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पररचय  
सीप, ज्ञान र अवधारणा समावेश गररएको यो मौरीपालन व्यवसायको छोटो अवधधको पाठ्यक्रम दक्षतामा 
आधाररत रहेको छ । यो पाठ्यक्रम अनसुार तालीम धलएका प्रशशक्षार्थीहरूले मौरीपालन फाममहरूमा रहेर 
यस पेशा संग सम्वशधधत आवश्यक पने प्रयोगात्मक सीप, ज्ञान र मनोबशृि हाधसल गनेछन ्। यस 
ककधसमका ज्ञान र सीप प्राप्त गररसकेपधछ उनीहरू मौरीपालन फामम तर्था मह उद्योगहरूमा रोजगार वा 
स्वरोजगार हनुे अवसर प्राप्त गनेछन ्। सारै्थ यसबाट यवुा जमात रोजगार वा स्वरोजगार भई राष्ट्रको 
गरीबी धयूनीकरणका लाधग महत्वपूणम योगदान प¥ुयाउन सक्नछेन ्। प्रार्थधमक तहको शशक्षा प्राप्त गरी 
त्यस माधर्थको अध्ययनलाई धनरधतरता ददन नसकेका यूवाहरुलाई लक्षश त गरी यो पाठ्यक्रमको धनमामण 
गररएको हो । 

लक्ष्य 
यस कायमक्रमको मखु्य लक्ष्य देश कवदेशमा रोजगार प्राप्त गनम सक्ने वा स्वरोजगार बन्न सक्ने मौरीपालक 
उत्पादन गनुम हो । यी मौरीपालकहरूले देश कवदेशमा रहेका मौरीपालन व्यावसाय संचालन गने 
उद्योगहरूमा मौरीपालन तर्था मह संग सम्वशधधत कामहरु गनम सक्नछेन ्। 

उद्देश्य 
तालीमको समाप्ती पधछ प्रशशक्षार्थीहरू देहायका काम गनम सक्षम हनुेछन््ः 
१. मौरी र मौरीपालनसँग पररशचत हनु 

२. मौरीको घार र मौररपालनका उपकरणसँग पररशचत हनु 

३. मौरी गोलाको ब्यबस्र्थापन गनम 
४. धबधभन्न मौसम तर्था अवस्र्थामा मौरीको सरुक्षा गनम 
५. मौरी गोलाको बकृि र धबस्तार गनम 
६. परागसेचन तर्था मौरीका खानासँग पररशचत हनु 

७. मह काढ्न 

८. मह तर्था मौरीजधय उत्पादनहरूको प्रशोधन, भण्डार र बजाररकरण गनम 
९. व्यवसायसँग सम्बशधधत सामाधय कहसाब ककताब राख्न 

१०. मौरीपालन ब्यबसायको योजना तजुममा गनम 
११. संचार र साना उद्योग धबकासका धसपहरू प्रयोग गनम 
१२. मौरीपालनसँग सम्बशधधत पेशागत सरुक्षा अपनाउन 

१३. व्यवसाकयक स्वास््य र सरुशक्षत कायम गनम। 

पाठ्यक्रमको वववरण 
यो पाठ्यक्रम मौरीपालकले सम्पादन गनुमपने सीप, ज्ञान र अवधारणामा आधाररत यो पाठ्यक्रम 
प्रशशक्षार्थीलाई मौरीपालन सम्बधधी व्यवसायसंग सम्बशधधत के्षत्रमा आवश्यक पने ज्ञान र सीप प्रदान 
गनम तयार गररएको हो । यो पाठ्यक्रममा मौरीपालन सम्बधधी कामका लाधग आवश्यक पने कवधभन्न 
ककधसमका मौरीका जात र मौरीपालन व्यवसाय संग पररशचत हनुे, मौरीको चाका र मौरीपालनका 
उपकरणसंग पररशचत हनुे, मौरीको घारको संचालन गने, मौरीको सरुक्षीत तरीकाले संचालन गने, मौरीको 
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घारको कवस्तार गने, पराग तर्था मौरीको खानासंग पररशचत हनु,े मौरीपालन व्यवसायका लाधग योजना 
तयार गने, मह काढ्ने काम गने र मौरीबाट उत्पाददत वस्त ुप्रशोधन र बजारीकरण गने आदद सीप र 
ज्ञानका कवषयहरु समेकटएको छ । 

पाठ्यक्रमको वविेषता  
• यस पाठ्यक्रमले सीप कवकासमा जोड ददधछ ।यस पाठ्यक्रमको ८० प्रधतशत समय 

ब्यबहाररक धसप धसकाईमा र २० प्रधतशत समय सैधाशधतक ज्ञान धसकाईमा छुट्टाइएको छ । 

• यस पाठ्यक्रमले यसमा समावेश गररएका ज्ञान प्रदान गनम वा सीपहरु धसकाउनमा जोड 
ददधछ। 

ताशलम अवधि  
यो ताधलम कायमक्रम सैिाशधतक र प्रयोगात्मक समेत गरी ३९० घण्टाको हनुछे। 

लक्षक्षत समूह  
यस पेशामा अधभरुची राख्न े१८ बषम माधर्थका यवुाहरु । 

लक्षक्षत स्थाि 
नेपालको पहाडी, धभधत्र मधेश र तराई के्षत्र । 

प्रशिक्षाथी संख्या  
एक समूहमा अधधकतम २० जना। 

प्रशिक्षण भाषा  
नेपाली वा मात ृभाषा। 

प्रशिक्षाथी उपस्स्थयत  
ताधलम अवधधभर प्रशशक्षार्थीको उपशस्र्थधत कम्तीमा   ९०%पगेुको हनु ुपनेछ अधयर्था प्रमाण–पत्र 
पाउन योग्य माधनने छैन। 

प्रवेि मािक 
तलका आधार पूरा गरेका व्यशिहरू यस ताधलममा प्रवेश पाउनेछन।् 

• साधारण लेखपढ गनम सक्न।े 

• १६ वषम पूरा भएको स्वस्र्थ नेपाली नागररक। 

• यस पेशामा अधभरुशच राख्न ेव्यशिहरू। 

• संचाधलत प्रवेश परीक्षा उिीणम गरेका व्यशिहरू। 

प्रशिक्षकको योग्यता  
सम्बशधधत व्यवसायमा तह २ उिीणम गरी कम्तीमा ३ बषमको अनभुव प्राप्त 
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प्रशिक्षक प्रशिक्षाथी अिुपात  
• प्रयोगात्मक कक्षाको लाधग अनपुात १:१० 

• सैिाशधतक कक्षाको लाधग अनपुात १:२०  

प्रशिक्षणका माध्यम र सामग्री  
• प्रभावकारी प्रशशक्षण तर्था प्रदशमनका लाधग आवश्यक सामग्रीहरु 

• छापेका धमधडयाका सामग्रीहरू (अभ्यास पशुस्तका, रुज ुसूची) 
• Non-Projected सामग्रीहरू (धडस््ले नमूनाहरू, कफल्म चाटम, पोष्टर, बोडम, माकम र) 
• Project Media सामग्री (मशल्टधमडया प्रोजेक्टर, आदद) 
• श्रव्यदृष्य सामग्री (कफल्म, धभधडयो धडस्क आदद) 
• कम््यटुरमा आधाररत प्रशशक्षण सामग्री (कम््यटुरमा आधाररत ताधलम र अधतरकक्रयात्मक 

धभधडयो) 

प्रशिक्षण ववधि र शसकाइ 
यो ताधलम कायमक्रम प्रशशक्षण ददंदा उदाहरणयिु व्याख्या, प्रवचन, छलफल, कायमददशा, समूह छलफल 
प्रदशमन, अनकुरण, धनदेशशत अभ्यास, अवलोकन, स्व–अभ्यास  प्रयोगात्मक अभ्यास र अधय व्यशिगत 
धसकाइ हनुेछ।  

प्रशिक्षाथी–मूलयांकि  
• प्रशशक्षार्थीहरूले प्राप्त सीपको मूल्यांकन सम्बशधधत प्रशशक्षकले धनयधमत रुपमा गनुमपनेछ। 

• प्रशशक्षार्थीहरूले धसकेको सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञानको मूल्यांकन सम्बशधधत प्रशशक्षकले 
मौशखक वा धलशखत परीक्षाद्वारा गनुम पनेछ।  

• प्रशशक्षार्थीहरूले सफल हनु प्रत्येक मोड्यलूका प्रयोगात्मक र सैिाशधतक दबैु मूल्यांकनमा 
छुट्टाछुटै्ट कम्तीमा ६० प्रधतशत अंक प्राप्त गनुमपनेछ। 

• प्रत्येक मोड्यलूमा १ बटा आधतररक मूल्यांकन र एउटा परीक्षा सम्बशधधत संस्र्थाले नै 
धलनपुनेछ। 

• प्रवेश परीक्षा सम्बशधधत संस्र्थाले नै संचालन गनुमपनेछ। 

शे्रणी बिभाजि प्रणाली  
• धबशशष्ट शे्रणी  ८० प्रधतशत वा माधर्थ अंक ल्याई उिीणम गने 

• प्रर्थम शे्रणी ७५ प्रधतशत वा माधर्थ अंक ल्याई उिीणम गने 

• दद्वतीय शे्रणी ६५ प्रधतशत वा माधर्थ अंक ल्याई उिीणम गने 

• ततृीय शे्रणी ६० प्रधतशत वा माधर्थ अंक ल्याई उिीणम गने 

प्रमाणपत्र प्रदाि  
यो ताधलम सफलतापूवमक सम्पन्न गने प्रशशक्षार्थीहरूलाई सम्बशधधत ताधलम ददने “मौरीपालक” (Beekeepr) 
को प्रमाण पत्र प्रदान गनेछ। 
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सीप परीक्षणको व्यवस्था  
यो ताधलम सफलता पवुमक पूरा गरी प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका प्रशशक्षार्थीहरूले राकष्ट्रय सीप परीक्षण 
सधमधतद्वारा धनधामरण गररएको मापदण्ड पूरा गरेमा “मौरीपालक” (Beekeepr) पेशाको तह १ को सीप 
परीक्षण परीक्षामा सहभागी हनु सक्नेछन।्  

प्रशिक्षण सम्िन्िी सुझाव  
१. ताधलम पाठ्यक्रम पूणमरुपमा अध्ययन गने। 

२. सैिाशधतक प्रशशक्षण तर्था सीप धसकाइको लाधग पाठयोजना बनाउन।े 

३. सीपमा आधाररत सैिाशधतक कवषयवस्तलुाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रशशक्षण गने, गराउन।े 

४. धसकारु स्पष्ट नभइधजेलसम्म प्रशशक्षकले सीप सम्पादन प्रदशमन गने, गराउन।े 

५. धसकारुलाई सीप सम्पादन गनुम पूवम वैयशिक सरुक्षा उपकरण प्रयोग तर्था औजार 
उपकरण सरुक्षा प्रत्याभधूत सधुनशित गने, गराउन।े 

६. धसकारुलाई सम्बशधधत सीप सम्पादन गनम धनदेशशत अभ्यास गनम लगाउन।े 

७. धसकारुलाई सम्बशधधत सीप धयून गल्ती देशखने गरी सम्पादन गनम अवसर प्रदान गने, 

गराउने। 

८. धसकारुलाई सम्बशधधत सीप गल्ती नगररकन सम्पादन गने अवसर प्रदान गने, गराउन।े 

९. धसकारुले स्वतधत्र ढङ्गबाट जकटल सीपहरू सम्पादन गरेको सधुनशित गने, गराउन।े 

१०. धसकारुले सीप धसकाइको क्रममा उत्पादन गरेको बस्त ुभए त्यसको मूल्याङ्कन गने, 

गराउने। 

अिुगमि–सुझाि  
यस कायमक्रमको सफलताको मूल्याँकन र भकवष्यमा यो पाठ्यक्रम पररमाजमन गनम आवश्यक पषृ्ठपोषण 
संकलनको लाधग यो पाठ्यक्रमले धनम्नानसुारको सझुाब धसफाररस गदमछ। 

• पकहलो अनगुमन – ताधलम कायमक्रम समाप्त भएको ६ मकहना पधछ  
• दोश्रो अनगुमन – पकहलो अनगुमन समाप्त भएको ६ मकहना पधछ। 

• अनगुमनचक्र – दोश्रो–अनगुमन समाप्त भएको १ बषम पधछ, प्रत्येक  बषम, ५ बषम सम्म।
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पाठ्य संरचिा 
“मौरीपालक” (Beekeeper) 

क्र.सं. मोड्यलू स्वभाब 
समय (घण्टामा) 

सैिाशधतक ब्यावहाररक जम्मा 
१.  पेशागत पररचय सै ५ ६ ११ 

२.  पेशागत स्वास््य र सरुक्षा सै+ब्या ४ १२ १६ 

३.  
औजार, उपकरण एबं सामग्रीको 
पकहचान र प्रयोग  सै+ब्या ६ १२ १८ 

४.  योजना तजुममा गने  सै+ब्या ६ २६ ३२ 

५.  मौरी चरन व्यवस्र्थापन सै+ब्या ६ १८ २४ 

६.  मौरी गोला व्यवस्र्थापन सै+ब्या १२ ४५    ५७ 

७.  मौरीको कृधत्रम आहार व्यवस्र्थापन सै+ब्या ५ १५ २० 

८.  मौरीको शत्र ुतर्था रोग व्यवस्र्थापन सै+ब्या ९ ३४ ४३ 

९.  मौरी गोलामा रान ुव्यवस्र्थापन  सै+ब्या ८ ३८ ४६ 

१०.  
मौरीजधय उत्पादन संकलन र 
प्रशोधन  

सै+ब्या ७ ३७ ४४ 

११.  मौरीजधय पदार्थमको भण्डारण सै+ब्या ३ १० १३ 

१२.  
मौरीजधय उत्पादनको ्याककंग, 

लेबधलंग र बजारीकरण 
सै+ब्या ६ २० २६ 

१३.  pBdzLntf ljsf; सै+ब्या १८ २२ 4० 
 जम्मा  ९५ २९५ ३९० 

सै == सैिाशधिक/ब्या = ब्यावहाररक 
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मोड्यूल १ 

पेशागत पररचय 
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मोड्युल १: पेिागत पररचय 
 

समय   घण्टा (सै) ५, (प्र) ६ = ११ घण्टा 
पररचय 

नेपालमा मौरीपालन व्यवसाय परापवुमकालदेशख गररदै आएको पेशा हो । मौरीपालन गनमका लाधग 
कवधभन्न धसपहरूको आवश्यकता पदमछ । मौरीलाई पकहल्यैदेशख सामाशजक प्राशण मानी आफ्नो घर 
वरपर सामाधय घार बनाई या सधदकु या घरधभत्रकै केकह काठको बाकसहरुमा समेत मौरीलाई 
बासस्र्थान ददन ेप्रचलन रहेको छ । मौरीलाई ककहल्यै पधन हाम्रो समाजले शत्र ुककराको रुपमा हेरेको 
धर्थएन र मौरीबाट पधन माधनसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लाभ धलइनै रहेको छ ।  

 

धामीक रुपमा पधन महलाई पकवत्र वस्तकुो रुपमा धलइधछ । आजकाल दैधनक आवश्यकताको 
सार्थसारै्थ कवधभन्न रोगको औषधी जस्तो अप्रा्य एवं महङ्गो वस्त ुमह हनु गएको छ । मौरीपालन 
सामाशजक, धाधममक तर्था आधर्थमक रूपमा समेत जोधडएको व्यवसाय हो । यसलाई रेखदेख पयुामई 
आधधुनक शशपको आधारमा पालन गरे बढी भधदा बढी मह उत्पादन हनुकुो सारै्थ कृषकहरुको धनधमि 
यो नगदे बालीको रुपमा आम्दानीको राम्रो श्रोत हनुछे । धबशषेगरी नेपालको पहाडी भेगमा धबधभन्न 
खालको परम्परागत घारको प्रयोग गरेर मौरीपालन गररदै आएको छ ।  मौरी पालनका लागी 
आवश्यक पने धबधभन्न धसपहरुको प्रयोग तर्था मौरी पालक ककसानहरुको क्षमतामा अधभवृकिबाट नै 
मौरीपालनको के्षत्रमा सघाउ पगु्नेछ ।  

 

पाठ्य कववरण 

यस मोड्यलुमा प्रशशक्षार्थीहरुलाई पेशागत पररचयका बारेमा प्रशशक्षण गराइधछ । यस मोड्यलुमा 
मौरीपालन सँग सम्बशधधत पररचयात्मक ज्ञान ददने कवषयवस्तहुरु समावेश गररएका छन ्। 

 

उदेश्यहरु 

यस मोड्यलुको अध्ययनपधछ प्रशशक्षार्थीहरु धनम्न कायम गनम सक्षम हनुछेन््ः 
१. मौरी र मौरीजधय उत्पादनको महत्व बोध गनम  

२. मौरीपालक व्यावसायी बनेर कायम गनम 
३. मौरीजधय उत्पादनको व्यवस्र्थापन गनम 

कवषयवस्त ु

• महको पौष्टीक महत्व  

• महको राकष्ट्रय र अधतराकष्ट्रय बजार  

• मौरीपालक व्यावसायको बजार माग 

• मौरीजधय उत्पादनको व्यवस्र्थापन 
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मोड्यूल २ 

पेशागत स्वास््य र सरुक्षा 
  



9 
 

मोड्युल २ :पेिागत स्वास््य र सुरक्षा 
समय: ४ घण्टा  धम. (सै) + १२ घण्टा   धम. (ब्या) = १६ घण्टा 

पाठ्य कववरण: 
यस मोड्यलुमा पेशागत स्वास््य र सरुक्षा सम्वधधी ज्ञान र सीपहरू समावेश गररएका छन।्  
उद्दशे्य: 

• पेशागत स्वास््य र सरुक्षाका उपायहरू अपनाउन। 

कायमहरू:  
१. व्यशिगत सरसफाई  कायम गने Maintain personal hygiene 

२. व्यशिगत सरुक्षा उपकरण प्रयोग गने। Use Personal Protective Equipment (PPE) 

३. कायमस्र्थलको सरुक्षा सधुनशित गने। Ensure workplace safety 

४. औजार र उपकरणको सरुक्षा सधुनशित गने। Ensure tools and equipment safety 

५. आगलागी हनुबाट सरुक्षा गने। Protect from fire hazard 

६. प्रार्थधमक उपचार गने Provide First Aid Service 

७. कायमस्र्थलको फोहर व्यवस्र्थापन गने। Manage workplace waste 
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कार्य विशे्लषण (Task Analysis) 

  सैिाशधतक: ०.५ घण्टा 
व्यावहाररक: १.५ घण्टा 
कुल समय: २.० घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task):  नं. १: व्यशिगत सरसफाई कायम गने।  

कायम चरणहरू 

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादनको 
उद्दशे्य  

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने। 

२. व्यशिगत सरसफाई कायम गनम:  

• धनयधमत स्नान गने। 

• धनयधमत मखु धनुे र अनहुार 
सफा राख्न।े 

• धनयधमत सावनु पानी वा 
स्याधनटाइजरले हात सफा 
गने।   

• धनयधमत नङ्ग काट्न ेर सफा 
गने। 

• आवश्यकता अनसुार कपाल 
काट्ने, कोने र धमलाउने।  

• तोककए बमोधमम सफा कपडा 
लगाउन।े 

• कामको प्रकृधत अनरुुप धमल्न े
भए मात्र गरगहना, सजावट 
तर्था सगुशधधत सामग्रीहरू  
प्रयोग गने।  

  

अबस्र्था (Condition): 
• व्यशिगत सरसफाई 

सम्वधधी मापदण्ड 

• कायमस्र्थल  

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

व्यशिगत सरसफाई 
कायम गने।  

 

मानक (Standard): 

• पेशाको लाधग धनधामररत 
व्यशिगत सरसफाई 
मापदण्ड अपनाएको 

• सरुक्षा तर्था 
सावधानीका उपायहरू 
अपनाएको।  

व्यशिगत सरसफाई:  

• व्यशिगत सरसफाईको 
पररचय र आवश्यकता 

• व्यशिगत सरसफाई 
मापदण्ड 

• सरसफाई गनम प्रयोग 
हनुे सामाग्रीहरू को 
पकहचान र प्रयोग 
सम्वधधी जानकारी 

• ग्रधुमङ (Grooming) 
सम्बधधी जानकारी 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
व्यशिगत सरसफाई सम्वधधी मापदण्ड र मापदण्ड बमोशजमका औजार, उपकरण र सामग्रीहरू 
 

सरुक्षा/साबधानीहरू (Safety/Precautions):  

• नङ्ग टोक्न,े नाक कोट्याउन,े कान कोट्याउने, जर्थाभावी शचलाउने जस्तो कायम नगने।   
• कायमस्र्थलमा सूतीजधय तर्था मादक पदार्थम सेवन धनषधे गने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 
  सैिाशधतक: ०.५ घण्टा 

व्यावहाररक: १.५ घण्टा 
कुल समय: २.० घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task): नं. २: व्यशिगत सरुक्षा उपकरण (PPE) प्रयोग गने।  

कायम चरणहरू  

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादनको 
उद्दशे्य  

(Terminal Performance 
Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने। 

२. व्यशिगत सरसफाई गने। 

३. काम गदाम तोककएको पोशाक 
लगाउन।े 

४. यस पेशाको लाधग धनधामरण 
गररएको व्यशिगत सरुक्षा 
उपकरण संकलन गने। 

५. धनधामररत व्यशिगत सरुक्षा 
उपकरणहरू प्रयोग गने। 

क. नेत्र रक्षक उपकरण (Eye 

protectors) 
ख. श्रवण रक्षक उपकरण 

Hearing protectors 

ग. स्वासयधत्र (Respiratory 

protector) 

घ. खटु्टा रक्षक उपकरण Foot 

protector 

ङ. हात रक्षक उपकरण 
Hand protector 

च. टाउको रक्षक उपकरण 
Head protector 

छ. शररर रक्षक कपडा 
Clothing protector 

६. कामको प्रकृधत अनरुूप 
आवश्यकता अनसुार कपाल 
नअशल्झन ेगरी व्यवशस्र्थत 
गने। 

७. कायम समाप्त भए पधछ प्रयोग 
गररएका व्यशिगत सरुक्षा 
उपकरण तर्था सामग्रीहरू 

अबस्र्था (Condition): 
• कायमस्र्थल 

• सम्वशधधत पेशाको लाधग 
धनधामररत व्यशिगत 
सरुक्षा उपकरणको सूची 
र मापदण्ड 

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

व्यशिगत सरुक्षा उपकरण 
प्रयोग गने।  

 

मानक (Standard): 

• कायमचरणहरू क्रधमक 
रुपमा सम्पादन भएको। 

• व्यशिगत सरुक्षा 
उपकरणहरू धनधामररत 
सूची र मापदण्ड 
बमोशजम प्रयोग गररएको 

• सरुक्षा तर्था सावधानीका 
उपायहरू अपनाएको।  

• कायमसम्पादन अधभलेख 
राशखएको।  

व्यशिगत सरुक्षा सम्वधधी 
उपकरण:  

• व्यशिगत सरुक्षाका 
उपकरणहरू (PPE) 

पररचय, प्रकार, पकहचान 
र मापदण्ड बमोशजम 
प्रयोग  

• दघुमटनाका कारणहरू  

• सरुक्षा र सावधानीहरू  

• उपकरणको सरसफाई 

कवधध 

• उपकरणको भण्डारण 
कवधध 

• कायमसम्पादनको अधभलेख 
राख्न ेधबधध 
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धनधामररत स्र्थानमा भण्डारण 
गने। 

८. कायमसम्पादनको अधभलेख 
राख्न।े 

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

सरुक्षा/साबधानीहरू (Safety/Precautions): 

• काम गदाम असरुक्षाका कारकहरू जस्तै कशस्सएको वा ज्यादै खकुुलो कपडा नलगाउने।  
• कामबाट ध्यान हट्ने कारकहरू जस्तै मोवाइल फोनको प्रयोग नगने।  
• कायमस्र्थलमा सूतीजधय तर्था मादक पदार्थम सेवन धनषेध गने।  
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 
  सैिाशधतक: ०.५ घण्टा 

व्यावहाररक: १.५ घण्टा 
कुल समय: २.० घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task):  नं. ३: कायमस्र्थलको सरुक्षा सधुनशित गने।   

कायम चरणहरू  

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादनको 
उद्दशे्य  

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने। 

२. आवश्यक औजार, उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलन गने।  

३. व्यशिगत सरसफाई कायम 
राख्न।े 

४. कायमस्र्थल सरुक्षाको 
सधुनशितताको लाधग: 
• कायमस्र्थल सफा राख्न े(Neat 

& tidy) 

• कायमस्र्थलको भ ुइँ नशचश्लन े
र शचल्लो रकहत (Non 

Silpery & Non-Oily) 

भएको सधुनशित गने।  

• कायमस्र्थलमा प्रयोग गररन े
औजार व्यवशस्र्थत ढंगले 
राख्न।े 

• उपकरणहरूलाई 
आवश्यकता अनसुार सरुक्षा 
घेरा धभत्र राख्न।े  

• सरुक्षा सम्बधधी संकेत तर्था 
सरुक्षा शचधरहरू सवैले 
देशखने र स्प्रष्ट बशुझने गरी 
राख्न।े  

• प्रकाश र भेशधटलेशनको 
पयामप्त व्यवस्र्था भए नभएको 
सधुनशित गने।  

• कायमस्र्थलमा भएको दघुमटना 
र सरुक्षा सम्वधधी घटनाहरू 

अबस्र्था (Condition): 
• कायमस्र्थल 

• कायमस्र्थल सरुक्षा मापदण्ड 

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

कायमस्र्थलको सरुक्षा सधुनशित 
गने। 

 

मानक (Standard): 

• कायमस्र्थल सरुक्षा मापदण्ड 
पालना गररएको 

• सरुक्षा तर्था सावधानीका 
उपायहरू अपनाएको।  

• कायमसम्पादन अधभलेख 
राशखएको।  

कायमस्र्थलको सरुक्षा सधुनशितता:  

• कायमस्र्थल सरुक्षा मापदण्ड 

• कायमस्र्थल सफा राख्न ेकवधध 

• औजार र सामग्रीहरूको 
भण्डारण प्रकृया 

• सरुक्षा घेराको पररभाषा र 
प्रयोग तर्था महत्व 

• सरुक्षा सम्वधधी संकेत तर्था 
जानकारी 

• कायम सम्पादनमा प्रकाश र 
भेशधटलेशनको महत्व 

• दघुमटना सम्वधधी सामाधय 
कानूनी जानकारी 

• कायमसम्पादनको अधभलेख राख्न े
कवधध 

 



14 
 

सम्वशधधत धनकायमा ररपोटम 
गने।  

५. प्रयोग गररएका औजार तर्था 
उपकरण धनधामररत स्र्थानमा 
भण्डारण गने।   

६. कायमसम्पादनको अधभलेख 
राख्न।े   

 

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

 

सरुक्षा/साबधानीहरू (Safety/Precautions): 

• कायमस्र्थलमा सूतीजधय तर्था मादक पदार्थम सेवन धनषेध गने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 
  सैिाशधतक: ०.५ घण्टा 

व्यावहाररक: १.५ घण्टा 
कुल समय: २.० घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task):  नं. ४: औजार र उपकरणको सरुक्षा सधुनशित गने।   

कायम चरणहरू  

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादनको उद्दशे्य  

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने। 

२. आवश्यक औजार, उपकरण र 
सामग्रीहरू संकलन गने।  

३. व्यशिगत सरसफाई कायम 
राख्न।े  

४. औजार तर्था उपकरणहरू 
धनयधमत मममत-सम्भार गररएको 
सधुनशित गने।  

७. औजार र उपकरण सरुक्षाको 
सधुनशितताको लाधग: 
• औजार तर्था उपकरणहरू 
धनयधमत मममत-सम्भार 
गररएको सधुनशित गने। 

• चाल ुअवस्र्थामा रहेको 
औजार मात्र प्रयोग गने।  

• चाल ुअवस्र्थामा रहेको र 
पाटमपजुामहरू दठक भएका 
उपकरण मात्र प्रयोग गने।  

• धनददमष्ट कायमको लाधग 
उपयिु औजारको मात्र 
प्रयोग गने।  

• उपकरणहरूलाई 
आवश्यकता अनसुार सरुक्षा 
घेरा धभत्र राख्न।े  

५. प्रयोग गररएका औजार, 
उपकरण तर्था सामग्रीहरू 
धनधामररत स्र्थानमा भण्डारण 
गने।   

६. कायमसम्पादनको अधभलेख 
राख्न।े   

अबस्र्था (Condition): 
• कायमस्र्थल 

• औजार तर्था उपकरण 
सरुक्षा मापदण्ड 

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

औजार उपकरणको अवस्र्था 
सधुनशित गने। 

 

मानक (Standard): 

• औजार तर्था उपकरण 
सरुक्षा मापदण्ड प्रयोग 
गररएको। 

• औजार तर्था उपकरणहरू 
धनयधमत मममत-सम्भार 
गररएको सधुनशित 
गररएको। 

• औजार तर्था उपकरणहरू 
प्रयोग गदाम सरुक्षा तर्था 
सावधानीका उपायहरू 
अपनाएको।  

• कायमसम्पादन अधभलेख 
राशखएको।  

औजार उपकरण सम्बधधी 
कायम:  

• औजार उपकरणहरूको 
सरुक्षा मापदण्ड 

• औजार तर्था 
उपकरणहरू मममत-
सम्भार  

• औजार र 
सामग्रीहरूको भण्डारण 

• कायमसम्पादनको 
अधभलेख राख्न ेकवधध 
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औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
औजार तर्था उपकरण सरुक्षा मापदण्ड, व्यशिगत सरुक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment), 
पेशागत कायमको लाधग आवश्यक पने औजार तर्था उपकरणहरू 

 

सरुक्षा/साबधानीहरू (Safety/Precautions): 

• औजार उपकरणहरू प्रयोग गदाम लाग्न सक्ने चोटपटकबाट जोधगने। 
• व्यशिगत सरुक्षा उपकरण (PPE) प्रयोग अधनवायम गने।  
• कायमस्र्थलमा सूतीजधय तर्था मादक पदार्थम सेवन धनषेध गने।  



17 
 

कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 
  सैिाशधतक: ०.५ घण्टा 

व्यावहाररक: १.५ घण्टा 
कुल समय: २.० घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task):  नं. ५: आगलागी हनुबाट सरुक्षा गने। 

कायम चरणहरू  

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादनको 
उद्दशे्य  

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक 
ज्ञान  

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने। 

२. आगलागी हनुबाट सरुक्षा गनम: 
• आगलागी सम्वधधी सरुक्षा 

मापदण्ड अध्ययन गने। 

• अत्याधधक प्रज्वलनशील 
पदार्थमहरूलाई मापदण्ड 
बमोशजम व्यवस्र्थापन गने। 

• फायर सेफ्टी उपकरणको 
व्यवस्र्था गने।  

• फायर सेफ्टी उपकरण प्रयोग 
गने तरीका अध्ययन गरी 
अभ्यास गने। 

• स्वास््यको लाधग हानीकारक 
जैकवक तर्था रासायधनक 
पदार्थमहरू चकुहन वा पोशखन 
बाट वच्ने व्यवस्र्थापन भएको 
सधुनशित गने।  

• कवद्यतुीय उपकरण तर्था 
कवद्यतुका तारहरू दठक 
अवस्र्थामा रहेको सधुनशित 
गने।  

• काम सम्पन्न भए पधछ 
आगोजधय उपकरणहरू वधद 
गररएको सधुनशित गने।  

३. प्रयोग गररएका औजार, उपकरण 
तर्था सामग्रीहरू धनधामररत स्र्थानमा 
भण्डारण गने।   

४. कायमसम्पादनको अधभलेख राख्न।े   

अबस्र्था (Condition): 
• आगलागी सम्वधधी सरुक्षा 

मापदण्ड 

• फायर सेफ्टी उपकरण 
सञ्चालन सम्वधधी 
म्यानअुल। 

• कायमस्र्थल 

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

आगलागी हनुबाट सरुक्षा गने। 

 

मानक (Standard): 

• आगलागी सम्वधधी सरुक्षा 
मापदण्ड बमोशजम व्यवस्र्था 
भएको।  

• सरुक्षा तर्था सावधानीका 
उपायहरू अपनाएको।  

• कायमसम्पादन अधभलेख 
राशखएको।  

आगलागी हनुबाट सरुक्षा 
गने। बाट हनु ेक्षधत 
धयूनीकरण:  

• फायर सेफ्टी 
उपकरणहरूको 
पकहचान। 

• फायर सेफ्टी 
उपकरणहरूको 
प्रयोग। 

• आगलागी सम्वधधी 
सरुक्षा मापदण्ड र 
उपकरण सञ्चालन 
कवधध 

• कायमस्र्थलमा प्रयोग 
हनुे धबधभन्न 
रसायनको पररचय, 
प्रकार र प्रयोग 

• आगलागी हनुसक्ने 
कारणहरू 

• आगलागी हनुबाट 
बच्ने उपायहरू 

• आगलागीमा 
सरुशक्षत हनु 
अपनाउन ुपने उपाय 
तर्था सावधानीहरू 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
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फायर सेफ्टी उपकरणहरू, फायर सेफ्टी सञ्चालन गने म्यानअुल 

 

सरुक्षा/साबधानीहरू (Safety/Precautions): 

• व्यशिगत सरुक्षा उपकरण प्रयोग गने।  
• प्रज्वलनशील पदार्थमहरूलाई व्यवशस्र्थत ढंगबाट भण्डारण गने।  
• कवद्यतुीय उपकरणहरू चलाउँदा आगलागी हनुसक्ने भएकोले सावधान हनु।े   
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 
  सैिाशधतक: १.० घण्टा 

व्यावहाररक: २.५ घण्टा 
कुल समय: ३.५ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task):  नं. ६: प्रार्थधमक उपचार गने।   
 

कायम चरणहरू  

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादनको 
उद्दशे्य  

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने। 

२. प्रार्थधमक उपचार गनुम अशघ 
सशजमकल पञ्चा, मास्क लगाउनकुा 
सारै्थ आवश्यक व्यशिगत सरुक्षा 
उपकरणहरू प्रयोग गने।  

३. साबनु पानी अर्थवा स्याधनटाइजरले 
हात सफा गने।  

४. कवद्यतुीय वस्तसुगकँो जोशखम रहेको 
अवस्र्थामा अचालक वस्त ुजस्तै :
ओभानो कपडा वा काठको लठ्ठीले 
कवरामी/घाइतेलाई अलग गराउने। 

५. कवरामी/घाइतेलाई सरुशक्षत स्र्थानमा 
राखी आराम गराउन।े 

काटेको/घाउचोट लागेकोमा प्रार्थधमक 
उपचार 

• रगत बधगरहेको भए 
काटेको/घाउचोट भएको 
भागलाई रुमाल/कपडाको 
टुक्राले धर्थच्न े

• रगत बधगरहेको भए 
काटेको/घाउचोट भएको 
भागलाई केही समय टाउको 
भधदा माधर्थ हनु ेगरी राख्न।े  

• काटेको/घाउचोट भएको 
भागलाई केही समय टाउको 
भधदा माधर्थ लैजान नधमल्न ेवा 
खटु्टामा काटेको भएमा काटेको 
भधदा मार्थी कपडा वा रुमालले 
बाँध्ने।  

अबस्र्था (Condition): 
• प्रार्थधमक उपचार 

म्यानअुल/मापदण्ड 

• कायमस्र्थल 

• धसमलेुटेड ्यासेधट 

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

साधारण प्रार्थधमक उपचार 
गने।  

 

मानक (Standard): 

• कायमचरणहरू क्रधमक 
रुपमा सम्पादन भएका। 

• उपचार 
म्यानअुल/मापदण्ड 
बमोशजम भएको।  

• सरुक्षा तर्था सावधानीका 
उपायहरू अपनाएको।  

• कायमसम्पादन अधभलेख 
राशखएको।  

 
 
 

प्रार्थधमक उपचार:  

• प्रार्थधमक उपचारको 
पररचय  

• प्रार्थधमक उपचारको 
महत्व 

• प्रार्थधमक उपचार 
बाकस (First Aid 

Kit) मा रहने सामाधय  

• प्रार्थधमक उपचार गने 
धबधध 

o काटेको/घाउचोट 
लागेको, रगत 
बगेको 

o एलजी भएको 
o फ्याक्चर  

(Fracture) 

o बेहोस भएको 
(कृधत्रम श्वास 
प्रश्वास कवधध) 

• सरुक्षा र 
साबधानीहरू 

• कायमसम्पादनको 
अधभलेख राख्न ेधबधध 
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कायम चरणहरू  

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादनको 
उद्दशे्य  

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

• रगत बग्न रोककएपधछ 
घाउलाई मनतातो] पानीले 
सफा गने।  

• संक्रमण हनुबाट बचाउन 
घाउलाई पट्टीले बाध्ने। यदद 
धेरै रगत बगेमा अस्पताल 
पठाउन।े  

एलजीको प्रार्थधमक उपचार 

• एलजीको कारण पिा 
लगाउन।े  

• एलजी भएको भाग सशुन्नएको 
भए    मनतातो पानीले सेक्ने। 

• एलजी भएको भाग नरगड्ने. 
• धेरै एलजी भएमा अस्पताल 

पठाउन।े  

फ्राक्चरको प्रार्थधमक उपचार 
• फ्राक्चर भएको भागलाई 

stabilize गरी सरुशक्षत स्र्थानमा 
राख्न।े  

• मककम एको भाग सशुन्नएको भए 
look warm waterले सेक्ने। 

• फ्राक्चर भएको भागमा काभ्रो 
(splinter) बाध्ने।  

• फ्राक्चर भएमा अस्पताल 
पठाउन।े  

जनावर वा ककराले टोकेकोको प्रार्थधमक 
उपचार 

• धबरामीलाई टोक्ने जनावर वा 
ककराको पकहचान गने।  

• टोक्नेको स्र्थानमा look warm 

waterले सफा गने।   

• पानीमा बस्ने जनावरले टोकेको 
भए घाउलाई तातोपानीमा 
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कायम चरणहरू  

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादनको 
उद्दशे्य  

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

दबुाएर १० देशख १५ धमनेट 
राख्न।े  

• टोकेको भागमा पट्टी बाध्न े

• धबरामीलाई अस्पताल पठाउने।  

बेहोस भएकालाई प्रार्थधमक उपचार 
• धबरामीको शरीरमा कधसएको 

कपडा भए फुकाल्न े यदद 
जाडो ठाँउमा भएमा वाक्लो 
कपडाले ढाकी धयानो पारेर 
राख्न।े 

• खलु्ला हावा भएको ठाउँमा 
राख्न।े  

• श्वास फेनम गारो भए 
टाउकोलाई खटु्टा भधदा १०-
१२ इधच माधर्थ पारेर राख्न।े 

• श्वास प्रश्वास  भएको नभएको 
जाँच गने  

• पल्स भएको नभएको जाँच गने  

• आवश्यक परेमा कृधत्रम श्वास 
प्रश्वास गराउन।े    

६. आवश्यक र्थप उपचारको लाधग 
तरुुधतै नशजकै को स्वास््य 
संस्र्थामा लैजान।े  

७. गशम्भर घटना भएमा घाइतेको 
कववरण र दघुमटनाको कारण 
सम्वशधधत धनकायमा ररपोटम गने। 

८. प्रयोग गररएका औजार, उपकरण 
तर्था सामग्रीहरू धनधामररत स्र्थानमा 
भण्डारण गने। 

९. साबनु पानी अर्थवा स्याधनटाइजरले 
हात सफा गने।  

१०. कायमसम्पादनको अधभलेख 
राख्न।े  
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औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
• व्यशिगत सरुक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment) 

• प्रार्थधमक उपचार बाकस (First Aid Kit) 

• प्रार्थधमक उपचार म्यानअुल/मापदण्ड 
 

सरुक्षा/साबधानीहरू (Safety/Precautions): 

• भीडलाई घाइते वा धबरामीको वररपरर झशुम्मन नददने। 

• औषधधहरू जर्थाभावी प्रयोग नगने। 

• नाक, कान घाँटीमा केकह वस्त ुपरेमा/अड्केमा नताने्न, नठेल्न,े कानमा ककराहरू धछरेमा सफा 
तेल हाल्न ेर तरुुधतै स्वास््य संस्र्थामा जाने। आखँामा केकह वस्त ुपरेमा सफा पानीले आखँा 
सफा गने। माड्न ेकाम नगने।तरुुधतै स्वास््य संस्र्थामा जाने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 
  सैिाशधतक: १.० घण्टा 

व्यावहाररक: २.५ घण्टा 
कुल समय: ३.५ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task):  नं. ७: कायमस्र्थलको फोहरमैला व्यवस्र्थापन गने।    
 

कायम चरणहरू  

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादनको 
उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक 
ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने। 

२. आवश्यक व्यशिगत सरुक्षा 
उपकरणहरू प्रयोग गने।  

३. कायमस्र्थलबाट धनस्कने फोहरमैलाको 
पकहचान गने र हाधनकारक, 
रासायधनक, जैकवक र अजैधबक, फेरर 
प्रयोगमा ल्याउन (Recycle गनम) 
सककने, ठोस तर्था तरल फोहरमैला 
छुट्याउने। 

४. फेरर प्रयोगमा ल्याउन सककन े
फोहरमैलालाई फेरी प्रयोगमा 
ल्याउने अर्थवा सम्बशधधत ठाउँमा 
सरुशक्षत ढुवानी गरी पठाउन।े 

५. प्रज्वलनशील तर्था हानीकारक 
फोहरमैलालाई सरुशक्षत भण्डारण 
गरी स्रोतमै परृ्थकककरण तर्था 
प्रशोधन गरी सामाधय फोहरमैला 
सरह भए पधछ सरुशक्षत तररकाले 
नष्ट गने अर्थवा सम्बशधधत ठाउँमा 
सरुशक्षत ढुवानी गरी पठाउन।े 

६. स्वास््य संस्र्थाजधय  फोहरमैला 
स्रोतमै परृ्थकककरण गरी प्रशोधन 
तर्था व्यवस्र्थापन गने।   

७. प्रयोग गररएका औजार, उपकरण 
तर्था सामग्रीहरू सफा तर्था 
धनममधलकरण गरी धनधामररत स्र्थानमा 
भण्डारण गने। 

८. साबनु पानी अर्थवा स्याधनटाइजरले 
हात सफा गने।  

अबस्र्था (Condition): 
• फोहरमैला व्यवस्र्थापन 

मापदण्ड 

• कायमस्र्थल 

धनददमष्ट कायम (Task):   

कायमस्र्थलको फोहरमैला 
व्यवस्र्थापन गने  

 

मानक (Standard): 

• फोहरमैला व्यवस्र्थापन 
मापदण्ड बमोशजम। 

• सरुक्षा तर्था सावधानीका 
उपायहरू अपनाएको।  

• कायमसम्पादन अधभलेख 
राशखएको।  

 
 
 

फोहरमैला व्यवस्र्थापन:  

• फोहरमैलाको 
पररचय 

• फोहरमैलाको 
पकहचान, प्रकार र 
स्रोत 

• हाधनकारक, 
रासायधनक, 
जैकवक, अजैकवक र 
स्वास््य संस्र्थाजधय 
फोहरमैला 
व्यवस्र्थापन कवधध 

• फोहरमैला 
व्यवस्र्थापन 
मापदण्ड र 
प्रचधलत काननु 

• वातावरण प्रदषुण 
धनयधत्रण गने 
उपायहरू 

• सरुक्षा र 
साबधानीहरू 

• कायमसम्पादनको 
अधभलेख राख्न े
धबधध 
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कायम चरणहरू  

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादनको 
उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक 
ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

९. कायमसम्पादनको अधभलेख राख्न।े  
औजार, उपकरण र सामग्रीहरू (Tools, Equipment and Materials): 
व्यशिगत सरुक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment), handling tools, waste 

collection containers, safe area allocated to dispose, फोहरमैला व्यवस्र्थापन मापदण्ड, 
फोहरमैला सम्वधधी प्रचधलत काननु,  
 
सरुक्षा/साबधानीहरू (Safety/Precautions): 

• प्रज्वलनशील तर्था हानीकारक फोहरमैला बातावरणमा खलु्ला िछोड्िे। 
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मोड्यूल ३ 
औजार, उपकरण एबं 

सामग्रीको पकहचान र प्रयोग
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मोड्युल ३: औजार, उपकरण एवं सामग्रीको पठहचाि र प्रयोग 
 समय: ६ घण्टा (सै)+ १२ घण्टा (प्र) = १८ घण्टा 
पाठ्यकववरण यस मोड्यलुमा मौरीपालन कायममा प्रयोग हनुे आवश्यक औजार, उपकरण 

र सामाग्रीहरु पकहचान तर्था प्रयोग गने कायमसँग सम्बशधधत आवश्यक ज्ञान 
सीपहरु समावेश गररएको छ ।   

उद्दशे्यहरु • औजार, उपकरण र सामाग्रीहरुको पकहचान गनम। 

• औजार, उपकरणहरुको प्रयोग गनम ।  

कवषय वस्त ु १. औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु पकहचान गने । 

२. औजार, उपकरणहरुको प्रयोग गने ।  

क्र.स. औजार उपकरण तर्था सामाग्रीहरु  क्र.स. औजार उपकरण तर्था सामाग्रीहरु 

१. व्यशिगत सामाग्री 
• घमु्टी 
• पधजा 
• एप्रोन 

• मास्क 

• सेफ्टी जिुा 
• सेफ्टी ज्याकेट 

• चस्मा 

२. व्यवस्र्थापन सामाग्री 
• धवुाँदानी 
• हाइभ टुल 

• आधारचाका 
• आधारचाका बनाउन ेसाचँो 
• धयटुन बी घार 

• ल्यांग्सट्रोर्थ घार 

• धयशुक्लयस घार 

• क्याररंग बक्स 

• चकु्क 

• ब्रसु 

• रानी छेक्ने पाता 
• घार स्ट्याण्ड 

३.  रानी उत्पादन सामाग्री  

• सहवास घार 

• धडकपङ रड 

• शिु मैन 

• ग्राशफ्टङ धनडल 

• ग्राशफ्टङ फे्रम 

• शचशम्ट 

• कृधत्रम रानी कोष 

• लेधस 

• रान ुकपंजडा 

४. आहार व्यवस्र्थापन सामाग्री 
• फे्रम कफडर 

• grinder 

• चलुो 
• ्लाशस्टक बट्टा 
• ्लाशस्टक बाटा, जग 

५. मह जधय उत्पादन संकलन र 
प्रशोधन सामाग्री 

• महमदानी 

 • प्रोपोधलस नेट 

• फ्रीज 
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• मह छाने्न जाधल 

• कुट पासो 
• कुट सकुाउने यधत्र 

• मौरी धबष (Bee Venom) 
कलेक्टर मेशशन 

• मह प्रशोधन उपकरणहरू 

• फुड ग्रडेका ्लाशस्टक वा अधय 
बस्तबुाट बनेका डब्बाहरु 

• बाल्टी 
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मोड्यूल ४ 
योजना तजुममा गने  
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मोड्युल ४: योजिा तजुामा गिे 
 समय : ६ घण्टा (सै)+२६ (प्र) = ३२ घण्टा 
पाठ्यकववरण यस मोड्यलुमा मौरीपालकको लाधग मौरीपालन गनुम भधदा अगाडी 

आवश्यक पने ज्ञान, सीपलाई समावेश गररएको छ   

उद्दशे्य योजना तजुममा गने 

कवषय बस्त ु ४.१ स्र्थान छनौट गने । 

४.२ मौरीको जात र घार छनौट गने । 

४.३ मौरीपालनको लागत अनमुान तयार गने । 

४.४ औजार उपकरणको व्यवस्र्थापन गने । 

४.५ मौरी जधय उपजको बजार पकहचान गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ५ घण्टा 

जम्मा: ६ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ४.१: स्र्थान छनौट गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. मौरीचरनका श्रोतहरुको 
उपलब्धताको बारेमा सवेक्षण 
गने  

२. मौरीलाई बषै भरी चरनको श्रोत 
पगु्ने प्रसस्त मौरी मैत्री 
बोटधबरुवा भएको ठाउँको छनौट 
गने 

३. उिर-पवुम फकेको स्र्थान छनौट 
गने 

४. बाटो देशख नशजक भएको स्र्थान 
छनौट गने 

५. धबहान र ददउँसो घाम प्रशस्त 
लाग्ने पाररलो र हावा कम 
लाग्ने ठाउँको छनौट गने 

६. मौसमअनसुारको ठाउँ छनौट 
गने  

७. इट्टा भट्टी, राजमागम, धबध्दतु 
केधर नशजकमा नपने स्र्थानको 
छनौट गने 

८. धबषादी प्रयोग नहनुे के्षत्रको 
छनोट गने 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम  बनाउने स्र्थान, 
मौरी चरन पात्रो 
 

धनददमष्ट कायम (Task):  

स्र्थान छनौट गने । 

 

मानक (Standard): 

• मौरीका लाधग उपयिु 
स्र्थानको छनौट भएको 

• धबहान ददउँसो घाम प्रशस्त 
लाग्ने ठाउँको छनौट 
गररएको  

• मौरीपालनमा स्र्थान 
छनौटको आवश्यकता 
र महत्व 

• उपयिु स्र्थानका 
फाइदाहरु  

• मौरी मैत्री बोट 
धबरुवाहरूबारे जानकारी 

• मौरीमा धबषादीको असर 
र मौरीलाई धबषादीको 
असरबाट बचाउन े
उपाय 

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

ककप, कलम, अधभलेख फारम 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• बाक्लो छहारी पने स्र्थानको छनौट नगने 

• धेरै हावा चल्ने स्र्थानको छनौट नगने 

• कृकष तर्था अधय रसायन, धबककरण, गरौँ धात ुमिु के्षत्रको छनोट गने 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: ३ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ९ घण्टा 

जम्मा: १२ घण्टा 
 

धनददमष्ट कायम (Task):  ४.२: मौरीको जात र घार छनौट गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. मौरीका जातीय धबशषेताहरू बारे 
र्थाहा पाउने। 

२. ठाउँ अनसुार धसफाररस गररएका 
मौरीका जातहरु बारे जानकारर 
धलन।े 

३. ठाउँ अनसुार मौरीका जातहरुको 
उत्पादन क्षमताको जानकारर 
धलन।े 

४. तराईको लाधग मेधलफेरा र 
पहाडको लाधग सेरेना जातको 
मौरी छनौट गने। 

५. जात छनौट गररसकेपधछ 
उपलब्ध आधधुनक मौरीघारको 
छनौट गने 

६. मेधलफेराको लाधग ल्याङ्गस्ट्रोर्थ र 
सेरेनाको लाधग धयटुन बी घारको 
छनौट गने  

७. जात अनसुार चाकहने 
मौरीउपकरण/सामाधग्र संकलन 
गने। 

 

अबस्र्था (Condition):  

स्र्थान अनसुारको उपयिु जातको 
मौरी गोला र घार 

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरीको जात र घार छनौट गने 

 

मानक (Standard): 

• तराईका लाधग मेधलफेरा र 
पहाडको लाधग सेरेना जातको 
मौरी छनौट भएको 

• मेधलफेराको लाधग ल्याङ्गस्ट्रोर्थ 
घार र सेरेनाको लाधग धयटुन 
बी घार छनौट भएको 

• नेपालमा पाइने 
मौरीका जातहरुबारे 
जानकारर 

• व्यवसायीक रुपमा 
पालन गररने 
मौरीका जातहरू र 
धतधका धबशेषता बारे 
जानकारी 

• आधधुनक मौरीघार 
बारे जानकारी 

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

ल्याङ्गस्ट्रोर्थ घार/धयटुन बी घार, सेरेना मौरी, मेधलफेरा मौरी, अधय मौरी उपकरणहरू 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• जातअनसुार मौरीलाई उपयिु हनुे र मौरीले मन पराउने काठको आधधुनक घार छनोट गने 
 



32 
 

कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ५ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task)  ४.३: मौरीपालनको लागत अनमुान तयार गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. पालन गने मौरी घारको घार गोला 
संख्या धनधामरण गने 

२. मह कक्ष, छाउरा कक्ष, फे्रम र डमी 
बोडम सकहतको १ वटा खाली घारको 
बजार मलु्यको सवेक्षण गने 

३. मौरी भएको ५ फे्रम मौरीको (सेरेना 
र मेधलफेराको) बजारमलु्यको 
सवेक्षण गने 

४. एउटा मौरी सकहतको घारको १ 
मकहनामा लाग्ने व्यवस्र्थापन खचमको 
कहसाब गने 

५. यसरी धनकाधलएको १ घारको 
खचमलाई पालन गररने घारगोला 
संख्याले गणुन गने 

६. मौरी रेखदेखका लाधग आवश्यक 
ज्यामी/कामदारको खचम जोड्ने   

७. अधय आवश्यक पने औजार 
सामग्रीको मूल्य  र मौरी ढुवानी 
खचम जोड्न े

८. सम्पूणम खचमहरु जोडेर बाकषमक लागत 
अनमुान तयारगने 

९. मौरीपालनको लाभ लागत अनपुात 
(benefit cost ratio) तयार पाने 

 
 

अबस्र्था (Condition):  

औजार/सामग्री  

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरीपालनको लागत अनमुान 
तयार गने  

 

मानक (Standard): 

• स्र्थानीय दररेट अनसुार 
लागत र उत्पादनको 
कवक्री मूल्य धनधामरण 
गररएको  

• मौरी पालनको बाकषमक 
लागत अनमुान तयार 
गररएको 

 

• मौरीका जातअनसुार 
चाकहने आवश्यक घार 
तर्था उपकरण बारे 
जानकारर 

• मौरीउपकरण तर्था 
मौरीजधय उत्पादको 
स्र्थाधनय बजारमूल्य 
बारे जानकारर 

• मौरीपालनको लागत 
अनमुान तयार गने 
तरीकाबारे जानकारर 

 

 

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

स्र्थानीय मूल्य सचुी, क्यालकुलेटर, ककप, कलम 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• मौरीपालन गदाम आवश्यक पने सम्पणुम खचमहरु जोडेको हनु ुपने। 
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• लाभ लागत धनकाल्दा बजारको वास्तकवक मूल्य अनसुार हनुपुने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ५ घण्टा 
 

धनददमष्ट कायम (Task):  ४.४: औजार उपकरणको व्यवस्र्थापन गने। 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. मौरीपालनमा प्रयोग हनुे औजार 
उपकरणको जानकारर धलने। 

२. प्रत्येक उपकरणको काम, प्रयोग 
गने कवधध र मौरीपालनमा रहेको 
महत्वको कवश्लषेण गने। 

३. आवश्यक पने औजार उपकरणको 
सचुी तयार गने। 

४. सचुी तयार गररएका औजार 
उपकरणको बजार मलु्यको 
सवेक्षण गने। 

५. सवेक्षण गररएको बजार मलु्यको 
आधारमा औजार उपकरणको 
खररद गने। 

६. उपकरण खररद गदाम बजार मूल्य, 
औजारको गणुस्तर तर्था ढुवानी 
खचमको कवश्लषेण गरेर खररद गने।    

७. तत्काल आवश्यक पने औजार 
उपकरणहरुको जडान गने।  

८. भकवष्यमा आवश्यक पने औजार 
उपकरणहरुलाई सरुशक्षत सार्थ 
राख्न।े  

९. प्रयोग पिात औजार उपकरणको 
सरसफाई गने। 

१०. सरुशक्षत ठाउँमा भण्डारण गने। 

अबस्र्था (Condition):  

औजार/सामग्री, सामग्री 
भण्डार गने स्र्थान  

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

औजार उपकरणको 
व्यवस्र्थापन गने  

 

मानक (Standard): 

• औजारहरुको उशचत 
प्रयोग भएको  

• प्रयोग पिात सफा 
गररएको 

• सरुशक्षत ठाउँमा भण्डारण 
गररएको  

• मौरीपालनका लाधग 
आवश्यक पने 
औजार/उपकरणहरूको 
नाम, काम र प्रयोग 
कवधधबारे जानकारी 

 

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

घमु्टी, पधजा, धुवँादानी, घार, चौकोस, स्ट्याधड, महमदानी, घार ज्यावल 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  
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• औजार अपकरणहरू स्वीकृत मापदण्ड बमोशजमका हनु ुपने। 

• औजार अपकरणहरू प्रयोग गदाम सरुशक्षत रुपमा प्रयोग भएको हनु ुपने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: २ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ६ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task):  ४.५: मौरी जधय उपजको बजार पकहचान गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. मौरी जधय उत्पादनहरुको स्र्थानीय, 
प्रादेशशक, राकष्ट्रय र अधतराकष्ट्रय 
मागको पकहचान गने। 

२. मौरी जधय उत्पादनहरुको स्र्थानीय, 
प्रादेशशक, राकष्ट्रय र अधतराकष्ट्रय 
बजारमा आपधुतमको अवस्र्था बारे 
अध्ययन गने। 

३. कवद्यमान माग र आपधुतम बीचको 
फरक अवस्र्थाको कवश्लषेण गने 

४. मौरीजधय उत्पादनहरुको लशक्षत 
बगमको पकहचान गने। 

५. मौरीजधय उत्पादनहरुको 
बजारमलु्यको सवेक्षण गने। 

६. मौरीजधय उत्पादनहरुको बजार 
प्रधतस्पधाम को कवश्लषेण गने। 

७. सम्भाकवत बजारको पकहचान गने। 

अबस्र्था (Condition):  

धबधभन्न मौरीजधय उपजहरू 

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरी जधय उपजको बजार 
पकहचान गने 

 

मानक (Standard): 

• माग र आपूधतमको अवस्र्था 
र्थाहा भएको हनुे 

• उपयिु बजारको पकहचान 
भएको हनु े

बजार 

• मह लगायतका 
मौरीजधय उपजको 
बजार सम्बशधध 
जानकारर 

• मह बजारका 
प्रकारहरू बारे 
जानकारर 

• महको बजार मलु्य 
धनधामरण प्रकक्रया बारे 
जानकारर 

 

 

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

बजारसम्बधधी सूचना त्यांक र सो प्राप्त गने श्रोतहरू 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• माग र आपूधतमको वास्तकवक अवस्र्था पकहचान भएको हनुपुने 

• महको लाधग उपयिु बजारको पकहचान भएको हनुपुने 
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मोड्यूल ५ 

मौरी चरन व्यवस्र्थापन 
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मोड्युल ५: मौरी चरि व्यवस्थापि 
 समय : ६ घण्टा (सै)+१८ (प्र) = २४ घण्टा 
पाठ्यकववरण यस मोड्यलुमा मौरीपालनको लाधग आवश्यक चरन व्यवस्र्थापन, 

चरनपात्रो धनमामणमा आवश्यक पने ज्ञान, सीपलाई समावेश गररएको छ   

उद्दशे्य • मौरी चरन व्यवस्र्थापन 

कवषय बस्त ु ५.१ मौरी चरन श्रोत सवेक्षण गने। 

५.२ मौरी चरन पात्रो धनमामण गने। 

५.३ मौरी मैत्री खेती र वृक्षारोपण गने। 

५.४ मौरी चरन संरक्षण गने। 

५.५ मौरी गोला स्र्थानाधतरण गने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: २ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ६ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ५.१: मौरी चरन श्रोत सवेक्षण गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक औजार, उपकरण 
तर्था सामग्री तयार गने।  

२. उि क्षते्रको वनस्पती सम्वधधी 
उपलब्ध लेख, रचना, पसु्तक 
अध्ययन गने। 

३. मौरी खकम को २-५ कक धम 
वररपररको खेधत गररएका र 
जंगली वोटकवरुवाको अवलोकन 
गने। 

४. मौरीले कवचरण गरेको फूल,  
वनस्पती अवलोकन गने। 

५. उि क्षते्रको मौरी चरन पात्रो 
उपलब्ध भएमा सोको अध्धयन 
गने ।  

६. सवेक्षणको क्रममा चरन 
श्रोतको  अवलोकन गरी 
धनरीक्षण फमममा अधभलेख राख्न े
।  

७. मौरी चरनका लाधग उपयोधग 
बोट धबरूवाको धबस्ततृ धबबरण 
तयार गने ।   

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम को सम्भाव्य क्षेत्र, 
धबधभन्न प्रकारका बोट 
धबरूवाहरू 

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरी चरन श्रोत सवेक्षण गने 

 

मानक (Standard): 

•  मौरी मैत्री वोटकवरुवाको 
पकहचान भएको 

• मौरी चरनका लाधग 
उपयोधग बोट धबरूवाको 
धबबरण तयार भएको 

• मौरीका चरनको 
आवश्यकता र महत्व बारे 
जानकारी 

• मौरी मैत्री बोटधबरुवाहरु 
बारे जानकारी 

• मौरी चरन पात्रो बारे 
जानकारी 

 

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

 धनरीक्षण अधभलेख फमम, कागज, कलम 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• सभेक्षण गररएको के्षत्रमा पाइने मौरी चरनका लाधग उपयोधग सबै जातका बोटधबरुवाहरु समाबेश 
भएको हनुपुने।  
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ५ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ५.२: मौरी चरन पात्रो धनमामण गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. मौरी खकम  वररपरर  पाईने 
मौरी मैत्री वोट धबरुवाको 
पकहचान गने । 

२. कुन वोट धबरुवा कुन 
समयमा फुल्छ सो को 
धबबरण धलने । 

३. वोट धबरुवाको फूल फुल्ने 
अवधी कधत समयको हो 
सोको एककन गने। 

४. फूलबाट कुट मात्र वा पषु्प 
रस मात्र  वा दवैु पाउने वोट 
धबरुवा कुन कुन हनु कटपोट 
गने । 

५. मौरीखकम  क्षते्रमा खेती गररन े
बाधल जस्तै्ः फलफूल, 

अन्नबाली, तरकारी, मसलाजधय 
बालीहरुको पकहचान गने । 

६. ती बालीहरुको नाम, फूल्ने 
समय , फूल्ने अबधी ,फूलबाट 
प्राप्त हनुे कूट वा पषु्परसको 
पकहचान गने । 

७. उपयुमि धबबरणको आधारमा 
मौरी चरन पात्रो धनमामण 
गने। 

अबस्र्था (Condition):  

औजार/सामग्री, मौरी चरन, 
मौरी चरन बोटधबरूवाहरू   

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरी चरन पात्रो धनमामण गने 

 

मानक (Standard): 

• मौरी चरन पात्रोमा त्यस 
क्षेत्रका मौरी चरनका 
लधग उपयोधग सबै बोट 
धबरूवाहरू समाबेश 
भएको 
 

• मौरीका चरनको लाधग 
उपयोधग बोटधबरूवाबारेमा 
जानकारी 

•  मौरी चरन पात्रो बारे 
जानकारी 

• मौरी चरन पात्रो बनाउने 
तरीका  

  

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

 धनरीक्षण अधभलेख फमम, कागज, कलम 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• मौरीखकम  वररपरर पाइन ेसबै प्रकारका मौरी मैत्री बोटधबरूवाहरूको धबबरण कटपोट गररएको 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: १ घण्टा 

जम्मा: २ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ५.३: मौरी मैत्री खेती र वकृ्षारोपण गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. मौरी खकम  क्षते्रमा मौरीका 
लाधग उपयिु हनुे सबै 
सम्भाब्य बाली को पकहचान 
गने । 

२. मौसम अनसुारको बीउ र 
धबरुवाको जोहो गने । 

३. उपयिु समयमा  बीउ 
छने/रो्न े। 

४. खाली सावमजनीक जग्गा र 
बाटो छेउ छाउमा स्र्थानीय 
धनकायसंग सह कायम गरी 
मौरी मैत्री धबरुवाको 
वृक्षारोपण गने । 

५. गोडमेल र धसंचाई गने 

६. धबउ संकलन र भण्डारण 
गने 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , मौरी चरन लगाइने 
स्र्थान 

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरी मैत्री खेती र वृक्षारोपण 
गने  

 

मानक (Standard): 

•  समय अनसुारका मौरी मैत्री 
बोटधबरुवा र बाली बारे 
जानकारी भएको 

• मौरीकालाधग बषै भरी मौरी 
चरन व्यवशस्र्थत भएको 

• मौरी चरनको बारेमा 
जानकारी 

•  समयअनसुारका मौरी मैत्री 
बोटधबरुवा र बाली बारे 
जानकारी 

• मौरी चरन पात्रो बारे 
जानकारी  

 

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

 धनरीक्षण अधभलेख फमम, कागज, कलम, धबउ, धबरुवा, कुटो, कोदालो, मल 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• व्यशिगत सरुक्षाका उपायहरु अवलम्बन गने 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैिाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 
कुल समय: ४ घण्टा 

कायम (Task) ५.४ मौरी चरन संरक्षण गने । 
कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. सम्बशधधत क्षेत्रका मौरीचरन 
उपयोधग बोटधबरूवाको पकहचान 
गने। 

२. सम्भाब्य स्र्थानहरुमा मौरी मैधत्र 
वृक्षारोपण गने । 

३. प्राकृधतक वनजंगल जोगाउन 

जनचेतना फैलाउने।  

४. वनजंगलमा डढेलोबाट हनुे हानी 
नोक्सानी बारे जनचेतना फैलाउने 
। 

५. पत्र पधत्रका,  पोष्टर पम््लेट 
,रेधडयो, कट.भी., होधडमङ बोडम बाट 
सूचना प्रसार गरी जनचेतना 
जगाउन।े 

६. भेला, छलफल, ताधलमको 
माध्यमबाट  जनचेतना जगाउने 
।  

अबस्र्था (Condition): :  

मौरी चरन क्षते्र, मौरी चरन 
पात्रो   

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरी चरन संरक्षण गने । 

 

मानक (Standard): 

•   

मौरी चरन संरक्षण :  

• मौरीका चरनको बारेमा 
जानकारी 

•  मौरीका चरनक्षते्रको 
संरक्षण गने बारेमा 
जानकारी  

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु(Tools, Equipment and Materials) 

 मौरीचरन पात्रो, धनरीक्षण अधभलेख फमम, कागज, कलम 

सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/ Precautions)        

• मौरी चरन संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गनुमपने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ६ घण्टा 

जम्मा: ७ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ५.५: मौरी गोला स्र्थानाधतरण गने। 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक 
ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामाधग्रहरू तयार 
गने। 

२. मौरीको घार धनररक्षण गरी 
आवश्यक भएमा सफा गने । 

३. घारमा मह धेरै भएमा काढ्न े। 

४. घारमा आहार कमी भएमा 
कृधतम आहारको ब्यबस्र्था गने 
। 

५. घारमा ्वालहरु भएमा बधद 
गने । 

६. आसन बोडम र छाउरा कक्ष सारै्थ  
छाउरा कक्ष र मह कक्ष नसने 
गरी धलकष्ट ठोक्ने। 

७. गमी याम र लामोदरुी भए 
घारको बाकहरी ढक्कन हटाउने। 

८. घारलाई तशधकने रबर वा डोरीले 
बाध्न।े 

९. साँझ सबै मौरी चरनबाट  
फककम सकेपधछ प्रवेसिारमा जाधल 
लगाउने । 

१०. घारहरु गाडीमा धबस्तारै लोड 
गने । 

११. साँझ ५ बजे देशख धबहान ७-९ 
बजे धभत्र मौरीगोला स्र्थानाधतरण 
गरी  सक्ने । 

१२. चरन के्षत्रमा पयुामई सकेपधछ 
उपयिु ददशा तफम  फकामएर ५ 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी गोला, मौरी खकम   

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरी गोला स्र्थानाधतरण गने 

 

मानक (Standard): 

• मौरी गोला स्र्थानाधतरणका 
लाधग उपयिु ठाउँको 
छनोट भएको 

•  स्र्थानाधतरणका लाधग 
उपयिु तरीकाले  मौरी 
गोला ्याक गररएको 

• मौरीका चरनको 
छनोट गने बारेमा 
जानकारी 

•  मौरी गोला 
स्र्थानाधतरणको 
महत्व 

• मौरी गोला 
स्र्थानाधतरण गने 
तररकाबारे जानकारी  
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कफटको फरकमा घारहरु राख्न े
। 

१३. सबै घारको प्रवेसिार एकै 
पटक नखोली एक-एक घारको 
अधतर गदै प्रवेशिार खोल्ने  । 

१४. प्रवेशिार खोलेको आधा 
घण्टापधछ घारको बाकहरर 
धनररक्षण गने र २ ददन पधछ  
धभधत्र धनररक्षण गने   । 

 

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

औजार उपकरण/सामाधग्रहरू,  धनरीक्षण अधभलेख फमम, कागज, कलम 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• मौरी गोला स्र्थानाधतरण गदाम रातको समयमा वा धबहाधन पख मात्र गने। 

• धबषादीको प्रयोग हनुे के्षत्रमा मौरी गोला स्र्थानाधतरण नगने। 
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मोड्यूल ६ 

मौरी गोला व्यवस्र्थापन 
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मोड्युल ६: मौरी गोला व्यवस्थापि 
 समय : १२ घण्टा (सै)+४५ (प्र) = ५७ घण्टा 
पाठ्यकववरण यस मोड्यलुमा मौरीपालन गदाम मौरी गोलामा गनुम पने कवधभन्न 

व्यवस्र्थापन सम्बधधी  ज्ञान, सीपलाई समावेश गररएको छ   

उद्दशे्य • मौरी गोला व्यवस्र्थापन  

कवषय बस्त ु ६.१ मौरी गोला धनररक्षण गने। 

६.२ हलु धनयामस रोकर्थाम गने। 

६.३ हलु धनयामस भएको मौरीको व्यवस्र्थापन गने। 

६.४ गहृ त्याग रोकर्थाम तर्था व्यवस्र्थापन गने। 

६.५ मौरी गोला कवभाजन गने। 

६.६ मौरी गोला संयोजन गने। 

६.७ कवत्पाते मौरी गोला व्यवस्र्थापन गने। 

६.८ मौरी गोलामा लटु लडाइ व्यवस्र्थापन गने। 

६.९ परम्परागत घारवाट आधधुनक घारमा मौरी साने। 

६.१० समसामयीक(मौसमी) गोला व्यवस्र्थापन गने। 

६.११ मौरी सकहतको मौरी घार सरसफाई गने। 

६.१२ कृधत्रम आधार चाका धनमामण गने। 

६.१३ कृधत्रम आधार चाका जडान र प्रयोग गने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 

जम्मा: ४ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ६.१: मौरी गोला धनररक्षण गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. औजार, उपकरण तर्था 
सामग्री तयार गने । 

२. मौसमअनसुार गोला धनरीक्षण 
गने उपयिु समयको यककन 
गने । 

३. धनरीक्षणकताम घारको दायाँ 
वा बाया ँउधभन।े 

४. प्रवेशद्वारमा धवुाँदानीले २-४ 
पटक धुँवा ददन।े 

५. घारको छाना धनकालेर 
घारको अगाडी उिानो पारेर 
राख्न।े 

६. धभधत्र ढक्कनको ्वालमा पधन 
हल्का धुँवा ददन े। 

७. मह कक्ष भएमा प्रवेशद्वार 
अगाडी राशखएको बाकहरी 
ढक्कनमाधर्थ सरुशक्षत सार्थ 
राख्न।े  

८. छाउरा कक्षमा डमी बोडम वा 
फे्रम कफडर भएमा धनकालेर 
राख्न े। 

९. छाउरा चौकोस धनरीक्षण 
गदाम पषु्परस, पराग, रान,ु 
कमी, भाले, खानाको 
अवस्र्था, रोगको अवस्र्था, 
अधडा पारेको/नपारेको आदद 
सरुशक्षत सार्थ धनरीक्षण गने। 

१०. धनरीक्षणको क्रममा हरेक 
घारको अवलोकन गरी 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी गोला/खकम  
 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरी गोला धनररक्षण गने 

 

मानक (Standard): 

• रानीले अधडा पारे/नपारेको 
जानकारी भएको 

• रोगको अवस्र्थाबारे जानकारी 
भएको 

• खानाको अवस्र्थाबारे 
जानकारी भएको  

• धनरीक्षण अधभलेख फारम 
भररएको  

गोला धनरीक्षण  

• मौरीका वगमहरुको बारेमा 
जानकारी 

• मौरीका ३ वटा वगमको 
पकहचान र शारीररक 
बनावट बारेको जानकारर 

• मौरीको जीवनचक्र बारे 
जानकारर 

• धनरीक्षण गदाम ध्यान ददन ु
पने कुराहरु  

• धनरीक्षण गने उपयिु 
समयबारे जानकारी    
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धनरीक्षण फमममा अधभलेख 
राख्न।े 

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

धनरीक्षण अधभलेख फमम, पेशधसल/डटपेन, घमु्टी, जगेडा चौकोसहरु, धुवँादानी, चकु्क,र्थाल 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• गधधरकहत लगुा/एप्रोन लगाउने । 

• धनरीक्षण कायम हल्का हातले कम समयमा धसध्याउने । 

• मौरीले शचलेमा नहडबडाईकन शखल धनकाशल्दन।े 

• मौरीहरू बढी आक्रामक भएमा तरुुधत घारको ढक्कन लगाई बधद गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ५ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task):  ६.२: हलु धनयामस रोकर्थाम गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 
 

१. औजार, उपकरण तर्था सामग्री 
तयार गने । 

२. हलु धनयामस हनुे मौसममा 
धनयधमत गोलाको धनरीक्षण गने। 

३. घार बाकहर भाले ओहोर दोहोर 
गरे नगरेको अवलोकन गने।  

४. भालेको संख्या बढी देशखएमा 
घारको धभधत्र धनरीक्षण गने।  

५.  चौकोसको तल पकट्ट नयाँ रान ु
कोषको कवकास भएको/ नभएको 
धनरीक्षण गने। 

६. आवश्यक नभए रानकुोष नष्ट 
गररददने। 

७. खाली ठाउँमा अको चौकोस 
ददन।े   

८. नयाँ रान ुआवश्यक छ भने 
गोला कवभाजन गरी नयाँ गोला 
बनाउने।  

  

अबस्र्था (Condition):  

मौरी घार, मौरी गोला, मौरी 
खकम   

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

हलु धनयामस रोकर्थाम गने 

 

मानक (Standard): 

• अनावश्यक रान ुकोष नष्ट 
गररएको 
• गोला कवभाजन गररएको  

हलु धनयामस 

• पररचय 

• हलु धनयामसका 
कारणहरु 

• हलु धनयामसका 
लक्षणहरु 

• हलु धनयामस हनुे समय     

 

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

घमु्टी, धवुाँदानी, पधजा, खाली चौकोस, नयाँ घार 

   

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  
• मौरीले शचलेमा नहडबडाईकन शखल धनकाशल्दन े
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ५ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task)  ६.३: हलु धनयामस भएको मौरीको व्यवस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 
  

१. औजार, उपकरण तर्था सामग्री 
तयार गने । 

२. हलु धनयामस भइ भाग्न र्थालेको 
मौरीलाई पानी छकेर वा धलुो 
फाली सकेसम्म नजीक 
बसाउने।  

३. हलु समात्न ेझोलाको मखु ठुलो, 
सानोपारी झोलाधभत्र मौरी पने 
गरी एक छेउमा झोला लगाई 
सोहोने वा झोला नभएमा अधय 
स्र्थानीय, डालो, काटूमन बक्सको 
प्रयोग गने।  

४. हलु नया ँघारमा राख्न ुभधदा 
अगाडी छाउरा कक्षमा सकेसम्म 
परुानो घारबाट एउटा छाउरा 
भएको चौकोस राशखददने। 

५. धभधत्रढक्कनको ्वालमाधर्थ मौरी 
भएको झोलाको मखु 
खोधलददन।े 

६. बेलकुी शचनी चास्नी ददन।े 

७. त्यसपधछ ३ ददनसम्म रान ु
ढोका लगाईददने।   

अबस्र्था (Condition):  

मौरी घार, मौरी खकम   

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

हलु धनयामस भएको मौरीको 
व्यवस्र्थापन गने। 

 

मानक (Standard): 

•  हलु धनयामस भएको मौरी 
समातेर घारमा राशखएको र 
मौरीले धनयधमत काम सरुु 
गरेको  

हलु धनयामस 

• पररचय 

• कारणहरु 

• लक्षणहरु 

• हलु धनयामस हनुे समय   

• हलु धनयामस भएको 
मौरी समाउने तरीका   

 

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

घमु्टी, धवुाँदानी, हलु समात्न ेझोला, डालो, धयूशक्लयस घार, खाली चौकोस, मजबतु गोलाको मौरी 
झाररएको चौकोस, रान ुढोका 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  
• रान ुमौरीलाई चोटपटक लाग्न नददन े
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• हलु धनयामस भएको गोलालाई नयाँ घारमा राखेपधछ ३ ददनसम्म रान ुढोका लगाइददन े 

• ब्यशिगत सरुक्षाका उपाय अवलम्बन गने 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ५ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ६.४: गहृ त्याग रोकर्थाम तर्था व्यवस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. औजार, उपकरण तर्था सामग्री 
तयार गने । 

२. पटक पटक गोला धनरीक्षण गरी 
मौरीलाई बाधा नपयुामउन।े 

३. छाउरा चाकाहरुमा खानाको अभाव 
भएमा ३ ददनसम्म लगातार शचनी 
चास्नी ददन।े 

४. कुनै कारणवश रान ुमरेको भएमा 
नयाँ रान/ुरानकुोष/फुल र १ ददने 
छाउरा भएको चौकोषको व्यवस्र्था 
गने वा अधय कुनै रान ुभएको 
घारमा धमसाईददन।े 

५. मौरीका शत्रहुरुले दखु ददएमा 
मौरीले गहृ त्याग गने हुँदा शत्रकुो 
व्यवस्र्थापन गने । 

६. मौसमअनसुार मौरीलाई शचसो, 
गमीर शचस्यानबाट बचाउने 
व्यवस्र्थापन कायम गने । 

७. गहृत्यागको लक्षण देशखएमा अधय 
गोलाबाट छाउराचाका शझकी 
आधार ददने । 

८. रानढुोका लगाई प्रवेशद्वार सानो 
परी ददन।े 

९. गहृत्याग भइ उडेमा पानी वा धूलो 
फ्याँकी मौरीलाई नशजकै बसाउने 
प्रयास गने। 

१०. नशजक बसेका मौरीलाई हलु 
धनयामसमा जस्तै समातेर नयाँ घारमा 
राशखददने । 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , मौरी घार गोला 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

गहृ त्याग व्यवस्र्थापन गने 

 

मानक (Standard): 

• मौरीले गहृ त्याग नगरी 
धनयधमत कायम गरेको 
हनुे 

गहृ त्याग 

• पररचय 

• मौसम तर्था समय 

• लक्षणहरु 

• कारणहरु  

• धनयधत्रण र 
व्यवस्र्थापन 
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औजार, उपकरण र सामग्रीहरु(Tools, Equipment and Materials) 

घमु्टी, धवुाँदानी, नयाँ घार, रान ुढोका 
 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  
• मौरीले शचलेमा नहडबडाईकन शखल धनकाशल्दन।े 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा:५ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ६.५: मौरी गोला कवभाजन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. औजार, उपकरण तर्था सामग्री 
तयार गने । 

२. सबैभधदा उपयिु मौरी गोला 
छनौट गने। 

३. माउ गोलालाई यर्थास्र्थानबाट १ 
कफट बायाँपकट्ट साने र ररिो 
घारलाई साधबकको माउगोला 
भएको स्र्थानबाट १ कफट दायाँपकट्ट 
समानाधतर हनु ेगरी राख्न ेर परुानो 
स्र्थान खाली गने। 

४. रान ु र छाउरा समेत 4/5 फे्रम 
नयाँ घारमा राख्न।े 

५. माउ गोलामा पररपक्व एउटा 
रानकुोष र छाउरा समेत 4/5 
फे्रम राख्न।े 

६. कुट र मह भएका चाकाहरुलाई 
पधन बराबर दवैु घारमा राख्न े र 
अधय रान ुकोषहरु भएमा हटाईददन े

७. वयस्क मौरीहरू पधन दवैु घारमा 
बराबर कवभाजन गने। 

८. चरनबाट फकेका मौरीहरु दवैु 
घारमा बराबरी प्रवेश गरे/नगरेको 
ध्यान ददन।े 

९. बराबरी प्रवेश नगरेमा धेरै मौरी 
प्रवेश गरेको घार एक कफट अझ 
पर साने वा कम प्रवेश गरेको 
घारलाई परुानै ठाउँपकट्ट नशजक 
साने र बराबरी गने। 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम  मजबतु गोला,  

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

गोला कवभाजन गने 

 

मानक (Standard): 

• १ गोलाबाट २ वटा 
गोला बनेको  

 

गोला कवभाजन  

• पररचय 

• कवभाजन गने समय 

• गोला कवभाजनका 
फाइदाहरु 

•  

• कवभाजन गनुमपने 
अवस्र्थाहरु 

• कवभाजन गदाम ध्यान 
ददनपुने कुराहरु 
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१०. यसरी घारमा भएका छाउरा, 
वयस्क र महका चाकाहरू 
कवभाजन गरीसकेपधछ  रान ुभएको 
घारमा आवश्यकता अनसुार (एक 
अर्थवा एकभधदा बढी) ररिा चाका 
वा आधारचाका प्रयोग गने ।  

११. आवश्यकता अनसुार डमी बोडम 
प्रयोग गने र घारलाई ढक्कनहरू 
लगाएर राम्ररी राख्न े। 

१२. कवभाशजत दवैु घारमा वयस्क 
मौरीको  सङ्खख्या कररब बराबर 
नभएमा कवभाजन गरेको ददन 
बेलकुी घारहरू एक आपसमा ठाउँ 
बदलेर पधन मौरीको  सङ्खख्या 
धमलाउने। 

१३. मौरीहरू आ–आफ्नैो कायम गनम सरुु 
गरेपधछ दैधनक साँझमा १—१.५ 
कफटका दरले घार सादै आफूले 
इच्छाएको स्र्थानमा राख्न े। 

१४. कवभाशजत गोलामा ३ ददन बेलकुी 
हल्का चास्नी खवुाउने  

१५. आवश्यकता अनसुार आधारचाका 
र्थ्दै जाने। 

 

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

घमु्टी, धुँवादानी, मौरी नभएको खाली घार, डमी बोडम, छनौट गरेको बधलयो मौरी गोला, रान/ुरान ु
कोष,कृधत्रम चाका जडान भएको चौकोस, खाली चौकोस, कफडर  

 
सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• घारमा मौरीको संख्या बढी हनु ुपछम (१० फे्रममा परैु मौरी हनु ुपने)। 

• धबभाजन गने घार तर्था चौकोस र नयाँ खाली घारको साईज एक ककधसमको हनु ुपछम । 

• मौरीगोला धबभाजन गदाम मौसमअनसुार पषु्परस प्रवाहको समयमा मात्र गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ५ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ६.६: मौरी गोला संयोजन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. औजार, उपकरण तर्था सामग्री 
तयार गने । 

२. संयोजन गनुमपने गोलाको पकहचान 
गने। 

३. कमजोर गोलालाई बेलकुा २-२ 
कफट सारी मजबतु गोलाको 
नशजक ल्याउने। 

४. दवैु घार नशजक पगेुपधछ दवैु 
घारमा खानाको अभाव भए शचनी 
चास्नी ददन।े 

५. संयोजन गनुमभधदा २४ देशख ४८ 
घण्टाधभत्र कमजोर गोलालाई रान ु
कवकहन बनाउने । 

६. संयोजन गने घारको ढक्कनी तर्था 
धभत्री ढक्कनी शझक्ने। 

७. समाचारपत्र वा कागजमा मह वा 
२:१अनपुातको शचनी चास्नी 
हल्का लेपन गने । 

८. जनु घारमा गोला संयोजन गने 
हो त्यस घारको छाउरा कक्ष  
माधर्थबाट कागजमा सानो-सानो 
्वालहरु बनाई छो्ने । 

९. कमजोर घारको छाउरा कक्ष 
उि कागज राखेको छाउरा 
कक्षमाधर्थ राख्न ेर ढक्कनी तर्था 
धभधत्र ढक्कनी लगाई ददन।े  

१०. १ रात पधछ दवैु छाउरा कक्षमा 
अधलकधत धुवँा ददने  

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , मौरी गोलाहरु 

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

गोला संयोजन गने 

 

मानक (Standard): 

• २ गोलाबाट एउटा 
मजबतु गोला तयार 
भएको  

गोला संयोजन 

• पररचय 

• गोला संयोजन गनुमपने 
अवस्र्थाहरु 

• उपयिु समय 

• संयोजन गदाम ध्यान 
ददनपुने कुराहरु  

• संयोशजत गोलाको 
व्यवस्र्थापन 
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११. कागज शझकी ददनकुो सारै्थ माधर्थ 
छाउरा कक्षमा भएको राम्रो 
आवश्यक चाकालाई तल्लो 
छाउरा कक्षमा हालीददने । 

१२. अरु बाँकी परुानो चाका शझकी 
ददने ।   

 

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

घमु्टी, धुँवादानी, संयोजन गनुम पने कमजोर गोला, अको कमजोर वा बधलयो गोला, समाचार पत्र वा 
अधय कुनै कागज, कफडर 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• भोको मौरीगोलालाई बधलयो गोलामा एकैचोटी नधमसाउने, १-२ ददन शचनी चास्नी ददई 
सकेपछी मात्र संयोजन गनुम पदमछ।  

• रोधग गोलालाई स्वस्र्थ गोलामा संयोजन नगने । 

• संयोजन गदाम मौरी घार धबस्तारै धबस्तारै अको घारको नशजक आएपधछ मात्र संयोजन गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 

जम्मा: ४ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ६.७: कवत्पाते मौरी गोला व्यवस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 
 

१. औजार, उपकरण तर्था सामग्री 
तयार गने । 

२. धबत्पाते कमी मौरीको घारलाई 
हालको स्र्थानबाट २० देशख ५० 
धमटर टाढा लग्न।े 

३. पकहले घार भएको ठाउँमा नयाँ 
घार राखी ददने। 

४. टाढालगेको मौरीघारका सबै 
मौरीलाई जमीनमा कागज वा 
बोरा राखी  त्यसमा झाने। 

५. उड्न नसकेका मौरीलाई जम्मा 
गरी माररददन।े 

६. राम्रा चाका र धबत्पाते फूल 
नभएमा नयाघँारमा राशखददने बाँकी 
चाकालाई नष्ट गररददन।े 

७. नयाँ घारमा धनषेशचत फुल या कम 
उमेरका छाउरा भएको चाका वा 
रान ुकोष वा रान ुददन।े 

८. बेलकुी शचनी चास्नी खान ददन।े 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , धबत्पाते मौरी 
गोला 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

कवत्पाते मौरी गोला 
व्यवस्र्थापन गने 

 

मानक (Standard): 

• कवत्पाते मौरी गोला 
व्यवस्र्थापन भई रानीले 
अधडा पानम सरुु गरेको  

धबत्पाते मौरी 
• पररचय 

• धबत्पाते हनुका कारणहरु 

• धबत्पातेको पकहचान 

• धनयधत्रण र व्यवस्र्थापन 

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

घमु्टी, धुँवादानी, नयाँ घार, नयाँ चौकोस, मजबतु गोलाको मौरी झाररएको चौकोस, कागजवा बोरा  

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• धबत्पातेको फूल भएको चाका नयाँ घारमा नराख्न।े 

• २ वा ३ ददनपधछ घार धनरीक्षण गने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: ०.५ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 

जम्मा:३.५ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ६.८: मौरी गोलामा लटु लडाइ व्यवस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. औजार, उपकरण तर्था सामग्री 
तयार गने। 

२. लटुलडाईं भैरहेको गोलाहरुको 
बाकहरबाट मौरीहरुको 
कक्रयाकलापहरु धनरीक्षण गने। 

३. लटु भैरहेको गोलाको प्रवेश द्वारमा 
कपठो वा केशर छने। 

४. मौरीखकम मा भएका सबै गोलाहरुको 
प्रवेशद्वार धनरीक्षण गने। 

५. जनु गोलाको प्रवेशद्वारमा सो कपठो 
वा बेसनको धलुो देशखधछ, त्यो 
पकहचान गरी शचधह राख्न।े 

६. लटु भैरहेको गोलामा लटु लडाई 
रोक्न पानी छने वा धुँवा ददने 
।अर्थवा धततेपाती झार प्रवेश 
द्वारमा राखी ददने। 

७. लटुलडाई धनयधत्र भए नभएको 
जांच गने। 

८. धनयधत्रण नभएमा लकुटएको 
गोलाको प्रवेशद्वार बधद गरी, 
भेशधटलेसन खोधल अस्र्थाई रुपमा 
कुनै अलग ठाउँ वा कोठामा 
राख्न।े 

९. साधबकको ठाउँमा र्थोरै मह भएका 
चौकोस भएको घार राख्न।े  

 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , मौरी गोला 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

लटु लडाइ व्यावस्र्थापन गने 

 

मानक (Standard): 

• मौरी खकम मा लटु लडाईं 
देशखन बधद भएको  

 

लटु लडाईं 

• पररचय 

• लटु लडाईंका 
कारणहरु 

• लटु लडाईं हनुे समय 

• लटु लडाईं हनु नददन 
अपनाउन ुपने 
सावधानीहरु   

 

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

खाली घार,धततेपाती, पानी, कपठो वा बेसन धलुो  
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सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• धनररक्षण गदाम चाकाको मह चकुहन नपाउने गरर सावधाधनपूवमक धनररक्षण गने। 

• झगडा हनुे सम्भावना भएमा त्यस्ता घारलाई धेरै समय नखोल्न।े  

• मह शझकीसकेपधछ सावधानीपूवमक सरुशक्षत भाँडामा राशख मौरीले नभेट्ने गरर भण्डार गने । 

• शचनी चास्नी बाकहर कतै नचकुहनेगरर सरुशक्षत सार्थ ददने । 

• घारबाकहर ककहले पधन शचनी चास्नी नददने । 

• ददउसोको समयमा शचधन चास्नी नददने।  

• शचनी चास्नी ददँदा सबै घारमा एकै पटक ददने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ५ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ६.९: परम्परागत घारवाट आधधुनक घारमा मौरी साने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. औजार, उपकरण तर्था सामग्री 
तयार गने। 

२. परम्परगत घारको मखु खोल्ने। 

३. धुँवादानीले  हल्का धुवँा ददन।े 

४. मौरीलाई चाका बाट पधछाउने  

५. चकु्कको सहायताले चाकालाई 
काट्ने। 

६. चाकालाई धबस्तारै हत्केलामा 
राखी शझक्न।े 

७. चाकालाई  आधधुनक घारको 
चौकोस माधर्थ कफट गने। 

८. दवैु तार चाकाधभत्र पने गरी 
राख्न,े बढी भएको चाका काट्ने 
र  धागोको सहायताले नखस्ने 
गरी बाध्ने। 

९. परम्परागत घारमा भएका सबै 
चाकालाई यसरी नै बाध्न ेअधन 
आधधुनक घारमा राख्न।े 

१०. सबै चाकालाई राखेपधछ 
आधधुनक घारलाई परम्परागत 
घार भएको ठाउमा साने। 

११. मौरीलाई धबस्तारै धबस्तारै हातले 
आधधुनक घारमा साने 

१२. मौरी सारेको साझ शचनी चास्नी 
खान ददने र भोधलपल्ट धबहान 
बाँकक शचनी चास्नी शझक्न े। 

 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , परम्परागत (खोपे 
वा मढेु घार) मा भएको मौरी 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

परम्परागत घारवाट आधधुनक 
घारमा मौरी साने 

 

मानक (Standard): 

• परम्परागत घारबाट मौरी 
आधधुनक घारमा साररएको 

• नयाँ घारमा खानाको 
व्यवस्र्था गररएको 

• पररचय 

• परम्परागतघार र 
आधधुनक घारमा 
धभन्नता 

• मौरी साने तररका 

 

औजार, उपकरण र सामग्रीहरु(Tools, Equipment and Materials) 
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घमु्टी, पधजा, धुवँादानी, आधधुनक घार, स्ट्याधड, खाली चौकोस, धागो, चकु्क, ब्रस, रान ुढोका, रान ु
कपंजडा, कफडर 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• चाका काट्न धाररलो चकु्कको प्रयोग गने। 

• चाका बाध्न सधुतको धागो/ केराको सतु्ला/ जटुको धागो को प्रयोग  गने । 

• मौरी सादाम रानकुो ख्याल गरी चोट पटक लाग्नबाट बचाउन े। 

• मौरी साने काम उपयिु समयमा सकेसम्म धछटो गररसक्ने। 

• मौरी साररसकेपछी खाली भएको परम्परागत घारलाई लकुाउने वा छोकपददने र मौरी सारेको 
नयाँ घारलाई सोकह ठाउँमा राशखददन।े 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 

जम्मा: ४ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ६.१०: समसामयीक(मौसमी) गोला व्यवस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. औजार, उपकरण तर्था सामग्री 
तयार गने। 

२. मह प्रवाहको समयमा मह 
उत्पादन वा गोला वकृि गने। 

३. जाडो, गमी, सखु्खा र वषामको 
समयमा  मौरी गोलामा 
खानाको सधुनशितता गने । 

४. प्राकृधतक शत्रबुाट बचाउने 
ब्यबस्र्था गने। 

५. जाडोमा गोलालाई धयानो 
बनाउन प्रवेश द्वार र 
भेशधटलेसन सानो पाने र 
घारलाई पाहाररलो ठाउँमा 
राख्न।े   

६. बाकहरी र धभधत्र ढक्कनीको 
कवचमा जटुको बोराले 
ढाककददने। 

७. मौरीले नढाकेको चाका 
धनकाली डमी बोडमको  प्रयोग 
गने । 

८. ज्यादै गधमम भएमा घार मार्थी 
पराल वा पानीले धभजाएका 
सफा जटुका बोरा राशखददन।े 

९. गमी याममा हावा सञ्चारको 
लाधग पयामप्त भेशधटलेसन राख्न े
। 

१०. बषामत र गमीमा ओत तर्था 
छहारीको व्यवस्र्थापन गने । 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , मौरी गोला 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

समसामयीक(मौसमी) गोला 
व्यवस्र्थापन गने 

 

मानक (Standard): 

• समयानकुुल मौरी 
गोलाको व्यवस्र्थापन 
भएको   

 

समसामयीक गोला 
व्यवस्र्थापन 

• भौगोधलक कवभाजन 
अनसुार मौसमको 
अनकुुलता र प्रधतकुलता 

• मौरीको उपयिु 
मौसमहरु  

• मौरीको अनपुयिु 
मौसमहरु 
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११. धेरै सखु्खा मौसममा 
पानीको व्यवस्र्था गने। 

 

 

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

घमु्टी, धुँवादानी, जटुको बोरा, कफडर, डमी बोडम, शचनी चास्नी, कृधत्रम चाका, चौकोसहरु 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• जाडोमा धछटो-धछटो मौरी गोला धनरीक्षण नगने। 

• मौरी गोलामा मह तर्था कुटको कमी भएमा कृधत्रम आहार व्यवस्र्थापन गने। 

• अनपुयिु मौसममा रान ुउत्पादन, गोला धबभाजन तर्था मह काढ्ने काम नगने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: ०.५ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 
जम्मा: ३.५ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) ६.११: मौरी सकहतको मौरी घार सरसफाई गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. औजार, उपकरण तर्था सामग्री 
तयार गने। 

२. सफा गनुमपने घारको प्रवेशद्वारमा 
हल्का धुँवा ददई घार खोल्न।े 

३. एक एक गदै मौरी सकहतको 
फे्रम नयाँ घारमा साररददन।े 

४. नयाँ घारलाई परुानो घार भएको 
ठाउँमा राशखददन।े 

५. त्यसपधछ परुानो घारलाई ब्रसको 
सहायताले सफा गने। 

६. घारको कुना का्चामा मौरीको 
शत्र ुवा कीराको अधडा, लाभाम, 
वयस्क अवस्र्था देखेमा 
माररददन।े 

७. त्यस्तो घारलाई केकह समय 
घाममा सकुाईददने वा आगोको 
ज्वाला/ flame gun प्रयोग गरी 
धनममलीकरण गने। 

८. धनममलीकरण गररएको घारलाई 
पनु प्रयोगको लाधग ओभानो 
स्र्थानमा भण्डारण गरी राख्न।े    

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , मौरी गोला 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरी घार सरसफाई गने 

 

मानक (Standard): 

• घार धभत्र र बाकहर 
सरसफाई भएको  

 
 

• घार सफा गने तररका 
• घार सफा गनम 

आवश्यक सामग्रीबारे 
जानकारी र प्रयोग 
कवधध  

• घार सफा गने 
उपयिु समय 

 

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

घमु्टी, पधजा, धुवँादानी, ब्रस, सफा घार  

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  
• रानू तर्था अधय मौरीहरूलाई चोटपटक लाग्न नददन े

• सफा गररसकेपधछ सफा घार परुानै ठाउँमा राशखददन े
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैिाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 
कुल समय: ४ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) ६.१२ कृधत्रम आधार चाका धनमामण गने। 
कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. औजार, उपकरण तर्था सामाग्री 
तयार गने। 

२. काला, परुाना, मौरीले छोडेका 
चाकाहरू जम्मा गने र पानीमा 
राशख रातभर धभजाउन।े 

३. एउटा भाँडोमा पानी र धभजेका 
चाकालाई राखेर तताउने ।  

४. त्यसपधछ एउटा फराककलो 
भाँडोको कपधँमा तेल लगाई 
पगाधलएको मैनलाई कपडाले 
छाने्न र जम्न ददन।े 

५. भोधलपल्ट मैन तयार हधुछ । 

६. यसरर आफैँ  तयार गरेको वा 
बजारबाट खरीद गरेको शिु 
मौरीको मैन लाई एउटा सानो 
भाँडामा राखेर उि भाँडालाई 
उशम्लरहेको पानीमा राखी 
पगाल्ने। 

७. पगालेको मैनलाई एउटा डाडुको 
सहायताले आधारचाका बनाउने 
साँचोमा राखी आधारचाका तयार 
गने। 

८. तयार भएका आधारचाकालाई 
सेलाउन ददएर कागजमा बेरी 
सरुशक्षत सार्थ राख्न ेवा चौकोसमा 
जडान गरी तत्काल प्रयोग गने। 

अबस्र्था (Condition): :  

मौरी खकम , मौरी गोला, 
प्रयोगशाला  

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

कृधत्रम आधार चाका धनमामण 
गने । 

मानक (Standard): 

• परुानो चाका प्रशोधन 
गरी  मैन तयार भएको  

• कृधत्रम आधार चाका 
धनमामण भएको  

 

कृधत्रम आधार चाका धनमामण्ः 
• आधारचाका धनमामण कवधध 

• आधारचाक प्रयोग बाट 
हनुे फाइदाहरू 

• आधारचाका र 
आधारचाका भण्डारण 
कवधध 

 

 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु(Tools, Equipment and Materials) 
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परुाना चाका वा शिु मैन, कहटर वा ग्याँस चलु्हो, मैन पगाल्ने भाँडो, मैन छाने्न कपडा, आधार चाका 
बनाउने साँचो 

सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/ Precautions)  

• आधारचाका बनाउँदा शिु मौरीको मैन मात्र प्रयोग गने। 

• प्रशोधधत मैनबाट आधारचाका बनाउँदा मैनलाई प्रत्यक्ष रूपमा नतताउन।े 

• मैन वा आधारचाकामा मैन पतुलीले आक्रमण गने हुदँा कागजले बेरेर सरुशक्षत रुपमा 
भण्डारण गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैिाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 
कुल समय: ४ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) ६.१३ कृधत्रम आधार चाका जडान र प्रयोग गने। 
कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. औजार, उपकरण तर्था सामाग्री 
तयार गने। 

२. आफैँले बनाएको वा खरीद 
गरेको आधारचाकालाई मैनको 
सहायताले खाधल चौकोसमा 
धमल्ने गरी जोड्ने। 

३. आधारचाका जधडत चौकोस 
प्रयोग गनुम पने मौरी घार 
खोल्न।े 

४. आधारचाका जधडत चौकोसलाई 
छाउरा कक्षको बीच भागमा 
राशखददने।। 

 

ददईएको(Given):  

मौरी खकम , मौरी गोला, 
प्रयोगशाला  

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

कृधत्रम आधार चाका जडान 
र प्रयोग गने । 

मानक (Standard): 

• मौरी चौकोसमा 
कृधत्रम आधार चाका 
जडान भएको  

• आधारचाका जधडत 
चौकोस मौरी घारमा 
प्रयोग गररएको 

कृधत्रम आधार चाका जडान 
र प्रयोग्ः 
• आधारचाका प्रयोगको 
महत्व 

• आधारचाका भण्डारण 
कवधध 

• आधारचाका जडान र 
प्रयोग गने तररका 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु(Tools, Equipment and Materials) 

आधार चाका, खाली चौकोस, मैन, मौरी गोला 
सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/ Precautions)  

• तयारी आधार चाकालाई मैनले बाहेक अरु कुराले नजोडने। 

• मैन वा आधारचाकामा मैन पतुलीले आक्रमण गने हुदँा कागजले बेरेर सरुशक्षत रुपमा 
भण्डारण गने। 
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मोड्यूल ७ 

मौरीको कृधत्रम आहार 
व्यवस्र्थापन  
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मोड्युल ७: मौरीको कृबत्रम आहार व्यवस्थापि 
 समय : ५ घण्टा (सै)+ १५ (प्र) = २० घण्टा 
पाठ्यकववरण यस मोड्यलुमा मौरीको कृधत्रम आहार व्यवस्र्थापन सम्बधधी अगाडी 

आवश्यक पने ज्ञान, सीपलाई समावेश गररएको छ   

उद्दशे्य • मौरीको कृधत्रम आहार व्यवस्र्थापन 

कवषय बस्त ु ७.१ शचनी चास्नी तयार गने तर्था खवुाउने। 

७.२ मह/शचनी  क्याधडी  बनाउन ेतर्था खवुाउने। 

७.३ कृधत्रम कुट बनाउन ेतर्था खवुाउन।े 

७.४ नून पानी तयार गने तर्था खवुाउने । 

७.५ प्राकृधतक कुट संकलन गने र खवुाउने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्घाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक्ः ३ घण्टा 
कुल समय्ः ४ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) ७.१ शचनी चास्नी तयार गने तर्था खवुाउन े। 

कायम चरणहरु  
(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादन 
उद दे्श्य (Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राधबधधक 
ज्ञान (Related 

Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामग्रीहरू संकलन गने । 

२. सामाधय अवस्र्था र सखु्खा मौसममा एक 
भाग शचनी र एक भाग मन तातो पानी 
(१:१) एउटा जगमा धमसाउने र राम्ररी 
घोल्न े।  

३. जाडो मौसममा दईु भाग शचनी र एक भाग 
मन तातो पानी (२:१)को शचनी चास्नी र 
ज्यादै गमी र सखु्खा मौसममा एक भाग 
शचनी दईु भाग मन तातो पानी (१:२) को 
शचनी चास्नी तयार गने । 

४. तयार भएको शचनी चाशस्नलाई मौरीलाई 
खवुाउन ुभधदा पकहले सेलाउन ददने । 

५. सेलाएको चास्नीलाई फे्रम कफडरमा राखी, 
मौरीहरू चास्नीमा डुब्नबाट बचाउन 
कफडरमा सफा छेस्का ५–७ वटा राख्न े र 
कफडरलाई घारधभत्र राशखददन े । 

६. फे्रम कफडर नभएमा ्लाकष्टकको बट्टाको 
धबकोमा मधसनो ्वाल पाने, बट्टामा चास्नी 
खधयाउने, धबको राम्ररी बधद गने अधन घारको 
धभत्री ढकनीको ्वालमा वा चौकोसको माधर्थ 
घो्ट्याएर खानददने । 

७. औजार उपकरण तर्था सामग्रीहरु सफा गरी 
उशचत स्र्थानमा भण्डारण गने । 

 

अबस्र्था (Condition): 

औजार, सामाग्री र मौरी 
गोला 
 

धनददमष्ट कायम (Task): 

शचनी चास्नी तयार गने 
र खवुाउने । 

 
मानक (Standard): 

 

• मौसम अनसुारको 
शचनी चास्नी तयार 
भएको । 

• फे्रम कफडर वा 
्लाकष्टकको बट्टामा 
राखी  शचनी चास्नी 
खवुाईएको । 

 

शचनी चास्नी 
• पररचय  
• महत्व 

• शचनी 
चास्नीका 
प्रकारहरू र 
बनाउन ेकवधध 

• मौरीलाई 
शचनी चास्नी 
खवुाउन ेकवधध   

• शचनी चास्नी 
प्रयोग गदाम 
ध्यान ददनपुने 
कुराहरु 

 

 

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

्लेट, पानी तताउनको लाधग डेक्ची, जग अर्थवा बाटा, ्लाकष्टकको बट्टा अर्थवा फे्रम कफडर, खाली मह 
भण्डार कक्ष । 
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सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• शचनी चास्नी बनाउन शिु पानीको प्रयोग गने।  
• साँझ खाना ददएको शचनी चास्नीका भाडँा भोधलपल्ट धबहानै शझककददन े। 

• शचनी चास्नी तयार गदाम र खाना ददँदा घार बाकहर नपोख्न े, पोशखएमा शचसो टालो वा रुमालले 
तरुुधतै पधुछददन।े 

• मौरी खकम मा भएका सबै घारमा एकै पटक शचनी चास्नी ददने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

 

सैद्घाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक्ः ३ घण्टा 
कुल समय्ः ४ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) ७.२: मह/शचनी  क्याधडी  बनाउन ेतर्था खवुाउन े. 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादन 
उद दे्श्य (Terminal 

Performance Objective) 

सम्बशधधत प्राधबधधक 
ज्ञान (Related 

Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामग्रीहरू संकलन गने। 

२. आवश्यकता अनसुार तौल गरी शचधन 
धलन।े  

३. शचनीलाई मधसनो हनु े गरी सफा धसलौटो, 
खल वा धमलमा कपनेर धूलो बनाउने । 

४. २००–३०० ग्राम मह धलएर शचनीको धूलो 
सँग राम्ररी धमसाउने र क्याण्डी बनाउने ।  

५. क्याण्डीलाई वररपरर ्वाल पाररएको सफा 
्लाकष्टकको रै्थलोधभत्र राख्न े वा मैन 
कागजमा बेरेर राख्न।े 

६. क्याण्डीलाई घार धभत्र छाउरा कक्षको 
चौकोस माधर्थ राख्न ेवा छाउरा कक्षमा पूरै 
चौकोस नभएको भए खाली ठाउँमा नै राख्न े
वा आहारा दानीमा खवुाउन े भए छाउरा 
कक्षको बीचमा राखेर खान ददन।े 

७. औजार उपकरण तर्था सामग्रीहरु सफा गरी 
उशचत स्र्थानमा भण्डारण गने । 

अबस्र्था (Condition): 

औजार, सामाग्री र मौरी 
गोला 
 

धनददमष्ट कायम (Task): 

मह/शचनी  क्याधडी  बनाउन े

तर्था खवुाउन े

 
मानक (Standard): 

• क्याण्डी तयार भएको 
• घार धभत्र छाउरा कक्षको 
चौकोस माधर्थ क्याण्डी 
राखी खवुाईएको । 

मह/शचनी क्याधडी   
• पररचय  
• महत्व 

• मह/शचनी 
क्याधडी  बनाउने 
तर्था खवुाउने 
कवधध 

• मह/शचनी 
क्याधडी प्रयोग 
गदाम ध्यान 
ददनपुने कुराहरु 

 

 

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

मह, धलुो शचनी, पानी, धमसाउनका लाधग भाँडा। 

 

सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• औजार उपकरणहरु सफा र धनममलीकरण गररएको हनुपुने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्घाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक्ः ३ घण्टा 
कुल समय्ः ४ घण्टा  

धनदृष्ट कायम Task) ७.३: कृधत्रम कुट बनाउन ेतर्था खवुाउन े. 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादन 
उद दे्श्य (Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राधबधधक 
ज्ञान (Related 

Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामग्रीहरू संकलन गने । 

२. आवश्यकता अनसुार तौल गरी भटमास वा 
चना धलन।े 

३. भटमास वा चनालाई भाँडोमा राम्ररी भटु्न े। 

४. भटेुको भटमास वा चनालाई कपसेर कपठो 
बनाउने ।  

५. १०० ग्राम भटमासको कपठोमा आवश्यकता 
अनसुार मह वा कपसेको शचनी र र्थोरै पानी 
धमसाई धलटो बनाउन े।  

६. कृधत्रम कुटलाई वररपरी ्वाल पाररएको सफा 
्लाकष्टकको रै्थलो धभत्र राखी छाउरा चौकोस 
माधर्थ मौरी नच्याकपने गरी राखी ददने ।  

अबस्र्था (Condition): 

औजार, सामाग्री र मौरी 
गोला 
 

धनददमष्ट कायम (Task): 

कृधत्रम कुट बनाउने तर्था 
खवुाउने । 

 
मानक (Standard): 

• कृधत्रम कुट तयार 
भएको 

• घार धभत्र छाउरा 
चौकोस माधर्थ कृधत्रम 

कुट राशखएको  । 

कृधत्रम  कुट   

• पररचय  
• महत्व 

• कृधत्रम कुट 

बनाउने तर्था 
खवुाउने कवधध 

• कृधत्रम कुट प्रयोग 
गदाम ध्यान 
ददनपुने कुराहरु 

 

 

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

भटमासको कपठो, मह वा धूलो शचनी, पानी, धमसाउनका लाधग भाँडा, खाली मह कक्ष । 

 

सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• औजार उपकरणहरु सफा र धनममलीकरण गररएको हनुपुने। 

• कृधत्रम कुट बनाउन ेसामग्री सफा हनुपुने। 

• शचनी र पानीबाट बनेको धलटो हो भने ढुशी आए/ नआएको हेने र ढुशी देशखएमा तरुुधतै हटाई 
ददने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

 

सैद्घाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक्ः ३ घण्टा 
कुल समय्ः ४ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) ७.४: नून पानी तयार गने तर्था खवुाउन े। 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादन 
उद दे्श्य (Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राधबधधक 
ज्ञान (Related 

Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामग्रीहरू तयार गने । 

२. आवश्यकता अनसुार नापेर पानी र नून 
धलन।े 

३. एउटा जगमा एक धलटर पानी धलन ेर त्यस्मा 
2 ग्राम नून राखी राम्रोसँग घोलेर नून पानी 
तयार गने।  

४. तयार भएको नून पानीलाई सफा भाँडामा 
हाली भाँडाको बाकहरर ककनारासम्म आउन े
गरी ५–७ वटा सफा छेस्का राख्न ेर मौरी 
खकम को सरुशक्षत स्र्थानमा राखी ददने  । 

५. औजार उपकरण तर्था सामग्रीहरु सफा गरी 
उशचतस्र्थानमा भण्डारण गने । 

 

अबस्र्था (Condition): 

औजार, सामाग्री र मौरी 
खकम  
 

धनददमष्ट कायम (Task): 

नून पानी तयार गने र 
खवुाउन े। 

 
मानक (Standard): 

• नून पानी तयार 
भएको 
 

नून पानी  
• पररचय  
• महत्व 

• नून पानी 
बनाउन ेकवधध 

• मौरीलाई नून 
पानी खवुाउने 
कवधध   

• नून पानी 
प्रयोग गदाम 
ध्यान ददनपुने 
कुराहरु 

 

 

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

नून पानी बनाउनको लाधग जग अर्थवा बाटा, ्लाकष्टकको बट्टा अर्थवा फे्रम कफडर, । 

 

सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• शिु पानीको प्रयोग गने  
• सबै घारका मौरी पगु्ने ठाउँमा नून पानी राशखददन े
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्घाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक्ः ३ घण्टा 
कुल समय्ः ४ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) ७.५ प्राकृधतक कुट संकलन गने र खवुाउन े
कायम चरणहरु  

(Steps) 

अशधतम कायम सम्पादन 
उद्दशे्य (Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राधबधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

1 प्राकृधतक कुट संकलनका लाधग 
सामाग्रीहरू जटुाउने । 

2 कुट प्रबाहको समयमा कुट पासो 
(Pollen Trap) लाई  मौरी घारको 
प्रवेश िारमा राखी कुट संकलन 
गने।  

3 संकधलत कुटलाई कुट सकुाउन े
यधत्र (Pollen Drier Machine) को 
सहायताले वा सफा नाङ्खलोमा 
कफँजाई सकुाउने ।  

4 राम्रोसँग सकुकसके पधछ कुटलाई 
सफा बट्टामा ्याक गरी भण्डार 
गने। 

5 यसरर संकधलत कुटलाई चरनमा 
कुट प्रबाह कम भएको समयमा 
वररपरी ्वाल पाररएको सफा 
्लाकष्टकको रै्थलो धभत्र राखी छाउरा 
कक्षको चौकोस माधर्थ मौरी 
नच्याकपने गरी राखी ददने ।  

अबस्र्था (Condition): 

औजार, सामाग्री र मौरी 
गोला 
धनददमष्ट कायम (Task): 

प्राकृधतक कुट संकलन तर्था 
खवुाउने । 

मानक  (Standard):: 

• प्राकृधतक कुट संकलन र 
प्रशोधन भएको 

• घार धभत्र छाउरा कक्षको 
चौकोस माधर्थ प्राकृधतक 

कुट राशखएको  । 

प्राकृधतक  कुट संकलन, 
प्रशोधन र खवुाउन्ेः  

• पररचय  
• महत्व 

• प्राकृधतक कुट 

संकलन गने  तर्था 
खवुाउने कवधध 

• प्राकृधतक कुट 
प्रयोग गदाम ध्यान 
ददनपुने कुराहरु 

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

कुट पासो (Pollen Trap), कुट सकुाउने यधत्र (Pollen Drier Machine), सफा नाङ्खलो,्लाशस्टक बट्टा, 
छाउरा कक्ष, ्लाशस्टक झोला । 

 

सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• औजार उपकरणहरु सफा र धनममलीकरण गररएको हनुपुने। 

• प्राकृधतक कुट संकलन तर्था प्रशोधन गनम प्रयोग हनुे सामाग्री सफा हनुपुने। 
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मोड्यूल ८ 

मौरीको शत्र ुतर्था रोग 
व्यवस्र्थापन    
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मोड्युल ८: मौरीको ित्रु तथा रोग व्यवस्थापि 
 समय : ९ घण्टा (सै)+३४ (प्र) = ४३ घण्टा 
पाठ्यकववरण यस मोड्यलुमा मौरीमा लाग्ने शत्र ुतर्था रोगको पकहचान तर्था 

व्यवस्र्थापनमा आवश्यक पने ज्ञान, सीपलाई समावेश गररएको छ   

उद्दशे्य • मौरीको शत्र ुतर्था रोग व्यवस्र्थापन  

कवषय बस्त ु ८.१ मौरीका वाह्य शत्र ुव्यवस्र्थापन गने। 
८.२ मौरीका आधतररक शत्र ुव्यावस्र्थापन गने। 

८.३ मौरीको एकाराइन सलुसलेु व्यवस्र्थापन  

८.४ मौरीको भेरोवा र ट्रोकपलाले्स सलुसलेु  

८.५ नोसेमा रोग व्यवस्र्थापन गने। 

८.६ पक्षघात रोगको व्यवस्र्थापन गने। 

८.७ मौरीको छाउरामा लाग्ने यरुोपीयन फाउल बू्रड रोग व्यवस्र्थापन 
गने। 

८.८ मौरीको छाउरामा लाग्ने रै्थले (र्थाई स्याक बू्रड) रोग व्यवस्र्थापन 
गने। 

८.९ मौरीमा हनुे कुपोषण व्यवस्र्थापन गने। 
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कायम कवश्लषेण(Task Analysis) 
सैदाशधतक: १ घण्टा 

प्रयोगात्मक: ६ घण्टा 
जम्मा: ७ घण्टा 

 

धनददमष्ट कायम (Task) ८.१: मौरीका वाह्य शत्र ुव्यवस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवस्यक औजार/सामाधग्रहरूको 
तयार 

२. मौरी गोलाको बाह्य धनरीक्षण 
गरी शत्रलेु आक्रमण/गरे 
नगरेको अवलोकन गने। 

३. घारको प्रवेशद्वार सानो बनाई 
शत्र ुपस्न नसक्ने बनाउने । 

४. मौरीलाई कधमलाबाट बचाउन 
घारलाई स्ट्याधड माधर्थ राखी 
स्ट्याधडको ४ वटा खटु्टामा पानी 
भएका कचौरा राख्न ेवा घारको 
खटु्टामा ग्रीज दल्न।े 

५. अररंगालमानमको लाधग 
अररंगालपासो राख्न ेवा बाँसको 
भाटाको प्रयोग गने। 

६. मलसाप्रोकोआक्रमण बाट 
बचाउन घार माधर्थगरुङ्गो ढंुगाले 
धर्थच्ने वा घारलाई पेटीले 
बाँधेरसरुशक्षत बनाउने। 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी घार, मौरी खकम , 
धवुाँदाधन 

 
धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरीका बाह्य शत्र ु
व्यवस्र्थापन गने  

 

मानक (Standard): 

• घार स्ट्याण्डका 4 वटा 
खटु्टामा पानी सकहतका 
कचौरा भएको  

• घारको प्रवेश द्वार सानो 
पाररएको 

• घारलाई पेटीले बाँधेर 
सरुशक्षत पाररएको 

बाह्यशत्र ुव्यवस्र्थापन  

• मौरीमा लाग्ने बाह्य 
शत्रकुो प्रकार ,धतधको 
पकहचान र धतधले पयुामउने 
क्षधत बारे जानकारी 

• बाह्य शत्र ुव्यवस्र्थापनका 
उपायबारे जानकारी  

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

अररंगाल पासो, बाँसको भाटा, घार स्ट्याधड, कचौरा, ग्रीज 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• अररंगालपासोमा मौरी बाकहर धनशस्कन धमल्ने ्वाल बनाउने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ५ घण्टा 

जम्मा: ६ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ८.२: मौरीका आधतररक शत्र ुव्यावस्र्थापन गने . 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवस्यक औजार/सामाधग्रहरूको 
तयार 

२. मौरी घार गोलको धनरीक्षण गने 

३. आधतरीक शत्रकुा 
आक्रमणहरुको लक्षण  पकहचान 
गने । 

४. समय-समयमा घारको सरसफाई 
गने । 

५. घारको प्रवेशद्वार सानो पाने र 
घारको अधय भागमा कही ्वाल 
भए टाधलददन े। 

६. मौरीले नढाकेका फे्रम शत्रकुो 
आश्रयस्र्थल हनुे र धतधमा मैन 
पतुली/मैन खपटेले फुल पने 
हुँदा हटाई डमी बोडम 
राशखददने। 

७. काला, परुाना चाका हटाएर 
नयाँ आधार चाका जधडत वा 
खाली चौकोस राशखददने। 

८. कमजोर गोलालाई अकोगोलामा 
धमसाई संयोजन गने। 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी घार, मौरी खकम , धवुाँदाधन 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरीका आधतररक शत्र ु
व्यावस्र्थापन गने 

 

मानक (Standard): 

•  घारधभत्रका मौरीले नछोपेको 
खाली चौकोसहरू हटाइएको 
• घार धभत्र सरसफाई गरेको  

आधतरीक शत्र ु

• मौरी गोलाका 
आधतरीक शत्रकुो 
प्रकार ,धतधको 
पकहचान र धतधले 
पयुामउने क्षधत बारे 
जानकारी 

• आधतरीक शत्र ु
व्यवस्र्थापनका 
उपायहरु  

 

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

घमु्टी, धवुाँदानी,आधार चाका जधडत चौकोस, खाली चौकोस, डमी बोडम 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  
• प्रवेशद्वार सानो बनाउँदा मौरीलाई आवतजावतमा असर परे/नपरेको ख्याल गने  

• कमजोर गोलालाई शचनी चास्नी ददएर मातै्र बधलयो गोलामा धमसाउन े

• मैनपतुली/ मैन खपटे आदद लागेको गोला धनररक्षण गररसकेपधछ सामाधग्र तर्था हात सफा 
गरेर मात्र अधय घारमा प्रयोग गने 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 

जम्मा: ४ घण्टा  

धनददमष्ट कायम (Task) ८.३: मौरीको एकाराइन  सलुसलेु ब्यवस्र्थापन  

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवस्यक औजार/सामाधग्रहरू 
तयार गने। 

२. मौरीघार गोला धनरीक्षण गने र 
एकराइन सलुसलेुको पकहचान गने  

३. रोगी मौरी भएको फे्रमलाई 
घारबाट हटाई ददने। 

४. एकाराईन सलुसलेुको लाधग 
कपासमा मेंर्थोल वा फधममक 
एधसड वा सधचो धभक्स २-३ 
र्थोपा राख्न ेर त्यसलाई सलाईको 
बट्टा धभत्र वा ्लाशस्टकमा पोको 
पाने। 

५. उि सलाईको बट्टा वा ्लाशस्टक 
माधर्थ स-सानो ्वाल बनाउन ेर 
आसन बोडमको माधर्थ राशखददन।े 

६. गोलाको धनयधमत धनरीक्षण गरी 
सलुसलेु धनयधत्रणमा 
आए/नआएको अवलोकन गने।   

अबस्र्था (Condition):  

मौरी घार, मौरी खकम , 
धवुादानी 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरीको एकाराइन  सलुसलेु 
ब्यवस्र्थापन  

 

मानक (Standard): 

• घारमा सलुसलेु 
धनयधत्रणमा आएको  

• स्वस्र्थ मौरीले घारधभत्रका 
धनयधमत कायम गरेको  

परशजवी सलुसलेु 
व्यवस्र्थापन्ः 
• एकराइन सलुसलेुको 
पकहचान 

• एकराइन  सलुसलेु 
आक्रमणको लक्षण 

• एकराइन सलुसलेु 
व्यवस्र्थापन गने 
उपायबारे जानकारर 

 

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

घमु्टी, धवुाँदानी,कपास, मेंर्थोल, फधममकएधसड, सलाईको बट्टा,  

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  
• मेंर्थोल प्रयोग गदाम मौरीको शरीरलाई नछुने गरी प्रयोग गने 

• फधममक एधसड प्रयोग भएको कपासलाई नाङ्गो हातले नछुने 
• माधर्थ उल्लेशखत रसायनहरूको प्रयोग गरे पधछ तरुुधतै मा नकाढ्न े
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ६ घण्टा 

जम्मा: ७ घण्टा  

धनददमष्ट कायम (Task) ८.४: मौरीको भेरोवा र ट्रोकपलाले्स सलुसलेु ब्यवस्र्थापन गने। 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवस्यक औजार/सामाधग्रहरू 
तयार गने। 

२. मौरीघार गोला धनरीक्षण गने र 
सलुसलेुको पकहचान गने  

३. रोगी मौरी भएको फे्रमलाई 
घारबाट हटाई ददने। 

४. भेरोवा र ट्रोकपलाले्स सलुसलेुको 
लाधग एपीस्टान पाता मौरीको 
चौकोसमा अड्काएर झणु्डाउने 

५. एक पटक राखेको पाता २५-३० 
ददनसम्म झणु्डाउने । 

६. औसधधको गधधले आसन बोडममा 
जम्मा भएका सलुसलेु शझकेर नष्ट 
गररददने । 

७. भेरोवा सलुसलेुको आक्रमण 
भालेमा बढी हनुे भएकाले भाले 
जधमन ुअशघ भाले कोष काटेर 
फाधलददन।े 

८. गोलाको धनयधमत धनरीक्षण गरी 
सलुसलेु धनयधत्रणमा 
आए/नआएको अवलोकन गने  
। 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी घार, मौरी खकम  
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरीको भेरोवा र ट्रोकपलाले्स 
सलुसलेु व्यवस्र्थापन गने 

 

मानक (Standard): 

• घारमा सलुसलेु 
धनयधत्रणमा आएको  

• स्वस्र्थ मौरीले घारधभत्रका 
धनयधमत कायम गरेको  

परशजवी सलुसलेु 
व्यवस्र्थापन्ः 
• भेरोवा र 
ट्रोकपलाले्स 
सलुसलेुको पकहचान 

• भेरोवा र 
ट्रोकपलाले्स सलुसलेु 
आक्रमणको लक्षण 

• भेरोवा र 
ट्रोकपलाले्स सलुसलेु 
व्यवस्र्थापन गने 
उपायबारे जानकारर 

 

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

घमु्टी, धवुाँदानी, एपीस्टान  

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  
• प्रयोग गरेको २५-३० ददनपधछ एपीस्टान शझककददन।े 

• माधर्थ उल्लेशखत रसायनहरूको प्रयोग गरे पधछ तरुुधतै मह नकाढ्न।े  
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 

जम्मा: ४ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ८.५: नोसेमा रोग व्यवस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक 
ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवस्यक औजार/सामाधग्रहरू 
तयार गने। 

२. मौरी घार खोली हेदाम मौरीले घार 
धभत्र र बाकहर पातलो ददशा 
गरे/नगरेको अवलोकन गने। 

३. पातलो ददशा गरी घार नै दगुमधधीत 
बनाएको गोलालाई अरु गोला 
भधदा टाढा लगेर राशख ददन।े 

४. मौरीले नढाकेका चाका हटाई ददएर 
डमी बोडम राशख ददने । 

५. मौरीलाई नया/ँसफा घारमा साने र 
परुानो घारलाई सफा गरी घाममा 
सकुाई ददन।े 

६. त्यसपधछ मौरीलाई साझंपख 
मनतातो पानीमा शचनी चास्नी खान 
ददने र धयानो बनाएर राशखददने। 

७. रोगी रान ु भएमा  स्वस्र्थ रानलेु 
प्रधतस्र्थापन गने। 

८. घारमा भेशधटलेसनको राम्रो व्यवस्र्था 
धमलाई बाकहरी आरता र ठण्डीबाट 
बचाएर राख्न े। 

९. उपचार गरेको ६-७ ददनमा गोला 
धनरीक्षण गरी रोग धनयधत्रणमा 
आए/नआएको अवलोकन गने। 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी घार, खकम  
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

नोसेमा रोग व्यवस्र्थापन गने 

 

मानक (Standard): 

• मौरीको घार धभत्र बाकहर 
पातलो ददशा देशखन बधद 
भएको 

• मौरी स्वस्र्थ भइ धनयधमत 
कायम गरेको  

 

• नोसेमा रोगको 
बारेमा 
जानकारर  

• नोसेमा रोगको 
लक्षण 

• नोसेमा रोग 
व्यवस्र्थापनका 
उपायहरु 

 

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

घमु्टी, धुँवादानी, शचनी, कफडर, डमी बोडम 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  
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• शचसो पानीमा शचनी चास्नी नददन।े 

• प्रयोग पधछ सामाग्रीहरू धनममधलकरण गरेर मात्र राख्न।े 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: २ घण्टा 

जम्मा: ३ घण्टा  

धनददमष्ट कायम (Task) ८.६: पक्षघात रोगको व्यवस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक 
ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवस्यक औजार/सामाधग्रहरू तयार 
गने। 

२. मौरी घारको आधतरीक धनरीक्षण 
गरी पक्षघातको लक्षण 
देशखएको/नदेशखएको अवलोकन गने 
। 

३. स्वस्र्थ गोलामा रोग नसरोस भनी 
रोगी गोलालाई अरु गोला बाट टाढा 
लगेर राख्न।े 

४. रोगी रमरेका मौरीलाईघारबाट 
हटाईददने। 

५. घार सफा गने वा घार नै पररवतमन 
गररददन।े 

६. रोगी घारको रान ुफेरी नयाँ 
स्वस्र्थरान ुददन।े 

७. मौरीलाईधभटाधमन बी-कम््लेक्स 
धमसाएरशचनी चास्नी ददने । 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी घार, खकम , धुवँादाधन 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरीमा लाग्ने पक्षघात 
रोगको व्यवस्र्थापन गने 

 

मानक (Standard): 

• पक्षघात रोग धनयधत्रण 
भएको हनु े

• मौरी स्वस्र्थ रुपले चरनमा 
उडेको देशखन े

 

• मौरीमा हनुे 
पक्षघातका 
प्रकारबारे जानकारी 

• पक्षघातका 
लक्षणहरू 

• पक्षघातका 
व्यवस्र्थापनका 
उपायहरु   

 

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

घमु्टी, धुँवादानी, कफडर, नयाँ घार, स्वस्र्थरानी, शचनी, धभटाधमन बी-कम््लेक्स    

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• रोगी गोलालाई अशधतममा धनरीक्षण गने । 

• प्रयोग भएका सामाधग्रहरू धनममधलकरण गरेर मात्र राख्न।े 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

 

सैिाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 
कुल समय: ५ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) ८.७ मौरीको छाउरा कुकहन े(यरुोपीएन फाउल बू्रड- European Foul 

Brood) रोग व्यवस्र्थापन गने। 
कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवस्यक औजार/सामाग्रीहरू, 
औषधध तयार गने। 

२. मौरी गोलाको आधतररक धनरीक्षण 
गने। 

३. मौरीको चौकोस धनरीक्षण गरी 
कुकहएको, कालो भएको लाभाम , 
ढक्कन धशस्सएको कोष भए/ 
नभएको हेने। 

४. त्यस्तो ककधसमको लाभाम देशखएमा 
रोधग गोलालाई अधय मौरीगोला बाट 
टाढा लैजाने । 

५. रोगी चौकोस लाई हटाईददन ेर 
सम्भव भए सम्म छाउरा कवकहन 
बनाउन ११-१४ ददन सम्म 
रानलुाई कपंजडामा र्थनुेर घार धभतै्र 
राख्न।े 

६. ५०० एम. शज. अशक्सटेट्रासाइशक्लन 
वा टेरामाईधसन औषधध एक धलटर 
शचनी चास्नीमा धमसाई ३-4 ददनको 
फरकमा ३ पटक ददन।े 

७. वा पश ुउपचारमा प्रयोग हनु े
अशक्सटेट्रासाइशक्लन औषधी कपनेर 
धलुो बनाई प्रधत गोला ३.८ ग्राम 
औषधध र २८ ग्राम शचनीको धलुो 
राम्ररी धमसाएर छाउरा चौकोसको 
टपबारमा छरी ददन।े  

ददईएको(Given):  

मौरी गोला, मौरीखकम   

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरीको छाउरा कुकहन े
(यरुोपीएन फाउल बू्रड- 

European Foul Brood) रोग 
व्यवस्र्थापन गने 

 मानक (Standard): 

• रोग अनसुार 
ब्यवस्र्थापनका उपायहरू 
अवलम्बन गररएको 

• रोगको लक्षण देशखन बधद 
भएको 

• मौरी स्वस्र्थ भई धनयधमत 
काम गरेको 
 

मौरीको छाउरा कुकहन े
रोग व्यवस्र्थापन ्ः 
• यरुोपीएन फाउल बू्रड  

बारे जानकारी ( 
प्रकार, पकहचान र 
क्षधतका लक्षण) 

• यरुोपीएन फाउल बू्रड 
रोग व्यवस्र्थापनका 
उपायहरु बारे 
जानकारी 
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८. यो कवधध ३-4 ददनको फरकमा ३ 
पटक सम्म दोहोराउने। 

 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु(Tools, Equipment and Materials) 

घमु्टी, धुँवादानी,अशक्सटेट्रासाइशक्लन औषधी , शचनी, सफा पानी, फे्रम कफडर 

सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/ Precautions)  

• धसफाररस गररएको भधदा बढी औषधध प्रयोग गदाम मौरीले गहृ त्याग गनम सक्ने हुँदा दठक्क 
मात्रामा औषधध प्रयोग गने। 

• औषधी प्रयोग पधछ केकह समय मह नकाढ्ने। 

• कायम सम्पन्न भएपधछ औजार तर्था सामाग्रीहरू धनममधलकरण गरेर मात्र राख्न।े  
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: २ घण्टा 
कुल समय: ३ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) ८.८ मौरीको छाउरामा लाग्न ेरै्थले (र्थाई स्याक बू्रड-Thai Sac Brood) रोग 
व्यवस्र्थापन गने। 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक औजार/सामाधग्रहरू, 
औषधध तयार गने। 

२. मौरी गोलाको आधतररक धनरीक्षण 
गने। 

३. मौरीको चौकोस धनरीक्षण गरी 
मौरीको लाभाम रै्थली जस्तो भइ 
पहेलो झोल भररएको/नभररएको 
हेने। 

४. त्यस्तो ककधसमको लाभाम देशखएमा 
रोधग गोलालाई अधय मौरीगोला बाट 
टाढा लैजान।े  

५. रोगी चौकोस लाई हटाईददन ेर 
सम्भव भए सम्म छाउरा कवकहन 
बनाउन ११-१४ ददन सम्म 
रानलुाई कपंजडामा र्थनुेर घार धभतै्र 
राख्न।े 

६. संक्रधमत घार, फे्रम तर्था औजारलाई 
२ प्रधतशत नाइट्रीक एधसड वा ननु 
पानीले उपचार गने। 

७. संक्रधमत गोलालाई कृधत्रम आहार 
खान ददन।े 

 

ददईएको(Given):  

मौरी गोला, मौरीखकम   

धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरीको र्थाई स्याक बू्रड रोग 
व्यवस्र्थापन गने  

मानक (Standard): 

• रोग अनसुार 
ब्यवस्र्थापनका उपायहरू 
अवलम्बन गररएको 

• रोगको लक्षण देशखन बधद 
भएको 

• मौरी स्वस्र्थ भई धनयधमत 
काम गरेको 
 

मौरीको छाउरामा लाग्न े
रै्थले (र्थाई स्याक बू्रड-
Thai Sac Brood) रोग 
व्यवस्र्थापन:  

• र्थाई स्याक बू्रड बारे 
जानकारी ( प्रकार, 
पकहचान र क्षधतका 
लक्षण) 

• र्थाई स्याक बू्रड रोग 
व्यवस्र्थापनका 
उपायहरु बारे 
जानकारी 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु(Tools, Equipment and Materials) 

घमु्टी, धुँवादानी, नाइट्रीक एधसड, शचनी, कफडर 

सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/ Precautions)  

• रोधग गोलालाई सबै भधदा अशधतममा मातै्र धनरीक्षण गने। 
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• कायम सम्पन्न भएपधछ औजार तर्था सामाग्रीहरू धनममधलकरण गरेर मात्र राख्न।े  
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

 

सैिाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 
कुल समय: ४ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) ८.९ मौरीमा कुपोषण व्यवस्र्थापन गने। 
कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवस्यक औजार/सामाधग्रहरू 
तयार गने। 

२. मौरीलाई कुपोषण हनु बाट 
बचाउन कृधत्रम आहार ददन।े 

३. बषामतको समयमा १:१, बसधत 
ऋतमुा १:२ र जाडो 
मौसममा२:१ शचनी र पानीको 
अनपुातमा शचनी चास्नी बनाउने। 

४. तयार पाररएको कृधत्रम शचनी 
चाशस्न लाई साँझ पख फे्रम 
कफडरमा राखेर खान ददन।े 

५. त्यस्तै चना वा भटमासको कपठो, 
शचनी, मह, धभटाधमन बी, धभटाधमन 

सी धमसाई कृधत्रम कुटको तयारी 
गने। 

६. यसरी बनाइएको कृधत्रम कुटलाई 
टप बारको माधर्थ राखी खान 
ददन।े 

७. कृधत्रम आहार ददएको ६-७ 
ददनमा मौरीको अवस्र्था, रानीले 
फुल पारे नपारेको, कमीले 
पषु्परस र कुट ल्याए/नल्याएको 
धनरीक्षण गने। 

८. मौरी स्वस्र्थ नभएमा पनु: कृधत्रम 
आहारा खान ददने।  

ददईएको(Given):  

मौरी घार, खकम  

धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरीमा कुपोषण व्यवस्र्थापन 
गने 

 

मानक (Standard): 

• तोककए बमोशजमको 
अनपुातमा कृधत्रम 
आहारा तयार गरी 
मौरीलाई खान ददइएको 
हनुे 

• रानीले धनयधमत फुल 
पारेको हनुे 

• स्वस्र्थ मौरीहरू जशधमएर 
मौरीले पषु्परस र कुट 
संकलन गरेको हनु े

मौरीमा कुपोषण 
व्यवस्र्थापन ्ः 
• मौरीमा कुपोषणबाट 

देखा पने असामाधय 
अवस्र्थाहरु 

• कुपोषणबाट मौरी 
गोलामा पगु्न ेअसर  

• कुपोषण 
व्यवस्र्थापनका 
उपायहरु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

औजार, उपकरण र सामाग्रीहरु(Tools, Equipment and Materials) 

शचनी, कफडर, चना वा भटमासको कपठो, मह, धभटाधमन बी, धभटाधमन सी 
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सरुक्षा/सावधानीहरु (Safety/ Precautions)  

• शचनी चास्नी जकहले पधन साँझमा मात्र ददने। 

• लगातार ३ ददन भधदा बढी शचनी चास्नी नददने । 

• कुपोकषत मौरी गोलालाई बधलया मौरी गोलाबाट लटुलडाईँ हनु नददने। 
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मोड्यूल ९ 

मौरी गोलामा रान ुव्यवस्र्थापन   
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मोड्युल ९: मौरी गोलामा रािु व्यवस्थापि 
 समय : ८ घण्टा (सै)+३८ (प्र) = ४६ घण्टा 
पाठ्यकववरण यस मोड्यलुमा मौरीको रान ुउत्पादन तर्था रान ुव्यवस्र्थापनका लाधग 

अगाडी आवश्यक पने ज्ञान, सीपलाई समावेश गररएको छ   

उद्दशे्य • मौरी गोलामा रान ुव्यवस्र्थापन 

कवषय बस्त ु ९.१  वृिोदर रान ु व्यवस्र्थापन गनेM। 

९.२  हलु धनयामस रान ुव्यवस्र्थापन गनेM। 

९.३  आपतकाधलन रान ु व्यवस्र्थापन गनेM। 

९.४  भाले  गोला छनोट गने्ः। 

९.५  आमा/माउगोला छनोट गने। 

९.६ नसमरी गोला तयार गने। 

९.७ कृधत्रम रान ु उत्पादन र व्यवस्र्थापन गने। 

९.८ रान ु प्रधतस्र्थापन गने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 

जम्मा: ४ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ९.१: विृोदर रान ु व्यवस्र्थापन गने।  

कायम चरणहरु  
(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्देश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक 
ज्ञान  

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने। 

२. आवश्यक सामग्रीहरु तयार गने। 

३. घारको प्रबेशद्वार र धभधत्र ढक्कनवाट    
३-४ पटक धवुाँ ददने । 

४. घार खोलेर गोला धनरीक्षण गने । 

५. रान ुकोषको अवस्र्था अवलोकन गने 
। 

६. चाकाको कपंध वा कुनामा १-२ वटा 
मात्र रान ुकोष(बदृ्दोिार रानकुोष)को 
यककन गने  

७. बदल्न पने चौकोश वाहेक अरु 
चौकोश यर्थास्र्थानमा राखी घार बधद 
गने । 

८. प्रयोग भएका सामग्री सफा गने । 

९. कायम सम्पादन अधभलेख राख्न े। 

 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , वृिोद्वार रान ु 
उत्पादन भैरहेको मौरी 
गोला  
 

धनददमष्ट कायम (Task):  

वृिोद्वार रान ु व्यवस्र्थापन 
गने 

 

मानक (Standard): 

• वृिोद्वार रान ुको 
पकहचान र व्यवस्र्थापन 
भएको (एकै घारमा एक 
बिृ र एक बयस्क रान ु
सँगै रही काम 
गरररहेको)। 

 

• मौरी गोलामा 
वृिोद्वार रान ु
उत्पादन हनुे 
अवस्र्थाबारे 
जानकारी   

• बिृ रान ु भएको 
गोलाको पकहचान र 
वृिोद्वार रान ु 
व्यवस्र्थापन बारे 
जानकारी। 

 

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

वृिोद्वार रान ु उत्पादन भैरहेको घार ,घमु्टी, पधजा, धवुाँदानी, घारज्यावल, घार छो्न ेरुमाल -२ ,  
खाली घार- १ 

सरुक्षा सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• मौरी सम्बधधी औजार उपकरण धनममधलकरण गरेरमात्र प्रयोग गने । 

• मौरीघार खोल्ने र चौकोशहरु शझक्ने राख्न ेकायम हलकुासंग (धेरै कडा झट्का नददई) गने । 

• मौरी घार खोलेर गररन ेकाम ३०-३५ धड.से. तापक्रम भएको ददउँसोको उज्यालो समयमा 
जधतसक्यो धछटो गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक : घण्टा १  

     प्रयोगात्मक: ५  घण्टा 
जम्मा: ६  घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task)  ९.२: हलु धनयामस रान ुव्यवस्र्थापन । 

कायम चरणहरु  
(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्देश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक 
ज्ञान (Related 

Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने। 

२. आवश्यक सामग्रीहरु धलने। 

३. घारको प्रबेशद्वार र धभधत्रढक्कनवाट    
३-४ पटक धवुाँ ददने वा औलाले 
घारमा ठोकेर हल्का आवाज ददन।े 

४. घार खोलेर गोला धनरीक्षण गने । 

५. भालेकोष र रान ु कोषको अवस्र्था 
अवलोकन गने । 

६. बयस्क भाले/ भाले कोष भएको र  
घारभररमा चाकाको कपंध र 
कुनाका्चामा बनाइएका २-३ 
वटाभधदा धेरै रान ु  कोषहरु भएमा 
हलु धनयामस रान ु कोषहरु भएको 
यककन गने 

७. बदल्न पने चौकोश वाहेक अरु 
चौकोश यर्थास्र्थानमा राखी घार बधद 
गने । 

८. प्रयोग भएका सामग्री सफा गने । 

९. कायम सम्पादन अधभलेख राख्न े। 

अबस्र्था (Condition): 

मौरी खकम , हलुधनयामस हनु 
लागेको मौरी गोला ।  
 

धनददमष्ट कायम (Task):  

हलुधनयामस रान ु व्यवस्र्थापन 
गनेM  
 

मानक (Standard): 

• हलुधनयामस रान ुकोषको 
पकहचान ।  

• हलु धनयामस रानकुोष वा 
रानकुो प्रयोग गरी गोला 
कवभाजन गररएको वा 
रानकुवकहन गोलाको 
व्यवस्र्थापन गररएको    

• मौरी गोलामा हलु 
धनयामस रान ुउत्पादन 
हनुे अवस्र्था 

• हलु धनयामस हनु 
तयार मौरी गोलाको 
पकहचान  

• हलुधनयामस हनु 
लागेको गोलामा 
रान ुकोषको 
पकहचान र 
हलुधनयामस रान ु 
व्यवस्र्थापन । 

 

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

हलुधनयामस रान ुउत्पादन भैरहेको घार घमु्टी, पधजा, धवुाँदानी, घारज्यावल, घार छो्न ेरुमाल -२ ,  
खाली घार -१ ,. ,मौरी गोला धनरीक्षण औजार उपकरण । 

 

सरुक्षा सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• मौरी सम्बधधी औजार उपकरण धनममधलकरण गरेरमात्र प्रयोग गने । 

• मौरीघार खोल्ने र चौकोशहरु शझक्ने राख्न ेकायम हलकुासंग (धेरै कडा झट्का नददई) गने । 

• मौरी घार खोलेर गररन ेकाम ३०-३५ धड.से. तापक्रम भएको ददउँसोको उज्यालो समयमा 
जधतसक्यो धछटो गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक : घण्टा १  

प्रयोगात्मक: ५  घण्टा 
जम्मा: ६ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task)  ९.३: आपतकाधलन रान ु व्यवस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन 
उद्देश्य (Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलन े

२. मौरी गोला धनरीक्षण सामग्रीहरु धलन े

३. घारको प्रबेशद्वार र धभधत्रधबकोवाट    
३-४ पटक धवुाँ ददने । 

४. घार खोलेर गोला धनरीक्षण गने । 

५. रान ुकोषको अवस्र्था अवलोकन गने 
। 

६. घारमा चाकाको कपंध र वा बीचमा धेरै 
(२-१२) वटा वा अझ बढी संख्यामा  
रान ु कोष भएमा आपत्काधलन रान ु
कोषको यककन गने  

७. सबैभधदा ठुलो सलक्क परेको एउटा 
कोष टालेको र एउटा कोष नटालेको   
रानकुोष राखी अधय सबै कोष नस्ट 
गने  

८. बदल्न पने चौकोश वाहेक अरु 
चौकोश यर्थास्र्थानमा राखी घार बधद 
गने । 

९. प्रयोग भएका सामग्री सफा गने । 

१०. कायम सम्पादन अधभलेख राख्न े। 

अबस्र्था (Condition): 

मौरी खकम  ,आपत्काधलन 
रानकुोष भएको मौरी 
गोला   
 

धनददमष्ट कायम (Task):  

आपत्काधलन रान ु 
व्यवस्र्थापन गने । 

 

मानक (Standard): 

• आपत्काधलन रान ु
कोषको पकहचान र 
व्यवस्र्थापन भएको  

 

• आपतकालीन 
रानकुोष उत्पादन 
हनुे अवस्र्था  

• आपत्काधलन रान ु 
भएको घारमा रहेका 
रान ुकोषको पकहचान 

• आपत्काधलन रान ु 
व्यवस्र्थापन । 

 

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

आपत्काधलन रान ु उत्पादन भैरहेको घार घमु्टी, पधजा, धवुाँदानी, घारज्यावल, घार छो्ने रुमाल -२ ,  
खाली घार -१ ,. ,मौरी गोला धनरीक्षण औजार उपकरण र आपत्काधलन अवस्र्थाका रान ु उत्पादन 
भएका घारहरुको श्रब्यदृश्य सामग्रीहरु र वा प्रकाशशत तस्वीरहरु । 

 

सरुक्षा सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• मौरी सम्बधधी औजार उपकरण धनममधलकरण गरेरमात्र प्रयोग गने । 

• मौरीघार खोल्ने र चौकोशहरु शझक्ने राख्न ेकायम हलकुासंग (धेरै कडा झट्का नददई) गने । 
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• मौरी घार खोलेर गररन ेकाम ३०-३५ धड.से. तापक्रम भएको ददउँसोको उज्यालो समयमा 
जधतसक्यो धछटो गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 

जम्मा: ४ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) ९.४: भाले  गोला छनोट गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्देश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक 
ज्ञान (Related 

Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने । 

२. मौरी गोला धनरीक्षण सामग्रीहरु धलन े
। 

३. घारको प्रबेशद्वार र धभधत्रधबको वाट    
३-४ पटक धवुाँ ददने । 

४. गोला धनरीक्षण गने। 

५. गोलाको अवस्र्था अवलोकन गने। 

६. गोला धबस्तार गनम उपयिु स्वभाब 
रहेको नरहेको यककन गने । 

७. उपयिु गणु/कवशेषता भएका मौरी 
गोला छनोट गने । 

८. बदल्न पने चौकोश वाहेक अरु 
चौकोश यर्थास्र्थानमा राखी घार बधद 
गने । 

९. प्रयोग भएका सामग्री सफा गने । 

१०. कायम सम्पादन अधभलेख राख्न े। 

 

अबस्र्था (Condition): 

मौरी खकम , मौरी गोला 
  

धनददमष्ट कायम (Task): 

भालेगोला छनोट गने  
 

मानक (Standard): 

• आवश्यकता अनसुारको 
गणु भएको भाले मौरी 
गोला छनौट गररएको  

 

• उपयिु भाले 
गोलामा हनुपुने 
गणुहरु  

• भाले गोला छनौट 
गने कवधधहरु 

• भाले गोला छनौट 
गदाम ध्यान ददन ुपने 
कुराहरु 

 

 

 

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

गोला धबस्तार गनम उपयिु स्वभाब रहेको घार घमु्टी, पधजा, धवुाँदानी, घारज्यावल, घार छो्ने 
रुमाल -२ ,  खाली घार -१ ,. 

 

सरुक्षा सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• मौरी सम्बधधी औजार उपकरण धनममधलकरण गरेरमात्र प्रयोग गने । 

• मौरीघार खोल्ने र चौकोशहरु शझक्ने राख्न ेकायम हलकुासंग (धेरैकडा झट्का नददई) गने । 

• मौरी घार खोलेर गररन ेकाम ३०-३५ धड.से. तापक्रम भएको ददउँसोको उज्यालो समयमा 
जधतसक्यो धछटो गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक : घण्टा १  

प्रयोगात्मक: ४  घण्टा 
जम्मा: ५ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task):  ९.५ आमा गोला / माउ गोला छनोट गने। 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्देश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक 
ज्ञान (Related 

Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने । 

२. मौरी गोला धनरीक्षण सामग्रीहरु धलन े
। 

३. घारको प्रबेशद्वार र धभधत्रधबकोवाट    
३-४ पटक धवुाँ ददने ।  

४. गोलाहरुको  धनरीक्षण गरी अधभलेख 
राख्न े। 

५. अधभलेखको कवश्लषेण गने   
६. उपयिु गणु/कवशेषता भएको गोला  

छनौट गने 

७. प्रयोग भएका सामग्री सफा गने । 

८. कायम सम्पादन अधभलेख राख्न े। 

अबस्र्था (Condition): 

मौरी खकम , मौरी गोला ,
अधभलेख फारम    
 

धनददमष्ट कायम (Task): 

आमा /माउगोला छनोट गने  
 

मानक (Standard): 

गोला धबस्तार गनम उपयिु 
स्वभाब रहेको माउ गोला 
छनौट भएको  

• उपयिु आमा 
गोलाका गणु तर्था 
कवशेषताहरु 

• बधलया र गोला 
धबस्तार गनम उपयिु 
स्वभाब भएका 
आमागोला छनोट 
धबधध । 

 

 

 

 

 

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

गोला धबस्तार गनम उपयिु स्वभाब रहेको घार घमु्टी, पधजा, धवुाँदानी, घारज्यावल, घार छो्ने 
रुमाल -२ ,  खाली घार -१ ,. 

 

सरुक्षा सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• मौरी सम्बधधी औजार उपकरण धनममधलकरण गरेरमात्र प्रयोग गने । 

• मौरीघार खोल्ने र चौकोशहरु शझक्ने राख्न ेकायम हलकुासंग (धेरै कडा झट्का नददई) गने । 

• मौरी घार खोलेर गररन ेकाम ३०-३५ धड.से. तापक्रम भएको ददउँसोको उज्यालो समयमा मात्र 
गने । 

• मौरी गोला धनरीक्षण गदाम जधतसक्यो कम समयमा गनुमपछम । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ४ घण्टा 

जम्मा: ५ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task): ९.६ नसमरी गोला तयार गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्देश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक 
ज्ञान (Related 

Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने । 

२. मौरी गोला धनरीक्षण सामग्रीहरु धलन े
। 

३. घारको प्रबेशद्वार र धभधत्र धबकोवाट    
३-४ पटक धवुाँ ददने । 

४. गोला धनरीक्षण गने । 

५. गोलालाई रानकुवकहन बनाउन े

६. गोलामा मौरीको आहारा, प्रसस्त 
नधसमका मौरी र धछश्पएका छाउरा 
(्यपुा) भए नभएको यककन गने । 

७. गोलामा मौरीका आहारा, प्रसस्त 
नधसमका मौरी र धछश्पएका छाउरा 
(्यपुा) नभएमा अको बधलयो घारवाट 
प्रसस्त आहारा र ् यपुा भएको चौकोश 
ल्याएर र्थ्न े। 

८. रान ु हकेुपधछ ्यूपा अवस्र्था हुंदै वा 
बयस्क भएर धनस्केपधछ अरु घारमा 
लगेर धमसाउने । 

९. बदल्न पने चौकोश वाहेक अरु 
चौकोश यर्थास्र्थानमा राखी घार बधद 
गने । 

१०. नसमरी गोलालाई साँझ २:१ को 
अनपुातमा शचनी चास्नी ददने  

११. प्रयोग भएका सामग्री सफा गने 
। 

१२. कायम सम्पादन अधभलेख राख्न े।  

अबस्र्था (Condition): 

मौरी खकम  ,बधलया मौरी 
गोला  
 

धनददमष्ट कायम (Task):: 

नसमरी गोला व्यवस्र्थापन गने  
 

मानक (Standard): 

नसमरी गोला तयार भएको  

• नसमरी गोलाको 
छनोट । 

• नसमरी गोलाको 
आहार व्यवस्र्थापन 

• नसमरी गोला छनौट 
गदाम ध्यान ददनपुने 
कुराहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials): 
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मौरीका आहारा र नधसमका मौरी र धछश्पएका छाउरा(्यपुा) प्रसस्त भएका गोला /घार घमु्टी, पधजा, 
धवुाँदानी, घारज्यावल, घार छो्ने रुमाल- २,  खाली घार- १ 

 

सरुक्षा सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• मौरी सम्बधधी औजार उपकरण धनममधलकरण गरेरमात्र प्रयोग गने । 

• मौरीघार खोल्ने र चौकोशहरु शझक्ने राख्न ेकायम हलकुासंग (धेरै कडा झट्का नददई) गने । 

• मौरी घार खोलेर गररन ेकाम ३०-३५ धड.से. तापक्रम भएको ददउँसोको उज्यालो समयमा मात्र 
गने । 

• मौरी गोला धनरीक्षण गदाम जधतसक्यो कम समयमा गनुमपछम । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ९ घण्टा 

जम्मा: १० घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task):   ९.७ कृधत्रम रान ु उत्पादन र व्यवस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु  
(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामग्रीहरु तयार गने  । 

२. मौरी गोला धनरीक्षण सामग्रीहरु धलने 
। 

३. मैनका कचौरा (रान ुकोश) बनाउने 
। 

४. कलधम चौकोशमा रान ुकोश टाँस्ने 
।  

५. आमा गोलाको प्रबेशद्वार र 
धभधत्रधबकोवाट    ३-४ पटक धवुाँ 
ददने । 

६. घार खोलेर १ ददने लाभामहरुको 
भएको चौकोस धनकाल्ने  

७. कलमी सइुरोको सहयोगले १/१ 
वटा १ ददन ेछाउरा शझकी मैन 
कचौरा (रान ुकोश)को  कपंधमा 
हलकुासंग राख्न े। 

८. नसमरी गोलामा आपतकालीन रान ु
कोष भएमा हटाउने । 

९. नसमरी गोलाको छाउरा कक्षको १० 
वटा चौकोश मध्ये २ वटा चौकोश 
हटाउने । 

१०. छाउरा कलधम गररएको 
चौकोशलाई नसमरी गोलाको बीचमा 
राख्न े र एक छेउमा फे्रम कफडर 
राख्न े

११. कलमी गरेको सांझ नसमरी 
गोलालाई २:१ को शचनी चास्नी 
ददन े

अबस्र्था (Condition): 

मौरी खकम , आमा गोला ,
नसमरी गोला 
 

धनददमष्ट कायम (Task):  
कृधत्रम रान ु उत्पादन र 
व्यवस्र्थापन गने  
 

मानक (Standard): 

• कृधत्रम रान ुकोष (मैन 
कचौरा) धनमामण गनम 
सक्ने भएको । 

• रान ु कोषमा छाउरा 
कलमी गनम सक्न ेभएको 
।  

• कृधत्रम रानकुोष वा रान ु
तयार भएको 

 

 

 

 

कृधत्रम रान ु उत्पादन र 
व्यवस्र्थापन ्ः 
• गोला धनरीक्षण । 

• बधलया गोला छनोट 
। 

• कृधत्रम रान ु 
उत्पादन र 
व्यवस्र्थापन धबधध । 
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१२. भोधलपल्ट कलमी चौकोसको 
धनरीक्षण गरी असफल कप 
भेकटएमा पनु कलमी गने 

१३. कलमी गरेको सातौं ददनका ददन 
धनरीक्षण गरी सफल रान ु कोषको 
यककन गने  

१४.  ९-१० ददनमा नसमरी गोलाको 
अवलोकन गरी हकेुको (सकृय) 
राधनकोषमा रान ु संरक्षक जोड्ने ।  

१५. ११-१२ ददनमा नसमरी गोलामा रान ु 
बयस्क भएर धनस्के नधनस्केको  
यककन गने ।  

१६. प्रयोग भएका सामग्री सफा गने । 

१७. कायम सम्पादन अधभलेख राख्न े।  

 

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

गोला धबस्तार गनम उपयिु स्वभाब रहेको नसमरी गोला घमु्टी, पधजा, धवुाँदानी, घारज्यावल, घार छो्ने 
रुमाल -२ ,  खाली घार -१ , रान ु संरक्षक (Queen Protector)। 

 

सरुक्षा सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• मौरी सम्बधधी औजार उपकरण धनममधलकरण गरेरमात्र प्रयोग गने । 

• मौरीघार खोल्ने र चौकोशहरु शझक्ने राख्न ेकायम हलकुासंग (धेरै कडा झट्का नददई) गने । 

• मौरी घार खोलेर गररन ेकाम ३०-३५ धड.से. तापक्रम भएको ददउँसोको उज्यालो समयमा मात्र 
गने । 

• मौरी गोला धनरीक्षण गदाम जधतसक्यो कम समयमा गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ५ घण्टा 

जम्मा: ६ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task): ९.८ रान ु प्रधतस्र्थापन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उद्देश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बशधधत प्राकवधधक 
ज्ञान (Related 

Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने । 

२. रान ु फेनुम २ ददन अगाडी रान ु
प्रधतस्र्थापन गनुम पने गोला छनौट 
गरी रानकुवकहन बनाउने  

३. रान ु फेने घारको प्रबेशद्वार र 
धभधत्रधबकोवाट    ३-४ पटक धवुाँ 
ददने । 

४. गोलामा रान ुकोष वा धबत्पातेमौरी  
भेकटएमा हटाउने । 

५. नयाँ रान ु लाई रान ु  कपंजडा वा 
मधसना ्वाल पाररएको सलाइको 
बट्टामा बधद गरेर घारधभत्र लगेर 
राख्न ेर घार बधद गने। 

६. २४  घण्टा पधछ मौरी रान ु
कपजडामा झशुम्मएका छन कक 
छैनन ्भनी हेने । 

७.  नझशुम्मएका भए अरु २४ घण्टा 
पधछ घार खोलेर हेने । 

८. मौरीले रान ु स्वीकार गरेपधछ रान ु 
कपंजडावाट रान ु  शझकेर घारमा 
छोड्ने । 

९. बदल्न पने चौकोश वाहेक अरु 
चौकोश यर्थास्र्थानमा राखी घार 
बधद गने । 

१०. प्रयोग भएका सामग्री सफा गने । 

११. कायम सम्पादन अधभलेख राख्न े। 

अबस्र्था (Condition): 

मौरी खकम , मौरी गोला, रान ु

  
धनददमष्ट कायम (Task): 

रान ु प्रधतस्र्थापन गने  
 

मानक (Standard): 

• नयाँ रानलुाई कमी 
मौरीले स्वीकार गरेको 
हनुे 

  

रान ु प्रधतस्र्थापन ्ः 
• घार गोला धनरीक्षण 

। 

• रान ु प्रधतस्र्थापन 
गने गोला छनोट । 

• रान ु प्रधतस्र्थापन 
धबधी  
 

 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment and Materials): 
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नयाँ रान ुरान ु प्रवेश गराउन ुपने रान ुकवकहन घार घमु्टी, पधजा, धवुाँदानी, घारज्यावल, घार छो्ने 
रुमाल -२ ,  खाली घार -१ ,. 

सरुक्षा सावधानीहरु (Safety/Precautions): 

• मौरी सम्बधधी औजार उपकरण धनममधलकरण गरेरमात्र प्रयोग गने । 

• मौरीघार खोल्ने र चौकोशहरु शझक्ने राख्न ेकायम हलकुासंग (धेरै कडा झट्का नददई) गने । 

• मौरी घार खोलेर गररन ेकाम ३०-३५ धड.से. तापक्रम भएको ददउँसोको उज्यालो समयमा मात्र 
गने । 

• मौरी गोला धनरीक्षण गदाम जधतसक्यो कम समयमा गनुमपछम । 
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मोड्यूल १० 

मौरीजधय उत्पादन संकलन र 
प्रशोधन   
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मोड्युल १० : मौरीजन्य पदाथा संकलि र प्रिोिि 
 समय : ७ घण्टा (सै)+३७ (प्र) = ४४ घण्टा 
पाठ्यकववरण यस मोड्यलुमा मौरीपालन व्यवसायबाट उत्पादन हनुे उत्पादनहरुको 

संकलन र प्रशोधन गनम आवश्यक पने ज्ञान, सीपलाई समावेश गररएको 
छ   

उद्दशे्य • मौरीजधय पदार्थम संकलन र प्रशोधन 

कवषय बस्त ु १०.१ परम्परागत कवधध बाट मह काढ्न े

१०.२  मह मदानीबाट मह काढ्ने । 

१०.३ मह प्रशोधन गने । 

१०.४ कुट संकलन र प्रशोधन गने 

१०.५ मैन संकलन र प्रशोधन गने 

१०.६ शाही खाना संकलन तर्था प्रशोधन गने । 

१०.७ मौरी चोप (Propolis) संकलन र प्रशोधन गने 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 

जम्मा: ४ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task):  १०.१  परम्परागत कवधध बाट मह काढ्न े। 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामग्री तयार गने  

२. प्रयाप्त मह भएको गोला छनौट गने  
। 

३. मह काढ्न शरुु गदाम प्रवेशद्वार 
अगाडी हल्का धवुा ददने  । 

४. बाकहरर ढकनी धबस्तारै शझक्न े । 

५. पनु: हल्का धुवँा ददने  । 

६. धभधत्र ढकनी धनकाल्ने । 

७. मह चौकोषलाई हाइवटुलले साने  
। 

८. महकक्षबाट ९०% भधदा बकढ 
महकोष टालेको चौकोषहरु मात्र 
शझक्ने । 

९. नरम ब्रस वा बाधबयोको कुचोले 
मौरी हटाउने र बाटा/बाशल्ट/ धडप 
सपुरमा राशख सफा कपडाले छोकप 
ददने । 

१०. यसरी बाटा वा बाशल्टमा जम्मा 
पाररएको मह चौकोषलाई मौरी 
धछनम नसक्ने  बधद कोठामा लगी 
चाकाहरु धनचोने कायम शरुु गने । 

११. चाकाबाट धनचोररएको महलाई 
सफा शस्टलको जाधल वा 
मलमलको कपडामा छाने्न । 

१२. उि छानेको महलाई सफा 
भाँडामा संकलन गरी उपयिु 
तापक्रम तर्था आरता भएको 
कोठामा भण्डारण गने । 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , प्रयाप्त मह 
भएका  मौरी गोलाहरू, मौरी 
नधछने कोठा 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

परम्परागत कवधधबाट मह 
काढ्ने । 

 

मानक (Standard): 

• मौरी घारबाट सफा 
र सरुशक्षत तवरले 
मह काकढएको  

मह 

• पररचय 

• परम्परागत 
धबधधबाट मह 
काढ्ने तररका 

• परम्परागत 
धबधधबाट मह 
काढ्नकुो फाइदा 
बेफाइदाहरू 
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औजार, उपकरण र सामग्रीहरु(Tools, Equipment and Materials) 

शस्टलको जाली , मह संकलन बाशल्टन, धवुादानी, बाँधबयोको कँुचो ,घशुम्ट, हाईप टुल,चकु्क, मह भण्डारण 
गने सफा ठुलो भाँडो। 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• प्रयोग गने उपकरणहरु धनममधलकरण गरेर मात्र प्रयोग गने । 

• छाउरा कक्षबाट मह नकाढ्ने 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ३ घण्टा 

जम्मा: ४ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task):  १०.२  मह मदानीबाट मह काढ्न े। 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामग्री तयार गने  

२. मह काढ्न शरुु गदाम 
मौरीघारको प्रवेश द्वारमा हल्का 
धवुा ददने । 

३. घारको बाकहरी ढक्कन धबस्तारै 
शझक्ने । 

४. पून्ः हल्का धवुा ददने  

५. घारको धभत्री ढक्कन शझक्ने । 

६. मह चौकोसलाई हाईभटुलले 
साने । 

७. महकक्षबाट ९०% भधदा बढी 
महकोष टालेको चौकोषहरु 
मात्र शझक्न े। 

८. नरम ब्रसले मौरी हटाउने र 
बाटा/ बाशल्टन/धडप  सपुरमा 
राशख कपडाले छोकपददने । 

९. यी मह चौकोषहरुलाई मौरी 
धछनम नसक्ने कोठा वा कोठा 
उपलब्ध हनु नसकेमा ठुलो 
खालको झलु धभत्र लगी मह 
झाने कायम शरुु गने । 

१०. मह चौकोषको टाधलएको 
महकोषको ढक्कन चकु्कको 
सहायताबाट हटाई  मह 
मदानीमा राख्न े। 

११. महमदानीलाई धबस्तारै घमुाई 
पकहला एक पकट्टको र पधछ 
अको पकट्टको मह झाने । 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , मह भएका 
मौरीगोलाहरू, मह काढ्ने कोठा  

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

मह मदानीबाट मह काढ्ने  । 

 

मानक (Standard): 

• मह मदानीको सहायताले 
मह काकढएको 

मह 

• पररचय 

• मह मदानीबाट 
काढ्ने तररकाबारे 
जानकारी 

• मह मदानीबाट मह 
काढ्नकुो फाइदा 
बेफाइदा 

 



111 
 

१२. काकढएको महलाई शस्टलको 
सफा जाधलले छानी सफा 
भाडामा संकलन गरी उपयिु 
तापक्रम तर्था आरता भएको 
कोठामा भण्डारण गने । 

 

 

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

महमदानी, सफा शस्टलको जाली, मह संकलन बाशल्ट,धवुादानी, ब्रसहरु, घशुम्ट, हाईप, टुल, महभण्डारण 
गने सफा भाँडो  । 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• काढेको महलाई राम्रोसंग भाडँोमा बधद गरर उपयिु कोठामा भण्डारण गने ।   

• प्रयोग गने उपकरणहरु धनममधलकरण गरेर मात्र प्रयोग गने । 

• प्रयोग पिात उपकरणहरु सफा गरेर मात्र भण्डारण गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ६ घण्टा 

जम्मा: ७ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task):  १०.३ मह प्रशोधन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन 
उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामाग्रीहरु तयार गने । 

२. काढेको झोल अबस्र्थाको महलाई 
बाशल्टन वा ड्रममा २-३ ददन  
धर्थग्रयाउन े। 

३. माधर्थ तैररएको बेकार पदार्थमहरु सफा 
र सखु्खा हातले धबस्तारै हटाउने । 

४. धबचको महलाई उपयिु भाँडोमा 
खधयाउन।े  

५. तलधतर धर्थधग्रएर बसेका फोहोर 
पदार्थमहरुलाई हटाउने । 

 

वा 
६. भखमरै काढेको महलाई सफा मलमल 

कपडा वा मह छाने्न  जाधलबाट  
छाने्न। 

७. छाधनएको महलाई हावा नधछने गरी 
धबको बधद गरी बट्टा/भाँडोमा राख्न े। 

अबस्र्था (Condition):  

औजार/सामाग्री, मह, 
मह प्रशोधन कोठा 
 

धनददमष्ट कायम (Task):   

परम्परागत कवधध बाट 
मह प्रशोधन गने   । 

 

मानक (Standard): 

 

• प्रशोधधत मह 
कधटेनर वा 
बट्टाहरुमा ्याक 
भएको 
 

• मह प्रशोधनका 
तररकाहरुबारे जानकारी( 
परम्परागत कवधध र 
प्रशोधन यधत्र कवधध) 
 

• प्रशोधधत महको फाइदा 
र उपयोधगता बारे 
जानकारी 

 

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

मह, मह राख्न ेभाँडा,  मलमलको कोरा कपडा , शस्टलको जाधल, फुड ग्रडेका डब्बाहरु । 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• प्रशोधन गररएको महलाई बढी समय बाकहर नराख्न े।  

• प्रयोग गने उपकरणहरु धनममधलकरण गरेर मात्र प्रयोग गने । 

• प्रशोधन गररएको महलाई सफा भाँडामा राखी धबको राम्रोसंग बधद  गरी २०% भधदा 
कम आरता र २० धड.से. तापक्रम भएको सफा बधद कोठामा भण्डार गने । 

 
 
 
 



113 
 

कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ८ घण्टा 

जम्मा: ९ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task):  १०.४ कुट संकलन र प्रशोधन गने 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन 
उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामाग्रीहरु तयार गने 
। 

२. मजबतु मौरी गोलाको छनौट गने 
। 

३. मौरी घारको प्रवेशद्वार अगाडी 
कुट पासो राख्न े। 

४. कुटपासोलाई एउटा घारमा कररव 
आधा घधटासम्म मात्र राखे । 

५. संकलन भएको कुटहरुलाई 
छहारीमा वा ओभनमा सकुाउने   

६. कुट राम्ररी सकुक सके पधछ यस्मा 
भएको फोहोरहरु हटाई ददन े। 

७. कुट सखु्खा भई सके पधछ 
्लाकष्टकको ्याकेट वा फुट ग्रडे 
भाँडोमा हावा नधछने गरी ्याक 
गरेर सखु्खा र धसतल ठाउमा 
भण्डार गने । 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , मजबतु मौरी 
गोलाहरू, कुटपासो, । 

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

कुट संकलन र प्रशोधन 
गने   । 

 

मानक (Standard): 

• संकलन भएको 
कुटलाई ओभनमा 
सकुाइएको । 

• तयारी कुट बट्टामा 
्याक गररएको  

कुट 

• पररचय 

• उपयोधगता 
• कुट संकलन गने 

तररका 
• कुट प्रशोधन गने 

तररका 
• कुट भण्डारण  

 

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

कुट पासो,मजबदु मौरी गोलाहरु , ओभन, ्याकेशजङ गने सामाग्रीहरु । 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• कुट पासो सधै भरी एउटै गोलामा प्रयोग नगने । 

• छाउरा उत्पादनमा असर नपने गरी कुट संकलन गने  । 

• प्रसस्त कुट प्रवाह हनुे समयमा मात्र कुट संकलन गने । 

• तयारी कुटलाई गणुस्तर धबधग्रन नददई  उपयकुत स्र्थानमा भण्डार गरी राख्न।े 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ७ घण्टा 

जम्मा: ८ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task):  १०.५ मैन संकलन र प्रशोधन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन 
उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामाग्रीहरु तयार गने। 

२. परुाना मैन वा चाकाहरूको संकलन 
गने । 

३. चाकाहरुलाई स-साना टुक्रा बनाउने 
र २४ घण्टा पानीमा धभजाउने । 

४. धभजाउदा तैरेको फोहोर हटाई 
चाका सफा गने । 

५. सफा चाकाका टुक्राहरु डेक्चीमा 
खधयाउन े र चाकाहरु डबु्न ेगरी 
पानी राखेर तताउन।े 

६. यस्लाई लगातार चलाउदै जाने । 

७. पग्लेको मैनलाई सफा कपडा\जटु 
रै्थला\ बोरामा राशख लकठ्ठको 
सहायताले धनचोने । 

८. धनचोदाम बाँकी रहेको फोहोर मैनहरु 
हटाईददने  र छानेर आएको मैनको 
झोललाई सफा भाँडोमा हाधल कोठा 
धभत्र वा छहारीमा २४ घण्टा सम्म 
राख्न े। 

९. २४ घधटा पधछ जमेर कढक्का 
बधनसकेको मैनको कपंधमा लागेको 
फोहोर वस्तहुरु चकु्कले ताछेर हटाई 
ददने । 

१०. तयार भएको मैनको कढकालाई 
्लाकष्टकको रै्थलीमा हाली राम्ररी 
रै्थलीको मखु बधद गरेर उपयिु 
कोठामा भण्डार गने । 

अबस्र्था (Condition):  

परुाना चाकाहरु, मह 
काढ्दा खेरी टालेको 
महकोष हटाउदा धनस्केको 
मैनहरु, मैन प्रशोधन कोठा  
। 

 

धनददमष्ट कायम (Task):   

मैन संकलन र प्रशोधन 
गने  । 

 

मानक (Standard): 

• परुाना चाकाहरू 
प्रशोधन गरी मैन 
तयार भएको 

मैन 

• पररचय 

• उपयोधगता 
• मैन/चाका 

संकलन 

• मह प्रशोधन गने 
तररका 

• मैन भण्डारण बारे 
जानकारी 
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औजार, उपकरण र सामग्रीहरु(Tools, Equipment and Materials) 

परुानो मैनका चाका, बाशल्टन , गाग्रो, ता्के वा मैन पगाल्ने डेक्ची ,मैन जमाउने भाँडो,कपडाको झोला 
वा बोरा),  मधसनो कपडा,स्टोभ या दाउरे चलुो वा ज्ञास चलुो,  पानी । 

 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• प्रशोधन गररएको मैन तरुुधतै शचसो नपाने । 

• मैन प्रशोधन गनम  हतार नगने  ।हतार गदाम मैन धबग्रधछ । 

• मैनलाई एकदम सगुधध वा वास्ना आउने चीजबाट टाढा , सफा  तर्था सरुशक्षत ठाँउमा 
भण्डारण गरेको हनु ुपने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ५ घण्टा 

जम्मा: ६ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task) १०.६: शाही खाना (रोयल जेली) संकलन तर्था प्रशोधन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामाग्रीहरु तयार 
गने। 

२. शाही खाना संकलन 
,प्रशोधन र भण्डारण गने 
तररका बारे जानकारी धलन।े 

३. गोला धनररक्षण गने र बधलया 
गोला छनौट गने । 

४. छनौट भएका गोलालाई रान ु
धबकहन बनाउने । 

५. कृधत्रम रान ुकोष बनाउने र 
ती कोषलाई कलधम 
चौकोषमा जडान गने। 

६. मेशशनबाट धनकाल्ने भएमा 
्लाकष्टकका रान ुकोष फे्रम 
नै राख्न े। 

७. रान ुकोषमा १ ददने लाभाम 
कलधम (ग्राशफ्टङ्ग) गने । 

८. लाभाम कलधम (ग्राशफ्टङ्ग) 
गररएका चौकोषलाई रान ु
धबकहन नसमरी गोलामा राशख 
ददन।े 

९. ३ ददन पधछ रान ुलाभाम 
सकहतका रान ुकोष भएका 
कलाधम चौकोषहरु गोलाबाट 
धनकाल्ने । 

१०. रान ुकोष भएका फे्रमलाई 
प्रशोधन कोठामा लगेर 
शचशम्ट (फोरसेप) को 
सहयोगले लाभाम हटाउने । 

अबस्र्था (Condition): :  

मौरी खकम , मजबतु मौरी 
गोलाहरू र रानू कोषहरू 

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

शाही खाना संकलन गने । 

मानक (Standard): 

• चरणबि रुपमा कायम 
सम्पन्न भएको 

• छनौट भएको गोला 
मजबुतु भएको । 

• रान ुकोष शाही खानाले 
परुा भररएको । 

 

शाही खाना संकलन ्ः 
• पररचय 

• उपयोधगता 
• रान ुकोष बनाउने र 

लाभाम कलधम गने 
तररकाबारे जानकारी 

• शाही खाना संकलन गने 
र तररकाबारे जानकारी 
•  
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११. स्टेररलाइज  गररएको 
पम्पबाट शाही खाना (रोयल 
जेली) धनकालेर उपयिु 
भाँडामा राखी ० देशख -५ 
धड.से. तापक्रममा कफ्रजमा 
राख्न े। 

१२. औजार उपकरण र 
सामाग्रीहरु सफा गरी उशचत 
स्र्थानमा भण्डारण गने । 

 

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

मौरी घार गोला, रान ुकोष, कलधम चौकोष(ग्राशफ्टङ्ग फे्रम), ग्राशफ्टङ्ग धनधडल, कफ्रज, फोरसेप, सक्सन 
पम्प, फुड ग्रडेका डब्बाहरु । 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• हाभेष्ट गररएको शाही खरुाकालाई बढी समय बाकहर नराख्न े। 

• प्रयोग गने उपकरणहरु धनममधलकरण गरेर मात्र प्रयोग गने । 

• शाही खरुाकालाई 0 देशख -5 धडधग्र सेशधटग्रडे  तापक्रममा फ्रजमा राख्न े। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैदाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक: ५ घण्टा 

जम्मा: ६ घण्टा 
धनददमष्ट कायम (Task): १०.७ मौरी चोप (Propolis) संकलन र प्रशोधन गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन 
उद्दशे्य 

(Terminal 

Performance 

Objective) 

सम्बधधीत प्राकवधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक सामाग्रीहरु तयार 
गने । 

२. मजबतु गोला छनौट गने । 

३. मजबतु गोलामा मौरी चोप 
(Propolis) पासो छाउरा कक्ष 
वा मह कक्षको टपवार माधर्थ 
राख्न े। 

४. यस माधर्थ जाधलदार  धभत्र 
ढक्कन राख्न े। 

५. मौरी चोप (Propolis) पासो 
वा छाउरा कक्ष वा मह 
कक्षको टपवार माधर्थ जम्मा 
गरेको मौरी चोपलाई चकु्कले 
खकेुर संकलन गने । 

६. संकलन गररएको ५० ग्राम 
मौरी चोपलाई १ धल. 
ईर्थानोलमा  राखी राम्रो सँग 
घोल्ने । 

७. बाफ नउड्ने गरी धबको 
लगाउने । 

८. यस घोललाई बेलाबेला 
हल्लाइरहने  कररब ४- ५ 
ददन सम्म राख्न े। 

९. यो घोललाई धसधै आगोमा 
नतताई पानीमा राशख तताउने 
। 

१०. खान ेतेल संगको झोल्ः- 
यसमा १० ग्राम कच्चा  मौरी 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी खकम , मौरी 
गोलाहरू, 

 
धनददमष्ट कायम (Task):   

मौरी चोप/प्रोपोधलस 
संकलन तर्था प्रशोधन 
गने । 

 

मानक (Standard): 

• चरणबि रुपमा कायम 
सम्पन्न गरेको 

• मौरीचोप संकलन 
भएको 

• प्रशोधधत मौरी चोप 
(Propolis)  लाई 
सरुशक्षत ठाँउमा 
भण्डारण गरेको । 

मौरी चोप (Propolis) 
संकलन र प्रशोधन ्ः 

• पररचय 

• उपयोधगता 
• मौरी चोप/प्रोपोधलस 

प्रशोधन गने तररका 
• मौरी चोप/प्रोपोधलस 

भण्डारण  
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चोप (Propolis) लाई २०० 
एम.एल. जैतनु वा कागजी 
बदामको तेलमा वा १०० 
एम.एल. आलसको तेलमा 
राखेर अप्रत्यक्ष रुपमा मधद 
ताप (५० धडधग्र से.) मा मौरी 
चोप (Propolis) नघलुधुजेल 
सम्म चलाउँदै  तताई घोल 
बनाउने । 

११. तयारी घोललाई छानेर 
धससाको भाँडोमा टम्म धबको 
लगाएर अध्यारो कोठामा 
रेकफ्रजेरेटरमा भण्डार गने । 

 

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

अजार , सामाग्री, मौरी चोप/खोटोसंकलन पासो, ईर्थानल झोल, पानी, जैतनुको तेल, कागजी बदामको 
तेल, आलसको तेल, नौधन घ्य ु, रेकफ्रजेरेटर आदी । 

सरुक्षा/सवाधनीहरु (Safety/ Precautions)  

• तोककएको पररमाणमा मात्र केधमकलहरु प्रयोग गने  । 

• मौरी चोप/खोटो लाई प्रत्यक्ष रुपमा नतताउन े। 

• तयारी घोललाई छानेर धससाको भाडोमा टम्म धबको लगाएर अध्यारो कोठामा वा 
रेफ्रजेरेटरमा भण्डार गने  । 
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मोड्यूल ११ 

मौरीजधय पदार्थमको भण्डारण   
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मोड्युल ११: मौरीजन्य पदाथाको भण्डारण 
 समय : ३ घण्टा (सै)+१० (प्र) = १३ घण्टा 
पाठ्यकववरण यस मोड्यलुमा मौरीपालन व्यवसायबाट उत्पादन हनुे पदार्थमहरुको 

भण्डारणका लाधग आवश्यक पने ज्ञान, सीपलाई समावेश गररएको छ   

उद्दशे्य • मौरीजधय पदार्थमको भण्डारण 

कवषय बस्त ु ११.१ मह भण्डारण गने । 

११.२ मैन भण्डारण गने । 

११.३ मौरी चोप भण्डारण गने । 

११.४ कुट भण्डारण गने । 

११.५ शाही खरुाक भण्डारण गने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 
सैद्दाशधतक: १ घधटा 
प्रयोगात्मक: २ घधटा 
कुल समय: ३ घधटा 

धनदृष्ट कायम (Task) ११.१: मह भण्डारण गने । 

कायम चरणहरू (Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्रधबधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१. आवश्यक धनदेशन प्राप्त गने 

।  
२. आवश्यक औजार उपकरण र 

सामग्रीहरु संकलन गने । 

 

३. प्रशोधधत मह धलन े

४. धनममलीकरण गररएको काँचको 
वा फुड ग्रडेको ्लाशस्टकको 
बट्टा धलने । 

५. प्रशधेधत महलाइ तौल गरी 
बट्टामा राख्न े। 

६. हावा नधछने गरी बट्टाको 
धबको कस्न े

७. मह ्याक गरेका बट्टाहरुलाई 
उपयिु कोठामा भण्डारण 
गने 

८. प्रयोग भएका औजार, 
उपकरणहरु सरसफाई गरी 
भण्डारण गने .  

२. ९. कायमसम्पादन अधभलेख राख्न े
। 

अबस्र्था (Condition):  

• प्रशोधधत मह, 

भण्डारण कक्ष । 

•  

धनददमष्ट कायम (Task):  

मह भण्डारण गने । 

 

मानक (Standard): 

• उपयिु वातावरणमा  
मह भण्डारण 
गररएको हनुपुने 

 

मह भण्डारण 
• पररचय 
• भण्डारण गनम 

आवश्यक तापक्रम । 
• भण्डारण गने 

कोठाको मापदण्ड । 
• भण्डारण गने भाडँोको 

मापदण्ड । 
• भण्डारण गदाम ध्यान 

ददनपुने कुराहरु । 
 

 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment’s and Materials) 

तौल गने मेधसन ,भाडँो , दराज , पंखा , एयर कण्डीसनर , कुलर ,रुम र्थमोधमटर  

सरुक्षा / सावधानीहरु (Safety and Precautions) 

• भाँडोको धबको हावा नधछने गरी बधद गने । 

• मह भण्डारण कोठाको तापक्रम २५ धड से भधदा माधर्थ जान नददने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्दाशधतक: ०.५ घधटा 
प्रयोगात्मक: २घधटा 

कुल समय: २.५ घधटा 
धनदृष्ट कायम (Task) ११.२ मैन भण्डारण गने । 

कायम चरणहरू (Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्रधबधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१. आवश्यक जानकारी धलने । 
२. आवश्यक औजार उपकरण 

र सामग्रीहरु संकलन गने 
। 

३. कच्चा मैन भएमा प्रशोधन 
गने वा प्रशोधधत मैन धलने 
। 

४. प्रशोधधत मैनलाई कागजले 
बेरी ्लाकष्टक  रै्थलोमा 
राख्न े । 

५. व्यवसायीक मैन बस्त ुहो 
भने ¥याक तर्था आलमारीमा 
राख्न े। 

६. ६.मैन भण्डारण गने 
कोठाको छनोट गरी मैन 
भण्डारण गने। 

७. प्रयोग भएका औजार ,
उपकरणहरुको सरसफाई 
गरी राख्न े। 

८. ८. कायमसम्पादन अधभलेख 
राख्न े। 

अबस्र्था (Condition):  

एकप प्रयोगशाला, मैन , भण्डारण 
कक्ष । 

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मैन भण्डारण गने 

 

मानक (Standard):  

• कायमचरणहरु क्रधमक 
रुपमा सम्पादन भएका 

• भण्डारण गररएको मैनको   

अवस्र्था नधबधग्रएको । 

• भण्डारण गरेको मैन 
नपग्लेको ।  

मैन  
• पररचय 
• उपयोधगता 
• भण्डारणको तापक्रम 
• भण्डारण कोठाको 

मापदण्ड । 
• मैन भण्डारण गनम 

भांडोको मापदण्ड । 
• मैन भण्डारण गदाम 

ध्यान ददनपुने कुराहरु 
. 

 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment’s and Materials) 

कच्चा वा प्रसोधधत मैन , भाँडो , ्लाकष्टक रै्थलो , पंजा , 

सरुक्षा र सावधानीहरु (Safety and Precautions) 

• भण्डारण गदाम तापक्रम घकटबढी मा ध्यान ददनपुने । 

• धबधभन्न ककराहरू बाट जोगाउने ।  
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्दाशधतक: ०.५ घधटा 
प्रयोगात्मक: २ घधटा 

कुल समय: २.५ घधटा 
धनदृष्ट कायम (Task)११.३ मौरी चोप )प्रोपोधलस  (भण्डारण गने  

कायम चरणहरू (Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्रधबधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१. आवश्यक जानकारी धलने । 
२. आवश्यक औजार उपकरण र 

सामग्रीहरु संकलन गने । 
 

३. प्रोपोधलस भण्डारण लाधग कोठा 
छनोट गने । 

४. प्रशेधधत प्रोपोधलस धलन े। 
५. प्रोपोधलस लाई ्लाकष्टकको 
६. ब्यागमा हालेर रेकफ्रशजरेटरमा वा 

उपयिु कोठामा राख्न े। 
७. प्रयोग भएका औजार ,

उपकरणहरुको सरसफाई गरी 
भण्डारण गने । 

८. ७. कायमसम्पादन अधभलेख राख्न े
। 

अबस्र्था (Condition):  

एकप प्रयोगशाला, भण्डारण कक्ष 
। 

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

प्रोपोधलस भण्डारण गने । 

 

मानक (Standard): 

• कायमचरणहरु क्रधमक 
रुपमा सम्पादन भएको । 

• प्रोपोधलसको अवस्र्था 
नधबग्रकेो । 

• प्रोपोधलस फोहोर रकहत 
भएको । 

 

प्रोपोधलस भण्डारण 
• पररचय 
• तापक्रम 
• भण्डारण कोठाको 

मापदण्ड 
• प्रोपोधलस भण्डारण 

गने भांडोको मापदण्ड 
। 

• प्रोपोधलस भण्डारणको 
तापक्रम । 

 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment’s and Materials) 
प्रशोधधत प्रोपोधलस,भाडँो, रेकफ्रशजरेटर ,पंखा,भाडा,जाली , काठको लौरो ,र्थमोधमटर , ्लाकष्टकको ब्याग 
। 
सरुक्षा र सावधानीहरु (Safety and Precautions) 

• उपयिु तापक्रममा भण्डारण गररएको हनुपुने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्दाशधतक: ०.५ घधटा 
प्रयोगात्मक: २ घधटा 

कुल समय: २.५ घधटा 
धनदृष्ट कायम (Task) ११.४:  कुट (Pollen) भण्डारण गने । 

कायम चरणहरू (Steps) 
अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्रधबधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१. आवश्यक जानकारी धलने 

। 
२. आवश्यक औजार 

उपकरण र सामग्रीहरु 
संकलन गने । 

३. ताजा मौरी कुट धलने । 
४. कच्चा मौरी कुट भण्डारण 

गनम शचसो  ,सखु्खा, 
घामको ककरण धसधा नपने 
र धलुो नआउने ककधसम 
कोठा छनोट गने । 

५. ताजा मौरी कुट भण्डारण 
गने फूड सेफ्टी ्लाकष्टक 
वा काचँको धबको कस्न 
सककने ककधसमको भाडँो 
धलने । 

६. तयारी मौरी कुट 
)कमधसमयल कुट (हो भने 

सामाधय कोठाको 
तापमानमा राख्न े। 

७. प्रयोग भएका औजार, 
उपकरणहरुको सरसफाई 
गरी भण्डारण गने । 

८. ८. कायमसम्पादन अधभलेख 
राख्न े। 

अबस्र्था (Condition):  

मौरी कुट औजार, उपकरण र 
सामाग्रीसकहतको एकप 

प्रयोगशाला, भण्डारण कक्ष । 

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरी कुट भण्डारण गने । 

 

मानक (Standard): 

• कायमचरणहरु क्रधमक 
रुपमा सम्पादन भएका 

• भाँडाको धबकोमा हावा 
नधछने भएको। 

• कमधसमयल मौरी कुटको 
हकमा मौरी कुट सखु्खा 
भएको । 

 

मौरी कुट 
• पररचय 
• उपयोधगता 
• भण्डारणको तापक्रम 
• भण्डारण कोठाको 

मापदण्ड 
• मौरी कुट भण्डारण गने 

भांडोको मापदण्ड । 
• मौरी कुट भधडारण गदाम 

ध्यान ददनपुने कुराहरु । 

 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment’s and Materials) 

कच्चा वा प्रशोधधत कुट ,भाडो , रेकफ्रशजरेटर ,पंजा, 

सरुक्ष सावधानीहरु (Safety and Precautions) 



126 
 

• कुट राखेको भाँडा हावा नधछने खालको हनुपुने । 

• भण्डारण कोठा शचसो र सखु्खा हनुपुने 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्दाशधतक:  ०.५ घधटा 
प्रयोगात्म : २ घधटा 

कुल समय : २.५ घधटा 
धनदृष्ट कायम (Task) ११. ५: शाही खरुाक भण्डारण गने । 
कायम चरणहरू (Steps) अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 

(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्रधबधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 
१. आवश्यक जानकारी धलने 

। 
२. आवश्यक औजार 

उपकरण र सामग्रीहरु 
संकलन गने । 

३. ताजा शाही खरुाक धलन े
४. शाही खरुाकको राख्नका 

लाधग उपयिु भाँडा धलने  

५. भाँडामा शाही खरुाक राख्न े
र हावा नधछने गरी धबको 
लगाउन।े 

६. शाही खरुाक राखेको 
भाँडोलाई कफ्रजरमा –५ 
धड . से . तापक्रम धमलाइ 

भण्डारण गने । 
७. प्रयोग भएका औजार, 

उपकरणहरुको 
८. सरसफाई गरी भण्डारण 

गने । 
९. ९  .कायमसम्पादन 

अधभलेख राख्न े। 

अबस्र्था (Condition):  

शाही खरुाक ,  

एकप प्रयोगशाला, भण्डारण कक्ष 
। 

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

शाही खरुाक भण्डारण गने 

 

मानक (Standard): 

• कायमचरणहरु क्रधमक 
रुपमा सम्पादन भएको 

• ताजा शाही खरुाक हावा 
नधछने भाँडोमा राखी 
कफ्रजरमा –धड ५. से .
तापक्रम धमलाइ भण्डारण 
गरेको । 

शाही खाना 
• पररचय 
• उपयोधगता 
• भण्डारणको तापक्रम 
• भण्डारण कोठाको 

मापदण्ड । 
• शाही खरुाक भण्डारण 

गने 
• भांडोको मापदण्ड । 
• शाही खरुाक भण्डारण 

गदाम ध्यान ददनपुने 
कुराहरु । 

 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु (Tools, Equipment’s and Materials) 
शाही खरुाक , भाडो  ,कफ्रजर , पंजा, चम्चा  
सरुक्षा र सावधानीहरु (Safety and Precautions) 

• शाही खरुाक उपयिु भाँडो र तापक्रममा राखेको हनुपुने । 
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मोड्यूल १२ 

मौरीजधय उत्पादनको ्याककंग, 

लेबधलंग र बजारीकरण   
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मोड्युल १२:  मौरीजन्य उत्पादिको प्याककंग, लेिशलगं र िजारीकरण 
 समय : ६ घण्टा (सै)+२० (प्र) = २६ घण्टा 
पाठ्यकववरण यस मोड्यलुमा मौरीजधय उत्पादनको ्याककंग, लेबधलंग र बजारीकरण सम्बधधी 

आवश्यक पने ज्ञान, सीपलाई समावेश गररएको छ   

उद्दशे्य • मौरीजधय उत्पादनको ्याककंग, लेबधलंग र बजारीकरण g 

कवषय बस्त ु १२.१ मौरीजधय उत्पादनको ्याकेशजङ्ग गने 

१२.२ मौरीजधय उत्पादनको लेवधलङ गने 

१२.३ मौरीजधय उत्पादन सम्बशधध पोष्टर तयार गने । 

१२.४ मौरीजधय उत्पादनको सामाशजक संजालबाट बजारीकरण गने । 

१२.५ मौरीजधय उत्पादनको गोष्ठी/सेधमनारबाट बजारीकरण गने । 

१२.६ मौरीजधय उत्पादनको कृकष मेला/महोत्सब / प्रदशमधन माफम त बजारीकरण 
गने। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 
सैद्दाशधतक: १ घण्टा 

प्रयोगात्मक्ः ३ घण्टा 
कुल समय्ः ४ घण्टा 

धनदृष्ट कायम (Task):  १२.१ मौरीजधय उत्पादनको ्याकेशजङ्ग गने 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्रधबधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक धनदेशन प्राप्त गने ।  

२. आवश्यक उपकरण जम्मा गने ।  

३. ्याकेशजङ्ग सामग्री तयार गने । 

४. मौरीजधय उत्पादनहरु जोख्न े। 

५. जोखेको मौरीजधय उत्पादनहरु धनधामररत 
भाँडो  वा ्याकेटमा राख्न े। 

६. कधटेनर / ्याकेटलाई धसल गने । 

७.  अधभलेख राख्न े। 

अबस्र्था (Condition):  

्याककङ कोठा, मौरीजधय 
उत्पादन 

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरीजधय उत्पादनको 
्याकेशजङ्ग गने  

 

मानक (Standard): 

• ्याककङ गररएको भाँडो वा 
्याकेट हावा नधछने र  
नचकुहने गरी बधद गररएको  

्याकेशजङ्ग गने कायम : 
• अवधारणा र महत्व 

• ्याककङ्ग गने तररका 
 

 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु 

मौरीजधय उत्पादनहरु , सामाग्री तौधलन ेमधसन, ्याककङ्ग सामाग्री 

 सरुक्षा र सावधानीहरु (Safety and Precautions) 

• ्याककङ्ग स्र्थल सफा हनु ुपने 

• पधजा लगाउने, मास्क लगाउने, टाउको छो्ने, एप्रोन लगाउन े

• सामग्रीहरु सफा र धनममधलकरण गररएका हनु ुपने 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्दाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक्ः ३ घण्टा 
कुल समय्ः ४ घण्टा 

धनदृष्ट कायम (Task): १२.२  मौरीजधय उत्पादनको लेवधलङ गने 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्रधबधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक धनदेशन प्राप्त गने ।  

२. आवश्यक उपकरण जम्मा गने ।  

३. कववरण सकहतका लेवल तयार गने 

४.  ्याकेशजङ्ग गररएका मौरीजधय 
उत्पादनका कधटेनर / ्याकेटहरु धलन े
। 

५.  तयारी लेबलहरु धलन े। 

६. लेबलमा लेख्न ुपने कववरण लेख्न े। 

७. मौरीजधय उत्पादन राशखएका कधटेनर / 

्याकेटमा लेबल टाँस्ने  

८. कधटेनर / ्याकेटहरुलाई लेबल सकहत 
धसल गने । 

९. अधभलेख राख्न े। 

 

 

अबस्र्था (Condition):  

्याकेशजङ्ग गररएका  मौरीजधय  

उत्पादनहरु, लेबधलङ सामग्री 
 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरीजधय उत्पादनको लेवधलङ 
गने 

 
मानक (Standard): 

• मौरीजधय उत्पादनहरुको 
्याककङ्गमा कववरण 
सकहतको लेबधलङ 
गररएको । 

• अक्षर प्रष्टसँग देशखने, 
बशुझने र नमेकटने हनु ुपने 
। 

• लेबल टाँस्दा बाँगे कटँगे 
नभएको । 

लेबधलङ गने कायम:   

• अवधारणा र महत्व 

• लेबलमा राख्न ुपने 

सूचनाहरु/ कववरण 

लेबधलङ गने तररका 
 
 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु 

लेबधलङ सामग्री, धसल गने मेधसन 

 

 सरुक्षा र सावधानीहरु (Safety and Precautions) 

• लेबलमा हनु पने कववरणहरू नछुटाउन े। 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्दाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक्ः ३ घण्टा 
कुल समय्ः ४ घण्टा 

धनदृष्ट कायम (Task):  १२.३  मौरीजधय उत्पादन सम्बशधध पोष्टर तयार गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्रधबधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक धनदेशन प्राप्त गने ।  

२. आवश्यक उपकरण जम्मा गने ।  

३. पोष्टरको ढाँचालाई ककपमा तयार गने 
।  

४. पोष्टरको वररपरी १ इधच माशजमन छाड्न े
।  

५. तयार भएको ढाँचालाई पोष्टरमा बनाउन े
।  

६. तयार भएको पोष्टर अधय 
सहभागीहरुलाई देखाउने । 

७. अधभलेख राख्न े। 

 

 

अबस्र्था (Condition):  

प्रचार सामाग्री, कववरण 

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरीजधय उत्पादन सम्बशधध 
पोष्टर तयार गने । 

 

मानक (Standard): 

• केरमेट नभएको ।  

• अक्षरहरु समान आकारको 
भएको ।  

• मौरी जधय उत्पादन 
सम्बशधध शचत्र भएको । 

उत्पादनको प्रचार प्रसार 
को लाधग पोष्टर तयार गने 
। 

• प्रचार प्रसार को 
अवधारणा र महत्व 

• पोष्टरको मापदण्डहरु 
 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु 

डायरी, माकम र, साइनपेन, पोष्टर कागज 

 

सरुक्षा र सावधानीहरु (Safety and Precautions) 

• पोष्टरमा लेख्दा लतपत नगने । 

• सूचना सकह र प्रष्ट हनुपुने 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्दाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक्ः ५ घण्टा 
कुल समय्ः ६ घण्टा 

 

धनदृष्ट कायम (Task): १२.४ मौरीजधय उत्पादनको सामाशजक संजालबाट बजारीकरण गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्रधबधधक ज्ञान 

(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलने ।  

२. आवश्यक औजार उपकरण र सामग्रीहरु 
संकलन गने । 

३. मौरीजधय वस्तकुो धबधभन्न ककधसमको 
कववरणहरु जम्मा गने ।  

४. मौरीजधय तयारी वस्त,ु मौरी घार,मौरी, 
लगाएतका तशस्वरहरु जम्मा गने । 

५. संकधलत सामग्रीबाट सामाशजक संजालमा 
राख्न ेकवषयबस्त ुतयार गने  

६. ल्यापटप, कम्यटुर वा मोवाइल माफम त 
सामाशजक सधजालमा लग इन गने ।  

७. तयारी कववरणलाई सामाशजक संजालमा 
अपलोड गने । 

८. पोष्टमा आएको प्रधतकक्रयाहरुको उशचत 
तररकाले जवाफ ददने ।  

९. तयार भएको सामग्रीलाई उशचत स्र्थानमा 
राख्न े।  

१०. कायमसम्पादन अधभलेख राख्न े।   

  

 

अबस्र्था (Condition): 

सामाशजक सधजाल, कम््यटुर र 
इधटरनेट सेवा 
 

धनददमष्ट कायम (Task):  

 मौरीजधय उत्पादनको 
सामाशजक संजालबाट 
बजारीकरण गने । 

 

 मानक (Standard): 

• कायमचरणहरु क्रधमक रुपमा 
सम्पादन भएको ।  

• सम्पकम  नम्बरहरु उपलब्ध 
गराइएको ।  

 

  

सामाशजक संजालबाट 
बजारीकरण  

• सामाशजक संजाल 
पररचय, महत्व  

•  सामाजीक संजालबाट 
मौरीजधय वस्तसुम्बधधी 
सूचना सम्प्रषेण गदाम 
ध्यान ददन ुपने कुराहरु 

• धबज्ञापन गदाम ध्यान 
ददनपुने कुराहरु  

 

 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु 

• इधटरनेट सेवा ,मोबाइल ,ल्यापटप ,मौरी उत्पादनहरुको फोटोहरु, कम्पनीको आधधकारीक 
कागजातहरु, मौरीजधय उत्पादनहरुको बारेमा धबश्लषेण गररएको ककताब तर्था ब्रोसरहरु । 

 सरुक्षा र सावधानीहरु (Safety and Precautions) 

• गलत जानकारी सम्प्रषेण हनु नददने । 

• आवश्यक सम्पूणम जानकारीहरु छुट्न नददन े।   

• सामाशजक संजालको उशचत प्रयोग भएको हनुपुने ।      
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्दाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक्ः ३ घण्टा 
कुल समय्ः ४ घण्टा 

धनदृष्ट कायम (Task):१२.५  मौरीजधय उत्पादनको गोष्ठी/सेधमनारबाट बजारीकरण गने । 

कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्रधबधधक ज्ञान 
(Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलन े

२. आवश्यक औजार/उपकरण र 
सामग्रीहरु संकलन गने । 

३. गोकष्ठको कायमयोजना (work plan) 
बनाउन े। 

४. सम्भाब्य ग्राहकहरु ( ब्यशि वा समूह), 
शजल्लाका उद्योग वाशणज्य संघ, स्र्थाधनय 
तहका प्रधतधनधध, कृकष शाखाका 
प्रधतधनधधको  सूची बनाउने । 

५. सहभाधगलाई स्र्थान र धमधतबारे 
धनमधत्रणाको सचुना पठाउने ।  

६. तोककएको धमधत र समयमा गोकष्ठ 
शरुुवात गने ।  

७. गोष्ठीको उदे्यश्य र मौरीजधय उत्पादन 
सम्बशधध कायमपत्र प्रस्ततु गने । 

८. सहभाधग बीच छलफल गराई सवाल 
संकलन गने। 

९. गोष्ठी स्र्थलको एक छेउमा मौरीजधय 
उत्पादनको प्रदशमन गने ।   

१०. सवालहरुको जवाफ ददने । 

११. सहभागीहरुलाई धधयबाद ददँदै 
कायमक्रम समापन गने । 

१२. कायमसम्पादन अधभलेख राख्न े। 

अबस्र्था (Condition): 

सेधमनार हल, सेधमनारको धबषय, 
मौरीजधय उपजहरु 

 

धनददमष्ट कायम (Task):  

मौरीजधय उत्पादनको 
गोष्ठी/सेधमनारबाट बजारीकरण 
गने । 

 

मानक (Standard): 

• कायमचरणहरु क्रधमक 
रुपमा सम्पादन भएको । 

• मौरीजधय उत्पादनहरु 
प्रदशमनमा राशखएको । 

• सेधमनार/ गोष्ठी बारे 
सहभाधगहरुको पषृ्ठपोषण 
संकलन गररएको । 

गोष्ठी/सेधमनारबाट 
बजारीकरण  

• पररचय 

• उदे्यश्य 

• प्रस्ततुीकरण धबधध 

•  गोष्ठी संचालन धबधध 

•  जनजागरण गोष्ठी गदाम 
ध्यान ददनपुने कुराहरु 

 

औजार उपकरण र सामग्रीहरु 

• मौरीजधय उत्पादनको फोटोहरु, कम्पनीको आधधकारीक कागजातहरु, मौरीजधय उपजहरु,ल्यापटप, 
मशल्टधमधडया, मसलधद सामग्री   

 सरुक्षा र सावधानीहरु (Safety and Precautions) 

• प्रस्ततुकतामलाई मौरीजधय उत्पादनको बारेमा पूणम जानकारी भाएको हनुपुने । 

• समयको धबशेष ध्यान ददने । 
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कायम कवश्लषेण (Task Analysis) 

सैद्दाशधतक: १ घण्टा 
प्रयोगात्मक्ः ३ घण्टा 
कुल समय्ः ४ घण्टा 

धनददमष्ट कायम (Task) १२.६ मौरीजधय उत्पादनको कृकष मेला/महोत्सब/प्रदशमधन माफम त बजारीकरण गने। 
कायम चरणहरु 

(Steps) 

अशधतम कायमसम्पादन उदेश्य 
(Terminal Performance 

Objective) 

संबशधधत प्र ाधबधधक ज्ञान 

 (Related Technical 

Knowledge) 

१. आवश्यक जानकारी धलन े

२. आवश्यक औजार/उपकरण र 
सामाग्रीहरु संकलन तयार गने । 

३. कृकष मेला/महोत्सब / प्रदशमधन हनु ेठाउँ 
, धमधत र समयको बारे जानकारी प्राप्त 
गने। 

४. कृकष मेला/महोत्सब / प्रदशमधन संचालन 
गने आयोजकसँग सम्पकम  गरी स्टल 
बकुकङ्ग गने। 

५. कृकष मेला/महोत्सब / प्रदशमधनमा लान े
सामाग्रीहरू तयार गरी ्याककङ्ग गने ।  

६. आफ्नो सँस्र्था र मौरीजधय उत्पादनसँग 
सम्बशधधत पचाम, पम््लेट,पोष्टरहरू समेत 
तयार गरी सार्थमा लैजान।े 

७. तोककएको धमधत र समयमा स्टलमा 
सामाग्रीहरू पयुामउन े र प्रदशमधन र 
धबकक्रका लाधग राख्न े।  

८. दशमक र ग्राहकबाट उठाइएका 
शजग्यासाहरुको नम्रतापूबमक प्रष्ट जवाफ 
ददन।े 

९. दशमक र ग्राहकलाई धधयबाद ददन।े 

१०. धबकक्र अधभलेख राख्न े। 

अबस्र्था (Condition) : 

कृकष मेला/महोत्सब / प्रदशमधन 
सर्थल, मौरीजधय उपजहरु 

 

धनददमष्ट कायम (Task) 

मौरीजधय उत्पादनको कृकष 
मेला/महोत्सब / प्रदशमधन 
माफम त बजारीकरण गने । 

 

मानक  (Standard): 

• कायमचरणहरु क्रधमक 
रुपमा सम्पादन भएको । 

• मौरीजधय उत्पादनहरु 
प्रदशमनमा राशखएको । 

 

मौरीजधय उत्पादनको कृकष 
मेला/महोत्सब / प्रदशमधन 
माफम त बजारीकरण्ः  

• पररचय 

• उदे्यश्य 

•  मेला/महोत्सब / 
प्रदशमधन मा सामाग्री 
प्रदरशन र धबकक्र गदाम 
ध्यान ददनपुने कुराहरु 

 

औजार उपकरण र सामाग्रीहरु (Tools, Equipment’s and Materials) 
• मौरीजधय उत्पादनको सम्बशधध पचाम, पम््लेट, कम्पनीको आधधकारीक कागजातहरु, मौरीजधय उपजहरु  

 सरुक्षा र सावधानीहरु (Safety and Precautions) 

• मौरीजधय उत्पादनको सम्बशधध पचाम, पम््लेट, मौरीजधय उपजहरु स्टलमा धमलाएर राख्न े

• ग्राहकहरुसँग राम्रो ब्यबहार गने । 

• आफ्ना कुराहरू प्रष्टसँग राख्न।े 
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मोड्यूल १३ 

k]zfut ljsf; tyf pBdzLntf ljsf;  
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मोड्युल १३: उद्धमिीलता ववकास (Entrepreneurship Development) 
समय : १८ घण्टा (स)ै+२२ घण्टा( व्या)= ४० घण्टा 

पाठ्य कववरण (Description) : यसमा व्यवसाकयक योजना  तजुममाको अवधारणा कवकास गनम  
आवश्यक पने ज्ञान तर्था सीपहरू  समावेश गररएको छ । यसमा कवशषे गरी उद्यमको पररचय, 
उपयिु व्यावसाकयक कवचारको खोजी, व्यावसाकयक कवचारको कवकास र व्यावसाकयक  योजना 
तयारी जस्ता कवषय वस्तहुरू समावेश गररएको छ ।   
उद्दशे्यहरू (Objectives) 
यस मोड्यलुको समापनपधछ कवद्यार्थीहरूले धनम्न कायमहरू गनम सक्षम हनुछेन ्: 

१. व्यावसाय र उद्यमको अवधारणा बोध गनम ।  
२. उद्यमशीलता सम्बधधी मनोवशृि कवकास गनम । 
३. सम्भाकवत व्यावसाकयक कवचार सजृना गनम ।  
४. साना व्यावसाकयक  योजनाको तजुममा गनम । 
५. व्यावसायको आधारभतू अधभलेख राख्न । 

धनददमष्ट कायमहरू (Tasks): 
१. व्यवसाय \ उद्यमको अवधारणा ब्याख्या गने । 
२. उद्यमशीलता सम्बधधी मनोवशृि कवकास गने । 
३. सम्भाकवत व्यावसायको  पकहचान गने । 
४. साना व्यवसाकयक योजनाको तजुममा गने । 
५. व्यवसायको आधारभतू अधभलेख राख्न े।  
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क्र.स. कायाहरू सम्िस्न्ित प्राववधिक ज्ञाि समय (घण्टामा) 
१ व्यवसाय \ उद्यमको  

अविारणा िोि गिे  । 
 

• उद्योग व्यवसायको िीचमा   
• व्यवसायको वधगाकरण 
• िेपालमा सचंाशलत उद्योग व्यावसायहरू 

(सकं्षक्षप्त मात्र)  
• व्यावसाय र जाधगर िीचको अन्तर 

स.ै 
 
४ 

व्य. ज
म्मा 
 
४ 

२ उद्यमिीलता सम्िन्िी 
मिोवसृ्त्त ववकास गिे  

• सफलताको जीविचक्र 
• व्यवसायमा जोखखम र त्यसको 

न्यिूीकरणका उपाय शलिे मिोवयृत 

३  ३ 

३ सम्भाववत व्यावसायको 
पठहचाि गिे । 

• सम्भाववत व्यावसायको पठहचाि  
• व्यावसाययक ववचारको मलुयाङकि 

(SWOT) र छिौट 

१ २ ३ 

४ सािा व्यवसाययक 
योजिाको तजुामा गिे । 
(प्रत्येक प्रशिक्षाथीले १\१ 
वटा व्यावसाययक 
योजिा तयार गरी 
प्रस्ततु गिे ) 

• िजार तथा िजारीकरणको अविारणा 
व्यावसाययक योजिा : िजार 
• उत्पादि गिे वस्तकुो वववरण  
• व्यवसाय गिे स्थाि वा ववतरण माध्यम   
• उत्पादि र बिक्री लक्ष्य 
• िजार ठहस्साको अिमुाि 
• बिक्री तररका र प्रििािका उपायहरू 
ब्यािसाययक योजिा: उत्पादि 
• उत्पादि प्रकृया : ववधि 
• आवश्यक स्स्थर सम्पस्त्त 
• स्स्थर सम्पयतमा ह्रास कट्टी 
ब्यािसाययक योजिा: व्यावसाय सञ्चालि 
• व्यावसायको स्वरुप 
• आवश्यक जििस्क्त र लागत 
• आवश्यक कच्चा सामाि र लागत 
• अन्य खचा (िीषाभार) 
ब्यािसाययक योजिा: ववत्तीय व्यवस्थापि 
• चाल ुपुुँजी र जम्मा पुुँजी 
• वस्तकुो उत्पादि लागत र बिक्री मोल 

यििाारण 
• िाफा िोक्िाि यिकालिे  तररका 
• लगािीमा प्रयतफल र पार ववन्द ुववश्लेषण 

 
 
 
 
 
 
 
९ 

 
 
 
 
 
 
 
१८ 

 
 
 
 
 
 
 
२७ 
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• आवश्यक व्यावसाययक सचूिा र सङ्कलि 
प्रकक्रया 

५ व्यवसायको आिारभतू 
अशभलेख  राख्िे  । 

• दैयिक खाता (Day Book) । 
• ववकक्र खाता । 
• खररद  र खचा खाता । 
• साहु  र असामी खाता । 

 
 
१ 

 
 
२ 

   
 
३ 

जम्मा १८ २२ ४० 
 

Text Book :  

क. प्रशिक्षकहरूका लाधग यिशमात यिदेशिका तथा प्रशिक्षण सामाग्री, प्राववधिक शिक्षा तथा 
व्यावसाययक तालीम पररषद , २०६९ 

ख. प्रशिक्षाथीहरूका लाधग यिशमात पाठ्य सामाग्री तथा कायापसु्स्तका , प्राववधिक शिक्षा तथा 
व्यावसाययक तालीम पररषद  अप्रकाशित , २०६९  

Reference Book :  

Entrepreneur’s Handbook, Tecnonet Asia 1981 
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तालीम सञ्चालि गिा आवश्यक भौयतक पूवाािार (भवि र कक्षा कोिाहरू) 
Infrastructures and Facilities 

पेिा : मौरीपालक (Beekeeper) 

अविी : ३९० घण्टा  

समहुको आकार : २० जिा 

क. कायाालय कोिा 

ख. कक्षा कोिा २० जिा अट्िे ( कम्तीमा १ प्रशिक्षाथी  १ वगा शमटर स्थािको ठहसािले  २० 
वगा शमटरको कक्षा कोिा हुिपुिेछ  । कक्षा कोिामा पयााप्त  प्रकाि तथा हावाको व्यवस्था 
हुिपुिेछ । 

ग. आगन्तकु कक्ष 

घ. प्रशिक्षक कक्ष 

ङ. कायािाला कोिा ( कम्तीमा १ प्रशिक्षाथी  २ वगा शमटर स्थािको ठहसािले  २० वगा 
शमटरको कायािाला हुिपुिेछ  । 

च. स्टोर 

छ. सामािहरू ठदिे \ शलिे  कोिा 

क्र.स. मापक\ बिधि सुचाङक ( अयिवाया) सुचाङक ( भएमा ) 
१ प्रशिक्षण स्थलमा 

हुिुपिे वविषे 
आवश्यकता 

माधथ उललेखखत पररमाणका 
उपकरण र औजार र सुरक्षा 
सामाग्रीहरूको उपलब्िता 

 

२ कक्षाकोिा र 
िस्िे  र लेख्िे 
सुबििा ( 
फयिाचर) 

• एउटा कोिाको ( २० वगा शम.)  

३ प्रयोगिाला र 
िस्िे  र लेख्िे  
सुबििा ( 
फयिाचर) 

• क्षेत्रफल कम्तीमा  २० वगा 
मी. 

• व्यवहाररक अभ्यास गदाा 
व्यस्क्त वपच्छे सामाग्रीहरू 

• सेतो पाटी  
• पयााप्त प्रकास र हावा खेलिे 

कोिा 

• कम्तीमा  ८० वगा 
मी. को क्षेत्रफल 
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४ व्यावसाययक 
स्वास््य र सुरक्षा 

• प्रत्येक प्रशिक्षाथीहरूलाई एक 
एक सेट सुरक्षा सामाग्री 
सठहतको टुल िक्स 

• प्राथशमक उपचार ककट िाकस 
• सुरक्षासुँग सम्िस्न्ित 

जािकारीहरू 

• आगो यियन्त्रण  
गिे मेशिि 
कम्तीमा  एउटा 

५ प्रशिक्षकहरू • २ जिा प्रशिक्षकहरू 
• कृवष डडप्लोमा तह उत्तीणा वा  
• सम्िस्न्ित ववषयमा सीप 

परीक्षण तह २ उत्तीणा गरी 
कम्तीमा  ३ वषाको काया 
अिुभव भएको 

• प्रशिक्षणको भाषागत  सीप 
भएको । 

 

• डडप्लोमा तह 
उत्तीणा  गरेको र 
कामको अिुभव 
भएको 

६ प्रशिक्षाथीहरू • गखणयतय सङ्ख्याको ज्ञाि 
भएको साक्षर 

• उमेर : १६ वषा  

• िारररीक तन्दरुुस्त 

७ औजार र 
उपकरणहरू 

• िस्त्थ गररएको सुची अिुसार  

८ कायास्थलमा 
व्यवहाररक 
सीपको प्रयोग 

• वास्तववक कायाक्षेत्रमा क्षमता 
\सीपको प्रदिाि गिे गरी 
भ्रमण 

• कायाक्षेत्रमा कम्तीमा  
प्रत्येक मोड्युलको 
अन्त्यमा 
व्यावहाररक कक्षा 

९ मुलयाङ्कि • सिै योजिाका लाधग 
मुलयाङ्कि मापक 

• योजिा अिुसारको मुलयाङकि 
प्रणाली 

 

१०  • ित्थी गररएको सूची अिुसार  
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सामधग्रहरू  
Bee hive, Bee Veil, Gloves, Hive tools, Smoker, Honey extractor, Knife, Honey tray, 

Honey Stainer, Honey Jar, Swarm Bag, Queen Gate, Queen Cage, Feeder, Bee Brush, 

Queen Excluder, Comb foundation, Carrying Box, Stand and Bowl 

 

मैरीपालन तालीमका लाधग आवश्यक सामाग्रीहरू (२० जना प्रशशक्षार्थीका लाधग) 
क्र .सं.  सामाग्रीहरूके नाम अवश्यक पररमाण 

१. 
 

२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 

मौरी सकहतको मौरीघार (Bee Hive with Bee colony) : 

(Cerena/melifera) 

हाइभ टुल (Hive  Tool) 

घशुम्ट (Bee Veil) 

मह मदानी (Honey Extractor)-सेराना/मेधलफेरा 
मह छाने्न जाली (Honey Strainer) 

पधजा (Gloves) 

धवुाँदानी (Smoker) 

कप एच धमटर (Ph Meter) 

छुरी (Knife) 

राधन छेक्ने पाता (Queen Excluder) 

शचधन (Sugar) 

चाका राख्न ेककशस्त (Honey Tray) 

मह राख्न ेभाडँा (Honey Jar) 

हलु समात्न ेझोला (Swarm Bag) 

रान ुढोका (Queen Gate) 

रान ुकपजँडा (Queen Cage) 

मौरी ब्रशु (Bee Brush) 

कफडर (Feeder) 

कृधत्रम आधार चाका (Comb Foundation Sheet) 

मैन पगाल्ने मेशशन (Wax Melter) 

स्ट्याण्ड र कचौरा (Stand and Bowl) 

 

१० घार 

 

१० वटा 
२० वटा 
२ वटा 
२ वटा 
२० वटा 
२ वटा 
२ वटा 
१० वटा 
१० वटा 
आवश्यकता अनसुार 

५ वटा 
५ वटा 
२ वटा 
१० वटा 
१० वटा 
५ वटा 
१० वटा 
आवश्यकता अनसुार 

१ वटा 
१० set 
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पाठ्यक्रम यिमााण कायामा संलग्ि ववज्ञहरू 
१. लक्ष्मी प्रसाद खरेल, ि.िा.सं. अधिकृत, मौरी ववकास केन्र, गोदावरी, लशलतपुर 

२. ववश्विाथ अधिकारी, कृवष प्रशिक्षक, रामेछाप िहूप्राववधिक शिक्षालय, रामेछाप 

३. सन्िया गौतम, कृवष प्रशिक्षक, रामेछाप िहूप्राववधिक शिक्षालय, रामेछाप 

४. माि िहादरु क्षेत्री, िाली संरक्षण ववज्ञ, च.ि.पा.११, कािमाण्डौं 
५. अयिरुध्द िाथ िुक्ल, िररष्ि मौरी वविषेज्ञ, लुस्म्विी एवपकलचर सेन्टर, कवपलिस्तु 
६. िंकर प्रसाद न्यौपािे, यि.ि.िा.सं. अधिकृत, टोखा ि.पा.९, कािमाण्डौ 
७. भािुभक्त कन्दङ्गवा, प्राववधिक सहायक, मौरी ववकास केन्र, गोदावरी, लशलतपुर 

८. अयिता रािा, िा.प्रा.सहायक, मौरी ववकास केन्र, गोदावरी, लशलतपुर 

९. सुरक्षा सुवेदी, िाली संरक्षणअधिकृत, मौरी ववकास केन्र, गोदावरी, लशलतपुर 

१०. िरद पाण्ड,े कृवष प्रसार अधिकृत, मौरी ववकास केन्र, गोदावरी, लशलतपुर 
११. श्री ध्रवु काकी, प्रोप्राइटर इन्द ुमौरी श्रोत केन्र, भक्तपुर 

 

 


