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तालिम पाठ्यक्रम प्रयोगकतााहरुका िागग निरे्दशि 

यो तासलम पजुस्तका दक्ष ससकाईको अवधािणामा आधारित छ। यसका मखू्य दईु भागिरु छन:् कोर्य, 
ितासलम सामग्रीिरु । केहि आधािभतू ससद्धान्त ि पवधधिरु अपनाएि तयाि पारिएको यो पजुस्तका 
प्रयोगको लाधग ननम्न ननदेशनिरु प्रस्ततु गरिएको छ । 

सामान्य सुझाि 

१. यो पजुस्तकामा हदईएको शब्द भण्डािमा भएका शब्द, शब्दावली तथा नतनीिरुको परिभार्ा 
अध्ययन गनुयिोस ्। 

२. कोर्य सम्बन्धी जानकािीको समग्र उद्धेश्य अध्ययन गनुयिोस ्। 

३. ििेक मोड्यलुको तासलमको पहिलो हदनम ैसब ैप्रसशक्षाथीिरुलाई ससक्न ुपने सीपिरुको सचूी 
प्रदान गनुयिोस ि ससकाईको मलू्याांकन गरिने तरिका बताउनिुोस ्। 

४. ििेक पाठको ससकाईको उद्धेश्यिरु िाम्रो सँग अध्ययन गनुयिोस ्। 

५. प्रत्येक पाठको पाठ योजना अध्ययन गनुयिोस ्ि प्रसशक्षाथीिरुको स्ति ि तासलम प्रदायक 
सांस्थामा उपलब्ध स्रोत बमोजजम पाठ योजना परिमाजयन गनुयिोस ्। 

६. पाठ योजना तथा यसमा उल्लेख भए बमोजजम प्रसशक्षण पवधध(िरु) छनौि गनुयिोस ्। 

७. ििेक पाठको प्रसशक्षण शरुु गनुय अगाडड सो पाठसँग सम्बन्धीत अध्ययन सामग्री (Hand-

outs) अध्ययन गनुयिोस ्। 

८. प्रसशक्षणको बेलामा सकेसम्म धेिै दृश्य सामग्रीिरुको प्रयोग गनुयिोस ्। केहि मखु्य दृश्य 
सामग्रीिरु यो तासलम पजुस्तकामा पनन समावेश गरिएका छन ्। 

९. ििेक पाठको अन्त्यमा प्रसशक्षाथीिरुको मलू्याांकन गनुयिोस ्। यो तासलम पजुस्तकामा हदईएको 
अभ्यास पत्रिरु (Assignment Sheets) प्रयोग गनुयिोस ्। 

१०. ििेक पाठको अन्त्यमा हदइएकाअध्ययन सामग्रीिरु (Hand-outs) पवतिण गनुयिोस ्। 

११. मौखखक प्रश्न, छलफल, अन्तिफिया, सामहुिक अभ्यास, ननदेसशत अभ्यास, एकल अभ्यास, 

प्रयोगात्मक अभ्यास, कायय वाताविणको प्रयोगात्मक ज्ञान प्राजप्तको लाधग वास्तपवक काययक्षते्रको 
अवलोकन भ्रमण तथा प्रसशक्षाथी केजन्ित ससकाई पवधधिरु अवलम्बन गनुयिोस ्। 

१२. यो तासलम पजुस्तका तयाि गने पवर्य पवज्ञले सीप ि ज्ञानको लाधग आवश्यक पने अनमुाननत 
समय उल्लेख गिेका छन ्। तथापी, ससकाईको उद्धेश्य प्राजप्तको सनुनजश्चतताको लाधग 
प्रसशक्षकले आफ्नो अनभुव प्रयोग गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

सीप तालिम बारे सुझाि 

१. ििेक सीपको प्रदशयन गनुय भन्दा अगाडड यस पाठ्यिम अध्ययन गनुयिोस ्ि प्रसशक्षाथीिरुलाई 
अध्ययन गनय हदनिुोस ्। 

२. सामान्य गनतमा प्रत्येक मोड्यलुको सीप प्रदशयन गिेि देखाउनिुोस।् सीप प्रदशयन गदाय 
खुड्फकलािरु बताउँदै ि आवश्यक ज्ञान पनन भन्दै जानिुोस ्। 

३. सीप प्रदशयन गदाय मित्वपणूय (ध्यान हदनपुने) ि सिुक्षा सांबन्धी खुड्फकला दोिोर् याउदै गनुयिोस ्। 

४. प्रसशक्षाथीिरुलाई प्रत्येक खडु्फकलामा सीप सम्पादन गनय मागयदशयन गनुयिोस ्। 

५. सीपमा दक्षता प्राप्त गनयको लाधग आवश्यकता अनसुाि प्रसशक्षाथीिरुलाई दोिोर् याउने ि पनुः 
दोिोर् याउने अवसि प्रदान गनुयिोस ्। 

६. प्रत्येक मोड्यलुमा अभ्यास कायय गिाउँदै परियोजना ि सांबजन्धत समस्या (Project and 

Problem) हदएि पयायप्त अभ्यासको वताविण बनाउनिुोस ्। 

प्रलशक्षार्थीिे सीप जान्िे मात्र होइि, हरेक सीप सम्पार्दि गिा सक्षम हुिु पर्ा भन्िे ि ैस्मरण गिुापिे 
सबभैन्र्दा महत्िपूणा कुरा हो । “जान्िु” भन्र्दा “गिुा” मा केन्द्न्ित गिुाहोस ्। 



 

   

 

पाठ्यक्रम निरे्दलशका 

 



 

   

 

पाठ्यक्रम प्रयोगकतााहरुका िागग मागार्दशाि 

 

नेपालका यवुायवुतीिरु स्वदेशम ैकाम गनय इच्छुक वा पवदेश जान तयाि भएि बसेका स्वदेशमा तथा 
पवसभन्न वदेैसशक मलुकुमा ििेका ननमायण उद्योग अन्तगयतका व्यवसानयक तथा आवासीय भवनमा 
प्लम्वीङ्ग कायय गनय सक्ने उद्धेश्यले तयाि पारिएको यो एउिा ब्यावसायीक तासलमको लाधग पेशागत 
कोर्य िो। 

यो कोर्य बनाउन केहि सामान्य ससद्धान्ततथा काययपवधीिरु अबलम्बन गरिएको छ। यो कोर्य ननमायण 
गने समिूले कोर्य प्रयोग गने प्रयोगकतायिरुलाई ननम्न मागयदशयनिरु प्रदान गनय चािन्छ। 

१. यस कोर्यमा सांलग्न शब्द/शब्दावलीिरुतथा ब्याख्या अध्ययन गनुयिोला। 

२. तासलमको उद्धेश्य अध्ययन गनुयिोला। 

३. प्रत्येक पाठको अजन्तम कायय सम्पादन उद्वेश्य ि आवश्यक ज्ञान िाम्रिी अध्ययन गनुयिोला। 

४. प्रसशक्षाथीिरुलाई पहिलो हदनम ैसीपिरुको सचूी तथा उनीिरुको ससकाईलाई कसिी मलू्याांकन 
गरिन्छ भन्ने कुिाको जानकािी गिाउनिुोस।्  

५. प्रसशक्षकले प्रसशक्षाथीको कृयाकलापिरु, दृश्यसामाग्री, प्रसशक्षाथीलाई गनय हदइने काययिरु बािेमा 
कोर्यमा हदइएका ननम्न कुिािरु समेिेि योजना गनुयपदयछ । िुनत यो ननदेसशकामा पनन पाठ 
योजना हदइएको छ ति प्रसशक्षकले उपलब्ध स्रोत साधन ि अन्य आवश्यकता अनसुाि उद्धेश्य 
परिमाजयन गनय सक्नेछन।्  

• Skill/Topic सीप/सशर्यक 

• Performance Objective कायय वधयक उद्वेश्य  

•  Enabling Objective ज्ञानवधयक उद्धेश्य 

६. सम्झनपने सवभैन्दा मित्वपणूय कुिा त के िो भने, प्रसशक्षाथीले प्रत्येक कायय (task) को बािेमा  
थािा पाएि मात्र पगु्दैन, गनय जानेको िुन पदयछ। त्यसलेै थािा पाउनेमा मात्र नभई गिाईमा 
केजन्ित िुनिुोस।्   

७. कोर्यमा उल्लेखखत सीप/ज्ञानिरुका लाधग बबर्यसँग सम्वजन्धत पवज्ञिरुले मोिामोिी अनमुान 
गिेि िाखेको समय भएकोले प्रसशक्षकिरुले आफ्न ैहिसाबले अगाडी बढ्न सक्नेछन ्ति कायय 
वधयक उद्धेश्यिरु भने प्राप्त भएको सनुनजश्चत गरिनपुदयछ।  

८. प्रसशक्षकले प्रसशक्षाथीिरुलाई परियोजना तथा समस्यािरु (Project and Problem) हदन सल्लाि 
हदइन्छ। 

 



 

   

 

तालिमको जािकारी 
 

तालिमको लशषाक प्लमबि सिायक (Plumber Helper) तासलम 

उरे्दश्य यो काययिमको मखु्य उद्धेश्य स्वदेश तथा खाडी मलुकु (जस्त ैकताि, सांयकु्त 
अिब ईसमिेट्स, साउदी अिब, बििाईन, कुवेत, ओमान आहद)  लगायतका पवसभन्न 
वदेैसशक मलुकुमा ििेका व्यवसानयक तथा आवासीय भवनका लागीी आधािभतू 
प्लजम्बङ्गकामको सेवा प्रदान गनय सक्ने सिायक प्लम्बि (Plumber Helper) 

उत्पादन गने ििेको छ । 

पाठय सरंचिा र 
अिगि 

यो कोर्यका प्रत्येक सशर्यकमा दक्षता स्ति िाससल गनयका लाधग बबसशष्ि 
ससकाईका उपलजव्धिरु समावेश गरिइको छ। यो कोर्य ४ िप्ताको (१६१ घण्िा) 
िुनेछ जसमा 131 घण्िा प्रयोगात्मक ि 30 घण्िा सधै्दाजन्तक ििनेछ। यस 
तासलममा प्रसशक्षाथीिरुको पणूय उपजस्थनत ि सफिय सिभाधगता िुन ुआवश्यक छ 
। 

िक्षक्षत समहू यो तासलम कजम्तमा आठ कक्षा पास भई वदेैसशक िोजगािीमा जान चािने 
कामदाििरुका लाधग लक्षक्षत गरिएको छ। 

िक्ष्य यो तासलमको अन्त्यमा प्रसशक्षाथोिरु ननम्न कुिािरु गनय सक्षम िुनेछन:् 

• बबसभन्न फकससमका पाइपिरु जडान गनय; 
• बबसभन्न फफक्चििरु जडान गनय; 
• पवसभन्न भल्बिरु जडान गनय; 
• wf/f ÷eNj kfOk nfO{g / a6n 6\ofk ममयत सांभाि गनय; 
• व्यजक्तगत, उपकिण तथा काययस्थलका सिुक्षाका उपायिरु अवलम्वन 

गनय;  

• ननमायण काययमा प्रयोग िुने शब्द तथा शब्दावलीिरु प्रयोग गने । 

विगि 

 

यो तासलममा वयस्क ससकाईका िणनननत अपनाइने छ । यो तासलममा प्रदशयन, 

ननदेसशत अभ्यास ि एकल प्रयोगात्मक अभ्यास जस्ता पवधध प्रयोग गरिने छ । 

समहुको आकार यो तासलममा एक समिुमा अधधकतम २० जना सम्म समावेश गनय सफकने छ। 

तालिममा उपन्द्स्र्थनत 

 

प्रसशक्षाथीिरुले आन्तरिक मलू्याांकन ि अजन्तम पिीक्षामा सजम्मसलत िुनका 
लाधग सदै्धाजन्तक कक्षामा ि प्रयोगात्मक\सम्पादन कक्षामा ९०% िाजजिी 
अननवायय िुन ुपनेछ । 



 

   

 

कोषाको केन्िविन्र्द ु

 

यो कोर्य दक्षतामा आधारित कोर्य िो । यस कोर्यले दक्षतामा आधारित कायय 
सम्पादनमा जोड हदनेछ जसमा ८०% समय कायय सम्पादनको लाधग ि बाँकी २०% 

समय आवश्यक प्रापवधधक ज्ञानको लाधग ननधायिण गरिएको छ । 

प्रलशक्षकको योग्यता 
र अिभुि 

 

यो तासलम प्रदान गनयको लाधग एकजना मखू्य प्रसशक्षक ि एकजना सिायक 
प्रसशक्षक िुन ुपनेछ । मखू्य प्रसशक्षकले हिजक्नससयन सहियफफकि इन प्लम्वीङ्ग 
वा प्लम्वीङ्ग ति-३ उनतणय गिेको वा सम्बन्धीत पवर्यमा समान डडग्री प्राप्त 
गिी एक वर्यको प्रसशक्षण अनभुव िाससल गिेको िुन ुपनेछ । सिायक 
प्रसशक्षकको िकमाप्लम्वीङ्ग सम्वजन्ध छोिो अवधधको तलीम सलई कुन ैपनन 
खाडी मलुकु (खाडी समन्वय परिर्द) मा प्लमबबङ काययमा कजम्तमा २ वर्यको 
कायय अनभुव िाससल गिेको िुन ुपनेछ । 

मलूयांकि 

 

प्रसशक्षाथीले प्रत्येक सीपमा ननपणूता िाससल गिेको तथ्य सनुनजश्चत गनय 
सम्बन्धीत प्रसशक्षकले ननिन्ति कायय सम्पादनको मलू्याांकन गनुय पनेछ । 

• सम्बन्धीत सदै्धाजन्तक ज्ञानको मलू्याांकन सलखखत वा मौखखक पिीक्षा 
बाि गरिने छ । 

• प्रत्येक सीपको  ि परियोजनाको मलू्याांकन समेिेि प्रयोगात्मक पिीक्षाको 
अांक ननधायिण गरिने छ।  

• प्रसशक्षाथीिरुले सदै्धाजन्तक पिीक्षामा १८%  ि प्रयोगात्मक पिीक्षामा ८२%  

अांक अननवायय प्राप्त गनुय पनेछ । 

• वदेैसशक िोजगािी सम्बन्धी काम गने भावना ि चािनालाई ध्यानमा 
िाखेि सम्बन्धीत तासलम प्रदायक सांस्थाले प्रवेश पिीक्षा सांचालन गनेछ 
। 

प्रलशक्षक/प्रलशक्षार्थी 
अिपुात 

१:१० जना 

तालिमको 
प्रमाणीकरण  

कोर्यले ननहदयष्ि गिेका सम्पणूय आवश्यकतािरु सफलता पवूयक सम्पन्न गने 
प्रसशक्षाथीिरुलाई सम्बन्धीत तासलम प्रदायक सांस्थाले “ प्लम्बि सिायक 
(Plumper Helper) को प्रमाण–पत्र प्रदान गनेछ । 

  

 



 

   

 

पाठ्यक्रम संरचिा 
 

तलको परिच्छेदमा तासलमको सांिचना ि कोर्यको ननहदयष्ि सचूीलाई ननम्नानसुाि ढाँचामा प्रस्ततु 
गरिएको छ। प्रसशक्षकले यो सचूीलाई आवस्यकता अनसुाि अगाडड पछाडड गिेि ससकाउन सक्नेछन ्। 

 

लस.िं. लशषाक/सीप समय (घण्टा) 
सैद्िान्द्न्तक प्रयोगात्मक जम्मा 

आिारभतू सीपहरु (Fundamental Skills) 

१.  प्लम्वीङ्ग ब्यवसायको परिचय ३ ० ३ 
२.  सुिक्षा अपनाउने १ २ ३ 
३.  सामाग्री, औजाि तथा उपकिणिरुको 

जानकािी 
2 ० 2 

४.  काययवस्तु नाप्ने 2 5 7 

५.  प्लम्वीङ्ग ससम्वल ड्र गने 2 3 5 

६.  सामान्य प्लम्वीङ्ग नक्सा ड्र गने १ १० ११ 

७.  पाइपको प्रकाि बािे जानकािी  2 ० २ 
^"qmfpg] ljlw (Cutting Skills) 

८.  जज. आई. पाइप काट्ने १ ४ ५ 

९.  जज. आई. पाइपमा file गिेि समलाउने ० २ २ 

१०.  
Z नापको हिसाब ननकाल्ने 2 8 १० 

११.  जज. आई. पाइपमा थे्रड काट्ने १ ११ १२ 

h*fg ug{] ljlw (Assembling Skills) 

१२.  जज. आई. पाइपमा फफहिङ्ग जडान गने १ १२ १३ 
१३.  पाइपमा भल्बजडान गने 

(sluice/gate/air/pressure relief) 

२ १० १२ 

१४.  PE पाईपको Butt Joint गने १ ५ ६ 
१५.  PVC/CPVC/UPVC पाईप जडान गने २ १६ १८ 
१६.  PPR पाईप जडान गने १ 8 9 

फिक्सर तर्था एपाटास जडाि (Fixer and Apparatus Installation Skills) 

१७.  Fixture जडान गने १ ८ ९ 

१८.  Shower जडान गने ० ३ ३ 

पररयोजिा sfo{x? (Project Works) 



 

   

 

१९.  धािा/Fixture/भल्ब/Shower ममयत गने २ १० १२ 
२०.  Commode/Pan/wash 

basin/urinal/sink ममयत गने 

१ ५ ६ 

२१.  Cistern ममयत गने ० ३ ३ 

२२.  Pipeline ममयत गने १ ५ ६ 

२३.  सामाग्री, औजाि तथा उपकिणको 
इजस्िमेि गने 

१ १ २ 
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विषय बस्त ु

 

सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

कायाििाक उद्िेश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्य 

(Enabling Objective) 

समय (लमिेट) 

सैद्धा
जन्तक 

(Th.) hrs. 

व्याव
िारिक 

(Pr.) 

hrs. 

प्िम्िीङ्ग 
ब्यिसायको 
पररचय 

प्लम्वीङ्ग तथा पाइप फफहिांग 
बािे जानकिी हदने 

 

• प्लम्बीङकोपरिचय हदने 

• पाइप परिचय हदने  

• फफहिांग परिचय हदने 

• प्लम्बीङको मित्व बयान 
गने 

• Sanitation परिचय हदने 

३ ० 

सरुक्षा 
अपिाउि े

 

अवस्था : कुनपैनन प्लम्वीङ्ग सीप 

(Any plumbing task) 

के काम : सिुक्षा अपनाउन 

कनत िाम्रो: व्यजक्तगत सिुक्षाका 
उपकिणिरु प्रयोग गिेको छ, 

सामग्री, औजाि तथा उपकिण 
सिुक्षक्षत तरिकाले िाखेको छ, कायय 
स्थल सिुक्षक्षत बनाएको छ, 

साधािण प्राथसमक उपचाि बािे 
बताउन सक्दछ। 

• ब्यजक्तगत सिुक्षाको 
जानकािीि प्रयोग बािे 
बयान गने 

• सामग्री,औजाि तथा 
उपकिणको सिुक्षाबािे 
जानकािी ि प्रयोग गने 
पवधध बयान गने 

• कायय स्थल (plumbing site) 

सिुक्षाको जानकािी ि 
प्रयोग बािे उल्लेख गने  

• वाताविणीय सिुक्षा बािे 
जानकािी हदन े

• साधािण प्राथसमक उपचाि 
बािे जानकािी हदने 

१ २ 

सामग्री, औजार 
तर्था 
उपकरणको 
जािकारी 
 

सामग्री, औजाि तथा उपकिणको 
जानकािी हदन े

 

• सामग्री, औजाि तथा 
उपकिण परिभार्ा बताउने 

• सामग्री, औजाि तथा 
उपकिण वीच फिक 
छुिाउने 

• सामग्री, औजाि तथा 
उपकिण सचूी तयाि गने 

२ ० 



 

   

 

सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

कायाििाक उद्िेश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्य 

(Enabling Objective) 

समय (लमिेट) 

सैद्धा
जन्तक 

(Th.) hrs. 

व्याव
िारिक 

(Pr.) 

hrs. 

कायािस्त ु
(workpiece) 

िाप्ि े

 

अवस्था : ड्रइांग/साइज 

के काम : काययवस्त ुनाप्ने 

कनत िाम्रो: नाप±१ सम.सम. मा छ 

धचन्ि प्रष्ि देखखने छ। 

 

• एकाईको परिचय वताउने 

• एकाइका प्रकाि बताउन े

• FPS बाि MKS system मा 
रुपान्तिण गने 

• नाप्ने औजािको बिेमा 
बणयन गने (रुलि, फफता,िेप) 

2 5 

प्िम्िीङ्ग 
लसम्िि ड्र 
गिे 

 

अवस्था : प्लम्वीङ्ग काययको ङ्रईङ  

के काम : प्लम्वीङ्ग ससम्वल ड्र 
गने 

कनत िाम्रो: ससम्बल प्रष्ि छ, 

ससम्वल समलकेो छ,  

 

• प्लम्वीङ्ग ससम्बलको 
परिचयहदने 

• साांकेनतक धचन्िका प्रकाि 
बणयन गने 

• साांकेनतक धचन्ििरु 
धचन्ने/वताउने 

• साांकेनतक धचन्िका ड्रईङ 
गने 

2 3 

सामान्य 
प्िम्िीङ्ग 
िक्सा ड्र गिे 

अवस्था : प्लम्वीङ्ग काययको 
कन्सेप्ि 

के काम : सामन्य प्लम्वीङ्ग 
नक्साड्र गने 

कनत िाम्रो: नक्सा प्रष्ि छ, 

ससम्वल समलकेो छ। 

• प्रापवधधक ड्रइङको परिचय 

• लाइनको परिचय 

• ड्रइङका भ्यिुरु बािे 
जानकािी (३ भ्य)ु 

• आइसोमेहिक ि 
अथोग्राफफक प्रोजेक्सनको 
जानकािी 

१ १० 

पाइपको प्रकार 
बारे जािकारी
  

पाइपको प्रकाि बािे जानकािीहदने • पाईपको प्रकाि बताउने 
(GI, CI, PVC, CPVC, 

UPVC, PPR, Cupper, Steel, 

MS, PE, Ductile iron pipe 

etc.) 

• पाइपको गणुस्ति धचन्ने 
तरिका बताउने 

• kfOksf] साईजिरुको सचूी 
बनाउन े

• पाइपको प्रयोग बािेमा 
बताउन े

२ ० 



 

   

 

सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

कायाििाक उद्िेश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्य 

(Enabling Objective) 

समय (लमिेट) 

सैद्धा
जन्तक 

(Th.) hrs. 

व्याव
िारिक 

(Pr.) 

hrs. 

न्द्ज. आई. पाइप 
काट्ि े

अवस्था : नाप/ड्रइङ 

के काम : जज. आई. पाइप काट्न े

कनत िाम्रो: पाइपको नाप समलेको 
छ, एङ्गल ९० डडग्रीमा छ, 

धचप्सिरु सफा गिेको छ। 

• पाईप किििरुको बािेमा 
बणयन गने (किि, िेक्स, 

ग्राइन्डि, स मेससन)। 

• जज. आई. पाइप काट्दा 
अपनाउनपुने सिुक्षा बताउने 

१ ४ 

न्द्ज. आई. 
पाइपमा रेती 
गरेर लमिाउिे 

अवस्था : कािेको पाइप 

के काम : जज. आई. पाइपमा िेती  

गिेि समलाउने 

कनत िाम्रो: एङ्गल ९० डडग्रीमा छ, 

धचप्सिरु सफा गिेको छ, सफेस 
समलेको छ। 

• िेतीका प्रकाि बताउने 

• िेती गने पवधी वणयन गने 

• िेती गदाय अपनाउनपुने 
सिुक्षा बताउने 

० २ 

Z  िापको 
हहसाब 
निकालिे 

अवस्था : ड्रइङ 

के काम : Z को नापको हिसाब 
ननकाल्ने 

कनत िाम्रो: ड्रइङ अनसुाि ±२ 
मी.मी मा छ 

• Z नापको परिचय हदने 

• पवसभन्न फफहिङको Z नाप 
पत्ता लगाउने 

• पवसभन्न फफहिङको Z नाप 
बताउन े

2 8 

न्द्ज. आई. 
पाइपमा थ्रेड 
काट्ि े

अवस्था : साईजमा कािेको पाईप 

के काम : जज. आई. पाइपमा थ्रेड 
काट्न े

कनत िाम्रो: थ्रेड  को लम्वाई 
साईज अनसुाि समलेको छ,थ्रेड  
ससधा छ,थ्रेड  िरु सफा छ, सरुुमा 
चेम्फरिङ गरिएको छ, फफहिङ ले 
चेक गदाय हठक छ। 

• थ्रेड को परिचय हदन े

• थ्रेड का प्रकाि बािे वताउन े

• थ्रेड को मित्व तथा 
आवश्यकता बािे बताउन े

• थ्रेड गदाय अपनाउनपुने 
सिुक्षा बताउने 

• lgKknsf] kl/efiff, k|of]u 

tyf k|sf/ jtfpg] 
 

१ ११ 

न्द्ज. आई. 
पाइपमा 
फिहटङ्ग 
जडाि गिे 

अवस्था : ड्रइङ 

के काम : जज. आई. पाइपमा 
फफहिङ्ग जडान गने 

कनत िाम्रो: पोजजसन समलेको छ, 
सलकेज छैन, थ्रेडसांग फफहिङ 
आवश्यक लम्वाइमा कससएको 

• फफहिङ्ग का प्रकाि बािे 
वताउन े

• फफहिङ्ग को मित्व तथा 
आवश्यकता बािे बताउन े

• फफहिङ्ग गदाय आवश्यक 
पने सामाग्रीबािे बताउने  

१ १२ 



 

   

 

सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

कायाििाक उद्िेश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्य 

(Enabling Objective) 

समय (लमिेट) 

सैद्धा
जन्तक 

(Th.) hrs. 

व्याव
िारिक 

(Pr.) 

hrs. 

छ। 

 

• फफहिङ्ग गदाय अपनाउनपुने 
सिुक्षा बताउने 

पाइपमा भलब 
जडाि गिे 

(sluice/gate/ai

r/pressure 

relief) 

अवस्था : ड्रइङ 

के काम : पाइपमा भल्बजडान गने 

कनत िाम्रो: पोजजसन समलेको छ, 

सलकेज छैन, थ्रेडसांग फफहिङ 
आवस्यक लम्वाइमा कससएको छ, 

भल्भले काम गिेको छ। 

 

 

• भल्बका प्रकाि बािे वताउने 

• भल्बको operating system 

बािे बताउन े

• भल्ब को मित्व तथा 
आवस्यकता बािे बताउने 

• भल्ब जडान गदाय 
आवश्यकपने समाग्रीवािे 
बताउने । 

• भल्बजडान गदाय 
अपनाउनपुने सिुक्षा बताउने 

२ 10 

PE पाईपको 
Butt Joint गिे 

अवस्था: ड्रइङ 

के काम: PE पाईपको Butt Joint 

गने 

कनत िाम्रो: रिम एकनासको छ, 

आवश्यकता अनसुाि रिम 
ननस्केको छ, जोडकेो ससधा छ, 

पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो 
छ। 

 

• Butt joint को परिचय 
वताउन े

• Butt joint को मित्व तथा 
आवश्यकता बािे बताउन े

• Butt joint  गदाय आवश्यक 
पने सामधग्र बािे बणयन गने 
(Teflon cover and 

thermochrome chalk) 

• Heating Plate  को परिचय 
ि काम वताउन े

• Heating Plate मा तापिम 
सेि गने ि चके गने 

• Butt joint गदाय अपनापन ु
पने सिुक्षा बािे बताउने 

१ ५ 

PVC/CPVC/

UPVC पाईप 
जडाि गिे 

अवस्था: ड्रइङ 

के काम: PVC/CPVC/UPVC 

पाईप जडान गने 

• PVC/CPVC/UPVC पाईप 
जडान गने बबसभन्न 
पवधधबािे वणयन गने  

२ १६ 



 

   

 

सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

कायाििाक उद्िेश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्य 

(Enabling Objective) 

समय (लमिेट) 

सैद्धा
जन्तक 

(Th.) hrs. 

व्याव
िारिक 

(Pr.) 

hrs. 

कनत िाम्रो: जोडकेो ससधा छ, पानन 
सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, 

ननजश् चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, 

अनावश्यक बोजन्डङ मेिेरियल 
हदखखएको छैन। 

• पाइप जक्लनि, ग्ल ुतथा 
िवि वासिबािे बणयन गने 

• PVC/CPVC/UPVC पाईप 
जडान गदाय अपनाउन ुपने 
सिुक्षा बािे बताउने 

PPR पाईप 
जडाि गिे 

अवस्था: ड्रइङ 

के काम: PPR पाईप जडान गने 

कनत िाम्रो: जोडकेो ससधा छ, पानन 
सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, 

ननजश् चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, 

अनावश्यक मेजल्िङ मिेेरियल 
हदखखएको छैन। 

 

• PPR melt joint को 
मित्व बािे बताउन े

• PPR melt joint  गदाय 
आवश्यक पने सामधग्र 
बािे बणयन गने  

• Heating machine को 
परिचय ि काम वताउने 

• Heating machine  मा 
तापिम सेि गने ि 
चेक गने 

• PPR Melt joint गदाय 
अपनाउन ुपने सिुक्षा 
बािे बताउन े

१ 8 

Fixture जडाि 
गिे 

अवस्था: ड्रइङ 

के काम: Fixture जडान गने 

कनत िाम्रो: पानन सलकेज छैन, 

जोडाइ बसलयो छ, ननजस्चत मात्रा 
सभत्र नछिेको छ, दाग (Scratch) 

देखखएको छैन, पोजजसन समलेको 
छ। 

• Fixture को परिचय 
मित्व बािे बताउन े

• Fixture का प्रकािको 
सचुी बनाउने   

• पवसभन्न Fixture को 
प्रयोग बािे बणयन गने 

• Fixture जडान गदाय 
अपनाउन ुपने सिुक्षा 
बािे बताउन े

१ ८ 

Shower जडाि 
गिे 

अवस्था: ड्रइङ 

के काम: Shower जडान गने 

कनत िाम्रो: ड्रइङ अनसुाि समलेको 
छ, पानन सलकेज छैन, जोडाइ 

• Shower को परिचय मित्व 
बािे बताउन े

• Shower नाप बािे बताउन े

• Shower जडानगदाय 

० ३ 



 

   

 

सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

कायाििाक उद्िेश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्य 

(Enabling Objective) 

समय (लमिेट) 

सैद्धा
जन्तक 

(Th.) hrs. 

व्याव
िारिक 

(Pr.) 

hrs. 

बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा सभत्र 
नछिेको छ, दाग (Scratch) 

देखखएको छैन, पोजजसन समलेको 
छ। 

अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे 
बताउन े

िारा/Fixture/

भलब/Shower 

ममात गिे 

अवस्था: बबग्रकेो धािा/Fixture/ 

भल्ब 

के काम: धािा/Fixture/भल्ब ममयत 
गने 

कनत िाम्रो: पानन सलकेज छैन, 

जोडाइ बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा 
सभत्र नछिेको छ, दाग (Scratch) 

देखखएको छैन, पोजजसन समलेको 
छ, सहि काम गिेको छ। 

• ममयत सांभाि को परिचय 
हदने 

• धािा/Fixture को सभबत्र 
Parts को बणयन गने 

• धािा/Fixture ममयत गदाय 
अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे 
बताउन े

२ १० 

कमोड/प्याि/ 
िास 
िेलसि/यरुरिि/

लसकं 
(Commode/P

an/wash 

basin/urinal/s

ink)ममात गिे 

अवस्था: बबग्रकेो 
Commode/Pan/wash 

basin/urinal/sink 

के काम: Commode/Pan/wash 

basin/urinal/sin ममयत गने 

कनत िाम्रो: सलकेज छैन, 

Installation  बसलयो छ, ननजश् चत 
मात्रा सभत्र नछिेको छ, दाग 
(Scratch) देखखएको छैन, पोजजसन 
समलेको छ, सहि काम गिेको छ, 

level समलेको छ । 

• Commode/Pan/wash 

basin/urinal/sink etc. को 
सभबत्र Parts को बणयन गने 

• Trap को बािेमा जानकारि 
हदने 

• Commode/Pan/wash 

basin/urinal/sink etc. ममयत 
गदाय अपनाउन ुपने सिुक्षा 
बािे बताउन े

१ 5 

Cistern ममात 
गिे 

अवस्था: बबग्रकेो Cistern 

के काम: Cistern ममयत गने 

कनत िाम्रो: सलकेज छैन, 

Installation  बसलयो छ, ननजस्चत 
मात्रा सभत्र नछिेको छ, पोजजसन 
समलेको छ, सहि काम गिेको छ, 

• Cistern को परिचय हदन े

• Cistern को सभबत्र Parts को 
बणयन गने 

• Cistern ममयत गदाय 
अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे 
बताउन े

० ३ 



 

   

 

सीप लशषाक 

(Skill/Topic) 

कायाििाक उद्िेश्य 

(Performance Objective) 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्य 

(Enabling Objective) 

समय (लमिेट) 

सैद्धा
जन्तक 

(Th.) hrs. 

व्याव
िारिक 

(Pr.) 

hrs. 

level समलेको छ , फ्लसल ेिाम्रो 
काम गिेको छ। 

Pipeline ममात 
गिे 

अवस्था: काम नगिेको वा बबगे्रको 
पाइपलाइन 

के काम: pipeline ममयत गने 

कनत िाम्रो: सलकेज छैन, ज्वाइन्ि 
बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा सभत्र 
नछिेको छ, पोजजसन समलकेो छ, 

सहि काम गिेको छ, level समलेको 
छ। 

• Pipe line पवग्रने अबस्था 
बािे बणयन गने 

• पाइप लाईनको जाम खोल्ने 
पवधीिरु 

• काम नगिेको वा बबग्रेको 
ठाउँ पत्ता लगाउने तरिका 

• Pipe line ममयत गदाय 
अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे 
बताउन े

१ ५ 

सामाग्री, 
औजार तर्था 
उपकरणको 
इन्द्स्टमेट गिे 

अवस्था: ड्रइङ वा रिपपयि कायय 
के काम: सामाग्री, औजाि तथा 
उपकिणको इजस्िमेि गने 

कनत िाम्रो: आवस्यक सम्पणूय 
सामाग्री, औजाि तथा उपकिणको 
सलष्ि तयाि गिेको छ। 

• इजस्िमेि फािमको परिचय, 

मित्व ि आवश्यकता 
बताउन े

• इजस्िमेि फािम भने तरिका 
बणयन गने 

१ १ 

 

 



 

   

 

तालिमको मूलयांकि विगि 

 

यो तासलमका प्रसशक्षाथीिरूको मूल्याांकन साधािण िुनेछ। यिाां हदईएको मूल्याांकन पवधीमा ज्ञान, 

सीप ि मनोवपृत्तलाई आधाि माननएको छ। यसमा ज्ञानको भाग सीपम ैमलू्याांकन िुने भएकोले सलखखत 
पिीक्षा भने िुने छैन। सिभागीििीकुो मलू्याांकनका आधािििीनुनम्न बमोजजम छनः् 
ज्ञाि 

मौखखक पिीक्षा (भाईभा)  १०० 

सीपहरु 

ननिन्ति कायय सम्पादन मलू्याांकन  ४०० 

परियोजना कायय १   १०० 

परियोजना कायय २  १०० 

मिोिवृि 

पेशागत दक्षता (प्रसशक्षक मलू्याांकन)  १०० 

िाजजिी *(-५ अांक घट्न ेएक हदनकक्षानआएमा) 
समयको पालना (-५ अांक घट्ने कक्षा हढला आएमा) 
एक अकायमा सियोग 

सांचािका सीपिरू 

तासलममा हदएको योगदान 

ससक्ने प्रयास 

जम्मा अांक  ८०० 

 

प्रमाणीकरणका िागग अंकभार 

न्यूिति 
प्रनतशत 

कोसा अकं प्रर्दाि 
गररिे 
स्तर  

कायाक्षमताको 
स्तर 

प्रर्दाि 
गररिे गे्रड 
प्िाइन्ट 

प्रमाणपत्र पाउिे 
िपाउिे अिस्र्था 

९० ७२०-८०० 
A अत्यतु्तम ४ पाउने  

८० ६४०-७१९ 
B िाम्रो ३ पाउने  

७० ५६०-६३९ 
C सांतोर्जनक २ पाउने  

      

६० ४८०-५५९ 
D निाम्रो 

अस्वीकायय 
१ उपजस्थनतको प्रमाणपत्र 

मात्र पाउन े

 



 

   

 

पुिश्च:  

• प्रसशक्षाथी कक्षामा एक हदन भन्दा बढी अनुपजस्थत भएमा प्रमाण–पत्र प्रदान गरिने छैन 
(न्युनतम ९०% िाजजिी िुनुपने) । 

• प्रसशक्षाथीले ५६० भन्दा कम अांक प्राप्त गिेमा सिभाधगताको प्रमाण–पत्र मात्र प्रदान गरिने छ 
। 

  



 

   

 

तालिम सञ्चािििाई आिश्यक पिे सामािहरु 

 

औजार/यन्त्रहरु Tools/Equipment (२० जिाको समुहको िागग) 

क्रम 
संख्या 

बस्त ु

Item 

पररमाण 

Quantity 

Cutting tools  

1  xfS; फे्रम (Hacksaw Frame) 10 nos. 

2  समिि-स (Mitre-saw) 2 Nos. 

3  उडन-स (Wooden saw ) 10 Nos. 

4  नछनो (Chisel) 10 Nos. 

5  पकेि चक्कु (Pocket knife) 10 Nos. 

6  पाइप किि (Pipe cutter) 5 Nos. 

7  रिमि (Reamer) 5 Nos. 

8  कैं धच (Scissor) 5 Nos. 

9  प्याड-स (Pad saw) 10 Nos. 

10  मजल्िलेयि कम्पजजि ट्यबु s^/ (Multi layer composite tube cutter) 5 nos. 

11  कोल्ड धचजल (Cold chisel) 2 No. 

Hammering tools  

12  मोसन ह्यामि (Motion Hammer 1kg) 10 Nos. 

13  जस्पन ह्यामि (Spin hammer) 5 Nos. 

14  बल पपन ह्यामि (Ball pin hammers) 5 Nos 

15  िस पपन ह्यामि (Cross pin hammers) 10 Nos. 

16  क्ल ह्यामि (Claw hammer) 5 Nos.  

Vice and wrenches  

17  पाइप भाइस (Pipe vice) 10 Nos. 

18  चेन भाइस (Chain vice) 10 Nos 

19  बेन्च भाइस (Bench vice) 10 Nos. 

20  पाइप िन्च (Pipe wrench)  20 Nos. 

21  एडजस्िेवल िेन्च (Adjustable wrench) 10 Nos. 

22  पेचकस पवसभन्न साइजका (Screw driver of different sizes) 20 Nos. 

File set  



 

   

 

क्रम 
संख्या 

बस्त ु

Item 

पररमाण 

Quantity 

23  गोलो /]tL  (Round file) 5 Nos 

24  अधयगोलाकाि /]tL (Half round file)  5 Nos 

25  फ्ल्याि /]tL  (Flat file) 10 Nos 

26  ननडल /]tL  (Needle fileset) 5 Set 

27  kf]lnlylng /]tL  (PE files) 5 Nos 

28  उडन /]tL  (Wooden file Rasp file) 10 Nos 

Measuring tools  

29  िुक िेप (Hook tape) 10 Nos 

30  मेजरिङ िेप (Measuringtape) 10 Nos 

31  जस्प्रि लेभल (Spirit level) 10 Nos 

32  Knd aa (Plumb bob) 10 Nos 

33  माफकय ङ िुल (Marking tool) 5 Nos 

34  फजल्डङ िेप (Folding tape) 10 Nos 

35  a^fd (Back square) 10 Nos 

36  ब्रस ४’ (Brush 4” 2") 10 Nos 

Heating tools  

37  हिहिङ प्लेि (Heating  plate) 5 Nos 

38  ब्लो ल्याम्प (Blow lamp) 5 Nos 

39  स्िोभ (Stove) 2 Set 

40  सलड मेजल्िङ पि (Lead melting pot) 2 Set 

41  इलेजक्िक िि प्लिे (Electric hot plate) 2 Set 

Other Tools  

42  डड्रल पवि (Drill bits) 5 Set 

43  कजम्वनेसन प्लायि (Combination pliers) 5 Set 

44  भाइस धग्रप (Vice grip) 5 Set 

45  नोज प्लायि (Nose pliers) 2 Set 

46  यननयङ िुल (Yarnin gtools) 10 Set 

47  क्लफकङ िुल (Clacking tools) 10 Set 

48  भर् याङ (Ladder) 2 Set 

49  सिुक्षा चस्मा (Safety goggle) 10 Set 

50  डाई सेि (Die sets   ½”, ¾”, 1”1 ¼”) 15 Set 



 

   

 

क्रम 
संख्या 

बस्त ु

Item 

पररमाण 

Quantity 

51  एलान की (Align key set) 5 Set 

cf}hf/ Equipment  

52  धािा (Tap) 5 Set 

53  प्रेशि िेस्ि पम्प (Pressure test pump) 2 Set 

54  ग्राइन्डि (Grinder) 5 Set 

55  िेन्ड डड्रल मेशीन(Hand drill machine ) 5 Set 

;fdfu|Lx? Materials (including fitting materials, Valve and fixtures)  

56  यम. यस फ्ल्याि ५०x५ मी.मी. (MS flat 50x5 mm)  

57  एङ्गल आइिन ५० x ५० x ५ मी.मी.  (Angle iron bar  50x50x5 mm)  

58  जज. आई. पाइप १/४”, ३/४”, १”, ५/४” (Gi.pipe ¼”, ¾”, 1”, 5/4”)  

59  जज. आई. एल्बो (G.i.Elbow)  

60  जज. आई. हि (G.i.Tee)  

61  जज. आई. सकेि (G.i.Socket)  

62  जज. आई. यनुनयन (G.i.Union)  

63  जज. आई. ट्याँक (G.i.tank nipple)  

64  kf]]lnlylng पाइप डयसमिि ३२,५०,६३, ११० (Pe pipe ø32, ø 50, ø63, ø110 mm)  

65  पप. सभ. सस पाइप डायसमिि ५०,७५, ११० मी. मी. (PVCpipe ø50, ø75, ø110 mm)  

66  पप. सभ. सस बेन्ड ४५ डडधग्र (PVC bend 45º)  

67  पप. सभ. सस बेन्ड ९० डडधग्र (PVC bend 90º)  

68  पप. सभ. सस हि ब्रान्च (PVC ‘T’ branch)  

69  पप. सभ. ससवई ब्रान्च (PVC ‘Y’ branch)  

70  पप. सभ. ससफ्लोि ड्रने (PVC floor drain)  

71  पप. सभ. सस. भेन्ि कल्व/ पप. सभ. ससरिड्यसुि (PVC vent cowl/PVC reducer)  

72  धािा (TapTap)  

73  वस बेससन (Wash basin)  

74  वािि क्लोसेि (Water closet)  

75  सावि (Shower)  

76  बाथ िव (Bath tub)  

77  समस्सि धािा (Mixture Valve)  

78  गेि भल्भ (Gate valve)  



 

   

 

क्रम 
संख्या 

बस्त ु

Item 

पररमाण 

Quantity 

79  कनससल भल्भ (Conceal valve)  

80  पानी ट्याँक (Water tank)  

81  फोजल्िङ्ग भल्भ (Floating valve)  

82  पानी तान्ने पम्प (Water pump)  

83  बोिल ियायप (Bottle trap)  

84  चेक भल्भ (Check valve)  

85  k|]z/ रिसलफ भल्भ (Pressure relief valve)  

86  एयि भल्भ (Air valve)  

87  ससुलस भल्भ (Sluice valve)  

88  मजल्िलेयि पाइप (Multi layer pipe15 ø, 20ø, mm)  

89  मजल्ि लेयि फफहिङ्ग (Multi-layer Fittings)  

90  ससमेन्ि (Cement)  

91  O{ \̂̂ f (Brick)  

92  बालवुा (Sand)  

93  ग्लास माकय ि (Glass marker)  

94  पवद्यतुीय धगजि (Electric geyser)  

95  सोलाि वािि हििि (Solar water heater set)  

 

पुिश्च: अभ्यासको लाधग अनमुाननत समय प्रस्तापवत प्रसशक्षक/प्रसशक्षाथी अनपुात, ि न्यनुतम आवश्यक 
पने औजाि/यन्त्रिरुमा आधारित छ। जब अनपुात परिवतयन िुन्छ वा कम/वढी औजाि/यन्त्रिरु उपलब्ध 
िुन्छन,् अभ्यासको समयपनन घिवढ गिन ुपने िुन्छ।  



 

   

 

मोड्युि १: आिारभुत सीपहरु 

 



 

   

 

प्िम्िीङ्ग ब्यिसायको पररचय 

पाठ योजिा  :प्िम्िीङ्ग ब्यिसायको पररचय 

बबषय (सीप/अििारणा): प्लम्वीङ्ग ब्यवसायको परिचय 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

प्लम्वीङ्ग तथा पाइप फफहिांग बािे जानकिी हदने। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• प्लम्वीङ्गको परिचय हदने। 

• पाइपको परिचय हदने । 

• फफहिांगको परिचय हदने। 

• प्लम्वीङ्ग मित्व बयान गने। 

• Sanitation को परिचय हदने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तष्क मन्थन ,

मौखखक प्रश् न ि 
छलफल 

पाइपको कायय गरिििेको धचत्र देखाई पाइपको बािेमा 
प्रश्न गने। 

िाढा बाि पानी कसिी घि सम्म ल्याउन ुिुन्छ? 

पाठको परिचय हदने। 

पाठको उद्वेश्य बताउने। 

जफ्लप चािय १०’ 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

 

 

 

प्रदशयन 

मलु्याांकन 

प्लम्बीङी्गको परिचय हदने ि प्लजम्बङ्ग बािेमा 
व्याख्या गने। 

पाइपको परिचय हदने। 

फफहिङ भनेको के िो यो फकन प्रयोग गरिन्छ बताउने। 

प्लम्बीङी्गको मित्व बताउने।  

Sanitation भनेको के िो बताउने। 

ज्ञानको मलु्याांकन गने। 

मौखखक 

 

 

जफ्लप चािय 

३० 

३० 

३० 

३० 

२० 

२०’ 

सारांस Summary: 

प्रश् नोत्ति प्लमीब्ीङ कायय भनेको के िो? 

प्लम्बीङ कायय िाम्रो दैननक जजवनमा कपत्तको 
मित्वपणूय छ? 

मौखखक १०’ 



 

   

 

पाइपको परिभार्ा हदनिुोस? 

िाम्रो जजवनमा प्लम्वीङ्गको कस्तो मित्व छ? 

जम्मा समय:  १८०समने
ि 

  



 

   

 

cWoog सामाग्रीहरु: प्िम्िीङ्ग ब्यिसायको पररचय 

पररचय 

खानेपानी तथा सिसफाई मानव जीीवन तथा 
स्वास्थ्यको लाधग आवस्यक छ। उपयकू्त 
उपलव्घताले गदाय आथयजीक उन्नतीमा समेत 
अप्रत्यक्ष रुपमा यसले फाइदा गदयछ। पहिले-पहिले 
शदु्ध पानी सजजलसैांग उपलव्ध धथयो ति बढ्दो 
जनसांख्या ि औधोधगक किणले गदाय स्थानीय 
स्तिमा भएका पानीका श्रोतिरु नपगु तथा प्रदरु्ीत 
िँुदै गए, साथै नयाँ-नयाँ घियासी प्रयोगका समानिरुले गदाय पानीको प्रयोग पनन बढ्दै गयो। फलस्वरुप 
स्थानीय स्तिमा पाइने श्रोतिरुको पानीलाई शदु्धधकिण गने ि िाढा ििेका श्रोतिरुवाि पानी ल्याउने 
पद्धतीको पवकास भयो। यसिी बहढ प्रयोग भएको पानीलाई पनन व्यवस्थीत रुपमा फाल्न ुपने भयो । 
तसथय समग्रमा पानीको तथा ढल ननकास सम्बन्धी व्यबस्थापन काययको लाधग त्यस सम्बन्धी 
सदै्धाजन्तक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान, सीप ि अनभुव िुन ुपदयछ। 

बबज्ञानको यस िाँगालाई खानेपानी तथा सिसफाई इजन्जननयिीङको नामाकिण गरियो। जसमा 
खानेपानी तथा सिसफाई सम्बन्धी सम्पणूयवनाविको योजना, डडजाइन, परिमाण अनमुान, मलु्याांकान तथा 
सपुरिबेक्षण काययिरु पदयछन।् यस ैइजन्जननयिीङको मित्वपणुय िाँगा जसमा खानेपानी तथा ढल ननकास 
समबन्धी काययिरु गरिन्छ। नय सम्पणुय कायय क्षेत्रलाई प्लम्वीङ्ग भननन्छ। अको शव्दमा पानीको मखु्य 
पाइपलाइन बाि कुन ैपनन ठाउमा आफूलाई आवस्यक स्थान सम्म धचसो वा तातो पानीको व्यवस्था 
गरि बेसशन, वाथिव जस्ता यनुनििरु जडान गरि प्रयोग भइ आएको फोिि पानीलाई सोकपपि (पानन 
सोस्ने खाडल) सेजफ्ि ट्याकँ वा सावयजननक ढल ननकास सम्म जोड्ने काययलाई प्लम्बीङ कायय भननन्छ। 

यसको अलावा वदसलांदो अवस्था ि स्थाननय दक्ष जनशजक्तको माग अनसुाि प्लम्बिले ग्रासमण 
खानेपानी प्राणालीको पवसभन्न वनावििरु; पाइपलाइन कायय, श्रोत सांिक्षण कायय साथै सांिचनािरुको 
वनावि तथा ननमायण काययिरुको वािेमा पनन जान्न ुपने िुन्छ। जसको लाधग खाने पानी प्रणालीको 
सामान्य सदै्धाजन्तक ज्ञान, पानीको गणु, प्रदरु्णका कािणिरु, ननिाकिण ि शदु्धधकिण पवधध, ढल ननकास 
सम्वन्धी ज्ञान िुन ुपदयछ। जसले गदाय खानेपानी तथा सिसफाईको काययमा आइपने सामान्य ननमायण 
काययको गणुस्ति कायम गनय सफकन्छ। तसथय यस पसु्तकमा प्लम्वि तिको पाठ्यिमको प्रयोगात्मक 
प्रकृनतको पवर्य सामान्य ननमायण ि पाइप लाइन काययको वदुािरुको वािेमा पवस्ततृ रुपमा वणयन 
गरिएको छ। 

 

 

 



 

   

 

पाइपको पररचय 

kf]]lnlylng पाइप जस्िल पाइप कपि पाइप पीभीसी पाइप 

 

 
 

 

प्राचीन काल भन्दा यता जव मानव सभ्यता तथा पवकास िँुदै आयो तव जांगली यगुबाि आधुननक 
यगुनति आए। माननसिरु समिु, जमात भएि बस्न थाल ेतव उननिरुको आवश्यकतािरु पनन बढ्दै गए 
फलस्वरुप खाने पानी पवतिण, दपुर्त पानीवाि सने िोगिरुको बािे पनन माननसलाई ज्ञान िँुदै गयो तव 
ठुलो जमात भएको ठाउँमा त्यािाँको स्रोत ि साधनले नपगेुपनछ त्यसको बकैजल्पक उपायिरु पनन 
अपनाउन थाल ेफलस्वरुप पानी एक ठाउँवाि अको ठाउँमा पयुायउन आवस्यकता पदाय स्थानीय स्तिमा 
उपलव्धताको आधािमा काठलाई कािेि डुांड बनाई वा मािोको गोलाई जस्तो पािी आफ्नो 
आवस्यकतािरु माननसले पनुत य गदै आए। त्यसकैो रुप िुदै अहिले आएि पाईप भन्ने वस्त ुतयाि भएको 
िो। 

पवसभन्न धातदु्वािा ननसमयत सभत्र खोिो भएको वस्त ुजसले तिल पदाथय वगाएि आवस्यक स्थानमा 
पयुायउन ुसियोग गदयछ भने त्यसलाई पाईप भननन्छ। पाइप, गोलो, चािपािे, आयता, त्रीभजु आकािमा ि 
पवसभन्न धातदु्वािा ननमायण गरिन्छ जस्त;ै फलाम, प्लाजस्िक, तामा, पपत्तल, जस्िल, ससमेन्ि आहद। 

फिहटङको पररचय 

पानीलाई एक ठाउँवाि अको ठाउँमा लजैानपुदाय 
त्यसको ठाउी ँअनसुाि धेिै िाढा – िाढा 
पयुायउन ुपने िुन्छ त्यस्तो ठाउँमा  पाइपलाई 
जोड्नको लाधग प्रयोग गरिने वस्तलुाई फफहिङ 
भननन्छ साथ ैब्रान्च ननकाल्न पाइपको हदसा 
परिवतयन गनय पनन फोहिङीग्को प्रयोग 
गरिन्छ। ससधा पाइप जडान गनय सकेिको 
प्रयोग गरिन्छ भने हदशा परिवतयन गनय T (हि) वा Y (वाइ) को प्रयोग गरिन्छ।उदाििण  :सकेि ,एल्वो ,हि ,

वाई ,यनुनयन ,िेड्यसुि ,प्लग ,क्याप आहद।  

प्िन्द्म्बङको महत्ि 

मानव पवकास सांग ैबढ्दै गएको पानीको आवश्यकतालाई परिपतुी गनय िाल आएि प्यान, कमोड, सावि, 

वाथिव, तातो धचसो पानी, वेससन, यरुिनल, पानीट्याँफक जस्ता समाग्रीिरुको प्रयोग िुदै आएको छ। k|ljlw 
अनसुाि अगाडड बढ्दै गएको प्लम्बीङ पेशाको मित्व पनन pltg} a(\b} uPsf] % फकनफक यसले 



 

   

 

माननसका स्वस्थ्य, सामाजजक, आधथयक लगायत सम्पणूय पवकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पादयछ। प्लम्वीङ्ग पेशा 
मित्वपणूय िुनकुा दश कािण िरु ननम्न छन;् 

1 प्लम्वीङ्ग कायय पानीसांग सम्वजन्ध भएकोले माननसको स्वास्थ्य, िाइजजन ि सिुक्षक्षत 
प्रगनतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पादयछ। 

2 प्लम्वीङ्ग काययले पानीको बचत तरिकाले प्रयोग गनय लगाउदछ। 

3 प्लम्वीङ्ग काययले ग्रािकलाई सन्तषु्ि पादयछ। 

4 प्लम्वीङ्ग काययले पानीको वचत गिेवीापतको आधथयक लाभमा सियोग गदयछ। 

5 प्लम्वीङ्ग काययले गिेको वचतको पानीले अन्य स्थानमा प्रयोग गिाउन सियोग गदयछ। 

6 प्लम्वीङ्ग काययले इन्धन पनन वचत गदयछ। 

7 प्लम्वीङ्ग काययले माननसको जीवनसनु्दि ि आिमादायी बनाउीदँछ। 

8 प्लम्वीङ्ग उधोगले पवसभन्न िोजगािको अवसि हदने िुदा देशको एक आथयजीक इजन्जन 
िुन सक्दछ। 

9 प्लम्वीङ्ग काययले सफा पानी पवतिण ि फोिि व्यवस्थापनमा सियोग गने तथा सरुवा 
िोगिरुवाि वचाउँदछ। जसल ेगदय नागरिकको जीवनवचाई देसको पवकासमा मद्वत गदयछ। 

10 भपवष्यमा पानीीको हदधयकासलन योजना गनय सियोग गदयछ। 

सानिटेसिको पररचय 

#/ tyf ;d"bfodf :jR% / ;"/lIft lkpg] kfgL lg/Gt/ ?kdf k|jfx tyf ljt/)f ug{"sf 

;fy} pQm #/ tyf ;d"bfojf^ lg:s]sf &f]; tyf t/n kmf]x/ kbfy{nfO{ plrt tl/sfn] 

Aoj:yfkg u/L dfgj :jf:YonfO{ ;?jf /f]u tyf cGo /f]ujf^ jrfpg] sfo{sf ;fy;fy} 

xfd|f] jl/k/Lsf] jftfj/)fnfO{ ;d]t k|b"lift x"g hf]ufpg] sfo{nfO{g} ;flg^];g elgG% .   



 

   

 

सुरक्षा अपिाउिे 

पाठ योजिा :  सरुक्षा अपिाउिे  

बबषय (सीप/अििारणा): सरुक्षा अपिाउिे 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था : कुनपैनन  प्लम्वीङ्ग सीप (Any plumbing task) 

के काम : सिुक्षा अपनाउन 

कनत िाम्रो: व्यजक्तगत सिुक्षाका उपकिणिरु प्रयोग गिेको छ, सामग्री, औजाि तथा उपकिण 
सिुक्षक्षत तरिकाले िाखेको छ, कायय स्थल सिुक्षक्षत बनाएको छ, साधािण प्राथसमक उपचाि बािे 
बताउन सक्दछ। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• ब्यजक्तगत सिुक्षाको जानकािी ि प्रयोग बािे बयान गने। 

• सामाधग्र, औजाि तथा उपकिको सिुक्षाबािे जानकािी ि प्रयोग गने पवधध बयान गने। 

• कायय स्थल (plumbing site) सिुक्षाको जानकािी ि प्रयोग बािे उल्लेख गने। 

• वाताविणीय सिुक्षा बािे जानकािी हदने। 

• साधािण प्राथसमक उपचाि बािे जानकािी हदने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौखखक प्रश् न ि 
छलफल 

कुन ैकाययस्थानमा दघुयिना भएको देख्नु भएको छ? 

दघुयिनािरु के के कािणले िुन्छन?् 

पठको परिचय हदने। 

पाठको उद्वेश्य बताउने। 

 ५’ 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदशयन 

सिुक्षा सम्बन्धी परिचय ि व्याख्या गने। 

काययशाला वा फफल्डमा काम गदाय लगाउन ुपने एप्रोनको 
बािेमा छलफल गिाइ उपयकु्त जानकारि हदने। 

सिुक्षाको मित्व व्याख्या गने। 

व्यजक्तगत सिुक्षा बािे व्याख्या गने। 

मेसशन औजाि ि सामाधग्रिरुको सिुक्षाको व्याख्या गने। 

काययस्थलको सिुक्षा बािे व्याख्या गने। 

वाताविणीय सिुक्षा बािे जानकािी हदने। 

साधािण प्राथसमक उपचाि बािे जानकािी हदने। 

मौखखक 

 

 

 

 

 

 

जफ्लप चािय 
 

 

५०’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०’ 

२०’ 



 

   

 

अभ्यास (तोक 
कायय)प्रदशयन 

अभ्यास (तोक 
कायय) 
मलु्याांकन 

व्यजक्तगत सिुक्षाका उपकिणिरु प्रयोग गने तरिका प्रदशयन 
गिेि देखाउने। 

व्यजक्तगत सिुक्षाका उपकिणिरु प्रयोगको प्राजक्िस गने। 

काययस्थलको सिुक्षा प्रदशयन गिेि देखाउने। 

काययस्थलको सिुक्षा प्रयोगको प्राजक्िस गने। 

व्यजक्तगत सिुक्षाका उपकिणिरु प्रयोगको मलू्याांकन गने। 

३०’ 

३०’ 

२०’ 

सारांस Summary: 

प्रश् नोत्ति व्यजक्तगत सिुक्षा भनेको के िो? 

काययशालामा कस्ता कस्ता सिुक्षाका उपायिरु अपनाउन ु
पदयछ? 

धारिलो धचजको प्रयोग गदाय के गनुय पदयछ? 

मौखखक ५’ 

जम्मा समय:  १८० 
समनेि 

अध्ियि सामाग्रीहरु:सरुक्षा अपिाउिे 

पररचय: 

कुनपैनन काम गदाय अपनाउन ुपने सावधानीवा िोससयािीलाई सिुक्षा भननन्छ। बबना सिुक्षा कायय गिेमा 
दघुयिना भई धन तथा जीीवनको नास िुन सक्दछ। सिुक्षालई ननम्न नतन फकससमवाि व्याख्या गनय 
सफकन्छ। 

क) व्यजक्तगत सिुक्षा 
ख) d]l;g cf}hf/ tyf ;fdfu|L ;DjlGw ;"/Iff 

ग) कायय क्षेत्रको सिुक्षा 

व्यन्द्क्तगत सरुक्षा:काम गने कामदाििरु सम्भापवत 
दघुयिना िुनवािव वच्ने उपायलाई व्यजक्तगत सिुक्षा 
भननन्छ। जसका लाधग पवसभन्न अवस्था अनसुाि 
सिुक्षा अपनाउन ुपदयछ जस्त:ै आखँा सिुक्षक्षत िाख्न 
सेजफ्ि गगल्स प्रयोग गने, िाउको सिुक्षक्षत िाख्न सेजफ्ि 
िेल्मेिको प्रयोग गने, खटु्िाको सिुक्षाको लाधग सेजफ्ि 
बिु प्रयोग गने शरििको सिुक्षाको लाधग सेजफ्ि 
ज्याकेि लागाउने, िातको सिुक्षाको लाधग सेजफ्ि ग्लोब 
लागाउने आहद। 

 



 

   

 

मेशीिऔजार तर्था सामाग्रीहरुको सरुक्षा: मसेसन, औजाि 
तथा सामाग्रीिरु नपवधग्रउन तथा चाड ैनस्ि निोस 
भनेि अपनाइने सिुक्षालाई मेससन, औजाि तथा 
सामाग्रीिरुको सिुक्षा भननन्छ। नयननिरुको सिुक्षा 
कामदािले काययवस्त ुअनसुाि सहि ढांगबाि प्रयोग गरि 
पनु: उपयकु्त ठाउँमा भण्डाि गनुय एवां ननिन्ति काम 
गने मेशीनऔजाि लाई स्थान अनसुाि भण्डािण गनुय 
िो । जस्तो िि प्लेि प्रयोग गरिसकेपनछ सामान्य 
तापिममा अएपनछ उपयकु्त स्थानमा िख्नु, त्यस्त ै
सामाग्रीिरु पनन प्रयोग गरिसकेपनछ यथास्थानमा िाख्न ु
पदयछ। अन्यथा दघुयिना भई माननस लाई चोि पिक 
लाग्ने वा मेशीनऔजाि िुि-फुि भई बबग्रने िुन 
सक्दछ। मेशीनसम्बन्धी कायय गदाय उक्त 
मेशीनसम्बन्धी पणूय ज्ञान िुन ुपदयछ। मेशीनऔजाि 
चलाउँदा पणुय रुपमा कजण्डसनमा ििेको िुन ुपदयछ ि 
यस सम्बन्धी काययगदाय साथीिरु सांग चल्ने जजस्कने 
तथा ठट्िा गने जस्ता काययिरु गनुय िुदैन। 

 

 

काया क्षेत्रको सरुक्षा: काम गने स्थानलाई सम्भापवत 
दघुयिना िुनवाि बचाउने काययलाई कायय क्षेत्रको सिुक्षा 
भननन्छ। काम गने स्थानलाई दघुयिना िुनवाि 
बचाउन तथा काययस्थलमा पनन कुन ैक्षनत निोस 
भन्नकालाधग काययक्षेत्रलाई सिुक्षक्षत िुनेगरि सि-सफाई 
गनुय, सवलैे देख्न ेगरि सांकेतिरु प्रयोग गनुयपदयछ; जस्तो 
सेजफ्ि व्यानिको प्रयोग गने, औजाि उपकिणिरु 
सफागिेि यथास्थानमा िाख्न े। 

 



 

   

 

िातािरणीय सरुक्षा:प्लम्वीङ्ग कायय भनेको 
वाताविणलाई सफाि स्वच्छ िाख्न ेकायय भएको िुनाले 
वाताविणलाई नकािात्मक प्रभावपाने कुन ैकायय यसमा 
गरिँदैन। ढल ननकासवाि आएको फोिि पानी ि अन्य 
पदाथयिरुले िाम्रो वरिपरि दगुयन्ध गिाउने सम्भावना 
अधधक िुन्छ। यसको लाधग ढल ननकास हठकसँग 
व्यवस्था गनुय पदयछ। जसका लाधग आकासवाि पिेको 
पानी कौससवाि ससधै सडकमा नझािी पाईपको 
माध्यमवाि जसमन सम्म झाने गनुय पदयछ। ढल 
ननकासलाई व्यवजस्थत बनाउन सफकएन भने यसवाि 
मानव जीवनमा पवसभन्न प्रकािका िोगिरु लाग्न 
सक्दछ जस्त:ै िैजा, िइफाइि, जजन्डस एत्याहद। घि, 

अस्पताल, अफफस आहद स्थानबाि आएको ढल 
ननकासलाई नदी नालिरुमा सोझै पठाउने गनायले नदी-
नालािरु फिि तथा दगुयजन्धत भएि िोगको सांिमण 
बढ्दछ। यसका लाधग ढलबाि आएको पानीलाई सजेफ्ि 
ट्याांक सा कपपि िुदै प्राकृनतक फफल्िे गिेि मात्र नदी 
नालामा समसाउन उपयकु्त िुन्छ। 

 

प्लम्वीङ्ग सामाग्रीिरु पवसभन्न मिेरियलले प्याफकां  
गिेि आएको िुन्छ। यसलेै सामानिरु जडान 
गरिसकेपछी तीी प्याफकङका सामानिरु ननजश्चत 
स्थानमा लगेि फाल्न ुपदयछ। यसरि प्लम्वीङ्ग कायय 
गदाय वताविणलाई कम भन्दा कम असि पािेि कायय 
गनुय पदयछ। प्लम्वीङ्ग कायय गदाय खाने पानीको पाइप 
ि ढलको पाइप समानान्ति िाख्नु िुीदैँन िाख्नु पिेमा 
ढलको पाइप तल ि पानीको पाइप माथीी पिेि िाख्न ु
पदयछ। 

 



 

   

 

सािारण प्रार्थलमक उपचार बारे जािकारी: घाइत ेवा 
बबिामीलाई स्थानीय श्रोत ि साधनको प्रयोग गिी 
घिना स्थल वा आस्पताल सम्म पयुायउन ुभन्दा 
अगाडी हदने साधािण उपचािलाई प्राथसमक उपचाि 
भननन्छ । 

 

 

प्रार्थलमक उपचार गिुाका उरे्दश्यहरु   

१. घाइतकेो ज्यान बचाउनकोलाधग। 

२. नछिो ननको पानयकोलाधग। 

३. झनझन िुने खतिाबाि बचाउनकोलाधग। 

प्रर्थालमक उपचारका िागी चाहहिे सामग्रीहरु  

१. कैची 
२. गज प्याि  

३. ब्यान्डजे  

४. डडिोल आहद  

प्रार्थलमक उपचार गिुा पिे आिस्र्थाहरु  

१. शिीिको कुन ैपानी भागमा चोिपिक लागेमा। 

२. नाथ्री फुिेि िगत बगेमा। 

३. िात खुट्िा मकेमा। 

४. दघुयिनामा  परि घाइत ेभएमा आहद। 

काययशालमा वा कायय क्षेत्रमा कायय गदाय घाउ चोि पिक लाग्न सक्दछ यसको लाधग प्रथसमक 
उपचािका सामाधग्रिरु ििदमा तयािी अवस्थामा िाख्न ेगनुय पदयछ।  

  



 

   

 

केहि मित्वपूणय सुिक्षा धचन्ि ि सुचना 

खतिा 
 

उच्च भोल्िेज प्रज्वलनससल पदाथय 

डस्ि मास्क 

 

सेजफ्ि जुत्ता सेजफ्ि पञ्जा 

सेजफ्ि गग्लस सेजफ्ि एयि प्लग सेजफ्ि िेल्मेि 

प्रवेश ननर्धे 

 

चुिोि पपउन ननर्धे िोक्निुोस  

पानी पपउन ननर्धे 

 

माननस काम गदै बाहिि 

  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: सरुक्षा अपिाउिे 
बबर्य/इकाई आधािभतूसीपिरु 

सीप/अवधािणा सिुक्षा अपनाउने 

कायय वधयक उद्धेश्य: अवस्था : कुनपैनन  प्लम्वीङ्ग सीप (Any plumbing task) 

के काम : सिुक्षा अपनाउन 

कनत िाम्रो: व्यजक्तगत सिुक्षाका उपकिणिरु प्रयोग गिेको छ, सामग्री, औजाि 
तथा उपकिण सिुक्षक्षत तरिकाले िाखकेो छ, कायय स्थल सिुक्षक्षत बनाएको छ, 

साधािण प्राथसमक उपचाि बािे बताउन सक्दछ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

िेल्मेि, सेजफ्ि बिु, सेजफ्ि गगल्स, एयि प्लग, सजेफ्ि ग्लोभ, सेजफ्ि ज्याकेि, सेजफ्ि 
बेल्ि, एप्रोन, सेजफ्ि व्यानि आहद। 

कायय-सम्पादन ननदेसशका 
# खुड्फकलािरु िो/छ 

 िोइन/ 

छैन 

१.  आवस्यकता अनसुािको सामाग्रीिरु सांकलन गने। 
   

२.  एप्रोन लगाउन।े 
   

३.  सेजफ्ि िेल्मेि लगाउने। 
   

४.  सेजफ्ि बिु लगाउने। 
   

५.  सेजफ्ि ग्लोभ लगाउने। 
   

६.  एयि प्लग लगाउने। 
   

७.  सेजफ्ि गगल्स लगाउने। 
   

८.  सेजफ्ि व्यानि प्रयोग गने। 
   

९.  लगाएको कपडा तथा अन्य सामाग्री सिुक्षक्षत ठाउीमँा िाख्न।े 
   

सफलतापवूयक सम्पन्निुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सुिक्षा/सांवेदनशील खडु्फकलािरु:- 

  



 

   

 

अभ्यास १: सरुक्षा अपिाउिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: व्यजक्तगत सिुक्षा अपनाउने 

 

 

WHAT के सिुक्षा सम्बन्धी सामग्रीिरुको उपयकु्त प्रयोग गिेि देखाउ 

 

HOW कसरी एक्ला-एक्लै :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि सिुक्षा सम्बन्धी सामग्रीिरुको 
उपयकु्त प्रयोग गिेि देखाउने। 

• प्रयोग गिेको प्रसशक्षकलाई मलू्याँकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय २०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत/सामाग्रीहरु 

(िेल्मेि, सेजफ्ि बिु, सेजफ्ि गगल्स, एयि प्लग, सजेफ्ि ग्लोभ, सेजफ्ि ज्याकेि, 

सेजफ्ि बेल्ि, एप्रोन, सजेफ्ि व्यानि) 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

अभ्यास १: सरुक्षा अपिाउिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: काययस्थलमा सिुक्षा अपनाउने 

 

 

WHAT के काययस्थलमा सिुक्षा अपनाएि देखाउ। 

 

HOW कसरी ४-४ जनाको समिुमा 

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि काययस्थल सिुक्षक्षत पािेि देखाउने। 

• प्रयोग गिेको प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय ३०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत/सामाग्रीहरु 

(अव्यबजस्थत तथा असिुक्षक्षत काययस्थल) 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: सरुक्षा अपिाउिे 

१) िाउकाको सिुक्षा गनय के को प्रयोग गरिन्छ? 

क) सेजफ्ि ग्लोभ 

ख) सेजफ्ि िेल्मेि 

ग) सेजफ्ि गगल्स 

घ) क्याप (िोपी) 
२) काययक्षेत्रमा कायय िँुदैछ भन्ने कुिको जानकारिका लाधग के को  प्रयोग गरिन्छ? 

क) सेजफ्ि ब्यानि 

ख) सेजफ्ि िेल्मेि 

ग) भर् याङ 

घ) एप्रोन 

३) अग्लो स्थानमा कायय गदाय सिुक्षक्षत ििनको लाधग के को प्रयोग गरिन्छ? 

क) सेजफ्ि बिु 

ख) सेजफ्ि ग्लोब 

ग) सेजफ्ि गगल्स 

घ) सेजफ्ि बेल्ि 

४) खुट्िाको सिुक्षाको लाधग प्रयोग गरिने सेजफ्ि बिु कुन सिुक्षा अन्तगयत पदयछ? 

क) व्यजक्तगत सिुक्षा 
ख) काययस्थलको सिुक्ष 

ग) मेससन, औजाि तथा सामग्रीको सिुक्षा 
घ) कायय क्षेत्रको सिुक्षा 

५) काम अनसुाि प्रष् ि देखखने गरि सांकेत धचन्ििरु प्रयोग कुन सिुक्षा अन्तगयत पदयछ? 

क) व्यजक्तगत सिुक्षा 
ख) मेशीन, औजाि तथा सामाग्रीको सिुक्षा 
ग) काययक्षेत्र सिुक्षा 
घ) अन्ति व्यजक्तगत सिुक्षा 

  

  



 

   

 

सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको जािकारी 

पाठ योजिा:सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको जािकारी 
बबषय (सीप/अििारणा): सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको जािकारी 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

सामाग्री, औजाि तथा उपकिणको जानकािी हदने। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• सामाग्री, औजाि तथा उपकिण परिभार्ा बताउन।े 

• सामाग्री, औजाि तथा उपकिण वीच फिक छुिाउने। 

•  सामाग्री, औजाि तथा उपकिण सचूी तयाि गने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तष्क मन्थन 

मौखखक प्रश् न ि 
छलफल 

प्रसशक्षाथीिरुलाई आफ्नो घिमा भएको औजाििरुको 
नाम भन्न लगाउन े

सब ैऔजाि न ैिुन त? 

पीाठको परिचय हदन।े 

पाठको उद्वेश्य बताउने। 

 ५’ 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

धचत्रयकु्त प्रदशयन 

अभ्यास 

मलु्याांकन 

सामाग्री, औजाि तथा उकिणको परिभार्ा बताउने। 

सामाग्री, औजाि तथा उपकिण वीच फिक बताउने। 

प्लम्बििरुले काम गदाय प्रयोग गने सामाग्री, औजाि 
तथा उपकिणको सलष्ि तयाि गिेि देखाउने। 

प्लम्बििरुले काम गदाय प्रयोग गने सामाग्री, औजाि 
तथा उपकिण धचनाउने। 

प्लम्बििरुले काम गदाय प्रयोग गने सामाग्री, औजाि 
तथा उपकिणको प्रयोग बािे बतउने। 

प्लम्बििरुले काम गदाय प्रयोग गने सामाग्री, औजाि 
तथा उपकिणको धचत्र धचनेि नाम लेख्न ेप्राजक्िस 

मौखखक 

 

जफ्लप चािय 
 

खास बस्त ु

 

 

 

मलु्याांकन 
कपी 
 

१०’ 

५’ 

१५’ 

 

२०’ 

 

३०’ 

 

२०’ 

 

१०’ 



 

   

 

गिाउने। 

प्लम्बििरुले काम गदाय प्रयोग गने सामाग्री, औजाि 
तथा उपकिणको मित्व तथा सिुक्षक्षत प्रयोग बािे 
बताउने। 

सारांस Summary: 

प्रश् नोत्ति ननम्म प्रश् निरु सोध्ने 

पाइप िीने्च भनेको के िो? 

डाइको प्रयोग के कामका लाधग गरिन्छ? 

िि प्लेिको काम के िो? 

प्लम्बििरुले काम गदाय प्रयोग गने सामाग्री, औजाि 
तथा उपकिण बीचको फिक बताउनिुोस?् 

मौखखक ५’ 

जम्मा समय:  १२०समने
ि 

 
  



 

   

 

cWoog सामाग्रीहरु: सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको जािकारी 
पररचय: 

समाग्री: पवसभन्न कायय तथा तासलममा कामगदाय खपत भएि जाने वस्तिुरुलाई सामाग्री भननन्छ। 
तासलममा प्रयोगिुने सामग्रीिरुलाई प्रसशक्षण सामग्री ि पेशागत सामाग्री भनेि दइुभागमा बबभाजन गनय 
सफकन्छ। प्रसशक्षण सामग्रीमा िान्सपिेन्सी, वाल चािय, पपेि, जफ्लपचािय पदयछन भने पेशागत सामग्रीमा 
पाइप, फफहिङ, जुि, थ्रेडससल िेप आहद पदयछन।् 

औजार:सस्ता तथा लामो समय नहिक्ने, िातद्वािा प्रयोग गरिने, चलाउन सजजला वस्तलुाई औजाि 
भननन्छ । जस्त:ै घन, िेक्स फे्रम, िेन्च आहद । 

उपकरण:औजाि भन्दा वहढ हिकाउ, स्थाइ रुपमा प्रयोग गरिने वस्तिुरुलाई उपकिण भननन्छ। 
उपकिणिरु पनन प्रसशक्षण ि पेशागत भनेि दईु भागमा पवभाजन गरिन्छ । जस्त:ै मजल्िमेडडया 
प्रोजेक्िि, िेसलसभजन आहद प्रसशक्षण उपकिण िुन भने पाइप डाई, डड्रल मेशीन, ग्रर् याजन्डङ मेशीन 
पेशागत उपकिण िुन ्। 

सामाग्री, औजार तर्था उपकरण सचूी तयार गिे 

सामाग्री औजार मेशीि/उपकरण/यन्त्र 

माइल्ड जस्िल फ्लयाि मेजरिङ िेप पावि स 

एङगल आइिन िेक्स फे्रम पाइप भाइस 

जज आई पाइप उडन स चेन भाइस 

जज आई एल्बो धचजल िि प्लेि 

जज आई सकेि पकेि नाइफ व्लो ल्याम्प 

जज आई हि पाइप किि डड्रल मेससन 

जज आई यनुनयन रिमि k|]z/ िेस्ि पम्प 

 

सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको काया तर्था प्रयोग 

सामग्री  )Materials/resources) 

पाइप:पाइप गोलो, चािपािे, cfotfsf/, त्रीभजु 
आकािमा ि पवसभन्न धातदु्वािा ननसमयण 
गरिन्छ जस्त;ै फलाम, प्लाजस्िक, तामा, पपत्तल, 

जस्िल, ससमेन्ि आहद। प्लम्वीङ्ग पेशामा सव ै
भन्दा धेिै प्रयोग िुने सामाग्री मध्ये पाइप 
पदयछ। प्लम्वीङ्ग पेशामा G.i pipe, PPR, PVC, 

 



 

   

 

CPVC, PE पाइपको वहढ प्रयोग गरिन्छ। 
 

जुट: पाइप जडान वा फफहिङ गदाय पानी सलकेज 
निोस भनेि जुिको प्रयोग धगन्छ । यो एक 
प्रकािको धागो वा सतुरि िो यसले पाइपको 
थ्रेडमा वसेि प्याफकङको काम गदयछ। 

 
 

थ्रेडलसि टेप:जज. आई. पाइपको फफहिङ जडान 
गदाय पानन सलकेज बन्द गनयको लाधग प्रयोग 
गरिने एक प्रकािको निम प्लाजष्िक जस्तो 
पादाथयबाि बनको िेपलाई थ्रडे ससल िेप 
भननन्छ यो बजािमा फकन्न पाइन्छ। पाइपमा 
फफहिङ जडान गदाय पाइपको थ्रेडमा खखया 
नलागोस ि जुिलाई बचाइ िाख्नको लाधग यसको 
प्रयोग गरिन्छ। यसको प्रयोग जुि लगाउन ु
भन्दा पहिला ि जुि लगाइसके पछी दबु ैपिक 
गरिन्छ। 

 

 

औजार (Tools) 

माफका ङ स्क्राइिर (Marking scriber): कुन ैपनन 
काययवस्तमुा धचन्ि लगउन प्रयोग गरिने औजाि 
लाई माफकय ङ स्िाइवि भननन्छ यो कडा फलामले 
बनेको िुनकुा साथै नतखो चचु्चो भएको िुन्छ। 

 

मेजररङ टेप:कुन ैपनन काययबस्त ुनाप्न प्रयोग 
गरिने औजािलाई मेजरिङ िेप भननन्छ यो 
पवसभन्न प्रकाि ि लम्बाइमा पाइन्छ। मेजिीङ 
िेपमा इन्च/फफि तथा सजेन्िसमिि/समिि दवु ै
इकाइ भएको वा एउिा मात्र इकाई भएको 
पाइन्छ। 

 



 

   

 

हेन्ड हेक्स (Hand hacksaw):यो एउिा काट्ने औजाि 
िो यसमा ब्लेड (blade) जडान गरिएको िुन्छ । 
यो फलाम जस्ता कडा वस्तिुरु काट्नका लाधग 
प्रयोग गरिन्छ। यसमा फ्रम, कहिङ्ग व्लेड, िेन्डल 
ि स्िु पवसभन्न भग िरु िुन्छन।् यसको व्लेड 
िाइ कावयन जस्िल वा िाइ जस्पड जस्िल वानेको 
िुन्छ । यो फलाम वाि फलाम काट्न बनाइएको 
औजाि िो । यसको लम्वाई ३० सेजन्ि समिि 
िुन्छ। यसको ब्लेडमा २४-३२ दाांती िुन्छ ि यो 
पवसभन्न डडजाइन तथा आकािमा पाईन्छ। 

 

पाइप रेन्च (Pipe wrench): पाइपलाई समातिे कस्न 
तथा खोल्न प्रयोग गरिने औजािलाई पाइप िेन्च 
भननन्छ यसमा पाइप कस्दा नधचजप्लयोस 
भन्नाको लाधग दाांनतिरु बनाइएको िुन्छ। 
प्लम्वीङ्ग काययमा यो औजाि सब ैभन्दा धेिै 
प्रयोग गरिन्छ। यसको लम्वाई अनसुाि ६”, ८”, 

१०”, १२”, १४” ि @$'' को साईजमा पाइन्छ । 

 

एड्जस्टेिि रेन्च (Adjustable wrench):नि बोल्ि 
खोल्न ि कस्न प्रयोग गरिने औजािलाई 
एड्जस्िेवल िेन्च भननन्छ। यसलाई नि बोल्ि 
अनसुाि ठुलो सानो गरि साईज घिाउन वढाउन 
समल्ने गरि बनाइएको िुन्छ। 

 

घि (Hammer):काययबस्तमुा हिकायउन, ठोक्न ि 
फुिाउने काममा प्रयोग गरिने औजािलाई 
घन/िेम्मि भननन्छ। यो कडा फलाम वा कावयन 
जस्िलबाि बनाइएको िुन्छ । कामको प्रकृनत िेिेि 
यो पवसभन्न फकससमको ि साइजको िुन्छ।  

नर्िो (Chisel): धात ुव फलामलाई काट्न  प्रयोग 
गरिने औजािलाई नछनो/धचजल भननन्छ। धात ु
काट्ने धचजललाई मेिल धचजल ि वाल/सभत्ता 
काट्ने धचजललाई वाल धचजल भननन्छ। 

 



 

   

 

फ्ललयाट /]tL (Flat file): कडा फलामवाि बनेको 
फलाम खखयाउन प्रयोग गरिने औजािलाई 
फ्ल्याि फाइल भननन्छ। यसको सतिमा खस्रो 
धाि वनाइएको िुन्छ ि यो पवसभन्न साइजमा ि 
आकािमा पाइन्छ।  

ररमर (Reamer): पाइपलाई िेक्स वा पाइप कििले 
कािेपनछ पाइपमा ननस्केको वि ििाउन प्रयोग 
गरिने औजालाई रिमि भननन्छ। रिमि सभबत्र ि 
वाहििी दबु ैसतिको लाधग छट्िा- छुट्िै वा 
एउिैमा दवु ैभएको पाइन्छ । 

 

डाइ सेट (Die set): पाइपमा बाहििी भागमा थ्रेड 
काट्ने औजािलाई डाइ भननन्छ । डाइ सेि 
पवसभन्न प्रकाि ि साइजमा पाइन्छ जस्त:ै िोिेड 
डाई सेि ि र् याचिे डाई सेि। िोिेड डाइ सेि 
भन्नाले थ्रेड काट्दा पणूय रुपमा धुमाउन ुपने 
िुन्छ ि यसमा डाई एक िुिा वा दईु िुिाको 
िुन्छ। र् याचेि डाई सिेले थ्रडे काट्दा र् याचेिल े
गदाय िेन्डल पिुा घमुाउन ुनपने िुन्छ। यसमा 
डाई हिथ चाि िुिा िुन्छ। 

 

ड्रड्रिविट: डड्रल मेशीनमा िाखिे प्वाल पाने 
औजािलाई डड्रल पवि भननन्छ। डड्रलपवि सभत्तामा 
ि फलाममा प्वल गने फिक-फिक पाइन्छ। 
फलाममा प्वाल पाने डड्रलपवि पिैु कावयन 
जस्िलको िुन्छ भने सभत्तामा प्वाल पाने 
डड्रलपविको िुप्पामा कावायइि हिप फफि गरिएको 
िुन्छ। 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

उपकरण/यन्त्र (Machine/equipment) 

पाइप भाइस (Pipe vice): प्लम्वीङ्ग काययमा पाइप 
च्याप्ने साधनलाई पाइप भाइस भननन्छ । यो 
पवसभन्न प्रकािका िुन्छन।् चेन kfOk भाइसमा 
तल k \̂l^ ज िुन्छ ि माधथ k \̂l^ चेनले पाइप 
च्याप्ने िुन्छ । ज पाइप भाइसमा तलको ज 
फफक्स िुन्छ ि माथी k \̂l^को ज ले पाइप 
च्याप्ने िुन्छ। 

 

हात ेड्रड्रि मेशीि (Hand Drill machine): डड्रल पवि 
प्रयोग गिेि प्वाल पाने औजािलाई डड्रल मेशीन 
भन्दछन ्। यो सजजल ैिेण्डल गनय सफकने ि दइु 
प्रकािको पाइन्छ। सभत्तमा ि फलाममा Kjfn पाने 
।सभत्तामा Kjfn पाने डड्रल मेशीनमा ह्यामि गने 
गरि बनाइएको िुन्छ भने फलाममा प्वाल पाने 
डड्रल मेशीनसाधािण घमु्ने मात्र िुन्छ। 

 

हट प्िेट (Hot plate): kf]]lnlylng पाइप जडान 
गनय प्रयोग गरिने औजािलाई िि प्लेि भननन्छ 
यो पवसभन्न आकाि ि साईजमा पाइन्छ । िि 
प्लेिलाई ब्लो ल्याम्पले तताएपनछ िि प्लेिमा 
िेफ्लोन vf]n िाखेि पाइपलाई तताउन ुपदयछ 
अन्यथा िि प्लेिमा पाइपमा िाँस्ने भई हठक 
तिीका सांग जडान निुने िुन्छ। 

 

वपवपआर lxl^ª प्िेट (PPR Heating plate): PPR 

पाइप जडान गनय प्रयोग गरिने औजािलाई PPR 

हिहिङ प्लेि भननन्छ । यसमा इलेजक्िक सप्लाई 
हदएपनछ िातो वपत्त बल्दछ ि तापिम पगेुपनछ 
िरियो बपत्त बल्दछ । जस्ल ेगदाय पाइप जोड्न 
सफकन्छ । यसमा Psfk \̂l^ मेल ि अकोk \̂l^ 
फफमेल गरि ttfpg] डाइ /fv]sf] िुन्छ। जस्ले 
गदाय पाइप ि फफहिङ एकै पिक तताउन ुपने 
िुन्छ। 

 



 

   

 

प्रेशर टेस्ट पम्प (Pressure test pump):पाइप जडान 
गरिसकेपनछ पानी चहुिएको छ छैन िेनयको लाधग 
पे्रसि हदन प्रयोग गरिने पम्पलाई पे्रसि िेस्ि 
पम्प भननन्छ यसमा प्रेसि िेनय प्रसि गेज जडान 
गरिएको िुन्छ । 

 

न्द्स्प्रट िेभि (Sprit level):प्लम्वीङ्ग काययमा सोझो 
ि तसेो लेभल िेनय जस्प्रि लभेलको प्रयोग गरिन्छ 
यसमा लेभल िेनय पवचमा स्प्रीि िाखखएको िुन्छ 
। 

 

 

 

 

  



 

   

 

अभ्यास १: सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको जािकारी 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: सामाग्री, औजाि तथा उपकिणको जानकािी 

 

 

WHAT के सामाग्री, औजाि तथा उपकिणको छुट्याउने। 

 

HOW कसरी सामहूिक प्रयोगात्मक कायय :-  

• वकय शपमा जाने। 

• हदएइको िेवलुमा भएको सामाग्री, औजाि तथा उपकिण छुट्याउने। 

• छुट्याएको सामाग्री, औजाि तथा उपकिण प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको 
लाधग देखाउने। 

 

TIME समय २०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत/सामाग्रीहरु 

सामाग्री, औजाि तथा उपकिण छिपस्ि िाखखएको िेबलु 

 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको जािकारी 
१) जज आइ पाइपमा कुन औजािले थ्रेड काट्ने गरिन्छ? 

क) पाइप डाइ 

ख) पाइप मेससन 

ग) पाइप भाइस 

घ) पाइप रिमि 

२) सभत्तामा कुन उपकिणले प्वाल गने  गरिन्छ? 

क) घन 

ख) नछनो 
ग) डड्रल मेससन 

घ) प्रेसि िेस्ि पम्प 

३) पप पप आ पाइप कुन औजािले जोड्न सफकन्छ? 

क) फ्लान्ज 

ख) वसि 

ग) हिहिङ प्लेि 

घ) तावा 
४) पाइलाई खोल्न ि कस्न कुन औजाि उपयकु्त िुन्छ? 

क) एडजस्िेवल िेन्च 

ख) पाइप िेन्च 

ग) पाइप डाई 

घ) पाईप रिमि 

५) कुन ैवस्तकुो लाम्वाई, चौडाई, उचाई नाप्न कुन औजािको प्रयोग गने गरिन्छ? 

क) जस्िल स्केल 

ख) मेजरिङ िेप 

ग) पे्रसि िेस्ि पम्प 

घ) lkmQf ^]k 

 

  

  



 

   

 

कायािस्तु िाप्िे 

पाठ योजिा :कायािस्तु (workpiece) िाप्ि े

बबषय (सीप/अििारणा): कायािस्त ु(workpiece) िाप्ि े

काया ििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था : ड्इांग/साइज 

के काम : काययवस्त ुनाप्ने 

कनत िाम्रो: नाप±१ सम.सम. मा छ, धचन्ि प्रष्ि देखखने छ। 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• एकाईको परिचय वताउने 

• एकाइका प्रकाि बताउन े

• FPS बाि MKS system मा रुपान्तिण गने 

• नाप्ने औजािको बिेमा बणयन गने (रुलि, फफता,िेप) 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौखखक प्रश् न ि 
छलफल 

काययवस्त ुदेखाएि प्रश् न सोध्ने यसको लम्वाई ि चौडाइ 
कनत छ? 

kf&sf] परिचय हदने। 

पाठको उद्वेश्य बताउने। 

 30' 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

 

तोक कायय 
 

प्रदशयन 

मलु्याांकन 

एकाइको परिचय हदने ि प्रकाि बताउने। 

FPS बाि MKS system मा रुपान्तिण गिेि देखाउने। 

FPS बाि MKS system मा रुपान्तिण गनय लगाउने। 

नाप्ने औजाििरुको बािेमा बताउने। 

काययवस्त ुनापेि देखाउने। 

काययवस्त ुनाप्न प्राजक्िस गिाउने। 

काययवस्त ुनापेको मलू्याांकन गने। 

मौखखक 

 

कालोपािी 
 

 

जफ्लप चािय 

२०’ 

30' 

30' 

30' 

40' 

200' 

30' 

 

सारांस Summary: 



 

   

 

प्रश् नोत्ति FPS ससस्िम भनेको के िो? 

MKS ससस्िम भनेको के िो? 

FPS बाि MKS ससस्िम तथा MKS बाि FPS ससस्िममा 
रुपान्तिण गने फमुयला बतीाउनिुोस?् 

मौखखक 10' 

जम्मा समय:  420 
समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ियि सामाग्रीहरु: कायािस्तु (workpiece) िाप्ि े

पररचय: 

कुन ैपनन वस्तकुो नाप िुन्छ। बस्तकुो लम्वाई, 

चौडाई, उचाई, गोलाई, आयतन, वजन आहद सब ैनाप्न 
सफकन्छ। ठोस पदाथयलाई फकलोग्राम, ग्राम, पाउणड, 

फफि, इन्च, गज, सजेन्िसमिि, समसलसमिि, समिि आहद 
इकाईबाि नापपन्छ भने तिल पदाथयलाई समसलसलिि, 

सलिि औांस, ग्यालन इत्याहद इकाईवाि नापपन्छ। 

िाप र इकाई 

यिाँ ठोस पदाथयको आकाि नाप्ने इकाईका बािेमा चचाय गरिन्छ। नापका दईुविा इकाईिरु पवश् वभिी 
प्रचसलत छन ्नत िुन;् 

१ बब्रहिस इकाई 

२ मेहिक इकाई 

१ बिहटस इकाई:- 

वजनलाई पाउण्डमा, दिुीलाई फफि, इन्च, लाइन, गज इत्याहद इकाईमा ि समयलाई सकेेण्ड इकाईमा 
नापपन्छ भने त्यस इकाईलाई बब्रहिस इकाई भननन्छ। जस्तो;  

१ इन्च =  १६ लाइन 

१ फफि  =  १२ इन्च 

१ गज =  ३ फफि 

१ माइल = १७६० गज 

438 Grain  =  1 Ounce 

16  Ounce  =  1 Pound 

2240  Pound  = 1 Ton 

२ मेहिक इकाई 

वजनलाई फकलोग्राम, ग्राम जक्वन्िल, दिुीलाई समिि, सेजन्िसमिि, समसलसमिि ि समयलाई सेकेण्ड इकाईमा 
नापपन्छ भने त्यस इकाईलाई बब्रहिस इकाई भननन्छ। जस्तो;  

१ सेजन्िसमिि = १० समसलसमिि 

१ मीिि  = १०० सजेन्िसमिि  

१ फकलो समिि = १००० समिि 

१ समिि = १००० समसलसमिि 



 

   

 

बिहटस एकाई र मेहिक एकाईको रुपान्तरण 

१ के.जी. = २.२ पाउण्ड 

१ इन्च = २.५४ से.मी. = २५.४ मी.मी. 

१ फफि = ३०.४८ से.मी. = ३०४.८ मी.मी. 

१ गज = ०.९१४४ समिि = ९१.४४ से. मी. = ९१४.४ समसल समिि 

िाप्िे औजारहरु 

मेजररङ टेप: कुन ैपनन काययबस्त ुनाप्न प्रयोग गरिने औजािलाई मेजरिङ िेप भननन्छ यो पवसभन्न 
प्रकाि ि लम्बाइमा पाइन्छ। मेजिीङ िेपमा इन्च/फफि तथा सेजन्िसमिि/समिि दवु ैइकाइ भएको वा 
एउिा मात्र इकाई भएको पाइन्छ। बजािमा यो सजजल ैफकन्न पाइन्छ, यो जस्िलबाि बनेको धेिै पाइन्छ 
ि १ समिि देखख ५ समिि सम्मको नापमा पाइन्छ। 

रुिर: जस्िल, प्लाजष् िक तथा काठबाि बनेको ि नाप्नका लाधग प्रयोग गरिने औजािलाई रुलि भननन्छ। 
यसमा फफि, इन्च, लाइन तथा समसलसमिि, सेजन्िसमिि ि समििमा इकाईिरु हदइएको िुन्छ। यो ६ इजन्च 
देखख ३९ इजन्च वा १५ सेजन्ि समिि देखख १ समिि सम्मको लम्बाइमा पाइन्छ। 

फििा: लधचलो प्लाजष् िकवाि बनेको िोलगनय समल्ने खालको औजाि जुन नाप्ने काययमा प्रयोग गरिन्छ 
त्यसलाई फफत्ता भननन्छ। साधािणतया लामो लम्बाइिरु नाप्नको लाधग यसको प्रयोग गरिन्छ। यो 
पवसभन्न लम्बाइमा पाइन्छ १ समिि १०समिि, ३० समिि ि १०० समिि भने यसमा सेजन्िसमिि, समिि, 

इन्च ि फफि स्केल कोरिएको िुन्छ। 

  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: कायािस्त ु(workpiece) िाप्ि े
बबर्य/इकाई आधािभतू सीपिरु (Fundamental Skills) 

सीप/अवधािणा काययवस्त ु(workpiece) नाप्न े

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था: ड्इांग/साइज 

के काम: काययवस्त ुनाप्ने 

कनत िाम्रो: नाप±१ सम.सम. मा छ, धचन्ि प्रष्ि देखखने छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

वकय पपस, मेजरीङ  टेप 

कायय-सम्पादन ननदेसशका 
# खुड्फकलािरु िो/छ 

 िोइन/ 

छैन 

१.  औजाि, उपकिण तथा सामाग्री जम्मा गने। 
   

२.  काययवस्त ुनाप्नको लाधग तयाि गने। 
   

३.  काययवस्तकुो एक छेउमा फफत्ता अड्याउने। 
   

४.  आवस्यक नापमा धचन्ि लगाउने। 
   

५.  धचन्िलाई प्रष्ि देखखने बनाउने। 
   

६.  औजाि सफा गने। 
   

७.  औजाि उपयकु्त ठाउमा िाख्न।े 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

 

  



 

   

 

अभ्यास १: कायािस्त ु(workpiece) िाप्ि े
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: काययवस्त ु(workpiece) नाप्न े

 

 

WHAT के हदइएको काययवस्त ु(workpiece) नाप्न े

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि काययवस्त ु(workpiece) नाप्न।े 

• नाप प्रसशक्षकलाई देखाउने। 

 

TIME समय ४०’ 

 

आिश्यक श्रोत/सामाग्रीहरु काययवस्त,ु मजेरिङ िेप 

धन्यबाद Thank you 

  



 

   

 

अभ्यास २: कायािस्त ु(workpiece) िाप्ि े

Date (समनत) 
: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: काययवस्त ु(workpiece) नाप्न े

 

 

WHAT के हदइएको काययवस्त ु(workpiece) नाप्न े

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक नाप सलने। 

• FPS बाि MKS ससस्िम तथा MKS बाि FPS ससस्िममा 
रुपान्तिण गने। 

• नाप प्रसशक्षकलाई देखाउने। 

 

TIME समय ३०’ 

 

RESOURCES NEEDED आिश्यक 
श्रोत/सामाग्रीहरु 

slk, snd, d]hl/ª ]̂k, sfo{j:t" 

धन्यबाद Thank you 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: कायािस्त ु(workpiece) िाप्ि े

१) १ इन्चमा कनत समसल समिि िुन्छ? 

क) २६.४ 

ख) २५.४ 

ग) २४.५ 

घ) २२.४ 

२) १ फफिमा कनत इन्छ िुन्छ? 

क) १० इन्च 

ख) ११ इन्च 

ग) १२ इन्च 

घ) १३ इन्च 

३) ३ फफि भनेको कनत गज िो? 

क) १ गज 

ख) २ गज 

ग) ३ गज 

घ) ४ गज 

४) १००० समसलसमिि को कनत समिि िुन्छ? 

क) ०.५ समिि 

ख) १ समिि 

ग) २ समिि 

घ) ३ समिि 

५) एक समििमा कनत सेजन्िसमिि िुन्छ? 

क) १५० सेजन्िसमिि 

ख) १३० सेजन्िसमिि 

ग) १०० सेजन्िसमिि 

घ) १००० सेजन्िसमिि 

  

  



 

   

 

प्िम्िीङ्ग लसम्िि ड्र गिे 

पाठ योजिा  :प्िम्िीङ्ग लसम्िि ड्र गिे 

बबषय (सीप/अििारणा): प्िम्िीङ्ग लसम्िि ड्र गिे 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था : प्लम्वीङ्ग काययको ङ्रईङ  

के काम : प्लम्वीङ्ग ससम्वल ड्र गने 

कनत िाम्रो: ससम्बल प्रष्ि छ, ससम्वल समलकेो छ, 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• प्लम्वीङ्गससम्बलको परिचय हदने। 

• साांकेनतक धचन्िका प्रकाि बणयन गने। 

• साांकेनतक धचन्ििरु धचन्ने/वताउने। 

• साांकेनतक धचन्िका ड्रईङ गने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

प्रश्नोत्ति ि छलफल • महिला ♀ ि परुुर्को ♂ ससम्बल देखाएि   ि 
छलफल गने। 

• पाठको परिचय : प्लम्बीङ्ग ससम्बल ड्र गने। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने। 

छलफल 15' 

 

मखु्य अशं Main Body: 

ब्याख्या • प्लम्वीङ्ग नक्सा सम्बधीत बबसभन्न प्रश्न िाख्न े

• बािोमा हिड्दा देखेको ससम्बलिरु सोध्ने (ससनेमा 
िल, सपपङ मिल, Toilet िरुमा देखकेा ससम्बलिरु 
सम्झना गिाउने)। 

• प्लम्वीङ्ग नक्सा ि ससम्बलिरु बािे एक एक गरि 
व्याख्या गने  

• प्लम्वीङ्ग नक्सा ि ससम्बलको मित्व बािे 
व्याख्या गने  

• प्लम्वीङ्ग नक्सा ि ससम्बलको िात ेपसु्तक पढ्न 
हदने। 

मौखखक 

िात ेपसु्तक 

 

 

 

 

 

15' 

 

15' 

 

 

20' 

 

 

 

१५’ 



 

   

 

• ड्रईङ्ग गने हदने। १५’ 

190' 

 

सारांस Summary: 

प्रश्नोत्ति ि छलफल पाठ पढाएको बाि बोडयमा ससम्वल लेख्न ेि त्यसको 
नाम सोध्ने। 

जस्त:ै-  के को ससम्वल िो? 

• अन्तमा पनु: छलफल गने। 

छलफल 15' 

 

जम्मा समय:  300 

समनेि 

 

  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: प्िम्िीङ्ग लसम्िि ड्र गिे 

पररचय: 

कुनपैनन वस्तलुाई जनाउन प्रयोग गरिने छोिकरि रुपन ैसांकेत िो। वास्तपवक बस्तकुो धचत्रकोनय गाह्रो 
िुने तथा समय धेिै लाग्ने िुनाले ससम्बोलको प्रयोग गरिन्छ। प्रापवधधक नक्सािरुमा वस्तिुरु धचन्न ि 
त्यस अनसुाि प्रयोगमा ल्याउनका लाधग ससम्बोलको प्रिोग गरिन्छ। इजन्जननयिीङ पवर्यको प्लम्वीङ्ग 
पवधामा पनन ससम्बोलको प्रसस्त ैप्रयोग िुन्छ। प्लम्वीङ्ग पवर्यमा प्रयोग िुने ससम्बोललाई प्लम्वीङ्ग 
ससम्बोल भन्दछन।् प्लम्वीङ्ग पवर्यमा पवसभन्न सामधग्रिरुको ससम्बोल प्रयोग गरिन्छ; जस्त:ै- धाििरु, 

बथिब, कमोड, भल्भ आहद। 

प्िम्िीङ्ग विषयमा प्रयोग हुिे लसम्बोिका प्रकारहरु 

प्लम्वीङ्ग पवर्यमा पवसभन्न फकससमका ससम्बोल िरुको प्रयोग गरिन्छ। यसमा पवशरे्त: सामग्रीिरुन ै
िुन्छन।् ड्रइङ गनय ि बझु्नका लाधगन ैससम्बोलिरुको प्रयोग गरिन्छ। सामग्रीिरुलाई बधगयकिण गरिएको 
आधािमा ससम्बोलका प्रकाि ननम्नानसुाि छ; 

lkmS;r/ लसम्बोि: प्लम्वीङ्ग काययमा प्रयोग गरिने lkmS;r/x? जस्त:ै पवव कक, सावि, वाल समक्स्चि, 

वेससन समक्स्चि िरुका ससम्बोलिरुलाई फफक्स्चि ससम्बोल भननन्छ।  

पाइप लसम्बोि: प्लम्वीङ्ग काययमा पाइपको ससम्बोल अननवायय छ फकनफक कुन ठाउँमा कस्तो पाइप 
लाइनिरु िाख्न ेिो त्यो बझु्नका लाधग पाइपको ससम्बोल प्रयोग गरिन्छ। जस्तो: तातो पानीको पाइप 
लाइन, धचसो पानीको पाइप लाइन, पाइप ज्याकेहिङ आहद। 

भलिहरुको लसम्बोि: प्लम्वीङ्ग काययमा प्रयोग िुने पवसभन्न भल्विरु प्रयोग िुने िुनाले यसको प्रयोग 
बहढन ैिुन्छ। कुन ठाँउमा कस्तो भल्व प्रयोग गरिने िो सो कुिा यहि l;Daf]n सञ्चाि गदयछ। जस्तो: 
गेि भल्व, बििफ्लाई भल्व, सेजफ्ि भल्व, नन रििनय भल्व आहद। 

एप्िायन्सको लसम्बोि: घिमा प्रयोगिुने पवसभन्न पवसभन्न एप्लायसन्सिरुको ससम्बोल लाई एप्लायन्स 
ससम्वोल भननन्छ। एप्लायन्सको ;flRrs} धचत्र कोनयको लाधग धेिै समय लाग्ने मात्र नभ ैगार् ह्रो पनन 
िुन्छ। एप्लायन्समा कमोड, फ्लोि प्यान, वेसशन, वाथ िव, आहद पदयछन।् 

  



 

   

 

प्िम्िीङ्ग लसम्बोिहरु 

१. एल्बो 
 

२. फ्लौि ट्याप  

३. हि 

 

४. वाई ट्याप 

 

५. सकेि  ६. वास वेससन 
 

७. िस 

 

८. कमोड 

 

९. यनुनयन 
 

१०. ईलेजक्िक हििि 

 

११. पाईप 
 

१२. बाथ िब 
 

१३. िेडुसि सकेि 
 

१४. जक्लन आउि 

 

१५. गेि भल्ब  १६. वािि समिि  

१७. एङ्गल भल्ब  १८. चेक भल्व  

१९. धािा  २०. सेजफ्ि भल्ब 

 

२१. समकससङ्ग भल्ब  २२. विि फ्लाई 
भल्ब 

 

२३. सावि  २४. ग्लोव भल्ब 
 

२५. वोिल ट्याप 

 

  

 

  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: प्िम्िीङ्ग लसम्िि ड्र गिे 
बबर्य/इकाई आधािभतू सीपिरु (Fundamental Skills) 

सीप/अवधािणा प्लम्वीङ्ग ससम्वल ड्र गने 

 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था: प्लम्वीङ्ग काययको ङ्रईङ  

के काम: प्लम्वीङ्ग ससम्वल ड्र गने 

कनत िाम्रो: ससम्बल प्रष्ि छ, ससम्वल समलकेो छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

ड्रइङ बोडय, पेजन्सल, ड्रइङ सामाग्रीिरु, ड्रइङ पेपि आहद 

कायय-सम्पादन ननदेसशका 
# खुड्फकलािरु िो/छ 

 िोइन/ 

छैन 

१.  ड्रइङ सामाग्रीिरु जम्मा गने। 
   

२.  बोडय लाइ िेवलमा समलाउने। 
   

३.  बोडयमा बेस पेपि िाँस्ने। 
   

४.  बेस पेपि माधथ ड्रइङ ससि िाँस्ने। 
   

५.  ड्रइङ कोने। 
   

६.  आवस्यकता अनसुाि ससम्बोल ड्र गने। 
   

७.  ड्रइङ सामाग्रीिरु उपयकु्त ठाउमा िाख्न।े 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

  



 

   

 

अभ्यास १: प्िम्िीङ्ग लसम्िि ड्र गिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: प्लम्वीङ्ग ससम्वल ड्र गने। 

 

 

WHAT के हदइएको फफहिङको ससम्वोल ड्र गने। 

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि ससम्बोल ड्र गने। 

• ड्रइङ प्रसशक्षकलाई मलू्याँकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय १२०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत/सामाग्रीहरु 

ड्रइङ बोडय, पेजन्सल, ड्रइङ सामाग्रीिरु, ड्रइङ पेपि आहद। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: प्िम्िीङ्ग लसम्िि ड्र गिे 

१. हदइएको ससम्बोलको नाम लेख्निुोस। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

   

 

सामान्य प्िम्िीङ्ग िक्सा ड्र गिे 

पाठ योजिा :सामान्य प्िम्िीङ्ग िक्सा ड्र गिे 

बबषय (सीप/अििारणा): सामान्य प्िम्िीङ्ग िक्सा ड्र गिे 

काया ििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था : प्लम्वीङ्ग काययको कन्सपे्ि। 

के काम : सामन्य प्लम्वीङ्ग नक्सा ड्र गने। 

कनत िाम्रो: नक्सा प्रष्ि छ, ससम्वल समलेको छ। 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• प्रापवधधक ड्रइङको परिचय। 

• लाइनको परिचय। 

• ड्रइङका भ्यिुरु बािे जानकािी (३ भ्य)ु। 

• आइसोमेहिक ि अथोग्राफफक प्रोजेक्सनको जानकािी। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तक मन्थन  

ि मौखखक प्रश्न 

कुन ैइजन्जननयिीङ ड्रइङ देखाएि प्रश् न सोध्ने। 

• के िो? फकन प्रयोग गरिन्छ? 

• आएको उत्तिलाई समेिेि पाठको परिचय 
गिाउने। 

• पाठको उद्वेश्य बतउने। 

कायय वस्त ु 30' 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

• प्रापवधधक ड्रइङको परिचय हदन।े 

• लाइनको परिचय गिाउने। 

• ड्रइङका भ्यिुरु बािे जानकािी (३ भ्य)ु हदने। 

• आइसोमेहिक ि अथोग्राफफक प्रोजेक्सनको 
जानकािी हदन।े 

• आइसोमेहिक ि अथोग्राफफक प्रोजेक्सनको ड्र 
गिेि देखाउने। 

• दबु ैड्रइङ प्राजक्िस गिाउने। 

कायय वस्त ु 30' 

 

 

30' 

 

45' 

 

30' 

 



 

   

 

• प्रोजेक्ि वकय  गने। ३०’ 

२५० 

२०० 

सारांस Summary: 

प्रश्नोत्ति पाठको समापन गनय ननम्न प्रश्निरु सोध्ने। 

• आइसोमेहिक ि अथोग्राफफक प्रोजेक्सनमा के 
फिक छ? 

• प्रोजेक्सन ड्रईङिरु फकन प्रयोग गरिन्छ? 

  

15' 

 

जम्मा समय:  ६६० 
समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: सामान्य प्िम्िीङ्ग िक्सा ड्र गिे 

पररचय: 

प्राबबधधक नक्सािरु : प्राबबधधक ड्रइङ्ग एउिा ग्राफको माध्यमले कोने भएको िुनाले यसलाई ग्राफफक 
भार्ा (graphic drawing) भननन्छ। कुन ैपनन वस्तकुो नक्कल उतानेलाई धचत्र अथवा ड्रईङ्ग भननन्छ। 
यसमा नक्सा बनाउन पने वस्तकुो अनपुात समलाई (Scale) ठुलो वा सानो नक्सा बनाईन्छ। धचत्रमा 
लम्वाई, चौडाई ि उचाई नाप हदएि कोिेको धचत्रलाई िेजक्नकल ड्रइङ्ग भननन्छ। त्यसिीन ैप्लम्बीङ्ग 
सम्बन्धी कोरिने धचत्रलाई प्लम्वीङ्ग ड्रईङ्ग भन्दछ। 

गचत्र बिाउर्दा प्रयोग हुिे िाइि: 

 बोडर िाईि : वस्तकुो धचत्र कोदाय ड्रईङ्ग पेपिमा चािै छेउमा कोिीने 
धकायलाई बोडि लाइन भननन्छ। यो अन्य िेखािरु भन्दा मोिो िुन्छ। 

 हिडन लाईन : धचत्र कोदाय नदेखखने भागिरुलाई देखाउन कोरिने 
धकायलाई हिडन लाईन भननन्छ। 

  सेन्िि लाईन : गोलाकाि वा चािपािे वस्तकुो नक्सा कोदाय वीचमा 
कोरिने धकायलाई सेन्िि लाईन भननन्छ। 

 डाइमेन्सन लाईन : कायय वस्तकुो नाप हदन प्रयोग गरिने लाईनलाई 
डाइमेन्सन लाईन भननन्छ। 

जिरि प्रोजेक्सि 

कुनपैनन वस्तकुो आकाििरुलाई कुन ैखास सतिमा धचत्रमा उतानुयलाई जनिल प्रोजके्सन भननन्छ। यो 
काययगदाय सहि नाप ि सहि आकािमा िुन ुआवस्यक छ। जनिल प्रोजके्सन अन्तगयत दईुविा प्रोजके्सन 
छन;् 

अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सि:कुन ैपनन थ्री डाइसमन्सनल वस्तलुाई 
पवसभन्न ठाउँवाि िेदाय कस्तो देखखन्छ भन्ने धचत्रण गनुयलाई 
अथोग्राफफक प्रोजेक्सन भननन्छ। यसमा बस्तकुो खास 
सतिसांग ३० डडधग्र िुनेगरि दइुिा िेखा (लाइन अफ आइ 
साइि) ििेको िुन्छ यसमा जम्मा दइुविा नाप मात्र 
एकपिकमा देखाउने सफकन्छ। सब ैनापिरुका वीच सधैभिी 
९० डडग्रीको कोण िुन्छ। यसिी धचत्रण गदाय साधािणतया 
अगाडडको भाग (फ्रन्ि भ्य)ु माधथल्लो भाग (िप भ्य)ु ि छेउको 
भाग (साइड भ्य)ु बाि िेदाय कस्तो देखखन्छ त्यहि अनसुाि 
पवसभन्न भाग छुट्िा-छुट्िै ठाँउमा उताने गरिन्छ। अथो 
ग्राफफक प्रोजेक्सनद्वािा अगाडडको भाग माधथल्लो भाग ि 

 



 

   

 

छेउको भागलाई पहिलो ि तसे्रो कोणमा कोनय सफकन्छ। 

आइसोमेहिक प्रोजके्सन: आइसोमेहिक प्रोजेक्सन भन्नाले थ्री 
डाइसमन्सनल बस्तलुाई िु डाइसमन्सनल पेपिमा उतानुय िो 
यसमा बस्तकुो नतनविा डाइसमन्सन देखखन्छ। आइसोमेहिक 
प्रोजेक्सनले कुन ैपनन थ्री डाइसमन्सनल वस्तकुो अगाडडको 
भाग (फ्रन्ि भ्य)ु माधथल्लो भाग (िप भ्य)ु ि छेउको भाग 
(साइड भ्य)ु नतनविै भ्य ुदेखाउदछ। यो ३० डडधग्रको कोणमा 
ननमायण गरिन्छ। 

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: सामान्य प्िम्िीङ्ग िक्सा ड्र गिे 

बबर्य/इकाई आधािभतू सीपिरु (Fundamental  skills) 

सीप/अवधािणा सामान्य प्लम्वीङ्ग नक्सा ड्र गने 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था: प्लम्वीङ्ग काययको कन्सेप्ि। 

के काम: सामन्य प्लम्वीङ्ग नक्सा ड्र गने। 

कनत िाम्रो: नक्सा प्रष्ि छ, ससम्वल समलेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

ड्रइङ बोडय, पेजन्सल, ड्रइङ सामाग्रीिरु, ड्रइङ पेपि आहद। 

 

कायय-सम्पादन ननदेसशका 
# खुड्फकलािरु िो/छ 

 िोइन/ 

छैन 

८.  ड्रइङ सामाग्रीिरु जम्मा गने। 
   

९.  बोडय लाइ िेवलमा समलाउने। 
   

१०.  बोडयमा बेस पेपि िाँस्ने। 
   

११.  बेस पेपि माधथ ड्रइङ ससि िाँस्ने। 
   

१२.  आवस्यकता अनसुाि ड्रइङ लाइन कोने। 
   

१३.  आवश्यकता  अनसुाि नाप हदने। 
   

१४.  ड्रइङ सामाग्रीिरु उपयकु्त ठाउीमँा िाख्न।े 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 



 

   

 

अभ्यास १: सामान्य प्लम्वीङ्ग नक्सा ड्र गने 

Date (समनत) 
: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: सामान्य प्लम्वीङ्ग नक्सा ड्र गने 

 

 

WHAT के हदइएको आइसो मेहिक भ्यकुो धथ्र भ्य ुनक्सा कोनुयिोस।् 

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि ड्रइङ गने। 

• ननसमयत ड्रइङ प्रसशक्षकलाई मलू्याँकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय ५६०’ 

 

आिश्यक 
श्रोत/सामाग्रीहरु 

ड्रइङ बोडय, पेजन्सल, ड्रइङ सामाग्रीिरु, ड्रइङ पेपि आहद 

धन्यबाद Thank you 

हर्दइएको गचत्रको गथ्र भ्य ुनिकालिे 

 
 

धचत्र १ धचत्र २ 



 

   

 

प्रश्निरु: सामान्य प्लम्वीङ्ग नक्सा ड्र गने 

१. हदइएको लाइनको नाम लेख्निुोस।् 

  

  

   

  

२. यो कस्तो भ्यु िो? 

 

नोि: आवश्यकता अनसुाि प्लजम्वङ्ग ड्रईङ्ग 
हदएि प्राजक्िस गिाउन सफकन्छ। 

 

  

  



 

   

 

धचत्र १: आइसलोमेहिक भ्यु  

प्रोजेक्ट िका : १ तिको ड्रइंगको थ्री भ्य ुनिकालिहुोस।्  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

निरे्दशि/प्रकृया: 
 

१. हदइएको नक्शा िाम्रोसांग अध्ययन गने। 

२. नक्शा नापेि नाप हदने। 

३. थ्री भ्य ुननकाल्ने। 

४. प्रसशक्षक/मलू्याांकनकतायलाई अनिुोध गिेि मलू्याांकन गिाउने।  

काया अिस्र्था: काम गर्दाा सिाइिाई पहहिो प्रार्थलमकता हर्दएको हुिपुिेर्। 

िन्यिार्द! 

  



 

   

 

पाइपको प्रकार बारे जािकारी 

पाठ योजिा  :पाइपको प्रकार बारे जािकारी 
बबषय (सीप/अििारणा): पाइपको प्रकार बारे जािकारी 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

पाइपको प्रकाि बािे जानकािीहदने 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• पाईपको प्रकाि बताउने (GI, CI, PVC, CPVC, UPVC, PPR, Copper tube/pipe,MS ,  PE, Ductile iron pipe etc.)  

• पाईपको गणुस्ति धचन्ने तरिका बताउने 

• पाईपको साईजिरुको सधूच बनाउन े

• पाइपको प्रयोग बािेमा बताउने 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तक मन्थन  

ि मौखखक प्रश्न 

• बबद्याथीलाई आ-आफ्नो धािामा पानी कसिी 
आईििेकोछ सोध्ने। 

• आएको उत्तिलाई समेिेि पाठको परिचय 
गिाउने। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने 

कायय वस्त ु ५’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

• प्लजम्बङ्ग काययमा प्रयोगिुने पाईपको बािे 
व्याख्या गने। 

• पाईपको प्रकाि बताउने] (GI, CI, PVC, CPVC, UPVC, 

PPR, Cupper tube/pipe,MS. Steel, , Pe, Ductile iron pipe 

etc)। 

• पाईपको गणुस्ति धचन्ने तरिका बताउन।े 

• पाईपको साईजिरुको बािे बणयन गने। 

• कस्तो पाइप कुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ 
(खानेपानीमा प्रयोग भईसकेको पानीमा)। 

कायय वस्त ु १ घण्िा 
५०’ 

सारांस Summary: 

प्रश्नोत्ति पाठको समापन गनय ननम्न प्रश्निरु सोध्ने। 
 ५’ 



 

   

 

• पाईप कनत प्रकािका छन ्भन? 

• G.I. पाईपको पिुा रुप के िो? 

• PPR पाईपको पिुा रुप के िो? 

जम्मा समय:  १२०समने
ि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: पाइपको प्रकारबारे जािकारी 
पररचय: 

प्लजम्बङ्ग काययमा समान्यतया पाइपिरु सप्लाइ ि *«]g]hsf] लाधग प्रयोग गरिन्छ। पाइपलाई पवसभन्न 
आधािमा बगीकिण गने गरिन्छ यिाँ पाइमा प्रयोग भएको मेिरियलको आधािमा बधगयकिण गरिन्छ। 

पाइपको प्रकारहरु 

ििाम :  जी. आई., स्िेनलेस जस्िल, ब्ल्याक पाइप, कास्ि आइिन, Ductile iron,mild steel,copper 

tube/pipe etc 

प्िान्द् टक : kf]]lnlylng, PVC, CPVC, UPVC, PPR,pex,multi layer composite pipe etc 

लसमेन्ट : ह्यमुपाइप,asbestos cement pipe 

रिर : िवि पाइप, house pipe  

 

न्द्ज. आई. पाईप (Galvanized Iron Pipe): आईिन पाईपलाई जजांक 
लेपनगरि तयाि पारिएको पाईप UofnegfOH* आईिन पाईप 
िो। यसमा थ्रेड कािेि h*fg गरिन्छ। पाईप ि फफहिङ्ग जडान 
गिेपनछ पानी नचुहिने िुन ुपछय। पेच काहिको पाईपमा फफहिङ्ग 
सजजलोसांग जाने वा कससने िुन ुपछय। यो पाईप िेसभ िातो 
कलिमा, मेडडयम ननलो कलिमा िलाइि पिेंलो कलिमा पाउन 
सफकन्छ। यो ६ समिि वा २० फफिको लम्बाइमाबजािमा 
पाइन्छ। 

 

वप. ई. पाईप (Polyethylene Pipe ): पप. ई. पाईपको पणुय 
kf]]lnlylng पाईप िो। कुन ैपनन तिल तथ ग्याँस जन्य 
पदाथयिरु एक स्थानबाि अको स्थानमा सजजल ैस्थानान्तिण 
गनय वा पठाउने गोलाकाि वस्तलुाई पाइप भननन्छ। 
kf]]lnlylngsf] कच्चा पदाथय भनेको पेिोसलयम पदाथयबाि पेिोल 
जन्य पदाथयिरु ननकासलसकेपनछ बाँकी ििेको छोिाबाि चामल 
आकािमा (Granual) मा तयाि गरिन्छ। नय ग्रानयुललाई 
मोजल्डङ्ग मेससनमा िाखी बबसभन्न आकाि प्रकािको पाईपिरु 
तयाि गरिन्छ। कनतपय प्लाजष्िक ग्रानयुल एक पिक प्रयोग 
गरिसके पनछ पनुः प्रयोग गनय समल्छ भने कनतपय पनुः प्रयोग 
गनय समल्दैन। पोसलधथन पाईप पनन पनुः प्रयोग गनय 
प्लाजष्िकबाि तयाि गरिन्छ। kf]]lnlylng पाईपको मोिाई ि 

 



 

   

 

त्यसको भाि विन क्षमता अनसुाि दईु प्रकािमा बबभाजन 
गरिन्छ। 

HDPE:यसको पणय रुप High Density Polyethylene pipe िो। 
उच्च भाि बिन क्षमता भएको पाईपलाई HDPE Pipe भननन्छ। 
यसलाई भाि बिन क्षमताको आधािमा चाि प्रकािबाि बनावि 
गरिएको िुन्छ। १) २.५ के. जज. / सस. एम२ २) ४ के. जज. / सस. एम२ 
३) ६ के. जज. / सस. एम२४) १० के. जज. / सस. एम२ यो पाईप 
खानेपानीको लागी प्रयोग गरिन्छ। 

LDPE : यसलाई Low Density Polyethylene Pipe भननन्छ। यो 
प्रायः ननकासको लागी प्रयोग गरिन्छ। यसको बनावि कम भाि 
बिनको रुपमा तयाि गरिएको िुन्छ। यो पाईप १/२” – ८” 

सम्मको गोलाईमा पाईन्छ। 

HDPE 

वप. वप. आर. पाईप (PPR Pipe):पप. पप. आि. पाईपि 
फफहिङ्गसिरुको बबकास जमयन प्रबबधधबाि शरुु भएको िो।पप. 

पप. आि. पाईपको पिुा नाम पोसलप्रपोसलन िेन्डम पाइप 
(Polypropalene random pipe) िो। यसको सव ैपाइप ि 
फफहिङ्गिरु सोहि पदाथयवाि बनाइएको िुन्छ। यसलाई पप. पप. 

आि. पाईप हिहिङ्ग प्लिेले तताएि जडान गरिन्छ। यो पाइप 
पवशरे् गिेि खाने पानीमा तथा तातो धचसो पानीको  पाइप 
लाइनमा प्रयोग गरिन्छ। यो पाइपमा जज. आई. पाइप पनन 
जोड्न समल्ने गरि तयारि फफहिङ्सिरु पाइन्छ। 

 

य.ु वप. लभ. लस. पाईप (UPVC Pipe): य.ु पप. सभ. सस. पाईपको पिुा 
रुप cgKofl:^;fOH* पोसलभेनाइल क्लोिाइड पाइप 
(unplasticized polyvenile chloride pipe) िो। यो पाइप खैिो तथा 
िल्का कालो िङ्गमा पाइन्छ। यो पाइप ढल ननकास तथा वेस्ि 
वाििको पाइप लाईनमा प्रयोग गरिन्छ। अरु सव ैपाइपको 
दाँजोमा यो पाइप ननकै िलकुा िुन्छ। ६० डडधग्र सेजन्िग्रि वा 
१४० डडधग्र फिेनिाइि तापिम सम्म मात्र यसको प्रयोग 
गरिन्छ त्यस भन्दा वहढ तापिम यसले खप्न सक्दैन। 

 



 

   

 

लस. वप. लभ. लस. पाईप (CPVC Pipe): सस. पप. सभ. सस. पाईपको 
पिुा रुप क्लोरिनेिेड पोसलभेनाइल क्लोिाइड पाइप (Chlorinated 

polyvenile chloride pipe) िो। यो पाइप साधािणतया 
खानेपानीको तातो वा धचसो दबुकैो लाधग प्रयोग गरिन्छ। यो 
पाइपको प्रयोग पवशरे् गरि व्यावसानयक भवनिरुमा प्रयोग 
गरिन्छ। 

 

लस.आई. पाईप (CI Pipe): कास्ि आइिन (Cast iron) वाि बनेको 
kfOknfO{ सस. आई. पाईप भननन्छ। खाने पानी तथा ढल 
ननकासका लाधग प्रयोग गरिन्छ। यो पाइप जडान गनय ससमेन्ि 
वा सससा (सलड) प्रयोग गरिन्छ।बजािमा २ इन्च भन्दा ठुलो 
साइजमा मात्र पाइन्छ।  

 

कपर पाईप (Cupper Pipe tube): तामाको पातालई िोल गिेि 
तयाि गरिएको पाइपलाई कपि पाइप भननन्छ। यो पाइप तातो 
वा धचसो पानी पवतिण गनय प्रयोग गरिन्छ। यो पाइप अरु 
भन्दा मिांगो िुने भएकोले यसको प्रयोग कम भएको पाइन्छ। 
सोलाि प्यानल लगायतका ठाउँमा वढी प्रयोग गरिन्छ। यो 
पाइपलाई जोड्न सोल्डरिङ्ग गिेि वा sDk|]; गिेि गने गरिन्छ। 
बजिमा ३/४ इन्चवाि माधथको साइजमा पाइन्छ। 

 

एम. यस. पाईप (Mild Steel Pipe): माइल्ड जस्िलवाि बनेको 
िुनाले यस पाइपको नामकिण एम. यस पाइप भएको पाइन्छ। 
यो पाइप पवशरे् गरि फायि फाइहिङ्गमा पानीको लाइनमा 
प्रयोग गिेको पाइन्छ। ठुला ठुला व्यावसानयक भवनिरुमा 
प्रयोग गरिन्छ। यो पाइप वेजल्डङ्ग वा चुरिद्वािा जडान 
गरिन्छ।यो पाइप पवसभन्न प्रोफाइलमा पाइन्छ गोलो, स्कावयि, 

आयताकाि, आहद।  

 

यस. यस. पाईप (Stainless Steel Pipe): स्िेनलेस जस्िलवाि 
बनेको िुनाले यस पाइपको नामकिण यस. यस पाइप भएको 
पाइन्छ। यो पाइप पवशरे् गरि पवसभन्न खाद्य पदाथय तयाि 
तथा प्रशोधन गने व्यावसानयक कम्पननिरुमा जस्त,ै दधु,vfg] 
तले, आहदको पाइपलाइनमा प्रयोग गरिन्छ। यो पाइप वेजल्डङ्ग 
वा चुरिद्वािा जडान गरिन्छ।यो पाइप पवसभन्न प्रोफाइलमा  



 

   

 

पाइन्छ गोलो, स्कावयि, आयताकाि, आहद। खाने पानीको लाधग 
गोलो पाइपन ैप्रयोग गरिन्छ। 

ड्रड. आई. पाईप (Ductile iron Pipe): डक्िाइल आइिनवाि बनेको 
पाइपलाई डक्िाइल पाइप भननन्छ। खाने पाननको ठूला ठूला 
योजनािरुमा यसको प्रयोग गरिन्छ। यो पाइपको h*fg गदाय 
/j/ jf;/sf] प्रयोग गरिन्छ। 

 

पाइपको गणुस्तर गचन्िे तररका 

बजािमा पवसभन्न फकससमका पाइपिरु पाइन्छन ्। नतनको उपयोग केका लाधग ि कस्तो ठाउँमा गने िो 
सोहि अनसुाि छनोि गनुय पदयछ।बजािमा पाइप फकन्नजाँदा ननम्नकुिािरुलाई ध्यानमा िाख्नु पदयछ। 

• नेपाल गणुस्ति प्रमाण धचन्ि अथव अन्तिायजष् िय गणुस्ति प्रमाण धचन्ि भएको 
• कम्पनीको छाप भएको 
• पाइपको गोलाको नाप अांफकत भएको 
• स्पेसीफफकेसन भएको 
• पाइपको ििेक समििमा छाप भएको 
• तौल उल्लखेखत भएको 

 

पाइपक साइजहरु 

खाने पानीमा प्रयोगिुने पाइपिरु 

  जज. आई. PPR CPVC Pe 

साइज सभबत्रभाग बाहिरिभाग बाहिरिभाग बाहिरिभाग बाहिरिभाग 

½” १२ 21=3 २० १५ १६ 

¾” १८ 26.9 २५ २० २० 

1” २५ 33.7 ३२ २५ २५ 

1 ¼” ३२ 42=4 ४० ३२ ४० 

1 ½” ४० 48=3 ५० ४० ५० 

2” ५० 60=3 ६३ ५० ६३ 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

ड्रिेेजमा प्रयोगहुिे पाइपहरु 

  PE PVC 

साइज सभबत्रभाग बाहिरिभाग बाहिरिभाग 

1 ½” 40 50 50 

2 ½” 63 75 75 

3” 76 90 90 

4” 100 110 110 

5” 118 125 125 

6” 150 160 160 

7” 160 180 180 

8” 176 200 200 

 

पाइपको प्रयोग 

जज. आई. खाने पानी ब्ल्याक पाइप kmfo/ फाइहिङग 

Ductile खाने पानी स्िेनलेस जस्िल vfB पदाथय 
CI ढल ननकास kf]lnlylng खानेपानी तथा ढल 

CPVC खाने पानी UPVC ढल ननकास 

PPR खाने पानी िबि पाइप खानेपानी तथा ढल 

ह्यमु पाइप ढल ननकास 
  

 

  



 

   

 

न्द्ज. आई. पाइप काट्िे 

पाठ योजिा: न्द्ज. आई. पाइप काट्िे 

बबषय (सीप/अििारणा): न्द्ज. आई. पाइप काट्ि े

काया ििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था : नाप/ड्रइङ। 

के काम : जज. आई. पाइप काट्न।े 

कनत िाम्रो: पाइपको नाप समलेको छ, एङ्गल ९० डडधग्रमा छ, धचप्सिरु सफा गिेको छ। 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• पाईप किििरुको बािेमा वणयन गने (किि, िेक्स, ग्राइन्डि, स मेससन)। 

• जज. आई.पाइप काट्दा अपनाउन ुपने सिुक्षा बताउने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तष्क  मन्थन  

ि मौखखक प्रश्न 

एउिा लामो जज. आई. पाईपलाई देखाएि बबध्याथीलाई 
प्रश्न गने। 

• यस पाईपलाई छोिो कसिी बनाउन सफकन्छ ? 

• आएको उत्तिलाई समेिेि पाठको परिचय हदने। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने। 

कायय वस्त ु १५’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

• जज. आई. पाईपलाई काट्ने औजाि तथा 
तरिकाको बािेमा बताउने। 

• पाईप किि, भाईसिरु तथा बेला बेलामा 
अपनाउन ुपने सिुक्षाका वािेमा बताउने। 

• P.G. अनसुाि पाइप कािेि देखाउने। 

• P.G. पढ्न लगाउने ि त्यसकैो अनसुाि k|flS^; 
गनय लगाउने। (अभ्यास ससि अनसुाि प्रयोगात्मक 

काययगनय लगाउन)े। 

ह्याड आउि 
ससि 

30' 

 

20' 

 

 

२५’ 

 

सारांस Summary: 

प्रश्नोत्ति यो पाठको अन्तमा ननम्न प्रश्निरु सोधध अन्त्य गने। 
 195' 



 

   

 

• जज. आई. पाईपलाई के ले काहिन्छ? 

• पाईप च्याप्नलाई के प्रयोग गरिन्छ? 

• सिुक्षाको साधन के अपाउन ुपछय? 

15' 

 

 

जम्मा समय:  ३०० 
समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: न्द्ज. आई. पाइप काट्िे 
पररचय: 

जज. आई. पाइप बजािमा ६ समिि लामो पाइन्छ। आफुलाइ आवश्यकता  अनसुाि पवसभन्न साइजमा 
काट्न ुपने िुन्छ। आवस्यक साइजमा काट्नका लाधग पवसभन्न औजाि तथा उपकिणिरुको प्रयोग 
गरिन्छ त्यस मध्ये केहि ननम्न छन।्  

बबलभन्ि पाइप कटरहरु 

kfOk कटर: धातबुाि बनेको िात ेऔजाि िो। काट्ने भाग िाइ जस्पड जस्िल वा कडा kmnfd बाि बनेको 
िुन्छ ि गोलो आकािको िुन्छ। यसले पे्रशिåf/f काट्दछ। यो किि १/२” देखख २” सम्मको पाइपिरु 
काट्नको लाधग प्रयोग गरिन्छ। फलाम ि प्लाजष् िकका पाइप काट्न फिक-फिक किि िरु पाइन्छ। 

ग्राइन्डर: इलेजक्िक पावि हदएि यो मेशीन सञ्चालन गरिन्छ। यसमा ग्रर् याजन्डङ चक्का फफि गिेपनछ 
To;sf] d@tåf/f काट्ने गरिन्छ। यो मेशीन kf]^{]jn िुन्छ cyjf एक ठाँउ बाि अको ठाउँमा सजजल ै
लग्न सफकन्छ। ग्राइन्डि मशेीन पवसभन्न साइजमा पाइन्छ यसको साइज ग्राइन्डि चक्काको आधािमा 
ननधायिण िुन्छ जस्त ै४”, ५”, ६”, ८”।  

पािर-स: इलेजक्िक पावि द्वािा सञ्चालन िुने ि किि चक्का फफि गिेि पाइप काट्न ldNg] 
मेशीनलाई पावि स भननन्छ। यसलाइ सकुय लि-स, स-मेशीन पनन भन्ने गरिन्छ। यसमा १८” सम्मको को 
चक्का फफि गरिन्छ। यसले गोलाकाि चािपािे पाइप ि अन फलामका वािलाई पनन काट्न प्रयोग 
गरिन्छ। यसले ससधा तथा पवसभन्न कोणdf काट्न सक्दछ। ससधा काट्नको लाधग ससधै भाइसमा 
च्यापेि काहिन्छ भने फिक कोणमा काट्नको लाधग भाइसमा कोण सिे गरि च्यापेि काट्न सफकन्छ। 
यो धेिै जस्पडमा घमु्ने िुनाले सञ्चालन गदाय पवर्शे सावधानीअपनाउन ुपदयछ। 

हेन्ड हेक्स (Hand hacksaw):यो एउिा काट्ने औजाि िो यसमा ब्लेड (blade) जडान गरिएको िुन्छ । 
यो फलाम जस्ता कडा वस्तिुरु काट्नका लाधग प्रयोग गरिन्छ। frame, cutting blade, handle ि screw 

वाि बनेको component लाई िेक्स भननन्छ। यसको व्लडे िाइ कावयन जस्िल वा िाइ जस्पड जस्िल 
वानेको िुन्छ । यो फलाम वाि फलाम काट्न बनाइएको औजाि िो । यसको लम्वाई ३० सेजन्ि समिि 
िुन्छ। यसको ब्लेडमा २४-३२ दाांती िुन्छ ि यो पवसभन्न डडजाइन तथा आकािमा पाईन्छ। 

 

न्द्ज. आई.पाइप काट्र्दा अपिाउिपुिे सरुक्षा  

• पावि-स ले काट्दा सेजफ्ि गगल्स लगाउन ुपदयछ। 

• ग्राइजन्डङ्ग गदाय पनन सेजफ्ि गगल्स ि पञ्जा अननवायय लगाउन ुपदयछ। 

• काट्न ुअगाडड भाइसमा िाम्रोसांग च्याप्न ुपदयछ। 

• पाइप काट्दा कुलेन्िको प्रयोग गनुय पदयछ। 

• पावि-स तथा ग्रर् यान्डिले काट्दा सेजफ्ि बिु, एप्रोन पनन लगाउन ुपदयछ। 



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: Apply Safety सरुक्षा अपिाउिे 
बबर्य/इकाई काट्ने ससपिरु (Cutting Skills) 

सीप/अवधािणा जज. आई. पाइप काट्न े

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था: नाप/ड्रइङ 

के काम: जज. आई. पाइप काट्न।े 

कनत िाम्रो: पाइपको नाप समलेको छ, एङ्गल ९० डडधग्रमा छ, धचप्सिरु सफा 
गिेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

पाईप भाईस, िेक्सो फे्रम, िेक्सो ब्लेड, जज. आई. पाईप फाईल, िाईि एङ्गल, िेप। 

कायय-सम्पादन ननदेसशका 
# खुड्फकलािरु िो/छ 

 िोइन/ 

छैन 

१.  सब ैसामग्रीिरु तथा औजाििरु जाम्मा गने। 
   

२.  पाईपलाई पाईप भाइसामा च्याप्ने। 
   

३.  पाईपमा आवश्यकता  अनसुाि माकय िले धचन्ि लागाउने। 
   

४.  धचन्िमा िातले बबस्तािै पोजजसन समलाएि पवस्तािै काट्ने। 
   

५.  अब, एउिा िात ह्यणडलमा ि अको िात िेडमा िाखी काट्दै जाने। 
   

६.  पनुः नसकुनजेल सम्म काट्दै जाने। 
   

७.  कािीएको भागलाई िाइि एङ्गलले चेक गने। 
   

८.  सामाग्रीिरु सफा गने। 
   

९.  सामाग्रीिरुलाई जम्मा गने ि भण्डािण गने। 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:-  



 

   

 

अभ्यास १: न्द्ज. आई. पाइप काट्िे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: जज. आई. पाइप काट्ने। 

 

 

WHAT के जज. आई. पाइप काट्निुोस।् 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि पाइप काट्ने। 

• कायय सम्पादन प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय २२०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत/सामाग्रीहरु 

जज. आई. पाइप, पाईप भाइस, िेक्सो फे्रम, मेजरिङ्ग िेप, ईत्याहद। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: न्द्ज. आई. पाइप काट्िे 

१. जज. आई. पाईप के ले च्यापपन्छ? 

क) िातले 

ख) पाइप भाईसले 

ग) वेन्च भाईसले 

घ) सस. क्ल्पाम्पल े

२. जज. आई. पाईपलाई कुन औजािले काहिन्छ ? 

क) िात ेआिीले 

ख) िेक्सो फे्रम सँगको ब्लेडले 

ग) चक्कुले 

घ) स्िु ड्राईविले 

३. िेक्सो पाईप काट्दा ब्लेडको दाांतिरु कातानति फकेको िुन ुपछय? 

क) अगाडी नति 

ख) पछाडड नति 

ग) बबचमा  

घ) कतपैनन िोईन 

४. पाईप भाइस कस्तो वस्त ुच्याप्न प्रयोग गरिन्छ? 

क) च्याप्िो वस्त ु

ख) गोलो वस्त ु

ग) निम वस्त ु

घ) नसमलेको वस्त ु

  

  



 

   

 

न्द्ज. आई. पाईप िाइि गरेर लमिाउिे 

पाठ योजिा  :न्द्ज. आई. पाईप िाइि गरेर लमिाउिे 

बबषय (सीप/अििारणा): जज. आई. पाईप फाइल गिेि समलाउन े

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था : कािेको पाइप 

के काम : जज. आई. पाइपमा file गिेि समलाउन े

कनत िाम्रो: एङ्गल ९० डडधग्रमा छ, धचप्सिरु सफा गिेको छ, सफेस समलेको छ। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• File का प्रकाि बताउने। 

• File गने पवधी वणयन गने। 

• File गदाय अपनाउनपुने सिुक्षा बताउने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तष्क  मन्थन  

ि मौखखक प्रश्न 

एउिा कािेको ति नसमलेको जज. आई. पाईपको िुिालाई 
देकाएि प्रश्न गने। 

• यस भागलाई ससधा बनाउन के गनुय पलाय? 

• आएको उत्तिलाई समेिेि पाठको परिचय 
बताउने। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने। 

कायय वस्त ु १०’ 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

• जज. आई. पाईपलाई फाईल गने तरिका बताउने। 

• पाईप  च्यापने भाईस, फाईलको बािे जानकािी 
गिाउने। 

• फाइल गने बबधध गणयन गने। 

• Performance Guide पढ्न लगाउने ि त्यसकैो 
अनसुाि गदै जाने। 

• अभ्यास ससि अनसुाि प्रयोगात्मक कायय गनय 
लागाउने। 

(िात ेपत्र) 

पप .जी. 

१०’ 

१०’ 

५’ 

१५’ 

 

६०’ 



 

   

 

• ननदेशन मलु्याांकनको पषृ् ठपोर्ण हदने। 

सारांस Summary: 

प्रश्नोत्ति पाठको अन्तमा सिभागीिरुलाई ननम्न प्रश्निरु सोध्ने। 

• फाइल कनत प्रकािका िुन्छन भन? 

• फाईल फकन गरिन्छ? 

 १०’ 

जम्मा समय:  १२०समने
ि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: न्द्ज. आई. पाईप िाइि गरेर लमिाउिे 

पररचय: 

कडा खालको फलामको पातामा मससनो-मससनो धाि िाखेि खस्रो पारिएको िात ेऔजािलाई फाइल 
भननन्छ। यो पवसभन्न आकाि ि साइजमा पाइन्छ। सबभैन्दा सानो साइजको kmfOnnfO{ ननडल kmfOn, 

भननन्छ भने त्यस भन्दा ठुलोलाई मेडडयम kmfOn ि ठुलालाई फाइल मात्र भन्ने गरिन्छ। धािको 
आधािमा मससनो, मझौला ि खस्रो नतन प्रकािमा पाइन्छ। आकािको आधािमा, फ्ल्यािफाइल, गोलो 
फाइल, नतनकुनेफाइलअधयगोलाकाि फाइल  आहद आकािमा पाईन्छ।  

kmfOn गिे वििी 
ससधा फइल गने िस फाइल गने ड्र फाइल गने 

  

 

 

िाइिगर्दाा अपिाउिपुिे सरुक्षा 

• धाि नभएको फाइल प्रयोग नगने। 

• िेन्डल नभएको वा फुिेको फाइल प्रयोग नगने। 

• धचल्लो पदाथय लागेको फाइल धचल्लो सफा गिेि मात्र गने। 

• फाइलमा अड्केका धचप्सिरु समय-समयमा ननकाल्न।े 

• फाइल गदाय फाइलको पिैु भागको प्रयोग गने। 

• फाइल गदाय सेजफ्ि बिु ि एप्रोन अननवायय लगाउने। 

  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका:  न्द्ज. आई. पाईप िाइि गरेर लमिाउिे 
बबर्य/इकाई काट्ने ससपिरु (Cutting Skills) 

सीप/अवधािणा जज. आई. पाईप फाइल गिेि समलाउन े

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था: कािेको पाइप 

के काम: जज. आई. पाइपमा file गिेि समलाउने 

कनत िाम्रो: एङ्गल ९० डडधग्रमा छ, धचप्सिरु सफा गिेको छ, सफेस समलेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

जज. आई. पाईप, पाईप भाईस, फ्लाि फाईल,चक वा माकय ि 

कायय-सम्पादन ननदेसशका 
# खुड्फकलािरु िो/छ 

 िोइन/ 

छैन 

१.  औजाििरु तथा सामग्रीिरु जाम्मा गने। 
   

२.  कािेको पाईपलाई िाईि एङ्गलले चेक गने। 
   

३.  एङ्गलमा नभएको भागमा माकय िले धचन्ि लगाउने। 
   

४.  धचन्ि लगाएको भागमा फ्लाि फाईलले फाईल गने। 
   

५.  भाइसबाि पाईप ननकाल्ने। 
   

६.  िाइि एङ्गलले चेक गने। 
   

७.  िाइि एङ्गल समलेको  भए डडवोि गने। 
   

८.  समान तथा औजाििरु सफा गने। 
   

९.  समान तथा औजाििरु पनुः भण्डािण गने। 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

  



 

   

 

अभ्यास १: न्द्ज. आई. पाईप िाइि गरेर लमिाउिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: जज. आई. पाईप फाइल गिेि समलाउने। 

 

 

WHAT के जज. आई. पाईप फाइल गिेि समलाउने। 

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि सोसलङ गने। 

• कायय सम्पादन भएपछी प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय ६०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED  

आिश्यक 
श्रोत/सामाग्रीहरु 

जज. आई. पाइप, पाईप भाइस, चक माकय ि, िाइि एङ्गल, फ्लाि फाईल आहद। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: न्द्ज. आई. पाईप िाइि गरेर लमिाउिे 

१. कुन फाईलले जज. आई. पाईपमा फाइल गनय सफकन्छ? 

क) ननडडल फाइल 

ख) उडन फाइल 

ग) िाउण्ड फाइल 

घ) फ्लाि फाइल 

२. कािेको पाइप एङ्गलमा छ वा छैन भनेि के ले चेक गरिन्छ? 

क) िाईि एङ्गल 

ख) मेजरिङ्ग िेप 

ग) जस्िल स्कल 

घ) नाप्ने फफता 
३. यो औजािलाई के भननन्छ? 

 

 

 

  

  



 

   

 

Z  िापको हहसाब निकालिे 

पाठ योजिा: Z िापको हहसाब निकालिे 

बबषय (सीप/अििारणा): Z िापको हहसाब निकालि े

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था : ड्रइङ 

के काम : Z नापको हिसाब ननकाल्ने। 

कनत िाम्रो: ड्रइङ अनसुाि नाप±२ मी.मी मा छ। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• Z नापको परिचय हदने। 

• पवसभन्न फफहिङको Z नाप पत्ता लगाउने। 

• पवसभन्न फफहिङको Z नाप बताउन।े 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तष्क  मन्थन  

ि मौखखक प्रश्न 

एल्बो देखाएि प्रश् न सोध्ने? 

• यो के िो? 

• यसको प्रयोग किाँ गरिन्छ? 

• नापमा यसको हिसाव कसरि गरिन्छ? 

• पाठको परिचय हदने । 

• पाठको उद्वेश्य वताउने। 

बोडय छलफल 
एल्बो 

30' 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या धचत्र ि 
छलफल 

• एल्बो, हि देखाउने ि थ्रेडको लम्बाई पत्ता 
लागाउन हदने।Z नाप बािेमा व्याख्या गने। 

• Z नापको मित्व बािे व्याख्या गने। 

• Z नाप ननकाल्न ससकाउने। 

• Z नाप ननकाल्न लगाई अभ्यास गिाउन।े 

मौखखक  

Real Object  

िात ेपसु्तक 

15' 

 

 

30' 

 

60' 

 

435' 

सारांस Summary: 



 

   

 

प्रश्नोत्ति ि छलफल • १/२” एल्बोको Z नाप कनत िुन्छ? 

• हि को Z नाप कनतविा िुन्छ? 

• यनुनयनमा Z नीाप कसिी सलईन्छ? 

 30' 

 

जम्मा समय:  600 

समनेि 

 
  



 

   

 

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: Z िापको हहसाब निकालिे 

पररचय: 

Z – नापः- कुन ैपनन फफहिङ्गको y|]* लेन्थ घिाएि उक्त 
फफहिङ्गको बबच भाग (center) सम्ममा बाकँी ििेको 
नापलाई z- नाप भननन्छ। पाईप जडान गदाय एउिा  
फफहिङ्गको बबचबाि अको फफहिङ्गको बबच सम्म नाप 
सलएि जडान गने गरिन्छ। यसरि सलइएको नापमा 
फफहिङ्गको थ्रेडको लम्बाई छोडिे बबच सम्म बाँकी ििेको 
भागिरु घिाएि पाईप काट्ने गनुय पदयछ। यसिी 
फफहिङ्गको छोड्ने नापन ैz-नाप िो। उदाििणको लाधग 
एल्बोको z-नाप ननम्न धचत्रबाि बझु्न सफकन्छ। 

Z िाप निकालिे िमुािा 

Z नाप  = फफहिङ्गको बबच देखख  - y|]*sf] efu #^fO{ 

= afFls /x]sf] lkml^ªsf] vfnL efu  

 



 

   

 

Z िाप निकालिािे यसको िाईर्दाहरु 

• पाईप काट्न लम्बाई सजजलो सँग आउने। 

• पाइप जडान पनछ बीच बाि बीच नाप्न सजजलो। 

• फफहिङ्ग अनसुाि फिक फिक नाप नापेि पाइप 
काट्न सफकन।े 

• नक्सा बमोजजम एकै पिक पाईप िुिािरु काट्न 
सफकने। 

• पाइपको Pose Number हदएि पाइप काट्न 
सफकने। 

 

 

हिको z- नाप ३ विा िुन्छ। 

 

 

 

  

 

 

सकेिको z- नाप २विा िुन्छ। 

 

  

 

 

यनुनयनको  z- नाप २ विा िुन्छ। 

 

 

  

 

 

 

 

  

Z2 Z1 

Z

3 

Z2 Z1 

Z2 Z1 

Z नाप Tनाप 

एल्बोको पवचदेखख छेउ 
सम्मको नाप 



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: Z िापको हहसाब निकालिे 
बबर्य/इकाई काट्ने सीपिरु (Cutting Skills) 

सीप/अवधािणा Z नापको हिसाब ननकाल्ने। 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था:  ड्रइङ 

के काम :  Z नापको हिसाब ननकाल्ने। 

कनत िाम्रो:  ड्रइङ अनसुाि ±२ मी.मी मा छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

मेजरिङ िेप, पाइप, फफहिङिरु, कपी आहद। 

कायय-सम्पादन ननदेसशका 
# खुड्फकलािरु िो/छ 

 िोइन/ 

छैन 

१.  औजाि तथा उपकिण सांकलन गने। 
   

२.  फफहिङ्गलाई सतिमा समलाएि िाख्न।े 
   

३.  फफहिङ्ग केन्ि देखख छेउ सम्मको नाप सलने। 
   

४.  थ्रेड लम्बाईको नाप सलने। 
   

५.  केन्ि देखख छेउ सम्मको नापमा थ्रेड लम्वाई घिाउने। 
   

६.  यहि प्रकृया अपनाएि सम्पणूय प्रोजके्िको लम्बाई ननकाल्ने। 
   

७.  प्रोजेक्ि तयाि पानय आवश्यक सामग्री तयाि गनय लाग्ने। 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

 

  



 

   

 

अभ्यास १: Z  िापको हहसाब निकालिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: 

Z  नापको हिसाब ननकाल्ने। 

 

 

WHAT के हदइएको धचत्र ि अभ्यास ससिअनसुाि पाइप जडान गने। 

HOW कसरी सामहूिक प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि Z अभ्यास गने। 

• ननसमयत प्रोजके्ि प्रसशक्षकलाई मलू्याँकनको लाधग देखाउने। 

TIME समय ३००’ 

आिश्यक 
श्रोत/सामाग्रीहरु 

मेजरिङ िेप, पाइप, फफहिङिरु, कपी आहद। 

धन्यबाद Thank you 

 

 



 

   

 

 

प्रश्िहरु: Z िापको हहसाब निकालिे 

१. फफहिङ्गको बीच देखख चुरिको नाप घिाएि आउने नाप लाई के नाप भननन्छ? 

क) चुरिको नाप 

ख) z- नाप 

ग) बीचबाि छेउको नाप 

घ) फफहिङ्गको लम्बाई 

२. १/२” एल्वोको Z नाप कनत िुन्छ? 

क) १२ सम. सम. 

ख) १५ सम. सम. 

ग) १७ सम. सम. 

३. १/२” सकेिको Z नाप कनत िुन्छ? 

क) ५ सम. सम. 

ख) ७ सम. सम. 

ग) ८ सम. सम. 

घ) ९ सम. सम. 

४. हि मा Z- gfk कनत विा िुन्छ? 

क) २ 

ख) ३ 

ग) ४ 

घ) ५ 

  



 

   

 

न्द्ज. आई. पाइपमा थे्रड काट्िे 

पाठ योजिा  :न्द्ज. आई. पाइपमा र्काट्ि े

बबषय (सीप/अििारणा): न्द्ज. आई. पाइपमा थ्रेडकाट्ि े

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था :  साईजमा कािेको पाईप 

के काम :  जज. आई. पाइपमा थ्रेड काट्न।े 

कनत िाम्रो: थ्रेड  को लम्वाई साईज अनसुाि समलेको छ, थ्रेड ससधा छ,थ्रेड  िरु सफा छ, सरुुमा 
चेम्फरिङ गरिएको छ, फफहिङ ले चेक गदाय हठक छ। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• थ्रेड को परिचय हदने। 

• थ्रेड का प्रकाि बािे वताउने। 

• थ्रेड को मित्व तथा आवश्यकता  बािे बताउने। 

• थ्रेड गदाय अपनाउनपुने सिुक्षा बताउने। 

• lgKknsf] kl/ro lbg]  

 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

प्रश्नोत्ति ि छलफल • थ्रीडे गिेको पाइपको िुिा देखाएि किाँ प्रयोग 
गिेको देखेका छौ भनन प्रश्न िाख्न ेि उत्तिमा 
छलफल चलाउने। 

• पाठको परिचय हदनीे। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने। 

Real Object  

छलफल 

20' 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या , छलफल ि 
प्रयोगात्मक कायय 

• बबसभन्न प्रकािका थ्रेड बािे जानकािी हदने। 

• प्लम्बीीङ्ग काययमा थ्रेडको मित्व ि 
आवश्यकता वािे पवस्ततृ रुपमा वताउने। 

• थ्रेड गने तरिका वताउने ि सिुक्षाका उपायिरु 
वताउने ि लाग ुगनय लगाउने। 

• कायय सम्पादन सधुच अनसुाि थ्रेड कािेि 

Real Object  

 

मौखखकछलफ
ल 

 

Performance 

Guide 

२०’ 

25' 

 

 

30' 

 

 



 

   

 

देखाउने। 

• कायय सम्पादन सचूी अनसुाि थ्रेड काट्न 
लगाउन।े 

• lgKknsf] sfo{;Dkfbg ;"lr cg";f/ 

ljleGg lgKkn sf \̂g nufpg] 
 

३०’ 

 

 

575' 

 

सारांस Summary: 

प्रश्नोत्ति ि छलफल • थ्रेड किाँ प्रयोग गरिन्छ ? 

• जज. आई. पाइपमा के के थ्रेड काहिन्छ? 

• lgKkn sFxf÷lsg k|of]u ul/G%  

 

 20' 

 

जम्मा समय:  ७२० 

समनेि 

 

 



 

   

 

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: न्द्ज. आई. पाइपमा थे्रड काट्िे 

 

पररचय: गोलाकाि पाइपको वाहििी भागमा डाइ 
सेिको प्रयोग गिेि गनुा काट्ने प्रफियालाई थ्रेड 
काट्ने भननन्छ। पाईपको साइज अनसुाि थ्रेडको 
लम्वाई फिक फिक िुन्छ। 

। जज. आई. पाइपमा थ्रेड काट्ने औजािलाई पाइप 
डाई भननन्छ। जज. आई. पाइपमा थ्रेड काट्दा यसको 
लम्वाई, गहििाई ि थ्रेड नभाधचएको िुनको साथै 
फफहिङ्ग कस्दा थ्रेडको ३/४ भाग खुल्ला रुपमा 
कससने िुन ुपदयछ। थ्रेस काट्दा तलेको प्रयोग गनुय 
पदयछ। यसले गदाय थ्रेड स्मथु िुनको साथ ैथ्रेड 
नभाधचने िुन्छ।तलेले डाई ि पाइप दवुमैा कुसलङ्ग 
(धचसानको कायय) गदयछ। जस्को कािण डाईको ि 
पाइपको नतथ भाधँचनबुाि बच्दछ। यसिी GI kfOksf] 

b"j} %]pdf u")ff -y|]*_ ul/Psf] kfOksf] 

^"qmfnfO{ lgKkn elgG% .  

 

 

 

पाइपको साइज अिुसार थे्रडको िम्बाई 

बबसभन्न पाईप साइजमा थ्रडेको लम्बाई ननम्न अनसुाि िुन ुपदयछ। 

सस .न.  पाइप साइज 
“इन्च”  

थ्रेड लम्बाई 
समसलसमििमा 

१. 1÷2 '' १३ 

२. 3÷4 '' १५ 

३. १” १७ 

४. 1 1÷4 (1 
1

4
 )

′′
 १९ 

५. 1 1÷2 (1 
1

2
 )

′′
 १९ 

६. २” २४ 

 

 



 

   

 

lgKknsf] kl/ro  

250 ld=ld= 10 " ;Ddsf] jf ;f]eGbf %f]^f] GI kfOksf] b"j} %]pdf u")ff -y|]*_ ul/Psf] 

kfOksf] "̂qmfnfO{ lgKkn elgG% . lkml^ª tyf kfOknfO{ %f]^f] b"/Ldf Pscfk;df hf]*\g 

lgKknsf] k|of]u ul/G% . 

lgKknsf] k|sf/ 

Snf]h lgKkn -Close Nipple_ = 30 b]lv 50 ld=ld= 

lh=cfO{= lkml^ª Ps cfk;df ;u} ^fl;P/ hf]*\g kg{] cj:yfdf Snf]h lgKknsf] k|of]u ul/G% 

. o; lgKkndf k"/} efu u")ff sfl^Psf] x"G% .  

%f]^f] lgKkn -Short Nipple) =  50 b]lv 150 ld=ld= 

lh=cfO{= kfOk / lkml^ª 2'' b]lv 6'' ;Ddsf] b"/L h*fg ug{"kg{] cj:yfdf of] lgKknsf] 

k|of]u ul/G% . of] lgKkndf kfOk /]~rn] ;dfpg] efu /x]sf] x"G% . 

nfdf] lgKkn -Long Nipple_ = 150 b]lv 250 ld=ld= 

10'' ;Ddsf] b"/Ldf kfOk tyf lkml^ª h*fg ug{"kg{] cj:yfdf of] lgKknsf] k|of]u ul/G% .  

Gff]^ M 10'' dflysf] kfOksf] b"j} %]pdf u")ff sfl^Psf kfOksf "̂qmfnfO{ s^lk; elgG% .   
 

थे्रड का प्रकार  

प्लजम्बङ्ग sfo{leq पवसभन्न पाइपिरु जडान गनयका लाधग थ्रेडको प्रयोग गरिन्छ। थ्रेड प्रकाि पवसभन्न 
आधािमा गरिएता पनन जान्न ैपने प्रकाि भनेको Pp^f पाइप सभत्रk^\l^  काहिने थ्रडेलाइ सभबत्र थ्रेड ि 
बाििी भागमा काहिने थ्रेडलाइ बाहिरि थ्रेड भननन्छ। त्यस्त ैकुन ससस्िममा कािेको िो त्यो पनन जान्न ु
पदयछ इन्च मा फक समसलसमििमा। इन्चमा ससस्िममा कािेको थ्रेड समसलसमिि ससस्िममा कािेको थ्रेड 
एक आपसमा समल्दैन। 

 

थे्रड को महत्ि तर्था आिश्यकता  

कुनपैनन बस्तलुाइ थ्रेडको माध्यमद्वािा जोड्नलुाई अस्थाइ वा िेम्पििी ज्वाइन्ि भननन्छ। िेम्पोिरि 
ज्वाइन्िको मतलव त्यसलाई खोल्न ि पनु: जोड्न समल्ने िो। त्यसलैे प्लजम्बङ्ग काययमा थ्रेडको 
ज्वाइन्ि बहढ प्रयोग गरिन्छ। त्यसलैे थ्रेडको मित्व तथा आवश्यकता लई ननम्न अनसुाि प्रष्ि परिन्छ। 

• थ्रेडको जडान बसलयो िुन्छ सजजल ैफुजत्कदैन। 

• जुि तथा ससल िाखेि कस्नाले सलकेज पनन िँुदैन। 

• यसलाई कस्न ि खोल्न सजजल ैसफकन्छ। 

• ममयत सांभाि गने बेलामा व अन्य आवस्यक पिेकोबेला सजजल ैखोल्न कस्न सफकन्छ। 

 

 

 

 



 

   

 

थे्रड गर्दाा अपिाउि ुपिे सुरक्षा 
थ्रेड काट्दा गणुस्तरिय थ्रेड  बनाउन तथा डाइको सिुक्षाका लाधग लबुब्रकेन्िको प्रयोग गनुय पदयछ। थ्रेड 
काट्दा पवपत्तकै वा काहिसकेको थ्रेडमा नाङ्गो िातले समात्न ुिँुदैन त्यसलेै लेदि ग्लोबको प्रयोग गनुयपने 
िुन्छ। थ्रेड काट्दा गाइड पपसको प्रयोग गनुय पदयछ। थ्रेडमा घन वा फफहिङ्ग जस्ता कडा वस्तलेु िान्न ु
िँुदैन। थ्रेड काट्ने बेलामा डाइलाई एक फन्को सलु्िो घमुाइसके पनछ आधा फन्को उल्िो हदसामा 
घमुाउन ुपदयछ। धचप्सिरु झने ठाउँमा धचप्स वीन िाख्नु पदयछ। 

  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: न्द्ज. आई. पाइपमा थे्रड काट्िे 
बबर्य/इकाई काट्ने सीपिरु 

सीप/अवधािणा जज. आई. पाइपमा थ्रेड काट्ने। 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था : साईजमा कािेको पाईप। 

के काम :  जज. आई. पाइपमा थ्रेड काट्न।े 

कनत िाम्रो :  थ्रेडको लम्वाई साईज अनसुाि समलेको छ, थ्रेड ससधा छ, थ्रेडिरु 
सफा छ,   सरुुमा चेम्फरिङ गरिएको छ, फफहिङले चेक गदाय हठक छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

जज. आई पाईप, पाईप डाई, पाईप माईस, मेजरिङ्ग िेप, आइल क्यान, आइल, 

फफहिङ्ग आहद। 

कायय-सम्पादन ननदेसशका 
# खुड्फकलािरु िो/छ 

 िोइन/ 

छैन 

१.  पाइपलाई भाइसमा हठकसँग च्याप्ने। 
   

२.  नाप अनसुाि जज. आई. पाइप काट्ने। 
   

३.  पाइप अनसुाि डाई छान्ने। 
   

४.  पाइप  *fO{sf] गाइड पपस समलाएि चरुि काट्ने घडड घमु्ने हदशानति वायाँ 
िातले पे्रस गिेि घमुाउने। 

   

५.  थ्रेड काट्न सरुु गिेपनछ पाइप डाईलाई असलकनत उल्िो घमुाउने ि थ्रेडमा 
तले िाख्न।े 

   

६.  फेरि y|]* काट्ने ि पिक पिक उल्िो घमुाउीदैँ जाने। 
   

७.  पाइप डाईको छेउबाि एक थ्रेड बाहिि आएपनछ चुरि काट्न पगु्यो। 
   

८.  पाइप डाईलाई pN^f] घमुाएि ननकाल्ने ि थ्रेड सफा गने। 
   

९.  फफहिङ्ग कसेि हठक भयो भएन जाीँच्ने। 
   

सफलतापवूयक सम्पन्निुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

  



 

   

 

अभ्यास १: न्द्ज. आई. पाइपमा थे्रड काट्िे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: जज. आई. पाइपमा थ्रेड काट्ने 

 

 

WHAT के जज. आई. पाइपमा थ्रेड काट्ने। 

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएिजज. आई. पाइपमा थ्रेड काट्न।े 

• ½” - 2” सम्मको प्रत्येक साइजको २-२ विा थ्रेड काट्ने। 

• जज. आई. पाइपमा थ्रेड कािेको प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग 
देखाउने। 

• ljleGg gfksf] lgKkn jgfO{ k|lzIfsnfO{ d"Nof+sgsf] nflu 

b]vfpg] .  

 

TIME समय ६२०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत/सामाग्रीहरु 

जी. आई पाईप, पाईप डाई, पाईप भाईस, मेजरिङ्ग िेप, आइल क्यान, आइल, 

फफहिङ्ग आहद। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: न्द्ज. आई. पाइपमा थे्रड काट्िे 

१. जज. आई. पाइपमा कुन औजािले थ्रेड काहिन्छ? 

क) िाक्स 

ख) पाइप डाई 

ग) पाइप भाइस 

घ) पाइप िेन्च 

२. जज। आई. पाइपमा थ्रेड काट्दा कुन औजािले च्याप्ने गरिन्छ? 

क) पाइप डाई 

ख) पाइप भाइस 

ग) पाइप िन्च 

घ) सलाई िेन्च 

३. १/२” जज. आई. पाइपमा कनत लम्बाईको थ्रेड काट्न ुपदयछ? 

ङ) १० सम. सम. 

च) १३ सम. सम. 

छ) १६ सम. सम. 

ज) १९ सम. सम. 

४. जज. आई. पाइपमा थ्रड काट्दा तलेको प्रयोग फकन गरिन्छ? 

ङ) डाई िाम्रो वनाउन 

च) थ्रेड िाम्रो बनाउन 

छ) डाईलाई धचसो बनाउन 

ज) पाइप धचप्लो बनाउन 

५. जज. आई. पाइपमा थ्रेड काट्दा डाईलाई फकन ऊल्िो घमुाउन पदयछ्? 

क) डाइको आय ुबढाउन 

ख) थ्रेड काट्न सजजलो वनाउन 

ग) थ्रेड नबाधचयोस भनेि 

घ) माधथकासम्पणूयकायय गनय 
  



 

   

 

मोड्युि ३: h*fg ug{] ;Lkx? 

 



 

   

 

न्द्ज. आई. पाइपमा फिहटङ्ग जडाि गिे 

पाठ योजिा  :न्द्ज. आई. पाइपमा फिहटङ्ग जडाि गिे 

बबषय (लसप/अििारणा) जज. आई. पाइपमा फफहिङ्ग जडान गने। 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था :  ड्रइङ 

के काम   : जज. आई. पाइपमा फफहिङ्ग जडान गने। 

कनत िाम्रो: पोजजसन समलेको छ, सलकेज छैन, थ्रेडसांग फफहिङ आवश्यक लम्वाइमा कससएको छ। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• फफहिङ्ग का प्रकाि बािे वताउने। 

• फफहिङ्ग को मित्व तथा आवश्यकता बािे बताउने। 

• फफहिङ्ग आवश्यक पने सामाग्रीबािे बताउने। 

• फफहिङ्ग गदाय अपनाउनपुने सिुक्षा बताउने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौखखक प्रश्न ि 
छलफल 

• अनघल्लो पाठ थ्रेड काहिएको पाइपलाई सलएि 
प्रश्निरु गने। 

• यस पाईपमा जडान गने सामाग्रीलाई के 
भननन्छ? 

• आएको उत्तिलाई समेिेि आजको पाठको 
परिचय हदन।े 

• पाठको उद्वश्य बताउने। 

कायय वस्त ु १०’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल  

 

प्रदशयन 

अभ्यास 

• फफहिङ्गस भनेको के िो यसको बािेमा बझुाउने। 

• फफहिङ्गको मित्व तथाआवश्यकता  बािे बताउने। 

• सिभाधगलाई पाइपमा फफहिङ्गिरु जडान गिेि 
देखाउने। 

• सिभाधगलाई कायय सम्पादन सचूी पढ्न लागाई 
सोहि अनसुाि प्राजक्िस गनय लगाउने। 

वास्तपवक 
वस्त ु

 

कायय 
सम्पादन 
सचूी 

१०’ 

१५’ 

३०’ 

७००’ 



 

   

 

सारांस Summary: 

प्रश्नोत्ति  यो पाठको अन्त्यमा सिभाधगिरुलाई ननम्न प्रश्निरु 
गने। 

• एल्बोको काम के िो? 

• कस्तो ठागँमा यनुनयनको प्रयोग गरिन्छ? 

• प्लगको काम के िो? 

 

 १५’ 

जम्मा समय : ७८० 
समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: न्द्ज. आई. पाइपमा फिहटङ्ग जडाि गिे 

पररचय: 

जज. आई. पाइपलाई एक आपसमा जोडिे आवस्यक ठाउँमा परु् याउनको लाधग जज. आई. फफहिङ्गको प्रयोग 
गरिन्छ। पाइप लाइन कत ैजोड्न ुपने िुन्छ, भनेकै ठाउँमा घमुाएि लनपुने िुन्छ, त्यस्त ैकत ैिाँगा 
बढाउन ुपने िुन्छ भने कत ैठूलोबाि सानो बनाएि लानपुने िुन्छ । त्यसलैे नय सब ैकाययका लाधग 
फफहिङ्गको प्रयोग गरिन्छ। जज. आई. पाइपलाई एक आपसमा जोड्ने वस्तलुाई जज. आई. फफहिङ्ग 
भननन्छ। जस्त,ै एल्बो, सकेि, हि, िेडुसि हि, यनुनयनम िस ओभि,gf]hn, फ्लान्ज आहद। 

 

बबलभन्ि प्रकारका फिहटङ्ग हरु 

एलबो फिहटङ्ग: जज. आई. पाईपलाई ९० डडधग्रमा 
हदशा परिवतयन गनुय पिेमा एल्बोको प्रयोग 
गरिन्छ। आवश्यकता अनसुाि खाने पानीको 
काममा बाथरुममा, तातो धचसो पानी पाइपमा 
एल्बोको प्रयोग गरिन्छ। एल्बो दाया,ँ वाया,ँ तल, 

माधथ पाइपलाई लजैानको ननजम्त प्रयोग 
गरिन्छ। 

 

पाइप सकेट (Pipe Socket): दइुविा पाइपिरुलाई 
एक आपसमा ससधा जडान गनय प्रयोग गरिने 
फफहिङ्गलाई पाईप सकेि भननन्छ। यसमा दवु ै
नति सभत्र थ्रेड (चुरि) कािेको िुन्छ। योपाइपको 
साइज अनसुाि बबसभन्न साईजमा पाईन्छ।  

हट फिहटङ्ग (T फिहटङ्ग ): अांग्रजी अक्षिको  ‘T’ 

आकािको फफहिङ्गलाइ हि भननन्छ। मेन 
लाईनबाि शाखािरुमा पानन बबतिण गनय यसको 
प्रयोग गरिन्छ। यसमा एउिा ठाउँबाि आउने ि 
दुँई ठाउँबाि पानी बबतिण िुने गदयछ। 

 



 

   

 

रेडुसर हट (Reducer Tee): ठुलो साइजबाि सानो 
साइजको पाईपमा लान ुपिेमा वा जोड्न ुपिेमा 
यसको प्रयोग गरिन्छ। यो बबसभन्नफकससमको 
पाईन्छ, जस्तिेैडुसि सकेि, िेडुसि एल्बो, िेडुसि हि 
आहद। यसमा पनन अन्य फफहिङ्गमा जस्त ैसभत्र 
पट्हि थ्रेड काहिएको िुन्छ। 

 

क्रस हट (Cross Tee): हि जस्त ैति चािविा िाँगा 
भएको फफहिङ्गलाई िस हि भननन्छ। यसमा 
एउिा प्वालवाि आउने ि नतन विा बाि पानन  
जाने िुन्छ। यसमा पनन अरु फफहिङ्गसका जस्त ै
सभत्र चुिी काहिएको िुन्छ। यसको k|of]u 
कजन्सल्ड भल्ब प्रयोग गिेको ठाउँमा िुन्छ।  

यनुियि (Union): दईुविा ससधा पाइपलाइ एक 
आपसमा पनछ खोल्न समल्ने गरि ससधीा जोड्न 
प्रयोग गरिने फफहिङ्गलाई यनुनयन भननन्छ। यो 
सकेि भन्दा फिक िुन्छ ि यसको काम पनन 
फिक िुन्छ। यसलाई नतन विा पाियिरु छुट्याउन 
समल्ने गरि बनाईएको िुन्छ। एउिाको छेउमा 
सभबत्र गनुा काहिएको िुन्छ जसलाई फ्लेन्ज पनन 
भननन्छ। यनुनयनको प्रयोग गदाय यसको दईुभाग 
पहिला पाईपमा कस्ने ि बीीचको  फ्रलेन्जल े
यनुनयनको बाहिरि थ्रेड मा कस्न ुपछय। यो कुन ै
पनन पाइपलाई पनछ ममयत सम्भाि गनुय पदाय 
खोलेि जोड्न सफकन्छ। 

 

क्याप (CAP): पाईप लाइनको छेउमा बन्द गनय 
प्रयोग गरिने फफहिङ्गलाई क्याप भननन्छ। 
यसमा सभत्र पट्हि थ्रेड काहिएको िुन्छ। पनछको 
लाधग छुट्याइएको लाइनको अन्तमा यसको 
प्रयोग गरिन्छ। 

 



 

   

 

क्रस ओभर (Cross over): पाइपलाइनलाई िस 
गिेि लग्नपुदाय प्रयोग गरिने फफहिङ्गलाई िस 
ओभि फफहिङ्ग भननन्छ। यसमा पनन अरु  
फफहिङ्गमा जस्त ैसभबत्र थ्रेड काहिएको िुन्छ। 

 

न्द्ज. आई. प्िग (G.I.Plug): फफहिङ्गसिरुको मखु 
बन्द गनय प्रयोग गरिने फफहिङ्गसलाई जज. आई. 

प्लग भननन्छ। यो बबसभन्न साइजमा पाइन्छ। 
यसको बाहिरि भागमा थ्रेड काहिएको िुन्छ। 

 

फिहटङ्ग को महत्ि तर्था आिश्यकता  

• फफहिङ्ग को मित्व तथा आवश्यकता ननम्न अनसुाि छ। 

• दइु पाइपलाइ एक आपसमा जडान गनयका लाधग। 

• ठुलो साइजो पाइप वाि सानो साइजमा लानका लाधग। 

• पाइपको अन्तमा पानी बन्द गनयका लाधग। 

• पाइप ओभिल्याप िुन नहदनका लाधग। 

• पाइप ममयत सांभाि गनय सजजलो बनाउनका लाधग। 

• पाइपको हदसा परिवतयन गनयका लाधग। 

• पाइपको ब्रान्च थप्नका लाधग। 

 

फिहटङ्ग गर्दाा आिश्यक पिे सामाग्री 
फफहिङ्ग गदाय सामान्य तया औजाि ि उपकिणका अलवा पवसभन्न सामाग्रीिरुको आवश्यकता  पदयछ 
नत ननम्न छन ्

जुट :पाइप जडान वा फफहिङ गदाय पानी सलकेज निोस भनेि जुिको प्रयोग धगन्छ । यो एक प्रकािको 
धागो वा सतुरि िो यसले पाइपको थ्रेडमा वसेि प्याफकङको काम गदयछ। 

थ्रेडलसि टेप:यो पाईपको चूिीमा प्रयोग गरिन्छ ि जडानवाि पानी नचहुियोस भन्नका लाधग यसको 
प्रयोग गरिन्छ। यसको ठाउँमा जुि वा िेम्प पनन प्रयोग गरिन्छ। पाईपको पवसभन्न जडानमा यसको 
प्रयोग गरिन्छ। 

माइक्रो पटु्हट: यसले जिु तथा िेपलाइ चल्न नहदने ि आय ुसमेत बढाउने काम गदयछ। पवसभन्न तौल 
भएका बट्िािरुमा यो बजािमा सजजल ैफकन्न पाईन्छ। 

पटु्हट: यसले फफहिङ्लाई फननससङ्ग हदने कायय गदयछ ि पानी सलकेज निोस भनेि पनन यसको प्रयोग 
गरिन्छ।यो पनन पवसभन्न तौल भएका बट्िािरुमा बजािमा सजजल ैफकन्न पाईन्छ। 

 

 

 



 

   

 

फिहटङ्ग गर्दाा अपिाउिपुिे सरुक्षा  

• फुिेको फफहिङ्ग प्रयोग गनुय िँुदैन। 

• पाइप साइज अनसुािका फफहिङिरु प्रयोग गनुय पदयछ। 

• िेन्चले कस्दा पाइपमा दाग लाग्ने गरि कस्न ुिँुदैन। 

• ठुलो साइजको िेन्च वा बहढ बल लगाएि कस्न ुिँुदैन। 

• खुल्ला िातले कस्ने खोल्ने गनुय िँुदैन। 

• व्यजक्तगत सिुक्षा अपनाउन ुपदयछ। 

  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: न्द्ज. आई. पाइपमा फिहटङ्ग जडाि गिे 
बबर्य/इकाई फफहिङ्ग सीपिरु (फफहिङ्ग  Skills) 

सीप/अवधािणा जज. आई. पाइपमा फफहिङ्ग जडान गने। 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था :ड्रइङ 

के काम : न्द्ज. आई. पाइपमा फिहटङ्ग जडान गने। 

कनत िाम्रो: पोजजसन समलेको छ, सलकेज छैन, थ्रेडसांग फफहिङ आवश्यक 
लम्वाइमा कससएको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

पाईप भाईस, पाईप िेन्च, पाइप, बबसभन्न फफहिङ्गिरु, एल्बो, हि., यनुनयन, िस, 

सकेि, प्लग, जुि, भाइको पहुिङ् आहद। 

कायय -सम्पादन ननदेसशका  

# खुड्फकलािरु िो/छ 
 िोइन/ 

छैन 

८.  आवश्यक औजाि तथा सामग्रीिरु जम्मा गने। 
   

९.  थ्रेड काहिएको पाइपलीाई पाइप भाइसमा च्याप्ने। 
   

१०.  थ्रेडमा घडडको सइुको हदशा नति पािेि जिु बेिेि लागाउने। 
   

११.  लगाईएको जुिमा माइिो पहुिङ्ग िाम्रोसांग लागाउने। 
   

१२.  पहुिङ्ग लगाएको भागमा उहि साइजको फफहिङ्ग लगाउई िातले िाईि गदै 
जाने। 

   

१३.  
xftn] sl;;s]kl% पाइप िेन्चले कस्दै जाने। 

   

१४.  आवश्यक मात्रामा कसस सकेपनछ फफहिङ्ग पोजजसन कुन िो सहि 
पोजजसनमा िाख्न।े 

   

१५.  पाइपलाई पाइप भाइसबाि ननकाल्ने। 
   

१६.  औजाि तथा सामाग्रीिरु सफा गरि पनुः भण्डािण गने। 
   

 

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

सिुक्षा/सांवेदनशील v"*\lsnfx? :- 

 

  



 

   

 

अभ्यास १: न्द्ज. आई. पाइपमा फिहटङ्ग जडाि गिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: जज. आई. पाइपमा फफहिङ्ग जडान गने। 

 

 

WHAT के हदइएको धचत्र अनसुाि जज. आई. पाइपमा फफहिङ्ग जडान गने। 

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि फफहिङ्ग जडान गने। 

• कायय सम्पादन प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय ७००’ 

 

RESOURCES 

NEEDED  

आिश्यक 
श्रोत /सामाग्रीहरु  

जज. आई. पाइप, पाइप भाइस, पाइप िेन्च, पहुिङ्ग, जिु, फफहिङिरु। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: न्द्ज. आई. पाइपमा फिहटङ्ग जडाि गिे 

१. िस ओभिको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिन्छ? 

क) पाइपलाइन ससधा लान ुपिेको अवस्थामा 
ख) पाइपलाई िस गिेि लान ुपिेको अवस्थामा 
ग) पाइपलाई bend गरि लान ुपिेको अवस्थामा 
घ) माथीीको कुन ैपनन िोईन 

२. हि फफहिङ्ग कुन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ? 

क) नतन नति पानन लान ुपने अवस्थामा 
ख) दईु नति पानन लान ुपने अवस्थामा 
ग) एक नति पानन लान ुपने अवस्थामा 
घ) चाि नति पानन लान ुपने अवस्थामा 

३. क्याप फफहिङ्गको काम के िो? 

क) फफहिङ्गको मखु बन्द गनय 
ख) पाइपको मखु बन्द गनय 
ग) भल्बको मखु बन्द गनय 
घ) माथीीको कुन ैपनन िोईन 

४. पाईपमा फफहिङ्ग जडान गदाय कुन औजाि प्रयोग गरिन्छ? 

क) डाई सेि 

ख) एड्जसिेबल िेन्च 

ग) पाइप िेन्च 

घ) स्पानि सेि 

५. पाइपलाइनलाइ ममयत समभाि गनुय पने ठाउँमा कुन फफहिङ्गको प्रयोग गरिन्छ? 

क) यनुनयनको 
ख) हि को 
ग) एल्बोको 
घ) सकेिको  

  



 

   

 

पाइपमा भलबजडाि गिे (सुिेस/गेट/एयर/पे्रसर ररलिि) 

पाठ योजिा :पाइपमा भलबजडाि गिे (sluice/gate/air/pressure relief valve) 
बबषय (सीप/अििारणा): पाइपमा भलबजडाि गिे(sluice/gate/air/pressure reliefe valve) 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था  : ड्रइङ 

के काम   : पाइपमा भल्बजडान गने। 

कनत िाम्रो: पोजजसन समलेको छ, सलकेज छैन, थ्रेडसांग फफहिङ आवश्यक लम्वाइमा कससएको छ, 

भल्भले काम गिेको छ। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• भल्बका प्रकाि बािे वताउने। 

• भल्बको सञ्चालन प्रणालीबािे बताउन।े 

• भल्बको मित्व तथा आवश्यकता  बािे बताउने। 

• भल्ब जडान गदाय आवश्यक पने समाग्री वािे बताउने। 

• भल्ब जडान गदाय अपनाउन ुपने सिुक्षा बताउने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

प्रश्नोत्ति ि छलफल • गेि भल्ब देखाउीदैँ प्रश्न िाख्न ेि छलफल 
गने।  

• यो किाी ँप्रयोग भएको देखखका छौ? यसको 
प्रयोग फकन गरिन्छ? 

• पाठको परिचय हदने। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने। 

Real Object 

छलफल 

20' 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

 

 

 

 

• ग्लोव भल्ब देखाउने ि भल्बिरुको एक एक 
गिेि प्रकाि बताउने। 

• भल्बिरुको कसिी काम गदयछ जानकािी हदने। 

• भल्बिरुको मित्च तथा आवश्यकता वािे 
पवस्ततृ रुपमा बणयन गने। 

Real Object 

मौखखक  
छलफल 

 

व्याख्या गने 

 

20' 

 

१५’ 

१५’ 

 

20' 



 

   

 

 

 

प्रदशयन 

 

अभ्यास 

• भल्बिरु जडान गदाय आवश्यक अन्य 
सामग्रीको बणयन गने। 

• भल्बिरु जडान गदाय अपनाइने सिुक्षा बािे 
बताउन। 

• कायय सम्पादन सचूी अनसुाि कुन ैएक भल्व 
जडान गिेि देखाउने। 

• सिभाधगिरुलाई कायय सम्पादन सचूी अनसुाि 
भल्ब जडान गनय अभ्यास गिाउने। 

• सिभाधगिरुलाई भल्ब जडान गनय प्रोजेक्ि बकय  
हदने। 

• प्रोजेक्ि बकय  मलू्याांकन गने। 

 

Performance 

Guide 

 

20' 

३०’ 

 

560' 

 

सारांस Summary: 

प्रश्नोत्ति ि छलफल • ग्लोब भल्ब ि गिे भल्बमा के फिक छ? 

• एगल भल्ब किाँ प्रयोग गरिन्छ? 

• पे्रसि िेडुसि भल्ब फकन प्रयोग गरिन्छ? 

 20' 

 

जम्मा समय : 720 

 समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु:पाइपमा भलब जडाि गिे (sluice/gate/air/pressure relief) 
पररचय: 

पानन बबतिण गने पाइपमा पानन बन्द ि खोल्न प्रयोग गरिने सामानलाई भल्ब भननन्छ। भल्बको 
प्रयोगले पाननलाई कन्िोल गिेि आवश्यकता  अनसुाि प्रयोग गनय सफकन्छ। 

पानिको पाईपमा निम्ि भलहरु प्रयोग गररन्र्। 

• मजल्ि िनय भम्भ 

▪ एनलुि भल्ब 

▪ डायफ्राम भल्ब 

▪ फफक्सडकोन भल्ब 

▪ गेि भल्ब 

▪ ननडल भल्ब 

▪ पपन्च भल्ब 

• Sjf^/ िनय भल्ब 

▪ बल भल्ब 

▪ बििफ्लाई भल्ब 

▪ प्लग भल्ब 

• चेक भल्ब 

▪ िवि डक-बबल चेक भल्ब 

▪ हिजल्िङ डडस्क चेक भल्ब 

▪ जस्वङ चेक भल्ब 

प्राय प्रयोगमा आउिे भलबहरु र काया प्रणािी  

िारा (Tap): पानीको छेउमा पानी बन्द ि खोल्न प्रयोग 
गरिने भल्बलाई धािा भननन्छ। यसमा एक छेउमा थ्रेड 
ि अको छेमा िुिी िुन्छ। यसलाई िेण्डलको मद्दतले 
खोल्ने ि बन्द गने गरिन्छ। यो पपत्तल जस्िल, 

प्लाजस्िक, फकि, आहदवाि वनाएको िुन्छ। 

 



 

   

 

गेट भलब (Gate valve): पाइप लाइनको बबचमा पानी 
खोल्न ि बन्द गनय यो भल्बको प्रयोग गरिन्छ। यस 
भल्बमा दवु ैछेउमा सभबत्र थ्रडे कािेको िुन्छ। यसमा 
पानी खोल्न ि बन्द गनय ह्याण्डल/चक्का िाखखएको 
िुन्छ। यो भल्ब पानी खोल्न ि बन्द गने प्रयोग 
धगरिन्छ। यस भल्बलाई जडान गदाय जुन सकैु हदशामा 
प्रयोग गने सफकन्छ। यसमा कुन ैएिो िाखखएको िुदैन। 
यस भल्बमा वासिको प्रयोग िँुदैन of] मेन पाइप 
लाइनमा प्रयोग गरिन्छ। 

  

ग्िोब भलभः पाइप लाइनको बबचमा गेि भल्ब जस्त ै
पानी खोल्न ि बन्द गने प्रयोग गिन्छ यसमा दवु ै
छेउमा सभबत्र थ्रेड कािेको िुन्छ। यसमा ह्यण्डल पनन 
गेि भल्बमा जस्त ैगोलो जव्िल िुन्छ। यस भल्बमा 
पानी खोल्न ि बन्द गनय वासिको प्रयोग भएको िुन्छ। 
यसलाई जडान गने बेलामा पानी वग्ने भागतीि एिो 
पािेि जडान गनुय पदयछ। यस भल्बले पानीको चाप केहि 
कम गिेि पठाउने गदयछ।यो ब्रान्च पाइप, सावि आदी 
ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ। 

 

िि ्ररटिा भलब (Non return valve):पाइप लाइन 
बबचमा वा छेउमा पानी एकोिोिो वगेको पानी फकेि 
नआउने  गिी प्रयोग गरिने भल्बलाई नन। रििनय 
भल्ब भननन्छ। यसलाई वािि पम्पको सक्सन ि 
डसेलभिी पाइप लाइनमा प्रयोग गने गरिन्छ। साथै 
वािि हििि, वािि समििमा पनन प्रयोग गने गरिन्छ।  

एङ्गि भलब (Angle valve): ९० डडग्री कोणमा 
बनाइएको भल्बलाई एङ्गल भल्ब भननन्छ। यो भल्ब 
वास वेससन, ईलेजक्िक हििि, ससस्िन, आहदमा इनलेि 
गरिने ठाउिरुमा प्रयोग गने गिन्छ। यसमा अरु 
भल्बमा जस्त ैवासिले पानी खोल्ने ि वन्दगने 
गरिन्छ। यो भल्ब पाइपको छेउमा प्रयोग गरिन्छ। 
यसमा एकछेउ सभत्री ि अको छेउ बाहिरि थ्रेड कािेको 
िुन्छ। 

 



 

   

 

फ्लिोट भलब (Float valve): पानीको बिाव बल वा अन्य 
सन्तलुन वस्तकुो प्रयोग गिेि पानी बन्दगनेभल्बलाई 
वल भल्ब अथवा फ्लोि भल्ब भननन्छ। पानी भिेपछी 
वलको माध्यमले आफै वन्द िुने भल्ब िो। यसमा 
सलभि सांग वल जडान गरिएको िुन्छ ि उक्त सलभिले 
वासिलाइ घचाडिे पानी बन्द गने गदयछ। यो भल्ब 
पानी ट्याक, वाथरुमको जस्िनय ि पव.पप.हि.मा(Break 
Pressure Tank) प्रयोग गरिन्छ। यो भल्ब 
प्लाजस्िक, व्रास ि मिेलवाि बनेको िुन्छ। 

 

सेन्द्फ्लट भलब (Safety valve): पाइपलाइनमा चाहिने चाप 
भन्दा बहढ भएि पाइप फुट्न बाि बचाउन प्रयोग 
गरिने भल्बलाई सफे्िी भल्ब भननन्छ। यो भल्बमा 
jf;/n] पे्रसि ननयन्त्रण गने गदयछ। जब पे्रसि िाई 
िुन्छ जस्प्रङगलाई पसु गदयछ ि भल्ब खलु्ने िुन्छ। यो 
भल्ब इलेजक्िक धगजि, प्रेसि पम्प ईत्यादीमा प्रयोग 
गने गरिन्छ। यो व्रास बाि बनेको िुन्छ। 

 

पे्रसर रेडुसर भलब (Pressure reducer valve): पाइप 
लाइनमा िाई प्रेसिमा आएको पानीलाई कम प्रसेिमा 
वदल्ने भल्बलाई पे्रसि िेडुसि भल्ब भननन्छ। जस्त ै
मेन लाईनमा िाई पे्रसि आएको िुन्छ जुन घि सभत्रको 
पाईपमा लो पे्रसि को आवश्यकता िुन्छ त्यस 
अवस्थामा मेन लाइन ि घिको लाइन पवचमा यो प्रेसि 
िेडुसि भल्ब जडान गने गरिन्छ। यसमा वासि ि कडा 
खालको जस्प्रङ्गको सिायताले काम गने गदयछ। यो 
आफै स्वचासलत िुन्छ। यसलाई पाइप लाइनको पवचमा 
प्रयोग गने गरिन्छ। यो प्राय९० डडग्री कोणमा 
वनाइएको िुन्छ। 

 

ििाई भलब (Fly valve): पाइप लाइनको ljrdf पानी 
बन्द ि खोल्न प्रयोग गरिने भल्ब िो।यसमा पानी बन्द  
ि खोल्न भल्बको सभत्र चक्का िाफकएको िुन्छ। उक्त 
चक्का लाई घमुाउन बाहिि िाण्डल जडान गिेको िुन्छ। 
यसलाई जुन सकैु छेउबाि इनलेिि आउिलेिमा जडान 

 



 

   

 

गनय सफकन्छ। 

 

भलब को महत्ि तर्था आिश्यकता  

आवश्यकता  अनसुाि खोल्न बन्दगनय, k|];/ घिाउन, पाइपलाइन तथा एपाियसिरु जोगाउन, विावलाइ 
कन्िोल गनय गएको पानी फकेि नआओस भन्नका लाधग बबसभन्न भल्बको k|of]u गरिन्छ। 

 

भलब जडाि गर्दाा आिश्यक पिे समाग्रीहरु  

भल्ब जडान गदाय बबसभन्न सामग्रीिरु चाहिन्छ जस्त:ै जिु, थ्रेड ससल िेप, माइिो पटु्हि आहद 

भलब जडाि गर्दाा अपिाउि ुपिे सरुक्षा 

• फुिेको भल्ब जडान गनुय िँुदैन। 

• हदइएको एिो अनसुाि भल्ब जडान गनुय पदयछ। 

• जस्प्रङ्ग भएका भल्बिरु लाई cg";f/ सेहिङ्ग गिेि मात्र जडान गनुय पदयछ। 

• कस्दा िेन्चको दाग नदेखखने िुन ुपदयछ। 

• उपयकु्त िेन्चको प्रयोग गनुय पदयछ पाइप िेन्चको प्रयोग गनुय िँुदैन। 

• जडान गदाय थ्रेडससल िेपको प्रयोग गनुय पदयछ। 
  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: पाइपमा भलब जडाि गिे (स्िईस/गेट/एअर/प्रश ेररिीि) 
बबर्य/इकाई फफहिङ्ग सीपिरु (फफहिङ्ग  Skills) 

सीप/अवधािणा पाइपमा भल्ब जडान गने(स्लईस/गेि/एअि/प्रशिे रिलीफ)। 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था :   ड्रइङ 

के काम : पाइपमा भल्ब जडान गने। 

कनत िाम्रो: पोजजसन समलेको छ, सलकेज छैन, थ्रेडसांग फफहिङ आवश्यक 
लम्वाइमा कससएको छ, भल्बले काम गिेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

जज. आई. पाइप, फफिङ्ग, भल्ब, पाइप िेन्च, डाई, पाइप भाइस, मेजरिङ्ग िेप, ससल 
िेप, oil, ह्याक्स, फाइल। 

कायय -सम्पादन ननदेसशका  

# खुड्फकलािरु िो/छ 
 िोइन/ 

छैन 

१.  पाइपको लम्वाई वा कहिङ्ग लम्बाई तयाि गने। 
   

२.  सामग्रीको सचूी तयाि गने। 
   

३.  भल्बको Z  नाप ननकाल्ने। 
   

४.  पाइपिरुमा थ्रेड काट्ने। 
   

५.  पाइपमा िेम्प लागाउने। 
   

६.  धचत्र अनसुाि फफहिङिरु जडान तथाभल्ब जडान गने। 
   

७.  नाप जाीचँ गने। 
   

८.  औजाि उपकिण यथास्थानमा िाख्न े
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

  



 

   

 

अभ्यास १: पाइपमा भलब जडाि गिे (स्िईस/गेट/एअर/प्रश ेररिीि) 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: पाइपमा भल्ब जडान गने (स्लईस/गेि/एअि/पे्रशि रिलीफ) 

 

 

WHAT के हदइएको धचत्र अनसुाि भल्बिरु जडान गने। 

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• ड्रइङ सलई अध्ययन गने। 

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि भल्बिरु जडान गने। 

• कायय सम्पादन प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय ३७०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED  

आिश्यक 
श्रोत /सामाग्रीहरु  

जज. आई. पाइप, फफिङ्ग, भल्ब, पाइप िेन्च, डाई, पाइप भाइस, मेजरिङ्ग िेप, ससल 
िेप, तले,िाक्स, फाइल। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: पाइपमा भलब जडाि गिे (स्िईस/गेट/एअर/ k|]z/ ररिीि) 
१. मेन पाइप लाइनमा पानी खोल्न ि बन्द गनय कुन भल्बको प्रयोग गरिन्छ? 

क) फ्लोि भल्ब 

ख) सेफ्िी भल्ब 

ग) पे्रसि िेडुसि भल्ब 

घ) गेि भल्ब 

२. इलेजक्िक धगजिको अगाडड कुन भल्ब जडान गरिन्छ? 

क) फ्लोि भल्ब 

ख) फुि भल्ब 

ग) पे्रसि िेडुसि भल्ब 

घ) सेफ्िी भल्ब 

३. वास वेससनको धािामा पानी बबतिण गनय वेससनको तल कुन भल्ब जडान गनुय पदयछ? 

क) गेि भल्ब 

ख) ग्लोब भल्ब 

ग) फ्लोि भल्ब 

घ) एङ् गल भल्ब 

४. गोलो चक्काको प्रयोग गरि पानी खोल्ने ि बन्द गने काम कुन भल्बले गने गदयछ? 

क) ग्लोब भल्ब 

ख) नन ्रििनय भल्ब 

ग) एङ् गल भल्ब 

घ) विि फ्लाई भल्ब 

५. पानी ट्याकीांमा पानी भिे पनछ आफै वन्द िुने भल्ब कुन िो? 

क) गेि भल्ब 

ख) ग्लोब भल्ब 

ग) फुि भल्ब 

घ) फ्लोि भल्ब 

  



 

   

 

lk=O{=kfOksf] j^ HjfOG^ ug{]  

पाठ योजिा :वप.ई.पाईपको िट जोइन्ट गिे 

बबषय (सीप/अििारणा): वप. ई.पाईपको िट जोइन्ट गिे 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था   : ड्रइङ 

के काम  :पप. ई.पाईपको वि जोइन्िगने। 

कनत िाम्रो: रिम एकनासको छ, आवश्यकता अनसुाि रिम ननस्केको छ, जोडकेो ससधा छ, पानन 
सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• वि जोईन्िको परिचय वताउने। 

• वि जोईन्िको मित्व तथा आवश्यकता बािे बताउने। 

• वि जोईन्ि गदाय आवश्यक पने सामग्री बािे बणयन गने (िेफ्लोन vf]n ि थमोिोम चक)। 

• िि प्लेिको परिचय ि काम वताउने। 

• िि प्लेिमा तापिम सेि गने ि चेक गने। 

• वि जोईन्ि गदाय अपनापन ुपने सिुक्षा बािे बताउने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौखखक प्रश्न ि 
छलफल 

• दईुविा पप. ई. पाईपको िुिालाई सलएि 
सिभाधगिरुलाई प्रश्न गने। 

• यसलाई जोड्न के गनुय के पलाय? 

• आएको pQ/nfO{ समेिेि आजको पाठको 
परिचय हदने। 

• पाठको p@]Zo बताउने 

कायय वस्त ु १०’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल  

• बि जोईन्ि के िो? यसको मित्व तथा 
आवश्यकता बािे बणयन गने 

• जडानका प्रकाििरु बताउने। 

• िि प्लेिको तापिम सिेको बािे जानकािी 
गिाउने। 

वास्तपवक 
वस्त ु

 

 

 

१०’ 

 

१०’ 

१५’ 

 



 

   

 

• थमोिोम िेफ्लोन कभि जस्ता सामाग्रीको 
प्रयोग बािे जानकािी हदने 

• सिभागीिरुलाई वि जोईन्ि गिेि देखाउने। 

• कायय सम्पादन ननदेसशका अनसुाि गने ि 
अभ्यास गिाउँदै जाने। 

• अभ्यासको मलू्याांकन गने। 

 

 

 

कायय 
सम्पादन 
सचूी 
 

२५’ 

 

३०’ 

२५०’ 

साराशं Summary: 

प्रश्नोत्ति  पाठको अन्त्यमा ननम्न प्रश्निरु सोध्ने। 

• पी. इ. पाइप कुन पवधधद्वािा जोड्न सफकन्छ? 

• रिमको लाम्बाई कनत िुन ुपछय? 

• थमोिोम चकको काम के िो? 

• Teflon cover के मा प्रयोग गरिन्छ? 

 १०’ 

जम्मा समय : ३६० 

समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: वप. ई. पाईपको िट जोईन्ट गिे 

पररचय 

सोझो kf]lnlylngsf दइु िुिा लाई पगालेि जडान 
गरिने काययलाई वि जोईन्ि भननन्छ। यो जोईन्ि 
kf]lnlylngsf] खाने पानी तथा वाथरुमिरुको पाईप 
लाईनिरुमा गरिन्छ जस्तो जुन धचत्रमा देखाइएको छ। 

बि जोईन्ि बािेक पनन पप. ई. पाईपमा अरु जोईन्ििरु 
पनन गनय सफकन्छ जस्तो; 

१) एक्सपान्सन जोइन्ि:  दईु पाइप मध्य तल 
पने पाईपको मखुलाई फुलाएि जोड्ने। 

२) थ्रेड जोइन्ि : एक नति थ्रेड ि अको तफय  
कपसलङ्गद्वािा जडान गरिने। 

३) रिङ्ग शील सकेि जोइन्ि  : वासिि सकेिको 
माध्यमद्वािा जडान गरिने। 

४) फ्लान्ज जोइन्ि : फ्लान्ज िाखेि जडान गने। 

 

िट जोईन्ट गर्दाा आिश्यक पिे अन्य सामगग्रहरु  

हट प्िेट (Hot Plate): kf]lnlylng पाईप जडान गनय 
प्रयोग गरिने औजािलाई िि प्लेि भननन्छ। पवधुनतय 
शजक्तबाि ताप उत्पादन गरि पप.ई. पाईप जोड्न 
तताउने िि प्लिे (electric hot plate) िो, स्िोभ वा 
आगो बालेि ताप हदई पप. ई. पाइप जोड्ने तताईने िि 
प्लेि िात ेिि प्लेि िो। पवद्यतुीय िि प्लेिमा 
प्लेिको बाहिरि भागमा हिफ्लोन पेन्िगरिएको िुन्छ। 
यो ४०० jf^ देखख ८०० वािसम्मको पाईन्छ। िात े
िि प्लेिमा िेफ्लोनलाई िोपप आकािमा सिुक्षक्षत साथ 
छोपपने गरि बानईएको िुन्छ। िि प्लेिमामा 
समात्नको लाधग पवडँ पनन िुन्छ। 

 



 

   

 

र्थमो क्रोम चक (Thermochrom chalk): यो एक 
प्रकािको ताप मापन गने चक आकािको िुन्छ, यो 
सेतो वा िरियो िांगको िुन्छ। यसको काम िि प्लेिमा 
तापिम नाप्न प्रयोग गरिन्छ। 

 

चक्कु (knife): आवश्यकता अनसुाि बबसभन्न कायय 
वस्तलुाई काट्न प्रयोग गरिने औजािलाइ चक्कु 
सभननन्छ। यो बबसभन्न आकाि प्रकाि ि साइजमा 
पाइन्छ। साथै पप. ई. पाइप आिाले कािेपनछ खकेुि 
सफा गनय प्रयोग गरिन्छ।  

खस्रो रेनत (Wooden file): पप. ई. पाईपलाइ 
आवश्यकता अनसुाि कोतिेि समतल बनाउनकोलाधग 
प्रयोग गरिने औजाि पप. ई. फाइल िो अथवा खस्रो िेनत 
(उडन फाइल) भननन्छ ि यो काठ घोिेि समलाउन पनन 
प्रयोग गरिन्छ।  

टेफ्लिि vf]n (Teflon Cover): फलामको तावलाई 
तताएि २१० डडग्री सेजन्िग्रेिमा तताएपनछ पाइप 
तताउन अगडड लगाइने कभिलाई िेफ्लन क्लथ 
भननन्छ। यो १२०० डडग्री भन्दा कम तापिममा 
पग्लदैन। 

 

िट जोईन्ट को महत्ि 

• दइु पाइपलाइ एक आपसमा तताएि जोड्ने भिपदो माध्यम 

• फलामको तावा ि आगो सियोगले गनय सफकने सामान्य प्रपवधध 

• पाइपको जडान बसलयो तथा मजबतु िुन्छ 

 

हट प्िेटमा तापक्रम सेट गिे तररका 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: वप. ई.पाईपको िट जोईन्टगिे 
बबर्य/इकाई फफहिङ्ग सीपिरु (फफहिङ्ग  Skills) 

सीप/अवधािणा पप. ई.पाईपको वि जोईन्ि गने। 



 

   

 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था:  ड्रइङ 

के काम:  पप. ई.पाईपको वि जोईन्ि गने। 

कनत िाम्रो: रिम एकनासको छ, आवश्यकता अनसुाि रिम ननस्केको छ, जोडकेो 
ससधा छ, पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

मेजरिङ्ग िेप, उडन स, मीिि स, व्याक स्क्यायि, हिहिङ्ग प्लेि, थमोिोम चक, 

िेफ्लोन कभि, पप. ई. पाईप, फाईलिरु, चक माकय ि, पपई नाइफ। 

कायय -सम्पादन ननदेसशका  

# खुड्फकलािरु िो/छ 
 िोइन/ 

छैन 

१.  सामान तथा औजाििरु स्िोिबाि जम्मा गने।  
   

२.  पाईपलाई चक वा माकय िले आवश्यकता अनसुाि धचन्ि लागाउने। 
   

३.  धचन्िमा उडन सले ससधा ९० डडधग्रमा काट्ने। 
   

४.  ९० डडधग्रको एङ्गलमा छ फक छैन व्याक स्क्यायिले चके गने। 
   

५.  यहद ९०डडधग्रमा छैन भने उठेको भागमा उडन फाईलले फाईल गिेि 
समलाउन।े 

   

६.  काहिएको भागको धचप्सलाई चक्कुले सफा गने। 
   

७.  हिहिङ्ग प्लेि अन गने। 
   

८.  हिहिङ्ग प्लेि तातकेो छ वा छैन थमोिोमले चेक गने। 
   

९.  हठक तातकेो भए िेफ्लोन कभिलगाउने। 
   

१०.  जडान गने दवु ैिुिालाई हिहिङ्ग प्लेिको दवु ैसाइडमा िाखेि तताउने । 
   

११.  आवश्यक रिम आई सके पी दवु ैछेउ ननकालेि एक आपसमा ससधीा 
जोड्ने। 

   

१२.  वि जोईन्ि ससधा छ वा छैन जोडाई पगेुको छ वा छैन चेक गने। 
   

१३.  औजाि तथा उपकिणिरु पनुः भण्डािण गने। 
   

सफलतापवूयक सम्पन्निुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

 



 

   

 

अभ्यास १: पप. ई.पाईपको वि जोईन्ि गने 

Date (समनत) 
: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: पप. ई.पाईपको वि जोईन्ि गने। 

 

 

WHAT के पप. ई.पाईपको वि जोईन्ि गने। 

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया पप. ई.पाईपको वि जोईन्ि गने। 

• ननसमयत पप. ई.पाईपको वि जोईन्ि प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग 
देखाउने। 

 

TIME समय १४५’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत /सामाग्रीहरु  

मेजरिङ्ग िेप, उडन स, मीिि स, व्याक स्क्यायि, हिहिङ्ग प्लेि, थमोिोम चक, 

िेफ्लोन कभि, पप. ई. पाईप, फाईलिरु, चक माकय ि, पपई नाइफ। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: वप. ई.पाईपको िट जोईन्ट गिे 

१. पप. इ. पाइप जडान गदाय िि प्लेिको तापिम कनत िुन पछय? 

क) २१०- २२० डडधग्र  सम्म  

ख) २०५-२१५ डडधग्र सम्म 

ग) २२०-२३० डडधग्र सम्म 

घ) २००-२१५ डडधग्र सम्म 

२. वि जोईन्िको रिम कनत िुन ुपछय? 

क) २-३ समसलसमिि  

ख) ५-५ समसलसमिि 

ग) १-२ समसलसमिि 

घ) पाइपको मोिाई बिाबि 

३. थमोिोम चकको काम िो? 

क) िि प्लेिमा कोनय 

ख) पाइपमा माकय  गनय 

ग) तापिम नाप्न 

घ) केहि पनन िोइन 

४. िेफ्लोन कभिके मा प्रयोग गरिन्छ? 

क) पवद्यतुीय िि प्लिेमा 

ख) िात ेिि प्लेिमा 

ग) पाइपमा 

घ) थमोिोम चकमा 

५. दईु िुिा पाइप जडान गदाय पवचमा ननस्कने भागलाई के भननन्छ? 

क) रिम 

ख)  lk=O{= kfO{k 

ग) पाइप एक्पान्सन 

  



 

   

 

वप.लभ.लस./लस.वप.लभ.लस./यू.वप.लभ.लसपाईप जडाि गिे 

पाठ योजिा  :वप.लभ.लस./लस.वप.लभ.लस./य.ूवप.लभ.लस.पाईप जडाि गिे 

बबषय (सीप/अििारणा): वप.लभ.लस./लस.वप.लभ.लस./य.ूवप.लभ.लस.पाईप जडाि गिे 

कायाििाक उद्िेश्य Prformance Objective: 

अवस्था   : ड्रइङ 

के काम : पप.सभ.सस./सस.पप.सभ.सस./य.ूपप.सभ.सस.पाईप जडान गने। 

कनत िाम्रो:  जोडकेो ससधा छ, पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, 

अनावश्यक बोजन्डङ मेिेरियल हदखखएको छैन। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• पप.सभ.सस./सस.पप.सभ.सस./य.ूपप.सभ.सस.पाईप जडान गने बबसभन्न पवधधबािे वणयन गने। 

• पाइप जक्लनि, ग्ल ुतथा िवि वासि बािे बणयन गने। 

• पप.सभ.सस./सस.पप.सभ.सस./य.ूपप.सभ.सस.पाईप जडान गदाय अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे बताउने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तष्क मन्थन ि 
मौखखक प्रश्निरु  

पाइपका िुिािरु देखाएि सिभाधगिरुलाई प्रश्न गने। 

• नय पाईपिरुलाई कसरि जडान गनय सफकन्छ। 

• आएको उत्तिद्वािीाबबर्य वस्तमुा प्रवेश गने 

• अजन्तम कायय सम्पादन उद्वेश्य बताउन े

कायय वस्त ु १०’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल  

• पप. सभ. सस. पाईप सम्बन्धी व्याख्या गने। 

• पप. सभ. सस. पाईप जडान गने बबसभन्न पवधध वािे 
वणयन गने। 

• पाईप जक्लनि, ग्ल ुतथा िवि वासि वािे वणयन 
गने। 

• पी. सभ. सस. पाइप जडान गदाय, अपाउन ुपने 
सिुक्षािरु बताउने। 

• कायय सम्पादन सचूीका चिणिरु प्रयोग गरि 
कायय सम्पादन गिेि देखाउने। 

वास्तपवक 
वस्त.ु 

 

 

कायय 
सम्पादन 
सचूी 

१०’ 

१५’ 

१०’ 

१५’ 

 

३०’ 

९८०’ 



 

   

 

• सिभाधगलाई कायय सम्पादन सचूीका चिणिरु 
प्रयोग गरि कायय सम्पादन गनय लगाउने वा 
प्राजक्िस गिाउने। 

• कायय सम्पादन मलू्याांकन गने। 

सारांस Summary: 

प्रश्नोत्ति  यो पाठको अन्त्यमा बबद्याधथयिरुलाई ननम्न प्रश्निरु 
सोध्ने। 

• पप. सभ. सस. को पिुा रुप भन? 

• पप. सभ. सस. पाइप जडान गने तरिकािरु वताऊ? 

 १०’ 

जम्मा समय : १०८० 
समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु:वप.लभ.लस./लस.वप.लभ.लस./य.ूवप.लभ.लस.पाईप जडाि गिे 

पररचय तर्था प्रयोग 

पप. सभ. सस. पाईपको पिुा रुप पोसलसभनाइल क्लोिाइड 
िो। यो पाईप साधािण तथा खैिो िांगमा पाईन्छ। यो 
पाईप ढलको लाईनमा प्रयोग गरिन्छ। यो पाइप ६० 
डडधग्र सेजन्िग्रीडे वा १४० डडधग्र फिेन िाईि सम्मको 
तापिममा मात्र प्रयोग गरिन्छ। यो पाईप अरु पाईपको 
तलुनामा िलकुा िुने ि खखया नलाग्ने िुन्छ। यसको 
प्रयोग ल्याब, केसमकल, बाथरुमिरुमा गरिन्छ। 

वाथरुमको ि आकाश ेपानीलाइ एक ठाउँ बाि अको 
ठाउँमा स्थानान्तिण गने धचन्ि लगाएि डडजाईन 
अनसुाि कायय गने यो पाईपमा प्लाजस्िकको गणु िँुदैन 

वप. लभ. लस. पाईपका बबशषेताहरुः 

यो पाईप अरु पाइप भन्दा िलकुा िुन्छ। 

यो पाइपको 1.4KG/cm2 density मा पाईन्छ। 

यस पाईपमा खखया लाग्दैन, यसको आय ु४० बर्य िुन्छ। 

(क) यससलई सोलभेन्ि ससमेन्िल ेजडान गरिन्छ। 

 

अरु पाईपमा जस्त ैपस पाइपमा आफ्लि ैफिहटङ्गहरु हुिे हुुु र्दा ति यसका जडाि बारे व्याख्या 
गररन्र्। 

वप. लभ. लस. िेण्डः सोझो गईििेको पाइपलाई हदशा 
परिवतयन गनय प्रयोग गरिने फफहिङगलाई वेण्ड 
भननन्छ। जस्त ै४५ डडग्री वणे्ड, ९० डडग्रीको वेण्ड आहद 
ससधा आईििेको पाईपलाई ४५ डडग्रीको कोणमा लजैान ु
पने ठाउँमा ४५ डडधग्रको वेण्ड प्रयोग गरिन्छ ि ९० 
डडग्रीको कोणलाई ९० डडधग्रको वेण्ड प्रयोग गरिन्छ। 

 

वप. लभ. लस. सकेट: दईुविा पाईपलाई एक आइसमा ससधा 
जडान गनय प्रयोग गरिने फफहिङ्गलाई सकेि भननन्छ। 
यसमा दईुविा तरिकाबाि जोड्न सफकन्छ। पहिलो 
आवश्यकता अनसुाि पाइपलाई फुलाएि सोल्भेन्ि 
ससमेन्िको माद्दतले जोडडन्छ दोस्रो दवु ैपट्हिको सभबत्र 
भागमा वासि िाखेि पाईप जडान गरिन्छ। 

 



 

   

 

वप. लभ. लस. रेडुसर हटः वेस्ि पाइप िरुमा कुन ैसानो 
साईजको पाइप लाइन पवतिण गनुय पने खण्डमा वा 
कमोड, प्यान जडान गिेको ठाउँमा कुन ैवास वेससन 
जडान गनुय बेला ठुलो पाईपबाि सानो पाइपको 
प्रयोगमा िेडुसि हिको प्रयोग गरिन्छ।यो शाखालाईनमा 
९० डडग्रको कोणमा प्रयोग गरिन्छ। 

 

वप. लभ. लस. िाई: फोिोि पानी पठाउनको लागी एकै 
साईजको पाइपलाई एक आपसमा शाखा लाइनगिेि ४५ 
डडग्रीको कोणमा जोड्नको लाधग ‘Y’ branch को प्रयोग 
गरिन्छ। 

 

वप.लभ. लस. डिि िाई ljy *f]/ : ससधा आईििेको 
पाईपमा दवु ैपट्हिवाि आएको शाखालाईनमा ४५ 
डडग्रीको कोण पािेि िाखखन्छ। पाइपको बबचमा फोिोि 
पदाथयले गदाय जाम िुने िँुदा जाम सफा गनयको 
जक्लननङ्ग क्याप पछाडड पट्हि िाखखएको िुन्छ। 

 

लसङ्गि ियापःयो ियाप बाहिरि गन्ध िोक्न ि 
पाइपमा जाम निोस भनेि घिको कौसस , बाथरुम वा 
भान्छामा प्रयोग गरिन्छ। यसमा एक ठाउँको पानी 
मात्र पठाउन सफकन्छ। 

 

मन्द्लटफ्लिोर ियापः rf/}नतिवाि आएको पानी जस्त ैभईुँ, 

सस ांक, वसेशन आदी बाि आएको फोिोि पानीलाई जम्मा 
गरि एकै ठाउँबाि वा एउिा पाइपको माध्यमबाि 
ननकास गरिने फफहिङ्गलाई मजल्िफ्लोि ियाप 
भननन्छ। 

 

वप. लभ. लस. रेडुसर सकेटःयो फफहिङ्ग ससधा आईििेको 
पप. सभ. सस. पाइपलाई सानो साइजमा लान ुपदाय प्रयोग 
गरिने फफहिङ्ग िो। यसमा एकानति ठुलो साइज ि 
अको नति सानो साइजको मखु िुन्छ। 

 



 

   

 

वप. लभ. लस. भेन्ट िा कािेिःयो फफहिङ्ग भहियकल 
पाइपको सब ैभन्दा माधथ प्रयोग गरिन्छ पाईप सभत्र 
ििेको ग्यास तथा गन्धिरु बाहिि ननकाल्ने ि बाहिरि 
वस्तिुरु त्यसमा नपिोस भनेि जाली जस्तो  गरि 
बनाईएको िुन्छ। 

 

वप. लभ. लस. क्लयाम्प (Clamp): यो पाईप जडान गदाय 
पाईपिरु मजबदु वा भिपदो गिेि जडान गनय प्रयोग 
गरिन्छ। पाईपमा िुने घर्यणको कािण पाईप फफहिङ्ग 
गदाय बसलयो गिेि जडान गनय पने िुन्छ। पाइप ससधा 
जोड्नको लाधग ि पाईपको आडको लाधग पाईप 
क्ल्याम्पको अनत आवश्यकता पदयछ। भहियकल वा 
िोरिजेन्िल दबु ैपाईपमा आड हदन क्ल्याम्पको प्रयोग 
गरिन्छ। 

 

पाइप न्द्क्ििर, ग्ि ुतर्था रिर िासर 

पाइप न्द्क्ििर: पप. सभ. सस. पाइपमा ग्ल ुलगाउन ुअगाडड पाइप  ि फफहिङ्गको सति सफा गने एक 
प्रकािको झोललाई पप. सभ. सस. पाइप जक्लनि भननन्छ। यसको प्रयोग ब्रसद्वािा गरिन्छ। यसको गन्दले 
असि गने िुदा मास्क पनन लागउन ुपदयछ। 

वप. लभ. लस. सलभेन्ट लसमेन्ट (ग्ि)ु: पप. सभ. सस. पाइप ि फफहिङ्ग जडान गनय प्रयोग गरिने ग्ललुाई पप. सभ. 

सस. सल्भने्ि ससमेन्ि (ग्ल)ु भननन्छ। पाइपमा जक्लनिले सफा गरिसकेपनछ मात्र यसको प्रयोग गनुय 
पदयछ। यसलाई पनन ब्रसले लगाउन ुपदयछ। 

िासर:पप. सभ. सस. पाइप ि फफहिङ्ग जडान गदाय फफहिङ्ग सभत्र िुने िविको रिङ्गलाइ वासि भननन्छ। 
वासि भएको फफहिङ्ग जडान गदाय पाइपलाई १५ डडधग्र कोणमा फाइल गनुय पदयछ। फफहिङ्ग जडान गदाय 
वासि कससएको िुनपुदयछ। 

अपिाउि पिे सरुक्षा 

• पाइप जक्लनि ि सल्भेन्ि ससमेन्ि प्रयोग गदाय आउने ग्यासबाि बच्न मास्कको प्रयोग गनुय 
पदयछ। 

• पाइप जक्लनि ि सल्भेन्ि ससमेन्ि प्रयोग गदाय िातले गनुय िँुदैन ब्रसले गनुय पदयछ। 

• पप्र जक्लन गदाय किनले गनुय पदयछ। 

• पाइपलाई आगो बालेि फूलाउँदा पाइप कालो बनाउन ुिँुदैन। 

• पाइप फूलाउँदा पाइप ससधा वा नकुधचएको िुन ुपदयछ। 

• आगोले पोल्ने ि आगलागी िुने िँुदा पवर्शे सावधानीअपनाउन ुपदयछ। 



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: वप.लभ.लस./लस.वप.लभ.लस./य.ूवप.लभ.लस.पाईप जडाि गिे 
बबर्य/इकाई फफहिङ्ग सीपिरु (फफहिङ्ग  Skills) 

सीप/अवधािणा पप.सभ.सस./सस.पप.सभ.सस./य.ूपप.सभ.सस.पाईप जडान गने 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था   : ड्रइङ 

के काम   : पप.सभ.सस./सस.पप.सभ.सस./य.ूपप.सभ.सस.पाईप जडान गने। 

कनत िाम्रो: जोडकेो ससधा छ, पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा 
सभत्र नछिेको छ, अनावश्यक बोजन्डङ मेिेरियल हदखखएको छैन। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु 

मेजरिङ्ग िेप, पाईप किि, ह्याक्स फे्रम सँगको ब्लेड, सलभेन्ि ससमेन्ि, पाईप, 

वासि, माकय ि, उडन स, फ्लाि फाइल 

कायय -ननदेसशका सम्पादन  

# खुड्फकलािरु िो/छ 
 िोइन/ 

छैन 

१.  आवश्यक औजाि तथा सामग्रीिरु स्िोिवाि जम्मा गने। 
   

२.  पाईपलाई आवश्यकता  अनसुाि मेजरिङ्ग िेपले नापेि माकय  गने। 
   

३.  पाईपलाई उडन सले ससधा ९० डडधग्र कोणमा काट्ने। 
   

४.  कािेको भागलाई फ्ल्याि फाइलले १५ डडधग्र कोणमा फाईल लागाउने। 
   

५.  अको कुन ैएउिा पप. सभ. सस. फफहिङ्गको मखु पट्हि वासि हठक समलाएि 
िाख्न।े 

   

६.  फाईल गिेको भागलाई फफहिङ्गको मखुको वासिमा ससधा समलाएि पे्रस 
गने। 

   

७.  फफहिङ्गमा पाईपको पवन्दसुम्म पाईप आएको छ फक छैन चेक गने। 
   

८.  सामन तथा औजाििरु सफा गने। 
   

९.  उक्त सामग्रीिरुलाई स्िोिमा पनुः भण्डािण गने। 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

 

  



 

   

 

अभ्यास १: वप.लभ.लस./लस.वप.लभ.लस./य.ूवप.लभ.लस.पाईप जडाि गिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From(बि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: पप.सभ.सस./सस.पप.सभ.सस./य.ूपप.सभ.सस.पाईप जडान गने। 

 

 

WHAT के हदइएको धचत्र पप.सभ.सस./सस.पप.सभ.सस./य.ूपप.सभ.सस.पाईप तथा फफहिङ जडान 
गने। 

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि 
पप.सभ.सस./सस.पप.सभ.सस./य.ूपप.सभ.सस.पाईप जडान गने। 

• ननसमयत जडान प्रसशक्षकलाई मलू्याीकँनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय ९८०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
;|f]t tyf 

;fdfu|Lx? 

मेजरिङ्ग िेप, पाईप किि, ब्लेड सँगको ह्याक्स फे्रम, सलभेन्ि ससमेन्ि, पाईप, 

वासि, माकय ि, उडन स, फ्ल्याि फाइल इत्याहद। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: वप.लभ.लस./लस.वप.लभ.लस./य.ूवप.लभ.लस.पाईप जडाि गिे 

१. कुन पाईपको िांग खैिो िुन्छ? 

क) पप. सभ. सस. पाईप 

ख) एच. डड. पप. पाईप 

ग) जज. आई. पाईप 

घ) सस. आई. पाईप 

२.  कुन पाईपलाई सोल्भेन्ि ससमेन्िद्वािा h*fg गरिन्छ? 

क) जज. आई. पाइप 

ख) सस. आई. पाइप  

ग) पप. सभ. सस. पाईप 

घ) एच. डड. पप. पाईप 

३. पप. सभ. सस. पाईप कनत घनत्वको पाईन्छ? 

क) २.४ के.जी. प्रनत वगय से.मी. 
ख) ३.४ के.जी. प्रनत वगय से.मी. 
ग) ४.४ के.जी. प्रनत वगय से.मी. 
घ) १.४ के.जी. प्रनत वगय से.मी. 

४. पप. सभ. सस. पाईपलाई चमे्फरिङ्ग गदाय कनत डडधग्रको कोणमा ढल्केको िुनपुदयछ? 

क) १२ डडग्रीको कोणमा 
ख) १३ डडग्रीको कोणमा 
ग) १५ डडग्रीको कोणमा 
घ) २० डडग्रीको कोणमा 

  

  



 

   

 

वप. वप. आर.पाईप जडाि गिे 

पाठ योजिा  :वप. वप. आर.पाईप जडाि गिे 

बबषय (सीप/अििारणा): वप. वप. आर.पाईप जडाि गिे 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था  :ड्रइङ 

के काम   : पप. पप. आि.पाईप जडान गने 

कनत िाम्रो: जोडकेो ससधा छ, पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, 

अनावश्यक मेजल्िङ मिेेरियल हदखखएको छैन। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• पप. पप. आि.मेल्ि जोइन्िको मित्व बािे बताउन े

• पप. पप. आि.मेल्ि जोइन्ि गदाय आवश्यक पने सामग्री बािे बणयन गने  

• तताउने मेशीनको परिचय ि काम वताउने 

• तताउने मेशीनमा तापिम सेि गने ि चके गने 

• पप. पप. आि.मेल्ि जोइन्ि गदाय अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे बताउन े

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मौखखक प्रश्निरु 
तथा छलफल 

पप. पप. आि.पाइपका दईु िुिा देखाएि सिभाधगलाई 
प्रश्न गने 

• यसलाई कसिी जडान गरिन्छ? 

• आएको उत्तिलाई समेिेि बबर्य वस्तमुा प्रवेश 
गने। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने। 

कायय वस्त ु 30' 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल  

 

 

 

 

• पप. पप. आि.पाइप जोइन्िको मित्व वािे 
वताउने। 

• पप. पप. आि. पाइप जडान गदाय आवश्यक पने 
औजाि तथा सामग्रीको वािे जानकािी गिाउने। 

• तताउने मेशीनको परिचय ि काम वताउने। 

कायय वस्त ु

 

कायय वस्त ु

 

20' 

 

30' 

 

 

30' 



 

   

 

 

 

 

प्रदशयन 

• तताउने मेसशनको तापिम सेि गिाउने ि चेक 
गिीने् तरिकीा बताउन।े 

• पप. पप. आि.मेल्ि जोइन्ि गदाय अपनाउन ुपने 
सिुक्षका बािे बताउने। 

• कायय सम्पादन सचूीका चिणिरु भन्दै प्रदशयन 
गिेि देखउने। 

• सिभाधगिरुलाई कायय सम्पादन सचूी अनसुाि 
अभ्यास गनय लगाउने। 

• सिभाधगिरुको मलू्याांकन गने। 

 

20' 

 

 

20' 

 

 

360' 

 

 

 

सारांस Summary: 

प्रश्नोत्ति  ननम्न प्रश्निरु सोध्ने। 

• पप. पप. आि.को पिुा रुप भन? 

• तताउने मेशीनको तापिम कनत िुन ुपछय? 

• पप. पप. आि पाइप खखया लाग्छ फक लाग्दैन? 

 20' 

 

जम्मा समय : 540 

 समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: वप. वप. आर.पाईप जडाि गिे 

पररचय: 

पप. पप. आि. पाईपलाई एक आपसमा जोड्न वनाइएको फफहिङ्गलाई पप.पप.आि. फफहिङ्गस भननन्छ। 
जस्तो पप. पप. आि. सकेि, पप. पप. आि. एल्बो वा वेण्ड (९०डडग्री), पप.पप आि. हि., पप. पप. आि. मिेल थ्रेड भेल 
एडप्िि, पप. पप. आि. मिेल थ्रडे फफमेल सकेि एडप्िि, पप. पप. आि. मेिल थ्रेड भेल यनुनयन एडप्िि पप. पप. 

आि. मेिल थ्रेड फफमेल यनुनयन। 

वप. वप. आर.मेलट ज्िाइन्टको महत्ि 

• पगालेि जोड्ने िँुदा पाइप ि फफहिङ्ग दवु ैपग्लने िुन्छ। 

• एक हढका भएि जडान िुन्छ। 

• पाइप ि फफहिङ्ग को गणुमा कुन ैफिक पदैन। 

• बसलयो ि भिपदो िुन्छ। 

वप. वप. आर. मा प्रयोग हुिे विलभन्ि फिटङ्गहरु 

वप. वप. आर. सकेटःयो दईुविा एउिै साईजको ससधा गइििेको 
पप. पप. आि. पाईपिरुलाई एक आपसमा जोड्न प्रयोग गरिने 
फफहिङ्ग िो। सानो वा ठुलो लम्वाई भएको पाईपिरुसल ससधा 
जोड्न पनन यसको प्रयोग गरिन्छ। यो फफहिङग १६ सम. सम. 

देखख ६३ सम. सम. सम्मको साइजमा पाउन सफकन्छ। 

 

वप. वप. आर. एलबो िा िेण्ड (९० ड्रडगग्र):यो ससधा पप. पप. आि. 

पाइपलाई ९० डडधग्रको कोणमा लजैान ुपने ठाउँिरुमा यसको 
प्रयोग गरिन्छ।यस्तो फफहिङ्गिरु प्रायः गिेि ससधा गईििेको 
पप. पप. आि. पाईप लाइनिरुको हदशा परिवतयन गनय बहढ 
मात्रामा प्रयोग गरिन्छ। यो फफहिङग 20 mm देखख 73 mm 
सम्मको  साइजमा पाउन सफकन्छ। 

 

वप. वप. आर. हटः यो कुन ैससधा गईििेको वा आईििेको पप. पप. 

आि. पाईपली कािेि अको  एउिा (९० डडधग्रको कोणमा) 
ब्रान्चलाई सलन पयो भने, यस्तो प्रकािको फफहिङ्गिरुको प्रयोग 
गरिन्छ। यस्तो फफहिङ्गिरुको पयोग गदाय नतन नतिै गएको 
पाइप लाईन एक आपसमा ९०डडधग्र को कोण वनाएि वसेको 
िुन्छ। यो फफहिङ्ग २०- देखख ६३ सम. सम. सम्मको साइजमा 
पाउन सफकन्छ। 

 



 

   

 

वप. वप. आर. क्रस टीः यो चाि हदशानति, एउिै साइजको ससधा 
गइििेको पप. पप. आि. पाईिरुलाई एक आपसमा जोड्न प्रयोग 
गरिने फफहिङ्ग िो। यस्तो प्रकािका फफहिङ्गिरु घििरुमा प्राय 
धेिै कम मात्रा मात्र प्रयोग गरिन्छ। ति यस्तो फफहिङ्गिरु 
प्राय औद्योधगक प्रनतष्ठान (उद्योग) िरुमा बहढ मात्रामा प्रयोग 
गिन्छ। यो फफहिङ्ग २० सम. सम. देखख ६३ सम. सम. सम्मको 
साइजमा पाउन सफकन्छ। 

 

वप. वप. आर. रेडुसर हटः यो कुन ैससधा गइििेको ि आइिहिको 
एउिै साइजको पप. पप. आि. पाइप लाईनलाई कािेि अको एउिा 
छुट्िै साइजको पाइप nfOg लाई जोड्न प्रयोग गरिने 
फफहिङ्ग िो। यस्तो फफहिङ्गिरु प्रयोग गदाय कुन ैपनन 
साइजको पाईप भएता पनन नतन नतिै गएको पाईपलाईन एक 
आपसमा  ९० डडधग्रको कोण वनाएि वसेको िुन्छ,। 

 

वप. वप. आर.मेटि थ्रेड एडप्टरः यस्तो फफहिङ्गिरु जज. आई. 

पाईप ि पप. पप. आि. पाइपलाई जोड्नको लागी प्रयोगमा 
ल्याईन्छ। यस्तो फफहिङ्गिरु वािेक अन्य फफहिङ्गिरुबाि 
मेिल पाइप ि पप. पप. आि. पाईपलाइ जोड्न सफकां दैन। यो 
फफहिङ्ग धािा जडान गनय बबशरे् प्रयोग गरिन्छ। 

 

वप. वप. आर. मटेि थ्रेड मेि सकेट एडप्टरः यो दईुविा एउिै 
साइजको, ससधा गईििेको पप. पप. आि. ि जज. आई. पाईपिरुलाई 
एकआपसमा जोड्न प्रयोग गरिने फफहिङ्ग िो। यो फफहिङ्गको 
एक साइजमा जज. आई. पाईप ि अको साईजमा पप. पप. आि. 

पाईपलाई जोड्न िुने गिी बनाइएको िुन्छ। 

 

वप. वप. आर. मेटि थ्रेड मेि यनुियिः यसको एक छेउमा पप. पप. 

आि. पाईप ि अको छेउमा जज. आई. पाईप जोड्नसमल्दछ। यस 
फफहिङ्गको बाहिरि भागमा थ्रेड काहिएको  िुन्छ ि नतन िुिा 
भएको फफहिङ्गलाई पप. पप. आि. मेिल थ्रेड मेल यनुनयन 
भननन्छ। 

 

वप. वप. आर. मटेि थ्रेड मेि एलबोः यो फफहिङ्ग एल्बो न ैिो 
ति एकानति जज.आई. ि अको नति पी. पप. आि पाईप जोड्न 
समल्न ेि एल्बोको मेिल भागको बाहििी भागमा थ्रेड काहिएको 
िुन्छ। यस फफहिङ्गलाई न ैपप. पप. आि. मिेल थ्रेड मेल एल्बो  



 

   

 

भननन्छ। 

वप. वप. आर. मटेि थ्रेड फिमिे एलबोः यसको एक छेउमा पप. 

पप. आि. ि अको छेउमा जज. आई. पाईप जोड्न समल्ने सभत्री 
भागमा मेिल जडान गरि थ्रेड काहिएको िुन्छ। यो न ैपप. पप. 

आि. मिेल थ्रेड फफमेल एल्बो िो।  

वप. वप. आर. यनुियिः यो यनुनयन दवु ैनति न ैपप. पप. आि. 

पाईपिरुलाई एक आपसमा जोड्न समल्ने नतन िुिा भएको ि 
पवचको िुिामा थ्रेड भएको फफहिङ्ग िो। यसलाई पनन पाईप 
लाइन ममयत गनुय पने ठाउँिरुमा वढी मात्रामा प्रोग गरिन्छ। 

 

 

िोट: पप. पप. आि. पाइप फफहिङ्ग गदाय चाहिने सामग्रीिरुमा पाइप तथा फफहिङ् का अलाव औजाि ि 
उपकिणको प्रयोग गरिन्छ। 

Heating Machine तर्था तापक्रम सेट 

यो d]l;g इलेजक्िक kfj/åf/f सञ्चालन गरिन्छ इलेजक्िक पावि हदएपनछ यसको िातो इजन्डकेिि 
बल्दछ ि पाइप तताउन २३० डडग्रीमा सेि गरिएको x"G% । मेशीन पिुा तातपेनछ िरियो इजन्डकेिि 
बल्छ यो पाइप जोड्ने सांकेत िो। यसमा सभत्र ििेको थमोस्ट्यािले तापिम पगेुपनछ अिो काट्ने ि 
कम भए पनु: जोड्ने गदयछ। यो मेशीनमा एकानति मेल ि अकोनति फफमेल चक्का िाखेि एकैचोहिमा 
पाइप ि फफहिङ्ग दवुलैाई तताएि जोड्न समल्दछ। 

वप. वप. आर.मेलट जोइन्ट गर्दाा अपिाउि ुपिे सरुक्षा 

• हिहिङ्ग मशेीन तताउन ुअगाडड थमोस्ट्याि िाम्रोसांग चेक गने। 

• हिहिङ्ग मशेीनमा पाइप ि फफहिङ्ग तताउदा िातले छुन ुिँुदैन। 

• िरियो बपत्त नबलनु्जेल पाइप ि फफहिङ्ग तताउन ुिँुदैन। 

• पाइप तथा फफहिङ्ग ससधा िाखेि तताउन ुपदयछ। 

• बहढ तथा कम तताउन ुिँुदैन। 

• तताएि जोड्ने बेलामा पवस्तािै पे्रश गिेि जोड्न ुपदयछ अन्यथा सभत्र बसयले िाम्रो नजोडडन 
सक्दछ। 

  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: वप. वप. आर. पाईप जडाि गिे 
बबर्य/इकाई फफहिङ्ग सीपिरु (फफहिङ्ग  Skills) 

सीप/अवधािणा पप. पप. आि.पाईप जडान गने 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था   : ड्रइङ 

के काम   : पप. पप. आि.पाईप जडान गने। 

कनत िाम्रो: जोडकेो ससधा छ, पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा 
सभत्र नछिेको छ, अनावश्यक मेजल्िङ मेिेरियल हदखखएको छैन। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु 

मेजरिङ्ग िेप, पाईप किि, तताउने मेशीन, पप. पप. आि.पाइप, माकय ि। 

कायय -सम्पादन ननदेसशका  

# खुड्फकलािरु िो/छ 
 िोइन/ 

छैन 

१.  आवश्यक औजाि तथा सामग्रीिरु स्िोिवाि जम्मा गने। 
   

२.  पाईपलाई आवश्यकता  अनसुाि मेजरिङ्ग िेपले नाप्ने। 
   

३.  नापेको पवन्दमुा माकय िले धचन्ि लगाउने। 
   

४.  धचन्ि लागाएको ठाँउमा कििले ९० डडग्रीमा काट्ने। 
   

५.  जोड्न ुपने फफहिङ्ग तयाि पाने ि तताउने मेशीनलाई २३० डडग्री 
सेजल्सयस सम्म ताताउने। 

   

६.  मेशीन tftL सकेपनछ जोड्न ुपने पाईप ि फफहिङ्गलाई मेशीनमा िाखेि 
केहि वेि तताउने। 

   

७.  मेशीनवाि पाईप ि फफहिङ्ग ननकाल्ने ि हदशा समलाएि जोड्ने। 
   

८.  जोडाई हठक छ वा छैन चके गने। 
   

९.  औजाि तथा सामग्रीिरुलाई पनुः भण्डािण गने। 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

अभ्यास १: वप. वप. आर.पाईप जडाि गिे 
Date(समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 



 

   

 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: पप. पप. आि.पाईप जडान गने 

 

 

WHAT के पप. पप. आि.पाईप जडान गने। 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• नक्सा अध्ययन गने। 

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि पप. पप. आि.पाईप जडान गने। 

• ननसमयत जडान प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग देखाउने। 

TIME समय २५०’ 

आिश्यक 
श्रोत /सामाग्रीहरु  

नाप्ने िेप, पाईप िेन्च, हिहिङ्ग प्लेि, माकय ि, चक, किि पप. पप. आि. पाइप। 

धन्यबाद Thank you 

 

 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: वप. वप. आर.पाईप जडाि गिे 

१. पप. पप. आि. पाईपको पिुा रुप के िो? 

क) पोसलथेलीन पाइप 

ख) पोसलप्रोपलीन िेन्डम पाइप  

ग) पसलसभनइल क्लोिाइड पाइप  

२. पप. पप. आि. तताउने मेशीनको तापिम कनत िुन ुपदयछ? 

क) २३० डडग्री सजेल्सयस 

ख) २५० डडग्री सजेल्सयस 

ग) ३३० डडग्री सजेल्सयस 

घ) ३५० डडग्री सजेल्सयस 

३. जज. आई. ि पप. पप. आि. ससधा पाईपलाईन जोड्न कुन फफहिङ्ग प्रयोग गरिन्छ? 

क) पप. पप. आि मेिल थ्रेड सकेि 

ख) पप. पप. आि मेिल थ्रेड एल्बो  

ग) पप. पप. आि मेिल थ्रेड हि 

घ) पप. पप. आि मेिल थ्रेड यनुनयन 

४. पप. पप. आि. फफहिङ्गमा कुन भागमा मेिल थ्रेड भएकोलाई फफमेल मेिल थ्रेड फफहिङ्ग भननन्छ? 

क) मेिल थ्रेडको वाहििी भागमा 
ख) मेिल थ्रेडको सभबत्र भागमा 
ग) पप. पप. आि नतिको बाहििी भागमा 
घ) पप. पप. आि नतिको सभत्री भागमा 

  



 

   

 

मोड्युि ४: lkmS;r/ तर्था  Pkf/f^; जडाि ug{]   

 



 

   

 

lkmS;r/ जडाि गिे 

पाठ योजिा  :lkmS;r/  जडाि गिे 

बबषय (सीप/अििारणा): फिक्सर जडाि गिे 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था   : ड्रइङ 

के काम :  lkmS;r/ जडान गने। 

कनत िाम्रो: पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, ननजस्चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, दाग (Scratch) 

देखखएको छैन, पोजजसन समलेको छ। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• lkmS;r/  परिचय मित्व बािे बताउने। 

• lkmS;r/का प्रकािको सचूी बनाउने  । 

• पवसभन्न lkmS;r/ को प्रयोग बािे बणयन गने। 

• lkmS;r/ जडान गदाय अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे बताउने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

प्रश्नोत्ति तथा 
छलफल 

k|Zgåf/f सरुुवात गने। 

• बाथ रुममा िात धुन कुन साधनको प्रयोग 
गने गिेको छौ? 

• पाठको परिचय हदने। 

• पाठको p@]Zo बताउने। 

 १०’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या ि छलफल 

 

 

प्रदशयन 

अभ्यास 

 

• lkmS;r/को परिचय हदने। 

• lkmS;r/को मित्व वािे जानकािी हदने। 

• lkmS;r/को प्रयोग वािे जानकािी हदने। 

• lkmS;r/ जडान गने तरिका बताउने ि सिुक्षा 
सम्बन्धी जानकािी हदने। 

• lkmS;r/िरु जडान गनय लगाउने। 

• िात ेपसु्तक पढ्न हदने। 

धचत्र 

Poster 

 

व्याख्या गने 

 

पप. जी. 
performance 

Guide 

१५’ 

२०’ 

१५’ 

३०’ 

 

440' 

 



 

   

 

सारांशSummary: 

प्रश्नोत्ति  ि 
छलफल 

• वास वेससन कनत उचाईमा जडान गनुय पदयछ? 

• वास वेससन ि फकचेन सस ांकमा के फिक छ? 

 १०’ 

जम्मा समय : 540' 

 समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: िीक्सचर जडाि गिे 

पररचय: 

प्लजम्बङ्ग काययमा िात धुन, भाडा धुन ि ट्वाइलेि बस्न बबसभन्न फकससमको समानिरुको प्रयोग 
गरिन्छ। उक्त सामानिरुलाई फीक्सचि भन्दछ। बबसभन्न फकससमका फीक्सचििरुको वयान ननम्न 
अनसुाि गरिएका छन। फीक्सचि जडान गदाय त्यसको उचाई, लेभल समलाउन ुअनतन ैजरुिी िुन्छ। 

िीक्सचरको महत्ि 

सामान्य घि देखख पवसभन्न औद्योधगक प्रनतष् ठानिरुमा फीक्सचिको आफ्न ैमित्व िुन्छ। फकनफक 
फीक्सचिले फकचन, ट्वाइलेि,बाथरुम लगायतका ठाउँमा जडान गरि मानव काययलाई सिल ि सिज 
बनाउने कायय गदयछ। फीक्सचििरु सेिासमक, प्लाजष् िक, तथा पवसभन्न मेिलद्वािा बनाइएको िुन्छ। 
फीक्सचििरु आवश्यकता  अनसुाि पवसभन्न साइज ि डडजाइनमा पाइन्छ। प्रत्येक फीक्सचिमा इनलेि 
ि आउिलेि िुने िुदा सि सफाइ देखख सम्पणूयकायय अझ सिज बनाउँदछ। 

िीक्सचरको प्रकार र प्रयोग 

िास िेलसिः- िात मखु धुनका लागी बाथरुम वा अन्य कुन ै
ठाउँमा प्रयोग गरिने पानी तकय ने गिी वनाइएको वािा जस्तो 
आकािको फीक्सचिलाई वास वेससन भननन्छ। यो बबसभन्न 
आकाि ि साइजमा पाईन्छ। जस्त ैचािपािे, गोलो, नतनकुने 
आदी। यो बबसभन्न पदाथयवाि पनन बनाइन्छ। सेिासमक, 

जस्िल, प्लजस्िक फाइवि इत्याहद। यसलाई जसमन देखख ८०० 
देखख ९०० सम. सम. उचाइमा जडान गने गरिन्छ। 

 

प्यािः वसेि हदसापपसाब गनयका लागी प्रयोग गरिने 
फीक्सचिलाई प्यान भननन्छ। यो बबसभन्न साइज ि 
आकािमा पाइन्छ। यो बबसभन्न पदाथयवाि पनन बनाइन्छ। 
सेिासमक, जस्िल, फाइवि इत्याहद। यसलाई जसमनको 
सतिसँग समलाएि जडान गने गरिन्छ। 

 

कमोडः- हदसा, पपसाब गनय मचे आकािको बनावि भएको 
फीक्सचिलाई कमोड भननन।् यो बबसभन्न आकािमा 
पइन्छ।कमोड ि ससस्िन छुट्िा छुट्िै भएको, कमोड ि 
ससस्िन एकै ठाउमा जडान भएको पाइन्छ पवसभन ्खाले 
पाइन्छ। आधुननक कमोडमा कमोड स्पे्र कमोडमा न ैजडान 
गिेको पनन पाईन्छ। 

 



 

   

 

लसटािः- कमोडमा पानी फ्लस गनय प्रयोग गरिने पानी 
ट्याांकीलाई ससष्ियन भननन्छ। यो बबसभन्न पदाथयमा पाइन्छ 
जस्त ैप्लाजस्िक, सेिासमक, कस्ि आइिन आहद यो बबसभन्न 
आकािमा पनन पाइन्छ। यो पानी भने आधािमा साइज 
फिक फिक िुन सक्दछ। यसलाई कमोड अनसुाि 
जसमनवाि फिक फिक उचाइमा जडान गरिन्छ। 

 

फकचेि लसकंः- फकचनमा भाडा पखाल्न प्रयोग गरिने वािा 
आकािको जफ्कचिलाई फकचने सस ांक भननन्छ यो जसमनवाि 
९००-१००० सम. सम. उचाइमा जडान गने गरिन्छ। यो प्राय 
जस्िलवाि वनाइएको िुन्छ। फकचेन ससांक वऊल सांग वोड 
भएको वा नभएको िुन्छ। साथै कुनमैा डवल वउल ि डवल 
वोड पनन भएको पाइन्छ। 

 

बार्थ ^ब निुाउन प्रयोग गरिने ठुलो चौडा भएको jf^f 
जस्तो आकािको फीक्सचिलाई  िार्थ ^j भननन्छ। यो 
बबसभन्न पदाथयवाि वनाइएको िुन्छ। जस्त ैफाइवि ग्लास 
समधश्रत ि स्िेनलेस जस्िल आहद। यो बबसभन्न आकािमा 
पाइन्छ। जस्त ैआयत आकाि ि नतन कुने। बबसभन्न छेउमा 
प्वालिरु िाखी पम्पले पानी तानेि पे्रसि हदने गिी वनाएको 
पाइन्छ। बाथिब ७०० सम. सम. चौडा ि 1800 सम. सम. भन्दा 
बहढको साइजमा पाईन्छ। 

 

 

lkmS;r/ जडािगर्दाा अपिाउि ुपिे सरुक्षा 

• फफक्सचि 

• जडान गदाय स््याच िुन ुिँुदैन। 

• फुिेको फीक्सचि जडान गनुय िँुदैन। 

• फीक्सचि आवश्यक उचाइमा जडान गनुय पदयछ। 

• घन तथा कडा मेिलले फीक्सचि लाइ िान्न ुिँुदैन। 

• फीक्सचि सिुक्षक्षत ठाउमा स्िोि गनुय पदयछ। 

• फीक्सचि एक ठाँउवाि अको ठाँउमा स्थान्तिण गदाय हदइएको ननदेशन पालना गनुय पदयछ। 

• औजाििरु फफक्सचिमाथी िाख्नु िँुदैन। 

• फफक्सचिमा धचल्लो पदाथय तथा दाग लगाउन ुिँुदैन। 
 



 

   

 

Wash basin installation  

 
 



 

   

 

  



 

   

 

 

 

 

 

 



 

   

 

sfo{ ;Dkfbg lgb{]lzsf : lkmS;r/ जडान गन े

बबर्य/इकाई फीक्सचि तथा एपािािस (Fixture and Apparatus ) 

सीप/अवधािणा फीक्सचि जडान गने 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था  :ड्रइङ 

के काम  :फीक्सचि जडान गने। 

कनत िाम्रो: पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, 

दाग (Scratch) देखखएको छैन, पोजजसन समलकेो छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु 

वास वेससन, कमोड, फकचेन ससांक, डड्रल मसेसन, स्प्रीि लेवल, डड्रल पवि, स्पानि, 

सलाई िेञ्च, स्िुडाईभि 

कायय -सम्पादन ननदेसशका  

# खुड्फकलािरु िो/छ 
 िोइन/ 

छैन 

१.  सहि उँचाइमा धचन्ि लगाउने। 
   

२.  वेससन अिाउने ब्राकेि फफि गनय सति समलाई प्वाल पाने। 
   

३.  प्वालमा धग्रप घसुाई स्िु को सिायताले ब्राकेि कस्ने। 
   

४.  वेससन धािाको लागी गोलो धचन्ि लगाएको माधथल्लो भागमा बबस्तािै 
सेन्िि पञ्चले हिकायई प्वाल पाने। 

   

५.  वेससनमा वेष्ि कजप्लङ्ग जडान गने। 
   

६.  प्वाल पारिएको ठाउीमँा वेससन धािा जडान गने। 
   

७.  वेससनलाई सति समलाई व्राकेि माधथ जडान गने। 
   

८.  वेष्ि कजप्लङ्गमा ट्याप जडान गने। 
   

९.  वेससनको धािामा पानीको लाइन जडान गने। 
   

१०.  वेससन ि सभत्ताको पवचमा सतेो ससमेन्ि (पहुिङ्ग) लगाउन।े 
   

११.  वेससनको चािैतफय  सफा गने। 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

;"/Iff tyf ;+j]bglzn v"*\lsnfx? :-  



 

   

 

अभ्यास १: lkmS;r/ जडाि गिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (पवर्य) 
: lkmS;r/ जडान गने। 

 

 

WHAT के हदइएको धचत्र अनसुाि फीक्सचि जडान गने। 

 

HOW कसरी सामहूिक प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि फीक्सचि जडान गने। 

• जडान भएको फफक्सि प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय १४५’ 

 

RESOURCES 

NEEDED 

cfjZos >f]t 

;fdfu|Lx?    

वास वेससन, कमोड, फकचेन ससांक, डड्रल मसेसन, स्प्रीि लेवल, डड्रल पवि, स्पानि, 

सलाई िेञ्च, स्िुडाईभि। 

धन्यबाद Thank you 

नोि: प्रसशक्षकलाई ठाउँ, समय, ि आवश्कताका आधािमा ड्रइङ्ग हदएि फीक्सचि जडान गने काययको 
प्रोजेक्ि हदन ुपने िुन्छ। 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: िीक्सचर जडाि गिे 

१. िात मखू धुनको लाधग कुन फीक्सचि को प्रयोग गरिन्छ? 

क) वास वेससन 

ख) कमोड 

ग) फकचेन ससांक 

घ) यरुिनल 

२. मेच जस्तो वसेि हदसा गनय पयोग गरिने फीक्सचिको नाम के िो? 

क) प्यान 

ख) यरुिनल 

ग) कमोड 

घ) वेससन 

३. वास वेससन जसमन वाि कनत उचाइमा जडान गरिन्छ? 

क)  700 b]lv 800 ld=ld= 

ख) 800 b]lv 900 ld=ld= 

ग) 900 b]lv 1000 ld=ld= 

घ) 1000 b]lv 1100 ld=ld= 

४. कमोडdf पानी फ्लस गनय प्रयोग गने फीक्सचि कुन िो? 

क) वेससन 

ख) ससस्िनय 
ग) वाथिप 

घ) पानी ट्याीांफक 

  

  



 

   

 

सािर जडाि गिे 

पाठ योजिा  :सािर जडाि गिे 

बबषय(अििारण/सीप) सािर जडाि गिे 

काया ििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था  :ड्रइङ 

के काम  :सावि जडान गने 

कनत िाम्रो: ड्रइङ अनसुाि समलेको छ, पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा सभत्र 
नछिेको छ, दाग (Scratch) देखखएको छैन, पोजजसन समलेको छ। 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• साविको परिचय मित्व बािे बताउने। 

• सावि नाप बािे बताउने। 

• फफक्सि जडान गदाय अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे बताउने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

प्रश्नोत्ति तथा 
छलफल 

• बबद्याथीिरुलाई घिमा कीािाीँ कसरि 
निुाउनिुुन्छ भनन प्रश्न िाख्न ेि उत्ति माधथ 
छलफल गने। 

• पाठको परिचय हदनेः सावि जडान गने। 

• पाठको उद्वश्य बताउने। 

छलफल १०’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

 

 

 

 

 

प्रदशयन 

अभ्यास 

• सावि देखाउने ि परिचय दीांदै मित्व बताउने 
। 

• सावि जडान गदाय कजन्सल भल्ब ि साविको 
उचाई वािे वताउने। 

• तातो ि धचसो पानीको भल्ब बािे बताउने। 

• सावि जडान गने तरिका वताउने ि सिुक्षा 
सम्वनध्ी ज्ञान हदने। 

• कायय सम्पादन सचूी अनसुाि सावि जडान 
गिेि देखाउने। 

Real Object 

 

मौखखक 
छलफल 

 

Performance 

Guide 

िात ेपसु्तक 

१५’ 

१०’ 

 

१५’ 

२०’ 

 

३०’ 

७०’ 



 

   

 

• सावि जडान गनयीे अभ्यास गिाउने। 

• काययसम्पादन मलू्याांकन गने। 

सारांशSummary: 

प्रश्नोत्ति  ि 
छलफल 

• सावि कनत उचाइमा जडान गनुय पदयछ? 

• सावि जडान गदाय कजन्सल भल्बिरु कनतमा 
जडान गरिन्छ? 

 १०’ 

जम्मा समय : १८० 
समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु: सािर जडाि गिे 

पररचय: 

बाथरूममा निुाउन प्रयोग गरिने फीक्सचिलाई सावि भननन्छ। साविमा तातो ि धचसो पानी समसाएि 
प्रयोग गनय सफकन्छ। यसमा तातो ि धचसो पाइप छुट्िा-छुट्िै आउँछ ि समसाएि साविबाि झदयछ। 
सावि जडान गदाय कजन्सल भल्ब ि डडभियिको प्रयोग गने गरिन्छ। सावििरु फफक्स सावि, िेसलफन 
सावि पवसभन्न नाम तथा डडजाइनमा पाइन्छ। 

सािरको िाप 

साविमा कजन्सल भल्बको उचाई सामान्यतया ११५० देखख १३०० समसलसमिि सम्ममा जडान गरिन्छ। 
समक्सचि सावि जडान गदाय १००० समसलसमिि उचाइमा जडान गरिन्छ। साविको पानी झने फोििा 
१९०० देखख २००० समसलसमिि साम्मा जडान गरिन्छ। 

 

 

 

सािर जडाि गर्दाा अपिाउिु पिे सुरक्षा 
साविको धािाको लेबल समल्न ुपदयछ। 



 

   

 

सावि िेड जडान गदाय दाग लाग्न ुिँुदैन। 

साविको नविरु जडान गने बेलामा स्िुड्राइवि चलाउbf धचप्लेि चोि लाग्न सक्दछ िोससयािी अपनाउन ु
पदयछ। 

तातो ि धचसो रिङ्ग हठक सांग जडान गनुयपदयछ। 

डडभियि जडान गदाय पवशरे् ध्यान हदनपुदयछ। 

  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: सािर जडाि गिे 
बबर्य/इकाई lkmS;r/ तथा Pkf/f^; h*fg (Fixture and Apparatus installation) 

सीप/अवधािणा सावि जडान गने 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था : ड्रइङ 

के काम :सावि जडान गने 

कनत िाम्रो: ड्रइङ अनसुाि समलेको छ, पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, 

ननजश् चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, दाग (Scratch) देखखएको छैन, पोजजसन समलेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु 

सावि, कजन्सल भल्ब, पाइप, िेम्प, सससलङ्ग िेप, पाइप िेन्च डाई, सलाइ िेन्च 

कायय -सम्पादन ननदेसशका  

# खुड्फकलािरु िो/छ 
 िोइन/ 

छैन 

१.  आवश्यक नाप अनसुाि कािेको पाईप जडान गने। 
   

२.  सभत्तामा धचन्ि लगाउने। 
   

३.  धचन्ि अनसुाि आवश्यक ठाउँमा धचपपङ्ग गने। 
   

४.  क्लाप लागाउन ुपने स्थानमा धचन्ि लगाएि प्वाल पाने। 
   

५.  प्वालमा ग्रीीप िाख्न।े 
   

६.  जडान गिेको पाईप लाई सभत्तामा िाख्न ेि क्लाप कस्ने। 
   

७.  लेवल समलाउन।े 
   

८.  पानी िेष्ि गने। 
   

९.  प्लास्िि गने। 
   

१०.  िाइल लागाउन।े 
   

११.  सावि जडान गने कजन्सल भल्बको क्यापिरु जडान गने। 
   

१२.  कायय पणूय भएपनछ काययस्थल सफा गने। 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

  



 

   

 

अभ्यास १: सािर जडाि गिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: सावि जडान गने 

 

 

WHAT के हदइएको धचत्र ि अभ्यास ससिअनसुाि साविजडान गने। 

 

HOW कसरी सामहूिक प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि साविजडान गने। 

• कायय सम्पन्न भएपनछ प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय ७०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED  

आिश्यक 
श्रोत /सामाग्रीहरु  

िेप, पाईप िेन्च, एड्जसिेवल िेन्च, सावि, सस. पप. ननप्पल 

धन्यबाद Thank you 

िोट: सावि जडानको लाधग ड्रइङग हदएि त्यस अनसुाि सावि जडान गने प्राजक्िस । 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: सािर जडाि गिे 

१. सावि कनत उचाइमा जडान गने गरिन्छ? 

  

क) 1700 b]lv 2000 ld=ld 

ख) 1800 b]lv 2100 ld=ld= 

ग) 1900 b]lv 2000 ld=ld= 

घ) 2000 b]lv 2200 ld=ld= 

२. सावि जडान गदाय तातो पानीको लाइन कता िुन ुपछय? 

क) दाया ँ

ख) वाया 

ग) जता भएपनी िुन्छ 

घ) कुन ैपनी छेउमा 

३. सावि जडान  िाईल लाउन ुअगाडड पाइपलाई के ले च्यापने? 

क)  फकल्ला 

ख) क्लाप 

ग) डोिी 

घ) िाि 

४. सावि जडान गदाय कजन्सल भल्ब कनत उचाइमा िाखखन्छ? 

क) 800 b]lv 850 ld=ld= 

ख) 850 b]lv 900 ld=ld= 

ग) 900 b]lv 950 ld=ld= 

घ) 950 b]lv 1000 ld=ld= 

 

 



 

   

 

मोड्युि ५: पररयोजिा कायाहरु 

 



 

   

 

 

िारा/ lkmS;r//भलब/सािर ममात गिे 

पाठ योजिा : िारा/ lkmS;r/ /भलब/सािरममात गिे 

बबषय (सीप/अििारणा): िारा/ lkmS;r/ /भलब/सािर ममात गिे 

काया ििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था  :बबग्रेको धािा/ lkmS;r/ /भल्ब 

के काम  :धािा/ lkmS;r/ /भल्ब ममयत गने। 

कनत िाम्रो: पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, दाग (Scratch) 

देखखएको छैन, पोजजसन समलेको छ, सहि काम गिेको छ। 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• ममयत सांभाि को परिचय हदने। 

• धािा/ lkmS;r/को सभबत्र भागको बणयन गने। 

• धािा/ lkmS;r/ ममयत गदाय अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे बताउने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

प्रश्नोत्ति तथा 
छलफल 

कुन ैएउिा धािा देखाएि सिभाधगिरुलाई प्रश्न गने। 

• यो भागबाि पानी चुहिएमा के गने? 

• आएको उत्तििरुलाई समेिेि आजको पाठको 
परिचय गिाउने। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने। 

छलफल ५’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या , छलफल ि 

 

 

 

प्रदशयन 

• ममयत सांभाि भनेको के िो यसको बािेमा पवस्ततृ 
बणयन गने। 

• धािाको सभबत्र भागिरुको नामाकिण तथा 
नतननिरुको काम बताउने। 

• धािा ममयत गदाय अपनाउन ुपने सावधाननिरु 
जानकािी हदने। 

• कायय सम्पादन सचूी अनसुाि अभ्यास गिेि 

छलफल 

 

 

धचत्रिरु 

कायय 
सम्पादन 
सचूी 

१०’ 

२०’ 

 

१५’ 

३५’ 

६३०’ 



 

   

 

देखाउने। 

• समिूमा अभ्यास गनय लगाउने। 

• सिभाधगको मलू्याांकन गने। 

िात ेपसु्तक 

सारांशSummary: 

छलफल सिभागीीिरुलाई ननम्न प्रश् न गने। 

• धािाको िेन्डल ले के काम गदयछ? 

• धािा मा वासि भएन भने के िुन्छ? 

छलफल ५’ 

जम्मा समय : ७२० 
समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु:िारा/फिक्सर/भलब/सािर ममात गिे 

पररचय: 

कुनपैनन औजाि उपकिण वा सामाग्रीको अधधकतम उपयोगको लाधग वा ननिन्ति सञ्चालनका लाधग 
गडवडड नआओस भनेि समय समयमा गरिने काययलाई ममयत भननन्छ। यो दईु प्रकािको िुन्छ 
सधुािात्मक जसमा पवग्रन लागेको सांकेत हदएपनछ गरिन्छ जस्त ैधािामा पानी बन्दगदाय बल लगाएि 
कस्न ुपिेमा गरिने ममयत ि अको ननवािाणात्मक ममयत जसमा धािामा कुन ैसमस्या नआओस भनेि 
वासिको डिे एक्पायि समनतमा वासि फने । 

 

 

1.बडड 

2.इनलेि ि आउिलेि 

3.ससहिङ 

4.जस्पण्डल 

5.जम्पि 

6.ह्यान्डल 

7.स्िफफङ् बक्स 

8.प्याफकङ्ग 

9.ग्यल्यान्ि नि 

10.वािि फ्लो 

11.वासि 

12. 

 

िारा/ lkmS;r/ ममात गर्दाा अपिाउि ुपिे सरुक्षा  

धािा/ lkmS;r/ ममयत गदाय दाग लगाउन ुिँुदैन 

धािा/ lkmS;r/ ममयत गदाय ^fO{^ तथा अन्य lkmS;r/ पवधग्रन ुिँुदैन 

धािा/ lkmS;r/ ममयत गदाय व्यजक्तगत सिुक्षामा ध्यान हदन ुपदयछ। 

 

  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका: िारा/ फिक्सचर/भलब/सािर ममात गिे 
बबर्य/इकाई lkmS;r/ तथा Pkf/f^; h*fg (Fixture and Apparatus installation) 

सीप/अवधािणा धािा/ lkmS;r/ /भल्ब/सावि ममयत गने। 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था  :बबग्रेको धािा/ lkmS;r/ /भल्ब 

के काम  :धािा/ lkmS;r/ /भल्ब ममयत गने। 

कनत िाम्रो: पानन सलकेज छैन, जोडाइ बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, 

दाग (Scratch) देखखएको छैन, पोजजसन समलेको छ, सहि काम गिेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु 

पाइप िेन्च, एडजसिेवल िेन्च, स्प्यानि सेि, स्िुड्राइभि, िवि वासि, ग्यासकेि, 

जुि/धागो, ससल िेप। 

कायय -सम्पादन ननदेसशका  

# खुड्फकलािरु िो/छ 
 िोइन/ 

छैन 

१.  आवश्यक सामाग्रीिरु तयाि गने। 
   

२.  धािामा आएको पानीको भल्ब बन्द गने। 
   

३.  धािामा भएको screw खोलेि cap ि handle ििाउने। 
   

४.  िेन्चको प्रयोग गिेि प्याकेजजङ नि ििाउने। 
   

५.  प्याकेजजङ वासि चेन्ज गने। 
   

६.  धािाको वडडवाि स्िेमििाउने। 
   

७.  स्िेमको वासि चेन्ज गने। 
   

८.  स्िेमलाई कस्न।े 
   

९.  क्याप ि िेण्डललाई कस्ने। 
   

१०.  औजाि तथा सामाग्रीिरु पनु: स्िोिमा िाख्न।े 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

 

  



 

   

 

अभ्यास १ :िारा/ lkmS;r/ /भलब/सािर ममात गि े
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: धािा/ lkmS;r/ /भल्ब/सावि ममयत गने 

 

 

WHAT के हदइएको अभ्यास ससिअनसुाि धािा/ lkmS;r/ /भल्ब/सावि ममयत गने। 

 

HOW कसरी जोडड प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि धािा/ lkmS;r/ /भल्ब/सावि ममयत 
गने। 

• ममयत गिेको धािा/ lkmS;r/ /भल्ब/सावि प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको 
लाधग देखाउने। 

 

TIME समय ६३०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत /सामाग्रीहरु  

ईिा, धागो ि फकला, पाइप लेभल, डकमी घन, डकमी चपूी, नोल, स्प्रीि लेभल 
नाप्ने िेप, चून, बिाम। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

 

अभ्यास १: कमोड/प्याि/ िास िेलसि/यरुरिि/लसकं ममात गिे 
Date )समनत(  

: …………. 

To  )लाई(  
: प्रसशक्षाथीिरु 

From  )बाि(  
: प्रसशक्षक 

Subject  )बबर्य(  
: कमोड/प्यान/ वास वेससन/यरुिनल/सस ांक ममयत गने। 

 

 

WHAT के हदइएको अभ्यास ससिअनसुाि कमोड/प्यान/ वास वेससन/यरुिनल/सस ांक ममयत 
गने। 

 

HOW कसरी जोडड प्रयोगात्मक कायय :-  

• ड्रइङ्ग अध्ययन गने। 

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि कमोड/प्यान/ वास वेससन/यरुिनल/सस ांक 
ममयत गने। 

• ममयत गिेको कमोड/प्यान/ वास वेससन/यरुिनल/सस ांक ममयत गने 
प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय ६३०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत /सामाग्रीहरु  

ईिा, धागो ि फकला  ,पाइप लेभल ,डकमी घन ,डकमी चपूी ,नोल ,स्प्रीि लेभल 
नाप्ने िेप ,चून ,बिाम , कमोड/प्यान/ वास वेससन/यरुिनल/सस ांक आहद। 

धन्यबाद Thank you 

 

 



 

   

 

लसस्टिा ममात गिे 

पाठ योजिा  :लसस्टिा ममात गिे 

बबषय )सीप/अििारणा:(  लसस्टिा ममात गिे 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था :बबग्रकेो ससस्िनय 
के काम :ससस्िनय ममयत गने। 

कनत िाम्रो: सलकेज छैन, जडान बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, पोजजसन समलेको छ, 

सहि काम गिेको छ, लेवलसमलेको छ , फ्लसल ेिाम्रो काम गिेको छ। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• ससस्िनयको परिचय हदने। 

• ससस्िनयको सभबत्र भागको बणयन गने। 

• ससस्िनय ममयत गदाय अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे बताउने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तष्क मन्थन 
तथा मौखखक 
प्रश्निरु 

एउिा ससस्िनय को धचत्र देकाएि सिभाधगिरुलाई प्रश्न 
सोध्ने। 

• यसले कसिी काम गछय थािा छ? 

• आएको उत्तिलाई समेिी आजको बबर्यवस्तकुो 
जानकािी गिाउने। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने। 

िात ेपजुस्तका ५’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

• ससस्िनय भनेको के िो यसको परिचय गिाउने। 

• ससस्िनय का सभत्री भागिरुको नाम बताउने 
यसले कसिी काम गछय अभ्यास गनय लगाउने। 

• यसको काम गदाय अपनाउन ुपने सावधानीिरु 
वताउने। 

• एउि ससस्िनय ममयत गिेि देखाउने। 

• यसका चिणिरु अपानउीँदै सिभागीिरुलाई 

मौखखक  

 

 

 

 

िात ेपसु्तक 

१०’ 

२५’ 

 

१५’ 

३०’ 

९०’ 



 

   

 

अभ्यास गने लगाउने। 

सारांशSummary: 

प्रश्नोत्ति पाठको समापन गनय ननम्न प्रश्निरु सोध्ने। 

• ससस्िनय के लाई भननन्छ? 

• ससस्िनय ले कसिी काम गदयछ? 

• ससस्िनय बाि पानी सलकेज भएमा के गने? 

 ५’ 

जम्मा समय : १८० 
समनेि 

 
  



 

   

 

अध्ययि सामाग्रीहरु:लसस्टिा ममात गिे 

पररचय: 

कमोड, फ्लोि प्यानिरुमा पानी फ्लसगनय िाखखएको पानीको सानो ट्याफकांलाई न ैससस्िनय भननन्छ। 
यसमा १/२” को पाईपलाइनबाि पानी हदइन्छ भने यसको सभबत्र भागिरुमा  फ्लोि भल्ब, ओभिफ्लो, 
िेण्डल, िवि, फ्ल्यापि, लेफ्ि चेनजस्ता पाियिरु  िुन्छन। जब िासमलेएङ्गल भल्बबाि सभत्र पानी पठाइन्छ 
ससस्िनय मा भएको इनलेि पाइप बाि सभत्र जान्छ  भरिदै गई सके पनछ फ्लोि भल्बपानीको सति सांग 
माधथ उठ्छ ि ननजश्चत उचाई पनछ पानी आफै बन्द िुने िुन्छ।जब flush गछौ यवां प्रकािले यहि 
प्रफियािरु दोिोरिििन्छ। तल धचत्रमा ससस्िनय का भागिरुको नामाकिण धचत्र हदइएको छ। 

 

लसस्टिका लभबत्र भागहरु 

 

1. फ्लोि बल 

2. फ्लोि िड 

3. इनलेि भल्ब 

4. इनलेि ट्यवु 

5. िेन्डल 

6. पपस्िन 

7. साइफन 

8. बडड 

 

लसस्टिा ममात गर्दाा अपिाउिपुिे सरुक्षाहरु 

• पाियसिरु खोल्दा ननयम अनसुाि िाख्न।े 

• खोलेको पाट्यसिरु नििाउने। 

• खोल्दा ि कस्दा पाट्यसिरु ड्यामेज निुने गिी पवस्तािै खोल्ने वा कस्ने। 

• पवग्रको पाट्यसिरु चेन्ज गदाय साइज समल्ने मात्र गने। 

  



 

   

 

काया-सम्पार्दि निरे्दलशका:  लसस्टिा ममात गिे 
बबर्य/इकाई lkmS;r/ तथा Pkf/f^; h*fg (Fixture and Apparatus Installation) 

सीप/अवधािणा ससस्िनय ममयत गने 

 

काययवधयक उद्धेश्य: अवस्था :बबग्रकेो ससस्िनय 

के काम :ससस्िनय ममयत गने 

कनत िाम्रो: सलकेज छैन, इन्सलेुसन बसलयो छ, ननजश्चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, 

पोजजसन समलकेो छ, सहि काम गिेको छ, लेवलसमलेको छ , फ्लसले िाम्रो काम 
गिेको छ। 

आवश्यक सामाग्री, 
औजाि तथा यन्त्रिरु  

पाईप िेन्च, इड्जसिेवल िेन्च, नाप।ने िेप, वािि पम्प, प्लायि, स्पाने सेि, ससस्िनय 
सेि, धचजल, ह्याम्मि, डड्रल मशेीन, स्िु ड्राइवि। 

कायय -सम्पादन ननदेसशका  

# खुड्फकलािरु िो/छ 
 िोइन/ 

छैन 

१.  
;fdfg tyf औजाििरु स्िोिबाि जम्मा गने। 

   

२.  एङ्गल भल्बलाई बन्द गने। 
   

३.  ससस्िनयको माधथल्लो कभि ननकल्ने। 
   

४.  फ्लोि भल्ब मा ििेको िडको स्िुलाई खोल्ने। 
   

५.  यहद ससस्िनयमा पानी छ भने एकपिक िल्लाएि पानी फाल्ने। 
   

६.  दीवु ैिातको मद्धतले फ्लोि िडलाई पवस्तािै १/२” जनत तल बङ्ग्याउने। 
   

७.  फ्लोि भल्बको िडमा ििेको स्िुलाई लगाउनेि बन्द ििेको एङ्गल 
भल्बलाई खोल्ने। 

   

८.  पानीको लेवल ओभि फ्लो भन्दा तल छ भने फ्लस गरि चेक गने। 
   

९.  ससस्िनयको कभिलाई पनु: बन्द गने। 
   

१०.  समान तथा औजाि पनुः स्िोि गने। 
   

सफलतापवूयक सम्पन्न िुनको ननजम्त आधाि: सव ैखुड्फकलािरु पाि गिेको िुनपुछय। 

 

सिुक्षा/सांवेदनशील खुड्फकलािरु:- 

 



 

   

 

अभ्यास १: ससस्िनय ममयत गने 

Date (समनत) 
: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: ससस्िनय ममयत गने। 

 

 

WHAT के हदइएको ससस्िनय ममयत गने। 

 

HOW कसरी सामहूिक प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सांकलन गने। 

• िसमक तिगत प्रफिया अपनाएि ससस्िनय ममयत गने। 

• ममयत गिेको ससस्िनय प्रसशक्षकलाई मलू्याांकनको लाधग देखाउने। 

 

TIME समय ९०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत /सामाग्रीहरु  

पाईप िेन्च, एड्जसिेवल िेन्च, नाप्ने िेप, वािि पम्प, प्लायि, स्पानि सेि, ससस्िनय 
सेि, धचजल, ह्याम्मि, डड्रल मशेीन, स्िु ड्राइवि। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

प्रश्िहरु: लसस्टिा ममात गिे 

१. ससस्िनय मा पानी कुन भागबाि आउँछ? 

क) इनलेि बाि 

ख) आउिलेिबाि 

ग) फ्लोि भल्बबाि 

घ) फ्ल्यापिबाि 

२. ससस्िनयलाई ममयत गदाय पहिला के गनुय पछय? 

क) ससस्िनय खोल्न ुपछय। 

ख) एङ्गल भल्बबन्द गनुय पछय। 

ग) ससस्िनय मा पानी पिैु भनुय पछय। 

घ) पानी सब ैफाल्न ुपछय। 

३. ससस्िनय बाि पानी ओभि फ्लो भएमा के गनुय पछय? 

क) एङ्गल बन्द गनुय पछय। 

ख) फ्ल्यापि ननकल्न ुपछय। 

ग) फ्लोि भल्बको िडलाई थोिै तल बङग्याउन ुपछय। 

घ) इनलेि पाईप ननकाल्न ुपछय। 

४. ससस्िनय लेवलमा भए नभएको के ले चेक गरिन्छ? 

क) पाइप िन्चले। 

ख) स्िु ड्राइभिले। 

ग) मेजरिङ्ग िेपले। 

घ) स्प्रीि लेवलले। 



 

   

 

पाइप िाइि ममात गिे 

पाठ योजिा  :पाइप िाइि ममात गिे 

बबषय (सीप/अििारणा): पाइप िाइि ममात गिे 

कायाििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था  :काम नगिेको वा बबगे्रको पाइप लाइन 

के काम  :पाइप लाइन ममयत गने 

कनत िाम्रो: सलकेज छैन, ज्वाइन्ि बसलयो छ, ननजश् चत मात्रा सभत्र नछिेको छ, पोजजसन समलेको छ, 

सहि काम गिेको छ, लेवलसमलेको छ। 

ज्ञािििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• पाइप लाइन पवग्रने अबस्था बािे बणयन गने 

• पाइप लाईनको जाम खोल्ने पवधीिरु 

• काम नगिेको वा बबग्रेको ठाउँ पत्ता लगाउने तरिका 
• पाइप लाइन ममयत गदाय अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे बताउने 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तष्क मन्थन 
तथा मौखखक 
प्रश्निरु 

सिभागीीिरुलाई प्रश्न सोधेि शरुुवात गने। 

• पाइप फुिेि वा सलकेज भएि पानी खेि गएको 
देख्नु भएको छ? 

• आएको उत्तिलाई समेिी आजको बबर्य वस्त ु
वािे जानकािी गिाउने। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने। 

िात ेपजुस्तका १०’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

• पाइप लाइन कस्तो-कस्तो अबस्थामा पवधग्रन्छ 
बणयन गने। 

• पाइप लाईनको जाम कसिी खोसलनछ वताउने। 

• काम नगिेको वा बबग्रेको ठाउँ पत्ता लगाउने 
तरिका बताउने। 

•   गदाय अपनाउन ुपने सिुक्षा बािे वताउने। 

फोिो १०’ 

१५’ 

१५’ 

१० 

 

२४० 



 

   

 

• प्रोजेक्ि वकय  हदन।े 

सारांशSummary: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

• तपाइिरुले कस्ता- कस्ता समस्या भेट्न ुभयो ? 

• नत समस्यािरु कसिी समाधान गनुयभयो? 

 २० 

जम्मा समय : ३६० 
समनेि 

 
  



 

   

 

अभ्यास १: पाइप िाइि ममात गिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
:   गने। 

 

 

WHAT के हदइएको साइिमा पाइप लाइन ममयत गने। 

 

HOW कसरी सामहूिक प्रयोगात्मक कायय :-  

• आवश्यक औजाि सामाग्री सहितको िुलबक्स सलने। 

• साइिमा जाने। 

• समस्या पत्ता लगाउन।े 

• समस्या समाधान गने। 

 

TIME समय २४०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत /सामाग्रीहरु  

प्लम्वीङ्ग िुलिरु सहितको िुल बक्स। 

धन्यबाद Thank you 

 

  



 

   

 

सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको इन्द्स्टमेट गिे 

पाठ योजिा  :सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको इन्द्स्टमेट गिे 

बबषय (सीप/अििारणा): सामाग्री  ,औजार तर्था उपकरणको इन्द्स्टमेट गिा  

काया ििाक उद्िेश्य Performance Objective: 

अवस्था  :ड्रइङ वा रिपपयि कायय 
के काम  :सामाग्री, औजाि तथा उपकिणको इजस्िमेि गने। 

बबषय (सीप/अििारणा): 

ज्ञाि ििाक उद्िेश्यहरु Enabling Objectives: 

• इजस्िमेि फािमको परिचय, मित्व ि आवश्यकता बताउने। 

• इजस्िमेि फािम भने तरिका बणयन गने। 

तररकाहरु 

Methods 

मखु्य बुरं्दाहरु 

Key notes 

माध्यम 
Media 

समय 

Time 

पररचय Introduction: 

मजस्तष्क मन्थन 
तथा मौखखक 
प्रश्निरु 

सिभागीीिरुलाई प्रश्न सोधेि शरुुवात गने। 

• कुन ैनयाँ घिमा प्लम्बीङको कायय कसिी 
सरुुवात गनुयिुन्छ? 

• कुन सामग्री कती चाहिन्छ भनेि कसरि थािा 
िुन्छ? 

• पाठको परिचय गने। 

• पाठको उद्वेश्य बताउने। 

िात ेपजुस्तका ५’ 

 

मखु्य अशं Main Body: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

• इजस्िमेि फिाम भनेको के िो यो केका लाधग 
प्रयोग गरिन्छ? बणयन गने। 

• इजस्िमेि फािम भिेि देखाउने। 

• कुन ैघिको लाधग चाहिने प्लम्बीङका 
सामग्रीको जस्िमेि गनय प्रोजके्ि हदने। 

फोिो २०’ 

 

२०’ 

70 ' 

सारांशSummary: 

व्याख्या तथा 
छलफल 

• इजस्िमेि कुन बेलामा गरिन्छ? 

• इजस्िमेि फिामको मित्व के ििेछ ? 

 ५’ 



 

   

 

जम्मा समय : 120  
समनेि 

 

  



 

   

 

 

अभ्यास १: सामाग्री, औजार तर्था उपकरणको इन्द्स्टमेट गिे 
Date (समनत) 

: …………. 

To (लाई) 
: प्रसशक्षाथीिरु 

From (बाि) 
: प्रसशक्षक 

Subject (बबर्य) 
: माग्री, औजाि तथा उपकिणको इजस्िमेि गने 

 

 

WHAT के हदइएको साइिमा आवश्यक पने सामाग्री, औजाि तथा उपकिणको इजस्िमेि 
गने 

 

HOW कसरी एकल प्रयोगात्मक कायय :-  

• ड्रइङ्ग ि माग फािाम सलने 

• ड्रइङ्ग अध्ययन गने 

• ड्रइङ्ग अनसुाि माग फािम भने 

• भिेको इजस्िमिे माग फािाम प्रसशक्षकलाई a"झाउने 

 

TIME समय १३०’ 

 

RESOURCES 

NEEDED आिश्यक 
श्रोत /सामाग्रीहरु  

ड्रइङ्ग, माग फािाम, पेन 

धन्यबाद Thank you 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

kl/of]hgf sfo{ cEof; -Project Work Exercise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 



 

   

 

ब्यािसानयक पाठ्यक्रममा प्रयोगहुिे शब्र्दाििीहरु 

क्षमता Competancy:  कुन ैतोफकएको क्षेत्रमा कामदाििरुलाई आवश्यक पने कायय सम्पादन क्षमता। A 

Performance capability needed by workers in a specific area. 

कोषा निरे्दलशका (Course Guide): तासलम काययिमिरु असिदाि तरिकाल ेसञ्चालन गनय अध्यापकको लाधग 
विृत स्रोत फकतावन ैकोर्य ननदेसशका िो। ननदेसशकाले अध्यापकको लाधग पाठ योजना, िातपेत्र,  तासलम 
पजुस्तका, ि मलु्याांकन ननदेसशका, आहद बनाउन मागयदशयन गदयछ,  जुन ससकाउने तथा ससक्ने प्रकृयाको 
आधािभतूअांगिरुिुन।् A Course guide is a detail resource for teachers to conduct training programs effectively. The 

guide intends to add the teacher in developing lesson plan, handouts, training manuals, and evaluation criteria etc., which 

are basic elements in the teaching learning process. 

कोषा (Course): विृत उद्धेश्य तथा खास उद्धेश्यिरु िाांससल गनय एउिा बबद्यालय केन्िद्धािा सेवाप्राप्त 
केहि लक्षक्षत जनसांख्याका लाधग ससकाईका अवसििरु उपलब्ध गिाउने एउिा योजना िो। 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. 

आिश्यक ज्ञाि(Enabling Objectives): ज्ञान, सीप वा मनोवपृत्त जनाउने कथन जसमा ननपणु भएका 
प्रसशक्षाथीलाई अजन्तम कायय सांपादन उद्धेश्य िाससल गनय “;fdy{” बनाउँछ। The Objectives are defined as to 

set for guiding the teacher and students to attain the end result of the particular unit of work or lesson. 

प्रलशक्षक पनु्द्स्तक Trainer's Manual: प्रसशक्षकको लाधग िाम्रोसांग प्रसशक्षणगनय तयाि पारिएको सनुनयोजजत 
तथा सांिचनात्मक पजुस्तका जस्लेगदाय प्रसशक्षाथीिरुले सजजल ैतासलमको मापडण्द (standard) अनसुािका 
ससक्ने उद्धेश्यिरु िाससलगनय सकुन।् is a well-planned and structured document for the instructor to deliver 

effective instruction so that trainees can attain learning is objectives aspect training standards. 

बबषयको उद्िेश्यहरु Course Objectives: उद्धेश्यिरु विृत तरिकामा कुन ैपेशालाई पोख्तिुनेगरि लक्षक्षत 
गिेि ननधायिण गरिएकोिुन्छ । The objectives are set in a broad way to target to achieve mastery learning of the 

complete occupation. 

सीप Skill: कुन ैपेशालाई आवश्यक पने स्वीकायय मापडण्ड अनरुुप पेशागत कायय गनयसक्ने क्षमता। The 

ability to perform on occupational task with the degree of proficiency required for a जज. आई. occupation 

ससकाईका खुड्फकलािरु Learning steps: सीप सम्पन्न गने प्रकृयाको सवभैन्दा सानो िुने वा देख्न सफकने 
भाग। The smallest discrete or observable aspect of a skill. 

Task: काययको इकाइ जुन आफैमा सम्पन्न िुन्छ जसले पेशाको तकय सांगत अांशिरु वनाउँदछ। यसलाई 
कायय-सम्पादन खुड्फकलािरुमा बबभाजनगनय सफकन्छ। A unit of work complete in itself that forms a logical part 

of on occupation. It can be broken down into discrete Performance steps. 

अन्द्न्तम काया सपंार्दि उद्िेश्य (Terminal Performance Objective): तासलमको अन्तमा प्राप्त गरिने 
उद्धेश्यन ैअजन्तम कायय सांपादन उद्धेश्य िो। यसमा काययको मात्रा, कामको वा मलु्याांकन अबस्था ि 
ससकाउने-ससक्ने मापडण्डिरु समेहिएको िुन्छ। 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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