध्ययन गनुषहोि ्। 

२. कोर्ष िम्वन्धी जानकारीको िमग्र उदे्धश्य अध्ययन गनुषहोि ्। 

३. प्रत्येक मोड्यलुको तालीमको पस्हलो स्दनमै िबै प्रस्शक्षाथीहरुलाई स्िक्न ुपने िीपहरुको िचूी प्रदान गनुषहोि र स्िकाईको 

मलूयाांकन गररन ेतररका बताउनहुोि ्। 

४. प्रत्येक पाठको स्िकाईको उदे्धश्यहरु राम्रो िँग अध्ययन गनुषहोि ्। 

५. प्रत्येक पाठको पाठ योजना अध्ययन गनुषहोि ्र प्रस्शक्षाथीहरुको ततर र तालीम प्रदायक िांतथामा उपलब्ध स्रोत बमोस्जम 

पाठ योजना पररमाजषन गनुषहोि ्। 

६. पाठ योजना तथा यिमा उललेख भए बमोस्जम प्रस्शक्षण स्वस्ध (हरु) छनौट गनुषहोि ्। 

७. प्रत्येक पाठको प्रस्शक्षण शरुु गनुष अगास्ड िो पाठिँग िम्वन्धीत अध्ययन िामग्री (Hand-outs) अध्ययन गनुषहोि ्। 

८. प्रस्शक्षणको बेलामा िकेिम्म धेरै दृश्य िामग्रीहरुको प्रयोग गनुषहोि ्। केस्ह मखु्य दृश्य िामग्रीहरु यो तालीम पसु्ततकामा 

पस्न िमावेश गररएका छन ्। 

९. प्रत्येक पाठको अन्त्यमा प्रस्शक्षाथीहरुको मलूयाांकन गनुषहोि ् । यो तालीम पसु्ततकामा स्दईएको अभ्याि पत्रहरु 

(Assignment Sheets) प्रयोग गनुषहोि ्। 

१०. तालीमको पस्हलो स्दनम ैवा प्रत्येक पाठको अन्त्यमा अध्ययन िामग्रीहरु (Hand-outs) स्वतरण गनुषहोि ्। 

११. मौस्खक प्रश्न, छलफल, अन्तरस्िया, िामसु्हक अभ्याि, स्नदसे्शत अभ्याि, एकल अभ्याि, प्रयोगात्मक अभ्याि, कायष 

वातावरणको प्रयोगात्मक ज्ञान प्रास्िको लास्ग वाततस्वक कायषक्षेत्रको अवलोकन भ्रमण तथा प्रस्शक्षाथी केस्न्ित स्िकाई 

स्वस्धहरु अवलम्बन गनुषहोि ्। 

१२. यो तालीम पसु्ततका तयार गने स्वर्य स्वज्ञले िीप र ज्ञानको लास्ग आवश्यक पने अनमुास्नत िमय उललेख गरेका छन ्। 

तथापी, स्िकाईको उदे्धश्य प्रास्िको िसु्नस्ितताको लास्ग प्रस्शक्षकले आफ्नो अनभुव प्रयोग गनष िक्नेछ । 

सीि तािीम बारे सझुाि 

१. प्रत्येक िीपको प्रदशषन (Demonstration) गनुष भन्दा अगास्ड कायष िम्पादन स्नदसे्शका (Performance Guide) 

अध्ययन गनुषहोि ्र प्रस्शक्षाथीहरुलाई अध्ययन गनष स्दनहुोि ्। 

२. िामान्य गस्तमा प्रत्येक मोड्यलुको िीप प्रदशषन गरेर दखेाउनहुोि ्। िीप प्रदशषन गदाष खड्ुस्कलाहरु बताउँद ैर िस्कन्छ भन े

आबश्यक ज्ञान पस्न भन्द ैजानहुोि।्   

३. िीप प्रदशषन गदाष  महत्वपणूष (ध्यान स्दनपुने) र िरुक्षा िम्वन्धी खड्ुस्कला दोहोर् याउद ैगनुषहोि ्। 

४. िीपमा दक्षता प्राि गनषको लास्ग आवश्यकता अनिुार प्रस्शक्षाथीहरुलाई दोहोर् याउन ेर पनुः दोहोर् याउने अविर प्रदान 

गनुषहोि ्।  

५. प्रस्शक्षाथीहरुको स्नरन्तर मलूयाांकन गनुषहोि।् 

६. प्रत्येक मोड्यलुमा अभ्याि कायष गराउँद ै पररयोजना र िम्वन्धीत िमतया (Project and Problem) स्दएर प्रयाि 

अभ्यािको बातावरण बनाउनहुोि।्  

प्रशिक्षार्थीले सीप जान्ने मात्र होइन, प्रत्येक सीप सम्पादन गनन सक्षम हुनु पर्न भन्ने नै स्मरण गनुनपने सबैभन्दा महत्वपूणन 

कुरा हो । “जान्नु” भन्दा “गनुन” मा केशन्ित गनुनहोस ्। 
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िोषािो जाििारी 
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िोषा प्रयोगितााहरुिा िाकग मागार्दशाि 

 

नेपालका यवुा यवुतीहरु तवदशेम ैकामगनष इच्छुक वा स्वदशे जान तयार भएर बिेका तवदशेमा तथा स्वस्भन्न वैदसे्शक मलुुकमा रहकेा 

होटेल म्यानेजमेन्ट उद्योग अन्तगषतका व्यविास्यक तथा होटेल म्यानजेमेन्ट (हाउिस्कस्पङ) को काम गने िक्ने उदे्धश्यले तयार 

पाररएको यो एउटा ब्याविायीक तालीमको लास्ग पेशागत कोर्ष हो। 

यो कोर्ष बनाउन केस्ह िामान्य स्िद्धान्त तथा कायषस्वधीहरु अबलम्बन गररएको छ। यो कोर्ष होटेल म्यानेजमेन्ट (हाउिस्कस्पङ) गन े

िमहूले कोर्ष प्रयोग गने प्रयोगकताषहरुलाई स्नम्न मागषदशषनहरु प्रदान गनष चाहन्छ। 

१. यि कोर्षमा िांलग्न शब्द/शब्दावलीहरु तथा ब्याख्या अध्ययन गनुषहोला। 

२. तालीमको उदे्धश्य अध्ययन गनुषहोला। 

३. प्रत्येक पाठको अस्न्तम कायष िम्पादान उद्वशे्य र आवश्यक ज्ञान राम्ररी अध्ययन गनुषहोला। 

४. प्रस्शक्षाथीहरुलाई पस्हलो स्दनमै िीपहरुको िचूी तथा उनीहरुको स्िकाईलाई किरी मलूयाांकन गररन्छ भन्न े कुराको 

जानकारी गराउनहुोि।्  

५. प्रस्शक्षकले प्रस्शक्षाथीको कृयाकलापहरु, दृश्यिामाग्री, प्रस्शक्षाथीलाई गनष स्दइन ेकायषहरु बारेमा कोर्षमा स्दइएका स्नम्न 

कुराहरु िमटेेर योजना गनुषपदषछ । हुनत यो स्नदसे्शकामा पस्न पाठ योजना स्दइएको छ तर प्रस्शक्षकले उपलब्ध स्रोत िाधन 

र अन्य आवश्यकता अनिुार उदे्धश्य पररमाजषन गनष िक्नेछन।्  

• Skill/Topic िीप/स्शर्षक 

• Performance Objective कायष वधषक उद्वशे्य  

•  Enabling Objective ज्ञानवधषक उदे्धश्य 

६. िम्झनपने िवैभन्दा महत्वपणूष कुरा त के हो भन,े प्रस्शक्षाथीले प्रत्येक कायष (task) को बारेमा  थाहा पाएर मात्र पगु्दनै, गनष 

जानेको हुन पदषछ। त्यिैले थाहा पाउनेमा मात्र नभई गराईमा केस्न्ित हुनहुोि।्   

७. कोर्षमा उललेस्खत िीप/ज्ञानहरुका लास्ग स्बर्यिँग िम्वन्धीत स्वज्ञहरुले मोटामोटी अनमुान गरेर राखेको िमय भएकोले 

प्रस्शक्षकहरुले आफ्नै स्हिाबले अगाडी बढ्न िक्नेछन ्तर कायष वधषक उदे्धश्यहरु भन ेप्राि भएको िसु्नस्ित गररनपुदषछ।  

८. प्रस्शक्षकले प्रस्शक्षाथीहरुलाई पररयोजना तथा िमतयाहरु (Project and Problem) स्दन िललाह स्दइन्छ।  
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तािीमिो जाििारी 

 

तािीमिो कशषाि 

 

हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट (Housekeeping Attendent)  तालीम 

उदे्धश्य यो कायषिमको मखु्य उदे्धश्य तवदशे तथा खाडी मलुुक (जततै कतार, िांयकु्त अरब ईस्मरेट्ि, िाउदी 

अरब, बहराईन, कुवते, ओमान आस्द) लगायतका स्वस्भन्न वैदसे्शक मलुुकमा रहकेा होटेल म्यानेजमने्ट 

उद्योग अन्तगषतका व्याविास्यक तथा होटेलहरुमा आधारभतू हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट कामको िेवा प्रदान 

गनष िक्न ेहाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको (Housekeeping Attendent)  उत्पादन गने रहकेो छ । 

 

िाठय सरंचिा र अिकध यो कोर्षका प्रत्येक स्शर्षकमा दक्षता ततर हास्िल गनषका लास्ग स्बस्शष्ट स्िकाई उपलस्ब्धहरु िमावेश 

गररएको छ। यो कोर्ष ४ हिाको (१६६ घण्टा ) हुनछे जिमा १३४ घण्टा प्रयोगात्मक र ३२ घण्टा 

िैद्धास्न्तक रहनेछ। यि तालीममा प्रस्शक्षाथीहरुको पणूष उपस्तथस्त र िस्िय िहभास्गता हुन ुआवश्यक 

छ ।  

िकक्षत समूह यो तालीम कस्म्तमा िाक्षर भई वैदसे्शक रोजगारीमा जान चाहने कामदारहरुका लास्ग लस्क्षत गररएको 

छ।  

िक्ष्य यो तालीमको अन्त्यमा प्रस्शक्षाथीहरु स्नम्न कुराहरु गनष िक्षम हुनेछन:् 

• होटेलको िावषजस्नक तथलको  िफाई कायषहरु गने  

• पाहुना कोठाको िफाई कायषहरु गन े

• स्डप स्क्लस्नङ कायषहरु गन े

• पाहुनालाई िेवा स्दने कायषहरु गन े

• व्यस्क्तगत, उपकरण तथा कायषतथल िरुक्षाका उपायहरु अवलम्वन गन े  

• हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट कायषमा प्रयोग हुने शब्द तथा शब्दावलीहरु प्रयोग गन े

किकध 

 

यो तालीममा वयतक स्िकाई रणनीस्त अपनाइने छ । यो तालीममा प्रदशषन, स्नदसे्शत अभ्याि र एकल 

प्रयोगात्मक अभ्याि जतता स्वस्ध प्रयोग गररने छ । 

समूहिो आिार यो तालीममा एक िमहूमा अस्धकतम २० जना िम्म रहनछेन ्। 

तािीममा 

प्रकशक्षाथीहरुिो 

उिकस्थकत 

प्रस्शक्षाथीहरुले आन्तररक मलूयाांकन र अस्न्तम परीक्षामा िस्म्मस्लत हुनका लास्ग िैद्धास्न्तक कक्षामा 

८०% र प्रयोगात्मक\िम्पादन कक्षामा ९०% हास्जरी अस्नवायष हुन ुपनेछ । 

िोषािो िेन्रकिन्रु्द 

 

यो कोर्ष दक्षतामा आधाररत कोर्ष हो । यि कोर्षले दक्षतामा आधाररत कायष िम्पादनमा जोड स्दनेछ, 

जिमा िालाखाला ८०% िमय कायष िम्पादनको लास्ग र बाँकी २०% िमय आवश्यक प्रास्वस्धक 

ज्ञानको लास्ग स्नधाषरण गररएको छ । 

 

प्रकशक्षििो योग्यता र 

अिुभि 

 

यो तालीम प्रदान गनषको लास्ग एकजना मखू्य प्रस्शक्षक र एकजना िहायक प्रस्शक्षक हुन ुपनेछ । मखु्य 

प्रस्शक्षकले होटेल म्यानेजमेन्टमा न्यनूतम स्डप्लोमा वा िम्बस्न्धत स्वर्यमा िमान स्डग्री प्राि गरी एक 

वर्षको प्रस्शक्षण अनभुव हास्िल गरेको हुन ुपनछे । िहायक प्रस्शक्षकको हकमा कुनै पस्न खाडी मलुुक 

(खाडी िमन्वय पररर्द) मा मेिन कायषमा कस्म्तमा २ वर्षको कायष अनभुव हास्िल गरेको हुन ुपनछे। 
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मखु्य र िहायक दबैु प्रस्शक्षकले कस्म्तमा एक हप् ताको प्रस्शक्षक प्रस्शक्षण (ToT) तालीम स्लएको हुन ु

पनेछ 

मूल्यांिि 

 

प्रस्शक्षाथीले प्रत्येक िीपमा स्नपणूषता हास्िल गरेको तथ्य िसु्नस्ित गनष िम्वन्धीत प्रस्शक्षकले स्नरन्तर 

कायष िम्पादनको मलूयाांकन गनुष पनछे । 

• िम्वन्धीत िैद्धास्न्तक ज्ञानको मलूयाांकन मौस्खक परीक्षा (भाईभा) बाट गररन ेछ । 

• प्रत्येक िीपको  र पररयोजनाको मलूयाांकन िमेटेर प्रयोगात्मक परीक्षाको अांक स्नधाषरण गररन े

छ।  

• प्रस्शक्षाथीहरुले िैद्धास्न्तक परीक्षामा ६०% र प्रयोगात्मक परीक्षामा ८०% अांक अस्नवायष 

प्राि गनुष पनेछ । 

• वैदसे्शक रोजगारी िम्वन्धी काम गने भावना र चाहनालाई ध्यानमा राखेर िम्वन्धीत तालीम 

प्रदायक िांतथाले प्रवेश परीक्षा िांचालन गनेछ । 

प्रकशक्षि/प्रकशक्षाथी 

अिुिात 

१:१० जना 

तािीमिो 

प्रमाणीिरण  

कोर्षले स्नस्दषष्ट गरेका िम्पणूष आवश्यकताहरु िफलता पवूषक िम्पन्न गने प्रस्शक्षाथीहरुलाई िम्वन्धीत 

तालीम प्रदायक िांतथाले “हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट(Housekeeping Attendant)” को प्रमाण–पत्र 

प्रदान गनछे । 
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िोषा सरंचिा  

तलको पररच्छेदमा तालीमको िांरचना र कोर्षको स्नस्दषष्ट िचूीलाई स्नम्नानिुार ढाँचामा प्रततुत गररएको छ। प्रस्शक्षकले यो िचूीलाई 

आवश्यकता अनिुार अगास्ड पछास्ड गरेर स्िकाउन िक्नछेन ्।  

कस .िं.  कशषाि/सीि समय (घण्टा)  

सैद्धाकन्ति प्रयोगात्मि जम्मा 

आधारभूत सीिहरु    

१.  हाउिस्कस्पड एटेन्डेन्टको काम )housekeeping  (को बारे 

ब्याख्या गने   

५.० ० ५.० 

२.  ब्यस्क्तगत िरुक्षाबारे ब्याख्या गने   ६.० ० ६.० 

३.  हाउिस्कस्पडमा प्रयोगहुन ेिामान्य प्रास्वस्धक शब्दावस्लहरुको 

पररचय स्दन े

३.० ० ३.० 

४.  वकष  स्िट (Work sheet)  भन े १.० २.० ३.० 

५.  िाँचो  हान्डस्लङ )handling  (गने  १.० २.० ३.० 

६.  कोठा र बाथरुम एस्मस्नस्टज  ( amenities( बारे जानकारी स्दन े ३.० ० ३.० 

७.  ट्रली)trolley) तयार गन े १.० ६.०  ७.० 

८.  िावषजस्नक तथलको िफाई बारे पररचय स्दन े १.० ० १.० 

िोठािो सफाइ    

९.  पाहुना )guest  (को कोठा खोलने  ० .५  ४.० ४ .५  

१०.  कोठाको ओछ्यान बनाउन े ० .५  १० १० .५  

११.  शौचालय िफा गन े ० .५  १० १० .५  

१२.  नहुाउन ेकक्ष िफा गन े ० .५  १० १० .५  

१३.  झ्याल िफा गन े ० .५  ८.० ८ .५  

१४.  डस्तटङ )Dusting( गन े ० .५  ५.० ५ .५  

१५.  भुँई िफा गने  ० .५  १० १० .५  

१६.  भ्याकुम )vacuum) गने  ० .५  १० १० .५  

१७.  भ्याकुम स्क्लनर )vacuum cleaner) िफा गने  ० .५  ४.० ४ .५  

कडि कलिकिङ (Deep Cleaning)    

१८.  तयाम्प)ुshampoo) गने ० .५  १० .५  ११ 

१९.  स्र्कब )Scrub  (गने  ० .५  १० .५  ११ 

२०.  बफररङ )Buffering  (गने  ० .५  १० .५  ११ 

२१.  पास्लि )Polish  (गने  ० .५  १० .५  ११ 

िाहुिािाई सेिा कर्दिे     

२२.  पाहुनालाई लन्री (guest laundry) को जानकारी स्दन े ० .५  ० ० .५  

२३.  भेस्टएका र हराएका वततुहरु िम्बस्न्धत ठ।उमा बझुाउन े १.० ० १.० 

२४.  पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्दने  १.० ० १.० 

२५.  पाहुनाको गनुािो िनु्न े १.० ० १.० 
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२६.  स्िफ्ट हततान्तरण गन े १.० ५.० ६.० 

िररयोजिा िाया    

२७.  पररयोजना कायष १   ३.० ३.० 

२८.  पररयोजना कायष २  ३.० ३.० 

जम्मा ३२.० १३४.० १६६.० 
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किषय बस्तु 

 

सीि कशषाि 

(Skill/Topic)  

िाया िधाि उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय )घण्टा( 

िैद्धा

स्न्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

आधारभूत सीिहरु 

हाउसकिकिड 

एटेन्डेन्टिो िाम 

िो बारे ब्याख्या 

गिे   

 

 

 

 

 

• हाउिस्कस्पड एटेन्डेन्टको पररचय  स्दन े

• हाउिस्कस्पड एटेन्डेन्टको िांतथाको 

स्चत्र(organizational chart) को 

ब्याख्या गने  

• होटेलमा हाउिस्कस्पड एटेन्डेन्टको 

महत्व बताउन े

• भसु्मका र स्जम्मेवारी बारे िचुी वनाउने  

• हाउिस्कस्पड गदाष तवातथ्य र ग्रसु्मङको 

महत्चबारे छलफल गने 

५.० 

 

 

० 

ब्यकिगत 

सरुक्षाबारे 

ब्याख्या गिे   

 • ब्यस्क्तगत िरुक्षाको पररभार्ा स्दनेे 

• उपकरणऔजार र केस्मकलको 

ब्याख्या गने  

• आगलागी र िरुक्षा बारे छलफल गने 

• प्राथस्मक उपचारबारे  ब्याख्या गने  

६.० ० 

हाउसकिकिङमा 

प्रयोगहुिे 

सामान्य 

प्राकिकधि 

शब्र्दािकिहरुिो 

िररचय कर्दिे 

 • दसै्नक प्रयोग हुन ेशव्दावलीहरु बताउन े

• औजार तथा उपकरणहरु को 

शव्दावलीको बारेमा जानकारी स्दन े 

• िामान्य प्रयोग हुने िामग्रीहरुको 

शव्दावली बारे वणषन गन े

• प्रास्वस्धक शब्दावस्लहरुको महत्चबारे 

जानकारी स्दन े

३.० ० 

ििा  कसट 

(Work sheet(  

भिे। 

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : वकष  स्िट भन े

कस्त राम्रो: आएको,गएको िमय 

उललेख गरेको छ, कोठाको अवतथा 

लेखेको छ, भरेको फरम्याट गोपस्नयता 

राखेको छ। 

• कोठाको  प्रकार बारे छलफल गने 

• फरक फरम्याटका प्रकार छलफल गने 

• फमष, फरम्याट को महत्चबारे जानकारी 

स्दने  

 

१.० २.० 

सााँचो हान्डकिङ 

)handling( 

गिे 

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : िाँचो हान्डस्लङ गने 

• िाँचोको प्रकारबारे छलफल गने  

• िाँचोको महत्चबारे  वणषन गने 

• िाँचो प्रयोग गने तररका बारे  वणषन गने  

१.० २.० 
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सीि कशषाि 

(Skill/Topic)  

िाया िधाि उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय )घण्टा( 

िैद्धा

स्न्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

कस्त राम्रो: िाँचो स्भत्र/बास्हर गन े

रस्जष्टर भरेको छ, िाँचो आफेिँग 

िरुस्क्षत राखेको । 

 

•  िाँचो प्रयोग गदाष ध्यान स्दन ुपन ेतररका 

बारे  छलफल गने 

ट्रिी)trolley( 

तयार गिे । 

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : ट्रली तयार गने  

कस्त राम्रो: चास्हने िामान िबै स्मलाएर 

राखेको छ,ट्रली िफा छ ट्रली काम गन े

अवतथामा छ। 

• ट्रली एस्मस्नटीज (amenities)  बारे 

जानकारी स्दने 

• ट्रली तयार गने गनेबारे जानकारी स्दने 

• ट्रली तयार पादाष ध्यान स्दनु पने 

कुराहरुको जानकारी स्दने  

१.० ६.० 

सािाजकिि 

स्थििो सफाई 

बारे िररचय कर्दिे  

 • िावषजस्नक तथलको पररभार्ा स्दने 

• िावषजस्नक तथल िफा गन ेठाँउहरु 

छलफल गन े

•  िावषजस्नक तथल िफाई गने ठाँऊहरुको 

िचुी बनाउन े

• िावषजस्नक तथलहरु िफाई गन े

तररकाहरुको िचुी बनाउन े 

• िावषजस्नक तथल िफा गदाष िावधानी 

अपनाउन ुपने कुराहरुको ब्याख्या  गने  

१.० ० 

िोठािो सफाइ 

िाहुिा )guest( 

िो िोठा खोल्िे 

। 

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : पाहुनाको कोठा खोलने। 

कस्त राम्रो:  स्दइइको guideline 

अनिुार गरेको  छ। 

• कोठाको प्रकार बारे िचुी बनाउने  

• ढोकामा प्रयोग हुने स्चन्हहरु र प्रकार  

बारेमा छलफल गने 

• ढोका खोलदा िावधानी अपनाउनु पने 

कुराहरु ब्याख्या गने 

०.५ ४.० 

िोठािो 

ओ्याि 

बिाउिे। 

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : कोठाको ओछ्यान बनाउने। 

कस्त राम्रो:  तन्ना तस्न्कएको छ ,तन्ना 

दाग रस्हत,िफा र िखु्का छ । 

• स्लननेको प्रकारको बारेमा वणषन गने  

• खाटका प्रकारका बारेमा वणषन गने 

• पाहुनाको िामान किरी स्मलाएर राख्ने 

बारे छलफल गन े

०.५ १०.५ 

शौचािय सफा 

गिे 

 

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : शौचालय िफा गन े

कस्त राम्रो:  शौचालय िखु्खा, दाग 

रस्हत, कपाल रस्हत छ, शौचालय गन्ध 

रस्हत छ। 

• शौचालय िफा गने उपकरण, िफष  र 

केस्मकलको बारे ब्याख्या गन े

• एस्मस्नस्टज(Amenities) बारे छलफल 

गन े

• शौचालय िफा गन ेतररका बारे छलफल 

गन े

०.५ १० 
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सीि कशषाि 

(Skill/Topic)  

िाया िधाि उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय )घण्टा( 

िैद्धा

स्न्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

िुहाउिे िक्ष 

सफा गिे। 

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : नहुाउने कक्ष िफा गने। 

कस्त राम्रो:  नहुाउने कक्ष िखु्खा, दाग 

रस्हत, कपाल रस्हत छ, नहुाउने कक्ष 

हातले छाम्दा स्जउको स्चललो(body 

fat ) छैन, नहुाउने कक्ष गन्ध रस्हत छ। 

• नहुाउन ेकक्ष  िफा गने उपकरण, िफष  र 

केस्मकलको बारे ब्याख्या गन े

• एस्मस्नस्टज बारे जानकारी स्दन छलफल 

गने   

• नहुाउन ेकक्ष  िफा गने तररका बारे 

छलफल गन े

 

०.५ १० 

झ्याि सफा गिे। अवतथा : रुम िस्भषि स्दने बलेा 

के काम : झ्याल िफा गने। 

कस्त राम्रो: झ्यालको स्शशा िखु्खा, 

दाग रस्हत छ ,झ्यालको कुना (steel) 

िफा छ,िफा गदाष िावधानी 

अपनाएको छ।  

• झ्याल िफा गने उपकरण, िफष  र 

केस्मकलको बारे ब्याख्या गन े

• झ्याल िफा गदाष ध्यान स्दन ुपने बारेमा 

छलफल गने 

• झ्याल िफा गदाष िावधानी अपनाउनु 

पने बारेमा छलफल गने 

०.५ ८.० 

डकस्टङ 

)Dusting(  गिे। 

 

अवतथा : रुम िभषि स्दन ेबलेा 

के काम : डस्तटङ गने। 

कस्त राम्रो: घडीको स्दशा र स्वपररत 

स्दशाअनरुुप गरेको छ,मास्थ/तल 

डस्तटङ गरेको छ,ओस्िलो(Damp) 

डस्तटङ गरेको छ .      

• डस्तटङ गने उपकरण, िफष  र केस्मकलको 

बारे ब्याख्या गन े

• डस्तटङ गदाष ध्यान स्दन ुपने बारेमा 

छलफल गन े 

• डस्तटङ गदाष िावधानी अपनाउन ुपने 

बारेमा छलफल गने  

०.५ ५.० 

भुाँई सफा गिे । अवतथा :  प्रत्यक धण्टा 

के काम : भुँई िफा गने । 

कस्त राम्रो: भुँई िखु्खा, दाग रस्हत छ, 

भुँई िफा गने केस्मकल प्रयोग गरेको 

छ। 

• भुँई िफा गने उपकरण, िफष  र 

केस्मकलको बारे ब्याख्या गन े

• भुँई िफा गने तररका बारेमा छलफल 

गने 

• भुँई िफा गदाष िावधानी अपनाउनु पने 

बारेमा छलफल गने 

०.५ १० 

भ्यािुम 

)vacuum) गिे  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम   : भ्याकुम गने । 

कस्त राम्रो:  ठाँउ स्नधाषरण गरेको 

अनिुार गरेको छ, ठाँउ अनिुार नोजल 

प्रयोग गरेको छ,भ्याकुम गरेको ठाँउ 

िफा छ । 

• भ्याकुमको प्रकार बारे ब्याख्या गने 

नोजलका प्रकार बारे छलफल गने 

• स्भलटेज र आउटलेट बारे ब्याख्या गन े

०.५ १० 

भ्यािुम कलििर 

)vacuum 

cleaner) सफा 

गिे  

अवतथा : भररएको भ्याकुम ब्याग 

के काम : भ्याकुम स्क्लनर  िफा गन े 

कस्त राम्रो: भ्याकुम ब्याग िफा छ, 

भ्याकुम स्क्लनर काम गन ेअवतथामा 

छ । 

• भ्याकुम स्क्लनर को पाटषको  बारे 

ब्याख्या गन े

• भ्याकुम स्क्लनर िफा गदाष िावधानी 

अपनाउन ुपने बारेमा छलफल गने । 

 

 

०.५ 

 

४.० 
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सीि कशषाि 

(Skill/Topic)  

िाया िधाि उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय )घण्टा( 

िैद्धा

स्न्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

कडि कलिकिङ )Deep Cleaning( 

स्याम्ि ु

)shampoo) 

गिे 

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : तयाम्प ुगन े

कस्त राम्रो:   तयाम्प ु िखु्खा, दाग 

रस्हत छ, िफा गदाष िरुक्षाको स्चन्ह 

राखेको छ। 

• मेस्शनको बारेमा ब्याख्या गन े

•  िफा गने उपकरण र केस्मकलको बारे 

ब्याख्या गन े

• मेस्शन जानकारी स्दन चलाउन ेतररका 

बारेमा ब्याख्या गन े

• िफा गदाष िावधानी अपनाउनु पने 

बारेमा छलफल गने 

०.५ १०.५ 

स्र्िब (Scrub) 

गिे  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : स्र्कब गने 

कस्त राम्रो  :  स्र्कब गरेको ठाँउ  

िखु्खा, दाग रस्हत छ, िफा गदाष 

िरुक्षाको स्चन्ह राखेको छ। 

• मेस्शनको बारेमा ब्याख्या गन े

•  िफा गने उपकरण र केस्मकलको बारे 

ब्याख्या गन े

• मेस्शन चलाउने तररका बारेमा ब्याख्या 

गन े

• िफा गदाष िावधानी अपनाउनु पने 

बारेमा छलफल गने 

०.५ १०.५ 

बफररङ 

(Buffering) 

गिे  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : बफररङ गन े

कस्त राम्रो :   बफररङ गरेको ठाँउ  

िखु्खा दाग रस्हत छ, िफा गदाष 

िरुक्षाको स्चन्ह राखेको छ छ। 

• मेस्शनको बारेमा ब्याख्या गन े

•  िफा गने उपकरण र केस्मकलको बारे 

ब्याख्या गन े

• मेस्शन चलाउने तररका बारे ब्याख्या 

गने  

• िफा गदाष िावधानी अपनाउनु पने 

बारेमा छलफल गने 

०.५ १०.५ 

िोकिस 

(Polish) गिे  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम   : पोस्लि गने 

कस्त राम्रो:   पोस्लि गरेको ठाँउ  

िखु्खा, दाग रस्हत छ,िफा गदाष 

िरुक्षाको स्चन्ह राखेको छ। 

• मेस्शनको बारेमा ब्याख्या गन े

•  िफा गने उपकरण र केस्मकलको बारे 

ब्याख्या गन े

• मेस्शन चलाउने तररका बारेमा ब्याख्या 

गने 

• िफा गदाष िावधानी अपनाउनु पने 

बारेमा छलफल गने  

०.५ १०.५ 

िाहुिािाई सेिा कर्दिे 

िाहुिािो 

िन्री (guest 

 • लन्री तलीप बारे ब्याख्या गन े ०.५ ० 
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सीि कशषाि 

(Skill/Topic)  

िाया िधाि उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय )घण्टा( 

िैद्धा

स्न्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

laundry) िो 

जाििारी कर्दिे 

भेकटएिा र 

हराएिा िस्तुहरु 

सम्बकन्धत 

ठ।उाँमा बुझाउिे 

 • भेस्टएका र हराएका शाखा को ब्याख्या 

गन े

• भेस्टएका र हराएका वततुहरुको 

कायाषस्वस्धबारे छलफल गने  

१.० ० 

िोठा र 

बाथरुमिो 

एकमकिकटज 

)amenities( 

बारे जाििारी 

 • कोठा र बाथरुम एस्मस्नस्टज का स्भन्नता 

बारे छलफल गने  

• कोठा र बाथरुम एस्मस्नस्टज राख्न े

तररका बारे छलफल गने  

३.० ० 

िाहुिािो 

अिुरोधमा सेिा 

कर्दिे । 

 

• िनुाईका िीपहरु (Listening skills) 

बारे पररभार्ा स्दन े

• पाहुनाको अनरुोधलाई किरी ध्यान स्दई 

िनु्ने िो को वणषन गन े 

• िेवा स्दन ेतरीका बारे छलफल गने 

• िेवा स्दइिकेपस्छ फाइस्लङ गन े तरीका 

बारे वणषन गने  

१.० ० 

िाहुिािो 

गुिासो सनु्िे 

 • िनुाईका िीपहरु (Listening skills) 

बारे छलफल गने  

• िम्बस्धत पक्षलाई किरी जानकारी स्दन े

छलफल गन े

• पाहुनाको गनुािोलाई किरी 

हान्डल(handle) गने  िो को छलफल 

गन े

• पाहुनाको गनुािोलाई  रेकडष गन े

तररकाको छलफल गने  

१.० ० 

कसफ्ट 

हस्तान्तरण गिे।  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : स्िफ्ट हततान्तरण गन े

कस्त राम्रो:  स्दइइको गाईडलाइन 

guideline अनिुार गरेको  छ। 

• स्िफ्ट हततान्तरण बारे छलफल गन े

• स्िफ्ट हततान्तरणको महत्व बारे छलफल 

गन े

• स्िफ्ट हततान्तरण गने तररका बारे 

छलफल गन े 

१.० ५.० 
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िररयोजिा िाया )Project Work) 

िररयोजिा िाया 

१ 

  - ८.० 

िररयोजिा िाया 

२ 

  - ८.० 
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तािीमिो मूल्यांिि किकध 

 

यो तालीमका प्रस्शक्षाथीहरेकुो मलूयाांकन िाधारण हुनछे। यहाँ स्दईएको मलूयाांकन स्वधीमा ज्ञान, िीप र मनोवसृ्िलाई आधार 

मास्नएको छ। यिमा ज्ञानको भाग िीपम ै मलूयाांकन हुने भएकोले स्लस्खत परीक्षा भन े हुन े छैन। िहभागीहरेुको मलूयाांकनका 

आधारहरे ुस्नम्न बमोस्जम छनः् 

ज्ञाि 

मौस्खक परीक्षा  (भाईभा) १०० 

सीिहरु 

 स्नरन्तर कायष िम्पादन मलूयाांकन  ४०० 

 पररयोजना कायष १  १०० 

 पररयोजना कायष २ १०० 

मिोिृकि 

पेशागत दक्षता (प्रस्शक्षक मलूयाांकन) १०० 

 हास्जरी *(-५ अांक घट्ने एक स्दन कक्षा नआएमा) 

 िमयको पालना (-५ अांक घट्ने कक्षा स्ढला आएमा) 

 एक अकाषमा िहयोग 

 िांचारका िीपहरे ु

 तालीममा स्दएको योगदान   

 स्िक्ने प्रयाि   

जम्मा अांक  ८०० 

प्रमाणीिरणिा िाकग अंिभार 

न्यूिति प्रकतशत िोसा अंि प्रर्दाि गररिे 

स्तर  

िायाक्षमतािो 

स्तर 

प्रर्दाि गररिे 

गे्रड प्िाइन्ट  

प्रमाणित्र िाउिे ििाउिे 

अिस्था 

९० ७०२-८०० A अत्यिुम ४ पाउन े 

८० ६४०-७१९ B राम्रो ३ पाउन े 

७० ५६०-६३९ C िांतोर्जनक २ पाउन े 

      

६० ४८०-५५९ D नराम्रो अतवीकायष १ उपस्तथस्तको प्रमाणपत्र मात्र 

पाउन े

पुनश्च:  

• प्रशिक्षार्थी कक्षामा एक शिन भन्िा बढी अनपुशथर्थत भएमा प्रमाण–पत्र प्रिान गरिन ेछैन (न्यनुतम ९०% हाशििी हुनपुने) । 

• प्रशिक्षार्थीले ५६० भन्िा कम अंक प्राप्त गिेमा सहभाशगताको प्रमाण–पत्र मात्र प्रिान गरिने छ । 
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तािीम सञ्चािििाई आिश्यि ििे सामािहरु 

औजार/यन्त्रहरु Tools/Equipment (२० जिािो समूहिो िाकग) 

क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

िररमाण 

Quantity 

 
 

Bed Content 
 

1  बेड म्याटे्रि (Bed mattress) ५ वटा  

2  बेड स्िट (Bed Sheet) ५ वटा  

3  ब्लाङकेट (Blanket) ५ वटा  

4   तस्कया र तस्कयाको खोल (Pillow / Pillow case) ५ वटा  

5  स्िङ्गल खाट  (Single Bed) ५ वटा  

6  डबल खाट( Double Bed) ५ वटा  

7  बेड कभर (Bed (Cover / Night Spread) ५ वटा  

8  रनर (Runner) ५ वटा  

 Night Table ५ वटा  

9  आतटे्र र िलाई (Ashtray with match box) ५ वटा  

10  टेस्लफोन डाईरेक्टरी (City telephone directory) ५ वटा  

11  टेस्लफोन िेट (Telephone set) ५ वटा  

12  नोट प्याड र कलम (Note pad with pencil / pen) ५ वटा  

13  नाइट टेबल (Night Table) ५ वटा  

14  लेख्ने टेबल (Writing Table) ५ वटा  

 On top ५ वटा  

15  Ashtray with match box ५ वटा  

16  िस्भषि डाईरेक्टरी (Service directory) ५ वटा  

17  रुम िस्भषि  मेन(ुRoom service menu) ५ वटा  

 Inside Drawer ५ वटा  

18  िादा कागज (Plain paper / sheets) ५ वटा  

19  खाम (Envelope) ५ वटा  

20  पोष्टकाडष (Post cards) ५ वटा  

21  कलम ( Pen / pencil) ५ वटा  

22  केबल डाईरेक्टरी (Cable directory) ५ वटा  

23  पाहुनाको कमेन्ट कार (Guest comment card) ५ वटा  

24  मैनबस्ि र होलडर (Candle with holder) ५ वटा  

25  ब्यागेज स्तटकर (Baggage sticker) ५ वटा  

 Dressing Table (On Top)  

26  थरमि (Thermos) ५ वटा  

27  स्गलाि (Glasses) ५ वटा  
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क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

िररमाण 

Quantity 

28  Table by Lounge / Chair ५ वटा  

29  आतटे्र र िलाई (Ashtray with match box) ५ वटा  

30  पस्त्रकाहरु (Magazines) ५ वटा  

31  Closet / Wardrobe ५ वटा  

32  हाङ्गर( Hangers) ५ वटा  

33  लन्री स्लष्ट (Laundry list) ५ वटा  

34  लन्री ब्याग (Laundry bag) ५ वटा  

35  थप तस्कया (Extra Pillow) ५ वटा  

36  थप ब्लाङ्केट(Extra Blanket) ५ वटा  

37  Shoe Mitt ५ वटा  

38  िेफ्टी स्डपोजोट बक्ि (Safety deposit box) ५ वटा  

39  चप्पल (Slippers) ५ वटा  

 Bath room  

40  नहुाउने रुमाल  (Bath towel) ५ वटा  

41  मखु पछु्ने रुमाल (Face towel) ५ वटा  

42  हात पछु्ने रुमाल (Hand towel) ५ वटा  

 Mirror Side / Wash Basin ५ वटा  

43  नहुाउने पदाष  (Shower curtain) ५ वटा  

44  आतटे्र र िलाई (Ashtray with match box) ५ वटा  

45  मैनबस्ि र होलडर (Candle with holder) ५ वटा  

46  स्गलाि (Water glass) ५ वटा  

47  हयेर रायर (Hair Dryer) ५ वटा  

48  डतटस्बन (Dust bin) ५ वटा  

49  िावर क्याप (Shower cap) ५ वटा  

50  बाथ म्याट (Bath mat) ५ वटा  

 Entrance Door Knob  

51  डु नट स्डतटब काडष DND Card (Do Not Disturb) ५ वटा  

52  बे्रकफातट अडर काडष (Breakfast Order Card) ५ वटा  

53  कोठा िफा गने काडष (Please clean my room card) ५ वटा  

54  लन्र्डी काडष (Please collect my laundry card) ५ वटा  

55  ट्रली (Trolley) ५ वटा  

56  िाँचो  (Key) ५ वटा  

 

प्रयोग भएर जािे Consumable (२० जिािो समूहिो िाकग) 
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क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

िररमाण 

Quantity 

 Mirror Side / Wash Basin  

1  नहुाउने िाबुन (Bath soap) ५ वटा  

2  हात धनेु िाबुन (Hand soap) ५ वटा  

3  तयाम्प ु(Shampoo) ५ वटा  

4  कस्न्डिनर (Conditioner) ५ वटा  

5  मोइिराईजर (Moisturizer) ५ वटा  

6  ट्वाइलेट पेपर (Toilet paper) ५ वटा  

7  कापेट तयाम्प ु(Carpet sampoo) ५ वटा  

8  हस्पषक (Herpic) २ वटा  

9  कोस्लन (Collin) २ वटा  

10  पन्जा (Gloves) ५ वटा  

11  Condinar ५ वटा  

12  फस्नषचर पास्लि (Furniture polish) २ वटा  

13  भ्याकुम स्क्लनर (Vacuum cleaner) २ वटा  

14  एयर फे्रिनर,(Air freshener) २ वटा  

15  ब्रि (Brush) २ वटा  

16  मोप (Mop) २ वटा  

17  कुचो (Broom) २ वटा 

18  नरम बुरुिm(Soft rush) २ वटा  

19  कडा बुरुि (Hard brush) २ वटा  

20  रातो डतक (Red dusk) २ वटा  

21  िेतो डतक (White dusk) २ वटा  

22  स्डतपोजेबल भोला (Disposable bag) ५ वटा  

 

पुनश्च: अभ्यासको लाशग अनुमाशनत समय प्रथताशित प्रशिक्षक/प्रशिक्षार्थी अनपुात, ि न्यनुतम आिश्यक पने औिाि/यन्त्रहरुमा आधारित छ। िब अनपुात 

परििततन हुन्छ िा कम/िढी औिाि/यन्त्रहरु उपलब्ध हुन्छन,् अभ्यासको समयपशन घटिढ गरिनपनेहुन्छ। त्यसैगिी तालीमकोलाशग आिश्यक पने 

कक्षाकोठा, कायतिाला िा हाउस पेन्टथर्थलमा आिश्यक फशनतचिहरु, तालीम सामाग्रीहरु, फायि एशथटंगुईसि ि अन्य आधािभतु तर्था सिुक्षाका सामाग्रीहरु 

सबै उपलब्ध हुन पनेछ।  
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मोड्यिु १: आधारभुत सीिहरु 
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हाउसकिकिङ एटेन्डेन्टिो िामिो बारे ब्याख्या गिे। 

िाठ योजिा  :हाउसकिकिङ एटेन्डेन्टिो िामिो बारे ब्याख्या गिे   

कबषय )सीि/अिधारणा(:   :हाउसकिकिङ एटेन्डेन्टिो िामिो बारे ब्याख्या गिे 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको पररचय  स्दने । 

• हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको िांतथागत िम्रचना (organizational chart) को ब्याख्या गन े। 

• होटेलमा हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको महत्व बताउन े। 

• भसु्मका र स्जम्मेवारी बारे िचूी वनाउने । 

• हाउिस्कस्पङ गदाष तवातथ्य र ग्रसु्मङको महत्चबारे छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न र छलफल 

 
• स्वस्भन्न िरिफाई गरररहकेा स्चत्रहरु दखेाई  के गदछैन ्

भनेर िोध्ने। 

• होटेलमा िरिफाई कतले गछष भनरे िोध्न।े 

• हाउिस्कस्पङ भनेको के हो भनेर िोध्ने। 

• िबै छलफललाई िमेस्ट पाठको पररचय स्दन।े 

स्चत्रहरु १०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छलफल 

 

• हाउिस्कस्पङको पररभार्ा स्दन े। 

• हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टकोबारेमा छलफल गने। 

• हाउिस्कस्पङको अगषनाईजेिन चाटषको वणषन गन े। 

• त्यिमा रहकेा स्वस्भन्न पदका व्यस्क्तहरुको वारे छलपल 

गने। 

• होटेलमा हाउिस्कस्पङको महत्वबारे व्याख्या गने।  

• होटेलमा हाउिस्कस्पङले पाने प्रभावहरु छलफल गने। 

• हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको भसु्मका र स्जम्मेवारी बारे िचुी 

वनाउने । 

• होटल क्षेत्रमा हुन ेयिको स्वशेर् महत्व झलकाउने । 

• व्यस्क्तगत िरिफाई (Personal Hygiene Grooming) 

के लाई भस्नन्छ िोध्ने। 

िांतथागत 

िम्रचना 

 

 

 

 

िेतोपाटी 

 

 

स्फ्लप चाटष 

 

 

 

 

 

१२०’ 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

 

 

 

 

६०’ 
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• हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टमा हुन ुपन ेव्यस्क्तगत िरिफाई बारे 

छलफल गन े। 

• िमहुमा मास्थ छलफल गररएको आधारमा िमहु कायष स्दन े

। 

 

 

४०’ 

सारांस Summary: 

प्रश्नोिर • हाउिस्कस्पङ  अगषनाईजेिनल चाटष भनेको के हो? 

• हाउिस्कस्पङको होटल क्षेत्रमा हुन ेस्वशेर् के हुन? 

 

 १०’ 

जम्मा िमय:  ३०० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: हाउसकिकिङ एटेन्डेन्टिो िामिो बारे ब्याख्या गिे   

 

हाउसकिकिङ एटेन्डेन्टिो िामिो िररचय तथा महत्िः 

स्वस्भन्न क्षते्र जततै घर, होटल, कम्पनीहरुको िरुस्क्षत तथा स्छटो छररतो ढांगले गररन ेिरिफाई लाई हाउिस्कस्पङ भस्नन्छ । यि कायष 

गने िम्वन्धीत व्यस्क्तलाई हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट भस्नन्छ। हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टलाई स्वस्भन्न क्षेत्र अनिुार फरक फरक नामहरु जततै  

हाउि स्कपर, स्क्लनर, हाउिम्यान, रुम एटेन्डेन्ट आस्द  

रास्खएको हुन्छ। 

हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टका स्वस्भन्न भसु्मका र स्जम्मेवारीहरु 

हुन्छन,् जनु स्जम्मेवारी पवुषक स्नभाउन ुपन ेहुन्छ। हाउिस्कस्पङ 

एटेन्डेन्टका  मखु्य कामहरुमा पाहुनाकोठा िफा गने, वेड 

मेलाउन,े  वाथरुम तथा झ्यालढोकाहरु िफा गने मेस्शन 

लगाउने,  पास्कष ङ्ग िफा गन े ,पाहुनाको िेवा गने आस्द 

ईत्यास्द  पदषछन ् । होटेलको स्नयमस्नस्त अनिुार स्नधाषररत 

िमयमा वफादारी भएर आफूलाई स्दईएको काम र स्जम्मेदारी  

पणूष रुपमा गनुष पने हुन्छ। 

होटेलमा पाहुनाहरु आउने र जाने कायष  स्नरन्तरता हुने हुदँा  स्नयस्मत िरिफाई गनुष आवश्यक छ जनु काम मखु्यत हाउिस्कस्पङ 

एटेन्डेन्टले गदषछ। ।उदाहरणको लास्ग कुनै व्यस्क्त कुनै पस्न क्षते्र होटल, कम्पनीमा प्रवेश गदाष उिको पस्हलो नजर नै िरिफाईमा 

गएको हुन्छ। प्रवेशद्धार दसे्ख नै फोहर भेस्टएमा स्भत्र भसे्टन ेव्यस्क्त वा खाईन ेखाना जततोिकैु िफा भएपस्न  शरुुमा न ैफोहर भएकोले 

िो व्यस्क्तको मन त्यहाँ नलाग्ने हुन्छ। पस्हलो प्रभाब नै अस्न्तम प्रभाव (first impression is last impression) भने झै  प्रवेशद्धार 

दसे्ख होटेलको कुना काप्चा िबै िफा राख्न ुजरुरी छ । शरुुमा नै हाउिस्कस्पङ अगास्ड आउन ेहुनाले यिको धेरै नै महत्व हुन्छ। झन 

होटल क्षेत्रमा त हाउिस्कस्पङलाई होटलको मटुु न ैमास्नन्छ। त्यतकारण हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको महत्व अरु कुन ैपस्न कायष गन े

भन्दा कम हुन्न। हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आफ्नो महत्व कायम राख्न व्यस्क्तगत िरिफाई(personal hygiene grooming) मा 

एकदम ैध्यानस्दन ुपछष।  

हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको व्यस्क्तगत िरिफाईमा पस्न उस्िकै ध्यान स्दन ुआवश्यक छ। एटेन्डेन्टको व्यस्क्तगत िरिफाईमा भन्नाले 

िफा लुगा, िफा जिुा, नङ काटेको, स्नयस्मत नहुाएको,  परुुर्ले कपाल काटेको र मस्हलाले कपाल बाँधेको हुनपुछष।।यिैगरर काम 

गदाष पन्जा,होटेलको पोशाक स्नयस्मत रुपमा लगाउन ुपछष । व्यस्क्तगत िरिफाईले आफैमा एउटा आत्मवल प्रदान गनुषको िाथै आफ्नो 

व्यस्क्तगत तवाश्थ्य लाई पस्न फाईदा पगु्न ेहुन्छ। अतः हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आफ्नो कायष क्षेत्र मात्र नभई आफूलाई पस्न िदा िफा 

राख्न ुपन ेहुन्छ।  
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हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको लास्ग आफ्नो छुटै्ट अगनाईजेिनल चाटष (organizational chart) हुन्छ । तल  उललेस्खत टेवलमा 

एटेन्डेन्टको अगषनाईजेिनल चाटष स्दईएको छ। आफ्नो कायष गदाष को किलाई स्टपोट गन ेभन्ने तथा के- कतता पदहरु रहकेा हुन्छन 

भन्ने जानकारी राख्न अगषनाईजेिनल चाटष बारे जान्न ुजरुरी हुन्छ। 

 

 

हाउिस्कस्पङको ितथागत िांम्रचना 

(Housekeeping Organizational Chart) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

रुम स्डस्भजन म्यानेजर 

 

एस्क्जक्यसु्टभ हाउिस्कपर  

एस्ितटेन्ट एस्क्जक्यसु्टभ 

हाउिस्कपर  

स्लनने/यसु्नफोमष 

िपुरभाईजर 

स्िस्नयर पस्ब्लक एररया   

िपुरभाईजर 

स्िस्नयर पस्ब्लक एररया   

एटेन्डेन्ट 

 

स्िस्नयर फ्लोर   

िपुरभाईजर 

फ्लोर   िपुरभाईजर 

पस्ब्लक एररया   

िपुरभाईजर 
स्िस्नयर रुम एटेन्डेन्ट 

स्लनने/यसु्नफोमष स्िस्नयर 

एटेन्डेन्ट 

 

स्लनने/यसु्नफोमष 

एटेन्डेन्ट 

टे्रस्नज रुम एटेन्डेन्ट 
टे्रस्नज 

 

टे्रस्नज 
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अभ्यास १: हाउसकिकिङ एटेन्डेन्टिो िामिो बारे ब्याख्या गिे  । 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको कामको बारे ब्याख्या गन े  

 

 

WHAT िे हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको कामको बारे ब्याख्या गन े  

 

HOW िसरी िामसु्हक प्रश्नोिरः 

• िानो िानो िमहु बनाइ एक िमहुले अको िमहुलाई प्रश्नोिर गनष लगाउने। 

• प्रस्शक्षकले स्नररक्षण गद ैिस्ह उिर स्दने लाई प्रोत्िाहन स्दद ैव्याख्या गने। 

पस्हलो िमहुः 

• हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट भनेको के हो? 

• हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको स्कन महत्व हुन्छ? 

दोस्रो िमहुः 

• व्यस्क्तगत िरिफाई( personal Hygiene and Grooming) को महत्व भन्नहुोि। 

• हाउिस्कस्पङ अगषनाईजेिनल चाटषको वारेमा वताउनहुोि । 

 

TIME समय ४०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 

 

 

 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु :हाउसकिकिङ एटेन्डेन्टिो िामिो बारे ब्याख्या गिे   

 

१. स्ठक वेस्ठकमा स्चन्ह लगाउनहुोि।् 

ि. हाउिस्कस्पङ कायष एकदमै महत्वपणूष कायष हो।)√) 

ख. हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको कुन ैअगषनाईजेिनल चाटष हुदँनै।(X)  

ग. हाउिस्कस्पङ कायष गदाष कुन ैिरुक्षा प्रणाली अपनाउन ुपदनै।(X) 

 

२. खाली ठाँउ भर।  

क. हाउिस्कस्पङ कायष गन ेलाई....... भस्नन्छ।  (हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट) 

ख. हाउिस्कस्पङ कायष गदाष आफ्नो व्यस्तगत……………. र………….. मा ध्यान स्दन ुपदषछ। (तवातथ, ग्रसु्मङ) 

 

३. प्रश्न 

क. हाउिस्कस्पङ कायष गन ेलाई के कुराको जानकारी हुन ुपछष? 

उिर: 

• केस्मकलको जानकारी  

• िरुक्षा िम्वन्धी जानकारी  

• हाउिस्कस्पङ कायष िम्वन्धी जानकारी 
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व्यकिगत सुरक्षािो ब्याख्या गिे। । 

िाठ योजिा  :व्यकिगत सुरक्षािो ब्याख्या गिे। 

कबषय )सीि/अिधारणा(: व्यस्क्तगत िरुक्षाको ब्याख्या गने। 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• व्यस्क्तगत िरुक्षाको पररभार्ा स्दनेे 

• उपकरणऔजार र केस्मकलको ब्याख्या गन े 

• आगलागी र िरुक्षा बारे छलफल गने 

• प्राथस्मक उपचारबारे  ब्याख्या गन े

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक  छलफल 

स्चत्र प्रदशषन 

• िरुक्षा भनेको के हो भनेर प्रश्न राख्न।े 

• काम गदाष कुनै दघुषटना भईहालेमा के गनुष हुन्छ भस्न प्रश्न 

राख्ने।  

• छलफललाई स्नश्कर्षमा पयुाषई व्यस्क्तगत िरुक्षाको पररचय 

स्दन’े 

िरुक्षा अपनाएर 

कायष गद ैगरेका 

स्चत्रहरु 

 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

ब्याख्या तथा छलफल 

िामसु्हक प्रतनोिर 
• व्यस्क्तगत िरुक्षाबारे छलफल गन े। 

• काम गदाष व्यस्क्तगत िरुक्षाबारे िामसु्हक छलफल  िहभागी 

स्बच गराउन े। 

• स्चत्रमा दखेाउँद ै  उपकरण, औजार र केस्मकलको लाई के 

भस्नन्छ िोध्न ेर ब्याख्या गने। 

• उपकरण औजार र केस्मकलको के कामको  लास्ग कहाँ 

प्रयोग हुन्छ िोध्द ैब्याख्या गन े। 

• स्य उपकरण\केस्मकल प्रयोग गदाष  िरुक्षा र िावधानी 

अपनाउन ुपने बारे छलफल  गने। 

• केस्मकल प्रयोग गदाष वा काम गदाष आगलागी भएमा के गनुष 

पछष िहभागीको  राय स्लन े। 

• छलफल र रायलाई िमसे्ट व्याख्या गने। 

• स्चत्र वा वाततस्वक  उपकरण, औजार र केस्मकलहरु 

दखेाउँद ै िहभागीलाई स्चन्न लगाउने । 

स्फ्लप चाटष 

 

 

 

स्चत्र प्रदशषन 

 

 

 

 

 

 

स्चत्र प्रदशषन 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

६०’ 

 

 

 

६०’ 

 

६०’ 

 

 

६०’ 

 

 

३०’ 
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• हाते पतुतक पढ्न स्दने। हाते पतुतक 

सारांस Summary: 

प्रश्नोिर  
• काम काज गदाष अपनाउन िस्कन ेिरुक्षा प्रणाली के के हुन? 

• प्राथस्मक उपचार भनेको के हो? 

 १०’ 

जम्मा िमय:  ३६०’स्मने

ट 

 



 

 27  

 

अध्धयि सामाग्रीहरु: व्यकिगत सरुक्षािो ब्याख्या गिे। 

िररचय: 

ब्यस्क्तगत िरुक्षा तथा उपाय अवलम्वन बारे व्याख्याः 

व्यस्क्तको आफ्नो िरुक्षालाई ब्यस्क्तगत िरुक्षा भस्नन्छ। काम गदाष िरुक्षाको लास्ग प्रयोग हुने िामाग्रीहरु लाई व्यस्क्तगत िरुक्षा 

िामाग्री(personal protective equipment) भस्नन्छ। जततैः चश्मा, पँन्जा, रवर वटु, हलेमेट, मातक,एप्रोन आफ्नो िरुक्षाको 

लास्ग कामको अवतथा र ठाँउ अनिुार  अस्नवायष रुपले लगाउन ुपछष । 

सरुक्षािो िाकग प्रयोग हुिे 

सामाग्रीहरु 

किि कचत्रहरु 

 

चश्मा काम गदाष केस्मकलहरु  र अन्य फोहरहरु 

आखाँमा नपरोि ्भन्नाका लास्ग । 

  

पँन्जा काम गदाष केस्मकलहरु, स्शशाहरु र 

िौचालय नहुाउने कक्षका र अन्य ठाउँका  

फोहरहरु हातले स्िधै छुदाँ हातमा फोहर र 

घाउचोट लाग्नबाट बचाउन ।  

 

रवर वटु काम गदाष केस्मकलहरु स्शशाहरु र िौचालय 

नहुाउन े कक्षका र अन्य ठाउँका फोहरहरु 

खटु्टामा  घाउचोट लाग्नबाट बचाउन ।  

 

हलेमेट अग्लो ठाँउमा काम गदाष वा केस्ह िामानहरु 

मास्थबाट खिेमा टाउको बचाउन । 

 

मातक काम गदाष केस्मकलहरु, िौचालय, नहुाउन े

कक्ष र अन्य ठाउँका  गन्धहरुले स्िधै 

श्वािप्रश्वािमा अिर नगरोि भन्नाका लास्ग 

। 

 

एप्रोन काम गदाष केस्मकलहरु, िौचालय, नहुाउन े

कक्षका  र अन्य ठाउँका  फोहरहरुले लगुा वा 

शरररमा अिर नगरोि भन्नाका लास्ग । 
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 हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आफ्नो कायष िम्पादन गनुष पदाष स्वस्भन्न केस्मकल तथा मसे्शनरी औजारहरु प्रयोग गनुष पन ेहुनाले आफ्नो 

िरुक्षाको उपाय अवलम्वन गनुषपन ेहुन्छ। जिको लागी उिले केस्मकल तथा उपकरणहरुको जानकारी राख्न ुपन ेहुन्छ। तल चाटषमा 

केस्मकलको पररचय प्रयोग तथा व्यस्क्तगत िरुक्षा उपकरणको बारेमा वणषन हरेौ। 

िेकमिििो 

िाम)Chemical 

Name) 

कचत्र 

)Visuals( 

प्रयोग गिुािो 

उदे्धश्य)Purpose 

of using) 

सरुक्षा सामाग्री 

)Protective  

Equipment) 

िुिै इमजेन्सी 

भएमा 

)In case of 

Emergency) 

िैकफयत 

)Remarks) 

अल प्रपोज 

स्क्लनर(All-

purpose 

cleaner) R-2  

 

 

िामान्य िवै 

िरिफाईको लास्ग 

स्लस्क्वड िाबनु जततै 

हुन े

हाते पांजा पानी िांग 

स्मिाउन े१\१० 

िफा स्चिो 

पानीले िफा गन े

फतट एड वक्ि 

प्रयोग गने। जरुरत 

भएमा डाक्टर लाई 

वोलाउने। 

खतरा नभएको 

 क्लोरक्ि 

(Clorox) 

 

गाढा फोहर िर-

िफाईको 

लास्ग(टायल, 

वाथरुम, फ्लोर) 

हाते पांजा, मातक, 

चतमा र रवर वटु 

िफा स्चिो 

पानीले िफा गन े

फतट एड वक्ि 

प्रयोग गने। जरुरत 

भएमा डाक्टर लाई 

वोलाउने। 

प्रयोग गनुष अगाडी 

िपुरभाईजर लाई 

जानकारी स्दन े

तथा प्रयोग गन े

तररका पढ्ने। 

आर वान R-1 

 

स्दनहु वाथरुम, स्वडेट, 

यरुरनल िरिफाईको 

लास्ग 

हाते पांजा िफा स्चिो 

पानीले िफा गन े

फतट एड वक्ि 

प्रयोग गने। जरुरत 

भएमा डाक्टर लाई 

वोलाउने। 

प्रयोग गनुष अगाडी 

स्दईएको जानकारी 

पढ्ने। 

आर थ्री ग्लाि 

स्क्लनर (glass 

cleaner) 

R- 3 

 

िवै स्कस्िमका स्ििा 

िफाई गनष  

हाते पँजा, चतमा, र 

मातक 

पानी िांग स्मिाउन े

१\२० 

िफा स्चिो 

पानीले िफा गन े

फतट एड वक्ि 

प्रयोग गने। जरुरत 

भएमा डाक्टर लाई 

वोलाउने। 

खतरा नभएको। 
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आर फो फस्नषचर 

पोस्लि  

R- 4 

 

िवै स्कस्िमका 

फस्नषचर तथा लेडरका 

िोफा पोस्लि गनष 

डतटर, हाते पांजा िफा स्चिो 

पानीले िफा गन े

फतट एड वक्ि 

प्रयोग गने। जरुरत 

भएमा डाक्टर लाई 

वोलाउने। 

प्रयोग गनुष अगाडी 

स्दईएको जानकारी 

पढ्न े

आर फाईभ 

स्लस्क्वड पफ्यूषम  

R- 5 

 

भईु ां िफा गनष (हाई 

लेभल परफ्यमू) 

हाते पांजा, रवर वटु, 

वेट फ्लोर िाईन 

िफा स्चिो 

पानीले िफा गन े

फतट एड वक्ि 

प्रयोग गने। जरुरत 

भएमा डाक्टर लाई 

वोलाउने। 

प्रयोग गनुष हगाडी 

स्दईएको जानकारी 

पढ्न े

आर स्िक्ि  

R- 6 

 

गाढा फोहर िफा गने 

(स्वडेट र यरुरनल) 

हाते पांजा र मातक िफा स्चिो 

पानीले िफा गन े

फतट एड वक्ि 

प्रयोग गने। जरुरत 

भएमा डाक्टर लाई 

वोलाउने। 

प्रयोग गनुष अगाडी 

िपुरभाईजर लाई 

जानकारी स्दन े

तथा स्दईएको 

जानकारी पढ्ने। 

फ्लोर पोस्लि  

Floor polish 

 

मावषल पोस्लि 

चम्काउन 

हाते पँजा, चश्मा, रवर 

बटु, र वेट फ्लोर 

िाईन 

िफा स्चिो 

पानीले िफा गन े

फतट एड वक्ि 

प्रयोग गने। जरुरत 

भएमा डाक्टर लाई 

वोलाउने। 

प्रयोग गनुष अगाडी 

िपुरभाईजर लाई 

जानकारी स्दन े

तथा स्दईएको 

जानकारी पढ्ने। 

कापेट तयाम्प ू 

 

कापेट, अपोलतटी 

िोफा तयाम्प ुगन े

हाते पांजा, चश्मा, रवर 

बटु, पाांनी िांग 

स्मिाउने १\१०  वेट 

फ्लोर िाईन 

िफा स्चिो 

पानीले िफा गन े

फतट एड वक्ि 

प्रयोग गने। जरुरत 

भएमा डाक्टर लाई 

वोलाउने। 

प्रयोग गनुष अगाडी 

िपुरभाईजर लाई 

जानकारी स्दन े

तथा स्दईएको 

जानकारी पढ्ने। 

फ्लोर स्तट्रपर  

Floor striper  

 

मावषल फ्लोर तिब 

गन े

हाते पांजा, चश्मा, रवर 

बटु,  वेट फ्लोर िाईन 

िफा स्चिो 

पानीले िफा गन े

फतट एड वक्ि 

प्रयोग गने। जरुरत 

भएमा डाक्टर लाई 

वोलाउने। 

प्रयोग गनुष अगाडी 

िपुरभाईजर लाई 

जानकारी स्दन े

तथा स्दईएको 

जानकारी पढ्ने। 
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औजारहरुमा िामान्यतया भयाकुम स्क्लनर, मप, तयाम्प ूगने मेस्शन, पास्कष ङ झाडु खरेटो, ह्यान्ड ब्रि, ट्वाईलेट व्रि, स्िस्लङ ब्रि 

प्रयोग हुन्छन। जिमा भ्याकुम स्क्लनर र तयाम्प ुगन ेमेस्िन चलाउँदा िरुक्षालाई स्वशेर् ध्यान स्दन ुपछष। मसे्शनहरु कामगन ेस्तथस्तमा 

छ छैन चेक गरर िपुरभाईजरलाई जानकारी गराई प्रयोग गनुष पछष। 

िरुक्षाको कुरा गदाष आगलागी पस्न एक स्वशेर् िरुक्षा चनुौती हो जिले गदाष हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आगलागी स्नयन्त्रणका स्वर्यमा 

िाधारण जानकारी राख्न ुपन ेहुन्छ। िरुक्षाको लास्ग फायर एस्क्तच्नस्गजर (fire extinguisher) प्रयोग गने टे्रस्नङ स्लन ुपने हुन्छ। 

 

 s]lx dxTjk"0f{ ;'/Iff lrGx / ;'rgf 

 
हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले स्वस्भन्न ठाँउमा िरिफाईका काम गनुष पने हुनाले महत्चपणुष िरुक्षाका स्चन्ह र िचुना थाह पाउन ुजरुरर छ। 

तल केस्ह िरुक्षाका स्चन्हहरु स्दईएको छ, जनु आफनो काम गदाष िरुक्षाका लास्ग लागाउन ेवा िांकेत हरेेर का गनष मद्दत पयुाषउछ । 

 

vt/f 

 

pRr ef]N6]h k|Hjf]nglzn kbfy{ 

8:6 df:s 

 

;]ˆ6L h'Qf ;]ˆ6L k~hf 
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k|j]z lgif]w 

 

r'/f]6 lkpg lgif]w /f]Sg'xf]; 

kfgL lkpg lgif]w 

 

dflg; sfd ub}{ aflx/ 

 

 

साधारण प्राथकमि उिचारबारे जाििारी  

कुनै पस्न कायष गदाष दघुषटनावि केस्ह भई हालेमा अतपताल लग्न ुवा डाक्टर आउन ुभन्दा अगाडी केही नराम्रो भई नहालोि भनेर 

गररने पस्हलो उपचार लाई न ैप्राथस्मक प्राथस्मक उपचार भस्नन्छ। प्राथस्मक उपचार भनेको शरुुमा गररन ेउपचार हो। दधुषटनामा परी 

घाईतेको अवतथा अझ नस्बस्ग्रयोि भनेर घाईतेलाई स्चस्कत्िककहाँ पगु्न ुअस्घ स्दइन ेिामान्य प्राथस्मक  हो। प्राथस्मक प्राथस्मक के 

घाईतेलाई तत्काल राहत स्दनकुा िाथै मानस्िक रुपमा खतरामकु्त भएको महशिु गनष मद्दत गछष। प्राथस्मक उपचार गनषको लास्ग हरेक 

क्षेत्रमा फतट एड बक्ि रास्खएको हुन्छ। कुनै कायष गदाष कुनै घाउ चोट लास्ग हालेमा  घाईतेलाई प्राथस्मक उपचार   गनष  प्रयोग गररन े

बाकि लाई फतट एड वक्ि भस्नन्छ। जिमा टेप घाउमा लगाउन े टेप र खान ेऔर्धी रास्खएको हुन्छ । यो फतट एड बक्ि कहाां 
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रास्खएको हुन्छ  वा कहाां बाट प्राि गनष िस्कन्छ भन्न ेकुराको पस्हले नै जानकारी राख्नपुने हुन्छ तास्क केस्ह भई हालेमा तुरुन्त त्यो 

बक्ि लयाएर आफ्नो वा अरुको उपचार गनष िस्कन्छ। 
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अभ्यास १: व्यकिगत सुरक्षािो ब्याख्या गिे। 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : व्यस्क्तगत िरुक्षाको ब्याख्या गने। 

 

 

WHAT िे व्यस्क्तगत िरुक्षाको ब्याख्या गने।  

 

HOW िसरी िामसु्हक छलफलः 

िानो िानो िमहु बनाई एक िमहुले अको िमहुलाई प्रश्नोिर गनष लगाउने। 

• कुनै पस्न कायष गदाष िावधानी स्कन अपनाईन्छ? 

• काम काजमा कुनै दघुषटना भएमा के गनुष पछष? 

• स्चत्रहरु दखेाई स्चत्रमा स्चस्त्रत उपकरण के हो िोध्न।े 

• स्य उपकरणहरु प्रयोग गदाष अपनाउन ुपने िरुक्षा प्रणाली के हो? 

• िरुक्षा अपनाउन ुपन ेकारण के हो? 

िबैको प्रश्नोिरलाई मनन गरर िमग्रमा प्रस्शक्षकले वणषन गने। 

 

 

TIME समय ६०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

स्चत्रहरु, हाते पतुतक 

 

 

 

 

 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु: व्यकिगत सुरक्षािो ब्याख्या गिे। 

 

१. प्रश्नहरु: 

 

क. तल दखेाइएको के को िांकेत हो? 

 

 

उिर: k|Hjf]nglzn kbfy  

ख. प्राथस्मक उपचार भनेको के हो? 

दघुषटनावि केस्ह भई हालेमा अतपताल लग्न ुवा डाक्टर आउन ुभन्दा अगाडी केही नराम्रो भई नहालोि भनेर गररन े

पस्हलो उपचार 

२. आर स्िक्ि (R- 6) के को लास्ग प्रयोग हुन्छ? 

ि.  टाईि सफा गिा 

ख.  भईु ां िफा गनष 

ग. कापेट िफा गनष 

घ. काठ िफा गनष 

 

३. खाली ठाउँ भनुषहोि। 

ङ.  िफाई गदाष त्यि क्षते्रमा ........... राख्नपुन ेहुन्छ।(िाङकेस्तक बोडष)  

च. आर स्थ्र (R- 3) ......... िफा गनष प्रयोग गररन्छ। (स्ििा) 

छ. ग आर फाईभ (R- 5) ........िफा गनष प्रयोग गररन्छ।(भईु ां ) 
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 हाउसकिकिङमा प्रयोग हुिे सामान्य प्राकिकधि शव्र्दाििीहरुिो िररचय  

िाठ योजिा  :हाउसकिकिङमा प्रयोग हुिे सामान्य प्राकिकधि शव्र्दाििीहरुिो िररचय 

कबषय )सीि/अिधारणा(: हाउिस्कस्पङमा प्रयोग हुने िामान्य प्रास्वस्धक शव्दावलीहरुको पररचय 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• दसै्नक प्रयोग हुन ेशव्दावलीहरु बताउने । 

• औजार तथा उपकरणहरु को शव्दावली । 

• िामान्य प्रयोग हुने िामग्रीहरुको शव्दावली । 

• प्रास्वस्धक शब्दावस्लहरुको महत्चबारे जानकारर स्दने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न र छलफल 
• हाउिस्कस्पङमा प्रयोग हुन ेिामान्य प्रास्वस्धक शव्दावलीहरु 

के के हुन िक्छन िोध्नःे 

• हाउिस्कस्पङमा प्रयोग हुने िामाग्रीहरुको स्चत्र दखेाई के 

लाई के भस्नन्छ िोध्ने। 

• प्रस्शक्षकले िमग्रमा वताउने र पाठको पररचय स्दन े। 

स्चत्रहरु १०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छलफल 

स्चत्र प्रदशषन 

प्रास्वस्धक शव्दावलीहरुको ब्याख्या गनेः 

• हाउिस्कस्पङमा दसै्नक प्रयोग हुन े शव्दावलीहरु छलफल 

गने । 

• औजार तथा उपकरणहरु स्चत्र वा वाततस्वक वतत ु दखेाई  

शव्दावलीहरु छलफल गन े। 

• प्रास्वस्धक शब्दावस्लहरुको महत्चबारे जानकारर स्दने । 

• हाते पतुतकको िहयोग स्लई प्रत्येक शव्दको ब्याख्या गने। 

• स्बध्याथीलाई छलफल गररएका स्बर्यमा अभ्याि गने 

लगाउने  

 १२०’ 

 

 

 

 

 

 

 

४०’ 

सारांस Summary: 

प्रश्न 
• हाउिस्कस्पङमा प्रयोग हुन े ईक्यपुमेन्ट हरुको स्चत्र दखेाई 

त्यिका कामहरु िोध्न े। 

 १०’ 

जम्मा िमय:  १८० स्मनेट 



 

 35  

 

अध्धयि सामाग्रीहरु: हाउसकिकिङमा प्रयोग हुिे सामान्य प्राकिकधि शव्र्दाििीहरुिो िररचय 

 

हाउिस्कस्पङमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरुको पररचय तथा महत्वः 

हाउिस्कस्पङ कायष गदाष प्रयोगमा आउने स्वस्भन्न शब्दावलीहरुलाई नै प्रस्वस्धक शब्दावली भस्नन्छ। स्य शब्दहरु अांग्रजीमा हुने तथा 

िोही शब्द नै कामकाजमा प्रयोगमा आउने हुनाले यिलाई जान्नपुन ेअत्यन्त जरुरी छ। 

यहाँ हामी हाउिस्कस्पङमा प्रयोगमा आईरहने शब्दावलीहरुको पररचय स्दन्छौ। 

०१. मेक अप रुम काडष (Make up Room Card) : पाहुनाले कोठा िफा गररस्दन ुभस्न अनरुोध गने काडष। 

०२. डु नट स्डतटवष काडष (D.N.D. Do not Disturb Card) : पाहुनाले कोठामा कुनै पस्न स्डतटव (अवरोध) नगरोि भस्न अनरुोध 

गने काडष। 

०३. ब्रेक फातट काडष (Breakfast Card) : पाहुनाले आफूलाई मगाउन ुपने खानाको लास्ग अनरुोध गन ेकाडष। 

०४. लन्री काडष (Laundry Card) : पाहुनाको लगुा धोईस्दन अनरुोध गन ेकाडष। 

०५. गेष्ट कमने्ट काडष (Guest Comment Card) : पाहुनाले आफ्नो िझुाव तथा गनुािो गने काडष। 

०६. एराईभल स्लतट (Arrival list) : पाहुना आउने स्ववरण । 

०७. स्डपाचषर स्लतट (Departure list) : पाहुनाले कोठा छोडेर जान ेस्ववरण । 

०८. स्भ. आई. पी. गेतट (V.I.P. guest) : महत्वपणूष पाहुना । 

०९ मेड्ि काटष अर ट्रली. (Maids Cart or Trolley) : हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आफूलाई चास्हने िम्पणूष िामाग्री राख्न ेएउटा 

ट्रली 

१०. स्लनने (Linen) : कामकाजमा प्रयोगमा आउने िम्पणूष कपडा रुमालहरु । 

११. पषे्ट कन्ट्रोल (Pest Control) : स्वस्भन्न स्कराहरु मानष तथा मिुा स्वरालो हटाउन प्रयोग गररन ेस्वस्ध। 

१२. भ्याकुम स्क्लनर (Vacuum Cleaner) : भईु ां िफा गनष प्रयोग गररन ेमेस्शन । 

१३. तयाम्प ूमेस्शन (Shampoo Machine) : कापेट, िोफा र अन्य भागहरु िफा गन ेमेस्शन। 

१४. वाथ टव (Bath Tub) :  नहुाउने ठाउँ। 

१५. वाि वसे्िन (Wash Basin); मखु धनुे ठाउँ । 

१६. स्वडेट (Bidet) ; स्दशा पछु्न ेठाउँ 
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१७. टनष डाउन िस्भषि (Turn Down Service) : हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले िाांझ पाहुना लाई स्दने एउटा िेवा। 

१८. एस्मस्नटी (Amenity) : हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले प्रयोग गन ेिामाग्रीहरु 

१९. डस्तटङ (Dusting) : कुनै पस्न क्षते्रको धलुो िफा गने । 

२०. िेस्फ्ट स्डपोस्जट बक्ि (Safety Deposit Box) : पाहुनाको महत्वपणूष िरिामान राख्न बनाईएको िरुस्क्षत बाकि। 

२१. मप (Mop) : भईू िफा गने कपडा । 

२२. स्िस्लङ ब्रि (Ceiling Brush) : स्भिाहरुमा भएको माकुराको जालोहरु हटाउन प्रयोग हुने ब्रि जोस्डएको लठ्ठी । 

२३. ब्रमु (Broom) :भईु ां बढानष प्रयोग हुने कुच्चो । 

२४. ट्वालेट ब्रि (Toilet Brush) : ट्वाईलेट िफा गनष प्रयोग हुने ब्रि । 

२५. फ्लोर डतटर (Floor Duster) :  भईु ांमा प्रयोग /भईु ां पछु्न प्रयोग गररने कपडा। 

२६. मप बकेट (Mop Bucket)  : मप प्रयोग गनष िस्जलो होि भन्ने हतेुले बनाईएको बकेट । 

 

नोट: मास्थ उललेस्खत  शव्दावलीहरु ,वैदसे्शक मलुुकमा प्रयोग हुने िामान्य प्रास्वस्धक शव्दावलीहरु  अन्तरगत पस्न  स्चत्र िस्हत 

वणषन गररएको छ।  
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अभ्यास १: हाउसकिकिङमा प्रयोग हुिे सामान्य प्राकिकधि शव्र्दाििीहरुिो िररचय 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : प्रास्वस्धक शव्दावलीहरु ब्याख्या गने। 

 

 

WHAT िे प्रास्वस्धक शव्दावलीहरु ब्याख्या गने।  

 

HOW िसरी िामसु्हक छलफल तथा प्रश्नोिर (िानो िानो िमहु बनाउने)  

• िामान्य प्रयोगमा आउन ेहाउिस्कस्पङका शव्दावली एक िमहुलाई िोध्ने। 

• अको िमहुलाई त्यि शव्दावलीको महत्व िोध्ने। 

• शव्दावलीको महत्व िोस्धएको िमहुलाई हाउिस्कस्पङको ईक्यमुने्टहरुको पररचय 

स्दन लगाउने। 

• शव्दावली वताउने िमहुलाइ ईक्यमुेन्टको कायष वणषन गनष लगाउने। 

• स्नश्कर्षमा प्रस्शक्षकले िमग्रमा वताउने। 

TIME समय ४०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

स्चत्रहरु, हाते पतुतक 

 

धन्यबाद Thank you 
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:  

प्रश्नहरु: हाउसकिकिङमा प्रयोग हुिे सामान्य प्राकिकधि शव्र्दाििीहरुिो िररचय कर्दिे । 

 

१. स्ठक उिरमा स्चन्ह लगाउनहुोि । 

ब्रेक फातट काडष(Breakfast Card) भनेको के हो? 

क.   कोठा िफा गने हनरुोध  

ख. कोठा छोडेर जाने अनरुोध  

ग.  खािा मगाउिे अिुरोध  

घ. खाना बनाउने अनरुोध 

 

२. स्ललेन भनेको के हो ? 

क. बाथरुममा प्रयोग हुने तयाम्पहुरु  

ख. बाथरुममा प्रयोग हुने ब्रिहरु  

ग. िामिाजमा प्रयोग हुिे ििडा 

घ. कामकाजमा प्रयोग हुने केस्मकल  

 

३. खाली ठाउँ भर । 

क.  भ्याकुम स्क्लनर ............... प्रयोग गररने मेस्शन हो। (भईु ां िफा गने ) 

ख.  ......................हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले िाझँ पाहुना लाई स्दन ेएउटा िेवा हो। (टनष डाउन िस्भषि) 

ग. स्वडेट ...... ……ठाउँ हो । (दीशा पछु्ने) 

 

४. स्ठक वेस्ठक स्चन्ह लगाउ । 

क. िेफ स्डपोस्जट बक्ि (safe deposit box) लिा कपडा राख्न बनाईएको बाकि हो ।  x  

ख.  पेष्ट कन्ट्रोल(pest control) स्वस्भन्न स्कराहरु मानष तथा मिुा, स्वरालो हटाउन प्रयोग गररन ेस्वस्ध हो ।√ 

ग.  स्ड। एन. स्ड. (D.N.D.) काडषको कुनै महत्व हुदँनै। x 
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ििा  कसट (Work sheet)  भिे  

िाठ योजिा  :ििा  कसट (Work sheet ) भिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: वकष  स्िट (Work sheet)  भन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : वकष  स्िट (Work sheet)  भन े 

कस्त राम्रो: आएको,गएको िमय उललेख गरेको छ, कोठाको अवतथा लेखेको छ, भरेको  फरम्याट(format) गोपस्नयता 

राखेको छ।  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• कोठाको  प्रकार बारे छलफल गने । 

• फरक फरम्याट(format) का प्रकार छलफल गने । 

• फमष, रम्याट(Form format) को महत्चबारे जानकारर स्दन े। 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न र छलफल • वकष  स्िट (work sheet) िवै लाई दखेाई के होला यो 

भस्न िोध्न।े 

• वकष  स्िटमा कोठाको अवतथा (status) भनेको  के हो 

भस्न िोध्न।े 

• िबै छलफल लाई िमेस्ट वकष  स्िटको पररचय स्दने। 

वकष  स्िट  १0’ 

मुख्य अंश Main Body: 

मौस्खक वणषन  

वकष  स्िट प्रदशषन 

एकल अभ्याि 

कोठाको अवतथा (status)  वणषन गनेः 

• कोठाको अवतथा (status)   का प्रकार वारे बताउने। 

• वकष  स्िटको वणषन गने । 

• वकष  स्िट भनुषको कारण बताउन े। 

• वकष  स्िट िरुस्क्षत राखी गोपस्नयता कायम राख्न ुपने 

जानकारी गराउने। 

• वकष  स्िटमा भनुष पन ेिमय िही हुनपुने जानकारी गराउन।े 

• वकष  स्िट प्रस्शक्षक आफैले स्फ्लप चाटषमा भरेर दखेाउने। 

• एक्ला एक्लै वकष  स्िट भनष लगाउने। 

 

िमग्रमा वणषन गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्फ्लप चाटष 

वकष  स्िट 

 

 

६०’ 

 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

४५’ 
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सारांस Summary: 

िामसु्हक प्रश्नोिर • वकष  स्िट (work sheet) भनुषको कारण बताउनहुोि । 

• कोठाको अवतथा (status)   का प्रकार वारे बताउनहुोि। 

 

 ५’ 

जम्मा िमय:  १८०स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु:  ििा  कसट भिे  

 

ििा  कसटिो िररचय तथा महत्िः 

कायष िम्पादन गनष बनाईएको एक स्कस्िमको फारम लाई वकष  स्िट (work sheet)भस्नन्छ। वकष  स्िट (work sheet) स्वस्भन्न 

स्कस्िमका हुन्छन। यहाँ हामी हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको वकष  स्िट (work sheet) बारे उललेख गछौ। जिमा पाहुनाहरुको स्ववरणका 

िाथै कोठाका प्रकारहरु र तटाटि उललेख गररएको हुन्छ। पाहुनाहरुको स्ववरण वकष  स्िट (work sheet) मा उललेख भएको हुनाले 

उनीहरुको िरुक्षा लाई ध्यानमा राख्न ुपन ेहुदाँ गोपस्नयता कायम राख्न ुपने हुन्छ। वकष  स्िटमा कोठाको स्ववरण(status) पस्न हुने र 

हरेक कोठा िफा गन ेिममा आफूले कोठाको स्ववरण  जततै पाहुना होटेलको कोठामा  बिेको, खाली कोठा ,पाहुना होटेलमा  

आएको, पाहुनाले होटेल छोडेको (occupied, vacant, arrival, checked out) कततो भेट्यो िोस्ह अनिुार वकष  स्िट भनुष पन े

हुन्छ । वकष  स्िट (work sheet) मा भएको स्ववरण फरक भएमा आफ्नो िपुरभाईजर लाईतुरुन्त जानकरी गराई हालन ुपछष। जनु 

जानकारी फ्रन्ट अस्फिको लास्ग महत्वपणूष हुन्छ। उनीहरुको कायष अगाडी बढाउन वकष  स्िट फाराम स्ठक ढांगले िही िमयमा भररएन 

भने िवै कायषमा अिर पयुाषउने हुनाले यिको एकदम ैमहत्व हुन्छ। हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको वकष  स्िट (work sheet) फाराम स्नम्न 

बमोस्जमको हुन्छ। होटल अनिुार वकष  स्िटमा केस्ह फरक पन हुन िक्छन तर िामान्य तया तल दखेाइए बमोस्जम नै  हुन्छ। 

वकष  स्िट(work sheet): 

हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट .................................................     स्मस्तः 

................................................... 

Room 

no.(कोठा 

नां.) 

Room 

status 

(कोठाको 

स्ववरण)  

Guest 

name 

(पाहुनाको 

नाम) 

Guest status 

(पाहुनाको तह) 

Room 

status 

(कोठाको 

स्ववरण) 

Time in 

(कोठा 

स्भत्रेको 

िमय) 

Time out 

(कोठा 

बास्हरेको 

िमय) 

Remarks 

(कैस्पयत) 

४०१ 

५०० 

६०५ 

७१० 

२०१ 

 

O\C 

C\O 

V 

O\C 

A 

कमल 

ररता 

नयन 

कमला 

 

स्भ.आई.पी. ३  

स्भ.आई.पी. १ 

स्भ.आई.पी.२ 

स्भ.आई. पी. ४ 

    

वकष  स्िटमा कोठाको स्ववरण महत्वपणूष हुन्छ। कोठाको status हाउिस्कस्पङ एटन्डेन्टले जान्न ैपन ेमहत्वपणूष काम हो। कोठाको 

status हरु स्नम्न बमोस्जमका रहकेा छन। 

०१. स्क्लन भ्याकेन्ट रुम (clean vacant room): िफा तथा पाहुना कोठामा नरहकेो अवतथा 
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०२.  डस्टष भ्याकेन्ट रुम (dirty vacant room): फोहर तर पाहुना कोठामा नरहकेो अवतथा । 

०३. स्क्लन अराषईभल रुम (clean arrival room): पाहुना आउन ेिफा कोठाको अवतथा । 

०४. डस्टष अराषईभल रुम (dirty arrival room): पाहुना आउन ेफोहर कोठाको अवतथा । 

०५. एक्िपेक्टेड स्क्लन  अराषईभल रुम (expected clean arrival room): पाहुना आउन िक्न ेिफा कोठाको अवतथा । 

०६. एक्िपेक्टेड डस्टष  अराषईभल रुम (expected dirty arrival room): पाहुना आउन िक्ने फोहर कोठाको अवतथा । 

०७. अकुपाइड रुम(occupied room): पाहुना कोठा स्भत्र भएको अवतथा । 

०८. चेक आउट रुम (check out room): पाहुना कोठा छोडेर गएको अवतथा।  

०९. स्तलप आउट रुम (sleep out room): पाहुना कोठामा रहकेो तर कोठा प्रयोग नभएको अवतथा। 

वकष  स्िटमा पाहुनको पस्न तह छुट्याइएको हुन्छ। हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आफ्नो िेवा (िरिफाई) पाहुनाको तह हरेेर गनुष पन ेहुन्छ। 

पाहुनाका तह िामान्यतया यि प्रकार रहकेा हुन्छनः 

- स्भ.आइ.पी. वान (V.I.P. 1) 

- स्भ.आइ.पी. टु (V.I.P. 2) 

- स्भ.आइ.पी. थ्री (V.I.P. 3) 

- स्भ.आइ.पी. फो (V.I.P. 4) 

- स्भ स्भ.आइ.पी. पी(V.V.I.P.) 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा: ििा  कसट भिे 

स्बर्य/इकाई वकष  स्िट भन े

िीप/अवधारणा वकष  स्िट भन े 

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : वकष  स्िट भन े 

कस्त राम्रो: आएको,गएको िमय उललेख गरेको छ, कोठाको अवतथा लेखेको छ, भरेको फम्याषट 

गोपस्नयता राखेको छ।  

 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

वकष  स्िट फारम, पने, हाते पतुतक 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  वकष  स्िट हाउिस्कस्पङ हस्फि बाट स्लने ।    

२. * आप्नो ट्रलीमा गोपस्नयता कायम राख्द ैिरुस्क्षत राख्न।े    

३.  वकष  स्िट मा आफ्नो नाम र स्मस्त लेख्ने ।    

४.  हरेक कोठा स्छदाष िोस्ह वेला वकष  स्िटमा िमय लेख्ने ।    

५.  कोठामा स्छदाष कोठाको तटाटि वकष  स्िटमा स्दईएको तटाटि िांग िस्ह च छैन  चेक गने ।    

६.  कोठाको तटाटि फरक परेमा वकष  स्िटमा लेखी िपुरभाईजरलाई जानकारी गराउन े।    

७.  कोठा िफा गरर बास्हरीदा स्नतकेको िमय वकष  स्िटमा लेख्ने ।    

८.  कोठामा कुनै पस्न कायष बाकी भएमा कैस्फयतमा लेख्न े।    

९.  अन्त्यमा हाउिस्कस्पङमा िम्बस्न्धत पक्ष लाई वकष  स्िट बझुाउने ।    

१०.  िम्वन्धीत िरुक्षालाई ध्यान स्दन े।    

११.  कायष पणूष भएपस्छ कायषतथल िफा राख् न े।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:- २ 
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अभ्यास १: ििा  कसट भिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : वकष  स्िट भने।  

 

 

WHAT िे स्दइएको फम्याषटमा वकष  स्िट भने ।   

 

HOW िसरी कोठाको तटाटि िोध्ने ( िामसु्हक प्रश्न गने) 

• कुनै कोठाको उदाहरण स्दई त्यि कोठाको तटाटि िोध्न।े 

एकल अभ्याि (individual assignment) गराउनःे 

• स्फ्लप चाटषमा वकष  स्िट (work sheet) भने स्दने। 

• बाँकी रहकेा स्वद्याथीहरुलाई हाते पतुतक\कायष िम्पादन स्नदसे्शका स्दइ स्नररक्षण गनष 

लगाउने। 

• वकष  स्िट भने िमम ैस्नररक्षण गनष बिेका स्बद्याथीहरुलाई वीच वीच मा भररएको स्ठक छ 

छैन िोध्ने। 

• वकष  स्िट भरररहकेो स्वद्याथीलाई प्रोतिाहन  गद ैअगाडी बढन (परैु भनष ) लगाउने। 

 

TIME समय ४०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

वकष  स्िट, पेन 

 

 

 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु :वकष  स्िट भने 

 

1 स्ठक उिरमा स्चन्ह लगाउन ुहोि।् 

वकष  स्िट (work sheet) मा भएको कोठाको तटाटि र कोठा िफा गनष जादाां भेस्टएको तटाटि फरक भएमा के गनुष पछष? 

उिर: वकष  स्िटमा नोट गरर िपुरभाइजर लाई खवर गनुष पछष।  

 

2 खाली ठाँउ भनुषहोि । 

क  फोहर तर पाहुना कोठामा नरहकेो अवतथा लाई ......................... भस्नन्छ । (डस्टष भ्याकेन्ट रुम) 

ख  पाहुना आउन िक्ने िफा कोठाको अवतथा लाई ................. भस्नन्छ ।(स्क्लन एराषईभर रुम) 

ग  पाहुना कोठा स्भत्र रहकेो अवतथा लाई ................. भस्नन्छ । (अकुपाइड रुम) 

घ  पाहुना कोठा छोडेर  गएको अवतथा लाई ..................भस्नन्छ । (चेक आउट रुम)  

 

3 स्ठक बेस्ठक स्चन्ह लगाउन ुकोि । 

क  कोठाको तटाटि भए जततै पाहुनाको पस्न तटाटि (तह) हुन्छ । √  

ख  पाहुना कोठामा रहकेो अवतथा लाई भ्याकेन्ट रुम भस्नन्छ । x  

ग  वकष  स्िट िवैले दखे्नेगरर ट्रली माथी राख्न ुपछष । x  

घ  पाहुना लाई स्दने िेवामा पाहुनाको तह ले कुनै फरक पदनै । x 
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सााँचो ह्यान्डकिङ )handling) गिे।  

िाठ योजिा  :सााँचो ह्यान्डकिङ गिे। 

कबषय )सीि/अिधारणा(: िाँचो ह्यान्डस्लङ  गने। 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : िाँचो ह्यान्डस्लङ गन े

कस्त राम्रो: िाँचो स्भत्र/ बास्हर (in/out) गने रस्जष्टर भरेको छ, िाँचो आफैिँग िरुस्क्षत राखकेोछ । 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• िाँचोको प्रकारबारे छलफल गने । 

• िाँचोको महत्चबारे  वणषन गने । 

• िाँचोको प्रयोग गन ेतररका बारे  वणषन गने । 

•  िाँचोको प्रयोग गदाष ध्यान स्दन ुपने तररका बारे  छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न र छलफल  
• िाँचो भनेको के हो भनी िोध्ने ? 

• िाँचो हामी स्कन प्रयोग गछौ िोध्न े? 

• िवैको छलफल लाई िमेस्ट िाँचोको पररचय स्दन,े 

प्रकार बताउने।  

 ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

मौस्खक प्रश्न र छलफल 

 

 

स्चत्र प्रदशषन  

 

 

 

एकल अभ्याि 

 

 

 

 

 

 

• हाउिस्कस्पङमा िाँचोको महत्व वणषन गनःे 

• िाँचो जो किै लाई स्जम्मा लगाउँदा के हुन िक्छ िोध्न े। 

• िाँचो जथाभावी प्रयोग गदाष के हुन िक्छ भस्न िोध्न े। 

• स्य प्रश्नहरु िामसु्हक रुपमा राख्द ैराम्रो उिर स्दने लाई 

प्रोत्िाहन स्दद ैआफूले महत्व वताउने। 

• िाँचोका प्रकार बताउने।  

• िाँचो िामान्यतया दईु स्कस्िमको हुने कुरा बताउने। 

- मेटल िाँचो  

- ईलेक्ट्रोस्नक िाँचो 

• मेटल स्क िवैको दसै्नक जीवनमा प्रयोग हुने हुदँा 

ईलेक्ट्रोस्नक स्क काडषको पररचय स्दने। 

•  िाँचो प्रयोग गन ेतररका वणषन गनःे 

छलफल  

स्चत्र 

/वाततस्वक 

वततु 

 

 

 

वाततस्वक 

वततु 

 

 

 

 

 

६०’ 
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िीप प्रदशषन 

 

• िाँचो प्रयोग गनष कायष-िम्पादन स्नदसे्शका वणषन गनेः 

• िाँचो प्रयोग गने िीप प्रदशषन गने 

• प्रत्येक खड्ुस्कला राम्रोिँग वणषन गने । 

• िावधानी अपनाउन ुपने खड्ुस्कला हरु वणषन गनेः। 

• िामसु्हक रुपमा राखी एक एकलाई िाँचो प्रयोग गनषस्दन े

• हरेक लाई पालै पालो प्रयोग गनष लागाउने। 

कायष-िम्पादन 

स्नदसे्शका 

 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

११०’ 

 

 

सारांस Summary: 

 • इलेक्ट्रोस्नक स्क काडष भनेको के हो? 

• िाँचो प्रयोग गदाष ध्यान स्दन ुपन ेकुरा के हुन ? 

 ५’ 

जम्मा िमय:  १८० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: सााँचो ह्यान्डकिङ गिे 

िररचय: िाँचो ह्यान्डस्लङ (key handling): 

 

कुनै पस्न ढोका खोलन प्रयोग गररन ेिाधनलाई िाँचो (key) भस्नन्छ। िाँचो स्वस्भन्न थररका  हुन्छन, तर होटेलमा मखु्यत: दईु स्कस्िम 

का िाँचो प्रयोग गररएको पाईएको छ । 

१.  मेटल स्क (metal key)  

 २. ईलेक्ट्रस्नक स्क काडष (electronic key card) 

 

मेटल िाँचो (metal key):  

फलाम, तामा, स्तटल आस्दको प्रयोग गरर बनाईएको िाँचोलाई मटेल िाँचो भस्नन्छ, जनु िाँचो 

हामीले आफ्नो दसै्नक जीवनमा प्रयोग गरेका हुन्छौ । यो िाँचो दसै्नक जीवनमा  प्रयोग गरररहकेोले 

प्रयोग गनष िस्जलो हुन्छ । 

ईलेक्ट्रोस्नक िाँचो काडष (Electronic Key Card):  

कम्प्यटुराईज प्रस्वस्धबाट बनाईएको काडष जततो िाँचोलाई ईलोक्ट्रोस्नक स्क काडष भस्नन्छ। यो काडषको 

प्रयोग गदाष धेरै कुरामा ध्यान पयुाषउन ुपन ेहुन्छ। यो काडषलाई हामीले आफ्नो मोबाईल िांग ैराखमेा काडषले 

काम नगने भएर जान्छ। यो काडष प्रयोग गनुष भन्दा  अगाडी आफ्नो िपुरभाईजरिांग राम्रोिांग स्िक्न ुपछष। 

िाँचो हान्डस्लङ हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको लास्ग एउटा महत्वपणूष काम हो ।पाहुनाको कोठा िफा गदाष 

िाँचोको स्जम्मा हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले नै स्लएको हुन्छ  र उतकै स्बश्वािमा पाहुनाले कोठा छाडेको हुन्छ 

। हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आफूले प्रयोग गन ेकोठाको िाँचो वा  अन्य िाँचो ( एउटा परुा तललाको ढोका 

खोलन स्मलने)कतै हराएमाआफ्नो िपुरभाईजरलाई तुरन्त खबर गनुष पदषछ।  र िो िाँचो अन्य व्यस्क्तले फेला 

पारी कुन ेपस्न पाहुनाको कोठा खोस्ल केस्ह िामान  लगमेा यिले कम्पनीको िाख स्गनुषको िाथै ठूलै िमतया उत्पन्न गराउछ। त्यिैले 

हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आफ्नो िाँचो िरुस्क्षत िाथ राख्नकुो िाथै अन्य किैलाई पस्न कुने पस्न कोठा खोलन  आफ्नो िाँचो स्दन ु

हुन्न । िाँचो कुन ैपस्न कोठा खोलन प्रयोग गदाष (स्भत्र \ वास्हर गरेको) िमय आफ्नो वकष  स्िट (work sheet) मा लेख्नपुछष यततो 

गनाषले कामको दौरानमा केस्ह भईहाले आफ्नो िरुक्षाको लास्ग िो कोठा खोलेको िमयले िघाउ पयुाषउँछ। 

हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको िाँचो एकदम ैमहत्वपणूष भएको हुनाले गदाष कथम कदास्चत हराएमा तुरुन्त आफ्नो िपुरभाईजर लाई खवर 

गरेमा , उनीहरुले त्यो िाँचोलाई ब्लक गररस्दन्छन ्र कुनै अस्प्रय घट्ना घट्न पाउँदनै। यो ईलेक्ट्रोस्नक स्क काडषको िन्दभषमा लाग ु

हुन्छ भन ेमटेल स्क मा ब्लक गनष नस्मलन ेहुनाले ढोकाको लक नै पररवतषन गनुष पने हुन्छ। जनु एकदम महगँो पनष जाने हुन्छ। जिले 

गदाष कामदारले आफ्नो जागीर गमुाउन पस्न िक्न ेहुन्छ।  
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा: सााँचो ह्यान्डकिङ  गिे 

 

स्बर्य/इकाई िाँचो ह्यान्डस्लङ  गन े

िीप/अवधारणा  िाँचो ह्यान्डस्लङ गन े

 

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : िाँचो ह्यान्डस्लङ  गन े

कस्त राम्रो: िाँचो स्भत्र/ बास्हर (in/out) गने रस्जष्टर भरेको छ, िाँचो आफैिँग िरुस्क्षत राखकेोछ । 

 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

मेटल िाँचो(Metal key) र ईलेक्ट्रोस्नक स्क काडष (Electronic key card) 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  िम्बस्न्धत क्षेत्र बाट िाँचो स्लई िाँचो दताष स्कताबमा िाँचो नांम्बर. आफ्नो नाम, स्मस्त लेख्न े।    

२.  ईलेस्क्ट्रक स्क काडष र मेटल स्क काडष अलग अलग राख्ने ।    

३.  मेटल स्क काडष मोवाईल िांग ैनराख्ने (स्वग्रन िक्छ) ।    

४.  मेटल स्क काडष (िाँचो ) ढोकामा राख्नको लास्ग   िकें त चेक गने ।    

५. # िकें त अनिुार ढोकामा भएको काडष घिुाउने प्वालमा  मेटल स्क काडष घिुाँउन े।    

६.  ढोकामा भएको मेस्िनले काडषलाई ररड(read) गरेपस्छ मेटल स्क काडष आफै बास्हर स्नतकन्छ ।    

७.  काडष बास्हर स्नतकेपस्छ काडष ढोकाबाट स्नकालने ।    

८.  ढोका हातको िहायताले स्वततारै ढोका खोलन े।    

९. # मेटल स्क काडष िरुस्क्षत तथानमा राख्ने ।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:-५,९ 
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अभ्यास १: सााँचो ह्यान्डकिङ  गिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : िाँचो ह्यान्डस्लङ गन े

 

 

WHAT िे िाँचो ह्यान्डस्लङ (key handling) गन े।   

 

HOW िसरी एकल अभ्याि गनष लगाउनेः 

• प्रस्शक्षक बाट वणषन तथा प्रस्शक्षण गराउने । 

• इलेक्ट्रोस्नक स्क काडष प्रयोग गनष स्मलने कोठामा लैजाने। 

• एक स्वद्याथी लाई पाहुना बनाएर कोठा स्भत्र राख्ने । 

• बाँकी स्वद्याथीहरु लाई बास्हर राखी एक स्वद्याथीलाई िाँचो प्रयोग गरर कोठा खोलन 

लगाउने । 

• कोठा खोलदा िाँचो िस्ह ढांगले प्रयोग भए नभएको हनेष बाँकी बास्क स्वद्याथीहरुलाई 

hand out स्दई स्नररक्षण गनष लगाउने । 

• िस्ह ढांगले भए नभएको िोध्ने । 

• हरेक स्वद्याथीलाई पालै पालो िाँचो प्रयोग गनष लगाउन े( िाँचो प्रयोग गरेर कोठा 

खोस्लिकेका स्वद्याथीहरुलाई पाहुनाको रुपमा कोठा स्भत्र बतन लगाउने) । 

 

TIME समय ११०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

मेटल स्क , ईलेक्ट्रोस्नक स्क काडष 

 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

 51  

 

प्रश्नहरु :सााँचो ह्यान्डकिङ  गिे 

स्ठक उिरमा स्चन्ह लगाउन ुहोि ्। 

१. हाउिस्कस्पङमा िाँचो कस्त स्कस्िमको प्रयोग  हुन्छ ? 

क. चार 

ख. पाँच 

ग. स्तन 

घ. रु्दई  

 

२. आफूलाई स्दईएको िाँचो हराएमा  पस्हले किलाई खबर गनुष पछष  ?  

क.  िाथीलाई 

ख.  पाहुनालाई 

ग. म्यानेजरलाई  

घ. सिुरभाईजरिाई 

 

३. खाली ठाउँ भनुषहोि् । 

क. क. ईलेक्ट्रोस्नक स्क काडष ................... िांगै राख्न ुहुदँैन ।( मोवाईल)  

ख.  ईलेक्ट्रस्नक स्क काडष र ..................... गरर दईु थरी िाँचो हुन्छ । (मेटल स्क)  

 

४. स्ठक \ वेस्ठक स्चन्ह लगाउः 

ग.  िाँचो हराई हालेमा अको बनाउन स्मलने हुदँा यिको खािै महत्व हुन्न । x 

घ. िाँचो प्रयोग गरेको हरेक िमय आफ्नो वकष  स्िट (work sheet) मा लेख्न ुपछष । √  

ङ. िाँचो वझुाउँदा अस्फिमा लगी जो किैलाई बुझाउँदा हुन्छ । x  
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िोठा तथा िाथरुम एमेकिकटज बारे जाििारी कर्दिे 

िाठ योजिा :   िोठा तथा िाथरुम एमेकिकटज बारे जाििारी 

कबषय )सीि/अिधारणा(: कोठा तथा वाथरुम एमेस्नस्टज बारे जानकारी 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• कोठा र बाथरुम एमेस्नस्टजका स्भन्नता बारे छलफल गने  

• कोठा र बाथरुम एमेस्नस्टज राख्ने तररका बारे छलफल गन े

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

 

 मौस्खक छलफल  

दृष्यात्मक छलफल 
• तपाई ां कोठामा के कतता िामान राख्न ुहुन्छ ? तथा तपाई ां 

वाथरुममा के के होि भन्ने िोच्न ुहुन्छ? प्रश्न िोध्ने। 

• उिरलाई स्फ्लप चाटषमा लेख्ने। 

• स्नस्श्कएका उिरमा छलफल गद ैस्दद ैकोठामा तथा 

वाथरुममा प्रयोग हुने ५ वटा िामान लयाई प्रदशषन गने। 

• कोठामा तथा वाथरुममा यतता िामान हुदँा ब्यस्क्तलाई 

िहज हुन,े िसु्वधा हुन ेहुदँा यतता िामानहरु कोठामार 

वाथरुममा हुदँाको फाईदाहरु बताउने।  

 

स्फ्लप चाटष  

एमेस्नस्टजहरु  

 

 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृष्यात्मक  छलफल 

िामसु्हक कायष  

 

 

 

िामसु्हक कायष 

 

 

  

प्रदशषन गन े

 

 

 

• कोठामा प्रयोग हुन िक्ने िवै एमेस्नस्टजहरुको स्चत्र  वा 

स्भस्डयो दखेाउने र छलफल गने। 

• कोठाको एमेस्नस्टजहरुलाई किरी राख्न ुपदषछ तथा ध्यान 

स्दने कुराहरु ब्याख्या गने। 

• वाथरुमको एमेस्नस्टजहरु को स्चत्र वा स्भस्डयो दखेाउने 

दखेाई किरी राख्ने तररकाको ब्याख्या गने । 

• वाथरुमको एमेस्नस्टजहरुलाई किरी राख्न ुपदषछ तथा ध्यान 

स्दने कुराहरु ब्याख्या गने। 

• कोठा र वाथरुमको एमसे्नस्टज किरी किरी राख्ने बारे 

तास्लम केन्ि वा होटेलको कोठा र वाथरुमको भ्रमण 

गराउने। 

एमेस्नस्टज 

स्चत्रहरु  

 

 

 

एमेस्नस्टज 

स्चत्रहरु  

 

६०’ 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

४०’ 
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1. सारांस Summary: 

तास्लका प्रततुती 
• भ्रमण वाट तयार पाररएको एमेस्नस्टज पढरे िनुाउने । 

थपघट  भए पषृ्ठपोर्ण स्दने। 

 १०’ 

जम्मा िमय:  १८० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: िोठा तथा िाथरुम एमेकिकटज िारे जाििारी 

िररचय: 

एमेस्नस्टजहरुःहोटेलमा पाहुनाको िेवा र िसु्बधाको लास्ग चास्हन ेमालिामानलाई एमेस्नस्टज भस्नन्छ। तल  पाहुनाको लास्ग र 

होटेलमा चास्हन ेकोठाको एमेस्नस्टजहरु र  वाथरुमको एमेस्नस्टजहरुको िचूी बनाइएको छ। 

िोठािो एमेकिकटजहरु  िाथरुमिो एमेकिकटजहरु  

वेड म्याटे्रि (bed mattress) नहुाउन ेरुमाल (bath towel) 

वेड स्िट (bed sheet)  मखु पछु्न ेरुमाल(face towel) 

वलयाांकेट (blanket) हात पछु्ने रुमाल (hand towel) 

तस्कया र तस्कयाको खोल (pillow\case) नसु्तहाउन ेपदाष(shower curtain) 

रनर (runner) स्गलाि( water glass) 

आतटे्र र िलाई  स्टतय ुरोल (toilet paper) 

टेस्लफोन डाईरेक्टरी तयाम्प ु, कस्न्डिनर  

टेस्लफोन िेट डतट स्वन 

नोट प्याड र कलम  वाथ िलट 

िस्भषि डाईरेक्टरी  लोफा(Loofah ) 

रुम िस्भषि मेन ु वाथ म्याट 

िादा होटलको लेटर प्याड हयेर रायर 

खाम पोष्टकाडष कलम हात धनुे िाबनु 

पाहुनाको कमेन्ट काडष नहुाउन ेिाबनु  

ईमजेन्िी लाईट  बच्चाको लोिन 

पस्त्रकाहरु  मन्जन ब्रि  

दराज  काईयो  

ह्याङगर नेल फाईल  

लन्री स्लतट फोहर फालन े 

लन्री ब्याग  कान िफा गन े 

थप तस्कया  गमला  

थप ब्लाङकेट  ठुलो ऐना  

जिुा बाकि   

िेस्फ्ट स्डपोस्जट बक्ि   

चप्पल   

स्ट.स्भ. र   ररमोट   

डु नट स्डतटब काडष(DND card)  

खाना मने ुकाडष   

बाइबल \ध्यान गने म्याट   

डतटस्बन  
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क्यास्ि तटेिन (Cassee station -coffee, milk, sugar, 

water) 

 

यतता एमेस्नस्टजहरु राख्न ेतररका होटलको ब्यवतथापन अनिुार फरक पदषछ। 

• कोठाको िामान राख्दा त्यिको आकार प्रकार अनिुार स्मलाएर िफा दसे्खने गरर राख्न ुपदषछ। दराज स्भत्र ह्याङ्गरहरु 

स्मलाएर राख्न ुपछष। दईु वटा चप्पल अस्नवायष हुन ुपछष। कुरान, बाईवल तथा पे्रयर म्याट िलुटो स्मलाई राख्न ुपछष। लस्न्र 

ब्यागमा लन्री स्लतट हुनै पछष। कस्फ तटेशन छ भन ेस्मस्त िमाि नभएको दधु, कस्फ, पानी,र स्चनी राख्न ुपदषछ। टेस्लफोन 

अगाडी नोट प्याड र कलम अस्नवायष हुन ु पछष। बिीहरु परुा बलेको हुन ु पछष।पाहुना डाईरेक्टरीमा िवै कागज पत्र 

नच्यास्तएको, नकोररएको िफा हुन ुपदषछ। स्ट.स्भ. को मनुी स्ट.स्भ. ररमोट हुन ुपदषछ। 

• वाथरुमको िामान राख्दा रुमालहरु स्मलाएर राख्न ुपदषछ। कुना कुनाको भाग छोस्पएको तथा पाहुनाले नदखे्ने गरर राख्न ु

पदषछ। च्यास्तएको दाग लागेको रुमाल तथा अरुले प्रयोग गरेको कुनै िामान पस्न नयाँ पाहुनाको लास्ग राख्न ुहुदँनै । पानी 

स्पउने स्गलाि िफा हुन ुपदषछ।जहाां राख्न ुपने हो िवै िामान स्मलाएर राख्न ुपदषछ।जततै; तयाम्प,ु कस्न्डिनर, वाथ जेल, 

वाथ िालट, लफुाह्ल लाई नहुाउन ेकक्षमा राख्न ुपदषछ। स्मररको अगाडी कपाल िखु्खा गन ेमेस्िन तथा डेन्टल िेट, काइयो, 

नङकटर,भोस्नस्ट िेट , िास्नटरी प्याड तथा ह्यान्ड एन्ड वस्ड लोिन राख्न ुपदषछ। वाथरुममा रास्खएको फुल निकेुको हुन ु

पदषछ।    
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ट्रिी )Trolley) अथिा मेड्स िाटा )Maid’s cart) तयार गिे ।  

िाठ योजिा  :ट्रिी )Trolley)  तयार गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: ट्रली (Trolley)  तयार गन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : ट्रली तयार गने  

कस्त राम्रो: चास्हने िामान िबै स्मलाएर राखेको छ,ट्रली िफा छ ट्रली काम गने अवतथामा छ। 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• ट्रली एस्मस्नस्टज (amenities)  बारे जानकारर स्दने 

• ट्रली तयार गने गनेबारे जानकारर स्दने 

• ट्रली तयार पादाष ध्यान स्दनु पने कुराहरुको जानकारर स्दने 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न • हाउिस्कस्पङ कायष गदाष के के एस्मस्नस्टज प्रयोग हुन 

िस्कन्छ भनरे िोध्न े

• एस्मस्नस्टजहरु धेरै हुन ेहुनाले आफ्नो कायष गदाष किरी लग्न ु

हुन्छ भनी िोध्न े

• िबै छलफल लाई िमेटी ट्रली एमेस्नस्टजको  पररचय स्दन े 

• ट्रलीको पररचय स्दन े

 ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

स्चत्र प्रदशषनी  

 

 

 

 

 

 

 

िीप प्रदशषन 

 

 

िामसु्हक कायष 

• ट्रलीको पररचय स्दन े। 

• ट्रलीमा प्रयोग गने एस्मस्नस्टजहरुको ब्याख्या गनःे 

• एस्मस्नस्टजहरुको स्चत्र प्रदशषन गन ेर त्यिका कायषहरु 

वताउने । 

• एस्मस्नस्टजहरु प्रयोग हुने क्षेत्रको वारेमा वताउन े

• ट्रली तयार गनष कायष-िम्पादन स्नदसे्शका वणषन गनःे 

• ट्रली तयार गन ेिीप प्रदशषन गने । 

• प्रत्येक खड्ुस्कला  राम्रोिँग वनषन गने । 

• िावधानी पनाउन ुपन ेखड्ुस्कला हरु वणषन गन े। 

• िामसु्हक रुपमा राखी एक एकलाई ट्रली तयार गनष स्दने । 

स्चत्र/वाततस्वक 

वततु 

 

 

 

 

 

कायष-िम्पादन 

स्नदसे्शका 

वाततस्वक वतत ु

६०’ 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

 

२००’ 
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• ट्रली तयार गन ेलाई हाते स्कताव स्दई स्नररक्षण गनष लगाउने 

। 

• िवै लाई िोही प्रस्िया अनरुुप गद ैलैजान े। 

• प्रस्शक्षकले िवै कुरा लाई िमटेी ट्रली तयार गदाष ध्यान स्दन ु

पने कुरा वणषन गने । 

• प्रस्शक्षकले कस्मकमजोरी औलयाई पषृ्ठपोर्ण गने । 

• एकल अभ्याि गराउन े। 

 

 

 

 

 

 

 

९०’ 

सारांस Summary: 

िामसु्हक प्रश्नोिर  
• ट्रली एमोस्नस्टजहरुको बारेमा बताउनहुोि ्। 

• ट्रली तयार गदाष ध्यान स्दन ुपने कुरा बताउनहुोि ्। 

 ५’ 

जम्मा िमय:  ४२० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: ट्रिी  तयार गिे 

 

िररचय:  

ट्रली तयार गन ेबारे ब्याख्याः 

हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टलाई आफ्नो कायष िम्पन्न गन ेिस्जलो होि भन्ने हतेुले िम्पणूष िामाग्रीहरु राख्न स्मलने गरर बनाईएको एउटा 

िाधनलाई ट्रली भस्नन्छ। हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आफ्नो कायष िरुु गनुष भन्दा पस्हले यि ट्रलीलाई तयार गरेर मात्र िरुु गनुष पने हुन्छ। 

अतः उिले एस्मस्नस्टजहरु  ट्रलीमा स्मलाउँदा एउटै िामान धेरै नराखी िम्पणूष एस्मस्नस्टजहरु चास्हन ेमात्रामा तटोर रुम (pantry \ 

store room) बाट स्लई स्मलाउनपुछष। िामान ट्रलीमा स्मलाउँदा आफूले कस्त  कोठा िफा गने हो िोही अनिुार स्लनने केस्मकल 

तथा अन्य िामाग्री ट्रलीमा राख्नपुने हुन्छ। ट्रलीमा िामान स्मलाउांदा िवैस्तर स्मलेको (कच्याक कुचकु नदसे्खएको), िामानहरु एक 

अकाषमा नस्मस्िएको हुन ुपछष। ट्रली जस्त ब्यवस्तथत भयो हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टलाई काम गनष उस्िकै िस्जलो हुन्छ। 

ट्रलीमा रास्खने िामाग्रीहरु तल उललेस्खत बमोस्जम रहकेा छनः 

०१. वेड स्लनेनः 

कः Bed sheet king (ठूलो तन्ना) ,bed sheet queen (िानो तन्ना) 

खः Pillow case king (ठूलो तस्कयाको खोल), pillow case queen (िानो तस्कयाको खोल) 

०२. वाथरुम स्लनेनः 

कः Bath towel (नहुाउने रुमाल) 

खः Hand towel (हात पछु्न ेरुमाल) 

गः Face towel (मखु पछु्न ेरुमाल) 

घः Bidet towel (चाक पछुन ेरुमाल) 

ङः Bath mat (नहुाएपस्छ खटु्टा राख्ने\पछुने रुमाल) 

चः Shower curtain ( नहुाउन ेपदाष) 

०३. वाथरुमका अन्य िामाग्रीहरुः 

क. तयाम्प ु(Shampoo) 

ख. कस्न्डिनर (Conditioner) 

ग. वडी लोिन (Body lotion) 

घ. नहुाउने िाबनु (Bath soap) 

ङ. हात धनु ेिाबनु (Hand soap)  

च. चप्पल (Slipper) 

छ. स्डतपोस्जवल झोला (Disposable bag) 

ज. जिुा पछु्ने कपडा (Shoe mitt) 

झ. िावर क्याप (Shower cap) 

अ. टुथ  ब्रि (Tooth brush) 

ट. िेस्भङ स्कट (Shaving kit) 

ठ. स्टतय ुपेपर (Tissue paper) 

ड. ट्वाईलेट रोल (Toilet roll) 
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ढ. िलाई (Match box) 

केस्मकलः 

क R-1 (Harpic) 

ख R-2 (All purpose cleaning) 

ग R-3 (Glass cleaner) 

घ R-4 (Furniture polish) 

ङ R-5 (Perfume for moping) 

०४. कोठा स्भत्रका अन्य िामास्ग्रहरुः  

क. टेस्लफोन प्याड (Telephone pad) 

ख. पेन (Pen) 

ग. िादा कागज (Plain paper\ sheet) 

घ. खाम (Envolipe) 

ङ. स्गलाि कभर (Glass cover) 

च. लन्री स्लतट (Laundry list) 

छ. लन्री व्याग  (Laundry bag) 

माथी उललेस्खत िम्पणूष एस्मस्नस्टजहरु व्यवस्तथत ढांगले ट्रलीमा चास्हने मात्रामा स्मलाएर राख्नपुन ेहुन्छ। 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा: ट्रिी  तयार गिे 

स्बर्य/इकाई ट्रली तयार गन े

िीप/अवधारणा ट्रली तयार गन े 

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : ट्रली तयार गने  

कस्त राम्रो: चास्हने िामान िबै स्मलाएर राखेको छ,ट्रली िफा छ ट्रली काम गने अवतथामा छ। 

 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

ट्रली, वाथरुम र कोठाको स्लनेन, केस्मकल, एमनेेस्टजहरु 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  ट्रली काम लाग्न ेस्तथस्तमा छ छैन चेक गने     

२.  आफ्नो ड्यटुी कस्तवटा रुमछ िो को जानकारर स्लने ।    

३.  आवश्यक िामाग्री िकलन गन े।    

४.  आफूलाई चास्हन ेवेड स्लनेन िही मात्रामा ट्रलीको स्वचको एक भागमा राख्ने ।    

५.  बाथरुममा प्रयोग हुने एमनेेस्टजहरु  ट्रलीको मास्थललो एक भागमा स्मलाएर राख्न े।    

६.  कोठा स्भत्र रास्खने बेड स्लनेन बाहकेका एमेनसे्टज ट्रलीको मास्थललो अको भागमा स्मलाएर 

राख्न े। 

   

७.  बाथरुममा प्रयोग हुने स्लनेन ट्रलीको तललो भागमा स्मलाएर राख्ने ।    

८.  केस्मकलहरु आवश्यक मात्रामा ट्रलीको तललो तर छेउमा स्मलाएर राख्ने ।    

९.  ट्रली तयार भएपछी आफ्नो कायषमा जाने ।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:- 
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अभ्यास १: ट्रिी तयार गिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : ट्रली तयार गन े

 

 

WHAT िे ट्रली तयार गन े 

 

HOW िसरी िामसु्हक अभ्याि गने । 

• पाँच जनाको एक िमहु बनाउन े। 

• कायष कायष-िम्पादन स्नदसे्शका पढ्न लगाउन े

• िमहुमा रास्ख गरी एकल अभ्याि गराउने । 

• अभ्याि नगनेहरुलाई हाते पतुतक स्दई ट्रली व्यवस्श्थत ढांगले तयार गररएको छ छैन 

स्नररक्षण गनष लगाउन े। 

• हरेक स्वद्याथीलाई पालै पालो  ट्रली (trolley) तयार गने लगाउन े

• स्नदशेन मलुयाङ्कन तथा पषृ्ठपोर्ण स्दन े। 

एकल  अभ्याि गन े

 

 

 

TIME समय िामसु्हक अभ्याि :२००’  

एकल  अभ्याि :९०’ 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

ट्ली र यिमा प्रयोग हुने एस्मस्नस्टजहरु (हाते पतुतक अनरुुप) 

 

 

 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

 62  

 

प्रश्नहरु :ट्रिी तयार गिे  

 

१. खाली ठाउँ भर । 

क.  ट्रलीमा िम्पणूष ... ... राखरे स्मलाउन ुपछष। (एस्मस्नस्टज)  

ख.  वाथरुममा नहुाउदारास्खने पदाष लाई ...... भस्नन्छ। (िावर कटषन)  

  

२. प्रश्नहरु 

क. ट्रली भनेको के हो?  

उिर: हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टलाई आफ्नो कायष िम्पन्न गने िस्जलो होि भन्ने हतेुले िम्पणूष िामाग्रीहरु राख्न 

स्मलन ेगरर बनाईएको एउटा िाधन । 

ख. ट्रली के को लागी प्रयोग हुन्छ ? 

 उिर: हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आफ्नो कायष िरुु गनुष भन्दा पस्हले  आवश्क पन ेआवश्यक इस्मस्नजहरु 

स्मलाएर  राख्न र काम गनष िस्जलो का लास्ग  ट्रलीको प्रयोग हुन्छ । 
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सािाजकिि स्थििो सफाईबारे िररचय 

िाठ योजिा  :सािाजकिि स्थििो सफाई बारे िररचय 

कबषय )सीि/अिधारणा(: िावषजस्नक तथलको िफाई बारे पररचय 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• िावषजस्नक तथलको पररभार्ा स्दने । 

• िावषजस्नक तथल िफा गन ेठाँउहरु छलफल गने । 

• िावषजस्नक तथल िफाई गन ेठाँऊहरुको िचुी बनाउने । 

• िावषजस्नक तथलहरु िफाई गन ेतररकाहरुको िचुी बनाउने ।  

• िावषजस्नक तथल िफा गदाष िावधानी अपनाउन ुपने कुराहरुको ब्याख्या  गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

स्चत्र प्रदशषनी र मौस्खक 

पश्नष 

िावषजस्नक तथल (Public area) को स्चत्र दखेाई यो क्षते्र लाई कुन 

तथल भस्नन्छ िोध्ने। 

होटेलमा हुन िक्न ेिावषजस्नक तथल कुन कुन हुन िक्छन भस्न िोध्न े

। 

िवैको छलफललाई िमसे्ट स्चत्रको िहायता स्लइ  पाठको पररचय 

स्दने । 

स्चत्र  

 

 

५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

स्चत्र प्रदशषन र प्रवचन  
• िावषजस्नक तथलको पररभार्ा स्दने । 

• होटेलमा िावषजस्नक तथल िफा गने ठाँउहरुको वणषन गन े। 

• िावषजस्नक तथल िफा गदाष के के कुराहरुमा ध्यान स्दनपुछष  

बुदँाहरु चाटषमा स्टप्द ै छलफल गने । 

• िावषजस्नक तथलको िफाई गने तररकाहरुको ब्याख्या गन े

। िाथै स्वततत िफाईको  स्िकाई पस्छको कक्षामा हुने 

जानकारर गराउन े। 

•  िावषजस्नक तथल िफा गदाष िावधानी अपनाउन ुपने 

कुराहरु  ब्याख्या  गने व्यस्क्तगत िरुक्षाको कक्षाको 

पनुरावलोकन गन े। 

 

स्चत्र 

 

 

स्फ्लप चाटष 

 

स्फ्लप चाटष 

 

 

 

मौस्खक 

४५’ 

 

 

 

 

 

 

 

१५’ 

सारांस Summary: 
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प्रश्नोिर - िावषजस्नक तथल (public area) भनेको कर हो ? 

- िावषजस्नक तथल (public area) को िफाई गदाष ध्यान 

स्दनपुने कुरा भन्नहुोि ? 

 ५’ 

जम्मा िमय:  ६० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: सािाजकिि स्थििो सफाई बारे िररचय 

िररचय: 

िावषजस्नक तथलको िफाई गनष जान ुभन्दा पस्हले पस्व्लक एररया कुन क्षेत्र लाई भस्नन्छ िो कुरा जान्न ुमहत्वपणूष हुन्छ । 

कुनै  घर , होटल, मलको स्भत्री क्षेत्र बाहकेका भाग वा  बास्हरी भागहरुलाई िावषजस्नक तथल भस्नन्छ। जततैः होटेलको 

आांगन,ररिेप्िन, वगचैा रहकेो भाग, लवी, पास्कष ङ क्षेत्र आस्द। हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले आफ्नो ड्यसु्ट अनशुार िावषजस्नक तथलको 

पस्न िफाई गनुष पदषछ ।  

िावषजस्नक तथलको िफाई गने तररकाहरु: 

डस्तटङ गन े

भुांई पछु्न े

मोप गन े

भ्याकुम गन े

तयाम्प ुगन े

तक्ब गन े

बफररङ गन े

पास्लि गन े

यी िफा गन ेतररकाहरु पस्छका कक्षामा  छलफल  गररन ेछ। 

 

हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले िावषजस्नक तथलमा काम गदाष स्भत्री क्षेत्रमा झै धेरै कुरामा िावधानी अपनाउन ुपने हुन्छ। िावषजस्नक तथलमा 

व्यस्क्तहरुको आवत जावत बस्ढ हुने हुनाले काम गदाष त्यि क्षेत्रमा िाांकेस्तक वोडष (Caution Signal Board) राख्न ुपने हुन्छ। 

जिले गदाष अन्य व्यस्क्तलाई त्यो क्षेत्रमा काम भइरहकेो  छ र दधुषटना हुन िक्न ेिम्भावना हुन्छ भन्न ेजानकारी हुन्छ। तर काम 

अनशुारको फरक फरक िाांकेस्तक वोडष  राखेर िफाईलको काम गनुष पदषछ जततै भुँई पछु्दा,भुँई स्चिोको िांकेत( Caution Wet 

Floor), पछु्दा, िर िफाईको िांकेत  (Cleaning in Progress) आस्दका िाांकेस्तक बोडषहरु (Caution Signal Board) राख्न ु

पछष ।  यतता िाांकेस्तक बोडषहरुले दघुषटना हुन बाट बचाउनकुो िाथै आफ्नो भईरहकेो कायषमा वाधा पयुाषउदनै । जिले गदाष आफ्नो 

कायष िमय पस्न बच्न जान्छ । िावषजस्नक तथलमा धेरै मास्निहरुको आवत जावत हुन े हुदाां आफूले प्रयोग गने ईक्यपुमेन्ट तथा 

केस्मकलिहरु एक छेउमा राख्न ुपछष। जिले अरुलाई स्हड्न त्यहाांबाट केस्ह िमान लयाउन अप्ठ्यारो हुदँनै । 

  



 

 66  

 

प्रश्नहरु: सािाजकिि स्थििो सफाई 

 

१. िावषजस्नक तथल भन्नाले कुन भागलाई जनाउांछ ? 

क शौचालय 

ख कोठा  

ग िबी 

घ भान्छा 

 

२. िावषजस्नक तथलमा कायष गदाष आफ्नो ट्रली कहाँ राख्ने? 

क काम गन ेक्षते्रको स्वचमा  

ख जहाां राख्दा पस्न हुन्छ 

ग काम गन ेक्षते्र भन्दा वास्हर 

घ िाम गिे के्षत्रिो एि छेउमा  

 

३. खाली ठाउँ भरः 

क. ....... लेस्खएको िाांकेस्तक बोडष कुनै पस्न कायष गदाष राख्न ुपन ेहुन्छ ।काम हुदछै  (Working in Progress) 

ख. .... … लेस्खएको िाांकेस्तक बोडष कुनै पस्न तरल पदाथष पोस्खएको वा स्भजेको क्षते्रमा  रास्खन्छ ।स्चिो भई ँ(Wet 

Floor) 

 

४. स्ठक वेस्ठक छुट्याउः 

क. िावषजस्नक तथलमा कायष गदाष त्यततो िावधानी अपनाउन पदनै । x 

ख. िाांकेस्तक वोडषले िावषजस्नक तथलमा कायष गदाष ठूलो महत्व राखेको हुन्छ ।√ 
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 मोड्यिु २: िोठािो सफाइ 
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िाहुिा )Guest) िो िोठा खोल्िे 

िाठ योजिा  :िाहुिा िो िोठा खोल्िे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: पाहुनाको कोठा खोलन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : पाहुनाको कोठा खोलने। 

कस्त राम्रो:  स्दइइको स्नदशेन (guideline) अनिुार गरेको  छ। 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• कोठाको प्रकार बारे िचुी बनाउने । 

• ढोकामा प्रयोग हुने स्चन्हहरु र प्रकार  बारेमा छलफल गने । 

• ढोका खोलदा िावधानी अपनाउनु पने कुराहरु ब्याख्या गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न र छलफल  

 

 

 

स्चत्र प्रदशषनी 

होटेलमा पाहुनाको  कोठाको ढोका किरी खोलन ेगररन्छ  ? 

पाहुनाको कोठाको ढोकामा प्रयोग हुने स्चन्ह मध्ये एक स्चन्ह  

रास्खएको स्चत्र दखेाई यो स्कन र केका लास्ग रास्खएको होला भस्न 

प्रश्न राख्ने । 

िवै छलफललाई िमेस्ट पाठको पररचय स्दन े। 

 

स्चत्र 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

छलफल  

 

 

मौस्खक प्रश्न 

 

 

 

 

 

 

 

 

िीप प्रदशषन 

• पाहुनाको कोठा (Guest Room)को ढोकाको प्रकारका 

स्चत्र दखेाएर छलफल गन े। 

• ढोकामा प्रयोग हुने  स्बस्भन्न स्चन्हहरुको काडष दखेाएर 

छलफल गने िाथै कुन काडष कस्त बेला प्रयोग गररन्छ  

छलफल गन े।  

• काडषका प्रकारका अनिुार पाहुनाको कोठामा जान हुने 

नहुने व्याख्या गने । 

• छलफल लाई िमसे्ट प्रस्शक्षकले पाहुनाको कोठा खोलदा 

अली वढी ितकष  हुन ुपछष भन्द ैस्वतततृ वणषन गने।  

• पाहुना कोठा खोलन कायष-िम्पादन स्नदसे्शका वणषन गनःे 

• प्रस्शक्षकले पाहुना कोठामा लास्ग कोठा खोलन स्िकाउने। 

• प्रत्येक खड्ुस्कला  राम्रोिँग वणषन गने । 

• िावधानी पनाउन ुपन ेखड्ुस्कला हरु वणषन गनःे। 

• िमहुमा हरेक स्वद्याथी लाई एकल अभ्याि गनष लगाउने। 

• फरक फरक स्चत्रहरु भएको काडष ढोकामा राखी अभ्याि 

गनष लगाउने । 

स्चत्र 

 

 

काडष 

 

 

 

 

 

 

कायष-िम्पादन 

स्नदसे्शका 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

१६०’ 
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• अभ्याि िकेपस्छ छलफल गन े। 

सारांस Summary: 

प्रश्नोिर  
• ढोकामा प्रयोग हुने िांकेत काडषहरु के के हुन ्? 

• ढोका खोलदा ध्यान स्दनपुने कुराहरु के के हुन ्? 

 १०’ 

जम्मा िमय:  २७० स्मनेट 
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अध्ययि सामाग्रीहरु: िाहुिा )Guest) िो िोठा खोल्िे 

िररचय: 

कुनै पस्न पाहुना होटलको लास्ग एकदमै  महत्वपणूष रहकेो हुन्छ। होटेलमा आउन ेपाहुना स्बस्भन्न प्रकारका  हुन्छन।  पाहुना अनिुार 

होटेलको कोठालाई पस्न  प्रकार (तह) स्दईएका हुन्छन ्, जततै स्भ.आई.स्प. रुम,नमषल रुम , स्िङ्गल रुम,डबल रुम आस्द । 

पाहुनालाई आफ्नो विाई होटलमा रहुन्जेल  धेरै िस्जलो र िलुभ िरुस्क्षत होि  भन्ने उदशे्यले   होटलले केस्ह काडषहरु बनाएका 

हुन्छन जिलाई पाहुनाको ढोकामा प्रयोग गछषन । िो काडषको िकेत अनिुार (होटलका कमषचारीहरु) वा अन्य व्यस्क्तहरुले कायष 

गने गदषछन।्  यहाँ हामी पाहुनाले ढोकामा प्रयोग गनष िक्ने काडषहरुको पररचय स्दन्छौ। 

    

०१ मेक अप रुम 

काडष.( Make up 

Room Card );  

पाहुनाले आफ्नो कोठा 

िफा गररस्दन ुभनी 

अनरुोध गन ेकाडष 

 दोका ढकढक काडष 

(Knock the Door) 

 

. डु नट स्डतटवष काडष; 

D.N.D. (Do not 

Disturb Card): 

 पाहुनाले कोठामा कुन ै

पस्न स्डतटवष (अवरोध) 

नगनष भस्न अनरुोध गन े

काडष (ईमरजेन्िी 

बेलामा बाहके) 
 

िामान नचलाउन ेकाडष 

(Do not 

Change/Touch  

Cloths /Bathroom 

Amenities)  

 

०३. Laundry Card 

(लन्री काडष);  

पाहुनाको लुगा धोईस्दन 

अनरुोध गन ेकाडष 

  

Breakfast Card 

(वे्रकफातट काडष); 

पाहुनाले आफूलाई 

मगाउन ुपने खानाको 

लागी अनरुोध गने ठाँउ 

 

ढोकामा रहकेा स्य काडषहरुको एकदमै आदर गनुषपन ेहुन्छ िाथै चाँडो भन्दा चाडो त्यिको पालना गनुष पने हुन्छ। ढोकामा रहकेा 

काडषहरुको बेवातता गरी कायष गरेमा कमषचारी माथी तुरुन्तै कावाषही हुन ेहुनाले यिको धेरै न ैमहत्व हुन्छ।   ढोकाखोलने अनमुस्त 

पाए पस्छ पस्न  ढोका  खोलदा स्बततारै खोलने र बन्द गन ेगनुष पदषछ । 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा: िाहुिािो िोठा खोल्िे 

स्बर्य/इकाई पाहुनाको कोठा खोलन े

िीप/अवधारणा पाहुनाको कोठा खोलन े 

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : पाहुनाको कोठा खोलने। 

कस्त राम्रो:  स्दइइको guidelineअनिुार गरेको  छ। 

 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

िाँचो 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  हाउिस्कस्पङ ट्रली खोलन ुपने ढोकाको अगाडी पाकष  गने ।    

२.  खोलन ुपन ेढोकामा कुनै िांकेत काडष भए नभएको चेक गन े।    

३.  िांकेत काडषमा ढोका खोलन स्मलन ेभए स्वततारै घन्टी (ढोकामा भएको) बजाई अस्भवादन िस्हत 

आफ्नो स्वभाग बताउन े– Good Morning Housekeeping । 

   

४.  कोठा स्भत्रबाट पाहुना (guest)को के प्रस्तस्िया (response) आउछ ध्यान पवूषक िनु्ने ।    

५.  पाहुनाको जे प्रस्तस्िया आउछ िोस्ह अनिुार आफू अस्घ बढ्ने ।    

६.  पाहुनाको कुनै प्रस्तस्िया नआएमा स्तन पटक िम्म १५ िेकेन्डको फरक पारी नां. ५ अनिुार गन े

। 

   

७.  यस्द ढोका खोलने अनमुस्त नस्दए फकेर जान,े यस्द खोलन ेअनमुस्त स्दए ढोका खोलदछुै भन्न े

जानकारर स्दन े। 

   

८.  स्वततारै िाँचो प्रयोग गरर ढोका खोलने ।    

९.  ढोका खोलेर ढोकामा डोर तटपर (door stopper)राख्ने ।    

१०.  ढोका खोस्लिकेपस्छ आफ्नो काम शरुु गन े।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:- २,६ 

१. १-अको पाहुनाको कोठा लाई अिर नपन ेगरी ट्रली आफूले खोलने पाहुनाको कोठाको अगाडी पाकष  गन े। 

२. २-ढोकामा प्रयोग भएको स्चन्हलाई महत्व स्दने 
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अभ्यास १: िाहुिािो िोठा खोल्िे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) :  

 

 

WHAT िे पाहुनाको कोठा खोलन े

 

HOW िसरी एकल अभ्यािः 

• िानो िानो िमहु वनाई कोठाहरुमा स्वस्भन्न काडषहरुको प्रयोग गरर कोठा खोलन लगाउन े

• कोठा स्भत्र केस्ह स्वद्याथी राखी बास्हर ढोकामा कुन ैएउटा काडष राख्न लगाई एक 

स्वद्याथी लाई ढोका खोलन लगाउन े

• बास्हर रहकेा स्वद्याथीहरुले कायष िम्पादन स्नदसे्शका हरेी िस्ह ढांगले कोठा खोलन 

लागेको छ छैन स्नररक्षण गन े

• कायष िम्पन्न भएपस्छ कमी कमजोरीको बारेमा छलफल गने 

• पनूः स्भत्र पाहुनाको रुपमा कोठा स्भत्र रहकेा स्वद्याथी लाई बास्हर राखी, बास्हर रहकेा 

मध्ये कोही लाई पाहुनाको  रुपमा स्भत्र कोठामा बतन लगाउन े

• मास्थका प्रकृया िबै स्वद्याथीहरुमा अपनाउद ैजान े

• अन्त्यमा िवै कायष गदाषको स्नररक्षणलाई िमटेी प्रस्शक्षकले वणषन गन े 

TIME समय १६०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

िाँचो (key) , कायष िम्पादन स्नदसे्शका 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु: िाहुिािो िोठा खोल्िे 

 स्ठक उिरमा स्चन्ह लगाउनहुोि? 

१. ढोकामा प्रयोग हुने स्चन्ह के को लागी प्रयोग हुन्छ ? 

ि. िाहुिािो सकजिो िागी 

ख. कमषचारीको काम िस्जलो वनाउनको लागी 

ग. होटलको स्नयम भएको हुनाले 

 

२.  मेक अप रुम (Make Up Room) काडषको अथष के हो ? 

क. पाहुनाले कोठामा अवरोध नगनष गने अनरुोध काडष 

ख. पाहुनाले कोठामा लन्री भएको िांकेत गने काडष 

ग. िाहुिािे िोठा सफा गिे अिुरोध िाडा 

घ.  पहुनाले  खाना अनरुोध गने काडष 

 

३. खाली ठाउँ भरः 

क. पाहुनाले खाना अनरुोध गन ेकाडष लाई......... … भस्नन्छ । ब्रेकफातट  (Breakfast card) 

ख. पाहुनाले कोठामा आफूलाई कुनै पस्न स्कस्िमको अवरोध नपयुाषउन अनरुोध गने काडषलाई ……………..भस्नन्छ । 

स्ड एन स्ड काडष ( D.N.D. Card) 

 

४. स्ठक वेस्ठक छुट्याउः 

क. कोठा खोलदा ट्रली कोठाको ढोकाको स्ठक अगाडी अन्य कोठा लाई वाधा नपगु्ने गरी राख्न ुपछष  ।√ 

ख. लन्री काडष (Laundry Card) धोएको लुगा स्फताष लयाउन प्रयोग गन ेकाडष हो । x 

ग.  ढोकामा रहकेा िांकेत काडषहरुको तुरुन्त पालना हुन ुपछष । √  

घ. कुनै ठुलै इमरजेन्िी आएको हवश्थामा D.N.D. िांकेत काडष राखेको बएता पस्न पाहुना लाई\ पाहुना िांग कुरा राख्न 

िस्कन्छ ।√ 
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िोठािो ओच्छ्याि बिाउिे )Bed Making) 

िाठ योजिा  : िोठािो ओच्छ्याि बिाउिे  

कबषय )सीि/अिधारणा(: कोठाको ओच्छ्यान बनाउने  

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : कोठाको ओछ्यान बनाउने। 

कस्त राम्रो:  तन्ना तस्न्कएको हुनपुछष ,तन्ना दाग रस्हत,िफा र िखु्का छ । 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• स्लननेको प्रकारको बारेमा वणषन गने । 

• खाटका प्रकारका बारेमा वणषन गने । 

• पाहुनाको िामान किरी स्मलाएर राख्ने बारे छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक  छलफल • आफ्नो खाटमा के के प्रयोग गनुष हुन्छ भनी िोध्नःे 

• खाट कस्त स्कस्िमका हुन्छन िोध्ने । 

• होटेलको कोठाको खाटको स्चत्र दखेाएर पाठको पररचय स्दन े। 

मौस्खक 

 

स्फ्लप चाटष 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

मौस्खक प्रश्नोिर तथा 

व्याख्या  
• स्लनने भनेको के हो ?  

• होटलको खाटमा के के स्लनने प्रयोग हुन्छ वणषन गने । 

• खाटका प्रकारहरु कस्त प्रकारका हुन्छन ्?  

• खाटका प्रकारहरु स्चत्र दखेाउँद ैवणषन गने । 

• कोठाको ओच्छ्यान वनाउने वणषन गने । 

• तपाई ांहरु ितु्ने वेलाको लुगा उठेपस्छ कहाँ राख्न ुहुन्छ 

िोध्ने । 

• छलफल बाट प्राि उिरहरुलाई आधार स्लई पाहुनाले 

छोडेका कपडाहरु स्मलाएर खाट तथा िोफामा राख्न ुपन े र 

अन्य नस्मलेका  स्मलाएर राख्न ुपन ेवताउन े। 

• खाटमा प्रयोग हुन ेस्लनेनहरुलयाई हरेकको कायष तथा 

पररचय स्दन े। 

• ओच्छ्यान  तयार गनष कायष-िम्पादन स्नदसे्शका वणषन गन े

। 

• स्शक्षकले स्वद्याथीको िाथ स्लई खाटमा ओच्छ्यान 

लगाउन स्िकाउने । 

मौस्खक  

 

 

स्चत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्लनने 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

९०’ 

 

 

 

 

 

 

१२०’ 
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• पाहुनाले छोडेका कपडाहरु स्मलाएर किरी खाट तथा 

िोफामा राख्न ेपने  र अन्य नस्मलेका िामान स्मलाएर 

राख्न ुस्िकाउने। 

• प्रत्येक खड्ुस्कला  राम्रोिँग वणषन गने । 

• िावधानी अपनाउन ुपने खड्ुस्कला हरु वणषन गने। 

• िमहुमा स्लनने स्चन्न लगाउने। 

• दईु दईु जनाको िमहु वनाई िवैलाई कोठामा ओच्छ्यान 

लगाउन लगाउने। 

• अभ्याि िकेपस्छ पनु छलफल गन।े 

• एकल अभयाि गराउने । 

 

 

 

 

 

 

३००’ 

 

 

 

१००’ 

सारांस Summary: 

प्रश्नोिर 
• खाटमा प्रयोग हुन ेस्लनेनहरु के के हुन ? 

• पाहुनाले कोठामा छोडेर (स्ततर स्वतर) राखेका िामान 

स्मलाएर राख्नपुन ेकारण के हो ? 

 १०’ 

जम्मा िमय:  ६६० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: िोठािो ओच्छ्याि बिाउिे  

िररचय: 

पाहुनाको कोठाको ओछ्यान बनाउने स्वस्भन्न क्षेत्रमा स्वस्भन्न तररकाले गन ेगदषछन।् होटलमा होटलमा वेड बनाउन ेकायष एउटा 

महत्वपणूष कायष हो । वेडले परुा कोठाको शोभा बढाउने कायष गदषछ त्यिैले वेड बनाउँदा ध्यान बढी नै स्दन ुपन ेहुन्छ। 

बेड बनाउन ुभन्दा पस्हले बेडमा प्रयोग हुन ेस्लनेनहरुको बारेमा जान्न ुजरुरी हुन्छ। 

जनु यि प्रकार छनः 

१. तन्ना 

२. ठूलो तन्ना (Bed sheet king)  

िानो तन्ना (Bed sheet queen)  

३. तस्कयाको खोल 

ठूलो तस्कयाको खोल (Pillow case king) 

तस्कयाको खोल िानो (Pillow case queen) 

ठूलो डतना फोहर हुन बाट बचाउन डतना माथी रास्खने स्लनेन (Mattress protector king ) 

स्लनने िानो (Queen ) 

४. स्िरकको खोल 

स्िरकको खोल ठूलो (Duvet cover king) 

स्िरकको खोल िानो (Duvet cover queen) 

५.  वेड बस्निकेपस्छ बेडको तललो भागमा िजावटको लागी रास्खन े

एक स्लनेन (Bed runner) 

६. कुशनको कभर 

ठूलो कुशनको कभर (Cushion cover king) 

 िानो कुशनको कबर ( Cushion cover queen) 

बेड पस्न दईु स्कस्िमको हुन्छः 

१. ठूलो वेड (King bed) 

२. िानो वडे (Queen bed) 

वेड बाट स्लनेन स्नकालदा िवैभन्दा बढी ध्यान स्दन ुपने हुन्छ।पाहुनाले बेडमा आफ्नो स्भस्त्र वस्त्र यस्िकै छोडेको हुन िक्छ, औठी 

स्िस्िहरु जतता बहुमलुय िामानहरु  पस्न  वेडमै हुन िक्ने िम्भावना बढी नै रहन्छ। त्यिैले वेडको स्लनने स्नकालदा ध्यान पयुाषएन 

भने स्त िामानहरु स्लनने मै स्मस्िन आई हराउन िक्छ। त्यिकारण स्लनेन एक एक गरर स्वततारै स्नकालन ुपछष। कोठामा पाहुनाले 

आफ्नो कपडा स्ततर स्वतर  गरेर राखेको हुन िक्छ त्यततो भएको खण्डमा कपडा लाई पट्याएर खाटको एक िाईडमा राख्न ुपछष 

िाथै िोफामा पस्न पट्याएर राख्न िस्कन्छ जिले पाहुनालाई खिुी पस्न  ठूलो िहयोग पयुाषउछ। जब पाहुना आफ्नो कोठामा स्छछषन 

आफ्नो िवै छररएका कपडाहरु व्यवस्तथत तररकाले स्मलाएर राखेको दखे्दा ऊ िाहै्र खिुी हुन्छ। 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा: िोठािो ओच्छ्याि बिाउिे  

स्बर्य/इकाई कोठाको ओच्छ्यान बनाउन े

िीप/अवधारणा कोठाको ओच्छ्यान बनाउने  
कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : कोठाको ओछ्यान बनाउने। 

कस्त राम्रो:  तन्ना तस्न्कएको हुनपुछष ,तन्ना दाग रस्हत,िफा र िखु्का छ । 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

तन्ना, तस्कयाको खोल, डुभेट कभर(duvet cover\blanket cover), कुिनको खोल, म्याटे्रि 

प्रोटेक्टर, वेड रनर 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

1=  ट्स्ललाई खाट नस्जक राख्न े।    

2=  िावधानी पवूषक तस्कयाको खोलहरु स्नकालने ।    

3=  डुएट (Duvet\ Blanket )को खोल स्वततारै स्नकालन े(पाहुनाको स्भत्री वस्त्र \गहना त्यिम ै

स्मस्िएर आउन िक्छ ध्यान स्दने) । 

   

4=  तन्ना पस्न स्वततारै खाटबाट स्नकालने     

5=  म्याटे्रि प्रोटेक्टर दाग रस्हत, स्भजेको छ छैन चेक गन े।    

6=  स्नकास्लएका स्लनेनहरु  स्लनने ब्यागमा राख्ने ।    

५.  ट्रलीबाट आफूलाई चास्हन ेतन्ना, डुएटको खोल, स्िरानीको खोल, फोहर भएको म्याटे्रि 

प्रोटेक्टर पस्न एकै िाथ ट्स्लबाट स्नकालने । 

   

६.  म्याटे्रि (डतना ) प्रोटेक्टर पररवतषन गने ।    

७.  तन्ना चारैस्तर फैस्लने गरी खाटमा ओच्छयाउने ।    

८.  तन्नालाई चारैकुना स्त्रकोण बन्ने गरी तन्नालाई म्याटे्रि मनुी 

घिुाउने । 

   

९.  डुएटमा खोलहाली चारैस्तर फैस्लन ेगरर ओच्छ्याउन े।    

१०.  डुएट लाई स्िरानी पट्टी केही भाग दोवने(स्िरानी राख्न स्मलन ेभाग छोडी)।    

११.  स्िरानीको खोल हालेर खाटको स्शर भागमा राख्ने ।    

१२.  कुशनहरु भएमा त्यिको कबर हालेर स्िरानी िांग ैिजाएर राख्न े।    

१३.  खाटको तललो भागमा वेड रनर स्मलाएर राख्ने ।    

१४.  पनु ओच्छ्यान स्मलेको छ छैन चके गन े।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:- प्रयोग गररएका स्लनेनहरु दाग रस्हत, नस्भजेको तथा तन्ना तस्न्कएको र आईरन भएको हुनपुछष । 
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अभ्यास १: िोठािो ओच्छ्याि बिाउिे  

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : कोठाको ओच्छ्यान बनाउने  

 

 

WHAT िे कोठाको ओच्छ्यान बनाउन े

 
HOW िसरी िामसू्हक कायष 

• वेडमा प्रयोग हुन ेस्लनेनहरु स्चन्न लगाउने। 

• िमहुमा छलफल गनष लगाउने । 

• प्रस्शक्षकले पनुः वणषन गन े। 

 

िानो िानो िमहु बनाई वेड बनाउन लगाउने । 

• दईु दईु जनाको िमहु बनाई वेड बनाउन लगाउने । 

• वेड बनाउन चास्हने स्लनेन िांकलन गनष लगाउने ।  

• हरे िमहु लाई वेड बनाउन लगाउन े। 

• प्रस्शक्षकले स्नररक्षण गद ैजान े। 

• वेड बस्निकेपस्छ एक िमहुले अको िमहुलाई वेड कततो बनेको छ चके गनष लगाउने । 

• प्रस्शक्षकले कस्म कमजोरी केही भएमा बताउने र िारमा वयान गन े। 

TIME समय िामसु्हक अभ्याि ३००’ 

एकल अभ्याि      १००’ 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

वेड स्लनेन ,तस्कयाको खोल, कुिन कभर, स्िरकको खोल, कायष िम्पादन स्नदसे्शका 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु: िोठािो ओच्छ्याि बिाउिे  

 स्ठक उिरमा स्चन्ह लगाउनहुोि ्। 

१. पाहुनाका छररएर रहकेा लगुाहरु लाई के गनुष पछष ? 

क. जहाँ छ त्यस्ह राख्न ुपछष 

ख. िवै लाई एउटा कुनामा राख्न ुपछष  

ग. िट्टाएर खाट िा सोफािो एि साइडमा राख्िु िछा 

घ. छररएर रहकेा लगुाहरुपाहुनालाई िोधेर स्मलाउन ुपछष 

 

२. खाट वेड कस्त प्रकारका हुन्छन? 

क. २  

ख. ५  

ग. ७ 

घ. १० 

 

३. खाली ठाउँ भरः 

क. ठूलो खाटमा प्रयोग हुने तन्ना (Bed Sheet) लाई ..................भस्नन्छ। स्कङ बेड स्िट (King Bed Sheet) 

ख. िानो खाटमा प्रयोग हुने (तस्कया) Pillow Case लाई ................ भस्नन्छ । क्यनु स्पलो केि (Queen Pillow 

Case) 

ग. . ………. र……..… गरर  २ थरीका वेड हुन्छन । स्कङ, क्यनु (King, Queen) 

 

४. स्ठक वेस्ठक छुट्याउः 

क. पाहुनाको छररएर रहकेो िामान स्मलाउन ेहाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टको काम हनै । x 

ख. वेड बनाउन वेड स्लननेको बारेमा जान्न महत्वपणूष हुन्छ ।√ 

ग. वेडको स्लनेन स्नकालदा िावधानी पवूषक एक एक गरी स्नकालन ुपछष । √ 
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शौचािय सफा गिा 

िाठ योजिा  : शौचािय सफा गिे  

कबषय )सीि/अिधारणा(: शौचालय िफा गन े 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective: 

 अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : शौचालय िफा गन े

कस्त राम्रो:  शौचालय िखु्खा, दाग रस्हत, कपाल रस्हत छ, शौचालय गन्ध रस्हत छ। 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• शौचालय िफा गन ेउपकरण, िफष  र केस्मकलको बारे ब्याख्या गने । 

•  एस्मस्नस्टज (Amenities) बारे छलफल गने । 

• शौचालय िफा गन ेतररका बारे छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक  प्रश्न तपाई ांहरु आफ्नो शौचालय किरी िफा गनुष हुन्छ िोध्नेः 

शौचालय  िफा  गनष के के िाधन र केस्मकल प्रयोग गनुष हुन्छ िोध्न े

छलफल लई िमेस्ट पाठको पररचय स्दन े। 

  

 

 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक  प्रवचन  

 

 

 

 

 

 

एकल कायष  

शौचालय ि गने वारे वणषन गनःे 

• होटेलको शौचालय िफा  गन ेभन्नाले के के पदषछन 

वताउने । 

• शौचालय उपकरण, िफष  र केस्मकलहरु के के हुन ्

,छलफल गने । 

• शौचालय  एस्मस्नस्टजहरु के के हुन ् िोध्द ैछलफल 

गने । 

•  शौचालय उपकरण, िफष  र केस्मकलहरु कहाँ 

रास्खन्छ  दखेाउँद ै वणषन गन े। 

• शौचालय एस्मस्नस्टजहरु कहाँ रास्खन्छ  दखेाउँद ै 

वणषन गन े।  

• शौचालय उपकरण, िफष  र केस्मकलहरु स्चन्न 

लगाउने । 

• शौचालय एस्मस्नस्टजहरु स्चन्न लगाउने । 

• िमवद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध उपलब्ध गराउन े। 

• तहगत प्रकृया प्रदशषन गन े। 

• िफा गदाष अपनाउन पनेिरुक्षा प्रणाली वारे वताउन े

• िमहुमा अभ्याि गराउन े। 

स्चत्र 

 

 

 

 

 

वाततस्वक वतत ु

 

 

 

 

 

 

 

कायषिम्पादन 

स्नदसे्शका 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

 

१२०’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

३००’ 
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• अभ्याि  स्िट अनिुार प्रयोगात्मक कायष गनष लगाउन े

। 

• स्नदशेन तथा मलुयाांङकन\ पषृ्ठपोर्ण स्दन े। 

• एकल अभ्याि गराउन े। 

 

 

१००’ 

सारांस Summary: 

प्रश्नोिर 
• शौचालय एस्मस्नस्टजहरु के के हुन ्? 

• शौचालयमा प्रयोग हुने केस्मकल के के हुन ्? 

 १०’ 

जम्मा िमय:  ६३० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: शौचािय सफा गिे )Bathroom Cleaning) 

पररचय:  

शौचालय िफाई िामान्यतया वाथरुम िफाई अन्तरगत पदषछ । वाथरुम भन्नाले  शौचालय, नहुाउन े कक्ष,  ऐना  र अन्य  वाथरुम 

को भाग  बसु्झन्छ त्यहाां स्भत्र धेरै स्कस्िमका िफाई गनुष पने हुन्छ । 

जनु यि प्रकार रहकेा छन।् 

१. शौचालय िफा गन े

क. स्पिाव गन ेठाउँ (Urinal\ bidet) िफाई  

ख. स्दशा गन ेठाउँ (WC/ toilet) िफाई 

२. नहुाउन े कक्ष िफा गन े

क. मखु धनुे ठाउँ (Wash basin) िफाई 

ख. नहुाउन ेठाउँ\कक्ष (Bath tub) िफाई 

३. ऐना (Mirror) िफाई 

होटल अनिुार वाथरुमको बनोट फरक हुन्छ। कुन ैहोटेलमा 

शौचालय र नहुाउने कक्ष एकै ठाँउमा हुन्छ भने कुनै होटेलमा शौचालय र नहुाउने कक्ष छुट्टाछटै्ट हुन्छ ।तर जततोिकैु बनोट भएपस्न 

शौचालय र नहुाउने कक्षको िफा गने तररका भन ेएउटै तररकाले गररन्छ।  

वाथरुम िफा गदाष , स्वशेर्गरी होटल क्षेत्रमा एक पस्छ अको िफाई गनुष पने हुन्छ जिले कमषचारीको िमय तथा वल वचाउने कायष 

गदषछ। हरेक होटलले आ-आफ्नो प्रकृया अपनाएका हुन्छन वाथरुम िफा गनष लाई यहाँ हामी फाईभ तटार होटल मध्ये एक 

होटलमा हुने वाथरुम िफाईको प्रकृया वताउँछौ। 

- ट्रली वाट केस्मकल स्लएर जाने  

- डब्लु िी र यरुरनल (WC and Urinal) फ्लि गन े

- डब्लु  िी र यरुरनल (WC and Urinal )मा केस्मकल हाली छोड्न े

- वाि बेस्िन (Wash basin) िफा गने  

- बाथ टब (Bath tub) िफा गने  

- यरुरनल (Urinal)िफा गन े

- डब्लु  िी (WC) िफा गन े

- स्ििा िफा गन े 

- वाथरुम एस्मस्नस्टज राख्ने  

- वाथरुम स्लनने राख्न े

- वाथरुम फ्लोर मप राख्न े

- रुम तप्रे छन े

शौचालय र नहुाउने कक्ष एकै ठाँउ भएको वाथरुममा एस्मस्नस्टजहरु पस्न एकैठाँउमा राखेको हुन्छ । एस्मस्नस्टजहरु   र स्लनने 

राख्नलाई त्यहाां के के प्रयोग हुन्छ त्यिको जानकारी हुन ुमहत्वपणूष हुन्छ जनु यि प्रकार रहकेा छन। 

१. नहुाउन ेरुमाल (Bath Towel) 

२. मखु पछुने रुमाल (Face Towel) 

३. नहुाएर खटु्टा पछु्ने\टेक्ने रुमाल (Bath Mat)   

४. तयाम्प ु(Shampoo) 

५. कनस्डतनर (Conditioner) 

६. िावर जले (Shower Gel) 

७. वडी लोिन (Baby Lotion) 

८. डेन्टल स्कट( Dental Kit) 

९. िेस्भङ स्कट (Shaving Kit) 

१०. बाथ िोप (Bath Soap )  

११. स्डतपोजेवल ब्याग( Disposable Bag)   
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१२. ट्वाईलेट रोल (Toilet Roll) 

१३. स्टतय ुबक्ि (Tissue Box) 

१४. स्तलपर (Slipper) 

१५. वाथरोप (नहुाएपस्छ लगाउने कपडा) (Bath Robe)   

होटल अनिुार एस्मस्नस्टज तथा स्लनेनको िांख्या फरक हुने हुनाले यहाँ प्रयोग हुन ेिांख्या जनाईएको छैन । 

वाथरुम  िफा गनष वाथरुम एस्मस्नस्टज, स्लनेन को िाथै उपकरणको पस्न जानकारी हुन ुपदषछ। माथी हामीले स्लनेन , एस्मस्नस्टज तथा 

केस्मकलहरुको जानकारी स्लईिकेका छौ। तल वाथरुम िफा गने उपकरणहरुको जानकारी स्दईएको छ. 

१. ट्वालेट ब्रि 

२. टुथ ब्रि 

३. डतटर( wash basin\bath tub and urinal\ WC को लागी छट्टाछुटै्ट) 

४. मप  

५. तपोन्ज  

६. ग्रन प्याड 

होटलको िवैभन्दा महत्वपणूष भागमा वाथरुम पस्न  पनष आउछ । वाथरुमको िफाई राम्रो भएन भने परैु होटलको िफाई कम महशिु 

हुन जान्छ। वाथरुम लाई एकदम ैमहत्वका िाथ हरेरएको हुन्छ। त्यिैले िरिफाईमा अरु क्षते्रको भन्दा स्वशेर् ध्यान स्दन ुजरुरी छ। 

 

शौचािय सफा गिे 

स्दशा वा स्पशाब गन ेठाउँलाई शौचालय भस्नन्छ । शौचालय स्दनमा धेरै पटक प्रयोग हुन ेहुदँा यिको िफाई गनुष आवश्यक छ । 

तल शौचालय िफा गने उपकरणहरुको िचुी तल स्दईएको छ। 

१. ट्वालेट ब्रि 

२. टुथ ब्रि 

३. डतटर( wash basin\bath tub and urinal\ WC को लागी 

छट्टाछुटै्ट) 

४. मप  

५. तपोन्ज  

६. ग्रन प्याड 

७. R-1,toilet cleaner 

 

शौचालय एस्मस्नस्टज 

१. हात पछु्ने रुमाल (Hand Towel) 

२. स्डतपोजेवल ब्याग (Disposable Bag )  

३. ट्वाईलेट रोल (Toilet Roll)  

४. िावनु(Soap) 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा: शौचािय सफा गिे 

स्बर्य/इकाई शौचालय िफा गन े

िीप/अवधारणा शौचालय िफा गन े

 

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : शौचालय िफा गन े

कस्त राम्रो:  शौचालय िफा गने िखु्खा, दाग रस्हत, कपाल रस्हत छ, शौचालय गन्ध रस्हत छ। 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

केस्मकल , स्लनने, शौचालय, एस्मस्नस्टज 

  कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  आवश्यक एस्मस्नस्टजहरु िांकलन गने ।    

२.   िरुक्षाको लास्ग हातमा पन्जा लगाउने ।    

३.  ट्वाईलेट डब्लु िी र यरुरनल (WC / Urinal) फ्लि गने ।    

४.  केस्मकल आर –वान टोइलेट स्क्लनर (R- 1\toilet cleaner)  डब्ल ुिी र यरुरनल (WC / 

Urinal) को  स्भत्र चारैस्तर कुनामा छन े। 

   

५.  ट्वाईलेट ब्रिले  चारैस्तर ब्रि गन े।    

६.  िफा तपोन्जले बास्हरी भाग र स्िट कभर िफा गन े।    

७.  डब्लु िी र यरुरनल (WC/Urinal) फेरर फ्लि गन े।    

८.  िफा डतटरले डब्ल ुिी  (WC) को बास्हरी भाग, स्िट कभर पछु्ने ।    

९.  यरुीनलको पस्न बास्हरी , तललो भाग परैु िफा डतटरले पछु्ने ।    

१०.  दाग, फोहर वा कपाल बाँस्क छ छैन जाँच गने।    

११.  दाग, फोहर वा कपाल छ भने फेरर िफा गने ।    

१२.  कायष िकेपस्छ ट्रलीमा िामाग्रीहरु राख्ने ।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:- २,३,१० 
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अभ्यास १: शौचािय सफा गिे 

 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : शौचालय िफा गन े

 

 

WHAT िे शौचालय िफा गन े 

 
HOW िसरी िामसू्हक कायष 

• शौचालय िफा गन ेकेस्मकलहरु स्चन्न लगाउने। 

• िमहुमा छलफल गनष लगाउने । 

• प्रस्शक्षकले पनुः वणषन गन े। 

 

िानो िानो िमहु एकल अभ्याि गने 

• िमहुमा रास्ख पालैपालो शौचालय िफा गनष लगाउन े। 

• िमहुमा रहकेा तर कायषमा  िम्लग्न नभएकालाई स्वधाथीलाई कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

स्दई स्नररक्षण गनष लगाउने। 

• प्रस्शक्षकले स्नररक्षण गद ैजान ेकायष िम्पन्न हुना िाथ मलुयाङन स्वधाथीबाटै गराउने। 

• प्रस्शक्षकले कमी कमजोरी केही भएमा बताउने र िारमा वयान गने 

 

TIME समय िामसू्हक कायष ३००’ 

 

एकल अभ्याि  १००’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

कायष िम्पादन स्नदसे्शका, केस्मकल, (R- 1\toilet cleaner), डतटर,तपोन्ज 

 

 

 

धन्यबाद Thank you 
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िुहाउिे िक्ष सफा गिे  

िाठ योजिा  : िुहाउिे िक्ष सफा गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: नहुाउन ेकक्ष िफा गन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective: 

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : नहुाउने कक्ष िफा गन े

कस्त राम्रो:  नहुाउने कक्ष िखु्खा, दाग रस्हत, कपाल रस्हत छ, नहुाउने कक्ष हातले छाम्दा बस्ड फ्याट (body fat) छैन, नहुाउन ेकक्ष 

गन्ध रस्हत छ।  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• नहुाउन ेकक्ष िफा गने उपकरण, िफष  र केस्मकलको बारे ब्याख्या गने । 

• Amenities बारे छलफल गन े। 

• नहुाउन ेकक्ष िफा गने तररका बारे छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक  प्रश्न तपाई ांहरु आफ्नो नहुाउन ेकक्ष  किरी िफा गनुष हुन्छ िोध्नःे 

नहुाउन ेकक्ष   िफा  गनष के के िाधन र केस्मकल प्रयोग गनुष हुन्छ 

िोध्ने । 

छलफल लई िमेस्ट पाठको पररचय स्दन े। 

  

 

 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक  प्रवचन  

 

 

 

 

 

 

एकल कायष  

नहुाउन ेकक्ष  िफा गने वारे वणषन गनेः 

• होटेलको नहुाउने कक्ष  िफा  गने भन्नाले के के 

पदषछन वताउन े। 

• नहुाउन ेकक्ष उपकरण, िफष  र केस्मकलहरु के के हुन 

,छलफल गने । 

• नहुाउन ेकक्ष एस्मस्नस्टजहरु के के हुन ्िोध्द ैछलफल 

गने । 

•  नहुाउने कक्ष  उपकरण, िफष  र केस्मकलहरु कहाँ 

रास्खन्छ  दखेाउँद ै वणषन गन े। 

• नहुाउन ेकक्ष  एस्मस्नस्टजहरु कहाँ रास्खन्छ  दखेाउँद ै

वणषन गन े।  

• नहुाउन ेकक्ष  उपकरण, िफष  र केस्मकलहरु स्चन्न 

लगाउने । 

• नहुाउन ेकक्ष  एस्मस्नस्टजहरु स्चन्न लगाउने । 

• िमवद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध उपलब्ध गराउन े। 

• तहगत प्रकृया प्रदशषन गन े। 

• िफा गदाष अपनाउन पन ेिरुक्षा प्रणाली वारे वताउने। 

स्चत्र 

 

 

 

 

 

वाततस्वक वतत ु

 

 

 

 

 

 

 

कायषिम्पादन 

स्नदसे्शका 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

 

१२०’ 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

३००’ 
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िमहुमा एकल अभ्याि गराउनःे 

• अभ्याि स्िट अनिुार प्रयोगात्मक कायष गनष लगाउन े

• स्नदशेन तथा मलुयाांङकन\ पषृ्ठपोर्ण स्दन े

एकल अभ्याि गराउनःे 

 

 

 

१००’ 

सारांस Summary: 

प्रश्नोिर 
• नहुाउन ेकक्ष  स्भत्र के के पदषछन ? 

• नहुाउन ेकक्ष  एस्मस्नस्टजहरु के के हुनन ? 

• नहुाउन ेकक्ष मा प्रयोग हुन ेकेस्मकल के के हुन ? 

 १०’ 

जम्मा िमय:  ६३० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: िुहाउिे  िक्ष सफा गिे  

िररचय:  

व्यस्तगत  िरिफाईको लास्ग नहुाउने ठाँउलाई नहुाउन े कक्ष भस्नन्छ । होटेलमा स्वस्भन्न थररका व्यस्क्तहरु आउने  र होटेल म ैबतन े

खाने नहुाउने भएकोले  नहुाउने  कक्ष िफा राख्न ुजरुरी  छ । नहुाउने कक्ष होटलको िवैभन्दा महत्वपणूष भागमा पनष आउछ । नहुाउन े

कक्षको िफाई राम्रो भएन भने परैु होटलको िफाईमा कमी भएको महशिु हुन जान्छ। नहुाउने कक्षलाई एकदमै महत्वका िाथ 

हरेरएको हुन्छ। त्यिैले िरिफाईमा अरु क्षेत्रको भन्दा स्वशेर् ध्यान स्दन ुजरुरी छ।होटेलको बनोट अनिुार नहुाउने  कक्ष र शौचालय  

एकै ठाउँ वा अलग्ग बनाइएको पाईन्छ। अगास्डको पाठमा उललेख गररएको अनशुार िफा गने तररका भने  दईुटैमा उततै हुन्छन ्।  

नहुाउन ेकक्षमा एस्मस्नस्टजहरु   र स्लनेन राख्नलाई त्यहाां के के प्रयोग हुन्छ त्यिको जानकारी हुन ुमहत्वपणूष हुन्छ जनु यि प्रकार 

रहकेा छन। 

१. नहुाउन ेरुमाल (Bath Towel) 

२. मखु पछुने रुमाल (Face Towel) 

३. नहुाएर खटु्टा पछु्ने\टेक्ने रुमाल (Bath Mat)   

४. तयाम्प ु(Shampoo) 

५. कनस्डतनर (Conditioner) 

६. िावर जले (Shower Gel) 

७. वडी लोिन (Baby Lotion) 

८. डेन्टल स्कट( Dental Kit) 

९. िेस्भङ स्कट (Shaving Kit) 

१०. बाथ िोप (Bath Soap )  

११. स्डतपोजेवल ब्याग( Disposable Bag)   

१२. स्तलपर (Slipper) 

१३. वाथरोप (नहुाएपस्छ लगाउने कपडा) (Bath Robe)   

नहुाउने कक्ष िफा गनष एस्मस्नस्टज, स्लनने को िाथै उपकरणको पस्न जानकारी हुन ुपदषछ । तल नहुाउने कक्ष िफा गने उपकरणहरुको 

जानकारी स्दईएको छ. 

७. ब्रि 

८. टुथ ब्रि 

९. डतटर( wash basin\bath tub and urinal\ WC को लागी छट्टाछुटै्ट) 

१०. मप  

११. तपोन्ज  

१२. ग्रन प्याड 

१३. आर टुअल पपषि (R- 2\ All Purpose Cleaner) 
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 सम्िार्दि किरे्दकशिा: िुहाउिे िक्ष सफा गिे 

स्बर्य/इकाई नहुाउन ेकक्ष िफा गन े

िीप/अवधारणा नहुाउन ेकक्ष िफा गन े

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : नहुाउने कक्ष िफा गन े

कस्त राम्रो:  नहुाउने कक्ष िखु्खा, दाग रस्हत, कपाल रस्हत छ, नहुाउने कक्ष हातले छाम्दा body fat 

छैन, नहुाउने कक्ष गन्ध रस्हत छ।  

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

केस्मकल , स्लनने, वातरुम एस्मस्नस्टज 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  आवश्यक एस्मस्नस्टजहरु िकलन गने ।    

२. १ िरुक्षाको लास्ग हातमा पन्जा लगाउने ।    

३.  धारा खोली तपोन्जको िहायता स्लई बाथटब/ वाि बेस्िन स्भजाउने ।     

४. २ तपोन्जमा आर- टु पपोि स्क्लनर  (R- 2\ All Purpose Cleaner) केस्मकल  हालन े।     

५. ३ तपोन्जले बाथटब/ वाि बसे्िन को चारैस्तर मतकाउन े।    

६. ४ तटोपर (पानी जान ेठाउँ छोप्ने\खोलने ढक्कन ) स्नकाली all-purpose cleaner को राखी टुथ 

ब्रिले िफा गने । 

   

७.  फेरी धारा खोली तटोपर (stopper) िफा गन े।     

८.  त्यिैगरी बाथटब/ वाि बेस्िन पखालन े।    

९.  िफा डतटर स्लई बाथटब/ वाि बेस्िन पछु्ने ।    

१०.  दाग, फोहर वा कपाल बाँस्क छ छैन जाँच गने ।    

११.  दाग, फोहर वा कपाल छ भने फेरर िफा गने ।    

१२.  कायष िम्पन्न भएपस्छ िम्पणूष िामाग्री ट्रलीमा राख्न े।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:-२,३,१० 
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अभ्यास १: िुहाउिे िक्ष सफा गिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : नहुाउन ेकक्ष िफा गन े

 

 

WHAT िे नहुाउन ेकक्ष िफा गने  

 
HOW िसरी िामसू्हक कायष 

• नहुाउन ेकक्ष िफा गनषकेस्मकलहरु स्चन्न लगाउने। 

• िमहुमा छलफल गनष लगाउने । 

• प्रस्शक्षकले पनुः वणषन गन े। 

 

िानो िानो िमहु एकल अभ्याि गने । 

• िमहुमा रास्ख पालैपालो नहुाउन ेकक्ष िफा गनष लगाउने । 

• िमहुमा रहकेा तर कायषमा  िम्लग्न नभएकालाई स्वधाथीलाई कायष-िम्पादन स्नदसे्शका स्दई 

स्नररक्षण गनष लगाउन े। 

• प्रस्शक्षकले स्नररक्षण गद ैजान ेकायष िम्पन्न हुना िाथ मलुयाङन स्वधाथीबाटै गराउने । 

• प्रस्शक्षकले कस्म कमजोरी केही भएमा बताउने र िारमा वयान गन े। 

एकल अभ्याि गने। 

 

TIME समय िामसू्हक कायष ३००’ 

 

एकल अभ्याि  १००’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

कायष िम्पादन स्नदसे्शका, केस्मकल, तपोन्ज, आर- टु अल पपोि स्क्लनर (R- 2\ All Purpose 

Cleaner) , डतटर 

धन्यबाद Thank you 
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झ्याि सफा गिे। 

िाठ योजिा  : झ्याि सफा गिे। 

कबषय )सीि/अिधारणा(: झ्याि सफा गिे। 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective: 

अवतथा : रुम िस्भषि (Room service) स्दने बेला 

के काम : झ्याल िफा गने। 

कस्त राम्रो: झ्यालको शीशा िखु्खा, दाग रस्हत छ ,झ्यालको कुना (steel) िफा छ,िफा गदाष िावधानी अपनाएको छ ।  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• झ्याल िफा गने उपकरण, िफष  र केस्मकलको बारे ब्याख्या गने । 

• झ्याल िफा गदाष ध्यान स्दन ुपन ेबारेमा छलफल गन े। 

• झ्याल िफा गदाष िावधानी अपनाउन ुपने बारेमा छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक  प्रश्न तपाई ांहरु आफ्नो घरको  झ्याल किरी िफा गनुष हुन्छ िोध्न े। 

पाहुनाको कोठाको झ्याल स्कन िफा राख्न जरुरी छ िोध्ने । 

झ्याल िफा  गनष के के िाधन र केस्मकल प्रयोग गनुष हुन्छ िोध्ने र 

छलफल लाई िमसे्ट पाठको पररचय स्दन े। 

  

 

 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक  प्रवचन 

/छलफल 

 

 

 

 

 

 

 

 

िीप प्रदशषन 

 

 

 

 

 

  

झ्याल  िफा गन ेवारे वणषन गनःे 

• होटेलको झ्याल  िफा  गन ेभन्नाले के के पदषछन 

वताउन े। 

• झ्याल उपकरण,  र केस्मकलहरु के के हुन ,छलफल 

गने । 

• झ्याल एस्मस्नस्टजहरु के के हुन ्िोध्द ैछलफल गन े। 

•  झ्याल  िफा गदाष के के कुराहरुमा धयान स्दन ुपछष  

वणषन गन े।  

• झ्याल  एस्मस्नस्टजहरु स्चन्न लगाउने । 

• िमवद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध उपलब्ध गराउन े। 

• तहगत प्रकृया प्रदशषन गन े। 

• िफा गदाष अपनाउन पनेिरुक्षा प्रणाली वारे वताउन े

• िमहुमा एकल अभ्याि गराउन े। 

• अभ्याि स्िट अनिुार प्रयोगात्मक कायष गनष लगाउने 

। 

• स्नदशेन तथा मलुयाांङकन\ पषृ्ठपोर्ण स्दन े। 

• एकल अभ्याि गराउन े। 

• नहुाउन ेकक्ष/शौचालय /कोठाको ऐ ना पछु्न लगाउन े

स्चत्र 

 

 

 

वाततस्वक वतत ु

 

 

 

 

 

 

 

कायषिम्पादन 

स्नदसे्शका 

३०’ 

’ 

 

 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

 

 

२५०’ 

 

 

१००’ 

५०’ 
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सारांस Summary: 

प्रश्नोिर 
• झ्याल िफा गदाष िावधास्न  के के िावधास्न 

अपनाउन ुपदषछ ? 

• झ्याल िफा गदाष प्रयोग हुन ेकेस्मकल के के हुन ? 

 १०’ 

जम्मा िमय:  ५१० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: झ्याि सफा गिे 

 

िररचय: 

 

िामान्यतया हेामी धेरैले झ्याल िफा गरेकै हुन्छौेां । िवैले आ आफ्नो ढांगले िफा 

गने गदषछन जहाँ कुनै प्रकृया भन्ने हुेँदनै तर होटलमा वा कुनै कम्पनीमा झ्याल िफा 

गने स्नस्ित प्रस्िया हुनाले िाथै स्वस्भन्न िरुक्षाका उपायहरु अपनाउनपुने हुन्छ। झ्याल 

उचाईमा नभएको खण्डमा िाथै िरुक्षाको दृस्ष्टणले खतरा नभएता पस्न उचाईमा रहकेा 

झ्यालहरु िफा गदाष खतरा हुने हुदँा िम्पणूष िरुक्षा प्रणाली नअपनाई गनुष हुदँनै। यततो 

गरेमा आफ्नो ज्यान पस्न जान िक्न ेहुन्छ। त्यिैले उचाईमा रहकेो झ्याल िफा गदाष िेस्फ्ट 

हलेमेट, बेलट र भयाषङको प्रयोग गनुष पछष र िकेिम्म यतता काम गनष एक्लैले गनुष हुदँनै। 

यस्द कथमकदास्चत केस्ह भयो भन ेआफ्नो बारेमा किैलाई पस्न केस्ह थाहा नहुन ेहुेँदा 

कस्म्तमा दईुजना हुनपुदषछ । झ्याल घरको शोभा नै भएकोले तथा िवकैो आखाँ स्िधा 

त्यिैमा पन े हुनाले िमय िमयमा िफा गरररहन ु पदषछ । स्भत्री भागमा तर उचाईमा 

नरहकेो झ्याल भने स्दनस्दन ैिफा गनुषपन ेहुन्छ। झ्याल िफा गनष  आर स्थ्र स्मरर (R-3/Mirror) केस्मकल प्रयोग गररन्छ। झ्याल िफा 

गनष कोस्लनको पस्न प्रयोग गनष िस्कन्छ  । उचाईको झ्याल र उचाई भएको ठाउँको झ्याल िफा गनष तररका एउटै हुन ।  

 
उचाईको झ्याल र उचाई नभएको ठाउँको झ्याल िफा गनष तररका एउटै हुन। तर उचाई भएको ठाँउको झ्याल िफा गदाष  िावधानी र 

िरुस्क्षत तररका अपनाएर गनुष पदषछ। प्रायजिो  झ्याल िफा गनष कोठामा र िावषजस्नक तथलमा स्दइएको हुन्छ । यिबाहके नहुाउन े

कक्ष , शौचालय र कोठामा भएको स्शशाको ऐना पस्न िफा  गनुष पने हुन्छ। झ्याल र ऐनाको स्शशाको िफाइ िफा गने तररका एउटै 

हुन। ऐना िफा गदाष पस्न आर- थ्री स्मरर (R-3/Mirror)केस्मकलको  प्रयोग हुन्छ। पाहुनाले कपाल कोनष, स्िगार गनष, नहुाउन,  कपाल 

काट्न  र अन्य काम  ऐना हनेुषपन ेकामहरु गनष परेमा ऐनाको प्रयोग गदषछन। ऐना िफा र चस्म्कलो हुन जरुरी छ स्कनभने आफूले 

चाहजेततो िफा अनहुार नदखेमेा पाहुनाले होटेलमा गनुािो गनष िक्छ। त्यिैले िमय िमयमा होटेलको स्नधाषररत िमय अनिुार ऐना 

िफा  र चस्म्कलो पानुषपदषछ। झ्यालमा पानी परेमा वा चराहरु बिेर वा पलुोहरा लागेर फोहोर हुन िक्छ। त्यिैले िमय िमयमा झ्याल 

िफा गनष आवश्यक छ। 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा: झ्याि सफा गिे। 

 

स्बर्य/इकाई झ्याल िफा गने। 

िीप/अवधारणा झ्याल िफा गने।  

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : रुम िस्भषि स्दने बलेा 

के काम : झ्याल िफा गने। 

कस्त राम्रो: झ्यालको स्शशा िखु्खा, दाग रस्हत छ ,झ्यालको कुना (steel) िफा छ,िफा गदाष 

िावधानी अपनाएको छ। 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

केस्मकल आर थ्री कोस्लन (r-3\colin)  , डतटर  

  कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१. १ हातमा पन्जा लगाउने ।    

२.  ट्रली वाट केस्मकल र डतटर स्लने ।    

३. २ िखु्खा डतटरले झ्यालको  स्भत्री भागमा धलुो पछु्ने ।    

४.  िम्भव भए झ्यालको बास्हरी भागमा धलुो पछु्न।े    

५. ३ अको िफा डतटरमा केस्मकल आर- थ्री कोस्लन  (r-3\colin) छने ।    

६. ४ केस्मकल आर- थ्री कोस्लन  (r-3\colin) छरेको डतटरले झ्यालको  स्भत्री भागको स्ििा 

पछु्न े। 

   

७.  िम्भव भए केस्मकल आर- थ्री कोस्लन  (r-3\colin) छरेको डतटरले झ्यालको बास्हरी 

भागको स्ििा पछु्ने । 

   

८.  स्ििा पुँछ्ने डतटरले चारैस्तर स्ििा पछु्न ेस्ििाको फे्रममा भएको धलुो\ फोहर डतटरले पछु्न े।    

९.  जरुरत भएमा केस्मकल हाली फे्रमको चारैस्तर पछु्न े।    

१०.  दाग, फोहर बाँस्क छ छैन जाँच गने ।    

११.  दाग, फोहर छ भने फेरर िफा गने।    

१२.  कायष िकेपस्छ िम्पणूष िामान ट्रलीमा राख्ने ।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:-४,७ 
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अभ्यास १: झ्याि सफा गिे। 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : झ्याल िफा गने। 

 

 

WHAT िे झ्याल िफा गने।  

 
HOW िसरी िामसू्हक कायष 

• झ्याल िफा िफा गनष केस्मकलहरु स्चन्न लगाउने। 

• िमहुमा छलफल गनष लगाउने । 

• प्रस्शक्षकले पनुः वणषन गन े 

 

िानो िानो िमहु एकल अभ्याि गने । 

• िमहुमा रास्ख पालैपालो झ्याल िफा िफा गनष लगाउन े। 

• िमहुमा रहकेा तर कायषमा  िम्लग्न नभएकालाई स्वधाथीलाई कायष-िम्पादन स्नदसे्शका स्दई 

स्नररक्षण गनष लगाउन े। 

• प्रस्शक्षकले स्नररक्षण गद ैजान ेकायष िम्पन्न हुना िाथ मलुयाङन स्वधाथीबाटै गराउने। 

• प्रस्शक्षकले कस्म कमजोरी केही भएमा बताउने र िारमा वयान गने । 

• एकल अभ्याि गराउन े। 

o झ्याल िफा िफा गनष । 

o  स्शशा िफा गने अभ्याि गराउन े। 

 

 

TIME समय िामसू्हक कायष २५० 

एकल अभ्याि’ १००’ 

स्शशा िफा गन ेअभ्याि ५०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

कायष िम्पादन स्नदसे्शका, केस्मकल, तपोन्ज, केस्मकल (r-3\Colin Cleaner) , डतटर 

धन्यबाद Thank you 
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डकस्टङ (Dusting) गिे 

िाठ योजिा  : डकस्टङ गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: डस्तटङ  गन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : Room service स्दने बलेा 

के काम : डस्तटङ गन े

कस्त राम्रो: घडीको स्दशा र स्वपररत स्दशाअनरुुप गरेको छ,मास्थ/तल डकस्टङ गरेको छ,ओस्िलो(Damp) डकस्टङ गरेको 

छ .      

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• डस्तटङ गने उपकरण, िफष  र केस्मकलको बारे ब्याख्या गने । 

• डस्तटङ गदाष ध्यान स्दन ुपने बारेमा छलफल गन े। 

• डस्तटङ गदाष िावधानी अपनाउन ुपने बारेमा छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्नोिर तथा 

छलफल 
• डस्तटङ गरररहकेो स्चत्र दखेाई के कायष गदछै स्चत्रमा भस्न 

िोध्ने । 

• स्चत्रमा के गरररहकेो   छ  ? भनी िोध्न े। 

• छलफललाई िमेटी प्रस्शक्षकले पाठको पररचय स्दन े। 

स्चत्र  

 

 

१०’ 

• मुख्य अंश Main Body: 

वणषन  

 

 

 

 

एकल अभ्याि   

डस्तटङ गने स्वततारमा वणषन गनःे 

• डस्तटङको पररचय स्दने ।              

• डस्तटङ स्कन गररन्छ छलफल गन े। 

• डस्तटङमा प्रयोग हुन ेकेस्मकल ब्याख्या गन े। 

• डस्तटङ गने तररका बताउने  । 

• िमवद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध उपलब्ध गराउन े। 

• िानो भाग डस्तटङ गरेर दखेाउने । 

• अपनाउन पने िावधानी बताउने । 

िामसु्हक  अभ्याि गराउनःे 

• िानो िानो िमहु बनाई कोठाको छुट्टा छुटै्ट भागमा डस्तटङ 

गनष लगाउने । 

• प्रस्शक्षकले कस्मकमजोरी औलयाई पषृ्ठपोर्ण गने । 

एकल अभ्याि गराउनःे 

 ३०’ 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

१६०’ 

 

 

 

 

६०’ 

सारांस Summary: 
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प्रश्नोिर 
• डस्तटङ गनष कुन केस्मकल प्रयोग गनुष हुन्छ ? 

• डस्तटङ गने तररका बताउनहुोि । 

• डस्तटङ गदाष अपनाउनपुने िावधानी के के हुन ? 

 १०’ 

जम्मा िमय:  ३३० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: डकस्टङ गिे 

िररचय: 

िामान्य भार्ामा कुनै पस्न ठाउँ , क्षते्र वा िामानमा लागेको धलुोलाई हटाउने वा पछु्ने कायषलाई डस्तटङ भस्नन्छ। डस्तटङ गनष लाई 

केस्मकलको मात्र प्रयोग नगरर पानीको िहायताले पस्न गनष िस्कन्छ । लामो िमय डस्तटङ  गरररहन ुपने ठाउँमा पानीको मात्र प्रयोगले 

राम्रो नहुन ेहुनाले स्वस्भन्न केस्मकलको प्रयोग गररन्छ। जिमध्ये डस्तटङ गदाष स्वशेर्त आर -फो पोस्लि ( R-4\furniture polish) 

भनेर न ैप्राय जिो िव ैहोटलहरुमा प्रयोग गन ेगररन्छ। यो केस्ह बातनादार, स्चललो 

र िेतो हुन्छ। लेडरका िोफाहरु डस्तटङ गनषपस्न यस्ह केस्मकल प्रयोग गररन्छ। 

हाम्रो अस्हलेको स्वश्व वातावरण न ै स्वस्ग्रद ै गएको अवतथामा डस्तटङ एक 

महत्वपणूष कायष हो । यो कायष हरेक स्दन गररने कायषमा पदषछ। कोठामा स्छदाष 

जहाँकस्ह धलुो भएमा तवात्थमा त अिर गने नै भयो र आफ्नो िामान स्वस्ग्रने, 

लिा कपडा फोहर हुन जाने हुन्छ। अतः डस्तटङ हरेक स्दन गनै पन ेहुन्छ। 

डस्तटङ गदाष केस्मकलको िही प्रयोग गनष जान्न ुपन े हुन्छ। केस्मकल प्रयोग गनुष 

अस्घ त्यिमा लेस्खएका स्नदशेनहरु पढी आफ्नो िपुेररयरबाट स्तवकृती स्लन ुपछष। िफा डतटरको एक भागमा थोरैमात्रामा केस्मकल 

राखी कोठाको एकछेउ बाट शरुु गरी परैु कोठा घस्डको िईु घमु ेझै गरी घमुी डस्तटङ गद ैत्यही आएर टुङ्गाउन ुपदषछ।डस्तटङ गदाष 

गरेको ठाउँमा लेग्रा \धको बिेको हुनहुुन्न। डस्तटङ गदाष पाहुनाको िामान  भएको ठाँउमा िामान उचालेर गनुष पछष तर डस्तटङ  िकेपस्छ 

िोही ठाउँमा रास्खस्दन ुपछष ।कपडाहरु भएको ठाउँमा डस्तटङ गदाष त्यो कपडालाई नछुने गरर गनुष पदषछ नत्र भन ेकपडामा दाग लाग्न 

िक्छ । स्ििाहरुमा डस्तटङ गदाष पस्हले त्यहाँ रहकेो धलुो फेडर डतटरले हटाई अस्न डस्तटङ गनुष पदषछ। डस्तटङ गद ैजादाँ डतटर फोहर 

हुने हुदँा डतटरको अको िफा भागलाई प्रयोग गद ैजान ुपदषछ । उचाईमा डस्तटङ गनुष पने छ भने आफू िरुस्क्षत हुने उपाय नअपनाई 

गनुष हुदँनै। प्रयोग गने भयाषङ\मेच काम गने अवतथामा हुनपुदषछ । िस्कन्छ भन ेधेरै उचाईमा डस्तटङ गदाष आफ्नो िाथमा अको कोही 

िाथी राख्नपुदषछ।  
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा:  डकस्टङ गिे 

स्बर्य/इकाई डस्तटङ गन े

िीप/अवधारणा डस्तटङ गन े

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : रुम िभषि स्दन ेबलेा 

के काम : डस्तटङ गन े  

कस्त राम्रो: घडीको स्दशा र स्वपररत स्दशाअनरुुप गरेको छ,मास्थ/तल डस्तटङ गरेको 

छ,ओस्िलो(Damp) डस्तटङ गरेको छ ।     

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

केस्मकल, डतटर, फेडर डतटर 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  िरुक्षाको लास्ग पँजा र मातकको प्रयोग गने ।    

२.  ट्रली वाट केस्मकल आर फोर फस्नषचर पोस्लि (R-4\ furniture polish) स्लन े।    

३.  िफा डतटरको एक भागमा तप्रे गने ।    

४.  कोठाको कुन ैएक भागवाट डस्तटङ शरुु गरर कस्ह नटुटाई डस्तटङ गद ैजाने(घस्डको िईु घमुे 

जततै गरर\ कस्ह डस्तटङ नछुटोि भन्नाले) । 

   

५.  डतटरको एक भागमा केस्मकल राख्ने ।    

६.  स्भजेको  डस्तटङको भागले डस्तटङ गन े।    

७.  कपडाहरु भएको ठाउँमा डस्तटङ गदाष कपडालाई नछुने गरी डस्तटङ गने ।    

८.  दाग, फोहर बाँस्क छ छैन जाँच गने ।    

९.  दाग, फोहर छ भने फेरर डस्तटङ गन े।    

१०.  काम िकेपस्छ डतटरलाई आफ्नो ट्रलीमा राख्ने ।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:- ईलेक्ट्रोस्नक िामानहरुमा डस्तटङ गदाष होकी होईन जततो मात्र स्भजेको (केस्मकलले) डतटरले 

गने र िखु्खा भागले पसु्छहालने। 
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अभ्यास १  :डकस्टङ) Dusting( गिे  

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) :  

 

 

WHAT िे डस्तटङ (Dusting )गन े

HOW िसरी िामसु्हक अभ्यािः 

• स्दईएको िचुी अध्ययन गन े

• िचुी अनिुार केस्मकल तथा उपकरण िांकलन गने । 

• हरेक स्वद्याथीलाई एउटा कोठामा घडीको िईु घमु ेझै गरर डस्तटङ गनष लगाउन े

• बाांकी रहकेा स्वद्याथीहरुले स्नररक्षण गन े। 

• वाँकी रहकेा स्वद्याथीहरुलाई फेरी पाले पालो त्यिैगरी डस्तटङ गनष लगाउने । 

• अन्त्यमा प्रस्शक्षकले पषृ्ठपोर्ण स्दन े। 

 एकल अभ्यािः 

 

TIME समय  िामसु्हक अभ्यािः  १६०’ 

एकल अभ्यािः६०’ 

 

 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

केस्मकल , डतटर 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु    :डकस्टङ  गिे 

 

स्ठक उिरमा स्चन्ह लगाउन ुहोि। 

१. डस्तटङ गदाष कुन केस्मकल प्रयोग हुन्छ ? 

क िाबनु 

ख िफष  

ग R-4 

घ पानी 

खाली ठाउँ भनुषहोि ्। 

३. डस्तटङ गदाष घडीको ...... गरी गनुष पदषछ। (िईु घमु ेझै) 

 

स्ठक वेस्ठक स्चन्ह लगाउनहुोि ्। 

१. डस्तटङ दईु चार स्दनमा गने कायष हो । x 

 

२. डस्तटङ गदाष घस्डको िईुको घमुाई लाई अनशुरण गर भन्नकुो अथष कुनै पस्न क्षेत्र डस्तटङ हुन नछुटोि भन्न ुहो ।√ 

 

३. डस्तटङ गदाष िावधानी अपनाई राख्न ुपने हुन्न ।x 
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भुाँई सफा गिे 

िाठ योजिा  : भुाँई सफा गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: भुँई िफा गन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा :  प्रत्येक धण्टा 

के काम : भुँई िफा गन े। 

कस्त राम्रो: भुँई िखु्खा, दाग रस्हत छ, भुँई िफा गन ेकेस्मकल प्रयोग गरेको छ। 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• भुँई िफा गने उपकरण, िफष  र केस्मकलको बारे ब्याख्या गन े। 

• भुँई िफा गने तररका बारेमा छलफल गने । 

• भुँई िफा गदाष िावधानी अपनाउनु पने बारेमा छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

स्चत्र दखेाई मौस्खक 

छलफल 

फोहर भुँई तथा िफा भुँईको स्चत्र दखेाई प्रश्न िोध्नःे 

• तपाई ां लाई कुन भुँई दखेरे लाग्यो स्क त्यततो भुँई भएमा 

होटलमा धरैे व्यस्क्त आउनेछन ? 

• भुँई िफा भएमा के हुन्छ? भन्द ैप्रश्न िांगै आज हामी भुँई 

िफा गनेछौ भन्द ैपाठको पररचय स्दने। 

स्चत्र  

 

 

०५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचन   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 िीप प्रदशषन  

 

 

 

 

िामसु्हक कायष  

• भुँई िफा भएमा होटलमा धेरै पाहुना आउँछन भन्द ैभुँईको 

स्वस्भन्न प्रकारका स्चत्र दखेाई यो कततो भुँई हो भन्द ैप्रश्न 

िोध्ने िस्ह उिर आएमा स्फ्लप चाटषमा उताने। 

• प्रयोग हुने िम्पणूष केस्मकल दखेाउने तथा नाम तथा कहाँ 

प्रयोग गन ेभन्ने। 

• पन्जा, मातक दखेाई केस्मकल प्रयोग गदाष िावधानी 

अपनाउन ुपछष भन्ने। 

• नहुाउन ेकक्ष  एस्मस्नस्टजहरु स्चन्न लगाउने । 

• िमवद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध उपलब्ध गराउन े। 

• तहगत प्रकृया अनिुार  भुँई िफा गनष स्िकाउने। 

• िफा गदाष अपनाउन पन ेिरुक्षा प्रणाली वारे वताउने । 

• भुँई िफा गररिकेपस्छ स्चिो , स्चप्लो हुन ेहुदँा दघुषटना हुन 

िक्दछ त्यिैले िावधानी बोडष (safety alert) राखरे 

दखेाउन े। 

स्चत्र  

 

स्फ्लप चाटष  

 

 

 

केस्मकलका 

भाडाहरु 

 

 

 

हाते पसु्ततका 

तोक कायष पत्र 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

३००’ 
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• िमहुमा एकल अभ्याि गराउन े। 

• अभ्याि स्िट अनिुार प्रयोगात्मक कायष गनष लगाउने । 

• प्रदशषनको मलूयाांकन गरी पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

• एकल अभ्याि गराउन े। 

 

 

 

 

 

 

 

१९०’ 

सारांस Summary: 

प्रश्नोिर 
• िफा भुँईको महत्व के हो ? प्रश्न िोध्ने । 

• काम गदाष िावधानी  बोडष स्कन राख्न ुपदषछ ? 

 १०’ 

जम्मा िमय:  ६३० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: भुाँई सफा गिे 

िररचय: 

भुँई त्यततो महत्वपणूष क्षेत्र हो,जिलाई िवैले स्छट्टै दखे्न तथा पस्हचान गनष िक्दछन । होटेलको लभी, भयाषङ, कोठा र अन्य भाग भुँई 

ले नै ढाकेको हुन्छ। भुँईमा राम्रो र िनु्दर  माबषल, टायल, स्िमेन्ट आस्दले  बनाएर िजाएको हुन्छ । । होटलमा भुँई िफा हुन ुतवाश््थ 

िरुक्षा तथा व्यापार दवैुको स्हिावले महत्वपणूष मास्नन्छ। िफा भुँईले होटेलको िनु्दरता बढाउन मद्दत गदषछ छ । होटेलमा आगमन 

हुने स्बस्िकै जो कोस्हको नजर भुँईमा नै पदषछ ।त्यिैले  गदाष पस्न भुँई  िफा हुन ुजरुरी छ स्कनभन े मात्र धेरै भन्दा धेरै पाहुना होटलमा 

आउने र  जान ेभएको कारणले गदाष उिले अरुलाई पस्न होटेलको स्ववरण स्दन ेहुदँा जिले होटलको व्यापार बढाउन मद्धत गछष । 

भुँई खलुला  तथा कुन ैिामानले छोस्पएको हुन िक्छ। लामो आय ुतथा िनु्दर दसे्खनको लास्ग भुँईलाई दसै्नक , िमयानिुार तथा 

बास्र्षक रुपमा यिको िफाई आवश्यक छ। जततै: 

• दसै्नक रुस्टङ िफाई (Daily Routine Cleaning ), 

• िािास्हक , मस्हना,िमयानिुार िफाई (Weekly , Monthly- periodic Cleaning ), 

• स्दप िफाई (वास्र्षक)  (Deep Cleaning - yearly) ।  

भुँईका प्रकारः 

१. कडा भुँई (Hard Floor)  

२. नरम भुँई (Soft Floor) 

३. काठको भुँई (Wooden Floor) 

भुँईको प्रकार अनिुार केस्मकल, उपकरण तथा स्वस्धको प्रयोग गने तररका यि प्रकार छः 

१. कडा भुँई (Hard floor) 

कडा भुँई भन्नाले स्िमेन्ट , मावषल , टायल, स्चप्ि को प्रयोग 

गरी कडा भनाईएको भुँई भन्न ेबसु्झन्छ। यतता भुँईहरु स्चप्लो, 

आकर्षक तथा अन्यको तलुनामा िततो िमेत पदषछ। यतता 

कडा भुँई िफा गदाष स्वशेर्त रुम केयर आर-टु (Room Care 

R-2) मलटी िफेि स्क्लनर (Multi Surface Cleaner) 

तथा आर- िेबेन स्िम स्क्लनर (R-7 ,Cream Cleaner)को 

प्रयोग गररन्छ। केस्मकल कुनै पस्न होटलको व्यबतथापनले 

फरक पादषछ। स्वशेर्गरी पाँच तारे होटलमा डाभिले 

(diversey) का केस्मकल प्रयोग गररएको पाईन्छ। 

 आर-टु र आर-िेभेन डाभिले (R-2 and R-7 Diversey)  को उत्पादन हो। यतता कडा भुँई स्तन प्रकारले िफा गनष 

िस्कन्छ। 

क. मोप गनुष (Mopping)  

भुँई िफा गन ेएक महत्वपणूष तररका मोस्पङ (Mopping) हो। मोस्पङ दसै्नक गररन ेिफाईको तररका हो ।मोप भनेको लामो 

लठ्ठी तथा डण्डी मसु्न रहकेो कपडा हो। 

मोस्पङ दईु प्रकारले गनष िस्कन्छः 

I. िखु्खा मोप (Dry Mop) भुँईमा तथा मोप मा पानी तथा केस्मकलको प्रयोग नगरीकन गरीने िफा िखुका मोप (Dry 

Mop) हो। 
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II. ओस्िलो मोप (Damp Mop) भुईँमा आवश्यक मात्रामा केस्मकलको प्रयोग गरर मोपलाई तातो पानीले स्भजाई 

स्चिो बनाइ भुँईमा त्यस्ह स्चिो मोपले कतै नछुटाई कुना कुना िम्म िफाइ गररन्छ भन ेत्यो ओस्िलो मोप हो । 

 

ख. तिस्वङ  (Scrubbing)  

स्िमेन्ट, मावषल,टायलको प्रयोग गररएको भुँईमा कुन ैवेला कडा मोपले नजान ेखाले दागहरु हुन ेगदषछ। मावषल , टायल 

स्वच्छ्याईएको स्वचको भागमा कालो दाग वतने गदषछ। बाथरुमको नहुाउने कक्षमा िाबनु तथा शरररबाट स्नतकेका स्चललो 

पदाथष हुन िक्दछ। यतता दागहरु हटाउन केस्मकलको प्रयोग गरर तिबर वा कडा ब्रि (scrubber or hard brush) ले 

घोट्ने कायष लाई तिस्वङ भस्नन्छ। 

ग. पोस्लस्िङ (Polishing)  

दसै्नक तथा िमयानिुार कडा भुँईको  िफाई भएता पस्न त्यततो आय ुबढाउन तथा आकर्षक दखेाउन भुँई पोस्लि गररन्छ। 

यो िफाइ स्डप स्क्लस्नङ अन्तगषत पदषछ। कडा भुँईमा केस्मकल छरेर त्यिमाथी कडा ब्रिले घोट्नलुाई पोस्लस्िङ भस्नन्छ। 

पाांच तारे होटलमा यो स्कस्िमको िफाई हात द्धारा भन्दा मसे्िनले गररएको पाइन्छ। पोस्लस्िङले भुँई चस्म्कलो दसे्खन्छ। 

भुँईमा केस्मकल छरी त्यिमाथी मसे्शन लगाई यो कायष िम्पन्न गररन्छ। 

२. नरम भुँई (Soft floor) 

 

भुँईलाई  आकर्षण दखेाउन आवाज कम गनष तथा िरुक्षाका लागी 

भुँई मास्थ स्वस्भन्न कच्चा पदाथष द्धारा छोस्पएको भुँई नरम भुँई हो 

। कापटे, रबर, बानोलेयम(carpet, rubber, banoleum )को 

प्रयोग गररएको भुँई  नरम भुँई हो । यिलाई २ प्रकारले िफा गनष 

िस्कन्छ। 

क. भ्याकुम गने नरम भुँई भन्नािाथ कापेट स्बच्छ्याईएको 

भुँई बझु्न िस्कन्छ।  भ्याकुम स्क्लनरको माध्यमले 

कापेटमा भएको धलुो, फोहर, कपालका टुिाहरु िफा 

गनष िक्दछौ। भ्याकुम स्क्लनर फोहर तान्ने एउटा मसे्शन 

हो जिको मद्दतले नरम भुँई िफा गनष िस्कन्छ। यततो 

खाले भ्याकुम  पानीमा प्रयोग गनष िस्कदनै। 

ख. तयाम्प ुगन े(Shampooing) ; नरम भुँई धलुो रस्हत िफा वनाउन भ्याकुमको प्रयोग गररन्छ भन ेत्यिमा लागेको 

िाना ठुला दाग हटाउन तयाम्प ु गररन्छ। िाना दागहरु छन भने हातबाट तयाम्पईुङ गनष िस्कन्छ भने ठूलो लामो 

िमयदसे्ख लागेको दाग छ भने मसे्शनको प्रयोग गररन्छ। तयाम्पईुङ गदाष स्नस्ित दाग जहाँ हो त्यहाँ केस्मकल 

राख्न ेर तिबरले  गोलोकार (Circle way)मा तरब  गन ेजिबाट त्यो दाग हट्दछ। हात बाट िम्पणूष कापेट 

तयाम्प ु गनुष पदाष एउटा भाँडोमा पानी स्लन े त्यिमा तरल िाबनु वा स्डटरजेन्ट हास्ल घोलने। घोस्लिकेपस्छ 

त्यिबाट स्नतकेको गाांजलाई कडाले कापेटमा दलने र िफा नभएिम्म घोट्ने। िवैस्तर यिरी नै घोटे पस्छ 

तयाम्पकुो काम िम्पन्न हुन्छ। 

३. काठको भुँई  (Wooden floor);  

भुँईमास्थ काठको प्रयोग गरर वनाईएको भुँई काठको भुँई हो। यो अत्यास्धक 

महङ्गो तथा आकर्षक हुन्छ।   काठबाट बनेको हुनाले यततो भुँई स्टकाई 

राख्न स्नकै गाह्रो हुन्छ त्यिले  यि स्कस्िमको भुँईको तयाहार र िफाई धेरैन ै

गनुष पन ेहुन्छ  । यतता भुँईको िफाई गदाष  रुम केयर आर –फोर (Room 

Care R-4 )केस्मकलको प्रयोग गररन्छ।आर फोर ( R4) फस्नषचर पोस्लि 

(furniture polish) को प्रयोगले काठ चस्म्कलो िफा तथा स्टकाउ हुन्छ। 

पोस्लि गदाष मात्र आर फोर(R-4) को प्रयोग गररन्छ। िामान्यतया काठको 
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भुँई िफा गदाष डतटर (Duster) मा आर टु (R2) को प्रयोग गररन्छ।केस्मकलको प्रयोग गदाष स्िधा  काठको भुँई (wooden 

floor) मा तप्रे(spray)गनुष हुदँनै  तर  पस्हले डतटरको िहयोगमा िफा गनष िस्कन्छ । केस्मकललाई तप्रे गदाष डतटरमा तप्र े

गरी काठको भुँईमा िफा गनुष पदषछ । यतता भुँई दईु प्रकारले िफा गनष िस्कन्छ । यि प्रकारको िफाइमा तिबरको प्रयोग 

गनुष हुदँनै। तिबरले काठको आय ुघटाउछ । 

क. डस्तटङ (Dusting) : आकर्षक दखेाउन प्रयोग हुन ेयतता काठको भुईँ स्टकाउ राख्न स्नकै गाह्रो छ। यतता भुँई माथी 

स्बस्भन्न धलुो  दाग हुन ेगदषछ त्यिलाई डतटरको माध्यम द्धारा केस्मकल प्रयोग गरर हटाउन िस्कन्छ। केस्मकल 

लाई डतटरमा तपे्र गरर काठको भुँइको धलुो दाग िफा गने कायषलाई डस्तटङ भस्नन्छ । डस्तटङ गदाष घस्डको 

स्दशास्तर  वा घस्डको स्वपररत स्दशास्तर  (clockwise or anticlockwise) , तल मास्थ (up- down) िवैस्तर 

िफा गनुष पदषछ। 

ख. पोस्लस्िङ(Polishing): dusting गरेपस्छ त्यिलाई टलकाउन  आर फोर (R4) को  प्रयोग गरर गररने िफाई 

पोस्लस्िङ हो ।पोस्लस्िङ गदाष नछुटाई ठाडो, तिो , दायाँ वायाँ तररकाले गनुष पछष । 

भुँइ िफा गदाष अपनाउन ुपने िावधानी बुँदागत रुपमा यि प्रकार छनः 

१. भईु ांको िफाई गदाष केस्मकलको प्रयोग धेरै हुन ेहुदँा त्यतता केस्मकलले  मखु्यत  र श्वािप्रश्वािमा हात अिर गनष िक्दछ 

तिथष पांजा तथा मातकको प्रयोग अस्नवायष गनुष पदषछ। 

२. यतता भईु ांहरुको िफाई पस्छ स्चप्लो , पानी हुने हुदँा लड्ने िम्भावना हुन्छ तिथष भइु िफा गदाष िावधानी बोडष ( Safety 

Alert Board)  राख्न ुपदषछ।  
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा:  भुाँई सफा गिे 

स्बर्य/इकाई भुँई िफा गन े

िीप/अवधारणा भुँई िफा गन े

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा :  प्रत्यक धण्टा 

के काम : भुँई िफा गने । 

कस्त राम्रो: भुँई िखु्खा, दाग रस्हत छ, भुँई िफा गने केस्मकल प्रयोग गरेको छ।  

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

भ्याकुम स्क्लनर, पँजा, मातक, केस्मकल, मोप, बास्लटन,डतटर,कडा ब्रि,कुचो,तिबर  

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  िरुक्षाको लास्ग पँजा र मातकको प्रयोग गने ।    

२.  आवश्यक िामाग्रीको िांकलन गने ।    

३.  भ्याकुम प्रयोग गरर भईु ां िफा गन े।    

४.  मोपलाई तातो पानीले राम्रोिँग स्भजाउने स्चिो वनाउन े।    

५.  तातो पानीले स्भजाएको मोपलाई स्चिो हुन स्दन े।    

६.  िफा गने  भुँईमा केस्मकल छन े।    

७. # भईु ांमा स्चिो  मोपले मास्थ तल, दायाँ बायाँ  कतै नछुटाई मोप गद ैजाने ।    

८.  भुँईमा कडा दाग तथा िावनुका स्छटा छन भन ेफेरर केस्मकल छन े।    

९.  कडा बरुुि वा तिबर (Hard brush or scrubber )ले घडीको स्बपररत स्दशा स्तर ( 

anticlockwise) मा िबैस्तर िफािँग घोट्ने । 

   

१०.  भुँई मप र तिब (mop , scrub) गरेपस्छ िफा र दाग रस्हत छ छैन जाँच गने ।    

११.  दाग छ भन ेपनु केस्मकल छरेर मप र तिब गने ।     

१२.  िफा भएपस्छ भुँई िखु्खा नभएिम्म िाईन बोडष राख्ने ।    

१३.  भुँई िखु्खा भएपस्छ िाईन बोडष स्झक्ने ।    

१४.  पनुः िामान िफा गरर भन्डारण गन े।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:- ६ र ८ 
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अभ्यास १ :भुाँई सफा गिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) :  

 

 

WHAT िे भुँई िफा गन े

HOW िसरी िामसु्हक अभ्यािः 

• ५ जनाको िमहु वनाउने । 

• आवश्यक िामान िांकलन गन े। 

• १ जनाले िवै खड्ुस्कला  पार गद ैभुँई िफा गने । 

• १ जनाले भईु ां िफा गदाष ४ जनाले कायष िम्पादन स्नदसे्शका अनिुार खड्ुस्कला  पार 

गररइको छ स्क छैन चेक गन े। 

• भुँई िफा भएको छ स्क छैन मलूयाङ्कन गन े। 

• िांवेदनशील खड्ुस्कला  दोहोयाषई पषृ्ठपोर्ण स्दन े।  

एकल अभ्याि गने: 

TIME समय  िामसु्हक अभ्यािः ३००’ 

  एकल अभ्यािः१९०’ 

 

 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

भ्याकुम स्क्लनर, पँजा, मातक, केस्मकल, मोप, बास्लटन,डतटर,कडा ब्रि,कुचो,तिबर. 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु: भुाँई सफा गिे 

 

स्ठक उिरमा स्चन्ह लगाउन ुहोि। 

१. भुँइको िफाई गदाष लामो डन्डी वा लठ्ठीमनुी हुने कपडा लाई के भस्नन्छ  ? 

क. तिबर  

ख. मोि 

ग. भ्याकुम 

घ. डतटर 

 

२. मोस्पङ गनुष कुन प्रकारको िमयानिुारको िफाई हो ? 

ि. रै्दकिि  

ख. मस्हन े

ग. िािास्हक  

घ. वास्र्षक 

 

३. नरम भुईँमा के को प्रयोग गररएको हुन्छ ? 

क. मावषल 

ख. स्िमेन्ट 

ग. िािेट  

घ. काठ 

 

४. काठको भुँईमा के को प्रयोग गरेमा त्यिको आय ुघट्छ ? 

क. कमोप 

ख. डतटर 

ग. क्रबर 

घ. केस्मकल 

 

५. मौस्खक प्रश्न िोध्नःे 

क. भईु ां कस्त प्रकारका हुन्छन ? 

उिर: ३ प्रकार 

ख. भुँईको  िफा िमयानिुार गनुषको महत्व के हो ? 

उिर:भुँईको लामो आय ुतथा िनु्दर दसे्खना लास्ग  

ग. कडा भईु ां किरी िफा गररन्छ ? 

ङ. उिर: डस्तटङ, िस्बङ,बफररङ, पोस्लस्िङ 

घ. काठको भईु ां किरी िफा गररन्छ ? 

उिर:डस्तटङ, पोस्लस्िङ 
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भ्यािुम गिे 

िाठ योजिा  : भ्यािुम गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: भ्याकुम गन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम  : भ्याकुम गन े। 

कस्त राम्रो:  ठाँउ स्नधाषरण गरेको अनिुार गरेको छ, ठाँउ अनिुार नोजल (nozzle) प्रयोग गरेको छ,भ्याकुम गरेको ठाँउ 

िफा छ । 

 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• भ्याकुमको (vacuum) प्रकार बारे ब्याख्या गने । 

• नोजल(nozzle) का प्रकार बारे छलफल गने । 

• भोलटेज र आउटलेट (Voltage र Outlet) बारे ब्याख्या गन े। 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न  
• तपाई ां घरमा िरिफाई गदाष के कतता िामानको प्रयोग गरर 

िफा गनुष हुन्छ? भन्ने प्रश्न िोध्ने। 

• उहाँहरुले भनेको कुच्चो , झाडुलाई िमथषन गद ैकिरी 

िफा  गनुष हुन्छ? भस्न फेरर प्रश्न िोध्ने। 

• िाधारण कुच्चो झाडुले भईु ां िफा गदाष फोहर, धलुो राम्ररी 

नजाने तथा लामो िमय लाग्नेकुरा गद ैभ्याकुमको स्चत्र 

दखेाई भ्याकुमले फोहोर स्छटै्ट िफा तथा कम िमयमा राम्रो 

काम गन ेबताउने। 

भ्याकुमको   

स्चत्र 

 

 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचन   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• भ्याकुम दखेाउँद ै यततो भ्याकुम दखे्न ुभएको छ, कस्हले 

प्रयोग गनुष भएको छ? प्रश्न िोध्ने । 

• यिले के के काम गनष िक्छ ? िोध्ने । 

• भईु ांको मात्र फोहर तान्न यिको प्रयोग गररन्छ भन्ने खाले 

उिर आउन िक्छ त्यिैले भ्याकुम मा भएको नोजल 

स्नकाली एउटा एउटा गरर त्यिको पररचय र प्रयोग बारे 

ब्याख्या गने। 

• भ्याकुम स्क्लनरका प्रकार बारे ब्याख्या गन े(धलुो तान्ने , 

पानी तान्ने २ भ्याकुम) । 

भ्याकुम 

स्क्लनरको स्चत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

 

९०’ 
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िीप प्रदशषन  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िामसु्हक कायष  

• भ्याकुममा लेस्खएको भोलटेज दखेाउँद ै भोलटेज 

अनशुारको  तवीच प्यानल दखेाउन े। 

• भोलटेज चेक गनुष आवश्यक छ भन्द ैिावधानी अपनाउन ु

पने वारे जानकारी स्दने । 

• भ्याकुम गनष स्िकाउने । 

• भ्याकुम स्क्लनरको मास्थ लेस्खएको भोलटेज चेक गनष 

स्िकाउने। 

• स्नधाषररत ठाउ अनिुार नोजलको प्रयोग गरर भ्याकुम गरर 

दखेाउन े। 

• िमबद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध अनिुार प्रदशषन गन े। 

• भ्याकुम गरेपस्छ भईु ां िफा छ  स्क छैन जाँच्ने तररका 

दखेाउन े। 

• िमहुमा कायष गराउने । 

• ५ जनाको िमहु वनाउने । 

• अभ्याि गदाष १ जनाले प्रदशषन गने बाांस्क ४ जनाले कायष 

िम्पादन स्नदसे्शका हरेी िवै खड्ुस्कला पार गरेको छ स्क 

छैन हनेे । 

• प्रदशषनको मलूयाांकन गरी पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

•  एकल कायष गराउन े। 

 

 

 

 

तोक कायष पत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

३००’ 

 

 

 

 

 

 

१९०’ 

सारांस Summary: 

प्रश्नोिर 
• भ्याकुम गदाष भोलटेज जाांच्न ुस्कन आवश्यक छ छलफल 

गनष लगाउने । 

• ५ जनाको िमहु बनाई स्नष्कर्ष १ जनालाई पढरे िनुाउन 

लगाउने। 

  

१०’ 

जम्मा िमय:  ६३० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: भ्यािुम गिे 

िररचय: 

भ्याकुम स्क्लनर कोठामा तथा अन्य ठाउँमा भएको  फोहर िफा गने मेस्शन हो। यिले ि-िाना धलुोको 

कणहरु राम्ररी िफा गनुषका िाथै कम िमयमा धेरै ठाउँमा िफा गनष िस्कन्छ। भ्याकुम मखु्य गरेर दईु 

प्रकारका हुन्छनः 

१. पानी तान्न ेभ्याकुम (Wet Vacuum) 

२. िखु्खा फोहर तान्ने भ्याकुम (Dry Vacuum)  

१. पानी तान्ने भ्याकुमले पानी तथा पानीमा भएका फोहर तान्ने गदषछ। यि प्रकारको भ्याकुम पौस्ड 

खेलने पोखरी तथा स्भजेको ठाउँमा प्रयोग गररन्छ। 

२. िखु्खा फोहर तान्न ेभ्याकुमले स्वस्भन्न ठाउँको फोहरहरु तान्न ेगदषछ। यिको प्रयोग  पानी भएको 

टाउँमा गनुषहुदँनै। पानीमा यिको प्रयोग गनाषले स्वद्यसु्तय दघुषटना हुन िक्दछ। 

भ्याकुम स्क्लनरमा स्वस्भन्न नोजलहरु हुने गदषछ । स्वस्भन्न ठाउँमा िफा गदाष छुट्टा छुटै्ट नोजलको प्रयोग 

गनुष पदषछ ।जिले फोहरहरु  िस्जलै हटाउन िस्कन्छ । मखु्यत िफा गदाष  धरैे प्रयोगमा आउन ेनोजल 

यि प्रकार छः 

भईु ां कुच्चो (Floor brush) ;  

भईु ांमा तथा कडा खाले ितह भएका ठाउँमा िफा गनुष 

परेमा यो नोजलको प्रयोग गररन्छ। 

 

 

दरार (Crevice tool) ; कोठामा हुने िोफा तथा 

कापेटको कुनाकुनामा िफा गनुष परेको खण्डमा यो 

नोजलको प्रयोग गररन्छ। 

 

 

धलुो तान्ने कुच्चो (Dust Brush Tool) ;  

कोठामा हुने पदाष तथा कुिीमा भएका धलुो हटाउन 

जिको प्रयोग गररन्छ। 

 

 

यफुोलतटे टुल (Upholstery Tool) :  

काठको भईु ांमा रास्खएको कापेट तथा अन्य खोलहरुलाई 

िफा गनष तथा दाग हटाउन िमेत काम गने नोजल लाई 

यफुोलतटे टुल (Upholstery Tool) भस्नन्छ। 

 

 

 

भोलटेज र आउटलेट (Voltage and Outlet( िो महत्िः 

भ्याकुम स्क्लनर  स्वस्भन्न भोलटेजको हुन ेगदषछ। त्यिको क्षमता र प्रयोग अनिुार त्यिमा भोलटेज लेस्खएको हुन्छ।कोठामा स्वस्भन्न 

स्वद्यसु्तय तवीच प्यानल हुन ेगदषछ जिमा भोलटेजको स्नस्ित मात्रा उललेख गररएको हुन्छ । त्यि प्रकारको तवीच प्यानलमा त्यिमा 

उललेख गररएको भोलटेज भन्दा मास्थका भ्याकुम स्क्लनरको प्रयोग गरेमा स्वद्यसु्तय दघुषटना हुन िक्दछ। 

भ्याकुम स्क्लनर एउटा स्वद्यसु्तय मसे्शन भएका कारण उक्त मेस्शनको आउटलेट स्ठक छ स्क छैन हनेुष अत्यावश्यक हुन्छ। त्यिका 

तारहरु प्लगहरु स्ठक छ भने मात्र त्यिले राम्ररी काम गदषछ र आफ्नो काम िमयमा िमाि गनष िस्कन्छ। स्वद्यसु्तय दघुषटनाबाट बच्न 

तथा स्छटो र िरल  तररकाले कायष िम्पन्न गनष को लागी भोलटेज र आउटलेट (voltage and outlet) जाँच गनुष अस्नवायष छ। 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा:  भ्यािुम  गिे 

स्बर्य/इकाई भ्याकुम  गन े

िीप/अवधारणा भ्याकुम  गन े

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम   : भ्याकुम गने । 

कस्त राम्रो:  ठाँउ स्नधाषरण गरेको अनिुार गरेको छ, ठाँउ अनिुार नोजलको प्रयोग गरेको छ,भ्याकुम 

गरेको ठाँउ िफा छ । 

 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

भ्याकुम स्क्लनर, नोजल, मातक र पँजा 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  िरुक्षाको लास्ग मातक र पँजा लगाउने ।    

२.  आवश्यक िामान िांकलन गन े।    

३. # भ्याकुम ब्याग जाांच्ने भस्नएको छ भने नयाँ राख्न े    

४.  भ्याकुम स्क्लनरको तार स्ठक छ स्क छैन जाँच्न े    

५. # भ्याकुम स्क्लनरमा उललेख गररएको भोलटेज अनिुारको तवीच प्यानलमा आउटलेट जोड्न े।    

६.  भ्याकुम स्क्लनर अन गन े।    

७.  स्नधाषररत ठाउँमा , हातले भ्याकुम िमाई भ्याकुम गन े।    

८.  आवश्यकता अनिुार नोजल पररवतषन गन े।    

९.  भ्याकुम गररिकेपस्छ भ्याकुम बन्द गरर आउटलेट स्नकालने ।    

१०.  भ्याकुम गरेको ठाउँ िफा छ स्क छैन जाँच्न।े    

११.  भ्याकुम स्क्लनरको ब्याग जाँच्न,े भररएमा नयाँ राख्न े    

१२.   भ्याकुम स्क्लनर भन्डारण गन े    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:- ३ र ५ 
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अभ्यास १  :भ्यािुम गिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) :  

 

 

WHAT िे भ्याकुम  गन े

 

HOW िसरी िामसु्हक अभ्यािः 

• ५ जनाको िमहु वनाउने । 

• आवश्यक िामान िांकलन गन े। 

• १ जनाले िवै खड्ुस्कला  पार गद ैभुँई िफा गने । 

• १ जनाले भईु ां िफा गदाष ४ जनाले कायष िम्पादन स्नदसे्शका अनिुार खड्ुस्कला  पार 

गररइको छ स्क छैन चेक गन े। 

• िबैलाई पालैपालो भ्याकुम  गनष लगाउन े। 

• भुँई िफा भएको छ स्क छैन मलूयाङ्कन गन े। 

• िांवेदनशील खड्ुस्कला  दोहोयाषई  पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

िामसु्हक अभ्याि गन े। 

 

TIME समय  िामसु्हक अभ्यािः ३००’ 

  एकल अभ्यािः१९०’ 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

भ्याकुम स्क्लनर, नोजल, मातक र पँजा 

धन्यबाद Thank you 

  



 

 116  

 

प्रश्नहरु :भ्यािुम गिे 

 

स्ठक उिरमा स्चन्ह लगाउन ुहोि। 

१. िोफाको कुना कुनामा िफा गदाष भ्याकुमको कुन नोजल प्रयोग गररन्छ ? 

ि. भईु ां कुच्चो(Floor brush) 

ख. र्दरार (Crevice tool( ;  

ग. धलुो तान्ने कुच्चो (Dust Brush Tool) ;  

घ. यफुोलतटे टुल(Upholstery Tool) 

 

२. खाली ठाँउ भरः 

क. भ्याकुम स्क्लनरमा स्वस्भन्न स्कस्िमको ......को मात्रा उललेख गररएको हुन्छ। (भोलटेज) 

ख. राई भ्याकुम पानीमा प्रयोग गनुष …….......। (हुदँनै) 

ग. पानी तथा स्भजेको फोहर िफा गदाष ... …….… को प्रयोग गनुष पदषछ। (पानी तान्ने भ्याकुम) 

घ. ................... नोजल ले दाग िमते हटाउन ेकायष गदषछ। (यफुोलतटे टुल)  

 

३. मौस्खक प्रश्नः 

क. भ्याकुमको प्रयोगले भईु ां िफा गदाष के के फाईदा हुन्छ? 

उिर: ि-िाना धलुोको कणहरु राम्ररी िफा गनुषका िाथै कम िमयमा धेरै ठाउँमा िफा गनष  

ख. भ्याकुम कस्त प्रकारका हुन्छन? 

उिर: २ प्रकार 

ग. भ्याकुममा मखु्यत कस्त प्रकारको नोजल हुन्छ? 

उिर: ४ प्रकार 

घ. यफुोलतटे टुल (Upholstery Tool) को काम के हो? 

 उिर: कापटे तथा अन्य खोलहरुलाई िफा गनष तथा दाग हटाउन 
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भ्यािुम कलििर सफा गिे 

िाठ योजिा  : भ्यािुम कलििर सफा गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: भ्याकुम स्क्लनर िफा गन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : भररएको भ्याकुम ब्याग 

के काम : भ्याकुम स्क्लनर (vacuum cleaner) िफा गने  

कस्त राम्रो: भ्याकुम ब्याग िफा छ, भ्याकुम स्क्लनर काम गने अवतथामा छ । 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• भ्याकुम स्क्लनरको पाटष (parts)  बारे ब्याख्या गन े। 

• भ्याकुम स्क्लनर िफा गदाष िावधानी अपनाउन ुपने बारेमा छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न  • भ्याकुमको काम िकेपस्छ भ्याकुमलाई िफा गनुष पछष स्क 

पदनै भन्ने प्रश्न िोध्ने । 

• भ्याकुम स्क्लनर किरी िफा गने भनेर प्रश्न गन े। 

आएको उिरको छलफल गद ैपाठको पररचय स्दन े। 

भ्याकुम 

 

 

५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचन   

 

 

 

प्रदशषन  

 

 

 

 

 

• भ्याकुम स्क्लनर स्भत्रको ब्याग दखेाउँद ै भ्याकुमको पाटषको 

वारे व्याख्या गन े। 

• भ्याकुम िफा गदाष अपनाउन ुपने िावधानी हाते पत्र बाट 

एक जना लाई पढन लगाउने र व्याख्खा गने । 

• िमवद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध उपलब्ध गराउन े। 

• तहगत प्रकृया अनशुार  भ्याकुम स्क्लनर लाई िफा गरर 

दखेाउन े। 

• िफा गदाष अपनाउन पन ेिरुक्षा प्रणाली वारे वताउन े

• िमहुमा एकल अभ्याि गराउन े। 

• अभ्याि स्िट अनिुार प्रयोगात्मक कायष गनष लगाउने । 

• प्रदशषनको मलूयाांकन गरी पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

• एकल अभ्याि गराउन े। 

भ्याकुम 

स्क्लनरको स्चत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

हाते पसु्ततका 

तोक कायष पत्र 

३०’ 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

१२०’ 

 

 

८०’ 

सारांस Summary: 

छलफल • भ्याकुम स्क्लनर िफा गनुषको महत्व िमहुमा छलफल गने ।  ५’ 

जम्मा िमय:  २७० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: भ्यािुम कलििर सफा गिे 

िररचय: 

भ्याकुम स्क्लनर भनकेो कोठा तथा अन्य ठाउमा फोहर िफा गने मेस्शन हो। यिले ि-िाना धलुोका कणहरु तथा फोहर स्छटै्ट तथा 

िरल तररकाले गदषछ। भ्याकुम स्क्लनरमा स्वस्भन्न पाटष पजूाष हुन ेगदषछ। स्वस्भन्न पाटष पजुाष स्मलेर एउटा स्िङ्गो भ्याकुम वन्न ेहुदँा 

भ्याकुमको पाटष पजूाषको काम र यिको प्रयोग वारे हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले जानकरी स्लन ुआवश्यक छ। भ्याकुमको पाटष पजूाष स्बगे्रमा 

भ्याकुमले काम गनष िक्दनै । भ्याकुम स्क्लनरको पाटषपजूाषहरु यि प्रकारका छन।् 

१. भ्याकुम मोटरः भ्याकुम स्क्लनरको मखू्य पाटषपजूाष भ्याकुम मोटर हो । भ्याकुमको मसे्शनरी काम गन ेपाटषपजूाष भ्याकुमको 

मोटर हो। भ्याकुमको मोटर माथी अन अफ िइुज,स्फलटर कभर, स्फलटर, मोटर कभर (on\off switch, filter cover, 

filter, motor cover) जतता पाटष हुन्छन। 

२. भ्याकुम ब्यागः भ्याकुम स्क्लनर स्भत्र भ्याकुम ब्याग हुन्छ। भ्याकुमले तानेको फोहर जम्मा हुन ेठाउँ भ्याकुम ब्याग हो। 

भ्याकुम ब्याग िफा, नभररएको र नस्भजेको हुनपुदषछ। 

३. भ्याकुम स्व्हलः भ्याकुम स्क्लनरको मसु्न ि-िाना पाङग्रा हुन ेगदषछ। जिको मद्दतले भ्याकुम गड्ुन ेगदषछ। 

४. भ्याकुम नोजलः भ्याकुममा थप गनष स्मलने पाटषपजूाष हुन्छन जततै; भईु ां कुच्चो(Floor brush), दरार (Crevice tool) ; 

धलुो तान्न ेकुच्चो (Dust Brush Tool) ; यफुोलतटे टुल(Upholstery Tool) स्वस्भन्न आवश्यकता र तथान अनिुार 

यिको प्रयोग गररन्छ। 

५. भ्याकुम ट्यबुः भ्याकुममा प्लास्ष्टक र मटेल दईु प्रकारको ट्यवु हुन्छ। भ्याकुम ट्यवु फोहर तान्न ेटाउको दसे्ख भ्याकुम 

ब्याग िम्म जोस्डएको लामो पाईप हो। 

६. भ्याकुम आउटलेट (तार) ; भ्याकुमलाई स्वद्यसु्तय स्तवचमा जोड्न प्रयोग गररन े लामो तार भ्याकुमको आउटलेट 

हो।आउटलेट स्ठक छ स्क छैन राम्ररी जाच्न ुपछष। 

भ्याकुम स्क्लनर िफा गदाष अपनाउन ुपने िावधानीः 

१. व्यस्क्तगत िरुक्षाको लास्ग भ्याकुम स्क्लनर िफा गदाष पांजा र मातकको 

प्रयोग अस्नवायष गनुष पछष स्कनस्क िफा गदाष केस्मकलको प्रयोग हुन्छ। 

२. आउटलेट र भोलटेज बारे जानकारी स्लन ु पछष भ्याकुमको तार स्तवच 

प्यानलमा भएको अवतथामा भ्याकुमलाई खोली िफा गने तथा भ्याकुम 

ब्याग स्नकालन ेकायष गनुष हुदँनै। आउटलेट स्ठक छ स्क छैन , कतै स्बस्ग्रएको 

चसु्डएको छ स्क छैन र भोलटेजको बारेमा पस्न िचेत हुन ुपदषछ। अन्यथा 

स्वद्यसु्तय दघुषटना हुन िक्दछ। 

३.  भ्याकुमको प्रयोग गदाष होि वा िफा गदाष पानीको प्रयोग गनुष हुदँनै। पानीले 

स्वद्यसु्तय दघुषटना स्नम्त्याउन िक्छ। 

४. भ्याकुम िफा गररिकेपस्छ आफूले त्यिलाई पनुः प्रयोग गनुष पन े हुदँा 

भन्डारणगदाष भन्डारण गदाष िव ै जाँच गनुष आवश्यक ध्यान स्दन ु पदषछ। 

भन्डारण गदाष िरुस्क्षत तथानमा गनुष पदषछ।आउटलेट राम्ररी स्मलेको िफा 

हुन ुपदषछ।  
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा: भ्यािुम कलििर सफा गिे 

स्बर्य/इकाई भ्याकुम  स्क्लनर िफा गन े

िीप/अवधारणा भ्याकुम  स्क्लनर िफा गन े

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : भररएको भ्याकुम ब्याग 

के काम : भ्याकुम स्क्लनर िफा गने  

कस्त राम्रो: भ्याकुम ब्याग िफा छ, भ्याकुम स्क्लनर काम गने अवतथामा छ । 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

भ्याकुम  स्क्लनर, मातक, पँजा, केस्मकल 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  िरुक्षाको लास्ग मातक र पँजा लगाउने ।    

२.  आवश्यक िामान िांकलन गन े।    

३.  भ्याकुम  स्क्लनरको आउटलेट स्तवच प्यानल बाट स्नकालने ।    

४. # भ्याकुम स्क्लनरको तार स्ठक छ स्क छैन जाँच्न े।    

५.  भ्याकुम स्क्लनर खोलेर भ्याकुम ब्याग फोहरले भरेको छ छैन  हने े।    

६.  भ्याकुम ब्याग भररएको छ भन ेब्याग  भ्याकुम  स्क्लनरबाट स्नकालने ।    

७.  भ्याकुम ब्यागबाट फोहर स्नकालन े भररएको छ भन ेफोहर फालने वा ब्याग फेने ।    

८.  िफा भ्याकुम ब्याग भ्याकुम स्क्लनरमा राख्न े।    

९.  भ्याकुम स्भत्र तथा वास्हर केस्मकल हास्ल डतटरले पछु्न े।    

१०.  भ्याकुम स्क्लनर बन्द गने ।    

११.  नोजलहरु फोहर छ वा छैन जाँच गने ।    

१२.  नोजलहरु फोहर भएमा फोहर स्नकालने ।    

१३.  आउटलेट लाई भ्याकुम स्भत्र वा बास्हर स्मलाएर राख्न े।    

१४.  भ्याकुम पनुः भन्डारण गने ।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष।  

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:- ब्याकुमको आउटलेटको तार स्ठक छ छैन जाँच्ने। 
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अभ्याि १  :भ्याकुम स्क्लनर िफा गन े
Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) :  

 

 

WHAT िे भ्याकुम स्क्लनर िफा  गन े

 

HOW िसरी िामसु्हक अभ्यािः 

• ५ जनाको िमहु वनाउन े

• आवश्यक िामान िांकलन गन े 

• १ जनाले िवै खड्ुस्कला  पार गद ैभुँई िफा गन े

• १ जनाले भईु ां िफा गदाष ४ जनाले कायष िम्पादन स्नदसे्शका अनिुार खड्ुस्कला  पार 

गररइको छ स्क छैन चेक गन े

• िबैलाई पालैपालो भ्याकुम  स्क्लनर िफा गनष लगाउने  

• भ्याकुम  स्क्लनर िफा भएको छ स्क छैन मलूयाङ्कन गने  

• िांवेदनशील खड्ुस्कला  दोहोयाषई  पषृ्ठपोर्ण स्दने  

एकल अभ्याि गने  

 

TIME समय िामसु्हक अभ्यािः १२०’ 

एकल अभ्याि :८०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

भ्याकुम  स्क्लनर, मातक, पँजा, केस्मकल 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु: भ्यािुम कलििर सफा गिे 

स्ठक उिरमा स्चन्ह लगाउनहुोि। 

१. भ्याकुम स्क्लनरमा कस्त वटा ट्यवु हुन्छ  ? 

क. १   

ख. २ 

ग. ३ 

घ. ४ 

 

२. भ्याकुम स्क्लनरको हडेमा के हालन र स्झक्न स्मलछ ? 

क. आउटलेट 

ख. कभर 

ग. िोजि 

घ. ब्याग 

 

४. भ्याकुम ट्यवु भ्याकुमको हडे र अको के िांग जोस्डएको हुन्छ ? 

क. भ्याकुम ब्याग 

ख. आउटलेट 

ग. नोजल  

घ. मोटर 

 

५. भ्याकुम िफा गदाष के को प्रयोग गनुष हुदँनै ? 

क. भ्याकुम ब्याग 

ख. डतटर  

ग. पानी 

घ. व्रि 

 

६. मौस्खक प्रश्नः 

क. भ्याकुम स्क्लनरको पाटषपजूाष कस्त वटा छन ? के के हुन । 

उिर: ७ वटा 

ख. भ्याकुम स्क्लनर िफा गदाष पानीको प्रयोग स्कन गनुष हुदँनै? 

५. उिर:  पानीले स्वद्यसु्तय दघुषटना स्नम्त्याउन िक्छ। 
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मोड्यिु ३: कडि कलिकिङ )Deep Cleaning( 
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स्याम्ि ु)Shampoo) गिे 

िाठ योजिा  : स्याम्िु गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: तयाम्प ुगन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : तयाम्प ुगन े

कस्त राम्रो:   तयाम्प ु िखु्खा, दाग रस्हत छ, िफा गदाष िरुक्षाको स्चन्ह राखेको छ। 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• मेस्शनको बारेमा ब्याख्या गने । 

• िफा गने उपकरण र केस्मकलको बारे ब्याख्या गने । 

• मेस्शन  चलाउन ेतररका बारेमा ब्याख्या गने । 

• िफा गदाष िावधानी अपनाउनु पने बारेमा छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

दृष्यात्मक छलफल 
•  फोहर कापेट र िफा कापटेको स्चत्र दखेाई यो कापेट िफा 

हुनकुो कारण के के कुरा होला भनरे  प्रश्न गने।  

•  घरमा कापटे किरी िफा गनुषहुन्छ िोध्ने । 

• आएको उिर िमेटी िमय िमयमा कापेटलाई िफा राख्न  

तयाम्प ुगनुष पने कुरा वताउँद ैपाठको पररचय  स्दने। 

कापेटको स्चत्र 

 

 

१०’ 

 मुख्य अंश Main Body:  

दृश्यात्मक प्रवचन   

 

 

 

 

 

 

 

 

स्शप प्रदशषन  

 

 

 

 

 

 

• तयाम्प ुमसे्शनको बारेमा ब्याख्या गने । 

• तयाम्प ुमसे्शन प्रत्यक्ष अवलोकन गनष लगाउने र त्यिले 

किरी काम गछष,  व्याख्या गन े। 

• तयाम्प ुगनष चास्हन े केस्मकलको बारे ब्याख्या गन े

• मेस्शन चलाउन ुअस्घ र चलाउँदा अपनाउन ेिावधानी 

व्याख्खा गने र िावधानी बोडष (safety alert board) 

दखेाउन े। 

• कायषिम्पादन स्नदसे्शकाको वणषन गने ।  

• तयाम्प ुगदाष कापेट भएको के के  वततु स्नकालन ुपछष  

छलफल गन े। 

• कापेट तयाम्प ुमसे्शन चलाउन ेर कापेट तयाम्प ुगने। 

• िमबद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध अनिुार प्रदशषन गन े। 

• िरुक्षाको र िावधानी  स्नयम बताउने । 

तयाम्प ुगने 

मेस्िन 

 

 

 

 

िावधानी बोडष  

 

कायषिम्पादन 

स्नदसे्शका 

 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

९०’ 
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िामसु्हक कायष • तयाम्प ुगरेपस्छ भईु ां िफा छ  स्क छैन जाँच्न ेतररका दखेाउन े

िामसु्हक अभ्याि गनष लगाउनःे 

• मेस्शनको प्रयोग ,केस्मकलको प्रयोग गराउने 

• काम परुा भएपस्छ कापेट जाँच्न लगाउन े

• पषृ्ठपोर्ण स्दन े

एकल अभ्याि गनष लगाउनेः 

 

 

तोक कायष पत्र 

 

 

३००’ 

 

 

 

१३०’ 

सारांस Summary: 

िामसु्हक छलफल  २ वटा िमहु वनाउनःे  

• १ िमहुलाई तयाम्प ुस्कन गररन्छ िोध्न ेर बदुागत रुपमा 

उिर तयार गने मौस्खक लगाउने  

• अको िमहुलाई तयाम्प ुमेस्शन चलाउँदा के के कुरामा 

ध्यान स्दन ुपछष उिर तयार गनष लगाउने  

• दवैु उिर िमेटेर पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

मौस्खक १०’ 

जम्मा िमय:  ६३० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: स्याम्िु गिे 

िररचय: 

तयाम्प ुगने कायष होटलको लास्ग स्नकै महत्वपणूष कायष हो । तयाम्प ुगन ेभन्नाले कुनै पस्न कापेटमा लागेका ठुला ठुला दाग हटाउन ु, 

ि-िाना फोहर, धलुोका कण स्नकाली िफा गनुष भन्ने बसु्झन्छ। तयाम्प ु२ तररकाले गनष िस्कन्छ। 

१. हात द्धारा तयाम्प ुगनुष 

२. मेस्शन द्धारा तयाम्प ुगनुष 

हात द्धारा तयाम्प ुगनुष 

हात द्धारा गररन ेतयाम्पःु ि-िाना कापेटमा लागेका दाग हटाउन िामान्यतया हातको प्रयोग गररन्छ। स्नस्ित लागेको दागमा केस्मकल 

तप्रे गरर तिबरले गोलाकार(circle way) मा घोट्न ुर दाग नगएिम्म घोस्टरहन ुहातबाट तयाम्प ुगनुष हो। जिले दाग हटाउँछ िाथै 

कापेट िफा र नयाँ जततो दसे्खन्छ। 

मेस्शनको प्रयोगबाट गररने तयाम्पःु 

कापेटमा लागेका ठुला ठुला दागहरु हातले हटाउन िस्कां दनै त्यिैले मसे्शनको प्रयोग गरी तयाम्प ुगने गररन्छ । मेस्शनको प्रयोग वाट 

गररने तयाम्प ुदसै्नक जिो गनष िस्कदनै स्कनकी यिको लागीिवै कोठाको िामान हटाई लामो िमय लाग्न ेहुदँा कोठा पाहुनालाई स्दन 

स्मलदनै । पाहुनाको प्रयोगको लास्ग स्दन नस्मलन ेहुदँा होटलले यततो कायष स्डप स्क्लस्नङ (deep cleaning) अन्तगषत राखी बास्र्षक 

रुपमा आफ्नो होटलको occupancy कम भएको वेला गदषछ। कापटेको लामो आयकुो लास्ग कोठा िफा दखेाउनको लास्ग आकर्षक 

दकेाउनको लास्ग लामो िमय खचष गरर मेस्शनको प्रयोगले तयाम्प ुगररन्छ। स्वस्भन्न होटलको आफ्नो आफ्नो मापदण्ड अनिुार तयाम्प ु

मेस्शनको छनौट गन ेगररन्छ। िामान्यतया तयाम्प,ु िब, बफररङ र पोस्लि  (shampoo, scrub, buffering and polish) गनष 

स्मलने एउटै मेस्शनको प्रयोग िवै होटलले गरेको पाईन्छ। जिमा स्वस्भन्न नोजल हुन्छन स्त नोजल अनिुारका आवश्यकता अनिुार 

प्याड फेरी तयाम्प,ु िब, बफररङ र पोस्लि  गदषछन। 

तयाम्प ुगने मेस्शनमा हुने मखु्य पाटषपजूाषहरु यि प्रकारका छन।् 

१. कन्ट्रोल पानल(Control panel): स्वस्भन्न स्तवच रहने क्षेत्र हो। यिमा अन अफ वटम िाथै आवश्यकता अनिुारका वटम 

हुन्छन। 

२. टवाषइन िक्िन र डस्टष वाटर बेि(Turbine suction hose and dirty water base): टवाषईन िम्मको पाईप र फोहर पानी 

जाने पाईप टवाषइन िक्िन र डस्टष वाटर बेि हुन। 

३. रस्ट वाटर ट्याङक (Dirty water tank): तयाम्प ुगदाष आउन ेफोहर पानी जम्मा हुने भाँडो रस्ट वाटर ट्याङक हो। 

४. फे्रि वाटर ट्याङक (Fresh water tank): िफा पास्न र केस्मकल हालने भाँडो लाई रस्ट वाटर ट्याङक भस्नन्छ। 

५. ब्रि होस्जङ र नोजल (Brush hossing and nozzle): स्वस्भन्न ब्रि र नोजल जोड्ने भाग लाई ब्रि होस्जङ र नोजल भस्नन्छ 

। 

६. स्िल(Wheel): आवश्यकता अनिुार गड्ुनको लागी रास्खने पाांङग्रा (wheel) हो। 

तयाम्प ुमसे्शन प्रयोग गरर तयाम्प ुगने तररकाः 

१. तयाम्प ुगने ठाउँ खाली हुन ुपछषः 

• कापेट तयाम्प ुगदाष मसे्शनको प्रयोग गने हुदँा तयाम्प ुगनष लास्गएको ठाउँ खाली हुन ुपदषछ। तयाम्प ुमेस्शनलाई हातले प्रयोग 

गनुष पदषछ। यो मेस्शन स्नकै गह्रौ हुन्छ। दसै्नक जिो यततो मसे्शनको प्रयोग गरर कापेट तयाम्प ुगनष िस्कदनै। स्डप स्क्लस्नङ 

अन्तगषत मेस्शनको प्रयोग गरर तयाम्प ुगन े हुदँा कोठामा भएको कापेटको परुा भाग, कुनाकाप्चामा पगु्न ेगरर तयाम्प ुगनुष 

पदषछ। िवै ठाउँ नछुटाई िफा गनुष पने भएकाले कापेटको मास्थ रास्खएको िम्पणूष िामान हटाई खाली बनाउन ुपदषछ। 

२. िरुक्षाका उपाय अपनाउन ुपदषछः 

• कडा केस्मकलले प्रयोग गनुष पन ेहुदँा पांजा र मातको प्रयोग गनुष पदषछ। 

• मेस्िन स्नकै गह्रौ हुने हुदँा चलाउन जान्नपुछष िाथै हने्डल िस्ह तररकाले गनुषपदषछ। 

• मेस्शनको भोलटेज र आउटलेट राम्ररी जाांच गनुष पदषछ। 

• मेस्शनको प्रयोग गन ेहुदँा िावधानी बोडष (safety alert board) राख्न ुपछष। 
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• आउटलेट लामो हुनपुदषछ अन्यथा मेस्शन कुना कुनामा जान िक्दनै त्यिले गदाष पस्हले न ैअको आउटलेटको व्यवश्था गनष 

िस्कन्छ। 

• तयाम्प ुमेस्शनमा दईुवटा ट्याांक हुन्छ एउटा डटी वाटर ट्याांक र अको फे्रि वाटर ट्याांक। फे्रि वाटर ट्याांकमा पानी र तयाम्प ु

(केस्मकल) आबश्यक मात्रामा हालन ुपदषछ। यस्द धेरै केस्मकल हालेमा कापेट झन फोहर दसे्खन्छ। 

• मेस्शनमा पानी र तयाम्प ुिस्कएको छ छैन हनेुष पदषछ। 

• तयाम्प ुगरेको ठाउँमा खटु्टाको छाप वा अन्य िामानको डोव बतन ु हुदँनै। िरुक्षाका िम्पणूष उपाय अपनाउन ुपदषछ िाथै 

जानकार हुनपुछष । त्यिपस्छ मात्र अन्य काम िरुु गनुष पदषछ। िेस्फ्ट एलटष वोडष काम गरररहकेो ठाउँमा राख्न ुस्बिषन ुहुदँनै। 

यिरी िम्भास्वत दघुषटना रोक्न ेकायष गदषछ। 

३. तयाम्प ुमसे्शन तयार गनःे फे्रि वाटर ट्याङकमा आवश्यकता अनिुार केस्मकल तथा पास्नको मात्रा हालने । मेस्शनको आउटलेट 

र भोलटेज को वारे जाांच गने। आवश्यकता भन्दा बढी केस्मकल राखमेा कापेटको रङ फरक आउनकुा िाथै झन फोहर 

दसे्खन्छ।त्यिैले आवश्यक मात्रामा मात्र हालन ुपदषछ। 

४. कापेटमा तटेन ररमभुल तपे्र गनेः िम्पणूष तयाम्प ुगनष लास्गएको कापेटमा तटेन ररमभुल तपे्र गन ेजिले गदाष िाना ठुला दागहरु 

िस्जलै हट्दछ। 

५. मेस्शन चलाई तयाम्प ुगनःे मसे्शनको भोलटेज अनशुारको स्तवच प्यानलमा आउटलेट जोस्ड मेस्शन अन गने। कापेटको एउटा 

कुनावाट मसे्शन चलाउद ै त्यो भाग िवै परुा गरी अको कुनामा जाने। यिो गदाष मेस्शन वन्द गरेर  पछाडी िद ैजान ुपछष। स्कनस्क 

तयाम्प ुगररएको  ठाउँमा आफ्नो गोडा तथा अरु िामान को छाप पनष स्दन ुहुदँनै। िफा पानी र तयाम्प ुिस्कएको छ स्क छैन हनेुष 

पदषछ। यस्द िस्कएमा फेरी आवश्यकता अनशुार थप्न ुपदषछ। 

६. तयाम्प ुगरेपस्छ कापेट िखु्खा बनाउन ुपछषः तयाम्प ुगने कायष िमाि भएपस्छ तयाम्प ुगररएको ठाउँस्चिो हुन्छ। स्चिो कापेटलाइ 

िखु्खा बनाएपस्छ मात्र ैकोठा पनुः प्रयोगको लास्ग तयार हुन्छ। कोठाको  कापटेको बनौट र आकार अनिुार िखु्खा बनाउन परैु 

एकस्दन वा २, ३ घण्टा लाग्न िक्दछ । कापेट िखु्खा बनाउन रायरको प्रयोग गनष िस्कन्छ। 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा:  स्याम्िु गिे 

स्बर्य/इकाई तयाम्प ु गन े

िीप/अवधारणा तयाम्प ु गन े

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : तयाम्प ुगन े

कस्त राम्रो:   तयाम्प ु िखु्खा, दाग रस्हत छ, िफा गदाष िरुक्षाको स्चन्ह राखेको छ।  

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

तयाम्प ुमसे्शन,तटेन ररमभुल, पानी,रायर मेस्शन , मातक, पँजा, केस्मकल 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  िरुक्षाको लास्ग मातक र पँजा लगाउने     

२.  आवश्यक िामान िांकलन गन े    

३.  िेफ्टी अलटष बोडष (Safety alert board) राख्न े    

४.  तयाम्प ुगनष लास्गएको ठाउँबाट िम्पणूष िामान स्नकाली 

कोठा खाली गन े। 

   

५.  तयाम्प ुमसे्शनलाई काम गने अवतथामा छ वा छैन जाँच गने ।    

६. # तयाम्प ुमसे्शनको ट्याांकमा िफा पानी र कापेट तयाम्प ु

आवश्यकता अनिुार राख्ने । 

   

७.  तयाम्प ुगनष लास्गएको कापेटमा तटेन  ररमोभल हालरे तप्रे 

गने । 

   

८.  तयाम्प ुमसे्शनको भोलटेज अनिुार आउटलेट स्तवच प्यानलमा जोड्न े।    

९.  आउटलेट िवै कोठास्भत्र घमु्न स्मलने लामो छ स्क छैन जाँच्ने ।    

१०.  तवीच अन गरेर मेस्शन चलाउने।    
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११.  कोठाको एउटा कुनाबाट  मेस्शन चलाउँद ैकापेट माथी 

तयाम्प ुगद ैअगास्ड जाने । 

   

१२.  एउटा कुना िस्कएपस्छ अको कुनामा जान ुअस्घ मसे्शन बन्द गन े    

१३. # तयाम्प ुगररिकेको ठाउँमा गोडाको छापहरु नपानष तअको 

कुनामा जाँदा पछाडी वाट जान े। 

   

१४.  िफा तयाम्प ुहास्लएको पानी िस्कएको छ स्क छैन हनेे ।    

१५.  फोहर पानी जम्मा हुन ेट्याांक मा फोहर पानी जम्मा भएको छ स्क छैन हनेे ।    

१६.  आवश्यकता अनिुार िफा पानी र तयाम्प ु थप्न ुपरेमा थप्ने ।    

१७.  कोठाको िवै ठाँऊमा तयाम्प ुगनष खड्ुस्कला ११ दसे्ख१५ दोहोयाषउन े।     

१८.  तयाम्प ुगररिकेपस्छ कापेट स्चिो हुने हुदँा  िकुाउन रायर अन गरर कापेट िखु्खा बनाउने ।     

१९.  कापेट िकु्न लामो िमय  लाग्न िक्ने हुनाले आफ्नो िपुरभाईजरलाई जानकारी स्दन े।    

२०.  िामाग्रीहरु िरिफाई गरर पनुः भन्डारण गने ।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:-  ६ र१३ 

  



 

 129  

 

अभ्यास १  : िािेट स्याम्िु   गिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) :  

 

 

WHAT िे कापेट तयाम्प ुगन े

HOW िसरी िामसु्हक अभ्यािः 

• ५ जनाको िमहु वनाउने । 

• आवश्यक िामान िांकलन गन े। 

• १ जनाले िवै खड्ुस्कला  पार गद ैभुँई िफा गने । 

• १ जनाले भईु ां िफा गदाष ४ जनाले कायष िम्पादन स्नदसे्शका अनिुार खड्ुस्कला  पार 

गररइको छ स्क छैन चेक गन े। 

• िबैलाई पालैपालो कापटे तयाम्प ुिफा गनष लगाउने ।  

• कापेट िफा भएको छ स्क छैन मलूयाङ्कन गने । 

• िांवेदनशील खड्ुस्कला  दोहोयाषई  पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

 

एकल अभ्याि गराउन े। 

 

TIME समय िामसु्हक अभ्यािः ३००’ 

एकल अभ्याि :१३०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 पन्जा,मातक,केस्मकल,तयाम्पो मेस्िन,तटेन ररमबुल 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु :कापेटमा तयाम्प ुगन े

 

स्ठक उिरमा स्चन्ह लगाउन ुहोि। 

१. कन्ट्रोल प्यानलमा के हुन्छ  ? 

ि. अि\ अफ बटि  

ख. नोजल 

ग. तिबर 

घ. पानी 

 

२. तयाम्प ुमसे्शनमा कस्तवटा ट्याांक हुन्छ ? 

क. १  

ख. २ 

ग. ३ 

घ. ४ 

 

३. मेस्शन तयार गदाष पानीिांग के स्मिाउन ुपदषछ ? 

क. तटेन ररमबुल 

ख. िोडा 

ग. स्याम्िो 

घ. केस्मकल 

 

४. तयाम्प ुगररिकेपस्छ कापेट िखु्खा बनाउन के प्रयोग गनष िस्कन्छ  ? 

क.  फ्यान 

ख. भ्याकुम 

ग.  केस्मकल 

घ.  रायर 

 

५. स्ठक वेस्ठक छुट्याउनहुोि ्। 

क. तयाम्प ुगने मेस्शन वाटै नोजल पररवतषन गरी तिब, पोस्लि,बाफररङ गनष िस्कन्छ। √ 

ख. तयाम्प ुमसे्शनमा धेरै तयाम्प ुको प्रयोग गनुष पदषछ। x 

ग. तयाम्प ुगद ैजादा िफा पानी र तयाम्प ुको ट्याांक ररस्िद ैजान्छ । √ 

घ. तयाम्प ुगनाषले कापटे प्वाल पछष । x 
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स्क्रब )scrub) गिे 

िाठ योजिा  : स्क्रब गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: तिब (Scrub) गने 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : तिब (Scrub) गने 

कस्त राम्रो  :  तिब  गरेको ठाँउ  िखु्खा, दाग रस्हत छ, िफा गदाष िरुक्षाको स्चन्ह राखेको छ।  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• मेस्शनको बारेमा ब्याख्या गने । 

• िफा गने उपकरण र केस्मकलको बारे ब्याख्या गने । 

• मेस्शन चलाउने तररका बारेमा ब्याख्या गन े। 

• िफा गदाष िावधानी अपनाउनु पने बारेमा छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न  
• मावषल\ टायलमा लागेका कडा दाग हटाउन तपाई ां के के 

गनुषहुन्छ भन्न ेप्रश्न िोध्ने र उिरहरु िमेस्ट तिबको महत्व 

ब्याख्या गने । 

मौस्खक  

 

 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचन   

 

 

 

 

 

िीप प्रदशषन  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• तिब मेस्शनको बारेमा ब्याख्या गने । 

• तिब प्याड दखेाउँद ै यिले तिब गने कायष गछष र यिलाई 

किरी मेस्शनमा प्रयोग गने व्याख्या गने। 

• तिब गरेको मेस्शनमा तिब प्याड थपेर त्यिमा केस्मकल 

छुटै्ट प्रयोग गरर  तिब गनष िस्कन्छ भन्द ैतिब र मेस्शन 

चलाउँदा के के गनुष पदषछ व्याख्या गने। 

• हामीले कापेट तिब गदाष न ैमसे्शनको जानकारी स्दईिकेका 

छौ अब हामी उक्त मेस्शनमा तिबर प्याड हालछौ र मेस्शन 

तयार गरेर दखेाउने। 

• तिब मेस्शन प्रत्यक्ष अवलोकन गनष लगाउन ेर त्यिले 

किरी काम गछष,  व्याख्या गने। 

• तिब गनष चास्हन े केस्मकलको बारे ब्याख्या गन े

तिब प्याड 

 

 

 

 

 

 

 

कायष िम्पादन 

िचुी 

 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

६०’ 
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िामसु्हक कायष 

 

 

 

एकल कायष 

• मेस्शन चलाउन ुअस्घ र चलाउँदा अपनाउन ेिावधानी 

व्याख्या गन ेर  िावधानी बोडष (safety alert board) 

दखेाउने। 

• कायषिम्पादन स्नदसे्शकाको वणषन गने ।  

• तिब गदाष के के  वतत ुस्नकालन ुपछष  छलफल गने । 

• तिब िमेस्शन चलाउने र भुँई तिब तयाम्प ुगने। 

• िमबद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध अनिुार प्रदशषन गन े। 

• िरुक्षाको र िावधानी  स्नयम बताउने । 

• तिब गरेपस्छ भईु ां िफा छ  स्क छैन जाँच्ने तररका दखेाउन े

िामसु्हक अभ्याि गनष लगाउनःे 

• मेस्शनको प्रयोग ,केस्मकलको प्रयोग गराउने। 

• काम परुा भएपस्छ कापेट जाच्न लगाउन े। 

• आवश्यता अनिुार पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

एकल अभ्याि गनष लगाउनेः 

िावधानी बोडष 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तोक कायष पत्र 

 

 

 

 

 

 

९०’ 

 

 

 

 

 

 

३००’ 

 

 

 

 

१३०’ 

सारांस Summary: 

मौस्खक प्रश्नोिर २ वटा िमहु वनाउनःे  

• आफ्नो आफ्नो िमहुबाट तिब बारे २ वटा प्रश्न बनाउन े। 

• २ वटा प्रश्न अको िमहुलाई स्दने र उिर बदुागत रुपमा 

बताउने। 

• उिरहरु छलफल गद ैपाठको पनुः तमरण गने । 

मौस्खक १०’ 

जम्मा िमय:  ६३० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: स्क्रब  गिे 

िररचय: 

तिब गने कायष भईु ां मा गररने हुदँा भईु ां िनु्दर र आकर्षक दखेाउन गररने महत्वपणूष कायष हो। भईु ां आकर्षक दसे्खएमा पाहुना खशुी 

हुन्छन र बारम्बार होटलको भ्रमण गरररहन्छन। कडा भईु ांमा धेरै दाग, धव्वा छ भने स्डप स्क्लस्नङ अन्तगषत तिस्बङ गररन्छ्। मावषल 

टायलको लामो आय,ु दाग रस्हत बनाउन तथा आकर्षक बनाउन तिस्बङ कायष गररन्छ। तिब गदाष लामो िमय लाग्न ेहुदँा दसै्नक 

जिो गनष िस्कदनै त्यिैले कोठा तथा िावषजस्नक तथलको भईु ां तिब गदाष पाहुनाको आवतजावत वन्द गनुष पदषछ।  

तिबर मेस्शन न ैतयाम्प ुगनष प्रयोग गररन ेहुदँा तयाम्प ुगनष प्रयोग गररने मेस्शनलाई तिबरको रुपमा प्रयोग गररन्छ। तिब गदाष उक्त 

मेस्शनमा तिबर प्याड लाई जोड्न ेगररन्छ।  

 

 

 

 

 

 

 

तिब गदाष ध्यान स्दनपुन ेकुराहरु: 

१. तिब गने कायष स्डप स्क्लस्नग्ङ अन्तगषत पने हुदँा स्नक्कै कडा तथा लामो िमयिम्म केस्मकलको प्रयोग गरीन्छ तिथष 

वयस्क्तगत िरुक्षाकोलास्ग चतमा, पन्जा, माक्ि लगाउन ुपदषछ। 

२. तिब गदाष स्नक्कै कडा केस्मकलको प्रयोग िांग ैलामो िमय लाग्ने हुदँा आवतजावत गने पाहुना तथा व्यस्क्तको िरुक्षा को 

लास्ग तिन गन ेठाउँ नस्जकै िावधानी बोडष (Safety Alert Board) राख्नपुदषछ। 

३. मेस्शनको प्रयोग गदाष मेस्शनको भोलटेज र आउटलेट (Voltage, Outlet) राम्ररी जाँच गनुषपदषछ। भोलटेज अनिुारको 

स्तवज प्यानल (Switch Pannel) प्रयोग गनुषपदषछ, अन्यथा स्वधतुीय दघुषटना हुन िक्दछ। 

४. तिब गने प्रयोग गररन ेतिब प्याड राम्रो छ स्क छैन जाच्नपुदषछ अनयथा प्याडले भईु ां स्बगानष िक्छ। 

५. आउटलेट लामो हुनपुदषछ अन्यथा मेस्शन कुना कुनामा जान िक्दनै त्यिले गदाष पस्हले न ैअको आउटलेटको व्यवतथा 

गनष िस्कन्छ। 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा-:  स्क्रब गिे 

स्बर्य/इकाई तिब   गन े

िीप/अवधारणा तिब  गन े

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : तिब गने 

कस्त राम्रो  :  तिब  गरेको ठाँउ  िखु्खा, दाग रस्हत छ, िफा गदाष िरुक्षाको स्चन्ह राखेको छ। 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

 पन्जा,मातक,केस्मकल, तिबर प्याड    

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  िरुक्षाको लास्ग मातक र पँजा लगाउने ।    

२.  आवश्यक िामान िांकलन गन े।    

३.  िरुक्षाको लास्गिावधानी बोडष (Safety Alert Board) राख्ने ।    

४.  तिब गनष लास्गएको भईु ां खाली गन े।    

५.  तिब मेस्शनलाई काम गन ेअवतथामा  छ स्क छैन जाँच गने।     

६. # मेस्शनमा तिबर प्याड राख्न े।    

७.  आवश्यकता अनिुारको तिब  केस्मकल मसे्शनमा हालन े।    

८.  आवश्यकता अनिुार भईु ांमा केस्मकल हालन े।    

९.  मेस्शनको भोलटेज अनिुार आउटलेट स्तवच प्यानलमा जोड्ने ।    

१०.  आउटलेट कस्त लामो छ जाांच्ने ।    

११.  स्तवच अन गरेर मेस्शन छलाउने ।    

१२.  भईु ांको एकास्तरको कुनाबाट िरुु गद ैपछाडी पछाडी िद ैमेस्शन चलाउद ैतिब गन े।    

१३. # तिब गररिकेको ठाउँमा गोडाको छाप वा अन्य वततु को छाप पनष नस्दन गररिकेको ठाउँमा 

नजाने । 

   

१४.   काम िकेपस्छ मेस्शन अफ गने ।    

१५.  तिब गररएको ठाउँ स्चप्लो हुने हुदँा िखु्खा हुन छोस्डस्दन े।    

१६.  तिब गररएको ठाउँ िफा छ छैन जाँच्न े।    

१७.  यस्द िफा नभए फरर तिब गने ।    

१८.  िामाग्रीहरु िरिफाई गरर पनुः भन्डारण गने ।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:-  ६ र१३ 
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अभ्यास १ :स्क्रब गिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) : तिब  गन े

 

 

WHAT िे तिब  गन े

 

HOW िसरी िामसु्हक अभ्यािः 

• ५ जनाको िमहु वनाउने । 

• आवश्यक िामान िांकलन गन े । 

• १ जनाले िवै खड्ुस्कला  पार गद ैभुँई िफा गने । 

• १ जनाले भईु ां िफा गदाष ४ जनाले कायष िम्पादन स्नदसे्शका अनिुार खड्ुस्कला  पार 

गररएको छ स्क छैन चेक गने । 

• िबैलाई पालैपालो कापटे तयाम्प ुिफा गनष लगाउने । 

• कापेट िफा भएको छ स्क छैन मलूयाङ्कन गने । 

• िांवेदनशील खड्ुस्कला  दोहोयाषई  पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

 

एकल अभ्याि गराउन े। 

 

 

TIME समय िामसु्हक अभ्यािः ३००’ 

एकल अभ्याि :१३०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 पन्जा,मातक,केस्मकल, तिबर प्याड    

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु :स्क्रब गिे 

 

खाली ठाउँ भनुषहोि।् 

१. तिबर मेस्शनमा .................. प्रयोग गनुष पदषछ । (तिबर प्याड) 

२. तिबरले भईु ांको कडा ...................... हटाउछ । (दाग) 

३. तिब गदाष ...................... भईु ांमा गररन्छ । (कडा) 

४. तिब गररिकेपस्छ ......................... हुने हुदँा िखु्खा हुन स्दन ुपदषछ । (स्चप्लो) 

स्ठक वेस्ठक छुट्याउनहुोि ्। 

१. तिब गदाष धेरै केस्मकल प्रयोग गनाषले धरैे टस्लकन्छ । x   

२. तिब दसै्नक गनुष पदषछ ।x 

३. तिब स्डप स्क्लस्नङ अन्तगषत गररन्छ। √ 

४. तिब गदाष पाहुनाले कोठाको प्रयोग गनष िक्दनैन ।√ 

मौस्खक प्रश्नः 

१. भईु ांमा तिब स्कन गररन्छ ? 

उिर: कडा भईु ांमा धेरै दाग, धव्वाहरु हटाउन 

२. तिब किरी गररन्छ ? 

उिर: कायष-िम्पादन स्नदसे्शकाको खड्ुस्कलाहरु वणषन गन े

३. तिब गदाष ध्यान स्दनपुन ेकुरा के के हुन ? 

उिर:ब्यस्क्तगत  िरुक्षा,मेस्शनको भोलटेज,तिबर प्याड 
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बफररङ(buffering)गिे 

िाठ योजिा  : बफररङ गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: बफररङ गन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : बफररङ गन े

कस्त राम्रो:  बफररङ गरेको ठाँउ  िखु्खा दाग रस्हत छ, िफा गदाष िरुक्षाको स्चन्ह राखेको छ।  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• मेस्शनको बारेमा ब्याख्या गने । 

• िफा गने उपकरण र केस्मकलको बारे ब्याख्या गने । 

• मेस्शन चलाउने तररका बारेमा ब्याख्या गन े। 

• िफा गदाष िावधानी अपनाउनु पने बारेमा छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न  
•  बफररङ भनकेो के हो ? भन्न ेप्रश्न िोध्ने र  

उिरहरु िमसे्ट बफररङको पररचय स्दने। 

मौस्खक  

 

 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचन   

 

 

 

प्रदशषन  

 

एकल कायष 

• बफररङ मेस्शन दखेाई मेस्शनको बारे ब्याख्या गने । 

• बफररङ मेस्शन चलाउने तररका र िावधानी बारे ब्याख्या 

गने तयाम्प ुमेस्शनको बारेमा ब्याख्या गने । 

• बफररङ मेस्शन प्रत्यक्ष हवलोकन गनष लगाउने र त्यिले 

किरी काम गछष,  व्याख्या गने । 

• बफररङ म गनष चास्हने  केस्मकलको बारे ब्याख्या गने । 

• मेस्शन चलाउन ुअस्घ र चलाउँदा अपनाउन ेिावधानी 

व्याख्या गन ेर(safety alert board) दखेाउने। 

• कायषिम्पादन स्नदसे्शकाको वणषन गने ।  

• बफररङ  गदाष कोठाबाट के के  वततु स्नकालन ुपछष  

छलफल गन े। 

• बफररङ मेस्शन चलाउने र कापेट तयाम्प ुगने। 

• िमबद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध अनिुार प्रदशषन गन े। 

तिब प्याड 

 

Safety alert 

board 

 

 

 

 

 

कायष िम्पादन 

िचुी 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

 

९०’ 
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• िरुक्षाको र िावधानी  स्नयम बताउने । 

• बफररङ गरेपस्छ भईु ां िफा छ  स्क छैन जाँच्ने तररका 

दखेाउन े। 

िामसु्हक अभ्याि गनष लगाउनःे 

• मेस्शनको प्रयोग ,केस्मकलको प्रयोग गराउने । 

• काम परुा भएपस्छ कापेट जाच्न लगाउन े। 

• पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

एकल अभ्याि गनष लगाउने: 

 

 

 

 

तोक कायष पत्र 

 

 

 

 

 

 

 

३००’ 

 

 

 

१३०’ 

सारांस Summary: 

मौस्खक प्रश्नोिर 
• बफररङ गदाष प्रयोग हुने तिब ब्रि वा पोस्लस्िङ प्याडको 

ब्याख्या गने । 

 १०’ 

जम्मा िमय:  ५९५ स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: बफररङ  गिे 

िररचय: 

बफररङग होटलमा गररने िफाई अन्तगषतको महत्वपणूष कायष हो । जनु स्डप स्क्लस्नङ अन्तगषत पदषछ। बास्र्षक वा होटलको िमय 

अनिुार भईु ांको आकर्षकता, लामो िमय िम्म उततै बनाइराख्न तथा िरुक्षाको स्हिावले गररन ेबफररङ्ग कायष ठुला मेस्शन र कडा 

केस्मकलको प्रयोगले गररन्छ। बफररङ्ग गदाष प्रयोग हुने मेस्शन एउटै हुन तथा त्यिमा प्रयोग हुने केस्मकल र रड फरक फरक पदषछ। 

िफा गनष तथा भईु ांलाई चस्म्कलो बनाउन बफररङ्ग मेस्शनको प्रयोग गररन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बफररङ गदाष ध्यान स्दनपुन ेकुराहरु: 

१. बफररङ गदाष स्नक्कै कडा केस्मकलको प्रयोग गररने भएकोले  वे्यस्क्तगत िरुक्षाको लास्ग चतमा,मातक र पन्जा 

लगाउन ुपछष । 

२. बफररङ स्नक्कै कडा केस्मकलको प्रयोग िांगै लामो िमय लाग्ने हुदँा आवतजावत गन ेपाहुना तथा व्यस्क्तको िरुक्षा 

को लास्ग तिन गन ेठाउँ नस्जकै िरुक्षा बोडष (Safety Alert Board) राख्नपुदषछ । 

३. मेस्शनको प्रयोग गदाष मेस्शनको भोलटेज ,आउट्लेट (Voltage, Outlet) राम्ररी जाँच गनुषपदषछ। भोलटेज अनिुारको 

स्तवज पानल (Switch Pannel) प्रयोग गनुषपदषछ, अन्यथा स्वधतुीय दघुषटना हुन िक्दछ। 

४. बफररङ गन ेप्रयोग गररने बफररङ प्याड राम्रो छ स्क छैन जाच्नपुदषछ अन्यथा प्याडले भईु ां स्बगानष िक्छ। 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा-:  बफररङ्ग  गिे 

स्बर्य/इकाई बफररङ्ग  गन े

िीप/अवधारणा बफररङ्ग  गन े

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : बफररङ्ग गन े

कस्त राम्रो:   बफररङ्ग गरेको ठाँउ  िखु्खा दाग रस्हत छ, िफा गदाष िरुक्षाको स्चन्ह राखेको छ। 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

 बफररङ्ग मेस्शन,पन्जा,मातक, तिबर प्याड,पोस्लस्िङ्ग स्िम , तिब ब्रि वा पोस्लस्िङ प्याड 

 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  िरुक्षाको लास्ग मातक र पँजा लगाउने ।    

२.  आवश्यक िामान िांकलन गन े।    

३.  बफररङ्ग गने ठाउँ खाली गने ।    

४. # िरुक्षाको लास्ग िेस्फ्ट एलटष बोडष राख्ने ।    

५.  मेस्शनको आउटलेट भोलटेज स्ठक छ स्क छैन जाँच्ने ।    

६.  मेस्शनमा राख्ने तिब ब्रि वा पोस्लस्िङ प्याड स्ठक छ स्क छैन , 

िफा छ स्क छैन जाँच्ने  

   

७.  मेस्शनमा बफररङ्ग िोलुिन वा पोस्लस्िङ्ग स्िम , तिब ब्रि वा पोस्लस्िङ प्याडमा  राख्न े।    

८.  मेस्शन चलाएर स्वततारै बफररङ गद ैजाने ।    

९.  बेला बेलामा पोस्लस्िङ प्याड जाँच्ने ।    

१०.  काम िकेपस्छ मेस्शन वन्द गने ।    

११. # भईु ां िखु्खा नभएिम्म मोप नगन े।    

१२.  िामाग्रीहरु िरिफाई गरर पनुः भन्डारण गने ।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:-  ४,११ 
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अभ्यास १  :बफररङ्ग गिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) :  

 

 

WHAT िे बफररङ्ग गन े

HOW िसरी िामसु्हक अभ्यािः 

• ५ जनाको िमहु वनाउने । 

• आवश्यक िामान िांकलन गन े। 

• १ जनाले िवै खड्ुस्कला  पार गद ैभुँई बफररङ्ग  गने । 

• १ जनाले भईु ां िफा गदाष ४ जनाले कायष िम्पादन स्नदसे्शका अनिुार खड्ुस्कला  पार 

गररइको छ स्क छैन चेक गन े। 

• िबैलाई पालैपालो कापटे बफररङ्ग   गने गनष लगाउन े।  

• कापेट िफा भएको छ स्क छैन मलूयाङ्कन गने । 

• िांवेदनशील खड्ुस्कला  दोहोयाषई  पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

 

एकल अभ्याि गराउन े। 

 

TIME समय िामसु्हक अभ्यािः ३००’ 

एकल अभ्याि :१३०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 बफररङ्ग मेस्शन,पन्जा,मातक, तिबर प्याड, पोस्लस्िङ्ग स्िम, तिब ब्रि वा पोस्लस्िङ प्याड 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु :बफररङ् गिे 

खाली ठाउँ भनुषहोि।् 

बफररङ्ग गर्दाा ............................. िो प्रयोग गररन्छ । (बफररङ्ग प्याड) 

बफररङ्ग गर्दाा बफररङ् प्याडमा ......................... िो प्रयोग गररन्छ ।( िोकिकसङ् कक्रम) 

बफररङ् ............................. अन्तगात गररन्छ । (कडि कलिकिङ) 

बफररङ् गररसिेिकछ िुिै सामाििो ........................ िगाउिु हुाँरै्दि । (छाि) 

कठि िेकठि छुट्याउिुहोस ्। 

बफररङ् रै्दकिि गिे सफाइ हो । x   

बफररङ् गर्दाा सेकफ्ट एिटा िोडा राख्िु िछा ।√ 

बफररङ् गर्दाा िोकिकसङ् कक्रम प्रयोग गररन्छ। √ 

बफररङ् गरेिकछ कचसो मोि िे मोि गिुा िछा ।x 

मौकखि प्रश्नः 

बफररङ भिेिो िे हो ? 

उिर :समय अिुसार भुईिंो आिषािता, िामो समय सम्म उस्तै बिाइराख्ि 

बफररङ िसरी गररन्छ ? 

उिर: िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा िणाि गिे 
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िोकिकसङ् )polishing)गिे 

िाठ योजिा  : िोकिकसङ्  गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: िोकिकसङ्  गिे 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अिस्था : िामिो बेिा (Duty hour) 

िे िाम   : िोकिकसङ् )Polish( गिे 

िकत राम्रो:   िोकिकसङ् गरेिो ठााँउ  सखु्खा, र्दाग रकहत छ,सफा गर्दाा सुरक्षािो कचन्ह राखेिो छ।  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

मेकशििो बारेमा ब्याख्या गिे 

सफा गिे उििरण र िेकमिििो बारे ब्याख्या गिे 

मेकशि चिाउिे तररिा बारेमा ब्याख्या गिे 

   सफा गर्दाा सािधािी अििाउिु ििे बारेमा छिफि गिे 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न  
•  पोस्लि गनुष भनेको के हो ? भन्न ेप्रश्न िोध्ने र  

उिरहरु िमटेी पाठको पररचय स्दने। 

मौस्खक  

 

 

०५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचन   

 

 

 

प्रदशषन  

 

एकल कायष 

• पोस्लि  मेस्शनको बारे ब्याख्या गने । 

• पोस्लि प्याड\ ब्रि दखेाई छलफल गन े। 

• पोस्लि मेस्शन प्रत्यक्ष हवलोकन गनष लगाउने र त्यिले 

किरी काम गछष,  व्याख्या गने । 

• पोस्लि मेस्शन चलाउने तररका र िावधानी बारे ब्याख्या 

गने तयाम्प ुमेस्शनको बारेमा ब्याख्या गने । 

• मेस्शन चलाउन ुअस्घ र चलाउँदा अपनाउन ेिावधानी 

व्याख्या गन ेर (safety alert board) दखेाउने। 

• कायषिम्पादन स्नदसे्शकाको वणषन गने ।  

• पोस्लि  गदाष के के  वततु स्नकालन ुपछष  छलफल गन े

• पोस्लि मेस्शन  मेस्शन चलाउने भुँई पोस्लि मेस्शन गने। 

• िमबद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध अनिुार प्रदशषन गन े। 

• िरुक्षाको र िावधानी  स्नयम बताउने । 

• पोस्लि  गरेपस्छ भईु ां िफा छ  स्क छैन जाँच्ने तररका 

दखेाउन े। 

तिब प्याड 

 

 

 

 

 

 

िावधानी बोडष 

 

 

 

 

 

तोक कायष पत्र 

कायष िम्पादन 

िचुी तोक कायष 

पत्र 

३०’ 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

९०’ 
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िामसू्हक अभ्याि गनष लगाउनःे 

• मेस्शनको प्रयोग ,केस्मकलको प्रयोग गराउने 

• काम परुा भएपस्छ भुँई जाच्न लगाउने 

आवश्यता अनशुार  पषृ्ठपोर्ण स्दन े

एकल अभ्याि गनष लगाउने: 

स्नदशेन तथा मलूयाङकन गन े

 

 

 

 

 

३००’ 

 

 

 

 

१३०’ 

सारांस Summary: 

मौस्खक प्रश्नोिर 
• पोस्लि गदाष हपनाउन ुपने िावधानी ब्याख्या गन े

 १०’ 

जम्मा िमय:  ६३० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: िोकिकसङ् गिे 

िररचय: 

पोस्लि गनुष भनकेो कडा भईु ां जततै मावषल, टायल ओछ्याईएको भईु ांमा रहकेो दागहरु हटाउन वेस्कङ िोडा वा पोस्लस्िङ स्िमको 

प्रयोग गररने िफाई स्वस्ध हो । पोस्लि गनुष पस्न स्डप स्क्लस्नङ् अन्तगषतको बास्र्षक िफाई हो । हातबाट गररने ि-िाना दागहरु हटाउन े

कायष दसै्नक गररन्छ तर मावषल(भईु ां) चम्काउन स्टकाउ वनाई राख्न पोस्लि मेस्शन बाट गररन्छ। बफररङ् गररन ेतररका र त्यिमा प्रयोग 

हुने पोस्लस्िङ् प्याड र स्िम नै पोस्लि गनष प्रयोग गररन्छ। पोस्लि गन ेस्वस्ध र उपकरण एउटै हुन। 

दसै्नक गनष निस्कने िफाई नै स्डप स्क्लस्नङ् हो। जनु धेरै लामो िमयिम्म गरररहन ुपछष। धेरै कडा केस्मकलको प्रयोग गनुष पदषछ। िफाई 

गररिकेपस्छ कोठा तथा ठाउँ प्रयोगको लास्ग तयार हुन लगभग एक स्दन लाग्न े हुदँा यतता िफाई तास्लका बनाई स्डप स्क्लस्नङ् 

अन्तगषत रास्ख िफाई गररन्छ । ग्राहकको चाप कम भएको वलेा यतता िफाई गनष होटलले िस्ह िमय मान्दछ । लामो िमयको प्रयोग 

िांगै भईु ां कापटे धेरै फोहर तथा नटलकने हुदँा, भईु ांको टलकन ेअवतथा र त्यिको स्दगोपनको लास्ग यतता िफाई स्नकै आवश्यक पदषछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पोस्लि गदाष ध्यान स्दनपुन ेकुराहरु: 

१. पोस्लस्िङ गदाष स्नक्कै कडा केस्मकलको प्रयोग गररने भएकोले  वे्यस्क्तगत िरुक्षाको लास्ग चतमा,मातक र पन्जा 

लगाउन ुपछष । 

२. पोस्लि स्नक्कै कडा केस्मकलको प्रयोग िांग ैलामो िमय लाग्ने हुदँा आवतजावत गन ेपाहुना तथा व्यस्क्तको िरुक्षा को 

लास्ग तिन गन ेठाउँ नस्जकै िरुक्षा बोडष (Safety Alert Board) राख्नपुदषछ। 

३. मेस्शनको प्रयोग गदाष मेस्शनको भोलटेज ,आउट्लेट (Voltage, Outlet) राम्ररी जाँच गनुषपदषछ। भोलटेज अनिुारको 

स्तवग पानल (Switch Pannel) प्रयोग गनुषपदषछ, अन्यथा स्वधतुीय दघुषटना हुन िक्दछ। 

४. पोस्लि फररङ गन ेप्रयोग गररने पोस्लि प्याड राम्रो छ स्क छैन जाेँच्नपुदषछ अन्यथा प्याडले भईु ां स्बगानष िक्छ। 
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िाया -सम्िार्दि किरे्दकशिा :   िोकिकसङ् गिे 

स्बर्य/इकाई पोस्लस्िङ्  गन े

िीप/अवधारणा पोस्लस्िङ्  गन े

कायष वधषक उद्धशे्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम   : पोस्लस्िङ् गने 

कस्त राम्रो:   पोस्लस्िङ् गरेको ठाँउ  िखु्खा, दाग रस्हत छ,िफा गदाष िरुक्षाको स्चन्ह राखेको छ।  

 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

  

पोस्लि  मेस्शन,पन्जा,मातक, पोस्लस्िङ्ग स्िम ,  पोस्लस्िङ प्याड 

 

कार्य-सम्पादन ननदेशिका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  िरुक्षाको लास्ग मातक र पँजा लगाउने ।    

२.  आवश्यक िामान िांकलन गन े।    

३.  पास्लि गने भुँई खाली गन े।    

४.  िरुक्षाको लास्ग काम शरुु गनष अगास्ड  िेस्फ्ट एलटष बोडष राख्न े।    

५.  मेस्शन काम गन ेअवतथामा छ स्क छैन जाँच गने ।    

६.  मेस्शनको आउटलेट भोलटेज स्ठक छ स्क छैन जाँच्ने ।    

७.   मेस्शनको पास्लि प्याड स्ठक छ स्क छैन जाँच्न े।    

८.   मेस्शनको पास्लि प्याडमा  पोस्लि स्िम  राख्न े।    

९.  कोठाको कुना वाट मेस्शन चलाउद ै िबै भागमम पोस्लि गन े।    

१०.  बेला बेलामा पोस्लस्िङ प्याड जाँच्ने ।    

११.  काम िस्किकेपस्छ मेस्शन वन्द गन े।    

१२.  पास्लि िबै ठाँउमा छ छैन जाँच गने ।    

१३.  यस्द पास्लि िबै ठाँउमा छैन भने फेरर पास्लि गने ।    

१४.  भईु ां िखु्खा बनाउने ।    

१५.  िामाग्रीहरु िरिफाई गरर पनुः भन्डारण गने ।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:-  १०,१२ 
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अभ्यास १  :बफररङ्  गिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) :  

 

 

WHAT िे पोस्लस्िङ्  गन े

HOW िसरी िामसु्हक अभ्यािःगराउने । 

• ५ जनाको िमहु वनाउने । 

• आवश्यक िामान िांकलन गन े। 

• १ जनाले िवै खड्ुस्कला  पार गद ैभुँई पोस्लस्िङ् गने । 

• १ जनाले भईु ां िफा गदाष ४ जनाले कायष िम्पादन स्नदसे्शका अनिुार खड्ुस्कला  पार 

गररइको छ स्क छैन चेक गने । 

• िबैलाई पालैपालो पोस्लस्िङ् गन ेगनष लगाउने ।  

• कापेट िफा भएको छ स्क छैन मलूयाङ्कन गने । 

• िांवेदनशील खड्ुस्कला  दोहोयाषई  पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

एकल अभ्यािःगराउन े। 

 

TIME समय िामसु्हक अभ्यािः ३००’ 

एकल अभ्याि :१३०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 पोस्लि  मेस्शन,पन्जा,मातक, पोस्लस्िङ्ग स्िम ,  पोस्लस्िङ प्याड 

 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु :िोकिकसङ् गिे 

खाली ठाउँ भनुषहोि।् 

१. पोस्लि गदाष ..................... को प्रयोग गररन्छ । (पोस्लस्िङ् प्याड) 

२. बफररङ्ग गदाष र पोस्लस्िङ् गदाष........................ को प्रयोग गररन्छ ।( पोस्लस्िङ् स्िम) 

३. पोस्लस्िङ् गने िफाई ....................... अन्तगषत गररन्छ । (स्डप स्क्लस्नङ) 

४. स्डप स्क्लस्नङ पस्छ कोठा प्रयोग को लास्गतयार हुन लगभग ....................... िमय लाग्छ ।.(एकस्दन) 

स्ठक वेस्ठक छुट्याउनहुोि ्। 

१. पोस्लि स्डप स्क्लस्नङ् अन्तगषत गररन्छ ।√ 

२. पोस्लि गदाष  फायर अलामष (fire alarm) राख्न ुपछष। x 

३. पोस्लि गदाष बफररङ् प्याड प्रयोग गररन्छ ।x 

४. पोस्लि गदाष पोस्लि स्िम लगाउन ुपछष । √ 

मौस्खक प्रश्नः 

१. पोस्लि गनुष भनेको के हो ? 

उिर: भईु ां चम्काउन  र स्टकाउन 

२. पोस्लि गदाष के के िामाग्रीको प्रयोग गररन्छ ? 

उिर: पोस्लस्िङ् प्याड र स्िम 
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 मोड्यिु ३:िाहुिािाई सेिा कर्दिे   
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िाहुिािो अिुरोधमा सेिा कर्दिे 

पाठ योजना  : पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्दने 

कबषय )सीि/अिधारणा(: पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्दन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• िनु्ने िीप (Listening skills) बारे पररभार्ा स्दने । 

• पाहुनाको अनरुोधलाई किरी ध्यान स्दई िनु्ने िो को वणषन गने । 

• िेवा स्दन ेतरीका बारे छलफल गने । 

• िेवा स्दइिकेपस्छ फाइस्लङ गन े तरीका बारे वणषन गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

िररचय Introduction: 

मौस्खक प्रश्न  • तपाई ां अरुको कुरा कस्िको िनु्न ुहुन्छ ? 

• किैले तपाई ांलाई कुन ैकाम तथा अनरुोध गरेमा तपाई ां के 

गनुष हुन्छ? प्रश्न िोध्ने र पाहुनाको अनरुोध िमयमा पयुाषउन ु

पदषछ भन्द ैपाठको पररचय स्दने।  

मौस्खक  

 

 

०५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

मौस्खक ब्याख्या तथा 

छलफल 

• पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्दने कायष स्कन महत्व छ भस्न 

प्रश्न िोध्ने। उस्नहरुवाट प्राि उिर िमेटेर ब्याख्या गने। 

• पाहुनाको अनरुोधलाई किरी ध्यान स्दई िनु्ने छलफल गनष 

लगाउने छलफलबाट स्नतकेका उिरलाई िमसे्ट व्याख्या 

गने। 

• पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्ददा ध्यानस्दन ुपने कुराहरुको 

ब्याख्या गने। 

• पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्दईिकेपस्छ आफ्नो वकष  स्िटमा 

फाईस्लङ् गनषको आवश्यकता वारे छलफल गन।े 

मौस्खक ७०’ 

सारांस Summary: 

मौस्खक प्रश्नोिर • पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्दएपस्छ स्कन फाईस्लङ् गनुष पछष 

त्यिको महत्व बारे बताउन े। 

 ०५’ 

जम्मा िमय:  ६० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: िाहुिािो अिुरोधमा सेिा कर्दिे 

िररचय: 

पाहुनाको अनरुोध भन्नाले होटलमा आएका व्यस्क्तले केस्ह िामान वा िेवा मागेमा वा केस्ह वततु तथा िेवा भएमा राम्रो हुन्थ्यो भन्न े

मनशाय ब्यक्त गरेमा त्यिलाई पाहुनाको अनरुोध भन्ने बसु्झन्छ । पाहुनाले कुन ैपस्न वतत ुतथा िेवाको अनरुोध गनष िक्दछन जनु 

होटलमा उपलव्ध हुन िक्दछ भने कुनै उपलव्ध हुन िक्दनै । होटलमा भएका बततु तथा िेवा पाहुनाको लास्ग कस्हलेकास्ह कम हुन 

िक्दछ जिले गदाष पाहुनाले थप बततु तथा िेवाको अनरुोध गने गदषछन । होटल ब्यवतथापनले पाहुनाको आगमन अगाडी न ै

आवश्यक िेवा तथा बततु उपलव्ध गराउदछ तर पस्न कुनै िमयमा 

पाहुनाको आफ्नो आवश्यकताले गदाष स्वस्भन्न बततु तथा िेवाको 

अनरुोध गन ेगदषछन।् उदाहरणका लास्गः 

• पाहुना होटलमा आउँदा एयरपोटष बाट होटलिम्म आउँदा 

ट्याक्िी  अनरुोध । 

• पाहुनाको थप तस्कया, थप खाट, थप िावनुको अनरुोध 

। 

• पाहुनाको कापेटमा पोस्खएको खाना  िफा गनष 

लगाउनकुो अनरुोध । 

• कापेटमा भ्याकुम गनषको लास्ग अनरुोध । 

• पाहुनाको लन्रको लास्ग अनरुोध । 

पाहुनाको अनरुोध लाई िनु्दा ध्यान स्दन ुपने कुराहरुः 

१. पाहुनाको कुरा ध्यान स्दएर िनु्नःु पाहुनाले हाउिस्कस्पङ् एटेन्डेन्टलाई कोठामा काम गरररहदा वा बास्हर भएका वेला कुन ै

िेवा तथा वततुको अनरुोध गनष िक्दछन।् त्यिवेला आफूिांग धेरै काम छ भन्द ैहतारमा पाहुनाको अनरुोध स्लदा पाहुनाको 

अनरुोध नबझु्न िस्कन्छ तथा स्विषन िस्कन्छ तिथष पाहुनाको अनरुोध ध्यान स्दएर िनु्न ुपदषछ। 

२. कम बोलनःु पाहुनाको अनरुोध िनु्ने िममा पाहुना भन्दा आफू धेरै बोलेमा पाहुनाले के अनरुोध गरेको हो त्यो बझु्न 

िस्कदैंन। पाहुनाले आफूलाई चास्हएको िेवा वा वतत ुभन्दा आफूकम बोली पस्हलो प्राथस्मकता पाहुनालाई स्दन ुपदषछ्। 

३. शाररररक हाउभाउः पाहुनाले कुन ैअनरुोध राख्दछैन भन ेआफू डराएर भाग्ने, दौडन ेतथा निनुेको गरर स्हांड्न ुहुदँनै ।पाहुनाको 

अनरुोध िनु्दा स्िधा पाहुनाको अगाडी उस्भन ुपछष। मखु चलाउने तथा बङ्गाउन े, आखाँले ईशारा गने, खटु्टा चलाउन,े 

हातलाई नाक, घाँस्ट, लुगा तथा टाउकोमा लग्ने जतता स्ियाकलाप गनुष हुदँनै। यतता स्िया कलापले पाहुनाको अपमान 

गररएको बसु्झन्छ। 

४. स्छटो भन्दा स्छटो िेवा प्रदान गनुषः पाहुनाको अनरुोध राम्ररी िनुपेस्छ त्यतता िामान छ स्क छैन तथा त्यतता िेवा प्रदान गनष 

िस्कन्छ स्क िस्कदनै , त्यि प्रकारको वततु तथा िेवा पाहुना लाई उपलव्ध गराउन कस्त िमय लाग्छ िबै पाहुना लाई तपष्ट 

भन्न ुपदषछ। िकेिम्म आफूले कस्त िमयमा बतत ुतथा िेवा उपलव्ध गराउँछु भस्नएको हो त्यो िमयस्भत्र बततु तथा िामान 

प्रदान गनुष पदषछ। आफूिांग उपलब्ध नभएका बततु तथा िेवाको बारे आफ्नो शाखामा जानकारी गराउन ुपदषछ। 

 

पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्ददा ध्यान स्दन ुपन ेकुराहरुः 
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१. पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्ददा कोठामा पाहुना छन भन ेकोठामा पतन ुअस्घ नस्कङ (knocking) कायषस्वस्ध अपनाई 

कोठामा स्वततारै पतन ुपदषछ। यस्द पाहुना कोठामा छन भने पाहुनाको स्नदशेन अनशुार बततु तथा िेवा प्रदान गनुष पदषछ। 

पाहुना लाई प्रत्यक्ष भेट नभएमा बततु तथा िेवा कोठामा राम्ररी दसे्खने तररकाले राख्न ुपछष। जततै; पाहुना द्धारा थप तयाम्पो 

र वेड बनाउन अनरुोध गररएको छ भने तयाम्प ुलाई नहुाउने कक्षमा राखी वेड बनाईएको हुन ुपदषछ। 

२. िमयमा िेवाः पाहुनाको अनरुोध िकेिम्म स्छटो स्दन ुपदषछ। यस्द पाहुनाको अनरुोध स्दन  केस्ह िमय लाग्छ भन े त्यिको 

जानकारी िम्बस्न्धत शाखा तथा पाहुना लाइ खबर गराउन ुपदषछ। थप िमयमा पस्न आफूले िेवा स्दन निकेमा अरुको 

िहयोग स्लई िेवा तथा बतत ु िमयमा पदाषन गनुष परदछ्। 

३. िेवा स्ददा थप अनरुोध आएमा थप िेवा स्दन ुपदषछः होटलमा भएका िम्पणूष वततुहरु तथा िेवाहरुको रेकडष गररएको हुन्छ। 

पाहुनालाई िेवा तथा वततु अनरुोध अनिुार  स्ददा थप अनरुोध आएमा थप अनरुोध िकारात्मक उिरको िाथमा िेवा 

तथा वतत ुस्छटो भन्दा स्छटो परुा गनुष पदषछ। 

४. िेवा स्दईिकेपस्छ फाईस्लङ्: पाहुना लाई िेवा तथा बततु स्दईिकेपस्छ के के कस्त मात्रामा र कततो िेवा प्रदान गररएको 

हो त्यिको स्बतततृ स्ववरण िस्हत फाईस्लङ् गनुष पदषछ। यिरी हाउि स्कस्पङ् एटेन्डेन्टले िवै वततु तथा िेवाको फाईस्लङ 

राखमेा कुन वततु कहाँ गयो र कुन िमयमा के िेवा स्दईएको हो त्यिको स्बतततृ स्ववरण हुदँा केस्ह  दघुषटना भएमा 

हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट िरुस्क्षत हुन्छ ।होटलमा ईन्भेन्ट्री तटक रेकडष गनुष पन ेहुदँा पस्न कस्त िामान आयो, कस्त िामान गयो 

त्यिको स्ववरण दखेाउन िस्कन्छ।  
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प्रश्नहरु: िाहुिािो अिुरोधमा सेिा कर्दिे 

 

मौस्खक प्रश्नः 

१. पाहुनाको अनरुोध के के हुन िक्छन ्? 

उिर:ट्याक्िी मगाउन,ेथप िामानहरु जततै तस्कया,स्िरक,िाबनु, लस्न्र,कोठाको िफाई 

२. पाहुनाको अनरुोध स्लदा के के कुरामा ध्यान स्दन ुपछष ? 

उिर:ध्यान स्दएर िनु्न,ेकाम बोलने,शारररीक हाउभाउ स्नयन्त्रणमा राख्ने,स्छटोिेवा प्रदान गन े। 

३. पाहुनाको अनरुोध स्ददा के के कुरामा ध्यान स्दन ुपछष? 

उिर: िमयमा िेवा स्दने, नस्कङ (knocking) कायषस्वस्ध अपनाई कोठामा स्वततारै पतने,थप िेवाको आवश्यकता परे 

स्दने, िेवा स्दईिकेपस्छ फाईस्लङ् गने । 

४. पाहुनाको अनरुोध स्दईिकेपस्छ स्कन फाईस्लङ गनुष पछष ? 

उिर:केस्ह दघुषट्ना भएमा हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट िरुस्क्षत हुन्छ । 

 

खाली ठाउँ भनुषहोि।् 

१. पाहुनाको अनरुोध िनु्दा पाहुनाको .................. उस्भन ुपदषछ ।(अगाडी) 

२. पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्ददा ................. कायष स्वस्ध अपनाउन ुपदषछ। नस्कङ(knocking) 

३. पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्ददा आफूले वतत ुतथा िेवा स्दन निकेमा आफ्नो ....... .……..मा फोन गरर जानकारी स्दन ु

पदषछ। (शाखा) 

४. पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्दईिकेपस्छ ...... गनुष पदषछ। (फाईस्लङ) 

 

स्ठक वेस्ठक छुट्याउनहुोि ्। 

१. पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्ददा ध्यान स्दएर िनु्न ुपदषछ।√ 

२. पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्ददा थप वततु तथा िेवा मागेमा स्दन ुहुदँनै।x 

३. पाहुनाको अनरुोधमा िेवा स्ददा आफू कम बोलन ुपदषछ ।√ 

४. पाहुनाको हनरुोधमा िेवा स्दइिकेपस्छ फाईस्लङ नगरे पस्न हुन्छ ।x 
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िाहुिािाई िन्रीिो जािारी कर्दिे 

पाठ योजना  : पाहुनालाई लन्रीको जानकारी स्दने 

कबषय )सीि/अिधारणा(: पाहुनालाई लन्रीको जानकारी स्दन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• लन्री तलीप बारे ब्याख्या गन े। 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

 

मौस्खक प्रश्न  • तपाई ांहरु लुगा किरी धनु ुहुन्छ ? प्रश्न िोध्ने। उिर- हातले, 

मेस्शनले तथा धोस्वलाई स्दन ेआउन िक्दछ। 

• लुगाहरु धनु ुलाई लन्री भस्नन्छ भन्द ैआज ठुला ठुला 

होटलले पाहुनाको िसु्वधाका लास्ग लुगा धनु े ब्यवश्था 

गदषछ भन्द ैपाठको पररचय  स्दने। 

मौस्खक  

 

 

०५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक छलफल • लन्री ब्याग दखेाउँद ै त्यिको प्रयोग फोहर लुगा राख्न 

प्रयोग गररन्छ भन्ने । 

• लन्री स्तलप भनेको के हो ब्याख्या गरर लन्री स्लतटको 

स्चत्र दखेाउने। 

• लन्री ब्याग र स्तलप वडषरोप(wordrope) मा राख्न ुपदषछ 

भन्द ैकतता लगुाहरु  लन्री हुन िक्दछ जानकारी स्दने। 

(लन्री ब्यागमा रास्खएको र लन्री स्तलप भरेको छ भन े

त्यो लन्री हो) 

• लन्री ब्यागमा लन्री स्तलप भरेको दखेेमा लन्री शाखामा 

जानकारी स्दन ुपदषछ। जानकारी स्ददा किरी स्दने दखेाउने।  

मौस्खक २०’ 

सारांस Summary: 

मौस्खक प्रश्नोिर • लन्री हुनको लास्ग के के कुरा भएमा लन्री शाखालाई 

खवर गनष िस्कन्छ? प्रश्न िोध्ने र उिर लाई पषृ्ठपोर्ण स्दने। 

 ०५’ 

जम्मा िमय:  ३० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: िाहुिािाई िन्रीिो जाििारी कर्दिे 

िररचय: 

पाहुनाको लन्री हो भन्न िक्ने आधार  हाउिस्कस्पङ् एटेन्डेन्टमा हुन ु पदषछ। लन्री 

शाखाले लन्री ब्याग र लन्री स्तलप उपलब्ध गराएपस्छ त्यिलाइ िदपुयोग गनुष 

पाहुनाको िसु्वधा तथा  अस्धकार हो । तर कुनै पाहुनाले लन्री ब्यागलाई आफ्नो कपडा 

राख्न ेब्यागको रुपमा मात्र प्रयोग गदषछ जिले हाउिस्कस्पङ् एटेन्डेन्टलाई दसु्वधा हुन े

गदषछ त्यो लन्री हो वा होइन हो भनरे जानकारी गराएमा त्यो लन्री नभई पाहुनाको कपडा 

मात्र हुन िक्छ जिले गदाष होटलले स्नकै ठुलो क्षस्त पसू्तष स्तनुषपन े हुन्छ। तशर ्लन्री 

शाखामा जानकारी गराउन ुभन्दा पस्न ध्यान स्दन ुपने कुरा यि प्रकार छः 

१. लन्री ब्यागमा रास्खएको कपडा स्भत्र लन्री स्लतट रास्खएको हुनपुछष। 

२. लन्री स्तलप तपतट भररएको हुनपुदषछ। 

३. लामो वतने पाहुना हो भन ेपाहुनाले लन्रीको बारेमा लस्न्र शाखामा  भनेको हुन िक्छ यस्द त्यततो छ भने आफ्नो ररपोटषमा 

स्टप्ने । पाहुनाले भने अनिुार लन्री शाखालाई  जानकारी स्दने। 

 

४. पाहुनाले प्रत्यक्ष रुपमा हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्ट लाई कपडा दखेाई लन्रीमा खवर गनष भनमेा आफूले लन्री स्तलप भरर 

लन्री शाखामा जानकारी स्दन ुपदषछ। 

पाहुनाको लन्री भन्नाले होटलमा बतन आउने पाहुनाको धनुको लागी रास्खएको कपडा बन्ने वसु्झन्छ। 

होटलमा स्वस्भन्न खाले कोठा अनिुार पाहुनाको िसु्वधाको लागी उनीहरुको धनुे लुगा राख्ने लन्री 

ब्याग रास्खएको हुन्छ।हाउिस्कस्पङ एटेन्डेन्टले कोठा िफा गनषको स्नस्म्त कोठामा पिेपस्छ पाहुनाले 

आफ्नो लुगा धनुको लास्ग छोडेको छ वा छैन हनेुष पदषछ। लामो िमय विेको पाहुनाले मौस्खक रुपमा 

वा लस्न्र स्तलप भरेर लन्री ब्यागमा कपडा हालेको हुन िक्दछ। यस्द लन्री ब्यागमा कपडा छ तर 

त्यिमा लन्री स्तलप छैन भन ेहामीले िम्बस्न्धत मान्छेलाई खवर गररस्दन ुपदषछ। 

लन्री स्तलपः होटलले पाहुनाको िसु्वधाको लास्ग लन्री ब्याग िँग रास्खस्दएको हुन्छ।लन्री स्तलपमा पाहुनाको कपडाको प्रकार 

तथा त्यिको मलुय र कपडा कस्तवटा छन उललेख गने गरर रास्खएको हुन्छ। लन्री स्तलपमा आफूले कततो कपडा किरी धनु चाहकेो 

उललेख गनष िस्कन्छ। लन्री स्तलप लस्न्र ब्याग िांग ैवडषरोप(wordrope) मा रास्खएको हुन्छ 

………….होटेल(Hotel)  

पाहुनाको लन्री र राई क्लस्नङ स्लष्ट(Guest Laundry  and Dry Cleaning List) 

नाम(Name) :           गते(Date):  

कोठा(Room):          ईभेन्टरी न.(Inv. No.) 

लन्री (Laundry ) राई क्लस्नङ (Dry cleaning)  

न.(No.) िामान (Article)  मलुय(Price)  न.(No.)  िामान (Article)  मलुय(Price) 

 • Handkerchiefs   • Blouses   
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• Shirts  

• Nightgown  

 

• Coat  

• Jaket  
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प्रश्नहरु: िाहुिािाई िन्रीिो जाििारी कर्दिे 

 

खाली ठाउँ भनुषहोि।् 

१. पाहुनाको धनुको लागी रास्खएको कपडा ..................... हो। (गेष्ट लन्री) 

२. लन्री ब्यागमा ..................... छ भने त्यो लन्री हो। (लन्री स्तलप) 

३. लन्री .................... मास्थ लन्री स्तलप रास्खन्छ।(ब्याग) 

४. … ……………… मा लस्न्र ब्याग र स्तलप रास्खन्छ।  वडषरोप(wordrope) 

 

मौस्खक प्रश्नः 

१. पाहुना लन्री बन्नाले के बसु्झन्छ? 

उिर: भन्नाले होटलमा बतन आउने पाहुनाको धनुको लागी रास्खएको कपडा बन्ने वसु्झन्छ। 

२. लन्री स्तलप स्कन भररन्छ? 

उिर: लन्री स्तलपमा पाहुनाको कपडाको प्रकार तथा त्यिको मलुय र कपडा कस्तवटा छन भन्ने स्ववरणका लास्ग 

३. लन्री ब्यागमा रास्खएका िवै कपडा लस्न्र हुन िक्दछ? 

 उिर:यस्द लन्री ब्यागमा लन्री स्तलप भरेर राखेको छ भन े कपडा लस्न्र हुन्छ 
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भेकटएिा र हराएिा बस्तुहरु सम्बकन्धत ठाउाँमा बझुाउिे 

पाठ योजना  : भसे्टएका र हराएका बततहुरु िम्बस्न्धत ठाउँमा बझुाउने 

कबषय )सीि/अिधारणा(: भेस्टएका र हराएका बततुहरु िम्बस्न्धत ठाउँमा बझुाउन े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• भेस्टएका र हराएका शाखाको ब्याख्या गन े। 

• भेस्टएका र हराएका वततुहरुको कायाषस्वस्धबारे छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

 

मौस्खक प्रश्न  • कुनै मलूयवान िामान कतै भेट्न ुभयो भन ेके गनुष हुन्छ ? 

प्रश्न िोध्ने। 

• भस्टएका िामान हाम्रो लास्ग मलूयवान नभएता पस्न 

िामानको वाततस्वक मास्लकको लास्ग महत्वपणूष हुन िक्न े

कुरा बताउद ैपाठको पररचय स्दन े। 

मौस्खक  

 

 

०५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

ब्याख्या तथा छलफल 

 

 

 

 

 

िामसु्हक कायष 

• भेस्टएका िामान िम्बस्न्धत ठाउँमा नस्दांदा त्यिको अिर 

के के हुन िक्छ बताउने। 

• हराएका,भेस्टएका िामान राख्ने शाखाको ब्याख्या गने 

• हराएका, भसे्टएका िामानको स्तलप भदाष ध्यान स्दन ुपन े

कुराहरु प्रश्ट पान े

• ५ जनाको िमहु बनाइ भसे्टएका िामान िम्बस्न्धत ठाउँमा 

बझुाउन स्कन आवश्यक छ छलफल गने । 

• हराएका,भेस्टएका िामानहरुको कायषस्वस्ध बारे ब्याख्या 

गने । 

स्फ्लप चाटष 

 

 

 

 

 

फ्याि काडष 

 

स्फ्लप चाटष 

 

१० 

 

 

 

१०’ 

 

२०’ 

 

१० 

सारांस Summary: 

 • भेस्टएका िामान लुकाएमा हुन िक्ने िजाय िँग िचते 

गराउने । 

 ०५’ 

जम्मा िमय:  ६० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: भेकटएिा र हराएिा बस्तुहरु सम्िन्धीत ठाउाँमा बुझाउिे 

िररचय: 

भेस्टएका र हराएका वततुहरु होटलको कुन ैपस्न क्षते्रमा भेस्टएका कुन ैपस्न िामान लतट एन्ड फाउन्ड(lost and found) हुन । त्यतता 

िामान मलूयवान महगँा पस्न हुन िक्दछन भन ेितता र िानास्तना िामान हुन िक्दछन तर 

कतको लास्ग कुन िामान महत्वपणूष त्यो हामीले छुट्टाउन िस्कदनै त्यिैले जतता िामान 

भेटाएमा पस्न स्नतवाथष भावनाले िम्वन्धीत ठाउँमा बझुाउन ुपछष। होटलको ब्यवतथापन 

अनिुार लतट एण्ड फाउन्ड शाखा छुट्टा छुटै्ट हुन्छ। कुनै होटलमा िेक्यरूरटी शाखाले हने े

गदषछ भने कुन ै होटलमा हाउिस्कस्पङ् शाखाले हने े गदषछ । हाउिस्कस्पङ् इटेन्डेन्टले 

जनुिकैु बेला जहाां पस्न अरुका िामान फेला पानष िक्दछ। यतता िामानलाई ईमान्दारीका 

िाथ िम्बस्न्धत ठाउँमा पयुाषउन ुपदषछ। यस्द त्यतता िामान आफै राख्न े, नभन्ने गरेमा ठुलो 

िजायको भास्ग बन्न ुपने हुदँा ईमान्दार भएर आफ्नो कायष कतषब्य  स्नभाउन ुपछष।  

भेस्टएका र हराएका वततुहरुको कायष स्वस्धः 

१. जनुिकैु तथानमा त्यतता िामान भेस्टएको छ भन ेतुरुन्तै िम्वन्धीत ब्यस्क्तलाई िम्पकष  गरर बझुाउन ुपदषछ। कस्तपय िमयमा 

काम गरररहकेा बलेा त्यतता िामान आफैिांग राख्दा पस्छ स्विषने हराउने हुदँा िकेिम्म आफै अथवा आफू भन्दा मास्थको 

तहमा काम गने ब्यस्क्तलाई कहाँ फेला परेको , के फेला परेको िमय उललेख गरर स्दन ुपदषछ। 

२. होटलमा त्यि प्रकारका वततुहरु राख्ने शाखा हुन्छ । त्यततो शाखामा तुरुन्त िम्पकष  गरर त्यततो िामान आफै तथा 

िम्बस्न्धत आफू भन्दा मास्थललो पदको ब्यस्क्तको स्जम्मामा पठाउन ुपदषछ। 

३. त्यि प्रकारको िामान भेटाएपस्छ त्यततो िामानको बारे िबै उललेख गररएको भेस्टएको र हराएको स्तलप हुन्छ त्यततो 

स्तलपमा दताष गनुष पदषछ। यततो फमष भने िममा कुन ठाउँमा भेटेको, िमय, कततो वततु िवै स्तलपमा खलुाउन ुपदषछ। 

४. भेस्टएको र हराएको वततुको स्तलप र िामान दवैु िम्बस्न्धत शाखामा बझुाउन ुपदषछ।  

Lost and Found Slip 

)हराएिो र भेरट्टएिो भरिाई( 

…Hotel 

Room Number: 

(कोठा नम्बर) 

 

Date: 

(भेट्टाएको स्मस्त) 

Object:  

(भेट्टाएको िामान) 

 

Number  of object: 

( भेट्टाएको िामानको पररणाम) 

Time: 

(भेट्टाएको िमय) 

 

 

Name of Found Person: 

(भेट्टाएको ब्यस्क्तको स्ववरण) 

 

 

  

 

Signature of founder: 

(िामान भेट्टाउन ेव्यस्क्तको िस्ह) 

 

Signature of House Keeping supervisor 

(हाउिस्कस्पङ िुपरभाइजरको िस्ह) 
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प्रश्नहरु: भसे्टएका र हराएका बततहुरु िम्बस्न्धत ठाउँमा बझुाउने 

 

स्ठक वेस्ठक स्चन्ह लगाउनहुोि।् 

१. भेस्टएका र हराएका िामानहरु  आफै राख्न ुपदषछ। x 

२. भेस्टएका र हराएका िामानहरु कुन ैब्यस्क्तले मरेो हो भनेर भनमेा स्दन ुपदषछ। x 

३. भेस्टएका र हराएका िामानहरु कहाँ भस्टएको हो तपष्ट लेख्न ुपदषछ।√ 

४. िब ैभेस्टएका िामान  व्यस्क्तका लास्ग मलुयवान हुन्छ।√ 

 
मौस्खक प्रश्नहरु: 

१. भेस्टएका िामान िांम्वस्न्धत ठाउमा बझुाउन ुस्कन आवश्यक छ? 

उिर:होटेलमा आएका पाहुनाको िामान िानै भएपस्न बहुमलुय हुन िक्छ र होटेल पाहुनाको िेवा र िसु्वधाका लास्ग 

भएकोले भेस्टएका िामान िांम्वस्न्धत ठाउमा बझुाउन ुपछष। 

२. लतट ऐन्ड फाउन्ड (Lost and found slip) मा के के कुरा उललेख  गनुष पदषछ? 

उिर: कुन ठाउँमा भेटेको, िमय, कततो वततु, कस्तवटा  िवै स्तलपमा खलुाउन ुपदषछ। 
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िाहुिािो गुिासो सुन्िे 

िाठ योजिा  : िाहुिािो गुिासो सुन्िे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: पाहुनाको गनुािो िनु्न े

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

• िनु्ने िीप (Listening skills) बारे छलफल गन े। 

• िम्बस्न्धत पक्षलाई किरी जानकारर स्दने छलफल गने । 

• पाहुनाको गनुािोलाई किरी ह्यान्डल गने  िो को छलफल गने । 

• पाहुनाको गनुािोलाई  रेकडष गन ेतररकाको छलफल गने । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

 

मस्ततष्क मन्थन तथा 

मौस्खक प्रश्न  

• ररिाई रहकेो ब्यस्क्तको तस्तवर दखेाउँद ै किैको गनुािो 

िनु्न ुभएको छ? भन्द ैप्रश्न िोध्न े। 

• उिर लाई स्फ्लप चाटषमा स्टप्ने र पाठको पररचय स्दन े। 

ररिाएको 

ब्यस्क्तको तस्तवर 

स्फ्लप चाटष  

 

 

०५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

ब्याख्या तथा छलफल 

 

 

िामसु्हक कायष 

• िनु्ने िीप भनेको के हो?  छलफल गने । 

• पाहुनाको गनुािो राम्ररी  किरी िनु्ने छलफल गन े। 

•  गनुािो िम्बस्न्धत पक्षमा  किरी बझुाउने बारे छलफल र 

ब्याख्या गने ।  

• िमहु स्बभाजन गरी पाहुनाको गनुािो किरी हने्डल गन े

छलफल गनष लगाउने।  

• पाहुनाको गनुािो स्कन रेकडष गनुष पछष? ५ वटा आवश्यकता 

फयाि काडषमा लेख्न लगाई छलफल  गन े। 

मौस्खक  

स्फ्लप चाटष 

१५’ 

 

१०’ 

 

 

१५’ 

 

१०’ 

सारांस Summary: 

प्रश्नोिर  • अव भन्नहुोि ्किैले तपाई ां लाई केस्ह गनुािो िनुाएमा के 

गनुष हुन्छ? भन्द ैपाठको िमापन गन।े 

 ०५’ 

जम्मा िमय:  ६० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: िाहुिािो गुिासो सुन्िे 

िररचय: 

पाहुनाको गनुािो िनु्ने िीप वा क्षमता िबै होटल ब्यविायी तथा कामदारमा हुन ुपन े

महत्वपणूष िीप हो। जनुिकैु बेला पाहुनाले आफ्नो गनुािो पोख्न िक्न ेहुदँा आफू तयार 

रहन ुपदषछ। पाहुनाको ब्यस्क्तगत ब्यवहारले गनुािो लाई प्रभाव पादषछ। िकारात्मक िोच 

राख्न ेपाहुनाले िधुारका लास्ग गनुािो पोख्दछन भन ेकुन ैपाहुना नकारात्मक िोचले 

क्षस्तपसू्तष पाउन , होटल लाई खराव दखेाउन िाना गनुािो लाई िमेत ठूलो बनाई पोख्न े

गदषछन। तिथष आफू िचते र िरुस्क्षत रहन ुपदषछ। िकेिम्म आफूवाट कुनै गस्लत हुन 

स्दन ुहुदँनै । कोठाको  िरिफाई, पाहुनाको तवागत, पाहुनाको अनरुोध लाई िकेिम्म 

स्छटो िेवा स्दन ेकायषमा स्छटो छररतो र होटलको मापदण्ड पणूषरुपले  परुा गनुष पछष। पाहुनाको आधारभतु स्वर्यमा गनुािो होटलको 

लास्ग राम्रो मास्नदनै प्रयोग गररएका रुमाल नहुाउन ेकक्षमा राख्न,ु कापटेमा दाग हुन ुजतता आधारभतु स्वर्यमा मापदण्ड पणूष रुपले 

परुा हुन ुआवश्यक हुन्छ।  

पाहुनाको गनुािो लाई हने्डल गन ेतररकाः 

१. पाहुनाको गनुािो लाई ध्यान पवूषक\िस्िय रुपमा िनु्न ुपदषछः हाउिस्कस्पङ् 

एटेन्डेन्टले पाहुनाको गनुािो लाई पणूष ितकष  भई िनु्न ुपछष। पाहुनाले गनुािो 

भस्नरहदँा एटेन्डेन्टको ध्यान पाहुनाको गनुािोमा मात्र हुन ु पदषछ। पाहुनाको 

गनुािो ध्यान पवूषक िनुेमा पाहुना ररिाइ रहकेो छ भने पस्न केस्ह कम    हुन 

िक्दछ। ध्यान पवूषक िनुमेा मात्र गनुािो के स्वर्यमा हो कुन पक्षलाई खवर 

गने हो िो बसु्झन्छ र िमयमा िमाधान गनष िस्कन्छ। गनुािो लाई ध्यानस्दएर 

िनुेन भने िमतया झन बस्लझन िक्छ। 

२. कम बोलन ुपदषछः हाउिस्कस्पङ् एटेन्डेन्टले पाहुनाको गनुािो िनु्दा आफू कम र पाहुना लाई धेरै बोलन स्दन ुपदषछ। पाहुनाले 

आफ्नो गनुािो िनुाउदा स्वचम ैरोस्क कुरालाई मोड्न ेप्रयाि गनुष हुदँनै। पाहुनाले जस्त धेरै आफ्नो गनुािो पोख्छन ्त्यिम ै

िमाधानका उपाय िमेत आउछन ्। आफूकम बोलेपस्छ त्यो पाहुना प्रस्तको िम्मान हो बन्ने कुरा बझु्न िस्कन्छ।  

३. िमतया िमाधान गनुषः पाहुनाको गनुािो िवै िनु ेपस्छ िमतया र त्यिको िमाधान स्तर लाग्न ुपछष। यस्द िमाधान गनष 

िस्कने िमतया छ भने िमतया िमाधानस्तर लाग्न ुपछष तर िमतया िमाधान गनष िस्कदनै भने त्यिको स्वकलपको रुपमा 

के गनष िस्कन्छ त्यिको जानकारी स्दन ुपदषछ। आफूले गनष िक्न ेकामलाई मात्र गनषिक्छु भस्न बाचा गनुषपछष आफूले 

िमाधान गनष निस्कने कामको बाचा गनुषहुदँनै। 

४. िमाधानको उपाय छनौट गनष स्दन ुपदषछः पाहुनाको गनुािो िसु्निकेपस्छ त्यिलाई िमाधान गनषको लास्ग िमाधानको 

उपाय प्रतततु गररएको छ भन ेपाहुनाले त्यततो िमाधानको उपाय छनौट गनुषपदषछ। यस्द वैकस्लपक िमाधानका उपायछन 

भने पस्न िकारात्मक  तररकाले पाहुनाले ग्रहण गनुष पछष। िमतयाको उपायमा कस्हले कास्ह यो होईन त्योचास्ह गनष िस्कन्छ 

भन्न िस्कन्छ। 

५. पनुःजाँच \पररक्षण गनःे  पाहुनाको गनुािो िसु्न गनुािोहरुको उपाय लगाई िमाधान गररिकेपस्छ पनुः पाहुनािांग िोधपछु 

गनुषपदषछ।बैकस्लपक उपायले गदाष कस्तपय पाहुना अिन्तषु्ट हुन िक्दछन तिथष िकेिम्म पनुः पररक्षणले पाहुना प्रस्तको 

चािो र िम्मान लाई दखेाउँछ। 

पाहुनाको गनुािो िसु्न त्यिलाई िमाधान गरर पनु पाहुनलाई िन्तुष्ट छ स्क छैन िोध्ने कायष गररिकेपस्छ  यतता गनुािो 

लाई हाउिस्कस्पङ् कम्प्लेन रेकडष फाईलमा रेकडष गनुष पदषछ। गनुािो रेकडष गदाष पाहुनाको नाम, कस्तस्दन बिेको र उिको 



 

 163  

 

गनुािोको स्वर्यमा उललेख गनुष पदषछ। उक्त रेकडष फाईलमा त्यो गनुािो किले प्रि गरेको हो र त्यिको िमाधानमा  के 

गररयो त्यो िमते तपष्ट हुनपुदषछ। यिरी पाहुनाको गनुािो लाई रेकडष गदाष स्नम्न स्लस्खत फाईदा हुन्छ। 

(क) भस्वष्यमा हुन ेगनुािोहरु कम हुन जान्छ।  

(ख)  पाहुनाको नाम िस्हत गनुािो रेकडष हुदँा पाहुना फेरर आउदा त्यततो गस्लत नहुदँा पाहुना बारम्बार आई  ब्यापार बढ्न 

िक्छ।  

(ग) गनुािो रेकडष गरर िमतया िमाधान स्छटो गनाषले होटलको ख्यास्त बढ्छ। 

(घ) होटल तथा हाउिस्कस्पङ् शाखाले कस्म कमजोरी पिा लास्ग शाखालाइ अझ बस्लयो बनाउन मद्दत गछष। 

पाहुनाको गनुािो िनुरे िमतया िमाधान गनषस्तर लाग्दा लाग्द ैकस्हलेकास्ह िमतया जस्टल तथा िलुटाउन ैनिस्कने छ भन े

आफू भन्दा मास्थललो तहको ब्यस्क्तलाई जानकारी स्दन ुपदषछ।आफूबाट िमतया िमाधान हुन निक्ने दखेेपस्छ आफूभन्दा 

मास्थको कामदार स्टम स्लडर, िपुरभाईजर लाई खवर गरेमा उक्त िमतया उिैले हने्डल गन ेगदषछ। यस्द स्टम स्लडरले पस्न 

िमतया िमाधान गनष निकेमा शाखा प्रमखु लाई खवर गनुष पदषछ।  

  



 

 164  

 

प्रश्नहरु: िाहुिािो गुिासो सुन्िे 

 

 

१. कठि िेकठि कचन्ह िगाउिुहोस।् 

ि. िाहुिािो गुिासो िुिाएर राख्िु िर्दाछ। x 

ख. िाहुिािो गुिासो राम्ररी ध्याि िूिाि सुन्िु िछा। √ 

ग. िाहुिािो गुिासो आफू भन्र्दा माकथिो िाम गिे ब्यकििाई  जाििारी कर्दिुिर्दाछ। √ 

घ. शाखा प्रमुखिे िाहुिािो गुिासो सुन्रै्दि। x 

कठि उिर छान्िुहोस।् 

१. िाहुिािो गुिासो आफूबाट समाधाि िहुिे भएमा िसिाई खिर गिुा िर्दाछ। 

ि. आफ्िो साथीिाई 

ख. िाहुिा स्ियं िाई 

ग. कटम किडर िाई 

घ. िसैिाई भन्िु हुाँरै्दि 

 

२. िाहुिािो गुिासो िाई Housekeeping attendant िे िे गिुा िछा। 

ि. ध्याि िूिाि सुन्िु िछा । 

ख. सुिेर िकि िसुिेझै गिा िछा । 

ग. िाहुिा िाई िम िोल्ि कर्दिु िछा । 

घ. शाखा प्रमुख िाई भन्िु हुाँरै्दि । 

 

मौकखि प्रश्नः 

३. िाहुिािो गुिासो िाई िसरी हेन्डि गिुा हुन्छ ? 

उिर: िाहुिािो गुिासो िाई ध्याि िूिाि\सकक्रय रुिमा सुन्िु िर्दाछः,िम बोल्िु िछा, 

समाधाििो उिाय छिौट गिा कर्दिु िर्दाछ, िुिःजााँच \िरीक्षण गिुािछा । 

 

४. िाहुिािो गुिासो रेिडा गर्दाा िे िे फाईर्दा हुि ? 

उिर: िाहुिािो िाम सकहत गुिासो रेिडा हुाँर्दा िाहुिा फेरर आउर्दा त्यस्तो गकल्त िहुाँर्दा िाहुिा 

बारम्बार आई  ब्यािार बढ्ि सलछ। गुिासो रेिडा गरर समस्या समाधाि कछटो गिाािे होटििो 

ख्याकत बढ्छ। 
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कसफ्ट हस्तान्तरण गिे 

िाठ योजिा  : कसफ्ट हस्तान्तरण गिे 

कबषय )सीि/अिधारणा(: कसफ्ट हस्तान्तरण गिे 

िाया िधाि उदे्धश्य Performance Objective:  

अिस्था : िामिो बेिा (Duty hour) 

िे िाम : कसफ्ट हस्तान्तरण गिे 

िकत राम्रो:  कर्दइइिो guidelineअिुसार गरेिो  छ। 

ज्ञाि िधाि उदे्धश्यहरु Enabling Objectives: 

कसफ्ट हस्तान्तरण बारे छिफि गिे । 

कसफ्ट हस्तान्तरणिो महत्ि बारे छिफि गिे । 

कसफ्ट हस्तान्तरण गिे तररिा बारे छिफि गिे । 

तररिाहरु 

Methods 

मुख्य बुंर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

 

 मौस्खक छलफल  • तपाइ लाई कुनै काम गनष स्दईएको छ, त्यो काम िमाि 

भयो अब भन्नहुोि तपाई ां के गनुषहुन्छ? भन्द ैप्रश्न गने र 

आएको उिर लाई स्फ्लप चाटषमा उतारी स्िफ्ट 

हततान्तरणको महत्व ब्याख्या गने। 

 

स्फ्लप चाटष  

 

 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

ब्याख्या तथा छलफल 

िामसु्हक कायष  

 

 

 

िामसु्हक कायष 

 

 

  

प्रदशषन गन े

एकल कायष 

 

 

• स्िफ्ट हततान्तरण बारे ब्याख्या गने 

• हाउिस्कस्पङमा स्िफ्ट हततान्तरण स्कन जरुरर छ छलफल 

गने । 

• चारवटा िमहु बनाई एउटा िमहुलाइ स्िफ्ट हततान्तरणको 

महत्व लेख्न लगाउन ेर छलफल गने । 

• स्िफ्ट हततान्तरण गने तररका बारे कायषिम्पादन स्नदसे्शका 

पढन लगाई छलफल गने। 

•  स्िफ्ट हततान्तरण गदाष के के कुरामा ध्यान स्दन ुपछष  

छलफल गन े

• िमबद्ध तहगत प्रकृया स्वस्ध अनिुार प्रदशषन गन े। 

• िरुक्षाको र िावधानी अपनाउन ुपन े बताउन े। 

िामसु्हक अभ्याि गनष लगाउनःे 

• स्िफ्ट हततान्तरण गनष लगाउने । 

आवश्यता अनशुार  पषृ्ठपोर्ण स्दन े। 

एकल अभ्याि गनष लगाउने: 

स्फ्लप चाटष 

 

हाते पत्र 

६०’ 

 

 

 

 

 

७०’ 

 

 

 

 

 

 

 

३००’ 

 

१८०’ 
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• स्नदशेन तथा मलूयाङकन गन े। 

 

 

 

 

सारांस Summary: 

 • स्िफट हततान्तरण गदाष हुनपुने कागजात दखेाउन े।  १०’ 

जम्मा िमय:  ३६० स्मनेट 
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अध्धयि सामाग्रीहरु: कसफ्ट हस्तान्तरण गिे 

िररचय: 

होटल ब्यविायमा २४ घण्टा काम हुने हुदँा स्बस्भन्न स्िफ्ट(shift) मा काम गनुष पनहुेन्छ। हाउिस्कस्पङ ऐटेन्डेन्टले स्दनभरर गरेको 

कामको स्ववरण िस्हत आफ्नो काम तथा प्रयोग भएका िामान स्फताष गनुष न ैस्िफ्ट हततान्तरण गनुष हो। आफूलाई गनष स्दईएको कामको 

परुा स्ववरण काम गन ेिममा पाहुनाको आएका अनरुोधको रेकडष, ममषत जानकारी र कुन ैकारणवि गनष बाँस्क रहकेो कामको स्ववरण 

िस्हतको कागजात तथा भेस्टएका िामान र त्यिको  स्ववरणको कागजात िमावेश गरर आफू त्यो स्िफ्टबाट स्वदा हुनलुाई स्िफ्ट 

हततान्तरण भस्नन्छ। स्िफ्ट हततान्तरण गदाष कुन ैपाहुनाले कुन ैस्नस्ित िमयमा मागेका, अनरुोध गररएका िेवाको जानकारी उललेख 

गररएको हुनपुदषछ। स्िफ्ट हततान्तरण गनुष अस्घ र काम िमापन गररिकेपस्छ भोस्लको लागी आफूलाई चास्हने िामाग्रीको भन्डारण 

प्रयोग गररएकािामानको भन्डारण र िफाई गररएको हुन ुपदषछ। यी िवै काम पस्हले स्टम स्लडरले जाचां गरर आफ्नो िस्ह कायषपत्रमा 

गदषछन त्यिपस्छ त्यो िव ैकामको स्ववरण भररएको कायषपत्र अन्य थप कागजात स्लएर िम्वन्धीत तोस्कएको ब्यस्क्तवाट िस्ह स्लई 

आफूिांग भएको िाँचो बझुाई त्यिको रेकडषमा दताष गरर आफू गएको िमय उललेख गराई स्िफ्टको अन्त्य हुन्छ। 

 

स्िफ्ट हततान्तरणको महत्वः 

१. बाँस्क रहकेो काम र गरेको कामको जानकारी हुन्छ। 

२. कुनै पस्न काम नदोहररने र नछुट्न ेहुन्छ। 

३. कमषचारी स्वच कामको दास्यत्व बोध हुन्छ। 

४. िबै कामको रेकडष राख्न ेहुदँा काममा लापरबाही हुदँनै।् 

५. िवै कामको स्लस्खत रेकडष हुने हुदँा कुनै दघुषटना भएमा आफू िरुस्क्षत हुन 

िस्कन्छ। 

६. एक स्िफ्टबाट अको स्िफ्टमा होटलस्भत्र बिेका पाहुनाको जानकारी स्मलछ। 

७. स्िफ्ट हततानतरण िमयमै गनुषपने भएकाले िमयको पालना हुन्छ। 
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िाया-सम्िार्दि किरे्दकशिा-: कसफ्ट हस्तान्तरण गिे 

स्बर्य/इकाई स्िफ्ट हततान्तरण गन े

िीप/अवधारणा स्िप्ट हततान्तरण गन े

कायष वधषक उद्धेश्य: अवतथा : कामको बलेा (Duty hour) 

के काम : स्िफ्ट हततान्तरण गन े

कस्त राम्रो:  स्दइइको स्नदशेन ( guideline)अनिुार गरेको  छ। 

 

आवश्यक िामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

वकष स्िट फमाषट, लतट एण्ड फाउन्ड स्तलप,िाँचो 

कायष-िम्पादन स्नदसे्शका 

# खड्ुस्कलाहरु हो/छ  होइन/ 

छैन 

१.  कायषपत्र पणुष रुपले भने ।    

२.  कायषपत्रमा कुन ैहराएका तथा भेस्टएका बतत ुछन भने उक्त वततुको स्तलप तयार गन े।    

३.  भोस्लका लास्ग ट्रली स्िट (trolley set) गन े।    

४.  प्रयोग भएका िामानहरु  िफा गरी भन्डारण गन े।    

५.  केस्मकलहरु िम्बस्धत डब्बामा भन े।    

६.  फोहरहरु एकै ठाउँमा जम्मा गरर फ्याक्ने ।    

७.  आफ्नो स्टम स्लडर लाई आफ्नो काम िमाि भएको जानकारी स्दने ।    

८.  कायष पत्रमा टोलीनतेाको िस्ह स्लने ।    

९.  भन्डारण गन ेठाउँ वन्द गन े(pantry lock गने) ।    

१०.  वकष स्िट फमाषट, लतट एण्ड फाउन्ड स्तलप (Work sheet ,lost and found slip ) 

िम्वन्धीत ब्यस्क्तलाई बझुाउने । 

   

११.  केस्ह काम बाँस्क भएमा स्कन बाँस्क भयो त्यिको जानकारी स्दन े।    

१२.  कुनै पाहुनाको बततु तथा िेवाको अनरुोध छ भन ेबताउने ।    

१३.  मातटर स्क (key) िम्वन्धीत ब्यस्क्तलाई बझुाई रेकडषमा लेख्न े।    

१४.  आफू गएको िमय लेख्न े।    

िफलतापवूषक िम्पन्नहुनको स्नस्म्त आधार: िवै खड्ुस्कलाहरु पार गरेको हुनपुछष। 

 

िरुक्षा/िांवेदनशील खड्ुस्कलाहरु:-   
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अभ्यास १:  कसफ्ट हस्तान्तरण गिे 

Date (स्मस्त) : …………. 

To (लाई) : प्रस्शक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रस्शक्षक 

Subject (स्बर्य) :  

 

 

WHAT िे स्िफ्ट हततान्तरण  गन े

HOW िसरी • ५ जनाको िमहु वनाउने । 

• भ्याकुम गनष स्दने । 

• भ्याकुम गरेपस्छ त्यिलाई िफाइ र भन्डारण गन े। 

• कायष पत्र भने । 

• भ्याकुम गदाष केस्ह िामान भेस्टएको छ भन ेlost and found slip वनाउन लगाउने । 

• भ्याकुम भन्डारण गने कोठालाई  बन्द गने । 

• प्रस्शक्षकबाट िस्ह स्लन ेर गररएको कायष स्िफ्ट हततान्तरणको स्प.स्ज. अनिुार भए 

नभएको मलुयाङकन र पषृ्ठपोर्ण स्दने । 

TIME समय ६०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यि 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

वकष स्िट फमाषट, लतट एण्ड फाउन्ड स्तलप,िाँचो 

 

 

 

 

धन्यबाद Thank you 
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प्रश्नहरु: कसफ्ट हस्तान्तरण गिे 

 

 

स्ठक वेस्ठक स्चन्ह लगाउनहुोि।् 

१. कायषपत्रमा कामको स्ववरण खलेुको हुदँनै ।x 

२. स्िप्ट हततान्तरण टोलीनतेाले गछषन। x 

३. स्िफ्ट हततान्तरण गदाष टोलीनतेाको िस्ह स्लन ुपछष। √ 

४. स्िफ्ट हततान्तरण गनुष अस्घ भन्डारण कक्ष बन्द गनुष पछष।  

 

खाली ठाउँ भरः 

१. स्िफ्ट हततान्तरण गदाष ..............को िस्ह र स्वभास्गय प्रमखुको िस्ह स्लन ुपदषछ।.(टोलीनेता) 

२. ..................... हराएका तथा भेस्टएका स्तलप भरर स्िफ्ट हततान्तरण गनुष पदषछ। (कायष पत्र) 

३. स्िफ्ट हततान्तरण गनुष अस्घ ................... गनुष पदषछ। (ट्रली िेट) 

स्िफ्ट हततान्तरण गरेपस्छ आफू गएको ..................... रेकडष गनुष पदषछ।(िमय)  

मौस्खक प्रश्नहरु 

१. स्िफ्ट हततान्तरण गदाष के के गनुष पदषछ ? 

उिर: आफूलाई गनष स्दईएको कामको परुा स्ववरण काम गन ेिममा पाहुनाको आएका अनरुोधको रेकडष, ममषत जानकारी 

र कुनै कारणवि गनष बाँस्क रहकेो कामको स्ववरण िस्हतको कागजात तथा भसे्टएका िामान र त्यिको  स्ववरणको 

कागजात िमावेश गरर आफू त्यो स्िफ्टबाट स्वदा हुनपुछष 

२. स्िफ्ट हततान्तरण गदाष कतको िस्ह स्लन ुपदषछ ? 

उिर: टोलीनेता र स्वभास्गय प्रमखु 

३. स्िफ्ट हततान्तरणको महत्व के छ ?  

उिर: बाँस्क रहकेो काम र गरेको कामको जानकारी ,कमषचारी स्वच कामको दास्यत्व बोध हुन्छ,िवै कामको स्लस्खत रेकडष हुन े

हुदँा कुनै दघुषटना भएमा आफू िरुस्क्षत हुन िस्कन्छ, एक स्िफ्टबाट अको स्िफ्टमा होटलस्भत्र बिेका पाहुनाको जानकारी स्मलछ, 

स्िफ्ट हततानतरण िमयमै गनुषपने भएकाले िमयको पालना हुन्छ। 

 

४. स्िप्ट हततान्तरण गदाष कायष पत्र स्कन भनुष पदषछ ? 

उिर :िब ैकामको रेकडष राख्न ेहुदँा काममा लापरबाही हुदनै,्कन ैकाममा िमतया आएमा रेकडष हरेेर कायाषनन्यन गनष मद्दत 

गदषछ । 
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िररयोजिा िाया  

 

प्रोजेलट ििा : १ ट्रिी तयार िािुाहोस ।  

 

 

किरे्दशि: 

 

स्तनवटा कोठालाई रुम िभषि स्दनका लास्ग  पगु्न े आवश्यक एस्मस्नजहरु तयार पानुषहोि । 

• एस्मस्नजहहरु ट्रलीमा राख्नहुोि 

• ट्रली तयार भएपस्छ प्रस्शक्षकलाई दखेाउनहुोि। 

 

 

तािीमिो  मािर्दण्ड आिुसार  सबै  ऐकमकिकटज हरु कमिेिो हुिुिछा । 
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प्रोजेलट ििा : २ िाहुिािाई रुम सकभास कर्दिुहोस 

 

 

किरे्दशि: 

 

स्दइयको िमयामा पाहुनाको कोटा िफा गनुषहोला 

• पाहुनाको ढोका खोलनहुोला । 

• कोठाको अवतथा हरेेर कोठा िफा गनुषहोला । 

• कोठाको अवतथा हरेेर आवश्यक िामाग्रीहरुको आवश्यकता छ भने राख्नहुोला । 

• रुम िस्भषि िम्पन्न भएपस्छ प्रस्शक्षकलाई दखेाउनहुोि। 

 

 

तािीमिो  मािर्दण्ड आिुसार  सबै  िाहुिािाई कर्दिे रुम सकभासहरु कमिेिो हुिुिछा । 
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 िैरे्दकशि मुिुिमा प्रयोगहुिे सामान्य प्राकिकधि शव्र्दाििीहरु 

िेिािीमा 

(Nepali) 

अंगे्रजीमा 

(English) 

अरकििमा 

(Arabic) 

िोररयिमा (Korean) कचत्र (Image) 

हाउिस्कस्पङ 

एटेन्डेन्ट 

Housekeeping 

Attendent  

 المنزلي التدبير

  المصاحبة

alttadbir 

almanzili 

almusahaba 

객실 관리 수행자 

gaegsil gwanli 

suhaengja 

 

ट्रली Trolley عربة 

 عربة

eurba 

 

트롤리 

teulolli 

 

 

स्लनने Linen كتانكتان 

katan 

 

 

 

리넨 

linen 

 
 

कुचो Broom مكنسة 

mukannasa 

 

비 

bi 

  

पछु्न े Dusting األتربة تنفيض 

tanfid al'atraba 

 

가루 살포 

galu salpo 

 
 

तस्कया Pillow وسادة 

wasaddatan 

 

베개 

begae 

 

 

स्िरक Blanket بطانية 

btania 

 

담요 

dam-yo 

 
 

खाट Bed السرير 

alssarir 

 

침대 

chimdae 

 
 

कोठा Room غرفة 

ghurfa 

 

방 

bang 
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चपी Toilet/Biget مرحاض 

mirhad 

 

화장실 

hwajangsil 

 

 
नहुाउन ेकक्ष Bathtop حمام 

hammam 

 

화장실 

hwajangsil 

  
वाि वेस्िन Wash Basin غسيل حوض 

hawd ghasil 

 

세면대 

semyeondae 

 
 

ट्वाईलेट ब्रि Toilet Brush المياة دورة فرشاة 

furashat dawrat 

almaya 

 

화장실 브러쉬 

hwajangsil 

beuleoswi 

  

रुमाल Towel منشفة 

munshifa 

 

수건 

sugeon 

 

 
लन्री Laundry مالبس غسيل 

ghasil mulabs 

 

세탁 

setag 

  

वास्िङ मेस्िन Washing 

Machine 

 غسالة

ghassala 

  

세탁기 

setaggi 

 
 

मोप Mop ممسحة 

mumassaha 

 

닦다 

dakkda 

 
 

मोप बकेट Mop Bucket دلو ممسحة 

mumassahat dlu 

 

걸레 양동이 

geolle yangdong-i 

 

 
भ्याकुम स्क्लनर Vacuum 

Cleaner 

 كهربائية مكنسة

mukannasat 

kahrabayiya 

 

진공 청소기 

jingong cheongsogi 
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डतटर Duster خرقة 

kharaqa 

 

살포기 

salpogi 

 

 
डु नट स्डतट्रब Do not DIstrub تقاطع ال 

la tuqatie 

 

방해하지 마 

banghaehaji ma 

 

 
स्चिो Wet  مبلل 

mublil 

 

젖은 

jeoj-eun 

 

 

भईु ां Floor أرضية 

'ardia 

 

바닥 

badag 

  

पाहुना Guest ضيف 

dayf 

 

손님 

sonnim 

 
 

िाँचो Key مفتاح 

miftah 

 

키 

ki 

 

 
स्डपोस्जट बक्ि Safety Deposit 

Box 

 ودائع صندوق

sunduq wadayie 

 

금고 

geumgo 

 

 
पुनश्च: मार्थी उल्लेशित िब्दावलीहरु गुगल ट्रान्िलेट (https://translate.google.com/) बाट उल्र्था गररएको हो। अन्य आवश्यक िब्दहरु 

पशन यसरी नै https://translate.google.com/ मा गएर धेरै भाषाहरुमा  पढ्न सक

https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
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ब्यािसाकयि िोषामा प्रयोगहुिे शब्र्दाििीहरु 

क्षमता Competency:  कुनै तोस्कएको क्षेत्रमा कामदारहरुलाई आवश्यक पन ेकायष िम्पादन क्षमता। A performance 

capability needed by workers in a specific area. 

िोषा किरे्दकशिा (Curriculum Guide): तालीम कायषिमहरु अिरदार तररकाले िञ्चालनगनष अध्यापकको लास्ग वहृत स्रोत 

स्कतावन ैकोर्ष स्नदसे्शका हो। स्नदसे्शकाले अध्यापकको लास्ग पाठ योजना, हातेपत्र,  तालीम पसु्ततका, र मलुयाांकन स्नदसे्शका, आस्द 

बनाउन मागषदशषन गदषछ,  जनु स्िकाउने तथा स्िक्न ेप्रकृयाको आधारभतु अांगहरुहुन।् A curriculum guide is a detail resource 

for teachers to conduct training programs effectively. The guide intends to add the teacher in developing 

lesson plan, handouts, training manuals, and evaluation criteria etc., which are basic elements in the 

teaching learning process. 

िोषा (Curriculum): वहृत उदे्धश्य तथा खाि उदे्धश्यहरु हाांस्िल गनष एउटा स्बध्यालय केन्िद्धारा िेवाप्राि केस्ह लस्क्षत 

जनिांख्याका लास्ग स्िकाईका अविरहरु उपलब्ध गराउनको लास्ग एउटा योजना हो। A plan for providing sets of learning 

opportunity to achieve broad goal and related specific objectives for an identifiable population serves by 

a single school center. 

आिश्यि ज्ञाि (Enabling Objectives): ज्ञान, िीप वा मनोवसृ्ि जनाउन ेकथन जिम स्नपणु भएका प्रस्शक्षाथीलाई अस्न्तम 

कायष िांपादन उदे्धश्य हास्िल गनष “िमथष” बनाउांछ। The Objectives are defined as to set for guiding the teacher 

and students to attain the end result of the particular unit of work or lesson. 

प्रकशक्षि िुकस्ति Trainer's Manual: प्रस्शक्षकको लास्ग राम्रोिांग प्रस्शक्षणगनष तयार पाररएको िसु्नयोस्जत तथा िांरचनात्मक 

पसु्ततका जतलेगदाष प्रस्शक्षाथीहरुले िस्जलै तालीमको मापडण्द (standard) अनिुारका स्िक्ने उदे्धश्यहरु हास्िलगने िकुन।्  is a 

well-planned and structured document for the instructor to deliver effective instruction so that trainees 

can attain learning is objectives as per training standards. 

कबषयिो उदे्धश्यहरु Course Objectives: उदे्धश्यहरु वहृत तररकामा कुन ै पेशालाई पोख्तहुनगेरर लस्क्षत गरेर स्नधाषरण 

गररएकोहुन्छ । The objectives are set in a broad way to target to achieve mastery learning of the complete 

occupation. 

सीि Skill: कुनै पेशालाई आवश्यक पने तवीकायष मापडण्ड अनरुुप पेशागत कायष गनषिक्ने क्षमता। The ability to perform 

on occupational task with the degree of proficiency required for a given occupation 

स्िकाईका खड्ुस्कलाहरु Learning steps:: िीप िम्पन्न गन ेप्रकृयाको िवैभन्दा िानो हुने वा दखे्न िस्कने भाग। The smallest 

discrete or observable aspect of a skill. 

Task: कायषको इकाइ जनु आफैमा िम्पन्न हुन्छ जिले पेशाको तकष िांगत अांशहरु वनाउदछ। यिलाई कायष-िम्पादन 

खड्ुस्कलाहरुमा स्बभाजनगनष िस्कन्छ। A unit of work complete in itself that forms a logical part of on occupation. 

It can be broken down into discrete Performance steps.  

अकन्तम िाया सिंार्दि उदे्धश्य (Terminal Performance Objective):  तालीमको अन्तमा प्राि गररन ेउदे्धश्यनै अस्न्तम 

कायष िांपादन उदे्धश्य हो। यिमा कायषको मात्रा, कामको वा मलुयाांकन अबतथा र स्िकाउने-स्िक्न ेमापडण्डहरु िमेस्टएको हुन्छ। 

The objectives set to attain at the end of the training completion. It includes condition, unit of work and 

standard of teaching and learning. 
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