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पररिय 
यो दक्षतामा आधारित केयि गिभि को पाठयक्रम विशषे ििी िन्तव्यदेशमा काम िरे्न ज्ञार्न, सीप ि 
मर्नोिवृियकु्त सक्षम केयि गिभि उत्पादर्न िर्नन नर्नमानण िरिएको हो। यस पाठयक्रम बमोजिम प्रशशक्षार्थीहरूलाई 
आिश्यक परे्न सीपहरूमा अभ्यास ििाइरे्न छ। 

लक्ष्य  
यस पाठयक्रमको मखु्य उदेश्य िन्तव्य देशमा िोििािको लागि आिश्यक परे्न ज्ञार्न, सीप ि मर्नोिवृियकु्त 
सक्षम केयि गिभि उत्पादर्न ििी आपनुत न िरे्न हो। 

उदेश्यहरू 
यस पाठयक्रम अर्नसुािको प्रशशक्षण पनछ प्रशशक्षार्थीहरू नर्नम्र्न कामहरू िर्नन सक्षम हुरे्नछर्न ्: 

१) सिुक्षक्षत, स्िास््य ि सकािात्मक िाताििण शसिनर्ना िर्नन । 
२) सामान्य र्नशसिंि हेिचाह ि प्रार्थशमक उपचाि िर्नन । 
३) हेिचाह िर्नुनपरे्न व्यजक्तलाई भौनतक सेिा ि सवुिधाहरू प्रदार्न िर्नन। 
४) हेिचाह िर्नुन परे्न व्यजक्तहरू (िेष्ठ र्नािरिक/ अपाङ्ि/बालबच्चा) लाई आिाम ददलाउर्न सहयोि 

िर्नन। 
५) स्िास््य हेिचाह ि पोषण सेिाहरू प्रदार्न िर्नन। 
६) हेिचाह िर्नुन परे्न व्यजक्तहरूको अिस्र्था (िाम्रो/र्निाम्रो) बािे नर्निीक्षण िर्नन। 
७) काम िरे्न ठाउँको आपतकाशलर्न परिजस्र्थनतको आकंलर्न िर्नन। 
८) अगं्रेिी ि िन्तव्य देशको भाषामा ठीकसिं कुिाकार्नी िर्नन। 

पाठयक्रम वववरण 
यस पाठयक्रम िन्तव्य देशको नर्निी घिहरू, ददिा हेिचाह केन्रहरू, बालिहृरू, अर्नार्थालयहरू, अस्पताल/ 
स्िास््य केन्रहरू, परु्ननउत्र्थार्न केन्रहरू नर्निी हेिचाह केन्रहरू मा सेिा प्रदार्न िर्ननको लागि आिश्यक परे्न 
कायनहरूमा आधारित छ। 

यो पाठयक्रम पाचँ भािमा विभाजित छ। 

१) हेिचाह सेिा (care giving Service) को अिधािणा 
२) हेिचाह सेिाहरू (िषे्ठ र्नािरिक, अपाङ्ि ि िालिच्चा) 
३) िाताििण, स्िास््य ि सिसफाई 
४) सञ्चाि सीपहरू 
५) कायनित तालीम 

नर्नदेशशत विषयहरूको अिगध पाठयक्रम सिंचर्नामा उल्लेख भए बमोजिम हुरे्नछ। प्रशशक्षकहरू द्िािा सीपहरूको 
प्रशशक्षण/ प्रदशनर्न िरिरे्नछ भरे्न प्रशशक्षार्थीहरूलाई प्रत्येक सीप/ कायनहरूमा अभ्यास िरे्न अिसि प्रदार्न िरिरे्न 
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छ। प्रशशक्षागर्थनहरूले औिािहरू, उपकिणहरू, हेिचाह प्रदार्न िरे्न िस्तहुरू ि कायनक्रमको लागि आिश्यक 
सामाग्रीहरू प्रयोि ििी कामहरू शसक्रे्न छर्न।् 

कायडक्रमको अवगि 
यस कायनक्रमको प्रशशक्षण अिगध तीर्न मदहर्ना (३*१३० घन्टा ििािि ३९० घण्टा) को हुरे्नछ। 

लक्षक्षत समूह 
यस तालीम कायनक्रमको लक्षक्षत समहु रे्नपाल सिकाि ि िन्तव्य देश बीचको सम्झैता अर्नरुूप काम िर्नन 
इच्छुक (२५ देखख ४५ िषन) उमेिका रे्नपाली र्नाििीकहरू हुरे्नछर्न।् 

प्रशिक्षाथी संख्या  
यस तालीम कायनक्रममा अगधकतम २५ िर्ना प्रशशक्षागर्थनहरू समािेश िर्नन सककरे्नछ। 

प्रशिक्षणको माध्यम 
यस कायनक्रमको लागि प्रशशक्षण िरे्न माध्यम रे्नपाली, अगं्रेिी ि िन्तव्य देशको भाषा हुरे्नछ। 

प्रशिक्षाथी हाजजरी 
अजन्तम परिक्षामा समािेश हुरे्न प्रशशक्षार्थीहरूको तालीम कायनक्रममा न्यरु्नतम ९० प्रनतसत ्हाजििी भएको हुर्न ु
परे्न छ। 

पाठयक्रमको मुख्य केन्त्रववन्त्द ु
यो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो। यसले दक्षता ि सीपको प्रदशनर्नमा िोड ददएको छ। त्यसकािण 
प्रशशक्षकहरूको मखु्य ध्यार्न पाठयक्रममा समािेश िरिएका सीप ि दक्षतामा केजन्रत हुर्न ुपरे्न छ। 

ताशलममा समावेस िराइने मापदण्र् 
 न्यरु्नतम १० कक्षा उनतणन 
 रे्नपाली र्नािरिक  

 २५ देखख ४५ िषन उमेि र्नर्नाघेको 
 न्यरु्नतम उचाई १.४ मीटि ि तौल ४५ ककलोग्राम 

 प्रहिी िेकडन िाम्रो भएको  

 उम्मेदिािको पनत/पजत्र्न, अशभभािक िा बच्चाहरू हाल िन्तव्यदेशमा िसोिास या कायनित र्नभएको  

 उम्मेदिाि शारििीक एि ंमार्नसीक रूपमा स्िास््य हुर्न ुपरे्नछ। 

 उम्मेदिाि िह्रौ भािी बोक्र्न सक्रे्न ि चुर्नौनतपणून हेिचाह सेिा प्रदार्न िर्नन सक्षम ि इच्छुक हुर्न ुपरे्न 
छ। 

प्रशिक्षणका सामग्रीहरू र माध्यम 
नर्नम्र्न शलखखत सामग्रीहरू ि  प्रशशक्षण माध्यमहरू प्रभािकािी प्रशशक्षणको लागि प्रयोि िर्नुन परे्नछ। 

 मदुरत प्रशशक्षण सामग्रीहरू  

 आधािभतु प्रशशक्षण सामग्रीहरू 
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 मल्टी शमडडयामा आधारित सामग्रीहरू 

 श्रव्य-दृश्य सामग्रीहरू 

 कम््यटुि मा आधारित प्रशशक्षण सामग्री 

प्रशिक्षण ववगि 
यस तालीम कायनक्रम विशभन्र्न प्रशशक्षण विगधहरूको समायोिर्न ििी सञ्चालर्न िर्नुनपरे्न छ। िस्त ैसगचत्र 
व्याख्यार्न, समदूहक छलफल, प्रदशनर्न, शसमलेुशर्न, नर्नदेशशत अभ्यास, व्यािहारिक अर्नभुि, स्र्थलित कायन ि अन्य 
स्ितन्त्र शसकाई विगधहरू। 

 सदैाजन्तक: व्याख्यार्न, छलफल, िहृकायन, समहू कायन। 
 व्यािहारिक: प्रदशनर्न, अिलोकर्न, नर्नदेशशत अभ्यास ि आत्म-अभ्यास।  

शे्रणी ववभाजन प्रणाली 
पिीक्षण / मलू्यांकर्नको आधािमा प्रशशक्षार्थीहरूको शे्रणी विभािर्न नर्नम्र्न बमोजिम िरिरे्न छ: 

 विशशष्ट शे्रणी: ८० प्रनतशत िा मागर्थ अकं ल्याई उनतर्नन िरे्न 

 प्रर्थम शे्रणी: ७५ प्रनतशत िा मागर्थ अकं ल्याई उनतर्नन िरे्न 
 दोस्रो शे्रणी: ६५ प्रनतशत िा मागर्थ अकं ल्याई उनतर्नन िरे्न 
 तसे्रो शे्रणी: ६० प्रनतशत िा मागर्थ अकं ल्याई उनतर्नन िरे्न 

प्रशिक्षाथी मूलयांकन प्रक्रक्रया 
 प्रशशक्षार्थीहरूले प्रा्त सीपको मलू्यांकर्न सम्बजन्धत प्रशशक्षकले नर्नयमीत रूपमा िर्नुन  परे्न छ। 

प्रशशक्षकहरूल ेप्रशशक्षार्थीहरूको प्रत्येक सीप ि ज्ञार्नको प्रिीणताको सनुर्नजश्चत िर्नुन परे्न छ। 
 प्रशशक्षार्थीहरुले शसकेका सम्बजन्धत प्राविगधक ज्ञार्न को मलू्यांकर्न सम्बजन्धत प्रशशक्षकले मौखखक ि 

शलखखत परिक्षारािा िर्नुन परे्न छ। 
 प्रशशक्षार्थीहरूले प्रयोिात्मक ि सदैान्तीक दिु ैमलू्यांकर्नमा छुट्टाछुट्टै कजम्तमा ६० प्रनतशत अकं 

प्रा्त िर्नुन परे्न छ। 
 तीर्न िटा आन्तरिक मलू्यांकर्न ि एउटा अजन्तम परिक्षा सम्बजन्धत प्रशशक्षकले शलर्न ुपरे्न छ। 
 आन्तरिक ि अजन्तम पिीक्षाको अर्नपुात सदैान्तीक पिीक्षामा २०:८० ि प्रयोिात्मक परिक्षामा ८०:२० 

को हुरे्नछ। 

अनुिमन  

  रे्नपाल सिकाि, श्रम िोििाि तर्था सामाजिक सिुक्षा मन्त्रालय ि िदेैशशक िोििाि बोडनको 
सगचिालयल ेसयंकु्त रूपमा तालीम कायनक्रमको नर्नयमीत अर्निुमर्न िरे्न छ। 
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प्रशिक्षकको न्त्युनतम योग्यता 
 अर्नभुिी ि दक्ष्य र्नसन तर्था िदेैशशक िोििािमा केयि गिभि को कायन ििेि फकेका अर्नभुिी केयि 

गिभि 
 अग्रेिी ि िन्तव्यदेशको भाषाको िाम्रो ज्ञार्न भएको सार्थै प्रशशक्षण सीप यकु्त व्यजक्त। 

प्रशिक्षक-प्रशिक्षाथी अनुपात  
 सदैाजन्तक कक्षाको लागि अर्नपुात: १ प्रशशक्षक: २५ प्रशशक्षार्थी  
 प्रयोिात्मक कक्षाको लागि (कायनकक्ष या प्रयोिशालामा) अर्नपुात  १ प्रशशक्षक: ९ प्रशशक्षार्थी 

प्रशिक्षाथीहरूलाई प्रयोिात्मक अभ्यासको प्रदिडन िने अवसर प्रदान िनुड पने 
 प्रशशक्षार्थीहरूलाई नर्नदेशशत अभ्यास िरे्न अिसि प्रदार्न िरे्न। 
 प्रयोिात्मक अभ्यास िर्नन सार्थै कायन प्रदशनर्नको लागि िाताििण बर्नाइददर्ने। 
 प्रयोिात्मक अभ्यासको प्रिेक चिणमा प्रशशक्षार्थीहरूलाई प्रशशक्षण ददरे्न सार्थै नर्नदेशशत िरे्न। 
 प्राविगधक सीपमा दक्ष्य बर्नाऊर्न प्रशशक्षार्थीहरूलाई प्रयोिात्मक अभ्यासमा नर्नपणुनता र्नहोउन्िेल 

दोहोियाइ तहेियाइ कायन िर्नन लिाउर्ने। 
 नर्नदेशशत प्रयोिात्मक अभ्यासमा नर्नपणुनता ि दक्ष्यता हाशसल ििेपनछ मात्र अको तहको प्रयोिात्मक 

अभ्यास िर्नन ददर्ने। 

अन्त्य सुझावहरू  
 सीप तालीमका शसरान्तहरू प्रयोि िरे्न 
 प्रशशक्षण िदान २० प्रनतशत ्समय सदैान्तीक कक्षामा ि ८० प्रनतशत ्समय प्रयोिात्मक कक्षामा 

प्रयोि िरे्न। 
 प्रशशक्षार्थीहरूको उमेि समहु बमोजिमको उपयकु्त शसकाइका शसद्धान्तहरू प्रयोि िरे्न 
 शसकाइ तर्था कायन सम्पादर्न कक्रयाकलापहरूमा प्रशशक्षार्थीहरूलाई अगधकतम सम्लग्र्न हुर्न सहि 

ििाइददरे्न। 
 प्रशशक्षार्थीहरूलाई उर्नीहरूको विधमार्न ज्ञार्न, सीप ि दृजष्टकोणको आधािमा प्रशशक्षण िरे्न।  

प्रमाणपर  
सफलतापिूनक यो पाठयक्रमअर्नशुािको तालीम सम्पन्र्न िरे्न प्रशशक्षार्थीहरूलाई सम्बजन्धत तालीम ददरे्न सस्र्थाल े
"केयि गिभि" को प्रमाणपत्र प्रदार्न िरे्नछ। 

प्रयोिात्मक अभ्यासको लागि सम्भाववत ठाउँहरू 
 ददिा हेिचाह केन्रहरू  
 बच्चा हेिचाह केन्रहरू / अर्नार्थालयहरू 
 िदृ्धाश्रमहरु 
 नर्निी आिास िहृहरू  
 अस्पताल / स्िास््य केन्रहरू  
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 परु्नउन त्र्थार्न केन्रहरू  
 उद्यमशशलता अपर्नाएि खोलीएमा नर्निी हेिचाह केन्रहरू 

भैततक सुवविाहरू  
सदैाजन्तक पाठको लागि: 

 २०० ििनफीटको उज्यालो ि िाम्रो भेन्टीलेसर्न सदहतको कक्षा कोठा 
 २५ िर्ना प्रशशक्षार्थीहरूको लागि आिश्यक परे्न कुसी ि डसे्कहरू 
 लीड टेलीशभिर्न, पेर्न ड्राइभहरू, हिाइट बोडन सार्थै मजल्टमीडीया प्रोिके्टि 

प्रयोिात्मक अभ्यासको लागि 
 र्नशसिंि केयि कोठा -१  

 िेड सीट सदहतको बबिामी सतुाउरे्न खाट -१ 
 आिाम िरे्न िेड -१ 
 प्रार्थशमक उपचाि बाकस -१ (फोिसेपहरू, िेण्डिेहरू, िि पीसहरू, रूिा, एजन्टसेज्टक झोल 

िरूत ैिेटाडीर्न, सेभ्लोर्न आदद, टास्रे्न टेप, स्येतसे्कोप, र्थमोशमटि, टचन लाइट ि कैं ची) 
 दैनर्नक प्रयोिमा आउरे्न औषगधको बाकस -१( एण्टीपाइिेक्टीक, एर्नाल्िेष्टीक, एन्टीफ्लामेटिी, 

एंटीदहस्टाशमर्न औषगधहरू) 
 कमोड सदहतको ह्रिील गचयि 
 दहडाउर्ने गचयि 
 क्रचेि (Cruteches) 
 बी.पी. सेट (Blood pressure  Set) 
 िाल्क क्यार्न (Walk Cane) 
 गचर्नीिोि सम्बन्धी ककट (Diabetes kits) 
 र्थमानमीटि 
 इन्सशुलर्न शसरिन्ि 
 बढुाबढुीको लागि डायपि 
 डायपि बदल्र्ने स्लाइडडिं सीट (Sliding Sheet) 

 भान्छाकोठा -१ 
 कमोड सदहतको पाइखार्ना -१ 
 अकफस कोठा  

 अकफसको कुची  
 आिन्तकुको लागि कुचीहरू 
 सोफा सेट 
 इन्टिर्नटे सदहतको कम््यटूि सेट 
 रिसे्शर्न (फोर्नकल प्रा्त िरे्न ि सम्पणून सिोकाििालाहरूले सम्पकन  िाख़्र्न) 
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तालीमको लागि आवश्यक पने थप मेशसन, औजार तथा सामग्रीहरू  
 िदेैशशक िोििाि बोडनको नर्नदेशशका बमोजिमको सि सफाइको लागि चादहरे्न सामाग्रीहरू। 
 िदेैशशक िोििाि बोडनको नर्नदेशशका बमोजिमको भान्छाको लागि चादहरे्न सामाग्रीहरू। 
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केयर गिभर तालीम कायडक्रमको तालीका 

शस. न ं ववषय प्रकार जम्मा घन्त्टा कैक्रफयत 
१. केयि गिभि को अिधािणा स ै १४  
२. केयि गिभि (ियस्क, अपाङ्ि ि बच्चाहरू)    
 क)  र्नशसिंि सेिा  १००  
  आिाम प्रदार्न िरे्न (comfort measures) स ै+व्या २०  
  प्रार्थशमक उपचाि स ै+व्या ३०  
  ठीक िहे र्निहेको नर्निीक्षण िरे्न 

(Monitoring wellbeing) 
स ै+व्या १०  

  व्यजक्ति सि सफाई (Personal 
Hygine) छाला ि शरििको हेिचाह  

स ै+व्या २५  

  बदृबॄदृा /अपाङ्ि का िोिहरू सम्बन्धी स ै+व्या १०  
  आपतकालीर्न अिस्र्था (Emergency) स ै+व्या ५  
 ख) हाउस ककपीङ्ि  ५३  
 १. बठैक कोठा, भोिर्न कक्ष, शयर्न कक्ष, 

पाइखार्ना, र्नहुाउरे्न कोठा ि भान्छाकोठाको 
सिसफाई िरे्न 

 ३०  

 २. लिुाहरू (कटर्न, फाइिि ि र्नाइलर्न) धुरे्न ि 
इस्त्री लिाउरे्न। 

 २३  

 ि) खारे्नकुिाहरू तयािी िरे्न ि खुिाउरे्न  ३०  
  पोषण (Nutrition) स ै+व्या १५  
  खार्ना तयाि िरे्न ि खुिाउरे्न स ै+व्या १५  
३. िाताििण स्िास््य ि सिसफाई(Environment 

Health and Sanitation) 
स ै+व्या ८  

४. सञ्चािको लागि भाषा स ै+व्या १०५  
 क) अग्रेिी   ४५  
 ख) िन्तव्य देशको भाषा  ६०  
५ कायनित तालीम  ८०  
 जम्मा  ३९०  

 स-ै सदैाजन्त्तक     व्या- व्यावहाररक 
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केयर गिभर तालीम कायडक्रमको तालीका 

खण्र् १: केयर गिभर को अविारणा 
दक्षता:: 

१. केयिगिभिको कायनसँि परिगचत हुरे्न। 
२. केयिगिभिको जिम्मेिािी ि विशषेतासँि परिचत हुरे्न। 
३. केयिगिभिको भशूमकासँि परिगचत हुरे्न। 
४. केयिगिभिको कामसँि नर्नदेशशत हुरे्न। 
५. केयि गिभि पेशाको काम ि कतनव्य सँि परिगचत हुरे्न। 
६. बदृृदबदृृदाहरूसँि परिगचत हुरे्न। 
७. हेरििचाि िर्नुनपरे्न िधृ्द/अशक्तहरूको दैनर्नक िनतविगधको िािेमा परिगचत हुरे्न। 
८. हेिचाह िर्नुनपरे्न व्यजक्तको पदहचार्न िर्नन। 
९. िन्तव्यदेशको िािेमा परिगचत हुरे्न। 
१०. रे्नपालको कार्नरू्नी प्रािधार्न ि प्रकृयाको िािेमा परिगचत हुरे्न। 

खण्र् २: केयर गिभरको सवेा (वयस्क, अपाङ्ि र बच्िाहरू) 
क)  र्नशसिंि सेिा 

१. आिाम प्रदार्न िरे्न (comfort measures) 
दक्षता:: 

 केयि रिसीभिलाई आश्िस्त / सान्त्िर्ना ददरे्न। 
 आिाम िर्नन/सतु्र्न अिसि ददरे्न। 
 दैनर्नक कक्रयाकलापको (िस्त:ै खुिाउरे्न, सौच िरे्न, अन्य) को   लागि केयि 

रिसीभिलाई मदृत िरे्न। 
 केयि रिसीभि को ओछ्यार्न शमलाउर्ने। 
 विश्राम िर्नन ददरे्न। 
 केयि रिसीभिलाई Supine/dorsal (उिार्नो) जस्र्थनतमा िाख़्रे्न। 
 केयि रिसीभिलाई घो्टो (Prone) जस्र्थनतमा िाख़्रे्न।  
 केयि रिसीभिलाई कोल्टे (Lateral) जस्र्थनतमा िाख़्रे्न। 
 केयि रिसीभिलाई Lithotomic जस्र्थनतमा िाख़्रे्न। 
 ओछ्यार्नमा सतु्दा ढाड दखु्न िोक्रे्न दिाि िादहत उपायहरू लाि ूिरे्न। 
 र्नओिटाएको ओछ्यार्नहरू शमलाउर्ने। 
 सहिताका उपकिणहरू प्रयोि िरे्न। 

२. प्रार्थशमक उपचाि 
दक्षता: 

 प्रार्थशमक उपचाि ककट तयाि िरे्न। 
 िक्तश्रािको प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न। 
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 Chocking भएको अिस्र्थामा प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न। 
 र्नाकबाट हुरे्न िक्तश्रािको प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
 Hypothermia को प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
 Hyperpyrexia को प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
 Dehydration को प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
 भागचएको/मककन एको अिस्र्थामा प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
 Shock को प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
 आिोले पोलेको अिस्र्थामा प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
 मांसपेशी ि हडडीमा चोटपटक लािेको प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
 Sterilize िरे्न 
 अधािभतू िीिर्न सहयोि  (Basic life support) िरे्न 

३. ठीक िहे र्निहेको नर्निीक्षण िरे्न (Monitoring wellbeing) 
दक्षता: 

 र्नाडीको Pulse rate शलरे्न 
 Blood pressure शलरे्न 
 श्िासप्रश्िासको जस्र्थनत र्थाहा पाउरे्न 
 शरििको तापक्रम शलरे्न 
 केयि रिशसभिको नर्नयशमत अिलोकर्न िरे्न 

४. व्यजक्ति सि सफाई (Personal Hygine) छाला ि शरििको हेिचाह 
दक्षता: 

 मखुको हेिचाह िरे्न 
 कपालको हेिचाह िरे्न 
 र्नङको हेिचाह िरे्न 
 र्नाक/कार्नको हेिचाह िरे्न 
 Genital area को हेिचाह िरे्न 
 आँखाको हेिचाह िरे्न 
 व्यजक्तित स्िच्छता/हेिचाह सनुर्नजस्चत िरे्न 
 पछाडीको भाि हेिचाह िरे्न 
 छाला ि शरििको हेिचाह िरे्न 
 सामार्नहरू (िस्तैैः कपडाहरू, िुिा आदद) को हेिचाह िरे्न 
 केयि रिसीभिलाई ददशा, वपसाब िर्ननको लागि मद्दत िरे्न 
 केयि रिसीभिलाई र्नहुाउर्नको लागि मद्दत िरे्न 
 Genital( िरे्नजन्रय)को देखभाल/सिसफाई िरे्न। 
 कपडाहरू टालटुल ि ममनत िरे्न 
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 केयि रिसीभिलाई कपडा फेर्ननको लागि मद्दत िरे्न  
 भाँडाहरू सफा िरे्न 
 हेिचाह िरे्न कायन िाम्रिी अभ्यास िरे्न 

५. बदृबॄदृा /अपाङ्ि का िोिहरू सम्बन्धी 
दक्षता: 

 पोषण अभािका विकाि िािे िार्नकािी शलरे्न 
 पखला िािे िार्नकािी शलरे्न 
 उच्च िक्तचाप िािे िार्नकािी शलरे्न 
 डडपे्रसर्न िािे िार्नकािी शलरे्न 
 Al-Zimmer िािे िार्नकािी शलरे्न  
 Pneumonia िािे िार्नकािी शलरे्न  
 मधुमेह िािे िार्नकािी शलरे्न 
 िजन्डस िािे िार्नकािी शलरे्न 
 Parkinson िािे िार्नकािी शलरे्न 
 Traumatic brain injury िािे िार्नकािी शलरे्न 
 Familiarize with cold injury (गचसोले हुरे्न िोि ि चोटपटक िािे िार्नकािी 

शलरे्न) 
 अशक्तता िािे िार्नकािी शलरे्न 
 अशक्त िाल िाशलकाको हेिचाह िरे्न। 

६. आपतकालीर्न अिस्र्था (Emergency) 
दक्षता: 

 आपतकाशलर्न जस्र्थनत/ दघुनटर्नाको अिस्र्थामा सहयोि िरे्न। 
 अन्य आपतकाशलर्न अिस्र्थामा सहयोि िरे्न। 

ख) हाउस ककपीङ्ि 
१. बठैक कोठा, भोिर्न कक्ष, शयर्न कक्ष, पाइखार्ना, र्नहुाउरे्न कोठा ि भान्छाकोठाको सिसफाई 

िरे्न 
दक्षता: 

 भुँइका सतहहरू सफा िरे्न। 
 फनर्ननसीङ्ि ि कफक्स्चिहरू सफा िरे्न। 
 ओच्छयार्न ि भाँडा कुिाहरू सफा िाख़्रे्न। 
 पाइखार्ना ि र्नहुाउरे्न कोठा सफा िरे्न। 
 कोठाहरू सफा िरे्न। 
 कोठाको िाताििण स्िच्छ िाख़्रे्न। 
 भान्छा कोठा सफा िरे्न। 
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२.  लिुाहरू (कटर्न, फाइिि ि र्नाइलर्न) धुरे्न ि इस्त्री लिाउरे्न। 
दक्षता: 

 कपडाहरू (कटर्न, फाइिि ि र्नाइलर्न) िम्मा ििी छुट्याउरे्न। 
 दािहरू हटाउरे्न। 
 लिुा धुरे्न उपकिणहरू ि सामाग्रीहरू तयाि िरे्न। 
 लिुा धुरे्न कायन िरे्न। 
 लिुाहरू (कटर्न, फाइिि ि र्नाइलर्न) सकुाउरे्न। 
 लिुाहरू (कटर्न, फाइिि ि र्नाइलर्न) मा इस्त्री लिासउरे्न। 

ि) खारे्नकुिाहरू तयािी िरे्न ि खुिाउरे्न 
१. पोषण (Nutrition) 

दक्षता: 
 खार्ना को स्िच्छता ि सफाई कायम िाख़्रे्न 
 खुिाउरे्न ताशलका कायम िरे्न 
 खार्नाको िणुस्ति कायम िरे्न 
 सिुक्षक्षत वपउरे्न पार्नी प्रदार्न िरे्न 
 केयि रिसीभिलाई  खार्नाको लागि तयाि बर्नाउरे्न 
 र्निम खार्ना (आहाि)को लागि सामाग्री तयाि िरे्न 
 केयि रिसीभिलाई  खुिाउरे्न 
 िदृृदद िेकडन चाटन (Growth record chart) नर्नयमीत िरे्न 
 आिश्यकतामा आधारित विशशष्ट आहाि प्रबन्ध िरे्न (diabetes, HTN, under 5) 
 Complimentary food को प्रबन्ध िरे्न (बच्चा, कुपोषण) 
 झोल खार्ना तयाि िरे्न 

२. खार्ना तयाि िरे्न ि खुिाउरे्न 
दक्षता: 

 गचया ि कफी तयाि िरे्न 
 सपू तयाि िरे्न 
 बबहार्नको खािा तयाि िरे्न 
 खार्ना तयाि िरे्न 
 विहार्नको खािा खुिाउरे्न 
 खार्ना खुिाउरे्न 

खण्र् ३: वातावरण स्वास््य र सरसफाई (Environment Health and Sanitation) 
 दक्षता: 

 कायन स्र्थल सफा िाख़्रे्न 
 औिािहरू/उपकिणहरूको सभंाि िा िाँच िरे्न 
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 प्रदषुण (हािा/ध्िर्नी/पार्नी) घटाउरे्न िा नर्नयन्त्रण िरे्न 
 कायन स्र्थल िाम्रो बर्नाउर्न े
 फोहि फाल्रे्न 
 सामाग्रीहरू (धारिलो उपकिण/औषधी/िसायर्न, खार्ना, कपडा आदद) ठीक ठाँऊमा 

िाख़्रे्न 

खण्र् ४: सञ्िारको लागि भाषा 
 अगें्रिीमा कुिाकार्नी िरे्न 
 िन्तव्यदेशको भाषामा कुिाकार्नी िरे्न  

खण्र् ५: कायडित तालीम   
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खण्र् १: केयरगिभरको अविारणा 
पररिय: 

यो विषयमा केयिगिभिसँि सम्बजन्धत ज्ञार्न, सीप, मर्नोिवृि, विशषेता, जिम्मेिािी, कतनव्य ि कायनहरू 
समािेश िरिएको छ। 

उदेश्य: 
यो पाठ्यक्रम समाज्तपनछ प्रशशक्षार्थीहरूले नर्नम्र्न कायनहरू िर्नन सक्रे्नछर्न।् 

 केयिगिभिको पेशा, कायन, मर्नोिवृि, कतनव्यको िणनर्न िर्नन सक्रे्नछर्न।् 
 केयिगिभिको कायन िर्नुन भन्दा पदहले यससँि सम्बजन्धत ज्ञार्न हाशसल िरे्नछर्न।् 
 केयिगिभिसँि सम्बजन्धत नर्नयम ि नर्नदेशर्नसँि परिगचत हुरे्नछर्न।् 
 केयिगिभिको कायन िर्नन सक्रे्नछर्न।् 

अवगि:१४ घण्टा 
दक्षता:: 

१. केयिगिभिको कायनसँि परिगचत हुरे्न। 
२. केयिगिभिको जिम्मेिािी ि विशषेतासँि परिचत हुरे्न। 
३. केयिगिभिको भशूमकासँि परिगचत हुरे्न। 
४. केयिगिभिको कामसँि नर्नदेशशत हुरे्न। 
५. केयि गिभि पेशाको काम ि कतनव्य सँि परिगचत हुरे्न। 
६. बदृृदबदृृदाहरू बािे परिगचत हुरे्न। 
७. हेरििचाि िर्नुनपरे्न िधृ्द/अशक्तहरूको दैनर्नक िनतविगधको िािेमा परिगचत हुरे्न। 
८. हेिचाह िर्नुनपरे्न व्यजक्तको पदहचार्न िरे्न। 
९. िन्तव्यदेशको िािेमा परिगचत हुरे्न। 
१०. रे्नपालको कार्नरू्नी प्रािधार्न ि प्रकृयाको िािेमा परिगचत हुरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड १: केयर गिभरको कायड सँि पररगित हुने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 
१. केयिगिभिको परिचय 
२. केयिगिभिको कायनसचूी 
३. केयि गिभिको कायनको 

अिधािणाको िणनर्न 
४. केयि गिभिको कायनको प्रकािहरू 
५. केयि गिभि कायनका Elements 

(भािहरू) को सचूी 
६. केयि गिभि कायनका प्रकक्रयाहरू 

लेख़्रे्न 
७. ताशलका बर्नाउरे्न 
८. सिुक्षा प्रकृयाहरूको प्रयोि 

अिस्र्था (ददइएको) 
पाठ्यसामाग्री, ढाचँा 
 
कायन (के िरे्न) 
केयि गिभि कायनसँि परिगचत 
हुरे्न। 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 केयि गिभि कायनको परिभाषा 

ददएको 
 केयि गिभि पेशाको सामान्य 

अिधािणा ियार्न ििेको 
 केयि गिभिको कायन सचूीिध्द 

ििेको। 

केयि गिभि कायन 
 अिधािणा 
 परिभाषा 
 महत्ि 
 भािहरू(Elements) 
 प्रकाि 
 ताशलका 
 प्रकृया 
 स्िास्र्थ ि सिुक्षा 
 यौर्न उत्पीडर्न 

 
केयिगिभि 
 परिभाषा 
 कायन (Function) 
 कामको प्रकाि(Job type) 
 परिितनर्नको सिंाहक 
 उत्प्रेिणा दायक 
 योिर्नाकाि 
 मदतॄ/सहयोि िरे्न 
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कायड सरंिना 
कायड २:  केयर गिभरको जजम्मेवारी वविषेतासँि पररगित हुने। 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 
१. केयिगिभिको विशषेताहरूको सचूी 

बर्नाउर्न े
२. केयिगिभिको भशूमका सगूचकृत 

िरे्न 
३. केयिगिभिको दानयत्िहरूको सचूी 

बर्नाउर्न े
४. सािधार्नी अपर्नाउरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
पाठ्यसामाग्री 
 
कायन(के िर्नुन परे्न) 
केयिगिभिको विशषेता ि 
उििदानयत्िहरू सँि परिगचत हुरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
केयिगिभिको विशषेताहरू 
सगूचकृत िरिएको। 
केयिगिभिको उििदानयत्ि 
सगूचकृत िरिएको। 

केयिगिभि 
 विशषेताहरू 
 अगधकाि 
 र्ननैतकता 
 व्यिहाि ि मापदण्ड 

(norms) 
 उििदानयत्ि 
 पदहचार्न 
 आफूलाई  पारििारिक 

सदस्य िस्त ैबर्नाउर्न े
 बदृ ॄि असक्षमलाई  पर्थ 

प्रदशनकको रूपमा सहयोि 
िरे्न। 

 कामको व्यिस्र्थापर्न ि 
हेिविचाि िरे्न 

 सामान्य अिस्र्था ि 
आपतकाशलर्न अिस्र्थामा 
समस्या समाधार्न िरे्न। 

 हलचल िर्नन र्नसक्र्नेहरूको 
िदटलता अध्ययर्न िरे्न 
(Complications of 
being bedridden) 

 व्यजक्तित स्िास्र्थ ि सिुक्षा 
 समस्या ि चुर्नौती 

 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
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कायड ३: केयर गिभरको भशूमकासँि पररगित हुने। 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 

१. व्यजक्तित हेिचाह िरे्न 
२. व्यजक्तित स्िच्छता िाँच 
३. कपडा परिितनर्न 
४. बदृ/ॄअसहायलाई  खुिाउरे्न 
५. िनतशशलता प्रदार्न  
६. स्िास्र्थ हेिचाह सम्बजन्ध िािरूक 

बर्नाउर्ने। 
७. िाताििखणय हेिचाह 
८. बदृ ॄतर्था परििािसँि सिंाद िरे्न 
९. बदृ ॄतर्था परििािसँि अन्तिकृया 

िरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षा कोठा 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
केयिगिभिको भशूमकासँि 
परिगचत हुरे्न। 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
आिश्यकता अर्नसुाि 
केयिगिभिको भशूमका प्रदनशर्न 
ििेको 

केयिगिभिको भशूमका 
A. व्यजक्तित हेिचाह 
 व्यजक्तित स्िास््य 
 कपडा परिितनर्न िरे्न 
 िनतशशल बर्नाउरे्न 
 स्िास्र्थ हेिचाह सम्बजन्ध 

िािरूक बर्नाउरे्न 
 औषधी खुिाउरे्न 

B. िाताििखणय हेिचाह 
C. बदृ ॄतर्था परििािसँि सिंाद 

िरे्न। 
D. शसशमत भशूमका सम्बजन्ध 

ज्ञार्न 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
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कायड ४: केयरगिभरको कामसँि तनदेशित हुने। 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 
१. केयिगिभि पेशाको परिभाषा ददरे्न 
२. केयिगिभिको ददशा नर्नदेशको सचूी 

बर्नाउर्न े

अिस्र्था (ददइएको) 
विशभन्र्न फिक पेशाको िार्नकािी 
ददरे्न 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
केयिगिभिको कायन बमोजिम 
मािन नर्नदेशशत िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 केयिगिभि पेशाको परिभाषा 

ददएको  
 केयिगिभिको कायन विििण 

सगुचिदृद ििेको 
  

केयिगिभिको कायन विििण 
 बदृृदको इच्छा ि आिश्कता 

विचाि िरे्न। 
 बदृृदको स्ितन्त्रता कायम 

िाख़्रे्न ि प्रोत्साहर्न िरे्न 
 बदृृदको सिुक्षा कायम िाख़्रे्न 
 विश्िास ि शाशलर्नताको 

सम्बन्ध सिृर्ना िरे्न। 
 उगचत हेिचाह िरे्न अिस्र्था 

कायम िाख़्रे्न 
 केयिगिभिको शसमामा बस्र्न े

(पारििारिक माशमलामा 
हस्तक्षेप र्निरे्न) 

 बदृृदको स्िास्र्थ ि ददमागि 
अिस्र्थाको परिितनर्न ि 
समस्याबािे िार्नकािी िाख़्रे्न 

 दैनर्नक कामको प्रबन्ध िर्नन 
ि वििामीलाई  सकृ्रय पार्नन 
पहल िरे्न। 

 परििाि ि आफन्तलाई  
परिितनर्न (Diversion) को 
बािे िार्नकािी ििाउरे्न 

 बदृृदहरूको िोपनर्नयता 
कायम िरे्न 

 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
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कायड ५: केयरगिभर पेिाको काम र कतडव्य सँि पररगित हुने । 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 

केयिगिभिको कतनव्यहरू सगूचकृत 
िरे्न। 
 
केयिगिभिको कायनहरूको सचूी बर्नाउरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
पाठ्य सामाग्री, केयि प्रा्टकतान, 
केयि दाता 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
केयिगिभि पेशाको कतनव्य ि 
कायनहरूको िार्नकािी हुरे्न। 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
केयिगिभिको कतनव्यहरू सगुचकृत 
ििेको 
केयिगिभिको कायनहरूको सचूी 
तयाि ििेको 
 

केयिगिभि 
 कतनव्यहरू 
 कामहरू 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
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कायड ६: बदृ्द बदृ्दाहरू बारे पररगित हुने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 

१. बढु्यौलीलाई  परिभावषत िरे्न 
२. बढु्यौलीको जििर्न परिभावषत िरे्न 
३. इििायलको बदृृदहरूको 

िर्नसखं्याको त्याङ्क ि जििर्नको 
बािेमा िणनर्न िरे्न 

४. बढु्यौली प्रकृया सगूचकृत िरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षाकोठा 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
बदृृदहरूसँि परिगचत हुरे्न। 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 बढु्यौलीको जििर्न परिभावषत 

ििेको 
 िन्तव्यदेशको बदृृदहरूको 

िर्नसखं्या त्याङ्क ि 
जििर्नको िािेमा िणनर्न ििेको 

 बढु्यौली प्रकृया सगूचकृत 
ििेको 

बढु्यौली जििर्न 
 परिचय 
 बदृृद, असक्त िर्नसखं्या 

त्याङ्क ि त्य 
बढु्यौली प्रकृयाको 
विश्लेषण िरे्न 

 भौनतक परिितनर्न  
 कायानत्मक पक्ष 
 सामाजिक पक्ष 
 मार्नशसक पक्ष 
 भािर्नात्मक पक्ष 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
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कायड ७: हेरवविार िनुडपने बदृहदहरूअ अिक्तहरूको दैतनक िततववगि वारेमा पररगित हुने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 

१. व्यजक्तित स्िास््य छालाको िाचँ 
ि शरििको हेिचाह िरे्न 

२. ठोक्काएि हुरे्न घाउहरू को 
नर्नरिक्षण िरे्न 

३. पखालाको पदहचार्न, गचककत्सककय 
समस्याको कािणहरू, व्याक्टेरिया 
िा भाइिल 

४. मधुमेहयकू्त खार्नासँि सतकन  
िहरे्न। 

५. िनतशशलता ि स्र्थार्नान्तिणको 
िािेमा र्थाहा पाउरे्न। 

६. खसेि हुरे्न दघुनटर्ना बािे िार्नकािी 
ददरे्न 

७. अपतकाशलर्न जस्र्थनत र्थाहा पाउरे्न। 
८. सिुक्षा ि दघुनटर्ना कम िरे्न। 
९. सिुक्षा सािधार्नी शलरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षा कोठा/ प्रयोिात्मक कक्षा 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
हेिविचाि िर्नुनपरे्न बदृृदहरूको 
दैनर्नक िनतविगधका िािेमा 
परिगचत हुरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
बदृृदबदृृदा/अशक्तको दैनर्नक 
िनतविगधको िािेमा िार्नकािी 
भएको। 

बदृृद/अशक्तको दैनर्नक 
कक्रयाकलाप 
 व्यजक्तित स्िास््य, छाला 

ि शरििको हेिचाह िरे्न  
 ठोक्काएि हुरे्न घाऊ बािे 
 बस्रे्न स्र्थार्न ि त्यसको 

जस्र्थनत बािे 
 झाडा पखालाको समस्या ि 

कािणहरू व्याक्टेरिया 
अर्थिा भाइिल 

 मधुमेहयकू्त खार्नामा सतकन  
िहरे्न 

 लचकता ि स्र्थार्नान्तिण 
 खसेि हुरे्न दघुनटर्ना 
 अकजस्मक अिस्र्था 
 सिुक्षा ि दघुनटर्नाबाट बच्रे्न 
 िोकर्थाम िरे्न उपाय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
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कायड ८: हेरिाह िनुडपने व्यजक्त (केयर ररसीभर) को पहहिान िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 
१. केयि रिशसभिको परिभावषत िरे्न 
२. केयि रिशसभिको प्रकािहरू पदहचार्न 

िरे्न 
३. केयि रिशसभिको प्रकाि अर्नसुाि 

केयि गिशभङको सेिाददरे्न ताशलका 
बर्नाउर्न े

४. केयिरिशसभिको प्रकाि अर्नसुाि सचूी 
तयाि िरे्न 

५. केयि रिशसभिको प्रकाि अर्नसुाि 
सहायक उपकिणको सचूी तयाि 
िरे्न 

६. केयि रिशसभिसँि सम्बजन्धत 
समाग्रीको सचूी तयाि िरे्न 

७. केयि रिशसभिको प्रकाि अर्नसुािको 
चरित्र सगूचकृत िरे्न 

८. केयि गिशभङको सिुक्षाको प्रकृयाबािे 
सचूी तयाि िरे्न 

९. सिुक्षाको प्रकृया प्रदशनर्न िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
पाठ्य सामाग्री, केयि रिशसभि ि 
अपनूत न 
 
कायन (के िरे्न) 
केयि रिशसभिको पदहचार्न िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 केयि रिशसभिको पदहचार्न 

ििेको 
 आिश्यक औिािहरू छर्नौट 

ििेको 
 केयिगिशभङको ताशलका 

बर्नाएको 
 केयिगिशभङको लागि सिुक्षा 

सामाग्री सगूचकृत ििेको 
 केयिरिशसभिको चरित्र 

सगूचकृत ििेको 

केयि रिशसभि 
 परिभाषा 
 प्रकाि 

 बदृृद 
 अशक्त 

 परिचय 
 चरित्र 
 व्यजक्तित सिुक्षा ि 

स्िास्र्थ 
 
केयि गिशभङ 
 ताशलका 
 औिािहरू 
 उपकिण 
 सामाग्रीहरू 
 स्िास्र्थ ि सिुक्षा प्रकृया 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
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कायड ९: िन्त्तव्य देिको बारेमा पररगित हुने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 

१. र्नक्सा/Globe हेिेि िन्तव्य देश पिा 
लिाउर्न े

२. िन्तव्य देशको सामाजिक ि 
सांस्कृनतक पक्षको बािेमा सगूचबदृद 
िरे्न 

३. िन्तव्यदेशमा िर्नन हुरे्न ि र्नहुरे्न 
कामको बािेमा सचूी तयाि िरे्न 

४. केयिगिभिको कामको सगूचकृत िरे्न 
५. काम िदान पिेको पदहलो िाम्रो 

धािणाको बािेमा लेख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
िन्तव्य देशको र्नक्सा/Globe 
कक्षा कोठा 
 
कायन (के िरे्न) 
िन्तव्य देशसँि परिगचत हुरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 र्नक्सा/Globe मा 

िन्तव्यदेश पिा लिाएको 
 िन्तव्य देशको सामाजिक 

सास्कृनतक पक्षका बािेमा 
सगूचकृत ििेको  

 िन्तव्यदेशमा िर्नन हुरे्न ि 
िर्नन र्नहुरे्न कामको बािेमा 
सचूी बर्नाएको 

 केयि गिभि कामको 
िार्नकािी सगूचकृत ििेको 

 काम िदान पिेको पदहलो 
िाम्रो धािणाको बािेमा 
लेखेको 

िन्त्तव्यदेि  
 परिचय 
 सामाजिक ि सांस्कृनतक 

व्यिहाि 
 खुशसनद ि सिाह 
 िन्तव्यदेशमा िर्नन हुरे्न ि 

िर्नन र्नहुरे्न काम 
 काम िर्नुन भन्दा अिाडड 

िन्तव्यदेशको िािेमा 
िार्नकािी 

 काममा प्रर्थम िाम्रो धािणा 
 नर्नयम कार्नरू्न 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
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कायड १०: नेपालको काननूी प्राविान र प्रकृयाको बारेमा पररगित हुने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 

१. िदेैशशक िोििाि सम्बन्धमा 
रे्नपालको कार्नरू्नी प्रािधार्नबािे ियार्न 
िरे्न। 

२. िन्तव्यदेश िारे्न केयिगिभिको 
छर्नौट प्रकृयाकोिािे ियार्न िरे्न। 

३. िन्तव्यदेशमा केयिगिभि पठाउर्ने 
प्रकृयाको ियार्न िरे्न। 

४. महत्ि दशानउर्न े

अिस्र्था (ददइएको) 
नर्नयम कार्नरु्नहरू  
कक्षाकोठा 
 
कायन (के िरे्न) 
रे्नपालको कार्नरू्नी प्रािधार्न ि 
प्रकृयामा िार्नकािी हुरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 बदेैशशक िोििाि सम्बन्धमा 

रे्नपालको कार्नरू्नी 
प्रािधार्नबािे बयार्न ििेको 

 िन्तव्यदेश िारे्न 
केयिगिभिको छर्नौट 
प्रकृयाको िािे ियार्न ििेको 

 िन्तव्यदेशमा केयिगिभि 
पठाउरे्न प्रकृयाको ियार्न 
ििेको 

 महत्ि दशानएको 

रे्नपालको कार्नरू्नी प्रािधार्न 
 परिचय 
 महत्ि 
 प्रकृया 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खण्र् २: केयर गिभरको सेवा (अिक्त, बदृ ॄर केटाकेटी) 
पररिय:  
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यो विषयमा केयि गिभिको सेिा सिं सम्बजन्धत ज्ञार्न ि सीप िहेको छ। यसमा तीर्न खण्ड िहेका छर्न।् 
पदहलो खण्डमा Nursing हेिचाह, घिमा िर्नुनपरे्न कायनहरू (Housekeeping) ि खार्ना ि पेय पदार्थनसिं सम्बर्नगधत 
शशप ि ज्ञार्न िहेको छ। 

उद्देश्य: 
यो पाठयक्रमको समाज्तपनछ विधार्थीहिले िान्रे्नछर्न।् 

१. कायन स्र्थलमा हुरे्न आकस्मीकता बािे िार्नकािी ददर्न सक्रे्न। 

२. प्रार्थशमक उपचाि िर्नन सक्रे्नछर्न।् 

३. केयि रिसीभिलाई सान्त्िर्ना ददरे्न उपायहरू अपर्नाउरे्न छर्न।् 

४. केयि रिसीभिलाई साधािण स्िास्र्थ हेिचाह सेिा ददर्न सक्रे्नछर्न।् 

५. केयि गिभिको विशभन्र्न अभ्यासहरू प्रचाि िरे्नछर्न।् 

६. केयि रिसीभिहरू को िाम्रो भइिहेको अिस्र्था िाँच िरे्नछर्न।् 

७. शिुक्षक्षत, स्िस््य ि चाखलाग्दो िाताििण श्रिृर्ना िरे्नछर्न।् 

८. केयि रिसीभि (अशक्त, बदृ ॄि बच्चा) को विशषेता र्थाहा पाउरे्नछर्न।् 
९. बदृ/ॄ अशक्त (केयि रिसीभि) लाई लाग्रे्न साधािण िोिहरूको बािेमा र्थाहा पाउरे्नछर्न।् 

१०. सहायक उपकिणकरू प्रयोि िरे्नछर्न।् 

११. केयि रिसीभिलाई आिश्यकता अर्नसुािको nursing हेिचाह िरे्नछर्न।् 

१२. सिसफाइ िरे्नछर्न।् 

१३. कपडा धुरे्नछर्न।् 
१४. ओच्छ्यार्न मीलाउरे्न काम िरे्नछर्न।् 

१५. बबहार्नको खािा तयाि िरे्नछर्न।् 

१६. खािा तयाि िरे्नछर्न।् 

१७. खािा ि खार्ना खुिाउरे्नछर्न।् 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उपखण्र्: क: Nursing हेरिाह सेवा 
 

१: आराम प्रदान िने उपायहरू 
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अवगि: २० घण्टा 
दक्षता:: 

१. केयि रिसीभिलाई आश्िस्त / सान्त्िर्ना ददरे्न। 
२. आिाम िर्नन/सतु्र्न अिसि ददरे्न। 
३. दैनर्नक कक्रयाकलापको (िस्त:ै खुिाउरे्न, सौच िरे्न, अन्य) को   लागि केयि रिसीभिलाई 

मदृत िरे्न। 
४. केयि रिसीभि को ओछ्यार्न शमलाउर्ने। 
५. विश्राम िर्नन ददरे्न। 
६. केयि रिसीभिलाई Supine/dorsal (उिार्नो) जस्र्थनतमा िाख़्रे्न। 
७. केयि रिसीभिलाई घो्टो (Prone) जस्र्थनतमा िाख़्रे्न।  
८. केयि रिसीभिलाई कोल्टे (Lateral) जस्र्थनतमा िाख़्रे्न। 
९. केयि रिसीभिलाई Lithotomic जस्र्थनतमा िाख़्रे्न। 
१०. ओछ्यार्नमा सतु्दा ढाड दखु्न िोक्रे्न दिाि िादहत उपायहरू लाि ूिरे्न। 
११. र्नओिटाएको ओछ्यार्नहरू शमलाउर्ने। 
१२. सहिताका उपकिणहरू प्रयोि िरे्न।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
कायड सरंिना 

 

कायड १: केयर ररसीभरलाई आश्वस्त अ सान्त्त्वना हदने। 
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प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्न िरे्न। 
२. केयि रिसीभि को पदहचार्न िरे्न। 
३. केयि रिसीभि अिस्र्थाको  

मलू्याकर्न िरे्न। 
४. केयि रिसीभि को आिश्यकता 

/चासो पिा लिाउर्ने। 
५. उपयकु्त /छानर्नएको सजिलो 

उपकिण प्रयोि ििी व्यजक्तलाई 
आिाम ददर्ने। 

६. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको): 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 

 

कायन (के िर्नुनपरे्न): 
केयि रिसीभिलाई आश्िस्त / 
सान्त्िर्ना 
 

मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू 
अर्नकु्रम अर्नसुाि िरियो ि 
केयि रिसीभि  ले आिाम 
महससु ियो 
 

 परिचय 
 उद्देश्य 
 शसद्धान्त 
 सजिलो उपकिणहरुको 

प्रयोि ि कायन 

औजार र उपकरणहरू: सहिताका उपकिण, (िस्त ैपार्नीका व्यािहरू, अनतरिक्त तककयाहरू, व्याक िेष्ट, िालिुाका 
व्यािहरू, एयि िद्दा, ह्याण्ड िोलहरू) 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सहिताका उपकिणहिको उगचतरूपले प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ 

सरुक्षा: सहिताका उपकिणहरू प्रयोि िदान विशषे ध्यार्न पयुानउर्न।े सहिताका उपकिणहरू उगचत रूपले प्रयोि िरे्न। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 

कायड २: आराम िनडअ सतु्न अवसर हदने 
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प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्न िरे्न। 
२. केयि रिसीभि पदहचार्न िरे्न। 
३. केयि रिसीभि  तयाि िरे्न। 
४. केयि रिसीभि को आिश्यकता 

अर्नसुाि आिाम/सतु्रे्न व्यिस्र्था िरे्न। 
५. केयि रिसीभि सतु्र्न ुभन्दा पदहले 

ओछ्यार्न(bed) तयाि िरे्न 
६. केयि रिसीभि बालक हो भरे्न िार्ना 

िाएि सजिलो बर्नाउरे्न 
७. केयि रिसीभिलाई सतु्रे्न अर्थिा 

आिाम िरे्न िाताििण बर्नाउर्न 
मदृत िरे्न  

८. केयि रिसीभिलाई नर्नरिक्षण िरे्न, 
स्िास््य नर्नन्रा ि आिाम ददर्न 
प्रोत्सादहत िरे्न 

९. िेकडन िाख़्रे्न। 

अिस्र्था (ददइएको): 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 

 

कायन (के िर्नुनपरे्न): 
आिाम/सतु्रे्न मौका प्रदार्न िरे्न 

 

मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
आिाम िर्नन सतु्र्न मौका ददइयो 
केयि रिसीभि  ले आिाम 
महससु ियो 
केयि रिसीभि फुनत नलो देखखयो 
 

 

परिभाषा, महत्ि ि आिामका 
विगधहरू 

औजार र उपकरणहरू: ओछ्यार्न, र्नोटकपी बािािािाको सामाग्री, कर्थाका ककताब इत्यादद। 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः केयि रिसीभिलाई िाम्रिी हेण्डल र्नििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: सनुर्नजस्चत हुर्नहुोस ्कक ओछ्यार्नमा केदह पनर्न छैर्न ि ओछ्यार्न ठीकसिं मीलाइएको छ। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
कायड ३: दैतनक क्रक्रयाकलाप (जस्त:ै खुवाउने, सौि िने, अन्त्य) को लागि केयर ररसीभर लाई मदहत िने। 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
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१. नर्नदेशर्न पालर्न िरे्न। 
२. सामाग्रीहरू तयाि िरे्न। 
३. केयि रिसीभिलाई तयाि िरे्न। 
४. खुिाउरे्न भाँडो / भाँडा / बोतल 

आदद सफा ि सकं्रमण िदहत िरे्न। 
५. केयि रिसीभिलाई पौजष्टक 

आहािको आिश्यकता िािे र्थाहा 
पाउरे्न। 

६. खार्ना तयािी िर्नुन अिाडी हात धुरे्न 
७. खार्ना ि पेय पदार्थन तयाि िरे्न। 
८. केयि रिसीभि को उमेि ि अिस्र्था 

अर्नसुाि सुँहाउदो ि पयान्त सेिा 
ददरे्न।  

९. केयि रिसीभि ले खार्ना खादँा ि 
वपउँदा नर्नरिक्षण िरे्न ि सल्लाह 
ददरे्न। 

१०. केयि रिसीभि ले खार्ना खार्न ु 
भन्दा पदहले ि पनछ हात धरु्न 
प्रोत्सादहत िरे्न। 

११. केयि रिसीभि को अन्य 
आिश्यकताहरूको पदहचार्न िरे्न। 

१२. केयि रिसीभि को आिश्यकता 
अर्नसुाि मदृत ि समर्थनर्न िरे्न। 

१३. िेकडन िाख़्रे्न। 

अिस्र्था (ददइएको): 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 

 

कायन (के िर्नुनपरे्न): 
दैनर्नक कृयाकलाप 
(िस्त:ैखुिाउरे्न, सौच िरे्न, 
अन्य) को लागि केयि 
रिसीभिलाई मद्दत िरे्न। 
 
 मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
केयि रिसीभिहरूलाई दैर्नक 
कृयाकलापहरूको लागि समर्थनर्न 
ि मद्दत ििेको िस्त:ै खार्ना 
खार्ने, सौच िरे्न ि अन्य। 
 

 

 

 विशभन्र्न उमिे ि अिस्र्थाका 
व्यजक्तहरूको आिश्यकता, ि 
चासो  

 पोषण ि पौजष्टकताको 
आिश्यकता। 

 खार्ना तयाि िरे्न  ि खुिाउरे्न 
 

औजार र उपकरणहरू: आिश्यकता अर्नसुाि 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः केयि रिसीभि लड्र्न या ढल्र्न सक्छर्न।् खार्ना पकाउरे्न ि खुिाउरे्न भाडाहरू 
फोहि हुर्न सक्छर्न ्ि स्िास््य सिुक्षामा कमी हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा:  

 यस प्रकृया पिूा िदान स्िास््य िोखखमबाट िोगिरे्न 

 बालक, बदृ ॄव्यजक्त, अशक्त ि बबिामीलाई विशषे ध्यार्न ददरे्न 

 
 

कायड सरंिना 
 

कायड ४: केयर ररसीभर ओिटेको ओछ्यान (Occupied bed) शमलाउन े
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प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. ओछ्यार्न(bed) को खुट्टा नतिको 

भािमा मेच िाख़्रे्न। 
२. प्रयोि िरिरे्न sheets हरू मेचमा 

शमलाएि िाख़्रे्न। 
३. ओछ्यार्नको टाउको को भाि तल 

िरे्न। 
४. Contra-indicated र्नभएसम्म 

केयि रिसीभि को टाउको मार्थी 
उचालेि तककया हटाउरे्न। 

५.  ओछ्यार्न(bed) साइडमा केयि 
रिसीभिलाई ढल्काउर्न मद्दत िरे्न 

६. केयि रिसीभि को पछाडीबाट 
नर्नकाशलएको sheet शमलाउरे्न। 

७. सफा Bottom sheet को र्निम 
भाि  मागर्थ पािेि mattress को 
खुट्टा पट्दट िाख़्रे्न। 

८. ओछ्यार्न (bed) को खटु्टा ि  
छेउनतिको भाि sheet शभत्र 
नछिाउरे्न। 

९. कुर्ना शमलाउदै, टाउको पट्दटको 
भाि sheet शभत्र नछिाउरे्न। 

१०. केयि रिसीभि मा िाखखएको 
mackintosh शलरे्न कपडा तान्रे्न ि 
िाम्रिी नछिाउरे्न।   

११. केयि रिसीभि लाई ओछ्यार्नको 
छेउबाट आउर्न मद्दत िरे्न 

१२. Clean bottom sheet लाई केयि 
गिभि पट्टी तान्रे्न ि टाइट िरे्न। 
टाउको पट्दटकोभाि नछिाउरे्न, 
कुर्ना शमलाउरे्न। 

१३. िबि sheet तान्रे्न ि िाम्रिी 
नछिाउरे्न। Draw sheet तान्रे्न ि 
िाम्रिी नछिाउरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको): 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 

 

कायन (के िर्नुनपरे्न): 
ओछ्यार्न(bed)  शमलाउर्न े
 
 मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
ओिटेको bed िाम्रिी शमलाई 
यो।  

 

 

 ओिटेको ओछ्यार्नको 
अिधािणा 

 तयाि िरे्न प्रविगध 
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प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१४. तककया िाख़्रे्न ठाउँ परिितनर्न िरे्न ि 

केयि रिसीभि को टाउको तल 
िाख़्रे्न। 

१५. Mattress को टाउको पट्टी खस्रो 
भाि हुरे्न ििी मार्थीबाट Sheet 
िाख़्रे्न। 

१६. यदद आिश्यक छ भरे्न sheet 
मार्थी blanket (कम्बल) िाख़्रे्न। 

१७. Cuff बर्नाउर्नको लागि कम्बलमार्थी 
sheet पट्याउर्ने। 

 

औजार र उपकरणहरू: कुची या टुल, सफा सीट, लण्ड्री व्याि, डस्टि ि ककड्र्नी िेसीर्न। 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सिसफाईमा कमी ि काम िदान स्टेपहरू पालर्ना र्नििेमा। 
सरुक्षा: काम िदान स्िास््य सिुक्षाका खतिाहरूबाट बच्रे्न बचाउरे्न ि बच्चा, िदृ्ध, अशक्त ि बबिामीहरूलाई 
विशषे ध्यार्न पयुानउरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ५: ववश्राम िनड हदने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न। 
२. केयि रिसीभि पदहचार्न िरे्न 
३. केयि रिसीभि को आिश्यकता ि 

चाहर्ना पदहचार्न िरे्न 
४. केयि रिसीभिलाई सहि अिस्र्थामा 

िाख़्रे्न। 
५. केयि रिसीभि को उमेि ि चाहर्ना 

अर्नसुाि सगंितरािा, कर्थाहरू भरे्नि, 
मसाि आदद माध्यमरािा आिाम 
ददरे्न 

६.  केयि रिसीभि को जस्र्थनत लिाताि 
नर्नरिक्षण िरे्न 

७.  हो हल्लाको िाताििण हटाइ सफा 
ि शान्तमय िाताििणको   शसिनर्ना 
िरे्न 

८. िेकडन िाख़्रे्न 
 

अिस्र्था (ददइएको): 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न): 
विश्राम िर्नन ददरे्न  
 
 मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
केयि रिसीभि ले आिाम ििे 
केयि रिसीभि फूनत नलो देखखए ि 
महससू ििे। 
 
 
 

 विगध ि तरिकाहरू विश्रामको 
उद्देश्य 

औजार र उपकरणहरू: आिश्यकता अर्नसुाि, केयि रिसीभि को इच्छा ि चाहर्ना बमोजिम। 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः आिामदायी सामाग्रीहरूको प्रयोि उचीत तिीकाले र्निदान दघुनटर्ना हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: आिामदायी प्रविगधहरूको प्रयोि िदान उगचत ध्यार्न ददरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ६: केयर ररसीभर लाई supine/dorsal(उत्तानो) जस्थततमा राख़्ने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न। 
२. केयि रिसीभि पदहचार्न िरे्न 
३. केयि रिसीभिलाई तयाि िरे्न  
४. केयि रिसीभिलाई आफ्र्नो 

खुट्टाको भिमा उिार्नो पािेि सतु्र्न 
सहयोि िरे्न 

५. केयि रिसीभि को हात शिीिको 
छेउमा िाख़्रे्न 

६. घुडँामरु्नी तककया िाखेि केयि 
रिसीभि को खुट्टा विस्तािै 
तन्काउर्ने  

७. केयि रिसीभि  को टाउकोलाई 
तककयाको सहािा ददरे्न 

८. केयि रिसीभिको अिस्र्था नर्नरिक्षण 
ि नर्नजस्चत िरे्न 

९.  िेकडन िाख़्रे्न 
 

अिस्र्था (ददइएको): 
केयि रिसीभिहरू ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न): 
केयि रिसीभिलाई 
supine/dorsal अिस्र्थामा 
िाख़्रे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
केयि रिसीभि ले आिाम ििे 
केयि रिसीभि लाई 
supine/dorsal अिस्र्थामा 
िाखखयो 
 
 

 वििामीको जस्र्थनतको 
धािणाहरू 

 जस्र्थनतका प्रकािहरू 
 Supine जस्र्थनतको प्रकािहरू, 

प्रयोि, उद्देश्य ि परिभाषा 

औजार र उपकरणहरू: ओच्छ्यार्न ि शसिार्नीहरू  
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तिीकाले प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: सम्बजन्धत औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू उगचत तिीकाले प्रयोि िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ७: केयर ररसीभर लाई िोप्टो(Prone) जस्थततमा राख़्ने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न। 
२. केयि रिसीभि पदहचार्न िरे्न 
३. केयि रिसीभिलाई तयाि िरे्न  
४. पेटको भिमा पजल्टर्न केयि 

रिसीभिलाई मद्दत िरे्न 
५. केयि रिसीभि को टाउको मरु्नी 

तककया िाखी कोल्टे पारे्न 
६. खुट्टाको औलालाई ओछ्यार्नमा 

र्नछुिाउर्नको लागि  तककया िाख़्रे्न 
७. केयि रिसीभि को अिस्र्था 

नर्नरिक्षण ि नर्नजश्चत िरे्न 
८. िेकडन िाख़्रे्न 
 

अिस्र्था (ददइएको): 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 

 

कायन (के िर्नुनपरे्न): 
केयि रिसीभिलाई धो्टो(Prone) 
जस्र्थनतमा िाख़्रे्न 

 
 मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नसुिण िरियो 
केयि रिसीभिलाई धो्टो(Prone) 
अिस्र्थामा िाखखयो  
 

 धो्टो(Prone) पारे्न विगधहरू 
प्रयोि, उद्देश्य ि परिभाषा 

औजार र उपकरणहरू: ओछ्यार्न, तककयाहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू को उगचत तिीकाले प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: सम्बजन्धत औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू उगचत तिीकाले प्रयोि िरे्न। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page | 33 
 

कायड सरंिना 
कायड ८: केयर ररसीभर लाई कोलटे (Lateral) जस्थततमा राख़्ने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न। 
२. केयि रिसीभि पदहचार्न िरे्न 
३. केयि रिसीभिलाई  ओछ्यार्नमा 

कोल्टे पािेि िाख़्रे्न 
४. केयि रिसीभि को धुडाँ ि 

कम्मि तन्काउरे्न 
५. केयि रिसीभि को एउटा 

खुट्टामार्थी अको खुट्टा िाख्न 
र्नददई तन्काउरे्न। 

६. केयि रिसीभि को पाखुिा 
तन्काउरे्न ति पाखुिामा शरििले 
गर्थच्र्न र्नददरे्न 

७. केयि रिसीभि को पछाडी 
तककया िाख़्रे्न ि अको तककया 
दइुिटा धुँडाको बबचमा िाखरे्न 

८. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको): 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न): 
केयि रिसीभिलाई कोल्टे 
(Lateral) जस्र्थनतमा िाख़्रे्न 
 
 मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नसुिण अर्नसुाि 
िरियो 
केयि रिसीभिलाई कोल्टे 
(Lateral)  
अिस्र्थामा िाखखयो  
 

 कोल्टे (Lateral) अिस्र्थाका 
विगधहरू प्रयोि, उद्देश्य ि 
परिभाषा 

औजार र उपकरणहरू: ओछ्यार्न, तककया 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू को उगचत तिीकाले प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: सम्बजन्धत औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू उगचत तिीकाले प्रयोि िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ९: केयर ररसीभर लाई Lithotomic जस्थततमा राख़्ने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न। 
२. केयि रिसीभि पदहचार्न िरे्न। 
३. केयि रिसीभिलाई तयाि िरे्न। 
४. केयि रिसीभि को टाउको ि 

वपठ्यलुाई ओछ्यार्नमा िाख़्रे्न। 
५. केयि रिसीभि को buttock 

लाई ओछ्यार्नको छेउमा अर्थिा 
िाँच िरे्न टेिलमा िाख़्रे्न। 

६. धुँडा िाम्रोसिं तन्काउरे्न ि सब ै
भािलाई stirrups मार्थी 
ल्याउरे्न। 

७. केयि रिसीभि को अिस्र्था 
नर्नरिक्षण ि नर्नजश्चत िरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको): 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न): 
केयि रिसीभिलाई Lithotomy 
अिस्र्थामा िाख़्रे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
केयि रिसीभि लाई Lithotomy 
अिस्र्थामा िाखखयो  
 

 Lithotomy अिस्र्थाका 
विगधहरू प्रयोि, उद्देश्य ि 
परिभाषा 

औजार र उपकरणहरू: ओछ्यार्न, तककयाहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू को उगचत तिीकाले प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: सम्बजन्धत औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू उगचत तिीकाले प्रयोि िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड १०: ओछ्यानमा सतु्दा ढार् दखु्न रोक्ने दवाव रहहत उपायहरू लाि ूिने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न। 
२. केयि रिसीभि पदहचार्न िरे्न। 
३. केयि रिसीभिहरूको 

आिश्यकता पदहचार्न िरे्न। 
४. कुर्न ैपनर्न भािमा लिाताि हुरे्न 

दिािबाट केयि रिसीभिलाई 
बचाई िाख़्रे्न। 

५. िक्तसचंाि लिाताि िर्नन 
विभीन्र्न भािमा माशलस िरे्न। 

६. धषनण िोक्र्नको लागि 
ओछ्यार्नमा केयि रिसीभि 
सादान तान्र्न िा गधसनर्नबाट 
बचाउरे्न। 

७. भौनतक हेिचाह प्रदार्न िरे्न   
८. केयि रिसीभिलाई मेकानर्नकल 

उपकिणहरू िस्तैैः तककया 
हािा, िा पार्नी mattress, 
bed cradle खुट्टा बोडन आदद 
प्रदार्न िरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको): 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 

 

कायन (के िर्नुनपरे्न): 
सतु्दा घाउ दखु्न िोक्रे्न दिाि 
िदहत उपायहरू लाि ूिरे्न 
 

मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
दखु्न िोक्रे्न उपायहरू लाि ूिरियो 
ओछ्यार्नमा सतु्दा हुरे्न घाउबाट 
केयि रिसीभिलाई शिुक्षक्षत 
िरियो 
 

 दिाि घटाउरे्न तरिका, विगध 
प्रयोि, उद्देश्य ि परिभाषा 

 पछाडीको भािको हेिचाह 

 Sponge बाट मसाि 

औजार र उपकरणहरू: ओछ्यार्न, तककया 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू को उगचत तिीकाले प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: सम्बजन्धत औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू उगचत तिीकाले प्रयोि िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ११: खाली ओछ्यानहरू शमलाउन े

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 
१. सामाग्रीहरूलाई ओछ्यार्नको खुट्टाको 

छेउमा सवुिधािर्नक ठाँउमा िाख़्रे्न 
२. Mattress लाई  ओछ्यार्नमा सोझो 

ििी िाख़्रे्न 
३. Mattress मा तलको sheet िाम्रिी 

िाख़्र्नहुोस ्
४. टाउको पट्दट sheet लाई Tuck 

ििी square कुर्ना बर्नाएि िाख़्रे्न 
५. Rubber sheet िा mackintosh 

लाई  ओछ्यार्नको बबचमा िाखेि 
शभत्र नछिाउर्न े

६. Draw sheet टाउको भन्दा 45 
से.शम. को दिूीमा Rubber sheet 
मागर्थ िाख़्रे्न ि छेउनतिबाट 
Mattress शभत्र नछिाउर्ने ि 
Mackintosh ि Draw sheet 
(वपसािको समस्या भएका 
व्यजक्तहरूको अिस्र्थामा) प्रयोि 
िरिन्छ। 

७. top sheet लाई smooth side 
तल पािेि mattress को मार्थी 
पट्टी िाख़्रे्न। बाँकक िहेको sheet 
लाई  खुट्टानति ल्याउरे्न ि 
mattress शभत्र पठाउर्ने। 

८. प्रत्येक side मा mitered कुर्ना 
बर्नाउर्ने ि side नतिबाट sheet 
नछिाउरे्न (mitered कुर्ना sheet 
हरूलाई  पट्याएि बर्नाइएको हो, 
िसमा 45 डडग्री बर्नाइएको हुन्छ ि 
कुर्नाहरू िाम्रिी शमलाई एको हुन्छ। 

अिस्र्था (ददइएको) 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िरे्न) 
खाली ओछ्यार्नहरू शमलाउर्न े
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो  खाली ओछ्यार्नहरू 
शमलाई यो 
 

 परिभाषा 
 उदृदेश्य 
 तरिका  
 तयािी विगध 
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प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 
९. Mattress  को टुउको नतिको भाि 

शमलाएि ओछ्यार्नमा तन्र्ना िाख़्रे्न  

१०. खुट्टापट्टीको कुर्नामा half square 

बर्नाउर्न े

११. ढोकाबाट टाढा पािेि ओछ्यार्नको 
टाउको भािमा तककया िाख़्रे्न 

१२. मेचहरू सही ठाउँमा िाख़्रे्न 

औजार र उपकरणहरू: २ िटा तन्र्ना, कम्बल, तककया, तककयाको खोल, भ्याककन्टोस या ििि सीट, ड्र सीट 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सि सफाइको कमी ि काम िरे्न स्टेप पालार्ना र्नििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा:  

 काम िदान सि सफाई कायम िाख़्रे्न, 
 बच्चा, िदृ्ध, असक्त ि बबिामीहरूलाई विशषे ध्यार्न पयुानउरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड १२: सहजताका उपकरणहरू प्रयोि िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्नको पालर्ना िरे्न 
२. केयिरिशसभि पदहचार्न िरे्न 
३. केयिरिशसभिलाई  आश्िस्त पारे्न  
४. केयिरिशसभिको आिश्यकता 

पदहचार्न िरे्न 
५. केयिरिशसभिको अिश्यकता 

अर्नसुाि आिामदायी उपकिणहरू 
प्रयोि िरे्न । िस्त:ै केयि रिसीभि 
लाई  खुट्टा तल तककया िाख़्रे्न। 
यदद केयिरिशसभिलाई  
ओछ्यार्नमा सतु्दा वपडा भएमा 
Water mattress िा air 
mattress प्रयोि िरे्न 

६. वििामीलाई  सजिलोशसत िाख़्रे्न 
७. हात धुरे्न  
८. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयिरिशसभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िरे्न) 
सजिलो उपकिणहरू प्रयोि िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
मापदण्ड अर्नसुािको सजिलो 
उपकिणहरू प्रयोि िरियो 
 

सजिलो उपकिणहरू 
 परिभाषा 
 उदृदेश्य 
 प्रयोि 
 विगध 

औजारहरू तथा उपकरणहरू: आिश्यकता अर्नसुाि 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: उपकिणहरू प्रयोि िदान विशषे सािधार्नी अपर्नाउरे्न 
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२. प्राथशमक उपिार (First Aid) 
अिगध: ३० घण्टा 
दक्षता: 

१. प्रार्थशमक उपचाि ककट तयाि िरे्न। 
२. िक्तश्रािको प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न। 
३. Chocking भएको अिस्र्थामा प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न। 
४. र्नाकबाट हुरे्न िक्तश्रािको प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
५. Hypothermia को प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
६.  Hyperpyrexia को प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
७. Dehydration को प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
८. भागचएको/मककन एको अिस्र्थामा प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
९. Shock को प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
१०. आिोले पोलेको अिस्र्थामा प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
११.  मांसपेशी ि हडडीमा चोटपटक लािेको प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न।  
१२. Sterilize िरे्न 
१३. अधािभतू िीिर्न सहयोि  (Basic life support) िरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड १: प्राथशमक उपिार क्रकट तयार िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. ककटकोिािे िार्नकािी शलरे्न 
३. सामाग्री को सचूी तयाि िरे्न 
४. क्रमसचूी ३ मा देखाइएको सामाग्रीहरू 

सकंलर्न िरे्न 
 गचम्टा 
 पदटॄ 
 Gauge piece 
 काट्र्न े
 एजन्टसेज्टक झोल पदार्थन िस्तैैः 

बेदटडर्न, सेिेलर्न आदद 
 टाँशसरे्न टेप 
 Stethoscope 
 डडग्री 
 टचन लाईट (पेर्न) 
 कैची 
 Drugs (Antipyretic, 

Analgesics, Anti-
inflammatory, 
Antihistamine) 

५. स्र्थानर्नय रूपमा उपलब्ध भएका 
सामाग्रीहरू हरू सार्नो िाकस िा 
झोलामा िाख़्रे्न 

६. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
प्रयोिात्मक कक्षा ि आियक 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िरे्न) 
प्रार्थशमक उपचािको ककट तयाि 
िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 सब ै चिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो। 
 सब ै आिश्यक सामाग्रीहरू 

हरूको सार्थ प्रार्थशमक 
उपचाि ककट तयाि िरियो। 

 

 परिभाषा 
 उदृदेश्य 
 शसदृदान्तहरू 
 प्रार्थशमक उपचाि ककट ि 

यसका सामाग्रीहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: सार्नो िाकस िा झोला, क्रमसचूी ४ मा देखाइएको सब ैसामाग्रीहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औसगधहरू बेला बेलामा ददर्न ुपरे्न हुन्छ ि आकजश्मक रूपमा बदली िर्नुन परे्न 
पनर्न हुर्न सक्छ, त्यसमा सािधार्नी अपर्नाउर्न ुपरे्न। 
सरुक्षा: कुर्न ैपनर्न सामाग्री प्रयोि िर्नुन भन्दा पदहले नर्नदेशशका पढ्रे्न ि औिाि उपकिणहरू सािधार्नी पिूनक 
प्रयोि िरे्न। 
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कायड सरंिना 

कायड २: रक्तश्रावको प्राथशमक उपिार िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. वपडडतलाई  सतुाउरे्न आश्िस्त पारे्न 
३. लिुा खुकुलो पारे्न ि िक्तश्राि भएको 

भाि देखाउरे्न 
४. कुर्न ैपनर्न सामार्न शरििमा िाखेको छ 

ि सजिलोसँि हटाउर्न सककन्छ भरे्न 
हटाउरे्न 

५.  Dressing ििेि tissue paper 
हरू, news paper िा रूमालको 
प्रयोि ििेि िक्तश्राि हुरे्न ठाँउमा 
दिाि ददर्न े

६. यदद भाँगचएको छैर्न भरे्न िक्तश्राि 
भएको भाि मार्थी उठाउर्न े

७. िक्तश्राि भएको ठाँउमा Dressing 
ि पट्टी लिाउरे्न 

८. यदद िक्तश्राि िोककएको छैर्न भरे्न 
लिाताि Dressing िरे्न ि दिाि 
ददरे्न 

९. वपडडतको र्नाडी ि सामान्य अिस्र्था 
िाँच िरे्न 

१०. वपडडतलाई  तरुून्त अस्पतालमा 
लिैारे्न 

११. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
वपडडत ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
िक्तश्रािको प्रार्थशमक उपचाि 
िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 सब ैचिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो 
 िक्तश्रािको प्रार्थशमक 

उपचाि शिुक्षक्षत तरिकाले 
िरियो 

 वपडडतको अिस्र्था 
विगग्रर्नबाट िोिाइयो 

 प्रार्थशमक उपचािपनछ 
वपडडतले आिाम महससू 
ियो 

िक्तश्राि  
 परिभाषा 
 प्रकाि 
 कािण, लक्षण 
 प्रार्थशमक उपचाि व्यिस्र्थापर्न 
 स्र्थार्नान्तिण 

औजारहरू र उपकरणहरू: दटष्य ुपेपि, समाचाि पत्र, सार्नो रूमाल िा सफा कपडा, पट्टी 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: िक्तश्राि भएको भािमा दिाि ददर्ने ति िक्तसचंाि िर्नन विच विचमा दिाि हटाउरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ३: Chocking (स्वास प्रस्वास समास्या) भएको अवस्थामा प्राथशमक उपिार प्रदान िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञान 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. वपडडतलाई  आश्िस्त पारे्न , हािाको िाटो 

खोल्रे्न 
३. कुर्न ै पनर्न र्नक्कली दाँत िा शरििको भाि 

नर्नकाल्रे्न 
४. वपडडतलाई  खोक्र्न प्रोत्साहर्न िरे्न 
५. वपडडतलाई  फोक्सोभन्दा तल टाउको झकुाउर्न 

सहयोि िरे्न 
६. वपडडतको काधँमा चाि पटकसम्म र्थ्पड 

हान्रे्न (यसले अििोध हटाउर्न मदतॄ िदनछ) 
७. वपडडतको मखु िाँच िरे्न। यदद अििोध 

देखखन्छ भरे्न यसलाई  औलाहरूले िादहि 
खझक्रे्न 

८. वपडडतको पछाडी उशभरे्न ि उसको कम्मि 
िरिपरि लपेट्र्न े

९. किङ ि र्नाभीको विचमा मठु्ठी ि बढुी 
औलाको सहायताले गर्थच्रे्न 

१०. वपडडतलाई  अचार्नकसँि बशलयो झडका ददरे्न 
११. वपडडतलाई  मागर्थको कक्रया चाि पटकसम्म 

दोहोिाउर्ने (सतकन ता अपर्नाउरे्न, पीडीत घाइत े
पनर्न हुर्न सक्छ) 

१२. फेिी वपडडतको मखु िाँच िरे्न 
१३. यदद आिश्यक भएमा र्थ्पड हान्रे्न ि पेट 

गर्थच्रे्न 
१४. मदतॄ माग्रे्न ि वपडडतलाई  र्नजिकको 

अस्पताल लिैारे्न 
१५. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
वपडडत ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Chocking को प्रार्थशमक 
उपचाि ददरे्न। 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 सब ै चिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि ििीयो 
 Chocking को प्रार्थशमक 

उपचाि सिुक्षक्षत तरिकाबाट 
ददइयो 

 प्रार्थशमक उपचािपनछ 
वपडडतलाई  सहि महससु 
भयो। 

Chocking  
 परिभाषा  
 कािणहरू  
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 प्रार्थशमक उपचाि 
 व्यिस्र्थापर्न 
 िोकर्थाम 
 उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: सािरु्न, पार्नी, सफा कपडा 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
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सरुक्षा: स्िास प्रस्िास कायन िािी िाख़्र्न मद्दत पयुानउर्न ुपछन। 
कायड सरंिना 

कायड ४: नाकबाट हुने रक्तश्रावको प्राथशमक उपिार प्रदान िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. वपडडतलाई  आश्िस्त पारे्न ि 

वपडडतलाई  उसको विश्िास परु्नैः 
प्रा्त िर्नन सहयोि िरे्न 

३. वपडडतलाई  अिाडी झुकाएि 
िशसिहेको जस्र्थनतमा िाख़्रे्न 

४. र्नाकको ्िाल ि pharynx बाट 
क्लटहरू सफा िरे्न 

५. १० शमरे्नटको लागि र्नाक गर्थच्र्नहुोस ्
६. वपडडतलाई  मखुबाट सास फेर्नन 

लिाउरे्न ि कुिा िर्नन ि नर्नल्र्न 
र्नददरे्न 

७. घाँटी िरिपरिको लिुाहरू खकुुलो 
पारे्न 

८. वपडडतको र्नाडी ि िक्तचाप िाँच 
िरे्न 

९. यदद मार्थी ददइएको प्रकृयाले 
िक्तश्राि िोककएर्न भरे्न अस्पताल 
लिैारे्न 

१०. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
वपडडत ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
र्नाकबाट हुरे्न िक्तश्रािको लागि 
प्रार्थशमक उपचाि ददरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 र्नाकबाट हुरे्न िक्तश्रािको 

लागि सिुक्षक्षत तरिकाले 
प्रार्थशमक उपचाि ददइयो 

 प्रार्थशमक उपचािपनछ 
वपडडतले सहि महससु 
ियो। 

 सब ैचिणहरू अर्नकु्रम 
अर्नसुाि िरियो। 

र्नाकबाट हुरे्न िक्तश्राि 
 परिचय 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 प्रार्थशमक उपचाि व्यिस्र्थापर्न 
 िोकर्थाम उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: सफा कपडाहरू ि स्र्थानर्नय सामाग्रीहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: वििामीलाई हाछ्य ुिर्नन र्नददरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ५: Hypothermia को प्राथशमक उपिार प्रदान िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. वपडडतको अिस्र्था िाँच्रे्न 
३. र्थमोशमटिको प्रयोि ििेि तापक्रम 

शलरे्न (यदद वपडडत बच्चा छ भरे्न 
िेक्टल र्थमोशमटि प्रयोि िरे्न) 

४. शभिेको लिुाहरू वपडडतको शरििबाट 
हटाउरे्न 

५. केयिरिशसभिलाई  न्यार्नो िाख़्रे्न 
६. अनतरिक्त कम्िल प्रयोि िरे्न ि 

ियस्कहरूलाई  तातो पेय पदार्थन 
ददरे्न 

७. बच्चालाई  कटर्नको कपडाले बेरे्न ि 
यदद वपडडत बच्चा हो भरे्न आमाको 
काखमा िाख़्रे्न 

८. यदद वपडडल बच्चा हो भरे्न पटक 
पटक आमाको दधु खुिाउरे्न 

९. यदद वपडडतको अिस्र्था सधुारिएको 
छैर्न भरे्न वपडडतलाई  अस्पताल 
लिैारे्न 

१०. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
वपडडत ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Hypothermia को लागि 
प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 सब ैचिणहरू उगचत 

क्रममा  अर्नसुिण िरियो 
 सिुक्षक्षत तरिकाले 

hypothermia को 
प्रार्थशमक उपचाि िरियो 

 प्रार्थशमक उपचािपनछ 
वपडडतले आिाम महससु 
ियो 

Hypothermia: 
 परिभाषा 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 प्रार्थशमक उपचाि व्यिस्र्थापर्न 
 िोकर्थाम उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: र्थमोशमटि, िेक्टल र्थमोशमटि, जस्फग्र्नोमरै्नोमीटि, स्र्थेतसे्कोप स्र्थानर्नय श्रोतहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: िाताििण र्निमु्स्याउरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ६: Hyperpyrexia(हाइपरपाइरेजक्सया ) को प्राथशमक उपिार प्रदान िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. केयिरिशसभिको अिस्र्था र्थाहा 

पाउरे्न 
३. र्थशमनशमटिको प्रयोि ििेि तापक्रम 

शलरे्न (यदद वपडडत बच्चा हो भरे्न 
rectal thermometer प्रयोि िरे्न) 

४. धेिै भएको कपडा हटाउरे्न ि 
वपडडतलाई  आिामदायी बर्नाउर्ने 

५. Hyperthermia पदैा िरे्न 
िाताििणबाट बच्रे्न 

६. यदद वपडडतले वपउर्न सक्षम छ भरे्न 
केयि रिसीभि लाई  गचसो पेय 
पदार्थन ददर्न े

७. वपडडतलाई  पटक पटक गचसो 
बर्नाउर्न े

८. यदद वपडडतको अिस्र्था सधुारिएको 
छैर्न भरे्न अस्पताल लिैारे्न 

९. िेकडन िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
वपडडत ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Hyperpyrexia को प्रार्थशमक 
उपचाि प्रदार्न  िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 सब ै चिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो 
 सिुक्षक्षत तरिकाले 

hyperpyrexia को 
प्रार्थशमक उपचाि िरियो 

 प्रार्थशमक उपचािपनछ 
वपडडतलाई  आिाम 
महससू भयो 

Hyperpyrexia: 
 परिचय 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 प्रार्थशमक उपचाि व्यिस्र्थापर्न 
 िोकर्थाम उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: गचसो पेय, सफा कपडाहरू (गचसो कम्प्रेसको लागि) 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: गचसो बर्नाउर्न ेकम्प्रसे दददा दश-दश शमरे्नटको फिक पारे्न। 
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कायड सरंिना 

कायड ७: Dehydration को प्राथशमक उपिार प्रदान िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. वपडडतको अिस्र्था मलू्याङ्कर्न िरे्न 
३. वपडडतलाई  आिामदायक ठाँउ ि 

स्र्थार्नमा िाख़्रे्न 
४. Oral Rehydration Solution 

(ORS) तयाि िरे्न 
५. वपडडतलाई  ORS लिाताि ििाउरे्न 
६. वपडडत बच्चा हो भरे्न लिाताि 

स्तर्नपार्न ििाउरे्न 
७. आिाि आउरे्न कुिाहरू बन्द िरे्न 
८. िेकडन िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
वपडडत ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Dehydration को प्रार्थशमक 
उपचाि प्रदार्न िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 सब ैचिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो 
 सिुक्षक्षत तरिकाले 

Dehydration को 
प्रार्थशमक उपचाि प्रदार्न 
िरियो 

 प्रार्थशमक उपचािपनछ 
वपडडतलाई  सहि महससु 
भयो 

Dehydration: 
 परिचय 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 प्रार्थशमक उपचाि व्यिस्र्थापर्न 
 िोकर्थाम उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: र्नरू्न, गचनर्न, गिलास, िि, तातो पार्नी 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: Oral rehydration तयाि ििेको २४ घण्टा शभत्र प्रयोि िरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ८: भाँगिएको अवस्थामा प्राथशमक उपिार प्रदान िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. वपडडतको अिस्र्था मलू्याङ्कर्न िरे्न 
३. शभड हटाउरे्न ि िरिपरिको िाताििण 

शान्त बर्नाउर्ने। 
४. वपडडतलाई  आिाम महससू िर्नन 

ददरे्न 
५. पेय पदार्थन प्रदार्न िरे्न 
६. िक्तश्राि भएको ठाँउमा दिाउरे्न 
७. स्र्थानर्नय श्रोतहरू प्रयोि ििी घाइत े

भािलाई  अडाउर्न े
८. वपडडतलाई  हेल्र्थपोस्ट िा 

अस्पताल लिैारे्न 
९. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
वपडडत ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
भाँगचएको अिस्र्थामा प्रार्थशमक 
उपचाि प्रदार्न िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 सब ैचिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो 
 सिुक्षक्षत तरिकाले 

भाँगचएको अिस्र्थामा 
प्रार्थशमक उपचािपनछ 
वपडडतले सहि महससू 
ियो। 

Fracture: 
 परिचय 
 प्रकाि 
 कािण, गचन्ह ि लक्षणहरू 
 प्रार्थशमक उपचाि व्यिस्र्थापर्न 
 िोकर्थामका उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: गचम्टा ि स्र्थानर्नय श्रोतहरू (िाँस ि काठ का कडीहरू ि डोिी आदद) 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: भाँगचएको ठाँउ र्नचलाउर्ने 
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कायड सरंिना 

कायड ९: Shock(झट्का लािेको) को प्राथशमक उपिार प्रदान िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. वपडडतको अिस्र्था मलू्याङ्कर्न िरे्न 
३. केयि रिशसभिलाई  तककया प्रयोि 

र्निरिकर्न शभिालो िशमर्नमा िाख़्रे्न 
४. कपडाहरू खुकुलो बर्नाउरे्न ि 

वपडडतलाई  न्यार्नो बर्नाउर्न 
कम्बलले ढाक्रे्न 

५. यदद सम्भि भएमा तातो पये 
पदार्थन िस्त:ै गचया, ककफ ि दधु 
ददरे्न 

६. कािणहरू पिा लिाउरे्न ि सोही 
अर्नसुाि व्यिस्र्था िरे्न (िक्तश्राि 
िोक्र्नको लागि विगधहरू लाि ूिरे्न, 
यदद दखुाइको कािणबाट shock 
भएको छ भरे्न दखुाइ कम िरे्न 
तरिका अपर्नाउरे्न) 

७. केयि रिशसभिलाई  सकेसम्म नछटो 
अस्पताल लारे्न 

८. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
वपडडत ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Shock को प्रार्थशमक उपचाि 
ददरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 सब ै चिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो  
 सिुक्षक्षत तरिकाले shock 

को प्रार्थशमक उपचाि 
िरियो 

 प्रार्थशमक उपचािपनछ 
वपडडतलाई  सहि 
महससू भयो। 

Shock 
 परिचय 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 प्रार्थशमक उपचाि व्यिस्र्थापर्न 
 िोकर्थाम उपायहरू 
 

औजारहरू र उपकरणहरू: गचम्टा ि स्र्थानर्नय श्रोतहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: 

 यदद विधुनतय झडका हो भरे्न सकेुको काठले घाइतलेाई  छुटाउरे्न, िबिको ििुा लिाउरे्न इत्यादी। 
 बबिामी conscious भए पनर्न उठाउरे्न कायन र्निरे्न। 
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कायड सरंिना 

कायड १०: आिोले पोलेको अवस्थामा प्राथशमक उपिार िने 
प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न। 
२. वपडडतको अिस्र्था मलू्याङ्कर्न 

िरे्न 
३. लिुा, िुिा, िहर्ना, घडी आदद 

फुकाल्रे्न 
४. कपडा बशलिहेको छ भरे्न 

कम्बलले सब ैढाक्रे्न  
५. केयि रिसीभि लाई सहिता 

प्रदार्न िरे्न ि पीडडतलाई गचसो 
पार्नी ददरे्न 

६. घाइतलेाई सकेसम्म नछटो 
अस्पताल लिैारे्न 

७. िेकडन िाख़्रे्न 
 

अिस्र्था (ददइएको): 
पीडडत ि सामाग्रीहरू 

 

कायन (के िर्नुनपरे्न): 
िलेको ठाँउमा प्रार्थशमक 
उपचाि प्रदार्न िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
शिुक्षक्षत तरिकाले िलेको 
ठाँउको प्रार्थशमक उपचाि 
िरियो 
प्रार्थशमक उपचािपनछ पीडडतले 
सहि महससु ियो। 

आिोले पोलेको 
 परिभाषा 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 प्रार्थशमक उपचाि व्यिस्र्थापर्न 
 िोकर्थाम उपचािहरू 

औजार र उपकरणहरू: स्र्थानर्नय श्रोतहरू िस्त ैगचसो पार्नी ि भीिाइएको कम्मल आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: िलेको सतहमा छुरे्न ि मसाि र्निरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ११: मासंपेिी र हड्र्ीमा िोटपटक लािकेो अवस्थामा प्राथशमक उपिार िने 
प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न। 
२. वपडडतको अिस्र्था मलू्याङ्कर्न िरे्न 
३. लिुा, िुिा, िहर्ना, घडी आदद 

फुकाल्रे्न 
४. केयि रिसीभि लाई आिाम प्रदार्न 

िरे्न 
५. मसल्स ि हड्डी लाई खुकुलो 

तिीकाले िाध्रे्न 
६. घाइतलेाई सकेसम्म नछटो अस्पताल 

लिैारे्न 
७. िेकडन िाख़्रे्न 
 

अिस्र्था (ददइएको): 
पीडडत ि सामाग्रीहरू 

 

कायन (के िर्नुनपरे्न): 
मांसपेशी ि हड्डीमा चोटपटक 
लािेमा प्रार्थशमक उपचाि िरे्न 

 

मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
शिुक्षक्षत तरिकाले प्रार्थशमक 
उपचाि िरियो 
प्रार्थशमक उपचािपनछ पीडडतले 
सहि महससु ियो। 

मांशपेशी ि हाड 
 परिभाषा 
 गचन्ह ि लक्षण 
 प्रार्थशमक उपचाि व्यिस्र्थापर्न 
 िोकर्थाम उपचािहरू 

औजार र उपकरणहरू: िाँध्र्नको लािी र्निम डोिी ि स्र्थार्नीय सामाग्रीहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: हड्डी ि मसल्सहरू िोड्ले कस्र्न ुहुदैर्न। 
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कायड सरंिना 

कायड १२: सामाग्रीहरू Sterilize िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. सचूर्ना सकंलर्न िरे्न 
३. Kidney basin मा सामाग्रीहरू 

िाख़्रे्न 
४. १०० डडग्री सले्सीयसभन्दा बढी 

तापक्रममा सामाग्रीहरू उमाल्र्न े
५. सामाग्रीहरू मा तले िा ग्रीि 

लािेको भए सफा िरे्न 
६. धेिै उचाइमा काम िर्नुन छ भरे्न धेिै 

समयसम्म उमाल्र्न े
७. सामाग्रीहरू नतखो/ धारिलो छ भरे्न 

धुरे्न ि Lysol मा डुिाउरे्न 
८. दवूषत कपडाहरू लामो समयसम्म 

घाममा िाख़्रे्न 
९. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कायन स्र्थार्न/ कायनशाला, 
सामाग्रीहरू ि sterilizing 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
सामाग्रीहरू को Sterilize िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्नपुरे्न) 
 सब ै चिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो 
 सामाग्रीहरू sterilized 

िरियो 

परिचय, उदृदेश्य, महत्ि ि sterilize 
िरे्न तरिका 

औजारहरू र उपकरणहरू: पार्नी, भाडा, antiseptic झोल िस्त:ै Dettol, Lysol आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: धारिलो उपकिणहरू प्रयोि िदान सािधार्नी अपर्नाउर्ने 
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कायड सरंिना 
कायड १३ : अिारभतू जीवन सहयोि  (Basic life support) 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न प्रा्त िरे्न। 
२. प्रनतक्रीया बझु्र्नहुोस।् 
३. सहयोिको अवपल िर्नुनहोस।् 
४. कपडाहरू खोल्र्नहुोस।् 
५. हािाको लागि खुल्ला िाख़्र्नहुोस।् 
६. स्िास प्रस्िास िाँच िर्नुनहोस।् 
७. सास शलरे्न छोड्रे्न ििाउर्न ुहोस।् 
८. र्नाडीको चाल शलर्नहुोस।् 
९. सकुंचर्न (compression) सरुू 

िर्नुन होस।् 

अिस्र्था (ददइएको) 
िोि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
CPR को लागि प्रार्थशमक 
उपचाि िरे्न 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
Basic life support 
सम्बजन्ध कायन स्टेप बमोजिम 
ििेको। 

 

 परिभाषा 
 कािणहरू 
 लक्षण ि अिस्र्थाहरू 
 व्यिस्र्थापर्न 
 िोिर्थामका उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू : डशम, AED(Automated External Defibrillator) 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको उगचत तरिकाल ेप्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा : ग्लोिहरू, मास्कहरू ि िौर्नहरू िाम्रिी प्रयोि ििी कायन िरे्न ि औिाि उपकिणहरू प्रयोि िदान विशषे 
सािधार्नी अपर्नाउरे्न 
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३: ठीक बठेीक अवस्थाको तनिरानी िने 
अिगध: १० घण्टा 
दक्षता: 
१. र्नाडीको Pulse rate शलरे्न 
२. िक्तचाप (Blood pressure) र्ना्र्न े
३. श्िासप्रश्िासको जस्र्थनत र्थाहा पाउरे्न 
४. शरििको तापक्रम शलरे्न 
५. केयि रिशसभिको नर्नयशमत अिलोकर्न िरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड १: नार्ीको Pluse rate शलने। 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. केयि रिसीभि को पदहचार्न िरे्न 
३. सामाग्रीहरू तयाि िरे्न। 
४. केयि रिसीभि लाई  आिामको 

अिस्र्थामा िाख़्रे्न िा हातको सहािामा 
पल्टाउरे्न। 

५. केयि रिसीभि को Pluse िाँच्रे्न 
समयमा तापक्रम पनर्न र्ना्रे्न 

६. चोिी औला, माझी औला ि तसे्रो 
औलालाई केयि रिसीभि को िेडडयल  

धमर्नी (Radical artery) सिं ै
र्नाडीमा िख्न ेि बबस्तािै गर्थच्रे्न 

७. केयि रिसीभि को र्नाडीको पछाडी 
बढुी औला िाख़्रे्न ि घडी हेरे्न 

८. आधा शमरे्नटको Pulse िन्रे्न 
९. िनत सखं्या हुन्छ, त्यसको दोब्बि 

िरे्न, िसले िदान एक शमरे्नटको 
Pulse सखं्या हुन्छ 

१०. Pulse rate सामान्य र्नभएको 
अिस्र्थामा Pulse rate शलरे्न 

११. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Pulse rate शलरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ै चिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िाखखयो 
 सामाग्रीहरू दठकसिं 

प्रयोि िरियो 
 Pulse rate शलइयो 
 िेकडन िाम्रिी िाखखयो 
 ज्ञार्न(Knowledges) को 

परिक्षामा ६० प्रनतशत अकं 
हाशसल भएको   

Vital sign: 
 परिचय 
 प्रकाि  

 
Pulse दि 

 परिभाषा 
 उद्देश्य 
 Sites 
 तरिका 
 Pulse को दिमा तलमार्थी 
 Pulse लाई असि िरे्न 

तत्िहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: धडी, कलम, र्नोटिकु आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको ठीकसिं प्रयोि र्नभएमा उगचत परिणाम र्नआउरे्न हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: Pulse rate शलदा विशषे ध्यार्न ददर्न ु पछन ककर्नभरे्न नछटोनछटो हुरे्न pulse rate infection, 
hemorrhage इत्यादी हुर्न सक्छ  
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कायड सरंिना 
कायड २: रक्तिाप (Blood pressure) नाप्न े

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. केयि रिसीभि को पदहचार्न िरे्न 
२. सामाग्रीहरू तयाि िरे्न 
३. केयि रिसीभि लाई आफ्र्नो हातको 

सहािामा आिामको जस्र्थनतमा 
िाख्नुहोस 

४. केयि रिसीभि को पाखुिामा भएको 
कपडा हटाउरे्न 

५. केयि रिसीभि को पाखुिामा 
sphygmomanometer cuff बेरे्न 
िसमा दईु नतहाई भाि तल हुर्न ु
पदनछ 

६. िाँच िरे्न व्यजक्तको आखँाको समार्न 
उचाइमा स्केलको छेउमा 
manometer िाख़्रे्न 

७. Elbow मा औलाको cubical force 
बाट Brachinal को Pulsation 
अर्नमुार्न िरे्न। 

८. िबसम्म pulse हट्दैर्न तबसम्म 
cuff पम्प िरे्न 

९. placatory systolic blood 
pressure शलइसकेपनछ, 
stethoscope artery लाई elbow 
को cubical tosse मा िाख़्रे्न  

१०. Placatory systolic reading 
भन्दा 20 mm of Hg मागर्थ cuff 
खोल्रे्न 

११. र्थोिै भल्भ खोलेि चाप (pressure) 
विस्तािै छोडरे्न िसले िदान नतखो 
आिाि सनु्र्न सककयोस। यस ै
समयमा चापको reading शलरे्न। यो 
systolic pressure हो। 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
िक्तचाप र्ना्र्न े
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ै चिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िाखखयो 
 सामाग्रीहरू िाम्रिी प्रयोि 

िरियो 
 िक्तचाप र्नावपयो 
 ज्ञार्नको परिक्षामा ६० 

प्रनतशत अकं हाशसल 
िरियो  

 िेकडन िाम्रिी िाखखयो 

िक्तचाप (Blood pressure) 
 परिभाषा 
 सामान्य िार्नकािी 
 धेिै 
 र्थोिै 
 असि िरे्न तत्िहरू 
 Frequency 
 िक्तचाप र्ना्र्ने ठाउँहरू 

 
Sphygmomanometer 

 परिभाषा 
 सामान्य 
 उद्देश्य 
 िक्तचाप असि िरे्न 

तत्िहरू 
 Frequency 
 िक्तचाप र्ना्र्ने ठाउँहरू 
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प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१२. चाप अझ धेिै छोड्रे्न ि cuff बाट 

हािा बबस्तािै हािा बादहि नर्नस्केको 
सनु्रे्न। नर्नजश्चत विन्दमुा यो आिाि 
(sound)ठुलो बाट सार्नोमा परिितनर्न 
हुन्छ ि यो आिाि हिाउँछ िा सनु्र्न 
सककरे्न हुदैर्न। आिाि सनु्र्न र्नसक्र्न ु
भन्दा पदहले चाप र्नोट िरे्न। यो 
diastolic चाप हो।  

१३. Systolic ि diastolic चाप read 
िरिसकेपनछ cuff बाट हािा 
नर्नकाल्रे्न ि केयि रिसीभि को 
हातबाट cuff नर्नकाल्रे्न 

१४. िेकडन िाख़्रे्न   

औजारहरू र उपकरणहरू: धडी, कलम, र्नोटिकु, stethoscope, sphygmomano meter, जस्परिट, कपास 
आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको ठीकसिं प्रयोि र्नभएमा उगचत परिणाम र्नआउरे्न हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा:  

 cuff लाई  बेस्किी र्नकस्र्ने ककर्नभरे्न केयि रिसीभि लाई  असजिलो हुर्नसक्छ ति यदद cuff खुकुलो 
भयो भरे्न आिाि प्रस्ट सनु्र्न सककदैर्न। 

 Cuff उपयकू्त आकािको हुर्न ुपदनछ। 
 केयि रिसीभि को पाखुिा मटुु भन्दा मार्थी िाखेमा र्थोिै (low) िक्तचापको कािण बन्र्न सक्छ। 
 Compression bag मा िोडडएको number tube लाई एक अको मार्थी र्निाख़्रे्न ि र्नछुरे्न, ककर्नकी 

यसले िक्तचाप नर्नधािण िर्नन प्रयोि हुरे्न आिािमा हस्तक्षेप िर्नन सक्दछ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
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कायड ३: श्वास प्रश्वासकंो िती नाप्ने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. केयि रिसीभि को पदहचार्न िरे्न 
२. सामाग्रीहरू तयाि िरे्न 
३. केयि रिसीभिलाई आिामदायी  

अिस्र्थामा िाख़्रे्न। 
४. श्िासप्रश्िास स्िेच्छाल े नर्नयन्त्रण 

िर्नन सककन्छ, केयि रिसीभि को 
श्िासप्रश्िास उसलाई र्थाहा र्नददइकर्न 
िन्रे्न, त्यसलैे Pulse शलइसकेपनछ 
केयि रिसीभि को र्नाडीमा औला 
िाख़्रे्न ि छानतमा हात िाखेि छातीको 
चाल र्थाहा पाउरे्न 

५. एक शमरे्नटसम्म घडी हेिेि श्िास 
प्रश्िासकंो िती र्थाहा पाउर्न े

६. लिाताि िदहिो श्िासप्रश्िस दटपोट 
िरे्न, केयि रिसीभि को िंि ि 
छातीको दायाँ बायाँ फैलाएि दटपोट  
िरे्न 

७. िेकडन िाख़्रे्न  

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि गिभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
श्िास प्रश्िासकंो िती र्ना्र्न े 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ै चिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो 
 सामाग्रीहरू िाम्रिी प्रयोि 

िरियो 
 श्िास प्रश्िासकंो िती 

र्नावपयो  
 ज्ञार्न(Knowledges) को 

परिक्षामा ६० प्रनतशत अकं 
हाशसल िरियो 

 िेकडन िाम्रिी िाखखयो 

 परिचय 
 उद्देश्य 
 असि िरे्न तत्िहरू 
 frequency 

औजारहरू र उपकरणहरू: धडी, कलम, र्नोटिकु आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको ठीकसिं प्रयोि र्नभएमा उगचत परिणाम र्नआउरे्न हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: श्िास प्रश्िासकंो िती र्ना्दा विशषे सािधार्नी अपर्नाउर्ने  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

कायड सरंिना 
कायड ४: िरररको तापक्रम नाप्न े
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प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. केयि रिसीभि को पदहचार्न िरे्न 
२. सामाग्रीहरू तयाि िरे्न 
३. केयि रिसीभिलाई आिामदायी  अिस्र्थामा िाख़्रे्न। 
४. शरििको तापक्रम र्ना्र्न नर्नम्र्न तरिकाहरू 

अपर्नाउर्न े
५. केयि रिसीभि को तापमार्न मखुबाट शलर्नको लागि 

डडग्रीको बल्ि भएको नति केयि रिसीभि को 
जिब्रोले डडग्री गर्थच्रे्न 

६. र्नाकबाट सास फेरे्न 
७. डडग्री(thermometer) एक शमरे्नटसम्स िाख़्रे्न 
८. Axillaries हरूको लागि शरििको तापक्रम शलरे्न 

यो विगध प्रयोि िरे्न 
९. Thermometer लाई axilla िा groin मा िाख़्रे्न 

पशसर्ना आएको छ कक छैर्न हेरे्न 
१०. Thermometer लाई तसेो  ििी axilla मा िाख़्रे्न 

ि हातलाई  छानतमा िाख़्रे्न 
११. Thermometer लाई यर्थाजस्र्थनतमा िाख्न काखील े

च्या्र्ने  
१२. Groin मा शरििको तापक्रम र्ना्र्न यही तरिका 

अपर्नाउर्न े
कफलालाई (Thigh) तन्काउरे्न ि Thermometer 
को बल्ि ठाडो ििी groin मा दईुिटा छालाको 
बबचमा िाख़्रे्न 

१३. Thesmometer लाई दईु शमरे्नटसम्म िाख़्रे्न 
१४. िेकडन िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
शरििको तापक्रम र्ना्र्न े 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो 
 सामाग्रीहरू िाम्रिी 

प्रयोि िरियो 
 शरििको तापक्रम 

र्नावपयो  
 ज्ञार्न(Knowledges) 

को परिक्षामा ६० 
प्रनतशत अकं हाशसल 
िरियो 

 िेकडन िाम्रिी िाखखयो 

 परिचय 
 ठाउँहरू 
 कनत 

पटक(frequently) 
 तापक्रमको 

प्रकािहरू(असमान्य 
शरििको तापक्रम)  

  

औजारहरू र उपकरणहरू: र्थमोशमटि, टे्र, पेर्न, र्नोटिकु, antiseptic झोल भएको बोतल आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको ठीकसिं प्रयोि र्नभएमा उगचत परिणाम र्नआउरे्न हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: यदद केयि रिसीभि ले तातो िा गचसो पेय पदार्थन वपएको भए िा धुम्रपार्न ििेको छ भरे्न उसको oral 
तापक्रम ३० शमरे्नटसम्म िहन्छ। 

 
कायड सरंिना 

कायड ५: क्रकयर ररसीभर को तनयशमत अवलोकन िने 
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प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. केयि रिसीभि को पदहचार्न िरे्न 
२. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
३. केयि रिसीभि को अिस्र्था 

मलु्याङ्कण िरे्न  
४. सामाग्रीहरू तयाि िरे्न 
५. महत्िपणुन सकेंतहरू िाच िरे्न 
६. केयि रिसीभिलाई आिामदायक  

जस्र्थनतमा िाख़्रे्न 
७. केयि रिसीभिलाई उसको/उर्नको  

अिस्र्था कस्तो छ सोध्रे्न 
८. यदद असमान्य अिस्र्था भएमा 

शसनर्नयिलाई िार्नकािी ददरे्न 
९. सामाग्रीहरू यर्था जस्र्थनतमा िाख़्रे्न 
१०. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
केयि रिसीभि को नर्नयशमत  
अिलोकर्न िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ै चिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो 
 केयि रिसीभि को 

नर्नयशमत अिलोकर्न 
िरियो 

 िेकडन िाम्रिी िाखखयो 

 परिभाषा 
 स्र्थार्न 
 नर्नयशमतता (Frequency) 
 शरििको असमान्य तापक्रम 

  
 
 
 
 
  

औजारहरू र उपकरणहरू: Thermometer (डडग्री), Sphygmomanometer, Stethoscope, घडी, पेर्न, र्नोटिुक 
आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको ठीकसिं प्रयोि र्नभएमा उगचत परिणाम र्नआउरे्न हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: यदद केयि रिसीभि अिस्र्था खिाब भएमा तरुुन्त ैआिश्यक उपाय अपर्नाउरे्न 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV: ब्यजक्तित स्वास्थ छाला र िरररको हेरिाह 
अिगधैः २५ घण्टा 
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दक्षता: 

१. मखुको हेिचाह िरे्न 
२. कपालको हेिचाह िरे्न 
३. र्नङको हेिचाह िरे्न 
४. र्नाक/कार्नको हेिचाह िरे्न 
५. Genital area को हेिचाह िरे्न 
६. आँखाको हेिचाह िरे्न 
७. व्यजक्तित स्िच्छता/हेिचाह सनुर्नजस्चत िरे्न 
८. पछाडीको भाि हेिचाह िरे्न 
९. छाला ि शरििको हेिचाह िरे्न 
१०. सामार्नहरू (िस्तैैः कपडाहरू, िुिा आदद) को हेिचाह िरे्न 
११. केयि रिसीभिलाई ददशा, वपसाब िर्ननको लागि मद्दत िरे्न 
१२. केयि रिसीभिलाई र्नहुाउर्नको लागि मद्दत िरे्न 
१३. Genital( िरे्नजन्रय)को देखभाल/सिसफाई िरे्न। 
१४. कपडाहरू टालटुल ि ममनत िरे्न 
१५. केयि रिसीभिलाई कपडा फेर्ननको लागि मद्दत िरे्न  
१६. भाँडाहरू सफा िरे्न 
१७. हेिचाह िरे्न कायन िाम्रिी अभ्यास िरे्न 
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कायड १: मखुको हेरिाह िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. सामाग्रीहरू िम्मा िरे्न 
३. केयि रिसीभिलाई मखु सफा िर्नन तयाि िरे्न 
४. केयि रिसीभिलाई बस्र्न ददरे्न 
५. (यदद आिश्यक भएमा side position मा िाख़्रे्न) 
६. हात सफा िरे्न 
७. टुर्थब्रसलाई पार्नीले शभिाउरे्न ि यसमा टुर्थ पेस्ट 

िाख़्रे्न 
८. केयि रिसीभिलाई दात ब्रस िर्नन नर्नदेशर्न ददरे्न 

(घमुाउदै मार्थी ि तल लारे्न, बिंिाको सतह सफा  
िर्नन अिाडी पछाडी लारे्न) 

९. जिब्रोमा भएको फोहि हटाउर्न tongue cleaner 
प्रयोि िरे्न 

१०. पार्नीले मखु कुल्ला िरे्न 
११. रूमालले मखु पछु्रे्न 
१२. केयि रिसीभि को ओठलाई boroglycerine ले 

गचल्लो बर्नाउरे्न 
१३. केयि रिसीभिलाई आिामदायी अिस्र्थामा छोड्रे्न 
१४. सामाग्रीहरू सफा िरे्न ि यर्थास्र्थार्नमा िाख़्रे्न 
१५. हात सफा िरे्न 
१६. िेकडन िाख़्रे्न  

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
मखुको हेिचाह िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 
 सब ैचिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो 
 शिुक्षक्षत तरिकाले 

मौखखक सि-सफाई 
िरियो 

 मखुमा भएका cavity 
हरू सफा िरियो 

परिभाषा, स्र्थार्न ि मखुको 
cavity को कायनहरू बािे 
िार्नकािी 

 दाँत 
 जिब्रो 
 Mucosa 
 Palate 
 ओठ  

उदेश्य 
प्रकक्रया 
सिुक्षा सािधार्नी 

औजारहरू र उपकरणहरू: Toothbrush, टुर्थ पेस्ट िा टुर्थ पाउडि िा soda bicarbonate, ककड्र्नी िेशसर्न, सार्नो 
रूमाल, पार्नी 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सािधार्नी पिूक औिाि, उपकिण ि िसायर्नहरूको ठीक मात्रामा प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा:  

 िोलाकाि चाल ििी दाँत माझ्रे्न  
 Fluoride भएका टुर्थ पेस्ट प्रयोि िरे्न 
 Tongue cleaner विस्तािै होशसयािी पिूनक प्रयोि िरे्न 
 ब्रस िरिसकेपनछ ििििस्ती कडा तिीकाल ेकुल्ला र्निरे्न 
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कायड २: कपालको हेरिाह िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. सामाग्रीहरू िम्मा िरे्न 
३. केयि रिसीभिलाई तयाि िरे्न  
४. केयि रिसीभिलाई उिार्नो पािी सतुाउरे्न 
५. केयि रिसीभि को घाँटी ि कुममा रूमाल िाख़्रे्न 
६. Plastic ले दिु ै side बाट सोलीको िस्तो 

आकाि हुरे्न ििी बेरे्न 
७. केयि रिसीभि ले साबरु्न पार्नीको  झोल आँखामा 

लाग्र्नबाट बचाउर्न आँखा बन्द िरे्न 
८. कपाल शभिाउरे्न शौम्प ू लिाउरे्न िा साबरु्न 

लिाउर्ने ि औलाले मसाि िरे्न 
९. कपाल माडरे्न ि दोस्रो पटक धुर्नको लागि पनर्न 

साबरु्न िा समै्प ूप्रयोि िरे्न 
१०. कपाल सफा र्नभएसम्म िाम्रिी माडरे्न 
११. रूमालले केयि रिसीभि को कपाल पछुरे्न 
१२. तलेले कपाल मसाि िरे्न ि कपाल कोरे्न 
१३. केयि रिसीभिलाई स्िास्र्थ ि आिामदायक 

बर्नाउर्न े
१४. सामाग्रीहरू सफा िरे्न ि यर्था स्र्थार्नमा िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
कपालको हेिचाह िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ै चिणहरू उगचत 

क्रममा िरियो 
 कपाल सफा िरियो 

परिभाषा, स्र्थार्न ि कपालको 
कायन 
सम्बन्धी िार्नकािी। 
 

औजारहरू र उपकरणहरू: रूमाल, साबरु्न िा सौम्प ूपार्नी हाल्रे्न भाँडो, तातो पार्नी ि बाजल्टर्न, Plastic 
sheet, ब्रस काँइयो, तले इत्यादी। 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सािधार्नी पिूक औिाि, उपकिण ि िसायर्नहरूको ठीक मात्रामा प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: टाउकोको छाला ि कपाल को असामान्य अिस्र्था बािे िार्नकािी शलरे्न। 
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प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. सामाग्रीहरू िम्मा िरे्न 
३. केयि रिसीभिलाई प्रकक्रयाको तयािी 

ि व्याख्या िरे्न  
४. ओछ्यार्न शिुक्षक्षत िर्ननको लागि 

mackintosh िाख़्रे्न ि सार्थ ैभाँडोमा 
तातो पार्नी िाख़्रे्न। 

५. र्नङलाई  र्निम ि काट्र्न सजिलो 
बर्नाउर्नको लागि गचसो swabs ले 
र्नङ शभिाउरे्न। 

६. औला ि र्नङको स्ितन्त्र भाि काट्र्ने। 
िोलाकाि रूपमा पलाएको र्नङको 
भाि िुर्न nail bed भन्दा धेिै हुन्छ, 
उक्त भाि कात्रे्न 

७. र्नङ शभत्र पट्दटबाट बढ्र्न िोक्र्नको 
लागि शसधा काट्र्न े

८. र्नङको तलपट्दटको भाि सफा िर्नन 
टुर्थवपकको मोटो भाि nail bed मा 
असि र्नपरे्न ििी प्रयोि िरे्न 

९. र्नङ काटेको भाि िेतीरािा सफा िरे्न 
१०. धुरे्न ि सकुाउरे्न 
११. सामाग्रीहरू यर्था स्र्थार्नमा िाख़्रे्न 
१२. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
र्नङको हेिचाह िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ै चिणहरू उगचत 

क्रममा िरियो 
 र्नङ सफा िरियो 
 शिुक्षक्षत तरिकाले र्नङ 

सफा िरियो   

परिभाषा, स्र्थार्न ि र्नङको हेिचाह  
िरे्न कायन 
र्नङको सफाइको शसध्दान्त 
सिुक्षा सािधार्नी 

औजारहरू र उपकरणहरू: Mackintosh, nail cutter, कपास, भाँडोमा तातो पार्नी, kidney टे्र, धुरे्न लिुा,  रूमाल 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सािधार्नी पिूक औिाि, उपकिण ि िसायर्नहरूको ठीक मात्रामा प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा:  

 छोटो पािेि र्नङ र्नकाट्रे्न  
 र्नङ काट्दा आँखाको सिुक्षा िरे्न (र्नङ काटेको समयमा र्नङ उनछट्टीर्न सक्छ)    
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कायड ४: नाक कानको हेरिाह िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. केयि रिसीभिलाई पदहचार्न िरे्न 
३. सामाग्रीहरू तयाि िरे्न 
४. हात धुरे्न 
५. शभिेको कपास प्रयोि ििी र्नाक 

सफा िरे्न 
६. Bud को प्रयोि ििेि कार्न सफा िरे्न 
७. सफा िरे्न क्रममा कुर्न ैअवप्रय गचन्ह 

देखा पिेमा केयि रिसीभिलाई  
अस्पताल लिैारे्न 

८. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू  
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
र्नाक कार्नको हेिचाह िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमबद ॄिरियो 
र्नाक कार्नको िाम्रिी हेिचाह 
िरियो   
र्नाक कार्नको िाम्रिी सफा 
िरियो 

र्नाक कार्नको हेिचाह 
परिभाषा, उद्देश्य, महत्ि ि र्नाक 
कार्न सफा िरे्न विगध 
 

औजारहरू र उपकरणहरू: कार्नको लािी कपासको बड, कपास,टे्र, फोहि िाख़्रे्न झोला 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सािधार्नी पिूक औिाि, उपकिण ि िसायर्नहरूको ठीक मात्रामा प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: र्नाक कार्नको शभत्री भािसम्म र्निारे्न ककर्नकक यसले िक्तपाप हुर्नसक्छ। 
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कायड ५: िपु्ताङ्ि (Genital area) को हेरिाह िने 
प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. केयि रिसीभिलाई पदहचार्न िरे्न 
३. सामाग्रीहरू तयाि िरे्न 
४. हात धुरे्न 
५. केयि रिसीभिलाई genital area को 

हेिचाह िरे्न प्रकक्रया बताउरे्न 
६. केयि रिसीभिलाई genital area 

सफा िर्नन नर्नदेशर्न ि सहायता िरे्न 
७. प्रकक्रया सरुु िर्नुन भन्दा पदहला भाँडा 

ि bladder खाली िरे्न 
८. यदद केयि रिसीभि दहडर्न सक्दैर्न 

भरे्न bed pan ददरे्न 
९. सामाग्रीहरू सफा िरे्न 
१०. सामाग्रीहरू सदह स्र्थार्नमा िाख़्रे्न  
११. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
  
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Genital area को हेिचाह 
िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
Genital area को िाम्रिी 
हेिचाह िरियो   
Genital area सफा िरियो 

Genital area को हेिचाह िरे्न 
अिधािणा  

 उद्देश्य 
 बादहिी genital अिंको 

स्र्थार्न ि कायन 
 प्रकक्रया 

  
 

औजारहरू र उपकरणहरू: टचन लाईट, bed pan, gauze piece, कपास, साबरु्न आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सािधार्नी पिूक औिाि, उपकिण ि िसायर्नहरूको ठीक मात्रामा प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा: सिंेदर्नशील भािको सफाई िदान सिंेदर्नशील क्षते्र को विशषे िार्नकािी ि ज्ञार्न िाख़्र्न ुपछन। 
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कायड सरंिना 
कायड ६: आखँाको हेरिाह िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. केयि रिसीभि को पदहचार्न िरे्न 
३. सामाग्रीहरू तयाि िरे्न 
४. केयि रिसीभिलाई आखँा हेिचाह 

िरे्न तयाि िरे्न 
५. हात धुरे्न 
६. कपासले केयि रिसीभि को 

आँखा सफा िरे्न 
७. शभत्री canthus देखी 

बादहिसम्म आँखा सफा िरे्न 
८. आँखा सफा र्नहुन्िेलसम्म यो 

प्रकक्रया िािी िाख़्रे्न 
९. यदद आिश्यक भएमा आखँामा 

औषधी िाख़्रे्न 
१०. केयि रिसीभिलाई आिाम िर्नन 

सल्लाह ददरे्न 
११. यदद अिस्र्था र्निाम्रो भएमा 

आँखाको डाक्टिलाई िचाउरे्न  
१२. सामाग्रीहरू सफा िरे्न 
१३. सामाग्रीहरू यर्थास्र्थार्नमा िाख़्रे्न  
१४. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू  
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
आँखाको हेिचाह िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 
शिुक्षक्षत तरिकाले आँखाको 
हेिचाह िरियो 
आँखाको सफा ििीयो 

 आँखा तर्था कार्नको 
परिभाषा, स्र्थार्न ि 
कायन बािे िार्नकािी  

 आँखाको हेिचाह िरे्न 
प्रकक्रया ि उद्देश्य 

 

औजारहरू र उपकरणहरू: कटर्न बल, पार्नी, आिश्यक भएमा औषधीहरू, टे्र, फोहि िाख़्रे्न झोला 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सािधार्नी पिूक औिाि, उपकिण ि िसायर्नहरूको ठीक मात्रामा प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ। 
सरुक्षा:  

 िाम्रिी आखँा सफा िरे्न। 
 आँखाको हेिचाह िदान विशषे सािधार्नी अपर्नाउरे्न। 

  
 

 



Page | 67 
 

कायड सरंिना 
कायड ७: व्यजक्तित स्वास््य एव ंसर सफाईअ हेरिाह सतुनजश्ित िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. सफा लिुा/कपडा लिाउरे्न 
३. बस्रे्न/काम िरे्न िाताििण सफा 

िाख़्रे्न 
४. स्िस्र्थकि खार्ना खार्न े
५. व्यजक्तित सफाइ कायम िरे्न 
६. आिश्यकता अर्नसुाि आिाम िरे्न 
७. नर्नयशमत स्िास्र्थ िाँच िरे्न 
८. व्यजक्तित हेिचाहको योिर्ना ि 

व्यिस्र्थापर्न िरे्न 
९. स्िास्र्थ समस्या भएमा 

गचककत्सकसिं सल्लाह िरे्न 
१०. व्यजक्तित हेिचाहको िेकडन िाख़्रे्न 
 

अिस्र्था (ददइएको) 
बस्रे्न/काम िरे्न स्र्थार्नहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
व्यजक्तित स्िास्र्थ/ हेिचाह 
सनुर्नजश्चत िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
व्यजक्तित स्िास््य तर्था सि 
सफाई हेिचाह कायम िरियो 
केयि रिसीभि फूनत नलो, सफा ि 
स्िस्र्थ देखखयो 

 परिचय, महत्ि, उद्देश्य 
व्यजक्तित हेिचाहको विगध 

 

औजारहरू र उपकरणहरू: आिश्यकता अर्नसुाि सिसफाइका सामाग्रीहरू ि पदार्थनहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सिसफाईका सामाग्रीहरू उगचत रूपमा प्रयोि र्नििेमा। क्यालोिी िमोजिम खारे्नकुिा 
र्नददएमा ि पकाउर्न ुअगध सािसब्िी ि खारे्नकुिाहरू िाम्रिी सफा र्नििेमा दघुनटर्ना घट्र्न सक्छ। 
सरुक्षा: सिसफाइका सामाग्रीहरू ि पदार्थनहरू सािधार्नी पिूनक प्रयोि िरे्न। क्यालोिी बमोजिम का खारे्नकुिाहरू 
खुिाउरे्न ि  सािसब्िी ि खारे्नकुिाहरू पकाउर्न ुपदहले िाम्रिी सफा िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ८: पछार्ीको भाि हेरिाह िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. सामाग्रीहरू िम्मा िरे्न 
२. केयि रिशसभिलाई  प्रकक्रया ि तयािीिािे 

िार्नकािी ददर्न े
३. केयि रिशसभिलाई  घो्टो(prone) पारे्न 
४. केयि रिशसभिको टाउकोको पछाडीको भाि देखी 

नर्नतम्भसम्म खुला िरे्न 
५. तौशलयालाई  केयि रिशसभिको र्नजिकबाट 

फैलाउर्न े
६. केयि रिशसभिको ढाडपट्टी सािरु्नको प्रयोि ििी 

िाम्रिी धुरे्नि सकुाउरे्न 
७. पछाडी पट्टी तातो पारे्न, लोसर्न दलेि तातो 

पार्नी िाखेि िा हातलै ेदल्रे्न 
८. पछाडीको भािमा लोसर्न दल्र्ने 
९. काँधमार्थी पछाडीको भािमा िोलाकाि िनतमा 

ििड्रे्न, िक्तसचंाि बढाउर्नका लागि सिुक्षक्षत 
तरिकाले माशलस िरे्न 

१०. औला ि औलाहरू बबचको छालालाई विस्ताि 
मोल्दै छोड्दै ििी अन्य ठाऊँमा पनर्न दोहोयानउर्न ु
होस।् 

११. पछाडीपट्टी stroking मसाि को प्रयोि ििेि 
आिाम ददलाउर्ने। 

१२. केयि रिशसभिलाई  कपडा लिाउर्न ि 
आिामदायी महससु ििाउरे्न 

१३. सामाग्रीहरू सफा ििेि यर्थास्र्थार्नमा िाख़्रे्न 
१४. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिशसभि ि 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
पछाडीको भािमा हेिचाह 
िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 
 पछाडीको भाि सफा 

ििेको 
 पछाडीको भाि 

सिुक्षक्षत तरिकाले 
सफा िरियो 

 सब ैचिणहरू क्रमबद ॄ
तरिकाले िरियो । 

पछाडीको भािको हेिचाह  
 परिचय, स्र्थार्न ि छाला 

ि पछाडीपट्टीको कायन 

औजार र उपकरणहरू: रूमाल, सफा कपडा, सािरु्न, ििम पार्नी ि िेशसर्न, moisturizing lotion 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको असािधानर्नपिूनक प्रयोि ििेमा ि केयि रिशसभिलाई िाम्रिी हेण्डल र्नििेमा 
दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 पछाडीको भािमा दल्र्नको लागि spirit प्रयोि र्निरे्न ककर्नकी यसले छाला सखु्खा बर्नाँउछ। 
 समय ि छालाको अिस्र्था िेकडन िरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ९: छाला र िरररको हेरिाह िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. सामाग्रीहरू िम्मा िरे्न 
२. केयि रिशसभिलाई  िाडोबाट िोिाउर्नको लागि 

झ्याल ि ढोका बन्द िरे्न 
३. पखंा बन्द िरे्न 
४. केयि रिशसभिलाई  लिुा फेदान bath blanket 

ले ढाकेि फेर्नन मदतॄ िरे्न 
५. केयि रिशसभिलाई  उिार्नो अिस्र्थामा िाख़्रे्न 
६. हातको िरिपरि कपडाहरूले बेरे्न 
७. केयि रिशसभिले र्नभरे्नसम्म सािरु्न पार्नी प्रयोि 

र्नििी सादा पार्नीले अर्नहुाि धुरे्न ि सखु्खा 
बर्नाउर्न े

८. केयि रिशसभिको पाखुिा खलु्ला िाख़्रे्न ि 
तौशलया लामो पािेि पाखुिाको तल िाख़्रे्न 

९. हात, पाखुिा ि maxilla धुरे्न पछु्रे्न ि सखु्खा 
पारे्न 

१०. केयि रिशसभिको छातीमा रूमालले छोपेि bath 
blanket लाई  पेटसम्म िाख़्रे्न 

११. Bath towel लाई  विस्तािै हटाएि छाती 
पखाल्रे्न पछु्रे्न ि सखु्खा पारे्न 

१२. Umbilicus सफा हुन्िेलसम्म केयि रिशसभिको 
पेटमा पार्नीले पछु्रे्न ि सखु्खा पारे्न 

१३. केयि रिशसभिलाई  bath blanket ले ढाक्रे्न। 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिशसभि ि 
सामाग्रीहरू  
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
छालाको हेिचाह िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 
 सि ैचिणहरू 

अर्नकु्रम अर्नसुाि 
िरियो 

 छाला सफा 
भयो 
छालाको 
सिुक्षक्षत 
तरिकाले हेिचाह 
िरियो 

छाला ि शरििको हेिचाह 
 परिभाषा, छाला सफा िर्नुन 

को उदृदेश्य 
 तरिका 

 Therapeutic 
 मसाि 
 Acupressure 
 Motion 

 Position मा िाख़्रे्न 
अिधािणा 

१४. केयि रिशसभिलाई  घुडँा तन्काएि नतघ्रासम्म 
देखखरे्न िरि बस्र्न लिाउर्न े

१५. Body lotion को प्रयोि ििे पनर्न र्नििे पनर्न 
therapeutic मसाि िरे्न 

१६. आिश्यकता अर्नसुाि acupressure को प्रयोि 
िरे्न 

१७. आिश्यक अर्नसुाि िती ददरे्न 
१८. केयि रिशसभिको खटु्टा मरु्नी लामो पािेि 

तौशलया िाख़्रे्न 
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प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१९. नतघ्रा ि खटु्टाहरू िाम्रिी धरेु्न, पछु्रे्न ि सखु्खा 

पारे्न 
२०. Bath blanket ले खुट्टा ढाक्रे्न 
२१. अको खटु्टालाई  पनर्न सोही प्रकक्रयाबाट धुरे्न, 

पछु्रे्न ि सखु्खा पारे्न 
२२. केयि रिशसभिलाई  कोल्टे फकन र्न अर्निुोध िरे्न 
२३. केयि रिशसभिको पछाडी ि buttocks मा 

लोसार्न लिाएि मसाि िरे्न 
२४. केयि रिशसभिलाई  ढाडको सहायतामा बस्र्न 

लिाउरे्न ि र्नहुाउरे्न प्रकक्रया पिुा िरे्न 
२५. केयि रिशसभिको visitor लाई विचाि िर्नन 

अर्निुोध िरे्न/ केयि रिसीभि को genitalia को 
हेिचाह िरे्न 

२६. केयि रिशसभिलाई  सफा कपडा लिाउर्न मदतॄ 
िरे्न 

२७. ओछ्यार्न तौशलयाले ढाकेि केयि रिशसभिको 
कपाल कोरे्न  

२८. सामाग्रीहरू सफा ििी सखु्खा पािेि यर्थास्र्थार्नमा 
िाख़्रे्न 

२९. िेकडन िाख़्रे्न 

औजार र उपकरणहरू: ििम पार्नी सदहतको बेशसर्न, तौशलया, सफा कपडा, sponge cloth साबरु्न सदहत भाँडा, 
पदान। 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको असािधानर्नपिूनक प्रयोि ििेमा ि िसायकहरू चादहरे्न भन्दा िढी िा कम 
प्रयोि ििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 एक पटक शिीिको एक भाि मात्र खुल्ला िाखेि धुरे्न, पछु्रे्न ि सकुाउरे्न 
 छालाको कुर्नाहरूको विशषे ध्यार्न ददरे्न, िस्त ैaxilla, groin, औला ि औलाहरू बबच। 
 पार्नी फोहि भएमा िा धेिै soapy भएमा परिितनर्न िरे्न 
 केयि रिशसभि मदहला भएमा छातीको विशषे ख्याल िरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड १०: सामानहरू (जस्त:ै कपर्ाहरू, जुत्ता आहद) को हेरिाह िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. सामार्नहरू िम्मा िरे्न 
३. सामार्नहरू धुरे्न िा सफा िरे्न (यदद 

फोहि भएमा) 
४. सफा िरिसकेपनछ गचसो भएमा 

सखु्खा पारे्न 
५. सखु्खा भएपनछ िम्मा िरे्न 
६. सामार्नहरू (कपडा भएमा) iron िरे्न 
७. Iron ििेको कपडालाई  िाम्रिी 

पट्याएि र्थन्काउरे्न 
८. छरिएका िा हिाएका सामार्नहरू 

खोिेि शमलाएि एकै ठाउँमा िाख़्रे्न 
९. सामार्नहरू सफा ि सिुक्षक्षत 

तरिकाले िाखेको छ कक छैर्न 
नर्नजश्चत िरे्न 

१०. सामार्नहरू प्रयोि िरिसकेपनछ सफा 
ििेि यर्थास्र्थार्नमा िाख़्रे्न 

११. अिश्यक भएमा ममनत िरे्न ( यदद 
सम्भि छ भरे्न, यदद छैर्न भरे्न र्नयाँ 
िाख़्रे्न) 

१२. िेकडन िाख़्रे्न 
 

अिस्र्था (ददइएको) 
सामाग्रीहरू (सामार्नहरू) 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
सामार्नहरू (िस्त:ैकपडाहरू, 
िुिा आदद) को हेिचाह िरे्न 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू अर्नकु्रम 

अर्नसुाि िरियो 
 सामार्नहरू सफा ि िाम्रो 

देखखयो 
 सामार्नहरू यर्थाजस्र्थनतमा 

िाखखयो 
 सामार्नहरू ममनत ि परु्न: 

प्रयोि िर्नन सककरे्न बर्नाइयो 

 सामार्न हेिचाहको शसदृदान्तहरू 
 विशभन्र्न प्रकािको सामार्नहरूको 

प्रयोि 

औजारहरू र उपकरणहरू: सामाग्रीहरूको िाम्रिी व्यिस्र्थापर्न िर्नन आिश्यक दिाि ि क्याविरे्नट (cabinet)हरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः दिाि ि क्याविरे्नटहरू फोहि भएमा ि सामाग्रीहरू िाम्रिी र्निाखेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: दिाि ि क्याविरे्नटहरू िाम्रिी सफा िरे्न ि सामाग्रीहरू सािधार्नी पिूनक िाख़्रे्न। 
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कायड ११: केयर ररसीभर लाई  हदिा वपसाव िनड मदतॄ िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. केयि रिसीभि शौचालय िारे्न भएको नर्नजश्चत 

िरे्न 
२. केयि रिसीभिलाई उठ्र्न मदतॄ िरे्न 
३. केयि रिसीभिलाई  शौचालय लिैारे्न (केयि 

रिशसभि दहडकेो भए समातिे मदतॄ िरे्न िा केयि 
रिशसभिको आिश्यकता ि चाहर्ना अर्नसुाि 
शौचालय लिैारे्न) 

४. केयि रिसीभिलाई  शौचालय लिैार्न मदतॄ िरे्न 
५. केयि रिसीभिलाई  शौचालयमा केही अ्ठ्यािो 

भएमा केयिरिशसभिको सकेंत पखनरे्न 
६. शौचालय शभत्रबाट बन्द र्निरिएको नर्नजश्चतता 

िरे्न 
७. केयि रिसीभि शौचालयबाट बादहि र्नआएसम्म 

कुिेि बस्रे्न 
८. केयि रिसीभिलाई  साबरु्न पार्नीले हात धुर्न मदतॄ 

िरे्न 
९. केयि रिसीभिले हात धोएपनछ रूमालले हात 

पछु्र्न मदतॄ िरे्न 
१०. केयि रिसीभिलाई  पदहलेको ठाँउमा आउर्न मदतॄ 

िरे्न 
११. केयि रिसीभिलाई  बस्र्न िा सतु्र्न मदतॄ िरे्न 
१२. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
केयि रिसीभिलाई  ददशा 
वपसाि िर्नन मदतॄ िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सि ैचिणहरू क्रमिद ॄ

तरिकाले िरियो 
 ददशा वपसाि 

िरिसकेपनछ केयि 
रिसीभिलाई आिाम 
महससु भयो। 

शौचालयका लागि सहयोिी 
कायनहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: केयि रिसीभि, Wheel chair, सािर्न, रूमाल इत्यादी  
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको प्रयोि िाम्रिी र्नििेमा ि केयिरिसीभिलाई िाम्रिी र्नसमातमेा दघुनटर्ना हुर्न 
सक्छ।  
सरुक्षा:  

 शौचालयको भूँइ गच्लो छ कक छैर्न िाँच्रे्न 
 वििामीलाई  र्नगच्लरे्न ििुा लिाउर्न ददरे्न (शौचालयको भूँइ गच्लो भएपनर्न र्नभएपनर्न)। 
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कायड १२: केयर ररसीभर लाई  नहुाउनको लागि मदतॄ िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. केयि रिसीभिलाई  आिश्यकता 

अर्नसुाि सामाग्रीहरू िम्मा िर्नन 
मदतॄ िरे्न 

३. केयि रिसीभिलाई  र्नहुाउर्नको लागि 
तयाि हुर्न मदतॄ िरे्न िस्त:ै लिुा 
फुकाल्रे्न 

४. केयि रिसीभि को 
चाहर्ना/आिश्यकता अर्नसुाि 
र्नहुाउर्न/धुर्न मदतॄ िरे्न 

५. र्नहुाइसकेपनछ केयि रिसीभिलाई  
सवुिधािर्नक अिस्र्थामा िहर्न मदतॄ 
िरे्न 

६. केयि रिसीभिलाई  आिश्यक 
सामाग्रीहरू (िस्त:ै रूमाल, कपडा 
आदद) ल्याउर्न मदतॄ िरे्न 

७. केयि रिसीभिलाई  कपडा लिाउर्न 
मदतॄ िरे्न 

८. र्नहुाइसकेपनछ केयि रिसीभिलाई  
कपडा धुर्न मदतॄ िरे्न 

९. केयि रिसीभिलाई  धोएको कपडा 
सकुाउर्न मदतॄ िरे्न 

१०. केयि रिसीभिलाई  इच्छा आकाकं्षा 
पिूा िर्नन मदतॄ िरे्न 

११. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
केयि रिसीभिलाई  र्नहुाउर्नको 
लागि मदतॄ िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ

तरिकाले िरियो 
 केयि रिसीभिलाई  

र्नहुाउर्न/धुर्न सजिलो भयो 
 र्नहुाउर्न/धुरे्न कायन िाम्रिी 

सम्पन्र्न भयो 

 सहयोिी कायन  
 र्नहुाउरे्न/धुरे्न प्रकृया ि ज्ञार्नहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: केयि रिसीभि, सािर्न, शमै्प,ू बाजल्टर्न, पार्नी, र्नहुाउरे्न/धरेु्न कोठा, िेशसर्न, रूमाल इत्यादी। 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको प्रयोि िाम्रिी र्नििेमा ि केयिरिसीभिलाई िाम्रिी र्नसमातमेा दघुनटर्ना हुर्न 
सक्छ।  
सरुक्षा: केयि रिसीभिलाई  िाम्रिी मदतॄ ििेको कुिा सनुर्नजश्चत िरे्न 
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कायड १३: Genital (जनेजन्त्रय) को देखभालअसर सफाई िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. सफा िरे्न Napkin, पार्नी िम्मा 

िरे्न 
३. केयि रिसीभिलाई  शौचालयको 

लागि मदतॄ िरे्न 
४. केयि रिसीभि को genital भाि 

सफा िरे्न 
५. केयि रिसीभि को वपसाि र्थलैी/ 

वपसाि सफा िरे्न िा परिितनर्न िरे्न 
६. फोहोि िाख़्रे्न भाँडोमा फोहोि फाल्र्न े
७. केयि रिसीभिलाई  यर्था स्र्थार्नमा 

िाख़्रे्न 
८. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Genital (िरे्नजन्रय) को 
देखभाल/सि सफाई िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सि ैचिणहरू क्रमिद ॄ

तरिकाले िरियो 
 Genital (िरे्नजन्रय) को 

िाम्रो हेिचाहबाट सफ 
िहेको पाइयो। 

प्रत्येक genital को हेिचाह  
 परिभाषा  
 महत्ि 

Catheter 
 परिभाषा 
 महत्ि 
 प्रयोि 

शौचालयको लागि केयि 
रिसीभिलाई  मदतॄ िरे्न genital 
हेिचाह/ सिसफाइ प्रकक्रया/विगध 

औजारहरू र उपकरणहरू: कपडा, सफा पार्नी, रे्न्कीर्न, यिुीर्न व्याि, सफा र्निम कपडा, फोहि फाल्रे्न 
िास्केट आदद। 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको असािधानर्न पिूनक प्रयोि ििेमा ि केयि रिसीभिलाई िाम्रिी र्नसमातमेा 
या मद्दत र्नििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि रिसीभिलाई िाम्रिी समात्रे्न ि मद्दत िरे्न। 
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कायड १४: कपर्ाहरू टालटुल र ममडत िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. ममनत िर्नुनपरे्न कपडाहरू िम्मा िरे्न  
२. कपडाको ममनत िर्नुनपरे्न भािहरू 

पदहचार्न िरे्न 
३. आिश्यकता ि उपलब्धता अर्नसुाि 

शसयो दिॣा िा मशेसर्न प्रयोि ििेि 
ममनत िरे्न 

४. यदद घिमा ममनत िर्नन सककदैर्न भरे्न 
टेलि िा अन्य ममनत िरे्न ठाँउमा 
लारे्न 

५. ममनत िरिसकेपनछ िम्मा ििी 
सम्िजन्धत ठाउँमा िाम्रिी िाख़्रे्न     

अिस्र्था (ददइएको) 
ममनत िर्नुनपरे्न कपडाहरू, शसयो, 
धािो, टाँक इत्यादी 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
कपडाहरू टालटुल ि ममनत िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ

तरिकाले िरियो 
 कपडाहरू ममनत टालटुल 

िरियो 
 कपडाहरू परु्न प्रयोि िर्नन 

सककयो 

शसयो सम्िजन्ध कायनहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: ममनत िर्नुनपरे्न कपडा, शसयो, धािो, शसउरे्न मेशसर्न आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः असािधानर्नपिूनक औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरूको प्रयोि ििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: शसयो, धािो, कपडा ि मेसीर्न को सािधार्नी पिूनक प्रयोि 
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कायड १५: केयर ररसीभर लाई  कपर्ा फेनड मदतॄ िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. सामाग्रीहरू िम्मा िरे्न 
२. केयि रिसीभिलाई  तयाि िरे्न 
३. केयि रिसीभिले भटे्र्ने ठाउँमा 

सामाग्रीहरू िाख़्रे्न 
४. भूँइ गच्लो र्नभएको नर्नजश्चतता िरे्न 
५. केयि रिसीभिलाई कपडा परिितनर्न 

िर्नन लािेको समयमा लड्र्नबाट 
बचाउरे्न 

६. िाह्रो ि अशक्षम केयि रिसीभिलाई  
उगचत रूपमा व्यिहाि िरे्न 

७. वििामीलाई  सवुिधािर्नक अिस्र्थामा 
िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि गिभि ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
केयि गिभिलाई  ड्रसे, 
कपडाहरू परिितनर्न िर्नन मदतॄ 
िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ

तरिकाले िरियो 
 केयि रिसीभिलाई  कपडा 

परिितनर्न िर्नन मदतॄ िरियो 
 केयि रिसीभिलाई  कपडा 

परिितनर्न िर्नन केही 
समस्या भएर्न 

 लिुा लिाउरे्न प्रकक्रयाहरू 
 लिुा ि underwear को प्रकाि 

ि प्रयोि 

औजारहरू र उपकरणहरू: रूमाल, सफा कपडा, िुिाहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको असािधानर्न पिूनक प्रयोि ििेमा ि केयि रिसीभिलाई िाम्रिी र्नसमातमेा 
या मद्दत र्नििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि रिसीभिलाई िाम्रिी पक्ररे्न ि सामाग्रीहरूको उगचत तिीकाले प्रयोि िरे्न 
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कायड १६: भाँर्ाहरू सफा िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. सफा िर्नुनपरे्न भाँडाहरू िम्मा िरे्न 
२. साबरु्न पार्नीले भाँडा माझ्रे्न  
३. पार्नीले पनर्न िाम्रिी सफा िरे्न 
४. भाँडा घाममा सकुाउरे्न 
५. भाँडा िाम्रिी सखु्खा र्नहुन्िले घाममा 

िाख़्रे्न 
६. भाँडा सख़ु्खा भएपनछ िम्मा िरे्न 
७. सफा कपडाले भाँडा सफा िरे्न 
८. यर्थास्र्थार्नमा भण्डािण िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
भाँडाहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
भाँडा सफा िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 भाँडाहरू सफा ि सकं्रमण 

िहीत िरियो 
 भाँडाहरू सिुक्षक्षत तरिकाले 

सफा िरियो 
 सब ैचिणहरू क्रमबद ॄ

तरिकाले िरियो 

 स्िास्र्थयको अिधािणा ि 
महत्ि 

 सफा िरे्न प्रकक्रया 

औजारहरू र उपकरणहरू: साबरु्न ि डडटिेन्ट पाउडि, भाँडा, पार्नी आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः असािधानर्नपिूनक भाडाकुडा ि सामाग्रीहरूको प्रयोि ििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: धारिलो ि िह्रौ भाडा उचाल्दा विषशे सािधार्नी अपर्नाउर्न े
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कायड १७: हेरिाह िने कायड राम्ररी अभ्यास िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. हेिचाह िनतविगधको योिर्ना तयाि 

िरे्न 
२. आफ्र्नो हेिचाह आफै िर्नन प्रोत्साहर्न 

िरे्न 
३. केयि रिसीभि/ अशभभािकहरूलाई  

हेिचाह िरे्न अभ्यासकोबािे शसकाउरे्न  
४. शमदटङ िरे्न 
५. िािरूकताका िनतविगधहरू सचंालर्न 

िरे्न 
६. पोष्टि ि पाम््लेटमा विज्ञापर्न िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
केयि रिसीभि, समदुाय 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
हेिचाह िरे्न कायन िाम्रिी 
अभ्यास िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू क्रमबद ॄ

तरिकाले िरियो 
 विशभन्र्न समदुायको 

हेिचाह अभ्यासहरू 
मापदण्ड अर्नसुाि प्रचाि 
िरियो 

िनतविगधहरूको विशभन्र्न ि 
आकषनक प्रयोिात्मक योिर्नाहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: पोस्टि, पाम््लेट अन्य शसकाउरे्न सामाग्रीहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः केयि गिभिलाई िाम्रिी र्थाहा र्नभएको कुिा शसकाएमा या ििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: आफुहरू पणून िार्नकािी र्नभएको कुिाहरू र्नशसकाउरे्न/र्निरे्न 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. वदृअॄअपाङ्िका रोिहरू सम्बजन्त्ि 
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अिगधैः १० घण्टा 
दक्षता: 

१. पोषण अभािका विकाि िािे िार्नकािी शलरे्न 
२. पखला िािे िार्नकािी शलरे्न 
३. उच्च िक्तचाप िािे िार्नकािी शलरे्न 
४. डडपे्रसर्न िािे िार्नकािी शलरे्न 
५. Al-Zimmer िािे िार्नकािी शलरे्न  
६. Pneumonia िािे िार्नकािी शलरे्न  
७. मधुमेह िािे िार्नकािी शलरे्न 
८. िजन्डस िािे िार्नकािी शलरे्न 
९. Parkinson िािे िार्नकािी शलरे्न 
१०. Traumatic brain injury िािे िार्नकािी शलरे्न 
११. Familiarize with cold injury (गचसोले हुरे्न िोि ि चोटपटक िािे िार्नकािी शलरे्न) 
१२. अशक्तता िािे िार्नकािी शलरे्न 
१३. अशक्त िाल िाशलकाको हेिचाह िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड १: पोषण अभावका ववकार वारे जानकारी शलने  

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. पोषणको परिभाषा ददर्न े
२. सन्तशुलत आहािको परिभाषा ददरे्न 
३. पोषण तत्िहरूको अभािका कािणहरू 

परिभावषत िरे्न 
 Carbohydrate 
 Fat 
 प्रोदटर्न 
 शभटाशमर्न 
 खनर्नि  

४. काबोहाइड्रटे, प्रोदटर्न, शभटाशमर्न, 
खनर्निहरूको कमीको लक्षणहरू 
पदहचार्न िरे्न  

अिस्र्था (ददइएको): 
कक्षाकोठा, clinic, केयि 
रिसीभि, ककताब म्यार्नयुल, 
पोष्टि ि चाटन  
 
कायन (के िर्नुनपरे्न): 
पोषण अभािका विकाि िािे 
िार्नकािी शलरे्न 
 
 मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
पोषक तत्िहरूभएको अभाि 
हुरे्न लक्षणहरू सचुीबदृ ििेको 
पोषण यकु्त खार्नाको पदहचार्न 
ििेको 
सदैान्तीक परिक्षामा कजम्तमा 
६० प्रनतशत अकं हाशसल 
ििेको 

 पोषण 
 परिचय 
 पोषण तत्िहरू 
 सन्तशुलत आहाि 
 अभािका कािणहरू(अभािसिं 

सम्बजन्धत िोिहरू) 
 पोषण यकु्त खार्ना 
 गचन्ह ि अभािको लक्षण  
 कम हुर्नबाट बचाउरे्न उपायहरू  

औजार तथा उपकरणहरू: पोष्टि ि पाम््लेट 

सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः विषयित ज्ञार्न ि सीपमा कमी भएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: सन्तलुीत आहाि ि पोषण बािे स्पष्ट हुरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड २: पखाला वारे जानकारी शलने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. पखलाको परिभाषा  
२. सरे्न माध्यमहरू 
३. केयि रिसीभि को िम्भीिता पदहचार्न 

िरे्न 
४. नरँ्नम्र्न िोकर्थाम प्रविगध अपर्नाउरे्न 

 ORS पाउडि िम्मा िरे्न 
 हात धुरे्न 
 १ शलटि सफा पार्नीमा ORS 

शमसाउर्न े
 केयि रिसीभिलाई आिामदायी 

अिस्र्थामा िाख़्रे्न 
 तयाि िरिएको  ORS लाई 

२४ घण्टा शभत्र प्रयोि िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको): 
कक्षाकोठा, clinic, केयि 
रिसीभि, ककताब म्यार्नयुल, 
पोष्टि ि चाटन  
 
कायन (के िर्नुनपरे्न): 
पखला िािे िार्नकािी शलरे्न 
 मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
ज्ञार्न परिक्षामा कजम्तमा ६० 
प्रनतशत अकं हाशसल िरियो 

पखाला/नर्निनशलकिण 
(Dehydration) 
 परिचय 
 कािण 
 सरे्न माध्यम 
 सम्भवित रूपमा प्रभावित 

िर्नसखं्याको सचूी 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 िोकर्थाम विगध 

औजार तथा उपकरणहरू: ORS पाउडि, िि, गिलास, साबरु्न 

सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः विषयित ज्ञार्न ि सीपमा कमी भएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा:  

 ककयि गिभि िोि सछन भन्रे्न कुिामा सािधार्न हुरे्न 

 केयि रिसीभि अन्य केयि रिसीभि सिं िोि सरे्न कुिामा सिि िहरे्न 
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कायड सरंिना 
कायड ३: उच्ि रक्तिाप वारे जानकारी शलने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. उच्च िक्तचापको परिभाषा  
२. गचन्ह ि लक्षणहरूको पदहचार्न िरे्न 
३. िोकर्थाम ि नर्नयन्त्रणका तरिकाहरू 

अिलम्बर्न िरे्न 
 खार्नामा नर्नयन्त्रण 
 शरिरिक व्यायाम 
 स्ितन्त्र ि सखुी हुरे्न 
 खुसी ि शान्तपणुन िाताििण 

बर्नाउर्न े
 धुम्रपार्न ि मददिा सेिर्नबाट 

टाढा िहरे्न 

अिस्र्था (ददइएको): 
कक्षा कोठा, clinic, केयि 
रिसीभि, ककताब म्यार्नयुल, 
पोष्टि ि चाटन  

 
कायन (के िर्नुनपरे्न): 
उच्च िक्तचाप िािे िार्नकािी 
शलरे्न 

 

मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
ज्ञार्न परिक्षामा कजम्तमा ६० 
प्रनतशत अकं हाशसल िरियो  
 
 

 

उच्च िक्तचाप  

 परिचय 
 प्रकाि 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 कािणहरू 
 िोकर्थाम ि नर्नयन्त्रण 

औजार तथा उपकरणहरू: Sphygmomanometer ि अन्य आिश्यक औिािहरू 

सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः विषयित ज्ञार्न ि सीपमा कमी भएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि गिभि केयि रिसीभिको व्यिहाि ि अिस्र्था िािे िाम्रिी िार्नकाि हुर्न ुपछन। 
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कायड सरंिना 
कायड ४: डर्पे्रसन वारे जानकारी शलने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदिडनका उद्देश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. डडपे्रसर्नको पदहचार्न िरे्न 
२. गचन्ह ि लक्षणहरू पदहचार्न िरे्न 
३. िोकर्थाम ि नर्नयन्त्रणका तरिकाहरू 

अिलम्बर्न िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको): 
कक्षा कोठा, clinic, केयि 
रिसीभि, ककताब म्यार्नयुल, 
पोष्टि ि चाटन  
 
कायन (के िर्नुनपरे्न): 
डडपे्रसर्न िािे िार्नकािी शलरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्नपुरे्न): 
सब ैचिणहरू क्रम्बद्द 
तरिकाले िरियो 
ज्ञार्न परिक्षामा कजम्तमा ६० 
प्रनतशत अकं हाशसल िरियो  
 
 

 

डडपे्रसर्नैः 
 परिभाषा 
 कािणहरू 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 िोकर्थाम ि नर्नयन्त्रण 

औजार तथा उपकरणहरू: पोष्टि ि पाम््लेटहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः विषयित ज्ञार्न ि सीपमा कमी भएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि गिभि केयि रिसीभिको व्यिहाि ि अिस्र्था िािे िाम्रिी िार्नकाि हुर्न ुपछन। 
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कायड सरंिना 

कायड ५: AL-Zimmer वारे जानकारी शलने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. Al-zimmer पिा लिाउरे्न 
२. गचन्ह ि लक्षणहरू र्थाहा पाउरे्न 
३. िोकर्थामको उपचाि अिलम्िर्न िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षा कोठा, clinic केयि 
रिसीभि, ककताि, म्यार्नयुल, 
पोष्टि ि चाटन 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Al-zimmer सँि परिगचत हुरे्न 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ

तरिकाले िरियो 
 ज्ञार्न परिक्षामा कजम्तमा 

६० प्रनतशत अकं हाशसल 
िरियो 

Al-zimmer 
 परिभाषा 
 कािणहरू 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 िोकर्थाम ि नर्नयन्त्रण 

औजारहरू र उपकरणहरू: पोष्टि ि पाम््लेटहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः विषयित ज्ञार्न ि सीपमा कमी भएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि गिभि केयि रिसीभिको व्यिहाि ि अिस्र्था िािे िाम्रिी िार्नकाि हुर्न ुपछन। 
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कायड सरंिना 

कायड ६: Pneumonia वारे जानकारी शलने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. Pneumonia को परिभाषा ददरे्न  
२. गचन्ह ि लक्षणहरूको पदहचार्न िरे्न 
३. िोकर्थाम ि नर्नयन्त्रणका उपायहरू 

अिलम्िर्न िरे्न 
 केयि रिसीभिलाई  धुँिा, धलुो, 

गचसोबाट बचाउरे्न 
 कोठामा हािा खारे्न व्यिस्र्था िरे्न 
 पेय पदार्थन धेिै ददर्ने ि 

िच्चाहरूलाई  दधु खुिाउरे्न 
 बालकहरूलाई  बोतलबाट 

वपयाउरे्न कुिामा टाढा िाख़्रे्न 
 केयि रिसीभिलाई  आिाम िरे्न 

व्यिस्र्था िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षा कोठा, clinic, केयि 
रिसीभि, ककताि, म्यार्नयुल, 
पोष्टि ि चाटन 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Pneumonia िािे िार्नकािी 
शलरे्न  
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ 

तरिकाले िरियो 
 ज्ञार्न परिक्षामा कजम्तमा 

६० प्रनतशत अकं हाशसल 
िरियो 

Pneumonia 
 परिभाषा 
 कािणहरू 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 िोकर्थाम ि नर्नयन्त्रण 

औजारहरू र उपकरणहरू: पोष्टि ि पाम््लेटहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः विषयित ज्ञार्न ि सीपमा कमी भएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि गिभि केयि रिसीभिको व्यिहाि ि अिस्र्था िािे िाम्रिी िार्नकाि हुर्न ुपछन। 
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कायड सरंिना 

कायड ७: मिुमेह वारे जानकारी शलने  

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. मधुमेहको परिभाषा ददरे्न 
२. गचन्ह ि लक्षणहरू पदहचार्न िरे्न 
३. िोकर्थामका उपायहरू अिलम्बर्न िरे्न 

 खार्ना नर्नयन्त्रणैः कािोहाइड्रटे कम 
ि धेिै प्रोदटर्न भएको खार्ना खार्न े

 शारिरिक व्यायाम िरे्न 
 स्िास्र्थ िाम्रिी कायम िाख़्रे्न 
 साधािण चोटपटकिाट शरििलाई  

िोिाउर्न े
 गचककत्सकको सल्लाह अर्नसुाि 

औषगध खारे्न 
 नर्नयशमत स्िास्र्थ िाँच िरे्न 
 स्ितन्त्र ि खुसी िहरे्न 
 मादक पदार्थन ि धुम्रपार्निाट टाढा 

िहरे्न 
४. आफ्र्नो र्नाम, ठेिार्ना, डाक्टिको र्नाम, 

ि िोि उल्लखेखत परिचय पत्र सधै 
सार्थमा िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षा कोठा, clinic, ककताि, 
म्यार्नयुल, पोष्टि ि चाटन, 
मधुमेह ककट 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
मधुमेह िािे िार्नकािी शलरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ

तरिकाले िरियो 
 व्यजक्तित स्िस्र्थ कायम 

िरियो 
 ज्ञार्न परिक्षामा कजम्तमा 

६० प्रनतशत अकं हाशसल 
िरियो 

मधुमेह: 
 परिभाषा 
 कािणहरू 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 प्रकाि 
 िोकर्थाम ि नर्नयन्त्रण 
 मधुमेहका िोिीका लागि 

खार्ना ताशलका 

औजारहरू र उपकरणहरू: चक्लेटहरू, शमठाइ, िुस, परिचय पत्र, पेजन्सल, र्नोटबकु 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः विषयित ज्ञार्न ि सीपमा कमी भएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: चोटपटक लाग्र्नबाट सधै िोिाउरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ८: जजन्त्र्स वारे जानकारी शलने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. िजन्डसको परिभाषा ददर्न े
२. गचन्ह ि लक्षणहरू पदहचार्न िरे्न 
३. िोकर्थाम ि नर्नयन्त्रणको उपाय 

अिलम्िर्न िरे्न 
४. उपयकू्त खार्ना खारे्न 
५. सािधार्नी अपर्नाउरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षा कोठा, clinic, केयि 
रिसीभि, ककताि, म्यार्नयूल, 
पोष्टि ि चाटन 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
िजन्डस िािे िार्नकािी शलरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ

तरिकाले िरियो 
 उगचत आहाि शलइयो 
 ज्ञार्न परिक्षामा कजम्तमा 

६०प्रनतशत अकं हाशसल 
िरियो 

िजन्डस: 
 परिभाषा 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 िोकर्थाम ि नर्नयन्त्रण 

औजारहरू र उपकरणहरू: ककताब, म्यार्नअुल, पोष्टि ि चाटन आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः िोि सम्बजन्ध िाम्रो िार्नकािी र्नभएमा या केयि रिसीभिलाई िाम्रिी हेर्नन र्नसकेमा 
दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि रिसीभिको व्यिहाि प्रनत केयि गिभि सिि हुर्न ुपछन। डाक्टिहरूले ददएको नर्नदेशर्न पालर्ना 
िर्नुन पछन। 
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कायड सरंिना 

कायड ९: Parkinson वारे जानकारी शलने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. Parkinson को परिभाषा ददर्ने 
३. Parkinson को गचन्ह ि 

लक्षणहरूको पदहचार्न िरे्न 
४. Parkinson को िोकर्थामको 

उपायहरू अपर्नाउर्न े

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षा कोठा, clinic, केयि 
रिसीभि, ककताि, म्यार्नयूल, 
पोष्टि ि चाटन 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Parkinson िािे िार्नकािी 
शलरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ

तरिकाले िरियो 
 िदटलता घटाउरे्न 
 ज्ञार्न परिक्षामा कजम्तमा 

६० प्रनतशत अकं हाशसल 
िरियो 

Parkinson: 
 परिभाषा 
 कािण 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 िोकर्थामको उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: िुस बर्नाउरे्न भाडो, तातो पार्नीको व्याि, िेकडन बकु ि पजेन्सल आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः िोि सम्बजन्ध िाम्रो िार्नकािी र्नभएमा या केयि रिसीभिलाई िाम्रिी हेर्नन र्नसकेमा 
दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि रिसीभिको व्यिहाि प्रनत केयि गिभि सिि हुर्न ुपछन। डाक्टिहरूले ददएको नर्नदेशर्न पालर्ना 
िर्नुन पछन। 
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कायड सरंिना 

कायड १०: Brain Injury वारे जानकारी शलने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. Brain Injury को परिभाषा 
२. Brain Injury को गचन्ह ि लक्षणहरू 

पदहचार्न िरे्न 
३. िोकर्थामका उपायहरू अिलम्िर्न िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षा कोठा, clinic, केयि 
रिसीभि, ककताि, म्यार्नयूल, 
पोष्टि ि चाटन 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Traumatic Brain Injury 
िािे िार्नकािी शलरे्न  
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ

तरिकाले िरियो 
 िदटलता घटाइयो 
 ज्ञार्न परिक्षामा कजम्तमा 

६० प्रनतशत हाशसल िरियो 

Brain Injury: 
 परिभाषा 
 कािण 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 िोकर्थामको उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: िुस बर्नाउरे्न, तातो पार्नीको bag, िेकडन बकु, पेजन्सल 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः िोि सम्बजन्ध िाम्रो िार्नकािी र्नभएमा या केयि रिसीभिलाई िाम्रिी हेर्नन र्नसकेमा 
दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि रिसीभिको व्यिहाि प्रनत केयि गिभि सिि हुर्न ुपछन। डाक्टिहरूले ददएको नर्नदेशर्न पालर्ना िर्नुन पछन। 
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कायड सरंिना 

कायड ११: गिसोले हुने रोि वारे जानकारी शलने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. गचसोबाट हुरे्न चोटपटकको परिभाषा 

ददरे्न 
२. सरे्न माध्यमहरूको सचूी तयाि िरे्न 
३. गचसोबाट हुरे्न चोटपटकको 

incubation अिगध तोक्रे्न 
४. गचन्ह ि लक्षणहरू पदहचार्न िरे्न 
५. िोकर्थामका उपायहरू अिलम्िर्न िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षाकोठा, clinic, केयि 
रिसीभि, ककताब, म्यार्नयूल, 
पोष्टि ि चाटन 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
गचसोले हुरे्न िोि िािे िार्नकािी 
शलरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 

 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ
तरिकाले िरियो 

 िदटलता घटाइयो 
 ज्ञार्न परिक्षामा 

कजम्तमा ६० प्रनतशत 
हाशसल िरियो 

गचसोबाट हुरे्न चोटपटक 
 परिभाषा 
 सरे्न माध्यम 
 Incubation अिगध 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 िोकर्थामका उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: िुस बर्नाउरे्न, तातो पार्नीको bag, िेकडन बकु, पेजन्सल 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः िोि सम्बजन्ध िाम्रो िार्नकािी र्नभएमा या केयि रिसीभिलाई िाम्रिी हेर्नन र्नसकेमा 
दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 िोि सर्नन र्नददर्नको लागि केयि गिभि चर्नाखो हुर्न ुपरे्न 
 िोि सर्नन र्नददर्नको लागि केयि गिभि अन्य केयि गिभिसँि ्टाढा िहरे्न। 
 डाक्टिहरूले ददएको नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न। 
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कायड सरंिना 

कायड १२: अिक्तता वारे जानकारी शलने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. अशक्तताको परिभाषा ददरे्न 
२. अशक्तताको गचन्ह ि लक्षणहरू 

पदहचार्न िरे्न 
३. िोकर्थामको उपायहरू अिलम्बर्न िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षा कोठा, clinic, केयि 
रिसीभि, ककताब, म्यार्नयुल, 
पोष्टि ि चाटन 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
अशक्तता िािे िार्नकािी शलरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 

 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ 
तरिकाले िरियो 

 िदटलता घटाउरे्न 
 ज्ञार्न परिक्षामा 

कजम्तमा ६० प्रनतशत 
हाशसल िरियो 

अशक्तता 
 परिभाषा 
 गचन्ह ि लक्षणहरू 
 ओछ्यार्नमा सतु्दा हुरे्न 

घाउहरू 
 िोकर्थामका उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: िुस बर्नाउरे्न, तातो पार्नीको bag, िेकडन बकु, पेजन्सल 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः िोि सम्बजन्ध िाम्रो िार्नकािी र्नभएमा या केयि रिसीभिलाई िाम्रिी हेर्नन र्नसकेमा 
दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि रिसीभिको व्यिहाि प्रनत केयि गिभि सिि हुर्न ुपछन। डाक्टिहरूले ददएको नर्नदेशर्न पालर्ना 
िर्नुन पछन। 
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कायड सरंिना 

कायड १३: अिक्त बाल बाशलकाको हेरिाह िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. अशक्त बाल बाशलकाको परिभाषा 

ददरे्न 
२. अशक्त बाल बाशलकाको गचन्ह ि 

लक्षणहरू पदहचार्न िरे्न 
३. िोकर्थामको उपायहरू अिलम्बर्न िरे्न 
४. बाल बाशलकाको अशक्षमता अर्नसुाि 

हेिचाह िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कक्षा कोठा,  clinic, केयि 
रिसीभि, ककताब, म्यार्नयुल, 
पोष्टि ि चाटन 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
अशक्त बाल बाशलकाको 
हेिचाह िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 

 सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ 
तरिकाले िरियो 

 िदटलता घटाउरे्न 
 ज्ञार्न परिक्षामा 

कजम्तमा ६० प्रनतशत 
हाशसल िरियो 

अशक्त बाल बाशलका: 
 परिभाषा 
 गचन्ह ि लक्षणहरू  
 ओछ्यार्नमा सतु्दा हुरे्न 

घाउहरू 
 िोकर्थामका उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: िुस बर्नाउरे्न भाडो, तातो पार्नीको bag, िेकडन बकु, पेजन्सल 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः िोि सम्बजन्ध िाम्रो िार्नकािी र्नभएमा या केयि रिसीभिलाई िाम्रिी हेर्नन र्नसकेमा 
दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 िोि सर्नन र्नददर्नको लागि केयि गिभि चर्नाखो हुर्न ुपरे्न 
 िोि सर्नन र्नददर्नको लागि केयि गिभि अन्य केयि गिभिसँि ्टाढा िहरे्न। 
 डाक्टिहरूले ददएको नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न। 
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VI: आकजस्मक (आपतकाशलन) जस्थतत 

अिगध: ५ घण्टा 

दक्षता: 

१. आपतकाशलर्न जस्र्थनत/ दघुनटर्नाको अिस्र्थामा सहयोि िरे्न। 
२. अन्य आपतकाशलर्न अिस्र्थामा सहयोि िरे्न। 

कायड सरंिना 

कायड १: आपतकाशलन जस्थततअ दघुडटनाको अवस्थामा सहयोि िने। 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. आपतकाशलर्न अिस्र्थाको पदहचार्न 

िरे्न। 
२. आपतकाशलर्न अिस्र्थाको लागि फोर्न 

डायिी िाख़्रे्न। 
३. आिश्यकता अर्नसुाि प्रार्थशमक 

उपचाि तरुून्त ददरे्न। 
४. केयि रिशसभिलाई शान्त, आश्िस्त 

ि सजिलो को लागि िणनर्ननतहरू 
बर्नाउर्ने। 

५. आपतकाशलर्न अिस्र्थाको िेकडन ि 
विस्ततृ िार्नकािी शलरे्न/ददर्न।े 

६. सम्बजन्धत व्यजक्त/ एिेन्सी/ 
सिोकािलाई िार्नकािी ददरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको) 
कायन स्र्थल, स्र्थानर्नय श्रोतहरू 
ि अिस्र्था 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
आपतकाशलर्न जस्र्थनत/ 
दघुनटर्नाको िार्नकािी ददरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 आपलकाशलर्न ि 

दघुनटर्नाहरूको िाम्रिी 
िार्नकािी ददइयो 

 सम्बजन्धत व्यजक्त/ 
एिेन्सी/ सिोकाििालालाई  
आपतकाशलर्न अिस्र्थािािे 
िार्नकािी ददइयो 

आपतकाशलर्न अिस्र्था 
 पदहचार्न िरे्न 

 मछुान भएको 
 हटन अट्याक 
 फल्स 
 स्ट्रोक 
 भागचँएको 

 व्यिस्र्थापर्न 
 सिुक्षा ि िोकर्थाम 
 िार्नकािी 
 फोर्न डायिी दरुूस्त िाख़्रे्न 

औजारहरू र उपकरणहरू: प्रार्थशमक उपचाि ककट, , टेशलफोर्न, अिस्र्था बमोजिमका स्र्थानर्नय सामाग्रीहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः िेकडन िाख़्रे्न ि सचंाि सीपको अभाि भएमा दघुनटर्ना घट्र्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 टेलीफोर्न सम्पकन को िेकडन िाम्रिी िाख़्रे्न।  
 आिश्यकता बमोजिम प्रार्थशमक उपचािका सामाग्रीहरू प्रयोि िरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड २: अन्त्य आपतकाशलन अवस्थामा सहयोि िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. आिोबािे िार्नकािी ददरे्न 
२. कायानस्र्थलमा हुरे्न दघुनटर्ना िािे 

िार्नकािी ददर्न े
३. Electrocution िािे िार्नकािी ददर्न े
४. अस्पताललाई  िार्नकािी ददरे्न 
५. सिुक्षाकमीलाई  िार्नकािी ददर्ने 
६. सिुक्षा अिलम्िर्न िरे्न 
७. विस्ततृ रिपोटन तयाि िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कायनस्र्थल, स्र्थानर्नय श्रोतहरू ि 
अिस्र्था 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
अन्य आपतकाशलर्न अिस्र्थामा 
सहयोि िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
अन्य आपतकाशलर्न अिस्र्थामा 
िाम्रिी सहयोि ििीयो 
सम्बजन्धत व्यजक्त 
/एिेन्सी(अगधकाि प्रा्त)लाई  
िार्नकािी ददइयो 

नर्नम्र्न अकजस्मक अिस्र्था िािे 
िार्नकािी प्रनतकक्रया ददर्न े

 आिो 
 कायनस्र्थलमा दघुनटर्ना 
 Electrocution 

नर्नम्र्न िार्नकािी ददरे्न 
 अस्पताल 
 सिुक्षाकमी 

औजारहरू र उपकरणहरू: प्रार्थशमक उपचाि ककट, टेशलफोर्न इत्यादी 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सम्भावित दघुनटर्ना बािे िार्नकािी र्नभए ि अस्पताल, पलुीस, दमकल आदद 
ठाऊहरूको टेलीफोर्न र्थाहा र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 टेलीफोर्न सम्पकन को िेकडन िाम्रिी िाख़्रे्न।  
 सम्भावित दघुनटर्ना बािे अग्रीम िार्नकािी िाख़्रे्न। 
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उप-भाि: वी: हाउस क्रकपीङ्ि 

१. बठैक कोठा, भोिर्न कक्ष, शयर्न कक्ष, पाइखार्ना, र्नहुाउरे्न कोठा ि भान्छाकोठाको सिसफाई िरे्न 

 

अवगि: ३० घण्टा  

दक्षता: 
१) भुँइका सतहहरू सफा िरे्न। 
२) फनर्ननसीङ्ि ि कफक्स्चिहरू सफा िरे्न। 

३) ओच्छयार्न ि भाँडा कुिाहरू सफा िाख़्रे्न। 

४) पाइखार्ना ि र्नहुाउरे्न कोठा सफा िरे्न। 

५) कोठाहरू सफा िरे्न। 
६) कोठाको िाताििण स्िच्छ िाख़्रे्न। 

७) भान्छा कोठा सफा िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड १: भुँइका सतहहरू सफा िने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१०. उपयकु्त ढंिले सि सफाइका 

औिािहरू, सामाग्रीहरू, पदार्थनहरूको 
प्रयोि िरे्न/ प्रविगध प्रयोि ििी 
फोहिहरू सफा िरे्न। 

११. विभीन्र्न प्रक्रीयाहरू प्रयोि ििी 
सतहका दाि ि फोहिहरू हताउरे्न। 

१२. उपयकु्त ममनत सम्भािका प्रक्रीयाहरू 
छान्रे्न ि भुँइको प्रकाि ि प्रकृनत 
बमोजिम ममनत सम्भाि िरे्न। 

१३. उपयकु्त प्रक्रीया बमोजिम सिसफाई, 
चम्काउरे्न कायन ि बढारे्न कायन िरे्न। 

१४. सिुक्षा सार्थ ैउत्पादर्नको नर्नदेशर्न 
बमोजिम सिसफाई, चम्काउरे्न कायन 
िरे्न उपकिणहरू प्रयोि िरे्न। 

१५. सिुक्षा सार्थ ैउत्पादर्न नर्नदेशर्न 
बमोजिम सफाई ि चम्काउरे्न 
उपकिणहरू प्रयोि पनछ सफा िरे्न 

१६. सिुक्षा सार्थ ैउत्पादर्न नर्नदेशर्न 
बमोजिम सफाई ि चम्काउरे्न 
उपकिणहरू उपयकु्त ढंिले भण्डािण 
िरे्न। 

१७. नर्नयमीत ममनत सम्भाि कायन िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
सफा िर्नुन परे्न भईु, उपकिण 
ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 नर्नदेशर्न 
 समहुित छलफल 
 भमुीका नर्नभाएि 
 ििेि देखाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 फोहि/दाि हटाउरे्न उपयकु्त 
विगधहरू। 

 सफा िरे्न चम्काउरे्न स्िच्छ 
बर्नाउर्ने प्रक्रीयाहरू (बठैक, 
भोिर्न कक्ष, शयर्न कक्ष, 
शोचालय ि भान्छा) 

 फ्लोिका प्रकाि ि विशषेताहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: झाडु, ब्रस ि धुलो उठाउरे्न, सफाइका उपकिणहरू,भ्याकम जक्लर्नि, फ्लोि कापेट, 
पार्नीको पाइप, िाल्टीर्न, हेण्ड आउट ि पसु्तकहरू।  
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सिसफाइका सामाग्रीहरू ि उपकिणहरू िाम्रिी प्रयोि र्नििेमा ि गच्लो 
भइुमा ध्यार्न र्नददएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: सफाइका उपकिणहरू विशषे ध्यार्नपिूनक प्रयोि िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड २: फतनडसीङ्ि र क्रफक्स्िरहरू सफा िने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. फनर्ननचि ि कफक्स्चिहरू नर्नदेशर्न 

िणुस्ति अर्नरुूप सफा िरे्न। 
२. सवुिधा यकु्त ढंिले उपयकु्त प्रकाि 

सार्थै कोठाको लआेउट िमोजिम 
फनर्ननचिहरू मीलाउरे्न। 

३. उपकिणहरू प्रयोि ििीसकेपनछ 
नर्नमानताको नर्नदेशर्न बमोजिम सार्थै 
उपयकु्त सिुक्षा अपर्नाई सफा सघु्घि 
िरे्न। 

४. सफा ििीसकेका उपकिणहरू ठीक 
ठाँऊमा ठीक प्रकािले भण्डािण िरे्न। 

५. उपयकु्त प्रकािले सि सफाइ ि 
उपकिणहरूको नर्नयमीत ममनत 
सम्भाि िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
सफा िर्नुन परे्न फनर्ननसीङ्ि ि 
कफक्स्चिहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 नर्नदेशर्न 
 समहुित छलफल 
 भमुीका नर्नभाएि 
 ििेि देखाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 सफा िरे्न औिािहरू ि 
सामाग्रीहरूको प्रकाि, प्रयोि ि 
कायनहरू 

 शससाका प्रकािहरू ि यसका 
खिाब पक्षहरू 

 Stains, mud, dirt ि 
grease गचन्रे्न तरिका 

 Stain लाई हटाउरे्न विगध  

औजारहरू र उपकरणहरू: झाडु, ब्रस ि धुलो उठाउरे्न, सफाइका उपकिणहरू,भ्याकम जक्लर्नि फ्लोि कापेट, 
पार्नीको पाइप, िाल्टीर्न, हेण्ड आउट ि पसु्तकहरू।  
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सिसफाइका सामाग्री ि उपकिणहरू ठीकसिं प्रयोि र्नििेमा ि गच्लो 
सतहहरू ि फीक्चिहरूमा िाम्रो ध्यार्न र्नपयुानएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा:सफाइका उपकिणहरू विशषे ध्यार्नपिूनक प्रयोि िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ३: ओच्छयान र भार्ा कँुर्ाहरू सफा िने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. म्याटे्रसमा हािा ददएि या भ्याकम 

रािा उपयकु्त ढंिले सफा िरे्न। 
२. फोहि तन्र्नाहरू सार्थै शसिार्नीहरूको 

खोल उपयकु्त ढंिले ठीक समयमा 
फेरे्न। 

३. उपयकु्त प्रकािले तन्र्ना, बीचमा 
सार्थै ििीपिी ििािि छाडिे फेरे्न। 

४. पलङं्ि ि ओच्छयार्नहरू नर्नधानिीत 
प्रक्रीया अर्नसुाि िाख़्रे्न। 
 

अिस्र्था (ददइएको) 
ओच्छयार्न ि भाडा कँुडाहरू 

 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 नर्नदेशर्न 
 समहुित छलफल 
 भमुीका नर्नभाएि 
 ििेि देखाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 ओच्छयार्न मीलाउरे्न प्रकक्रयाहरू 
 विभीन्र्न प्रकािका लिुाहरू बािे 

िार्नकािी 
 कोठा, फनर्ननचि ि फनर्ननसीङ्ि 

सि सफाई ि ममनत सम्माि 
िरे्न तिीकाहरू 

 धुलो ि फोहिहरू सजिल ै
हटाउरे्न सम्बजन्ध ज्ञार्न। 

औजारहरू र उपकरणहरू: Flat sheets, fitted sheet, तककया, तकीयाको खोल, म्याटे्रस, हेण्डआउट ि 
पसु्तकहरू। 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः ओछ्यार्न ि भाँडाकुडाहरू िाम्रिी हेण्डल र्नििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: तन्र्ना ि भाडाकुडा समं्बजन्ध कायन िदान विशषे सािधार्नी अपर्नाउरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ४ : पाइखाना र नहुाउने कोठा सफा राख़्ने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. स्तिीय प्रविगध ि  तरिकाहरू अपर्नाई 

शसलीङ्ि ि भीिाहरू सफा िरे्न। 
२. स्तिीय प्रविगध ि  तरिकाहरू अपर्नाई 

झ्याल ढोकाका कुर्नाकार्नी ि सीलहरू 
ििेडिे सफा िरे्न। 

३. स्तिीय प्रविगध ि  तरिकाहरू अपर्नाई 
िार्थ टि शौचालय, कमोड सफा ििी 
इन्फेक्सर्न बाट िोिाउरे्न। 

४. स्तिीय प्रविगध ि  तरिकाहरू अपर्नाई 
शौचालय ि िार्थरूमका भाडा कँुडा ि 
फीटीङ्िहरू सफा िरे्न। 

५. िार्थरूमका आिश्यक सामाग्रीहरू 
परिपनुत न िरे्न ि विग्रीएका िस्तहुरू 
फेरे्न। 

६. नर्नदेशर्न बमोजिम सामाग्रीहरू सफा 
िरे्न। 

७. सि सफाईका सामाग्रीहरू िाम्रिी 
भण्डािण िरे्न। 

८. स्तिीय प्रविगध ि  तरिकाहरू अपर्नाई 
नर्नयमीत ममनत सम्भाि िरे्न।  

अिस्र्था (ददइएको) 
पाइखाना र नहुाउने कोठा, 
सार्थै सफाई उपकिणहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 नर्नदेशर्न 
 समहुित छलफल 
 भमुीका नर्नभाएि 
 ििेि देखाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 धुलो, मलैो ि फोहिहरू बाट 
हुरे्न िोि सम्बजन्ध िार्नकािी 

 घिमा ििीरे्न कायनहरूको 
ताशलका 

 विभीन्र्न प्रकािका कोठाहरू 
िािे िार्नकािी 

 घिको सेट-अप मीलाउरे्न ि 
set-up का प्रकाि 

 बठैक कोठा सिसामाग्री ि 
सिािट बािे। 

औजारहरू र उपकरणहरू: झोल या िाि सािर्न, टिाइलेट पेपि, िार्थरूम रिफे्रसि, तौशलया, व्यजक्तित 
पाइखार्नाका सामाग्रीहरू, पछु्रे्न कपडा, फोहि फाल्रे्न भाँडो, पसु्तीका ि र्नोट। 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सिसफाइका सामाग्रीहरू ठीकसिं प्रयोि र्नििेमा ि गच्लो सतहमा ध्यार्न 
र्नददएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: सफाइका उपकिणहरू विशषे ध्यार्नपिूनक प्रयोि िरे्न। गच्लो पाइखार्ना ि िार्थरूममा विशषे ध्यार्न 
ददरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ५: कोठाहरू सफा िने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. उपयकु्त सिुक्षा प्रणाली बमोजिम 

सफाई िरे्न गचिहरू १०० प्रनतसत ्
िाम्रिी मीलाउरे्न। 

२. िाताििणीय नर्नयमाउर्नशुाि सि 
सफाइबाट नर्नस्कीएका िस्तहुरूलाई 
टुङ्िो लिाउरे्न। 

३. उपयकु्त प्रक्रीया अपर्नाई कोठाहरू 
स्िच्छ िाख़्रे्न। 

४. उपकिणहरू प्रयोि ििीसके पनछ 
नर्नमानताको नर्नदेशर्न बमोजिम सार्थै 
उपयकु्त सिुक्षा अपर्नाई सफा सघु्घि 
िरे्न। 

५. सफा िरिसकेका उपकिणहरू ि 
सामाग्रीहरू ठीक ठाँऊमा ठीक प्रकािले 
भन्डािण िरे्न। 

६. स्तिीय प्रविगध ि  तरिकाहरू अपर्नाई 
नर्नयमीत ममनत सम्भाि िरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको) 
सफा िर्नन को लागि आिश्यक 
कोठा 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 नर्नदेशर्न 
 समहुित छलफल 
 भमुीका नर्नभाएि 
 ििेि देखाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 सफा िरे्न सामाग्रीहरू 
उपकिणहरू ि अन्य िस्तहुरू 
ि अन्य िस्तहुरू को प्रकाि, 
प्रयोि ि कायनहरू 

 शससाको प्रकाि ि यसमा हुरे्न 
Defects. 

 दाि, फोहि माटो ि ग्रीि 
पदहचार्न िरे्न विगध। 

 दाि हटाउरे्न प्रकक्रयाहरू 
 सिुक्षा पिूनक कायन िरे्न ि 

र्निदान परे्न असिहरू 
 कोठाको फनर्ननचि, ि सि 

सामार्न सफा िरे्न ि ममनत 
िरे्न प्रक्रीया 

 फोहि ि धुलोहरू िहरे्न क्षेत्रहरू 
बािे ज्ञार्न। 

औजारहरू र उपकरणहरू: सोलभेण्ट स्पे्र, एण्टी स्टेटीक झोल, एण्टी स्टेटीक स्पे्र, भयानङ्ि, भ्याकुम एकाई, 
धुलोको मप, लीन्ट फ्री कपडा, मप सेट ि िाल्टीर्न, डस्ट ्यार्न, झाडु। 

सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सेर्नीटाकइििहरूको उगचत प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: सफाइका उपकिणहरू विशषे ध्यार्नपिूनक प्रयोि िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ६: कोठाको वातावरण स्वच्छ राख़्ने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न बमोजिम सब ैसि सफाईका 

उपकिणहरू ि सामाग्रीहरू िाँच ििी 
तयािी िरे्न। 

२. नर्नदेशर्न बमोजिम सब ैफोहिहरू सफा 
िरे्न ि नर्नददनष्ट ठाँऊमा फाल्रे्न। 

३. सार्नन शमल्र्ने सब ैफनर्ननचि ि 
कफटीङ्िहरू सािेि सि सफाई िरे्न। 

४. नर्नदेशर्न बमोजिम नर्नयमीत रूपमा 
कोठाहरूको सि सफाई ि दरुूस्तता 
को लागि कायन िरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको) 
स्िच्छता ि सफाई िर्नुन 
परे्न कोठाहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 नर्नदेशर्न 
 समहुित छलफल 
 भमुीका नर्नभाएि 
 ििेि देखाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 

 
मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 
 सब ैस्टेपहरू 

क्रमार्नसुाि ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको 

सब ैकायनहरू ििेको 

 बठैक कोठा, खार्ना खार्ने कोठा, 
सतु्रे्न कोठा, भान्छा ि सौचालय 
सफा िरे्न, टल्काउरे्न, स्िच्छ 
बर्नाउर्ने ि Sanitize िरे्न 
तिीकाहरू 

 भुँइहरूको प्रकाि ि नतर्नीहरूको 
आचिणहरू 

 फोहि ि दाि हटाउरे्न उपयकु्त 
विगध 

 सफाइका उपकिण ि पदार्थनहरूको 
प्रकाि प्रयोि ि कायनहरू 

 शससाका प्रकािहरू ि यसमा 
आउरे्न समस्याहरू 

 कोठाको फनर्ननचि ि फर्नीसीङ्िहरू 
सफा ि ममनत िरे्न प्रक्रीयाहरू 

 फोहिहरू सजिलसँैि िहर्न सक्रे्न 
ठाँऊहरू बािे ज्ञार्न ददर्न े

 सिुक्षक्षत तरिकाले कायन िरे्न 
तिीका 

 कोठाको फनर्ननचि ि फनर्ननसीङ्िहरू 
सफा िरे्न ि ममनत िरे्न प्रक्रीया 

 विभीन्र्न ठाँऊमा िम्मा भएका 
फोहिहरूलाई हटाउरे्न प्रक्रीयाहरू। 

औजारहरू र उपकरणहरू: झाडु, ब्रस ि धुलो उठाउरे्न, सफाइका उपकिणहरू,भ्याकम जक्लर्नि फ्लोि कापेट, 
पार्नीको पाइप, िाल्टीर्न, हेण्ड आउट ि पसु्तकहरू।  
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सिसफाइका सामाग्रीहरू ठीकसिं प्रयोि र्नििेमा ि गच्लो सतहमा ध्यार्न 
र्नददएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: सफाइका उपकिणहरू विशषे ध्यार्नपिूनक प्रयोि िरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड ७: भान्त्छा कोठा सफा िने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. उपयकु्त तिीकाले भाडाकुडाहरू ि 

कपडाहरू धुरे्न ि सफा िरे्न। 
२. सफा ििीएका भाडाकुडाहरू ि 

कपडाहरू उपयकु्त प्रक्रीया बमोजिम 
भण्डािण िरे्न। 

३. भान्छाका उपकिणहरू उपयकु्त 
प्रक्रीया बमोजिम सफा िरे्न। 

४. उपयकु्त प्रविगध ि प्रक्रीया बमोजिम 
भान्छाका टेिल, कुगचन ि कफक्चिहरू 
पछेुि सफा िरे्न। 

५. उपयकु्त प्रक्रीया बमोजिम भईुमा मप 
िरे्न ि सकुाउरे्न। 

६. भान्छाका खारे्नकुिाहरू िाँच ििी 
िाम्रिी िाख़्रे्न ि सक्कीएका 
खारे्नकुिाहरू परिपनुत न िरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको) 
सफा िर्नन को लागि भान्छा 
कोठाहरू  
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 नर्नदेशर्न 
 समहुित छलफल 
 भमुीका नर्नभाएि 
 ििेि देखाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 सि सफाइका सामाग्रीहरू ि 
औिािहरू को प्रकाि, प्रयोि ि 
कायनहरू 

 सिुक्षक्षत तरिकाले काम िरे्न 
तिीका ि यसो र्निदान हुरे्न 
असिहरू 

 फोहि ि दािहरू िम्मा हुरे्न 
स्र्थार्नहरू 

 घिका कामहरू को समय 
ताशलका 

औजारहरू र उपकरणहरू: झाडु, ब्रस ि धुलो उठाउरे्न, सफाइका उपकिणहरू,भ्याकम जक्लर्नि फ्लोि कापेट, 
पार्नीको पाइप, िाल्टीर्न, हेण्ड आउट ि पसु्तकहरू।  
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सिसफाइका सामाग्रीहरू ठीकसिं प्रयोि र्नििेमा ि गच्लो सतहमा ध्यार्न 
र्नददएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: सफाइका उपकिणहरू विशषे ध्यार्नपिूनक प्रयोि िरे्न। गच्लो सतहरूमा ध्यार्न ददरे्न। 
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२. लिुाहरू (कटन, फाइवर र नाइलन) िुने र इस्री लिाउने। 
अिगध: २३ घण्टा 

दक्षता: 

१. कपडाहरू (कटर्न, फाइिि ि र्नाइलर्न) िम्मा ििी छुट्याउरे्न। 
२. दािहरू हटाउरे्न। 
३. लिुा धुरे्न उपकिणहरू ि सामाग्रीहरू तयाि िरे्न। 
४. लिुा धुरे्न कायन िरे्न। 
५. लिुाहरू (कटर्न, फाइिि ि र्नाइलर्न) सकुाउरे्न। 
६. लिुाहरू (कटर्न, फाइिि ि र्नाइलर्न) मा इस्त्री लिासउरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड १: कपर्ाहरू (कटन, फाइवर र नाइलन) जम्मा िरी छुट्याउने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. लिुाहरू: लिुाको प्रकाि, िंि, फोहिको 

प्रक्रीनत बमोजिम छुट्याउरे्न। 
२. छुट्याइएको लिुाहरू प्रार्थशमकताको 

आधािमा ठीक प्रक्रीया बमोजिम धुरे्न 
तयािी िरे्न। 

३. च्यानतएका ि ्िाल पिेका लिुाहरू 
उपयकु्त  धािोबाट टालटुल िरे्न। 

 

अिस्र्था (ददइएको) 
कपडाहरू (कटर्न, फाइिि ि 
र्नाइलर्न) ि आिश्यक 
सामाग्रीहरू ि उपकिणहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 स्पस्ट नर्नदेशर्न 
 भमुीका नर्नभाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 
 मौखखक ि शलखखत परिक्षा 

मापदण (कनत सम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 धुरे्न लिुा छुट्याउरे्न प्रकक्रया 
 लिुाहरूमा साधािण टालटुल 

िरे्न प्रक्रीयाहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: ्िाल पिेका ि च्यानतएका कपडाहरू, कटर्न/ फाइिि ि र्नाइलर्नको कपडाहरू, र्नोट 
ि पसु्तीकाहरू  
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः कटर्न फाइिि ि र्नाइलर्नको लिुाहरू िाम्रिी र्नगचरे्नमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: िसायर्नहरू, औिाि ि उपकिणहरू प्रयोि िदान विशषे ध्यार्न पयुानउरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड २: दाि हटाउने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. उपयकु्त प्रक्रीया अपर्नाई व्यजक्तित 

सिुक्षाका सामाग्रीहरू लिाउरे्न ि 
प्रयोि िरे्न। 

२. नर्नदेशर्न बमोजिम दाि हटाउरे्न 
िसायर्नहरू प्रयोि िरे्न 

३. दािहरू ठीकसँि िसायर्न प्रयोि ििी 
हटाउरे्न 

४. सिुक्षात्मक तिीकाले सब ैदाि हटाउरे्न 
िसायर्नहरू भण्डािण िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
दाि हटाउर्नको लागि कटर्न, 
फाइिि ि र्नाइलर्न का 
कपडाहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 स्पस्ट नर्नदेशर्न 
 भमुीका नर्नभाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 
 मौखखक ि शलखखत परिक्षा 

मापदण (कनत सम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 लिुा धुरे्न िसायर्नहरू को 
प्रकाि ि प्रयोि िरे्न विगधहरू 

 दािहरू हटाउरे्न िस्तहुरूको 
प्रकाि ि प्रयोि िरे्न विगधहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: ग्लोिहरू, स्प्रोर्न, एशसड/ अल्काली सफाइका िसायर्न, क्लोिीर्नको झोल, डडटििेन्ट, र्नोट 
ि पसु्तीकाहरू।  
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः दाि हटाउरे्न तरिका िाम्रिी र्निारे्नमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: िसायर्नहरू, औिाि ि उपकिणहरू प्रयोि िदान विशषे ध्यार्न पयुानउरे्न 
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कायड सरंिना 
कायड ३: लिुािुने उपकरणहरू र सामाग्रीहरू तयार िने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. लिुाधुरे्न ठाँऊ सफा िरे्न ि  सधै 

तयािी अिस्र्थामा िाख़्रे्न। 
२. लिुाधुरे्न सामाग्रीहरू ि िसायर्नहरू 

सधै तयािी अिस्र्थामा िाख़्रे्न। 
३. उपयकु्त प्रक्रीया बमोजिम लिुा धुरे्न 

मेसीर्न िाँच िरे्न ि चलाउरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको) 
लिुा धुरे्न मेसीर्नहरू ि 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 स्पस्ट नर्नदेशर्न 
 भमुीका नर्नभाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 
 मौखखक ि शलखखत परिक्षा 

मापदण (कनत सम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 कपडामा लिाइएको लेिल िािे 
 लिुाका प्रकािहरू (कटर्न, 

र्नाइलर्न, ि फाइिि आदद) 
 लिुाधुरे्न  मेशसर्न  चलाउरे्न ि 

तयाि िरे्न 
 धुरे्न लिुा, सामाग्रीहरू ि 

िसायर्नहरू को तयािी 
 लिुाधुरे्न सामाग्री सार्थै 

झोलहरू को तयािी 

औजारहरू र उपकरणहरू: िासिहरू, ड्रायि, क्लोयस्लाइर्न, कपडा च्या्र्ने पीर्नहरू, क्लोयस्पीर्न झोला, शभि 
सकुाउरे्न ्याड, र्नोट ि पसु्तीकाहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः लिुाधुरे्न उपकिणहरू ि सामाग्रीहरूको िाम्रो िार्नकािी र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न 
सक्छ।  
सरुक्षा: िसायर्नहरू, औिाि ि उपकिणहरू प्रयोि िदान विशषे ध्यार्न पयुानउरे्न 
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कायड सरंिना 
कायड ४: लिुािुने कायड िने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. लिुा धुरे्न उपयकु्त प्रक्रीया पालर्न 

िरे्न। 
२. कपडा (कटर्न, र्नाइलर्न ि फाइिि) 

धलुाईको नर्नदेशर्न ि ददइएको लेिल 
बमोजिम धुरे्न। 

३. नर्नदेशर्न बमोजिम लिुाधुरे्न मेसीर्न ि 
सामाग्रीहरू प्रयोि िरे्न। 

४. लिुाहरू (कटर्न, र्नाइलर्न ि फाइिि) 
का दाि, फोहि ि िन्धहरू िाम्रिी 
हटाई नर्नदेशर्न बमोजिम धरेु्न। 

५. नर्नदेशर्न बमोजिम लिुाहरू घाममा या 
मेसीर्नमा सकुाउरे्न। 

६. सकेुका कपडाहरू दाि ि िन्ध िदहत 
हुर्नपुरे्न 

७. स्िास््य ि सिुक्षाको दहसाबले 
लिुाधुरे्न कोठा उपयकु्त िाख़्रे्न। 

८. नर्नदेशर्न बमोजिम धुलाइका सामाग्री 
ि  उपकिणहरू सफा िरे्न। 

९. सब ैसफाईका सामाग्रीहरू ि 
उपकिणहरू सिुक्षीत तिीकाले 
भण्डािण िरे्न। 

१०. नर्नयमीत ममनत सम्भाि िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
सब ैऔिाि उपकिण सदहतको 
लिुा धुरे्न कोठा 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 स्पस्ट नर्नदेशर्न 
 भमुीका नर्नभाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 
 मौखखक ि शलखखत परिक्षा 

मापण बाट (कनत सम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 लिुा धुरे्न मेशसर्न ि ड्रायिहरूको  
प्रकाि ि प्रयोि 

 लिुाहरू (कटर्न, र्नाइलर्न ि 
फाइिि) धुरे्न, सकुाउरे्न ि इस्त्री 
लिाउर्ने प्रक्रीयाहरू ि 
शसद्दान्तहरू 

 लिुा धुँदा ध्यार्न ददर्नपुरे्न 
स्िास्र्थ, सि सफाई ि 
सिुक्षाका बािे िार्नकािी 

 लिुा धुरे्न ठाँऊको सि सफाई 
ि ममनत सम्भाि  

 

औजारहरू र उपकरणहरू: लिुा छुट्याउरे्न टोकिीहरू, ्याक, हेङ्िि, दाि हटाउरे्न िसायर्न, फेव्रीक सफ्टर्नि, 
क्लोिीर्न झोल, झोला, िास्केट, र्नोट ि पसु्तीकाहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः लिुाधुरे्न उपकिणहरू ि सामाग्रीहरूको िाम्रो िार्नकािी र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न 
सक्छ।  
सरुक्षा: िसायर्नहरू, औिाि ि उपकिणहरू प्रयोि िदान विशषे ध्यार्न पयुानउरे्न 

 
 
 
 
 



Page | 108 
 

कायड सरंिना 
कायड ५ : लिुाहरू (कटन, नाइलन र फाइवर) सकुाउने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशशत प्रक्रीया बमाजिम लिुाहरू 

सकुाउरे्न 
२. नर्नदेशशत प्रक्रीया अपर्नाई लिुा 

सकुाउरे्न मेसीर्न तयाि िरे्न। 
३. सकुाइएका कपडाहरू लिुा सकुाउरे्न 

मेसीर्नले आिाि ददइसक्रे्न वििीकै 
िोक्रे्न ि इस्त्री लिाउर्न सजिलो िरे्न 
ि विग्रर्नबाट बचाउरे्न। 

४. लिुाहरू उगचत प्रक्रीया बमोजिम 
wrinkleहरू र्नपािीकर्न सकुाउरे्न। 

अिस्र्था (ददइएको) 
लिुा सकुाउरे्न मेसीर्न 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 स्पस्ट नर्नदेशर्न 
 भमुीका नर्नभाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 
 मौखखक ि शलखखत परिक्षा 

मापण बाट (कनत सम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 सब ैप्रकािका लिुा धुरे्न प्रक्रीया 
बािे िार्नकािी 

 सब ैप्रकािका लिुाहरूमा ईस्त्री 
लिाउर्ने तिीकाहरू 

 लिुामा ईस्त्री लिाउर्ने 
उपकिण औिाि का प्रकाि ि 
प्रयोि 

 लिुाहरू मीलाउरे्न ि िाख़्रे्न 
प्रक्रीयाहरू। 

 

औजारहरू र उपकरणहरू: ड्रायि, क्लोर्थलाइर्न, पीर्नहरू, व्याि, ्याड, िास्केट, हेङ्िि, र्नोट ि पसु्तीकाहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः लिुाधुरे्न उपकिणहरू ि सामाग्रीहरू ि सकुाउरे्न प्रक्रीया बािे िार्नकािी र्नहुदा 
दघुनटर्नाहरू हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: िसायर्नहरू, औिाि ि उपकिणहरू प्रयोि िदान विशषे ध्यार्न पयुानउरे्न 
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कायड सरंिना 
कायड ६ : लिुाहरू (कटन, नाइलन र फाइवर) मा इस्री लिाउन े

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. उपयकु्त प्रक्रीया बमाजिम सब ै

पकुािका लिुाहरूमा ईस्त्री लिाउर्ने। 
२. नर्नदेशशर्न बमोजिम ईस्त्री लिाएका 

कपडाहरू पट्याउर्ने, ह्याङ्ििमा 
झुडयाउरे्न ि िाख़्रे्न। 

३. सिुक्षाको उपायहरू अपर्नाई ईस्त्री 
लिाउर्ने सामाग्रीहरू ि उपकिणहरू 
िाम्रिी भण्डािण िरे्न। 
 

अिस्र्था (ददइएको) 
ईस्त्री लिाउरे्न उपकिण ठाऊँ 
ि लिुाहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
 लेक्चि  
 स्पस्ट नर्नदेशर्न 
 भमुीका नर्नभाएि 
 प्रत्यक्ष अिलोकर्न 
 व्यािहािीक प्रदशनर्न 
 मौखखक ि शलखखत परिक्षा 

मापण बाट (कनत सम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 

 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
 सब ैस्टेपहरू क्रमार्नसुाि 

ििेको 
 प्रशशक्षकल ेददएको सब ै

कायनहरू ििेको 

 ईस्त्री लिाउरे्न प्रक्रीयाहरू 
 ईस्त्री, ईस्त्री लिाउर्ने िोडन, ि 

स्त्री लिाउरे्न सामाग्रीहरूको 
प्रकाि ि प्रयोि 

 ह्याङ्ििहरूका प्रकाि ि प्रयोि 
 ईस्त्री लिाउरे्न तिीकाहरू 
 

औजारहरू र उपकरणहरू: लिुा छुत्याएि िाख़्रे्न िास्केट ि ्याकहरू, ह्याङ्ििहरू, ईस्त्रीहरू, ईस्त्री लिाउर्ने 
िोडन, स्पे्र िरे्न मेसीर्न, र्नोट ि पसु्तीकाहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः इस्त्री लिाउरे्न उपकिणहरू, िस्तहुरू ि लिुा सम्बजन्ध िाम्रो ज्ञार्न र्नभएमा 
दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: िसायर्नहरू, औिाि ि उपकिणहरू प्रयोि िदान विशषे ध्यार्न पयुानउरे्न 
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उपभाि ि: खानेकुराहरू तयारी िने र खुवाउने 

१: पोषण 

अवगि: १५ घण्टा 

योग्यता: 

१. खार्ना को स्िच्छता ि सफाई कायम िाख़्रे्न 
२. खुिाउरे्न ताशलका कायम िरे्न 
३. खार्नाको िणुस्ति कायम िरे्न 
४. सिुक्षक्षत वपउरे्न पार्नी प्रदार्न िरे्न 
५. केयि रिसीभिलाई  खार्नाको लागि तयाि बर्नाउरे्न 
६. र्निम खार्ना (आहाि)को लागि सामाग्री तयाि िरे्न 
७. केयि रिसीभिलाई  खुिाउरे्न 
८. िदृृदद िेकडन चाटन (Growth record chart) नर्नयमीत िरे्न 
९. आिश्यकतामा आधारित विशशष्ट आहाि प्रबन्ध िरे्न (diabetes, HTN, under 5) 
१०. Complimentary food को प्रबन्ध िरे्न (बच्चा, कुपोषण) 
११. झोल खार्ना तयाि िरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड १: खाना को स्वच्छता र सफाई कायम राख़्ने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. स्िस्र्थ खार्नाको परिभावषत िरे्न 
३. स्िस्र्थ खार्नाको लागि नर्नम्र्न 

उपायहरू अपर्नाउर्न े
 तािा खारे्नकुिा ककन्रे्न 
 पकाउर्न ुभन्दा पदहले खार्ना धुरे्न/ 

सफा िरे्न 
 पकाएको खार्ना सिुक्षक्षत ि सफा 

भाँडोमा िाख़्रे्न 
 खार्न प्रयोि हुरे्न भाँडा ि अन्य 

भाँडाहरू सफा िाख़्रे्न 
 पकाउर्न ुभन्दा पदहले हात धुरे्न ि 

सफा लिुा लिाउरे्न 
 पकाउर्ने भाँडा ि भान्छा स्र्थार्न 

सफा िाख़्रे्न 
 सलाद बर्नाउर्न ुभन्दा पदहले 

हरियो सािपात िाम्रिी सफा िरे्न 
४. प्रयोि िरिसकेपनछ खार्नाको भाँडालाई  

छो्रे्न 
५. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कायनस्र्थल ि सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
खार्ना को स्िच्छता ि सफाई 
कायम िाख़्रे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
खार्नाको स्िस्र्थता ि स्िच्छता 
स्कयम िरियो 

 स्िास्र्थ खार्नको परिभाषा 
 स्िस्र्थ खार्ना तयाि िरे्न 

तरिका 
 खार्ना फोहि हुरे्न 
 खाध शदु्गधकिण 
  
 खार्ना िोकर्थाम 

औजारहरू र उपकरणहरू: पकाउरे्न भाँडा, खार्ने भाँडा आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः खार्नाको स्िच्छता ि सि सफाई सम्बजन्ध ज्ञार्न र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 लामो समयसम्म खार्ना र्नपकाउरे्न 
 धेिै सार्नो पािेि खार्ना टुक्रा र्नपारे्न 
 शभटाशमर्न ‘शस’ सँि खार्ना र्नपकाउरे्न 
 पकाएको खार्ना लामो समयसम्म र्निाख़्रे्न 
 िंक फुड िस्त ै्याकेटको चाउचाउ, गचििल इत्यदी र्नखारे्न/र्नखुिाउरे्न 
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कायड सरंिना 
कायड २: खुवाउने ताशलका तयार िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. केयि रिसीभि को अिस्र्थालाई  ध्यार्न दददै खार्नाको 

ताशलका तयाि िरे्न 
३. बच्चा ि बढुा बढुीको लागि Loose खार्ना तयाि िरे्न 
४. विशषे आिश्यकता भएका व्यजक्तहरूका लागि 

डाक्टिको सल्लाह अर्नसुाि खार्नाको समय ताशलका 
बर्नाउर्न े

५. प्रत्येक २ घण्टामा स्तर्नपार्नको लागि आमाहरूलाई 
तयाि िरे्न 

६. ४ देखी ६ मदहर्नाको बच्चालाई नर्नम्र्न अर्नसुाि ताशलका 
तयाि िरे्न 
 बबहार्न ५ बिे स्तर्नपार्न ििाउर्ने 
 ७:३० बिे सिोिम शलटो 
 १० बिे स्तर्नपार्न 
 ददउसो ११:०० बि ेकेिा ि मह  
 बेलकुी ४ बिे स्तर्नपार्न 
 ७:०० बिे तिल आहाि 
 बेलकुी ९:०० बिे स्तर्नपार्न 

७.  ६ देखी १२ मदहर्नाको बच्चालाई  
 बबहार्न ५ बिे दधु 
 ७:३० बिे सिोिम शलटो िा पोिेि 
 १० बिे  दधु/तिल आहाि 
 ददउसो १ बिे सिोिम शलटो िा पोिेि िा 

फलफूलको िसु 
 ददउसो ४ बिे दधु ि पाउिोटी 
 बेलकुी ७ बिे सिोिम शलटो िा पोिेि 
 िाती १० बिे दधु 
८. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कायन 
स्र्थल/प्रयोिात्मक 
कक्षा कोठा, 
ताशलकाको ढाँचा ि 
सामाग्रीहरू 
   
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
खुिाउरे्न ताशलका 
तयाि िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म 
िान्र्न ुपरे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ
तरिकाले िरियो 
खुिाउरे्न ताशलका 
तयाि िरियो 

डाक्टिको प्रसे्की्सर्न  
केयि रिसीभि को अिस्र्था 
अर्नसुािको आिश्यकताहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: चाटन पेपि, पेजन्सल ि र्नोटिकु 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः खुिाउरे्न ताशलका सम्बजन्ध िाम्रो िार्नकािी र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा:िाम्रिी िार्नकािी र्नभई खुिाउरे्न ताशलका र्नबर्नाउरे्न ि िेकडन र्निाखीकर्न खार्ना र्नखुिाउरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ३: खानाको िणुस्तर कायम राख़्ने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. सचुर्ना सकंलर्न िरे्न 
२. उत्पादर्न ि समा्ती शमती िार्नकािी 

िरे्न 
३. खार्ना दवुषत छ कक छैर्न िाचँ्रे्न 
४. Preservatives हरू प्रयोि िरिएको 

छ कक छैर्न िार्नकािी िरे्न 
५. िाम्रो कन्टेर्निमा सखु्खा ठाउँमा खार्ना 

भण्डािण िरे्न  
६. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
प्रयोिात्मक कोठा, ककताब, 
म्यार्नयुल ि खार्ना 
  
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
खार्नाको िणुस्ति कायम 
िाख़्रे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
खार्नाको िणुस्ति कायम भयो 

खार्नाको िणुस्ति कायम िाख़्रे्न 
तरिकाहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: खार्नाको केही उदािणहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः खार्नाको िणुस्ति म्याद समा्त हुरे्न शमनत ि खार्ना सिंक्षण िरे्न िस्तहुरू 
बािे िाम्रिी िार्नकािी र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 कन्टेर्नि िदहले पनर्न हािा र्ननछरे्न हुर्न ुपछन 
 खार्नाको म्याद सककर्न ुहँुदैर्न 
 सम्भि भएसम्म खार्नाको सिंक्षण िरे्न 
 खार्नामा प्राकृनतक िंि, स्िाद , ि िन्ध हिाएको छ भरे्न खार्न हँुदैर्न 
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कायड सरंिना 

कायड ४:  िरुक्षक्षत वपउने पानी प्रदान िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. शिुक्षक्षत वपउरे्न पार्नीको महत्ि 

पदहचार्न िरे्न 
२. शिुक्षक्षत/पौजष्टक पार्नी बर्नाउर्नको 

लागि नर्नम्र्न तरिकाहरू अिलम्बर्न 
 ५ शमरे्नटसम्म उमाल्र्ने 
 बालिुारािा कफल्टि िरे्न 
 Cylinder filteration 
 क्लोरिर्न, जब्लगचङ पाउडि 

आयोडडर्न आदद प्रयोि ििेि 
िासायनर्नक ककटाणसुोधर्न 
(Disinfection) िरे्न 

३. िदहले पनर्न शिुक्षक्षत पार्नी प्रदार्न 
िरे्न 

४. सफा भाँडा ि गिलास िदहल ेपनर्न 
पार्नी िाख्न ि वपउर्न प्रयोि िर्नुनहोस।् 

५. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कायनस्र्थल, केयि रिसीभि ि 
शिुक्षक्षत/पौजष्टक पार्नी 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
शिुक्षक्षत वपउरे्न पार्नी प्रदार्न 
िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
केयि रिसीभि लाई शिुक्षक्षत 
वपउरे्न पार्नी प्रदार्न िरियो 
 

वपउरे्न पार्नीैः 
 अिधािणा 
 क्षोतहरू 
 पार्नी शदु्ददकिण िरे्न तरिकाहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: कफल्टि, क्लोरिर्न ट्याब्लेट, भाँडा, िि आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः पार्नी सफा िरे्न तरिका, फील्टि ि िसायर्नहरू बािे िाम्रो िार्नकािी र्नभएमा 
दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: तोककएको भन्दा बढी मात्रा पार्नी सफा िरे्न िसायर्न प्रयोि र्निरे्न  
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कायड सरंिना 

कायड ५ : केयर ररसीभर लाई खानको लागि तयार िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. केयि रिसीभि को अिस्र्था र्थाहा 

पाउरे्न 
२. केयि रिसीभि तयाि िरे्न 
३. खार्ना खार्न ुभन्दा अिाडी हात धुरे्न 
४. केयि रिसीभिलाई सवुिधािर्नक 

अिस्र्थामा िाख़्रे्न 
५. केयि रिसीभि ले भेट्टाउरे्न ठाउँमा 

खारे्नकुिा िाख़्रे्न 
६. आिश्यक भएमा खार्ना खार्न ुभन्दा 

अिाडी औषधी ददर्न े
७. शिुक्षक्षत ि सहि िाताििण शसिनर्ना 

िरे्न 
८.  िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कायनस्र्थल, खार्ना ि भाडाहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
केयि रिसीभिलाई खार्नको 
लागि तयाि िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
पार्नी शदु्ददकिण िरे्न तरिका 
र्थाहा भयो 
 

 स्िच्छता ि sterilization को 
अिधािणा  

 विशभन्र्न अिस्र्था  
 केयि रिसीभि तयाि िरे्न 

विगधहरू  

औजारहरू र उपकरणहरू: सािरु्न, तौशलया, through, टेिल, मेच आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः खार्नाको व्यिस्र्थापर्न ि सेिा ददर्नको लािी िाम्रो ज्ञार्न र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न 
सक्छ।  
सरुक्षा:  

 खार्ना खार्न ुभन्दा पदहले िाम्रिी हात धुरे्न 
 लिुा फेरे्न िा एप्रोर्न लिाउरे्न 
 भाँडाहरू सफा हुर्नपुरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ६ : नरम खाना(आहार) को लागि सामाग्री तयार िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. खखचकी (चामलको पोिेि) बर्नाउर्नको 

लागि तल उल्लेखखत सामाग्रीहरू 
अर्नपुात अर्नसुाि तयाि िरे्न 
  मासको दाल -१/२ कप 
  बेसाि- आिश्यकता अर्नसुाि 
  चामल- १ कप 
  अदिुा – सार्नो टुक्रा 
  गधउ - आिश्यकता अर्नसुाि 
 पार्नी - आिश्यकता अर्नसुाि 

३. िाउलो (तिल चामल) बर्नाउर्नको 
लागि नर्नम्र्न अर्नपुातको सामाग्री 
तयाि िरे्न 
 चामल – १/२ कप 
 बेसाि- आिश्यकता अर्नसुाि 
 मङुदाल – १/४ कप 
 र्नरु्न - आिश्यकता अर्नसुाि 
 आल ु– २ िोटा 
 पालक – र्थोिै 
 पार्नी - आिश्यकता अर्नसुाि 

४. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कायन कोठा / प्रयोिात्मक 
कोठा, ककताब, म्यार्नयुल ि 
क्ल्याकुलेटि 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
र्निम खार्ना(आहाि) को लागि 
सामाग्री तयाि िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
र्निम खार्ना(आहाि) को लागि 
सामाग्रीहरू तयाि िरियो   
 

 र्निम खार्नाैः 
 परिभाषा  
 महत्ि 
 श्रोतहरू 
 तरिका 
 सिुक्षा ि सािधार्नी 

औजारहरू र उपकरणहरू: कालो दाल, बेसाि, अदिुा, र्नरु्न, गधउ, पार्नी, मङु दाल, आल,ु पालक 

सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः र्निम खार्ना (आहाि) सम्बजन्ध िाम्रो ज्ञार्न र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: केयि रिसीभि को खार्ना खार्ने रूची अर्नसुाि मात्र बर्नाउरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ७: केयर ररसीभर लाई खुवाउने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. केयि रिसीभि को पोषणको 

आिश्यकता पिा लिाउरे्न 
३. खार्ना तयाि िर्नुन भन्दा पदहले ि 

खुिाउर्न ुभन्दा पदहले हात धुरे्न 
४. केयि रिसीभिलाई दठकसिं खार्न 

प्रोत्साहर्न िरे्न 
५. केयि रिसीभिलाई शपुरििेक्षण ि 

िाइड िरे्न 
६. केयि रिसीभिलाई खार्ना खार्न ुअगध ि  

पनछ हात धुर्न शसकाउरे्न 
७. भाँडाहरू यर्थास्र्थार्नमा िाख़्रे्न 
८. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कायनस्र्थल, केयि रिसीभि, 
खार्ना ि भाडाहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
केयि रिसीभिलाई खुिाउरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद्द 
तरिकाले िरियो 
केयि रिसीभिलाई खुिाइयो  

 केयि रिसीभिलाई खुिाउरे्न  
 महत्ि 
 तरिका 
 खुिाउरे्न समय 
 सािधार्नी 

औजारहरू र उपकरणहरू: खार्ना, मेच, खार्ना खारे्न टेिल, चम्चा, सािरु्न, पार्नी आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः खार्ना ि खार्नाको मात्रा सम्बजन्ध िाम्रो ज्ञार्न र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: धेिै खार्ना खिुाएमा केयि रिसीभि बबिामी हुर्न सक्रे्न। 
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कायड सरंिना 

कायड ८: बदृ्दी रेकर्ड िाटड तनयमीत िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. केयि रिसीभिलाई तयाि िरे्न 
३. र्ना्रे्न उपकिणहरू तयाि िरे्नैः तौलरे्न 

मेशसर्न, र्ना्र्ने टेप 
४. eight vs मदहर्नाको आधािमा graph 

chart बर्नाउर्न े
५. प्रत्येक पटक र्नापेको िेकडन िाख़्रे्न 
६. अशभभािकलाई िेकडन(अशभलखे) 

देखाउरे्न 
७. ग्राफमा देखाएको सही छ भर्नी 

नर्नजश्चत हुरे्न  

अिस्र्था (ददइएको) 
ककताब, म्यार्नयुल ि 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
बदृ्दी िेकडन चाटन नर्नयमीत िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
बदृ्दी िेकडन चाटन नर्नयमीत 
िरियो 

र्नापैः 
 मेदट्रक एकाई  
 सन्तलुर्न 
 स्िास्र्थ ताशलका (पहेंलो 

ताशलका) 

औजारहरू र उपकरणहरू: तौलीरे्न मेशसर्न, र्ना्रे्न टेप, ग्राफ चाटन, र्नोटिकु आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः िदृ्गध मापर्न िरे्न चाटन सम्बजन्ध िाम्रो ज्ञार्न र्नभई मापर्न ििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 र्ना्दा केयि रिसीभि दघुनटर्नमा पर्नन सक्छ 
 ग्राफ िाम्रिी भर्नुन पछन 
 यदी ग्राफ बाँया कुर्नाबाट तल दाँया कुर्नाबाट मार्थी चदढिहेको छ भरे्न र्ननतिा धेिै िाम्रो हो 
 यढी ग्राफ शसधा तसेो छ भरे्न केयि रिसीभि को अिस्र्था िजम्भि भन्रे्न बखुझन्छ 
 यदी ग्राफ तल दाँया कुर्नामा िइिहेको छ भरे्न केयि रिसीभि को अिस्र्था अत्यन्त िशंभि भन्रे्न 

बखुझन्छ 
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कायड सरंिना 

कायड ९: आवश्यकतामा आिाररत ववशिष्ट आहार प्रबन्त्ि िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
२. तिल आहाि ि र्निम आहाि बच्चाहरू 

ि बढुाहरूको लागि तयाि िरे्न 
३. मधुमेहका िोगिहरूको लागि calorie 

भएको ि fat िदहत खार्ना प्रबन्ध िरे्न 
४. उच्च िक्तचाप भएको व्यजक्तलाई 

कम र्नरू्न भएको, cholesterol कम 
भएको ि क्यालोिी भएको खार्ना 
प्रिन्ध िरे्न 

५. खास ििेि उमालेको खारे्नकुिा प्रिन्ध 
िरे्न 

६. िेकडन िाख़्रे्न  

अिस्र्था (ददइएको) 
प्रयोिात्मक कोठा, ककताबहरू, 
म्यार्नयुल, भाडाहरू ि 
आिश्यक सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
आिश्यकतामा आधारित 
विशशष्ट आहाि प्रबन्ध िरे्न 
  
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
आिश्यकतामा आधारित 
विशशष्ट आहाि प्रबन्ध िरियो 

आिश्यकतामा आधारित खार्नाहरूैः 
 परिभाषा 
 महत्ि 
 श्रोतहरू 
 तरिका 
 सिुक्षा ि सािधार्नी 

औजारहरू र उपकरणहरू: र्निम खार्ना, तिल खार्ना 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः आिश्यकतामा आधारित विशशष्ट आहाि ि यसको आिश्यकता बािे िाम्रो िार्नकािी 
र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 केयि रिसीभि को स्िास्र्थको अिस्र्था अर्नसुाि, आिश्यकता अर्नसुाि खार्ना नर्नधानिण िरे्न 
 सब ैकेयि रिसीभि/बबिामीलाई धुम्रपार्न ि मधपार्न नर्नषधे िरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड १०: परुक खाना (Complimentary food) को प्रबन्त्ि िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. िार्नकािी शलरे्न 
२. फलफूलहरूको व्यिस्र्था िरे्न 
३. ककर्नेको खार्ना भन्दा स्र्थानर्नय 

खार्ना प्रिन्ध िरे्न 
४. सब ैपोषण यकु्त खार्ना प्रबन्ध 

िरे्न 
५. सजिलोसिं पच्र्नसक्र्ने खार्ना 

पबुन्ध िरे्न 
६. सजिलोसिं तयाि िर्नन सक्रे्न 

खार्नाको प्रिन्ध िरे्न 
७. िेकडन िाख़्रे्न 

 

अिस्र्था (ददइएको) 
प्रयोिात्मक कोठा, ककताबहरू, 
म्यार्नयुल, सामाग्रीहरू ि 
आिश्यक सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
Complimentary food को 
प्रबन्ध िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
केयि रिसीभिलाई 
complimentary food  को 
प्रबन्ध िरियो 

complimentary food: 
 परिभाषा 
 महत्ि 
 श्रोतहरू 

Weaning food: 
 परिभाषा 
 महत्ि 
 तरिका 

औजारहरू र उपकरणहरू: विशभन्र्न प्रकािका पिुक खार्ना, पकाउरे्न भाडा कुडा ि ्याककङ्ि िरे्न िस्तहुरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः पिुक खार्ना ि यसको ्याकेजिङ्ि सम्बजन्ध िाम्रो ज्ञार्न र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: ्याककङ िरिएको खार्ना हानर्नकािक हुर्नसक्छ। 
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कायड सरंिना 

कायड ११: तरल आहार तयार िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. तिल पदार्थनको आिश्यकता पदहचार्न 

िरे्न 
२. केयि रिसीभि को स्िाद अर्नसुाि सपू, 

तिकािी सपू, गचकेर्न सपू खरिद िरे्न 
३. पकाउरे्न भाँडा सफा िरे्न 
४. पार्नी उमाल्रे्न ि पाउडि हाल्रे्न 
५. लिाताि चलाउरे्न 
६. झोल बाक्लो भएपनछ आिो बन्द िरे्न 
७. केयि रिसीभिलाई सफा भाडँोमा ददर्न े
८. िेकडन िाख़्रे्न  
 

अिस्र्था (ददइएको) 
प्रयोिात्मक कक्षा, ककताब, 
म्यार्नयुल, सामाग्रीहरू ि 
आिश्यक सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
तिल पदार्थनको आहाि तयाि 
िरे्न 
  
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
केयि रिसीभि को आिश्यकता 
अर्नसुाि पेय पदार्थन तयाि 
िरियो 

तिल आहाि 
 परिभाषा 
 महत्ि 
 श्रोतहरू 
 तयाि िरे्न तरिकाहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: सपू पकाउरे्न भाँडा, चम्चा, bowl आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः खार्नाको तयािी ि तिल खार्ना सम्बजन्ध िाम्रो ज्ञार्न र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा:  

 पेय पदार्थन गचसो हुर्न र्नददरे्न 
 धेिै बाक्लो सपू िाम्रो हुदैर्न 
 ्याकेटमा ददइएको नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न 
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कायड सरंिना 

२. खाना तयार िने र खुवाउने 

समय: १५ घण्टा 

दक्षता: 

१. गचया ि कफी तयाि िरे्न 
२. सपू तयाि िरे्न 
३. बबहार्नको खािा तयाि िरे्न 
४. खार्ना तयाि िरे्न 
५. विहार्नको खािा खुिाउरे्न 
६. खार्ना खुिाउरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड १: गिया र कफी तयार िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न  
२. सामाग्रीहरू सकंलर्न िरे्न 
३. ग्यास बाल्र्न े
४. पार्नी उमाल्रे्न 
५. गचया/कफी बर्नाउरे्न 
६. गचयाको भाँडामा िाख़्रे्न 
७. बाँडर्नको लागि तयाि िरे्न 
८. िदृ ॄि अशक्तलाई िाँडरे्न 
९. बाँडडसकेपनछ टेिल सफा िरे्न 
१०. गचयाको भाँडा सफा िरे्न 
११. िाम्रिी भण्डािण िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
ककचेर्न, गचया ि कफी बर्नाउरे्न 
सामाग्रीहरू ि भाँडा 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
गचया ि कफी तयाि िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
 
तयाि भएको गचया ि कफी 
िाम्रिी पिोशसयो (Served) 

गचया ि कफी  
 तयाि िरे्न तरिका 
 सामाग्रीहरू 
 ददरे्न विगध 
 ददरे्न ताशलका 

औजारहरू र उपकरणहरू: गचया/कफी बर्नाउरे्न मेशसर्न, विधुनतय केटल, ग्यास, कुककङ िेन्ि 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः ग्यास चुलो ि तातोपार्नी िाम्रिी प्रयोि िर्नन र्निारे्नमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: तातो पार्नी ि ग्यास चुलो िाम्रिी प्रयोि िरे्न गचयाको भाडो ि अन्य भाडाकुडाहरू िाम्रिी प्रयोि िरे्न। 
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कायड सरंिना 

कायड २: सपू तयार िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न  
२. सामाग्रीहरू सकंलर्न िरे्न 
३. Ingredients हरू तयाि िरे्न 
४. Ingredients हरू शमसाउर्न े
५. ग्यास बाल्र्न े
६. सपू पकाउरे्न 
७.  भाँडोमा िाख़्रे्न 
८. बाँडर्नको लागि तयाि िरे्न 
९. िदृ ॄि अशक्तलाई बाँडरे्न 
१०. बाँडडसकेपनछ टेिल सफा िरे्न 
११. सपूको भाँडा सफा िरे्न 
१२. िाम्रिी भण्डािण िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
ककचेर्न, सपू बर्नाउरे्न 
सामाग्रीहरू ि भाँडा 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
सपू तयाि िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
 
सपू तयाि िरियो  
िाम्रिी बँडडयो 

सपू 
 परिभाषा 
 प्रकाि 
 सामाग्रीहरू 
 बर्नाउर्ने तरिका 
 ददरे्न विगध 
 ददरे्न ताशलका 

औजारहरू र उपकरणहरू: कुककङ िेन्ि, turbo boiler, rice corer, पाउिोटी सके्रे्न मेशसर्न, िेकफ्रििेटि, blinder  
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः ग्यास चुलो ि भाडाकुडाहरू िाम्रिी प्रयोि िर्नन र्निारे्नमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 कुर्न ैपनर्न विधुनतय सामाग्रीहरू यसको भोल्टेि, को िार्नकािी बबर्ना र्नचलाउर्न े
 कुर्न ैपनर्न विधुनतय सामाग्रीको ्लिलाई तािमा समातिे र्नतान्रे्न 
 गचसो हात, खटु्टा छ भरे्न प्रयोि र्निरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड ३: बबहानको खाजा तयार िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न  
२. सामाग्रीहरू सकंलर्न िरे्न 
३. Ingredients हरू तयाि िरे्न 
४. Ingredients हरू शमसाउर्न े
५. ग्यास बाल्र्न े
६. अण्डा उमाल्रे्न 
७.  िोटी तयाि िरे्न 
८. िटि/िाम तयाि िरे्न 
९. िाडँ्र्नको लागि तयाि िरे्न 
१०. िदृ ॄि अशक्तलाई िाँडरे्न 
११. बाँडडसकेपनछ टेिल सफा िरे्न 
१२. भाँडा सफा िरे्न 
१३. िाम्रिी भण्डािण िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
ककचेर्न, बबहार्नको खािा 
बर्नाउर्ने सामाग्रीहरू ि भाँडा 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
बबहार्नको खािा तयाि िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
 
बबहार्नको खािा तयाि िरियो 
िाम्रिी िाँडडयो 

बबहार्नको खािा  
 परिभाषा 
 प्रकाि 
 सामाग्रीहरू 
 बर्नाउर्ने तरिका 
 िाँडरे्न विगध 
 िाँडरे्न ताशलका 

औजारहरू र उपकरणहरू: कुककङ िेन्ि, rangewood, पाउिोटी सेकाउर्न,े िेकफ्रििेटि, blinder, स्यान्डविच 
बर्नाउर्ने, slice toaster, micro oven    
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः ग्यास चुलो ि भाडाकुडाहरू िाम्रिी प्रयोि िर्नन र्निारे्नमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 कुर्न ैपनर्न विधुनतय सामाग्रीहरू यसको भोल्टेि, को िार्नकािी बबर्ना र्नचलाउर्न े
 कुर्न ैपनर्न विधुनतय सामाग्रीको ्लिलाई तािमा समातिे र्नतान्रे्न 
 गचसो हात, खटु्टा छ भरे्न र्नचलाउरे्न 
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कायड सरंिना 
कायड ४:  खाना तयार िने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न  
२. सामाग्रीहरू सकंलर्न िरे्न 
३. सचुी अर्नसुाि Ingredients हरू 

सकंलर्न िरे्न 
४. सम्बजन्धत Ingredients हरू तयाि 

िरे्न 
५. आिश्यकता अर्नसुाि ग्यास बाल्रे्न 
६. सचूीमा ददइएअर्नसुाि िाम्रिी खार्ना 

पकाउर्न े
७. शभिाएको ingredients हरू oven 

मा िाख़्रे्न 
८. Oven को समय शमलाउरे्न 
९. आिश्यकता अर्नसुाि oven चलाउरे्न 
१०.  सचूी(men)अर्नसुाि खार्ना पकाउरे्न 
११. (Oven)ग्यास नर्नभाउरे्न 
१२. (Oven)ग्यास बाट खार्ना हटाउरे्न 
१३. (Oven)ग्यास आिश्यकता अर्नसुाि 

सफा िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
ककचेर्न, बबहार्नको खार्ना 
बर्नाउर्ने सामाग्रीहरू ि भाँडा 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
खार्ना तयाि िरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
 
खार्ना तयाि िरियो सामाग्रीहरू 
िाम्रिी शमलाई यो 

खार्ना 
परिभाषा 
प्रकाि 

 सलाद 
 चामल, तले ि खसानर्नी 
 दालको सपू 
 िाििको सलाद 
 माछाको सपू  
 चामल ि िाँिि 
 मकैको सपू  
 गचकेर्न सपू 
 Tuna सलाद 
 पास्ता 
 केक 
 Mashed Potato pere  
 स्यान्डविच 
 तयाि िरे्न तरिका 
 िाँडरे्न विगध 

औजारहरू र उपकरणहरू: कुककङ िेन्ि, turbo boiler, िाइस कूकि, rangewood, िेकफ्रििेटि, blinder, 
micro oven 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः ग्यास चुलो ि भाडाकुडाहरू िाम्रिी प्रयोि िर्नन र्निारे्नमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: 

 कुर्न ैपनर्न विधुनतय सामाग्रीहरू भोल्टेि को िार्नकािी बबर्ना र्नचलाउरे्न 
 कुर्न ैपनर्न विधुनतय सामाग्रीको ्लिलाई तािमा समातिे र्नतान्रे्न 
 गचसो हात, खटु्टा छ भरे्न र्नचलाउरे्न 
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कायड सरंिना 
कायड ५:  बबहानको खाजा खुवाउने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न  
२. खार्नाको 

भाँडा/्लेट/कचौिा/चम्चा/काँटा/चक्कु/रे्न
पककर्न/तौशलयाहरू तयाि िरे्न 

३. केयि रिसीभिलाई िार्नकािी ददरे्न ि 
खार्नाखार्ने ठाउँमा ल्याउरे्न 

४. बबहार्नको खार्ना िाडँरे्न/खुिाउरे्न 
५. सामार्न ि खार्ने ठाउँ सफा िाख़्रे्न 
६. केयि रिसीभिलाई सफा ििीददरे्न 
७. केयि रिसीभिलाई bed िा मेचमा 

िाख़्रे्न 
८. सामार्नहरू/भान्छामा प्रयोि हुरे्न 

भाँडाहरू यर्थास्र्थार्नमा भण्डािण िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
ककचेर्न, बबहार्नको खािाको 
सामाग्रीहरू ि भाँडाहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
बबहार्नको खािा खुिाउरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
केयि रिसीभिलाई िाम्रिी 
खार्ना खुिाइयो 

विहार्नको खािा खुिाउरे्न 
बबहार्नको खािाको सामाग्रीहरू  
विहार्नको खािाको समय ताशलका 
सचूी 
परिमाण 

औजारहरू र उपकरणहरू: खार्ना, कुगचनहरू, खार्ना खार्न ेटेिल, चाम्चा, साबरु्न ि पार्नी आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः खार्ना खुिाउरे्न तरिका ि त्यसको भाडा सम्बजन्ध िाम्रो ज्ञार्न र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न 
सक्छ।  
सरुक्षा: खार्ना बदढ खाएमा केयि रिसीभि बबिामी पर्नन सक्छ। 
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कायड सरंिना 
कायड ६: खाना खुवाउने 

प्रदडिनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. नर्नदेशर्न पालर्ना िरे्न  
२. खार्नाको 

भाँडा/्लेट/कचौिा/चम्चा/काँटा/चक्कु/रे्न
पककर्न/तौशलयाहरू तयाि िरे्न 

३. केयि रिसीभिलाई िार्नकािी ददरे्न ि 
खार्नाखार्ने ठाउँमा ल्याउरे्न 

४. बबहार्नको खार्ना िाँडरे्न/खुिाउरे्न 
५. सामार्न ि खार्ने ठाउँ सफा िाख़्रे्न 
६. केयि रिसीभिलाई सफा ििीददरे्न 
७. केयि रिसीभिलाई bed िा मेचमा 

िाख़्रे्न 
८. सामार्नहरू/भान्छामा प्रयोि हुरे्न 

भाँडाहरू यर्थास्र्थार्नमा भण्डािण िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
ककचेर्न, खार्नाको सामाग्रीहरू ि 
खार्ना िाडरे्न भाँडाहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
खार्ना खुिाउरे्न  
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
केयि रिसीभिलाई िाम्रिी 
खार्ना खुिाइयो 

खार्ना खुिाउरे्न 
 खार्ना सामाग्रीहरू  
 खार्ना खार्ने समय ताशलका 
 सचूी 
 परिमाण 

औजारहरू र उपकरणहरू: खार्ना, कुगचनहरू, खार्ना खारे्न टेिल, चाम्चा, साबरु्न ि पार्नी आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः खार्ना खुिाउरे्न तरिका ि त्यसको भाडा सम्बजन्ध िाम्रो ज्ञार्न र्नभएमा दघुनटर्ना हुर्न 
सक्छ।  
सरुक्षा: खार्ना बदढ खाएमा केयि रिसीभि बबिामी पर्नन सक्छ। 
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खण्र् ३: वातावरण, स्वास्थ र सरसफाई 
पररिय  

यो विषयमा िाताििण, स्िास्र्थ ि सिसफाई सिं सम्बजन्धत शशप ि ज्ञार्न िहेको छ। 

उद्देश्य  

यो विषयको समा्तीपनछ विधार्थीहरूले िान्रे्नछर्न।् 

 सिुक्षक्षत ि स्िास्र्थ िाताििण बर्नाउरे्न ि िाख़्रे्न। 

अिगध: ८ धण्टा 

दक्षता: 

१. कायन स्र्थल सफा िाख़्रे्न  
२. औिािहरू/उपकिणहरूको सभंाि िा िाँच िरे्न 
३. प्रदषुण (हािा/ध्िर्नी/पार्नी) घटाउरे्न िा नर्नयन्त्रण िरे्न 
४. कायन स्र्थल िाम्रो बर्नाउर्न ेि सिाउर्न े
५. फोहि व्यिस्र्थापर्न िरे्न 
६. सामाग्रीहरू (धारिलो उपकिण/औषधी/िसायर्न, खार्ना, कपडा आदद) ठीक ठाँऊमा िाख़्रे्न 
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कायड सरंिना 

कायड १: कायड स्थल सफा राख़्ने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. सफा पार्नी सकंलर्न िरे्न 
२. कायन स्र्थल नर्नरिक्षण िरे्न 
३. उपयकू्त सफा िरे्न सामाग्रीहरू छान्र्न े
४. पयान्त मात्रामा हािा खले्र्ने ठाँउ, 

उज्यालो, तातो/ गचसो िाख़्रे्न 
५. सधै व्यजक्तित सि सफाई/ स्िास्र्थता 

पालर्ना िरे्न 
६. स्िास्र्थ/ स्िच्छता ि सिुक्षा को लागि 

अर्नकुुल ओछ्यार्न नर्नजश्चत िरे्न 
७. सफा िरे्न, चम्काउरे्न ि बढारे्न 
८. सब ैफोहोि हटाउरे्न 
९. नर्नमानताले तोककए अर्नसुाि याजन्त्रक 

उपकिणहरूको सिुक्षा ददरे्न 
१०. Furniture ि Furnishing लाई  

हार्नी र्नपयुानइकर्न गचर्नो, दाि हटाउरे्न 
११. सवुिधा ि सजिलो हुरे्न ठाँउमा 

Furniture िाख़्रे्न 
१२. Pillow case ि धुलो लािेको हटाउरे्न  
१३. शौचालय ि बार्थरूमलाई  दाि, अवप्रय 

िन्ध आदद हटाउर्न िाम्रिी सफा िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कायनस्र्थल, आिश्यक 
औिािहरू, उपकिणहरू ि 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
कायनस्र्थल सफा िाख़्रे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
कायनस्र्थल दरुूस्त ि सफा 
िाखखयो 

हाउस ककपीङ्ि फ्लोि व्यिस्र्थापर्न 
 परिचय 
 प्रकाि 
 िाताििण 

िाताििण सिंक्षण प्रकृयाहरू 
 खुला हािा खेल्र्ने ठाँउ 
 उज्यालो 
 तातो 
 गचसो 
 सफाइ 

फर्नीचिहरू 
 परिचय 
 प्रकाि 
 सिंक्षण प्रकृयाहरू 
 अिस्र्था 
 सफाइ 

याजन्त्रक उपकिणहरू 
 परिचय 
 कायन 
 प्रकाि 
 सिंक्षण प्रकृयाहरू 
 सफाइ 

कपडा/ ओछ्यार्न 
 परिचय 
 कायन  
 प्रकाि 
 सिंक्षण प्रकृयाहरू 
 सफाइ 

सिुक्षा उपायहरू 
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औजारहरू र उपकरणहरू: सफाई एिेन्टहरू, भ्याकुम जक्लर्नि, शौचालय सफा िाख़्रे्न ककटाणुर्नासक पदार्थन, 
dust spatula, फ्लोि मप, भयानङ्ि, cob weber, कुचो, शससा सफा िरे्न आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सिसफाई िरे्न औिािहरू, पदार्थनहरू ि गच्लो भुँइ प्रयोि िदान िाम्रो ध्यार्न 
र्नपयुानएमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: सिसफाई िरे्न औिािहरू प्रयोिमा विशषे ध्यार्न ददरे्न गच्लो सतहमा काम िदान सािधार्न िहरे्न 
कायनस्र्थल सफा िदान िाताििण सम्रक्षण मा ध्यार्न ददरे्न। 
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कायड सरंिना 
कायड २: औजारहरूअ उपकरणहरू जाि िने र सभंार िने 
प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. औिािहरू प्रा्त िरे्न 

 िाम्रिी काम ििेको छ िा छैर्न 
िाँच्रे्न 

 सिुक्षक्षत तरिकाले चलाउरे्न 
 सभंाि िरे्न 
 सिुक्षक्षत तरिकाले भण्डािर्न िरे्न 

२. उपकिणहरू प्रा्त िरे्न 
 िाम्रिी काम ििेको छ िा छैर्न 

िाँच्रे्न 
 उपकिणहरूको सभंाि िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
प्रयोिात्मक कोठा, विशभन्र्न 
ककशसमको औिािहरू ि 
उपकिणहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
िाँच्रे्न/ औिािहरू ि 
उपकिणहरू सभंाि िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄतरिकाले 
िरियो 
औिािहरू ि उपकिणहरू 
िाँचेि सभंाि िरियो 

औिािहरू ि उपकिणहरू 
 परिचय 
 कायन  
 प्रकाि  
 उदृदेश्य 
 कायनको प्रकृया ि विगध 
 सिुक्षक्षत तरिकाको प्रयोि 
 ठीकसँि िाख़्रे्न 
 सिुक्षाका उपायहरू 

औजारहरू र उपकरणहरू: विशभन्र्न ककशसमको घिायसी औिािहरू ि उपकिणहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः औिाि उपकिणहरूको दठकसिं प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा:घिायसी औिािहरू ि उपकिणहरू सिुक्षक्षत तरिकाले सचंालर्न िरे्न 
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कायड सरंिना 
कायड ३: प्रदषुण (ध्वनीअ हावाअ पानी) घटाउने वा तनयन्त्रण िने 
प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. उप-उत्पादर्न (byproduct) हरू शदुृद 

ििी िशमर्नमा िाड्रे्न 
२. फोहि सामाग्रीहरू िाम्रिी व्यिस्र्थापर्न 

िरे्न 
३. फोहिबाट Compost मल तयाि िरे्न 

िा सोही अर्नसुािको सामाग्री 
परु्न:उत्पादर्न (Recycle) िरे्न 

४. प्रदवुषत पार्नीको पदहचार्न िरे्न 
५. नर्नम्र्न तरिकाबाट फोहि पार्नीलाई  

शदुृद बर्नाउरे्न 
 उमाल्रे्न 
 िासायनर्नक ककटाणशुोधर्न 
 छान्र्न े

६. प्रदवुषत हािा पदहचार्न िरे्न 
७. प्रदवुषत हािाको शदुदकिण ि 

व्यिस्र्थापर्न िरे्न 
८. प्रदवुषत ध्िर्नी पदहचार्न िरे्न 
९. प्रदवुषत ध्िर्नी शदुदकिण ि 

व्यिस्र्थापर्न िरे्न 
१०. मानर्नसहरूलाई  शौचालयको प्रयोि 

िर्नन शसकाउरे्न 
११. Inorganic फोहिलाई  recycle िरे्न, 

िलाउर्न ेिा खाल्डो खरे्नि परेू्न 
 

अिस्र्था (ददइएको) 
पार्नीको श्रोत ि आिश्यक 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
पार्नी प्रदषुण घटाउरे्न/ हटाउरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ
तरिकाले िरियो 

प्रदषुण (ध्िर्नी/ हािा/ पार्नी) 
 परिचय 

पार्नी 
 श्रोत 
 प्रदषुणका कािणहरू 
 शदु ॄबर्नाउर्ने तरिकाहरू 

 उमाल्रे्न 
 िासायनर्नक तिीका 
 छान्र्न े

हािा 
 प्रदषुणका कािणहरू 
 शदु ॄबर्नाउर्न े

तरिकाहरू 
ध्िर्नी 

 प्रदषुणका कािणहरू 
 शदु ॄबर्नाउर्ने तरिकाहरू 

सिुक्षा सािधार्नी 

औजारहरू र उपकरणहरू: कफल्टि, क्लोरिर्न ट्यािलटे, भाँडो, िि, मास्क आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः प्रदषुण नर्नयन्त्रण सम्बजन्ध सामाग्रीहरू ि उपकिणहरू प्रयोि िाम्रिी र्निदान दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा: इर्नाि सफा िदान िा पार्नी उमाल्दा ि अन्य प्रदषुण कायन िदान सािधार्नी अपर्नाउर्ने 
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कायड सरंिना 
कायड ४: कायडस्थल राम्रो बनाउने र साजाउने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. कोठाहरू िाँच्रे्न 
२. र्निाम्रो ि असहुाउँदो सिािट हटाउरे्न 
३. उपयकु्त Flooring ि Furnishing 

सामाग्रीहरू चयर्न िरे्न 
४. सहुाउदो सिािट िरिएका फोटोहरू, 

पोष्टि, िङ्ि, सामाग्रीहरू छान्रे्न 
५. शभिाहरू परु्न िङ्िाउरे्न ि पोष्टिहरू ि 

गचत्रहरू परु्न व्यिस्र्थापर्न िरे्न 
६. Furniture ि अन्य सामार्नहरू 

सहुाउदो ििी िाख़्रे्न 
७. िङ उडकेो सामार्नहरू फेरे्न 
८. आफ्र्न ैबिचैामा भएका फूलहरूदृािा 

कोठाहरू सिाउरे्न 
९. कपडा पट््याएि िाम्रिी िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
कोठा ि सिािटका 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
िाताििण सिािट ििी िाम्रो 
बर्नाउर्ने 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ 
तरिकाले िरियो 
आिश्यकता अर्नसुाि 
िाताििणको सिािट 
परिितनर्न िरे्न 

कायनस्र्थल 
 परिभाषा 
 महत्ि 

सिािट 
 परिभाषा 
 सामाग्रीहरू 
 प्रकािहरू (िादहिी/शभत्री) 
 महत्ि 
 Flooring and 

furnishing materials 
 पोष्टिहरू, फोटोहरू 

सिाउर्न े
 िङको सशमश्रण 
 डडिाइर्न ि िाम्रो ििी 

शमलाउर्ने विगध 
 र्निाम्रो ि र्नसहुाउदो 

सिािट हटाउरे्न 
 सिुक्षा ि सािधार्नी 

 

औजारहरू र उपकरणहरू: सिािटका सामाग्रीहरू, औिाि ि उपकिणहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सिािट सम्बजन्ध िाम्रो ज्ञार्न र्नभएमा ि सिािटका औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू 
िाम्रिी प्रयोि र्नििेमा दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा:  

 शभिेको ि ओशसलो क्षेत्रमा इलेजक्ट्रकल ि इलेक्ट्रोनर्नक सामागग्र र्निाख़्रे्न 
 शभिामा धेिै िरूङ्िो िस्त ुर्निाख़्रे्न 
 Allergy test र्निरिकर्न फूलहरू र्निाख़्रे्न तर्था deodorant पनर्न र्नछकन रे्न 
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कायड सरंिना 
कायड ५: फोहर व्यवस्थापन िने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. फोहि सामाग्रीहरू सकंलर्न िरे्न 
२. फोहिको प्रकािहरू छान्र्न े
३. फाल्रे्न सहुाँउदो तरिका छान्रे्न िस्त:ै 

खरे्नि परेू्न, परू्न प्रसोधर्न, िलाउरे्न 
आदद 

४. कम्पोष्ट मल बर्नाउर्न organic 
फोहिहरू सकंलर्न िरे्न 

५. विषाक्त फोहिहरू िलाउरे्न िा खरे्नि 
िाड्रे्न 

६. ढलमा फोहि पार्नी/ प्रदषुणयकु्त पार्नी 
र्नपठाउर्न व्यिस्र्थापर्न िरे्न 

७. हात सफा िरे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
फाल्र्ने ठाउँ, फोहि ि 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
फोहि फाल्रे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ
तरिकाले िरियो 
फोहि फाल्रे्न ठाँउमा फोहि 
फाशलयो 

फोहि/ढल 
 परिभाषा 
 तरिका 
 सकंलर्न 
 फोहि फाल्रे्न प्रकृया 
 सिुक्षा ि सािधार्नी 

औजारहरू र उपकरणहरू: फोहि िाख़्रे्न भाँडो, spatula, कुचो आदद 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः फोहि व्यिस्र्थापर्न, औिाि, उपकिण ि सामाग्रीहरू िािे िाम्रो ज्ञार्न र्नभएमा दघुनटर्ना 
हुर्न सक्छ।  
सरुक्षा:  

 ्लाजस्टक ि ्लाजस्टक िन्य यसका सामाग्रीहरू िशमर्नमा र्निाड्रे्न 
 र्नाड्िो हातले फोहि र्नछुरे्न 
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कायड सरंिना 
कायड ६: सामाग्रीहरू (िारीलो उपकरणअऔषगिअरसायन, खाना, कपर्ा आहद) ठीक ठाँउमा राख़्ने 

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. सामाग्रीहरू हरू िाम्रिी िाखखयो 
२. केयि रिसीभिलाई  िस्तहुरू िस्त:ै 

चक्कु, कैची, ब्लेड, सइु, हशसया, 
कोदालो आददको िािेमा िार्नकािी 
ददरे्न 

३. औपगधहरू बच्चाहरूको लागि 
हार्नीकािक हुर्नसक्छ त्यसलेै 
औषगधहरू बच्चाहरूले र्नभटेाउरे्न 
ठाँउमा िाख़्रे्न 

४. िासायनर्नक मल, कीटर्नाशक ि 
पेट्रोशलयम तिल पदार्थन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
धािीलो उपकिणहरू, 
औषगधहरू ि िसायर्नहरू 
िाख़्रे्न स्र्थार्न 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
धारिलो उपकिणहरू/ औषगध/ 
िसायर्नहरू केटाकेटीले भेट्र्न े
ठाउँिाट टाढा िाख़्रे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
सब ैचिणहरू क्रमिद ॄ
तरिकाले िरियो 
धारिलो उपकिणहरू, औषगध 
ि िसायर्नहरू केटाकेटीले 
भेट्रे्न ठाउँबाट टाढा िाखखयो 

धारिलो उपकिणहरू/ औषगध/ 
िसायर्नहरू केटाकेटीहरूले भटे्र्ने 
ठाँउबाट टाढा िाख़्रे्न 

 परिभाषा 
 शभन्र्नता छुत्याउर्न े
 तरिकाहरू 
 सिुक्षा ि सािधार्नी 

औजारहरू र उपकरणहरू: पन्िा, सामार्न िाख़्रे्न भाँडा ि दिािहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः सामाग्रीहरूको उचीत प्रयोि र्निदान ि सामार्नहरू िाम्रिी व्यिस्र्थापर्न िरे्न ज्ञार्न र्नभएमा 
दघुनटर्ना हुर्न सक्छ।  
सिुक्षा: िसायर्नका काम िदान र्नाङ्िो हात प्रयोि र्निरे्न 
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खण्र् ४: संिार सीप 
वणडन 

यो विषयमा सचंािको सीपसँि सम्बजन्धत ज्ञार्न, सीप ि मर्नोिवृि िाखखएको छ। 

उद्देश्य 

यो पाठ्यक्रमको समा्तीपनछ विधार्थीहरूले िान्रे्नछर्न:् 

 आिश्यकता अर्नसुाि अगें्रिी शब्दािलीहरू प्रयोि िर्नन सक्रे्नछर्न ्
 अगें्रिी व्याकिण अर्नसुाि िाक्य बर्नाउर्न सक्रे्नछर्न ्
 केयि गिभि पेशा सँि ्सम्िजन्धत व्यजक्त िा Agency सँि अगें्रिीमा कुिाकार्नी िर्नन सक्रे्नछर्न ्
 आिश्यकता अर्नसुाि िन्तव्यदेशको भाषाका शब्दािलीहरू प्रयोि िर्नन सक्रे्नछर्न ्
 िन्तव्य देशको भाषा व्याकिण अर्नसुाि िाक्य बर्नाउर्न सक्रे्नछर्न ्
 केयि गिभि पेशासँि सम्बजन्धत व्यजक्त िा Agency सँि िन्तव्यदेशको भाषामा कुिाकार्नी िर्नन 

सक्रे्नछर्न ्

अिगध: १०५ घण्टा 

दक्षता: 

१. अगें्रिीमा कुिाकार्नी िरे्न 
२. िन्तव्यदेशको भाषामा कुिाकार्नी िरे्न 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page | 138 
 

कायड सरंिना 
कायड १: अगें्रजीमा कुराकानी िने  

प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
१. प्रशशक्षकसँि नर्नदेशर्न प्रा्त िरे्न 
२. ककताि ि सामाग्रीहरू सकंलर्न िरे्न 
३. शब्दको प्रकािको पदहचार्न िरे्न 
४. Spelling तयाि िरे्न 
५. िाम्रिी लेख़्रे्न 
६. शब्दको शाजब्दक अर्थन बझु्रे्न 
७. िाम्रिी शब्द उच्चािण िरे्न 
८. िाक्य प्रयोि िरे्न 
९. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
प्रयोिात्मक कक्षा, ककताि, 
म्यार्नयूल ि आिश्यक 
सामाग्रीहरू 
 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
अगें्रिीमा कुिाकार्नी िरे्न 
 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
अगं्रेिी भाषाका विशभन्र्न 
प्रकािका शब्दहरूको विकास 
िरियो 
विशभन्र्न व्यजक्त ि 
सिंठर्नहरूमा अगं्रिेी 
माध्यमदािा कुिाकार्नी िरियो 

अगं्रेिी 
 परिभाषा 
 महत्ि 
 साधािण शब्दहरू 
 अशभिादर्न  िरे्न 
 समय 
 ह्ताका ददर्नहरू 
 िषनभरिका मदहर्नाहरू 
 सखं्या 
 पारििारिक र्नाता 
 शरििको भाि 
 ससं्कृती 
 हाउस ककपीङ्ि ि सफाइका 

सामाग्रीहरूको र्नाम 
 सतु्रे्न कोठा/ र्नहुाउरे्न कोठा 

सामाग्रीहरू 
 भान्छाको सामार्नहरू/ 

पकाउर्ने भाँडाहरू 
 मसला 
 तिकािी  
 खार्ना 
 खार्नाको परिकाि  
 फलफूलहरू 

 लिुा 
 सचंािका साधर्नको प्रयोि 

 टेशलफोर्न  
 कम््यटूि 
 मोिाइल 

 िदृ ि अशक्तसँिको 
कुिाकार्नी 
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प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
 िदृको परििािसँिको 

कुिाकार्नी 
 अगधकािप्रा्त agencies 

सँि कुिाकार्नी 
 सम्िजन्धत सस्र्थासँि 

कुिाकार्नी 
 पसले 
 Resturant 
 Club 
 यातायात 

 अन्तिातान तयािी 

औजारहरू र उपकरणहरू: ताशलम सामाग्रीहरू, ककताबहरू ि श्रव्य दृश्य सामाग्रीहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः तालीम सामाग्रीहरू िाम्रिी प्रयोि िर्नन र्निारे्नमा 
सरुक्षा: सामाग्रीहरू दशनकहरूलाई केजन्रत ििी प्रयोि िरे्न 
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कायड सरंिना 

कायड २: िन्त्तव्यदेिको भाषामा कुराकानी िने  
प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 

१. प्रशशक्षकसँि नर्नदेशर्न प्रा्त िरे्न 
२. ककताि ि सामाग्रीहरू सकंलर्न िरे्न 
३. शब्दको प्रकािको पदहचार्न िरे्न 
४. Spelling तयाि िरे्न 
५. िाम्रिी लेख़्रे्न 
६. शब्दको शाजब्दक अर्थन बझु्रे्न 
७. िाम्रिी शब्द उच्चािण िरे्न 
८. िाक्य प्रयोि िरे्न 
९. िेकडन िाख़्रे्न 

अिस्र्था (ददइएको) 
प्रयोिात्मक कक्षा, ककताि, 
म्यार्नयूल, आिश्यक 
सामाग्रीहरू 
कायन (के िर्नुनपरे्न) 
िन्तव्यदेशको भाषामा 
कुिाकार्नी िरे्न 
मापदण्ड (कनतसम्म िान्र्न ु
परे्न) 
िन्तव्यदेशको भाषाका 
विशभन्र्न प्रकािका शब्दहरूको 
विकास िरियो 
 
विशभन्र्न व्यजक्त ि 
सिंठर्नहरूसँि िन्तव्यदेशको 
भाषा को माध्यमदिॢा 
कुिाकार्नी िरियो 

िन्तव्य देशको भाषा भाषा 
 परिभाषा 
 महत्ि 
 साधािण शब्दहरू 
 अशभिादर्न  
 समय  
 ह्ताका ददर्नहरू 
 बषन भरिका मदहर्नाहरू 
 सखं्या 
 पारििारिक र्नाता 
 शरििको भाि 
 ससं्कृती 
 हाउस ककपीङ्ि ि सफाइका 

सामाग्रीहरूको र्नाम 
 सतु्रे्न/ र्नहुाउरे्न कोठाका 

सामाग्रीहरू 
 भान्छाका सामार्नहरू/ 

पकाउर्ने भाडाहरू 
 मसला 
 तिकािी 
 खार्ना 
 खार्नाको परिकाि 
 फलफूलहरू 

 लिुा 
 सचंाि साधर्नको प्रयोि 

 टेशलफोर्न 
 कम््यटूि 
 मोिाइल 

 िदृृद ि अशक्तसँिको 
कुिाकार्नी 
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प्रदिडनका िरणहरू प्रदडिनका उदेश्यहरू सम्बजन्त्ित सहायक ज्ञानहरू 
 िदृृदको परििािसँि 

कुिाकार्नी ि अन्तकृया 
 स्िस्र्थ व्यजक्तसँि 

कुिाकार्नी 
 सम्िजन्धत सिंठर्नसँि 

कुिाकार्नी 
 पसल 
 Restaurant 
 Club 
 यातायात 

औजारहरू र उपकरणहरू: ताशलम सामाग्रीहरू, ककताबहरू ि श्रव्य दृश्य सामाग्रीहरू 
सम्भाववत दघुडटनाको अवस्थााः तालीम सामाग्रीहरू िाम्रिी प्रयोि िर्नन र्निारे्नमा 
सरुक्षा: सामाग्रीहरू दशनकहरूलाई केजन्रत ििी प्रयोि िरे्न 
  



Page | 142 
 

खण्र् ५: कायडित तालीम 
पररिय 

तालीमको यो खण्ड िास्तविक कामको ससंािसिं सम्बजन्धत छ, िहाँ प्रशशक्षार्थीहरूले उर्नीहरूको सीप ि ज्ञार्न 
िास्तविक कायन क्षत्रमा प्रयोि िर्नन पाऊछर्न।् 

लक्ष्य 

 सस्र्थाित प्रशशक्षण बाट प्रशशक्षार्थीहरूले शसकेका सीप ि ज्ञार्नहरूलाई िास्तविक कामको ससंािमा 
अभ्यास िरे्न। 

 सस्र्थाित प्रशशक्षणमा शसकाउर्न र्नसककएका सीपहरूलाई शसक्रे्न ि अभ्यास िरे्न अिसि प्रदार्न िरे्न। 

 िास्तविक कामको अर्नभुि ििाउरे्न। 

 सम्बजन्धत क्षते्रमा विकशसत सीप ि ज्ञार्न प्रा्त िरे्न। 
 प्रशशक्षार्थीहरूलाई उर्नीहरूले भविश्यमा िरे्न कायनहरू प्रनत परिचय ििाउरे्न। 

 सम्बर्नगधत पेशाको लागि अनतरिक्त ज्ञार्न ि सीपहरू िार्नकािी ददर्ने। 

 प्रशशक्षार्थीहरूलाई सम्बजन्धत पेशामा आिश्यक परे्न प्रसासनर्नक ि व्यिस्र्थापक्रीय कायनहरूमा परिचीत 
बर्नाउर्ने। 

कायडक्रमको अवगिाः ८० घण्टा (२ ह्ता) 

कायडित तालीमको ठाँऊ तनिाडरण 

सम्बजन्धत तालीम प्रदार्न िरे्न सस्र्थाले कायनित तालीमको ठाँऊ नर्नधानिण िर्नन तलका कायनहरू िर्नुन परे्न छ। 

१) कायनित तालीममा पठाउर्ने सस्र्थाहरूको सचूी तयाि िरे्न। 

क) सिकािरािा सञ्चाशलत िदृ्दाश्रामहरू हेिचाह केन्रहरू ि बाल हेिचाह केन्रहरू 

ख) िदेैशशक िोििाि िोडनb\jf/f तोककएका िाजष्ट्रय तर्था अन्तिाजष्ट्रय िेह्र सिकािी सस्र्थाहरू, सार्थै  
व्यजक्तित रूपमा सञ्चाशलत  हेिचाह केन्रहरू। 

२) िोििािदातासिं / सम्बजन्धत ससं्र्थाहरू छर्नौट िरे्न । 
क) पाठ्यक्रम िाम्रिी अध्ययर्न िर्नुन पदनछ । 
ख) सञ्चालर्न भइिहेका व्यिसानयक िनतविधीहरूसिं पाठ्यक्रममा भएका सीपहरू शमल्र्न ुपदनछ । 
ि) त्यस्ता ससं्र्थाहरू छान्र्न ुपदनछ िुर्न: 

 पिूानधाियकु्त ि पाठ्यक्रम अर्नसुािका ज्ञार्न ि सीप प्रदार्न िर्नन सक्छ। 

 सम्बजन्धत विषयमा हाल विकसीत सीप ि ज्ञार्न प्रदार्न िर्नन सक्छ। 

 कायनित तालीमको लागि सवुिधा ि अिसि प्रदार्न िर्नन सक्छ । 
३) ससं्र्थाहरूसिं सम्पकन  िरे्न । 
४) कायनित तालीमको लागि सम्िजन्धत ससं्र्थाहरूसिं सम्झौता िरे्न । 
५) सम्िजन्धत ससं्र्थालाइ कायनित तालीम सम्िन्धमा सार्थै यसको मलु्याङ्कर्न प्रकक्रयािािे िाम्रिी िार्नकािी 

प्रदार्न िरे्न । 
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६) ससं्र्थाित तालीममा सफलतापिूनक भाि शलएका प्रशशक्षार्थीहरूलाइ कायनित तालीम ददरे्न ससं्र्थामा 
पठाउरे्न । 

७) कायनित तालीम िािे प्रशशक्षार्थीहरूलाइ िार्नकािी प्रदार्न िरे्न । 

 यसका उदेश्यहरू  

 यसका पाठ्यक्रमहरू 

 उर्नीहरूले िर्नुनपरे्न कायनहरू 

 िेकडन िाख़्रे्न कुिाहरूिािे िार्नकािी  

 अर्निुमर्न ि सपुरििेक्षण िािे 

 मलु्याङ्कर्न िािे 

८) तालीम ददर्ने ससं्र्थामा अगधकािीक पत्र सदहत प्रशशक्षार्थीहरू पठाउरे्न । 
९) प्रशशक्षार्थीहरूलाइ मदत िर्नन, सामाजिकिण िर्नन ि िाइड िर्नन सम्िजन्धत प्रशशक्षक कायनित तालीम 

हुरे्न ससं्र्थाहरूमा खटाउरे्न । 

१०) एक ह्ताको समयमा न्यरू्नतम तीर्न पटक तालीम प्रदार्न िरे्न ससं्र्थािाट अर्निुमर्न, सपुरििेक्षण ि 
मलु्याङ्कर्न हुर्न ुपरे्न । 

११) कायनित तालीम ििाउरे्न ससं्र्थाहरूबाट पषृ्ठपोषण शलरे्न िसले पाठ्यक्रम साधािण परिमािनर्न िर्नन 
मदत िदनछ । 

१२) सब ैकुिाहरूको िेकडन दरुूस्त िाख़्रे्न । 

कायडित तालीमवारे प्रशिक्षाथीहरूलाइ जानकारी: 

तलका कुिाहरूमा तालीम प्रदार्न िरे्न ससं्र्थाहरूले कायनित तालीममा िारे्न प्रशशक्षार्थीहरूलाई िार्नकािी प्रदार्न 
िर्नुन परे्न छ: 

 कायनित तालीममा िर्नुन परे्न कायनहरू बािे 

 कायनित तालीमको मलु्याङ्कण 

 कायनित तालीमको पाठयक्रम 

कायडित तालीममा जाने प्रशिक्षाथीहरूलाई सझुावाः 
 तालीम प्रदार्न िरे्न ससं्र्थािाट कायनित तालीमिािे िार्नकािी शलरे्न । 
 कायनित तालीमको पाठ्यक्रमिािे िार्नकािी शलरे्न । 

 कायानित तालीमको लागि तालीम ददरे्न ससं्र्थाबाट आगधकारिक पत्र शलरे्न । 
 कायानित तालीम ददरे्न ससं्र्थामा सम्पकन  िरे्न। 
 हाजििी िेकडन िाम्रो िर्नाउर्ने । 

 िस्रे्न/ काम िरे्न ठाँउको व्यिस्र्थापर्न िरे्न 

 कायन विििण प्रा्त िरे्न । 
 सम्िजन्धत कायनको नर्निीक्षण ििी िार्नकािी शलरे्न । 

 कायनित तालीम ददर्ने ससं्र्थाको सब ैशाखा ि इकाइहरू िािे िार्नकािी शलरे्न । 

 तालीम शलदा शसकेका कुिाहरू ि कायनित तालीममा िर्नुन पिेका कायनहरूमा फिक पदहचार्न िरे्न। 
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 कायनहरूके शलष्ट तयाि िरे्न । 

 कामहरूका अभ्यास ििी आत्मविश्िास बढाउर्न े

 तालीमको शसलशसलामा र्नशसकेका सीपहरूलाई बढी अभ्यास िरे्न। 

 पाठयक्रममा र्नभएका र्नशसकाइएका ति कायनक्षत्रमा िर्नुन परे्न कायनहरूमा विशषे ध्यार्न ददरे्न। 

 रँ्नया सीप ि ज्ञार्न कुर्न ैभए त्यसमा पनर्न ध्यार्न ददएि शसक्रे्न। 
 कायनहरूको सचुी सपुरििेक्षक ि प्रशशक्षकहरूसिं सम्पकन  ििी तय िरे्न। 

 आफ्र्नो पेशा सिं सम्बजन्धत सम्भि भए सम्म अगधकतम सीपहरूको विकास ि अभ्यास िरे्न। 

 सम्बजन्धत प्रसासनर्नक एि ंव्यिस्र्थापककय कायनहरू िरे्न। 

 कायनित तालीम प्रदार्न िरे्न सस्र्थाबाट नर्नददनष्ट कायनविमािर्न बमोजिमका सब ैकायनहरू िरे्न। 

 आफुभन्दा िरिष्ठ सहपाठीहरू ि सपुरििेक्षकहरूबाट बढी भन्दा बढी कुिाहरू शसक्रे्न। 

 दैनर्नक डायिी ि लििकु तयाि िरे्न। 

 दैनर्नक डायिी ि लििकु नर्नयमीत रूपमा भरे्न। 

 दैनर्नक रूपमा डायिी ि लििकुमा सपुिरििेक्षकको सदह ििाउरे्न। 

 आफुभन्दा िरिष्ठ ि सपुरििेक्षकहरूबाट प्रा्त ज्ञार्न ि सझुािहरू पालर्ना िरे्न। 

 आफुभन्दा िरिष्ठ ि सपुरििेक्षकहरूको मर्न जित्र्न िाम्रो काम ििेि देखाउरे्न, िस्ले िदान उर्नीहरूले 
िोििािीको लागि शसफािीस िर्नन सक्दछर्न।् 

 व्यािसानयकताको विकास िरे्न। 

कायडित तालीमको मलुयाङ्कण 

कायनित तालीमको मलु्याङ्कण सम्बजन्धत कायनित तालीमका सपुरििेक्षक ि तालीम ददरे्न सस्र्थाका प्रशशक्षकहरू 
बाट नर्नम्र्न बमोजिम िरिरे्न छ। 

प्रशशक्षार्थीहरूको कायनित तालीम मलु्याङ्कणको अकंभाि नर्नम्र्न बमोजिम हुरे्नछ। 

शस  .न.  मलुयाङ्कण कताड अकं ववतरण  

पणुडङ्क प्रततित 
१) कायनित तालीम ििाउरे्न 

सस्र्थाको सपुरििेक्षक 

६० ६०%  

२) तालीम प्रदार्न िरे्न सस्र्थाको 
प्रशशक्षकहरूबाट 

४० ४०%  

जम्मा १०० १००%  
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