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तालिम पाठ्यक्रम प्रयोगकताषहरुका िालग लनर्देशन 

यो तालिम पलुस्तका र्दक्ष लसकाईको अवधारणामा आधाररत छ। यसका मखू्य र्दईु भागहरु छि:्  कोर्ा, र तालिम सामग्रीहरु ।  

केलह आधारभतू लसद्धान्त र लवलधहरु अपिाएर तयार पाररएको यो पलुस्तका प्रयोगको िालग लिम्ि लिर्दशेिहरु प्रस्तुत गररएको छ 

सामान्य सझुाव 

१. यो पलुस्तकामा लर्दईएको शब्र्द भण्डारमा भएका शब्र्द, शब्र्दाविी तथा लतिीहरुको पररभार्ा अध्ययि गिुाहोस ्। 

२. कोर्ा सम्वलन्ध जािकारीको समग्र उद्दशे्य अध्ययि गिुाहोस ्। 

३. प्रत्येक मोड्यिुको तालिमको पलहिो लर्दिमै सबै प्रलशक्षाथीहरुिाई लसक्ि ुपिे सीपहरुको सचूी प्रर्दाि गिुाहोस र लसकाईको 

मलूया कि गररि ेतररका बताउिहुोस ्। 

४. प्रत्येक पाठको लसकाईको उद्दशे्यहरु राम्रो साँग अध्ययि गिुाहोस ्। 

५. प्रत्येक पाठको पाठ योजिा अध्ययि गिुाहोस ्र प्रलशक्षाथीहरुको स्तर र तालिम प्रर्दायक स स्थामा उपिब्ध स्रोत बमोलजम 

पाठ योजिा पररमाजाि गिुाहोस ्। 

६. पाठ योजिा तथा यसमा उलिेख भए बमोलजम प्रलशक्षण लवलध (हरु) छिौट गिुाहोस ्। 

७. प्रत्येक पाठको प्रलशक्षण शरुु गिुा अगालड सो पाठसाँग सम्वलन्धत अध्ययि सामग्री (Hand-outs) अध्ययि गिुाहोस ्। 

८. प्रलशक्षणको बेिामा सकेसम्म धेरै दृश्य सामग्रीहरुको प्रयोग गिुाहोस ्। केलह मखु्य दृश्य सामग्रीहरु यो तालिम पलुस्तकामा 

पलि समावेश गररएका छि ्। 

९. प्रत्येक पाठको अन्त्यमा प्रलशक्षाथीहरुको मलूया कि गिुाहोस ् । यो तालिम पलुस्तकामा लर्दईएको अभ्यास पत्रहरु 

(Assignment Sheets) प्रयोग गिुाहोस ्। 

१०. तालिमको पलहिो लर्दिम ैवा प्रत्येक पाठको अन्त्यमा अध्ययि सामग्रीहरु (Hand-outs) लवतरण गिुाहोस ्। 

११. मौलखक प्रश्न, छिफि, अन्तरलक्रया, सामलूहक अभ्यास, लिर्दलेशत अभ्यास, एकि अभ्यास, प्रयोगात्मक अभ्यास, काया 

वातावरणको प्रयोगात्मक ज्ञाि प्रालिको िालग वास्तलवक कायाक्षेत्रको अविोकि भ्रमण तथा प्रलशक्षाथी केलन्ित लसकाई 

लवलधहरु अविम्बि गिुाहोस ्। 

१२. यो तालिम पलुस्तका तयार गिे लवर्य लवज्ञिे सीप र ज्ञािको िालग आवश्यक पिे अिमुालित समय उलिेख गरेका छि ्। 

तथालप, लसकाईको उद्दशे्य प्रालिको सलुिलितताको िालग प्रलशक्षकिे आफ्िो अिभुव प्रयोग गिा सक्िेछ । 

सीप तालिम बारे सझुाव 

१. प्रत्येक सीपको प्रर्दशाि (Demonstration) गिुा भन्र्दा अगालड काया सम्पार्दि लिर्दलेशका (Performance Guide) 

अध्ययि गिुाहोस ्र प्रलशक्षाथीहरुिाई अध्ययि गिा लर्दिहुोस ्। 

२. सामान्य गलतमा प्रत्येक मोड्यिुको सीप प्रर्दशाि गरेर र्दखेाउिहुोस ्। सीप प्रर्दशाि गर्दाा खड्ुलकिाहरु बताउाँर्द ैर सलकन्छ भि े

आबश्यक ज्ञाि पलि भन्र्द ैजािहुोस।्   

३. सीप प्रर्दशाि गर्दाा  महत्वपणूा (ध्याि लर्दिपुिे) र सरुक्षा सम्वलन्ध खड्ुलकिा र्दोहोर् याउर्द ैगिुाहोस ्। 

४. सीपमा र्दक्षता प्राि गिाको िालग आवश्यकता अिसुार प्रलशक्षाथीहरुिाई र्दोहोर् याउि ेर पिुः र्दोहोर् याउिे अवसर प्रर्दाि 

गिुाहोस ्।  

५. प्रलशक्षाथीहरुको लिरन्तर मलूया कि गिुाहोस।् 

६. प्रत्येक मोड्यिुमा अभ्यास काया गराउाँर्द ै पररयोजिा र सम्वलन्धत समस्या (Project and Problem) लर्दएर प्रयाि 

अभ्यासको बातावरण बिाउिहुोस।्  

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

कुरा हो । “जान्नु” भन्दा “गनुन” मा केशन्ित गनुनहोस ्। 
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कोषषको जानकारी 
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कोषष प्रयोगकताषहरुका िालग मागषर्दशषन 

 

िेपािका यवुा यवुतीहरु स्वर्दशेम ैकाम गिा इच्छुक वा लवर्दशे जाि तयार भएर बसेका स्वर्दशेमा तथा लवलभन्ि वैर्दलेशक मिुुकमा 

रहकेा होटेि म्यािेजमेन्ट अन्तगातका व्यवसालयक तथा होटेि म्यािजेमेन्ट (हाउसलकलपङ) को काम गिे सक्िे उद्दशे्यिे तयार 

पाररएको यो एउटा ब्यावसायीक तालिमको िालग पेशागत कोर्ा हो। 

यो कोर्ा बिाउि केलह सामान्य लसद्धान्त तथा कायालवधीहरु अबिम्बि गररएको छ। यो कोर्ा लिमााण गिे समहूिे कोर्ा प्रयोग गि े

प्रयोगकतााहरुिाई लिम्ि मागार्दशािहरु प्रर्दाि गिा चाहन्छ। 

१. यस कोर्ामा स िग्ि शब्र्द/शब्र्दाविीहरु तथा ब्याख्या अध्ययि गिुाहोिा। 

२. तालिमको उद्दशे्य अध्ययि गिुाहोिा। 

३. प्रत्येक पाठको अलन्तम काया सम्पार्दि उद्वशे्य र आवश्यक ज्ञाि राम्ररी अध्ययि गिुाहोिा। 

४. प्रलशक्षाथीहरुिाई पलहिो लर्दिमै सीपहरुको सचूी तथा उिीहरुको लसकाईिाई कसरी मलूया कि गररन्छ भन्ि े कुराको 

जािकारी गराउिहुोस।्  

५. प्रलशक्षकिे प्रलशक्षाथीको कृयाकिापहरु, दृश्यसामग्री, प्रलशक्षाथीिाई गिा लर्दइि े कायाहरुिाई कोर्ामा लर्दइएका लिम्ि 

कुराहरु समटेेर योजिा गिुापर्दाछ । हुित यो लिर्दलेशकामा पलि पाठ योजिा लर्दइएको छ तर प्रलशक्षकिे उपिब्ध स्रोत साधि 

र अन्य आवश्यकता अिसुार उद्दशे्य पररमाजाि गिा सक्िेछि।्  

• Skill/Topic सीप/लशर्ाक 

• Performance Objective काया वधाक उद्वशे्य  

•  Enabling Objective ज्ञािवधाक उद्दशे्य 

६. सम्झिपिे सवैभन्र्दा महत्वपणूा कुरा त के हो भि,े प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक काया (task) को बारेमा  थाहा पाएर मात्र पगु्र्दिै, गिा 

जािेको हुि पर्दाछ। त्यसैिे थाहा पाउिेमा मात्र िभई गराईमा केलन्ित हुिहुोस।्   

७. कोर्ामा उलिेलखत सीप/ज्ञािहरुका िालग लबर्यसाँग सम्वलन्धत लवज्ञहरुिे मोटामोटी अिमुाि गरर समय लिधाारण गररएकोिे 

लशक्षकहरुिे आफ्िै लहसाबिे अगाडी बढ्ि सक्िेछि ्तर काया वधाक उद्दशे्यहरु भि ेप्राि भएको सलुिलित गररिपुर्दाछ।  

८. प्रलशक्षकिाई प्रत्येक खण्डको अन्तमा प्रलशक्षाथीहरुिाई पररयोजिा तथा समस्याहरु (Project and Problem) लर्दि 

सलिाह लर्दइन्छ।  
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तालिमको जानकारी 

 
 

तालिमको लशषषक 

 

वेटर (Waiter)  तालिम  

उदे्दश्य यो कायाक्रमको मखु्य उद्दशे्य स्वर्दशे तथा खाडी मिुकु (जस्तै कतार, स यिु अरब ईलमरेट्स, साउर्दी 

अरब, बहराईि, कुवेत, ओमाि आलर्द) िगायतका लवलभन्ि वरै्दलेशक मिुुकमा रहकेा होटेि 

म्यािेजमेन्टको फुड तथा बेभरेज अन्तगातका होटेि तथा रेषु्टरेन्टका िालग आधारभतू वेटर कामको सेवा 

प्रर्दाि गिा सक्िे वेटर (Waiter)   उत्पार्दि गिे रहकेो छ ।  

पाठय सरंचना र अवलि यो कोर्ाका प्रत्येक लशर्ाकमा र्दक्षता स्तर हालसि गिाका िालग लबलशष्ट लसकाई उपिलब्धहरु समावेश 

गररएको छ। यो कोर्ा ४ हिाको (१६० घण्टा ) हुिछे जसमा १२० घण्टा प्रयोगात्मक र ४० घण्टा 

सैध्र्दालन्तक रहिछे। यस तालिममा प्रलशक्षाथीहरुको पणूा उपलस्थलत र सलक्रय सहभालगता हुि ुआवश्यक 

छ ।   

िलित समूह यो तालिम कलम्तमा साक्षर भई वैर्दलेशक रोजगारीमा जाि चाहिे कामर्दारहरुका िालग िलक्षत गररएको 

छ।  

िक्ष्य यो तालिमको अन्त्यमा प्रलशक्षाथीहरु लिम्ि कुराहरु गिा सक्षम हुिेछि:् 

• कायास्थिको सफाई गिा  

• लमज प्िा,  लमसे इि लसि कायाहरु गि े

• टेबि सेट अप गि ेकायाहरु गिा 

• पाहुिािाई सेवा लर्दिे कायाहरु गिा 

• होटेि म्यािेजमेन्टको फुड तथा बेभरेज कायामा प्रयोग हुि ेशब्र्द तथा शब्र्दाविीहरु प्रयोग गिा 

लवलि 

 

यो तालिममा वयस्क लसकाई रणिीलत अपिाइिे छ । यो तालिममा प्रर्दशाि, लिर्दलेशत अभ्यास र एकि 

प्रयोगात्मक अभ्यास जस्ता लवलध प्रयोग गररिे छ । 

समूहको आकार यो तालिममा एक समहूमा अलधकतम २० जिा सम्म रहिछेि ्। 

तालिममा 

प्रलशिार्थीहरुको 

उपलस्र्थलत 

प्रलशक्षाथीहरुिे आन्तररक मलूया कि र अलन्तम परीक्षामा सलम्मलित हुिका िालग सैद्धालन्तक कक्षामा 

८०% र प्रयोगात्मक\सम्पार्दि कक्षामा ९०% हालजरी अलिवाया हुि ुपिेछ । 

कोषषको केन्रलवन्रु्द 

 

यो कोर्ा र्दक्षतामा आधाररत कोर्ा हो । यस कोर्ािे र्दक्षतामा आधाररत काया सम्पार्दिमा जोड लर्दिेछ, 

जसमा सािाखािा ८०% समय काया सम्पार्दिको िालग र बााँकी २०% समय आवश्यक प्रालवलधक 

ज्ञािको िालग लिधाारण गररएको छ । 

 

प्रलशिकको योग्यता र 

अनुभव 

 

यो तालिम प्रर्दाि गिाको िालग एकजिा मखू्य प्रलशक्षक र एकजिा सहायक प्रलशक्षक हुि ुपिेछ । मखु्य 

प्रलशक्षकिे लसलभि ईन्जीलियररङ्गमा न्यिूतम लडप्िोमा वा सम्वलन्धत लवर्यमा समाि लडग्री प्राि गरी 

एक वर्ाको प्रलशक्षण अिभुव हालसि गरेको हुि ुपिछे । सहायक प्रलशक्षकको हकमा कुिै पलि खाडी 
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मिुुक (खाडी समन्वय पररर्र्द)् मा मेसि कायामा कलम्तमा २ वर्ाको काया अिभुव हालसि गरेको हुि ु

पिेछ । मखु्य र सहायक र्दबैु प्रलशक्षकिे कलम्तमा एक हप् ताको प्रलशक्षक प्रलशक्षण (ToT) तालिम 

लिएको हुि ुपिछे। 

मूल्यांकन 

 

प्रलशक्षाथीिे प्रत्येक सीपमा लिपरुणता हालसि गरेको त्य सलुिलित गिा सम्वलन्धत प्रलशक्षकिे लिरन्तर 

काया सम्पार्दिको मलूया कि गिुा पिछे । 

• सम्वलन्धत सैद्धालन्तक ज्ञािको मलूया कि मौलखक परीक्षा (भाईभा) बाट गररि ेछ । 

• प्रत्येक सीपको  र पररयोजिाको मलूया कि समेटेर प्रयोगात्मक परीक्षाको अ क लिधाारण गररि े

छ।  

• प्रलशक्षाथीहरुिे सैद्धालन्तक परीक्षामा ६०% र प्रयोगात्मक परीक्षामा ८०% अ क अलिवाया 

प्राि गिुा पिेछ । 

• वैर्दलेशक रोजगारी सम्वन्धी काम गिे भाविा र चाहिािाई ध्यािमा राखेर सम्वन्धीत तालिम 

प्रर्दायक स स्थािे प्रवेश परीक्षा स चािि गिेछ । 

प्रलशिक/प्रलशिार्थी 

अनुपात 

१:१० जिा 

तालिमको 

प्रमाणीकरण  

कोर्ािे लिलर्दाष्ट गरेका सम्पणूा आवश्यकताहरु सफिता पवूाक सम्पन्ि गिे प्रलशक्षाथीहरुिाई सम्वलन्धत 

तालिम प्रर्दायक स स्थािे “वेटर” (Waiter)” को प्रमाण–पत्र प्रर्दाि गिेछ । 
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कोषष सरंचना  
तिको पररच्छेर्दमा तालिमको स रचिा र कोर्ाको लिलर्दाष्ट सचूीिाई लिम्िािसुार ढााँचामा प्रस्तुत गररएको छ। प्रलशक्षकिे यो सचूीिाई 

आवश्यकता अिसुार अगालड पछालड गरेर लसकाउि सक्िछेि ्।  

 

लस.नं. लशषषक/सीप समय (घण्टा) 

सैद्धालन्तक प्रयोगात्मक जम्मा 

आिारभूत सीपहरु    

१.  वैर्दलेशक मिुुकमा प्रयोगहुि ेसामान्य प्रालवलधक शब्र्दावलिहरुको 

छिफि गि े। 

३.० ० ३.० 

२.  कायास्थि बारे पररचय लर्दिे । ६.० ० ६.० 

३.  वेटरको काम (job) को बारे पररचय लर्दि े।  ११ ० ११ 

स्वास््य    

४.  ब्यलिगत स्वास््यबारे लस हावािोकि गिे । १.० ० १.० 

५.  रेस्टुरेन्टको हाइलजि मेन्टेि (hygiene maintain) गिे । १.० २ ३.० 

मेनु    

६.  मेिकुो ब्याख्या गिे । २.० ० २.० 

लमज किा    

७.  लमज प्िाबारे  ब्याख्या गि े। ०.५ ० ०.५ 

८.  लगिासहरु ह्यान्डि  गि े। (Handle Glasses) ०.५ ४.५ ५.० 

९.  लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गि े।(Handle Ceramics 

Utensils) 

०.५ ४.५ ५.० 

१०.  कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गिे । (Handle fork Spoon) ०.५ ४.५ ५.० 

११.  लकस्तीहरु ह्यान्डि गि े। (Handle Tray) ०.५ ४.५ ५.० 

लमस इन लसन (Mise-en-Scene)    

१२.  लमस इि लसि (Mise-en-Scene) को ब्याख्या गिे।  ०.५ ० ० 

१३.  भुाँई सफा गिे ।(Clean Floor) ०.५ २.५ ३.० 

१४.  फलिाचर लमिाउिे। ०.५ २.५ ३.० 

रेस्टुरेन्टको लिनेन व्यवलस्तत गने ।    

१५.  टेबिको िेिेि फेि े।(Change Table Linen) ०.५ ६.० ६.५ 

१६.  िालप्कि फोलड गिे । (Fold Napkin) ०.५ ६.० ६.५ 

 टेबि सेटअप गने। (Set up Table)     

१७.   आ िा काटी सेटअप गिे ( Set up A la carte) ०.५ ६.० ६.५ 

१८.  टेबि लड होलट सेटअप गिे (Set up table-d-hote) ०.५ ६.० ६.५ 

सलभषस लसक्वेन्स गने। (Perform service sequence)    

१९.  पाहुिाको स्वागत गिे (Greet Guest)  ०.५ ८.० ८.५ 

२०.  मेिु पाहुिािाई लर्दिे(Present Menu) ०.५ ९.५ १० 

२१.  पाहुिासाँग अडर लििे(Take Order) ०.५ ९.५ १० 
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२२.  खािा सभा गि े(Serve Food ) १.० ९.० १० 

२३.  टेबि क्िेरेन्स गिे (Perform Clearance Table) १.० ९.0 १० 

२४.  लबि लर्दि े(Present bill) ०.५ ८.० ८.५ 

२५.  पाहुिािाई लबर्दा गिे (Farewell Guest) ०.५ ८.० ८.५ 

वेभरेज सभष गने’ (Serve Beverage)    

२६.  बेभरेज (Beverage) को बारे ब्याख्या गि े। १.० ० १.० 

२७.  पाहुिािाई पािी सभा गिे (Serve Water) ०.५ २.५ ३.० 

२८.  पाहुिािाई सफ्ट लरङ्क्स सभा गि े(Serve Soft Drink) ०.५ २.५ ३.० 

२९.  पाहुिािाई लचया कफी सभा गिे (Serve Tea/Coffee) ०.५ २.५ ३.० 

३०.  पाहुिािाई लचया लवयर सभा गिे (Serve Beer) ०.५ २.५ ३.० 

टोबाको सभष गने (Serve Tobacco)    

३१.  पाहुिािाई चरुोट लसगार सभा गि े(Serve Cigarette) १.० २.० ३.० 

पररयोजना कायष    

३२.  पररयोजिा काया १  ० ३.० ३.० 

३३.  पररयोजिा काया २ ० ३.० ३.० 

जम्मा ३८.० १२८.० १६६.० 
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लवषय बस्तु 

 

सीप लशषषक 

(Skill/Topic)  

कायष विषक उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञान विषक उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

लन्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

आिारभूत सीपहरु 

वैरे्दलशक 

मुिुकमा 

प्रयोगहुने 

सामान्य 

प्रालवलिक 

शब्र्दाविीहरुको 

छिफि गने । 

 • र्दलैिक प्रयोग हुि ेशव्र्दाविीहरुको 

वणाि गि े 

• औजार तथा उपकरणहरु को 

शव्र्दाविी 

• सामान्य प्रयोग हुिे सामग्रीहरुको 

शव्र्दाविी 

 

३.० ० 

कायषस्र्थि बारे 

पररचय लर्दने । 

  • होटेि, रेस्टुरेन्ट र बेन्केटको पररभार्ा 

लर्दिे  

•  फुड एण्ड बेभरेज सलभास (Food 

and Beverage service) को वणाि 

गिे। 

• फुड एण्ड बेभरेज सलभासको स स्थागत 

सम्रचिाको वणाि गिे  

 

६.० ० 

वेटरको 

काम(job) को 

बारे पररचय लर्दने 

।  

 

 

 

 

 

• वेटरको पररभार्ा लर्दिे  

• वेटरको भलुमका र लजम्मेवारी बारे सचूी 

विाउिे  

• वेटरिे गिा हुिे र गिा िहुि ेकुराहरु बारे 

छिफि गिा 

• वेटरमा हुि ुपि ेगणुहरु(attributes) 

को छिफि गिे। 

o ब्यलिगत गणुहरुको सचूी 

बिाउिे  

o सामालजक गणुहरुको सचूी 

बिाउिे।  

o प्रालवलधक गणुहरुको सचूी 

बिाउि े

• लिलफङ लडलिलफङ  (Briefing 

Debriefing) गिे  

१० 

 

 

 

 

० 
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सीप लशषषक 

(Skill/Topic)  

कायष विषक उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञान विषक उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

लन्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

स्वास््य 

ब्यलतगत 

स्वास््यबारे 

लसहंवािोकन 

गने । 

 • ब्यलतगत स्वास््यबारे पररभार्ा लर्दिे  

• वेटरको यलुिफमा र ग्रलुमङ बारे 

छिफि गिे  

१.० ० 

रेस्टुरेन्टको 

हाइलजन मेन्टेन 

(hygiene 

maintain) गने। 

 

अवस्था : रेस्टुरेन्ट 

के काम : रेस्टुरेन्टको हाइलजि मेन्टेि गि े 

कलत राम्रो: भईु सफा,र्दाग रलहत छ, 

फलिाचर सफा छ, रेस्टुरेन्टको लभिा सफा 

छ। 

• रेस्टुरेन्ट सफा गिुाको उर्दशे्यको बारे 

छिफि गिा 

• रेस्टुरेन्ट सफा गिा प्रयोगमा आउिे 

सफाई बारे छिफि गिा 

• सफाई गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे 

कुराहरुमा छिफि गिा  

• प्राथलमक उपचारको बारेमा वणाि 

गिे  

१.० ३.० 

मेनु 

मेनुको ब्याख्या 

गने । 

 • मेिुको पररभर्ा लर्दिे 

• मेिुको लकि प्रयोग गररन्छ बताउिे 

• मेिुको प्रकारको बारेमा छिफि 

गिे 

२.० ० 

लमज किा 

लमज किाबारे  

ब्याख्या गने । 

 •  लमज प्िाको पररभर्ा लर्दिे 

• लमज प्िा गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे 

कुराहरुको वणाि गिे  

• लमज प्िा गररिे  कुराहरुको वणाि 

गिे 

• हलतयार औजार,लििेिको सचूी 

बिाउिे 

०.५ ० 

लगिासहरु 

ह्यान्डि गने 

(Handle 

Glasses) 

अवस्था : धोएको लगिासहरु 

के काम : लगिासहरु ह्यान्डि गि े

कलत राम्रो: लगिासहरु सखु्का छ, 

लगिासहरु सफा,र्दाग रलहत छ। 

• लगिासहरुका प्रकार बारे ब्याख्या 

गिे 

• लगिासहरुका भण्डारणका बारेमा 

ब्याख्या गिे  

• लगिासहरु प्रयोग गर्दाा सावधािी 

अपिाउिु पिे कुराहरु ब्याख्या गिे 

०.५ ४.५ 
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सीप लशषषक 

(Skill/Topic)  

कायष विषक उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञान विषक उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

लन्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

लसरालमकका 

भााँडाहरु ह्यान्डि 

गने (Handle 

Ceramics 

Utensils) 

 

अवस्था : धोएका लसरालमकका भााँडाहरु 

के काम : लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि 

गि े

कलत राम्रो: लसरालमकका भााँडाहरु सखु्खा 

छि,् लसरालमकका भााँडाहरु सफा,र्दाग 

रलहत छि ्। 

  

• लसरालमकका प्रकार बारेमा छिफि 

गिे 

• लसरालमकका भााँडाहरु भण्डारणका 

बारेमा ब्याख्या गिे  

• लसरालमकका भााँडाहरु प्रयोग गर्दाा 

सावधािी अपिाउिु पिे कुराहरु 

छिफि गिे 

०.५ ४.५ 

कााँटाचम्चाहरु  

ह्यान्डि 

गने(Handle 

Fork Spoon) 

अवस्था : धोएको कााँटाचम्चाहरु 

के काम : कााँटाचम्चाहरु ह्यान्डि गि े

कलत राम्रो: कााँटाचम्चाहरु सखु्का छि,् 

कााँटाचम्चाहरु सफा,र्दाग रलहत छि।् 

•  कााँटाचम्चाका प्रकार बारेमा 

छिफि गिे 

• कााँटाचम्चा भण्डारणका बारेमा 

ब्याख्या गिे  

• कााँटाचम्चा प्रयोग गर्दाा सावधािी 

अपिाउिु पिे कुराहरु छिफि गिे 

०.५ ४.५ 

लकस्तीहरु  

ह्यान्डि गने 

(Handle 

Tray) 

अवस्था : ग्राहकिाई सेवा लर्दि ु

अगालड,लर्दि ेबेिा र सेवा 

लर्दइसकेपलछ 

के काम : लकस्तीहरु handle गि े

कलत राम्रो : लकस्तीहरु सखु्का 

छि,्लकस्तीहरु सफा,र्दाग रलहत 

छि,्लकस्तीमा टे्र म्याट( tray mat) 

राखेको छ । 

•  लकस्तीका प्रकार बारेमा छिफि 

गिे 

• लकस्ती भण्डारणका बारेमा ब्याख्या 

गिे  

• लकस्ती प्रयोग गर्दाा सावधािी 

अपिाउिु पिे कुराहरु छिफि गिे 

 

०.५ ४.५ 

लमस इन लसन (Mise-en-Scene) 

लमसे इन लसन 

(Mise-en-

Scene) को  

ब्याख्या गने  

 • लमसे इि लसिको पररभर्ा लर्दिे। 

•  लमसे इि लसि गर्दाा के के काम 

गररन्छ सो को छिफि गिे 

०.५ ० 

भुाँई सफा गने। 

(Clean Floor) 

अवस्था : रेस्टुरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : भुाँई सफा गिे। 

कलत राम्रो: भुाँई सखु्का छ,भुाँई सफा,र्दाग 

लहत छ, भुाँई गन्धरलहत छ।       

• औजार तथा उपकरणहरुको ब्याख्या 

गि े

•  सफा गिे सफा  र केलमकिको बारे 

ब्याख्या गिे  

०.५ २.५ 

फलनषचर 

लमिाउने। 

अवस्था : रेस्टुरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : फलिाचर लमिाउि े

कलत राम्रो: लर्दइएको मापर्दण्ड अिसुार छ। 

• फलिाचरको प्रकार बारे छिफि गिे 

• फलिाचर कुि ठााँऊमा राख्िे बारे 

छिफि गिे 

०.५ २.५ 

रेस्टुरेन्टको लिनेन व्यवलस्तत गने । 
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सीप लशषषक 

(Skill/Topic)  

कायष विषक उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञान विषक उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

लन्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

टेबिको िेनेन 

फेने। 

(Change 

Table Linen) 

अवस्था : टेबि लमिाउिे बिेा 

के काम : टेबिको को लििेि फेिे। 

कलत राम्रो: लििेि सफा, र्दाग रलहत 

छ,लिििे इस्त्री गरेको छ, लििेि 

च्यालतएको छैि। 

• लििेिको पररभर्ा लर्दिे 

• लििेिका प्रकारका बारे छिफि 

गिे 

• लििेिको प्रयोगको बारे छिफि 

गिे 

 

०.५ ६.० 

नालककन फोल्ड 

गने (Fold 

Napkin) 

अवस्था : टेबि सेटअप गि ेबेिा 

के काम : िालप्कि फोलड गिे  

कलत राम्रो: िालप्कि र्दाग रलहत सफा 

छ,िालप्किमा माडछ,िालप्कि 

सलह तररकािे फोलड छ। 

• िालप्किको पररभार्ा लर्दिे 

िालप्कि फोललडङको प्रकारको बारे 

छिफि गिे  

• िालप्किको प्रयोग बारे छिफि गिे 

०.५ ६.० 

टेबि सेटअप गने। (Set up Table) 

आ िा काटी 

सेटअप गने 

(Set up A la 

carte) 

अवस्था : रेस्टुरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : आ िा काटी सेटअप गिे 

कलत राम्रो:  आ िा काटी मापर्दण्र्द 

अिसुार सेटअप छ। 

 

• आ िा काटीको पररभार्ा लर्दिे 

• आ िा काटी सेटअप को बारे 

छिफि गिे 

• सेट अप गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे 

कुराहरुको छिफि गिे 

• सेट अप गर्दाा प्रयोग हुिे 

सामग्रीहरुको सूची तयार गिे  

 

०.५ 

 

६.० 

 

 

 

 

टेबि लड होलट 

सेटअप गने 

(Set up table-

d-hote) 

अवस्था : रेस्टुरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : टेबि लड होलट सेटअप गिे 

कलत राम्रो:  टेबि लड होलट मापर्दण्र्द 

अिसुार set up छ। 

 

• टेबि लड होलट को पररभार्ा लर्दिे 

• टेबि लड होलट सेटअप  बारे छिफि 

गिे 

• सेट अप गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे 

कुराहरुको छिफि गिे 

•  सेट अप गर्दाा प्रयोग हुिे 

सामग्रीहरुको सूची तयार गिे  

 

०.५ 

 

६.० 

सलभषस लसक्वेन्स गने। (Perform service sequence) 

पाहुनाको 

स्वागत गने 

(Greet Guest)  

अवस्था : पाहुिाकोआगमि 

के काम : पाहुिाको स्वागत गिे  

कलत राम्रो: समय अिसुार स्वागत गरेको 

छ। 

• समय अिसुार कसरी स्वागत गिे 

छिफि गिे 

• होटेिको मापर्दण्ड अिसुार स्वागत 

गिे बारे छिफि गिे 

०.५ ८.० 
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सीप लशषषक 

(Skill/Topic)  

कायष विषक उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञान विषक उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

लन्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

मेनु पाहुनािाई 

लर्दने(Present 

Menu) 

अवस्था : पाहुिा मचेमा बसेपलछ पलछ 

के काम : पाहुिािाई मिे ुलर्दि े 

कलत राम्रो: मिे ुपाहुिाको र्दालहिेबाट 

लर्दएको छ,बेभरेजको मेि ुपलहिे लर्दइकोछ, 

मेि ुपे्रजेन्डटेबि(presentable ) 

छ,मेिमुा उलिेलखत सबैको जािकारर छ। 

• पाहुिािाई मेि ुलर्दिे तररका बारे 

ब्याख्या गि े

• मेिमुा उलिेलखत कुरा बारे छिफि 

गिे 

• मेि ुकुि बेिा लफताा लििे बारे ब्याख्या 

गि े

०.५ ९.५ 

पाहुनासाँग अडर 

लिने(Take 

order) 

अवस्था : पाहुिािाई मिे ुलर्दएपलछ 

के काम : पाहुिासाँग अडर लिि े

कलत राम्रो: पाहुिासाँग िेत्र सम्पक  गरेको 

छ,केओलट,लबओलट लस्िप (KOT,BOT 

slip) मा अडर लिएको छ,अडर 

reconfirm गरेको छ,वेटर लकड साथमा 

छ। 

• लसट िम्बर ,टेबि िम्बर बारे 

ब्याख्या गि े

• केओलट,लबओलट (KOT,BOT) बारे 

छिफि गिे 

• केओलट,लबओलट (KOT,BOT) भिे 

बारे ब्याख्या गि े

• केओलट,लबओलट (KOT,BOT) 

भिाा सावधािी अपिाउिु पिे  बारे 

छिफि गिे 

०.५ ९.५ 

खाना सभष 

गने(Serve 

Food ) 

अवस्था : अडर लिसकेपलछ  

के काम : खािा सभा गि े

कलत राम्रो: सलभासको तररका अिसुार सभा 

गरेको छ; कोर्ा अिसुार सलभास गरेको छ। 

• सलभासको प्रकार बारे ब्याख्या गि े

• खािा सभा गिा िाग्ि समय बारे 

ब्याख्या गिे  

• खािा सभा गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे बारे 

छिफि गिे 

१.० ९.० 

टेबि क्िेरेन्स 

गने (Perform 

Clearance 

Yable) 

अवस्था : खािा खाइसकेपलछ 

के काम : टेबि क्िेरेन्स गि े

कलत राम्रो :खािाको कोर्ा(course) 

अिसुार लक्ियर(clear) गरेको छ, 

लक्ियर गिा  अगालड िम्रसाँग पाहुिािाइ 

सोधेको छ। 

• टेबि क्िेरेन्स गिे तररका बारे 

ब्याख्या गिे  

• लर्दि टेबि क्िेरेन्स गर्दाा ध्याि लर्दिे 

तररका बारे छिफि गिे 

 

१.० ९.० 

लबि 

लर्दने(Present 

Bill) 

अवस्था : खािा खाइसकेपलछ 

के काम : लबि लर्दिे  

कलत राम्रो:लबि फोलडरमा राखेको 

छ,पाहुिाको र्दालहिेलतरबाट लबि र्दएेको 

छ, खािाको मिे ुअडर अिसुार लबि चेक 

गरेको छ। 

• लबिको बारेमा ब्याख्या गि े

 

०.५ ८.० 

पाहुनािाई 

लबर्दाई गने 

(Farewell 

Guest) 

अवस्था :लबि लतरेपलछ 

के काम : पाहुिािाई लबर्दाई गि े 

• लबर्दाई बारे पररभार्ा लर्दि े

• समय अिसुार लबर्दाई गिे छिफि गिे  

०.५ ८.० 
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सीप लशषषक 

(Skill/Topic)  

कायष विषक उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञान विषक उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

लन्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

कलत राम्रो: लबर्दाई गि ेलिर्दशेि 

(guideline) अिसुार अलभवार्दि गरेको 

छ. 

वेभरेज सभष गने’ (Serve Beverage) 

बेभरेज को 

ब्याख्या गने । 

 • बेभरेज को पररभार्ा लर्दि े

• बेभरेज को प्रकार बारे छिफि गिे 

१.० ० 

पाहुनािाई पानी 

सभष गने (Serve 

Water) 

अवस्था :पाहुिा मचेमा बसेपालछ  

के काम : पाहुिािाई पािी सभा गि े 

कलत राम्रो: पाहुिाको इचछा अिशुार 

पािी सभा गरेको छ,लगिास ८०% पािीिे 

भरेको छ,लगिास र्दाग रलहत, सखु्का 

छ,पािी सलकि िाग्र्दा ररफि गरेको छ। 

• सलभाङ बारे बारे छिफि गिे 

• सलभाङ गि ेसमय बारे छिफि गिे 

• सभा गि ेतररका बारे छिफि गिे 

०.५ २.५ 

पाहुनािाई सफ्ट 

लिङ््क्स सभष गने 

(Serve Soft 

Drink) 

अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई सफ्ट लरङ्क्स सभा 

गिे  

कलत राम्रो: हाई लगिास बि प्रयोग गरेको 

छ,हाई लगिास बि ९०% पािीिे भरेको 

छ,हाई लगिास बि लगिास र्दाग रलहत, 

सखु्का छ,स्ट्र प्रयोग गरेको छ। 

• सफ्टका  लरङ्क्स प्रकार बारे  

छिफि गि े

• सफ्टका  लरङ्क्स सभा गिे तररका बारे 

छिफि गि े 

०.५ २.५ 

पाहुनािाई लचया 

लवयर सभष गने 

(Serve Beer) 

अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई लचया लवयर गि े 

कलत राम्रो: लवयर लगिास लचलड 

(chilled) छ। 

• लवयरका प्रकार बारे बारे छिफि गि े

• लवयर सभा गि ेतररका बारे छिफि 

गिे । 

• लवयर सभा गर्दाा ध्याि लर्दि ुपि ेकुरामा 

छिफि गि।े 

०.५ २.५ 

पाहुनािाई लचया 

कफी सभष गने 

(Serve 

Tea/Coffee) 

अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई लचया कफी सभा गि े

कलत राम्रो: लचया कफी पटमा सभा गरेको 

छ,कप पट सफा र्दागरलहत छ, टे्रबाट सभा 

गरेको छ कलन्डमेन्ड साइडमा राखकेो छ । 

• कलन्डमेन्ड(Condiments) को 

पररभार्ा लर्दि े

• लचया कफी का प्रकार बारे छिफि 

गि े

• सभा गि ेतररका बारे छिफि गिे 

• लचया कफी सभा गर्दाा ध्याि लर्दि ुपि े

कुरामा छिफि गि े

०.५ २.५ 

टोबाको सभष गने (Serve Tobacco) 
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सीप लशषषक 

(Skill/Topic)  

कायष विषक उदे्वश्य  

(Performance Objective) 

ज्ञान विषक उदे्धश्य  

(Enabling Objective) 

समय (घण्टा) 

सैद्धा

लन्तक 

(Th.) 

व्यावहा

ररक 

(Pr.) 

पाहुनािाई चुरोट 

लसगार सभष गने 

(Serve 

Cigarette/Cig

ar) 

अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई चरुोट लसगार सभा 

गिे ।  

कलत राम्रो: लवयर लगिास लचलड( 

chilled)  छ,चरुोट लसगार अिशुार सफा 

एसटे राखेको छ,ऐस्टे र र समय समयमा 

सफा गरेको छ । 

• चरुोट लसगारका प्रकार बारे छिफि 

गि े

• चरुोट लसगार सभा गिे तररका बारे 

छिफि गिा 

 

१.० २.० 

पररयोजना कायष (Project Work) 

पररयोजना कायष 

१ 

   ३.० 

पररयोजना कायष 

२ 

   ३.० 

 

  



 

 15  

 

तालिमको मूल्यांकन लवलि 

 

यो तालिमका प्रलशक्षाथीहरंकुो मलूया कि साधारण हुिछे। यहा  लर्दईएको मलूया कि लवलधमा ज्ञाि, सीप र मिोवलृििाई आधार 

मालिएको छ। यसमा ज्ञािको भाग सीपम ै मलूया कि हुिे भएकोिे लिलखत परीक्षा भि े हुि े छैि। सहभागीहरंुको मलूया किका 

आधारहरं ुलिम्ि बमोलजम छिः् 

ज्ञान 

मौलखक परीक्षा  (भाईभा) १०० 

सीपहरु 

 लिरन्तर काया सम्पार्दि मलूया कि  ४०० 

 पररयोजिा काया १  १०० 

 पररयोजिा काया २ १०० 

मनोवृलि 

पेशागत र्दक्षता (प्रलशक्षक मलूया कि) १०० 

 हालजरी *(-५ अ क घट्िे एक लर्दि कक्षा िआएमा) 

 समयको पाििा (-५ अ क घट्िे कक्षा लढिा आएमा) 

 एक अकाामा सहयोग 

 स चारका सीपहरं ु

 तालिममा लर्दएको योगर्दाि   

 लसक्िे प्रयास   

जम्मा अ क  ८०० 

प्रमाणीकरणका िालग अंकभार 

न्यूनतन प्रलतशत कोसष अंक प्रर्दान गररने 

स्तर  

कायषिमताको 

स्तर 

प्रर्दान गररने 

गे्रड कवाइन्ट  

प्रमाणपत्र पाउने नपाउने 

अवस्र्था 

९० ७०२-८०० A अत्यिुम ४ पाउि े 

८० ६४०-७१९ B राम्रो ३ पाउि े 

७० ५६०-६३९ C स तोर्जिक २ पाउि े 

      

६० ४८०-५५९ D िराम्रो अस्वीकाया १ उपलस्थलतको प्रमाणपत्र मात्र 

पाउि े

पुनश्च:  

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

• प्रशिक्षार्थीले ५६० भन्िा कम अंक प्राप्त गिेमा सहभाशगताको प्रमाण–पत्र मात्र प्रिान गरिने छ । 
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तालिम सञ्चािनिाई आवश्यक पने सामानहरु 

 

औजार/यन्त्रहरु Tools/Equipment (२० जनाको समूहको िालग) 

क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

1  बटर िाईफ (Butter knife) ५ वटा  

2  डेजडा चम्चा (Dessert spoon) ५ वटा  

3  स्टाटार िाईफ (Starter knife) ५ वटा  

4  टी स्पिु (Tea spoon) ५ वटा  

5  Demist as spoon ५ वटा  

6  स्टाटार स्पिु (Starter spoon)  ५ वटा  

7  सपु स्पिु (Soup spoon) ५ वटा  

8  फीस फोका  (Fish fork) ५ वटा  

9  इलपटाईजर फोका   (Appetizer fork) ५ वटा  

10  साईड स्पिु, (Side plate) ५ वटा  

11  लडिर प्िेट (Dinner plate) ५ वटा  

12  कप (Cup) ५ वटा  

13  कप ससर (up saucer) ५ वटा  

14  सपु बावि (Soup bowl) ५ वटा  

15  वाटर ग्िोबटे (Water globlet) ३० वटा  

16  हाई बि लगिास (Hi-ball-glass) ५ वटा 

17  लबयर ग्िोबेट (Beer globate /Pilsner) ५ वटा 

18  वाइि लगिास (Wine glass-red wine glass, White wine glass) ५ वटा  

19  टेकयिुा लगिास (Tequila glass) ५ वटा  

20  ककटेि लगिास (Cocktail glass) २ वटा  

21  आिा काटे मिे(ुA’la carte’menu) ५ वटा  

22  टाविे लड होि मिे ु(Table d’hote menu) ५ वटा  

23   गोिो लकस्ती (Round Tray) ५ वटा  

24  चारपाटे लकस्ती (Square tray) ५ वटा  

25  गोिो लकस्ती म्याट (round Tray mat)  ५ वटा  

26  चारपाटे लकस्ती म्याट (square Tray mat ) ५ वटा  

27  वाइि ओपिर  (Wine opener) ५ वटा  

28  वाटर मग (Water mug) ५ वटा  

29  टेबि (गोिो, चारपाटे), Table(Round, square) ५ वटा  

30  मेच (Chairs) ५ वटा  
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क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

31  साईड टेबि (Side Table) ५ वटा  

32  टेबि क्िथ (Table cloth) ५ वटा  

33  न्यापलकि (Napkin) ५ वटा  

34  मोलटि (molton) ५ वटा  

35  िालप्रअि Napreon ५ वटा  

36  फुिर्दाि (Flower vase) ५ वटा  

37  बटर लडस (Butter dish) ५ वटा  

38  िेड बास्केट (Bread basket) ५ वटा  

39  एसटे्र (Ash tray) ५ वटा  

40  कु्रयि सेट  (Cruel set) ५ वटा  

41  ररजभा ट्याग (Reserve tag) ५ वटा  

42   पाहुिा इिफोरमेसि फमा (Guest information form) २० वटा  

43  केओटी लबओटी फम्मााट (KOT/BOT format)  २० वटा  

44  लबि र लबि फम्मााट (Bill format with bill folder) २० वटा  

45  चेडर बक्स (Cheddar box) ५ वटा 

46  मोप (Mop) ५ वटा  

47  स्कुइजर (Squeezer) ५ वटा 

48  फ्िोर डस्टर (Floor duster) ५ वटा  

49  याडा (Yard) ५ वटा  

50  कुचो (Broom) ५ वटा  

51  बाललटि (Bucket) ५ वटा  

 

प्रयोग भएर जाने Consumable (२० जनाको समूहको िालग) 

क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

1   माछा (Fish) ५ वटा  

2  स्टेक (Steak) ५ वटा  

3  पछु्ि ेकपडा (Wiping clothes) ५ वटा  

4  हलका पेय ,(Soft drink like Coke ,Fanta, juice) ५ वटा  

5  लबयर  (Beer) २ वटा  

6  डलि पेपर  (Dolly paper) १ रोि 

7  लसगार (Cigar) १ पाकेट  

8  लसगार कटर (Cigar cutter) २ वटा  

9  चरुोट (Cigarrate) १ पाकेट  
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क्रम 

सखं्या 

बस्तु 

Item 

पररमाण 

Quantity 

10  सफा  (Detergent) १ पाकेट  

11   लडसइ्न्फेकटेट (Disinfectant) १ पाकेट  

 

पुनश्च: अभ्यासको लाशग अनमुाशनत समय प्रथताशित प्रशिक्षक/प्रशिक्षार्थी अनपुात, ि न्यनुतम आिश्यक पने औिाि/यन्त्रहरुमा 

आधारित छ। िब अनपुात परििततन हुन्छ िा कम/िढी औिाि/यन्त्रहरु उपलब्ध हुन्छन,् अभ्यासको समयपशन घटिढ गरिनपनहुेन्छ। 

त्यसैगिी ताशलमकोलाशग आिश्यक पन ेकक्षाकोठा, कायतिाला िा शनमातणथर्थलमा आिश्यक फनीचिहरु, ताशलम सामाग्रीहरु, फायि 

एशथटंगईुसि ि अन्य आधािभतु तर्था सिुक्षाका सामाग्रीहरु सबै उपलब्ध हुन पनछे।  
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मोड्यिु १: आिारभुत सीपहरु 
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वैरे्दशीक मुिुकमा प्रयोग हुने सामान्य प्रालवलिक शब्र्दाविीहरुको जानकारी लर्दने 

पाठ योजना  :वैरे्दलशक मुिुकमा प्रयोग हुने सामान्य प्रालवलिक शब्र्दाविीहरुको छिफि गने  

लबषय (सीप/अविारणा): वैर्दलेशक मिुुकमा प्रयोग हुिे सामान्य प्रालवलधक शब्र्दाविीहरुको छिफि गि े

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• र्दलैिक तथा उपकरणहरुको शब्र्दाविीहरुको वणाि गि े। 

• औजार तथा उपकारणहरुको शब्र्दाविीको सचूी बिाउिे । 

• सामान्य प्रयोग हुिे सामाग्रीहरुको शब्र्दाविी सचूी बिाउिे। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न अग्रजी भार्ामा  होटेिमा प्रयोग हुिे शब्र्दहरु र  लचत्र र्दखेाएर के 

हो ? भिरे सोध्ि े। 

खाडी राष््टको होटेिमा प्रयोग हुिे शब्र्दहरु र लचत्र र्दखेाएर 

कुि र्दशेमा वोलिन्छ भिेर सोध्िे । 

लबधाथीहरुको उिर छिफि गि े। 

आज हामी खाडी राष््टमा प्रयोग हुि ेशब्र्दाविीहरुको वारेमा 

छिफि गछौ  भिेर  पाठको पररचय लर्दि े। 

लचत्र १०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छिफि र्दलैिक प्रयोग हुि े अ गे्रजी  र मखु्य खाडी राष््टमा शब्र्दहरुको उच्चारण 

गिे र व्याख्या गिे: 

• लवद्याथीिाई पटक पटक उच्चारण गिा िगाउिे । 

• लवद्याथीसाँग सग ैउच्चारण गि ेगराउिे । 

• लवद्याथीिाई चालहिे औजार तथा उपकरणको शब्र्द र अथाको 

व्याख्या गि े। 

• लवद्याथीहरुिाई आफूमा छिफि  गरेर उच्चारण गिा िगाउि े

गिा िगाउिे । 

• लबलभन्ि भार्ामा िेखेको चाडा लर्दि ेर समहूमा 

एकअकाासगाँसोध्ि िगाउिे । 

• लवद्याथीहरुवाट प्राि उिरहरु समेटेर प्रलशक्षकिे सलह ब्याख्या 

उच्चरण गिे गराउिे । 

• प्रयोगमा आउिे शब्र्दविीको, औजार उपकणको हातेपसु्तक 

लर्दि े। 

लफ्िपचाटा/सेतो

पटी  

 

 

खैरो कागज 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हातेपसु्तक 

६०’ 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

४०’  

 

 

 

सारांश Summary: 
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मौलखक प्रश्न 
• खाडी मिुुकमा प्रयोग हुिे शब्र्दहरु सोध्िे, उच्चारण ्गिा 

िगाउिे । 

• शब्र्दहरुको महत्ववारे सोध्िे।  

 

 १०’ 

जम्मा समय:  १८० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: वैरे्दलशक मुिुकमा प्रयोग हुने सामान्य प्रालवलिक शब्र्दाविीहरुको छिफि गने 

पररचय:  

वेटरकिे  गि ेकाम जिु र्दशेमा गएपलि एउटै हुि सक्छ तर भार्ा र्दशे अिसुार फरक फरक हुिे भएकोिे  वेटरिे कामको समयमा 

बोलि ुपिे केलह शब्र्दहरु ति उलिेलखत गररएको छ । 

English  Nepali  Arabic  Malay 

 Good morning िमस्ते शभु प्रभात 

Namastē śubha 

prabhāta 

ahlaan sabah alkhyr 

 الخير صباح اهال

 

 

Hi selamat Pagi 

 

Welcome to our 

restaurant 

हाम्रो रेषु्टरेन्ट स्वागत 

Hāmrō rēsṭurēnṭa 

svāgata 

marhabaan bikum fi 

mateamina 

 مطعمنا في بكم مرحبا

 

selamat datang ke 

restoran kami 

 

This is food menu sir यो खािा मिे ुसर छ 

 

hadha hu qayimat 

alttaeam sayidi 

 

 الطعام قائمة هو هذا

 سيدي

 

ini adalah menu 

makanan tuan 

 

Would you like to 

drink water 

तपाई   पािी लपउि चाहिहुुन्छ 

 

hal targhab fi shurb 

alma' 

 شرب في ترغب هل

 الماء

 

anda akan suka minum 

air 

 

This is bevergae menu 

sir/madam 

यो bevergae मेि ुसर / 

मैडम छ 

Yō bevergae mēnu 

sara/ maiḍama cha 

 

 / سيدي القائمة هو هذا

 سيدتي

Beverage hadha hu 

alqayimat bevergae 

sayidi / sayidati 

menu ini adalah 

bevergae tuan / puan 

 

Good evening 

sir/madam 

राम्रो सााँझ सर / मैडम 

Rāmrō sām̐jha sara/ 

maiḍama 

 

 

jayid ya sayidi masa' / 

sayidati 

 

 / مساء سيدي يا جيد

 سيدتي

baik tuan petang / puan 

 

Good night sir/madam शभु रात्री सर / मैडम 

Śubha rātrī sara/ 

maiḍama 

 

 / سيدي يا الليلة جيد

 سيدتي

jayid alllaylat ya sayidi 

/ sayidati 

tuan selamat malam / 

puan 
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अभ्यास १: वैरे्दलशक मुिुकमा प्रयोगहुने सामान्य प्रालवलिक शब्र्दाविीहरुको छिफि गने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : वैर्दलेशक मिुुकमा प्रयोगहुि ेसामान्य प्रालवलधक शब्र्दाविीहरुको जािकारी 

लर्दिे  

 

 

WHAT के वैर्दलेशक मिुुकहरुको सचूी तयार गिे, खाडी राष्ट्ट्रको सचूी तयार गि,े र्दिैीक र सामान्य प्रयोग हुिे 

शब्र्दहरु तयार गि े

 

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास  

• लर्दएको काडा र  शब्र्दहरु  अध्ययि गिे  

• शब्र्दहरुको अथा लबलभन्ि भार्ामा पलहचाि गि े 

• पलहचि गरेको शब्र्दहरु अिग्ग ैराख्िे ।  

• आवश्यक  परेमा प्रलशक्षकको सहयोग लििे । 

 

TIME समय ४०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

हाते पसु्तक,काडाहरु 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु :वैरे्दलशक मुिुकमा प्रयोग हुने सामान्य प्रालवलिक शब्र्दाविीहरुको छिफि गने 

 

१. “ तपाई   पािी लपउि चाहिहुुन्छ”िाई अरलबकमा कसरी भलिन्छ? 

उिर:        hal targhab fi shurb alma' 

 الماء شرب في ترغب هل

२. शभु रलत्रिाई अगे्रजीमा के भलिन्छ? 

उिर: (गडु िाइट)Good night 

 

३. “This is bevergae menu sir/madam”यो वाक्य कलत बेिा प्रयोग गररन्छ ? 

उिर:पाहुिाके अडार  गरेको वेभरज टेबिमा राख्िे बिेा । 

 

४. “तपाई   पािी लपउि चाहिहुुन्छ”कामको बेिा यो वाक्यिाई अग्रजीमा कसरी प्योग गिुा हुन्छ? 

उिर: “Would you like to drink water” 

 

५. वेटरिाई  अरेलवकमा के भलिन्छ ? 

उिर:          nadil 

 

 نادل
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कायषस्र्थि  वारे पररचय लर्दने  

पाठ योजना  : कायषस्र्थि  वारे पररचय लर्दने । 

लबषय (सीप/अविारणा): कायषस्र्थि  वारे पररचय लर्दने । 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• होटेि, रेषु्टरेन्ट र वेन्केटको पररभार्ा लर्दि े। 

• फुड एन्ड बेभरेज (Food & Beverage ) को वणाि गि े। 

• फुड एन्ड बेभरेज लडपाटामेन्टको स स्थागत स रचिा वणाि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

  प्रश्न • होटेि, रेषु्टरेन्ट र वेन्केटमा जािभुएको छ ? 

• होटेि, रेषु्टरेन्ट र वेन्केटको लचत्र र्दखेाएर लवद्याथीिाई के हो 

भिेर सोध्िे। 

• लवद्याथीिे लर्दएको उतर लटप्िे र लिष्ट्कर्ामा पगु्िे। 

• पाठको पररचय लर्दिे: आज हामी, होटेि, रेषु्टरेन्ट र वेन्केट र 

फुड एन्ड बेभरेज  लडपाटामने्टको स स्थागत स रचिाको 

बारेमा पर्दछ्ौं। 

लचत्र १०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छिफि • होटेि, रेषु्टरेन्ट र वेन्केटको पररभार्ा लर्दि े

• होटेि, रेषु्टरेन्ट र वेन्केटको फरक र त्यसमा हुिे काया बारे 

बझुाउिे। 

• लचत्र र्दखेाएर होटेि, रेषु्टरेन्ट र वेन्केट लचन्ि िगाउि।े 

• िबझेुका लचत्र र लबर्यहरुमा पिु छिफि गिे। 

• फुड एन्ड बेभरेज लडपाटामेन्टको सलभास बारे छिफि गिे। 

• फुड एन्ड बेभरेज को फरक छुट्टाउि िगाउिे। 

• फुड एन्ड बेभरेज लडपाटामेन्टको स स्थागत स रचिाको वणाि 

गिे। 

• लबलभन्ि होटेि, रेषु्टरेन्टको पर्दहरुको पलहचाि गिा िगाउि े

लफ्िप चाटा 

 

 

 

लचत्र 

 

लफ्िप चाटा 

 

 

लफ्िप चाटा 

 

९०’ 

 

 

 

 

 

१९०’ 

 

 

६०’ 

 

८०’ 

सारांश Summary: 

प्रश्न • होटेि, रेषु्टरेन्ट र वेन्केटको पररभार्ा र फरक के हो  ?  १०’ 

जम्मा समय:  ३६० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: कायषस्र्थि  वारे पररचय लर्दने 

 

पररचय:  

 
कायास्थि भन्िािे वेटरिे काम गिुा पि ेठाउाँ बलुझन्छ । होटिमा वेटरिे फूड एन्ड वेभरेज लवभागमा रहरे काम गिुा पछा । फूड एन्ड 

वेभरेज लवभाग लभत्र वेटरिे पाहुिािाई खािा,  पेय  पर्दाथाको सलभास लर्दि ुपछा  र लमजा प्िा र लमजा लसि काया गिुा पर्दाछ । 

होटि  

होटि भन्िािे खाि, बस्िको सलुबधा भएको ठाउाँ िाई बलुझन्छ । होटिमा धेरै प्रकारको सलुबधा पाउि सलकन्छ । होटि ठाउाँ सेवा, 

सलुबधाको आलर्दको आधारमा धेरै प्रकारको हुन्छ । आकारको आधारमा सािा होटि जसमा १ र्दलेख २५ वटा कोठाहरु हुन्छि ्। 

मझौिा होटि जसमा २६ र्दलेख १०० वटा कोठा हुन्छि ्। ठूिा होटिमा १०० र्दलेख ३०० वटा कोठा हुन्छि भि ेधेरै ठुिा होटिमा 

३०१ र्दलेख मालथ कोठा हुन्छि । 

 

ठाउाँको आिारमा होटिहरु  

• डाउि टाउि होटेि (Down town hotel) : शहरी क्षेत्र लभत्र रहकेो होटि 

• रुसोटा होटेि (Resort Hotel) : स्वच्छ, शान्त वातावरणमा रहकेो होटि 

• मोटेि(Motel) : सडकको लकिारामा खोलिएको होटि 

• एयरपोटा होटेि(Airport hotel): एयरपोटा िलजक खोलिएको होटि 

• सब अबाि होटेि(Sub urban hotel): शहरको छेउ छाउ कोिाहि भन्र्दा वालहर खोलिएको होटि । 

•  फ्िोटेि (Floatel) : पािीको सतहमा खोलिएको होटि । 

 

होटिमा पाईने सेवा सलुबिाहरु 

• राम्रो A/C को ब्यबस्था 

• २४ घण्टा आउि ेजािकेो व्यबस्था   

• हलेथ क्िब र लफटिेश सेन्टरको ब्यबस्था 

• राम्रो रेषु्टरेन्टको ब्यबस्था 

• सेटिाईट लट.लभ. च्याििको ब्यबस्था 

• लमिी बार कोठा  

• िन्रीको राम्रो ब्यबस्था  

 

फूड एण्ड वेभरेज लबभाग 

फूड एण्ड वेभरेज शाखािे होटेि, मोटेि, रेषु्टरेन्टमा आएका पाहुिाहरुिाई  खािा र वेभरेजको सेवा सेवा लर्दि ुहो।यस शाखामा काम 

गिे सबै कमाचारीिे पाहुिाहरुको सािा भन्र्दा सािा कुराहरुको ख्याि गरर सेवा लर्दएको हुन्छ ।यस शाखािे पाहुिािाई गणुस्तर सेवा 

लर्दिे भएकोिे होटेि, मोटेि, रेषु्टरेन्टको आम्र्दािी र इज्जत कमाउिमा लिकै मद्दर्द र लमलहिते गरेको हुन्छ। त्यसैिे यो शाखा लिकै 

महत्वपणूा मालिन्छ। 
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फूड एण्ड वेभरेज लबभागमा पने सह-लवभागहरु 

 

रेषु्टरेन्ट 

पाहुिाको सलुवधािाई ख्याि राखरे होटेि म ैरेषु्टरेन्टको ब्यवस्था लमिाएको हुन्छ । जहााँ होटेिमा बसेका पाहुिाहरु चाहकेो जस्तो 

खािा र वेभरेजको सलुबधा लिि सक्छि ्। रेषु्टरेन्ट िै भिरे पलि सावाजलिक स्थिमा खोिेको पाईन्छ ।जहााँ मालिसहरुको िालग खलुिा 

ठााँउ  हुन्छ र खािा तथा  पेय  पर्दाथा पैसा लतरेर खाि र लपउि पाइन्छ।  रेषु्टरेन्टको बिावट लवलभन्ि प्रकारको हुन्छ ।यसको बिावट 

खािा तथा  पेय  पर्दाथामा सलभास गर ्तररकामा भर पर्दाछ ।  रेषु्टरेन्ट जलहिे पलि भान्छासाँगै जोलडएको हुन्छ जसिे गर्दाा पाहुिािाई 

खािा सलजिै सलभास गिा सलकन्छ । ।पाहुिाहरु खािा र वेभरेजको  अडार गिा  पलि आउाँछि।् यसरी खोिेको रेषु्टरेन्टमा खािा र 

वेभरेजको ब्यवस्था मात्र लमिाईएको हुन्छ  ।  रेषु्टरेन्ट अिसुार खािाको पररकार र मलूय भि ेफरक हुन्छ ।  

 

बार 

लबलभन्ि प्रकारका अलकोहोलिक र िि ्अलकोहोलिक  पेय  पर्दाथा पाउिे ठाउाँिाई बार भलिन्छ ।बारको सलुबधा होटेि, रेषु्टरेन्ट आलर्द 

ठाउाँमा हुन्छ । 

 

बेन्केट 

धेरै मालिसहरुिाई एकै पटकमा खाि र  पेय  पर्दाथाको सलभास लर्दिे ठाउाँिाई बेन्केट भलिन्छ । बेन्केटको आकार ठुिो हुिे भएकािे 

धरै मालिसहरु अटाउि सक्छि ्। त्यसैिे ठुिा सािा भोजभतेर, लमलटङ, साथीभाइहरुको जमघट आलर्द कायाक्रमहरु आयोजिा गिा 

आयोजकहरुिे  सबै बने्केट लजम्मा बेन्केटिाई लर्दइएक हुन्छि ्। जसमा खािा र वेभरेजकोको जम्मा िागायत सबै बेन्केटिे िै गर्दाछ 

।पाहुिािे खािा र वेभरेजको  सलुबधा आयोजकको योजिा  अिसुार िै पाउाँछ । बेन्केट भिेर छुटै्ट खोिेको पाइन्छ भि ेहोटेि िगायत 

रेषु्टरेन्टिे यस लकलसमको सेवा पलि  लर्दि ेगरेको पाइन्छ। 

रुम सलभास 

होटेिमा पाहुिािाई कोठामा पाहुिािे मागेको खािा र  पेय  पर्दाथाको प्रकार सलभास लर्दििुाई रुम सलभास भलिन्छ ।धेरै होटेिमा रुम 

सलभास लबभाग भान्छा,बार र लर्दिे सलभास साँगै हुन्छ,जसिे गर्दाा पाहुिािाई कोठामा खािा र  पेय  पर्दाथा पयुााउि सहज हुन्छ ।रुम 

सलभासमा खािाको प्रकार रेषु्टरेन्टमा भन्र्दा कम हुन्छ । साथै रुम सलभासमा लर्दइिे खािा पलि महाँगो हुन्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फूड एण्ड वेभरेजको ससं्र्थागत सरंचना 
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अभ्यास १: कायषस्र्थि  वारे पररचय लर्दने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : कायास्थि  वारे पररचय लर्दिे  

 

 

WHAT के कायास्थि  वारे पररचय लर्दिे । 

 

HOW कसरी एकि अभ्यास 

• लर्दइएको सचूी अध््यि गिे। 

• सचूी अिसुार लवलभन्ि होटेि, रेषु्टरेन्ट र पर्दहरुको पलहचाि गिे। 

• िलजकको साथीहरुसाँग छिफि गिुाहोस।् 

 प्रलशक्षकबाट परीक्षण गराउिहुोस।्  

 

TIME समय ४०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

लचत्र, हातेपलुस्तका। 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु :-कायषस्र्थिको  पररचय लर्दने 

१. मोटेि  भिकेो के हो? 

उिर: सडकको लकिारामा खोलिएको होटि 

 

२. फ्िोटेि (Floatel) कहााँ खोलिन्छ?  

उिर :पािीको सतहमा  

 

३. ररसोटा होटेि (Resort Hotel) कस्तो ठाउाँमा हुन्छ ? 

उिर: स्वच्छ, शान्त वातावरणमा 

 

४. बेन्केट भिेको के हो ? 

उिर: धेरै मालिसहरुिाई एकै पटकमा खाि र  पेय  पर्दाथाको सलभास लर्दिे ठाउाँिाई 

 

५. वेटर होटेि म्यािेजमने्टको कुि शाखामा पर्दाछ? 

उिर: खािा र बेभरेज (F & B) 
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वेटरको काम(Job) को बारेमा पररचय लर्दने  

पाठ योजना  : वेटरको काम(Job) को बारेमा पररचय लर्दने 

लबषय (सीप/अविारणा): वेटरको काम(Job) को बारेमा पररचय लर्दि े

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• वेटरको पररभार्ा लर्दिे  

• वेटरको भलुमका र लजम्मेवारी बारे सचूी विाउिे  

• वेटरिे गिा हुिे र गिा िहुि ेकुराहरु बारे छिफि गिा 

• वेटरमा हुि ुपि ेगणुहरु (attributes) को छिफि गि े

o व्यलिगत गणुहरुको सचूी बिाउिे  

o सामालजक गणुहरुको सचूी बिाउिे।  

o प्रालवलधक गणुहरुको सचूी बिाउि े

• लिलफङ लडलिलफङ (Briefing Debriefing) गिे 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न • खािा सलभास गरेको व्यलि (F&B Service) लचत्र र्दखेाएर 

यो व्यलि को हो र के काम गरररहकेो छ भिेर सोध्िे। 

• लवद्याथीि ेलर्दएको उिर लटप्ि ेर लिष्ट्कर्ामा पगु्िे। 

• आज हामी, वेटरको काम को बारेमा पढ्छौं भिेर पाठको 

पररचय लर्दि े

लचत्र १०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छिफि 

 

 

 

 

सामलूहक काया 

• वेटरको पररचय लर्दिे । 

• वेटरको कामको व्याख्या गिे। 

• होटेि, रेषु्टरेन्टमा वेटरको महत्व बारे छिफि गि े। 

• वेटरको भलुमका र लजम्मेवारीको व्याख्या गिे। 

• वेटरमा हुि ुपि ेगणुहरुको बारेमा छिफि गिे। 

• प्रलशक्षकिे छिफिबाट आएको बुाँर्दाहरु समेटेर पिु 

ब्याख्या गिे । 

• वेटरिे  कामको बिेा गिा हुिे र गिा िहुि ेकाम बारेमा 

छिफि गि।े ।  

• प्रलशक्षकिे छिफिबाट आएको बुाँर्दाहरु समेटेर पिु 

ब्याख्या गिे । 

मौलखक 

खैरो कागज 

 

 

 

 

लफ्िप चाटा 

 

 

 

लफ्िप चाटा 

 

लफ्िप चाटा 

१२०’ 

 

 

 

 

१६५’ 

६०’ 

 

 

 

१२०’ 

६०’ 
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• लिलफङ /लडलिलफङ बारेमा व्याख्या गि े  

 

 

६०’ 

सारांश Summary: 

 • वेटरको भलुमका र लजम्मेवारी के हो ? 

• वेटरिे गिा हुिे र िहुि ेकामहरु  के के हुि ्? 

• लिलफङ लडलिलफङ कलतबेिा गररन्छ ? 

 ५’ 

जम्मा समय:  ६००लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: वेटरको काम(Job) को बारेमा पररचय लर्दने 

पररचय:  

 

वेटरको काम भिेको रेषु्टरेन्टमा पाहुिािाई खािा र पेय पर्दाथाको सलभास लर्दि,े लमजाप्िााँ,लमजा लसि गि ेर पाहुिािे खािा,पेय पर्दाथा 

खाएको जठुो भाडााँ उठाउिे र पाहुिाको टेबि सफा गिे  ब्यलि हो । 

 

वेटरिे गनुषपने कायषहरु 

लमजा प्िााँ,लमजा लसि गिे । 

टेबि सेट अप गि े। 

सधैं िलफङमा हालजर हुिे। 

रेषु्टरेन्टमा चालहि ेसामाग्रीहरु स्टोरबाट लयाउिे । 

रेषु्टरेन्टमा चालहि ेसफा कपडाहरु िन्रीबाट लििे अथवा कपडाहरु स्टोर 

गिे ठाउाँबाट लििे । 

सलह टेबिमा सलह पाहुिािाई खािा तथा पेय पर्दाथाको सलभास लर्दि े। 

जठुो भाडााँहरु पाहुिाको टेबिबाट हटाउि े। 

आवश्यक परेमा पाहुिाको लबि लर्दिे । 

 
वेटरमा हुनु पने गुणहरु 

 सामाशिक गणुहरु 

• पाहुिािाई स्वागत राम्रो साँग गिे । 

• पाहुिाको हराएको सामाग्री राम्रो साँग पलहचाि गरी लफताा लर्दिे । 

• अशि तथा अन्धा पाहुिािाई राम्रो आर्दर सत्कार गि े। 

• सब ैपाहुिाहरुिाई राम्रो आर्दर सत्कार गि े। 

• सब ैपाहुिा साँग राम्रो बोिी बचि गिे । 

• वेटर साँग आकर्ाक ब्यलित्त्व र सलह ब्यबहार हुि ुपि े। 

प्राशिशधक गणुहरु 

• लकलस्तहरु, कााँटा चम्चाहरु राम्रो साँग बोक्िे । 

• पाहुिाको खािा तथा  पेय  पर्दाथा बोक्िे । 

• जठुो भााँडा, लगिासहरु र अन्य सामाग्रीहरु पाहुिाको टेबिवाट बोक्ि।े 

• टेबिमा टेबि कपडाहरु ओछ्याउिे । 

• िालप्कि फोलड गिे । 

• टेबि मेिकुो आधारमा टेबि सेट अप गिे । 

• लबलभन्ि प्रकारको सलभासहरु जस्तै अमरेरकि सलभास, वफेुट सलभास, गररडि सलभास गिे । 

लबलभन्ि प्रकारको कलमलसएको  पेय  पर्दाया बिाउि े। 

 ब्यशिगत गणुहरु 

• सबैसाँग िरम र लमठो बोलिे। 

• होटेिमा सबैसाँग राम्रो सम्बन्ध राख्िे । 

• सधैं हलसिो र फुलतािो रहिे। 
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• कामको समयमा होटेि वा रेषु्टरेन्टिे तोकेको अिसुार सफा िुगा िगाउिे। 

• कपाि मलहिाको हकमा बााँध्ि ेर परुुर्को हकमा छोटो पारेर काट्िे। 

• िङ छोटो र सफा राख्ि।े 

• पाहुिािाई कासरी खशुी पािा सलकन्छ भिेर सतका  रहिे। 

 

वेटरिे गनष हुने र गनष नहुने कुराहरु  

• रेषु्टरेन्टमा आएका पाहुिाहरुिाई राम्रो स्वागत गिे । 

• पाहुिािाई आर्दर र सत्कार गिे । 

• पाहुिािाई मि पिे कुसीमा बसाउि े। 

• पाहुिा कुसीमा बस्र्दा कुसी तान्ि सहयोग गि े। 

• मलहिा पाहुिा िाई पलहिो प्राथलमकता लर्दि े। 

• अशि पाहुिाको राम्रो हरेचाह गि े। 

• पाहुिाको सामाग्रीहरुको राम्रो ख्याि राख्ि े। 

• रेषु्टरेन्ट लभत्र पस्िे र लिस्कि सलभास ढोकाको प्रयोग गि े। 

• फोहोर कपडा र जिुाको प्रयोग िगिे । 

• पाहुिाहरु एक आपसमा कुरा  गर्दाा उिीहरुिाई िरोक्िे, उिीहरुको कुरा िकाट्िे । 

• पाहुिािाई ररस िर्दखेाउि े। 

• पाहुिािाई अपशब्र्द प्रयोग िगि े। 

• पाहुिािे कुिै प्रश्न गर्दाा अथवा कुि ैकुरा माग्र्दा ध्याि लर्दएर सिुे । 

• पाहुिािाई खािा सलभास गर्दाा कुिै कुरा जस्तै चईु  गम िचपाउि ेअथवा मखु िचिाउिे । 

• पाहुिािाई कुिै कुरामा िअत्याउि े। 

• कामको बिेा कलहिे पलि िाक, काि, कपाि आलर्द िकन्याउि े। 

• जलहिे पलि व्यआफूिाई  स्वस्थ सफा र स्वच्छ राख्िे । 

• पाहुिािे कुिै कुरा माग्र्दा अथवा सोध्र्दा बेवास्ता िगि े। 

• पाहुिािाई कलहलयै पलि लटप्स, पैसा िमाग्ि े। 

• सधैं समहूमा राम्रो काम गिे । 

लिलफंग (Briefing)  

लिलफ ग भन्िािे सािो छिफि जहााँ स्टाफ र मेिेजमेन्टको छिफि हुन्छ । लिलफ गमा रेषु्टरेन्ट अथवा फूड एण्ड वेभरेज लबभागमा हुि े

कायाको बारेमा छिफि गररन्छ । लिलफ ग रेषु्टरेन्टमा सम्पणूा स्टाफिे आफ्िो काया शरुु हुि ुभन्र्दा पलहिे कुि काया गि ेर कुि काया 

महत्त्वपणुा छ त्यसको बारेमा थाहा लर्दि गररन्छ । रेषु्टरेन्टमा पाहुिािाई कसरी राम्रो सेवा सलुबधा लर्दि ेभि ेकुराको छिफि हुन्छ । 

लिलफ गमा लसलियर स्टाफिे जलुियर स्टाफिाई लबलभन्ि काया र ियााँ कायाहरुको बारेमा जािकारी लर्दन्छि ्। लिलफ गमा स्टाफहरुको 

ब्यलित्त्व, स्वास््य, सही समयमा उपलस्थती भएिभएको  बारेमा हिे ेकाया लसलियर स्टाफ अथवा म्यािजेमेन्टिे गर्दाछ । 

 

 

लिलफ गको महत्त्वहरु  

• लिलफ गिे स्टाफहरुिाई समहूमा राम्रो काया गिा मद्दर्द पयुााउाँर्दछ । 
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• लबलभन्ि लकलसमको बाधाहरु स्टाफिे भोग्ि ुपरेको सलुझाउिे काम गर्दाछ । 

• कुिै पलि काममा भएको गलती सच्याउि मर्दत गर्दाछ । 

• मेिमुा िभएको खािाहरुको बारेमा जािकारी गराउाँछ । 

• महत्त्वपणुा कायाको जािकारी हुन्छ । 

• लबलभन्ि टेबि सेटअप सम्बन्धी जािकारी हुन्छ । 

• अको लर्दिको कायाको पलि जािकारी हुन्छ । 

• लभआईलप (VIP), लभआईलप CIP र (लसआईलप (IP) ब्यलिहरु आएमा त्यसको पलि जािकारी हुन्छ । 

• लिलफ गिे स्टाफहरुिाई हौसिा प्रर्दाि गिा मद्दर्द गछा । 

(De-brifefing)लड लिलफङ् 

रेषु्टरेन्टमा अथवा फुड एण्ड वेभरेज सलभास लबभागमा काया समापि पलछ गररि ेसािो छिफििाई लडलिलफङ भलिन्छ । लड लिलफङमा 

कुिै पलि कमाचाररिे गरेको कायाहरु कस्तो लथयो भिरे मलूयाङ्कि गरर सलह सझुाव सलिाह लर्दि ेकाया गररन्छ ।कुि काया लठक र कुि 

काया बेलठक  छ भलि सलिाह पलि  गररन्छ ।पाहुिाबाट पलि सझुाव छ भिे त्यसको पलि छिफि गररन्छ ।यस कायामा पाहुिा कलत 

आए र िकारात्मक सझुाव कुिै पाहुिािे गयो लक गरेि त्यसको पलि छिफि हुन्छ । लडलिलफङ स्टाफ र म्यािेजमेन्टको लबचमा पलि 

हुन्छ । 
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अभ्यास १ : वेटरको काम(Job) को बारेमा पररचय लर्दने  

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : वेटरको काम(Job) को बारेमा पररचय लर्दि े

 

 

WHAT के वेटरमा हुि ुपि ेगणुहरुको सचूी बिाउिे  

 

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास 

पााँचजिाको  पााँच समहू बिाउिे । 

• तोक कायाको स्मलृत पत्र लर्दि।े 

• काया : वेटरको व्यलिगत गणुहरु, सामालजक गणुहरु र प्रालवलधक गणुहरुको सचूी 

बिाउिहुोस। 

• समहूमा छिफि गरर लिष्ट्कर्ािाई लफ्िप चाटामा  िेख्िहुोस ्। 

• समहूबाट िाईके छान्िहुोस ्। 

 प्रत्येक समहूको िाईकेिे छिफिबाट आएको लिष्ट्कशािाई प्रस्तुत गिुाहोस ् 

 

TIME समय  तयारी: ९०’ 
प्रस्तुलतकरण: १५’(प्रत्येक समहूिाई) 

जम्मा समय: १६५’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

तोक काया स्मलृत पत्र, लफ्िप चाटा,माका र 

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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अभ्यास २: वेटरको काम(Job) को बारेमा पररचय लर्दने  

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : वेटरको काम(Job) को बारेमा पररचय लर्दि े

 

 

WHAT के वेटरिे  गिा हुि ेर गिा िहुिे कुराको सचूी बािाउिे ।  

 

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास 

पााँचजिाको  पााँच समहू बिाउिे । 

• तोक कायाको स्मलृत पत्र लर्दि।े 

• काया : वेटरिे  गिा हुि ेर गिा िहुिे कुराको सचूी बिाउिहुोस। 

• समहूमा छिफि गरर लिष्ट्कर्ािाई फ्िास काडामा  िेख्िहुोस ्। 

• समहूबाट िाईके छान्िहुोस ्। 

•  प्रत्येक समहूको िाईकेिे छिफिबाट आएको लिष्ट्कर्ािाई प्रस्तुत गिुाहोस ्। 

 

TIME समय तयारी: ६०’ 
प्रस्तुलतकरण: १०’(प्रत्येक समहूिाई) 

जम्मा समय: १२०’ 
 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

तोक काया स्मलृत पत्र, लफ्िप चाटा,माका र 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु:वेटरको काम को बारेमा पररचय लर्दने  

१. वेटरिे भन्िािे कस्तो व्यलि वलुझन्छ ? 

उिर: रेषु्टरेन्टमा पाहुिािाई खािा र पेय पर्दाथाको सलभास लर्दि,े लमजाप्िााँ,लमजा लसि गि ेर पाहुिािे खािा,पेय 

पर्दाथाखाएको जठुो भाडााँ उठाउिे र पाहुिाको टेबि सफा गिे  ब्यलि  

 

२. वेटरिे गिुापि ेकाम के के हुि?् 

उिर: लमजा प्िााँ,लमजा लसि गिबेि सेट अप गि े, रेषु्टरेन्टमा चालहि ेसामाग्रीहरु स्टोरबाट लयाउि,े सफा कपडाहरु 

िन्रीबाट लििे, अथवा कपडाहरु स्टोर गि ेठाउाँबाट लििे, सलह टेबिमा सलह पाहुिािाई खािा तथा पेय पर्दाथाको 

सलभास लर्दिे , जठुा भाडााँहरु पाहुिाको टेबिबाट हटाउि े। 

 

३. वेटरमा हुिपुिे गणुहरु के के हुि ्? 

उिर: ब्यलिगत, सामालजक,प्रालवलधक 

 

४. वेटरिे के के काम गिुा हुाँर्दिै? 

उिर: पाहुिािाई ररस िर्दखेाउिे ,अशब्र्द प्रयोग िगिे ,कुि ैप्रश्न गर्दाा अथवा कुि ैकुरा माग्र्दा ध्याि लर्दएर सनु्िे ,खािा 

सलभास गर्दाा कुिै कुरा जस्तै चईु  गम िचपाउि ेअथवा मखु िचिाउि े,काम गर्दाा  िाक, काि, कपाि आलर्द िकन्याउिे । 
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मोड्यिु २: स्वास््र्थ 
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  व्यलिगत स्वास््यवारे लसंंहवािोकन  गने  

पाठ योजना  : व्यलिगत स्वास््र्थबारे लसंहवािोकन गने 

लबषय (सीप/अविारणा): व्यलिगत स्वास््थबारे लसं हवािोकि गि े

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• व्यलिगत स्वास््यवारे पररभार्ा लर्दिे 

• वेटरको यलुिफोमा र ग्रलुमङ बारे छिफि गिे  

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक  प्रश्न वेटरको सफा यलुिफमा र कपाि छोटो काटेको र फोहर  र  कपाि 

िकोरेको वेटरको लचत्र र्दखेाउिे । 

 पाहुिािे  कस्तो वेटरिाई रुचाउछ  ? वेटरको ब्यलिगत स्वास््थिे र 

रेषु्टरेन्टमा के असर पाछा भिरे सोध्ि ेर छिफि गिे । 

लवद्याथीिे लर्दएिे लर्दएको उिर लटपरे लिर्ं्कर्ामा पगु्िे । 

आज हामी व्यलिगत स्वास््यको वारेमा छिफि गछौं  भिेर 

पाठको पररचय लर्दि े। 

लचत्र ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छिफि 

 

 

 

 

सामलूहक काया 

• व्यलिगत स्वास््य भिेको के हो? छिफि गिे  र  व्याख्या 

गिे । 

•  वेटरको व्यलिगत स्वास््यिे  रेषु्टरेन्टको काममा कसरी 

असर पाछा?छिफि गि े।  

• वेटरको व्यलिगत स्वास््य कसरी सफा राक्ि ुपछा  ब्याख्या 

गिे । 

• ग्रलुमङ भिेको के हो? छिफि गिे 

• वेटरको ग्रलुमङिे होटिमा के कस्ता भलूमका हुन्छ ? 

छिफि गिे  

• वेटरको ग्रलुमङ कस्तो हुिु पछा ? व्याख्या गिे । 

• वेटरको व्यलिगत स्वास््य र ग्रलुमङिे होटिमा के कस्तो 

भलुमका खेन्छ ? छिफि गिे । 

मौलखक 

 

 

 

 

लफ्िप चाटा / 

सेतो पाटी 

 

 

 

 

५२’ 

 

 

 

 

 

सारांश Summary: 

 • वेटरमा हुि ुपि े व्यलिगत स्वास््य वारेमा भन्िहुोस ्।  ३’ 
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जम्मा समय:  ६०’ लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: व्यलिगत स्वास््र्थबारे लसंहवािोकन गने 

पररचय: 

व्यलिगत स्वास््य भन्िंािे फूड एण्ड वेभरेज लवभागमा काम गिे व्यलिको स्वास््यिाई ई  लगत गर्दाछ । व्यलिगत स्वास््य रहि 

आफ्िो सरसफाईमा ध्याि लर्दि ुपर्दाछ । खािा तथा  पेय  पर्दाथाको सेवा पाहुिािाई लर्दि ेव्यलि सफा, स्वास््य भएि भिे राम्रो स्तरको 

सेवा, सलुवधा पाहुिािाई लर्दि सक्र्दिै । स्वास््य राम्रो िभएको व्यलििे खािा तथा  पेय  पर्दाथा सलभास गर्दाा खाि अस्वस््य हुि े

सम्भाविा धेरै हुन्छ । पाहुिािाई राम्रो सलुवधा लर्दिको िालग सलभासमा रहि ेव्यलि सधैं िहुाएको, हाँलसिो र फुलतािो हुिपुछा । 

 

फूड वेभरेज लवभागमााः व्यलिगत स्वास््यको महत्व  

• व्यलित्व राम्रो हुि ु। 

• काम गि ेवातावरण स्वच्छ, सफा रहन्छ । 

• क्रस कन्टालमिेसि (cross contamination) बाट बचाउाँछ । 

• फुड पोइजलिङ (food poisoning) बाट  बचाउाँछ । 

• रोग फंैलििवाट बचाउाँछ । 

 

व्यलिगत स्वास््य हुनको िालग लनम्न कायष गनुष पछष । 

• चपी गई सकेपलछ साविु पािीिे हात धिु,े फोहर सामाग्री समाएपलछ साविुपािीिे हात धिु े। 

• सधैं   र्दााँत, मखु, आंाँखा, िाक, हात कपाि सफा राख्िे । 

• सधैं िहुाउि े। 

• सधैं लभत्री िुगा फिे । 

• कपाि, िङ्ग, र्दारी, जुाँगा काट्िे अथवा छोटो विाएर राख्ि े। 

• धेरै मेकअप िगि ेर धेरै गहिाहरु ििगाउिे । 

• स्टाफिे िगाएको कपडा सफा, सखु्खा र राम्रो हुिपुछा । 

• जिुा पोलिस गरेको र लहि सािो भएको िगाउिे । 

• सम्पणूा स्टाफ सधैं राम्रो र ग्रंुलमङ्ग हुि ुपर्दाछ । 
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 प्रश्नहरु : व्यलिगत स्वास््यको लसंहवािोकन गने 

१. व्यलिगत स्वास््य भिेको के हो ? 

उिर:आफ्िो शरररको सर-सफाई जस्तै हात,खटु्टा,िङ,कपाि आलर्दको सफाई । 

 

२. वेटरको हात कस्तो हुि ुपछा? 

उिर: सफा, काम गरेपलछ साबिु पािीिे हात धोएको, िङ छोटो काटेको सफा । 

 

३. ग्रलुमङ्ग भिेको के हो ? 

उिर:सफा िगुा,सफा जिुा, कपाि सफा  कोरेको ,र्दारी काटेको । 
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रेषु्टरेन्टको हाइलजन मेन्टेन (hygiene maintain) गने 

पाठ योजना :रेषु्टरेन्टको हाइलजन मेन्टेन (hygiene maintain) गने 

लबषय (सीप/अविारणा): रेषु्टरेन्टको हाइलजन मेन्टेन (hygiene maintain) गने। 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : रेषु्टरेन्ट 

के काम : रेषु्टरेन्टको हाइलजि मेन्टेि गिे  

कलत राम्रो: भईु सफा,र्दाग रलहत छ, फिीचर सफा छ, रेषु्टरेन्टको लभिा सफा छ। 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• रेषु्टरेन्ट सफा गिुाको उद्दशे्य बारे छिफि गि ेरेषु्टरेन्ट सफा गिे । 

• रेषु्टरेन्ट सफा गिा प्रयोगमा अउिे सफाईबारे छिफि गिे । 

• सफाइ गर्दाा ध्याि लर्दिपुिे कुराहरूमा छिफि गिा । 

• प्राथलमक उपचार वारे वणाि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न छिफि सफा  र फोहोर रेषु्टरेन्टत्को लचत्र  र्दखेाउिे र लचत्र र्दखेाएर के फरक छ 

भिेर सोध्िे ।  

लवद्याथीिे लर्दएको उिर लटपरे लिष्ट्कर्ामा पगु्िे । 

आज हामी रेषु्टरेन्टको हाइलजि  मेन्टेि कसरी गिे भिरे  पाठको 

पररचय लर्दि े। 

 

लचत्र 

५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दशाि 

 

 

 

• रेषु्टरेन्ट सफा कसरी राख्ि सलकन्छ ? छिफि गिे । 

• रेषु्टरेन्ट सफा गि ेतरीकाहरु बारे  र रेषु्टरेन्ट सफा गर्दाा ध्याि 

लर्दिे कुराहरु वताउिे । 

• रेषु्टरेन्ट सफा कलतबिेा बिेा गररन्छ वणाि गिे ।  

• रेषु्टरेन्ट सफा गिा चालहिे आवश्यक सामाग्रीहरु वणाि गि े

• काम गर्दाा अपिाउि ुपिे सरुक्षाका लियमहरु बताउिे । 

• सखु्खा डलस्टङ  को वारेमा बताउि ेर गिा लसकाउि े। 

• डलस्टङ गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु बताउि े। 

• मोलपङ को बारेमा भन्ि ेर गिा लसकाउिे । 

• मोलपङ गर्दाा ध्याि लर्दि ुपि ेकुराहरु बताउि े। 

सेतोपाटी 

 

 

 

खैरो कागज 

३०’ 

 

 

 

 

 

३०’ 
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सामलूहक काया 

 

 

एकि काया 

• सालिटेसि(Sanitation) को वारे भन्िे र गिा लसकाउि े। 

• सालिटेसि गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु बताउिे । 

• प्राथमलमक उपचारको वारेमा ब्याख्या गिे । 

• समहूमा अभ्यास गराउिे । 

• अभ्यास अिसुार प्रयोगात्मक काया गराउिे । 

• लिर्दशेि लर्दिे र मलूया कि गिे । 

• हाते पसु्तक पढ्ि लर्दि े। 

 

 

 

 

१००’ 

 

१८’ 

 

सारांश Summary: 

मौलखक प्रश्न  

 

रेषु्टरेन्टको हाइलजन ्कसरी मन्टेन गररन्छ?   

  

 २’ 

जम्मा समय:  १८० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: रेषु्टरेन्टको हाइलजन मेन्टेन  गने। 

 

पररचय: 

 

रेषु्टरेन्टको  हाइलजि भन्िािे रेषु्टरेन्टमा रहकेा सम्पणूा सामाग्रीहरु जस्तै फिीचरहरु लभिा आलर्द सफा र र्दाग रलहतभएको भईू   भन्िे  

बलुझन्छ। रेषु्टरेन्टमा हाइलजि अत्यन्तै महत्वपणूा  हुन्छ। स्वच्छ र सफा रेषु्टरेन्टिे पाहुिािाई आकर्ाण गिा मद्दर्द पयुााउंाँछ। फोहोर 

रेषु्टरेन्टमा कुिपैलि पाहुिा बस्ि र खाि िरुचाउि ेभएकोिे रेषु्टरेन्टको  सफाई(Hygiene) मा ध्याि लर्दि ुपछा। रेषु्टरेन्ट सधैं सफा राख्र्दा 

लवलभन्ि प्रकारका हालिकार लकटाणहुरुिे खािामा रोगहरु फैिाउि पाउाँर्दिैि ् । रेषु्टरेन्ट सफा मात्र भएर हुंाँर्दिै र रेषु्टरेन्टको सम्पणूा 

सामाग्री जस्तै फिीचरहरु पलि सलह हुिपुछा । जसिे रेषु्टरेन्टको सफाई राम्रो राख्ि मद्दर्द पगु्र्दछ । रेषु्टरेन्टको सफाई मात्र भएर पगु्र्दिै 

रेषु्टरेन्टमा पाहुिािाई खवुाउिे खािा र सलभास गिे व्यलि पलि सफा र स्वच्छ हुिपुछा । 

 

रेषु्टरेन्ट सफा (Hygienic) राख्न :-  

• भईुं  लसलिङ्ग र लभिा सधैं सफा र सखु्खा राख्िं ुपछा। 

• कापेटहरुमा भ्याकुमिे सधैं सफा गिुा पछा। 

• टेबिमा रालखएको टेबि क्िथ, प्िेट,कााँटाचम्चा, फुिर्दािी, एस्टे्र आलर्द सफा राख्िपुर्दाछ । 

• फिीचरहरु सफा र र्दागरलहत हुि ुपर्दाछ । 

• झ्याि,लभिामा कुलर्दएको वा  रालखएको तस्वीरहरु सफा राख्ि ुपर्दाछ । 

• रेषु्टरेन्टको चपी सधैं सफा राख्ि ुपछा। 

• रेषु्टरेन्ट सफा गिा प्रयोग हुिे औजारहरु सफा राख्ि ुपछा। 

 

रेषु्टरेन्ट सफा गर्दाष ध्यान लर्दनुपने कुराहरु: 

• रेषु्टरेन्टमा फोहर र्दखे्िे लबलिकै सफा गरर हालि ुपर्दाछ, जसिे गर्दाा फोहर सकेुर र्दाग िाग्ि पाउाँर्दिै । 

• यलर्द पाहुिा हुाँर्द ैसफा गिुा परेमा उिीहरुिाई कुि ैप्रकारको फोहर र चोट िाग्ि ुहुाँर्दिै । 

• यलर्द भईू     लभजेको  छ भि ेसावधािी बोडा राखरे पाहुिाहरुिाई जािकारी गराउि ुपर्दाछ गर्दाा र्दघुाटिाबाट बचाउाँछ । 

• काम गिा सरुु गर्दाा पलि सावधािी बोडा राखरे गिुा पर्दाछ । 

काम गर्दाा सरुक्षाको िालग प्रयोग हुिे सामाग्रीहरु जस्तैः पाँन्जा, रवर वटु,मास्क,एप्रोि आफ्िो सरुक्षाको िालग कामको अवस्था र ठााँउ 

अिसुार अलिवाया रुपिे िगाउि ुपछा । 

सरुक्षा र कामको िालग प्रयोग 

हुिे सामाग्रीहरु 

लकि लचत्रहरु 

पाँन्जा काम गर्दाा केलमकिहरु, लशशाहरु र वा  

फोहरहरु हातिे लसधै छुाँर्दा हातमा फोहर र 

घाउचोट िाग्िबाट बचाउि ।  

 



 

 47  

 

रवर वटु काम गर्दाा केलमकिहरु लशशाहरु र र अन्य 

ठाउाँका फोहरहरु खटु्टामा  घाउचोट िाग्िबाट 

बचाउि ।  

 

मास्क काम गर्दाा केलमकिहरु, र अन्य ठाउाँका  

गन्धहरुिे लसधै श्वासप्रश्वासमा असर िगरोस 

भन्िाका िालग । 

 

एप्रोि काम गर्दाा केलमकिहरु, अन्य ठाउाँका  

फोहरहरुिे िुगा वा शरररमा असर िगरोस ्

भन्िाका िालग । 

 

 

प्रार्थलमक उपचार 

कुिै पलि काया गर्दाा र्दघुाटिावस केलह भई हािेमा अस्पताि िग्ि ुवा डाक्टर आउि ुभन्र्दा अगाडी केही िराम्रो भई िहािोस भिेर 

गररि ेपलहिो उपचार िाई ि ैप्राथलमक उपचार भलिन्छ। प्राथलमक उपचार भिेको शरुुमा गररि ेउपचार हो। र्दधुाटिामा परी घाईतेको 

अवस्था अझ िलबलग्रयोस भिेर घाईतेिाई लचलकत्सककहााँ पगु्ि ुअलघ लर्दइिे सामान्य प्राथलमक उपचार  हो। प्राथलमक उपचारिे 

घाईतेिाई तत्काि राहत लर्दिकुा साथै मािलसक रुपमा खतरामिु भएको महशसु गिा मद्दर्द गछा। प्राथलमक उपचार गिाको िालग हरेक 

क्षेत्रमा फस्ट एड बक्स रालखएको हुन्छ। कुिै काया गर्दाा कुिै घाउ चोट िालग हािेमा  घाईतेिाई प्राथलमक उपचार   गिा  प्रयोग गररि े

बाकस िाई फस्ट एड वक्स भलिन्छ, जसमा टेप घाउमा िगाउि े टेप र खाि ेऔर्धी रालखएको हुन्छ । यो फस्ट एड बक्स कहााँ 

रालखएको हुन्छ  वा कहााँ बाट प्राि गिा सलकन्छ भन्ि ेकुराको पलहिे िै जािकारी राख्िपुिे हुन्छ तालक केलह भई हािेमा तुरुन्त त्यो 

बक्स लयाएर आफ्िो वा अरुको उपचार गिा सलकन्छ। 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: रेषु्टरेन्टको हाइलजन मेन्टेन (hygiene maintain) गने। 

 

लबर्य/इकाई रेषु्टरेन्टको हाइलजन मेन्टेन गने 

सीप/अवधारणा रेषु्टरेन्टका हाइलजि मेन्टेि गि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : रेषु्टरेन्ट 

के काम : रेषु्टरेन्टको हाइलजि मेन्टेि गिे  

कलत राम्रो: भईू   सफा,र्दाग रलहत छ, फिीचर सफा छ, रेषु्टरेन्टको लभिा सफा छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

कुचो, डस्टर, वाललटि , मोप, पािी, लडटरगेन्ट, डस्टप्याि,डस्टलपि, स्यालिटाइजर,भईु   सफा गि ेबरुुस  

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आबश्यक समाग्री स किि गि े।    

२.  एप्रोि, पन्जा,बटु,मास्क िागाउिे ।    

३.  सफा सखु्खा डस्टर लििे ।    

४.  लभिाहरु सफा सखु्खा डस्टरिे(dry dusting )  धिुो िगएसम्म पछु्िे ।    

५.  अको सफा सखु्खा डस्टर लिि े।    

६.  रेषु्टरेन्टको फिीचरहरुहरु सफा सखु्खा डस्टरिे(dry dusting ) धिुो िगएसम्म पछु्िे ।    

७.  भईू   सफा गिा कुचो लििे ।    

८.  रेषु्टरेन्टको भईू  मा कुचो  (floor mooping) धिुो जािे गरर सफासाँग  कुचो िगाउि े।    

९.  भईू    सफा गिा अको सफा सखु्खा डस्टर लिि े।    

१०.   रेषु्टरेन्टको भईु   सफा सखु्खा डस्टरिे(dry dusting ) पछु्ि े।    

११.  लभिा भईू    स्यालिटाइज(Sanitize)गिा स्यालिटाइजर(डेटोिवा केलमकि) सफा डस्टरमा राख्िे 

। 

   

१२.  रेषु्टरेन्टको लभिा स्यालिटाइज(Sanitize) गिे ।    

१३.  रेषु्टरेन्टको भईू    सफा स्यालिटाइज(Sanitize) गिे ।    

१४.  सम्पणूा प्रयोगमा आएको सामािहरु यथा स्थािमा राख्िे ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-४,६,८ 
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अभ्यास १: रेषु्टरेन्टको हाइलजन मेन्टेन गने। 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) :  रेषु्टरेन्टको हाइलजि मने्टेि गि।े 

 

 

WHAT के  रेषु्टरेन्टको हाइलजि मने्टेि गि।े 

 

HOW कसरी सामलूहक प्रयोगात्मक काया :-  

• लर्दईको सचूीबारे छिफि तथा प्रयोगात्मक  गि े। 

• सालिटाईजार  र प्राथलमक उपचारको िमिूा पलहचाि गिा िगाउिे । 

• पलहचाि गरेको र लठक गरेकोिाई अिग्ग ैराख्िे । 

• रेषु्टरेन्ट सफा गर्दाा सखु्खा डलस्टङ र मोलपङ को बारेमा पािैपािो अभ्यास गिा िगाउि े। 

• प्रलशक्षक बाट प्रलशक्षण गराउि े। 

•  

TIME समय  सामलूहक काया:१०० 

एकि काया :१८’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

कुचो, डस्टर, वाललटि , मोप, पािी, लडटरगेन्ट, डस्टप्याि,डस्टलपि, स्यालिटाइजर,भईु   सफा गि े

बरुुस 

  

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु :-रेषु्टरेन्टको हाइलजन मेन्टेन  गने। 

 

१. रेषु्टरेन्ट सफा गर्दाा पलहिा के गिुा हुन्छ ?  

उिर:मोलपङ 

 

२. सखु्खा डलस्टङ भिेको के हो? 

उिर:पािी वा अरु केलमकि लबिा सफा र सखु्खा डस्टरिे गररिे सफाई 

 

३. प्राथलमक उपचार भिेको के हो ? 

उिर: घाइतेिाई अस्पताि िपगु्र्दा सम्म गररि ेप्रथम उपचार हो । 

 

४. रेषु्टरेन्टको सफाई गर्दाा आफ्िो सरुक्षाको िालग के के िगाउि ुपछा? 

उिर: बटु, पन्जा, मास्क, एप्रोि । 
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मोड्यिु ३: मेन ु
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  मेनुको ब्याख्या गने   

पाठ योजना  :मेनुको ब्याख्या गने  

लबषय (सीप/अविारणा): मेिकुो ब्याख्या गि े

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• मेिकुो पररभर्ा लर्दि े। 

• मेि ुलकि प्रयोग गररन्छ बताउि े। 

• मेिकुो प्रकार छिफि गिे। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न छिफि • होटेि वा रेषु्टरेन्टमा जार्दााँ खािा कसरी अडार  गिुाहुन्छ? 

• वेटरिे खािा अडार  गिााको िालग के लर्दन्छ? 

• अलहिे सम्म हिेुा भएको मिेमुा के के फरक पाउि ुभएको 

छ?  

• मालथका प्रश्नहरुमा छिफि गिे । 

• : आज हामी मिेकुो बारे पढ्छौ भिरे पाठको पररचय लर्दि।े 

 ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

मौलखक प्रश्न  

 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

प्रर्दशाि गि े 

 

समहू काया 

• मेि ुके हो? छिफि  गिे । 

• होटेि रेषु्टरेन्टमा मेिकुो महत्च  बारे ब्याख्या गि े

• मेि ुकलत प्रकारका हुन्छि ्?  ब्याख्या गिे । 

• आ िा काटे (A’la Carte) मेिकुो बारे छिफि गिे।  

• ताब्िे डी होटे (Table d’ hote )मेि ुछिफि गिे। 

• र्दवैु मेि ुर्दखेाएर मेिकुो फरक बारे बझुाउिे । 

• र्दवैु मेिकुो  प्रयोग बारे छिफि गि।े 

• र्दवैु मेि ुलवधाथीिाई पढ्ि लर्दि ेर छिफि गि े

सेतोपाटी 

 

 

मेि ु

 

 

३०’ 

 

 

 

६२’ 

 

 

 

 

२०’ 

सारांश Summary: 

मौलखक प्रश्न  

 

मेि ु होटेि रेषु्टरेन्टमा लकि प्रयोग गररन्छ ? 

मेिकुो फरक भन्िहुोस ्। 

 ३ ‘ 

जम्मा समय:  १२० लमिेट 

अध्ययन सामाग्रीहरु: मेनुको ब्याख्या गने । 
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पररचय: 

मेििुाई अङ्गे्रजीमा लबि अफ लफएर भलिन्छ । जसमा खािा अलि  पये  पर्दाथाको मलूय लबवरण सलह र प्रष्ट तररकािे िेलखएको हुन्छ 

। मेि ुखािाको मलूय पाहुिािाई जािकारी गराउिको िालग होटि, रेषु्टरेन्टमा प्रयोग गररन्छ । मिे ुखािा तथा  पेय  पर्दाथा लबक्री गिे 

माध्यमको रुपमा लिईन्छ । मेिमुा खािाको बारेमा पणूा जािकारी र प्रत्येक खािाको मलूय सलह र प्रष्ट तररकािे लर्दएको हुन्छ । 

मेि ु पपेरमा लप्रन्ट गररएको अथवा कािोपाटी , सेतोपाटीमा िेखेको पाईन्छ । 

जसमा सम्पणूा खािा तथा  पेय  पर्दाथाको िाम उलिेख गररएको हुन्छ । मेििेु 

पाहुिािाई कस्तो लकलसमको खािा खािे भिरे रोज मद्दर्द पयुााउछ । 

मेििेु पाहुिािाई कुि खािा खाि ेभिेर रोज्ि मद्दर्द पयुााउछ ।  

१. आिा काटे (A’ la Carte menu choice menu) 

आिा काटे मेि ुभन्िािे खािा रोजेर र प्रत्यक खािाको आ-आफ्ि ैमलूय सचूी 

लर्दएको मेि ुभन्िे बलुझन्छ । आिा काटे  मिेमुा पाहुिािे खािाको अडार गररसके 

पलछ मात्र खािा बिाईन्छ । यस्तो मेि ुलबहािको खाजा (Break fast), लर्दउाँसो र 

रालतको (lunch  and  dinner) खािा र  बार, रुम सलभास आलर्दको िालग प्रयोग 

गररन्छ । 

२. टाव्िे  लड होटे (Table d’hote Menu :fix menu) 

टाव्िे लड होटेच मेििुाई लफक्स मिे ुभलिन्छ । यस्तो प्रकारको मेिमुा खािाको प्रकार 

कम हुन्छ । पाहुिािे लफक्स मात्राको खािाको प्रकार मात्र खाि पाउाँछ ।  सम्पणूा 

खािाको प्रकारको मलूय एकै ठाउाँमा रालखएको हुन्छ । योमेि ुआिाकाटा मेि ुभन्र्दा 

सस्तो हुन्छ । यस प्रकारको मेिमुा पाहुिािे आफूिे चाह ेजस्तो खािा रोजी खाि 

पाउाँर्दिै । 

मेनुको प्रकार  

• िेकफाष्ट मेि ु(Breakfast Menu) :  लबहाि सबाप्रथम खाईि ेखािा वा खाजािाई िेक फाष्ट भलिन्छ । यो लबहाि ७ बजे 

र्दलेख १० बजे लभत्र खाईन्छ । िेक फाष्ट मेिमुा इङ्लिस ्िेकफास्ट ,कलन्टिेन्टि िेकफास्ट , अमेररकि िकेफास्ट ,इलन्डयि 

िेकफास्ट (English breakfast, continental breakfast, American Breakfast, indian break fast) पर्दाछ  ।  

• िन्च मेि ु(Brunch Menu) : मध्य लबहािीमा िेक फास्ट पलछ र लबहािको खािा  भन्र्दा पलहिे खाईि ेखािािाई िन्च 

भलिन्छ । यो लबहाि १० बजे र्देखल १२ बजेको लबचमा सलभास गररन्छ । साङ्लवच, बगार,हट डग, भेलजटेबि पालटज 

(sandwiches, burgers, hot dog, vegetable patties), तातो, चीसो  पेय  पर्दाथा यस मिेमुा रालखएको हुन्छ । 

• िन्च लडिर मिे:ु (Lunch / dinner menu) धेरै मात्राको खािा, जिु िेकफास्ट भन्र्दा पलि बढी हुन्छ र लर्दउाँसो १२ बजे 

वाट २ बजे सम्म खाईन्छ । त्यसिाई िन्च भलिन्छ र राती ६ बजेवाट १० बजे खाििेाई लडिर भलिन्छ । 

• सप्पर मेि ु(Supper menu): राती लढिा खाईि ेखािािाई सप्पर भलिन्छ । 

• हाई टी मेि ु(High tea menu ):लर्दउाँसो ३ बजे बाट  ५ बजे सम्म खािे खाजािाई हाई टी भालिन्छ । 
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• रुम सलभास मेि ु(Room service menu ): होटिको कोठामा बस्िे पाहुिािाई खािा सलभास गिा बिाईको मिे ुजस्मा 

खािाको प्रकार कम मात्रामा हुन्छ । 

• बार मेि(ुBar menu): लवलभन्ि प्रकारको अलकोहोलिक र िि ्अलकोहोलिक  पेय  पर्दाथा बार मेिमुा पछा ।   

• लसजिि मिे:ुलसजि अिसुार पाईिे खािाको आधारमा बिाइि े मिे ु लसजिि मिे ु हो। जस्तै मौसम अिसुार पाइि े

फिफूि,तरकारी र र्दशे अिसुारको खािाको पररकार यसमा पर्दाछ । 

• स्पेसि मेि ु:कुिै लबरे्श लर्दि वा चाडपवा पारेर बिाइि ेखािाको आधारमा बिाइि ेस्पेसि मेि ुहो । 
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प्रश्नहरु : मेनुको ब्याख्या गने । 

१. मेि ुभिेको के हो ? 

उिर: खािा अलि  पेय  पर्दाथाको मलूय लबवरण सलह र प्रष्ट तररकािे िेलखएको मिे ुहो । 

 

२. आिा काटे मिे ुभिेको के हो? 

उिर: खािा रोजेर र प्रत्यक खािाको आ-आफ्ि ैमलूय सचूी िेलखएको लववरण हो ।  

 

३. ताविे  लड होटे मेि ुभिेको के हो? 

उिर: सम्पणूा खािाको प्रकारको मलूय एकै ठाउाँमा रालखएको लववरण हो । 

 

४. आिा काटे  र ताव्िे लड होटे  मेिकुो फरक  के हो ? 

उिर: आिा काटेमा खाि अिसुार मलूय हुन्छ र खािाको चोइस धेरै हुन्छ, ताव्िे  लड होटेमा सम्पणूा खािाको प्रकारको मलूय 

एकै ठाउाँमा रालखएको हुन्छ । 

लठक ऊिर िेख्िहुोस  

५. िेक फाष्ट मेि ुलबहाि …………………… बजे सम्म सलभास गररन्छ । 

क. ६ बजे र्दलेख १० 

ख. ७ बजे रे्दलख १० 

ग. ८ बजे र्दलेख १ 

घ. ९ बजे र्दलेख १० 

 

६. राती लढिा खाईि ेखािािाई ..................... भलिन्छ ? 

क. हाई लट 

ख. लडिर 

ग. सपर 

घ. िन्च 



 

 56  
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मोड्यिु ४: लमजा किा 
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लमजा किा बारे ब्याख्या गने  

पाठ योजना  : लमजा किाबारे ब्याख्या गने 

लबषय (सीप/अविारणा): लमजा प्िाबारं ेब्याख्या गि े

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives:  

• लमज प्िाको पररभर्ा लर्दिे । 

• लमज प्िा गर्दाा ध्याि लर्दि ुपि ेकुराहरुको वणाि गिे । 

• लमज प्िा गररिे  कुराहरुको वणाि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न र छिफि 
• रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुि ेसामाग्रीहरु सफा गरररहकेो व्यलिको 

लचत्र र्दखेाएर उसिे के गरररहकेो छ भिरे सोध्ि े। 

• लवद्याथीबाट प्राि  उिर लटपी लिष्ट्कर्ामा पगु्िे । 

• आज हामी लमजा प्िा बारे पढ्छौ  भिेर पाठको पररचय 

लर्दिे । 

लचत्र ५ ‘ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

 

• लमजा प्िाको पररभार्ा लर्दिे । 

• लमजा प्िा गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु वणाि गिे । 

• लमजा प्िाको महत्चबारे छिफि गिे  

• लमजा प्िा गररिे कुराहरु व्याख्या गिे र लकि गररन्छ 

व्याख्या गि े। 

• लमजा प्िा गररिे कुराहरु व्याख्या गिे र लकि गररन्छ 

व्याख्या गि े। 

लफ्िपचाटा/ 

सेतोपाटी 

 

२२ ‘ 

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  

मौलखक प्रश्न  
• लमजा प्िाको भिेको के हो ?  

• लमजा प्िाक लकि गररन्छ ? 

 

 ३’ 

जम्मा समय:  ३०. लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: लमज किाबारे  ब्याख्या गने । 

पररचय: 

लमजा प्िा भन्िािे रेषु्टरन्टमा पाहुिािाई स्वागत भन्र्दा पलहिे पाहुिािाई खािा अथवा  पेय  पर्दाथा सलभास गिा चालहिे सम्पणूा 

सामाग्री सफा गरर सलह ठाउाँमा भण्डारण गरर राख्िे भन्ि ेबलुझन्छ । फूड एण्ड वेभरेज लबभागमा पाहुिािाई खािा खवुाउिको िालग 

अथवा पाहुिािाई खािा र लपउिको िालग प्रयोग हुि ेसम्पणूा सामाग्री पाहुिा आउि ुभन्र्दा पलहिािै तयार पारर राख्ि ुपर्दाछ । 

रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुिे काटााँ चम्चा, लगिास, लसरालमकको भाडााँ, लकस्ती, टेबि, कुसी, अन्य टेबिमा प्रयोग हुि ेकपडाहरु तयार पारेर 

राख्ि ुपर्दाछ । लमजा प्िा र्दलैिक काया र गरररहि ुपिे काया हो । सलभास सलह तररकािे र ढ ग (process) वाट गिाको िालग लमजा प्िा 

अत्यन्तै आबश्यक पर्दाछ । लमजा प्िा सलह रुपमा भयो भिे पाहुिािाई सरि तररकािे सलभास लर्दि सलकन्छ । 

लमजा किा रषु्टरेन्टमा  

• टेबिु  सेटअप (setup/setting)  गिे  

• मेिकुो आधारमा आवश्यक प्िेट, गिास, कााँटा चम्चा तयार गिे । 

• िालप्कि फोलड गिे । 

• ििु र मररचको धिुो बट्टमा भि े। 

• लकस्तीमा लकस्तीको कपडा राख्ि े। 

• लचिीको भााँडा भिे । 

• पािीको भााँडा भिे । 

• मेि ुतयार गिे । 
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प्रश्नहरु 

१. लमजा प्िा भिेको के हो? 

उिर :पाहुिािाई स्वागत भन्र्दा पलहिे पाहुिािाई खािा अथवा  पेय  पर्दाया सलभास गिा चालहिे सम्पणूा सामाग्री सफा गरर सलह 

ठाउाँमा भण्डारि गरर राख्ि ु

 

२. लमजा प्िा गर्दाा कस्तो काया गररन्छ ? 

उिर:रेषु्टरेष्टमा प्रयोग हुिे काटााँ चम्चा, गिास, सेरालमकको भाडााँ, लकस्ती, टेबि, कुसी, अन्य टेबिमा प्रयोग हुिे कपडाहरु 

तयार पारेर राख्ि ु
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लगिासहरु ह्यान्डि गने (Handle Glasses)  

पाठ योजना  :लगिासहरु ह्यान्डि गने (Handle Glasses)  

लबषय (सीप/अविारणा): लगिासहरु ह्यान्डि गने (Handle Glasses) 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : धोएको लगिासहरु 

के काम : लगिासहरु ह्यान्डि गिे 

कलत राम्रो: लगिासहरु सखु्खा छ, लगिासहरु सफा,र्दाग रलहत छ। 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• लगिासहरुका प्रकार बारे ब्याख्या गिे । 

• लगिासहरुका भण्डारणका बारेमा ब्याख्या गिे । 

• लगिासहरु प्रयोग गर्दाा सावधािी अपिाउिु पिे कुराहरु ब्याख्या गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश्न र छिफि 
• लबद्याथीिाई  धोएको लगिास र्दखेाउिे, यसिाई सफा, 

सखु्खा, र्दाग रहत कसरी बिाउि सक्ि ुहुन्छ , भिरे सोध्िे । 

• लवद्याथीबाट प्राि  उिर लटप्ि ेर लिष्ट्कर्ामा पगु्िे  

• :आज हामी लगिासहारु र यसिाई ह्यान्डि गिे बारे पढ्छौ  

भिेर पाठको पररचय लर्दिे । 

लगिास १० ‘ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दशाि 

 

 

 

 

 

 

• फोहर र सफा लगिास र्दखेाएर पाहुिािाई पि ेअसर 

छिफि गि।े 

• लगिास राम्रोसाँग सफा राख्िकुो कारण ब्याख्या गिे। 

• लगिासका प्रकार र प्रयोग बारे र्दखेाउिे र बझुाउि े। 

• लगिास प्रयोग गर्दाा अपिाउि ुपि ेसावधािी व्याख्या गिे । 

• काय सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• धोएको लचसो वा सखु्खा लगिासिाई सफा गिा लसकाउिे।  

• प्रत्येक खड्ुलकिा राम्रोसाँग वणाि गिे । 

• सावधािी पिाउि ुपि ेखड्ुलकिा हरु वणाि गिःे। 

• लगिासहरु सफा भए लक भएिि ्भिेर जााँच गिा लसकाउिे । 

• लबलभन्ि लगिासहरुको समहूमा पलहचाि गिा िगाउिे । 

लगिास 

 

 

लफ्िप चाटा 

लगिास/फोटो 

लफ्िप चाटा 

 

काया समपार्दि 

लिर्दालशका 

 ३०’ 

 

 

 

 

 

४५’ 

 

 

 

१३०’ 
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सामलूहक अभ्यास 

 

 

 

एकि अभ्यास 

 

• पलहचाि गरेका लगिासहरु प्रलशक्षकिे चेक गि ेर 

आवश्यकता अिसुार लिर्दशेि लर्दि े। 

• सामलूहक रुपमा राखी एक एकिाई लगिासिाई सफा गिा 

गिा लर्दि े

• आवश्यकता अिसुार प्रलशक्षकिे लिर्दशेि लर्दि े। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

•  मलूया कि तथा लिर्दशेि लर्दिे । 

१५’ 

 

 

 

६०’ 

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  

मौलखक प्रश्न  
• लगिासहरु ह्यान्डि गिे भिेको के हो ? 

• लगिास र यसको प्रकार बारेमा भन्िहुोस ्। 

• लगिास प्रयोग गर्दाा अपिाउि ुपि ेसाबधािी के के हो ? 

 ५’ 

जम्मा समय:  ३०० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु:  लगिासहरु ह्यान्डि गने (Handle Glasses) 

पररचय: 

 

होटेि रेषु्टरेन्टहरुमा लगिासहरु पािी लपउि र लबलभन्ि बेभरजहरु  सभा गिा प्रयोग गररन्छ ।लगिासहरु लसलिका(silica) र सोडा 

आस (soda ash) िे बिेको हुन्छ । लगिासिाई सफा र चलम्किो बिाउि लिडपलि राखेको हुन्छ ।धेरैजसो होटेि रेषु्टरेन्टहरुमा 

सार्दा लशशाको लगिासहरु प्रयोग गररन्छ तर कतै बटु्टा कुाँ लर्दएका लगिासहरु पलि प्रयोग गररन्छ ।लगिासहरुिे टेबि आकर्ाण बढाउि 

मद्दर्द गर्दाछ । होटेि रेषु्टरेन्टहरुमा लबलभन्ि प्रकारको लगिासहरु बलभन्ि  पेय  पर्दाथा लपउि प्रयोग गररन्छ । 

 
लगिासका प्रकारहरु 

 

(स्याम्पेि प्िुट ) 

Champagne flute 

 

लबयर लगिास 

(Beer glass) 

 

ह्वाइट वाइि लगिास 

(White wine glass) 

 
 

 

 

िान्डी लगिास 

(Brandy glass) 

 
 

वाइि लगिास 

(Red wine glass) 

 
 

लह्वलस्क लगिास 

(Whisky glas)s 

 
 

वाटर/हाइ बि लगिास 

(Water/Hi ball glass) 

 
 

टम लगिास 

(Tom Collin) 

 
 

मागा लगिास 

(Margarita glass) 

 
 

मालटालि लगिास 

(Martini glass)  

 
 

सट लगिास 

(Shot glasses) 

 
 

 

रक लगिास 

(Rock glass) 

 

 

  
कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: लगिासहरु ह्यान्डि गने  
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लबर्य/इकाई लगिासहरु ह्यान्डि गने  

सीप/अवधारणा लगिासहरु ह्यान्डि गने  

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : धोएका लगिासहरु 

के काम : लगिासहरु ह्यान्डि गि े

कलत राम्रो: लगिासहरु सखु्खा छ, लगिासहरु सफा,र्दाग रलहत छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

लबलभन्ि प्रकारका लगिासहरु, तातो पािी, िेमि जसु अथवा भेिेगर, कटि कपडाको डस्टर, 

तातोपािी राख्िे भाडााँ (खालडो भएको फरालकिो भाडााँ), सेलफ ग लडस्क  । 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१. १ आवश्यक सामाग्री तयार गिे।     

२.  तातेको पािी लयाउिे अथवा पािी तताउिे ।     

३.  तातो पािीिाई खालडो भएको फरालकिो भाडााँमा खन्याउिे ।    

४.  तातो पािीमा भेिेगर अथवा िेमि जसु (१ लिटर पािीमा १ कप भिेेगर अथवा िेमि जसु) 

राख्ि े। 

   

५.  तातो पािी  र भेिगेरको लमश्रिमा लगिास पणूा रुपिे डुबाउिे ।    

६.  कटि कपडाको सफा डस्टर लयाउि े।    

७.  तातो पािी डुबाएको लगिास लझक्ि े ।    

८.  सफा डस्टरिे लगिास पछु्िे ।    

९.  पलुछसकेको लगिासिाई सफा छ लक छैि भिेर जााँच गिे ।    

१०.  सफा िभएमा फेरर पछु्ि े।    

११.  पलुछसकेको लगिासिाई लकस्तीमा राख्िे ।    

१२.  कायास्थि सफा गिे ।    

१३.  सफा लगिासहरुिाई सलह ठाउाँमा भण्डारण गिे ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:- ९ 

 

 

 

 



 

 65  

 

अभ्यास  १  :  लगिासहरु ह्यान्डि गने 

 

 
Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

 

 

WHAT के लवलभन्ि लगिासहरु पलहचाि गिे  

 

HOW कसरी समहू प्रयोगात्मक काया :-  

• पााँच जिाको समहू बिाउिे । 

• लर्दइएको लबलभन्ि लगिासहरु के के हुि ्लचन्िे । 

• लचिेका लगिासहरु अलिग ैराख्िे । 

• लगिासहरुको  िाम र के का िालग प्रयोग गररन्छ छिफि गि े। 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

 

TIME समय १५’ 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

लबलभन्ि प्रकारका लगिासहरु,  

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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अभ्यास  २  :  लगिासहरु ह्यान्डि गने 

 
Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : लगिासहरु ह्यान्डि गिे  

 

 

WHAT के लगिासहरु ह्यान्डि गिे  

 

HOW कसरी समहू प्रयोगात्मक काया :-  

• पााँच जिाको समहू बिाउिे । 

• एक प्रलशक्षाथीिे काया सम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार लगिासहरु ह्यान्डि गिे र अलिगै 

राख्ि े। 

• बााँलक चार प्रलशक्षाथीिे सचूी अिसुार लगिास ह्यान्डि गरेको अबिोकि गिे । 

• पालिै पािो सब ैप्रलशक्षाथीिे लगिास ह्यान्डि गि ेअभ्यास गिे । 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

• एकि अभ्यास गिे । 

 

TIME समय सामलूहक अभ्यास:१३०’ 

 एकि अभ्यास:६०’ 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

लबलभन्ि प्रकारका लगिासहरु, तातो पािी, िेमि जसु अथवा भेिेगर, कटि कपडाको डस्टर, 

तातोपािी राख्िे भाडााँ (खालडो भएको फरालकिो भाडााँ), सेलफ ग लडस्क । 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु:  लगिासहरु ह्यान्डि गने 

 

१. लशशाका लगिासहरु के िे बिेको हुन्छि ्? 

उिर: लसलिका(silica) र सोडा आस (soda ash)। 

 

२. हाईबि लगिास के लपउिका िालग प्रयोग  गररन्छ? 

उिर:पािी  र जसुहरु लपउि । 

 

३. लगिास सफा गर्दाा के राखरे सफा गररन्छ ? 

उिर: १ लिटर पािीमा १ कप भिेेगर अथवा िेमि जसु । 

 

४. ति लचत्रमा र्दखेाइएको लगिास को िाम के हो? 

 

 

 

 

उिर:लह्वस्की लगिास 

 

५. ति लचत्रमा र्दखेाइएका  मध्ये कुि रेड वाइि लगिास हो ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

उिर: ग. 

  

   
 

क. ख. ग. घ. 
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लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गने (Handle Ceramics Utensils) 

पाठ योजना  :लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गने (Handle Ceramics Utensils) 

लबषय (सीप/अविारणा): लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गने (Handle Ceramics Utensils) 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective: 

 अवस्था : धोएका लसरालमकका भााँडाहरु 

के काम : लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गिे 

कलत राम्रो: लसरालमकका भााँडाहरु सखु्खा छि,् लसरालमकका भााँडाहरु सफा,र्दाग रलहत छि ्। 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• लसरालमकका प्रकार बारेमा छिफि गिे । 

• लसरालमकका भााँडाहरु भण्डारणका ब्याख्या गिे । 

• लसरालमकका भााँडाहरु प्रयोग गर्दाा सावधािी अपिाउिु पिे कुराहरु छिफि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र छिफि लबद्याथीिाई  लसरालमकका भााँडाहरु र्दखेाउिे र  यो के बाट बिेको  

भिेर सोध्िे । 

यस लकलसमको भााँडाहरु सफा, सखु्खा, र्दाग रलहत कसरी बिाउि 

सक्ि ुहुन्छ , भिेर सोध्िे । 

लवद्याथीबाट प्राि  उिर छोटो छिफि  गिे । 

आज हामी लसरालमकका भााँडाहरु कसरी ह्यान्डि गिे बारे लसक्छौ 

भिेर पाठको पररचय लर्दिे । 

लसरालमकका 

भााँडाहरु 

५ ‘ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दाशि  

 

 

 

 

 

• लसरालमकको पररचय लर्दि े। 

• लसरालमकका भााँडाहरुको प्रकार बारे  छिफि गिे । 

• रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुि ेलसरालमकका भााँडाहरु को व्याख्या गिे 

। 

• लसरालमकका भााँडाहरु प्रयोग गर्दाा अपिाउि ुपिे साधािी 

व्याख्या गि े। 

• काय सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• धोएको लचसो लसरालमकको भााँडाहरु सफा गिा लसकाउिे। 

• प्रत्येक खड्ुलकिा  राम्रोसाँग वणाि गिे । 

• सावधािी पिाउि ुपि ेखड्ुलकिा हरु वणाि गि।े 

लचत्र 

 

 

सेतोपाटी 

 

लफ्िप चाटा 

काय सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

४५’ 

 

 

 

 



 

 69  

 

 

 

सामलूहक काया 

 

 

 

 

सामलूहक काया 

 

 

 

एकि काया 

• लसरालमकका भााँडाहरु सफा भए लक भएिि ्भिेर जााँच गिा 

लसकाउिे ।। 

• लबलभन्ि लसरालमकका भााँडाहरु समहूमा पलहचाि गिा 

िगाउिे । 

• पलहचाि गरेका लसरालमकका भााँडाहरु प्रलशक्षकिे चके गिे 

र आवश्यकता अिसुार लिर्दशेि लर्दिे । 

• सामलूहक रुपमा राखी एक एकिाई लसरालमकका भााँडाहरु 

सफा गिा गिा लर्दि े। 

• आवश्यकता अिसुार प्रलशक्षकिे लिर्दशेि लर्दि े। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

• मलूया कि तथा लिर्दशेि लर्दि े। 

 

 

१५’ 

 

 

 

 

१३०’ 

 

 

 

६०’ 

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  
• लसरालमकका भााँडाहरु कसरी हने्डि गिुा हुन्छ ?  

• लसरालमकका भााँडाहरुको कलत प्रकारका हुन्छि ्? 

लसरालमकका भााँडाहरु प्रयोग गर्दाा अपिाउि ुपिे साबधािी 

के के हो हुि ्? 

 १० ‘ 

जम्मा समय:  ३०० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गने 

पररचय: 

लसरालमकको भााँडा लसलिका (silica), सोडा एस (soda ash) र चाईिीज माटो (China clay) बाट बिकेो हुन्छ । लसरालमकको 

भााँडा हरे्दाा चलम्कलिो र आकर्ाक हुन्छ । यो लवलभन्ि रङ्ग, विावट र िापमा पाउि सलकन्छ । रेषु्टरेन्टमा प्िेट, सपु कप, बोि 

(soup, cup/ bowl ) , लचया, कफी (tea/coffee cup) आलर्दको रुपमा पाउि सलकन्छ । 

 
 

प्िेटवेयर 

 

 
ससर 

 
साइड प्िेड 

 

 

 

सपु बावि 

 
एलपटाइगर प्िेट 

 
लडिर प्िेट 

 
 

डेजटा प्िेट 
 

टीकप 

  
सलट एन्ड पेपर सेट 

 

टी पट 

 
 

कप  

 
फुिर्दािी 

 

 कु्रसेट 

 

क्रोकरी 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गने 

लबर्य/इकाई लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गि े

सीप/अवधारणा  

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : धोएका लसरालमकका भााँडाहरु 

के काम : लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गिे 

कलत राम्रो: लसरालमकका भााँडाहरु सखु्खा छि,् लसरालमकका भााँडाहरु सफा,र्दाग रलहत छि ्। 

 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

लबलभन्ि प्रकारको लसरालमकको भााँडाहरु, तातो पािी राख्िे भााँडा, सफा कटि कपडाको डस्टर । 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार गिे।    

२.  तातेको पािी लयाउिे अथवा पािी तताउिे ।     

३.  तातो पािीिाई खालडो भएको फरालकिो भाडााँमा खन्याउिे ।    

४.  लसरालमकका भााँडाहरुिाई तातोपािीमा एकलछि डुबाउि े।    

५.  लसरालमकका भााँडाहरुिाई तातोपािीबाट लझक्ि े।    

६.  तातोपािीमा डुबाएका भााँडाहरुिाई सफा डस्टरिे पछु्िे ।    

७.  पलुछसकेक भााँडाहरुिाई सफा छि ्लक छैि भिेर उज्यािोमा जााँच गि े।    

८.  सफा िभएमा फेरर खड्ुलकिाहरु ४,५,६ र्दोहोयााउि े।    

९.  लसरालमकका भााँडाहरुिाई सफा ठाउाँमा भण्डारण गिे।    

१०.  कायास्थि सफा गिे ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-७ 
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अभ्यास १: लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) 

Subject (लबर्य) 

 प्रलशक्षक 

लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गि े

 

 

WHAT के लसरालमकका भााँडाहरु  पलहचाि गिा । 

 

HOW कसरी समहू प्रयोगात्मक काया :-  

• पााँच जिाको समहू बिाउिे । 

•  लसरालमकका भााँडाहरु लगिासहरु पलहचाि गिे  । 

• लचिेका भााँडाहरु लगिासहरु  अलिगै राख्िे । 

• भााँडाहरु लगिासहरु िाम र के का िालग प्रयोग गररन्छ छिफि गिे । 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

 

TIME समय १५’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

लबलभन्ि प्रकारका लसरालमकका भााँडाहरु,  

 

धन्यबार्द Thank you 
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अभ्यास २: लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गने 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) 

Subject (लबर्य) 

 प्रलशक्षक 

लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गि े

 

 

WHAT के लसरालमकका भााँडाहरु सफा गिा र पलहचाि गिा । 

 

HOW कसरी समहू प्रयोगात्मक काया :-  

• पााँच जिाको समहू बिाउिे  

•  र्दईुजिा प्रलशक्षाथीिे काया सम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार लसरालमकका भााँडाहरु 

ह्यान्डि गिे र अलिगै राख्ि े। 

• बााँलक लति चार प्रलशक्षाथीिे सचूी अिसुार लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गरेको 

अबिोकि गिे । 

• पािै पािो सबै प्रलशक्षाथीिे लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गिे  कायाको अभ्यास गि े। 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

एकि अभ्यास गि े

 

TIME समय समलुहक अभ्यास:१३०’ 

 एकि अभ्यास:६०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

लबलभन्ि प्रकारका लसरालमकका भााँडाहरु, तातो पािी राख्िे भााँडा, सफा कटि कपडाको डस्टर । 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु  :लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि गने  

१. लसरालमकका भााँडाहरु भिेको के हो ? 

उिर:  लसलिका (silica), सोडा एस (soda ash) र चाईिीज माटो (China clay) बाट बिेको भाडााँ 

 

२. लसरालमकका भााँडाहरु ह्यान्डि  गर्दाा कसरी साबधािी अपिाईन्छ ? 

उिर: लसरालमकका भााँडाहरु फुट्िे भएकािे लचप्िो हातिे समात्ि ुहुाँर्दिै,साथै समात्र्दा राम्रोसाँग हातबाट िखस्िे गरर समात्ि ु

पछा। 

 

३. लसरालमकबाट कस्तो  भााँडाहरु बिाइन्छ ? 

उिर: प्िेट, सपु कप, बोि (soup, cup/ bowl ) , लचया, कफी लपऊिे कप । 

 

४. ति लचत्रमा र्दखेाइएको भााँडा क हो ?  

 

 

उिर: सलट एन्ड पेपर सेट 
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कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गने(Handle Cutleries) 

पाठ योजना  :कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गने(Handle Cutleries) 

लबषय (सीप/अविारणा): कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गने(Handle Cutleries) 

कायष  

अवस्था : धोएको कााँटाचम्चाहरु 

के काम : कााँटाचम्चाहरु ह्यान्डि गि े

कलत राम्रो: कााँटाचम्चाहरु सखु्खा छि,् कााँटाचम्चाहरु सफा,र्दाग रलहत छि।्  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• कााँटाचम्चाको प्रकार बारेमा छिफि गिे । 

• कााँटाचम्चाको भण्डारण बारे ब्याख्या गिे । 

• कााँटाचम्चाको प्रयोग गर्दाा सावधािी अपिाउिु पिे कुराहरु  छिफि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र छिफि लबद्याथीहरुिई लवलभन्ि प्रकारका कााँटाचम्चाहरु र्दखेाई कसरी सफा 

गिा सलकन्छ भलि सोध्ि े। 

लवद्याथीबाट प्राि  उिर लटपी लिष्ट्कर्ामा पगु्िे  

आज हामी का टाचम्चाहरु  कसरी ह्यान्डि गि ेबारे पढ्छौ  भिरे 

पाठको पररचय  लर्दिे । 

लवलभन्ि 

प्रकारका 

कााँटाचम्चा 

१०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दाशि  

 

 

• कााँटाचम्चा र चक्कुको पररचय लर्दिे । 

• कट्िररज भन्िािे लक बलुझन्छ छिफि गिे । 

• कााँटाचम्चा र चक्कुका  प्रकार  वणाि गिे ।   

• कुि कााँटाचम्चा र चक्कु कलतबेिा  प्रयोग  गररन्छ 

छिफि गिे । 

• कााँटाचम्चा प्रयोग गर्दाा अपिाउि ुपिे सावधािी बारे 

व्याख्या गि े। 

• धोएको लचसो कााँटाचम्चा र चक्कु सफा गिा लसकाउि ेर 

ह्यान्डि  गिा लसकाउि े।  

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• प्रत्येक खड्ुलकिा  राम्रोसाँग वणाि गिे । 

• सावधािी अपिाउि ुपिे खड्ुलकिाहरु वणाि गिे । 

कााँटाचम्चाहरु 

 

 

 

 

सेतोपाटी 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४५’ 
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सामलूहक  काया 

 

 

 

 

 

सामलूहक  काया 

 

 

एकि काया 

• कााँटाचम्चा सफा भयो लक भएि भिेर जााँच गिा लसकाउि े

। 

• लबलभन्ि कााँटाचम्चा र चक्कुहरु समहूमा पलहचाि गिा 

िगाउिे । 

• पलहचाि गरेका कााँटाचम्चा र चक्कुहरु प्रलशक्षकिे चेक 

गिे र आवश्यकता अिसुार लिर्दशेि लर्दि े। 

• सामलूहक रुपमा राखी एक एकिाई कााँटाचम्चा र 

चक्कुहरु सफा गिा गिा लर्दिे । 

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउि े। 

•  आवश्यकता अिसुार प्रलशक्षकिे लिर्दशेि लर्दिे । 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

• मलूया कि तथा लिर्दशेि लर्दि े। 

 

 

 

 

२०’ 

 

 

 

 

 

१३०’ 

 

 

 

६०’ 

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  
• कााँटाचम्चा र चक्कुका  प्रकारहरु के के हुि ्। 

कााँटाचम्चाको प्रयोग गर्दाा अपिाउि ुपिे साबधािी के के 

हुि ?  

 ५‘ 

जम्मा समय:  ३०० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गने 

पररचय:  

कााँटाचम्चािाई अ गे्रजीमा चतुतारेस भन्ि ेगररन्छ । हने्डलिङ कटिेररज अथवा कााँटाचम्चा हने्डि गिुा भन्िािे सलह तररकाि े

कााँटाचम्चा सफा गरर सलह ठाउाँमा भण्डारण गरेर राख्िे भन्िे बलुझन्छ । कााँटाचम्चाहरु रेषु्टरेन्टमा पाहुिािे खािा खािको 

िालग प्रयोग गर्दाछि ्। कााँटाचम्चा पाहुिाको टेविमा पाहुिािाई खािा खाि सरि हुिे लकलसमिे रालखएको हुन्छ ।चक्कु र 

कााँटा मा धार हुिे भएकािे सफा गर्दाा होलसयाररपवुाक काम गिुा पर्दाछ । 

 

 

 

 कट्िररसहरु (cutleries)  

 

रेषु्टरेन्टमा कााँटाचम्चाहरुिाई  कट्िररसहरु (cutleries) भिेर लचलिन्छ र कट्िररसहरु लभन्ि प्रकारका हुन्छि् । कट्िररस 

भन्िािे ति िेलखएका लचजहरु भन्िे बलुझन्छ । 

• कााँटा (Forks) :  

• चम्चा (Spoons) :  

• चक्कु (Knives):. 

 

कााँटाका प्रकारहरु 

 

टी फोका  

(Tea Fork) 

 

 

लफस फोका  

(Fish Fork) 

 

डेजटा फोका  

(Desert Fork) 
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पास्ट्री फोका  

(Pastry Fork) 

 

 

 

एलपटाइगर फोका  

(Apitizer Fork) 

 

स्िेि फोका  

(Snail Fork) 

चम्चाका प्रकारहरु 

 

 

 

 

 

 

सपु स्पिु 

(Soup Spoon) 

 

 

 

डेजटा स्पिु 

(Dessert Spoon) 

ए पी स्पिु 

(AP Spoon) 

 

  

 

 

 

टी स्पिु 

(Tea Spoon) 

 

 

 

 

 

डेलमतास स्पिु 

(Demi Tas Spoon) 

 

 

 

 

 

बार स्पिु 

Bar Spoon 

 

आइस लक्रम स्पिु 

Ice Cream Spoon 

 

 

सलभास स्पिु 

Service Spoon 

 

जाम स्पिु 

Jam Spoon 
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चक्कुका प्रकारहरु 

 

एपी िाइफ 

AP Knife 

 

बटर िाइफ 

Butter Knife 

 

लफस िाइफ 

Fish Knife 

 

 

फु्रट िाइफ 

Fruit Knife 

 

 

स्टेक िाइफ 

Steak Knife 

 

लफस िाइफ 

Fish Knife 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गने 

लबर्य/इकाई कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गिे 

सीप/अवधारणा कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गिे 

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : धोएको कााँटाचम्चाहरु 

के काम : कााँटाचम्चाहरु ह्यान्डि गि े

कलत राम्रो: कााँटाचम्चाहरु सखु्खा छि,् कााँटाचम्चाहरु सफा,र्दाग रलहत छि।्  

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

लबलभन्ि प्रकारको कााँटाचम्चा र चक्कुहरु, तातो पािी, भिेेगर अथवा िेमि जसु, तातो पािी राख्िे 

भााँडा, सफा कटि कपडाको डस्टर । 

 काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका  

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार गिे।     

२.  तातेको पािी लयाउिे अथवा पािी तताउिे ।     

३.  तातो पािीिाई खालडो भएको फरालकिो भाडााँमा खन्याउिे ।    

४.  तातो पािीमा भेिेगर अथवा िेमि जसु (१ लिटर पािीमा १ कप भिेेगर अथवा िेमि जसु) 

राख्ि े। 

   

५.  तातोपािी र भिेगर लमश्रण गरेको भााँडामा कााँटाचम्चा डुबाउिे ।    

६.  कटि कपडाको सफा डस्टर लयाउिे ।    

७.  डुबाएको कााँटाचम्चा लझकेर सफा डस्टरिे पछु्िे ।    

८.  पलुछ सकेको कााँटाचम्चािाई लकस्तीमा राख्िे ।    

९.  पलुछ सकेको कााँटाचम्चािाई सफा छ लक छैि भिेर जााँच गिे ।    

१०.  यलर्द सफा छेि भिे खड्ुलकिा ५,६,७ र्दोहोयााउि े।    

११.  कायास्थि सफा गिे ।    

१२.  सफा कााँटाचम्चािाई सलह ठाउाँमा भण्डारण गिे ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-९ 
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अभ्यास-:१ कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गने 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गि े

 

 

WHAT के कााँटाचम्चा र चक्कुहरु  पलहचाि गिे । 

HOW कसरी समहू प्रयोगात्मक काया :-  

• पााँच जिाको समहू बिाउिे । 

•  लवलभन्ि प्रकारका कााँटा चम्चा र चक्कुहरु पलहचाि गिा िगाउिे । 

• लचिेका कााँटाचम्चा र चक्कुहरु अलिगै राख्िे । 

• कााँटाचम्चा र चक्कुहरु िाम र के का िालग प्रयोग गररन्छ छिफि गि े। 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

 

TIME समय 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 

२०’ 

  

 

लबलभन्ि प्रकारका कााँटाचम्चा  र चक्कुहरु ।  

धन्यबार्द Thank you 
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अभ्यास-:२ कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गने 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गिे 

 

 

WHAT के कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गिे 

HOW कसरी समहू प्रयोगात्मक काया :-  

• पााँच जिाको समहू बिाउिे  

•  र्दईुजिा प्रलशक्षाथीिे काया सम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार कााँटा चम्चा र चक्कुहरु 

ह्यान्डि गिे र अलिगै राख्ि े। 

• बााँलक लति चार प्रलशक्षाथीिे सचूी अिसुार कााँटा चम्चा चक्कुहरु हरु  ह्यान्डि गरेको 

अबिोकि गिे । 

• पािैपािो सबै प्रलशक्षाथीिे कााँटाचम्चा र चक्कुहरु हरु ह्यान्डि गिे अभ्यास गि े। 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

 

एकि अभ्यास गि े

 

TIME समय 

 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 

समलुहक अभ्यास:१३०’ 

 एकि अभ्यास:६०’ 

 

 

लबलभन्ि प्रकारको कााँटाचम्चा  र चक्कुहरु, तातो पािी, भिेेगर अथवा िेमि जसु, तातो पािी 

राख्ि ेभााँडा, सफा कटि कपडाको डस्टर । 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु :कााँटाचम्चाहरु  ह्यान्डि गने 

 

१. कााँटा चम्चा को कामको िालग प्रयोग गररन्छ ?  

उिर: रेषु्टरेन्टमा पाहुिािे खािा खािको िालग प्रयोग गररन्छ । 

२. कट्िररज भन्िािे के बलुझन्छ? 

उिर:चक्कु, कााँटा, चम्चा आलर्द । 

 

३. ए. पी चम्चा भन्िािे कस्तो चम्चा बलुझन्छ । 

उिर: सपु खािे चम्चा  । 

 

४. ति चत्रमा र्दखेाइएको कुि चम्चा हो? 

 

 

 

उिर: सलभास स्पिु 

 

५. ति चत्रमा र्दखेाइएको मध्ये कुि चालहाँ बटर िाइफ हो?  

 

क 

 

ख 
 

ग 

उिर: क 

६.  ति चत्रमा र्दखेाइएको मध्ये कुि चालहाँ ए लप फोका  हो?  

 

 

 

क 

 
 

ख 

 

ग 

उिर: क 
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लकस्तीहरु ह्यान्डि गने (Handle Tray) 

पाठ योजना  :लकस्तीहरु  ह्यान्डि गने (Handle Tray) 

लबषय (सीप/अविारणा): लकस्तीहरु  ह्यान्डि गने (Handle Tray) 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : पाहुिािाई सेवा लर्दि ुअगालड,लर्दि ेबेिा र सेवा लर्दइसकेपलछ 

के काम : लकस्तीहरु ह्यान्डि गि े

कलत राम्रो : लकस्तीहरु सखु्खा छि,्लकस्तीहरु सफा,र्दाग रलहत छि,्लकस्तीमा टे्र म्याट( tray mat) राखेको छ ।  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• लकस्तीका प्रकार बारेमा छिफि गिे । 

• लकस्ती भण्डारणका बारेमा ब्याख्या गिे । 

• लकस्ती प्रयोग गर्दाा सावधािी अपिाउिु पिे कुराहरु छिफि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र छिफि लबद्याथीहरुिई लवलभन्ि प्रकारका  लकस्तीहरु र्दखेाई कसरी प्रयोग  गिा 

हुन्छ भलि सोध्िे । 

होटेि रेषु्टरेन्टमा लकस्तीहरुको प्रयोग कसरी हुन्छ सोध्िे । 

लवद्याथीबाट लर्दएको  उिर लटप्िे र लिष्ट्कर्ामा पगु्ि े 

आज हामी लकस्तीहरु ह्यान्डि गिे बारेमा  लसक्छौ भिरे पाठको 

पररचय लर्दि े । 

बास्तलवक बस्तु १० ‘ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

 

 

 

सीप गिे  

 

 

 

 

• लकस्तीको पररचय लर्दिे । 

• लकस्तीका प्रकार र प्रयोग बारे छिफि गिे । 

• होटेि रेषु्टरेन्टमा लकस्तीहरुको प्रयोग र महत्चबारे 

छिफि गिे । 

• लकस्ती हणे्डि गर्दाा अपिाउि ुपिे सावधािी बारे व्याख्या 

गिे ।  

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• लकस्तीहरु  कसरी हणे्डि गररन्छ त्यस बारे र्दखेाउिे र 

लसकाउिे ।  

• प्रत्येक खड्ुलकिा  राम्रोसाँग वणाि गिे । 

• सावधािी पिाउि ुपि ेखड्ुलकिा हरु वणाि गि े। 

लचत्र 

 

 

 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

३०’ 

 

 

 

 

४५’ 
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सामलूहक काया 

 

 

 

 

 

सामलूहक काया 

 

एकि काया 

• लकस्ती सफा भयो लक भएि भिरे जााँच गिा लसकाउिे । 

• लबलभन्ि लकस्तीहरु समहूमा पलहचाि गिा िगाउिे । 

• पलहचाि गरेका लकस्तीहरु प्रलशक्षकिे चेक गि ेर 

आवश्यकता अिसुार लिर्दशेि लर्दि े। 

• सामलूहक रुपमा राखी एक एकिाई लकस्ती ह्यान्डि  गिा 

लर्दि े। 

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउि े। 

•  आवश्यकता अिसुार प्रलशक्षकिे लिर्दशेि लर्दि े

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे: 

• मलूया कि तथा लिर्दशेि लर्दि े। 

 

१५’ 

 

 

 

 

१३०’ 

 

 

 

६०’ 

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  
• लकस्ती ह्यान्डि कसरी गररन्छ  ? 

• लकस्ती ह्यान्डि गर्दाा के के कुरामा साबधािी साबधािी 

अपिाउि ुपछा ? 

• लकस्तीको प्रकार के को िालग प्रयोग गररन्छ ? 

 १० ‘ 

जम्मा समय:  ३३०लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: लकस्तीहरु  ह्यान्डि गने (Handle Tray): 

पररचय  

लकस्ती (tray) भन्िािे फूड एण्ड वेभरेज लबभागमा पाहुिािाई खािा  पेय  पर्दाथा आलर्दको सलभास लर्दिको िालग प्रयोग हुिे गोिो 

(round) अथवा बगा आकार (rectangle) को प्िालस्टक अथवा आलमलुियम भााँडािाई भलिन्छ । फूड एण्ड वेभरेज लबभागमा 

प्रयोग हुिे लकस्तीहरु हिुका र सहज रुपमा बोक्ि लमलिे हुन्छ । 

लकस्तीहरु रेषु्टरेन्टमा  पेय  पर्दाथा जस्तै पािी, जसु, कोलड लर क्स, लबयर, वाईि, लह्वलस्क आलर्द बोक्िको िालग प्रयोग गररन्छ । प्राय : 

गोिा आकारको लकस्तीमा  पेय  पर्दाथा र बगा आकारको लकस्तीमा खािाहरु सलभास गिा प्रयोग गररन्छ । 

लकस्तीका प्रकारहरु:  

बलुसङ लकस्ती 

 

चारपाटे लकस्ती 

 

 

गोिो लकस्ती 

 
 

लकस्तीहरु. 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: लकस्तीहरु ह्यान्डि गने 

लबर्य/इकाई लकस्तीहरु  ह्यान्डि गने  

सीप/अवधारणा लकस्तीहरु  ह्यान्डि गने  

काया वधाक उद्दशे्य अवस्था : पाहुिािाई सेवा लर्दि ुअगालड,लर्दि ेबेिा र सेवा लर्दइसकेपलछ 

के काम : लकस्तीहरु ह्यान्डि गि े

कलत राम्रो : लकस्तीहरु सखु्खा छि,्लकस्तीहरु सफा,र्दाग रलहत छि,्लकस्तीमा टे्र म्याट( tray mat) 

राखेको छ ।  

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

गोिाकार बगााकार लकस्तीहरु, लकस्तीमा प्रयोग हुि े गोिो कपडाहरु बगााकार टे्र म्याट, सफा डस्टर, 

पािी  । 

 काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका  

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार गिे।    

२.  भााँडामा मितातो पािी राख्िे ।    

३.  लकस्तीहरु सफा गिा सफा मि तातो पािीिे लभजाउि े।    

४.  कटि कपडाको सफा डस्टर तयार पाि े।    

५.  पािीिे लभजाएको फोहर लकस्तीिाई कटि कपडाको सफा डस्टर पािीमा लभजाई पछु्िे ।    

६.  लकस्तीहरु सफा  िभएसम्म पछु्िे ।    

७.  लकस्तीहरुिाई सकु्ि लर्दिे     

८.  लकस्तीहरु मालथ  लकस्तीमा प्रयोग हुिे कपडा टे्र म्याट (tray mat) ओछ्याउिे ।    

९.  काया स्थि सफा गि े।    

१०.  सफा बिाई टे्र म्याट ओछ्याएको  लकस्ती सलह ठाउाँमा भण्डारण गिे ।    

सफितापवूाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:- ७ 
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अभ्यास १ : लकस्तीहरु ह्यान्डि गने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : लकस्तीहरु ह्यान्डि गि े

 

 

WHAT के लकस्तीहरु पलहचाि गि े

 

HOW कसरी समहू प्रयोगात्मक काया :-  

• चार जिाको समहू बिाउिे । 

•  लवलभन्ि प्रकारका लकस्तीहरु लचन्ि  िगाउिे  । 

• लचिेका लकस्तीहरु अलिग ैराख्िे । 

• समहुमा लकस्तीका प्रकारहरु र प्रयोग छिफछि गिा िगाउि े। 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

 

 

TIME समय  १५’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत /सामाग्रीहरु  

 

गोिाकार बगााकार लकस्तीहरु  ,लकस्तीमा प्रयोग हुि े गोिो कपडाहरु बगााकार  टे्र म्याट, सफा 

डस्टर, पािी 

धन्यबार्द Thank you 
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अभ्यास २ : लकस्तीहरु ह्यान्डि गने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : लकस्तीहरु ह्यान्डि गि े

 

 

WHAT के लकस्तीहरु ह्यान्डि गि े

 

HOW कसरी समहू प्रयोगात्मक काया :-  

• चार जिाको समहू बिाउिे । 

• र्दईुजिा प्रलशक्षाथीिे काया सम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार लकस्तीहरु ह्यान्डि गिे र 

अलिगै राख्ि े। 

• बााँलक र्दईु  प्रलशक्षाथीिे सचूी अिसुार लकस्तीहरु ह्यान्डि गरेको अबिोकि गिे । 

• पािै पािो सबै प्रलशक्षाथीिे लकस्तीहरु ह्यान्डि गि ेअभ्यास गिे । 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

 

एकि अभ्यास गि े

 

TIME समय  समलुहक अभ्यास:१३०’ 

 एकि अभ्यास:६०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत /सामाग्रीहरु  

 

गोिाकार बगााकार लकस्तीहरु  ,लकस्तीमा प्रयोग हुि े गोिो कपडाहरु बगााकार  टे्र म्याट, सफा 

डस्टर, पािी 

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु :  लकस्तीहरु ह्यान्डि गने 

 

१. लकस्ती  भिेको के हो ? 

उिर: पाहुिािाई खािा  पेय  पर्दाथा आलर्दको सलभास लर्दिको िालग प्रयोग हुिे गोिो (round) अथवा बगा आकार 

(rectangle) को प्िालस्टक अथवा आलमलुियम भााँडा: 

 

२. रेषु्टरेन्टमा लकस्ती के को िालग प्रयोग गररन्छ ? 

उिर:पाहुिािाई खािा  पेय  पर्दाथा आलर्द राखरे सलभास लर्दिका िालग 

 

३. गोिाकार लकस्ती के का िालग प्रयोग गररन्छ ? 

पेय  पर्दाथा सभा गिेको िालग । 

 

४. तिको  कुि लकस्ती हो? 

 
उिर: चारपाटे 
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मोड्यिु ५: लमस इन लसन 
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लमस इन लसन(Mise-en-scene)को ब्याक्या गने 

पाठ योजना  :लमस इि लसि(Mise-en-scene)को ब्याक्या गि े

लबषय (सीप/अविारणा): लमस इि लसि(Mise-en-scene)को ब्याक्या गि े

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• लमस इि लसि को पररभार्ा  लर्दिे । 

• लमस इि लसि गर्दाा के के काम गररन्छ सोको छिफि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र छिफि सलह तररकाको सेट अप भएको र सम्पणूा सामाग्री सलह ठाउाँमा राखेको 

लचत्र र्दखेाएर के भएको छ भिेर सोध्िे । 

लवद्याथीबाट प्राि  उिर लटपी लिष्ट्कर्ामा पगु्िे  

आज हामी लमजा लसि बारे पढ्छौ भिेर पाठको पररचय लर्दिे । 

लचत्र ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

ब्याख्या तथा छिफि  • लमस इि लसिको पररभार्ा लर्दिे । 

• रेषु्टरेन्टमा लमस इि लसिको महत्व बारे ब्याख्या गि े

• लमजा इि लसि गर्दाा गररि ेकाया बारेमा ब्याख्या गि े। 

• लमजा लसिको  गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु छिफि गि े। 

लचत्र/सेतोपाटी 

 

 

 

 

 

 

२०’ 

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  • लमजा इि लसि भिेको के हो ? 

• लमजा इि लसि गर्दाा के के काया गररन्छ  ? । 

 ५’ 

जम्मा समय:  ३० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: लमस इन लसन(Mise-en-scene)को ब्याक्या गने 

 

पररचय: 

 मीजा लसि (mise-en scene)  फे्रन्च शब्र्द हो , मीजा लसि भन्िािे बाताबरण राम्रो बिाउि तयारी र प्रजेन्टेबि(presentable) 

बिाउिे (prepare the environmentand make it presentable) हो । मीजा लसि भन्िािे रेषु्टरेन्टमा भएको सम्पणूा सामाग्रीहरु 

सफा, सखु्खा, र्दागरलहत छि ्र हरे्दाा आकलर्ात छ भन्िे भन्िे बझुाउाँछ । पाहुिािाई रेषु्टरेन्टमा स्वागत गिुा भन्र्दा पलहिा यो काया गररन्छ 

। पाहुिािे र्दखे्िे ठाउाँमा राम्रो हुििुाई लमजा सीि भलिन्छ । लमजा लसििे रेषु्टरेन्टको वातावरण सफा स्वच्छ, स्वस्थ छ र आकर्ाक छ 

भन्िे पलि बझुाउाँछ । रेषु्टरेन्टमा राम्रो मीजा लसि हुिको िालग रेषु्टरेन्टको सजावट, उज्यािो बलि, प्रयापत फिीचर र रेषु्टरेन्टको तापक्रम 

राम्रो हुि ुपछा । पाहुिािे र्दखे्ि ेठाउाँमा मात्र िभएर सलभास स्टाफिे काम गिे ठाउाँ स्वच्छ, सफा र राम्रो हुि ुपछा । 

मीजा लसन (mise-en scene) गर्दाष गनुष पने कायषहरु: 

१. कापाटहरु सफा गिे । 

२. सबै मेच टेबिहरु काम गिे अवस्थामा राख्िे । 

३. टेबि िाईट लभिाको बिीहरु काम गि ेअवस्थामा राख्िे । 

४. मेि ुकाडाहरु सफा र आकर्ाक तररकामा राख्िे । 

५. रेषु्टरेन्टको झ्याि र  ढोका  हावा आवत जावत गिाका िालग  खिुा राख्ि े। 

६. एयर कलन्डसि खोलि ेबेिा झ्याि र  ढोका  बन्र्द गि ेर एयर कलन्डसिको तापक्रम पाहुिािाई सलुवधाहुिे गरर लमिाउिे । 

७. फोहर लिि ेलझकेर सफा लिििे राख्िे । 

८. टेबिको म्याट,टेबि क्िथ लमिाउिे । 

९.  फूिर्दािीको ओइिाएको फुि  लिकािेर ताजा फुि राख्ि े। 
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प्रश्नहरु: लमस इन लसन(Mise-en-scene)को ब्याक्या गने  

 

१. मीजा लसि भिेको के हो ?  

उिर: पाहुिािे र्दखे्िे ठाउाँमा राम्रो हुििुाई लमजा सीि भलिन्छ । 

 

२. मीजा लसि गर्दाा कस्तो हुि ुपर्दाछ ? 

उिर: रेषु्टरेन्टको सजावट, उज्यािो बिी, प्रयाि फिीचर र रेषु्टरेन्टको तापक्रम राम्रो हुि ुपछा । 
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 भूई ंसफा गने (Clean Floor) 

पाठ योजना  :भूई ंसफा गने 

लबषय (सीप/अविारणा): भईू   सफा गि े

अवस्था : रेषु्टरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : भईू   सफा गिे। 

कलत राम्रो: भईू   सखु्खा छ,भईू   सफा,र्दाग रलहत छ, भईू   गन्धरलहत छ।   

 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• औजार तथा उपकरणहरुको ब्याख्या गिे । 

• सफा गिे सफा  र केलमकिको बारे ब्याख्या गिे ।  

  

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र छिफि घरमा भईू    कसरी सफा गिुाहुन्छ ? 

भईू   सफा गिा के के चालहन्छ  भिरे  सोध्ि े। 

लवद्याथीिे लर्दएको  उिर समेट्र्द ैआज हामी भईू   सफा गिे तररका बारे  

लसक्छौ भिरे पाठको पररचय लर्दि े। 

सेतोपाटी 

 

५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दाशि  

 

 

 

 

सामलूहक  काया 

 

 

 

• भईू   सफा गिा लकि जरुरी छ छिफि गिे । 

• रेषु्टरेन्टमा भईू   सफा कहााँ कहााँ गररन्छ छिफि गि े। 

• भईू   सफा गिा प्रयोग हुिे औजार तथा उपकरण बारे व्याख्या 

गिे । 

• भईू   सफा गिा प्रयोग हुिे कलमकिको बारेमा ब्याख्या गि े। 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे  

• भईू   सलह तररकािे सफा गिा लसकाउिे । 

• भईू   सफा गर्दाा अपिाउि ुपिे साधािी बारे लसकाउि े

• प्रत्येक खड्ुलकिा  राम्रोसाँग वणाि गिे । 

• सावधािी पिाउि ुपि ेखड्ुलकिा हरु वणाि गिःे। 

• भईू    सफा सफा भयो लक भएि भिरे जााँच गिा लसकाउिे ।। 

• सामलूहक रुपमा राखी एक एकिाई भईू   सफा सफा गिा लर्दि े

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउिःे 

•  आवश्यकता अिसुार प्रलशक्षकिे लिर्दशेि लर्दिे । 

लचत्र 

 

सेतोपाटी 

 

 

खैरो कागज 

 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

७५’ 
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एकि काया • एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

• मलूया कि तथा लिर्दशेि लर्दि े। 

 

 

३५’ 

 

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  • भईू   सफा गिा प्रयोग हुिे औजार तथा उपकरण  के के हुि ्? 

• भईू   पसु्ि, सफा गिा प्रयोग हुि ेकेलमकिको   के के हुि ्?  

• भईू   सफा गर्दाा कसरी साबधािी अपिाउि ुपछा ?   

 ५ ‘ 

जम्मा समय:  १८०लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: भूई ंसफा गने 

पररचय: 

सफा गिुा भिेको धेरै महत्वपणूा काया हो । भईू   सफा गिुा भन्िािे रेषु्टरेन्टको भईू   सफा गिे भन्िे बलुझन्छ । भईू   सफा भयो भिे यसिे 

रेषु्टरेन्टको वातावरण राम्रो र्दखेाउिे र स्वच्छ र्दखेाउि ेकाम गछा । यसबाहके होटेिमा आएका पाहुिाहरुिे खार्दााँ वा खािाहरु पोलखएर 

पलि भईू    फोहोर हुि सक्छ । त्यसैिे वातावरण स्वव्छ राख्ि भईू   सफा गिा आवश्यक छ । रेषु्टरेन्टको भईू   सफा गर्दाा लबलभन्ि प्रकारका 

सामाग्रीहरु चालहन्छ । जस्तै कुचो, डस्टर, मोप, सफा पािी र भईू   सफा गिा प्रयोग हुि ेकेलमकिहरु । भईू   सफा गर्दाा लबलभन्ि प्रकारका 

र्दाग, गन्ध राम्रो साँग सफा भएको हुि ुपछा । भईू   सफा गर्दाा रेषु्टरेन्टको भईू   मात्र िभएर रेषु्टरेन्टको बालहर र आफूिे काया गिे क्षेत्रको पलि 

सफा गिुा पर्दाछ । पाहुिािे खािा खाि ेठाउाँ वरपर कुिै प्रकारको फोहर भएमा तुरुन्त सफा गिुा पर्दाछ । रेषु्टरेन्टको भईू   सफा गर्दाा लचसो 

ठाउाँमा सावधािीको लचन्ह जस्तै लचसो भईू   , लचप्िो भईू   भिेर राख्यो भिे पाहुिा तथा सलभास स्टाफहरु ध्याि लर्दएर लहड्छि ्र र्दघुाटिा 

हुिवाट पलि जोलगन्छ ।  

भूई ंसफा गनष चालहने सामाग्रीहरु  

सामाग्रीहरु के को िालग लचत्रहरु 

कुचो वा मफ भईू   बढालि । 

 
डस्टर भईू   पछु्ि ् । 

 
बाललटि सफा पािी राख्ि ।  

कलमकि भईू  मा िागेका लबलभन्ि 

प्रकारका र्दाग हटाउि । 

 

सावधाि बोडा लचसो भईू  को स केत, 

लचलप्िएर िड्ि र र्दघुाट्िा 

हुिबाट बचाउछ । 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: भूई ंसफा गने 

 

लबर्य/इकाई भईू   सफा गि े

सीप/अवधारणा भईू   सफा गि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : रेषु्टरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : भईू   सफा गिे। 

कलत राम्रो: भईू   सखु्खा छ,भईू   सफा,र्दाग लहत छ, भईू   गन्धरलहत छ।       

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

कुचो, डस्टर, मोप, सफा पािी, बकेट, भईू   पचु्छि प्रयोग हुिे केलमकि, सफा , डेटोि । 

 काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका  

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार गिे।    

२.  सफा  डस्टर अथवा कुचोिे भईू   सफा गरेर बढाि े।    

३.  बाललटिमा सफा पािी  लयाउिे  ।    

४.  सफा पािीमा मोप राम्रोसाँग चोप्िे ।    

५.  मोप पािीबाट लिकािेर लिचोिे ।    

६.  मोपिे   सफा गरेको भईू  मा सबैलतर राम्ररी पछु्ि े ।    

७.  र्दाग अथवा गन्ध भएको ठाउाँमा केलमकि, सफा , वा डेटोि  प्रयोग गरेर मोप सफा गि े।    

८.  भईू   सफा भयो लक भएि चेक गिे ।    

९.  सफा िभएमा फेरर पुछ्िे ।    

१०.  सफा सुख्खा डष्टरिे मोप िगाएको ठाउाँमा पुछेर , सखु्खा बिाउिे ।    

११.  काया स्थि सफा गि े।    

१२.  प्रयोग भएको सामाग्री सलह ठाउाँमा भण्डारण गिे ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-७,९ 
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अभ्यास २: भूई ंसफा गने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : भईू   सफा गि े

 

 

WHAT के भईू   सफा गि े

  

HOW कसरी समहू प्रयोगात्मक काया :-  

चार जिाको समहू बिाउिे  

• र्दईुजिा प्रलशक्षाथीिे काया सम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार  कोठाको सािो भागमा भईू   सफा 

गिा िगाउिे  । 

• बााँलक र्दईु  प्रलशक्षाथीिे सचूी अिसुार भईू   सफा गरेको अबिोकि गिे । 

• पािै पािो सबै प्रलशक्षाथीिे भईू   सफा गिे अभ्यास गिे । 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

 

एकि अभ्यास गि े

 

TIME समय 

 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

समलुहक अभ्यास: ७५’ 

 एकि अभ्यास: ३५’ 

 

 

कुचो, डस्टर, मोप, सफा पािी, बकेट, भईू   पछु्ि प्रयोग हुि ेकेलमकि, सफा , डेटोि । 
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प्रश्नहरु:  भूई ंसफा गने 

 

१. भईू   लकि सफा गिुा पछा ? 

उिर: रेषु्टरेन्टको वातावरण राम्रो र स्वच्छ बिाउि । 

२. भईू   सफा गर्दाा प्रयोग हुि ेसामाग्रीहरु के के हुि ? 

उिर:कुचो, डस्टर, मोप, सफा पािी र भईू   सफा गिा प्रयोग हुि ेकेलमकिहरु । 

३. भईू  मा िागेका र्दागहरु हटाउि  के प्रयोग गररन्छ ? 

उिर: केलमकि, सफा , वा डेटोि । 

 

४. भईू   सफा गर्दाा मखु्य के कुरामा सावधािी अपिाउि ुपछा ? 

उिर:लचसो ठाउाँमा सावधािीको लचन्ह जस्तै लचसो भईू   , लचप्िो भईू   भिेर राख्यो भिे र्दघुाट्िा हुिबाट बचाउाँछ । 
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फनीचर लमिाउने 

पाठ योजना  :फनीचर लमिाउने 

लबषय (सीप/अविारणा): फिीचर लमिाउिे  

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : रेषु्टरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : फिीचर लमिाउि े

कलत राम्रो: लर्दइएको मापर्दण्ड अिसुार छ।  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• फिीचरको प्रकार बारे छिफि गिे । 

• फिीचर कुि ठाउाँमा राख्ि ेबारे छिफि गि े। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र छिफि फिीचर कलत प्रकारको हुन्छ ? 

रेषु्टरेन्टमा प्रकस्ता कस्ता फिोचर प्रयोग हुन्छि भिेर  सोध्िे। 

लवद्याथीिे लर्दएको  उिर लटप्िे र लिष्ट्कर्ामा पगु्िे । 

आज हामी फिीचर कसरी लमिाउिे बारे लसक्छौ भिरे पाठको पररचय 

लर्दिे । 

सेतोपाटी १० ‘ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

सीप प्रर्दशाि 

 

 

 

 

 

सामलूहक काया 

 

 

एकि काया 

•  फिीचरको प्रकारबारे जािकारी लर्दिे । 

•  रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुिे फिीचरहरुबारे  छिफि गि े। 

• रेषु्टरेन्टमा फिीचरहरु कुि स्थािमा रालखन्छ ब्याख्या गि े। 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• फिीचरहरु सफा गर्दाा अपिाउि ुपि ेसाधािी बारे लसकाउि े

• लबद्याथीहरुिाई रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुि ेफिीचरहरु सेटअप 

गरर र्दखेाउिे । 

• प्रत्येक खड्ुलकिा  राम्रोसाँग वणाि गिे । 

• सावधािी पिाउि ुपि ेखड्ुलकिा हरु वणाि गि।े 

• सामलूहक रुपमा राखी एक एकिाई फिीचर लमिाउि  लर्दिे 

। 

• आवश्यकता अिसुार प्रलशक्षकिे लिर्दशेि लर्दि े। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

लचत्र 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

७५’ 
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• मलूया कि तथा लिर्दशेि लर्दि े। 
३५’ 

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  • फिीचरका प्रकारहरु के के हुि?् 

• फिीचरहरु कसरी लमिाउि ुपछा?  

 ५’ 

जम्मा समय:  १८०लमिेट 

 

  



 

 103  

 

अध्ययन सामाग्रीहरु: फनीचर लमिाउने 

 

पररचय 

रेषु्टरेन्टमा  प्रयोग हुिे काठ, फिाम, स्टीि, प्िालष्टक, आिुमोलियम आलर्दबाट बिेको टेबि, कुची, साइड बोडा अथवा साइड 

स्टेसििाई रेषु्टरेन्ट फिीचर भलिन्छ । रेषु्टरेन्ट फिीचरहरु लवलभन्ि र ग, बिावट र िापमा पाउि सलकन्छ । रेषु्टरेन्ट फिीचर रेषु्टरेन्टको िालग 

मखु्य बस्तु मालिन्छ । रेषु्टरेन्टमा काठ, फिाम, स्टीि, प्िालस्टक, आिुमोलियम बाट बिेको लबलभन्ि प्रकारको टेबि, कुची टेबिु 

कुसी हुन्छि ्। रेषु्टरेन्टमा  प्रयोग हुिे फिीचरहरु लटकाउ, हलका  र सफा गिा सलजिो हुि ुपछा  । 

कुची (Chair) 

रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुि ेकुची पाहुिािाई राम्रो साँग बस्ि लमलिे हुि ुपछा । कुची लबलभन्ि प्रकारको बिावट, िाप र र गको हुन्छ । फूड एन्ड 

वेभरेज लवभागमा पाउि ेकुचीहरु यस प्रकारका हुन्छि ्। रेषु्टरेन्ट , फास्ट फुड कुची, बार 

कुची, बन्केट कुची आलर्द । कुचीको सही िाप (standard size) भईू   र्दखेी १ लमटर. 

मालथ, अडेस िगाउि लमलिे (backrest) र बस्िको िालग १८ ईन्च भईू   र्दलेख मालथ 

बिाईएको हुन्छ ।  

टेबि (Table) 

टेबि एक प्रकारको फिीचर हो । यो चौडाई आकारको हुन्छ र यसको ति खटु्टा हुन्छ । 

यो लवलभन्ि प्रकारका सामािहरु जस्तै खािा, पािी, भााँडाहरु, काटााँचम्चाहरु राख्ि प्रयोग गररन्छ । रेषु्टरेन्टमा पाहुिािे सहज तररकािे 

खािा खािको िालग टेबि रालखन्छ । टेबि काठ, फिाम, प्िालस्टक आलर्दबाट बिाईएको हुन्छ ।  टेबिको बिावट, र ग र िाप फरक 

फरक हुन्छ । टेबिको सलह उचाई ३० इन्च हुन्छ । टेबि वगा, गोिो र  िापमा पाईन्छ । रेषु्टरेन्टमा लबलभन्ि प्रकारको टेबिहरु जस्तै 

रेषु्टरेन्ट टेबि, बफेट, बार टेबि,  फास्ट फुड टेबि आलर्द पाईन्छ । 

साइड स्टेसि (side Board/side station) 

साईड स्टेसि (side Board/side station) रेषु्टरेन्टको िालग अलत आबश्यक फिीचर हो । 

साइड स्टेसि रेषु्टरेन्टमा पाहुिािाई सलभास लर्दि े ठाउाँमा रहकेो हुन्छ । यो रेषु्टरेन्टको सलभास 

स्टाफहरु िे प्रयोग गर्दाछि । साइड स्टेसिमा पाहुिािे खािको िालग प्रयोग गिे सम्पणूा सामाग्री 

जस्तै कााँटा चम्चा, गिास, प्िेटहरु रालखएको हुन्छ भिे त्यस्तै पाहुिाहरुिाई सलभास गिाको 

िालग चालहिे सामाग्रीहरु जस्तै लकस्तीहरु पलि रालखएको हुन्छ । पाहुिािाई लछटो छररतो 

लकलसमिे सलभास लर्दिको िालग साईड स्टेस्ि चालहन्छ । साईड स्टेसिमस थपैु्र लभन्र्द ैखोलपहरु 

हुन्छि,् जसमा लवलभन्ि प्रकारका कााँटा, चम्चाहरु राख्ि सलकन्छ । वेटरिे लमजा प्िााँ गरेको 

सामाग्रीहरु साईड स्टेसिमा भण्डारण गर्दाछ । साईड स्टेसि प्राय काठको हुन्छ र यसको बिावट 

प्राय: एक लकलसमको हुन्छ भिे िाप फरक हुन्छ । 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: फनीचर लमिाउने 

 

लबर्य/इकाई फिीचर लमिाउि े

सीप/अवधारणा फिीचर लमिाउि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : रेषु्टरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : फिीचर लमिाउि े

कलत राम्रो: लर्दइएको मापर्दण्ड अिसुार छ।  

 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

बालभन्ि प्रकारका रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुिे फिीचर जस्तै टेबि कुची, साईड बोडा, डस्टर, पािी, कोिीि।  

 काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका  

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार गिे।    

२.  पन्जा,मास्क,एप्रोि िागाउि े।    

३.  सफा पािी भााँडामा राख्िे ।    

४.  पािीमा डस्टर लभजाएर लिचोि े।    

५.  उि डस्टरिे कोठाको लिलित लर्दशालतरबाट टेबि, कुची, साईड स्टेसि रेषु्टरेन्टमा भएको सबै 

फिीचरहरु पछु्िे । 

   

६.  सफा डस्टरमा कोलिि छिे ।    

७.  कडा र्दाग वा फोहर छ भिे अलि बढी कोलिि हालि सफा गि े।    

८.  फिीचरहरु लिलित ठाउाँमा  लमिाएर राख्िे ।    

९.  सबै फिीचर पलुछसकेपलछ पिु जााँच गि े।    

१०.  सफा गररएको टेबि, कुची, रेषु्टरेन्टमा सलह तररकािे सलह ठाउाँमा राख्िे ।    

११.  सामग्रीहरु भन्डारण गि े ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-५,९ 
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अभ्यास १: फनीचर लमिाउने  

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) :  फिीचर लमिाउि े

 

 

WHAT के फिीचर लमिाउि े

  

HOW कसरी समहू प्रयोगात्मक काया :-  

• चार जिाको समहू बिाउिे । 

• र्दईुजिा प्रलशक्षाथीिे काया सम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार  सफा गरेर फिीचर लमिाउिे । 

• बााँलक र्दईु  प्रलशक्षाथीिे सचूी अिसुार सफा गरेर फिीचर लमिाएको गरेको अबिोकि 

गिे । 

• पािै पािो सबै प्रलशक्षाथीिे सफा गरेर फिीचर लमिाउिे  । 

 

एकि अभ्यास गि े

• सबै प्रलशक्षाथीिे अरुको समहूिे सफा गरेर फिीचर लमिाएको लठक छ वा छैि जााँच गिे 

। 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउि े

 

TIME समय 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

समलुहक अभ्यास: ७५’ 

 एकि अभ्यास: ३५’ 

 

बालभन्ि प्रकारका रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुिे फिीचर जस्तै टेबि कुची, साईड बोडा, डस्टर, पािी, 

कोिीि। 

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु:  फनीचर लमिाउने 

१. फिीचर भिेको के हो ? 

उिर: काठ, फिाम, स्टीि, प्िालष्टक, आिुमोलियम आलर्द बाट बिेको टेबि, कुची । 

 

२. साइड स्टेसि भिेको के हो ? 

उिर:पाहुिािे खािको िालग प्रयोग गि ेसम्पणूा सामाग्री जस्तै कााँटा चम्चा, लगिास, प्िेटहरु रालखएको हुन्छ भिे त्यस्तै 

पाहुिाहरुिाई सलभास गिाको िालग चालहिे सामाग्रीहरु जस्तै लकस्तीहरु पलि रालखएको ठाउाँ । 

 

३. साइड स्टसि रेषु्टरेन्टमा लकि प्रयोग गररन्छ ?  

उिर:पाहुिािाई लछटो छररतो लकलसमिे सलभास लर्दिको िालग साईड स्टेसिको प्रयोग गररन्छ । 
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मोड्यिु ६: रेषु्टरेन्टको लिनेन व्यवलस्तत गने । 
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टेबिको लिनेन फेने(Change Table Linen) 

पाठ योजना  :टेबिको  लिनेन फेने। 

लबषय (सीप/अविारणा):  टेबिको को लििेि फेिे। 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : टेबि लमिाउिे बिेा 

के काम : टेबिको को लििेि फेिे। 

कलत राम्रो: लििेि सफा, र्दाग रलहत छ,लििेि इस्त्री गरेको छ, लििेि च्यालतएको छैि।  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• लिििेको पररभार्ा लर्दिे। 

• लिििेका प्रकार बारे छिफि गिे। 

• लिििेको प्रयोग बारे छिफि गिे। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

 मौलखक  छिफि  • लबध्याथीिाई रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुि ेसम्पणूा प्रकारका लििेि 

र्दखेाइ के हो भिेर सोध्िे । 

• आज हामी िेिेि बारे पढ्छौ र टेविको लििेि फेिा लसक्छौ 

भिेर पाठको पररचय लर्दिे । 

लिििे 

वास्तलवक वस्त ु

१० ‘ 

 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छिफि 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दाशि  

 

 

 

सामलूहक काया 

 

एकि काया 

• लिििेको पररभार्ा लर्दिे। 

• लिििेको प्रकार बारे बझुाउिे। 

• टेबि लििेि बारे छिफि गिे। 

• टेबिमा लििेि लकि प्रयोग गररन्छ बझुाउिे। 

• टेबि लििेि फेिा लसकाउिे। 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशकाको वणाि गिे। 

• प्रत्येक खड्ुलकिा राम्रोसाँग बणाि गिे। 

• सावधािी अपिाउि ुपिे खड्ुलकिाहरु बणाि गिे। 

• समहूमा राखी एकि अभ्यास गिा िगाउिे। 

• अभ्यास सकेपलछ छिफि र पषृ्ठपोर्ण लर्दिे। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे। 

लचत्र 

सेतोपाटी 

 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

 

६०’ 

 

 

 

 

२०० ‘ 

 

 

 

 

 

 

८० ‘ 

सारांश Summary: 
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प्रश्नोिर • लिििे भिेको के हो ? 

• लिििे कलत प्रकारका हुन्छि ? 

• लिििे लकि प्रयोग गररन्छ ? 

 

 १० ‘ 

जम्मा समय:  ३९०लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु:  

 

पररचय: 

 

टेबि लििेि भन्िािे रेषु्टरेन्टमा भएका टेबििाई छोप्िेको िागी प्रयोग हुिे कपडाहरुिाई टेबि 

लिििे भन्िे बलुझन्छ। होटिमा फुड एण्ड वेभेरज सलभास लबभागमा लबलभन्ि प्रकारका टेबिहरु प्रयोग 

गररएको  हुन्छ। टेबिहरु गोिो (round), लत्रभजु(triangle),  वगां ाकार (Square) आकारको 

हुन्छ । यसको िाप र आकार पलि फरक फरक हुन्छ ।टेबिको लििेि पलि टेबिको िापको आधारमा 

बिाइएको हुन्छ ।रेषु्टरेन्टको बिावट लडजाइिको आधारमा टेबि लििेि प्रयोग भएको हुन्छ। रेषु्टरेन्टमा 

प्रयोग हुिे लििेि लबलभन्ि रङको बिावट र िापको पाउि सलकन्छ । लबलभन्ि प्रकारका र िापको टेबि  

लिििेहरु ति लर्दइएको छ जिु रेषु्टरेन्टको टेविमा प्रयोग गररन्छ। 

 

मलुटि (Multon) 

टेबििाई सवाप्रथम छोप्िको िालग प्रयोग हुिे बाक्िो कटिको कपडािाई मलुटि भलिन्छ। यो 

प्राय टेबिमा लफक्स बिाइएको पाइन्छ। मलुटि टेबिको िाप (size) मा बिाइ पीि अथवंा 

धागोिे  लफक्स  गरी रालखएको हुन्छ। मलुटििे टेबिमा कुिै पलि लकलसमका भाडााँहरु राख्र्दा परै्दा 

हुिे ध्विी कम गिा मद्दर्द गछा। पािी अथवा  अन्य झोलििो पर्दाथा टेबिमा पोलखएमा यस्तो कुरा 

सोस्ि/ सकुाउि मद्दर्द गछा । 

 

१. टेबि किथ/िाप्रे (Table Cloth /Napery) 

टेबि किथ रेस्टुरन्ट टेबिमा रहकेो मलुटि मालथ ओछ्याइन्छ। टेबि किथिे टेबि छोप्ि मद्दर्द 

गछा र पाहुिाको आई अलपि (Eye Appeal) गछा र रेषु्टरेन्टिाई राम्रो र्दखेाउि मद्दर्द गछा। यो लबलभन्ि 

रङ्गमा पाउि सलकन्छ र यसको िाम रेषु्टरेन्टमा प्रयोग भएको टेबिको आधारमा गररन्छ। टेबि 

किथ ओछ्याउंाँर्दा  सबै टेबिको कुिाबाट यो जलहिे पलि १२ इन्चति झरेको हुि ुपछा । 

 

२. लस्िप किं्थ/िापेरोि (Slip Cloth / Naperon )  

यो टेबिको सबै भन्र्दा मालथको भागमा सालखन्छ। यो टेबि किं्थ मालथ ओछ्याइिे गररन्छ। लस्िप 

किं्थको िाप टेबिको िापको आधारमा लिधाारण  गररन्छ। लस्िप किथिे टेबिको राम्रो बिावट 

(design)र्दखेाउि मद्दर्द गछा। टेबि किं्थ लबलभन्ि रङ्गमा पाउि सलकन्छ। यो टेबिमा छड्के 

पोलजसि ( Slant Position) मा रालखन्छ। 

 

३. (Buffet Cloth) बफेट कंि्थ 

रेषु्टरेन्टमा प्रयोग भएका बफेट (buffet) टेबििाई छोप्िको िागी बिाइएको कपडािाई बफेट 

किथ भलिन्छ। रेषु्टरेन्टमा बफेट क्िथ (Buffet Cloth) प्राय: सेतो रङ्गको प्रयोग गररएको 

पाइन्छ। यस्तो कपडाको चौडाइ भन्र्दा िाम्वाई धेरै हुन्छ। बफेट कपडा पलि मलुटिको (Multon) 

मालथ ओच्छाइन्छ। बफेट कपडाको मालथ खािा राखेको भाडााँ कााँटा चम्चा,थाि ,कचौरा 

रालखएको हुन्छ । 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: टेविको िेनेन फेने 

 

लबर्य/इकाई टेविको िेिेि फेि े

सीप/अवधारणा टेविको िेिेि फेि े 

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : टेबि लमिाउिे बिेा 

के काम : टेबिको को लििेि फेिे। 

कलत राम्रो: लििेि सफा, र्दाग रलहत छ,लििेि इस्त्री गरेको छ, लििेि च्यालतएको छैि।  

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

मिुटि, टेबि क्िथ, िेपरोि अथवा लसलिप क्िथ 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार गिे।    

२.  टेबि छोप्िेका िागलं पलहिा मिुटि लििे।     

३.  मिुटि टेबिमा  चारैलतर बराबर हुिे गरर ओछ्याएर टेबि छोप्िे।    

४.  मिुटििे टेबि छोपेपलछ टेबि किं्थ लििे।     

५.  मिुटि मालथ टेबि क्िथिे मिुटि राम्रो गरी चारै लतर  बराबर हुिेगरर छोप्ि े।    

६.  टेबि कंि्थिे टेबि छोप्र्दा टेबिको  सबै कुिामा एकै साइजमा बराबर हुिे गरर ति 

झारेर  लमिाउिे। 

   

७.  टेबि कंि्थिे छोपे पलछ अलन्तममा मालथवाट लसलिप कंि्थ (slip cloth / 

Naperon) अथवा िेपररििे डायमन्ड (Dimond) सेपमा टेबि छोप्िे। 

   

८.  टेबि प्रयोगको िागी तयार भयो।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-६,७ 
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अभ्यास १: टेविको िेनेन फेने  

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) :  

 

 

WHAT के सचुीः रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुिे लििेि जस्तै मिुटि टेबि किथ, िेपरोि तयार गिे। सबै लििेििाई एकै 

ठाउाँमा राख्िे।  

 

HOW कसरी सामलूहक प्रयोगात्मक काया :-  

• चार जिाको समहू बिाउिे। 

• लबलभन्ि प्रकारका िेिेिहरु छुट्याइ पलहचाि गिे िगाउिे। 

• र्दईुजिािाई टेबिमा िेिेि सलह तररकािे फेिा िगाउिे। 

• र्दईुजिािाई काया सम्पर्दाि लिर्दलेशका अिसुार गरेको छ छैि जााँच गराउिे। 

• प्रलशक्षकबाट परीक्षण गराउिे। 

• एकि अभ्यास गराउिे। 

 

TIME समय सामलूहक अभ्यास – २००’ 

एकि अभ्यास : ९०, 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

मिुटि, टेबि किथ, िेपरोि, बफेुट किथ आर्दी। 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: टेबिको लिनेन फेने  

 

१.  लििेि भिेको के हो? 

उिर: रेषु्टरेन्टमा भएका टेबििाई छोप्िको िालग प्रयोग हुिे कपडाहरु । 

 

२. मलुटि भिेको के हो र लकि प्रयोग गररन्छ? 

उिर: टेबििाई सवाप्रथम छोप्िको िालग प्रयोग हुिे बाक्िो कटिको कपडा । 

 

३. टेबि क्िथ भिेको के हो र लकि प्रयोग गररन्छ? 

उिर: रेस्टुरन्ट टेबिमा रहकेो मलुटि मालथ रालखि ेकपडा । 

 

४. लसिप क्िथ / िपेरोि लकि प्रयोग गररन्छ? 

५. उिर: टेबिको राम्रो बिावट (design)र्दखेाउि । 

 

६. ति लचत्रमा र्दखेाइएको कुि कपडा हो? 

 

 

 

 

उिर: बफेट कं्िथ(Buffet Cloth) 
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नालककन फोल्ड गने (Fold Napkin) 

पाठ योजना  :नालककन फोल्ड गने  

लबषय (सीप/अविारणा): नालककन फोल्ड गने  

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : टेबि सेटअप गि ेबेिा 

के काम : िालप्कि फोलड गिे  

कलत राम्रो: िालप्कि र्दाग रलहत सफा छ,िालप्किमा माड छ,िालप्कि सलह तररकािे फोलड छ। 

 ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• िालप्किको पररभार्ा लर्दिे। 

• िालप्किको प्रयोग बारे छिफि गि।े 

• िालप्कि फोललडङ्ग प्रकार बारे छिफि गिे। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

 मौलखक  छिफि  • रेषु्टरेन्टमा प्रयोग हुि ेलबलभन्ि प्रकारका िालप्कि र्दखेाइ के हो 

भिेर सोध्िे। 

• प्रलशक्षाथीिे लर्दएको उिर छिफि गिे । 

• आज हामी िालप्किको बारे पढ्छौ र फोलड गिा लसक्छौ 

भिेर पाठको पाठको पररचय लर्दिे । 

वास्तलवक वस्त ु १०’ 

 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छिफि 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दाशि  

 

 

 

 

सामलूहक काया 

 

• िालप्किको पररभार्ा लर्दिे। 

• िालप्किका प्रकार सेप बारे वणाि गिे। 

• रेषु्टरेन्टमा िालप्किको प्रयोग बारे छिफि गिे। 

• िालप्कि फोलडीङ्गको बारेमा बताउिे । 

• धेरै थररका िालप्कि मध्ये आज टेबि प्याि िालप्कि 

फोललडङ्ग फोलड गिा लसक्र्द ैछौ ाँ भिेर जािकारी लर्दिे। 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशकाको वणाि गिे। 

• िालप्कि फोलड गिा लसकाउिे। 

• प्रत्येक खड्ुलकिा राम्रोसाँग बणाि गिे। 

• सावधािी अपिाउि ुपिे खड्ुलकिाहरु बणाि गिे। 

• समहूमा राखी एकि अभ्यास गिा िगाउिे। 

• अभ्यास सकेपलछ छिफि र पषृ्ठपोर्ण लर्दिे। 

लचत्र 

 

 

 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशकाको  

३०’ 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

१५०’ 
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एकि काया 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे।  

४५’ 

सारांश Summary: 

प्रश्नोिर • िालप्कि भिेको के हो ? 

• िालप्कि लकि प्रयोग गररन्छ ? 

 ५’ 

जम्मा समय:  ३९० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु:  

पररचय: 

 रेषु्टरेन्टको टेबि सेटअप गर्दाा प्रयोग हुिे जिु टेबिको सबै भन्र्दा माथी र प्रत्येक पाहुिाको िालग राम्रो 

बिाउटमा रालखएको रुमाि जस्तो कपडािाई िालप्कि भलिन्छ । टेबिमा ओछ्याइएको टेबि क्िथको 

रङ्ग जस्तो छ िालप्किको रङ्ग पलि त्यस्तै हुिपुछा। िालप्कििे टेबिको राम्रो बिावट र्दखेाउि मद्दर्द 

गछा। टेबिमा रालखएको िालप्कि पाहुिािे हात, मखु पछु्ि र खािा खाि े बिेामा खािा आफ्िो  

कपडामा िाग्िबाट बचाउिको िागी कपडा छोप्ि प्रयोग गछा। रेषु्टरेन्टमा पाहुिाको िागी प्रयोग हुि े

िालप्कि जलहिे पलि सफा, सखु्खा, र्दाग रलहत र राम्रो साँग स्त्री गरेको हुिपुछा। 

िालप्किको िाप खािाको प्रकारको आधारमा गररएको हुन्छ। 

• कक्टेि िालप्कि  ९” × ९” वगााकार 

• िेकफास्ट िालप्कि  १२” × १२” वगााकार 

• िन्च /ड लडिर िालप्कि २१” × २१” वगााकार (स्टान्डर िालप्कि)  

नालककनका प्रकार 

 

 

 
 

बटरफ्िाई िालप्कि फोर लफन्स िालप्कि हाटा िालप्कि 

 
  

लपलिङ बिािा िालप्कि िालप्कि ररङ स्टफ थ्री किार ह्याट िालप्कि 

 

  

स्टालन्डङ प्याि िालप्कि बाईसप ह्यट िालप्कि एिभिेप िालप्कि 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: नालककन फोल्ड गने 

 

लबर्य/इकाई िालप्कि फोलड गि े

सीप/अवधारणा टेबि फ्याि िालप्कि बिाउि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : टेबि सेटअप गि ेबेिा 

के काम : िालप्कि फोलड गि े 

कलत राम्रो: िालप्कि र्दाग रलहत सफा छ,िालप्किमा माडछ,िालप्कि सलह तररकािे फोलड छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

सफा स्त्री गरेको िाप्कीि 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१. आवश्यक सामाग्री तयार गिे।    

२. िालप्कििाई आधा फोलड गिे।     

३. िालप्किको एक साइडबाट अन्र्दाजी ३ से. मी .फोलड गिे ।    

४. ३ से. मी .फोलड गरेको  िालप्किलभत्र बालहर गर्द ैसािो 

सािो फोलड गि े। 

   

५. फोलड गर्दाा अलन्तमको ५ से. मी. छोड्िे ।    

६. फोलड गरेको िालप्कििाई फेरी आधा फोलड गिे।    

७. ५ से. मी. छोडेको भागिाई आधा फोलड लभत्र लछराएर 

लत्रकोण बिाउि े। 
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८. फोलड गरेको भाग पाहुिा लतर पिे लहसाबिे सजाएर 

राख्िे। 

   

९. टेबि फ्याि िालप्कि तयार भयो।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-५,७ 
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अभ्यास १: नालककन फोल्ड गने  

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : िालप्कि फोलड गि े

 

 

WHAT के टेबि फ्याि िालप्कि बिाउि े

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास गराउिे । 

• चार जिाको समहू बिाउिे। 

• २ जिा प्रलशक्षाथीिाई िालप्कि फोलड गिा िगाउि े। 

• २ जिा प्रलशक्षाथीिाई काया सम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार िालप्कि फोलड भए िभएको जााँच 

गराउिे । 

• प्रलशक्षकबाट परीक्षण गिे। 

एकि अभ्यास गराउिे। 

 

TIME समय सामलूहक अभ्यासः  २००’ 

एकि अभ्यासः ८०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

सफा स्त्री गरेको िाप्कीि 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: नालककन फोल्ड गनष 

 

१. िालप्कि भिेको के हो? 

उिर: रेषु्टरेन्टको टेबि सेटअप गर्दाा प्रयोग हुिे  टेबिको सबै भन्र्दा माथी र प्रत्येक पाहुिाको िागी राम्रो बिावटमा रालखएको 

रुमाि जस्तो कपडािाई िालप्कि भलिन्छ । 

 

२. िालप्कि के को िालग प्रयोग गररन्छ? 

उिर: िालप्कि  हात, मखु पछु्ि ्, खािा खािे बिेामा खािा कपडामा िाग्िबाट बचाउिको िालग कपडा छोप्ि प्रयोग गछा । 

 

३. Standard िालप्किको साइज कलत हो? 

उिर: २१” × २१” वगााकार 

 

४. ति लचत्रममा र्दखेाइएको कुि िालप्कि हो? 

 

     उिर : बाइसप ह्याट (Bishop Hat) 
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मोड्यिु ७: टेबि सेटअप गने । 
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आ िा काटे सेट अप गने (Set Up A la Carte’) 

पाठ योजना  :आ िा काटे सेट अप गने  

लबषय (सीप/अविारणा): आ िा काटे सेट अप गिे 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : रेषु्टरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : आ िा काटे सेटअप गिे 

कलत राम्रो:  आ िा काटे मापर्दण्ड अिसुार सेटअप छ। 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• आ िा काटे को पररभार्ा लर्दिे। 

• आ िा काटे सेट अप बारे छिफि गिे। 

• सेटअप गर्दाा ध्याि लर्दि ुपि ेकुराहरुको  छिफि गिे। 

• सेटअप गर्दाा प्रयोग हुि ेसामाग्रीहरुको सचूी तयार गिे। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

 मौलखक  छिफि  • आ िा काटे टेबि सेटअपको तलस्बर र्दखेाउि ेर छिफि 

गिे िगाउिे। 

• यस्तो टेबि सेटअपिाई के भलिन्छ सोध्ि ेर छिफि गि े। 

• आज हामी आ िा काटे सेटअप गर्दछैौ भिरे पाठको 

पररचय लर्दिे। 

वास्तलवक वस्त ु १०’ 

 

मुख्य अंश Main Body: 

मौलखक प्रश्न 

 छिफि 

 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दशाि 

 

 

• टेबि सेटअप कलत प्रकारको हुन्छ? 

• रेषु्टरेन्टमा कलत लकलसमको टेबि सेट अप गरेको र्दखे्ि ु

भएको छ? 

• आ िा काटे को पररभार्ा व्याख्या गिे। 

• आ िा काटे सेटअपको बारे व्याख्या गिे। 

• आ िा काटे टेबि सेट अपको  पररभार्ा लर्दिे। 

• आ िा काटे टेबि सेट अप बारे ब्याख्या गिे। 

• आ िा काटे टेबि सेट अप गर्दाा चालहि ेसामाग्रीहरु बणाि 

गिे। 

• सेटअप गर्दाा ध्याि लर्दिपुिे कुराहरु व्याख्या गिे। 

लचत्र 

 

 

 

सेतोपाटी 

 

 

 

खैरो कागज 

३०’ 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

 

 

 

२८०’ 

 



 

 123  

 

 

 

 

 

सामलूहक काया 

 

 

एकि काया 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशकाको वणाि गिे। 

• आ िा काटे टेबि सेट अप गिा लसकाउिे। 

• प्रत्येक खड्ुलकिा राम्रोसाँग बणाि गिे। 

• सावधािी अपिाउि ुपिे खड्ुलकिाहरु बणाि गिे। 

• समहूमा राखी एकि अभ्यास गिा िगाउिे। 

• अभ्यास सकेपलछ छिफि र पषृ्ठपोर्ण लर्दिे। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे। 

 

 

८०’ 

 

 

 

सारांश Summary: 

प्रश्नोिर • आ िा काटे सेटअप भिेको के हो? 

• आ िा काटे सेटअप गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु के के 

हुि? 

 

 

 

१०’ 

जम्मा समय:  .७६०लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु:  

पररचय: 

आ िा काटे (A La Carte ): यो एउटा मेि ुहो जसमा पाहुिा िाई खािाको िागी धरैे चोइसहरु हुन्छि ्। यस लकलसमको सेट अप 

प्रत्येक  कोर्ा सभा गिा अगाडी गररन्छ । 

 

आ िा काटे सेट अपको िालग चालहिे सामाग्रीहरु 

 

१. एपटाइजर चक्कु (Appetizer Knife) 

२. सपु चम्चा (Soup Spoon) 

३. मेि कोसा चक्कु (Main Course Knife) 

४. िालप्कि (Napkin) 

५. मे कोसा कााँटा चम्चा (Main Course Fork)  

६. एपटाइजर  कााँटा चम्चा (Appetizer Fork) 

७. लब एण्ड लब चक्कु (B&B Knife) 

८. लब एण्ड लब  थाि  (B&B Plate)  

९. पािी लपउि ेलगिास (Water Glass) 

१०. डेजटा चम्चा (Dessert Spoon) 

११. डेजटा कााँटा चम्चा ( Dessert Fork) 

१२. कु्रसेट  (Cureset, Salt & Pepper)   

१३. फुिर्दािी (Flower Vase) 

१४. एस्टे्र (Ashtray ) 

आिा काटे सेट अप गर्दाष ियान लर्दनु पने कुराहरु: 

• टेबिको लठक लबचमा १२  इन्च छाडेको हुि ुपछा ।  

• कट्िररजहरु टेबिमा राख्र्दा टेबिबाट १-२ इन्च छाडेको हुि ुपछा ।  

• कट्िररजहरु सफा हुिपुछा । 

 

 

 

 

 

आ िा काटे(A La Carte) सेट अप 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: आ िा काटे सेटअप गने 

 

लबर्य/इकाई आ िा काटे सेटअप गिे 

सीप/अवधारणा आ िा काटे सेटअप गिे 

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : रेषु्टरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : आ िा काटे सेटअप गिे 

कलत राम्रो:  आ िा काटे मापर्दण्ड अिसुार सेटअप छ। 

 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

कटिरी, कु्रसेट, फुिर्दािी, एस्टे्र, टेबि क्िथ, मलुटि, स्िीप क्िथ, पािी लपउिे, लगिास । 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार गिे।    

२.  टेबि सेट अप गि े।    

३.  टेबिको  लबपररत साइड को मचेहरु लसधा गरी राख्ि े।     

४.  टेबि को एक साइड लिधाारण गरेर बाट सेट अप  गिे ।    

५.  टेबिको लठक लबचमा १२ ईन्च छाड्िे ।    

६.  १२ ईन्च छोडेको  र्दायााँलतर टेबिको पाहुिा बस्ि ेलकिाराबाट  १-२ इन्च छोडेर  एपी चक्कु 

लसधा हुिे गरर राख्िे। 

   

७.  १२ ईन्च छोडेको  र्दिेेलतर टेबिको लकिाराबाट१-२ इन्च छोडेर  एपी कााँटा लसधा हुि ेगरर 

राख्ि े। 

   

८.  एपी कााँटाको र्दिेेलतर टेबिको लकिाराबाट १-२ इन्च  छोडेर लब एण्ड लब प्िेट राक्ि े।    

९.  ए फपी फोका को र्दिेे लतर टेबिको लकिाराबाट १-२ से मी छोडेर साइड प्िेट राख्ि े।    

१०.  साइड प्िेट (Side Plate) को  र्दायांाँलतर (Bread and Butter B&B knife) टेबिको 

लकिाराबाट १-२ से मी छोडेर लब एन्ड लब िाइफ   राख्िे। 

   

११.  लब एन्ड लब िाइफ( B & B knife) राख्ि ेबिेा साइड प्िेट (side plate) को  १-२ से मी 

लकिारा बाट छोडेर राख्िे। 

   

१२.  ए लप िाइफ को लठक माथी  १  से मी छोडेर पािी लपउि ेलगिास राख्ि।े    

१३.  टेबिको लबचमा  एस्टे्र, फुिर्दािी राख्िे।    

१४.  १२ ईन्च छोडेको भागमा लठक लवचमा पिे गरी फोलडेड िालप्कि राख्िे।     

१५.  टेबि चारकुि ेछ भिे लबपररत साइड मा राखेको चक्कु र कांाँटा बराबर 

लसधा(symmetrical straight) राख्िे। 

   

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-५ 
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अभ्यास १: आ िा काटे सेटअप गने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : आ िा काटे सेटअप गिे 

 

 

WHAT के आ िा काटे सेटअप गिे 

 

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास गराउि े

• ४ जिाको समहू बिाउिे । 

• २ जिािाई आ िा काटे सेट अप गिे िगाउिे। 

• बाकी २ जिािाई काया सम्पर्दाि लिर्दलेशका अिसुार जााँच गिा िगाउिे। 

• टेबि क्िथ, लस्िप क्िथ, टेबिको चारै बराबर छ छैि चेक गिे। 

• लस्िप क्िथ वार कुिामा बराबर छ छैि चेक गिे। 

• १२ इन्च छोडेको छ वा छैि चेक गिे। 

• छेउमा (१-२)से. मी. छोडेको छ वा छैि चेक गिे। 

• प्रलशक्षकबाट परीक्षण गराउिे। 

• एकि अभ्यास गराउिे। 

 

 

TIME समय सामलूहक अभ्यास २०० 

एकि अभ्यास ८०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

कटिरी, कु्रसेट, फुिर्दािी, एस्टे्र, टेबि क्िथ, मलुटि, स्िीप क्िथ, पािी लपउिे, लगिास 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: आ िा काटे सेट अप गने  

 

१. आ िा काटे सेट अप भिेको के हो? 

 उिर : पाहुिा िाई खािाको िागी धेरै चोइसहरु भएको  । 

 

२. आ िा काटे सेट अप टेबिको लबचमा कलत छोड्ि ुपछा? 

उिर: १२ इन्च । 

 

३. आ िा काटे सेट अप गर्दाा टेबिको लकिारा कलत छोड्ि ुपछा ? 

उिर: १-२ से मी । 
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टेब्िे लड होटे सेट अप गने (Set Up Table-d-hote’) 

पाठ योजना: टेब्िे लड होटे सेट अप गने 

लबषय (सीप/अविारणा): टेब्िे लड होटे सेट अप गने 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : रेषु्टरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : टेबि लड होलट सेटअप गिे 

कलत राम्रो:  टेबि लड होलट मापर्दण्ड अिसुार सेट अप  छ। 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• टेब्िे लड होटे (Table-d-hote’) को पररभार्ा लर्दिे। 

• टाब्िे लड होटे सेट अप(Table-d-hote’ setup) बारे छिफि गि।े 

• सेट अप (Set up) गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरुको  छिफि गिे। 

• सेट अप (Set up) गर्दाा प्रयोग हुिे सामाग्रीहरुको सचूी तयार गिे। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

 मौलखक  छिफि  • टाब्िे लड होटे सेटअप वा तस्बीर र्दखेाउिे र छिफि गिे 

िगाउिे। 

• आज हामी टेब्िे लड होटे सेटअप गर्द ैछौ भिेर  पाठको 

पररचय लर्दि े। 

टेबि सेटअप १०’ 

 

मुख्य अंश Main Body: 

मौलखक प्रश्न 

 छिफि 

 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दशाि 

 

 

 

 

सामलूहक काया 

• टाब्िे लड होटेको पररभार्ा व्याख्या गिे। 

• टाब्िे लड होटे सेटअप को बारे व्याख्या गिे। 

• सेट अप गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरुको ब्याख्या गिे। 

• सेट अप गर्दाा प्रयोग हुिे सामाग्री बारे ब्याख्या गिे। 

• सेट अप गरेर प्रलशक्षकिे र्दखेाउिे। 

• टाब्िे लड होटे टेबि सेट अप गर्दाा चालहिे सामाग्रीहरु बणाि 

गिे। 

• सेटअप गर्दाा ध्याि लर्दिपुिे कुराहरु व्याख्या गिे। 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशकाको वणाि गिे। 

• टेबि लड होटे टेबि सेट अप गिा लसकाउिे। 

• प्रत्येक खड्ुलकिा राम्रोसाँग बणाि गिे। 

• सावधािी अपिाउि ुपिे खड्ुलकिाहरु बणाि गिे। 

मौलखक 

 

 

 

 

 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

 

६० 

 

 

 

 

 

२००’ 
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एकि काया 

• समहूमा राखी एकि अभ्यास गिा िगाउिे। 

• अभ्यास सकेपलछ छिफि र पषृ्ठपोर्ण लर्दिे। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे। 

 

८०’ 

सारांश Summary: 

प्रश्नोिर • टाब्िे लड होटे सेटअप भिेको के हो? 

• टाब्िे लड होटे सेटअप भिेको के हो? 

 १०’ 

जम्मा समय:  ७६०लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: टाब्िे लड होटे सेट अप गने 

पररचय: 

यो एउटा मेि ुहो जसमा पाहुिािाई खािाको िालग धेरै चोइस(choice) हरु हुन्छ । टाप्िे लड होटे(Table d’- hote):मेि ुको बारे 

मेिकुो ब्याख्या  गिमेा वणाि गररएको छ । टाप्िे लड होटे सेलटङ पलहिो कोर्ा सभा गिुा भन्र्दा पलहिे गररन्छ ।  

  

टाब्िे लड होटे(Table d’- hote) टे बि सेट अप  गिा चालहिे सामाग्रीहरु 

 

१. ए लप चक्कु (AP Knife) 

२. िालप्कि (Napkin) 

३. ए लप काटा चम्चा (AP Fork)   

४. लब एण्ड लब चक्कु (B & B Knife) 

५. लब एण्ड लब  प्िेट (B & B Plate) 

६. हाई बि लगिास (Hi ball Glass /Water Glass) 

७. कु्रसेट )Crue set (Salt and Pepper) 

८. फुिर्दािी (Flower Vase) 

९. एस्टे्र (Ashtray) 

टेब्िे लड होटे सेट अप गर्दाष ियान लर्दनु पने कुराहरु: 

• टेबिको लठक लबचमा १२  इन्च छाडेको हुि ुपछा ।  

• कट्िररजहरु टेबिमा राख्र्दा टेबिबाट १-२ इन्च छाडेको हुि ुपछा ।  

• कट्िररजहरु सफा हुिपुछा । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

टाब्िे लड होटे(Table d’- hote) टेबि सेटअप 
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" 

कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: टाब्िे लड होटे सेट अप गने 

 

लबर्य/इकाई टाब्िे लड होटे सेट अप गिे 

सीप/अवधारणा टाब्िे लड होटे सेट अप गिे 

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : रेषु्टरेन्ट खोलि ुअगालड 

के काम : टाब्िे लड होटे सेटअप गिे 

कलत राम्रो:  टाब्िे लड होटे मापर्दण्ड अिसुार सेट अप  छ। 

 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

कटिरी, कु्रसेट, फुिर्दािी, एस्टे्र, टेबि क्िथ, मलुटि, स्िीप क्िथ, पािी लपउिे, लगिास 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  सेटअप  गिुा भन्र्दा पलहिे मचेहरु लमिाएर राख्िे।    

२.  लबपररतको मेचहरु  लसधा गरी राख्िे।    

३.  टेबि को एक साइड बाट सेट अप गिे।    

४.  सेटअप गर्दाा टेबि को लठक लवचमा १२ ईन्च ठाऊाँ  छोडि े।    

५.  फोर कोर्ा को िागी र्दिेबेाट कट्िरी (cutlery) र प्िेट वेयर(plates ware)तयार गिे  गरेर 

राख्िे। 

   

६.  र्दायााँबाट बाट १२ ईन्च छोडेर१-२ से मी लकिारा  छोडेर िाईफ मिे कोर्ा (knife main 

course )राख्िे  

   

७.  र्दिेेबाट  १२ इन्च र टेबिको लकिाराबाट १-२ से मी छोडेर  मिे कोर्ा कााँटा  राख्ि े।    

८.  क्रमश र्दायााँबाट  मिे कोर्ा िाईफ (main course knife) को र्दायााँमा टेबिको लकिाराबाट 

१-२ से मी छोडेर  सपु स्पिु (Soup Spoon)  राख्ि े।  

   

९.   सपु स्पिु (Soup Spoon)  को र्दायााँलतर  एलपटाईजर िाईफ (Appetizer Knife) राख्िे  ।    

१०.  मेि कोर्ा फोका (main course fork) को  र्दिेेलतर टेबिको लकिाराबाट १-२ सेमी छोडेर  

एलपटाईजर फोका  (Appetizer Fork)  राख्िे। 

   

११.  एलपटाईजर फोका  (Appetizer fork) को र्दिेेलतर टेबिको लकिाराबाट १-२ सेमी छोडेर  लब 

एण्ड लब प्िेट (B & B plate) राख्िे। 

   

१२.  लब एण्ड लब िाईफ ( B& B knife), लब एण्ड लब प्िेट (B&B plate) को लकिारा र्दलेख १-२ 

से मी छोडेर राख्ि।े 

   

१३.  र्दायााँबाट मेि कोर्ा िाईफ र्दखेी १ -२ से लम  मालथ वाटर लगिास  राख्िे।    

१४.  डेजटा (Dessert) को िालग पािीको लगिास को लसधा कभरको  ठीक लबचमा माथी चम्चा  

र्दायााँलतर र कााँटा र्दिेेलतर फकााएर राख्िे। 

   

१५.      

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-४ 
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अभ्यास १: टाब्िे लड होटे सेट अप गने 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : टाब्िे लड होटे सेट अप गिे 

 

 

WHAT के टाब्िे लड होटे सेट अप गिे  

 

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास गराउि े

• ४ जिाको समहू बिाउिे । 

• २ जिािाई आ िा काटे सेट अप गिे िगाउिे। 

• बांाँकी २ जिािाई काया सम्पर्दाि लिर्दलेशका अिसुार जााँच गिा िगाउिे। 

• टेबि क्िथ  ,लस्िप क्िथ ,टेबिको चारै बराबर  छ छैि चेक गिे। 

• लस्िप क्िथ वार कुिामा बराबर छ छैि चेक गिे। 

• लबचमा १२ इन्च छोडेको छ वा छैि चके गिे। 

• छेउमा (१-२)से. मी. छोडेको छ वा छैि चेक गिे। 

• प्रलशक्षकबाट परीक्षण गराउिे। 

• एकि अभ्यास गराउिे। 

 

TIME समय सामलूहक अभ्यास : २००’ 

एकि अभ्यास : ८०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

कटिरी, कु्रसेट, फुिर्दािी, एस्टे्र, टेबि क्िथ, मलुटि, स्िीप क्िथ, पािी लपउिे, लगिास 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: टेब्िे लड होटे सेट अप गने 

१. लड होटे सेट अप भिेको के हो? 

उिर: टाप्िे लड होटे सेलटङ पलहिो कोर्ा सभा गिुा भन्र्दा पलहिे गररि ेसेट अप । 

 

२. टेबिको लकिारामा कालत छोड्ि ुपछा?  

उिर: १-२ से मी । 

 
३. लड होटे सेटगिााका िालग टेबिको लबचमा कलत छोड्ि ुपछा ? 

उिर: १२ इन्च । 
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\ 

 

 

 

 

 

मोड्यिु ८: सलभषस लसक्वेस गने । 
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पाहुनािाई स्वागत गने(Greet the Guest) 

पाठ योजना  :पाहुनािाई स्वागत गने 

लबषय (सीप/अविारणा): पाहुिािाई स्वागत गि े

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : पाहुिाकोआगमि 

के काम : पाहुिाको स्वागत गिे  

कलत राम्रो: समय अिसुार स्वागत गरेको छ। 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• समय अिसुार कसरी स्वागत गिे छिफि गिे । 

• होटेिको मापर्दण्ड अिसुार स्वागत गि ेबारे छिफि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

 मौलखक प्रश्न र  

छिफि  

• होटेि /रेषु्टरेन्टमा पाहुिािाई स्वागत गरेको र्दखेाउि ेर यो 

के गरेको र कहााँ गररन्छ भिरे सोध्ि ेर छिफि गिे । 

• आज हामी पाहुिािाई स्वागत गि ेबारे पढ्छौ भिरे  

पाठको पररचय पाठको पररचय लर्दि े। 

रोि प्िे १० ' 

 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छिफि 

 

 

 

 

 

 

सीप गि े

 

 

 

समहू काया 

 

एकि काया 

• पाहुिािाई होटेि/रेषु्टरेन्टमा पाहुिािाई कसरी गररन्छ ? 

• होटि रेषु्टरेन्टमा स्वागत गिा लकि जरुरी छिफि गिे । 

• समय  अिसुार लवहाि ,लर्दउाँसो र बेिुकी कसरी स्वागत 

गररन्छ ? छिफि गि े। 

• होटेिको मापर्दण्ड अिसुार स्वागत गि ेवणाि गिे। 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशकाको वणाि गिे। 

• आ िा काटे टेबि सेट अप गिा लसकाउिे। 

• प्रत्येक खड्ुलकिा राम्रोसाँग बणाि गिे। 

• सावधािी अपिाउि ुपिे खड्ुलकिाहरु बणाि गिे। 

• समहूमा राखी एकि अभ्यास गिा िगाउिे। 

• अभ्यास सकेपलछ छिफि र पषृ्ठपोर्ण लर्दिे। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे। 

मौलखक  

 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

३००’ 

 

 

 

१००’ 

सारांश Summary: 
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प्रश्नोिर • पाहुिािाई लकि स्वागत लकि गररन्छ? 

• पाहुिािाई कस्तो अवस्थामा गररन्छ? 

 १०' 

जम्मा समय:  ५१० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: पाहुनािाई स्वागत गने 

 

पररचय: 

 

पाहुिाहरु होटेि वा रेषु्टरेन्टमा  आराम गिा, साथीभाई आफन्तहरुसाँग भेटगाट गिा वा खािा खाि आएका हुन्छि ्। रेषु्टरेन्टमा आउि े

पाहुिािाई सलह समयको ख्याि रालख गडु मलिाङ, गडु आफ्टरििु,् गडु इभलिङ (Good Morning,Good Afernoon, good 

Evening) भलि पाहुिािाई  रेषु्टरेन्ट लभत्र बोिाउििुाई  िै स्वागत गिे भिरे बलुझन्छ ।पाहुिािाई स्वागत गिुा भिेको पाहुिाको राम्रो 

ख्याि गिुा हो। त्यसैिे पाहुिाहरुको सम्माि गिुा र उिीहरुको ख्याि गिुा वेटरको महत्वपणूा  काम हो । होटेि वा रेषु्टरेन्टको मापर्दण्ड 

मेन्टेि गिािाई र राम्रो सभ्यता र्दखेाउिका िालग स्वागतको आवश्यता पर्दाछ ।होटेि वा रेषु्टरेन्टको मापर्दण्ड अिसुार पाहुिािाई 

स्वागत गि ेतररकाहरु फरक हुि सक्छि ्तर वेटर आफै चिाखो र फुलतािो भएर पाहुिािाई सेवा लर्दि ु जरुरी छ ।पाहुिािाई आफ्िो 

होटेि वा रेषु्टरेन्टमा आकर्ाक गिा राम्रो बोलिबचि र स्वागत चालहन्छ । स्वागत गि ेतररकाबाट ि ैहोटेि वा रेषु्टरेन्टको मापर्दण्ड 

पाहुिािे थाहा पाउि सक्छि ्। 

 

पाहुनािाई स्वागत गर्दाष वेटरिे लनम्न कुराहरुमा ध्यान राख्नु पछष : 

• पाहुिािाई ढोकामा र्दखे्ि े लबलिकै समय अिसुार अलवभार्दि गिुा पर्दाछ । अलववार्दििे पाहुिामा होटेि रेषु्टरेन्टप्रलत  

सकारात्मक भाविा जगाउाँछ 

• पाहुिासाँग कुरा गर्दाा चइुगम, चकिेट आलर्दकुराहरु चपाउर्द ैबोलि ुहुाँर्दिै।  

• पाहुिािे कलह कुरा सोध्ि र जान्ि चाह ेझको िमालि उिर लर्दि ुपर्दाछ। 

• पाहुिाको कुरािाई राम्रोसाँग सिुरे बझु्िे प्रयास गिुा पर्दाछ । 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: पाहुनािाई स्वागत गने 

 

लबर्य/इकाई पाहुिािाई स्वागत गि े

सीप/अवधारणा पाहुिािाई स्वागत गि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : पाहुिाकोआगमि 

के काम : पाहुिाको स्वागत गिे  

कलत राम्रो: समय अिसुार स्वागत गरेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  पाहुिा होटेि /रेषु्टरेन्टमा पाहुिा लभत्र आएको र्दखे्िे लबलिकै आफू सतका  हुि े।    

२.  पाहुिा होटेि/ रेषु्टरेन्टमा आएपलछ स्वागत गिा  ढोकालतर जािे ।    

३.  पाहुिा साँग िेत्र सम्पका  गरी हाँलसिो भई मसु्कुराउि े।    

४.  पाहुिािाई समय अिसुार  स्वागत गिे। 

लबहािको समयमा गडु मलिाङ( Good Morning sir/madam) भन्िे । 

लर्दउंाँसोको समयमा गडु आफटरििु ्(Good Afternoon sir/madam) भन्िे । 

बेिुकाको समयमा गडु इभलिङ (Good Evening sir/madam) भन्िे । 

   

५.  यलर्द मलहिा पाहुिा छ भिे मलहिा पाहुिािाई पलहिे स्वागत गिे।    

६.  पाहुिंािाई होटेि /रेषु्टरेन्टमा स्वागत छ (Welcome to Hotel/Restaurant) भन्िे ।    

७.  पाहुिािाई बकु गरेको टेबि सम्म परु् याउिे।    

८.  पाहुिािाई मचे अगाडी सारी मचेमा बस्ि अिरुोध गिे।    

९.  मौसम अिसुार लहटर वा पङ्खा खोलिलर्दिे ।    

१०.  यलर्द कोट छाता आलर्द सामाि राख्ि खोजेको छ भिे सोधरे सहयोग गिे ।    

११.  यलर्द मलहिा पाहुिा छ भिे मलहिािाई पलहिे बस्ि अिरुोध गि।े    

१२.      

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-३,४ 
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अभ्यास १: पाहुनािाई स्वागत गने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

 

 

WHAT के पाहुिािाई स्वागत गिे  

 

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास गराउिे । 

• ४ जािको समहू बिाउिे। 

• २ जिािाई पाहुिा बिाउिे ।( मलहिा +परुुर्) 

• १ जिािाई स्वागत गिा िगाउिे। 

• बाकीिाइ काया सम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार जााँच गिा िगाउिे। 

• िेत्र सम्पका  गरी उलचत समय अिसुार स्वागत गरेको छ वा छैि जााँच गिे। 

• प्रलशक्षकबाट परीक्षण गराउिे। 

एकि अभ्यास गराउिे। 

 

TIME समय सामलूहक अभ्यास: ३००’ 

एकि अभ्यास: १००’ 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 

  



 

 140  

 

प्रश्नहरु: पाहुनािाई स्वागत गने 

१. पाहुिािाई कलतबिेा स्वागत गररन्छ ? 

उिर: होटेि्/ रेषु्टरेन्टमा आउिे लबलिकै । 

 

२. लर्दउसो होटेि्/ रेषु्टरेन्टमा आएको पाहुिािाई के भिरे स्वागत गररन्छ ? 

उिर: लर्दउंाँसोको समयमा गडु आफं्टरििु (Good Afternoon sir/madam) 

 

३. पाहुिािाई अलभवार्दि गर्दाा के गिुा पर्दाछ? 

उिर: िते्र सम्पका  गरी हाँलसिो भई मसु्कुराउि े। 

 

४. पाहुिािाई स्वागत गरेपलछ कहााँ िग्ि ुपछा? 

उिर: बकु गरेको टेबिसम्म । 
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  पाहुनािाई मेनु लर्दने । 

पाठ योजना  :पाहुनािाई मेनु लर्दने । 

लबषय (सीप/अविारणा): पाहुिािाई मेि ुलर्दिे । 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : पाहुिा मचेमा बसेपलछ पलछ 

के काम : पाहुिािाई मिे ुलर्दि े 

कलत राम्रो: मिे ुपाहुिाको र्दालहिेबाट लर्दएको छ,बेभरेजको मेि ुपलहिे लर्दएको छ, मिे ुपे्रजेन्डटेबि (presentable ) छ, 

मेिमुा उलिेलखत सबैको जािकारर छ। 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• पाहुिािाई मेिु लर्दिे तररका बारे ब्याख्या गिे । 

• मेिमुा उलिेलखत कुरा बारे छिफि गि े। 

• मेि ुकुि बेिा लफताा लििे बारे ब्याख्या गि े। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र छिफि लबद्याथीहरुिई पाहुिा विाएर मेि ुलर्दिे र सोध्ि,े के गरेको भिरे । 

लवद्याथीिे लर्दएको  उिर लटप्िे र लिष्ट्कर्ामा पगु्िे । 

आज हामी पाहुिािाई कसरी मेि ुलर्दिे भिेर लसक्छौं भिरे  पाठको 

पररचय लर्दि े ।  

रोि प्िे  ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

ब्याख्या तथा छिफि 

 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दाशि 

 

 

सामलूहक काया 

 

 

एकि काया 

• मेि ुभिेको के हो? 

• मेि ुकलत प्रकारका हुन्छि?् छिफि गिे। 

• पाहुिािकाई कलतबेिा मेि ुलर्दि ेछिफि गिे। 

• मेिमुा उलिेलखत कुरा बारे छिफि गि े। 

• पाहुिािाई मेि ुलर्दिे तररका बारे ब्याख्या गिे । 

• मेिमुा कलतबेिा लफताा लििे बारे छिफि गिे । 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका  वणाि गि े। 

• मेि ुकसरी पाहुिािाई लर्दिे  गरेर र्दखेाउिे । 

• ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु ब्याख्या गिे । 

• सामलूहक काया गिा िगाउिे । 

• आवश्कता अिसुार लिर्दशेि लर्दि े। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

सेतोपाटी 

 

 

 

 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका   

३०’ 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

९०’ 

 

 

३००’ 

 

 

१५०’ 

 

सारांश Summary: 
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प्रश्न उिर  
• मेि ुभिेको के हो ? 

• मेि ुपाहुिािाई कुि कलतबेिा  लर्दईन्छ ? 

 ५ लमिटे 

जम्मा समय:  ६०० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: पाहुनािाई मेनु लर्दने । 

पररचय: 

मेि ुर मेिकुो प्रकारका बारेमा अगालडको पाठ “मेिकुो ब्याख्या गिे “मा वणाि गररएको छ । 

मेनुको उर्दाहरणहरु 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: पाहुनािाई मेनु लर्दने । 

लबर्य/इकाई पाहुिािाई मेि ुलर्दिे । 

सीप/अवधारणा पाहुिािाई मेि ुलर्दिे । 

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : पाहुिा मचेमा बसेपलछ पलछ 

के काम : पाहुिािाई मिे ुलर्दि े 

कलत राम्रो: मिे ुपाहुिाको र्दालहिेबाट लर्दएको छ,बेभरेजको मेि ुपलहिे लर्दएको छ, मिे ुपे्रजेन्डटेबि 

(presentable ) छ, मिेमुा उलिेलखत सबैको जािकारर छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

मेि ु, वेटर लकट (pen, notepad and opener) 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार गिे।    

२.  पाहुिा रेऋटुरेन्ट लभत्र आएर मचेमा बसेपलछ मिे ुिेि जािे ।    

३.  साईड स्टेसिबाट मिे ुलिएर पाहुिाको टेविमा जािे ।    

४.  मेि ुखोिेर प्रथम पािा पलटाउिे ।    

५.  यलर्द मलहिा पाहुिा छ भिे सवाप्रथम मलहिा पाहुिािाई मेि ुर्दाया लतरबाट लर्दि े।    

६.  पाहुिािाई मेिकुो बारेमा सामान्य जािकारी लर्दि े।    

७.  लर्दिको महत्वपणूा  खािाको बारेमा जािकारी लर्दिे ।    

८.  पाहुिािाई मेि ुपढ्ि एक लछि पखािे ।    

९.  पाहुिािे अडार लर्दएपलछ अडार लटप्ि े।    

१०.  खािा अडार भएपलछ मेि ुलफताा लििे ।    

११.  साईड स्टेसिमा  मेि ुराख्िे ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-५,८ 
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अभ्यास १: पाहुनंािाई मेनु लर्दने । 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : पाहुिािाई मेि ुलर्दि े

 

 

WHAT के 

 

फुड मिे ुर  पेय  पर्दाथाको मिे ुएकै ठाउाँमा राख्ि े

HOW कसरी समलुहक काया :-  

• चार जिाको समहू बिाउिे । 

• र्दईु जिामा एक केटा र अको केटी लबद्याथीिाई पाहुिा बिाउि े। 

• एक जिा लबद्याथीिाई मेि ुलर्दि िगाउिे । 

• बााँकी र्दईु जिािाई कायासम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार चेक गिा िगाउि े। 

• प्रलशक्षक बाट परीक्षण गिा िगाउिे । 

एकि काया गराउिे । 

 

TIME समय समलुहक काया ३००’ 

एकि काया    १५०’ 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

मेि ु, वेटर लकट (pen, notepad and opener) 

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु :पाहुनािाई मेनु लर्दने  

 

१. पाहुिािाई मेि ुकता लतर बाट लर्दि ुपर्दाछ  ? 

उिर : र्दालहिे । 

 

२. परुुर् र मलहिा र  पाहुिा मध्य ेसवाप्रथम कसिाई मेि ुलर्दि ुहुन्छ ? 

उिर : मलहिा । 

 

३. मेि ुभिेको के हो ? 

उिर : खािाको िाम, खािाको प्रकार र मलूय तोलकएको लकताब । 

 

४. खािा मिे ुर  पेय  पर्दाथाको मिेकुो फरक के हो ?  

उिर:खािामा  मिेमुा लबलभन्ि खािाहरु र मलूय हुन्छ भि े पेय  पर्दाथाको मिेमुा वेभरेज जस्तै अलकोहोलिक र िि ्

अलकोहोलिक  पेय को प्रकार र मलूय हुन्छ । 
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पाहुनासाँग अडषर  लिने   

पाठ योजना  :पाहुनासाँग अडषर लिने 

लबषय (सीप/अविारणा):  

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : पाहुिािाई मिे ुलर्दएपलछ 

के काम : पाहुिासाँग अडार  लिि े

कलत राम्रो: पाहुिासाँग िेत्र सम्पका  गरेको छ,केओटी,लबओटी लस्िप (KOT,BOT slip) मा अडार  लिएको छ,अडार 

ररकिफमा (reconfirm) गरेको छ, वेटर लकड साथमा छ। 

 ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• लसट िम्बर ,टेबि िम्बर बारे ब्याख्या गि े। 

• केओटी,लबओटी (KOT,BOT) बारे छिफि गिे । 

• केओटी,लबओटी (KOT,BOT) भिे बारे ब्याख्या गिे । 

• केओटी,लबओटी (KOT,BOT) भर्दाा सावधािी अपिाउिु पिे  बारे छिफि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

 छिफि पाहुिािे खािा अडार  गरेको रोि प्िे गिे । 

यो रोि प्िेवाट के बझु्िभुयो भिरे छिफि गि े। 

आज हामी पाहुिासाँग कसरी अडार लिि ेलसक्छौ भिेर पाठको पररचय 

लर्दिे । 

रोि प्िे १० ‘. 

मुख्य अंश Main Body: 

प्रश्न उिर/ 

छिफि 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दशाि 

 

 

 

सामलूहक काया 

केओटी र बीओटी भिेको के हो ? व्याख्या गि े। 

केओटी र बीओटीमा के फरक छ ? 

पाहुिािे खािा अडार गर्दाा लकि फमा भररन्छ ? 

केओटी र बीओटीिे होटेिमा के भलूमका खिेेको हुन्छ ? 

पाहुिाको लसट िम्बर, टेवि थाहा पाउि लकि जरुरी छ  

छिफि गि े। 

केओटी र बीओटी  भिे व्याख्या गिे । 

के ओटी र बीओटी भर्दाा ध्याि लर्दि ुपि ेकुराहरु व्याख्या गिे । 

काया सम्पार्दि लिर्दलेशकाको वणाि गिे । 

केओटी र बीओटी भिा लसकाउिे । 

प्रत्येक खड्ुलकिा राम्रोसाँग वणाि गिे । 

सावधािी अपिाउिे खड्ुलकिाहरु वणाि गि े। 

सामलूहक काया १: केओटी लबओटीको अभ्यास  गराउिे । 

फमा 

 

खैरो कागज 

 

सेतोपाटी 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

२०’ 
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सामलूहक काया 

सामलूहक काया २ : समहूमा रालख एकि अभ्यास गराउि े। 

अभ्यास सकेपलछ छिफि र पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दि े। 

एकि अभ्यास गराउि े। 

 

३०० ‘ 

 

१३०’ 

सारांश Summary: 

मौलखक प्रश्न केओटी बओटी भिेको के हो? 

खािाको अडार  कसरी लििे ? 

 १०’ 

जम्मा समय:  ६०० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: पाहुनासाँग अडषर  लिने 

पररचय: 

केओटी (KOT-Kitchen Order Ticket): केओटी भिेको खािाको अडार लिि ेिोटप्याड हो । जसको परुा रुप भान्छा अडार 

लटकेट हो । यसमा होटेि/ रेषु्टरेन्ट मा िाम, टेवि िम्वर समय, वेटरको िाम, खािको िालग अडार लििको िालग स्पेसि ठाउाँ उलिेख 

गरेको हुन्छ ।  के ओटी रेषु्टरेन्ट को एउटा महत्वपणूा टुलस हो  जसिे रेषु्टरेन्ट मा हुिे स्टाफ वेटरको िराम्रो लियतवाट वचाउाँछ । के 

ओटीको ३ वटा कपी हुन्छ । पहिेो लकचिेमा जान्छ । र्दोश्रो क्यालसयर समक्ष हुन्छ र तेश्रो वेटर आफूिे ि ेराख् िपुर्दाछ ।  

 

बी ओटी (BOT-Beverage Order Ticket) :  बी ओटी भिेको वेभरेजको अडार लििे िोटप्याड हो । जसको परुा रुप बार अडार 

लटकेट हो । यो पलि लतिवटा कपीमा भररन्छ । पहिेो कपी बारमा लर्दि ुपर्दाछ । र्दोश्रो कपी क्यालसयर र तेश्रो कपी वेटर आफूसाँग हुन्छ 

। 

 

 

Format of KOT/BOT 

 

  

KOT/BOT No.001                                  XYZ Hotel/Resturent 

                                                                       Kathmandu 

                                                                        KOT/BOT 

Date:-               _____________                                                          No of copies ------------- 

Table No.          ____________ 

Time                 ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

Qty 

 

Descriptions/Remarks Seat No. 

 

 

 

 

  

Order Taker Name                                                                                                       Order Taker Sign 

__________________                                                                                                      

______________ 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: पाहुनासाँग अडषर  लिने 

लबर्य/इकाई पाहुिासाँग अडार  लिि े

सीप/अवधारणा पाहुिासाँग अडार  लिि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : पाहुिािाई मिे ुलर्दएपलछ 

के काम : पाहुिासाँग अडार  लिि े

कलत राम्रो: पाहुिासाँग िेत्र सम्पका  गरेको छ,केओटी,लबओटी लस्िप (KOT,BOT slip) मा अडार  

लिएको छ,अडार  ररकिफमा(reconfirm) गरेको छ,वेटर लकड साथमा छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

केओलट,लबओलट लस्िप, पिे, वेटर लकड 

कार्य-सम्पादन ननदेशिका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  पाहुिा रेष्ट् टुरेन्टमा कुसीमा बलससकेपलछ आफू सतका  हुिे।    

२.  पाहुिािाई मेि ुलर्दिे ।    

३.  पाहुिािाई मेिकुो तररका बयाि गिे     

४.  पाहुिािाई आजको स्पेशि मेिकुो वारेमा  बयाि गि े।    

५.  पाहुिािाई १० लमिेट जलत मेि ुपढ्ि लर्दिे ।    

६.  र्दश लमिेट पलछ पाहुिाको टेविमा जािे ।    

७.  टेविको एउटा साइडमा उलभि ेजहााँबाट पाहुिासाँग िेत्र सम्पका  हुि पगुोस ।    

८.  केओटी र बीओटी लस्िप तयार गि े।    

९.  केओटीमा टेवि िम्बर भिे ।    

१०.  केओटीमा प्रत्येक पाहुिाको खािाको अडार लििे ।    

११.  खािाको अडार लिि ेवेिा प्रत्येक पाहुिाको लसट िम्वर उलिेख  गिे ।    

१२.  यलर्द वभेरेजको अडार छ भिे बीओटी भिा  ४ र्दलेख १० र्दोहोर् याउि े।    

१३.  केओटी/बीओटी मा अडार लिएको समय र गते उलिेख गिे ।    

१४.  पाहुिािाई अडार गरेको खािा  पढरे सिुाउि े।    

१५.  अडार लििे वटेरको िाम िेख्िे ।    

१६.  केओटी भरेको पहिेो लस्िप भान्छामा लर्दिे ।    

१७.  बीओटी भरेको पहिेो लस्िप बारमा लर्दिे ।    

१८.  केओटी  बी ओटी को र्दोश्रो लस्िप क्यालसयरिाई लर्दि े।    

१९.  केओटी  बी ओटी को तेश्रो लस्िप वेटर आफूसाँग राख्ि े।    

२०.  आफूसाँग भएको  तेश्रो लस्िप अिसार पाहुिािाई खािा बभरेज समवलन्धत टेविमा सभा गिे     

 

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:- ५,१४ 
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अभ्यास १: पाहुनंािाई मेनु लर्दने । 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : पाहुिासाँग अडार लििे । 

 

 

WHAT के                    लवलभन्ि रेष्ट् टुरेन्टको  टुलस/ वेटर लकट्स (Kits) / केओटी/बीओटी एउटै ठाउाँमा राख्ि े। 

 

HOW कसरी एकि काया 

• लवद्याथीिाई वेटर लकट्स/के ओटी/बी ओटी पलहचाि गिा िगाउि े। 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

TIME समय १०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

लवलभन्ि रेष्ट् टुरेन्टको  टुलस/ वेटर लकट्स (Kits) / केओटी/बीओटी 

  

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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अभ्यास २ :पाहुनासाँग अडषर लिने  

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : पाहुिासाँग अडार लििे । 

 

 

WHAT के                    पाहुिासाँग अडार लििे  

 

HOW कसरी सामलूहक  काया 

• ५ जिाको समहू विाउिे । 

• ४ जिािाई पाहुिा विाउिे । (मलहिा परुुर् लमिाएर) 

• १ जिािाई पाहुिासाँग अडार लिि िगाउिे । 

• के ओटी/बी ओटी मा टेवि िम्वर समय गते अडार गि ेव्यलिको िाम उलिेख छ वा 

छैि जााँच गिा गिे । 

• अडार लि र्दा िेत्र सम्पका , पिु सोधेको छ वा छैि जााँच गि े। 

• प्रलशक्षकवाट परीक्षण गराउिे । 

एकि अभ्यास  गराउिे  

 

TIME समय   सामलूहक अभ्यास :३००’ 

  एकि अभ्यास:१३०; 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

के ओटी/बी ओटी ,रेषु्टरेन्ट टुलस 

  

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु:  पाहुनासाँग अडषर लिने  

१. केओटी (KOT) को परुा रुप के हो ?   

उिर: रभान्छा अडार लटकेट (Kitchen Order Slip) 

 

२. केओटी (KOT)  लकि प्रयोग गररन्छ ? 

उिर: खािा अडार  गिा । 

 

३. लबओटी (BOT) को परुा रुप के हो ? 

उिर: बेभरेज  अडार लटकेट 

 

४. केओटी , लबओटी (KOT/BOT) को अडार लिएको कपीहरु को कोसाँग हुन्छ ? 

उिर: क्यालसयरसाँग हुि,े  लकचिे/बार मा जाि े, वेटरसाँग हुिे   
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खाना सभष गने(Serve food ) 

पाठ योजना  :खाना सभष गने 

लबषय (सीप/अविारणा): खािा सभा गि े

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : अडार  लिसकेपलछ  

के काम : खािा सभा गि े

कलत राम्रो: सलभासको तररका अिसुार सभा गरेको छ; कोर्ा अिसुार सलभास गरेको छ। 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• सलभासको प्रकार बारे ब्याख्या गि े। 

• खािा सभा गिा िाग्िंे समय बारे ब्याख्या गिे । 

• खािा सभा गर्दाा ध्याि लर्दिु पिे बारे छिफि गिे ।  

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र छिफि होटेि रेषु्टरेन्टमा खािा कसरी सभा  गररन्छ ? लवधाथीिाई आफ्िो 

अिभुव सिुाउि िगाउिे।  

लवद्याथीिे लर्दएको  उिर  छिफि गिे  

आज हामी पाहुिािाई कसरी खािासभा  गि ेबारे पढ्छौ भिरे  

पाठको पररचय लर्दि े। 

 १०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

ब्याख्या तथा छिफि 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दाशि गि े 

 

 

सामलूहक काया 

 

 

एकि काया 

• खािा सभा  गिे भिेको  के हो?  यस बारे ब्याख्या गिे । 

• खािाका कोर्ाहरु छिफि गिे । 

• खािा सभा गर्दाा िाग्ि ेसमय बारे बताउि े । 

• खािा सभा गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुरा बारे बताउिे । 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशकाको वणाि गिे । 

• खािा सभा गिा लसकाउि े। 

• प्रत्येक खड्ुलकिा राम्रोसाँग वणाि गिे । 

• सावधािी अपिाउिे खड्ुलकिाहरु वणाि गि े। 

• सामलूहक काया समहूमा रालख एकि अभ्यास गराउि े। 

• अभ्यास सकेपलछ छिफि र पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दि े। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

सेतोपटी 

 

खैरो कागज 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

३००’ 

 

 

१६०’ 
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• लिर्दशेि तथा मलूया कि गि े।  

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  
• सलभास भिेको के हो ?  

• खाि सभा गर्दाा के के कुरामा ध्याि लर्दि ुपर्दाछ  ? 

 १०’ 

जम्मा समय:  ६००लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: खाना सभष गने(Serve food ) 

पररचय: 

पाहुिािे अडार  गरेको खािा पाहुिा सम्म पयुााईलर्दिे कायािाई खािा सभा गि ेभलिन्छ। रेषु्टरेन्ट  ,होटिमा पाहुिािाई लवलभिि् लकलसमका 

खािाहरु लवलभन्ि तररकाबाट सलभास गि ेगररन्छ।  खािाको प्रकार अिसुार  अडार  गरेको खािा तयार गिा फरक फरक िाग्िे हुिािे 

पाहुिािाई राम्रो साँग जािकारी लर्दि ुपर्दाछ । पाहुिािाई खािा तथा  पेय  पर्दाथा सलभास गर्दाा पाहुिा मालथ ि पोलखयोस र एक पाहुिािे 

मागकेो खािा अको पाहुिािाई सलभास िहोस भिेर सावधािी अपिाउि ु पछा। पाहुिािाई खािा सलभास गर्दाा सलह खािा सलह 

व्यलििाई गएको छ लक छैि खािा सफा छ लक छैि  भलि लबचार गिुा पर्दाछ । पाहुिािाई जलहिे पलि तातो खािा तातो र सफा  अडार  

गरे अिसुार सलभास गिुा पछा। 

 

सलभषसका लबलिहरु: 

• सबै प्रकारका बभेरेज (beverage)हरु पाहुिाको र्दायााँ तफा बाट सभा गिुा पर्दाछ। 

• प्िाटर टु प्िट सभास(plater toplate) पाहुिाको र्दिेे तफा बाट सभा गिुा पर्दाछ। 

• मलहिा पाहुिा छ भिे सभा गर्दाा पलहिे मलहिािाई गिुा पर्दाछ । 

• रेफे्रलसङ लरक्सहरु(refreshing drinks) जलहिे पलि हाई बि लगिासमा गिुा पर्दाछ । 

• क्रोकरी (crockery) र कट्िरीहरु(cutlery) र्दायााँ तफा बाट सभा गिुा पर्दाछ। 

• खािा खाईसकेपलछ प्िेट लगिासहरु  र्दायााँ तफा बाट हटाउि ुपर्दाछ। 

 

सलभषसका प्रकार  

 

• लप्रप्िेटेड सलभास (Pre-Plated Service):-पाहुिािे अडार  गरको खािा लकचिेमा कुकिे तयार गरी प्िेटमा सलह तररकािे 

सजाइ राखेको खािा लसधैं पाहुिािाई सलभास गिुािाई लप्रप्िेटेड सलभास (Pre-Plated Service) भलिन्छ। 

• प्िाटर टु प्िेट सलभास(Platter to Plate Service):- पाहुिािे अडार  गरेको खािा लकचेिमा कुकिे पकाई (प्िेट जस्तै 

प्िेट भन्र्दा ठुिो िाम्चो भार्दा  (राखेको खािा पाहुिा को टेबिमा भएको प्िेटमा पाहुिाको बायााँ हात तफा बाट पाहुिाको  

प्िेटमा राखलंलर्दििेाई ि ैप्िाटर टु प्िेट सलभास (Platter to Plate Service) भलिन्छ । 

 

• फेलमलि सभास (Family service) :पाहुिािे अडार  गरेको खािा भान्छामा कुकिे पकाई ठूिो भााँडामा सजाएर रालखन्छ 

र उि खािािाई पाहुिा बसेको टेबिको लबचमा  रालखन्छ। पाहुिािे आफिो इच्छा अिसुार  खािा आफैिे प्िेटमा लिएर 

खािे गररन्छ ।यस प्रकारको सलभासिाई फेलमलि सलभास (Family service) भलिन्छ । 

 

• रुम सलभास (Room service) :  पाहुिािे होटेिको मेि ुअिसुार अडार  गरेको खािा भान्छामा कुकिे पकाई वेटरिे 

कोठामा िलगलर्दन्छ र पाहुिािे कोठामा ि ैखािा खािे सलभासिाई रुम सलभास (Room service) भलिन्छ। 
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• बफेट सलभास (Buffet service ): पाहुिािे बफेट काउन्टरबाट खािा आफै लििे र चालहएमा सभास स्टाफको मद्दर्द लिि 

सलकन्छ। सभास स्टाफिे टेबिमा पािी लर्दिे मात्र मद्दर्द गि ेगर्दाछ ।यस्तो  सलभास सामालजक काया जस्तै लववाह, जन्मलर्दि 

जसमा धरै पाहुिाहरुिाई बोिाईन्छ। खािा र  बेभरेजक पररकार र मलूय  पहिेेिै तोकेएको हुन्छ । 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका-: खाना सभष गने 

 

लबर्य/इकाई खािा सभा गि े

सीप/अवधारणा खािा सभा गि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : अडार  लिसकेपलछ  

के काम : खािा सभा गि े

कलत राम्रो: सलभासको तररका अिसुार सभा गरेको छ; कोर्ा अिसुार सलभास गरेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

तयारी टेबि सेट,लभभन्ि कट्िरीहरु,वेभरेज लगिासहरु, प्िेटहरु । 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्रंी तयार गि े।     

२.  पाहुिासाँग अडार लिई सके पलछ फुड कोर्ा  (food course) अिसुार टेबि सेटअप गिे ।    

३.  सवा प्रथम खािे खािा पलहिो कोर्ा (st course appetizer serve ) सभा गिे ।    

४.  पाहुिाको र्दााँयाबाट यलर्द मलहिा पाहुिा छ भि ेपलहिा मलहिा िाई  सबै कोर्ामा सभा गिे ।    

५.  एलपटाइजर सभा (Appetizer serve) गर्दाा पाहुिािाई एलपटाइजर बारे जािकारी गराउि े।    

६.  पाहुिािे एलपटाइजर खाई सके पलछ पष्ठपोर्ण लििे ।    

७.  पाहुिािाई र्दोस्रो कोर्ा (2nd course) को िालग तयार गि े।    

८.  र्दोस्रो कोर्ा (2nd course) सपु पाहुिाको र्दााँयाबाट सभा गि े।    

९.  पाहुिा िे र्दोस्रो कोर्ा (2nd course) खाइ सके पलछ पष्ठपोर्ण लििे ।    

१०.  तेस्रो कोर्ा (3rd course) को िालग तयार गराउिे ।    

११.  पाहुिािे केलह समयको िालग  आराम (break) लिि सक्छ त्यसैिे , सोधेर मात्र लक्ियर गिे ।     

१२.  तेस्रो कोर्ा (3nd course)मेि खािा पाहुिाको र्दााँयाबाट सभा गिे ।    

१३.  पहुिािे मिे कोर्ा  खाई सकेपलछ मखु्य खािा (main course) को पषृ्ठपोर्ण लििे ।    

१४.  टेबि सफा गि े।    

१५.  मेि कोर्ा  पलछ पाहुिािाई डेजटाको िालग मिे ुर्दखेाउि े।    

१६.  पाहुिासाँग डेजटाको िालग अडार  लििे ।    

१७.  डेजटाअिसुार टेबि सेट अप गिे ।    

१८.  पाहुिािाई डेजटा सभा गि े।    

१९.  डेजटा सभा गरे पलछ पाहुिासाँग लचया /कफी को अडार  लििे ।    

२०.  अडार  अिसुार लचया /कफी सभा गिे ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-४ 

अभ्यास १ :खाना सभष गने 
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Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

   

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : खािा सभा गि े

 

 

WHAT के लबलभन्ि कोर्ा अप मिे ुपलहचाि गि े। । 

HOW कसरी एकि काया :-  

• लर्दएको सचूी अध्ययि गि े। 

• सचूी अिसुार कोर्ा अप मिे ुपलहचाि गिा िगाउिे । 

• सचूी अिसुार 1st मा कुि र क्रमस कुि सभा गररन्छ पलहचाि गिा िगाउिे । 

• प्रलशक्षक बाट परीक्षण गिा गराउिे  । 

 

 

TIME समय २०’ 

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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अभ्यास २: खाना सभष गने 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) :  खािा सभा गि े

 

 

WHAT के खािा सभा गि े

HOW कसरी समहू काया :-  

• तीि जिाको समहू बिाउि े। 

• १ जिािाई खािको कोर्ा अिसुार खाि सभा गिा िगाउि े। 

• बााँकी र्दईु जिािाई काया सम्पार्दि लिर्दालशका अिसुार चेक गिा िगाउि े। 

• प्रलशक्षक बाट परीक्षण गिा िगाउिे । 

एकि काया गिे । 

 

 

TIME समय समहू काया:३००’ 

एकि काया :- १६०’ 

  

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

तयारी टेबि सेट,लभभन्ि कट्िरीहरु,वेभरेज लगिासहरु, प्िेटहरु । 

   

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: खाना सभष गने 

१. डेजटा(desert )मेिकुो कुि कोर्ा (course) हो? 

उिर:अलन्तम । 

 

२. खािा सभा गर्दाा कहााँबाट गिुा पर्दाछ? 

उिर: र्दायााँबाट । 

 

३. प्रत्येक  खािाको कोर्ा सकेपलछ के गिुा पर्दाछ ? 

उिर: टेबि लक्ियर गिुा पर्दाछ । 

 

४. डेजडा सभा गरेपलछ पाहुिासाँग के अडार  गिाको िालग सोध्ि ुपर्दाछ ? 

उिर: लचया कलफ । 
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टेबि लक्ियरेन्स गने । (Perform clearance table) 

पाठ योजना  :टेबि लक्ियरेन्स (clearance) गने ।  

लबषय (सीप/अविारणा): टेबि लक्ियरेन्स  गने ।  

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

 अवस्था : खािा खाइसकेपलछ 

के काम : टेबि लक्ियरेन्स गि े

कलत राम्रो :खािाको कोर्ा(course) अिसुार लक्ियर(clear) गरेको छ, लक्ियर गिा  अगालड िम्रसाँग पाहुिािाइ सोधेको छ। 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• टेबि लक्ियरेन्स गि ेतररका बारे ब्याख्या गिे । 

• लर्दि टेबि लक्ियरेन्स गर्दाा ध्याि लर्दिे तररका बारे छिफि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र छिफि एउटा रेषु्टरेन्टमा वेटरिे टेबि लक्ियर (clearance) गरररहकेो 

लभलडयो र्दखेाउिे । 

यो गिा लकि आवश्यक छ ?  छिफि गि े। 

आज हामी टेबि लक्ियरेन्स (clearance) गिे बारे पढ्छौ भिरे  

पाठको पररचय  लर्दिे । 

लभलडयो १०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

ब्याख्या तथा छिफि 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दाशि  

 

 

 

 

सामलूहक काया 

 

 

एकि काया 

• टेबि लक्ियरेन्स (clearance) भिकेो के हो?  

• टेबि लक्ियरेन्स (clearance) लकि गिा आबश्यक  छ ? 

• टेबि लक्ियरेन्स clearance कलत बेिा गररन्छ छिफि 

गिे । 

• टेबि लक्ियरेन्स गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु बारे बणाि गिा 

। 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• टेबि लक्ियरेन्स  गरेर र्दखेाउिे । 

• ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु,सावधाि रहि ुपिे खड्ुलकिाहरु  

पलि ब्याख्या गिे । 

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउि े। 

• अभ्यास गर्दाा आवश्यकता अिसुार लिर्दशेि लर्दि े 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

 

मौलखक 

 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

 

६०’ 

 

 

 

 

 

६०’ 

 

 

 

 

३००’ 

 

१६०’ 

सारांश Summary: 
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मौलखक प्रश्न  
• टेबि लक्ियरेन्स गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु के के हुि ्?  

• टेबि लक्ियरेन्स कलत बिेा गररन्छ  ? 

 १०’ 

जम्मा समय:  ६०० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु:  

पररचय: 

टेबि सफा गि े 

 

रेषु्टरेन्टमा पाहुिािे खािा खाएपलछ जठुो भााँडाहरु हटाउिेिाई टेबि सफा गिुा (table clearance) भन्िे बलुझन्छ । पाहुिािे प्रत्येक 

खािा  खाएपलछ पलछ टेबिु सफा गररन्छ । टेबि सफा गर्दाा पाहुिािाई जठुो भााँडा ििागोस,् पाहुिाको कपडामा जठुो िपरोस भिेर 

साबधािी पवूाक जठुो भााँडा उठाउि ुपर्दाछ । यस बाहके रेषु्टरेन्टको वातावरण सफा र स्वास््थ बिाउि मद्दर्द गर्दाछ । 

 

टेबि सफा गर्दाष ध्यान लर्दनुपने कुराहरु: 

 

• जठुो भााँडा उठाउाँर्दा, टेबि सफा गर्दाा जलहिेपलि पाहुिाको बायााँ हात तफा वाट सफा गिुा पर्दाछ । 

• वेभरेजको लगिासहरु हटाउाँर्दा सोधरे मात्र हटाउि पर्दाछ पाहुिािे वेभरेज थपेर लपउि सक्छि ्। 

• प्रत्येक कोर्ा खाइसकेपलछ टेबिमा भएका भााँडाहरु हटाउि ुपर्दाछ।  

• पाहुिािाई कोर्ाको आधारमा खािा सलभास गरेको बेिामा लमठाई (dessert) सलभास गिुा भन्र्दा पलहिा टेबिमा भएका 

सम्पणूा भााँडाहरु हटाईन्छ  तर लमठाई खाि प्रयोग हुिे कााँटा चम्चा र पाहुिािे  पेय  पर्दाथा  पेय को लगिासहरु  पेय  पर्दाथा 

छ भिे हटाउि लमलर्दिै । 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: टेबि लक्ियरेन्स गने 

लबर्य/इकाई टेबि लक्ियरेन्स गि े

सीप/अवधारणा टेबि लक्ियरेन्स गि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : खािा खाइसकेपलछ 

के काम : टेबि लक्ियरेन्स गि े

कलत राम्रो :खािाको कोर्ा(course) अिसुार लक्ियर(clear) गरेको छ, लक्ियर गिा  अगालड िम्रसाँग 

पाहुिािाइ सोधेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

लबलभन्ि प्िेटहरु, कट्िेरी, लकस्ती,लगिासहरु,फिर्दािी, एष्ट्टे्र । 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्रंी तयार गि े।     

२.  पाहुिािे पहिेो कोर्ा (1st course) खाई सके पलछ फस्ट कोर्ा (1st course) को  प्िेट 

लक्ियर (plate clear) गि े। 

   

३.  लक्ियर गर्दाा पाहुिािाई िम्र भार्ामा जािकारी लर्दि े।    

४.  टेबि लक्ियर (clear) पाहुिाको र्दााँयाबाट गिे ।     

५.  क्िेयर गर्दाा घलड घमु्िे लर्दशा वा उलटो लर्दशा एकै लर्दशाबाट गिे ।    

६.   र्दोस्रो र तेस्रो कोर्ा (2nd , 3rd course) खाई सके पलछ प्िेट लक्ियर का िालग  खड्ुलकिा ४ 

५  र्दोहोयााउिे ।  

   

७.  डेजटा सभा(Desert serve) गिुा भन्र्दा अगालड टेबिबाट  कु्रसेट साइड प्िेट, िेड बास्केट 

(cruet, side plate, bread basket) हटाउि े। 

   

८.  टेबि सफा छ लक छैि चेक गि े।    

९.  यलर्द टेबि फोहोर छ भिे क्रब डाउि (crumb down) गिे ।    

१०.  डेजटा खाई सके पलछ डेजटा प्िेट हटाउिे ।     

११.  पाहुिािाई िम्र भार्ामा जािकारी लर्दिे ।    

१२.  टेबिमा पािीको लगिास र अन्य  पेय  पर्दाथा को लगिास बाहके अरु कट्िरी,प्िेट( cutlery, 

plates) छ भि ेहटाउिे । 

   

१३.  एसटे्र र फूिर्दािी टेबिमा ि ैराख्िे ।    

१४.  पाहुिािे सबै कोर्ा सकेर गए पलछ टेबिबाट ग्िासहरु, एसटे्र, फूिर्दािी सबै हटाउि े।    

१५.  टेबि क्िोथ र टेबि सफा गिे ।    

१६.  अको पाहुिाको िालग टेबि तयार गिे ।    

 

सफितापवूाक सम्पन्ि हुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-३,४,५,९ 
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अभ्यास १: टेबि लक्ियरेन्स गने 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : टेबि लक्ियरेन्स गि े

 

 

WHAT के 

 

टेबि लक्ियरेन्स गि े

  

HOW कसरी समहू काया :-  

• ५ जिाको समहू बिाउिे । 

• ४ जिािाई पाहुिा बिाउिे । 

•  १ जिािाई टेबि लक्ियर गिा िगाउिे । 

• बााँकीिाई काया सम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार चेक गिा िगाउिे  

• कोर्ा अिसुार टेबिलक्ियर गरेको छ छैि चेक गि े। 

• डेजटा सभा गिुा भन्र्दा अगालड के के हटाउि ुपिे हो चेक गि े। 

• प्रलशक्षक बाट परीक्षण गराउि े। 

 

 

TIME समय 

 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

समहू काया :- ३००’ 

एकि काया-: १६०’ 

 

 

 

लबलभन्ि प्िेटहरु, कट्िेरी, लकस्ती,लगिासहरु,फिर्दािी, एष्ट्टे्र 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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 :प्रश्नहरु: टेबि लक्ियरेन्स गने 

१. टेबि कलत बेिा र कुि बेिा लक्ियर गिे ? 

उिर:पाहुिािे प्रत्यक कोर्ा खाएपलछ । 

 

२. टेबि लक्ियर गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु के के हो ? 

उिर:पाहुिाको िगुामा खािा पोलखि ुहुाँर्दिै, पाहुिाको र्दायााँलतर बाट लक्ियर गि े। 

 

३. डेजटा सभा गिुा भन्र्दा पलहिा टेबि मा के के हुि ुहुाँर्दिै ? 

४. उिर:टेबिमा  कु्रसेट साइड प्िेट, िेड बास्केट हुि ुहुाँर्दिै । 

 

५. टेबि फोहोर छ भिे के गिुा पछा ? 

उिर: क्रब डाउि (crumb down) गि े। 

 

६. टेबि लक्ियर टेबिबाट कुि कुि बस्तु हटाउि ुहुाँर्दिै ? 

उिर: एसटे्र र फूिर्दािी । 
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लबि लर्दने (Present Bill) 

पाठ योजना  :लबि लर्दने  

लबषय (सीप/अविारणा): लबि लर्दि े 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था : खािा खाइसकेपलछ 

के काम : लबि लर्दिे  

कलत राम्रो:लबि फोलडरमा राखेको छ,पाहुिाको र्दालहिेलतरबाट लबि र्दएेको छ, खािाको मिे ुअडार  अिसुार लबि चेक 

गरेको छ।  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• लबिको बारेमा ब्याख्या गि े। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

छिफि अरु प्रलशक्षकिाई होटिमा पाहुिा बिाएर खािा खाईसके पलछ लबि 

लर्दि े कायाको रोि प्िे गरेर र्दखेाउि े। 

लवद्याथीिाई कर गरको र कहााँ गररन्छ भन्ि िगाउि ेआज हामी 

पाहुिािाई लबि कसरी लर्दिे  भन्िे  बारे पढ्छौ भिरे पाठको पररचय 

लर्दि े। 

रोि प्िे ५ ‘ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दशाि  

 

 

 

सामलूहक काया 

• रेषु्टरेन्टमा लकि लबिको महत्त्व छ?  

• लबिको बारेमा ब्याख्या गि े। 

• लबिमा के के कुराहरु उलिलखत गररएको हुन्छ छिफि 

गिे । 

• लबि बिाउाँर्दा ध्याि लर्दि ुपि ेबारे छिफि गराउिे । 

• होटिमा जााँर्दा वा अलघको रोि प्िेमा लबि कसरी 

पाहुिािाई लर्दयो ? छिफि गिे । 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• लबद्याथीिाई पाहुिािाई लबि लर्दिे तररका बारे ब्याख्या 

गिे। 

• ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु पलि ब्याख्या गि े। 

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउि े। 

लबिको लचत्र 

सेलतपाटी 

 

 

 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

३००’ 
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एकि काया 

• अभ्यास गर्दाा आवश्यकता अिसुार लिर्दशेि लर्दि े 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

 

१२०’ 

 

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  
• लबि भिेको के हो ? 

• लबिको  लकि प्रयोग रेषु्टरेन्टमा गररन्छ ? 

• लबि बिाउाँर्दा ध्याि लर्दि ुपि ेकाया के के हुि?् 

 १० लमिेट 

 ५१०लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: लबि लर्दने  

पररचय: 

पाहुिािे खाएको खािाको सम्पणूा लवबरण सलहत पाहुिािे खािा खाईसकेलछ लर्दिे मलूय लवबरणको रलसर्दिाई लबि लर्दिे भलिन्छ । 

लबििे सम्पणा खािाको मलूय लववरण र जोलडएको अन्य करहरु पाहुिािाई र्दखेाउिे गछा । लबि एकै िम्बरको तीि पािामा छालपएको 

हुन्छ, तीिैवटा पािा फरक फरक र गको हुन्छ । पलहिो पािा पाहुिािाई लर्दईन्छ, र्दोस्रो िगर्द काउन्टरमा जान्छ भिे तेस्रो सरकारी 

करको िालग रालखएको हुन्छ ।लबििे कलत खािा लबलक्र भयो र कलत िगर्द जम्मा भयो भिेर र्दलैिक लबलक्र लबवरण सलह तररकािे 

लिकालि मर्दत पयुााउाँछ । लबििे र्दलैिक आम्र्दािी र्दखेाउि मर्दत गर्दाछ । 

 

लबि लर्दर्दााँ ध्यान लर्दनुपने कुराहरु: 

 

• पाहुिािे खािा सकेपलछ मात्र लबि पाहुिािाई लर्दि ुपर्दाछ अथवा पाहुिािे लबिको अिरुोध 

गरेमा लबि लर्दि ुपर्दाछ । 

• पाहुिािाई लबि लर्दि ुअगालड पाहुिािे अडार गरे र खािा खाए अिसुार  छ वा छैि लबि 

राम्ररी चेक गरेर मात्र लर्दि ुपर्दाछ। 

• लबि जलहिे पलि लबि फोलडरमा राखेर  र्दालहिे लतरबाट लर्दि ुपर्दाछ। 

• पाहुिािे पैसा फोलडरमा राखपेलछ मात्र क्यालसयर कहााँ िगेर लर्दि ुपर्दाछ । 

• पाहुिािाई पैसा लफताा लर्दि ुपिे भए पलि फोलडरम ैराखरे लर्दि ुपर्दाछ। 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: लबि लर्दने 

लबर्य/इकाई लबि लर्दि े 

सीप/अवधारणा लबि लर्दि े 

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था : खािा खाइसकेपलछ 

के काम : लबि लर्दिे  

कलत राम्रो:लबि फोलडरमा राखेको छ,पाहुिाको र्दालहिेलतरबाट लबि र्दएेको छ, खािाको मिे ुअडार  

अिसुार लबि चेक गरेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

लबि, लबि फोलडर 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार गिे।    

२.  पाहुिािे खािा खाई सके पलछ वा पाहुिािे लबिको अिरुोध पलछ क्यालसयर कहााँ जाि े।    

३.  क्यालसयर(Cashier) साँग सम्बलधत पाहुिाको लबि माग्ि े।    

४.  पाहुिािे खाएको खािा अिसुार लबिमा छ छैि चेक जााँच गिे ।    

५.  कुिै खािा छुटेको अथवा पाहुिािे िखाएको खािा उलिेलखत भएमा लबि क्यालसयर िाई 

सच्याउि िगाउि े। 

   

६.  लबि लबि फोलडर लभत्र राख्िे ।    

७.  लबि खािा अडार गिे (host) को र्दायााँ तफा बाट लर्दि े।    

८.  पाहुिािे पैसा लबि फोलडरमा राखपेलछ लबि फोलडर लफताा लिएर आउिे ।    

९.  लतरेको लबि क्यालसयरिाई लर्दिे ।     

१०.  लफताा लर्दि ुपि ेपैसा लबि फोलडर लभत्र लबिसाँगै राखरे पाहुिािाई लर्दि े।    

११.  पाहुिा उठेपलछ लबि फोलडर टेबि वाट लिई सम्बलन्धत ठाउाँमा राख्ि े।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-४ 
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अभ्यास १: लबि लर्दने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : लबि लर्दि े

 

 

 

WHAT के लबलभन्ि लबि र लबि फोलडर साथमा राख्िे । 

  

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास :-  

• ४ जिाको समहू बिाउिे । 

• २ जिािाई (केटा र केटी)पाहुिा बन्ि िगाउिे । 

•  १ जिािाई पाहुिािाई लबि लर्दि िगाउिे । 

• बााँकीिाई काया सम्पाटि लिर्दलेशका  अिसुार जााँच गिा िगाउि े। 

• लबिमा सब ैपाहुिािे अडार गरेको आइटम छ लक छैि चेक गि ेिगाउिे । 

• लबि सलह तररकािे लबि फोलडरमा  छ लक छैि चेक गि े। 

• लबि सलह तररकािे होस्ट पाहुिािाई लर्दएको छ छ लक छैि चेक गि े। 

• प्रलशक्षक बाट परीरक्षण गराउिे । 

एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

 

 

TIME समय सामलूहक अभ्यास : ३००’ 

एकि अभ्यास :- १२०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 

लबि, लबि फोलडर 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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 प्रश्नहरु: पाहुनािाई लबि लर्दने  

१. रेषु्टरेन्ट, होटिमा लबिको प्रयोग लकि गररन्छ ? 

उिर: पाहुिािाई खािाको मलूय लतिा सलजिो र रेषु्टरेन्ट, होटिमा लहसाब राख्िको िालग 

 

२. लबि बिाउाँर्दा के के कुरामा ध्याि लर्दि ुपछा ? 

उिर:पाहुिािे अडार  गरे अिसुारको खािा छ वा छैि राम्ररी हिेुापछा । 

 

३. लबि पाहुिािाई लर्दिे बिेामा के मा राखेर लर्दि ुपछा ? 

उिर:फोलडरमा । 

 

४. लबि जलहिे पलि कसिाई लर्दि ुपछा । 

होस्ट पाहुिािाई । 
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पाहुनािाई लबर्दा गने (Farewell guest) 

पाठ योजना  :पाहुनािाई लबर्दा गने (Farewell guest) 

लबषय (सीप/अविारणा): पाहुनािाई लबर्दा गने (Farewell guest) 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था :लबि लतरेपलछ 

के काम : पाहुिािाई लबर्दाई गि े 

कलत राम्रो: लबर्दाई गि ेलिर्दशेि (guideline) अिसुार अलभवार्दि गरेको छ. 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• लवर्दाई (Farewell) को पररभार्ा लर्दिे । 

• समय अिसुार लवर्दाई (farewell) को छिफि गि े। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र छिफि १ जिा लबद्याथीिाई पाहुिा बिाएर आफूिे लबर्दाई गरेको िाटक गिे । 

लवद्याथीिे लर्दएको  उिर छिफि गिे ।  

आज हामी लगस्टिाई लवर्दाई (farewell) गिे बारे पढ्छौ भिेर 

पाठको पररचय लर्दि े। 

रोि प्िे १०’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

 

सीप प्रर्दाशि  

 

 

 

 

सामलूहक काया 

 

 

एकि काया 

• लबर्दाई (Farewell) को ब्याख्या गिे । 

• रेषु्टरेन्टमा लबर्दाईको लकि महत्व छ? छिफि गिे । 

• समय अिसुार लबर्दाई (farewell) गिे वारे छिफि गिे । 

• समय अिसुार कसरी लबर्दाई गिे छिफि गिे । 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• लबद्याथीिाई पाहुिािाई लबर्दाई (farewell) तररका बारे 

ब्याख्या गिे। 

• पाहुिािाई लबर्दा गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरु पलि ब्याख्या 

गिे । 

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउि े। 

• अभ्यास गर्दाा आवश्यकता अिसुार लिर्दशेि लर्दि े। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

मौलखक  

 

 

हाते पत्र 

३०’ 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

३००’ 

 

 

१२०’ 

सारांश Summary: 
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प्रश्न उिर  
• लबर्दाई  लकि र कलहिे गररन्छ  ? 

• पाहुिािाई लबर्दाई गिा  लकि जरुरी छ ? 

 ३’ 

जम्मा समय:  ५१०लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: पाहुनािाई लबर्दा गने 

 

पररचय:  

 
होटि तथा रेषु्टरेन्टमा खािा अथवा अन्य सेवा सलुबधा लिि आएको पाहुिािाई खािा तथा सेवा सलुबधा पलछ गररि े लबर्दाईिाई 

पाहुिािाई लबर्दाई गिे भन्ि ेबलुझन्छ ।  

लबर्दाई रेषु्टरेन्टमा पाहुिािे खािा तथा  पेय  पर्दाथा खाइसकेपलछ पाहुिािे लबिको रकम लतरेपलछ मात्र लबर्दाई गररन्छ । होटि तथा 

रेषु्टरेन्टको मापर्दण्ड कायम  ( standard maintain) गिा र पाहुिािाई आफ्िो होटि, रेषु्टरेन्टमा आकर्ाण गिाको िालग पाहुिािाई 

लबर्दा गिुा पछा । पाहुिािाई लबर्दाई गर्दाा खािा,  पेय पर्दाथा, सलभास र रेषु्टरेन्ट होटि कस्तो िाग्यो सलिाह सझुाब माग्ि ुपछा । कुि ै

गिुासो, सझुाब भए लटप्ि ुपछा, यस्तो गर्दाा पाहुिाको माि राखेको बलुझन्छ । लबर्दाई गर्दाा समयको  ख्याि राखेर फेरर पलि हाम्रो रेषु्टरेन्ट, 

होटिमा पालि ुहोिा तपाई   लर्दि शभु रहोस, शभु रात्री  आलर्द भन्ि ुपछा । 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: पाहुनािाई लबर्दा गने  

लबर्य/इकाई पाहुिािाई लबर्दा गि े

सीप/अवधारणा पाहुिािाई लबर्दा गिे  

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था :लबि लतरेपलछ 

के काम : पाहुिािाई लबर्दाई गि े 

कलत राम्रो: लबर्दाई गि ेलिर्दशेि (guideline) अिसुार अलभवार्दि गरेको छ. 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  पाहुिािे रेषु्टरेन्ट, होटि को लबि लतरे पलछ आफू सतका  हुिे ।    

२.  पाहुिािाई  मचे तािेर  उठ्ििाई सहयोग गि े।    

३.  पाहुिािे केलह सामािहरु लबसेको छ भिे सम्झाउि े।    

४.  पाहुिािाई बालहर जाि ेढोका  सम्म बाटो र्दखेाउि े।    

५.  पाहुिािाई बालहर जाि ेढोका सम्म पयुााएपलछ र्दखेाए पलछ पाहुिािाई धन्यबार्द लर्दि े। 

(Thanks for coming Sir/Madam) 

   

६.  पाहुिािाई अको चोटी आउिको िालग  को िालग अिरुोध गि े। (hope to see you again 

sir /madam) 

   

७.  अलन्तममा पाहुिािाई समय अिुसार लवर्दाई गिे । (good bye sir /madam, have a 

nice day/have a sweet dream) 

   

 

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-५ 
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अभ्यास १: पाहुनािाई लबर्दा गने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

 

 

WHAT के 

 

पाहुनािाई लबर्दा गने 

 

HOW कसरी सामलूहक काया :-  

• ४ जिाको समहू बिाउिे । 

• २ जिािाई (मलहिा र परुुर्) पाहुिा बिाउिे  । 

•  १ जिािाई पाहुिा लबर्दाई गिा िगाउिे । 

• बााँकीिाई काया समपार्दि लिर्दलेशका अिसुार जााँच गिा िगाउि े। 

• समय अिसुार लबर्दाई गरेको छ वा छैि जााँच गिे । 

• प्रलशक्षक बाट परीक्षण गराउि े। 

एकि काया गराउिे । 

 

TIME समय सामलूहक काया:३००’ 

एकि  काया :- १२०’ 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 

धन्यबार्द Thank you 
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 :प्रश्नहरु: पाहुनािाई लबर्दाई गने 

 

१. पाहुिािाई  लबर्दा गि ेभिकेो के हो? 

उिर: पाहुिािाई खािा तथा सेवा सलुबधा पलछ गररि ेलबर्दाईिाई पाहुिािाई लबर्दाई गि ेभन्िे बलुझन्छ । 

 

२. लबर्दाई लकि गररन्छ? 

उिर: मापर्दण्ड कायम  ( standard maintain) गिा र पाहुिािाई आफ्िो होटि, रेषु्टरेन्टमा आकर्ाण गिाको िालग  

पाहुिािाई लबर्दा गिुा पछा । 

 

३. पाहुिािाई  लबर्दा कलत बेिा गररन्छ 

उिर:खािा खाईसकेर लबि लतरेपलछ । 
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मोड्यिु ९: पाहुनािाई लबर्दा गने । 
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वेभरेजको ब्याख्या गने । 

पाठ योजना  :वेभरेजको ब्याख्या गने 

लबषय (सीप/अविारणा): वेभरेज को ब्याख्या गि े। 

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

   

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• बेभरेजको पररभार्ा लर्दिं े। 

• बेभरेज को प्रकार बारे छिफि गि े। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक प्रश्न र लबलभन्ि प्रकारको बभेरेजको लचत्रहरु र्दखेाउिे । 

  लबद्याथीिाई के हो भिी सोध्ि े। 

: आज हामी बेभरेज को बारे पढ्छौ भिरे पाठको पररचय लर्दि े। 

लचत्र  ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

ब्याख्या तथा छिफि 
• बेभरेज भिेको के हो? छिफि गि।े 

• बेभरेजको उर्दाहरण प्रलशक्षाथीबाट लिि ेर सेतोपाटीमा 

लटप्ि े। 

• प्रलशक्षाथीिाई  लर्दएको उर्दाहरणिाई लिर्द ैबभेरेज को 

प्रकारको बारेमा छिफि गिे । 

• प्रलशक्षाथीिाई लर्दइएको सचूी अिसुार बेभरेजका प्रकार 

पलहचाि गिा िगाउि े। 

• आवश्यकता अिसुार लिर्दशेि लर्दि े। 

सेतोपाटी 

 

 

 

 

 

 

३२’ 

 

 

 

 

 

२०’ 

 

 

 

सारांश Summary: 

प्रश्न उिर  
•  बेभरेज भिेको के बझु्ि ुहुन्छ । 

 ३’ 

जम्मा समय:  ६० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: बेभरेजको ब्याख्या गने  

 

पररचय: 

बेभरेजको भिेको त्यस्तो तरि  पेय  पर्दाथा हो जिु लपउि योग्य हुन्छ (पािी बाहके) । यसमा अलकोहोलिक र िि ्अलकोहोलिक  

पेय  बभेरेजको (Alcoholic and non-alcoholic) र्दबैु पर्दाछ । अलकोहोलिक र िि ्अलकोहोलिकको आधारमा बेभरेजिाई 

ति र्दखेाइए अिसुार लबलभन्ि मा लबभाजि गररएको छ।  

बेभरेजको लबभाजि 

१. अलकोहोलिक   

२. िि ्अलकोहोलिक 

 

  

बेभरेज 
 

अलकोहोलिक   

  

िि ्अलकोहोलिक 

 

फरमने्टेट (वाइि,लबयर) 

 

लडलस्टलड (िालन्ड, लह्वलस्क 

र रम) 

 

कम्पाउन्ड (लिलक्वर, 

कोलडायलस(liquers,Cordial

)s) 

लस्तमिेुलटङ  

(लचया, कलफ) 

िररलसङ 

(जसु,र्दधु) 

, Milk) 

Refreshing  

 

एररएटेड (Aerated) 

(जसमा co2 हुन्छ ): 

कोक,फान्टा, सेभेि अप 

िि ्एररएटेड 

Non – Aerated   

(जसमा co2 हुाँर्दिै ): 

लमिरि वाटर,लसरप 
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अभ्यास १: वेभरेजको ब्याख्या गने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : वेभरेजको ब्याख्या गि े

 

 

WHAT के 

 

अलकोहोलिक र िि अलकोहोकलिक बेभरेज छुट्याउिे । 

HOW कसरी एकि काया :-  

• लर्दएको सचूी अिसुार पलहचाि गिा िगाउिे । 

• सचूी अिसुार अिकोहोलिक र िि अलकोहोकलिक (alcoholic  and non-

alcoholic ) पलहचाि गिा िगाउि े। 

 

TIME समय २०’ 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

लबलभन्ि बभेरेजहरुको तस्बीर 

 

तिका लचत्रबाट अिकोहोलिक र िि अिकोहोकलिक वेभरेज छुट्याउिहुोस ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: वेभरेजको ब्याख्या गने 

१. वेभरेज भिेको के हो ? 

उिर:तरि  पेय  पर्दाथा हो जिु लपउि योग्य हुन्छ (पािी बाहके)। 

 

२. पािी कुि  वभेरेज अन्तगात पछा ? 

उिर:ररफे्रलस ग  । 

 

३. लर्दएको रक्सहरुमा  कुि अलकोहोलिक र िि अिकोहोकलिक छुट्याउिहुोस । 

क. वाइि  

ख. कोक 

ग. िान्डी  

घ. फान्टा 

उिर : क.अलकोहोलिक, ख. िि अिकोहोकलिक,ग. अलकोहोलिक,  घ. िि अिकोहोकलिक 

 

४. तिका लचत्र मध्ये कुि ररफे्रलसग  लरक्स हो ? 

क.  

ख.  

ग.  

उिर: क.,ख. 
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पाहुनािाई पानी सभष गने(Serve Water) 

पाठ योजना  :पाहुनािाई पानी सभष गने 

लबषय (सीप/अविारणा): पाहुनािाई पानी सभष गने  

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था :पाहुिा मचेमा बसेपलछ  

के काम : पाहुिािाई पािी सभा गि े 

कलत राम्रो: पाहुिाको इचछा अिसुार पािी सभा गरेको छ,लगिास ८०% पािीिे भरेको छ,लगिास र्दाग रलहत, सखु्खा 

छ,पािी सलकि िाग्र्दा ररफि गरेको छ।  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• सलभाङ बारे छिफि गिे । 

• सलभाङ गि ेसमय बारे छिफि गिे । 

• सभा गि ेतररका बारे छिफि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मैलखक  आफूिे पािी सेभा गरर र्दखेाउि ेर लबद्याथीिाई के गरेको भिरे सोध्ि े। 

रोि प्िे लवद्याथीसाँग छिफि गिे ।  

आज हामी पाहुिािाई पािी कसरी  सभा गि ेबारे पढ्छौ भिरे पाठको 

पररचय  लर्दिे । 

रोि प्िे   ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

ब्याख्या तथा छिफि 

 

 

प्रर्दाशि गि े 

 

 

 

 

 

 

सामलूहक काया 

 

एकि काया 

• रेषु्टरेन्टमा आएको पाहुिािाई लकि पािी सभा गिा जरुरर छ, 

छिफि गि े। 

• पािी सभा गि ेलगिासको बारेमा छिफि गिे । 

• पािी कलतबिेा सभा गिे छिफि गिे । 

• पािी सभा गर्दाा ध्याि लर्दि ुपि ेकुरा बारे बताउिे । 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• पािी सभा गि ेतररका बारे बताउिे । 

• पािी सभा गरी र्दखेाउिे । 

• पािी सभा गर्दाा ध्याि लर्दि ुपि ेकुराहरु वणाि गि े। 

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउि े। 

• लिर्दशेि तथा मलूया कि गि े। 

• एकि अभ्यास गिा िगाउिे । 

सेतोपाटी 

 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

३०’ 

 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

१००’ 

 

 

३० लमिेट 
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सारांश Summary: 

मौलखक प्रश्न 
• पाहुिािाई पािी सेभा गिे समय बारे बताउिहुोस । 

• पाहुिािाई पािी सभा लगिासको कलत भाग गिुा पछा ? 

 ५’ 

जम्मा समय:  २१०लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: पाहुनािाई पानी सभष गने  

पररचय: 

रषु्टरेन्टमा आएका पाहुिाहरु लबलभन्ि स्थािबाट आएका हुन्छि ्।उिीहरुको सम्माि गिुा रषु्टरेन्टको कताव्य हो। रषु्टरेन्टमा पाहुिा 

आउिे लबलिकै पाहुिािे के खाि वा वेभरेजको ह अडार  गछा थाह हुाँर्दिै । त्यसैिे पाहुिाको स्वागत गररसकेपलछ पाहुिािाई पािी 

सभा गिुा पर्दाछ ।पाहुिािे अडार  गरे अिसुार तातो वा लचसो पािी लगिासमा राखरे लर्दि ुपर्दाछ।पािी सभा गि ेतररका पछालडको काया 

सम्पार्दि लिर्दलेशकामा वणाि गररएको छ । 

पानी सभष गर्दाष ध्यान लर्दनुपने कुराहरु: 

• पाहुिाको इच्छािाई सम्माि गिुा पर्दाछ । 

• पािी सभा गर्दाा हाई बि लगिसमा सभा गिुा पर्दाछ ।  

• हाई बि लगिासमा पािी भर्दाा लगिासको ८०% भरेको हुि ुपर्दाछ । 

• पाहुिाको लगिासमा पािी सलकि िागेपलछ सोधेर मात्र पािी थप्ि ुपर्दाछ । 

• पािी सभा गर्दाा र्दालहिेलतरबाट गिुा पर्दाछ । 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: पाहुनािाई पानी सभष गने  

लबर्य/इकाई पाहुिािाई पािी सभा गिे  

सीप/अवधारणा पाहुिािाई पािी सभा गिे  

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था :पाहुिा मचेमा बसेपालछ  

के काम : पाहुिािाई पािी सभा गि े 

कलत राम्रो: पाहुिाको इचछा अिसुार पािी सभा गरेको छ,लगिास ८०% पािीिे भरेको छ,लगिास 

र्दाग रलहत, सखु्खा छ,पािी सलकि िाग्र्दा ररफि गरेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

हाई लगिास बि,पािीको जग,लकस्ती,अन्डरिाइन्स ,डलि पपेर, कोस्टर  

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्रंी तयार गि े।     

२.  पाहुिा को अिरुोध अिसुार तातो, लचसो, िमाि स्पाका लिङ पािी अडार  लिि े।    

३.  लकस्तीमा पािी र हाइ बि लगिास राक्ि े।    

४.  पाहुिाको  टेबिमा सफा, सखु्खा, हाइ बि लगिास राख्ि े।     

५.  पाहुिाको र्दायााँतफा बाट बि लगिासमा पािी भिे ।    

६.  पािी भर्दाा  गर्दाा हाइ  बि लगिास को ८०% पािी िभरेसम्म पािी राख्िे ‘ ।    

७.  यलर्द तातो पािीको लडमान्ड छ भि ेपाहुिािाई जािकारी गराउिे ।    

८.  पािी सलकि िाग्र्दा पािी फेरर राख्ि े।    

९.  पािी ररलफि  गर्दाा पलि हाइ बि लगिासको ८०% मात्र पािी भररलर्दि े।    

१०.  पािी लपउि पगुेपलछ हाइ बि लगिास पाहुिाको टेबिबाट हटाउिे।    

 

 

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-५,६ 
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अभ्यास १: पाहुनािाई पानी सभष गने 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : पाहुिािाई पािी सभा गि े

 

 

WHAT के 

 

पाहुिािाई पािी सभा गिे  

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास 

• ५ जिाको समहू विाउिे । 

• १ जिािाई पािी सभा गिा िगाउिे । 

• बााँकी ४ जिािाई पाहुिा विाएर पािी अडार गिा िगाउिे । 

• हाइ बि लगिास को ८०% पािी  भरेको छ छैि चेक गिा िगाउि े। 

• पािी सभा गर्दाा कायासम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार छ छैि जााँच पलि गिा िगाउि े। 

• पािैपािो सवैिाई पािी सभा गिा िगाउिे । 

• अभ्यास सकेपलछ पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दि े। 

एकि अभ्यास गराउि े। 

 

 

TIME समय सामलूहक अभ्यास: १००’ 

एकि अभ्यास: ४०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 

धन्यबार्द Thank you 
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 :प्रश्नहरु: पाहुनािाई पानी सभष गने 

१. पाहुिािाई पािी कुि अबस्थामा सभा  गररन्छ । 

उिर: पाहुिा रेषु्टरेन्टमा बसेको अबस्थामा । 

 

२. हाइ बि लगिासको कलत % पािी सभा गिुा पर्दाछ । 

उिर:८०%  

 

३. पाहुिािाई पािी सभा गर्दाा कतालतरबाट सभा गिुा पछा । 

उिर:र्दालहिेलतर बाट । 

 

४. पाहुिाको लगिासको पािी सकेमा के गिुा पर्दाछ? 

पाहुिािाई सोधेर पािी लगिासमा थलपलर्दि ुपर्दाछ । 
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पाहुनािाई सफ्ट लिकं्स सभष गने 

पाठ योजना  :पाहुनािाई  सफ्ट लिकं्स सभष गने 

लबषय (सीप/अविारणा): पाहुिािाई  सफ्ट लर क्स सभा गि े

अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई सफ्ट लरङ्क्स सभा गि े 

कलत राम्रो: हाई लगिास बि प्रयोग गरेको छ,हाई लगिास बि ८०% पािीिे भरेको छ,हाई लगिास बि लगिास र्दाग रलहत, 

सखु्खा छ,स्ट्र प्रयोग गरेको छ । 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• सफ्ट लर क्स (Soft Drinks) प्रकार वारे छिफि गिे । 

• सफ्ट लर क्स (Soft Drinks) सभा गिे तरीका वारे छिफि गि े। 
तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश् ि  

छिफि 
• कोक, फान्टाको  बोटि वा तलस्वर र्दखेाएर के हो भिी 

सोध्िे । 

• लवद्याथीको उिर छिफि गिे । 

• आज हामी सफ्ट लर क्स को वारेमा पढ्छौं  भिरे पाठको 

पररचय लर्दि े। 

बोटि वा तलस्वर 

 

५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छिफि 

 

 

 

 

 

 

 

सामलूहक काया 

 

एकि काया 

• सफ्ट लर क्सको पररभार्ा लर्दि े। 

• सफ्ट लर क्स को प्रकार वारे छिफि गि े

• पाहुिािे सफ्ट लर क्स मागमेा कसरी लर्दि ेछिफि गि े। 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• प्रत्येक खड्ुलकिाहरु वणाि गिे । 

• सावधािी अपिाउिपुिे खड्ुलकिाहरु वणाि गि े। 

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउि े। 

• अभ्यास परुा भएपलछ आवश्यकता अिसुार पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दिे  

• एकि अभ्यास गराउि े। 

सेतोपाटी 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

१००’ 

 

 

४०’ 

सारांश Summary: 

प्रश् ि उिर 
• सफ्ट लर क्स भिेको के हो ? 

• सफ्ट लर क्स को प्रकार वारे वताउिहुोस ्। 

 ५’ 
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जम्मा समय:  १८०लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: पाहुनािाई  सफ्ट लिकं्स सभष गने 

पररचय: 

सफ्ट लरक्सिाई िि ्अलकोलहलिक बेभरेज पलि भलिन्छ। यस लकलसमको लरक्समाअलकोहि हुाँर्दिै। त्यसैिे भरेजिाई  लकलसमको 

बेभरेजिाई  सफ्ट लर क्स  पलि भलिन्छ ।लबहाि उठेर्दलेख हामी बलभन्ि समाय समयमा  आफूिाई फुलतािो बिाउि र िि ्

अलकोलहलिक बभेरेज लिइरहकेा हुन्छौं ।त्यसैिे होटेि वा रेषु्टरेन्ट ब्यवसायमा पलि यस लकलसमको सफ्ट लर क्सिे आम्र्दािीमा मद्दर्द 

गरेरहकेो हुन्छ । 

िि ्अलकोलहलिक बभेरेजको प्रकार र लबभाजि 

 

 

एररएटेड 

Areated 

 

िररलसङ 

Nourishing 

लस्टमिेुलटङ 

Stimulating 

र्दधु  

जसु  कफी 

लचया  

फान्टा लसरप 

स्वास कोकाकोिा 

ररलफ्सङ 

Refreshing 

िि ्एररएटेड 

Non Areated 

टोलिक वाटर पािी 

सोडा वाटर 

िेमोिेड 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: पाहुनािाई सफ्ट लिङ््क्स सभष गने  

लबर्य/इकाई पाहुिािाई सफ्ट लरङ्क्स सभा गि े 

सीप/अवधारणा पाहुिािाई सफ्ट लरङ्क्स सभा गि े 

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई सफ्ट लरङ्क्स सभा गि े 

कलत राम्रो: हाई लगिास बि प्रयोग गरेको छ,हाई लगिास बि ८०% पािीिे भरेको छ,हाई लगिास 

बि लगिास र्दाग रलहत, सखु्खा छ,स्ट्र प्रयोग गरेको छ । 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

हाइ बि लगिास, लबलभन्ि सफ्ट लरक्सहरु, स्ट्र, लकस्ती,लकस्ती म्याट 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री स किि गि े।    

२.  पाहुिािाई बेभरेज मिे ु(Beverage Menu) लर्दइसकेपलछ, पाहुिाको रलजष्टर अिसुार अडार 

लिि े। 

   

३.  पाहुिाको अिरुोध अिसुार अडार लिइसकेपलछ पिु सोध्िे  (Re- conform गिे )।    

४.  बारबाट लकस्तीमा सफा हाई बि लगिासमा ९०% भरेको  पाहुिाको अिरुोध  अिसुार लर क्स 

लिएर आउिे ।  

   

५.  आवश्यकता अिसुार  स्ट्र (Straw) र कोस्टर (coaster) लकस्तीमा राख् िे ।    

६.  पाहुिाको टेविमा जािे र  र्दायााँलतरबाट पाहुिािाई सफ्ट लर क्स सभा गिे ।    

७.  सभा गरी सकेपलछ पाहुिािाई जािकारी गराउि े।    

८.  सफ्ट लर क्स  लगिासमा २०% बााँकी भएपलछ पाहुिािाई (Next more) अरु आवश्यक पर्दाछ 

लक पर्दिै सोध्ि े। 

   

९.  यलर्द आवश्यक पर् यो भि ेियााँ सफा लगिासमा फेरी सफ्ट लर क्स लिएर सभा गिे ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-३,६,७,८ 
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अभ्यास १:  पाहुनािाई सफ्ट लिङ््क्स सभष गने 

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : पाहुिािाई सफ्ट लरङ्क्स सभा गि े

 

 

WHAT के लवलभन्ि प्रकारका सफ्ट लर क्स एउटा वाकसमा जम्मा गरेर राख्िे । 

 

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास 

५ जिाको समहू विाउिे । 

१ जिािाई सफ्ट लर क्स सभा गिा िगाउि े। 

बााँकी ४ जिािाई पाहुिा विाएर सफ्ट लर क्स अडार गिा िगाउिे । 

 हाइ बि लगिास को ९०% सफ्ट लर क्स  भरेको छ छैि चेक गिा िगाउिे 

सफ्ट लर क्स सभा गर्दाा कायासम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार छ छैि जााँच पलि गिा िगाउिे । 

पािैपािो सवैिाई सफ्ट लर क्स सभा गिा िगाउिे । 

अभ्यास सकेपलछ पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दि े। 

एकि अभ्यास गराउि े। 

 

TIME समय 

 

सामलूहक अभ्यास १००’ 

 एकि अभ्यास ४०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

 हाइ बि लगिास, लबलभन्ि सफ्ट लरक्सहरु, स्ट्र, लकस्ती,लकस्ती म्याट । 

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: पाहुनािाई  सफ्ट लिकं्स सभष गने 

 

१. हलका पेय पर्दाथा पाहुिािाई सभा गर्दाा कतावाट गिुापछा ? 

उिर: र्दायााँलतरबाट 

 

लठक उिरमा लचन्ह िगाउि ुहोस ्  

 

२. हलका पेय पर्दाथा लगिासको कलत प्रलतशत भरेको हुिपुछा ?   

क) ९५ 

ख) ९० 

ग) ८५ 

घ) ८० 

 

३. लगिासमा कलत प्रलतशत सफ्ट लर क्स बााँकी भएपलछ पाहुिािाई थप्ि सोध्िपुछा ? 

क) २५ 

ख) २० 

ग) १५ 

घ) १० 

 

४. तिका मध्ये कुि पेय पर्दाथा िि ्एररएटेड हो ? 

 

 

 
 

  

क ख ग घ 

 

उिर: ग 
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पाहुनािाई लचया सभष गने 

पाठ योजना   :  :  पाहुनािाई  लचया कफी सभष गने 

लबषय (सीप/अविारणा):  

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई लचया कफी सभा गि े

 कलत राम्रो: लचया कफी पटमा सभा गरेको छ,कप पट सफा र्दागरलहत छ, टे्रबाट सभा गरेको छ, कलन्डमने्ड साइडमा राखेको छ । 

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• कन्डीमेन्ट को पररभार्ा लर्दिे । 

• लचया कफीका प्रकार  वारे छिफि गि े। 

• सभा गि ेतरीका वाट छिफि गिा । 

• लचया कफी सभा गर्दाा ध्याि लर्दि ुपि ेकुरामा छिफि गि े। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश् ि  र 

छिफि 
• लचया बगाि र कफी बगाि को तलस्वर र्दखेाएर के हो भलि 

लवद्याथीहरुिाई सोध्ि े।  

• रेष्ट् टुरेन्टमा पाहुिािे लचया, कफी मागेमा कसरी सभा 

गिुाहुन्छ । 

• आज हामी लचया र कफी कसरी पाहुिािाई सभा गिुा पर्दाछ 

भिेर पाठको पररचय लर्दिे । 

वोटि तलस्वर ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृश्यात्मक  प्रवचि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• कलन्डमेन्टको  पररचय लर्दि े। 

• लचया र यसका प्रकार वारे छिफि गि े। 

• कफी र यसका प्रकार वारे छिफि गि े। 

• लचया कफी सभा गि ेवारे छिफि गिे । 

• लचया र कफी सभा गर्दाा ध्याि लर्दि ुपिे कुराहरुको छिफि 

गिे । 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• लचया र कफी सभा गिा िगाउिे । 

• प्रत्येक खड्ुलकिाहरु वणाि गिे । 

 

सेतोपाटी 

 

खैरो कागज 

 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

३०’ 
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सामलूहक काया 

 

एकि काया 

• सावधािी अपिाउिपुिे खड्ुलकिाहरु वणाि गि े। 

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउि े। 

• अभ्यास परुा भएपलछ आवश्यकता अिसुार पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दिे  

• एकि अभ्यास गराउि े। 

 

 

१००' 

 

 

४०’ 

सारांश Summary: 

प्रश् ि उिर 
• कलन्डमेन्ट भिेको के हो ? 

• लचया  सभा गर्दाा के के कुरामा ध्याि लर्दिपुर्दाछ ? 

 ५’ 

जम्मा समय:  २१० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: पाहुनािाई लचया  सभष गने 

पररचय: 

लचया भिकेो कलर् बािी हो ।लचयाको कालििो पात मिुाबाट लचया बिाइन्छ ।लचया समनु्िीसतह र्दलेख६००० लफट मालथ ट्रलपकि 

वा सब ट्रलपकि मौसम भएको ठाउाँमा खेती गररन्छ ।लचया बास्िार्दार पये पर्दाथा हो जसमा तातो उमािेको पािी लमसाइ लपउि 

सलकन्छ ।लचया लबलभन्ि  प्रकारका हुन्छि ्। 

 
  

र्दधु भएको लचया 

 

कािो लचया 

 

हररयो लचया 

 

लचयाका केलह िान्डहरु 

 

 

 

 

 

 

 

लचया सभष गर्दाष ध्यान लर्दनुपने कुराहरु 

• लचया लबर्ेश गरर तातो लपउिे गररन्छ। लचया सभागर्दाा ९० ० र्दलेख ९९० सम्मको लचया सभा गिुापर्दाछ । 

• लचया बिाउाँर्दा जलहिे पलि उलम्िएको पािी प्रयोग गिुा पछा ।  

• जलहिे पलि पाहुिाको अिरुोध अिसुार लचया तयार गिुा पर्दाछ । 

िेपािमा लबलभन्ि प्रकारका लचयाहरु उत्पार्दि गररन्छ ।िपेािको मेची अञ्चि लचया ऊत्पार्दिमा गिा प्रलशद्ध छ । लचया सधै ाँ सफा र 

सखु्खा भाडााँमा राख्ि ुपर्दाछ । लचया ओलसिो ठाउाँमा राख्िहुुाँर्दिै र लचया धेरै बास्िार्दार खािासाँग राख्ि ुहुाँर्दिै लकिभि ेलचयािे खािाको 

बास्िा लिन्छ र लचया चााँडो लबग्रन्छ । 

 

  

 

रेड िेबि 

 

लिप्टि 

 

टेट्िे 

 

गोलड 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: पाहुनािाई लचया  सभष गने 

लबर्य/इकाई पाहुिािाई लचया सभा गिे  

सीप/अवधारणा पाहुिािाई लचया सभा गिे  

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई लचया सभा गिे  

कलत राम्रो: लचया कफी पटमा सभा गरेको छ,कप पट सफा र्दागरलहत छ, टे्रबाट सभा गरेको छ 

कलन्डमेन्ड साइडमा राखकेो छ । 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

लचयापलि,कप, लचयार्दािी, लचिी, र्दधु, मह, लकस्ती, लचया छान्िे, तातो पािी, टङ (Tongue) । 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  पाहुिासगाँ लचयाको अडार  लिि े।    

२.  आवश्यक सामाग्री तयार  गि े।    

३.  लचयाको िालग चालहिे कलन्डमेन्ट(condiments) लचिी, मह तयार गि े।    

४.  सफा लचयार्दािीमा (tea pot) मा उम्िेको  पािी राख् ि े।    

५.  उम्िेको  पािीमा अडार  (order) अिसुारको लचयाको व्याग लचया राख्ि े।    

६.  पाहुिाको अिरुोध अिसुार तातो/लचसो र्दधु पलि  राख्ि े।    

७.  लकस्ती माथी लचयार्दािी,  कप, चम्चा, लचया छान्ि,े कलन्डमेन्ट राख्ि े।    

८.  लचया र्दािीवाट  लचया कपमा खन्याउिे र पाहुिा को र्दायााँवाट लर्दिे ।     

९.  लचया कपिाई ससर (Sauccer) माथी राख्िे ।    

१०.  तयारी भएको लचया पाहुिाको र्दालहिेलतरबाट टेबिमा रालखलर्दिे ।    

११.  सर/म्याडम तपाई  को लचया भलि पाहुिािाई जािकारर गराउिे ।    

१२.  लचया सभा  गरेपलछ कलन्डमेन्ट टेविमा रालखलर्दिे ।    

१३.  लचयार्दािी पलि टेविमा रालखलर्दि े।     

१४.  समय समयमा कपमा लचया भरर लर्दिे ।    

१५.  लचया लपउि सकेको पाहुिाबाट जािकारी पाएपलछ लचयाको सामाग्रीहरु टेबिबाट हटाउिे ।     

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-८ 
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अभ्यास १: पाहुनािाई  लचया  सभष गने 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : पाहुिािाई  लचया सभा गि े

 

 

WHAT के पाहुिािाई  लचया सभा गि े

 

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास 

५ जिाको समहू विाउिे । 

१ जिािाई लचया सभा गिा िगाउिे । 

बााँकी ४ जिािाई पाहुिा विाएर लचया कफी अडार गिा िगाउि े। 

लचया कफी सभा गर्दाा कायासम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार छ छैि जााँच पलि गिा िगाउिे । 

पािैपािो सवैिाई लचया कफी सभा गिा िगाउि े। 

अभ्यास सकेपलछ पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दि े। 

एकि अभ्यास गराउि े। 

 

TIME समय  सामलूहक अभ्यास १००’ 

 

 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

  एकि अभ्यास ४०’ 

 

लचयापलि,कप, लचयार्दानी, लचनी, रु्दि, मह, लकस्ती, लचया छान्ने, तातो पानी, 

टङ् (Tongue) 

 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: पाहुनािाई  लचया सभष गने 

 

१. कलन्डमेन्ट  भिेको के हो? 

उिर: लचयामा राख्िे सामाग्री लचिी र मह  । 

 

२. पाहुिाको कुि भागलतरवाट लचया कसभा गिुापर्दाछ ? 

उिर: र्दायााँलतरबाट । 

 

३. लचयाका कलत लडग्रीमा सभा गिुा पर्दाछ ? 

४. उिर: ९०-९९ लडग्री । 

 

५. पाहुिािे अिरुोध गरेको लचया टेबिमा राखपेलछ कर गिुा पर्दाछ ? 

६. पाहुिािाई जािकारी गराउि ुपर्दाछ । 
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पाहुनािाई लबयर सभष हने 

पाठ योजना  :पाहुनािाई लवयर सभष गने 

लबषय (सीप/अविारणा): सरुक्षा अपिाउि े

कायष विषक उदे्दश्य Performance Objective:  

अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई लवयर सभा गि े

कलत राम्रो: लवयर लगिास लचलड (chilled) छ।  

ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• लवयरका प्रकार  वारे छिफि गि े। 

• लवयर सभा गर्दाा ध्याि लर्दिपुिे कुरामा छिफि गि े। 

• लवयर सभा गि ेतररका वारे छिफि गि े। 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश् ि  र 

छिफि 
• लवयरको बोटि लवद्याथीहरुिाई र्दखेाएर के हो भलि सोध्ि े। 

• रेष्ट् टुरेन्टमा लबयर कसरी सभा गररन्छ ?  

• लवद्याथीिे लर्दएको उिरिाई लिष्ट् कर्ामा लिकालिे । 

• आज हामी पाहुिािाई लवयर सभा गिे वारे पढ्छौं भिरे 

पाठको पररचय लर्दि े। 

वास्तलवक वस्त ु ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

व्याख्या तथा छिफि 

 

 

 

 

सीप प्रर्दशाि 

 

 

 

 

सामलूहक काया 

 

 

एकि काया 

• लवयर भिेको के हो र यसका प्रकार वारे लवद्याथीिाई 

वताउिे । 

• स्वर्दशेी र लवर्दशेी लवयरहरुको उर्दाहरणहरु लर्दिे । 

• लवयर सभा गर्दाा ध्याि लर्दिपुिे कुराहरु व्याख्या गिे । 

• लवयर सभा गि ेलगिासहरुको ब्याख्या गिे । 

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• लवयर सभा गिा िगाउिे । 

• प्रत्येक खड्ुलकिाहरु वणाि गिे । 

• सावधािी अपिाउिपुिे खड्ुलकिाहरु वणाि गि े। 

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउि े। 

• अभ्यास परुा भएपलछ आवश्यकता अिसुार पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दिे  

 

सेतोपाटी 

 

 

 

 

कायासम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

३०’ 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

 

१००’ 

 

४०’ 
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• एकि अभ्यास गराउि े। 

सारांश Summary: 

प्रश् ि उिर 
• लवयर भिेको के हो  र यसका प्रकार वारे वताउिहुोस ्

। 

• लवयर सभा गर्दाा  ध्याि लर्दिपुि ेकुरा  वताउिहुोस ्। 

 ५’ 

जम्मा समय:  २१० लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: पाहुनािाई लवयर सभष गने 

पररचय: 

 
लवयर परुािो अलकोहियिु  पेय  पर्दाथा हो । लवयरमा अलकोहिको मात्रा ३% र्दलेख १०% सम्म हुन्छ । लवयर ररफे्रसमेन्टको िालग 

लपउिे गर्दाछि ्। लवयर खािा साँग पलि सभा गिा सलकन्छ । लवयर फरमेन्टेसि लवलध बाट बिाईन्छ । लवयर चामि,गहुाँ, जौ ( barley) 

आलर्दबाट बिाईन्छ । लवयर बिाउाँर्दा मालटेड वारिे, लचिी, होप्स (hops), ईस्ट (yeast) र पािीको प्रयोग गररन्छ ।होप्स भिेको 

फूि (flower) को भाग हो, यसिे लवयरमा बास्िा (flavor) लर्दिे काम गर्दाछ । लवयर बोटि र क्यािमा पाइन्छ । 

लवयरको प्रलसद्ध िान्डहरु र लबयरको िान्ड अिसुार उत्पार्दि हुिे र्दशेहरु: 

 

 

लबयर सभा गर्दाा ध्याि लर्दिपुिे कुराहरु 

• लबयर जलहिे पलि लचसो सभा गिुा पर्दाछ। 

• लबयरको बको खोलर्दा लबस्तारै खोलि ुपर्दाछ। 

• लबयर लगिास सफा िचकेको र िफुटेको हुि ुपर्दाछ। 

• लबयर लगिसमा राख्र्दा लगिास ढलकाएर राख्िपुर्दाछ। 

• लबयर कुि िान्डको हो ,िान्डको िाम पलि पाहुिा तफा  फकााएर राख्िपुछा। 

  

लचत्र 

  
 

  

िान्डको 

िाम 

गोरखा, आईसबगा 

(Star,Iceberg) 

हाईलिकेि 

(Heinekem) 

सािलमगि 

(San Miguel) 

कालसबगा, टुबगा 

(Carlsberg, 

Tuborg ) 

फोस्टरस 

(Fostres) 

र्दशे िेपाि डच लफलिलपन्स डेन्माका  अष्ट्टे्रलिया 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: पाहुनािाई लवयर सभष गने 
लबर्य/इकाई पाहुिािाई लवयर सभा गि े

सीप/अवधारणा पाहुिािाई लवयर सभा गि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई लचया लवयर गि े 

कलत राम्रो: लवयर लगिास लचलड (chilled) छ। 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

लबयर(फरक िान्डहरु),लबयर लगिास,लबयर मग,लकस्ती,लबयर ओपिर। 

 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार  गि े।    

२.  
पाहुिािाई बेभरेज मिे ुलर्दिे।    

३.  पाहुिासाँग अडार लििे ।    

४.  अडार  लिि ेवेिा कुि लवयर  (कुि Brand) को जािकारी पलि लििे ।    

५.  पाहुिाको अिरुोध  अिसुार बारवाट लचलड लवयर, लचलड लवयर ग्िास, टे्रमा राखेर लयाउि े।    

६.  टे्रवाट लवयर लगिास पाहुिाको र्दायााँतफा  रालखलर्दि े।    

७.  पाहुिािाई लवयर सभा गिुा भन्र्दा पलहिे लवयर राम्रोसाँग र्दखेाउि ेताकी पाहुिािाई थाहा होस लक 

उसिे अडार लर्दएको लवयर उलह हो  । 

   

८.  पाहुिाको अगालड लवयर बोटिको मखुिाई  लगिासमा ढलकाएर ४५° मा खन्याउि े।    

९.  लवयर लगिासको ९० %  िभरेसम्म लबयर लवस्तारै लबयर लगिासमा खन्याउिे ।    

१०.  लवयर खन्याइसकेपलछ पाहुिािाई जािकारी लर्दि े।    

११.  लवयर लगिासमा लवयर सलकि िाग्र्दा फेरी पाहुिासाँग र्दोश्रो लर क्सको िालग सोध्ि े।    

१२.  पाहुिािे लर क्स पगुेको स केट लर्दएपलछ लवयर लगिास हटाउिे ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-४,६,८,११ 
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अभ्यास १: : पाहुनािाई लवयर सभष गने 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : पाहुिािाई लवयर सभा गि े

 

 

WHAT के पाहुिािाई लवयर सभा गि े

 

 

HOW कसरी सामलूहक अभ्यास गराउिे । 

• जिाको समहू विाउि े। 

• १ जिािाई लवयर सभा गिा िगाउिे । 

• बााँकी ४ जिािाई पाहुिा विाएर लवयर अडार गिा िगाउि े। 

• लवयर सभा गर्दाा कायासम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार छ छैि जााँच पलि गिा िगाउि े। 

• पािैपािो सवैिाई लवयर सभा गिा िगाउि े

• प्रलशक्षकिाई पररक्षण गराउि े। 

• अभ्यास सकेपलछ पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दि े। 

एकि अभ्यास गराउि े। 

 

TIME समय सामलूहक अभ्यास १००’  

 एकि अभ्यास ४०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

लबयर(फरक िान्डहरु),लबयर लगिास,लबयर मग,लकस्ती,लबयर ओपिर। 

  

 

 

 

 धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: पाहुनािाई लवयर सभष गने 

 

१. लवयरमा कलत प्रलतशत अलकोहि  हुन्छ । 

क. ३०% 

ख. ३५% 

ग. ४०% 

घ. ४५% 

 

२. िेपािमा विेको लवयर कुि हो ? 

क. आइस बगष (Ice berg) 

ख. हिेकेम(Heinekem) 

ग. फोस्टर(Foster) 

घ. िलजजा((Laziza) 

 

३. ३   लवयर सभा गर्दाा लबयर र लगिास कलत लडग्रीको हुिपुर्दाछ । 

क. ४०° 

ख. ४५° 

ग. ५०° 

घ. ५५° 

 

४. लवयरको  लचलिङ्ग तापक्रम(chilling temperature) कलत हुिपुर्दाछ ? 

क. ७-१०° 

ख. ६-१०° 

ग. ५-१०° 

घ. ४-१०° 

 

५. पाहुिाको लगिासमा लवयर सलकि िागे पलछ के गिुापर्दाछ ? 

उिर: पाहुिासाँग र्दोश्रो लर क्सको िालग सोध्िपुछा । 

 

६. कस्तो लगिासमा पाहुिािाई लवयर सभा गिुापर्दाछ ? 

उिर: लचलड लबयर लगिासमा । 

 

७. लवयर लगिासमा लवयर कलत प्रलतशत भरेको हुि पछा?  

उिर: ९०% । 
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पाहुनािाई चुरोट सभष गने 

पाठ योजना  :पाहुनािाई चुरोट सभष गने 

लबषय (सीप/अविारणा): पाहुिािाई चरुोट सभा गि े। 

अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई चरुोट सभा गिे ।  

कलत राम्रो: ,चरुोट लसगार अिसुार सफा एसटे राखेको छ,ऐस्टे र र समय समयमा सफा गरेको छ । 

 ज्ञान विषक उदे्दश्यहरु Enabling Objectives: 

• चरुोटका प्रकार  वारे छिफि गिे । 

• चरुोट   सभा गिे तररका वारे छिफि गिे । 

तररकाहरु 

Methods 

मुख्य बुाँर्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 

Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौलखक प्रश् ि  र 

छिफि 
•  चरुोटको तलस्वर र्दखेाएर के को लचत्र हो ? 

•  रेषु्टरेन्टमा चरुोट कसरी सभा गिे  ?  

• चरुोट कुि बेिा पाहुिािाई सभा गिे  ? भलि सोध्िे । 

• आज हामी र चरुोट कसरी सभा गि े भन्ि ेवारेमा पढ्छौ 

भिेर पाठको पररचय लर्दिे । 

तलस्वर ५’ 

मुख्य अंश Main Body: 

दृस्यात्मक प्रवचि 

 

 

 

 

सीप प्रर्दशाि 

 

 

 

 

 

 सामलूहक काया 

 

 

 

एकि काया 

• चरुोट वारेमा छिफि गिे । 

• चरुोटका प्रकार बारे छिफि गि े। 

• चरुोट सभा गर्दाा ध्याि लर्दिपुिे कुरा वारे छिफि गिे । 

• एस्टे्र  सफा गिे तररका वारे छिफि गिे  

• काया सम्पार्दि लिर्दलेशका वणाि गिे । 

• चरुोट  सभा गि ेतररका र्दखेाउि े। 

• प्रत्येक खड्ुलकिाहरु वणाि गिे । 

• सावधािी अपिाउिपुिे खड्ुलकिाहरु वणाि गि े। 

• एस्टे्र  सफा गरेर र्दखेाउि े। 

• सामलूहक अभ्यास गिा िगाउि े। 

• अभ्यास परुा भएपलछ आवश्यकता अिसुार पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दिे 

। 

• एकि अभ्यास गराउि े। 

मौलखक 

 

सेतोपाटी 

 

 

 

काया सम्पार्दि 

लिर्दलेशका 

३०’ 

 

 

 

 

३०’ 

 

 

 

 

 

९२’ 

 

 

 

२०’ 
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सारांश Summary: 

प्रश् ि उिर 
• चरुोट र लसगार सभा गिे तररका वारे भन्िहुोस ्। 

 ३’ 

जम्मा समय:  १८०लमिेट 
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अध्ययन सामाग्रीहरु: पाहुनािाई चुरोट सभष गने 

पररचय: 

होटेि रेषु्टरेन्टमा आएका पाहुिाहरुिे खािाको अिावा चरुोट लपउि पलि माग गर्दाछि ्। चरुोट लबलभन्ि थररका र लबलभन्ि िान्डमा  

पाईन्छ । होटेि रेषु्टरेन्टको लियम अिसुार आ –आफ्ि ैप्रकारका िान्डहरु रालखएको हुन्छ । चरुोट कडा,िरम लकलसमका पलि पाइन्छ 

जसमा लिकोलटिको मात्रा पलि फरक फरक हुन्छ । 

चरुोटका प्रकारहरु 

 
  

 

मािाबोिो 

(Marlbolo) 

पााँचसयपचपन्ि 

(555) 

सयुा 

(Surya) 

लविस्टोि 

(Winston) 

 

चुरोट सभष गर्दाष ध्यान लर्दनु पने कुराहरु: 

• पाहुिािे माग गरे अिसुार चरुोट िभएमा पाहुिािाई िम्र भार्ामा जािकारी लर्दिपुछा । 

• चरुोट खाि माग गरेमा चरुोट लपउिे कक्षमा जाि  अिरुोध गिुा पर्दाछ। 

• यलर्द चरुोट लपउि ेकक्ष को सलुबधा िभएमा अरु पाहुिािाई चरुोटको धवुााँिे पािे असरमा पलि लबचार गिुा पर्दाछ । 

• पाहुिािाई चरुोटको िान्ड र्दखेाएर मात्र  लपउिको िालग लर्दि ुपर्दाछ । 

• चरुोट सभा गर्दाा र्दायााँ तफा बाट गिुापर्दाछ । 

• टेबिमा रालखएको एस्टे्रमा चरुोटको खरािीिे भररए सफा गररलर्दि ुपर्दाछ । 
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कायष-सम्पार्दन लनरे्दलशका: पाहुनािाई  चुरोट सभष गने 

लबर्य/इकाई पाहुिािाई  चरुोट सभा गि े

सीप/अवधारणा पाहुिािाई  चरुोट सभा गि े

काया वधाक उद्दशे्य: अवस्था :पाहुिाको अडार पलछ  

के काम : पाहुिािाई चरुोट सभा गिे ।  

कलत राम्रो: चरुोट लसगार अिसुार सफा एसटे राखेको छ,ऐस्टे र र समय समयमा सफा गरेको छ । 

आवश्यक सामाग्री, 

औजार तथा यन्त्रहरु  

चरुोट, एस्टे्र, , सिाई/ िाइटर ,लब एन्ड लब प्िेट, लटस्य ुपेपर 

काया-सम्पार्दि लिर्दलेशका 

# खड्ुलकिाहरु हो/छ  होइि/ 

छैि 

१.  आवश्यक सामाग्री तयार गिे ।    

२.  पाहुिािाई  (Smoking zone) चरुोट लपउि ेक्षेत्रमा जाि अिरुोध गिे ।    

३.  सफा  एस्टे्र टेविमा रालखलर्दिे ।    

४.  पाहुिािाई  कुि िाण्डको चरुोट लपउिे भिरे सोध्ि े।    

५.  चरुोट सभा गर्दाा ियााँ प्याकेट खोिेर एउटा चरुोट वालहर लिकालि े।    

६.  खोिेको  प्याकेटवाट चरुोट र्दलेखि ेगरर बी बी प्िेटमा (B B plate)  पेपरको  मालथ चरुोट  

राख्ि े 

   

७.  पाहुिाको र्दवेे्रलतर वाट बी बी प्िेटमा (B B plate)  पेपरको  मालथ चरुोट  सभा गि े    

८.  साथमा सिाई वा िाईटर पलि राख् िे ।    

९.  पाहुिािाई चरुोट सलकाउि सोध्िे  ।    

१०.  पाहुिािे  सिकाउि मद्दर्द मागमेा चरुोट सलकाउि मद्दर्द गि े।    

११.  यलर्द पाहुिािे ि ैसलकाउि ेभिमेा  सिाई / िाइटर वालर्दा पलहिे आफूिे चेक गरेर मात्र 

पाहुिािाई लर्दि े। 

   

१२.  एष्ट्टे्रमा चरुोटको खरािी र्दखे्ि ेलवलतकै एस्टे्र सफा गिे ।    

सफितापवूाक सम्पन्िहुिको लिलम्त आधार: सवै खड्ुलकिाहरु पार गरेको हुिपुछा। 

 

सरुक्षा/स वेर्दिशीि खड्ुलकिाहरु:-६,११ 
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अभ्यास १: पाहुनािाई  चुरोट  सभष गने  

 

Date (लमलत) : …………. 

To (िाई) : प्रलशक्षाथीहरु 

From (बाट) : प्रलशक्षक 

Subject (लबर्य) : पाहुिािाई चरुोट सभा गि े 

 

 

WHAT के पाहुिािाई चरुोट सभा गि े 

HOW कसरी  

सामलूहक अभ्यास 

• ५ जिाको समहू विाउिे । 

• १ जिािाई चरुोट सभा गिा िगाउि े। 

• बााँकी ४ जिािाई पाहुिा विाएर चरुोट अडार गिा िगाउि े। 

• चरुोट सभा गर्दाा कायासम्पार्दि लिर्दलेशका अिसुार छ छैि जााँच पलि गिा िगाउि े। 

• पािैपािो सवैिाई चरुोट सभा गिा िगाउिे । 

• अभ्यास सकेपलछ पषृ्ट् ठपोर्ण लर्दि े। 

एकि अभ्यास गराउि े। 

 

TIME समय सामलूहक अभ्यास: ९२’ 

एकि अभ्यास : २०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आवश्यक 

श्रोत/सामाग्रीहरु 

चरुोट, एस्टे्र, , सिाई/ िाइटर ,लब एन्ड लब प्िेट, लटस्य ुपेपर 

 

 

 

धन्यबार्द Thank you 
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प्रश्नहरु: पाहुनािाई चुरोट सभष गने 

१. पाहुिािाई चरुोट लपउिको िालग कता जाि अिरुोध गिुा पर्दाछ? 

उिर:स्मोलकङ जोिलतर । 

 

२. पाहुिािाई चरुोट कतालतरबाट लर्दि ुपर्दाछ? 

उिर: र्दालहिेलतरबाट । 

 

३. सिाई / िाइटर पाहुिािाई लर्दि ुअलघ के गिुा पर्दाछ? 

उिर: पलहिे आफूिे चेक गरेर मात्र पाहुिािाई लर्दिे । 
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प्रोजेक्ट वकष  :१   रेषु्टरेन्टमा आएको पाहुनािाई सभषलंस लर्दनुहोस ्। 

 

काया: 

तपाईको रेषु्टरेन्टमा र्दशजिाको िालग रालतको खािाको िालग अिरुोध गरेको छ। 

वेटरको िातािे तपाईिे पाहुिाको  रेषु्टरेन्टमा  आगमि भएर्दलेख लबर्दा सम्म के के कायाहरु गिुा पछा? योजिा बिाउि ुहोिा। 

पाहुिा को आगमि पलछ सोलह अिरुुप काम गिुा होिा । 

 

लनरे्दशन /प्रलक्रया 

• तालिममा लसकाएका सबै प्रक्रयाहरु क्रमबद्द तररकामा गररएको हुि ुपछा। 

• तालिमको मापर्दण्ड परुा भएको हुि ुपर्दाछ । 

 

कायष अवस्र्था: काम गर्दाष पाहुनाको सलुबिा र सन्तुष्टीिाई प्रार्थलमकता लर्दएको हुनुपनेछ। 

िन्यवार्द! 

 

 

  



 

 217  

 

प्रोजेक्ट वकष  :२ रेषु्टरेन्ट सफा गनुषहोिा । 

 

काया: 

तपाई  को रेषु्टरेन्टमा र्दशजिा पाहुिा खािा खाएर जािभुइसेको छ ।भोलि लबहाि बीस जिाको िालग  खािाको अिरुोध  अचािक 

आएको छ। 

वेटरको िातािे तपाईिे  रेषु्टरेन्ट कसरी सफा गिुाहुन्छ ? लबहािको िालग   रेषु्टरेन्टको वाताबरण कसरी आकर्ाक बाउि ुहुन्छ ? साथै 

बीस जिाको िालग टेबि सेट अप कसरी गिुाहुन्छ ? योजिा बिाउि ुहोिा। 

योजिा अिरुुप काम गिुा होिा । 

 

लनरे्दशन /प्रलक्रया 

• तालिममा लसकाएका सबै प्रक्रयाहरु क्रमबद्द तररकामा गररएको हुि ुपछा। 

• तालिमको मापर्दण्ड परुा भएको हुि ुपर्दाछ । 

 

कायष अवस्र्था: काम गर्दाष पाहुनाको सलुबिा र सन्तुष्टीिाई प्रार्थलमकता लर्दएको हुनुपनेछ। 

िन्यवार्द! 
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वैरे्दलशक मुिुकमा प्रयोगहुने सामान्य प्रालवलिक शव्र्दाविीहरु 

नेपािीमा 

(Nepali) 

अंगे्रजीमा 

(English) 

अरलवकमा 

(Arabic) 

कोररयनमा (Korean) लचत्र Image 

वेटर Waiter نادل 
nadil 

웨이터 

weiteo 

 

मेि ु Menu طعام قائمة 

qayimat taeam 

 

메뉴 

menyu 

 

 
लगिास Glass زجاج 

zujaj 

 

유리 

yuli 

  

क्रोकरी Crokery فخارية آنية 

aniat fakharia 

 

오지 그릇 

oji geuleus 

 

 

सेरालमक Ceramics سيراميك 

syramik 

 

도예 

doye 

  

िालप्कि Napkin منديل 

mandil 

 

냅킨 

naebkin 

  

 
भास Vase مزهرية 

muzharia 

 

병 장식 

byeong jangsig 

 

 
एस्टे्र Ashtray مرمدة 

murammada 

 

재떨이 

jaetteol-i 
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प्िेट Plate طبق 

tabaq 

 

플레이트 

peulleiteu 

 

 
फोका  Fork شوكة 

shawakk 

 

포크 

pokeu 

 

 
िाइफ knife سكين 

sikin 

 

칼 

kal 

 

 
लकस्ती Tray صينية 

sinia 

 

쟁반 

jaengban 

  

 म्याट  Mat حصيرة 

hasira 

 

매트 

maeteu 

 

 
होटेि Hotel الفندق 

alfunduq 

 

호텔 

hotel 

 

 
रेषु्टरेन्ट Restaurant مطعم 

mateam 

 

레스토랑 

leseutolang 

 

 

मोटेि Motel فندق 

funduq 

 

모텔 

motel 

  

बार Bar بار 

bar 

 

바 

ba 
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बेभरेज Beverge شراب 

sharab 

 

음료수 

eumlyosu 

 

 
िेकफास्ट Breakfast فطور وجبة 

wajubbat futur 

 

아침 식사 

achim sigsa 

 
 

िन्च Lunch غداء 

ghada' 

 

점심 

jeomsim 

 

 
लडिर Dinner عشاء 

easha' 

 

공식 만찬 

gongsig manchan 

 
 

फुड Food طعام 

taeam 

 

식품 

sigpum 

 

 
टेबि Table الطاولة 

alttawila 

 

탁자 

tagja 

 
 

मेच Chair كرسي 

kursi 

 

의자 

uija 

 

 
साइड बोडा Side Board الجانبية مجلس 

majlis aljanibia 

 

사이드 보드 

saideu bodeu 

 

 
टेबि क्िथ Table cloth طاولة غطاء 

ghita'an tawila 

 

테이블 천으로 

teibeul cheon-eulo 

 

 
मोप Mop ممسحة 

mumassaha 

 

닦다 

dakkda 
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बाललटि Bucket دلو 

dlu 

 

버킷 

beokis 

 

 
सालिटाइजर Sanitizer المطهر 

almutahhar 

 

소독제 

sodogje 

 

 
पुनश्च: मार्थी उल्लेशित िब्दावलीहरु गुगल ट्रान्िलेट (https://translate.google.com/) बाट उल्र्था गररएको हो। अन्य आवश्यक िब्दहरु 

पशन यसरी नै https://translate.google.com/ मा गएर धेरै भाषाहरुमा  पढ्न सशकन्र्। 

 

 

با

https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
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व्यावसालयक कोषषमा प्रयोगहुने शब्र्दाविीहरु 

िमता Competency:  कुिै तोलकएको क्षेत्रमा कामर्दारहरुिाई आवश्यक पि ेकाया सम्पार्दि क्षमता। A performance 

capability needed by workers in a specific area. 

कोषष लनरे्दलशका (Curriculum Guide): तालिम कायाक्रमहरु असरर्दार तररकािे सञ्चाििगिा अध्यापकको िालग वहृत स्रोत 

लकतावि ैकोर्ा लिर्दलेशका हो। लिर्दलेशकािे अध्यापकको िालग पाठ योजिा, हातेपत्र,  तालिम पलुस्तका, र मलूया कि लिर्दलेशका, आलर्द 

बिाउि मागार्दशाि गर्दाछ,  जिु लसकाउिे तथा लसक्िे प्रकृयाको आधारभतू अ गहरु हुि।् A curriculum guide is a detail 

resource for teachers to conduct training programs effectively. The guide intends to add the teacher in 

developing lesson plan, handouts, training manuals, and evaluation criteria etc., which are basic elements 

in the teaching learning process. 

कोषष (Curriculum): वहृत उद्दशे्य तथा खास उद्दशे्यहरु हा लसि गिा एउटा लबद्यािय केन्िद्धारा सेवाप्राि केलह िलक्षत जिस ख्याका 

िालग लसकाईका अवसरहरु उपिब्ध गराउिको िालग एउटा योजिा हो। A plan for providing sets of learning opportunity 

to achieve broad goal and related specific objectives for an identifiable population serves by a single 

school center. 

आवश्यक ज्ञान (Enabling Objectives): ज्ञाि, सीप वा मिोवलृि जिाउि ेकथि जसम लिपणु भएका प्रलशक्षाथीिाई अलन्तम 

काया स पार्दि उद्दशे्य हालसि गिा “समथा” बिाउाँछ। The Objectives are defined as to set for guiding the teacher and 

students to attain the end result of the particular unit of work or lesson. 

प्रलशिक पुलस्तक Trainer's Manual: प्रलशक्षकको िालग राम्रोसाँग प्रलशक्षण गिा तयार पाररएको सलुियोलजत तथा स रचिात्मक 

पलुस्तका जस्िेगर्दाा प्रलशक्षाथीहरुिे सलजिै तालिमको मापडण्र्द (standard) अिसुारका लसक्ि ेउद्दशे्यहरु हालसिगिे सकुि।्  is a 

well-planned and structured document for the instructor to deliver effective instruction so that trainees 

can attain learning is objectives as per training standards. 

लबषयको उदे्दश्यहरु Course Objectives: उद्दशे्यहरु वहृत तररकामा कुिै पेशािाई पोख्तहुिगेरर िलक्षत गरेर लिधाारण 

गररएकोहुन्छ । The objectives are set in a broad way to target to achieve mastery learning of the complete 

occupation. 

सीप Skill: कुि ैपेशािाई आवश्यक पि ेस्वीकाया  मापर्दण्ड  अिरुुप पेशागत काया गिासक्िे क्षमता। The ability to perform 

on occupational task with the degree of proficiency required for a given occupation 

लसकाईका खड्ुलकिाहरु Learning steps:: सीप सम्पन्ि गि ेप्रकृयाको सवैभन्र्दा सािो हुिे वा र्दखे्ि सलकिे भाग। The smallest 

discrete or observable aspect of a skill. 

Task: कायाको इकाइ जिु आफैमा सम्पन्ि हुन्छ जसिे पेशाको तका साँगत अ शहरु विाउाँर्दछ। यसिाई काया-सम्पार्दि 

खड्ुलकिाहरुमा लबभाजि गिा सलकन्छ। A unit of work complete in itself that forms a logical part of on 

occupation. It can be broken down into discrete Performance steps.  

अलन्तम कायष सपंार्दन उदे्दश्य (Terminal Performance Objective):  तालिमको अन्तमा प्राि गररिे उद्दशे्यि ैअलन्तम 

काया स पार्दि उद्दशे्य हो। यसमा कायाको मात्रा, कामको वा मलूया कि अबस्था र लसकाउिे-लसक्ि े मापर्दण्ड हरु समलेटएको हुन्छ। 

The objectives set to attain at the end of the training completion. It includes condition, unit of work and 

standard of teaching and learning. 
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