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तालिम पाठ्यक्रम प्रयोगकताडहरुका िालग लिर्देशि
यो तालिम पलु ततका दक्ष लिकाईको अवधारणामा आधाररत छ। यिका मख्ू य दईु भागहरु छन:् कोर्ष, र तालिम िामग्रीहरु ।
के लह आधारभतू लिद्धान्त र लवलधहरु अपनाएर तयार पाररएको यो पलु ततका प्रयोगको िालग लनम्न लनदेशनहरु प्रततुत गररएको छ
सामान्य सझ
ु ाि
१. यो पलु ततकामा लदईएको शब्द भण्डारमा भएका शब्द, शब्दाविी तथा लतनीहरुको पररभार्ा अध्ययन गनषहु ोि् ।
२. कोर्ष िम्वन्धी जानकारीको िमग्र उद्देश्य अध्ययन गनषहु ोि् ।
३. प्रत्येक मोड्यि
ु को तालिमको पलहिो लदनमै िबै प्रलशक्षाथीहरुिाई लिक्नु पने िीपहरुको िचू ी प्रदान गनषहु ोि र लिकाईको
मलू याांकन गररने तररका बताउनहु ोि् ।
४. प्रत्येक पाठको लिकाईको उद्देश्यहरु राम्रो िँग अध्ययन गनहषु ोि् ।
५. प्रत्येक पाठको पाठ योजना अध्ययन गनषहु ोि् र प्रलशक्षाथीहरुको ततर र तालिम प्रदायक िांतथामा उपिब्ध श्रोत बमोलजम
पाठ योजना पररमाजषन गनषहु ोि् ।
६. पाठ योजना तथा यिमा उलिेख भए बमोलजम प्रलशक्षण लवलध (हरु) छनौट गनहषु ोि् ।
७. प्रत्येक पाठको प्रलशक्षण शरुु गनषु अगाडी िो पाठिँग िम्वलन्धत अध्ययन िामग्री (Hand-outs) अध्ययन गनषहु ोि् ।
८. प्रलशक्षणको बेिामा िके िम्म धेरै दृश्य िामग्रीहरुको प्रयोग गनषहु ोि् । के लह मख्ु य दृश्य िामग्रीहरु यो तालिम पलु ततकामा
पलन िमावेश गररएका छन् ।
९. प्रत्येक पाठको अन्त्यमा प्रलशक्षाथीहरुको मलू याांकन गनषहु ोि् । यो तालिम पलु ततकामा लदईएको अभ्याि पत्रहरु
(Assignment Sheets) प्रयोग गनषहु ोि् ।
१०. तालिमको पलहिो लदनमै वा प्रत्येक पाठको अन्त्यमा अध्ययन िामग्रीहरु (Hand-outs) लवतरण गनषहु ोि् ।
११. मौलखक प्रश्न, छिफि, अन्तरलिया, िामलु हक अभ्याि, लनदेलशत अभ्याि, एकि अभ्याि, प्रयोगात्मक अभ्याि, कायष
वातावरणको प्रयोगात्मक ज्ञान प्रालिको िालग वाततलवक कायषक्षेत्रको अविोकन भ्रमण तथा प्रलशक्षाथी के लन्ित लिकाई
लवलधहरु अविम्बन गनषहु ोि् ।
१२. यो तालिम पलु ततका तयार गने लवर्य लवज्ञिे िीप र ज्ञानको िालग आवश्यक पने अनमु ालनत िमय उलिेख गरे का छन् ।
तथापी, लिकाईको उद्देश्य प्रालिको िलु नलितताको िालग प्रलशक्षकिे आफ्नो अनभु व प्रयोग गनष िक्नेछ ।
सीप तालिम बारे सझ
ु ाि
१. प्रत्येक िीपको प्रदशषन (Demonstration) गनषु भन्दा अगाडी यि पाठ्यिम अध्ययन गनहषु ोि् र प्रलशक्षाथीहरुिाई
अध्ययन गनष लदनहु ोि् ।
२. िामान्य गलतमा प्रत्येक मोड्यि
ु को िीप प्रदशषन गरे र देखाउनहु ोि् । िीप प्रदशषन गदाष खडु ् लकिाहरु बताउँदै र िलकन्छ भने
आबश्यक ज्ञान पलन भन्दै जानहु ोि।्
३. िीप प्रदशषन गदाष महत्वपणू ष (ध्यान लदनपु ने) र िरु क्षा िम्वन्धी खडु ् लकिा दोहोर्याउदै गनषहु ोि् ।
४. िीपमा दक्षता प्राि गनषको िालग आवश्यकता अनिु ार प्रलशक्षाथीहरुिाई दोहोर्याउने र पनु ः दोहोर्याउने अविर प्रदान
गनषहु ोि् ।
५. प्रलशक्षाथीहरुको लनरन्तर मलू याांकन गनषहु ोि।्
६. प्रत्येक मोड्यि
ु मा अभ्याि कायष गराउँदै पररयोजना र िम्वलन्धत िमतया (Project and Problem) लदएर प्रयाि
अभ्यािको बातावरण बनाउनहु ोि।्
प्रशिक्षार्थीले सीप जान्ने मात्र होइन, प्रत्येक सीप सम्पादन गनन सक्षम हुनु पर्न भन्ने नै स्मरण गननपु ने सबैभन्दा महत्वपूणन
कुरा हो । “जान्न”ु भन्दा “गनन”ु मा के शन्ित गननहु ोस् ।
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कोषड प्रयोगकताडहरुका िालग मागडर्दशडि
नेपािका यवु ा यवु तीहरु तवदेशमै कामगनष इच्छुक वा लवदेश जान तयार भएर बिेका तवदेशमा तथा लवलभन्न वैदले शक मि
ु क
ु मा
रहेका लबलभन्न व्यविालयक तथा आवािीय भवनका िालग िेक्यरु रलट गाडषको काम गने िक्ने उद्देश्यिे तयार पाररएको यो एउटा
ब्यविालयक तालिमको िालग पेशागत कोर्ष हो।
यो कोर्ष बनाउन के लह िामान्य लिद्धान्त तथा कायषलवधीहरु अबिम्बन गररएको छ। यो कोर्ष लनमाषण गने िमहू िे कोर्ष प्रयोग गने
प्रयोगकताषहरुिाई लनम्न मागषदशषनहरु प्रदान गनष चाहन्छ।
१.
२.
३.
४.

यि कोर्षमा िांिग्न शब्द/शब्दाविीहरु तथा ब्याख्या अध्ययन गनषहु ोिा।
तालिमको उद्देश्य अध्ययन गनहषु ोिा।
प्रत्येक पाठको अलन्तम कायष िम्पादन उद्वेश्य र आवश्यक ज्ञान राम्ररी अध्ययन गनषहु ोिा।
प्रलशक्षाथीहरुिाई पलहिो लदनमै िीपहरुको िचू ी तथा उनीहरुको लिकाईिाई किरी मलू याांकन गररन्छ भन्ने कुराको
जानकारी गराउनहु ोि।्
५. प्रलशक्षकिे प्रलशक्षाथीको कृ याकिापहरु, दृश्यिामग्री, प्रलशक्षाथीिाई गनष लदइने कायषहरु बारे मा कोर्षमा लदइएका लनम्न
कुराहरु िमेटेर योजना गनपषु दषछ । हुनत यो लनदेलशकामा पलन पाठ योजना लदइएको छ तर प्रलशक्षकिे उपिब्ध श्रोत िाधन
र अन्य आवश्यकता अनिु ार उद्देश्य पररमाजषन गनष िक्नेछन।्
• Skill/Topic िीप/लशर्षक
• Performance Objective कायष वधषक उद्वेश्य
• Enabling Objective ज्ञानवधषक उद्देश्य
६. िम्झनपने िवैभन्दा महत्वपणू ष कुरा त के हो भने, प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक कायष (task) को बारे मा थाहा पाएर मात्र पग्ु दनै , गनष
जानेको हुन पदषछ। त्यिैिे थाहा पाउनेमा मात्र नभई गराईमा के लन्ित हुनहु ोि।्
७. कोर्षमा उलिेलखत िीप/ज्ञानहरुका िालग लबर्यिँग िम्वलन्धत लवज्ञहरुिे मोटामोटी अनमु ान गरे र राखेको िमय भएकोिे
प्रलशक्षकहरुिे आफ्नै लहिाबिे अगाडी बढ्न िक्नेछन् तर कायष वधषक उद्देश्यहरु भने प्राि भएको िलु नलित गररनपु दषछ।
८. प्रलशक्षकिे प्रलशक्षाथीहरुिाई पररयोजना तथा िमतयाहरु (Project and Problem) लदन िलिाह लदइन्छ।
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तालिमको लशषडक

िरु क्षा गाडष (Security Guard) तालिम

उर्देश्य

यो कायषिमको मख्ु य उद्देश्य तवदेश तथा खाडी मि
ु ुक (जततै कतार, ियां क्त
ु अरब
ईलमरे ट्ि, िाउदी अरब, बहराईन, कुवेत, ओमान आलद) िगायतका लवलभन्न वैदले शक
मि
ु ुकमा रहेका िरु क्षा अन्तगषतका व्यविालयक तथा आवालिय भवनका िालग
आधारभतू िरु क्षा िेवा प्रदान गनष िक्ने िरु क्षा गाडष (security guard) उत्पादन गने
रहेको छ ।

पाठय सरं चिा र अिलि

यो कोर्षका प्रत्येक लशर्षकमा दक्षता ततर हालिि गनषका िालग लबलशष्ट लिकाईका
उपिलव्धहरु िमावेश गररइको छ। यो कोर्ष ४ हिाको (१६० घण्टा) हुनेछ जिमा १२८
घण्टा प्रयोगात्मक र ३२ घण्टा िैध्दालन्तक रहनेछ। यि तालिममा प्रलशक्षाथीहरुको पणू ष
उपलतथलत र िलिय िहभागीता हुनु आवश्यक छ ।

िलक्षत समूह

यो तालिम कलम्तमा िाक्षर भई वैदले शक रोजगारीमा जान चाहने कामदारहरुका िालग
िलक्षत गररएको छ।
यो तालिमको अन्त्यमा प्रलशक्षाथोहरु लनम्न कुराहरु गनष िक्षम हुनेछन:्

िक्ष्य

•
•
•
•
•
•

लिलि

िरु क्षाको योजना बनाउन;
आकलतमक तथा अलग्न िरु क्षा गनष;
िरु क्षा िेवा लदन/दैलनक पहरा लदन/गेटमा िरु क्षा लदन;
Security search गनष;
िरु क्षा उपकरण िांचािन गनष;
िरु क्षा कायषमा िरु क्षाकलमषिे प्रयोग गने गणु ततरीय शब्द तथा शब्दाविीहरु
प्रयोग गनष ।
यो तालिममा वयतक लिकाइका रणनीलत अपनाइने छ । यो तालिममा प्रदशषन, लनदेलशत
अभ्याि र एकि प्रयोगात्मक अभ्याि जतता लवलध प्रयोग गररने छ ।

समुहको आकार

यो तालिममा एक िमहु मा अलधकतम २० जना िम्म िमावेश गनष िलकनेछ ।

तालिममा उपलथिलत

प्रलशक्षाथीहरुिे आन्तररक मलू याांकन र अलन्तम परीक्षामा िलम्मलित हुनका िालग
िैद्धालन्तक कक्षामा ८०% र प्रयोगात्मक\िम्पादन कक्षामा ९०% हालजरी अलनवायष हुनु
पनेछ ।
यो कोर्ष दक्षतामा आधाररत कोर्ष हो । यि कोर्षिे दक्षतामा आधाररत कायष िम्पादनमा
जोड लदनेछ जिमा ८०% िमय कायष िम्पादनको िालग र बाँकी २०% िमय आवश्यक
प्रालवलधक ज्ञानको िालग लनधाषरण गररएको छ ।

कोषडको के न्रलिन्र्दु

प्रलशक्षकको योग्यता र अिुभि

यो तालिम प्रदान गनषको िालग एकजना मख्ू य प्रलशक्षक र एकजना िहायक प्रलशक्षक
हुनु पनेछ । मख्ु य प्रलशक्षकिे िरकारी िरू क्षाकलमष भई अलफिर िेभिवाट ररटायडष भई
िेकुररलट गडषको अनभु व भएको वा कुनैपलन लवर्यमा तनातक तह पाि गरी दईु वर्षको
4

लवदेशी मि
ु ुकको िेकुररलट गडषको अनभु व हालिि गरे को हुनु पनेछ । िहायक
प्रलशक्षकको हकमा एि. एि. िी. पाि गरी कुनै पलन खाडी मि
ु ुक (खाडी िमन्वय
पररर्द) मा कलम्तमा २ वर्षको कायष अनभु व हालिि गरे को हुनु पनेछ । मख्ु य र िहायक
दबु ै प्रलशक्षकिे कलम्तमा एक हप्ताको प्रलशकक्षक प्रलशक्षण (ToT) तालिम लिएको हुनु
पनेछ।
मूलयांकि

प्रलशक्षक/प्रलशक्षािी अिपु ात
तालिमको प्रमाणीकरण

प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक िीपमा लनपणू ता हालिि गरे को तथ्य िलु नलित गनष िम्बलन्धत
प्रलशक्षकिे लनरन्तर कायष िम्पादनको मलू याांकन गनषु पनेछ ।
• िम्बलन्धत िैद्धालन्तक ज्ञानको मलू याांकन लिलखत वा मौलखक परीक्षा बाट
गररने छ;
• प्रत्येक (छुट्टा-छुट्टै) िीपको र पररयोजनाको मलू याांकन िमेटेर प्रयोगात्मक
पररक्षाको अांक लनधाषरण गररनेछ;
• प्रलशक्षाथीहरुिे िैद्धालन्तक परीक्षामा ६०% र प्रयोगात्मक परीक्षामा ८०%
अांक अलनवायष प्राि गनषु पनेछ;
• वैदले शक रोजगारीिम्बन्धी काम गने भावना र चाहनािाई ध्यानमा राखेर
िम्बलन्धत तालिम प्रदायक िांतथािे प्रवेश परीक्षा िचां ािन गनेछ ।
१:१० जना
कोर्षिे लनलदषष्ट गरे का िम्पणू ष आवश्यकताहरु िफिता पवू षक िम्पन्न गने
प्रलशक्षाथीहरुिाई िम्बलन्धत तालिम प्रदायक िांतथािे “िेक्यरु रटी गाडष (Security
Guard)” को प्रमाण–पत्र प्रदान गनेछ ।
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कोषडको संरचिा
तिको पररच्छे दमा तालिमको िरां चना र कोर्षको लनलदषष्ट िचू ीिाई लनम्नानिु ार ढाँचामा प्रतततु गररएको छ। प्रलशक्षकिे यो
िचू ीिाई आवतयकता अनिु ार अगाडी पछालड गरे र लिकाउन िक्नेछन् ।
लस.ि.ं

लशषडक/सीप

समय (घण्टा)
सैद्धालन्तक प्रयोगात्मक

सरु क्षाको योजिा बिाउिे
१.
िरु क्षा िम्बलन्ध जानकारी
२.
िरु क्षा अपनाउने
३.
िरु क्षा िेवाको योजना गने
४.
िामग्री, औजार तथा उपकरणको योजना गने
५.
िहयोगको योजना गने
६.
प्राथलमक उपचार गने
व्यलिगत ब्यिथिापि गिे
७.
यलू नफमष िगाउने
८.
कवाज/परे ड (Pity Parade) को अभ्याि गने
९.
िठ्ठी (Baton) िच
ां ािन गने
१०. आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गने
सामन्य सीप प्रयोग गिे
११. लनवेदन िेख्ने (छुट्टी, लभर्ा, नागररकता)
१२. ररपोटष िेख्ने
१३. व्यलक्तगत लववरण तयार गने
१४. िांचार गने (मालथलिो ओहदाका/िहयोगी कमषचारीिँग)
१५. िामान्य िमतयाहरु हि गने
१६. माग फाराम भने (औजार, उपकरण र िामग्रीहरुको)
सरु क्षा उपकरण सच
ं ािि गिे
१७. रे लडयो िेटद्वारा िच
ां ार गने
१८. लि. लि. TV क्यामेरा अनगु मन गने
१९. लिफ्ट/एलिभेटर िच
ां ािन गने
सरु क्षा सेिा लर्दिे
२०. घट्नातथिको िरु क्षा गने
२१. अपराधीिाई पिने
२२. िाक्षी व्यलक्तको पलहचान गने
२३. प्रमाण जम्मा गने
आकलथमक तिा अलग्ि सरु क्षा
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जम्मा

१
१
१
१
०
१

०
२
२
१
१
५

१
३
३
२
१
६

१
१
०
१

२
४०
१
२

३
४१
१
३

१
१
०
१
१
०

२
४
२
२
३
१

३
५
२
३
४
१

१
१
१

५
५
१

६
६
२

१
१
१
१

२
५
२
२

३
५
३
३

२४. आकलतमक कायष (emergency) मा नेतत्ृ व गने
२५. एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो लनभाउने
२६. फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाउने
२७. अिामष पद्धलत िचां ािन गने
र्दैलिक पहरा लर्दिे
२८. पोष्टमा पहरा (Static Guarding) गने
२९. गलतष (patrolling) गने
३०. पहरा लदएको लवबरण िेख्ने
३१. व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा गने
गेटमा सरु क्षा लर्दिे
३२. आगन्तुकिाई तवागत गने
३३. यातायात िाधन पाकष गनष िगयोग गने
३४. टेलिफोनमा िांचार गने
३५. अलभिेख राख्ने (Man, vehicle& materials)
Security search गिे
३६. आगन्तुकको झोिा चेक जाँच गने
३७. आगन्तुकको लजउ (Body) चेक जाँच गने
३८. यातायत िाधनको चेक जाँच गने
पररयोजिा कायड
१.
पररयोजना कायष १
२.
पररयोजना कायष २
जम्मा
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१
१
१
१

१
५
२
३

२
६
३
४

१
१
०
१

१
४
१
२

२
५
१
३

१
१
१
१

२
१
२
३

३
२
३
४

१
०
०

२
२
३

३
२
३

३२

१२८

१६०

लिषय बथतु
सीप लशषडक
(Skill/Topic)

कायड ििडक उद्वेश्य
(Performance Objective)

ज्ञािििडक उद्देश्य
(Enabling Objective)

सरु क्षाको योजिा बिाउिे
सरु क्षा सम्बन्िी िरु क्षा िम्बन्धी जानकारी लदने
जािकारी

•
•
•
•

िरु क्षाको पररभार्ा बताउने
िरु क्षाकमीको भलू मका बयान गने
िरु क्षाकमीको बगीकरण गने
िरु क्षाकमीको काम र कतषव्य बारे उलिेख
गने
• ब्यलक्तगत िरु क्षा र िरिफाई बारे
जानकारी र प्रयोग बारे बताउने
• िामग्री, औजार तथा उपकरको िरु क्षाबारे
जानकारी र प्रयोग बारे बयान गने
• कायषतथिको (work site safety)
िरु क्षाको जानकारी र प्रयोग बारे बयान
गने

सरु क्षा अपिाउिे

अवतथा : िम्पादन गनषपु ने कुनैपलन िीप
(Any task to be performed)
के काम : िरु क्षा अपनाउने
कलत राम्रो: व्यलक्तगत िरु क्षाका
उपकरणहरु प्रयोग गरे को छ, िामग्री,
औजार तथा उपकरण िरु लक्षत तररकािे
राखेको छ, कायषतथि िरु लक्षत बनाएको
छ,
सरु क्षा सेिाको
अवतथा : लनदेशन लदएमा
योजिा गिे
के काम : िरु क्षा िेवाको योजना गने
कलत राम्रो: कम्पनीको मापदण्ड अनिु ार
लमिेको छ।
सामग्री, औजार अवतथा : job description लदएमा
तिा उपकरणको के काम : िामग्री, औजार तथा
योजिा गिे
उपकरणको योजना गने
कलत राम्रो: औजार, िामग्री तथा
उपकरणको पयाषप्त र कम्पनीको मापदण्ड
अनिु ार लमिेको छ।
सहयोगको
अवतथा : आकलतमक अवतथा/लजम्मेवारर
योजिा गिे
थप-घट हुदा
के काम : िहयोगको योजना गने
कलत राम्रो: िहयोगको योजना कम्पनीको
मापदण्ड अनिु ार लमिेको छ।
प्रािलमक उपचार अवतथा : िामान्य चोटपटक िगेको
गिे
के काम : प्राथलमक उपचार गने
कलत राम्रो: िम्बलन्धत अलधकारीिाई
जानकारी गराएको छ, घाइतेिाई िरु लक्षत
रुपमा अतपताि पयु ाषएको छ।

• योजनाको पररचय लदने
• योजनाको महत्व र प्रकार बताउने
• योजना कयाषन्वयनको पृष्ठपोर्ण लिने लदने
• िामग्री, औजार तथा उपकरण लवचको
फरक छुट्याउने
• कुन उपकरण के कामको िालग प्रयोग
हुन्छ बताउने
• िहयोग लिने वा गनषपु ने अवतथाहरु के के
हुन िक्छन िचू ी बनाउने

• प्राथलमक उपचारको पररभार्ा लदने
• प्राथलमक उपचार गनषक
ु ो उद्वेश्यहरु बताउने
• प्राथलमक उपचारका िालग चालहने
िमग्रीहरुको जानकारी लदने
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समय (घण्टा)
सैद्धा व्याि
लन्तक हाररक
(Th.) (Pr.)

१

०

१

२

१

२

१

१

०

१

१

५

सीप लशषडक
(Skill/Topic)

कायड ििडक उद्वेश्य
(Performance Objective)

ज्ञािििडक उद्देश्य
(Enabling Objective)

समय (घण्टा)
सैद्धा व्याि
लन्तक हाररक
(Th.) (Pr.)

• प्राथलमक उपचार गनषपु ने अवतथाहरुको
िचू ी बनाउने
व्यलिगत ब्यिथिापि गिे
यलू िफमड िगाउिे अवतथा : ड्यटु ी रुलटन
के काम : यलू नफमष िगाउन
कलत राम्रो:आइरन लमिेको छ, िफा छ,
लिरट्ट कडष, याषङ्क व्याच िही ठाँउमा
िगाएको छ, बटु पोलिि गरे को छ, रङ र
व्याचहरु कम्पनीको मापदण्ड अनिु ार छ,
िगाएको लमिेको छ।
किाज/परेर्
अवतथा : यलु नफमष िगाएपलछ
(Pity Parade) के काम : कवाज/परे ड (Pity Parade)
को अभ्यास गिे को अभ्याि गने
कलत राम्रो:लजउको पोलजिन लमिेको छ,
पोर्ाक (यलु नफमष) लमिेको छ, Turn out
लमिेको छ, कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार
गरे को छ।

• यलु नफमषको पररचय लचने
• यलु नफमषको महत्व बणषन गने
• यलु नफमषको प्रकार बताउने

• कवाज/परे ड (Pity Parade) को पररचय
लदने
• कवाज र परे ड (Pity& Parade) को
लबच लभन्नता छुट्याउने
• कवाज/परे ड (Pity Parade) को महत्व
बताउने
• कवाज/परे ड (Pity Parade) गदाष
ध्यानलदनु पने कुराहरु वणषन गने
• िठ्ठीको महत्व बताउने
• िठ्ठीको प्रयोगहरु बार बताउने

िठ्ठी (Baton)
सच
ं ािि गिे

अवतथा : िामान्य ड्यटु ी
के काम : िठ्ठी (Baton) िांचािन गने
कलत राम्रो: कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार
गरे को छ।
आत्म सरु क्षा
अवतथा : ब्यलक्त आिामक भएमा
(Positional re- के काम : आत्म िरु क्षा (Positional restrain
strain asphyxia) गने
asphyxia) गिे कलत राम्रो:दबु ै पक्षिाई लवना चोटपटक
आिामक व्यलक्तिाई अलधनमा लिएको
छ
सामन्य सीप प्रयोग गिे
लििेर्दि िेख्िे
अवतथा : आवतयकता
(छुट्टी, लभषा,
के काम : लनवेदन िेख्ने (छुट्टी, लभर्ा,
िागररकताको
नागररकता)
िालग)
कलत राम्रो:लनवेदनको िबै कम्पोनेन्ट
िमाबेश भएको छ, भार्ा लमिेको छ।
ररपोटड िेख्िे
अवतथा : घट्ना भएमा
के काम : ररपोटष िेख्ने

• आत्म िरु क्षा (Positional re-strain
asphyxia) को पररचय लदने
• आत्म िरु क्षाको महत्व बताउने
• िबां ेदनशीि अगां हरुको बारे मा बताउने
• प्रलिया बरे मा बणषन गने
• लनबेदनका महत्व बारे बताउने
• लनबेदनका प्रकार बारे बताउने
• लनबेदनको (ढाँचा) कम्पोनेन्टको बणषन गने
• 5W&H (What, who, where,
when, why and how) को पररचय
लदने
9

१

२

१

४०

०

१

१

२

१

२

१

४

सीप लशषडक
(Skill/Topic)

कायड ििडक उद्वेश्य
(Performance Objective)

ज्ञािििडक उद्देश्य
(Enabling Objective)

कलत राम्रो:5W&H िमेटेको छ,
कम्पनीको फम्याषटमा छ।

• ररपोटषको ढाँचा बणषन गने

व्यलिगत
लििरण तयार
गिे

अवतथा : घट्ना/जानकारी
के काम : व्यलक्तगत लववरण तयार गने
कलत राम्रो:लववरण परु ा लिएको छ।

सच
ं ार गिे
(मालिलिो
ओहर्दाका/सहयो
गी कमडचारीसँग)

अवतथा : जानकारी लिनु वा लदनु परे मा
के काम : िांचार गने (मालथलिो
ओहदाका/िहयोगी कमषचारीिँग)
कलत राम्रो:कयषिम्पादन िचू ी अनिु ार
गरे को छ।

• व्यलक्तगत लबवरण को पररचय लदने
• व्यलक्तगत लबवरणमा िमेलटने कुराहरुको
बणषन गने
• िांचारको पररचय लदने
• िांचारको महत्व बताउने
• िांचारका माध्यमहरुको िचू ी तयार गने
• मालथलिो ओहदाको र िहयोलग कमषचारी
लवच िचां ार गने तररकामा फरक बताउने
• िमतयाको पररभार्ा बताउने
• आउन िक्ने िामान्य िमतया हरुको बणषन
गनष
• िमतयाहरु किरी हिगने चचाष गने

सामान्य
समथयाहरु हि
गिे

अवतथा : िामान्य िमतयाहरु आइपरे मा
के काम : िामान्य िमतयाहरु हि गने
कलत राम्रो:िमतया िही तररकािे हि
गरे को छ, हि गरे को िमतयाको ररपोलटषङ
गरे को छ।
माग फाराम भिे अवतथा : िामानको िचू ी
(औजार,
के काम : माग फाराम भने (औजार,
उपकरण र
उपकरण र िामग्रीहरुको)
सामग्रीहरुको)
कलत राम्रो:कम्पनीको तटाण्डडष फाराम परु ै
भरे को छ।
सरु क्षा उपकरण सच
ं ािि गिे
रेलर्यो सेटद्वारा अवतथा : ड्यटु ी िेड्यि
ु
सच
के काम : रे लडयो िेटद्वारा िांचार गने
ं ार गिे
कलत राम्रो: िचू ना िही लदएको वा
लिएको छ, कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार
िही छ।

लस. लस. TV
क्यामेरा
अिुगमि गिे

अवतथा : जडान भएको CCTV
Camera
के काम : लि. लि. TV क्यामेरा अनगु मन
गने

• माग फारामको पररचय लदने
• माग फारामको महत्व बताउने
• माग फारामको ढाँचा वणषन गने

• रे लडयो िेटको पररचय लदने
• रे लडयो िेटको लितटमहरु बताउने
• रे लडयो िेटको कायषपद्धलत (function)
बताउने
• रे लडयो िेटमा गनषहुने र नहुने कुराहरु बणषन
गने
• रे लडयो िेटको प्रयोग गदाष ध्यानलदनु पने
कुराहरुको िचू ी तयार गने
• फोनेलटक अलफावेट कण्ठतत िनु ाउने
• रे लडयो िेट िचां ािन गदाष अपनाउनपु ने
िरु क्षा बारे बणषन गने
• लि. लि. TV क्यामेराको पररचय लदने
• लि. लि. TV क्यामेराको प्रकार बताउने
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समय (घण्टा)
सैद्धा व्याि
लन्तक हाररक
(Th.) (Pr.)

०

२

१

२

१

३

०

१

१

५

१

५

सीप लशषडक
(Skill/Topic)

लिफ्ट/एलिभेटर
सच
ं ािि गिे

सरु क्षा सेिा लर्दिे
घट्िाथििको
सरु क्षा गिे

कायड ििडक उद्वेश्य
(Performance Objective)

ज्ञािििडक उद्देश्य
(Enabling Objective)

कलत राम्रो:अवालन्छत लियाकिापको
िचू ना िमबलन्धत अलधकारीिाइ लदएको
छ, िम्भालवत अवालन्छत लियाकिापको
लनरीक्षण गरे को छ, लियाकिापहरु रे कडष
भैरहेको छ,
अवतथा : िांचािन तालिका
के काम : लिफ्ट/एलिभेटर िचां ािन गने
कलत राम्रो:लनरन्तर लनरीक्षण
(observation) गरे को छ, बलढिोड
कन्रोि गरे को छ, िञ्चािनको रे कडष
िम्वलन्धत अलधकारीिाई बझु ाएको छ।

• लि. लि. TV क्यामेराको उद्वेश्य तथा
महत्व बणषन गने
• लि लि. TV क्यामेरा िांचािन गदाष
अपनाउनपु ने िरु क्षा बारे बणषन गने

अवतथा : घट्ना घटेपलछ
के काम : घट्नातथिको िरु क्षा गने
कलत राम्रो:प्रमाण (evidence) िांकिन
नगरे िम्म घट्नातथि घेरेर (cord-on)
गरे र राख्ने।

•
•
•
•

• लिफ्ट/एलिभेटरको पररचय लदने
• लिफ्ट/एलिभेटरमा प्रयोग हुने िांकेत तथा
लचन्हहरु (sign and symbol) बताउने
• लनरन्तर observation गदाष ध्यानलदनपु ने
कुराहरु बताउने
• लिफ्ट/एलिभेटर िांचािन गदाष
अपनाउनपु ने िरु क्षा बारे बणषन गने

•
अपरािीिाई
पक्रिे

साक्षी व्यलिको
पलहचाि गिे

अवतथा : अपराधी पिाउ
पलु जष/evidence
के काम : अपराधीिाई पिने
कलत राम्रो: लवना चोटपटक वा कम भन्दा
कम क्षलतमा पिे को छ।

•
•
•
•

अवतथा : धटना तथि (Simulated)
•
के काम : िाक्षी व्यलक्तको पलहचान गने
•
कलत राम्रो:देख्ने र िन्ु ने व्यलक्तको पलहचान
•
गरे को छ।

प्रमाण जम्मा गिे अवतथा : प्रमाण चालहने घट्ना
(Simulated)
के काम : प्रमाण जम्मा गने
कलत राम्रो:कायषलवलध अपनाएको छ,
प्रमाण िरु लक्षत राखेको छ, प्रमाण िही छ,

•
•
•
•
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घट्नाको पररचय लदने
घट्न िक्ने िभां ालवत घट्नाहरु बताउने
घट्नातथि घेनपषु ने कारण बताउने
घट्नातथि कलत घेनषपु ने हो िो को बारे मा
बताउने
घट्नातथिमा भेलटने प्रमाण (evidence)
के के हुनिक्छन बताउने
अपराधको पररभार्ा बताउने
अपराधी को हो पररचय लदने
अपराधीको लनयम काननु बारे मा जानकारी
लदने
प्रहररिाई अपराधी हततान्तरण गने
कायषलवलध बताउने
िाक्षीको पररचय लदने
घट्नामा िाक्षीको महत्व बताउने
िाक्षीिँग िरु क्षा गाडषिे लिनपु ने
जानकारीहरु (information) हरुबारे
बताउने
प्रमाणको पररचय लदने
प्रमाणको महत्व बताउने
प्रमाणको प्रकारको िचू ी बनाउने
प्रमाण िरु लक्षत राख्ने तररकाहरु बणषन गने

समय (घण्टा)
सैद्धा व्याि
लन्तक हाररक
(Th.) (Pr.)

१

१

१

२

१

५

१

२

१

२

सीप लशषडक
(Skill/Topic)

कायड ििडक उद्वेश्य
(Performance Objective)

ज्ञािििडक उद्देश्य
(Enabling Objective)

समय (घण्टा)
सैद्धा व्याि
लन्तक हाररक
(Th.) (Pr.)

आवतयकता अनिु ार बझु ाएको प्रमाणको
प्रलतलिलप बनाइ िरु लक्षत राखेको छ।
आकलथमक तिा अलग्ि सरु क्षा
आकलथमक
अवतथा : आकलतमक दृष्य
कायड
(Simulated)
(emergency) के काम : आकलतमक कायष
मा िेतृत्ि गिे
(emergency) मा नेतत्ृ व गने
कलत राम्रो:नेततृ व कायषिम्पादन िलु च
अनिु ार गरे को छ।
फायर
एक्सलटङलग्िशर
द्वारा आगो
लिभाउिे

फायर हाइड्रेन्ट
द्वारा आगो
लिभाउिे

अिामड पद्धलत
सच
ं ािि गिे

अवतथा : िरुु वालत आगो (Simulated)
के काम : एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो
लनभाउने
कलत राम्रो:आगो लनभेको छ।

अवतथा : आगिालग तथान
(Simulated)
के काम : फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो
लनभाउने
कलत राम्रो:कम िे कम क्षलतमा आगो
लनभाएको छ।
अवतथा : जडान गररएको अिामष पद्धलत
के काम : अिामष पद्धलत िांचािन गने
कलत राम्रो:िेड्यि
ु अनिु ार िचां ािन
गरे को तथा चेक जाँच गरे को छ।

र्दैलिक पहरा लर्दिे
पोष्टमा पहरा
अवतथा : ड्यटु ी रुलटन
(Static
के काम : पोष्टमा पहरा (Static
Guarding) गिे Guarding) गने

• नेतत्ृ व र emergency को पररचय लदने
• Emergency क्षेत्रको जानाकारी लदने
• Emergency मा िरु क्षा गडषको भलू मका
बताउने
• Emergency मा िरु क्षा गाडषिे गनषु पने र
नपने कायषहरु उलिेख गने
• एक्िलटङलग्वशर को पररचय लदने
• एक्िलटङलग्वशर का प्रकारहरु बताउने
• एक्िलटङलग्वशर राख्ने ठाँउको जानकारी
लदने
• एक्िलटङलग्वशर का मख्ु य भागहरुको िचू ी
बनाउने
• फायर का प्रकारहरु बताउने
• एक्िलटङलग्वशर को भौलतक पररक्षण गने
तररका बताउने
• एक्िलटङलग्वशर को प्रयोग गदाष अपनाउनु
पने िरु क्षाका लनयमहरु बयान गने
• फायर हाइड्रेन्ट को पररचय लदने
• फायर हाइड्रेन्ट को मख्ु य भागहरुको िलु च
बनाउने
• फायर हाइड्रेन्ट को प्रयोग गदाष अपनाउनु
पने िरु क्षाका लनयमहरु बयान गने

१

१

१

५

१

२

• अिामष तथा अिामष पद्धलतको पररचय
लदने
• अिामष पद्धलतको प्रकार बताउने
• अिामष पद्धलतको िमयानक
ु ू ि चेक गने
पद्धलतको वणषन गने

१

३

• Static Guarding को पररचय लदने
• Static Guarding गदाष ध्यान लदनपु ने
कुराहरु बताउने

१

१
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सीप लशषडक
(Skill/Topic)

कायड ििडक उद्वेश्य
(Performance Objective)
कलत राम्रो:कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार
छ।

गलथत
(patrolling)
गिे

अवतथा : ड्यटु ी रुलटन
के काम : गलतष (patrolling) गने
कलत राम्रो:कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार
छ।

पहरा लर्दएको
लिबरण िेख्िे

अवतथा : फम्याषट
के काम : पहरा लदएको लवबरण िेख्ने
कलत राम्रो:कम्पनीको तटाण्डडष फम्याषट
अनिु ार
अवतथा : Appointment list
के काम : व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा
कलत राम्रो: कायष िम्पादन िलू च अनिु ार

व्यलिगत
सम्पलिको
सरु क्षा गिे

ज्ञािििडक उद्देश्य
(Enabling Objective)
• Static Guard को काम कतषव्य बारे
जानकारी गराउने
• Static Guard िे गनष हुने र नहुने कुराहरु
उलिेख गने
• गततीको पररचय लदने
• गततीको प्रकार र महत्व बणषन गने
• गतती गदाष गनषपु ने र गनष नहुने कायषहरु
बताउने
• पहर लदएको लवबरण िेख्ने फम्याषटको
ढाँचा बणषन गने
• पहरा लदएको लवबरणको महत्व बताउने
• व्यलक्त र िम्पलि को पररचय लदने
• व्यलक्त लहडां ् दा, लमलटङमा बतदा, गाडीमा
लहड्दा ध्यान लदनपु ने कुराको बणषन गने

गेटमा सरु क्षा लर्दिे
आगन्तुकिाई
अवतथा : गेटमा आगन्तुक (simulated) • आगन्तुकको प्रकार बणषन गने
थिागत गिे
के काम : आगन्तुकिाई तवागत गने
• आगन्तुकिाई गररने व्यबहार बारे बयान
कलत राम्रो:व्यलक्त पलहचान गरे र तवागत
गने
गरे को छ, िम्बलन्धत ठाँउमा पग्ु न िहयोग
• िही आगन्तुक पलहचान गने लटप्िहरु
गरे को छ।
बताउने
यातायात सािि अवतथा : िवारी िाधन िहीतको
• पालकष ङको पररचय लदने
पाकड गिड सहयोग आगन्तुक
• पालकष ङको लचन्ह तथा िांकेतको जानकारी
गिे
के काम : यातायात िाधन पाकष गनष
गराउने
िगयोग गने
• िवारी िाधन लनरीक्षण गने लटप्िहरु
कलत राम्रो:तोलकएको ठाउँमा पाकष गनष
बताउने
िहयोग गरे को छ, िवारी िाधनको
अवतथा लिएको छ।
टे लिफोिमा
अवतथा : टेलिफोन माफष त िचू ना लिनु र • टेलिफोन प्रयोग गने तररका बताउने
सच
लदनपु दाष (simulated)
ं ार गिे
• टेलिफोनमा बोलदा ध्यान लदनपु ने कुराहरु
के काम : टेलिफोनमा िचां ार गने
बयान गने
कलत राम्रो:कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार छ।
अलभिेख राख्िे अवतथा : फम्याषट र event
• अलभिेखको पररचय लदने
(Man,
के काम : अलभिेख राख्ने (Man,
• अलभिेख राख्नक
ु ो उद्वेश्य तथा महत्व
vehicle&
vehicle& materials)
बयान गनष
materials)
• अलभिेखको ढाँचा बणषन गने
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समय (घण्टा)
सैद्धा व्याि
लन्तक हाररक
(Th.) (Pr.)

१

४

०

१

१

२

१

२

१

१

१

२

१

३

सीप लशषडक
(Skill/Topic)

कायड ििडक उद्वेश्य
(Performance Objective)

कलत राम्रो:आगन्तुकको लवबरण, गाडी
नम्बर, गाडीको अवतथा कम्पनीको लनयम
अनिु ार राखेको छ।
Security search गिे
आगन्तुकको
अवतथा : चेक-जाँच गने तथान
झोिा चेक जाँच (simulated)
गिे
के काम : आगन्तक
ु को झोिा चेक जाँच
गने
कलत राम्रो:कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार
गरे को छ।
आगन्तुकको
अवतथा : चेक-जाँच गने तथान
लजउ (Body)
(simulated)
चेक जाँच गिे
के काम : आगन्तुकको लजउ (Body)
चेक जाँच गने
कलत राम्रो:कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार
गरे को छ।
यातायत
अवतथा : चेक-जाँच गने तथान
साििको चेक
(simulated)
जाँच गिे
के काम : आगन्तुकको लजउ िवारी
िाधन चेक जाँच गने
कलत राम्रो:कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार
गरे को छ।

ज्ञािििडक उद्देश्य
(Enabling Objective)

• चेक-जाँच (Search) को पररचय लदने
• झोिा चेक-जाँच (Search) प्रलिया
बताउने
• झोिा चेक-जाँच (Search) गने औजार
तथा उपकरणहरु को िचू ी बनाउने
• Body चेक-जाँच (Search) प्रलिया
बतउने
• Body चेक-जाँच (Search) गने औजार
तथा उपकरणहरुको िचू ी बनाउने
• िावारी िाधन चेक-जाँच (Search)
प्रलिया बयान गने
• िावारी िाधन चेक-जाँच (Search) गने
औजार तथा उपकरणहरुको िचू ी बनाउने
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समय (घण्टा)
सैद्धा व्याि
लन्तक हाररक
(Th.) (Pr.)

१

२

०

२

०

३

तालिमको मलू यांकि लिलि
यो तालिमका प्रलशक्षाथीहरुुको मलू याांकन िाधारण हुनछ
े । यहाां लदईएको मलू याांकन लवधीमा ज्ञान, िीप र मनोवृलििाई आधार
मालनएको छ। यिमा ज्ञानको भाग िीपमै मलू याक
ां न हुने भएकोिे लिलखत परीक्षा भने हुने छै न। िहभागीहरुुको मलू याांकनका
आधारहरुु लनम्न बमोलजम छनः्
ज्ञाि
मौलखक परीक्षा (भाईभा)
१००
सीपहरु
लनरन्तर कायष िम्पादन मलू याांकन
४००
पररयोजना कायष १
१००
पररयोजना कायष २
१००
मिोिृलि
पेशागत दक्षता (प्रलशक्षक मलू याांकन)
१००
हालजरी *(-५ अांक घट्ने एक लदन कक्षा नआएमा)
िमयको पािना (-५ अांक घट्ने कक्षा लढिा आएमा)
एक अकाषमा िहयोग
िांचारका िीपहरुु
तालिममा लदएको योगदान
लिक्ने प्रयाि
जम्मा अांक

८००

९०
८०
७०

७२०-८००
६४०-७१९
५६०-६३९

प्रमाणीकरणका िालग अंकभार
प्रर्दाि गररिे कायडक्षमताको
प्रर्दाि गररिे
थतर
थतर
ग्रेर् प्िाइन्ट
A
अत्यिु म
४
B
राम्रो
३
C
ितां ोर्जनक
२

६०

४८०-५५९

D

न्यूिति प्रलतशत कोसड अंक

नराम्रो अतवीकायष

१

प्रमाणपत्र पाउिे िपाउिे
अिथिा
पाउने
पाउने
पाउने
उपलतथलतको प्रमाणपत्र मात्र
पाउने

पुनश्च:
• प्रशिक्षार्थी कक्षामा एक शिन भन्िा बढी अनपु शथर्थत भएमा प्रमाण–पत्र प्रिान गरिने छै न (न्यनु तम ९०% हाशििी हुनपु ने) ।
• प्रशिक्षार्थीले ५६० भन्िा कम अंक प्राप्त गिे मा सहभागीताको प्रमाण–पत्र मात्र प्रिान गरिने छ ।
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तालिम सञ्चािििाई आिश्यक पिे सामािहरु
औजार/यन्त्रहरु Tools/Equipment (२० जिाको समहु को िालग)
क्रम
सख्ं या

बथतु
Item
यलु नफमष (Uniform)
बटु (Boot)
बर्ाषदी (Raincoat)
आगो लनभाउने िाधन (फायर एक्िलटङलग्वशर)
िठ्ठी (Batten)
टेलिफोन िेट (Telephone set)
रे लडयो िेट (Radio set)
िी. िी. लटभी क्यामेरा (CCTV Camera)
डोरी (Rope)
यातायात िाधनहरु (Vehicles)
प्राथलमक उपचार बाक्ि (First aid box)
इमरजेलन्ि िाइट (Emergency light)
अिाषम (Alarm)
कै ची (Scissor)
घडी (Watch)
धातु थाहा पाउने िेन्िर (Metal detector)
धवु ाँ थाहा पाउने िेन्िर (Smoke sensor)
रिायन (Chemicals)
टचष िाइट (Torch light)
लवलभन्न अलभिेख पलु ततकाहरु (Registers)
लवलभन्न फारामहरु (Forms and formats)
िवारी िाधन जाँच गने लशशा (Vehicle search mirror)
रालफक िांकेतको िालग फ्िोरोिेन्ट ज्याके ट (Florescent jacket)
आगन्तुक रलजतटर बक
ु (Visitor register book)
पेन (Pen)
तरेचर (Stretcher)

पररमाण
Quantity
२० वटा
1
२० वटा
2
२२ वटा
3
५ वटा
4
२० वटा
5
१० वटा
6
१० िेट
7
२ िेट
8
२२ वटा
9
२ वटा
10
५ बाक्ि
11
२२ जोलड
12
२ जोलड
13
२२ वटा
14
२ वटा
15
६ वटा
16
६ वटा
17
५ वटा
18
२२ वटा
19
२० वटा
20
२० वटा
21
५ वटा
22
२२ वटा
23
२२ वटा
24
२२ वटा
25
२ वटा
26
आवतयकता
खाडी मि
27
ु ुकका िरु क्षा काननु हरु (Laws of Glf countries)
अनिु ार
पानी द्वारा आगो लनभाउने (फायर हाइड्रेन्ट) पद्धलत
१ िेट
28
पनु श्च: अभ्यासको लाशग अनमु ाशनत समय प्रथताशित प्रशिक्षक/प्रशिक्षार्थी अनपु ात, ि न्यनु तम आिश्यक पने औिाि/यन्त्रहरुमा
आधारित छ। िब अनपु ात परििततन हुन्छ िा कम/िढी औिाि/यन्त्रहरु उपलब्ध हुन्छन,् अभ्यासको समयपशन घटिढ गरिनपनेहुन्छ।
त्यसैगिी ताशलमकोलाशग आिश्यक पने कक्षाकोठा, कायतिाला िा शनमातणथर्थलमा आिश्यक फशनतचिहरु, ताशलम सामग्रीहरु, फायि
एशथटंगईु सि ि अन्य आधािभतु तर्था सिु क्षाका सामग्रीहरु सबै उपलब्ध हुन पनेछ।
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मोर््यि
ु १: सरु क्षाको योजिा बिाउिे
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सुरक्षा सम्बलन्ि जािकारी
लबषय (सीप/अििारणा):
सरु क्षा सम्बलन्ि जािकारी
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
िरु क्षा िम्बन्धी जानकारी लदने।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• िरु क्षाको पररभार्ा बताउने।
• िरु क्षाकमीको भलू मका बयान गने।
• िरु क्षाकमीको बगीकरण गने।
• िरु क्षाकमीको काम र कतषव्य बारे उलिेख गने।
तररकाहरु
मख्
ु य बँर्दु ाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलष्ततक मन्थन (ब्रेन
• प्रश्न द्वारा पाठको िरुु वार गने ।
तटोलमिंग) र मौलखन प्रश्न
• हालम के लवर्यको तालिममा िहभागी छौं?
• िरु क्षाकलमष भनेको के होिा त?
• पाठको पररचय गराउने वा लशर्षक देखाउने।
• पाठको उद्देश्य लफ्िप चाटषमा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
• सरु क्षाको पररभाषा बताउिे।

ब्याख्या तथा छिफि

ब्याख्या तथा छिफि
ब्याख्या तथा छिफि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•
•

प्रलशक्षाथीहरुिाई िरु क्षा भनेको के हो भनेर प्रश्न गने l
उलनहरुबाट प्राि उिरिाई िमेटेर पररचय वताउने।
सरु क्षाकमीको भूलमका बयाि गिे।
प्रलशक्षाथीहरुिाई िरु क्षाकमी भनेको के हो भनेर प्रश्न गने।
उलनहरुबाट प्राि उिरिाई िमेटेर भलू मका बताउने।
सरु क्षाकमीको बगीकरण गिे।
सरु क्षाकमीको काम र कतडब्य बारे उलिेख गिे।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने ।
•
•
•
•

माध्यम
Media

मौलखक

समय
Time

५’

फ्ियािकाडष
लफ्िपचाटष
१०’
लफ्िप चाटष
१५’
लफ्िप चाटष
लफ्िप चाटष
लफ्िप चाटष

१०’
१५’

५’

िरु क्षा भन्नािे के बलु झन्छ ?
िरु क्षाकमी भनेको को हो ?
िरु क्षा कमीको बगीकरण किरर गररन्छ ?
िरु क्षाकमीको काम र कतषब्य के के हुन् ?
जम्मा िमय: ६० लमनेट
18

अध्ययि सामग्रीहरु: सरु क्षा सम्बन्िी जािकारी
पररचय
आफ्नो िोके िनमा भएका मालनि, धन िम्पलि तथा िचू नाहरुिाई
जोगाएर वा िम्हािेर राख्ने र कुनै क्षलत हुन नलदने कायषनै िरु क्षा हो ।
कुनै धलम्क तथा हुिदगां ाबाट मात्र नभएर कुनैपलन तबरबाट आउन िक्ने
हानी नोक्िानीबाट पनी बचाउनु पदषछ, जततै आगिागी, दैलवक प्रकोप
आलद । िरु क्षाकमीिे आफ्नो कायष तथिमा कुनैपलन िमतया आइपरे मा
िावधानी पबु षक िमाधन गने तथा िम्बन्धीत अलधकारीिाई जानाकारर
लदने लिने गनषु पदषछ । िरु क्षाकलमषको कायष किैिाई पलन दख
ु : लदने होइन
वरु िम्बन्धीत नागररकिाई िरु क्षा लदनु हो। िरु क्षाकलमषहरु तोलकएको
तथानको िरु क्षा गने, हुिदगां ा लनयन्त्रण गने, तथा कुनै प्राकृ लतक लबपलि
परे को बेिामा िहयोग गने आलधकारीक व्यलक्त हुन।
सेक्युररटी गार्ड
कुनैपलन कायषिय वा आफ्नो कायष तथिमा भएको मालनि, धन
िम्पलि, तथा िचू नाहरुिाई िरु क्षा लदन लनयक्त
ु गररएको लजम्मेवार
आलधकारीक ब्यलक्तिाइ िरु क्षाकमी वा िेक्यरु रटी गाडष भलनन्छ ।
सरु क्षाकमीको भूलमका
• आफ्नो कायषतथिको िरु क्षाको लववरण बेिा-बेिामा
िपु रभाइजरिँग अपडेट गनषु पदषछ ;
• िरु क्षाका िम्पणू ष अिामष हरुिाई चेक जाँच गने र
अिामष बजेमा लदने लनदेशन अनिु ार कारबाही अगाडी
बढाउनु पदषछ;
• कुनै शांकातपद व्यलक्त वा गलतलबलध भएमा वा त्यततो कुनै शांकातपद अवश्थामा तत्कािै िपु रभाइजरिाइ खबर गने
तथा िजग रहनु पदषछ;
• आगिागी भएमा िपु रभाइजर, दमकििाई खबर गरे र आगो लनभाउन तथा मालनि र धन िम्पलिहरुिाई िरु लक्षत
एररयामा पर्ु याउन िहयोग गनषु पदषछ;
• कायष तथिमा कुनै व्यलक्त लबरामी भएमा तत्काि प्राथषलमक उपचार गने र िमतया जलटि भएमा आपतकािीन
तवातथ्य िेवाको िालग िमन्वय गने कयष गनषु पदषछ;
• आफ्नो कायषतथि लभत्र, बालहर तथा वररपरी कुनै अलनयलमत, अनैलतक तथा लनर्ेलधत गलतलबलध छलक भलन
बेिाबेिामा चेक जाँच गने र िपु रभाइजरिाई खबरगने गनषु पदषछ।
सरु क्षाकमीको बगीकरण
िरु क्षाकमीहरुिाई लबलभन्न आधारमा बगीकरण गरे को पाइन्छ लनयलु क्तको आधारमा दइु लकलिमिे बगीकरण गररन्छ। लत हुन:
• डाइरे क्ट
• िप्िाइ
कामको आिारमा पिी सरु क्षाकमीको बगीकरण गिड सलकन्छ
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• िामान्य िरु क्षाकमी (Security Guarding)
• चावीको लनयन्त्रणगने िरु क्षाकमी (Key holding security)
• ढोकामा िरु क्षालदने िरु क्षाकमी (Door Supervisor)
• लि. लि. लट. लभ. वाट लनगरालनगने िरु क्षाकमी (CCTV Operator Security)
• बहुमलु य िमान र नगदको ओिार-पिार गने िरु क्षाकमी [Cash and valuable in transit (CIT) Security]
• बलडगाडष गने िरु क्षाकमी (Close Protection Security)
• िवारी िाधन चेकजाँच तथा लनयन्त्रण गने िरु क्षाकमी (Vehicle Immobilisers Security)
• घट्ना तथा भीड लनयन्त्रण गने िरु क्षाकमी (Event Management Security)
सरु क्षाकमीको काम कतडब्य
•
•
•
•
•
•
•

मालनिहरुको िरु क्षा गने।
धनिम्पलिको िरु क्षा गने।
िचू नाहरुको िरु क्षा गने।
चोरी,डगैती िटु पाट हुन नलदने र भैहािेमा लनयन्त्रण गने।
आफ्नो िोके िनको िरु क्षाको लबर्यमा अनिु न्धान गने।
आपतकािीन िमयमा आवश्यक जानकारी प्रदान गने र लनयन्त्रण गने।
ग्राहक,आगन्तक
ु को िेवा वा िचू ानाहरु प्रदान गने।
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गहृ कायडका िालग प्रश्नहरु: सरु क्षा सम्बन्िी जािकारी
१. िेक्यरु रटी गाडषहरुिे िरु क्षा लदनपु दषछ ।
क. मालनि
ख. धनिम्पलि
ग. िचू ना
घ. माथीको िबै
२. िेक्यरु रटी गाडष कलत प्रकारको हुन्छ l
क. २
ख. ३
ग. ४
घ. १
३. CIT िेक्यरु रटी गाडषको काम के हो ?
क. जाििु ी गने।
ख. अपराधीिाइ लगरफ्तार गने।
ग. रोपोटष तयार पाने।
घ. पैिा तथा बहुमलु य िामानहरु िरु लक्षत रुपमा ओिार पिार गने।
४. लि.लि.लट.लभ. अपरे टर िेक्यरु रटी गाडष भन्नािे के बलु झन्छ?
क. लि.लि.लट.लभ. बनाउने।
ख. लि.लि.लट.लभ. को िरु क्षा गने।
ग. लि.लि.लट.लभ. बाट रे खदेख गने।
घ. मालथको कुनै पनी होइन।
५. ग्राहक तथा आगान्तुकको िेवागनषु पलन िेक्यरु रटी गाडषको एक महत्वपणू ष काम हो ।
क. लठक
ख. बेलठक
धन्यवाद!
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सरु क्षा अपिाउिे
लबषय (सीप/अििारणा):
सरु क्षा अपिाउिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : िम्पादन गनषपु ने कुनैपलन िीप (Any task to be performed)
के काम : िरु क्षा अपनाउने।
कलत राम्रो: व्यलक्तगत िरु क्षाका उपकरणहरु प्रयोग गरे को छ, िमाग्री, औजार तथा उपकरण िरु लक्षत तररकािे राखेको छ, कायषतथि
िरु लक्षत बनाएको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• ब्यलक्तगत िरु क्षा र िरिफाई बारे जानकारी र प्रयोग बारे बताउने।
• िमाग्री, औजार तथा उपकरको िरु क्षाबारे जानकारी र प्रयोग बारे बयान गने।
• कायषतथिको (work site safety) िरु क्षाको जानकारी र प्रयोग बारे बयान गने।
तररकाहरु
मख्
माध्यम
समय
ु य बँर्दु ाहरु
Media
Methods
Key notes
Time
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• िरु क्षा अपनाउनु भनेको के हो भन्दै प्रश्न गने।
मौलखक प्रश्न
५’
• लवद्याथीहरुिे लदयको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने। मौलखक
पावर प्वाइन्ट
• पाठको पररचय लदने।
• पाठको उदेश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा powerpoint मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि

प्रदशषन
िमहु अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•

व्यलक्तगत िरु क्षा र िरिफाईको जानकारी र प्रयोग बारे बताउने।
िामग्री,औजार,तथा उपकरणको िरु क्षाबारे जानकारी लदने।
कायषतथि िरु क्षाको जानकारी र प्रयोग बारे बयान गने।
कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार प्रदशषन गने।
लवद्याथीिाई ग्रपु मा कायष िम्पादन िलू च अनिु ार िरु क्षा
अपनाउनु िगाउने।
• मलु याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।
•
•
•
•

पावर प्वाइन्ट

५’
१०’
४०’

कायष िम्पादन
िचू ी

१४०’
३०
१०’

व्यलक्तगत िरु क्षा र िरिफाईको भन्नािे के बलु झन्छ ?
िामग्री,औजार,तथा उपकरणको िरु क्षा किरर गररन्छ ?
िामग्री,औजार,तथा उपकरणको प्रयोग कलहिे गररन्छ ?
कायषतथिको िरु क्षा किरर गररन्छ ?
जम्मा िमय: ३०० लमनेट
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अध्ययि समाग्रीहरु: सरु क्षा अपिाउिे
व्यलिगत सरु क्षा र सरसफाई र प्रयोग
िेक्यरु रटी गाडषहरु आफ्नो कायषतथिमा खलटांदा आफ्नो व्यलक्तगत िरिफाइमा लवशेर् ध्यान लदनु पदषछ । िामान्य िोके िन देलख
अलत लवलशष्ट पाहुना (VIP) भएको िोके िनमा पलन िेक्यरु रटी गाडषहरुको ड्यटु ी परे को हुन्छ। त्यिैिाई मध्यनजर राख्दै आफ्नो
िरु क्षा र िर िफाइमा ध्यान लदनु पदषछ ।
सेक्यरु रटी गार्डिे लिम्िलिलखत कुराहरुको सरसफाई तिा ब्यबथिापि गिडु पिे हुन्छ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

कपाि छोटो हुने गरी काटेको र िफा हुनु पदषछ।
दारी जांगु ा काटेको र िफा हुनु पछष ।
कपडा धोएर आइरन िगायको हुनु पदषछ र कम्पनीको भन्दा बालहरी यनु ीफमष िगाउनु हुदँ नै ।
पेटी िफा िँग लमिायर िगाएको हुनु पदषछ।
जिु ािाई हरे कलदन पालिि िगाई िफगरे र िगाउनु पदषछ।
हात खट्टु ाको नङ काटेर िफा गरे को हुनु पदषछ।
शररर दैलनक नहु ाएर िफा िग्ु घर राख्नु पदषछ।
आफ्नो िरु क्षाको िालग िफा एप्रोनहरु िगाएको हुनु पदषछ।
आँफुिे प्रयोग गने रे लडयोिेट, मेटि लडटेक्टर, िालचषङ लमरर जतता उपकरणहरुको िरिफाई र िही रुपमा ब्यबतथापन
गनषु पदषछ।

सामग्री औजार तिा उपकरणको सरु क्षा
आफ्नो कायष तथिमा भएका र प्रयोग गने िम्पणू ष िामग्री औजार तथा उपकरणहरुिाई िफा गरी िरु लक्षत भण्डारण गरे को हुनु पदषछ
ताकी आँफुिाइ आवश्यक पने बेिामा िहज रुपमा प्राि गनष िलकयोि िाथै िामग्रीहरु पलन िरु लक्षत रहुन् ।
सेक्युररटी गार्डहरुिे लिम्िलिलखत व्यलिगत सरु क्षाको उपकरणहरु(PPE) प्रयोग गिडु पर्दडछ
•
•
•
•
•
•

एप्रोनहरु िगाएको हुनु पदषछ।
लजउ िचष गदाष माक्ि र पन्जा िगाउनु पदषछ।
िेफ्टी बटु िगाउनु पदषछ।
िामान खतने ठाउँ हरु भएमा हेलमेट िगाउनु पदषछ।
आपतकािीन िचां ारको िालग रे लडयो िेट प्रयोग गनषु पदषछ।
रातको िमयमा छ भने टाढै बाट देलखने टलकने कपडा िगाउनु पदषछ।

िेलफ्ट चतमा

िेलफ्ट हेलमेट़
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िेलफ्ट एयरप्िग

ररफ्िेक्िन ज्याके ट

िेलफ्ट पञ्जा

िेलफ्ट बटु

कायडथििको सरु क्षा
कायषतथिको िरु क्षा लबना मालनि र धन िम्पलिको िरु क्षा गनष गाह्रो पने भएकोिे िबैभन्दा पलहिा आफ्नो कायषतथिको िरु क्षा गनषु
पने हुन्छ । आफ्नो िरु क्षा, अन्य मालनिहरुको िरु क्षा र व्यापार ब्यबिाय बढाउनको िालग कायषतथिको िरु क्षा गनषु पदषछ ।
कायषतथिको िरु क्षाको िालग लनम्नलिलखत कुराहरुमा ख्याि गनषु पदषछ ।
•
•
•
•
•

कायषतथि वररपरी अिटष रहने।
कुनै अव्यवहाररक कुराहरु आउने लबलिकै चेक जाँच गरी िमाधान गने।
कुनै खतराको वा हालन पयु ाषउने के लह छ भने अिटष रहने, िपु रभाइजरिाई खबर गने र हटाउन िगाउने।
कायष िम्पादन भैिके पलछ उपकरण हरु िही ठाउँमा राख्ने।
कायष िम्पादन गदाष कुनै अनावश्यक बततुहरु लनतके मा तत्काि िफा गने।

सरु क्षाकालमडका िालग के लह लटप्सहरु
मालनिको धन तथा मालनििाई िरु लक्षत राख्न िरु क्षाकमीहरुिे धेरै िमय तथा कडा पररश्रम गनषु पदषछ। िरु क्षाकमीिे व्याबिालयक
िलपङ कम्प्िेक्ि, कायाषिय, व्यलक्तगत घर जाहाँ भएपलन िबैिाई िरु क्षाको लबतवाि लदिाउँछन।् िरु क्षाकमीिे आफ्नो तथा
िम्वलन्धत व्यकलतको िरु क्षाको िालग िरु क्षाथष एकदमै िशक्त खबु ी देखाउनपु ने हुन्छ जिका िालग उपयक्त
ु हलतयार िहीतको
तालिम आवतयक पदषछ।
उलिेलखत कुराहरुिाई मध्यनजर गदै यहाँ के लह लटप्िहरु लदइएको छ।
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

उपयक्त
ु शाररररक कवच िगाउने।
आफ्नो क्षेत्रमा िजग रहने।
िशतत्र भए बि
ु ेटप्रफ
ु ज्याके ट िगाउने।
िमहु को िदतयको रुपमा काम गने।
िही तटव तथा तपाईक भेष्ट िगाउने।
िचेत तथा चनाखो रहने।
िरु क्षा पञ्जा िगाउने।
हरदम पोलजिनमा रहने।
िरु क्षा कवचहरु लनरन्तर चेक गने।
अन्य व्यलक्तगत िरु क्षाका उपकरणहरुको िही िदपु योग गने ।
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अभ्यास १: सरु क्षा अपिाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)
WHAT के
HOW कसरी

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
िरु क्षा अपनाउने

िरु क्षा अपनाएर देखाउनहु ोि।्
एकि अभ्याि गनषहु ोि।
• आवश्यक िामग्रीहरु िक
ां िन गनहषु ोि।्
• व्यलक्तगत िरु क्षाका उपकरणहरु िगाई प्रलशक्षकिाई देखाउनहु ोि।

TIME समय
श्रोत/सामग्रीहरु

२०’
िेलफ्ट बटु , गगलि, एयर प्िग, एप्रोन, हेलमेट, पञ्जा आलद।
धन्यबाद Thank you

प्रश्नहरु: सुरक्षा अपिाउिे
१. िेक्यरु रटी गाडषिे िेफ्टी बटु लकन िगाउनु पदषछ?
क. आफ्नो िरु क्षाको िालग
ख. झगडा गनषको िालग
ग. राम्रो देखाउनको िालग
घ. खट्टु ाको दख
ु ाई काम गनषको िालग
२. PPE को परु ा रुप के हो
क. Professional property or equipments
ख. Immergency protective equipments
ग. Private protective equipments
घ. Personal protective equipments
३. आगन्तुकको लजउ िचष गदाष िेक्यरु रटी गाडषिे माक्ि लकन िगाउनु पदषछ ?
क. धि
ु ो आउँछ भनेर
ख. आगन्तुकिे लचन्िा भनेर
ग. िाजिागेर
घ. िरुवा रोगबाट बच्नको िालग
४. कायषतथिको िरु क्षा भन्नािे के बलु झन्छ ?
क. म्यानेजरको घरको िरु क्षा
ख. कमाण्डरको घरको िरु क्षा
ग. आफ्नो ड्यटु ी िोके िनको िरु क्षा
घ. कारखानाको िरु क्षा
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सरु क्षा सेिाको योजिा गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
सरु क्षा सेिाको योजिा गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : लनदेशन लदएमा
के काम : िरु क्षा िेवाको योजना गने।
कलत राम्रो: कम्पनीको मापदण्ड अनिु ार लमिेको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• योजनाको पररचय लदने।
• योजनाको महत्व र प्रकार बताउने।
• योजना कयाषन्वयनको पृष्ठपोर्ण लिने लदने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• आज लदनभरर के काम गनषहु ुन्छ? भनेर प्रश्न गने।
मौलखक प्रश्न
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने ।
• पाठको पररचय लदने : आज हामी िरु क्षा िेवाको योजना किरर
बनाउने लबर्यमा पढ्छौुां भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष
अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•

योजनाको पररचय लदनहु ोिु्।
योजनाको प्रकार र महत्व बणषन गनषु होि।्
योजना कायषन्वयनको पृष्ठपोर्ण लिनहु ोि।्
िरु क्षा िेवाको योजना बनायर देखाउने
लवद्याथीिाई ग्रपु मा िरु क्षा िेवाको योजना बनाउन िगाउने।
मलू याांकन गने
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने ।

पावर प्वाइन्ट

कायष िम्पादन
िचू ी

५’
५’
१०
३०

५’

• योजनाको भनेको के हो?
• योजनाको प्रकार र महत्व के के हुन?्
• योजना कायषन्वयनको जाँच गनहषु ोि् ?
जम्मा िमय: ६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: सरु क्षा सेिाको योजिा गिे
योजिा
िरु क्षा कमीिे कुनै पलन बेिा व्यलक्त तथा धन िम्पलिहरुको िरु क्षाको िालग िरु क्षा योजना बनाउनु पने हुन्छन । जततै कुनै
कम्पनीमा धेरै माििामानहरु चोरी भएको छ भने चोरिाई किरी रमात्ने भलबष्यमा किरर चोरी हुन नलदनका िालग के गने भलन
लवलभन्न िमयमा लवलभन्न लकलिमका योजानाहरु बनाउनु पदषछ। यिका अिावा आफ्नो कायषिय प्रमख
ु िाइ किरर िरु क्षा लदने भलन
बनाउने योजना, िेक्यरु रटी िपु र भाइजरिे िेक्यरु रटी गाडषहरुको ड्यटु ी बाडफाँडको योजना आलद।
यिका अिावा िरु क्षाकमीिे लवलभन्न प्राकृ लतक लवपलि, दगां ा लनयन्त्रण जतता लवलभन्न लकलिमका अवतथामा िकुशि र
योजनावद्ध लकलिमिे कायष गनषु पने हुन्छ। त्यततै कलतपय अवतथामा पवु ष योजनािे कायष गदषछ भने कलतपय अवतथामा तत्कािै
योजना बनाउनपु ने हुन्छ। िाधारण तया तत्कािीन योजनामा िचां ारको ठुिो िमतया हुने हुनािे यिमा लवशेर् ध्यान पर्ु याउनु पने
हुन्छ।
लवलभन्न अवतथामा किरी योजना गने भन्ने कुराको जानकारी नभएको अवतथामा कायष िम्पादन गनष िमतया पने हुदँ ा त्यिका
िालग कततो अवतथामा किरी योजना बनउने भन्ने कुरा पलहिेनै जानकारी राख्नु पदषछ। लवलभन्न अवतथाको योजना िही तररकािे
गनष िके पलछ मात्र िरु क्षाकमीको भलू मका लनवाषह गनष उलचत हुन्छ।
योजिाको महत्ि र प्रकार
योजना लबनाको अपझषट गरे का कायष त्यलत प्रभाबकारी नहुन िक्छ, त्यिैिे िमायनक
ु ु ि आवश्यक योजना बनाएर कायष गनषु पदषछ ।
लबशेर् गरी िरु क्षाको पवू ष योजना बनाएको छ भने त्यलह अनरुु प कायष िम्पादन गदै जान िलकन्छ होइन भने किरर गने के गने भन्ने
जतता िमतया आउन िक्दछन् । जततै कायष तथिमा अआगिागी भएमा के के गने भलन योजना पलहिानै बनाएको छ भने िहज
रुपमा आगो लनयन्त्रण गनष िलकन्छ त्यिैिे योजनाको धेरै महत्व हुन्छन ।
योजिको प्रकार
• रणलनतीक योजना
• पररचािन योजना
• ट्यालक्टकि योजना
िमयावलधका आधारमा
• दीघष कािीन;
• अलपकािीन;
• आपतकािीन आलद गरी लवलभन्न प्रकारमा लबभाजन गरी योजना बनाएको पाइन्छ ।
योजिा कायडन्ियिको पष्ठृ पोषण
योजना लनमाषण गरे अनरुु प कुनै कायष िम्पादन भयो लक भयन, योजनामा भएका कमी कमजोरी, राम्रा पक्षहरु र िधु ार गनषु पने
कुराहरुिाई िमेटेर पृष्ट पोर्ण लिने र लदने गनषु पदषछ । जिको कारणिे गदाष अन्य योजनाहरु बनाउँदा प्रभाबकारी बनाउन िलकन्छ।
पृष्ठपोर्णका िालग आफ्ना िहकलमष, मालथलिा ओहदाका अलधकारी, िेवाग्राही िगायत िँग लवलभन्न प्रकृ या अपनाएर लिन
िलकन्छ।
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अभ्यास १: सरु क्षा सेिाको योजिा गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
िरु क्षा िेवाको योजना गने।

WHAT के

िरु क्षा िेवाको योजना गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक िामग्रीहरु िांकिन गनहषु ोि।्
• आवश्यक पोतट छनोट गनषहु ोि।्
• कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार िरु क्षा िेवाको योजाना गरे र देखाउनहु ोि।्

TIME समय

२०’

RESOURCES
किम, रे कडष बक
ु आलद l
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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सामग्री, औजार तिा उपकरणको योजिा गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
सामग्री, औजार तिा उपकरणको योजिा गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : job description लदएमा
के काम : िामग्री, औजार तथा उपकरणको योजना गने।
कलत राम्रो: औजार, िामग्री तथा उपकरणको पयाषप्त र कम्पनीको मापदण्ड अनिु ार लमिेको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• िामग्री, औजार तथा उपकरण लवचको फरक छुट्याउने।
• कुन उपकरण के कामको िालग प्रयोग हुन्छ बताउने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
माध्यम
Media
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन (ब्रेन
• िामग्री,औजार तथा उपकरणको लचत्र देखाउदै यो के हो भन्दै?
तटोलमिंग) र मौलखन प्रश्न
प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा
पग्ु ने ।
• पाठको पररचय लदने : आज हामी िामग्री,औजार तथा
उपकरणको योजना गने बारे मा पढ्छौुां भन्दै यि पाठको
उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने
मख्
ु य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
लफ्िप चाटष
• िामग्री,औजार तथा उपकरणको लबचको फरक बताउने।
प्रदशषन

अभ्याि

प्रश्नोिर

• कुन उपकरण के कामको िालग प्रयोग हुन्छ बताउने।
• PG अनिु ार िामग्री,औजार तथा उपकरणको योजना गरी
देखाउने (शरु क्षाका कुराहरु तथा * र # िाई जोड्दै जाने,
आवश्यक परे फे री देखाउने) ।
• लवद्याथीिाई PG अनिु ार िामग्री,औजार तथा उपकरणको
योजना गनष िगाउने
• मलू याांकन गने
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने ।

कायषिम्पादन
िचू ी

समय
Time

१०’

५’
१०’
२०’
७०’

५’

• िामग्री,औजार तथा उपकरणको लबचको फरक के के हुन् ?
• रे लडयो िेट के कामको िालग प्रयोग हुन्छ ?
जम्मा िमय: १२० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: सामग्री, औजार तिा उपकरणको योजिा गिे
सामग्री,औजार तिा उपकरणहरु लबचको फरक
सामग्री
औजार
समाग्री: लवलभन्न कायष तथा तालिममा औजार: ितता तथा िामो िमय
कामगदाष खपत भएर जाने वततुहरुिाई नलटक्ने, हातद्वारा प्रयोग गररने, चिाउन
िलजिा वतति
ु ाई औजार भलनन्छ ।
िामग्री भलनन्छ। तालिममा प्रयोगहुने
जततै: खक
ु ु री,िट्ठी,लिट्ठी आलद ।
िामग्रीहरुिाई प्रलशक्षण िामग्री र
पेशागत िामग्री भनेर दइु भागमा
लबभाजन गनष िलकन्छ। प्रलशक्षण
िामग्रीमा रान्िपरे न्िी, वाि चाटष, पेपर,
लफ्िपचाटष पदषछन भने पेशागत
िामग्रीमा पाइप, लफलटङ, जटु , थ्रेडलिि
टेप आलद पदषछन।्

उपकरणहरुको प्रयोग
रेलर्यो सेट:- ड्यटु ीमा प्रभाबकारी रुपमा िञ्चार गनषको िालग
प्रयोग गररने एक प्रकारको इिेक्रोलनक उपकरणिाई रे लडयो िेट
भलनन्छ। यो उपकरण को लनयन्त्रण, लनयन्त्रण कक्षवाट गररन्छ र
यििाई एकै चोलट िवैिँग िांचार गनष तथा आवतयकता अनिु ारको
व्यलक्तिँग िचां ारगनष प्रयोग गनष िलकन्छ। िानो आकारको र
महत्वपणू ष औजार हो यो। यििाई िमय-िमयमा चाजष गने वा व्यालर
फे रे र लनरन्तर प्रयोगमा लयाउन िलकन्छ।
मेटि लर्टे क्टर:- मेटालिक वा मेटिका वततहु रुको नलजक िग्दा
फरक आवाज लनकािेर िक
ां े त लदने उपकारणिाई मेटि लडटेक्टर
भलनन्छ। किैिाई मेटालिक वा मेटििे बनेका लनर्ेलधत बततहु रु
ओिार पिार गनष नलदनका िालग यो औजारको प्रयोग गररन्छ। यो
उपकारण पलन लवद्यतु ीय शलक्तवाट िांचालित हुनािे यिको व्यालर
िमय-िमयमा चाजष गनषु पदषछ व जगेडा व्यालर फे नषु पदषछ।
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उपकरण
उपकरण: औजार भन्दा वलढ लटकाउ,
तथाइ रुपमा प्रयोग गररने वततहु रुिाई
उपकरण भलनन्छ। उपकरणहरु पलन
प्रलशक्षण र पेशागत भनेर दईु भागमा
लवभाजन गररन्छ । जततै: मललटमेलडया
प्रोजेक्टर, टेलिलभजन आलद प्रलशक्षण
उपकरण हुन भने पाइप डाई, लड्रि
मेशीन ग्रर्यालन्डङ मेशीन पेशागत
उपकारण हुन् ।

थमोक लर्टे क्टर:- घर अथवा औद्योलगक प्रलतष्ठानका भवनहरुमा
धवु ाँ भएको खण्डमा तुरुन्त जानकारी लदने उपकरणिाई तमोक
लडटेक्टर भलनन्छ। आगिागी भएर वा अन्य कारणिे धवु ाँ आएमा
तरुु न्त जानकारी प्रदान गरोि भनेर यो उपकरणको प्रयोग गररन्छ,
लवशेर्त आगिागी भयो भनेर जानकारी लदनकािालग नै यो
उपकरणको प्रयोग गररन्छ। यिको वररपरी अलिकलत पलन धवु ाँ
भएको खण्डमा िाइरन बजाई यििे िचेत गदषछ।
भेइकि सचड लमरर: िवारी िाधनको ति पलन िलजिै हेनष
िलकयोि भनेर बनाइएको उपकरण हो। यो उपकरणिे गाडीहरुको
ति कुनै अवैध वा लनर्ेलधत बततुहरु छन् लक भनेर यििे हेने
गररन्छ। यिको िहयोगलवना िवारी िाधनको तिको लहतिामा
चेक-जाँच गनष िलकांदैन।
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अभ्यास १: सामग्री, औजार तिा उपकरणको योजिा गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)
WHAT के
HOW कसरी

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
िामग्री, औजार तथा उपकरणको योजना गने।

िामग्री, औजार तथा उपकरणको योजना गरे र देखाउनहु ोि।्
एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• तोलकएको लजम्मा लिने।
• आवश्यक िामग्री िांकिन गने।
• फम्याषट कोने।
• आवश्यक िामग्री, औजार तथा उपकरणको योजना तयार गने।

TIME समय
श्रोत/सामग्रीहरु

२०’
खालि कागज, कपी, किम आलद
धन्यबाद Thank you

प्रश्नहरु: आत्म सुरक्षा (Positional re-strain asphyxia) गिे
१. िेक्यरु रटी गाडषिे प्रयोग गने नोटबक
ु
क. िामग्री
ख. औजार
ग. उपकरण
घ. कागज
२. पटक पटक प्रयोग गनष लमलने
क. िामग्री
ख. उपकरण
ग. औजार
घ. रे लडयो िेट
३. तमोक लडटेक्टरिे धवु ािाई आउन लददैन
क. लठक
ख. बेलठक
४. रे लडयोिेट,नोटबक
ु ,खक
ु ु री,लिट्ठी,लतप्रङ्कि,ब्याटन,चक,तमोक लडटेक्टरिाई िामग्री, औजार र उपकरण के अन्तगषत पदषछन्
छुट्याउनहु ोि।
िामग्री
औजार
उपकरण
धन्यवाद!
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सहयोगको योजिा गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
सहयोगको योजिा गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : आकलतमक अवतथा/लजम्मेवारर थप-घट हुदँ ा।
के काम : िहयोगको योजना गने।
कलत राम्रो: िहयोगको योजना कम्पनीको मापदण्ड अनिु ार लमिेको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• िहयोग लिने वा गनषपु ने अवतथाहरु के के हुन िक्छन िचू ी बनाउने
तररकाहरु
मख्
माध्यम
ु य बँर्दु ाहरु
Media
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
लफ्िप चाटषमा
• िहयोगको योजना के हो भन्दै प्रश्न गने।
मौलखक प्रश्न
लचत्र
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने।
मौलखक
• पाठको उदेश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
पावर प्वाइन्ट

समय
Time

५’

मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
प्रदशषन
िमहू अभ्याि
प्रश्नोिर

• िहयोग लिने वा गनषु पने अवतथाहरु के के हुन िक्छन िचू ी पावर प्वाइन्ट
बनाउनहु ोि।्
• िहयोगको योजना बनाएर देखाउने।
कायष िम्पादन
• लवद्याथीिाई िहयोगको योजना बनाउन िगाउने।
िचू ी
• मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने ।

५’
५’
१०
३०
५’

• िहयोग लिने पने अवतथाहरु के के हुन ?
• िहयोग गनषु पने अवतथाहरु के के हुन् ?
जम्मा िमय: ६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: सहयोगको योजिा गिे
सहयोग लििे िा गिडपु िे अिथिाहरु
१. आगिागी भएमा।
२. चोरी भएमा।
३. लबरामी भएमा।
४. भीड लनयन्त्रण भन्दा बालहर जान िागेमा।
५. आगन्तुकिे जानकारी मागेमा।
६. आपतकािीन अवतथामा मालनिहरुिाई िरु लक्षत ठाउँमा पयु ाषउनु परे मा।
७. कुनै पलन घट्ना आफ्नो लनयन्त्रणबाट बालहर जाने अवतथा भएमा वा कुनै िहयोगको आवश्यक परे मा िहयोग लिनु र
लदनु पदषछ।
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अभ्यास १: सहयोगको योजिा गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
िहयोगको योजना गने।

WHAT के

िहयोगको योजना गरे र देखाउनहु ोि्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक के श लिनहु ोि।
• िामग्रीहरु िक
ां िन गनषहु ोि।्
• कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार िहयोगको योजाना गरे र देखाउनहु ोि।्

TIME समय

२०’

RESOURCES
किम,रे कडष बक
ु आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रािलमक उपचार गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
प्रािलमक उपचार गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : िामन्य चोटपटक िगेको।
के काम : प्राथलमक उपचार गने।
कलत राम्रो: िम्बन्धीत अलधकारीिाई जानकारी गराएको छ, घाइतेिाई िरु लक्षत रुपमा अतपताि पयु ाषएको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• प्राथलमक उपचारको पररभार्ा लदने।
• प्राथलमक उपचार गनषक
ु ो उद्वेश्यहरु बताउने।
• प्राथलमक उपचारका िालग चालहने िमाग्रीहरुको जानकारी लदने।
• प्राथलमक उपचार गनषपु ने अवतथाहरुको िचू ी बनाउने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
माध्यम
Media
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन (ब्रेन
• प्राथलमक उपचार बाकि देखाउँदै यो के हो भन्दै प्रश्न गने।
तटोलमिंग) र मौलखन प्रश्न
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र प्राथलमक
उपचारको बारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने।
• पाठको उद्देश्यहरु देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
लफ्िप चाटष
• प्राथलमक उपचारको पररभार्ा लदने।

प्रदशषन
अभ्याि

प्रश्नोिर

• प्राथलमक उपचार गनषक
ु ा उद्देश्यहरु बताउने।
• प्रथालमक उपचारकािागी चालहने िामग्रीहरुको जानाकररलदने। कायषिम्पादन
िचू ी
• प्राथलमक उपचार गनषु पने आवतथाहरुको िचू ी बनाउने।
• कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार प्राथलमक उपचार गरे र देखाउने
(िरु क्षाका कुराहरु तथा * र # िाई जोड्दै जाने)।
• लवद्याथीिाई ग्रपु मा कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार अनिु ार
प्राथलमक उपचार गनष िगाउने।
• मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

समय
Time

१०’

१०’
२०’
२०’
२०’

७०’

१०’

• प्राथलमक उपचार भनेको के हो?
• प्राथलमक उपचार कततो अवतथामा लदइन्छ?
• घाइतेिाई लकन प्राथलमक उपचार लदनु पदछष ?
जम्मा िमय: ३६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: प्रािलमक उपचार गिे
पररचय
घाइते वा लबरामीिाई तथानीय श्रोत र
िाधनको प्रयोग गरी घट्नातथि वा
आतपताि िम्म पर्ु याउनु भन्दा अगाडी
लदने िाधारण उपचारिाई प्राथलमक
उपचार भलनन्छ ।
प्राथलमक उपचार गनषक
ु ा उद्देश्यहरु।

• घाइतेको ज्यान बचाउनकोिालग।
• लछटो लनको पानषकोिालग।
• पलछ हुने खतराबाट
बचाउनकोिालग।
प्रिालमक उपचारकािागी चालहिे सामग्रीहरु
कैं लच
गज प्याट
ब्यान्डेज
लडटोि
पञ्जा
कटन

प्रािलमक उपचार गिडु पिे आिथिाहरु
१.शरीरको कुनै पानी भागमा चोटपटक िागेमा।
२.नाकको नाथ्री फुटेर रगत बगेमा।
३. हात खट्टु ा मके मा।
४. दघु टष नामा परर घाइते भएमा आलद।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: प्रािलमक उपचार गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

प्राथलमक उपचार गने
बेहोिीको प्राथलमक उपचार गने।
अवतथा : बेहोि भएको लिमि
ु ेटेड व्यलक्त।।
के काम : प्राथलमक उपचार गने
कलत राम्रो: िम्बन्धीत अलधकारीिाई जानकारी गराएको छ, घाइतेिाई िरु लक्षत रुपमा अतपताि
पयु ाषएको छ।
आवश्यक िामग्री, औजार गज प्याड, लत्रकोण रुमाि, ब्यान्डेज, काम्रो, न्यानो कपडा आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.

घाइते र आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
घाइते होिमा छ लक छै न जाँच्ने, जाँच्दा बोिाएर, झक्झक्याएर, कानको नलजक थप्पडी बजाएर
जाँच्ने।
३.
आँफु बिेको भागलतरको हातिाई ९० लडग्रीमा खम्ु च्यायर राख्ने, हाड भॉचाईबाट बेहोिी
भएको व्यलक्तिाई प्राथलमक उपचार गने भएकोिे अलि िाबधानी अपनाउने।
४.
आँफु बिेको लबपररत लदशालतरको हातको हत्के िा घाइतेको गािा मलु न्तर पनेगरी राख्ने।
५.
लबपररत लतरको खट्टु ा घडँु ा बाट खम्ु चायर उठाउने।
६.
घाइतेको लजउिाई आफ्नो घडँु ामा आड लदयर आुँफूलतर पलटाउने।
७.
घाइतेको वायमु ागष आफ्नो हातको बढु ी र माइिी औुांिा प्रयोग गरे र लबततारै खलु िा गने।
८.
गािालनरको हातको लिरानी लमिाउने।
९.
घाइतेिाई कपडा ओढायर न्यानो पाने।
१०. घाइतेिाई िम्बन्धीत डाक्टर िमक्ष तथा अतपताि पठाउने।
११. प्रयोग भएको िामग्रीहरुिाई िफा गरे र िही ठाउँमा भण्डारण गने।
१२. रे कडष राख्नु होि।्
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: प्रािलमक उपचार गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

प्राथलमक उपचार गने
रक्तस्राबको प्राथलमक उपचार गने।
अवतथा : रक्तस्राव भएको लिमि
ु ेटेड व्यलक्त।
के काम : प्राथलमक उपचार गने।
कलत राम्रो: िम्बन्धीत अलधकारीिाई जानकारी गराएको छ, घाइतेिाई िरु लक्षत रुपमा अतपताि
पर्ु याएको छ।
आवश्यक िामग्री, औजार गज प्याड, लत्रकोण रुमाि, ब्यान्डेज, काम्रो, न्यानो कपडा आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.

घाइते र आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
शरीरको कुन भागबाट रक्तस्राब भइरहेकोछ यलकन गने।
रक्तस्राब भएको तथानमा पन्जािगायको हातिे वा िफा रुमाि,कपडाको परट्ट,प्रयोग गरी
प्रत्यक्ष लथच्नहु ोिु्।
४.
रक्तस्राब भएको भागिाई मटु ु को ितह भन्दा मालथ उठाउनहु ोिु्।
५.
घाइतेिाई िलजिो हुने गरी अवतथा हेरी बिाउनु होि् वा ितु ाउनु होि।्
६.
रक्तस्राब भएको ठाउँमा पट्टी बाँध्नु होि,आवश्यकता परे पट्टी थप्नु होि।
७.
रक्तस्राब भएको ठाउँमा पट्टी बाँध्दा र पट्टी थप्दा पलन रगत रिाएमा धमनीमा अप्रत्यक्ष दबाब
लदनहु ोिु्।
८.
रक्तस्राबको कारणिे घाइतेिाई छोभ हुन िक्ने भएकोिे छोभ लनयन्त्रण गने।
९.
घाइतेिाई िम्बन्धीत डाक्टर िमक्ष तथा अतपताि पठाउने।
१०. घाइतेिाई िम्बन्धीत डाक्टर िमक्ष तथा अतपताि पठाउने।
११. प्रयोग भएको िामग्रीहरुिाई िफा गरे र िही ठाउँमा भण्डारण गने।
१२. रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: प्रािलमक उपचार गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
प्राथलमक उपचार गने

WHAT के

प्राथलमक उपचार गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• तोलकएको लजम्मा लिने।
• आवश्यक िामग्री िक
ां िन गने।
• बेहोि/रक्तस्राव भएको व्यलक्तको प्राथलमक उपचार गरे र देखाउने।

TIME समय

१०’ प्रलत िहभागी

RESOURCES
गज प्याड, लत्रकोण रुमाि, ब्यान्डेज, काम्रो, न्यानो कपडा आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: प्रािलमक उपचार गिे
१. प्राथलमक उपचार कततो व्यलक्तिाई लदइन्छ?
क. डाक्टर
ख. िरु क्षा गाडष
ग. घाइते
घ. मालथकािबै
२. प्राथलमक उपचार कततो व्यलक्तिे लदन िक्छ ?
क. लबरामी
ख. घाइते
ग. तालिम प्राि व्यलक्त
घ. लक्िनर
३. प्राथलमक उपचार लकन गनषु पदषछ ?
क. घाइतेको ज्यान बचाउनकोिालग।
ख. लछटो लनको पानषकोिालग।
ग. झनझन हुने खतराबाट बचाउनकोिालग।
घ. मालथका िबै।
४. प्राथलमक उपचार कततो अवतथामा लदइन्छ ?
क. शरीरको कुनै पलन भागमा चोटपटक िागेमा।
ख. हात खट्टु ा मके मा।
ग. डाक्टरिे और्लध खवु ाउनु भनेमा।
घ. क. र ख. मात्र।
५. ............ प्रथालमक उपचारकािागी चालहने िामग्री हो।
क. दघु टष ना तथिको िरु क्षा
ख. िइु
ग. ब्यान्डेज
घ. एक्िरे मेलिन
६. प्राथलमक उपचार लदयो भने अप्रेिन गदाष लबरामीको मृत्यु हुने िम्भावना कम हुन्छ।
क. लठक
ख. बेलठक
धन्यवाद!
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मोर््यि
ु २: व्यलिगत ब्यिथिापि गिे
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यूलिफमड िगाउिे
लबषय (सीप/अििारणा):
यूलिफमड िगाउिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : ड्यटु ी रुलटन
के काम : यलू नफमष िगाउने।
कलत राम्रो: आइरन लमिेको छ, िफा छ, लिरट्ट कडष, र्याङ्क व्याच िही ठाउँमा िगाएको छ, बटु पोलिि गरे को छ, रङ र व्याचहरु
कम्पनीको मापदण्ड अनिु ार छ, िगाएको लमिेको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• यलू नफमषको पररचय लचने।
• यलू नफमषको महत्व बणषन गने।
• यलू नफमषको प्रकार बताउने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
माध्यम
समय
Media
Methods
Key notes
Time
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन (ब्रेन
• परु ै यलू नफमष िगाएको लचत्र देखाउँदै यो के हो भन्दै प्रश्न गने।
तटोलमिंग) र मौलखन प्रश्न
१०’
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र पाठको
पररचय लदने।
• पाठको उद्देश्य लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
प्रदशषन

अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•

यलू नफमषको पररचय लदने।
यलू नफमषको महत्व बणषन गने।
यलू नफमषको प्रकार बताउने।
यलू नफमष िगाएर देखाउने।
लवद्याथीिाई यलू नफमष िगाउन अभ्याि गराउने।
प्रलशक्षाथीिे िगाएको यनु ीफमषको मलू याांकन गने।

सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

लफ्िप चाटष
कायषिम्पादन
िचू ी

५’
१०’
५’
१०’
२५’
९०’
२०’
५’

• यलू नफमषको भन्नािे के बलु झन्छ?
• यलू नफमषको लकन महत्व हुन्छ?
• यलू नफमष कलत प्रकार हुन्छन?
जम्मा िमय: १८० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: यूलिफमड िगाउिे
पररचय
ड्यटु ीमा बतदा िगाउने कपडा तथा अन्य िामग्रीहरुिाई यलू नफमष भालनन्छ,लवलभन्न क्षेत्रका कमषचारीहरुमा अिग अिग ययलू नफमष
िगाएको पाइन्छ भने िेक्यरु रटी गाडष कम्पनीहरुिे पलन अिग अिग यलू नफमष प्रयोग गररएको पाइन्छन ।
यलू िफमडको महत्ि
१. पररचय तथा पलहचानको लदन
२. अरुिाई इम्प्रेि पानषको िालग
३. अरुिाई िेक्यरु रटी गाडष छ भनेर िचेत पानषको
िालग
४. आफ्नो पेशागत तटानडाडष मेन्टेन गनषको िालग
५. आफ्नो िरु क्षाको िालग
६. आवश्यक्ता अनिु ार प्रयोग गनषको िालग
७. पद र दजाष लचन्नकोिालग

टोपी
ब्याच

िटष

पेटी
यूलिफमडको प्रकार र िगाउिे तररकाहरु
यलू नफमष लवलभन्न िरु क्षा लनकायका िालग आवश्यकता
अनिु ार फरक-फरक रङ्ग, लडजाइन, क्वालिलटको तयार
िठ्ठी
पारे र िगाउने गररन्छ। यलू नफमष आफ्नो िरु क्षा लनकायिे गने
काम तथा आफ्नो लनकायको पलहचान पलन हो। िरकारी
लनकायमा कामगने िरु क्षाकमीको यलू नफमष र प्राइभेट
िांतथामा कामगने िरु क्षाकमीको यलू नफमष फरक लडजाइनको
पाइन्ट
हुन्छ। कामको आधारमा पलन यलू नफमष फरक-फरक हुन्छ
जततै: रालफक प्रहरर र िैलनकको यलू नफमष।
१. कपडाहरु राम्रो िँग धोयर आइरन लमिाएर
बटु
िगाएको हुनु पदषछ।
२. जिु ामा हरे क लदन पालिि िगाएर चलम्किो
बनाउनु पदषछ।
३. लिट्ठीगाडष देब्रपे ाखरु ामा मोटो भाग अगाडी पारर िगाएको हुनु पदषछ।
४. आमष ब्याच रुखको आकारमा तिको भाग ठूिो र मालथको भाग िानो हुने गरी िगाएको हुनु पदषछ।
५. कािो वा हररयो मोजामात्र िगाएको हुनु पदषछ।
६. टोपी िगाउँदा ब्याच देब्रे आँखाको िाइडमा पारर दालहने लतर ढलकयाको हुनु पदषछ।
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अभ्यास १: यूलिफमड िगाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
यलू नफमष िगाउने।

WHAT के

यलू नफमष िगाएर देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक िामग्री िांकिन गने।
• अवतथाको लिष्ट लिनहु ोि।्
• लदइएको अवतथा अनिु ार यलू नफमष िगाएर देखाउनहु ोि।्

TIME समय
२०’ तयाररका िालग
RESOURCES
िटष, राउजर, कुम ब्याच, लिट्ठी गाडष, बटु , मोजा, टोपी, बेलट, अवतथाको लिष्ट आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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गहृ कायडका िालग प्रश्नहरु: यूलिफमड िगाउिे
१. िेक्यरु रटीको यलू नफमष कुन बेिामा िगाईन्छ?
क. ड्यटु ीमा
ख. घरमा
ग. काम बढी हुदँ ा
घ. अपराधी पिदा
२. लिट्टी जलहिे पलन कुन िाइडमा िगाउनु पदाषछ।
क. दालहने
ख. देब्रे
ग. दालहने देब्रे
घ. देब्रे र दालहने
३. आमष ब्याच िगाउँदा ........ को आकारमा िगाउनु पदषछ।
क. नेपािको झन्डा
ख. िािी गरु ाँि
ग. रुख
घ. डाँफे
४. िेक्यरु रटी गाडषिे टोपीको ब्याज कुन िाइडमा िगाएको हुनु पदषछ।
क. दालहने िाइडमा
ख. मालथलिो िाइडमा
ग. तलिो िाइडमा
घ. देब्रे िाइडमा
५. िेक्यरु रटी गाडषिे यलू नफमष लकन िगाउनु पदषछ?
क. पररचय तथा पलहचान लदन।
ख. अरुिाई इम्प्रेि पानषको िालग।
ग. अरुिाई िेक्यरु रटी गाडष छ भनेर िचेत पानषको िालग।
घ. मालथको िबै।
धन्यवाद!

46

किाज/परे र् (लपलट परे र्) को अभ्यास गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
किाज/परेर् (PITI Parade) को अभ्यास गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : यलू नफमष िगाएपलछ
के काम : कवाज/परे ड (PITI Parade) को अभ्याि गने।
कलत राम्रो: कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• कवाज/परे ड (PITI Parade) को पररचय लदने।
• कवाज र परे ड (PITI& Parade) को लबच लभन्नता छुट्याउने।
• कवाज/परे ड (PITI Parade) को महत्व बताउने।
• कवाज/परे ड (PITI Parade) गदाष ध्यानलदनु पने कुराहरु वणषन गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• कवाज/परे डको गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा के गदैछ भन्दै
मौलखक प्रश्न
प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने: आज हामी कवाज/परे डको बारे मा पढ्छौं भन्दै
यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा
• कवज/परे डको पररचय लदने।
छिफि
• कवाज र परे डको बीच लभन्नता बताउने।
• कवाज र परे डको महत्व बताउने।
• कवज /परे ड गदाष ध्यान लदनपु ने कुराहरु बताउने।
प्रदशषन
• PG अनिु ार कवाज/परे डको गरे र देखाउने।
• लवद्याथीिाई ग्रपु मा PG अनिु ार कवाज/परे ड गनष िगाउने।
िमहू अभ्याि
• प्रलशक्षाथीहरुिे गरे को कवाज / परे डको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
प्रश्नोिर
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।
•
•
•
•

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट
पावर प्वाइन्ट

५’
१०’
४०’

कायष िम्पादन
िचू ी

१४०’
३०

१०’

कवज/परे ड भनेको के हो?
कवाज र परे डको बीच के के लभन्नता छ।
कवाज र परे डको महत्व लकन महत्व हुन्छ ?
कवज /परे ड गदाष ध्यान लदनपु ने कुराहरु के के हुन?्
जम्मा िमय: ३०० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: किाज/परेर् (PITI Parade) को अभ्यास गिे
पररचय
कायषतथिमा खलटदा उििे पेशागत मयाषदामा रही आदर ित्कार गनष िकोि र कुनै िमतया आइपरे मा िहज रुपमा कायष िम्पादन
गनष िकोि भन्ने हेति
ु े िेक्यरु रटी गाडष हरुिाई कवाज तथा परे ड गराउने गदषछन।् िेना तथा पलु ििहरुिे भलतष भएदेलख रालजनामा
नलददां ा िम्म बेिा बेिामा कवाज तथा दैलनक परे ड गरीरहनु पदषछ भने िेक्यरु रटी गाडषहरुिे भलतष हुनु भन्दा अगाडी मात्र गने चिन
छ तर कुनै कम्पनीहरुिे भने हरे क बर्ष तालिम तथा लपटी परे ड गराउने गरे को पाइन्छ ।
कवाज लवशेर्त अन्य लियाकिाप िांचािनको िालग शरररिाइ लियालिि बनाउनको िालग प्रयोग गररन्छ भने परे ड कुनै िमारोह
तथा उत्िब जतता कायषिममा लबशेर् आफ्नो िीप प्रदिषन गनषको िालग प्रयोग गररन्छ ।
किाज र परेर्को लबचमा लभन्िता
कुनै कायष गनषु भन्दा अगाडी शरीरिाइ
लियाशीि गनषको िालग कवाज गररन्छ।
कवाज िाधारतया हरे कलदन गररन्छ भने
परे ड लबशेर् िमारोह तथा उत्िबको
बेिामा कुनै िम्मानको िालग वा आफ्नो
किा कुशिता प्रदशषन गनषको िालग गने
गररन्छ।
किाज / परेर्को महत्ि
कवाज परे ड गराउनु को मख्ु य कारण
भनेको लिलभििाइ िैने वा िडाकु
तवभावमा ढालनको िालग हो जिको
महत्व लनम्नलिलखत छन।्
१. शारीररक तन्दरुु तती बनाउन।
२. िैने वा िडाकु तवभाव लनमाषण गने।
३. पेशागत इमान्दाररतामा रही मान,् िम्मान गनष लिकाउन।
४. पेशागत िीप प्रदशषन गनष िक्ने बनाउन।
किाज / परेर् गर्दाड ध्याि लर्दिु पिेकुराहरु
१. प्रलशक्षकको लनदेशनिाइ इमान्दारी पबु षक पािना गने।
२. दईु ओटै खट्टु ामा बराबर बि पने गरी उलभई शरीरिाइ लिधा बनाएको र लचउडा दबेको लिधा अगाडी हेरेर शरीरको
पोलजिन लमिाउनु पदषछ।
३. अनश
ु ालित रुपमा अभ्याि गने।
४. िरुु गनषु भन्दा के लहिमय पलहिा र िमापन भैिके को के लह िमय िम्म पानी नलपउने।
५. कपाि, दारी, जँगु ा काटेको हुनु पदषछ।
६. शारीररक िरिफाईमा लबशेर् ध्यान लदने।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: किाज/परेर् (PITI Parade) को अभ्यास गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

व्यलक्तगत ब्यवतथापन गने
कवाज/परे ड (PITI Parade) को अभ्याि गने
अवतथा : यलू नफमष िगाएपलछ
के काम : कवाज/परे ड (PITI Parade) को अभ्याि गने
कलत राम्रो:लजउको पोलजिन लमिेको छ, पोर्ाक (यलू नफमष) लमिेको छ, Turn out लमिेको छ, कायष
िम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार नोट बक
ु ,किम आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने र िरु लक्षत रहने।
कम्पनीको यलू नफमष िगाउने।
ग्राउण्डमा िामेि हुने।
गरुु बाको लनदेशन अनिु ार िाइनमा उलभने।
खट्टु ाका पैतािािाई V आकारमा कुराकुच्चा जोडेर उलभने।
हातिाई मट्ठु ी किेर लिधाति शरीर िांगै जोडेर राख्ने।
गदषन,टाउको लिधा बनाएर ९०लडग्रीमा लिधा अगाडी हेने।
गोडा फाट्दा देब्रे खट्टु ािाई उचािेर भइु मा लिधा ति हान्ने र िाथ िाथै हातिाई पछाडी िगेर
देब्रे पन्जा मालथ दालहने पन्जा खापेर बढु ीहरु औुांिा िि गरे र राख्ने।
९.
गरुु बाको लनदेशन अनिु ार कायष गदै जाने।
१०. कायष तथििाई िफा गरे र िरु लक्षत राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: किाज/परेर् (PITI Parade) को अभ्यास गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
कवाज/परे ड (PITI Parade) को अभ्याि गने

WHAT के

कवाज/परे ड (PITI Parade) को अभ्याि गेरेर देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िमहू मा अभ्याि गनहषु ोि
• आवश्यक िामग्रीहरु िांकिन गनहषु ोि।्
• दैलनक लवहान ६० लमनट प्रालक्टि गनषहु ोि।्

TIME समय

१ घण्टा प्रलत लदन।

RESOURCES
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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िठ्ठी सच
ं ािि गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
िठ्ठी (Baton) सच
ं ािि गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : िामान्य ड्यटु ी
के काम : िठ्ठी (Baton) िांचािन गने।
कलत राम्रो: कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• िठ्ठीको महत्व बताउने।
• िठ्ठीको प्रयोगहरु बार बताउने।
तररकाहरु
मख्
ु य बँर्दु ाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• िट्ठी िांचािन गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा के गदैछ
मौलखक प्रश्न
भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने: िट्ठी प्रयोग बारे मा पढ्छौं भन्दै यि पाठको
उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

पावर प्वाइन्ट
• िट्ठीको महत्व बताउने।
• िट्ठीको प्रयोग बारे बताउने।
• PG अनिु ार िट्ठी िांचािन गरे र देखाउने (िरु क्षाका कुराहरु तथा
कायष िम्पादन
* र # िाई जोड्दै जाने ,आवश्यक परे फे री गरे र देखाउने)।
• लवद्याथीिाई ग्रपु मा कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार अभ्याि गनष िचू ी
िगाउने।
• प्रलशक्षाथीहरुिे िट्ठी िचां ािन गरे को मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

५’
५’
१०
३०

५’

• िट्ठीको महत्व लकन हुन्छ ?
• िट्ठी कुन बेिा प्रयोग गररन्छ ?
जम्मा िमय: ६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: िठ्ठी (Baton) सच
ं ािि गिे
िट्ठीको महत्ि
िेक्यरु रटी गाडषहरुिे आँफुिँग िट्ठी छ भन्दैमा जहाँ पायो त्यलहँ र जलहिे पायो त्यलहिे प्रयोग नगरी आँफु आफ्नो कायष तथिमा
खलटांदा आफ्नो आत्मा रक्षाको िालग िट्ठीको प्रयोग गनषु पदषछ, त्यिैिे यिको िेक्यरु रटी गाडषहरुको िालग अलत महत्व हुन्छ जनु
लनम्न छन् ।
१. भीड लनयन्त्रण गनष
२. अरुिे आिमण गनष आयम प्रलत आिमण गनष
३. आँफुिाई िरु लक्षत राख्न
४. परे ड खेलदा आफ्नो किा कौिि प्रततुत गनष
िट्ठीको प्रयोग
िट्ठीको प्रयोग आँफु र आफ्नो कायष तथिमा भएका मालनि, धन िम्पलि र िचू नाहरु
िरु लक्षत राख्नको िालग प्रयोग गररन्छ। लबिेि गरी किैिे आफ्नो कायष तथिमा
आिामण गनष आउदा अपराधी िँग िड्दा प्रयोग गनष र आफ्नो आत्मा रक्षाको िालग
िट्ठीको प्रयोग गररन्छ। िेक्यरु रटी गाडष िांवग िट्ठी िांचािन गने िीप पलन हुनु पदषछ
ताकी आवश्यक परे को बेिामा प्रयोग गनष िकोि ।िट्ठी प्रयोग गदाष िामान्य बि
प्रयोगको शीध्दान्तिाई ख्याि गरे को हुनु पदषछ ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: िठ्ठी (Baton) सच
ं ािि गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

व्यलक्तगत ब्यवतथापन गने।
िठ्ठी (Baton) िांचािन गने।
अवतथा : िामान्य ड्यटु ी।
के काम : िठ्ठी (Baton) िांचािन गने।
कलत राम्रो: कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार िट्ठी
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
िामग्री िांकिन गने।
२.
दालहने हातिे िट्ठी लयाउने।
३.
िट्ठीको बीचभागमा पने गरी दालहने हातिे िमात्ने।
४.
दालहने हातमा भएको िट्ठीिाइ देब्रे हातको काखी मलु न च्याप्ने र हातिे टुप्पोमा हलका िमाउने
५.
दालहने हातको पन्जा दालहने आँखा नलजकै िगेर ििाम गने।
६.
देब्रे हातिाई ति झने तर िट्ठी काखीमलु न च्यापेर राख्ने।
७.
दालहने हात ति झरे पलछ पनु देब्रे हात मालथ गरे र पलहिाको पोलजिनमा राख्ने।
८.
िट्ठीिाई पनु दालहने हातिे बीच भागमा पने गरी िमाउने।
९.
प्रयोग भएका िट्ठीिाइ िरु लक्षत राखु्न।े
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-

53

हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: िठ्ठी (Baton) सच
ं ािि गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
िठ्ठी (Baton) िचां ािन गने।

WHAT के

िठ्ठी (Baton) िच
ां ािन गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• िठ्ठी (Baton) लिनहु ोि।
• कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार िठ्ठी (Baton) िचां ािन गरे र देखाउनहु ोि।्

TIME समय

३०’

RESOURCES
िठ्ठी (Baton)।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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आत्म सरु क्षा गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
आत्म सरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गिे।
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : ब्यलक्त आिामक भएमा।
के काम : आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गने।
कलत राम्रो:दबु ै पक्षिाई लवना चोटपटक आिामक व्यलक्तिाई अलधनमा लिएको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) को पररचय लदने।
• आत्म िरु क्षाको महत्व बताउने।
• िांबेदनशीि अांगहरुको बारे मा बताउने।
• प्रलिया बरे मा बणषन गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
माध्यम
Media
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन (ब्रेन
• आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गरररहेको
तटोलमिंग) र मौलखन प्रश्न
लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा
पग्ु दै पाठको पररचय लदने।
• पाठको उद्देश्य लफ्िप चाटषमा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
लफ्िप चाटष
• आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) को
पररचय लदनहु ोि।
प्रदशषन
कायषिम्पादन
• आत्मा िरु क्षाको महत्व बताउनहु ोि।्
िचू ी
• िांबेदनशीि अांगहरुको बारे मा बताउनहु ोि।्
• आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गरे र
अभ्याि
देखाउने(िरु क्षाका कुराहरु तथा * र # िाई जोड्दै जाने)।
• लवद्याथीिाई ग्रपु मा PG अनिु ार आत्म िरु क्षा (Positional
re-strain asphyxia) गनष िगाउने।
• प्रलशक्षाथीिे िगाएको यनु ीफमषको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
प्रश्नोिर
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने ।
• आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) भनेको
के हो?
• आत्मा िरु क्षाको लकन महत्वपणू ष छ?
• िांबेदनशीि अांगहरुक के के हुन?्
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समय
Time

१०’

५’
१०’
१०’
२०’
१२०’

५’

जम्मा िमय: १८० लमनेट

अध्ययि सामग्रीहरु: आत्म सुरक्षा (Positional re-strain asphyxia) गिे
पररचय
आफ्नो कायष तथिमा ग्राहक,अपराधी वा अन्य कुनै व्यलक्त आिामक हुन िक्छन् त्यततो अवतथामा आँफु र उििाई पलन चोट
पटक निाग्ने गरी आफ्नो लनयन्त्रणमा लिनु पदषछ र िपु रभाईजरिाई खबर गरे को हुनु पदषछ ।
आत्म सरु क्षा
कुनै व्यलक्तिाई आफ्नो लनयन्त्रणमा लिँदा जलहिे पलन
आफ्नो आत्मािरु क्षा गनषु पदाष छ जिको िालग आँफुिे
लिके का लबलभन्न िीप र हात हलतयार हरुको प्रयोग गनषु
पदषछ। कुनै व्यलक्तिाई लनयन्त्रणमा लिनु भन्दा अगाडी
त्यो व्यलक्तको बारे मा आवश्यक जानकारी लिएको हुनु
पदषछ जततै :
१.व्यलक्त कततो पृतठभलू मको हो? अपराधीक
गण्ु डगलदष गने, खेिाडी, उिको िहयोगी आलद।
२.व्यलक्त बिी रहेको तथान।
३.व्यलक्तको शरीर तथा हातमा बोके को हात हलतयार आलद।

समं बेर्दि लसि अंगहरु
कुनै व्यलक्तिाई आफ्नो लनयन्त्रणमा लिांदा आफ्नो र उिको िांबेदनशीि अांगहरुको बारे मा पणू ष ख्याि गनषु पदषछ,जनु अांगहरु
लनम्नलिलखत छन् ।
१.अनारी
२.टाउको
३.कान
४. आँखा
५. छाती

56

कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: आत्म सरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

व्यलक्तगत ब्यवतथापन गने
आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गने।
अवतथा : ब्यलक्त आिामक भएमा।
के काम : आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गने।
कलत राम्रो:दबु ै पक्षिाई लवना चोटपटक आिामक व्यलक्तिाई अधीनमा लिएको छ।
आवश्यक िामग्री, औजार रे कडष बक
ु ,किम,हतकडी,िट्ठी आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
२.
पछाडी हट्न।े
३.
थ्रेट मलू याांकन गने।
४.
िहयोग माग्ने।
५.
आिामक व्यलक्तको हातमा हलतयार वा कुनै प्रहार गने िक्ने िामान छकी छै न हेने।
६.
आिामक व्यलक्त भएको िोके शन कततो हो हेने।
७.
आिामक व्यलक्त कततो हो मलू याक
ां न गने।
८.
लनयन्त्रणमा लिने उपाय फाइनि गने।
९.
लनयन्त्रणमा लिने।
१०. िपु र भाइजरिाई खबर गने।
११. रे कडष राख्ने।
१२. प्रयोग भएका िामग्री तथा उपकरणहरुिाई िरु लक्षत राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: आत्म सरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गने।

WHAT के

आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक िामग्री िांकिन गने।
• रोि बाँड्ने।
• आत्म िरु क्षा (Positional re-strain asphyxia) गरे र देखाउनहु ोि।्

TIME समय

२०’ प्रलत िमहू

RESOURCES
रे कडष बक
ु , किम, हतकडी, िट्ठी आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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मोर््यि
ु ३: सामन्य सीप प्रयोग गिे
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लििेर्दि िेख्िे (छुट्टी, लभषा, िागररकताको िालग)
लबषय (सीप/अििारणा):
लििेर्दि िेख्िे (छुट्टी, लभषा, िागररकताको िालग)
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : आवश्यकता
के काम : लनवेदन िेख्ने (छुट्टी, लभर्ा, नागररकता)।
कलत राम्रो: लनवेदनको िबै कम्पोनेन्ट िमाबेश भएको छ, भार्ा लमिेको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• लनबेदनका महत्व बारे बताउने।
• लनबेदनका प्रकार बारे बताउने।
• लनबेदनको (ढाँचा) कम्पोनेन्टको बणषन गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन (ब्रेन
• अबहामी ड्यटू ीमा बिेको बेिामा लनबेदन िेख्ने अभ्याि
तटोलमिंग) र मौलखन प्रश्न
गछौ,लनबेदन िेख्ने तररका के के हुन् भलन प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा
पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने: आज हामी ड्यटु ीमा बिेको बेिामा
लनबेदन िेख्न लिक्छौुां। यि पाठको उद्देश्य हरु लफ्िप चाटष
अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • लनवेदनको पररभार्ा बताउने।
प्रदशषन

अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•

माध्यम
Media

समय
Time

१०’

लफ्िप चाटष

लनवेदनका महत्वबारे छिफि गने।
कायषिम्पादन
लनवेदनको प्रेकार बारे बताउने।
िचू ी
लनवेदनको ढाँचाको बणषन गने।
PG अनिु ार लनबेदन िेखेर देखाउने र लिकाउुँदै जाने।
अभ्याि लिट अनिु ार लवलभन्न प्रकारका लनवेदन िेख्न िगाउने।
लनदेशन तथा मलू याांकन गरर पृष्ठपोर्ण लदने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

५’
१०’
५’
१०’
२५’
९०’
२०’

५’

• लनवेदनको के महत्व हुन्छ?
• लनवेदनको प्रेकार के के हुन?्
• लनवेदनको ढाँचामा के के िमावेश गररएको हुन्छ?
जम्मा िमय: १८० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: लििेर्दि िेख्िे (छुट्टी, लभषा, िागररकताको िालग)
लििेर्दिको पररचय महत्ि
आफ्नो अनरु ोधहरु िबै प्रलकया परु ा गरे र लिलखत रुपमा ब्यक्त गररन्छ भने त्यििाई लनबेदन भलनन्छ। जालगरको लनयलु क्त पाउँ भन्ने
देलख लनयलु क्त भएपछी तिब वृलद्ध, छुट्टी आलदको िालग लनबेदन िेलखन्छ लबशेर् गरी लवदेशमा गएपछी लनबेदनलबना मौलखक रुपमा
तवीकृ त गररदैन त्यिैिे लनवेदनको धेरै महत्व हुन्छ। आफ्नो कायष कुशिता र क्षमता प्रतततु गनष पलन लनबेदनिे महत्वपणू ष भलू मका
लनवाषह गरे को हुन्छ ।
लििेर्दिको प्रकार
•
•
•
•
•
•

जालगरको िालग लनबेदन।
लबदाको लनबेदन।
तिब बृलद्धको लनबेदन।
लबरामी लबदाको लनबेदन।
कायष तथि पररबतषनको लनबेदन।
प्रमोिन लनबेदन आलद।

लििेर्दिको ढाँचा
लमती ......................
िम्बोधन ............................
लबर्य : ...............................................
महोदय,
पररचय............................................................................................................................................
.............................................................l
मख्ु यभाग...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................l
िाराांश...................................................................................................................................................
............
लनवेदक
...............................................
लििेर्दिको िमुिाहरु
लनबेदन िेख्दा लबिेि गरी तपष्ट भझ्ु ने भार्ामा पदीय मयाषदामा रही आँफुिे दशाषउन खोजेका मख्ु य कुराहरुिाई छुटाउनु हुदँ नै ।
िोट: लबरामी लबदाको नमनु ा, तिब बृलद्धको नमनु ा पलन कोरे र देखाउने।
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अभ्यास १: लििेर्दि िेख्िे (छुट्टी, लभषा, िागररकताको िालग)
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
लनवेदन िेख्ने (छुट्टी, लभर्ा, नागररकताको िालग)।

WHAT के

छुट्टी, लभर्ा, नागररकताको िालग लनवेदन िेखरे देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक िामग्री िांकिन गने।
• िवै कम्पोनेन्टिाई िमेटेर छुट्टी, लभर्ा, तथा नागररकताको िालग लनबेदन िेख्ने।
• लनवेदन िबै िमहू अगाडी वचन गरे र िनु ाउने।

TIME समय

२०’ तयाररका िालग
३’ वाचनका िालग

RESOURCES
किम, रे कडष बक
ु , िादा कागज आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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ररपोटड िेख्िे
लबषय (सीप/अििारणा):
ररपोटड िेख्िे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : घट्ना भएमा
के काम : ररपोटष िेख्ने।
कलत राम्रो:5W&H िमेटेको छ, कम्पनीको फम्याषटमा छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• 5W&H (के , को, कहाँ, कलतखेर, लकन र किरी) को पररचय लदने।
• ररपोटषको ढाँचा बणषन गने।
तररकाहरु
मख्
ु य बँर्दु ाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• ररपोटष को नमनु ा देखाउँदै यो के हो भन्दै प्रश्न गने।
मौलखक प्रश्न
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने : आज हामी ररपोटष िेख्ने लबर्यमा पढ्छौं
भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा
देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • 5 W and H को पररचय लददै यिको महत्व बताउने।

प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

• ररपोटषको ढाँचा बणषन गनषु गने।
• ररपोटष िेखरे देखाउने(िरु क्षाका कुराहरु तथा * र # िाई जोड्दै
जाने ,आवश्यक परे फे री गरे र देखाउने)।
• प्रलशक्षाथीहरुिाई कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार एकि ररपोटष
िेख्न िगाउने आवश्यक परे पनु गनष िगाउने।
• प्रलशक्षाथीिे गरे को कायषको मलू याांकन गरर पृष्ठपोर्ण लदने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट
पावर प्वाइन्ट

५’
१०’
४०’

कायष िम्पादन
िचू ी

२००’
३०
१०’

• 5 W and H को परु ा रुप के के हुन?्
• ररपोटषको ढाँचा भन्नािे के बलु झन्छन?
जम्मा िमय: ३६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: ररपोटड िेख्िे
पररचय
आफ्नो कायष तथिमा घटेका िम्पणू ष घट्नाहरुको ररपोटष तयार पारर िपु र भाइजर तथा आफ्नो कम्पनीमा पेश गनषु पदषछ। ररपोटष तयार
पादाष ६क (5W and 1H) िाइ िमाबेश गनषु पदषछ जनु लनम्नलिलखत छन् ।
• What (के )

- के भएको हो लबततृत रुपमा िेख्ने।

• Who (को)

-को को िहभागी भएको लथयो।

• Where(कहाँ)

-कुन ठाउँमा घट्ना भएको हो।

• When(कलहिे)

-घट्ना कलहिे कुन िमयमा घटेको हो।

• Why(लकन)

-घट्ना लकन भएको हो वा कुन उद्देश्यिे घटाएको हो।

• How(किरर)

-घट्ना किरर घटाएको छ लबततृत रुपमा उलिेख गने।

समु ारमाके टमा घटेका घट्िािाई आिारमािेर सेक्यरु रटी गार्डिे तयार पारीएको ररपोटड को िमुिा ।
INCIDENT REPORT
Site Name: Bhatvateni Supermarket
Date:
Report writing date
Address: Incident location
Time:
Report writing time
Shift:
Current Shift
Explain Details: Who, What, Where, When, Why, How
On……………………. At 1600 hrs a 30 years old Nepali lady with her kid
slipped due to wet floor in the food court area. The kid had an elbow injury which was bleeding.
Security officer followed the policy by informing the Ambulance, Police, was called. First Aid
Given. Police took statement from the lady & two witnesses. लि.लि.लट.लभ. recording shown to
police. Case opened.
People who were informed
GM (Mr.Bimal Tamang) (2) SM (Mr. Kamal Gurung ) (3) PS (Gokul pandit)
Police
Supervisor
Civil Defense
Ambulance
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Description:
I, Security Officer………………………………………while patrolling in the food court area
heard a commotion. Upon reaching the scene, I saw that the above Ms. Kamala (9851116870)
and her kid were lying on the floor with a lot of crowd around them. I immediately informed
control room. The kid Priyanka Gurung, aged 6 was injured at his elbow and in a lot of pain.
Security Supervisor Mr. Gokul Pandit arrived at the scene. SS called the SM Mr. Kamal and
Informed him of the situation. The SM arrived at the scene and called Ambulance from BNB
Hospital, at 1615hrs.
The lady requested for police complain about the wet floor. SM informed GM Mr. Bimal
requesting permission to call police. The SM called to the chakra path police station at
1631hrs.
Ambulance arrived at 1647hrs and the crew lead by Mr. Mina gave first aid after struggling to
reach the scene due to the crowd. We did our best to control the crowd. The lady and the kid
were taken to the ambulance after first aid.
Name:
Clock no:
Signature:
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: ररपोटड िेख्िे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िामन्य िीप प्रयोग गने
ररपोटष िेख्ने
अवतथा : घट्ना भएमा
के काम : ररपोटष िेख्ने।
कलत राम्रो:5W&H िमेटेको छ, कम्पनीको फम्याषटमा छ।
आवश्यक िामग्री, औजार नोट बक
ु ,किम आलद
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
किम र रे कडष बक
ु तयार पने।
२.
लमलत िेख्ने।
३.
ठे गाना िेख्ने।
४.
िमय रे कडष गने।
५.
पररचय लदने।
६.
5 W and H िाइ िमेट्ने।
७.
िारुाुांश तयार पने।
८.
तयार पानेको पणू ष लववरण िेख्ने।
९.
ररपोटष बक
ु िाई िरु लक्षत भण्डारण गने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-

66

हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: ररपोटड िेख्िे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
ररपोटष िेख्ने।

WHAT के

ररपोटष िेखरे देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िमहू मा अभ्याि गनहषु ोि।
•
•
•
•

TIME समय

आवश्यक िामग्रीहरु िांकिन गनहषु ोि;्
के ि लिनहु ोि;
के िको आधारमा ररपटष तयार गनषहु ोि;
तयार गररएको ररपटष प्रश्तुत गनषहु ोि।्

५०’ तयरर
१०’ प्रलत िमहू

RESOURCES
रे कडष बक
ु , किम, के श आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: ररपोटड िेख्िे
१. ररपोटष भन्नािे ...............को लबततृत लववरण तयार पानषु हो।
क. घट्ना
ख. कायषतथिको
ग. दघु टष नाको
घ. मालथको िबै
२. ररपोटष तयार पादाष ध्यान लदनु पने कुराहरु।
क. 5 W and 2 H
ख. 1 W And 5 H
ग. 5 W And 1 H
घ. All of the above
३. ररपोटष तयार पदाष .........िेख्नु हुदँ नै ।
क. तथ्य
ख. ित्य
ग. लबततृत
घ. भाबना
४. ररपोटष िेख्दा कलहिे भन्नािे ड्यटु ी िरुु भएको िमय वा लदनिाई िम्झनु पदषछ।
क. लठक
ख. बेलठक
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व्यलिगत लििरण तयार गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
व्यलिगत लििरण तयार गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : घट्ना/जानकारी
के काम : व्यलक्तगत लववरण तयार गने।
कलत राम्रो:लववरण परु ा लिएको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• व्यलक्तगत लबवरण को पररचय लदने।
• व्यलक्तगत लबवरणमा िमेलटने कुराहरुको बणषन गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• व्यलक्तगत लववरण तयार गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा
मौलखक प्रश्न
के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र आकलतमक
कायषमा नेतत्ृ व गनेबारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने : आज हामी व्यलक्तगत लववरण तयार गने
बारे मा पढ्छौं भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा
पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • व्यलक्तगत लववरणको पररचय लदने।
प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

१०;

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

पावर प्वाइन्ट

• व्यलक्तगत लववरण िमेटीएको कुराहरुको बणषन गनषुे।
• PG अनिु ार व्यलक्तगत लववरण तयार गरे र देखाउने (िरु क्षाका
कुराहरु तथा * र # िाई जोड्दै जाने ,आवश्यक परे फे री गरे र कायष िम्पादन
िचू ी
देखाउने)।
• लवद्याथीिाई PG एकि रुपमा व्यलक्तगत लववरण भनष िगाउने।
• मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

५’
१०’
२०’

७०’

५’

• व्यलक्तगत लववरण भनेको के हो?
• व्यलक्तगत लववरणमा िमेलटनु पने कुराहरु के के हुन?्
जम्मा िमय: १२० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: व्यलिगत लििरण तयार गिे
पररचय
िेक्यरु रटी गाडषहरुिे प्रवेश वा पहुचँ लनयन्त्रण गने अवतथामा व्यलक्तगत लववरण तयार पानषु पदषछ। कुनै पलन व्यलक्त कायाषिय लभत्र
प्रवेश गररिके पलछ उििे लभत्र गएर कुनै अनैलतक कायष गरे मा बालहर लनतकँ दा वा बालहर गैिके पलछ पलन पिन िलकने गरी
व्यलक्तहरुको लबबरण रे कडष गररराखेको हुनु पदषछ। कुनै व्यलक्तको लनगरानी र अनिु न्धानको िालग पलन कुनै कुनै बेिामा व्यलक्तगत
लबबरणहरु तयार पानषु पने हुन्छ, त्यततो अवतथामा िपु रभाइजरको आदेश अनिु ार आवश्यक लववरण लिनु पदषछ ।
व्यलिगत लबबरणमा समेलटिेकुराहरु
आवश्यकता अनिु ार व्यलक्तगत लववरणमा िमेलटने अिग अिग हुन िक्छन। मख्ु य मख्ु य लववरणहरु लनम्नलिलखत छन।्
१. नाम
२. बाबु तथा आमाको नाम
३. तथाई र अतथाई ठे गाना
४. उमेर
५. जन्म लमलत
६. रक्त िमहू
७. शारीररक बनाओट
८. हुलिया
९. उँचाई
१०. तौि
११. कायषरत कायषियको नाम
१२. िम्पकष नम्बर आलद
व्यलक्तगत लबबरण रे कडष गदाष व्यलक्तिे भनेकोकुरािाई मात्र लबश्वाि नगरे र उिको िक्कि प्रमाण पत्र वा पररचय पत्रहरु आँफैिे हेरेर
रे कडष राख्नु पदषछ। पररचय पत्रहरु िक्कि हुनपु दषछ र लमलत िलकयको हुनु हुदँ नै ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: व्यलिगत लििरण तयार गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िामन्य िीप प्रयोग गने
व्यलक्तगत लववरण तयार गने।
अवतथा : घट्ना/जानकारी
के काम : व्यलक्तगत लववरण तयार गने।
कलत राम्रो:लववरण परु ा लिएको छ।
आवश्यक िामग्री, औजार रे कडष बक
ु ,किम आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
२.
अलभबादन गने।
३.
पररचय पत्र देखाउन अनरु ोध गने।
४.
पररचय पत्र चेक गने।
५.
पररचय पत्र अनिु ार नाम,कम्पनीको नाम,ठे गाना,िम्पकष नम्बर आलद रे कडष गने।
६.
लववरण परु ा भररएको िलु नलित गने।
७.
धन्यबाद लदने।
८.
लबबरण राख्ने पलु ततकािाई िरु लक्षत राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: व्यलिगत लििरण तयार गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
व्यलक्तगत लववरण तयार गने।

WHAT के

व्यलक्तगत लववरण तयार गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• लववरणका िालग िाथी चयन गनहषु ोि।
• आवश्यक िामग्रीहरु िक
ां िन गनहषु ोि।्
• फम्याषटमा आवश्यक लववरण भनहषु ोि।्

TIME समय

१०’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
रे कडष बक
ु , किम, फम्याषट आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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सच
ं ार गिे (मालिलिो ओहर्दाका/सहयोगी कमडचारीसँग)
लबषय (सीप/अििारणा):
सच
ं ार गिे (मालिलिो ओहर्दाका/सहयोगी कमडचारीसँग)
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : जानकारी लिनु वा लदनु परे मा
के काम : िांचार गने (मालथलिो ओहदाका/िहयोगी कमषचारीिँग)।
कलत राम्रो:कयषिम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• िांचारको पररचय लदने।
• िांचारको महत्व बताउने।
• िांचारका माध्यमहरुको िचू ी तयार गने।
• मालथलिो ओहदाको र िहयोलग कमषचारी लवच िचां ार गने तररकामा फरक बताउने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
माध्यम
Media
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन (ब्रेन
• िच
ां ार गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा के गदैछ भन्दै
तटोलमिंग) र मौलखन प्रश्न
प्रश्न गने।
• लवद्याथीिे लदएको उिरको आधारमा पाठको पररचय लदने।
• पाठको उद्देश्यहरु देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
लफ्िप चाटष
• िच
ां ारको पररचय लदने।
प्रदशषन

अभ्याि

प्रश्नोिर

• िच
ां ारको महत्व बताउने।
• िच
ां ारको मध्यमहरुको िचू ी तयार गरे र देखाउने।
• मालथलिो ओहोदाका र िहयोगी कमषचारी बीच िचां ार गने
तररकामा फरक बताउने।
• िच
ां ार गरे र देखाउने।
• प्रलशक्षाथीहरुिाई िचां ार गनष िगाउने।
• प्रलशक्षाथीिे गरे को कायषको मलू याक
ां न गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने ।
•
•
•
•

कायषिम्पादन
िचू ी

समय
Time

१०’

५’
५’
५’
१०’
२०’
१२०’

५’

िच
ां ारको गनषु भन्नािे के बलु झन्छ ?
िांचारको लकन महत्व हुन्छ?
िांचारको मध्यमहरुको के के हुन् ?
लनवेदनको ढाँचाको कतट हुन्छन ?
जम्मा िमय: १८० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: संचार गिे (मालिलिो ओहर्दाका/सहयोगी कमडचारीसँग)
पररचय
िञ्चार पठाउने र प्राि गने लबचको प्रोिेि हो, जहाँ एकिे खबर पठाउँछ र अकोिे प्राि गछष । बोिेर,िेखरे वा िाांङके लतग रुपमा
पलन िञ्चार गनष िलकन्छ। िञ्चार गनषु िेक्यरु रटी गाडषको एक महत्वपणू ष ड्यटु ी हो। जततै िपु र भाइजरिाइ खबर गनष,ु ररपोटष
िेख्न,ु आगान्तुक िँग बोलनु आलद।
सञ्चारको महत्ि
िञ्चार लबना कायष िम्पादन गनष निक्ने भएकोिे िेक्यरु रटी गाडषहरुकोिागी िञ्चार अलतनै आवश्यक पदषछन् जनु लनम्नलिलखत
छन।्
१. कायष िफि बनाउनको िालग।
२. आपतकािीन िमयमा िहयोग माग्न।
३. अरुिाई आकलर्षत पानषको िालग।
४. द्धन्द कम गनषको िालग।
५. आँफूभन्दा ठुिािाइ प्रभाब पाने मौका पाउछ।
सेक्यरु रटी गार्ड हरुिे प्रयोग गिडु पिे सञ्चारका साििहरु
१. पोटेबि रे लडयो िेट
२. टेलिफोन िेट
३. पेजर
४. ररपोटष
५. नोट बक
ु आलद
िेक्यरु रटी गाडषिे िञ्चार गदाष किैको व्यलक्तत्व,जालत,भार्ा,लिांग तथा धमषमा अिर नपने गरी िञ्चार गनषु पदषछ,चाहे ग्राहक होि्
वा िहयोगी। लबशेर् गरी आँफूभन्दा मालथलिो ओहदाकािाइ िञ्चार गदाष पेशागत मयाषदािाई ख्याि गरी मान िम्मान राख्नु
पदषछ ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: सच
ं ार गिे (मालिलिो ओहर्दाका/सहयोगी कमडचारीसँग)
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िामन्य िीप प्रयोग गने
िांचार गने (मालथलिो ओहदाका/िहयोगी कमषचारीिँग)।
अवतथा : जानकारी लिनु वा लदनु परे मा।
के काम : िांचार गने (मालथलिो ओहदाका/िहयोगी कमषचारीिँग)।
कलत राम्रो:कयषिम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार टेलिफोन, रे लडयो िेट, चाजषर, नोट बक
ु , किम आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

हो/छ

१.
अलभबादन गने।
२.
एक कदम पछाडी िने।
३.
खबर प्रदान गने (ररपोलटांङ गने)।
४.
पनु अलभबादन गने।
५.
आफ्नो पोतटमा फकष ने।
६.
ररपोलटङ गरे को रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-

अभ्यास १: संचार गिे (मालिलिो ओहर्दाका/सहयोगी कमडचारीसँग)
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)
WHAT के
HOW कसरी

TIME समय
श्रोत/सामग्रीहरु

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
िांचार गने (मालथलिो ओहदाका/िहयोगी कमषचारीिँग)।

मालथलिो ओहदाका/िहयोगी कमषचारीिँग िांचार गरे र देखाउनहु ोि।्
िामलु हक प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक िामग्री िांकिन गने।
• रोि बाँड्ने।
• मालथलिो ओहदाका कमषचारीिँग िांचार गरे को प्रालक्टि गने।
• मालथलिो िहयोगी कमषचारीिँग िचां ार गरे को प्रालक्टि गने।
• फे ि टु फे ि, रे लडयो िेटमा, र टेलिफोनमा िांचार गरे को प्रालक्टि गने।
२०’ प्रलत िहभागी।
रे लडयो िेट, चाजषर, रे कडष बक
ु , किम आलद।
धन्यबाद Thank you
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होइन/
छै न

प्रश्नहरु: सच
ं ार गिे (मालिलिो ओहर्दाका/सहयोगी कमडचारीसँग)
१. िञ्चार गदाष एकिे पठाउँछ भने अकोिे .........गछष ।
क. बोिाउने
ख. प्राि
ग. हात हलिाउने
घ. कराउने
२. िञ्चारिे द्धन्दिाई
क. कमगनष िहयोग गछष ।
ख. बढाउन िहयोग गछष ।
ग. नम्बर क. मात्र।
घ. मालथको िबै।
३. िेक्यरु रटी गाडषिे िञ्चार गदाष किैको जालत,धमष र आतथामा अिर पानष हुदनै ।
क. लठक
ख. बेलठक
४. िेक्यरु रटी गाडषहरुिे प्रयोग गनषु पने महत्वपणू ष िञ्चारका िाधन के हो?
क. पोटेबि रे लडयो
ख. मोबाइि
ग. ट्याबिेट
घ. लचठी
५. मालथलिो ओहदाकािाइ िञ्चार गदाष।
क. मेशागत मयाषदािाइ ख्याि गनषु पदषछ।
ख. ठूिो तवरमा बोलनु पदषछ।
ग. िानो तवरमा बोलनु पदषछ।
घ. भइु लतर हेनषु पदषछ।
धन्यवाद!
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सामान्य समथयाहरु हि गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
सामान्य समथयाहरु हि गिे।
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : िामान्य िमतयाहरु आइपरे मा।
के काम : िामान्य िमतयाहरु हि गने।
कलत राम्रो:िमतया िही तररकािे हि गरे को छ, हि गरे को िमतयाको ररपोलटषङ गरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• िमतयाको पररभार्ा बताउने।
• आउन िक्ने िामान्य िमतया हरुको बणषन गनष।
• िमतयाहरु किरी हिगने चचाष गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• ड्यटू ीमा बिेको बेिामा कतता िमतयाहरु आउन िक्दछन? भलन
मौलखक प्रश्न
प्रश्न गने ।
• लत िमतयाहरु किरर िमाधान गनहषु ुन्छ?
• पाठको पररचय लदने।
• पाठको उद्देश्य हरु देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • िमतयाको पररभार्ा बाताउने।

प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•
•

आउन िक्ने िामान्य िमतयाको बणषन गने।
िमतया किरर हाि गने चचाष गनषहु ोि।्
PG अनिु ार िमतया हिागरे र देखाउने र लिकाउदै जाने।
िरु क्षाको लनयमहरु बताउने।
एकि अभ्याि गनष िगाउने।
अभ्याि लिट अनिु ार प्रयोगात्मक कायष गनष िगाउने।
मलू याांकन गरर पृष्ठपोर्ण लदने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने ।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट
पावर प्वाइन्ट

कायष िम्पादन
िचू ी

५’
१०’
१०’
३०’
६०’
११०’

१०’

• िमतया भन्नािे के बलु झन्छ ?
• कायष तथिमा आउन िक्ने िामान्य िमतयाहरु के के हुन?्
• िमतया किरर हि गनष िलकन्छ?
जम्मा िमय: २४० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: सामान्य समथयाहरु हि गिे
पररचय
िेक्यरु रटी पेशा एक ररतकी पेशा हो त्यिैिे कायष गने लििलििामा लबलभन्न प्रकारका िमतयाहरु आउन िक्छन । िेक्यरु रटी
गाडषहरुिे िमतयाको िमाधान भन्दा पलन िमतया किरर आउन नलदने भन्ने कुरामा बढी ध्यान लदनु पदषछ ।कायष तथिमा आउन
िक्ने िम्भालबत िमतयाहरुको बारे मा पणू ष जानकारीहुनु पदषछ र िमतया आयमा िमाधान गने लबलध तथा तररकाहरुको बारे मा पलन
तयारी अवतथामा बतनु पदषछ ।
सेक्युररटी गार्डको कायड थििमा आउि सक्िे समथयाहरु
१. चोरी
२. डकै ती
३. आगिागी
४. होहलिा
५. लभटभाट
६. बम्ब थ्रेट
७. डाटा तथा िफ्टवेयरहरु नतट गने
८. कायष तथिका तथा िमानहरु नतट गने
९. दैलवक प्रकोप बाट उत्पन्न हुन िक्ने िमतयाहरु
समथयाहरुको हाि
िेक्यरु रटी गाडषहरुको कायष तथिमा लवलभन्न प्रकारको िमतयाहरु आउन िक्छन् ।िमतया िमाधान गदाष िपु रभाइजरिे लदएको
पोतट तथा िाइड अडरिाइ ख्याि गनषु पदषछ, तर आपतकािीन िमतया आइपरे मा िाइड र पोतट अडरको िाथ िाथै कमन िेन्ि
पलन िगाउनु पने हुन्छ ।िमतयाहरु उत्पन्न हुने लबलिकै चिाखी पणू रुष पमा िपु र भाइजर र आवश्यकता अनिु ार आपतकािीन
लटमिाई बोिाइ िमतयाको िमाधान गनषु पदषछ ।
कुनै िमतया वा आपतकािीन िमतया आएमा िबैभन्दा पलहिा मालनिहको उद्दार गनपषु दषछ त्यिपलछ मात्र धनिम्पलि र
िचू नाहरुको उद्धार गनषु पदषछ। किैको िहयोग लबना िमाधान गरे पलन आँफु भन्दा लिलनयर तथा आफ्नो कम्पनीिाई ररपोलटषङ गनष
पदषछ िाथै आफ्नो नोट बक
ु मा पलन रे कडष गनषु पदषछ ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: सामान्य समथयाहरु हि गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िामन्य िीप प्रयोग गने
िामान्य िमतयाहरु हि गने।
अवतथा : िामान्य िमतयाहरु आइपरे मा।
के काम : िामान्य िमतयाहरु हि गने।
कलत राम्रो:िमतया िही तररकािे हि गरे को छ, हि गरे को िमतयाको ररपोलटषङ गरे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार किम, रे कडष बक
ु आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
आवश्यक िामग्री िांकिन गने।
२.
िमतयाको प्रकृ लत अध्यन गने।
३.
िपु र भाइजरिाइ खबर गने।
४.
आपतकािुीन लटमिाइ खबर गने ( आवतयकता अनिु ार पलु िि, एम्बि
ु ेन्ि, दमकि)।
५.
िमतया वा घट्नामा अरुिाई प्रवेश रोक गने।
६.
िम्बन्धीत व्यलक्तिाई के ि लजम्मा लदने।
७.
रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: सामान्य समथयाहरु हि गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
िामान्य िमतयाहरु हि गने।

WHAT के

िामान्य िमतयाहरु हि गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िमहू मा अभ्याि गनहषु ोि।
•
•
•
•

TIME समय

आवश्यक िामग्रीहरु िांकिन गनहषु ोि;्
के ि लिनहु ोि;
के िको आधारमा लटम तयार गनहषु ोि;
िमतया िमाधान गनहषु ोि् ।

५०’ तयरी।
१०’ प्रलत िमहू ।

RESOURCES
के श, लिमि
ु ेटेड लिचएु िन, रे कडष बक
ु , किम आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: सामान्य समथयाहरु हि गिे
१. कायष तथिमा िमतया आएमा िेक्यरु रटी गाडषको भलू मका के हो?
क. िावधानी पबु षक िमाधान गने।
ख. िपु रभाइजरिाई खबर गने।
ग. कायषतथि लछटो भन्दा लछटो छोड्न।े
घ. नम्बर क.र ख।
२. िेक्यरु रटी गाडषहरुिे िमतयाको िमाधान भन्दा पलन िमतया किरर आउन नलदने भन्ने कुरामा बढी ध्यान लदनु पदषछ।
क. लठक
ख. बेलठक
३. िेक्यरु रटी गाडषको कायष तथिमा आउन िक्ने िमतयाहरु के के हुन?्
क. चोरी
ख. होहलिा
ग. आगिागी
घ. मालथका िबै
४. िमतया िमाधान गदाष िपु रभाइजरिे लदएको ............. अडरिाइ ख्याि गनषु पदषछ।
क. गालि
ख. मायाँ
ग. पोतट तथा िाइड
घ. मालथको कुनै पानी होइन
५. िामान्य िमतया आपतकािीनमा पररणत भएमा लनम्न मध्ये के िाइ बढी प्राथलमकता लदनु पदषछ ।
क. िचू ना
ख. एक लकिो लहरा
ग. एक करोड डिर
घ. मालनि
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माग फाराम भिे (औजार, उपकरण र सामग्रीहरुको)
लबषय (सीप/अििारणा):
माग फाराम भिे (औजार, उपकरण र सामग्रीहरुको)
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : िामानको िचू ी
के काम : माग फाराम भने (औजार, उपकरण र िामग्रीहरुको)।
कलत राम्रो:कम्पनीको तटाण्डडष फाराम परु ै भरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• माग फारामको पररचय लदने।
• माग फारामको महत्व बताउने।
• माग फारामको ढाँचा वणषन गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• माग फारामको नमनु ा देखाइ प्रश्न गने। यो के हो?
मौलखक प्रश्न
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने: आज हामी माग फाराम भनष लिक्छौ। यि
पाठको उद्देश्य हरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • मागफारामको पररचय लदनुे।
प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•

मागफारामको महत्व बताउने।
माग फारामको ढाांचा बणषन गनषुे।
माग फाराम भरे र देखाउने र लिकाउदै जाने।
िरु क्षाको लनयमहरु बताउने।
अभ्याि लिट अनिु ार एकि अभ्याि गनष िगाउने।
मलू याांकन गरर पृष्ठपोर्ण लदने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने ।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र
मौलखक
पावर प्वाइन्ट
पावर प्वाइन्ट

कायष िम्पादन
िचू ी

समय
Time

५’

५’
५’
५’
१५’
२५’

५’

• मागफाराम भन्नािे के बलु झन्छ?
• मागफारामको लकन महत्व छ?
• माग फारामको ढाांचा कततो हुन्छ?
जम्मा िमय: ६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: माग फाराम भिे (औजार, उपकरण र सामग्रीहरुको)
पररचय
आफ्नो िालग र आफ्नो कायषतथािमा आवश्यक पने लवलभन्न प्रकारको िामग्रीहरुको माग गनष भने फारामिाई माग फाराम भलनन्छ।
जततै यलू नफमषको मगगारी भने फाराम, नोट बक
ु को माग गरी भने फाराम आलद। माग फाराम भदाष आफ्नो र आफ्नो कायषतथिमा
आवश्यक पने िामग्री हरुको िालग मात्र कम्पनीको मापदण्ड अनिु ार भनषु पदषछ ।
माग फारामको महत्ि
कायाषियमा कुनैपलन िामग्री आवतयक छ भनेर खररदको िालग वा खररद भएको िामग्री तटोरवाट कामको िालग िैजान पने
अवतथामा तटोरमा रे कडष राख्नका िालग माग फारामको प्रयोग गररन्छ। प्रायजिो िेक्यरु रटी गाडषहरुको ड्यटु ी १२ घन्टाको हुन्छ
त्यततो अवतथामा उनीहरुिाई आवश्यक पने िामग्रीहरु कायषियमा गएर मौलखक माग गने िमय कम हुन्छ।आफ्नो िोके िनमा
परोलिांङ िपु रभाईभाइजर आउँदा आफ्नो माग फाराम भरर पठाउना िलकन्छ, त्यिैिे यिको अलत महत्व छ। िही रुपमा वा
कम्पनीको तटाण्डडष अनिु ार माग गनष, माग दरुु पयोग रोक्न, िमयमानै माग पलू तष गनष आलदको िालग यििे महत्वपणू भष लू मका लनवाषह
गदषछ ।
माग फारामको िमुिा
A.G.Form No.51

ABC Company
………………………………..
………………………………….
S.N. Ledger page Particulars

Demand
quantity

Purchase from Market
Issue from stock
Ordered by:
Receiver’s sig:………………
Date:…………………………

Issued……………………
Unit Issued
Remarks
quantity.

Demanded by:……………………
Date:………………………………
Issued in Ledger book
Related Staff
Date: ……………………………..
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: माग फाराम भिे (औजार, उपकरण र सामग्रीहरुको)
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िामन्य िीप प्रयोग गने
माग फाराम भने (औजार, उपकरण र िामग्रीहरुको)।
अवतथा : िामानको िचू ी
के काम : माग फाराम भने (औजार, उपकरण र िामग्रीहरुको)
कलत राम्रो:कम्पनीको तटाण्डडष फाराम परु ै भरे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार किम, माग फाराम, कावषन, िमाग्रीको िचू ी आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
आवश्यक िमाग्री िांकिने गने।
२.
कावषन राख्ने।
३.
माग फाराममा आफ्नो नाम िेख्ने।
४.
कायषतथि िेख्ने।
५.
कम्पनी नम्बर िेख्ने।
६.
िम्पकष नम्बर िेख्ने।
७.
िपु र भाइजरको नाम िेख्ने।
८.
चालहने िामग्रीको नाम िेख्ने।
९.
आवश्यक मात्र र इकाई िेख्ने।
१०. दततखत गने।
११. एक कलप प्रलतलिलप आुँफूिांगै राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: माग फाराम भिे उपकरण र ,औजार)सामग्री(हरुको
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
माग फाराम भने (औजार, उपकरण र िामग्रीहरुको)।

WHAT के

माग फाराम (औजार, उपकरण र िामग्रीहरुको) भरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• लववरणका िचू ी लिनहु ोि।
• माग फाराम भनहषु ोि।्
• प्रलशक्षकिाई बझु ाउनहु ोि।्

TIME समय

१०’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
किम, माग फाराम, कावषन, िमाग्रीको िचू ी आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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मोर््यि
ु ४: सुरक्षा उपकरण संचािि गिे
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रे लर्यो सेटद्वारा संचार गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
रेलर्यो सेटद्वारा सच
ं ार गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : ड्यटु ी िेड्यि
ु
के काम : रे लडयो िेटद्वारा िच
ां ार गने।
कलत राम्रो: िचू ना िही लदएको वा लिएको छ, कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार िही छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• रे लडयो िेटको पररचय लदने।
• रे लडयो िेटको लितटमहरु बताउने।
• रे लडयो िेटको कायषपद्धलत (function) बताउने।
• रे लडयो िेटमा गनषहुने र नहुने कुराहरु बणषन गने।
• रे लडयो िेटको प्रयोग गदाष ध्यानलदनु पने कुराहरुको िचू ी तयार गने।
• फोनेलटक अलफावेट कण्ठतत िनु ाउने।
• रे लडयो िेट िांचािन गदाष अपनाउनपु ने िरु क्षा बारे बणषन गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
माध्यम
Media
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन (ब्रेन
• रे लडयो िेट द्वारा िांचार गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो
तटोलमिंग) र मौलखन प्रश्न
अथवा के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा
पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने : आज हामी रे लडयो िेट द्वारा िांचार गने
लबर्यमा पढ्छौं भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा
पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
लफ्िप चाटष
• रे लडयो िेटको पररचय लदने।
प्रदशषन

अभ्याि

•
•
•
•
•

रे लडयो िेटको लितटम बताउने।
कायषिम्पादन
रे लडयो िेटको कायष पद्धलत बताउने।
िचू ी
रे लडयो िेटमा गनष हुने र गनष नहुने कुराहरु बणषन गनषुे।
फनेलटक अलफाबेट कण्ठष्त पानष िगाउने।
रे लडयो िेट िांचािन गदाष अपनाउनु पने िरु क्षा बारे बणषन
गनषुे।
• PG अनिु ार रे लडयो िेट िचां ािन गरे र देखाउने (िरु क्षा बँदु ाहरु
वा * र # िाई जोड्दै जाने, आवश्यक परे फे री गरे र देखाउने)।

समय
Time

१०’

५’
५’
१५’
१०’
१०’
१०’
२०’
२००’
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प्रश्नोिर

• प्रलशक्षाथीहरुिाई कायष िम्पादन िलू च अनिु ार ग्रपु मा रे लडयो
िेट चिाउनिगाउने आवश्यक परे दोहोयाषयर गनष िगाउने।
• प्रलशक्षाथीिे गरे को कायषको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।
•
•
•
•
•

६०’

१५’

रे लडयो िेट भनेको के हो?
रे लडयो िेटको लितटमहरु के के हुन?्
रे लडयो िेटमा गनष हुने र नहुने कुराहरु के के हुन?्
फनेलटक अलफाबेटहरु के के हुन?्
रे लडयो िेट िांचािन गदाष अपनाउनु पने िरु क्षा के के हुन?्
जम्मा िमय: ३६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: रेलर्यो सेटद्वारा सच
ं ार गिे
पररचय
कायषतथिमा आफ्नो काम लछटो,छररतो र प्रभाबकारर बनाउनको िालग रे लडयो िेटबाट िेक्यरु रटी गाडष, िपु रभाईजर,कन्रोि रुम र
अन्य व्यलक्तहरुको लबचमा िन्देि प्रबाह गनष प्रयोग गररने उपकरणिाइ रे लडयो िेट भलनन्छ । रे लडयो िेट लवलभन्न ब्रान्ड र लवलभन्न
आकार प्रकारका हुन्छन् ।
रे लडयो िेटमा बोलदा िबैिे बालहर िम्मन िन्ु ने भएकोिे लबशेर् र गोप्यकुराहरु बोलदा िाांकेलतक भार्ा (फनेटीक अलफाबेट) प्रयोग
गरी बोलनु पदषछ । फनेलटक अलफाबेटहरु ति लदइएको छ।

रेलर्यो सेट को चिाउिे लसथटमहरु
•
•
•
•
•

रे लडयो िेटको तवीच खोलने।।
च्यानि लमिाउने
बोलन पदाष बटन लथच्ने र बोलििके पछी छोड्न।े
जििाई बोिाउने हो उिको नाम वा लिग्नि पलहिा दइु पटक बोिाउने त्यिपलछ आफ्नो नाम वा लिग्नि उच्चारण गने।
अरुिे लिग्नि लदएमा वा उच्चारण गरे मा रोजर, िेन्ड ओभर, गो अहेड आलद मध्ये कुनै एकको उच्चारण गरी आफ्नो
लिग्नि लदने।
• जििाई बोिाउन खोज्नु भएको हो उििे लिग्नि लदयपछी मात्र अन्य प्रश्न गने वा कुराकानी गने।
रेलर्यो सेट प्रयोग गर्दाड ध्याि लर्दिुपिे तिा गिड हुिे र िहुिे कुराहरु
• जे िञ्चार गने हो त्यि कुरािाई पलहिानै तयारर गनषु पदषछ।
• प्रष्ट िँग बझ्ु नेभार्ामा िञ्चार गनषु पदषछ।
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•
•
•
•
•
•
•

बोलदा छोटकररमा बोलने।
कोड भार्ाहरु प्रयोग गनषु परे मा िही प्रयोग गने ताकी अन्य अथष निागोि।
रे लडयो िेट बोके र धेरै टाढा नजाने।
व्यलक्तगत प्रयोजनको िालग रे लडयो िेट प्रयोग नगने।
रे लडयो िेट बाट गोप्य कुराहरु र टेलिफोन नम्बर आदान प्रदान नगने।
धेरै अवाज तथा हो हलिा भएको ठाउँमा ड्यटु ी भएमा िपु र भाइजरको अनमु लतलिई एयरफोन िगाउने।
अलत आपतकािीन अवतथा भन्दाबाहेक अन्य िमयमा च्यानि ब्रेक नगने।

फिेलटक अलफाबेट
Standard Phonetic Alphabet
ABCDEFGHIJKLM-

Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliet
Kilo
Lima
Mike

N- November
O- Oscar
P- Papa
Q- Quebec
R- Romeo
S- Sierra
T- Tango
U- Uniform
V- Victor
W- Whiskey/Water
X- X-ray
Y- Yankee
Z- Zulu

रेलर्यो सेट सञ्चािि गर्दाड अपिाउिु पिे सरु क्षाका उपायहरु
•
•
•
•

रे लडयो िेटिाई बम तथा लवतफोटक पदाथष भएको ठाउँको नलजकमा प्रयोग नगने।
रे लडयो िेटिाई धेरै ओलििो ठाउँमा भण्डारण नगने।
रे लडयो िेटको चाजष गदाष िावधानी पवू षक चेक गने।
रे लडयो िेटको आवाज ठूिो बनाएर कानको धेरै नलजक िगेर निन्ु ने।

90

कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: रेलर्यो सेटद्वारा सच
ं ार गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िरु क्षा उपकरण िच
ां ािन गने
रे लडयो िेटद्वारा िांचार गने
अवतथा : ड्यटु ी िेड्यि
ु
के काम : रे लडयो िेटद्वारा िांचार गने।
कलत राम्रो: िचू ना िही लदएको वा लिएको छ, कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार िही छ।
आवश्यक िामग्री, औजार रे लडयो िेट, चाजषर, नोट बक
ु , किम आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
रे लडयो िेटको लतवच अन गने।
रे लडयो िेटिाई मख
ु को नलजक िाने।
रे लडयो िेटको PTT बटन लथचेर बोलने।
जििाई बोिाउने हो उिको कििाइन दइु पटक र जििे बोिाइ रहेको छ उिको एक पटक
उच्चारण गने।
६.
कििाइन प्राि भएपछी रोजर, िेन्ड ओभर, म्यािेज कलपड कुनै एक भन्ने।
७.
रे लडयो िेटिाई िफा पानी नभएको ठाउँमा भण्डारण गने।
८.
रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: रेलर्यो सेटद्वारा सच
ं ार गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
रे लडयो िेटद्वारा िचां ार गने।

WHAT के

रे लडयो िेटद्वारा िच
ां ार गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िमहू गर प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िबैको रोि तय गने।
• घटनतथि तय गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर रे लडयो िेटद्वारा िांचार गरे र देखाउने।

TIME समय

१०’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
रे लडयो िेट, चाजषर, रे कडष बक
ु आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: रेलर्यो सेटद्वारा सच
ं ार गिे
१. रे लडयो िञ्चार भन्नािे के बलु झन्छ?
क. FM मा िञ्चार।
ख. रे लडयो िेटमा िञ्चार।
ग. मोबाइि फोनमा िञ्चार।
घ. िपु र भाइजरिाई जानकारी लदन।ु
२. Standard Phonetic Alphabet के मा प्रयोग गररन्छ?
क. मोबाइि फोनमा प्रयोग गररन्छ।
ख. िाइन फोनमा प्रयोग गररन्छ।
ग. पेजरमा प्रयोग गररन्छ।
घ. रे लडयो िेटमा प्रयोग गररन्छ।
३. यलद मलु तिम िमाजमा रे लडयो िेटबाट िञ्चार गदाष (Standard Phonetic Alphabet) Whiskey को िट्टा के
उच्चारण लकन गररन्छ?
क. Water
ख. Quarter
ग. Whiskey
घ. Waiter
४. रे लडयो िेटमा िञ्चार गदाष PTT बटनिाई के गनषु पदषछ।
क. लनकालनु पदषछ।
ख. काट्नु पदषछ।
ग. लथच्नु पदषछ।
घ. बोिाउनु पदषछ।
५. बम िचष गदै हुनु हुन्छ भने के गनहषु ुन्छ?
क. िालचषङ ग्िाि प्रयोग गने।
ख. चतमा िगाउने।
ग. मेटि लडटेक्टर प्रयोग गने।
घ. रे लडयो िेट प्रयोग नगने।

धन्यवाद!
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लस. लस. TV क्यामेरा अिगु मि गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
लस. लस. TV क्यामेरा अिुगमि गिे।
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : जडान भएको लि.लि.लट.लभ. क्यामरा।
के काम : लि. लि. लट. लभ. क्यामेरा अनगु मन गने।
कलत राम्रो:अवालन्छत लियाकिापको िचू ना िमबलन्धत अलधकारीिाइ लदएको छ, िम्भालवत अवालन्छत लियाकिापको लनरीक्षण
गरे को छ, लियाकिापहरु रे कडष भैरहेको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• लि. लि. TV क्यामेराको पररचय लदने।
• लि. लि. TV क्यामेराको प्रकार बताउने।
• लि. लि. TV क्यामेराको उद्वेश्य तथा महत्व बणषन गने।
• लि लि. TV क्यामेरा िच
ां ािन गदाष अपनाउनपु ने िरु क्षा बारे बणषन गने।
तररकाहरु
मख्
माध्यम
समय
ु य बँर्दु ाहरु
Media
Methods
Key notes
Time
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• लि.लि.लट.लभ. क्यामराको मलनटे देखाउँदै यो के हो भन्दै प्रश्न गने। लफ्िप चाटषमा
मौलखक प्रश्न
लचत्र
५’
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने।

ब्याख्या तथा छिफि

प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

• पाठको पररचय लदने: आज हामी लि.लि.लट.लभ. क्यामरा अनगु मन
गने लबर्यमा पढ्छौं भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा मौलखक
पावर प्वाइन्ट
पावरपोईन्ट मा देखाउने
मुख्य अंश Main Body:
पावर प्वाइन्ट
• लि.लि.लट.लभ. को पररचय बताउने
• लि.लि.लट.लभ. क्यामराको प्रकार प्रष्ट पने।
• लि.लि.लट.लभ. क्यामराको उद्देश्य तथा महत्व बताउने।
• लि.लि.लट.लभ. क्यामरा िचां ािन गदाष अपनाउनु पने िरु क्षा बारे
बणषन गने।
• लि.लि.लट.लभ. क्यामेरामा अनगु मन गरे र देखाउने (िरु क्षाका
कुराहरु तथा * र # िाई जोड्दै जाने, आवश्यक परे फे री गरे र
देखाउने)।
• प्रलशक्षाथीहरुिाई कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार लि.लि.लट.लभ.
अनगु मन गनष िगाउने।
• प्रलशक्षाथीिे गरे को कायषको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने ।
• लि.लि.लट.लभ. भने को के हो?
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कायष िम्पादन
िचू ी

५’
१०’
१०’
१०’
३०’

२५०’

१५’

• लि.लि.लट.लभ. क्यामराको प्रकार के के हुन?्
• लि.लि.लट.लभ. क्यामराको उद्देश्य तथा महत्व बताउनु के के
हुन?्
• लि.लि.लट.लभ. क्यामरा िांचािन गदाष अपनाउनु पने
िरु क्षाहरु के के हुन् ?
जम्मा िमय: ३६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: लस. लस. लट. लभ. क्यामेरा अिगु मि गिे
पररचय
क्िोज िलकष ट टेलिलभजन (Close Circuit Television) एक लवद्यतु ीय िाधन हो जििे लभलडयो लखच्ने कायष गदषछ जहाँ जडान
गररएको हुन्छ। क्िोज िलकष ट टेलिलभजन को प्रयोग गरी िरकारी होि् वा प्राइभेट जनु िक
ु ै क्षेत्रहरुमा त्यहाँ रहेका गलदलबलधहरुको
अविोकन र लनगरानी गरररहेका हुन्छन। लवशेर् गरी अलत िांबेदनशीि क्षेत्रहरुमा यिको जडान गररएको पाइन्छ।

लस.लस.लट.लभ. क्यामराको प्रकार
लि. लि. लट. भी. क्यामरा आकारको लहिाबिे धेरै प्रकारको पाइन्छ भने कायषको लहिाबिे दईु प्रकारको हुन्छन जनु लनम्नलिलखत
छन् ।
१. घम्ु ने क्यामरा
२. नघम्ु ने क्यामरा
Close Circuit Television जर्ाि गिडक
ु ो उर्देथय तिा महत्ि
१. धनिम्पलि, मालनि, िचू ना र एररयाहरुको िरु क्षाको िालग।
२. कुनै घट्ना तथा दघु टष नामा िांका छ भने लनराकरण गनष।
३. कुनैपलन क्षेत्रको लनगरानी राख्नको िालग।
४. धेरै टाढा टाढाका क्षेत्रहरुमा लनगरानी राख्नको िालग।
५. कुनै क्षेत्रमा घट्ना भएमा वा िहयोग आवश्यक परे मा तत्काि जनशलक्त पररचािन गनषको िालग।
६. कुनै पलन अनैलतक तथा लनर्ेलधत लियाकिापहरुिाई न्यनू गनषको िालग।
लस.लस.लट.लभ.सच
ं ािि गर्दाड अपिाउिु पिे सरु क्षाका लियमहरु
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१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

लि.लि.लट.लभ. को लतिनमा चतमा लबना िामो िमय िम्म एकोहोरो हेरररहन हुदँ नै ।
करे न्ट नभएको बेिामा पलन चलने गरी अलतरक्त ब्यारी जडान गररएको हुनु पदषछ।
लि.लि.लट.लभ. को लितटम तथा तारहरुमा पानी पानषु हुदनै ।
PTZ ( घम्ु ने क्यामरा) िाइ लवततार घमु ाएर हेनषु पदषछ।
मख्ु य मख्ु य घट्नाहरुको फुटेजिाइ कपी गरे र राख्नु पदषछ।
कुनै िांकातपद लियाकिाप हरु आँफुिे लनगरानी गने र तत्कािै आँफु भन्दा लिलनयरिाई पलन खबर गनषु पदषछ।
पणू ष रुपमा लभलडयो रे कडष भैरके को छलक छै न बेिाबेिामा चेक जाँच गनषु पदषछ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: लस. लस. TV क्यामेरा अिगु मि गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िरु क्षा उपकरण िच
ां ािन गने।
लि. लि. TV क्यामेरा अनगु मन गने।
अवतथा : जडान भएको लि.लि.लट.लभ. Camera।
के काम : लि. लि. TV क्यामेरा अनगु मन गने।
कलत राम्रो:अवालन्छत लियाकिापको िचू ना िमबलन्धत अलधकारीिाइ लदएको छ, िम्भालवत
अवालन्छत लियाकिापको लनरीक्षण गरे को छ, लियाकिापहरु रे कडष भैरहेको छ।
आवश्यक िामग्री, औजार लि.लि.लट.लभ., क्यामरा, माउि, DVR, बक
ु , किम आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
२.
लि.लि.लट.लभ. िेटको लतवच अन गने।
३.
माउि दालहने हातिे िमात्ने।
४.
राइड लक्िक गने।
५.
MAIN MENU मा जाने।
६.
RECORD SEARCH बटनमा लक्िक गने।
७.
DATE िेख्ने।
८.
TIMEिेख्ने।
९.
PLAY मा लक्िक गने।
१०. रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: लस. लस. TV क्यामेरा अिगु मि गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
लि. लि. TV क्यामेरा अनगु मन गने।

WHAT के

लि. लि. TV क्यामेरा अनगु मन गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि अभ्याि गनषहु ोि
•
•
•
•

TIME समय

आवश्यक िामग्रीहरु िांकिन गनहषु ोि।्
लि.लि.लट.लभ. छनोट गनहषु ोि।
प्रलशक्षकिे गरे र देखाउनहु ोि।
लि.लि.लट.लभ. क्यामरा अनगु मन गनहषु ोि।्

२०’ प्रलत िहभागी

RESOURCES
लि.लि.लट.लभ., क्यामरा, माउि, DVR, बक
ु , किम आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: लस. लस. TV क्यामेरा अिगु मि गिे
१. लि.लि.लट.लभ. को परु ारुप के हो?
क. Close Circuit Television।
ख. Close Cinema Television।
ग. Cleaver Circuit Television।
घ. Clean Circuit Television।
२. लि.लि.लट.लभ. क्यमरको कलत प्रकारका छन?्
क. ७
ख. २
ग. ४
घ. ५
३. लि.लि.लट.लभ. क्यामरा लकन जडान गररन्छ?
क. रे कडष गनष।
ख. लभलडयो हेनष।
ग. रे खदेख गनष।
घ. िमाचार िन्ु न।
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लिफ्ट/एलिभेटर सच
ं ािि गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
लिफ्ट/एलिभेटर सच
ं ािि गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : िांचािन तालिका
के काम : लिफ्ट/एलिभेटर िचां ािन गने।
कलत राम्रो:लनरन्तर लनरीक्षण (observation) गरे को छ, बलढिोड कन्रोि गरे को छ, िञ्चािनको रे कडष िम्वलन्धत अलधकारीिाई
बझु ाएको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• लिफ्ट/एलिभेटरको पररचय लदने।
• लिफ्ट/एलिभेटरमा प्रयोग हुने िक
ां े त तथा लचन्हहरु (sign and symbol) बताउने।
• लनरन्तर observation गदाष ध्यानलदनपु ने कुराहरु बताउने।
• लिफ्ट/एलिभेटर िच
ां ािन गदाष अपनाउनपु ने िरु क्षा बारे बणषन गने।
तररकाहरु
मख्
माध्यम
समय
ु य बँर्दु ाहरु
Media
Methods
Key notes
Time
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
लफ्िप चाटषमा
• अग्िो घरमा माथी जानपु दाष किरर जानहु ुन्छ भनेर प्रश्न गने।
मौलखक प्रश्न
लचत्र
१०;
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने : आज हामी लिफ्ट /इलिभेट िांचािन गने
लबर्यमा पढ्छौं भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा मौलखक
पावर प्वाइन्ट
पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि

प्रदशषन

िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

पावर प्वाइन्ट
• लिफ्ट /इलिभेटपररचय लदनहु ोि।
• लिफ्ट /इलिभेटको लनरन्तर अब्जरभेिन गदाष ध्यान लदनु पने
कुराहरु बताउनु होि।्
• लिफ्ट /इलिभेट िांचािन गदाष अपनाउनन्ु परने िरु क्षा बारे बणषन कायष िम्पादन
िचू ी
गनषु होि।्
• लिफ्ट /एलिभेटर िांचािन गरे र देखाउने (िरु क्षाका कुराहरु तथा
* र # िाई जोड्दै जाने, आवश्यक परे फे री गरे र देखाउने)।
• प्रलशक्षाथीहरुिाई ग्रपु मा लिफ्ट /एलिभेटर िांचािन गनष िगाउने
आवश्यक परे पनु गनष िगाउने।
• प्रलशक्षाथीिे गरे को कायषको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने ।
• लिफ्ट /इलिभेटपररचय भन्नािे के बलु झन्छ ?
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५’
१०’
१०’
२०’

५०’

१५’

• लिफ्ट /इलिभेटको लनरन्तर अब्जरभेिन गदाष ध्यान लदनु पने
कुराहरु के के हुन?्
• लिफ्ट /इलिभेट िचां ािन गदाष अपनाउनन्ु परने िरु क्षाका लनयम
हरु के के हुन?्
जम्मा िमय: १२० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: लिफ्ट/एलिभेटर सच
ं ािि गिे
पररचय
िपु र माके ट तथा अग्िो अग्िो भवन हरुको मालथलिो तिामा शारीररक पररश्रम लबना जान र मालथबाट ति झनष बनाइएको
लवद्यतु ीय भर्याङिाई लिफ्ट/एलिभेटर भलनन्छ। एयरपोटष तथा महि लतर एक तटेिन देलख अको तटेिन िम्म पग्ु नको िालग
िमति ितहमा पलन िामो दरु ी छ भने लछटो गन्तव्यमा पग्ु नको िालग अवतथा हेरी एलिभेटरहरु प्रयोगमा लयाएको पाइन्छ। आफ्नो
कायष तथिमा लिफ्ट तथा एलिभेटरको प्रयोग भएको छ भने त्यिको िरु क्षा र लनगरानीको िालग िेक्यरु रटी गाडषहरुिे लबशेर् भलू मका
लनबाषह गनषु पदषछ। कुनै कुनै िोके शनमा लिफ्ट /एलिभेटरको िरु क्षाका िालग मात्र पलन िेक्यरु रटी गाडषहरु खाटाइएको पाइन्छ।
लिफ्ट/एलिभेटरमा प्रयोग हुिे सक
ं े त तिा लचन्हहरु

लिफ्ट / एलिभेटर मा र््यटु ी गर्दाड ध्यािलर्दिु पिे कुराहरु
१. बच्चा बच्चीहरुिाई एक्िै जान नलदने।
२. अपाङ्ग तथा अिहायहरूिाई लबशेर् िहयोग गने।
३. पानी िगायतका तरि पदाथषहरु पनष नलदने।
४. लवद्यतु ीय िमतया भएमा तत्कािै िचू ना टाँिगरी वा माइलकङ गरी प्रवेश रोक्ने र िपु रभईजरिाइ जानकारी गने।
५. क्षमता भन्दा बढी तौि हुनेगरी मालनिहरुिाई चढ्न नलदने।
६. लिफ्ट / इिेभेटर िाई अिर पने गरी िमानहरु ओिार पिार गनष नलदने।
७. लिफ्ट बन्द भएमा जहाँ बन्द भएको छ त्यहाँ गयर चेक जाँच गने र आँफुिे चिाउन निके मा मेन्टीनेतिाई खबर गने र
लभत्र भएका मालनिहरुिाई टेलिफोन िम्पकष गरी नआलिकन बतन िागाउने।
८. आगिागी जतता आपतकािीन िमयमा लिफ्ट/इिेभेटर प्रयोग गनष नलदने।
९. ड्यटु ी िमाि भयपछी लिफ्ट/एलिभेटर िच
ां ािनको िम्पणू ष लववरण िपु रभाइजर िाई अपडेट गनषु पदषछ।
लिफ्ट/एलिभेटर सच
ं ािि गर्दाड अपिाउिुपिे सरु क्षा
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एलिभेटर एक िरु लक्षत यात्राको माध्यम हो। िरु लक्षत यात्रा गनषका िालग लदइएका लनदेशनहरु पािना गनषु पदषछ। एलिभेटर किरर
िांचािन गने भन्ने ज्ञानिे मात्र काम नगनष िक्दछ त्यिैिे एलिभेटरमा कुनै िमतया आइपरे मा के गने भन्ने कुराको पलन जानकारी
हुनु पदषछ।
•
•
•
•

एलिभेटेको िेवि राम्ररर हेनषु पदषछ।
बन्द हुनिागेको ढोका हतिे रोक्नु हुदँ नै ।
ढोका खि
ु े पलछ तुरुन्त लनतकने वा लभत्र पतनु पदषछ।
कुनै गडवलड भै एलिभेटर रोलकएमा आलिनु हुदँ नै अिामष लथच्नु पदषछ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: लिफ्ट/एलिभेटर सच
ं ािि गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िरु क्षा उपकरण िच
ां ािन गने
लिफ्ट/एलिभेटर िांचािन गने।
अवतथा : िांचािन तालिका।
के काम : लिफ्ट/एलिभेटर िचां ािन गने।
कलत राम्रो:लनरन्तर लनरीक्षण गरे को छ, बलढ िोड कन्रोि गरे को छ, िञ्चािनको रे कडष िम्वलन्धत
अलधकारीिाई बझु ाएको छ।
आवश्यक िामग्री, औजार रे कडषबक
ु , किम, एलिभेटर/लिफ्ट आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.

ति मालथ जाने िांकेत चेक गने। (आँफु भएको
तलिामा एलिभेटरिाई लयाउनको िालग यो
वटन लथचेर लयाउनु पदषछ)।

२.

इलण्डके टर चेक गने। (इलण्डके टर आँफू भएको
ठाँउलतर एलिभेटर आएको िलु नलित गनषु पदषछ)

३.

ग्राहक हरुिाई वालहर लनतकनका िालग िमय
लदने। (ढोका खोिेपलछ यलद अन्य ठाँउवाट
त्यि फ्िोरमा आएका व्यलक्त भएमा पलहिा
बालहर लनतकन लदनु पदषछ)।

४.

ग्राहक हरुिाई लभत्र लछनषका िालग िमय लदने।
(ढोका खोिेपलछ यलद अन्य ठाँउवाट त्यि
फ्िोरमा आएका व्यलक्त भएमा पलहिा बालहर
लनतके पलछ अन्यत्र जाने ग्राहकिाई लभत्र जान
िमय लदनु पदषछ)।
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हो/छ

होइन/
छै न

५.

िोड चेक गने। (एलिभेटरको क्यापालिलट
फरक- फरक हुने भएकोिे त्यिका िालग
कलतजना वा वजन लनधाषरण गरे र त्यि
अनिु ार व्यवतथा लमिाउनु पदषछ)।

६.

ग्राहक जाने तलिा कुन हो लनलित गरर
तलिाको बटन लथच्ने। (यलद ग्राहकहरु फरकफरक तलिामा जानेवािा छनु् भने
नलजकको आधारमा वटन लथच्नु पदषछ)

७.

ग्राहकिाई आफ्ना िामानहरुको िरु क्षाको
िालग िचू ना लदने। (कलतपय एलिभेटरमा यो
िचू ना टाँि गररएको हुन्छ भने नभएको
एलिभेटरमा िांकातपद व्यलत देखमे ा वा बलढ
भीडभाड भएको अवतथामा िचू ना लदनु
पदषछ)

८.

िाना वच्चाहरु तथा पालतु जनावर हरुिई
िलमप्यता लदनहु ोि।् (िाना वच्चाहरु तथा
पालतु जनावरहरु डराउने आलिएर कराउने
जतता व्यवहार गने हुदँ ा काखमा लिने हात
िमतेर नलजक रख्ने कायष गनषु पदषछ)

९.

हलिा कन्रोि गने। (एलिभेटर बन्द कोठा
भएको हुनािे िानो हलिािे पलन ध्वलन
प्रदर्ु ण माफष त अन्य क्षलत पर्ु याउने हुदँ ा
हलिा गनष लदनु हुदँ नै )।

१०.

आफ्नो तनायु र एन्जाइलटिाई शान्त
पानहषु ोि।्
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११.

आँफु कुन तिामा जानेहो अिटष रहने। (आँफु
लनतकने बेिाम अरु िँग बाटो माग्ने वा अरु
लनतकने बेिामा आँफुिे ठाँउ छाड्नका िालग
िजग रहने)।

१२.

लनतकने बेिामा िभ्य भार्ामा बाटो माग्दै
बालहर लनतकने। (िभ्य भार्मा बोलदा
िहयात्री अन्यिे िलजिै लनतकनका िालग
वाटो खालि गररलदन्छन)् ।

१३.

ढोका खोलने बटन लथच्ने।

१४.

लभत्र भएका कुनै व्यलक्तिाई ढोका िमात्न
िगाउने। (जििे गदाष ढोका खलु िै छ भन्ने
लनलश्चतता प्रदान गदषछ)

१५.

लछटो बालहर लनतकनहु ोि।् (एलिभेटर एउटा
लछटो कायषको िालग प्रयोग गररने हुदँ ा
आँफुिे पलन अिमि नगरर लछटो गररलदनु
राम्रो हुन्छ)।

िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:- spot
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अभ्यास १: लिफ्ट/एलिभेटर सच
ं ािि गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
लिफ्ट/एलिभेटर िचां ािन गने।

WHAT के

लिफ्ट/एलिभेटर िच
ां ािन गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िमहू प्रयोगात्मक कायष-:
• िामलु हक अभ्याि गनषहु ोि।
• आवश्यक िामग्रीहरु िक
ां िन गनहषु ोि।्
• आवश्यक लिफ्ट/एलिभेटर छनोट गनषहु ोि।

TIME समय

• लिफ्ट/एलिभेटर िांचािन गरे र देखाउनहु ोि।्
३’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
लिफ्ट /एलिभेटर, रे कडष बक
ु , किम आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: लिफ्ट/एलिभेटर संचािि गिे
१. आगिागी भएमा के को प्रयोग गदाष बालहर लनतकनु िबै भन्दा जोलखम हुन्छ ?
क. लिफ्ट / एलिभेटर
ख. डोरी
ग. भर्याङ
घ. आपतकािीन ढोका
२. लिफ्ट एलिभेटर के बाट चलछ ?
क. हावा
ख. लबद्यतु
ग. पानी
घ. मालथको िबै
३. लिफ्ट / एलिभेटरमा कलत लकिो बराबरको मालनिहरु आओत जाओत गनष िलकन्छ ?
क. १००० लकिो
ख. ९० लकिो
ग. लिफ्ट / एलिभेटरको भार बाराबरको
घ. जलत भएपलन हुन्छ
४. लिफ्ट/एलिभेटर लकन प्रयोग गररन्छ ?
क. रमाइिो गनष
ख. फोटो लखच्दा राम्रो आउछ
ग. लछटो गन्तव्यमा पग्ु न
घ. आगिागी भएमा लछटो भाग्न
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मोर््यि
ु ५: सुरक्षा सेिा लर्दिे
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घट्िाथििको सुरक्षा गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
घट्िाथििको सरु क्षा गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : घट्ना घटेपलछ।
के काम : घट्नातथिको िरु क्षा गने।
कलत राम्रो:प्रमाण (evidence) िांकिन नगरे िम्म घट्नातथि घेरेर (cord-on) गरे र राख्ने।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• घट्नाको पररचय लदने।
• घट्न िक्ने िभां ालवत घट्नाहरु बताउने।
• घट्नातथि घेनपषु ने कारण बताउने।
• घट्नातथि कलत घेनषपु ने हो िो को बारे मा बताउने।
• घट्नातथिमा भेलटने प्रमाण (evidence) के के हुनिक्छन बताउने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
माध्यम
Media
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मौलखक प्रश्न र छिफि
• घट्नातथिको िरु क्षा गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा
के गदैछ भन्दै प्रश्न गने ।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र आगन्तुकको
घट्नातथि िरु क्षागने बारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने ।
• पाठको पररचय लदने।
• पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मख्
ु य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
लफ्िप चाटष
• घट्नाको को पररचय लदनहु ोि।

प्रदशषन

अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•

घट्न िक्ने िम्भालबत घट्नाहरु बताउने।
कायषिम्पादन
घट्नातथि घेनषु पने कारण बताउने।
िचू ी
घटनतथि कलत घेनषु पने हो िो को बारे मा बताउने।
घट्नातथिमा भेलटने प्रमाण के के हुन िक्छन बताउने।
घट्नातथि िरु क्षा गरे र देखाउने (िरु क्षाका कुराहरु तथा * र #
िाई जोड्दै जाने, आवश्यक परे फे री गरे र देखाउने)।
• लवद्याथीिाई ग्रपु मा घट्नातथिको िरु क्षा गनष िगाउने।
• प्रलशक्षाथीिे गरे को कायषको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।
• घट्नातथिको िरु क्षा भनेको के हो?
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समय
Time

५’

५’
५’
५’
५’
२०’
५०’
२०’
५’

• घट्न िक्ने िम्भालबत घट्नाहरु के के हुन?्
• घट्नातथििाई लकन घेनषु पदषछ?
• घट्नातथिमा भेट्निक्ने िम्भालबत प्रमाणहरु के के हुन?्
जम्मा िमय: १२० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: घट्िाथििको सरु क्षा गिे
पररचय
आफ्नो कायष तथिमा घट्ना तथा दघु टष ना पलन हुन िक्दछन । त्यततो अवतथामा िेक्यरु रटी गाडषहरुिे िावधानी पबू षक घट्नाको
ह्यान्डि गनषु पदषछ र िपु रभाइजर तथा िम्बन्धीत व्यलक्तिाई लछटो भन्दा लछटो खबर गनषु पदषछ । घट्ना भएको क्षेत्रिाइ आफ्नो
लनयन्त्रणमा राख्नु पदषछ र िम्बन्धीत व्यलक्त भन्दा अन्यिाइ प्रवेश लदनु हुदँ नै ।
कायड थििमा घट्ि सक्िे सम्भालबत घट्िाहरु
• चोरी तथा डगैती
• आगिागी
• दघु टष ना
• आिमण आलद
घट्िाथिि घेिडपु िे कारणहरु
• घट्नातथिमा अनावश्यक व्यलक्तको प्रवेश रोकी भीड
लनयन्त्रण गने।
• घट्नामा परे का व्यलक्तको िरु क्षा गनष।
• अन्य घट्ना घट्न नलदन।
• त्यहाँ भएका प्रमाणहरु नतट गनष र नतट हुनबाट जोगाउन।
• अपराधी पिा िगाउन र लनयन्त्रण गनष।
घट्िाथिि कलत घेिे तिा सेक्यरु रटी गार्डको भूलमका
घट्ना पणू ष रुपमा लनयन्त्रणमा लिई िम्पणू ष प्रमाण जम्मा गरी निलकन्जेि िम्मान घट्ना तथिाइ घेरेर आफ्नो लनयन्त्रणमा राख्नु पदषछ
।घट्नातथिमा कुनै िाक्षी व्यलक्त छ भने उििाई पलन पणू ष लबबरण लियरमात्र पठाउनु पदषछ र पछी िम्पकष गनषको िालग िम्पकष
ठे गाना र नम्बर लिईराख्नु पदषछ िाथै लनम्नलिलखत भलू मका लनबाषह गनषु पदषछ।
• घट्नातथिको िरु क्षा गने।
• प्रमाणहरु जोगाउने।
• िाक्षी व्यलक्त पलहचान गरी उिबाट पणू ष प्रमाण तथा लबबरणहरु लिने।
• भीड लनयन्त्रण गने।
• िपु रभाइजर र आवश्यक्ता अनिु ार आपतकािीन टोिीिाई खबर गने।
• मालनि, धन िम्पलििाई िरु लक्षत तथानमा िाने।
• छानलबन गने टोिीिाई आवश्यक िहयोग गने।
• घाइते,लबरामी तथा मृतक व्यलक्तहरुको िके िम्मन नाम, ठे गान र शङ्ख्यािाई िमाबेश गरे र प्रलतबेदन तयार पाने।
घट्िामा भेलटि सक्िे सम्भालबत प्रमाणहरु
• लफांगर लप्रन्ट।
• खट्टु ाका पैतािाको डोपहरु।
• जिु ा तथा चप्पिहरु।
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•
•
•
•
•

कपडाका टुिाहरू।
प्रयोग गरे का कुनै उपकरणहरु।
कुनै पचाष पम्प्िेटहरु।
लि.लि.लट.लभ. जडान भएमा रे कडष भएका फुटेजहरु।
अपराधी घाइते भएको छ भने रगतका टाटा तथा दागहरु आलद।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: घट्िाथििको सरु क्षा गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िरु क्षा िेवा लदने।
घट्नातथिको िरु क्षा गने।
अवतथा : घट्ना घटेपलछ।
के काम : घट्नातथिको िरु क्षा गने।
कलत राम्रो:प्रमाण (Evidence) िांकिन नगरे िम्म घट्नातथि घेरेर (cord-on) गरे र राख्ने।
आवश्यक िामग्री, औजार डोरी, ररबन आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
२.
घट्ना वररपरी ररबन तथा डोरीिे घेने।
३.
बाटो ढोका िबै बन्द गने प्रमाण जम्मा गनष आयको व्यलक्त तथा पलु िि भन्दा बाहेकिाइ।
४.
िम्बन्धीत व्यलक्तको पररचय पत्र हेने ।
५.
िम्बन्धीत व्यलक्तिाइ प्रवेश लदने।
६.
पलु ििको कायष िमापन पछी प्रमाणको रे कडष राख्ने।
७.
प्रयोग भएको िामग्रीहरुिाई िफा गरे र िही ठाउँमा भण्डारण गने।
८.
घट्नातथििाई खतरमक्त
ु बनाउने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: घट्िाथििको सरु क्षा गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
घट्नातथिको िरु क्षा गने।

WHAT के

घट्नातथिको िरु क्षा गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िमहू गर प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िबैको रोि तय गने।
• घटनतथि तय गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर घट्नातथिको िरु क्षा गरे र देखाउने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
घट्नातथि, रे कडष बक
ु , डोरी तथा ररबन आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: घट्िाथििको सरु क्षा गिे
१. अचानक घट्ना भएमा िेक्यरु रटी गाडषको मख्ु य भलू मका के हो?
क. पलु िििाइ खबर गने।
ख. एम्बि
ु ेन्ििाई खबर गने।
ग. दमकििाई खबर गने।
घ. घट्नािाई आफ्नो लनयन्त्रणमालिई िरु क्षा लदने।
२. घट्नातथिमा कततो व्यलक्तिाइ प्रवेश लदनु पदषछ?
क. बलियो।
ख. लडग्री पाि गरे को।
ग. पलु िि।
घ. धनाढ्य।
३. िाक्षी व्यलक्त भन्नािे कततो व्यलक्तिाई बलु झन्छ ?
क. घट्ना घटाउने व्यलक्त।
ख. घट्ना भइरहेको देख्ने व्यलक्त।
ग. घट्नामा मृत्यू भएको व्यलक्त।
घ. िेक्यरु रटी गाडष।
४. घट्नामा भेलटन िलकने प्रमाणहरु के हुन िक्दछ।
क. लफांगर लप्रन्ट।
ख. पचाष पम्प्िेट।
ग. जिु ा चप्पि।
घ. मालथका िबै।
५. घट्नातथिको िरु क्षा लकन गनषु पदषछ ?
क. प्रमाण जोगाउन।
ख. रोगबाट बचाउन।
ग. रुवाबािी हुन रोक्न।
घ. मालथको कुनै पलन होइन।

धन्यवाद!
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अपरािीिाई पक्रिे
लबषय (सीप/अििारणा):
अपरािीिाई पक्रिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : अपराधी पिाउ पलु जष/evidence।
के काम : अपराधीिाई पिने।
कलत राम्रो: लवना चोटपटक वा कम भन्दा कम क्षलतमा पिे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• अपराधको पररभार्ा बताउने।
• अपराधी को हो पररचय लदने।
• अपराधीको लनयम काननु बारे मा जानकारी लदने।
• प्रहररिाई अपराधी हततान्तरण गने कायषलवलध बताउने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• अपराधी व्यलक्तिाई पिदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा
मौलखक प्रश्न
के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिरको आधारमा लबर्यमा प्रवेश गने।
• पाठको पररचय लदने।
• पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • अपराधको पररभार्ा बताउनुे।

प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•

अपराधीको भनेको के हो प्रष्ट पाने।
अपराधीको लनयम काननु बारे मा जानकारी लदने।
प्रहरीिाई अपराही हततान्तरण गने कायष लबलध बताउनुे।
कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार अपराधीिाइ पिे र देखाउने।
लवद्याथीिाई ग्रपु मा अपराधी पिन िगाउने।
प्रलशक्षाथीिे गरे को कायषको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

१०’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट
पावर प्वाइन्ट

कायष िम्पादन
िचू ी

५’
१०’
१५’
१०’
२०’
२६०’
२०’

१०’

• अपराध भनेको के हो?
• अपराधी भनेको के हो?
• प्रहरीिाई अपराधी हततान्तरण गने कायष लबलध के के हुन?्
जम्मा िमय: ३६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: अपरािीिाई पक्रिे
अपराि
काननु को लबरुद्धमा कुनै लियाकिाप गररन्छ वा कुनै कुरा बोलिन्छ भने त्यििाई
अपराध भलनन्छ। जततै, चोरी, डकै ती, िटु पाट, बिात्कार, हत्या आलद। कुनै
व्यलक्तिे काननु को लबरुद्ध वा काननु िे नगनषु भनेका कायष गछष भने अपराधी भलनन्छ।
आफ्नो कायष तथिमा कुनै अपराध गरे मा अपराधीको पलहचान गरी अपराधीिाई
पिे र काननु िम्वत कायषवालह गनषु पदषछ । अपराधीिाई पिदा जलहिे पलन आफ्नो
िरु क्षािाई ध्यानमा लदनु पदषछ वा अपराधीिे पयु ाषउन िक्ने अिरका बारे मा िदैव
िचेत रहनु पदषछ। िाथै अपराधीिाई पलन कुनैपलन चोट पटक िाग्न लदनु हुदनै ।
लगरफ्तार
काननु िम्बत रुपमा कुनै व्यलक्तिाई आफ्नो कब्जा (कतटडी) मा राख्ने कृ याकिाप
िाई लगरफ्तार भलनन्छ। जततै चोरिाई िमात्न,ु बिात्कारीिाइ िमात्नु आलद ।
लगरफ्तार गर्दाड ध्याि लर्दिुपिे कुराहरु

• आफ्नो पररचयलदने।
• पिाउ पजु ी देखायर मात्र लगरफ्तार गने।
• भाग्न निक्ने गरी िरु क्षा व्यवतथापन गने।
• अपराधीको आत्मबि लगराउनको िालग तपाई अब हाम्रो कब्जामा हुनु हुन्छ भन्ने।
• लगरफ्तार गदाष जलहिे पलन आफ्नो फोिष अपराधीको भन्दा शलक्तिािी हुनु पदषछ।
• लगरफ्तार गदाष आफ्नो र अपराधी दबु ैको िरु क्षािाई ख्याि गनषु पदषछ।
• लगरफ्तार गररिके पलछ िम्भब भयिम्मन लछटो भन्दा लछटो पलु िििाइ लजम्मा िगाउनु पदषछ।
प्रहरीिाई अपरािी हथतान्तरण गिे कायड लबलि
िेक्यरु रटी गाडषिे लगरफ्तार गरे को अपराधीिाई कततो कारबाही गने भन्ने कुरा उक्त देश वा राज्यको लनयम काननु अनिु ार लनधाषरण
हुन्छ। जततो कुनै कम्पनी िामान चोने चोर लगरफ्तारमा परे मा उििे चोरे को िामान बराबरको भक्त
ु ानी गनष िगाई ररहा गररन्छ भने
कुनैिे २ गणु ा ३ गणु ा लतनष िगाई ररहा गदषछन् त्यितै अपराधको प्रकृ लत हेरेर कुनै कम्पलनिे आफै छालडलदने वा लिधै पलु िििाइ
लजम्मा िगाउने गदषछ। जे जततो कारबाही गरे पलन कुनै पलन व्यलक्तिाई धेरै िामो िमय िम्म आफ्नो लनयत्रन्म नराखी पलु िििाई
लजम्मा िगाउनु पदषछ। अपराधीिाई पलु ििको लजम्मा िगाउँदा आफ्नो मनो लवज्ञानिे नभयर कम्पनीको वा उक्त राज्यको नीलत
लनयम अनिु ारे चलनु पदषछ ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: अपरािीिाई पक्रिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िरु क्षा िेवा लदने
अपराधीिाई पिने।
अवतथा : अपराधी पिाउ पलु जष/िबतु प्रमाण
के काम : अपराधीिाई पिने।
कलत राम्रो: लवना चोटपटक वा कम भन्दा कम क्षलतमा पिे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार डोरी, हातकडी, नोट बक
ु , किम आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
२.
याररयािाई आफ्नो लनयन्त्रण लिने।
३.
पिाउ पजु ी देखाउने।
४.
पिाउ गनषु पने कारण मौलखक रुपमा पलन बताउने।
५.
अपराधीिाई आफ्नो लनयन्त्रणमा लिने।
६.
तपाई अब हाम्रो कब्जामा छ कलहँ जाने प्रयाि नगर भनेर अपराधीको आत्माबि लगराउने।
७.
नोट बक
ु तथा ड्यटु ी िग बक
ु मा रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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अभ्यास १: अपरािीिाई पक्रिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
अपराधीिाई पिने

WHAT के

अपराधीिाई पिे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िामलु हक अभ्याि गनषहु ोि

TIME समय

• ४ जना प्रलशक्षाथीको ग्रपु बनाउने।
• प्रलशक्षकिे लदएको के श लिनहु ोि।्
• आवश्यक िामग्रीहरु िांकिन गनहषु ोि।्
• आवश्यक घट्नातथि छनोट गनषहु ोि।
• आवश्यक रोि छान्नहु ोि।
• रोि प्िे गरे र देखाउनहु ोि।
२०’ प्रलत िमहू

RESOURCES
घट्नातथि, रे कडष बक
ु , डोरी तथा हतकडी आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: अपरािीिाई पक्रिे
१. अपराध भन्नािे ..........लवरुद्धमा गररने लियाकिाप ।
क. वलकिको
ख. पलु िि
ग. प्रधानमलन्त्र
घ. काननु
२. कततो अवतथामा िेक्यरु रटी गाडषिे लगरफ्तार गनष िलकन्छ?
क. उपयक्त
ु प्रमाण भएमा।
ख. अपराध गरररहेको देखमे ा।
ग. पिाउ पजु ी भएमा।
घ. मालथको िबै।
३. अपलधिाई पिाउ गररिके पछी के गनषु पदषछ?
क. पलु िििाइ लजम्मा िगाउने।
ख. आमीिाई लजम्मा िगाउने।
ग. हातखट्टु ा बाधेर िडाउने।
घ. मालथको कुनै पलन होइन।
४. िेक्यरु रटी गाडषिे लगरफ्तार गरे को अपराधीिाई कततो कारबाही गने भन्ने कुरा लनयम काननु अनिु ार लनधाषरण हुन्छ?
क. देश वा राज्यको।
ख. कम्पनी मालिकको।
ग. कम्पनीको।
घ. िपु रभाईजारको।
५. लगरफ्तार गदाष आफ्नो र ..........को िरु क्षािाई पलन ख्याि गनषु पदषछ ?
क. पररवार।
ख. िपु रभाइजर।
ग. अपराधी।
घ. कम्पनी।
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साक्षी व्यलिको पलहचाि गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
साक्षी व्यलिको पलहचाि गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : घट्नातथि (Simulated)
के काम : िाक्षी व्यलक्तको पलहचान गने।
कलत राम्रो:देख्ने र िन्ु ने व्यलक्तको पलहचान गरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• िाक्षीको पररचय लदने।
• घट्नामा िाक्षीको महत्व बताउने।
• िाक्षीिँग िरु क्षा गडषिे लिनपु ने जानकारीहरु हरुबारे बताउने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• िाक्षी व्यलक्तको पलहचान गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा
मौलखक प्रश्न
के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने
• पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • िाक्षीको पररचय प्रश्ट पाने

प्रदशषन

िमहू अभ्याि
प्रश्नोिर

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट
पावर प्वाइन्ट

• घट्नामा िाक्षीको महत्व बताउनुे।
• िाक्षी िँग िरु क्षा गाडषिे लिनु पने जानकारी हरु बताउने।
• PG अनिु ार िाक्षी व्यलक्तको पलहचान गरे र देखाउने (िरु क्षाका कायष िम्पादन
िचू ी
कुराहरु तथा * र # िाई जोड्दै जाने)।
• प्रलशक्षाथीहरुिाई PG अनिु ार ग्रपु मा िाक्षी व्यलक्तको पलहचान
गनष िगाउने आवश्यक परे फे री गनष िगाउने।
• प्रलशक्षाथीिे गरे को कायषको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

५’
५’
१०’
२०’

१३०’
५’

• िाक्षी भनेको के हो?
• घट्नामा िाक्षीको लकन महत्व हुन्छ?
• िाक्षी िँग िेक्यरु रटी गाडषिे लिनु पने जानकारी हरु के के हुन?्
जम्मा िमय: १८० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: साक्षी व्यलिको पलहचाि गिे
साक्षी (Witness) को पररचय
कुनै घट्ना प्रत्यक्षरुपमा देख्ने र िन्ु ने व्यलक्तिाई िाक्षी व्यलक्त भलनन्छ। जििे घट्ना प्रत्यक्ष देखेको र िनु क
े ो छ लतलनहरुिाई
िाक्षीहरु भलनने भएकोिे मलहिा, परुु र्, बािक, बयतक, बढु ो, लि.लि.लट.भी. रे कडष आलद िाक्षी हुन िक्छन।् बाि बालिकाहरुिे
झटु ो बोलदैनन् भन्ने मान्यतािे लयनीहरुिाई िबै भन्दा राम्रो िाक्षी मालनन्छ।
घट्िामा साक्षीको महत्ि
कुनै पलन घट्नामा भएको िम्पणू ष लबबरण र त्यिमा िि
ां ग्न व्यक्तीहरुको बारे मा प्रत्यक्षरुपना िाक्षीिे देखेको हुन्छन। िाक्षीिे लदएको
बयानको आधारमा कुनै पलन घट्नाको अलन्तम लनणषय लिने कायष गदषछ त्यिैिे यिको धेरै महत्व हुन्छ। जनु लनम्नलिलखत छन।्
१. घट्नाको ित्य तथ्य पिा िगाउन।
२. घट्नामा िि
ां ग्न अपराधी पिा िगाउन।
३. घट्ना पछी हुन िक्ने र घटाउन िक्ने अन्य घट्नाहरु घट्न नलदन र िहज रुपमा लनयन्त्रण गनष।
४. अलन्तम लनणषयको िालग अदाितमा प्रमाणहरु जटु ाउन।
साक्षीसँग सेक्युररटी गार्डिे लििुपिे जािकारीहरु
िाक्षी व्यलक्तबाट अन्य प्रमाणहरु जटु ाउनकोिालग जलहिेपलन िम्पकष गनषपु ने हुनिक्छ। त्यिैिे उिको परु ा नाम, ठे गाना, िम्पकष
नम्बर लिनु पदषछ। यिको िाथ िाथै लनम्नलिलखत जानकारीहरु पलन लिनु पदषछ।
१. घट्ना किरर भएको लथयो?
२. घट्ना को को र कतता कतता मालनिहरुको िि
ां ग्नता लथयो?
३. घट्नामा कतता-कतता आवाज तथा िब्दहरु िलु नएको लथयो?
४. घट्नामा भएको घाइते र हताहतीको बारे मा।
५. घट्नामा प्रयोग गररएका िवारी िाधन, हात हलतयार तथा िामग्रीहरु।
६. घट्नाको पणू ष लबबरण।
िोट: िाक्षीिँग पणू ष लबबरण लिई िके पछी आफ्नो नोट बक
ु र ररपोटषमा रे कडष गनषु पदषक्ष र िपु रभाईजर िाई ररपोलटषङ्ग गनषु पदषछ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: साक्षी व्यलिको पलहचाि गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िरु क्षा िेवा लदने
िाक्षी व्यलक्तको पलहचान गने
अवतथा : धटना तथि (Simulated)
के काम : िाक्षी व्यलक्तको पलहचान गने।
कलत राम्रो:देख्ने र िन्ु ने व्यलक्तको पलहचान गरे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार क्यामरा लि.लि.लट.लभ. फुटेज, नोट बक
ु , किम आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
२.
अलभबादन गने।
३.
घट्नाको बारे मा कििे देखेको छ वा िनु ेको छ िोध्ने।
४.
लि.लि.लट.लभ. फुटेज हेने।
५.
िाक्षी व्यलक्तको पणू ष लववरण रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-

अभ्यास १: साक्षी व्यलिको पलहचाि गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)
WHAT के
HOW कसरी

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
िाक्षी व्यलक्तको पलहचान गने।

िाक्षी व्यलक्तको पलहचान गरे र देखाउनहु ोि।्
िमहू प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक िामग्रीहरु िांकिन गनहषु ोि।्
• रोि प्िे तयार गरी रोि प्िे गनषहु ोि।्
• आवश्यक तथान छनोट गनषहु ोि।्

TIME समय
श्रोत/सामग्रीहरु

• िाक्षी व्यलक्त पलहचान गरे र देखाउनहु ोि्
५’ प्रलत प्रलशक्षाथी
क्यामरा लि.लि.लट.लभ. फुटेज, नोट बक
ु , किम आलद।
धन्यबाद Thank you
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हो/छ

होइन/
छै न

प्रश्नहरु: साक्षी व्यलिको पलहचाि गिे
१. िाक्षी भन्नािे कततो व्यलक्तिाई बलु झन्छ.
क. िेक्यरु रटी गाडष।
ख. पलु िि।
ग. आमी।
घ. प्रत्यक्ष िेन्ने र देख्ने।
२. ................... िाइ िबैभन्दा राम्रो िाक्षी मान्न िलकन्छ।
क. लि.लि.लट.लभ.।
ख. पलु िि।
ग. बिबालिका।
घ. मलहिा।
३. िाक्षी व्यलक्तिाई अदाितिे पलन बोिाउन िक्छन।
क. लठक।
ख. बेलठक।
४. िाक्षी व्यलक्तको िम्पकष ठे गाना र नम्बर लकन लिनु पदषछ?
क. िांगै नातताको िालग।
ख. घट्नाको अन्य जानकारी लिन।
ग. िाक्षीको आलथषक अवतथा थाहा पाउन।
घ. िाक्षीिाई राम्रो िाथी बनाउन।
५. िाक्षी िँग आँफुिे लिएको लबबरण लकननोट बक
ु र ररपोटषमा िेख्नु पदषछ?
क. लबिेिा भनेर।
ख. पछी ररपोलटङ गदाष गललत होिा भनेर।
ग. आदाितिे माग्यो भने पेि गनषको िालग।
घ. मालथको िबै िही हो।
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प्रमाण जम्मा गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
प्रमाण जम्मा गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : प्रमाण चालहने घट्ना (Simulated)
के काम : प्रमाण जम्मा गने।
कलत राम्रो:कायषलवलध अपनाएको छ, प्रमाण िरु लक्षत राखेको छ, प्रमाण िही छ, प्रमाणको प्रलतलिलप िरु लक्षत राखेको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• प्रमाणको पररचय लदने।
• प्रमाणको महत्व बताउने।
• प्रमाणको प्रकारको िचू ी बनाउने।
• प्रमाण िरु लक्षत राख्ने तररकाहरु बणषन गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
माध्यम
समय
Media
Methods
Key notes
Time
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
लफ्िप चाटषमा
• कुनैपलन अपराधीिाई के को आधारमा कावाषही गररन्छ?
मौलखक प्रश्न
लचत्र
५’
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र लनष्कर्षमा पग्ु ने।
मौलखक
• पाठको पररचय लदने।
पावर प्वाइन्ट
• पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • प्रमाणको भनेको के हो प्रश्ट पाने।
पावर प्वाइन्ट
५’
५’
• प्रमाणको महत्व बताउने।
प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•

प्रमाणको प्रकारको िचू ी बनाएर देखाउने।
प्रमाण िरु लक्षत राख्ने तररकाहरु बणषन गने।
प्रमाण जम्मा गरे र देखाउने
प्रलशक्षाथीहरुिाई ग्रपु मा प्रमाण जम्मागनष िगाउने।
प्रलशक्षाथीिे गरे को कायषको मलू याक
ां न गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।
•
•
•
•

कायष िम्पादन
िचू ी

३०’
११०’
२०’

५’

प्रमाण भनेको के हो?
प्रमाणको लकन महत्व हुन्छ?
प्रमाणका प्रकारहरु के के हुन?्
प्रमाण िरु लक्षत राख्ने तररकाहरु के के हुन?्
जम्मा िमय: २४० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: प्रमाण जम्मा गिे
प्रमाण
प्रमाण एक तथ्य हो जििे अदाित तथा कुनै ठाउँमा राम्रो लनणषय गनष महत्व भलू मका खेलदछ त्यिैिे प्रमाणिाई अनिु न्धानको
िममा लिलटकि भाग मालनन्छ। िेक्यरु रटी गाडषिे प्राि गरे को प्रमाणहरुिाई राम्रो िँग ह्यान्डि गनषु पदषछ अलन मात्र अलन्तम लनणषय
गनष िहज हुन्छ र ित्य तथ्य पिा िाग्दछ। त्यलह ित्य तथ्यको आधारमा राज्यिे लनधाषरण गरे को कावाषही गनष िहज हुन्छ। प्रमाण
लवना कुनै पलन कावाषही गनष िलकदैन।
प्रमाणको महत्ि
१. िही रुपमा अलन्तम लनणषय गनष।
२. घट्नामा के के भएको छ भलन पिा िगाउन।
३. अपराधी पिा िगाउन।
४. घट्नाम िांिग्न ब्यलक्तहरु पिा िगाउन।
५. अनिु न्धानकताष तथा अदाितमा लनणषयको िालग िहयोग गनष।
६. घट्नाको कारण पिा िगाउन।
७. त्यततै प्रलकलतको अन्य घट्नामा िावधानी रहनको िालग।
प्रमाण सरु लक्षत राख्िे तररकाहरु
१. घट्ना भएको एररयािाई िरु लक्षत राख्ने।
२. प्रमाण घट्ना भएकोतथि भन्दा अन्य ठाउँमा पलन पाउन िलकन्छ त्यििाई पलन िरु लक्षत राख्ने।
३. घट्ना घटेको ठाउँमा जाने िम्पणू ष बाटोहरु बन्द गने (आपतकािीन िवारी िाधन भन्दा बाहेक)।
४. कुनै पलनिामान बालहर लनकालन नलदने।
५. आफ्नो नोट बक
ु र ररपोटषमा रे कडष गने िपु र भाइजरिाई बझु ाउने र एक प्रलत आँफु िांगै राख्ने।
६. लि.लि.लट.लभ. को रे कडष जोगाएर राख्ने।
७. जतताको तततै अवतथामा फोटो तथा लभलडयो लखचेर राख्ने।
प्रमाणको प्रकार
१. प्राइमरी (Primary)
२. िेकेन्डरी वा डकुमेन्टरी (Secondary or documentary)
३. िकष मटालन्ियि (Circumstantial)
४. हेयरिे (Hearsay)
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: प्रमाण जम्मा गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

िरु क्षा िेवा लदने
प्रमाण जम्मा गने।
अवतथा : प्रमाण चालहने घट्ना (Simulated)।
के काम : प्रमाण जम्मा गने।
कलत राम्रो:कायषलवलध अपनाएको छ, प्रमाण िरु लक्षत राखेको छ, प्रमाण िही छ, आवश्यकता
अनिु ार बझु ाएको प्रमाणको प्रलतलिलप बनाइ िरु लक्षत राखेको छ।
आवश्यक िामग्री, औजार क्यामरा लि.लि.लट.लभ. फुटेज, नोट बक
ु , किम आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
२.
प्रमाण भएको क्षेत्रिाई आफ्नो लनयन्त्रणमा लिने।
३.
िबै गेटहरू वा बाटोहरु बन्द गने।
४.
फोटो तथा लि.लि.लट.लभ. हरुिाइ जम्मा गने।
५.
प्रमाणिाइ जतताको त्यततै अवतथामा िरु लक्षत राख्ने।
६.
िपु रभाइजर तथा पलु िििाइ बझु ाउने।
७.
प्रलतलिलप आफूिगां ै राख्ने।
८.
नोट बक
ु मा रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: प्रमाण जम्मा गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
प्रमाण जम्मा गने।

WHAT के

प्रमाण जम्मा गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िामलू हक अभ्याि गनषहु ोि।
- आवश्यक िामग्रीहरु िांकिन गनहषु ोि।्
- रोि प्िे लडजाइन गनहषु ोि।्
- रोि प्िे गनहषु ोि।्
- प्रलशक्षक िमक्ष प्रमाण जम्मा गरे र देखाउनहु ोि।्
२५’ प्रलत िमहू ।

TIME समय

RESOURCES
घट्नातथि, रे कडष बक
ु , क्यामरा, लि.लि.लट.लभ. फुटेज आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you

130

प्रश्नहरु: प्रमाण जम्मा गिे
१. प्रमाणिाइ अनिु न्धानको ...........भाग भलनन्छ।
क. लिलटकि
ख. पलहिो
ग. दोस्रो
घ. अलन्तम
२. प्रमाण कहाँ कहाँ पाउन िलकन्छ?
क. घट्नातथि।
ख. घट्ना घटाएर अपराधी फके को बाटो।
ग. अपराधी बतने तथान।
घ. मालथको िबै।
३. प्रमाणको प्रकार
क. प्राइमरी.
ख. िेकेण्डरी वा डकुमेन्टरी
ग. िकष मटालन्ियि वाहेयरिे
घ. मालथको िबै।
४. िेक्यरु रटी गाडषिे कततो प्रमाण रे कडष गनषु पदषछ?
क. िही प्रमाण।
ख. आगन्तक
ु िे लदएको प्रमाण।
ग. पािेिे लदएको प्रमाण।
घ. मालथको िबै।
५. प्रमाण िरु क्षाको िालग र झट्टु ा प्रमाणहरु राख्न निकोि भन्नको िालग घट्नातथिको िरु क्षा गनषु पदषछ।
क. लठक।
ख. बेलठक।
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मोर््यि
ु ६: आकलथमक तिा अलग्ि सुरक्षा

132

आकलथमक कायड मा िेतृत्ि गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
आकलथमक कायड (emergency) मा िेतृत्ि गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : आकलतमक दृष्य (Simulated)
के काम : आकलतमक कायष (emergency) मा नेतत्ृ व गने.
कलत राम्रो:नेततृ व कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।.
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• नेतत्ृ व र आकलतमक अवतथा को पररचय लदने.
• आकलतमक क्षेत्रको जानाकारी लदने.
• आकलतमक अवतथामा िरु क्षा गडषको भलू मका बताउने.
• आकलतमक अवतथामा िरु क्षा गडषिे गनषु पने र नपने कायषहरु उलिेख गने.
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मौलखक प्रश्न र छिफि
• नेतत्ृ व भनेको के हो? िरु क्षा गाडषिे कततो अवतथामा नेतत्ृ व
गनषु पदषछ? भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र आकलतमक
कायषमा नेतत्ृ व गनेबारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने: आज हामी आकलतमक कायषमा किरर
नेतत्ृ व गने बारे मा पढ्छौ भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप
चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
• नेतत्ृ व र आकलतमक अवतथा को पररचय बताउने।

प्रदशषन

अभ्याि

प्रश्नोिर

• आकलतमक क्षेत्रको जानकारी लदने।
• आकलतमक अवतथामा िेक्यरु रटी गाडषको भलू मका प्रष्ट पाने।
• आकलतमक अवतथामा िेक्यरु रटी गाडषिे गनष पने र नपने
कायषहरु छिफि गने।
• िानो घट्ना लडजाइन गरर त्यिमा नेतत्ृ व गरे र देखाउने।
• लवद्याथीिाई ग्रपु मा लवलभन्न घट्ना अध्ययन लदई आकलतमक
कायषमा नेतत्ृ व गनष िगाउने।
• नेतत्ृ व गरे को मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।
• आकलतमक भनेको के हो?
• आकलतमक क्षेत्रहरु के के हुन?्
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माध्यम
Media

समय
Time

५’

लफ्िप चाटष
कायषिम्पादन
िचू ी

५’
५’
५’
५’
२०’
५०’
२०’
५’

• आकलतमक अवतथामा ध्यान लदनु पने कुराहरु के के हुन?्
• आकलतमक अवतथामा िेक्यरु रटी गाडषिे गनषु पने कायषहरु के के
हुन?्
• आकलतमक अवतथामा िेक्यरु रटी गाडषिे गनषु पने कायषहरु के के
हुन?्
जम्मा िमय: १२० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: आकलथमक कायड (Emergency) मा िेतृत्ि गिे
को पररचय
योजना लबना तथा कुनै अपझषट आइपने िमतया तथा घट्नाहरुिाई आपतकािीन (Emergency)भलनन्छ। जततै बाढी, पलहरो,
हुरीबताि, भक
ू म्प, आगिागी आलद। लबलभन्न कम्पनीहरुिे आपतकािीन िमयमा ब्यबतथापन गनषकोिालग आ-आफ्नै योजनाहरु
बनाएको हुन्छन।् त्यततो िमयमा िेक्यरु रटी गाडषहरुिे नेतत्ृ वदायी भलू मका खेलनु पदषछ। िेक्यरु रटी गाडषहरुिाई आफ्नो एररयामा हुन
िक्ने िम्भालबत आकलतमक अवतथा हरुको बारे मा तालिम गराएरमात्र कायष क्षेत्रमा खटाउनु पदषछ, फितवरूप आकलतमक
िमयमा िेक्यरु रटी गाडषहरुिे नेतत्ृ व दायी भलू मका खेिेर मालनि, धन िम्पलि र िचू नाहरुिाई िरु क्षा लदन िक्छन।
आपतकािीि समयमा प्रािलमकता
• मलनििाई पलहिो प्राथलमकता लदनपु दषछ।
• धन िम्पलििाई दोश्रो प्राथलमकता लदनु पदषछ।
Emergency क्षेत्रको जािकारी
िबषप्रथम आपतकािीन घट्नाहरु घट्न िक्ने िम्भालबत क्षेत्रहरुको बारे मा िेक्यरु रटी गाडषहरुिाई जानकारी हुनु पदषछ, त्यतता
िम्भालबत क्षेत्रहरुमा लवलभन्न प्रकारको िांकेतहरु राखेर पलन जानकारी लदन िलकन्छ। आपतकािीन क्षेत्रहरुमा ड्यटु ी परे मा अन्य
क्षेत्रको भन्दा बढी िावधानी अपनाउनु पदषछ र ितकष भइ बतनु पदषछ। कुनै आपतकािीन घट्नाहरु घलटिके को छ भने त्यतता
एररयामा झन् बढी ध्यानलदनु पदषछ र त्यतता यररया हरुमा लभलबन्न माध्यमहरु प्रयोगगरी िबष िाधारहरुिाई पणू ष जानकारी लदनु
पदषछ, जततै आगिागी भएको छ भने फायर अिामष बजाएर तथा आगिालग आगिागी भन्दै िबैिाई जानकारी लदन।ु
आपतकािीन घट्नाहरु घटीिके को छ र कुनै िांकातपद छ अवतथामा वा थप अनिु न्धान गनपषु ने छ भने त्यतता एररयािाई जलहिे
पलन िरु लक्षत रुपमा आफ्नो कब्जामा राख्नु पदषछ ताकी किैिे प्रमाणहरु नष्ट गनष र झटु ा प्रमाण हरु राख्न नपरोि् जतको िालग लनम्न
लिलखत उपायहरु अविम्बन गनषु पदषछन।्
• घट्नातथि वररपरी िेक्यरु रटी गाडषहरु तैनाथ गने।
• घट्नातथि वरीपरर ररबन वा फलनषचरिे घेरा िगाउने।
• आपतकािीन िवारी िाधनहरु बाहेक अरुिाई बाटोहरु बन्द गने।
• िबदु तथा प्रमाणहरुिाई नलबगारीकन जहाँ छ त्यलह छाडी लदनहु ोि।्
Emergency मा सेक्युररटी गार्डको भूलमका
आपतकािीन अवतथा आउनु भन्दा पलहिनै िेक्यरु रटी गाडषहरुिे आपतकािीन अवतथा आएमा किरर कामगने भनेर पलहिानै
योजना लनमाषण गरे को हुनपु दषछ। आपतकािीन िमयमा िेक्यरु रटी गाडषिे जानकारी लदने, लनयन्त्रण गने, आवश्यक फोिष मगाउने,
मालनि र धन्िम्पलििाई खतरा क्षेत्र बाट िरु लछत क्षेत्रमा पयु ाषउने िगायत महत्वपणू ष भलू मका लनभाषह गनषु पदषछ। आपतकािीन
िमयमा िेक्यरु रटी गाडषिे गनषु पने लवलभन्न कायषहरु लनम्नलिलखत छन।्
• अवतथाको लवश्ले र्ण गने।
• िपु र भाइजरिाई खबर गने।
• आपतकािीन फोिषिाइ खबर गने।
• िबष िाधारणिाई जानकारी लदने।
• मालनि,धन िम्पलि र िचू नाहरुिाई िरु लछत एररयामा पयु ाषउने।
• अपाांग, बढु ा-बढु ी, बच्चा-बच्ची भार्ा नाभझ्ु ने व्यलक्तहरुिाई लबशेर् िहयोग गने।
• घाइतेिाई प्राथलमक उपचार गने र अतपताि पठाउने।
• घट्नामा भएका प्रमाणहरुिाई िरु लक्षत गने।

• घट्नाको पणू ष लववरण राखेर ररपोटष बनाउने।
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अभ्यास १: आकलथमक कायड (Emergency) मा िेतृत्ि गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
आकलतमक कायष (emergency) मा नेतत्ृ व गने।

WHAT के

आकलतमक कायष (emergency) मा नेतत्ृ व गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• प्रलशक्षक बाट घट्ना लिने।
• घट्ना अध्ययन गने।
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर आकलतमक कायष (emergency) मा नेतत्ृ व गने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
पोतट, रे कडष बक
ु , टेलिफोन तथा रे लडयो िेट आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: आकलथमक कायड )Emergency) मा िेतृत्ि गिे
१. आपतकािीन अवतथा भन्नािे के बलु झन्छ?
क. आगिागी
ख. भक
ू म्प
ग. हावाहुरी
घ. मालथको िबै
२. आपतकािीन िमयमा तिका मध्ये के िाई बढी प्राथलमकता लदनु पदषछ?
क. मालनिहरु
ख. जनावरहरु
ग. एक करोड डिर
घ. कम्प्यटु रमा भएकोमहत्वपणू ष डाटा
३. आपतकािीन अवतथामा योजना बनाउन पदैन लकनलक यो कलहिे आँउछ थाहा हुदँ नै ।
क. लठक
ख. बेलठक
४. कुनै आपतकािीन घट्ना िांकातपद छ र कायाषियको ऐना फुटेको छ भने तपाई के गनषु हुन्छ?
क. जतताको त्यततै बनाउने
ख. डतटबीनमा फालने लकनलक म्यानेजरिे नदेखोि्
ग. िरु लक्षत रहन लदने
घ. एम्बि
ु ेन्ििाई फोन गने
५. आपतकािीन िमयमा के गनषु पदषछ?
क. हतार गनषु पदषछ।
ख. दौडनु पदषछ।
ग. नआलिकन योजना अनिु ार काम गनषु पदषछ।
घ. पिङमलु न िुक्नु पछष ।
धन्यवाद!
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फायर एक्सलटङलग्िशर द्वारा आगो लिभाउिे
लबषय (सीप/अििारणा):
फायर एक्सलटङलग्िशर द्वारा आगो लिभाउिे।
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : िरुु वालत आगो (Simulated)
के काम : एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो लनभाउने।
कलत राम्रो:आगो लनभेको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• एक्िलटङलग्वशरको पररचय लदने।
• एक्िलटङलग्वशरका प्रकारहरु बताउने।
• एक्िलटङलग्वशर राख्ने ठाउँको जानकारी लदने।
• एक्िलटङलग्वशरका मख्ु य भागहरुको िचू ी बनाउने।
• फायर का प्रकारहरु बताउने।
• एक्िलटङलग्वशरको भौलतक पररक्षण गने तररका बताउने।
• एक्िलटङलग्वशरको प्रयोग गदाष अपनाउनु पने िरु क्षाका लनयमहरु बयान गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• फायर एक्िलटङलग्वशर चिाई रहेको लचत्र देखाउँदै यो के हो
मौलखक प्रश्न
अथवा के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र फायर
एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो लनभाउने बारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने: आज हामी एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो
लनभाउने बारे मा पढ्छौं भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष
अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • एक्िलटङलग्वशरको पररचय लदने।

प्रदशषन
िमहू अभ्याि

•
•
•
•
•
•

एक्िलटङलग्वशर को प्रकार बताउने।
एक्िलटङलग्वशर राख्ने ठाउको जानकारी लदने।
एक्िलटङलग्वशरका मख्ु य मख्ु य भागहरुको प्रष्ट पाने।
फायरको प्रकार बताउने।
एक्िलटङलग्वशरको भौलतक पररक्षण गने तररका बणषन गने।
एक्िलटङलग्वशर प्रयोग गदाष अपनाउनु पने िरु क्षाका लनयमहरु
बताउने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

१५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

पावर प्वाइन्ट

कायष िम्पादन
िचू ी

५’
१०’
१५’
१५
२०’
१०’
१०’
२०’
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प्रश्नोिर

• फायर एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो लनभाएर देखाउने (िरु क्षाका
कुराहरु तथा * र # िाई जोड्दै जाने ,आवश्यक परे फे री गरे र
देखाउने)।
• फायर एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो लनभाउन िगाउने।
• एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो लनभाउने कायषको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

१८०’
५०’

१०’

•
•
•
•
•
•

एक्िलटङलग्वशर भनेको के हो?
एक्िलटङलग्वशर कतता-कातता प्रकारका हुन्छन?्
एक्िलटङलग्वशर चिाउदा ध्यान लदनु पने कुराहरु के के हुन?्
एक्िलटङलग्वशर का मख्ु य भागहरु के के हुन?्
फयरका प्रकारहरु के के हुन?्
एक्िलटङलग्वशर चिाउदा अपनाउनु पने िरु क्षाका लनयमहरु के
के हुन?्
• एक्िलटङलग्वशर भौलतक पररक्षण किरर गररन्छ?
जम्मा िमय: ३६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: फायर एक्सलटङलग्िशर द्वारा आगो लिभाउिे
पररचय
आगिालग भएकोबेिामा आगो लनभाउन प्रयोग हुने उपकरणिाई फायर एक्िलटङलग्वशर भलनन्छ। जिको िहायतािे आगो
लनभाईन्छ। एक्िलटङलग्वशर लभत्र कुनैमा पाउडर, कुनैमा फोम, कुनैमा पानी, कुनैमा CO2 ग्याि भररएको हुन्छ जििाई आगो
लनभाउन िक्ने बनाएर बन्द गररएको हुन्छ। जिको मालथलिो भागमा पाइप हुछ त्यिैबाट भरे को बततुहरु लनतकन्छ र आगो लनभाउने
काम गररन्छ।

फायर एक्िलटङलग्वशर का प्रकारहरु
फायर एक्िलटङलग्वशर िाई त्यिमा भरे र बन्द गरे को बततु वा के लमकिको आधारमा पाँच भागमा बगीकारण गरे को पाइन्छ जनु
लनम्न लिलखत छन।्
1. फोम(Foam)
2. पाउडर (Powder)
3. पानी (Water)
4. कावषन डाई अक्िाइड (CO2)
5. लभजेको रिायन (Wet Chemical)

एक्सलटङलग्िशर राख्िे ठाउको बारेमा जािकारी लर्दिे
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एक्िलटङलग्वशर आगो लनयन्त्रण गने एक महत्वपणू ष उपकरण हो। यििाइ के लह िामान तथा बक्िहरुिे नछे क्ने ठाउँमा,खि
ु ा चौर
तथा मालनिहरु लहड्दाां अलझने ठाउँमा नराखी आवश्यक परे को बेिामा िबैिे भेट्ने ठाउँमा राख्नु पदषछ। िबैिे िलजिै देख्न र
भेट्न िक्ने ठाउँमा राख्यो भने िही रुपमा अलग्न लनयन्त्रण गनष िलकन्छ होइन भने यििाई खोज्दा खोज्दै अलग्निे उग्ररुप लिएर िबै
िखाप बनाई लदन िक्दछ। यििाई बन्द गरी कुनै बाकि तथा कुनै िकर लभत्र कलहिे पलन राख्नु हुदनै ।
एक्सलटङलग्िशर को मुख्यभागहरु
फायर एक्िलटङलग्वशर का मख्ु य भागहरु लनम्न अनिु ार छ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

िेलफ्ट लपन (Safety pin)
इलन्डके टर (Indicator)
नोजि (Nozzle)
हेन्डि/लरगर (Handle/triger)
ट्याँक (Tank)
िेवि (Label)
इन्िपेलक्टङ ट्याग (Inspecting tag)

एक्सलटङलग्िशरको भौलतक पररक्षण गिे तररकाहरु
एक्िलटङलग्वशरको भौलतक पररक्षण गनषु पलन िेक्यरु रटी गाडष हरुको एक महत्व पणू ष काम हो। उपकरण राख्दैमा अलग्न लनयन्त्रण गनष
िलकन्छ भन्ने होइन प्रयोग गनष योग्य अवतथामा राख्नु पदषछ ताकी आवश्यक परे को बेिामा त्यििे काम गरोि जतकोिागी
लनम्नलिलखत पररक्षण गनषु पदषछ।
सेलफ्ट लपि (Safety Pin)
िेलफ्ट लपन राम्रो िँग िागेको हुनु पदषछ, यो लपन निागेको अवतथामा हेण्डि िमात्दा अटोमेलटक िचां ािन हुन्छ र के लमकि खेर
जान्छ त्यिैिे िेलफ्ट लपनिाई िाई राम्रो िँग चेक गनषु पदषछ।
इलन्र्के टर (Indicator)
इलन्डके टरको प्रेिर िइु जलहिेपलन हररयो भागमा ९० लडग्री भएर बिेको हुनु पदषछ अन्य भागमा भएकोअवतथामा एक्िलटङलग्वशर
िे कुनै काम गदैन। CO2 एक्िलटङलग्वशरमा भने इलन्डके टर हुदनै ।
िोजि (Nozzle)
एक्िलटङलग्वशरको यो भागबाट लभत्र रहेको के लमकि बालहर आउने हो, यिमा प्वाि परे को वा भाँलचएको छ भने अलग्न लनयन्त्रण
गदाष िम्बन्धीत ठाउँमा नपग्ु न िक्दछ त्यिैिे यििाई राम्रो िँग चेक गनषु पदषछ।
हेण्र्ि/लिगर (Handle/Trigger)
यो एक महत्वपणू ष भागको,यििाई च्यापे पलछमात्र लभत्र रहेको के लमकि बालहर आउँदछ, त्यिैिे हेण्डि लठक छ लक छै न भलन
लबशेर् रुपमा िमाउने भाग चेक गनषु पदषछ।
ट्याँक (Tank)
एक्िलटङलग्वशर को िम्पणू ष के लमकि यो ट्याँकमा जम्मा भएर बिेको हुन्छ। ट्याँकको कुनै भागमा ड्यामेज भयो वा प्वाि पर्यो
भने िम्पणू ष के लमकि खेर जान िक्छ त्यिैिे बेिा बेिामा चेक गरी राख्नु पदषछ।
िेिि (Label)
यिमा एक्िलटङलग्वशरको नाम,चिाउने लबलध, लनमाषणगने कम्पनीको नाम आलद िेलखएको हुन्छ, िेविमा िेखेको लनदेशन
अनिु ार पलन चिाउनु पने हुन िक्छ त्यिैिे यििाई पलन िरु क्षीत राख्नु पदषछ।
इन्सपेक्सि ट्याग (Inspection tag)
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िम्पणू ष भागहरु चेक जाँच गररिके पलछ एक्िलटङलग्वशर चिाउन योग्य छ भलन टालिएको ट्याग िाइनै इन्िपेक्िन ट्याग भलनन्छ।
यिमा बनाएको लमलत,चेक जाँच गरे को लमलत र अलन्तम लमलत रालखएको हुन्छ , लमलत िमाि भयपछी वा कुनै पलन खराबी
फे िापरे मा आँफु भन्दा लिलनयर अलफिरिाइ वा एक्िलटङलग्वशर कम्पनीिाई चेक जाँच गरे र इन्िपेक्िन ट्याग िगाउनको िालग
खबर गनषु पदषछ।
फायर एक्सलटङलग्िशर चिाउिु होस्
फायर एक्िलटङलग्वशर चिाउदा PASS मेथोड बाट चिाइन्छ
P – Pull the pin to break the seal
A – Aim to the low
S – Squeeze the trigger
S – Sweep side to side
एक्सलटङलग्िशर को प्रयोग गर्दाड अपिआउिु पिे सरु क्षाका लियमहरु
एक्िलटङलग्वशर द्वारा अलग्न लनयन्त्रण गनष िलकन्छ तर िहीरुपमा िन्चािन गनष निके मा यििे झन खतरा पलन लनम्त्याउन िक्दछ
त्यिैिे िही पलहचान गरी िहीरुपमा प्रयोग गनषु पदषछ। एक्िलटङलग्वशर को प्रयोग गदाष लनम्नलिलखत िरु क्षाका लनयमहरु पािना गनषु
पदषछ।
१. उपयक्त
ु एक्िलटङलग्वशर प्रयोग गनषु पदषछ, जततै लवद्यतु ीय अलग्नमा पानी तथा फोम जतता एक्िलटङलग्वशर प्रयोग गनषु
हुदँ नै । यततो अलग्नमा CO2 अथवा ड्राई के लमकि पाउडरको एक्िलटङलग्वशर प्रयोग गनषु पदषछ ।
२. िेलफ्ट लपन लनकालदा धेरै हतार गनषु हुदनै लकनलक हातमा घाउ िाग्निक्छ।
३. प्रज्विनलशि पदाथषहरु नलजकै छ भने एररयामा आगो लछटै फै लिन िक्छ यतता िांबेदनशीि कुराहरुमा बढी ितकष हुनु
पदषछ र तत्कािै हटाउनु पदषछ।
४. यलद कोठा वा घर लभत्र फायर फाईलटांग गदै हुनु हुन्छ भने जलहिे पलन पछालडको भाग लनतकने ढोकालतर पानषु पदषछ ताकी
आगो लनयन्त्रण भन्दा बालहर गएमा िहज रुपमा पछाडी हट्दै लनतकन िकोि।
५. यलद हावा िालगरहेको खलु िा ठाउँमा एक्िलटङलग्वशर चिाउदै हुनहु ुन्छ भने हावाको लदशामा बिेर चिाउनु पदषछ,यलद
उलटो लदशामा बिेर चिाउनु भयो भने िबै आगो,धवु ाँ र के लमकि आँफैमा पनष िक्दछ।
६. आफ्नो िरु क्षाको िालग व्यलक्तगत िरु क्षाका उपकरणहरु (PPE) िगाउनु पदषछ।
७. आँफुिे उचालन निलकने एक्िलटङलग्वशर हरुिाई उचािेर प्रयोग गने प्रयाि गनषु हुदँ नै , ठुिो छ भने पाङ्ग्रा प्रयोग गरे र
गडु ाएर िानु पदषछ ।
फायर आगो
इन्धन,ताप र अलक्िजनिाई एकै ठाउँमा लमिाउदा त्यिबाट उत्पन्न हुने पररणामिाइनै आगो भलनन्छ। मानव जीवनमा लवलभन्न
प्रयोजनको िालग प्रयोग हुने आगोिाइ िहीरुपमा प्रयोग र लनयन्त्रण गनष निके मा यिबाट धेरै धन जनको क्षलत हुन पग्ु दछ। के लहगारी
आगिागी भैहािेमा आगोिाइ लनयन्त्रण गने, आवश्यक जानकारी प्रदान गने, मालनि, धनिम्पलि र िचू नाहरुिाइ आगोबाट
बचाउने काम िेक्यरु रटी गाडषिे गनषु पदषछ।
आगिागी हुिे सभ
ं ालित कारणहरु
१. करे न्ट िटष।
२. चरु ोट लपएर जथाभाबी फालन।ु
३. ग्याँि लिक भयर।
४. कुनै लबतफोटक पदाथष लबतफोट।
५. आगोिाइ हेिचेक्र्याई गरे मा।
142

६. घर्षणबाट लनतकने लझलकाहरु लनयन्त्रण नगरे मा।
आगो लियन्त्रण गिे लतरकाहरु
१. अलक्िजन हटायर।
२. लचिो बनाएर।
३. इन्धन लनकािेर।
आगोको बगीकरण,उर्दाहरण र लिभाउिे उपकरण
आगोको बगीकरण

आगोको उर्दाहरण

आगो लिभाउिे उपकरणको रंग

आगो लिभाउिे उपकरण

A-मेटेररयि (ठोि)

कागज, कपडा, रवर, प्िालष्टक

रातो

पानी, ड्राई के लमकि पाउडर

B-ज्विनशीि (झोि)

मरट्टते, पेरोि, लडजि, इलन्जन अइि

लिम

फोम, ड्राई के लमकि पाउडर

C-ग्यािहरु

प्रोपेन, लमथेन, बटु ान

कािो

D-धातुहरु
E-लवद्यतु ीय

म्याग्नेलियम, अलमलु नयम
लबजि
ु ीका तारहरु

लनिो
कािो

कावषन डाई अक्िाइड, ड्राई
के लमकि पाउडर
पानी, ड्राई के लमकि पाउडर
कावषन डाई अक्िाइड, ड्राई
के लमकि पाउडर
लभजेको के लमकि

पकाउने तेि र बोिोहरु
पकाउने तेि र बोिोहरु
पहेंिो
कथतो अिथिामा आगो लिभाउि अलघ िबढ्िे
१. आगो कन्रोि भन्दा बालहर गयमा।
२. लनतकने कुनै बाटो नभएमा।
३. परु ै कोठा धवु ाँनै धवु ाँिे भररएको भएमा।
४. ग्यािको लिलिण्डरनै बलिरहेको भएमा।
५. आँफुिे आगो लनभाउन निक्ने भएमा।
आगो लियन्त्रणका पूिड साििािीहरु
१. आफ्नो ड्यटु ी िोके शनमा अिटष रहने।
२. आफ्नो िोके शनको भतु , वतषमान र भलबष्यको पणू ष जानकारीमा रहने र त्यलह अनरुु प आगिागी हुन िक्ने िभां ालवत
कारणहरु भएमा िावधानी अपनाउने।
३. आगो लनभाउने उपकरण र प्रलकया बारे िम्पणू ष कमष चाररहरुिाई जानकारी लदने।
४. आगिागी भएमा आपतकािीन लनतकने बाटो लनतकने प्रलकया तथा जम्मा हुने ठाउको बारे मा जानकारी लदने।
५. अलग्न लनयन्त्रण गने लबशेर् लटम बनाउने,यलद आगिागी भैहािेमा अलग्न लनयन्त्रण लटमिे लबशेर् भलू मका लनबाषह गदषछ।
६. कापेट तथा कुनै बलन िक्ने बततहु रुको मालथबाट लबजि
ु ीका तारहरु निाने।
७. लबजलु िको धेरैिाइनहरु एउटै प्िगबाट नजोड्ने।
८. लबजि
ु ीको तारमा क्षमता भन्दा बढीको करे न्ट नजोड्ने।
९. लबजि
ु ीमा कुनै िमतया आएमा तत्काि इिेक्रीलियनिाइ खबर गरी बनाउन िगाउने।
१०. अलत प्रज्विनिीि पदाथष भएकोठाउँमा ििाई,िाइटर तथा अलग्न जन्य बततुहरु लनर्ेध गने र घण्टा घन्टामा गतती गने।
११. फायर एक्िलटङलग्वशर िहजै देलखने ठाउँमा प्रयोग गनष तयारर अवतथामा राख्ने।
१२. लतप्रङ्जकििाई बेिा-बेिामा चेक जाँच गने र आगोिागेमा तवचालित हुने गरी राख्ने।
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१३. फायर अिामष पद्धलत िाई चेक गरी पणू ष रुपमा काम गने अवतथामा राख्ने।
१४. तमोक लडटेक्टर िाई चेक गरी पणू ष रुपमा काम गने अवतथामा राख्ने।
१५. अलग्न लनयन्त्रण टोलिको िम्पकष नम्बर िेक्यरु रटी गाडष िँग जलहिेपलन हुनु पदषछ।
आगिागी भएमा सेक्यरु रटी गार्डको भलू मका
१. फायर अिामष बजाउने।
२. फायर एक्िलटङलग्वशर प्रयोग गरे र आगो लनभाउने।
३. िके िम्मा मख्ु य लबद्यतु को लतवच अफ गने।
४. चलिरहेको मेलिन छ भने बन्द गने।
५. आगो लनयन्त्रण भन्दा बालहर जान िागेमा िपु रभाइजर र दमकििाई फोन गने।
६. झ्याि ढोका बन्द गने तालक बालहरबाट अलक्िजन आउन नपाओि र आगो बालहर फै लिन नपाओि।
७. प्रज्विनलिि पदाथष र लबतफोटहुन िक्ने बततुहरुिाई लछटो भन्दा लछटो बालहर लनकालने।
८. भीडभाड भएमा भीड लनयन्त्रण गनष पलु िििाइ खबर गने।
९. घाइते भएमा प्राथलमक उपचार गने र एम्बि
ु ेन्ििाइ खबर गरी अतपताि पठाउने।
१०. आगिालग भएकोयररयाबाट मालनि र धनिम्पलिहरुिाई Assembly point मा िाने।
११. Assembly point मा िबै आयोकी आयन भलन गलन्त गने।
१२. आगिागी भएको एररयामा अनावाश्यक मालनिहरुिाई प्रवेश लनर्ेध गने।
१३. आपतकािीन टोिीिाई िहयोग गने र िबषिाधारणिाइ पलन िावधानी पबू षक िहयोग गनष िगाउने।
१४. आगिागी भएको लबबरण आफ्नो नोट बक
ु मा रे कडष गने।
१५. ररपोटष िेख्ने र कम्पनीिाइ लदने।
खालि गिे (Evacuation)
कुनै खतरा तथा अिरु लक्षत क्षेत्रबाट मालनि, धन िम्पलि र िचू नाहरूिाई िरु लक्षत क्षेत्रमा पयु ाषई अिरु लक्षत क्षेत्रिाइ िरु लक्षत पाने
कायषिाई खालि गने (Evacuation) भलनन्छ। Evacuation गदाष िचू ना तथा धन िम्पलििाई भन्दा मालनिहरुिाई बढी
प्राथलमकता लदनपु दषछ, मालनिहरुमा पलन अपाांग, अिहाय, लबरामी, बिबालिका, बढु ाबढु ी, भार्ाको िमतया भएका व्यलक्तहरुिाई
पलहिे प्राथलमकता लदनु पदषछ।
एसेम्बलि पोइन्ट (Assembly Point)
एक शरु लक्षत क्षेत्र हो जहाँ आफ्नो िरु क्षाकोिालग जम्मा हुनु पदषछ। यो क्षेत्रमा जम्मा भैिके पलछ िबैजाना िरु लक्षत यररयामा
आइपग्ु योकी पगु ने भलन िबैको गन्ती गनषु पदषछ। जो व्यलक्त एिेम्बलि पोइन्टमा आइ पगु क
े ो छै न त्यिैिाइ टागेट गरे र उद्दारकायष
जारी राख्नु पदषछ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: फायर एक्सलटङलग्िशर द्वारा आगो लिभाउिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

आकलतमक तथा अलग्न िरु क्षा
फायर एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो लनभाउने।
अवतथा : िरुु वालत आगो (Simulated)।
के काम : एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो लनभाउने।
कलत राम्रो:आगो लनभेको छ।
आवश्यक िामग्री, औजार पोतट, रे कडष बक
ु , ििाई, दाउरा, एक्िलटङलग्वशर आलद l
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
उपयक्त
ु एक्िलटङलग्वशर छनोट गने।
हातिे होलड गने।
ब्रेक चडु ् ने गरी लपन तान्नु होि।्
आगोिाई लिधा ताक्नु होि।्
दबु ै लबांडिाइ च्याप्ने।
िाइड िाइड बाट छ्याप्ने।
एक्िलटङलग्वशर िाइ िरु लक्षत ठाउँमा राख्ने।
कायष िम्पन्न भईिके पलछ कायषको रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: फायर एक्सलटङलग्िशर द्वारा आगो लिभाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
फायर एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो लनभाउने।

WHAT के

फायर एक्िलटङलग्वशर द्वारा आगो लनभाएर देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िामलु हक अभ्याि गनषहु ोि
• आवश्यक िामग्रीहरु िांकिन गनहषु ोि।्
• आवश्यक पोतट छनोट गनषहु ोि।
• उपयक्त
ु एक्िलटङलग्वशर छनोट गनषु होि।्

TIME समय

• प्रलशक्षकिे प्रदशषन गरे जततै कायष िम्पादन गरे र देखाउनहु ोि।
२०’ प्रलत िमहू

RESOURCES
पोतट, रे कडष बक
ु , ििाई, दाउरा, एक्िलटङलग्वशर आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: फायर एक्सलटङलग्िशर द्वारा आगो लिभाउिे
१. फायर एक्िलटङलग्वशर भन्नािे के बलु झन्छ?
क. अलक्िजन।
ख. आगो लनभाउने उपकरण।
ग. लबर्ादी चने उपकरण।
घ. मालथका कुनैपलन होइनन।्
२. फायर एक्िलटङलग्वशर कलत प्रकारको हुन्छ?
क. ५
ख. ३
ग. ९
घ. ७
3. लबधलु तय आगिागी भएमा कुन फायर एक्िलटङलग्वशर प्रयोग गनषु पदषछ?
क. पानी
ख. कावषन डाई अक्िाइड
ग. फोम
घ. लभजेको के लमकि
4. फायर एक्िलटङलग्वशर किरर चिाइन्छ?
क. िुत तररकि
ख. पाि तररका
ग. गलत तररका
घ. माग तररका
5. फायर एक्िलटङलग्वशर मा Indicator को प्रेिरिइु जलहिेपलन हररयो भागमा कलत लडग्री भयर बिेको हुनु पदषछ?
क. १०० लडग्री
ख. ८० लडग्री
ग. ७० लडग्री
घ. ९०लडग्री
६. आगो भन्नािे के बलु झन्छ?
क. पानी, हावा र तापको िलम्मश्रण।
ख. ताप, इन्धन र अलक्िजनको िलम्मश्रण।
ग. पानी र आगोको िलम्मश्रण।
घ. ताप र इन्धनको िलम्मश्रण।
७. तिका मध्य कुन कुन आगिागी हुने िांभालवत कारणहरु हुन?्
क. करे न्ट िटष
ख. चरु ोटको ठूटो
ग. ग्याि लिक
घ. मालथको िबै
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८. लबद्यतु िट भएर आगिागी भएमा तिका मध्ये कुन प्रयोग गनषु पदषछ?
क. कावषनडाईअक्िाइड
ख. पानी
ग. ड्राई के लमकि पाउडर
घ. फोम
९. आगो कलत प्रकारको हुन्छ?
क. ७
ख. ८
ग. ९
घ. ६
१०. आगो आफ्नो लनयन्त्रण भन्दा बालहर जानिागेमा के गनषु पदषछ?
क. एम्बु िेन्ि िाइ बोिाउने।
ख. दमकििाइ फोन गने।
ग. ड्यटु ी छोडेर घर आउने।
घ. लबजि
ु ी बालने।

148

फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लिभाउिे
लबषय (सीप/अििारणा):
फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लिभाउिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : आगिालग तथान (Simulated)
के काम : फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाउने।
कलत राम्रो:कम िे कम क्षलतमा आगो लनभाएको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• फायर हाइड्रेन्ट को पररचय लदने।
• फायर हाइड्रेन्ट को मख्ु य भागहरुको िचू ी बनाउने।
• फायर हाइड्रेन्ट को प्रयोग गदाष अपनाउनु पने िरु क्षाका लनयमहरु बयान गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाउदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो
मौलखक प्रश्न
अथवा के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र फायर हाइड्रेन्ट द्वारा
आगो लनभाउनेबारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने: आज हामी फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाउने
बारे मा पढ्छौं भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा
पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • फायर हाइड्रेन्ट को पररचय लदने।

प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

पावर प्वाइन्ट

५’
५’
• फायर हाइड्रेन्टको मख्ु य भागहरुको िचू ी बनाई देखाउने।
१०’
• फायर हाइड्रेन्ट प्रयोगगदाष अपनाउनपु ने िरु क्षाका लनयमहरु बताउने।
कायष िम्पादन २०’
• फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाऐर देखाउने।
िचू ी
१३०’
• लवद्याथीिाई ग्रपु मा फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाउन िगाउने।
• फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाएको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।
५’
• फायर हाइड्रेन्ट भनेको के हो?
• फायर हाइड्रेन्टको मख्ु य भागहरु के के हुन?्
• फायर हाइड्रेन्ट प्रयोग गदाष ध्यान लदनु पने कुराहरु के के हुन?्
जम्मा िमय: १८० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लिभाउिे
फायर हाइड्रेन्ट को पररचय
फायर हाइड्रेन्ट एक प्रकारको आगो लनभाउने उपकरण हो जिको िहायतािे आगो लनभाउन िलकन्छ। लबशेर्गरी A ग्रपु िमहू को
आगो लनभाउन यिको प्रयोग गररन्छ। यिबाट पानीको िप्िाईभइ आगो लनभाउने हुदँ ा लवद्यतु ीय आगो लनयन्त्रण गनष प्रयोग गदाष झन
जोलखम बढ्न िक्दछ।
फायर हाइड्रेन्ट को मुख्य भागहरुको सच
ू ी

फायर हाइड्रेन्ट को प्रयोग गर्दाड अपिाउिु पिे सरु क्षाका लियमहरु
१. आफ्नो िरु क्षाको िालग एप्रोनहरु िगाउने।
२. लवद्यतु ीय आगिागीहरुमा प्रयोग नगने।
३. पाइपहरु जोड्दा नफुतकने गरी टाइटगरे र जोड्ने।
४. हावािागीरहेको छ भने हावाको लबपररत लदशामाबिेर प्रयोग नगने।
५. फायर हाइड्रेन्ट को प्रयोग गदै अगाडी बढ्नु परे मा फकष न िक्ने ठाउँमा मात्र अगाडी बढ्ने।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लिभाउिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

आकलतमक तथा अलग्न िरु क्षा।
फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाउने।
अवतथा : आगिालग तथान (Simulated)।
के काम : फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाउने।
कलत राम्रो:कम िे कम क्षलतमा आगो लनभाएको छ।
आवश्यक िामग्री, औजार पानी, फायर हाइड्रेन्ट, ििाई, दाउरा आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गरर िरु लक्षत रहने।
फायर हाइड्रेन्ट िाई िमात्ने।
फायर हाइड्रेन्ट मा पानी िांचािनको िालग बटन खोलने।
फायर हाइड्रेन्ट िाई आगो भएकोयररयामा ताक्ने।
पानीको फोहरा आगोमा हालने।
आगोको िबै भागमा पानीको फोहरा पयु ाषउने।
फायर हाइड्रेन्ट िाइ पलहिा लनकािेको ठाउँमानै राख्ने।
कायष िम्पन्न भईिके पलछ कायषको रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लिभाउिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाउने।

WHAT के

फायर हाइड्रेन्ट द्वारा आगो लनभाएर देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• िामलू हक अभ्याि गनषहु ोि।
• आवश्यक िामग्रीहरु िक
ां िन गनहषु ोि।्
• आवश्यक तथान छनोट गनषहु ोि।
• फायर तयार गनहषु ोि।्
• फायर हाइड्रेन्ट तयार पानहषु ोि।्

TIME समय

• फायर लनभाएर देखाउनहु ोि।्
५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
ििाई, िाइटर, फायर हाइड्रेन्ट रे कडष बक
ु , आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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अिामड पद्धलत सच
ं ािि गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
अिामड पद्धलत सच
ं ािि गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : जडान गररएको अिामष पद्धलत।
के काम : अिामष पद्धलत िांचािन गने।
कलत राम्रो:िेड्यि
ु अनिु ार िचां ािन गरे को तथा चेक जाँच गरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• अिामष तथा अिामष पद्धलतको पररचय लदने।
• अिामष पद्धलतको प्रकार बताउने।
• अिामष पद्धलतको िमयानक
ू ु ि चेक गने पद्धलतको वणषन गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• अिामष पद्दलत िचां ािन गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा
मौलखक प्रश्न
के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र अिामष पद्दलत
िांचािन गने बारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने : आज हामी अिामष पद्दलत िांचािन गने
बारे मा पढ्छौं भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा
पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • अिामष तथा अिामष पद्दलतको पररचय लदनुे।

प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•

अिामष पद्दलतको प्रकार बताउने।
अिामष पद्दलतको िमयानक
ु ु ि चेक गने पलद्दको बणषन गनषु होि्
अिामष पद्दलत िांचािन गरे र देखाउने।
लवद्याथीिाई ग्रपु मा अिामष पद्दलत िांचािन गनष िगाउने।
प्रलशक्षाथीहरुिे अिामष पद्दलत िचां ािन गरे को मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

पावर प्वाइन्ट

कायष िम्पादन
िचू ी

५’
५’
१०
३०’
१२०’

५’

• अिामष तथा अिामष पद्दलत भनेको के हो?
• अिामष पद्दलतको प्रकार के के हुन?्
• अिामष पद्दलतको िमयानक
ु ु ि चेक गने पद्दलत के के हुन?्
जम्मा िमय: २४० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: अिामड पद्धलत सच
ं ािि गिे
पररचय
कुनै पलन खतरा महििु भएमा मालनिहरुिे र खतरा अवतथा िृजना भएको
खण्ड तवचालित रुपमा लवभन्न प्रकारका अिामषहरु बजाउने गदषछन, जततै टोि
टोिमा जडान गररएका िरु क्षा िाइरन, गाडीमा जडान गररएका अिामष,
आगोिागी भएमा बज्ने अिामष आलद। िेक्यरु रटी गाडषहरुिे आफु ड्यटु ीमा
बिेको बेिामा आफ्नो िोके िनमा भएका वा जडान गररएक िम्पणू ष अिामष
पद्दलतको बारे मा पणू ष जानकारी हुनु पदषछ र चिाउन पानी जानेको हुनु पदषछ।
लबशेर् गरी कुनै प्रकारको खतरा वा जोलखमको अलग्रम रुपमा जानकारी लिनको
िालग अिामषको प्रयोग गरे को पाइन्छ, जििाई लनम्नलिलखत रुपमा प्रततुत गनष
िलकन्छ।
• गित गलतलबलध किैिे गदैछ भने त्यिको िांकेत गनष।
• आपतकािीन अवतथामा जानाकररदीन।
• आगिागीको जानकारी लदन।
• प्रवेशलनर्ेध गरे को ठाउँमा कुनै व्यलक्त प्रवेश गयो भने जानकारी लदन।

अिामड तिा अिामड पद्दलत को प्रकार
• फायर अिामष।
• इन्रर्डर अिामष।
• लडलतरि अिामष।
फायर अिामड
आगोिागी भयो भनेर जनाउ लदने अिामष पद्दलतिाइ फायर अिामष भलनन्छ। कुनै पलन घर, कायाषिय तथा िपु र माके ट हरुमा यिको
धेरै प्रयोग गरे को पाइन्छ, जिमा लनम्नलिलखत टुलिहरु जडान गररएका हुन्छन,् जिको िाथ िाथै आगोिाई लनयन्त्रण गनषको िालग
लतप्रङ्कि लितटम पलन जडान गररएको हुन्छ जििे तवचालित रुपमा आगोिाई लनयन्त्रण गदषछ ।
• फायर अिामष कन्रोि प्यानि।
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• तमोक लडटेक्टर।
• फायर ब्रेकर।
• अनाउन्िर।
िोट : आगोिाई लनयन्त्रण गनषको िालग फायर अिामषको िाथ िाथै लतप्रङ्कि लितटम पलन जडान गररयको हुन्छ जििे
तवचालित रुपमा आगोिाई लनयन्त्रण गदषछ।
फायर अिामड बजेमा सेक्युररटी गार्डको भूलमका
• अिामष िाइिेन्ि गने।
• जोन / एररया पिािगाउने।
• जनु एररयामा फायर देखाई रहेको छ त्यि एररयामा चेक जाँच गने वा िाथीिाई खबरगरी चेक गनष िगाउने।
• आगोिालग भैरहेको रहेछ भने बन्द गरे को अिामषिाई बजाउने र मख
ु िेपलन फायर फायर भन्ने र िहयोग माग्ने।
• आगोिागी भएकोछै न भने प्यानिमा ररिेट बटम लथच्ने ररिेट गदाष नमषि देखाएमा कुनै िमतया छै न र फे री अिामष बजेम
वा चेतावानी आयाम फलि अिामष बजेको हुन्छ।
• फलि अिामष बजेमा फे री िाइिेन्ि।
• गने र ममषतको िालग खबर गने।
फायर अिामडमा कुि किरिे के को सक
ं े त गर्दडछ
• रातोकिर – आगोिागी वा खतरा।
• पहेिो किर – चेतवनी।
• हररयो किर – नमषि।
अिामड पद्दलतको समय अिूकुि चेकजाँच
अिामष पद्दलतिाइ पणू ष रुपमा िचु ारु छलक छै न भलन िमय िमयमा चेक जाँच गनषु पदषछ। फायर अिामषिाइ धपु बािेर तथा
तप्रेहािेर,िेन्िरमेलटकमा डेटक्ट गने कुनै बततु िगेर चेक जाँच गनष िलकन्छ। चेक जाँचगनषु भन्दा पलहिा िम्पणू मष ालनिहरुिाई
अलग्रम रुपमा अिामष चेक िम्बन्धी जानकारी लदइिके को हुनु पदषछ। अिामष पद्दलत जडान गने लबलतकै यििे कायष पणू ष काम गछष
भन्ने होइन। िमयको पररवतषन अनिु ार अिामष पद्दलतिाइ पलन पररमाजषन गदै िानु पने पलन हुन िक्दछ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: अिामड पद्धलत सच
ं ािि गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

आकलतमक तथा अलग्न िरु क्षा
अिामष पद्धलत िचां ािन गने।
अवतथा : जडान गररएको अिामष पद्धलत।
के काम : अिामष पद्धलत िांचािन गने।
कलत राम्रो:िेड्यि
ु अनिु ार िचां ािन गरे को तथा चेक जाँच गरे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार तमोक लडटेक्टर, लतप्रन्किष, फायर प्यानि, फायर ब्रेकर आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
अिामष प्यानिमा भएको ठाउँमा जाने।
बलजरहेको अिामषिाइ बन्द गने।
जोन पिा िगाउने।
जनु जोनमा आगो देखाइरहेको छ त्यलह जाने वा त्यहाँ भएकोिाथीिाई किगरी चेक गनष
िगाउने।
६.
अिामष प्यानि ररिेट गने।
७.
कायष िम्पन्न भईिके पलछ कायषको रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: अिामड पद्धलत सच
ं ािि गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
अिामष पद्धलत िचां ािन गने।

WHAT के

अिामष पद्धलत िचां ािन गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िामलु हक अभ्याि गनषहु ोि
- आवश्यक िामग्रीहरु िांकिन गनहषु ोि।्
- अिामष प्यानि भएकोतथानमा जानु होि।्
- अिामष प्यानिमा अन गनषु होि।्
- प्रलशक्षकिे िमक्ष अिामष पद्धलत िांचािन गरे र देखाउनहु ोि।
५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

TIME समय

RESOURCES
तमोक लडटेक्टर, लतप्रन्किष, फायर प्यानि, फायर ब्रेकर आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: अिामड पद्धलत सच
ं ािि गिे
१. मख्ु य तया अिामष कलत प्रकारको हुन्छन?
क. ३
ख. ४
ग. ५
घ. ६
२. फायर अिामष पद्दलतिे के को बारे मा चेतावानी लदन्छ?
क. चोरी भएको।
ख. आगोिागी भएको।
ग. भक
ू म्प आएको।
घ. घर चोरी गरे को।
३. फायर अिामषमा रातो किरिे के को बारे मा जानकारी लदएको हो?
क. नमषि
ख. ररिेट
ग. आगोिागी वा खतरा
घ. चेतावानी
ङ. ड्यटु ी लिलद्धयो
४. आगिागी भइरहेको देखेमा िेक्यरु रटी गाडषिे के गनषु पदषछ?
क. पानी हालने।
ख. झ्याि ढोका बन्द गने।
ग. पलु िििाइ खबर गने।
घ. फायर अिामष बजाउने।
५. अिामष चेक गनष परे मा मालनिहहरुिाई कुन बेिा खबर गनषु पदषछ?
क. चेक गरी िके पछी।
ख. चेक गदाष गदै।
ग. चेक गनष नमानेमा।
घ. चेक गनषु भन्दा अगाडी।
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मोर््यि
ु ७: र्दैलिक पहरा लर्दिे
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पोष्टमा पहरा गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
पोष्टमा पहरा (Static Guarding) गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : ड्यटु ी रुलटन
के काम : पोष्टमा पहरा (Static Guarding) गने।
कलत राम्रो: कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार छ।।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• पहरा को पररचय लदने।
• पहरा गदाष ध्यान लदनपु ने कुराहरु बताउने।
• पहरा लदने व्यलक्तको को काम कतषव्य बारे जानकारी गराउने।
• पहरा लदने व्यलक्तिे गनष हुने र नहुने कुराहरु उलिेख गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मौलखक प्रश्न र छिफि
• पहरा लददै गरे को लचत्र देखाउँदै के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।

माध्यम
Media

५’

• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र पहरा लदने
बारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने
• पाठको उद्देश्यहरु देखाई छिफि गने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
प्रदशषन

अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•
•

पहरा भनेको को हो बताउने।
पहरा लददा ध्यान लदनपु ने कुराहरु बताउनुे।
पहरा लदने व्यलक्तको काम कतषब्य बारे जानकारी गराउने।
पहरा लदने व्यलक्तिे गनष हुने र नहुने कुराहरु उलिेख गने।
पहरा लदएर देखाउने
लवद्याथीिाई पहरा लदनिगाउने
पहरा लदएको मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।
पहरा भनेको के हो?
पहरा लदने व्यलक्तको काम कतषब्य के के हुन?्
पहरा लददा ध्यान लदनु पने कुराहरु के के हुन?्

समय
Time

लफ्िप चाटष
कायषिम्पादन
िचू ी

५’
५’
५’
५’
२०’
५०’
२०’

५’

जम्मा िमय: १२० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: पोष्टमा पहरा (Static Guarding) गिे
पररचय
कुनैएक तथान वा पोतटमा बिेर गररने ड्यटु ीिाइ पहरा लदने भलनन्छ। जततै गेटमा, पोतटमा, कायषियमा,
ररिेप्िन डेतकमा बिेर गररने ड्यटु ी। कुनै एक तथानमा बिेर ड्यटु ी गदाष त्यहाँ भएकोधन िम्पलि, मालनिहरु
र िचू नाहरुको िरु क्षाको िाथ िाथै ग्रहकको तवागतिाइ कलहलयै पानी भलु नु हुदँ नै र िेक्यरु रटी गाडष िँग
जलहिे पलन िहयोगको भावना हुनु पदषछ।
Static guarding गर्दाड ध्याि लर्दिुपिे कुराहरु
पहरा भन्नािे एक लनलित क्षेत्रमा बिेर गने ड्यटु ी भएकोिे िेक्यरु रटी गाडषहरुिे कलहिे पलन आफ्नो पोतट
छोडेर जानु हुदँ नै के लह गरी नगई नहुने भएमा कन्रोि रुममा वा आँफूभन्दा लिलनयर अलफिरिाई खबर गरी
अको िेक्यरु रटी गाडष (ररिेवर) मगाउनु पदषछ। िेक्यरु रटी गाडष आँफु यक्िै भएकोअवतथामा भने अन्य
तटाफहरुिाई पोतटमा राखी आँफु बालहर जानक
ु ोकारण र गनषु पने िामान्य कायषहरु बताएर मात्र जानु पदषछ। कुनै महत्व पणू ष बततुहरु
आफ्नो पोतटमा छ भने िरु लक्षत रुपमा राखेर जाने।कुनै बेिा ड्यटु ी िोके िनमा अरु कुनै व्यलक्त छै न आँफु यक्िै छ भने ढोकाहरु
राम्रो िँग बन्द गरे र ढोका बालहर आगन्तुकिेप्रतट देलखने गरी आफ्नो फोन नम्बर िेखेर राख्नु पदषछ ताकी कुनै आपतकािीन परे मा
िम्पकष गनष िकोि। आफ्नो पोतटबाट बालहर व्यलक्तगत कामिे जानु हुदनै र धेरै िमय पलन बतनु हादैन।
Static guard को काम कतडब्यहरु
१. पोतटको वररपरीको बताबरणिाई िान्त, िफा िग्ु घर र कामगनष योग्य बातावरण बनाउने।
२. आफ्नो पोतटिाई िफा िग्ु घर बनाएर राख्ने।
३. अनमु लत भन्दा बालहरको मालनिहरुिाई लभत्र प्रबेशमा रोक्ने।
४. आफ्नो क्षेत्रलभत्रको मालनि,धन िम्पलि र िचु ानाहरुको िरु क्षा।
५. ग्राहकहरुिाई तवागत गने र आवश्यक्ता अनिु ार िहयोग गने।
६. आफ्नो पोतट नलजकै वा पोतटमा कुनै घट्ना घट्न नलदने के लह गरी घट्ना घटेमा कन्रोिरुममा तत्काि खबर गने।
७. आफ्नो ड्यटु ी याररयािाई पणू ष रुपमा आफ्नो लनयन्त्रणमा राख्ने।
८. आफ्नो पोतटको पणू लष बबरण िमय िमयमा िपु रभईजरिाई ररपोलटङ गने र आफ्नो नोट बक
ु मा पलन रे कडष राख्ने।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: पोष्टमा पहरा )Static Guardingगिे (
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

दैलनक पहरा लदने
पोष्टमा पहरा (Static Guarding) गने।
अवतथा : ड्यटु ी रुलटन
के काम : पोष्टमा पहरा (Static Guarding) गने।
कलत राम्रो:कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार छ।
आवश्यक िामग्री, औजार िग बक
ु ।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
अलभबादन गने।
आगन्तुकिाइ लबनम्र िँग के िहयोग गरौुां भलन प्रश्न गने।
आगन्तुकिे िोधेका जाजकारीहरु प्रदान गने।
िम्बन्धीत लडपाटष िँग आगन्तुक आयको कुरा जानकरी लदने।
िम्बलन्धत लडपाटषिे अनमु लत लदएमा आगन्तुकिाई लभत्र जान अनमु लत लदने।
आगन्तुकिाई धन्यबाद लदने।
कायष िम्पन्न भईिके पलछ कायषको रे कडष राख्ने।
रे कडष बक
ु िाई िही ठाउँमा भण्डारण गने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: पोष्टमा पहरा (Static Guarding) गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
पोष्टमा पहरा (Static Guarding) गने।

WHAT के

पोष्टमा पहरा (Static Guarding) लदएर देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर गेटको िरु क्षा गने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
िग बक
ु , पेन।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: पोष्टमा पहरा (Static Guarding) गिे
१. Static guarding भन्नािे के बलु झन्छ?
क. घमु ेर ड्यटु ी गनष।ु
ख. पोतटमा ड्यटु ी गनष।ु
ग. कराउँदै ड्यटु ी गनष।ु
घ. आगो लनभाएर ड्यटु ी गनष।ु
२. पहरा लददा ग्राहकहरुिाई के गनषु पदषछ।
क. पेिागत मयाषदामा रही तवागत गनषु पदषछ।
ख. थकाषउनु पदषछ।
ग. शरीर चेक गनषु पदषछ।
घ. झोिा चेक गनषु पदषछ।
३. आपतकािीन तथा कम्पनीको कायषकोिालग पोतट छोडेर जानपु रे के गनषु पदषछ?
क. अपझषट जाने।
ख. एक घण्टापछी जाने।
ग. ररिेवर आएपछी जाने।
घ. मालथको कुनै पलन होइन।्
४. आफ्नो पोतटको पणू ष लबबरण कििाई बझु ाउनु पदाष छ?
क. आँफु भन्दा जलु नयरिाइ।
ख. आँफु भन्दा लिलनयरिाई।
ग. आफ्नो िपु रभाइजरिाई।
घ. पलु िि अलफिरिाई।
५. पहरा भनेको योजना बनाउने कायष हो।
क. लठक।
ख. बेलठक।
धन्यवाद!
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गथती गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
गथती (patrolling) गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : ड्यटु ी रुलटन
के काम : गलतष (patrolling) गने।
कलत राम्रो:कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• गततीको पररचय लदने।
• गततीको प्रकार र महत्व बणषन गने।
• गतती गदाष गनषपु ने र गनष नहुने कायषहरु बताउन।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• गततीगदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो? के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
मौलखक प्रश्न
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र गतती बारे मा
लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने: िेक्यरु रटी गततीको बारे मा पढ्छौं।
• पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • गततीको पररचय लदनहु ोि।

प्रदशषन
िमहू अभ्याि
प्रश्नोिर

•
•
•
•
•

गततीको प्रकार र महत्व बणषन गनषु होि।्
गतती गदाष गनष हुने र नहुने कायषहरु बताउनु होि।्
गतती गरे र देखाउने।
लवद्याथीिाई PG अनिु ार गततीगनष िगाउने।
गतती गरे को मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट
पावर प्वाइन्ट

कायष िम्पादन
िचू ी

५’
५’
१०
२०’
२२०’
३०’
५’

• गतती भनेको के हो?
• गतती गदाष ध्यान लदनु पने कुराहरु के के हुन?्
• गतती गने तररकाहरु के के हुन?्
जम्मा िमय: ३०० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: गथती (patrolling) गिे
पररचय
कुनै लनलित एररयामा घमु ेर गररने ड्यटु ीिाइ गतती भलनन्छ।
जततै कुनै होटेिमा ड्यटु ी परे मा होटेिको पालकष ङ, िबी,
हि, गेतटरुम हरुको अवतथा, बझ्ु न र िरु क्षा लदनको िालग
घण्टा घण्टा अथवा कुनै िमय िीमामा चेक जाँचगदै ड्यटु ी
गनषु आलद। गतती गने भनेको घम्ु ने भन्ने मात्र होइन त्यहाँ
भएकोर आउन िक्ने िम्भालबत खतराहरुिाई पानी ख्याि
गनषु पने हुन्छ,जिको िालग लनम्नलिलखत ज्ञानेलन्ियहरुिाई
िहीरुपमा प्रयोग गरी गतती गनषु पदषछ।
• आँखा
• नाक
• कान
• छािा
• लजब्रो
• कमन िेन्ि
गतती गदाष आफ्नो व्यलक्तगत िरु क्षाको पलन ख्याि गनषु पदषछ,जिको िागी िमय र अवतथा अनक
ु ु िको एप्रोनहरु िगाउनु पदषछ
भने आफ्नो गतथी गने रुटिाइ पलन पररवतषन गनषु पदषछ , तालक अपराधीहरुिे आँफु कुन बेिा कुन िोके िन र कुन रुटमा हुन्छ भन्ने
कुरा थाहा नपाओि।् गतती गदै जादा गतती क्िलकङहरुमा पलन गततीको रे कडष राख्दै जाँनु पदषछ।
गथतीको लबलि तिा तररकाहरु
• खट्टु ािे लहडां ेर गने गतती।
• लि.लि.लट.लभ. तथा ऐनाहरुबाट गने गतती।
• गाडीमा चढेर गने गतती।
• मोटर िाइकि तथा िाइकिमा चढेर गने गतती।
गथतीको महत्ि
• आफ्नो िोके िनमा भएका मालनिहरुको िरु क्षाको िालग।
• धन िम्पलिको िरु क्षाकोिालग।
• िचू नाहरुको िरु क्षाको िालग।
• चोरी डकै ती तथा अपराधीक लियाकिाप रोक्नको िालग।
• कुनै िम्भालबत घट्नािाई पलहिानै पिािगाइ लनयन्त्रण गनषको िालग।
• कायषिाई प्रभाबकारी रुपमा िम्पन्न गनषको िालग।
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• अपराधीहरुको पलहचाहन र लनयन्त्रण गनषको िालग।
गथती गर्दाड गिडपु िे कायडहरु
• कुनै अब्यबहाररक अवतथा वा कुराहरुिाई तत्कािै अनिु न्धान गने र लकन किरर भयो भलन पिािगाउने।
• अनावश्यक उपकरणहरु चलिरहेको छ भने त्यििाई बन्द गने।
• प्रज्विनशीि पदाथषहरुिाई चेक जाँच गने।
• बलगरहेको पानी वा धेरै जम्मा गररराखेको ठाउँमा चेक जाँच गने।
• िेक्यरु रटी लितटमका अिामषहरु राम्रो िँग चिी रहेको छ लक छै न चेक जाँच गने।
• िम्पणू ष िेक्यरु रटी प्रोिेिहरुको चेक जाँच गने।
• कुनै आवाज आएमा कहाँबाट आयो भलन चेक जाँच गने।
• ग्याि तह धवु ाँको गन्ध आएमा कहाँबाट लकन आयो भलन चेक जाँच गने।
• आफ्नो िोके िनमा भएका िम्पणू ष खतरा वा हानी नोक्िानी पर्ु याउने िामानहरुको पलहचान गने र ऐररयािाई िरु लक्षत
बनाउने।
• कुनै िामान लबलग्रयको वा चोरी भएको फे िापरे मा चेक गने र िपु र भैजरिाई खबर गने।
गथतीगर्दाड गिडिु हुिे कायडहरु
गतती गदाष लबशेर्गरी अनैलतक घट्नाहरु नघटोि् भनेर पवू ष िावधानीको िालग गररने हो ,यिरर कायष गदाष कुनै पलन लनणषयहरु गदाष
आफै िे कलहिे पलन गनषु हुदँ नै िाथै आफ्नो गतती रुटको बारे मा आफ्नो पररवारिाइ पलन भन्नु हुदँ नै ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: गथती (patrolling) गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

दैलनक पहरा लदने
गतती (patrolling) गने।
अवतथा : ड्यटु ी रुलटन
के काम : गलतष (patrolling) गने।
कलत राम्रो:कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार छ।
आवश्यक िामग्री, औजार नोट बक
ु , किम, रे लडयो िेट, टचष, चाबी, एक्िेि काडष, पररचय पत्र आलद l
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गरर िरु लक्षत रहने।
िोके िन छनोट गने।
ढोकाखोलि लभत्र प्रवेश गने।
लभत्रको िम्पणू ष भागहरु चेक जाँच गने।
कुनै अनावश्यक उपकरणहरु चलिरहेको भएमा बन्द गने।
कुनै घट्ना घटेको फे िा परे मा तत्काि रे तपोन्ि गने।
िम्पणू ष लववरण िपु रभाइजरिाई खबर गने।
रे कडष राख्ने।
रे कडष बक
ु िाई िही ठाउँमा भण्डारण गने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: गथती (patrolling) गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
गतती (patrolling) गने

WHAT के

गतती (patrolling) गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

िमहू प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर यातायात िाधन पाकष गनष िगयोग गने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

२०’ प्रलत िमहू

RESOURCES
नोट बक
ु , किम, रे लडयो िेट, टचष ,चाबी, एक्िेि काडष, पररचय पत्र आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: गथती (patrolling) गिे
१ गतती के िाई भलनन्छ?
क. दौडेर ड्यटु ी गनष।ु
ख. चोरिाई िमात्न।ु
ग. आफ्नो यररया लभत्र घमु ेर ड्यटु ी गन।षु
घ. रालतको ड्यटु ी गनष।ु
२ गतती गदाष िेक्यरु रटी गाडषिे प्रयोग गनषु पने ज्ञानेलन्ियहरु कुन-कुन हुन?्
क. आँख,नाक।
ख. कान,छािा।
ग. कमनिेन्ि।
घ. मालथको िबै।
३ गततीको लबलध तथा तररकाहरु कलत प्रकारका छन?्
क. ४
ख. ६
ग. ७
घ. ३
४ गतती गदै जाँदा झ्यािको लििा फुटेको फे िा परे मा िेक्यरु रटी गाडषिे के गनषु पदषछ?
क. एररयािाई िफा गरे र लििाका टुिाहरुिाई खालटोमा गाड्ने ताकी किैिाई नालबझोि।
ख. बनाउनको िालग फोन गने।
ग. त्यलतकै छाडीलदने।
घ. ररपोटष बनाउने र िपु रभाइजरिाइ खबर गने।
५ गततीको िम्पणू ष लववरण आफ्नो पररवारिाई आदान प्रदान गदाष राम्रो हुन्छ।
क. लठक
ख. बेलठक
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पहरा लर्दएको लिबरण िेख्िे
लबषय (सीप/अििारणा):
पहरा लर्दएको लिबरण िेख्िे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : फम्याषट
के काम : पहरा लदएको लवबरण िेख्ने।
कलत राम्रो:कम्पनीको तटाण्डडष फम्याषट अनिु ार।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• पहरा लदएको लवबरण िेख्ने फम्याषटको ढँचा बणषन गने।
• पहरा लदएको लवबरणको महत्व बताउने।
तररकाहरु
मख्
ु य बँर्दु ाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• िेक्यरु रटी गाडषिे पहरा लदइरहेको लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा
मौलखक प्रश्न
के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र पहरा लदएको
लबवरण िेख्ने लबर्यमा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने: आज हामी पहरा लदएको लबवरण िेख्न
लिक्छौ भन्दै पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट
मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • पहरा लदएको लववरण िेख्ने फम्याषटको ढाँचा बणषन गनहषु ोि।
प्रदशषन

िमहू अभ्याि
प्रश्नोिर

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

पावर प्वाइन्ट

• पहरा लदएको लबवरणको महत्व बताउनु होि।्
• पहरा लदएको लबवरण िेख्ने फम्याषट बनाएर देखाउने
• लवद्याथीिाई कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार एकि अभ्याि गनष कायष िम्पादन
िचू ी
िगाउने।
• पहरा लदएको लबवरणिेखक
े ो मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

५’
५’
१०’
२०’
१०’

५’

• पहरा लदएको लववरण राख्ने फम्याषट मा के के कुरा उलिेख
गररन्छ?
• पहरा लदएको लववरण राख्दा ध्यान लदनु पने कुराहरु के के हुन?्
• पहरा लदएको लववरणको महत्व के के हुन?्
जम्मा िमय: ६० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: पहरा लर्दएको लिबरण िेख्िे
सेक्युररटी गार्डिे आँफु र््युटीमा बथर्दा गरेका सम्पूणड लििरणहरु िोटबक
ु अििा र््युटी बुकमा लबथतृतरुममा िेख्िु
पर्दडछ। जसको िमुिा लिम्िलिलखत छि।्
Day ……………
Date ………………..
Supervisor …………………………………………………......
Location …………………………………………………………
S.N

Date

Clock
No.

Name

Duty took Duty hand Signature
over time over time

पहरा लर्दएको लििरणको महत्ि

•
•
•
•
•

आफ्नो कायषको प्रमालणत गनष।
महत्वपणू ष घट्नाहरुिाई िम्झाउन।
ररपोटष िेख्न आवश्यक लबबरण तयार पानष।
अन्य अनिु न्धानमा िहयोग पर्ु याउन।
अनिु न्धानको िालग आवश्यक प्रमाण जटु ाउन।
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Remarks

कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: पहरा लर्दएको लििरण िेख्िे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

दैलनक पहरा लदने।
पहरा लदएको लवबरण िेख्ने।
अवतथा : फम्याषट
के काम : पहरा लदएको लवबरण िेख्ने।
कलत राम्रो:कम्पनीको तटाण्डडष फम्याषट अनिु ार।
आवश्यक िामग्री, औजार नोट बक
ु ,किम ,पररचय पत्र आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
िोके िन छनोट गने।
रे कडष बक
ु तयार पने।
पेशागत अलभबादन गने।
पररचय पत्र हेने।
पररचय पत्र अनिु ार रे कडष राख्ने।
धन्य बाद लदने।
रे कडष बक
ु िाई िही ठाउँमा भण्डारण गने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: पहरा लर्दएको लििरण िेख्िे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
पहरा लदएको लवबरण िेख्ने।

WHAT के

पहरा लदएको लवबरण िेखेर देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर टेलिफोनमा िचां ार गने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
नोट बक
ु , किम, पररचय पत्र आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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व्यलिगत सम्पलिको सरु क्षा गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
व्यलिगत सम्पलिको सरु क्षा गिे।
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : Appointment list
के काम : व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा।
कलत राम्रो: कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• व्यलक्त र िम्पलि को पररचय लदने।
• व्यलक्त लहड्दा, लमलटङमा बतदा, गाडीमा लहडां ् दा ध्यान लदनपु ने कुराको बणषन गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो
मौलखक प्रश्न
अथवा के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र व्यलक्तगत
िम्पलिको िरु क्षा गने बारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने।
• पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मख्
ु य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • व्यलक्त र िम्पलिको पररचय लदनहु ोि।

प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

• व्यलक्त लहड्दा, लमलटांगमा बतदा, गाडीमा लहड्दा ध्यान लदनु पने
कुराहरुको बणषन गने।
• कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा गरे र
देखाउने।
• लवद्याथीिाई िामलु हक अभ्याि गनष िगाउने।
• मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

पावर प्वाइन्ट

५’
५’

कायष िम्पादन
िचू ी

३०’
८०’
२०’

५’

• व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा भनेको के हो?
• व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा गदाष ध्यान लदनपु ने कुराहरुु के के
हुन?्
• िवारी िाधन, आगन्तुक र िामानहरुको अलभिेख किरर
रालखन्छ?
जम्मा िमय: १८० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: व्यलिगत सम्पलिको सरु क्षा गिे
पररचय
आफ्नो कायष तथिमा भएका िाधारण लवलशष्ट व्यलक्तहरु िाथ िाथै
उनीहरुको व्यलक्तगत िम्पलिहरुको िरु क्षा गनषु पने हुन्छ। कुकै कुनै
िोके शनमा क्यामरा, झोिा, मोबाइि, ििाई िाइटर आलद बततहु रुको
लनर्ेध गररएको हुन्छन, त्यततो अवतथामा व्यलक्तगत िम्पलिहरुको िरु क्षा
गनषु पदषछ। व्यलक्तगत िामानको लजम्मा लिदा लजम्मालिएको िामानको
बीि तथा ट्याग लदनु पदषछ।
बयलक्तगत तथा िम्पलिहरुको िरु क्षा लदने िममा लवलभन्न उपायहरु
अविम्बन गरे को पाइन्छ जिमा ४ P िाइ ख्याि गरे र िरु क्षा लदई रहेको
पाइन्छ , जनु लनम्नलिलखत छन।्
• Policy (लनती)
• Product (उत्पादन)
• Place (ठाँउ)
• Procedure (कायषलवलध)
व्यलि लहर््र्दा,लमलटङमा बथर्दा, गाडीमा लहर््र्दा ध्याि लर्दिु पिे कुराहरु
• लनशाना वा िक्ष्यिाइ हटाउने।
• हलतयार लनयन्त्रण गने।
• हातमा नजर राख्ने।
व्यलक्तको िरु क्षाको िालग िेक्यरु रटी गाडषहरुिे लबशेर् ध्यान लदनु पदषछ l कुनै अपराधीक व्यलक्त,मालनिको प्रयोगका िालग बनाएको
िमनहरुबाट आउन िक्ने खतरा तथा कुनै प्राकृ लतक कारण बाट हुन िक्ने क्षलतहरुबाट िरु क्षा प्रदान गनषु पदषछ।
• िरु क्षा लदनु पने व्यलक्तिाई घेरेर राख्ने।
• िरु क्षा लदनु पने व्यलक्त जानु भन्दा पलहिा िरु क्षा गाडषहरुिे अनगु मन र लनरीक्षण गने।
• गाडीमा छ भने िरु क्षा लदनु पने व्यलक्तको गाडीिाई लबचबाट गडु ाउने र अगाडी पछाडी दायाँ बायाँ िेक्यरु रटी गाडषको
गाडी हुनु पदषछ।
• कुनै िांकातपद िांकेत तथा िचू ना पयमा िपु रभाइजरिाइ खबर गने र लनगरानी राख्ने।
• िक
ां ातपद व्यलक्तिाई प्रबेर्मा रोक िगाउने।
• प्रवेर् गनष लमलने व्यलक्तहरुिाई पलन चेक जाँच गरे र मात्र प्रवेश गराउने।
• जो पायो त्यलह व्यलक्तिाई फोटो लखच्न रोक्ने।
• पेशागत मलू य मान्यतामा रही अलभबादन गने।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: व्यलिगत सम्पलिको सरु क्षा गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

गेटमा िरु क्षा लदने
व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा गने।
अवतथा : Appointment list
के काम : व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा।
कलत राम्रो: कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार।
आवश्यक िामग्री, औजार लबि,ट्याग,िकर आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
अलभबादन गने।
आगन्तुकिाइ लबनम्र िमान राख्न अनरु ोध गने।
बीि तथा ट्याग लदने।
आगन्तुकिाई धन्यबाद लदने।
कायष िम्पन्न भईिके पलछ कायषको रे कडष राख्ने।
व्यलक्तको िामानिाई िही ठाउँमा भण्डारण गने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: व्यलिगत सम्पलिको सरु क्षा गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा गने।

WHAT के

व्यलक्तगत िम्पलिको िरु क्षा गने कायष गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर अलभिेख राख्ने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
लबि, ट्याग, िकर आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you!
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मोर््यि
ु ८: गेटमा सरु क्षा लर्दिे
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आगन्तुकिाई थिागत गिे
आगन्तुकिाई थिागत गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : गेटमा आगन्तुक (simulated)
के काम : आगन्तक
ु िाई तवागत गने।
कलत राम्रो:व्यलक्त पलहचान गरे र तवागत गरे को छ, िम्बन्धीत ठाउँमा पग्ु न िहयोग गरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• आगन्तुकको प्रकार बणषन गने।
• आगन्तुकिाई गररने व्यबहार बारे बयान गने।
• िही आगन्तक
ु पलहचान गने लटप्िहरु बताउने।
तररकाहरु
मख्
ु य बँर्दु ाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मौलखक प्रश्न र छिफि
• िेक्यरु रटी गाडषिे ग्राहकिाई तवुागत गदै गरे को लचत्र
देखाउँदै लबर्यबततमु ा प्रवेश गने।
• पाठको पररचय लदने।
• पाठको उद्देश्यहरु र महत्वहरु देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
• आगन्तुकको प्रकार बणषन गने।

प्रदशषन

अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•
•

ग्राहक (आगन्तुक) िाइ गररने ब्यबहारबारे जानकारी गराउने।
िही आगन्तुक पलहचान गने लटप्िहरु बारे बताउने।
ग्राहकिाई तवजजगत गरे र देखाउने।
ग्राहकको पलहचान गने तररकाहरु बताउने।
एकि अभ्याि गनष िगाउने।
अभ्याि लिट अनिु ार प्रयोगात्मक कायष गनष िगाउने।
लनदेशन तथा मलू याांकन / पृष्ठपोर्ण लदने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।
•
•
•
•

माध्यम
Media

समय
Time

५’

लफ्िप चाटष
कायषिम्पादन
िचू ी

५’
५’
५’
२०’
५’
९०’
४०’
१०’

५’

आगन्तक
ु तथा ग्राहकको तवागत गनषु भनेको के हो?
आगन्तक
ु िाई तवागत गदाष के कुरामा ख्याि गनषु पदषछ?
िेक्यरु रटी गाडषको ग्राहक (आगन्तक
ु ) कलत प्रकारका हुन्छन?्
िही आगन्तक
ु पलहचान किरी गररन्छ?
जम्मा िमय: १८० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: आगन्तुकिाई थिागत गिे
आगन्तुकको प्रकार
कुनै कम्पनीको िेवा र िामान खररद गने मालनशहरुिाई ग्राहक भलनन्छ। ग्राहक
भनेका भगवान िरह हुन्छन, त्यिैिे ग्राहकहरुिाई मान, िम्मान, आदर, ित्कार
गनषु पदषछ र पेशागत मयाषदामा रही अलभबादन गनषु पदषछ। कम्पनीमा आउने जो
कुनै आगन्तुक ग्राहक हुन िक्दछ। कततो आगन्तक
ु प्रवेश गदैछन् िेक्यरु रटी
गाडषिे िधै ख्याि गनषु पदषछ। जततो िक
ु ै आगतुक आएपलन िेक्यरु रटी गाडष िँग
िहयोगको भावना हुनु पदषछ। िरु क्षाको िाथ िाथै ग्राहकहरुिाई िेवा गने पलन
िेक्यरु रटी गाडषको एक महत्वपणू ष कायष हो।
ग्राहक ( आगन्तुक)को प्रकार
• आन्तररक आगन्तुक।
• बाह्य आगन्तक
ु ।
आन्तररक आगन्तुक
• Colleague;
• िपु रभाईजर;्
• म्यानेजर;
• कामदार जो कम्पनी लभत्र काम गछष न।
बाह्य आगन्तक
ु
•
•
•
•
•

Visitor;
करारमा काम गने कामदार;
डेलिभरी ड्राइभर;
आपतकािीन िलभषिर;
िबषिाधरण जनता जििे कम्पनीको प्रोपटी प्रयोग गछष न।्

सेक्युररटी गार्डिे ग्राहक (आगन्तुक) िाइ गररिे ब्यबहार
हँलििो मिु ामा ग्राहकहरुिाई पेशागत मयाषदामा रही अलभबादन गरी तवागत गनषु पदषछ। अनावश्यक कुराहरुमा चेकजाँच नगनषहु ोि।्
आगन्तक
ु हरु िँग िेक्यरु रटी गाडषहरुिे राम्रो िम्बन्ध बनाई राख्नु पदषछ जिको िालग लनम्नलिलखत कुराहरुमा ध्यान लदनु पदषछ।
•
•
•
•
•

ग्राहको आवश्यकता के हो त्यलह कुरािाई फोकि गनषु पदषछ।
जलतखेर पलन ग्राहकको िेवाको िालग तयार रहनु पदषछ।
ग्राहकिे अनभु लू त गनष िक्नेगरी ग्राहिाई िेवालदनु पदषछ।
कलहिे पलन म िलक्दन र थाहा छै न भन्ने कुराहरु गनषु हुदँ नै ।
िकारात्मक ब्यबहार प्रतततु गनषु पदषछ।
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सही आगन्तुक पलहचाि गिे
आगन्तुकको हाउ भाउ,उििे गने बाँनी ब्यबहार,बोिीचािीिाई आधार बनाएर कततो आगन्तुक हो भनेर पलहचान गनषु
पदषछ। कुनै आगन्तुक प्रलत शांका िागेमा िपु रभाइजरिाइ तत्कािै िचू ना प्रदान गनषु पदषछ, आवश्यक परे अनिु न्धानको िालग
पलु िििाई पलन खबर गनषु पदषछ। कततो आगान्तुक हो भनेर पलहचान गनषको िालग लनम्नलिलखक कुराहरुमा ध्यान लदनु पदषछ।
•
•
•
•
•
•

आगन्तुकको पररचय पत्र।
आगन्तुकको भेर्भर्ू ा।
आगन्तुकको बोिीचािी।
आगान्तुकको हाउभाउ।
आगान्तुकिे िोधेका प्रश्नहरु।
आगन्तुकिे नजर िगाएका ठाउँहरु।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: आगन्तुकिाई थिागत गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा

गेटमा िरु क्षा लदने
आगन्तुकिाई तवागत गने।

कायष वधषक उद्देश्य:

अवतथा : गेटमा आगन्तुक (simulated)
के काम : आगन्तुकिाई तवागत गने।
कलत राम्रो: व्यलक्त पलहचान गरे र तवागत गरे को छ, िम्बन्धीत ठाउँमा पग्ु न िहयोग गरे को छ।

आवश्यक िामग्री, औजार
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

आगन्तक
ु िाई अलभबादन गने।
आफ्नो पररचय लदने।
नम्र तवरमा म तपाइिाई किरर िहयोग गनष िक्छु भलन प्रश्न गने।
कततो व्यलक्त आएको छ पलहचान गने।
आगन्तक
ु िाई आवश्य जानकारी लदने।
आगन्तक
ु िाइ िम्बन्धीत ठाुँउ िम्म पयु ाषउन िहयोग गने।
िग बक
ु मा रे कडष राख्ने।
कुनै महत्वपणू ष जानकारीहरु भएमा नोक बक
ु मा नोट गने।
रे कडष पलु ततकािाई िही ठाउँमा भण्डारण गने।
आगन्तुकिाई अलभबादन गने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: आगन्तुकिाई थिागत गिे।
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
आगन्तक
ु िाई तवागत गने।

WHAT के

आगन्तक
ु िाई तवागत गने।

HOW कसरी

एकि प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर आगन्तक
ु िाई तवागत गने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी।

RESOURCES
रे कडष बक
ु , पेन।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you!
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प्रश्नहरु: आगन्तुकिाई थिागत गिे।
१. कुनै कम्पनीको िेवा र िामान खररद गने मालनिहरुिाई के भलनन्छ?
क. बाहक
ख. ग्राहक
ग. ब्यापारी
घ. िेक्यरु रटी गाडष
२. ग्राहकिे िोधेको कुराहरु नजानेमा वा थाहा नभएमा िेक्यरु रटी गाडषिे के भन्नु पदषछ?
क. ग्राहक प्रलतलनलध िँग भेटाइ लदनु पदषछ।
ख. थाहाभएन वा थाहा छै न भलन फकाषइ लदनु पदषछ।
ग. म्यानेजरिाई फोन गनषु पदषछ।
घ. ग्राहकको लजउ चेक गनषु पदषछ।
३. िेक्यरु रटी गाडषका ग्राहक (आगन्तक
ु ) कलत प्रकारको हुन्छन?्
क. १
ख. २.
ग. ३
घ. ४
४. िेक्यरु रटी गाडषिे ग्राहकिाई किरर तवागत गनषु पदषछ?
क. हात लमिाएर।
ख. लिठ्ठी बजाएर।
ग. पेशागत मयाषदामा रहेर।
घ. लचया लपउन लदएर।
५. लभलभन्न िोके शन, नोलटि बोडष, लि.लि.लट.लभ, िेक्यरु रटी टुलि आलदमा आगन्तुकिे ध्यान लदएर हेनष थािेमा िेक्यरु रटी
गाडषिे के गनषु पदषछ?
क. अनमु लत लदनु पदषछ।
ख. आिमण गनषु पदषछ।
ग. तयािुट गनषु पदषछ।
घ. त्यतता व्यलक्तिाई लनगरानीमा राख्नु पदषछ।
धन्यवाद!
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यातायात सािि पाकड गिड सगयोग गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
यातायात सािि पाकड गिड सगयोग गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : िवारी िाधन िहीतको आगन्तुक।
के काम : यातायात िाधन पाकष गनष िगयोग गने।
कलत राम्रो:तोलकएको ठाउँमा पाकष गनष िहयोग गरे को छ, िवारी िाधनको अवतथा लिएको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• पालकष ङको पररचय लदने।
• पालकष ङको लचन्ह तथा िांकेतको जानकारी गराउने।
• िवारी िाधन लनरीक्षण गने लटप्िहरु बताउने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• अबहामी िवारीिाधनको पाकष गने बारे मा िीप लिक्दै,पाकष किरर
मौलखक प्रश्न
गररन्छ भलन प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको आधारमा पाठको पररचय लदने।
• पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मख्
ु य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • यातयात िाधन पालकष ङको बारे मा बताउने।

प्रदशषन

िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•
•

पाकीङको लचन्ह तथा िक
ां े त बारे बणषन गने।
िवारी िाधन लनरीक्षण गने बारे बताउने।
कायष िम्पादन िचू ी अनिु ार िावारी िाधन पाकष गनष लिकाउने।
िवारी िाधन पाकष को गणु जाँच्ने तररकाहरु बताउने।
एकि अभ्याि गनष िगाउने।
अभ्याि लिट अनिु ार प्रयोगात्मक कायष गनष िगाउने।
लनदेशन तथा मलू याांकन / पृष्ठपोर्ण लदने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र
मौलखक
पावर प्वाइन्ट

समय
Time

५’

पावर प्वाइन्ट

५’
५’

कायष िम्पादन
िचू ी

२०’
२०’
४०’
२०’

५’

• िवारी िाधन पाकष भनेको के हो?
• िावारी िाधन पाकष किरर गने?
• िावारी िाधन पाकष गदाष ध्यानलदनु पने कुराहरु के के हुन?्
जम्मा िमय: १२० लमनेट

अध्ययि सामग्रीहरु: यातायात सािि पाकड गिड सगयोग गिे
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पालकड ङको पररचय
िेक्यरु रटी गाडषको अन्य ड्यटू ी जततै िवारी िाधनको पलकष ङ गने िहयोग गने र पाकीङको ब्यबतथापन गने पलन एक महत्वपणू ष
ड्यटु ी हो। कुनै कायाषिय तथा िपु रमाके टको तटाफ, ग्राहक, िप्लयार, आपतकािीन आलद िवारी िाधनको ब्यबलतथत रुपमा
लमिाएर पालकष ङ गने देलखन िवारी िाधनको िरु क्षा लदने कायषिाई िवारी िाधानको पाकष व्यावतथापन गने भलन भलु झन्छ।
लवलभन्न देशको घट्नाहरुिाई हेने हो भने पालकष ङ तथिमा,िवारीिाधनको दघु टष ना, चोरी, िटु पाट र बिात्कार जतता घट्नाहरु
घटेको पाइन्छ। त्यिमा पलन अग्िो ठाउँमा भएकोपालकष ङ,अध्यारो र अन्डर ग्राउण्ड पालकष ङमा बढी यतता घट्नाहरु घटेको पाइन्छ।
त्यिैिे िेक्यरु रटी गाडषहरुिे यतता ठाउँहरुमा बढी ितकष भएर ड्यटु ी गनषु पदषछ।
पाकीङको लचन्ह तिा सक
ं ेत
िवारी िाधन कहाँ पाकष गनष लमलछ र कहाँ पाकष गनष लमलदैन भन्ने लवलभन्न िांकेतहरु प्रयोगमा लयाएको पाइन्छ। पालकष ङ गनष लमलने
तथानमा (P) पालकष ङ अथवा िवारी िाधनको लचत्र राखेको पाईन्छ भने पालकष ङ लनर्ेधको िालग P िाइ काटेको लचत्र राखेको
पाइन्छ। कुनै कुनै िोके िनमा िाधारण व्यलक्तको िवारी िाधन र लवलशष्ट व्यलक्त हरुको िवारी िाधन पाकष गने िोके िन पलन अिग
अिग हुन िक्छ यतता कुराहरुिाई िेक्यरु रटी गाडष हरुिे ख्याि गनषु पदषछ।
सिारी सािि लिरीक्षण गिे
पालकष ङ एररयामा भएका िवारी िाधन देलखन पलकष ङ एररयामा आउन नपाउने िवारी िाधनहरु पालकिं ङ एररयामा प्रवेश गिाष भनेर
िेक्यरु रटी गाडषहरुिे लनरीक्षण गरी रहनु पदषछ। पालकष ङ गरी राखेको िवारी िाधनको ड्यटु ीमा खटेका िेक्यरु रटी गाडषहरुिे बेिा
बेिामा लनरीक्षण गरी राख्नु पदषछ ,रालतको िमय हो भने बलि बालनु पदषछ,िके िम्म लि. लि. लट. लभ. बाट पलन लनगरानीमा राख्नु
पदषछ जििे गदाष लनरीक्षण र गललत गरी फरार िवारी िाधनहरुिाई पिन िहज हुन्छ। कुनै कुनै पालकष ङ एररयामा िवारीिाधन
प्रवेश गदाष िरु क्षा गाडषहरुिे िवारी िाधन चेकजाँच गनषु पने पलन हुन िक्छ।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: यातायात सािि पाकड गिड सगयोग गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

गेटमा िरु क्षा लदने
यातायात िाधन पाकष गनष िगयोग गने।
अवतथा : िवारी िाधन िहीतको आगन्तुक।
के काम : यातायात िाधन पाकष गनष िगयोग गने।
कलत राम्रो: तोलकएको ठाउँमा पाकष गनष िहयोग गरे को छ, िवारी िाधनको अवतथा लिएको छ।
आवश्यक िामग्री, औजार एक्िरे मेलिन, िालचषङ ऐना, िगबक
ु , िवारी िाधन आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.

िवारी िाधनिाई इिारा लदई रोक्ने।
अलभबादन गने।
खािी भएकोपालकष ङ एररयामा िान इिारा गने।
पाकष गररिके पलछ गाडीको झ्याि ढोका बन्द गनष िगाउने।
िवारी िाधनको बालहरर भागको अवतथा चेक गने।
कुनै अवतथा खराब छ भने चािकिाई जानकारी लदने।
गाडीको िग बक
ु मा रे कडष राख्ने।
कुनै महत्वपणू ष जानकारीहरु भएमा नोक बक
ु मा नोट गने।
रे कडष पलु ततकािाई िही ठाउँमा भण्डारण गने।
प्रयोग भएकोिामग्रीहरुिाई िफा गरे र िही ठाउँमा भण्डारण गने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: यातायात सािि पाकड गिड सगयोग गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
यातायात िाधन पाकष गनष िगयोग गने।

WHAT के

यातायात िाधन पाकष गनष िगयोग गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

जोलड प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर यातायात िाधन पाकष गनष िगयोग गने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
एक्िरे मेलिन, िालचषङ ऐना, िगबक
ु , िावारी िाधन आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: यातायातको सािि पाकड गिड सहयोग चेक गिे
१. कततो पालकष ङ तथिमा बढी चोरीका घट्नाहर घट्ने गदषछ?
क. अग्िो
ख. अन्डर ग्राउण्ड
ग. अध्यारो
घ. मालथका िबै
२. कततो ठाउँमा िवारीिाधन पाकष गनष िगाउनु पदषछ?
क. अग्िो ठाुँउमा।
ख. होचो ठाुँउमा।
ग. खािी ठाुँउमा।
घ. पालकष ङ िेखेको ठाउँमा।
३. पालकष ङ तथिमा िवारी िाधनको लनरीक्षण कििे गनषु पदषछ?
क. लनरीक्षकिे।
ख. िपु र भाइजरिे।
ग. चािकिे।
घ. पालकष ङ तथिमा कायषरत िेक्यरु रटी गाडषिे।
४. नो पालकष ङमा िवारीिाधन पाकष गरे को पाइयमा िेक्यरु रटी गाडषिे के गनषु पदषछ?
क. चािक अनमु लतपत्र माग्नु पदषछ।
ख. चािकको रक्त िमहू िोध्नु पदषछ।
ग. चािकिाई खबर गरी िवारी िाधन हटाउन िगाउनु पदषछ।
घ. मालथको कुनै पलन होइन।
५. यातयात िाधन पाकष गनष िहयोग गने िेक्यरु रटी म्यानेजरको एक महत्वपणू ष काम हो।
ग. लठक
घ. बेलठक
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टे लिफोिमा सच
ं ार गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
टे लिफोिमा सच
ं ार गिे
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : टेलिफोन माफष त िचू ना लिनु र लदनपु दाष (simulated)।
के काम : टेलिफोनमा िचां ार गने।
कलत राम्रो:कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• टेलिफोन प्रयोग गने तररका बताउने।
• टेलिफोनमा बोलदा ध्यान लदनपु ने कुराहरु बयान गने।
तररकाहरु
मख्
ु य बँर्दु ाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• अब हामी ड्यटू ीमा बिेको बेिामा टेलिफोन िेटबाट िञ्चार
मौलखक प्रश्न
गछौ, टेलिफोनमा िञ्चार गने तररका के के हुन् भलन प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र टेलिफोन
िञ्चार गने तररकहरुबरे लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने:
• पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • टेलिफोन प्रयोग गने तररकाहरु बारे बाताउने।
प्रदशषन

अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•
•
•
•

टेिी फोनमा बोलदा ध्यान लदनपु ने कुराहरु बयान गने।
टेलिफोने िेट िचां ािन गरे र देखाउने र लिकाउदै जाने।
िरु क्षाको लनयमहरु बताउने।
टेलिफोन िांचािनको गणु जाँच्ने तररकाहरु बताउने।
एकि अभ्याि गनष िगाउने।
अभ्याि लिट अनिु ार प्रयोगात्मक कायष गनष िगाउने
लनदेशन तथा मलू याांकन / पृष्ठपोर्ण लदने
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

पावर प्वाइन्ट

५’
५’
३०’

कायष िम्पादन
िचू ी
७०’
६०’

५’

• टेलिफोनमा िञ्चार गनषु भनेको के हो?
• टेलिफोनमा िञ्चार किरर गने?
• टेलिफोनमा बोलदा ध्यानलदनु पने कुराहरु के के हुन?्
जम्मा िमय: १८० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: टे लिफोिमा सच
ं ार गिे
टे लिफोिमा सञ्चार गिे
आजभोिुीको यगु भनेको िञ्चारको यगु हो ठुूिा-ठुूिा व्यापार ब्यबिाय देलख िानो िानो ब्यबिाय िबैको िालग टेलिफोन
िञ्चार लनतान्त आवश्यक छ। आफ्नो ड्यटु ी िोके शनमा आपतकािीन िमय देलखन कुनै िचू ना आदान प्रदान गनषको िालग
टेलिफोने िेवा प्रयोगमा लयायको पाइन्छ। ररिेप्िन ड्यटु ी बतने िेक्यरु रटी गाडषहरुिे अन्य गाडषहरुको ति
ु ानामा बढी टेलिफोनमा
िञ्चारगनषु पने हुन्छ। टेलिफोन उठाउने व्यलक्तिे प्रबाह गने पलहिो िञ्चारिे महत्वपणू ष भलू मका खेलने भएकोकारणिे जलहिे पलन
नरम र िभ्य भार्ामा पेशागत मयाषदा लभत्र रही जानकारीहरु आदान प्रदान गनषु पदषछ।

टे लिफोि प्रयोग गिे तररका
•
•
•
•

िके िम्म दईु देलख तीन घन्टीमा फोन उठाउने।
फोन उठाउने लबलिकै नम्र तवरमा अलभबादन गने र कम्पनीको पररचाय लदने।
म तपाईिाई
ां किरर िहयोग गनष िक्छु िर/म्याडम भनेर कुरा अगाडी बढाउने।
थाहा नभएकोकुरा िोधेमा हचवु ाको भरमा कुरा नगने िम्बन्धीत व्यलक्तिाई कि फरवाडष गने वा िपु र भाइजरिाई खबर
गने।
• कि गने व्यलक्तिे कुनै तटाफको व्यलक्तगत तथा घरको िम्पकष नम्बर मागेमा लदनु हुदनै , कि गने व्यलक्तको नाम, ठे गाना र
िम्पकष नम्बर लिए पछी म कि गनष िगाई लदन्छु भन्नु पदषछ र तत्काि िम्बन्धीत व्यलक्तिाई खबर गररलदनु पदषछ।
टे लिफोिमा बोलर्दा ध्याि लर्दिुपिे कुराहरु
१. हुँलििो मिु ामा िकारात्मक कुराहरु मात्र बोलने।
२. अनावश्यक कुराहरु नगरी िान्दारु्लभक कुराकानी मात्र गने।
३. कततो मलनि िँग कुराकानी गदैछ पलहचान गनषु पदषछ।
४. थाके को तथा धेरै टेिीफोनमा बोिेर लदक्क िागेको जततो आवाज लनकालनु वा देखलुनु हुुँदनै ।
५. फोनको बोलने भाग ओठ भन्दा १ इन्च जलत टाढा राखी उपयक्त
ु आवाजमा बोलने।
६. कुराकानी िमाि भएपछी फोनिाई राम्रो िँग लमिाएर राख्ने।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: टे लिफोिमा सच
ं ार गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

गेटमा िरु क्षा लदने
टेलिफोनमा िांचार गने।
अवतथा : टेलिफोन माफष त िचू ना लिनु र लदनपु दाष (simulated)।
के काम : टेलिफोनमा िचां ार गने।
कलत राम्रो:कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार छ।
आवश्यक िामग्री, औजार टेलिफोन िेट, किम, नोट बक
ु आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.

टेलिफोन िेट चाजष गने।
टेलिफोन िेटमा टेलिफोन िाइन जोड्ने।
आवश्यक िम्पकष नम्बर डायि गने।
फोन आएमा ररलशभर उठायर नम्र तवरमा अलभबादन गने।
आवश्यक जानकारी लिने र लदने।
आवश्यक जानकारी लिने र लदने काम िम्पन्न भइिके पछलु धन्यबाद लदुांदै ररलशभर
लमिाएर राख्ने।
१४. कुनै महत्वपणू ष जानकारीहरु भएमा नोक बक
ु मा नोट गने।
१५. रे कडष पलु ततकािाई िही ठाउँमा भण्डारण गने।
१६. प्रयोग भएको िामग्री हरुिाई िफा गरे र िही ठाउँमा राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: टे लिफोिमा सच
ं ार गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
टेलिफोनमा िचां ार गने।

WHAT के

टेलिफोनमा िच
ां ार गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

जोलड प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर टेलिफोनमा िचां ार गने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
टेलिफोन िेट, किम, नोट बक
ु आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: टे लिफोिमा सच
ं ार गिे
१. टेलिफोनमा िञ्चार गने भन्नािे के भलु झन्छ?
क. रे लडयोमा बोलन।ु
ख. टेलिफोनमा बोलन।ु
ग. माइकमाबोलन।ु
घ. िेक्यरु रटी गाडषिाई लनदेशन लदन।ु
२. ररिेप्िन ड्यटु ी बतने िेक्यरु रटी गाडषहरुिे अन्य गाडषहरुको ति
ु ानामा ................. टेलिफोनमा िञ्चारगनषु पने हुन्छ
क. धेरै
ख. थोरै
ग. िमान
घ. मालथका िबै
३. टेलिफोन िञ्चार गदाष जलहिे पलन नरम र शभ्य भार्ामा पेशागत मयाषदा लभत्र रही जानकारीहरु आदान प्रदान गनषु पदषछ।
क. लठक
ख. बेलठक
४. कि गने व्यलक्तिे कुनै तटाफको के मागेमा लदनु हुदनै ?
क. नाम
ख. काम गने लडपाटष
ग. घरको िम्पकष नम्बर
घ. कम्पनी
५. फोनको बोलने भाग ओठ भन्दा कलत इन्च जलत टाढा राखी उपयक्त
ु आवाजमा बोलनु पदषछ?
क. कररब ३ इन्च।
ख. कररब २ इन्च।
ग. कररब ४ इन्च।
घ. कररब १ इन्च।
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अलभिेख राख्िे (मालिष, सिारी सािि र सामग्रीहरुको)
लबषय (सीप/अििारणा):
अलभिेख राख्िे (Man, vehicle& materials)
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : फम्याषट र event
के काम : अलभिेख राख्ने (Man, vehicle& materials)।
कलत राम्रो:आगन्तक
ु को लवबरण, गाडी नम्बर, गाडीको अवतथा कम्पनीको लनयम अनिु ार राखेको छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• अलभिेखको पररचय लदने।
• अलभिेख राख्नक
ु ो उद्देश्य तथा महत्व बयान गने।
• अलभिेखको ढाँचा बणषन गने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
माध्यम
Media
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
लफ्िप चाटषमा
• अलभिेखको चाटष देखाउँदै यो के हो भलन प्रश्न गने।
मौलखक प्रश्न
लचत्र
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र अलभिेख राख्ने
बारे मा लनष्कर्षमा पग्ु न।े
• पाठको पररचय लदने : आज हामी अलभिेख राख्ने बारे मा पढ्छौं मौलखक
भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा पावरपोईन्ट मा पावर प्वाइन्ट
देखाउने।

समय
Time

५’

मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि

प्रदशषन

अभ्याि
प्रश्नोिर

•
•
•
•
•

अलभिेखको पररचय लदने।
अलभिेख राख्नक
ु ो उद्देश्य तथा अहत्व बारे मा बताउने।
अलभिेखको ढाँचाबारे बणषन गने।
िवारीिाधनको अलभिेख राखेर देखाउने र लिकाउुँदै जाने।
एकि अभ्याि गनष िगाउने/अभ्याि लिट अनिु ार प्रयोगात्मक
कायष गनष िगाउने।
• लनदेशन तथा मलू याांकन/पृष्ठपोर्ण लदने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

पावर प्वाइन्ट

कायष िम्पादन
िचू ी

५’
५’
१०’
२०’
१९०’

५’

• अलभिेख राख्ने कायष भनेको के हो?
• अलभिेख लकन राख्नु पदषछ?
• िवारी िाधन,आगन्तुक र िामानहरुको अलभिेख किरर
रालखन्छ?
जम्मा िमय: २४० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: अलभिेख राख्िे (Man, vehicle& materials)
अलभिेख राख्िे
िवारी िाधन, मालनि र माििामानहरु कायाषियबाट बालहर जाँदा र बालहरबाट कायाषिय लभत्र प्रवेश गदाष चेक जाँच गरी पणू ष लववरण
राख्नु पदषछ। आजाभोिी रे कडष फाइिमा (Log Book) मात्र नभएर कम्प्यटु र ट्याबिेट, लवद्यतु ीय हालजरी उपकरण आलदमा
अलभिेख राख्ने गररन्छ।
अलभिेख राख्दा आगन्तुकिे भनेको कुरामा मात्र लबश्वाि नगरी िेक्यरु रटी गाडष आुँफैिे राम्रो िँग चेक जाँच गरी िही पलहचान
भएपछीमात्र मालनिहरुको अलभिेख राख्नु पदषछ, अलभिेख राख्दा लनम्नलिलखत कुराहरुमुा चेकजाँच गनष िलकन्छ।

•
•
•
•

कम्पनीको पररचय पत्र/नगररगता।
पािपोटष।
ड्राइलभङ िाईिेनु्ि।

मेलडकि काडष आलद।
िोट: कुनै पलन पररचय पत्र को अलन्तम लमलत,फोटो,ओररलजनि हुोकलु होइन हेरे पछलु मात्र अलभिेख राख्नु पदषछ।
अलभिेख राख्िुको उद्देश्य तिा महत्ि
कम्पनीलभत्र अनमु लत नभएका मानलुिहरु प्रवेशगरी अनैलतक तथा लनर्ेलधत लियाकिाप गनष बाट बचाउन, िामानहरु चोरी हुनबाट
बचाउन र गाडीहरुको अनालधकृ त प्रबेश रोक्नको िालग अलभिेख राख्ने चिन हुन्छ। मख्ु यतया कम्पनी वा कायषिय लभत्र रहेका
मालनि, धन िम्पलि, िचू ना र एररयाको िरु क्षाको िालग अलभिेख रालखन्छ, िहीरुपमा अलभिेख राख्न िलकयो भने गललत गरे र फरार
व्यलक्तिाई त्यलह अलभिेखको आधारमा पिाउ गनष िलकन्छ।
आगन्तुकको अलभिेख ढाँचा
S.N Date Visitor’s Company Mobile Purpose
Name

सिारी साििको अलभिेख ढाँचा
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Time in Time out

Sign Remarks

S.N. Date

Driver’s Vehicle Company
Name
no.

सामािको अलभिेख ढाँचा
S.N. Date Handover
Name

Takeover
Name

Mobile Time in

Company
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Time
out

Sign

Remarks

Mobile No. Time

Sign

Remarks

कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: अलभिेख राख्िे (Man, vehicle& materials)
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

गेटमा िरु क्षा लदने
अलभिेख राख्िे (Man, vehicle& materials)
अवतथा : फम्याषट र event
के काम : अलभिेख राख्ने (Man, vehicle& materials)।
कलत राम्रो:आगन्तुकको लवबरण, गाडी नम्बर, गाडीको अवतथा कम्पनीको लनयम अनिु ार राखेको
छ।
आवश्यक िामग्री, औजार पररचय पत्र, अलभिेख तालिका, डटपेन, लभलजलटङ काडष आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
कततो मालनि र गाडी आइरहेको छ त्यििाई ख्याि गने र त्यलह अनिु ारको आदर िम्मानको
व्यवहार गने।
३.
आगन्तुक, चािक िँग नम्रतवरमा अलभिेख राख्नको िालग जानकारी लिने।
४.
आगन्तुक तथा चािकिँग अलभिेख राख्नको िालग कुनै एक पररचय पत्र माग्ने।
५.
आगन्तुक तथा चािक को िम्पकष नम्बर रे कडष गने।
६.
िवारी िाधनको पणू ष नांबर रे कडष राख्ने।
७.
आगन्तुक तथा चािक िाई लबनम्र िँग अनरु ोध गरी अलभिेख पलु ततकामा दततखत गनष
िगाउने।
८.
आएको िमय र गएको िमयको पणू ष लववरण राख्ने।
९.
आगन्तुक तथा चािकिाई िहकायषको िालग धन्यबाद लदने।
१०. रे कडष पलु ततकािाई िही ठाउँमा भण्डारण गने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: अलभिेख राख्िे (Man, vehicle& materials)
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
अलभिेख राख्ने (Man, vehicle& materials)।

WHAT के

Man, vehicle& materials को अलभिेख राखेर देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

जोलड प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर अलभिेख राख्ने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
पररचय पत्र, अलभिेख तालिका, डटपेन, लभलजलटङ काडष आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: अलभिेख राख्िे (Man, vehicle& materials)
१. अलभिेख राख्ने भन्नािे के बलु झन्छ?
क. ररपोटष िेख्ने।
ख. नोट बक
ु िेख्ने।
ग. चेक जाँच गने।
घ. आगन्तुक तथा िवारी िधनको रे कडष राख्ने।
२. अलभिेख राख्दा ..........राख्ने गररन्छ।
क. आगन्तुकिे भनेको मात्र राख्ने।
ख. िेक्यरु रटी गाडषको लबबेकिे राख्ने।
ग. आगन्तक
ु को पररचय पत्र हेरेर राख्ने।
घ. मालथको कुनै पलन होइन।
३. लमलत िलकएको पररचय पत्रिाई आधार बनाएर अलभिेख राख्नु हुुँदनै ।
क. लठक
ख. बेलठक
४. अलभिेख .................... को िालग रालखन्छ।
क. िरु क्षा।
ख. रमाइिो।
ग. िेक्यरु रटी गाडषिाई िलिय बनाउन।
घ. िमयको िदपु योग।
५. िवारी िाधन, मालनि र माििामानहरुको कुन अवतथामा अलभिेख रालखन्छ?
क. लभत्र आउुँदा र बालहर जाँदा।
ख. िम्पकष मा नआउुँदा।
ग. पयाषि िमय नहुदँ ा।
घ. पयाषि िमय हुदँ ा।
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मोर््यि
ु ९: सुरक्षा सचड गिे
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आगन्तुकको झोिा चेक जाँच गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
आगन्तुकको झोिा चेक जाँच गने।
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : चेक-जाँच गने तथान (simulated)।
के काम : आगन्तक
ु को झोिा चेक जाँच गने।
कलत राम्रो: कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• चेक-जाँच (Search) को पररचय लदने।
• झोिा चेक-जाँच (Search) प्रलिया बताउने।
• झोिा चेक-जाँच (Search) गने औजार तथा उपकरणहरु को िच
ू ी बनाउने।
तररकाहरु
मख्
माध्यम
ु य बँर्दु ाहरु
Media
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन तथा
• झोिा चेक जाँच गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा के लफ्िप चाटषमा
मौलखक प्रश्न
लचत्र
गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र आगन्तुकको
झोिा चेक जाँच गनेबारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने: आज हामी आगन्तुकको झोिा चेक जाँच
गने बारे मा पढ्छौं भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा
पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि
लफ्िप चाटष
• झोिा चेक जाँचको प्रलकयाको बारे मा बताउने।
प्रदशषन
अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•

झोिा चेक जाँचगने औजार तथा उपकरणहरु बारे मा बताउने।
आगन्तुकको झोिा चेक जाँच गरे र देखाउने।
लवद्याथीिाई ग्रपु मा झोिा चेक जाँच गनष िगाउने।।
चेक जाँच गरे को मलू याांकन गने
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

कायषिम्पादन
िचू ी

समय
Time

५’

५’
१०
२०’
१००’
३५’
५’

• िरु क्षा चेक जाँज भनेको के हो?
• िरु क्षा चेक जाँज गदाष प्रयोग हुने उपकरणहरु के के हुन?्
• आगन्तक
ु को झोिा चेक जाँच गदाष ध्यान लदनु पने कुराहरु के
के हुन?्
जम्मा िमय: १८० लमनेट

अध्ययि सामग्रीहरु: आगन्तुकको झोिा चेक जाँच गिे
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Search चेक जाँच गिे
झोिा, गाडीहरु तथा कुनै ठाउँ अथवा मालनिहरु िँग
कुनै लनर्ेलधत बततुहरु छ लक भनेर चेक जाँच गने
कायषिाई Search भलनन्छ। Search गनषु भन्नािे
गैरकाननु ी वा लनर्ेलधत बततुहरु खोज्नु मात्र नभयर
कुनैबेिा िांकातपद वा फरार मालनिहरुको खोलजको
िालग पलन चेक जाँच गनपषु ने हुन्छ। आजकिको
अधलु नक जमानामा हातिे छामेर, खोतिेर
भन्न्दापलन आधलु नक यालन्त्रक उपकरणहरुको
िहायतािे चेक जाँच गने चिन छ, जििे गदाष चेक
जाँचिाई िभ्य बनाइलदएको छ।
झोिा चेक जाँचको प्रलकया
झोिा चेक जाँच गदाष िेक्यरु रटी गाडषहरुिे आँफैिे झोिा खोलि आफ्नै हातिे चेक गनषु भन्दा पलन िके िम्म आगन्तुकिाईनै झोिा
खोलि देखाउनहु ोि भन्नु पदषछ। आगन्तुकिे अटेर गरे मा मात्र उिँग अनमु लत लिएर िाथमा िाक्षी राखेर झोिाहरुको चेकजाँच गनषु
पदषछ, आगन्तुकिे चेक जाँच गनष लददै नलदएमा पलन उिँग झगडा गनषु हुदँ नै इमान्दारी पबू षक आँफूभन्दा मालथको अलफिरिाई खबर
गनषु पदषछ। झोिा, मालनि तथा अन्य िमानहरुको चेक जाँचगदाष जलहिे पलन िेक्यरु रटी गाडषहरुिे चार ओटा P िाई ख्याि गनषु पदषछ।

•
•
•
•

Permission (अनमु लत)।
Polite (लवनम्र)।
Positive (िकरात्मक)।

Professional (व्याविालयक)।
झोिा चेक जाँचगिे औजार तिा उपकरणहरु
झोिा तथा आगन्तुकको कुनै पलन िमानहरुको चेक जाँच गदाष प्रयोग हुने महत्व पणू ष औजार भनेको आँखानै हो त्यिैिे िबषप्रथम
आँखािे राम्रो िँग हेनषु पदषछ अलन उपकरण तथा औजारहरु प्रयोग गनषु पदषछ जनु उपकरणहरु लनम्न लिलखत छन।्
१. मेटि लडटेक्टर।।
२. तक्यानर
३. X-ray मेलिन।
४. िलचषङ्ग लमरर (Searching mirror)।
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: आगन्तुकको झोिा चेक जाँच गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा

Security search गने
आगन्तुकको झोिा चेक जाँच गने।

कायष वधषक उद्देश्य:

अवतथा : चेक-जाँच गने तथान (simulated)।
के काम : आगन्तुकको झोिा चेक जाँच गने।
कलत राम्रो: कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार मेटि लडटेक्टर, तक्यानर, X-ray मेलिन, Searching mirror आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने िरु लक्षत रहने।
अलभबादन गने।
आगन्तक
ु िँग नम्र तवरमा म तपाइिाई चेक गनष िक्छु भनेर अनमु लत माग्ने।
आगन्तक
ु िाई झोिा खोिेर देखाउन लबनम्र अनरु ोध गने।
आगन्तक
ु को झोिामा लनर्ेलधत बततहु रु छकलु छै न यलकन गने।
लनर्ेलधत बततहु रु फे िापरे मा झोिाबाट लनकालने र िपु रभाइजरिाइ खबर गने।
िपु रभाइजरको लनदेशन अनिु ार आगन्तक
ु िाई जान अनमु लत लदने।
आगन्तुकिाई धन्यबाद लदने।
कायष िम्पन्न भईिके पलछ कायष रे कडष राख्ने।
प्रयोग भएको िामग्री हरुिाई िफा गरे र िही ठाउँमा भण्डारण गने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: आगन्तुकको झोिा चेक जाँच गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
आगन्तक
ु को झोिा चेक जाँच गने।

WHAT के

आगन्तक
ु को झोिा चेक जाँच गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

जोलड प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर झोिा चेक जाँच गने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
मेटि लडटेक्टर ,तक्यानर, X-ray मेलिन, Searching mirror आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: आगन्तुकको झोिा चेक जाँच गिे
१. चेक जाँच गदाष प्रयोग हुने िबै भन्दा िलक्तशािी उपकरण के हो?
क. मेटि लडटेक्टर
ख. तक्यानर
ग. आँखा
घ. िरलचङां ग्िाि
२. चेक जाँच गदाष ख्याि गदाष प्रयोग हुने ४ ओटा P के के हुन?
क. Permission (अनमु लत)
ख. Positive & Polite (िकारात्मक र लवनम्र)
ग. Professional (व्याविालयक)
घ. मालिको सबै
३. मलहिाको झोिा चेक जाँच गदाष के गनषु पदषछ?
क. िके िम्म धम्काउनु पदषछ।
ख. िके िम्म कम धम्काउनु पदषछ।
ग. सके सम्म झोिामा हात हालिु हुर्दैि।
घ. िके िम्म ढोकाबाटै फकाषउनु पछष ।
४. चेक जाँच गदाष ............प्रयोग गनष िलकन्छ।
क. मेटि लर्टे क्टर।
ख. लडलतरि अिराम।
ग. हाई लभलजवि क्िोलथङ।
घ. मालथको कुनै पलन होइन।
५. झोिा चेक जाँच गनष ररफ्यजु गरे मा हतकडी िगाउनु पदषछ।
क. लठक हो
ख. बेलठक हो
धन्यवाद!
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आगन्तक
ु को लजउ चेक जाँच गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
आगन्तुकको लजउ (Body) चेक जाँच गिे।
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : चेक-जाँच गने तथान (simulated)।
के काम : आगन्तुकको लजउ (Body) चेक जाँच गने।
कलत राम्रो:कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• लजउ चेक-जाँच (Search) प्रलिया बतउने।
• लजउ चेक-जाँच (Search) गने औजार तथा उपकरणहरुको िचू ी बनाउने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन ब्रेन) • लजउ (Body) चेक जाँच गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा
र मौलखन (तटोलमिंग
के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
प्रश्न
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र आगन्तुकको
झोिा चेक जाँच गनेबारे मा लनष्कर्षमा पग्ु ने।
• पाठको पररचय लदने : आज हामी आगन्तुकको लजउ चेक जाँच
गने बारे मा पढ्छौं भन्दै यि पाठको महत्व र उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष
अथवा पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • आगन्तक
ु को लजउ(Body) चेक जाँचबारे बताउनुे।
प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

• लजउ चेक जाँचगने औजार तथा उपकरणहरु िचू ी ब्याख्या गरन् े
।
• आगन्तक
ु को लजउ चेक जाँच गरे र देखाउने।
• लवद्याथीिाई ग्रपु मा लजउ चेक जाँच गनष िगाउने।
• चेक जाँच गरे को मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष पाठको मख्ु य मख्ु य र ध्यान लदनु पने कुराहरु
बताउदै लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

पावर प्वाइन्ट
कायष िम्पादन
िचू ी

५’
५’
२०’
४०’
४०’

५’

• लजउ चेक जाँच भनेको के हो?
• लजउ चेक जाँचगदाष प्रयोग हुने उपकरणहरु के के हुन?्
• आगन्तुकको लजउ चेक जाँच गदाष ध्यान लदनु पने कुराहरु के के
हुन?्
जम्मा िमय: १२० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: आगन्तुकको लजउ (Body) चेक जाँच गिे

पररचय
आफ्नो कायष तथिमा प्रवेश गदाष र बालहर लनतकँ दा कुनै कुनै िोके शनमा आगन्तुक तथा कमषचारीहरुको लजउ चेकजाँच गनषु पने
हुन्छ। त्यततो अवतथामा लिधै हातिे शरीरमा छुनु भन्दा पलन िके िम्म मेटि लडटेक्टर, एक्िरे मेलिन, तक्यानर प्रयोग गरे र लजउ चेक
जाँच गनषु पदषछ। कपडामा, कपािमा, जिु ा लभत्र राखेर, क्याप्िि
ु बनाएर लनिेर पेटमा िुकाएर, मलहिाहरुिे गिु ाङ्गमा िुकाएर
लनर्ेलधत िामानहरु ओिार पिार गने चिन लबलभन्न अनभु बहरुिे देखाएको पाइन्छ। त्यलह अनरुु प िेक्यरु रटी गाडषहरुिे लजम्मेवार
ढगां िे चेक जाँच गनषु पदषछ। मलहिािाई मलहिा िेक्यरु रटी गाडषिे र परुु र्िाई परुु र् िेक्यरु रटी गाडषिे लजउ चेक जाँच गनषु पदषछ।
कुटनैलतक लनयोग र अलत लवलशष्ट व्यलक्तहरुिाई िामान्य अवतथामा चेक जाँच गरींदैन, यतता लबर्यहरुको जानकारी िपु रभाइजरिे
िेक्यरु रटी गाडषहरुिाई अलग्रम जानकारी गराईिके का हुन्छन।् चेक जाँच गदाष कलहिेपलन बि प्रयोग गनषु हुदँ नै जलहिे पलन 4P िाई
िम्झनु पदषछ। चेक जाँच गररिके पलछ आगन्तुकिाई धन्यबाद लदनु पदषछ।
आगन्तुकको लजउ चेक जाँच गिे औजार तिा उपकरणहरु
लजउ चेकजाँच गदाष जलहिेपलन आफ्नो व्यलक्तगत िरु क्षाको लबर्यिाई ख्याि गनषु पदषछ, उििे आिमण गनष िक्ने देलख िरुवा
रोगहरु िनष िक्ने कुराहरुिाई ख्याि गनषु पदषछ र त्यलह अनरुु पको औजार तथा उपकरणहरु प्रयोग गनषु पदषछ।
१. मेटि लडटेक्टर
२. तक्यानर
३. X-ray मेलिन
४. पन्जा
५. माक्ि
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: आगन्तुकको लजउ (Body) चेक जाँच गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

Security Search गने
आगन्तुकको लजउ (Body) चेक जाँच गने।
अवतथा : चेक-जाँच गने तथान (simulated)।
के काम : आगन्तुकको लजउ (Body) चेक जाँच गने।
कलत राम्रो:कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार मेटि लडटेक्टर, तक्यानर, X-ray मेलिन, पन्जा, माक्ि आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.
४.

व्यलक्तगत िरु क्षाका उपकरणहरु िालग अध्ययन गने, िरु क्षाका औजारहरु िगाउने।
अलभबादन गने।
िोधपछ
ु गने।
आगन्तुक िँग नम्र भार्ामा म तपाईिाई
ां चेक गनष िक्छु भनेर अनमु लत माग्ने (अथवा िाइन
बोडषमा देखाउने)।
५.
आगन्तुकिाई हात िाइड गनष लबनम्र अनरु ोध गने।
६.
आगन्तुकको कुनै भाग नछुट्नगे री िम्पणू ष शरीर चेक गने।
७.
लनर्ेलधत बततुहरु फे िापरे मा लनकालने र िपु र भाइजरिाइ खबर गने।
८.
िपु र भाइजरको लनदेशन अनिु ार आगन्तुकिाई जान अनमु लत लदने।
९.
आगन्तुकिाई धन्यबाद लदने।
१०. कायष िम्पन्न भईिके पलछ कामको रे कडष राख्ने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िवां ेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-
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हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: आगन्तुकको लजउ (Body) चेक गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
आगन्तक
ु को झोिा चेक जाँच गने।

WHAT के

आगन्तक
ु को लजउ (Body) चेक जाँच गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

जोलड प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर लजउ (Body) चेक जाँच गने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
मेटि लडटेक्टर, तक्यानर, X-ray मेलिन, Searching mirror आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: आगन्तुकको लजउ (Body) चेक गिे
१. कततो आगन्तक
ु िाई िामान्य अवतथामा लजउ चेकजाँच गररदैन?
क. िेवा ग्रालहिाई।
ख. िाथीिाई।
ग. अलत लवलशष्ट वा कुटनैलतक लनयोगका व्यलक्तहरुिाई।
घ. िेक्यरु रटी अलफिरिाइ।
२. अलत लवलशष्ट या कुटनैलतक लनयोगका व्यलक्तहरुको बारे मा कििे िेक्यरु रटी गाडषहरुिाई जानकारी गराउुँदछ?
क. लक्िनरिे।
ख. नेपािी िेनािे।
ग. महानगर प्रमख
ु िे।
घ. िेक्यरु रटी िपु रभाईजरिे।
३. आगन्तक
ु को लजउ चेकजाँच गदाष ........... िगाउनु पछष ।
क. चतमा
ख. मातक र पन्जा
ग. हेडफोन
घ. मालथको िबै
४. आगन्तुकको लजउ चेकजाँच गदाष ख्याि गनषु पने महत्वपणू ष कुरा।
क. लिांग (Sex)
ख. रांग (Colure)
ग. उचाई (Height)
घ. वजन (Weight)
५. लचिोबाट बच्नको िालग चेक जाँच गदाष पन्जा िगाउनु पछष ।
क. लठक हो।
ख. बेलठक हो।
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सिारी सािि चेक जाँच गिे
लबषय (सीप/अििारणा):
सिारी सािि चेक जाँच गिे।
कायड ििडक उद्देश्य Performance Objective:
अवतथा : चेक-जाँच गने तथान (simulated)।
के काम : िवारी िाधन चेक जाँच गने।
कलत राम्रो:कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
ज्ञािििडक उद्देश्यहरु Enabling Objectives:
• िवारी िाधन चेक-जाँच (Search) प्रलिया बयान गने।
• िावारी िाधन चेक-जाँच (Search) गने औजार तथा उपकरणहरुको िचू ी बनाउने।
तररकाहरु
मुख्य बुँर्दाहरु
Methods
Key notes
पररचय Introduction:
मलततष्क मन्थन
• िवारी िाधन चेक जाँच गदै गरे को लचत्र देखाउँदै यो के हो अथवा
मौलखक प्रश्न
के गदैछ भन्दै प्रश्न गने।
• लवद्याथीहरुिे लदएको उिर लफ्िप चाटषमा लटप्ने र िवारी िाधन
चेक जाँच गनेबारे मा लनष्कर्षमा पग्ु न।े
• पाठको पररचय लदने: आज हामी िवारी िाधन चेक जाँच गने
बारे मा पढ्छौं भन्दै यि पाठको उद्देश्यहरु लफ्िप चाटष अथवा
पावरपोईन्ट मा देखाउने।
मुख्य अंश Main Body:
ब्याख्या तथा छिफि • िवारी िाधन चेक जाँच गने प्रकृ या बताउने।
प्रदशषन
िमहू अभ्याि

प्रश्नोिर

•
•
•
•

िवारी िाधन चेक जाँच गने उपकरणको बारे मा चचाष गने।
िावरी िाधन चेक जाँच गरे र देखाउने।
लवद्याथीिाई ग्रपु मा िवारीिाधन चेक जाँच गनष िगाउने।
चेक जाँच गरे को मलू याांकन गने।
सारांश Summary:
पाठको िमापन गनष पाठको मख्ु य मख्ु य र ध्यान लदनु पने कुराहरु
बताउुँदै लनम्न प्रश्नहरु िोध्ने।

माध्यम
Media
लफ्िप चाटषमा
लचत्र

समय
Time

५’

मौलखक
पावर प्वाइन्ट

पावर प्वाइन्ट
कायष िम्पादन
िचू ी

५’
५’
३०’
७०’
६०’
५’

• िवारी िाधन चेक जाँच भनेको के हो?
• िवारी िाधन चेक जाँच गदाष प्रयोग हुने उपकरणहरु के के
हुन?्
• िवारी िाधन चेक जाँच गदाष ध्यान लदनु पने कुराहरु के के हुन?्
जम्मा िमय: १८० लमनेट
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अध्ययि सामग्रीहरु: सिारी सािि चेक जाँच गिे

सिारी साििको चेकजाँच प्रलकया
िेक्यरु रटी गाडषिे झोिा, लजउ जततै कुनै बेिा िवारी िाधनहरुिाई पलन चेक जाँच गनषु पने हुन िक्दछ। िवारी िाधनहरुिाई चेक
जाँच गदाष पलन ४P र िामान्य बि प्रयोगको लिद्धान्त ख्याि गनपषु दषछ। िवारी िाधनमा चेकजाँच गनषु भन्दा आगाडी नम्र र िभ्य
भार्ामा चािकिाई ईलन्जन बन्द गनषिगाई झनष िगाउनु पदषछ। त्यिपलछ िम्पणू ष भागहरुमा चेक गनषु पदषछ। िवारी िाधनको
मलु नको भागमा चेक गदाष िालचषङ ऐना प्रयोग गनषु पदषछ। चेक प्वाइन्ट प्रष्ट देलखने ठाउँमा हुनु पदषछ र भाग्न खोजेमा रोक्न िक्ने गरी
बनाएको हुनपु दषछ। चेक जाँच िलकएपलछ चािकिाई धन्यबाद लदनु पदषछ।
सिारी सािि चेक जाँच गिे औजार तिा उपकरणहरु
िवारी िाधन चेकजाँच गदाष जलहिेपलन आफ्नो व्यलक्तगत िरु क्षा र अपराधी भाग्न िक्ने कुरािाई ख्याि गनषपु दषछ। त्यलह
अनरुु पको औजार तथा उपकरणहरु प्रयोग गरे को र चेक प्वाइन्ट तथापन गरे को हुनु पदषछ। िवारी िाधन चेक जाँच गने औजार तथा
उपकरणहरु लनम्नलिलखत छन।्
• तक्यानर
• X-ray मेलिन
• िालचषङ ऐना
• Barrier
• पन्जा
• माक्ि
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कायड-सम्पार्दि लिर्देलशका: सिारी सािि चेक जाँच गिे
लबर्य/इकाई
िीप/अवधारणा
कायष वधषक उद्देश्य:

Security Search गने।
िवारी िाधन चेक जाँच गने।
अवतथा : चेक-जाँच गने तथान (simulated)।
के काम : िवारी िाधन चेक जाँच गने।
कलत राम्रो:कायषिम्पादन िचू ी अनिु ार गरे को छ।
आवश्यक िामग्री, औजार तक्यानर, X-ray मेलिन, Barrier, पन्जा, माक्ि, Searching mirror आलद।
तथा यन्त्रहरु
कार्य-सम्पादन ननदे शिका

#

खडु ् लकिाहरु

१.
२.
३.

आफ्नो िरु क्षाको िालग अध्ययन गने, िरु क्षाका औजारहरु िगाउने र िरु लक्षत रहने।
पेशागत नैलतकतामा रही अलभबादन गने।
चािक िँग नम्र तवरमा म तपाईको
ां िवारी िाधन चेक गनष िक्छु भनेर अनमु लत माग्न,े अथवा
चेक जाँच गनषक
ु ा कारण िेखरे राखेको िाइन देखाउन िलकन्छ।
४.
नम्र र िभ्य भार्ामा चािकिाई ईलन्जन बन्दगरर झनष िगाउने।
५.
िवारी िाधनको लभत्र गइ िम्पणू ष भागहरु चेक गने।
६.
िवारी िाधनको मलु नको भागमा िालचषङ ऐना प्रयोग गरे र राम्रो िँग चेक गने।
७.
लनर्ेलधत बततुहरु फे िापरे मा लनकालने र िपु र भाइजरिाइ खबर गने।
८.
िपु रभाइजरको लनदेशन अनिु ार आगन्तुकिाई जान अनमु लत लदने।
९.
आगन्तुकिाई धन्यबाद लदने।
१०. रे कडष राख्ने।
११. प्रयोग भएको िामग्री हरुिाई िफा गरे र िही ठाउँमा भण्डारण गने।
िफितापवू षक िम्पन्नहुनको लनलम्त आधार: िवै खडु ् लकिाहरु पार गरे को हुनपु छष ।
िरु क्षा/िांवेदनशीि खडु ् लकिाहरु:-

215

हो/छ

होइन/
छै न

अभ्यास १: सिारी सािि चेक जाँच गिे
Date (लमलत)
To (िाई)
From (बाट)
Subject (लबर्य)

:
:
:
:

………….
प्रलशक्षाथीहरु
प्रलशक्षक
िवारी िाधन चेक जाँच गने।

WHAT के

िवारी िाधन चेक जाँच गरे र देखाउनहु ोि।्

HOW कसरी

जोलड प्रयोगात्मक कायष-:
• आवश्यक औजार िामग्री िांकिन गने।
• िलमक तहगत प्रलिया अपनाएर िवारी िाधन चेक जाँच गने।
• कायषलवलध प्रलशक्षकिाई देखाउने।

TIME समय

५’ प्रलत प्रलशक्षाथी

RESOURCES
मेटि लडटेक्टर, तक्यानर, X-ray मेलिन, Searching mirror आलद।
NEEDED आिश्यक
श्रोत/सामग्रीहरु
धन्यबाद Thank you
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प्रश्नहरु: सिारी सािि चेक गिे
१. िवारी िाधन चेक जाँच गदाष .............िाई गाडीबाट ओरालनु पछष ।
क. चािक
ख. िहचािक
ग. लबरामी
घ. प्रहरी
२. चेक प्वाइन्ट ............ देलखने ठाउँमा हुनु पदषछ।
क. िम्म
ख. प्रतट
ग. लछटो
घ. कािो
३. िेक्यरु रटी गाडषिे िवारी िाधन चेक गदाष के के औजार तथा उपकरण हरु प्रयोग गनष िक्छन?
क. तक्यानर
ख. Barrier
ग. X-ray मेलिन
घ. मालथको िबै
४. िालचषङ ऐना िवारी चािकको अनहु ारको किर हेनष प्रयोग गररन्छ, तालक गललत गरे को छ भने अनहु ारबाट पलन पिा
िगाउन िलकयोि।्
क. लठक
ख. बेलठक
५. िवारी िाधन चेकजाँच गरर िके पछी चािकिाई के लदनु पदषछ?
क. प्रमाण पत्र
ख. रलिद
ग. धन्यबाद
घ. जररवाना
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िैर्देलशक मि
ु क
ु मा प्रयोगहुिे सामान्य प्रालिलिक शव्र्दाििीहरु
िेपािीमा (Nepali)
िरु क्षा गाडष
अांगरक्षक

अंग्रेजीमा
(English)
Security Guard
Body guard

अरलिकमा (Arabic)

कोररयिमा (Korean)

حارس أمن

haris 'amn

경비원
gyeongbiwon

حارس

친위대

haris

िवारी िाधन

िठ्ठी

लनवेदन

Vehicle

Baton

Application

प्राथमीक उपचार

First aid

차량

markaba

Chalyang

عصا
easa

지휘봉

تطبيق

신청

إسعافات أولية

iiseafat 'awwalia

यलू नफमष/वदी

Uniform

زى موحد

zaa muahhad

कवाज/परे ड

chin-widae

مركبة

tatbiq

लचत्र (Image)

jihwibong

Sincheong
응급 처치
eung-geub cheochi
제복
jebog

PITI/Parade

पनु श्च: मार्थी उल्लेशित िब्दावलीहरु गुगल ट्रान्िलेट (https://translate.google.com/) बाट उल्र्था गररएको हो। अन्य आवश्यक िब्दहरु
पशन यसरी नै https://translate.google.com/ मा गएर धेरै भाषाहरुमा पढ्न सशकन्र्
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ब्यािसालयक कोषडमा प्रयोगहुिे शब्र्दाििीहरु
क्षमता Competency: कुनै तोलकएको क्षेत्रमा कामदारहरुिाई आवश्यक पने कायष िम्पादन क्षमता। A performance
capability needed by workers in a specific area.
कोषड लिर्देलशका (Course Guide): तालिम कायषिमहरु अिरदार तररकािे िञ्चािनगनष अध्यापकको िालग वृहत श्रोत
लकतावनै कोर्ष लनदेलशका हो। लनदेलशकािे अध्यापकको िालग पाठ योजना, हातेपत्र, तालिम पलु ततका, र मलू याांकन लनदेलशका, आलद
बनाउन मागषदशषन गदषछ, जनु लिकाउने तथा लिक्ने प्रकृ याको आधारभतु अगां हरुहुन।् A course guide is a detail resource
for teachers to conduct training programs effectively. The guide intends to add the teacher in developing
lesson plan, handouts, training manuals, and evaluation criteria etc., which are basic elements in the
teaching learning process.
कोषड (Course): वृहत उद्देश्य तथा खाि उद्देश्यहरु हाांलिि गनष एउटा लबद्यािय के न्िद्धारा िेवाप्राि के लह िलक्षत जनिांख्याका
िालग लिकाईका अविरहरु उपिब्ध गराउनको िालग एउटा योजना हो। A plan for providing sets of learning opportunity
to achieve broad goal and related specific objectives for an identifiable population serves by a single
school center.
तालिम पलु थतक Training Manual: प्रलशक्षकको िालग राम्रोिँग प्रलशक्षणगनष तयार पाररएको िलु नयोलजत तथा िरां चनात्मक
पलु ततका जतिेगदाष प्रलशक्षाथीहरुिे िलजिै तालिमको मापदण्द (standard) अनिु ारका लिक्ने उद्देश्यहरु हालििगने िकुन।्
Training manual is a well-planned and structured document for the instructor to deliver effective
instruction so that trainees can attain learning is objectives as per training standards.
लबषयको उद्देश्यहरु Course Objectives: उद्देश्यहरु वृहत तररकामा कुनै पेशािाई पोख्तहुनगे रर िलक्षत गरे र लनधाषरण
गररएकोहुन्छ । The objectives are set in a broad way to target to achieve mastery learning of the complete
occupation.
काम Task: कायषको इकाइ जनु आँफैमा िम्पन्न हुन्छ जििे पेशाको तकष िँगत अांशहरु वनाँउदछ। यििाई कायष-िम्पादन
खडु ् लकिाहरुमा लबभाजनगनष िलकन्छ। A unit of work complete in itself that forms a logical part of on occupation.
It can be broken down into discrete Performance steps.
सीप Skill: कुनै पेशािाई आवश्यक पने तवीकायष मापदण्ड अनरुु प पेशागत कायष गनषिक्ने क्षमता। The ability to perform on
occupational task with the degree of proficiency required for a given occupation
कायड ििडक उद्देश्य (Performance Objective): कायष (तालिम) को अन्तमा प्राि गररने उद्देश्यनै कायष वधषक उद्देश्य हो। यिमा
कायषको मात्रा, कामको वा मलू याांकन अबतथा र लिकाउने-लिक्ने मापदण्डहरु िमेलटएको हुन्छ। The objectives set to attain at
the end of the training completion. It includes condition, unit of work and standard of teaching and
learning.
लसकाईका खर्ु ् लकिाहरु Learning steps:: िीप िम्पन्न गने प्रकृ याको िवैभन्दा िानो हुने वा देख्न िलकने भाग। The
smallest discrete or observable aspect of a skill.
ज्ञािििडक उद्देश्य (Enabling Objectives): ज्ञान, िीप वा मनोवृलि जनाउने कथन जिमा लनपणु भएमा प्रलशक्षाथीिाई कायष
वधषक उद्देश्य हालिि गनष “िमथष” बनाउँछ। The Objectives are defined as to set for guiding the teacher and
students to attain the end result of the particular unit of work or lesson.

219

k|fljlws ;xof]u
:jL; ;/sf/sf] ;xof]udf ;+rflnt ;fdL kl/of]hgf

220

