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न�सर्ङ केयर सहायक बन्न इच्छुक मानुभाबहरु हरुको लागी 
 
 
 

कामको योग्यता छैन, तर न�सर्ङ केयर कायर्मा रु�च राख्र्नुहुन� सबैजनार् 
के तपा� हामीसँग न�सर्गं केयर सहायकको रूपमा काम गनर् चाहनुहुन्छ ? 
प�रभाषाको आधारमा यो " न�सर्ङ केयर सहायक" नभएर  न�सर्ङ केयर वा न�सर्ङ सहयोगी" नामले 
प�न भन्ने गरेको पाइन्छ। दबैु न�सर्ङ केयर सहायक कायर्मा संलग्न भई,सु�वधा यो हो �क तपा� 
कुनै प�न उमेर बाट �वशेष योग्यता �बना नै न�सर्ङ केयर सहायकको काम सुरू गनर् सक्नुहुन्छ।यस  गाईडको 
आधारमा न�सर्ङ केयर कायर्मा रु�च रा�ुहुन्छ तर, योग्यता र शार��रक शिक्तको 
बारेमा �चिन्तत संगै योग्यताको ला�ग अध्ययन गनर् आवश्यकतालाई �वचार ग�र, " न�सर्ङ केयर सहायक" के 
हो भनेर जान्न र " न�सर्ङ केयर सहायक" बन्न चाहनेहरूको  खटु्टामा कदम चाल्न सहयोग गनुर्  हाम्रो 
उद्देश्य हो । 

 

(१) न�सर्ङ केयर काम के हो ? 
सुरूमा, न�सर्ङ केयर कायर्मा संलग्न संघ संगठनको बारे वणर्न तथा यसका सेवाहरूको प्रकार र सम्बिन्धत 
न�सर्ङ होमको बारेमा जानका�र पेश गदर्छैा । 

 

  (क) न�सर्ङ केयर सेवाहरूको प्रकार   
न�सर्ङ केयर सेवाहरूमा हेरचाहकतार् प्रयोगकतार्को घरैमा गइर् सेवा �दने अथवा प्रयोगकतार्  
आफ�  सेवाहरूको प्रस्ताव �लएर संस्थामा आउने जस्ता �व�भन्न स्वरूपहरू रहेका छन ्। 
तल �व�शष्ट न�सर्ङ केयर सेवाका प्रकार र सामग्री प्रस्तुत गदर्छैा । 

 

ता�लका: �व�शष्ट सेवाहरू 
वग�करण सु�वधा / सेवाको नामावल� सामाग्रीहरू 

प्रवेश 
सेवाहरू 

वदृ्धहरूको ला�ग न�सर्ङ केयर 
स्वास्थ्य सु�वधा  
(लामो समयाव�ध स्वास्थ्य 
हेरचाह) 

चोटपटक वा �बरामीको कारण अस्पतालमा भनार् भएका व्यिक्तलाइ �डस्चाजर् पश्चात  घरायसी  
जीवनशैल�मा फकर् न �च�कत्सक को मे�डकल �नयन्त्रणमा  तथा पुनर्सुधार   �च�कत्सा 
सेवा,हेरचाह दे�ख खाना सम्म,नुहाउने इत्या�द दै�नक सेवा प्रदान गन� जस्तासु�वधा प�न 
ग�रएको छ। 

वदृ्धहरूका ला�ग न�सर्ङ केयर 
कल्याण सु�वधा 

सु�तरहने अवस्थामा भएका  तथा घरमा हेरचाह गनर् गाह्रो,२४ घण्टा हेरचाहको आवश्यक पन� 
व्यिक्तहरूले  जीवनयापन गन� स्थान हो। 

न�सर्ङ केयरका प्रकार र 
�च�कत्सा सु�वधा 

कुनै िजणर् रोग लागी द�घर्काल�न  �च�कत्सा उपचार चा�हने  व्यिक्तको लागी, न�सर्ग ं केयर 
सेवा  उदार देखभालको साथै एक �च�कत्सा संस्था हो। 

न�सर्ङ केयर मे�डकल  िक्ल�नक 
मे�डकल हेरचाह आवश्यकता भएका,द�घर्काल�न �च�कत्सा उपचारको आवश्यक भएका लागी 
िज�वकोपाजर्नको सु�वधा छ। 

आउट पेश�ट 
सेवा 

आउट पेश�ट पुनर्सुधार कायर् 
 (ड ेकेयर) 

लामो समयाव�ध स्वास्थ्य हेरचाह आ�दले यसलाई प्रयोग गनर् स�कनेछ। शार��रक 
�च�कत्सक,कायर् उपचार, वक�ल आ�द �वशषे�को साथमा शार��रक कायर्मा �रकभर� गराउनुका 
साथै, दै�नक जीवनमाआत्म�नभर्र हुनुको ला�ग सहयोग पुर् याउन पुनर्सुधार कायर्  गराइर्न्छ। 

छोटो अव�धको प्रवेश �च�कत्सा 
न�सर्गं केयर 
 (छोटो समयाव�ध रहन) 

छोटो समयाव�धको ला�ग ,लामो समयाव�ध स्वास्थ्य हेरचाह( वदृ्धावस्था) प्र�वष्ट भरएकालाई 
शार��रक कायर् प्र�श�ण वादै�नक� िजवन िज�वकोपाजर्नमा सहायता गन�छैा। 

आउट पेश�ट  न�सर्ङ केयर 
 (�दवा सेवा) 

�दवा सेवा केन्द्रमा आ�दमा गएर,खाना र नुहाउने जस्ता  दै�नक जीवन िज�वकोपाजर्नमा  
सहायता गदर्छ�। 

होम �भिजट 
सेवा 

होम �भिजट  न�सर्ङ केयर सहयोगी तपा�को घरैमा गएर दै�नक जीवन िज�वकोपाजर्नमा सहयोग गन�छ�। 

होम �भिजट  नसर् 
डाक्टरको �नद�शन अन्तगर्त नसर्ले प्रयोगकतार्को घरैमा होम �भिजट गर�, स्वास्थ्य जाँच र 
�च�कत्सा उपचारमा सहयोग गदर्छ�। 

होम �भिजट पुनर्सुधार कायर्  

डाक्टरको �नद�शन अन्तगर्त शार��रक थेरा�पस्ट आ�द, प्रयोगकतार्को घरैमा होम �भिजट गर� 
शार��रक कायर्मा �रकभर� गराउनुका दै�नक जीवनमाआत्म�नभर्र हुनुको ला�ग सहयोग पुर् याउन 
पुनर्सुधार कायर्  गराइर्न्छ। 
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वदृ्धहरूको ला�ग न�सर्ङ केयर स्वास्थ्य सु�वधा (लामो समयाव�ध स्वास्थ्य हेरचाह)  के हो? 

वृद्धहरूका ला�ग न�सर्ङ  केयर कल्याण सु�वधा (�वशेष वदृ्ध न�सर्ङ होम) भन्नाले 

 
 
 
 

  (ख)  �व�शष्ट हेरचाह सु�वधा  
न�सर्ङ  केयर सेवा मध्ये केह� प्रवेश सु�वधामानै  हेर्चाह सु�वधा प्रदान गराइर्ने प�न छन।् 
यहाँ, �व�शष्ट न�सर्ङ  होम सु�वधाका साथै वदृ्धहरूको हेर्चाह तथा स्वास्थ्य सु�वधा र वदृ्धहरूको हेर्चाह तथा 
कल्याण सु�वधाकेा बारेमा जानकार� गराउदछैा। 

 

■ सारांश 
अस्पतालमा भनार् ग�रएको व्यिक्तको �डस्चाजर् प�छ घर फ�कर् दा,जसलाइर्  न�सर्ङ केयर वा �च�कत्सा हेरचाहको 
आवश्यकताका  साथै हेरचाह /पुनर्सुधार कायर् / खाना / स्नान, आ�द जस्ता दै�नक सेवाहरू प्रदान गन�  सु�वधा हो। 

■ ल��त व्यिक्त 
अस्पताल भनार् गनुर् आवश्यक नपन� उपचार,पुनर्सुधार कायर्मा तथा नसर् / न�सर्ङ केयर आवश्यक भएका व्यिक्त 
ल��त छन।् 
(जसलाइर् १ वा सो भन्दा ब�ढ न�सर्ङ केयर को आवश्यकताका रूपमा प्रमा�णत ग�रएको छ।) 

■ सेवा सामग्री 
・शार��रक �च�कत्सक,व्यावसा�यक थेरा�पस्टहरू द्वारा पुनर्सुधार कायर् 
・�च�कत्सा हेरचाह,नसर्( �च�कत्सा जाँच, औष�ध, जाचँ, आ�द। ) 
・दै�नक जीवनमा न�सर्ङ हेरचाह( खाना,स्नान , उत्सजर्न आ�द। 
・अन्य( परामशर् सहयोग, मनोरन्जन, आ�द।) 

 
 

■ सारांश 
सधै न�सर्ङ  केयरको आवश्यक रहेका ,वदृ्ध व्यिक्त जसलाइर् घरमा बस्न क�ठनाई भएका  ,जस्ता जीवनको 
सबै प�हरूको ला�ग न�सर्ङ  हेरचाह प्रदान गन� सु�वधा हो। 

■ ल��त व्यिक्त 
सधै न�सर्ङ  केयरको आवश्यक र�ह, घरमा बस्न क�ठनाई भोग्नेहरू ल��त छन।्  
( जसलाइर्  ३ वा सो भन्दा ब�ढ न�सर्ङ केयर को आवश्यकताका रूपमा प्रमा�णत ग�रएको छ।) 
(अप�रहायर् प�रिस्थ�तको कारणले मा�नसहरुलाई न�सर्ङ  हेरचाह १ र २ चा�हन्छ।य�द तपा�लाई घरमा बस्न 
गाह्रो लाग्छ भने,नगरपा�लकाको उ�चत संलग्नतामा 
यो �वशेष केसको रूपमा प्र�वष्ट गनर् सम्भव छ।) 

■ सेवा सामग्री 
・दै�नक जीवनमा न�सर्ङ हेरचाह( खाना, स्नान , उत्सजर्न आ�द।） 
・कायार्त्मक प्र�श�ण (पुनर्सुधार कायर्, आ�द) 
・दै�नक स्वास्थ्य व्यवस्थापन (मह�वपूणर् जाँच, आ�द) 
・अन्य (जीवन परामशर्, मनोरन्जन, आ�द) 
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केयर वकर् र भनेको के हो? 

 

 (ग) न�सर्ङ होमहरूमा काम गन� �व�भन्न पेशाहरू  
जसर� त्यहाँ �व�भन्न प्रकारका हेरचाह सेवाहरू र सु�वधाहरू छन,् त्यहाँ न�सर्ङ होममा काम गन� धरैे पेशाहरू 
छन।् 
सवर्प्रथम, केयर वकर् रहरूको अवलोकन रूपरेखा बुझाउनेछैा। 

 

 

■ सारांश 
वदृ्धको जीवनको निजकै रहेर, दै�नक जीवनको ला�ग आवश्यक सेवाहरू प्रदान गन� एक पेशेवर हो। 

 
■ कस्तो प्रकारको काम 
यो एउटा काम हो जुन वदृ्धहरूको दै�नक जीवनलाई समथर्न गदर्छ। 
खाना,स्नान , शौचालय इत्या�दलाई सहयोग पुर् याउने क्रममा, �वशेष �ान र सीप मात्र नभई रचनात्मकता र  
मानवीय शिक्त प�न आवश्यक पदर्छ। 

 

■ कस्तो प्रकारको  पेशा 
�नम्न�ल�खत �व�शष्ट पेशाहरू यसप्रकार छन।् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  
न�सर्ङ होम 

न�सर्ङ केयर 
सहायक 

न�सर्ङ स्टाफ 

न�सर्ङ  हेरचाह कायर्कतार् 
डाक्टर नसर् 

सहयोगी नसर् 
दन्त स्वच्छता 

फामार्�सस्ट 

व्यवस्थापन पोषण / 
पोषण �वशेष� 

कुक 
�ल�पक कायर् 

न�सर्ङ  केयर समथर्न �वशेष� 

समथर्न सल्लाहकार 

समाज कल्याण कायर्कतार् 

भाषा अ�डटसर् 

शार��रक �च�कत्सक 

व्यावसा�यक �च�कत्सक 
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ता�लका: न�सर्ङ  होमहरूमा काम गन� �व�भन्न पेशाहरू 

पेशा कामको �ववरण 

न�सर्ङ स्टाफ 
न�सर्ङ  हेरचाह कायर्कतार् 

प्रयोगकतार्हरूलाई मद्दत गद� र उनीहरूको वरपरको हेरचाह गद�,प्रयोगकतार्हरूलाई हामी 
समथर्न गदर्छ� जसले गदार् उनीहरू आफ्नो दै�नक जीवन आरामसँग �बताउन सक्दछन।् 

डाक्टर 
डाक्टरहरूले मात्र गनर् सक्ने �नदान र उपचार,प्रयोगकतार्को अवस्थाको छ�व बुझेर मात्र   
नसर् र �वशेष�हरूलाई �नद�शन �दइर्न्छ। 

नसर्, सहयोगी नसर् 
�च�कत्सकहरूको साथ सहकायर्मा प्रयोगकतार्हरूलाई �च�कत्सक�य व्यवस्थापन गनर्का साथ,ै  
�च�कत्सा �ानको उ�चत उपयोग गनर् मद्दत ग�रन्छ। 

शार��रक �च�कत्सक（PT) प्रयोगकतार्हरूको मूल्यांकन र पुनर्सुधार कायर् योजनाहरू �सजर्ना गर�, �वशेष पुनर्सुधार कायर् 
प्रदान ग�रन्छ। शार��रक थेरा�पस्ट（PT)ले मुख्य रूपल ेमोटर फंक्शन ममर्त र सुधार गन� , 
व्यावसा�यक थेर�पस्ट（OT)ले मखु्यतया लागू आवाश्यक �मता र सामािजक अनकूुलता �वकास 
गन�  र भाषा अ�डटसर्（ST)ल े मखु्यतया बोल्ने र �नल्ने कायर्हरू कायम रा� र सुधार गनर्का 
ला�ग कायर्क्रमहरू लागू गदर्छ। 

व्यावसा�यक थेरा�पस्ट（OT） 

भाषा अ�डटसर्（ST) 

व्यवस्थापन पोषण / पोषण 
�वशेष� 

प्रयोगकतार्हरूको पोषण िस्थ�त कायम रा� र सुधार गनर्, िस्थ�त छ�व अनुसार आहार 
फाराम सेट ग�रन्छ । 

फामार्�सष्ट �वतरण र औष�ध व्यवस्थापनको बारेमा मागर्दशर्न ग�रन्छ । 

दन्त स्वच्छता मौ�खक देखभाल, हेरचाह कमर्चार�लाई मौ�खक देखभाल मागर्दशर्न, आ�द ग�रन्छ । 

न�सर्ङ केयर समथर्न �वशेष� 
 (केयर प्रबन्धक) 

हेरचाह आवश्यक व्यिक्त, परामशर् आवश्यक व्यिक्त, प�रवारका सदस्यहरू, इत्या�दबाट  
परामशर्हरू प्राप्त गछ�, र उनीहरूलाई समथर्न गदर्छ� ता�क उनीहरूले आफ्नो अवस्थाको 
आधारमा न�स�गं हेरचाह सेवाहरू प्राप्त गनर् सक्दछन।् 

समथर्न सल्लाहकार 
वदृ्धहरूको ला�ग न�सर्ङ केयर 

स्वास्थ्य सु�वधा 
जीवन सल्लाहकार 

वदृ्धहरूका ला�ग न�सर्ङ केयर 
कल्याण सु�वधा 

केयर योजनाहरू �सजर्ना गनर् र सु�वधा कमर्चार�हरू, डाक्टरहरू, शार��रक �च�कत्सकहरू, र 
स्थानीय सरकार� स्टाफलाई सम्पकर्  गनर् र समन्वयको ला�ग िजम्मेवार छ�। 

अन्य समाज कल्याण अ�धकार�, �ल�पक कमर्चार�, कुक, आ�द। 

 

 
यहाँ सूचीबद्ध पेशाहरू र कमर्चार�हरू केह� उदाहरणहरू हुन।् 
�व�भन्न �वशेष �ान र सीप भएका स्टाफहरू एक ट�मको रूपमा न�सर्ङ  हेरचाह कायर्मा व्यस्त छन ्र 
प्रयोगकतार्हरूको जीवनलाई समथर्न गदर्छन।् 
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" न�सर्ङ केयर सहायकले" 
कस्तो प्रकारको काम गछर्? 

(२) न�सर्ङ केयर सहायक कामको बारेमा 
 

  न�सर्ङ केयर सहायकको सारांश  
 

यहा, न�सर्ङ  केयर पेशामा " न�सर्ङ  केयर सहायक" को कस्तो प्रकारको भू�मका हुन्छ, र गुण र �वशेषताहरू 
के हुन?् 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

हेरचाह बीमा सु�वधाहरू र व्यवसा�यक 
प्र�तष्ठानहरूमा केयर स्टाफलाई सहयोग गन� काम 
हो 
न�सर्ङ केयर कायर्ले, खाद्यान्न सहायता र 
स्वतन्त्रता समथर्न जस्ता �वस्ततृ कायर्हरू समेट्छ, 

तर हामी "शौचालय सहायता" वा " स्नान सहायता" 
जस्ता प्रयोगकतार्हरूलाई  �सध ैहेरचाह प्रदान गद�न�। 
यद्द�प मुख्य रूपमा अन्य प�रधीय कायर् गर�न्छ। 
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�वदेशी मानव संसाधनहरू 
न�सर्ङ केयर सहायकका 
रूपमा काम गदार् के फाइदा 
हुन्छन?् 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

तपाईका स्याहारकतार्हरूको संख्या बढाउन र 
केय�रगेभसर्मा �वशेष� हुन सक्नुहुन्छ। 

 
 

न�सर्ङ केयर 
सहयोगीको रूपमा 
तपा�लाई के मद्दत 
�मल्न सक्छ? 

 

 
 

 
यो काम गन�हरूको ला�ग रोजगार स्थान 
हुनेछ जो प्रे�रत छन  ्तर काम गन� अवसर 
छैन। 
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(३) कामको रूपरेखा को बारेमा 
 

  केयर स्टाफको (हेरचाहकम�) काम र हेरचाह (केयर) सहायकको काम बीच �भन्नता   
 

अ�हलेसम्म न�सर्ङ  केयरको काम र न�सर्ङ केयर सहायकहरूको कामको बारेमा सं��प्त �ववरण जानकार� 
गरायैा। 
त्यसोभए हेरचाहकम� र हेरचाह सहायकको बीचमा के �भन्नता छ? 
सीधा  हेरचाह गनुर् हो �क होइन भनेकोनै हेरचाहकम� र हेरचाह सहायक �बचको सब भन्दा ठूलो �भन्नता हो । 
न�सर्ङ कायर् (प्रत्य� शार��रक देखभाल) हेरचाह कम�हरूको काम हो भने, शार��रक देखभाल र सहायक 
उपकरणसँग सम्बिन्धत �नद��शत काम गन� हेरचाह सहायकको काम हो। केयर सहायकलाई एक कामको रूपमा 
सोच्नुहोस ्जसले "हेरचाहकतार्लाई न�सर्ङ कायर्मा मद्दत गदर्छ"। उदाहरणको ला�ग खाना दृश्य �लनुहोस।् 
हेरचाहकम�ले �नल्न गाह्रो भइरहेको प्रयोगकतार्को मुखमा चम्चाको सहायताले खाना खुवाएको कल्पना गनुर्होस।् 
यस्तो एक मा एक िस्थ�त मा,अन्य प्रयोगकतार्हरु को िस्थ�त ध्यानपूवर्क हेनर् संभव छैन। 
यस्तो अवस्थामा, हेरचाह सहायकले अन्य प्रयोगकतार्हरूको अवस्थालाई ध्यान �दएर, उ�नहरूसंग निज�कने 
र�चयापान गराउनेका साथै बा�हर डुलाउने कायर् गर� पूणर् रूपमा हेरचाह सेवा प्रदान गनर् सक्दछन।् 

 
 

ता�लका: केयर स्टाफ र केयर सहायकका बीच काममा �भन्नता 
(खाना दृश्यमा एक उदाहरण) 

केयर स्टाफ 
 ( प्रत्य� न�सर्ङ  केयर ) 

केयर सहायक 
 ( प�रधीय कायर् ) 

खानामा  सहयोग   

खाना खादाको अवलोकन 

सेवनको पुिष्ट 

औष�ध सहयोग 

�शमोजेन 

प्रयोगकतार् मागर्दशर्न 

मौ�खक हेरचाह 

एप्रोनहरू र ओ�शबोर� �वतरण 

  �चया बनाउने र �वतरण 

  थप सेवा 

स्व-मद्दत उपकरणहरू �वतरण  

 खाना हेर�वचार 

क्याफेटे�रया सफा गन� कायर् 

 ए�लभेटर चालको ला�ग कल गन� कायर् 
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यी सबै कायर्हरूको ख्याल 
रा�खने छैन। 

तपा�ले गनर् सक्नुहुने काम 
आफैले खोजेर गनर्होस।् 

 

 

खाना दृश्यको बाहेक, सु�वधा र प�रधीय कायर्हरूमा न�सर्ङ हेरचाहसँग सम्बिन्धत �व�भन्न कामहरू छन,् र 
�वशेष उदाहरणहरूमा �नम्न कायर्हरू सामेल छन।् 

 
■ न�सर्ङ होमको सफाई र ममर्तसम्भार 
・कोठा सफा गन� र खाना प�छको व्यवस्थापन ्कायर् 
・ओछ्यान बनाउने, कभरहरू फेन� 
・पयार्वरण सुधार जस्तै व��टलेसन र आद्रर्ता 
・पुनःपू�तर् वा उपकरणहरूको प्र�तस्थापन 

 
 

■ प्रत्येक तयार�को ला�ग सहयोग 
・खाना सेवा 
・स्व-मद्दत उपकरणहरू र पुनर्सुधार कायर् उपकरणहरूको तयार� र सफा गन� 
・बा�हर जादँा कल गन� 

 
 

■ अन्य 
・रेखदेख गनुर् 
・कुराकानी गन� 
・न�सर्ङ  होम र घर बीच स्थानान्तरण 
・शौक ग�त�व�धहरु जस्तै बग�चामा सहयोग गन� इत्या�द 

मुख्य प�रधीय कामको बारेमा 
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हेरचाह सहायक द्वारा गर�ने प�रधीय कायर् वगर् को बारेमा 

(४) वास्त�वक कामको �बबरण 
 

 (क) हेरचाह (केयर) सहायकहरूको �व�शष्ट कतर्व्यहरू   
 

अ�घल्लो पषृ्ठ सम्ममा, हामीले हेरचाह सहायकले गन� कायर् (प�रधीय कायर्) प्रस्तुत गरेका छ�।     
अबदे�ख, य�द तपाइँ एक हेरचाह सहायकका रूपमा  न�सर्ङ होममा काम गन� �नणर्य गनुर्हुन्छ भने 
त्याहा "वास्तवमा तपाईलाई  गनर् लगाइने कामको बारेमा "  अझ दृढताका साथ स्पष्ट पादर्छैा।   हेरचाह 
सहायकको कामहरूलाई क�ठनाइ द्वारा वग�कृत ग�रएको छ, र क�ठनाई वग�करणलाइर्  
यस गाइडमा "वगर्" भ�नएको छ। "वगर्" लाइर्  न�सर्ङ  हेरचाहको �ान तथा अनुभव �बना गनर् स�कने कायर्हरू   
दे�ख �वशेष �ान तथा �निश्चत स्तरको अनुभव आवश्यक पन� कायर्हरू C दे�ख A सम्म तीन चरणमा 
�वभाजन ग�रएको छ। 

 

 

■ C वगर् 
यो म्यानुअल र ढाचँाहरू �सजर्ना गनर् सिजलो छ। र थोरै �वशेष �ान वा सीप भएका मा�नसहरूले प�न यो 
गनर् सक्दछन।् �वशेष रूपमा, सफा गन�, व्यवस्थापन गन� , उपकरणहरूको तयार� गन�, आ�द। 

 

■ B वगर् 
यो कायर्को ला�ग �वशेष �ान र सीपहरू आवश्यक हुन्छ। जुन प्र�श�णको छोटो अव�धमा प्राप्त गनर् स�कन्छ। 
�वशेष रूपमा, यसमा दै�नक �क्रयाकलापहरू ओछ्यान बनाउने कायर्,सावधानीका साथ प्रयोगकतार्को सतर्का 
�हसाबले सेवा गन� , आ�द समावेश छ। 

 

■ A वगर् 
�वशेष �ान, सीप, र अनुभव को एक �निश्चत स्तर आवश्यकता पन�  एक अपे�ाकृत उन्नत कायर् हो। 
(प्रयोगकतार्हरूलाई हेर�वचार गन� , �तनीहरूसँग कुराकानी गन�, शौक ग�त�व�धहरूमा मद्दत गन�, आ�द) 

 

 
कायर् सामग्री र वगर्हरू,तपा�ले वास्तवमा काम गन� न�सर्ङ होम का आधारमा यस गाइडमा प्रस्तुत भएका 
भन्दा फरक प�न हुन सक्छन।् 
�कनभने,  यो  प�रधीय कायर् सामग्री न�सर्गं होमको को आधारमा फरक हुने भएकाले ।साथै, य�द कायर् 
सामग्री समान छ भनेप�न,प्रयोगकतार्मा �नभर्र रह� प�रवतर्न हुनसक्छ। त्यसैले वग�करण सन्दभर् सामग्री मात्र 
सम्झनुहोस।् 
कामका �ववरणहरू तपाइँ जहाँको न�सर्ङ होममा काम गनुर्हुन्छ, त्यहाँको �नद�शन र प्र�श�णमा मुख्यमान्छेबाट 
पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले कृपया जाँच गनुर्होस।् 
अब,  प्रत्येक वगर्को कायर् सामग्री हेर�।
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■ C वगर् 
 

"C वगर्" म्यानुअल र ढाँचाको आधारमा गनर् सिजलो छ, र थोरै �वशेष �ान र सीप भएकाले प�न गनर् स�कने 
कायर् हो। जो न�सर्ङ हेरचाह मा प�हलो पटक काम मा संलग्न हुने वा जो न�सर्ङ  होमको आधारभूत काम 
थाहा पाएर  शुरू गनर् चाहानेहरूका लागी यस वगर्बाट कायर् शुरू हुनेछ। 

 
ता�लकाः C वगर्को कायर् सामग्री 

वग�करण 
(प्रमुख वस्त)ु 

वग�करण 
(मध्य वस्तु) 

कायर् सामग्री 
(सानो वस्तु) 

उठ्ने उठ्ने  तयार� 
पयार्वरणीय सुधार जस्त ैपदार् खोल्ने  र भुइँ 
भेिन्टलेसन खोल्न े

भोजन 
भोजनको तयार� / 

व्यवस्थापन 

डेस्क सफा गन� 

एप्रोन र ओ�शबोर� �वतरण  गन� 

स्वयं सहायता उपकरण सफा गन�, भाँडा माझ्न ेआ�द। 

भोजन कोठाको सफाई (टेबल / भुइँ सफा) 

सरसफाइर् 
बैठक कोठा / साधारण 

�ेत्रको सफाइर् 

न�सर्गं होमको भेिन्टलेसन तथा हावा व्यवस्थापन मे�सनको 
हेरचाह 

भुँइ सफा गन� / ह्यान्ड्राइल वाइ�पगं 

शौचालय सफा 

बेड �सटहरू फेन� 

ओछ्यान बनाउन े

फोहोर फाल्न े

सामानको पुनःपू�तर् 

लुगा धुन े लुगा धुन/े  व्यवस्थापन 

लुगा धुन े

धोएको लुगा पट्रयाउने/ �फतार् पठाउने 

ओ�शबोर� बनाउन ु

स्नान 
स्नानको तयार� / 

व्यवस्थापन 

ओफुरोमा तातो पानीको व्यवस्था 

नुहाउने लुगाको तयार� 

बाथरूम सफाई 

सामानको पुनःपू�तर् 

रेखदेख न�सर्ङ होमको रेखदेख 

गाडीको सरसफाई 

बोट�बरूवाको हेरचाह (पानी हाल्ने) 

उपकरण चेक / पुनःपू�तर् / प्र�तस्थापन 

पुनर्सुधार कायर् पुनर्सुधार कायर् सामानहरूको  व्यवस्थापन 

मनोरन्जन कायर् 
मनोरन्जनको तयार� / 

व्यवस्थापन 
उपकरण वा  प�रयोजनाहरूको तयार� 

उपकरणहरूको सफा गन� आ�द। 

ओछ्यानमा जान े ओछ्यानमा जाने तयार� अक� �दनको ला�ग प�रवतर्न गन� लुगाको तयार� गन� 

वगर् द्वारा प�रधीय कायर् 
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■ B वगर् 
 

"B वगर्" �वशेष �ान र सीपहरू चा�हने, जुन छोटो अव�धको प्र�श�णको माध्यमबाट प्राप्त गनर् स�कने कायर् 
हो। 
तपा�ले C वगर्को कायर्मा अनुभव हा�सल वा प्र�श�ण �लएप�छ,यस वगर्मा कदम चाल्न सक्नुहुन्छ।साथै,न�सर्गं 
केयर र मे�डकल केयरमा अनुभव प्राप्त  (कायर् ई�तहास, योग्यताको स्वा�मत्व, आ�द।) भएका व्यिक्तहरू C 
वगर् कायर् समानान्तरमा B वगर्को कायर्मा संलग्न हुनेछन।् 

 
 

ता�लकाः B वगर्को कायर् सामग्री 

वग�करण  
(प्रमुख वस्त)ु 

वग�करण  
(मध्य वस्तु) 

कायर् सामग्री 
(सानो वस्तु) 

उठ्ने उठ्ने तयार� जलयोजनको तयार� गन� 

भोजन 
भोजनको तयार� 
/व्यवस्थापन 

स्व-मद्दत उपकरणहरू, आ�द �वतरण। 

स�भर्गं गन� र �चया �वतरण 

�शमोजेन 

सरसफाइर् 
बैठक कोठा / साधारण 

�ेत्रको सफाइर् 
ओछ्यान बनाउन े

स्नान 
स्नानको तयार� / 

व्यवस्थापन 
जलयोजनको तयार� गन� 

मनोरंजन 
मनोरंजनको तयार� र 

प्रग�त 

योजना / तयार� 

प्रग�त / व्याख्याता 

 
 

 



12 

 

 

 

■ A वगर् 
 

"A वगर्" �वशेष �ान, सीप, र अनुभव को एक �निश्चत स्तर आवश्यकता पन� एक अपे�ाकृत उन्नत कायर् हो। 
तपा�ले B वगर्को कायर्मा अनुभव हा�सल वा प्र�श�ण �लएप�छ,यस वगर्मा कदम चाल्न सक्नुहुन्छ। 

 
 

ता�लकाः A वगर्को कायर् सामग्री 
वग�करण  

(प्रमुख वस्त)ु 
वग�करण 

(मध्य वस्तु) 
कायर् सामग्री 
(सानो वस्तु) 

भोजन भोजनको तयार� /  सहायक 

ट्रोमीको साथ 

क्याफेटे�रया चलाउन ला�ग कल गन� 

रेखदेख गनुर् 

शौचालय शौचालयमा सहायता 
शौचालयमा जानका ला�ग कल गन� 
( कपडाको प्यान्ट भएकालाइर् कल गन� ) 

स्नान स्नान गदार् सहायता 

बाथरूममा जानका ला�ग कल गन� 

रेखदेख गनुर् 

ड्रायर गर��दन े

पुनर्सुधार कायर् पुनर्सुधार कायर्मा सहायता 
शार��रक थेरापी (हट प्याक, आ�द) लाई सहयोग 

आत्म-प्र�श�णमा हेर�वचार 

मनोरन्जन 
मनोरन्जन योजना, प्रग�त, 
र कायर्को ला�ग समथर्न 

शौक ग�त�व�धहरूको ला�ग सहयोग 

योजना 

बा�हर जाँदा कल गन� 

प्रग�त / प्र�श�क / समथर्न 

अन्य 

सान�/ चल्न े
व्ह�लचेयरमा सदार् कल गन� र रेखदेख गन� 

पैदल �हड्ने बेला कल गन� र रेखदेख गन� 

अन्य 

न�सर्गं होममा रेखदेख 

कुराकानी 

गाडी द्वारा स्थानान्तरण 
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  (ख) हेरचाह(केयर) सहायकको एक �दनको �व�शष्ट उदाहरण  
 

अब, अ�घल्लो सेक्सनमा देखाइएको C दे�ख A वगर्को प्रत्येकवगर् द्वारा ग�रने प�रधीय कायर्लाइर्, दै�नक प्रवाह 
कायर्मा गर� हेरैा। 
उदाहरणको ला�ग, य�द तपा� C वगर्को कायर् प्रमुख हुनुहुन्छ भने, "  हेरचाह सहायकको कायर् (वगर्)" को C 
लाईनको "कायर् सामग्री (साना आइटम)" को प�न िजम्मेवार� �लनुपन� हुन्छ। 

 

ता�लका: दै�नक प्रवाह (उदाहरण) 

समय �ेत्र 
वग�करण 

(प्रमुख वस्त)ु 
वग�करण  

(मध्य वस्तु) 
कायर् सामग्री 
(सानो वस्तु) 

केयर स्टाफको कायर् 
हेरचाह सहायकको 
कायर् (वगर् द्वारा) 

�बहान 
सबेरै 

उठ्ने 

उठ्ने 
तयार� गन� 

पदार् खोल्न े  Ｃ 
जलयोजनको तयार� गन�  Ｂ 

शौचालय 
शौचालय चालन को लागी कल गन�  Ａ 
शौचालय सहायता ●  

लुगा फेन� 
कपडा प�रवतर्न, डे्र�सगं, कृ�त्रम 
दाँत लगाउन े

●  

भोजन 
�बहानको 
खाजा 

डेस्क सफा गन�  Ｃ 

एप्रोन र ओ�शबोर� �वतरण  गन�  Ｃ 
क्याफेटे�रया चलाउन ला�ग कल गन�  Ａ 

स�भर्गं गन� र �चया �वतरण  Ｂ 
खाना सहयोग / खानाको मात्रा 
जाँच गन� 

●  

रेखदेख गन�  Ａ 
�शमोजेन  Ｂ 
भाँडा माझ्ने, क्याफेट�रया सफा 
गन� 

 Ｃ 

मौ�खक हेरचाह ●  

�बहान 

सरसफाइर् 

बैठक कोठा 
/ साधारण 
�ेत्रको 
सफाइर् 

भेिन्टलेशन / सफाई  Ｃ 

शौचालय सफा  Ｃ 
फोहोर फाल्न े / सामानको 

पुनःपू�तर् 
 Ｃ 

बैठक 
कोठाको 
सफाइ 

बेड �सटहरू फेन�  Ｃ 

ओछ्यान बनाउन े  Ｂ /Ｃ  

लुगा धुन े लुगा धुन े  Ｃ 

पुनर्सुधार 
कायर् 

पुनर्सुधार 
कायर् 

प्रवतर्न / प्र�श�ण ●  

शार��रक उपचारमा सहायता  Ａ 

आत्म-प्र�श�ण मा हेर�वचार  Ａ 

सामानहरू सफा गन�  Ｃ 



 

 

 
 
 
 
 

★ हेरचाह सहायक पोइन्ट: अब "तपा� के गनर् सक्नुहुन्छ"  त्सलाइर् सुरू गर�! 
 
काम सामग्री र वगर्हरू तपा�ले वास्तवमै काम गन� न�सर्गं होमका आधारमा यस गाइडमा प�रचय 
भएका भन्दा फरक हुन सक्छन।् 
�कनभने,  यो  प�रधीय कायर् सामग्री न�सर्गं होमको को आधारमा फरक हुने भएकाले ।साथै, य�द कायर् 
सामग्री समान छ भनेप�न,प्रयोगकतार्मा �नभर्र रह� प�रवतर्न हुनसक्छ। त्यसैले वग�करण सन्दभर् सामग्री 
मात्र सम्झनुहोस।् 
एक चेतावनीको रूपमा, तपा� य�द A वगर्" मा भएता प�न, व्ह�लचेयरबाट उठ्दा प्रत्य� रूपमा हात 
�दएर मद्दत गनुर्पन� िस्थ�त वा आपतका�लन अवस्थामा कसैलाइर् बोलाउने, तथा न�सर्ङ  होमको 
अनुमोदन नभएसम्म,  मूलतया तपा�ले गनर्सक्ने प्रयास र रेखदेख गनुर्होस।्  तर ,तपा�ले चा�हने 
भन्दा बढ� शोष गनुर् पद�न। 
य�द तपा�लाइर्  काममा कसर� र क�तसम्म अगा�ड बढ्ने जस्ता कुनै समस्याहरू छन ्भने, हेरचाह 
स्टाफसँग कुराकानी ग�र कृपया �नद�शनका ला�ग सोध्नुहोस।्   
थप रूपमा, त्यहाँ धेरै चीजहरू छन ्जुन हेरचाह स्टाफले मद्दत गनर् र �सकाउन सक्छन।् 
उदाहरण को लागी, एक रेखदेखको रूपमा, कमर्चार�हरुले  प्रयोगकतार्हरुको ध्यान �दएर मन र �वश्वास 
िजत्न सफल भएमा धेरै सिजलो र उपयोगी हुन्छ। 
�कनभने यसले तपा�लाइर् अन्य कायर्हरू गनर् स�म र सुर�ाको भावना बढाउनेछ। 
थप रूपमा, मनोरञ्जनको योजना बनाउने, शौकहरू बारे भलाकुसार� गन�,   केमा राम्रो हुनुहुन्छ त्यस्ता 
शौकहरूलाई समथर्न गन�, जस्ता जानका�र भएमा न�सर्ङ होमको दै�नक� पुनरोत्थानमा मद्दत पुग्दछ। 
कृपया, केयर सहयोगीको कामको माध्यमबाट समुदायसँग आदानप्रदान ग�हरो गनुर्होस ्।
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बँुदा (१): तपा�ले के गनुर् हँुदैन 

बँुदा (२): व्यिक्तगत जानकार� सुर�ा (गोपनीयता) मा सख्त पालना 

 

★न�सर्ङ केयर सहायकको पोइन्ट:  गोपनीयता बारे कानून जुन  हेरचाह कतार्हरूले सुर�ा गनुर् पदर्छ। 
[सन्दभर्] कमर्चार�, सु�वधा र उपकरण, र वदृ्धहरूका ला�ग  न�सर्ङ होमहरूको संचालनका ला�ग मानक 
(स्वास्थ्य अध्यादेश नं 40 ) 

(गोपनीयता, आ�द।) 

धारा ३२ , वदृ्धहरूका ला�ग न�सर्गं होमका कमर्चार�हरूले कुनै औ�चत्य कारण �बना,त्यहाँका प्रयोगकतार् 
वा उनीहरूकोप�रवारको गोप्य कुराको चचार् गद�नन ्जुन उनीहरूले आफ्नो कामको क्रममा �सकेका हुन्छन।्  
न�सर्ङ  केयर स्वास्थ्य सु�वधामा प्रयोगकतार् वा उसको प�रवारको गोप्य कुराहरू कुनै औ�चत्य कारण 
�बना चचार् हुनबाट रोक्न आवश्यक कदमहरू चाल्नुपदर्छ जुन  कामको क्रममा थाहा पाएका हुन्छन।् 
जब प्रयोगकतार्लाइर् प्रवेशको बेलामा  हेरचाह सहायता प्रदायकहरू आ�द  बारे जानकार� प्रदान गर�रन्छ, 

न�सर्ङ केयर स्वास्थ्य सु�वधाले �ल�खत रूपमा स्वीकृ�त �लनु पदर्छ। 

हेर�वचार (केयर) सहायक िस्वकार हुदाको अ�भमुखीकरण सामाग्री 
काम गन� बेलामा �दमागमा रा�ु पन� /सम्झन पन� बँुदाहरू 

 

जब एक हेरचाह कायर्कतार्मा संलग्न भएप�छ, प्रयोगकतार् द्वारा चा�हएको जीवन समथर्न गनर् को लागी केह� 
सावधानी अपनाउनुपन� हुन सक्छ।   
त्यस्ता सावधानीलाइर् बँुदाहरू माफर् त वणर्न गदर्छैा। 
 

 

खाना वा शौचालयमा सदार्, �तनीहरूले बोलाए  मात्र जानुहोस।् 
उदाहरण को लागी, य�द हेरचाह स्टाफहरू खानाको समयमा व्यस्त भएताप�न, हेरचाह सहायकले आफै खानामा 
सहयोग प्रदान गनुर् हँुदैन। 
जस्तै,आकिस्मक इन्जेशन र �नगल्नमा क�ठनाई हुने व्यिक्तहरूको उपिस्थ�त हुनसक्ने भएकाले आहार-
सहायताका ला�ग अनुभवमा आधा�रत सावधानीको आवश्यक पदर्छ। खाना बाहेक  शौचालय र स्नान जस्ता 
सेवाहरूमा प�न समान रूपमा लागू हुन्छ। 
साथै, संक्रमणहरू रोक्नको ला�ग हात धुने, कुल्ला गन�, र  �शष्टाचार खोक� गन� बानी गनुर्होस।् 

 

प्रयोगकतार् ,व्यिक्तत्व र ईच्छाको एक व्यिक्त हो भन्ने  बुझ्नुपछर् र मह�वपूणर् मान्नुपदर्छ।    
न�सर्ङ हेरचाह एक मह�वपूणर् कायर् हो जुन व्यिक्तगत गोपनीयतासँग ग�हरो रूपमा सम्बिन्धत छ,  
त्यसैले हामीले प्रयोगकतार्को व्यिक्तत्वको आदर गनर् र गोपनीयताको संर�णमा ध्यान �दएर हेनुर् पदर्छ। 
प्रयोगकतार्सँग प्रत्य� सम्पकर् मा हुनुको मतलब धेरै व्यिक्तगत जानकार�को साथ सम्पकर् मा हुनु हो।  
त्यहाँ प्राप्त जानकार� बा�हर� मा�नससँग क�हले प�न सेयर गनुर् हँुदैन। �हजोआज SNS र �भ�डयो पोिष्टंग 
साइटहरू प्रयोग गनर् सिजलो भएको छ।  
जहाँसम्म, यी सेवाहरू सु�वधाजनक छन,् एक पटक पोष्ट ग�रएको जानकार� छोटो अव�धमा व्यापक रूपमा 
फै�लन्छ, र यसलाई मेटाउन गाह्रो छ। कृपया यसलाई कायर्स्थलमा प्रयोग गनर्बाट रोक्नुहोस।् 
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ध्यान �दएर अक� बँुदाको रूपमा, �हयार� टोपीको उदाहरण प्रस्तुत गदर्छैा। 
एक �हयार� टोपी एक घटना हो जसमा एक व्यवसाय संचालकले दै�नक सेवाहरूमा "सुन्ने" र "हास्ने"  
बनाउँदछ, यद्य�प यसले प्रयोगकतार्लाई कुनै हानी गरेन। 

 

�हयार� टोपी केस १: उपकरणको गलत स्थानान्तरणको कारण हुने दघुर्टना 
[घटना] को�रडोरमा छो�डएको सफाइर् उपकरणमा जब एक जना प्रयोगकतार् ठो�कनै लागेको �थयो। 
[कारण] उपकरणहरू सह� त�रकाले व्यवस्थापन ग�रएको �थएन। साथै, त्यहाँ प्रयोगकतार्को आवागमन 

रेखामा खतरनाक वस्तुहरूको चेकजाचँ अपयार्प्त �थयो। 
 
�हयार� टोपी केस २: मनोरन्जनको क्रममा दघुर्टना 
[घटना] जब एक प्रयोगकतार् काराओकेको आनन्द �लइरहेको �थयो तब अक� प्रयोगकतार्ले माइक्रोफोनको 

कडर् समात्यो र ठेस लाग्न लागेको �थयो। 
[कारण] माइक्रोफोन / उपकरणको तारहरू र िस्थ�त बारे थाहा �थएन। साथै, प्रयोगकतार्को व्यवहार को 

अनुगमन अपयार्प्त �थयो। 
 
�हयार� टोपीको केस ३: खानाको समयमा आकां�ा 
[घटना] जब प्रयोगकतार्ले स्टाफको आँखा छलेर , सुन्तलालाई �नल्यो। 
[कारण] प्रयोगकतार्हरूको ला�ग अपयार्प्त ध्यान र �नर��णको कमी, जुन स्टाफहरूलाइर् प्रयोगकतार्को खाने 

बानी थाहा छ तर �तनीहरूलाई बेवास्ता ग�रयो। 
 

�हयार� टोपी केस ४: अपयार्प्त �रपो�ट�ग र परामशर् 
[घटना] खराब शार��रक अवस्थामा काम गनर् बाध्य भएको �थए तर ,म वास्तवमा  इन्फ्लूएन्जाबाट 

संक्र�मत भएको �थए। 
[कारण] मैले यो भन्न स�कन �कन�क, स्टाफको कमीको कारणले गदार् मेरो काम प�रवतर्न गनर् स�कन र 

अरूलाइर् कष्ट �दन प�न चा�हन। �रपोटर् / स्टाफको परामशर् को चुहावट। 
 
 

 
धेरै जसो केसमा समस्या यो छ �क तपाईले आफ्नो दै�नक काममा �हयार� टोपी �वचार गनुर्हुन्न, वा य�द 
गनुर्भयो भने प�न तपाईले जानकार� साझेदार� गनर् सक्नुहुन्न। गम्भीर दघुर्टनाहरू रोक्नका ला�ग, य�द 
तपा�लाइर् भन्न मन लागेका कुनै कुराहरू, कुनै �चन्ता छ भने कृपया केयर स्टाफलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्वा 
जानका�र �दनुहोस।् 
 
मा�थक कुराहरू सबै न�सर्गं केयर/हेरचाह सहायक हुन चाहनेहरूले जान्नै पन� कुराहरू हुन।् 
काम गन� बेलामा �दमागमा रा�ु पन� बँुदाहरू सम्झेर,प�हले तपा� आफ� ले गनर् सक्नुहुने कायर्को छनोट गर�  
प्रयास गनुर्होस।् केयर सहायकको रूपमा काम गरेर र न�सर्ङ  होम स्टाफको साथमा काम गरेर, तपा�ले 
उपलिब्धको भावना प्राप्त गनर् स�म का साथै केह� राम्रो कुरा फेला पानर् सक्नुहुनेछ।

बँुदा (३): �हयार� टोपी बेवास्ता गन� 
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प�र�शष्ट व्यापार संदभर् सामग्री 
< एक �दनमा ग�रने कामको उदाहरण > 
यस पषृ्ठमा, हामी दै�नक कायर् प्रवाहको उदाहरणको रूपमा वगर्द्वारा प�रचय गन�छ�। 
सु�वधाको आधारमा कायर् प्रवाह प�रवतर्न हुन्छ, त्यसैले कृपया यसलाई सन्दभर्को रूपमा प्रयोग गनुर्होस।् 

 

 
समय �ेत्र 

वग�करण 
(प्रमखु वस्त)ु 

वग�करण 
(मध्य वस्तु) 

मुख्य कायर्  
 (न�स�गं स्टाफ) 

ध्यान आवश्यक 
काम(A वगर्) 

सावधानी काम 
(B वगर्) 

साधारण काम 
(C वगर्) 

सबेरै �बहान 

उठ्ने 

उठ्ने तयार� 
गन� 

  जलयोजनको तयार� गन� पदार् खोल्ने 

शैाचालय डायपर प�रवतर्न 
शौचालय चालन को लागी 

कल गन� 
  

कपडा फेन� 
कपडा र ड्रे�सगं 

प�रवतर्न 
 

भोजन 
�बहानको 
खाजा 

 
ट्रोमीको साथ 

स्वयं सहायता उपकरणहरू, 
आ�द �वतरण। 

डेस्क सफा गन� 

 
क्याफेटे�रया चलाउन ला�ग 

कल गन� 
 एप्रन र ओ�शबोर� �वतरण 

खानामा सहयोग रेखदेख 
स�भर्ग ंगन� र �चया 

�वतरण  
औष�ध �वतरण 

 

 

खानाको 
मात्रा,लुगा,औष�ध 
को चेकजाँच 

�शमोजेन भाँडा माझ्ने आ�द। 

मैा�खक हेर्चाह  
भोजन कोठाको सफाई 
(टेबल / भुइ ँसफा) 

�बहान 

सरसफाइर् 

बैठक      
कोठाको 
सफाइ 

  

 

भेिन्टलेशन / सफाई 

शौचालय सफा 

बेड �सटहरू फेन� 

ओछ्यान बनाउने 

 

फोहोर फाल्ने 

सामानहरूको पुनःपू�त र् 

लुगा धुने लुगा धुने 

साधारण �ेत्र 
सफा गद� 

भेिन्टलेशन / सफाई 

शौचालय सफा 

घरको रे�लङ्गहरु सफा गन� 

फोहोर फाल्ने 

सामानहरूको पुनःपू�त र् 

अन्य पुनर्सुधार कायर् 
पुनर्सुधार कायर् 
कायार्न्वयन 

शार��रक उपचार सहायक 

 आत्म-प्र�श�ण मा 
हेर�वचार 

 
सामानहरूको 
व्यबस्थापन 
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समय �ेत्र 
वग�करण 

(प्रमखु वस्त)ु 
वग�करण 

(मध्य वस्तु) 
मुख्य कायर्  

 (न�स�गं स्टाफ) 
ध्यान आवश्यक 
काम(A वगर्) 

सावधानी काम 
(B वगर्) 

साधारण काम 
(C वगर्) 

�दउँसो 

खाना 
�दउँसोको 
खाना 

 
ट्रोमीको साथ 

स्वयं सहायता उपकरणहरू, 
आ�द �वतरण। 

डेस्क सफा गन� 

 क्याफेटे�रया चलाउन ला�ग कल गन�  एप्रन र ओ�शबोर� �वतरण 
खानामा सहयोग रेखदेख स�भर्ग ंगन� र �चया �वतरण 

 
औष�ध �वतरण 

 

 
खानाको मात्रा,लगुा,औष�ध 

को चेकजाँच 
�शमोजेन भाँडा माझ्ने आ�द। 

मैा�खक हेर्चाह 

 

भोजन कोठाको सफाई 
(टेबल / भुइ ँसफा) 

स्नान 

स्नानको 
तयार� 

चालनमा सहयोग 
बाथरूम सम्म चालनमा 

सहयोग 
ओफुरोमा तातो पानीको 

व्यवस्था 
 

 
नुहाउने लुगाको तयार� 

स्नान 

कपडा खोल्ने 
 

नुहाउने सहायता रेखदेख 

लुगा ड्रायर गर��दने जलयोजनको तयार� गन� बाथरूम सफाई 

   

सामानको पुनःपू�त र् 

लुगा धुने लुगा धुने 
धोएको लुगा पट्रयाउने/ 

�फतार् पठाउने 
ओ�शबोर� बनाउनु 

ममर्त ममर्त 

गाडीको सरसफाई 
बोट�बरूवाको हेरचाह 

(पानी हाल्ने) 

उपकरण चेक / पुनःपू�त र् 
/ प्र�तस्थापन 

मनोरन्जन मनोरन्जन प्रत्य� समथर्न 

शौक ग�त�व�धहरूको 
ला�ग सहयोग 

 
 

योजना 
 तयार� 

प्रग�त / व्याख्याता  
समथर्न  सामानहरूको व्यवस्थापन 

साँझ / राती 

अन्य अन्य 

कुराकानी गन� कुराकानी गन� 

  व्ह�लचेयरमा सदार्, पैदल 
�हड्ने बेला कल गन� 

व्ह�लचेयरमा सदार्, पैदल 
�हड्ने बेला रेखदेख गन� 

भोजन रात्री भोजन 

 
ट्रोमीको साथ 

स्वयं सहायता उपकरणहरू, 
आ�द �वतरण। डेस्क सफा गन� 

 

 क्याफेटे�रया चलाउन ला�ग कल गन�  एप्रन र ओ�शबोर� �वतरण 

खानामा  सहयोग रेखदेख स�भर्गं गन� र �चया �वतरण 
 

औष�ध �वतरण 

 

 

खानाको मात्रा,लगुा,औष�ध 
को चेकजाँच 

�शमोजेन भाँडा माझ्ने आ�द। 

मैा�खक हेर्चाह 

 

भोजन कोठाको सफाई 
(टेबल / भुइ ँसफा) 

ओछ्यानमा 
जाने 

शौचालय 
शौचालयमा सहायता 
 डायपर प�रवतर्न 

शौचालयमा जानका ला�ग 
कल गन� 

 

ओछ्यानमा जाने लुगा फेन� 
 

अक� �दनको ला�ग प�रवतर्न गन� 
लुगाको तयार� गन� 

 सुतेको अवस्थाको चेकजाँच  
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